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τ ΓΟ ΕΣ ΙΟΥ ΑΥ 
ΚΑΡΤΑΣ ΕΣ ΤΑ, ΕὙΨΡ ΎΣΚῷς: 

ΜΕΝΑ, ΣΤ ΟΡΙΚΑΙ ΤῈ ΚΑΙ 
ἘΘΡΥΕΚΌΑΟΣ ΤΡ ΑΝ ΜΑ ΤΟΙ: 

ΤΟΝ ΒΗ ΠΆΕΙ ΘΑΙΣ 
ΝΑ55ΕΙ ΒΟΆΙΡΤΑ ΟΥ̓ΑῈ ΕΧ-: 
ΘΝ ΤΟ ΟΜΝΙΑ,  ΒῚΎ ΛΗ 1 ἋΑ; 

ΕΤ ΒΗΕΤΟΒΚΒΙΟΑ. ) Το 

Ἑ γετογαπα Πθτοτγαπη δζζοτίτατο, ἀοξξογιπια, Βοπλπαπι δηϊπιδάποτίο- 
Ὠῖθι5, ΠΙΓΡΙ ΠΠ115 ἴῃ ἰοςῖς επποπάατα ὅς ἰῃτεγροίατα : οππὶ 1 ατίη 
νογίοηο δα Ογαοὶ ἐχεπηρίατίς Πάθτη ἄξηιο {ςςο]ΐατα δ. ςοηξογπιαῖα, 
ντρΙ οηβαπο ἢ ]οςϊς τ ρίλης ποι. 

Αἀέϊτα πασπηθητα πισάδπι, οπὶ ΟἸαγοαηὶ Ογοποϊορία, ὃς ψν Δρ- 
Ρεπαῖςς. Αἀάϊτα οτίατη 'Νοτα, ψαῖδιις ἀενεμ5ᾳ, τοχτι νοὶ ἐπλεη- 

ἀατίοης νεὶ ἐχρἰαπατίοης ἀρίταν. 

Αἀϊεξιρτατεγοα ἀπο ἰοσαρ[οτΗΠΠπ1] τοταπὶ ὃς νοσθοόγαηι ΓΝ 1 ΟΕ 8 .αἱ- 

τοῦ, Ογαςιϑ ; αἰτοῦ, [ τ] Π15. 

ἜΨτι ἀὰπὰνοΝ 

Ορεγά ζσ' [μάϊο ΕγϊάοΥϊεὶ δ γίνηνρι Κγειογοη. 

! 

Ι 

ΕΒ ΑΝ ΟΕ ΜΙΚΘῚ 

Ἀρυά Βεοῖοάες Απάτεας Νὴ εςβεὶ!, 
“ΠΩ. ΧΕ 

Οπρρ δ. (4. Μίαιο[ἐαεῖς Ργἱμϊορῖο «ἀ ̓(ἐχεμπίη. 



᾿- 

Ἄν Ο ΤΟ ΚΈῈ 5 ὍΝ 
ΑΙΟΝΥΒΙΟῚΙΝ ΑΝ- 

τιᾳ. ΟΠ]. οἰτδητατ. 

σκπκάαξεο" 

Ατιἤοτεῖες. 
Αυδχιίδιι5. 
Απτίροηυς, σε ροελν 
Απεοολις ϑγγαςυίαπι8. 
ΕΞ αγίμε. 
Αττμαϑ. 
Ἄρατβυ 5, 
Αὐδτίπις; φείροντμα 
Ατάϊιπας. 
Αγρί ματι (Δσετάοτιῃ πη, δέ τα- 

τιπῇ (ἃ συϊυίχας ΤΔςετάο. 
τίο σε[άτιπι [ςτίρτοι. 

(αἰ γασυ5. 

Οερβαῖο Οεγρί τα. 
Ὁ ΠΑ 5, 4 το 5 Αραιβοο] 15 ἰζτῖ- 

ἤι. 
τηλῆος δἰ σαυς, 
Τεπηλδρογδ5. 
Τϊοηγῆι Βαϊ εἰ ἀεηῆς. 
Ἑτατοϊβεπὶς ὉΒτοποργαρία. 
Ἑυχεπις ρθεῖα; ϑφείρονμς Εῃ- 

Ὠἰι5. 
ἷ Ἡερεήρριις. 
Ἡϊετοηγτηις Οδγάϊαηι, 
Ἡοίπετις. 

ἙἩξετοάοτας. 
ἩεἸ!]δηΐςις Γιεἴδιις. 
ΜυιΠΙις Πεἰδῖας. 
Μεηεογατῖος ΣΧ Δητἢ 9. 
ῬοΪγθίυς Μεραϊοροϊταηι8. 
-Ῥμετεογάες Ατῃςηϊεηῇς, 
ῬΒΙΠτιις δγγας αίαπιις, 
Ῥμδποάεςπ,ι5. 
51:16πι18. 

δορδιοοίες τας. 
δαῖγγυβ. 

ὙΒεορβγαίξι5. 
ὙΠΒεοροπηρι5. 
ὙΒμογάϊάες. 
Τί πγδειι5 δίς 5, 
ΧΑστβις [γάϊω», 

ΩΝ 
“ς 
"ἢ 

ἽΧεπόσογας, 

“Ζεποάοιιις ΤΊ Ζεπίι19, 

ΤΑ ΟΤΝ τὸ 
Ο. Εἰ ΐας Τυθεῖο. 
Ο. Αφιθια5. 

1.. Ὀαἱρυτηίας ΡΙ(ο. 
1.. (ἰηςῖμ5. 
Ἐπηϊας. 
Ω. Βδρίυς ΡΙξοςσ. 
Ομ. ΟεἸ τις. 
1Ἰοϊηλις Μᾶςετσ. 
ΜιΡοζεῖιι5 (δῖο. 
Ο.ϑεπηργοη 5. 
Μ. Τεγεητίις Ν ἀγτο. 
ψαϊετῖυς Αητίλ5. 
Ψεποῃίῃ5. 
Οεηίοτῖα ταδυΐς. 
Ῥοηιιβοιυτηταθια. 
φ κε φεγο 7 "75:6 ἔσο εἴς 

Ζελεγ, ας ἱπάμες εοσποίεες. 

ΑΥ̓ΟΤΟΚΕΒ ΟΥΙ 
ΟἸΤΑΝΤΥΆᾺ ΙΝ 118. 
θεοῖσ σεητῖς κο- 

τηδηδ. 

ΑΟΙΠΠ ΡΙΟπῖς Εριτοπηᾶ. 
Αἰεχαπάεγερβεῖϊις ἀς ΒεΙο 

Ματῖῆοο. 
Αῃηδίες ροπτίβοιπι. 
Αὐδα!! Ερίτοπια. 
Ολίπυς. 
Οδτοηῖς Οὐ ρίῃς 3. 
1,.Οἰηςῖι5. 
Τουλϊτίι5. 
Ἐρῃαῖίι5. 
Ἑμηηίυς. 
Ἑδῦιυς Ριᾶτοσ. 
εχ. εις ἀς Οτὶρίης σεη- 

τις Ἀοπηδηῆς. 

(.Ἰυϊΐυς Οαίασ, σα Οσίλεϊς 
Ροπιιβοαϊ απ δ τὶ. 

Τλοϊπιις Μᾶςοσ. 
λϊυϊα5. - 
Ἰιισδτίας; φε  [ατατίας ; σείρθα 
“4 Υ υἱκατῖι. 

ἈΟῬοϊιυπινίι9 ἀς αἀμεητι .8- 
πες. 

ῬΙδυτας. 
841} ι|πῚ|5. 
ϑεπΊρτγοηίι!8. 
Τυθετο. 
γαϊεγίας Απτδς.. 
ΨΜεπηοηῖις. 

Ὑυἱοδτίις. 
Ὑιγρ ας. 

ΑΡΟΤΟΒΚΕΒΟΩνΟο- 
ΒΥΜΟΡΕΙΝΗΑΟΘ 

εἀϊτίοης νίις εἴς 
δγ!θυγρίαδ. 

Οσκάαἷξεοσοι. 

Ἡοπιεσιιϑ. 
ΗἩεἤοάις. 
Ἀροϊ!οπίυς.,, σαπὶ (ςποἱ ἰατο 

ἴωο. 
ἈἘ(ολγ ις. 
ϑορβοείες. 
Εαυτίρί ες. 
Ατἰζοιεϊες. 
Ηετοάοτιιι. 
ὙΒαογ ἀ4ς5. 
ΧΧεπορβοη. 
Πίοάοεας δίουΐι9, 
ΡοΪγ μι. 
ῬΙυτάγομιις. 
Ροϊγαηυς. 
Αροϊ!οάοτσιι. 
Ευΐεδίμς, δὲ εἰ Δεν ΟὨγοηί- 

᾿οη. 
ϑέγλθο. 
Ῥιοϊεπιαιις. 
Ῥαυίβηϊδς. 
διερῆδπις Β 

Ἠείγεδίας. ἐν 
δυάς. 
Ευασβῖμ5. 
Εἰγπιοίοριϑ. 

ΠΑΤΙΝΣ 

Ὑ Γρ! 

Οιμάϊι. 

Ῥγοροτιίαϑ, 
Ἡοτγαζίις. 
Οἰςετο. 
(ατῖο. 

γδλιῖο. 

Γἴμτ18. 
ῬΙΓαΙα5. 
ΘΟ εἰ τας. 
ΜΜαδογοδίιςὶ 
γαϊετίυς Μασ: 
1, λέϊλητιυδ. -. δι 

ϑ6Γ 15. 

Ἐεῆυς. 
Ῥεείδημφ. 
ΟΙοίαιια. 

ἘΣΟΣΝΥΙΟΚ.". 

᾿Αάτίδπις Τυτηεδις. 
Απτοπίις Δυσαίζτιηυς. 

ΒΑιπαθας Βειήροὶ ας. 
ΟἌτοῖας δίσοηλιδ. 
Ομ ορ. Γι πάϊπις, 
Ῥλυϊά ΗαἰπΒείϊυς. 
Ἐτγαδίπιιις α οτεγοάαγημς. 
Ἑγαποίίους Μοάϊμε. 
Ἑμ ας ν τῆπαϑ. 
Οὐδεὶς! ΡΒ δἀεΐρμιυδ, 
Θυ!. Βυάαις. 
Ου!. φητετις. 
Οὐ]. Χγίαπάήετγ. 
Ἡξεητίςις Ὁ] τοῦς. 
Ἠξεητίςις δισρθαπες, 
Ἡετεηοίδυς Βουθόγος 
Ηϊεγοηγ πηι λον το ἴθι: 
ἸΔοοῦις (να εἴτ: 
Ἰοδοῖ. (αιυούβτηις 

Ἰοληπος Ἀπ θτῖς το; 
Ἰοδηηςς Βι οἄσης 

Ἰολῆπες ΕἸ αττυηρο5 

Ἰολπης Ἀοίίηιι. 
Ἰοίερδιυς δοαίροτ. 
Τυϊτις Ῥαςίμ5. 
Τυἤις Γἰρίτυς. 
1 λαγθητῖις Ν αἰΪα. 
Ῥαιυΐας Γιεορᾶσάιι5. 

Ῥοτγιιϑ Ἀςσεηιοσιετιϑι' 

ΑΡΆοΟΜμΜΑΜ ΒῈ ΟκΚ ΕΟΟΙΑΤΙΝΑ ΚΟΜΑΝΆΚΥΜΑνΝτι- 
ΟΥΙΤΑΤΝΜ ΕΡΊΤΙΟΝΕ, Εκ. 5018. Ε, 

γαοίᾳ Ραηζηπία, Ἰοκιη βεγάγαία δἠϊηρηὶν 
Ογαιρσεμῖ Ηρ ῸΥ ρετ [411 πηθγέμηη. 

Ἄζαπο ἡ ιαἰξς οἰέαν ἀὴσηκερεγ(θίμενε σγάῖδι, 
44: 7,αγῆφεην, ἰερἐεσέραμάεγενοσε ἰεδεϊ. 

Ονγιρς Ἄρνα μον, 9 ργὴρφα ἐχογάἑαταμὲ 
δρίομ ον, σορμη ρυθάερηηα, ἔσοε, Ἱγρῖδ. 

Κορ ῥεἰϊες φοράσε, ἀονρίᾳ, βου, μεν αξίαε, 
Ῥεγρειηεφεα, (ποτὲ ΜΉ ΆΜ15 ἀρελτε ἐπε, 
ΕΣ Δ κ ἡρ ΠΑ 
«Ὁ εἰη [ὖ οοη με έξηε ἰῤῥεγέογεήηερος 

,Ἰομεος δο ἐμ ἐπεγήζο ἰαγή)γη ξοπίρησε, 
ζυεγῥι πααίρμ!ος υἱπσογδ χηαηκίαάιτ, 

“Ῥαγεεγε εὀέοξί ες 4ο ἀοῤοίίαγε[μρονύος 
Οοη μοι, οτος ἔσηα πείογε ξογ κε; 

αν ίβεν Κ᾽ ἀεγμ σε ασηεῖς ΘΟ ΡΟΜ ΟΕ ἐδϊες 
«14 0ὑἐἐ, γεεοιέος ῥοίϊα βεεγε ἀονρι: 

αν αἰϊαεφεειηα βέγρες Κορσα ἱποίγεα ̓ αηο» 
Ῥγοά έτος ΟΥ̓ Αὐές ΔΑ ϑπίτεφηις ἐγρῖν. 

1 κε βπά ένα τρείλε πο Ἔν περ ἀσοορεάτο [ὃν ἐ,0; 
Ἔτι ἡ Κοηρα ποδείς ποητδρ ἀϑσί. 



ΝΟΒΙΧ, ΘΑ 5 5:0." 

ΓΘΟΝΘ ΙΒ ΑΘ ΘΕΝΑΤΥ 
ΤΥΘΟΙΥ ΤΕ  ΚΕΙΡΧ ΡΣ ΕΑΝ ΟΣ ΕΝ 15, 

ἘΞΙΕΞΊΟν 9. ΒΥ ΘΙ  ϑοῖϑι Θέ ΠΝ 

ΜΙΝ Ε5 φπῖ ἱμ οαάονι γὗο ἄορηηι, [πὸ εἶπες [{π|, [{π6 1η-- 

γ᾽ φιῖδίηὶ, ἐο (δηβοΥ ἀπμἱεὶ ἄεοοίνυς [ἐπ ΩΣ ἀςυα σε- 
ΓἜΓ᾿ πργο μοά ἡμσγοβι (μη, π0η ῥγίμαία Γαπεηηι σορηηιοία 471-: 

ΟΡ ἤίσοηι, (δὰ «αὶ τοριρηδί. εεἰαηι οἱ ἀπεροπάανι (σ' {ϊζηρ 
[3 βνυαπάαηι,υοί (αἰονι ςομθγηαπ αν», αἰϊφκίά ργὸ {{ἰς πα; 

αἱγίφης ςοηξογαηε. [ἄτι ἴη αἰϊς ῥέε ἐμ ἐμεῖς γοῤιαραῤίϊ- 
εἶν, τη βάς οἰἰάηι οἰμίταῖο γαρμά ἱαμάϊς φρικίατίομο οὐ- 

Α [εγμαγὶ υἱάρο. 77 ομῖηε ἐδ βγϊμαεῖς ἐπε δον. ἰογηάν, 
ΩΣ Φ ορῆβοος, γπογοάζογος, (σ' δκίμς σοπογὶς αἰ, βίον ῖφ1 6 οστπος 

ταπτα ἠπάτα [παῖς [χὶς ἐρεῖ στίαπι,υε ὀχεεγος 41 6 υανΠς ἐοτίης ΕΆγορα γορίομῖφης 
«ἡ [(ἐγο [τος ῬαηθρσΎΥΟΣ ΠμΟΙΑΉΜΪς ῥηες ςοῊ Πηηι, ἴηι γαμεῖς ποῦ ηιοάο ἐχάφμεη, ὈΕΥΗΤΣ 

εἴλάρι [Ὡρογοηῖ. ΓΝ οη αἸσαρι ῥὶς ἀο εἰς γη1 [μέΐποι!ς ποροτίεῖοηπιδη [μος βάν ]τον (σ᾽ ὑο- 
[γος ργομοηῖης ἰοοηρίοι Δηι; πος ὁ 1 πὶ γηαρη βοῖς φαϊβεϊῖς βάῃς-γύορι εογεαεῖ» α- 

ἰαταπῖ αἴ4; ἐχουη ηῖ; Κἀκ 1} ἱμργῖηιῖς φιὶ [πὶ ορονῖδη βγη ἀο»ο Π]οῖς Ρ᾽οάο[ 6 
{μάρρι, ἐοιμάο ον" Ἰς ΟἹ] «ἀοχίογος οἰγομ 4 Ή44; ἐράμ γα [μα ἀοοιρ» δεῖς, Ὁ ΠΣ 

ᾧ γοὶρ. υεβένα ποριθη ἰοηφε ἰατοα; ἀἠγηηάνητ. Ἰη πο σοπογο μη ὶ φηϊάονι Ρ᾽ 4οϊρπαρᾷ 
γῃογοΥὶ ἰάθη υἱάοητην φηὶ φ ϑοπογηηι [γ ρτουμι ρα σα τίοπεηι ἀρρίϊοπογηρ απῖς 
1: ρεἰοβυ πε τγρῖς ταῖος εἰείφαηε ἰδτος, πῥπς ̓ ονείπηρι ρτθηξες κα ἀἠπίπαγηηι (σ' 
ῥ᾽,» 4" ΑΥ Η7 ΓΘ ΊΕ71 ΠΟΘ" ΓΙΟΜΘ,, 4 η6 πἰ δ  η βάο τα 6[} ἀμ ρΗ ἐπε ριαρῖς ας »ῃαρῖς ἀρ- 
ἐἰμεαητηγ. Εαγορεμίμηι οὐ μα η 1 ῥμῖς γεῖρ. [μρευιογῖφης «πηΐρ μθρογεγηη Ὁ ῥν}14-. 

ηης Εσοποίβα ζῬειγ Βυκύκοβλιο, ἡἰρ, ρου  β εΝ ἰη ΤΠ ατίμῖρς δὶς, εἰ ἴῃ ΟΥ̓ σοῖς οα- 
ΓΩΣΙ κι ῥὶς εγο ἐεηΊβοΥδης Ργἀοίαγανη ῥάς ἴῃ ΡβάΤΓ6 ορεγαηι πφηαηῖ δι ημμηάμς 
Ῥοϊγαφοπά δ ζσ' “πάγοι  οοἰοἰϊ μεοοοονες: κὶ τάπέαηι ῥοπουγηρι [δον πηι οορίαηι 
ἢ πο᾽ ΑἩηἰς ΠΗ η ἵν οά βθης [οἰαᾳ ογιγῤης ΓΟ ΙΗ 5 Επγορά ῥϊῥιϊοι οοῖς Ἰ[Πγποη ας (0 

είαι. Ο χογμηὶ ἐηάμ [Υἱα τ αἰδος ρογνημίτος «ἀ τπμαηάα ἀοξίογηρι ῥονείηηρι βμάϊα ἴῃ 
εἶἶος ἐχοταῖ, ἰτα (σ᾽ ταδὶ αἰϊφκοι φηεκίαεοηῖς οαίσαν αἀἰά αι, οἤξοῖεᾳ; οἱ [ἀπέ ἍΓ- 
Μεῖμα Ὑ οὐβοίϊαη, ἶμο “ πάγοα, ἴα οἐϊαηι Ρροἱΐ ΟΡ ΓΙ» ΟΙΤῚ οὐ ει, ρογφα δες εἰμ ας 

φομονῖν, ἰαπάϊο Δήαγηθο, ζσ' ]οαπηὶ, Δ ηὗγῖο, σπαπὶς αἴ; ᾿παΐ {ΠΥ ]ῆς τίς, ἴδηι ψμαγες 
ἀπΉΜ0Ή ἐγ ορε εὶς φημ; απέογιδης ΟΥαοο ας ΠΤ ἀεῖπε ἐχαγαη ας ργάραρι. δίομε ἰρὶ- 
ΣῊΥ ἐἰ|ος γι θῚ 06 ργορασαναϊς,ποη Γάη [ πνη φημ πῆι, Ὁ πάγη μηδ Ἰο ὐτϊεατδ σσ' ὑκῖκς 
γε ῖρ. σίογῖα;η [ῥοΐζάγε υἱάοο: ἱξά 6γο η04; Γαίρ; γἱβὶ [Ὀγίρτογονε ἑάγ εἰμείμν ορίαπῖ, 
ἐπ φάτο Παῖς οἰ ΑΓ ΓΗΡῊ ΟΥ̓ΗΑΜΊΘΗΓΟ ΓΗε1 αἰ μη θη ο 616 ρο 61. Ἰς (δ πππο μο ἐ Ραπ- 
μηίαηι,, “υἠβοιοίον, σ' βκὶμς σοπογῖς αἰϊος,οχ ὐοῖο ργονίας οὐτμίμ, ΓΟ ΝΎ 51} 8 

τ 



ΑὖὉ ΟΟΝ5838. ΕΤ 5ΕΝ. ἘΚΑΝΟΟΕΥ ΚΡ. 

ΠΠΑΣΙΟΑΚΝ 455Ὲ 7 5, μεῖον τ σγαπεῖς {7' ΟΠ ΟΣ ἸΓΟΥ ονῖπες ς᾽ ΟἼΖτος φ 
1 εἴπος ῥ Πογῖοος οἱκυἱϊης εἰ ργα[οΥξάμ5 υἱάραχην. Λαο [{ {ογἱρεϊοηὶς ἀγρι ΦΉΣ [βε- 
ἐζονιδ,ηοη παγὶς ρορηίὶ ῥη ον ἐγαέΐαι, [εἀ ΤΟΣ ΊΖΡΧΣ ορῖ. μῖάος. ρολἐ εἰοῖϊά [5 

γαοίϊς σοπε δ᾿ απο [αμοΥ αἀἱρπάξης οὐ τυ ποη ριοαο ομηέξα τοιῖμς οὐ δὶς γορμα εἴης ροῖε- 
ει ψεδϊεοουῖενυογηι ἐἴἸάηε υἩ] οἷ βίϊπηι [ει ργο ἐτωρηαρὶ σεπογῖς [αἰμεο [εἴης ἐπε- 

᾿ βετῖο συ" βηηιαηαηι ΠΑΓΉΥ ΡΝ ἱπάμογο, (σ᾽ ῥΥῸ τοῖο ρῃμηάο ρβατὶ 4ο γιογὶ 7, «(ίοη; ρεεεαιε 
(σ᾽ »πογτῖς ἀοηηίηαγη, 5" ἰἰδογάῖο βοΡΉΉΠεΡη φοπο Ὁ, οηρη σ ον ]ο [δ Ρ1ο ἐΥ Πρηρθ ἰ ιεἶοσ 
γεάϊγο υοἰμεγῖι. Γ]ρῖμς ἱπηπάηι ρορηἰϊ σοη (ον Ἱρ[Π ἐν ξογαρι. ας ΡΥΊονὶ ορεγῖρ ράγῖδ οὐ 

τη 6[Π6 ἀοὐοι ποη α ῥαγῥαγῖς, [οἱ αὖ «πη βιρεῖς (σ᾽ ποδε δ ριὶς ΟΥαοὶα ρορμίς, εν 
ποίγίς, ἢ εἰα(ρίς, Ραίαηεϊμῖς δμαμάγι ἀμέζαηι ἰ(ἐομεῖς, [ΠΥ ομίϊς (οεἱΐρνας ἀορεπρι Τ Υοϊδηὴς 

Ῥο[Ἐ ΠῚ ἐπίοιαγανι εκ. {12 1η]ταϊϊαηι. Ζ πρα ἄποε ργο[οἐδίρ: πος ογηπος ὁ οι βρεῖς 
ΠΣ ΣΌΣ Ῥοίορομποί! γοσίομίϑης, ἀγοαάϊα, Ε Πρ, αι. “1γρῖρ οΥΤοΣ, ὐαΥ 4; [εὶς 

πεῖς ἤμοηπρς {ως ἀοἰατος, ἔα οι ἀἠπον ις Γορηρογῖφης αἰἡμίμουΗη1 ΟΥ̓ ἀΟμ ΟΥ̓ ῬΈΟΉΣΠΗΗ 
ἐοίομίας ἰη {αἰ ϊ ἀοήμχης ἐγαάνας βαρ τφὶ (ὁ ησ μαι) η6 ̓ (αϑὶπείο ποροῖρῖδηο, 

ΧΩΣΣΙ δονίρίηθς, ΡΟ γ 6710 ῤ 1. «ἰϊπὸ γορ6 7],4εἴπος εἰϊέζος ηι αἴας οΥδον ςοπε- 

46, ἐπι ἰ απίηλμηι “σης 2 ἰῤκ49,6 4. εεπ πα γι. ᾿Αογιαηά σης ργορσηαῖα . ΛΓ. 

Τεγά ορεγὶς ραντο πολί εἰαν ἐάη: πούς ρορπί! ρεγιγαζἑαι:εαγης 6 βογροῦπο κα ΓΟΡΉ ΟΥ̓ 
7 ΓΕΥΜ2, ΡΠ Τα ΓΙΟΉΟΣ ἀὔΓΟ ΊρΟΥα 7] βεε ο[οπά]. Ῥυγγεῖς ΦΉ171 ΠΧ »4πος π- 

7αμεῖα ἀηπος οἱοσαεὶ αἰορογία ΕΟ Ης πορηΐπαῖ, [αὖ γϑρ ει ἐρΊβΕΥο ρον ἀπῆος ΟΟΧΙΓΠ] 
ΟἸΓΟΙῈ Τρ [1)}1 ῬΑ ΥΟΙΗ [παῖ οΠε77ι βηΓΡῖς ρορμίϊς, Γ,ατιηῖς, διαῤιηίς, ΕἸγηοῖς, ΕΠ ογηϊοῖς, 

77 Γοἱϊοὶς ἐσ ργϊποίρατι ἱπέβαεηηι ε[ο. Γλειπάς ομρι [αὖ ἰείριογερο Ταγηηίπίογορία 
Ροτο 6 12 ΠΣ (μρεγύανι ΠΣ ΚΗ ἐγγαπηϊάερι οσοπεγαζοι, αὐίαεα γηοηαγ βία 

Ἐπ} αὐ ἡ οογαεῖανρ, ηπ4 γορῖα ψιρεάοηι ροΓ [16 ο[οῖ ργκαϊτα, [δ σον εῖς ἰορίφη ας 
ἐδγῖο ἐεΡΙρογῖς [Ρ {10 «ἐγ! ζΐα. ᾿Σα6; οΥοΑτΙς ἀπηπς οὐ [κἰϊόπες, Πϊογ φημ ῥοιῆς υὐδορε 
αἰ6 1:6 ΠΡ ΟΥ̓ ΜΙ ρΈ ΡΜ ΘΟ γα 1 ἀΥ ΙΗ ἰοηράς υαγιαί,ηο πιοίϊείοπες ργμάοηα {7 

βυειμμάϊηε {πρμίαγὶ ἀοίεπάη 8; [χϑμον {25:6 οι ἐγγάμηὶ εοηαε ης, ἀηπο ῥείϊ 
ΦηαγΓοείθοἰ»1ο, ΡΥ ΡΙΗ7Ὴ [αεἶηος ςοσπάῖος [05,0 Η7Ὸ2 οοοηι ἐγγαηηο ἀἰεῥείατος, ἐπι αρρῖ- 

Εἰζις [ρεἸοια 76 [πὠς γες μη »πεορρίτο ροὶ ΕἸογπιεῖς (αὐμεραεῖς 246)» Γομ ΓΟ [16 ᾿ 

Ῥομεβοϊηρ»η. ἐμρηὶςς  μγηρῖοος,, [δγαηι σομίε, ρίαπο ργ ἤρα. οτρ δαὐίηὶς, ΓΤ οἰζοῖς, 
“Ἔφη, Ε ΠΓΉ[ΟἷΣ ῬΡεΥΡομμῖς ἐρηροΥὴ αἸρεηἶις, ῥοίία ἐξενε οοπείρμα ρ665 {Πε, ταγ]α ΠΟΠΉΠ21-: 
ΠΩ τίμηα, Μά Ρἰεγιρηηη6 ΠΣ ἰ[᾿ οοο [περι [δ Ἰοίξατενυ αἀἰμον (ἀΥ]οΥ μι πος μα: 

φίδας γιασῖς ΟΥ̓ ΑΧΕΤΙ ὲ [μοτημο Κυς τη ἄϊος οχιοπάογιξ. «“41ηὴ6 ῥαᾳς ΧΩ ουΐαπα 

τὶς υίέρι εἰ}. πού ἡ βρη ρορηίῃ, ΟἴἩρι ὉεγῸ ΡΥ ες δε μς ἐκ αλίρὶ [ἐμ ομ τα 
ζοη (εἶ; »ἀοριοογεάατα, ἸητοΥ {4 ροτοηεῖα τπογοπιφηία [χῥ ἰαεῖς ΟΡ ΙΡεαΓ Π0ηε ἀΜΙΩΔῖς, 
αἰϊεϊογ ες, ͵ η ρΥ 115 ἀπ δ [ ΠΟΥ ΑΓΟΥΟς, ΓΟ ΜΙΟΥ ΟΡ 1 Ρίούε ἐμνύαρι τγαόίαγοηι ἀπγίμς, δ 4- 
ηϊριῖς ΩΣ ἐχάςεγ ατῆς γές ϑο ργο το δ [16ἱ, ἱ Ρἰοϑοιϊ ἀηηο υγ δίς Ο Ὁ, Χ ἀραιγειίε,. 
[εεοβίοπορι [ατογοηῖ, Ραῖνος ϑοίμεϊ σαρωῖ γοϊρεδίϊοα εαἰϊκμά (ΟΥΡοΥῖς [μὲ γηογεὐγη ΠΟ 
ἀὐηρηταηάηηι ορη [με 7., 6 « ρυμάρηα 79" τοά θυ Αε]οπ δΙΟΥ ΗΔ βρὶ ἀρ οἰ μεμα οι πα 
ΡάμΡογεΣ ΠΟῊ ἐαμεμ ΡΥ [ὁπ] οροίέαις ἰομαΐοηο [4 εἰς μι (ΑΜ 1172 ἐμαϊϊοαύαρε, θὰ ἐΓιάης 

2η ρο [βογιρι [δ] κάμουν δ ροτεηεῖογος αἰϊαηὸ αεἰρηηίοπείο Ομ [ογο ῥγομίάφοῤαη, ἰἀροση 
μι 4046 «ὦ ἐποη 447: ἐρηδθοιΠΠτατοῦρ [241 ἀπηπος ρηασι ΠγαΓης ρειεῤαηι,εγϊδησος εἰς᾿ 

«1756 “ἰὸς « [όπάτη Ρεγριος 6. Οὐ χε οι (υἱ υπκίρο [οἱδὲ ἀοολάργΕ) Π0Ή σΟΗΓΕΉΣΕ, 
Ῥαινιρη δομιρηϊτατο,μαίογα 1η ἴον αἰ ζἐαγοηι, ται ταηο;9 δ αῦι ἸΗΥῖς ἐσ' βοπογηρς 
Δ 4" αΊΟΗ 60 μι Ροοεγ θη ἐς Ῥαιγος ἡ ογηρι ΟἩΡΙαὶ ἐαι θη μη» ηοα ογα 5, ΠΟ γἱρίαϊες 

οὐ [ΠΣ ὴ 6 ταράοηι οὶ ἐορροΥ! σ᾽ γεδας οοάφηάίμηι Ὁ αὐἱάογεῖηῦ, ΡΥ ΡΜ) ἸΗΤῚς ΠΡΑ 
: ΠΗ Ὁ 



Ἐπ. 518. ὕτ1τὲῦ θῖν. Ηλι" 95 2Ὲ. 
ῥἡίεατορι ἱρά μίς, ΓΟ ΎΩΣΙ Οὐοπίαίμενο ἰοοο Γ)εοερικἰγὴρ, αηηο υὐδίς σΟΟΙ ΓΙ ίο- 
56: ζ σ᾽ τοιὶ οὐ ταὶ σοι μπη,ὅς, οἱ 4Πε6 ογεἰϊηὶ ροοπίϊαγες, ἴῃ Χ 11 ταῤμἰϊς μεν Δ υἶτος 
ΡΓΟΡο ΑΙ 16. ἀοἰπείο οπρὶ βοβεγίονες ἀεσεηημῖγὶ, [αέξα πετοῦν (6 φοη [ Ἴγαείοηο, ἐγγαηηϊάσηι 
ἱπηοχ ἐηε, Ὁ γιαρίβγασης {{|6 ὐπάρῖηνηὶ οἱ Γατῖς ΤΣ ΣΣΣΎΖ ΟΣ ἴοι, ραεγῖοιψκ 

εοη[αίατη γοάά!εο, ἀοητηι Εεἰεϑεῖος 4ποῦ::6 εἰἰρηίτατὶς εἴπ ἱπ κε (“οἱ τρί αΠτ45., Γαῖγες 
ἐἰϊο φιίάοννι Γορηροῦο κα σοη[κέάγες ῥοπογος ρίεὐὶ φαἤεπηε ραγοξαςεγο ποίη, (εα (μ{}ον0 
πεουῖηι σοη (Μία, εὐ ηπατηηι ῬΉ {Πατεῖ ῥΥοςοη[εἰαΥ] βοΐ ο[ ατο ργ κα τηρι οπρι Ρίε- 

ῥεὶϊς ἀηπο υγδὶς Ὁ Ο Ο Χ 1 οοἸερμηγί α [6.146 τ δεγίρηης βάν ἰϑεγουμερε ργοοῖῤ. ἴη- 
ἐεγ μι, ἰίςοι [οἰ άϊογῖϑης {9 ἡριρογεμίογῖϑης, ἱπάμίρομάκηι ὀχ] ρηαὶ, ̓τα οΓΙαῦηι ργη- 
ἐοηεἤβινιος 77" φιοα ον ΑΕ] βιηγιος οἰπς γοῖρ. Γαιγεσ, μεν ρθη [6 οἱ ὀχτοτΙς, {τά οἵἴαη ἄο- 
γμ 6 [[Ποἷς ῥξηισηος ῥ᾽ Αὐπη 6 : (ά τά τ [οἰ ῥὶ οοἰ ΠΩΣ ῥομίϊαϊο αὐηεὶ Ἱάογοπίην, 

επεγίογε ἡρῃρεγῖο ςορ ηἸΡ, Αἱ 771 ΘΟΥΜΤ ΠΟΘΥΓΟΥΦΉΪ., ΟΥΘαΓΟΦΉΟ 1} [Ὀρ! 6 Πγ6 ἀϊέζαίονο 
εἥη αὐ [οἰμε γεγΉι ροτο  ατο, περ εἰο»η 6 [Π] οἷς ἐπεὶ ὀχ οΥῊἷς ἡ ἧς ἴηι βεθηῦηο ΠΟΥ ἡρεῖη6 
»ῃ ρα ογἜΉΓΗΥ  Ἰάη πὸ ποῦ ἀσεγοηῖγοε ἰη {ρρρια οἰδηθητα η]  ἐἰονείμης απέξογίξατεηι 
{μαι ἀονηὶ ραν τοῦ ας [υΥῖς ταταγοητηγ, οἴ αὶ ἐχεγθημει σπρ [α αἰ! ρογϊοάο γος ηταρὶς 
γηιαφ 7. «ἡ «ηπαῤιἰαιονι υον σογεηξ , ἴηι ΟὨΔΗ Μη ρ6η6 ΡΥ αἰ ρ ἰοΥ πη ΠΟ ΟΥ̓ εἐπρρ βίος 
ῥεῖος {16 αἰ» }ο τ μου νερά [αςογἀοι ἸΟΥΉ)η1, ΟΥ̓ ΠῈ οἔἴαηι [πάγη οοη[είατη5. ςεῖεγα- 
γηρῖζη6 αἰἰρ μία Γη1, ,α 4145 ἀπ πη. ΜΠ Π ραἰΥ οἱ βατηογαῖ ααἰϊεης : φηῖρρο φμοά υξε 
(σ᾽ ἐχρεγοηΓ14 ΓΟΘΉΠΠΉ7 ἐ[ει, Ρίεδονι 1η οὐιηῖ ηδ ΟΠ: ΡΑΙΥΙΟΙΟΥΙῚ οΥ̓η6 σοπ ορΓ1ο-- 

πἰδης ρογροῖηο [μρογίουορι ἀἤΓο 6 76 : Ἰάφοφηο Παῖτος εἰν Ἰοὶς αἰ φηαηει ἰδ [πο ἱπ- 
γε σεάογο για 6, Φηαη: αοερίο ον ῥείϊο,, βο(ἠδι {μὶ ορρνεϊριεηαὶ “η{4ηι βγα- 
ῥεγό. 41πα γηοιεγατιοῦ [αἰ 605 Ε{{6 «οἩ[ἐοπῖος,, τ οἴει (θρ6 ἐμο Πἱπουηρη αἰζοϊαἸογηι 
ἐερηβογε αὐ ῥο[ Ἰὐης ἱμα ἀεγοη ΓΗ » [ἔγιρεν α0»16 {ΠἸοἰς γιοτίῥης [γαίογπε ΠΟΡΊΡΟ ΓΙ ῖς, 

ἐρείαγανίηι, Δ ορρα αἀἰξοογ αἰ υἷγος αἀμογαγιογηνι ογίαι σοη μη εἶ β πιουτηι γούογο 
ταἰάϊονος ο{1ε,, οἱ ἐο ἐρ(ο ξοριρογο φπο (6 ἤ 16 ἱηι νόον φάνη ἰατουε βρη ἱη ικαα 
[επιφυτῖάμηο υὐδίε Ὁ ΧΟ 11 1,οπῖ Ἰμ ο[Ππα αἰ ζογάϊα οσοα[ίοπο, ( ἀρ] τοίϊερη πο - 
ἐξαγηῖς ἰη ας αὐς.4Ρ. ΕἸεγἀοηἶο 6{7δ᾽ οτεπρατη. Γίαο ἀε ἐμ γι» ρορπίϊ ο- 
ΥἹΟΊΠ6 ἀς γερηῦί. ῥ᾽οίϊχο ἱμομίομτογφηθα 1)ιοηγ [10 ηαγγαμίην πάοεὶνι {ΠΠΠἰς ἰἰῤγὶς 4ηὲ 

ρὶϊ αἀπο γα ἐρριρογα ρβογηεηεγηηῖ. 1) γο τες ΠΟΗΟΊΙ, 7505 αἱ; «ὦ ΡΥ ΙΜΙΉΙ ῥειϊᾳ ᾿μ- 

πἰσηη (σ᾽ ρεηε [7 «ὦ ἀπημηι γὶς φρῖν σΕΉΤΕ ΜΙ Ρεγτοχηῖε, ΟΕ αἰ βιοῖίο 6} ΡΙο- 

πημηταγε,ἐαρηθη, δχ ῥὶς υπάεεῖ)  ειεπάα ε[ἐ ςοη]οέζηγα,υἱάοίεν ἀοςεγε υοἰμ76. τὶ 

αἰξαγῦι γοΥ Ηρ η  ἰἸσαγΉ1,1 1 οἔϊαῦη ἰχογηαμς ςογῖάς βεε ΡεΙοάος, σ' οπρ βηῖῥ. ἰγτο 

Ρελ ποθὴ γιοίίο ρογ ΕΚΥΟβ ΑΙ, ὉΟΥΗΜΙ ΟΓ]471 ΡΘΥ αἰτογ ας ογ!ς μαγτος {4 ςσ'. 2 [Ἰοάηι 

Ργοραρατὶς. ρορηϊ ροτομεῖα «γοΗ [Π61,σ' {πῦρ ἀοη [104 ἐΠ70} ὀχ ΤΕΥ βεΥ βοΓΠΜ70Ι ἀϊέϊα- 
τογερι γθαμίγογοἰάεγοητηγ, γεν Κι οριαη ὀχρί θεῖς ρμοΥ τα (σ' αἀοίο[οδιλα αππῖς, υἱγὶ- 
ἰῤαιατθ  πλ[ξο ορείριαεηρε (σ᾽ ρίοθὶρ ἐριρογῖο, ἄδημο «κα γιοηαγ ΟΠ στη ἤ ΟΥ̓ 616 γε- 
«οἰρεᾶ: αι ΜΠ Κ αἰεί Πἰφον ΓΙ, ἴῃ σγαπί ἡ] ογατίοπο, μα ρα!τι. νιοάργαηα ργῖ- 
Μ]ορ ον κδ,(σ' εδημεγιςαμ αν τι ρίοδ ἱμαϊϊοϊογτρι ροιο[ αεδ᾽ ᾿[καάει, πίον αἰΐα ρας 
[ἢ Πεγερε διά μεῖξ, ορτ"»" ἄγ οῖρ. [ουηιᾶ ε[, ἴῃ 4Η4 60 "ΕΥά [ι γπομαγοῤία, πος γοργά οἰ-- 

φαγεῤία, πος τλογα αἀονῃοοΥ τα [αὶ ει ποι ἐκ βὲς οπιρηῖδ. ΓΘ  ΠΡΙΘΉ 14 ΓΕΡΙβογΌΓΗν, τ [ 
κά ράγς ἰϊρεῖτος ῥέος ἐχοοίίαε, [πηϊογὶς αηέβουίτατο ἴρ ογαϊπθηι σορατΉγ. τα Π6 πτομαγ-- 
εἰρίαντ, ἔργο δἰ  αΐρο ἐὑριρον πον φογογε Ἰ[ΠΠτκαῖ ας τγγαπηϊἀδεχογοεαι, αὖ ορτείρεαεῖφ. 
φοπμεἰὶ, ὁ μι {ἰ ς᾽ ἐρ ορίῤ. ζσ' [μέ ϊοηῖν. οἰαεὶ, ἡ πεῖ ςοτεγάγηηιᾷ; υἰγτητηηι [πάϊα 
αὐτιεῖαηὶ, εἰογιηα14721 ΘΟΥ̓ Κ72 ὦ ργκάρηεὶ Ρορμίο αὐγοσαγῖ, νενο ςσ' βορμίμς γηο(εγα- 

εἰοηῖς αὐ ἰμγἰς γορ μία τορηογ τα, οΥ ἀἰηδΥοιρ. οοη μμάογε ας ἰος ες υἱοίαγε ἱροἱρίαῖ,α ργά-" 
ο 1: 



ΑΡ ΟΟΝ55. ΕΤ 5ῈΝ. ἘΚΑΝΟΟΕΥΚΌ. 
[αρεήβιίπιο ἴῃ γεραδί. οἷγο σον!ρ (Οἱ, σ' ἱ «ἀ οὔ) οίηηι τριγαίηὶ, Εἰος εγρο ῥπίμς ηο- 
ῥη βινια ῥηβογῖα ΔΥΘΗΡΙΘΉ ΗΠ οἱ, δὶ Ὅεγο [(γἹρεϊοηὶς ρυνγιάηι ἀρ ῥἸοΙ ΑΡΙΗδ., ΓΑ} 

ἡ ων αὐ ριμοη πη 14 ἐγαξίαηϊε, ὧΣ φμοά ρΥγ0 [Ὀμεγά “υεΓοΥΉ02 [ΟΥἹΡΓΟΥ 0. ΠΘΉ[,:- 
γα κἰριἀογαπῖς ἴῃ αἰϊε, ἐρ(6 φάη αἰ ρεπε βρη οὐ ογπαγὶς. ΡΥ ρεῖεε ἰσί την ἀερτου- 
βναι,ποηπηίίον ε Οὐαεῖς, ργαθγεῖ ΕΠ εγοπγριηι Ο(ἀγάϊάηηηι Ὁ ΤΊ ριαηηε δῖοι: 
ὑρη, ράγμηι Ὅογ6 ἐς Κοπιάπα φοηεῖς οΥτρ [0Υ]Ρ [6 φπὶ Κονιάπος οὐ ῥαγύαγος (σ᾽ 
4 ῥαγῥαγὶς οΥος ΡΟΥ[ΥΙΠΧΟΥΪΗΙ. [εϊρμάς ἱπέογ Καὶ οηιάμος ηοηΉ6 ΜΟΊ ράηος ῬΑΥΤΙΗΣ 
ΕΥΤΟΥΣ,, μΑΥΙηι ἸπΟΉΥ ΙΑ ἀἴη6 ἡπαἰ  ροηεῖα σοάγρηῖε, 41 ἐπ τερίτῖς δ θογῖα ρανεῖ. 
δη τη αἰΐάς γογτε οἱ ρα ηεῖαΣ . τηργι ἐκ 4 μ [{{ 4771 ὙΑΣΙΟΜΘ,Ὴ ΓΕΟΡΈΡΟΥ ΜΙ » β ΑΥ̓ΊΟη 

εοπ[ἀεγατο ργοά ἀογ]ηἴ. 1: 250. φΈΉΟΥΕ ΠΟΉ μιοαίο Ροἰγῥϊηνι Οὐαοῖι ῥορμίμεη: πη0- 
τά, [δ οἴΐαηι Γιατῖσιος ἀπέξογες, αῤίμηι, (Εεἰϊμωνι, Γι οιρεληνι, ρ(ο(7 56 οἵα» 45 
μαίος. ΓΡΡΙ γιπἶγας ἀπ ΦΗμτάΓ6ς ράΥΓΊΡΙ ὦ σ γαοῖς ραγεῖρι ἀ 7, αεἰρεῖς ργαΓοΥΡι 145, 
Ὁογη ἐδ ρρεῖς ῬΙΟΜΠΙΘΉΓΙΣ ΟΥ̓ΗΪν ε; [μο ΚΩΣ ἰοοο ἐχροηῖῖ. ἴη φηῖδι ἑάγι ἀςεῖ!- 

γάτα ἀς «ορίοιας 1}, 44 1 πὴ εἐγίης ἀπριέακαι ΠΟΥὶς οἰ! οονηρίεχη, ἱρ(ο ἴῃ υη-: 
ἐδεῖρι ἐἠπεάονταάροτυε Γι ἱκείαπα Βη βουνά, [οτρνι άς σοΗ[ἜΥαΓΉΥ, Γαρτμεῖι ορί τον πη 
Ρίοβονγ τὶ ΠΟΥ βοΥὶς φἀμριῤγαϊα ἔριάφο ο6υἹάρατηγ. ΙΝ εσετο {ἀτὶς ῥαῤηῖευεγέ, 
ἐχαέΐο δορίοηετες οπρη [μεῖς οἱγομη ἔπη ΠΙς ὁπ άγγάγο, [6 Τά εἰ [ερνρπορενο [πιά πλεγυε 
Κυϊρεϊοηῖς ξογηια Ρῥιο(ορί κα αὐάμε ἐπ ρΥ ηιῖς ροίεῖςες [μα ]ο{ις ἠονρείηησ, ργάίον υο- 
ἐπρέατοι, τι εατὶς μ0256 ἀ[εγγοῖ μέαγιρεει. τα, ΠΟΉ ΜΙ ΓΟΥΡΙΙ (υιρεϊοηῖς ςο- 

μοΥῸ [οἱος γεγμι ὀχέτης ργοάοηἄος ἱπάϊοαμῖε; [εἰ ποπηη[ πάρη υδὲ φγἀμϊοΥῖς πιορεθητὲ 
γοροῖῖά ἽἌ οἤονούαηι » ῥ ΑΓΕΥ «ἐἰιοημη οαη[4ς, γιοάος, (ΟΉ[α4, (σ' ῥπῖη ΦΕΜΕΥῚς 

αἰἰα, ογάξίοπος ποῆπο ἰῃ{Ἔγομἰας σρη με, ἡπάγηηι ροπάογε οἰ εξ [76 οὐ βάν: 
ραγεὶ οεάεγει. ΤῊ ἐπ ργ [ΔΉ ΣΉ7Ὲ αἰ ΟΥ̓ΉῚ ΦῈΘΉΓΙΟΜΘ., ΠΟΤ ΑΜ Η0 ὙῈΣ αὐ εἰς φοίία:, 
(βάοείανι υἰγίπῖος φογμμάοηι ὉἸάσ4η6 [δ] παγγαπίας οχὶ ἰριαμῖς, απο ἰά ἐ  οἶφν- 
ἄμ, οἱ ροίμείοα ρῥίοίορῥ ας [᾿πάο( ῥαδογοηι φηποαί πον "αΉ τη ἴηι ςοητονηρίαπάο, 
δὰ εεἴάηι τη αϊσομάο ἀροπάοφηε σπρι βμόξη ἐρηϊεαγση ΓΗ : φρο οὕ β ἡ ογα Ἰά πο- 
δὶς αἤεγαι εἸἰϊεαεῖς, οὐ ἀπῖρτος 05. γιοαίο «ἐ [Πρ ΕΥ ΟΥ̓ ΓΟ ον πρεγος ἀμεἰϊοπείας υἱ- 
[ξπάακε τοῖρ πιάπη ἀμεαῖ; ὉΘΥ̓ΜΡ ΟΊ ΔῊ1 ρΥΦΓΘΥ ΣΟΥ ΜΡ χορ ί ἧς φο(16»»: «ὦ βεεηγα 
δΡφη} ῥγΟ[βοΥρ ταῦ} φάμεν ῖς ἐπ γοδησ ἸΗΠγηαε., ἀγόμ οχ αἰϊομῖς σοη περι ἐδ ργορΥ ῖρ 
σάρβογῸ ἀοετεαὶ. Τάςρο ῥὶς μη σΥάλ τΟΥ μά |β 101 οὐηπδς “πὶ «οἰ Ἰγηοηαγοῤία, εἰ ἴῃ 

«γἹΠοογατῖα, οἰ ἐπ ἀεηρεοογαιὶα,υεἰ η αἰϊα γηασηριηο γοϊρηῤίϊοα ἤουηια, γεύης ἀοριὶ 
«πὶ [οΥῖς , ὐοἱ ἵπ ράσο υεἰ πη ῥοίϊο ργαίαηε, (αὐἰπξαγίδμς πιοηεῖς αο ργφοορεῖς Ἰηξογ πεῖ. 
Τρηηῖο πο [αὐ αἰ εὶς φκλάρνη ς᾽ ργἱηαεῖς ῥογηϊπιφη 1, τογιρμοηοπαὶ ἐμ {τη οηάϊσηε οἤ!- 
εἷο {πο ἰοτο ἀφοίς πυοίϊξ. Κ τγερίηηι αἰ σοηε βέηις ἰαμάατον (σ᾽ βοντάῖον [ἢ τῆ 
αἰβαγη1., [4791 ργΦ ΟΥἐἰηι ριοίαεῖς, Πα ες, γιοίίο Πα, οοπεϊπομτίς, πιαϊμεαεῖς : φηα- 

γωρῖ [πα 10 ῥργ οἱ “ογιαπὶ σ᾽ [)εὶ ξφ' βονϊγμμι. ακογορι [δὶ σοπ οἰ απογίηι. 1). [)εὲ 
Ρ᾽ορἰάρητλα,οημροτομεῖα, Ἡ ΟΥἸσογϊα, ἐμ εἴα » εἱο ἀπ]ριουῖη Πρ γΓαἰϊατε ζσ᾽ μοΐξ 

ῥάης υἱταηι ςοπαϊείοηο, ἀεὶς ρίορυε εἴρη ξογεύαμι ἐεριρογα, αἰέν; αἴ ἶτά,,ἱ ο- 
γηηδς Ομ Οπ η 4 η:6 σοπ ἸεἸοηῖς ἰοιεῖπος ὦ Οἰ ες αα οἰγτμεῖς (σ᾽ ῥοπο σεῖς [ἐπάϊερα 

᾿φἀάμοονγε σοποίηγ. [Γλθηϊηηο γες φηα[ 716 δο οὐ τ] ηῖς σόπογο ρογτοχηῖῖ, φησί εἰς 
ῬΈΑΧ 216 σοη ΥΉΘΥΕ υἱάργοτην., {10 πρηο «αἱ ΕΙογοιίοτοανη ἰρηϊσατοηι, ππης αὐ Τη- 
εγαάϊϊάεαρε σγαμίταζεια σΟβΡΟΙΓΟ., αἰ 4 η6 ἐξα οὔϊφπε Γοριρέγαῖο οἱ ἀφοονπρι ρο [ἐπα 
γο οἱάεῤαίην. Ομά Ὅεγο οσοαξίοπε, οπρι ΟΥοης [16 , Ἀορια αὐ ργἠοάγηρι ἀπε. 
φηίαίηι ἐκαξζανη σορΉΙ ΣΙ δΉ θη βοΥΗΘΜΟΥ,(σ' 4ηεἰϑτσ ααἰριϊη]οπίίς, ᾿μοι οἴΐαηι ἴῃ [- 

περ! 645 ἐϊετεγὶς ριαη Αγ δ, ρβαγεῖν ἰρ66 ἴηι βμα ργαγατίομε ἀοοοῖ, ραγεῖρι αἰϊὲ ργοίιχο ἐδ: 
᾿ εἰαγά 



ἘΝ. ΟΥ Π 5. ὙΝ ον. ἘΠΑῚΙ ΦΕ ΣῈ, 
εἰαγαγμηῖ. πῆι 1σΊ ΗΥ ΓάΜΊ σΥαμΙδ, ΓαΡΊ 466 ΤΠ ς, αἴφη6 «ἀφο εἴἰαηε εἰοραης [Π Ρς 
«πέΐον, υοὐῖς ἐπ ρΥ 4 ΠοΓΕΥῚς οἤεγεπείμηι ἐχι ἰἰριαηῖς ἀγα π6 οαῦη ργφοίρηε οὗ ΧΩ 
πο ἐάς υἰγέμτος φηάς ἡ ο ργ 4 σοΓΟΥΙς 1 ΝΟ ΔΗΪς (βιοεῖε «ς ρ᾽ ἄραι, 4 οὖν» 4πο- 
456 {π7η1710 βμάο εοἰὶ ἱάεανι. [)ηο Ὅογο μη ΧΙ: ἱη τάη {κα {ΠΥἱ ροιθηεφηο Ρορμίο 

«ἀρηϊγαηάα ςφΉ[6ι: αἰτεγιε, φμοίὶ, [7 π|4 ἸπτῈγ ἐος (τ (ορ6 [) ἐχουῖα ο[δης αὐβιάϊα, 
᾿ ΔΆ έρηροὺ {᾿ αἐογηῖς ἵπ1Ὸν [Ἐ «πιριὶς οΟΡΈΡο[μοΥηε : Πρ [ο[716 εἰἼαρι αὐμεγίαγίος βησια- 

παῖς ηηασῖς 4747 ΑΥ̓ΤΙΪΣ ὍΙΠΓΘΥΟ [μάμονίητ : ας [᾿ «Υηῖς οὐηἶηπο ἐχρηρηαηκία ΠΩ 

εογμῦι οὐἐϊηαεῖο, [ρηρεὺ 747 γιθαογ αι 5171 οἱέζος ἐγαξζαπογίηι, ς᾽ αἰτος τη ΩΣ 

αὐϑο τγαάμχογίμ,, αἰΐος οοἱομῖς ἐκ {44 οἰπηταῖο τε δῖ ἹΡΙβΟΥΪο [μο «[Ππο[ξοεγῖηι. 

ΠΣΙ ἐμέν, πο πο} ἐαη Ή771 [0οἹὲς {7' ἱοϊηῖς, [6(] οἐ14᾽) ὀχτογίρ,α! 456 ἀαθο ἐρ [5 οἴἴληῖ 
ῥο "ὐπὸ θόρε [μαι βάτον “υοἰμεγηξ, {σ᾽ οἱ [ΟΥῚΡ ονηηος 4 "1 ορ6 {μα Ἱπαϊρεγοηὶ, 

«μον [χς βο[ μι “οἷν ργονι τ βίριο ἀοίοπἀογηηε, ἱΓ4 ἐτ]αηι ον ογηγφη 4 σοῦρ- 
γηοίίας [δος φηαὙ ΘΗ, ΓΗ ΓΙ ΡΙ ΙΗ «ἀ[ἐγοξερίηηι ἀοάεγῖητ: Ἰάηπε ἧς εἴα ἐοΡοΥ]ς- 

ὑπ ψαίφη βοϊελμεῖ4 ΦΟΥΗΡ 14)0} ΙΑ ΧΊΡΊς ἹΠΟΥ ΘΡΊ ΦΉΙΣ «ἀαπμέία, γεαϊογοῦη ῥαὐηταίογηρι 
εφμοηεῖανε βαγῆρη εἰο[άογανε ἱάεῥατηνγ. γοοορηοηαῦηφηε ἴῃ οὐδορι ποῊ νηοί [14- 
ἠΐεος μορπίος, [ιαεῖπος, δαῤϊπος, ΓΙογηῖοος, ΚΓ οἴϊοος, Ορῖοος, ( [ἐπ Οοος) δἰ πος, 
Λήαδνηψος,δαριηῖτος, Βγητῖος, Χ γιύγος, Πιίρηγος; {τἀ οἵα» ΟΥ̓ τος, (αἰϊος, ΓΠ απο», 
771 ἰγησηα {Η2] γ»ιογίῥης ΩΣ εἰβιρεες: 64476 γάΤΊοη16 ΟἸμ 1 ΓΑΤΊς ἨΗΡΊΘΥΗ ἀο Οἶγος 

ἐ4 οχαηκ 6, ὋΣ οπηι πο ἐοαρ»" 456 ἐρβογε ΕΠ} απῖα (σ' (αϊϊα ἐἴδε ορρηρηαρ- 
ἐ4, διειϊια ἐσ" δαγάϊηίά ἴῃ αϊοίοπερι γειγαβεμάία,, γιοίη ἴῃ ΟΥφοῖα (σ' Δαεεάοηϊα 
το ροη θη ἰΐ , ἀΓ4Π6 ἦη τοεϊης Πα ϊα ἀοίεέξίοπο (Ὡ{Πποπάίμηι δοϊϊμρα. “πη δα οι, 
ταηΐα ρεγιομία βηημ [μὐϊγε «ς [ηρέγαγε Κορια ρίαᾳ ροιμογῖ. ποι 1η{ΠΠτηεετεῦρι [{ αρπά 

(ὐοος χηοφηε ἐημταΓὶ Ο[Π6η1 εὐλεξεηίεη[ος, 1 αεράαηιοηῖὶ, ,σ' Γροὐαηὶ, [τοὶ (γα- 
Ὧ7) ΡΥ ΜΟΙ ΑΓ σομίγα φαμεν ἀγὸς ΠΟΥ ΡοϊπἶΠε. δ1. 15 οὴ ΠΣΧΩ ΧΩ ΡΙἐ- 

[αΐορε, 44μίταΓ071., "ΗΟ ἰοΥ ΑΓ] ΟΠΘΉΙ, ῥοηιρη!ΑΓΕηΙ »αἰΐαφηο ργαοίαγα αἱγτμ πη οΥη 44 

ῬΙΘΉΓΑ, ῬΑ Ή ΑΙ ααρεϊγατοηδ {σ' ἰαπάοηε  ἸΟΥΟΓΗΥ [πρηίαγὶς ὐο [ΠΥ 4 1η Ὑδο]ρΙ αἷς ἐχίεο- 

γῆς ῥομῖρηῖτάς ἀς [οι ἐπ ά5,αγ πο Τ]ς Ἰη ΡΥ Πρεῖς ἴπ φηῖδηο υἱγεμεῖς {γ᾽ Ἱπάη ΠὙ]Ω ἀρράγεῖ 
βοπιβοαεῖο. φηάρε ἰγέμτερι Σ [)εης οἰΐρῃ ἴῃ οἰρέΐο (μο ρορηίο [ὁ «»ηρ ἡ β)ηῖς ργαρης 
γεριηηεγαηγηη: οδΐ ρο ΠἸοϊτηισ, τα πη ἀμδϊεο ἡ μ]Ὴ πος 4 π0456Ὲ οὐ οαγράοῦῃ ῥηρηαητά- 

ἐογιγηαϊογιης ΡΊΟ ῥοΥ Ἰἀτῖς ἹποΥ ΟΡΙ ΘΗ ς ἱηεἶϊος [1 ομρηατΉγΗΣ : [οπ7 ἴάρι ππης ῥαμά 

οὐ ῥμγα υοῖς οεἷκα υοἰμηταεῖς [χα ργαῦει ἀοομριεηία. “Γο[εηι δὶς αἰϊα ἡποάπε τεῖ- 
ρα. οθ!γα ἰαπάος αρηρ ἡ δέρας ργαα!οατὶ, ἐξ ποὺ! δινιῖς το [τὶς οοπαϊεογῖρης, 4 ἀρι-- 
Ρ ἡβιρεῖς ρατγϊοϊογΉι ργο ἀρ ς, εἰε υαγτὶς [τη σον  ΠΓατὶρησ, ἀρ ἐχιηηὴς ρΥ εϊίορ τς 
Οααγηι γηηη β θη τά ἴῃ βάης γορρεῦί. εοἰϊαιῖς, 46 ἀροδητ γεῖρηδί. υνια,ήε ῥγμάοη.- 

ἐμη.ἀοζξογ ιν, [ΟΥ ΤΠ Π6 αὐ ΓΟΥΉΜῚ ΠΟρΙά, ἐδ νγημίτς αἰϊς Ἰη{σηϊύης ΟΥ̓Ή Δ᾽ ΘΉ ΤΙ; 4πο- 

γῆ 4,471 ΟΗΡῸ Πιβγϊδη τορι ρη ἰοῖς υοδῖς [ἄγε σογιριμηῖα, πα ά κῃ ρίαηο Ρέο- 
Πἰαγίά. [ἐ ἐα πες ὑμῖμς ἰοοὶ [μρτ,ζ ἱπροηῇ γτοὶ ἐριῤεολ Πίταιε νιαρῖς οὐ (Ομ ἀΥ ΘΛ ΓΗΥ 4472 

Ἔχου Αγ ΉΓΗΥ. Κγμρι Γάητῖι Πα πο ργα νημεῖς αἰμῖς ἱπ ρορκίο Βοριάηο Γ)]οηγ [πς 
γηόης ἰαπάατ,»μαχΊΡμμΡ, 456 αὐ φησοπάας ροραίϊ! Κονι ΑΗ Οἶγος ῬηογΙ θη π70 αττμἐΠ}6 Ϊ- 
ὅ{εαι ἴα οὐ!» φποῆπο ἼΩΝ, γηῥρὶ ἰαιάονι ριον ογὶ υἹηι εἶ; [εριρια οἱ άοἰϊοοι 15 1- 
ἐγ [Ρἰομάογε εὐρα ΣΧ ΚΩ ῥηριαμῖϊάα5. “Ργαίεγοα υἱ Τλιοηγίίε [εἰ ορογῖς οὐϊ- 

εἴομθ ργαΓΉῈ [6 εὐρά Ἀογιάπος ἠοξῥίτοηι ἀφείαγαγε “υοἰμτ, 4 ὁ60 7045 ῥΥῸ αἰϊφηοῖ 
Δππογηη ἱποοίαιη, ῥά: γηαίος μη] η6 σα Ας τοῖς γεξεγεπείας ἐχιριαμ. [1 4πη- 

τορι ραποῖς οος ἐἀοοοαῖρ φηϊά αι θάς εἄϊεῖομε [Π ργ [βἼτπρι, ρΥἹρημει ορεγάῦη ἀἰεάϊὶ 
οἱ σ γος απόζογῖς τοχίπς “μάλ: οηιοη ἀα δ ΊΉΣ 10 ἐμοῦ ῥγοάϊγει. ηὶ κεν} βίης 

ΜΠ] 



ΑΡ ΘΟΟΝ98. ΒΤ 5ῈΝ. ΕΒΆΝΟΘΈΕ. ΡῈ ΖΕ. 

ἐπ ἰοοὶς τημε αΓησ 6{78: ὦ ΠΟΥΥΉΡΤΗΣ, βγεῖ υοΓογά ἐχοριρίατά ἴῃ ἀρ ἐγ β!»γεῖς [αἰ 
δι ιϊοιοοὶς, “ἰ᾿ οριάπα συ" ΚΓ εποῖα, μογ ἀοέΐος οἷτος σοη[αίπί. ΓλεἸπάο φιάφηϊά ο Οαί- 
ἰΐα,. Βείρίο, δ᾽ (ὐὐγνιαηϊα ποτα δες τγαάμοϊ ρο [6 υἱάοῤαεην, [ἡπάϊο(ὁ σονμη μι {Πκὶ. ΤΊερη 
φηϊά πη Ἰη ρα ϊοατῖς ἀοέξογηηι ῥονγιίηπηι «πηοίαι]οηῖῥης ἰρ οο(ἀεηι [η: Ρ'ο[αδαι, 
ἀπροητεν ϑποίμ (Ὁ “1 7" ἸὩΠΕΥΡΥΟΤΙς ΟἾΥΙΗΦΩ 6 τεγ[οηϊδης πη σοη μαι αἰ] ῥέε, 
ρερίτα {Παγήι φαρηη]οιίο ἱπεορυ ταεὶ {μα γοἐεηῖ, Γλεηϊηπε ἐχ τιεὶ “πο π6 ἱπρεηῖ 
4η 145 ρα βογ6 βΕμΜΑΥΟ,ΠΟῊ βάμοα εοπίγὶ πὶ, με Οἵ ἨΟΜ ΟἼΙΗΙ, ῬΙΑΘη4 ΓΑΊΘΉ ἐκ 

Ράγῖ6 ἀοξξς ἠονιϊηϊδης ρίαοίτηγα σοηβάο. . 4άῤας φκῖα Γι ἀλη στρ Ο κοῖς εοῃ-- 
ἡμηρεμία υἹάοδαπίηγ, (Οοἰοηῆ ον οπερι ορι ΟΥ̓ κοἷς ἄθηηο ςομ ἰῇ, (σ᾽ ρίογίεχηο ἴ ἰο- 
οἵδ τά ἱμτογροίαπί Ρέποπομά ἀεὶ γπθαῖ. ἍΠ΄πῆὶ βαενιοπία ἰρρ ΓΙ ΟΜ ΗΉΙ ηαγη-- 

εἰα»ι,ο βρο[ἐεγϊογϊδης Γ᾽ ην [ὶ ἐἰδγὶρ ἀοαρηρ τα. οθε πῖθα εν οηο αὐἰάϊαϊ. Κορερις 
φϑητῖς ργοσεπίζογες, γορρηι [Ἐγ] ον, ααξος σοη[αίος οηῦηὶ ΠΟΥ ΗΡῚ [Υ]6, ας ργφοϊρηῖεγο- 
γι σε ἄγ ερηι οαρίτἰῥη, ἴηι φιάγσῖπο φαϊοοῖ. ς 4ἀαἸάϊ ργαίογεα (ἰαγεανὶ Οῤγοποίο- 

᾿ φίαρι,σ' ἀμρίϊοενι ἀρρεηάϊςονις αἰτεγανε,θ Καὶ οριάπα φοητὶς οὐἹρίηο, αἰξεγανι, ἄθ ὑεεε- 
γίδης Κοριάμουηη ἰρρίρησ. δέου μι ογίαηι Πίος φαϊοοῖ, φιῖδης εἰρ υλγῖμ7. Γοχεης 
ἐριοηαείοης εἰ ἐχρίαπαϊίομθ, ψμαητηηι γὲς 67" Γορηρη [εγεύαηε, (πεὶς ργοίϊχο ασί- 
ἐηγ. [1λεηῖάπε αἰαϊάϊ πος δοηο οορίοίος ]πάϊοος : φποληι αἰτοῦ Ογάος ἰἕπσηα [{π|- 
«ἰο((ς, αἰτοῦ βιοΥἹεῖς ςσ' Ροϊεϊοῖς ρίαν ρει, οοη βίο, τ τς «ἤέτει. Ζοιεϊιρτεὶς 

εγρο, πο βιρεὶ  4ρηρ ἡ βιριὶ υἱγὶ, ποηι υοὐὶς ςσ' φμαίερι [οΥ]ρτογενι οἤεγάρη; 4 - 
ῥμ εἴα ὁ σαμβὴς οι υοδῖς ἀϊσαηάπρη εχ βἰριαπουῖνι. [5 450 τ Τά υηῖοο [ῥεέία- 
γίρι Οἱ πο γα οάϊεῖο (σ᾽ τοτὶ γοῖρκϑί, {ετογαγῖα, {5᾽ ἴηι ΡΥ ΡΗῖς ῥμὶς εἰγα οἰμίεαεὶ ἐγιο- 
ἐμρμθηῖο 6161 αἴ αιμ6 ΟΥ̓ΠΑΡΙΘΉΓΟς ρΥῸ γη6 4 ἐὐρά υος οὐ[γκαρεά εγῖαηι ἀΓ46 οἰΐαηι οπὶ- 
χε βείο, οἱ [οο ΜΊΘΗΡῚ φπαίεομσιηε [᾿ππάμεηι οὐΐς ῥγοαγὶ ραταηιηὶ, Ὁ ποά [Ὶ ἐξξοογῖ-. 

εἰς υτ [ὑεγο,οαίοαν γε κα ρίμγα ςσ' νιαῖογα [μὐ υο[γο ρατγοοίηῖο ἴῃ ἱμοοηι Ρ᾽οξεγεπάα 
«ἀάριῖς. [λοις ορι.»ιαχ νη, ἴηι ομἰ πα γι άηη [χη οηιμῖα μμμϊγορηα,Αη τος Ὁ Ο[γος 
ἐμ γεγηηι αἰ εμ τ ατίομο [ρἱγὴτμ [αὶ ἀμέξεταγοραι, οἱ ογιρες αζβοπες υο[γα κα ἀϊ- 
μ1η1 πουηηἷς σίογ αν, Θσοίο[α φαἀἠβοαείοπερι, “δ ογιαηὶ Ῥηρεγὴ ἀφο, υογαφηο γεῖ- 
ρερίϊος {αἰπίονι ας ΡῥΓο[ῥεγίἑατεηι ρέμν ρει) ἀοοε β]οηῖς αεέταπι. [6 βαί, ἀργι. 
ΔΙΡΑΧΧΧΥ͂ 1, ἰὴ Φ7Ζμεο γεοβείϊαπο. 

τὰ δ τὰ «ἰ0: 



-ὠνο.-. 

ἘΝ Υ ΕΒ ΥΕΘΟΙΝ : ΦΑΙ ΒΕ Θ 

ΤΕ Οὐ ΘΟ ἴων νεϑ: 
ἶ ἱ 

ἢ Ὑ51 ἰ4π|ᾶητα ἴπ τίτα]ο ὃς ἀεαἸ ςατοτία ργα ξατίοηε ἰη ἀἰσατιιπ εἰ 1 4 ἃ Ποῦ 5 ἰπ Πᾶς οἀϊτίοπε Πὲ 
Ἦν» ρας ίτανη: τάπιοη Πὶς ἰςοτγία μα τὶ αυφάλπι ἐχροποπάᾳίπητ, βέξοσιαα πος εἴτα ]ις πος ἀς ϊ- 

Σ ζατου Δ ΡΠ οἱ] α ςοιηπηοάς σάροτε ροταογιπτ, Ὑτίρίτασ δα ἴῃ δησιξο τοιπροτίβ ἔρατῖο θγο- 
: αἰτοῦ τίδι ρατς ἔλοϊαπυ,οιιπὶ ἀς Βαΐτ5 αιέξοτίς δἀϊτίοπε πηιϊτοτιιπὶ ἀοέξοσιιπηα; νἱγογᾶ ἱπυρ 

5’ 7} ςοηῇ! σορ᾿ δῆτ ἐς Βο] πσος ΠΌτο5, 646: 1π το, Ποατ η 4115 ΠΟ Πα Π15,πγοὰ ντί ορεγα {ξατα 
{επτ, οἴ οἱ πηεὶ εἴε ἀτχὶ, τα! επὶ εἀϊτίοπετα αἀοτγηδτο, τ: ὃς Ποδὶ5 Βοποσίῆςα, δὲ γεῖρ. Πττογαγία εἰς τόξου 
(8 Οὐοά ποβςοπίδοιταζγοϑ ραταιὶ, ἢ αταῖοα οι πὶ 1 τί ἰδ άπ ἐπι θΠ Αγ ΠΠπηὰ Θά ο γα πΊι5, ὃς αἰ [4 δ ἀογοπλι95 
4αϊδιι5 ραγτῖτη δυσετί, ραγτίπα Πα γαγὶ οριι5 νἱἀθγοτιιγ. Ῥοσο νῦ τοχτιιβ ντοΓ4; σουΓσ γοταγ, Οὐ ιΠη οἰ1Πὶ 
Τιατῖπο ςοπτοηάεπάαπ σοηί],άτηπο αἰτθγιιπ} εχ αἰτετο ειηθηάδηάιιπι, [ἢ ηκιὰ σο]]ἀτίοπε οἰπὶ ἀθργεμεπάο- 
ταπὶ Οὐαοιτη τοχταπῃ Ρ᾽ αγί πηῖ5 ἰη ἰος 5 ἀερταπάταπη οΠῈ, Ἰῃ ΠΟΏΠΕΠ]15 οτία πη ρ[δπε ΠηδηοιΙΠῚ, τα ντ ἤπς νοῖο- 
τιπῇ σοάσιπὶ ορε (ἅπατί ποη ροΙοτ, δα [τα] σας τα! μ] ΓΟ] οτ ἢ δας σοπ ιρίοπαιιπι οΧ [Εἰ πηααΐ, τα; χ {ΠΠ|5 ρο- 
τοηάατοπγοάίᾳ. Ὀτγίτημπι εσρο ᾿ ὁπ οτῖδ5 δα ΝΝαταϊεπὶ Οοπιίτεπη,ἀ εἰπε Ιλ οιηαπι αὐ Εα] απ Υ γῆ πιῖτα {τὸ 

τεταβ φαΐ, της ἃ ἀο εξ Πτιηὶς ἐς οἰ τὶ Π 15 1}}15 ν γα ρει, ν τ ἐχ νοτουῖ δι [ΠΡ γῖ8 4] ἴῃ Ν Ἔποτα ὃς ὶ ὁπιαπα δὶ - 
Ὀ]οτβοςα οχίξαγεητ,ίοςοβ ἃ πε ποῖατοβ ογίρογοητ, ὃς Πα ργατογθαϊ πιιεπίγεητ, πο ὶ5 δότε!ρ. Πττογαγίας 
ἱπηραγείγθας ὰ ροείτίο πιρα πο ἔπῖτ ἰγγῖτα. Γισοῖ θη τι ΝΑτα]]5,πιογτα ργαιιεητι5,14 Οἱ οἰ ποία ρεςξατε ποα 
Ῥοταϊ ξτ,ταπηθη ΗΠ του αλὰς Δ οηΖΕΙΠπιις, ὃς (σα τίς! ΡΒ 124 ο]ρ ἶπι5,ν τὶ ργαςς!!δηταβ, 4 εΠιηἐξὶ νὶςε5 Βαςίπ. 
Ῥαττορρ]οπογαητ, ὃς ε δἰ] οτμθοα 5. Μαᾶγοὶ ποη Ραῃϊτεπ δὴ Ἔπηοη ἀΓ ΟΠ ΠῚ ςορίατα δ Πο5 πιεγαητ, 
δοά ἰσῃρο ρί τα ὃς σταθίογα α ὰ Ὀπιαπο σοαΐοε ΠΟΙ 5 [πρροἐϊταιίτ Εαἰαΐι5 Ν πῇ πιι5; 1" σα πὶ τα πὶ {{ττογαγία πα 
Ρἴο Πησα]ατὶ (μα οτιἀϊοης ἰπ πλα τ ΔἢΠἴς πιᾶσ πὰ σα ΠῚ ἰλάς ρα απποτίτ ας χποαις ἰπ ρατῖς ποθὶς ἀςεῆς 
πο αἷτο ργφίδσείται σα σαι ΟΡ Θγατῃ ὃς λ οηχας πα: δ νηἰποτῇς ἢ ουηδπα ἀπε ταῖς ανπματοτίδ. ρτατατη ντῖ- 
Ἰευησις ἔστε απ πγαδάποστογος. Οαίη ὃς ὕατο 5 δίσοπίμϑ, νὴ πλα τίς ἀοέξτπα πιοπιπηεητίς ἰοησς ἰάτοηις 
ποῦ τατος, σα πν ἀς ποῖα εἀϊτίοης ἃ Π1ς σοτγτίοσ εἴΠετ ἐδέξι5,6 πα ΒΙ ]οτἤ εοα ποῦ ὶ5 αια 4 (πρρεαϊταιίτ; ὃς, γε 
ετασ ρο  ἰἸοίτιις, ρίαγα τ ΠΠΠδτ, Π ἔλα ουιτῃ ποις ὃς τεῖρ. ἀϊπατία5 Πιρεγοῖϊε νο [δῆτ᾿ Ῥγατεγθα 6 Οαΐδοῖ! Πθτο 
υχάδπι αὶ πο 5 ΓΔ τ ρϑριιατὶβ πιϑιι9ολΠ Π65 Οογηδηάμ5, νὴ ἀοξἘ ΠΠπλι15. Ε Βοϊσίο χαοαις ποπημ}]α [τρ: 

φοίεγιμς ΤὨθοάογας (ὐλητετγα5,8ς Ῥοῖσις αὶ οσοπτοτγτογαϑ,ν τ ἀοέξγίπα ἱπῇρηε5. Αἀῃσοαμα Ιοαςἢ, Τλιι- 
τυ ῖα5 ἃς ΘΌ] οἰ πτι5 Χγ απ άοΥ ργαοίαγα Οογπιδηία ποίεγα ᾿απηϊηα ΐη {π|5 Ἔχο παρ] αγίθ. ἐπιοη ἀαγαητ, οα 400 - 
απὸ ΔΗ 5 ργὸ Παρ ατὶ γσατεηηρ, Ππάϊο, δε πίσης ποῦ ὶ5 ἤπεγε ςδπηπίςατα. Γιπ πα: ἰη Ετη θη ἀατί ΟΠ α1ΠῚ, 
ΜΟΙ] απ φοτιιπη, Ν ἀείαγα πὶ [οξἘ] οππιιη, ὃ αἰ 5 οι! 6 πὶ ἀτσιιπι τι [ΠΡ εἰδ α ἀο ἐΕ 5 ν τ 9 ἀπιηοτατα γεροτὶ, ὃς ἱρία 
Βίπς πο δά οροτίβ οαποηΔατίοποπι σο  οσὶ, Ιητογργετοβ Ζι0 6: Πγμ ται ΠῈ τ] ἢ] πη ]τῖ5 [Π [ο οἷς ἀτταίογαπτ δά - 
{πητδητὶ; πο πηοάο εἰ οηΐμϑ5, [ξἀ οτίατα  ἀρα5, οτῇ Θηΐ πὰ Πρ ρίεγαα; ράγατη Γατίπ δ, αἶγα οτίϑτι πη Ἐγο 
γογεῖτ; ταπιοη αἴ ἀπτοσ νεται! ἔο5 ςοά ἴσος ἰπ (πὰ νογἤοηε (βοιτιι5 οἱ , ὃς νογθαπη νερὸ γοάάοτγε Πππάαΐτ, (προ 
τα εἰ οα νογα ᾿ς φεϊ ἢ 5 ἐπι  ΠἸσατίοποτη νίαπη ρατοξοοίτ. Ῥόοσγτο ἴῃ δπιεπάατίοης οα Εἰξ ἃ πηο οδίδγιιαζα σαιι- 
τίν νη νυΐσατα (ογίρταγα ΠΙΠ}] πηαγαγοταγ,η!ῇ τη δη  ξοτατῇ οἰδτ πε πάππ), ὃς Π46 ἀἰἴρηα ἀσσοάοτγος αὐιξξοτί- 
ταδ.ΐτ σοτοτῖδ, οἰ ατ}Π ΠοΠπιβαπαπι [ἰδ εγτασα ντὶ ροτι 8 π|, τάσηθη εἰ! ἀἴου φαατη δυυάαςίον οἱ πιδ αἱ. δίας 
εσσο ςοηϊςόξαγί5 ταπτα πὶ πἰτογθηζαγ,ν 6] πγεῖϑβ γε] αἰ θη 5,6 ἴῃ τοχτιιπὴ γεςοίρογο ΠΟΙ αἱ, (04 (ξογίμπι ἴῃ Νοτα 
ταῦθα ΠΡΟ] ο οχροίαἰἴη πὸ διπθη ἀατ πα τη 064; ΓατΟἢ 6 ΠῚ πηᾶσῃ εχ ράγτο γθ α] ἀ]. [Π εππὶ εγρο σςοπροία 
φαυίΐδημία νπάξασαηαο τας σοπηπίτ ροταῖτ; αἀϊοίξο νας αἰέζοτὶ5 ΠΟΠγΐη 6, πο 416 δηΐπι τ ΒΕ] ἀγγοσαη 
οςμίαΐ ἡππα: αὐ αἰ 5 ασςορ τη; (δα {τιαττὶ σιιΐη: Ρτο ἔγιη οἷα μι σε ἃς ρεϊματῖπι σοηίξαγα στατίαπν νοΐ. 6]4- 
τϑαηὶ ΑὩποτδιίοποϑ 185 ἰπ [πρὶ νοτήοποπν ςοπίοτίρἤτ, ἔστε οπηη ἐ5 ἴα ο ἰοςο ἱπίδγι , αα ((Π]ςος δά ταχεῖς 
ἘΠ Πἀατ ΟΠ δῖη οΧρ  ἰσατίοπειηνα σοπάποογεητ 6 πιο ἥθθαὰς πο ράιςα ραἤΠίτη δάϊοοϊ. απ 4π4 14 Πητ, 
ἀοίχοξαιη σεῖς ἐπάϊοίπαγ, ποππα ἑα τατο τα} 1 ἕοτς ἤροτο,νῖ αἰ σα αἰ’ ΕΠογιιπη σοπίοτοβ σὰ ποη ρίαπο ἤἥπττα- 
Ραάθαγατ, ὃς ἰρίδ σοστο "Πρ ἐπτίᾷ αἀπίδοτγο νοὶ αἱ, ἃς Αἰ 5 ργοπιπαίΐης ςοσίταηἀϊ ργαθεγς οσζαποποιι, δίσας 
δὐτοῦυ δὰ Οταοί τεχῖς σπχοπάατ οΏ οι 1 ἀτίπαϑ νου Ποη 5 Δ ἢ ϊοτα νΊΠιπὴ οἰξ, ἶτα γαγία πηι [ατίηα ς τορος σοτ- 

τίσοπαα πα ςαμὶ, ταις ντ αητς ἴῃ Ραπίληϊα ὰ οὐπα}} Αὐπαίαὶ ν ογποόποῖη οαπὶ σταςο τοχῖὰ σοητα  ογτη, ἵτᾷ 
Ἀϊς αυοαπο νοτποηοπὶ 510 πη 4} Οοἰοηι αἀ γώσιαη Ἐχοιηρίαγ οχοσίρας ποι δ  (ς οἰοτγεητεγγογες δας: 

τεσ, ςογγ  ζ ϊοη σ πη δἀ ίσοσο ταϊηἶπγο ἀπ δίταμ, δὲ πα γεγο ἱποίάοτθητίη αΐθι15 ἀπ δ σ  ἶταϑ οἰ 14. ςατίταδ, 
δὐατ αἰται χα ρίαπι ἰποίϊοτ σα ἃ πηθητε δαέξοσιβ αἰ θπῖα5 ν᾽ ἀογοτατ, ἀπ Νοτάγαπα [0 6110 οχρο εἰ: οοτίαπι, 
ἴῃ ρτί το ἀπορις Π τίσ: ἴῃ γο αἷς νογο, χυΐα Νοτάγιιτη ρεπλίπατῖο ὃς ΠΡ υὶ τη ει ἀπρσετο, ὃς ἰεσοπείθιι5 πος 
Ἰεξίαπι ἔλοο οτο νἱάς Βατατιν μα εαάοπηπηςο ποτατίοπιιηι ογίε νεγαπια; τεχίατι ἐχρίαπααὶ, Ατ ΟΕ] επὶϊ νεῖ- 
Ποησῖη τοςοσηίτοης οριιβ μαι 6. ται πὴ το 6 γ πηοιι5 ΗΘ ηγίσι5 δ ρ Δ Πι18 δῆτα της ἴῃ ϑο Θαἰαίπηατίς 40- 
οαΐτ,ν δ᾽ οἰδοπαίτ οαπα Ἰη ἰρίο νογποη 5 ἰηἰτῖο τ ρερ δ; τι 4} 115 σαοαε Ἔχεπηρ 5 ἀθο[αγαγὶ ροτεῖς, χάογιιπι 
εὐ πτηϊτα ἰη της απ αἴξοττο ρο Ππππιταιοπ ράισα ἀππηταχαῖ ργοΐογαπι; χαρά ἔλοῖ]ς εχ ΗΪ5 ρογίτας ἰεόξοσ 48 
αἰτὶς Ἰυἀϊοίμιτι Εισετο αιοατ, Ψτεγρο ρείπηατη Ππρα!ογαπι ν ΘΕ Ροσιπὶ Θχθπηρία ργοροπδῃη, ζέας (427,5) ηἷ- 
τοῖβ σοπογδιίζοῦ νεστεγαῦ [Κη μΦΉ  Ή7,5, ΓΤ Πρηίῆοου Καγ.ς 212,21, τυμιπανιφοὶς ν αττοταῖ ον) μ:οῖπδι, σὰ πὶ Πης 
ἐγηηράποΥΗ.2 ρη ΔΙοΥος. {ἰς 412,1.4,γἐρῥα τεἀἀάδτας σέμδάσ,σατη πῆς ογΖίφντ τεαπταγ ΟΙοα νογεγεβ, Εο- 
ἀοπιτηοάο ἠαλαιρον(4.3 7,27 )ν οαττοταῦ οδέπεγσαῤαμί: σάτα Πρηϊῆςος ραίρεαδαηε, ρτα ἴγὰ (ΟΠ Ἰσοτονε 2.42,13,1Ὲ 
δχτγεηῖο ἀσοπο. ἰτἰἀο πη 4.4, 42 αὐεϑορύβησειν ναττογαῖ ΣΜγ δα! (πὲ, σαπὰ Πρηίῆςεῖ περ αι (μη. [πὶ 
ςομίαπέξί5 φιιοααο νοςῖθιι5 ΠοῚ γάτο ἃ] αοίπαζιιβ εγατ: ντ σα ΠῚ 1 24,2 τιῇαπς ἰοσπὶ 46 ΒΚ οπλιίο, ἱερῷ καΐασκευῇ 
καὶ ϑυσίαις διετησίοις ἔταξε Κυρῖνον ἐπονομαζόμενον γεραίρεεϑαι, ἔς ν αγτεγατ, ἐθηηρίο θοη07 ἀπ} 59 (πογεβοῖο, ,ποά αἰϊογηῖρ 
ἀμπῖ ἦμ Ο πε γεηραἰῤοοίίε τη ἐαηγαιτ: σαντα ας ὈΙΟΩγ ΠῚ πλαπϑ ἢτ, ἐφηρίο ξ8 αἰτογηῖς ἀπηῖ [ἀσγήβοῖο [κε Ὁ κἰγίς 
πὲφοσηοηοπίο ἤοηογαγὲ ἐπε. δὶς τ 2 6.3 8, θάσηεται τϑὸς ' βασιλέων, {έραἑια οἑξ πον ἰοησοά γριά : ΠΌΤΩ ἤρηῖῃ- 

οοτ, (ὀροέἠ Η7 4 γεσέφης, ᾿ς σα] (οΠ]ίςετ Ἂς Τατίο Ιτοπι 3,3 9, ἀς ἔαοτα ΑΒοσῖρ πα πὶ ἰπιιξητατς, ἐπεδὲ πίω ἑαυ 
“ῷῦ 



ΕΣ δῪ ΒΒ... ΑΙ ΕΙΟ. ΡΒ ΞΕΛΈΓΙΟΙ 
ὀξέλιπον, ἀγπθο τΠ  ητα 6 [2], ἀσγο [ῦεσς οἰο[ὀγ δΥ ἐξ : σατη ν θγιιβ ν συ θόσιιπῃ ἐς πίτις ἢτ, δὰ 2546 ρα!γλαηε [,4τ τοῖς 
7ηογε, ἴσα, ρο [75.477 ὁ ραιγία [μα ἐχοοἤεγε. Ἐς τατίατη 4.6 5,4γ,ἀς Ο, Μάτοεϊο, δοκῶν ἐπὶ τοῖς λόγοις οἷς ἄπεν ὧν τῇ βε- 
λῇ, ὃ δικίω ὑφέξν, γαίας (8 δὲς νον ὐς εἰ οξῥαγανα οἱ απ ἤαη ἀρπμα [ὁπ απ αἰἠσεγεὶ: σάτα Ἰοῦραε δία ᾿οςὶ ππεῃς ἔτ, 

μας (οἰ σας, γαεη [ὃ οὐ ἐα σου ῥα 7ηώ τη [6ηα1η ἀἰχογαι, ασοπαλτεη ἐγέψου, γαΐμ [δὲ δου σεγϑογττ πα ἐπ {8- 
παι [φσογαι, γράδομόαη2 6} γα! το θη. ἘΟἀοτη πιοαο 31 3,25,7 τέλη νοττογατ άπ δίδη, σατη {τ ζεγηαλέρα, ΝΕ] 
[μοχείίχπε ογαἰΐπε ας ἰοοσ. ἴτε πὶ 4.1,..3.)] ὀλίγα, αἰ φηάπίο απδ, σατη τ ὀγοηὶ τοηρρογῖ απο. ἰπτογάμπὶ 
οἰγοα α)ἔαητί85 αἰ 4ι145 οπλἰίογατ,γτ ρε Ὁ Πάγιιπη, ἰοσογιι πη, το ρόογιμη, ὃς ςο πῇ πη 65. χυΐη ὃς ἰητοσταβ ρο- 
τίοάος ποππαίχαδπι ργατοιίαγατ, [Ιη αυϊδείααπι Γἰαΐα πὶ αιαπι ᾿οηγ ἤιιπὶ (οαι πηαϊμογατ : ντ 202,9, 
βωμοιὶ μεϊαφέρῳν, (ἀοεἰϊα ἐκαπσηγάγε,ςατα ίοπ ες ἀγα ἐγαμο εγτε. δὶς {4.6,4.3.. ορνῃ ῥάο ἐπ{ογήριοηε. Ἐκ ΟΑ 5511 
ἘΑΜττΙΑΣ απ) Ογαςα σαηθγα 5 τὰ ΟΠεΏτ, σηρῦν ἐμ ογ ριἤοης Ζηα τε αι ηΥ ε χεῖδ, ρος [πὲ ροίια ἀοπαγία. 
Οὐτα: Ποη 60 4 Π16 ποτδητζα τ (αἰ επὶὶ ἱπαἰοἶτι πη, τα Πμπι Αἰ ο αὶ ὃς εἰ εραης5, τη ποπη: (εὰ γε ἀδοίαγο πη,Πο- 
ἤτι απέξοτίς γε[εἰρ α,υαπειιπι βοτὶ ροτεγαῦ, μι Πε ἴῃ ἢ 5. ὃς αἰ 5 Θφαε πα, ἸΝαπὶ φυϊδαίααιη πὶ ἰοςῖ5 ποςοῆϊ- 
τᾶ5 εἴτι α νεγθογαϊῃ νει ρῖς ἀεῆεάετςε σοερσίτ: ντ σαπὶ 408,18, ἑσίασις κοινὴ ν Ἔττὶτ φο7ΡὈλ7,4 4716 Ῥ ΕΜ, 47 Ἴδε, ΠΟΤ 

φορφαμη 6 σῶμα ση ἐφ, ἰτ ἀΟΠ 116 602, 1 2. φαγέδαινα, ψογέσα: σατῃ ργορτίς ίοπεῖ σίρε ἐχεάεμς. δὶς πόλᾳς 
Ἰητογάππῃ γα αἴτ ρορηείσο: ντ Γἰαῖις [10.2, ρρόγάτουος σά ἐά ῥείζηεην ἀδ ον ΐφερ ρορ κίον [πτερά ἰρξίὲ ς.,Ἵ:- 
τη 1 αἰ, δ Οη. “Ζαγοίμς ἐκ [οὶ Κορφαπη:ρτο, οπηηίπτῃ Υ Οἱ ίζα σεητὶς οἰαίτατα πα. δβχοντας ΑἸ Ποπίθμίες 
σατῃ Επίοθίαπο ΟΠτγοηΐςο νοςσδαῖς βγέποίρθε: Ν᾽ οἰ Πα5 η ΠΟογατίς ὃς [λεη οἘἢ Θη 5 νίτα Ῥγαιογόετεάάοτε πιὰ- 
1υϊς. Οἴςετο σαοδηινοσείῃ γοτίποείη Ὁ. ᾿ς ἔατο,σιιπι αἷς, Μοτίοτατγ Ερίςατιδ οαπὶ ἄπιο5 ὃζ (ερτδρίητα ἀἢ- 

ΠΟ5 νἰχουίτ,αγορομίο Ῥγιῃαγατο. λόχοις ργο ΄οοο πῆς σομεπγίαεν εττῖτ, πιιης ογαίιηε:: ἰπ! Δα ΠΊ 16 λοχαγριὶ αἰϊᾶς 
θη γίομεε, αἰϊὰς ογάεηη.22 εἰ ξξογει. σαυνίον ΘΘΏ ΘτΑ τις γεγτῖς Ἴασίεται σατη ροτίμς Πτ ζυεγηίμεηα, ντ Ρ] οί ας 
ἴῃ Οταςο ϊπαάϊος οἰξεμϊ. Μ᾽ οεείτ ααζαπν εἰ εηΐις ἄδοςπι ἀπτηζαχαῖ! γος: ν πάδοϊπιὶ νεῦῆο πε οῖ. Ετὰ- 
Θηχοητα ἰερατίοπιη1,8 Ἐπ] αΐο Ν τῇπο ργίπγαπι ρα] σάτα, μας εαϊτίοης ἄσπιιο σο ]ατα ἔπης δή πηαπαίςερτῇ ἐχ- 
Θπιρίατ,ιιοἀ ἰητοῦ 4] ποη δίρογπαπάα ἴῃ ἐμοί λαγίϑ [{π|5 Παίθοῖ Π] 115 Ροίμ5, ΡΒ] οἰορ 5 ὃς ἰατίίς, ργα απ- 
τἰΠππλιι5,[ ατίδπὶ νου ο ποῖ οσο πιης ργίπγαμη δα 414 , σιαπὶ ἘαΓ ΠΥ τη ὃς ππεἰβ φἀποτατοηίθιι5α, Ααάϊάΐ 
ετίαπι ΟὨγοποϊορίαπι Οἰαγοδηί: ]ια: Π ξογία: ρογπγαίτα πη γι οῖ5.. [ἢ ἰρίο ετίαπι ΕΠ ξοτία τοχία (ογίοπν 
Ἰλοπηδη κα σΘητ5 ςοπαϊτογαδη, τε σαι ἰτο,οΟ πίη 16, οι ΔΏΠΟΓΙΙΠῚ ὃς ργα οἰ ραογιιπὶ σα ρίζα! πὶ Ποτατῖο- 

πα,Δ4 οἰπίάοτη Ἰαγοαηὶ Ἐχοτηρ τ πηαγσίηϊ δα οτῖρῇ: φαΐρρο πο ά ἤης ᾿ἰἷ5 αποάαπηπηοάο Γαοα ἤτ ἤπραο- 
ταπι ἢ στόγαμη τοτί ας Ὠἰ ποτα γπορίῖ5, [θιιλ5 δυτεπ ἢ||45 Δρρεπάϊςε5,αἰτε γα, ἦς  οτηδηα σεητὶβ οτῖ - 
φίπο,εχ ρτί(οἰς Γιατί πογιιη αέξογιιπι ΠΟ Πα ΟΠ τΙ5 ΘΓ ΓΑ ΠῚ: το γαῖ, 46 ρεἰοἰς Τὰ οπμαπόσγιιτη ἰεσίρι5 εχ Αη- 
τοηῖ! Ααραίείπὶ, Εα Πα Ν ταὶ, ἃς [ἘΠῚ ἸΡΠῚ ἀοἐἘ ΠΤ της ἢ δ τς οἱ  !ςἔξδπι, ργορίεγϑα νἱίαπη εἰς δά άετε, φαΐ ]ο - 
πγἤδηδιη ΕΙΠοτίατπα ραττίπι ἢ  Πγαητ, ραγτὶ πὶ τηαηςο ἴῃ ἰοσο Ἔχρίεητ, πες τᾶσπα να] Ὀϊοην Πατη νοὶ ἐπὶ- 
Ρτογθπι πο] 6 οηθγαῆτ, Ρτγατεγθαςιπὶ ἰοςιιρ] 685 7πάφλ ᾿ἰδτὶ ουϊααα Ὀγεας ἤτ σοτηρεηαΐμπι, ὃς τοτίτις 
ἀααί αἰπχἀϊιιπη,ορεγαι ἀςαϊ ντ μας σιοηας ἴῃ ραττε {ξπα! οἰοτιιπὶ σοπη πη α 5 ρτοίρί ςεγετιιγ, 4ιοα ντ ρίεπίας 
της ργαιξαγοτατιηοη Γ ατίπιιια πηοάο, (δ ετίατη Ογασιπι σοη οί ΘΠ άπ ἐπα] ςαιὶ, ᾿ς ἀτίπο ἐχροίαϊ φυϊἀημ! 4 
νεϊ αἀ σταςα νοὶ δὰ [ατίπα Απτὶ φαϊτατί5 σοσηίϊτίοποτη ἔλοοτγο νἱἀογογατ, ἴτὰ ντ ὃς Εἰ οσὶςὶ, ὃς ροΠ οἱ, ὃς ἰατί 
ςοπ(α]τ  ἰπ εο ἰπαεπίγεησ 40 ἡ ἴῃ νἤπ5 μο5 σοπιιθγταγθητ "γορτία ἰοσογιιπι, τα ΠΊρογαπη,ὅζ ρεγίο πάγιιπ Πο- 
πίη, ἀρ ητογίπο αιαιιο Ιοοο Ροίαϊ: ὃς αΐα [τὶ πἰβ πουλὶ πἰθιι5 ρ᾽αγαίαρε ἔπεγαης ποπιΐπα, πΠοη ρταπο- 
πιίπιιπι,ίο α ραητ ἰτίογιιπι ΠΟ Πλἰμιιπ| γατίο 6 η εἰσ ἀἴσεγθη 5 Πα. φαΐ ογάο ιδητιιπ ἰεέξογεϑβ (ρα ἴα" 
ποτ, τς ἱρία ἐχροείαπταγ φα. 1Πάἰςα5 ἀϊπςτίο ογάϊης ἰσγίρτοϑ ρεγαο αιητ γατεγθα ἰὰ ρ᾽ σι πΊηιια ορογαπι ἐς- 
ἀϊ,ντ χας Εἰς τηθηΔοίε, αι δου αυᾷ 4116 ογέτιγ, δγθαϊτοσ νηο ἀτη;αἴτογο νεῖθο ἱπἀ!σαγοηταγ, Οταςυπι 

γεγο ταπη 4[145 Οὗ σα ΠΠΔς δ ἀἰαϊ, τα πὶ οὐ παπο ρου Πττηιιπη, αἷα Ὀ᾿οηγ 5 ποίτογ πιυΐτα 8ζ ἴῃ Πηρα 5 δ ἴῃ, 
ςοηϊαηέξῖ5 νοοῖ διι5 μαδεῖ ρας] τία; ὃζ σπὶ σς πη τιγαπι ίῃ ΑΠο5 Πδὶ ν(πτρατίτ,οπηπίαπι ν εἰ ειτὶ ὅρος καὶ κανον Πᾶ- 
Βοτί ροτοίξ, ποη δοτιιπ ταπταπῃ 4αϊ  ογτηδηδπὴ ὨἰἘοτίαπη, (δ ἃ δογιιπὴ ετίαπ) αὶ Ογα στη τγαέξαγιηῖ; ντ εχρο- 
τὶ εητῖα πηαρί [γα ἰρίε ποη (Θπλεὶ σοτηρετὶ. ἀπηοταδιι διτοπὶ πο (οἰ πὶ νεγθα ὃ ξογηηι 45 ποζατι ἀἰσῃϊοῦο5, 
δίαυας ΤΙ αν Πιις ἱπτογάατη ε Γιατί ηἰς γάρ ἔξοϊτ; (ξ ἃ ργάτογοα πλα]τας νατίαίαιια σοπηπγιτατίοη 5: ΠΠΓιπα 
ετί! ποι ἀαδῖτο χιΐῃ Ροπα ραζϑ δ ἰρίο διιέξοτο ἤτ ργοξεξξα, (παπη ἐξαλλαγαὶ οτατίομί ἀδοι5 δῆτοττγς, ἰρίε δἰ δὲ 
ΔΙΠοΥ τ) ταπλεη νεγεογ πετηαίτα [ἰγαγίοσγιιπι ναὶ ἰπίοἰτία νεὶ ἱποιτία ἱγγερίεγιατ. Ηδας (αητ, ἰεέξογ, αιτα: ἴπ 
Βοος Ὠἰοπγἤίτοπιο ργα[Ἐἰτίπταϑ, ἰπ φαΐδις ἢ πο νίιοηπδαις εχίρο ἐξατίοηί τις (ατἰ 5 δεί πηι5, (πᾶπ| ἀπ 1]ς 
Δ τάτατη οἱ τὸ ἐν πῶσιν ἐπιτυχὲφ)ΓΟσάπλις5 ντ [ππάϊα πα (αΙτετα ποίει πη ίη ργοπηοπεηάα το [ἰττογαγία ργοραγὶ δὲ 
Ρατίατε, ς αἴτογο τοιηο, οὶ μηδῃμ5 ἰΔπι δά πηοιίπχας,  ιο Ιοςο ἀΐςετατ, Τὰ ἰητοῖοα [ἰς ντογε,ποίπείαας ἰᾶ- 

Ὀοτίδυ δεπεργεςαῖο, γε, 

ΒΕΨΥΝΕ- 

----οτ- ΤΠ ὃ 



ἘΣ ΈΥΕΒΚΕΝΟΙ  ΜΟ Τὺ: 
ΤΊ ΞΜ Ὁ ΡΚΥΝΟΥΡῚ ἘΠΌΡΘΕΙ ΝΟΣ 9): 

ΜιΝΟ Ιο. ΒΌΟΡ ΟΙ Ρ ΗΟ. ΜΜΥ ΕΒ ΑΕ Ν 51 
Ταπγοηῆσας ΑὔΡαιὶ, δΙριπιπη άπ (ε επίις 5. 

το ΖΚ ῥγογρὴασ Πλοηγ Πημ, { {γ 1  η»η6 ργήεορο, υε 1} καὶ ἐπιαλη: αγραρ ἑνί ἑπόρη, »ὲ- 
᾿ φρεγίς 0 ΠΠ 74 57 ΑΓ παίζεῖδ, (ΥΊΡΙΟΥ πὶ ράπεζος ἐπ θε σέπεγε εὐ ὁ (σ, »γ [γ “τ ίμγε 
γερο, ἘΠῚ πεῖς αἷγο ραϊγία Ηαμοαγηα σα, {4 {ΠΠογαίίς ὐγύς, ἐκ φάμεν 0 
Αῤοάὶ [14,74 αν από Μεγ οὐἱρέπεν ἐϊΐμρ [μαμεἰἰθιγνογεεεη αἰοάογα:. Πρ [6 ἐκ τρρεέμς 
Ἄμε [{υἱ (διε γ δοίογ δ, Γι άαη, ἐκ ἡ γα α] Ἰθ7215 ΟΥἐΣέοηα ΟΥ ΔΤ, ΟἹ οτος ἐϊφργφίον [8-- 
᾿ {μον ΟΜΣΗΥ οἶη5 ο χηθοηπ πε 6 ΑΏ ΊΖη0 {{π͵6 γσοηης [7 Ίρ 107 [6 εἼαρ»2. Ἑαηα 

Ἔν “ΠΕ τ: ἰογίαηρ» αἰργηγὶ χαξξ δ, Κογηαλ παπσαπά! ααἱογ ὗε 101,25 1 α  ΠΊΡ, 7 0 ΤΟ͵ροΥς 
ΘΟ» οὐασι ες ηρεν ἀεί εἶδ (᾽: "[μῤίαιοις “Δπέοπῖο, [οἱπες γεδισ, Κορ Ῥ» ΦΟ7 47 ΠΟΥ), 0ΌΏ07 αἰ τσῆηιΕ.» 
ἐμὴ δ ΡῈ ἀ,7205 αὐ φΊ211, (θ᾽ ομρῆς ργοσογ τς τευ α1τῖ6, ααἰορη {76 ἰἤχεσεα Γι αἹέγ [(ἱοα Ἴάγ, 4π0 ῥο ῥἐμηὲ 
474 {42 γ  Ὀγγο, {2:1 ον δον ᾿ογπάίπεη; ΟΥ̓ «εἰς κοἰούγα!ανν ἐπεγῶ, αρμαὶ ΟΥ̓ ἀοος [05 Ἰ τίου εῦρ γοά- 
“ἰεγό,ἰαὶ ἐρ ργ γρεῖς {{εαἰογη5γΣ ἐ4η91 ΠΟ, ἼΥ 4 ὐπείσ ΟΡ Ά]ο7:67»2 ὐὐπαίσαγεῖ α αν δαγίο, χηοα Τἤ ΡΥΌΡΙΟΥ [Ὀγρτο-- 
6Ή2 ἀεΓΟΥ 100} α ῥΥΠ 4 οΥἐσίπε, θ᾽ Ορίσαγ πα φοΡηηητρα εὐταίοι μαί(ηη6 γγεὴχ μην ας υἱολαγηρε, ναὐεγ είν ργσ 
ῥαγύαγα: (ρα  ῥος ἀσεπς Οἱ ΟΥ̓ εἰ ἀ7ηἾογ6 4)117720 ΟΜ792 αἰ Τ7ΏΡΕΥ ΙΑ ΓΑ ΓΕ 711 ΦΟΥΗΡΙΣ σιθς [((2γ 6211 7075 
αἰλογρος [0 (Ὡγηηεῖα. Εμαΐορεγαείομε [ὩρεγἸογἼδης [(οπεί αι τὴ βέμογ ἀλε: ς 2 αοεάοηεν: 7κο γρίμς ρη;- 
αἰδγοῖ (ον μὴ ηὴ, ολ7952 1 ΑΚηΏ 67 6077} ἐἰΐζσινα, ἰΐτοῖ [2]112724, 2072 1721 οἰ σον 6 ΠΗ} 4 ΟΥ̓ «το ᾿ο)ηἼἤ6. ». (Ἰηὲ ΧΩ 
«εἰοχ τηθρ 1 107» ῤησ. πα μὴξ σον το ες ορίφῖο, ΟἹ 1, 4115] ῥογρηΐχες 1 41122.17} {ΠΥ 4 “07 ΠΡὩ ΘΥΟΖΙΗΥ 
ἐκόαγῥαγῃ; Ῥ γα ΟΣ 1229} ρο [7472 αἰἠοάριίηγα ογεγις ῥ( χμόχηε Ἰγαξζανὶ ΩΡ ί. {π221: (' ψιεγεμεγρθαίμρης 
ΟΥ̓δ7:5 2072 [{0{{|2927224ε{7|5 122 ργ θη Ἴ 21 5 ρορηίΑΣ ἼΣΟΥ ΟἽ ΓΑ79 [μα ΉΑ73Σ ὙΕΓΘΡΙΣ, ἍΕΥΠ292 Ἴη γα {πεγάῆπὸ [μά 
107 αἰΐα οογμρίοεζι ἰρσηα αἀἰσμαλη οὗέ, ἸΠΊάοη: Οτοϊαίοτες ἐμ εαίοῦη ζο,ΟΥΕΊΡ, Γι αἰ ήλμ [ον ἤαύμ. ἤζες 

Θ ᾿ Ξ - ᾿ 
ἐδ 14, 79 οἱ οατεῖς ὕοο ῥρο 17 βΊΡΡρΠεῦρ, ΑΥ ζΗΉΉ ΘΉ 29 αἰοίο 61: [1 Ὁ ΝῪ 51Υ 5: [δα!οπερ [(γο! δή ογέαη εξ.» 

Σ 

507. 2772 (9 σα 02224722 Ο7» 7177, 1.472 71 μα 4777, "7 ψμῤιἠοαγμῦη “7, ἐχοηηρίαγ, (Ὁ. {7}. (ῥοκμείμε, 2 [κ-: ' 

γε). 6 76 0776 παρ οί αηέμν ὀχ οΡαρ 4, Κα Σ [δὲ ΝυϊδοράΖό γος Κορμαχὶ Ῥορηἰῖ ργο χη ἐξ 

ἐἠηη5 172 ογρρ741 σογ6 76 ΟἿΣ ΕΖ Πῦη: ρά66 ας δοιϊο Ἔχε οἰ ἢ, σαη772 ΤΟΥ ΥΉΡ11 ΘΧο ες «εἰ οράῥτες ανοὶ τες: ηξ 
ΦμΠ Σ ργ ρρρτεῦρ γόσος [07 ἠ )ηεος ἀφο {ἀπεεξ)βίγρος, γα ηαΣ ἐρ 05 θη μ4105 Εν γοσίθησ: αἰρλγαίο γε 2217 177.42-- 
γρἱάεῦν εἰοσεηον Δ2 115 2 ρραΠ16225, θεν 1467), {2711 Σέ απ 76 οὐέρεν ἐποονγ ΝΡ ΤΊ γηος Παφῖος, Τγαίογίο:, 
Ζμογοῖ105, ΠΠ0γ.1105,Δέποῖος͵, ΜΘ ῖθ5, ΓΑ7 (105, Μάγεῖος, ἐφ αἤμηος, Εαὐῥος, ἀ ογο (76 δι [ρμλίος. Ν 47- 

γ41 6291722 ΡΥ Ἀηε772 ΟΧΟΥ αἰα Κο»»ῃ 4221 σο, 6715," ρε1114 αὖ 4,110 μἰβάηηηις ΟΥ̓ φοὶς σορετηες, Οὐποῖγ ἐχρες- 
βνίφεν διωμίογεῖη εχ Πέαίλα, Ρεία( ἐς, ἀγοκάϊφε, Ἐρέϊ, Τγολαπίδ, γμα βγίρρρα θγρργεήηε Οὐ σοαγηερ εοἰοηρα, 
ἡγ4η5 ΠΕ ίδς ΟΡ 722 172. Α 24γ ἀμ ῥεῖ Ταγάϊαηὶ αἰραάμόία οἷξ, ΠοΥν οἷο γηογγροαο αἰβογηῦη2 1, “Ἱἤ σαρηε, Κο- 
79, 421.4»}5 Ὁ δοῦρα, ΜΙ ΟΡ ΟΦ ΠΣ, ΘΠ 7 1722ι5 Δ ΩΣ ΧΊΩΙ ̓(ξομ Π 1672 26- 

δερ γιρρα γε σἼογῖῥμσ πα αἬη 6 τράγος ἀεήϑρεος αὐ ἼἘ Αγ Ῥ2] ΠΟΥ 75 σ᾽ μ Ἴογ Ἵν ααίμχη; [καΐλα. Ταΐ- 
ἐπ ὐαια αοβγιπείραῖν «ΟΊ ΜΕΥ 7, ΡΥ 7710 ργΑρο [11 Α7)2,)γ105. ἐΠΠἼ076 ΓΟ, Π120 αὐ] μὴ! [μα γμοΙγοβοί, 
υἹοιαηράγε με ῥγο μα ἢ εἶτα ἐρηρεγήηρη, Ῥγ Ομ ΤΥ ἡμεφέφίσ [1 Ἴ2η,ΑΥ ΝῊ σολο ηεηης [φοἶ! ργἐνείρερη., 
δογκὴμς σοηβῃ Ἰ  Ἵ 10 ΕΠ εἰ! ΟἹ Οἶγός [μα Μοίζογεῖ. δεεύ οἰεέηρο Ἱ αν σηίηεῖο στο ἐγ η21 δὶ ῤγ ρα ογαεπία, 
φηϊοιηρ ἡ γού με ἀμδλας γε εσίκεῦρε: σπίμε γι ποη [Ἔγόπαα [μεν ῥέα ἐἰδεγτ τς ἐχολμῖι ἀοιζάεγ ρα, οἰμ)νε 
αΠΠγοπαία οσεα οποη ργοσογ θη ργ αὐ! Ρα ; Ταγφμίπη ῥοῪ Χαται ααηος δοίην οἷ ετρρρ Το21422-- 
γτὐμμο γοαξηζηρνρ, [7 ὁΓῖς ΠΟΙ ζθγΉρη α 256 Πα ήογηρ ἀμ χ ἰο: (θ᾽ ῥίπο σηοηε ον οἰβοσα απ ἀγγερία εἰ 
αἱγις {ογεδητα, ΕΧΤἠ 20 αἰοηραίδ σπ υπίνεν αι [ρρο ϊα δηρεγῦο, ΟΠ ἼΟγ ΑἿΣ εἰμί [εὐ οὐτίωἰλφηετ: χκογηρη 
)οτο 2: 1470 Ἵγαίο αὐ τρἼεο [10 ἐοηρρογαΐα [ωΣ, τ 6ς αἰροογρεηγ, Ηραμ ἰοσιεηρ ἰαλογ ἐσ; τος 670 ἐγὶ- 

ὀμεφ 79ρ ἐλεη, τος εἰἰζία!ογες ἀρ ἠζίγεα ροτο{416φφθαίεγα ὁ ας ἰομήεγ απο ργοζμογὴ: ἀπ ρίφοπογίπί. 
Οὐ εμέ οὐ᾽Ρργρμηὴ ἐϑογ 10, ,αϑογαίτ οὐ ποημπ δὴ {δαἰἼογεήῤημ: [66 ἐκ ερμ  {ερρε ργκαάίργείμρ υἷγο- 
γῆ ΑΜ ΟΥ 16 γέρρα ἀἐμμἰ, ΤΡ ίεγε σοι οὐδεν ΤΥ Ἰρ σον ογηράρ γοϊραδιλεε: ργίηρο γεσίαησ,γε- 
ἐξξο τ αρποῖι ρόηες ρορφίμηρ ῥοϊραείσαε κο ἰοσηη {γεοϊογαί αν ῦρῈ θ᾽ γφμασιη γαίης εὐ οαηαίογὔη2 αγδέ- 
1γ]ο: 770. ΔΑ᾽»»»7241 {7 41110]167η: ΥὙΕΥ ΜΡ, ΡΟΥ͂ ΟΡ Ἴ)η 4165 ῬΑΊΥΊοΙθ5, αθπες ρίεὑς γμοῆηο 172 β4716792 σμγ 47 Η722 (ό: 
ῥοπογ πη 4 [ ληηρί 4 Σΐ, ρο μά» ῥέεν [05 ἐγ ῤηητος ἹΟΣ ΟἹ ααἰἼΣΤοΥ Ἔιπν καἰ γρασηίγαλως (9 {ἀτογ άρεα. 
Ζῖροι ἐρηρογ ἡ χποχηο υἱάογε [μπαἰηγεοηεέα ᾿ 4216 οἶΐηηε γρο !  δέζηγα, ἰοσίῤηισ, γε φἼορεέξηεν, μα γατὲ- 
ὀεασ,γείχιε φρ ἑαγὸ ἀς γείσα [υὑπιχα νάϊ. δεάμῖδη «απὸ ργοξῖε «αὐ ργοφέγεμαα υΥϑὴς Ὁ ἡρογὴ 
ονμαγῖᾳ, 7μάγη: γηραί ὐἰό ραγοού ηηῦ,» (δ᾽ ἀπῖ ἡποβες ἐ0 γ21 οὐ 1 124 εοἰο,εἶά5, ἀπῇ ἱαίο ἐγαάΐ- 
εεὐ 472}: 72 γϑο» α(ογίῥοη αὶ ἐγῖδηἰῥες, κὖν φμόξηγε οἰμίηθηα ΟΡ ΑΤΟΥ Μ722 ΗΘΚ 722. αὐταῖς.» δἰ λάῆ 
ἐβαφηα τρήκεμγ ῬΑ ηγ η 46 {Ἐτμ14 ἀἰθργαηαείο, δαῥίες, Πσγαοα, Πεγίοί;, Κο είς, Ἐ)αηημεαἰζε: οἱ 



Ιν ιν 5. ΗἩΑΙΙΘΑΚΝΑ 95. 
ρῖγηῦρι (1 ρο ΠΗ 8 ῥ᾽ Αρτογε ͵φ Εσηνάπο [ογγμθη6 αἰαἰοζοις Ροία(βέοαγα. Ἐπ αηροα ἐδ ἶο ργτεῖρα- 
1:45 βέζο5 Κογμάλι0 ΟΣ αἰργρρίγιζηρε, (9 4 {11Ἴ ζει ρορεί “02 {ἴγ6 σο 162 1109 ΖΡ ΕΙ» αἱ τῖρ ο(} 

τ ργο (θεἰδ ῥαὐονἐπταν αογὴε σά, ῥγο [ἀδα]εῖς, ἐράεδάταγαπε αἱγεμηδης ΟΊ ΑΠΟΥ "09 βοεῪμε5 παρ 
«ἰγίφησ. Ημλνς ροβμίλγοΣ τηθγμο λα Ῥγ θα ΠΗ [1 ΝῪ 51 ν 5, αἰμοβγαεῖρια γηααίαηη οἰολο οί νος 
γμεφοίλπρς αὐ (ὑπ αγ ο75 ΡΥ. μα 6221147)», γέμει ἐ[ 4792 πγϑ Ῥ471 εἰο 6211. 4256 ἡ ξρορηεῦ σπη 
 μῥμεγεζαειίεροιπίί. ΕἸ χα ργήνε ογ σίγο: γερο! θη αα ἐγ απ, {7 7024 Οὐκο 72. Ιᾳπ0 ΠροΙογ πη, τεγὲς 
αὐ αρεἰφηη βρεῖς [δομίηο, ΜΟΥ ηΡ [0 βοοΥ. 6 γφΦ272Ἴ 6 γ μ221: πφομι [δαΐμκον ο1πῦ αὖ απ! ογ λό αἰχόϊω ῥα, [ἐ- 
ΜΙ Η7 ΓΟ ΓΕ, 792 Ρ εγ 1Π792, (δ᾽ νεγηηρμελίογα Ῥεγμ 641 ἐ(ἀφαοίτεγ 7 ΓΕ ΤΣ Ὡροσΐο ΟΣ ΩΣ 

ὉἹῈ [21 ἰροογ 2 γεθλρεέγα, [απάζηο ρα {γι 4 ργ ἱς δεγο δηες εοπαῖ24. Κη ἦχ δ ἐγααίοπαια ὐεμίαῦρ (9; 
)2οή αίασε ζὸ᾽»βεγορεηῦ, 71 1γαζέ μη 1422 γοΏο 4 αὖ “«ἰαῦ (μα μΕ7,20γ:4. Φμα αὐγύο» εὐ αἰ! 479 {6- 

7μηαληγ,, ὑαλΠ: χα» ]  μἤβλγτῖς ργοῦαι ρει γμε Κορραπογηρρ [(γἹρτογίδμσ, Εαϑίο ΡΙξέογε εμέ ΟΙ:- 
εἴο) Οἀέοποῆμε 49" Κ᾿ αἰογίος μη ο,ας «ΑἸΟΥ 7η05 6114772 {1 ΜἼμ2᾽; (ἐπ). 2 σα. πος “μα ε72 

πε αοίρεξη αοογγίνηοηηο 1ἤϊο [0 ἱπαϊξελοτῖρεο ρίογηο εάν φηῖέ ψεογμπαίαηε πο σελ τίαη2, οἱ εχ {πρ- 
ῥ Ἴαιίομε ΓΡῦΡΏ 07 721, ὐεἰ αἰϊδ δοῦηί γΑ:]οηεἸ 6: οπῚτ45 σοΤογς ο[Π σορηίαγ α 6 σ΄416 δηρεγὐϊ 1 γ ΜΔ2211, 4 
Δαπγε2110. Καί πγραῖα. δὲ χλα “{| ργοάμε ψηοα ἀπὲ δγρογῥοίοα (Ὡρ141, ἀπ αἰϊοαῖ ραν φηαάγεξ 
Κορρασ γαογί φησ, ἰα {Πομεο ργαΓογ 1}: φιαίε εμέ ζεγίγεμεν ἠἠναί, χηοαὶ 1 1μελμς {{γἼ δ: ἀο δεωποία ἡραμηρι 
τογγέμέο ἴῃ [γεηἰο: 7 Ποῦ} ΠΟ 767 ς 2 Π ΟΜ772 ΟΟΥ αἰμ722 07,2 2211, θη σοηο αὐ 1 7ρη1ἐγπ5 ἀλη οἼλαηρ ἀἰδεο- 
7,5 ἀεπανγαὶ δολοαί [ποίλιασι ματι δοκοῖς (0 07,Έ6Ά αἰ εἰ ἐπ ἦς  Ζιεζαη; σο22 07)» γοΟρῚ ρολμΙΙ: 
γιδς ἐγηΐρῃς [010 ἐσ᾿αἱ οἰ αοίος ἡ Ὀγην ἀγεεύηδ: (δ ΟἹ ΩΘΓΗΥ αἰλοιεήια {ἡεαῖο σο λιο 7212: σορεΖϊοῖο αἰ βέζα ῥοπο- 
Παβύνια. ογάηηογ 1 ομβογ μ 2 [ΠἼΠΗΥ 5 γιά ργαίμεει ρογροίπα ϑεεοβῆο γοσηρη ἀμ »ρασγατημρρ. 
Κεερ» αοίαγε σε "(ἶς μάν’ αἹ οθ᾽ ἰαμαίαι, Οἱ φεεομαίαί 4αἰ»442071ι222 α»ρφηία λο,1622} ῥογεγον; για ῥ,αεῖρμά 

εἰ ἰεξξτοσις σε ἰλασ:9. εξ ῥὶς γὴν ΘΝ ΟΡ ΟΥ Πα γ 16 1.45 4ς τὐρΊ4. Ἴζος ἐμεκ μ1 αλλ ἀΟ 2011, (εα τ2 ὡ- 
μια [μα 1ορήμ αι 772 το]. Ἄζ ες 141 ῥεἠηεα [πεΐμογά γ26720741., ΔΟΥΜ2} 2073 794122076 ξηγά 
ραοί αγτος, χαῖφησ σε ον αἰηηρμεηε τ ,Γ07 αἴἴμε, οἰ οἡμελβαητς ἐἐῥεγιαι ας 1γ απ μα! οπ Δ ΣΗΣ Ὁ γε λίαν 
εοπ θγες ῥ ογἼαγε δὶ τ δλ ργ ατεν ῥγ αἰϊα ἰοσήτην οθ ἐχρασηαλίσηες ον ὀλμηα, Φλναγε ιεγρεσγρασαῦ γεύτα 
μαγγαμαί (μ 101, το ηϊἐεικέρα [μα ἀἰοΙογ οι, ογργεῖα σοτ εχ ης ἀρ! βηηλο, ὐδήχης {νὴ {γρείίεν, πε γάρ ργο- 
ρεγαδιαίμα, [ΠΟ ΠΕΡ ΡΕΥ 4715 “3 ΑΥ ΣΑ 0,67,2, ΟἹ 56 (ὩρενΓ χηῖεμαῦρ, 9. μἸ δ" ἀἰοήεγες αρτρίληεσ. “216 αἰπρ 
εχ ῥαιλαιπ αἰἼσγοβιον  η5,.716 ἐδ γμλάοῦ 2, γπσηογ  : αἰ145 ἀοίεσξαι ἀο{(γ ]ρε]ογεῥηεσ, γοῦν το οὐ οεπίος 
ἑμσέγεῖας. - ὅθι ογρργεῖα {110 ργο(ε μλ μεν ἐμοί εμΠβΊγη20,, 7072 1.47», αὶ ἐπε μγηα Θ 2410 71,,4792 ααὶ γηεημαϊ- 
εἰεηρε,ἐμα ζϑζξα10,.γ πὶ, ἰμἐεελο, εἰπογ ς αἰγημδισ Ηεγοαίρ πη οἴ με) [πε Τ᾽ ς. ΖεἼτος Τ ρνογαϊαίεννε 
Χεροροντεη» 6 γ ΟΕ οὐ15,Γο͵Ἐ ἐπέ σοηι5 ση.4 15 ἐγαμ! μπσπία. δι με οι ονοῦ ἀσηοοα:, πο γαγο ρῥί- 
ἐσίορῥνι»». Πάψηε ἐραρολα ἦρε ὅος μεῖς τε{ἐα ΟΡΕΥ Δ,790)2 γηοίε το)»Ἀ)Ή,θ ΓΑ ἐμεῦ μού γοίχηῖ!, [ἀά αὐ οίμε 
[ρα ον). 9).0 ιιρ ἐξ ἡ οι ΤΡεορογηρῖ, Ε ῬΡογΊ, ΡΡλ 7, Ποεαζεΐ,. “πακχηίαε, ΤΊρ» αὶ, ρία- 

γλΏΟΥ ΜΡ, ΜῈ αἰϊογμῖα [ἐγ 1α ἡμεγοϊαογμ!; Ροίγ Φιοάογψηε 7) 41071 ΟΧ βΑ7 ΠΟ ΡΟΣ ΠΟΥ: (9.12 ΝΟ γι 

ἐϊπογῖς ἰο Γάδ ΟΣ ἐηοσογ ΤΊ γορια, δαί {1 πῈ ῥη]ογα, γ᾿], 21 )5214791 ἤρογὶ ἀἰ6 {ἐμῖο, ποι γα ηι7) εἰρ Τ14- 
εἶ!ο, αἰἰρεΙαἰἰα:τ εχ [}εῖ κ “4ηρεηρείαγασ, μος [[ ῥα θεν οἼγεηέσ, αὐ 0 ἐ1.4᾽ρ 16 2167 δηρη1ε5 ΚΟ, Α,ΑΣ Μ72: ΥΕΡ 792 2216- 

»φογίαν αὖ ὧν δό εομαϊεα 76 αγαλίαμὶ Αμα ] ἐοηρογα, τ ἰαϑερρ ἐγροΥ αβπελδμς ἐγαμ γέλα 
{γα 5  ἀιμπδιαηίζμε ῥοιλίϑτσ εὐ έαηρ) ῥμληες γηογμγρεία τα] 7907 4792 δ᾽ αἱ! οὔ οὗ οκ ἐγγεαγη ἐογηὸη αὐ1Πἰ)4- 
τόν» [ἐγ μαια [Π41.2᾽ γεογἦ!0. ΕΥ̓ ΑΙ 6721779 Οἱ Ο792711 σόπεγε αἰ οἹρίίραγησηι Ἔα οἰ  ( γρεεεσ, ἰοσνηνα πρρ ρ λίο(ο- 
Ῥ ρον ῥεγ 1,6, 4 ΓΑ 207 Ὁ 1Ζ Ρία!ογαοηρ [Ἐ ῥγΟβ , 07 αἰϊογετεσ αὖ φαἰεία!Ἴογε () αζεύζεδωσ, ἤτοι γρο-- 
τορος ἡ 5 γρεῖγ τς ΑΥΤΙ ὀχ ν ΟἿ ΠΜΕΠΉ792 γι αφ αῖης γαΠΟΥ, 0. ἱΏ167 4 [ρα ἡ εν το Το βοΣ ΑΔ ἠ, σθλρεἐ πῖηε 

ΟΣ ποσί,114) γρργεῤεπ ον ΦἸΓΊΟΥ ΜΡ [1 {δομὶ: ἀἰογεὗημσ αἰμεήγς, οἱ οα Τφρογα ζεγεύ 1, “07: γηαίο [(2211675. 

"3 αγα δὲ ργομέαοηα }67 ϑερα 0,167} γεμΘ  Γ67 ἀΓ ρ16 ἰργ 1117 7 [τ ὐ]γ ΣΝ Ο7»} ΚΟ ΑΖΟΥ 77 Ῥγαάϊεασς, 

14»! 675 ΦΟΥ ΜΡ [0.1 7,79} βοχἰοΥ 6 (ἈΠ ΘΑΓΗΥ ἀ ζαπονο7εμρῖχῖς, αἰ απο γο μ,ιαἰ1: ἡ 01:70, ΤηρηρηαἰοΙἼατρ, 
4 μὐμοσαπί [Ὡρογος ον αν ΤΕΥ γα. ΕἸ σαΐα γος ρον Κουγμαγράίαι {ἰογῖρ, σγ απ α!ε ει Κογμαπῶ ῥὴφ- 
γἹεὶς τον α1,Ἴκ εὐμεἰοϑήξμς Πι1με] 47247»} ὑγ 4 [Ὁ [γεζις “νοβεγρροπ ρα, (9 σον ϑα ρον [0 χε: αρηη εκ γέφποσς, 
Μη ογῖανρ [μα»ρ ροἠϊοοίεν [6 ργοάμόξηγμῦρ ὑ[γμὸ αὐ πίε ργ γρὶ δε Π] ΡΗπἰεὶ, {αἱ οἸαίρΙΗΥ ΦΡΟΥΤῈ τρις 
γραίηγα Ρ»ΘμΟη 5 05 αὐ 70 γερά ἠα [ἡμπεγ αι ἰά χπονμασί [υῥεεν, ποῖ φια ῥαϑοριμν (αὐ εἰμαίο ἐ- 
ὑγὶ εν ἀφείρρεὶ, Γι  οεία Τ 07 οα Πα, τ᾽ ῥγοίπάρπος «ποῦ πενία ζαγγάσογηααίαρ ἡπαϊσο [ρεαγεης ον ἀἰἼηη6, 
)ίμμοσχης αὐτο οὐρα ο 4711 )4γαίά, “66 ῥαῤο,ς σι, 4722 Πρηίε γ]ογϑης «οἰμγρίρζύμσ: 4722 «εἰ 1» 

ῥος ΧΩΖΣΣ [μο ἰϑοὺ 1)»:)901 4722, σἱ ΔΜ1076722 ἀρ Αγ 4: Ρεγ] (ΡΙ0 2γμ 770 γ1μπ724. ἘΔ, Αἰ ο7,2 σαμ{47»2 

ΟΡ ΜΟΥ ΓΗ 20 γὙΟΡΟΥΑΖΙΗΥ ἐῥγὶ ψιος ἐμ ηε ῥγὴρηὴ Δ, ΕἸ) ΜἼ α πο ΡΟ 111} (6 [{0γ]ρέ πεν μη, οἷο Βογρα- 
μογηῦᾳ γορηίσα. . Ργαΐον »),άεμς «»οἰμεγεεμ {ρον [γ21 εἰπέ γεϊογ]εὶ αἰλγμοε οὐ)» ΦΊΤΑΥ ἢ: Οἱ, 

106 εο»ρο 1074.» [δε ΟΥ̓ ΤΡ ΡΑΥ Πμῦη8 ἀρί 4 ἽΜ16Υ (6 εορ ατήονς.». κα Καξέφρ: Αγ ῤρείογῖοα 
εαρίβα φικαοίανα «αἰ Ἐοῤοογαϊεῆς : Ὀς.. Τακγαϊαα ἑα ογναηήξμς κά Αγεραηρρ.. δαίαασ γρερείμᾷ 

᾿ς οὐ γὲ 



σι} Ὁ ΒΙΕ ΝΕ Ρ ΤΣ ἔν Αἴ 15. 1 6. 
εὐ ἐὐδγὲ 6 ἀπ 7 μον Ν77ὲ ΟΥ̓ ΑΙ ΟΥ ΠΡ εὐ αν ἀζζον Ἴδτη5. Ν᾽ ἀἔ εχ δ [1 ΟΝ 51 ο.720 ο771794 {71 Πρ 7ηες, 4 τς 
ΠΩΣ ηίοίογν ῥγ οἰἐφηλ 10,014 Θ᾿ ΟΊ μ. [16 4211)! α ες 43:6 4222205 ΚΠ] 7 μΑσΙΏ14 (ορίπ07) 

ΟΣ 1) Πάρης ποζοίο χερί (εὐἰ{ἴς, τἹ οχ αἰ οί Ζμε, τ» αἰ ογηρη ψιοζηο {γι ἱπεοη Ἰα ἐγ ὁπ θη, [ἐτεγ! οὖ- 
(ἀινήβηρμασικοα ἐρ(ο γε ϑοη ΔΙ ΟΥΥΟΣ οἱ σ μονῆς, φιολμεααίγεοαμη ἐδ δέσεσα σατο η01411|5, {ήγγα εἷγ-- 

πῦρ ὀγούαι 17: ῥέα φιασ. ΠΩ (οἱ οι ΠΟΥ ΡΠ: φ εἰ ζοίοίον ἐγροσγαρόνεσ σο1Ἴσῖε, αἰφγεπρε(υἱ αἰπρη)ραιοἰΐα. 
φρέγ ον ῥμμηης. ΓΑ,5Γ4 6γ αἱ οἰπία [Ὀυμεἰ] ζ9᾽ (ρογ Ἰο Ηι2 θαγῥατγίες. Πασμο πο ησάσπο [μόδα ἱρφεύαεην, [ἐάτος 
(ἔμορρασηο ἐεαϊο. Ργοκίγηα δα  Ἴο7:6 ΕἸ ἘΠΝΝ ΠῚ ΟΝ 5 Οἰαγοαλη ρου Α,αμο 1} γ᾿ φηγ σοη αεααίογρ1α ἰῤε- 
γαίη αἰ ΟΡ Αγ "29 »»Όζε7ὸν ρμὐίοτας, (ὑροῦρεο οἰῦη2 αἰξάσ Ρροϊγῥ ον , ΖΠ792 19 ψ241 δοῦρα οῖς αὐ(ο ν!)- 

φησ, 9.,7 μι βεοιείαγις ἐρ “η ἰατός οἰ 1 ἔυγττανι οἷα ἐπ 16 τπαρξ{{{ι5, τάχ, ργοίῥογο (γετο [ὦ αναίληογη 
εθγῃα1145 ορ 67» [ὑγγο (Υ]ΡΙΟΥΣ τη  γ  γσοαίτε Ἰγαζζαϊο, ὀκρεγέης ο[} πραίμρης {8 ἐγ ούτεαὀσίο αὐίπο [ὺ- 
βαϊο σγαείορώϊοις, πὴ προ πα» ΟΝ αἰ]ΟΣ 20 γον εὐἠμμ]0216 εὐφτεζἑ απο ἀ[7}ρπ πα εἰ χα τα 
φῥγαίξ ο Ζαρὶ ΩΣ ΟΣ εἰμύἑξος γος 2 1, 412221|5 ἐρψμαίηγ, ΓΟγ 10 ἐα,5 07 (145 16 μ02 ἰφ!εἰ- 

ἐΐσεγε, »» ΑΔ ΕΥΤἾν ([16Π10γφαΠὉ Ογκεί 5 για. “47:69 γοὗ ας, ἐαη ! υἱγὲ, εἰἰτηὶ χμληροίδης εὐσο(οεγέ- 

ὙΠ 4 Κορσαῖς, 7 Ά07 722 αὐἽγΎΠ1 65 Σ ΓΟ 676 τοίούγαί. Ἱα)αἰο77 ον ἐη  ογ 410 ρον οὐδ θη) ΟΠ} γεηρρεαΐωγ. 
γα ομρὴρ! Οὐγ απ βάτο Εγαμοῦγε γος Επ ΑΝ ΟὙ 560 {μα δήέπεγκα(ῥος ο] ἐγ με] Οἱγὶ, 7ιος ἀγηε-- 
γί οδούαίην θ᾽ [ϑμεύαε δχ οἱ! 4225 607 "772 12... 6 6714) 17) 7), 6716772 2,170 Οἱ γέςία» οὔβεαῦ Τγροσγαρῥί- 
«79 ἡ ἡΠπεγοὐ οοὐ ΜΟΊ 10.110792 αἰ] 7211 411 1421] 2027. 1215. 2107 τρίς ργαοίαγος {(γέρτογες ργοαἿ4 οὐ" 
ΠΟ ΝΎ 5.15.0 4217)27|722 βία): γ  Ί 792. σ βΑΥΤ70 γιέδηε απο ει ἀν  ῥμσι σμ 22 ἱἼχ4;» {ε 41 4-- 
φημίαγὶ το ογῖς Οὐ" Παῖς ῥγέείρλθε. ζ ῥος οὔ μα ζογε, γιαπαο 05 ΤΟΣ σι γεγ 62): 612429211|27, 6χ 

οὔ 292 ἐγηλ1 ΟΠ, (δ ΟΡ [7 ,μμὲσ ΖΜ Π αι (9 Ογρρόδάς γοχ [Ὸ ΑΝ Ν 5 ἐἼ245 “07, 1 φὴς 167 Ἴη6 : οὖ: 
“10, (θ 2 ΠΦΉ21146 ἦγ γ6 720 [0 ψοηφ 7 με δγίοα ζμείαὲ ἀοα αἰονρίαρ,ααἰάα! εἰ τγροςγαρῥοςγερίον. Μὲς 
“«εγὸ “07 αἰ εκίαη αἰη οἰἰ»»εἠρλ τς γ ποῦμε δε γηβη»ηο ργίσορς αρήγρησ, αἰ ῥοῦ θεεαίογοχ ἐἰῤοτίεν 
μιω Δγροσγαρέος ΖΔ 6 ὀχεγρρίαγ δι: Πρριέας μετ]. “07, 219 071 [4726 14 ἰαηαῖρ, γεῖσηε {167 47 14 

εο»Ρηθ (0. δε, οἱ σαρὶ αἸκεγεγοδία! α ΟΥ̓ κεἰ ἐοαἴ ει κορία, ράγπο γρο 2 Ἴ2 86 [μ᾽ ἐρρορηζης ΟἹ τοληφι 05 
2 γμοίϊον ἐῥτς ἀπείη ΕΥΤΟΥ ΟΣ, ΑἸ ΉΟΥΟΣ ῬΟΥγΟ οππε απα ποῖα [με Μ71: 7210] ΓΟ, ΑΙ 5 7501 (476 91, {17ε- 

ΩΣ Ἐγούομίμς τ᾽ ἸγΙοοίμης Ε ΡΠ ΟΟΡΊΗς »ἐροη δα »Ε ΟΥ̓ 16 70 2725 Ἐγοθομὴ] ἐμπαρρ αὐἱγὲ αἰτοῦ 

φώλεγ, αἱΠογ Κἤηα, 741 ῥαγοώη αγί 45 ἐμγ46 φαἱ μμειη αἰ)» γεῦρ {ΠΥ ΑΚῚ47}} ΓΟ  ΓΟΥ̓Τ221 θ»μΕ)ρετο] εὐμ 10, 724-- 

εγεα ὑπ ἡπαἶγλα. κι 6)11792 2}. Μ4722 ΟΝ ΦΟΥ̓ΜΡΏ ΠΩΣ ΟΧΊΜΙ 2.02 72 ΠΩ εἶν ἐχροίληλης ἕ7κο] ἐχκὲ- 

7211] γίριογεος 22 0722741 οἰ (οΠΡ ἰΠΑΥ ΜΡ φΟΠ6γ6 ῥά ΤΥ 1,914 4,715 ἡγ76ἰς ΕἼ {2217 047.71722. γο 2121] ψογὲ 

2) δχο, ΡΑγΠ72 0 ἐαιούγίς, ἴῃ ψιαθης 10] ̓[ἐυμι: “εἰμ! ὀρ ἐ ἡφομογ 4721, 7115 7 07.792 ὐοί χηαίαγ πο ρεζ-: 

οἰαέμγ 4792 220} Παρ ΥΟ 714 ρα σίπ 4526 ΗΪαί ἀἰϊεα»» αἱε ζαίπγα ῥμίης ἐγ καἰ {(οπί, «φυτά γμοα βγη ὁ-- 

φ2 ἐμ, ἦρ Οὐ »φ 4,14 εαἱογ7 5 “αἰ φημ ἰθκο»} ἀετοί ἢ ἀγαθὴ δ᾽ ἔρις γδὲ (ροτοῖσι. (111: ΠΧ Χ ΧΩ 
“072 αἰΐο τοίο ργοἤσαί ας ϑαγὺ αγίον. Πα ἰαμμαίες ΟἹ ογ,.6,114 τοΉ 6 {8 {1221 ογγρηὺ, ἐμαϊοιῆς ῥοπαγπρε ἐβ- 
Ζ67471.7}2 (9. Αγεμῦα, σαγοίζαίε δ γο οἰμεῦης ἀρηο τον ὑπο. "0 0] ὉΣ ρει βηης γεηζπε απ σγάη Ὑ77,2 
Τὶς ΟἹΡ ς ΤΟΣ :θοἰοῖ {4792 ΟρΈ γα’, "679: 4 οαἰ 77. ΡΟ {6 φἸα11ς (μα ρθαπὶχ Βα 5 Μν 5 Κολογοίῖα- 
γη115. Βρατης βομ ΑΗ 5, δ1),2022 ΟὙγ 7,5, 167 0, ΠΗ Σ Οε»Ὠείρδι τ Τα ά72 οἷ (ρου δας, 2205 [0 ἐγι7)21χ 

ῥαουγύε, (ὁ (9 ἴῃ ἰογσίγμς ΠΟΤ φεσοόλεἬ πες, 1 αὐἱο]β1)»2 ἐγ! ῥαζε οὔ είχαν» Φ" τ ἤγαμίαν 

αὐ ἐκ... 216 γπσ,ης}ηη 11: 1472 αγλεὴς Ὁ] 10 0, σΥαΙα εοἸρροοΐρ ὐἱρεξλ»; 49" ῥεῖρηῖς οὐ εϊης, οἱ “7η0 4- 

217710 {07 177 β4! γα δἰεξαίογί. δὴ χηζα ἡ εμ εν 127 67179 ἀἰεἰληογῆς [2|722ὉὉ9 67). ΟἹ γηαία7», 2Ώ2ΕΥΖ1 Πῦρ ρη- 

7421,» ἤος ἡ ογεερ» 6} ὑεγεο ζεϊμερρε: 1)5 ζοΥ πὴ φΡ ΑΙ 147᾽9 απμε [7 ρο [γ δῆροῖς ῥπς ἀγα ἦα ]οθρῥο «αἰ7ας.. 
Ῥιοϑ ΠΟ Ἴσ,01.25 Το, 76 Οἱά5: 747} ΠΣ οἱ εὐγνώμονες. 1) Πα] 2:07 {{1292 [0 [165,71 647,2 
εἰρη Οἱ (766 ἰΐεσινα ρον οτος ἀρ γούερ». Εἰοσα, 1145 ΟἹγΊ οἰο με 7 ηηὴ γα ση ἤγΊη, οἰρ)ηεηηΐα γηΐ 
216γ αν ΟΧ  Υ γον εξ ΟΦ Γογ πη γηοσί αὐ ρον ῥἰονῖ 4167) ΑΙ ]Μοῇ, αἰαὶ θρεγαη;, Οἱ ῥας χ πο πο ρα» ργοχ- 
7516 4γ οὐ 617,79} ἀσξοάεγοῖα, ΡΥΘΑΙ ἰσί εν Π1ολ1γ{{π͵5 τη 2072217015 1 {770 ̓ ΡΥ ΜΓορΣ 1 ο. ΝΟ Ὁ ΟἹ ΡῊ Ε 
ἀμ βἐολί ἑαρρε οονρηΡρμογεαία ον: πὶ ἐκ πο ὐη βύηρα {α)ρδά γιατ, ἐαύετο ἐῶ {{ερρρρνραῖο θη 16 πη ργη- 
αἴρει, 072} 477,0 7111|77} (9. ἱρ 7, 49. ῥμῖσ χαρά σοΥ Σ ῬΗΩΟΥἽγ ες ΘΡΥΘΟἾΜ252, ἰρομρΠῸ οὐνγήχεν 1 γ ποζ »ογγε- 

γμ05 (γραῖα βΥ 1 ΟἼΡ65. 716 7917 6772) 0Π472} κά ῥαρο αἰ 1! 1672 411 ΜΕ ΤΥ ΜΙΕΣ 74 4727 Π7ηΉ15 ΦΧ ),ΩΑΝ 

φἴγμας ῥονογὀμσ, » 614: 6722,221 6 γ 1 4107} ἡ ποογτ 1072, 27 αἰὐΏ ] 47, ΖγΑΉΣ ΠΑ 1Εη9ι, 7 αἰ 11 0217}, φασί, ς-: 

Πεομελαγενεγο 4ς ὑερήσηίέαίεγ 60 γα “πες οοἰά5, 7 μ0 εεἰογε [Ὁ γ1Η224 ογ 2765..7Π,4 Ο7Ώ7414 1224 16 {218 
ποῖ υπίσαγία, [θα γεϊϊσίοο αἴἶσπα ῥγμεῖρε : γεν άπ εὐσηῆδα ρα ΤΊ) εχ ὑπο εοὐογηίο, ραν γι ΟΝ ἐ- 

χανε βρη το ῥμρραλιβάτις “μεῖς ἐρ οἱ; δ. σα! ογα5 ἄο᾽65 ΠΟΥΉΦΣ 4ς τοπόγασίων ζρρεϊαγες Τ΄ Α͂. 
Οὐ ἑπίον ῥος ἡμ σηὶ ἐϊδογαέηγα ργ αἰ] Π).ς 21 αἰῥίασ Κίς 3.1 ραπεοἠαγίμα, (0: Οὐγηορδογ ες 
δείαλμε, μίψιο ἐπα πἰαἰοεπαίηρες ἐποχάϊα σΗγ ἀγη8. τθ7)Ρ) {4792 ῥαύο! Ιοάρπές Ηαῥογησ, εἴας ἐφίτεν 
101 ογ 79 4γηφοζε7α αἰληίγεἠ 245 ἦγ ὐλεηενε ἤογ οὐγη εοσφο 4, ρηογἧηο αὐ φεγαία ἐγ απ: γα σοσίςαπείρ(υἱ 1 ἀἴς. 
εαηἘ) οἰ  Ἰοχὶ ψοηα, εἰ147ρ 67 “079 Ε{679: « Α1.Τ. αἰριελμ β1)ηηη: μη71 Ζ02 βοΤ6γ γὴ οἤμσεγε χ014792 ἦγπ-- 
ξγαείμραίηθε,φὴ τ οηια, το αἱ ἀρ το ψον μμματρ υἰγ ΟΕ 479 ἐγ φα 70 ὑοεβε μη, ἐραΐεα!ο ὑος βάγια 



ιν ΠιΟνΥ 5. ΗΠἩΆΙΙΟΑΕΝ. ΡΕΆΕΑΤΙΟ. 
γμραίοον το Πγ  ἐρεσεντῆ, ΕἸ αἰϊοη μετα τργήοε ἀοἰοξξα! ὑκε᾿αχαλρρἐ ταὶ ογφα ἀρεἦος υἷγος ργορεη ο, γμάτρε- 

μὴ ἐγ ομρ»ᾳ Οἰγογ 00} 7»46 071 ἔπιεν 4721: 207 βοΓ 6 ΓαΉ61 {1 4.4.7. 6 γ716 ορίγεἼο π05 πα αΉγ6 γη 1 τὴ 4 σρμκριΣ 

εαἰραγ αἡ αἰκεγίμο ἀρομγγοάη ἐγ ἰθο [᾿φαἰῖσ,Σ οἱ (αἰ ον αἰχμα ἐκ ράγ το γε  ογαίοαηε. ΘΑ ΟΡΙΦΥ ("22 

αι χηϑείαίαηο ῥῥἰεμάογὶ ( ῥενίσμεατὶ (ρον ρ, ΠἰϑομοΥ ἡγρηρο7α 45 16 αἰἰδἱογὶ ογ ας 071 απ! 

γμασβοῖς κα πολ, ἐπ με ρα ἐχονπες ὑά αἼηη αἰμογα ὑέ Πἰοεύοσα ἰρομρ οι ἡβένεα, εἰ βγαοίργηνης ἐνοτοὶ- 

γηρᾷ οἰ 10,4] ἀἰφο Π07 1077 τροίακνε οἱ  αἼσηάγε ογο Πα ῥκ45 Μ0 {745 ὐἱρηϊίασ αἰ Μ0 Ἵ167 σα 670 ὕομος 

φμογες, “μον πΡ ἰοέ  Ἴοπ6 ργα ον εἶπα ἐῤεοίοφογην 9» δή ον Ἴσον μη οὐ οέξαγία, ἰροο ῥογένο, (θ᾽ 7], ζΗ 6702 

μοί γε εμον 0102 ΜΈ 798 γ ΕΠ Ρ  Πἰ, [μον Ὁ έν (6 αἰογῬηἿ6 γεμεγοαίβ. ΟΡίο ἱτε εἶμ ποις (θ᾽ γοῖρ. ἦπ- 

«οἰκο; {27Γπ2| {ἀγκαίον ἡΠΐς ΟΊ. ηραχ, Βαφίεις [εὖ εαἰοράὶ, Ταααγίας απμὶα φαημαέαίε 1 ΟὐΥ. 
ΜΡΌΧΕΙΧ. 

Ε ΧΟ 9 ΑΕ ΘΝ Υ 5 [Ὁ: 

Διονύσιος Αλεξανδδα ᾿Αλικαρνασάςξ, ῥήτωρ, ἡ πτανζοῖος λόγιος" γέρρνεν ἐπὶ Καίσειρφς τῷ. 

Σεβας ϑ,ασξθχονος τῷ ἐπὶ Αδριαγᾷ γεχονοίς Α΄Πικιςοῦ. [ἃ οΥ,Ὀ]οηγίπι5 ΑἸεχαπατ ἢ... 
᾿ϊπ5 Ηαἰςαγπαίεηι5, Πγοτουῦ ὃς (η ΟΠλη1 Πἰττογαγῇ σεποῦς Ριαοίαγε νεπίατασ : Πετ 
(0 Οςίᾶτο Αὐραο: ρτορσεπίτογ( δ απεηδ) εἶτα 1 (0 Α΄ τίαηο ἢουιτΑ τεϊοιῆῆς, 

[εθος “:εἰοῖ α, (μρογιουὶς ποροῦο, [ας ἐγααὶὶε Ἰάονι δαάάδ. Διονύσιος ἐπημ 1} Αλι- 
καρνασδὺς, γεχθνὼς ἐπὶ Αδδιανξ Καϊσαρος,σοφιςὴς χαὶ μουσιχϑς κληθεὶς, ὅζὰ ὦ πλέξον ἐἰάρνη- 

ϑζωῦαι ζῷ τὴς μεσικῆς. ἔγραψε δῈ Ρ υθωικαΐ ὁ πομινημοίτων βιβλία κδι, μιασικῆς ἱξοοίας (ἰ(λία 

Ἀφ’ οὐ 5 τότος, αὐληῆξ χαὶ χιθαρῳδων κἡ ποινϊζρεαἷν πϑμζοίων μέμνηται" μιεσυκῇς παιδείας, ἢ 

Ὡἰαϑιβὼ νι βιβλία κβ. τίνα μεσικῶς εἴρηται ο»} τῇ Πλατωνος πολιτεία, βιβλία ἐτι. 14 6, 

Πλοηγίτας ᾿]αἰισατπαίοη5,4α! (α Αἀτίαηο (ὐαίαγε βογαῖς, ἰορμη1α ἔπῖς, ὃς 
Μαίοιι σοση οπΊοητο αἸέδιι5 οἰξ, α]α 1 τοις Ὠγα ας {6 ῥ᾽ τί πλππὶ Ἔχοιοαίτ. 
δοτίρίις δτοηλ Ἀγτῇπησοσιιπὶ φΟΠ.Π]οΠτατίοσιπι ἰἰρτος Χ Χαττι : Μαῇος 
ἈΠ Έοτῖα ᾿δτος Χ Χ Χ Ὸ τε ἴῃ αῖδα5 το παπ|,ΟἸτΠπατα  ἀΟΙΙΓΠΊ, ὃς ΟΠΊΠΙ 5 θεηε- 
τῇς ρΡοετςοτιηγ(υοί ἀνε βομρ) ὨλΘΠ]Η1τ: ΜιμΠςα ἀπ ς Πρ πα ἴθι ΜαΠοαγιπα ἐς 
υϊπτίοπιιλ, δος Χ Χ αι Ῥγατονοα 6115 αἰΐχιιος Ἔἐχροίαις φιση τη Ὀ]ΔτοηΪς 
Ἰλερυθ τα πλιήτος ἀἰξξα {ππτι Πίας ἀφ τγος; [Ὠἱοηγ το δίας. δορά ρο γενιά υοΐκ 
ἐπι ῃ 6 [οἷο ἡ πα» ΟΠ [ε ῥιοϊομοῦ (ε [6 ργἊὔει, ας Ργοπηρηογαί! ποτα ]άρίην [16 ῃρρο- 
[ἔαςρτο φ᾿ (οὐἰϊοοι,Ἰὠ εὐξ τ Τρυοί αἰϊα σοη [[Ρ1{]. πάρι ργῸ [310 ἀοοιρογο,ηοη ὉἹάοίΗγ τοη- 
[ῥηεαποηηι. 

ἔχ ξμηαρη “ονρ γγῖο. 

Λοῦῖνος δὲ κτὶ ὦ χρόνον ἐκάνον βιβλιοιϑύκη ὡς ζῶ ἔμψυχος, καὶ αὐθεπαΐριῶ μασῴον" ἀκαί- 
ΕΣ) ͵ 3 7 ͵ « Ν᾿ Εν 

Ψ »ἐ πὸς παλαμὰὴς ἐπετετακΐο, καθα, τὸν ΓῊΣ ἐχεϑ πολλοί ἕμες ἕτερρι; ») ον Καρίας Διο- 

γύσιος ππλυτὸς ἀριδηλότεοφς. [οἴ Τνυϊ υεγε “ἀγίαηης 7ηπῖμδ: ἘΔ τοπηροίξατο ογατ 

Τιοπρίπις ἰρίγαης φυατάαπι δι] οτίμεςα ἂς νίππτη Μιοιπη: σα] ἀς νετοηδ. ἴπ- 
ἀισαπα! ροτείξας ρογηλ Πα ( (ἐκ ἐπέ) ετατ: πὸ πγαπεῖο δῆτο ΠΠππη,ντ ΔΠΠ| ποῃ 
Ρααςΐ, ἴτα ὃς Ὠϊοην 5 ε (ὐατία, πη (ες ΠΠπ τίοσ, ροτέππέϊας ἔπογτατ, Κὲ εἰ 
Τμπῖη ὉἹάογην ἱπιοίϊσεγο Γ)]Ἰοηγ [μερὶ Γι οπρ πηνη, οπ πα αὐξὶ ὕψες εχ ῖαε ἰἶρον, [μοιίο 
ταπῖοῃ α[θητίον οἰαν ἡ, οἶνος ““πτονῖο Οογγαπο, πὶ Γίαἰϊοαγηα(θη[ονι Γ)]ΟΠΎ [{Ρ9},ΠοΝ 
]ιοπρίπηι, ᾿ς ἐμεο ϊἰρογε ριαμηίν. ΕΟ πίοι [ἰαἰϊσαγηαίαρι Οαγίς γεν, πῦ νιοίο 
᾿ ᾿ Ἢ ἔτν- ; Ἷ, Ξ δ» ᾿ νὰ Ἶ 

δ οσγάρΡ δ ῥ βονϊοὶ ἐγαάμηῖ ; [4 το ατῊν γι οἱἱᾶ αγύ οἰγηιοίορὶα: φηῖρρε φής [τ᾿ 
ἀξία ρπγοίην παδοὶ τὸ πσϑϑς ἁλὶ τὸς Κάρας αὐτ' νάσαακ, ,ποα (άγος ἐάηι αἰ φιάγε εοη-- 
ἄϊάονο. φααριφηαηι ἀρη διορ απ βγχ ἀπείη αἰϊα πορμηῖς αἰ ενεμγ γάῖῖο, Ἔἰπὸ τῷ 
ἁλίᾳ πεξιέχεος Ὁ Καρίαν, φηοά γη4γἹ (6 γιαγίρὶς ἀφμῖῃ) εἰηφάτην (ἀγα. 

Ὡγίοτε. 



Ῥγίογ Γ)Ἰο ὙΠ ἔοῦιο σΟΉ ΓΙ ΘΉΓΗΥ 

ΑΝ ἰχυίαταπι Ἰλοπιαπαγιπλ 1 εὶ ΧΙ], ς Χ Χ, πος νβη; δά ρυίπηαπα Βα πὶ ῬαΗΪςιΙΠῚ Ρδτ- 
τοΧα τ, ΟἹ Πρ ογ Ἐἰτοθ. Ἐκ ον 47», 17 ἀἰμάσ ράγ τος [δυκίδ. ΡΥΊΟΥ  ἜΧΡΟΡΪΙ τὸ Ῥωμαίων ίος, (478 

12) Κορφάγα σε ογἐσίλεοῦρα, 4 ΟἹ ἀοδ, ΟΝ ἃ ῥαγύαγα 2ορμί; Οοποῖγῖς (ΟΠ ΐσεῖ . (61 ῥόδ! «Αὐογήφίπες εἱϊ- 
ὁ {72} Ροίαίσίς, Ραίαμεί,ῖς Αγοααίθης, Επαηαάγη ἐἰμόζη» (σομτς » Πογομ [ϑεὴϊδν ἀο αἰεγγγηεγρ Ἵ γοϊαγές 
οὐ οι Π αἰ φγοζέξία. ς  εγα ῥηϊογία Ῥάγ16 1γαΐξα! αἰεὶ ἃ Ῥωμαίων Βα την: .(σό,37) εγερηθί, 
Ἀσγραπα,. ΕΑ γίϑλθ ἐγ καἰ ἢ [μεΠ6 μοναρχικίω, (εὖ ν τα γοφίφησ, ΡΕῦ ἀγηος αὖ νὸς οὐ» αἸἼ14 ΓΟ ΧΊ.ΤΙΙ 1. 
1) εἰαίρ, οἰμ792 αἰ Ἴ)ηηη5 γῸΧ Ταγ πίη (μρεγ ία {5 ἐλεύχεῖα μἼγεῖ4 γο ΏΠ722 το Π0} ἦα 1γγ αι μἼφίρῦ, γ6-- 
1793, ΠΡ ΡΕ7 ΠΠ722. 172 Ἐριτοκραζίαν {4817 ΠΣ 17, ΠΟΥ Τα, ἐεσὶδ 49" εογ1ο 1οβογῖ [ϑαεῖο ἰἠγρεήίατηη, ᾿ς 
7 ογεσι. αἰ γεῖν. αοἰγρεἼη γαΓ]ογιοῦ», α}ἀ7ρ105 ε{76 εὐπ[είος πος, γεσὶα ῥοίοία!ο ργ παἶΐτος: (ὐ- ῥογηηα 
οἰμόξμε ργληεῆς 1 αν πίη αἰἰπίμγηάς ας παγίς γραοίματίοπες ρίανο β, αέ] ας οὲ5 ἀρίμαί ὁ )2ἱεἼγρν Ζ67:- 
“1όηες ΠΓατπος ( εν μοος ργοκίη ἀἰοπίόζος, ζθο!αμάΐερρε ἠρ [0εἴοι 4115 Πάερη; γεζοριο5. 4 πγεαεος ἦγ ΠΟΙ Πη5 
2) γοἤϊφαίος : δαύζστος νεγο, Γοίζος, Ἔ 7.05, ΕἸγ (005,6 Ἴ705 ρίαμεμεύϊεσαιος, ἐπα ταηρολ ροδὶ 72 Πρ εες 
εο 4 75 ο Υἀϊεη γοί 05, υἹ ροραί! Κορ αι αἱγ ες ἽΠΠ5 ορραφηαηταῖ γραρῖν ἀς γρασῖν ΟΥἜΜΟΥἦ,:. ΤΠΗ ῥὸνγ' 
γηἼο1679,2 αὖ Ἔχ ον 215 ῥοίϊς, ραγ 11792. οργρραλ ηηηι φΉοΥ πλ αἰαγη 1 ογφε14., ραγ 1179, ὑπέρ] τεαἰλἐχογιῦ ἀ0-- 
νηΐ Τεγόμ ἰῇ, χες Αγ 66 ἰδκλῥημ6 5 (Ὀ7ΡΡΕΥ εἰ46 [΄ «]Ἔγ 5 αγείγροῖς {μ{[ σογ 145: πο ροὶέ εὐπο{ς ρίοὐὲ 

ἐπ οογβογε μη γ 4Ἴη5 ἀπηπο5, ομῦη ἐγ 1 δα θΥ Μη, καἰ ἐπεγεη, εο ϊοσί πη βέγροῖπο αἰ ἀρεγοσέ υἹ οὐ ρίεὐα 
βοτέμ 47: ἀμ φέγο,:, 9 β4ΙΥἹΟΙΟΥ 792 αν ἐς ΕΖ 6Υ ΜΓ ΑΥ ΘΜ ΑΙ ς 2671 [6721 419 “η710 {6166} 1416 τος, Ἴ α ρίο- 
δεῖμα μον λμηηῃη κ εν: ἐπε εν ργ ἡ ]Ἴσεα»νε [ὲ ον ἀϊγεῖς αμξξον τα! αἤόγμογίρε: ας (᾿νε ἐχίογσα οἷ 
αἰονκοίἶῆοα [ϑπογἽμ ἐγρογ προ γοηπίγεγερί, αἰϊέξα!ογεηρ εμη αὐ οί! 4 γεγηρηι φογεγαϊαγτεῖρ ρο!οηαε κά (- 
φροἴγε αἰκὴ δ. σπρεῳ, ρίοδειὴ 1αγάΐερε ἐ147922 ἸΗΣΙΣ (θ᾽ δοπογηε αγηαίϊ λό αϑέξαγεε, ασῶο γϑες 
ΟΟΟττι ῥγο εὐ ἐμθης εγο410ς 672 ἀἰετεγεαῖγος, 0" ἰόσος αὖ ἡ ἐπῦη ἀοραθίϊοο αο ργήμαο ἐπε, περρ οΙ 1179,2 
εἰοίηγο αογογι» οο,[07] Ῥί45. γαῖ οἴη βο ΠΟΥ ]ογἹ. ἀμμού. αγη 15 ἐσθ» ἸησἰθγηηἼ Αγ Ομ "107 Μ727 6 ΓΖ 
εγέατος {72 εογεζιείος, ΤΑ αἰοηνι οπρν9 ΕἽ14 ἐομ μίατηερη ρίοὐ οἰ ἀρ ο 6221, ραῖγες [{ῤεηηζα εὐζίαγί ροτοαίο, 
αὐ τγηδηρεα!ησ φἈἼΠ αν ΓΘ πε ἐθς καἰ εἰ ἢ}, 1770 νι ας Ὁ Χ τ. περ ρα σι ΠΥ 412,79 οπέρι {ῆσα αἰ)- 
ΜΙΆ Γ165 ἐάΐι!α 1 Ωρ οὗν ο)1:, εὐ 1ρ 00 4,710 γΉΥ μΡῃ σομ [ἰδ οχ ογ αἰΠ16 ῥα! Υ]οῖο φαἰγεγηρ φαῤογααομία {8 
ααἀλιῤος. Ηφε ΧΙ ἰλῥγογιερ χηὶ [ερεν (μ721, [ργραϑρρα οὐέ, α Ὁ Ο 66. Χα τ αμογηη ἐιΠογἹΖ εο»ρερίεξζξε. 
«ἐγ 9 ηθῦρα, γτὲ αἱ ῥγίηραηεν οἰ», Ραμ σεῦ, [πε καί αἸγήπη υὐδς ΟΟΟ Οτ, ΧΧΧΎΤΙΙ {{2ὲ ἀράμεέ, 
7672} ΟΥ̓Μ7792 9. [07921721772 1] Ηγ]ά εΥἼΕΥ ΜΙ. 

. Ογάρμα Γοχ μα ρα Τρ ὁ ϑελμ ἐς ἐλύγί, Κορράζο 4θ' Κεπθῖο, ρίηνἼη 17 ἰροῖς οἰ Χ  ρέη οἱξ, πνοῖ ογτῦ- 
“ἰαεησ; ρα» 26 ἀἰρξξογη» ἰγογηρης ἀρ γρραμον ἰρμαέφηες ἐφίεγροίαις. Οεἰο,εἿὴ πον οτεῦρ; ΟΥ̓ σοῖς αἶφ-: 
ὅπ εὐἤμἐα εὐΐ, (θ᾽ «αἰ Ἰϊα ἴς ερπ ογηραία,υε ρίογίδη, ἐπ ἰροῖς [Ἐ ρίαμο ποι. ᾿ 

ἈΠῸ 1 ἋΣ: 

1 ἘΕγασηηθητα]ερατίοπιιπι σιλγιιη 4414 Τὰ οπΔῃ 8 ἀρυά ΝΙοδροϊϊταπος, ϑαπιηῖτες, Τατθητίπος ὃζ Ῥγεγπαπι 
οὔ ταγιμη:  ροίεγίογίδ. Ὀιοηγ τι δ τῖβ ἐχοοῦρτα; αγαος παρε ἃ Εμαΐο ντίπο, πῆς νοτο δτίαπι 
Γατίηε ἃ Εγα δ υ!ατγσίο εαϊΐτα. Ρ10.738 

2 Ὀβτιοποϊορ ΑΠἱοηγ πα, μις Τοιηροτγαπιίπρραζατίο, ἃ ΤΓοΐὰ σαρτα ν56; Δ δηπιιπὶ νγθὶβ οσο χα: 4ι1- 
- ἐζογς Ηςξηζγ, Οἰαγθδηο. 710 

: Οὔροροητίς  οιμδης,οχ Ρουπτίβοιιη ἀπ  δι19 δύ αἰ 5 ν δτεγιτῃ Εἰ ποτὶ ςογιμη (Ὀγίρεῖϑ ἀἰρ εξ : ἱποοῖτο 
δυέξξοτε. 772 

Ὁ [ερεριλορία, δ. Τιαρος Ποςοπιαίγα 65, ραττῖπι δ Ἰυτο Γρῆο, ραγτῖπι αν Αητοηΐο Αὐρυείπο ὃς Γι αΐον τ- 
ἤπο εαϊτα;, γ8ο:γ7γὃς 

Θυαάμας ἀρρεμά οί εργορίενοα απποζίογ ἰἐδηῖε, φεὲά ργέον ἐδ οί πρήείεα σε ΤΠ) Ἰσηγ πο ῥαύει σογεντε-: 
αέα, δ οἰ ἠἐρ θην οπεθ ἀφαμξβα: ρο ῥογίονς σενο φἀ ἀμέοπο ἰοση ἀφ ἰεσιό. Ἄοηφαηισ, φηὲ αρηά ΠΊοηγ- 
[ρ(72:,2ο) με φιη οδΐ,2 "4 64τ72:6η1::9 ἐΧΡ δι’. 

Φ Νοια ει, γι δατρ δ, 4ς ντγίϑα; τοχτιϑ ν οἱ εἰηδπάατίοπε ναὶ ἐχρίπατίοης εχ νετιεὶς σοά!εΐδιις, ν- 
ττίαϑα: ἱητετρτετίς νεγποης, ἀοέξοτιιπι ν γοτα πὶ οδίαγιατίοηίθιι5. ὃς ργίιατίς σοηἰ αἔξατϑ ἀσίτατ. 
ςϑρτίι πη δείατα [Ὁ ποίη δά ἀΐτα Νοτα ίη (οἰεηἰδηδπὶ Ρτϊογᾶ ἀποταπα  δγογιαπι ν εγοηξ [τί παπι. 

«ς« Ῥιυοινοτοες: αἰτοῦ αγασας, νογθοσιιπι ὃς ξογιπη]αγαπι ποτάτι ἀἰρηἰοταια : αἰτοῦ Γατίμιι5, τογιατα πλθ- 

φλογα δ] οσπι: πιὰρη αἰ Πρ οητία σοπξεξιί. 

τ Ἄϊεεγο τοηῖο ΒΙΡοιογῖοο ςσ' ΟΥ̓ ῖοο "τς ςομτἱπ ΘΓ 
αἀάϊτα (ὐοπηραγατίο Ἡεγοάοτί δ ὙΠαογάϊ- 

Ὁε Αἰτε Ψβειογῖοα. ἀἰδ:ἰτεπια; Χοπορμοητίβ,ΡΆΠΙΠΙ, ὃς ΓΠεο- 

γετογατῃ (οΓρτοτι ΠῚ οἰαταΐξξογεβ. ΟΙΏΡΙ. 

(οπηπηεητ. δα Απαπιαῦ, ἀς νοταξεὶς οτατοτῖθυθ; 7. ΟΊ δαογάϊἀϊς ρτορτίετατίθι5. 

1γ[Δ,ΠΟετατς, ΠΟ, ἰπαγομο. 8 Οοπηεηζ. ά0. Πα Ταθεγοποι ᾿ς ΤΠα- 

ς Ἐρί[υϊα δᾶ Απηπλαιιαι ἐς Πεπιοίμεπε; 4Π|51η «γα! !5 Βιἔογῖδ. ; 

(αἷς οτατίοηΐθα5 Αὐἰ τοῖα 5 ρεςοερτίοη 9 (6- ΤΣ ἐϑνῖς ηεμίδα 55 ργασίαγα σΟΜ ΣΙ ΜΘΠΙΗΥ., 41:4 Π0᾽5 

οατυ8 {πτ, ταπττεη 46 εἰο η Μ 1: 47)2., ὙΦΥ κε} ΘΙ ταν 44 με} 6- 

ς ἘριποϊααἀΡοπιρείαπι ἀς ΡΙατοη 5 ἀϊολίοις Οἱ τίανς ΟἹ, ἀραης 472 Ρ ἐγ ἐγλλδεῖηα οομ ἀμ ς 

δε αρ!ά νεγοταιῃ οο]]οοατίοπο. 

ΕΣ ΩΝ 



ΑὉΌ ἘΒΙΡΕΚΟΥΝ εὐ νπκοῖνι 
ΨΕΤΕΒΕΝΞΕΜ. 

Δοφζέγζξο σγαϊν ροέζογα ΠΠΠογὴς 
ΞΎΓΒΥΚΟΙ, ὑολεγ 679 ,Ηἢ {Πρ 1δρ1 

Ζμογο ἀμ οροΊ6715. αἰ σ621 679 
Τοψμ6 ΘρΕΥ ΔΤ, ᾿{[παἱερτζηο πα ας 

1 εὐγγίφεμαίίς Ογαλεσοηί)ν ἰλδγα, 
Εἰ φηλαγεϊα [τοἰξ αὐ Μεγοπγίαίϊπερη 

Ἐγ μοῦ, ΟἹ ΟΥ̓ η2, (07)27»)04ἰΠ77271.8 
Ρλεγίμ οχ1γρρέμ7)2 {62 1.6: 

φρο ἘΚΑΜΟΟΈΕΟΚΤΙ 3472 ῥοσα τη" 
Ἐχεμρία πΠ λυ, Ἅἰϊε ἀφο, εὐαϊϊση ὃ 

Φμοίοη) 4772 179: γ 12»: Ἴ1οἱς αν  [γ 4 1670 
Ργείατγρο [αὐγείαξία [μαλπι ὃ 

Δζοάμ»η20 {27927»21{702 αἰμρίϊος σμγη [040 
«71εἰ βοῦν ῥγορεγαΣ 747,2 11 ΝῪ 51ν 5) 
« ἽμεἸφηλζπ7922 ἐπεοηείθγ η5 
ΔΟΊΡΙΟΥ (θ᾽ ἐσγοσίησ ΠΥ ΝῊ ὃ 

γε ζασκίαγὶ ἰρέ αἰ μηρεῖγα 
ΕΟ ΗΕαν 3 μάλ! σϑΉ [1110 εχ {44 

Τοργόνρογε απίοἧαε οἤΠοϊμά, 
δ) σεπεγῖς ἠοαϊεημο  μμε, 

εὐ ηψαγιαη Αγ οι ) ΗΑ ἐααίεῦ υσὶΐ 

ΜάΑκνΝ Ἑ οφηε μη γμογ οί; Ὁ, ΑΙ ΒΚιο; 
1αὐος εὐἸάερ χε αγρεὖθ:, 
“χοῦ γφοοΐρ (6 «εἰεὔγατίογες 

ΤοὶαΑ 6 ΑΥ̓ΤΟΊ, υΕΥΜ722 61 1479 αἰεί 
Μάανκι ἐγαχεϊκεϊγεάάεγεεο ες 

Πἰγέογες, ζπο βάρ γγ0ς 
γ ρηίες εασί ἐαϊτηγὲ 

ΕΔ ργοξμειηγ 1 Δομαίο»]ς, 
Ἐμγορ φγερρείμῦη, σοπαἰρουγ ἀπε 125; 

ΕΙΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΝΎΣΙΟΝ ΤΟΝ ΑΛΙΚΑΡ- 

καοσέσ Φριδερείχ τ 1 Συλωνργέε. 

Εἱλλάδα Παυσανίας, Λατία Διονύσιος αἶαν 
Μυήμης ἀϑανώτυ δώκα τν ὄνομ᾽ ἔχειν. 

Πῆμα μὲν ἐκ Τορκῶν μέγα παῤσοφος ἔλλαβεν Εἱλλάς, 

Εἶκ Γωϑῶνσγη [πιὰ ὃς πραύματα πολλὰ λάβε. 

Αἰ) ὅν οἱ Τ σρκοὶ τόσον Ε' λλα δι δώκαν ὄνειδὸς, 
Οἷ τον Παυσανίας Ατϑιδὶ κῦδὸς ἔδω. 

Οὔτ᾽ Ἰταλὸς τύοτ᾿ ἐξ ἐχϑρῶν λάβε πήματα Γωϑῶν, 

Ῥώμη ὅσην δόξαν πὰρ Διονύσε ἔχει. 
Οἷα δὲ Παυσανίᾳ γ Εἱλλαξ, Ρώμη Διονύσῳ, 

Τύοτ' ὀφελῆσ᾽ ἄμφω σοὶ Φριδερέίχε μόνῳ. 

«4 γμαε γεβεπεο οί αίη 
Ῥεφαίό νηοί οὐ [107 0772 

Ἐαεοραγορογτές: Ροραί αὐ ογηρεῖδτεν 
Ἐχορρίο ῥο ῥ ίο, χπος Αραμηρρίαηῦηε 

ϑδάυες αἰμηργια Μη ΊΥ]ΟΥΗ21, 
Τρεϑηογμ Π6 47222721772 Παρ ΑΓ 6772 

δολο ]ΑΥ 792 γΆΖ676 βίην τη, εὖ" 
Δλμσηαγηη ῥο 0,702 ἡγμ2ιημ),γ αὐ 

«δκκχογε ἄπο. ΦμἸα 1 (ἢ 
οὐγηἔἔἶα 101 Ὅφο» 07 476 ἀοἱ ΜΉΘ ΙΉΕ78 

Ἔχει ἰλύγογ με ὃ 1,2 αἰ]εῖλ {4115 
Ῥαφείίε [πεήπφε, ὑς σμρ ταὶ βἭγρειερε 

1 οὐἼ07 67» ἡγμο Αγ 65 Ζπο 4,27, 

Ἐρώρογ] αὖ γοσίοσε πο γὶ 
Ῥλυονία 2 ογμς ἀμ {ῥαἼἰοζμς 
ΟἽ Ομ ΟΗΥΥΕῈ 4) 67:1 Ἐθ72 714. Μαἕ{ε σέ 

Ο᾽μαέΐο Ύσ ΒΥ και ἰαῥογηε 
δ μη 416: μευ αἰροοίες, 

«θιαπεηρρ υαἰοὐν, λῥη ἐμ ((δοίζ, 
Φεο 76 σγόσεῦη, ἸῸΝ αἶα εξ υἱά 

Τάχο ργαίεγ, ἀμ ζογ μη ῥγ Οὐ ΑΙΟΥΠΡΙ 
Τασοχίοία ορεγα ἐχίφεμαϊ. 

Τυτειία Ραγίπογιπι, Μεπηίς [4- 

πύληο; ΑςῳΟΙο 19 ἘΧΧΧΥΣΙ. 

Ρανυνβ Μειιςονε ΕΚΑΝΟΥϑ, 
(οπιας Ραἰατίπιις ὃς Εσιιος, 

Ι λυτοατιδαις Ροξτα, 
Οἰνὶς οπλδηιι5. 

ΓΝ ΡΑΥ ΑΝ ΤΑ ΜΕ Ε ΘΕ 
ΝΥ ΘΙ ΜΘ ΑΘ ΘΕ ΝΜ 

ἘΠῚ Ὶ Ὁ ΕΙ ΒΕῚ ΟἹ ΒΟΥ ΕΓΒ Ὑ0Ε: Ὁ 1. 

ἩἩεἰαάα Ρακίάπέαε, 17,α1472 1) Ομ. ΠΉ  ΟΥ̓ΤΗΣ, 
“ζονγερ τς αἰ ϑυ τ μ7: [{οἱΐ δαύενε ἄθεηε. 

γα φηίάοῦη οἰ 4792): 2437: ἀἰεα ἐγγεραγ ας ΟΥΑΐξε, 
«“Ἴιψπ6 Παίο σοιίνα σμἰηεγα τρία ἀἰφά!η, 

ϑε4 πεψεῖαναγμαση πη, 7 πγ σά 0] Ο᾽κοἰα βγοῦν τ, 
μαπίι Ρηπκ μας αὐταί ἐξ{ε ἀἰδονε: 

γος ταη! αν α Οοεῖς σορτ γόης Κοηρρία οἰλόάεε, 
Ομαηίμη Ππαἰο πονποι ἀκ: “Π)1οηγ {02 ἀρτσ. 

ϑεα Εγέάογίσο εἰξέταηισεη ἠὲ ἀφδεηι, [)᾽οηγ{ὁ 
Ο»απίρνν Πα ,γεαπιηης Ογάσία Ραμ απ, 

ΝΙςοοΡΕΜμν 9 ἘΚΙΘΟΗμΙΝν 5 Ὁ. 
Ροετῖα ἴ.. (οπλιες Ραΐαι. (αίατί πο: 

Ἐτγαῃοοξαγτι αὰ Μασιαπα 
9 Ολ Μαῖὶ, ις 8 6. 

ΔΙΟΝΥ- 

--- -τ αι --------- 



Ξ ΔΊΙΟΝΎΥΣΊΟΥ ΑΛΕΞΑΝ: 
ἘΝ ΡΟ κα ον Αὐ αΡΨΑ Σ. 

σέως : Ῥωμαϊκῆς ἰρχαολογίας βι-- 

Ολίον ποοῷτον. 

"252. χες Οἱ εἰωλοζας τἰποδίδοοϑαι ες 
χοῦ κσδϑοιμίοις τυ ἱςοοκῶν Ἄθορες, 

ἥκιςαι βουλόνϑμος . ἀϑαϊκοίζομαι 
ΤΣ ἐμκαυΐζοῦ ποοφπεῖν" ὅτε ον 

ἿᾺ τοῖς ἰδίοις μέλλων πλεοναζῷν ἐ- 

ἥ “ ! " ἵ ϑ τ ἢ 2 
ϑύους τοῖς οἰκουοισιν᾽ {τε ΔΙ|ᾳθολοῖς καθ ἐτερων ε-- 

λ 7, «“ 2 χε λ 

γγωκῶως ποιφακ συγίοαφέων, ὡς εὖ» Αναϊξίλαος καὶ 
,ὔ ϑ᾽ “Ὕ ᾿ς ωοςε “ήἷΟΣ ΕῚ 

Θεοπομτος ον τοις “ζσξ 9οιμκίοις “΄ ἱσόριων ἐποίη"δ.- 

͵ Ἅ Ἑ ΝΑ ΝΣ 

πανοις, οἵς ἐπαηϑεις οἰδξι, Φαινο--ἸῸ 

λοὶ τᾶς ἐμαῖς Δλογισίκους ἰστοδἀκγύμϑιος, οἷς ἐγρη- ς 
͵ 

σαλεΐιν στειζσοὺς αὐτίω ὡρμνίᾳ ̓  “«πραϊματείαν, 

ἢ αὐδὶ αἰφοριδδμ" ποδὶ δὸις λόχϑες, δξ ὧν πίω ἐμι- 

πειοίαν ἔλαίον Ἱ γφαφησονδμων. ἐπείοϑέω ὙΣΡ ὁτί 

δὲῖ Ὅς πὐδϑαιοουυϑύοις μνήμεια, τῆς ἑαύϊῶν ψυχῆς 

τοῖς γχαγινουϑύοις καζωλιπᾷν, ἃ μὴ σεευαφαμι)ήσε-- 

ται τοῖς σωμκασιν αἰνὴῖ “ πεῦὸ τὰ χεόνα, ἢ πϑλύτουν κ(ο(- 

λιςα πὼς α)αγραφονζᾷς ἱξορίας, οὐ αἷς καϑιδδύοϑαι 

᾽ ὀλήθφαν πόρτες πσολαμβαγουϑω, τρχζω Φ.9- 

γήσεως τε ἢ σοφίας 8(αν' πσοῶτον μϑρ “ἰτσϑεσ ς αἱ- 

ρέαῖ καλοῖς ἡ μεγαλορεπεις,") πολλιζιὼ ὠφέλᾳαν 

τοῖς αὐαγγωσουϑύοις φερουία ς᾽ ἐππάτα πο δαισκάς- 

ζαχ ὡς Ἐχετηδείοις εἰς 1 ὀμαγραφξὼ “δαΐσπσοῦς.- 

σεως ἀφορμαῖς μ πολλῆς ἐχημελείας τε φιλοπο-- 

νίας. οἱ υϑὺ "ὃ αἷὩρ ἀδόξων “οραίμῖχ ἢ πονηρῶν, 

ἢ μηδεμιας «σουδῆς Ἰξίων ἱξοδιζας καταξόὀηχόμκε-- 

20 

͵ 5" ἼΤΩ ἕν » “ὝἭ τ 

γοι ραγλωτείας . εἴτε « πσδϑελθεῖν εἰς γνῶσιν ορε-- 30 
! Ν τ τ δ 7), τ 1} 5.“ σ΄ “7 ο 

ϑύϑιοι, τυχεῖν οποιδηποιε ονομκαίος, εἶπε πξιου-- 
͵ ᾽ , ονλ ,ὔ ͵ ᾿ 

σίαν διποδείξζαοϑει “ὃ σύθὰ λογϑις δγουαμεως β62.-- 
» ͵ -“ ον “2 

κϑυοι, ἔπε Ὁ γνώσεως Φυλοιώται ούϑοι τοῖς δχγινο-- 
[ς 35, “ Ὑ Ἀ.9 “ ἐπ ΕΣ 

λδμοις, τε τῆς δευναμμεως ἐπταἸνοιεύτοι " δόξαν ἐἶκα.: 
-“ ᾽ ᾿ » -" τ  ς ͵7 

ζῳλείπον)ες τοῖς ὁμα λωμίᾷαγοισιν αὐτῶν ζὰς ἱξοοιας, 
«“ ͵ ») 3 λ Λ « 3 ] λ 

5» 07| τοι “τοῖς ἐζηιλω(ἂν αἰὐξὶ βίοις, οἵας ἐϊξέδωχϑυ (ὩΣ 
755 "“ ἐν ͵] Ἀπ Άἢ 

»»γεαφας" δχιφκῶς ὙὉ ἀπόμες νομιιζρυσιν᾽ εἰχόνας 
τ ς ͵7 -“ δι ͵ὕ ἘΠ ΑΝ ͵ 

2) ἐη)  ἑχαίςου ψυχῆς τς λουρῖς. οἱ δὲ ασδοαιρόμδι οἱ 
Ν ν ! ἘΣ 7 5. ἢ γα 7 τ 

κϑὺ ζᾷς κρ χἕιξας “ἰπσοῦεσ 4ς,εἰκὴ ὃ χαὶ ραϑυμῶς αὐ- 

ΓΙ ΘΝ 5.11 ἈΝ ΕΈΕΣ 

ΧΆΝΕΙ ΗΝ ἩΓΑΤ ΘΗ 

γα ἐς, 4110. 2]41πηρ {46 ογί- 
φίγηη7᾽2 ΚΟ» 2 α) γ"79 {ἧς 

: ῥεγ ργίηρημδ. 

ὍΣΣ  ΑΤΤΙΟΝΕΒ Πᾶς 
ς ΞΝΑ ἴῃ Ργοςπηίίς ῃἰξο 
νὰ τίαγατη πγοτιίς εἰξ 

ἘΔ τράδοτο, ἄδ πιὸ 
ἘωλΟΝ Δβοτγοη ας ρῖς- 
νὴ ξατίοης πεοοίῖς 
ΝΣ Βαροο:αποά αἰϊο- 

αἱ ΤΠ πα σοΠ] πη. δ. ποις τη- 
τι151Π ΡΓΟΡΓΗΝ ἰδ ρ115 {πὰ ἐσ τασι5, 
485 δι σῃ τ θει5 σταιιος5 πιο εἰξαβα; 
ν  ἀ απ (οἷος πεα τα ΔΠο5 (ουρτογοοττας 
ἄποοτο Παταΐ,, ποὺς ἀπμαχηδις ὃς 
ὙΓεοροπιριις ἔσοογαπε ἰπ Βἰογία- 
ΤΌΤ. Γπατατη ργοσολς : ἐξ ἱπάΐσαθο 
4 σοὨ Πἰο δα Πα τεέξαμα ἀοοεί- 
(εεἶπι, δὲ σι ὁσσαποπε αἤρουτιις ΠπΠὶ 
σορπίτοποπι δου 11 ἀδογοαϊ πος 

(οτῖρτο ρεοάεγα Εσυίζοπ ρολίμδ- σ' 
(πὰ Παρεο, ἐος αϊΐδιις ρσοροίπτιπι 
εἰεἸπροηῖ {πἰ πιοπυπαρητα ρμοίς οὐἱ- 
πηι {προγξσταγα ροίξεγίτατὶ το η- 
4πογα, ρείογειπι πη ποτίας, η σαΐθας 
ψογίτοτεπι ἂς ρύπμάοπεία ἰλρίεπείωη; 
ΡΠ ΠΟΙρια τβοσαϊτα οὔ π65 Ὀγραϊ τη: 
ἄεθοῖα ρῥγίητο δισαμπηεηταπι εἰἴσογο 
ῬυΪομγατη ἀοτηασηοιπτη, ααοάηῃςα 
ται Ϊτας ᾿ςέξοσισεις. νυ !τατος αἤθγαῦ: 
ἀείπάς ουγαῖς τα ἰα ιιδπὶ ΠΠσοη- 
τἱΠΠπιοτγαξιδάπιην πηι ἰηΠγαέει. Ὁ, 
ΘηΪηλ ἐς οὗίοσιτις τοῦιις., πγαΐονο, 
δὐτ ἱπάἸρηἷ5 πὰ φαΐδιις οροτα ΘΟ] ]ο- 
σεταΐ, τοχυης Πιξογίαπη,, ππὸ ππὸ- 

τοίςοηπϊ σπρίἸη 5 ὃς αι α! Πο!] 4 16 
ὨοΠΊΪηΪδ., πο οἰξεηταπαα: οἱοηϊιδη- 
τίας στδιία, πες ροίξογίς ποίοιιητουίο- 
Ἰιοἴτοι, πος ἰατάειι αἤδααμπηταν οἷο- 
αιφητία  ἀὰτα υϊίαιο απα]τα δοσι!η 
εῆς (οείρτα νἱάοε, τα ]Θ πὶ δὸς νἱτατα 

(ἄαιος ΕΠ εχ  Ππαατ. Μοσῖτο - 5» 
ΠΐπῚ ΟΠΊΠα5 Ραϊδηξς ΟΓαΓΙΟΠΟΠῚ {{ΠΔΠῚ »» 
οαϊαίχαα αῃΐηχὶ οἵς ἰπγοσίησηι. Ατ ]- 5» 
1Ὶ σαΐ εχί ποῖα αυίαοῖπ αὐσισηφητα Πδὶ 
ἀεϊίσιητ, (ρα τοπιοσς ἂς Πορ ρὅτοῦ οά 

Α 



2 ΤΟΝ 5ΤΊ 
τεδέξαης Ζυ δυμιῖ5 γιπτογίδιις ογοάιι- 
11, πα ]πα ἱπάε]αιάςπιτοίοτγῦτς, [ηἀἰ-- 
σπαπὶ ΟΠ πὶ Πιοτίτ ἐς οἰαγς οἰαϊτατίθ. 
δὲ Υἰτἰβ τη ρ]α ροτεητία ργα τι οχ τῶ- 
Ροτε δ Παρ]! ροΠΙΕΓ ΟΠ ΠΊΘΠΓΑΓΙΟ5 
{ςτίρετς. Ηςοεροτατας πιαχίπιο οῦ- 
Παοιβἀαί(οτίρτογίθιις, χαίρρε χα μας 
οὐτα δ ταΠρατῦ  δπτοῦ, ΠΟ ργατογίτς 
ΠΙξεῖο νοἱαἱ,ῃος αἰ το Ιοσο ἀρτίμς π4- 
ταις ἀυχί φιᾶ ρτγοσοηλίο. ((εζαγιιηι 
ΔΙΡΌΠΊΘΠτΙΠῚ πι ἄε!ορ δ ο]ερᾶς ὃς 
το ΗοιιΠ1, ΠΛ ]τί5α; ντς, ΒιΟΙΣ ορί 
ΤΟΓ Ῥογιμιαάοβίτατ, ἢϊς ρου ππιῦ αὶ 

ΠΟ ΟΠΊΠΙΠΟ ἱπιρεσ τ ιητ ΟΠ ΠΊΠΙΠ 5 
Πιϊοια. δὶ ἰχυὶδ εηίπι πηρητοιη Δ ἢϊ- 
Ὀεατδά Ρεϊίρα τὰ τα ΠῚ οἰττατί! απ. δε 
τίαπη ἱπηρογίᾳ πιαίοσιιπ ΠΊΟΠΕΠηδτί5 
Ῥτοάϊτα, ας Ππραἰαιίηι χποάα; σοΠί- 
ἄγετ, ὁ [ΏτΟΓ ἕ σΟΙ Ιατα ἀ ΠΠσθτοῦ οχα- 
τηΐπος φποάηδῃι δοῦῖι {0 ΕΞ 
ΔΙΩρΡΙ ΠΠΙπιῖ ραναποτίτ, ὃζ το δ. 1] ἂο 

: ῬΑοΘΟἰαυϊΠππιαςὶ σεήοτίτ, γιάεδιτ λο- 

τδπίιτη ἱπηροτία ἰῦρο ἰητογααίίο ροίὲ 
4ςτο]ἰα Πς σετοτα σιοτιῖπι παζζοπιις 
οχτιαττηοιηογία, ΠΟ οἱ ἢ ρεέξες δπι- 
Ρ᾿ταά πᾶ τς Ρυ ΟΠ Πτπ ἀπο πα; 
τοτιι σοίξαγῖ!, 4.5 Πρῆιο Παξξεπιις 
ΡΙο αἰϊρῃΐτατε {ὰἰς (οτἰρτίς ἐχογηαιῖ; 

νεγαπηετίαηι σιοί δ ἐϊαταγηϊτατθ ἢ. 
οἰκο οττίηςει, εχιξίλῃι νίη; δ ποίτιυπι 
Ποοσίςφουϊαπι. ἸΝαηπχδητίαιμπι "πὰ 
ΑΠγτίοσγιπι ἱπηρογ γοῖγο δ ἔαδιίο- 
(λνία; ρΡειτίησῶς τοπηροῦα, ππιοάίοαΠ, 
υσηᾷ Αἴα ραιτοπι οὔτίπαίς, Γλείπ- 
ἄδίη Μεάος τταηϑίατῃ, ὅζ διμέξιιπη εἰιᾷ 
ορίδιις, ἰόρο ἀπτϑαϊετοίαροῖς, ((« 
ἐπ ααστα σταῖο ἀεΠῖς θεγίς ρούτο Μς 
ἀἰς ἀοσιυμέεις, Αἤὰ φαϊέξρεης τοταταη- 
ἀξροτίτ πῆς; σοτοτ Ἑυτορᾳς ετίαπι 
σοητας ΒΕ ΠΟ τοπτγαῦα Δα{1, ΠΟ πλα]τῖπὰ 
Ριοΐδοεγαπῦ, ποὺ πλαϊτα ν]τγα ἀπισξτος 
ΔΠΠΟΚ ρει πλαπίογαητίῃ τοτῇ ἐμ ἰρίο. 
ΔιυΜδαςεάοηίι ροτξτίᾳ ροίξ ορρτοῆας 
Ορο5 Ῥογίσαβ, πηροτ αυ 6 ΠῚ διρ|!- 
τυ πο {προγαμῖς οαλπος σποϊηποῦαῃ 
τεξιογδητ: τέροτο νοῖο πεσρία Ιοηρο 
Βοτγοίς. ἰάτοχ αὖ Αἰεχαηάε οδῖτα 
«οερίξ ἤρτ] ἀοιογίοσ α πεαίζα σηϊηλ ἴἢ 
ΤλθΪτος ὈΥΪΠοῖρα5 ἔξατίπ αὐ οἰπς (πο- 
οοῇουίδας, ὃζ ροίΣ ΠΠ 095 χα αἰτοτᾶτου- 
τίατηνοοταῖξ ρτοστοία, ρογεἰρία ἃ- 
ἕτα εἰϊ ἀς θη 15, ο Ροίτοπιο Ἀοπιδηΐς 
Θτιηϊς [δ ]ατα εἰς ο πηςάϊο. πες ἰρίατα- 
ταρπτοιᾷ τογγᾷ αὐ ατο σοςσσίς ἱπ1ρ6- 

τατα ἔλοετο πᾶ πες Αἰτσατλ ]ατς ρατᾶ- 
ταπχ (προ ρ τ, φαα Ἔσγρτο οἰ σοη- 
εἶσαα: πος Εὐγορᾷ τοταπὶ Ρογἀοηλετ: 
(ἡ “ἢ (δρτοπιτυομο5 1ῃ θα ΠΟ ΡΓΟςΟΙ- 

ἯΑΠΡΙ ΟΝ ΕΝ 5.“ 

( σειδιϑφες ἐκ τὰν Ἐλττυχόντων ἀχϑυσμαίτων, 
σεσὲν αλλ Τ ἀπρϑαιρέσεως ἔ ἐπταινον ὩΤΆΒΟΣ ἕ 

γϑ αἰξιθμῶν αἰὐξχεσίοις σε ῥαθύμοις ΕΝ Ὅς; -ἰϑ 

πεπόλεων ονδόξων χαὶ ελῤδρῶν οὐ ον δ αςεία, γερρνο- 

τῶν λὐαγφαφομδνας ἱ ἱξοριαε. ζὐταῦ ὃ νομιίσεις ΟΣ 

γα [κοῖλα κὶ ἡ σοεῶτα ϑεωρήμμαϊζαι τοῖς ἱσοσιχοῖσ ἐ1). χαὺ 

πολλζωὼ ποιησεί κῦρος Ἐλεμέλφαν, ὅτε πα ρἥχὶν τύ. 

- αὐ Ἢ λθρρν ἐξεληϑΖζευ, ἐζτε εἶ» Ν ῳ ινὶ τὸ τύπῳ κα-- 

ζχρεῖσαι μάλλον, ῷ πυξροιμίῳ Σ πξαξιοείας. 

το 1, μϑὺ ὄξζζω «, πούϑεσιν ὅτι καλζω εἴληφα ̓  ἐπε αι 

“ὡρέπη»ἡ πολλοῖς ὠφέλιμον, ὅ κακρῶν οἶμ(αη δεήσειν 

λϑγων,ζοῖς γε δὴ μὴ πϑυζάπασινε ἀπείρως ἔχρεσι τῆς 

χοινῆς ἑσορίας. εἰ ἼΣΡ τίς ἐχτοήσεις τίου δϑένοιαν Ἰλὲ 

Ως πὐϑαδεδὸεῦμας εἰ οἰκί ἢ παρεληλυθότος ;χϑὺν πύ- 4. 
“Δεῶν πε ἡ ἐϑνῶν ἡγεμονίας, ἔπήτα γωεὶς ἑ ἐχοίφην σχο-- 

πῶ», παρ ̓δλλήδας ὀξεταίζων, τς “ϑεγνῶναι βελυϑείῃ 

αἰς αὐτῶν ρχζω τε μεγίφην Ἴπ 7: "Ὁ Ὁ τσσξες 

ἐπεδείξαΐζρ λαμασξοζατας, οὸ οὐ εἰρζεύη Ἴεκ Ὁ ιν 'πολέ- 

μοις, ΔΤ: Ρ δὴ τιν! Ὁ Ῥωμ ΧΩ ἡγεμογίαν ὡπασοις 
20 ἡ ὑπϑβθεθλη υϑύξωυ ὄν 6) ἜΣ [9 " ὠπῆς μνημονά ες 

αὐ ας "Ὁ μέγεϑος ὁ τὶ Ξοχῆ, κὴ Ὁ δ χαλ.- 

Ι τ πράξεων, αὲ ὅπω χεχϑσγκῆχε όοος σσοϊὶς 

ἐς φς, Σρλὰ Ὄχν χῷ μεῆχος ́' Ἢ αὐἰξληφότος αὐτίώ 

2. "μμεζ ρα" ἢ με ἡμιας ἡλικίας, “Ἡ μϑὺγὸ᾽ Ἂσ-- 

συρσάίων Ξρχἢ παλαιά τίς σἴανὰ εἰς ζει μυλικοιὶ ἃ ο- 

γαρο μι ἢ ἡ χρόνοις, ὀλίγου ἀγὸς ἐ ἐκράτησε πῆς Ασίας 

μέφοις. ἡ ἢ Μηδικὴ, καϑελουίᾳ “ἰοὺ ᾿Αοσυρίων, καὶ 

μείζονα δγιυαςείαν αὐξεξοδοιδύη, γε "22 ὄνον οὐ πολειὼ 

κοτέσεν, δὶ Ὄχι τὴς τεζαρτης κατελύϑη Ἄυεαξ. 

“Ἂ --͵ 

οὔ, 

20 Πέρσεω δὲ οἱ Μήδοις καζα γωγισοίϑρυοι, τῆς διὸ Α- 
7 ᾽ “Ἢ " 3 2 

σιας ὀλίγου δὲῖν πάσης πελάυτώγες ἐχρῳτηίαν, ἐ- 
͵ λ λ ἣν 3 7 ", » 

πυχφρησεοῖϊες δῈ χρὺ τ Ἐυρωπαιοις εὐτέσιν, Ὁ πολ-- 

δὰ ἐπηγαγονῶ »χϑύνον 7εοὐ πολλῷ πλείονα 2.«- 

χόσίων ἐτῶν ἔμειναν ἜΧῚ τῆς Ἔρχῆς. ἡ δὲ Μακχε- 
δονικὴ δοουαςεία, τἰωὼ Περσῶν κοιϑελοῦσα ἰαεωῦ, κμε- 

: γε μϑὺ ΞἸχτ ἁπαί(ας αὐτρερλεῦ ζς “ρ9 αὖ- 

τῆς, γϑόγον δὲ σε εῖξ ὐντὴ πολεωὼ ἡνλησεν, δλά γμε- 

ζῳ, πίω ᾿Αλεζαύδδου πελάίω ἔλι Φ χεῖθον ἤρ- 

ξας φέρεαϑαι. «σα «ϑεῖσοαι γ, δ εἰς πολλοῖς ἣ- 

40 γεμόνας ἀφ θὺς΄ πὸ ΤῊΝ Ὧν α δύχων, χαὴ μετ᾽ ἐ ἐχεί-. 
νοῖς ἀφρι τὴς διυ τεραρἢ τείτης ἰχύσαία κδ9ελ.-- 

θεῖν ἥνεαξ, αϑενὴς αὐτὴ δὶ ἑαυτῆς “ἐλύε, κο τε- 
λόυτῶσα «ποὺ Ῥωμαίων ἡφανίάϑη. χαὶ σεεῖξ αὐ-- 
τὴ μϑύτοι πάί(αν ἐποιήσαΐο γάῶ πε χαὶ ϑαίλαοσὺν 

αἰ πο ήχοϑον. οὔτε ὟΝ Λιζύης, ὅτι μὴ τῆςσδος Αἰ- 

ύπιω, πολλῆς ὅσης ἔχρατησεν, ὅτε τίω Εὐρωπώω ὅ- δ΄ 

λδυνξανηγαγεΐο, δον ᾧ ἢ νϑὺ βορείων αὐτῆς μερῶν 

μέχθα 



Τα Ὅν δ ΠῚ 18. 
μέχρα Θράκης παϑϑῆλϑς, Τὴν δὲ Ἑασεδίων ἀρὰ 

τὴς Αδριανῆς κατέξη ϑαιλοίοσης. αἱ μϑρ ὅξὼ ἐ- 
πιφανέςαται τὴν πσδϑοϑεν ἡγεμκονιῶν, αἱ παρφλη- 

Φαμδυ οκ, πῆς ἱξορίας, Ὀσειύτίω ἀχμόω τε χαὶ ἰ- 

“ὦ ἡ λαιξοῦσαι κατελύϑηζαν. Ως ὟΝ Ἑλλδωοιχας 

δχωάμεις οἕκ αι αὐταῖς δυτιπαρεζεζαάζῳ, οὔτε 

μέγεδος Θρχῆς, οὔτε γεόνον Ἐχιφανείας ποσοῦτον, 

ὅσον ἐχεῖναι, λαξούσας. ᾿Α,ϑζευαῖοι “μϑὺ ὙΡ αὐτῆς 

μόνον ἥρξαν τῆς «οἷ δαλίου ο δυοῖν δέοντα ἑξδοιμυκον- 

σπεέτη, ἡ σδοὲ ζωύτης ἁπάσης. δλλὰ τῆς εὐτὸς Εὐ- 

ξεύς τε πονίυ, καὶ πῷ Παμφυλίᾳ πελαίγϑῖς οὗτε 

μάλιςα Ο δπολάίοση ἐχράποιου. Λακεδαιμόνιοι δὲ 

Πελοποννήσου χαὶ τὴς ὀιδης χραζοιῶπες Ἑλλαδὸφ, 
ἕως Μακεδόνίας τἰοὼ Ξρχίω «προὐξίβα(αν, ἐπαώ- 

ϑηί(αν δὲ ἰ πῦὸ Θηξαίων, οὔτε δλοι ἐτὴ τειάχονζο. 

τἰι εὐρχίω καζοιοὸ ὀντέρο "δὲ Ῥωμαίων πόλις ὧπα- 

σης αϑὺ Ῥέχᾳ γῆς. ὅση μιῆ ἀὐέμβατὸς ὅξιν, δον 
ὧν ̓λύϑοῦπων καζοικεῖται" πάσης δὲ κροτεῖ 5: 

λοίοσης οὐ μόνον τῆς αὐτὸς Ἡρακλείων ςηλῶν, δὴ- 

λϑὶ χαὴὶ τῆς Ὠκεανίπιδος, ὅση πλῴαϑαι μιῇ ἀδυωα- 

τὸς ὅ21, ποσφῴτη καὶ μόνη τ ἐκ τὸ πϑυτὸς αἰῶνος 

μνημονθι ομϑύων, ὀὐατολαὶς χαὶ ϑδυσάς ὃ ὁρφὲς ποιης 
, (ἀνϑυη τὴ τῆς δγιυαςείας" λεόνος τε αὐτὴ “Ὁ κρατοις 

οὐ βεαχὺ ς, δὰ ὅσος σποὲια δ δύων ο οὔτε πὸ- 

λεών οὔτε βᾶσιλφῶ", ἀῤὺς κϑὺὙῈΡ ἀξ Ξρχῆς με- 
ᾳᾳ τὸν οἰκισμὸν ζα, πλησίον ξϑνη πολλὼ Ὧι μαχι- 

γ ὄντα “σδϑφηγοίγετο. ἡ πσοϑύξαινεν ἀεὶ πλῷ δὸυ- 

λουμϑύη Ὁ ὀῤτίπα λον. ζαῦτα δὲ πέντε χαὶ τεῆα ρο(- 

χοντα ἤδη κσδϑς τοῖς ἐπῆαχοσίοις ἐπεσῖν δεν εἰς ὑπά- 

4 τοῖς, Κλαύδιον Νέρωνα Φ δαύ τερον αἰ α]άυον- 

Ὁ,καἱ Πίσωνα Κορ πούρνιον, οἱ καΐζῳ, πἰοὺ τείπίω 

ἔχι ταῖς οὐνενήχονται χαὶ ὁκατὸν ὀλυμπιάσιν ἀπε- 

δείηϑηίαν. ὃξ οὗ δὲ ὅλης ἐκρούτησεν Ἰταλίας , αὶ ἐ- 

πὶ πἰὺ ἀπόύτων τὴρχζω ἐϑούρρησε ασϑϑέλδαειν, ὧκ- 

ζαλοῦᾳ μϑὺ ἐκ τὴς ϑωιλοηης Καρχηδονίοις , οὗ 

πλείς ωω ἔσον γαιδρκζεὼ διωύαμειν “ὑουχείειον δὲ 

λαβουίᾳ Μακεδονίαν, ἢ πέως ἐδύχει μμέγισον ἰχὸ "ᾳν 

καίᾳ γάῦ, σϑεῆνε ἔτι αὐτίπαιλον ἐ' ᾿ρυᾷ, οὔτε ζω 

βαρον φῦλον οὔτε Ἑλλζωιχϑν, μος ἑξδμάν 

ἤδη πίω ἐπ ἐμοὶ Δ αλδρέ πϑωυτὸς τῷ [βυία τό το- 

που᾽ ἔϑνος δὲ σοὶ ὃ ἕν, ὡς εἰπεῖν, πος δ «ξΣ τῆς 

κοινῆς ἡγεμονίας» ἢ τοῦ μὴ Φόχέοϑαι, κσϑος αἴ: 

πἰὼ Ὡ αι φέρεται. ολά γαρῦτι ἡ ὅτε τίω Ἴ 

λαχίσην τὴν αἰ πσοϑέσεων ασξοήρημθη» θέον ἃ 

φώωυ, οὐτε αὐξὶ φαύλας χρὴ ἀσήμοις τράξφε ἐγνώ- 
Κο Δα τείςῳν , ὀνλὼ χξέ πε πόλεως “γράφω 

[9 

20 
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1. 3 

{τ ν]τγα ταυγαη 1 Πγαοίᾶ; αἡ σοοϊάοη- 
το Πηΐτὰ ΟἘ πηαγὶ Α ἀτίδτιςο. ὑΑτῷ 
Παοίμπητς σε! ε γα ΠΠτηα αὐ ποῇετᾷ νι: 
4πε ατατς ἱπηροτγία, δέ ῃς θογιπη ἐϊι- 
τα ΓΠΙΓΑ5 ατα; Ροτοητίά, ἢαπὶταοογῇ 
ἱγηρεγία ῃἰς πεαιδαιαπη σοπέοσοπ ἃ 
(υητ, πος ἀἰοϊοηῖς ππαρηϊτἀϊπθ, Ποῦ 
αἰαταγηίτατα ἰοπΊροτῖϑ. Αἰμεηίθηίες 
ΕΠΙΠῚ Πη ΑΓ Πλαπὶ ἄτι πη τγαξξειπη τα - 
Παογπητ ΠΠἰ5 ἀποάείςρτιαρίητα: Ὁ 
ποἢαης ας ἴοτιπ, (ς ἀ διιπὶ ἄἀπη- 
ταχαῖ αι ἰΠτγὰ Ὄπ ΕΣ Ροητιπα ὅζ᾽ 
Ῥαταρ νι ρεΐαριις σοπείποτας 14; 
τη Πιαχί πο ΡΟ ]ογοπττοῦις Ὠδι4}1- 
δι. 1 ἀσοεάαπηοηϊί νοτο Ρεϊοροπηο- 
{{π| ΔΟ το] υᾷ (ἀγα οἰαπιτοπεητος, 
ις Μαςφάοηϊᾷ Ἐχιοπάογιης ἱπιρο- 
τί: ἢ 40 νΊΧ τεϊρίητα ΔηΠΪ5 Ἔχαΐῃς, ἃ 
ὙΠ εθαπίϑ νἱ δὶ, οο ρεϊπιδε αητ αὐ ὸ 
ΤΑΔΠΟΙΏ οἰ αἶταβ ᾿πηρόγασ ρογ σιπέξζας 
τογγας ρίασας, πα Πυϊ ἄς πὶ Πασοοίς 
ποπίμηστ, (δ Παδιταητιγ αὐ Ποπλίηί- 
διις:τοῖο εἰ πγαγὶ ἀἐοηιίπατιγ, πο ίο- 
1 πΠ|]Πτγὰ σο] τ Πδς ΕΓ] γου] ἰς, νου Πὶ 
ετἰᾷ Οσοαπο ιαοῖᾳ οἵ παι 5: 
ΡΓΙπΊΔα; δὲ (0]α ἰῃ οΠΊηὶ πο παἰπῦ πη6- 
τ ΓΔ οὐτ ὃς οσθδίι} Π1 ΓΟΓΠΪΠΟ5 1Π1- 
ῬεΠΙ, {αἰ ροίαϊτ, Τ ἔρις ιοῦς Εἰτις Ρο- 
τοπεία ΠῚ ῥτειιο, (δα ἀπταγπίας φᾷ ἢ 
ὙΠ] νο] τερηο νοὶ τορι δ] σα: Οθτίρ τ, 
δταζίτη οηϊτη ΟΧ 0 ρτίπγτη οἱἘ οῦ- 
αἴτα, ριορίῃιια5 φῶτες πγμ]ταϑ ἃς Β6]- 
ἵπποι: ΠΕΣ ἘΠῚ “84 Π|πρ᾿αραη- 
ἀἰς5 Δα πους οπηηίθιις ἴῃ ἀϊοδ ρῖο- “- 
στοῆας ἔδοῖς. Οἱοά τἔριις ἴλη αηπο- 
τι (Ὁ ἐςρεϊπσοητογιπη υφάτγασίηξ 
ταυης; »νίῳ αὐ (Ἰαιάϊαπ ΝΝεγοηῖ 
᾿τεγαΠΊ, ὃς (αἱραγηίαπα ΡΗΘἢ, σοη- 
(016 ς5,4αΐ πλαρ ἔγαζιπη πη ο ἰηἰπογῦς 
οἰγπιρίδας ΟΧΟΙΤι. Εχ ηπο δυτοπὶ 
τοτίτις [τα]: ροτῖτα ἀοπλίηϊο, αι οἱξ 
οὔδὶς ἱπηρούμιπι δὶ (πιοτο, ὀχταγρα- 
τἷ5 6 πηασὶ (Αι ΠαρΊ Πα ΠΠδιι5, ποΓ τη 
ὨΔΙΙΆΪΟ5 Ορα5 ἔπογαης τηαχίπγ8 (Ὁ- 
ἰυσαῖαα; Μδοςραοηίδ, αιια αὐ ΙΔ τοπι- 
Ροτιδτεγγοίεγίθιις σορ!ῖ5 ΡΙαγὶ πη ρο]- 
Ιετε νι ἀεθδζιιγ, Ὡ1111 ἀπρ ἰι5 ΠΟ δατ- 

θατασεηῖα, πο αταςα σοπτοπηάρςητς 
ἂς ΡΓΙΠΟΙΡατα, (ἐρτἱπηαπὶ 141 ταῖοπὶ 

τα παρτοάθηιο ἀοηλϊπίῃ οπληῖθιις 
ἱπτογγὶς σσίξαητοι οδείποτιπος εἰ ν] 
σοηκί(νε ὑγεμλεν αἰςᾶ) ας ΠΟ ἀρποίσαξ 
νηϊπογίοσ ἀοηλίηᾷ, ἀπτ ἀσιγεέζοι 6- 
1815 ἱπηρο ΓΙ 1Π|. 5ράεῃίπι αποά πος; 
{τἰπο πηι ἀγραπηθηζιτ ἀοϊερὶ, νὲ 1- 
ἐξ εἰξ, πος ν116ς5 ὃς οδίςζυτας τες τγα- 
ἐϊδα5 (ιιζορί; νοεῖ! ἐς οἰαίτατε (οσῖθὸ 

Α ἢ 



᾿ ὈΊΟΝΥ ΘΙ 
1ΠῸΠυΠΠπλὰ, τοδασαυς σοίπῖς υϊδὰς 
(Ρ!οπϊἀϊοτος ποπιο ροῖϊε οἰϊτοηάο- 
το ορίπου σης μεῖς αρρτοδαῆς οτπηϊ- 
δι. Οὐοάνοτγο ποη ἱποορίιἄτογ 6 Ὸ 
ἐπηρτοι!άς δα ρει σαϑ Γο5 οἷα Πδίταπ- 
(ας λἀπιοιτοτίπι δηϊ πη, (δ θοηΐς δά 
ἑάἀ αἀάαέθις Ππ| ται οηΐδιι5, θεῖ ραι- 
οἷβ ργαξατί, ᾿ δὲ Θσσαγγογο ᾿λοπλ Πι1Πὶ 
τιογοἤότιη ΟΓΙ πη δι οηἰθι15 : αὶ 
τορτεμοπάήδητ της, ]ιιοά οἰμϊτατῖς Πο- 
ἔγο ςο σε ςθογγίπγα οδίσαγα αἄπιο- 
ἄππι ὃς μα ΠΠ1α ἱπἰεα ἐογ δοπάα (ας 
Πδροτίπι, ἱπάρηαίαπε σις πιαπάςη- 
ταῦ ΕΠΠοτία: αααηο δλῃτο ρδισα (6- 
ουϊαντῦς παο ΠΠπῆτο ποιηςῃ ὃζ οἷο- 
τἴλγα σοπίξοιτα πτ, ροίς {ρα ἀς- 
ταῦστη τερηὰ Μασεάοηίϊοα δζ τος οοπ- 
τὰ Ρασπος σείτας ἔα Ποἰτογ σα Πη 6» Πλϊ- 
ΠἰἸητορτιιη οοτςεϊςῦτο αἰσιιοά ατ- 
ΒΓ ΘΉτΕΠῚ [Π ΠΊΔΠΙΙ5 (ππιεγο., ἰῃ δῇ- 

τἰιίτατος υαίάαπῃ πη Δαπηοάμηπι 11- 
1υΐἔτος ῥγοοϊαίοσ βιεθμ). αὐΐας 6- 

-- πίπιϊρηῃοζα οι αταοῖς ρος οῃγηΐρις 
ψεῖις 112 Κοιπαπογατῃ πη οσγία: ἃς ο- 
Ρἰπίοπες φυσι Πλἰπίτης νοῦο, (ρα 
ΘΧτοΠΊογαγιίς τ πηοτῦῖθι15 Παῖως, σοτῆ 
Ρἰετοίχια ἀεξοίρίαπι: δύγοηος ποίς 
ἀαπιήπε ἰατὸ ρατθατος, ασ πε] δοίος 
ααϊάεπι; εἰυς ντοῖς σοηϊτούος ἕο: 
Πιος ργοσεάσφητε τοπηροσο ποὴ ρίοταῖο 
δὲ ἰα ππτῖα σετοτίβαια νἱγτατίδιις ρτο- 
τπιεξζος δά ταύτηι ἱπηρεγίαηι; (οἰ 1ἢ.- 
1αΐτα αιια 4 ἐοττα πα τεγπευίταγο, 1185 

“- πιαχίπηα δοΠα ἰπ ᾿πηπλογίτος 126 γα 
τίους ἐππάδε. πες ἀείαπε Ποηλίπος 
Ῥαγαπα ση 1, αΐ ρ418 ἱποιήαγο ἔοσ- 
τα πάγη (ΟἸθητ, πο ά ἐπ Βα ραγοτγί: ἐο- 
τογγίηγος θη αγασοσζαία τγα πές 6- 
τίς Ετ χα! εἷς αἰἰος πχουποειη ηπᾶ- 
40 οτἴαπι (οτίριοσες ΠοηΆ ὉΠ: 1π στα- 
τίατπι ρα αγοτιιπὶ γερτ, ἀπῇ (της) 
ΕΠ του 5 ργοάετγος χυϊδιις Παάτῦ ἔαϊς 
105 ᾿πρεγῖ οἴοτες ἀθπιογογὶ αὐπ]α- 
του 5 οδίΘααῖῖ5, 1111 α᾽μίταιῖς δὲ νο- 
τἰτατίς γαϊίοπο παδίτα. Εδβοῖρο ἔλ]- 
(25 ἔς ἀἰϊχὶ ορίπίομος αὶ πηὶς οἰ 
τ ΘΟτιΠὶ νῖ ἜΧΙ ΓΔ Π1, ΡΓῸ οἶδ 65 γ ογας 

τε ροηδπΊ,ἀς σοηάϊτοτίδιις ντθὶς αϊ- 
Παπὶ Ειοτίης, ὃζ χῖο προ τεπηροσο 
ςσιεπογίητ, δ ααῖρα5 σἈΠΡ. αξεϊ φητὶ- 
4145 ῬΑῖΓας το αουίησ, ᾿ς παῖγαρο 

ΤΟπΊρητζατὶ 5 : ἴῃ χαΐδιι5 ΡΟ] Ἰσσοῦ πΊς 
ἀξοϊατγαταγῇ (ατασσατη εἰτι5 σεπτῖς οὐ - 
φἰπεηι, ΘΔΠ1Ω; ΟΧ Πποη Ριἀοπήϊς Ποο 
αἰρογηδαϊς {π| φρο ποις αιιξξουίρι ἀο- 
ἀνα. ΡΟ ας Ππαύγαθο τος οἷτις ΠΊΟΧ 

“αὖ νεῦο σοπαϊτα ροίξας, χυϊδιδηις 

ΗἩΛΙΤΟ Δ ΒΌΝ Α κ᾿ 5. 

τῆς πὐξεφαγεςάτης. χαὶ αἰξὲ ποράξεων ὧν ςἐκ δὼ 

ἔχοι τὶς δχιδείξαοϑαι λοι μιτσοοτέροις, σῴκ οἷο] δ΄. 
τί δεῖ πλείω λέγην. στι σ᾽ σία αἴδ., λογισμοῦ χαὶ 
ποδϑνοίας ἐμιφρονος ἔχ ζᾳ παλωὶ ΡΠ ἢ ἱσορφυμϑύων 

«ξς αὐτῆς ἐδαπην, δολ ἔχων ἀὐλογίςοις ἐἰποδοὺ.- 

γα! τῆς τσοϑαιρέσεως αἰτίας, ὀλίγα βέλομαι ταϑ94- 
πεῖν, ἵγα μή τίνες ἐχτἰιμήσωσι μωι αν πρὸς ἄ. 
πϑρζο, φιλαίζων, ξοσὲν οὔπω “μ᾽ μελλόντων δη- 
λούοϑαι “δϑακηχούτες, ὅτι τῆς αἀοιδίμου “ἥμομέ-- 

νης καθ᾽ ἡμας πόλεως, αδύξοις πόμυ χαὶ ζῳπειναὶ 

Ως ρος ἀφορμας Δλαζούσης ᾽ χοὶ ο12. αἰξίας 

Δἀυα γραφῆς ἱξορικῆς., οὐ πολλαὶς δὲ “Ἰυεαὶς “σο8-- 

τερον εἰς ἐχιφανάων χαὶ δόξαν ἀφιγμένης, ἐΐξ οὗ 
(ς πε Μακεδὸνικας καϑεῖλε δυρυαςείας, χαὶ εις 
Φοινιχοῖς κατώρθωσε πολέμοις ὀϊξον μοι ΤῊ οὐγδα-. 

ἕων 'πιναὶ λαίάν αἰ πσοϑέσεων, ἐχὶ ἰοὺ συν ἔχου--: 

(αν ἔχιφανὲς ὐρχαγολογίαν ἀπέκλιγα. ἔτι γϑρά- 

ΟΕ, ΤΩΙ ρα τοῖς Ἕλλησιν ὀλίψϑυ δεῖν πᾶσιν ἡ πτει-- 

λωᾷ τῆς Ῥωμαίων πύλεως ἱςοοία, αὶ δῦξαι “ινὲς 

20 Οὔκ ὀληθεῖς οῶνλ οὐ τὴν Ὀχιτυχόντων ἀκχϑυσχκάί-- 

των πίω τρχζὼ λαξοῦσαι ζις πολλοις ὄξηπαττη-. 

κασιν» ὡς ὀμεοΐους υϑυ ζιγας χαὶ πλαλνΐζαις » χαὶβαρ-- 
. δαροις, χαὶ συδὲ ζύτοις ἐλάυϑέροις οἰκιςὰς ἐχομέ- 

γηφ᾽ οὐ δὲ 4 ὐσεξαν δὲ χαὴ διχαιοσεοώζων, χαὶ τίω δν- 

λῴω ρετζω ἘΧῚ τι ὡποώτων ἡγεμονίαν σειὼὺ γγρό- 

γῳ παρελθούσης, δλλὼ δὲ εἰ καἱισμόν ζμγα ὦ τύ- 

χίω ἀδιχον εἰκῆ δωρφυμδύξω (ᾷ μέγιςα ἀγα- 
ὃ »-»" “ ΕΣ δ ͵ ᾿  Γ76 Τ 

ὧν τοῖς αγέπιτηδ'φοτοτοις: χαὶ οἵγε Ἀοιχϑηθάςερφι Κου- 

τηρ ραν εἰώϑοισι τῆς τύχης χτ' Ὁ φανερὸν, ὡς βαρ-: 
20 ξαβων τοῖς “πονυρφτοίτοις τὰ τυ Ἑλλζώων ποριζο- 

μϑϑης ἀγαϑεί. χαὶ τί δεῖ αὐἴϑὶ τυ" Φλων λέγῳ; 9-- 

“που γέ χαὶ δ συξραφέων ὡυνὲς ἐτόλμη(αν οὐ ταῖς 
ἱξορίαις ζῶτα γράψαντες καοίζωλισειῖν βασιλάζῦσε 

βαρθαρφοις, μισοῦσι τίως ἡγεμονίαν, οἷς δουλάσογ-. 

τες αὐόὶ, χαὶ τὰ καθ᾿ ἡδοναὶ ὁμελοιῶπες διετελείαν, 

οὔτε δεηχαίας ώτε ὀληδεῖς ἑξορίας ϑρζόυϑροι. ζύς- 

ἃς δὴ (;ς πεπλανημϑίας, ὡςπῇρ ἔφξω, “ἰ ππολή-- 

«{ης δξελέοϑαι τῆς Δι|ανοίας ΤῊ πολιτῶν ασδλα,- 
οούμϑυος, χαὶ αντικ α(ζοισκά. ,αἴσοι Ως; ὀη δεῖς αἰεὶ 

λ ᾽ Ϊέ λ “ ς Ύ, 
40 »ϑὺ Τἶυ οἰχισοίνπωγ-τωὺ πόλιν οἵτινες (αν, χὰ χτ' “ἰ- 

«“ ᾿ “" ΝΟΥ ὁ ͵ ,ὔ 

νας ἔχφιςοι χαιοφὺς στο ἩΛῸν ς » Τίσι τύχους γϑησα-: 
λ ͵ φῆ 2 ͵7 ᾽ 7 

ϑρυοι ὡς παπόκοις οἰκησής ὀξέλιπον, ον (αὑτὴ δη.- 
Ἧ ,“» -“" ϑ' ς͵ » » ᾿ 

λώσω πῇ γραφη, δὲ ἧς Ἕλλξυας πε ἀὐθις ογζῷς ὅχε- 
, ε -“ ᾽ 9 » » 

δείξαν ὑπιονϑιφ. Ὁ Οὔκ οἶκ ] ἐλοιχίφων ἤφαυ-- 

λοτάτων ἐϑγῶν σεενεληλυϑύζᾷς. ἰδὲ 5. αν -ρα- 
Ω] » 3 2 ξεων αἢ μ᾿ Σ οἰκισμὸν φύλζως ἐπεδείξαγῷ, αὶ πὶ 

ξ ἔχι- 



εὐφὰ τ 

ΠΝ ΤΠ ῸΣ ΟΥΝ. 

ΤΡ] ἐχττηϑο κώτων, δὲ ὧν εἰς ̓ σαιύτίω ἡγεμονίαν 
κσδοῆλθϑον οἱ μετ᾽ ἀὐύθις͵ ἰπὸ τὴς μ(; ζω πίω Ὡ- 

ξανϑυος λϑα γραφῆς ἀφηγήσομιφ » “οὐ δαλιπτὼν οὐ-- 
6 δὲν, ὅση μοι δχιώαμμις νυ αἰίων ἱξοοίας, ἵνα, πότε 

μκαϑοῦσι πίω ὀλήθφαν, ἃ το φήκά χαὶ αὐδὶ ὃ πόλεως 
τῆςδε΄ τυ δαςῆ φρονήν, εἰ μιὴ πὸυζεπασιν οἰγοίως 

χαὶ δες υϑυῶς Δ οίκεινται “δος αὐτίω " χαὶ μήτε. 

»ϑεοϑαι τῇ “ἰπουταξά χτ' Ὁ εἰκὸς γινουϑύη “Φύσεως 

ἄρ Ὑ δὴ γόμκος ἅπασι χοινὸς, ὃν σσοῖξὶς καζαλύσφγρύ- 

ου»ϑος, φόχφν «εἰ Τὰν ́ »Ἴσνωνζοις χρείονας᾽ μήπε τὸ 

κατηορρήν τὴς τύχης ὡς οέκ δχιτηδείω πολ τηλι-- 

καύτίου ἡγεμονίαν, χαὶ ζοσοῦτον "δ χξόνον “δῖοι, 

δωρν(ᾳ νϑμης" κιοιϑοῦσι γε δὴ ποήοοὶ ὃ ἱξορίας ὅτι μιυ- 
εἰας ζευεἶκεν ὀμδρῶν φρες ἀὐθὺς ὅΖ Φοχλολ τ’ 

οἰκισχκὸν, ὧν οὔτε ἀὐσεξεςέροις,, οὔτε διχαιοτέροες, 

οὔτε (Θφροσεεώη “πλείονι τἰραὰ πόρτα τὸν βίον γρν:- 

(αϑύοις, σϑϊὲ )γὲ ζᾷ πολέμια κρείτηους αἰγωνιςεὶς εἰ- 

δεμία πόλις ζοεἶκεν, οὔτε Ἑλλας οὐπε βωρέξαρος ὃ 

εἰ δὲ ,ἀπές“αἱ τῷ λόχου Ὁ ἔχιφϑονον ; ἔχ ΣΡ « κὴ 

᾿ΟΝπη ἡ  μΣ Ἐρεθὸν τὸ 9υυλλλθτνοι ρόὴ 88 
σις. οἱ δὲ σύμπϑμίες οἱ σοῦτον πὐϑιϑέντες αὐτῇ δὺ- 

ναςείας μέγεϑος, ὠγνοοιεῦται “ππϑϑς Ἑλλδώων,κ αὖυ-- 

“ὐϊες αὐξιολοοου συγίξαφέως. σδοϊε μία. γὼ ἀκριξὴς 

ἀξελήλυϑς πἷθδὶ αὑτῶν Ἕλλξουὶις ἱξοοία, μέ ελ 6 τὰ 

καθ᾿ ἡμαῖς χρόνων, τί μὴ χεφϑλαιωδς Ἐχεΐζμον, 

πόύυ βεϑχειαι ᾿ σοοῷτον μϑὺ 3 οίᾳ κα μὲ εἰδέναι, «ἰὼ 

Ῥωμαϊκζὼ ἐρχαμολογίαν ἔχισδραμόντος Ἱερωνύμε 

τῷ Καρδρανοΐ συτξαᾳφέως : οὐ» τῇ «Ὡϑυν ἔχιγο- 

γων “ποραγμαϊεία." ἔπάτα Τ μα! τῷ Σικελιώτου, 

ζᾳ »ϑὺ τὀρχαῖα τὴν" ἱςοσ ὧν εἰν ταῖς κοιναῖς ἱξοδίαις 30 
ἀφηγηί(α υϑύα , τὸς ὃ ασοϑς Πύρρον τ Ἠπειρωτίωυ 

πολέμοις εἰς ἰδίαν καζαχωει(αντος “πραγματείαν" 

ὧμα 5) ζύτοις ᾿Αντίχϑυε πὲ ΠΠολυξίξ, χαὶ Σιιλζωυού, 

ἡ μινδάων ὀήγων ὃ τοῖς ἀὐζις “ποράγμασιν θχ ὁμοίως 

Ἐχιξαλοόντων᾽ ὧν ἕκαςος ὀλίγαι χαὶ συ δὲ αὐτὰ διε- 

«σουδὲισχκένως σσοσὲ ἀκριξώς, δολ ον δ ὄχετυ- 

αὐ "των ἀχουσμάτων σεευϑεὶς,ἢ δμέγρανψεν. ὁμοίας ὃ 

Οὐτοις χαὶ σϑοῖὲν Ὁ] οι φόρους ἐϊξέδωχαν ἱξοσίας χαὶ 

Ῥωμαίων ὅσοι τὰ παλαιὰ ἔργα πύλεως Ἕλλζωι-- 

κῇ δι ᾳλέκτῳ στευέγραψαν" ὧν εἰσι “«εσξυταΐζοι, Ο 
- ἢ ὥςτε ῆ ᾽ ͵ ἢ 
Κόιός Φαΐζιος, Λάύκιος Κίϊκιος, ἀμφότεροι κι 

Ϊ΄ ᾽ “σι χ ͵ ΠΥ ΝΩΣ 
τὸς Φοινικοῖς ἀκικα(αύες πολέμοις. ζούτων ὃ ἃ: δὐ- 

τς ΣΉ ψὲς ὙΠ τ " Φ χ 
δρῶν ἑκατερος, οἷς νυ αὔτος ἐργ9:9 παρεγμεῦ, Ὡ]ᾳ 
κ» ͵7 -« Ε} ᾿ λ λ 3 “Ἢ λ 

“ εμπέολαν ἀκριξῶς ὀϑέχρανψε τὰ δὲ Ἔργαηα τὰ 
“οὶ 5ᾺῈ δ} 

μ᾿ Ὁ κίμιν ὃ πόλεως ἥνόνϑυα, κεφόλομωδως ἐπτε-- 
λ ἤπο; ΥΑΣ Δ Σ ΟΙΑΣα ὅδαμιε. Ἅ[α ζφυζ, μἣν δη ς ἁτίας, εδοξς μοι 

ΩΣ ε ᾿ 2. ] ΦΘ γἷς λ 

μὴ παρελθεῖν κοιλζωυ ἰΙσόδλῶν οὐκ ζωλφφλεις, ΄Ζαῦῦ 

ΤΌ: ξ 
{πα 5 ραττιπι ἤτ αὐ θογαπ ροίξετῖς 
ταητίῖ ἐπ ΡΟΓΙα 11; Ποσ, ΦΙΔΠτιΓη ροτο- 
το, Ζυϊάπιᾶ τηθηλοῦΆθ}}6 Ομ τα Π1: 
νῖ ποιἶγὶ ῥογρηῆγος ται ἀξ νοτίτατα ςορσηὶ 
τα, αἰσηᾶτα!! οἰαίτατε Ἔχὶ ΠΙπηατίοποπι 
ΠοΠοΙρΡίδητ: ΠΠῚ ἔοττε ἰῃ οᾶ ἰπίχαο ρε- 
Πίῖτας ὃζ εἤδσγατο (πη σηΐπηο. ΠδΟ ΠΊΟ 
Ἰεξῃς ἔογδητ ἱπο (ς ἱπηροτίο {αδαϊτος;, 
᾿φαδάοηυίάοτη νπἰμεγία!! ἂς (ετηρί-... 
τεγπα ἰοσο παῖπγς οἰ  τεσορτ, πξοτῖο- 
Το ραγόγο μια δητίοσιθιις : ἀοίπᾶτα; 
Ἰῃοιματς ἐουταπαπη, αι ρατιπηϊάο- 
Παα ΟἸυἴτατὶ ταητῦ ταπιη; ἀϊαταγηιηι 
στατίς ἀοηαγις Προγίι; εἀοξ! εχ ῃο-, 
{ἴτὰ ΠΗ οτίδ,  υ ἱπηππιοίας νἱγογιπῖ 
ἸττΏτο5 τ] οΥΓ ΠΠΟΧ οΧ 0 οἰ σοηάϊ- 
ται υΐρα5 προ ρίοσταῖο,πος αἰτία πες 
Ρεζροτῖια ρα ΟΠΊ ΠΟ ν γα τ ΠΠρεγαπ- 
τία, σης ΒοΙ ἶσα αυίάςηι ἐοιτίτίης 
ΡτςΠαητίογος ν]α ν παυᾷ οἰαἴτας τα 1, 
πο τασδιηοη μαγθαγα: αοΠττηοάο ᾿ 
γοσθὶς ᾿πυ] ἴα. (οἰθε θηίτι μας σογηϊς 
ταῦ] ΡοΙ ΠΟ τ ΟΠ ὃς Γογῖ: ΠΙΓα Πά2ΓΙΠῚ 

δὲ Πἀσπηρεης {προγᾶτίιην, φαΐ ἤπια} 
ΟΠΊΠ65, ρος διιέξαπη ἃ (ς ἴῃ τα πτᾷ ἀπι- 
ΡἰἸταἀἴποιη γοπηρα [ἐσ 4Π|, ἱσποτγᾶταν 
« ταοίς ποιιίηῖθας ᾿εο ποά ῃιΠ1 
(οστίτὶ Ππητγίς ἀϊσπιπη ΕΠ ουίοιιτη. η]- 
Ἰπππ οἰ ΠῚ ἀσοιιγατιιπη (οτὶρι πηχαραά 
αταςοϑ Παέζοπιις οχτατίη πος σοπο- 
ΤΟ, ΟΧΟΘρτίς {π᾿ ΠλαΓ 5 σῦροη Εἰς ροτ- 
4ύαπι Ὀγαιίθιις. Ετ ρείπλιις (πο 6- 
αι !δπι (Οἱ 41) (Οτρτογιτη ΕΠ ογοηγ- 
τηι!5. (Αγ ἤἴληι5 απτϊχαίτατος Ἀοηλα- 
Πδ5 ΟἸΓΙΤΠῚ δτεῖσίς ᾿1π ορεῖο ᾿ς {πο- 
οεἤϊοπὲ Ηςτοίϊοοτίι ρεϊποίραπη: ἀς-᾿ 
1ῃ ΤΊ Πηατιι5 51.115, Γας ργΠ αβ σοΠ1- 

Ρίεχιις νη πογία!! μη τουῖα, Ργγτηι ΕρΙ- 
τοῖα; Ὀ6Π]Π1ς Ρυϊαατίτη σατο νο  αΠλὶ- 
Π6: ΟἸΠῚ4; ἢἰς Απεροηι, ΡοΪγ ίμ5, 
51|ςηπ5.. δζ ᾿ἸΠΠΕΠΊΟΤΙ Αἰ] τος εαίάθηχ 
Ποη οοάσπηι πιοῦο ἀσστοῆ! Παογιπι 
νη] ραγιπὴ αἰ συ ,4ς ης Ἰά 
αυϊάςεπι ἀεθίτα οαγα ὃς οἰ] σοητία, (οἃ 
ντοχ ἐοτταϊτίς τα ππογίβθις σο]]ἐσεγαῖ, 
(οτῖρτο ργοάϊ ἴτ. ΝΘ 1 Πλ1]16ς5 ἢ ο- 
τῖλ5 εἀὐϊἀογτ ποίοις Ἀοπιαηὶ πο- 
ΤηΪΠ 65 ντρ]5 ἔπ Γ65 αητίηια5 ατάοο 
(ξγπλοης (οτὶρίοσγιης : αοσγιιπη γοτ- 
ΠΙΠΊπιὶ, Ὁ. απ. 1.. (Ἰποῖι5., ἀπττ 
θο ἀπια]ος Ρ6}Π15 Ῥυμἰοῖς. πούιπην- 
τεγα; 68 αίθιις ἰρίς ἰπτοσαας, νροθα 

ΠΡ σορσαίτα, Δ Πρ οητοῦ πιδη ἀλιτ Πἴτο- 
το: θα νοῖο οἰ πὶ ροία ντδε σδαϊτατι 
ἀείποορϑ σοπίξοιτα ἔπητ, σοητοῆτις 
φυϊτεπιηγατίτι ροῦσοασγοσο. Ηδοίδ- 
ποῦ σαυῆας νἱΐσ πὶ οἹἘ τ] εἰ ποπ ρτς- 

τοῦτο ΠΙσητο ρα] Πεγγπηά Πιογίαπα 
ἊΣ 



" 

6 ὈΟΙΟΝΝ ΙΑ ΤΕΟΥΌΝΑ ὃς; 

ΕΠ ΠΟΠΕΝ: ἰῃταξξαπη,. ἼΡΉΤΝΙ πο ἕξ ωρεσξυῖς ρῶν ἀμϑη μονάζον, δ ἧς ἀκριξῶς γραφεῖς. 

ΤΠ ΡΙεχ οροαργοοίππι : Πυαηαο δὲ 6, ν ΑΝ τ Ἀν ΣΝ ΟΡ ἐγ ον 
χδῃ : ; σης συμβῆήσε ) τὰ χρ φτίςτι χὺ διχα οτοίζου Τ' ἐργων ζοις 

υἱτίς ἐουτίδας ἴατο ἤιο ἀςιπ ες ἔδην- «δὲ (ἢ; ᾿ ΝΟΣ 5: ἐπὶ Ὁ: Ἰώ 43 

Ρἴτεγηα σοητίηρσει σ]ογία, ἰαισαις - ΔῈ ΚΎ ετ ΡΟ ΙΟΑ τ θς τη ῥδιραι. μόβαθα ἀϑρῦν 

φυάροίξετος; (χιοά ρτοχίηγο αὐ ἰπι- φοῖς,δύζης ἀϊωνία τυϊγόμήν, ἡ τσϑὸς Ἱ δχιγιγνομέ- 

πιοττα!ταάτεπὶ δοσςαϊτ, {προγείτο το, γῶν ἐπαινφαῖ, ἃ ποιφ 1. ϑν»1: φύσιν ὁμοιξαῖ τὴ ϑεία, 
ἢ ἐς . ἘΡΗΝΣ τ ἣ ᾿ μὲ Ἂ τὺ ἥ Ὡς 

τα τη δείξαγαπη ΠλΟΠΊΟΤΙ) ὃς ἀϊαῖπο αὶ μὴ σεοναποϑνήσκᾳν αἰὐζεις τὰ ἔργα τοῖς σώμασι’ τοῖς 

ται ΠΠογαπχ. Ποπηϊπαπι ρεαίθπς οὶ ἃ ΕΣ Ὁ πο τ Ἰ50: 

ύταγα ρτοροπίος ργροποῖ ροποίο- Ὁ, αν ΓΟ πο {0 ἩΦΈΘΙ ἐς 
τα δζ ποῃούβταπι νίτατη ποι! 15: δ σονϑροις, ἡ Τ' ἡδὲςον 1 καὶ βάτον αἱρφα ζ ἴ' βίων, δλὰ 

ΕΣ .4ῷ0 Ἴ 5 
λοι, ἀππι τορατας Ποποίη]παη] ῈΤ' ἀὐλυέςαγον ᾿ φιλοι ῳταῦν, εὐθυμουνϑύοις δτὰ 

Η Ἷ ΐ ὙΠ 9 ΕῚ ΕΣ 

Τσοαποποιη {ὲ οὐ]αῖαπι ἃ πλαίοτί- 1Ὸ χῷς εἰληφότας χα λοὶς (αὶ πορϑτας ἐκ Φ λύος ἀφορ- 

διι5, ετοίξζοας απίπιο ἄδῦ Ορογαπη ἐμ ν ὡξ τ ἐν , τ ις 
μας, μέγα ἐφ᾿ ἑαυΐοις πσοοοήκά φρονήν, καὶ μηδὲν α:- 

πο 110 ῥαέϊο αὖ {ΠΠ|5 ἀθρεηοτοι. ἰρίς ἌεΎ Ἔν ἀμ νἀ το τ 

Ὥποσαο, αυΐ ποη Δάυ] το ἢ15, σδιη]ἃ νάξιον᾿ ἐπίϊηδοί ἀν ὅ' πσοογϑνων.θμωοὶ ἢ, ὃς ὅχὶ χϑλϑι- 
- Ε “ , σοι Ι ΓΝ, Δὶ ΞΟΠ 

ἡ ἔοο οριις νοτίας ἔππι, (ο νοττα-.  κείας γαθαν ἔχ υτζυ ἀπεέκλινα, Τ' πραϊκαϊείαν, 

τὶς δὲ πε ιτατῖ5 Πυάίο, αιοὰ ΡηξεΙς ΑΝ κ ὀδηϑείας Φ διχαία ασρονούμϑμος, θα ας 

Ρύμππὶ ἄεες ες Ὠἰϊογία ριοροίι- Ὑ Ἐν ΤΥ τον ἀν ἐπ ΞΕ ΠΡῸΣ 
᾿ Ξ- β΄ σοξοτον δπηδειζαο ζ τ’ ε-- 

απ: ρείπηαπη ἀφοίαγαθο τηθαση Πλὸ- χάξαῖ Ὧ ἀκα ν 1. ἐλ ᾿ φα αζ 

τοπι, Πυδπ ἤπὶ ργοροπίις δά ρτατῆ- στ, ἕ “- πλτς ζῶ 2:55} 1699 αἀπὸμ 4: ὀυθρωώποις 

᾿φαπάσπι θοηΐς οπγηϊθας δ Πηασπα- Ῥ91 τύς αὐγαϑοῖς κἡ Φιελο)εωρθς Ὁ χαλῶὼν ἐργῶν  μκες 
. ἱ ΕΣ “Δ » 

ὡταπι τοίιπὶ σοσποίσοῃ ἀατιπῈ οἰρί- γαλων᾽ ἔστέτα ϑρίφηοίας ἀμοιξας, αἷς ἐμοὶ δχωυύα.- 
: ἃ ΙΓ στατίας οἰ- ΟΕ μας ν [5 ἀεῖπας Ῥ[Ο πίθαν ΜΙτι ΓΘ σθΑϑοΙ μις ζι;ἰποδούγωι πὴ πολά, ποι δείας τε μεμνηνϑώῳ, 

αἰϊγατὶ γεξεγαπη, ᾿ ΠΊΘΠΊΟΓ ΘῈ σΑΠΙΟἢ 5,5. λων ὧς αἢξ Ἐ ὐ ἣν "ἢ Ω ἃ ((ς ἐθεν 
᾿ : : ων Ἑ 

1] δεγα!ς σετοτοσιιπηᾳ; θεποβοίοτιπη Ὁ Δὰ: ϑρἠήτον ἡ πρλαία ἀν » ὅρα ρὶ ἀν ρῦθα 7 

φυίριις ἰπ σα ἀσροητί πΎΠὶ ἐτυ σοπτ- τη. Ὀσοδεδωκωςφἢ Τ [αἰ ] Ὁ αὐδϑαιρέσεως λο- 
μ᾿ Ὡς ᾿ : : » ͵ ἸΈΣΗΡ ; πον 

σίς. Νίαηο τοάαϊτα τατίοπθ σαγῆος. ον» Ετί βελοιίϑ! ἡ αἰἘΣ ἀφορυδμ: εἰπᾷν, αἷς ἐγοησα 
Ρ ἐκ ει. 907 2 “ “»μ» ΟΡαις πη} ἀσστοίϊας, ἀἰςοηάμπι σο μέω ὅτ᾽ ἔμβηον φχαχφρῷν τῇ γραφῇ. ἴσως γὸ οἱ ϑροα.. 

ἔτετας 1 ἔδοογίπα. Εογιαῆς δηΐπι 8 : ' 

Ρτίπ5 Ιορογιητ ΗΓ οπυπλππγ,αυτ 1 Ὶ- ὶ ἘΠ ΠΡ ΤΣ ἢ Ξ ᾿ 

τυαττη,αις Ρο]γ Οἱυπαι, απ Ππ1πὶ Α1- λωνίωα συγίεφιφέων, ὑοῦ ὧν ἐποιησοι μιύωυ Ἅλογϑν 
Ξ ᾿ Φ Ρ} Ὁ « ͵ ἃ 

ααξ᾽ οχ ραῦϊο {πρτὰ πιεπιογατίβ σεῖς ολίγώω (σδϑτεθον, ὠφῦς πασοσεσωρχϑτῶν Τ' γραφξωὺ, 
Ξ ὙΠ]; Ξ ΩΣ ον εἰ ν}5.5 ͵ » ς ὔ 

Ῥιοτίδιις » ΠΊΟΪτα Ὁ {ΠΠ|5 ΕἸ πρεσιιν ἸΟΛλ ΣΕ ἐμοδ γραφουϑύων ἐχ' 4 ρηκότες παῤ έ- 

ΣΠΕΙΘΠΙΘΠῖΟΣ 10 ΠΊΕΙ5 ἰΟΓΙΡΓ15..0 ἰρισᾶ-τ ἥ , , ε ͵ ͵ ἥ 
ΕΠ κείνοις κείυϑμα.,ο,.εδιοιζίν αἰ πσολήνονται με, ἢ πόαν 

δαπειγ πο ἤηρσοῖο,, δὲ οπρίςητ οο- " ᾽ ΝΕ " ͵ὕ ᾽ Ἷ 

᾿Ῥποίζοτο νπάς γογιπι οϑγιπὶ σορσῃϊ- εἰς ἐμεη πότων γγωσις τὶ Θουγέοννεν οεὐξιώσοισι͵ κα-- 
- Ἀν ὭΣ λας λ - ᾽ 

τίοποπι πδέξιις ἢ. ΝΝς ἰρίτα ταῖθπχ 320 δεῖν. ἵνα, δὴ μὴ Οιαύτη δόξα οἷ δα ἢ τίσι αὐ Σ ἐμοί, 
ορίπίοποπι ἀς πις φυ!παπι παθοαῖ, βέλζον ἀφ᾽ ὧν ὡρμιήϑέε λόγων τὲ κα ἰπσομνημκαΐῖε- 
(ατίτις οἵξ ἱπάίσατο φαΐδι5 ΠΠ τὶς δὲ οῦ- πον διϊθεῖν. ΔΝ  ν Ἔπ ἢ (ΠΣ 

τδηταγῖς Ππν δάϊιτις. Ερο ἀρραΠῖις 
ἴῃ [τα] απ ΡοΙς ἤπθια δε} ς οἰαΠ] τις ΤῸ ἽΤΑΝῚ ὯΝ φής 

Ἰαῃυϊατιπηροίταπι αν Αὐριίο (α- (αςού Καιίαρος, ἑδδδικης χαὶ οἰδουχοςὴς χ) ἐκαίοςῆς 
. - Β 8 Ἷ - 2 3 υΝ ΡῸΣ Ἂν 

(τς, εἰτοα τη δῃ1 Οἰγ ΠῚ Ρίλδεπηοεη- ολυμπιαδὸς με (οὐσης,ὼ Τ' ἐξ ἐχεύᾳ “χρόνον ἐτῶν δύο 
τ χνα, ἐτὸ ] ΚὙΚΞ τοῇπγαηι οξευιαρομηγαπι, (ξρεἱπιαπη, κα εἴζοσι μέ ἐγ ᾧ' παρόντος γνόυϑωον εν Ῥώμη ϑζκ.- 

ΘΧΊΠΟ τοπιροῖς ἴῃ πδῆς ἤϊε ἐχαξεῖς ἢ ή 7, ΦΑδ Ν άῤηςῦ 
τείας »ὁχρελέκτον [ε τ΄ Ῥωκοκζω οὐκ καθων . χα 

“ Βοιηκ δηηΐς νἱσϊπε ἀπο τς, αἰΐδοιι- 
᾿ : ἀμ ἐχιγωοί (ὼν ἔχεςημμάω. ᾿ τὰς ἈοΠπδπιιπὶ (ΘΓΠΊΟΠοΠὶ οἰπσησις 2ϑἀημῳ  δηχώξίων Ἄρίοων ὀγπφη μευ (οΨ ππλοτὶ 

ς Αὐ δο ͵ ͵ ᾿ ᾿ 

τερίοηίϑ Πτοτᾶσ, τοῖο οο το πηρούς ρα- ζυτω χρόνῳ τὰ στε] εἰγογζο, τατος 1 «“ ασύϑεσιν ζω)- 

ταῦ! ταϊπὶ σας ρυταίοια φα ΠΟσΟρι!5 , ΐ Ὡς Π μας" ΜΝ ἣὺ 

ἘΣ ᾿ΑΓτίπι ΟΧ ας τ Ἧς περ ὭΠΟ ΘΙ ΤΣ ΠΕΡ - ῖ 41)" χα 3 “» ἱρὰ ὝΛΑΣ κου 
Ρ ἐφ 1 λογιωζῳτων ἀνέρων, οἷς εἰς ὁμιλίαν ἠλθον, δὲ-- 

τατα Ποιγηίηϊμπὶ ΠΟ] ]Οα11115.. Ραγτίηγ 5 Σ τε, ἦτ 
Εχ ἰαιιάατοιιπι Ὁ ΙΝ σο;ῖ- διχῇ οἴθα λαθών "τὰ ὃ ον τὴν ἱσοσιῶν ὀύδιεξα.- 

τιθηταΓ 5, Ππ05 {προτίογα τα]ογιης ῥϑἜος, αἕ οἱ ασοος αὐδ' ἐπωινένϑυοι Ῥωμαῖοι σεευέ-- 

{ξου]α; σιοά σοπαϑ (πητ, Ρογοίας υὰ- χραψαν, Πορχιός τε Κάτων, ὁ Φαζιος Μάξιμος, αὶ 
το, Εαθίας Μαχίμλιις, Υ αἰουίι5 ἀπ-Ὃ. δνέ τα τ τὴ 8, 
τἰᾶ5,Ἰοϊηϊῃς Μάδσον, ἘΠ ας ὃς (6]- ἀγα νν..: εν νου, 
Ἰὶ ας (ὐα!ριυγηὶὶ., αἰπχιια πλα]τὶ {στί- ᾿ Ξ τ ον ἀκ τὸ 
Ρίοτοα ΠΟ; ἱρθοθῖοβ; Πιιοτῇ αππαῖος νόρες Ογκ ἀφανής" ἀπ ἐκείνων δριυιοήνδμος ἢ; ξα- 

[μα] 4ῶν" 

͵ ς , ) γ 3 ὔ »ἢ 

νεγγωχϑτες [ερωνυμον," Ἱ (κα ον," Πολύξιον," ϑν- 

ἐς καζαλυϑζωαι Τ' ἐμφύλιον πόλεμον ἰπσοϑ Σε- 

Ἵ Ν ͵ . Γελλιοιρὼ Καὶ διπούρνιοι, ὁ ἔτερϑι πσϑς ζούτοις συχνοὲ 

φ»..... 



ἈΡΝΟΤΗ ὍΣ, "ΟΜ α ΤἘΟ, ’ 
[μαϊφῶν" εἰσι δὲ ὃ “Ἑλλδυιχαὶς “χοονογφαφίαις ἐοι-- 

κί!" τῦτε ἐπεχείρη(ᾳ τῇ γραφῇ. ζαῦτα μϑὺ αἰ 

ἐμοῖς διείλεία αι. λοιπὸν 651 δὲ μοι ὦ «ὐξιὶ ἱςξοοίας 

εὐδηῆς πσροφπεῖν, (σι [τε αὐπίω πἰδελαμξανω] χο"- 

νοις, ἡ πῖδὶ Ἥίνων ποραΙμν ποιξίκοι πίω διήγησιν, ὃ 

πυΐζαπὸν δἰποδιδωμι Ὁ οὔκω τῇ “ππραγμαϊεία.-»ρ- 

ρα] δξιυ “Ὁ ἱξοοίας ἰσοῖ παλαοτάτων μιύϑων Ἶ οἱ 

παρέλιπον οἱ τσ ἐμοῦ μμόνϑροι συγίοφφῴς,χαλε- 

ποιὶ ογζῷς ἀυά. “πραγμαλείας μεγάλης ὀζάυρεϑ»- 

ναι. καζαᾳιξ ζω ὃ πἰωὼ διήγησιν 6χῚ τἰωὺ ϑρχζω τὸ τὸ 
πόατου Φοινικο πολέμου, τοὺ “ἡνουβδύξυ σμαυτωῖ 

τείτῳ  οἴδδης ὡ εἰχοςῆς ἘχῚ ταὶς ἑκατὸν ὀλυμπιά- 

σιν. αἀφηγοῦμαι δὲ Οις πε ὀϑνείοις πολέμοις τῆς πό- 

λεως ὡπϑυίῷς, οὐ οὐ ἐχείνοις τοῖς γρόνοις ἐπολέμη-- 

σε, χαὶ ὩΣ ἐμφυλίοις ςείσᾳς ὁποίας ἐςασίασεν, οἵων 

αἰτιῶν ἐπ μονζο, χαὶ δὶ οἵων ( πων τεχαὶ λόγων καΊε- 

λύθη" πολίφῶν τε ἰδέας διέξφμι πασας ὅσοις ἐγοη- 

σαΐο βασιλάνονϑμη περὸ μ τίὼ καζάλιεσιν “Γ μο- 

ναῤγων,ὸ ηἰς ζιῶ αὐτῶν ἑκα ςης ὁ χόσχκος τἔϑῃ πε ζα, 

κρ «τίς, τὸ νόμοις ζους ϑχεφανεέςατοις διη,χϑῦ (δ » χρὶ ΣΟ 

συλλήξϑζο ὅλον ὁχεδείκγυμιι Τ' ὐρχαῖον βίον “ὃ πό- 
Ἶν οἷ 3 “Ν ΄ ΥΜΕῚ 

λέως. οδκα δ διποδίδω μι τῇ πραϊματεία, 5 
ε -“ ς ᾽ » μ 

ὁποῖον οἱ ζοις πολέμοις ὀμαγραμαγῆες δ σοδεδωκασι 
Φν ς Ἷ 5» « “» ς λ 7, ἜΣ 9. Ὲ δὰ 

Ὦ ἰξοριαις. 50 οὁποιον οἱ ζθις πολι εἰας αὐϊας ἐῷ ἑαυτ' 
᾽ “ “ ͵ δ 

διηγησοίνϑροι, ἅτε ταῖς  ιϑονιχαὶς πο βοιπλήσιον, ὡς 
3 ε 2 Υ, ν Ἶ 

ἐϊξέδωχαν οἷς Ατϑιδως “πραγμαϊφυονδροι μο-- 
Α “ Ἀν Ἐγοδ ͵ - 

γοάδεις Ὁ ἐκεῖναι τε χαὶ (αχὺ “δοειςα ϑμωι τοῖς 
Ε] Ε 3; ἃ ς ᾽ 5» ᾿ς 

ἰχούοισιν" δλλ ὡξ ὡπασης ἰδέας μιροτὸν, ογανγωνίου 

πὲ χαὶ ϑεωρηζρκης ἵνα ὦ τοῖς «ἰϑχζοις πολίζυχοις φζκ-- 

τοίξοισι σαρες,χαὶ τοῖς σξ ὶ πίω φιλόσοφον ἐσεσου- 3 

δαικόσιϑεωφίαν, χαὶ εἶ' τίσιν ἀοχλήτου δεήσᾳ φζκ γω- 
“ Ν ῬΩ; γῆν 1.3. ᾽ 2) 

“25 Ὁ» ἰσϑθαχοις δα γγωσμιασιν, δἰ πο ων τς ἐχου-- 
᾿ξ εἰν πϑσοι τ Ἐν ΑΝ, ͵ 

Ὁ φαινν... ἡ μϑὲ δΐζυ ἱξορία, πὐδὰὶ (οιέτων τε λυή-- 
κ ͵ Ν ῷ Ἵ 1 ζ “ Ὧ οὐ τοῦ 

σε) ποδαγματων,» (οιότου Ε) αὔκα ς. ὁ ὃ 
᾽ 2 ] ς 

στευταξας αἰντίωυ, εἰμὶ Διογύσιος ᾿Αλεξαγδδα ἌΑλι. 
͵ 2 δ. ἢ5. 7 

καρναοσόίς. ῃρ19 91 ἐ᾽, ον )οιδὲ. 

(ὐγαοδηϊοὶς ομγδηοστδρ  ἷς ροσἤπλΐ- 
[ς5.. πιατουίατη Πα] ργαιογιης ν 5 
Ὀοττίπιαπη. Ετ ἀ6 πιοὶρίο ιίάεπι 
᾿ιαξξοπα : το ]αιπι οἰ νι ὃζ ἐς ατ- 
Βαπιθηῖο ργαΠΠΟΠΘΑΠῚ, ΠΑ τΟΠΠΡο- 
τὰ δ 415 ΤῸ5 ΠΑΓΓΑΓΕΓΙ5 {1Π|, δὲ μας 
ἔογηλα {π ξατιιγα Πυϊτ5 ορεγί5, ΑΒ δη- 
τυ ΠΊπηῖς ἔα θα} 15 ογήϊαν ΠΠΠποτίαπι; 
Π145 ΔηϊΟ ΠῚ ΠΟΠΊΟ ατιίρίτ, ᾿ΡΓΌρτεῦ 
αΠΠουήταῖοηι οἰτι5 πορσοτῖί, ἀοάπσαπὰ 
ἁὐτοπ Πατγατοηθηι νίημο δά ἰηϊτία 
Ραταὶ ΒΕ] Ριιηϊοὶ, φιοά ἱποίαϊτ ἴῃ 

ΔΠΠΙΠῚ τουτί τη νἱροί!πια: οέξαιια [- 
Ρτὰ σοητοΠηγ.Π ΟἰΥΠΊρί (15. ἀϊἰσαπη 
ΨΕΓΟ [πὶ Θχτογα Ὁ 6114, χαΐίθιις (6 
ΡΟρΡ.οπλ. ρα ΠΑ τ απηρογα Ἔχογουίτς. 

τι ἜΧοσταϑ Αἰ οτος (οἸτίοπ 5 ἠο- 
το ολ5, υίριις ἀς σαιης οἵτα Πητ, 
δΖ Πποηαπὶ ραέζο οφοιϊηροίϊτα: ΓΕίρι- 
ὈΙοα αθοσας ἐροοῖος οπιηος οΠς- 
ταπι 4 θιι5 νίᾳ οἵδ οα οἰυἶτας, ρείπιο 
(00 τερίβιις, ἀοἰπάς ροίς τορος οχα- 
ἔτος; πα πᾶπι τογιπὶ ντγουίχας αἄ- 
πλιηἰΠγαῖίο Πποσῖς : Πγοῦδ5 οτίδι εἰς 

Ορτίπιος ὅς ἰεροβ ργαοίριιας Παγγὰ- 
Ῥο,, ὅζ ἴῃ {ππ|π|ὰ τοῖαπι γί ηάϊ τα- 
τἰοποπὶνγοΐοῦοηγ. ἘΟΙΓΠΊΔΠΊ Διτο πὶ 
Δα άλπι οροῦί, ΠΕῸ τΆ]Θην 4112 ]15 ρ[4- 
ουΐτ θαΠ]οτγιτα (τί ριουῖθιις, πος π4- 
Ἰοια (δοιτί ἔπππτ ααΐ ἀοίοτρίογαης 1- 
Ρία5 ταητιτα γοίραΒ]  Α5, δας χαΐ Ατ- 
τῃϊ4ς ἱπίοτιρίοτιιης τὰ ορεῖα : {π|- 
ΡΙ΄σςο5 φηΐπι μα ίαπε, ὃζ οἴτο απάϊτο- 
τοῆι (τίλητ: (ς οτἷς απ οχ το- 
δι1.5 σείπίς φασι σοητοπιρίατῖο- 
ΠΟ ΠΙΪΧτιΠᾺ : νὰ (ατιοῆας ὃς οἰιηϊος γος 
τγαζξαπεθας, ὃς οὈ] εξ δητίβιις (ς ἰρα- 
οὐ]ατίοης ΡΠ] ΟΡ ἶσα, ὃς [5 υϊ- 
δὲι5 οχίζα γογατῃ τασρας γασαῖα [ἰδεῖ 
ςορσῃϊτίοηϊ μη οτος. Αἴας μος 
αυίάσηι ΠΗ Τοτίας τὶς ἀγσι πο τΙΙΠῚ, 
δέτα!ς ρεοῖοβ ορετγίς: απέζοῦ νοῖο 6- 
15 απὶ [ἱοηγἤιις ΑΙοχαπάτι Ε. ΗΔ Ϊ1-.. 
σαι παΠοπῇς; ὃς Πίης ἰδπὰ ογάϊατ. 

᾿ Ἢ ΑΝ , γιθοπη τοῦτα ΠγαΓἰ5 45 τοῖίτ15 ΡΓΙΏ- Ποπὸς μαι ὃ ἤν ὑγα γῆς χὼ ὅτι πάσης πόλιν Δ ς ΠΟΤΌΝ τὴς ὑὐϑεον 
, Ἕ Ἴτο ἐὰν π ναρά  ϑ α ἘΦ: ζι 3} ς΄ οἴρεπι, Ζιδπὶ πιηῆς Ἀοπλδηὶ Πα ἰτᾶτ, κτοτος μην 

ζωὼ νειῦ καζοικοῦσι Τωβ οι, πεσιλισιοθσίοι ΠΡΥΠΕΡ ΡΓΙπΐ ἰπ οΠΊΠὶ πιοηιοσία το πα αἰ- ἢ 

γάνονϑύων λέ") καΐφοσιν βαρξαροι Σικελοί,Ε- φαπταγ ῬαΓθατὶ δου 1, σοη5 Ἰπά ἴσο: σαι, 
᾿ ἢ ἧπ ἢ ἢ ὙΠ5, πε 2.7 ᾿ Ἶ Ὁ ω 

ϑγος αὐϑύλυες. ᾳ Ἀ ασθ9 (ούτων, οὐθ᾽ ὡς κα είχε 40 ἰμροηογο νοῖο τοπιρογο; αἰϊός ἢ το 
ὙΠ 5.) "0 ς 5} το Ξ: Ιοποϑ παδιιογίτ,αη ἱπουίτα ἔσογις, πὸ- 

εἴσ9 ὧν, οὐθ᾽ ὡς ἐρήμιος ζοὺ, Ππ εἴξις εἰγά ββεθαιως ν : 
Το χ βαν ἩΝΩ ΔδδΝ  βέξρι πιο ροτοίξ οοιτο ἀΐςοτς. ΑἸ]υδπῖο -“ « ᾽ “ ᾽ λ 

εἰπειν. χεόνῳ ὃ ὕφερον Αξοριγώ : αὐτίω φϑα- Ροΐξ, ρα ΠΠς ἰοῆρο ὈαἸϊο δητίηαίς ἀο- 
λαιμξανοισι,πολέμω μοιχρῷ οι εχ γζᾳς αφελομιε- τα ηἰ5, ἃ δοτρίΠας ἘΔ ΠῚ ΟΟσΠρΔΠΓ:ΩΕΪ ΑΒοτὶρίαςϑ, 

γοι; οἱ ὦ μϑὺ “σοϑτερον ἐχὶ τοῖς ὀρέσιν ὦχϑν ὁμά. πει-- ἵν; ἸΔΙΘΘΣ ΣΝ Ραἤπτη ΠΣ ἔλεε 
Ν, Ἧ Ξ ν Ἴ ΕΠ ῬΕΙ͂Ν ἃ ΛΝ πιϊδαρνίοαδιίπι Παδιταπογαησ δ - 

Χ' τἰραμα δὸν Ὧ] ὩΣ δὰ. ἕἥβα ΕΟ “ » αυάτῃ Ῥεἰδίρι ὃζ σοτογουιΠῈ τῶ ξας 
ΤᾺ δῶν Ἑλλάων ἴωες λυ μα ξεννες τι’ σης ταρηππι]], ἰρῇς Δα πη, ορξίπ 46- 
ρανῷ 5 σοὺς ζυς ὁμοτερμογας πολέμϑ,Ὁ Σικελιχῆν Βα Πληα ς πηϊτίπχὶς τα]εταπς,, οχδόδα 

Α αἱ 



8 ὈΙΟΝΥΘδΙΙ 

ληάς διουϊα σεπῖοορρί οὐεῦγα Πγι- 
πίπογαης, (αδοσογιηταις ΠΟΙ τοτιιπν 
ἰάτεγγαγαπι ἐρατίῃ., φιοα ἀπηπο5 ἀπὸ 
Τ τς ὃς ΤΊΡοΙΙ5 του πιϊηδηζ : ΖΕ] οΥτὶ 
ΕΧΊΠγῖς ἀροπηίηἷς πχοητίδιι5, τα] ὰ πὰ 
“Ἡυλγα Ἰοηρα οἵα (εοαητίθιις τη ρήἸ4Π1, 
ἐγαηρυης ἰῃ. ΤΠ ὙΓΓΠΟΠΙΙΠῚ ΡΕΪΔρΊΙ5, 
θ᾽ αςο {πιο δάϊογαπιητοῦ νττς 
4 οἴτίᾳ ἱπτογ το. Ποιὰ ΤΊδοεῖς 
ψετίας (δρτοπατγτίοπες ρίορα ΟΠ απὶ 
ψιθεπιξ οχοπεζαῖ: ἃ Πιου ἤϊαπο τγα- 
ἔλα 1 ἰτῖς ΜΙπιηγπαπι 41 Ππ|τ. απυθας 
Ἐοπιαποιιπ σοϊοπίας. Εαϑ ρος ἦς- 
ἱπάςρεγρετποτεπυῖς 4ςπὶροπι5 μο- 
ΤΑΪΠ ΠῚ, Πλστατί5 τα 1 ΠῚ ΔρροΙ]ατίο- 

-αϊδας,νεῖις ΑΒογσίπιιπι Ποπιθη (ογ- 
τπαητος νίχιις 1 τοίαπὶ θ6}}1 τοπηροία, 

πὰπάο ἃ [1 ατίπο τεσα ἀβηοπαίπατίὶ 
{πητ. Ροίε τὰ ΒΕ ἢ ἀχτααάςοϊπηααζατε, 
οαπὶ ούπυας ΠῚ σορ ΟΠ ΠοΠῚ νΓ- 
Βεπὶ σοπάϊ πος, ατηρῖο χιοά Πο- 
ἄϊοσας γετίπεης ΠΟΠΉΪΠΟ; σι Π5 το Π- 
Ροτίς ργοσοῖα. οΧ πλἰπἰ πιὰ δὐϑίτ [ἢ 

ΠΛ Ἐ1ΤῸΟΝ ΑΘ. ὁ. 

ἔϑνος ἀπόμαφή (βνῆες ἐξ αὐτῆς, ποόλάς “«ἰξεεξα λον 

συχναξ, αἱ παρεσκθα(αν αἰ σσύχϑον αὗτοις "δυέοϑαι 

παί(αν,ϑσζω ὁρίζρισι ποζαμοὶ δύο, Λίρις χαὶ Τίξε- 

σις, οἱ ὡς μϑὸϑϑχας λαμᾷωνοισι ρύσεως ὧν τῆς 

αὑτὡρείας ἢ: ̓Απεννινῶν ὁρῶν, ὑφ᾽ ὧν δίγα τέμνεται 

πα(ᾳ δχὶ μῆχοςη Ἰταλία" Ἀ᾽ ᾳ φάντες δ κς ἐμ.- 

(ολὰς ὀκζακϑόσια, που φείδια, ἀπ δολύήλων, εἰς Ὁ 

Τυρρζωυιχϑν ὀξζερά..ν} πέλαο»: Ἔσο μϑρ τ βο- 

ρείων μερῶν, Τ ίξερις᾽ Ὡςίας πόλεως πλιησιον οἰκ»- 
10 δηδοιζ᾿ Σσπο ἢ μεσημίεανϑ κκιμαΐος ὁ Λίρας Μωΐξρ- 

γαν πὐρδαμάβόμϑμος: Ῥωμαίων ὃ ἐ εἰσιν αἱ πόλᾷς ἀμ- 

φότεραι ἄποικοι. χαὴ διέμιναν ὅ)ὶ “ αὐτῆς οἰκήσεως, 

Οἐκέτι κσδϑς ἑτέρων δξελαϑεν)ες Ε ὀγοιΣ δρλαγαςς 

“ αὑταῖς οἱ ἀὐθὶ δύ ϑοφποι πασοο(ᾳορράυόνϑρυοι -μέ- 

6: μϑυ τῷ Τρωϊχού πολέμου, Τ' τέρχαίαν “ Αζοσχ- 

γίνων ονοκ(φσιαν ΕΤΙ σωζογϊες ἐχὶ δ Λαΐωκ (ζασιλέως, 

ὃς χτ' τ Ἰλιαχὸν πόλεμον ἐδχουίςτυσε, Δ ατίνοι Φρ- 

ξώνϑιοι κα λέῴοϑαι. Ῥωμύλου 5. πἰωὺ ἐπτωνγυμον αὐταῖ 
-«{ “ ον “ε ͵ “ ἵν 

πολιν οἰχι( «ντος. ἐκχαιδεχα γνεος ζ Τρωϊκῶν ὕςε-- 

αχὶ 1η 1Ππ| Ὶ|ΠΠἸ ΠΑ πὶ ΔΉ ΣΌΣ ᾺἊ ͵ Ἰραξ τον Τ]ΑΧΙΠΊΔΠῚ . δζ 1Π 11 ἈΠῚ ΕΧ ΖΟ ρον . ζεω γε Εγϑέσιν ογομκαισίοιν μεζφιλαξονπες, εῶνος 
οΒίσαΓΙΠΠ]ηγα, ἤτιπι ἰατίπι ἐσθηο5 δὰ 

{8 Πυιπηληΐτοῦ τοοῖρίς, δ οἰπταῖοῖπι 
ἐπηραττίς ἀουιξεῖς θ6}1ο νἱτίς ἔοσιῖθιις,, 

«ὃς ΠΡ εττὶς (ας ἦα 5 οἰ πΠ|.. Πα}- 
1ἰπς5 σοπάϊεοη 5 Πουηἷπ65 αίρεγπατζα, 
τούτη πηοάο ορεία ντὶ ροῆρτ τοῖς 

ΡΟΌΙΙσα : πα114 τα ταπΊθη Παρ 5 δα - 
τὰ χμιδηι [Π{Ἐἰτιιτῖς ρα] Πογγί ηγ15, ἀπΠὰ 
ψδιῖας το ΠῚ ρογιπη ἀΠΠ σι] τατος εχρεύ- 
τᾶ. οΧ {ΠΠ]5 οππηίδις οχσογρίς αἰ υϊά 
νος. (σεγογιπὶ Αοτίρίο5 » διι- 
ἕζογες Ἀοιπηδηὶ σοπογίς, [τα] ας ̓πα]- 
σοπᾶς ΔΠ1]|, ᾿ς σογρουῖς σοητοπὶ 
αἤδσγαπε. ( 1τα]απὶ νοσο οὔαηι {41 
ΟΠΊΠαΠι; ΠΖπΔηταῖη ΙΟηΐτ15 ἃς Τ τγγΠο- 
Π15 ἤππιις, τοιτία 6 αὖ ορϑ χε 6 
τεῖγα σοπιροέξαπταν ΑΙρο5) ΙΝοπιςῃ 
εἷς ἱπάς αἴιπητ ἱπηροίτιπη, φσαοά ρο- 

ἉΠοτῖς {π|5 οτίρίηῖς αὖ (6 ἔπουίητ δὰ- 
ἔϊοτος: Ζῇ πος Ογαεὶ γενάρχας {- 
τι6 ὡρωτουύνους ἀϊσετοηλις. ΑἸΠ πηα- 
Τιππὶ ΕἸΠΕ ς σαοίάαπι ΙΠσοτῖῖς να- 

σαηζα5 (ς διις, δέ 6 πγυ]τίς τοσίοηΐ- 
Ὀιις σοπιθηᾶς , ἔοτίς ἔογταπα [ἢ εἰς 
Ἰοοῖς ἱπηχ ς ἴητοῦ (6 σορίαϑ : πλιηϊ- 
τίη; ΠΡῚ Πγπιῖς (δα ρας, νίτατη τγης 
Ερ!Πς Ἰαττοςίηϊο ἀο τὰ ρεσιαγία. Πὶ 
τογπθπτ νφξαθιυιπη δα σοπαϊεῖο- 
ΠΕΠῚ ΘΟΓΓ1ΠῚ ΠΟΙ Πι1ΠῚ ,δλῃ αδεῖ- 
τοσίθιις νοσαητας Αδουγισιπο5, χυοά 
ἢ νοτιιπ Ε[Ἐ, ης συ. πα τς Ἀθ]ι- 

οι ργίσα σοητίς ἀρρο]]ατίο,, νὲ υα 
το  ]!Δη60 σοηοι οηληῖι, Πα Πα; 

20 οοὐ λᾳαμβαμοντές ὦ χρήσιμον. 

͵ὔ ΣΘ 

τε μεγίςον ὡζ ἐλαχίςου “μέοϑαι σεεῦ γρόνῳ παρε- 

πρυε σοταα Ὁ σκβ αίαν,χαι πὺξ εφανγέςαΐον ὁξ ἀδηλοΐζῳτου, ΤΥ πε 
͵ὔ »ἵ λ Δ ᾿ ς 

δεουϑώων οἰκήσεως ρὰ σφίσι φιλανθρωπω “ἐσοῦ-- 

δοχη, ὦ πολιτείας μεζοι δὸσ 4 τοῖς μ τὸ Ἄνα κα ἐν 
͵ “" ε 3 9 

πολέμω χρ αἼηϑεῖσι, δούλων τε ὕσοι παρ αἰΐοις ἐλά.-- 
ΩΝ »,,ω λ 2 

)ερωϑειεν,αςοις ἐὴ συϊγωρήσᾳ, τύχης τε δύ ϑοφπων 
32 “, ΣΪ “ σὴ 3 ᾽ ἜΣ "8 

σον μια, εἰ μέλλοι Ὁ κοινὸν ὠφελάν, ὠπαξιωσά, ὑ- 
λ - ᾿ ἢ . ᾿ ἣν τ 

“ἶρ τα δεττλυτα,, χοσζκω [τῷ] πολ μαΐος, ὃν,» 

ον, πολλῶν καί εςη(ἀᾳνίο παϑημιοίτων, οὐκ, πϑιυτὸς χα!-- 
: , 4.3 “πὲ 

ϑι 2 ε Ἵ Ν ᾿ ύι ὃ. Αδοξιγι: 
γαφαῷ ὧν ΦΟΧΦ Ρωμαίων Ὁ μος, οἱ νδυ αὐτοηϑο- 

νας Ἰταλίας, λιύος αὐ καθ᾽ ἑαυτὸ ϑινονϑμον  ἰποφαι- 
ἐϑ ὅν ΤῊΝ ἢ κατ ς “ «3.7 

νοὲσιν᾽ ἱταλίαν ὃ καλὼ «' ακίζω σύμπας ὅσην ὸ 1ο- 
᾿ ἢ δ 3. λ ΜῊ ͵ ,ὕ 

γίος “τε χολπος Χ) Τυρρῶσιχος » Χ) Τϑαται πὐξεέγρεσιν 
3 “7 9 ΞΠΧΙΕΝ 
ἐκ γῆς Αλπάς.»ἡ Τ' ὀνοκιασίαν αἰΐζις Ἐπρώτζω φασὶ 

,“ λ σὰ “ 5. κα . « 
πεϑζεσαι, δ, Ὁ “γυέσεως τοῖς μετ᾿ ἀὐζες ϑέξαι, ὡς- 

 ε { "7 ͵ 9. 7 ΕΝ «“ 

“ὖρ θυ ημς εἰποινδῳ ϑναρχας ἡ ποξρύορνοις. ἔτε-- 
«τ ͵ὕ 3 Ν ΕἾ “ 

69. λείοισιν ὀϑεςίες ἑινας, ἡ πλαννζᾷε, εἶχ, πολλῶν 
[ " 7 “» 

στε ,δονᾷς χώξμων, χτ' δα μονα. πἰξατυχεῖν δρλής- 
᾿ (ν Υ ΝΕ 9 σον ΚΜ ΑΒ 40 λοις αὐτοῦι, »ἡ Τ' οἴκησιν ἔχε τοῖς ἐρύμασι καΐῳφησει- 

«ϑα,, ζῶ Ἀπὸ ληφείας κὺ νοικῆς. “«ἰραλλατοισι δὲ 

ἢ ΕΣ ὀγομμαισίαν αὐτῶν, ὄχι Ὁ ταῖς τύχαις οἰχειότε.- 

ὕ ᾿Α(ερριγένας λέρρϊες,ὡς]ε δηλοῦα Οις πλά- 

γηζᾷς. χινδχευ 4 δὴ τὶ ζύτοις μηδὲν ὀχρεφέρᾳν Ὁ 2 

᾿Α(οραγίνων φῦλον, ὧν ἐκοίλοιω οἱ παλαιοὶ δὴ λέ.- 

γώ. τοῖς ὙΡ Δύεςΐοις χαὶ μειγοῖσι, χαὶ μηδεμίαν γάζ 

βεξαίως ὡς πατοίδα, κα ζρικοῦσι, ζυυ πίω ἐστεϊίϑενπα. 

τἴω 



ΧΔΕ τ Θ ἈΔΟῚΜ: ἘΒοΥ 8 

Ἢ ὀνοικασίαν ὡς τὰ πολλά. ὀῆνοι δὲ Λιγύων Ὄποίχοις τοτῖαπῃ μαροητὶ ρατεᾶ σόπιδηϊαί, ΔΕΙ͂ 
τυγίαπι Γἰσατῇ σοϊοπος δος {π|ς ἔὰ- 

μιυϑολογοῦσιν ἀὐὸ ζυς δλυέοϑαι, αν δμιορφιιώπων᾽ Ομ- 8 
[να ϊαητιν, ν᾽ Πυρτῖ5 οσπηλιπ1. ΓΕ ἰραταβ 

(ριχοις. οἱ ̓ γὸ Λίγνες οἰκοῦσι "δὺὰ Ἔ ἧς ἰταλίας ἜΑΣ ςῃἱπὶ δὲ [τα]α φιαίάαιτι ρᾷττος πα ῖ- 
λαχῇ, νέμονται δὲ τίνα, χαὶ ἡ ἡ Κελλικῆς. ὁποτέρᾳ δ᾽ ὀΟτληιῖ, ὃς (ΔΠΠσε; ἐποοιτῖ αὐ γιτα Ρτοίο- 

9 αἰὐδθὶς ὅς1 γὴ ἡ πα ταὶς, ἀδοιδον. συϊὲ γὸ ἔτι τιλέγς) πο- πρατεῖα. πᾶ Ππαξξοπιις ἱπσοιηροτία ο- 
οἱ αὐτῶν απουσωτέρω (ξ φὲς οὐ. οἱ δὲ λογιώταζι τῖθο εἴτα ροητίς οἢ, 5οἀ (Οερτοτῦ Ἀο- 

τααπου ἀοί Ππηϊ, ἃς ἴῃ ̓ ς Ρογοῖας 

μ᾿" Ῥωμαίων συτίξαιφέων, οὐ οἷς ὅθ: Πύρκεός τε (το, ψα Πρ πε ππις (οτρετάς ο- 
Κάτων, ὁ ἂς γ)νεαλογίας ἢ' ον Ἰταλία πόλεων ὅχε- τὶσίπίριις [τα Ἰσαγὰ ντθίαπν, (αἰπβαις 

μελέςαζαι σειναγαυγών,ὶ Γαῖος Σεμασερίνιος,ὶ ὁδ- ϑΕργοπίμς δ αἰ ]αοτ Δ}11, ατασοϑ 605 
λοι συχνοὶ, Ἕλλξωας ἀδθις ἐξ) λέορισι ἢ ον Αχαύα τὸ εἰς αἤιγιηαης, ρχοξοέζος οκ Λομαία 

ἈΠῸ τῇ δὶ ΠΝ τααΪτίς αητα μα τ ΤΟΙ ΠῚ ατατῖ-- 
Ῥιι5. πος ται ἀϊ τις τγαάθητοχ ]συα 

Ἄυτα Ὁ Τρωϊχ δ ιετόμααίγζαι. οὐκέτι μδύτοι ὅΐει- παῖίοης ατςσα,ύανο ντθε πηίργαιιο- 
ζρισινῦ ὅτε Φακ Ἑλλδωυικϑν, 8 μετεῖχον. ἅτεπολιν αἴπτ: ασῆς τοπΊρ5 4 8148, πτ ἀποεηι 

ὠξὴς ἀπϑυέςηζαν, ὅτε χοῦ νον, οὐθ᾽ ἡ ἡγεμόνα Ὁ Ὥσοι- οο]οηία, αυτ 410 σαίτι Ραττίαβ (ςἄες το- 

ἘΠ λ Ἰχαυςτίητ: αι απις; ἰςοπεὶ ἀταοδηι- 
κίας, οὔθ᾽ ὁ ὁποίαις τύχαις γρρσοίμδυοι τ μήδϑοπολιν 

ἢ ΟΑΠ,Π0]]1πς5 ατςοὶ διιξξουῖς βαπὶ σοῃ- 
ἀπέλιπον" Ἑλλδοικῷ τεμῦ ᾧξλσαι ϑυοι, σστῖνα, υπηδηττοίἰπχοπίο ταις τοὶ νογίτας 
Ξ' τὰ Ἑλλζουικὰ γραψάντων βεδαιωτίω παρέρρν. πιοπιοάο (6 Παβοαῖ ἱποορῖηπη οἔξ, 

Ὁ »ϑὺ δξζωυ ὀδηδὲς ὁπῶς ποτ᾽ "ἔχ, ἀδηλον. εἰ δ ἔσνο ΟἸὐοαππογαπη πα εἰς πασγατίο, πῦ 

Ἐπ λόγος ὑγιὴς, οὐκ δὼ ἑτέρου τινὸς εἴ ἄποικοι Ῥοήης εῆς σο]οπὶ αἰτεγίιις σοπογίς σ 
παν κρήτρ. ΕΣ 

50 “πὶ Ατοδαϊοϊ. ΝΥαπι δὲ ρείπιὶ Γᾶ 

ὅλροις, ἈΣ Ὁ χαῖρ υμϑύε [νω]} οἰ καδικοό, φεϑτοι γὸ ςοταπη;, τγαϊξέξο ἤπι Ἰοπίο, ἀοηλίοΐ- 
Ἑλλώων ὅτοι αϑραιωϑενίες τ΄ ̓ Ιόνιον κόλπον, φκηζαν {πππὰ πῃ [ταἱϊα Πατιοίπης, ἀο πεϊ αθ 

Ἰταλίαν ἀγρνῶς ἀύΐθευς Οὐωΐε τῷ Ὁ Λυκοίονοσ, ὡὦ δὲ ΟἘἙποιῖῖο 1 γοδοηίς Η]ο. ἰς ααυΐητις 
“πέμπῆος ἐἰπότε Αἰξηξ καὶ Φορωνέως, δ «εΐτων -“ ἅταρ Ζοο ὃ ΡΠοϊόποο,ρείπι ΡΒ 

Ἰοροπποῆ ρυϊποϊρι ας ἤλτα ς ΡΠοτο- 
Πελοποννησω διιυαευσαίϊων. Φορωνέως, μϑὺ ΣΡ Ἐν ἈΠ Ατ ἐπε αν α μα δεοιις 

Ν ἐξ γῦ ; δᾺς ζώτι: Ξ ἡδορὸ Διὸς, ως λέγα), [Πελα- ξρραγπαζας Ρεϊδίριις. ἘΖεὶ νεγο γα 

σγ95: Αἰδιο5 ἢ ἥος Λυκάων Οὐτου ὃ Δηϊανφρᾳ υὔς οδοῃ ἔπἰτ ΑἸ] τας ; ὃς μαίας Πἰἰὰ Πεϊδηΐ- 
γάτηρ᾽ ἐκ 3. “Δηϊιανεί, ρας ἢ ΠῈ λασορό, Λυκαων ἕτε- τα. Εχ Πεΐληϊτα ὃς ΡεΪφίσο ριορσηδτιβ 

εἰξαδίτον 1 γοδοῃ;: Οὐ ΟΕ ΠΕ τος ας 
᾽ ξ ππεότε- 

ερο:ζούτου ὃ Οὐ" ωὠξορ, ἐπθαιαίδεκαι )μεαῖς . Ἀπ, ναι αταῖῖθ, ρτία5 φιαπὶρυά 
ΕΞ ἢ Θχὶ Ἱ θοίαν ται ἼΔυσείγων.ὁ μδὺ δὴ ὄνος ἐ ἐν ᾧ ὙτοϊδΡε]Ἰατῇ οἴξ. Εττοπιρας χα!4ξ 
Ἢ )ποικίαν ἐς φλαν Ἑλλῶωες εἰς ̓ ναλίαν, οὗν ἃ ὐ.- 39. μοςοίξιαι ΠΣ α Οταοίς ἰῃ τα] οοἱο- 
πϑυέφη: 5 Ἑ λλάδὸς Οἱ ἔξ 9ς,, οἰ οὐκ εὐρκρύμϑρος τῇ Πα: ταϊσγαῖτ αὐτὸ ΟΕ που ο ατα- 
μοίρα. ὕπερ τε: θζοσιπα ἴδων Λυκοίονι “πυουϑῴώων, ἰδγῃοη σοπίοητας βοτιίοπο [μὲ ραιγέ- 

ὩΥΕΥΑΙΣ γος (ὔ ἐπ πῈ οἰΐδης Γγοδοηὶ ΧΧΤΙ 

εἰς ἕοσούτοις ἐδ κλυῖφϑες! ΚΗ σα Τ' ΑΡ καδων χώ- 7 ΕἸ, ορας ογατίη τοτίάοτη ἰοστος πα 
Ῥω». “ὐτης »δὺ δὴ ὁ αἰτίας ἕνεκα Πελοπόννηίον ΟΞ ὀΑγρραϊατη. λης οὐ οαιπλπη ΟΕπο- 
γώξοςε ἐκλιπὼν, ὁ καζασκό.ασοίαϑρος γαυδδικϑν,δια!- τας τε! ξϊα Ρε]οροπηείο, οἰαήςᾳ; ρὰ- 
μέ τ᾽ Ἰόνιον πόντον  ὼ σεοὺ ἡ αυτῳῇ ΠΠάκέτιος ὅ᾽ ἀδελ-  ττατα, τταίςοἷτ πγᾶτο Ιοππην ηδας Ῥθα 
φῶν εἷς, εἰτονῦ δὲ ἐς τῷ ἐ ἜΠΟΣ Ἢ λαοῦ συχνοί: σοτίμ5 Ὑ Π15 6 ἔγαττι ΠῚ ΠΠ ΠΊΘΓΟ, ΠΟΥ - 

τλῆτα φος5 θομα ρατῖα ρορυδγίτ τη. ἀ- 
ΠΝ “πον γ δὴ τῦτο λέγεται Φ ἔϑνος κατ᾽ ἰῃπεςηίηι Παης σοητᾶ οἰ πι ἐς ἔτα- 

ξζοχας γμέαϑαι" »ἡ ὁ αν ϑήγων ̓Ἑλλάώων ὅσοι χύεαν Πιοπιπηατη. δάϊπηχογιητ (δ ἢ 5 δΖ 

τος ἐλαῆω τὴς ἱχϑυῆς. Πἀυκέτιος αϑρ δὲ δ ἔνθα Ὁ 40 ΑἸ" Οὐσοὶ, φαΐδιις πο(μποϊεἰσατασοῦ 
ΩΣ μίαν ἃ Ἰταλίας, ἰῷ ἄκρας «πο- ΡΓΟρτία8. ἰτάχας Ῥοισοιίας, 4110 Ρτὶ- 

5 πλα ΠῚ ΔρΡΕΙοτῖιτ ἴῃ [τα] απλ, ἡ ρεγἰὰ- 
γίας ΠΕ Ἷ λεῶν, αὐτο καϑιδρυέ)ὺ αππ᾽ αὐ ΡΥΡία: ργοπηοητογίῃ (αἱδ ἐχροίείς, (6 - 

οἱ αἰεὶ ζῶτα τὰ χϑεία, οἰκοιεῦτες »ΓΙδυκέτιοιἐ ὄχλος ἄςπι ἰδὲ Αχίτ; ὃζ αὉ εἰὐβοττεἸοσεῖπτι 

ϑηί(ν. Οἰωΐξο»ς : ἢ πἰώ πλείω τόφρατῇ μοῖραν ἀρ9- ἱποοίαΣ Δρρε αὶ ἰὰπε Ῥεαςειῖ. ΟΕ- 
ὋΠ5 νΟΓῸ ΟἸΠῚ ΠΊΑΙΟΓΟ ραῖτς οχεῖς- 

αϑιος, εἰσ τ τ’ ἕτερον ἀφικνάται χόλον, τὸν εἰσὸ ΤῊ ἐ- ΒΟΕΡΠΙΣ ΝΟ ΘΗ ἉΙΟΓΟ ΡΑΓΓΕ ΟΧΟ 
Ι ἀνῆν οἴτας ἰῃ αἰταῦιπι Ππιιη ρετιςηΐτ, αὶ 

ασεθίων μερῶν οὐδ Τ᾽ ταλίαν λὐαιχεὸ ον ὃς τό- ΔΙ Ταἷς οσοίςηταῖς Ιάτιῖς [τα] τα. 15 τὰ πο 
Γι 

τε μδὺ Αὐσόνιος πὸ δ Τὴν ασοϑφοικοιύτων Αὐσόνων Ρτορτογςοοίξιος Αὐίομαϑ ἀἰσοθαῖοΣ 

΄ς“-ι 

ποτε Ἑ οἰκησοίγων, πολλεῖς “λυεαὶς πσοϑτερον Ἵ πολέ-- 



το ΤΟΝ οὶ 

Αὐϊοπίας : ἀείπάς Ὑ γυγηοΠ!5 πηατίς 

ἐπυρογίο ροτίτἰ5.πγαταίς ποπηδυοά 

παῆς οδίίπει. Ηἰς πδέξυς πγαϊτος ἃ- 

φίοϑβ Ραίσιιί5, πιαΐτος «Γαι οὶ Δρι- 

πτος. [δα ἱπουϊτος ρΙεγοίαιοιασ Πα ΘῸ5 
αυίάειη αὶ ςοἱογοητας Γαδ πταῖοβ 

Ποπιϊπίδιις, οαπὶ Γερατγραίε εο5 ΟΧ 

Ρατῖς φιιδάδηγα βαγθαγῖς οσα!άϊτ ορ- 

Ρἰἀα ράγιια δέ σοῃτίρια ἴῃ πποητίρι!5, 
νττῇ ογαῖ πος νοῖογα πη. 1 τοτῇ ηπλπ- 

ται ἀρτὶ οδεϊπυ τ (ταῦτ ΠΠ πὰ ποη 

Ὀ ποι εχίρσαα ΟἘἙ ποιὰ νοσαταείξ, ΟΕ- 

ποιγίῳ ἀϊοϊοηΐς οἷας Ποπηΐη65; ΠΟῸ ἰᾶ 

τογῖῖο αἰ πομλῖπς. “ἜΖεο δηἰπὶ τα- 

φηλητςο, ΖΚ ΖοΙ νοσατὶ {(ὰητ; ὅς (δ {πο- 

σοῆοτο εἰμι Γγοάοης ταγίπι 4010 
ἀεποπηίπατί 1 γοδοπαβ : τγαπίροττατὶ 
ἀείπάς ρεγ ΟΕ ποιγαπλίη [τα]ᾶ, ΟΕ - 

ποι ΔΙ χααπτάϊι ΠοΠλ Πατ τ: [46 

τη πὶ τοίξαταγ ϑοροοίοβ τγασίςιδ ἴΠ 
Ὑτίρτο  ὅΠ1ο. Ιπάἀποίτασιδι γος ἀο- 

ςοης Ττρτο ἐπι, ααᾶτι!πῈ [ΟΓΓΑΓΕΠῚ 

“ μεσοῆς παθοατ ρογάστατο (Ἐπ! Πα Πα! 5 

αἵ ἀλτίς ἔγασίθα5. Πᾶ ρο[! πηοητίοπῶ 
οτἰ ταὶς [τα α μα ̓  αὐ Ιαργρία ῥτο- 
πιοητοσίο αὐ δίου!α ἔγοταπι το Πα τ Γ, 

φἀπετίαῳ Παῖς 510 Πα}, (οὐπηοηξ άο- 

βοδιτ δά οςοϊάεηταῖς [τα] Ἱᾶ ; ὃς ρους 
ἢπη85 εἰιις οὐ σοηῖοβ ἐπι Πλογαῃς, Ὁ 

ΟἘΕποιτῖς ἱποῖρίτ: νης (Δτ|5 ας οχ- 

φοιρΠῆς μος απιρίσοσ: Ατεῖρο αἄάεο- 
χιγα οδοειιπήδ τοῖα ΟΕ Πποιγία, δἰηιιβας 

Ὑγιετπεηιις »ν(ο] ἢ δ Τριυῇιοα. Αη- 

τἰοοίλιι5 δυο πὶ δυγασιδπιι5, ρεγδητί- 
Ππα5 (οτίρτου, ἰῃ [τα] σο]οηΐς5., νεῖι- 

{Ἐ{ΠΠππτὸς εἴτις ἰπ οἷς ρεγοοπίςῃϑ; δ 
αι ἰοσα {ΠπρῈ] 5 οσσιραῖα ἤητ,, αἷς 
ΟἘἙ ποῖος ρυίμπος Ὁτηπηί αογῖ οχ- 
αι πιοπιοσίᾳ, τευγᾷ οἃ παδίταῆς. νοῦ- 
ῬαϊρΠας πηι ῃαο: Απτίοσπις Κοπο- 
ΡΒαηῖς, 6 νοτα Εἰς ΠΟ ΠΏ ΘΠτΙ5 μας 
Π4 βὰς αἰρη!Πηπγα δὲ σοΥΠΊΠ.α υὐα 

μαι, ςἸκα]α σοῃίοτίρίιε: Τογγαηι Πᾶς 
4ια πᾶς [τα] τὰ ἀϊοίτατ, ΟἸπιτοππογῆς 
ΟΕ ποι.) ειης οσπγεπιοίαῖίς σου 
γμογίψησ ας οττλα τε ΡΟ ] σα’. δέ φτο- 
σηϊταηαςξ [ταῖο ἀοἰδτι {πι, 4 410 ππ1- 

ταῖο ποιηίης αἴ ξἘ Ππητ ]τα}1: Μογρειξ- 

4: πυὶς (μος ΠΠΠς, α ιο Μογρεῖος 

{ητνοσατι!: ὃζ φ δίς] Μούσεῖε πο- 

(ρίτἴίο ἐχοθρίας ργορτῖα ρυϊποίρατιπι 

ἴῃ ἐα σξτο οΟ( Ἐπ ογτπασο νϑυθα τ 11- 
οἰτ: δι ἐλ πηι δίοι!! δεΜογρετῖες δ 
Τταϊΐ, οὔ οΠδης ΟΕ ποτε. ΝΝίς σϑῆιις 
αυοᾳ; (ΟΕ Πποιτγοῦῖι ἀφο ἀγα  ΠΊι15 4]- 
τογῖτς ΔΌΤΕ [σΓΙρΡΓΟΥΊΒ ΓΟ ἘΠ ΟΠ ΪΟ. 5 

«Εἰ ΡΠοτοογάες Αὐπθηίςηῇς, ΠᾺ]ΠΠ{6Ξ 

ςπεἰπ5ἰη τοχδα 5 σφηρα!ορ 5: χα ἀφ 

ΣΝ ς ἸΓΟΡΑΤΈ ΝΑ 5.5. 

ἐλέγεῶ "ἐπεὶ δὲ Τυρρδυοὶ δι λαοσοκῷ ατορές ἔμον- 

Ὥ »μιετέξθλεν ζῶ ἔχ γεοῦ σδϑοηορθίαν. ἀὑρῶν δὲ 

χώραν πολλζοὼ υϑὺ εἰς γομας, πολλζο Ἄ᾽ εἰς ιρότος 

ἐκτν, ἔρημον δὲ τί πλείφην, χαὶ σε εἰὲ πίω οἰκου- 

μϑύξω πολυαν,ϑοφπον Π ὀϑακαϑοίρας Φ βωρῤξαρον 

οἰκ μέρες τίνος αὐτῆς, ὠχισε πόλς μείκρ τως ἡ στευ-- 

ἐχεῖς Ὄχε τοῖς ὀρέσιν ὁφικἣρ ζὼ τοῖς παλαηοῖς ὥζπος 

᾿οἰκήσεως σεουνήϑης. ἐκαλήτο δὲ ἡ τε χώροε παία πολ- 

λὴ οὐ(α ὁσζω κατέσχεν »Οἰνωχδία, χαὶ οἱ δύ, 3..4-- 

1Ο ποι πόϑτες ὅσων ἤρξεν Οὐ ώξοι, ποίτίω μέζλδα- 

(ὄντες ὀγομκαισίαν (υπίω. ἔχε μϑὺ ν»»ΑΙζΙ βα-- 

σιλάζονῶς,΄ Αἰζ(οἱ ἐλέφρνῶ τ Λυκάονος δὲ Ὡϑα- 

Δλαζοντος «ἰοὺ ὀρχζω οὐπ' ἐκείνου αὖϑις Λυκαοίο- 

γὲς ὠνοικαἰεϑηζαν - Οὐνωΐᾳ δὲ χομί(αντος ὠύζες εἰς 

Πα Σ Οἰωξρι  ιθόνον τινὰ ἐκλ ϑη(αν. αδϑοτυρᾷ 

δῈ μου τῶ λόγω Σοφοκλῆς μϑδινὸ “Φαγωδοποιος, ον» 

Ἰειπηολέμω δρα μαϊζι.πεποίηται ὙΝ τῷ Δημή- 

τὴρ διδωσχουίᾳ Ἱ τ ατῆδλεμον ὅσζεω χώδαν ὀμαϊκα- 

εϑήσεται ασείρων τοῖς δοθεισιν “ἰ πο’ αὐτῆς καρποῖς 

20 διεξελθεῖν" μψησϑεῖσει δὲ τῆς ἕῳου πόστον ἱταλίας, 

ἡ δεν Ἔσο ἄκρας ᾿Ιαπυγίας μέπρᾳ ππορθμοί Σικε- 

λικϑώ, χαὶ μ᾿ τοῦτο τῆς δρτικρὺ ἀναρϑρη Σικελίας, 

ἔχ: τω ἑασέρμον ᾿Ιταλίαν αὖϑις ὀῤαςρέφᾳ,ὺ τὰ μέ- ιο 

γίςα Ὗ οἰκοιώώτοων πἴω βάλιον πίω ἐθνῶν διεζ-. 

ρχεται, τἰωὼ ϑρχζὺ πὸ Ὁ Οἰνωΐζων οἰκήσεως ποι- 

γί μϑρμη. Ὄἰπόγθη 5. τα μόνα λξηϑεγτο ὐ ἴαμ- 

(είων, οὖ οἷς φησι" Τὰ σ᾽ ὀξόπιοϑε χάρος εἰς τὰ δὲ- “« 

ξιἃ, Οἰνωποία πὲ παίᾳ  Χαὶ Τυρρζωιχϑς Κόλπος, “- 

Λιγυςικη τε γῆ σε δεξέ). ᾿Αντίοηος 5 ὁ Συρφικού-- ἐς 

30 σιος, συγ δα φάς πόρυ ὐὔρχαῖος, ον ̓Ιταλίας οἰκισχκῷ 

τὸς παλαιοζατοις οἰκή τορος διεξιὼν, ὡς ἕκαςοίτι μέ- 

69ς αἰης καί φη5ν, Οἰὐνωξες λέγφτοοζτοις Ὦ μγημῶ.- 

νϑυονϑύων ἐν ἀυτῇ καζοικῆσαι, εἰππτὼν ὦδε" ̓Αντίογος « 

“Ξενοφαϑεως τάδε στευέχρανο πέξὶ Ἰταλίας, ἐἰκ ἢ « 

ρχαωίων λόγων τὰ πιςυταΐζᾳ, ἡ σοιφέςαζῳ" τί γάῶε 

(υτίω,, ἥτις νῦ Ἰταλίᾳ καλάται, Θ᾽ παλαιὸν εἶχον « 

Οἰώβοι. πάτα διεζγθὼν ὃν ὅὅπον ἐπολήφύοντο, « 

ἡ ὡς βασιλά:ς [Ὁ] οἰὐοις ᾿ταλὸς αὐὰ γόνον ἔλμε- 

το, ἐφ᾽ αὶ μετωνομκοί θη Ἰταλοί πότου 5 Ὁ τρχζὼ 
40 Μόργης διεδέξαϊζο, ἀφ᾽ ἃ Μόργηζες ἐκλυίϑηξ χα ὡς 

Σικελὸς ἐχιξενωϑεις Μόργητι, ἰδίαν “πραῆων ϑ- 

χίω διέξησε Ὁ ἔϑνος" ὅχτφέρά ζω: ἅτω ἢ Σικελοὶ ἐς 

ἡ Μοργηῖες ἐπδυονζο αὶ ̓ Ιταλύῇες, ἐόντες ΟἸωῖζοι. «ε 
φέρε δὴ ὁ Ὁ “Ἅύος ὅσον ζεῶ Ὁ ἢ Οἰνωξων ἰποδείξω- 

κϑυ, ἕτερον αὐόρα ὐρχαίων συτδαιφέων Ὡϑδῳ- 
φόμϑρυοι εδότυροι, Φερεκύδξο Ἱ Διϑζιυα ωνοβιυεαλό- 

γῶν συίεγος δα τερον. πεποίηται Ὑ» αὐτο ἰδὲ τυ" 

Οὐ. Ἂρ- 



ἌΝΝΕῚ ΓΘ ΘΝ ΤῊ 

οὐ Αρκαδία βασιλάσείντων΄ ὧδε ὁ λθορς Πεδα.- 

»» σορὺ ὦ Δηϊανγείρας γι. Λυκίων. “ὅτ γαμεῖ Κυλ- 

»»λδύνν, νηΐϑον νύμιφζω, ἀφ ἧς ὃ 0699 ἡ Κυλλζύῃη 

»» χαλῴτω. ἔπειτα ζοις οκ, ζύτων “δυνηϑενᾷς δι-- 

δ ΤΙ 
τορίθιις Ατοδάϊα; Πο]οαυίτατ: Ροϊαίρο 
οΧ 1 οἰαπίγα Γγσάοη Παζις ες. Παῖς 
παρίτ Ογ]}οηο Παῖς πγμηρία, ἃ 7ια 
πῶς ΟὙ]]εῆς ἐἰοίτας, [ΓΛ οἰπήοτεοῦ- 
{π|5 που ΠΠΠἰς,Ιοςίσα; Πιος ςοτῖ 4. 

. ς 2 Ὁ) ὧμἱ 

ἐξιὼν, χροὶ Ἴϊγας τόπους ἕκοιφοι ζούτων ὠκηίᾳν, Οὐω-- 
{5 Ἵ ΩΝ λ 3 

.» ὧὯ9υ χαὶ ΠΑ κεϊίε μιμγήσκεται λέγων ὡδὲῖχα! Οὔω-- 
»" 3ϑ γα Ν τ 9.3 5. κνΛ 

.» 096. ἀῷ 5 Οὔ ωξοι καλέονται [οἱ οΨ Ιταλίῃ οἰκεογ-- 
Ν 93,..9. (Ὁ ͵ ἐ Ὁ}19. 

»» [ες χαὶ ΓΙ υχέτιος, ἀφ᾿ 8 Πάυχέτιοι καλέον!) 1 οἱ ον 
ΠῚ 5. ε εἴ “ 

ῶ Ἰονίῳ κόλπῳ. ζᾷ μϑὲ δῖίυ «“πῦὸ τυ παλαιῶν 
: “ ᾿ ͵ ͵ Ὰ 

εἰρηυϑύα ποιητῶν [ τε 1 χα! μυγογράφων, «θέτε οἰ- 
“ ᾽ “ 2 38 δὴ 

κήσεως Χαὶ 5 ὕοις Ὁ Οἰνωζων,οιαῦτά ὄς γ᾽ οἷς ἐγώ 
, ὡ ΤΣ - λ “ " 2 σὰ 

στείδουϑυος, εἰ πὶ οντι᾿ Ἑλλζωιχον φῦλον ὦ Ὁ τ 
3. “9 [- γι λ 

᾿Α(υρ γίνων, ὡς Κάτωνι χαὶ Σ εμιχοθφνίῳ, χα) πολ-- 
“ » 3 Ε » ϑλμ ει 

λοις ὀλλοις εἴρηται, Ούτων ἔγίονον ἀὐδ' τυ Οὐνωΐων 
ΝΝ ΝΥ λ ι 

πείδοκο, Ὁ Ὁ δὴ Πελασγικὸν χα Ὁ Κρηΐυκϑν, χα 
“2 » Ὁ 3 ς εὐ ͵ 

οί ὀηναν ον Ἰταλία, ὥκησεν, ὑφξέρφις ἀἡδίσκω γγρό-- 
: ; ͵ ἢ 2 

γοῖς ἀφικόυϑυα. παλωότερον δὲ ζρύτου ςύλον ἀπα- 
7 “» ἔτι 7 ᾿ Ν Ἷ “ ΕῚ 

γαςαντα τῆς Ελλαδὲς εἰς ζουδοσεαπέδια, τῆς Ευ- 
Ἵ »κ" “ ᾿ “ διττὰ » 

ρώπης; σσείεναι δχουα κα καἰζαμκοιϑειν. ζις ὃ Οὐἱ- 
; ΟἿ ΕΝ 9 ΄ λ Ι “ ΄ 

γωδες τ ὅλης ἰταλίας πολλά γώθλα οἴομαι καία- 
ἣν ᾽ Ξῇ Ἵ 5, ΟΝ, “κεἰν,ζο νϑρ ἔρημοι, τὰ ἢ φαύλως οἰκόμϑυα καίαλα- 

Ὗ 3 “ “»»" πο» 7 

(ὐγᾷς, τὸ δὴ  Ὀμξρικῶν γῆς ὅθ1ν΄ ἐὼ διποτεμέ- 
“» Ξὶϑ »Ἥ ἊΝ ΕῚ “ ν ᾽ 

οϑα)»κληὥζευα 5. Αξοραγίνας Ὄστο “ ΟΣ Οἷς ορέσιν οἱ;-- 
ΕῚ λ ελ ΄σὴὸ 2 ΟΝ ε 

κηήσεως" Αρκαδιχον γὸ [9 φιλογώρᾷν ορέσιγ' ὡς αἰτοῦρ- 
΄ ὙΠ ἮΝ Ζ 2 Τ » «7 

αἰκρίοις ὥμαξ, χἡ “οἷ Ραλίοις Αὐϑζσησιν. εἰ δῈ τίνὲς στε-- 
' “᾿ “ἢ χ Ἵ “" 

φύκασι μὴ τογε!σ ἐΠ) τξεπυραγματων παλαιῶν 
2 Ἁ Ἄχ ἢ ͵7 ,7ὔ λ Ὡς 9} 

ἀξα(ςνίξως τὰ Χεγόνϑυα δεχεαῦζ, μή ταχεῖς ἔτ , 
λ 7 3.» ξ δον 97 ῳ Ν ξ Ἵ] 

μ"δὲ Λίγνας," Ομθοιχοῦς,ἢ ὀηλοὺς ἕνας βαρθαρων 
ΟἼΤΕΩΝ ͵ ΠΟ ΚΑ τυ ὃν ΤΗΝ χ - 

οαὐὖϑες γομιἰστι" «ἰδ μκείγαν ες ὃ χα τὰ λοιπαὶ μκαϑειν, 
᾽ ς ΄ὰ ͵ 

κρινέτωυ(αν δ ὡπόύτων Ὁ πιθαινωταζον. 
ΕἸ “ Ν .» 2, 3 “ ΕἸ 7 

λέων οὖν αἷς Ὁ χοοῷτον ῳκηφ Δ(ξοδαγῖνες, ολίγοι πε-- 
-“ 3 4. 5 ὌΝ ε ͵ 7 

εὐλίϑν ἐπ ἐμοί" αἱ δὲ πλάσαι αἰ ποῦ πε πολέιίθον "ἡ 
5 »“.) ͵ “ 2) ᾽ 

ὀλλὼν κακῶν οἰχοφορων [Βα ρη)εισοι,Ἔρήμοι ἀφῷνται. 

ἦ(αν δ᾽ ον τῇ ̓Ῥεαΐζώωη γῇ  Απεννινῶν ὀρῶν αὶ μκα- 
λ δὲ τ, ")5:ς ᾿ ͵ , ΕἸ » ᾿ ἵ 

χρᾷν, ὡς Βαρρων Ἱερενος ον ξἰρχαμολογίαις γφα:- 
» -Ψὠφ,ςε ͵] ς Ψ 2 

φ4, πὸ τῆς Ρωμαίων πόλεως αἱ Φ βεαχύταΐζον- 
ε ς 9.3, δ» 

πέχουσαι ἡμερήσιον Δ οἴφημα ὁδὸύ᾽ ὧν ἐγὼ ζς ἔχι- 
ἘΝ 5 “ ε ͵ 7 

φανεςείτας, ὡς ἐκεῖνος ἱσορᾷ, διηγήσομα!. Πα λατίον 
Δ τὸς ͵ ᾽ λ ε Ϊή 

μϑὺ πέντε σϑϑς τοῖς εἰχοσι ςαδίοις ἀφεςζωὼς Ῥεώπτου, 
2 ( « ε ] 2, Ἧι ος 38 

“πόλεως οἰκου ϑρης “ πσὸ Ῥωμφήων ἔτ! χα εἰς ἐκκε, 
ς ε΄ 1 ΠΡ λ ΜΈΣΟΝ, 

Κοιΐζκας ὁδού πλησίον.ἡ ΟἹ εκξόλα. δ᾽ ἀμφὶ τὸς ἑξη-- 
δ, ΕῚ “ ὔ 3 

χογα, ςα δῖοις “ὃ αὐ πόλεως ἀφεςω(ᾳ λόφον χεκα- 
τ Σὺ γ95 Ἵ “ 

τη ϑύυ σύμμέβον -εσξόλαᾳ 5 Ὁ αὐό δζαςημα τὴς 
» τ ΤΡ 3. ἘΝ 7 ΕΣ 

Τριξόλας ἀπεχου(ᾳ, 5: Κεραονίων ὁρῶν πλησίογ.α.- 
ΞΕ ] 

ποῦ της τεηαράχονζαι ςαδῖοις διηρηλϑμὴ πύλις 
ξ, “ Π ᾿ ἠέ » “, »κ 2 

ἐχεφανὴς Σ ἕγη, ἔγϑα, γεως πᾶρυ ὄρ χοος ὄςν Α-- 
ΐ γος ἤ », - 

ρέως. Μηφύδλᾳ ὃ. ὡς πτοιάχονζο, ςαδῖοις ἀποϑαν τῆς 

Ιο 

20 

οὴὺ αὖ ͵ὔ 

Τ' δὲ πο--30 

ας ΠαΡίταπάος σορογίς, ΟΕ ποι ὅζ 
Ῥεισοεῖ τς πησπηηῖς: Ετ ΟΕ ποιγας,α 
απο ΟΕ ποτὶ ποιηϊπᾶτιι [τη [τα]ίαςας 
Ῥεαοοτίις,α χιο Ρααςοςιὶ ΔρΡο ἄτα] 
Ἰῃ πα Ἰοπίο. Αἰ μας (πῃταῦ αητὶ- 
415 ροοτῖς δο ἔδυ] αεῖϊ (οτϊρτοσῖδ. 46 
(ςἀἴδιις δέ σεπετο ΟΕ ποιγοσῖ ργοαϊ- 
τα: 7105 Θρο (Θοιπτι15,Π(ντ ατο ὅζϑοηι 
ΡτΓοηΪα5 πλαἶτία; 1] γα Δογιπῇ) Αδ- 
Οὔ σΙ πῇ πατῖο γαιιογα ἔπ|ς (γασοδηΐςσα, 
οἵοάο τᾷ ΟΕποιγοχιπὶ Πποσῖ τας 
ΡΓοροηΙΟ. ΠοΪαίσος εηΐπι ὃς (ετδίος, 
δε ϑοηιιδ 4]]ο5,4πογαιοςίη [τα] !ἀπὶ 
«ἀοάιιξε πηι, ἱπιιοπίο ροιξογίογιθ. εὸ 
νοηΠς τϑροτίδιις :ἀπιϊαϊοτξ αὔτ πὰς 
τηϊρτατοης οαὐαοία ἴῃ ρατῖος Επγο- 
ΡΖ οςοϊπιας τεροτίτε ποαιιθο. (ετο- 
τῇ ΟἘΕπΠοιτος ρίατογ αἰϊος [τα]ῖς ἄρτος 
να] ἀοίοστος νο] πλα]ς ουἶτος ἃ ίς οσσα 
Ῥαῖοβ, του οὐ Ν' πηδεῖς ραττῷ ΔΙ 
Δαἀοηῆς: ἀϊέξος νοῖο Οταοῖς ΑΒουὶ- 
σίπαϑβ ἃ πηστδηΐς (βΠι15: Ατοδάϊο ο- 
Ὠἱπι οἰ ἀο]οέξατι παβίτατίοπο πηοη- 
τ: πὰ τατος ΑἸΠοηὶοπῇ χυίαηι 
Ηγροτγδουῖῖ νοσαιί ίπης ὃς ῬΑ αἰ {1:2}, 
7ηθα [727,4 Ἴπσα ΓΈ 6 γ  , Ραγ αἰ νογο, 
γποα μα γραγο ἡοοίογξ!, Ουοα ἢ φαΐ ἀς 
ΤΩΡ. ΡυΙοἰς ΠΟ ἔμοῖ]ς αἰδητίίτιιν δία; 
αττξτίοσὶ ἐχαηγίησ,ης Πης οΠ]Ἰοτοϑ δά 
οτοάεπαϊ αὐ 1 σιγος οος ἔμ Ππ, δας 
γιηθτος, δι α]ΐος ψαοίρί μαγθαγος: 
(ξ (τ ρεπάοητες ξητοπεὶᾷ ἀοπεσςο- 
σποίοδῃς οτίᾶ το] πα, τῇ ἀσηλιπι 46- 
οοτγηᾶτ α ἡ Πτνεγι Ππ}}]Π1πλῖϊ. Ορρίάα 
φατε π 401. ρεπιῖ Ππαδιταγιης Αθο- ΛΡΘΕΙΕΙ͂Ν 
τίσ Πο5, ραισα αἴαῖο θα {προγοίαης; 
Ρἰ ατίπηα θ6}115 Δ|Π54; ρε Πξοσῖς σα] απηΐ 
τα! ορρτε, ἀοίοἰατα πητιοεγᾶτδυτᾶ 
ἴῃ Ἀφατῖπο ἀστο, ΠΟ σα 80 ἀροεπηῖ- 
ΠΙς πο Πτρα5, τ αιέξοσ οἱΕ Ἴ ογεητίας 
ψαγγο ἴῃ Απεαϊτατίδι : αθογαητα; ἃ 
Ἀοπηα, Πα ΠΑΙΠΙ ΠΊΪ;, ἰοῦ ν Ὡἰπ5 αἰςοϊ. 
εἴ ορο δοιτι5, ἀϊσαπι Πογιπι ργαοί- 

40 Ριὰ. Ραϊατίιιπι γἱρ πε φαίπαας ΠΔα ς 
αϊππτῦ 4 δαῖε, νεὺς ουαηὶς ἤης 
4064; ρίορα νἱᾶ (Λυϊητίαπι Παίτατα. 
ἈΑΒεδέήεπι νεθς 1Χ ἔσεπης Πααϊῖς ἡ1- 
ἤδι Γγεθιυΐα, τα η πχοάϊοο τ πη]. 
Α Τίορια ταηταπαᾶς ἀρεῖς Ν᾽ θθοΐα, 
ΡΓορίπαα ( ογαιη 5 πισεῖθι5. 1π4ς 
αυαάγασοίμπηο Πα ἴο αρο(ξ ΠΟ ἱρποθὶ 
115 νεθ5 διιπα,'η 646; ραγιογιξα Μδτ- 
τί τΟρ πὰ. διιηα Χ ΧΧ ἔογπὶς [λα ῖς 

ἱ 
᾿ 
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ΔΡοΠ ΜοΑΙΐα; σαϊας γαῖμα πλοπί γδη- 

ταῦᾶζ ποπίππι νοισία. [πάλ ἴο 

πυαφήτασοίπιο δδοίε Οτυϊπηία,ντθς ἢ 

{Δ Α]1α ἴῃ οο τγαέξι απηρία ἂς ΠΟὈΙ] 5. 

ΔΡραγοηζ οὨΪΠῚ ξιλάσηχοησα πιοθηϊῃ., 

δείςρυοτα αι ἀπτ]] Οροτ5, δ 

(δρτα (δρυ]ογοζοζαπη ροῦ σομοβαρσο- 

τος ὀχιδίογιηι, ἰπ ἀγὸς οἷα νοῖας Μι- 

ποιια τοι ρα ε{Π. Οδιασοίτηο δ- 

τοῖα Ἀεαῖο λάϊο οππείθιι να δαα- 

τία ργατοῦ πλοητῷ (ὐουίτιηλ; οἵδ (μ- 

ΕΠ ΑἸ ἸΥΘΥΑΤΕΣΝΑΑ 5.5: 

Σ ψνης.δείκγυται δὲ αὐτῆς ἐρείπια τε χαὶ τειχοῖς ἴχνη. 

πεηαροίχονζο, δὲ ξα δίοις ἀπέχου(ᾳ Μηφύλης᾽ Ὀρ- 

σήνιον, εἰ χα! τίς διλ ἢ ν᾽ αὐτόθι πόλεων, ἔχεφα- 

γὴς χαὶ μεγάλη. δῆλοι 

τὰν τειχῶν, χαὶ ζφοι ἐμὲς τρχα οφρέπεις, »ἡ πο-- 

λυαγδρίων ον ὑψηλοῖς γώμαισι μηκωυνουϑύων τύξέξο- 

λοι" ἔγθαι χαὶ νεώς δεῖν Αϑέενας τ ρχαῖος, ἱδρυμϑμος 

γα τῆς ἀκρᾳς. στὸ Ὁ, ξαιδίων 6: λ)ήχονζο Ῥεάτου,ζοῖς 

Ι-ρίας ὁδοΐ ρα Κύρηῶν 0696, 

“1.5 » (ον «“ ͵ 

Ὗ εἰσιν «ὧτὴς οἱ “τε ϑεμελιίοι 

φυ 29 » μι λ 
εἰςσίουσι τῆς 

(ἴα παροι ἀἰτατα, πιδίξτατοτ ἃς ἰη(]α, Ιο ΄Κοροῦλαᾳ ΣΕ διεφθαρκθύη.δείκνν π  ς 

αυσάδηυ ΠΠὰ ποπλίης, οἰηέξα {ἀρ ]5 

νῃάήϊα:. Παπο δίῳ; αἰἴο πη πη πιοηῖο 

Ππαϊίτας ἐογαηταν, τοι! ρα! τ τῖθιι5 ὃζ 

σα πος Δ]Ὸ]5,Π0 ΓΔΪΠ 15 4841} Πλοο- 

πίθιυς. {Πτ: ρτοχίπα οἱν Μαγιαπιη1, 

Πτῦ ἴῃ εἰυξ Πασηὶ τοσοῖϊτι ἐμείγμο,]- 

Πλη 54 δορτοπὶ αἥηαίς (ντνοςδηι) αὰ- 

ἀτασοίπιο [ααϊο. Ευτίαμπι α Ἀξαῖς 

νοτγίας 1 ατἱπᾶ νίαπι οὔτις ΘσσυΓΓις 

αὐἀτείσοίπγαμη (Ἰλα 1 Υ ατία; δά 40α- 

ἀτασοίιπηῖι, Τίοτα αια: ἀϊοίτις Μαιῖο- 

πο. ἴα πδο αἰαπείαηε ογασαϊα Μαστίς 

Δητ φα Ππλι., ΠΟ ἢ ΔΟΠΠ.ς 1111)0- 

κάοησο οεἰοθταῖο ἴῃ ἔα] 15:η1Π χαρά 

{Π|Ὸ ποτα αογου (ἀθητξ οοΪ ΠΣ 

ἀϊσιπε γατίςϊ που! (ΟΠ τᾶ ταρια Αου!- 

σίῃος δ }8 «Πα  Ὠἰτιια λα. πον Τρ] 

Ρίσιπη,, ταοὶ δρυοκολάπηευ πορλΐ- 

παητ, ἰἀ  βοϊεατίη σο!απιηα ἰρησα. 

ΑΡΠοσορρίάο χχαιτι Ἔα! 15 αΠξὰ- 

θαι Τ τὰ πλειγορο!!ς Αδουίρίη: υᾶ 

ΔηΓΙ]υΪ5 το] ρουρα5 δαδίηϊ ποζξα εχ 

Απατούπαντῦς ργοίθενι εχ ἱπηργουῖ- 

(ὁ σεροχιητ. χαΐ νοῦο ΡοΙἘ ἐαπὶ οἰ 
ἐποιτε(προγἤίτος, τθσορεῖα ᾿λ Θδτ η!5, 

(χρείταϊἔγα σοματὶ Γεσιρογατα Ῥάτσγῖ- 

ΔΓ, ἀΡΓΙΠῚ Οἰ15, [Δ ΔῈ δάπαοίαι5 

οὔτοι, ἀπ ἰαογαπι ἐδοοτίτ; ἀἰτῖς ἀειο- 

πιοητο5 Πα 1Π Ροίτεγαπι ἐτπξζας ἐχ 60 

σαροῖοης, δοριπασεῆπιο ἃ ἔλοαις [τὰ- 
ἄϊο θοῇ οἰαγα νερς (ΠΠ1α, ποτὶ αρ- 

Ροίτα; δζ ἂρ θα ποη ἰοηρα Ιλσις 4πα- 

τοῦ ἰπσοταπη πιασηϊτα ἀπο, Παίς 

δὲ Ροτοηηίριις Ππιοητῖς. ΡΙοηιις, ἱπὶ- 

τηοηίᾳ ργοξιπαϊταιίς » νῦ Ρογπίθοησ. 

παῖς παπιοη σαοάάληι ργαίςης, ἴ- 

“γ, . .-» 7] 9.6 «ἷ 

Ο-, Ιασσα αὐτὴ ονοίζφ., λιμλψη πξάρρυτος, ζῶ χωεὶς 
5. “ » χὰ -“ 
ἐρυμκαΐος ποι τό καϊοικῆστη λέρρντοι ᾿ Οῖς πέλιμιασι 

"Ἢ Ἂ « ͵] ΄ο 

τὴς λίμλγῃς, ὁπόσοι τείχεσι γοώμϑρμοι. πλησίον δὲ τῆς 
» 74 Υ͂Σ Η λ - " “ 

Ιοσης Μαρουϊον όχι τῷ μυχῶ Τὶ αὑτῆς λίμψγης κά- 
͵ ͵ ΣΝ 

λϑρη. πεηαροικονζο, ςτιδίοις απέχουίᾳ Τὴν καλου- 
͵ ς " γ ο- δ ΠῚ να Ἵ ͵ “ΨΦΛλλυσολ 

μϑύων Ἐπα ὑδῶτων. Ἔσο δὲ Ῥεαπου παλιν Τὶ 
7 ς "Ὁ Ως ἢ Ἢ 

Λαΐνξωυ ὁδὸν ἰῶσιν. ἡ Βαΐζα μϑὺ πὸ ποιάχοντα ςα-- 
͵ ᾿ 4 ΝᾺ «ς ΄ 

δίων, Γιώρα. ὁ Ἔσο ποιαχοσίων,ἡ κα λουμϑμη Μα- 
ἥ » ἦν γ᾿ 3 

ἕμνη. ο» (αὐτὴ ὃ λέγεται γρηφήθλον Ἄρεως “πυέοϑαι 
ὌΠ ἘΞ “7 ΤΩΣ « ͵ 3“ «΄ 
Ὁ πῶρυ Ὁ Θ Ρ 6) 190 θοπος ἀὐτὸ οι πηλῆσιος ζευ,ως 

λ 7 

Φασι, τῶ “οθο. Διωδωνγαιοις μυϑολοορυμνϑίῳ ποτὲ 
] Ἕ Ἅτοῇ ) “᾿ ἡ σ9 ἢ ἣς 

μέοϑαι ΄σπλᾷζω οσον ἐκεῖ μδρ ὄχι δρυὸς ἱερφις κα- 
Ἵ σ ᾿ -“"3 τς ὑπ τος 

ϑεζονϑιύη αἴϑέςεροι δεασιῳδὲῖν ὀλέγεΐο" ποῖδοὶ ὃ Ὅς 
3. 5 Ω μι ἢ 3 εἰ 3: .»» 

Δροδαγισι ϑόπεμτη]ος ὀρνξ 5 ὃν ἀῤζὶ μδὺ σπίχϑν 3 
“ »: Ω ἢ ΤᾺΣ ᾿ 
Ελλώωυξςς δὲ δρυοχολεφκόήζω καλοῦσιν. ΧῚ χίονος 

Ἂ , Ἀ 5 » 

ξυλίνου φωνόκϑμος Ὁ ὐῷ' ἔδρα. πέῆαροι δὲ ἔχε 
“ “͵ ͵7 3 ͵ὔ -“» ᾽ 7 7] 

τοῖς εἰχοσι ςοι διοις ἀπέχου(α, τῆς εἰρηνϑρης πολεως 
, ] 3 ε 3 

Λίζα, μη ξ9πολις ᾿Αξοραγίνων, ζὼ παλωότερον ἔ-- 
σευ ͵ 2 3 Γ. 

τὶ Σ αξίνοι νύκτωρ ὄχις ρα! 4 σοαιες εἶχ πόλεως Α- 
Ο ͵ ἌΣ ζ ς “ Ξ ἢ Ὁ “ « ΜΝ νο 

30 μιύτερνης αΦυλφκίν οἰοφυσιν " οἱ σ᾽, Οὐ. πῆς ὠλω-- 

σεως πὐϑεσωθάϊες, αἰ πσοδείξα ϑύων εἰὔύθες Ῥεαϊ,. 

νων, πολλὰ πειραιϑεήϊες, ὡς οὐ οἷοί, τε ἡ(ὰν Ὥστο-- 

λδλαίῷ, ἱεροὶν δύῆχϑ, ὡς σφετεέξοιν ἔτι. πίω αὐτῶν 

γάω, ἐξαγίςοις ποιήζαντες τραῖς Ὅις καρπωί(ομέ- 

γοὺς αἰντζωὺ ὕςερον. στὸ δὲ ςαδίων ἐξδομιήκοντα Ῥεα- 

του ̓  Κοτυλία πόλις ἐχεφανὴς, κσϑὸς ὀρ κειμέ- 

γη" ἧς δεν οὐ πσδόσω λίμνη τεήερων πλέϑρονξ- 

γουᾳ πίω Ὁ οἰ σασιν » αὐλοῖς πλήρης γαμαΐζς 

σορρέονίος ἀεὶ. (δος. ὡς λέγεται. ἀξυοτος. ζ,ώ- 
᾿ . " “- - 2) " Ω ᾿ Ἔ “ τα 

Ρίυηφ γΙέζουϊα (λοτῦ μάθης ἀιι- 40 τίου ἔχουσαν Ὅι ϑεοοῥεσες, ἱερον τῆς Νίκης οἱ ἔχτ-- 

τιαηγᾶτ : ὃζ οἰτοπηαδα; σοτοηἱϑ οἰηἑΐο 
ποηλίης ργορίπααατα Πηιιητ, πδσσοί- 
(0545 (οτιᾶτ οἷμις ἰατίσας, ΠῚ σιιπιΠἴατα 
(λογα ροίΕ δἱθμηϊῆ γασυγγξιία (το τἴτα 
ἐλοϊῦτ, ᾿ς φαΐθας ἔα οἵδ, ἰη ραταᾷ οἷτς 
1η{π]Δῃ} σοί πη οηείθις. οα ἀϊαπηο- 
ττατη Παῦοῖ ἔογπηο σα! πη πασίητα ρο- 
ἀὔι, προ ρίας ιι4Π ροοΠῚ ΟΧ ἀαι5 6- 
ταϊηοῖ, ΓἘ4 0115 δὲ πὰς {Πὰς ΡΙογιη 4; 

χώεμοι νομίζουσι ΒΕ αἰϑεείρξαϊες κύκλῳ φεμμασι, 

τῷ μηδένου τῳ γα μοι πελαζᾷν , ἀξαῦν φυλάσ- 

σσέσιν, ὅτι μεὴ χερφὶς ἀισι διετησίοις,, τ οἷς ἱεροὶ ϑύε- 

σιν, ἃ γόμος, ἐχιξαινοίες τῆς εἰ αὐτῇ νησιδὸς, οἷς δ-- 

σιον. ἡ δὲ νῆσος ὅπ μῶν ὡςφαῦραν πεντήχονζο, ποδῶν 

τίου Ὡ οι μέξον ὑτὐβανέφηχε Ὁ, δ᾽ γα μοΐος, αὶ πλφον 

ἢ ποδιαγον ὕψος. ὀμίσρυΐζος σ᾽ 6πὴ, χαὶ «ἰξ νήχεται 
πολλα--: 



ἈΝ ΠΟ ΟΝ τον δὲ 
πολλαχῆ οδινοιοῦπος αὐτίω ὀῆλοτε κατ᾽ ὀηγοὺς τοπός 

τα πνδὐμαῦς. χλθη δέτις ο αὐτῇ φύεται βατόμω 

πυξϑσεμιφερὴς, χὰ ϑοίμγοι τινὲς ὦ μεγάλοι, ποράϊκα 

χρφῆον Ἄθορυ τοῖς ἀϑεατοις ὧν ἡ φύσις δδα, χαὶ 3αω-- 

μιατων συτεθεγὸς δόϊστερον. ἽἼ Ζὼ μϑὺ δὴ ποοοτίω 
οἴκησιν Α(οδαγίνες οὐ ζύτοις ἐρ9}} ποιήσοαοϑαι τοῖς 
τύποις, ὀξελοί(ανηες δ αὐτῶν Ὀκμέδικοις. εὐ)άζϑεν 

3 ὄρμω οἱ, τοῖς πε ὀῆλοις βαρξαροις ᾿ πϑύτων κα- 

λιςα Σικεδοὶς ὁμμοτερμισσιν ὥσιν, αἰ πῦρ Ὁ χώξφας ἘΝ 

πολέμοιων. Ὁ υ»ϑὺ οϑῶτον ἱεροὶ τίς ἐξηθοῦσαι γεότης, 

ΤΣ λύσρες ὀλίορι, χα Οἰτε ζύτησιν «(πσὸ ἢ“ γένα δύων ἀ- 
ποςαλέ ες, ἔθος ἐκ πληροιῶπες ξῤρχαϊον,ᾧ πολλοὺς 
βαρθαῤων τεκὸ Ἑλλδύων ἐχίςα και χεν(αμϑύως.ὁ- 

πότε γὸ εἰς ὄχλϑ πλῆϑος δχίδοσιν αἱ πιόλᾳς τἰσὶ λαί-- 

(οιεν, ὡε)ε μηχέτι ᾷς οἰκείας ϑοφας ἅπασιν 4) ἐχζοερ- 

χεῖς, ἢ καικωϑεῖσοι ἐροιγίαις μεζαᾳξολα)ς ἡ γὴ ασα- 

νίοις ζιυς εἰωϑύζᾷς καρποῖς ἀξηνείκεν," ζϑιόνδε τὶ παϑος 

“ὴο (ᾷς πολάς καΐζαοϑν, εἴτε ἀΐμεινον εἴτε γεῖφν, ΓΞ 

ναϊκζωυ Ἐχιφήσφε μειώσεως τῷ πλήθϑοις, ϑεῶν ὁτῳ δὴ 
“ 2 ͵ Ε λο 7 «“ 

καϑιερφιιύτες ἂν, ϑοφπων ἐτείοις “νας ἀξέπεμπον 0--.20 

γ ᾽ “ ] ᾽ λ « λ πλοῖς χοσμη(αγες ἐκ, τὴς σφετέρας" εἰ μϑὺ ΧΡ 

ἀὐωνδρίας ἡγίκης ἐκ, πολέμου ̓χαριφήφια ϑςοἷς Ἔστο-- 

διδοῖεν, σφ οϑύογϊες ἱερο, τὰ γομεζονϑυα,, ἀὐφήμοις 

οἰωνοῖς ζὰς Ὡστοικίας “αδοπεμπον)ες" εἰ 7 ὅχὶ μέωΐ-. 
ἥ 3 2 ΥΣ 

μίασι δου μονίοις ἀπαλλαγας αἰτούυϑυοι ἃ, κα εχόν-- 

τῶν σφας κακῶν, Ὁ π΄ Ραπλήσιον δρώντες, ἀὐξί γε 
3 3 -“-, ͵ὕ 3 

ἀρϑόνϑμοι, κὴ συγίνωμωνας «ἰξιοιώῶπες γένεα Οις ἀ.- 

πελαονουϑμοις.οἱ δὲ ἀπϑθιυαςαγες, ὡς οὐκέτι “ὃ πα-- 
7 “ π ΠΧ ͵ ς αἱ 

ζῳας γῆς μεζῳληψόνϑυοι »εἰ μὴ κτήσεων ἑτέραν τ' 

«ἰποοϑοζουϑύζω ἀὐζους͵ εἰΐτε πρὸς φιλίων,εἴτε οὐ πο- 

λέμῳ χρ αἰ ἰηϑειζ,, παϑίδα, ἐποιοιοῶπο ὃ πεϑεὸς ᾧ κα-- 

Ογοκκαᾳοϑεῖεν ἀπελαονόνϑυοι, συλλα μίαν ἀὐθις ὡς 
» Ν.5 " 

τὰ πολλὰ ἐδόκ4, χαὶ τοῦδ Ὁ αὐ, ϑοφπείνζευ δόξαν και.- 
-“» ᾽ Ω.-» 

Ὁρϑοιῦ (ς ξ:ποικίας. πότῳ δὴ τὼ γόμω χεωώκϑμοι ̓  
μ “᾿ ῷ 

ὸ 9 ᾿Ξ 3, 3 ͵] ΝΥΝ 

αὖτε ἢ Α(οριγίνων φϑ ; αὐϑοιιώπων ἀὐ)όγραῖσι χω- 
͵ 7Ζ δ ": “9 ἤ 9», "“ὔ 3 

δλων᾽ κΊείνάν γὸ σοθενα Ὑ οἰ ϑνων ἡξίοιωυ,α:)9ς “6Ὲ- 

νὸς ἔλαιον τῦτο τιϑένϑυοι" ϑεῶν ὁτουδὴ καϑιερω(αν-- 

Ἴες «ἰγιαυσῖοις οργας ς αὐδρωθενᾷς ποϊκίζρισι Όις 

παϊδοις εἶχ τῆς σφετέροις" οἱ ἴοις Σικελους ἀρ»ν- 
᾿Ν ὯΔ 6 “5 

τές τε τὸ φέρονϊες διετέλιοιωυ, ὙΔῚ Σ ἑαυτῶν ὅξέλι-. 
ς Ἅ1εἢ ΚΣ -“ ͵ὔ 3 

πον. ὡς δ᾽), ὡπαξ οὗτοι χῶξιλων ἀνῶν Ὁ πολέμιας ε-- 

κε τηίαν, ον ἀσφὀλέςξερου ἤδη ἡ οἱ λοιποὶ Αζο-- 
-“" ΗΜ ͵ Δα ΤΥ Τὰ Ὁ ς 3 ΞΖ 

Εαγίνες, οἱ δεονϑμοι γῆς, τῆς κΤ' σφας ἕκαςοι ἐπεχεί-- 
ζλ Υὐὰ εἶν ἵ, , ὩΣ Ο 7 “Σ ἌΣ 

69έωυ τοις ομκορ 9(6᾽ χἡ πόλος ἐκίι᾽ ὀνλας τὲ ὑιγας, χὴ ζθις 

μέ 26. δὲ οἰχουμϑύας, ᾿Ανεννώζς πὲ χαὶ Τ ελλη- 
Ν ,ὔ λ λ “ 7 Γ΄ ᾿»" 

γῴς, χὺ Φικολνέοες ζοις κσδ9ς τοῖς καλου βίοις Κορνί-- 

οἰφόρεσι, ὁ Ἴ ξπρίγος, παῤ οἷς ἔτι ὶ εἰς τόδε χγρό Κλοιίς βέσι, χ) 1 ἐοσραν 5) Πσρ οἱο ΕΤ Χ) Εἰς τὸ ἡ η0- 

το 

20 

1 
Βιυϊταης. Αἰΐας αἰϊο νομεῖς ΘΑ ΠῚ ἱπγρ6}- 
Ἰφηεῖθιιϑ. ἴῃ οα σταπηξ σι 4 ρίοιο- 
Ὠἷτ δυιοπηο (δμ τα οὶ Πτλ}]ς, ἃς ἀαταὶ 
αυϊἄαπη ΠΟ Πηασηἱ: ΓΟΣ ΠΠΡΓα σΔΡτιΠῚ 
ΘΟΓΙΙΠῚ 411 Πατιιγας ΟΟτοΠΊΡ Αἰ ΟΠτΠὶ 
ἱπηρογἰ (πητ, ἃς πα} ]1ο πλίγασα!ο ἱπές- 
τίοτ. Ἀδϑ ρείηνας (δάος5, ρυ!ῆς ἱπ4 6 
γπρτῖς, παρυ δ ἀϊοιηταγ Αδοτρὶ- 
ΠΕ65.]η4ς οχουτγξάο τῇ αἰος δαγθαζος, 
τι ργαοῖριςε σοπῆηος δίσι]ος ἰη ο{4- 
Ὀδητ, 6] οιπὶ οἷς σογότες ἄς ἀρτοτ 
ΡοΠΟΠΙΟηίΡιι5. Ρεϊπλῦ Ππίθιις ορτο 
οἸ τ δοτὰ χας 48 πππὅτιις Οχῖσια Πιιπγο- 
το, ἡ ιυστοη ἢ νἱξξιι 1 ἃ {π|5 ἐπα ΠᾺ 

Ραγοητίθιι5, πιοτὸ απτίαιο, 4 γοςς- 
Ρταπα (Οἰπλτι5 ἃ Πλα]τἰς τὰ (ατςοῖς Πα πη 
Βαγραγὶβ. ψιουίες επί πὶ ν ]σὶ πγ[τίτα- 
ἀο]Π δἰΐπια οἰαίτατο πἰΠγϊΠ ἘΧογοίσο 
Τοῦ, ΠοΟ δἰηλδτα ἀόπη οπληδ. {ππος- 
ΤΟΉτ Δ δδγῖ5 ἰητῶροτις Ια ταῦτα ἔττι- 

σ65 ργοξογγοτ ραυοίογος (οἴτο, ας αἰ 
τα ]]ς οἰιιίτατᾷ οσοιιραζοι σαἰαΠηΐτας, ἢ- 
τὸ θοηῦ ἤμα πγαίπὶ σοσοτος τλϊπαὶ 
ΤΕ ττἸη, ἄθο συ ρ α ἰλογᾶτος ηπᾶ- 
τα. ΠΟΙ Πἴ ΔΠΠι15 ρατογοῦ, οηλίττο- 
Ὀδταγπλὶς πΠτιιέξος οἰαῖς Πηϊδιις:ἢ ΠῚ 
ἱπππδτιτίς ἔο ἰοὶ ργοιιθῆτιι δας νἰξεοτία 
θα ]]ο τεροστατα σγατίας 115 ἀσογοηζ, 
ΡοΓαξε 9 φητο (ΟἸ ΘΠ Ρ. (ποτίς ,᾿ ἔλυξα 
ΟΠΊΪΠατίοπο ργοίθηιιδιες ἀδίτιγος πὶ 
οΟΙοη δ: Πη ἰγαῖα ΠιιΠΠὰ ρΙασατγότ, Η- 
πδα; ργαίοπτ πιαϊουῖ! ροίσεγεητ,θο- 
ἀεπιτηοο (Δοτγῖ5 ορείατί, ΠγΠ νο- 
ηἰᾶφ; Ρετέτας ἃ [π|5,Πτ05 ἀ ] σάτα πο- 
ςεἤπτας σοσετες, Π]Ὶ νογο, γε ροπας 

σατϊτα ΓΙ ραυγία, ΠΠῚ 4} ραγαγξι σις ἔς 
ΤΕΟΙροτοῖ, αυϊσαυίά τοΥΓαΓΠ ἀμηΐς α6- 

ααμηΠδηταπτρτατία, παρε θᾶτ νίος ρα- 
τεῖς:ογεαϊτ ας ο[Ἐ οἰδ ήοῆς ἀοῖ σαὶ ἀ- 
οσαθᾶτατ,δζ πρτὰ πα πηαπᾶίρε ρίρεγα- 

τε Πυϊαἰπηοάϊ σο!οηΐα5. ΕΧ εὸ ππογοτῇ 
4ποαᾳ; Αδοτῖρίπα χα, τορίοης πα 
ν 5 ἥογοητς, (πατοτῇ ΘΠ ΠῚ αοηπι,- 

πορατο Ποίοθᾶτ, γατὶ ξισίηιι5 16 οἵ ρτῖ- 
τα ΟΧΘογα 116) Πα ΠΆ ΠῚ οαΠρ 3 ίᾳοτα- 
τί νη ΪΠ15 ΔΠΠὶ ρατταῦιι5, πὸ 5 οἵ ρεϊηνῇ 
νΙΓΠο πη αἴατξ δι ρ Ποης, ΠΟ] οΙΟ5 ἢ11- 
{ετατ αἰΐο; χα δ σα] σιιπὶ το σοῖο ας 

40 ἔξεγεπῦ ἐοἐπἰτογιιητ, οχ 460 ραιτίαπα 
το χαογα. Νε γεγο Πὶ (Ὁ Π16] ραττοηὶ 
αἰἰχιιᾶ ἀστοτῇ εχ Ποί ἴσο αἀδρτὶ (πηξ, 
τατία5 [8 ὃς το αὶ Αθοτίρίπος ἀστο-, 
ΓᾺΠῚ ἱπορο5. ἀρ στοά! εθᾶτιγ πος α1- 
41 σστουΠλ]Π08: ὃ ργατογ 4]185 οἵπ- 
ταῖες οὐ! ἀογιτητ Πὰ5 αἰ Πῖισ 06; 
1πΠαδιτᾶτιγ, Ατοπληαῖος, ΓΕ ]επρη- 
(ες, ΕἸσαϊξίος ργορα πλῦτες (ογηϊσιι- 
ἴοβ; ας ΤἸθυττίποσβ, ἀρ αυος Ποήϊε- 



ΗΑ ΤῸ ΛΊΝΑ. ὁ Ὁ: 

νε »μεέξος ἢ “ὃ πόλεως ὀγομιαιζ!.)΄ Σικελιων" ὸ δὴν 

ὡπόώτων μκαλιςα ΤῊ πσϑοτοικοεύτων λυπηροὶ τοῖς 

ταηἀξρξιοςὶ ἱπίορτα αὐ αὐπγα (τ οχ- Σικελοῖς. ἀνία) ὃ οἱ ἐν τάτων ἢ! ὀραφορῶν τοῖς ἔϑνε- 
οἴταῦ; ΒΟΠα πὴ φ οττῖι Ἱπα]ς αα ο ἀἰεπὶ σιν ὅλοις πόλεμος, ὅσος συτθεὶς ἢ! ; πσξϑτερον γυομέ- 
ΔΙ πα }Π1 ἰῃ τοῦτα [τὰ]! Ιοπρο τἔρο- γων τ) ᾿ Ιναλίᾳ ἡ πσδοῦλϑαεν νοι πόῤῥω, χρόνῳ μη- 

Ῥεΐλίσος δά- Ϊ δ Ξ -» εἰαίρος αἀ- γοτγδ πο ραταγ, Τπτου ΠῚ ο]αίσοσί 4] χθγάμωοξ, ΕΝ Πελασγῶν τίνες ἢ δ  ἐεϑῖν - 

14 ΤΌ ΝΎΝΩΙ 
αὰς δ᾽ ουἿτο ρατς ντθὶς ἀϊοίταγ: προν]- 
ἴαύα αἰτᾷ Πἰτὶ πλάτη σεπίῷ ΠηαΡῚα ἰη[6- 

Παβαπτυάϑίουο». Ηἰς σδτεοαεγῃι5 

Α -- «“4.Ὁ.. ἡ παππρτου ἄλτατ ΠΟ ΠΆ Π ρατγίᾷ Ππααετο σοδέϊ!, Οτσίηος, Ξ ἘΡΥ̓͂Σ 
τοςορτ πηταῦ ΑΒου β πίραι5,ς οὔπηι- 
ῃϊδιςφ ορί δε] σοτοθαηι σιγὰ 51- 
εὐ]ος. πᾶς πλαηῖι ἃ δοτὶρίπαβ η (Ἐπ! 
{πάταπι ραττῷ δἀπηίοτας, ἔρο ἐοτταίς 
ΔΌΧΙΠ; ἐροταπηοη ἰά ργοριογσορηα- 
τ ἘΝ Ροτίτις Ελϑῖ οὐρά ουίη1: αιιᾶάο 
ὃς Ρεϊαίσοτῇ πατῖο ὐασα ἔστ, οτίυη- 
ἣ οχ Ρεϊοροππείο, αρίτατα ναυ]5οα- 
ΠΌι, (δ ἀ εὐγογίδιις πα χ ΠΊς; πιαμᾷ 

“δνα!δς σοιτῦ ἀσηνο πν ἤρετο, ΝΔηι 
ΡτΙπγῦ Παβίταττιτ ρα Ατρος (νι πᾶς 
νοςαηῇ Δοἰναϊς,οἰας Ιοςὶ ἰχτα πγ]- 
τογιπι ορπἰοηξ ηαἱρόηαατορο Ρο- 
Ἰαίσο {ογείτὶ φητίσυστις πος νοσαθε- 

1ππι.Πης ἔοιαπι ἰουὶς ε Νίοδε ΡΠο- 
τοηςο Παῖα [6 ΑἸπιπη; ημἃ ρυΙΠἸαΠῆ 

πγοττα! 1} ἔα] Πα ΠῚ σΟΙΊΡΙΕΧΕΙ5 
ΕἰΕΤυρίτοι, , νε Πα ἰσετατγίη ἔα 15, 586- 

Χία ρο Ἐ χτατε το πιοπιος ΡοΙοροη- 
ποίαπη, πισγαπογιητῖη Ης ΠΠ ΟΠ Δ Π, 
τᾶς πλυΐατο ποιλίης ἀἰέζααι ΤΠ Δ- 
Ἰατι. ἐπιςος αὐτςπ} οἷα οο]οηΐκ ἔπ6- 
ταπτ, ΔΟΠ σας, ΡΒ ες, δέ Ρεϊαίφιις, 

1 αὐ ὃς Νορταπὶ Π}|. νετο ἴπ 

Ἡ «πιοηίατη νθπτιπὴ οἵς, ρυ]Πς η4ς6 
φυΪτοῦίθιυις αγσαγὶς, Γορί ΟΠ ΠῚ 1Π ΓΕΚ5 
Ῥαττος απ! ἀιτητ,ρρο! ]αγας οχ {αἱ5 ἀπι- 
εἰρας, ΡΒιπιοτιάφιι, Δεμαίαηι, Ρ6- 
ἸαίσἸοτἄθηι. [Ὀ] σταῖς αυηηιια σιΠΠῈ 

οχορηίςπι, ξογιιηἷς ἀπ ρΠΠΠΠπη]5 δὶς 
τι, ἐτισητοσημς νουτίηγῖ5. ΤΠ ο- 
ἸΙα: σαπιρὶς : οἰγοῖτογ (εχτα τι ατατοπὶ 
σοϑβἰηάς (τοῖος ὃζ 1 εἰθσοβ Ἔσχρα]ο- 
ταῖν (41 πιιησ ΖΈτΟΙ! δὲ Τ Οοτί νο- 
σαθτυΓ} ΟΠ Πγη] 16 ΠΙ5 411 πλ τὶ Ρατ- 
ΤΠ σοοΪα;, ἀπιέξιι ΓΘ ΑΙ ΟἢΪ5 ργο- 
ϑματὶ οΡι ἘΠΕ ΠΕΣ δὲ ΟἸγηιεῃς Ο- 
φοαηὶ Π|14. Αἄὕτ ργοξιροταπι 4}}} (το- 
τἀπτροτίογιητ, ΑΠΠ Ογοϊδάμπι ἰπίμ]- 
ΤῸ ΠῚ ΘΟ ρατιητ Αἰ ποτ: ραῖς ΟἸγιη- 

Ροαῖχας ΟἿ σοῃτίριαπι Γορ᾽ ΟΠ οτη 
ποπηίης ΗοΠιοιίάοπι ἐδοογς 0] 4ο- 
ΠΛ] ΟΠ Πα Πγ:ραΓ5 1 Βοθουίδη, ΠλΙσ ΓΔ Ϊτ, 

ὃς ΡΠοοίἀξατηις ΕἸ Ροῦδαν : 411] τγα ῖ- 
οἰδῆτος ῃ ΑἸ Παπλφλαἶτα εἰγοα ΗΟ 

ΡΟΠταη. ΟσΟμραγθηῖ οοα ΠλαΓΙΠΠΊΔ, 
ν]οΙ Π 5,6 ᾿π{α]ὰ5 σα 1 αἰ 1ὰ5 ΠΟΠΠΕ]- 

15. τὰ Π0 Θοὴν θα’ Πης 1 οοθος νο- 

ραταγ, μἶχ Οταοῖς αὶ ἀπέξι Μα- 

ΟΑτὶς (Οὐαὶ ΠΙΠ ρειηγᾶ οὸ σΟ]οΠΐ δηλ 

καλου ϑύη Θεῆλλια, Τὶ ἑαυτῶν Δλὐαϊκαοδενες ο οκ- 

Λιπεῖν, σεεσοιχοι γίνου.) τοῖς ̓Α(οραγῆσι, χαὶ χϑινῆ μετ᾽ 

ἐχείνων ἐ πολέμιοιου τξος τὰς Σικελοιί. ἐδέξαντο δὲ 

ΙΟ ἀὐζις οἱ ̓ Αροριγύνες εἶ ἴσως κδρ καὶ καὶ τίω δ ὠφελη-- 

ϑησέαϑαι ἐλπίδι, ὡς σ) ἐγώ ὁ πτειλομαη» χαὶ χῃ τῷ συ: 

νος μάλικα. ἀὐὰ δὴ χα Ὁ ν΄ Πελασγῶν γέ- 

γος Ἑλλδοικχὸν, ἐκ Πελοποννήσου Ὁ Φεχαῖον. ἐχού- 

(τὸ ὃ ἢ τύχαυς δυςπότιμοις εἰς πολλὰ κμϑν χαὶ ὀιλα, 

μάλιςα σ᾽ εἰς τί πολύπλιανόν πε κ Οδοδενὸς τόπον 

βεξαιον οἴκησιν. τοῦτον κδὺ γΣ τόξὲὶ : ὦ κρλούκεε- 

γον γε ᾿Αχαϊχὸν Ἄρ)ϑϑ ὠκυᾷαν αὐτο ϑονεος ὄντες, ὡς 

οἱ πολλοὶ πόξὶ αὐτῶν λέορεσι. τίω δὲ ἐπωνυμίαν ξ. 

λαζον ἐξ πόρχῆς ζαύπτίω, δπὸ τῷ Πελασορύβα-- 
͵ “" γχς λ 2 ᾿ 

20 σιλεῶως. ἑκὼ δὲ ο Πελασηϑς ὧχν Δως, ὡς λέγεται, 

τ τῆς ΝΝιύζης σῷ Φορωνέως, ἡ εύτ γαναιπὶ νὴ“ 

τὴ μίσγεται δ Ζ δ τι δτῷ δ μιῦϑος ἔχά. ἕ ἐκτη δὲ ὕξερον 

με Πελοπονι "Ὡι οκλιπονες, εἰς αἰοὼ ὙΠ ἢ Αἷ- 

μονίαν, νεωῦ δὲ Θεβαλίαν ονομκα ζουϑέζωω “μκετϑρμέςη- 

(ον. ὑἡοριεῶτο δὲ τὴς στοικίας ᾿Αχαυὺς, χαὶ ᾧθιος, ἡ 

Πελα σ᾿χϑς.οἱ Λαρίοσης χαὶ [Πυσφδῶνος (οί. ἀφιχ9-- 

λϑροι σὴ εἰς πἰωὺ Αμωνίαν, ζους τε καζοιχοιώζας ον 

αὐτὴ ἢ βαυρθάροις ὀξελαύνοισι, χαὶ νόμων") το ἢ 

ΕΠ τοῦχῆ» τοῖς ἡγεμόσι ποιν(ατϊες ὁ ὁκ(φγύμωις ᾷ: 

30 λέει, Φοιώτιν, χαὶ ̓ Αγαήαν, καὶ Πελασγεώτιν. πεν- 12 

τε δὲ τς αὐτολι: μεα, ο οὖ αἷς ἐχὶ μήκχιςον 4..- 

τυχίας: ἡλαίαν, τὰ χράτιςα τα ὦ Θεῆολία πεδίων 

χαυρπούκᾶμοι, «ει ἰοὺ ἔκστίου ἤυεαν, δξελαύγονται 

Θεῆῤλίας αὑτοῦ τε Καρήτων χαὶ Λελέγων, οἵ γιοῦ 

Αἰτωλοὶ καὶ Λοκροὶ κι λϑιαῦται χαὶ συχνῶν Φίλων 

ΤΜ κξὶ Ἐς ὧν Παρναοσὸν οἰκοιούτων οὐορυμϑύου πεῖς 

πολεμίων Δέυκαλίωνος τὸ “ Προικηϑέως »μυΐξὸς δὲ 

Κλυμῆμνς τῇ πῆς Ωκεανού. σκεδα οϑέγτες δὲ χτὶ πἰὼ 

φυγάς, οἱ μϑὺ,εἰς ̓ Κρτξιυ ἀπῆλθον" οἱ δὲ βρ κυ 
ΝΑ ΝᾺ , 

40 κλιάδων νήσων τίνας κατερρν' οἱ δὲ, ξε᾽ Ολυμπον 

τε "ὦ τ ΟΡ; τίω καλουνϑύζω 'Ες ὧτιν ὠκη(αν" 

ὀλλοι δὲ εἰς πε Βοιωτίαν χ᾽ Φωκίδα, γοὶ Εὐζοιαν διεχο-- 

μἰαϑη(αν" οἱ σγ, εἰς πἰωὺ ᾿Ασίαν πϑραμολείϊοςγὲ «ὐξι τ 

ἝἙλληςπονζον τἴϑαλίν πολλά γωφία κατέλον, κ᾿ δ 

χειυϑύων αὐτῇ γήσων ϑιλας τε συγφαξ ,χσὴ τί 

γέ ὅ καλου κδρέο ̓λιέσξεϊ ,λὐαρθέντες τοῖς οκ τῆς 

Ἑλλαδὸς φξελλοῖσι πίω ορφτίων Ὡ ποιχίαν εἰς αὐ-- 

τί 



ἈΝ ῸΣ ἘἸΟΜΕΙ Ὑ 8 ῖξ 
τὶν, ασρνζος Μάκαρος Φ Κριασίς" Ὁ ἢ πλφον αὐόις ἀεάαςεθδητ (ο πλαχίπγα δου ἢ) Ρϑτς 
μέρος δζρὶ “ὃ μεσογείν Τα πόνϑμοι σοὺς τὸς ἐν Δὼ- Ρεῖ Ιοσα πηεάϊτογγαηςα (δ σοπτυ τα 

᾿ ᾿ ἜΣ πο ΩΣ ςορπαῖος πος Ποάοπαος,Πος ντί8- 
δῶνη καϊροικϑνζας σφῶν συτ{εγῴς, οἷς σσοίεις ἡξίῳ ὄχτ- Η ᾿ 

τς σῷ ὅν ἯΔΣ ΟΥΟΚ ΠΕΡΊ ἔα ρυταίσας Ὀ6]10 ἀσστθα!: 
͵ γ δι ἐς “ Ι ͵ ἥ ὩΣ 

Φερήν πολέμων ὡς ἵεροις, γόνον κδὺ τίνα, συμιμιεξ 9) ἰδίας πηασιίογαης ἴλτ Ισπσο τοπηρο- 
εἰντόϑι διέπειν αν' ἐπεὶ ὃ λυσηρϑὶ ογτες οὐΐοις ηοϑα--ὀ το. ἀεἰπάς ρο[ημαπὶ (ξηϊογαηζ ἃ ἐς 
νογζ, ἐχ ἰχϑυῆς ὥσης ὥπθυζῷς δέφῳ γῆς, ἐκλεί. δταθαγὶ σετοτος, αι ζογγὰ οπληίδιις 
ὙδΊγα χώραν γενσμῷπ πο μηρ ιν υο ς νειν αἰθη αϊ5 πο {πβίσοτες., γα! ]πθγαης 

ΘΠ ΓΟσ ΟΠ ΠῚ, ΟΓΔΘΌ]Ο ΠΊΟΏΙΓ Π4111-- 
3 ,ὔ ἌΝ: δὲ. .5 ,Ὰ ͵ Ὁ Ω 
Ιταλιαν," ποτε ΣΣ ἀτορνία ἐλε γε καζασκάσασα με- σατο ἰῃ [τα] λπλ., πα: ταπο ἀἰςοθατιῦ 
γοι ἢ ναῦς πολλας, καῇραιοιοῦται Τ' Ἰόνιον, σουδζω μϑὺ ϑατυτηία. ταὶ Ραγαῖα οἰδῆς τηαγο ἴο- 
ποιένϑρυοι Ἢ ἐτίιςα “ὁ ̓ Ιταλίας ἁψααζ χωείων' αἰ αῦὸ 19. Πίαπιτγαιοίππε, σαρίφητος ογαπῃ [τὰ- 

ἢ) νοϊίῳ πνδὐμαΐζος κὸ ἀγνοίας Ξ τύπτων μετέωροι οὐγε- Ἰΐα ΠΡ] ρτοχἰ πιᾶ ρος ΒΕΙΟ: (ςὰ βλη- 
; Ῥ ὙΠ ΚΛΜ πο ποι ἢ Ξχ: ͵ τὸ φυττο, ὃ Ισσογιηι ἱσηατὶ, ργοιοέξὶ 

ἐϑεντες, ὁ τοῦς ἐν τὸ [Πα δὸυ φομζῦ ορμεισοί ὅρμοι Ιοηρίις, ἀρρἰἰσποτιιητ δα νπιπιε Ρα- 
ἽΣ πινῆτι καιλερδύῳ, ναῦς νϑὺ το (αὐ τη καζολεί. ἀϊοϊειίς ποχηίης 5 Ρἰποισιπι, ἰδίχαθ 

Ν δ τῇ 
ποισιρὸ 1 ὕκιςα δγευαυϑρμον ταλαγπωρῷν ὅχ λον,φυ- ὨΔΙΟΒΤΟΙΖυοτπης ὅς ταγθαπῃ ἰαθοσῖ- 

πον. 3. 9 λ ἰ, δ οἱ 3) ΜΝ Χ » ἰού ΥΡ ΒΞ 

δακζὼ ἐπ᾿ ἀΐθις καζωςήσαιες, ὡς ἐχοιεν, Εἰ μι Ὡρο- δας ἔογοπαϊς ἘΡΑΠΘΤΟ ὁ πολ ς τας 
͵ ἌΝ ἥ πε κπὶ Παάϊοςνετοβιρίαπι παροτγεης γος ΠῸΠ 

δφίη σφίσι τὰ ποραίματα καζαφυγῶω. καὶ οἱ κῦμ ἘΠΟΊΕΙΣ ΤΩΣ ΩΝ 
Χ᾿ Ἵ ἘΠ ΕΙΣ, (- Ὧν τς Ἢ ; {ποςεάετγδε οχ ἰςῃτδτία εἰ οο]οςο πΠια- 

αἰ “τομείναγϊες ἰώ ζύτῳ ο χώέξκῳ, ἰφχος ᾿ φραΐοπε- πδητῖος, σαί ἔγα οἰχογας πη ι15, Πα- 
͵ “Ἦν λ » Υ [2 ) ᾽ " . Β ἜΝ Α ς 

δὼ αἰξεξλλονϑιοι, “ὲ γαυσιν εἰςχομμισειγες ζᾷς εἰςτ' ἰδ. ἱπηρογζαητος πθοςἤασια νἱέτη!; ὃ 
7 3 7) σλ ἡ δ καῇ το - Ν ἧ -. 

βίον ἀὐποῦίας, Κξ κε γνώμδων ἐδύκά οὐϊδῖς χωρῷν ΟἰιΠ1 οἷς ΟΧ νοῖο σράογοητ οιηηΐα. οΟ 
; ΣΟ τ ἢ ν᾿ ὡὐν,ῳ, ἀἰάογαηςντεῦοπι σοσηοπηίηοθπι οἰξίο 

"ὰ ρα] καὶ πολιν εκ (αν οὐκονυμον μα 10 ἼΩΣ Ὁ ἷ 
, κζο, ᾿ ᾳ Ἂν ΠΝ Ὀ Ε΄ Πγ!ηἰς: ρτοίρογας; ρτα σι Πέθι5 ΕΠ 

ποζαμο . ἀυτύχησαν ΤΕ ΡΣ Ὑπεετ' ἰονιον ἤὴ Ππατη δοοοϊ τας νῇ] ἔοττιπα, ὅζ 418 
(ων ϑ ἐν Ἐὴ τὰ οὐ . 

κοιώτων, δου λοίοσοχρ αἴριοῦτες αν 5.8.4 πολλϑ, χ) δέχα-- ὠ οι πηατὶς ἱπιροτῖο , Πεἰρίιος ἀθσ 
» λὼ 

ὧς εἰς Δελφοις Δύ)9ν “- θεῷ χαὶ ἀπὸ ὁ θα λάσ-  «ἰδοίηγαβ οΧ Πηλγ τη }5 ΡΓΟΠ ΠτθΡιι5, 
9 δ ΑΝ δ ΣΤ ἢ «“ {ητ14 411 οἰτπταϑ5 τΛΑσΉΙβ αΚ5 ΠΑ 

σης ὠωφελέων εἰκῇ τίνες ϑιλοι,λαμιχσδοταζας. ὑςε- " ᾿ τ ννΝ οδνΝ 
φελῴων, ΘΔ ρον Ῥοϊξεαταπηθη Πιάρῃ!5 ΟΟρΙ 5 νἱοἶπο-, 

͵ ἣ ἤ λω» “ Ἵ 

Εὐνλδρτοι μέγα, , χίειῖ {ΠΕ ΚΟΡΘΚΟΣΩΝ, βαρξα- ται δαγθαγογιιπὶ φἠποηταπείδις, ἀο- 
ρων ἔχιςραϊ υσάντων ἀὐθις, ἐξέλιπον τίω πολιν" οἱ (ογιοταης νεδοπι; δατθατί νεῖο τὰπ- 

δὲ βρυρξαρφοι μ᾿ χρόνον Δλὐέφη( αν (ασὸ Ῥωμαίων. ἀεπτα Ἀοπιδηίβ ἀο] οι ἔπητ, ἀγα ἰτᾶ 
καὶ Ὁ μϑὲ εν 5, Σπινῆτι καζολάφϑεν ϑμος ϑ Πε- δρίπα το ογαπι ΡοΪαίρογιπη ρέμα 

ΝΑ Πρ βε ΑΗ ν , , Ἰῃτοτῖῖς. Αὐ ΠΠ1 αυΐ πηςἀϊτεύγαποα ρο- 
λαισγών ὅτως ἐφ )οιρν. οἱ δὲ ὯΔ {ο. ὁ με(ογείᾳ ῥαπό- εἰεγαπτ, {πρεγατὶς [τα] τα πγοῃείδ. ρεῖ- 

ἡ ὀρφνζεὺ Ὁ ᾿Ιταλίας αἰ χόρθθιλο ἰς πίω 26). : σας, 
βδνοι, πίω οράνζευ  Ιταλίας α χορούλογτες , Εἰς 20 πεπογιης ῃ ν αδγιαπι Αουρίαῖθας 

Ὀκμζεικῶν ὠφικνοιούποι χώραν, τυ] ὁμιορφιούτων Α- Ἐβπίπιπαπι. παδίταδαητ ταης Ν᾽ πβοτὶ 
“ Δ ΑΝ 2 ὯΝ 3 ,ὔ ἤν ἡ, ΐ ᾿ ᾿ ᾿ 

(υριγισι-πολλὰ δὲ ἢ διλα τὴς ἰταλίας γωφία ῴκϑεωυ δ αἰϊος τλθϊτος ἰτα]ϊας ἌΡΤΟΝ, ἜΓΆτ 
ἐᾷ σοῇϑβ ΟἸΠΠγ ΡΥ ΠγΪ5 δητί μα ὃζ ἀτη- ε᾽ ΤΕ ΟΣ δὴ . “ἡ ἼΩΝ 

εϑνος οὐ τοις πτυ με-- ἘΝ ἌΞΟΝΙ : ὶ 
κ δὰ Θεικοί, χα αὐ χι άμῷ "ἢ ἐπ Ὦ ̓ ἀνῇ, Ρΐα. ἰρίτυν ἰπϊτιο Ρο]αίσ! οσοαραγαης 

2’ ΤΕ ΚΕ ΕΣΙΌΝ: το, σά κατ᾿ ΘῈ χαΦ ἐχραπομ φργοβίῃ αυΐθιι5 ρΓΙΠΊΠῚ Τοηίςάετᾶι; 
οἱ Πελασορὶ “ χωφλων,Εν)οο ὁ πότον ἱδρυσανίο,ὼ Ῥοτίτὶ αυδυίάαηι Ν᾽ πη γογιπι ορρί- 

“πολισμάτια Ἔ Ὀμξεκκῶν κα]ελαθοντὸ τίνα. στουδ- ἀα]!ς : (ςἀ συπὶ ἀἀιογίας οος σοηπο- 

, ΡΞ ΖΝ ͵ ͵ οο ἈΠΠοτ ̓πσδϑ Ἔχογοίῖζιισ, τογγίτὶ Ποίξπα 
δόντος δὲ ἐπ αὐθις μεγάλου ςρωτοῦ, δείσοιγ)ες ζ΄ πο- ὍΠῈῚ ; ἐπ τι τας 

τυυ]τιτπάϊπς, σοητα]ογαητίς ἴῃ τοσίο- 
ς ἃ ΄“ 7 λ᾽ ͵ 2 7 ͵ 

“μῶν ο πλληλος εἷς τω ̓ΑΘοραγίνων αππιδήϊες δες ποπὶ ΔΑ οτΙσ Πα}. 11 ἀεδοτειογαης 
ν ἑ ΕῚ -“ ς, » . Ψ 

πον.) “χ) οἱ μϑὺ ̓Α(οσαγῖνες στε πολέμκίοις ἐδιχα)οεον οος νῖ Ποίτος δο]]ο ρεγίςηαϊ, Δ πο Χ 

εὐὕθις πσξοςφέρεοϑαι καὶ σεουηείαν οὐκ; Τὰν ἐγίςα 40 ς Ρτοχίπιὶς ΤΡ ραν 

͵ Ξας ὑ τας Ἰ  τὐτὰ ἱ ἱ ἐος απίπιο. ᾿εἸαίσι ν6- 
χώδλων ὩιΙατάχοις, ὡς “ξαγναςήσον)ες εἰδοις" οἱδὲ {πεῖ ἀε!εηαὶ ἐο ΒινῸ 

Ἂ ͵ Ὑμ ἢ Ρ. ἡ, πὶ Το, αὶ τὰην ἔοτις ἔογίιηα οἰζοα (ὰ- 

ππρλώθονι τυ[χόμοισι: πε μον ἡ ῷ Ἂ εἰϊαπι ΑΒοσϊρίπαπη νγροπι ργοροίαΞ 

δαίμονα τἶξὰ Κοτύλξω πόλι ν᾿ Αβοδαγίνων αὐλισεί-- Ἔοτωπι ἰασυπι ἐξατίμα μαδεδαης, ροίε- 

ϑυοι,πλησῖον “Ὁ ἱερϑις λίμνης ὡς τω πε νησίδα, 7 οὐ αυδπὶ οστοπηρίαιὶ μης Πυϊταητοηι ἱπ 

αὐτῇ ᾿αιοιδονα υϑώζω καπεαϑον, χαὶ ρα Εἰ α1- οο ἱπ{]πὶ; ὅζ εχ ΠΑΡΕ15 05 1η ἃ- 

: στὶς ἱπτογο ρογαητ, ΔΙ ποτα πί ἀρροὶς- 

Μάνιον ΣΑΣ μΣ οἰπδὴς ; ΠΝ Ἰατίο ΟΠ Οἱ 5 το! οη 5 ̓ ιοπηῖπῖι νΟἴδε 

χρξιων ονομιοιγτελθο ἐχήν σφίσι Ὁ )κοσφϑπιον υπες. ἀϊάοτθς ποι ἰατα παδοῖο (ααπα οἕᾶς 
Β΄ 

»᾿ 

Ἵ ΑΥ̓͂ 7 “ γ7 7) σον 

14. χμαλωτων, οἷς ἐκ τ ἀγρῶν ἔλαθον, "κου Ὁ Ὁ ὄχι- 



τό ῬΙΟΝΝ ΘῚ 

αὐΐπην, παπὶ ἀραιὰ Ποάοπαιη το - 

ταπὶ εἰς τοροπίαπη, πο [.. Μίαπλλιι5 

νἱτποη οδίσαχας αἷτ (6 ν] ἀ{Π| πίη τοπλ- 

ῬΙο Ιἰο!ς Διί 15 ΠΠτοτὶ5 ἰῃ σα] ρτιιπὶ 

ουἀαπιίροτγατο τροάϊ, Πς παθοθατ: 

Ῥοετρίτα ψυστγοητος δισυ απ δαϊαγηϊα 

τατα, Αἴχυς ΑΒοτρι πάσηι (οιγίςη, 

νδὶ (δ ἰπίυ]α νςέξας. (ες ΠΥΠΠῚ ἀςοῖ- 

τπλδο ΟἸαγίο τγαπίπλίετῖς ΡΠ ΡΟ; Ατ- 

ας Ιου σαρίτα, δέ τί πϊτεῖτο [απ ϊηα 

Ραττῖ. Αἀιοηιᾶτιθας αὐτοηῖ ουΠὶ Πγα- 

ΘΟ ΟΧΟΓΟΙΓΙΙ Αθοτισίηΐδιις οσοαγτς 

Ῥεϊαίρι οαπὶ οἰδα ΓΑΠγῖ5 [ΠΟΙ 105 ΔΟ 

{πρρ!ῖςο5: ἘΧροίτίσις {5 σας, 

οὔαητντ οὶ ρίδηταῦ [ἢ Δ] Οἰ41 δὲ 

Ῥάττο Πα (δἤϊιπι, ὨΘΖυη]πΔη1 σύδιι6 5 

ἐρῆς ξυταῖ: δ. ἱπτογργοῖατῖ οὐ υ ΠῚ, 

ἁὐπητίο δά δα ]οσαίοϊα ἀεογαπὶ πχοηΐ- 

τὰ ἀοἰαῖος. Η!ἰς διά ϊτῖς αἤθηίοεις δ- 

οτίρηο5,η υοὐ ἔεἤ!ς Ὀε]]ο δίσαϊο ρία- 

τογοῖ τγαςαίοοίετας σοηξγα ἱπίςῃίος 

ΠΡῚ Βαγθαγοσβ τα Ὲε οἰΠΠ} Ρεϊαίριςα- 

ἄιις ἔοτίαηε, δ Ρατίθι ΔΘΤΟΓΙΠῚ {πο- 

τ ΠῚ οἷς αΠΠσηᾶτ οἰτοα (ἀοτιηι ἰΔΟ 1; 

Πποτγυπη ρἰοτασας ογλῃῦ ΡΑἰυ  τία, αἰ- 

ἐξα παηο ρτιίοο Ἰησια πιοῦο ν οἰ Δ. 
4οἰοῦδητ επίπι ρυίοι σγατοὶ Πουλίηϊ- 

δὺς ἀνοςα]!Ἰῃοϊρι πε σ5 Ργ ροηοΥα 

Δ] ου (ογίρταπι νπὸ οπαγαέξο- 

ΟἌα, ἰς ογας ΠΠ}}15 Γ᾽ ἀρεῖ, δή τεέϊζαπὶ 

Πἰποαπι ἀπαθος ΘΟ οἷς αἥἠα τα, ντ 

Ἑελένη Ἑαναξ,, Ἐοῖκος; Ἐσνήρ. δὲ τλ}- 

τὰ Ππλῖϊα. ΗΠ ουππὶ ἀοίμάς θοπα ραΐϑ, 

οὔ ΔεΓ ρ11 ἀρτὶ οπτπίδιις ποῇ {{8|- 

σεζεης, ἈΒοτὶρί ίρα5 ἴῃ οχρεαϊτῖο- 

τοῦ δάίοἰτῖς.. δο]]ο Ν᾽ πιῦτος ἀρσίο- 
αἴτια, ὃς νγθαπη σογι Πογοπίοηι ἃς 

σπαρηδπὶ (οϊο 61 τεροησίηο ἰπ- 

συγ σαρίμητ: ἃ ΠΊΟΧ ρΓῸ ἀἴος δε!- 

1 σοητγα ποίξοπιν ἢ πηι, αοά ὅς (8- 

τὶς πιυπίτα ἐἤοι, ὃς ἀρτί οἰτοιπηηιια- 

4υς Παδοτοι αριιηι Ραίσιι5. Δα ηυο- 

4π6 ἰοςα πγτα ἴῃ Ῥοτοίζατεπι {πᾶτὰ 

τεάοροτγαπτ, ὃς Αδοτγὶρ!πιθὰς σοητγα 

δίσιΐος ργοιηρταπη ας βαείον, ρτα [Ἐἰ- 

τεταπε οροίαπι, ἄοποο Θος5 οἰςσεγιης 
{π|ς (δάϊδιις. ἴῃ Ηἰβ πγλαϊτα ορρία ρατ- 

εἶπ ἀπτς αὖ ποίερις ᾿λαθίτατα ., ρατ- 

εἰπιγεεοζς α (ς σοπάϊτα, το που ητίπ- 

ἀϊοϊ σεητος ἰοοῖα ΡεΪαίρὶ δὲ Αδοτῖ- 

σίποσ: Εχ υίδας ἔπη ας ἀϊξξαπι 

ἌργΠαςο (οςσα]ο, Ριᾳ, δαταγηΐα, Α1- 

ἤππι, δὲ αυα 8 αἰϊὰ, θα: ροΐξα Ἵ γι- 

το πὶς οσοπρατα της. Ἑαἰογη. νοΓῸ 
ὃζ Ἑαίσεπίιηι ετἰδηλ πηθο τεπηροῦα ἃ 
ἘἈοπιαηὶς πιαδίτατα, ρατιας χιαίάαπι 
(οἴ π1}}145 (οτααηι Ροϊφίριοἱ σεπεσίς, 
οαπιϊρία αὰος; οἰΐηι δἰσαϊογιῃ ἔας- 

ΤΠ τα ΟΝ Α Ὁ ς, 

λαῶον. ὁ» οΨ᾽ Δωδῶνη “λυόνϑρος αὐζις δεουσμὸς, 

ὃν φησι Λάύκιος Μά μμος ὀϑὴρούκ ἄσημως αὐτὸς ἰ-- 

δεῖν ἔχτ τίνος ἢ" ον ἫΝ τερϑυ4 τῷ Διὸς κειυϑύων πθι- 

πόδων, »φαμιμασιν φρχαλοις εἰκεγαροιγμμένον οωδὶ 

εἶχε" Σ τείγγέϊε μαιόνϑνοι Σικελῶν ΄ Σατορνίαν “ 
αν, Ἢσγ ᾿Α(οραγενέων χοτύλζωυ, νᾶσος ὀχεῖται" Ὡς: 

Οἷς δϑαμιηθείες »δεκα τίω ἀκπέμψαῖε Φοίζῳ, “ 

Καὶ χεῷόνας Κρονίδη,ὼ ῷ παι πεμπέϊεφῶτα. ““ 

᾿ελϑοῦσι ὃ τοῖς Α(οραγίσι στεὼ πολλῇ φραϊζιᾷ,, ἱκετη-: 

το δίας οἱ Πελασορὶ τυ σ]είνοντες, ὁμώσε γωροῦσιν δμο-- 

πλοι,φροιζονϊές πεζὰς ἑαυ ῦ Ἰὐχας,ὶ δεοόρϑυοι τθος 

φιλίαν δεξααῖ, σῷας συνοίκους, λυπηρῶς ἐσουϑυδς" 

ἐπεὶ ὁ Ὁ δου μόγιον αἰὐζες εἰς πίω δὲ μόνζω ἀ! Τ χω- 

ραν ὀϊξηγούκϑριοι ῶ Ἄϑγιον. τοῖς δὲ Α(οῤαγίσι ζμτα 

πυϑονϑροις ἐδύχει πτείθεοϑαι τω ϑεοχσοθπίῳ, χὰ Ἅφα-- 

(ᾧ συμμαχίαν Ἑλλξοικζωὼ χτ' ́ ΔΙᾳφόρων σφίσι 

βαρξαῤων, πονέμϑροι τῶ πτὸς Οις Σικελοις ἘΝ 

λέμω. απένδοντα! γε δὴ “τσοϑς τὸς Πελασορις,ὼ δι-- 

δόασιν ἀὐζὶς χώφία τὴς ἑαυτῶν δ ποδαισανϑρυοι, (οὶ 

20 αὖθι πίω ἱεραὺ λίμγζω, οΨ οἷς ζῶ τὰ “πολλὰ, ἑλωδ, Ἧ 

νεῦ Γαλτν ΞΡ χαῦοὶ ὦ ὀζελέκτου ῴφπον, Φέλια ονο--: 

μοίζε.. σζεύγϑες γὸ δὼ τοῖς αρχάοις “Ἑλλησιν,ὡς πὰ 

πολλὰ, παρ οίθαεναι Ὑ ὀνομζν, ὁπόσων αἱ Φ χαὶ πὸ 

φωνηέντων ἐγίνογΐο, Ἔ οὐ συλλαξ ὼ ἑνὶ φοιγείῳ γεα- 

φορδμζωυ.τῦτο σῇ, ὦ ὡς πῆρ γάμιμα διεὶς ἐλ μίαν 

ὀρϑέὼ ὀχιζάυγνύνϑρυον Ξ  πλαγίως,ὡς Ἐελένη, χαὶ 

Ἐαγα, ὸ Ἐοΐκος, Ἑανηρ,ρὸ “πολλὰ ζιαῦτα. ἔπάτα 

μοϊφοὶ τίς αὑτῶν Οὔ ἐλειχίφη ὡς γὴ πᾶσιν Οέκ «- 

πεγθη, πείσαγ)ες τὸς ᾿Α(οριγῖνας σεενείφοιαζ σφί- 

20 σι τῆς διεξόδου, φραΐ ἀυοισιν ἔχὶ τὸς Ὀμζειχοις, ὦ 

πῦλιν αὐτῶν 4 δαίμονα, χαὶ μεγαλξω ἀφνω πσϑϑ9ς- 

πεσονες αἱροῦσι Κρότωνα" (τη φρϑυδίῳ  ὄχε- 

πειχίσμκαϊι χτὶ Τ Ὀμέρ,κῶν ̓ χεωνϑυοι,καπεσκάσα- 

σμκένη πε ὡς ἔρυμα: {1) πολέμου Ὀπογρώντως καὶ 
͵ὕ 2 ͵ Ἃ ͵ὕ », λ ᾽ 

χώραν εηθύσῃ πίω πέειξ ἀὔξοτον. πολλεΐν δὲ ὦ δν- 

λων ἐχεατη(αν χωείων τοῖς πε ᾿Αξοραγῖσι Τ κῦδος 

«ὅς Σικελοῖς πολέμων ἔτι στευεςῶτα “πολλὴ πσϑοϑυ- 

μία στεω διέφερον, ἕως δξηλαί(αν ἀὐζες ἐκ ὁ σφέέ- 

ράδ."ὦ πολάς πολλαξ, Ὡς αϑὺ οἰκουμϑώας ὦ ασϑϑτε- 

40 ρον ᾿ πρὸ Σικελῶν, ς δὲ ἀὐοὶκαζασκάυασαΐες, 

ᾧχριωυ οἱ ΠΓελασορὶ κοινὴ μα; ἢ, ̓ Α(ζοριγίνων,ὧν ἐεὶν 

ἡ τε Καιρητθμών πῦλις »Αγυλλα Ἀ, πύτε καλουμέ- 

μ, ὺ Πίσα, ὃ Σατορνία, ὁ Λλσιον,ὶὸ ὀγα! νὲς, αξ 

ρπο Ἔῦναὶ “πα Τυρράσων ἀφηρέθνῷ. Φολέσιον δὲ 

ἡ) Φασκένιον, ετί "ἡ εἰς ἐμὲ ἡφ' οἰχούμϑιυαι “τεσ 'Ῥω-- 

μαίων, μικρὰ ἀηα Ὡι|ασωζσαι ζωπυξρᾳ τὸ Πε- 
λασγιχοῦ Ἄύους,, Σικελῶν αὐ αβηθυσοι πσόϑτε- 

ὅ9). ον 



φ 

ἌΝΝΑ Φ- ΠΟΙ Ν.: 

δϑν. ον ύταις διέμεινε πολλὰ Ὑ ξρχαίων διαγτη-- 
“χ Ἢ δε ͵ 5. τα ἴω ᾽ ν ͵ 

"οἷς Ὁ Ἑλλζυιχϑν ποτ᾽ ἐγεηίατο, ὄχι μήκιςον 

φόνον, ὅτε οπλων πολεμμφηδάων κόσμος : ὡ- 

ασιδὲς ̓ ἈΑρρρλιχαὴ κὰ δὸοοίζο,. καὶ ὁπότε πολέμου Ξὸ- 

χοϑες, ἢ" ζυς ὁχτονᾷς ἀμιεἰυόυϑμοι, φρατον αἷρ τυ 

ὅρων Ῥσποςελλοιεν, ἱεροί τίνες ὀρώρες ἀροσίλοι σὴ ἢ: 
2 »] ͵ φὩ ε "» ς λ 

ϑηλὼν ἰοντες ασονδο φόροι" ““ τε ἱερῶν αἱ καζασκά αι 

Ὁ ζῷ ἕδη τὴν ϑεῶν, ἀγιασχκοί πε χαὶ θυσίαι, ἡ πολ-- 

λα ζοιαῦτα ἕτερᾳ. πϑύτων δὲ πἰξιφανέςαϊζον μ»»- 

μεῖον τῆς ον Ἄργέ ποῖε οἰκήσεως “ἥν δ. ϑοίπτων ἐ--τὸ 

χείνων οἱ τὰς Σικελοῖς ἐξηλαίαν, ὁ ὃ Ἥρας γεὼς ον 

Φόλεείῳ καϊεσκά ασχκένος ὡς ον Ἄργα' ἔνθα, τὴν 

θυηπολιῶν ὁ ἴρφπος ὅμοιος ζεῶ, χαὶ γιωαϊκες ἱεραὶ ὃ-- 

φαπάζεσαι Ὁ πέυϑμος, ἢ πε λεοουϑύη χφυηφόρος, ἐἰ- 

γνὴ γάμον παῖς καΐζαρχουϑύη ΤῊ ϑυ μόνε, χοροί πε 
᾿; παρϑενων ὑμνεσῶν τἰιὺ θοὸν δας παπτείοις. κοαϊέοον 

δὲ ἄνα, χαὶ ὅτοι τυ καλουλϑύων Καμπϑρὼν, ζό- 

΄τωνὐν πόμυ χαὶ πἰοὺ ὁψεν ἡδίςτων πεδίων ̓  Ούκχ ἐλαχίφην 

μοῖραν, ἔϑνος τὶ βαρξαραχν ᾿Αὐρωΐκοις οκ μέροις 

Δϑαςή(ανες αὐτῶν" χὰ πόλᾳς αὐτῦϑι καϊεσκά ας δὴ - 20 

λαςτὲ κ Λαρκοτθυ ν Πελοπονγήσω σφῶν 

μβξοπόλεως ὀγοιοι ϑέυϑυοι αὐτὴ τὴν μϑὺ δίζυ δηλῶν 

πολισχκάτων ἔς!ν ἃ ἃ μέ 2649 ἐμοῦ ὀρθαὶ ζῶ, δχχ μεί- 

ανζᾳ πολλάκις ζεις οἰκήτορας" ἡ δὲ Λαάδιασα εἶχ, 

“πολλῶν πϑρυ χρόνων ἐρημιφϑεῖσοι, οὐδ, εἰππωποῖε ᾧ- 
͵ ͵ ᾿ ΓΤ. Ἄς Δ ἢ ι 

κιαϑη, γγώθλσμα, Φανέρϑν Θδ᾿οἰὲν ἐγ τοῖς γεωῦ, ὁ! μιῇ 
ζύγομια,, χαὶ σοοϊξ αῦτο πολλοὶ ἰΐᾷσιν. ὦ δὲ ἀορρας 
΄ ΄ ͵ὕ ᾽ ΥῸΝ 
[οπιλίας καλουρδρης εὶ πσϑϑσω. πολλά. ὃ ἡ ὀνχα; 

4 Ν-5 -» ς ͵] , 

τε πἰραϑαλαπίς "χρὴ ὧν τῇ μεσογείῳ γωρια κουτε-- 
φον,αφελόνϑροι τὸς Σικελοις. οἱ ὃ Σικελοί" εἰ γὸ ἔτὶ 20 

δυτέχην οἷοί πείαν ,κἰ ποὸ πε Πελασγῶν ἢ Αξορα- 

γίνων πολεμωούμϑρμοι" τέκνα χαὶ γεωυαὴν ας. ὃ χρη 
.« οὶ 3) ᾽ 3 ͵ὔ 

δα Διϑυσόςη Ὄργυρος ζω, ὀϑασκάυασοιϑυοι, με-- 
ὔ 5» δ να Ἵ “ "“ " οἷ δε δα 

ϑτενται οἰὐζις ἁπάσης τῆς γῆς φωπομϑροι ὃ Ὧ [σ᾽ τὴς 
ὀρφνῆς Ὄχι τὰ νότια, κὴ διεξελθόντες ἁπαίαν Ἰταλίαν 

αἰ κάτω, ὅ)7. πϑυζαχόλεν ἀπηλαύῤνογζο, στε χρῦ- 
[ Ἷ 2 ἣ [τε ᾿ 

γῳ καΐζασκά α σοι νϑροι «δίας ὄχι τω πορθμώ, καὶ 

᾿φυλᾳαξα ες καψιόντα 1: ροιῶ, Ὄἰσὸ τῆς Ιταλίας διέ-- 

ξχίαν φλὶ τίκὺ ἐείίςα, νῆσον. κατεῖχον δ ἀρ ΩΤ ΣΞῚΞ 

1 ΒΗ ) 
τίῃτ. ἴῃ Πῖς πα τὰ ἀπείχυΐ πιοτὶς αγὰ:- 
ΟΔΏΪΟΙ]ΟΠ ΘΟ ΠΊπιο τοπιρογα ρογάαγα- 
ΓΌΏΣ, τ ἈΓΠΊΟΓΠΠῚ ΟΥΠαῖιι5, ΑὙρο  - 
οἱ οἰγροί δὲ Πιαίξα : ὃς ιοτίος {Π]Πατιιτὶ 
δε], δας εχοσρτατγὶ, νἱτγα πος Ἔχεῖ- 
οἰταπη ΘΠ ττογθησ, (Δοτὶ νἱγὶ αὐίαιις αὐ- 
ΤῊΪδ σαπι απ ηίθιις ὃς ἐϑάογῇ οἱυ- 
Ἰλτίοπο ργαοίιτος σετετῖς : το ρ]οΥΠὶ 
φυοαας {γαέξαγα;, ἀεἰεθγα ἀβογιπ1, 
ἘΧρίατίοπαϑ δὲ ἰδοῦ οἷα, ὃς πλυτὰ α] τα 
ΠηΊ1]1Α. (δ οππηηίτη οἰ ατ ΠΠλῖ! πλο- 
παπηδητῖ,, πος αΐ δίσαϊος οἰεσθγιηῖ, 
Δριια ΑὙροϑ ΟἹ πὴ ΠΑ τα ]ς, το τιπὶ 
ΙΕ ΕΑΙ σα πὶ Ιαποηὶς Αὐρίμο 111 Πτηὶ- 
Ἰε: ν ὶ ὃς (ᾳογοτιπη γίτιις ογαῃτ θη, 
δὲ συιγατγίσος ΓΕρ] ΠΔου βου]; ὃ ριιο]- 
ἸαἸππτρτα ἡπλπη νοοᾶς οΠορΡΠογοη 
᾿Ιλογι βοίιιπι δαί αὶ (ΟἹ τα; αἀ μας 
Οποτὶ νἱγρὶ Π! ραϊγίος Πγπιῃοϑ ἱπίδα- 
ἄςπι ἄςα: ςαπεητίιη. Τοπυδγιης ὶ 
δὲ (ἐΑπτραποιαπὶ ]ηΠο5 νοσαῃτ σαπη- 
Ρογαπι ραῖτοη συδηάαην Ποπ οχίς- 
σαδπγ, αἰρεξξι ἀπλο ὨΙΠἸΠΊογ ΠῚ ὃζ 8- 
ΡΕΠΙπιοτιιπι ραίοσειί5. ραΠΠς ἱπάς Αα- 
ΓΙΠ Οἷ5 σοῆτα θάγραγα: νὶ ἰπτογ σεῖο- 
Γὰ5 ντθος σοηάϊάογο Γι ἀγ]Πλπὶ Ρε]ο- 
Ροηποίαοα ΠΠΠι|5 σορ ΠΟ ΠΟ, 6 1185 
“αοη4Π| ΠΠΕιΓΟροΟΙ ς ἰρίοτῖι ἔπεῦατ. ας 
Τοἴογς ορρί 5 χιφάδηι [ξοτογαηῦ νίς 
ας δα ποίξγα τειηροῖα, πχαζατῖς ἔπερο 
ΠιΔἰτατογίθιις : ΕΠ νοίὸ ἰδτη ρτῖ- 
ἄεπι ἠςσίοτετα οἰἢ, ὁ πιιηο πα ποῆτε 
ΡΠ Πα Παδιτατίοηϊβ ρεγίρίοιο νας 
σίο 4ς Π6 Πποίηθῃ ι46πὶ οἷα5 πλ]- 
τίς Ε(Ὲ σορῃίτιιπη. αρεγαῦ ΔΕ ΓΕ ΠῚ ΠΟΙ 
Ἰοησεαίοτο Ρορί!ο. ΑἸα φιοα; πλι}- 
τὰ Ιοσα τιΠὰ ΠΊΔΓΓΙΠγ14 (πὶ πιράϊτοτ- 

ΤΑ ΘΑ τοΠπογΓπης σαρτὰ ἐς δία] 5. Ἂς 
δ᾽ οὐ} ΡοἸαίρις ππλμ] ὃς Αδουίριηΐδις 
Ὀ6Π1ο ἱπηραγεϑ, ᾿Πδογῖς ἂς σοηαρ τις 
ΟΠ ΔΌΓΟ δζ ἀγρθηζο {0 ] ατίς, τοτᾶ γα- 
Θίοποπι {ατη εἰ5 σα Ποεῖιτ - νεγηα; ρογ 
τηοηταηα δα ΠΟΥ ἀ6Π|, ὅζ ρεγασταῖα 

τοῖα ἰπέογίους [τα ]ϊὰ.. οι νπαάθοιῃη; 
ΡΕΙΙεγθητιν, το πι ραγατὶς δα ἔτ οτιιπὰ 
τατίθιις, ὃς οδίογαατο ἰςσιιηάο ςἤτι,οχ 
τα ]τα τγαϊθςογῦτίη ἸΠ(Ὁ]ΔπΠ| ργοχ  Πγ8, 
δ, σαηὶ τ ΠῚ σα τοηΘθαῃς, σαπμ5 Ε]1- 

χϑρμοὶ, μος ᾿ΙΈηραχϑν, οὐ πολλῷ πσϑότερον σεέώοι-- 40 (ραηϊοιπι; φιοά Πιρατῖ α 1 ἸραΣιθι!, 

χισοίυϑιοι Λίγυας φάγϑ9)7ες » παρεσκά α(ὰν ἀφ᾽ 

ἑαυτῶν Σιιχαψίαν κρλονϑάεσαι «ἰοὺ νῆσον, Τειναχρίαν 

“οϑῶτον ὀνομιοιζονϑώξω, Ὥἰσὸ τῷ τριγώνου σίους 

ὅς. γ(αν ὃ οὐ πολλοὶ οὖ μεγάλη αὐτῇ οἰκήτορες, δι, 
« Ὡ [ω] ἣ Ε2 “ 5) 7η “- 

τ πλείων τῆς χϑ3: Ετί ζὼ ἔρημος. καζϑαθενες τ 
εἰς αὐτίω Σικελοὶ, Ὁ νδϑρ ποεφτον ον τοῖς ἐασεδίοις 

, » " Ν 32, “Ἥ δ » 
μέρεσιν ζκηζᾷν, ἔπάτα κὰ Φιλή πολλα χη, χρὴ ζύγνομμα 

Ραυΐο πιο δὶ Παϊρίταϊο σοεροίατ: δῖοα- 
Ὠἰαπια; ἀς ἔμο Ποιηῖπο νοσαμογαῃζ, 
πα ΡΥΐμ5 1 τἰπδουία ἀϊσοθαταγ ἃ ἔοτ- 
Πλὰ τείδησαϊα, ΠΟΙμΠῚ ΠμΙΠΊΘΙΠ5 ΠΟΏ 
Γλασηι5 γαῖ ρΓῸ ἱΠ(Ό]αΣ Δι ρ τ 4 Ἰης, 
Ρ οτίσιθ᾽ ἀστῖς ᾿ΠΟυ τς Ἰασδητίθιι5. 
Εας ἰρίταν ἐδπαέεὶ δου], ργίπηι πηι 
Ράττοβ δα οσοϊἀφηταπι νοτίας σο μέγα, 
ἀοἰηάς δὲ ρ᾽εγαίαμα α]ΐας : πλυταῖος; 

1) 



1τϑ ΤΟΙ͂Ν Υ 5: ῈῚ 

ποιηΐης, πη(ἶα νοσαγί σσορίτ 5:6 1}18. 
δ ἴτὰ δίσαϊα πη σοπα5 το! ας [τα] 1, 
νι Ηε]απίςας [ες δτας απέζοῦ οἵϊ, αἢ- 

το ΒΟ Ππὶ Τ τοίαπυπὶαταῖς τοττία, Αἰ- 

γοπος ἀρυα Αὐρὸς [ἀςογάοείί ἀπὸ 
ἴξχιο ἃζ νίσοίππιο. τγααῖτ ἐπί πι ἀας5 
ταϊρτατίοπες ἰη 51 ΟΠ οχ [τα]: ρτῖο- 
τοῖν ΕἸγποΓαΠ),4 0105 αἷς (πα δι15 [π|5 
εἰεῖζος αῦ ΟΕ ποιτίς : αἰτοῦδληλ νοῖο 
ΔΠΠΟΡΟΙ αυΐητο, Αιίομ τη Δργρᾶ5 

ξυρ!οπείατη. Ποτιιπὶ Γοσ 6 ΠῚ αἰοἰτ δίσι- 
᾿πτην, ἃ 4 ποπιθῇ {τ πα ἰτιηγ τὰ πὴ 
σοητί “ι)πη ἰπία]α:. ΡΒ ας αὐῖοπι 

δυγδοιαπιια (ογ οι τταϊοοιῆς Π|οῸς απ- 
ποοέξαλρσείπλο ἀητο ΒοΠ]ππὶ Ττοία- 

ῸΠῚ ; ΘΕΠις ΠῚ ΨΟΓῸ τγαηίπςέξαπι οΧ 
Τιδ]α ποὺ δίσαος, μεσ Αὐἱοπθο οο, 
πες ΕἸγπιος; νεγιην Γἰσιγος, ἄθοο 
δίσυΐο: παπο [τᾺ}} ΕΠ παπι, ἱπτροίο! δ 
ΘΟΠΊΘΩ {{πΠΠ}{{ ἀΠτ|5.  ἰστιγος Δυτο τη 
οἰαἰς ἀρτῖς ρυ]Πος εἴς Ῥοϊαίροτγιιπι ὃς 
Ὑηιθτγουύθπη ἰΠἰτγ]15.. ἃ Ππείοοιις ὅγγα 

σαίπας Πυδηάο πλϊσγαταγη {τ ΠΟ Ἰη- 
ἀϊσατ; ταπταπι αἰςοῖτ δίσυϊος οριαῆς {- 
δἰ ρυϊποίρειη ἀεάμποοπάα ςο]οηία;, νὶ 
οχαίζος αὖ ΟΕ ποιγούιηι δέ Ορίςοο- 
τα. σορ Ϊ5. 1 Πογ ἀϊ 465 605 «αἱ πλϊ- 
φταγυῃτ, νοσαγ διουΐοϑβ "Θο5 78] οχρῖ- 

Ἰούαησ, Ορίοοϑ : (τ γαῖα απ ηἰς ροίς 
τος Πασαθ. Ησοίαπταμα ρεαοίραϊ 
4οτίρτογος 46 δ᾽ σ]ογοπη οχ [τα] ἰπ 
δ Πα τὰ πιϊσταιίοης τγαάπιητ. Ατ Ρο- 
ΙἸαίσί πιθϊτος θοπόσχας αστος δε {1 ὲ 
Ρατασθγιης: νγθίδιι5 φυοαιο ρος, 
Φ]1ας ἰηαροῦ ἰρίι τ ἀϊβοαπογιιηι ὃ ἰη- 
τὰ ῬαιοΟ5 ΠΠῸ5 ορ θιις,νττ σας, ἔοΥ- 

τιιηΐς αἰιέξὶ {πτ οστορία; {πα ΓΑ ΠΟ Π 

{οἰϊοίτας εἰς ἀϊατασηα ποη ἔτ; (δ 
εἰππ|ὶ Ὠγαχί ΠῚ6 το α5 Ομ ηῖθις Πούογα 
υἱάεγεηπιτ, οἴτεπίο παϊηίπο, ἀἰτῖς ἃ- 
1 ςαϊαπλίταυθιις, αἰ σαγθαγογππηινῖ- 

οἰπογιτα ἀσπὶς ἀοἰςτὶ ἔππτ. πηαχίπγα 
τΑΠΊΘΠ ΘΟΓΕΠῚ ραΓδ ροῦ τα σοΓΠΠγ 46 
Βαιδαγογυστη τοῦγὰς ἄπο ἀϊίρογῇ 
(ποτ; ἐς υΐδιις Ιοπριπι οἤδε ἀσοιι- 
τατίιις (οτδογς. Ρδιοὶη [τ }14 ππαπίο- 
ταῦτ Αοσίρίμιπι οποβοίο ΗΠ] οτα πὶ 
πγαϊογιιην ργίπγα ντῦες ἱππιαίιτ [ποτί- 
ἴτας. φυδηάο ἔγαξξις αὐ θοσγιιπὶ ἀθοὶ- 

ἤεθδης ρυϊπίχιιαπι πιατιγοίσογοησ, 
πες [ξατὶς τουπρογιπ1 νἱοίδας χά Ππι- 
σοι ροτπθηϊγοητ ίσρετος, ΠΕ ρασοτῖ- 
Ὀμι5 ρτουδηῖγοι {τίς ραβαΪὶ : ἔοπτες 

4υος; τ σοπτγαοθαπς ν τΠ|; ἀις 
τΛ ΑΙ σ δ Δ] ΠῚ ροΓ αἰξατοπὶ ργαθε- 
Ῥαησ, αι ἐςβοίεραης ροπίτας, πος ἔα- 
Ἰἰσίογος σύας ἔκεταγας Πλ]Π] τ πὰ ἂς 

ΡΕςογηπΠ,. ΠΔΠῈ Δα φθοτιίαὶ ἔσστης οἱ - 

ΓΛ ἃ, ΕἸΟΥΑΕῚΝ Αι τ ςὶ 

ἡγῆσος ἔχὶ ζυτωνηρξατο Σικελίᾳ καλῴασϑει. ῶ μδρ 

δζιυ Σιχελίιχϑν ρος ὅτως ἐξέλιπεν Ἰταλίαν" ὡς μὃρ 

Ἕλλαγικος ὁ Λέσξιος φησι, τούτη “με πσδϑτερον χη 

Τρωϊκῶν, Αλκυόνὴης ἱερουυϑῴης οὐ Ἄρ»4 κτ' Ὁ ἕκόν 

"ὦ εἰκοςὸν ἔτος. δύο "ὃ ποιᾷ ςύλοις ἱτωλιχοιῖς ϑζκξαν- 

( εἰς Σικελίαν 1: μϑὺ πσοότερον, Ἐλύμιον,οις Φη- 

σιν ί σοῦ Οἰνωξων ἀξαγαςῆναι " 1: ὃ μα πϑτον ἐτ' 

πέμτήῳ “δυόνϑιυον,΄ Αὐζονίων ἸΙαπυγας Φυχϑντων" 

βασιλέα ἢ τότων δσοφαινᾳ Σικελθν,αφ᾿ αὶ ζύνομμα 
“« 2 ͵ Ὗ ἴα » “. 1Ὸ τοῖς τὲ αγ,ιϑθόπτοις κ᾿ τῇ γήσω πεϑζευαη. ὡς ὃ Φίλιςος 

ὁ Σιυρφχούσιος ἔγφανψε,γοῦνος »ϑὺ ἡ δῴκθάσεως ζῶ 

ἔτος οἰδοηχοςὸν ασοὴ Τρωϊχοὐ πολέμου" ἔϑνος δὲ 

εἰρεχομμιοϑεν ἀξ ̓ Ιταλίας, ὅτε Σικελῶ ν, ἅτε Αὐσο- 

γων, τ Ελύμον, δὰ Λέων, ἀορνΐς ἀύξις Σ:- 

κελϑυτϑτον δὴ, εἶναι! φησιν ἐὸν Ιταλξ, ἢ τὸς αὐ,369:- 

πες ὑλι Ἰότου δυναςεύογ]ος, ὀγοικα οϑέεσαι Σικελές. 

ἐϊξαναςῆναι 3 εἰκ “ ἑαυΐὶ τὰς Λίγυας ἑπσόπε Ὀμ- 

(εμκῶν χαὶ Πελασγῶν. ᾿Αντίοηος 5. ὁ Συυρᾳχούσιος 

φόνον μϑὺ αὶ δηλοῖ Δ φθάσεως Σικεδοις δὲ τὸς 

20 μετϑμαςαγζῷς Ἔσποφαινᾳ, βια ες «ἑασὸ πε Οἷ- 
ῃ ᾿ 8 “ τὰ ἧς ῃ ᾽ ] 

νωΐζων ἡ Οπικων φραϊῶν ἡγεμόνα Ὁ ὀἰοικίαις πτοιη-- 

(αμδύες. Θεκυδίδης ὃ Σικελοῖς μϑρ γξαφῴ αἴεα- 
. Ὁ ΠΥ... ᾽ [Ξ σ᾿: 5} ! 

πὸμαςανίας᾽ Οπιχοῖς ἢ τός οκ δηονίας" τ’ ὃ ,)ε6- 

γον πολλοῖς ἔτεσι ἢ; Ἰρωϊκῶν ὕςερον. τὰ μδὺ δὴ πε- 
) “ ͵ οι Σ᾽ 

δα Σικελὼν λέχϑύϑυα, ξ Ιταλίας μέϊενείκ αι ϑύων 
ἌΣ » ε ο 2 ᾽ 
Τ' οἴκησιν εἰς Σικελίαν, πὸ ἢ, λοῖς αἰξίων, τοιάδὲ ἐ- 

, τος -“ 2 -“ 

ςἱν.οἱ ὃ Πελασηϑὶ πολλῆς κ) οὐγοιϑὴς χώρας χρᾳτή--: 
Ἔ η ͵ . ͵ ΡΥ ΣΤ» 

γες, πολ4ςτειχσδοσεδαῷον, χαὶ διλας ἀὐξὶ καζῳ- 
Υ , Ἀν ὉὐΣ 5 3 Σ; σκά α(αγες, μεγάλην ἢ τωγεῖαν᾽ ζχίδοσιν ἔλᾳζον εἰς 

2 , “ αλλ »} Ε ΝΣ 5, 

30 δυδρείαν ἡ σλϑτον,ὺ τ΄ ϑιλζω ἀὐτυχίαν, ἧς 5 πολιὼ 
» 2).ε) Ἃ »“ “ ͵7 , ΕΣ Ω Γ ᾿ 

ὠνᾶγι χθονον ἘΝ γγΧᾳ μῶλον τοῖς συμπασιν αν-- 
“6.7 “4 λ 7ὔ 2 

θεῖν ἐδύχειου, δου μιθγίοις τίσι χϑλοις ἐλαςρυϑεες, οὗ 
λ 5 λυ Ζ ἡ " ξ ον) 4 λ 

“δὼ αἰ ασο τ ϑείων συμφορων,οἱ ἢ “πὸ τλσξδοοοι-. 

κάντων βαρξαῤων ὀξεφϑείρηφ" Φ Ἀ' σλότον αὐΐ μέ- ιό 

δ9ς εἰς" Ἑλλάδα, ὼ ̓  βαρξαρον αὖϑις ἐσκεδοιεϑηΣ 

πἰϑι ὦνπολις δρ εἴν, λόῖος, εἰ βελοίμιζωυ ἀκρίξ(αν 

»εαφᾳν. ὁλίϊον ἢ καλέμάνεν εἰ» Ἰταλία, ̓ Α(ξοσαγίνων 

ποφονοία. χοσῦτον υδὺ ἂν“ οἰκοφϑορίας “ὲ πόλεσιν ἐ- 

δύκᾳ αὐχμῶν γῆ κακωϑεῖσαι Ῥξξαι ἡνίκα ὅτ᾽ ὅλὶ 

40 τοῖς δειδξεσι καρπὸς σδτοεὶς ὡραῖος [νέα ] διέμ4- 
λ Ω ᾽ 5. 2 5 3.5. Ἐπ ΤΩΝ Ἵ 

γεν υδλὰ μοι χα τερρέον 50 ὁπόσοι ασερμμοτῶν αἱ-- 
“ ἃ... δσὦ « , 2 “ λ γ 

νεντα βλάᾷςοις αγνϑησῴεν, ἕως σα χυος αἰ μιῆς τς κν 
͵ 3 ", ΄ ῇ ον Στ 

νομὸν ἐπληρου γϑονοὺς" οὐτε παι κτίωυεσιν ἐφυύεῷ 

δχζκρκῆς "πε γα κκοίτων Το αϑὺ σἐκέτι πίνεαϑαιν 

«σουδιγα, κε, ζῷ, σδ[, ὑπελίμπϑυε ϑέδοις τὰ πὰ 

πέλος ἀπεσξεέννυζ. ἀδελφὰ δῈ σϑτοις ἐγίνεῶο «ἰξέτε 

πσϑοξάτων χαὶ γικυαικῶν φργαϑ. ἢ ὙΡ ὀξημί(δλοῦτο 
ΠΥ 

τα ἐμ- 

....-... 



ἈΝΤΙ ΟΘΙ ΟΜ, 

πὸ ἐμζρυα, ἢ κτὶ πὸς τυχοῖς διεφϑείρεζο εἔσν ἃ ἡ ὰς 

“φερθίᾳς σεουδεδαυ μενα ϑυα. εἰ δὲ τί θχρα φύφρι Τ' ἐκ 

ΤῈ ὠδίνων κίνδυωνον,ἔμιστηφον ἢ ὠτελὲς, ἢ δὶ ὀηλζευ τινα 
͵ Ν ἵ λ » 530 νὴ 

τού βλαφλιν,χέφεαζ δ οὐκ τά υτα τὰ χἡ Ὁ 

διδο πληνς Ὁ οὐ ἀκμῇ μάλιςα, ἐκαιχϑτο γοσοις Καὶ 

θανάτοις -Ὡρὰ τὰ εἰχότα συχνοῖς. μαΐδυονϑίοις ο᾽ 

ἰδζξίς, τίνα. ϑεῶν ἢ δου μόνων ποόρφξαντες τοῖδὲ παί- 
ρισιρὸ τί ποινίασιν ἀύζὶς λωφῆσαι τὰ διφνὰ ἐλπὶς, 

οχὸς ὀμήλεν, ὅτι τυχόντες ὧν ἐξώλογζο, οζκ ἀπέδε(αν 

ὼ ἀὔξωνό 5 δλλὰ «οο(οφείλοισι τὰ πλείξου δια. Ιο 
λ 3 -σι ͵ 5» -,ῷ ων 

οἱ γὸ Πελοισγϑὶ, ἀφορίας αὐδὶς ἡ μόμηΑ ον τῇ γη 
» ἣΝ, λ (!»»7 ͵ 

πϑύτων χουν, ἀὐξζωντο τῳ Διὶ αὶ ὦ Απολλω-- 
λ “-» 4 ᾿ 

γι χαὶ τοῖς Καξείροις καζαϑύσᾳν δεκαζξις ΤῊ" ασϑός- 
ς Ἀν ς ) ,“Ὕ ΕῚ 

“δυνυϑύων ὡπϑυτων πελεοϑείσης δὲ Ὁ ἀὐχῆς,,ξε- 
“ 7) ες 7 Ν ἥ 

λόνϑυοι καρπῶν τε τ βοσκή κφτῶν ἀπόρτῶν Ο Δλά-- 
2 “ “Ἢ « ιοὦ ’ ΕΣ 

“θ6. ἐπεϑυίᾷν τοῖς ὅποις, ὡς δ χτὶ τότων μιόγων ἄ:.- 
- -“ « ΣῊ, ϑυν 

ξαϑυοι. ζῦτα 3 Μυρσίδλος ὁ Λέσζιος ἰσορήχεν, ολί- 
-“-» “ ᾽ χω ΝᾺ 7 παν ἢ λ “ λ 

[κ δεῖν τοῖς οἰΐζις ὀνό κασι γξαφων, οἷς ἐγώ νεωυ,πλίωυ 

ὅσον  ΤΠελασορὶς καλά ζοις δ ϑοοποις, δλλὰ Ὑ υρ- 
ῥζυοις -πἰωὼ σὶ αἰτίαν ὀλίηϑν ὕφξερον ἐρώ. ὡς δὲ ἀπε- 20 

, Δ μι .9Λ ᾽ ὯΝ λ ͵ 

γεθεντα Ὅν γέξησμον ἐμκαῦον, Οὔ εἶχον τὰ λεχϑμῶμα, 

συμξϑαῴν. αμηγχθρσι δῈ αὐθις “ναιτέρων τίς λε-- 

.4 συμθϑλῶν Φ λόγιον : ὅτι πῷ πϑυτὸς ἡμϑοτήκασιν, 
Ζ.. 22) λ Ασα ΠΕΣ "Ρ̓ λῴ ͵ 

εἰ οἴοντοι τς )κοὺς α,δικως αὐΐϑις ΕἸ κα λάν. γρημμουτων 
δ τς ἿΝ 2 "ὑὸν « 2 

κϑὺ γὸ Ἔἰποδεδόοϑαι (ς ἀπαρχας ἀὐύθις ὡπα(ᾷς ορ- 
"“ ΕΣ καὶ “ Ν 

θῶς τε χαὶ στοῦ δίκη τδύ,ϑοφτπτων ὃ οριηςῸ λαίχος, 

δεῖμα πόρυτὸς μάλιςα ϑς:οἷς ἀμιωταΐον, ὀφείλεαζ. 

εἰ δὲ δὴ χαὶ Ούτων λαίξοιεν πίε διχαήοιν μοῖραν, τέλος 

ἕξᾳᾷν σφίσι Ὁ λόγιον. τοῖς »ϑὲὺ δὴ ὀρθῶς ἐδύχει λέγε- 

εϑαι (τα τοῖς δὲ, ϊξ ἐχεξαλὴης συϊκείοϑει ὁ λϑορς. 20 

εἰσηγηίᾳ υϑύτ δὲ τινος των γνωμῶν ὧν ϑεὸν ἐπέρεαζ 

εἰ αὐτω φίλον δύ, ϑοφπων δεχαίᾷς ϑσπολαμᾷξανν, 

“πέμποισι Ὁ δα τερον ϑεοσοϑποῖς, χαὶ ὁ ὅτος δμ4- 

λεν ἅτω ποιᾷν. εἶχ δὲ ζύτου, ςασις ἐὐΐθις καζολαμ.- 

(ων 4 πόδι τῷ όπου πῆς δεκα φύσεως. ὦ ον δλλή-- 

λοις οἱ παϑοίφηχϑτες τυ πόλεων τότε, τος ζτον ἐτα--: 

ἐοηϑηίαν" ἐπτάτα χαὶ Ὁ λοιπὸν σλῆϑος δὲ αἰ πυοψίας 

πς ον πελᾷ ἐλάμβανεν. ἐγίνοντό τε σον χόσμεῳ αἱ 

ἐπϑθυαςασάς, δλλὰ, ὡς ἷρ εἰχοο, οἴφρῳ κὰ ϑεοξλαζεία, 

ΤΕ 19 

οἰεραπτυτ,αατίη ραστα ητογ δᾶτ,πσῃ- 
ΠΌΠΑΠΔΠῚ ΟἸΙΠῚ ἔτοταγα ΠῚ ὃΖ ριογρο- 
ΓΆΤΕΙΠῚ ΡΟΓΠΪ οἷα απ σπδάσραδησ  - 
ΒουΪταταπὶ ράγτιβ, ν ἰῇ ἃς ἱπιροτία- 
Εἰ πφίοςθαπτχιγ,διτ δ ο1Π ἸπιιΠ|6 5, 
Τ)εϊηες πχατιγα ΠΟ α; αἴᾶς Ια δογαυίς 
ΠγΟΓΙ5 40 ΠΟΙ 5 σοπο δ. Ρτατεγίο- 
Πἰταπη οτοῦγίς. (ὐοπί! πτίδιις φατε πὰ 
ΟΓΑΓΠ]α πὴ πο ἀφο ποις ἀππλοπα 
Ἰαίο ρατεγεητιγτα!α, ὃς ψαοπαπι Ὠηἷς 
ΤΆΔ]15 τοιη Θ πὶ ἱπαεηϊτγὶ ροῆδι, το- 
(ροπαϊτ ἤσιι5,θο5 νοι σοπηροῖαβ,Ποη 
το] {Π{Ὸ χα: νοιιεγᾶτ; (δε ηιια πλα- 
Χίπὶ οἤφητργοῖῖ!, αάπας ἄοθεῖς, 1.4- 

Ὀθογαητος δηΐπι {πεγ]]ἴτατε ΡοΪαίρὶ ο- 
ΤΠ ΠΤ Γοτ ΠῚ, [ου, ΑΡΟΙΠηΙ δὲ (ὰ- 
ὈΙ τς ἀθοῖϊπιαβ ΟΠ Πα πῇ ργοποηταμπι 
νουοίδητ: ροττί]αονοῖο, πΠσαπιο- 
ΤΊΠΙ ΠῚ δὲ ῬΘΟΟΓΕΠΠῚ ρογτοποπη (οΥ- 
τἰτ οὈτα !οτᾶς ας, υαί! νου δῆς Πασ 
{ο]α. Ηκιο Μγεῇϊας Γι οϑίτς Ρέπε το- 
τί4ο πὶ γουθὶς τά ϊτ φαίθιι5 ἐσο πππο, 
ΠΠῚ χιοά ηῦ ΡεΪαίδος νοσαῖ αχιϊῃος 
ἐδοοίθησ, (ξα Τ γγτῆςηος , οὐ σφις 
(τη ατα ἀϊσετιν ροίϊοᾳ. οί τεϊα- 
ταπὶ ἀοπλιπὶ ΟΥδοι{Π1Π. ΠΟΙ Ροῖο- 
ταῆς αι! ΠΡὶ νε]]ος σοπίΐσοτο. {απ 
διις Πα Πτᾶτίδιις ἰξηΐου χυίάαπι ἰα ἰη- 
τογρτοζατας ας, τοῖο σαϊο ογαγα θοὸς 
αὶ ρατθης ἄθος ἱπηπλογίτο ἐς ἱρίς 
Ἑσαμοεῖ. ΓΟΓ ΠῚ ΘΠ ΪΠῚ σοτοΓΆΓΕΠῚ ρτί- 
ΠΤ τίας τίτα γεάάϊτας : Πυπηαπας νοῖο 
ΡΓΟΪΙ5 (οστοπη,, τοπὶ αἰ ἰ5 Ισησο σας 
{ΠΠγΆ 5 εἰἰδπηηιιπι ἀοθοτγῖ: πὰ ἰα{πῸ 
Ραγίο τα, ογασιο (εἰς ιέξιιτα τί, 
Ρ]ασεατ ψαϊδυαπὶ σοηΠΙΙιΠ1 ; 4|1ἰς 

ταπιθη (οἰτις αἰἰ αἷς {668 νἱάςθα- 
τατ, τα θη σοπίοητο αιιοάδπῃ οροτ- 
τοῖς (οἰτατὶ δῇ ἄδι5 σπρογοῖ το αἱ [- 
δὲ Πποπιίηιπι ἀφοίηγας., πλίτταης δά 
οατη ἄδσηπο σοῃία]τογε5: 6 ἰππε Πος 
ἔχεις. πα παῖα οἱὲ (δ Ἰτίο, αιιπι 
ΠΟη σοπαςηΐγος ἰΠτοῦ ἐος Πποπιοάο 
τοάάεηπα εἤξητς ἀςοίπγα:ἀς ργίπχαμα 
ΠΟ Πγάτιις νοὶ πὶ τατγαις εὰ τα: 

ἀεϊπας τα] πα οτίαπῦ ῥοῦς ορτίπια- 
τος {π{ρεέζος ᾿αραΐτ. ἰτααις ᾿ ης ο- 
Πηηΐ οΓἑπς τα πη τα σα πτιγ, νεῖας 

᾿ἀπελαωνόμϑμαι" ὃ πολλὰ ἐφέςγα ὅλα ἐξηλείφ,ϑη, 40 αἰἴξτο ἃς βιτῖς ρογοῖεῖ: πγα]τί ας ἰαγος 
δ᾽ 4, ὍΣ ᾿ 

“μέφοις αὐτῶν μεϑιςα υϑμα. ου γὸ ἐδιχᾳίοτω οἷ πσθ9ς- 
΄“ν [5 -“ » ]7 7 

ἤχογτες τοῖς ἀξ, οὔσιν δσολείσεοϑοι τε “δῦ φιλτά- 
ΕΣ π᾿ 3 ς Ἷ Ψ “ λὴ 

τῶν. χαὶ ὧν τοῖς ἐηθίφοις Αἰ πασονϑώφῳν. “ποότοι μϑὺ 
-- Σ } Ε 3 χε 

δὴ οὗτοι ᾿κετὸναςαϊες ἐξ Ἰταλίας, εἴς τε τί Ἕλ- 

λάδα χαὶ Ὁ βαρξαρου πολλζωὼ ἐπλανή ϑηίαν. μ᾽ 
ὩΣ ἕ «“ δ 2(07Χ»] ρον ὅρον Ἀας τὶ 
5. σϑς πϑεξτοις ἔτεροι Ὁ αὖθ᾽ ἐπαϑον' ἡ τῷτο διετελά 

γνόνϑυογ΄ σ(ὰ ἔτη. 9 .» λυίς(αν οἱ δυουαςεύογτες 

οὐπῃΐηο “σίοιτι (τ, οἴτΠι ραῦς αἰ ]ια 
ἀϊποοάοτοι ; Πποα σοσηαι σογιπῃ ηϊ- 
Παμπη ρυτατοης ΑἸ Ἐγδὶ ἃ σαγ ΠΠΠ115, 
δὲ ππδποῖο ἰῃτοῦ ΠΙ ΓΟ ΠΊΠτος. ἁἴη 6 
ἢ ρτίπιὶ το! έξα [τὰ]ὰ ταοία δαγθα- 
ΤΑΛΌΠ.6; ΓΕΘ ΟΏΙΠῚ ΠΊασ Δ ΠῚ Ῥαττοπλ 

Ρετααρατ πητ. Ε]ος πιοχ (δοιυτὶ (πῆς 
ΔἸ 1465 φιοταπηΐς ροτίοιιογαποτῖιτ 
σοΙοηοη ςπἰπι ἀοπίξεθδηι ςἰαἰτατααι 

Β ι{κἰ} 



Ζῶ θὰ ΘΝ ΘΙ 

ΡΠ Ποῖρος οχ δά οἶτα ἰασοητατο Ῥτπλ- 
τίας ἀοἰίρογα, τι ντ α15 αυοά ἰυτο ἀ6- 

Ῥεθδατοττοάάετξε, τῇ χαρά νογογέταῦ 
ὨΘΠΖΌΙΟΧ ΘΟ ΠΠΠΊΘΓΟ οἰλῃι Γοπηδηδῖος 

ποιᾶς (δ Ἰτίοπος οἰδύοητσ, ΠλῈΪ τ οταπλ 

ῥοῦ πππυίτατος (υὉ ἰρεοϊοίο ργατοχτα 
ῬοΙΠεραπιιγαῦ αὐποτίᾳ ἐλ ποηϊς πΠο- 
ταϊηῖθιι5. ἴτας; πλυΐτς πλϊστατίοπος ἤς- 
Ὀαητ, δζ ἰατα ἢ τουΓὰ5 ἀπ ρετίαμη οἰξ σε- 
πὰς Ρεϊαίσίοῖι. αγᾶτ αατέ οὗ τγαπϑαΐτᾷ 
1η ΔἤΠ ας Ιαροτίθιι5 ας ροτίου 5 ἰητοῦ 
ὈεΠΠςοίας σέτος νιτᾶ, ἴῃ τὸ ἢ] τατ εχ - 

ΠοἸ] εἰ ΠΤΠ.1; παιτίσατί! 4 06. Γδτιι ΠῚ 
Ρετα ρρίον Τ Ὑγγποποσατη ὈοΓΠΊΕΓ- 
οἷα :ἰά φαοά νἱέτα φιατοτο πεοςεῆπτα- 

τε οὔρυϊίος (ατίς ἀσιιοθατ δα ξοττίταα!- 
Ὡδ, ἀοςοης 605 ρεγίοι σο ΓΟ ΠΊΠΕΓΟ. 
αιυαπηοῦτ χυσοί!α; ἀο]ατὶ, ἔοι] ρο- 
τἰεᾶταγ νἱέξοτγία Ηος σετοῦὶ πο] ΠῸ 5 
ἄς ποπιίπο τορίοηὶδ ἃ 4118 ΟἸ]ΠῚ ΕΠ Ϊ- 

᾿ φστάτγθῃτ, ὅς ἰη πο πλοῦ ΔΠτ Ζ] σΘΠΟ- 

Ὑγιτβοηὶ, τὶς, Εοί Ὁ Ἴ ὙΓΓΠΘΠος ν οσαθαῃτ ἃς Ρα- 
Ιαίροϑ. αιοά 6ο αἰχί, Ὡς 615 δ] ἃ 

ΠΛ ΤΙ ΑΥΝ Α ὃ ὃ. 

οὖν ταῖς πόλεσι, τῆς ὀυδρου ϑυὴς ἀεὶ γεότηΐος ἐἶΐξα;- 

οούμϑυοι ἂς ἀπαρχας, ζοῖς πε ϑεοῖς ζ(ῷ δίχαια, ὑπουρ- 

γεῖν αἰξιοιοῦτες, χοὶ ςαισιασβιους “λ, τ Ἅ[σ.λ6- 
2 Ι ς ᾽ κε λ 

θύντων δεδιότες. ζω δὲ πολὺ χαὶ Ὁ ασδὸς ξηϑρον σεωὼ [7 

“«φοφασά ἀὐρεπεῖ ἀπελαυνόμϑμον ποὺ Ἱ ὅχα- 

φόρων. ὧςτε πολλωὶ αἱ ἐπθμαςασάς ἐγίνονζ. χαὶ ἐ- 

πὶ πλθίςον γῆς Ὁ Πελασγικὸν “δύος διεφφορη.9.. ἣ- 

(ον δὲ τὰ πολέμια, εἰκ τῷ μ᾽ κινδουύων 'ποιφοϑτ 

ἂς μελέτας οὖν ἔϑνεσι φιλοπολέμοις ζῶντες »πολο 
-“ ϑ᾽ 7 λ “» δὴ λ Ἁ΄. 9. 

1Ὸ λὼν ἀ,μμείνοις, χα) τῆς καΐζᾳ ζῳ, ναυϊϊικὰ ὄχιςήμης 

Δ]ὰ τἰωὺ μ' Ἴτυρῥώυῶν οἴκησιν, ὄχεπλειςον Ἔπο-- 

λελαυχότεσ. ἢ ὀραΐκη ἱχανὴ οὐΐᾳ τοῖς Ἔστοοφυκϑύοις 

βίᾳ τόλμαν τϑααεῖ οἡγειῶν χαὶ διδασκαλος τῷ 

πϑωτὸς χινδγευδ μαῶς ἰὗφις ἐλυετο: ὥςτε χαλε- 

“πώς ὅποι ἐπτελθϑοίεν ἐστεχρ φιτοιω. ἐκα λοιῶτο 5 “«ἰ ποὸ 

ν᾽ θήγων δύ, ϑοφπτων, τῆς πε χώρας δχικλήσᾳ ἐφ᾽ 

ἧς ὠξωνέςν(αν, χαὶ τῷ παλαιοὺ “δύοις μνήμη,οἱ αὖ-: 

ζὶ Τυρρώυοι χαὶ Πελασοροί. ὧν ἐγὼ λθοον ἔποι-- 

σοί μεζωυ, τὸ μή ἕνα ϑοιύ μια πτοιζαϑαι, ἐστει δδλὼ τοῖν 
οοτῖς αο ἢ ουϊοῖς Ῥο αίσοσ εὐᾶ Τ γτγ- ὍΝ ον νὰ ἔχε 

Ρ δ ΣΟ τῶν ἢ συγίρα φέων αχουη (οἷς Πελασηϑις ὌΝ υο- 
τῆσπος ποιηἰπαγὶ, πη ΓοταΓ Πποπιοο 
τ 46 πομλΐηο5 ντγαπ 4; Ποίηθη Ππαραο- 
τίητ. ηᾷ ὃς ΤΙ Ππογ 465 ]χοτ πποπηϊπίς 
τοσοηίδης νεδος ἰῃ οτα 1 Ὠγασία Πμαδί- 
τατας ἃ ΠΏ ρα θα5 ; 1 αααγί! Πηδτίοης 
ἂς Ῥοϊαίδίοο σοπεγε πο ἰοααίτιγ: δ6τ 
101 ἃς ( Πα] οἱ αἱοὶ σεπογῖβ ποπλπο5 ηῦ 
ἴτα πλα τὶ; (4 πχαχίηγα Ρεἰαίσίοα σεη- 
τίς ρατϑ οἵδ, εχ {Π|5 ΓΎγΓΠΘηἰς αὶ οἰ ΠῚ 
ἃς 1 οὐπηῦ ἃς Ατμοπας Ππαδϊταιογιητζ, 
ϑΟρΠοοῖες δατῷ ἴῃ ΙπᾷοῇΠο ἀατοογο 
ΔΗΔΡΑ Ποῖ σαγηγδταία : ΠΠδοῆς ρατοῦ, 
ΕΠ Οπτίμπι ρατγῖς Οσεδηΐ; 401 πγαχί- 
πῖος ποποῦοβ παθεβῖη Αὐρίαϊς γιι5, 
Τυποη 54; σο σις, ἃς Τγγγῃςηὶς Ρο- 
Ιαίσ!ς. Ετας Τγγγποηὶς που, 1110 τοπ- 
Ροτς εοἰοῦγε ρετ τα οἱᾶ » δέ τοτα [τὰ]ϊὰ, 
απ οσοίάεπτς ἰροέζας, Πι1]}10 σδτί πὶ 
αἰϊ(οτιίης ἀρρο!] τος {8 ΠΠαῦεθατ: 
4υοά ἰρίππη ἴῃ αὐτοῖς σ}Π] ΑἰΠς Ιοοῖς 

Ρογηλ αἰ τἶσ,τ ἰη οα θα πᾶσ ΡοΪοροη- 
ποίαις ἀϊοϊτατ,ασοίϊτ, αὖον πα οπίη. ]ἢ- 
Πιαδιταπτιία σεητίαπι ΑοΠαῖσα, τοῖα θὰ 

Ρεπὶπία]α, ἴῃ θα (ππτὶ Αὐοαάος, οπες, 
ἘΣ Πα ᾿ ἃ ἐμ υΣ ο ἰἀέτιον ὦ (και; 

οἷ αἰ ]αου σοητ 0.4 115, ΠποπλΠαταγ Α.-- 4.0 γιχϑν,ρὺ θηλα, σύγα, ἐὩ)νὴ ἔνεσην, Αιχαλα ὠγοκ(ο(ε)η. ὃ 
“μαῖα. Τῶριις αὔτιο τος Πεϊαίσοτά 
ςαρογαητ ἀεῆςοιο, ΠΟΙ ἀἸτἰ ἢ αἰτογαπη 
ἔεγεσητῖς δε] 1 ΤΓγοϊςιπῃ αἴατῖδ, ἀπγα- 
πογττταπηθ᾽ ραηο ν]τγα οἷπς δε Πτξρο- 
τὰ, ἄοπος οοστγαζζα της ἴῃ σϑητῷ Πλὶ- 
Πἰ πη. ἡ ργατοῦ (ὐγοτοη Νὶ πη θεία οἷ- 
αἰτατοπη πη οπη γα δ] τ, ὃ ἢ πο ἃ- 
Παυαάτοηιπογας Αοτίσίηος «ΟὨλ]οΙ Πα, 
Ροτίογιης γα Πο αἰσοτιηι ορρὶ- 
(44, Ογοόζοι νοῖο οἰμλ ἄτα τοτίηιηος 

βζωοις ὀνοκκαιζοντων; “πῶς ἀμφοτέρας ἔδον Ως έπω- 

γυμίας οἱ ἀὐθι. ἔχ ὙΡ χαὶ πἰδὶ αὑτῶν Οὐ κον- 

δὴς οὐ ἀκτή τὴς Θράκης μνήμζων, χαὶ ον αὺ- 
τῇ χειυϑύων πόλεων, ΄αξἥ οἰκοῦσιν δ. ϑ6ςςπτοι δὲ-- 

γλωοι. πϑὶ δὲ πὸ Πελασγικοί ἥμοις ὥδεο; .- 

96. “Ἔμι δὲ τί χαὶ Χληχιδιχϑν, ὦ δὲ πλέζον ΤΊ 6- “ 

λασγιχϑν, Τὴν χαὶ Λημνόν “ποτε χαὶ ̓ Αϑίωας οἰ- “" 

κησαίντων Τυρῥξυῶν. ΣοφονλΆ σ᾽ οὖ ̓ Ιναίχω δραί- “ 

μαΐίι ὀῤώπαιςον "ποὺ πῷ χοροῦ λέχϑυϑυον πετπτοίη- ““ 
ἐο , -- “ “ 

30 τῶ δὲ [ναγε “γυνάτορ, “σαὶ χρζεοων Πρΐξος “- 

κανοῦ, εε ας ωρεσθάσων Ἄργϑες πείγύαμς ΕἸράς 
πεπαλϑις. Καὶ Τυρρῶωοοισι Ππελασορίις. Τυρρη- -- 

γίας κϑὺ δὴ ὄνομα τὸν γόνον ἐχεῖνον ἀνὰ “ Ἑλλαϑα, 

ζὼ,ὼ πᾶ ἡ ξοςεασέρκος Ἰπαλία ἂς χτ' 6 ἔϑγος 

ὀνομασίας ἀφαιρεδεῖσει, χαὶ πίε δχίκλυσιν ἐκεύζωυ ἐ- 

λαάμᾷανεν ὃ ὡς αἴ τῆς Ἑλλαδὸς διλη πε πολλαχῇ, ὦ 

πόδε Ὑκαλουμϑώζω γεοῦ Γι  Ὁ ἐχμυεῶ. ἘΞ 

ἐνὸς ζ' οἰκοιούτων ον αὐτὴ ἐϑνῶν, ᾿Αχο κοῦ, χαὶ ἡ 
σύμπαίᾳ γεῤῥοννηζος, ον» ἡ νὰ Φ ἈΑρχαδιχϑν κὸ ΘοΣ 

« 

͵ » ξ "Κι λ “" ΕΣ δ ξονος οὐ ᾧ ὦ Πελφσγιχον καχοῦαῖ Ἰρζαΐ εϑδίθεν 
Ἵ λ λ λ ὡς ΝΜ ΟΣ 7 ᾿ περοι γιυεὰ οεδὸν τσϑϑ ΤῊ Τρωϊκῶν ἐέρετο" διέτᾳ- 

λ ΟΝ ἈΝ ΟΝ τας ΠΥ ΤῸ λιν Ἃ 7 
γε δὲ ορεδὸν χἡ τὰ Τρωϊκο ἕως εἰς ἐλούχιςον στενε- 
ΚΑ δ Ὺ ΕΣ λ ͵ Ὁ τω 
σαάλη Ὁ εϑγος. ζω )ὺ Κρότωνος ἐν Ὀμξειχοῖς πό-- 
λέως αὐἰξιολόρου, ἡ εἰ δὴ τί ὀηνο ̓ Αξ"διγίνων οἰχιοϑεν 

ἐτυΐγόυε, ζὰ λοιπὰ τὴν Π ελφσγῶν διε ϑοίρη πο- 
λίσμαζῳ.ἡ ὃ Κοϑτων ἀλθὶ πολλοῦ φραφυλαξα(ᾷ 

Ὁ πα- 



ΑΝΤΙΟ: ἈΟΝ. 

Ὁ παλαιὸν αἶμα θόνος ἀπολις δξ αὶ πίω πε ὀνομκαι-- 

σίαν "ὴ πῶς οἰκρίτορας ἡλλαξε,ὰ ὦ γε ὅς ̓  Ρωμφίων ὩΣ 

ποιχία, καιλόται ὃ ὃ Κοθωρνία. οἱ ἢ ἢ ἐκλιπόντων τω 

χϑρων Πελασγῶν καζα όήες Ως πόλφσρδιβοι τεπολ 

λοι ηΐζαν, ὡς ὕκανοί (τισιν ἔτυχον ὀμοτερμοναφ᾽ (ᾳ οἰ. 

κησάς ἔχοϊες εκ "ὦ ον» τοῖς ααίλισα πλείςας τε ἢ τρίς 

ςας Τυρῤῥίωοί. τὸς ὃ ̓Τυῤῥάοοις οἱ μϑὺ  αὐτίρθονας ἿΞ 

παλίας οἰποφαινοισιν,οἱ ὃ ἐπήλυδας.ἡ τ ἐπωνυμίαν 

αἰδδις ὐτώω, οἱ ἰμϑὺ αὐδζι “διὲς 2 ἔθνος ποιοιεῶπες,α.- 

ποτ ἐρυμῖ; μΐχ ὦ φεῖτοι τ ξ τηδὲ οἰκάντων κοί εσκάυα.- τὸ 

σαν εεθάεῦαι λέρρισι. τύρσᾳς ἊΣ »ἡ Ὡὐρῷὶ Τυρῥηνοῖς 
ω 1 οὐείρα οἱ ὃ φεγόμαὶ οἰκήσφς ἡ βῆ. ὧς τῷ τοῦ 

Ὑθλνσν: Ὄπ δ 5 Κ συμξεξηκότος ς οεἷδιϑσι πειϑάεῦαι τῷ 

γομκαι, ὡς χαὶ τοῖς τῷ Ασία ἸΜοσεευοίκοις. οἰκοῦσι 

μϑὺ "ὃ δὴ κρίχεῖνοι Ὧι ξυλίνοις, ὡφαδραι πύργριεὺς- 

η2οῖς σαιυρω μοισι,μιόσεενας αὐτῷ κα λοιεῦπες. οἱ δὲ 

μεέϊανάςτις κιυϑολογϑντες αὐξιὶ ε εἰ »Τυρῥδοον πος. 

φαήνοισιν ἡγεμόνα τῆς Ἀιποικίας “Ὡυόμϑιυον, ἀφ᾽ ἑαυ: 

“(αΧ ᾧ ᾿ ἐϑν4 Οὐνομκα. πϑτον Ὃ ̓ Λυδὸν ἐΠ) Φ τδυος,εἰκ, 

ΡΣ ΚΌΞΟΣ ΜΜηϊονίας καλου δύης, παλαιὸν δὴ τίνα, ΣῸ 

μέϊαναςαντα. ἐὴ δ αὖτ’ πέμτηον ἐἰπὸ Διὸς, λέλϑν- 

18 7ες ἐκ Διὸς ἡ Γῆς, Μανξω ϑλμέοθαι χοϑῴτον ον τῇ 

γὴ ἢ υτη βασιλέα ζουτου ὃ »ὺ ὁ Κόιιοϑης τ Ὀ κα 

ϑυγαξὸς γλρνννθίεσαι Κότέω" τοῦ Κότυν γήμανὰι 

ουγατέρῳ Τύλλε ' γηγροις, Αλίζων, δύο “πυέοϑαι 

παϊϑδως, Αδιζω, ἡ Ατωυ. ον ὃ Ἄτυος ὃ Κοιλιϑέας 

Δ Χωραίε, Λυδὸν φειεῦαι αὶ χὺ Τυῤῥῥωόν' καὶ δ τ ϑὺ Δυ- 

δὸν, αὐτο καα μοίνανζα., τ ̓ παΐωλυ ϑοχίω ἡ κα]αλα- 

Οὐ ὐά απ ἀστῷ ̓ Λυδίαν Ἐ γἀδ ὀνομα οϑέωα): Τὴν 

γον ὃ ὁ ποικίας ἡγησείυϑμον, πολλὰ ζωὼ κΊ Ἴησαιοῦ Ὁ 1.30 

πελίας,ὁ τοῖς σζεων αϑφευϑώοις ἢ“ ξύλου Φὐτῶω λεαζ 

ἕ ἐπωνυμίαν. Ἡρρδίτῳ: ἢ εἴρη)» Ἄτυος τῷ Μαϑεω 

“παῖδες οἱ αἷξὰ Τυῤῥίωοον, κα κ᾽ ἡ μετθμά φασι ἢ' Ὧ Μηϊό- 

νων εἰς ᾿Ιταλίαν οὐχ ἑκούσιος. φησὶ ΣΡ Ὄχι τῆς Α- 

τος ριχῆς ἀφοείαν καρπῶν οὐ τῇ γὴ ἢ Μηιόνων γέ- 

γέαϑαι. ζοις δὲ δύ, ϑούποις τέως κδὺ αἱ ποῦ τῆς Φιλο-- 

χρείας, χεαίρυμδίοις , πολλὰ Ὡ αμηχϑρνίβοϑαι 

ασϑϑς ̓  συμῷοραν γϑλεξητήθξια, τὴ ἡ μϑὺ ἑτέρα Τὰ η- 

μερῶν, μέτεια σίϊα, περεφεφριϑῴοις, τῇ δὶ, ἐτέ-- 

Γ᾿ Δ αι καρτερρεύζας ̓ χϑονίζοντος δὲ τῷ τ δειγϑ, ὄζῳ- 40 

νείκαγᾷς ἀπϑυζῳ τὸν δημοον δὲ χΧΉ;, Χλύφρὶς ταῖς μοί- 

ρα! 6 Ἐχιξλαόν"΄ τῷ μϑι, ἐπ ὀΐξοδὼ τὴ τῆς χώρας" τῷ, 

ὙΠ ὩΣ μον: ὁ 5 Ατοος παίδων τὸν κυ, ἀσδοομάναι" τὸν 

2» μή. λαιχούση, δ τῆς ἄμα, Λυδὼ μοίρας, τέωὺ κὃρ 

εἐμείνω τύχζω οκχω ρῆστη " δὲ ἑτέραν Ἰἐπολουχοῦ.- 

ῳ λων ὁρμι(α μϑρξω 5 Ὄχττοῖς 

ἕασερίοις μέρεσι τῆς ᾿Ιταλίας, ἔνθα Ζῶ Ὀμέριχοὶς 

Ἑ ΤΙ ἐπὶ 

νοῖογοπιἐογπη4Π), ΠΟ ΠλυΪτσ δῖ Πο- 
ἤτατη ατδῖοπι ἃς Οἰτ165 πηπτααΐς ὃζ πὸ-.- 
πᾷ, (τῖοπανοσαῖα, δὲ [λέξα Ἀοπια- 
Βοόγιπι ςοϊοηΐα. [λοτο!έξας απτοῖὰ ἃ 
Ῥεϊαίσ! 5 νεθες οσσιραιεγαῆτς οἰΠΠη ἃ- 
Π| πλατεῖ, στ υΐς ογαπῖ ΠΠ τ Πγΐ ; τι Πὰ 
τηαχίπης 1 " ΠρῊΐ Ρ τ γη5 ἀο ορτῖ- Τγτιβουὶ 
Πγ45.}105 μι Δπὶ δἰυητ Πα ΐσοπας εἰς 
(ς [τα] ας: »αϊάλιη αὐιοῆας. δαὶ Π6- 

σᾶτἝο5 ΘΧΙΌΓΗΙ ΕΠ σοποτγὶς,, ΠοΠλΪΠΔ- 

τος αἰσπηζα ΠΕ ΠΛ 5, “1185 
Ρτπυὶ ἴῃ Πἰς τορίθηίδιι5 {τιχογαητ. 
Τατγγος οΠἰ ΠῚ δέ  Ὑγτηϊνοπί, νταταοί 
τγγίος,, οἰδυία πλειγὶα ὃ ἤγιπα φ  β οἷα 
πὩοπληᾶτ. Ν᾽ Οἰπητ ἰσ τα ΓΟΧ ΓΟ ΠΟΘ ἢ 

φοςἰηποη!Πς, σεῖς Μοίγηςςος η Α- 
ἢ. ᾿παπὰ ὅχ {Π| παδίταης ᾿σηεαβ ]αα- 
{πταστος σοπιραξξας σα {15 τγα Ὀ θιις : 1- 
Ρή νοοᾶτ Μοίγπα8. αἵ χα αἸϊαπάς ἱπ1- 
τῖσγαῆς θοὸς ἔα] πτατ, Τ ὙγΓΠ πα πὶ 

εἰς αἰμητ ας ἀποςπὶ σοοηα, Ὁ δο- 
{πε σοητὶ ΠΟΠΊΘη ᾿πηρ ται. Ηπιπο 

Τ γάμηι ρεποῖο, Δῃ τ 15 Δα πηοίτιηι 
τα Προ ΥΊρας τη ϊστα ας τορίοῃς 4185 
Ρτίας ἀἰξξα πὶ Μαοηία, φαίπταμη ἴο- 
υἷα ργορεηίοπη, ΠΔΠῚΟΧ ἰοιὶς ὃς Τοττα 
βοπίτ πὶ ΜΜδηξηὶ ρυτπατη ἴῃ 115 ]ὸ- 
οἷδτορηδῆς, εχ πος δὲ (ΑΠ]Πτος Οοοαυ 
ΤΗΝ ΡΓοσπατζιπ (ον. (ΟΟτγ] Πι1- 
Ρἴδηι ΗΠΙ.πὶ ΤΠ] τογτίροηα Ε]αἰίςη, 
ἄπιος ροροτίῆς ΗΠ ἰος5,4 αἴςπὶ δὲ Ατγτη: 
εχ Ατνὶ ὃζ (δ! Ππποα ΟΠογαὶ Ε]14 ἢ 4- 
τος [γάϊτιπη ὃζ 1 Ὑεγῃεπαηῖ. Εγάμπι 
ἄοπηὶ πηαηοητοση,, {πος ΠΠΠ ἰη ρα- 
τογηαπι ἱπηρουίιηλ7 Ὁ ἐομς ἄςπο- 
τα πδῖαπι τουγα πὶ Γγάϊαπι: Τ γεγῃθ- 
παπὶ σο]οηΐα ἀςάἀποοηάα διέξογοιη, 
οσςαραῇς δόμα ραττοπὰ [τα]ία;, (0-- 
εἴἴϊδηις ργοξεξξίοηϊς (πππὴ ἱπηροίς. 
(6 νοσδθι!αηλ. Ηογοάοετιις δἰ Πατ- 
τατ᾿ αὖ Ατγ Μδηας πο 1 γεγῆεπος ο- 
τη ἤος, ὃς Μαοηδο ποῃ ίροητα πγί- 
σταῆς ἴῃ τα]. ας οηΐπη Ατγ τοσπαι- 
τε {ποτ ἔτατς ἱπσα θυ Πς ἐουγὶς Μςοηῖ: 
ἰποο 454; ααυδα αι, χιοα τεπογδτιῦ 
δἴπογο ραιγίας, ΠΠΌ]τὰ Ἔχ σοσίτα!ς εἴτις 

οαἰαταϊτατὶς το πγθαία, αἰτεγηὶς ἀἴοθας 
ἰεϊαπαηῖο5, γα ἰ]αὶς ντθῆζος οἶθο πιο- 
ἄϊςο. (δ σαηι ἰα πχαΐατη πτοῦα ΠΪ- 
Ιο τεπιμπις ἄστεος, ἀϊπ!ο διξαγίαπι. 
τοῖο ροριο, ἰοττί εὐεάτς ἢὲ νιτίς αὺ- 
διπάϊιη αὐ πιαποπάμππ οἤξε. {0 
τπατη (οττεπη γϑη!ῆς Ατγὶς οτίαπη ἢ-- 

1ο5: δὲ [γάο οἰμπ {τ|4 ράτῖο ἔα] οἷο- 
τοπιίοστγοπι οριθη 6; αἰτεγατ γεῖο 
οὐπὶ ἐπ υ ται]. (οττα τευ! δυιτίς ἀρριι- 
{πῃ τοσίοπεπι [τα]ϊα πα: δα οςςί- 
ἀξτοπινογρίο, ταις Υ πιρτογῇ ουΐταπα, 



25 ὈΌΙΟΝΥΘΙ1: 

φοριυ]15: ἰρῖᾳ; πιαη[ηῖς ὃς γτῦος οσάϊ- 

ἀϊπῆς,ηὐα νίς» αἀ  ματοπηροτα βιογίης 
ἰπμαθίταις. Εαάδ πλυϊτοϑ αἰοβ 4ε ἼΤ γυ- 
τηδποτῦ σοποῖς (οἷο (τί θοτο ;νογῖ ἂ- 

11 ἀς αἰοτε σο]οηίΐᾳ;, ἀετέροτζε δἰ 

νατίδητ. Οὐ! οηίπι ἀϊχογῦς Γγεγηο- 

παπὰ Ηοτου]ς 4}. παῖαπὶ οχ Γγάᾳ 

Οπηρίιαὶς: πυης ἀεἸατῦ τη [τα]! ἐχρὰ 

{πΠ Ρεϊαίσος οἰαϊς5 νεθίδιι5,π0 οπληϊ- 
Βιις, (δ τγαη στ θεγίηῖσ δά (ςρτοιγίο 65 
ρεδδτίδιις. 4|1| Τ ὙΠ οπαΠὶ Τεϊερμὶ 

τη ας ΗΠ, ν οπΙῆςα; ροίς Τ τοΐαπι οὰ- 

αριᾶ ἰῃ [τα]. Αὐχαμῖμας [γάϊας5,.π- 
τἰχυΐταταπη ρογίτιις, Π αἷς Δ] 5, ρατγῖς 
νοῖο Πιογία αἰιέξζου ΠΟ ΠΎΪΠς ἱΠέοοῦ 

Ἠαδίτας, ἢ φ Τ γι πεηῖ νι ἴῃ (υἱς 

{οτὶριῖς Γγάοτιπι ρτίποῖρ πομλϊηδῖ, 

πε νᾶ (οἷς Μεοηῖι ἴῃ [τα]ϊλπν ἀςάμ- 
ἔξατα ςοϊοπίαπη, αὐ Τ γὙγγῃοηΐα: υαί! 

1 γάοτῖ σοϊοηΐα: ΠγΕΠΆΪΠΙτ, οἵ! τὰ ΠΟΙ 
Αἰϊα ἰδαίοτα πιεπιούεῦ: Αἰγὸς αὐτ - 

11ος παΠΠς ἀἰοῖς Τγάα ὃς Τ τοθῖ. Πο5 
ροίὶ ἀϊα πὶ Ρατοιπῦ ἱπηρογίτη 4Π1- 

δος πιδη εἴπ ΑΠ4: ὃ εἰσα;, ρα παῖδ. .Ω 

4υΐϊθας ΡΓ ποτα πτ, ἀςΠοΠλ ΔΙ ΟΠ 65 
ἱπιροίτας ἰη σας νοτθίς Πἰ5 : ἃ Γγάο 
ἀείςεπάιητι Ε νάϊ, ΤΌτεθο ΤΌτΟΡΙ. 
ποτα Ππσια 40 αἰτογα ραγί! οιατίατ; δζ 
Ποάϊςα; αἰτοτί αἰτογοῦ νίπγραητ ποῇ 
φαῦσα νοοδθιιΐα,, ιςπιφάπγοαῃῇ ]ο- 
Το ὃζ Πλοτίεπίος. ΗΟ! Παπίςιις Γ᾿ οϑδίις 
αἷτ Τγεγμοπος, Ρεϊαίσος ργηγα νοσᾶ- 
τος. Ροίξυᾷ [τα] 1 γα ῖτατο ςαρεῖτ, 

ΔΠππηρῇης φυᾶ παης Παθες ἀρρο]]4- 
τἰοπδ, εἴας νοτρα ῃ οροῖο φαοα ἰηίογὶ 
ΡήῸΡΒοτοηίάα, πηι πως: Ρο]αίριὶ το- 
οἷα εούιπι, ὃς Μεηίρρος Πα Ῥεηεὶῖ, 
Ῥῃγαίξον ἔαϊτ ΑἸτπς: Παἱας νοῦο Αγ 
τοῦ: μαίας ἀοίποορο 1 ουταπηϊ ες ; ὃ 
Βίας 'Ναπδς, πος τορπᾶτε ΡεΪαίσ! αὉ 
ΗεΠΠεηίθιις ( (ἐν Ογαοι) (ἀττ ἜΧΡΌΠΠ: 
το  Ἰξεῖςς αα δρίπετοπι ἤιιαα ἰη Ιοηΐο 
Ππαπαυίδιις, Οτοτοηξ σερατγιητντθξ 
πιοαϊτογγαποᾶ:οας; ΒοΠΠ (Θἀς ΝΠ, σοη- 
{ἰταογαητ ιᾷ παπο νοσδης Τ γεγπο- 

. Πίδπι. Μγγπας σοητγα αἰΠδητίθης Ὁ 
Ἡεἰϊαηίςο, Τγτιποποϑ αἰτροίξ γε ἐξ 
Ραιγὶᾷ ραῆπηι νασαϊί4ος5 πλυταῖο πο- 

ἯΤΛΕΙΤΘΚΙΥΝ Αἰ ς 5. 

ἡ οἴκησις, ἐὐτῷ καζοιμείνα(αν ἱδρύσας, πόλᾷς 

ἔτι χαὶ κατ᾿ αὐτὸν ἐχέινον οὐ(ᾷς. Οὐύτῳ τῶ λόγω 

πολλους χαὶ θιδοὺς ον γθαφῇ «ἰδὲς Τυρῤῥάυών γέ- 

γοις χοηζαλϑμοις Ἐχίσα μαι οἴου; μδὺ καΐζὰ ζαυτὰ, 
Οις δὲ μεζαϑᾷς ὧν οἰκιςὴν χαὶ τὸν “ιΘόνον. ἔλεξαν 

Ὁ» δὴ ἐνες Ἡρᾳκλέοις ον ἐ.) Ὅν Τυρῤρώωοον, ὄξ 

Ὀμφόλης τὴς Λυδὴς χυουϑυον" πῷτον δὲ ἀφιχ6- 

ϑουον εἰς [ταλίαν, ἐἰκξλοόν ΟΠ ελασηϑὶς ὀχ 

πόλεων οὐχ ἁπασῶν, δλλ᾿ ὅστη πῇραν ἡ(αν τα Ἢ τ-: 

τὸ (έσμος, ον τῶ βορείῳ μέρᾳ. ἕτεροι δὲ Τηλέφε παὶ- 
Ν »ς λ ᾽ » “ 

δὰ ὧν Τυρρζωον Ὄστοφαμνοισιν᾽ ἐλθεῖν δὲ ΤΠ Ἰοοίας 
« 3}}}Ὦ} ,ὕ »-“ «ς « 

ὀλωσιν εἰς Ιταλίαν. Ξ,αἴϑος δὲο Λυδὸς, ἱξορκας πα.- 
(ας ᾽ ͵ ᾿ » »᾿ “ ) ι 

λαιας 5 Εἰ χη ΤΙ5 ὀινος 5 ἐμπτειρ95 ὧν, τὴς δὲπατεκᾷ 
λ λ Ελι » « 

χαὶ βεξαιωτὴς δυ Θεδνος ““ πσοδεέςερος νομκιοδεὶς, 
2 3ς Ν 2 ΕῚ ρ-»" -« 

οὐτε Ἴ υρρζωοον ὠγόμκοικεν οὐδ μκοὺ τὴς χεαφης, δὺ-: 
Ὃ -» 37 » μ 5 2 

γάφην Λυδῶν, οὔτε ἰποιχίαν πόνων εἰς ᾿Ιταλίαν 
7, σι αν ΠΟ ἢ ἢ « 

χκαΐᾳορυί αν θττσαιτοι , Τυρρξυίας τε μνημῶν ὡς 
Ὄυ ᾽ ͵ »" 

Λυδὼν Ὁ) ποικήσεως ,(απεινοτέρων ΟΣ μεμνεμέ- 
5 ,ὔ ᾽ “ 

γος, σδ εξ μίαν πεποίηται Ατυος δὲ “πα,δοις ““ιυέ- 
ἣ λ λ 

αϑαι λέγη Λυδὸν χαὶ Τόρυξον. Οὐύτοις δὲ μεδασει μέ- 
λ , » λ ν᾽ ͵ ΄“ ᾽ 

γοῖς τι παΐφῳαν -οχίω, ον ἄσια, καζα μεῖναι ἀμ: 
! δ “ 5 ΠΥ δ ς τ ΘΙ 3.19 “, 

Φοτεροῖς . χα τοῖς εὥνεσιν ὧν ἦρξαν, ἔπ ὀχείνων ᾧΦή-- 

σὶ πεϑέεϑαι Ως ὀνομασίας ἈΝ λέγων ὧδε" πὸ Λυ-« 

δὸύ »ϑὲ γίνοντεη Λυδοὶ, Ὄσπο δὲ΄ Τορύξζου Τορυζοι. « 

Οὐτων ἡ γλώοσαι, ὀλίφρν ἰραφέρᾳ, καὶ νωῦ ἔτί συ---ἐ 

Δοῦσιν διρλήλοις ρήμαΐζᾳ Οἕκ ὀλίγα» ὡςπῇο΄ ἴωνες «ἐ 
λ « - 3 

χα! Δωριᾷς. Ἑλλαμιχος δὲ ὁ Λέσξιος ζες Τυρ- « 
ε , ᾿ ἢ Ἷ Φ 
ρβὥοοις φησι, ΠΠελασορις τσ ϑτεθον καλουμϑροις, 
3 λ δ, τ ΄ δἰ ΑΥΣΙ 
τὼ κατωκη(αν οὖ Ἱπελίαᾳ,, ἰδαλαξῷ ὦ ἔχου- 

20 σι “σξοσηορθζαν. ἔχ δὲ αὐτω ον Φορωνίδι ῥ λόγος 

ὧδε᾽ αὖ Πελασηϑὸ τῷ βασιλέως «αὑτῶν, χαὶ Με- 
ἊΨ “᾿ τὴ ͵ ͵ .“ ᾿ » 

νίωσπης τῆς Γ᾿ ζευφοί, ἐλυετο Φροςωρ᾽ τῷ δὲ, Α-- 

μεώτωρ᾽ τῷ δὲς Τάκο μίδης" τῷ δὲ, 'Ναϑας. ἐ-«- 

πὶ ζύτου βασιλάζοντος, οἱ Πελασορὶ ὑφ᾽ Ἕλλη-- «« 

γων ὀμέςη(αν, καὶ ἔχι Σπινῆτι ποζομῷ ον ὥς « 

γίῳ χϑλπω Ὡς νῆας καζαλιπούϊες, Κρότωνα, πόλιν ςς 

ον με(ογείῳ εἷλον" χαὶ οὐάζϑων ὁρμιφόνϑυοι πἰωὼ γεῶ «ς 

κα λουμϑώξωω Τυρρδυίαν ἐκζ(αν. Μυρσῖλος τὰ ξμ-- « 

παλιν ἰποφανόυϑυος Ἑλλανίκω » τὸς Τυῤρξυοις : 
ΡΣ τ ΡΝ ἈΠῸ τ 

πΐης ἀϊέξος Ῥείαγρος, υδάατη Αἰϊτ 40 φησιν, ΩΤ, ἜΞΩ ξεν 9 Ε: πλαϊη μεζνος 

ΦΡαΙαγσογιπχ(δος οὐ εἰς] 47η4799) [10 1]1- : : 

τιάϊης, φιοα ἀρηγίπατίπη οσογγαγοης 
ΡεΙ τα αϑ τορι! οπος τς δαγθαγαδ: 
δέ τητιπὶ 460 ΑἸ ΘΠ ΠΠΠ ἀὙΧ οἱ ἢ- 

ἐγλ εἰ ςοσποπηίης ΠΟ] οἰ ΟἹ σι!ΠῚ, ΟΡ 
ἘΠ Ὲ Πποιῖι μοηλίπιιπγ. ΜιΠὶ τατηςῇ νὶ- 

ἀσητοῦ ομγπος οὕγατο, 40] ογοάῃτνηᾷ 
ὅζ ληοπὶ ρότοπη οἰ]ς Γ Ὑγγ θη ΟΠ 

ὃς ΡῬεϊαίρσίςαμ,, ΠΔηῚ πος ρίὸ {ΠΠ|ς ἰῃ- 

“ ἡ » ͵ὔ Ὄπ 

μαοϑίωαι Πελαροοις, ΤῊ ὀρνέων τοῖς χα λουλῶι εἰς 
ὍΝ ΤΩ ͵ « » δή ᾽ ,7 5 

πελᾷρορις εἰχοιοϑενζάς,ως χτὶ αγλας ἐφοίτων. εἴς χ, 
μ- Ν ͵ ἀν ΕΝ νῶν ἈΚ 
Τ' Ἑλλαδὰ Ἔ βαρᾷξαρον' ἡ τοῖς Αϑζευαίοις Ὁ -αρρῖθὴθ 

χὸς Φ αἷς Ἑ ἀκρόπολιν, Ὁ Γελασγικὸν καλθνδιον, 

Οὐτοις αἰξιξαλφν. ἐμοὶ υϑύτοι δοκοῦσιν ἁστελμ!ες εἰ-- 

μϑοτομαν οἱ πειοϑένϊες ἕν Σ Φ ὠΐθ' ἔϑνος ἐὴ (Ὁ. 1Γ υρ- 

βώσικϑν "ἡ ῶ Γελρσγεχθν. τῆς μϑὺ ὙΣ ὀνοικασίας - 

πολαῦσοι 



ἈΦ τὸ ΟΊ ΜΙ Β.0 ι: 

πολαῦσοι πεῖς ἀὐοιὶ τῆς δὀνλήλων, σοεϊὲν ϑαωυμκα-- 

κὸν ἀῶ" Τὰ χαὶ ϑηνα; δὴ ἴνα, ἔϑνη, ζα μϑὺ Ἕλλη- 

γων ζῳ δὲ ̓ βαρβαρων,ζυύτο ἔπαϑον,ὡς τῷ» Ὁ Τρωὶϊ-- 

χὸν χαὶ Ὁ Φρυγικϑν : ἀγχοῦ οἰκοιῶτα δλλήλων. πολ-- 

λοῖς γέ τοι μος ἕν ἀμφω τ᾽ οὐγομίαϑη, κλῦσά 

Διουλαῆον, ὁ φύσ(. χαὶ οὐχ, ἥκιςα τῦν δλονι που 

σεενωνυμίαις δπχικεφοιοϑέντων, χαὶ τὰ ον Ἰταλία ἔ- 

ϑνη Ὁ ἀ ς ἐπα! γ. ζῶ Ὗ»Ῥ δὴ ϑνος ὅτε χαὶ ΛαΤ- 

ψοῖ χαὶ Ὀμξρακϑί, χαὶ Αὐσονες, χαὶ συχνοὶ ὀῆνοι, Τυρ- 

βξυοὶ ὑφ᾽ Ἑλλζώων ἐλέρονζο τῆς Ὡ αὶ κακρούϑ το 

ἐθνῶν οἰκήσεως α(α φῆ ποιούσης πσϑόσω πἰιὺ ἀκχρί. 

64ων. τίω τε ῬΡωμέω αὐτί πολλοὶ ἢ συγίφαφέων, 

Τυρρῥξωυίδα πολιν ἐὴ αἰποτέλαζον. ὀνομμοίτων αϑὺ 

ἕω «γόλαγάὺὼ, ἐπεὶ χαὶ βίων, πείθομαι τοῖς ἐϑνεσι 

᾿ελυέοϑαι κοινῷ δὲ ἄμφω μέϊφληφέναι “ϑύοις οὐ πεί- 

Φ0 (915 πολλοῖς πε ιλοις χαὶ μαίλιςα. ταῖς φωναῖς 

αὐτῶν διηλλαγιμέναις καὶ σα εξικίαν ὁμοιστηζῳ σω-- 

5» ρύσεως πεκμαιοθνϑυος. ὃ Ὑ5Ρ δὴ οὔτε Κροτωνιά;- 
ε ς ΧΕ ΒΝ ττ57 “ ἦ 

» ταὶ, ὡς φησιν Ἡοὐδοῶς, οὐσὶ ὀνλοίς αὐ γι σφέας 
͵ : ΓΥΛῚ Ὁ "7, τς ᾿ 

9» συθβιζοιχεοντοων εἰσιν ομιογ λώοσοι., ουτε ΓΙ αχιζωνοι, ΣῸ 

»» σφίσι δὶ ὁμογλώοσοι. δηλοῦσι δὲ ὅτι ὧν ἠνείκϑ 

»» γλώοσης χαρακίηρα ,μεέζαβξαίνοντες ἐς ζωῶτα ᾳ 

5» γωξια, τατον ἔχοισιν οὖ φυλακῇ. χαήτοι θαι μκαίσάεν 

δὼ τίς εἰ Πλακιανοῖς ,ϑὺ τοῖς πἶξὶ ὧν Ἑλλήςπονῶν 

οἰκοῦσιν ὁμοίαν αἰ φλεκῶν εἶχον οἱ Κοοτωνιῶται ΤΞ 

“πάφδὴ Πελασηϑὶ ἡαν ἀμφότεροι ρχῆλεν ο Τυρ- 
« “"Ἥ Ἃ “᾿΄Ἴγ 5. “ν γε ΄ ᾽ ν σῷ 

ρζωοις δὲ τοῖς ἐήτςα οἰκοῦσι μηδὲν ομοίαν. εἰ ΡΟ 

συξᾶρες τὴς ὁμοφωνίας αἰτίον ««ἀσολυαέέον, διζ- 

τερον δή που τὴς Δα Φωνίας. οὐ ὙΣΡ δὴ καζαί γε 

εὐ ἐξρωρᾷ νομμἐξὴν ἀμφότεραι. χαὶ ὟΝ δὴ Ὁ »ϑυξ- 

τερϑν χαὶ λθγ9ν τίνα Εἶγε “ϑυόυϑυον, Ὁ δὴ Οις πσο9(9 

(ὲ οἰκήσᾷς ὠπ᾽ δλλήλων ποινία, υϑμδς διμιοεϑνᾷς, μη:- 

χέτί Δἱαισωξίν ὃν αὐτὸν τὴς Ὡιἰαλέκζυ χαφακη- 

ἐκ, Φὲ “ποὺς Ὅις πέλας ὁμιλίας" Ὁ σὶ ὦ 

σοῖς αὖθις οἰκοιῦζας χώείοις μηδὶ ὁτίοιον καζα, πίω 

φωνζωὼ ὁμολογεῖν δλλήλοις, ον τῷ ὐτῷ φιωζας 

“λοις σϑπϊξνα Δ6)9» ἔχέ:. σὕτῳ κϑὺ δὴ τω τεκικη-- 

δίῳ χοώρϑρμος, ἑτέρους ἐὴ πείδοαι τὴν Τυρρη- 

γῶν ζις Π ἐλοισηϑίς. τ αϑὺ δὴ σεοξ Λυδῶν ζις Τυρ- 
ε ᾽ “" λον δος. ἘΔ, 

ῥζωοις ἰποίχους οἴμοι μμέαϑει Οὐδὲ γὸ ἐχείνοις ὁμιο-- 40 

“γλώοτοι εἰσιν, σοὶ ἐςιν εἰπεῖν ὡς Φωνῇ »ϑὺ ςὐχέτι 

ιοῶνται αἰϑασπλυσίως, ὀνλὰ δὲ τίνα ὩΙασω ο:σί 

τῆς μΐἶξδοπόλεως γῆς μάιυυμαΐζᾳ. οὔτε ὟΣ θεοῖς 

Λυδοῖς Ὅις ἰδζις νομκίζρεσιν οὔτε γόμιοις οὔτ ὄχι- 

τηδαμασι κέγρζυται πο δα πλυσίοις 5 λα καΐᾳ. 

): ζῶτα πλέον Λυδῶν ᾿ Πελασγῶν Δα φέρου- 

σιιχιγδχου ἀζοισι ὙΣ τοῖς ϑδηγέσι μάλλον ἐοιχότα Δέ- 

20 

τιςεπῇ ποιγίπαῖος ἔα Προ, πλίγ πὶ Πομ 
εἴτ; χυσπήοημ!46 ὃζ 4] ἢς σοηι. ταπὶ 
αὐαοις φυᾷ δαγρατία ἰάςιη δοοίἤϊτ, τ 
Ὑτοΐσηϊς ὃς ΡΠτγγσίθιις ρρίπ 5 1Π- 
υἱοῦ :υαΠ]υαΠι ΠΕ] ν ΠΠΠῚ ΘΠ 115 
νι 4 ἀαταιηαης, ὃς που ἴῃ τὸ, (εἰ ἐπ 
ποπηπς Πᾶς ΟΠ. Αἰ ογοητίαπη : 408 
απ ἀ ΠΟΛ Π1ΠῚ σΟΠ ΠΟ ΠΟ ΠΉΪΠτ5 
4υᾶ Αἰ δὲ 1 [τα ]Ποἱς ἔστ σεητίθιις, ἔαϊς 
τηϊπητθρα5 4ὸ Γι ατηϊ, Ν᾽ πεδεὶ, Απὰ- 
ἴσῃος, ὃς ΔἸΠ ΟΠ. Γγυγποηῖα ατς- 

οἷς αἰσοθαπτιγ; συοα Ργορτοῦ ]οπρίη- 
4045 οατῖι σοπεῖι (:ἄες, ἀπο] οἵδε 
Ὠςοοχαξξς ἀΠςογηογο: φάτο νὰ  οπηᾶτ 
Ἰρίαπι Γγυτποηϊοᾶ νι δ πα εἰ (οτίρτο- 
ταϑ ορί πατὶ Πητ. ἡ ΠΟΠΙΠΐ τα πη πλυτα- 

ιἰοποηγ, ςοτ ὃς νιτα  ογοήο ἔλέξαπη ἢ 

Τὶς σξτίθιις: (δἰ ςοπλιης ἀπ θαγῖι ἔς 
ἔς σοθβτιοη οσγοάο, οἴ! ἀΠῚς Πλα τὶς αΓς 

απγδτῖς ἰπἀπέξας, (ἢ Πηριιαγῖ ἀϊπου- 
{ταῖς, δ χιοα Π118 {Ππ.Π|τιμἀ 5 4’ 
Ῥιιά 6ᾶ5 {πρεγίπης νεΠιρία. Ετοπῖπι 
ποφ Οτοτοηίαις (νείηαι Εογοάοειι) 
οὔ ν]}}ς Ποστόροτγα οἰγου ΠΟ 15 οῦ- 
ταῦησπι ἰπριᾶ παδδι, πε ῳ; ῬΙαςίηϊ; 
(ςἀ τρίς ἡφτογ {6 Ἰπσας εἰ ςοπυςπίεη- 
τία. (ατίβα; ἀρραγεῖῳ αι (δοιμ ἴῃ οα 
Ἰοςα ἱπτα]ογας Πησια ἐρεοῖζ, βαπὶγα- 
τἰηδτ. Αὐαΐ πη γοταγ ΔΙ 15, ΡΠ] οἰ ΑΠὶς 
4υϊάξ, αὶ οἴτοα ΠΟΙ οἰροπτα Παδιιᾶτ, 
(ογχοηῦ (ττοτοπίατας μα θυΠς Πηλϊ-- 
Ἰετη, φααηοσιίἀξ νττία α Ῥε]αίρίς ὁ» 
τη αἱ (ππτ: 1 γγγςη]ς φυτῷ τάτὴ ν]οῖ- 
ἰ5 μα ΠΠὸ ργουίυς ἀΠΠΠ}}}6. Π] οηΐπι 
ΠΟΙ ΠΊΠΟ σοπιι5 ὅς σοσηδτίο ογοαδ- 
ἀκα εἰς σαιῆα Πυῖὰς ἴπ Ππσιια ΠηλΠΊτιὰ- 
ἀϊηϊ5. σοητγασία οὐἰτ σαι! ἀπ Πτὰ 
ἀϊηίς, πο 4; ομΐπι ντεϊαΐα; εαπ δ σαι 
ἔτ ρύταγα ροηιιπλι5. πᾷ αἰτογί ηυΐ- 
ἄςπ)τατοπξ φιᾷάαπη Παθοτ οἰ! ἀοπὶ 
σοῃτίς ΠομλΪπε5. 401 Ιοπρα ἃ (6 ἰπιῖ- 
οοπι μαδίτοητ, ΠΟ ΔΠΓΊρΡΙΠΙ5 Γοτποτα 
δαηάςιη (ογπιοηΐ5 ἐογπιᾶ, ργόρτοτ ἢ- 
αἰτί πιογῖι σσ πτοία: (οα Ἀθ γα ΠῚ τ ων 
εἰξ, εογιπάςπι ἰοσογιη} Ποο]ας ΠΗ} 
τοτίῃς σοποηΐγε πσαα, ἢ πητ οἰ ἠδ 
φοποτῖ5, Ετ Τ γεγποηος σαϊάςιη αἰποῦ- 
(05 εἴς ἃ Ρεἰαίρι 5 πος ἀγριαπιεπτῇ οἰ: 
πεοταπΊοῃ ᾿υγάοτγιπη εο5 ΠΟΙ ΟΠΟ5 δΓ- 
Βίτγουῦ. ΠΟῸ ΘΠΪΠῚ ΟΟ ΠΛ 1115 {15 ποτα 
οἴ: πες ροἤιπηης ἀἴςοτο, φιοα Ἰἰςος 
ΠΟΙ ΔΠΊΡ] 5 οοάσηλ νταηταῦ οσπηο- 
ΠΕ. 4] 1ὰ ταπλο ἢ νοτεγίς ρατγία (γιοηῖ 
ἰμάϊςία. πος ἐπῖΠ1 οα δ 06: 1 γάϊ ςο-. 
Ισπτπαῃληδ: ΠςῸ Ππ,Π}00. ντατατ Ιοσὶ- 

διις ας τα αἰ 5: νογα πῇ ας ραῖτε ἃ Τγ- 
εἰς ρίιις σιᾶα Ρε]αίρς αἰ Πεγπητ. ατα- 
το νείοοχ πο γοτ πλοῦ ἥτ οογῇ ογας 



χ4 ΤΟΝ ΒΗ ΤΟΥ Ν᾿ 5. 

το, αϊ ποη αἀποπᾶ ες πᾶσ σθητοῃι 
ΠΣ ἰηἀίσεπᾶ αἰδιιογαητ: ψιαπάοσαυί- 
ἄςπι ὃς ρογποτια εἰξ, μος οαπὰ ν]]ὰ 
ΔΙΙα τλουίθιις δὰ πσιια στα οσποηϊ- 
ἔχοι τ ΕΑΝ ΠΑ ΔῈ θεν τες ΠοΟΙηΪ- 

πο ἃ Οταοἰς ἀρρεϊίατος οἢδ πΙ 81] νο- 
ταῦ, νεῖ ργόρτοσ ἀοιη οἰ ΠἸ ταγτῖτα,ν οἱ 
αὐ δἰίσιιο ργζροζεηῖς ρτίποίρο, Ἀο- 
τΊΔΠὶ σοιῖς Δ|1Π|5 θος νοσδῃς ΠΟΙΉΙΏ1- 

διι5. οτοηίπι αὐ Ετγατία, πὶ αἰ ]υᾶ- 
Ειταίεὶ ὃς ἦο πα δίταγιητ, ἱρίος Ετγαίσοβ ἀρρε ]!- 
τΤιυΐοὶ. ταῦτ: ὃς Ου ἜἘχοο ]δητοιι ογού πιο 

ἀϊαϊπὶ συ]τας ρογτίαπι, παπο υίάσπι 
οδίσυτγῖις ΖΑ 05, οΟἸπι νοτὸ Ἔχδίξίουιὶ 
νοςς πυοσπγαάιποάϊι (γαοὶ ϑυοςχόφς 
νοςφρᾶς. Ιρί! νογὸ (6 ἃ ἄϊτιος ιοάαπι 
Ἀαίςπα,οοάςπι πο {Π|  πιοάο ποιλΐ- 
Παπτ. ΤΗΣ αὐτόθι α 1 ὙγγΠποηἰς Παρὶ- 
ταῖας. ὅζ τποάππι δά πη ηγαπάα γοῖ- 
Ρυιδίϊοα, νπἰπογίαπια; εἰς σοητίς ρο- 
τεῃτίηγ, ὃς τος σοίξας σοσηίτι ἀἰρσηϊο- 
τος, Ππατοξοστιηα ναγίαϑ νσ 65. τε: 
ταις αἰϊᾶ5. Ετσο Ρεϊαίρίοα παῖίο, 
“ιληταπι εἷας οἰαάπθυς (ιρογε, Π6σ 
ἴῃ σο]οηίας ἀπ γαέτα οἵς, ([4 πο εχ 
τῆάσηο δά τηοαϊσιιηι ἘΠ οἴ πι- 
τηοτ τη) ητοῦ ΑΡοτιρίηος ἄσροηϑ, ἴῃ 
Πϊς τοίβαϊτ]οςῖς, ν δὶ ροίζοα  οπηΆ1]- 
Ἰογιπη ροίξοτί οἵ 41:5 σοὺ! ογο. αἵας 
παοίπητ αι ἐς ΡοΪαίρίς ργοάιητέα- 
θυΐϊα. ΝΥοπ πλαῖτο ροίξ, 4] οἰ ἤς 
(ὐγασοσιπη ἢ Θδπη [τα] 18’ ραττόρρα- 
1τ,1Χ ἔογπις σπηῖς αητα δα! απ Ττο- 
ἰαησστα, ν τ] ρή λομγαηὶ αέξογος ίπητ; 
Ῥτοίεέξα Αβαϊδῃιῖο νερς Ατοδάϊςα εᾶ 

Ἐπδηάοῖ ὃς σο]οπίαπι ἀςξαάπχὶς Επαπάογ Μοζσοιι- 
Ατοδάος. 

ΤΙ! Α]ϊτς δέ πγπΊρ Πα’ ουϊαλπι ὐοα- 
ἄϊςια, αιαπὶ αταοὶ Τ πευηίη Πα αἰ- 
σους, ἃς ἀϊσῖηο αἤήαδτα ᾿πΠΙπέϊβ : αὸ- 
ΤΟ ΔΠΑΥΙΠῚ. ἀΠτΖιτατι 1} (οτὶρτογας 

᾿ (ΑΓΠΊΘΠτΑΠῚ ραιγία ησια Ποπηπατ: 
αἴχοα ἘΞ δος (εξ {αετάεα) νοςα- 
τί χαεαῖ : ῳδοὶ οπῖπι ἈΟΠΊΔηὶ ἀρροὶ- 

ὅΡΊ.Πς σαγηλπηα. Πα πο παι]! σοι ἁἥτ- 
φτλδοῖ ἀφ το] 5 ἐρίτίτῃ σογγεργαπῃ, ἢ - 
ταγα σασηλπο πλαἰτἰτ ἀ1ηὶ ΡΓααΐςεα 

(οΠΠταπλ. Ἐὰ οἰαῆ!ς ποη σοπίςηπι οἰμ- 
τατῖς οπλ Δ οἵδ (δ ἀ οττα η ρορα]οίς- 
ἀϊτίοπς, ἰηἰογίοῦ ἔλέξιο {πίροητοίς- 
οοἴπι. Εοστοταπιαρι ἈΒουίρίπος Γο- 
σῃιΠῈ ἃ πιαϊου. ἀσσορτιη πεῖ 
ΤΣ ης: Μαῖα νι ίοσῆς οἡπάϊιβ,ν ν 
σθαι ἀσ ρεμάςης, α ἈΟΠΊΔΠΙς ροῇ, 
τα ]υδηι νι ἱΠἸσοτιη1, ἰΔοτὶς Πο- 
πούατις ἃς φαταν θη. ᾿ Ῥαμποος 1]- 
Ἰος Ατοαάας σουλϊτοῦ ὀχοορῖος ἄοπα- 
10 ἀΟΤΟΓΏΠῚ ἥυδῆτα ἰρίϊ να] θοῶς Ροτ- 

τίοης, Ε]Ιεσογίτ αὐτῷ, Πσττοος 1 ΠΟ Πλὶς 

»ν μι δα μόνεν ἀφιομένον. ΣΟ Ν Ἐχυχώειον Ὁ ἔϑνος 

Ξἰποφαινοϊες " ἼΠῸ Ξρχοόνπεπόυ, ἡ συ ϑϊεγὶ ὀδ- 

λω “δ)μ,4 5 ὅτε ὁμόγλωοσον, Ὁ στὸ ὁμοδίαιτον ἀὐείσκεται.. 

ὠνομμαίοϑαι 4) ὑφ᾽ Ἕλλζώων ἀδθ' τῇ παξησηρρείᾳ 

Ὅυτι σε δὲν κωλύᾳ, τὸ δἰ ω» τύρσεσινε ἐὐπτις, 

Ν ἐπ ̓Δλύδρὸς δγωυάτου. “Ῥωμφῖοι μδύ τοι ὀιδαις ἰΐς 

σαξλ(φγρράύοισυ ὀνομασίαι' αὶ γὸ ϑἰπὸ ἢ χώ ρας ον 

ἥ ἡ “τοῖς ὦ: ὠκηῷ, ̓Εζουρίας κοὐ μια, Εξυύ- 

σχοῖς κα λοῦσι Όις δυ,ϑοσποις' ἡ Ἔσο ε ἐμπειθλας χη 

1Ο κἰξὶ τὰ για, σερσμαζο, λαζυργιῶν, Δἰαφέρονίας 

εἰς αὐτο ἑτέρων, γιοῦ υϑί τοι ἀσαφέςερον, πσδότε- 

ΕΥῚ Ἐργλζυεῖπες Ουγομαι ὡς εὗρ Ἑλλζυες,Θυος- 

αὐδι μῦρτοι σῷας Σ ἀΐθις Ἔσο ἢ ἡγε- 

μόνων τινὸς Ρασέγα,Τ' αὐτ' ἐχείνῳ ὥρφπον ὀνομιοίζζ--- 20 

σι. πολάᾷς ὃ 5. αξτίνας ὠκηίᾳν οἱ πν ἡ πτολί!4.- 

«ἶ- οἱξ νας κα! εςη(ανό χόσχμους,δχούα κέν πεῦποσην 

οἱ σύμπϑμϊες,ὶ ἔργα, εἰ τινα, μνήμης αἴξια διεδέξα»- 

ὦ, τύχαις τε ὁπόσαις ἐγου(αο,ονὲ ἑτέρῳ δηλωϑήσξ). 

λϑνγ ω. Φ ἢ δΐξυ ΠΤ ελασγιχὸν φῦλον, ὅσον μῆσιε- 

κϑοῖς ἐκοίλριου, αὖ 

20 φῦ τὲ ἡ χτ' Ως; Ὀὐποικίας διεασα “)η » διέμεινε δὲ 

ὀλίγ» Ξἰπὸ πολλοῦ, μα δ ̓ Αξοριγθων πολίφυδμε- 

γον αὐ ζὐτοις ὑπελείφνν τοῖς χωελοισρόττου σιὼ γεό- 
λῖς 

γῳ τ΄ Ῥω μεόωυ οἱ ἔκορνοι αὑτῶν σεοὺ τοῖς ὀνγοις ἔπο- 

τ τι χὰ ὃ τὰ μϑὺ δξζω Αδῶρ τὸ ὁ Γελασγικρὸ γέ 7:- 

γοὺς μιυδολοχϑύμδμα, τοιάδε δε. μῷ ὃ. 9'΄ πολι χε: 

γον ξῦλος ὀιδοσ Ἕλλξοιχος εἰς (ταί ἀχωεία ΦΊσα- 

λίας καζάγᾳ), ἐξηχοσῶ μάλιςα ἔτά “σϑϑτερον ΣΝ 

Τρωϊκῶν,ὡς αὐζι Ῥωμοιλέγρεσιν, ἐκ Πϑραιίου 

πόλεως ᾿Αρχα δικῆς ὁϑαςας. ἡγεῖτο δ) τῆς ̓ἰποιχίας 

20 Εὐανδρος »Ἕρμϑ “λυόυϑιος καὶ κὶ γύμιφης τινὸς ᾿Αρκάσιν 

Ὀχεχωοίας, ζῶ οἱ μδὺ Ἕλλξυες Θέμιν ἐξ) λέφρεσιρὶ, 
ϑεοφορηΐον δι΄ποφα νϑσιν' οἱ 5 (ς Ῥωμοαχας συ ᾳι- 

ψανες αἰρχαγολογίοις ᾿ τῇ παΐῳα. γλώοση Καρωϑύ- 

Ἴων ὀγοκκοίζεσιν"εἴ δ΄ οὐ Ἑλλαδι φωνῇ Θεασιῳδὸς τῇ 

γύμφη τένομαι. 6: κδὺ Ὁ ὠδοὺς καλϑσι Ῥωμῴοι 

κάρμινα. ᾿ δ τὼ ζιηΐω ὁμολογοῦσι δαιμονίῳ 

πγάὐμαίι κατοίο ΔΕ ὧν γι γόυϑύξω, τὰ μέλλοντα σ δεὐκῇ 

θαϊνῳν ῷ πλήν δὶ φδὴς παξολέχῳ δ Ἢ φύλος τε εκ 

Ἔσοχουϑ Ὁ γνώμης ἐπέμ φῦ" ὡολά ςασιάσανζοξ τῷ 

40 δημου, ὦ ἐλαηωϑεν ε ἐχϑύσιον μέρ9ς ὑπεξῆλθεν. ἐτύ[- 

χϑνε 5 πότεπίιυ βασιλείαν Τα Αζξυριγίνων παρφλη- 

φὼς Φαῦγος, Ἄρεος,ὡὧς Φασιν,Σεπό)9) ος,δρὴρ μῷ πῇ 

τα φηράτ χαὶ σεενετὸς, χαὶ αὐτὸν ὡς δ ἢ ἐχτχωσίων Ὧι: 

νὰ, Ῥω (αγοι δου μόνων ϑυσίαις χαὶ ἡ δοὺς “ρα ορεσιν. 

ὥπ' ὁ δρὴρ ϑυξώνϑυος καΐο, πολλξὼ φιλότηζῳᾳ ζις 

᾿Αρκάδας ὀλίρρες ογζζις, δίδωσιν αὐδοις “Ὁ εκ χώρας 

ὁπόσην ἐξόλογῷ. οἱ δὲ Αἰρκάϑες ,»ὡςή Θέμις ἀύθι!ς 

ὄχιθυ- 



ΑΝ ΤΑ Φὲ ΒΊΟΜ, 
χιϑυσιαζου(ᾳ ἐφεραζεν, αἰφφεοῦται ϑφον, ὀλίρον 

ἀπέχονζα τῷ Τιξέρμος, ὃς 621 γι ον» μέσωδβιαλιςα 

τῆς Ῥωμαίων πόλεως' ὁ καζασκάνα ζογ) πσϑὸς αὖ- 
τῳ κώμζων βεαχεῖαν, δυσὶ γαιΐίιυχοις πλυρῶκκασιν, 

οὖν οἷς ἀπϑρέςη(αν Ὁ Ἑλλαδὸς, Σἰπογ οὐζ δ ἐμελ-- 

λε πεωορουϑύον σεεὼ γρύνῳ ϑησῴν ὅσην ὅθ᾽ Ἕλλα- 

δὰ πολιν, ὅτε βαρξαρον » χαζαγε οἰκήσεως μέϊεϑος, 

ἣ χτ' διγιυαςείας ἀξίωσιν ̓  κ Ἶ θηλζω ἁπαί(αν ἀὐτυ- 
͵ ͵ ᾽ς ͵] Αν ς λ ΑΝ, ͵ 

χίαν, γθόνον τὲ πε ἂν οὥνητος αντεχη 5 πόλεων 
͵] “᾿ 

,άλιςα πασῶν μνημονάυϑη( υϑύζωυ.ὀγομα δ ῷ πο-ἴο 

λίσμαϊι ζούτῳ ἄϑενται Πλναντίον., ὡς Ἔπο ον Αρ- 

καδία, σφών μυὐδξδοπόλεως. γευῦ υϑῳ ὧι Πϑκάτιον ὑ- 

πὸ Ῥωμαίων λέγεζαι, συϊχέαντος τῷ χρόνο τίω ἁ- 

κρίξ4αν ἫΝ παρέχᾳ πολλοῖς ἀτόπων ἐτυμολογεῶν α-- 

Φορμας. ὡς δὲ τίνες ἱξοροῦσιν ,ὧν 651 χαὶ Ιπολύζιος ὁ 

Μεγαλοπολίτης, ἰπῦ τίνος μειφοικία Πα λανίς αὐ- 

πίϑι τελά. 7ἡσανζος" αῦτον ὃ Ἡ δφικλέους ἐῃ) “παδὰι, 

ὁ “Διωας τῆς Εὐαϊδρε ϑυγοΐξὁς" γωΐαντα δ᾽ αὐτῷ 
τὸν μΐξοπάτοροι τάφον Τλὶ ῷ λόφῳ, Γὀλαύτιον " ἐ- 

αδ άῤη ͵ 2 ͵ ωλὶ ͵ 37 

πὶ τῷ μειρφιχκίϑ τὸν τόπον ογολλοίσση. ἔγω μϑῳ τοι οὐτε ΣῸ 

τάφον ἐθρασοίμζωυ ον Ῥώμη Πρϑιανζος, ἴτε δας Ἄἷ 

μαϑὸν ἔχττελουμϑμας οὔτε ϑηγο τὴν ποιουτέξ πων 

συτὲν ἡδυωνηϑέευ μιαϑεῖν" χαητοιγε Οὐκ αμνήςου τῆς 
οἰκίας ζιύτης ἀφάνϑμης, οὐδ), ἀμοίρου ἐμδν), αἷς 

Ὁ δαιμόνιον “ϑύος δύ, ϑοϑπων γϑαίρεται. ᾿ »ὦ 

Ἑύανδρῳ ϑυσίας ἔμαιϑον ἰτῦ Ῥωμαίων ἔχττελου-- 

αϑμας δ(ᾳ ἔτη δημοσία, χαὶ Καρμϑύτη καϑο τῇ» 

τοῖς λοιποῖς ἥρωσι χαὶ δαίμοσι" χαὶ ββωμοις ἐθεασά-- 

μώω ἱδρυμδύοις - Καωρνϑύτη μδὺ,"ἰασὸ φ καλου-- 

μϑύῳ Καπιτωλίῳ ποβᾳ ταῖς Καυραϑυΐίσι πύλαις" 

Ἑὐανόρῳ δὲ πσδϑς ἑτέρῳ τὴν λόφων, Αὐεγάνῳ λεγο- 

21 μϑμῳ,τῆς Ἱ φιδύμου πύλης 8 πσοόσω Τ᾿ ϑναντι Ἀ, οὐ- 

9ὲν οἶδὲυ γενόνϑμον Ἔσο ζύτων. οἱ δ᾽ δξζω ἈΑρκαδὲς ὑ- 

πὸ ᾧ λόφῳ στωνοικιοϑένες, ζᾳ πε ὀηνα διεχοσμκοιοῦτο 

κι σμαζο,, τοῖς οἴκοϑεν γομμίμμοις χοώκϑροι, ὃ ἱεροὶ ἮΞ 

δρύον. )" τρξτον μϑὺ τω  Λυχαίῳ Πανὶ,“ Θέμιδὸς 

ὀξηχϑουμϑρης" ̓ Αρκάσι Ὁ θεῶν ιρχα ότατὸς τε νὼ ἀ- 

μιωταΐος ἢ Γαν" χωδίον ἐξά οφνες ἐχιτήδι4ον,δ κα- 

δοῦσι Ῥωμαῖοι Λουϑρκοίλιον, ἡμεῖς δ, δὺ εἰποιυϑυ 

ΝΣ 

ΕΒ ΚΙ. 25 

Ροίξ γτεπὶ αἰ ηᾶ ρογαξξᾶ ργατηοημο- 
ταῦ. τ ΠΊ]Π ΠΟΙ Ιοησα ἀΠξδητξα ΤΊῚ- 
θετὶ, Ζαΐ πᾶς ἔογπης ἴῃ πι θα τ] ΕΒ ο- 
πλδῇα ντὶϑ {τι5 εἴς. ἀρ εἴ οσῆειι- 
ΧΘΓΙΏτ ράγαιτη νἱ οἴ, σα ραςσοτα Ποτηϊ- 
ΠῸΠῚ Ποῖ ἄιιος Πᾶιο5 δά Χαγδῃσ 6 
ααοία: οὔ σγατὶη ἔδεδ τ! τδητᾷ ντ- 
θεπι δπδάετγεῖ., υδῆτα αἰΐα μα]14 νοὶ 
Ούτςοανεὶ δαυθαγα, πας δηηρ τα ο (6- 
αϊα, ππε τηαϊοίτας ἱπηρεγῖ ἐροέζετατ, 
ἔπι ἰϊὰ ας ας ἔα Ποἶτας; οαΐις ΠΟ," 
Πύοι5α; Ἱπούταΐθς ἀγα ευητ, τς οἵ!- 
ἐξίς ντθίθιι5 πγοπιογαθίτιγ, ΗΠ αἷς ορ- 
Ρἰάτο ανεΐογε ρατγία Ποπιξ τ ροπῦς 
Ραϊαπτίαπι: παης νεῖο Ἰαἰατι α κο- 
ΤΑΔηΪϑ ἀἸοίταγ, σογγαρτα νόος ἱπιαγία 
τϑροτγαπλ: γΠ 46 Πγ0|τ|5 αρίγάατῇ ετγ- 
τιο]ορσίατῖ οσοαίο. διης αὶ τγαάδητ, 
δὲ ἴῃ 5 Ροϊγθίι5 Μεραὶοροϊϊταπις, 
ἀεποπλίπατῦ αν φἀοϊείςθητε σιοάδηὶ 
Ῥαίαπες ἰδὲ πχογταο. πη ἔΠῸ α]πππὶ 
Ἡοτου]ς ὃς γηα Επαηάτὶ Π]15:: συ 
τιατογηῦ ααὖ οχίξγαχηδ ἴῃ οὸ τ Π}11- 
Ἰοίερυ]οτῖι, δὲ Ἰοσιιπη αὖ φἀο]είςομτα 
ποπλϊηαῇς Ραϊδητίῃ. ἐσὸ ταῦθ ἔν ο- 
πα ΠΕας ερ!οτῖι ν αἱ ΡαἸαπτίς, ΠῸ 
ἱπέεγίας δαάϊαϊ οἱ βογί; πος 64 αΐο- 
48 οἰυπλοάϊ φορποίσετα ροτι:ηπᾶ- 
τῖ5 Παῖς ἀοπλι5 η0 Πτ οὈἰοπὶ τε - 
τα, ῃοο {Ἰπτοχροῦα Ποποτῖ! χαΐδιι5 ἄτα ]- 
ΠαΠῚ σθηι5 αὖ Ποπλ η ]0. ΟἹ] τι. Πα πὶ 
δὲ Ευδπάήτο ὃς (ὐλύπλθεητα: Ἀοπιαπος 
ΡυΟΘ σε φαοταπηίς (λοτἤσατε σδρετ, 
Πυοτηδάτμηοαϊι γα Ια ι5. Πεγοίιις ἃῸ 
ἀχτλοπίθιις: ἀγας οἰ εἰς ογεέξας σοῃ- 
τοπΡἰατιις ἔπη; (ὐαγπγξτα, ρυα (αγ- 
τηςηταίοπῃ ροστάῖ (Ὁ Οδριτοίο; Ε- 
τπαπάτο, ἀρια Αππεπτίημππη ΠΟΙ] ρτο- 
ΡῈ Ροσῖαπι Τ τιροηλίηαπη: ΡΑἸδτὶ νετὸ 
ΠΙΠΙΠ ταὶς νι] αὖ εἰς Ἐχμιδιτιη (ετο- 
ταπι Αγοδάος σοηϊπηέξις {α πο] ]ς (6- 
ἀἰβιις,οχς ἀϊ ΗΠ ατῖς πηούε ραίγίο ἀοιηΐ- 
ΟἸ "5. το ρα συὸς σοπἤγιμπι : ρεί- 
ταῦτ Γγοαο ΡΔηὶ, ᾿αθδτο Ὑ ΠοΠγάς, 
(Ατοδάϊθριις εηἱπὶ ἀθοτιιπη ἀητιμ1-- 
Πι5 ὅσ Ποποζγαιππλις εἰς Ρδη) ἰάο- 
προ ἱπιέῖο ἰΙοσο; φιοα Ἀοπλδηὶ [α- 
Ρεῖοδὶ ποπηϊηᾶτ, Πο5 Γυγοαιπη ἀΐσοῦα 

Δυχαῆον. νεοῦ υϑὲ δξευ συμπεπολισχκένων τῶ περϑὺφ 40 ροῆεπιις. δέ πᾶς υ!αξ χα! ΠΟ 5 Δπᾶ 

“ὧν πίέειξ γωείων, δερείκα τος γέρρνενἡ παλαιὰ τῷ 
τύπου φύσις. ΔΕ Ὁ ξρχαῖον, ὡς λέγεται , απή-- 

λα ον “ἰ ποῦ τοῦ λόφῳ μέγαι, δρυμῷ λασίῳ κατηρε-: 

φὲς, χαὶ χρζωυΐδες αἰσποὺ ταῖς πέδαις ἐμξύϑιοι, ἥτε 

“αοοφεχὺς Τὴν κρημγεῖν νώπη,, πυκνοῖς χαὶ μεγαῖ- 
λοις δένδρεσιν ἐχίσκιος. ἔγϑου βωμὸν ἱδρυσείνϑροι πο 

ϑεῷ, τί πατοιον ϑυσίαν ἐπετελείᾷν, ἐΐ μέτρι τῷ 

οἰτοιπηηαδας (ορίξείθιις, αἸΠΠΟΙ]6 οὔ- 
ἰεέξαγα εἰς ι18}15 οἹ πὶ Ιοοἱ πάτιγα ἔα 
εἶτ: (ςἀ, ντσγταγ, ογασταπιρεϊᾶσα πιδ 
ταπηα]ο ππασπα,ἠςηίο πογσεῖο σοῇ- 
τείζα, δε αὐ ρειεῖς ργοξιπαὶ ἔοηείςιι- 
1ἰ, (ΟἹ απια; ταρίδιις σστίσιαπι Ποπηο- 
«τοίππη, δὲ ἐγ αξιῖθ. ἃς ργοςεγὶβ ορά- 
σαπιαγοτίθας. ἰδ] ἀγα ἄςο οχίγιέξα, 
παοσγο ρατγίο ἴδογα ἔεσεγθτια ποίϊγο 

τὰ 
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αιοᾶ; τετπροτο μοίπηι Ἀοπηδηὶ πλδ- 
(ς Εεδτγιαγίο ροίς δυιιπιᾶ, 181] πλτᾶ- 
το ΘΧΤΙΓΕ ΡΓΠΕΠο. πο ά ας αὐτξίᾳοτο- 

τῇ ἀἰσοταγ ροίξέᾳ. Ιη νεγτίσα νοτο τὰ- 

τὰ" γιϑογία απο Ἔεχευέϊο, τ αἰ- 

τἱΠΔπὴ εἰ αἰτογηῖδ ἀπ η15 ποεῖ ἱπέπτας- 

τυητ: Πα δὲ ποίεγα αταῖς Ἀογηδηὶ 

Φαοϊαμτ μᾶς Ατοράςς θυ ϊδᾶταν Ε]!Δ1π 

Ῥαϊδητῖς ργορῃαῖὶ Γγοδοης:δς ποπο- 
τες τος ΠΠΠΟ ἀριιά ΠοπλΠο5 Βαθεῖ, 

ποηίδουτᾷ Μίπετγιαίπθοπτς, ιοά οἵ 

ΠΛᾺ Τ᾽ Δ ΒΝ λιν, Ὁ; 

καθ ἡμας 2: ᾿ ᾧς- 

(οφυαϑίω »Λί χήμεείοις ζοπας οΟΣοϊὲν Χ τότε γι- 

νουϑώων μεζακινοιοῦτες. ὁ ἢ δθπος “ ϑυσίας τὸν τοῖς 

ἔπειζοϊλεηϑησε). ὄχι ὃ τῇ χορυφὴ τῷ λόφξ ὦ τῆς 

Νίκης τέμϑυος δξελογες, θυσίας "ἡ ζω πη κα εςη(αν-- 

Ὁ διετησίοις, ας χαὶ ἔτ ἐμοῦ ἱΡῬωμφῖοι ἔθυον. ζιτίων 

δὲ ̓ Αρκάδες μυϑολοοοῦσι Π ὀλανΐος 60) ϑυγατέφᾳ 3; 
Λυκῴονος "ὥμας δὲπαρ αὐ,ϑεοφπων ας ἔχφ γμῶ, Α-- 

ϑέευαξ βελήσᾳ λαξᾷν, "μυομϑύζω τῆς ϑεοΐ στωυζο.. 

͵ ς “ ͵ 

ογά,, Ῥωμαγοι ϑυοισιν ἐν μᾶάω 

Βας ἀδαίπηι οάπιοαῖα τ. ]ουις επῖπι 10 Φον. δὸϑζεζαι Ὄ ἀλλ ϑοὰ δῖε ΦΡΕΚ Τὰ 

τορῦς παῖατῃ Μιπογιᾷ οσπιοπάδγαμη 

ες Ραϊαητὶ, ὅζαριια "1 εἀτισατᾶ ἀτπ| 

Δάο]ςπογῖς. (σογογὶ σαος τόρ! ππ|εχ- 
(τυχετῖτ, ὃ ρο πλίπας ἰϑοογάοτες 

Φοτδοὶ εοουῖιτ αρϑεεπηα, ποτα τσ- 

σο; αοτί η1Π}] πυιτατῇ εἰ ποῆτοτό- 

Ροτο. Οὐήη δὲ 'Νορίαπο ΗἸΙΡρίο ατοᾶ 
αἰπσπατιιητ, ὃς ἔειτα ἱππίταογας, ΗΙρ- 

Ροοτατία ἀϊξεα Ατοδάϊδιβ, Ἀοπιαηῖς 

ψνοῖο (δίπα!α:ροῦ φιοά Δραἀ Ἀ οπλα- 
ΠοΞΟΧ ΠΟΤΕ τα πη Πης5 αν ορογαίπης 

64] δζ πιι]!, σογοπᾶταγα; ἤοτίδ. ΑἸ 
Πυος; τηυτα ἕλη ὅζαγαϑ δὲ {πλυ]δογα 

ἄςοτῖι ἀεάϊσαιοτιιπητ ; ἐχρίατοη 656; 

δὲ (λοτβοία ρασγία ᾿π[Ἰτπογσητ, ]υςΣ 

νίᾳ αὐ πιοαπηςταῖξ Πυητ εοάξ πιοάο. 
τες πλίγαγοῦ ἤπια ρογτογίξουϊα ροίξο 
του! πιο πλοσ  ἔπσιδης ὃς ἰπτογπλ 4 
εἴης. (Ποϊππτταπλξ νεῖ οα ητ18: Δ6- 
μὰς (πρεγίπητ, ίη ἀὐσιιπηδιιπη Ρεσο- 

ται Ατοδάϊα εἰταπγ:ἀε φαθι5 αἰϊᾶς 
αἰςοταγ τ ρ] 18. Γἱσι ταν οτᾶ ατα- 
σΑΓΙΠ. Πτογατῇ νίατη, Ατοδάϊοα σοητὶ 
τεσοηϑ ΟἰξΕίπι, ρΎ πη] ἐπ [τα 118 τι 6- 
ὉοΧ Το : ̓ Π γα πγᾶτα συος; πππῇσα, ἰγ- 
τάττῃ ττσοπα, ὅς 'γἀοβ:οιη αὐ ἰἀ τετι- 
Ροτῖβ ποπ πἰΠ ραίξογα!θιις α(πι|5 γί 
ξυΠςησ, πεο ν]ο ῥγατογ Πὰς ἱπιιοηῖο 
ται Ποοιίεσας οἰίδτα τα ΠΠς, ὃς νἱτᾶ Δη- 
το θυ πγαϊουί οχ ρατῖς Πηϊτο ΠῚ ἃς 
ταδπίποταδιι γε ἀ 41ΠῸ: (( ἡ ὃς ἀτῖοσ ας 
{τυ 14, πλυταα; αἰ οπηοίασηθητα οῦ- 
τ ΠΠῸ τη ρα] !οῖϊ,᾿ δὲ ργορτεγ ῃςορτα- 
τίοί ἔπΠο ἀρι (πος ποίρίτος. Ησο 
(ξουπάαρσος αταοα μοί ΡεΪαίρος 46- 
Ἰλταὶῃ [τα] απ. σοπηπλιπας σατὰ ἀδ- 
οτἱ σι αἰθιις (ς 465 παδιπτ, εα565 ἢ ρτα- 
εἴριιο οππα ἰοσο σοπίιτιταβ. ΡοΙῈ 
Ατοδάμπι δἀπιθητιπι ρδιιοῖβ αἰίηιος 
ΔΠηΪ5 εἰαρῇς, 411 πηαπιι5 γα σοῦ Πὶ 

Ηστουῖος οὔ ἴῃ [ταϊ’απὶ νεπῖς ἀπέξι ΕΠ σου] 15, αὶ 
Ιοοι!ς. ταπι ΗΠ ραπίδπι., δ αυίσηι τογγὰ- 

ται νι δα οσοϊαςφητεπη ἰοίθπι 
ΡΓοτοηάϊταγ, ἀοπηιεγας, πογιπι χαΐ- 

ἄλτῃ πλποπα αὖ Ηστγοια ἱπιρεῖγα- 
ΓΔ; εἰγοα ας ἰοςα μαϊογαητς: ὃς ηφεϊὶ 

λανζικίασο Διὸς, χαὶ παρ ἐχείγῳ, ἵπέως εἰς ́ ὧραν εἶν 

φίκεζ, ζαφξζαι. ἱδρύσοινῷ ἢ χοὶ Δημιΐξος ερϑν, 

ἢ Ὅς ϑυσίας αὐτῇ Δ] οἱ γωωναμκῶν πε ὸ νηφ λους ἔ- 
ουίϑν,ως Ἕλλησι γόμος, ὧν σα εὲν ὁ καθ᾽ ἡμας λλα- 

ξε θόνος. ἀπέδάξων δὲ χα ΠΠοσ4δῶνι πέλϑυος 1τ- 

πίῳ,ὼ πω ἑορτζωυ Ἵππαυκρ «τεια υδὺ παρ ̓ Αρκαϑων, 

Κωνσυόλία ὃ αἰπὺ Ῥωμαίων λέχϑύϑυα καϊεςή(ν- 

ζ,- ἡ δὰ Ῥωμαίοις δξ ἔθους ἐλινύοισιν ἔργων ἵπ:- 
ποι ἡ ὁρᾷς, Χὴ ξέφονται Ως χεφόλας ὀύϑεσι. πολλὰ δὲ 

, ΛΣΤ 5. Ν ο 20 χαὶ θαναι τεμϑύη χαὶ βωμους, ὁ βρέτη ϑεῶν χαϑωσίω-- 
(αν, γιασμοις τε χαὶ θυσίας κοϊεφξήσανίο παποίοις, 

οἷ μέτρι τὸν κατ᾽ ἐμὲ “εόνων τ αὐτὸν ἐγίνογΐο 9-- 

πον. ξ ϑαυμάσειμι δ᾽ αἢ εἰ ̓ ὸ παρῴνται τίνες ἔζοαφυ-- 

ορῦσαι τίκυ αν ἐγτγινονϑύων μνήμζωυ,;ἰπὸ Φ πϑύυ 

χα δὶ. Ὄποη φῶσι γε χαὶ γεω ἐτί γινόνϑυαι πε-- 

κιήξια ἐῃ τυ ̓ Αρκαδικῶν ποϊενομίκιον. λεηϑή-- ᾿ 

σε!) δὲ αἰδε αὐτῶν ὕχεπλφον οὖν ἑτέρῳ. λέχϑνται ὃ ὦ 

»φαμμάτων ᾿Ἑλλδυικῶν χρῆσιν εἰς Ἰταλίαν πορῷ- 

τοί δῴχκοιμίσοι, νεωςτὶ φανο(αν ἈΑρκαίσι "χὰ μοισικζωὼ 

20 τἰω δὲ ὀργόμων, τὶ δηλύφοι τε ὦ τϑάγωνγα, καὶ λυδὸὲ 

και λοιοται, ΤῊ σξοτέρων, ὅτι μὴ σύεφμγξι ποιυϑωι-- 
χαὺς » δγοϊενὶ ὀήνῳ μοισικῆς τεχρή μκοίίι χεωρϑμων' νό- 

μμοις τε ϑέαϑαι, χαὶ τζωῦ δὶ αγτὸμ εἰκ, τῷ ϑηειώδοις ἐ- 

πὶ πλέον εἰς ἡμερφτηζο. μεζαγαγάν" τέχνας τε χαὴ 

Ἐχιτηδούκαζα,, γεὴ ὀλλα, τινα, πολλὰ ὠφελήμαΐζῳ 
εἰς Ὁ χοινὸν χαΐζοῦειναι , ὁ ἡ ζῶτα πολλῆς ὅχι-- 

μελείας τυϊχόρᾳν κσϑὸς αἰ ασοδείξανϑϑύώωγν. πῶτο 

δαύστερον ἔϑγος Ἕλλξωικϑν, μ᾿ " ἐλασοσις,αφιχϑ- 

,ϑυον εἰς ᾿Ιταλίαν, χοινζεὼ ει μ(' Ἃ ̓ Α(οσαγίγων ο΄. 

40 κυησιν,ον ῷ χραΐίςω Ὁ Ῥώμης ἱδρυσοίνϑμον χώξίῳ. 
ὀλίορις δ ὕφερον ἔπεσι μα; ζις Ἀρκαίδους Ἶ ὀηλος εἰς 

᾿Ιταλίαν ἀφικγῴται ςῦλος Ἑλλδοιχθς,ἀσοντος Ἡδες- 

κλέοις, ὃς ̓Ιζηοίαν ὃ τὰ μέτρα δυσμῶν ἡλίᾳ χάρω-- 
σαίμενος ἣν. δξ ὧν τινες Ἡ οιχλέα “παρα ησαίμενοι σι 

ποραϊααλείας ἀφεθῆναι, “πἰἴξὶ ζῶτα τὰ χωρία ὑπέ- 

μέναν, πολίζον:) λόφον ἐχττήδιφον Δ ροίῆες, ζιςα- 

δίῳ 5, μάλιςα μήκει τῷ Πλλανζίε διφργϑίκενον,΄ ὃς 

γύώω 



ῃᾷιν.-. 

ἀλλ τὸ ὯΣἑ πο τ ΤῊ 27 
Ἁ -»"Ἢ ͵7 ε δια 

γιώ »ϑὺ Καπιτωλίῖνος ὀνομκοίζεται κί αοὺ δὲ ταν τό- 

22. τε ἀν, ϑοφπων Σ᾽ ατόρνιος ἐλέγεΐζο, ὡςτῶρ δὼ εἴποι 

πὶς Ἕλλα δ φωνῆ, Κρϑνιος. “δὲ αἰ πσολφφϑε- 

των οἱ νϑὺ πλείοις ἡ(αν Πελοποννήσιοι, ᾧ ἐγεάται τε 

χαὶ Ἐπειοὶ οἱ ἐξ Ἡλιδὸς, οἷς σῴκέτι πῦϑος ζω τὴς 

οἴκαδε ὁδοῦ, Διο, πεπορϑηνϑύης ὐδις τῆς πατοί- 

δὸς ον τῳ σοὺς Ἡρακλέα πολέμω. ἐμέμικζ δέ 

νὴ χαὶ Τρωϊκϑν αὐθις λυ χα Λαομέδοντος αὐ Χ ((ϑι- 

λώτων ἐξ Ἰλίου “λνονδμων, ὅτε τὴς πόλεως Ἤ ᾳ-- 

χκλὴῆς ἐχρῴτησε. δόχεῖ δὲ μοι χαὶ τῷ ὀλλου φρατῷ πϑ, τὸ 

εἴ τί καμαΐηρϑν., ἢ τὴ πλαϑὴ αλϑόνϑυον ζῶ, ἀφε- 
ἱνὰ γι ᾽ ͵ 3 ͵ὕ “»"Ἥ ε 

σιν τῆς ςραϊείας αἰ τησοίνϑυον, ον τῶ χωρίῳ τῳδεὺ- 

πομκεῖναι. ὌΝ ὀγομμοι τοῦ λόφῳ ὡυὲς μϑὺ, ὡς ἐ- 

Φξω, ρχαῖον οἴονται τῇ "Ὁ αὐτῶ ἴοις Ἔ“πάφους θχ 

ἥχιςα Φιλογωρῆστι τῶ λόφῳ μνήμῃ πὸ ον Ἡλιδὶ 

Κρονής λόφε, ὅς ὅδην εν τῇ Γι σοίτιδι γῆ, ποζαμοΐ 
᾿ 38 ΒΣῚ ον τ μλ ἣν ἕ 

πλησίον ᾿Αλφάοό' χαὶ αὐτὸν ἱερον τῷ Κοϑνε νομί-- 

ὧντες Ἤλφοι, ϑυσίαις αὶ θήγαις Ὡιμοῖς σεεσιόγτες 
“λαίοϑεσιν οὖ ὡρισμένοις λϑόνοις. Εὔξενος ὃ ὁ ποιη- 

τὴς Φρχαιος, χαὶ ὀιλοι ὧμνες τυ Ἰταλικῶν μωυϑο- 20 
“ 

γξαφων, αὐτο’ αὐτῶν οἴοντωι Πι(ᾳ τῶν, ΟΥ̓Κ αἴἰω ὁ- 
᾿ “Ἢ λ ͵7ὔ͵ ὔ "» Ι, 

μοιοτηζᾳ πῷ τοῦ ϑοὶ σφίσι Κρονίξ,, πτεθζεσαι τῶ τὸ- 

πῳ ζουνοικα., χαὶ τὸν βωμὸν τωΐ Κοόνῳ Οις Ἔπφοις 

ἱδρυ(φοϑαι κϑ Ἡ ακλέοις , ὃς ἔτι χαὶ νωῶ 1ᾳ- 

κϑιῴ Ὡρὰ τῇ ῥίζι τῷ λόφα καί, πίω αἰοδὸν πίω 

Ὥστὸ τῆς ἀγχϑοοῖς φέρου(αν εἰς Ὁ Καπιτώλιον" τίω- 

τε ϑυσίαν ζωὼ χαὶ ἐπὶ ἐμοί Ῥωμαῖοι ἔϑυον, φυλάτ- 

Ὅντες τὸν Ἑλλξωιχϑν γόμον, ἐχείνοις τ ζις καζα- μμο 

ςηίᾳ »ϑυοις. ὡς δὲ ἐγὼ συμξόϑιλόνϑυος ἀὑείσκω, χαὶ 
3 ἡ 5 ΄ Φὐ ΝᾺ ϑΡ τε αὐ 

“«ρῖν Ἡρακλέα ἐλϑεῖν εἰς ᾿Ιταλίαν, ἱερος ζω ὁ το--30 

πος τῷ Κροϑνε, καλούμϑυος απὸ τὴν ἐχιχωείων 

ἽΣαπρνιος. χαὶ διλη δὲ ἀκτὴ σύμπαί(ᾳ ἡ γι Ἰτα-- 

λίᾳ καλουλϑμη, τῶ ϑεῷ ζύτῳ δμέχειΐο, Σατορνία 

πσοὸς τὴν «ὐγοιχοιώτων ὀνομιαιζουϑμη , ὡς ἔς 4.-- 

ρὸν ἔν πε Σιι(υλλείοις τισὶ Δθηϑις, χαὶ ὀλλοις ΡΩΝ 

δἰοις «πὸ 9εαἶν δεδονϑμοις εἰρηυϑμον ᾿ἱεροί πε 

πολλαχῇ τῆς χώφοις δὴν ἱδρυνϑύα τω ϑεῷ, καὶ πό-- 
λάς τινὲς οὕτως, ὡς τ καὶ σύμπα(ᾳ πὖῦτε ἀκτὴ, ὁ-- 

νομ(αζουϑυαι" χῶρφι δὲ πολλοὶ τῷ δαίμονος ἐπτώγυ- 
λ 

ΟΡΡοτταπᾶ τυ πλι] ἐτίθεις ἔσγπτε Π:2- 
αἰϊς ἀϊαητξ α ΡαἸδητῖο, τοάορογῦτ οἴ 
ἰπ ἔογπηᾷ ορρί ἱ.15 ππιης (Δρί το] ἸΠτι9." 
ΠΟΙ Παταγ: Ὁ 1]1π|5 δ ] 1 ΠΟ Πλ1Π1}0. 
αἸςεθατις δατυγηϊ τ τςοὶ ποίει (το- 
πἰὰ ἀϊσογθησ. Ο] αὔτ το ΓΘ ΠΠ|ς Ππητ, 
Ρίετία; ογᾶτ Ρεϊορόηςπι, ΡΠ ποαῖς νἱ- 
ἀεἰϊςοτ, ὃς ΕἸΤἀςηίος Εροΐ: πος πα] 
ΔΙΊΡΪΠΠ5 τἄσεϊσατ γοσοστζαϊ ἀς Πα σε, 
«ειιαίξατα ρατγία δε ]1ο χυοά σοίδγαης 
οδιγα ΠγοΌ]ς πη. δαἀπηϊχτῇ ἢἰς Ἔγαῖ ὃζ 
Τ τοίη σε ποῦς ΠΟΠΏΙΠΙ], 4ς σαρτείαῖς 
1 δΔοπιοαδτετεσῃᾶτε δα ιιἐϊ15 εχ ΠΠο, 
αιᾷάο Ηοτοι]ες οαπὶ νυ νἱ σεροζαζ. 
δὲ ντ τη ἢ] νἱἀοτοτ, οτ ἃ ἐχ γο πο εχ- 
δγοῖτα σα μ] εγασ ἔα ΠΠ πα Ια τί δ", 
ἀπ Θγγου ρογγαίΠ.,"ΠΠΟΠΕ ἱπηρα-, 
τγαῖα,ἱη πος οσοτεπηᾷίιι. ΤΊ Π.} πὸ 
τηοη ἡ] 48, ντ ἀἰχί, φητ πη Ἔχ [Ἐ1- 

τηδτ,εο64; Ερθος πιαχίπι)ς “εἰ εέξαῖος, 
ΟΡ πιοπιουϊᾷ (γοηϊ αραα ΕἸ  οτη τιι-: 
ΤῊ ]1, 4] οἰ ΕἸ ῬΠδτε ἀστοὸ ρρο δπλπῷ 

ΑἸρδιπν. εἴ ΕἸ ξίος ϑάταγηο ἰοτῖ 
τατῖ, (Δογ ἢ οἱ ἰδ αἰ Ἰσα; Ποπουίθιις νοηο- 
ταῦτατ, Πτατὶς εὸ τόροτίδιι5 οσπεηϊεπ- " 
τε5. ΕἸΧΟΠ 5 αὐτῶ νότια ροεῖα, ὃς Δ] 
αἱ 48 ξιδυ]ατῖϊ (ογίρτοτος [τα] οὶ, ρα- 

τητΑὈ 1ρή15 ΡΙἈτὶς ρύόρτοῦ ππλ]Πτα 1- 
Ὡ6ΠῚ{π1 Οὐοη , Ιοσο ποπλδ τη ροίτ; 
δὲ ἀύάτα ϑαῖαγηο Ερθοκ οπῃ Πού] 6 
{λτυῆς, χα οτἰδηιτη ἀπίατ δά γαα!- 
(α5 σο]]Ἰς, ἴαχτα νᾶ ἡ ς ἔοτο ἴῃ (4- 
Ρἰτο πὶ αἰοφαάϊτατ: ἃς (λοτ Ποιά ημοά 
Πγ6ἃ οστίαπι αταῖς  ομδηὶ (τασαηί- 
ο τἶτα ἔβείπητ, δ᾿ ἢΠ|ς ᾿αἰπἰτατῖι 16. 
δοάηιαητῦ ἐσὸ ἐχ σοηίέξασὶς ΘΟ }]1- 
σο,οτίατη αῆτο δά πθηταπι ΕΠ Θγο 5 πα 
[τα], (σοῦ γαῖ ϑαζαγηο 15] οσιι5, 84- 
ταγΠΐιι5 αἰ ἰΠ ο] 15 ἀϊξξα5. α]η ὃζ νηΐ- 
πεγίὰ οὐὰ Ζυα ΠΟ νοσδταγ [τ ]18,«{{- Ἰτα!ία δατιμ 
οατα οἵαῖ παῖς ἄδο,ὃζ ἃ ουϊτοσίθιις 54- τ 
ταυτηϊα νοσαρατιγ, νι σαι νἄογε ἢ δ᾽- 
ὈΥΠ]ΤΠἰς σαγπλ! Πἰσιι5, 8 Ζ ΑΙ Πἰ5 Ογα ας ἃ 
ἀἰϊ5 τοάδάϊεϊς : (πὰ πτα; ρα πη ῥοῦ σάπια 
τασίοποπι πλμ]τα Πισ ἄθο ἔλα ἄϊσα- 
τὰ, ὃΖ ιις 44Π1 οἰτἰΐτατο5 εο το νηΐ -᾿. 
πεγίᾳ ταποοτα ἀϊξξα ποπλίης: Ιοσα οἴ- 
ἴασαι πλαϊτα Ὁ Θοάξ πυμηΐης ἀςποπλῖ- 

μοι, χαὶ μάλιςα οἱ σχόπεδοι» χαὴ ζῷ, μετέωροι. ᾽1-- 40. Πᾶτα, γα ρας ἰσορι}} δὲ οὐϊτὶ τα πλι- 

παλία δὲ ὀμα χεῦνον ὠνομμο(εϑή, ἐπ᾽ Δλύδρὸς δγουα.-- 

τῷ, ὀνομα, ̓ [ταλού. τῦτον δῈ φησιν ᾿Αντίοχος ὁ Συ- 

δαιχούσιος ἀγαϑὸν χαὶ (ϑφὸν γελυυνϑρον,ὼ τ πλυ- 

σιογώρων ζις μϑὺ Ἄθγϑ9ις αὐαντείϑοντα,, τὸς δὲ βία 

“σοο(ἀγϑνδιυον,απα «ν ὑφ᾽ ἑαυτω ποιήσοιαἴ Ἐγώ, 

ὅση εὐτὸς ἑῶ τυ χόλπων τᾷ πε Ναπηΐινς χαὶ τῷ 

Σκυληζινα᾽ δὴ προσ τίω κληϑζαι Ἰταλίαν, ἘχῚ 

11. [ταϊα νεγο ροίξ ποπηίπατα εἰς, μΡ΄ 
νῖγο ργαροζοητς, ἰταῖο. ἤππο Απτίο- 
σας δγγασιίαπι5 αἷς ΒΟΠΕ δζ (λρίεπ- 
τε απο : ὃζ ργορί παιατί τορίοπῦ Πο- 
τα η δ. ραττῖπι ογατίοπα ρογί δίς, ρατ- 
τἶπι νἱ σοφέξϊς, τοῖαπισαπι τοῦγαηγ τα Ὁ 
ἱπυρογία (πὶ γοάορ ς, ]αητα βάτος 
ἸΝαρεϊπιπι {{π||ἰπτοῦ δὲ ϑον]οτί ΠῚ: 
ΘΑτης Ργίῃτδπα [τα]. πὶ νοσατάσῃ [τ] }. 

(ΘΟ τ 
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τέροτίθιις. εἴπ ἀἰοίοης ροτίτἴι,οιιπα 
Ἰάτλυϊτος παθογοῖ (δ ἀἴτος, ἀρρεις 
Πηϊτίπος, οἰ αἰτατο 54; Πα ]τᾺ 51 ν ΠῸ ΠῚ 
ςοερ!ῆς ἱπηροτγίιιπ): ρέμα νετῸ ας 
ΟἘἙποιτῆ σοποῖα. Ατ ΗςΠαηΐσιις 1,6- 
βίας αἷς ΗΠ ογου!ς, οὔ (ἀογγοη!5 θοιος 
Ατροξρογ [τα] ᾶ αὐίσεγοῖ, ὃς ̓ππ]ΘΏΟιΙ5 

συ δ αὖ ἀγπιδτο γοΠ] !οἢ5. ροίαργαῖα 
νηί ποσί ογα,τγαπδα!Ποττγαης ἔτοι ἴῃ 

δ:οἱΠᾶ, γοσίταητε (ππηροῖ οδιοϑ οἷα 
τορίοηἷς Ποπηΐπος, 414 ρίοιιοδαταῦ 
ἱππσποῦ,παποιθί απ νἀ Π δῆτ; {15 
(,αςᾶ ησπατη ρα! ἰπτα ἢ ΠΠσοητίδιι5, 
Ἰξά Ραιτία νοςῖς ἱπάϊοϊο νἱτα] πολ ΐ- 
“αᾷτίδιις, Πιο πιο οτἰαπληΐ αἰ Πα 
Πα ρρο!ατοτ, ρρε!]αἤοτοτᾶ τορίο- 
πᾶσα ἰπποποι5 ροτιγαηπογαῦ, Ὑ 1τὰ- 

“ΔΜΗΔιτέροτις αἰτῶ ργοσοῆϊι πλιτατιπι ἃ 
νοσαθι ἴῃ ργαίεπιςξ ἐοτπηᾶ, ταϊτιτηλ 
νἱάετί πὸ ἀεθεγε,χιᾶάο Πππ]ς αυά- 
ἀδδοςοῖαϊτ πλατεῖς εὐ (ατςοῖς ποιλ ηΐ- 

Ριι5. γεγζαπταπιοη ἤπο, να Απτίοοῆας 

αἴτ,α ἄτιος; φαοα ἐοτταῖδ ν ει Ππλ τις 

εἰτπας, γε Ηο]]Δπίςας ορί παζογ,α τα 
ΔΝ το ποιήσῃ Ποσδςοορίε: ΠΠπ6 σοῖτο οΧ 

ἀπιθοσῖ! διιέξοτίτατο ᾿ἰχαςῦ, ΕΠ γ ας 
φταῖο,δατραιίο αητο, ς Ποπλίπαταηλ 

- ἤει ρειοτὶ νεγοτέροτς αταοὶ Ηο- 
(ροτιᾷ ὃς Αὐἰοηΐαπι οᾶ νοσαθᾶτ, ἰΠα!- 
φεης ϑατιιγηίᾷ, νεἴατῃ ἀἰξτα οἱ, ΕΠ ος- 
ἰάτὰ αἱἵα ἔθ] ἰητοῦ ἱπἀΐσοπας να]- 
φαῖα, δατυγπῇ δῆτα Ἰοιίς γεσητἰη ἢ 5 
τογγίβ ἱπιρογία παρα 16: ἀςοδταταπηα; 
15 (Ὁ ϑαταγηο νἱτᾶ., οπληίθα5 σορὶϊ5 
4125 ΔΠηι15 ἔοττ, Π]ρητξ, παίαᾷ αἰϊ- 
δὲ πχαρὶς ιδηι ἀραα ἱρίος Πουιῆς. 
(υιοὰ [145 τεπιογὰ οχ ποτ νοτρίς ἕα- 
Ῥυϊα,οπίτατέ γεριοηΐς νοἢ τ οχααίγο- 
τε οχ 414 Βυμηδηῖ σαπιις ρ]τίηια δά 
νῖτα Πι]Δτίτατ λοι δεία ΠΊΟΧ ἃ {{|5 1 1- 
τς ροσροτιῖ: (τι οχ ταῦτα, τ ἀπτ]αο- 

τι Ππαδεῖ ορίηίο, ας Αἰ πὰς ἐα ἤπιος: 
ΠΟΙ ἕλοις Αἰ ᾿πποπίαι πηασὶς Δ πος 
ἰάοποᾶ. 51 οῃἱπὶνηᾷ τεγγᾷ οοίογας δα 
4ἰἰᾶ πιαρηἰτιϊπε ρατξ ἡ ΠΟΙ (ΟἸΠ} 1 
Ευτορα, νεγῇ οὐἱᾶ ἰη τοῖο οτος, ορεῖς- 
τῆλ ταςο ἰπἰοἷο οἰ Ἐ]τ4] 1. πα πιά πὶ 
πὸ πιοίατοῖ φιοα πλα]τίς ᾿ποσε 18 

ὍὍΤΟΝ Υ 5 ΕΠ ΑΗ ἃ ἸΟΎΛΗΙΣ ΝΙΑ δ᾽ δ᾽ 

αὖ Ἱταλού᾽ ἐπεὶ δὲ ζω πης ἐϊκρ τὴς ἐλ με ἊΝ ἥυ- 

εϑοφποῖς πολλοὺς εἶχεν αἰτσύχϑοις, αὐτο, Τὴν ἐχο-- 

μϑύων ἐπορέγέοϑει ο ἡ πολάς σετευαγεοϑαι πολλαό᾽ 

ἐῃὴ σὴ, αὐτὸν Οὐωΐζον Ὁ μος. Ἕλλανικος δὲ ὁ Λέ- 

σξιός φησιν Ἡρφᾳκλέα (ας Γηρυόνει βοις ἀπελαύ- 

γονστε εἰς Αρο»ς. ἐπειδὴ τίς αὐτῷ δοίμιαιλις Ὄσποσκιρ-- 

τής τῆς αἀγόνις ον Ἰταλίᾳ οὐῶι ηδὴ., φάύγων διηρε 
αἰ ἀκπίω, χὴ τὸν μεζαξὺ ΔΙ σαυνξανϑνος πόρον ΠΣ 

9. Ἃ 

Θοι δοίοσης,, εἰς Σικελίαν ἀφίκεζ »ἔρονϑυον ἀεὶ ζις 
3 “ ἐλουμ οτος " 

το ἔχεχωειες καθ᾽ οἱ ἑκαςσίς “μοιτο διώκων Τ' δούμμοι- 
ΒΩ λ δὲν δ ἡ Ὁ δ 5 ω μ 

λιν, εἴ΄ ποι τὶς αὐτὸν εωρφκως εἴη αν πὴῆδε ὀμ,ϑ66- 
ε ͵ ν ͵ ἌΝ ΥΣ ᾿ “ο 

πων, Ελλαδὸς νϑὺ γλωῆης ὀλίγα σεευιέντων, τὴ ὃ 
( » τὸ λ ͵] ὭῷΙΩ.17 ͵ : 

πατξίῳ φωνή χτ' (ᾳς μάυυσᾳς τῷ ζω κα λοιύύτοων 
᾿ Ἵ ΦΝ τλ᾿ τὶ “ ᾿ 

τὸν δοιμαλιν αἴτουλον,, ὡςαἣρ τὸ γιοῦ λέγεται, Ἔστθ 
Ὁ ͵ λ ͵ ᾽ ! “Ἤ « ε Ι : 

τὸ ζω τίω χώρων ογομκοίσσῃ πα(αν ὅσην ὁ δοιμαλιᾷ 
“ ᾿ ᾿ “ Ἴ » 

διῆλθεν, ἰταλίαν. μεζουσεσειν δὲ ὀμαὶ “γ, φόνον πἰωὼ ὁ.: 
͵ ἘΡΡΕΝΕ ἀπύλλ ΤΣ ΤῊΝ ι΄ 

γοικοίσιον Εἰς Ὁ γεου ογήμκαι, Θ᾽ εἰὲν Θοιυμκαςον, ἐπεὶ ἡ 
[2] ς γβ "“ λ Ν 

Ὁ Ἕρλζυικῶν πολλαὶ ὥρα πλήσιον πέπονθεν 
3 ἐ ἀνα ΘΟ ΕΥΡῚ 

ονομμοτων. σπλζω εἴπε, ὡς ᾿Αγτίοχός φησιν ἐπ᾿ δὺ- 
χης 7 «“ “7 , ᾽ “᾽ 20 δρὸς ἡγέμιονος. ὁ τὸρ ἴσως ὼ πιθανώτερθν δεν" εἶθ᾿, 

Ξ- ὦ ͵7 τ: ΠΡ Δ -“ ͵ 2 

ὡς Ἑλλανικος οἴεται, Ἔσπὸ τῷ ζάωρου τω ὀνομια.-- 
ἥ 7 3, 5 συ ἐσ ὴ Ε “με. ς ς 

σίαν πίω ἐσγεν; ἔχειγο Ὑ ἐξ ἀμφοῖν δ λον,,τὶ κατ 
Χ δε ε ͵ ) “» Ἵ .“ 

ζῳ τίω Ἡρακλέους ἡλικίαν ,ἢ μίκρῳ πσδϑοϑεν, ὅ--Σ3 

τῶς ὠνομαεϑη. ζῳ δὲ πσο9 ούτων Ἕλλξωες μϑὺ Ἑ- 

«σεφίαν κἡ Αὐσονίαν αἰτίου ἐκαίλοιω " οἱ σ᾽ ἔχιώ- 

δ,οι Σατορνίαν, ὡς εἴρυταί μοι “σϑϑτθρον. ἔς! δὲ τίς 

χαὶ ἕτερος λθγ99ἰπσὸ ΤῊ, ἔχιχωείων μιυϑολογϑύ-- 

͵ϑιος, ὡς πσρ9 τῆς Διὸς φὴρχῆς "ὁ Κρόνος οὐ πῇ 

." (τη δγουαςεύσάε, χαὶ.ὁ λεγθμϑυος ἐω' ἐκείνῳ 
ψ' « (ἢ «ς “ 3 

20 (βίος ἀπασι δωνιλης, ὁπόσοις ὧραι φύοισιν, ἅ παρ 

διδοῖς μάλλον, ἢ πἴρδαὰ σφίσι “ἡροιτο. ὦ εἴ΄γις “δ.- 

λος ἀφελὼν Ὁ μυθῶδες τῷ Ἄθορυ »χώρας Ῥρετί 
ΞΖ οἴ 2 ͵] 2 ἊΝ Ἴ) ΕῚ γ 

ὀζεταζ4ν ε)ελησάεν, δξ ἧς μος τῆν λό ϑούπων 

“σλείςαις ἀὐφροσειύας ἐκαρπωίᾳτο “Ἀυόνϑυον 4.ὑ. 
2) 35 9».} ᾿ ϑ γ5 5 ὴ5 “ ε ςε ἢ 

ους, εἶτ' οκ γῆς. ὡςοπαλωὸς ἐχά λϑορς, εἶπ: δὴ - 

λως πτως΄, Οὔκ. δὼ ἀὕροι ζυτης ἐμνὰ ᾿ἐχττὴδιᾳοτέ-: 
« Δ " «ς "Α 

βῶν. ὡς ὙΟΡ̓ μία γῆ τσδος ἑτέραν χρίνεοϑαι ζσαύ- 
΄σὶ ͵ 3 -“ 2 » “ 

τζω Ὁ μέγελος, αὶ μόνον τῆς Ἑὐρώπης »δλλὰ ἢ τῆς 
35) «ς ͵] Ἷ 3».5᾽ ᾽ Ε 

ὀνλης ἁπάσης κραίφη χατ' ἐμέ δύξαν δὴν Ἴτα- 
νἰάςθογ ἀϊςοτα, οοσιτατι. Ζργριῦ ὃζ (Ὁ λίᾳ. χαίτοι μὲ οὐ λέληθεν ὅτι πολλοῖς οὐ πιςὰ δόξω 
ἈΑξίοᾷας ΒΑ υ]οηΙΆ, ὃζ Πιδτῖι 4]1α- 
τι σε! εῦγατα οἱ  ἐα]ἰοῖτας. ἄταρο τοῦτα 

τ Ορα5 πῦ αἰ ξίπιο εχ νῃδ δἰ 18 ἐτιζξιις 
(ρεοῖς; πφοτας (δὲς ἀςπάοτγι Παθἰτᾶ- 
αἰ νθὶ ἀτιιὰ ταητῦ {Πητ ρἰ Πσιδ, Αἰ ἰΑτιιΠὰ 
ψεῖο τογατη δά νίταπι νε] πὶ ας η8]- 
Ια, αὐταἀπιοάϊι ρατια σορία: (ξ πα: 
ΠΡΙΙρίᾳ πιαχίπηα {{| ΠΠοῖς, αἀὐποίιοι!ς-- 

ὅααο θοηΐς ροσαηῳ; ημ4πΠὶ ΠῚ ἰΠλιΠΠὶ 

λέγᾳν, οὐθυμουῆμοις Αἰΐγυπώ]ον τε ὦ Λιζύξω, ὦ 

Βαξυλῶνα,, εἰ δὴ τίνες ὀηνοι χῶροί εἰσιν 4. δαί μμο-: 

νγες. δὶ. ἐγὼ πὸν εἰκ, γῆς πλϑτον σέκ ον μιὰ τίϑε (αι 

καρτεῶν ἰδέᾳ, οὐσὶ͵ εἰςέργεται μοι ζῦλος οἰκήστως. 
Ξ Π Ἵ ) » Ἵ 2 2 

Οὐ ἢ μόνον εἰσιν ἀρφυροι πίονες, Τὴν σὺ ὀλλων δὲν 
ΤῈλι “ Ἵ ᾽ . 3.. ἃ.2 

ἡ βοαχυ Τί γϑησιμον" Σλλ ἡπῖς δ εἴθ, πολυαρχεςα-: 
εν 2 ᾿ Ε “.), 2 

τῇ περὶ ΤῊ ἐπεισακίων ἀγαθῶν ζχτπολὺ ἐλοίχιφον 

δεουϑύη, 

" 



ἈΓΝΎΤΩΙ ΟΣ. ἙΟΙΜ. ἢ ΡΙ 
δεουϑύη, ζιύπίω χρ ατίφην ἐῃ) λογίζομαι. Οὔτο δὲ 

ζ παμῷορον χὰ πολυωφελὲς παρ ζὥτινα. ὀγγζυ γάυ, 

᾿Ιταλίαν ἔχφν πείθομαι. οὐ Ὁ» ὐρούραις νϑὺ αἰγα- 

Θοὺς ἔχ χαὶ πολλας, ἀδενόρος δὴ δεὴν ὡς σιζοφόρος' 

οὐσ᾽ «αὐ φυζὰ μϑύ δεν ἱχανὴ πϑρΐοια, εϑρέψαοϑαι, 

ασείρεοϑει σ᾽ ὡς δενδρῖτις, ὀλιγϑκαρπος" οὐδὲ, ἀμ.- 
φω μϑὺ ζῦτα παρέχην δωυψιλὴς »αὐσροξαάεοϑαι 

“ ἀϑεπιτήδιφος " οὐδ), δ τίς αἰντίωὐ ῷα! πολύκαρ- 

πον νὃὺ ἐῃ) χαὶ πολύξοτον, οὐδιατημια, δ δν,ϑ69- 

ποις ὑπαρχῴν ἀηαρε ΣΛᾺ ἐς) πάσης, ὡς εἰπεῖν, ἡδὸ-- 

νῆς τε χὰ ὠφδιείας ἔμπλεως. ποίας αϑὺ ὙδΡ λείπεται 

σιίζφορου, μὴ ποζα μοῖς, διλαὰ τοῖς ἐἰφφινίοις ὕδευσιν 

Ξρδόνϑυα τὰ καλούμϑυα Καμπϑμῶὼν πεδία; εἰν οἷς 

ἐγὼ ἡ τεικαίρποις ἐδεασοίμιζωυ εἰρέξας, ϑεδινὸν χὰ 
χημεεινῷ, ἡ μεΐοππωδινὸν ἐχὶ ϑεοινῷ απύρον ἐκ ε- 

φείας. ποίας δ), ἐλαμοφόρου ζῷ Με(ᾳ πίων ἡ Δαυ- 

νίων,χαὴ Σ᾿ αξίνων, χαὶ “πολλῶν ὀήγων γεώργια: “ποίας 

σ᾽) οἰνοφύτου, Τυρῥξυία χα Αλζανὴ, χαὶ Φόλεσί- 

γων γχώρία ϑχυκκαιςῶς ὡς φιλάμπελαι, ἢ δὲ ἐδλα- 

χίσου πόνου πλείςοις ἅν μκα κραίίςοις καρποῖς ὄξε- 

νείκειῖν ἀὔπορᾳ ; χωρὶς δὲ τῆς ογερο»ὦ, “πολλξρω μδὺ 

δΐ τις ἀὕροι πἰω εἰς ποίμψας ὀμφυϑύξω αὐτὴ οπολ-: 

λζωὼ 5 πἰωὼ αἰ νόμον" ἔτι ὃ πλείω κὴ ϑοιυμασιωπέραν 

«ἰὼ ἑπαοφορξον τε ὁ ββουχολίδον "ἡ ὙΡ ἕλφος ἡ λῴ:- 

μιϑνία, βοτόμη δον ιλὴς θ(ᾳ,  πεὀργαδωνὴ δροσε- 

οὶ ἡ καζαίρῥυτος, ἀπάρος ἣ ϑέρος νέμεται, παρέχᾳ 
ΟΥ̓ πϑυτὸς 4 ϑζουέσας Ως: ἀγέλας. πόύτων δ), εἰ- 

σὶν οἱ δρυμοὶ ϑουυμασιωταΐοι, αὐθά πε τὰ κρημψωδη 

χώεία καὶ (ἀξνώπας, χαὶ ζις ἀγεωργήτοις λόφοις, 
-“ “ Ε “ -“ ἕ 

ὅς ὡν πολλῆς μϑὺ ἀποροῦσι χαὶ καλης γαυπτήγησι- 30 

μου, πολλῆς δὲ τῆς εἰς Ως ὀηγας ἐργασίας ἀνεωυ. 

χαὶ ζύτων οὐϑεν οὔτε δὰςποφιςον δεν. οὔτε χσϑϑσω 

τῆς δύ, ϑεϑπίνης χρείας κείνϑυον, δὶ, ἀὐκατέργα- 

ςα χαὶ ῥαδια, παρᾷναι πόρτα, ΟΥ̓Κ. πλῆθος τῆσπο- 

«4.Ὁ", δὴ Δ[οιρῥέοισιν ὡπα(αν «ἰὼ ἀκτίος, χοὺ πτοι-- 

οὖσι ζᾷξ πε χομιδοὶς χαὶ (ἂς αἰμείμ 4: τὴν ἐκ, γῆς 

φυουϑύων λεσιτελάς ᾿ ἐχφ 5 ἡ γὴ χαὶ γα κα. 2ρ- 

εδἴ ὑδώτων ον “πολλοῖς ἀδρηνϑμα χώείοις, λουδὰ 

πούϑαοεῖν ἡδυςα,, χαὶ νόσοις ἰωσοιοϑαι εονίοις ἀρ.- 

10 

]. 29. 

Ἰη Πρ ετ,εαπη ρυο ορεἰ παπᾶς νοῖο 
ΟΠ Πρ ΟΠΔ ΠῚ ἔοι Π τατα πὶ δΖ σορίαΠη, 
{ συ 4111 τοῦτα, [τ]ὰ σοποο ΠΔ πη οτος 
4. ῃδ επίῃι ἀγα πηοο Βοπα Βαθεῖ, 
οαοτ αυταπῃ δυδοσίδιις, νὰ τα πηοητὶ-- 
ἐεγαιῃοαας ρΙαῃτῖς πιοάο 4α θιισ δες 
Δα Πα 15 οἰ" ἸΙάοηςα, (δα ἱπι1]1ς (ἐρετῖ-- 
δας, ντΑγρινἘ ἀρτὶ: πος; Ιαγρίτογ χαΐ- 
ἄεπ Πα νίτααιις {πρροαίτας, (δ ρα- 
Τα Τα ἀρτὰ οἱξ αἰοπο ροοοτί: ης4; ἀἰ- 
ΧΕΙ 115 ΘαΠΔ ἀρ ατο ηυίάςπι ἔτι- 
σίρις 4ο Ραίσιιίς, (εξ Δ4 ἀεσεπάσπι 
νἱταπὶ εἤς ἱησγαῖαπι Ποιηϊηίδιις "(δ 
εἰξ γοξοστα οσμπίρες, νὰ ὀγεμζον εἶο- 
4ιαγ, νοΪπρτατίοιις ὃζ σοπηπγοαΐϑ. οὐαὶ 
δηΐτὴ ἔτ πηεπεξογα σοδττγαγα (ὐδπ1- 
Ρδηδ,ΠΟὴ Πιιίς, (ἢ ἀαιιίς τίσατα ςα- 
Ἰε(εῖθιις ὃ ἴῃ αυΐθιις σαΓρὶ5 ερὸ νἱήϊ 
ἀταανο] τγίίογα, αἰ πίατη ροΙῈ ΠΙθοτ- 
ὩΔΠῚ, δ Αὐϊξξι ΠΑ] Ἔτη ροίς αἰ παπα 
(ξυηλοητοιη σπατειςητία. οαἱ ΟἸαἱξοτα;, 
Μειίδρίονιπι, Γ)αιιηίογιπι, ϑαθίπο- 
ΤᾺΠῚ, ΔΙΙΟΓαΠ16; ΠΕ] ΓΟΓΏ ΠῚ σαΪταΓα 
Οἱ νους Ετγαγία, 82 ΑἸ ηις ας Εα- 
Ἰεγπιις ἀσογ, ΠΪΓΠΠῚ ἴῃ Πγοά {ΠῚ ἀΠηΪ-- 
Οἵα5 νΡι15, ὃζ πηοήϊοο αροσὶ νδοστί- 
τηοβτοάάροητας ἤπιξξις τα; ορτίπηος ὃ 
ΡτΓατοῦ 64Π1 αὐτοί ἡ 118 ΠΟ] τι, τ.]-- 
τα Π| ΓΕΓγα ἸΏ ΟΠ 45 ράτεγα ΟἿ, πλμ]- 
[ΠῚ ΟΩΡΓΑΓΠῚ σΓαρΊθι15 : ΡΪι15 οτία πα 
δέ ργα[Ἐλπτίτις Αι ητῖς ΘΠ ΤΌ τη ὃζ 
δοιιπ1. ρα υΠἘτῖς οἰ ΠῚ ἃς ργατξῃς Ποτ- 
Ρα, ΠΟρΙΟίΆ 114; ου]τἰ Πα τς τοῦγας ἱτ-- 
τῖσαι δ τοίοι 44, ἱπηπηοη πὶ ψιαητῖί 
αἴξαϊο σοπηραίοιιδ: ΟΠ τοπηροσγε,ο- 
Βεῖαπη ργαθοῖ στοριπη σορίαηι. δεά 
(χἰτιις ἱπργίπιῖς δα πηίγατίοης ἀἰσηὶ 
(με, οἶτοα ργαγαρτα ὃς πειηογοί ἰ6- 
Οα τα Π.]Οσ ας Οὐτιιτας ραγιπὶ ἰάο- 
ΠΘΟΒ:ΟΧ αίθιι5 πλι] ται ἂς ρα] σἢ ΓΑ πὶ 
ἘΔ τσαπ αἷς πααίδιις, Πλμ] ΓΔ ΠῚ δεία πα 
ΔἰΠς ορεσίριις ἀρτᾶ βοζιπε πηαιογίο πη, 
ἴσας ποσαπη ΠΙΠῚ] εἰἙ νο! ράγατα 
ποι Θ, να! ]Οπρα Ὁ Πιιπηαμῖς νΠθιςτα- 
τηοτιπη; (64 οπληΐᾳ ὃ σοπῆσὶ ἔπος, 
διίλοϊ!ς σοπιιοηὶ ροῆπιης, ργορτοτ ιι- 
τἱοταπι ἐγ οπείδιπ, 4111 ν ποίᾳ πα 
οἴδπῃ ροΙΠπλοαητ, ὃς ΠΊασπαπῚ σσΠΊο- 

ῳ ) ΝΞ - Β Β “1: φα᾽ χαὶ μέταλλα πϑυϑαπὲ, ὁ ϑηοίων ἄξγρας ἐ- 40 ἀἴτατεπη ἱπηροτταηαϊς ἂς ρογπχμτᾷα!ς 

φϑύνους, χαὶ 9οι λοίήης φύσιν ππολύορνον' ὀηνα. πε μυ- 

4 οἰα, ζῷ μϑὺ ἀὔγουςα, (ἃ δὲ ϑυυμάσια," ἀπόώύτων 

δὲ χοίλλιςον., ἀέδοι χεκρῳλϑρον ταὶς ὥραις συμμέ- 

(ως, οἷον ἥκιζα πηρίαίνᾳν χρυμμ αἰ πὐρξολαῖς χαὶ 

Θαίλπεσιν ὄξαισίοις ,καρττῶν τέ “ύεσιν ἢ ζώων φύ- 

{1145 τοῖτα ἐοτεταθιι5, ΠΟ ητ, δά οπη 
τοτγα Παϊδετ απιιατί σα] ἀΑγί! πλῸ [τὶς 'π 
Ἰοοῖς (σατυγίσι πος, σι 1Π|Ππ14 Ἔχ ΐ- 
δξτας ἰαιιαογα, πιο γθί 5; ἱηπποτεγατίς (ᾷ 
πιδαἰϑ ντί ΠΠΠγ4 πλοῖα! ]ὰ οἵς σεπετίς, 
{οτατ νοπδι 65 που] Πτας, Πηαγίτί-- 
ΠΊΟΞ6; ΡΓΟΙΙδταΙς ναγίοϑ : δ ἰὩΠΠΠΊογα 

Δ]1α νοὶ νε]ἰτατὶ (ογαϊδτία, ν εἰ εἰς δτία παίγασι]ο. (4 οππητῇ ριΠοΠεγγίπγα οἱΈ δασὶς πιοάοτατα, 
ντδηηϊ τέρα ἔστι, τΕροεῖε5; {8115 πες ΠΙΠΊο σ Ια, πος ἱπχπηθηίο αἴξιι; σας ἰαάας Δαϊ Δηἰ Πηζ- 

ἰῇ 



30 “1 ΟἿΝ ΤΗΣ 
τἰλ. ΝΠ] ἰσίτατ πλίγαπη ἢ δητία! ϑατατ- 
ΠΟ ίΔογΑ ΠῚ Ρυταιποιιης ΠΔΠΟ τΟΥΓΑΠΠῚ, 

πυτηοπ πος τατὶ οπιποπὶ Ποηλ]ηΐθιις 
{εἸϊοἰτατξ ρΙεης Ιαγρίεῖ : (πὰς ἰ5 ΟΠ το- 
τις εξ, νι αταοὶ νοϊαπτ: πο δαταγ- 

πὰς, γι Κοπιαηὶ : τοῖαῖη σοῖο απ ἱ 
ΠΔΙΌΓΑΠῚ ΠΟΠΊΡΙΟΧΙΙΒ, ΓΓΟΟΌΠ 6; ΘΕ ΠῚ 
ποηλΐπο5 γοσαραο) νἱἀοπτοσηιθτο- 
'ίομεπι μάπο ταξοσταμη εἰς οπηηὶ ο- 

᾿Ῥυϊξεία δζ στγατία, οὐπτις {ππἀ!οίτπι εἱς 
βοηι5 Βυπιδηῦ ; ὃς αατπὶ ἰἸσΔη- 
τα5,4Ππίηο ὃζ πλοτῖα]! σοποτί, ας σας 
ας σοπποΠἰ τ ΠΠπ|ὰ ΕΠ ητ]οσα, οἷς 
ξειτί ἂς ἀφάϊςαγί, πλοητοβ ὃς Παπηοτα 
Ῥληὶ, ὨγΩΊρΡἢΠΙ5 ργατα ὃζ Ιοσα ν γθηεία, 
Πτογα ὅζ πίι1 25 ΠπλΆΓ Ως παι Π]115; 
δζ ἴῃ σετοτίς ἰτοπὶ αϊσιία σους; ἔα- 
τα ]ατε εἴ νοὶ ἄθο νεὶ ἀα πποη!οῦ- 
ταῦ οτίαπι γοῖογοβ ϑατα ΠΕ ΠῚ ρίασαΓο 
{Ό]Ἰτος παπιαῃ 5 νἸ ἘΠ πγ1ς., πσας ( αἵ- 
τἰαρίπἰςπίες, ἄτπιπὶ Ποτῖς σοταπη ντθϑ: 
δεϊάστη πππο σαοηὰς Ητ δριι (αἱ- 
[ος, αἰΐαθ]ας σεῆτας οσοϊἀοπεί ρτοχί- 
πιᾶς, ΗΟ! ὁπ νοζο,ντ θοίογοι πῖο 
Πλοτοῖπ (ΔοσογαΠ1, ὃς ἀγαπὶ Γππάλῆα 
ἰπ σοἷ]ς ϑαταγηΐο, ἃς απέζογεηι ας 
ντίαπέτα ΠΟΙ σα; ρυτῖς δἀοίογεητας {- 
Ῥηίδι5. δς πό]πΔηι ρα ΠΑΠῚ ττΔ γε Σ 
αυδῇ οὐ πορ!οέξα ίλογα Ρδιγί, ἀοσις 
(ς ἰποοίας δά τηϊσαπάδῃι ἰγατὰ «ἰοϊ, 
Ῥτο Ποηγίηΐδιις 4ι1ο5 ςοπηρεάϊτος ὅσ 
ταρηϊρας Ἔχαγπιαῖος ἴῃ 1 Ἰθογ πε ἰΔοία 
Βαῃσ, οίοι Πα αα Πογῦ Πα τα ἀϊηξ ςΕ- 
ἢᾶια, σογαπάςπια; μαθίτιι Ἔχουπατᾶ, 
πλϊττοῦς ἰῃ Παπίππι;ντ ας αϊ το] ῖ- 
σίοπίς ἰπ δηϊπγῖ5 οπλη τ {προτογατ,το]- 
Ἰογοῖαζ: (Ογιιατῖς (ὉΠ ες δητ αὶ γἰτας 
ἱπηασί πίει. [4 Ἀ Οπηαηϊ οΧ οο τόρογα 
Πιαςαίη; ἐλέξίταπτ ρᾷαϊο ροίϊ νογπιιπὶ 
«ααϊποΐξιιπι, ἀἴδιι5 Μαϊῖ5;αο αἷς 

τ Ἰαπαπὶνοίμπτι ες ἀϊπγί δηλ. ταῆς 6- 
Ὠἰπτ ρογαξεῖς τίτο ἰλοσίς ροπιῆςος (14 
{ἀπηπλμπὶ οἰὲ (λσογάοιιπι) δέ σι!πὶ 
Ἡὶς συοάος ἱπηπηοστα 5 ἰρη]5 νἱγσί- 
Ὧ65 » ΡΓατΟΓΌΘ]Ὲ6 δζ ΔΠ11 οἴπο5 πο 5 

111 ἰογίοῖο ἱπτογοῆςε ἔς εξ, ππλὰ- 
ἰλοτα ποδηϊπιπι, Χ ΧΧ Ππαπιοῖο, ἐς 
ίβοτο ροπῖς παϊτιαητ ἴῃ ΤΊ θογῖπὶ ἤπι- 
αἱσπα;α: Αὐσόος Ποπηπαητ. Ὑο- 
ταπι ἀξ (ογι οὶ ὃς [15 Ἀοιηαθο- 
ὙῸΠῚ σΟΓΟΠΊΟΠΙ 5. ἴῃ ΠΕ 5 (οτιαης 
-Ατασαπίσιιηι ποιῷ δὲ ἀοπηο]οιΠ1, 
«4]145 Πρ η! βοα θέσις. Πα ΠΟ τοπΊριια νὶ- 
ἄεταγ ροίσεις ντ ἐς αἄσοπει Ηοτ- 
Οὐ] 5 τη [τα]! απυτγαάατλας ΔΙ! χαϊ δο- 
ὉΠΓΔΓΙ 5, ΠΕῸ ΟἹ τ ΠΊ15 {1 υϊα [δὶ 
σοίπε πιοπλοσαδῖϊα. [)ς πος παπηϊς- 
πο συκ παιγαηταῦ,, αυσάαῃχ ἔιθα- 

40 Τιξέριος. ᾿Αργείοις αἰΐζῳ, κα λοιοωῦπες. 

ΠΑ ΙΔΒΝ ΑΘ. 5, 

σιν. σα οδὲν ὄξχυ Θοιω μκαςῦν τὸς παλωηοις ἱεραὺ "ιπυδ- 

λαξζῷν τῷ Καιϑόνε τἰωὼ χώρων ζυτίω, Τ᾿ »ϑὺ δαίμονα, 

πϑτον οἰορϑύοις ἐῃ πασης. ἀ δα, μονίας δοτῆφοι χαὶ 

πληρωτίω δύ, ϑοσποις «εἴτε έδνον αὐτὸν δὲῖ κα-- 

λᾷν,ὡς Ἕλλζωες αἰξιξσιν, εἶστε Κρόνον,ὡς Ῥωμα]οι" 

παίαν δὲ αἰξεφληφότα πίω τῷ χϑσμῳ φύσιν, ὁπότε- 

δον αὖ τίς ὀνομμοί(οι ἐπζοωὼ δὲ χώραν ζπίω ὁρωνᾷς 

ἔκπλεω πάσης ἀὐπορίας χαὶ γαφαΐζος : ἧς Ὁ ϑνητὸν ἐ- 

φίετοι “μος, «ἰξιοιῶζας δὲ δείῳ χαὶ ϑνητῷ γ. 4 Φ 

ΙΟ πσδόςφορον ἐ1) πϑώτων γωξίων ιϑμοδιώτατον, δρῊ 
λν ἐ Ψ, λ “ ΔΤῊΝ “ Ἵ 

Μῶν κὺ γαπας Πανι, λῴμωνας δῈ κἡ πειϑηλοτα χώθλου 
Ἷ οὐ σλω κι ͵ ΠΣ 

νύμφαις, ἀκίζᾳς δὲ χαὶ γήσοις πελαγίοις δοαίμοσι' Τ᾽ 
2 2 « ς ͵ὕ “, 3 τῷ “΄ 

δο ὀλλωῶν, ὡς ἐκοιατω ἡ “τω χαὶ δαίμονι οἰκεῖον. λεῖφ-- 
ΔΝ λ Δ δ “τσ 

σι δῈ ἡ ζᾷς ϑυσιας δχττελῴν ῷ Κρόνῳ τὸς παλαιοῖς, 
«“ 3 7 ΄ ς 

ὠς ον Καριχηδὸνι; πέως ἡ πόλις δγέκμεινΕ, πα- 
λ ς Ὰ Ε Η “.,9:ε 

ξφᾳ Κύτοῖς εἰς τὸ δὲ γρόγε τ ὁ ῳ ὀῆνοις τισι ἢ ἕαπε- 
᾿ 2 Ἃ ᾽ ξι “" 

δίων ἐϑνωΐ, διυσδροφονοις" Ἡρακλέα δὲ, παιῶστω πὸν 
͵7 -“ ͵ Ρ 

ψρμον τῆς ϑυσίας βληϑεντα, τὸν τε βωμὸν ἱδρύσααζ 
σὺν ΒΕ 

τ' ὅχ: τ Σατορνίω, καὶ καζαρξαοϑαι φυμάτων ὡ-- 
“ε 3 δ᾿ "» - τ 2 

22 γγων, ὄχι καϑουρῳ πυδὶ ἀζονϑρων. ἵνα, 5 μηϑεν εἴη 
σι 

τοῖς αὐ, ϑοώτπτοις οὐθύμεον ὡς πατρίων “ἡλογηχϑαξ 

θυσιῶν, δὲ δοίξαι ζοις ἔχηχώείοις, δἰστομειλιῆονϑύοις 

τί πῷ στο μέμοιν, αγτὶ ΤΟΝ δύϑεφπων,οεΣ συμπο-- 

δίζοντες ἡ ΤΜ χάραΐν ἀκρατεῖς ποιοιεῦτες, “ἐῤῥίπηον 
εἰς Ὁ Τιξέσμος βέιιϑρον , εἴδωλα: ποιοιοῦζᾷς αἰδρεί- 

χεδφᾳ., χεχϑσχιη δα. τὸν αὐτὸν ἐκείνοις ζρόπον,ἐμᾷα.- 

λᾷν εἰς τὸν ποΐο μὸν, ἵνα. δὴ ὦ τῆς ὀξείας ὃ τί δή πο-- 

7 ζῶ εν πῆς ἀπϑθώτων ψυχαῖς “που ϑοι υδίον ὀξαιρεϑὴ, 
“ὦ 

«Τὰν εἰκόνων τῷ παλαγοΐ Εδοις ἔτι (σζυϑνων. τῦτο 
ΓΝ τ ὰς.. τλλϑ « - “ «“ 

30 “ὦ μέθας ἐμοί διετέλοιω Ρωρίϑηοι δωντες ὁσὸν 

τὶ μικρὸν ὕφερον ἐαφινῆς ἰσημερίας, εν μάυϊ Μαΐω, 

ἀ ἴαλο υκῆαις ἰδοῖς, διγομιδευίδα, βελοόνϑυοι »-- 

τ τὴ πίω ἡμκεδοιγ᾽ οὐ ἡ πσξοθύ(αλες ᾿ἱερᾳ (ἀκ 

Οις ̓ ομροῖς οἱ κρυλούνϑροι πονίίφικες, ἱερέων οἱ εἶχοε-- 

Φανέφαζοι » χα! δεῖν εἰύζις αἱ Φ ἀἰϑαίγατον πῦρ 

Φυλφησσαι παρϑενοι, φρατηορί τε » ΤῊ] ϑιλῶν πο- 

λιτῶν οἷς παρῴνωι Έ ἱερούργίαις θέμις Ε εἰδωδα ́ μορ--: 

Φαῖς αὐιϑεζπων εἰκαισχκένα, πϑιαίχοντα τὸν τρλριθμῶν, 

Ὥστ τῆς "επε γεφύφᾳις βϑιλοισιν εἰς ὁ ῥθύμα τ 

«ϑὶ λ Δ Ν ο α ἡ] - ὡρλά γὺ 
: κδρ τὴν ϑυσιωῦν Τ' ὀλλων ἱερουργεὼν,ας ηΡώ- 

μαίων πόλις σεευελᾷ κατά πε- Ελλζωιχον ἡ) ὄχι-- 
χώφδιον ζύπον, ἐν ἑτέρῳ δηλωσονϑιυ. παν ὃ ὁ πα- 
ρὼν χαιρὸς ἔοιχε ὦ «ὐπὶ Ἤαν μὰ ἀφίξεως εἰς [- 

παλίαν μετ᾿ ὄχιςαάσεως πλείονος διθεῖν,ὼ εἴ΄ τι λό- 
ορυ Ἄξιον ἔδρασεν αὐστῦϑι, μὴ Ὡύραλιπεῖν. ἔς; 5 τὸν 

“ἷρ “ δαίμονος δὲ λεορμϑϑων τὰ νἂν μιυϑικώτε- 

ξα, ἴᾳ 
Ι 



ΑΝΤΙΟ ΚΟΜ. 
ἐᾳ.ζα σ᾽ ὀληθάφεροι. ὁ αϑὺ δζω μυϑικὸς αἰεὶ Φπαρ- 

οἱσίας ἰτῷ λθορς ὡσὶ͵ ἔγ4: ὡς δὴ κελάνοϑεὶς «ὗκο: 

Εὐρυώϑέως Ἡρακλῆς στε τοῖς ὀηνοις ἄθλοις, ὁ ὧς 

ἢ ηρυόγαᾳ βοιξ δξ ̓ 'Ερυϑείας εἰς Ἄρρος ἀπελάσαι,τε- 

λέ(ας 1 ἄθλον, χαὶ αίου οἴκαδε πορείαν ποιούνϑυος, 
7) Ἁ γυ ΤᾺ 4 ͵΄ 2 ΄ Ὦ ᾿Ὶ “-"" Σ 

ϑιλη τὲ πολλαχη τὴς ΠΣ οζφ τῆς Α- 
ἕ ͵] »“" ΣΝ Ν λ εὰ 7 ͵ 

Πόλανίι 2 (οξαγίνων γῆς εἰρίθ (αθλσεχες εν ᾧ κυθ,θῖ 

ἄδρων δὲ ποὺ ον αὐτω βεχολίδα, πολλέου χἡ Καυλζευ, 

(ὲ »ϑὺ βόας ὀμῆκεν εἰς οκνομάὼώ, αὐτὸς 3 βαριωό- 

1 ΒΕ. ἢ 41 

Ἰὶς, φιαάαπι νογίτατὶ, ργορίογα {ππτ, 
Ἑδθυ]α ἀς φάπδητκι εἰ πο παίθος Εἰι- 
τΥΓἘΠοιις ργατογ σοταγος ἰαθογος ᾿{ΠῚ 
Βετοιίετη (σεγοηῖβ θομος οχ Εἰγ- 
τῃξα!π Ατρίπαπι νγθοπιὶ ἄροζα. [5 νοὶ" 
ἔφοῖτ ψιοί ἱμὰς ἐγατ, ἐφ πλιι γθιιοῦς 
τος, Δα τ τι} αἰτα πγλαἶτα [τα] ἰοςα, 
τιιπ Αοτίρίπιιηι ἀστῇι Ραἰαπτίο οοη-, 
τσιαιαπ,. δ] θοηὶ ραύα! παξξιις σορί, 
ατγηοῆτα ρΑ διπὶ αἰ πηΐι : Ἰρίς ἰαθοτα 
{τ Πτις, ργοσιυϊτοπαποιιις (δ ἐδάϊε. 

Δ᾽ 9} ΘΓ Υεβ 3 - : , μϑωος «ἄβερὺ κόπου, καζακλιϑεὶς ἔδωκεν αὐτὸν ὕπγῳ. το [πτοτοα υ 44πὶ αἶτις ΙοοῚ ἰατγο, δος. 

Ὧν δὲ Ουτῳ,ληςφής τίς Ἐχιχώειος ὀγοιζφ: Καχος, πεξ᾿ 

εἰπτυϊγὸμᾳ ταῖς βοισὶν ἀφυλεκΊως γεμουϑμαις,ὼ αὐν- 

τῶν ἐρωζῳ ἴοά. ὡς δὲ τον Ἡρφικλέα χοιμώνϑυον κα- 

πέραϑεν, ἑπα(ας μϑρ οὐκ δῦ φεΐ λαϑεῖν ὠπελά- 
2: (ᾷς, χαὶ ἅμα σε ῥάϑιον Φ πράγμα κατεμανεοι- 

μεν" ὀλίγας δὲ τίνας δξ αὑτῶν εἰς Ὁ δλύζξον, εν ᾧ πλη- 

σίον ὁγτί ἐτυϊγόμε πίω δίωμτὸν ποιούμϑιος, ποχρύ.-- 

σήεται. ἔμπαλιν τῆς χτ' φύσιν τοῖς ζώοις πορείας Ἐχε- 

πσώνϑυος ἑκαίφην κατ᾿ Ἐφοῖν. Τῶτο δὲ αὐτῳ Ὑ ἐλέίγων 

εἰφανισμκὸν ἐδγχωμαΐο Ὡϑαλεῖν »οναϊίας φωνη(ομέ- 20 

νης τοῖς ἴχνεσι τὴς ὁδού. αὐαςὰς δὲ μετ᾽ ὀλίρονὁ Ἡ- 

δακχλῆς , χαὶ τὸν "ξἰριθμὸν Ἐχειλεξάμϑυος λυ βοαΐν, 

ὡς ἔμαιϑε (κς οκλᾳπούί(ᾳς, τέως ϑὺ ἡπορῴ ποὺ κε- 

᾿χωρήκϑυσι 9 χαὴ ὡᾷπεπλανηκδμας σὸ τὴς γοικῆς ς- 

μάςευεν αὐγὰ τω χώραν -ὡς ἄ οὐχ ἀὕεισκεν, ἐχὶ ὃ 

απήλαηον ἀφ ψενέται τοῖς μϑὺ ἴχνεσι “βζερτωνϑρυος, τος 

δὲν δὲ γον οἰοώβωος 90 διερά γήσαοϑαι τὸν χῶρον. τῷ 

δὲ Καχου ασο9 “ὁ θύρας ἑξῶτος, καὶ οὐτ' ἰδεῖν φα- 

σχονίος ἐρουϑύῳ, οὔτε ἐρβυνάεϑαι Ἐχιξέπονζς ὠἰτου-- 

κϑώω, Οιζπε πλησίον, ὡς διάνα, παορι αὗασὸ τῷ ξένε, 30 

Ἰδχτξοῶντος, ἀμηχϑυῶν ὁ Ηροικλῆς ὃ τί γ,φήσεται 
πω πραγααΐι, εἰς γοιοῦ βόνλεται “ξοσελοίσοι τῶ 

ἀσηλαίῳ Ὡς ὀηνγαῖς βόας" ὡς δὲ ἀφα “Ὁ σεουγόμου φω- 

νῆς πε ἡ ὁσχχῆς αἱ ἔντοοϑεν ἡαϑονΐρ, αὐτεμιυκῶντο ταῖς 

ἔκτοοϑεν; χαὶ ἐγεγωνᾳ ἡ Φωνὴ αὐτῶν κατήορρος τῆς 

κλοπῆς. ὁ λϑὸ δξζω Καίχος ὅπ “αἰϑιφανὴς ἐλεῶ 

κακουργῶν, δέπεται ασδϑς ὀδκζεῦ, χα! ἴοις εἰωθοζᾳς 
“τα στεναγραυλᾷν (νεκαλφ Ἡρακλῆ “ἢ ϑλοιῶ; ν 

αὐτὸν τω βοπάλῳ κτείν4, χαὶ (ἀξ βόας ἐϊξαγαγῶν, 

ΠΟΠΊΪΠΟ, ἱππςητ5 δαδας πῆς οαοάς 
Ραίσομεθιι5., ΘαγιΠὶ οπρίαἴης σαρτις 
ο[Ἐ-: σαπηαις ἀηἰπηφά ποθ ἰορί-, 
ταση Ἡογοι!οπυ ; τοτιπὶ αι αι ἀγ- 
πλοπταπη αδίσογς ΠΟ οἰ Ἐ διπῖις, γάζιις 
τος ἰατοῖε ἔστταπη ρος, δὲ Ιου η 
Ἰ ἔοσς ἀπ ΠΠοΙς. ραπσαβ ταις δἰ ποτ’ 
ἴῃ ΡΓορίπηπαπα ἐρο!ππσαπη, νδὶ ἀο- 
σοθαῖ, ἰδ αἴτ; ι125 Δπογίας, σοπῖγα 
Το] Ἰτ πὴ αΠΙ Πγα πὶ ἱπ σοι πι. νῃατα 
ΡΟ  αἰΐαπη σαιιάϊς Θοτγαχογατιντ ια- 
τοηῖοπι ἱπάἸοίι πὶ ἐδ οος, γε τρις 

ἴῃ σοΠΙΓΑΓΙΔΠῚ ΡΑΓΓΟΙῚ ἀποοητίθιις. 

Ηεοτοιος ραιῖο ροίξ ἰϑπηηο ἐχοίτιις, 
οὐ γοσοπίπ οι παπιογιπη,, ὃζ 4]1-- 
4αοῦθοιιες ἰςηπῆςφε ἀθοῆς, ρεϊπηπην 
ἸΠΟΟΓτα5 4110 ἀσφιοπογίης, δὲ γάτα αὐ- 
οὐταί!ς α ραίοιι!5, Δ Ις ἐὰ5 ρογ ἄστοϑ: 
γίνογο παίσιιαπι τοροσῖς, δά ἰροίπη- 
Τατη ρογρίς, ἡ Πἰσοτ το πιαητίθις νο- 
{π|ρ 115, ΠΙΠ]οπΐππ5 ρογίογταη { οἷῖ 
Ἰοσιιηιγατι5,(ὕδοο υζειη ρτὸ ἔοτίδιις 
ἔτδητο, δζ οἵιπν τοσαγοτατ ίς ν  ΠΠῸ πο- 
8λητς, Ποστάπηεῃ ἱπ ΕΠ Ππεοποιη ροῦ- 

τλϊττοπτα . πο νἱοἰπούιπη Πάοπ ἰΠ- 
ποσδῆτα, Ζιιαῇ] νἱπ ρατογοταγ αὖ Πο- 
(ρῖτε : σοηξαίο ΠΗ οτ οι] ὃς ἱπορὶ σοπ- 
811, ταπάςΠ} ἴῃ πηξητοπι γοπὶς γα] - 
“υ5 θοιιο5 δα (ρο!πποαπηάσοτο,ια- 
ΤᾺ ΠῚ γΟΟΟ ΠῚ σΟὨΙΠΟτα πο οἀοτοπὶ 
νὴ (οπίθγαπε ἱποϊ ας, ̓ ταπσίτα γοά- 
αἴτο ἔσσταμη ργοάϊογυης, αὐ σις ἰῃ 
τη οῆοίο ἀθργοἢοηίι5, δή νἱγος σοη- 
τατος ἈΠΙ ΠΊΠΠΠῚ, ΠηΠ] ας ραίξογοβ 
(οοἷος σοπιοοσαδῖ. δὲ Ηογοιϊος αοεΐ- 
{εγαπίον, οἰδυα ρυίλτιπι οσοίαἴτ: 6- 

ἔτι ὁ καικούργων αἰ σσοδοχαῖς ἀὔθατον ἑώρα Ὁ γω-- 46 ἀπξείϑα; διιδιις, φαοπίαπι ἰαττοπιιπ 

δον, Ἐχικαζασκα τ] φτὴ καλαύροπι 2 απήλαιον.- 

᾿οηγίσος δὺ τω ποζαμῷ τ΄ Φόνον, ἱδρύεται στλλησίον τῷ 

“όπου Διὸς ἀύρεσιε βωμῶν: ὃς 651 τῆς Ῥώμης Ὥρα 

πῇ Τειδύμῳ πύλη ν κὰ ου 4 ῷ ϑεῷ δὰ καλιν ἕγα,, τῆς 

ἐσρέσεως ἵ' βοαν γαριφήθιον. ζω πίω ἔτι χα εἰς ἐμὲ 

Ἱ θυσίαν ὺὶ “Ῥωμο!ο πόλις στευετελά, νομίμοις Ἕλ- 

λίυιχοις ἅπασιν ὧν αὐτῇ. χρωρϑῥη 5 καϑαίεἷ οχᾳ- 

ὙδΟορτδοιίο ἀρτιπι οἢδ ἰοσιπι νἱάς- 
Ν 

δαῖτ; ἔρεϊαποαπη ροάοίμο ἐἸτιτισιτη- " 
απς οα᾽ἄοπὶ ἀηι8 ἤΠιιτηϊηὶς ἐχρί δες, ἔ 
ἴῃ ργοχίπιο ἀιαπὶ Ομ  [ΠπΘπτουῖρο- 
(τ. φασὶ Ἀοπηα οἘ ρτορα ροσῖαπὶ 
ΤΠ ροπλίπαπι, ὃ οὐ ἱπΠδῆτας θοιιο5 
ἄςοϊποπσιπ ν ΠιιΠὶ πηφέξαι ας (Ὰ- 
οἵα οἵ πιο αἴατα Ἐ ΟΠΊΔΠΙ τἴτα πΠ16- 
το αταοο ἔλουσε πα πιοάᾷ αὐ 11- 

Ο ἢ) 



2 ΙΟΝΎΪΞΙΙΣ 
Ἰο πππὶ τπἤττατα. (Οετογαπν Αδοσί- 
σίπος ὃς Ραἰαητίηὶ Ατοδάδς, γε νἱ4ς- 
τυπτ Ηοτοιδ, ὃς (ὐαοὶ πποττξ σοσπο- 
πογηῖ, πη ς ρΓΟρτογγαρίπαϑ ρογοῇ, 
ΠΠΠπς Πππροητος ἰρεοῖξ, ἀϊαίπαπ χα! ά- 
ἄλταίς νἱάεγε ρυταϊθᾶτ: δ ρτο πηᾶσπα 
Τε!Ποἴτατο παρερᾶτ Ἔχεσηρτοϑ (6 ἰδῖγο- 

Δ΄ Ὡ15 1Π]ΠΠΓ 15. αἴ; ἱΠΟΡΘ5, ΓΑ ΠῚΪ5 ἰΔαγί,οα 
ὑπ5 ἰη [ἰδ Ἰοοἰ5 πάσῃ ογαῖ σορία, τᾶ [Ὲ 
4μᾷ ΠΠ  σογοπαθᾶτ: (εξ δὲ τοσο5 βου 
νοηϊεθαητ, ὃς δα Ποίριτ εἰπὶ ᾿ηΐτα- 
Ὀᾶτ. νι νεῖο Ποπλξ δζ σεπιιδ Δ ας σο- 
{125 Ἰρίο παιτᾶτο σοσποιοσῖι, (δ οἱΠῚ 
τοτατερίοπε Πταπτὶ ν τὶ β 4ς πη δῖα; ἃ- 

«Τα οἰτίᾷ οὐ πηδγπης. Επαη ει νέο α 
ε γμαίγε (ὐδύπαθητα ἰΖ δῆτα δάϊογαῖ,. 

εἤς ἴῃ ξιτῖς νὰ Ιου ὅς ΑἸσπηεπα ρτο- 
φηδτα5 ΠΠΘγοι 65 ἱΠη πλοττα ]!ς Εχ πλοῦς 
1211 νἱγτατῖς εγρὸ ἤεγοῖ, Πιοχ ν δὲ ΠπΠσ 
Ἰρίατη εἱς αἰαϊοίτ, ᾿ οσοιραγα νοἱδϑ οᾶ 
φτατιᾶ, ρυίπλ115 οπγηϊα ΗΠ γου]ξ ἀἴμ:- 
τις ἀἰσῆατιις ΕἰἘ Ποπου δ:οχταξξδα; 
ΡΓ πϊπηῖο Ππάϊο 4ς ἐοΠπἸπατίοπε ἀτὰ 
ΟΧιδρογαὶ!, αὐ ἀύατῃ {πᾶ Η του]! πλα- 
ζζαιυτ αιϑοιπη ᾿Πἰπρθ, οὔδοι]ο ῬΥ5 

οὔ εο σδπλιηίσατο ργθοάζις νε΄ Ὧε]1- 
Ὀατοτ νἱξεπηᾶ. ψα]]ατας Ποίρίτα!ταῖα 
σεητίς, Ρορυϊ ἐχοορὶς Ἔρα]ο, διιδις 
ΑἸίχαοι ππδόζατίς, ΟΧΟΠΊρΓ54; ΟΧ ἐΕ]1- 
48 ργαάα ἀξοϊΠηΐς : τεσος νοῖο (14 
ἡιυοά εος να ποπηδτοῦ σαροῖς (οἱο θαι) 

ἀοπαιτ στὶς Γἰσαγαπι ὃς σοι πη 
ΔΙΙοσιιηι ΠΠἰτ ποτ πι, ἜΧΡΕΪ(5 Ρυίτις 
ἴη6Ὁ νἱτῖς ιδυ8 ᾿πχτηδηΐθας. Εε- 
τατ ργατογθα ἰΠσοἱδ5 Γασίοπίς αὉ ΘΟ 
τοσατος, νι ]αᾶάο ἰς ΡΥ ΠῚ] ἰπτοῦ ἄθος 
τοςερίῆδηε, ποηογῷ {1 Ππιιπ (δτιια- 
τος Ραγρατιμπη, ΖΓ ΠΠΪ5 ἱπί Προ Πὰ 
᾿πποησαπι πγχαξξαητζος, ὃ εἴτα ατασο 
14 (ον βοίιπ) ροαγασθητζοσ : ὃς ντίθπι- 
Ῥεύρταῖα βου Παϊσεγετ δου οί, ργα- 
{δ 6 1115, Θἀοίξας ργίπϑ γἴτα πῃ, {πὰς 
ΠΟΙ ες ΠΛ ]]Πας. πος ἔς Ροκίτιος 
ἀῖημπα ΡΙΠατίοϑ ; ρεπεβ Π1145 σϑῆζος 
τα τῖ5 (οι 15 ἀπγαῆς σαγαπι (Δογογῖ, 
ττα νος ἰαχτα (ἀταοοσῇ αἰ ΟΡ] Ππαπὶ 

ὡνἱπΠἸτπσγαῖ: ἡ ου τς (0115 ἐχγογῇ ἐ4- 
ΡῈ νοίςοπεθιι5; ἃ υίδι15 ἀΓσοΓΘΠταΓ 
Ῥιπδεῖϊ, ἢ σοπηπλιηὶ Οἤ οἷο (ἘΠΊροῦ 
Ροτίογεπι ραγίοηη σφάθητεβ σο]]οσὶς 
{λοογάοιι Ροτίτῖ5. ἐπι ἔμΠῸ ταγάϊτα- 
τίς πη] ἐξ) τη ὃς πο] δτία;, Πιοά ἰμΠ] 
ταπο ργαῖτο οἤς, φάος Ια πη Ἔχεὶς δαὶ 
«ΕἼ 67.4772 αἰαρε7 ν ΘΠ Π]ΘΏτ. ΠιιΠΟ τα πο 
Π]Οτγα πὶ ροίξογῖτας ποη Παδεῖ ογαπη 
ΠοτιιπῚ (Δογουιπι: (δ Ορογαητιι οἷς 
Ἡογαΐ οπιρτὶ ατα ΡΒ] σο. ας υιτα πὶ 
σαι] πλιιτατὶ πλοῦὶ5 ἔπογίτ, ὃζ ̓  ιαπα 

ΗΑ ΚΠ ΟΥΑΣΝΙΑ ς ς: 

γος κατετήσαΐ. οἱ δὲ ̓Αξοριγίνες, ὁ ἣξ ̓ Αρχαδὼν οὗ 

ὦ Παλανμιονκαϊοιχοιώῶπες, ὡς τῷ τε Κάχου “; δ. 

ναΐζον ἐγνωίᾷν, κἡ τὸν Ἡρακλέα εἶδον, τῶ μδὺ ὠπε- 

ἐϑόμϑροι ΡΥ Ως όπαγας » τῷ ὃ τίου ὅψιν οχπα- 

γλούνϑροι, θεῖον τί γοῆμκα «γόμι(αν ὁρᾷν » "ὁ τῷ λη- 

ςοὐ μέγα ἀὐτύχημκα Ἢ Θἰποξολζιὼ ἐποιοιιῶτο. οἱ δὲ 

πένητες αὐτῶν κλαΐδους δρεψανϑμοι δὰ ῷνης, ἢ πολ- 
λὴ ταδὶ Τ᾿ τόπον ἐφύεζο, ἐχεῖγόν τε αὐζροις δὐέςεφον. 

ὅκον δὲ ἡ οἱ βασιλᾷς αὐτῶν, ἔχι΄ ξεγία Τ' Ἡρακλέα, 

Ο κα λοιοῦπες. ὡς δῈ Ἄ ζιομα τὼ Ο “ἡ οξβδιυτν,, χαὺ 
“Ὁ; “σφάξας διεξιόντος ἔμκαϑον, ἐγεχείδιζον αὐτοί πίω 
τε χώραν, χἡ) σφας αὐζοις ἐχὶ φιλίᾳ. Εὔανδρος ὃ πα- 
λαίτερον ἔτι “ὃ Θέμιδος ἀκηχοὼς διεξιέσης, ὅτι πε-- 
τοορυδμον εἴη τ: ον Δως χαὶ ̓Αλκμιζωϑης “πυόνϑιον 

Ἡρακλέα, Δα μείψανζα τω ϑνητζου φύσιν, ἀϑοί.- 
γαΐζον “υέοϑαι δὶ τὐρετίωυ, ὅηὉ τάχιζα ὅςτίς ζω ἐπύ- 

ςτὸ, φϑεύσει βελομϑυος ἁπλνᾷς δύ, ϑοφποῖς ΕΙΠΕ 
δακλέα. ϑεῶν τιιϑῆς εῷτος ἱλασαμϑυος, βωμὸν 
αἰὐϊοαγέδιον ὑπὸ «σουδὴς ἱδδύεται,ὼ δαί καλιν ἀζυ- 

20 ..α ϑύφισο)ς αὐτῷ, ὃ ϑέσφαζον ἀφηγησαϑυος Ἡ- 
δακλ 4, ἡ δεηθεὶς ΤῊ, ἱερῶν καζϑρξαοϑαι. ἀγαεϑεὶς 
5. Οις δ ϑοήποις τὴς φιλοξενίας Ἡρακλῆς, τ: 
δήμιον ἐς!ασ αἰ νδέχέ!), ούσαις τυ βοών τίνας »ἢ 
τῆς ὀιλης λείας ζᾷᾳς δεκαΐζος ἀξελὅνγ' ζιυς δὲ βασιλάς 
χώρα πολλῇ ϑωρήται Αἰ γύων τε ̓  Τὴν δίων “σϑ9ς- 

"4 τ 

οἴκων, ἧς μέγα ἐποιοιοῦτο φόχφν οαοϑφορινόμωοις ἄναξ 
Ἢ δξ αὐτῆς οὐκθϑιὼν δλύ,ϑεθ’ποις. λέ) 4) δὲ σῦς ζύ. 

ε Δ: δὴ 3 Ἵ λ τοῖς, ὡς χαὶ δξησίν τίνα ποιήσοι ζρ ἢ ὀχτχώξλων, ἴτω 
{π λ ἘΝῚ ἸΟ, “ ᾽ 7, ᾽ 

τοόρτοι ϑεὸν αὐτὸν “γομμίαν, ὅπτως ἀϑιγάτοις αὐτῶ 

320 ϑζαφυλοίηωσι Ως σιμαξ, οϑογ]ες υϑὼ ἀζυγα δαί κοι 
ϑ.Ὰ "“"") ς ͵7 λ ς τ λὼ δα πὸ τος, ὠγιςεύογγες δὲ ποὺ ἱερουργίαν ἔϑεσιν 

Ἑλλξυιχοιφ᾽ χοὴ ὡς διδοίξάεν ἀὐύζιυς (ᾷς ϑυσίας (ἴα, τά" 
ΟΥΟΣ πϑυτὸς αὐτῳἶχεγφρ (σῃκέγα ϑύοιεν, οἴκοις διυύοΐβ 
Ἐὀχιφανῶν τ ραλαξών' ἐὴ δὲ τὸς καϑονίᾷς τύτε 1, 
λλζιοιροζεν ἱερουργίαν, δἰμηίοις πὲ ἡ Πιναρίες, ἀφ᾽ 
ὧν τὰ ωυ Δ] αι μεῖναι μέτρι πολλοί Ὁ Ἐχημέλᾳαν 
ποιόμϑρυα, τυ θυσιῶν »οὡς ἐχεῖνος καπεςήσαζο᾽ΤΤΠοτι-- 
ων κϑὺ ἡορυμϑύων τῆς ἱερουργίας, κὰ αν ἐμπύρων 
ἀπαρηοκϑμων. Γιναράίων δὲ «ὐλαΐχνων τὲ μεζρυσίας 

40 εἰροουϑυων,ὼὺ σα ὀῆλα ἐγοξῶ “νέα χ αἰ ἀμφοῖν, 
δὴ δαί τέραν ἀμμἀιὺ ἐχόντων. ζοωύπίωυ δὲ αὐζῖς ασοος- 
7εϑίωδαι Σ' ἀτιμίαν ̓ ὀψίμου Φ παροισίας ἕνεκα, ὅτε τς 

ἕωϑεν αὐζις χελάζεϑεν ἥχειν, ἐαυλαίχνά μϑύων ἤδη 
{τὰ ἱερῶν ἀφίχογζο. νεῶῦ μϑύτοι πἰκέτι τοῖς συτ[ἐνέσι 
τϑτοιςἡ αἰξὶ Τα ἱερουργίας ἐχεμέλᾳα δύακεί.),ν.- 
λα παῖδες εἰν τῷ δημοσίω ὠνηΐζοὶ δρῶσιν αἰὐζις. δὲ 
α δὲ αἰτίας Ὁ ἔθος μετέπεσε, χαὶ τίς ἡ τῷ δαίμο- 

: νος ὅχε-- 



ΚΟ τὺ δα Οδς ΣΙ δ ἢ 
γος ἔχπφανφα τόδ τίοὺ οὐδιχα γὼ τυ ἱεροποιῶν ἐ- 

“με ,΄ ἐπειδοὺ καζῳ τῦτο “λύω και Ψ λόγου Ὁ μές. 

ὁ9ς. διηγηίομαι. ὁ δὲ βωμὸς ἐφ᾽ οὗ (; δεκα ας ἐ- 

πεϑυσεν Ἡρᾳκλῆς : καλόται κϑὼὸ «ασὸ Ῥωμαίων 

Μέγιςος, ἔς; δὲ Βοουρίας λεορυϑῥης ἀγϑοοὶς πλη- 

σίον, ἐγιφένουϑρος εἰ χα! τίς ὀηγος αἰ τασὸ ἂν ξχιχω- 

εἴων. ϑρχϑι τεῦ» έσ: αὐτο χαὶ σζευ ϑῆχα; τοῖς βου- 

λονϑύοις βεξαιως τὶ Ὡ|αποξαήεοϑαι, κὰ δεκαί4..- 

σάς γοημάτων γίνονται συχναὶ κατ᾿ ἀὐχαξ. τῇ μϑώ-- 

οι καΐζᾳσκάνη πολὺ “ δύξης δε) καΐαδ' Ἑέσερος.πολ-- 

“λαχῇ δὲκαὶ ὀγη τῆς Ἰταλίας ὀύφται τευδύη ᾧ δεῷ, 
χαὶ βωμοὶ χαΐζο, πολάς πεϊορεουται χαὶ παρ ὁδὸις,, χαὶ 

«πυϑυίως δὺ ἀδροι τὶς ̓ Ιταλίας χῶρον, ἔνθα, μὴ τ! - 

γϑμ4 ἀμίφιϑμος ὁ δες. ὁ μϑὼ δέζυ μιύϑιχκϑς λδγθς 
«ὗὩρ αὐτο τοιοςδὲ τὐβαι δέδοται. ὁ σ᾽ ὀληθέφερος ᾧ 
πολλοὶ οὖν ἱςοοίας ογήμοιίι Οὲ πραξος αὐτο διν-- 

»ηανϑύων ἐγφ σειν »τοιόςδε" ὡς ςρατηλοίτης γε- 

γόυϑιυος ἀπλώτων ὁ κρψτίςος ΤῊ καθ᾿ αὐτὸν Ἥρα«- 
κλῆς, ὦ δυουαίμεέως πολλῆς γορύμϑυος,α πα ἐπῆλ- 

Ε 2 ͵ τ, 3 

ος τὼ οὙτὸς Ὠχεανού, καΐζοωλύων μϑὺ εἶ“ τῖς εἴη, πυ- 20 

ραννὶς βαρφα λυπηφοὶ τοῖς ρχονϑροις ,.ἢ πόλις 

ὑξοιζίᾳ χαὶ λωβεμϑμη ὧς πέλας ἡγεμονίας, δ - 

εϑοοπων ανημέρῳ δια, τῇ χαὶ ξενοκζογίαις αϑειλίτοις 

ὠρϑύων" καϑιςὰς δὲ γομμίμιους βασιλείας, χαὶ (9-. 

Φρονικὰ πολυ καΐζα, χὺ βίων ἔϑη φιλαν,ϑοφπα κὺ 

χοινοπαϑη" ασϑϑς δὲ ζύτοις Ἕλλησι πε χαὶ βαωρξα- 

δφὶς συϊκεραννύ δος ΠΣ ϑιλαηίοις χαὶ ἠπειρώταις, 

οἵπέως ἀπίςους χαὶ ἀσεοωθιχακζοις εἶχον ὁμιλίας" ἐρή- 

"βω τὲ γὴ πόλάς οὐγιδρύμϑμος, ὦ ποΐρι μους ἐκ φεέπων 

Ἐχικλύζονᾷς πεδία, καὶ τοϑάξοις εἰχτέμνων ἀξάτοις 30 

ὁρέσι ,χαὶ τὰ λα, μηχϑμωμνϑμος, ὡς ἁπαίᾳ γὴ χα] 

κί λοι ῆα κοινὴ ταῖς ὡπόύτων χεείαις “δυϑσοιζο.ἐφί-. 

χεῦο δὲ εἰς Ἰταλίαν οὐ μογόςοξος οΟσσὲ αὐγλλζω βοῶν 

ἐπασοιδρος. οὔτε ὙΡ ὁ γῶρος ο τοίξῳ τοῖς εἰς Ἄρ- 

ο»ς ἐξ Ἰζχείας ὀϑαϊκαζονϑροις, οὔτε πῷ διελθεῖν ἕ- 

γέκα, τοὺ χώραν ζσαύτης δὼ ἡξιω.ϑη ἀμῆς ἘΣ: ἐξ 

πὶ δουλωσᾳ χαὶ Θρχῇ τὰ τῇδὲ δι. ϑοῴπτων φρατὸν 

ἄγων πολιωὼ, Ἰξηδίαν ἤδη χεχφρωμᾶμος. Δα τεί- 

“αι; δὲ αὐτῦϑι πλείω “φόνον ζευα [κα θη, τῷ πε ναυῖι.- 

χοῦ τῇ δστοισία. ἢ ἐγλυετο χφμῶνος Ὀχιξαλόντος, 

ᾧ μὴ πόύτα τὰ ἔϑγη (ᾳ καιτέχο γζᾳ, Ἱπαλίαν “θος- 

χωρῆστι αὐτωΐ ἐχούσια. γωδὰς ὙΣΡ̓ Τἶν δλωνβαρ- 

ξαῤων, ὃ Λιγύων μος πολὺ ἡ μάχιμον Ῥχὶ ταῖς 
παρόδοις ἢ Αλπίων ὀραν ἰδρυμϑώον,  ποκωλυύφνὸ-- 

πλοις (δὲ εἰσξολοὶς αὐτῷ (ἂς εἰς. Ἰταλίαν ἐπεχείρη- 

σεν, ἔγγο μέγιςος ἀ“γῶν τοῖς Ἑλλησιν ἐγϑμετο, πλύτουν 
ὐζις ᾿φχτλφπόντων οὖν τῇ μούχη  βολών. δηλοῖ δὲ 

33 
τη οί ὁ [4 ἰπάἰσπαῖίο ΠυιΠΊ Πῖς, 
(πο Ιοσο ἀϊσοτιι ἀρτίι5. ἀγα γεγο ἴῃ 
44 Ηετγοι]ος ἀδοϊπηας οὔτα τ, ἃ Ε ο- 
ΤπΔη]ς νοσαῖτΓ Μαχίπηα, ργορε ἔστ! 
Βοατίζι, Πι}114 ἱπέεγίοσ, φιοα δά οἰ 
νεπεγδιοῃξ ατιίησς, ηᾷ ὃς ἰαπαγαπι 4... 
ἀρια οᾷ, ὃς ρᾳξξα χυα νοϊπητεῆς ἢε- 
πηδ, Ρεγασιητ; δ ἀφο πηας ἔοι τατι! πὶ 
οχ νοτο ίαρο [ἢ ϊο οἤουιης. ἀρραγατζιιβ 
τατη οἷτις ρατί γείρδάεσι ορίπἰοηὶ πο- 
ταὶ. ῬΑΠΠπι ετίατη Αἰ [δ] ροῖ τα] πὶ 
ἔλπα παὶς ἄςο αἰσαταίπης, ἀγα; ορ- 
Ῥἰ ἀατίηι δζίαχτα νἱλ5 εγεέξατηες ξιοί- 
Ἰετορουίας η [τὰ] Ἰοςῦ ν θὲ ποη σοΪα- 
τα ᾿ς ἄσιι5. Ἐτέαθ0]1ς φυάξῃςς ἄς 
ΠΟ ππερτγοάϊτα, Υ οείογα νἱ ἀδτιγ ια ᾿ς Ἠετουῖς 
ἄς οο παγγᾶς χυ] τοϑ οἷπς σοίξας Πἰξο- ἡοτῖοῖ αἱἴο- 
τίσο {ΠΠ|0 {ππτρεγίξουε!, ]αο (ΟΠ ςσοτ, 
οὔ οἵδε «ταις (πα: ἀποῦ ργα ξὰπε ΠΠ-- 
Πλτ5, ΠΑΡ 456» Διιδξατοτ οορία5,η1ο-“΄ 
αυϊά τούγαγη πὶ Οσδαηο οἱ Ὠριταγροῦ- 

ΔΡΓΑ οτΙς, ΓΟ] ]6Π5 Ἰγγαηπο5 Πποῖσιιος 
οἰσητ σίαιο5 ὃς (δ εξξϊς ἱητο] ογαὶ- 
165: απὸ Πα οἰαίτας ἰηϊπτίοίς Επϊτῖ- 
Πὰς αἸἰςίοπος ᾿πξοίξατοι, ᾿ππχαηὶ ας 
(ποτα νἱξεαϊ,, δας Ποίρίτιπι ποίει 

σαπάρςης σα αίθιις. ργο χυίθιις Ιορίεί-- 
πλὰ τοσηα Πιοάογαζαδημε γοίρα δ] σα 
οΟἰξ ταῖς, ὅς ἰῃ νἱτᾷ πλοῦτος ἱπἀαχὶς μ-- 
ΤΊΔΏΟΚ ἀΟ (οσίαὈ1165. φά πος οὔ ατα- 
οἷ ἰαχτα νοτγίατας εἴξας δαγθασίς σα πα 
ΤΠ ΑΙ ΓΙ Πγῖδ5 ατα; ΠῚ ἰτογγαποῖς :᾿ 6. 
φῃῖοα πγαὶς σσποηίοραῖ Ρεῖ ἱπΗά4 οῦ- 
πηοτοία : ἃς ἴῃ ἀςίογεϊς τοῦγὶς νας οῦ- 

αἰαῖς, Πιιπιίπα4; διιεγεῖς οᾶροϑ ἱπιη- 
ἀλητία, ᾽ς ἀρογαϊτίη ἀ{ἘΠ ΠΡ. Δ(οςη-- 
{ὰ πχοπείδιις. ΠἰΠ1] Ὁ πλο] τις γε πγα- 
τα δοτείτα απ ἰατἤττης ρατογοητνῇ- 
Ῥιι5 οἰπέϊοτῃ πιοιτα τη. ( ετογῖ ἴῃ 
[κα] νοηΐτ πὸ ἀδίᾳ, σοπηίτατα, πες ἃ-- 
σ6ῃ5 ρΓα (δ αγπγᾶτα ροοι ἢ. Πος οἰ πὶ 
τεῖτα οἱἘ ρεῦμα τοῦγαϑ νίὰ ἰἰ5 συὸς ἀτ- 
σο5 χ ΗΠ ρδη]5 ρεῖοσα σορίς πεσείξ 
{π|45:Π6 4; Οὗ γερ! οἱ ρεγαργατίοησπι 
τᾶτί5 ροτίτιις ἔπ ΠΕ Ποπουῖθ" : (ς ροῖ- 
ἀοπλίτα ΕΠ ραηΐα οἵ Ἰα{το ἐχεγοίτιι να 
πἰτφά ρίπρᾷάος οοτῖ! Ισςοτῦ Ποπηΐ-- 
πο5.σοαξξεις νοῦο ο[Ε δι πλα τ! τοπηρὸ 

40 τῇβ τογοῖο ργόρτοῖ οἱ αἢ!ς φθίοπείᾶ, 6 
ἀππιποθατιν ΠΙΡογηϊς τεπιρεί είθιις; 
τι φαΐα ΠΟ ΟΠΊΠ65 [τα] σα σοητος ν]τΓο 
Δα ἸΠΠρογΠῚ εἰτι5 ΔοσεΠοτᾶς. πᾶ ργα-, 
τοῦ Θοτεγος θαγθατοϑβ, Γἰσαγιπ σῇ 
πᾶσα ὃς ὈΘΠΠΙσΟία, ἴῃ τγᾶ τα ΑἸρία πα 
{πτα,ἀγΠῚ}5 1 Πὶ ἀγσοῖς δ ἸΏστοία [τὰ- 
Πα σοηατα εξ : νὈἱ γαοὶς ἔαΐτ σοττα-" 
πλῷ ΠΟ ΠΙπλι πὶ, αἄθο νετοὶα δος ἰπ 
Βιασραρῃαρίαπο ἀοίσοογίητ ας πλϊηὶς 



21 ΙΟΝ ΙΝ 
αὐτοπι ᾿παΐτις 6} εχ αητίαΐδ ροατίβ 
Εἰς Ἀγ] ἰποἰατο Ῥτγοπιοῖμοο [πὰ 

εἰτίδι Ργοπιοι ποῦ Ηοτοι! ργα ἀϊσςη- 

τοπὰ ἱητεῦ σοῖοτα ἀ6 Θαοητα οογταπη- 
παπ ἴπ οχροάιίοης οοπῖγα ασῖγο- 

ποπη, ὃζ Παγγαητοπῃ πητα οἰΠπ| ἀΠ{Π- 

αὐταῖς οὐἼ1ε7 σαίζατιια {τ δ ]Παπὶ Γ1- 

σι Πα πλ.σαγπη αατοπῃ ς παθοτν 1- 

ίςς [σιγῇ σορία5 ἸΠρεγτεγγιτδβ: 410- 

ΤῸΠῚ Ριρηδςοο,ίας (οἰο,ἀςοΥ]Ἰσοτ, ρτο- 

Βαδὶς πλδπι5. πᾷ ὅζ τοῖα τὸ εχ ἴατο ἀἊ- 

Βεῖεπι. ᾿ϑοά ροίξηϊατη ἰδ ργοῆϊρα- 

τἰς ΠδΙ απ πὴ Ρατοίςοίτ, χα! 48 ίροη- 

το ἀφαϊτίοποπι ορρίδογαστη ἔσσογαητ, 

τηαχίπηα συοτηιος ογαηγ (τα σδηϊοὶ 

δποτῖς. αὐτηοη αεἰς Πα εραητία]5 νὶ- 

τίθιις :ΡΙογοίᾳ ταπλθη ργωΠς απ οὔ- 

Πάϊοπίδ. (ιρίροτο πεςοῆς Παδυΐτ. [η- 

τοῦ θοὸς ]υΐ δΉ]]ο ἀ πη τὶ ίαπτ, ΕΠ ἃ- 

Ὅυτπητ ὃζ (ὐδσιηλ Π]]Πππ Ἀοπιδηὶς ἔαθιι- 

115 οεἰεῦτεπι; 71 ρ ΠΟ Ρ5 ̓π Π] Πα 

ΠαοταηΔΠὶ Ῥαιθαγογαπι, ἤογοὶ γα - 

{εἰτῖτ, ἔγετας Ιοοὶς παταγα πα 115, ν - 

ἄς ἴῃ πιτίπτος Ἔχουγία ας. ἰ5 οἰ: ΠῈ4- 

πἰπιαδαογιίποι ΗΠ ογσυ]οπη σα γαπηο- 

τατιιπ ἰη ργορίηααα ρἰληϊοῖς, οἴ ρτα- 

. ἄαστοτῖο ρίοδο ἀογοροπτς [ἢ ΕαΠΠῈ {τ- 

τας: ὃὅζ ἀουπηίοητςο οζλα)αζλε2 ΟΧΕΓΟΙ- 

τα. αϊςαυ!  ρτς ἀπ ΠΟ Ἐοαϊτιιπη Πα- 
ἔλιις οἴ, τοῖγο ἴῃ {πὰ ἰςοιπὶ αθερίτ. ἠ6- 

πᾶς οδίοας α ταοίϑ δέ ν᾽ χραρπα- 
τιῖς, ἄσπα Ποίϊος συ} {5 ργορα]Πατο 

πἰτίτατ ἴῃ ραρπᾳ σθοί αἴτ, σα ΐι5 οαἰϊο!- 

1ς ἀϊγατῖς ἄρτος οἰγοιπγϊδοῦτος οσσιι- 

Ρατγιηῖ ΘΠ τος Ηοσςι}!1ς, ὃ οι Πἰς Ατ- 

οδάες Εὐβάτιπι ἰςουτί, αο Εδιιηι5 ΓΟ Χ 
᾿ΑΒοτὶρίπιιπχ. σοῖογππι 01 10] πιαπίο- 
τε, εχ Οταοὶς Ερεὶ, Ῥμθπθαῖα Ατοα- 

ἄες, ὃς Ττοϊδηϊ, πογαητ (νι σοηϊίσοτο 

Ἰισου) εἰὰς τοσίοπίς ργαϊο γε "ξ!!. πᾶ 
ἱπτοῖ ἱπηρειατουίας ΕΠ] Θγσι 5 αττοα ἢςο 
Πμοα; ΠΟ Πγΐπιις 411 σοτογα ΓῸ5 ϑοίξαε 

ας παι ῆσα,, φσαοά αὐἤταέζος ἃ ἀςαί- 
ὥς νεδισις νίγος (οὔ ἀποςραςίῃ τηϊ- 

Πἰτίατ ; ἃς ἢ ργοπηρτᾷ δὲ ΠάοΙςπι {δὲ 
ἴπ δ6ΠΠ|ς ορογᾷ παιιαῆςησ, εο5 [ῃ ἀστίς 
μοί φἀοητρτίς οοἸ]οσαδας, 46 ΑἸ απὸ 
εἰς (χτἰςίᾳεϊςης. Πὰς οὐ οδιδλς ἀπγαῖ 

ΠΕ ΙΘΝΕΑ 5. δ, 

Ὁ πόλεμον τόνδὲ τὴν ἰρχαίων ποιητῶν Αἰούλος ὧν 

Προμηϑεῖ λυουϑμῳ. πεποίη.) ΣΡ αὐτῶ ὁ [Ἰρομη- 

θές Ἡρακλή τά τε θνλα πσφολέγων, ὡς ἔκϑισον αὐ»-- 

τω τί συμξήσεαϑαι ἔμελλε χτὶ πίω Ἐχὶ Γυρυόνζωυ 27 

φραϊείαν, χαὶ δὴ χαὶ σὐξὶ τῷ Λιγυςικοῦ πολέμου, ὡς 
ΔΑ ΔΙ 

8 ῥάϑιος ὁ ἀγών ἐφ΄ α,. δινορύμνϑμος. ζᾳ, δὲ ποιή μαΐζᾳ 

ὡδὲ ἔχ ἘΠ ΕΙΣ; ἢ Λιγύων εἰς ἀταρξηΐον φρατον, 

Ἔνθ᾽ ἐὶ κύχης ἀ7 οἶδα ϑοῦροός αἴ ὧν “Μέμ-“ 
3 ΝΞ ͵ 
ἔπει ὃ Ού- “ “4. πέωφ3) ΣΡ σεχαὶ βέλη λιπειν. 

ΙΟ τοῖς καζαςρεψανδιυος, ΤῊ παοόδων ἐχρατησιν, οἱ 

ϑὺ ὧρες ἑκούσιοι παρεδδι;δοίαν αὐτο (: πόλάς, μά- 

λιςα δεῦσοι πὸ τῷ Ἑλλάοιχού ἕὅύοις ἠ(αν,ἢ δυωυά-- 

μμεις σε εἶχον αὐἸξιογφέοις - οἱ δὲ πλείοις ἐκ, πολέ-- 

μου καὶ πολιορχίας παροιςαγῶ. εἶν δὴ (ύτοις μιἀχῊ 

χρουτηϑεῖσι ᾿χαὶ τὸν ἰπσὸ ἢ ὠμῶν μυϑολογϑύνϑιυον 

Καχον, δεενάςην Ἰνὰ κομιδὴ βευρξαρον ὦ αὐ, ϑ6ῳ-- 

πων δὐνμμέρων ύχοιτα Σ “λϑέοϑοι φασὶν αὐτῷ δ τ 

Φορον, ἐρυμνοῖς χωρλοις ἐχικα ϑδήμϑμον ἡ φορζαῦ- 

τα τοῖς “πλυσιογώρ οις ογτα, λυστήφϑν. ὃς ἤχφ, καΐῳ- 

20 φραΐζοπεδυσανζᾳ τ Ἡρακλέα ἔμκαϑεν ῳ δ σθ99- 
“᾿ ͵ Ὧν 

ἔχει πεόδιῳ, ληφρικῶς Δα σκάυασοίνϑιος, Ὄχιδ,ο- 

μῇ αἰφνιδίως ἐχούσαΐο ̓  αὶ χοιμκφϑίου τῷ φρατοΐ 

τῆς λείας ὅση ἔτυχεν ἀφύλακῶς «ὐἰξεξλιλόνϑμος ἐξ 
͵7] « ᾿ « το ς 

πήλασεν.ὕςξερφν δὲ καζακλάοϑεις ἰασὸ ἃ Ἑλλζωώων 

εἰς πολιορχίαν, τὰ πε φρούσμλα χαΐζῷ κράτος ἐλον- 
2 σὴλ Δ τη Σ ἢ 3 5. τὺ 

τῶν, ὅγε" χαὶ αὐτὸς ἡμιειύετο, δϑηρέϑη.ἢ: δὲ φρου- 
͵ - ΄͵ ἊΝ ἮΝ ξ 

Θλὼν αστν χα (φσκαφφεντζων, τα πεέαξ χω 
͵ ς " νος 

ελϑόντες Ἡξαχλά καΐζο, σῷαξ ἕτεροι παρέλαξον, 

͵ 

βλα, οἱ στευ-- 

ἢ ᾿ δ ἐς 2 -“ « 3 

Αρκαδὲς τε οἱ στε Εὐανόρω, χα; ᾧαῦνος αν Α-. 
7 ᾽ ΤΣ: 

30 (οραγίνων βασιλᾷς. εἰχασᾳε δ), αἱ τίς ζις «(-ομεῖ- 

νανζῷς αὐτόθι αν Ἕρνδύων Ἔπειοις, χαὶ Όις ἐκ, 

Φενεοΐ Αρκώδας γχαὶ Ἰρώας χι τῇ φυλακὴ τῆς 

χώξας καζωυλφφῳφϑζδαι. φρατηγεχϑν ΣΡ δὴ δὴ πῷ- 

το αἶν Ἡρακλίοις ἔργων» καὶ σγεϊενὸς ὅ:Ἴον θαυ-- 

μαζξοϑα; δκιτηδ ον, Ὁ δὴ ζες ὀμαιασαςοις ἐκ ταν" 

χεχρ ᾳἸηνϑύων πάλεωνπέως μδὼ ἐπαγεεϑαι εἰς (: 

ςρατείας Ξ χαὶ ὄχ : “αξοθύμος Ὧοις πολέμους σεευ- 

διενέίχαιεν, εἰς ζῳ, δουοικτηζο, καζοικιζᾷν  χαὶ τὸν παρ 

ἑτέρων δχτχορυγεῖν χαὶ δωρφοϑαι σλοῦπον. Ὡ,ὰ μ»δ 
λ ν᾿ 5: . ὑπο λ »» ͵] 2 « 3 

εἴτις ΠΟΠΊΟ ἃχ σ]ογία ρου τὰ], πο οὐ .40 δὴ ζοῶτα μέγιςον ὀγο μία. χαὶ χλιέος Ηραᾳκλέοις 5.})».1- 
τιληΠταπι, ἴῃ πο Π1Π1] νοπογατίοης 
ἀϊσπιτη ἱπογαῖ. δαητ 1 ἀἰσαητ οἰαπη 
᾿οτίαπη Π]ΪοΚ [51 Ἰοοἷβ φυσππης Ἀο- 
τηαηὶ Παδίταητ, το ας, (!σερτοϑ ἃ 
ἀπιαθις απ  ἢΪσ: ΡαΪαητθη,,οχ Επδη- 

“ἡ 614, ]παπὶ Γ δα] Πα πὶ ΠΟΠΊΪΠδτ; 
Τ᾿ ατίπιιπγ,οχ υφήα Πγρεγρογοα ρθεὶ- 
1: ιαπη οὈ Πἀθ ΠῚ ἃ ράτγο ΔΟσΘρΓΔΠῚ, 
«ςοιιηχ οἰτο πη Δυχογίτ, σατὴ ΑΙ α δ της 

ἵ: ͵ λ ὦ δον ͵] ͵ ἮΝ 

ταλία γμμέοϑει χα οὐ τῆς παροόὸυ χαξαν, ἡ σεμιγὸν 
»κ"αὶ "“ ͵ ͵ ἢ Δ » 

σσοϊὲν πσϑοςζω. λεορεσι δὲ τίνες αὐτὸν χαὶ “παι δας ον 
Ὁ“ ͵ ͵ ΐ τὶ “-“Ὺἷ ες "» “ὝἪ ᾿ 

τοῖς χώθκοις Ουὐτοις ἃ γεῶ Ρωμία)οι καϊοικοῦσιν., εἰκ, 

ΟΝ "....... ογιινω κων “υονϑύοις καζαλιπειν Πόλωντα μϑυ, 
Ἄ ΛΟΝ» Ψ ΟΝ ΩΝ ον “ , Ω 
ον, Ὁ Εὐαγόρε ϑυγαΐξος,ἡ Λαῦναν ονοκ(α Φεσιν ἐ1)" 

-“» ] « ἘΝ ε 

“Λατίνον δὲ,εκ πινος ἰπροοραδὸς χϑρης, ζῶ ποΐξος εἰς 
ε , ͵ δ νολον ἡξος ᾿ ͵ 
ομκηρείαν δόντος ἐπήγεΐο, χαὶ αὐτου μέτρα κϑὺυ ἀ- 

νος α- 

.«...;....-. --ἝΘο-- --’;ῦ»ὅς.ο.β»Δ.ϑ.ϑΔδΔΉ...θ..---  ----- 

--..--. τ - 

νι πτποστ--π- τ --“-'ἷ“’ἃΠἷΠἃἷΠἅθΠΠ55π-’θ5--Π“ΠΠτ-΄΄ΠΠἷΠἷΠἷΠἷἿἷ΄ἷἿἷ΄ἷ“ἝἽἕἅ ἕο... τ τ-ΘῸὉᾧ ΛᾧΦ.--Ὁττ-τττττῥᾷτ- 

---.....»»......».΄’ 



ἈΝΤ Ὶ Ὁ ἘΞΌΝ. 
ε λ ͵ 2 ͵ ᾽ δον». 5 ὦ τ δὲ 

γὸς ἀγγζω γα (ον ἐφυλοιηεν" ἐπεὶ ὃ εἰς Ἰταλίαν ε- 
3 ἢ. 8 ͵ Ω, λῳ ΤΓΌΑῚ Ἐ᾿ ͵ 

πλῴ, ἐδοιεϑεις ἐξκώμονα, ποιά. ζω χαὶ στε δὴ απταιράν 
᾽ Ὁ ΩΣ ᾽ γ᾽ 

εἰς Ἄρρ»ς ἔμελλε, βασιλὴ τὸ Αἰζοραγίνων ᾧεκυ- 

γῳ γωναϊκα. ποιήζᾳαϑαι δίδωσι δὶ ζω αἰτίαν ζιες πολ- 

λοιξ Λατῖνον ᾿ύτου ον νομί ζάν 1 ὅχ, Ἡραᾳκλέοις. 

πλαγίῳ μϑὺ ὀξζυ τρὶν ἡξῆστι,, λέχϑεσιν Δςτοϑουνφ)" 

Λαήνον Ἀ:λύδρωϑέντα πἰοὺ ̓ Αξοραγίνων ϑρχζω πα-- 

φολαξΆν. (ύτου δὲ ἀπα;δὸς ἀρρένων πελάυτήσαιν-- 

ὥς, οὐ τὴ πσξὸς ὁμόρους Ῥοτόλοις μάχη» “ὐξεφῆνωι 

πίω ΣΡ 
Ἵ ᾽ λ “ δρθσϑι Ἐν Φ'᾽" 5»... 

γόυϑυον. δνλὰ ἄτα νϑὺ οὺ ἑτέροις γθογοις ἔγέ- 

νερ Ἡρακλῆς ὃ 7 “ γά τε χτ' πίω ̓ Ιταλίαν ὥπὸρ- 
ἜΝ ΣᾺ ἡ ͵ ζ ΣᾺ η ΛΟ 

τὰ ὡς ἐξόλετο καυτεςησαίο, χα) ονανίιχος αὐτοὶ φρα-- 

τὸς σῶος δξ Ἰξηρίας ἀφίκετο, ύσαις τοῖς τοῖς (ας δὲ- 

κα ς Ὁ λαφύρων, "ἡ πολίχνξωυ ἐπωγυμωον εἰντῳ κί. 
5 ς ᾽ » “ ΄“ς- -"«ς λ 

σεις, ἔγθι ὁ ςύλος αὐταὶ ογαυλοχεῖτο, ἡ χαὶ γεοῦ ες παῦὸ 
« » ΄ Φζ » ͵ ἥ 

Ῥωμαίων οἰκου ϑύη, "ἡ Πομιπηΐας οὐ μέσω χειϑυη 
»»"- - ͵7 27 

Νεαπόλεως τε, λιυϑύας οὖ πϑυτὶ χαιρῳ βεξαιοις ἐ- 
᾽ λ ᾿ν, 

νυ: δύξζης τε ζαὶ ὥπλου ̓  ἀυδι ἰσοθέων ρα πα- 
“ Η “ "ἜΣ τὶ δ Ἄς δὲ ; 

σι τοῖς οἰχουσιν δ) [πταλίαᾳ, τυχῶν, ἀὐτηρεν εἰς Σικε- 20 

οἱ ὃ καζωλφφϑεέντες το’ αὐτο φροφυροὶ ὦ 

οἰκητορὲς Ἰταλίας, οἱ αἰξὶ τ Σ᾿ ατύργιον σῆϑοον ἱδρυμέ- 

28 γοιντέως »ϑὺ ἐπολί ἀἦοντο καθ᾽ ἑαυΐοις 

69ν οὐ μαχρῷ, δίαμτθμ τε χαὶ νόμους, χαὶ )εωῖν ἱεροὶ 
στευενεΐιαυϑυοι τὸ σφέτερς τοῖς Α(ξοραγίνων,ὡς τ 

Ἄρχαδὲς, χαὶ ἔτι “σοϑτερον ΤΠ λοισηϑὶ » πόλεως τε 

τῆς αἰὐὴς τοῖς ᾿Δξοραγίσι χοινωγήσαιες, στευεξυζαν 

ὁμιοεϑνᾷς νομμἐζξαϑειι. Ἡραᾳκλέοις μδὺ δὴ ΄ςρα- 

ἀιαξ πέῤι, χοὺ Πελοποννησίων“ πσομμονὴς οὐ Ἰταλίᾳ, 

Φῦτα εἰρήοϑω. δαί τέφοι σὲ, ὕτερονϑιυεὰ μα; ἘῊ. 

δφικλέους ἀπαρσιν, ἔτει δῈ πεμιόῳ χαὶ πεντηχοςῷ 

μάλιςα οὠφαιΐοι Ῥωμαῖοι λέγϑεσι, βασιλάς μϑὺ 

᾿Αξοδαγίνων κῶ Λατῖνος ὁ ᾧ αὖνε, γονος δὲ Ἥρα-- 

κλέφς, πέμτῆον ᾽ πιά κοςον ἔτος ἔχων πίω ϑρχάκ - 

τ δὲ Τ' γοῦνον στον, Ἴ ρῶες οἱ στοῦ Αἰνεία φζεφυ-- 

΄ 

λίαν. 

7ὔ “Ἅος 
ογῳ ἢ υςε- 

“Ὼ 

ὃ εἰς Αἰνείαν ᾿Αἰχίσου, κηδεςὴν ἀστοῖγε- τὸ 

ΡοΥΪππυριᾷ (ογυδῆς : (ρα σὰπι πῃ [τα- 
᾿ᾶ ἀρρυ τ, σαρτιιπι ἀπιογο, σγαυί 
το Δ! ΠΠτς; δὲ αἰδίτυσιι Ασρος, ἀπρτιπα 
ἐς! Πε Ἑλππο ΑΒοτίρίπιιηι γορὶ. 40 
ἐλέξατη οἤδξ νὰ Ρἰοεῖα; Γιατίηιιπι Πυΐας 
Ρυτατίηι ΗΠ, πὸ Εογου]ς, Εχ ἢὶς Ρα- 
ἰλῆτοΠΊ ἃἰπιπτ δηϊς ρυδογίατεπη πλοῦ- 
τ 1Π|:1 ΑΙ ΠτΠῚ, ΡΟ Ἐχιιᾶ νἱγί!ο τη ςτα- 
το] ατισίτ, λέξιπη οἢὲ τοσε Αδοτιρί- 
ὨΠΠῚ. ΠΟ ΠΠΠΟ τητος Πσοτὶς ἀοίιη- 
ἕζοη σοῇϊ δι οιπὶ ΠΠἰ τί Πηῖς ΒΕ ατα] 6, 
ΤοσΠΠῚ ἀςποίατ οἤδ κα ΖἘποῖ Απ- 
ΟἿ ΕἸϊΠ, ΔΗ πίταῖς 1 ατίπο πη. 
δε ἢςο δ δ ἔχέϊα (πηττϑροτγίδιις. Εἶεν 
ΟἾ]ο5 Διτο ΠῚ σοτηροῇτί5 ΟΧ ΔΠΙΠΊΪ (8 Π- 
τοι τεθις [ταἰςὶς, ἃς τεσορίο ἱποοϊα- 
ΤῊ ΧΕ ρατἱἷς Ἐχοτοϊτα δια]! ας 46- 
Οἰπλῖβ ργς στη ἀδογίγη (οσ ςίδ ἰπ.- 
Ῥϑμ5,ορρίάο ἰτοπὶ ἀς ἔιο ποπιίης οὔ- 
αἰΐο νὈὶ οἰαἤης εἰπς {πἀτίπα μαθοθας; 
(φιοάπῦς ΄ιος; ἃ Ἀοπιαηίς μαδδίτα- 
ταΓΊΠτοῦ ῬοΠηροῖος δὲ ΝΝεδροϊ πὶ, τιῖ-- 
ἴο5 ΟΠΊΏΪ τΟΓηρογα ρσττιϑ ΠΟ Π5)16- 
ὩΪφ: σ]οτγίαπη Ἔχεπιρίο ξπταγᾶ ροίο- 
Τίς, Ποπογοβημο ἀπ] πος ἃριϊά οπηπος 
Ἰταῖος σοηίδοιιτιις, γαϊςοῖτ ἢ 5: οἰ] τη. 
ΠΙΓνοτο πιο σοοποϑ Γο χαῖτ ὃς ρὲς- 
Πάϊιιπη [ταΐ τα, Εχὶς οἶγοα ϑαταγηϊῃ σοἱ- 
Ἰοπα (φά διι5, αἰ απ ἄτα ργορτίαπη πᾳ 
Ῥιογητ ΓΟ ΠΊρα ] ἰσδηγ: (ς 4 οἷαρίο πῦ 
ἸοπσοττεπΊρογο, πο Πα  γατοπ πη, - 
δος, ίαοτα οαηι Αθοτί σπίθες σοπίππ- 
Χοίθῆς, ὃἃζ πσὰς Ατοδάος ὃζ αῆῖς πος 
Ῥοϊαίσι, ἰῃ οὔ οπὴ σιιτη 11]1ς οἰαίτατοπα 
σοα τί, ρτο νη σῦτο ΠΑΡ τ πητ. Ατ- 
απο απο 6 Ηετου]ς οχροάίποης, δὲ 
το ΠξΕῖ5 ἴῃ. τα] ὰ ῬοΙοροηποῆϊς ἀϊέξα 
Ππ᾿ΏτῸΡΟΙΈ οὐμῃς ἀϊστο τη ςτατα αἴτοια, 
ΟἰΓο το ἀπΠιπῚ ΠΕ πταηχ αρτα χαΐπ- 
ιασοῇηηιπη, νὰ ἰρῇ! αὶ οπηαηὶ ροῦηῖ- 
Ῥεησ, τὰχ Αβθουσίπαση ἔτ " Ατίπιις 
Ἐδαπὶ ΠΙΐπς, (δ Ηογσα] ς ίδτα βάϊτας, 
ΔΠΠΠΠῚ ἀσΘῃς τῆν (υϊ φυιϊητῦ ὃς εε- 
σαίτλμπ), ΡογῚ τξριι51 τοϊδῃὶ οππὶ 
“Ἔπεδ ΡΟ σάρταπι ΠΠΙῸ τη ΡΓΟξαρ  Δρ- “πες ὅς 

- ε τοὶ. Ττοϊδηοσ σι- ΡυΪογαης Τ αυιγοητῖ, οί 1η ΑΒοτρὶ ἘΕτέαμϑ λάς 

ΣΦ ΥΣ ε 7 7) ΣΝ: 

ϑ,7ες ἀξ Ἰλίῳ “Ὁ πόλεως αὐλουσης, κοὕτεοον εἰς Λω-- 
3 3 λ “» »ς ἴω 

ρέντὸν, αἰγιαλὸν Α(οδαγίνων γχὶ ᾧ Τυρρζωικῶ πε-- 
͵ 7 ᾽ ἢ ων“ ΟΣ εν ͵ ἣ Ἶ 

λέγη κείν ϑιον, κα πσδϑσω ἕ' ἐμβολῶν 1 Τιξέξιος ΠΕΠΆ]τοσο, ΓΤ ΎγΓΠ ΟΠ πγαγί ΔΙΠΕ ΕΓ, ακσπταο, 
(όγες δὲ οὐρα τὴν Α(οειγίνων Θλον εἰς οἴκη-- Ποη]οησααῦ οἴξτίο ΤΙ Βοεῖς : ἀσσορῖο- λα γήνῶν χὼ Βοαθι Ι Ρ 

σιν χαὶ (ᾳ ἠξίοιω, πολίζονται μικρὸν Ῥποοογῆες Ἔἰστὸ 40 φιεαῦ Ποίριηθας αὦ αν μετ ς α- 
δος ἐπράδον πος ), Αἰχονηοῦ ΤᾺ ὌΝ ὅτο, δέ αι!σαυ Ροϊίοταης, ορρίάιιπι 

ἍῸῚ το ΟΝ οοΠπάπητ πὸ ἰΙοηρὸ ἃ Πιαγὶ ἰῃ σιοάαπὶ 
“ερδροι. ολίγω δὲ ὑφερον γξονῳ τὺ “ξγαηαν δ’. 6 ΟΠ]ς, ΠομΉ πο] Δαϊπίαπι, Προ ίτα παῖς ͵ Ε ς “2 -“ ᾽ - 5 

λάξαντες ὀνομασίαν, ἅμμα τοῖς ̓Αξδραγίσιν, Ἔἰπὸ τῷ τὸ ΡοΙ νεῖογο ἀρρεἠδιίίοπο πιιζαῖά, 
βασιλέως τὴς χώραις Λατῖνοι ὠνομμαζϑηίαν. κὰ με- νηδοῖ ΑΡοτὶριπίδες α ἰοοὶ τοσε  ἀὶῖ- 

β ΝΣ ΣᾺ ἱ ν» ὡς ἢ ἕ - - : Σ » - . τ εὶ ἐδ λυ δῦζε υῇ μα Ἵυ: ἔχεγω- Ϊπαποιραῖὶ {πητ: ὃζ ΓΟΙΙέτο 1 Αἰ πῖο 
͵ὔ “ιν » , 

δίων, μείζονα. αὐξεξδιλονται πολιν, ξὼ Αλᾷαν ἐκά - 
ν Δ ΟΙΠῚ ἱΠἰροηϊς πιαίογοίι ϑΈθοπε 

ΉΡΑΝ ΑΕ Τ. ΠΣΡΩΜΗΣΑ ΠΏ ποτ ηϊ, φααπη ΑἸΒαΙ ποπηϊηα- 
λείαν ς ἐξ ἧς ὁρμώνϑροι πολλὰς μϑὼ χαὶ Θλν ας πολάς 

ΕΣ 
ταητ νης ΑἸ] πος; πλιΐτα ορρίἀἃ 



36 ΙΟΝΎΥΦ ΙΓ ΕΑ ΤΟ ΛΕ ΝΕ Δ 5.5. 

ἀςάϊιχοτιπτ χα ῬυΠΟοτιπι 1 Ατίηο- 
τα πὶ γοσαηταγ, δζ ρίογαηας Ποίτο εἴ- 
ἰδπυτοπαροτο Ππαδίταηταγ, Τοίπας {6- 
χιαάοοίπηα ρος σαρταπὶ ΠΠ᾿πππὶ ἀτατο 
ταἰϊίδεπητς σοϊοηίαπι ᾿ῃ Ῥαϊαητία πη ὃς 
δατυγηίαπι, ν δὶ Ρεϊοροηποίιὶ δὲ Ατ- 
φάος ρτίπιας ίδάος ἤχοίδησ, αυσαμις 
ετίατι τιιπγ (οἰ πε }]}ὰς χιδίάατη ρυιίοὶ 
σοποτίς γετίπορᾶτ: ας 4] απτία τη πλιι- 
Τίς οἰπχοίαητς, νῖ ντθὶς ΓΟυπΊδπὶ τ 1Πὶ 
Ρτπταπι φοσεροτίς. (οπάϊτς ντθὶ Ἀο- 
πα ΠΟΠΊΘη ἱπηροίπεγιης, σαοά κο- 
τᾺΟ]1 ἀπιέξιι τὰ οἤτε σο]οηΐα,, αὶ 
{ἐρτἰπιιἀςοίπιις αρ Ἔποα ἀςίςδάο- 

Ραι. ᾿Ὠίςαπι ὃς δἀποηζαπη ἴῃ [τ] πὶ 

“Ἔπεα;, ἰοτρτογίδιις Ῥαγιίπι ἱσπούα- 
{ΠῚ Ραγτίτὶ ᾿ἰπυϊάϊα ἀπΠ]πτ]ατιιπη, 

ἀΠΠσοητοῦ (προ δὰ το ἰογυζαῖας Βάε 
ἀϊσῃίοτος τατη ἈοπλαΠΔ5 τι πῈ ατα- 
(ἂς ὨΠοσίας, ἰῇ χαϊδα5 Ποργοάιδαπι 
ἱπιιοπίο. αρῖο ἂ Αομαῖς ΠΟ, ας 
Τλατ αχαὶ σοπηπιεητο , ἔσας σδηΐς 
Ηοιπεειις, τας Απτιοποτγίάαγιτη ρτο- 
ἀϊίοης, ππς αἰϊο πηοάο, σεῖεία 41|- 
ἄεπα πιυ]τἰτιο ταπὶ (οοἰογαπι ααπη 
εἰαίππα πὶ σα δΠΠ θιι5 ἀεργεπεηία οα- 
ἀϊταγ. ποίξι οΠΐ ΠῚ οΧ ἱπορίπατο δέ ἢ- 
τς οὐ οα!ἰς ορρτοῆηίπης.  ξηθαβ διι- 
τεπὶ οἴ! 1 Γοϊαη 5 {|5. αὶ εχ Ορἢιγ- 

πίο ὃἃζ ᾿λαγάαπο ΠΙοπίιθιι5 δυχ ΠΟ νο- 
πογαητ, ὅζ Πα αὶ 41] 1Πξδγίογθπι νυ θα πὶ 
σαρίαπὶ πιατιζο (ςπίοτιητ, ἰῃ Ρεγρα- 
ταὶ πλιπἰοηοπὴ σοπέιριης, ἀγσεπτ- 
τς ργοργίο ΠΊΓΟ τιιταΠ} Οσοραητ: 
νθι Γτοϊδηίς γτεροῖῦτα θγαπτίδογα ρα- 
τὰ. ὃζ Πγαχίπηα Οριη} νἱ5 ,ντροῖεῖη 
Ἰοςο ἤτγπιο: ἱπογαίηια τ ΠΙτα τη ἔου- 
τἰΠΊ παῖς φυϊίαις. δ (πΠἘςητος,ργο- 
ΡΟΠαΡαητ 4] σοπαγοπτι ἴῃ Ἄσαπὶ 
φίσεπάετο : σα πη] 16 ΔΗσΙρΟΙΓΟΓΙΙΠῚ 
μιαδετοπι ροτίτίαπη,εχ ἄγος ἀθοαγγθη- 
το5,εχοϊρίοθαητθος ]αῖ οχ νεθα σαρτὰ 
επλάοτγεπε : τὰ νὰ ρίμπτος εἤιρετγεης 
ΠιιαΠῚ ἱΠπτογορογοητα. Ποοπιαοίηα- 
ταθηῖο ΖΕ ποα5 ἔτυγατας ο[Ε ρυπλιπὶ 
Ποἤίμπι ἱπιροῖαπι, 4ο οπηξξοϑ οἱ- 
πος ἱπτογίπιοτς ηἰτεραηταγ; εἢξεοῖτᾳ; 

Π6 τοτα ντὺς η οο ἔογπούο σαρεγοζαγ. 
(ς ςττπὶ οτίαπιίη ξατασα πη σαι ρτο-. 
(ρίςοτοι., σοσίταητί ἱπηροίπθι}ς εἴς 
ντθεπι {ογααγο ἴδῃ Πηαχῖπλα [Ϊ ρατ- 
τα σαρταπΊ, [1 ΠΊΘΠΓΟΠῚ ΟΠ  ἀύσ πὶ 
Ποίτιθυς σράετς, (δ (Ἐ|5 ρυῖτ σού- 
Ρουθ ὃ (Δοτίξ ρατυς., δέ Πημ!ά 
Ρτατοῦοα ἰδοιπη ἐχρούταῖα ροίϊεε. 
αισοάαν δὶ ρασυῖς, ρυογος, ΠΊΠ]οΓος, 
ίςπος., ὃς χυϊσηϊπα Πουηΐπατη γαῖ 
44 Πιραπὰ ταγαϊΐιι5, ριωπλις,, ἰὸς 

ἐκπίαν, “δα κλυϑέντων Πείσκων Λαΐνων ἀξ ὧν αἱ 

πλάς αἱ ἔτι χαὶ εἰς ἐμιὲ ἠ(αν οἰκούμϑμαι. Μμεαῖς δὲ ὕ-. 

ξερον ἐκχα δέκα, μτ' Ἰλίῳ ὀδώσιν ονπεέμψανες ἀ- 

ποικίαν εἰς ὦ Γϑνατιον τε χαὶ πίω Σ ατορνίαν ἔνθα 

Πελοποννήσιοί τε χαὶ Αρκαίδὲς τίω ποροέτίω οἴκσιν 

ἐποιησϑιγίο, χαὶ ζῶ ἔτι ἐπ αὐτῶν ζωπυροι ἀῆαπε- 

διλφπομδυα, τῷ παλωοΐ μοις, οἰκίζουσι Οις πό- 

ποις »αὐξεξοιλοίϊες τείχεσι Φ Πϑναντίον, ὥστε δλα-. 

(ψ «αἤμα πόλεως πότε πσρφ τον. πίϑενται δὲ τ κί. 

ΙΟ σχκατί Ῥωμᾶν ὀνοι(α. πὸ τῷ ςφειλανίος τω Ἔστοι- 

κίαν Ῥωμύλου (ὃς ζῶ ἔθδομως χαὶ δεκαΐζος ἀπ᾿ Αἰ- 

νείου γερρνως. βέλομαι δὲ χαὶ πἷξα τῆς Αἰνείε πα- 
͵ » 3 Ὥ 3 λ ἥ τν δ 

οφισίας εἰς ᾿Ιταλίαν, ἐπεὶ τὴν συτϊοα φέων τοῖς κϑὺ 
3 Ι ΄-“᾿ ΄ ς 7 

ἩὙΤΟΥΉΤΟΙ 5 τοῖς δὲ διεφφϑόνηται ο σὖξε αὐτο λθγος, μὴ 
, » ς ἦ 

παρέργως διελζειν., (ς πε “ἡμ" Ἑλλξώύων χαὶ αν 
ς ͵ 

Ρωμαίων ν᾽ μάλιςα πιςευουϑύων ἱςοοίας Ὡἴδβα- 
 ..3 ᾽ Ὃν 2 

λαζων. ἔχφ δὲ τὰ αἰξὰ αὐτῷ λεχϑυϑυα ὧδε" ΙΔίου 
͵ ΩΡ ΩΞΙΩΣ τ τ 

χρουτηήϑλαεντος κι 25’ Αχαι ν» Εἶτε τὸ δουραξ ἵστασου 

τῇ ἀπατη, ὡς Ὁμήρῳ πεποίγται, εἴτε τῇ “9 
Ῥ } [ων Ξ ᾽ ἈΝ 

20 σία. Τὴν" Αγτυορ δῶν, εἴτε ὀηλως πως. Ὁ μϑὺ 

λο πλῆθος ον τῇ πολῴ Τρωϊχόν τε χαὶ συμμαχι-- 

χϑν οὐ ταῖς 4 γα)ς ἐτι καζο, λαμίξαγουϑρμον ἐφονά.ε-- 

Ό. νυκτὸς ὙΡ ὦ δᾷνον ἀφυλοίκζις ἀὐζις Ἐχεςῆναι 

ἔοικεν. Αἰνείας δὲ χαὶ οἱ στωὺ αὐτω παρόντες Ἰλιάῦ- 

σιν ξχίχουροι Τρῶες ον Δαρδϑύν τε πόλεως ἡ Ὁ- 

φρεωίς, ΤΠ] πε ὀήγων ὅσοι τὴς κατω πόλεως ὀδισχθ-- 

αϑύης ἐφϑαί(ἂν αἰ ϑησιν τῷ δι4νο λας ἐχὶ τὰ καρ- 

τεροὶ τῷ Περγάμου συμφυγϑντες, ἰὼ ἀκρόπολιν 

ἰδίω τείχφ φρουραιϑμζω καΐζαᾳ λαμθανον.), οὐ ἢ ἐξ- 

30 ρφὶ τὰ παΐδῷα τοῖς Τρωσὶν ζῶ, ὁ χεημάτων ὁ πολιξ 

πλϑτος, οἷα εἰχὸς ἐν ἐχυρῷ, ἡ ὅ'᾿ φραιωτιχού Ὁ χε «- 

ἄςον" ἐγθα. «“ ποουϑύοντες ἀπεκχρϑοντο Όις πειρωμέ-- 

γνοὺς ὄχτοαινάν Ὁ ἀκρας. χαὶ Φ Ως ον“ “σὸ τῆς 

ὀδώσεως πλῆϑος ἐμπειρία. ςενωττῶν“κ ποοϑέογϊες ἀ.- 

πελαίμξανον" χαὶ ἐγιυεΐο τῷ καζοληφϑέντος πλόον 

ὰ Διο. φυχϑνιαἰὼ μϑὺ δὴ αὐάκα, ὁρμζιὺ “] πολε- 

μίων, ζῶ εἴην ὁλζω Δ] λχούσασῖ τἰιὺ πόλιν, χαὶ Ὁ 
μῆπὸρ ἐξ ἐφόδου καζαληφϑζῶω Ὁ ἀςτυ, πϑτο 
μηχϑύηκα ἀξφυρὼν Αἰνείας ἐπέακ. λογισμὸν δὲ τὸν 
δ" Ἔν ὩΣ ͵ «ε ᾽ 

40 εἰχϑτα πἶξι τῷ μέλλονζος λαμξαΐων, ὡς ἀμήχόμον 
εἰ πράγμα, σῶστωι πόλιν ἧς τὰ πλείω ἤδη ἐκε α 4- 

πο,εἰς γοιου βόνκεται τῷ μϑρ τείχοις τοῖβϑαι χωρῆσαι τοῖς 
“ ΜΕ, ͵ ᾽ ᾿ λ Ἂς ι Ν 

πολεμίοις, τὰ ὃ σωκᾳΐζο, αὐΐζα, χα; τα τερφ. ζῳ πα- 29 
" λ Ε' ἡ ͵ ͵ 

Φῴα, χα; χρή καζο. ὁποίᾳ φέρᾳν δουύαμτο, ὀχ σωζᾳ- 
οϑαι. δόξαν Ὁ αὐτῷ, πα δας »ϑὺ κα γωωνοίρχας χοὶ κα-- 

λ ἐς λ τ 2 “- ΕΣ 

ζάγηραια σωμαΐα,, χαὶ ὁπόσοις ὀλλοις βεφιδείας εδ 4 

φυγῆς, κσογεξίϑειν χελά 4 ὃ πόλεως χτ' Οὲ τ: 
" 

ΓῚ δῶν 



ἌΨΝ ΟΣ ΠΟ ΜΟῚ ΒΒ. ΠῚ 27 

δῶ φερού(ας ὁδὸυς , ἕως ̓ Αχαιοἱ τί ἄχραν ἐλεῖν . Ἰήλτηῃ Ρεῖοτα, ἄππὶ Ας Βα  ἀγοὶς ορρα- 
καξολυμούμθροι, διώξεως τὸ Ὁ Ὡ απίπήοντος ς οὐχ τῆς σῃαιίοηι πτεπτὶ, ἐς ρογίδη πο ηἀϊς οΧ 
ἘΤΆΜΡΝ πλήϑους οὐτὴν ατεϑεμωυγχὸμῶντο. ἐν ἢ ςρα- γεθε ργοβιρίς Π1Π1] σορίταητ. πη] τὶ 

Δυτοτῃ ραγτδ Οχοαπεῖριις Δ “1 ἀϊτ Ρτα- 
ἀ Ὁ »ϑὺ Ὀλὶ τὴ φυλακὴ ἢ: ἐξιόντων ἔταξεν ωτικο, Ὁ μδὺ ΠΡΟ ΆΘΡΟΙ θα ξεν, Πα ἴο 5, 4ιο τυτίοῦ ὃς Ἐχροάϊεϊοσ εἰς ς » ] Ν μ “ 9... Ὅν 5... 

ὡς ἀσφόλης τε Ὁ οὐ ς γιοῦ, ον Τ' οϑοντῶν Φυ- ρεσίεπε ςαἸαπγίταια ἔσα εἤςι, οἰπὶ 
"ἡ ἡ εὐζις “μοι: εἴρητο Ὁ, Ούτοις τὰ καρτερωταίζα, κα-  πιαηάατὶς ὙΠ ς ΘΑ ΣΕ ῊΣ τηι1- 
ταλαδέ 9,“ Ἴδης" ὃ 5 λοιπὸν, ὃ δὴ κράτισον ἑε, Ια πη Οσςαράγοης. ΤΟΙ] ]41π ΠῚ11- 

τι Π ΠΠΑΠιΙΠῚ, 1 114 Οζα ρ] τ Πγἢ το- αὐτὸς ἔγων ὑπένϑμεν ὁχὶ τῷ τείηους, χαὶ παιρῴχε τοῖς  εΗ, Ἀπεῖαμν ὅς; 
ΧΑ ΟΣὴ δ ὅπ} "Ὁ δοτῖς, γουί παῖς Πτγα ΠλΛΙΓΟ 5» ΘΟΓΙΠΊΩ; 

«σερεξαοῦσιν᾽ γον Ἐχτπονους, διηρ᾽υγνδύων τ γᾷ νἱπρας ορΡρΡιυρηᾶίοπι πλπγος Ποίξεπα 
χία τὺ πολεμείων,ζας Φυγας. Ν βοπήολέμιου δ ἢ σεεὺ 1τΌ αἰϊδείηυίς, ἀπτη ργαπηῆᾳ ταγθα ἔλοῖ- 
τοῖς ἀμφ᾿ αὐτὸν ἐχτξαγτος μμέρφις ζμὸς τῆς ἀκρᾳς»ὺ ὠ[ΜΠπ5 οἤϊισοτοῖ. 5664 ροϊϊημᾶ Νοριο- 

Ιεπυιι5 ΟΠ Π. (Οἱ 5 1Π ραγίοιη δγοὶς διια- 
παοοςξου, δησαίντων οὐΐθις Ατγαγῶν ὡπόϑτων δον : Ρ ) 

: κι ὃ {τ, νη πογς Δ Πα 8 ποςυτγεπεῖθις5, 5 ἢ δ νρὶ ͵ ἢ ᾽ 

ΠΕΙ͂Ν εδιοται ἀὐοίξας δεζας Φυγ ον ὑῤνής οἰ εχοοίπτγ σε ρεγρούταπη 406 [ρίεη- 
πῇς σεευτεταῖυϑύους Ε: ταν ὅς λοιπους, αὐγϑιῦνος ὈΩ τας οπαἰ ογατατηις ἰτα (διατί ογά τη ϊ- 

ταὶς κραΐιφιαις, σεευωφίσι. τὸν τε πατέρ ὃ δου ζις δὺς αδίϊε, ᾿ς ΕΠ ΠΠΠηϊς διρὶς νςμϑης (8- 
παΐω φοῖς, γόων αἴκαί' πρὶ δ᾽ πόρνος, ὶ ὅπ ἀῶ ἡ τη τ πλέ. ΟἴΠ} βατγοπι, ἦθος ρεπαῖοβ, ὙΧΟΓΟΠῚ; 

ἊΨ τὰ ᾿Ούτῳ κε ; Ἰρετος,, ὃς Πα] σοτογογαση να σοῦ- 
τον αἰξίωμια ἐῶ, σώμα ἡγεῆμοι. Ὁ {τ χρα Ροσπιτη νο] νιοηΠ απ πιαχίπιὶ ςἤεε 
τος εἰληφείαν᾽ Ἀχαιοὶ τί πόλιν, χαὰὶ πὐξὶ Ξ Φέπα- ΡΓΕτΙ. Ιητούοα σχρασπατῖαντῦς, Αςἢςὶ 
γας ὶ ἐασουδαι κότες, πολλίεῦ ἀδῴαν σωξεαζ τοῖςφάύ- ἀϊτερτίοπεοοςιραιΐ, εἰαρῆς τυτ 46- 
φέσι παρεσκά ἰαὐ. οἱ ὃ ἀμφὶ δ Αὐείαν ἔπι κα θ᾽ ὁδὸν ΞΟ ἄἀοτιητ οἤπρίαπι, ἤθηραϑ (πος ἴῃ {ί- 

ΠΕοΓα δἤδοστειις, νΠ0 ἀρτηΐης ἔμέϊζο, το- 
τες ζις σφετε θ᾽ ἕγα ἄπόρτες ομ(ε- ἘΞ: δ᾽ 

ἀὐφόν ἼΟ δϑιφ»Ὁ ἮΣ γυὸ τὰ οορίτ (ς ἴῃ Ι4α: πλιμ ΠΠπηα. Εοάετα 
νοι ἐχυρωταῖζα, καζῳλαμθα)ο!) ἢ) τῆς Ἴδης. ἦλθον νοποῖς ᾿Πλατάαποηίος, ποέξα ἀείδετο 

δ[, ὡς ἀὐύθυς, οἵ τ΄ οὖ Δαρδλύῳ τῦτε οἰκοιεῦπες, ως εἶ- ορρίο, οἰιπι ἨλΙΉ ΠΑ Π1 (ΟἸ το Πγαῖο-- 
δὺν φλόγα πολχδὸ θὰ τὰ πὰ εἰωθότα ὁς Ἰλίμρύκϊωρ Τα. ΕΧ Ποὺ οἰ σαητοιη νυ] ΠΠ δ ητα ΩΣ 

να Ἐ- πμεῖϊε ιῇ! οὔ ΕἸγίμο ὅς ΖἘροίτο σοτ- 
τ ΩΣ ΠΤ ΟΕ, νι 1 τορτῖς παδαΐδιις Δητα οχ ορρίάο οχςοῖς 
λύμῳ καὶ Αἰγέφω ναύΐοϑν τὶ σεευεσκά αισῃκῖν οἰἔτυ- (οταητ. Ὗ οπὶς οτίαπι εχ ΟρΠεγηΐοτο- 
ἌΉ ΕἼ: ἐξεληλυλότες τῆ τῆς πόλεως᾽ χαὶ δ᾿ Ὀφρεωυίε τι Ροραΐας,, αἰϊδταπηηιο 1 τοϊληδ- 
πόλεως ὁ δῆμος ἁπας»ἃ ἐκ τυ. ὀῆλὼν Τρωϊκῶν πὸό- τατῃνεβίμπιίηςο]α, Προττατῖς τά 
λέων τῆςἐλάυϑοείας αἴθερχόνδυοι: δυωα μεῖς πε αὐ- » ἀπᾶι : Ὀτεαίχας ἰοΠροτο Ττοίδησς 

3 

σΕΠ5 σΟΡίαΣ ΠΊΑΧΙΠΊαΣ Το σοηῇουχο- 
αοο ετο.30 Ὁ 

τὴ δὶ ἐλαχίσου χρῦνε μιεγίφη Τρωϊκῶν ἐὺ ; ταητ, ἰτα]ας ἔπεα (οοἱΐ σαρτα ντῦὶ 

οἱ μϑὺ δζίυ σεεὼ Αἰνεία δζκσωλεντες οὐκ τῆς καζᾳλη- (ἀρουἊξῖτος , σ᾽ πγογαδαπταγ, ρουδη- 
λ 5 Μεοως, οὐ (τοις οὐ πουυδύοϊϊερ τοῖς χωείοις νου ̓ Ὡ|α τεσί πο Πχπΐτο ΡΟ! ρτοξεέϊο ποῖα 

κιακρού πάλιν Ὠὶ τὰ σφέτεραι κι “ολάύσεοζη ἤχπι.-. δάίμ τεάϊτατοβ. Αομαὶ νεΐο ορρί- 
ἄδλῃϊς ὃς οἰτοιπγ οἰ ηἰς ἴῃ [δγαϊτα- 

ἴω ὌσοσΓᾺ σαίγτων. Α οὐδὲ Ξ ν ἢ 
ᾧν Ἵν, πολεμί τ 4 ΣΕ δύ. τεῖη τοάδέξις., ναϊξατίς ας σφίξε ]]1ς, 
δρωποδισαίκϑροι πἰω πολιν ὦ Τὰ ἡ στε εγις τ "1 Ρατγαθαητίς δή οχρασπαιίοηοηι πλοπ- ὁ 

Ν ᾽ ᾿- ᾿ νπς εἶ 

φρούρια διηωσοιες, παρεσχέαἰζοντο νρ ἡ Οιςοῶν τιιπ). 864 ζιιπὶ αὐ δος νϑη ῆξης σα- 

τοῖς ὁρέσι χέρωσό εϑνοι πεμψάντων Ὁ Ω κῆρυχας αἰὼν ἐπ τ θ τὰ τὶ ἄς ὙΠ Εἴο ὄντι 

ΠῚ πεοςἤιτατοπι Δα1-- 
ΤΣ Ἁ αι λύσωων, ἡὺὸ δεουϑμων μὴ σφας εἰς ὀἀὐάζκξεο ΤΕΣ ΠΟ 16 Δα ὃς 
ᾳ ἜΠΤΣΣ ον ΑΝ ΜῊΝ, εἴ σεγοηζ,, ΡΓῸ σοποίοης ραξξαπι [Π|- 

καζα φῆσαι πολέμου, σεες Ἶ τα. οἱ 5 σοπάϊεοπίθιις : ντ ρας 

τοῖςδὲ ποιοιεῦτοι “δὸς ἀϊοιὶ α: ὀζαλύσᾳς Αἰνείαν 49 ἃς (οοἱϊ, στππ} {π|5 τεριι5 ας πη ἔπσα 

κϑὺ τὸ ὧοις σεεὼ τὰ γεήμαΐζᾳ, Φέεοναι οί, διε. αἱροτταῆφης , ἰπῖγα σουτιπΠῃ τΟΠΊριΙ5 

σώσαινΐο χα πίω ἀν δ᾽ ον ὡρισμκένοις τίσι γ φόνοις εὐ Ττοίαπο οχοράσγεησ, σαίξο Π 5 
δ ἴῃ ροτοίξατο πα ΠΥ τοσ, τιαάπῖς : 

ὧν τῆς Τρωαδὸς ἀπελθεῖν, ϑαδονίας Αχα ο τὰ Αοδαϊ νεῦο εχ ραἕζο ταταπη οἷσ τοῦς 

Φρούξια" Αχαιοιρὃ ̓Ὡβοιο χεῖν οὐΐδις τίω ἀσφόλῴαν τὰ ταστσας αἰ ςεάεηάϊ ςορίαπι ἔὰ- 

δξ ἁπάσης ἧς ἐκρούτοιωυ γῆς καὶ δι λοίοσης ἀπιοῦσι φοΙοῃῖ. Λοςορίς “ΟΠ αἰ τοπςπι “Ἐ- 

ΚΟ ΩΣ ὁμολογίας. δυξανθμος δὲ ζῦτα Αἰνείας, χοὶ ρα; ααρρὸ αὶ ΠἰΠ1] τη ργαίξης 
γίήάερας ἰπτίας : ἂς τοχ Αἰραπίιπι 

γομί(ᾷς ἐκ αμΜ ογόντων κρῳτίςαι ἐ{), ̓Ασκαλιον κϑὺ Ὄ 
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Β]Ἰοτιπιπδτι πηαχί πη, οιιπε ράγις (ο- 
εἰογαπι ας ἔεγα οοίξαθατεχ ῬΠιγρὶ- 

Ῥιις ἴῃ [αίον]τίσαπι ἀρτῇ Δα Ιαουπὶ 

Αἰδαπίμπι πλτείτ, υῖ δὰ γεσηὶ άπλϊ- 
πἰΠεατίοηξ δὸ εἶα τορος ἱΠοο] 5 οὐδ 

{ει ἀςοίτισ. (δ ἰς 10] πηφηπτηῦ ἰοησο 

τεπΊρούα. ΠΑ ΠῚ ΟἸ1ΠῚ αἄἀευτῃ νοπηξης 

Φολπιδατι οἵ αἰϊὶς ἄς ἔληλ1α Ηςέϊο- 

τίς Εγαοία αἸΝοορτοίοπιο αἰ Π}1Π15, 

ἀεάιυοῦς εος ἰπ ρατοιηῖ ἱπιρογίιπι δά 

Ὑτοίαπι γε. Ετ ἀς Αἰςαδηῖο ταπτιπὶ 

οὔροτίπηα5. οἰτπ| το 4 ἷ5 ἀτῈ Π Εἰτῖς 

δέραῖγεας ἀοἰαρ τὶς ἀσογαπι, ἄνηθαβ 

Ράσατα ἰδπλ οἱ αὔτ τγαϊεοῖς Ε]οἸεροη- 
το ΠῚ, ΡΓοχί πιᾶπῇ ροῃϊπίμαπΊ, Πα Ὁ 
Ἑυτοραίη πιαῖο ργοουττοηβ. Βα Ιεπθ 

ἀϊοίταν, παιίθδυς ρεῖοῃς. ἐπι τοηοθαῖ 
(οοἷα σοης ΤἈγασαπ, (ταίσα ποπλ- 
πε, οὔΐῃς ἤτοπαα οροτὰ ἰπ ΡΟ ο νῇ 

ἔποεταητ. Αἴας εξ ἀε που δι- 

φαδαάς ἀἰσηΠΠπ|ὰ πατγατίο,ις οχίξας 

ἀρῃά νοτοῦοαι (οτίρτογξ Η ΟΠ Δπϊσηι 
ἴῃ τοδας Ὑ τοίςοϊς. Κσρεγίαηταῦ ὃζ αἰτὰς 

ποηπιι]]α αν Πᾶς αἰδογοραηταβ; 4185 
ταὶ ὶ ίλπς πλίηιις πὰς νἱάξτης εξ νε- 
τὶ ἀπιι165. Τα ἀἸοίππα ἢτ ἀτππππὶ σαῖς [1- 
Ῥεγαπι. ϑορἢοοίες τγασίςιις ἴῃ 1 ,αο- 
ςοοπιςθυϊα ἔοι Ἔποδηι ἱπδλητα 
ντθὶς οχοιάϊο ῃ [ἄἀδηγ σιιηι τοῦς {15 
{ἐσεάεητοπι, συσά ταπη ρᾷτοῦ ἈΠΟ - 
{δς, πηαπάδτογιιπη αΟ ἐποτε ἀσοορῖο- 

ταπιτηειποῦ, Ποί αρογοῖ, τα πη ἱρίς εχ 
τεσξι ργοάίσίο ΄ιοά οἶγοα ,ἀοσοοη- 
τἰἄας ἀοοϊάετγατ, ςοπίςέζατος ντθὶς ἴη- 
τοτίτα πὶ. ΦρΙα εἰιπὶ ταὐες Ἔχἔδητοχ ἃ- 
Ἰσῃα ρετίοπα ἰαηιδὶ : Νπης ἴῃ ροτῖα 
εἰ ξποας ἄοα Πἴτας, πλοῦς θαῖτ- 
Ιλῃ5 ραΐγεσα, ἔμ] τηϊπαῖα τοῦρα ἀπ ετ 
Ευχα νοίϊο Ὀγίπηλ. πιιπο {ξἰραῖ τοῖα 
ταγθα ἐπ Πατίππι: (ςαίταγαιας ρ]6- 
Βες ποη παητατὶ ρίαςετ, (ς [ἰς αὶ 
ῬὨγγραπι οοἰοηία ἔλαεστ, Μεμπο- 

πρτγαῖος διτοπὶ Χαπτῆτς ντθοπη ΘΠ 
Ἀομαῖς ργοάι 4ΠΠ|ὸ δἤπγπηατ,ο {Ππλι]- 
ταῖοπὶ 40. 111 οαπὶ ΑΙεχαπάγο ἱπίεῦ- 
σοἴϊεεῖς : ὃς ἰπ σγατίδπι εἰπς. θοποῆ- 
οἷ ταοϑ οἱ ρεγπλΠ6 ντίε οιπιτο- 
τὰ ἀοπιοίδτιαζοῖ 6 ρεγίσα]ο. 5 αὐ α- 
Οὔ Πς ἔππεγο δυίρίσδεις {π8 Π  οτᾶ, 
{οτἰδιείη παπο τποάϊπτη : Αοίαος δια- 
το πὶ τεηεῦας πα τα ; νἱἀεαητιγ- 
46 ΠΌΙ τοτῖαις Ἔχογοίτιις σαρίτο τγιπ- 
οατὶ. ἀτιλτηθη 1Π{Π|5 εἰ ρογίο τίς, δε ]- 
Ἰο νηϊιογίαην Ποίτίπη τερίοπεπιίη- 

ἐείαθδησ, ἄοπος «ἔπεα ρτοαϊτίοης 

σαρταπι οἰ ἘΠ] πη. ἷ5 οηΐ τ αρτο ἔογοης 
1π Ή0}10 (δ ἀρὰ ΑἸοχάάγαμη δἤδ ρτο- 
εἶο; ἀτοοιίαῃς αἰαςογάοτίς, Τα διιοττίς 

ΤΠ ΤΙΊΘΥΑΊΕΝ Ας οὶ 

τὸν τρεσθύταΐον ἢ “παίδων ἔχοντα συμμαχεχοὁ τ|5 
γα μοιραν,ὃἧς Φρύγεον ζῶ Ὁ πλόον, εἰς 1 Δασκυλῖτιν 

καλο υνϑύξυγὠδ, ἔνθα, δαὴγῃ Αἰσκαγία λίμγη,κετα-. 

σπεμπῆον τ τσο Τ ἐϊγωφίων “λυόνϑιωον Ἐχὶ βασιλεία. Ὁ 

ἔϑνοις, Ἔἰποστέμισπτει " ὁ ᾧκησεν Αισκαγιος αὐντῦϑι χεό- 

γον “Τινὰ ὁ πολιωώ.ἐλθύγτων δὲ ὡς αὐτὶ Σκαμκα,δδίου ἣ 

τε τὴν δίων Ἕκτορεδὼν “ἀφάνϑύων οὐκ, Φ Ἐλ- 

λαδος “ἰ πῦὸ ἹΝεοπηολέμωυ, καΐζάγων ἀὐΐζις ἘχῚ τἰιὼ 

παΐῳαν ὀρχζωὼ εἰς Τροίαν ἀφικγῴται. ὁ αἷξὲ »ϑὼ 
Ιο Αὐσκαγίᾳ το(οΐ λέγεται ζοις δὲ ὀῆνοῖς “ταηδους Αἰνείας 

ἰραλαίζὼν 5 χαὶ τὸν παπτέρᾳ χαὶ Τ᾿ὰ ἕδη ΥᾺ7} ϑεαίΐν, 

3, παρεσκάυα,ϑη Ὁ ναύζυχὸν αὐτῷ, Δα πλά τὸν 

Ἑλληςπονῶν, λὶ τὴς ἐτίίςα χκειρδύης χερῥοννήσου τὸν30 
᾿ πλοιῶ ποιῴυϑυος, ἣ κυδόκειται αϑὺ τῆς Εὐρωπης, 

καλάται δὲ Πιϑηγζύη. έϑνος σὲ εἶχεν αὕτη Θράᾶχεον 
σύμμαχον, Κρφυσαίον καλούνϑυον, ἐπόώτων “δ9-- 

Θυμοταΐον τὴν, στευαρφ δύων ἀὐζις τῷ πολέμου. ὃ 
μϑὲὸὺ ὀξίυ πιςύταΐος λόγων, ᾧ χέγρηται τὸ παλαιῶν 

συτ[φαφέων Ἑ λλλαγιχος εἰν τοῖς Ἴρωϊκοις, πξὰ τῆς 
20 Αἰνείν φυγῆς ζοιόςδε δεήγ. εἴρζευτοι δὲ χαὶ ὀῆλοις (σὲ 

«δὰ ὐἰ αὐτῶν αὶ χτὶ τὰ αὐζῷᾷ ἔχονγες λϑορι γνοὺς ἡ“Ἴον 

ἔγωγε ἵρύτου πιϑανοις ἐὴ νομίζω. χρινέτω σ᾽ ὡς ἕ- 

.ἄἀςος ν᾽ ἀκουόντων βέλεϊ. Σοφοκλῆς μϑὺ ὁ ζα- 

γωδὸποιὸς ον Λαοχϑωνίι δράμαΐι, μελλόσης ὀλίσκε- 
οϑαι ὁ πόλεως, πεποίηκε τ Αἰνείαν λύασκάναζομε-: 

νον εἰς τίου Ιδώω, κελάυεϑέντα «ἰ πσὸ τῷ πα. ΑΓ 

χίσου, χτ' τί μνήμιζωυ ὧν Αφροδίτη ἐπέσκηνψε, χαὶ 

πὸ ἢ" γεωςτὶ ἡυουϑύων τίξὶ τὰς Λαοχοωντίδα.ς ση-- 
μιείων, τ᾿ μέλλιονζᾳ, ὅλεϑρον τῆς πόλεως σεειεκμη:- 

30 ρφίνϑμον. ἔχφ δὲ αὐτῷ τὰ ἰα μία εἰ ὀήγῳ ἀοϑφώποω 
λέχϑυϑυα ὧδε" ; 

τ 2520) ,ὔ ᾽ " 
Νιωὺῦ δ), εὖ πύλαισιν Αἰνείας ὁ τῆς θεοῦ « 

͵ 3... 19 3. 3 ὯΞ 

Παρές- »ἔ ὠμίθν πατερ ἔχων “χεραυγίᾳ “1: 
Ν ͵ ὑρνπ: ἤ Ἷς 7 

του καζαςαζοντα βύσσινον φώρος. «-ς 
᾿ -“" ᾽ “ 

Κυκλό δὲ παίαν οἰκετῶν παμπληϑίαν" τς το 
͵ λ γν 2 ε, -“ 

Σευοπα ζεται δὲ πληϑος 5 Χχ ὅσον δόχεὶ -ς 
ΟΣ :35.5, δ Ξ ᾿ ἕν 

Σ οἱ, Οῖς δὲ, ἐρωσι ὃ  ἰποιχίας Φρυγῶν. «ς 
͵ Ἐπεὶ Ἀν “ ὑκκς 2 -“- 

Μενεχεώτης ὃ ὁ Ξξαἴθιος πυφοδδιοῦαι ποῖς Αχαηοις 
τὰν ᾽ 7 "ΒῚ 2 ᾽ 

αὐτο Ὄποφα ν4 1 πόλιν "δ ασϑὸς Αλέξανδρον ὥϑρας 
40 ενεκα " ὼ ὍΝ ἴω ἀὐεργεσίαν ζυ πίω Αἰχαιοις αἰν-- 

τῳ συγχωρῆσει Δ ᾳσω(ᾷοϑαι τὸν οἶκον. σύγκειται 

᾿ ὅλ. αὐτο ξἰρξαϑύω πὸ Ααχωλέως ταφῆς, 
͵ 2 φ98 ᾿" ᾽ 

τὸν οπον πογδὲ᾿ Αἰχαγοις σι[ὺ, αγίη εἶχε χαὶ ἐδύχεον «ἐ 
ΜΕ ζ- ε Ἧ : τ σραδὸς Ῥκεφορτὦ ἀπηραϑαι, ὅμος δ ζώφον αὐ- « 

τῶ δαισαγϊες,ἐπολέμεον γὴ πάσῃ, ἜΟΌΑΣ ἕα- ς 
Ἢ - 2) ΠΥ γα 2 2 ΄ 2 

λω Αἰνείξω ἐνδὸνῶς. Αἰνείης ,ὃ ἀτιῶς ἐὼν πσὸ Α΄- «- 
͵ Ν ν ἢ ἰ ε »Ἥ7 Ἷ Σ 

λεξαγόρος, ὼ Ἔπϑ γρέων ἱερῶν ἐϊξφρχθνϑνος 5 ὀνέξεψε -- 

Πρία-᾿ 



ΑΝΤΙΟ ΚΟΝ. 
», Πείαμον" ἐργασοί υϑμος δὲ ζῶτα, εἷς ̓Αγαῶν ἐγε- 

᾿ οϑνά. Φηλοι δέ τινες ὅχὶ πὸ γαυςαίθμου τῷ Ἰρωϊκούῦ 

τυχεῖν αὐτὸν πἱιυικαῦτα ὀζχκτοάξοντα λέρρεσιν. οἱ σῇ 

εἰς Φρυγίαν ἀπεζαλυϑμον «πὸ Πειάμε μι δωυνα- 

μεως χε τίνα, χρείαν φραϊιωτικζεύ. εἰσὶ δ᾽ οἵ μυθωδὲ- 

φέραν ἀὐτῷ ποιᾶσι πίω ἔξοδον. ἐχέτω σὴ, ὅπτη τὶς αὐτὸν 

πεί4ᾳ. (5,1 Ἢ ἐἔξοδὸν ἔτι πλείω παρέχά τοῖς 
δ δ 5 ἢ οὐ ὯΝ ὦ; ἢ ᾽ ἢ 

πολλοῖς Σστοθλαν.οἱ μϑὺ γὸ ξως Θρᾶκης ἀὐγαλϑντες 

αὐτὸν, ἐκ λέλγϑεσι τελάυτησοι τ' βίον" ὧν ὅεΚε-. 

φόλων τε Γεργίϑιος, τὺ Ἡγήσιππος ἧξαι Πδι ζώνης 

αἱ δ σθρες ΦῬ γαῦοι χαὶ λοοου ̓ ἀξξιοι. ἕτερϑι δὲ 

τ “ἃ, ἌΣ ΤῊΣ αὐτὸν. ἕως ᾿Αρχα δίας πα- 

ξοικομμίζουσιν " οἰκῆσοι Ὁ λέρρισιν ον Ὀρχουϑρῷ τε 
δ Αρκαδικῶ, χὺ τῇ Νήσω λερουϑύη, χα τὸ ὥσῃ με-: 

σύλϑονι, αἰσποῦ τελμῶν αὶ ποζα μοῦ" (4 τεκαλουμέ- 

γας Καπύας,Αἰνείς πε ὦ Τρώων πἰπύκίισιν ἐ). Κα- 

πύας ὀγοκκοιοϑϑείσεις Ἐσὸτὸ Ἰρωϊκούῦ Καπυος.λέγε- 

ταὶ ὃ τα ὀηδοις τε ̓  " Αἰϑίοϑω γρανανί τὰ Αρ- 

χαδιυχα. εἰσὶ σ7 οἱ τὺ δόζσρ9 »ϑὺ ἀφικέαϑαι τ Αἰνείαν 

μιυϑολοοοῦσιν 8 αϑύτοι τω τελάτίω αὐτῶ πῷ βίᾳ το 

συμπεσεῖν ον ζύτοις τοῖς χωρλοις, δ, - Ἰπαλία,ως 

ὀιλοι τε πολλοὶ δηλοῦσι, ἡ Αἰγαϑυλλος Αρχας ὁ ποιη- 

τὴς ον ἐλεγείῳ λέγων ὧδε᾽ 

»» κεφ Ἱ Α ρκαϑδιζω, Νσω σΊ, εἰκατϑετο παϊδαυς 

» Δοιαξ, Κωδώγης λέκζα χαὶ Αὐϑεμώόνης. 
31.» Αὐτὸς δ) ἑασεξ (ζω ἐσυΐο Αϑύνα, γείναζ σγ ἥα 

Ῥωμύλον. “ δὲ ἔχὶ Ιταλίαν Αἰνείᾳ Ἰρώων ἀφί- 

ξεως, Ῥωμα]οί τὲ πϑύτες βεξαιωταὶ,ὼ τὰ δρωμϑιυα, 

αἰ τσ αὐδῇ ἐν πε ϑυσίαις κ ἑορταῖς, μάυύμαΐζᾳ, ΣΞ 

(ύλλης τε λόγεαρὰ γοεσχκοὶ Πυϑικοὶ, ᾿ ὀιλα πολλα: 20 

ὧν ἐκ ὁ, τις ὡς ἀὐ τρεπείας ἕνεκα. συΐκφκϑύων ὑ,εὗρ-- 
ἔϑοι. πολλὰ ὃ ἢ παρ Ἕλλησι γγωφάσχκαΐζο. ἡ Φανε- 

ἐᾷ εἰς τυδὲ χρὸνα λείπε!), ἔνθα, ὡριμίσοινζ χὰ παῤ οἷς 

ϑζκ δι κὸ ὡπλοίας ἕνεκα, ἐποιησανΐο᾽ ὧν ἐγὼ μνήμην 

ὡς δὼ οἷος τε ὡν-πολλῶν ὀγίων, ὄζος βιφφιχυζοτων ποιή-- 

σομίφ. προότον μϑὺ εἰς Θράκξω ἀφικόνϑωυοὶ, χτ' δ 

χερβόννηζον, ἥ καλέτω Πδιλζεύη, ὡρμμίσανγίο. εἶχον δὲ 

αἰτίου, ὡςῆρ ἐφζωυ, βαῤξαροι, Κρασαῖοι καλούμε-- 

νοὶ, χὸ παρέοον ἀὐθις ΤΣ καΐζαγωγας ἀσφόιής. “δί--: 

ΤΣ ἘΒΡῚ ᾿ 29 

Ῥγίαπλασα. Ζαΐδ. ρεγροιγατίς, οἰῃΐς ἃ- 
οδμαοτγαπιξιξξας ἢ. ΑΗ ἀϊςσιηι εᾶ 
της ΟΟπιογδταπι ρα 1 τοϊηᾷ [τα- 
τ οΠοτὴ ὩΔΌΪΕ : α]1 σιππὴ σορ 5 ἃ ΡΥϊα- 
τηο ῃ ΡΠεγσίδην ΠλἰΠτΙπι τα Πα ἰτατὶς 
οὐ πόσοι! ρεοσυταιίομεπι Νεο 
ἀοίμηε αὶ ἔαρι ῖς ργορίογα παττγζὶ ἐς 
οἴ ΑΌ ΠΠ1ο οχίτα, ἰητορτιπα πε οσαΐαιις 
ἀιοα ΠΡΟ ογοάθες. α ἀεϊπάοί- 
αμηταγ, δά πὰς ἱπσοιτίογα ρἰοτίᾳ; ἔὰ- 
οἴδι ΑΠῚ Τ ἀγαοία τορι εἴ ρογάιιοῦσ, 
ἰδὶᾳ νἱτᾶ πη πὸ δῆηγιηδησ: χιιογιιπις 
ΠαΠΊΟΓΟ {ππτ θρμα!ο (ἀουριτηϊτς, δῶν 
Ηεροίρρα αὶ ἐς Ραΐίεπς {εερῦτ, 
ΜΓ σγαιιο5 δ (ογίρτογες νοζογος. ΑΠῚ 

Ταγίαπῃ ο Τ Ὠγασιίᾳ οχοιτ!, ἐξάποῦτ ἰπ 
Ατοδάϊατῃ : ἀἰσπητα; {Ππ|πὶ πα ίταθ 
ἴπ Οτσοβοσῖοπο Ατοδάϊοο; ὃς οα πᾷ 
(του πιςἀϊτεύγασρα πὸ) ΟΡ σα ποίᾷς ἰᾳ 
τὴ ὃζ ἤθη, ᾿γοίοη (λα οὐξ Τρ{μ4792).. 
ΠοΙηΪπαης. Πα ὅς (ὐδογος αρ Ἔπεα 
σετογίδο» 1 τοίαη!ς εξ οοάϊτας, ὃΖ ἀς- 
ἀπέϊοα Τ τοίαπο θρυ ποηλίηε νοσδ- 
τὰ5: φιιοά ἴῶτοῦ αἰΐος ταῖς ΑὐἸ μας 
(οτὶρτούσοίιπι Ατοαδόϊα. δι1ηὶ ααϊἔ- 
θυ ]οηταῦ νοηπΠε συϊάσπι στη φ ῃςο 
ἸΙοςα: ποιμιταίηοῃ ἰδὲ ἀειπόθ πηι, (οἀ 
ἴῃ [τὰ ]14: το οἰ Αἰ ἰἰς πχα]τίς τοίτα- 
τι οὐἱᾶ ροῦτα Αρατῃγ]]ς σοποῖο Αὖο 
οαϑ. μαϊ πλοῦ! εἰερίασο:: Ατοδαάϊίδιιν 
νοηϊτ, σαπλϊ πα] α» η Νοἀς ργο]οπι 
ΝΝαιᾷ (ὐοάοης [ἰχυῖς δ Απεποπιοπα. 
Ἰτα ἃ ροτῖς ροίξ μας: νδὶ παίοίταν {ΠῚ 
ἘἈοπλμ]5. Ῥοῖτο ΖἜποαπι ἃς Ττοὶα- 
ΠΟ51ἢ [τα] απ ρεγιοπηΠς σοπῆτγηαπε 
ἘλοΠΊΔΠὶ ΟΠΊΠΕ5,ΘΟΓΙΠῚΩ; ἔλογα ὅς ἔο- 
ΠῚ ἀϊες ἱπάϊσδητ, ὃς δι δυ πὶ ἰδ τὶ ουιπα 
Ῥγιιοῖς ογασι} 15,4} 12 116 πλα]τα; ηιιαΣ 

. ΠΕΠΊΟ Δ ΠΠΠΔ4Π1 αὐ ἰρεοίοπη σοηπέϊα 
τοίραογίτ Δα ΐη δὲ αρυα τατος πια]- 
τὰ ὃζ τηδηϊοτα η μδης νίᾳ; ἄἴς πη οἰ Η͂Ρ 
τοὶ ἜχίϊδητἸ Πα Ἰοίδ, ἴῃ Ὲ05 ροστις ἀρ’ 
Ρυ]ετίητ,δζ ἀριια ιοβ τοπιροίξατίδιι5 
φαπεγῆς ἀδιθητί Ππτ: ια:, οιπὶ πα}- 
τὰ πτ, γείρυπι Δ ΠῈ ρότοῖο Ὀγοιη: 
ἔϊπιο. Ῥείπλιπι ἀρραϊογαως δά Ρα]]ο- 
Ποη ΤὨγαοῖα ροηϊπίαϊαπη, μαϊίτατατι 
(νι αἰχῖ) 4 (ὐγυίᾳις βατγραγίς " τατο ἰδὲ 

ναϑες 3 1 χά μμερανζωὼ ὥραν αὐτόδι ,νεὼν Αφροδίτης 40. ἜΧοερτί Ποίρίτο.Πῖς ἀτιπὶ Πἰβογηδησ, 

ἱδρυσανῷ Ὧχπ Ἑ ἀκρωτήφάων ἐνὸς, ἢ πόλιν Αἰΐφαν 

ἐκιιίαν, ο-Ψ ἡ Οιξπε πὸ καμῖὰ ἀδχιυάΐποις πλῴν, ὦ 

ὅσοις εὐτοῦ νϑύφν βουλονϑύοις ζῶ, ὡς οὖ οἰκεία »»Ὸ 

λοιπὸν ἐσουϑώοις, οἐπελίπονζ. αὕτη διέμεινεν ἕως Ὁ 

Μακεδόνων δεουαςείας τῆς καζῳ, Ὧις Δ[α δύχους τὸ 

Αἰλεξανρε ϑιυονϑρης" ἐχὶ δὲ τῆς Καοσθμόρο βα- 

σιλείας καιϑηρένη,, ὅτε (Θεουοι δογίκη πόλις ἐκζε- 

γεμπεσὶ τοπιρίτπι οχίξεχογαςίη ν πὸ 
ἘΦ Ργοπιιητοτ 5, 8ζ ορρίἀμιπὶ Ἔ ποαπα 
φοπαϊ ἀοτίτ; ἢ 410 Πα] σ απ Οἢ 5 ρο- 
ταίος γε] φυόγαης, ὃς Πα ἔποτς πηὰ- 
ΠοΠαΪ σρ Εἰ: Ππαἰδίταιτος ροίξμας οὑπὶ 
Ἰοσιπ ΡΓῸ ραδτεία. ἰᾷ ὁρρίάιπη ἀττα- "Ὁ 
εἱς νίᾳφ δά ἱπηρογίιιπη πσσοῆοτγῃ ΑἸς- 
χαηάτὶ Μασοοάοπαμηι; (ὐαΠληάτγο ἀς- 
τα τεσηᾶτο, αἰτία ρει ἰηἰς (ς ἴθι15) 

.. 



40 ΟΙΟΝΥΒΙΤ ἘΠ ΛΙΥΥΤΌΛΕΝἊΑ 

ΑἈπολια ἰῃ Ὑ ΠΕ Δ]οπιοᾶ τεσθῃϑ τ πῇ 

᾿δάϊιαπη οἴ 4115 πλυτίς πγίσταγε ἰαΠῚ 
ππι. ΑΡαϊδεης Τ τοίδηϊ [λεαπινο- 

ἰδτ, γοσηᾶιο η 6ἃ Αηίο;νθι, ογξε. 

ἱπί!χτεβιις, ὅς Πδητρ. αάιιο ἀοπηῖ- 

οἰ Πἰς, πγαϊτα νεθάτιγ ἀπέδει ποῖ 

ἱπάϊοία. [π4ς πη αἰ ἰπίπ!4π| γτῆοτα 
νοπτῖ οἱἘ, ργαίδοςητξ Ρεϊορδπείο; ὃς 

Με ποτ τξρ απ ]δὶ σοπαϊτα. ἃ Ογιμο- 

τίς ποπαῇ Ρεϊορδπείιπι ργατεγις εξ, 

αυσπάᾶ εχ Ξπος (οςοἰϊς (ἰπατῖῃα πη 

ὙΠορτοπιμπτοι τι (Ἔρε ίιησ, αιοά 

τς αὐ εο Οἰπατῃϊα νοσατιγγεηοαα- 

τὰς οὔ Ατοδά!θ. σορηατίς (ντ Ροί ἐἰ- 

σεπλι5) Οἱ τία, αἰἸφυδητα! 1 ἰς ]ο 

οἷς γαογατὶ, γε : 15 Πἰσ χαος; αἰηποῦ 6 

(υἱς, Ζασγηι ἱπάς νεπογς, γεσορτί 

Δ Ζαουπιἰϊο ἰατε σορ ΠατίοΠ 5 δ ἀΠη- 

οἰτία. Γλαγάαπιις ἢ. Ιουἷς ὃς ΕἸςέῖτα 

Ατἰδητίἀϊς ΕΠ ας ο Βατεα ἄπος (νι ρἢὶ- 

Βεπι)μίοερίε Π]’ος,Ζαςγ παῖ δὲ Ετὶ- 

δι Ποπίπ: αοτῖ ἰς, πος αὐτοτ ἔτ 

σεποτίς; αἰτεγ, Ζαςγπῖθι5, η!α]α οῦ- 

αἰτοῦ. εἴτις σορῃατίοπίς πηεπλογία δο- 

πῖρῃς ΔΡἸπ]Δπί5 φοσορτί, σοπτίο- 

“ται ἰδὲ αἰϊιιᾶτιιπι τοπιρου 5, φ τιΠὰ 
ποις πδυϊσατίομξ πῦ δαἀπηίτοτοι, 1Π- 
τοτίπ Υ Ἐπ υ 1 τέρίο «4 (6ὲ σοπτιξῖο 
(οτα ἔλεϊὔτ: τς ίλοτα δτίάηην ΡῈ ]1- 
σερεγασαητ δου μτΠ}}, δ σοτταγΐπα 
τααξδτατ ργοροπιιηττῇ αἰΐᾳ, τὰ οαγῆις: 
ἐπ χυο ργαπια ἀσοίρίς 401 ρ ΓΙ Σλι15 1 
τἔρίππὶ ρογιεπευίς μγίτς [5 νοσααΣ 

ΖἜπεα δε επετῖϑ; ὃς απυροῦ. {ξλτιταΣ 

(πητροίτς [πάφρΡ αἰτᾶ παιιίρδητος αρ- 
Ῥυϊετῦταα Γειισαάα, τοποπι. φἄπιις 
εὔπὶ Ιος Αοαγπαπίρι5. ῃἰς γαγίι πὶ 
Ψεπετί τξρ! πὶ οδίξγιπητ; φιιοά πῖϊς 
οἵα ἴπράγια ἱπίμ]Α ἰηῖογ ἡλῥγαηρη; οἦησ 
μἐπλπίμία ΡογοΠππι, δέ ἰρίαπι ορρί- 

φαλ, πιὰ. νοσατογία Υ ἐπετὶς ἰ ποδαϊς. 
Ηϊπς δά δι ἀς[ αἰ δτίοπς παδιιο- 
τῦτίπ Απιδγαοῖῖ πηι Ῥπιοητοσεῖο. ἢ- 
ἐς Απιργαοίᾷ ρεσιεπογιης, νδὶ ἀπι- 
Ῥγαχτεσηαθαῖ, Θχαπιεπὶ Π 15, Π]οΥ- 
συ] ς ποροϑ. ἴῃ ντγοςς ἰοςο Πηδη δῖ ΟἰΕ5 
ἀαξτας νε[ἰρία: αρι ΑὐΙᾶ, τέρ! πὶ 
Ψεπετίς ἀὐποαάϊς; ὃ ρτορε ἰά, πὰ 
᾿Μαρποτῇ ἄδοιῖι; τα οταπηηῇ οχ- 
ἤλει: Ἀπιργασίανεγο, εἰιμαξ ἀςα τῶ- 
Ρὶμπι, δὲ Πεγοίοῦ ἔβπες (ΔςοΠ ΠΠ ρτοὸρς 
Ῥαάταπλ τπεαττῖ!; ἢ 410 οἰ] οἱἘ ραγια 
Δητί αἱ ορετίς ἤατιια, πα ἔπεα ες 
ἀϊείτατ. εᾶ ν᾿ δε πλῖς οοίοτο (οἱοθᾶτ (α- 

“- ξογάρ!ες ἡτιᾶ5 1061 ΔρΡροΙ απ πλρ ρο- 
1ος. Ἐχ ἀπηρίαςίᾳ παϊίδις Αποἢϊ- 
(δς οταπι ἱερεπάο,, Βυτγοταπι Ἐρίτὶ 
Ῥοττυμα {δ ἱτ: ποας οὐαὶ ὨΛΔ τ ἔοτ- 

Ὁ: αὶ οἱ Αἰγφῶται σεεὼ ὀηνοις πολλοῖς εἰξ τἰω γεύκίιςον 

μετωκηῷ. ον δὲ Ὁ Πηγζεύης Ῥξαντες οἱ Τρώες, 

εἰς Δῆλον ἀφικγοιῶχωι, βασιλάσοντος αὐτῆς Α- 

γί" χαὶ ζιὼ πολλὰ σημεῖα ὧν Δήλῳ τῆς τε Αἰνείᾳ κἡ 

Τρώων παροισίας, ζω πὲ χαὶ ὠχίαϑη νῆσος. ἔπτειζῳ, 

εἰς Κύϑηκφοι ἑτέρφιν νῆσον, ἢ πσδόχειται ΠΕελοποννή- 

σου ὐἰραλμόνϑιοι οερον Αφροδίτης ἱδρύονται. ἐ;- 

πὸ δὲ Κυϑῆρων ποιούϑιοι τὸν πλλοιεῦ, οὐ ἀσόϑσω τὴς 

Πελοποννήσου, Τὴν ἑταίρων μὰ ταν Αἰνείᾳ Κύαμ- 
» λ 2 ͵ ε -» 2 

ΙΟ ὁὺν ὄχ: τυ ἀκρωτηρίων ἑνὸς ϑρίτό)οισιν, ὃ γιοῦ αὶ 
5 ᾿ς ΄ Ἷ ᾿ λ Δ }3 ͵ 

ἐχείνε. Κιναθιον και λόέται. χαὶ πἰὺ ἀστὸς Αρχαδας 
)ὔ 3 ἣν δε, ΜῈ 

συϊλμάαν ὀμαγεωσανϑμοι, «ἰδὲ ἧς ἐν ὑφέρῳ λόγω 
, : ἐς Ι ͵ 

διηγήσομαι »Διϑόνον πε ὀλίοον δὶ (ὗτα τὰ γωρία 
͵7ἷ 2) ς ͵ ἀν χοῦ 

Δα τείμαύιες ν καὶ «ἑ“πολιποκιϑυοί τινας σῷων αὔ-- 
»"»“ » ͵] » " ᾽ 

τῶν. εἰς Ζακεουδον ἀφικγοιῶται. δείξα δύων σγ, αὐν-- 
᾿ Ἃ ΄ 

ζις χαὶ τὴν Ζακιωθίων πϑϑς φιλίαν ΡΥ ὦ συγίε- 
[γ Δ ͵ ὶ ἵν ἢ 3 

νές᾽ Δαρδϑύῳ γὸ τω Διὸς ὁ Ἠλέκξας ὃ Ἄτλαν- 
’ ͵ 7 ἦ᾽ “ 

ἀδὸς, δύο βυέοϑαι φασὶν εκ Βαλείας παδεις, Ζα:- 
͵7 Χὔ νὰ ἌΝ 

χυγϑὸν πε χα Ἐφ  ϑονιον " ὧνὸ μδὺ, Αἰνείς ασδϑορνος 
ον ͵ “ 

20 ὦ" Ζαάκωγθος δὲ, τῆς νήσου κίίςης" ζύτης δὴ “ὃ συ! 

“Μυείας αὐαιμνήσά, χαὶ φιλοφροσοιύη τ ὄχιγωρίων 

ΔΙφτείθονῖες αὐντῦϑι, χαὶ ἅμα ἀπλοία. κα 4ργϑμε- 

νοι, ϑύοισιν ᾿Αφροδιτὴ “σδϑς τῶ καζασκθυαοϑεντὶ 

ἱερῷ θυσίαν, ζῶ εἰς τόδε “γγρόγεί στου τελοῦσι χϑινὴ Ζα:- 
᾿ 575 ΤΣ τς στ ἔ 

κύν)ιοι, χα αγῶνα ποιοῦσιν ἐφήζοις, Μ πε ὀλλὼν 

ἰγωγισμιάτων, χαὶ δρόμου -Ὁ δὲ γικητήθκον ὁπρορ- 

τος ἐλθὼν εἰς τὸν νεῶν λαμβαϊᾳ᾽ λέγεται δὲ Αἰνείου 

χαὶ Αφροδίτης ὁ δρόμος, χαὶ ξόαγα ζούτων ἕφηκεν 
3 ͵ ᾽ ᾿ “ 
ἀμφοτέρων. ὄκϑθεν δὲ πελάγιον ποιυσαμϑμοι πὸν, 

20 πλοιῶ, εἰς Λάυκαδα, καΐζαγονται κατεχόντων ἘΞ 
Χ Ζ ᾽ 2 2 

“Ὁ χῶθιον ᾿Ακαρναΐων. καὶν ζω τη παλιν ἱερὸν Α-- 
" ε τῷ μ᾿ “"" ΠΡ τον “ 

Φρφδιτης ἱδρύον) τῶτο ὃ γιοῦ 6: Ἴν εἰν τὴ γησί δὲ τὴ μιε- 
νῶν ) ᾿ - ἌΣ δν 

ιζὺ Διορυκία πε Ὦ “Ὁ πολεως χαλεῖται 5. ΑΦρο- 

δίτης Αἰνφαδὸς."ραΐῆες δὲ αὐτόθεν χαὶ ἔχὶ Ὁ Ακίιον. 

ἐλϑογῆες, ὁρμείζοντωι τῷ ̓Αμξρᾳκικοῦ κόλπου πσοὸς 

Ὁ ἀχρωτήδιον. καχεῖθεν εἰς Αμᾷεφικίαν ἀφικγοιοῦς. 

ταὶ πόλιν, ἧς ἐδασίλάσεν Ἄμξραϊξ ὁ Δεζαμδνξ πὲ 

Ἡρᾳκλέοις. χαὶ αἰ πσολείπονται ἐκατερωϑι μνημεῖα, 

τῆς ἀφίξεως" εὐ ᾿Ακίάῳ μϑὺ,ΑἸφροδίπτης Αἰνφαίϑος 
« λ λ (ἐ ᾽ 3 40 ἵερον, χα) πλησίον ἀὐτα θεαῖν μεγάλων, ἃ χαὶ εἰς ἐμὸ 

ον, Ἃ ᾽ ὕ ς δε 3 ἦν, ς γιων" ον δὲ Αἰμθρᾳκία,ἷοερον τῆς αὐτῆς ϑεοί, χαὶ ἡ- 
- δὲ τς Υ ζν.- Ἄκωτ" 

ρώον Αἰγεῖ πλησιον τῷ μικροῦ ϑεαβε. οὖ ὡ ἡ ξόα.- 
Α 2 ἘΡΤΥΝ Ψψης ν ᾽ 

γον μίχρον γργαῦχϑν Αἰνείου λεχϑιυᾶνον 3 χαὶ εὐῷ 
Ἵ 5 “7 5. τον, .3 

φύσιαις Ε)ραιο9ν αἱ καιλούνϑμαι παρ ἀὐρὶς ἀμφί- 3: 
“κ᾿ 

πολοι. οὐκ ὃ Αμθρακίας, ΑἸχίσης υϑὲ ναῦς ἔχων, 
«ἴδοι γά κομεζορϑωυος εἰς Βα, ϑοφτὸν λινᾶμψα τῆς 

᾿Ηπείρου καζγεται" Αἰνείας δὲ χαὶ οἱ ἀν καιόται-- 

Ὧι στεὼ 
᾿ 



 ἱ πα Μ τ ΒΥ. 4 
ζιι σεοὼ αὐτῶ πὖ ςρα;τϑ, δχζανυ(αγῆες ἡμερῶν δυοῖν ὁ-- 
δὸν, εἰς Δωδωνξω αφικνῶ!ν χευσόκϑροι τω ϑεῷ ἡ 

καζοιλαμᾷαμοισι Τρῶας τὸς στε σεεὺ Ἑλέγῳ. δμε- 

λόμϑυοι ὃ χεησμους “«ἰϑὶ “ πἰποιχίας, κ Ὁ 9εὸν δύα.-- 
7: ] Ὅ ἐκ 2 δεν »"“ρ 

ημασι δμησεροδβοι τ μανη) τεν κ, κρατηρσι 

λαλκοὶς,ὧν τίγες ἔτ! πὐξίησιν ἐχτχρα φάς πϑύυ αρ- 

χα αἷς δηλῶντες ζις ὁμαϑενζς, ὅχὶ Ὁ γαυζρχον ἀφι-- 

κγϑν.),τεῆαρων κάλιςα ἡμερῶν διθοντες ὁδὸν. οκ 

Ὁ Βε,ϑοφτὸ τὐρὰὶ γάῶ κομιοϑέντες ἀφ ρα λιμᾶμυος, 
9 

᾿Α[χίσου μϑὺ τότε ὀγομ(φιοϑγέντος γε δὲ ἀ(αφεςέραν ΙΟ 
" ζ ε Ὶ ΓΟ Χ 2 , ε 

ξη)ονῶς ὀγομκοισίαν, ἱερ ϑν ὁ ατοϑι “Ὁ Αφροδίτης ἱδρυ-- 
͵ ͵] " 3ι7 ς ͵ 1. ΟΠ Ο ῳ στυνδροι, δια! οϑεέσι τ’ [ογιογφγ γεμιόνας Εγϑγ)ἐς τ' γασζι-- 
ἣ ε » ὩΠΆ, 7 7 

λίας, οἵ στευέπλϑυξ αὐζις εθελούσιοι,, σεενεπτίασω-- 
) λ ἡ ὔ ᾽ -“ ε λ 

βᾶνοι εις σεεὺ Πα ῥωνι τω Θεείῳ. κἡ αὐτῶν οἱ νϑ 
7 δον ε ᾿ 5..3 7 3: 

πλείοις, ὅν σῶος ὁ φραωτὺς εἰς ἰταλίαν ἀφίκετο, 
ον δ “" 3 ͵7 η λ ᾿ 

ἐπ᾿ οἴκου αὖϑις δὠρεχομίοϑη(αν. Παων δῈ στειεϑείς 
ε 2 ΧΖ “ ᾽ ͵] Ν ΧΑ» λ 

“«ἰχο΄ Δί νεί χϑινωνήν τὴς δστοικίας,»ἡ στο αὐτῷ τίνες 
7ὔ ς Ἷ » ΦΧ ἢ ἣ «7 7 3 

ΤῊ φίλων, ὑπέμεινον ον Ὁ φολώ οἷς ἐγιοι Φοισιν αν 
᾽ “ Ζ 7 « ͵] 

᾿Αλείῳ κα]οικῆσοι Φ Σικελίας. ζιτης “ἰ ασομψγή- 

σφ᾽ ἀὐεργεσιας, ̓ Ακαρνάσι Ῥωμαῖοι Λάνκα δα χαὶ 20 
ἤ, ᾽ 

οΥον 6-- ᾿Ανακτύφιον, ἀφελονϑυοι Κα οφανθίους, δὰ γ6 

αϑοίσανζ, Οἰνιαίδοις τὲ ̓ἰποκαίζοιφῆσοι βελο ᾽οις 

ἐπέδεψαν, ὸ Ως Ἐχινάδας γήσουις καρπουοϑαι Χοι-- 

νὴ μετ᾽ Αἰτωλῶν ἐδωχᾳν. οἱ δὲ σεεὺ Αἰνεία. ποι’-- 

σοι μδυοι Ἔξ πιξασιν ε καθ᾿ ἕν χώφίον δ᾿ Ἰταλίας, δὰ - 

λα ὁ κϑὺ πλείςταις γαυσὶ,, τσδὃς ἄκραν ̓ Ιαπυγίας 

ὁρμμεσοί υϑιυοι,ἣ πῦτε Σ ὀκεντίνος Ἷ ἔλμετο - χαὶς δὲ λοι- 

“πα)ς χτ' Θ καλόμϑυον΄ ᾿Αϑάψαγον, ἔνθα, κ αὐτὸς Αἰ- 

γείας ἐτύϊγόμεν ἔχιζξας Ἰταλίας" αὅτο 3 Ὁ χώείον ἐξ 
2 δ) δ κίε ἀλλο, ΚΕ 

εὴν ἀκρωτήφμον ἡ ἐπι αὐτοῦ ϑεδανὸς ὁρμίος, ὃς ἐξ ἐχεί.30 

[1 “λιμιάιὼ ̓ Αφροδιτης καλάται "παρέπλάυ(αν τς. 

26, πορθμοῦ ̓ ΟΥΕΣ χήοϑς ἔχοντες ᾿Ιταλίαν, ἴχνη πιγὼ 

καὶ ζούτοις «᾿ πσολφπόνϑμοι τοῖς τόποις τὴς ἀφίξεως, 

διλα, πε, χαὶ φιϑκζω γαλκξῶ ο» Ἥρας ἱερῷ ῇ γ,δαφῇ 

δηλοῦ(αν Σοχαία τῷ δωρησοι υϑύου πἰω ϑεὸν Αἰνείᾳ 

Οὐνοια. “πυόυϑροι δὲ κῸ Σικελίαν, εἴτε γνώμῃ 

“ιουησονϑροι τὴδὲ ὁρμἰ(ᾳοϑαι »εἶττε χαὴ “ἰπσὸ Δυέμ(ον 

πονηραῖ ν βιαοϑένϊες, ἃ δὴ φιλά αὖξὲ Θολαοσοὸμ γί-- 

νέοϑαι πίωδε, καΐζαοονται τὴς νήσου σίδὰὶ τὰ κα λού- 

μϑια Δρέπϑμα "ἔνθα, αἰξετυίγόμοισι τοῖς σεοὺ Ε- 

λύμῳ "ἡ Αἰγέσω κσοϑεξϑϑοῦσιν κ Τροίας, οἱ τύ- 

χης τε ὁ πνδύμαΐζος ἐοια λαξόνϑροι,ὶ ἀΐμια ἐὶ πολ-- 
λῆ ἀποσκά νη βωριωόνϑροι, δὲ ὀλίγου κα πῇ ϑης εἰς 

Σικελίαν, ἢ ὠκη(αν αἰξὶ ποζο μον λεχόνϑρυον ΄ Και- 

μμισον, ἐν γῇ Σιχϑμῶν,ασδϑς φιλίαν λαζονες παρ αὔὦ- 

τῶν Ὁ χωρίον, φζρ Ὁ Αἰγάςου συμάοιν, δμονϑύου τὲ 
» - { [ Ἀ Ἵ ρ 

χαὶ ζΦωφέντος ον Σικελία, κτ' Οιονδὲ τί παϑος. τυ 

ν 

τἱπτηο χιος; ἀποστῇ ἀϊογιπὶ Πἰπὸγὸ 
Τοἀοπᾶ ρατιςηϊτ ογάσι}! σαι ; νοὶ 
Ττοίαπος σατῃ Ἠοϊεηο ἱπιιοπίτασθε- 
Ρῖοφ ἀεἀεάμοξάα οο]οηία γείροηίο, 
δέίητεγ σοῖογα ἄοπα οὔ] ατὶς ἄθο ογατο- 
τίθιις ςτοῖ5, ποτ αἰίχυου μοάίςα; εχ - 
{πᾶτ Πἰτογὶς ἀπε ΠΠΠὶς τείτᾶτας πλι- 
πεῖς απέζοτος ΓΓτοίαπος, αὐ ἰδ τ 
τοαοίι ἐπηεπίο σιατιοτ ἔδγπια ἀἸογῇ 
ἰπηοῦο. Α Βιικτοτοίξδοιπάῆ οτᾷ ἀ6- 
πρξεΠπΠ ροστῇ αυταης ἈΠΟ, πᾶς 

ΟὈΙ]τογαῖο ποιλῖης ἀϊοίταγ, οὔ εἰ ἰδὲ 
τρ πὶ Ν᾽ ἐπευὶ ἀςάϊοαήξησ, Ιοπίτπὶ 
τλατο τα! οἱττ, Δέξου. Πδα]σατοηΐ 5 
αἰΐχιος φαΐ ίς ν]ῖγο σοιηίτος φἀ ἀϊ 46: 
τᾶς; ἈΠΌ πιρτο οτἱᾷ Ρατγοης ΤΙ Πατῖο οὔ 
(ἷς. ποτ ρ᾽ογῖᾳ; ροίξημᾶ Ἔχογοίτας ἰπ 
ἸταΠᾶ ρογαθηῖτ ᾿Πσο] Πηϊς5, γοῖτο γπάς 
γεπεγᾶγγοιογπ (πητ: Ραῖγοη αρξηςα 
Ρετ Παίς νεῖ νπα ἰῃ σοϊοπίαΠλίτει, δΖ 

αι οΧ οἷτι5 (Ο οἰ 5, πιδίδγιητίη οἷ αίς 
(εξ: ]ο5 ΠΟΠΏΜ}}} αἰαπείδες ΕχίΠς ἴῃ 
ΑἸΙμητίο 51.115... Ηἶτις ΡΟ πο οἱἱ ππο- 
τηοτο5 ροίϊοα Ἀοπηαηὶ, 1 οπσαάα ἃς 
Απαέζογιτι (ουπτῃϊὶς φάἀοπηρτιπη ἐσ 
παπογίις ἃ σα ἈΠθριις, δέ ροΓΠΠ οτῖς 
εἰς γτεἤίταοτς ΟΕ πίαήας, οσοοπΠογαητ- 
πα οοπηαηε οἵ “β το] ς ἰτ5 ἐππέξιις ΟΧ 
ἘοΠΙπΔα δ. 1πίΕ} 15 σο] Πρ 41, (εῖο- 
τι δας ἃς Ττοϊδηΐϊ π γηοΐοςο ἃ - 
δδεχίοξιιοης ἰῃ [γα] ᾷ. φ πηαΐοῦ ραῖς 
Πδαϊπ ἀρΡυ Ποιὰ ἰαργοῖς ργοπιοη- 

τοῦ, (ττη δα! ΘὨτ ΠῚ εγατ) ΓΟ  [ταΣ 
αὐ Μιίπογυα τξρίαπι, νδὶ οτίᾷ ηςας 
ἴηι [τ4}18 ἐχίσεπαϊε, (ε[ἘἸ ργουποητο- 
τί απ, οἵ ςἰξπο ροστα, Ζαΐ ἐχ Π|ο τη 
Ῥοτε ἀϊοίταν Ν ἐμετὶβ ) ργατογπααίσα- 
ταπττοῖᾷ ΘΠ ογάπη να; δὰ ἔτει, μοῦ 
1Π]Δ αιοα; Ιοσα το] δεῖς ραβλη αἀπδτιις 
(υ] ν Εἰ ἘἸρ 5 :Ἰπτοῦ ας ΘΕ] ΤΠ 5 
τε Ρ]ο γθα ΡΠ], ἀοπατογὶς Ἔ πος 
ΠοΠΊΘΠ ἀΠτη 1115 Πἰτογὶς τοίξαης. δι 
γέτατη οἴ δά πιατα παοί 5101] 14 1 αἱ- 
αἷς, πο αηίταὶ ἄθογοῖο, Πὰς τοπηρο- 
{τατῖθιις αξξὶ, μα: ἴῃ ἤος παγίς τγαέξα 
ΠΟΙ ΓαΓα [ΠΠτἀρΡυ]οταητ)α σαη} 1Π- 
{5 ραιτᾶ νυνὶ (πηι Ττεραπα. Η]ς ἔου- 
τείοιταηα ποίἀπητίη ΕἸγαιὶ ὃς Ἔσε- 

40 μι(οεἴος; αὶ ρσίογος ἃ Ττοία ρτοΐο- 
ἐξ ,αἰρίγαητο οἷ νϑητίς ἐοτταη4, 11 
Ρδιιοῖς οπογατί οἤοητ Ιπηροα πηθητίς, 
Ὀστεαὶ τοπιροτίς ἔρατίο ἰῃ 810]! πλδρ- 
ΡΟ Π, μαιταδαης οἴγοα (Οὐ Πγ τὴ ἢπι- 
Οἱδι, ἃ 5: σφη5 1 ράττοπι Ἀστοσιπη δή- 
ΤΑΪΠῚ ργορτου σοὶ σοσῃατίοποτη δὃζ 
ηλϊ οἰ, αἱ σαί σαοαδηι Ίη σα Πηία- 

Ια πατις ἃς οἀπσατα5 πιοίατ, ΝΝΑΠὶ Γ6 σ5 
1 γος ἣν 
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Ἀφ παηιοὶ δοπιθάοπτς, χυϊἀᾷ οΧ ἱρίπις 

“πιαϊοτίθιις, νἱγ 6 τοι Πγρο ΠΟΡ 15, 

οσῖο ἱπτεγ ρίμπι δὲ τορξ αἰΠῚ ἄϊο,ατα- 

σε οτίπηοη ποίοϊο αιοα σάρτιιδο 

πορατυς πογατ,ὅζοῖ εο οπλη65 ΠΊΕ] ο- 

τὶς ἰοχας ΠΡΟ, ποιαῖς ν]τοῦ ἱπἰατὶς τᾶ- 

ἀεπιεχἤδετγει. Η]ας γεγο, αάμιιο νιτ- 

σἰποκ,οοοίάοτο ἰηαἰρ  γατας, προστὰς 

πγότωτῃ δας εἰοοασὶ 1 γοϊαηΐς οἷαι; 

ἀοάϊε περοιίατοτίθιι5, οηλ πηαπάατίς 

νι δίροτταγοπταγίῃ τοῦγαβ Ιοπρίπαυίς 

ἤπλαϑ. ας ἀδειιητος δάἀοϊοίσεης 48|- 

ἄλτα ΠΟΌΠ σεποίς παῖα5, 1η εαάζπα- 

αἱ οοπηίτατατ. 15 Αἰ του ἀπηοῦα σαρτι5, 

Ρυο δτη αἀπιοξξαπι ἴῃ 5:1. Π]Π.πὶ ἀπχὶς 

φοπίαρεπ, οχ Πἰς ρατοτίθιις ἰῃ οαάοπι 

ἐπί 14 “Εροίξιις οἱ σεηίτας : αὶ Π1π- 

Ῥιαλπη δὲ ΠγΟΓΟ5 Οἷτ5 ΓΟΡΊΟΠΙ5 οὐοέξις, 

ῬοΙῈ οὐίτιιπι ραγθησα πη ,α Ῥηδπιοτο- 

σα ἱπγρειγαυτ το ίτιπι ἴῃ νοτογῷ Ρα- 
τεϊδπν: ᾶζ οσαπὶ το εγαῆτξε οἵ {6 οἰ δ. 

ΒΕ] Αομαϊοῦ, φιο τόροτο ποίξος ντ- 
Ῥεροτίτι (ππτ,πααίρδαίττα τίππιίη 51- 

εἰ, νπὰ οἵ ΕἸγμλο βισίεῃς τ. Π- 

εἰΐδιις ; {ας ΑΟΠΠ16ς ἀϊι ορρία Ἴτο- 

ἰδπα ρορυ]ατοταγ,ίαχίς ἰατοπτίρ. πατῶ- 

τες διλίίεγας. [π’Πο5 νίγος ρου ,«Ὦ- 

πιραβ πο ἀἸτ, σΟΠΊΡΙΟΧΙΙ5 οἴξεος σοτηϊ- 

τοτ: οδαϊτίςα ἰῃ οοτῖ σγατίατῃ Ἔσο 
διε ΕἸγπηα, οχογοίτας {{| ράττοπ ἰη [Πηῖς 

ορρίϊς το  Ἰχυῖτ: φιαητῖι οσο οσίςέξα- 
τὰ ΡοΙαπὴ οοἸ]σοῖο, ίαα ἰροητςο, ντ Ια- 

Ῥοζε δας σδεῖς πιδγὶ ηἰς ἰδέξατοηῖδις 

ΠῚ, ἰοοο τοῖο χυϊοίςζετοηζ : ταπτοτίι 

αυϊάδίσείδιιης ἀςτείπχοητίι οἰαῇις ἰδὲ 

δοςερτῦ, παυϊσας ΔΙ ποι, ἐπα 

ΣΌρετα,οὉ ἀϊαταγπαπη εγγουῖι τα μ1πη, 
ἱποεπί!ς :ατα ἱτα σοαξεῖι Ἔ ποαπατοὶ!- 

αυϊῆς τυγθᾶ, 414Π| ΡοΙ οχυῖῖδϑ {π25, 

ΓΕϊί τας παῖιες σαροτο ΠΟΙ ροίεγδῃσ. 
ϑὔτζργςτογοα πλιϊτα ΑΙ ἔπος δέ Ττο- 
ἱδποτῖι δά δἰσιίος αάπιθητιια ἀγσιιπγ- 
τα, που] πΠΠΙπγῖ ἀγα Ν᾽ ομεσὶς 2Ἐ- 

πιεααϊς ἡ (ὰρτὰ σαρις ΕἸγπιὶ Πιηάατα, 
δεαρυι ΖΕρο[αποβτεπηρία ἔβπος ἀἰ- 
οατῦ: 111Δ, πλδιτὶ ογεέζα αὐ ἱρίο Ἐπαα: 
Πος, ἴπ ΒεποβοΙ! πιοπηογίαπχίογπατο- 

τἰ (ὰο ἀϊσατῦ Ὁ ἰἷς {πος οἰ φῇς [0] τε ]}- 
ππεγατ. χα ἰσίταγ Πιοτατίςἀος Ττο- 
ἰδπογιπι αὶ οὐ σοίτο δέ ΕἸγπλο 
Ρτοξισεντς, αρ ΡΟ τα; (ππτλχ υχέμεγ- 

ρα Εἰγπνὶ, φυσᾷ Βαΐας ρρτογρεπι5 
τοοὶτ πχαῖογ οἱοι ἀϊσηΐταθ. ἄλποαλς ν6- 
το οὔ {π|5 ο δ᾽. ρ΄ ΤὙγγηοπῖ πλατο 
παυΐσᾶς,[η [τ]ὰ ργΙΠυῖι Δρριυ τά ροῦ 

σπατα ΒΑ] πυτγῖ!. απ! αο νπο σεδοῦπα- 
τοτσῖι ζἜπος [δῚ ἀεξιπέτο ποπιδί 4 (οτ- 
τἴτας εἴς, ἀοίπς δα ̓ π(]ΔΠ| ἀρρ]ϊσι6- 

ΠΑΎΥ ΤΟΝ ΑΙ ᾿ς. 

πσδϑχϑνων ἰὐτο τις Δρὴρ Ἐχιφανὴς, εἰν πὸ Τρωϊχού 

“λους ὧν, Λαομέδονάι ϑῥέφορος γε ὸ αὐτὸν ὁ βασι- 

λό ἐπ᾽ αἡτία δὴ νι λαξωὼν κτείνᾳ, κ᾿ “μος ἀντ Ὁ 

ἄρρεν ζπϑυ,ν πὸ δέους μή τί τατδϑς αὑτῶν παν ΟΣ 
δ δυγατερας παρϑένοις ἔτι “(ας Ἔσοκί ναι μ»δὺσέκ 

ἀλωρεπες οὐγόμισε, Ἰρωσὶ δὲ σεονοικούίας πὐξ δεῖν, 

Οἶκ ἀσφλοῖς, δίδωσι δὲ αὐζῷς ἐμπόροις, ὡς ασοο(9- 

σαάτω κελέυ(ας ὠπαγήν. ταις απιούσοις σέζυειο-- 

“λῷ μᾳραίχιόν τί ἵ Ὀχιφανών, χραἴούνδμον ἔρωτι ̓  
εὐ ν ὦ λ “Ἥ λ ἡ 3 τ 2 

ΙΟ ἐτέρφς, καὶ γαάμμει πτίωυ πταὶ δὲ σκην ἀηϑείζαν εἰς Σ ικε- 
΄ὔ » “ ΄“ 3 τα 

λίαν, καὶ οὗ αὐῖς “παῖς εὐ Σικελοῖς ϑζχατοέξοισιν, 
Φ ανν ἢ 2, ἂ 5» » δὴ 3 
Ἄμλξερε ὀγομκοι" ὃς Ὁ); καὶ γλώοσοιν τίου ἢ! ὄχιχω- 

» τ ᾿ δ » ᾽ ἊΣ 

εἴων ἐκμαβὼν, ὅπ. Ους χϑ)φς αὐτω πελάυτησοι 

σκευέξη,βασιλάλοντος εἰν Τροία Πρμάμου, κείϑοδὸν 3 

«αταῖ δοσίεσαι Δ πο ἤεται τ χαὶ στευδιενέϊκας τ΄ 

“σξοςπ ὅς Αγαγοὺς πάλεμκον, ιν σιχο νυνὶ “Ὁ πόλεως, 

ἀπέπλάπαλι εἰς Σικελίαν, σεεὼ Ἐλύμω ποιησεί-- 

βϑωος πίω φυγάς οὖν πεδισὶ ναυσὶν, α Αἰὐχυλάς τ: 

χῶν ὅτε ζὰς Τρωΐδεις ἐληΐζετο πολάς, ἕρμμαισιν ὑφά.- 
] ΦΎΥ τ, ΕΣ .» ᾽ 

20 λοις «ἰϑιπεί(ούσας ἀπεζόρεν. εὐντυχὼν δὲ ποις εἰρῃ-- 

,ϑύοις Αὐνείας λὐσδιράσι. ̓ Φιλοφρφνάται ἀύξις, κὺ κ«-- 

ζουκόναζότει αὐ πόλάς Ἦ Αἴγεςαν χαὶ Ελυμιαι, 

χαὶ ἕινα ὦ μοίοφιν τῆς ἑαυ φραΐιας οὖν τοῖς πολίσμα.-- 

σιν“  πεσλείστεται " ὡς μϑὺ ἐγὼ εἰκαίζω, γνώμῃ ἐχου- 

σίῳ γσεί ϑυος  ἵγα, τοῖς ““ πσὸ καμμιοΐτων βαριωωο- 

Λϑροις ἢ χαὶ ὀήγως ϑαλοίηη αἰ ϑουϑροις δϑαπαώσᾳς 

γίνοιντο, Χαὶ καζογωγοὶ ἀσφόλφς ὡς δὲ τίνες γοα- 

Φοισι τῷ γαιϊιρκο μειωϑάντος αὐτῶ, «ἰα αἰ ἐμ.- 

τρυσιν ζω ἐποιήσανίζο Τὴν γεωναμκῶν ἄνες ἀηϑόνϑυαν: 

20 τῇ πλανη,τ' οἐκέτι δχουαἴμϑυον συμπλάν ὀχλον ον» 

Ὡ καζαχεκαυμϑύων νεαΐν,αγαϊκη κα αλιπτν.τεκ μη-- 
λ » 5.5 ᾿ 2 

δια δὲ Ὁ εἰς Σικελοῖς Αἰγείν πε χαὶ Τρώων ἀφίξεως 
Ν ῬεδὸΝ 5 » 

πολλαὶ υϑὺ "ἡ ὀιλα αὐξδεφανέςαζα, Ὁ. Φ Αἰνφαδὸς Α΄- 
δὴ ς νὴ ΓΦ λ » “ων σ3γ- γι « 

Φοϑδιτηςο βωμιος ἔπι τὴ χεφόλη 1 Ἐλύμου ἱδρυ-- 
ΚΡ ΕΝ ἨΦ ΣΆΣΝ 7 ΤΥ δι ον 

μϑμος, ἑερον Αἰνεία ἱδρδυνϑνον ον Αἰγεφη τ᾽ "ϑυ,αὺ-- 

πῷ καζασκφυα(αντος Αἰνείῳ τῇ ματι “Ὁ δὲ ἧερϑν, 
« , « ο' “ν ᾽ ἴω 

πῖυ αἰ ασοληφϑέντων “ἰ πσὸ πῷ ςόλου τὴ μνήμη τᾷ 
; ἀξ ὙΝ ῃ ͵ 

σωίᾷντος σῷας δινα,ϑημαι ποία ϑέων. Ὁ κϑὺ δὰ 
λ ἌἜΔΩ Ν Α ιν ἀν 8 " ͵] 

στ μμὼ κἡ Αἴγεςω Ἴρωϊχϑν εν πότοις κατέμεινε 
Ἢ 2 

40 τοῖς γώρκοις, καὶ διετέλείαν Ἔλυμιοι καλούμϑμοι. 

ἴπσοόοϑεν γὸ ΧΟ αἰξίωσιν ἙἜλυμως,  ἰσὺ “΄ βασιλι- 
χοῦ Ἄύοις ὧγ᾿ ἀφ᾿ ὁ πίω κλῆσιν!οὶ σμβηγο μγες ἐλα- 

(ον. οἱ δὲ σεωὼ ῷ Αὐνεία πλέονες ὀσο Σικελίας δ, 

τῷ Τυρβώυικο πελάγϑις, ποσῶτον μϑὲ ὡρμεί(ᾳντο ᾿ 

᾿Ιταλίας Χτ' τὸν λιυϑᾶώα, Προίνουρον, ὃς ἀφ ἑνὸς πω" 

Αἰνείου κυξερνητῶν πελάυτηίαντος αὐτόδι, ζωτης 

τυχεῖν λέγοται τῆς ὀγομκοισίας. ἔστείτοι νήσῳ “«αξοεέ-- ; τ 



τἀ τα Ὁ ἈΠ ΟΙΝ Ὁ Ύ ΒΠΜ ὧν τϑῳ 
3 » “ ͵ Ὁ ᾿ ᾽ 

«ον, ἦ Οὐγομκα ἔθεντο Λάυκασίαν,  ἰσπὸ γαυαιχος ὀμε- 

Μψιας Αἰνείᾳ, αἰἶϑὶ τόνδε“: τῦπον Ἔστοϑαινάσης. χκῴθεν 

᾿ καζᾳραδες εἰς λιυϑύα, Κοιλὸν χὰ βαϑὸὺν ἐν Ὀπικοῖς, 

πελάυτη(αντος ἡ αὐτῦϑι Μισήνε Ἵ ὀχιφαρῶν τινος, 
5. Υἱ᾽ 4. ΄ ΠῚ ᾿ 2 ͵ ἣ ͵ λ 

εἰπ᾿ ἐκείνῳ τ λινᾶυα, ὠγόμκα(αν.νήσω τε ροχύτη χα 
᾽ ΄ 2 “ ͵ 
ἀκρωτηξίῳ χαὶ ὄχιτυχει “ασϑσορμμίσοι ϑμοι, χτὶ 

“Ωῶτα ων) ΩΣ ἐχικλήσᾳς τοῖς τύποις, γωναικων 
᾽ Ἂ ΄ν, ͵ “ “" λ ͵7 

Ὡποθανασων βόλονᾶνοι μψημειαι ποίησοι τὰ γωθμα. 

Οὐτων 5. ἡ »ϑὺ,συίξενὴς Αἰνείᾳ λέγε) “λυέοϑα, δὲ, 

φός. πελάυτώγ!ες δὲ ἀφικγοιοῦτχοι τὴς Ἰταλίας εἰς 
3 “ 7 , 

“Λωρεντὸν -ἔγϑα, τῆς πλαϑης παωσοίνϑροι »λαρακᾳ 

ἔθεντο᾽ κὺ Ὁ χωρίον ον ᾧ κατεςραΐϊοπεδοΐ σαντο ἘΡΡΞ 
Γ ͵ 2 λ 

χείνε Τροία καλάτω. ἀπέχ δὲ ὃ ϑαλαήνς, ἀμφι 
Ε Ε -»"Ἥ λ λ 

Ὅις πεήαρας ςαδὶίοις. ἔγραψα ἢ ζῦτα, χα τίω 
, » " Ὁ ὩΣ Ρ ) ΡΣ ἈΑ καλδὶ 

παρέκξασιν ἐποιησοι μεΐων πὸ να χρη γαξαν [ὩΣ 
45.5.5.8 -“ Ἄ λ 25 

συτϊ ρα φέων οἱ »ϑὺ οὐσὶ, ἐλϑειν Αἰνείαν φασιν εἰς 1-- 

παλίων ἅκα Τρωσιν' οἱ δὲ ἕτερον Αἰνείαν, ὁ Τ' ἐξ ΑΓ 

“ίσου χὰ ̓Αφροδίτης “λυόνϑιον" οἱ δὲ Ασκαμιον τ’ Αἰ- 

ψείε: οἱ σ᾽ ὀνγοὺς ᾧιναξ. εἰσὶ σῇ οἱ τ ὅξ ̓ Αφροδίτης Αἰ- 

νείαν λέορεσι καζαφήσοινζα, λόχον εἰς ᾿Ιταλίαν, ὀϑα- 50 
χομιιοϑέωαι πάλιν οἴκαδε, ἢ βασιλάξζστι “ὁ Ἴ φοίας" 

πελάυπῶντα ὃ καζαλιπεῖν Ασκανγίῳ ὦ ἡῷ Ἔ βασι- 

λείαν, ὁ Ὁ ἐπ᾽ ἐκείν μος ξχεπλήςον καζαχει τἰωὼ 
3 ἴ ς Ἐν ΣΕ ΜᾺ) γι ἢ “- Ε 

Φοχίω" ὡς μδρ ἐγω εἰκάζω , Τοῖς Ομηφϑυ ἐπεσιν 

σύκ ὀρθῶς λαμᾷξανουϑυοις τοὐδοικρεοϑενηες. πτεποίη.) 

»ὃ αὐτῶ ον ̓Ιλιάδι ΠΠοσάδῶν πυρϑλέγων «ἰὼ μέλ.-- 

λου(αν ἔσεοϑαι πἴξὶτ- Αἰνείαν ὼ Οις ἐξ ἐκείνα 3ω»5- 

σουϑμοις ἐχεφοαύᾳαν, ὥδεπως 

»» Ἀωῶ δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀῤῥεξέ, 

» Καὶ παῖδες παίδων, ζοί κεν μετόπιαθε βύωνται. 

34 αἰ πυλαξονηες δξίυ τὸν Ὅμηρον ον Φρυγία. δέωυα. 

τεύογζᾷς εἰδέναι ζις ὀρ δρας,ὡς δὴ ὦ δηουαπὸν ἐν ̓ τα- 

λίᾳ οἰκοιοῦζαις βασιλά4ν Τρὼ ΝΣ λὐακομιδζοὼ πῷ 

Αἰνείν ὀμαπιλιασβοισιν. χά 3, δὴ ᾧ Τρώων οἱξέ- 

πήγεῦ ὦ ὀήνοθι ποληδυονθῥω ν,΄ αὶ δεωυωτον Σῶς ἔχοι 

ες δ. τίς “ὃ ὠπάτης τὸ ἑτέρας αἰτίας λαίψν. εἰ δὲ τίνας 

“φῳ ρᾳῆοι Φ πολλαχῆ λέγεοϑαι τε χαὶ δείκψυοϑαι 

τάφοις Αἰνείε, ἀμηχϑρε ὄγτος εν πλείοσι τὸν αὐτὸν 

τεθάφθαι χωρίοις Υ οὐθυμηϑάντες ὅτι χοινὸν ὅφήν ἐχὶ 

πολλῶν τῷ τὸ γε ῶ ἀπορον ̓  χαὶ μάλιςα ἵ ΤΟ μδὺ 

Ἐχιφανάς ὧς τύχας ἐχόντων ̓ πλανηᾷς 5 πὸς βίους 

ἐογηχότων οαϑετω(αν ὅτι χώρλον μδὺὲν Ὁ δυίξαμε- 

νον ζῷ, σωκαΐζᾳ αὑτῶν δῶ, μνημεῖα, δὲ -ἰρὰ πολ- 

λοῖς κατεσκάαςο, δὲ ἀὔγοιαν λυ ον ὠφελείαις τισὶ 
δὶ ἀδξυς δυουϑῴων, μαίλιςα εἰ τῷ μους αὐτῶν τί πε- 

εἰζῶ, ἢ πόλεως ἴμος δἰπύκίισις," γερονϊοί τίνες ὸ, Φι- 

Δοίν,ϑόϑυποι μονα!" οἷα, δὴ ὁ «ἷξε τόνδε Τ' ἡρωα μιυ)ο- 

"»-- 9 

1. 

της, σαὶ ποις πἀιάοζιης ποαῆα, 
αν ξπεα σοπίοθεϊηδ οἰγοα Πα οΐοσα 
πλοστιῖα. ΠΠπΠο ἀοιιδέεί φά ρα] ἤγατα 
δοιρίαπαῶ ἴῃ Ορίςῖς5 Ροττ,, οχτιπέξο 
ἰδίφαος Μιίςηο νίγο ποϑι]ῖ, Ὁ ἐὸ 
Ροττῇ ἀςποιηϊπαιογῦς. [π4ς δά ἰπ]ᾷ 
Ῥτοοθγιᾷ δὲ οἷας ρηγαητοτία Ερίτγ- 
ομας Δρρα 1, οοἰς {Εἰς πφο Ποιηΐπα ἰπὶ 
Ροίμοτας, νε οα ἀςξιπέξαυτ 18] πλμ]16 5 
τ οἤφης ΠΊΟΠΙΠΊδτα: Πατῇ αἰτογα ΖἘ- 

πιρα σορηαῖα, Αἰτογα Πατγῖχ ΠαΠΠς ἀἸοῖ- 
ταῦ ΓΔ Δα Ικα]ῖς Γατιγοπτ ραςῃϊῦτ, 
ν δὶ εγγογῖ ἤπο ἱππθῆτο, ναἱ Πα οχοῖτα- 
τῦτ: δέ ἰοσιι5 πο σα Ἐγαπιθγατὶ (Πητ, 
εχίηής Τ το νοσδῖις, 4 λης ἃ λα τ 
οἰτοῖτου συδιποῦ πα 4. [Ιη Πᾶσαι 
παισατοηξ ἀοίογ δε η44 πςςείαιῖο 
ἀἰρτοίς᾽ [Ὡπ|,ηπαπάοηυδε(ςειρτογος 
Ραττίπι παρᾶς ϑηςᾶ ςἴι ΤΟΙ ΠΙ5 1η1- 
τα] νεη!Πς., ραττίπη αἰ αυξάαπι 2Ἐ-- 
πονεηϊῆε ἀϊοῦτ,ηο Αποἢιίς αο ἐπς 
τὶς ἈΠ: α!ἀ Αἰοαηϊ Ἔπος ΗΠ, 411] 
4υοία 4|1ο5.5 πη αὶ Υ οποτὶς Ἐ ποῖ 
ἀϊουπτιἀφάιέξα τῆι {πογῇ ἱτνζτα Πᾶ, 
τοθιισας ἰδὲ σΟ πἰτυτῖς ἀοπηιπι γοιτοῦ- 
(τα, 1 τοί: τορ παῖς, πηοτιδτογηςτοσς 
᾿Ιχυίῆς γερηὶ (πσοοἤοτς Αἰοδηί, ε- 

ἰπι56; ργοροηὶς Ιἀτορη ]οησοτέροτγο 
τεπας : ἀεςορτί, ντορίποτ, νογίδιις 
Ηοχπετῖςῖβ πο τοέξο ῃτο ]ο]ς. ΠΆ ἰς 
Ροδια ίη ΠΙαά4ς (πα ἐλοὶς Νερτιπῆ “Ἐ- 
πε ὃς ΖΞ: πελάϊιπι ἔατα ργα ἀϊσοητξίμ 
Πιαποίςητεητίαπι: Ιπγροτγίτα δίς ἐπὶπα 

Τειιοτὶς ποῖα νίττας, Ετ παῖ παῖο- 
ταηγ, δ 4} Παίσσηταγ ἢ {Π|ς, ΕχΠΠΙ- 
γηᾶταϑ ἰρίτανς ΗΠ οηγοτ Πουῖι νίγογιιπι 
ἱπυρετία ἰῃ ΡΒ γυρία ποις, (υΐρρα 
΄ηυοά ἀοιηίςο το ἴῃ [τα] ἔχο, Ττοία- 
Πἰδ ἱΠΊροΓΑΓΘ ΠΟη ΡοιΠο τ) Γο ἴτιιπι 
ΖἜπιεα ςὐπηεητί ίπης. δοἀ αι νοτά- 
θατης “Ἔπεας Ττοϊαῃϊς ΠΟῚ αἰοι τὶς, ο- 
18. 411] σοπίξίτιτα τορι]. ἱπηρογατγοῖ 
Ν,ες 4εἰππι μι ΑἸ ορίπίοηὶς σαυίς 
(π αἰϊα. Ὁ {1 χιξ ρεγρίοχῦ ἔμοίς φ 
ΖἘπεα (ερυ!οτα παγγᾶτιν ὃς μη γδη- 
ταγ ΠΊΟ]τἰς ἰπ ἰοοἱ 5: οἵ νης ὅζ [ἄς πὶ ἱπ 
Ρἰαγ.]οοἱς (δρατας οἵ Σ ὕποηοατιοο- 
οἴτες μᾶς ἀπιβίτατίοπξ ἐδ νιρατξ, β- 

40 (ετείπι ἐς ἰἰς φαίη {Ππ|πεὶ ἔοτταπα νἱτᾷ 
ἐροτῦς ναρα ἃς ἰΠΠ 2011: δὲ Πτο]]ρασ, 
εἰ! νητις ἀΠταχατ]οοιιβ {Ποτιιπὶ σαρίς 
σοτρογα, ἀριι ΠγΠ]τοσ απ θη πηοπιι- 
τηοητὰ εἰς ἔλεξα εἤς, ἴῃ στατίᾶ δσσορία 
νεΠτατῖς σαϊαίρίᾷ: ργαοίρις Προς 
(της τε! φαία σοποιῖβ, δα ορρί (ἢ Α]1- 
πυοάοοπαϊτα; φὰς ποι οηρίοτο νῇ 
Ποίρίτο, πγαηοϑίς ἰη Ποίρίτος πος 
βου Πρητ: 4] 14 ἀεἰιος οτίᾶ ποῖος ῷ- 

Ὁ 

΄“σ 

Φ9,.οΓ κι 



44 ΘΙΘΝ ΘΙ 

, ταητίμδυϊα. Οὐἱ οπίπι εἤεςίς ντοα- 
μερεο κῳ 4 φιί ῳ- ριᾶ Πίμπι πὸ ἐιπάϊτυς ἀο]οτετατ,δντ 

αὐ Βοδιγοϊᾷ ίλ]ιια γεάϊγοτ αὐ χ!] α; αὶ 
Ῥμτιγσίς τοσδ το] υῖτ Αἰσαηία πη, 
αὶ ἴῃ ΡαΠ]εης σα εἶτ οἰαίτατ (μι πο- 
πλίπίσ5, 41 1η Ατοδάϊα σο]] σαῖς Η]1α5, 
4αυϊτη 510 Πα το Παΐτ ραγτ Ἔχ ογοίτι5, 
υΐ τη πγα]τῖς ἢ 5 Ιο οἱ ἔς, ἀ{ [δ] οοπι- 
πηογατγοταγ, ΠΠΊ Δ ΠΠ1Π| ρύαεγε ν [5 
Εἰ, οδοι Παῖς δι ποπυϊπῦ οογῖι θοπ6- 
τποϊςητίᾷ : 4 ἐλέτῇ εἰς ντρο[υᾷ!η- 

(φριυ]οτῖς δζ ΠΟ ΠΠΊΘΠΓΙ5 Ποπῃοτζατζιις 

ἤτ. αἰ οχυίη Ποη Δ οΙ α ἀττι! ογῖβ σαι 
(λπι οι τοῦ οἷτι5 Ροῦ [τα]ίατι οχίξοης 
ταοπυπΊοητῖα. 56 ἃ ἐς [ηἰς ΑἰΠδ] γαγίιηλ 
ἀϊςσεταγ, ργους ροίξυϊαῖτ οσοαίο. 

Χ Ουοπλίπαϑβ αὐτ γοπιοιίογος Εὔτορα 
Ραττας Γ τοίαπα οἸαίϊις ροτίογίτ,ῃ σαις 

(χ πετιτογασα δ, βηΕ ἴῃ ἢϊ5 τερίοη!. 
(οτεῖτα; ὃζ Πα ΠΠἰ5 νοΪ τας νυ ς μἦο- 

{15 (εἰς ρτοξεγῶβ. Ῥοίᾶ οηΐπα [ἀιι- 
ΤΟΠτοΟρΡΌΠΙ τςητοτία ἤχογιηγροτ ] - 
τοῖα, οὗ ργίπι5 Ποπλ πο 5 101 Πεὶ Ἰαθογα- 
της ἀηπατῖ ἱπορίδπι, ( ἀἰοᾶ φυοά 

δι΄ Δ ᾿ποο]!5]οοἱ οοςρί) (παι ΠΠΠη1] ἰΔτῖ- 
Ἐ ονάνν »ο οἱδίοητες ἔπα ἴροητο 6 τεῦ νἱΠ πὶ 
οὐδ ϑύκανο ῬιΓογατΊρεῖα, 4] ἀπατίοπξ ργαδιιο- 

ταηττοτὶ ΘΧοσοῖτα, ὅζ Ιοοῖ Π]ππ| ἔεςο- 
τῦτἰγγίσαῦ, οΠτδηΐβ δα 5 νίῃ; 4( πηα- 
το ἀφοιτγεπεθι5. πῆς τα πη ΠΟ δήθο 
τοάἀυπάληι νι υϊσηιᾷ ᾿ηΠἀ6 ργοῆματ, 
(:ἃ ἰπ σοποαιο ἰοοο τείϊασπατ δαῖτα 
τηοάϊςα, (ο]Π!!Δοτα, ντ ἔσγαηι δοσοΐα. 
τηοη γάτα ἀρ ἡ σατῃ τὰ ἀπα: : τιὰ- 
τατη αἰτογα ογίξτοηλ οἱ ρεέξατ, οο- 

Οριι5. ἰῃ Πα “Ἔποδτι ἔα υ]απτιγ ἄς 
πιαέϊαηε ρτίπηδπὶ νἱξείπγαπα, ἴῃ στα- 
τίατη ἀσοαρτογιπὶ ἐοητίιπ,. Γλεϊης 
Ρταπα Τῇ οἷς απ] (ἀπο τῖθιι5,, πλα]εὶ 
πηοηία νίος,οἸ δὶς (εἰ τταιιθύαδης αρίῦ, 
νοἰ (πους 4111 ἀἸοστ) γα Ἐὰ τεϊτἰσεα:ιο 
ψοί(σογοηταγ ΠγΠ ἴπ5. ΔΓ Πτρτίϑ αἰι- 
το πὶ οἷ δὶς ἀρροτί5, οιπὶνΠι5 ἄτης 
ΤΛΟΧ Αἰτοῦ ΠΟΙ τοΠΊροτάγοπτ αὖ ἀρ 5 

ἀντ οΥΟΠΈ]15 “πρροίτεἰς,, σα! ἀαπη εχ 
“ΖἜπεα ΗΠ115.ντ ἔδεταγ, παις ἰς ἔπ] 4] τπς 

ἘΧοΪδηγαῖ, τ Πο5 18 ὃζ Πηθπίαπι σοπΊ- 
αἴ Πγι15. πο Διιάἶτο ΟΠ Π65 τιιπλι]- 

ῷ τιιατ! (αΠτ, ντ υ] ἰΔ ΠῚ ρ ΓΙ Π.ΠΠῚ ΟΥδοιι- 

1 δαιδητιπι σογπθῦθηζ. Δεσθρεῦδηζ ο- 
πἰπὶ σιοαάαιη γοίρομίιπι ρει [)ο- 
ἄἀοπαιῃ, νε ΠΟ ΠΕ] (οὐ θαιητ; νε 11] 
Τηδ]αητ, 'η Ετὐγτῃτὶς ᾿Ἰάα νίουΐο, νθὶ 
Πιαίταδατ 5 σγ}1ἃ οἰπι5 Ἰοοἱ Πγμλρμα ἴὰ 
τἰαἰσα, λας τΠ]|Θγὰτ θοὸς παιυίρατο οσοὶ- 

ἩΓΑΤ ΙΝ ΙΑ ο ς, 

λοορύνϑυα. ἴσμεν. Ἰλίῳ μἂν "ὃ Φ μὴ παοσυσὶ 2|- 

φϑαρῶδαι χτ' δ ὀδωσιν ποδασων “ τῇ δέκα λουμϑμη 

Βεξρυκία Ὁ ἤλικο υραχϑν ϑχκασωϑζεδαι πὐϑασκά. ά- 

(ας Φρυγία ὃ βασιλέα Τ' ἡον Ασκανιον καζαλιπτων' 

ον Γ᾿ ὀννζεύη δὲ πολιν ἐπτόγυμον κίίσοις" ἐν Ἀρκαδίᾳ 

δὲ΄ ϑυγατέροι κηδο(ᾳ ς᾽ ον Σικελίᾳ ὃ. μέρος “ὃ φρα- 

“ας «ἰ πσολιπόμϑυος" ον πολλοῖς δὲ ὀηλοις χώείοις 

φιλαν,ϑόφποις ζὰΣ Δἰατείξας ποιήσαοϑει, δυκῶν, 
- 7 Ὧν ΞΔ ΄“ λ 2 32 ΦΥῊΝ » 

ἐχούσιον εἴγε παρ αὐτῶν τίου ἀὔνοιαν, δὲ ζεὼ τὸν μετ᾽ 

τοῦ πιοτῖαῖος εἱς ἀθῇίτ, πλ]τὶς ἰη ἰοοῖς. 10 δύιϑοώπων βίον ἘΞ ΕΣ ΔΣΙΑΝΣ πος : Σ “5 

μάτων καζᾳσκά. αἷς πολλαχῆ. ἐπεὶ φέρε ὥμας α-- 

πίας ἔχά τὶς κἰ πασοϑίαϑαι πο ἐν ᾿Ιταλία εἰυτοῖ μ»-- 

ἀἶ ΡΝ “ἷρ μϑὺ Ούτων ᾿ αὔϑις Λεηϑήσεται,κ(ο.-- 

θστί δὺ ἢ Ἄθοος ἐφ᾽ ἑκαςου χαιοφὺ δηλωϑζεδαι ἀπαι- 

τῆ᾿ τῷ δ μηκέτι πσδοσώπερον “ Εὐρώπης πλάῦσαι 

Τ' Τρωϊχϑν ςύλον,οἵ τε χθησμοὶ ἐπλμοντο αἰτίοι, τέλος 

λαΐοντες ον (ύτοις τοῖς γωξίοις, ἢ Θ δαιμόνιον πολ-- 

λαχῶς πίω ἑαυζ, βέλυσιν ο»δ' φκρύμϑυον. ἐπεὶ »ὺ δρ- 

μὼ χρυσά ϑρμοι Υ ̓Λωρεντῷ, σκηναῖς ἐπηξανῷ «ἰδὲ 
Ἂ ἐς ᾿ "“ λ - Ε 

20 τ' αὐ γιαλον,τοσοτον υϑυ πιεζονϑμοις τοῖς δν,ϑοθποις 

«ποῦ δίψης ΣΟΥ, ἔχογζος ὕδωρ τῷ τόπου" λέγω δὲ ἃ 
« » ᾽ 

ΓΝ αν" ἐρωρίων παρέλαξον'λιζαδες αὐτόμιοται 
͵ Ϊ Εν 3 “Ἢ 3 Δ ἐν 2 Ε δ 

να μ(φιίος ἡδιςου Οὐ. γῆς ὀιυελῆουσοι ὠφϑηίαν, δ ὧν 
« ) λ “ Ὃ 4: ἴ: διε ͵] ὩΣ 3 ε 

ἡτεφραύια, παίᾳ. υδδβυσαίο, χα! ὁ τόπος πὐξέρρυτος 
͵ , ῃ » Ϊ 

γέϑνε, μέ ι ϑοιλθοσης καΐζᾳξαντος ἰπὸ Τὴ π-- 
γῶν τῷ ῥδυμαῦς. γιοῦ νϑύτοι Οὐκέτι πλύϑοισιν, ὡς. 

λ , Φ716, « ᾽ »» » ΄ φ͵ » 

τε χαὶ στορράν αὐ λιξάδες, δλλ ἐσην ολίορν ὕδωρ -» 

κοίλῳ χωείῳ σεενεφηχϑς, λεγϑίμον αἱ τεσο ΤῊ εἰγω-- 

Θάων ἱερϑν ἡλίου" χαὶ βωμοὶ δύο παρ αὐτῶ δείκγεω- 
᾿ ἢ Ὰ ς λ ᾿ ᾽ δ Ἷ ΦΙΝ 

οἰἀεπιοπγαίτογα :ντγαηα 1 τοϊδηοτῇ 20 τῶι ,0 μδν πσϑὸς ὀμαζρλας τεδαμμένος ,.ὁ ὃ ασδὸς 

δύσάς, Τρωϊκὰ ἱδρυκαΐζα ἐφ᾽ ὧν τ΄ Αἰνείαν μυ- 

Δλογϑῦσι “οε τίου θυσίαν ποιηίψ αἴ τῳ λεῷ »σφριςή- 

δμον ἢ ὑδαίτων. ἔπφτα ἀφιςον αἱοουμϑῴοις αἰὐζις ἔχε 

τῷ δαπέδου, σέλινα, μϑὺ πολλοῖς αὑτσέςρωῦ οχαὶ ζῶ 

(τα ὡς τῷ» Φαπεζα “Τὴν ἐδεσμάτων" ὡς δέ φασί 
ἄνες ἰποϑία. καρποῦ πεποιηλϑμα πυρφίνε, καϑοιρότη- 

ὡς ἢ ζοφω)ς ἕνεκα. ἐπεὶ 5. αἱ πο ρα τεϑεῖσαι ( φαὶ 
κατομόλωνίο Νὸ ἧ: ὑπεφρωμϑύων εἰὐζις σελίνων εἶττε 

ἰπϑίων ἐφαγέτις, κ) αὖϑις ἕτερος, τῶτο τυϊγϑμά “ἧς 
“ὙἾΣ πε ε ἜΣ ΠΡΟΣ ᾽ ᾽ τι αιυρίαπι α σστιιθεγηα πὰ πυιπλογο, 40 εἰπὼν εἴτε ἢ" Αἰνείῃε “παίδων, ὡς λόσος ἔχ, ΣΡ 

« ,͵ ὉΠ}. ΕΥ̓ ον ΕΣ Ἑ 

ομοσκήνων, Αὐλλ᾽ ἡμῶν γε ηδὴ ἡ ϑαάπεζα κα]εδηδὸ- « 
ται. ὡς ἢ πϑτοηχουίαν, ἁπόμ)ες αϑεϑορύξγ(αν, ὡς τὰ 

» -ν 20} », ΄ ͵ »᾽ Φ: ποόζτα πὸ μα 4.) καΐος δὴ σφίσι πέλος ἔχοι. ζὸ 
Ἵ 7 ᾽ “ « ΕΣ 

Ὑ ΟΡ τι ϑεσφαΐον αὖθις, ὡς μϑύ τίνες λέρρεσιν,ἐν Δω-- 
͵ ͵ ε 5 ς, Ὁ» -“ 

δῶνη γλνόμϑυον' ως δὲ ἕτεροι γράφοισιν, ον Ἐρυθραις 
ἀεδιῳ τὴς ἰδὴς,, ἐνῦου ὠχει Σιίξυλλα ὄχτχωεία,. 
ἥ « 9 -»Σ» 3 

γυμιῷη χεησμῳδὸς οὗ αὐζις ἔφεοισε πλάν όχι δυ-. 

σγκαΐν 



ἌΝΈΎΤΙΟ.. ΟΜ. 

ὃς σμωΐ ἡ ἡλίῳ, ἕως δ εἰς τϑτο Ὁ χρειονὶ ἔλθωσιν, ἐὐ ᾧ 

καυτεδοιοῦται 6: Φαπεζας' ὅτὸμ ὃ πϑτο μαΐθωσι 7: 

γόκᾶνον, ἡγεμόνα, τεβάποδα, ποιηζα μθροις οὗπου ἐὺ 

κάμαν Φ ζῶον, ονζοδ Ὁ δείκᾳαχ πόλιγι στο δὴ Ὁ 3το-- 

πσοϑπίον λύαμφηοϑένηες,οἱ μϑὺ τὰ ν τὰ ἐδηδ' λιν, Αὐνείς 

χελά σαν εἰς ζ Ὡστοδ4 ,ΘῈν χώξίον ἐκ δ νεὼς ὅξε-- 

Ω οἱ Ἵ βα,ϑρα κα βωμοις κα εσκάψαζον αὐζις" 

αἱ ἢ γωωυαῆκες ὀλολυγῆ ὦ χορείαις γξωώνϑμαι. παρε- 

κόμιζον τὰ ἡ ἱεροῦ οἱ δὲεαμφὶ τ: ̓Αὐειαν,αὐρασκά α- 

εϑείσης ϑυσίας, ἔχο 

ἐση(αν. οὖν ᾧ δὲ ἅτοι δ αὶ ἀὐγχας 

καϑιεροῦοϑαι υῷ ἐϊκύκκον (ΟΥ̓ »ἡ Ὁ κασϑόσω πύχου, Κα-- 

ζαρχουϑμων αὐΐης τ ἱερέων, 2 [6 σία δύη χαὶ Ὄστο-- 

φυγοῦζα ζυ κατέχοι ,ῶς, αὔω ϑα λοίῆυς ἔβ4. Αἰνείας 

δὲ μαθὼν δ τί ἜΡΙΣ α, τω τεξάποδαι ἡγεμόνα 

Ὁ Ἀέσφατον εἰύζις ἐδήλου, πτιρηκολουςᾳ σοι ὀλίλρις 

μμίκρὸν αἰ πσολφπόμϑυος δεδοικὼς μὴ “ἰπσὸ δ ϑορύξε5 

ΤΕ διωκόντων Ἔστοδαπτείη Ὁ κτ' δαίμονα, ὁδοὺ. χαὶ ἡ 

μϑὺ ἀμφὶ Ὅις εἴχοσι καὶ τεῆαρας ςαδιίοις ἰπὸ 9α.- 

; ἐποιήσαγζρ, ἡ μέλλεᾳ 

λοίτης διελϑοῦσει λόφον ζινὰ “σδοφαναβεχ ἔνθα 20 

“ἰταὺ κα μαΐτου μολϑηίᾳσαι καϑεζξται. τω δ. Αἰνεία: 

τέλος γεῤτὰ μαῤἀἡμαζᾳ ἐφαϊνεΐν ἔχψν" ὁρῶντι! Ὁ 

χ. σον γῆς τε σύκ Ὁ» καλῷ, χαὶ  ϑκ,λοιηης παζόσω, 

χαὶ σευ της οὐνορμίσοιαζ ἀγα δῆς, πολλὴ παεί- 

φα.)α ἀμ ηχϑρία, » πότερα γε" ἡ ϑεσφάτῳ πειϑομκέ- 

γοὺς αὐτο καζοικεῖν, ἔνθα, λυπηφϑν εἰςαζεὶ βίον ποί- 

γγούσιν, σεξβγὸς χε"σοὺ Ὡἰσολαύοῇες, ἢ περί τέρω 

χωρυτέο ὃν Ἐλίγῆρα αἰμείνονος κ(οιφευσιν. τα ὃ ᾿ αὐτω 

Δ φνοαρδύῳ, χαὶ ζους διοιυς ἔχον δὶ αἰτίας, ἀφνω λέ- 

ες ις ς σεφαίοις αἰξὶτ βωμὸν ι 

γέται φωνή τίς εἶν τῆς νάπης » ἀφανοις οντος Ἢ ὙΦᾺΓ 30 

γρνδι 'κ, ασδϑοπεσεῖν, κελδύκ(α υϑμῴν τε αὐτῦθι πὸ 

πὸ λίζβαϑαι ι οἰ ταχέων, καὶ μή τῷ Ὡπορ φῖπα- 

ρο' ὕσῃς δύξης Ἰλεϑεψαιζᾳ, εἰ μὴ ον» τς γῆ τὸν 

(90, ἱδρύσεται, πίω μέλλεσαν τε χαὶ ὅσον πω πα-- 
δὴ 

ΡΞ (ἂν ἀὐτυχίαν ἀπτώσαιοϑαι. ες δ) Ὁ ἀυτα πεσσθν- 

κϑι ον Οκ' ζύτης ὁρμωμδμον Ὁ Ῥ ᾿λυαηράς χαὶ ὀλίγης 

“οϑ τον οἰκήσεως »πολλ δ κα ἀγα ϑάεῦ ὑχικτήσαϑαι 

γώω σιεὺ γούνγῳ ὑπτοισὶ δῈ οὐυτ χαὶ ἐΐρ γος ἔσεα ζ Φρ- 

ΟΣ χὰ Ὡὸ πλέον χεῤμν ὀκμνκωνομδία 

ΕΙΠΕ 4 
ἄσπεπῃ νοτίας. ἀοηες ὁ Ἰοσοζαπῆν 
Ῥοταξηίγεης, ν ] πηφηίλ5 σοπηεάοτγέι: 
αυοά {πιυ]άτα; ἔλέξαπι δηἰπιδάποτγ- 
τηῆςητ, ιιαάτιιροά!ς ἀπέξιι, ν᾿ ἰοιη- 
4ς ΠῚ Ρτοσιθιῆδε δηίπηδης, ἰδὲ 
οοπάετεορρίαϊι. Ημἴμ5 ογαοι!ταης 
ΔάπηοἩΪτὶ, 4111 ρεπαῖος 6 πδα ἴῃ ρτα- 
τιοη ται ]οςσιπ), «Ἔποα ἰαΠπὰ εἰσ’ 

ἐετγαητ; 411] (ρας ]]ὰ εἰς ἃς ἁγὰς δάου- 
πδηζ: πη] οτος ίλογα σα πὶ ν]υΐατα δὲ 
σΠογεὶς αἠξεγῆς. Ἔπδᾶς νεῖο ὅζ σοπη- 
το 5. βαγατὶς οπηῃίθιις δά (Δοτ! Ηο ΠῚ, 
σοτοηαῖὶ σοη[ίξιιης οἰγοιιπὶ αἰταγία.. 
Ιητεγοα ἄσπι Βὶ νοτα ἔλοίππι, ροῦοας 
ἀεἤιίπατα δὰ νἱ ἐπι πηαῖν ᾿βιδαϊάα ταπι 
δὲ νἱοἴπα ράττα!, ἱπορ  δειθα5 οἷς πι- 
τπλοϊτίοποιη (ογίβοῖς, ργογίρίείς οχ- 
οὐΠῃς νης 15, δέ τη τ υγαπ θα οἰιτ-- 
(ἢ ροτίτ. ϑοπίτ πες απο ργοΐςέϊο 
αυδάτιροάοπι ρεςυίδιτ οἵ! Ἰρῃαί!ξ ο- 
τάσαϊιηι: φαπγητις οαπη ραιιοῖς πηοα- 
Ἔο πτογπα!ο (δίαιταν, νεγίτας πα 
ἰῃ(ςξταιίοι!ς Πγερίτα τογγτᾷ ἃ να ἕατα- 
11 φαδύτογοῖ, 114 ἔογπὴς νἱρίῃτιὶ δὲ ια- 
τιιοτῦ [α15 ἃ πγατὶ ἀἰρτεῆα, ἴῃ σο]]ο πὰ 
υεηάαπι ρέοοσυτστγις, ἰδὶᾳ; ἔςῆα υΐο- 
αἷς Ατ Ἐπραβ συ! αηἰπηδά οττοθαι - 
Ὠαιη ΟΥ̓ΔΟΙΪΙ, ν] ἀΘ ἢ 5 ἘΠΊ ἄστη ΠΟ 
τογγατη Παθεγο δοπδπη, δέ ργοοι] θ- 
ΠΠ ἃ πιατ,οοαίς ἱπηροιτποίο, πο οῖ- 
ταις ογατ δηϊ πὶ. νίγατη ἀεθογεῖ ραγέγο 
ψΑτΙΙΠῚ ΠΊΟΠΙ 5, ὃζ Πηα]ο ΡΕΓ ΟΠ Πεπὶ 
γίταιη ῃαξίταγο ἴῃ ἰοσο πα} ΠΠππ5 ΒοηΣ 
Ραττίςρε; 4π ΙοΠρΊι5 τ ο]Ιοσε πὶ τοῖς 
ταῖῃ ἡπξτογο, ΠχὉ ΔΠΪΠ10 ἀσιταητὶ, δ 

ΠατηΐΠα ἱπουίητὶ, Γοροπῖς νοΧ 412: 
ἄλτα 6 μοπΊοζο αἰ οίτιιγ οάϊτα, ΠΟ ἀρ5 
Ράγεπις ααυὶ Ἰοψμεθατιιγ, ἰμ [ ΓηΔ- 
Ῥετου δὶ, δ οἶτο σοπμάογοι ορρίάιπις 
πένε ργαίδητὶ Πα πδτίοηὶ ἱπάπ]σοης, 
αιιαί! αστῖι Παῤδίταγιις δα ραἤίοπος δὲ 
ἀερεπάδπιν τα πὴ ράγι} ΟΟΠΊΟΘ ΠῚ; 
Ὀγουΐ ροίς νοητατγατη ἐα]Ἰοἰταῖοπι ρα- 
τεγαίαγοἶδδὶ ο πηδηιθα5. εἤϊς ἐηϊ πη [πὶ 
ἔατῖς νῦ οχ πος ἱπορὶ ὃζ πιοάίοο ρτο- 
ξει ἀοπιίοι!ο, τα πλμίτος ας Βο- 
Ποδαρίοϑ ΔΟα ίγδητ; ΕἰπΠ5 γεγο ΠΠ εσὶ Ἢ 
δέ ροίξοτγί (δὲ ραγθης ηρογία πηι Ιοπ- 

"ὐαταῤξῷ. (ὐτίω «δὼ δὲ Ἔν ῷ “ἢ παρόντι ζαγω- 4οϑς ΔΙΩΡ ΜΠ πλιῖπι, δὲ ΡΙαΓγΙ ΠηΪς ἀμγατι- 

γάὼ ἔσεοϑαι τοῖς Τρωσι νῷ τὸ δὲ ζυσούτοις οὐ μαυΐζριςδ-- 

σοῖς δὼ ἥ εξ πες τσϑϑς η΄’ ἌΣ ἐκείς 

Ἢ ᾿υπρεδμων πολιν ὅτεραν ἀφ δαίμονα καὶ μμεγαι- 

λζω. μιαλόνται δῈ τὸν Αἰνείαν, καὶ γοιμίσανζῳ, δια, μογιὸν 

ἐν φωνῆς ἐ; ἐ), ποιῴν ὡς ὁ ϑεὸς ἐκέλάσεν. 

τεροὶ δὲ λέρρεσιν αἰδημονοιῦτι τῳ ̓λὐδρι, κ χα Ἱπαρ4- 

χϑτι Ὁ σώμα, «ἕπνὸ λύπης» καὶ οὔτε ὅχὲ τῷ φρι.- 

τιιπι (Ὁ 15. ἰΠ ρα ης 1 τοίαπος ἀς-. 
θεῖα σοητεητῖοϑ εἱς [ἰδ (βἰδι15: ροίὲ 
τοι 4οπλ ΔΠΠῸ5. Ποῖ {π|6 ρογςα]]ος 
Ρερετζοτγίς, ίοτο να ἱρίπις ροίξεγί ςοη-- 
ἀᾶτα!ίαπι ντίλεπ πχαρηάτη ὃζ ἤοτεη- 
τοπι ορίβιις. Τ πι ψοτῸ Ζξῃελῃι, τὰ- 
τιπι ἀϊα! Πδπὶ εἱς γόοθῆι, ἰπηρεγαῖα 
ξοοῖς. ΑΙ παΐταπι πεγοὶ (ΟΠ οῖτο ὃς 

ἰλυραςπτίρτας τηχ [τινὸς ποφ φά ςᾳ» 

. 

᾽ 
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. τα ἀοίςοηἀοητὶ, πος οἰθιιπ αἀπγῖε- 
τοητὶ, (ΘΠ ς ἴτα ντογας Ποέξοπ, πὶ 
οὐ ρᾶτί, νἰΐτπὶ ἰπ (Οπληΐ5 ἐροξξειιη ἰῃ- 
σοῆς ὃ Πγίγα πη, Ππχι]ατα νΠῖτ5 6 ρο- 
παῖῖδ. αἰϊς ἐρεοῖς; ὃ ΡΓςπποηα Πς αις 
ταράο ἀϊέξα (σητιντγαπα ἢτ νογία5,Π0- 

ἼΓ εἰς [οι ς. Ροίτοτα αἷς {πξτγίρίητα ροτ- 
Χο ος ρεροιης ἀϊοίταγ, δὲ ΡΟΙῈ τοτῖ- 

ἀοπλαπηος ἃ 1 το δ ῃΪς αἰίδηι ντρθ πὶ 
εἰς εδάϊτατνίαχτα νοοςγη ἕδείἀϊσατῃ; 
ἄς ημὰ πο ἰοσο πιοπιογαίπλδ, (- 
Πολο ασταπι {{|5. νΠὰ ΟἹ τρδῖτο, αἰϊς 
Ρεπατίδιις ἰπηπηοίαῖ δοΐοςο νῦϊ πιθσ 

ΕΠ σα ΠΙσησα, ΠΑ ΠΥ] αὐ! πἰοπίες (ἃ- 
οἴαῖη ΧΙ πιᾶτος, σοζογῖς ᾿πδοοολπι 
(δγυδητ: ἰΠ5 416 Τ ΤΟΙΔΏΙ5 1Π οΟ]] πὶ 
ταοιῖιοῖς οαίξγα, ἀδξογασπι πη] λογα ἴῃ 
ΟΡΡοττιη πιο ΤΟΙ ̓ς ἴοσο ἤαταῖ: 
σοπιημποσας ορρίἀππις Παῖς πλὰ- 
Χίπτα οἰ Ππὰὶ αἰδογίταιο ἀρρτοαίτις, 
ἘΧουτγοης ἴΠ οἰγοιπηοίηα, ἃς σόῃ- 
ααυίΐγοης ]αϊσημ! 4 Δα ντθῖς «βιρατίος 
δὴ νέᾳ 5 ΡοΠυΐατου: Προ {πη6 ἀρτο- 
{πα π ̓πἀϊσπατίοης ἔθεσι, ΠσΠ4,1- 
Πυιπιθητα πα γα] ουι ἘΠ ΒΕ 
Τητεσοα 1 τίΠιι5. ροΠ 65 “ΠΟ τη τ1Π|6- 
ταῦ τοσπαπι, Δαἀτιογίτις πη ἰτίπλο5 Ἀπ- 
τιος θο]]υτὴ ρογᾶβ, ΔΙ] ποῖος ράγιμπι 
Ἐε]Ἰοῖιοῦ ρΡαρ Παιιογαζ, οἱ ΠΊΟΧ τοῦτ δί- 
]5 ππητις αἀποίας, να αι τοῖαπὶ ο- 
τΆΓα Πλατιτπαπ ανὸ Οχίογο Οχογοῖτα: 
οὐ πἰΠπ οσσατγγαγογ σο  ογῖτεσ, ἔοτο με 1- 
Ιυπι οτπὶ νἱ ἰηϊς 4 Πτοι τς. Η!ς ααά1- 
τἰς πτεῖας νίγαπι {π0 τ »οοὨἰοΙ ἰπησας 
1ητεγθλ Πο ργαίοπεὶ δοἷ]ο, ἴῃ Τ τοῖα- 
ΠΟ5 Πιάσπιην Θἀποίς ὀχογοίτιιη, Αἴ 
οἰπὶ νιἀοτοῖ οος ὕταοο ΠΊΟΓΟ ἀγπδ- 
ἴο5 » ὃζ (εγιατῖς οὐ ῃθι15 ἱπηραιάς 
ἰμᾶτοπι πηατείς αἰσαπη οχίροέξαητος, 
του πλττις ἀϊπιϊσατίοποηι {{ίταπι; 
αυίρρεα (ς ΠΠ]ος ρείπτο ᾿πηρετα, πιο 

ξουποητπηπης ἄοπιο οί ηαγαῖ, (δ ]- 
σοῖς ροῆς ἀοίροτάτει : Ἐπ πθ: ἴῃ 
αποάδηι (Ο]1ς Ροεῖς, ἀδογοις ρεῖ- 
ΤῸ ΠΥ ἰπος Ἰοῃρὸ δεροιφητημο ἰπ|- 

Ποῖα Ειείσατος τοβοοῦς, ΝΒ] οἵ ρεῦ πο-᾿ 
οι ςοπηπηχογαῆς, σαπν μοίϊο α διι- 
τογαπὶ οδἤϊσοτο ἀφογοιηοτ, φα!πὶ 
ἱπάϊσοτιην ἀαπηοηΐ ἴῃ (ΟΠλΠ5 11] δίς 
ΠΕΠΙς. πιοηοης ντ αὐάοοβ ἢΠ ἀρτίρατ- 

τοῖη τοςϊρίατι ἀπ στα!) ΘΠ] ΘΟΓΠῚ 
εἴἴε τ τῷ [ ἀτίηὶ ππαχίθγο: Ροπος ἔπ- 

στύγιπι νηϊποτία: σοπτὶ ΑἸ ΡΟ ΙσΊ Πι1ΠῚ, 
Τειάςπι  ἢθδΠ} αἿ ροπατοβ οαάξηο- 
ἔϊε ρει νΠΠοποπι ΟὈ]ατὶ Ποχτᾶταγ Ῥοῖ- 

(παάολιῖ οτἶπο νε ἰροητς (δος οῦςο- 
ἄλλαι νὈὶ νοϊπογῖπτ, πλα τῳ τα οἷς ίο- 

Οἰϊδ ντὶ αιληλ ἐιοιζιδας, 005 σοῖο 

ζπέδου καΐζαξαντι, οὔτε σιτει. ταφϑςενείκαι ϑώῳ, ἐἰ- 

«τῷ δὲ ὡς ἔτυχεν αὐλιοϑεντὶ πίω νυκζα ἐχείνζωω, ὄχι- 

φῆναι μεγάλζω σιγὰ ἡ οι κοι φὴν ογύπφιον Ὁ 

ὧωι τὴν πατείων εἰκαοϑείζαν ὄψων, ταὶ λέϑθεντα μι- 
χρῷ ὁ ἀσεστερον σσοτίδειδύξε. ὁποτέρῳ 5 5  τώληϑες 

ἔχ4. θςοις δι εἰη γγώφαμον. τῇ δ ἐξδεν ἡμέρα το α-- 

Χοντο λέγεται χοίρους ἡ εξ τεκεῖν" χα) ἡ Ὁσούτοις οϑμασ- 

ζὶς ὑφερον “ὑπτυῦ Τρώων᾽ ὁτέραν χὐοϑάῦαι πόλιν, 

χτ, δ Ἀσφαΐο, τρ ἧς ο᾽ οἰκείῳ τύπῳ Ἁἰαλεξο- 

ΙΟ μα). Αἷν γείας δὲ ποτὶ υος τ’ Υ τόχον ἄμα, τῇ γψαικήψη 

τοῖς παίζῴοις ἃ ἀγί ὅς θεοῖς ὧν πα; χωρίῳ τῷδε. 8 μια 

ὅφινη καιλίαξ, χαὶ σἰντϊοὺ οἱ Λανιμάται τοῖς ὀιδοις τς 
ζατον θϑλε ες τελι γομμέζρισι. τοῖς δὲ Τρωσὶ 

μεζαςραϊοπεδοῦ “σοι κελάυσαις δὴὴ Ὁ Ἀόφον, ἱδρύε-- 
ταὶ τὰ ἕδη τ λῶν ον τῶ κρ αἰ ταὶ ' αὐἴοκα πε- 
εἰ τί "1 σκά ζω πῷ πολίσκεαίος τς πασν “ϑοϑυ- 

μία Φρμινΐο, ἐλαίμι (ανέ πε καΐζαλωνς οκ τ πέριξ 

χϑείων ὁποία εἰς Τ' πολισμὸν αὐτῇ ζιὺ γὐσιμκα, κὶὶ 36 

μκίλιςα ἔμελλε λυπηφοὲ τοῖς ἀφαιρελεῖσι φανήσεα Κ» 
20 σίδηρον, ξυλαᾳ,ὺ Ὅς γεωργεχας ; οὐδασκά αἰ. Λα- 

δ κεῖ 
ζιῷ δῈ,ος ζῶ τότε βασιλάς, πολεμμομεῦτι “σδ3ς " ἴϑγος 

δμορον οὖς χα λουμϑύοις᾽ Ῥοτόλρες »") ὁ δχςημεροιῶ.- 

τι χτ 'Φεμαλας ἐρ τα πε πὰ γινουδνα, ὄχι Ὁ φο- 
θεώπε. ὡς αὐαίφαΐος αἰντῳ νύ παζ ἡ ̓́ βάλιος 
αἰροείω σραῖις, χαὶ εἰ μὴ σε πέχᾳ᾽ ᾿κωλύσᾳ τὰ 
δρώκθνα, ἰρδνοϑο αὐτοῦ φανήσετοι ὁ τσοὸς τὸς αφυ- 
γείτονας ἀγών. ἀκούσει δὲ τῷ ὀὐδρὶ δέος εἰρέρχε- 

σαι, χαὶ αὐὐίκα πὸ παρῦντος πολέμιου μεδέμϑιος, ΓΣ 

Οις Τρῶας ἐλαύνᾳ πολλῆ σραϊια. ὁ ὁρῶν δὲ ἀὐδζις ὧὰ 

30 πλισχκένοις πὲ ὡς ὙΠΕΥΒΙΣ τ Ὁ. οὖν ταξέ ἀ κόσμῳ 

ἀκαζωωπλήκτως Ὁ δινὸν “προνοίας » τῆς μϑὸ 

αὐίκα πο ρακινδυου σεως, ὡς Οἕοι εὖ δ ἐφόδου 
χήρω σόνϑυος, καθ᾽ ὦ “2 ἐσελίαν οἴζκοϑεν ὁ ἢ 

μώκϑιος, Ὀἰποβέπεται φραΐοπεδοί σαί νϑρος οἵ ἘχΣ 

λόφου ἄνος, Ὁ «ϑεῦτον αἰαλαιδν ᾧ ᾧετο δὲῖν πίω 
δχούα ειν εἶχ, πῷ παρόντος χόπου, ὃς πολιξ οχ, μα- 
χεξαδ' ὁδοί χα) σεοωτύνου διώξεως εἰὐοιρ ἡ μδρέαυ- 
λισίμϑυος δὲ ε Ὡ σ᾽ νυκτὸς αὐτόλι, γνωμῶν ἐποιφτο 
τἐρχορδύης ἕ έω συμφέρεοϑαι τοῖς πολεμίοις. ἐγνω- 

2 πἢ 

᾽ Ων 

ἀὐθες εΤί 

40 χότι δὲ «τω Ὁ ζᾳῦτα λέγε ηἰἷς Ἐχιςας καθ ΖΝ - 

πιγώειος δοίεθν, δέχεαϑαι ζις Ἕλλξοας τῇ χώρᾳ 
σεευοίχοις. ὕχειν Ὁ» αὐθις μέγα, ὠφέλημα ᾿ Λαΐι. 
νων, αἱ κοινὸν ̓Αθοριγένων ἀγαθόν. Αἰνεία, δὲ οἱ πα.- 

«οι ϑκοὶ τὴς αὐήης νυκπὸς φανένϊες «ἰϑακελάτοῖ 

πείθῳν Λατῖνον ε ἔχοντα φἴϑανεῖ σφίσι ποὺ οἴδησιν ἐν 
ᾧ Ὁ βούλονται " χϑείῳ, χοὴ γθήσοιοϑευ δειυαμει ἡ Ελ- 

λώοικῆ συμμάχω μαλλογῆ Δ σ Φόρῳ᾽ ἀμφοτέροις 

δὲ 



ΑΝΤΊΙΟ, ΚΟΜ Κ͵ΒῸΣ 
δὲ δναρ΄ ἐκώλυε ὄχήν μοῦχ». ὡς δὲ ἡμέρᾳ πὲ 
ἐγλλυεζο, ὺ διεχοσμη ϑηφ' εἰς μμοϊχέωυ αἱ ᾿δοωνά μά »κή- 
ρύχες ἦχϑν ὡς Ὅις ἡγεμόνας ἐκκπέρωλεν, Ὁ ἀδθ] 

«ὐἰξιοιῶτες, σεουδιδεῖν δλλήλοις εἰς λόγϑες' χα) ̓ἐλυεῦ 

τϑτο. τεῖτος ἢ ὁ Λατῖνος ἔκλημιαι ποιώνϑμος Ὁ Τ' αἱ- 

φνίδεόν τε ἢ ὁ ἀκαζαγίελτον πόλεμον, ἠξία τ τ' Αἰνείαν 

λέγ, δοίις ὧν χὴ Τί [βαλοόυϑυος ἀγς χα Ἰ φέρ τὰ χ- 

δία, πεπονθώς γε σοσὲν δῴον ασεϑτερον, χαὴ Οὐκ «-- 

35 πω ὅτι τ ΧΌΡΤΟ, πολέμου σῶςζο ὁ πσφοπαθὼν ἁ ο-- 

ὑλιωεν , αὐτεῖ, ποῦ, εἰ' τίνος ἐδεῖτο 

ἢ δὰ χορὸς φιλίαν, χαὶ παρ ἐχόντων ἀὐοἰσκεοϑαι 

ΑὟΨ ἐρροίων, πα ρθων τέο ἐπούτων δύ ϑεύπων δε- 

χαίωσιν,αἤοκον ἢ Καλλίου ηξίωσι βίαν παϑησφέρων τὰ 

εὐὐζᾷ λαμξανᾳψν. ᾧριαῦτα δὲ «υτῷ Δἰαλερθέντο, 

» ἀπεκρίναζ. Αἰνείας : Ἡκεὶς ὅυος »ϑὺ Ἱρῶες ἐσμὲν, 

»» πόλεως δὲ ὃ τὴς ἀφανεςατης ον Ἕλλησιν ἐλνόμεϑα" 

»» ζω αἀφαιρελέντες 75.) δ Αχαγωὶ ὕ δεκαότεῖ. πολέμῳ 

»» χήρωλείσαιν, ὀδῆται αἰξεερχόνϑυοι, πύλεως τε χὰ χώ- 

»»βας ο» ἢ ἡ Ὁ λοιπὸν οἰκήσουϑυ Ἰἰπορία, δεοίσ: ὃ: ᾿κελάύε- 

»» σι τεθοδύοι, δοῦρ9 ἀφίγμελει" τσὶ ἡμῶν, ὡς Ω ος.. 20 

»σφαΐζαᾳ λέγ, λιμάὼ ὁ πλαγης ἥδεὴ γῆ μόνη λείπε-- 
9» Τα). ποριζο θα δὲ οκ ἡ χώξας ὧγ᾽ ἡμῷ δεῖ, δεςτυχέ- 

3) ζερον ἄλλον γ ἢ ἀλαρεπέςερον ὦ ως ἥχιςα ἄρρεν ἡ ἐξε- 

3» λό δθα. αμειψοῦθα ἼΣ αὐζῳ, πολλαῖς χαὶ αγαθαῖς 

59 ἔργων ἀμοιξαῖς, παρέηρες ὑμῖν χαὶ σω καΐζᾳ ὦ ῳ- 

»» χᾶς ς σοὺς Ὄλφὰ πεπαιδοί μῦμας » θλοϑαι ὁ-- 

9» πόα βέλεοϑε, δε, τοὺ ὑμετέραν γώ φυλαῆοντες ἃ «- 

Ἃ 

27 

ς δηωΐον, τίω δὰ ΘΙ πολεμίων «αξοϑύμφς συϊκαα- 

ΠΡ ὸ ̓ ὠρϑροι ἱκέται Ὁ. ὑμδι΄ γινοῦθα μὴ πσδὸς ὀργἀὼ 

- Ὁ 

Ἂ7 
(ουηϊα νεταραι πο ρογδ ργ ατης ε 
νετο ἐχοῖῖο αἷς ἴῃ ργοοϊπέϊῃ ἐαθαης 
Δοίεσ, (τ Π 4; δά ἄτας Π{ΠΠ σφάτπισοα- 
τογες, ΡΟ Ἐπ] τος θοτγιπη σο]] αι: Ιά 
4ιοα πηροιγατῇ οἵδ. ἂς ρεῖου 1 Ατίπι}5 
ααοίξας ροτί (ς γερθτίηο δέ πῦ ἀθηπη- 
τίατο θ.]]ο. τοσαθας ξ ποᾶ σηαϊΠᾷ εἰς 
(ει, φιᾶνε ὉΡ σαιλτη ἀσοτοτέογγου- 
Πα ΓΟΚ {πᾶ5, ΠΕ} νπαυατη ΙΔσοΠΠτιις 
ἰπίατία, πος ἰρηογᾶς οπηηο5 σα] ργῖο- 
τ Ἰηξοίξαπταν, ΡΠ] απξξοτος ἀγηλὶς 
Ῥεσγίςαα!οοτο: οὔς; ΠΟ Πδε οἱ αιια- 
σαπα; ρα ες πιοάοτγαῖα,απίσε ἃ νο- 
Ἰεμτίδιις ας δ οητίρις ἰΠσο 15 ἱπηρε- 
τγαῦα Ἔα νἱοίδτο ᾿πτΓ σοπεέιιπη, ταΓρία5 
4υᾷ Ποποίξας, ρεῦ νῖπη πὲ νίαγραγα 
τηαϊῆςι, Δα ας ΖἘποδετείροη 
ἀϊ: Νος Τ τοϊδηὶ (Ππλι}5 σΈΠΕτα, ρΓ 
ἐεέξι Ὁ ντθεαρι ἀταάςος ΠΟ ἱποεῖε- 
θυ: σα ρος ἀσοςπηαὶς δο!]η αὖ Α- 
οἷ ςἰ5 σαρῖα ὃζ Ποδῖς αἀῶρτα,θσγαθιη- 
αἱ νεδξ αἰτᾶ δὲ ἀρτοϑβν δὶ παδιτεπλας 'π 
Ροίξευ, φιιατίπγισ: ἀΠ5 65 τα ἰδ επτί- 
δι πτις ρΡογιοπίπηις; ΠαοΓ ογασια 
ΡΟΙΠοδταν μᾶς (οἰ απιτοιγᾶ ποίπτις εἰ- 
τοτῖδιις ροττῖ ἔογα. οχ ἀρτίβ Διτα πὶ γος 
νῆριις ποίετῖς πεοςαγίδϑ ἡιατίπηι5 

᾿ φλποτία ΠοίξταΣ πγαρὶς αυάχῃ Ποποίεὶ 

»» τὰ πεπραγμένα δλαμξανφᾳν, οὐθυμηϑενζας ὡς οὐ30 

.» στε ὑξρά4, δλλ αἰ το ὁμαΐκης Φὑτα βιαεδεντες ἐ- 

»» ποιδμϑυ. ἁπϑυ: ὃ ) συτζνωμμης ἴδιον ῶ ἀκούσιον. “" ὧ 

δ, ὑμας μηδὲν αὐτὸν βελάῦσαι, «ἰξὰ ιἠμδιυ χεῖρας τς»- 

: εχορϑύων᾽ εἰ δὲ μὴ: ϑγους χαὶ δαίμονας οἱ κατέχοεσε 

οἷ τίωύδε τί γἀζ παραιτούμϑιοι συζνωμονας ἡμῶν γε- 

᾿' νέοϑαρ χὺ ὧν ὧν ἐι αΐκα σμένοι δρώκϑυ, πειξᾳσό θα πο- 

Ξ λέμωου φρχονζαρῦ ὑμαις 2 ἀμείψαεϑαι. 5 ἡ ΣΡ δἰ νεῦ 

,» πρότον, συσὲ μμεγίςου πολέμου τᾷδε Σ-πολαύσοι- 

ἐῶν ὡς δὲ (αῶτα ὁ Λατῖνος ἤχϑυσεν , απεκρίγαΐο 
3 3 » ᾿ 7 νον τ Ν 

.»» (σοὺς αὐτον᾽ Αλλ᾽ ἔγωγε ἀὔγνοιαν τε σϑὸς πὸ. Ὁ 40 

».» Ἐλλξζωιχὸν ΝΣ ἦεν ὦ συμφοραῖς δύ ϑεγπων ἘΣ 

»οναΐχοίωις πϑρυ ἀήθομα" σώξξοϑαι τε ὅμας 9 «ἶ: 

»» πολλοὺ ὁ. ποιησο μμόμυ, εἰ εἰ" μοι δῆλοι" ̓ρπδε οἱ οἰκη- 
"» “6: δεόμϑυοι ἥχειν, οὐ Σἰπυγεῆσᾳ τὲ γῆς μοίρας, χαὶ ; 

»»(σος φιλίαν δοϑησουϑώω νἀ ξοήουΣ δολ 61 ὲ- 

» μέω διιυαςείαν ἀφαιρησθυϑυοι ατξϑς βίων. εἰ σ᾽ ἐ- 

" παληλευε) ΄ ἡμῖν ὁδγ ὁ λόγϑς, πίφξης ὑρύτων αἰξιώ 

ΠιοΠΊΟΓΟΣ ᾿ΠΙΟ ΠΠροΓ μμόζα πεατα- 
αιδηιν οἰ εαπλ5. (εἀ ἤλῃς ἱπι αγίδηὶ 
Ροπίδθίπγας πλυ]τῖς Βα πεῇς!!ς5 ὃς οἵἥ- 
οἱϊ5,οἤεγξτος νος δζ σούροῦὰ ὃς δηΐ- 
τλος ἀπιτῖς ἰατα γα θι15 ργοθα Ἔχογοῖτοϑ. 
αυΐδιι5 ἢ ντὶ ᾿ρες, 4 ναίεις ἀρτίς ο- 
ΤΊΠΟΙΠῚ ἰΠ γα Π αγοςδίπηας, ΠΟΙ Ε]ςς- 
αιονηα νοι ζιπι δἰδουῖτοῦ οσςιρα- 
Ὀίπλις.(πρρ] ίσες σοττο ογάπγις Π6 4Π- 
τοαξξα ἰγατῖς φοοΙρίατὶς ΔΏΪΠΊΪ5: σορὶ- 
ταῃτο5, ΠΕ σο Πτατίς που, πο ρει ]Δἢ- 
εἰς ἐμ Βιοίηιις: φιληδοσυίάοτη ο-. 
τΊΠ6 ΡΘοράτπη ἱπποἰ αταγί! πὶ ΠΊΘΓα-᾿ 
ταῦ να πἰαπ, Ὁ πάγα απ ξπσγῖς νὸς 
Π1Π1] ἀπιτίας σΟίΏ]Εγα ἴῃ {πρΡ]σα5. ππ 
ΤΆΪΠΕ15, 0 ΘΠΪΔΠῚ ΘΟΓΙΙΠῚ αι’ σοφέτι ἔὰ- 
οἴπλας; ἃ ἀἰἰς ὃζ πα λἰ ΠΙθιι5 τογᾷ ἤδησ 
τοποητ δ. ρτοσατί, νος δε Πα πιοιεη- 
τες ργοριυμίατα σομαίπλατ, πος ςηἰπὶ 
ΡΠταππὶ μος δα! ]απὶ σοίξατιί (πλα5, 
Πεο πιαχίπιπη. Αὐ ΠαὸῸ 1 ατπις: 
Ἑσιυίάσιη ὃς (ἀτξοογαπη ΟΠΊΠΟ σΌΠΙΙ5 
ἀπ ρο, δὲ ἕατα  δτις Πογαίπασῃ ἘΠ 5: 
οδάοίοο: εἤστα; πλϊμΐ ςαγα; νοίξγα ἰη- 
“ροἰαπηϊτα5,41 σσροτταπῃ Πα ογᾶνος (6- 
αἀϊὰ ἱπορία πιο δα πες :αρτίαᾳ; ροτ- 
τίοης σστεῆτος, απλίος ποῦιδοῖ ὅζ δ6- 
ΠοιΙΟΪς ἔτιπταΓοσ [5 πα ἀαύτατ, πος 
σοπάταγοϑ Πγ16Ά Πα] ἀἸοίοηξ ν᾽ ατρο- 
το. Ὁ ποα νογαίμπε χα ἀἰοίτι5, π4ξ 

«᾿ 

δορός α!}ωει 

" ἤεείτιν ἀγεθς 



48 ΙΟΝΎΥΞΙ 
ἄατις δέ ἀσςϊρίτο, χα ποῖϊτα πης ἀο- 
Ἰοτταΐο σοηῆτγπιοῖ σάεγα, ἀξποα 
νεῖο ργοῦαῃτς γορὶς (ξητοητίαπη, ἔτα- 
ἀιιοπτογ νιγοίχας ἰξξιιπη ΟἹ Πα σοη- 

β ἀϊοηίδιις: ντ Αδουσίποβ ἀαγξὶ Ττο- 
«ἰληῖς ἀστὶ Δ Ὡ τ ΠῚ Ρετοίθης, ἃ ςοἱ- 

Ἰς ψαοφαοιιογίι [πα ἴα οἰγοίτου αι4- 
ἀταρίπια: Ττοίαπὶ Αοσιρίηῖδιι5 οἱσ- 
(ςητ ἴῃ ργαίδξητί θα ]]ο ἰοοἱ! ; οοτιπι- 
παςααίρίςἰῖς, νδίουη ας νίμς ροι{ιι- 
Ἰλυιοτίς, πα Πταγοητ: ντεῖς Αἰτοτος ΡΓῸ 

πὰ Πυαπλ σοη ]ο. ας ραξιὶ .Ὧ1- 

Γαι Ἷ τὶσ νἱττο οἰτγοηος οὈΠαΙΡι15, ΟΠ Πλῖ- 

ἐδὼ ἦν νοκνν πρὴ οχρραϊποπεπι ἰη Ἰλστυ]Ὸ5 ἔχοϊ- 

.. ἐδ να ον τπτ : διξαίχιις σαρεῖς ν Πἰποτί!5 110- 

ἐν ΤΌΠΙ ΟΡΡΙαΙς 5, ΓΟ ΓΠΠΓΩΙ δὰ (δπλ]- 

Ρετγέβέζαιπι Το ΠΟΙ ΟρΡΡίἄΠ|, 

ο΄ δὲ ρα οπηηοβ ἰδοιίτατα ἰ( πλιΠ τς. 

| Τδμϊηϊιπι, Οἱ ΠΟΙ. Π ποθας ἱπἸἴτ 1 αι πἰ πὴ; 

] ντὶρῇ Ἀοπιαηὶ ἀΐσιητ, ἃ [αυΐπ4 1.6- 

| τἰπι ΗΠτα τ νι αταοὶ αυίάλπι ἐθυϊδιο- 

τες Ὁ Ἀπ Πλοἰογαση τερὶς Η]1α, εο- 

ἄξηι νοσαῖα ΠοπλΐπΟ: [ἢ σαΪ 5 ΠγοΥ- 

Βο ρογι ἀτοπιριις ἐχεηξζα ἰδίαις (ο- 

Ρυΐτα πιοπιουίαπι, ορρίάο νοσαδι- 
[ππὶ δἰαητ ἱπιρούτιιι. παπς “Ἐποα 
ΡῬτεεῖδιις ἱπιρετγατατη ἃ ραῖτο, Παυῖσα- 

'), ᾿ τίοηϊς σοηλίτοηι 1 γοίδηΐς ἔμ Π|6 ροτ- 

βιξέυνπα ἰ κι γίιρεπι ,ημοά (ἀρίςης εἴς ἂς ἔα αϊ- 
τω [ [χ ει ιν» ξ ἤτἃ. ἔσιτατ, ἀυτη Τ αὐ πίϊιπι σοι τι, 

Ϊ ᾿οθίατα Τ τοϊδηῖβ σααδπη Ῥγοάϊσία: 
Ν :Ξπποιπιογεαδοδίο [πὰ (ροητε ἰρῃὶ,1- 

Ῥαπιογα ἀρροΠηῆς ἐοτηΐτεπὶ αὐ πηι; 

1δ1 φαυ!ατι δά ο]αῇς, ὃς αἰαγηνοη- 
εἰϊδιίοης Βαπηπιατη ὀχοίτα θεν] ραπὶ 

ΠΑΡ ΘΝ ΝΟ 5. 

δοιοαι αὶ λαιξν,αἱ φυλάξουσιν ἡμῖν ἀδύλοις ΩΣ ὁ-« 

μολογίας. Αἰνείᾳ 5 ἐπαινέ(αντος τὰ λεγόνϑυα,γί-- 

γο}.) στευ, ϑῆχαι τοῖς ἐϑνέσιν ὑφ᾽ ὁρχίων ποία! δὲ" Δζο- 

ξιγῖνας μϑὺ Τρωσὶ δοιωῶαι χώραν ὅσην ἠξίοιω, ἀμφὶ 

Οις πεπαροίκονζᾳ ςαδίοις, πὸυζαηοί πορά ομϑμοις 

Ἔσο τῷ λόφε᾽ Ἰρώας δὲ ̓Α(ζοδαγῖσι ποτ ὧν χερσὶ 

πολέμου συλλαξέοϑαι»»Ὁ ὅπου δὼ ὀηνη καλῶὼν- 

ται, συςφρα ἀφ" κοινὴ δὲ ἀμφοτέροις τὰ κρψτιςα ὑ-- 

“δ δλλήλων ρα ηφν τὸ χφεὶ καὶ γνώμῃ. στε-- 
νἱΠθα5 Ἰαπαγοπτ ΠχατιΠ., τὰ ΠῚ Π12- ΤῸ ύρβυοι δὲ ζαῦτα ὴ ΤΠ, ἡ ὅμηρ ΝΣ 

3 
- 

ζαιωσαγϊες, χϑινῇ φρα 4 7οεσιν Ὄχι (ς πολέφς Ῥο- 

πὐλωνγ᾽ δὶ ὀλίψϑυ 3 πάχεϊ σπλῦτα 'χάρωσαρμϑροι, παρῆ- 

(αν χι ὃ πολισμα Ὁ Ὑρωϊχϑν ἡμμιτέλεςον, χαὶ μιᾶ; 

“ὐδοθυμία πόρτες χεώμϑροι τειχίζουσιν ἈΈΑΝΣ 

κα ὃ τω κἄσματι Αἰνείας τίϑετωι Λακίνιον: ὡς »δὺ 

αἰὐδι Ῥωμαῖοι λέορεσιν , Ἔσο Λαΐζς ϑυγαΐξς ἢ 

“Λαυναν εἰν ᾧῷασι Ουνομκα" ὡς δ), ὀηνοι τινὲς 7 Ἔλ- 

λέώων μυϑογοάφων ἐλεζαν,εἰσὸ ὃ Αγ ἢ Δήλου 

βασιλέως ϑυγαΐξος, Λαύνας νὴ πῆςδὲ ὀνομκοιζομϑζης, 
“- ᾿᾽ ᾿ , ΘΑ τ λ 

ΣΟ ἡς ὉὈιποθανόσης γοσὼ ταξ( τ΄ οἰκίσκον πόλεως περω- 

“πης,Ὁ ῳ» ᾧ ἔκαμε χωρίῳ ταφείσης, μνῆμα “μές ̓ ) 

πίω πόλιν. συμπλάζσοι δ᾽, αἰντίω τοῖς Τρωσὶ λεγε- 

ται, δοῦει ς᾽ ἴσο παΐδος Αἰνεία δεηθέντι, μοι ίρεδοὼ 

ϑίαν ἢ (οφξώ. λέγεται 5 χτὶ Τ πολισμιὸν “΄ Λαπδΐς 

σημκεία, τοῖς Ἵ ρωσὶ γγνέα!, ποιά δε" πυρὸς αὐ κώτος 

ὀύαφθϑέντος ἐκ τῆςναπης, λύχον μϑὺ κομίζονζο, τω 

σόμαϊι ἢ ξηραξ ὕλης, δας νά φχὶ Ὁ πῦρ' ἀετὸν δὲ 
“ὐξοςπετύμϑμον ὀϑαρριπίζαν τῇ κχινήσφ ΤῊ «αηεύ- 
᾿γῶν πίω φλόγα" ζὐτοις δὲ ταγανίία, μηχϑνωμδύξω 

. . . . ΝΗ ᾿ 3 

φοπῖγα οαμάα ἰπ ἤσπιεη ἰητίπεϊα, (- 30 ὀλωπεκα, τἰοὺ οὐρον Δ] οἰζδοχον ἐκ Ὁ ποζα μοῦ φέ-. 

ἵ σποιῃ Δ {ΠΠ|5 ἀσσεηίπι αίροτπης : ὃς 
Ππης φοσεπάοπείδιις, πῆς Οχιη- 
πρηῖο, γα δ᾽ εητίθιι5,τα οι νἹοΙ- 

πον «(δ Π]|ος ἄϊιος, απο νοῖο δ Πς σοπα- 

τα ]γγῖτο. ὦ νἱίο ποαπῃ ἠϊχίῆς, 1}- 
Ιαὔτοπὰ χαϊάθπη, ΠΟ Ποπγαμς, δὲ τη ϊ- 
ταπάδιη ἔπταγαπη ολπ σοϊοπίαπῃ , (εἀ 
{υἱς ἱπογοπιθητίς πα] ἀἰοία πη ὃζ πιο - 
Ἰοίἔλπ| οἰγοι πη! οἱ ηἱς : ΓογοταπΊςῃ νῖ 
ται ἀξ ιποαῖ ἀπιοτίατίος, πα πλαης ἰῃ- 
αἱ άϊα᾽ ργααδίθατο ἔλιοῦο ὨΠΠΛἰΠκ1Π1. 

οουίαν, ἐχιρραπίζην Ὁ χαιόμδυον πύρ᾽ χαὶ Ὅπε μϑὺ 
ζις δα -ὠ)ονᾷς Ὄχιχρωτεῖν" ἴοτε δὲ πίω Ὀποσξέσοη 
βελουϑδύξω" πέλος δὲ γικῆ στα! ζις δύο, χαὶ πίω ἐπέ-. 
ὅοιν οἴχεοϑαιι μηδὲν ἔτι ποιᾷν δχουα ϑύζωυ. ἰδόντα. δὲ 

Τ' Αἰνείαν εἰπεῖν ὡς ἐχιφανὴς αϑὺ ἐς αἱ χαὶ ϑακ(ω- 
φῇ, χρὴ γνώσεως Τὶ πάτον ἡξεσαὴ δ ποικία,, ὅχί- 
φϑονος δὲ τοῖς πελαῖς αὐξουϑύη χαὶ λυπηροὶ, χρῳτή-- 
σάφσὶ διίφς ἢ, δυτια α΄ Ἴδντων, κρείονα, πἰωὼ ἐκ ἢ 
ὃς ου τύχω λαξοῦίᾳ πὸ παρ δυϑοφτπεων οφϑανέιω-.- 

τἄϊπήρῃς διταγα ντδς ἑουταηις ρίας. 40. ϑησουδώου φϑόνε:. ζεῦτα μϑδὼ δὴ οὕτω ΠΥ ΚΕ 
(ἀρίωπι τη αροί ἀ{Π1Ὸ ἐἰςοἰτιτ:οχταητ- 
4116 τοὶ πιο πα ΠΊοητα ἴῃ ἕοτο [δα ]ηϊ- 

Νρῃηἤαπι, αὐτο πΠογαπὶαηϊ γα πὶ οἶς 
βρίος, ἰομο! ἤΠπλο ἰδὲ τοπηροτο αου- 
τὰτα. Αδίοίατο Τ οϊαποῖππιορ- 
Ρἰ(ο, δηϊπιοϑ ντπιιο συαρίάο ἰηςοις 
{τ΄ ἀοτηεγςοηαϊ (οοῖος πγατιῖς ΟΠ οἰ: 
ἃχ Ἰπϊτίι πη Παἴιις τοὶ ἔλέξιιπη οἰ ἃ γοσὶ- 

Ῥθιυι5,4υ] ροῖ σοηπιθία α΄ ααδιογαι αἰ- 

͵ ἴα 
αἱ 

γυμφΐζῳ λεγε) “πνέοαϑαι τυ συμξησονϑώων τῇ ΕΗ 

Δ᾽ χα; ἐςὴν αὐτῶν μγημκεῖα ον τῇ Λαρινιωτῶν αγ5-- 
΄" “ », ἐξ ᾿ 3 δι. χάλχεα, εἰδώλοι τ ζώων, οἷ» πολλοῦ πϑϑυ 

͵ὕ ͵ ἣ -ν 
9915 φιυτηρφυμϑνα. ἴδ δὲ κα εσκά.,α ἐϑη τοῖς 

1 ρωσὶν ἡ πόλις, ἐχιϑυμία πϑύᾶς ἜΣ 5 παρ δρλλή- 

λῶν ιπολαῦστι διφησίμου. χαὶ οἱ βασιλᾷ; αὐχῶν 

ἜΑ ΜΚ π΄ 
πηλυδὸς 



ΑΝ Έ Τ ΟΣΝ ΕΘΥΜ ἘΠῚ ῬΟΤΟΙ. 49 
͵ τσ), τ ἜΝ ὟΝ ἠδ. 4. ϑι. ΠἸΞΝ μι : Ι 

πήλυδος ρους τ' αἰξίωσιν᾽ ὅλ σεευθηχαγοῖς γάμου,  φηϊτατξ οχτογογῖί ατα; οἰαΐαπι, Γιατο «βϑηά, 
τος Δί ἃ ἡ ἃ ΕΣ Ξπεα νχοτᾷ ἀδητϊς Γι αυίπαπὶ Ε]ἰαπλ, Φ 

Ξ ἀΑ  Π τ Ὁ ΔΝ ἢ Ἰ)είῃ ἐχϑρὶ ἴ τὶ . ΔηΪ- 
κα ἐπείζῳ, κ᾿ οἱ ὀῆνοι ΖΞ αὐτίω ποῖς βασιλάζοιν ἔχεϑυ-- ΡΟΝ ΘΡΕΔΕΌΤΕΙΣ ΠΠΘΌΣΘΆΙ 

ον ΡῈ ᾿ ἈΝ: β ΤηΟ πο ποτὲ σεγδτίθιις, στο αἀπιο- 
ἔθαυδα μ᾽ ΕΒ. ἰδ ς πόρυ 2:39» σύμηιθες ἀμπηγτῶροτς οο]]ατὶς ἰῃ νη πιοτίβι5, 

Ε ἣν “ὠς λ . - “. - 

38 χανϑροι ἐ9η ἡ νόμιοὺς χαὶ δεὼν ἱεροὶ ,κηδείας σζοσα-- Ιορίθις, δὲ ἀφοτῖ σογεπιοη 5, οδπλιι- 
“ψαήε Εϑλλήλοις ὶ χϑινωγίας πόλεως, θμοῖκε δᾳ έν. ὨϊραῖοΡοΥ σσΠῈ δῖα σΈΠ ΕΓ ἃς ἰπτῸ οἷ- 

' ὑφ τος ἀρ πε ΘῈ ἘῸΝ, ΠῈΣ Ἴκτ 
πες πὲ οἱ σύμπόιΐες, χοὴ ὀνοικοισία πσϑο()9 Ρ ἀἰοες υἱτατία, Ομλίχτα ΕΧ νττᾳ; ταίρι Β] θα; 

δ ρροϊ]ατίοπο τόσο Αογιο πη ἀ6-  λ ν γι» " Τὰ ͵ [οἹ 
αὐτοὺς στο τῷ βασιλέως ΤῊΝ Α(ξοριγίνων, Λαΐάνοις, (Ὀτπηρτα, Γι ἀτίηοϑ (8 νοσαγιιητ ρα 56 
« ͵7 ε λ σις ΙΑ « ᾽ ΐ 

ὅτω βεξζαιως ἔμειναν 6 1 τοῖς συϊκειυϑμοις, ὥςτε αὐ- ,άεοιξειτογιης ἢγπχίτοῦ, νὲ πα ]]ο νπ- 

Οις σεςεὶς ἔτι γγφόγος τὶ δλλήλων διέξησε. τὰ »ϑὰ τὸ ηυᾶτεπηροῖα Δ ἱπυοξ ἀἸγοιηρτὶ ἔιο- 

δὴ σεουδϑοντα ἔϑνη χαὶ χοινωσοίυϑνυα,, ον έρῶ: εἴτ  λιῳ μα (πητ σοῆτοβ χαίρεις ἴῃ 

νὼ Ἰ Υ2Σ ἐ Ν νηᾷ Γαι σοπαοπίθητίθ. Ἀοπηδθιιπα 
ζὼν [οὶ ζω - . - - ἕ 

ἘΝ ὉΠ ΘΠ ΟΊ το τ Δ εγο γερο Οχο σεν οὐκίρυ 1  σεπας Ἐσοτοιίο: δαῖτ ὙΠ ΘΕ ΠΣ ΠΟ ἀμ ας 
͵ “" 7» Ε “» λ “»Ἡ “π᾿ εἶὰ ΠΥ τ ΕΞ 

πολιν, ζαυτα ὄθιν. ᾿Α(οραγίνες νϑῳ οι ἘΞ .3- τεηδι, σοπαϊτᾶ : ρείππα πη ἃ δουρί 68, τοτος, 
ΔΕ5 7 ᾽ δ᾿ ͵ - 2, Ξ ζ ᾿ : ἕ 5 

λοις ὠξαγέςν(αν εἰκ ἴουτων Τ᾽ χώξλων, Ἕλλζωες οὐες σἀῖοχ ἰϑ5]οοἷς εἰεσογιτ δίουϊοβ, ᾿ρίῖ 
Ν »" Ε " δ᾿ δ ΓΝ Ϊ Ϊ Ἴ ΐᾳ [6] ΟΑ 
Ὁ τὐρχαῖον εκ Πελοποννήσω, ' σεοὺ Οἰνωζῳ μετε- (ταὶ σοηοεῖϑ, οὐαπαϊ ἃ Ροοροπης 

ΛΝ : ᾿ ΕΣ ἢἰς ςὰ ΟΕ ποιοῦ Διοδάϊα ῃ Πᾶς (8 - 

νείκα δύων τ οἴκησιν κα καλου ϑύης γε Ἄρκα- ἄες ρίξετις, νερὸ οτοάο. ἐςίηάς Ρ6- 
δὶ Γς ἘΣ ΤΑν ζ " »᾽ θ᾽ ε ζᾳ Υ͂ ῆς ᾽ τῷ ,ὔ Π ξ ἢ β 

ΧΠΡ 46), στε ἘΉ »ΕΖΕΙσ οἱ γιέ αν ἘΦ ΘΝΟ ΟΣ Ἰαίρι, χυὶ ἀςπσγαγιητοχ ΗΠ  πιοηία, 
λ ε ,ὔ »ν ἡ Ὁ πη ἐγ ς 

τε μϑὺ Αἡμιονίας, νεοῦ δὲ Θεήδλίας καλουρϑρης,11ε- ἀπά πιης αἰοίδιτ 1 ἩςΠ4]18.τοττ, αὶ 
λασορί" πείτοι δὲ οἱ σεεὺ Ἑὐαΐδρῳ προ υλυνϑέντες ἐχ ορρΡί4ο Ραϊδηείο ἰπ [τα] οὔ Επαπ- 
πε Ἴ τ ἄτο νεποῖς. ρος μος Ρεϊοροπποῆὶς 

ΤΣ λιν. εἰ Τριπόλεως" δου 20 ΟΕΘΡΟ 0 
Ἐς ᾿γοίχιίου; ἀμανῈ᾽ πθλίετοῦ Ὁ ΚΕ 1 ἐοτΣς τ τεντιτς ες πιςαν ΠΠΠἸταητίθιι5, ΕΡεὶ δίῳ ῬΠο- 

« ͵ 7] 3 γι, 

σοὺ Ἡ φοικλ φραΐ ἀσουδύων Γ' ελοποννησίων Ἐπειοὶ ποαῖα :α δ. ὃς Τ τοίδῃὶ σεποιις Ποη- 
Ν " “ιν ἐδ Ὑ “ ἐπὴν: ΡΣ 

τεὺ Φενεαται οἷς κἡ 1 ρωϊκϑν ἀ ἐμέμικζο'πελάσταῖοι ΠΪΠΠ] ρεγπγίχτί δγατιροίξγοπιο ἤξϑηθας 

3 οἱ δ! φίφϑεντες σεεὼ Αἰνεία. Τρῶες ἀξ Ἰλίῳ πεχαὶ ἰΟοϊὶ οἰαρί! οΧ ΠΟ, Πατάλποφ »δζςο- 
Δα» ΠΟ λέων Τρωὶ πο π τῳ ἐν ον τοτῖς Ττοίδηΐς ορρίαΙ5, Ουοά αὐτῷ 

ΕΣ Ὁ τ Δ ἌΣ ἬΝ Ὲ ετἰᾷ Ττοίδηὶ οὔ ρείπιὶς (τξοληΐοα Ὠα- 

Ὁ Τρώων εῦνος Ἐλλδωυ τας ας υχὶ ὅλ θα ἄχος, τίο Πιετγίπε, ρέβέϊα οἰϊπια Ρεϊοροηπε- 
Πελοποννή(θυ ποτὲ ὡρμηνϑρον , εἴρηται μδρ ἡ ὀνγοις (0, ἀϊδῦ οἰξυίάςπι ἰᾶ ρείάοηι ὅζαθ 
ΠῚ παάλαι!»λεηϑήσε) δὲ χαὶ πσοϑς ἐμοῦ δὶ ὀλίγων. ἐ- αἸϊῖς, ἀϊσοταγταπη ἃ πιο πος; Βτοαί- 

χ4 ΠῸς λόγος ὐϑὶ ΠΣ ἔϑεν ἸΑΣΛΤΙΣ “νι βασιλόίς Ῥιι5. Ναγγατασ αὔτ ἄς] 5 Πποοπηοάο. 

μα τὰ ἐξ. ΚΟΛΑ Ο ΔΝ ἀριλυῦα ΤΑΡΝΟΜΟΝ Ῥτίπνας ἴῃ οὰ αὐα Πῖις νοράταγ Ατολ- 

ΥΣΑῊΡ τ ρτάνι δ ἤπ τ τ τ κοι ϑάρην ἀϊατεσηαιυίς Δι]ας, μα ἱκᾶς οἴτοα πιῦξ 
εκὉ λέχϑιϑιον Καυκάσιον ορος. πότῳ 2υγοατερές 30 τε (λιςαίιπι Πιὶς ΒΙα πεῖς (ἔρτεπη, 

ἡ(ν ἑπῆὰ,αἱ γε ον ἐροινῷ καΊηςεοίοϑαι λέχθυϑυαι, πποτοίατα ἰητοῦ πάετγα, Ρ]οἰδάπλοο- 

Πλφάδες ἐχέκλησιν᾽ ὧν μίαν »ϑὺ Ἠλέκξαν Ζάς βῃοχηίπο. νπᾶ ΟΧ [εἰς ΕἸοεϊτᾶ ἀυχίεα- 
᾿Π ᾿ ἡ ΣΠΠΕΡΟΣ ΤΕ ΠΕ ΣΧ ΟΡ Ρίτοῦ: ΕΧ {8 ἱπποςρις Πίτος [αίππὶ ὃς 

“οὐ εϑωρρημμ ων εὐροίς τάφο τί Τλαγάδπα. [ἰπις, ὐδίπτ σα ]οῦς; ΓλατάΔ- 

νον. Ἴα(ος μϑὺ δἶχυ ηΐγεος αϑυφ Δαρόδιος δὲ ἄγεται πας,νχογῷ Παδυΐς ΟΠ εν ςΡαἰδητὶς ἢ- 

γουυακο. Χρύσην Ππϑλαντος ϑυγατέρφι. δξ ἧς αὐτῷ Ιϊἴλτη,δζ εχ θὰ ΒΠ1ο5 [ἄχιπη ἃ: Ὠἰπιαῇ- 

γίνον!) παῖδες, Ἰδαῖος ὦ ́ Δείμας, ́  οἵ πέως ἔᾶνων ἴοπὶ ἡβι μα ἀντ ΜΙΩΘ ἐπε βε τεν ν 
Ξ , ; Ν , ππ0} Ατοδάϊα αἰ σά τι το Π ΘΓ Πζ, 

ΤΑΣ ἢ αἰ ϑαλαξόνες τἰκῦ Ἄτλαιζος ἀϑμάκεαν, ΣΕ οἴ! ἰησδης ΕΣ αοοιϊάϊῆςε 

ἐξασίλάυον.ἐπείζῳ καϊζακλυσμοῦ γνουδύς μεγα.- Ρεῖ Ατοδαϊαπη, οσπι ΟΡ Παρηδητος 'π 

λου αἰϑὶ τοὺ ᾿Αρκαδίαν, τὰ »μὃὺ πεδία ὀξελιμνωϑη, Ρἰδηπῖέ Δηπα5, στ ἀἴπ σοἢ ΠΟ Ροια- 

ὼ πολλοῦ γεόγα γεωργείαϑει ἀδυρύαΐζα, ζῶ. οἱ 5. 4,.,-- 49 εἰν στῶν δά ἜΠΗ (ς «δηζας 

. Ὁ) ΡΝ ΠΝ 5! τε ςοσάϊ,ρατοο νἱέξ {ποπταθαηε νὶ- 

ΠΕ ' ἀῶ γὴ πε: ὍΝ λγλοῦ τος πρειζομῦμοι ταῦ: Ἐν ρει, δὃζΖ δῃϊπγαιοττεη- 

ζ (Πα6 ἘΞ Ὁ ΦΌΡΟΙ. ὩΣ ὅτλθ ἰχθμὸς βοσκᾷν τεβ ΓΟ Ζαπηλ ρα ΠΟ {πἢοξξιγα τα 
πϑϑζῳ ἔς αι ἡ αὐἰξιῶσοι γῆ, νέμονται σφας αὐτοῖς δὲ-- ΔΑἸοπάϊς οπηηίδιι5» τοῖα ΠῚ ρΟρΌΪΠ. ἰπ 

χ᾽ ἡ αὐτῶν οἱ μϑὺ εἰν ̓ Δρκαϑί αἰ πσουϑύοισι .βα- Ρατίος ἀμια5 ἀϊαϊάμης. αἰτοσα ἴῃ ἀτα 

σιλέα Δείμανζᾳ φησείυϑμοι Δωρδλύε: οἱ δὲλο. οαϊαπηαηίε, [λαγάδηὶ ἢΠο Πἰπιδη- 

ἥξε ὦ ἜΧΕΙ ͵ ͵ τἰ τεσπο ογεάϊτο: γα! ]Ὲ} πιάσῃ οἱαδ 
ποῖ ἀπϑρίςανται Γ᾿ ελοπποννη σὸ τύλω μεέγαλωῳ. ποιου-- ὃ ε ὃ 

ἧς ΡΜ τς τὸ ἐσθ, ἬΠΕῸΣ ἀσπηστατπητο Ρεϊοροπποίο. δὶ ρτὰ- ἮΝ 
' αϑροι δὲ τ' πλοιωῦ χήρᾳ τί Εὐρώπην,οἰς Ὁ Μελα- τοῦ Ευτοραπὶ ηδυίρδῃτο5, ὃς ἴῃ Μεἰία- 4 " 

Ε 



ζο 

πεπὶ Πηὔ ἀοἰατί, ἀρρα ]πτ αὐ ἰπΌ]ἀπὰ 

πιυληάδπι Ἵ Ἡγαοία' »ἄε σα ποη ΡοΙ- 

(ὑπ αἰάτπιατε ἀείσιταμο ἀπ ρε πο- 
τις παδίτατα {πετίτοὶ ϑαπλου γαοίδπλ 

ποτηξέεοεγιητ,οχ νῖτο ὅζ Ιοςο οῦρο- 
{Πταπ1.1ρία οηὶ πν,δα Τ Πγαοϊ ρεττίπει: 

οδάϊτοτ αι οἰπ5, τ απο Μοτγοιι- 

αἱ! ΠΠτπς ὃς ΠγπηρῃαΣ (]]οηϊοα:, ΚΠε- 

πος ποπιίηο. ἴδ᾽ ποη ἀϊπ σοπηπιογατῖ, 

πυοάπιοίοίτά νίταπη ἀροτοτ,ριρηδη- 

τὸς πιὰ} οὐππὶ {οι ]15 τοῦτα ὃζ παγὶς 

αἰροτὶ ἀμ αἸτατίδιι5, ῥδιοΙ5 αἸΙ]αοῖ 

ἀπ ᾿π(υ]4 το εῖ5., ἄσπιιο πιαὶδὺ ραΓ5 

πιίσταγαητ ίη ΑΠᾷ, ἀφάμπςςητο ςοἷο- 

πἰαπυὶρίο αγάδηο. πᾷ ἰδίας 'ῃ ἰπίωϊα 

ξυἸπηϊης ἰἔτας ροΓτιηο ( ογοτίς ςῦ- 

φυδίταπη ἀρροι οι. Εχίοοπίοης φυτῷ 

ἴὴ Ηε!είροπτο μέϊᾳ, εᾶ Βαδιταπογῦς 

τοιτᾷ ]πα πιο ΡΠ γρία ἀϊοίτασ: Ιἤατις 

Τλαγάδηϊ ΕἾπ|5. συ Π ραῦτς ΟΧΟΓΟΙΪΈΙ8, 

πιοπῖος 4υΐ πΠαπο [44Ἱ αἴοο νοοᾶτιτ: 
νοὶ ςοηάϊτο Μακε ἀθθπη το πιρίο, Πηγ- 

Ἔεία δε (βοτὰ η{ἰταϊτ ας δα μας νίς 

'ιοτοπιροτα ἀϊιγαπῖ ρου τοτ ΠῚ ΡΠγγ- 
δἰλτη ρίς αὐτοπι Γλαγ ΔΠῈ5 ἰΠ δὰ σις 
ΠυΠΟΊ Γοδϑ εἰξ (Ὁἱ ΠοπΠΊΠἰς ΟρΡ  ἀιιπὶ 
«δαϊάϊτ, ΔΟΟσΟρτὶβ ἀρτὶδ αὐορΘ Ἴδιοο, 

ἃ 40 Ἴ δποεῖς ταης ἀἰσοθατι οατο- 
φίο. Ηϊιης δὲ || πλυ]εῖ, δ Ῥῃαποάο- 
Ῥηας σαὶ ἰοτίρῆς ἀθ Αἰτὶοὶς δηταυίτα- 
τρις, αἰαπτοχ Ατεῖσα (δος τγαηϑτα 
(εἴη Απαπη, ουππὶ εἴτεε ρείηςορϑ ραρὶ 
“Ἐχοποπηί ; πγυϊτίςα; ἀΓσΠγεΠτῖς α- 
ἄξηι [το διπιοηὶ αἀεγιητ: ὃζ σιοά 
“ΟὈτΠαΙΠεττογγαπῚ πιάση ὃζ θΟΠΑΠῚ, 
τπϑς πλαϊτος μαθεηιξπαϊροπας, δε π- 
τοῦ νι 1ΠῸ λατάδμιπι σαπη γα οογῇ 
σορίΐ5. ται ντ (Οοἰἷς ντογοῖαῦ σοητγα 
Ἠοίϊζες θαυραγοϑ, τὰ ΠΕ ΕΓΓΑ οαγοταῖ 
ουἰτοτγίθας. Νίιιης νι ετίαπι ἐς .Ἐ- 
τες πιαϊοτίδιις αἰ σαπλι5, ΙΟοια5 ροίιι- 
Ἰαυῖα χιοα ρακοὶς ἱπἀ σα ίτατ. ΠλατᾺ 
τὰς ροίὲ (Πεγίδς Ῥᾳ!δῃτὶς Η]145, θα: 
Ρτίπιος εἰ Η]Ιος ρεροεῖς, οδίταιπι, Βα- 
τοῦ ἀυχίτ ΤΘαοΥ ΠΙ18.οχ ΠΙ5 Α]Ππ|5 ργο- 

δ ρπατὰς εἰς Ετὐο μι Ποηΐμς., αὶ ἔσσταγ 
ἔμπης οπηηϊῃ πουαίπαπι Γογιη δε η- 
πλις, αὐ δὲ ἴῃ ραττί5 ἃζ ἰὴ τηδτογηὶ 
δαὶ ἀϊοίοποο πογοαϊταγίοασο πσςοῆς 
τἰτὶς Δ ΠΠτος ϑοδιηδάτι ΠΠ14 1 γοῦπι 
σεηυῖτ; ἃ 4110 σθητὶ ΠΟΙΊΘη ἱπηροί- 
τα π. ἵ τοῖς, ὃς Αο ἄς Εππηςαϊς ΕἸ ς, 
δαῖτ Αἤλγασιιδ: Πυῖπς ροῦτο ὅς (γτο- 
ἀοτα 1 δοπηςάοητίς ΗΠ ας αργς; (ἃ- 
ΡΥ 5 διϊΝαϊἀϊς πυπῆρῃς, ποθ ες, Απ- 

οἰτία ὅς Ν ἐποιῖς, πο δ5. ἴτας 1 τοία- 
ΔὰΠὶ οτία πη σοπι5 οὐχ τππ} ἃ ατα- 
ρο (μεῖς ἀοοϊαγαυίπγι5. (Οετογυτη ἐς 

ΠΙΟΝΥ Υ ΗΑΙΤΘΟΛ ΝΑ Ὁ ς, 

γα κα λούμϑρον ἀφιχγοιεῶται χϑλπον, αὶ τυϊηδοισιν 

οὖν νήσω ἀμ! τῆς Θράκης ὁριἰσοίνϑμοι, ζω οὐκ ἔχω 

εἰπεῖν εἴτε ζῶ οἰκου μϑών χαὶ ασδότερον,, εἴτε ἐρή-- 

4. ἢ τίθενται ζύνο κα. σεούϑετον ἔκ τε ὀυσδιρὸς χαὶ τ- 

που, Σαμο,ϑράκζωυ. Φ ϑὺ Ὑῥχώειον, τὴς Θρα- 

κηφ᾽ ὁ δὲ οἰκιςὴς, Σ ακ(ϑν» τς Ἕρμωοδ χοὺ νύμφες 

Κυλλδωίδος Ῥζώύης ὀνοκαζουϑίης. οἰκᾷ δὲ γ, φύγον 

πολεὼ φζατείμαίες, ὡς ούκ ἀὐμῦδης ἀῶ βίος αὐν- 

Οἷς, γῆ τελυπσξᾷ καϊϑοιλοηη ἀγρία μοιχοίϑροις, 
ὀλίρρις ἀναὶ ον τῇ γήσω ̓λάπομϑροι, ἀπϑυίςαν γπά- 

λὲν οἱ πλείους εἰς τίω ̓ Ασίαν, ἔχοντες ἡγεμόνα τῆς α.- 
͵ 2 9 “ “ 

ποικιας Δ αρόδιυον" Ἰαίος γῥον τῇ γήσω χκερώρνῳ ““ 
ν τ ͵ 3. χὴ ΦΡ ; 

΄σληγεῖς πελάυτᾶ, Δημίρος ἀὐγωὼ ὀριγγα νϑυός οἱ “ς 

ἔχφν" ποιησαϑμοί πε πἰοὺ ἰπίξασιν εν ῷ καλουμέ- 

γῳ γε Ἑλληςποντῳ »αἷθὶ πἰιὸ ὕςερον κλυϑείσοιν οἶ- 

χιζονται Φρυγίαν" Ἴδαῖος μϑὺ ὁ Δαρόδδύου μέρος 

τῆς ςραΐζιας ἔχων, οὖν τοῖς ὀρέσιν ᾧ γεοῦ Ἰδεῖῆα αὐα' ἐ- 
χείγε λέγοτω " ἔνθον μηπεὶ ϑεαΐν ερϑν ἱδρυσείυϑρος, 

ὀργία χαὶ πελεζᾷς κατεςησαΐο, ἃ χαὶ εἰς τόδε γρό- 

γ Δα κϑύοισιν οὐ παση Φρυγία" Δουρόϑιος σί,ον 

τὴ καλουμϑρη γεῦ Τρωαδὶ πόλιν ὁμιθνυμον αὐτῷ 

καίσσκάασος, δόντος αὐτῷ τὰ γωεία Τάκρα βα- 

σιλέως, ἀφ᾽ Ἢ Ἰάυχρὶς τὴν χωρίων ἡ γἢ ἐλέγεζ. 29 

πϑτον δὲ ὀηλοι τε πολλοὶ, χαὶ ᾧ αγόδυμωος ὁ τἰω Ατ-- 

ἀκξὼ γεάνψας ἰρχαμολογίαν, ἐκ τῆς ̓ΑΠικῆς με-- 

Οικῆσαι φασιν εἰς τίω ᾿Ασίαν, δήμου ́  Ἐξποτωέως 

Ῥιχοτα" χαὺ πολλὰ παρέχονται τῷ λόσου τεκμή- 

δια. κε ατήσεινζο, δ γώρας σωχνὴς τε χαὶ ἀγαϑῆς, ὁ 

8 πολὺ Ὁ ἔχιχώδιον μος ἐχούσης, αἰσχκένως τ' Δαρ- 

30 ὅϑιυον ἰδεῖν, χαὶ Ὁ σεεὼ αὐτο προ δα" υόνϑυον Ἕλλη- 

γιχϑν, ΠΤ υ πε τσϑὸς ζις βαρξαροις πολέμιον συμ.-- - 

μια χίας ἕνεκα, ὦ ἵνα ἡ γὴ μὴ ἢ ἔρημος. ἀπωτεῖ ὃ 

ὁ λθγος ἢ Αἰνείαν δξ ὧν ἔφυ διηγήσει. βεαχεία, 

δὲ χα) τῦτο δηλωσά σημανεῖ. Δ αρδϑινος ἴτ Χρύ. 

σην πίω ΠΠλαντος ϑυγατέροι, δξ ἧς οἱ προῶτοι πιαῖ- 
δὲς ἐλυονό αὐτώ, τελάυτήστοι σειυέπεσε, Βαίτειαν 

γαμεῖ, πἰωὼ Τάκρε θατέρῳ" χαὶ τ παῖς αὖ- 

τω Ἔδιηϑονιος, ὃς ὡπόώτων δύ,ϑοϑπων ἀὐϑδαιμο- 

νέςαζος λέγεται "γυέαϑα;, τῆς τε παΐξῳας ἡ Σ αἰ συδ 
40 τω μΐδοπατοει “ϑυονδύης κλιλρφνομιήσεις Ὄὔρχῆς. 

᾽ ͵΄ ἢ Ξ - 
Ἐφ ϑονίου δὲ χαὶ Κόιιθϑης τῆς Σκαμαύδρου ὦ 

λ ΒΑ  ΦοικΩΝ Χ,.5 Ε Ε ἤ 

Ἰρώς, αφ᾿ οὗ πίω ἐπωνυμίαν Ὁ ἔϑνος ἔχ : Τρωὸς 

5 ἡ “Ἀκαλίδος ὃ Εὐμήδεοες, ̓ Αοσαραχος ζῶ᾿ πύτου ' 

δ, Κλυΐξϑωρας Φ Λαομέδοντος, Καπυς" Καποος 

δὲ χαὶ νύμφης Ναζδὸς εἰρηγυϑύης, ΑἸχίσης' ΑἸχίσον 5 

ἡ Αιφροδίτης, Αἰνείας. ὡς μδὺ δὴ χαὶ Ὁ Ἰρωϊχϑν 

ὅλυος Ἑλληνικὸν ϑῆοχῆλαν ἢν,δεδηλωΐα! μοι. δὲ 5 ἢ: 
2ξόνων τ ἩΝ μ  μμνννννννννννννννυνυυννννννννν......΄.΄΄-ΦΠρΡῦΡ ὅὀὋ ͵ τὋΠοῃ| Πρ 



ΑΝ ΤΊ ΟἹ ἈἿΟΥΜ. 

“ιρόνων οὐ οἷς ἀκήϑη Ὁ Λακΐνιον, ὀλνοι μϑὺ ὀήνως 
» 

ΣΕ ΤῊ, 

᾽ “ Ὲ ( . 

λέφρεσιν" ἐμοὶ υϑύτοι δοχοῦσιν οἱ δοϊυτέρῳ μα τεζο- 

᾿δὸν τί ἐν Τ ρίας ἔτᾳ φέρονϊες αὐτίω, εἰκότα μαλ- 

λονλέγφν. Ἴλιον »ϑὺ Ὗ ἥλω πελάυτῶνῶς δὴ α΄ 

“φέροις, ἑπ]αχαίδεκα πσϑότερον ἡμέραις “Ὁ ϑεραγῆς 

πῆς, οἴδδη φϑίνοντος μζωυς Θαργηλιῶνος,ως Α-- 

“ϑζευαῖοι ζοεις χόόνους ἀρρισι. τὐϑ “ῆαὶ Ὁ, ἠξ'᾿ αἱ τ Ονι- 

«υτὸν ἐκεῖνον απ φῦσαι! μ ἰὼ (τὴν εἰκοσι ἢ-- 

ἡμέρα «ον δὴ ἐπα κὺ ποιάχονζο, Ἔ Ἔἰσπὸ “ὃ αλώσεως 

Δἰολνοιϑῥαις,τα τε Ὁ πόλιν οἴοικαι διοικήσοι-- 

οϑειι ζις ̓ Αγα)οῦς, ἃ ἜΣ τρεσξείας ᾿ Ἐχιδεξααχ Ως 

ρα τ ἀφεςηχότων, ᾿ τὰ ὀρχία "ποιήσοιοϑτι! τσδϑς 

ἀὐιφ Ὁ οἱ ἑξῆς ἔτφ, σούτῳ δὲ μ(δ τίω ὀδωσιν πε- 
εχ μεζοππωσινξωὼ ἰσημεαίαν ῥαΐες οἱ Ἰρώες ἐν 

“ γὴς, αϑραιοιοῦται “ Ἑλληήςπονῶον" χὰ καζαϑενϊες εἰς 

τί Θράκξω, τῳ δ. (ζοισι τίω χήμεφινξωὼ ὡς. 

ρων» δεχονϑιοί τε ζοις ἔτι σεενιονζᾷς εκ, φυγῆς, Καὶ 

“οἷδασκά αζόνϑμοι τὰ εἰς τὸν ἰπόσηκοιωυ. ςεὖκ δὲ τῆς 

Θράκης δὐαςα ες ἔαρος τὐρηριϑύν Ρ πελοῦσι τ’ με- 

(αᾳζὺ πλοιῶ, ἀρ 

ἀὐδζις ὃ ἔτος τῶτο τελά.}.χαὶ 

τερον χφνιδνα, ς πόλάς σεωνοικίζοίϊες τοῖς Ἐλύ- 

μοὶις ὧν Σικελία. πλωΐμον δὲ “μνουϑύων ραΐϊες 

σὺ τῆς νήσου, τϑρῶσι Ω Τυρρῥξοιχϑν πελδύγος, χαὶ 

πελάυτών!ες εἰς Λωρεντὸν ἀφικγοϊεῦταὶ, τὸν Ἄ(οδ.- 

γίνων αἰγιοιλον ομείφύσης θερείας. λαίξόντες δὲ δ᾽ χω- 

δίον, οἰκίζρεσιν ον αὐτῶ Λακήιον, τὸν ϑυϊτερον Ἔσο 

Ῥ ὀλωσεως οκπληρωσαϊες «ὑγιαυτόν. ἡ εὐϑ χϑὺ 
"Οὐτων ὡς ἔχω δόξης, δεδήλῳται μοι. Αἰνείας 5 ΩΣ 

Ἴασκάυάσας ἱεροῖς πεὸ 1οῖς ὀηνοις χόσμκοις Ὄἰπογ θῶ γ- 

'τως πίω πόλιν, ὧν τὰ πλέςα ἔτι εἰς ἐμὲ ἑῶ, τῶ μδὼ 

ἑξῆς ογιαυτω, τρίτῳ δὲ "στὸ τὴς ἐξόδου, Τρώων Ἐ- 

Ὠασίλάυσε μέν ὦ δὲ τεζάρτῳ πελάυτήσονζος Λα- 

ἥἴγῳ, χοὴ πίω ἐκείνε βασιλείαν τἰραλαμξαϊά, τῆς τε 

κηδείας οἰκειότηίι τὴς «πσϑὺς αὐτὸν οὈχικλήρφου πῆς 

Λαύνας δμονϑμης μ᾽ Ὁ Λαΐίνε ϑαιναζονρὸ ὅ πσϑϑὲς 

ἐς υγείτονας πολέμου τὴς φρατηγίας ἔγεκα. ἀπέεςη- 

(ν ὟῬ «ἴϑις ἰπὸ τῷ Λαΐίνε Ῥότολοι, λαίόντες ἡ- 

γεμόνα Τὴμ ἀὐδμόλων νὰ τῆς Λαΐωνε γωνω χοὸς Α- 

μάτης ὀυθψιὸν : ὀγοίία Τυρνον. ὁ δὲ δμὴρ ὧτ Ὀχὶ ζ 

͵ὕ Ἁ ! 

τϑίζοισι τ’ δοί-- 

409 γάμῳ “ΣῈ κηδεςὴν μεμιφόνϑμος τι παρ θὼν Φσυΐ. 

“διὲς ὀϑνείους ἐκηδοῦσε, τῆς τε ᾿Δκάτης παροξιωνέ- 

σης, χαὶ ὀήνων φιγωῖν συλλαμίξαγόντων, ἄγων πἰὼ δυ;- 

γα μιν ἣς αὐτὸς ἤργε ̓ασροςτίδεται τοῖς Ῥοτόλοις.πο-- 

λέμου δὲ ον τἂν ἐρρομάχ πὕτων νονϑύε, ὰ μά- 

χης ἰδιυεϑις, Λατῖνος μϑὺ αἰποϑνήσκᾳ χαὶ Τυρνὸς, 

ἡ Τῦν ὀήγων φυχνοί' κραἴοῦσι σὺ διιθς οἱ σεοὺ Αἰνεία. 

3 λ κα ͵ 

Σικελίας" ἐκά δὲ ὀρμίσα νϑμοις ΣΟ 

20 

τι 
τόροτο χιο 1, η1 οἵδ οάϊιιΠ1, ἂπ- 
ἔζοτοϑ ναγίᾶτ. Πλ]Πϊ ρσορίοτες νοτο νἱ- 
ἀεπταγ,]υ (δου πάο ἀπηο ροΙἘ ἀϊσε- 
{ππὸ ΑἿἹτοία ἰὰ ἔαξξα δαγαπηᾶς. ΠΠΠιη] 
ΘΠΪπῚ σάρτιπῃ εἰς νογρότο ἰαπὴ αἴξατο, 
Χντι ἀἸεθ.αητς (ΟἹ ΠΙτ, οἔξδια ἀςίι- 
ΠρητΙ5 1 Πατρο] ἢ ἰ5 αἷς, Ἰχτα (αρριι- 
τατοῃξ το ροόγιιπὰ Ατεσαπλ. ἡ Ταρεῖ- 
οταητ οΧ οὸ ΔηπΠῸ ρΡοίὲ (ΟἸ ΠΕ  ἀἰος νἱ- 
οἰπτί. [τὰς τεϊριηταίορτ αἰςο. αὶ ςα- 
Ριᾶ νεδειεουκὶ {ππτ,οχ Ἐἰπὴρ ἃ οῆςος 
το 5 ντθὶς οΟροίαΠΠ|ς, δὲ Ιεσατίοπος δο- 
ςορΠΪς αὐ τς ηυἱ ἐχοοἤογδης, ἔσξατιςς; 
οἷ εἰς ἕξοι ς. δα αςπε δατξ ἁππο, αὶ 
αὐ νεθεσάρτα Πατ ρυίπλμ5,οἰγσα 4 1- 
ποέξίαπη αὐζξατηηαίο 1 γοϊαῃΐ ἃ ἔοῦγα 
(οοητος ΗΟΠ]ο ροπτῦ ἐγαι!οίπης: 46- 
Ἰατία; ἴῃ Τ᾽ Ἤτγδοιᾶ, ἐχερέγαης [δὶ Ὠΐς- 
Τγ6Π1, ΟΠ] σότος ρἤπσοσ, δέ ἔπτατς πὰ- 
αἱρατοη (είς ραγᾶτας. εχ Τ Πταοίανε- 
το ρυπηο νοῖο ρτοΐςξξι, ἐπιθῇ ἔμπης. 
(ραῦα "184 φιοά ἱητογ Ὶ Πγαςίᾷ ὃς 81- 
οἰ αι εἰ ἰητεγίεξξατη. [ἢ οἄ ἀρρα, 
τδῃίογιητ δὶ νία; δα εἰτι5 ἀπηὶ οχίτα: 
ν Οἱ οὐ αἰτογα Πίος οχαέξα οἰς, ἀπτῃ 
Εἰγηλὶς ορρί4α σοπάϊπιης ἢ 64 [Ὠ (18, 
ΠΊΟΧ νῖ ππατς νἱίαπι οἰδ παι ρατίοης 
φαπγίττοτο, Οἰ πθῆτοβ ἃ δ᾽ ο]Π14,τγαΠοἱας 
τράγο 1 γιτῃοηϊοῖ :τἄοπηα; 1 Δυτοη- 
τμηχίη ΑΒου σι πα] τοῦτο ρογαςηϊπηζ, 

ς[πατίς πηραϊο:ασοορτος; Πο ἀρτο,οῦ- 
ἀἰἀογαπιίη δὸ ΓΔ] ,Έχρίετο απηῸ 
ΡΟΙΓΈ σαρταμι ΠΠπμίθοιπάο, Ετ ας Πὶς 
αυϊάδτοῦ. οριπίοηξ ποία ἱπα σαῖς 
ἴπιι5. (Οεεοτῖ ΚΕ ποις ροίξαμᾶ τΟρ!1ς 
σοτοιΐς; ΟΓΠαΠΊρητί5 [ἃ ορρί αἴ (τὶς 
ἰπ(ἐγυχίς, σαοτῖ ρίεγας; δὰ ποίξγα τᾶς 
Ροτα ἀπγαπογαησ, ἔστι ητὶ αυϊάς λη- 
πο, Βοσοίξ ροίε ἀΠςοήτπι (α τοττίο, 

Απηΐδ Ττος 
ἰδ οαρτα. 

ὙΓτοϊαποτῖ τἄτιμμα ΓΕΧ ἔτ: ΖΊΑΓΓΟ Δ11- ΚΞ ηρας Γατῖς 
τξἀεξιηέϊο [ςατίπο, εἰ ΠΠ|1π5 τερῃο 
Ροτίτις οἵξ, τιιπὶ «ΗΠ ἰτατίβ ἰπτο, ἤοά 
ΡΟΙΕΙ ατίπὶ ομίτῖι δ (οἸαπὶ Γααλ 
νηϊπογίᾳ ρεταοηίηει ᾿ποτραϊταβ : ταπὶ 
4ιοά 611 φάππεσίιι ΠηϊτίΠ1ο5 ατιχ οἱ [ 
(ει ἀοίρηατι5. ᾿ατα}}. ἢ, ἄδημπο ἃ 1.4- 
τἰπο ἀείθοειδε, ἀπέϊα οὐαί τεζοι- 
σς ἰδ ἜΓΑΓ ὉΠ 5, ΟΟ Οὐ τη ἃ παῖς 

40 [μτίηϊ οὐἰμρ 5:4 αἱ ΡΡτοῦ ᾿αυϊπα  πα- 
Ριΐας ο]οοδητῷ Γι ατιπτ ἱπουίλῃς, σαοά 
ΡΓατουίτῖς σοσῃατίβ Οχτογίι ΠῚ αἰ 15 
(δ σοποτῖ!, πχατα απο ς; 1η[πἰρᾶτο, ὃς 
115 φαϊ οι ἔα Θητριι5, οὐ Πα Π τιιπι 
τλαπι οἱ ργαεγαῖ, δὰ Κπτα]ος τγας- 
ταῦ. Εχ Πἰ5 σαιῆιϊς γθάϊητορτγατο Ὀς 110, 
δὲ σΟΏλ1ΠῸ δου ρίσ!ο. Γι δείπιι5 οοοὶ- 
ἀϊταῖᾳ ΓΌΓΠΕΙ5,οἴ πλατίϑ αἰ 115. ηθὰς 
ταῖπεῃ ὃζ νἱζζογίαην σοπίςοιτι οἵδ, 

Ἑ 1 

ΠΟ {ποςοῖτε 
ἴῃ τοσηο [45 

τι]. 



4.) 

δ τοστιιπι (οσετ - ἰπ χιο τηδιι5 Δη- 
τὶς ἐχαξξις ροίς 1 Δτίηϊ οδίταπι, αιιατ- 

το Β 6! ΠΠ| σογοη 5 ἱπτογίτιπαπ δ Ἀπ- 

τα}1 νηΐ ποτ! ορρίἀατίπτι ἀγῆγα σοπτγα 

οὐπὶ Πππρίεταης, δέ νῆα τοὸχ Τγτ- 
τῆοηοίαπι Μεζεπτκίις., τἰπη 65 {85 

αϊςοϊοσπίς ορρί 415, υοα {πρεἕζαπη Πᾶ- 
Ῥοτες οτείσςητεπι Ππγαρσὶς ἃ0 Πγαρίδ 

Ὀτασογιπ ροτεπιίδῃη. [464 ριρπᾶ- 
τυσι ΕἹἘ δογίτογ πο ἰοῆρο ἃ 1,δυἱ- 

ὩὭΐο; δὲ πγυτὶς νιτίηηπς ἀεἰμἀοτατῖϑ, 

ποχ ἀἰγθηλῖς ργα μπ|. σοῦρυ5 ΞΕ πος 

ουπὶ Πυσίτασι πα! απ οοιηράγο- 
τοῖ, 411} σοη!εθζαδδης οἰιπὶ ἀϊς ΠΗ. 

ἧς δὰ ἄθος, δἰ! εοαταπι ἴῃ ΠθΠΠ6 

ϑρυά αιοά ρυρπαζιπι ογαζ. 1 ἀτηὶ 

Δςο!!πην Πεῖοὶ ἀϊσαιογαης, οὐπὴ Ἰη- 

{οτριίοπε μαο: ῬΑΤ Κι ΕΟ 1»ν- 
ῬΙσΈτΤτ ον. Ννμιῖοι ἂ- 

ΜΝΙ9 νΝῦαΑ8 ΤΕΜΡΕΆΒΑΤ.- 
τϑιιηῖ ταπιοη ηαὶ ἀΐσαηι [4 “Εποαπὶ 
ἀϊοαῆς Αποϊιίᾳ», ἀεπέξο φῆτο μος 
δεῖϊιπιαππο ριοχίπλο. εἰ απτοπὶ τιι- 
ΤΊΌ]5 ΠΟῚ ΠΊάρΠι5, δζ Οἰγσα τ οΙΓ- 
Ὅᾳ ἴῃ οτάϊηοπι αἰρείξα: ἀιθοτας ἴρε- 
ἄχατα ἀΐσῃα. “Ἐπεα εχ Ποπη]ηίδιις 
ὈΧΟΠΊΡῖΟ, (ερτίπιο ἔογπης ἀππὸ ΡΟΙῈ 
ὈΔρτατη ΠΏ πὶ, Ἐὰτγςοι τορηο ἴ.4- 
τίποτιπι ροτίτις εἰξ . πγατατο Πποιγῖ- 

Δίξακίας, Π 6 ἴῃ Θχἤ]ο ἀϊᾶτι5 Δίοδηϊις. Οδίι- 
7. Ἴτιποσυπὶ 
ξοχ. ἀεδαπτυγταπα Τ τοϊδηΐ, σγείοςπείθας 

ἱπάϊες ποηιπὶ σορίϊς; πος 1 ατητρο- 
τογαῦς 1 δυϊηΐο {ππουγγεῦο. δο ρυϊηγᾶ 
τὦ χημᾶς ραςί5 ὃς δηγίοίεἴας φοηαϊ- 
τίοπος μοίζοπι ἱπαϊταρας Αἰσδηίαο: 
αὐα: οὐπὴ ἘΔ ΕΙἀΙΓοηταγ,, σοαξξας οἱ 
Βοῆὶ ρεγπιττεγα αγθίτεία πὶ, τηοᾺῸ 
Ῥαχ βετοι. (εἀ συτὶ Τ σις τοχ τα πὶ 
Αἰία ἰπτοϊεγοπάα ντ ἴδηι (δαΐξξ!ς5 ᾿πι- 
Ῥεγάγεῖ, τατη ντ ΠΠΔΉΓΙΠῚ ΨΙΠΙ [ ατί-- 

Τὰς ὩΡῸΓ ἔξτγεῖ, ποιδῃηῖ5 ἀθροτῖα- 
τοῦς ἴη Ετγυγίαπη; Γαπ ᾿ΠαΊρΠαρη Γᾶ- 
τὶ, νἱπεῖογυτῃ ἐπαόξιμηι Ιου (αοτίιπι 
εἢε ρυ ]οο ἀθογεῖο ἰδποίιης εχ ἀ- 
{τδηιὶ (δητοητία : ἰθ]ις ἱπαὶςοπι οο- 
Βοττατὶ δὰ γὸπιὶ σοτεπάδιῃ ἐογτίεοῦ, 
ἱπιιοσαῖαηπς ΟΡΟ ΠΕΙΠΊΪΠΕΠΠῚ . ΟΓ ΤΏ - 

ραῃζ οδίογιριο πῆς: Πἰεητο. τη σχ- 

τς Δροτοῇ ργορίπαϊπι ντρὶ ναἱ- 
ἴαπι, φαοά ΠΟΙ Ποίξες ἰπ Ιοσο τιτηΐ- 
το οὔδίεσογαης, ργαΠαϊπσησας πππιθπ- 
ταις Ετγαίσοταπι ςἑεἤπμης ἄϊος Με- 
Ζεητῖϊ ΠΠο ΓΤ λυίο ἱπηροίμογαῃς., 1πι- 
Ρτουΐο ἱποιιγίμι πηαηϊπιοητιπι {Έγο- 
Ἀὰς σαρίπητ. [πτεῦθα σοτοῦ {οἱ σαίττα 
πιοτατὶ πιεγάτίη ρ᾽απίτῖο, να νίάογς [α- 
σης ἰπτοπηροίϊᾳ ποξὶς οχογταμῃ (δ - 

20 σαι σοι χ ϑὸν πεφυχότα.ϑέας ἄξια. 

ὈΧΟΝΥ ΙΓ ΘΟΕ ΝΕΑ ᾿ς ς, 
εἰν δὲ ζύτου “πἰωὼὺ κἰ ασὸ τῷ κηδεφῇ ““νονϑύδυ ΞἘ- 

χίὼ Αἰνείας ἰραλαμξαϊᾳ. ποία, δὲ βασιλάύσας 
ἔτη μα πίω αὖ Λαΐως πελάυπίω Ὲ δὰ τεζάρτῳ ϑγη.-- 

σκᾷ χτ' πόλεμον Ῥότολοί τε »ὃ οὐχ Τὴ πόλεων ςρα- 

Ἴ409οἐσιν ὥπομες κσϑϑς αὐτὸν, ὦ στεὼ ἀύζις βασιλάς 

Τυρρξωυῶν ̓ “Μεσένδος, δείσας πόδι αελῷ χώρων. ἤδη 

ΝΣ ἔχι μέγα χωροῦίαν τί Ἑλλζωυικζωὼ ὁρῶν δεώω- 

μων ηἡϑεΐο, μοίχης δὲ χυουϑμης καρτεραξ, βσόϑσω 

Τ Λακινίῳ, ὦ πολλῶν ἑκατέρωθεν Ὡαπολουϑύων, ζῷ 

1ο μϑὺ φςραϊ 4 ὑμαΐζᾳ γυκτὸς ἐπελϑούσης διελύϑη ,ὧδδὲ 

Αἰνείν σῶμα φανερϑν δα μὴ γηνόμϑμον, οἱ «ϑὺ εἰς 
ϑροις μετό μα φῆναι εἴκαζον, οἱ σὺ ἐν ᾧ πιζαμῶ, παρ 

ὃν ἡμαϊχη ἐλεῶ, ΔιΙαφθαρζῶαι. χαὶ αὐτῷ καΐζα-- 

σκάαζρισιν οἱ Λατῖνοι ἡρῶον »δλεγεαφὴ τοιάδε χ9-- 

σμένϑιον, ΠΑΤΡῸΣ ΘΕΟΥ ΧΘΟΝΙΟΥ͂, ΟΣ“ 
ΠΟΤΑΜΟΥ͂ ΝΟΜΙΚΙΟΥ͂ ΡΕΥ͂ΜΑ ΔΙΕΠΕΙ. “ 

εἰσὶ σ᾽ οἵ λείοεσιν ἐπ᾽ Αἰίσν καϊασκά. αοϑέραι ἀὐΐρ' 

«αἰ Αἰνείκ, ἰγιαυτω πσέϑτερον Κ πολέμῳ πϑτου 1ε- 
λάυτήσανδι ἔς; 5, χωμαζτιον ὁ μέγαρὴ «ἰξὰ αὐζ' δέν-. 

Αὐνείῳ σὶ ὅς 
δ, ϑοφητων μέϊαςανῶς ἑξδόμω κάλιςα ἐτ4 μα τίὼ 

Ἰλίᾳ ὀδωσιν, Εὐρυλέων παρέλαξε Ὁ Λαΐίνων ἡγέμμο- 

γίαν, ὁ μιεζονομιοιαϑεὶς ᾿Ασκαζιος οὖ τῇ φυγῇ. ἡ(αν δὲ 
πευχλρᾷς οἱ Τρῶες ἐν ᾧ χρόνῳ πότῳ, ὼ ζςς μδὺ πο-- 
λεμίοις αεἰ προοςηᾳ δεώα μις" αἱ ἢ ' Λαΐίνων ἀδύ.- 
ναζοι δῷ τοῖς ΟΚ ᾧ Λαπινίῳ πολιορχουμϑύοις ἔχικου-- ᾿ 
μήν Ὁ μϑὺ ὀΐω προῷτον εἰς φιλίαν πὲ κἡ στε ϑηχ ας μιε-- 
ποίας παδουκᾳ Δοιοῦπο πῶς πολεμίοις οἱ αἷϑὶ 1 Α- 

σκαμίον᾽ως δὲ συ δὲν πυροεζχον ἰύις ἐχιέπῳ ἐκεί. 
30 γοίς ζὠαϊκαζοντο καζαλυί(αχ Τ' πόλεμον ἐφ᾽ οἷς δὼ 

ἰὐξὶ διχα ὥσι."" 5 βασιλέως Τυῤράυῶν τά πε ὁλ- 
λα ὡς δεδουλωμϑύοις ἀφόρηζο. Ἐἐχιταοσονζος,ὼ Θιοἷς 
γον ὅσον ὁ ἡ Λαΐίνων γὴ φέροι ̓ Τυῤρξωοοῖς ἀπαγήν 
δύα πὸῦ ἔτος, ἐκ δα λγετὸν ἡγησαίμϑυοι Θ ὡξάϊαα, 
Δ ϑὺ ἀμπέλου Τ᾽ καρπὸν ἱερὸν ἐψηφίσανζο πῷ Διὸς 
τργνώμάω ἀχϑρδυσανζς τῷ Ασκαγίᾳ" αὐζὶ δὲ ὁν.- 
ληλοις πο δακελάυσαοίμϑροι “ὐφοϑύμοις ἀγωνις-αἧς 
γίνεαϑι!» χαὶ ϑεοις αἰτησοίυϑυοι συλλα(έαϑει τῷ χιν-- 
δχωδύμαζος, ξηλθον οχ Ὁ πόλεως, φυλάξαηες γύ-- 

40 κζῳ ἀσέλζωον. 4 9ὺς δὲ πσδοσξϑαόγες τω γάραχι 
μ Ὁ. Ἵ ᾽ “" 

πολεμίων, ὃς ἐευζάτω “ἢ πόλεως ἐχειζο, χαὶ κύσο9-- 
7ὔ “ ΕΣ ͵ ΡΥ» “ είχισμα. τῆς δλς διωυαμεως » ΘΟ) ερύμψῳ πε καΊε- 

ον ͵ δὴ "ς σχδυασμένος χρδκῳ,κὶ τ’ κρ ατίςην νεότηζῳ ξ Τυρρη- 

νῶν ἐχών, ἧς ἡγεῖτο Μεσενίιε παῖς Λαῦσος ὀγοικᾳ,, ἐ- 
λ ͵ὔ λνν0)) “ ᾽ “" δὲνος το οήδουϑυε τί ἐφοδὸν. αἰ οοῦσιν ἰκπενῶς δ 

2 5. ἘΠ ν ΦῸ ͵ ΡΟΝ ΟΖ σ΄ ΕΣ ἐρυ μία. οὐ ᾧ δὲ Ὁ γωρκον πῦτο ἡλίσκεζο, ΄φαῖς τεα"- 
ἘΠ αν ς ᾽ ΄-«ἅὄ ᾽ 

χαίθον ὁρῶντες οἱ οὖν τοῖς πεδίοις ἐφραζοπεδοῦχϑ- 
ι 

Ζτς) ΧΑ 



ἈΝ ΤΊ ἃ Ἐπ Θὰ ἢ πεν 53 
τες, χαὶ βοζοὺ τὴν Σπολλυμϑώων ἀχούογες, ἐφυγϑν 

ἐκλιπόντες ζις ταπεινοὺς τόποις ὄχὶ τὰ θρη. οὐ δὲ 

Ούτῳ πολλὴ ἐχύετο ταρουχἢ χαὶ ϑορυζος, οἷα, εἰν νυ-- 

κι χιγευϑμης φραίιας ὡς αὐίῴια, μάλα ὙΜ] πολε.- 

μίων σφίσιν Ἐχιϑηί(ουϑμων οὐ σεοὺ κόσμῳ σὲ χτὶ 

τέλη ἑςῶσιν. οἱ δὲ Λατῖνοι, ἊΣ τὸπε φρούριον ἐξ 

ἐφόδου κατειλήφείᾳν, αὶ Ὁ διλο ςράτάνμα ἔμα-- 

ν" τεζα οαγμένον ,ἐπεκεινΐο ἀύθις κτείνογες "ἡ διω- 

χοντες. ΤῊ σὶ οὐχ ὅπως τὶς τσδϑς ὀλκδὼ Φαπέοϑαι 

ἐπεχείρησεν, δλλ σχοῖὶ μαϑειν ον οἷς καχοῖς ζω ἐ- 

δυωυαΐζο᾽ «ποῦ δὲ ϑορύξε χαὶ ἀμηχϑμίας ,οἱ μϑὺ χτ' 

41: κρημναν φερόμϑροι διεφϑείρονζ, οἱ δ᾽ εἰς φαρᾳ. 

γας Δύεξοδὸις ἐμπιαϑοίϊες ἡλίσχογίζ᾽ οἱ δὲ πλέςοι «.- 

γνοησαΐϊες, δλλήδοις δϑὰ Ω σχότος σίᾳ πολεμίους 

διέθε(αν. χαὶ ὁ πλόήτος αὐτῶν φϑύρος διλληδοκτόνος 

ἐγινεζ. ΜΜεσένδιος δὲ σε ὀλίγϑις λόφον “ιγὰ καζο.- 

λαζῶὼν, Ὅ,3. τῷ παιδὸς τ μόρον ἤ χουσε, χαὶ ́ῥ(ος 

αὐτο φρατὺς διέφϑαρτο,ον οἵῳ τεχωδίῳ καζακεκλ4- 

κὼς ἑαυτὸν ζεὼ, ὡς ον Ὄποθία γρὴ καΐος ̓ ἔπεμψε 

κήρυχας εἰς ὃ Λακίνιον «ἴδ φιλίας διαλεξουδύοις' 

᾿Ασκανίῳ δὲ τοῖς Λαΐζῴοις ταμμάύεοϑαι πίω τύχζω 

συμξελάζοντος, ἀδάαν ἀδρῴνϑμος, ἀπῆλθεν «ἑσποῦ- 

«σονδὸς Ϊ μεθ᾽] ὅσην εἶ γε δουύαμμιν, χρὴ τὸν Ἔστο Το δῈ 

λέφόνον ὑπόρζᾳ Δι αλυσανϑμος δ ἔϑραν τσδ3ς τὸς 

Λαΐζνοις, (έξαμος φίλος ΤΣ τϑιαχοςῷ δὲ ὕξερϑν 

ἐτῳ ΤΟ πἰωὼ κίίσιν τῷ Λαρινία, [πόλιν ἑτέραν οἰκί-- 

ὧ, χτ' Ὁ γινόνϑιον Αἰνεία. ϑεσφαΐζον Ασκαμιος ὁ Αἰ- 

νείφ" ὁ μεζωγάζοις τ᾽ ἐκ, Λαεὶνίε] ἡ 3“ ϑιλων Λαΐι- 
γων δίοις ζῶ βαλονϑροις ἀμείνον οἰκεῖν, εἰς πἰοὺ νεῦ-- 

κίιςον, ὀνομκα. τῇ πὸλά ϑένϑυος Ἄλξαν. ἔς; δὲ ἡ Αλ- 

(α καθ᾽ Ἑλλάδα γλώασε Λάυκη. (ᾳφξωισμκᾷ δὲ 

ἕνεκα δ,οοίζεται παρ ἑτέφαιν πόλιν ὁμώνυμον ὅχτ-- 

κλῖσᾳ, τῷ οδμαΐος Ἐχικατηγϑρησῴ. ἔς! δὲ ὡς 
σεούϑετον ἤδῊ Οὐγομα δ Ζ ἀμφοῖν, Αλξα λοιία" πῷτο 

σ᾽ ἐς!, Λάυκὴ μαχεᾳ.νιῶ μϑὺ δζω ἔρημος ὅφ1ν. ὅχὶ 

»ὃ “Ὁρλίᾳ Τύλλα Ῥωμαίων βασιλέως, σασιαζήν 

δυξα(ᾳ παεὸς τίω Σποικίαν αἷξὰ τὴς φρχϑς,λυηρέ- 

9η. Ὁ δ] ον αὐτῇ πολί 4. )ἀυϑιυον σπλλος, καϑελοῦ- 
( τί μηξϑπολιν πόλις ὑπεδέξατο Ῥωμη. δλλὰ 

(τα μϑὺ εἰν τοῖς ἱκναλϑμοις χϑόνοις ἐλυετο. ἡνίκα 40 

δὲ ὠκίζετο,σοϑς ὀρ χαὶ λίμνη κα εσκά. οἰεϑη,Ὁ μέ- 

σον ἐπέχου(ᾳ ἀμφοῖν" χαὶ ζει ὡς τῆ πείχ» τὴς πό-- 

λεως ζεῶτα, δεςαλωΐζον αἰνπϊωὺ ποιοιῶτα. τὸ πε 

ὄρος οὐ τοῖς πϑύυ ὀχυρὸν πε ὸ ὑψηλὸν θήν, ὅτε λίμνη 

βαϑεῖα χαὶ μεγαίλη, ὦ αὐτίω «ἰὰ κλάσιώϑων ὁροι- 

οραϑύων «ὑποδέχεται Φ πεδίον, ζα μιά ονδίων ὁ- 

ποία βούλονται τ δύ, ϑοφπτων χὰ ὕδωρ. “ὐο- 

20 

10 

το, ὅζ νοςεδς αἰτάϊιογο πτογίοητίιπ), ἰἢ 

τη οτδηα οχ σᾷροίἔγ]δ. τοξαιρίατ: ἐγᾶτα; 
οπΊηΐα ρ] ΘΠ τγερί ἀατίοης ἴα; τὰ πλ8]} 
τα ; ντ (οἱ οι που ταγρατο Ρ ποέξξοχοῦ- 
οἶται, ἃ πγοτι ἱπιπλϊποπτεία οί πῦ 
Ροτοί πηΠ]ες στ ποῦὶ ἰη ογάϊηϊδ,1,ατἰ-- 
πἰ αἴϊτ Οχραρπαῖο τεροητίηα νἱ ργαίι- 
αἴο, οὔ εἰἰᾶ τε! υὰπι οχογοίε δηὶπι- 
Δάπου δῆτ δ τα γθατιιπη,ἰπίξααπεὶ 
ἐυρτοπεατοῖρο, ἐππάδητες ὃς ἔιραη- 
τες: Δἤεο ν γί τ5 ούαητ ᾿ΠΠΠΊΟΠ]Ο- 

τοδ,νΟΥΪΧ (Ατὶ5 ἰΠτο ]ΠΙσογεητ η αδηῖο 
εἤξης ρετγίςι]ο: (πὰ ρα τα πλα]τα ἰπο- 
ΡΕ5 ΔηΪΠ1Ϊ ἀγα; ΘΟ Πρ ρᾶγς ῥοῦ ρύςτιι- 
ΡἴΔ Ιοσα ἀεἸασεπιος Ἔχ μαϊααητ δηϊ- 
ΓΊΔΠῚ; 411] ἀο] τ  Ιη ἔπαιςες ἱπηρογιίας, 
νεπίεραητγίη ροτοίξατξ ΠΟ ΠΠπ1Π|. Πγ4-- 
Χίπγα ραγδ (] το ραγτεπεῦγαϑ αΠ!οσὶ- 
πλϊπε,οσβοϊοφητίς ᾿πυϊςσξ ργο ΠοίΕἸ- 
Ὀιι5:Ρ]πγεσας (αἰ5 4ι ΠΟΙ τις ἀγΠς 
ἱπτοτιογίς, ΜεΖδεῖι5 οἵ βδιοίβ οσοιι- 
Ραῖο φιοάδειπηιο, ροίξηιϊιατη αὐ --" 
αἰτπλοττᾷ ΗΠ], τἄταπτα; Πγασατη οχοτ- 
οἴτιι5, ΘΟ ογδηβ ἢ παῖ δησαἤιιγα 
(ς σοπο!αΠῇδι οσιιπι, νεὶπ γοθις ἦ- 
ὈΙΪς, ΠΗΠτ σα ἀιισδατογος 1 αι] 11 α-- 

ἔζυτος ἐε αἄοτο: ὃς σαπι 1 δεῖ ηὶ (π4- 
ἄεητε Αἰσαηΐο πιοάήετγατα ἔοσχιιηα νῇ 
εἴΐξησ, ἱπιρεῖγατα σογεῖς στ οΠΙΡις 
Ρᾶος, ΓΟ ἀπξξῖ5 4; φημ μβεγεγ 47: σΟΡ 5, 
ΡοΙΠας ροίπτίς φάιιοτγίτις Γι ατῖπος ἰηϊ- 
Τηϊ οἰ 5, οΟἰζαπτοῦ πλᾶ[τίη ἁπηἰο τα. 
ὙΤτίρεππλο δυτξππο ροίἘ σοΠάϊτιιπὶ 
1-Δυϊηϊα, [Αἰςδηῖμς πες ΕΠ π5,εχ ο- 
τασιΐο Ἔπεα ἄατο, 4118 νερθ σοηαϊτ: 
ττα] τίς 4; 1 Αυ!ηἰδείθιις ] ὃς σοτου!δ [.ὰ- 
της 05 οσπιοαϊιις μα τα! σρίο 
ςςρίΠοι, ἴῃ γεσεπο οοπαϊτᾶ ντρξ, ΑἸΡΑ 
εἰ Ποπηςθῃ ἱπηροίαίτ: (τα οἱ {τ ᾿πσα 
1 εὐςέη αἰςοτξι. αάαττῇ οἰ οοβηοιηξ 
1 ὅρα, ἃ ἔπτιις ἔογπηα, ντ ἀΠ σου Πεγοῖαῦ 
4Ὁ αἰτεγα εἰ! Ποπλιηϊσ:ας νου οῦ- 4 
Ροΐιτο νοσαθυο ΑΙ θα] σα, οί (ατς ΑἸΡΑΤοα- ἡ 

. ν Ν Ω ““ Ἡ αστὶς οἷς εἴτε Λευκὴ μακρᾳ, ΟΠ παῖαγ, Πῖιο 5 
ταπηξ ἐςίοιτα εἰξι παῖ γορπᾶτε Ἀοτηα: 
ΤΌΠΟ ΗΠ ΠΟ, φιοηϊᾶ νά οθάταγοῦ 
{πὰ σο]οηΐΔ ἦς ρτὶποίρατι οοτοηάεις, 

Ἂν Δ τ -. 

(ο]ο ἀ'χιατα οἵδ  Ἀοπηδπίς ; οἴπι56; οἵ-- 

Ὁ 5 τς οππα, εἤεμέξα πχαιείςς,1Π- 
τγὰ (πιὰ πιοσηΐα γοσορίτ. δεὰ πα οιο- 
ποιῖτ ροίξο Δ: 1Π| οἷ! αι Ἰ Ποαγοτατ,ῖτα 
ξιϊτοδάϊτα,ντ πράτ ἰητοῦ πχοητᾷ ὃς ἰαᾳ 
οἴ ορτἰποτοτίραιί. Πἰ νεδὶς να] ατὶ πλιὶ 
τὶ, οδίξαδᾶτ ιιο ΠλΠὰ5 ἔλο1]ς σαροτο- 
τα. ΠΑ ὃΖ πηῦς οἷ! ργίπηΐς αἰτἢ οἱ ἂς τα- 
τις, ὃ [Δ Ῥβιπάτις ας πρασῃ το Χ 40 
τεάιιξξίς οἰαυ τὶς ἴῃ (δίςέζος οσᾶρος 
ἀπ αἰρδίατα αὐ δίτγατι ἀστοία. Ρ 

11} 



4 ΙΟΝΥ ΤΙ ΒΑ ΑΝ λὲς 
(ρεξζατ δυτοπὶ ἴῃ σαπιροϑ ἀπηαηΐταῖς 
τατος, ΟΠ Πΐδ5 σπου ἔγασιπι ἔοτ- 
τΠΠΠΊτποσ5, πες σοάςητος ν]}}1 ἀστο [τὰ- 
1α, ργαςίριια δοηίτατο νἱηὶ (πδι Π|-- 

Μη; Ζυοα ΑἸΡαηυτη νοσδης, ργῶοο!" 
Ιεπς οπιη δ. ΓΕ 415, ἢ Ἑαἰαγηαπιοχ- 
οἰρίαβ. Γλπὶ ἀπτοπη σοποεγοταγ,δοοῖ- 
αἰΠπ ἔσγαης πλίγαπη ργοάισίιπ,, Παπη 
σαπιὶ ΠΠλ] οτῖς ἀεοσῖ, πο 5 ποαβ ἃ 
Ττοῖλ ἀευεέζος Γαι Π1 οοΟΙ]Θσαιιο- 
ταῦ, τοιηράιπι οχγαξε εἤρτοῦ δάγ- 
το, ὃζ Πλτιια ς 1 αϊπίατο τδρίο ἰῃ παῖς 
ΡεΕποιγα! ἰ τγαηϑίατα "(οαιοητὶ ποέξς, 
οἰδαίς ντσυπὶ πχαχί πιο οσίδιι5, δ. 1η- 
αἰο εὶς τεέξο {πλὰ] δίχαο ραγίοτίδιι5, 
Ππιαΐίδοταᾳ πλιζατα Ππατίομο ἴῃ ρυΠΠ|- 
τις θαίες τγάΠης γορογτα ππτ: ἄσππο- 
Ζας Γ Δυϊηῖο οαπὴ νοις ὃς (λοτιβοίο- 
σα Πι ρΙασαπηίηἰ τγαῃίροσταζα, η σα η- 
εχ οςιιπὶτασίας νι δῆτε, τ τοιιοῖ- 
( Παδίτατιπι οἰ ἀπ φαϊάπαπι αέϊο 
“Ὅριις οἴξτ, φαπιποηας ἤηο 4115 ρα- 
τις πα διταπάτπῇ σςπίογεπτ, πο ας ἴῃ 
{ξπ1ο} γε δας (ςἀς5 γετηϊσταπάϊι, ταη- 
ἀεπιρί ουίτ ςητοητία μας δὲ το] σίο- 
πὶ ἀεξογιιπι, ὃς νυ] ταὶ Πομηίηιιπι {4- 
τἰςίαςοτοτ. να πὶ οπῖηὶ ον Πππυΐαογα 
{πο]οσοήποῖο, ὃς νίγος ΖΕ} ΔοΓογ ΠῚ 
Ὁαυγαπι σογεγέτεχ ΑἸρα δα Γ αὐ πίτπὴ 
ἐποοίεπάμπι γεάασετα. ἔπογᾶς Πϊ (0 χ- 
ὉΘΏτΙ ΠΕΠΊΘΓΟ, ΠΟΙ ΠῚ σγαΓΠ ΓΟ ἹΞ 

Ιο οἵ του 5 Ἀπ} ἀπος  ροίτο. Ηος 
ἄξος Κοπιαηὶ Ρεπαῖος νοσαητ(αγαοὶ 
γατίο τηοάο σοηατὶ Πρηϊβοατίο ποτα 
τοάάδετε, αἰ πατρῷνς » 811 γενεθλίῳς, 

χυίάαπι χτησίωο» ]αϊἀαπὶ μυχίως, πᾶ- 
ὍᾺΠΙ ἑρχίψς αρρεϊαταης χαατίι ἀρρεὶ- 
Ἰατοπῦ Ππηρ]α:, αἰ χυᾷ οοτῇ ργορτίο- 
ταῖοπὰ Οχρτίπιογε νο Ὁ1Π{ νἱάδτιτ:ῆο- 
τία ροτείε ντ]οοῖ ποη εοἀέπιοίο ,  - 
ἄἰεπὶ ταπγξ οπηηος Αἰ ιατεητις Πσηϊ- 
Ἡςξι. Εογῇ οσ!ζ δια; παρίτα ΤΊΠιςιις 
ἀείοτιθιτῖπ πᾶς πηοάᾷ : δογα 'ῃ 1.4 }- 
πἰατῦ λάγτῖς γεροίϊτα, ες σαάπισοα ἔου- 
τελδζατοα, Ττοϊδπαπια; τ᾿ ΠΕ: 
Ἰάς» (Ε σορποιμς αἷς εχ ἰρί!ς οἰαϊδιι5. 

“ Ἐρονετοακνίάοτγςο πῦ οἰ ξὰς5 οπηηΐ- 
Ῥιι5,Πος; διιάϊγε α Πἰς ᾳ νἱἀοτίτ σοῦ, 

Χείται δὲτῇ πολ πεδία, ϑαυμαςὰ μϑὲὺ ἰδεῖν, πλοῦ. 

σια, δὲ χαὶ καρποῖς δξενεγχεῖν πϑυΐζδοιποις, χ) σοσὲν 

“ὑδεέςξερον ὀιλης ̓ παλίας, μάλιςα. δὲ 1 καιλού- 

μϑνον ᾿Αλζανὸν οἶνον, ἡδοεὺ κἡ κα ϑν, ἔξω πῷ Φϑλέρνε 

λερριϑύε, ΤῊ οι ὀῆλων ἀπϑύτων ΔΙ φ φορωτα-- 

ζνγ. εὐ ὃ. τῇ κίισ4 ὁ πόλεως ϑαίμία μέγα λέγε) γε- 

νέα. καζασκάσαοϑέντος γὸ Οις ἔδεσι ἥ: ϑεών,ὅς Αἰ- 

γείας εἶχ “ὃ Ἰρωα δὸς ἡνεϊκαΐο, χαὶ καϑίδρυσεν ον τω 

Λαρινίῳ, νειοῦ, χώειον ἐχονζος ἀξατον, χαὶ τὰν] ἱδρυ-- 
ἘΧ ᾽ “ ΚΖ 7 » ρυςς, ο. 

Ο μΙ ἐκ τῷ Λακινίε χομιοϑεντων οὐκ Ὑ γεῶ εἰς πάτον 

τ μυχὸν, εἰς τί ἐχιϑί(αν νύυκζῳ, κεκλιφσμκένων τέως 

μάλιςα ν ϑυρῶν, χαὶ συ εὲν παϑόντων ὅτε αἰξεζο. 

λων, ἅτε ὀροφών, Ια μείψανζᾳ στὰ βρέτη πϊω ςεί- 

σιν, ἐχὶ τυ ρχαίων ἀὐρεϑζεωι κείυϑμα, βα,ϑοον" 

μεζακομίοϑεντα ὃ αὖϑις εἰκ Ὁ Λαξινίῳ σεοὼ ἱκέϊείαις 
χαὶ θυσίαις τϑιρεφηδίοις εἰς ὃ αὐζ' χώείον ὁμοίως οἿΞ 

γῥιθεῖν. Οις δὲ δ, ϑοῴποις τέως μϑὺ Ἔστοράν ὃ τί χοί- 

σονται τοῖς πδαάγμλασιν, ἅτε δίχα τὴν παΐφῳῴων θεῶν 
καίρικεῖν αἰξιοιιῦζᾳς, ἅτε Ἐχὶ πίω ἀκλάφϑειζαν οἴϊ- 

20 κυσιν αὖϑις ὀϑαςφρέφφν. πελάυτῶνᾷς ὃ γνωμέων ἀ.. 
ρέοϑα;» ἡ ἔμελλεν Ὀπογθώντως σδϑς ἀμφόπερᾳ ἕ- 
ἕῳ ὲ ᾳᾷ μδϑὺ ἕδη χτὶ χώραν ἐᾶσαι κϑύῳ, ὀύδρας δὲ 

Οις Ἐχιμεληϑη(ουϑύοις αὐτῶν εἶκ, πῆς Ἄλᾷας εἰς 

Ὁ Λακήιον αὔὖϑις ἐποίκοις μεζα,γαγεῖν. χαὴ ἐδ μον οἱ 
πεμφϑείϊες ἑξακόσιοι μελεδωγοὶ ΝῊ ἱερῶν οεὐδξις με- 

τὸμαςαγῆες ἐφεοίοις" ἡγεμὼν σ᾽ ἐπ᾿ ἀὐζθες ἐτ ϑη 
Αἴζεςος. ζους δὲ ϑκοις ζούτοις Ῥω κοῦοι μϑν Πεναᾷς 
καλοῦσιν" οἱ σὶ ὀξερμζωυἀυονϊες εἰς πἰιὺ Ἕλλαδα, 
γλῶώοσομ ζμώομα, οἱ μϑὺ Παΐωοις σεφαίνοισιν, 
«οὶ 7 Η 5.) Ε 30 οἱ δὲ Γενεθλίοις᾽ εἰσὶ δ), οἱ Κι τησίοις, ὀλνοι δὲ Μυχίες, 
ΑΛ ΚΟ ͵ὔ 2 ς 

οἱ δὲ Ερκίοις. ἔοιχε δὲ ἱούτων ἕχαςος καΐζᾳ τίνος τὰ 

συμξεξηκότων αἰὐξις ποιῴαϑαι τίω δλίκλησιν" χιν- 42 
δου 4 )οἐσί τε :Ὁ αὐ πϑώτες, σκίφς γέπως Φιαἷε 
τὸ λέγψ.. αήκαΐος 3 ὦ μορφῆς αὐτῶν στέρα Τίμαιος 
κϑν ἢ συγίοαφάς ὧδε σοφανΕ) κηρύχια σιδηρφὰ 
χα γαλχαι, κἡ κέρφιμον Ἴ ρωϊχϑν ἐῇ), τὸ οὐ τοῖς ἀδὺ- 
τοῖς Ὧις ἐν Λαϑὶ γίῳ κείωϑνα, ἱερο" πυϑέαϑαι ὃ αὑτὸς 
ζῦτα Ὡρο τὴν ἔχιχωρίων. ἐγὼ δεδίᾳ »ϑὺ δρᾷν ἃ- 
πασιν “ ϑέμις »οὔπε ρα ΤῊ ὁρώντων ἀκχϑύν αὐ 

οδποοίςτίρτο ρήσπάα οξίζο : αιίη ὃς 40 λὔ ζχτγραφᾳν οἴοιχα, δεῖν. νεμεσῶ 3) χαὶ τοῖς ὀῆνοις ὅ-- 
115 ποοξίοο, φαΐ σατῖοίς ἱπαιίγας δ, 
τοϊ(οἰτᾶταγ ρ τιγᾳ ἃ οσσοῆαπι ο(Ε]ςρ . 
Οὐκ αἴτει πλ Πἰ ρίι της ρίροξξα δ οο- 
'σπίτα, πος ν]]Α γε] σίο νεταγίσείθεγςο, 
{της ἢςο Το Πρ! οπὶς πῦ ρου! ο- 
το οἰξξαϊίτατ, (ξοιιπ Ὁ νᾶ ηιια: φα (4- 
τὶ ηδ ἔστι οσρεπάϊο, ἡ τ ᾿π Ιοςο οδ- 
(ζαγο ργόρτοτ οἰγουοξξα σα] Βςοϊα: αὶ 
Ἀοπηδῃο ναΐσο δ οἰ 5 ἀἰοίτιιτ. ἰῃ 

τὶ το: τὰν συΐγωρου δύων πὸ νόμου, ὥτεῖν 
ἢ γινωσκήν κἴξιϑσιν. ἃ δὲ αὐτὸς πε ἰδὼν ἔχίςα και, ἡ 

Ἢ »ὰ » Ἂν δὲος σσοϊὲν ἰποκωλὺύς με ἰξε αὐτῶν ραφῳν, ποια:- 
᾽ μ λ δ: 7 ἕν 5.3 “,.) δὲ ὅφ1" νεὼς ον Ρώμῃ δείκνυται τῆς ἀσοραῖς Κ᾿ τσοΚ- 

λ δυὸ μά 3 ς σω, χτὶ πἰοὺ ἐχὶ Καρινας φέρφυ(αν ξηχίτομον ὁδὸν, 
Ἔκ τῆς τι ΕΝ ἢ ΕΗ ΩΡ Ἢ σχοτεινος ἱδρυνϑμος δ μέγας. λέγε) δὲ χτ' 
᾿ ἤ “Ὕ ΄ςε 

τ' θχτχώφιον γλῷαν, “Ὕπελαίαις Ὁ χόθίον. οὖν δὲ 
᾿ 

υτχῶυ 

τιν ὦ».»".σὦὉὕ.:.-ὺΨ 

“"“πππΠοῇ]ρ τ στο .ὕ....... 



ΑἈΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 
Ούτῳ κειντω Τρωϊκῶν θεῶν εἰκόνες, ἅπασιν δδϑὶν, 

ἼΔΕΝΑΣ Ἐχιγραφδὸ ἔχουσει,δηλοῦ(αν Οις Πενά- 

ζω. δυκεῖ γΣΡ μοι, 1" Π μήπω γοαμμαΐζος ἀδρνκέ- 

γε, δέλτα διηλοιῶ Ὁ ἐκείνει δευύαμμειν τὸς παλαιός. 

εἰσὶ 5 νεανίαι δύο καϑήνϑμοι,δδοοίζο. διφληφότες, Ὁ 

παλαιαῇ ἔργα τέχνης. πολλὰ ὃ κὰ ὀηνα οὖν ερφις Θρ-- 

χαύοις εἴδωλα ϑεῶν ζύτων ἐδκασαι ἅθα,ὺ οὐ ἅπα-- 

σι γεαγίσχοι δύο φραϊιωτικὰ ογήκοΐζα, φαίνονται! ἔχον-- 

τες. ὁρὰν »ϑὺ δὴ Ταῦτα ἔξες;ν, ἀκούφν ὃ κ᾿ γοαφῳν ω:Ξ 

πὸ αὑτῶν, ἃ Κονίςρατός τε ὁ αἷδὲ Σαμιο,ϑρακης 

στουζαξα ϑρος ἱξορίαν, ὃ Σ᾿ ἀτυρ9ς ὁ τὸς ξὴρχαίοις 

μύϑοις στευα γα γων,ὼ ὀῆνοι συχνοὶ, παλασταΐος Ἄ ὧν 

ἡμεῖς ἴσχκεν, ποιητὴς Αρφτῖνος. λέχϑεσι φριοῦ ὧδε" 

Χρύσην Έ Πλίαντος ϑυγατέρφ. γημαϑυίω Δαρ- 

δϑύῳ, Φερνας ἐπεγείκααϑαι δωρεας ᾿Αϑζευαξ, τοί τε 

Πόαδια ὼ τὰ ἱεροὶ μεγάλων ϑεωΐν, διδα ἡϑείζαν 

αὐτῶν (ἀξ τελεζς. ΤΕ δὲ Ὁ ἐπομίξοίαν φά .»,7ες 

᾿Αρκαδὲς Πελοποννηίον υϑὺ ὀξέλιπον,ον ὃ τῇ Θρα- 

χία γήσω τὰς βίες ἱδρύσανΐο,καϊασκάασοι τ' Δαρ- 

ὅϑινον οὐ Ὧ θεῶν πὕτων ερον, ἀρῥητοὺς τοῖς ὀῆνοις 

ποιοιῶτα Τὰς ἰδίας αὐτῶν ὀγομκοισίαις ΓΣ ;πελεᾶς 

εἰύζις, (ὰς χαὶ εἰς τοδὲ χϑόνα γινουϑμὰς ““πασὸ Σ αμ-- 

εορακων, βχττελΆν. ὡς δὲ μετῆγε πὖ λαοῦ Ὁ πλείο- 

γα μοῖραν εἰς Τ᾿ ̓ Ασίαν, ζῷ δὲ ἱεροὶ ἢ ϑεῶν ὦ (ς πε- 

λεζᾷς τοῖς «( πσομείνασιν εἰν τὴ γήσω καζαλιπειν" ζᾳὰᾷ 

3 Γιά δια, ὼ Τρ ϑεὧν εἰκόνας καζασκάυασενϑμον 

οἰγαγέο μετ᾽ ἀὐτοῖ δα μα  ἀνονϑμον ὃ «ἰξὰ τῆς οἰ- 

κήσεῳς τά πε ὀῆνα, μιαιϑεϊν,ὶ κἰδὶ “υ ρων Φ φυλᾳ- 

κῆς τογδὲ γσχκὸν λαζῳν" 

» Εἰς πόλιν ζῶ καισήγε, ϑεοῖς σέξας ἀφϑιτον ἀεὶ 

᾿»» Θῴναι, ὃ φυλαιχαῖς τε σέξάν θυσίαις τὲ χορϑις τε. 

»» Εὐτ' δὼ “ὃ τάδὲ σεμναὶ καθ᾽ ὑμετέραν χώραν ἣ 

» Δῶρᾳ Διὸς χϑύρης᾽ ἀλόχου σέϑεν, ἡ δὲ πόλις (ι 

"»»᾽, Ἐς αἱ πόρϑητος Το αεὶ γδόνον ἡμαΐζο πϑύτα. 

᾿ Δαρδδνον »ϑὺ ὄν ον τῇ κι είσν πὲ ὑφ᾽ ἑαυ ἡ ὁγο-- 

μιασίας ὁμοίας τυχούσῃ πὸλᾳ τὰ ἕδη αζαλιπειν. 1- 

λίῳ σὺ ἐν ὑξέρῳ χόόνῳ στευοιχίαϑέντος, οὐκ 4 μεέϊενε-- 

γα! πσο3ς συΐγόνων ἰντῦ τὰ ἱεροί. ποιηίᾳ οϑαι 

Ὁ. Ους ̓ Ιλιᾷς γεὼν πεχαὶ ἀδυΐον ἀύθις ὄχι τῆς ἀχρᾳς, 

ΙοΟ 

20 

20 

ΝΣ ἡ ἢ ὡς 

εοροήτα ἔππτ Τ τοϊδηουῖ ἀςογῦ ἱπια- 
φί πος, 1145 Οὐ 15 [5 οἱ Ἐπ ρίσεγε, οἵ 
ἱπίοτίρτίοπς [ΕΝ Α 554 1παᾳ: Ρεπαῖες 
Πρῃϊποαι.ν! στα. ἢ. πΠΠὶ ρτηοί, αητα 
ἰππιοπτῖι Ρ, νίγραῇς ρτο οὸ 10 [ἰτογᾶ. 
{υπταῦτ Παίξατὶ ἀπο πποπο5. παδῖτα 
(ξἀφητία, αἀπηοαϊι δητ ει οροιῖ5. αἰϊὰ 
πο4; Πγ0Ϊτα [ῃ ἀητ αἷς τΟρ]15 ΒΠογαπι 

ἀςοτῖ Ιάο]α ςΟἰροχίπλιις;δς ἰη ΟΠ. 
ἀππιοβ ππιθη 65 τα  ταγὶ πα δίτα. Ηςς ἰρὶ- 
τας νάοτς ἔα οἰ; ἔὰς οὐἱᾷ αὐάϊτγο 4ς611- 
1Ις δε ογίθογο φυα εχίξατίη (4{ΠΠ᾿γατὶ 
μιΠουία χιᾷᾶ δα! αϊτ ἀε γε. ϑαπιοιῆγα.- 
οἷα, δ ἀρ δητφιατα ξαυ]ατγῇ οο]- 
Ιεέξογεπι δαιγγῇ, δὲ οἵι αἰ ἴο5 πλαϊτο 5, 
τῇ Αγατίπαπη ροδιᾷ, οπη πῇ αιιοϑ ίοἱ- 
ταις Δητί 1ΠΠπϊ|;ριυα τος τα Ιορὶ- 
τυγ: ΟΠ γίξη Ρα]δεὶς {ΠΠᾶ,αυ Γλατά4- 
πὸ παθογοτ αι! !Π8 ἀοτοπὶ Μίπεγις 
ΤΛΌΠΟΓα, ΟΡ Ίος5 νἱ ἀο] σας Ίρίη9 ἄςα, 
ἤπια; ἰλοτα Μασποιῖ ἀοίϊπη, ποτ 
ταγ τοτία αἰ ἀίσεγας. ἰςἀ ροίξαμᾶ ἠ1|ι1- 
τἱππη Πιρίξτες ἀγοδάος, γο έτα Ρεὶο-- 
Ροπποίο, νἱτα (δ 4ε51η ΤἬγαδοιϊα ἰη{τ|α 
ἤχαγαπι, [λατ ἤδη [δ᾽ τςρ πὶ ἐχίξσιι- 
χΙῆε Πϊς ἀ 15. ποπληἱ οοπιπηίσαῖο Θο- 
τί! ποιηΐπο Ρρεῖο; τίτα 565 1115 1 Ἐἰτα 5 
ίς, υίδιις ὃ οα Το π1ο5 οδ ἰπἰτἰατι πὶ 
οι γαςία. 4εἰπάς οὔ πιαϊοτξ Ρο- 
ΡΠ ραττξεγαπίροτιταγοτίη ΑΠᾶ, (λογα 
αυίάξας Πλγ ἘοΓία ρθη 65 605 γο 4 011- 
(ς 4] πηαπίογατ π Ἰη(14, ῬΑ] Δα ΐα νε- 
τὸ ὃς ἀδογιπη ᾿πχασίηο5 ίδοιπ) Δ ίιι- 
{Π|0. συτηα; ογασι!ῇ ἀς (δάἸριις οδίι- 
Ιεγεε, ἰητεῦ σεῖογα ἐς δΠογυδαά!ς ἰφοτγῖς 
μος εἴ Δἀπιοηίτα ογάοι]ο: Ρεῖρο- 
ταιιπι ἀϊπὶς σα] τπὶ ποῖ ὶς πη γτθς 
Ο4πὰ {ξάτιι65: εἴτι; Οοἷςος, (ΔΓ 56;» 
οἰιοτῖϑα;. ΪΝᾷπῃ αἴ ἰαπέϊα πιαπξττγα- 
σἱοπὶ πηι ηοΓα νεῆτα;, Υχοτὶ αις 4ο- 
πατιῖς ἀςαἸτποίγτα "Ρ41145, ἀρ οιν 
νεθ ποηταηροῖ ἀσχιογα Μαγιῖς. Αὐ- 
ας τα Πλαγάλπ ἰπ ντῦοα (Θ Ὁοηα τα 
ἃς ἀοποιηίηδτα, Γεροίις μας ΠΠγι- 
ἰχογα: ροΐξεα οἵ Πἰιιπ1 Ππαἰταγὶ συ ρα 
(ςτ,ποροῖας {Π|0 τγαηίξ!Π| Πα οίδοτα 
φελη!114: ἀϊσατιπια; ΠΪ5 ΑΌ ΠΙΘΠΠΡιις 
ἴῃ ἀτοετθρί απ οιπη δαγτο:ίθίᾳ; αοτ- 

χα φυλοηάν δὶ ἔχιμελείας ἧς ἐδυω αν πλείφης, 40 παῖὰ ῃᾶ ροῆξητ 4ΠΠ1ΡΟτΠΠΊπης, οπληίς 

ϑεόπεμτ)ά, πε ἡοουμϑύους ἐὴ οχαὶ σωΐηοίας κύσμα 

τῇ πολᾳ. ὀλισχουϑμης δὲ κάτω πόλεως, “᾿ Αἰνείαν 

κύφιον τῆς ἀκρῳοφτλνόμϑιρον, φρανγζο. οχ ἀδύτων 

΄ ζᾳ, τε ἱεροὶ τὴν μεγάλων ϑεώνν, χαὶ στ» ἔπι αἰθιίὼ 

Πιλάδιον. ϑύτερον »» Ὀδυσσέα χαὶ Διομήδη νυ- 

..42 κτὸς εἰς ἼΛιον ἀφικομϑρους λαζῴν. οἰ γεοῖδτι τε κομί- 
δ ᾽ 3 ͵ "- “«Ψ-γ]ῇ ᾽ 

(αντα τ Αἰνείαν εἰν “ὃ πόλεως χα! ἐλῆεῖν ἀχϑυτα εἰς 

θὲς Ππλ1Πἃ ἀϊυπίτις οχ]πηδηιίθιις, ὅζ 
ΡεΠς5 Πα οἵ ἱποο!πγίτατοπι ριδ];- 
σατη. ΖΦ ποαπὶ διζοιη, σαρῖα ἰηξογῖο- 
τοντθς, ροτίταπι ατος, ίαοτγα Μάρπο- 
τιΠ} ἀεἴϊπη οχ φάγεϊς Αἰ 1 ΠΠῸ σα πὶ 

. .] 

εο ποά (πρεγεγα αὶ] άϊο. παπί αἰτο- 
τῇ ποΐζαγπο ἔπτῖο Υ ἰχὶς δο [ἱοπιο- 
ἀϊδπγγερζαπλ. οιπη Πἰς5 πε εχ ντ- 
Ρεργοξισις,βαηας (θσιιπι η [τα] δπὰ 

Ε Μὴ 



διίυϊα, 

46 ΤΟΝ Υ ΘΟ Ψ  ΗΕΑ αι ΟΥΑΙ Ν ΝΑΥ τ 5: 

ἀεροτταῖϊο, ᾿Αγατίπιιβ αὐτῷ ἀἰοῖτ ἃ Ιους 
ἄοπατιπι Πλαγάαπο νη Ρα]]δάϊιπι; 
ἰάχιςίη νεθε Πίασα, ταπτίϑρεγ ἀππὶ εὰ 
σΑΡογαῖαγ ἴῃ αἄγῖο αὐίςσδαϊταπα Ε- 
ίς. χὰ εἴτις Οχοπιρ]αγ ἱπχασίποηη Πα {- 
οἴεῖα ππλ τἀ ηἰς επδπι δ, ας 
ἴῃ ρύόραζαϊο ροίταπι,α (3]]οπ 45 ἰη- 
Παϊας :εαιησιαο ἔσο Ασπατοβίθάιι- 
χΙῆς, Ιταητῖς ΠοΚ5 (δσιιτις φιέζοτοβ,αίο 
ἴλοτα ρεγξηθδπι ἴῃ [ταἰ πὶ τγα Π5]α- 
τὰ, εἴς Μαρποτιπιὶ ἀαἴϊτη ἐπλασίπα5, 
αυΐδιις ἱπτεῦ γαάοος ϑαπιοιίγασος 
1ηϊταηταγ ργαοίρας; ἀδυ] σας ςεϊς- 
δγαταπι ῬΑ] πα ; αποα ἀἰϊσιητ ἰῃ 
το ΠΈΡΙ ΟΥ̓ εἴϊα οὐ! πο τὶ αἰδογατῖς νῖτ- 
σἰπίρας; νὈὶ ετίαηι αἰϊεγιαταν ἰσῃ!ς 
Ρετρεῖαας: ἄς αυΐθιις ἀϊσδιιν 4125. 
Ροτείξ δυϊοπι ἤοτὶ ντ ργάτογ Παῖς Ππτ 
ετίατη 4114, 7α πος ργοΐβηϊ Πποηηὶ- 
Ὧὸς ἸσποΥΘΠΠΙ15. 

πρντδὲ ἀϊθα (μΠεϊδης. Αἰσαπῖο διι- 
τοπὶ ἀοπιπέϊο τεσηὶ (αἱ ττσεππιοο- 
ἔϊλιο δηπο; 51{π|ι|5 ΑΠτιπηρίιτ ᾿πηρε- 
ΤῸ ΠῚ » ἔγατεῦ Αἰσαπίῖ, ροΙΕ πγοῦῖοπη 
ΚἜμπεα εχ 1δυΐϊπα 1 ατηὶ ΗΠ Παῖς ; 
4ιοπ ἔδσγαης ἱπτοῦ ραίζοτεβ εάμςα- 
ταπι ἴῃ πιοπείδιι5. οιμΠπὶ ΕΠΪΠῚ τεσπο 
Ροτίτας ει Αἰζαηίας, στα α τὰ πῇ 
Τιλαῖπα., ποῖος ΠΟηΠΟα Ποιιδγοας 
Πποηηεῃ Πδὶ ογεατγεῖ πλα] 1Π|. σοπηΠηΪ- 
Πτίς Πάεἰ ΤΎτΓΗὶ συ 4π|,4α! τεσ ς 
{υδι1ςοἷς ργαεγατ. εἰτπὶ βηΐπὶ 1 Ατῖπο 
ΟἸΠῚ ΡΓΪΠγ15 ἔα ΜΠ ἰγ ἔα Π ποιιογατ. 
Ἰς εἴρο δράιιξξᾷ ἰῃ ἀείδετα Π] γι], 
ηιαίι νυ]σαγξ αδιτρίαπα πη] οτο τ 

4Ιεθατ, σΟἰἘγιιέζο ᾿ῃ Πα πΊοσε τρ 110, 
σαι η5 ΠΟ [5 41. ογατ ποῖα, σοη- 
(ρἰ σεγετασ: παι πη; ἱπέδηγεπη {Ἐπ 11Ὸ 
δέ ἐἀπσαυίς, αἴ; ἃ {πὰ διἰαϊα ἀεπο- 

᾿ταϊπαυτ:αταςὶ ΕΠ γ] αἴ ἀϊςοτξι Τ ἐπι- 
Ῥοτθαῦτς Ρτοσαάξτο, τ σορῃουίτ ",4- 
τἰπος ἀΠ]Π]σοητεῦ Ζιςγογα ριι6}]8, δ {- 
(ρεϑῦ εῆς ἠς εἰτι5 πεσε Αἰσαηίϊῃ,Ιη41- 
σαυϊττϑτοτᾶ ρορυ]ο, ὃς ἱρίαιῃ νπα οἵ 
ΠΟΓΟ Ράυχίῃ 6 Ποπηούσ.ἶτα 511α1π5 ΕΧ 

οὗίατο (δὲ σοφία ποπγξ ἱπιεηΐτ; Πιοά 
ἀείποοερς πηᾶίτὶη ρτοσοηία, γεσητ αα- 
τῷ λάερτιις εἰξ ροίς ἔγαιγῖα πιογιξ, πο 
ἤπε σοπιγοιογῇα: σιρά [α]τ5 ΠλδίοΓ 
Αἰρδηῖ ΗΠ ας, ρο Ἐυ]αγετ πη ρατογπιῃ. 
τοσητ ὑσοράοτα. (ξἀ ε {πᾶ ροριας 
αἀϊγοπλίτλμμο (ἘΠ Γασίο, ργάτοῦ ἃ]185 γὰ- 
τίοπος μας Πτοτιις ργαοίριια, φ 5:Ππ|π5 

τπλλίγο Παῖς οἴει αα χα (ο] νηϊπεῦ- 
( τορῃὶ πογεαίτας ριίηογοῖ. ἃ]ὸ νεῖο 
ῬῬταρηο Ποπογίβςογάοτι τοροιτ οῈ, 
ΤΟσῖο ἱπΊροτῖο (δου τοῦ ἂς ααυϊοτοῦ; 

4το Δα ποῆεᾷ νίᾳ; αταῖδ ἔταίταν σεῆς 

Ετ ἂς δοτὶς Ττος-. 

᾿Ιταλίαν. ᾿Αφατινος δὲ φησιν “ἰπσο Διὸς δοϑζεωα 

Δαρδδύῳ Πόννάδιον ἕν, χαὶ ἐ) πῦτο ον Ἰλίῳ ἕως 

αὶ πολιςηλίσκεζο, κεχρυμιμένον οὐ αξατῳ. εἰκόνα. δὲ 

ἐχείνου κα εσκά ασμένζωυ μηὸ ξ ἕν πὸ ὀρχετύπου 

ΔΙ Φορον, ἀπάτης τῶν ἐχιξζαλάσόντων ἕνεκα., ον 

φανερῷ τειϑζεϑαι : χαὶ αὐτίω ̓ Αχαηοις ἐχεξουλά.- 

σανζᾷς λαῷ. ζὰ μδὺ δξωυ εἰς ᾿Ιταλίαν «π᾿ Αἰνείᾳ 

χομειοϑένται ἱεροὶ, ζοῖς εἰρηνϑοις ὀῤδρασι πειθύνϑμος, 

χῥάφω, τῶν πε μεγάλων ϑεων εἰκόνας ἐ),οιὲ ἾΣ αἱ 

Ιο μοιϑρᾶκες Ἑλλάύων μάλιςα ὀργιαίζοισι τχαὶ Ὁ με- 

μυϑευμϑμον Πιδιλάδιον ὃ φασι Ὡς ἱεροὶς φυλαήφν 

παρθένοις ογναῷ κείωνϑυον Ἑςΐας, ἔγϑα, χαὶ Ὁ αϑείνα-- 

τον φχοασώζεται πῦρ. πὺρ ὧν ον ὑξέρῳ λεηϑησει) λό-- 

γω. εἴη σὶ αὐ χὰ Ὡϑὰ ζῶτα ποὶς βεξήλοις ἡμῖν ἀδη- 

λαἕτερᾳ. τ πόδε μϑὺ Τρωϊκῶν ἱερῶν τοζοίῶ εἰ- 

ρἥοϑω. Αἰὐσκανίᾳ δὲ ὁ[ὁ ὅδῳ χαὶ τειαχοσῶ ἐτά τῆςβα- 

σιλείας πελάυτήσανζς, παρέλαξε τίω ἡγεμονίαν 

Σιλϑιος, ἀδελφὸς ὧν ̓Ασκαρίῃ, ΚΤ Τ' Αὐρείς ϑοίνατον 

“ἥμόνϑιυος εκ Λαύνας “ Λαΐιε ϑυγαΐξος, ὃν φασιν 
᾿ -“ ᾿, Ξ ταν δα ͵ Ξ ΓΑ -“εἷ » 

ΖΟ ον τοῖς ορέσίν “κἰ ῖσο ἥξ γομέων ἐκ αφζῶα;.τῷ γὸ Α- 

σκανίς Ὡἴδαλαξο γτος βασιλείαν, αὐξαδεὴς ἡ Δαό- 

γα“ οι ϑύη, μή τί διάνογ αἰ τσ’ αὐτο παϑν χτὶ Φ τῆς 

μηΐξεας ὄνομα, ἐϊκύ μον ὅσοι, δίδωσιν ἑαυτίω ἡ Τυρ- 

ῥξυῶῷ τίνι συοφορξῶν Ἐχιμελητῆ βασιλικῶν, ὃν ηδ 

Λαΐζώωε γλμόμδνον οὖν τοῖς μάλιςα παδοσήορρ9ν. ὁ δ᾽, 

εἰς ὕλοις ἐρήμους ἀγαγῶν αὐτίωυ ὡς Ἵ δχττυχουσῶν 
ὧμα, φυλαῆσινϑμος ὁφίϑζεῦαι τοῖς εἰδόσιν, ἔδεφεν ον 

τῇ γαπη καζασκάυαίας οἰδησιν" ἧς Ὁ ἐϊκωμονενϑιυον 

Ὡσοκυησάσης, αὐαιράται τε χαὺ Φεφῴ, Σ᾿ ιλούϊον ὁνο-- 
' ᾽ - - ἌΠ τῸ ς 

30 κιάσοις Ἔσο“ ὕλης, ὡςτρ αὖ εἴτις Ἑλλάδι γλὼσ- 

ση λέξήεν Ὕλλαϊον. γοῦνα δὲ πσδοϊόντος, ὡς πολλξω 

ὥστησιν ἔγγω τῆς γοιναιχϑς “ποῦ τὴν Λαΐῴων “Ὧνο-- 
Ἷ 3...) 15 ὅν 2 ο« “ ᾽ 

λϑυζω, δὶ αἰτίας ογτα τοῦδ ᾧ πλυθ4 Τ' Αἰσκαΐιον, 

ὡς αὐηρηχϑτα τε “παιδίσκην, Φροιζᾳ πω δήμω ὃ 
-“ δῷ ἀμ ις ΜΕ 7) ΕΣ τὶ τὼ ἃ ᾿ 

“δαγμα; κ) τ αν, ϑοοπον αν 4 μῷ, πα “παιδὸς οὐκ, Ῥ 
͵ ͵ ἵ 

ναστης. τύχη μδὺ δὴ ιαύτη γρησαίψϑμος Σ᾿, λούϊος, 
᾽ Ἵ νοὸς 2 ν ΧΣ 2 7 « 

τί εἰρη ϑιμζωω ἐοεν ὀγοι(ᾳσίαν,ὼ Ὁ δξ ἐχείνε “υος ἫΞ 
“χ᾽ λὶ τ ͵ "»σγοῖλν » ἀρῶν 

πὸν τ' [δασιλείαν παρέλαθεν, ὅν τ΄ ἀδελφον αὐ- 

τω πελάυτῆσοι σεευέσεσεν, ἀμφίλογον “δυουϑύξω 

40 χσϑὸς ἕνα “- τρεσξσανζο, αδυ Αἰσκανίᾳ παίδων 

Ἴπδλον, αἰξιοιῶτα πίω παΐῳαν τὐρχζω Δία δεξα.- 

«ϑα;.Τ δὲ δίκζω ἐπεψήφισεν ὁ δῆμος, ὀηλοις τεύπα- 

ϑεὶς λϑορις,κὺ ἐχ ἥχιςα ὅτι μμήρϑς ζῶ ὁ Σιλούϊος ἐ- 

“πι κλϑίρου τῇ Ὡρχἤ. Ἰέλῳ δὲ αὐτὶ τῆς βασιλείαε, ε.- 

ἐς τις ἐϊξοισία, πσοοςετέϑη ἡ τιμιῇ., τω τε ἀκχινδεούῳ 

“πὐφϑύχου(ᾳ τῆς μιονουρχικῆς » χαὶ τὴ βαφώνη τῷ 

βίᾳ᾽ ζὼ ἐτι χαὶ εἰς ἐμὲ Φ δὲ «αὐτῷ “μος ἐκαρποῦτο, 

“Ἰδλιοι 



ΑΝΤΙΟ, ΚΟΜ 
“ ὅλιοι κλυϑονες ἀπ ἐχείν. ἐϑυεῦ δὲ μέγιςος ας 

μ(α ὃ λαμασοϑταζος οἴκων «ὅπ, ὧν ἡμεῖς ἴσμεν" δ{.- 

τἶρας ἢ Ὡιαφορωζώπις ἡγεμόνων ζευείκεν, αἷς Ὁ 40- 

“δὲς αἱ φρεταὶ μὴ ἀπιφείοϑαι παρέοον᾽ αἰπὺ ὧν ον 
δῷ δηλωϑήσε!) λόγω τὰ πδοοήχοντα. Σλρΐου 

“[, ἑνὸς δεονζῳ τοιάχονζῳ ἔτη καϊαιογόντος Ὲ τρχζὼ, 

Αἰνείας ος αὐτο Δα δεξαυϑυος πίω δχιναςείαν, ἐ- 

νἱ πλείω ποιάχονζᾳ ἐτῶν ἐξασίλάυσε. μ᾿ δὲ πτῷ- 

τον, ἕν κὸ πεντήκονζο. Λατῖνος ἥρξεν ἔτη" Αλίας 5 μ᾽ 

αὗτον ΄ ἑνὸς δέονζᾳ πεῆαράχο νζᾳ ἐτῶν ἐξασιλάυσε τὸ 

μα 5 Ἄλξαν Κάπετος ἕξ ὍΧΣ ποῖς εἰχοσιν᾽ ἔπειζῳ, 

Καπυς, δυοῖν δέογζῳ, πεοιαχονζα" μα δὲ Κάπεω, 

Κλύπετος ἀχρα ποιςχα δέκα ἐτῶν κατέοε ἰὼ τ- 

χίωώ: ἑξῆς δὲ Τι(εεῖνος ὀκζοιετὴ “γρόνον ἐξασιλάυσε. 

πελάυτῆσοι δὲ τῷτον οὖν μιοίχη πο΄ δε ποζοιμῷ “γλυο-- 
44 κϑύη λέγε" παρενεηϑεὶς δὲ αἱ πὸ Τ ρδύματος,ἐπώ- 

γυμον ἑαυτῳ καπέλισε τ' ποζα μὸν, Αλξζελανκαλά- 

μϑἔυον πσϑότερον. Τ (ξεράνε Δ|οἴδογος ᾿Αλχδάπας 

ἕν ὁ τεηαρώκοντα ἐξασιλάσεν ἔτη. ΚΤ ὃ Αγεράπομ, 

Ἀλλαάδης, τυραννικϑν τί χῶμα χαὶ ϑκοῖς ἀπεῆϑόμε- 20 

γον, ἑνὸς δέονται εἴκοσιν" ᾧ αἰθεφρφνοιοῦτι τὰ δια  μόγια, 

κατεσκέ αςο χεραυγῶν τε μιμηκκαΐζᾳ, χαὶ κτύποι 

βρονταῖς ἐμφεράς, οἷς δεδι ἤεοϑαι ζοις αὐ, ϑοφπους ὡς 
θεος ἠξίου. ὀμίέρων δὲ χαὶ χεραυγαῖν εἰς τὸν οἶκον χαζα- 

σκηψαγτων, τῆς τε λίμνης. παρ ζω οἰκῶν ἐτύϊγόρε, 

πλημμύρᾳαν Οὔκ εἰῳθύαν λαξέσης, καϊζακλυοϑεὶς 

πϑροίκιος ἰπολλύται. χαὶ νι ἔτι λφπούσης τῆς 
λίμνης οὐ μέρᾳ νὶ, στὸν αἰ πννοςήση Φ ναμα,, χαὶ 

ξαϑερὸς ὁβυϑὸς ἥἔνηται ̓ παςαάϑων ἐρείππα ἢ χαὶ ὀῆλα; 
» ᾿ ͵ » “ αν - ὁ Ὰν ῬΌΝ, 

οἰκήσεως ἴχνη Φαγνετα. Αϑεντίνος δὲ ζοῖϑοι τότου 30 

αἰ διιυαςείαν Δἰᾳδεξανϑιος, οὗ τὴν ἑ]ὰ λό. 

Φων τὶς ἐπώνυμος ἐμετο τῶν συμπεπολισμένων τῇ 

Ῥωμῃ ποι χονζα. χαὶ ἑ-ὐ]ὼ ἔτη πίω ὀρχζὼ κατε- 

“4: Πρόχας δὲ μ αῷτον ἔτη εἴχοσι χαὶ πόζα. ἔπει-- 
» ε ) γ δ ΨΖ, 

ζ, ̓ Αμούλιος οὃς οὐ σεεὼ δίκη πίω βασιλείαν καΐζῳ- 

«ὧν Νομίτωει τοδοοήχου(αν, ὃς ζῶ αὐτο φρεσζύ-- 
᾽ ἃ ᾿ ἈΝ κ' Ε Ἷ 

περος ἀδελφος, δὺο κἡ πετ]ουράχοντα ἔτη δχουαςευά. 

᾿Αμουλίῃ δὲ ὀϑαιρεϑέντος ἰπσο Ῥωμύλου χα Ῥώ- 

μου, ΤῊ οἰκ τῆς ἱερφις κόρης “πυονϑμων, ὡς αἰδέκαᾳ. 

λεηϑήσε!) ΕὙΤᾺ Υ ἐχείνε ϑαΐνατον Ἔιπολο μᾷα 4 Ὁ χτ' 

ψόμον δευναςείαν δ ομμίτωρ ὁ “᾽ γεανίσκων μυΐθοπα- 

τωρ. ᾧ δ᾽, ἑξῆς ἐτ4 Ὁ Νομίτωρος ρχῆς, δοζἐ- 

ρώ ὃ ὁ διαχοςῶ ἡ τεβαχοσιοςῷ Ὁ Ἰλίς ἄλω- 
᾽ ͵7 7ὔ 5 λε » ΝΕ 7 

σιν δατοικίαν ςείλανες Αλᾷανοί, Ρωμυλου ἡ Ρωμξᾷ 

«ἰῷ ἡγεμονίαν αἰδὴς ἐχόντων, ντίζρεσι Ῥωμέώωυ, ἔτους 
» "» Ἷ, «ς 2 ἢ Ὁ Ὁ 

ογέζωτος χορῴτου Ὁ ἑξδοικης ολυμπια δὸς, ζῶ ογίκα, 

Ἑαδὶον Δ αϊκλῆς Μεσήνιος, ρχονῶς ̓Αϑζεδησι Χα- 

ΕΥ̓ “47 
Τυ]14,αυέτοτίς ἀρρο]]τίοπςπὶ ἐείογῶς, 
δὲ οὔηῖιΠ} 445 ςρῸ (οἰαπη ἔχ }}1}14-- 
ΓΙ ΠΑ ΧΊΠΊα ἀΓΠ 6 {ΠΠ|ἘγΠ Ππ14.τα ἰτ 
ΘΠ ΠῚ ἄτπςο5 ργα ἔῃ ΠΠπηος,, νἱγτιις 
ἔλοιϊα ἀρριοθαητος ποθι] τατοπι (αἱ 
βοποιίβ ᾿ς φυΐθδιις αἰϊᾶς ἀϊσοτιῦ σοπ- 
ΘΠ Θητι5. Ροστο 511π|ὰς στὰ γἢ- 
ἀετεϊρίητα ἀπ 15 το πα δι ἱΠγρ ΕΓ 11], 
“ἔπςαπι Π]ϊὰ Ππεγεάςηι το] αῖτ ργίη- “Ἔπεας 5118. 
ΟἸρατας, 110 ΠῚ ΤΟΡΠΟ ὃ νῖτᾷ ΟΧΕΠΊΪ 

ΔΏΠΙΙ5 αἰτογα τγίσεπιηο. Ῥοΐ ἤμπο 
4υϊπΠαπαρΊηῖα δὲ νηϊΠη ΔΠ ΠΟ ς ἔδρηα- 

τς 1 ἀτίπιις : ροίΕ χυςπν Αἰδα νηκο- Γατίπαςδια, 
αυδάτασίητα ΔΠΠο5. ΡΟ ΑΙΒατη  ἃ- ΔΙΡΕ, 
Ρετα ν]ρί εΙοχ ΔΠηἰς γορσ ΠΌ ΠῚ τοπαΐτ; τ 
Οργ5 ἀεἰηέής ἀπηϊς αιιοαςετίρίητα. Οαργς 5. 

ΟΙροταβ ρος ππης ἰη τόσο ΔΠΠιιη} Οαϊρετὺς 8, 
Διτρ ττγε οί γα. ρΟΙῈ ηιιξ οξξοη- 
ΠΪϊ Ἰρατίο τορηδαῖς “ΓΙ Βοείμι5. ἰττης Τί δετίηιϑ, 
ῬεΥΠΗς ἠϊςιητίη σοπηπαο ἰπχτα ἔπι- 
υἱπιπὶ ρΓα]ο;αδγδρτασηηας γὰρ [5 6- 
Τὰ 5 φαγρ τίθει ἔξοις νε τηυτατο ρτί- 
(ζοποπηίης ΤΊ οτίηιις νοσαγοῖογρτο 
ΑἸδεα. Αρτίρρα [ἰς {πσοςπε, τα- Αστίρραϑ. 
Θηδαηις ΔῆπΠῸ γηο δζ συασάτγαρίη- 
τ: ροίξ Αρτρρατη νπαάειυίρίπεί ΑΠ14-- Αἰϊαάϊιας, 
ἀἴμις, τγγαπηῖσιπη ἴσας ἱπυτπιτη- 
ΘΕΒ 1. ἰ5,ἰςοτῖ! σοπτεπιρίοῖ, σοτα- 
τησῃτας ΟΕ ]οπλοάο τοπίτγια ὃς {ι]- 
ΤΠ 1Πγϊταγοταγ . ντ οἰαἰθιι5 πος τεῖ- 
τοῦς διτοη τς Παογοῖαγ ρτο ἄθο. δ. 4 
ἰπιδτῖδιις ὃς νεγῖς ἔα] πλίηίβιις Π οἰας 
“(ες ττγαρητίδθιις, [ὰρποῆιια υχῖᾳ 

4αυοα Παθίταθαι ργατογίο!τιιπὶ Ἔχαπ- 
ἄληῖϊς, ἀϊπαπίο σὰπ τοῖα ἐόπιο 4θ-- 
(οτρτιις οἱ : δὲ πιιης ἥποηας ἄσοτο- 
ίζεπτε ἴαρπο δέ Αηι15 ἀσος ςπιίθιις, 
ΡΕΓ τγαπα 1 Π|τάτο πῃ ἰρεέξαπτιγ ἐϊτα- 
τὰ δἴιῖα., ὅζ αἱΐα ἰχαϊἰτατίοπίς νεῆι- 
σία. Αἰιοῃτίπιις ροίς οἰμπι (σεῖς Αὐξείπυς 5. -«- 
{π| ἃ 70 ποπίθῃ νηΐ ς ίερτεπι ντ- 
δὶς σο ΠΡ ; τοπαΐτηιις τορημπι Δῃ- 
Ὡϊ ΧΧΧΝΤΙ: δὲ ροίΠπηο Ρτοςα, Ριοκα 5. 
ΧΧΙΙ,. Ηᾳπης ῥσοχίπ)ε ἐδοιιτις οἵξ 
Αγ] ἴπ5, αὶ γορηιπ πγαίοτί ἔγατγὶ Ἀππία 5. 
ΝΝυπλίτοτὶ ἀςἰίτα πε, ρου ἰπἰαυᾶ οσοιι- 
Ῥαυίτ, δέ ρεγαππος συμαάγασίπταάϊιος 
τεπαῖτ, ΡΟΙῈ ππης οασίαπι α Κοπλαϊο 

40 δὲ 'Ἀσπηο Πατῖίον ςἰ1Δ}1 νἱγρίπο,ντ ποΧ 
ἀϊςετιτ, ἰοσίτπλπι γοσημπη αὐ ΝΝτ- ΝΙαποῖτοσ 5, 
ὨΛΪτοΥΘ Πα γα τἶτ, πλατογη Βἀοἠοίσεη- 
τὰ απ. Αἰτοῖο ἀοἰπάς τερηδῃ- 
τὶς Νυυπλϊτοτῖ5 ἀππο., Ροΐς Πἰππὶ σ4- 
Ρἴαπ ΟΘΟΘΌΧΧΧΙΙ, Αἰδαηὶ, κο- 
τᾺὉ]1 δὲ Ἀ τη ἀπέξι, σο]οΠΐδιη τ - 
της ἈΟΠΊΔΠΊ, ΔΠΠΟ ῥΓπΊο (δριπηα; ν δὶς οδάϊ- 
ΟἸγπηρίδαϊ5, μα [πλα  νἱοἷς Γλαίοος λον 
Μείξηϊις, ἀγοβοητς Ατῃςηῖς (μὰ- 



γ8 ὈΙΟΝΎΥ ἸῊΝ ΠΛ ΤΕ ΟΒΆΒΕ ΝΑ 55, 

τορο,ἄφοοπηίς ΕἾ115 ΡΓΙΠοΙρατας ΔΏΠΟ 

Ρτίτηο. Οὐιοπίᾷ δἰτξ ααέζοτοϑβ Πλ0}]- 

ταπη γαγίδηγτᾷ ἀδτόρογα το ντῦ8 εἰς 
ςοπάϊτα, ἐς ἱρῇς οσαἰτοτίθα5; πες 
τα ὶῃὶ νἀ οταγτξ, ααῇ σοηξοῆδηι, ες 
οΟδϊτογταπταπι αἰ ηροηάᾷ. Νδπι ο- 
ΡΒαίοπ (εεριτηΐας, (τ ρτογ αητίυς 
ἤπιις, σοι πηήα ατατε ροίς ΒΕ Πα Ἴτο- 
ἰαπαπι αἷς σοπαάϊταπη 4 [15 σαὶ οἷϊ 2 - 
ΠΟΔΟΧΊΠΟ (δ Ργογραθγαητ σοηϊτοτς 
εἰιις ποπχίπαι αοπηλιπη, σοϊοηΐα ατι- 
σαπη: Πδα; μιιης νπιπι εχ πες ἢ- 
115. ηᾷ υάτιοῦ ποᾶ ΠαραηΠς Π]1ο5, 
Αἰσδηίμπ,, Επγυ]εοητθ, πη α ,λ ο- 
τασπ. (πος ἀετέροτε σοπίςητπιης 
Τεπιαροζαβ ὃς Αρατῃγ 15, πη] 16 
Αἰ, φιοπηαάπηοαῖι ὃς ἐς ἄτπιος οοἷο- 
πία. 5615 αί γοσδίοι πα] ογοβ ίασο- 
ἀοιίο ἀρὰ Ατρος πιηέξασ, ὃς αυϊάρε- ᾿ 

{τππὶ Πτουϊαία; τόροτο, πθαπὶ αἰοίς 
ε Μοι!οῆϊς πη [ταϊατη σαπα Υ ἰχς ἄςἰα- 
ταπη, ν τὶς σοηήίτοτς ἔΠ6; ΠοπιῈ ΠΩ; 
111 πα Π1Π{ α αυλάσπι ΠΠ6 ΠῚ] ἐπα πηῖ- 
πὰ Κομη4: Πα Παγγαῖ σοῖογας 1 γοία- 
Πᾶ5 πογταζαπῃ εἤδοιῆε νεΐβέϊο ἰδσ πη 
ΤΠ. ΡΟ τα Παι65 Εχαγογδε, ΠΕ σαΓ] ΟΠ 5 

δέ εττοτ τα άϊο. Παῖς αἰ ραίαταν [)α- 
πγαίτος δίσοπίς,8ς φυ!ἀᾷ 4111. ΑὙἸΠο- 
τεῖος ΡῃΠοίορίιις (ουϊδἱτ ΑσΠαοσιιπι 
Ραττοηι ἃ Ττοίαπο δε ο γοάοιπτοπὶ 
οἰτοιηι Μαίθαπι οσαγίιπι οχίῆε;:σοῦ- 
Τορίοϑος ἃ γοπτῖς, τα πηροίξαείς νἱ,ν στο 

αἴτῖος ἀϊα ρογ αἰτατη ἰαξζατοβ, τα θτὴ 
ΔΡΡΟΙΠΙς δά οαπὶ Ορίοα τερίοπίς ογᾶ 
4ια νοσαταγ 1 δε, ΤὙΎΓΓΠΘ πος; πγὰ- 
τὶ ΔΙ Παἰτατι σα Π16; Ορται τους ἀθτ46- 
το ἤδιο5 {0 Ππιθαιιχιξης., ἐχεσιῆς 
τοι τοτᾷ Πἰθπιθη. ᾿πεητο νοῦς αρηδ- 
υἰσάγα ραγαῖος. (δ οἴ, Παπο5 εἰς πο- 
ἑταγηο ποοηάΐο σοηβαρταῆρης, απ δ- 
Ρτα ρτοξεεξιοπὶς ἔασαίτατο ποσοἤιτατξ 
ἴῃ νοϊιιηταῖῷ νους, νἱτς 4 (465 1Π ἃ- 
στὶς ἡ πος αρραίογαης Ηχιῆς. οἴ! σα- 
{πὶ δι η]ῆς 115 σαρτίπαγιτα ΠΙοα- 
{πη οροῖα, σοά πηοταξτος πο (Ὁ ἠο- 
ται ἰπ (Θγαϊτατ δ πσογεητ, 'σηοπι 
ἴῃ Παῖδες σοηϊςοἤξησ. (α] ας αἰ Α- 
σαι Ποο] 5 γοτῖι σοι ταγιπη (οτίρτον, ο- 
πηΔΠῚ “8 ἀΔΠν1 ΓΟ ΠαΠη ἐσ ΠΠΪΠΔΠῚ 
ΟὈΠῚ σοτοΓῖς Ἱ γοϊδηῖς ἀοἰαταπη  η [τὰ- 
Ἰίαπι. Παρ ΊΠΕ Γτίπο Αθουϊσίπῖι τα- 

οἱ, εἰφρ ἄιπιος ρερευηε Π]Ιος, θπλαπα 
ὃἃζ ἈἈοπλα πη: χαΐδιις σοΠαϊτα: ντ- 
δὶ ποηῖοη τηδιγῖς ἱπηροίταπ,. Χοπα- 
σογας ΠΙτοτίους, Ν Ιχὶς δὲ (ίγοα5 ἴτας 
ξΠῸ Π]ϊος, Ἀοπγιπη, Απτίαπι, Ατο 
ἀσαπη:θο56; σο Πα εἰς τρια ορρι ἤϊ5, 4 
ίς ἰηἸΠΠὸ 1115 ποπιίπα. [ον ας 

ἀμφισξητή- 
2 ΔΘ ΧΑ ΄-ν 

οοποὺ ἔτος τῆς δεχαείίας πσῴτον. 
͵ - ͵ 

ον πῆς κίίσεως, σεως δὲ πολλῆς ὅσης χαὶ «δε πα 

χαὶ αὐἰϑὶ τυ οἰκιςῶν τῆς πόλεως, εοὲ αὐτὸς ὦ, ὦ 

δὲῖν ὡςαΐ ὁμιολοορύνϑιμα, πσδϑς σιλύτων, ἂξ {χι- 

δρομιῆς ἐπελϑεῖν. Κεφόνων μϑὺ ὃ ὁ Γεργίϑιος συ!- 

γραφάς παλαιὸς πόρυ 3 δυΐ, τέρα. μεὰ μι τὸν 1- 

λιαχϑν πόλεμον ὀχίίοϑαι λέγ τἰωὺ πόλιν κ᾿ ποο Τλυ 

ἐξ Ἰλίᾳ σωϑέγπον στεὼ Αἰγεία «οἰχιςὴν ἢ αὐτῆς 

πόαν τὸν ἡγησοίνϑυον τῆς Ἔστοικίας ᾿Ρῶμον" τῷ- 
ΤῸ τον δ), ἐὴ τὴν Αἰνείρπταιδὼν ἕνα." πεῆορας δὲ Φη-- 

που Κ γ ἴω 3 2 

σιν Αἰνεία. “πμέεϑαι παῖδες, Ασκαμίον, Εὐρυλέονζᾳ, 
«ς ͵ὔ ς “ 3 2 

Ρωμύλον, Ῥῶμον. εἴρηται δὲ Δημαγχόρῳ ὦ Α4γα- 
Υ ΧΟ αν 27: τ σον -ἰα ᾽ 
φυλλῷ, »ἡ ὀλλοὶς σύχνοις ὁ τε “χρόνος , χαὺ οτῆς Ἔζποι-- 

) ς ΕΣ ἘΞΕῚ Υ Ὲ 3.9, ἐ 

κιᾶς ἡγεμθν ὁ αὐτὸς. ὁ δὲ Τὰς ἐρείας ὡς οὐ Ἀργφ ὃ 
᾿ ΡΟΝ; ! λ «ἦς 

ζῳᾳ καθ ἐκαςην οδαρθεντα στευσγαγων, Αἰνείαν 
Α 9 “ ΕΝ ᾿, γ 2.2 

φησὶν οὐκ, Μολοῶν εἰς Ἰταλίαν ἐλθῦντει μετ Ὁ- ᾿ 

δυοσέως, οἰκιφὴνμέαϑει τῆς πόλεως. ὀνομκοΐστιι δὲ, 

αὐτίω “πὸ μας τὴν Ιλιάδων Ῥωμης. ζω πίω δὲ 
λέγά ταῖς ὀηνδις Τρωάσι τἰδαχελυ(ᾳ ϑέζω »Χοί- 
-“ ΡΝ ΩΣ -»" λ ᾿ ͵ 

20 γῃ μετ’ αὑτῶν ἐμιρησοι ζῳ, σκώφη,, (βουριουονϑρζωω 

τῇ πλανη. ὁμολογεῖ δὶ, αὐτο χα Δαμαςῆςὁ Σι- 

γόίς : κὴ ὀίλοι { γές. ̓ Αδριςστέλης δὲ ὁ φιλόσοφος Ἂ-: 

χαιών ἄμγας ἱσορᾷ Τὴν πὸ Τροίας ὀϑαχκομιί(α μέ- 

γων πὐθιστλέονζας Μϑλέαν" ἐπείζα, χῳμῶνι βιαίῳ 

καζοληφϑενζς, πέως μϑυαίτο τὴν πγάυμῶν φε- 

φονϑώοις πολλαχῆ τῷ πελοίορις πλαγάοϑαι" πε-- 

λάυτῶνῶς δὴ ἐλθεῖν εἰς τὸν τύπον τῶτον τὴς Οπικῆς, 

ὃς καλότωι Λατιον, ἔχὶ τῶ Τυρρξυικῶ πελάγά 

χείνϑρος. ἀσγκένοις δὲ τι γάῶω ἰδονᾷς, ὀρ κῶσοι πε 

20 ζξναῦς αὐτόϑι, χαὶ Δἰᾳτείψαι ἰοὺ χημεεξινξω ὥς. 

ρων; “ἰρασχάυαζονδίοις ἔαρος ρχολϑύε πλῴν. 

ἐμιωρηοϑεισῶν δὲ αὐξζιὶς αἰ σοο νύκζᾳ, πὰ γηωΐν, ούκ 
" “ἢ ͵7 ΡΛ 3 7 » 

ερνᾷς ὅπως ποιήίονται πζωὼ ἀπαρσιν. ἀδϑλητῳ ω- 

γαΐκη ζιες βίοις εἰν ὧ κατη ϑη(αν χώξίῳ ἱδρύσααζ. 
λ 

συμξζώῶαι δὲ αὖθις πῷτο, Ἅ α γωναϊχας αὐ χ κα.-- 4 
“λῶτοις. αἕ ἔτ, ἔγοντες δ Ἰλίῳ. υύᾷς δὲ κα- 

(καῦσαι ζ πλοῖα, φοξευϑύας πίω οἴκαδε Α- 

χα αν ἄπαρσιν, ὡς εἰς δουλείαν ἀφιζουϑύας. Κὸλ- 

λίας δὲ ὁ (ἃς ᾿Αγαϑυκλέοις ποράξς δϑαγράνψας, 

Ῥωμάυ ὠμὰ Τρωάδα, τῶν ἀφικνανϑύων ἅμμα τοῖς 

ὀλλοις Τρωσὶν εἰς Ἰταλίαν, γήμααϑαι Λαΐίνῳ τῶ 

βασιλᾷ τὴν ᾿Α(ξοσαγίνων, ἡ γγωνῆσαι δύο ππεδεις, 

᾿Ρώμον ἡ Ῥωμύλον" οἰκισοανζῷς ὃ πόλιν, Ἔἰπὸ “ὃ μο- 

(ὸς αὐτῇ νι ζιώομα. ΄Ξερναηϑρας δὲ ὁσυτφᾳ-- 

φόίς Ὀδυσσέως ὼ Κίρκης ους “νέα ῖ «(φς, ἱῬῶμον, 

Αὐντίαν, Αἰρδέαν" οἰκί σοινζᾷς δὲ δᾷς πολής, ἀφ᾿ ἐαυ-- 

τῶν γαῖ τοῖς κίίσγμκασι Ως ὀνοκφισίας. Διονύσιος 5.ὁ 

“Χόλχε-- 

---«---.. 

Ἐπ,’ “πᾳ ὐ«ς-ὸ.ὄᾧὕ..- 



ἈΠ ΤΙ Θ᾽ ΟΜ: 3.1: 
Χλικιδυῦς οἱ οἰκιςὴν μϑὺ διποφαινᾳ4 “ὃ πόλεως 'Ῥώμον" 

τϑτν δὲ λέγῃ χτ ϑῳ ὕμας, ᾿Ασκανίε, κ᾽ δὲ τίναι. ἮΙ- 

μαιδίωνος παῖδα, ἐ). εἰσὶ δὲ τίνες οἱ 1 Ῥωμέω ἐκτί-- 

«ϑαι λέρρεσιν χὑποὺ “Ῥώμου ᾿Ιταλοῦ μυΐξος5᾽ Η- 

λέκζας, τῆς Λαΐωε ϑυγαΐξος. ἔχων ὃ πολλοις νὰ θὰ .- 

λοις ( Ἑλλξυικῶν παρέχεοϑαι συγίξοιφέων,ο “ζ-- 

Φόροις Ὄὐποφαινοισι Όις οἰκιςτὰς τὴς πόλεως. ἵνα μὴ 

ϑύξαμαι καλρη)θρῆν» ἔχι Ουἡ Ρωμαίων ἐλάύσομρα 

'συγίξα φής. παλαιὸς αϑὸ δὲ δῖζυ οὔτε συτίξαιφάς οὔ συστε 

025}. τάφος [6] Ῥωμαίων οεσὲ εἷς᾽ οἰκ παλαιαῖν 

μἥμτοι λόγων οὖ ἱεραὶ δέλτοις σωζονϑμων, ἕ ἕκοιςος 

ἯΣ τἰϑαλαθὼν ὀϑέγφανε. ύτων δὲ τινὲς μϑὺ Αἰ- 

νείτ' γἡνέοϑαι κα ἥἤοις λέρρισι Ῥωμύλον χαὶ Ῥώμον, 

ἜΣ οἰκισαὶ τῆς 'Ῥωμε»ς" ἕτεροι δὲ δυγεΐξος Αἰνείου 

πώδος" ὅτου δὲπαΐξος, οἰκέτι δοοιζοντες" δὸ,35:- 

Ι[ο 

γε δ᾽ ἀΐθις «ἰπα᾿ Αἰνεία Λαΐνῳ τω βασιλᾷ αν" 

᾿Αθοξιγίνων ὁμηράσονᾷς. ὅτε αἱ πίφης τοῖς ὅχτ- 

χφείοις “σϑϑς ζις ἐπήλυδας ἔϑμοντο. ἀασαζονδνον 

δὲ αὐδι; Λατῖνον τῇ τε ὀηνη ϑεραπεία πὐξκέπειν 4, 

ἰκρόνα τεάρβένος ἄπαιδα πελάυτώ ζᾳ, χα δύχοις 

μέξρες ὡνὸς τῆς ἑαυ -ὀρχῆς καζαλιπεῖν. ὀλνοι δὲ 
λέλρεσιν Αἰνείν πελάυτήσανζς, ̓ Ασκαλιον ἁπα(αν 

πἴω Ξοχίω τραλαξώντα, γείκα οϑαι τὸς ζις 

ἀδελφοις Ῥωμύλον πὲ χαὴ Ῥῶμον, πίω τ: χθεαν 

χαὶ τίου δεαμιν τὴν" Λαΐζων τειχῆ" αὐτὸν νδὺ δὴ 

τἴω τε Αλᾷξαν κάσαι ὼ ἀλλ᾿ ἀπηα πολίσμαΐα" ῬΩωξ 

μον δὲ Καπύζω διὸ, πὸ πὸ 

Ἀρέτην δὲ , διὸ τῷ πσϑοπάτορος ᾿ΑἸχίσου: Ὁ Ἢ 

Ἰαγίκλον, δἰπὸ τῷ παΐϑος: 

Φ' χσφοπαάπαου Κάπυος" 

Ὁ, πίω ὕξερον χλοϊδεῖσαν 

Ῥωμώων δῈ, αφ᾽ ἑαυ. 

μιϑϑείσαινν, ἑτέρας αὔὖϑις ἐλθούσης δ:ποικίας, ζὼ ΔΑλ- 

(ανοὶ ἐξέλαν, ἡορυμϑμεῚ Ῥωμύλου καὶ ἹῬωμου,τἰω 

Ξρχοίων κίζσιν ξἰπολαθν" ὦ ὧςτε δυῆαὶ ἐῇ τῇ ̓ Ρω- 

μῇ ἀκ κιισάᾳς; τἰωὺ δὲ ὀλίγον ὕφερον Τὴν Τρωϊκῶν 

“λνουδύζω «αἰω δὲ, “πεδεκαίδεκα “λυεαῖς ὑςερφυίαν 

τὴς ασξοτέφαι. εἰ δὲ τίς ἀπιδεῖν βαλήσε) ζᾷ ατο- 

σώτερᾳι, ἢ ὃ τϑάτη ἰς ὴρχα ϊέρᾳι σὕτων ἀὐρεϑησε) 
Ῥωμῃ, “ἡυουϑρν φὩρὶν Αἰνείαν χαὶ Τρώας ἐλϑεῖν οὐ 

: Ἰταλία. ζῦτα δὲ τ Ὀλιτυχόντων τὶς σγ εἶ νέων 

συτίξαφάς ἰτόρνκεν, ΣΝ, Αγπίογοσὸ Συρακούσιος, 40 

οὗ χαὶ πσδότερον ἐμηποϑέωυ. φυσὶ δὲ Μόργνζος ο»Ἰ- 

παλία βασιλάονΌς" (ὦ δὲ ποτε Ἰταλία ἡ" ποτ ἀ- 

ρανζος ἃ 56 Ὰ Ποσ4δωνίας τἰϑάλιος' ἐλθεῖν αστὸς αὔ-- 

τὸν ὀύδρα φυγάδα ἐκ Ῥωμης. λέγᾳ δὲ ὧδὲ᾿ ἐπεὶ δὲ 

» Ἰταλὸς καεγήδφι, Μόρ) ης ἐξασίλάυσεν. (ΧΙ ζουτου 

»Ὁ δρὴρ ἀφίκεζ ἐκ, Ῥωμης φυγας" Σίκελος ὀγοίκᾳ 

»»αυτῷ. χὶ μδρ δὴ Τ' Συυφαχϑύσιον συήφαφέα,πα.-- 
, 

(πίω δὲ χρόνοις νας ἐ ἐρη--39 

᾿Η ς9 

(ΙΠαϊοϊἀοηῆς ςσίςητίς αυϊάςπι ἐς αιι- 
ἕϊοτς ντθὶς ᾿οπιο; (6 « οἷ ἰπχτγα ηποίς. 
ἄλτα, Αἰσδηὶ ἔα Πς ΕΠΠΠ ἀἰϊοῖτ ; αχτα α-- 
ἸΙο5, Ἐπ ματος. πες ἀοίμητς αὶ ἀϊςᾶς 
Ἰλοιηαπ ςοπαϊτᾷ δῷ [τἀ]1 Π]ἰο σατο, 
Ταῖο οχ ΕἸςεϊγα 1 ατίηἱ Η]14. ΡΟΙ τὴ ὃς 
4Ἰἴος πλυ]το5 ταοοτῇ (ςτίρτοτος δά- 
ἄιϊιοετγο ναγίᾶτος ἐδ νεθὶς οδαϊτογιθιιο: 
(ξά πε νογθοίϊου νἱάθατγ, ρια τας γᾶ 
το δα Κοπηαποβιαρια ας Ποπιο Δῃ- 
τις οχίξατ πος ἔθ υ]ατῖ διιέζου πθα 
Βηϊοτία: νημ αι] Πα; τα πη Α΄] 14 ἀ6- 
{ἀπηρίττ εχ ἡ φητί 15 ταί] 15, αυα ἴῃ 
του 15 Πεγαδφητατ αἰσαῖα: ΠΕ ΠῚ] διι5. 
Εοτιπὴ φιἋ νοϊπτ ἔπος ΗΠ Ἰο5 ἢι- 
1ῆς οπηυίιπι ὃς Κα οπλιιπ), οοάϊτογος 
ντθί 5:4}, φα: οχ ΠΠ1ὰ περοτος, ταςί-- 
ἴο ΡδιΓὶς ΠΟΠΊΪΠηΘ. ἰμο5.  ΠοΔ ΠῚ [ ἀτῖηο 
Αδοτὶσιηπ τερὶ ἀςαΠΠς οΡἤἄςς οχ ας 
ἀετεϊέϊο πτογπαάΐροπας ὃ δάἀπιθηα: 
ΡΠΟΓΟΣΦ δεηίρποαραάτορξ Παθῖτος, 
ποπίοϊῃ οὐξατος πταίει; νοΠ- 
εἰἱᾷ οἵ ἰ5 ρα; νΙΓΠ1 ργοὶς ΠΡΡΚΕ ὁ νμα 

τε! τος ἐχ βάστα Πυλαᾶ Πογοήες ἱπ.- 
Ροτῖ. ΑΙ αἰοαε ξποα ἀςξιπδο Αἰδα- 

Ὠΐμη1 ΟΧ αὐς ΤΈΡΏΙ Πογοαξ το! ἐξα, αἱ 
{ὰπῦ Ρῖο Ρυϊηοίρατα, ΔΘ ΤῸ 5 δέ Ορα5 δα 
του τραγείτο ἀϊαμπῆς οὔ Κοπλαϊο 
δὲ Ἀιεπιο [τατγιθα5. ᾿ρίαπι ἀείπας ΑἹ-- 
δατα οδαϊαϊῆς δέ 411 φυσᾷ ορρίαα: 
Ἐοπλῦ νετο, (ὑδριιαιη, α ΟΔρΡΥ ρτο- 
δυο ἀθποηγπαῖᾷ; ΑΠοΟΠ πηι, ἐς ΑΠ- 
οἰ ἀα  {{ Πομλίης, ἐς ρατγίς φαῖοηλ 
ποπιίης, Πρᾶ, θα ΡΟΙῈ ἔτ ]απίςιι- 
1ὰ; Κοπγᾶ φυοα;,(ς ἰιο. Παης ἀεἰο]Δ-- 
τᾶ ΔΙ πη, Γα ΓΙ) ΑἸΡαηὶς αἰϊαπι 

ςοἰοπίαιη εο οπλ}} ὃς σπι ἀμέϊα 
πϊτιξείθιις., ρυΠΠΙΠἀπΠὶ ον πιᾶ γοσαρο- 
ταῆϊς: ντίλτη σα ντρ5 [Πτο]ΠἸσάτατ δὶς 
οὐαϊτα οπηο],Π6 πλαϊτο ροί Ὀο ΠΤ το 
ἰΔῃ] τέροτα  ἰτογῖι, αταῖο ροΙ᾿ ργίογεπν 
αυϊηταάοοίπγα. (Διο (11 αι 5 γῷ ἁἸτίις 
νο]τγεροζεγς, τοι οτίαιη Ἀ ΟΠγ ἢ] 5 
ἀπε χαϊογ ἰππςηίςς, ντ πα: αηῖς «1᾽- 
πρα ΓτοϊαΠοΓπΊΩ; ἰῃ [τα] τα πη δατδ- 
ται ἔπιοτῖτ, Ηος ἀυτςῆι πες νιισατὶς 
ΔΙ υς πος τοσθη5 (σγίρίοσ ρὲ οὐϊαΐε, 
(εὰ Απτείοοϊεις δυγασο σα ι15., (ἼΠῈ5 1ᾷ 
(ἄρταὰ πλθηληὶ. 15 ας ἢ [ουροιο ῃ [τα Πα 
τοσίδητο (]τα] 1 τιπι οὕς οἵα ἡ υΔππ 
Ιοῆσαα Ἴατοητο Ρα {τπΠ} νίαας. ΡΙο- 

τοπά τι) νοη Πρ δὰ οιπὶ φιεηᾷ ο- 
τπλαθηῦτη ΘΧίΌ] δ, νοτίρα Ἰρίπις ἐπε ῃςο: 
Ῥοίξχαδιι αὐτοπι [ταις σοπίσπαίτ, 
Μοιραβρίο ἢ Ϊο τορΠδαε, [χαΐτις το πι- 
Ροῖςο Ῥομμα νοηΐξ νὶγ αυϊάδηη ργοῖι- 
σας, ΠΟΠΊΪΠς δίου]μ5, Αιφί ἴτὰ ΕΧ δὰ- 

ὁϊοτίτατοϑγγασιιίαιαι ἰχυμῦ τοι ριοσὶς ἰῃ- 



ὅο ΙΟ ΝΎ ΙΝ ΤΟ ΥΝ Δ 5 ς, 
τπιρηϊταγ Πα ἀΔ ἀπιηια λοπηα, Ττο- 
1Δ} 1516 ΠῚ Ροτίδιις (πρετγίου. ντΓ11Π} 411- 

τοπὶ εοάσπιίοσο ἤτα πιοῦῖς ν δὶ ποτὶ 
τα ΠΊΡοτίς Ἐοπιαϊποο ταγαῇ Δ ἸΠ5]Ὸ- 

οὐκ Ἰάοπι ποπγοη ΠΑθιογτ πεπηδά- 
ταοάππλ}]ς ἱποοττ γε]! χαῖς, τα πος 
ἐροσοηίίςοτο νά]ςο. Ετ ἀς ρτοῖς α- 
ἀεπιοίις σοπάϊτοτγι. ας ἀϊχις (1 
Εςῖατ. Ἐχιγοπιδπὶ ἀπτεπὶ Ἀοιης α- 
ἀϊβοατίοποπι, ἔπε δα ἀεάπέξιο παθι- 
τατοτγαπη ροτίις ἀϊοξ4 εἴξ ας χιοά- 
οὐηςᾳ αἰϊυ, Τιπιατς δος πείοϊο 
ἀπάτη τορι δηλ ΓΘ ατα5,αἱτ σοΠρτιοΓΟ 
ἰῃ τεπΊριι5 40 (δεῖμαρο εἰς ςοηέϊτια, 

τιϊὶσοπηηοοέξαιϊιο ΔΠΠῸ ΔΠτο ργΙΠΊΑΠὰ 
ΟἸγπιρίλάεπη: Γλιοίμϑ αὐτῷ (ποίμ5, 

ἱΓ Ἔπατοῦῖ! ογἸὩἷς, ἰΠ αατγτιπη 4Π- 

πιιπὶ ΟἸγπιρ Δ Ἰςβηιιοαςοίπηα:. Ρου- 
εἶπ το τα τᾷ τοΠηρουιπι γατοηξ 

ποηἱ παίσας: αἰο αΐη οαπὶ αἴθε ρο- 
ἀἰΠρῶς απείαια: Πἰποτία ςοἰ]ςέοι, ἠϊ- 
ἴο τι πυδάτίησοηες ΓΙ στα ἄμποῦδις αη- 

Πἰς Ροίξεγίογεπι θ6]1ο ΠΠοο:φαοάτᾶ- 

Ριι5 αἰπηθηίαπι ἰαχτα Ετοτοῃςοηῖς 

ΟἸΠτοποσταρ ας, [Ποίας η ἀηπῖϊ ρε!- 

πτιπὶ ΟἸγπιρίδαϊς ἰδρτίπηα:. ΕΠ διι- 
τεπα ἱποουγαρτίας τόσα α5 αίδιι5 Ετα- 
τοῆποπος νίμς οἵξ,, ὃζ ποιποάο δά 
(ταοαῃίσαπι τατίοποπη αἰ γίσεπαα {τ 
Ἐουπαπατξροτζιιπη Γατίο, Π1ο τγαἕζατιι 
ἀεοϊατασίπγας. ΠοΙαὶ επἰπι, ἄσας Ρο- 
Ιγθῖας Μεσα!ορο!ταπιις ἐεοϊτ πος τᾷ- 
τατη ἄΐσογο, αοά οἰγοίτε (σι πα τΠὶ 
δηπῖϊ (δρτίπια: Οἰγιιρίαἥϊς Ἀοππαπὶ 
οοπαϊτᾷ ορίπογ ;πεφ νηὶ δὲ (011 Απ- 
ἙἰΠηππππηταῦυ!α Πα ππα οχαπιὶηδ 
τϊθαοτα : (ς 4 πλαϊαΐ {πρριτατίοπα5, 
πὰς ἰρίς ἴῃ πιοα ἰῇ ργοσι!, πα Ἰοῖο οιι- 

1αΠπἰς ἰςέϊογῖς το! ηηαοτα. Ετ ἐχαέξᾳ 
πυϊάσπι γαιίο {ΠἸςἰη αἰ σαῖα ΘΠ: Πϊς πὸ- 
ςοἤλτγία ταπιῦ ἀϊσοπτιν. οα τς παδεητ: 
(α]]οτῖι ἐχρεάϊο πα Ἀοπια σαρτὰ 
εἰ, ἔτ (νε οπιηος ἔοτς δαξξζογος σοη- 
(δπτίπι) ΑΙ ΠΟ ηΐς {πππηπἴ πιαρ  Πγατῇ 
σετέτο Ργερίοης, οἰ Γοίτογ ρυ! πηι] 4Π- 
πῦ πποπαροπιηφοΐξαιια: ΟἸγπηρί Δα 5. 
ποά τειγογίτιν τοπηρογα {πρριιτος 

νί4; ἡ 1... Ταπίατα Βεατῦ, Ἰατγημσῖ- 
πἴατῃ (ΟΟἸ]]ατπαι, ρείμλος Ἀοσπμαπογῇ 

ΡοΙῈ ἐχρυ!πι τσ ΠῚ ἀοπλιπαῖιΠ 
σοηίμ!ος5, σοπηρ εὐ θηταῦ ΔΠΠΟ5 οοη- 
τι δζ ν]ρί πε ΠἸσατἀρράγοι οἷ! ΟΧ δ] 1ς 
τα Ϊτῖς, ταις (ςῃου "5 σΟ ΠῚ ΠῚ ΕτατΙς 
΄πο5 ἃ ΡατΓθας5 6ΠΠ ροῦ πιαημ5 ἀσοί- 

Ρίπητ, ὅς Ἰρ61 ροί τους ρατὶ σιγὰ τγααϊιῦ, 
Πιαιά (δοιις ἡ (Δ οτα ρατοῦπα τ σοζ- 
φἠἰβεα.  ᾿ϊ ρου νῖτος {ΠΠ γος ἰογαδη- 
ταῦ ἴῃ ἔα} 115 σΟίοτιῖς. ἸΏ εἰσ Ππςηΐο, 

͵ ς “ Ὁ-" τὰ ἂν 

λαιά τις ἀ ὁ είσκεται κσοϑ!εροῦσει Ἢ Τρωϊκῶν γρό- 
ζιος ἃ ᾿ γ λὶ λ μ» Ἔν 4 

γων΄ἡ Ῥώμη. πότερον δὲ αἰεὶ ἴους ἀὐθυς ζω πότοις, 

οὖν οἷς ἡ γε οἰκου δύ᾽ “πόλις ρὶν, ἢ χωφίον ἕτερον 
«“ ᾽ Ἔ » ͵ ᾽ ΣΡ 

οὐττυς ἐτυ γϑμεν ὀγομκοαιζονϑμον, αὐσοιὲς ἐκεῖνα Κα-- 
͵ 3. 3.5 

ζαλιπόντος, οὐδ[, ἐγὼ δυυύα ΚΦ] συμίβολῦν. “«ἰδὰ 
λα. οὐ ε τὰ τ δ 

μϑὲὺ ὀξζυ ἢ παλα ων κίίσεων ἰχϑμὰ ἡχϑῦ μοι τὰ τσδ94-- 

ρηυϑια. τὸν δὲ τελάυταῖον τῆς Ῥωμής “λυόνϑρον οἰ- 46 
λ Ε} Ι 3. Φ , λ ὥ 

χισίκον, ἡ κίισιν ἢ ὁ Τί δηποῖε γρὴ καλάν, Τίμαιος 
"τε ͵ὔ » φν 3.58 ͵ Ϊ 

κϑὺ ὁ Σικελιώτης Οὐ οἰσ), ὅτ χάνογι γρησα ίε-- 

ΙΟ γος, ἅμα Καρχηδὸνι κἰιζουδίη “πυέοϑαι φησὶν, 
2, 

οἴδδῳ χαὶ τειαχοσῶ πσϑόϑτερον ἔτ τῆς ποσφτης 0-- 

λυμπιαδὸς. Λάύκιος δὲ Κιίζκιος οϑυὴρ ἐκ πῷ 

βελά  ιχοὺ σεωωεθρίῳ, αὐϑὶ Ὁ τεταρῶν ἔτος τῆς δω- 

δεκατης ὀλυμπιάδὸς. Κ των δὲ Πόρχιος Ἕλλζωι- 

χον μϑὺ οὐ, ὁραζῇ χέονον" Ἐχιμελὴς δὲ “πμόκϑμος, 

εἰ χα! τίς ὀλλος εἰς πἰὼ (μαγωγάὼ τῆς ΦΈλχαμο- 

λοορυμϑύης ἱξορίας, ἔτεσιν Ὄσοφαινᾳ δυσὶ καὶ πειά- 

χονζα, χαὶ πεξαχοσίοις ὑςερου(αν “ὖϑ Ἰλιακῶν. ὁ δὲ 

“φόνος ὧν: λύα, κεηλεὶς ταὶς ᾿Ἐρᾳζροϑενους χϑξονο- 

20 »ραφίαις, χτ' Ὁ πσέῷτον ἔτος πί δ] 4 τῆς ἑδδύμιης ὁ- 

λυμπιαδὸς. ὅτι δὲ εἰσιν οἱ χαψόνες ὑγιᾷς οἷς Ἔρᾳτο.- 

οϑένης χέγρυται » χαὴ πτῶς δι τίς ἀπά ϑύνοι πῶς 'Ῥω- 

μϑίων γφόνους τοὺς ζυς Ἑλλξωυικοιξ, ον ἑτέρῳ δὲ- 
δηλωτω, μοι λόγω. φ ὙΝ ἠξίοιωυ, ὡς Πολύζιος ὃ 

Μεγαλοπολίτης, ζοσοῦτον μόνον εἰπεῖν, ὁτί χτ' οὐύ- 

τερον ἔτος τῆς ἑσδόμης ὀλυμπιαδὸς πἰωὼὺ Ῥωμώωυ 3: 

κίζοϑαι πείϑοικα;.΄ οὐσ᾽ Ὀχὶ τῷ ποϑαὶ τοῖς ᾿Αἰχισεῦ-. 

σιχκειμῦδυς πίναχος ἐνὸς χαὶ μιόγε πἰῷὼ πίς]ν ἀζασεί- 

γιξον δσιολίπειν, δλλὼ ἴοις Ἐχελογισηοις, οἷς αὐν- 
᾿ ͵ ᾽ ͵ ς ͵) ΝΣ “" 

30 τὸς χυδϑε)εμμέων εἰς μιέσον, ὑπό ϑύγοις τοῖς βουλη- 
-“» » ,ὕ 3 -“» « φὦὡοὺ 2 5» 

θεῖσιν ἐσονϑυοις, ἐἰξεγείκειν. ἡ αϑὺ δξζυ ἀκρίζᾳα, εν 5: 
͵) Ν “ ἢ ͵ ΜΙ 

κείνω δηλοῦται ποῦ λόγω" λει “Ια 
Εν Ἧπ| Ἐπ ᾿ ἸΝ : τὰ τὰμ ἄεχαι ἧ 

τηςδὲ τῆς πσραγιαιείας αὐΐζῳ, τὸ ἀναϊχα ὁταΐᾳ,Ε 
λἊ ἘΠ ΕΣ Ωρ 3 νει Ὲ ͵ ͵ 

δὲ στους ἡ Κελτων ἐφοδὸς, χα θ᾽ ζὼ ἡ Ρωμφίων πὸ-- 
εἰ λ ε λ ᾽, 

λιςεαλω;ν συμφωιήτω, “νεδὸν Ὁ πὸ πϑύτων, τ ξχον- 
᾽ ἢ Ἶ ΣΉΝ Ν ΟΣ  Ἃ 

τος Αϑζευησι ΓΓυργίωνος, μυέοϑα! χτ' Ὁ ορῷτον - 
“ ΕῚ Ἵ λ ΕῚ "» 3 «ες 

τος τῆς οἴδὸνς χαὶ “ὐγενηχοφῆς ολυμ-πιαίδὸς. ὁ δὲ σϑ9 
“ ζ; Χ ͵ Ι ͵7 Ε ἣ ᾽ ͵ 

τῆς καϊουλην ως “γρονος ἀναορύϑμος εἰς Λάϊχιον 
Ἶ ὔ “ ὴ 5» ͵7 ͵ὕ -“ 

οἴεμιον Βροῦτον, χαὶ Δ ἀὐκιον Ἰαρκύνιον Κολλατί- 
Ἀ « 9. Ἢ 

40 νον, ζους ποεφτους ἰπυ αἱ 4 ὑσαγζᾷς ον Ρώμῃ μ τἰὼ 

καΐζάλεσιν “υ βασιλέων , ἔτη “ἰξεείληφεν εἴξζοσι 

“σθϑς τοῖς ἑκατὸν. δηλοῦται δὲ δξ ὀῆλων τε πολλῶν ὼ 

τῶν καλουμϑϑων Τιμηϊρῶν ,ἰσομνημῶς, Ὦ 215- 

δέγεται “ταῖς τ΄ ϑὰ παθὸς : « πἰξδὶ πολλοῦ ποιάται 

τοῖς ἴθ᾽ ἑαυτὸν ἐσονϑμοις, ὡς τ» ἱεροὶ παξῷα, ρα 

δὲ δὸναι. πολλοὶ ἢ; εἰσὶν ἀπο, ἀμηϊυκῶν οἰδκων ὁ: 

δρες δχιφανᾷς οἱ δζαφυλοηοίϊες αὐ. ἐν οἷς ἀυὐρίσκω 

“δύυτέ- 

πππισστασστιτ 



ἌΝ ΠῚ ΘΥ ἘΠΟΥΝΙ. 

᾿δυυτέρῳ πσϑϑτερον τῳ Ὁ ὀλώσεως ἀυησιν΄ «πο ἢ: 
Ῥωμαίων. δήμου δλνουδύζω. ἡ ἡ ἡ θα. ἐγφα αι κα- 

ξ θα τῷ» ἡ Ἔ ̓ διλαισ γεόνος οὗττ, ὑπαΐ ἀύογτος Λέυχίου 

εὮ ὥλλεθάς Ποζτου,κ Τίτου “Μάνα, Καπιτωλίνε, τ᾽ 

ΞΩ Το κξολξω Ἶ βασιλέων ἑνὸς δέονίι" εἰχϑαῶὼ [ὁ ἑ ἐκα- 

τ ὑςῷ] ἔτ «ὥςτε. τ Κύτικζὼ ἐφοδὸν, ζὼ ἡ τῳ δυτέρῳ 

1 Ὁ ΒΌΨΙ: όι 

αἰτογο δῆτα σάρζαγη νγροπγ ΔηπΠο,σοη- 
{ππὶ ροριΐ Ἀοπηδηὶ Πα ίτιιπι; οαΐ, 
Πα ΔαΠΊΟα τη ὅς Δ} 115, το ΠῚ ριι5 ὙΠ 
(οτίρτιπι οἰἢ πὸο: 1. Υ αἰοῖο Ροιῖτο, 

ΤΟ Μδη]ο (ὑαρίτο!πο οσί]διις, ρος 
ἜΧρυ]ίος τορος ΔΠΠΟ οὔτοίπιο νηά6- 
Προ Πηο. ἡ ντ σΟ]]Πἰράτιγ, (Ἐαοπτοιη 

μα τ΄ ζμησιν! ἔτά “δυονδῥῶυ ἀὐείσκουϑυ,ἐκστεσλη- 

ρωνδύων ἢ: ΄ εἴκοσι ̓  ἑκατὸν ἡνέαζ. εἰ δὴ πϑτο Ὁ φζ- 

σήμίι τῷ γεόνε τριίχοντα ὀλυμπιάδων ἀἡοίσκεται 

γλυόνδμον, ὀϑαϊκη τὸς πέρτοις ισποδ θεζαρὺ ΠΩΣ [Θ 

τοῖς ὁμολορ εἶν ϑοξχοντὸς ̓ Αϑζεύησιν 00 (αγέρε πος 

ληφένα Ὁ ̓Ξοχίώὼ, κτ' Ὁ πυοῶτον ἔτος “ ὀἴδγης καὶ ἡ ἔ-- 

ξηχοςῆς ὀλυμπιάδος. ὑ μιά Σπὸ .),4 ἐκξολῆς ῬΩΡ 

βασιλέων Ἐλὶ τ' τεῦτον Ῥξζανζαᾳ “Ὁ πόλεως ἀύα-, 

ςι((αὐϑεὶς Ρωμώδλον ὁ χθόνος, ἔτη πεῆαφοι πσοὸς 

τεῆαραχοντα καὶ Ὄ δφεκρσιοις Ὀλποτελο: γνωρίζεται δὲ 

τῆτὸ Ἶ Ὦ φζαδὸγαὶ ̓ς ἢ βασιλέων κὶ κἡ τοῖς ἔτεσιν οἷς καπέ- 

“κνῇ ̓Ξοχίε ἔκασοι. Ῥωμύλος οδὺ Ἵ ο ἴσας τίω 

πόλιν, ἐπηὰ καὶ τριάκοντα ἔτη λέγ 4) χαΐρ. [χοεῖν ϑυ- 
τας 

ναφείαν' κῷ ἜΣ Ῥωμύλου δαναζον, αἰ ασιλάστος ἡ ΣΟ 

πόλις “μέαζ ζθόνονο ογιαύσιογ. πάτα Νεμαξ Πιμ- 

πίλιος ἘΔ ἰσῦὸ τ Τ᾽ δημου,τεία καὶ χὴ τεῆαραχονζα, 

τή βασιλάζσοι. Τύλλος Ἄ Ὁρίλλιος μα; Νερμιαῦ, 

τὰ αὶ διάχοντα. [ὁ σὺ Ὄχι σύτῳω βασιλάύσας Αγκος 

Μαρκιος,τέήαρα “σδ3ς τοῖς εἴζοσι. "Ὰ ἢ Μαρχιον, 

Λάυύχιος Ταρκεούιος, ὁ κληθεὶς Τ' εἰσκου,ὀκίω ἡ ζ,ὦ- 

47 χονγζᾳ. 17 Τ τὸν ὃ ̓φζεδυξακϑυος ἸΣερδιος Τύλλιος,τέῖ- 

τα οίχονζῳ χα ̓τεῆαρα. Σερξίον, ἢ ἀῥελὼν Λάσχιος 

Ταρκιώιος τυρϑωνιχὸς »") ὁ ΔΙ 1 πῇ δικαια χρο-- 

Μίων υϑεὶς Σα πξρζος, ἕως εἰκοσού ὸ πέμτης ασ9- 20 

ἀγαγεῖν 1 ̓τρχίω. τεῆαρων: ̓ Ὁ τεπαράκοντοι χαὶ 

διεχοσίων αἰαπολουνϑῴων,ἁ ἃ κατέρον οἱ βασιλᾷς,ο- 

Ἄρσηνας ὃ μια χὺ ὃ ἑἐξήκοιτα, πάζα αἱ α αὐάϊκη 1 Ὡρῶ- 

ξξαντα ὁ πύλεως Ῥωμύλον, τᾷ οοστῳ Ὁ ἐ- 

“πὸ ὀλυμπιάδὸς παρφληφέναι τ΄ ̓βασιλείαν,τνξ- 

χονῶς᾽ Αὐϑέωύησι τὸ δεκαείιας Χάροπος ετὸς φόρτον. 

αϑτογὸ ὁ λογισμὸς ἢ ἐτῶν απο. ὅτι δὲ ζσαῦτα ἕ- 

καςος ἵ βασιλέων ἢ ἦρξεν ἔ ἔτη, δὲ ἐχείνε δυλοῦται μοι 

λόγον. ᾳ μΑλ δὲ τὸ γούνυκαθ δν ἡ νεωῦ δὺ-- 

ΔΏΠΙΙΠῚ 410 ἱγγαρτίο (αΔ]]οσγιιηὴ ἀσοῖ- 
αἰτ »ΕΧρίοἢς ς Χ Χ Δππογαπῃ Πιπιο- 
ΤΌ Γη. ἴδηι Π| Πος τἔροτ!β Ἰωτογια! } ππὶ 

τείσίπτα ΟἸγτηρίφαας ἔαςετς σοπηρετ- 
τιιπὴ οΕ[ξ, πεςεἤατγίο {εαίτιιγ, ρυίηλος 
σοηίμ! 5 τηασ᾿γάταπι ἰπἰΠς ἀγοῃοη- 
τίς ΑἸ Ποπάγιπιὶ ΠΆροτα ΓΕ ΠΊρΟΓΟ, οἱτ- 

ΘΑ ΡΓΙ γι ΠῚ ΔΠητιπὶ οἔζαιις δείοχαρο- 
{πτηα: ΟἸγπιρί δα 5.(ὐοηθαγ διιτεπλ]η- 
τοῦ Ἵχδέζος τέρας ὃς ἱπίτα πιὰ Ἀοπλιι- 
Ἰο ρτίπγο νυθὶ5 γοσο ρου απ, ΠΠῸς 
ἱπτούοο ΠΠΠ8 σΟΧ κα αα: σαοάραζοῖ 
ΟΧΤΟΡΈΠῚ πσος ΗΠ θιι5 δζα ΠΟΙ ΠῚ 
ΠυΙΉΟΓΟ “πὸ “014; τοσημΠῈ το Πατ, 

ΝΝατὴ Κοπλμας νγθὶς οδἸτοτ,ίερταπι 
πρτὰ τισίητα ἀπ Πὶς. πη ΠΗ γατιοηὶ 
τοῦ ργαξμιῇς αἰϊοείταγ: ροΙἘ σας Ομ - 
τα πλ ἱπτουτορητ ἔΠΠΠ|Ὸ ρεῦ ἀπημπῃ 1η- 
τοσταπη. ἀοἰπας ΝΕΠΊΔ Πα] ΟΠΊρΠΠ πὰ 
εἰεΐζιμη {ΠΗ π τρὶς ρΟρΡ , τορηα]ς Δἢ 
5 ΧΊ, δέ τείδιι5. ροίὲ πιῆ Χ Χ ΧΙ Ι 
Τα] ΕΟ, αἰ ἀείῃςσερϑ πο- 
ςεἤοτγειι Αποιπὰ Μαγοίιη Χ Χ 1 11- 
Ροίξιαςηῃ,,1,. ΤἈγαυϊηϊ σορ Ποπθη- 
το Ρυίοα,χ ΧΧνυιαΙΙ. ἀεηάς ϑογυϊᾷ 
ΤΠ χαιααιχ. Πυῖς ἃ (6 οοοίο πο: 
ςεἤπο 1, Τ᾽ ἀγχαίηλις, νὴγ τγγᾷηίςι5, δ 
ΡΓΟρτουΤγὶς σοπτοπηρτῖ σοσῃποιηϊπα- 
τι δ ρογθιι5: Γερηδατα; Δα ἀηπᾶ να 
πος ιπιαρτα νἱσοί πη. Θαρρατα- 

τίς ΔΓ ΓΟρ ΠῚ ΔΠΠῚ5 ΟΟΧ κα α11,0- 
᾿γτηρί δά ίριις νογο 1. Χ ὅζ νηα,ΠοοοΙς 
εἰξνε ργίπηις ντθὶ5 γὸχ Ἀοπλμ δ τα- 
σηῦ αἰρίσατις Πτ ἀπ πο ρτίπηο (ερτί- 
τὴα Οἰγπιρίφαϊς,, ΟΠατορα Ατῃρηΐς ΟἸγπηρ. ΗΝ. 
ΡΓΠιῦ ἴῃ ἀξοςπηα!! ἱπηρεγίο ἀπ Πΐ ἃ- 
σεητς. πος Εηἰ πὶ ΔΠποχίι γατῖο ροίξιι- 
ἰατ. φιιο ἁιτῷ τοῦ ΔΠΠ15 ΓΟρ πη ΕΠ; 
τορηδαοτίτ, Π 10 Πθτο ἀφο αγαπλιι5. 
Ατα μας (της πα: ραυτί ΠῚ αἷρ [15 ΔΠ- 
τα πηετγαάίτα, ράγεῖπι πη ἱ να (Ὡς ἐς 

ναςευσίᾳ πόλις φχίαϑη »,ἼΤΟΙς “τε (σο9 ἐμοῦ ϑνομέ- 40 τρογθ ιὸ ντὺς ]υς ΠῸΠΠς τοῖῇ Ροτῖ- 

ὍΝ εἶρη αι αν καινοὶ ὶ ϑυχοιωτα,, ζιάδε ΠΣ... οδάϊτα εἴπ. (οτογαπὶ ἐς σοπαϊτο- νεδὶς οδαι- 
; τ ΠΩΣ εἷπις Πυΐπαπη Πιουίητ, δι ἰπ αιια ἴοτό. 

δὶ, αἰντὴς οἵτινες: ἠφ, ἢ ἄἰσι τὸ κυ οἱ τίω «-- 

ποικίαν ἔςφλαν,δίᾳ τὲ ὁν Λα «ἜΣ κίον (ὐτίω ἷξο-- 

Ρται, πολλοῖς «δ εἰ εἴρνται Ἔ καὶ [οι φέροις τὰ πλ΄- 
ςα «ίοις" λρηϑήσεται δὲ καιμοὶ τὰ ὌΠ Ὁ 

μφημονές ουϑῥων. ἐχᾷ ὃ ὦδε" ᾿Αμούλιος ἴτὼ παρέ- 

λαξεΎ ́ ̓ Αλ(ανγῶν βασιλείαν," ; ρεσζύτερον ἀδ' ἦφον 

ἐοσῖαπα οο]οηᾷ ἀςἀπιχοτίης, ὃζ φαϊο- 
αι αἡ μαης Πἰξοτίδπ ροιτίποι, 41- 
ἔζαπη οἱ υϊάοπι ἃ τλυ]τῖς., αιρι- 
ἄλλα οτἰαπὶ πλ]τπ δ αγαητθιις: 41- 
σλτη τα ΠΊΘἢ ἃς ἰρίς υς Πγ1Π1 νἱἀσητιι 
νεῖο ρτοχίηγα. δα {ο παθθητ. Απλα- 

᾿ς ροίξαιιαπι ἀθρα]ο πιαΐοτγο ἔγατγα 
Ε 



ὅ: ΙΟΝΎΥΦΤΙΙ 
ΝΝαπηίτογο, νἱ οοσιρατίς ΑἸΙΡαηῦ ἴπὰ- 

Ροτίμπι., ργατεγ αἰϊα πυαἰταπροτὺς δὲ 

ἱπαπεξα,ἀςοτουίττοταπι σουπηαῃὶ 

βιγρδτοι!ους, ραττίπι νἱπάϊξζα ποτα, 
Ῥαττὶπὶ οὐεἰπιιαπαϊ ρυποίραταϑ σαρὶ- 

ἀϊπο. χιοα σομΠ] οὐιηι αἶα πλαεῖι ας 

ἀρίταί!οτ αἰ πγο, ργΙ ΠλμΠῚ α] εἰμις .ἢ- 

βεῖα Ρεδείσεησεπη τ πηαχίπιθ, σα ΠΆ 

ὉΡίετιαῆσι νοὶ νεπαγεῖαγ, οστοΠαγη 

νοπᾶαὶ απίπιο ἱπτογεπλίτ, ἰῃ πα ατογ 

τδηι ἱΠ ΟδΙσαυ ΠΠμηἱς ἰατοϊστῖσ ροῖττα: 

ἘΓ Δ ΤΟΚΈΌΝ,Αος, 

ΝΝομώτωρᾳ, τῶ καϊιοώσαι, πῆς πατοίς ἕμμῆς τ 

πεῴρξας,θνκα τε κτ' πολλξὺὼ αἰχύροψίαν Τὴν διχαίων 

ἐδρω;, χαὶ πελάυτῶν ἔρημον ἕύοις τὸν οἶκον π᾿ Νομώ 

τῶρος ἐπεξούλάυσε ποιήσοι τῷ πε δίκζω ὑπσοι εἰν 

φόζῳ, χαὴ ἔρωΐδι μὴ εἰπε ϑζωαι! ποτε τὴς Φρχῆσ. 

βελάυσαινϑοος δὲ τα ἐκ, πολλοῦ, ποϑώτον μϑὺ 

τὸν ον τῷ Νομμιίτωρος Αἴγεςοντοῦτι “υφαζοντα, φυ-- 

Δλαάξας ἐνθα, ἐκυνηγέτά, πσρολοχί(ᾳς αὖ χωφίου Ω 

ἀφανέςατον, ὄξελθοντα ἐχὶ ϑήρφιν διστοκτείν4, πα- 

ς ροξ ρεγρειγαι οίητις ρογηδα ͵ δ κὸν ἐὐ ΘΝ ορδίον 
δζρο ΡέΓΡρε 8 ς ν Ιο δασκά α(ας λ ἐγεοϑαι κμᾷ 0) ἐρ.ϑ») »ὡς σ᾿ “σῸ λη- 

ταπιογος, Ὠςοατῦ αἸΔτγοηῖθι5 αἤοίε- ΤΣ ΤῸ ΥΓΕ ΑΝ Σ ἫΝ ; 

(ςεπτα!. πος ταπγῷ οσβέϊα ορίπίο τὰ- ΡΞ ΕΣ ΡΣ ου μῦρτοι ὙΡΕΕΘΝ πε: 
πεσκά. ασγκένη δόξα τὴς σεσιωτστηυϑύης ὀληϑείας ἐγέ- 

αἷτα: νοτίτατὶ ργα δ! αἰτ» (δ πλα]τὶ οὐἱᾶ ΓΟ: 
- δ . " . πῶς Ἂν Ἀν» 09. 2 - 

οὔ ρετγίουϊο ἐφεϊες ἰά αιη! [ππτ εἰσί. νεΐο ᾿ δλλὰ χαὶ πολλοῖς χρύβο Ὁ ἀσφόιὲς ἐτολμῶτο 

ἈΑΣΝΙΠλτοσ, “δηλ τῷ (οἰτοτ, γατίο- 

πἰταπιεῃ πλασὶς πᾶ ἀοίοσί (ογαίθης, 
αἰπτυπαίαας, ἰῃ τέριι5 πη ροσίσιι- 

Ἰοίμτι ἰγαπι σοηίαϊτο ἀξ οτεηβ. ἄσταα- 

Εἰς αὐτῷ οτοάοης οσουίταπη οΠ{6 ρείτιϑ 

ξιεϊμυς. κἀάτάττ ὃς αἰτογῇ: Η]Δπγέτα- 

τιῖς Πίαπυ; ἤπε (ντ ΔΕ πλαπητ ) αι Θαπι 

ποσαΐπε, (δ σοσποπλίης {Π|8, Ππρτῖς 

ἴαλτα ππαταγᾶ, Υ εἰξα (ἀσεγάοτοιη ορτα- 
αἰθινογίτας τς οἶτο νίγῇ ἡδέξζα,ν τοῦθ ΠῚ 

{πο ρεποτί ραγοίοῦ, Πα5 ρῈ10 1145 (λοτα- 
τὰς ορουτορατ Π πιίητι5 αἰ Πα] σΠΠίο 
Ῥαγαβ α Παρ ϊ5 πηαπογο, τογπιι πη» τ 

Δ βηαπι οὐ οαΐτο, ὃς σετογα οὐἶτι5 Πλι- 
ηΐα,ια τεῖριποπλίης ἃ νἱ τσ! δ. οὐ τὶ 
ἴεσες ροίτ]ασᾶτ, ἐχίσαα. Ἰάποπεῖο 
Ῥιατοχια ἔςοις Δαλα τας, φυλῇ οοσῃα- 
τος ἤοποῦδ ογπαγοῦ, Πογο πη» πππῸ 
ΠΕΟΙ Ρίε ἱπτγοάιχιῇδε γ ὩΘΟν]σδτιηη 

Ἰᾷ ρτίπιο ἰπτοῦ Ποπογαζαϑ ἔα ΠΏ] 145 ἔτα- 
τε ρεῦ νίηι οδιγαῇ οι, πᾷ Ποποτίβοῦ 

ἀρ ΑἸδαηος μαδεραῖασ, ποθ  Πι- 

γσοοτα σθσθις Υ εἴτα πη  γαπι ἀοἵ- 
φηστί, δέπας ΝΌΠΊΪΤΟΣ Πιαια ορτίπιο 

αὐτο μας αἴζαῖγο ἤοτὶ; πάρ πατῖος- 
Ὡοηχταίπεῃ αἰΠΙπλυΐδης,ΠῈ ροραίπη 

οβοηάεσγος, παησ ]ιοα; ἱπίαγίαπι σο- 
ἰαθαι ΠΙοπτῖο. (παττο ροίξαπηο ΠΠ|α, 
(λοτογαπι σαιμα ραγαπὶ παπᾶ ἰῃ Ματ- 
τὶ5 Ιασο Ροτοπτὶ, (τπρτιιπὶ τ ἕληο πο- 
(οἷο 4ιῖς ἰπτα τ, φυίάδιπι ἀϊσιητς ν- 

ΠΕΠῚ 6 ΡΓΟΟΙ͂Κ Ο[15 ξΠς. ἁπτοῦ σα- 

Ρταπι νἱτρίηῖδ τ αἱ νοιῸ ἰρίαπι Ατηὰ- 
1ππι, ἱπ Πα ἰαητοπιροτίας αατα {δ ]-- 
ἀϊηὶ (οτυοητοηη , ΟΟΓΡΟΕς ΔΙΓΠΊ15 ἃ 
{ππηπυιπα τογγογοπλίορτο, απ έτοας 
ξλοϊεὶ ᾿οτὶς σασηταση ποσὶ ροτογασοῦ- 
(ουτατῖς. Ατ ρΙατίηγι πιδα]αηταγ, πα- 
το ἰρίΠ} ΟὐΠ115 ἰά ἔλῃππι γαῖ, (8 

ΡΠΕΙ]α: Πὰς ἰροοίς. οὐτας ; ηαΐρ- 

ῬῈ χυοά ργάτοτ αἰΐα ἀἰϊαϊηϊτατίς οἤο- 
ἕϊα, ἰοἱσῖι σαοαας οδίοαγαιῖς, ὃ το- 

λέγεοϑαι Ὁ ποξαρϑεν. Νομίτωρ δὲ ηδ4 μϑὺ Φέρ- 

ον, λογισμῷ δὲ χρείῆονι τῷ πάϑοις γοώ ι 

γϑοιαν ἐσκηπόγετο, εἰς ὠχενδχω τερον δϑαξὀιλεεϑαε 

 ιθόνον αἰ ὀργά βελάυσακϑιυος. ᾿Αμούλιος δὲ ζῷ 

τῷ μειροικίτ ἰ πσολαίξωὼν λεληθέναι, δαΐτερᾳ ζο,δὲ 

ἐποί4" πίω ϑυγατέρα τῷ Νομίτωρος ᾿Ιλίαν, ὡς δέ 

ἢ 

νος . α.-- 

Ω , Ἐπ τη} σι. 7 ᾽ Β 
2ΣΟ ἀνὲς γραφοῖσι. Ῥέαν ὀγοίκκα» ἰλίαν σῇ ξχίκρλιησιν,οἰν 

ἀκμῇ γάμου ““ρονϑύξυ ᾿ ἱέρφαν δσοδείκγεσιν Ἐς:ας,, 

ὥς γε μὴ ζχιν εἰς ὀῤόρος ἐλθου(ᾳ πέκη τικ(θοοὸν φ 

δ ι4. “πενταεΐοις δὲ σέκ ἐλοίῆω χρόνον ἐδ4 ΤΣ Ξ 

εις χόφοις αἰγναὶ Δ οι (μεῖναι γοίμκον, αἷς ἀναντέρ4- 
γι9) πῷ πε ἀσθέςον πυοϑς ἡ φυλακὴ Ξ χαὶ εἰ΄ τι ΠΩ 

εϑρησκἀ εοϑοιι τῶ χοινῷ 

ἐωραῆε δὲ ̓ Αμούλιος τῶτο μετ᾿ ὀγο καλαϊν,ὡς 

ἀμδὼ τῶ δυ4χαὶ χόσχκον χόθ τιθεῖς, οὔπε αὐτὸς εἰς- 
7 λ ἐ ͵ " “.᾿ “" 

ἡγηήσειυϑυος τὸν γομμὸν πονδῈ . οὔτε χϑίγω ΟΥ̓ΤΙ τῷ φτὸν 

[οἱ παρθένων γόμειμμιον ζεῦ. 

30 ὀϑαϊκα(ᾳς τἂν ἐν αὐἰξιω και γοἤοϑαι τὸν ἀδελφόν" 
9 37) θῦξο “ 3 “ γ} 2 

ον Ε9 4 δὲ τοῖς Αλζανοῖς χαὶ οὖ καλῷ ὃν, ζᾷς ἀὐλνε- 
] ᾽ 7 δα ἐξ, 

ζαΐζᾷς Ὁποδείκγυοϑει τῆς Ἑςίας πορδοπόδλοις. ὁ δὲ 
,ὔ Ε ͵ » ᾽᾿ “Ἢ -“ 

ΝΝομμέτωρ, αἰαϑόνϑνος Ούκ Ἔσο τῷ βῇτίςου ζωῦτα 
ἢ λ 3 λ 2 ) τη ; » » 

“ρατπονζᾳ τὸν αδελῷον,, ὀργάω φόνεραν σέκ ἐ- 
«“ἶ λ Ω »ς 

ποιήτο, ἵνα, μι, τῶ δήμω ἀπέρϑοιτο : Ὄστύρρητον δὲ 
.»" Ε7) 2 7 3, ΝΕ; ΕΣ 

ταὶ τότο ἐἴκληκα ἐφύλαε. τεζσρτῳ σὶ ὕςερον ἔτ 
2 , 3 -“" γε ς 3 2 ς, ε τω Ἰλίαν ἐλϑου(αν εἰς ἱερϑν ϑῆσος Ἄρεος, ὕδατος ἐ- 

»νἢ “ 2, -“ 
υ»»γοὐ χομιδὴς ἕνεκα, ᾧ πσοὺς Ὅς ϑυσίας ἔμελλε χϑη- 

β ἢ , » ον ΠΣ ἢ ν 
οϑαι »(βιαζξται τις ὧν ᾧ πευϑρ4. τῦτον δὲ τίνες ϑὰ 

᾿ ͵ - “ 40 σοφα νοισι λυ μνυφήρων ἕγα, “μμέοϑει τῆς χϑρης, 
2 .“ ͵ ε ᾽ ) ᾽ 3, 

ἐρωντα δ “παιδί σκης" οἱ δὲ, αὐτὸν “- ̓ Αμούλιον, Οὐκ ΞῈ 
7 -“ 3) » ΓΝ 

πιϑυμίας μιφλλον ἢ ὄχιξολῆς ἕνεκα., Φροιξα »ϑυόν 
“ πὸ 59 2 2 

πεόπλοις οἷς ἰκισληκεικωταΐος ὀφϑησεοϑαι ἐμελ- 
ΝΡ Ὁ Ὁ 20... « 

λεν, ὁ Ὁ ὁ ὄψεως γγώφαμων εἰς ἀσειφὲς ὡς μάλιςα 48 

ἡδχώαπο χαϑιςείντο᾽ οἱ δὲ πλάςοι, μυθολογοῦσι τῷ 
͵ Ε ἿΝ Ὕ 

δῶμονος εἴδωλον, οὗ ὦ χωρίον ἀὖ, πολλὰ χαὶ ὀῆλα 
͵ ,͵ὔ 3, «ς 2 

σῳ παῖ δαιμόνια ἔργα οἡλίν τε ἀφανισμὸν, χαὶ ᾧ- 

ον 



ΑΝ Ύ ΓΗ Θὲ’ ἩΌΘΌΜ. 

ον εὖν ἐφανῷ “καζαφοντος' ὄψιν ὃ, ζῶ χαὶ Ὁ εἴδωλον 

εἴγε, ϑοιυμασιωτέραν μφυκρῷ ἤχτ' μέγεϑος ὁ καλλος 

δύ, ϑοφπων. φασί πε εἰπεῖν τῇ χϑρη παρηγϑοϑιοῦτοι δ 

λύπην Τ᾽ βιασοείνϑρον' ἐξ ὁ ἡμέαζ δῆλον ὅτι ϑεὸς ζεῶ" 

μηδὲν ἀϑεοϑαι τῷ πα 4. ὃ ΝΣ χοινώνήμιαι ΤῊ γά- 

μίϑν αὐτὴ γεορνέναι ασϑϑς τ ἐμαί 4)οντα τωΐχωοίῳ 

δα μογαι" τέξεαχ δὲ αὐτί ἐν βιωσμοῦ δύο πτα]-- 

δας, αὐ, ϑοϑπων μακρῷ κρ «ἰίςοις τρετίωυ χτ' τὰ πο- 

λέμια. ζῦτα ὃ). εἰπόντα νέφ4 αἰξεκαλυφϑέεδαι » ὦ 

Ὃσὸ γῆς ρ)ωτα φέρεαζ δὶ ἀέρ9ς ὁμθω. ὅπως υϑὺ ὅν 1ὸ 

λον «ἰξι τ ζοιῶγδε δόξης ἔχάν » πότερον καζοαφρονᾷν 

ὡς δυ,ϑ δ οοπίνων ΄ διεργη μῶν εἰς ϑεοιὶ ὀμαφερομέ- 
γων, μηδὲν ὁ πὸ ϑεού, λφτούργη κα ὃ ἀφϑούρτου χαὶ 

μακαξίας φύσεως δμαξιογε πσοιυϑύοῦπος" ἢ χὰ ζω- 

ΩΦ, ἰδαδέχεαχ (ας ἱξοοίας,ὡς ἀῤακεχρ αι μϑύης τῆς 
ἁπάσης ἕσιας τῷ χϑσμ, ὁ μεζῳξὺ τῷ ϑείᾳ ὁ Ἔ ϑυ»- 

(Ὁ “ἥμοις αὑαρῃρύσης φύσεως, ζῶ Ὁ δαιμόνων φυ- 

λον ἐπέχά, τε μϑὺ αὐ, ϑοόίποις, ζοτε δὲ ϑεοῖς ὄχτμι- 

γγύμϑρον, ̓ ἡρῶον φειῦοη δυος, τε χαιθὸς οὐ τῳ πα- 
-“ “ Ἵ ΘΟ τς 

οϑντί ὄζοασχοστειν , ϑόχεὶ πεὼς Φιλοσοφοις χξ  αὐ-- Σ0 

τῶν ἐλέηϑη. ἡ δ, ὄζειν χβρη μτπ βιασμκὸν ἀρρβωςεῖν 

᾿σκηψα μϑρη τῦτο Ν᾽ αὐτὴ παρήνεσεν ἡ μήτηρ ἀσφα-- 

λείας πὲ χαὶ τυ ἀσοϑς ζους ὅκους ὁσίων ἕνεκα" Οὐκ ἔτι 

“σδ9ἡς τοῖς ἱεροῖς, δλλὼ ΟΥ̓͂Σ φ θῆγων ἐγινεΐο παρ-- 
θένων, αἧς Ὁ αἰὐξ' πυρϑεέκειτο ἔρον δ (Ὁ λφτουργεῖν 

ἐχείνζωυ ἔδ)4.᾿Αιμούλιος 5),εἴτε χτ' πίω σεευείδεησιν 

“σξαῤϑεντων, εἴτε «ἑ πσονοία. Τὴν εἰκότων τσξ9α-- 
οϑεὶς 5 ἔρδυγαν ἐποιάτο τῆς φιϑονίου τα ἱεραῖν Ὥσο- 

ςάσεως, κα Ὁ μάλις: αἰτίαν. ἰαδ ες ὃ οἷς κκα-- 
᾽ Η ᾽ λ λ χὰ ς 

λιςα Ἐλίςευεν εἰσστέμιπων, 4 τίω νόζον αἱ γυ-30 

γαϊκες Ὄλπύρρητον αν, ϑοϑποις ἡτιῶντο ἐῃ τὼ ἑαυ, 

᾿γοωυαῖκαι φύλακα. πῆς χϑρης καπελίσεν. ὡς δὲ κα- 

τήργρρος αὐτὴ τῷ παϑοῖς ἔλμετο, γωναικεία, τεκ ὗδ.-. 

σά Φ ἀφανὲς τοῖς ὀῆνγοις αὐδυρουίᾳ, “Ὁ ϑὺ “παιδὸς, ὡς 

μλὴ λοίϑοι πεχουίᾳ, φῶ δὲν πσϑόσω τῷ πύχου .Φυλα- 

κἄὼ ἐποιφτο δὶ ὁπλιων" αὐτὸς ὃ καλέίας τ΄ ἀδελφὸν 

εἰς ὃ στευέδριον, “ὃ τε λανϑοινόσης τὸς ὀγγοῖς φϑορᾷς 

μάυυτὴς ἈΚ » χαὶ ἡτιάτο συγκακϑυργεῖν τῇ χϑρη 

ζις ορνᾷς ,ἐχελάυέ πε μὴ χρυπεηᾳν Φ εἰργασυϑίον, 

ΤΡ ΒΡ 6, 
ἩοΡτῖς σα αν οδάιχοτίτ, ἰάθη ἐρε- 
ὅζγαπι ἔογσπηα ΠΠΠ δυσιίους ἂς (ξ2- 
ταγα στα ΠἸοτο; 181 ντ ν] Δογὶ ροῖες 
Βιαυπηαπὶ σοπογίς, 4αΐπ ὃς πος {8 ἱπά!ϊ- 
οἷο ργοαϊ ας ἀφιτη, χαοά ρας]. πὶ 
ΠΠατὸ {τπρτο πτα ίξαπι, {τ σοπίο δτιι5, 
ΠοΟ αιϊάηϊαηι ἔλέϊο ἀοίογε ᾿Π δεῖ, 
νὰ αἰ: αΠΠ]Π1ς ἀἴρπατα {τ σοπηρίοχί- 
Ῥιις φξοριι! παρτία!! σοπίιηέξα οἰπὶ 
Εἴτις ἴδ ο] σοηΐο:: 6 νίο!ῆτο {Ππ 0 οὔοιι- 
Ὀῖτα ῥαυταγα σοπυηο5 νίγτατο δ. ἢΠἰσα 
ἰοπσα ρες Ἐπ τΠΠπηος. ῃϊς αἰ ἐξῖς παρα 
οδιοέζαχι {μΠὸ, ὃς (ΠΟ ] πλοῦ δἰ ατῇ 
ΡΕῚ δέγοπι. [)ςε αῆδιις μὰ ορίπαη- 
ἄτιπι ἤτ, νεγπὶ ΘΟ πτοπιπο δ΄ τλῃ- 
4ιδτη ἈΝ ἀς αἰ 5 ἤσηγξια, αα!ρ- 
ΡΘααΣ ταὶ 
θεατα 1114 ἤάτιγα ἰηάσηα (ΠἸΠποαηίΐ 
δῇ οτίατῃ ταῖος αὐπιιττοπής Ποία, 
παρά ρετηλῖχτα πε νηϊιογίᾳ πηι πα! εἰς 
ἰςητῖα, δέ τηεάϊα ας ήδη ἰητογ ἄθος 
40 Ππγοτταίος πδῖαγα, Ζ.Πη ἐς πιο πὶ 
σεπα5 οὐτίπος, πππσ Πογηϊηίθας (6, 
ΠῸΠΟ αΠΠἸς αἰ πλιίςεης, γ Πᾶς πλῖχτα οὐί- 
θὸ Ποζοίοὶ σεπουῖς : Ποῃ οἰ ρυαίςπείς 
τοπιροτῖς αἰ ρυτατῖο, ὃς τὶς ἄς Παστα 
ἀπΠοετῦ εἰἘ α ρὨ]Π] οἰ Ορ 5. (Σετοτῖ ροῖξ 
1Π|Αταπν (δ᾽ νίππι ρα 6 114 ἱπβ πγϊταῖοπὶ 
Ῥτατεχοηϑ τη διγῖ5 ΠιΟΠίτι, 4 πῸ δέ ἰρία 
οἤεττατίοτ, δζ πα} 1 ἀ εἴ! (δ τὶς ἤθοε 
ἱπίαγία,, τα ἀπίῃς οί ππαΐξ, σοτοεγίς 6- 
115 ΠΟ] ερσ!ϊ νἱγρίαΐδιις νἰάει Ρίτις οδ- 
δαπείθις. Ατ Απλαλς, τς ἔδὶ σοη- 
(οἰδιῖα, ππια {πρὶ οἰοπα νου {1π}}}} πος 
τι15.. Ρεγογαζαῖις εἰς σαι ηΠ]λπΠι ἰητοῦ- 
Αἱ ΠῚ αἰτίτι5 ΟΠΊΟΙ  : πα] ΠΙοας ἴῃ πος 
τηδάϊοογαπι Πα ΠΠΠ|Πλῖς,οιιπὶ λα οτος 
(ξοτοτῖι ππογριιπι ν 54; Πηϊπίπιο ρτο- 
ἀεηάιπι ες οαιΠλγδτιν, νχογξ (πδπὶ 
θα α οαἱοάσπι αρροίαϊτ αυα ροί- 
4υᾷ τοῖη τη]! ργίθιις οσίοέξιιτὶς ἀ46- 
Ρτοοπίλτη δα τατίτα πη ἀοτα τ, αῃ1- 
Βἰτῖς αὐπηδεὶς αἤθγιιαγὶ ρα 6] απι τα ΠΠῸ, 
ΠΘ ΟἾΔ ΠῚ ΘΠ ΓΟΓΟΓΕΓ ἴ πὶ ραγταϊ ργοχῖς- 
τα: Ἰρίε φἀποσάῖο ἢ σοποι τ ἔγατγο, 
{τπρ6] ἐξοιοἱπάϊοίπ πὶ αἰ πλυ]δτὶ πδο- 
το 15,1 ΠΟΙΙΔῺ5 ΘἰΠ15 ράγοητος ντοιίρς 
σοπίοϊοβ, Θο545 ἰαρθης Γοπ τοῖᾷ ργο- 

δλλ εἰς μέσον ἀγῴν. ἸΝομέτωρ δὲ πο“ δα δύξων πὲ λό-- 40 ἔξττο ἴῃ πηράϊιηπι. [δ᾽ Ναπηΐτον αἷς (ἃ 
“γῶν ἀχούήν ἔφη, χοὶ πϑιωτὸς αϑαίτιος 1) αῷ λεχϑμέ-- 

γα, γόνον τε ηξίςι βασοείνε τὴς ὀλυϑείας ἕνεκα, λα. 

τύυχῶν Ἀ αὐαιξολῆ φ μῦλις 5 7 Φ “Ὡράγμα ρα 

Ὁ γωμαιχϑς ἔμαθεν, ὡς ἡ πταῖς ον Φρχαῆς ἀφυγή(ᾳ- 

το, τὸν τε βιασμμὸν ταί πο ϑεού τ υόνϑυον ὠπέφαι- 

γε, χαὰ τῶς λειϑενζας αἰ σ' εἰντο αἰϑὰ τὴ διδύμων 

“παιδὼν Δόορις διεξῆλθεν, ἡξίῳ πὲ πίσιν ποιήσοιοϑαι 

Ρτατοῦ οπηποηη Ἔχίροξξατίοποιη Παῖς 
δαάίγς, ἤξηϊιο αν Πᾶς σιιρα 4]16η1Π|- 
ΠΎι1Π|: Ππχ αἶα» τΟΠΊροσίβ ἰρατίι ροῆιι- 
ἴατ, φιο ροῆτε ἐς δ σεγείας πη αῖγο- 
το Ουοά νθὶ στο ἱπιροιγαιτ, οσηῖ- 
τίς εχ νχούθ σα ΡαΟἢ α ἃ ρυϊησίρίο 
ΠΑτγΑΌΕγας, Γοτα τ, ἃς νπη ἃ ἄθο ραΕ]- 
Ἰς ἔλέϊαπη, δὲ αι ||ς ἀς σοπιίηα ρτο- 
Ιε ργυαάϊχηῖςι; ρο(ξἰδιίταις νε ἤ4ες 

Ψ ΒΩ 

ἃ ΠΥ ΠΙΠ οσῖα ᾿πυτηοσγτιαὶ! ὃ ζ, 



4 
εῃδς διοπταπι εἴτι, ἢ ἔοττο ραῦτα5 

τείροπάοτοι ογάσυΐο. ἴα Πν οηΪΠῚ ραύ- 

τασιτοποηι ἱπίξατο ; πος ἀϊα (ς ἀοἱ 

(υἰροεΐλιπι ἔοτς. χαΐῃ δὲ οὐἥοάες - 

Πα [πιίπας οογοδατ δά ψυοηδ, 
πος ν]α τεοπίαθας ἱπάϊςοία. Ηας Εἰτι5 

Ροίπα]ατα ργορδητα σοποίο, ίοἰτις ἃ- 
τα] ας αἰ μη} (πὶ δἰεθαῖ ἱποῆς ξγαιγὶς 

σαυπατιοηίδιις, πιοάϊς οπτηϊστις ασ- 

σταάϊίςης νἱΓσΊΠο ΠῚ Ρεγάεγα, ἰητοῦοα 

{προταοηϊατ ουτοάος ριεγροτι, πη - 

τίδοτες βἄϊτος σοπηίπος ᾿πέλμτος Πηᾶ- 

Τουῖΐος. Ταπινοῖο Ναπγίτοῦ νεΠοπηῦ- 

τις αἤδιεγαύς ἀοῦ οἷτς ἐλοϊ πουῖδ αἱὰ- 

ἄοτετι εἴξ, ὃς αοπ! ποπ αι δὉ ἰπ- 

ἰσητε ραοα οπηποῖη πα ρίαπη, ἃ πλα- 

Ἰαπὶ νεῖο ἱποοίπτε {πἰρίςο, παπιαηδ 

ττασάε ποὴ σατο 8 περσοιαπι, τηιι- 

Ἰιογίδιις ραγάταση ἴῃ πος αἰτογιπη η- 

ἔληϊεπι παρεπτείρας,, ὃς ἀδοερτίβ δος 

ετίαπη σοτεπρτείς οὐ ρας : πλα]τα- 

αυςίη παηο  οπτοπτία ΠΥ νοῖθα ργοῖα- 

11τ. Τ π᾿ άϊσος ροϊιατα ἰπτο! }οχο- 
ΤᾺΣ ΓΠΘΏΓΘΠῚ ΓΟΡῚΝΙ πρ ΙΔ δ δ, σαη- 

ἄστα δὲ ἰρῇ! ἀΐχοτιητ (ςητοητίαπῃ, ντ 
ἰαχία ἰεσοπὶ πλατον Οὐ νἱοἰατδπη ριι- 

ἀϊοϊτίδπη νἱγσὶς οατία ΠΘσατγοταγ, ρΓο- 
1ὸς νοῖο αδιϊσογειοσιη Πιιπῖπι. ΠπΠΠῸ 

αὐἴεπι νίπα ἀςξοαϊ ταῖος τα δαπτατγία- 
οτἰδἸοσίθι5. Εἰδέζοπας ρος (οτῖ- 
Ρίοτιπι σορίσπιίπητ, αὰτ ΠΟ. Π18]- 
τὰπι γαγίαῃτ, αἰ αα ΠΡ υἷας.. 411] δά 
νογίτζατειη ἀσσοάςφητεβ ργορίμϑ: (εἀ ῃ 

Ἰἰς φυα (δίςουτα πηι, τορᾶτ, δης 
επἰπῈ 4αΐ σοπέοίτπι πϑσαταπη ριο]- 
Ιαπιτεαάπης : 4} ςοπιςέξαῃι αἰπης ῃ 
οσουϊτα πὶ σαγοοτα πη, ΕΠ ΠΊΖῈ6 ΡΕΓρο- 
ταππι; νης οἰαπὶ πδοαῖαπὶ εἴς, να]- 
'θὸ οτοάίτυτη, ἀςξαϊς αὐτοπὶ πος Α- 
ταῦ πὴ ΗΠ Ἰὰς ργεοίθιις, ροτ]απτῖς ντ 

ΠῚ ραττιιο 5 ἀοπαγοτιτ. ογαῃῖ Ἐπί πὶ 

α΄ατιαίος; γ πὰ Πιογαητ εὐἀπιοαῖα, ἰαχας 
ντίοσογεϑ παῖσοπὶ αἰ ΠΠσοραῃτς. τας 
Απιγαΐματη 1η εἰπι5 σγατίαπη, (αρρα 
αιιλπὶ νηϊσδτη Ὠαῦετγει Π]ϊ14π|) ΠΠἸπ|ππὶ 
τηοστῖς ρουίσο Πθεγαῆδ; ς τα πΊδΠ, 
ντοϊά τοπογοταγὶπ οαγσογο: ν πάς ροίξ 

Απλαϊὶ παοστεπι ἔαΠΠὸ Πεγαταπι. 

Αἰχιεῖτα ἀς Πα νετεγαπη σοπηπιεη- 
ταῦ]! γψατίδητ; ντγας» τας Π ΟΡ Πίοπς 
νου ΠΠΊΠ]|.πάργορτανιγίιίᾳ; πιοπηῖ- 
ΕἸΠΕ δαῖτ, χαο θοτῦ οἤει!οέξοτί αἱ- 
τογιτγᾶ εἰίσετς. Τα πατίβ αυτξ οχ Πα 
Ῥυοτίς Ὁ. ΒΑθίας ῬΙξτοτ, σα πΊα; (διατὶ 
1 Οἰποίας, Ῥοτγοίας (αῖο, δὲ (Παἱρατ- 

πὶτις ΡΠ, αἰ Πα» (Οτίρτοτος ορίπγεϑ,ίσ 
τας: ᾿μέδητος ἃ πλα 1 π]1π|1ῃ αἰπδσ 
ἀςροττατοβ αι Ὦτὶς αι! ρα, ῥτο- 

τ 

ὈῬΙΟΝΥ ΙΓ ΑΛ ΑΝὰς 
ζωῶτα  λερολϑύων, εἰ Το ῶτος ὁ “ὃ ὠδινος ἔξ'αι οϑνοθ, 

δ ὁ ϑχὸς ὑφηγηί(ᾳ το. ὸ ὁμοῦ τί ὥ Ἔχόρζω τὴ {ς. 

κτειν᾽ ὥστε Οὐκ εἰς κακχε ἂν ῥαδιαργεῖν φανήσε).πα-- 

ρέϑιδου δὲ κὰ Ως φυλαηκί(ας Υ̓ χϑρῶων : ὼ ἐλέϊγων «- 

δενὸς ἀφίςαζ. ζῦτα λέρονῶς τύ Ὁ κδϑὺ σεουέ-. 

δρων πλῆϑος ἐπείθετο" Αμούλιος δὲ σσοδὲν ὑγιὲς ἀπέ- 

Φαννε αἰδιολοορυμϑμων, δὶ οὖν πϑυτὸς ὡρμιηἷο 

(που πίω αὐ, ϑρ9»πὸν δὀ:ππολέσοι. ἐνόσω δὲ ζαῶτ' ἐ- 

“μεν, παρηίαν οἱ τἰωὺ ὠδῖνα Φοουρῷν τας, ἰπος 
᾿ ΡΑΜΑ] 2,γ)ς ΤΥ ἘΠ “ 

10 Φα,νονίες αρρένά βρεφη δίδυμα τεκεῖν πίω χϑρζωυ. ὼ 

εὐδῴκα ΝΝομάτωρ μδὺ ἐν τω αὐταῖ πολὰς ζῶ λόγω, 

ϑροα᾽ τε ἰποδκρυὶ Ὁ ἔρχον,ὶ μηδὲν εἰς τοὺ χόρξω ἀἰ- 
ναψτίον ϑίαν αῷ παθοῖ; πἰρανοκεῖν «ὐξιῶν. Δᾳ γυλίῳ 

δὲν αὐ, ὃιδβοτεείων ὴ μπχϑνημς χαὶ Ὁ αὐ Σ Σ πό- 

κον ἐδόπει “λυέοϑαι, πο ρασκάσα οὐέντος ἑχέρου τοῖς 

γον αξὶ βρέφους," κρύφα,  φυλοίκων, ἢ σοΐξηο:χ υρ- 

χχοεύτων : χαὶ πολλὰ εἰς πῷτο ἐλέηϑη. ὡς δὲ τίω γνω- 

μῶν πῷ βασιλέως ἔμαϑον οἱ σεεεδροι ἀπαραιτήτῳ 

ὀργῇ γρωμϑύζωυ,ἐδιχαω(αν κὸ αὐδι, καϑεί πῇ ἐχεῖνος 
20 ηξίᾳ,γ οὔοϑοα τωἱ νόμῳ χελάζοντι Ἔμδὸ αἰαευα(αν 

ὧ σῶμῳ, ῥαξδὸις αἰκιοϑεῖσενν ἰποθουνᾷν, Ὁ δὲ βυνη- 

δὲν εἰς ὃ τῷ ποζα μοῦ βόηνεαϑαι βῴϑρον. γιῦ μϑμτοι 

ζώσας καζρύπεαϊζ ΕΣ τ “Ὡρῶν Διἰα,ϑράς 

γόμος. μέτρα »ϑὺ δὴ πότων οἱ πλήςοι ξ συτίρᾳ- 

φέων τὰ αὐΐζο, 5 μικρὸν “ἰραλλα ηογϊες,οἱ δϑὺ Ὄχι 

μυθωδέςερν, οἱ δ᾽, ἔχι Ὁ τῇ ὀληϑεία ἐοιχϑς μᾶλλον, 

δσοφαινοισε αὐτὸ δὲ Ἵ ἑξῆς δζα φέρονται οἱ μϑὰ » 

ἀὐϑὺς Δϑαιρεϑζωσωι λέορισι Ἔ κόρξυ οἱ δὶ οὐ εἷρκτῇ 

φυλο:ἤομϑύζω ἀδήλῳ δετελέσαι, δόξαν τω δήμῳ 
20 τὐϑαοοῦι ἂν ἀφαγοῖς θανάτου. ἐχηκλαοϑέωαι 5 “΄ 

᾿Αμούλιον εἰς αὕτο, ἱκέϊ 4. σης τὴς ϑυγαΐξος χσρίσει- 

οϑαι τω δϑεψιαὺ αὐτῇ. ἠ(αν δὲ στε δοφοι κυ ἡλικίαῦ 

ξγρυσαι πἰω αὐτίω,α ασαζονϑραι τε δλλήλας ὡς ἀ- 

δελφαΐς. ζονδυον δευ (τη Τ' Δμούλιον" μόνη 

σ᾽, δ αὐτῷ ϑυγοάτηρ᾽ ϑαγάτου μδὺ δἰπολῦσαι τί 
Ἰλίαν, φυλοίῆφν δὲ καϑείρξανζο, ον ἀφανδ" λυ- 

““γεωι δὲ αὐτζω αὐὼ “χρόνον, ̓ Αμουλίῳ πελάυτήσων.- 

ὥς. «ἰῶε μϑὺ δι τὴς Ἰλίας οὕτω Ὁ] φιλλαίοισιν 
αἱ τὴν παλαιῶν γραφαὶ. όσον 5 ἔγρέσιν ὡς ὀληϑεῖς 

40 ἐχκατε . εἰ πῶτο ὙΠ ἢ ᾿ ἘΝ βαΙ] »Ὲς φύγω μνήμεζυν ἀμιῷοτερων ὁ 
ποιησαι μιζωυ. ὁποτέρα δὲ 28} πιφεύᾳν, εἰὐτὸς τίς εἰσε! 

ἢ ἀγαγγγω (υϑύων. κὐξὶ δὲ ξ ἐκ ὁ Ἰλίας “δυορδύων, 

Κόιντος »ϑὺ Φαζιος, ὁ Πίκῆωρ λερόμϑυος,ᾧ Δάχιός 

τε Κήκιος ὦ Κώτων Πρκίος κ᾿ Γείσων Κϑαπούρνιος, 

Ν ολων συτίς φφιφέων οἱ πλείους ἡχϑλοῦ δηζαν,τῇδε 

γραφῴ,ως χελάύσανζος ᾿Αμουλίς τὰ βρέφη λαζον- 

τες οὐ σκάφη κείνϑμα ἢ' ὑπηρετῶν τίνες, ἔφερον ἐμ-- 
ζϑαοιοῦ- 
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ΔΟΝΈΓΙΗΙ Ὁ ΟΣ Μ. 

βϑλοιοῦτες εἰς Τ᾿ ποζω μὸν, ἀπέχονται “Ὁ πόλεως ἀμφὶ 
ἍΤ τς δ "7, ͵ 2 ἂν Ὁ γι. ΄ Σὰ ΣΤΟΝ 

“ὥς ἑκατὸν εἴκοσι ςτιδίους. ἐστεὶ Ὁ ἐγίες ἐμοντο, ἡ εἰδὸν 

ἔξω τῷ γνησίῳ ρεί, ρου 1: Τίζξεριν αἰ σοῦ χφμώνγων 

στευεγῶν οἰ τεδαμμένον εἰς τὰ πεδια. κα ζο  αλγες ἁ- 
ἣ ἴς: “ Ὅν: 3 σὰ Ϊ « 

“πὸ ῷ ΠΠαλανέια Ὁ χορυφης Χ10Ὸ πσδοσεχέςαζον υ-- 

δὼρ᾽ ὃ ὙΝ ἔτι “ὐξοσωτέρω χωρᾷν οἷοί τ᾽ ἠ(αν᾽ ἐγϑοὼ 
» «ὧν 7 Ἵ ο- τ 

“Ὡτϑϑτονἡ Ὑ' πυζαμοῦ ΄πλήμμη" ὑπωρείας ἡναήετο, 

ἄϑενται “ σκαῷξωυ Ἐζχὶ τῷ ὕδατος. ἡ διμέφριϑτι- 

γος Θγήχετο » ἔπτφτα τῷ ῥεί,ϑρου χτ' μικρὸν “ἰπσοχώ-- 
-“Ὗ “5 ΨΥ 

δοιῶπος οἱ  πίϑὰ ἐλαΐζα,λίδου “σδοςτήαισ4 πῆθε.-τὸ 

«πεῖσαι οκϑιλᾳ τὰ βρέφη. ζῳ μδὲ δὴ 'κγυζόνϑμα 

χτ' τῷ πελικαΐος ἐχυλιγδοιοῦτο. λύχαιγα, δέτις ὄχι- 

Φαγῴσα,, νεοτόχοις «σαργώ(ᾳ ζιες μαςους κἶπσὸ γα- 

λακῶς, ἐδίδου ζᾷς ϑηλάς τοῖς ξύμασιν αὐτῶν, χαὶ τῇ 

γλωήη Ὁ πηλὸν κ καζάπλεω ἡφ,ἀπελίχ κα. οὐ ὃ 

τότῳ τυϊγχόϑύοισιν οἱ νομεῖς ἐξελαώνογϊες ζᾷς α) (ας 
ὯΙ γομιζυ" ἤδη »ὃ ἐμίατον ζεῦ Ὁ χωριον' χα) ΤΣ τος 

ἀν θι  ν ς ἡ Χ " ͵ 
ἰδὼν  λύχαιναν ὡς ἡασαζεῦ τὰ βρέφη,τέως ἀ-- 

μηχϑμὴς ἀῶ κἰ «σὸ ϑρίμίοις ᾿ ἀπιςίας ϑεωρουμέ- 
3 3 εν 3 ͵ὕ 

νων" ἔπάτα ἐλθὼν καὶ συλλέξας οἱὲ ἐδευυαΐο πλείςοις 20 
“- 9 3: εἰὰ5 τ ᾽ 
ἢ: αἴηο νεμόντων᾽ αὶ γὸ (χιςεύετο λέγων ἀγά Οὖ;- 

2» ἀὐύζυς ϑεα(ουϑύοις. ὡς δὲ κοικεῖνοι σπιλησίον ἐλϑόγ-- 

τες ἔμαϑον πίω μδν ὡς αἴ πέκρα «ἰξεασώίαν, ζᾷ σὺ 
« δ ἢν 7 με -“ Ὁ ας. 

ὡς μυΐξος ὄξεχουϑυα, δαιμόνιον τὶ γρημιοι οφοιν υ-- 
͵ὔ 2 ͵ Ψ Ρ 4 2 Ἷ Ι 

πολαξόντες, ἐπυτέρω πὐδοείε(αν α, ϑρ9οι. δεδνῆο-. 

γϑυοι βοή Ὁ δηδιον.ἡ δὲ λύχαινα 6 μιοίλαοι ἀχοκαιν- 

(α λύϑούπων τὴ παξοσύδω,δλλ ὡς δ χήοφη- 
ὃης, Ῥποςάσοι ' βρεφῶν ἠρέμα, ὁ κτ' πολλζεωὼ α.2ο-- 

γίων Ὁ ποιυϑυικοῦ ὁμέλου, στη 4. ζῶ ὙΣ τίς οὐ πο-- 

59 λὺ ἀπέχων ἱερος χῶρος ὕλη βαϑεία στευηρεφὴς οχαὶ 

πεΐα χοΐλη πηγας αὐιᾷσα." ἐλέγετο ἢ Πανὸς ἐῃ 6 

ναΐπος, κυ βωμὸς κῶ αὐστῦϑι πῷ 9εο(ΐ εἰς τϑτο Θ᾽ χωρίον 

ἐλϑου(ᾳ Ὀιοχρύτηεται. ὦ αϑὺ δέωυ ϑόσος σἐκ ἔτι φζκ.-- 

μϑϑφ ὃ 5 αὐδον ἐξ ϑή λίιζας εἰκϑίδοται, Παλα»- 

ἄῳ παφοφωχοδοιιηυϑύον δείκγυ.) καὶ τίω ἘΧῚ τὸν ἱω- 

πόδρομιον φέρου(αν ὁδὸν" ὺὶ τερϑυός ὅε!ν ντῳ πλη- 

σίον, ἔνθα. εἰκὼν χεῖται ὦ παϑοις,λύχαιναπταιδίοις δυσὶ 
λ ΡΤ ἥ ] γυ 

τς μειςοῖς ἐπεχου(ᾳ, γάλκεα ποιὴ κοΐζο, παλαιας 

ἐργασίας. ΖΩΔῈ Ὁ χωρίον ΤᾺ σεοὺ Εὐαδρῳ ποτὲ οἰ- 

ΕΒ ὅς 

Ἰοϊοπάος τη Πα ἀπ δητοια αὐ ντ- 
δείοιπης ο Χχα [Πλα]15.Εος σαπὰ σεῖς 
θΠΘητ, απ πηαπογιΠοητα; ἐχαυπάδη- 
τοηλ ἰη σαπηροϑ ἃζ Γοίξασῃδητοπη ρα: 
ςζοπτίπείς ἐπι τί θι5 1 Ἰθογίμη, ἀσστοίς 
ίος α Ῥαϊαητί νογιῖσς δα ἀηιιαπη ρτο- 
ΧΙΠΊΔΠῚ., απο Ποη ἄατγογαγ ν]το 5 
Ρτοσδάοτο:δς πα ΠΟ] }15 τα ἰςο5 ατείη- 
σερατ νη ἠδ, ἴῃ αἰἠαπς γο Πα υ ς αἰπο- 
ὉΠ}. ΖΕ} ΠΟ, ραν Πιυιίταης, [Δ 46 πὶ 
Ῥδα] ατίπη (ε τθορίδτε αὐ ἐχιγοπηῖς νῃ- 
ὯΔ, ἱπηραξζυς ίαχο δὲ {πδιιογίις, οβτι- 
αἀϊτρααγοσ. πὶ ἀπ πὶ νασίςητες νο]ατᾶ- 
τα ΓΙ σο5Π0 4 ]π|ρα ἔοστο προ Πί ῃς 
᾿Ἰἰδτθητίβ ἃ γοσθητί ράστι! νρογθιι5. 
ΤΠΛΔΠΊΠΊΔ5 οἷ5 ρυ ΕΟ, Πησιια Ππα}} 

ΔὈΪΔπθΘ ἢ 5 ]ατπππὶ πο ίε ἰπαϊηαιο- 
ταῦτ. Ἰπτογθα ραϊξογιθιιβ ἀγπηοητα ρα- 
{πππ|σοητίθις, (Ἰαπὶοηϊπλαηϊα 46- 
ΠΟΠογαμτ) υἀ4Π| οχ 115 νἱίᾳ Ἰαρα τη- 
ἔδῃτυίος σοιπρΙοέξοπτς, ἈΠ] δι 1 
Παίτ πλίγασι!ο, ΥἹΧ (τὶς ογεάθῃς [αϊς 
ΟΠ 5 : ἀοἰηα σοῃυοσατίς φαοῖηπος 
Ροτογαῖ  Ργοχίπηφ οἱ 5, ΟΠ Πάει 

ναοῖς ποη ἱπηρείγατος, αὐάποίτ Θο5 
Δα ρεξξαδου απ. ηυϊ δέ Ιρ οο ργοΐο- 
ξΕ,οοπιραγίαης, ἢ] τὰ, νεϊατ εχ ίε πα- 
ἴοβ σοι ρΙοχαπη; Πο5, ροβάοητοβ νο]- 
τὰ πχαῖτο: Πποχ]ιοταῖ ̓ Ιϑεσποηπ- 
ὨΘ ΑΙ χα Ὠππλΐπο Πογὶ, ΟΠ ΓΟΓτίη] 40- 
σεαππτρτορίιϑ , ἔδγπια; τογοπτοία- 
τα σῖρα5. δῦ Ιαραᾳ ἱπουγία ΠΟΠΆΪΠΠῚ 
Ρετραάγιπη οχαίρεγαϊα, σαι πιδηίοτα, 
{ξπίτπι ΑὈΠἰτῖς, δέ οὔ ἱπίλπος ραίξογ 
{γερίτης αρητ ΝΟ ἰοπσε πα αβρεγαῖ 

«]πσας ορδοι5 ἀδηήταῖς αὐδόγιπη, δὲ 

20. γιροβοαια πιαῃᾶς (οπείδι5. 14 παπγας 
{οτεθαζις Ρδηὶ ογαπη οὐππὶ γα ᾿ΠΙΡῚ 

Ροίττα. πιο (ς ἔογα οοηα! αἰ, τ ]ασας 
4.|46π| πο ΔΠΊρ 5 ἱπρογο 6 ἃ 1Π- 
τΓῸΓ ΟΧ 40 Δα πα ργογηδηασ, ν ΠτῸΓ 
Ῥαϊατίἷς σοί πέϊιπι σα Ποἰΐς, ἰξοη- 
ἀπ} νίΔ πὶ 4118: πῃ Οἰγσιιην ἰοστ: ὃς πὰ 
ΡτΓορίπηιῃο εἰξ αὔρα, σαίππι πὰπο α- 
τε ἀπτίημΐ ορογὶς οχρι οι (οτ14Π5, 

Ἰπρατα νἱἀοἰΐοος ἀπο. ραογα]ς νθα- 
τα απχϊττεωτεπ. σοσηδογαζας αυτε πα 
αἰϊοίταΓ]ς Ιοσμς οἰπι αν Δισαάϊδις Ε- 

Ὁ δ τον ὐς ᾿Αρκάϑων ἱερὸν, ὡς λέγεται. ὡς δὲ α.- 40 ππιπατίος 5,481 ἀοιλοΙ ΠἸα τθ] Πατιο- 

πέςη Ὁ ϑηρίον, αἰ οφέσιν οἱ νομεῖς (ᾳ βρέφη, ασου--: 

ϑζὼὺ ποιένϑρυοι ζξέφφν, ὡς ϑεῶν αὐζὰ σωξεα βελο- 

γδϑων.ζωῶ δέ τις οὖν ἀὐζις συφορξίων βασιλικῶν 6γ--.- 

μμεδλούμνϑυος, ἐχεφκεὺς αὐὴρ, ᾧ αὐφτύλος ὀγομίαι, ὃς ἐν τῇ 

πὸλέ κτ' δὴ τί ἀϑαϊκαῖον ἐ) 69) καθ᾽ ὃν γϑόγον ἡ φ9ο- 

ΩΣ Ἰλίας χὴ ὁ τῦχος΄ ἐλέϊγετο - χαὶ μα (πα χ9- 

μιζονϑύων ἔχι τ" ποζαμὸν Ὧ' βρεφῶν, τοῖς φέρϑεσιν 

ταῆτ. Ῥοίξξοις ἀπ οππι ραίζογοβ το]- 
Πππεἰπξαητυ]ος,ἀϊο πο Αἰ πΊεητί5 γατί, 
ἥαΐίρρο ααὶ (δγιιατὶ αἰ] Ὠΐτιῖϑ ξΠεπε, 
Ἰη Πἰς ογατ υϊᾷ σορίοσρυ]σοταπὶ 
πλϑρΊ Ποτ,ν ΙΓ ργΟυ15,ΠΟΠΊΪΠΟ Ἐδιυῆα- 

105; Ζαΐ οὐ φιοαάἀ πεσοτίαπιίη νιδα 
ἔπογατ πο τῶροιο ἐς ΠΠἸς νἱτίο ραττα- 
4{ς οὔροεταπη οἵ: ὃς ροίξεα οἵ ἰηέδη- 

το5 ἀσροτταγοητιγ δά ἢπιίππι,, ἄεο 
ΕΙ 



ὅδ 

Πονοΐεητςς, ἰἄεπι σιιπι τα  ΠΙΠ τὶς ραο- 
τος ἐογο περι τοῦ ἔδοῖτ π Ραἰαητία πη. 

Ηἰς, νε χιῖ ἀριι σοίοτος (ς αυϊἀμπᾷ 
Πας ἀςτείοιτς 4 Πππιυ]ατου, δὶ οσοο- 

ἀΐραογος σαρίε; σπλπηΐα; ἰοοἰοταη 
οοπίοηξι ΠΡὲ τεαάϊτοβ ἀοπι φἄ νχο- 

τοπὰ φοτέογι. φιαπη ΟἰμΠπη οἤεπαιῆοι 

τααίίαπι οὗ ἱπέαπτοπι 1 πποσταιπ 

οὐἀϊάογατ,(οἰατης παι] ογξ, ρεγπαίτε νε 

605 ριιο ]ος. το πρροποτοῖ, ἀοπατ- 
τατὶς ῥεῖα βου! σαί. 115 οτείσοητϊε 

ταῖς ἱπιροίαϊίς ποπιϊπαταἰτετὶ Ἀοπλα- 
1ωπ, αἰτοτὶ Ἀ ἐπι. νθὶ νοτο δά νἱγ]ο5 

ΔΏΠοσ Ρογιοπογιης, ΠΟῊ 1] (αΡ]οἰς 

διυιβα]οίονε Πτη!65 ογης, Σ (ν ρὰγ 

«ὐατ) ἔοσπια ἀϊσηίτατο, ὃ ἀΠΙπηὶ πλᾶ- 

πἰταάίπο, νίτος γερίτ ας Πα πη ΠΕ ἔσται 

«Θάϊτος γοίογεδαητ, πο πιαάπιοστ οὐ] 

πης ἰπ ρας αὶ οπιδηοτῇ σατηηῖθ. 

-οοἸεδταταγ. νἱτᾷ τατηθη ἀοσεθοηῖ Ρὰ- 
“Ποτιοίαπι,ν δῦ {δ᾽ ραγᾶτος ἡ γδηῖθι5, 

ἀπ ποπτίθ. ρἰεγαπας ς ᾿ἰρη!ς δὲ ἀγυῃ- 

ἀϊπς οδρίῃσοητες ΠΠΊ1105 αδίᾳ, ν]]α 

ουτσ Πα οΠ6 οαίμα5 : σαλτ ἢ) ν πᾶ 

σίας δα ποϊεγαπι σταῖοηι ἀπγδαΐτ, ἰῃ 

πα αιῆς Ραϊαεῖο ἀςἢςέμιτ ὐ οἰτοιπα, 

φοραοπλίπατα ᾿ὰ ΟΠ]; παπιντ (Ἀοτᾷ 

(ἐπιδης χυΐριις (ἃ πιδάατιιπι οἵδ, 1 Π1] 

ΕΔ ΠῚ δαρβίδιις Ἴχαάιῆοατς (ατασδτο5. 
ἡιοάῇ αι τεπιροτῖ! ἀπ τοτηροίϊα- 
τῷ ἱπίαγία νἱτατῖ ἔπουῖς, ἰαεοίταγ ημᾶ- 

Ὶ βευὶ ροτοίξ Δα ἔογπιαπι με Ἐϊηᾶ. 

ὨΠΕΠῚ ΡΟΙΤῸ ἰηστεΠι οὐγαιῖ ἱπρτὰ 

ἀεοίπηαπι, οσισοποείαπι Παρθγαπε 

ἀς ραίσαϊς στα ΝαΠηϊτοσῖς θα θα ]οΐ5, 

ἴῃ Αὐεητίηο οτορίοης Ῥαίαιίηϊ χοῦ τε 

τἰς Ππαδυ]απείθις ; νετίας ππσταιπι 

(ρης σομητογθιυῖθι5 απ τ Δ ΠΟ Π Δ 1 

τογγατι ἀεραίοὶ, στ σοπιτλ ΠΏ ΩΣ ΡΓῸ 
Ῥοσυ ατὶ να γραγὶ, οἵα; 14 σοητι5 αἰϊα. 

αὐ εἷς ρισης ἰοπλ πῇ. δα πγαηι5 δζα 

ΔίπΊα ἀπ νεηξασι οἶδ. ΝαΠτοσῖς 

Ρατϑβ πγοϊτὶς αἰοίζο νυ ϊηοτίθιις, ἀςί- 

ἀεγατῖβ οτίατῃ αἰϊσυοῖ ο ἐπ] 5, ααὰ πα ν᾽ 6 

Ρδίουιϊς σχρα  οἴϊξε, αα ἀοίαπι νετεῖ- 

τοῦ. Ροίτς.η.ἷπ οδίσατο δαγαζῆγο 1π- 
πάέηρ, αὐ ργα[Ἐἰτατιιπι τοπηριιβ Πιασηᾶ 
τάδῃι ἴῃ ἱπποπασα ἠξαΡ0}4 ποόδι! {τ- 

ππηκτ, αδογασιῦ Ἀουλθ]:5, ἐοεοσα Τα 

σααΠὰ ομπὶ νἱσαποτγῇ ργαοίραῖς (α- 
πίπατη ὑγοίξέξῃϑβ, Ἀογηιι5 νοτο ντὶρ- 
τυρτοποσιίοπῆς, σοεγορείβ Πδῖτο ἂτ- 
πιὶς., ρατποίσημς νἱσαῃΐ5 40] ΠηάζΓΟ 
σοπβυχογαπῖ, αἢππηρτί5, ορεῶι Γείσιις 
ξοτγο ρτορεζας, οι {π{τηεης ἱπηρο- 
ταση αἀπιογίαει (ςἃ ἔιρα (6 τοοϊρίπης 
αὐ εαπι]οςιπι α πο σοπηηλοάς ρ6- 
ει τοίοιτο δέ Ποίξομη ἀροτοαϊ ροῖο- 

ὍΤΙΟΝ, ΘΙ ΛΗ Ἢ ΤΟΙ ΥΝ  Αν Κις, 
»γχλ ε ᾿ αὐ χτ' λείαν τύχζωυ ἅμμα διεληλύνᾳ Ὑ αἰντἰω ὁδὸν, 
᾽ 7 ἌΥΜ «“ ε » 3) 

εἰς Ὁ ΠΠαλαγίιον ἰων᾿ ὃς ἥκιςα τοῖς ὀηλοις καζῳᾳφανὴς 
ἢ Ε᾿ 5» ν 2 

ἕλνόνϑρος ως ἐχίςαταί τί Ζ πραγμεΐος, αὐξιώσοις 

«τὰ συΐγωρνϑέεδαι τὰ βρέφη ᾽ δαμίξως πε αὐζᾳ, 
“Ὅο, Φὰ ἥ Ἂ ] εἰ “» 2 

“ϑοκ τὸ χϑινοῦ, ) φέρων ὡς Τ᾿ γεέσαιχα, ἐρέται. τε-- 
“" λ 2 ε τὴ -“ 

ζοκῦαν δὲ χαζᾳλαζὼν χὰ αἰ ϑονϑύζω, Τί νεκρὸν αὐτῇ. 
ἢ ᾿ “ Ν “ 

Ὁ βρεφος ὸ,  αίτοι, χὺ δίδωσιν «ἰνξόνε- 
λ { " 2 3 " ͵ ᾿Ὶ 

εϑαι τὰ πτα δία, παίαν δξ ὌΡρχης διηγησα νϑυος πῖον 
καϊζαοουίαν αὐζῷὼ τύχζω. «αὐξονϑύοις δὲ αὐθις ονο-- 

10 μῷ αίϑοται, τῶ μδϑὺ, Ῥωμιύδλον ; ᾧ δὲ, Ῥῶμον. οἱ δὲ 

δὐδρωθεντες γίγογ"} καΐζῷ τε αἰξίωσιν μορφῆς ἢ φΦ(9-- 
νήμαζς οἶκον, 8 συοφορῦοῖς χαὶ βαχϑλοις ἐοιχϑτες, 

δὰ οἵοις αὖ τίς αἰξιώσάε ζοις ἐκ βασιλείε πὲ φιώς-- 

ζς Ἄροις, κὐ Ἔἰστο δια μόνων πσορϑὶς “ἡ νέοϑαι νομιῷ-- 

μϑύοις, ὡς οὖν τοῖς παπτόζοις ὕμψοις αἰ πῦὸ Ῥωμαίων 

ἔτι νὼ γεεῦ ἀδεται.βίος δ ἐὐζις κὦ βεκολικος,ὼ δία,-- 

ζῳᾳ οὐδθυργϑς, Ὁ» ὀρέσι τὰ πολλὰ πηξα μϑμοις ΠΩΣ ξύ.. 

λων κὺ καλοί μίϑν σκηγας αἰὐξρφφοις " ὧν ἔτι εἰς ἐμὲ 

ζῶ τις ἐκ τῷ Παλονίς ἘΧῚ τῆς σσθος τ: ἑπωϊδ)ο-- 

20 μον φςρεφόσης λαλϑνος, Ῥωμύλου λεοριϑυν,ζὼ φυ-- 

30 χοιγζὼ μόνοις 

λ 

λοίῆοισιν ἱεραὺ οἷς πότων δχιμελὲς, συϊϑὲν ὅχὶ Ὁ σε- 
μνότερον δξαγογϊες" εἰ δὲ τί πονήσφεν «πο χφμῶνος 

ἢ “ρὸν, Ὁ λῴπον ἀξαχούνϑμοι "ἢ τῷ κσϑϑοϑεν ἼΣΩΣ 

μοιοιώῦπες εἰς δχούαμν. ἐπεὶ δὲ ἀμφὶ τὰ ὀκῇωχα! - 

δέκα ἔτη γερρνότες ἤν, ἀμφίλοχϑν τ ὐξ ιν γομμῆς 

εἰὐξὶς Ἣν ποὺς ΟΣ Ν ομίπτωρος βαχϑφλοις, οἱ 

Ὁ Αὐξνιογόρος δὠτικρὺ ς Παλαΐχα κείμδυον εἶχον 

ΟΣ βεςάσς. ἡτιώνγτο δὲ δρλήλαοις Θρύτερφι ϑιι μινὰ 

ἢ τίω μὴ παδϑοηχου(ἂν ὀργάδαι κα τὸμέμειν, ἢ πίω 

κραίφν, ἢ ὃ τί δηπο]ε τύχοι. ὧκ δὲ 

τὴς ἀψιμαχίας Φὕτης ἐδυονῶ πληγαὶ ποτε ΟΥΟΣ 

χβρῶν, εἶτα δὶ ὅπλων. αύμαΐζο, 5 πολλὰ ασο9ς τσ 

μειφφικίων λφαιμίζανογϊες οἱ τῷ ΝΝομίτωρος, καὶ τίνας 
απολέσαγ)ες ΤῊ] σφετέρων, καὶ ἢ: γωρίων κτ' χρα(- 

“πος ἐϊξάρχθνϑιοι, “ὐϑασκά αἰ ζονται δόλον τινὰ ἔτ᾿ 

εἰΐδις. ππεολοχίσοιες τῆς φαρᾳτζος ὃ ἀφανὲς, 
χαὶ σεουϑενϑυοι τοῖς λοχῶσι τοὶ μειφοίκια “' τῆς ὅχτ- 
θέσεως χα οϑν, οἱ λοιποὶ χτὶ πλῆθος ὅχὶ τὰ μα,δ4.)- 

μαΐᾳ αὑτῶν γύκτωρ ἐπεξαδον. Ῥωμύλος μϑὺ δέζυ 
᾿ ͵ ὑπαὶ « “,) 

49 τ' χρόνον τῦτον τυϊγὸμᾳ ἅμα τοῖς ὀχ φαγεςτίτοις 

κωμητῶν πεποράυυδύος εἴς τι χωρίον Καμιναῦ ὁγο-- 

μαζαϑμον, ἱεροὶ ποιήσων “ἂρ πῷ χοινοὺ παποια" 

Ῥώμωος δὲ τι ἐφοδὸν αὐτῶν αἰαϑύνϑιυος δξεξοηοᾳ, τὰ 

ὅπλα, λαξὼν Δίαταχέων, ὀλίῃϑις ἕ ἐκ πῆς κώμης 

φϑασαίντων καθ᾽ ἕν “δυέοϑαι τ ραλαζξων. κακείνοι 

οὐ δέχονται αὐτῶν, δρλὰ φδύορισιν «ἰπ’αχϑιϑροι κα 
2 2 ᾽ “" 

ἐνθα ἔμελλον οὐ χωλῷ “ἐπυφρέψαντες Ἐχιιϑήσε.- 

αϑαι. 

προς τ πάρε πες τ -- 

"ον π- 

Ὑπ “ἥ-ι 



ΑἸ τ τὰ ΚΙΟΙΜ. 
«9α;.ὁ δὲ ἹΡῶμος κατ᾽ ἀγνγοιαν τῷ μηχϑρήμιαϊζος,ὡς 

ἄγρα πολλοῦ διώκων ἀὐδθιυς, δρωλλαῃς ζ λελοχί-- 

σχκένον χωθίον, χαὶ ον Ούτῳ ὃ πε λόχος ὀρίςαται, χοὶ 

οἱ φάοοντες αἰπυςρέφουσι. κυκλωσαϑροι δὲ αἰν-- 

Οις, ὦ πολλοῖς ἀφο ]ογϊες λίϑοις,δοιμίξαγοισιν τ ασο- 

χήειοις. (ὐτίω γὸ εἶχον ον τὴν δεασοτῶν πίω πα- 

ἐακέλϑυσιν οζωνᾷς εἰύζῆς ζοις νεανίσχους Ἔἰποχομί- 

στ. ὅτω μϑὺ δὴ χήρωϑεὶς ὁ Ῥῶμος ἀπήγεζ. ὡς δὲ 

Τεξέρων Αἴλιος, δῴνος Δρὴρ χαὴ πόδα πίω στενά γώ-: 

υἀὼ τῆς ἱξορίας ὄχιικελὴς γραφῴ »αὐσοο4δότες οἱ πϑ τὸ 

Νομέτωρος οὐσογζας τὰ Λύχαια ζις νεανίσκοις τ 

Πανὶ, τω ̓ Αρκαδικζὼ, ὡς Εὐανδδος χαπεςήσοαζρ, 

ουσίαν, ονήδράυ(αν τὸν χα οϑν ἐχεῖνον τὴς ἱερουργίας, 
 Ό “σ΄ιν' ᾿ τὰ ͵ ΒΤ τς 
ἡνία, ἐγρζω Οις αἰξὶ Ὁ ΠΠαλανίιον οἰχοιῦς ΕΣ 

νέων ἐκ, τῷ Λυχαία τεθυχόζς αὐ διϑεῖν δρόμῳ πἰωὼ 

κωώμζων γυμνοῖς ἢ αἰ τοεζωσμένους αἰοὺ αἰδῶ ταῖς δὸ-- 

ρᾶϊς ΤῊ νεοθύτων. αὖτο δὲ κα ϑουρμὸν ζμα “ἔμ κω- 

μἡτῶν πάτειον ἐδυε αΐο, ὡς χαὶ νεοῦ ἔτ! δρώται. ον 
δυχεν ] ΠΩ λ 4 ς 

δὴ (ὐτῷ τῶ χρόνῳ τὸς ἱεροποιοῦς γεαγισχοὺς οἱ βε- 

λόμϑυοι λοχηίαντες καΐζᾳ Ὁ φενόπορον τὴς ὁδοῦ, ἐ- 20 
ἰο Ι Ν λ "ςε ,ὔ ΟΕ 

πειδὴ πσορτον ζῴγμα Ὁ στε πω Ῥωώμω κατ᾽ αὖ-- 
σιλροΠ] ΓΔ ἀν Ὁ , ΕΚ ἦς 
ζις ἐδύετο, τὴν ὠμφὶ Ῥωμυλον τε χά! ὀλλωνυαε-- 

7 ω δ, [9 7 δ τ 5 ͵ 

εμζόντων ᾿ τείχη ὙΡ ονενέμιζωυζ χα) οὕ Ὧ|5:4᾿- 
σ 5) ἔαρ ἢ τ ΠΝ ἣν » 

μμαῦς ἐλπον᾿ ὅ “αὐθοιμειναν)ες τὸς λοιπους, ὁρμῶσιν ε-- 
λ λ Ἷ 2 ! [4] 3 ] λ Ο ͵ 

πὶ τς ποοφτοις ἐμξοήσαγες αἰ,3.090ι 9 χα! πδάςαν- 
᾿ ᾿ ». ΟἹ ἀὐανο: ἡ ἘΣ Ὁ ΩΣ 

τες ἔθϑιλον οἱ μϑὺ ἀκούζοις, οἱ δὲ λίϑοις, οἱ τ ὡς 6- 
“" ς 53). ἫΝ " “ 

καςοι δ) ἃ χήοθς εἶχον. οἱ δ, ,»ολυσπλαγτες ᾧ πα-- 
“ ᾿-" ͵ ,.»,.9 ΓΝ « Ψ΄ ἦ' 

ὁαδόξζῳ τῷ παλοῖς, χα ἀμ γϑμοιώτες ὁ Τὶ δρασάεν 
λ ε 3 ͵ 

“ῶξθος ὡπλισμένους διυοσίλοι μκούχονδροι Ὶ κι πολ- 

λξὼ ἀὐπέτειαν ἐχφρωϑν(αν. ὁ μδϑὺ δΐίυ Ῥῶμωος ὄχι 30 

τοῖς πολθμιίοις “λυόυϑυος ὅτως. εἶθ᾽ ὡς ὁ Φαζιοςπα- 

ἐκδεέδυχε,δ ἔσμμιος εἰς τω Ἄλξων ἀπήγεΐο. 'Ῥωμιύ- 

λος δ᾽ ἐπεὶ Ὁ αἷϑὲ τὸν ἀδελφὸν ἔγγω παϑος, διω- 

κεῖν 4 ))ὺς ὦξφτο δεῖν ζοις οἰκ κα οζοτοις ἔχων ΤῊ γο-- 

μέων, ὡς ἔτι κτ' πἰω ὁδὸν ονζα καΐζαλημονϑρος τὸν 

ἹῬῶμον.Σἰτοέπεται δ᾽, «ἰπσὸ τῷ Φαυς ὕλου ὁρῶντος 

εἶστε πίω ποουϑδζοὺ μιαμικωτέροιν οὐζαν. νομιοϑεὶς 

Ὕ» πατὴρ, τὸν ἐμιασδϑοϑεν θόνον ἰπύρρητα ποιου-- 

ἴᾶιυος τοῖς μειρφκίοις διετέλεσεν, ὡς μὴ Θρῆον ὁρ- 
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ταῦτ, ατ οαπη Κ οπγας ἰσηδγιι ἀοί!,16- 
σο Ειρίοηταβ ἱπίςιιοπάο, νἱτγὰ ἱπίοίς 
{(ππ|]οσῖ οἰδέξας οἶδε, σοπέε τη ἃς 
ΤΑΔΠΙΡαΪτ5 ΕΧ ἰΠΠ 6115 οχίμπγρσίς, ὃς ἢι- 
σίφητοβ γοῖτο ἐς σοππογίπηῦ: ἃ αυίδιις 
1116 οἰγοιπιο {π|5, πγα τῖ5ᾳ; ἰαρί αἴθιις 
᾿ὈΟΠτατς, τά 6 Π| Ο11ΠῚ {|5 σαρτι5 εἴ : 
Ἐπογαῖ 1Π| οἷ πηδάατιιπι ἃ ἀοτ ἢ Ϊ5, 
νυ ΘΠ 65 γἱμ]ο5 1") ροτοίξατεπη παπὶς 

τεάϊσοτγδτ, αἴ; Ποὺ πιοήο  σπιι5 40- 
ἀαξξας οἴ, Πας Τ θοτο, νὶγ σγαμίβ 
δι (οτίρτον ἀΠΙσεπ5, τγα τς Νιιπλϊτοσῖς 
Ραίϊτογοσβ ἱπ 4115 εἰοσις τρις, ιῖο ἰμ- 
πσηςς ΡΔΠῚΤ ρα δ, ίοτιπι Ατοα- 
ἀϊοσιιπι,εχ Επαπάτι ΠπΠτατο σγαητοο- 

Ἰεθγατατ; χιαηάο Ππιο5 ούας γε ίητοῦ 
Ῥαϊδιιηὶ πιοητίϑ ποο ας ἱπποητις ροί ν΄ 
οαίας ΠΟΙ ΙΔ5 ὁ ΓῸρεγσαὶὶ πιά οἰγοῦ 
νἱσηγ οαγίταγεῖ, ρα ἀἘη 15 τἄτιπη το- 
σΘῃ5 πιφέξατδιιτι ροοιάιπι Εχιμ 5 
{ποοίϊη δεῖς. 14 εγασ ἸαΠ τατος σθηιι5 
ιοάάήλῃι, νἱσαηϊς τοσαρττη νία ρα- 
τγῖο ; 4ποα πῆς 4ιοααα (οἷεῖ ἤοτῖν 
ΗδΔς οσεαίϊοης ροίιεῖς ἰπ αησαο οαἱ- 
Ις ἰμ Πα 5 δα ἱπτογορίε πος ίδοτα ρεῖ- 
ἀρδτος ἱππα πες, οἵ [ὰ 6 Πλα5 {15 οἵ! ρτὶ- 
πιο δσπλίης οὔίδίῃς οἴου, Κ οπλι]ο δὲ 
οατετία Ισηρα Γο [ἔΕ15. (τιῖα επίπὶ μοῦ 
ἱπτεγια ]α σαγγοῦδης ρ ΠλΠΑ)Π ΟΠ οχ- 
ἐρεξζατίς γε]! ιιῖς., οοπέογτίπι ἴῃ ρτῖ- 
ΠλΟ5 ΠΊΑρΊΟ Οἰαπιοῖο ἱγπιπηζ, δέ οἱτ- 

Οὐδ ητοϑ ί,χίς, ἰΔο}]1ς, 4 Π|5 4116 τα - 
Ἰῖς,ντ χιοάσιιε ἴῃ πηδηιι νεπεγαῖ,ρ 5 
ταητ. {1 πεσορίπατο σδίτ αἰτοηίτὶ, δ 
᾿ποογ ]αϊά ἔασαγέτ, ἱΠουΠ168 Αι πιατῖς 
οχροῖτι, ἔλοι]εἰη ροτοίξατοπι τοά εξ 
(πηι. Ες Ἀ Πγι5 φυϊήοπη ἤπς ποστηο- 
ἄο, πο νι Εδοίι5 (ογί δίς, σαρτι5 ἂθ 
πιοίείδιις, ΑἸΡαπὶ νἱηέξιις ρογάἀιιέξι8 
εξ. οπλυας γεγο, νὰ ἔγαττῖς σοσπο- 
αἱΕΙΠ οσταπίπ, οαπὶ (εἰοξξᾳ ραίξο- 
τᾺΠῚ ΠΊΔΠιΙ ασειτηζος ἱπίθ ]αΐ ν οἱ αἰ, 
τατας (ς Ἀ Θῃγητη εχ ἰίποῖς ροῆστε- 
ττάποῖο ς αῦ που οοηΠ]ἴο ντϊπίληο, 
Ἐξ}! διέξοσίτατε φποσατ ἢ Ηδο- 
τοππ5 οηΐπι Ἔχ [ἘΠ πγατιῖς ράτοῦ, ἵππ6- 
ἶρις ἰδογοῖαπὶ παπαιαγη ργοάίήε- 
ταῦ, ποίοιτς δάϊγθης ρου σα! πηι; ργῖ- 

μήϊζσι ᾿οικενδγου ἀῦσο! τι ωρὶν οὖν Ἐπ }} χρ αἴίςω “ὃ 40 υἱιατη (τσ νἱ τ οἤδης δάςρτί απο 

αἰκ μῆς “ἀυέαϑοι" τότε δὲ ασο9ς:Ὁ ὀμαΐκης βιωοϑεὶς, 
7 ς ] γ᾿ ἐ λ τ} 

μονωϑεντί τω Ῥωμύλῳ λέγή. κκαϑοντί δὲ πτὸ νεα-- 

γίσκῳ πείἂν ἐξ Φρχῆς αἰοὺ καΐζοοουίαν ὐζιυς τύ- 
-“ ΔΑ 7 ἢ 

λίῴωυ, τῆς πε μυΐξος οἶκος εἰςέργεται ἡ Νομάτωρος 

Φροντίς" χαὶ πολλὰ βελά(ᾷμϑύῳ μα πῇ Φαυς ύ- 

δου, τῆς μϑὺ αὐὐζίχα ὁρμῆς Ὠποκιν ἐδύκει, πλείονι 

δὲ Ὡβασκά ἢ δηωυώμεως χεησαρδμον ὅλον ἀπαλ- 

νοῖο ποοοῆπτατς σοι ρα 5, (απηοιῖς 
ΑΥΟἰττῖς ΒΟμλα]ο το ΠῚ τοῖαπη ἀρογίτι 
ἈΑττπποποπι οἀοέξιηπι ἐο οὐπηῖθας 
ἰαπὶἱπάς ἃ ρτὶποιρίο ἱρίογιιπη οαίδιις, 
τ} Πγαῖτὶς πυϊογαῖίο, τὰ πὰ ̓Ν ΠΊϊτο- 
τὶς σαζα {0 1|τ: ἃς ΡοΙΈ Ιοπρα οοη- 
{πἰτατίοπεπιςσαπι Εδιίξαϊο παδίταμῃ, 
α ριαίςητί σοηδῖι ἐἰο[Ἐἰτίς, πηαϊθης 
τῬαχαΐοτς Δρράγατα τοτδπὶ ἐοσηιπὶ νἱῃ- 

Ε 11) 
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ἄϊοατο αδ ῃϊασης Αγ 11, δ ἐς πηαχὶ- 
ΤῊΪ5 ΡΓΑΠΑ]ς αἰοᾶ ἰασογδ; ΠΙΠ1] τα] ἢ 
πιο τὶ πο πιαῖογηϊ απ] σοΠ]1ο. Η!ς ἵστα 

ἀδοτοιῖς, ν᾽ σαῆο5 ρυΠιῖ ΟΠ] Π65 σοη- 
πιοσαῖ,οσαῖφ ντ ΑἸΡᾶ ργορεγοητ; πῦ 
ταυηδ οαάξ ροτῖα, πος σσξογι πη [ΠτΓο- 
στο ἀἰδηταΓ, πράσα ορρίἀδηῖ5 οὐαίασ' 

(υ(ρί οἷο» Ἰθῖς» οἰτσα (οι Δα] ἱπηρογαῖα 

ἔλεϊομ 4 ργατϊο πη: ἀοἰπέςε ἰρίς Ριῖ- 
Τπλι5 ἴῃ ντθε ργοβο οἴταγ. Ρότγο 4Ε] 
Ἀοπλπ αρδάπιχογαπσ, αὐ τ Πα] γο- 
οἷς εἴ Πέτιπς, ΟΡ οίοπτος ἱπἰμγῖα5 δο- 
φορταβ αἰ ππεπίβιις, οἰϊὍιδηταᾳ; ίπο- 
τῇ να] πογα, ὃς πὶ ἀφ δητιγ ΠΟ Δα Ιπρ- 

ῬΙΙοίπῚ, ΠΥ ἰτα τος το] έξαγος (Ὲ Ρο- 
οιιατῖα, ΤΠ. ΑΠλ] 15 νοΙ πη ἀστεία 

οδτοτγιια;, ὃζ ΝΟ πη τουῖ, 4] ἔοστε δά6- 
ταῦ, τον σγαταπη ἕλσογε Ιη σης ἔογᾶς 
οἸϊδπτιἢ) Ἰηϊαγίαπη, ραςεπιαιις ΡοΓτο- 
σίοπεπι ἤογεγο σαρίεη 5, συμ οἸ] {{- 
ἐρεΐξα οἤδε δδοίείςξείς ροεγαϊσαοῖα ὃς 
(ςτηηο ἱπιγορί 5, σοημἀξηδυΐζ ποιη- 
ΠοΠΊ: ρα πα: Πιοάϊτιπ| ρογΠλ της ἔτα- 
τὶς αγδίττἰο, πο αι απ νἱ ἀεγεγαγ, 
ΡέΠαϑ οὐΠη οἵδ ἰὰς (πρρ οἱ , σαὶ ἔθ. 

οἰδετηϊοτία. [τας γου! ΠΕ} 15 ἃ τεῦρο 
ταδαῖδας Κδπλις ἀποοδαταγα ΝΕ Πιϊ- 

τοις ραίξογίδιις, Πα εητίθιις οὔὈίτοῦ 
δ σοπιτίᾳ ταξξαπιῖθις: ργοίεηπεῆξα 
Ἰπτοτίπη απο ἃς ἀςξιηηίγαητα σο ρους 
ἄσςιις ρίαποτορίσηι, ππλυϊαιε σαπο- 
τοί ἃς ἼΠ| ἐμ 5: 1 τοῦς ἀπτὶς 

ΔΕϊΏλι ΠῚ. ρΓαίογ σοτηυπειη ἀφ πηηᾶ- 
τΟΓΏ ΓΤ ΠΠΟΓΟ πα Π.}115 ργθοιθιι5 [ΟΠ] ἱ- 
ταῃτίς ἐρεξζατογαπι πη σου ἴαπη, 
(εἀ οιπὶ πιοάοῆτο {Ποπεῖο ρογροητὶς 
φαἀ πρρ]ἰοίμπι. γ᾽ νεγο ἀοπλιπη ρεῖ- 
ποηταπῃ οἱξ, (οσούετς ᾿μΠῆς Δ]1ἰς., (0- 
Ιυπῇ το Πζξιπι Ἰρτοιορα, “ε Ππη εἰς 
{(ει,ὃς αυΐδιι5 ρατεητίθιι5 οσταβ: ΠΘΩῈς 
δαἰπν {δὲ ν᾿ ἀογί πατιπι 6 να! ρατγίθι5, 
“α Πας οἰπὶ {Π| 6 πος (δ ταπτιπ (οἰγα 
Ἔχ Ηάς πυιείοι γε ΠΠδε. ᾿πμητεηλ 
τϑοῦς ΠΑΓΙΠῚ, σΠΠΠῈ ἔτατΓο ΘΟ 6ΠῚραΐ- 
τι εἄϊτο, ἴῃ Π]αδπ ἐχροίεμπηι, (ι8- 
Ἰατιπηηας ἃς οἀπισδίιπΠῈ ἃ ραίτου!θι15: 
τασίτιις αἰ αδε!ρεσ Νυπατουίθα νοῦ 

ἱπά!οία ίδοιιπι δηΐπγο Γερατᾷς, πιο 6- 
οἴσταπι ργοάθητο αἰ 1 ΠΙΠΊ]η6, Πσ 
ἰπαςηξαΠ]οααίταν: ΕΠΘτο η πιοα ρο- 
τοίξατο Ἀςπλς, πχοᾶᾳ; οχίρεξζατείςη- 
ταητίαπη, ὃζ θοὸς Ζα τα οἱ ἀσσερταϑ η- 
Ἰατίας αὐδιιχοτας, πεσοπιτυᾷ ομη1Ὀ. 
τλοάϊς Ἔχρετογα, οἷ ἱρίς πους, πο οἵδ 
ηυοάτςο ἄοεοδι. Οὐοάῆτε ἃς Παρ τς 
αδίοίπογο, δύ αἱ οπλπὶ ρα πα το! 8 
ΠῚ Π. 116 ΠῚ ΡΓΟΠΙΕΠΙ Δ ΘΓΟ., τοῖα] 6- 

τίς ἣς ΠλΐΠϊ σταταῃι., δὲ Ορογαπι Πα- 

λάξαι τὸν οἶχον τὴς ̓ Αμουλίᾳ ἰδανομίας, χιγδγρυόν 

τεὸν ἔσαΐον “ἰρ τὰ μεγίςων ἄθλων ὀὐαρρία γα,» 

“ραηῳ δὲ μΙ μυΐξοπάτορος ὃ τί δὼ ἐχείνῳ δὸ-- 

κῇ. ὡς δὲ ζαῶτα χε φτίςαι ἐὴ ἐδὺξε , συϊκαλέσας 

ζις κωμήζας ἁπόμίᾷς ὁ Ῥωμύλος καὶ δεηθεὶς εἰς 

πίω Αλξαν ἐπείγεαϑαι Ὁ α ταχέων, μῆκτ "(ας 

ἜΣ πύλας ἀπομίας, μηδ αἰ, ϑρϑοὺς εἰριόνζᾳς γι 

τίς “««πσόνοια σοὺς ἴους ὧν τῇ ἡ πολ βύηται, χαὶ αἷξὰ 

πἰοὺ αγρραὶ ὑσσορδύονζας ἑτοίμους τῷ “Ὁ Ὁ χε- 

ΙΟ λάυὀνῦνον, ἀπήᾳ τοόρτος εἰς πίω πόλιν. οἱ ἢ τ’ Ῥῶ- 

μὸν ἀφοντες ΡΝ κατεςφηίαν δχὶ τὸν βασιλέας 

τε ὑξρς ἁπα(ας δίᾳς ἡν ὑξεισχκένοι τσρὸς τὰ 

δον ̓ κατηχϑρϑίου ) χαὶ τὅς Φαυμαΐίιας σφών 

ἐπεδεικνυίαν, ἀμοίας εἰ μὴ τἀξονται, καζοιλείς 

νὰ (ΕΣ Ά ΟΝ: τὰ συφόρξια. Αἰμούλιος δῈ τοῖς 

χϑείταις χε; χτὶ ̓ πλῆνος ἐληλυϑῦσι ἀϑρίζεοϑαι βελο-- 

,ϑυος, χα ὃ Νομίτωει" παρὼν γὸ ἐτύϊχονε" σζευ-- 

αγόνακϊῶν ποις πελοίταις, εἰρηνῶευ τῷ : ὀρ πἰοὺ γώραν ἽΣ 
λ 

συεύδὼν ἐϊ], χῳὶ ὄὔμϑι Θ  αὔλοι δὲς τῷ μειρᾳκχίου, ὡς 

20 ἀκαζα πληκῶν ξὼ ἀῶ ἐν ποῖς λόγι, δὶ αὑθον ίας λαμ- 

θαύων ̓ καζαψηφιζε ΕἾΣΙ τἰω δικζωυ" τῆς δὲ ἀμφείας 

ΤΝ [ἰομιέτουροε ἘΠ κυφαον,εἰπῶν ὡς ῷ δρασανῖι δᾷ- ὦ 

ὀνα μὸς μᾶλλον, ἢ τῷ πε-- «ἐ νὰ, Ὁ δὠῥτιπαϑεῖν αὶ αἰ ασθὸς 

πονϑῦτος ὀφείλεται. οὐ, ὁσώ δὲς Ῥώμος κ᾿ ποὸ τ Θ΄ 
ἸΝομέτωρος βεχϑλων ἤγέτο οδεδερϑίος πε ὀπίσω τῶ 

χεῖρε ̓ χρὴ τσ 9ς Τὴν ἄγϑντων δχικερζομούμϑρυος, ἂς 

χολουθῶν ὁ ἸΝομίτωρ, τῷ τε σωκκαὯς τἰω 4 :ρέ- 

σπείαν οἰστεϑοικίοσεν , ὡς πολὺ ὦ βασιλικὸν εἶχε ς χαὶ 

δ μώμηρν: τίω ἀὐλύναν ονεθυμεῖτο, ζεὼ χρύροὲ 
20 (ᾧ δινὰ διέ(ς σεν. ὁ ασϑὸς οἰκίον συ λιπαρήσφο, ὡς 

ἁπόμῖες οὖν Οὗ» ταῖς ποια «δῈ ποιοῦσι ; τύχαις, ῥαπόμε- 

γος. διλλὼ σεεὼὺ ἀὐχόσμκῳ σιωπὴ θχι πὸν βιόρον ἀ- 
πιων. ὡς σὶ εἰς πἰοὼ οἰκίαν ἀφίκοντο »μεζοι φῆναι πὸς 

ὀνλοὺς κελδυίᾳς, μονωϑέντα τὸν Ῥώμων εἰ εες τίς εἴδη, 
χαὶ νων" ὡς Οὔκ. ἀὺ ἐκ τυ τυχόντῶν γὲ ὀὐδρα, 

ζιοῦτον “λυόνϑιυον. εἰπτέντος δὲ τῷ Ῥώμου τοσοῦτον 
εἰδέναι μόνον χτὶ πίον πὸ ψ Φέφοντος, δ’ ὅτ! σζεὼ ἀδελ.-- 
Φῷ διδύμῳ οκ τεδπίη βρέφος εἰς νάπην ἀθὺς :ἰπὸ 
φργῆς » χαὶ αξϑς ἢ Τὴ νομέων αὐαιρεδεὶς Ὁ νι 

40 βεαχωὼ ππλων λξϑνον, »εἶτε αἰ ποστυπωϑείς ὧι 

ὀδηθών, εἴτε τῷ δαίμονος ἀ ἄλυτος εἰς οὐμφανὲς 8 

“ράγμα, λέγᾳσε:ς αὐτὸν" Ὅτι μϑὺ ἐπ᾿ ἐμοὶ γέ γε- « 
ορνας ὦ Ῥῶμε, παϑεὶν ὃ τί εὖ διχαμώσω, καὶ ὡς πέξξ ἐς 

πολλοῦ ποιήσοηντο αὐ οἱ χομμἰσοινξς σε δοῦρφ, πολλὰ « 

χαὶ διάνα παϑογες » ἰπόλοιι, σοσὲν δεῖ “τὸς εἰδότα «ς 

λέγψν. εἰ δέ σε “αινάτου τε ὦ ν πότος ἐκλυσοίικην «ς 

καχού,, ἄφφι αὐ εἰδείης μοι χαου,ὼ δεουϑίῳ “σουρ- ἐς 

γήσ4ας 

- αν 



ἈΠῸ ΘΙ ΧΚΎΤΝ ΤΌΝ ὅς 

τ γήσφαςδ ἢ κὸν ἀμφοῖν ἔς αἱ ἀγαϑὸν; Ἔστο ρναρῦμε 

ὃ ́ δ᾽ μιειραικία ὁποᾳ τὸς -» Ξἰπογνώσέ βίᾳ κειρϑροις 

ἡ 5, σωϑέζαι ἐλπὶς τοῖς κυθίοις τότου λέγφνκὶ χὰ ὑπι- 

ἐν ἐπτα!ρή, λῦσαι χελάύσας αὐτὸν ὁ Νομείτωρ, χαὶ 

ποὸυίᾷς ἐκποδὼν ἀπελθεῖν, Φοκζι ΩΣ μὴν ᾧ τύχας, 

ὡς Αμούλιος αὐτὸν ἀδελφὸς ὧν ἀπεςέρησε Δ βασι- 

λείας, ὀρφανὸν δὲ τέκνων ἔγχε, τ᾽ «ϑὺ ἐπεὶ ϑρα χρύ-- " 
φα Ὡξα,χθισείμθμος, ᾿ δὲ θυγατέρα εἷρκτῃ ἤϑεδες 

ϑύξω φυλαήων, Ὅτεϑᾳ αὐπο(α δεασότης ;χϑω- 

λῶνος δούλῳ. ζῶτ' εἰπτῶν κὴ πολιὼ «φράσον ἀκα Οϊς το 

Ἄδησις καζαχεόεϑρος, ἠξήΝι οι οὺν τοῖς καΐζοίχοις αὐν- 

ΖῚ τ Ῥώμον γυέο, ἁ ἀσχκένως δ υσαυδεζα οδύε τὸν 

ον τ΄ μμειρφεκί, ὃ πάλαι ταῆφν αὑτὸν Ὅχι Ὁ ἔρον 

αὐξιοιωῦτος, ἐ ἐπαμέσαις ὃ ἸΝομίπωρ, τίω πσξοδυμίαν, 

» Τὴ δὴ πράξεως, ΕΦγ, Ὑ χαιον ἔγω ὑζαμιάζζομαι, 

»» σὺ δέ πεως ασθϑς Τ' ἀδελῷον Ἰἰπόρῥητον τοῖς πω «- 

» πείσιν «γβλίαν πέμψον, δ' ΟΤΙ σωξῃ πε ἐ δηλαν, κα ἢ Ὁ [6- 

.» ταχέω! αὐτὸν ἥκειν οὐὐξιῶν. οὐκ, δὲ τόπου πέμπεται τις 

ὁξόυ ρεθεὶς ,ὃ ὃς ἐδόχει ὑπηρετήσφ,, χα! ἡ πὐἰδετυχὼ γοῦ 

“ϑόσω “' πόλεως ονΤί Ῥωμύλῳ : τ: ττρῃ 20 

γμίαφὸ σδ, τ, ορὴς γλυόνδυος, ἔρ χε). ασουδὴ τσϑϑς 

παγὶς ἰπ τε ντγία; ΠΟ ξ1ΠΊ σοπ πλοία 
Ηἰς οὔ τείροπα οἰ πποηϊς ὺς (8]6- 
τα αὐ τγίς, ἰη τα ἀερίογατα, χαοιίος (ς 
Βου ἔρος οὔτυ τ, τείρομ ον δέ ργο- 
Φλἶτε (ΟἹ τ, ἀἰμ5 (ΟἸ τ5 ρΎΓΪΠ5 νΠ ΠΟΙ] ς 

δὲ αὈ]ορατῖα ηυἱ φάογαητ, (μ εἰ ἔοττιι- 
παπν ἀθηδιτατ: ἐγαπ δι ΠῚ (6 τόση ἃ 
ἔταιτα πλπ]ο, οὐδατιπια; Πρ τ!5, αἷ- 
τεῖο ἴῃ νθηδτιι ρεῦ ἱπίἀϊα5 ορριςῆο, 
«ἰτογα πη ρογροτι σατοσιοπι σοηο - 

{: πος σοῖογς ῃ τοῦς αἸτοτ ἰδ αθτϊϊο 
αιυᾷ ἀ(οταμπη ἃ ἠοπλίπο τιέξατγι. ας 
Ἐἤλτας σαπη τη αΠ115 ἰΔοτγ της, ογαδας 
νῖ γα ες ν]οἰίοὶ ἀοπιείτσας Πϊυτίας, 
ΠΠῸ γεγο ᾿θοπτοῦ αηπιοητς, ὃζ ἀπά 
Παῦατα Ορεγαπὶ σοίείοπις, Νυιπλίτοτῦ 
(ΟΠ Διάατα ργουηριίταά πε: 1 ἘΠΊριι5, 
Ἰηχιῆτ, τοὶ σευοπά δ ορὸ αἰ ραῃίατιτιις 
{{π|: Ἰπτοείπατα αὐ ἐταῖγειι πιιητί!η 
οςοαΪτιπι πγίτεῖτο . ἐφ! αττπὰ τὸ οἢςξ, ὃς 
ἰαδογα νὰ ἰρίς ιιαπυρεϊπγηι νοηΐατ, 
ΤΊΟΧΩ; ΓΕροτίτ5 αϊάαιη δα πος πηϊ- 
ΠΤ ουαπὶ ἰἀοῶρδις, αὐποηταητὶ Πποπ 
Ρίοσαϊ ντθε οσοιτγτᾶς Ἀ οπΐο πηδη- 
ἀατατοπαητίας. [5 στα αὐ Ναυμαϊτογῷ 

Ρτοροτγαῦ: δὲ ΡΓΙΠΊΟ σἸΠῈ ρέμα ταπὶ 
ἸΝομέτωφᾳ, χ) δ ἰθιπλαχεὶς ἀμφοῖν ἀασαΐζ ὅται δὴ ᾧ ἔγαιγει ἀΠΠΔῃΓΟΓ σοΠΊρΙοχις, ὨλΙΓαῖ 

φεῖτον, ἐπδι :Φραίξ Ὁ ἔκϑεσιν σφαΐν αὶ δ ξοφῶὺ, 

τἄλλα ὁίᾳ 4 αἰὰ᾿ τ΄ Κ (ὁ ματοφύλαχος ἐπύϑετο. ζοῖς 

δὲ,ιβελουϑίοις τὲ κὴ αὶ πολλῶν ἵγα πιςεύσφαν τεκμμη-- 

᾿ριῶν δεονϑμοις, καθ᾽ ἡδόνας Ὁ λεέχϑίϑἔυον ζῶ. ἐπεὶ δὲ 

: ».. δλληλοες, αἰδίκα. στευεταί ον καὶ διεσχϑ-- 

ποιῶ ὁφίι εἔφαι Φπορὴ Ἴ χαιρος εἰς τίου ὄχίϑασιν ὅχι- 

τήδιφος οὐ οὖν ᾧ δὲ ὅτοι τῦξὰ (τα ἠί(αν,ὁ Φαυφύλος οὐ3 

μ᾽ ασδὸς ̓ Αμούλιον. δεδοικὼς γὸ μὴ ὅπιςα ἰ δὸ- 30 

ᾧ Νομίτωει λέγφν΄ ο ̓ ς Φαυς ὑλος ὀμά. σημείων 

ὑπο μεγάλου πράγμαῦς μάιυυτὴς γνόμε- 

γος, Ὁ γνώρισμα “ὁ ὀκϑεέσεως τὴ βρεφεῖντ Π σκαφέωυ 

ὀὐαλαβων, ὀλίγου ὑ ὑρτθ ον ἐδίωχεν εἰς πίω πόλιν.΄ δι-- 

43 πο δ), αἰντὸν Ως; πύλας ;ἀραγωδὼς πόμυ, Ὄ 

ναΐξὶ πολλοῦ ποιένϑυον μηδ εν ποιῆσαι καζοιφανὴς 2 

ττμο τ ν ψα πο α καζαμαθων' ζῶ ὃ πο- 

λεμίων ἐφόδου δέος, ὼ (ὲ πύλας οἱ κίλιςα πιςευο- 

λϑμοι πσξός τῷ βασιλέως ἐφοφύροιου ̓ συλλαμᾷανᾳ 

ἀείηάε φιειπδάπηοάιιπι ἐχροίτὶ ὃς 
πΌτΓΙτΙ ξπογίητ, ἅσσοῖογα σὰς Πα οἷ τ 

ἰρίιἢ εχ ἰατε τε ἀϊάϊσογας. Αςοίρίοθᾶ- 
τσ Πςο δδητογ,πος πγα]τῖς αὐ Πάξ - 
οἰεπάδτη Πἀ᾽ σοσλητ αγσαπηςητῖ5..ἀ- 
οο εγδηγρτγαῖα. τ νεΓο 6 ἸΠΠἰσς ΠῚ α- 
ΘΠΟΙΙΘΓΌΠΣ », σΟΠτίΠ1Π0 ΠΟΠΙὨΪτατης 

ἀε πιοάο δὲ ορροιτυηίτατε ἀσογοάϊδ- 
αἱ περ τ. Τητογθα Ελυ μας Δ Α ππι- 
1πιτῇ φοίτα ογίτεις Θη 1} ἢ ΠῸΠ 
ἱπυιοηίγοι ΗΠ ἀςπ) αριιὰ Νιιπιϊτογξ δίς 
τε πηδῃ ἔο Ἐς Πρ 5 ἰπ τοὶ [ΠῚ πηα- 
σῃα: ἱπαϊςο., 4ιιο σογίίι5 ἀρ ποίσογο- 
τσ, ΟΠ ΔΙ ΕΟ ἴῃ απο ἱπέμητοσοχ 
{ει πεγαηῦ, ραθ]ο ρος  οπλι πη αἀ 
ντθαπὶσοηῃτοηα τ. δ πη τγορί ἄς ροιτας 
τγαηίςυπῖοηγ,, ὅς ηιοά ἔξτοθας ἐ{|- 
σοητοῦ οσουἀΠτο ΠΊ,ν Παῖς οἰ ξοάτπι 
σαπη δηἰ ππδα ποτῆρι, (εγατ εηΐτ δ εἰ - 
1ΠΠρί οἷο, ὃς ρογῖᾳ ρου Πα ΙΠηηλο9 γο- 
οἰ ργα Πα ϊαγίος (για σατο) ρρτοῃςΠ- 

πὲ, χαὶ Ὁ τρυπῆον τί δήπυτ' ζῶ καζαμαλιν αὐἰξιων, 40 αἰτ,ὃς αι άπαπι οσοιπτατοτςορηοίςο- 

᾿συχαλύτγης βία Ὁ αἰξεξολζω. ὡς ὃ πἰω ὑπ ον ἘΞ 

δαίατο τ ὁ Τ' ὁ, ϑοςπον ἔμιαιεν Ὡἰσορφύμϑιον, ἠξίου 

λέγᾳν τίς ἡζᾳ εοὐχὺ.ὺ τί Ὁ βέλημα τῷ μιῇ φανερῶς 

οὐκφέράν σκάζος ςοϊὲν δεόμϑρον Ὄσπορρήτου Φορᾷς. 

"οὐ 5. Ουτῳ πλείοις Τὴ φυλάκων στευέρρεον,χα, τίς 

εἰυτῶν γγωειξι ἘΠ σκαφζω, αὐτὸς τ ἐχείνη τὰ ππαι-- 

δία κομίσας δχὶ τ΄ ποζοι μὸν, χαὶ φρο ασξϑς ὧις 

το υρίδς, ἀπγϊέξιτη εἰ ρεῖ νίπὶ ἀοιγα-: 
Χίτ: σοηρεέξος; αἰτιθο νἱάςης Παῆτα- 
το Πομΐηῷ, ΡΟ σσταθατα υ  ἀ ἴτατγο- 
Ρἰάατει, μόνα σοΠἤ]ο οοίατει νὰς 

. 4υοά ΠΙσειοτ ἀδέογγί ργορα απ. [ἢτοτγ- 
ΘΑ ΡΙατας οαΠτοάο5 σοπῆμπςθδητυο- 
ΤΌΠῚ νΠῈ5 ΔρΠουτ ἁ]αοῖ!, φιίρρε οί 
Ἵρίς ΡθΘτοσΙη οο οά ἜΒΕΣ ἄσροῦ τΔ- 
ἀοταῖ; δέ τοηλ ἱπάϊσαιῖι 15. Ζαΐ τὰ πὶ 
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λάετδητ. τα; οσρτεῃοηίας Εδυμξυτις 
δάτεσξαάήάμέξιις εἰς. ΑΠγα]π5Ἰπτοη- 
τατῖς Ποπηϊπὶ του] σπτουί! ΠῚ] Π15 Πἰ νο- 
τα ίρδιο ἀϊςοτες, ρυιπγά γοραιτ ΠΕΠῚ 
νἱπογοητ ρυοτῖ. Ζιο σῦροτῖτο, ΦΠΊρ] 15 
(οἴτατιις εἰἙ σιοηᾶ πιοήο ἱποο]τπιες 
οὐαί Π]Πεηϊ Ἑἀοέξιι54; οπληϊα τα ντρο- 
Πασειαητ: Αρε, ἱπαυτ]υδαοαμίάσπα,,,, 
μαδεπις νεγα Πις 65, ἤϊο ν πᾷ πῦο 
ἰῃαιςηῖγὶ ροίπητ. πῦ ἐπὶ πὶαεαιπα οἱ 
Θοϑίἰητοῦ ραίτογαβ ἱπρ]ογίαπι νἱτᾷ (6- 

ὉΤΙΟΝΥ ΙΙΧΉΑΥ ΤΟΤΑΓ ΕΝ Ἃ 5 5. 

παρϑνζκ. οἱ δὲ,συλλαξον]ες “' Φαυς ὑλον,ἀ»εσιν Ἐ- 

πὶ βασιλέα. ᾿Αμούλιος ὃ ὠπειλῆ βασεαίνων κοίζῳ.-: , 

πληξαάμϑρος 1: δ. ϑϑόρπον, εἰ μὴ λέξη Ως ὀληλείας 

ἑκὼν, τοῦτον υϑὺ εἰ ζῶσιν οἱ πταῦδὲς Ἡρεΐο" ὡς ἢ τῶτ' 
ἐμαϑεν, δ φίις ἰὐθις ὁ ὥροπος “ὁ σωϊηείας ἐχμεῦ . δ[η-- 

»»αρϑὺξ στο πϑύτα ὡς ἐπσξαλϑη, Αγε δὴ, φησὶν - 

ὁ βασιλόϊς,᾽ “δ ζῶτα ὀληϑεύσοις ἔχφς,Φεϑίσον ὁ πα “ἐ 

δ νι ἀὐρεθείεν. " )ὸ ἔτι δίχᾳιοί εἰσιν εν βαχϑλοις ἡ «ς 

ἀδόξῳ βίῳ ζῶ, ἔμοιγε ογ]ες συτζενᾷς, ὀήγως τε ἡ θεῶν “« 
σοῖς, οἴ" {πητ πᾺ]Π] σορηατὶ, δ [προσ τὸ “σδονοία σωζῷ νᾶμοι. δαυς-ύλος δὲ δα. 9.9 υπορα- 
ἀδοτιπη ργουἀεητία (αγιατὶ. 10] Ελιι- 
ἤτυ]ας (υἰρεέζαπι Παἰσὅβ ποιιαπὶτορ 5 
ΟἸσπιθητί, πε ἔοττε νευθα ατηςεητε οἵα 
(δι ἀΠοπα, ἰπ παπο πιοάϊι τείρσαϊε: 
Ἰυπεηοο ητίῃ πτοπτείριις, ραίσοπτες 
φιπηοητα; σοί 115 ἡαέξεπιδ νῖτς σο- 
Πιις τ τῆς νεῖο τηϊογιης δά πηαιγῷ, 

᾿ τοπαπτίατῃ αιιο ἰη ἔξατα τος εογῇ Πητζ. 
ηυᾷ οὔ ἀριά το ἴῃ οἰἠποαϊα οὔτ Δι 
(οτη, ΕἸ τυᾶ τοσατο [ΠΠτεγᾶ, ντ πο 
Δ {18 ἀτισεζοι, ἰπδιπὶ νείο ρριοῖοα 
τασοῦ τα τ, νε εὐ ἀξ νευὶς αάάοτς ἴη- 
ἀϊοϊα ροΠειηςπαης ἰρίταγ φιδηάο τὶ 
νἱαχα οἰἘϊαπιοπο5 Πιισ δοςσοτίογε,σαιι- 

-: Β - δ ͵ 
ἄςο. Ργοίπάς πλίττο τηθοῖ! σαοίσιπας, τὰ πα σου. 
νἱβ.ἜσοὶππΠ6Π6ς 1115 ἱπαἸσαῦο: ἰρίτ νο- 
το πιβήατατια δή εος ρετίογατ. Ηχο 
ΠΠῸ,ν οἱ της ἀπ οττς πθος ἱπποπιιηγ; ἢ-- 
πλυ]α ἰρογᾶς (ς [Πος ἃ χαΐραιβ ἀτπσεῖε- 
ταιγ, ας] ἰπ πιοητίβιις οἤσοτε ροῆς, 
Ταῦ Ασπλαϊτις (το τα Πα ΠΠΊΠγος Πλ1τ- 
τίτ, οἴ πηαηατίς οσου τς, νεααρι]σο 
μά !σαῖος οἴτο δά {8 ρεγιγαῆαησ. τὸ 
ξλέϊο πιοχ ἀθογευταςοιτ ἔταῖγοπι μα 
θεῖο ἰπ ἰρεῖα οὐἱοάία, ἄοπες ἀεθὶ- 
τγατιι (πο γο πὴ ργαίοπτοπι σσροίιΠοι: 
ς σέο ΠἸπ|4; 8Π10 ρτςτοχτα δὰ οοσατιαῖ 
παητίας, να 48] ρου οἱ τᾶτὶ θεης νε!Πεσ, 
Δ΄ ΠΥ Θγαγοαγ. 5 ἐοστιπᾷ, αἀ Νὰ- 
ταϊτογῷ πιθητῷ Ατλα]11 ἀετα τ, φα! 1η-- 
ἄΐσατο ἱππιοη!.ρυςίεητί ρουισι!ο, ἴα ς 
σα ἔοττὶ οἤτ αηϊ πιο, σογσερτίς ἈΓΓΉΪ5, 
σαι ΟἸΘπτῖ,, απιϊσογ, Δ πλ]οσ πῆς; 
Βα ΠΙπγοσγῖ! πλαηιι ηδ οχίρια, Γερδπι 
Ρατίτι χη ὅς {Π| Ζαϊ οχ ἀρεῖς ῃ νεθε πὶ 
σοπῆμυβοτγαητ, χα νοῖτς ο]λάϊος ὃο- 
οὐΠτατγᾶι, το έζο ἔοτο αἀποϊδι, σοοῦς 
πο ἰπα Δ] 48. ἴτΔ 5 ΟΠΊΠ 65 γΠῸ ἱπηρεῖα 
ὈΡΡτοΠΙς ἴῃ δάϊτι οὐ πο  δι15, 4 ῥαιοὶ 
οι ατπλῖς [δ᾽ Παδᾶτ, Αια ἢ πα]ο πο- 
φοτῖο Ππρσα]ᾶτ,δΖ αγοθ οσσιραητ. δὶς 
πατταῖ ἔα 5, δ χα] ΕΔΌΙ (Θ]απηταΓγ 
αἰιξζοτίτατθ. ΑἸ απτοιςητος ἔα θι145, 
γυϊηἤἴρηα5 ᾿ΠἘοτία, πόσαητς Πδὶ νοτῖ- 
Πτη1]ε ἤθεὶ ἃ πα ΠἘγῖ5 Ἰπἔλητος (δ οιις 
Παδηλ Μ]π {π ἐχροίϊτοσ : ὃ Ὠγίτοηλ 

, « ] ᾿ λ ᾽ « ΡῈ 
ὁτηῶς «ὑσοία χινηλεῖς μιὴῦ φρονήν αὐτὸν ὅμοια, τοῖς 

“ ᾽ [δὰ ς "» » ᾽ -“ 

λθγ9,ς, Ῥαποχρίγεται ὡδὲε᾽ Οἱ μϑὺ “παϊδὲς εἰσιν αν τοις “« 
3, "“ ς 2 3 3. 

ορέσι βεκοδλοιῶπες, ὡς τρ ἐχείγων βίος: ἐγὼ δὲ ἐπέμ.- « 

φϑζωυνἑ τ΄ αὐτῶν τῇ μΐϑὶ δηλωίφν οὖν αἷς εἰσι τύ-.«« 
ἢ “ ΒῚ Ἵ [ 3 

χαὶς ζυπίω ὃ τϑοί σοι Φυλοιεοϑαι ἀχούων,δεή--«ς 
ΝῊ τ Ή) - ΟΥ̓ ας 

σειν Ὁ ϑυγαΐξος ὃ σηςέμελλον, ἵγα, με πσδϑς αὐντίω «ς 
δι, ὙΣΣ σα ἤη ἢ ἘΠ ΥΝΙ » «55} , ͵ Ἵ 
αγα»ι"Τ' ὃ σκαιφξευ ἐφερον, ἵν ἔχω δ φχγεώώαι Ἴεκμμ- « 

3 να τ “" “δδ. λ 
Ελον ἐμφανὲς ἄμα. τοῖς λθορίς. νεωῶ δξζω 2. διδυ.-«ς 
Μὴ ζ ἣ Δ “ 7 ͵ Ν " κται σοι (οις νγεαγίδκοις δδσρο κομίσαι »χράρω πε; χα! “ 
᾿ “ ὕ 2 “ 

Ὁ πέμψον οὐξτίνεις βάλ σεεὼ ἐμοί. δείξω μϑὼ δξζω τοῖς «ς 

ἐλθοῦσι πὸς πα, δὲως ἐγὼ ἢ φρᾳίοισι δ᾽ αὐζις ἐχεῖνοι ἐς 

ὁ δῥϑὴ ζωῦτ' ἔλεῆυ, ὁῥαξολλδ 
ἀρέαζ βεέλονϑιος τοῖς παισὶ ᾧ' ϑοιγώτου,Σ; ἅμα εαὉ»- 

τὸς αοδράσοι τὸς ἀρρνίζᾷς, ἐπειδολὺ εἰν τοῖς ὅροι 
συν) ἐλπίς. Αἰμούλιος ἢ τοῖς πιςοτάτοις ἢ: ὁπλο-: 
φόρων δχεςείλας κρύφα, οις ὀμὸ συφορίος αὐζις δεῖς 

ξη,συλλαζονζς ὡς αὐτ' ἀγήν,Σἰποςέλλά φζεταχέων. 

(τα ὃ φζκποραξανϑρος, αἰὐίκα γνώμζω ἐποιᾷ- 
τοικαλέ(ᾳς Τ᾿ ἀδελφον, ἐν φυλακῇ ἀδέσχκῳ ἔχᾳν, 
“ ν᾽ 3ν μν ᾿ ͵ ξ » Η ᾿ 30 εως ἀν 4 ϑηται τὰ παρϑντα᾿ τὸ αὐτ' ὡς ἐπ᾿ ϑιλῳ δῪ 
ὧωι ἐκαϊλά.ὁ ἢ ξἰποςαλεὶς ἀτίέλος, ἀὐνοίᾳ. τὲ τῷ κιν- 
δε ἀύοντος,ὶ ἐλέῳ “ὃ τύχης ὄχίφεψας, κατήορρος 
ὐ Νομίτωσι Ὁ Αἰμουλίᾳ γνγωμῃς. ὁ δὲ, τοῖς “παισὶ 
δηλωί(ας τ κοί φληφότα κίγδγουον αἰὐοες ἃ φρβαχε- 

λάυσανϑμος αὔδρας ἀγαϑοις δέκ, παρῶο ἄγων ὡ- 
“πλισχκένοις ὅχὶ τὰ βασίλ4α 3: πε ὀλνων πελοι]ῶν χὰ ε- 

ταίρων,ὼ ϑερφιπείας πιφῆς γεῖξδφε σἕζκ ὀλίγῶυ. ἦχον ἢ 
3 οἷον, τ «γῶν σεκυδιϑοϊες εἰς δ πολιν, οὐκλείπονες 

Ὑ ἀλρραν; ἔχον ες παῦο Ὁ ὐξεξζολαὶς ἑαυῖὶ ξίφη χε.- 
͵ γ Ὄ » 40 χρυμμένα,ςΙφος καβ)ερϑν.βια σοίνϑυοι 3 Ἢ εἰξοδὸν «--. 
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εθοϑα ὁρμῇ πόρτες, ὁ πολλοῖς ὁπλίγχαις Φρ9 υρϑμέ-- 

γζω,, δἰποστφφαηοισιν ἀὐπτετῶς Τ᾿ Αἰμούλιον, χοὶ μα 
τϑτο πίω ἄχραν καΐζαλαμᾷαγονται. 33 μϑὺ 
ὧν τοῖς αἴξ τ' Φαξιον εἴρν.}. ἕτεροι ὃ στον ἢ μωυθω-- 
δεςέρων αἰἸξιοιωῦπες ἱςοεικῇ γραφῇ “πσδοούκάν, τι γε 
Ὄσπόϑεσιν τ βρεφῶν ἀγνὼς ἐχελά.99» τοῖς ὑπηρέταις, 
“γμονϑύζωυ, ἀπίϑεινον εἶνα! φασι, χαὶ τῆς λυχαίγυς Ὁ 

: ϑαιοτον, 



ΑἸ Το ΚῸΝ, 
φ,ϑαοσον, ἢ τὰς μιάςους ἐπεῖχε τοῖς παιδίοις, ὡς δρα-. 

-“ ΕΣ μ 7 

μαϊοοις μεςὺν ἀτοπίας ὀχζασύρφισιν" ἀρ ἐν γόνς 
“ ΠΡ. Υ, » 

κϑυοι ὃ πσοὸς ζῦτα, λέρρεσιν ὡς ΟἸΝομίτωρ, ὅτι 

6} Δ Ίλίαν ἔγγω κύφῷ ἕτερα τἰρασκάυασοίμδυος πω- 
ϑ  ν ΝΝ, λ Ἵ 

δία νεογγὰ, διηλλάξατο τεχούσης αὐτῆς τὰ βρέφη᾽ ὃ 
Ε] -“ὡ Ν ΕΥ̓ ΩΣ 2 2 

πὰ μϑὺ ὀϑνέα, τοῖς φυλαί ήοισι ζὰςΣ ὠόδῖνας ἔδωχεν ὦ- 
Ὁ Ν λ ᾽ “" 7 Ἵ 

ποφέρφν'εἴτεγουμῶ Ὁ πιςον αὐσττων Ὁ χρείας φρια-- 
3 λ Δ Αλνς ΦΡῚ 

μϑυος, εἴτε Ἅ]ᾳ γιοσαικὼν Τ᾽ «ὑπο λαγώυ μηγϑμη-- 
, ΝΎ ΖΟΝ ἦτ εὐ9 " .) Ἵ 45) 

σοίνϑιος" ἡ αὐζῷ λαίξων ὁ ᾿Αμουλιίος ὁτῷ δὴ τίνι ζ:.-. 

«ῳ δϑαιρᾷ᾽ σὰ δὲ ον ὁ ΙΔίας βμόυνϑυα, δὶ πόυτὸς τὸ 

᾿ ποιώέμϑμος ὁ μήδοπαάτωρ ΔΙ α.σωζέοϑαι , δίδωσι τω 
τὰν 1.5 ΚΝ ΡΩΝ 

᾿Φαυςύλῳ. Τ 8 Φαυς ὑλον τῷτον ᾿Αρκοίδαν μδὺ εἶνω 

φασι Ω “μος Ἔσο ἢ: στοὼ Εὐαϊδρῳ -χαίοικεῖν ὃ πίϑὰ 

ὦ Πδλαντίον, ὁχτμέλφαν ἔχονται Τ Αἰμουλίᾳ κτη- 
μὅν. 2αοίσαοϑαι δὲ Νομέτωρα πίω ὀχ ῥοφδὼ αἰ 

Ε “ 2 δ 

παίδων, ἀδελῷῳ πειϑυνϑυον ὀγοίκα Φαυς ὕλῳ , ἂς 
3 3 Ἧ ΓῚ 

«ἰδὶ ὦ Αὐέντιον ζεφουϑμας Ὑ ΝΝοκμέτωρος ἀγνας ε- 
Ἵ ! λ 

πίβοπαάονι: πίω πε τιϑζιυγίᾳ υϑύζωυ τὰ πε, δὲα,, χαὶ 
νυ “ 2 ἶ ΠῚ ΕΣ ϑ. Κλ 

ματοις ὀχτορῦίαν, Ὁ λύχαιναν εἰνοι φασιν, διὰ 9. ὡς-- 
“ ἢ ͵ ἈΧΟ α' 

«Ὁ εἰχϑε,γουναϊκα τω Φαυςυλῳ στεσοιχϑὺυς,» Λαυ- 20 
ΟΝ ρον 

ρέναν ὀνο(φι; ἢ δημοσιά έσῃ ποτε τ᾿ τὸ σωμαῶς ἫΞ 

ρων οἱ αὐϑὶ Ὁ ΠΠαἰλοινζιον ϑζκτοιζοίϊες Ὀχίκλησιν ἐ- 

θεγτο Δϑποω" ἐς! δὲ το Ἑλλζωοιχϑν τε ὦ ἜΡρχαῖον, 

ἔχι Ὁ μιοϑαρνέσαις τὸ ἀφοοϑίσια τί δένϑιυον, αἱ νωῦ 

ἀὐωρεπεςερο. κλῆσᾳ ἑταῖραι “αοϑφασρράζονται. ὩΣ 

γγοοιώζοι δὲ τίνας εὖθ, πλάσαι Τ αἰξὶ “Ὁ λυχα νης 

μῶϑον, ἸΤὰ χ γλώπων ὸ Ὁ Λαΐνων ἔϑνος φϑε- 

γέται,λοῦπα, κοιλέται τῷτο Ὁ ϑηρίον. ζωϑίζα, 5. πῆς ον» 

τω γαλακίι ζφφης ἀπηλλάγη χὰ παι δῖα, δοιϑέεσαι 
5 Ἂχ ΠῚ 3 Α » 

“σϑὸς τὴν Φεφόντων εἰς Γαζίοις, πολιν “,μ(ἀχρᾷνα-30 
ς«- ε Ψ Ε 

“πὸ ᾧ Παλαίία κεικϑμζωυ,ως Ελλωσεο πταιδὲιαν ἐκ-- 
Ε “, Ε Ε ᾽ ͵ Ὁ" ͵ 

μαϑοιεν" κάκειϊ παρ ὀυδρώσιν ἰδιοξένοις τῷ Φαυς ὑ- 
"» λ λ “ “ἶ 

λου ζαφάδαι.γρ μμαΐο, Ὁ μουσικἕευ »χαὶ γθῆσιν 9- 
ς Ε ͵ τ ᾽ 

πλων Ἑλληνικζωὺ αχδεδοισχολϑοῖς με ρας ἡζης. ἐ- 
Ε λ ͵ 

πεὶ δὲ ἀφίκοντο κτθ99 ζοις νομκιζουϑμοὺς σονᾷς, συμ- 
"ν ᾽ “ ἣ Νὴ ἵ 

ξαύω Ὁ δεφορον οὐὐοις πος τς Νομίτωρος βε- 
δ᾿ 5 ὧν ᾿ 

χϑλοῖς «αὐτὰ σεευγο κθν γωδάων τον δὲ αύτο πλυ- 
᾽ “ , « ᾿ 3 ἢ Ν "9 Γ ᾿ 

γας αὖθις δόνζαις,ὡς ἀὐξες ἀπελάσοι ζᾷς ἀὐγλας" ποι- 
“ν λ “ -“, ͵] ον ἢ ὧν» Ε λ 

ἡσοι δὲ ἴᾳυτα τῇ γνωμή τὸ ἸΝομίτωρος «ἵν ΡΧῊ 
3 « ῇ δι. (ἢ 

ἕροιτο ἐξου μῶν, χαὶ ἅμα παρροισίας εἰς τ΄ πολιν τω 4ο 
"“ 

γομιθ. Πικῶ πλής4 ασοόφασις. ὡς δὲ τ ἐϑύετο, 

Ἰνδυίπωξα μϑὲ᾿ Διμουλίς καζαξοαν, ὡς διφνά, παϑρι 

ὀχζκρπαζόνϑιος Ὡἴραὰ δ ἐχείνε βαχϑλων" κ αὐξιοιωῦ, 

εἰ μηδενὸς αἰτίος ἐχεῖγος ὅς, δοιω αἱ τ’ 'συφορ-- 

(ον αὐταὶ καὶ πὸς ἴοις Ἐχὶ δίκη" Διμούλιον 5 5-ιπολύυί(ᾳ- 

ΑἹ βελόνϑυον Τ᾿ αἰτίαν, ' πότοις τὲ αἡτηδενζᾷς, ὃ τὸς 

ϑιδοῖς ἀπϑυζς ὅσοι παρήναι τοῖς “ἡνουϑύοις εἴγον α|-- 

ΓΒ σι 

Ιαραῖα νθετα ργα δοιοηγ ριιοτῖς, .411}-- 
Ἰαπταγποη πλιτιιπ ΔΡς ἃ Ηστητῖς 
Ροοτίςϊϑ : Πγιαταα; ἴῃ αἰ πογία πα πατσ 
τατος, αἰαῖ ΝΠ τοτο πΊ, οἢ Πα πὰ 

Ρτασῃᾶτομη ἀσργοποπά πος, αἰος τα - 
Οὔϑ Παῖοϑβ ἰπίμητζος ἰπῃ ργοπιρτα Παδι- 
{Π-ς, φιιος {δ ϊσογοι η ριογροιίο. πος 
ΡΌΟΙΪΟς αἰΐσῆοϑβ ἃ ρατταγξτῖα οὐ οὐ - 
Ὀιι5 ἔπΠΠςῸ δίροσταῖος πο ΠΠΠάξ γε- 
Παΐςπὶ Παδιιογίητ, ἔμπας πημ ΠΘδχὶ ατα 
οἰγούποητί {τ Θο565 αν ἀστημο 4ια- 
Ἰίσιπα; γατίοπο ἔμ} ποοαῖοβ : Πᾶῖος 
νοῖοοχ Πα, ἰσγααῖος σιγὰ ΠΊδῖογΠὶ - 

αἱ, ΠΟ ΠΊΠΠῸς Εαυήξιϊο. Πᾶς σοπιι5 ἦ{--- 
ΧΙ ΒΑ Ατοδάϊδας Εὐδάτι σοπλτίθαης; 
οἰγοα Ῥαϊαπείαπι (δος Παριῆς, ὅσ τος 
ΑΠΔΕΠΠΙ ργοσαγαῆς : στε απ πη ιΟ 
ΠΟΙ ΝΟ Πλίτου! ἴῃ οἀιοβέήϊς ΡῬυοτεῖς,ία- 
{α ἔταττς {π| ΕΔΌ Π]1, αὶ Νυιπλϊτοσίς 
[ Απποπτίπο στορίθι ργαογατῖιςοτογα 
ΠΕ ΓΙΟΘΠῚ ΡΠ ΟΓΟΥ “1185 ΠΑ ΠΊΠΠα5 εἰς 
Ργαθιμτποη ἰπρᾷ ἔς αἴπησ, (δ (νε 
γογ ΠΠλ}}6 66) πγυ]!ογῷ, ΕΔ 11 σοη-- 
ΪΌ ΘΠ. ΠΟΠΊΪΠΕ 1 ΔΓ η τίη}; οἵ ΟΡ 
νυ ϊ]σαταπὶ απο πάλη σοΓριΙ5, θα] δτίηὶ 
ΠΛΟΏ τς ἰησοἷα᾽ σοσποιηθπ]απρα ἱπ41- 
ἀοτίητ. δα (γα οὶς Ρευίσα εἰς Δρρο γ΄ 

τίο νθῆδίεπι νοι ρταταπλὶ νοπογοαπι 
ΡΓοΟΙ τα οητί πη: 145 πποίρεοίοπο- 
τα νοσᾷῦι]ο ἑταρας(φιαι αγρρήταε (9. 6-. 
αἰαίεσ)γνοσατε (ο]εητ. Ια ἱσηογαητος ηδ- 
ὨΜΠ]Π1Ος5,ΠηΧ Πς ἐς παρα ἐαθιατη; ]ιο- 
ῃἴΐλτη Παοίογα Γι ατίπα νόος Πρ αἰοῖ-- 
τας. Απγοῖος Δπτο πη α Πα οὶς ν θογί- 
διι5 ριιοτος, (αδἰρῖος αἰππι(νεθαπι πο 
Ἰοπσο ἃ Ραϊδητίο αἰΠτα 17} ἃ πιυιτειοιἰς 
ἀδροιταῖος, νὲ ταοῖς [δὶ αἰ (οΙρ]Τηὶς 
ἰπυραιθυθησια: δὶᾳ; ἀρ ΕΔα Πα]: Πο- 
(ρίτες εἀμιοατος, ἰτοτῖς, ἡχαῆςα, γαξ8- 
αἶδ4; ποτα γθοο ΔΓΠῚΪ5 ἰπΠπἴτατοϑ, 
ἄοποο ριυδοιτατίς ἅΠπος αἰὶσ! ἤςης. 
ῬοΙῈ γοάϊτιιηι δυιτο πὴ δά Θος τα πὰ 
ΧΙ πα θαπταγ ραύοητος, Ἔχ {ΠῈ1|- 
115 Πἴτα πὶ σιιπι ΝΕ Πηϊτοτῖς ραίτουι. ἐς 
σσπημη δι15 Ραίου5;Θο56; ογοθ τις [δ ῖ- 
διι5 Βα θοὸς οἰιπ ἀὐπιεητὶς ἐχοςάς- 
τε οοερ!ης. ἰ ἐβέτα πῆς ἐς Νιιμλϊτο- 
τὶβ Ἰρπας (ξητξτία, ντ οΠεου πιπδηάὶ 
1πἰτίπι,δς ραίξοτγίοϊα πγεατἰτἀἸηὶ ἀαγο- 
ταγίη ντρ νεηϊθηαϊΐ οσοσαίϊο. αι ἔα-- 
ὅϊο Νιυπηϊτοτέ ἀριιά Απλ] νοοϊξε- 
γαῖ, γος {{|45 ΡῈ Ὺ νΠῈ ας Ποίας Δ {ΠΠΠ|πις 
Ραίτογὶρ, ἀ τῖρι: φαοάί μας οἰτγαὶρη 
ου]ραπη βογοητ, ραίξογοπι νᾶ οἰπῚ ἢ- 
[π|5 ἀ {πρρ]Ἰοίπτη ΠΟΙ ἀςάογοι, σηὰ- 
Παπα γεγο, ντίε ἃ ου]ρα δ] οπιιπι οἱξε- 
ἄοτγοτῖ, ΠῚ Ε05 411 ροτο σαητιγ, τα ΠῚ ἃ- 
1ο5 φαὶ οἰ οτη οὐἰ Πλϊηἷς δ πος εγᾶϊ, 



Σ 

τ{Πη| δά ἀϊσεηάαπι σαι Πδ πη νοηΐγο. 
(πη ηυς ργατογτοοϑ Πλμ]τὶ δά ἀροη- 
ἄλπιςαιλπιοπιιοη  Πδητ, αι πὶ - 
ὉΘΠιπι, ἀςπαγγατὶς οὔ λϊς σούα πη σα- 
διις, αἀϊιοτταταπη ντ νἱπαϊέξα οσςα- 
ἤοποπι, 4114}15 πι1}14 δα εᾷ ἀϊΐεπι οὉ- 
τἰριῆου, ἀγγιρογοητ: ΠΙΟΧΟΩῸΟ το πὶῶρ- 
φτοῆτμμι ραϊϊοτίοϊα τ τ 1 Π|5 ἀπ- 
χίο. Ηας ἀφοιτι τὰς οἀποαιο- 
πεςοπάϊτογιπη ντθὶς ίαης ργοάϊτατία- 

ψιθίΆοπις ΡΟΓΟΙῈ ντ ἀἸσαπλιις μα ἰπ ἀΠΠρατίο- 
πἀιβεαῖο. ῃς σοηῃτίσογαπι. Πλοξιηέξο Απημ]ο 

ἸΝΝυΙΠλϊτοῦ 4ιιαΠὶ ΡΓΙΠΊ11ΠῚ 1η{Ἐδπιγασῖς 
ἱπιρετίαπι, νἸτατα πα; Αἰ ατίηα τγγαπ- 
πὰς ἔογπιατη το ρυδ τος ἴῃ ρυΠ Εἰ 4Πὰ 
ἰπτερτίτατς το Ἐτα τ: ΠΊΟΧ σορίγαιατ ἐς 
Ῥαγαπάδ ἱαποπίβιις ργορτία αἰοίοης, 
πούδας ντῦς ἴῃ Ποσοσάοη πη: ΠΠ.}}16; 
νι θαπᾶ πιυἰττάτη νε ποπιοητογαιι- 
απι πυπιοῖο, πα παςη 8 σδίοθαζ, ία- 
πιοτὶς ρου Ππηῦ αἀιτιοτία ἔλέμοη 5 ΠῸ 
ταϊηίδιις, ν Ποῦ αἰυίρὶςίοης δες 
πῶς; ςσπχιπίςατο οπὶ ἱππς δ. σοη- 
Π]1ο, Ρο τι ὅς ἱρίς ἰἀς πὶ ρΙ ασυϊτ ας 
οἶδ αρτοβ νὈὶ οἀμοατὶ Ππεγᾶς ἴῃ ραοσγί- 
τί. ΡορυΠ χυοφ {προ ξϊᾷ ραττοπη,πο- 
“υδηο το ΠΟιιΔ5 ΠΟ] Ἰγοταγ,δέ {᾿4υϊ- 
δες ίροπις πλίρτατο ᾿Πδοθατ, εἰς ατεγὶ- 
Βαϊτιίη ἰδ ἐγαῦ πχάσπα ρ εδ 5 ραΐϑ,νῖ 

“ Ἀεγ ΟἹοτίη πγϊρτατοηἰθη5:Π0η Ραμοὶ 

εἰἰᾶ οχ ορτεἰπχατίθιις ποριΐος; Το ηὶ 
Πυοςφ σοπογὶβ ΠΟ ὈΙΠΠΓο αυΐας: οΧ 
4]. αἰΐχαος σἔτες δ ποίἐγ ατατομη 
{προγίιπτ, απ ἡπασίητα ἔου πο [χηλῖ- 
115. Αςσσορεγαιης δι ἱππσπος ροσα- 
πἰδπη,αΓΠγα, τ πγεπιῖι, πα ποίρία, ἰ- 
τλρητα ἀοροτιδα!5 ομογίθιις, δ Παυϊά 
ΔΙ δή νυθὶς α ἀπ ολιίοπθηι γαῖ ασ- 
ςὐπιοάιϊ. Εἀιιέξο εχ ΑΙδα ρορυΐο 
ταϊσαογαης ποίαις οἰγοα Ῥαϊδητῇ 
δὲ ϑατιιγηΐαπι το] 0] ογαητ πα σεπα, 
ἀϊα  ἴῃ ἄτας ραττος οπαηὶ πλαἰτἰτα ἀ - 
Πα. ἰά νπὶ εἰἢ Δα σανα!ατοπέ ςοη- 
ἀπισοτο,ντ σοτταητε ἰητοῦ ( νῖγαᾳ; ραῖ- 
το, αἰτίαις Δ ίο στε πτιγορογα : (ςἀ Γα5 

ἴῃ πιαχί πῇ πχα πιο ϊτ ΟΠ ΠῚ, οια- 
{π᾿πατὰ {υἴ| ὰς 4; ραῖδ ἄτπισοπὴ σἱοτίο- 
{εριασάϊοαθας, ατα; νει οπεῖ νηϊποῖ- 
(οτῖι ἱπηρογίο Ἐχτο ]ορατιρῇ αιος; ΠΟ 
ζᾶ ςδοογάος Πα; ἔγατογηα πλῆτο ρία- 
ἀπ, ΠῚ φαια; ρεϊποίρατῖ δἢςέζαθδτ, 
δζ τοἰςέζα α'υαϊίτατα τη θθαης τά 
ΡταςεἸ]εητίαην. Εα ρτποίρατιις αἤτο- 
ἐγαιίο Ιατοης αἰ ψιιαπγεϊα, τἄοπι Πὰς 
οταρίς οσοαοης. 1 οσιις σοπάξάς ντ- 
δὶς που ἰάςηι νιγία; ρΙασεσας. Ἀοπλι- 
Ἰο νἱα πὴ οἰ Ὁ πλιιηἶγο βα]ητίι τη, ργα- 

τοῦ ἰἰας σαι Πὰς οὐ Ϊοοὶ ἐοστηᾶ, σας 

ΠΊΟΝΙ ΤΉ ΙΝ ΑΘ 5. 

(αν, ἥκειν κχελόᾳν δίχας ὑφέξονᾷς τῷ Νομίτωρα: 

πολλαὶ γ δὲ σερυδιλόντων ἀκα τοῖς ἐπαϊζοις Ἐχιφρά- 

σά τῆς δίκης, Φιροισοιγζο, τοῖς νεαγίσχοις τὸν μξ9πα- 

ὥξᾳ πα(αντίω κα λαξξίαν ἀὐζιυς τύχέω οχαὶ ὦ- 

μίφείαν φηζαντα γε, εἴπποῖε, καιρὸν ἐ1) λαξῴν, αἰδι- 

καὶ ποιήσοιοϑαι στοῦ ζνομά Μικῶ πλη94 πίω ὄχιϑς- 

σιν. πύξὶ μϑὺ δζιυ “μυέσεως χαὶ ἴδοφῆς ΤὴΜ οἰκιςῶν 

τῆς Ῥώμης ζᾳῶτα λέγεται. ζῷ δὲ κατ᾿ πίω κἄσιν αὖ- 
“ , - λυ» 1 “" , 

τῆς υονδυα πάτο γὸ ἐτί μοι Ὁ μέρος γραφης λει-- 

ΤΟ πεται " γιοῦ τοξχομαι διηγησόνϑυος. φ) 5 γὸ Ἄμου- 
λίᾳ πελάυτησανίος δῥενεωσαζ τοὺ -Σ: χω ὃ Νοαί- 

τωρ, ὀλίγον χτογὼν χρόνον » οὖν ᾧ τίω πόλιν ἐκ τῆς 
“ Ἰατρούσης ὀμομίας εἰρτ' αῤχαῖον ἐχόσχᾷ 

πον» θυ υς ἐπενὸς τοις μιειφφχίοις ἰδιαν τὐρχζωὼ 

καζασκά σαι, ἑτέξοιν πόλιν οἰχίσες. ἅμμα δὲ κἡ τῷ 

πολί( κοῦ πλύυϑοις Ὀχίδοσιν εἰς ἀλανδρίαν ἐσ χϑτοσ, 

ἐπϑμθλῶσαι ἀ καλῶς ἔχήν ὦετο, χαὶ μάλιςα Φ δζι- 

Φορον αὐτῶ ποῖε “δυόμνϑιυον οῶς μὴ δὲ οἰ πσοψίας αὑ»-- 
Δ Ὸ “ ͵ νὰν σι » ες ἔχοι. χϑιγωσοίμϑυος δὲ τοῖς μειφφικίοις, ὅν, κα- 
΄ 5.7 ͵ 377" ἘΜ 3 3 

20 χείγοις εδύχει, δίδωσιν ἀὐδις γωρία, Ἶ ὦν ει οέσιν, ἐν-- 
-“» 3, ͵ ᾿ ἜΣ 2 

θτυ πω δὲς ἐϊαφν(ᾳν ἐκ δ. Ὁ λεὼ, τὸ τε δὶ “ἰσοψίας ΠῚ 
2 ᾿ ΦΝΩΣ ᾽ ». 

αὐτοί μομϑυον,ὡς ἔμελλε νεωϊεοισμκοῦ εἰςαῦϑις τῇ- 
ἦγ 15 « 7 Ε “ ᾽ “ 

ἕῳ, χαὶ εἰἴ΄ τὶ ἐχούσιον απὸναςηναι ἐξῴλετο. ζῶ δὲ ἐν 
! ᾿ ᾿ “ » » 

πότοις πολὺ μϑρ. ὡς εἰχοὸς ον πόλά χινομῆμη, Ὁ 
ἱ ὙΕΝ ἈΠῊΣ ν ᾿ 

δημιθύιχϑν γγηυος " χανον δὲ Φ πὸ τὸ κρᾳίίςου γνώ-- 
3 Ἃ ον »: Ὰ 3 ἵ ᾿ 

δαμον, ον δὲ τῷ Τρωϊχοὁ Ὁ ἀ)υέςαζον δὴ νομιζο- 
᾽ ΟΝ ͵ » ΄ ..» 

ϑιον, ἐξ οὐ χα ἥνεαι ἄνες ἔτι τὐϑ (4 εἰς ἐμὲ,πεν-- 
μι ͵7 ἊΝ 2 “Ἡ “ 

τηχονζᾳ μαλιςα οἶχοι. ἐχορήγει! το δὲ τοῖς νεαγίσχοις 
) Ἷ λ ὍΠΩΣ 3 

χρὴ γοημαΐζο,, χα ὅπλα, χαὶ σῖτος, χοὶ ὀυδρώποδα, 
20 χὰ αἰ πουζύγια, αἡϑοφόρᾳ,ὼ εἶ" τί ϑιλο πύλεως ζω κα- 

ζᾳσκέ η πσδϑοφορον. ὡς δὲ ὀψέφη(αν εκ τῆς Αλίας 

οἱ νεαψίσχοι τὸν λεὼν, μιἐξαλίες αὐτωΐ τὸν αὐτῦϑεν ,ὃ-- 

[: κῶ εν τῶ Παλαύζῳ χαὶ πόδα πίων Σατορνίαν ὑ- 

πολιῆς, μεράζονται Ωὴ σπλῆδος ἄπϑῳ δὶ χῇ. πῶτο δὲ 

αἰὐθι!ς δόξαν παρέοε φιλοίι μίας, ἴα 9.7.2.) δύύητοι 

τῇ πσϑϑς δλλήδλοις αμίλλη τὰ ἔργα ἢ αἰτίον δὲ τῷ με- 

γίςου κακϑού, ςαίσεως, ἐυεζο. οἵ τε »ὃ πὐδϑενεικηϑεϊες 
αἰὐζῖς, τὸν ἑαυτῶν ἡγεμόνα, ἕκα οι κυδαίνούϊες ὡς ἐ- 
πιτήδιεον ἀπϑώτων Ῥόχῳν, ἐπῆρον᾽ ἀὐζί πεσῴα ἔ- 

40 τὶ μίαν γνωμιζων ἔχογίες ᾿ σσοὶ ἀδελφὰ ΔΙΑ νο:. 

οϑαι αἰξιοιῶπες, ὡς αὐτὸς έξζων ἑκατερος θα τε- 
δου, παρωσαϊες Φίσον, τῷ πλείονος ὡρέφρνζο. πέως 

αϑὺ δίζωυ ἐφανῇ τὰ πλεογεκτήμαίζο, αὐτῶν ζεῶ, ἔπει-- 
τα σ[, ἀξερραγη σεεὼ τοιῶδε πσφοφαῖσᾳ. Θ χωδίον ἔγ- 
θκ, ἔμελλον ἱδρύσᾳν τδὺ πολιν, αὶ ὃ ἀΐ' ἡράτο ἐκα- 

τερος Ῥωμύλου μδὺ γὸ ἀῶ γνωμ; Ὁ Π ἀἰλο ϑνη οἷ- 

χίζην, τῆν" τε ὀήλων ἕνεκα χαὶ Ὁ τύχης πὸ τόπου, ἢ Ὁ 

σωϑζεῦα! 

»- 

πα τς τ τσ. τ---ς---ς---------ς-ς 

οἐἔἐὁοόέοΨνΨἔἜἔἜέσςνἜἔὁοσἔἐΕησι ἐπ 
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σω ϑζεῦαι τε αὖθις χα) Φαφξεδαι παρέχε᾽ Ῥωμω δὲ 

ἐδόκει πίω καλϑυμδύξευ γιοῦ ἀτ΄ ἐχείνου ᾿Ῥωμωοοίαν 

οἰκίζᾷν. ἔς; δὲ [6 χώείον Ἐχττηδον οἰ πυοδέξααϑαι 

πόλιν, λόφος αὶ ασϑόσω] τῷ Τιδέσιος χείωϑμος, ἐἰ- 

πέγχων τῆς Ῥώμης ἀμφὶ ζεις ποιαχοντα ςαδῖοις. εἶχ, 

δὲ τῆς φιλονάκίας ζύτης ἀχοινωνηΐος ἀὐϑὺςἰσε- 

ϑηλοῦτο Φφιλαρχία. τῶ ὙΡΡ εἰξανί, Ὁ κρωτῆζαν εἰς 
πόύτα ὁμοίως ἔχε, ϑήσεοϑαι ἔμελλε. χεόνα δὲ τίνος 

ον ζύτῳ Ὡἰολυοιϑδύς, 27. οὐνὶ συ ϑὲν ἐμειᾶτο Ὁ ςα- 

σεως, ΝΣ ὦ ἀμφοιν ᾧ μη: ξοπάτοοι ἐχιδέναι,πα-- [Ὁ 

ρὑζαν εἰς πίω ̓ Αλᾷαν.ὁ δὲ αἰὐὶς ῦτα ὑὐποτίλεται, 

ϑερε ποιήστιοϑαιι δικαςᾶς, ὁποϊέρου ἼΠ τἰοὺ Ὥστοι-- 

χίαν λέγεοϑαι χαὶ τ᾿ Ἰ μη: ἐῃ. ζᾳξζαάνϑιος σ᾽, 

εἰδοίςἡ ἡμέραν, ἐκέλόυσεν δΖ ξωϑινοι ᾿αλζραχ χω- 

εἰς δρλλήλων, ον αἷς ἐκούτεροι αἰξιῶσιν ἕ ἐδροι ς᾽ ῦῶ9-- 

οὐσαγίᾷς δὲ τοῖς ϑεοῖς ἡ ἑερᾳ ᾷ γοκκιζονϑυα φυλατ-- 

Ἴν οἰωνοις αἰσίοις" ὁποϊέρῳ δὶ, ἂὼ ὀρνίϑῃς “σδϑτερον 

κρείτοις γλύωνται »τϑτον Ῥόχῳ τῆς Ἰἰποιχίας. ἀπήε- 

(ἂν οἱ νεανίσκοι ζωῦτ' ἐ ᾿ἐπαμέσαιϊες, χα! ἡ τὶ ᾳ συ 

κείνϑινα παρῆζαν ο οὐ τῇ κυδσία. τῆς “ξαξεωςἡ ἡμέρᾳ. 
ζὸ δὲ ἘΣ ἡδποηξίᾳ Ὁ πἰποι- 

χίαν ἱδρύσαι, ὦ Παλανζον" Ῥωμω δὲ κσξοεέχης ἐ- 

κείνῳ λόφος, Αὐεντῖνος κα λούμνϑυος" ὡς δέτινες ἱςο.- 

δοῦσιν, ἡ Ῥωμορία: Φυλακχη τε ἀμφοῖν παρξεῦ, Οὔκ 

ετί ὄχι έψουίᾳ, ὃ ο τί μὴ φανείη, λέξῳ. ὡς δὲ δὲ 

μδν ΤῸΝ ἕδρας ἔλφίξον, ὀλίγον  ὑχτοχὼν γοῦνον 

ὁ Ῥωμύλος, πυὸ ασουδῆς τε χὺ τό πσξὸς δν αδελ- 

φὸν φϑονε " ὥς δὲ ΄χαὶ ὀφϑονος, ἴσως χαὶ ὁ ϑεὸς τὐτθας 

ον λυ" ρὶν χαὶ ὁτίοιοῦ σημεῖον ϑεοἴσαοϑαι » πέμψας 

ὡς τὸν ἀδελφὸν αἴγϑοις, Ἰκεινηξίου » Ὡ[αταχέων, ὡς30 

“σξότερον ἰδὼν οἰωνοις αἰσίοις. οὐ ᾧ δὲ οἱ  πεμφϑείϊες 

αἰτο΄ εὐτο δὶ αἱ αἰονἐωϑης ξγοίῆες τἰὼ ἀπατζω,- ασου- 

δηἐχώφοιω, ῷ Ῥωμω γύπες δχησνμαγνοισιν ἕ ὍΝ 

πὸ ΤῊ δυῖξιαἷν πετόνδωοι. ὼ ὁ κϑρ ἰδὼν Όις δρνιϑαις, 

«πο πρὴς ἔχύετο. μετ᾽ Ὁ πολὺ δεοὶ τϑὰ τί ῬΩΣ 
μύλου πεμφϑίνες, Δὐακηραὶ ἐς αὐτὸν, ἀφρίσιν ἔχι 

Ὁ Παλάγιον. ἐπεὶ δὲ εὐ ῷ » αὐτο ἐίροντο, εἴρετο "ϑὺ 

τὸν Ῥωμύλον ὁ Ῥώμωος, οἰδτίνας οἰωνοις ἰδὸι πτό- 

τρξην. ὁ δὲ ον ἀπορία Ὑ ὁ ο τι Ἐἰποκχρίναμτο. ο» 5 τό- 

56 τῷ δώδεκα. γύπες αἸσιοι “πετωυϑιοι ὦ ὠφ ϑη(αν" οἱξΙ ἰ-40 

δῶν δα βῥγ τε, Ὁ΄ Ρώμω δείξας λέγ, Τί ΝΡ α- 

ξιοῖς τὰ τι πάλαι »λυό κῦμα, καϑεϊνείρεςδε Ἂ δή που τὸς 
οἰωνοῖς αὐτὸς ὀρϑις. ὁ δὲ ἀγδμακᾳ τε, χαὶ διᾳγαὰ, ποιᾷ- 

τω, ὡς διηρτη ϑύος αὐτο, αὐτῷ, τῆς πε Ὀἰποιχίας οὐ 

μιεϑησεοϑαι αὐταῖ φυσι. ὀυίφαται, 5᾽ οὐκ πότου μεῖς 

ζωντῇ τῆς τοξοτέρας ει ὁκαίέρε Ὁ πλέον ἔχ ἀφα- 

᾿“γῶς διωχουϑμε᾽ Ὁ 5 ᾿ μὴ μεῖον, μα φανδὸν Ἔἰ πὸ διχαιω- 

Ν 

δεποῆοῖο {ΠΠ1ς ὃς (γιατὶ οἤξης, ὃς δά α- 
σατί.  Θπηις πα] οατ ἐ4πὶ ας ατἰλπη- 
ΠῸΠῚ ΕἸΠ15 (γιατ νοσα θη] πη. ΒΚ ἀπηιι- 
τίατη σοπάοτζο, ο᾿ δῖε [Ἰοοιις ντδὶ 

οαρί πα: ορροτταπας, σΟΙ] 5 Π Ρῖο- 
σα] ΤΊΒοτὶ, {ροΠΠηο ξεττας δῦ ντῦς 
[Ἰλαῖο. οΧ οα σοτεητίοης (τίς ἀρρατο- 
Ραι ΡΓΙΠοΙρατιις ΟμρΙ ἴτας, ὃζ τηρηβ ἃ 
ΠΟΙΊΠΠΙ ΓΟΓ ΠῚ Δα Πἰ[Ἐγατίο πο ]16- 
Πα. τοῦς σηϊπυτῆς οο πῆρε, εὰπι πὶ 

ΟΓΊΠΙΡ. ἀφίηςερ5 αἰτογὶ σοάογα ΟΡοΥ- 
το δε. ΕἸαρίο ἀεἰπάς αἰ! ιιλητο τοπι- 
Ροτίδίρατίο, πηησητος; αΠΠΠαϊο, οῦ- 
τπιφηϊτ τοῦ δος νῖ ΓῈ πη τοτᾶ αο σοπι- 
ΓΑΪτΓΟΓ τ: ΔΠῚ βοαῖς οαάεςαιλ ΑἹ- 
θαπα ργοίεεει ἔπης. ἰς πομπαῖς ντ ἀθο- 
ΤΠ. ἰΠἸοῖο ρεγπλϊττοτόι, νεγίι5 σοΐο- 
ῃἰα ἀϊςεπα εἴδει, ὃς ρεπος νεῖ δατα- 
τῇ οἤςι ἱπηροτίῖι. ἰταὰς ΡΓα ίτατα αἷς, 
1π|πι ῶ Πηγατατηο τόρογο (δογί τὰ 4Ζι6- 

4ς δέοι [ἰδυμ]δι οσιάετς, ροτ- 
αἰξεις  Ἰ οσ "5 (δου ς δος ἔαιι- 
{τος «ἴτας ; ὃζ νττὶ ἔο]Ἰοίας σοητίησοτγος 
δυρ  οἰαπ}, εἴ ΠΑΡετὶ διιέξογοπη ςοἷο- 
πία. (ρτοόθατο οοΠ]ο αἰρτοῆτίαμο- 
Πα6ς,4 4 (ξατυτᾶ 41 ἐχ ρᾳέξο αἢπιεγαησ. 

ἘΚοπλα]5 τρ πὶ οὈίθιιᾶα ς αἰ τις 
ΟΡἕα! ΠΙῸ Ῥαϊαητί, νὶ Δ] ΠΊ115 εἴδῖςο- 

Ιοῃἰᾷ ςσάοτε: Πιδελης νοῖο οστίριπι 
εἰ σο ἐπι, Αὐιδείπαπι: δαῖτ, ντ [15 ρ]α- 
Τοῦ, Κι απλεγία, Δ ἢ ΠΟ εἰ {πητ νττίπα; οἷα 
Ποάος5, 4 πὸ {πογθητα] ἢ ργοηιη- 
ταὶ φαίρί οἰιπὶ ἡ οὈίδγιαζι!η} Δρ- 

Ραγιμῆςι. γε νεζο {πᾶ ντεῖᾳ ἰεαξςε- 
Ρἰτρασϊο ροί! ομλα]ας μὲς πιπλία ἔς- 
{ππατίοηε δὲ ἰηυ] ἀἸα(ἔοτεαῆς ἐς 4αο- 
4πε πο ΗΠ π᾿ ΡΕΠ]ε αι) ΡυαΙυὰ ν]- 
1απ νἱ ἀΠΠετσπῦ!, πατίας ἔγασγι νε οο- 
Ἰογίτοσ νεηΐαῦ; μην (6 ργίογεπὶ ν! 6 
ἔλαίτο5 δἰῖτοσ, ἀπ πὶ πιιητίΐ, Πιος5 ἀοἱ 
ΡυάοΡατ,ποη δάπηοα ριοροζαπε, ἰη- 
τοῦτα Ἀσπλο (οΧ νυ]τασος α ἀδχισίς νὸ 
ἰλῆτες οὐ ατὶ (πῆς. φαΐριις σοπηίροἐξϊς 
σαι τι5, σγοαϊ ροΙἘ Α ταιγὶς πιιητις αδ- 
ἀιιέλας Εἰ ΡαΙ]δητίιιπγ. πλοχ νθὶ ἐγαιγῶ 
σΟΠΙΘΗΪ Γοσααῖ σο45 ρτίοσ ν - 
(ες αἰϊτεβ. τὸ Βαγθητθ, πος Παθοπτα 

ἡμποάτείροπάετοι, ἰητοτίῃι οἱ ἀποάο- 
οἷπη ψὉ]τιγος ργοίροτο νοΐδειι απ αϊχο- 
ταητ. υΐθιι5 ν 115 σοηἢγηγοτ ϑ οἴ οη- 
ἄσης σπηο, Οὐ, ἰπαυττ, μα τὶς ρύς- 
τοτῖτα ὃ οἢ ἰρίς νι 65 [λας τος. ΠΙς ἰπ- 
ἀἸἰσηπαβδαπάϊις, φιουίτας ς ἃ ἔγαιγο αΪ5- 
τγαΐξαπι οτος οαα σο]οηΐα ἰατο ἰρῇ 
ςοΠατχαπιποσαι, Ηΐης ἀπάτα τη Ρτῖ- 
ΟἿ ΠΊΔΙΠ5 ΘΧΟΥΙΓΕΓ » γίγοαὰς ροτίο- 
τοῖν (ς οῇς οἰαιῃ σμρίοςητο; ὃς 410 
λΐητ5 σράογος., ρτοραίαπι μος ἰμ- 
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τὶς Ὀγάτοχία Ἱπαπῃ σαιαπι ἀςίοπαξ- 
τε. ρις ἀχογαῖ οπίπη δια5,6ἰα5 ἔοτο σο- 
Ἰοηΐδπι 9 οΐ ρτίογὶ πηο]ογοβ οδίδτα 
ΕΠ δ ητ αἰττες. (εϊουιπι οἰιπι 1 ΘΕ ἃ- 
αἱ ΠῚ σόπιι5 ἀπτθοθιι5 οσίροίειητοί- 
{ετ, αἰτοῦεο φιοά ρηοσ, αἰτεγεο χιοά 
Ρἰαγος ν ΔΠΠοτ απο 5,(6 τιοαγαγ, αοοῦ- 
ἀϊτεογιγτη σοπτεητίοηςπι το] οὔ- 
ἴαπὶ πιαϊττἄο, ρυ σα ΠῚ ἜΧΟΓία ΠΟΠ. 
οχίρεϑατο ἀτπισαπι Ἰππρεγίο. ἱτὰ σσττα- 
ταπ Ε[Ε δογίτου, πλαἰτἰς νττη 4; οδήεη- 
τίδιις. ἴῃ πος ργαο ψα! 48 αἰπης δι- 
Πυΐαπι πυτγίτογοπιαπθηπηι, ἀ{ ἔτια- 
ἢτα σοπαίυῦ {τ ἀϊτίπιοιο, πο γπγο πὶ 
{8 ςοπίςοις ἴῃ πιεάϊος, ππογιῖς ἀοῆ- 
ἀοτῖο; νοτίᾳ (απ! ἐλέξιιπι σοπηροτεῖη. 

τες ἀοίπητ “αὶ Ιαρίἀςαπὶ ἰφοηίϑ εἢτ- 
σίεπι, πα ρίῸ τοί ἔγὶς ᾿ΠΙοοο οτηα- 
πὶ ἔοτί ργχοίραο ὙἹΠιυτρίαρετ Εαυίτα- 
Ἰίσογρούς ροΐταπι οἵ αἸσαπτ παςη- 

τὸ δ ίδραΐϊτο ν δ] οσσιιδιιογοῖ Οςίο ἀὰ 

τεπὶ ἴῃ Πασριρπα Ἀσξηῖο, Ἀσηλοϊας 

νἱξτοτίαπι τ γα} ἐς ἔταττο ἂς οἱ- 

αἰππα παλάτια σα ἀε τείδριοης, ἀςίπη- 
ἔλιπι ἴῃ Ἀ σπιτία (δρεϊίς, ν δὶ νῖαιι5 
νΊθεπὶ σοπάοσις νοϊπογαῦ: ἰρία νοΓῸ 
ΡΓα ΓΔ ΎΟΙΟ 0 Ἐλξιὶ ραηϊτοητία (δίΘ 
ΔΟΙΠοῖς, ὃς ἐς ̓ πέογοπα!ς ΠΟΙ πηδηϊθις 
σοὨΠΠπν σαρίτ, (4 1 απγοητία;, 1125 

οτηΐξητος ΠΡῚ τελάϊτος σά ποαδιοζαὶ, δὲ 
Βαιιά (δους ας πιαῖοῦ αἴηαῦαῖ, ργοςῖ- 
διις αἴας σοπίο]ατίοπίδις ταυτί πη ο- 
τὶ σίταγ. σοΠ!βξξς ἀοἰηας Γι ατίπὶ5 αυὶ 
Ρύρσπα {προγέιογαης, (ογαησ 11 τεῖδιι5 
πλ ἶρις ράτ]ο ΡΙαγες, σαπὶ ΡΟ Πὰς 

εὐἀπδοταπι σοϊοπούαπι Πυπιογας ἔπ- 
{ΠπτΊοησο πιαχίπιι5) Ραϊδητίο ἰρθοῖς 
ντδὶς αἀάϊάϊ. Εἴας πλιἱ νου 1 Π|}]- 
Ππγα ἀς Βοπιὶ πιοσῖς νιάδταν παγγα- 
τίο ; ἀἰσοτατ ταπη οτίαπι ἀα! ἀἰποτ- 
(ὑπ {ἀρεγμὰς Ε[Ε ργοαιτι, Αἰπης χαυΐ- 
ἄλτι οιππὶ οςοΠΠΠῸ ἐς ρυϊποίρατα Ἀο- 
πταΐο : ἱπαἰσπαταπι Δείηάς ηιοά ἀο- 
1ο οἰγοιιπηιδιας οΤετ, ρος πιοεπία οῦ- 
ἀϊτα, οἴ! πυη!τομ]ς ἰσυϊταταπη ἀγριοῦς 
γοί!ες, ἀἰχΠ8. Ατ πος πλαγος νο γος 
πὸ ἀΠΠσαΐτοῦ ΠΟΙ 5 αἰ ας πρεγαμογίς, 
Ποῦ πῖϊς ορο: ξατίπηας γα ΠΠΠς, ( ο- 
ἰογοπγααςς αυξάαπι, αὶ ἔα σίσα πλὰ- 
τοτα πη βίαἐςεϊας, (πρού πλατῖς αθαῖ, 

{δ᾽οο ε: 8 τ μοίξξ πο ἀϊθΊοα}- 
τοῦ Ποιεῖ! αἰ [πυιῖ5 ρα πογῖτ: ηοΧα; 
ἰπβ!ξξο τη σαραττγυγο Ἐχδηϊπγαίδ πο 
τη, Ηἰοίταϊζογηὶ ἀΠᾺ ἄμ Πὸ [οτ- 
τοῦ Ἔχίτας. (οογιιηγ οὔ ΠΠΠΠ Δ Π1ρ]1- 

τι5 :αἸΠοατίοπὶ οὐίξατοι ἱπηρεάίτηοη- 
ταπι, ΚουλΌ]ας ἱπαἸέξα ἀϊς πα ρα σα- 
εἰς 4115 Ορι5 απ ρ σατοτογ ρΓς ραγατῖ56; 

ΒΙΟΝΥ ΘΙ ΠΔΙΙΟΘΑ Ν ΑΘ 9. 

σεως ἵριαξσ᾽͵ ἐχεσεεναπῆοντος. εἰρηυϑίον γὸ ζῶ ὐθις. 
“ποῦ τῷ μΐβοπατορος, ὅτῳ δῤ “ασδοτέρῳ χκρείΠοις 

ὀργίϑες δχισημιέοϑωσι, πότῳ ορχήν Ὁ Σποικίας.γέ- 
γοῖς δὲ ὀρνίθων ἑγὸς ἀμφοῖν ὀφϑεντος ᾿ ὁ ϑὺ τῶ “σο9-- 

πέρῳ. ὁ δὲ τῷ πλείους ἰδεῖν ἐκρ ῳτείύετο. σευ ελοίμ.-- 
(ανε δὲ ἀὐθις τὴς φιλονάχίας χαὶ Ὁ ὀῆλο “πλῆθος, 

ἤρξέ τε τῷ πολέμου δια τσ ἡγεμόνων ὀσιλιοϑέν" 

χαὶ “ὖ μάχη καρτεξοὶ, χαὶ φόνος ἀξ ἀμφοῖν πὸ" 

λις. οὖ ζαυτη Φασι ἴινες τῇ μαχη Τ' Φαυς ὑλον, ὃς 
10 ζξε ϑρέψατο ζοις γεαγίσχους, Ὁ ο.λύσαι πίω ἔριν τὴν" 

3 “»Ἥ ͵ ς ΕΑΣ ᾿Ν “ 3 

ἀδελφῶν βουλόμυϑυον, ὡς σον οἷος πε ζῶ δυύσα!, 
᾽ Ι, 2 ζῷ ἣ 7 2 Υ 

εἰς μέσοις ὡσαιοῦτι ἐς μαι ηουϑύους αϑοσλον,δανα- 
“ ἤ “ ε 3 

τοῦ πὸ ζαχίςου τύχειν ποξοθυμούμϑρον" δ, κἣρ ἐλμε- 
λ λ δὴ εν5 “ 2 

Ό. τινὲς δὲ χαὶ τὸν λέοντα “- λίθινον, ὃς ἔχειτο τὴς ας»- 
“ -“ τὰ ς ͵ .ἢ ͵ ͵ 

8.5 τὴς Ρωμαίων οὖν πῳΐ χε «ἕίςω χωρίῳ πα- 
ἢ σις; 929 ͵7 3 νι ὅν - Ὑζητ ἱ 

οὶ τοῖς ἐμίξολοις, χὶ ῷ σωμιαΐ, τῷ Φαυς ὕλου τε- 
“»Ἕὕ 2, ᾽ « Ξ 

«ευοη Φασιν, ἐνθοω ἔπεσεν, “᾿ἰπαῦὸ τ 4 οόντωντα- 
Ἵ ᾽ [ ΣΣ ΤῚ “ ΄-ος 

Φεντος. Ὅποθοινοντος σ᾽, ΟΥ τῇ μάχη τῷ Ῥώμου, γί. 
» ΟἹ ΕΣ 7 ΠῚ ΘΟΜΉΣῚΣ 

κζω οἰκίζιςην ὁ Ρωμιύλος ὀἰπὸ τῷ ἀδελφοί χαὶ πολι- 
«0 "“ ᾽ Ι! ΠῚ « -“ 

20 κῆς δρληδλοκζονιας ὀμελονϑυος, τὸν αϑὼ Ρωμῶν ον 
“““ςε ἵ ! ; ἣ "“ “ -“ 

τῇ Ῥωμίοδια, ϑοιπηφ" ἴδ χαὴ ζῶν τῆς κἄσεως τῷ 
ὦ ᾽ ᾽ 

χώξια πὐθεείγετο᾽ αὐτὸς δὲ δἰπὸ λύπης πὲ χαὶ μεζο.- 

γοίοις τ πεαυραγμένων παρεὶς ἑαυτὸν,εἰς ἐἰπέγγω- 
“ ,ὔ 7 »“»" λ Ἵ τ Ἁ 

σιν τῷ βίου δέπεται. τῆς δὲ Λαυρενίιας, ἢ νεογνους 

“Ὡροιλαξοῦᾳ ὄξε, ϑρέψατο, χαὶ μος οὐχ ὅἼον 
᾽ , ἤ λ ͵ 

ἡασαζετο, δεουϑρης χαὶ παρηγϑοούσης, ζαύτη πει-- 
͵7 ΞΟ ᾿ « 

ὄουβϑυος δ υίςαται " σεωινα;γ οἱ γῶν δὲζοις Λαΐζνοις ὅσοι 
᾿ ᾿ ι ͵ 2 “9 3 

μηκχε πίω μαχίωυ ἐφθορνίαν, ὀλίγω πλείους ογ-- 
ὑφ Ε 

ὡς τειοχιλίων Οὰ, πόμυ πολλού καζαργας “υουϑύᾳ 
͵ «- ᾽ 2 ͵ 

30 πληϑοις, ὅτε των Ὄἰποικίαν ἔσελλε, πολίζᾳ ΦΙΠὰ- 

λανάον. ὁ μϑὺ δξζω “πιϑανωταΐος τῶν λόγων ἶξεὶ 

τῆς Ῥωμου πελάδης, «ὗντ εἶναι μιοι δόκεῖ. λεγέοϑω 
5. ὅμιθος χαὶ εἴτις ἑτέρως ἔχφν τοϑαιδίδωσι. φασὶ δέ τι- 
γὲς συϊγωρήσανζᾳ αὐτὸν τω Ῥωμώλῳ ἡγεμονίαν, ἀ.- 

ὄϑυνϑρον δὲ χαὶ δὲ ὀργῆς ἔγοντα Ἑαπατίω, 3,3 κα- 

7εσκδα ὧν Ὁ πεΐος, φλαῦρον Ἔσοδεῖ ζω Ὁ ἔρυμα 

βεονϑυον, Αλλὰ τῷτο γε; εἰπεῖν, 5ὶ χαλεπῶς αὖ τίς 

ὑμῖν αἰ πρθαίη πολέμιος, ὡςαϑ» ἐγώ" καὶ αὐδίκα. 

αἰ πύραλλεοϑαι - Κελέρσμον δέ τίνα, αν" Ἐχιβείζηκ9.- 
(χα , ε τυ ᾽ 2 

40 χῶν τὸ τείχοῖς .ος ἕο ὄχιςαάτης ΤΑ ἔργων, ᾿Αλλὰ 

πῷτον γε τὸν πολέμιον α χαλεπῶς αὖ τίς ἡδλυ ἀμώ- 

γαιζο, εἰπόντα, πλῆξαι τω ́  σκαφίῳ χτ' τῆς χεφα-- 

λῆς, χαὶ αὐίκα δἰποκίψω.. Ὁ μδὺ δὴ τέλος ᾧ κα- 
σεως ΤΡ ἀδελφῶν πῶτο λέγε) “πυέοϑαι. 9, ΕΠ 

δὲν ἔτι ἐμποδὼν Γλ κἀσμαϊι, πσοοφπὼνὸ Ῥωμώ- 

λος οὖ ἡ ζες ϑεοις τὐρεσαιυϑιυος ἔμελλε πίω Ξ- 

χίκὺ Μ᾽ ἔργων ποιήσοιαϑαι, οἰ οασκάσασείνϑυός τε 
« 

ο 

“οι στωω;ς» 

παν ἔστ ις 



ΑΝΤΙΟ. ΟΜ. 
δ(ᾳ εἰς ϑυσίας χαὴ «“ πσοδὸγας πῷ λεὼ χεησίμιθος ἐξάᾷν 

ἐμελλεν,ὼς ἦχεν ὁ συϊκείωυϑιος γγρόγος αὐτὸς πε Ὡρο- 
ὔ -“» -“ δ᾿ λ 2 ,ὔ ν Ζ 

θύσεις τοῖς ϑεοῖς » χαὶ ζους ὀηλοὺς κελάύσας χτ' δγεύα- 

μω Ὁ αὐζ' δραῦ, ὀρνιϑοις μϑὺ ποοῶτον ἀετοὺς λαμ-- 
͵ ΥΝ Ἂν “Δ ᾿ -“ ͵ 

(α,ᾳ ̓ κῷ ὃ τρηῦ ἘΠ ΙΘΙΣΕ ωτο ΤΥ σκηνῶν γλυξοιῖς 

χελάύσας, ὄξαιγᾷ Τ' λεὼν ζὰὶ φλογας χΡ,965- 

αχοόντο “᾿ ὁσιώσεως Ἃ μιασμάτων ἕνεκαι. ἐπεὶ Ἀπὸ 

δον ζῶ εἶχ, λογισμῷ ϑκοῖς φίλον, ᾧετο πεκσϑηϑα!» 

χκαλέ(ας ἁπὸυζς εἰς Τ' Σποδιφοθέντα τύπον. πὲξ.-- 

»οαφᾳ τεβαγωνον ογῆμιαι ῷ λόφῳ, βοῦς ἀρβένος ἅμαιο 

ϑηλεία, υ θέντος αἷχο, ὡρόβον, ἑλκύ(ῷς αὐλαῖαι 

47 διζωυεκῆ,, πίω μέλλε(αν “ἰ πυοδέξεοϑαι Ὁ τειη9ς᾽ ἀξ 
6 ͵ .Ὁ- φ 7 ᾿ ᾽ 

Ὁ Ῥωμαίοις τῦτο Ὁ αἰδιουρόσεως ν᾽) ,χωδίων ο οἱ-- 

χισμοῖς πολέων τἰρα διά. ἐργασείνϑρος δὲ ζῶτα, 

χαὶ τὴν βοῶν ἑκα τεροὺς ἱερθύσας ̓  ϑηγων πὲ πολλῶν 

ουμῖὶ καζαρξαϑμος ,ἐφίςφησι τοῖς ἔρορις  “λεώ, 

ζὐτίω ἔτι χαὶ εἰς ἐμὲ ἰοὺ ἡμέροιν Ῥωμϑήων ἡ πὸ--"" 

λις ἑορτῶν συοϊε μίας ἡ΄Ἥογα τίϑευϑύη, καθ᾽ ἕκαςον ξ- 

τος ἀγ4.χαλοῦίᾳ Παρίλια. θύουσι δ᾽ ον αὐτὴ πἰξὰὶ 

ϑνῆς τεζαπόδων οἱ γεωρορὶ χαὶ γομίεῖς ϑυσίαν γσρι- 2Θ 
7 " Ξ ͵ ͵ Ν᾿ ἢ ᾽) 

φήθλον ἐεύρος ρχονδνου. πότερον δὲ παλατερον ἐ- 

τὶ τω ἡμμέξφιν ζυπζω εν ἀὐπαϑείαις Ὀλυτηδιάοζα- 

τίω οἰκισχιῷ πόλεως ογόμι(ᾳν, ἢ τῷ κι ἰσμαΐζς - 

ξαντος ἱερᾷν ἐποιήσανζο, χαὶ θεοῖς ον αὐτῇ τὸς ποι- 
, 7 ͵ 5 το . “4ἢ 3 

μέσι φίλοις γοαιράν ὠονΐο δεῖν, σέκ ἔχω βεξαιως εἰ- 

ὧν. ἃ μϑὲὺ δζίω ἐμιοὶ δευύαμμις ἐλ μεΐο σοεὼ πολλῇ 

φρον δι ὀρδυρήν, Ἑλλζώύων πε χαὶ Ῥωμαίων συχνας 

δῤδηεξαϑύῳ γοαφας κἰ πὺρ τῇ Ῥωμαίων Ἴροις, 
Οιαδὲ δφήν.ὡςτε θαρρῶν ἤδη τὶς δποφαιμνέαϑω, πολ- 

στειν. 

λα χαίρᾷν φραίας τοῖς βαρξάρων ἢ δρωπετῶν ἡ ἀ- 30 

νεςίων δι, ϑοπων καζαφυγάὼς δ Ῥωμζω ποιῶσιν, 

Ἑλλαδα, πόλιν αὐτίω δἰ ποδι4κγύμϑυος κοινοτοίτίου πε 

πόλεων νὴ φιλαν,ϑοφποζατίωυ" οὐθυμούνϑυος »ϑὺ στι 

Ὁ ἢ" ̓ Αξοραγίνων φῦλον Οἰνωξικϑν ζῶ, ὅπο Αρκα-- 

δικόν" μεμνηνϑμος 5 ἢ σεενοικησοίγων αἰΐζις ΓΓεδαᾳ-- 

σγῶν,οἱ Θεῆῤδλίαν καζαλιποήϊες, ᾿Αργεῖοι ΩΣ “μος ὁγ- 
. 13 7 3} νυ ολ 3 ἢ λ ὯΝ Ὧν» 7 

τες, εἰς Ιταλίαν αφίχοντο" Ευανόδρξ “τε αὐ χα Αρκο.- 

δὼν ἀφίξεως, οἱ αἷξὰ ὃ Παλονζιον ὠκυ(αν, Αζοα,-- 

᾿γίνων αἰὐζις τολδασόντων Ὁ χωρίον "Ἔτι πε ΠΠελοπον- 
λε ͵ ΠῚ ἢ 

'“γησίων ΤΙ σερὼ Ηρᾳαχλᾷ ρα βυουϑύων, οἱ καιτω-- 

κηίαν ἔχι τὸ Σ ατορνίξ" πελάυταίων ὃ ζ' ἀπϑμαςαν-- 

των ὁ Ἰρωαδὸς, χαὴ συϊκερφιοϑέντων τοῖς «ἴσ29-- 
“ Ἵ δ᾿. ἐγ γκ -«» ᾽ οὐ 9). δε» 

«περοις. ὅτων γὸ δὼ συσὲν ἀὕοι τὴν εϑνῶν ὥτε Φο- 

χαιόταζον ἅτε Ἑλλδυικωταΐον. αἱ δὲ τ βαρζα- 

ρων ἐχιμιξίαι, δὶ αξ ἡ πόλις πολλὰ ἵ' ρχαμωνχι- 

τηδόυ μάτων ἀπέμαϑε, στε χρόνῳ ἐπβώοντο. ἡ ϑαυ-- 

μα μϑὺ τῷτο πολλοῖς αὐ δὴ δύξε ζᾷ εἰκότα λογί(α- 

ΒΗ ΄ 
οπηηΐθιις αα (ΔουΗοΙ ὃΖ ἐρα]πὶ ἢς- 
ΤΟΙ ατιῖς, ν οἱ Θὰ 165 1Παχίτ, ᾿ρίε ρεϊπλᾶ 
(λοτὶς οροζατις, ἀεἰηάς σοτοτί5 ἰ4επὶ 
ΡΓῸ ΙΠ]1 ἔασοτς Π|. Δα Ό Π]άτιτη ρεῖ- 
ΤΑῸΠῚ ν τ Ε(Ἐ αυρί οἷο: πλΟΧ ΡΥΓΙ5 ΔΠ- 
τετεπτοσία ἰποοηαὶ ἰμΠΠς, Εἀποίτρορα 
]ὰπ|, δὲ Ρίφοι]} σαι ροῖ Πᾶπηδϑ (4]1- 
τοῖαθεῖ. ϑατῖβ ἠοίης ρΙασατῖα γάῖῃ Πι] 
ταΐηα, σοπποσαῖίς  ἀοΠΙπατ Ιοσιιπὶ 
ογαηΐθιι5, οἰγουτηίοειρίτ οοἹξ ἄρατα 
πιυδάταπρι!α, ἰπππέξίς αα ἀγαῖγαπὶ διι- 
Ριι5, πιατο δοίοοπιίπα, ἀπέτος; (α]σςο 
Ρεγρατιο, πῃ πο πιπάδπαα ογᾶς πηο- 
πία: νῃάς Κοπιδηίς ἢἰς πος οἰγοιτη 
Δίδπάϊ ]οοα η σοπάεηάϊς νγθίβιις ἄτι 
ταῦ. Ηοο ρογφέϊο, δὲ θαι πηαξξατίς 
ΔῖΆθοιΙ5, ΤΠ }τ15 δεἰἰαπη 4115 νἹφΕ]Πγΐς 
ἀπαπιο]ατίβ, Οροτ ροραΐαπι Δ θυ, 
4ιεπὰ ἄἴεπη,(ι ν]] πὶ 4] ἢ1πὶ, Ἀομηαπα 
οἰπῖτας ποίἔγο πος; τοσῖροτο Πηρι- 
Ἰἰς αῃηϊο ἐοίξαπι σο] ται, νοσαῖῳ [)4- 
Τἢ]Π14: οὔ ἱποαδτο νετο ἀστίοοία ραίτο- 
ΤΟ5ΩΣ ΡΓῸ ραῖτι σπδάτιροάαπι ἐἠ ἀ- 
ἕξι στατίαϑ,ίδογα [λοίπητ. Ν᾿ τγιπὶ νο- 
τοιμιης ἐἄϊοπ ἰαπη απτς ρτοίροτίϑίιο- 
ςοἤπδθιις ἐείξιιην, ντθὶ οτίαπι οσάεπάήας 
δυίρίσατιτη ἀπχογίηῦ. αη. ντρὶς [ηϊτίο 
οοπίςοτγαιιοτίης, ἄθοσα; ραίξογαίοϑ ἴῃ 
εο ποηοίαηάος Δηχετῖηε, αἰπγηιαγα 
σεῖο ποη ροαπι. Ηζχς ἰμητ ηια;, 
αιδηταπι ῥοταὶ, ἀς οηπαποσιμ ρο- 
πεῖς (ἀτηπιαοιγα ρεγιοίρασί, οσαο- 
Ἰυτῖὶς τατογῖ ππλμ] ὃς Κοπηαπούιπι 
(ςτῖρτῖς ραγπγα τὶς. Ὁ μαργορτο νά]οῦο 
101ΠΠ5 115 αι]  οπιδπη θαι Ῥαγοχιιη1, - 

σἰταογιπη, δ ́Ιαγα σαγοητία τορι Πὶ 
ξχοϊαπτ, σοηβ ςητοῦ Δ Πὶ 4 4115 ρο- 
πυητίαγο ροτογῖς αταοᾶ οἷς απο ντ- 
Βειη, Θαπηα; ομληϊῃ ντρίμτη δέ σοιη- 
ται Πηηγδιη ὃζ Πα Πηδη πᾶ: σοΠί1- 
ἀετοτοηίπι, ΑΒογίσι πῇ πατίοης ΟΕ- 
ποιγίσαμῃ ἔμ1Π6; Πᾶς νογο, Αγοδάϊςᾷ: 
το πλοσίδοΣ Γαροτατ, ΡοΪαίρ 5, Ὁ] γο!]- 
ΙΑῚ ΠΟ ΠΔ] Τα Ἰῃ [τὰ] ἃ νεπετῦτ, Θά 65η; 
οἴ Αδοτὶρ ΠΡ. σοπίπηχοίπης, Αὐρὶς 
ΕΠΠ[ὸ οτἰαπάος: Επαπάγῃίτοπ οὗ αὐά 
τηδηῖ Ατοδάϊι οο γε ηΠς, ΡαἸδεαπὴς; 
ἱποοί εἱς, ἀσσορτῖο αὖ Αθοσι σι ηῖθιι5 

40 στο: ΔΙἸοσ ταστίαπη ς Ρεοροπηοίο νο- 

πΠΠς ἀπέξι Ε]ογο 15, δ παιταῆς ἴῃ 
ΤΟΙ]ς δαταγηίο: ροίγομηο ΓΤ οία πος 
ῬῬίηρος οὔπῃλίχτοϑ ρείογίδ. εογῖ ἰοςο- 
τί Προ ]15: φαΐδιι5 σοητίρ, πι]|4 ἱππε- 
ΠΙΓΙ ΡοτοΙς ἀπε αι οΥ Δι πηδρὶς ὐα- 
οφηῖςα. Οὐοά νογο βαυθαγὶ φήμηἰχτὶ 
(τ ρα 4805 γιθὺς πλαΐτα ᾿π{{ἰτατα ν 6- 

τοτὰ ἀφάϊἀϊοῖτ, Ια γαμίτο ροίς ἀςοι τη 
1 τεριυιτατίοης ΠΊΘΥΪτΟ τη γατὶ Ρμοί- 

1 



"6 ὍΙΟΝ. ΗΛΙΙΘῸ 
ἤς, εατη ποῇ εἰς οπιτηΐηο δατθαγαπὶ 
τεάαϊτατα ροί τεσοριοσρίοος, Ματγ- 
(ος, δαπηηίτος, Ετγυίοος, Βτιττῖοσς, Ν᾽ πὰ 
Ὅτος, ἰριγες, δ ΗΠ ραπογιτη (αΔ||0- 
τ ΠῚ; πχεΐτα πα 1 : αἰίαβαιις προ 
σοηῖος ἰΠΠΌΠΠΕΓα5 , ΟΪ ΟΧ [τ]ὰ να] - 
Ἰἰῖς ΟΧΊοςῖ5 αἄπιοΠ45, Ἰηριια δζ πγοτῖδ. 
ἀΠΠΟπας : ποβίῃ τᾶτα (δγηηοηΐϑ ς τί - 
ταιπι ἀϊπογήτατε, ρίεγοίς νἱ σοπιγα- 
ἕλος ἰπ νπιιπι, ραγ οἰ πλιΐτα ἐς ρυίσα 
114 ὃς ἄδοογα οἰεἰτατίς σοηεετατίοης 
ἱμηουαίϊε 17 ἀἰοίεγλμσ Πα 46 πὴ 4111 0 
Ραιςὶ Ηχὶς ἰητοῦ ῬΑ ΡαΓῸΚ5 (ςἀἴδις, δτα 
αἱ οπηπεπὶ γα οἰταῖοτη σχιογῖτ, ΠΕσ 

νοςοπὰ πες ἰμΠίτατα αὐσοα τετπεη- 

τοσ,Πος ἄςος οοίεπτος οοίάἀδ, σα τὶς 

δὲ Ισστπη (εγιαητος σα ]τατο πη , (480 
τηαχίτης (ταςογαηιν παῖασγα ἀπ εττα 
Ῥατθαγίς )πθο σοτογογαπι σστησγοίο- 
σατη δ τίταιπὶ σοπιις ν]]01.. 14 νογα πὶ 
ἐΠὲ (τὶς ἀεοίαται Αςμαὶ Ρομτὶ ἀσοο- 
ἱχ,α φᾶτε σππη ρτίπιὶς τασα οσίυπαΐ, 
της νοῖο οὐἠπίιτῃ δατθαζογαηι ἀ- 
τοί ΠΠπλϊ. Κι Οοπλαηὶ δυτοῖι ἰογπιοπα 

Πος ῥτίας δαγθατο πος αδθίοϊιτς ατα- 
οο νταπτυτ,ίς εχ ντῦο ας; Πλϊχίο, σσο- 
ἄξεητε ἰπ ρί ετῖϑα; Δα ργορτίθζαςῃλ ῃ- 
σας ἤο"ςα »᾿ ΕΧ σοιππιογοίο τος «αἄ- 
Γαϊχτοαπη ποη οπηηίτείε οἤεγεη- 
τος γοσδθαΐα. σοῖεο, σααοιπα; (ὰπ|ὶ Φ 

(ταςῖ ρεποτίς πη ἰοἷλ, Πγαρὶς αμᾶ ν]}1 
4" (τεοοτίπι σοί οἱ Γοτηοητ,ντ 4] 
πο Πῖϊς ρυϊπη1Πὶ ἀπ ΟΠ] Θ πὴ δέ ἢτι- 
τηλπᾶτη γἱ ΘΠ] ταοηξ αὶ σορο- 
τιπτ, ΕΧ ἐν ςο5 ρτοίροτί [πσοεῆϊις, 
αυῖΐδιυς αἰἤυιης, Ποποίξος πιοτοβ ἀο- 
οὐσγιητ; πος ΡΟΪΔ ΠὶΔΠίπηαπὶ δά- 
ἰδσεταητ δά τιδίπλαγί Π Πα {τ ρΟΥ ΠῚ, 
ἀευϊδι!ς (αι παρίπεηῆριις δ Μᾶςο- 
ἀοπίδις {τἀ ἐχ απο Ρτϊπιῦ ἴῃ νῃαπὶ 
εἰαίτατεηι σοπιταΐει πητ| τοῖο ατα- 

ςονίχογαπτ, ΠοΥτξαἀίοποτες νίττα- 
τὶς πιιης 48 4Π| ρυΠοἰ5 τεπηροσγίδιις. ά 
αὐτὰ ΡΥΟΐΙΧΑ ογατίοῃς Δς ΠΊαΪ τς αγρα- 
τπθπτῖς ργόθατα ροίππι, νἱγοτυτη ας 
σταυίμτη το ἘΠΊ Πς τα παν τ 1 0 
ἔοττο τηαΐο π᾿ στὰ αεπα ἐς ἸρΡίογιπὶ 
τορι] σα ἐπι (στίρταγις, πᾶς δά πατ- 
τατος ἰδτίεπι τοσοῦ, , ἃ τη ππαγία 
Ρτςίςητίς "τὶ γερειοης ἐέξαγας (6- 
ας ητ 5 ἰἰ Π1Π]ς 

ἐ ἴο) 

ΧΝΤΊΟΘ ΕΘΝ: 18. 1 

χϑύοις, πῶς ὄχ ἅπαΐξ ἐξεξαρ(αρωϑη, Ὀπικχοιᾷ 
τε αἰ προϑέξα υϑϑη,ὼ Μαρσοις,ὼ Σ αυνίτας,ὼ Τυρ- 

ῥξωοις ̓ ὼ Βρεηίοις ̓  Ὀμκμέρκακῶν τε ̓  Λιγύων, ὦ ἽΞ 

(ρων [ὼ Κελτῶν συχνας μιυριαΐδα ς,θιννα, τε ποδὸς 

τοῖς εἰρη ϑροις ἔϑνη, ζᾳ μϑὺ δξ αὐτῆς Ιτωλίᾳς, τὰ δὲ 

ἐξ ἑτέρων ἀφιγμένα τόπων μνεία σίᾳ ̓ οὔτε ὁμό-- 

λωοσα, οὔπε ὁμοδὶ αἰζα,, οὖς οὔτε φωνας ὅτε δίαι- 

πὸν»ὦ βία συϊολκυδεις ϑῥαΐᾳφοιϑε νᾷς, ἐκ ὥσα- 

τῆς ΔΙ φωνίας πολλὰ τῷ παλαιοῦ χόσμκου τὴς πό-- 

λέως νεοχμῶσαι εἰκὸς ὦ" ἐπεὶ ὀῆνοι ) συχνοὶ ο» 

βαρξαροις οἰχοιῶπες, ὀλίρον “εόνου δέδίθοντος Ὡς 

πὸ Ὁ Ἕλλδοιχϑν ἀπέμαϑον, δι μήτε φωνζὼ Ἑλ- 

λαδα, φϑεεοϑαι, μήτε ὁχιτηδαύμασιν Ἑλλξώων 

ἔτι χοῆοϑαι, μήπε ϑεοὺς τὸς ἀὐθυς νομκίζν, μεῦπε 

γόμοις τὸς δχτάκεῖς, ᾧ κάλιςα Ὡιἰολλαάους φύσις 

Ἕλλας βαρξαφου : “ἥτε νὴ ὀιδων συμβολαίων “μησ᾽ 
ἂν ἣν» 4) ᾽ -“ ᾿ λ 7ὔ ἤ ΄ “΄ἷὝΩ 

67 εἰσιν. Ἔστογθώσι δῈ τὸν λ9.9ν τογδὲ ὡς ὀληϑη ἐη) 

20 

20 

ὡ 

᾿Αχαιῶν οἱ πόξὶ τὸν Πόντον ὠκηνδοι πεκ μι διῶσαι, 

ὅλον ἣν εν τῷ Ἑλλζωυικωζαάτου ἄνόνϑροι, βαρξά- 

ρων δὲ συμπϑώτων γε ΄ δγων ἀλχοϑιόταζοι. Ῥωμᾷγοι 

δὲ Φωνζὼ αϑὺ ἀτ΄ ἀχραν βαρξαρον, δὶ ἀπηριιομμέ- 

γως Ἕρλλαϑα φϑέιζογται, μοιτίω δὲ τίνα, ἐξ ἀμφοῖν, 

ἧς δεν ἡ πλείων ΄ Αἰολίς" σθτο μόνον Σπολαύσαν- 

Ί1ες ἐκ πολλῶν Ἐχεμίξεων, ὃ μὴ πᾶσι τοῖς ΦΞ0- 

ΟΣ ὀρϑοέπειν. (ᾷ δὲ ὀηλα. ὁποίᾳ “ἁύοις Ἑλλζωικε 

μάυύυμαζᾳ ὄφιν, ὡς ἐχ ἕτεροί τίνες ἢ; )ἧσοικησαίν-- 

τῶν Δ ο.σωζονται, οὐ γιοῦ ποορτον ϑρξαυϑροι πσοὸς 

φιλίαν ζω Ὁ ἡγίκᾳ πἰω τύχξω πολλζὼ χαὶ ἀγαϑέω 

ῥέτίαν διδεοίσκαιλον ἔχοισι λυ καλών" ἐσὺ ἀφ᾽ οὗ 8 
τοσϑτον ὡρέηϑη(αν τὴς ὩΙα ποία »τίω Καρχηδὸ-- 

νίων Μακεδόνων ὀρχζὺ καζοιλύσον)ες, ὅλ εχ, 

πϑρτὸς οὗ στενῳχίϑηζαὰν χεῖνο, βίον Ἕλλξυα ζῶν- 

Ἴες. χαὶ σεσὲν εἰχιρεπέςξερον ἐχετηδυζοίϊες πσρὸς 

ρετίω γιοῦ ἢ ἄσοϑτερϑν. μμυσία δὴ, εἰς πῷτο λέγφν ἐ- 

χων, ὁ πολλοῖς τεκικηθάοις λιϑλοϑαι δχιυαίνϑυος, δ (- 

δρών τε μδρτυείας φέρ Οὔκ αἰξίων ὠπιςείαϑαι, 

“στα ὀϑαξϑηλομαι (τα εἰς “᾿ «ἰδὶ τῆς πολἤείας 

αὐτῶν συτί οι φησόυϑιον Δόορν.γεουὶ δ᾽ ἔχὶ πἰω ἑξῆς 
διήγησιν Φέψομαι,τίω δϑαχεφόλαίωσιν Τὴ οὖ ζύ- 
τῇ δεδηλωκϑύων τῇ ξίϑλῳ Φ ἐχονϑϑης γραφῆς “ποίηπ 

στονῆνος φρχζω, 

ΔΙΟ- 



᾿ 

ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΑΛΕΞΑΝ.- 

ὍΡΟΥ. τ’ ΑΥΚ ΡΝ ΑἿΣ 

σέως, Ῥωμαϊκῆς ἰρχα ολογίας βι- 

Ολίον δούτερον. 

τὴ ὃ Τα Ῥωμαίων πῦλις ἱδρύ) μϑὺ οὐ ις 
ε ]7 

ἑασέρίοις μέρεσι Ὁ Ἰταλίας θὲ ποϊα.-- 

μὸν Τίξεριν, “ὃς χτ' μέσην μελιςα τἰωὼ 

ἥ 
“ 

ΤΠ Κὼ 

γικῆς ϑιιλαίοσης ἑκατὸν εἴκοσι ςαδίοις. οἱ 5 καζολον- 

Ἴες αὐντ΄ τοΐτοι μνημονάσονϑύων, βαῤξαρϑί τίνες 

ἠξ αὐτολϑονες, Σικελοὶ λέχϑύϑυοι, πολλὰ ἡ ϑήνα, τὴς 

Ἰταλίας χωρία καΐζαοϑ ἤες, ὧν ςέκ ὀλίγα. διέμεινεν 

ὅσ) ἀφανῆ μνημεῖα, μές: ρει καθ᾿ ἡμας φόνων, οΥ 
οἷς ὼ τύπτων τινὰ ὀγο κοιζῳ, Σ κελικαὶ λέχϑιϑυα, μ(η-- 

γύονζο. 1“ πάλωι ποτὲ αὐν' οἰγγοίκησιν. τύτοις ἐκζλνον- 

τες Αἰζξοραγίνες,αἰδοὶ καλέοον δι τῦπον, Οἰνωΐξων ογ]ες 

Ὄπόφρνοι ἢ χαϊζρικόντων Ἔ στὸ Ταρανῶς ἀτρι Ἧπ0-: 

σάδωνίας πο δοίλιον. ἱεροὶ τίς αὕτη νεότης Καϑοσιωϑεῖ- χὸ 
“ Ὶ ἣν" 7 ͵ ε λω ͵ 3 

σοι ἥκοις . ΧΙ τ΄ ὄχηχώθικον νομὸν «ἰπασο Ὑ πατέρων α-- 
“ 7 ͵ 4“ ΠΑΊΟΝΕΣ λῶν ! ποςαλζωαι λέγε) χώρων οἰκησοίᾳ Ὑ λέ ασὸ Ὁ δα μο-- 

γος σφίσι δοϑησο ϑμέευ. Ὁ ὃ ἢ: Οἰνωξζων μος Ἄρκα- 

δέχϑν ζῶ, οἰκ, “ὃ πότε »ϑὺ χα λουμϑύης Λυκαονίας, γε 

Ὁ Αρκαδίας ,ἐχϑισίως ἐξίθον ἐχι γῆς κτῆσιν αἰμμείγο-- 
ς ͵ ᾽ ͵ κεν “Ὁ 7 5....9 

νος. σου ϑυϑ Ὁ υὐποιχίας Οὐνω τα “ Δυκᾳονος, αῷ 

δ Ὁ Ἐχίκλυσιν Ὁ ἔϑγος ἔλαξζεν. ᾿Α(οραγίνων 5) καῖς- 
ἡδὰ Ἷ ; - ἢ ἢ 

χόντων τὰ γωρία, πσδζτοι υϑὲ αὐὖθις γίνον.) σζεψοιχϑι 

Πελασηοὶ πλανῆται ἐκ “ὃ πῦτε καλου βίης Αὗμο-- 

νίας, νεοῦ ἢ Θεῆῤλίας, ογὴ ὄνον “ινὰ ἀκηξ" μ᾽ δὲ 

πῶς Πελασίους ᾿Αρκαδὲς ἐκ Παλα νύ πόλεως ἀξῇ(- 
Ε ε -“ ᾽ ͵ὔ 

9υν)ες, Ἐυαγόρον ἡγεμόνα ποιησοίνϑρυοι τὴς ἰποιχίας, 

Ἑρμού τὸ νύμφης Θέμκιϑὸς ον" οἱ πολίζον ) Ὡρὸς ἐνὶ 

ἢ" ἐπα λοφων,ὃς εὖ μέσω μάλιςα κεῖται “ὃ Ῥώμς, 

Πριαντίον ὀγομιοίσαγ)ες Ὁ γωδίον, Ἐχὶ ὁ ἐν Αρκαδίᾳ 

πατοίδος. γ,οόγοις δὴ πολλοῖς ὕςερον ΐ Ἡρακλέοις 
169 7 ς λ » 2 

κατα ϑενῖος εἰς ἱταλίαν, ὅτε φραΐζια) ἐξ Ἐρυϑείας 
“7 3: ὕδν Ὁ « [5 Ε 3. τῶν 
οἴα. δὲ ἀπηγαῖε, μοι ροι τις “ἰ πσολάφϑεῖσα “ὁ ον αὐτὴ 

δοουαμεως Ἑλλζυικὴ, πλησίον ἱϑρυ.) τῷ Πολαΐζε, 

ἀκπίω ἐὐχδίδωσιν,απέχου(ᾳ ὃ Τυρρη- ιὸ 
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ΘΟ 8.1 ΚΡ ΘΙ. Ὲ.. 

ΧΑΝΌΝΙ Ε. ἩἨΑΥ ΤΌΔΛ Ἢ .- 

47ἐν, Δ2117 μὴ} 41η|792. Ἰλοῦρι4- 
3 4γη4772 {67 {δεπεγραίμεε. 

(, οσοϊ ἀξτα!ὶ τγαέξιι [τα]]α: μιαθίτατοτος 
Ων τα Πιιπγξ ΤΊΡετίπι, χαὶ 
(ς οἶτοα τηρα  ἔθγπηο τὰς 

Βιαῦοῖ οἤιῦ : αδοίζα; αὉ 
ἰῃΐεγο πταῖὶ ΟΧ Χ {πλά 5. εἄ τοπιιογῦς 
Ρτπι ρος Ποπηϊηῇ πηοπηογίᾷ βαγθασὶ 
αυϊάαἸηάϊρεπα;, 51. Ὁ}1 ἀἰξεϊ, αὶ οτᾷ 
4[14[τ4]15 Ἰοσα ρπλυϊτα τεππεγο; ]υο- 
τί ποι Ραπσα πος οδίςαγα πηοπιιπ,ᾶ- 
τανίᾳ; αὐ πο[γατῶροτα ρεγπηδηι, ὃζ 
ἴῃ ᾿ς Ιοσα χυςάδγη δἱ οι ποπηϊπαΐα, 
ΡυΠοοσῖι ἱπσο]άτιιπιν οἰ ρα, Η!ς ρα}- 
{15 Αθογίρί πος οιιπ] ]οοῦ Οσοιραιιοῖο, 
Ροίζογὶ ΟΕ ποιγογῖ,ςη ογᾷ πιαγιτἰ πᾶ ἃ 
άτεητο Βα ἤτιπι νία; ἱποο!πογιης Ηὶ 
ἐποτιητ μα ἐς ἔλογατα ἰϊπεπτιις, 
Ρδτγίο γίτα ἃ ραγαπεθ. ΠΔΠΠ|Δ αὐ ἱποο]ξ- 
(45 (ξάες5 αιιὰς ἔοσταπα ἄδτιγα οι, 
ΟΕ ποιεῖδ ροστο Πιίτρεπιις Ατγοδάϊοῖ, 
οΧοααμα τᾶς Γι γοδοηία,ηῖο Αγοδάϊα 
ποπηίηδτιγ, ίροτα δά ραγᾶάος πηα]ίο- 
το ἄστος ργοξοέῃ, σο]οΠία ἀτπιος ΗΠ ο 
1 γολοηΐς ΟΕ Πποιτο, ἃ ηϊιο σοητί πο- 
πξ παϊτᾶ. ΡΟΙῈ οσοιιρατα πασᾶν ΑΒ- 
οὐἱριηίθιι5 Ιοσα, ΡΥ ΠῚ] οἷ! εἰς ἰςᾶες οὔ- 
ἰππχογαης ΡοΪαίρὶ, σᾶς νασα,εχ θὰ ας 
τὰς Ηα: πιοηΐα, ηο Ἵ ΠΟΙ͂Ά] ἠἸοίταγ, 
ἴῃ 404 {8 Δ]]ιαπγάϊι Παδιιεγαησ. 

59 ῬοιΡεϊαίρος νογο, Ατοδάος, αἰρτοῖη 
ΔΌ ορρί ΔοΡαϊδητίο, Επδη γι Μοίοιι- 
τι δὲ Τ Ποπλ 415 Πυπαρῃα ΑἸΙΠ,ἀπςοπὶ 
οο]οηίαᾳ (δοιτὶ : ηι1 ἀοπη ο 1 Ηχοσῦς 
φάνη α ντ1 σο] ΠΠδιις.,1Π της ϊα ἔογ- 
τὴς οπα {τι ; ιξ ἰοοῦ αὖὸ Ατοδάϊ- 
οΔραιγία ἀεπογηϊηδγίι Ραἰδητ ΙΝ οπ 
παῦΐτο ἀοἰηας ρος, ἀρρυ]ίο ἴῃ [τα] 
Ηετοῦϊς, φιᾶάο οχεγοῖτῦ οχ Ετγιπέα 

ἀοπιῦ γοάποεθας, το! ξξα σορίατῃ ατς 
σατύτη ρατς συ 4 ργορο Ραϊδητίιπη 
(Ὁ {ΠἸτῖτ, αἰτοτο ΕΧ 115 Ζιιο5 ππησ ντθ5 

-« ͵ “ ἐν - . Β 
“δός ἑτέρῳ Ὑ ἐμπεπολισμένων τῇ Ῥωμη λόφων,ὃς 40 Ἑςσρ! ἐξ πίτατ,σοἱ]ς οσσιιρατο: αι! απο 
τῦτε μϑδὼ «ἰπῦὸ ἐϊγωρίων Σ᾿ ατόρνιος ἐλέγεζο,νιώ δὲ 

“ Β ς 2 Ι 

Καπίωλῖνος «ἰ ποὸ Ρωμαίων. Ἐπφοὶ πότων πλείους 

ἡξ' ἐκ πόλεως Ἡλιδὸς ἀξαναςαγ)ες, ϑζοπτεπορϑνμέ- 
᾽ -“ ΄ ΓΕ χ- ͵ὔ ΄ τῶ κἀς 5.6 

γης αὐ!ς ὃ παίδος ὑφ᾽ Ἡφακλέας. “μεώ δὲ ἐκχαι-- 

49 δεκάτη ΠΟ Τρωϊχϑν πόλεμον, Αλξανοὶ συνοικίζῳ- 

σιν ἄμφω τὸ γωρια, (ὕτα,τείχ ᾿αὐἰϑεθϑιοήϊες κὸ τα- 

Φρῳ. τέως ἢ ζῶ αὔλια βεφορξῶν τε ποιυϑυων,ὼ Ἵ 

δαταγηίις αἰο ἰΠἸρθηΐς, πο νοῖῸ α- 
ΡἰτΟ]ΐηιι5 4 Ομ] αηἰς ἠϊξξας οἴς, Ποτῇ 
Ῥοπᾷ ραῖς Ερέϊ Πιογιης, ργοίοξει ΔΡ 
ΕἸΙάΟ Ροί ἀςσιαίατᾷ ΗοΓοι] ς ἀγηυΐς 
Ρατγίαπη. Γ)οοἰΠηαίοχτα νοτο ροίξ Βεἰ- 
16πὶ Τ᾽ τοίδητιπη αἴαῖθ, ΙΒ απὶ γεγαπ- 
4 ἸΙοοιπὶ πιορηίθιις ὃς ἐσ σοπι- 
ΡΙοχὶ, παδίτατα σαθρογαητ:ν θ᾽ δά Δ τ- 

Ροτίς θα α]ςσογιιπη, ορ Ποπιιπη , ο6- 
τ 

Κ βΒς βοπι ἤτα δ ἰῃ ψερὶ» ἤταϑ, 

« Ραίςί,, ςδᾷὶε 



͵ 

9 ὉΠ ΘΝ ΕΊ ἩΛΊΚΟΝ λιεΞ 

τογογι 4116 ραίτογιιπ Πτασυ]α πιο- 
ταῦτ, ίοϊο ἀρυηάς (πρρεαϊταητο οο- 
Ρίαπηταπι Βἰ δογηΐ τιηλ αἰτία] ραθα]], 
ΡΓορτοῦ Πιπιίοβ α ψαϊδα8 γίσαπιγ δὲ το- 
{πσογατατ. Ροῦγο ΑἸΒαποσιστη σοηι5 
τ Ϊχταπὶ ογαῖ οχ Ατοδάϊθις ὃς Ρο]4- 
(δὶς, Εροίσις ΕΠ ἀθηῇπθιις5,ας ροίἔγο- 
πιο Ἰτοὶαπίς σαὶ ηρα ἡ οποιὶς ὃς 
Αποβεα Η]1ο Ίη [τα] τα ροίΕ ΠῚ οχοὶ- 
αἸᾶ ρτοΐξμ!5. δε νου π:6 ΟΕ δατ- 
Ῥατῖοὶ εἰίαπι σεποῦὶς γα υα5 Ποα- 
Π11145 ο νἱοἰπῖς αὔτ ρυοἷς ἸΏ ο]15, οὔ 
Ὁἴκοῖς ίς σοπίπηχ 6. ΗοσιΠη} Οη1- 
ὍΠῚ σοΠΊΠΊΠΠ6 ΠΟΠΊΘΠ ἔπ δι ηϊ. 
«ἀοάἀιέϊα 4 Γ Ατίπο εἰτι5 τεσ σηἷδ ρἢ- 
Ὀἶρο, οὈΠτογατῖς Πησα!ατῃ πὶ ροητ 1 
ῬΓ ΟΣ ἀρρο]]ατίοπίδιι5. Δ Ό 15 σορτί- 

γ εδίςτοηα! ὅγι1ς ντθ5 πγτηῖτα οἵα ροίς Πίμτη σαρτ 
τὰ ΒΏπις 1, 
ΟἸγπιρ.7,Δ ΔΏΠΟ ΟσΟΌΟΧΧΚΧΕΙ, ΟἸγπιρίφάείο- 
το ροίξ οα- ρτΠ15. ἀδαιϊιέξοτας σοϊοηϊα; ἔπούο σο- 
τασὶ ΠΣ χη τὴ ἐν -ν ΤΕ ἘΡΕ Ῥ ὨΥΪΗΙ ἔταῖγες γορὶϊ σεπεγί5 7) 1λ ΟΠ ΊΠ] 15 

43". 
δζ Ἀσπλιῖς., πλαῖοιῃο σαπεῖς ποα- 
ἀκ ας Πατάληϊα :ραΐοτπα ριοραρο 
ησοτῖα οἵα ;  οϑιαῃ!ς Μίατις ίατοσ εἰς 
(δ ρονίπαίαπι οἶδ, ποῦ ταρτοη αἴαρο 
ΡεΙπιδπίογιπτ απζζογοβ οοϊοηία;, οχ- 
Οτἴα ἄς ρεϊποίρατι σοπιγοιογία; (δά 
ἘχἤΙπέϊο ἴπ ριρπα αἰτοῖο (προτγίξες 
Ἐοπλα]ιις, ἔπ τοῖς σοπάϊτοι, εἰις 
ΠοπΊΘἢ ἃ {8 ἱπιροίτίτ. σοτοῦαηγ πα- 
Ὑηογας σοϊοπογααι τ] Ποσγαπι,, π1α- 
ΘΏι|5 ἃ ΡΠΠοΙρῖο ,. δὰ ῬΑΓΌΠΩ. τοάδ- 

ἔζας εἰἘ. τα Πλ1]Πα Ρεάϊτιπη ὙΩΘῸ ἘΞ 

αυίτος. Εοῆλ ἰρίταν ὃς πιοοηῖ θα ἀθὉ- 
{οἰ τίς, ρεγέβέξίδας αὐ ρταίξητοπι 
τιοςεἤητατοιι σα ιθις. Οοὐπ1π ἰαν τα π- 

οπιυΐας ἀς ῬΓ15 ΠΊΟΠΟΙΟΙ ἄς ἔσταγα τεὶριθησαΣ 
ἰηδπιτυθηάα 
σορ. ἀϊετῖτ, 

ἔσσπα ἀἰϊρίσοτς., οσιαϊας ἀς πιὰ- 
τειηὶ δαὶ (φητοητία {τ ρΓῸ σοποίοπα 
Ἰοσῦτις εἴς. ) θετι σππ) ΡῈ] 1Οἰ5 τιιι 
ῬΥΪατῖς σα! ποις, γε τοσοης σοπάϊ- 
τατ,, τίς οὐ παταπὶ οἵ ; οορ Δ πη} 
ταπιθῃ ΠΟη ἴῃ πος ἤταπι οἰ {{π|- 
τ δῦλ γοΙρα δ σας. 1Π ΕΧΓΟΓΠῚ5. ΘΠ πὶ 
Ῥε]Πἰς αταρία ργοδιηάσαας ἔοῆα πλι- 
πἰπιοήζαηι., ΠΟΙ ἴατις σοείαπη ἱπσο- 
1απγίτατίς δὲ ἰδοιτίτατίς ἔραπι ρο]]ΠἸσ6- 
τὶ ᾿ποϊαῇς ἰπτας οἰαίδας : (ς δά πος 
ταηταπὶ σοηάμσογο, ΠῸ ΟρρτοΠΠς τος 
Ρεπιίπο ἱπουτία ΠΟΙ ς οἰαάδπι «]1- 
“πάπὰ ἰηξοτγαῦ : ΠΟ Ζα6 ἢ ἰΠτο ἘΠ] τα- 
ἡλαϊτας ἱππιλάας Γοπιρ ]σαπι., ρτῖσ 
πιαῖας ἀ΄ἄος ργαθοῖο ταταπι συ] 14Πὶ 
τοξαρσίαηι, πα επίην δά νίταπι ατ|6- 
τ 46 τα πα 1} [6 ἐοσοηήαῃι αὖ Ποπλῖ- 
ἰδ ἰππιδητᾳ οἱϊς {δ ἀϊα, πα: ηἰ- 
11] νοῖξητ 410 Ππΐπιις να] ν]ο ηἱς ἰπἢ- 
ἀϊσηγαγ ροσ αἰ αγίαηι, γε Πρῇ ἐχροπα 

διλων καζαγω;αὶ βοτή ων; ἀφφϑογοῦ αὐαδιδούσης 

πῦον “ αὐτόν γῆς,“ μόνον Τ' χφμερινζωὺ, δλλὰ πίω 

ϑεράνόμωον «(Δ᾽ οὶ τὸς αὐανψύγονζοό τε ὰ καζοίρδονζις 
αὐτίω ποΐζο μους δος Ὁ Ὁ ̓ Αλξανὸν μικτὸν ζεὼ ἔκ πε 

Ἀρκάϑων κὸ Πελαστγῶν,ἢ “δου ἄς Ἤλιδος ἐλϑύντων 

᾿Ἐπ4ων]ελάυταίων ὃ μι Ἰλίῳ ὁδωσιν ἀφικονϑύων 

εἰς Ἰταλίαν Τρώων, ὃς ζὦ Αἰνείας ὁ Αἴμίον ἢ ΑΦρο- 

δἵτης. εἰκός δὲ τί χὺ βαρξαφιχὸν ἐκ ἢ φροςφοίκων ἢπα- 

λαιμῶν οἰκητόρων αἰ ποολιπὲς Φ Ἑλλημκῷ συϊκαίῖοι- 
Ρ “ 7 .Ὦ] λ ε 7 ἰρχὶ - 

ΤῸ λα γάσωὀνομα ἢ Χοινὸν οἱ συμπόμες ὅτοι Λατίνοι 

ἐχλήδνηίαν ἐπ᾿ αὐδρὸς δγυναςεύοντος ζ' τόπων Λαΐϊίνε, 

Ος χθ'ἔϑγος ὀγομμαισίας ἀφαιρεϑείϊες. ἐτειχίαϑη μδὺ 

δΐζωυ ἡ πόλις ποῦ τότων ἢ ἐθνῶν “ὑγιαυταῖ “δου πτέρῳ 
[ὺ Φιαχοςὦ]} "ἡ πτεβαχοσιοςῷ μα Ἰλίῳ ὥλωσιν, ἔχὲ 

τὴς ἐσδόμιης ὀλυμπια δὸς.οἱ δὲ αἀγαςϑ)ες αἰῶ  ποι-- 

χίαν, ἀδελφοὶ δίδυμοι τῷ βασιλείῳ “δυοις ἡ(αν΄ Ῥω- 
μύλος αὐτῶν ὀγοκ(α ϑιυτέρῳ, τω δὲ ἑτέρῳ ἱῬῶμρς" 

ζᾳ μηήροϑεν »ϑὺ τ᾽ Αἰνείς τε ᾽ Δαρδδιυίδοι"πα- 

(ς δὲ ἀχρίξ4αν εἰπεῖν βράδιον δξ στου φιώπες, πε- 
Ἐν Ζ ΛΟ 6 ἷξε , ε » 20 πίςειε) δείσσο Ῥωμαίων Ἄρεος εἴοὶ “Νυέοϑαι. οὐ 

λϑύτοι διεμιάναν γε ἀμφότεροι τῆς οἰποικίας ἡγεμό- 
γΕς αὐ χῦρ ὃ Θρχῆς ξασιασο ες" δρλλὰ αὐθολεφϑεὶς 

αὐτῶν Ῥωμύλος Σπολουϑίε ϑουτέρου χτ' πίω μά-- 

λώυ, οἰχ:ςὴς οὐ ἢ πόλεως, χὰ ζμύοια αὐτὴ Ὁ ἰδίας 

κλήσεως ἐπτνυμίον τίλαται "δ ιριθμὸς 5 μεζαολήων 
3 ἘΝ ἐν » 

εὐΐθις τῆς Ἔστοιχίας ὐπὸ πολλοί τῷ κατ᾽ ὥὔρχας 222 

ἀποςαλένῶος ὀλίγος ΠΣ ὁ καζαλφφϑεὶς, ποιχίλιοι 

πεζοὶ ὼ ἱπαεις πϑιαχόσιοι. ἐστεὶ ξζζυ ἡ πε τάφρος α.-- 

'ς ἀξείργαιςυ, χαὶ Ὁ ἔρυμιαι τέλος εἴχεν, αἵ πεοίκησφς 
λ 3 Ι 2 3 » 

30 δὲ ανὐαίχᾳιας κα ζασκά ας ἀπειλήφείαν, ἀπήτει δὴ 
ὁ χα οὺὸς χαὶ «δὲ χϑσχαξ πολίείας ᾧ χιεξήσοιντο σχ9-- 

“πεῖν, ἀφρραὺ ποιησοίϑυος ὁ Ῥωμώδλος, “«ἰασοϑευϑυς 
τῷ μβοπατορος,ὼ διδωξανῶς ἃ γουλέγν “2. μϑὺ 
πόλιν ἔφη ταῖς τε δημοσίαις χαὶ ταῖς ἰδίαις καΐζᾳ.-““ 
σχά ες ὡς γεόκύιφον Ὀσογρώντως χεχοσμοϑαι "ἡ-- 
ξίου σ᾽ οὐθυμεῖα Γ πλύᾷς ὡς οὐ ζαῶπ' δε τὰ πλεί. “ 
ςου ἀϊξια ον τοὺς πύλεσιν. οὔτε ὟΝ ον τοῖς ὀϑνείοις Ἢ 

πολέμοις ζᾷς βαϑείας ζαφοους χαὶ ὑψηλοὶ, ἐρυμαίΐζα, τ 
ἱχϑυὰ ἐὴ τοῖς ἐγδὸν ἀπράγμονα (φτηοίας «ἰ ποῦ-- ““ 

40 ληψιν π΄ θα σεῖν, δλ ἕν τί μόνον ἐπυάοϑαι, Θ᾽ μκηδὲν ἐς 

ἐξ ξχιδρομῆς καχον“ἰ π᾿ ἐηϑρῶν παϑεὶν ασδοχα.. “ 
ταληφϑενζ ς᾽ ὅθ᾽ ὅτὸν ἐμφύλιοι ταροι αὶ Ὁ κοινὸν ““ 
καΐζασωσι τὴν ἰδίων οἴκων ὰ οὐ δια της (; κα-“- 
φυγαὶ αἰαῤχῳν τινὶ ἀκινδυγωύοις. οολ"ς "ὦ “ὠ»- “- 
εϑοφποις ζχῦτα κ ῥαςώνης βίᾳ ἀρέεϑαι τἰραμύ- τ 
δια, θ᾽ ὧν ὅτε Ὁ ἐχιξολάΐψν τω πέλας κωλύς- “- 
οϑαι μὴ αὶ πονηρϑν ἐ1), ὅτ᾽ ἐν τῷ ἀκινδεωΐως βεξη- “ 

χέγαι 

| 

᾿ 
Ϊ 
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ΔΝ Τὰ Ὁ ΒΟ ΜῈ 18, 
5» χέγαι ϑαρρῳ τ δ χιξωλάυόμϑυον" πόλιν πὲ σοοϊεμιίαν 

»» πῶ ζοτοις οἰὐχυλαιμιαρρεευλείσοιν, Ἰλὴ μήχεςον ἄδαι- 

Ὁ» μιογα, “πυέοϑαι κσὴ μεγαλξω οὐδ αὦ ποδὶ Φ μἤτυ- 

» χειν᾿ ἣν “νὰ καζασκάυῆς ἰδίας τε χαὶ ̓ δημοσίας πολυτε- 

»» λοῖς, χεκωλῦοϑαι μεγοίλξωυ γγμέοϑαι ἋΙ ἡ ἀὐδαίμο- 

»»γα" δὰ ἕτερῳᾳ εἰ) τὰ σωζῴνται, χοὴ ποιοιοῦτα μεγοῖ- 

»» λάς οκ μικραῖν ζς πόλφς" ω μϑὺ τοῖς ὀϑγείοις πο-- 

»»λέμοις, ὃ φέτιμυ ὁπλων κράτος 'σϑτο 5 πολιιῇ πα- 

9 δοιγίνεοϑαι χαὶ μελέτη" εἰν ὃ ταῖς ἐμφυλίοις ταρᾳι- 

39 χαῖς «τἰὼ Ἃ πολίιυονϑύων ὁμοφροσειυζωυ. (πίω 

»Ὁ τ σωφρονα. "ἡ δίκαιον ἑκάςου (ίον ἀπέφζοεν ἱχανώ- 

»» ταΐργονταὰ τῷ χρινῷ αἴ ζις δὲ τὰ “πολεέμιώ 

2) τε ἀσχοιίῶτας, ἢ τὰ ἣ- ΤΣ κεαΐρεῦζῃ,, Θξι- 

3» ζα κοσμᾷν (ς ἌΣ δας τείχη τε δλύῤλω- 

»» Τὰ ταϊκουῷ, χὰ ἐραΐθιγοῦ ας τοῖς ἑαυτῶν βίοις οἷς. 

.: σφλγξς πὕτοις τὴ ὦ ζις ὦ τὐϑασκά αζομδύοις' μαχ- 

»» ἀξ δὲ 6 ᾽ διχαιοῖς αἰδρας, ἡ ς θηνας τρεζας ἔχι- 

»» τηδαζογζας,Ὁ “ὃ πολιπεί ἴας δὔγμμαι “λέν ποῖ; τοῖς Φερνήκος 

» αὐ καΐζα φηζα μίοισ' μκοιλϑευκους τεαῦ σὴ πλεονέ- 

»»κίᾷε, χαὶ δούλοις αἰο,θῶν Ἐχεϑυμιώΐν, τὰ πονηρὰ ἐ- 20 

» πιτηδυζμιαιζο, Ἐχττελῴν. ἔφυ πε τἰρὰ τὴ αρεσῶυ- 

ΑΝ πέρων χα ἡ Ὁ πολλῆς ἑποξίας ἐληλυϑότων ἀκούᾳν δ. ο-- 

»» Τἱ πολλαὶ μδὺ ̓Ἀποικίαι με; «ἴλαι χαὶ εἰς ἀὐδαμονας 

»» ἀφικϑυϑυαι τόποις, αἱ ἐμϑὺ αἰδία διεφλαρης εἰς σαι- 

»» σής ἐμιπε(οῦσει αἱ δὶ ὀλίρον οἀὐτιρροῦσαι γόνον. ὑπή- 

5» ϑοι Τοῖς πλησιοχώροις ἀμαϊκα ϑηζαν αν χ) αὐτὶ 

ΕΞ κρείἼογος χώρας 5 κατερον» »Ἐχείρονα τύχζων δι-- 

ΔΑ ἀηάξαο, δοῦλαι δ δὴ ἡ ἀξ ἐλάσλερων γλυόνϑυαν ἵ ἐτε- 

ἐ ": δὶ ὀλιγδυ,.ϑ65»ποι, χὺ εἰς χωεία 5 ἐπθϑυ «σπουδαῖα. 

» ΤΣ Σ υαρέλδλεραι κϑρ πὐϑῆτον, ἔπε “πέτα δ ἐ-- 
39 Ἴέρων Ξζχουσοι διετελείαν. κὶ χ᾽ ὅτε ταῖς ἀ αραγίαις 

ἕ Ταυ" ὀλίγων, Κ, ὅτε ταῖς δερτυχίαις Τὴ πολλῶν, ἢ ἕτερον 

ἢ τῆς΄ πόλεως  αῆμαι λὑσατ οὐ χῳν αἴτιον. Εἰ ἰ κϑὺ 

»» ὅμυ κιίᾳ, ηἷς ζιὼ ΠΟΥ πᾶσιν λύϑερποις βίῳ τάξι 

»» ποιῶσει 40 δα! στ μιογοὺς ζ: πολάς, 9 “ χαλεπά ἂν "δυέ- 

»» Ὁ ΌΩ σφίσι δ «ἰρέσιν αὐντῆφ᾽ γεῶῦ δὲ, ἔφη πολλας πιωω- 

Ππὸς ϑαίγεα Κ καίΐαᾳ. σκά ας παρ Ἑλλησί τε "ἡ βαρξαροις 

»»  ααρρύζ: ἐς δὴ, ὃξ ἁπασῶν ἐπαρόμϑμας μά- 

»»λιζα τῶ ΧΩ ὦν υϑύων ἀκούάν, χα πότων σεοϊ- 

ΙΟ 

20 

11, πο 

ἤπλας αἰϊογαπι τη πάϊς, πο ον ]}1πὶνη- 
ἥυδηι ντθοηι ΠιΠα(Ππλοἱ ογηαπηδτ5 
αυσῆηῆς ΠΡῚ ἀϊαταγηαπι ἔα οἰτατῶ ὃς 
ΔΙ ΡΠ ΕΠ ΔΙ ἢ; Αι σοητγα ΠπΠ6 ρείπατο- 
ται ὃζ ρα] σοτῇ πα βοίοτῖι Ὠγασῃ- 
βοςητία ποη ροτιῆς δηηρ δὲ ἔοσγειι- 
μαῖατη οπαάοτγο, ΑἸ ες φαοαάίετ-,, 
τπιοῖ οἰίτατος, δέ α ραγαΐβ Πιασηδο ἔποί- 
αἵ ΠἰΠλἰγ 1 Οχτογηῖϊς θ6 1115 ΓΏ.ΟΥΠ ΠῚ 

οτοητίᾷ, ιᾶς ἐογιτἀΐης ραγογατ δ 
οὐ ον ἐθῆρα 1 οἶα}. νοτο τα ηλ8}- 
τἰθαις, σοποουε [ᾷ οἰ οάπι Ππσ]οτῇ 
10 ΠἘἰτία ὃζ τΟρεγαητία ἔσο  π γθρα}1- 
σα. σοτοτῖ οο5 ααΐ (6 ἰπ τὸ ΠΠΠταγὶ οχοῖ 
σοδῃτ, [ιΐ5645 ΟΡ Ι αἰτατῖϊ. το ροτοητ, 
ἐρτορίε ΟΥΠΑΓΙῸ {π|45 ρατταβ, οἰΐδα; οἷ- 
αἰτατί ργο πιο . ἱποχραςρ πα 1015, 
νἴταῖςς (ας τ ΠΠΠ|ὰ ραγαγο ἀοΠ,]οἢ] ἴα. 
ὈοΠ]ΠἸοοίος σοτῖθ νίγος 411 ἐα{ἘΠτία πὶ δὲ 
σοῖογαβ νἰτίατος σοίδης. ρει θητίθιι5 
Πιοπηηιδ. πυϊτοί ρα σας ἱπ{ταογῦς, 
οατατη σοπ τι δηἀατῇ ἔογπγαπι ρίας 
ὈυΠΠΟ. σοηττα, ΠλΟ 165, ΓΟ σ, ἴ56; 
οαΡ  ἀἰται. αἀαϊέζος, 14 }15 Ζαος; οο- 
σΌρατὶ {τ ]15.δς “υΐάοηι αἰδηΐθιις ἴῃ 
ψποτίασῦ σορηίτίοης πλυτῇ νοτγίατίς 
ἀςοορίης, πγαἶτας οοΪ ΟΠ α5 πη σ Δ5 δζ 

οἴη ἐουταπαῖα ἰοσα ἀοϊαζας, νοὶ {Πλτῖπὶ 
(ςἀϊποπ θ. οὔϊς ροταϊτας, νε] ροίξ ποπ 
Ἰοηρσαπη πιοτᾷ ἱπιρογίο νἱοϊποιῦ (- 
αϊταϑ ; δ ρτὸ πιοίοτο ας ΘοΡτιπιογᾶς 
στο, οΠαϊτοπ Δοσορις ἐςτετοσ, 
(ογιδς οχ Πἰδογῖς το Ἰτασ: γα γί Π αἰ ας 
ΠΟΙ ΠΊΔΡΠΟ ΠΕΠΊΘΓΟ ΠΕΟῚΠ ἀστοϑ δ - 
πγοάιτιπη θοπο5 ργοίς ἐξα, Πσογας ργί- 
ΤΠ, οἰ πα Δ]]ΙἀτΠ| οὐ ἀοΠλΪΠα5 
Ροππλη ΠΗ͂Σ, δ πε ᾳ Ραποῖς Πίος ἔο]!- 
οἰἴτατῖς, 64; ΠγΕ]τ|5 1115 ἱπίοστα πη! σαι 
(πη δἰ τᾶ [ΠΠῸ, χιιαπὶ ἐου πᾶ τορι δ |1- 
α. Οὐοσῇ νη ]υαρίᾷ οἤδτ ρα ο- 

ΤΏΠΟ5 ΠΟΠΊΪΠ6ς ταῦ Γατίο, 85 Οἰἶτα- 

τος [ο]Ιος8 ἔβοοτει, ε ἕλος 4 1ρ{15 εἰ 1- 
οἱ Ροταπῆς ἢπηο ψΑΓΙα5 ΟἰΠ15 ΓΟρΡΟΓΙΓΙ 
(ρεοίος τῇ ἀρπα γαοοϑ τ ἀρια δατ- 
Ραγος: (ξ 4 αθ οχρογιῖς [Δ ἀΓῚ τγο8 ρος 
ἘΠΙμλῦ ἢ πος παγιτπι ταῦθ ν] ἃ αἰσο- 
ΠΊΠΪ ράττο Πποογᾶ,φ στα; αἰ  ]  ἰη- 
{τ πλΔ]}, ἔατο χυοάδπι ρπατιπ,. (η} 

»» μίαν ἐξ ἐξ ΤΉ ΕΣῪ [φῶς εἰλικρινῆ, τσξϑεήγαι δὲ τίνας 40 ἴταη; Αἰ ΠΠς]15 Πτ φατιιπι οἱ οξξίο , ἰαΠΠπ| 

35 ἑκαφη κῆϑιϑ ΠΡ ὥστε χαλεπῶν ἘΠ) πἰωὺ αὐν- 

.»» Τῶν αἴρεσιν. ἠξίου πὲ ἀὐθις ΤΗΥΕΣ τ ἫΝ Ἐχὶ 20- 

25 λῆς εἰπεῖν εἴτε ὑφ᾽ ἐγὸς Φργεοῦσα λελοισιν λύδρος, 

» εἴτε πο’ ὀλίγων. ἐγώ δὲ ὑμῶν, ἐφ "65, ασεὺς ζὼ ἐαὺ κα- 

» ζαφήσηοϑε πολιτείαν δ  τεαηεὴν ε ο ὅτε [ ν ἀπα- 

» ξιώ, ἔπε Ξέχεοθει αὐαγνομίξε ἀν δὲ αἱ μοι ΠΡ 

»» ἐδηκαῖε, ἡγεμόγα δ τοξτον ἐἰποδειξαίες δ ποι-: 

05 ΤῸ ΡΟΥ͂ Οἵ ΠΊ σοηπάογατα ἄἴροτο, 
Παπι νηὶ γοέζοτ,αη Ραιιοίδ,ραγότς ΠΥΡῚ 
11ητ. Εαηυϊάεπι, ἱπΠ 41, ΠΑ ΠΟΙΠΠΙς 

τοὶραδ σα: Γογπλαπη {ἘΠ ΟΣ τς, δά 
ΘΔ ΠῚ τοςϊρίοπάαπῃ Ραγαζιϑ {{Ππ|, ΠοΟ 
ΡΠ Ποίρατα τὴς [ΠαἸρηιΠῚ ΟΧΙΠΙΠΊΔη5, 
πες ἀοτγοξίδηϑ ἱπηροίαῖο ἔλοετς. πος 
ποτῖ!, φαίδαις πλο ἀἸσπατὶ ε[εἰσ, ἐγῖρα- 

το ργϊ πη οοϊοηία ἀφάἀποσπαάα ρεϊηοὶ- 
ἢ] 



8ο 1.1 ΟΝ ΘΗ ΕΑ ΜΘΙΔΥΟΝΨΑ ΣΙ. 
δζῖιι, ἀεϊπάεντθε ἀπε ἀεποπηίπατζα, 

(τὶς παδεο. πος δηϊπὶ Πα ἘχῖογπῈ πὶ 
Βε Ια, πος πτο πα (βαϊτο; ποο,χιοά 
οπιηΐα Ργαοίαγα οἰπιίοατ, τεπιριις; 
πος ν]1ὰς οαίας ἱπίο τας αέέριτς τα πὶ 
Ροτετίτ; (ξάταπι γί αι τὰ ἀδἤιηέξιις 
1π Ρογροζαῖ Πὶς ρεγέγαασ Ηςοταης 
Ἐπ] ας ἃ ΠΊαῖογπο δἴτο,ντῖ απ αἸἰχὶ, 
εἀοέξιι8, πιαπγογααίτ Δριι ρορι] 1. 
ΤΠΠ1 σοπαπλιπίσατϊο ἱπτο ἐδ σοἢ]Πο. το - 

Ἀσπημος (ροπάετγαπτίη μιιης πλοάμπι: ΝΟΡίς 
Σὲχ ςΙἴ(ἃ- 

ἴυτ, που τοὶ ρα] σα ἔογπηα Ποη οἰἘοριι; 
πεσαπηαίογίθιι5 ργοαταπὶ δὲ ρεῦ Πιὰ- 
πιυι5τγαάήϊταπη Πγιτα Πηι15:; (6 δὲ ρτί- 
(ζοτιιπι σΟὨ ΓΙ (Ἐυΐπγιιγ, ]οΣ Ποη 
Πης ἱπΠρηὶ ργιάθηεία {Π|4πὰ τείρ. ἔοτ- 
ταδλπα Ἐπ Ππ γε! πιις; ὃς Ριαίεη- 
τὶ ἔοσῖαηα σοητεπτὶ {ππ|Ὲ5. ΘΓ ἘΠ ΠῚ 
11ΠΔπὸἸπουξπλιι5,οιιτη {δ ΓερῚΡ. σοη- 
τίρογπτ Ποῦ 5 θοπὰ δα Δρυα Ποιηϊ- 
πος ΠαΡοηταγ ργσοίρια, ᾿θεγταβ, δὲ 
Ἱπηροτί πὶ ἰπ Δἰϊοσὸ Πα οἰ ποτὰ ἄε 
τερΌθ]ἰοα (δητοητία. (ετογιπι ποηο- 
τΕΓα εἰιπὶ ΠΟἢ 4111 ΠγΔρῚ5 Πα τίδὶ σοη- 
τπεηΐγο ρεγίααίι μη πο ἰδ εἱς, τὰ οὐ ρε- 
Ταῖς Γοσί πη 86 νἸΓτατῷ, τ ΠῚ ν ΕΟ πηδ- 
Χίπὶς υοά τα Πεΐτι5 σο] Πα ἀπος ΠῚ 
διαδαϊπηιις5, Πλ]τα πη 46 ἴπ τε σηδαίτα- 
ἴο πὶ ἅς (ἀρ᾿βητίαπ αηἰπγφάογι- 
ταις, ΠΟ τατη νογθὶς ψιατη ἔξ 5 εάο- 
δι. Ηἰς διιάϊεϊς οπηαίιις, ἀς]εξατὶ 
ίς αυϊάσιη ας {το Πποπλίηιιπι ἱπα οἷο, 
400 ἀΐσημς γερηο {τ χαίτας ᾿ποητα- 
ΠΊΘΠ ΔΠΠΠηρταγιιπῇ εαπι Ποπουδ ΔτΟ 
0 ΠῈ ἄξεις δυίρίςῖο σεῖο οὔρτοβα- 
ποτίτ. το ἡ οἵ! δ. 115 ρα ῆοτ, ργα- 
Πίτατα ἀϊε σα ἀε γεσηο αἰΐτος σοηίτ- 
Ἰεγοῖ. ν δὲ δα ἡ] αχῖς. ( ἀϊπατη α τε η- 
τοτίο ργορτοτις οἱξ, ἰδὲ Πλης ἴῃ 'οσο 
πὸ. ἃς γἴτο πιαδέξατις νὶ ἐπ Ἰπηῖς, νοῖα 

Ἐδοιτ Ιου γοσὶ δὲ σετοτίς ἀΠ5 105 οο- 
Ἰοπίχἄτιοες ἔδοοζγαῖ, ντ ἢ ἰρίοτι πη νο- 
Ἰάτατο τοχ ντρὶς ἔπταγις εΐδυ, πρητπη 
ἄς οαἷο ἔχ οἤοπάεσγεπι. Ρεγαΐεις 
Ρτεςῖδ. ἔασι ἃ πη Πτὶς δὰ ἀοχίγαε- 
τίσυίς. Ηαθδταῦτε ἢ ΟΠΊΑΠὶ ταἰτα ρτοὸ 
ἔλα τς, τας εχ ἀἰοἰρ! τη Ετγαίσα, πιο 
τα οἀοίι ἃ πιαϊουθις, Πδοτατίοπο,ντ 
σαι! 6 ΠῚ τ Οἰττοῦ, Ζι οὐ σαρτδαϊς αὰ- 
(ρἰ οἷς ορτίπηα (δ 465 Δο [Ἐατῖο {ταις ο- 
τίςητοπη ἰρεέξατ,νπάθ (0],}ππ4.{{6]]ς- 
46 τα χα: Π14Π| ΟΓΓΔΠΓΟΚ (ὑτριπι; 
δένπάε πιιπάμις (σαἶπ5 σοπογπ πα 
οὔέζα ηἰς ἴῃ δο  πητ, πλοάο {πραεύτεῦ- 
ταπιοχπἤιπει, πιοάο (δ τειτᾷ ἀείοῦ- 
Δυπι) το πιοῖ τηϊτιο, οἰγοι]ατ οὐτ- 
{ΠῚ ΡοΓΑρΙτ. Ροτγο 4εΐ οὐθητθηγ ρο- 

ἕζδησ, (δριδιγίομος ἃ ΠΠἰΠπ|5 Πα ητ, 

ξδνος ἀφαιρήσεταί με. οὔτε ὮΝ 

30 )ηχεν ὁ γεό 

χίας. ἔπειτα χαὶ τῇ ἢ πολᾳ πἴωὺ ἐ ἐπωνυμίαν “ἐω ἐμοῦ" 

δίντερ, δδις ἔχω. Ὁύξι γϑϑ τε πύλεμος αὐτβόειος, ἐς 

ὅτε ςάσις ἐμφύλιος, ὅτε ὁ πόρτα μδρραίνων τὰ καλοὶ ““ 

ἡ τύχη παλιϊκοζος « 

στοὲιμία: δλλα κα ζῶντι χαὶ ἡ βίον ἐκλιπόντι ζούτων “- 

αὑτσαῤξᾳ μοι ἢ Ἢ τιιδλϑ᾽ οὐϑὰ πλύτα ἡ Τ' λοιπὸν αἰῶνα “- 

Ἐ ΠΘεῚ: Οιαῦτα μϑὺ ὁ Ῥωμύλος ἐκ, ̓διδαυχῆς -ς 

τῷ τ᾿ μυΐξ: ξοπατορος, ὡςιεἶρ ἔφζω, Ὡπομγημονάσας ον 

τοῖς σιλήϑεσιν ἔλεξεν. οἱ δὲ, βαλάυσαϑυοι χτ' σφας 

ΙΟ αἀὐζις, Ὡἰοχρίνονται ζικδε" Ἡμεὶς πολιτείας μὲ «- 

χαινῆς συ εὲν δεο θα." τἰοὺ σγ ποὺ ΤῊ πατέρων δὺ--«- 

χεκκοιαϑεῖσοιν ὧρ χρατίσην πἰϑαλαξόντες ϑμεζατι- « 

ϑεέμεθα,, γνώμῃ πε ε ἑπόβροι ἢ! Τ παλαιοτέρων, οἱξ ἀ- “ 
πὸ μείζονος οἰδικεϑαι, φρονήσεως αὐτἰὼ καΐζαφήσαοζ, τ 
χαὶ τύχῃ Ξρφεσχϑαϑροι. ου ̓ γδὺ τίωδε μεμεψαι δ᾽ ὁ « 

εἰκότως, ἣ παρέσχεν ἡμῶν βασιλάνονϑμοις τὰ μέγιςα « 

τυ ἐν με ἀγαθῶν, ἐλάνϑερίαν πε αὶ ὀδ- « 

λων Φρχίω. κὐξ Ἔν μϑὺ δὴ πολιτείας ὦτα ἐγνω--« 

καλῶν. πἰωὼ δὲ ἀμδὺ (ύτίω καὶ σχ ἕτερῳ τινὶ μάλλον « 

20 ἢ σοὶ παξϑεήχειν αἰ πουλαμξαίουϑυ, τῷ τε βασιλείου « 

“λύοις ἕγεχα ὃ Ὁὐρετῆς, μαλιςαι δ, ὅτι “ὃ Οἰποικίας ἡ-- «« 

γέμόνι κεχφημεϑοί ύι ,χαὶ πολλζὼ σεουίενδν δός. «- 

τηΐζῳ,, πολλξὼ δὲ (φίαν, οὐ λόγῳ μάλλον ἢ ἔργῳ « 

μμαβόντες. ζῶτα ὁ Ῥωμύλος ἀχού(ας, ἀγαπᾶν « 

μδὺ ἐ ἔφη βασιλείας ᾿ἶξιος αἷσσ ̓ λύϑεξπων χριϑείς" 

ἕξ Αδύτοιγε λήν βαϑαι τ πιμζιὼ πσξότερον, ἐαὺ μὴ 

τοὺ 6 δαιμόνιον Ἐχιϑεασισν; δὶ οἰωνῶν αἰσίων. ὡς δὲ 

κἀκείνοις ζῶ βουλονδύοις, πσξοφπῶν ἡ ἡμέραν - ἥ 

Ὡ[ αι μαλϊ δ σεῦ «Ἔὶ ὁ Τ᾿ δοχῆς ἔμελλε, ὩΣ 

ογος. ὁϑαςας πἶϑὶ τ' δριϑρϑν ον Τ σκηνῆς 

κσϑϑῆλϑῳν. σας δὲ ὑπαίθε,ος ο οΨ καλαιρῷ χοείῳ, χαὶ 

κπρολύζας ἀ νόμος ζὸ ζὼ, 4 γε Δι τε βασιλᾷ καὶ τοις οι 
ὀῆλοις θςοΙσ,οἷς ἐποιήσεείρ “ δἰ ποιχίας ἡγεμόνας, εἰ βα- 

λοιϑύοις αἰὐθὶς ὅ91 βασιλά ες τίω πόλιν ὑφ᾽ ἑαιίῃ, 
σημεῖα, οὐφφίνια, Φανσαι καλά. μῷ 5. Ὁ 4 χίω «- 
αραπὴ ἡ διῆλθεν ἐν “Σἰριςερῶν ἔχ: τὰ δεξιά. τίλενται 

δὲ Ῥωμαῖοι Ως ον δ οἰειςερῶν ἔχι τὰ δεϊξιὰ «.-. 

σραπες αἰσίοις, εἶτε Ὡἴραὰ ΠΣ διϑα θέντες, 
εἴτε πατέρων καϑηγηζακδύων, χτ τὶ Οιόγδὲ, ὡς ἐγὼ 

40 πε μαι, φγίσμον, τί καθέδρα μδὺ ὅς: χαὶ σαῖσις α,- 
εἰσ “οἰωνοῖς μιαϑϊδυοιδμων ἡ ᾿ βλέπου(ᾳ α πρὸς ὩΣ 

ναζολάς, δον ἡλίψ τὲ ἀύαφοραι γενο κα χ) σελξεύης 63 9» Ὁ 

ἀσέρων πλανῶν τε χ᾽ ἡ ἀπλανῶν ὅτε 9: χϑσγας καῖϑ.- 

Φορα, δὶ ἀεὼ τοτὲ κϑδὸ πω γῆς ἀπόυζᾳ τὰ «ὦ αὐτῶ 
τὰς τε δὶ “τ γ6, ἐχεῖϑεν Ξρξαρϑύη τ τ ἩΡΕ ΤΑ, 

το δι δευσι. τοῖς ᾿ πρὸς δμαΐζολὰς βλέποισιν Ἔειφε- 

οι λϑὺ γίνον.) πσϑϑς τω όκζον Ἐχιςρέφοντα μέρη" 

δεϊξ ὰ 



Αἰ τς ΤΙ ΒΟ ΝΜ ἸΒῪῚ αὶ ἄπ ϑι 
δυζιὰ δὲ ὃς μεσημᾷξεοίαν φέρονται ὶ ἀμιώτερᾳ δὲ 

ζὰ πεῷτα πέφυχε τυ ὑςέρων. μέϊεωοιζε) γὸ ̓ἰσὸ 

δ βορείων μερῶν ὁ τῷ Ἄἀἤξονος πόλος, αἰδχον ἡ αν 

χϑσχαξ φροφὴ τιν: ὸ τον πεῖϊε κύκλων τσ" διεζω- 

χότων Ἔ σφαϊραν ὁ καλούμϑυος ρκάιχος ἀεὶ τῆδὲ 

φανερος᾽ ζαπεινῶται σ[, Ἔἰπὸ ὅ' νοζίων ὁ χα λούμϑμος 
ὀϑζαρκίικος κύκλος, φανὴς χτ' σϑτο μέρος. εἰχος 

Ἐ χρατιςα ἢ ἐρφνίων ἢ μεζαρσίων σημείων χα ας- 

χάν δ ἐκ τὸ κραἴίςου ΠΥ Κ᾽ μέροις. ἐπεὶ δὲ τὰ μδὺ ἐ- 
ςραμμένα. τσδὃς δϑαΐζρλάς ἡγεμονικώτεραν μοίραν το 

ἔχᾳ ἢ: χσοϑοεασεδίων , αὐτῶν δὲ γε τὴν λϑαζλικῶν 

ὑψηλότεροι πὶ βόρφα 3 γοϊωγ,ζῦτα δὲ εἴδ χε ατίςα. 

ὡς δὲ τίνες ἱςοροῦσιν,οἰχ, παλαιᾷ τε χαὶ τρὶν ἢ ποθ, 

Τυρρξυῶν μαϑεῖν,τοῖς Ῥωμαίων πσδθλϑνοις αἰσιοι ἐ-- 

νομμέζοντο αἱ οὐκ ἐριςερῶν ἀφρατπτα!. Ασκαγίῳ ἊΝ 

τῶ δξ Αἰνείᾳ γέ Ρνοτι, καθ᾿ ὃν γ,Θόγον τοῦ Τυρρη- 

γῶν, οἱἷς ἦγε βασιλός Μεΐζξντιος, ἐπολεμμεῖτο κὺ 4χή- 

ρης ὦ, αἴθ Ὁ πελάσταιαν ἔξοδὸν, ζῶ ἀπεγνωκὼς ἡ-- 

δηῦ ρα ξμελλεποιφας, μετ᾽ ὀλοφυρμοῦ τὸν 
τε Δία χαὶ τὸς θηνγοὺς αἰτουυϑύῳ ϑᾳους αἰσια. σημεῖα, ΣΟ 

δοιῦαι “Ὁ ἀξοδου,φασὶν αἱ, ϑρίας ὅσης εἰκ τὐοισερῶν 

ἀςράτψα; τ Θδοινόν. τῷ δ᾽, ἀγῶνος ἐκείνα λαίοντος Ω 
͵ ͵ .ν λ τν ΗΜ Ἷ ᾽ 

χρτίςον πελος οἶζοα (κεινο Ὡϑὰ τοῖς Εἴχϑνοις ἐὐτογο- 
Ε Ν ω κε ρονον Δ Εν Ε 

μιζονϑυον ὠἰσιον τόδὲ Ὁ σημεῖον. πῦτε σὴ, ὀξέυ ὁ Ῥω- 
ἢ Χ - , 

μυλος Ἄγ, τὰ ΓΝ τῷ δα μονίε βέξαια κσο9ςέ-. 
“ ᾽ » ͵ λ λ 

λαξε, συϊκαλέσας Τ' δῆμον εἰς οκκλησίαν, χαὶ ζο, 
͵ ΔΕΣΔ ΄ λ ᾿ 

μαΐφα δηλωσας, βασιλόϊς δστοδείκγυται «πσδ9ς αὖ-- 
“ ᾿ “ δ ς ε, ! 

τῶν, χαὶ καϊεςησεζ ἐν ἐος τοῖς μετ᾽ αὐτὸν ἅπασι μη- 

τε βασιλείας μήτε Ἔρχας λαμᾷξανᾷν Ἂ ἐαὺ μὴ χαὶ Ω 

δια μόνιον αἰΐοις ϑεασίση " διέμηνέ τε μέτρα πολλοῦ 30 

φυλαησυϑυον πὸ Ῥωμαίων ὦ «ἷξὶ τῷς οἰωνι-- 

σμμοις γόμκεμοον, δ᾽ μιόγον βασιλάνουϑῥης τῆς πόλεως, 

δλλὰ ὁ μ(" ̓  καΐζαλεσιν ΤῊ μοναβχων, οὖ ὑπατων 

χαὶ φρα]ηγῶν τὴν δλωνῇ χτ' γόμοις ξὐρχόντων αἱ- 

ρέσέ. πέπεὦ) δὶ, οἷν τοῖς καθ᾽ ἡμας γξόνοις ̓ πλζὼ 

δή εἰκων τίς ἀντε λείπεται, τὴς ὁσίας ζχωωπτης ἕνεκα, 

“ενουϑρη. ἐπαυλίζονται κμϑὺ »ὃ οἱ ζς Φρχας μέλ- 

»ονῆες λοιμίαγᾳν, ἡ πὐξὶ τὸν δρ, ρον ὀῥιςα υϑυοι ποι-- 

οἰεται Τίνας ἀύχας αν αἰθοκοι δὲ πα οοντωντι- 

ἃ ἀοχττῖς πγογιἀϊ, Ποπόογάτιας δυῖοῖι 
εἰἘ ρεῖαις αααᾶπη ροίξογίας. (1 Ρ]1Πγῖ5 6- 
Ὠἶἷπι 4 Δι ]οπατί τγαέξα. ΡΟ τς αἴ-, 
ΤΟΙ τα Γ. οἰγοα 4ιοπη πλιηάι5 γο]- 

ταγ; δὲς αυίηηας ἔρῃατα οἰγομ]1ς αὶ 
νοοσδτιγ αὐέξίοιις, ας ραῖτα ἐδπΊροῦ 
οἱ σοπίρίσιμις : δὲ αἰ αἰμεγαι! τγαέξιι 
15 φαΐ νοσατιμ’ δηταγέξίσιις, (οι ροῦ ῚΠ 
ἐξα Ραττα “ε]τοῖ. νου Ππλ1]ς δυτεπη οἰ 
ἰητοῦ Πρηα αι ἦα σα ]ο φάη, εα 
ΡΓαςεΙ]εγα αια (6 εχ ρου πηα εἰς 
Ραττα οἰξεπάμης. δὲ ηιοηίατη ογίςῃ- 
τα] Ἰα ροτίογειτι ραττετη οδτίηξι ιιαπὶ 
Ὁοοἰ φητα]ἑα, τα τη ἴῃ [τἰ5 Ἰρί!ς οεἰΠο- 
τῷ (τ αὐμεγα δ. ααυ!οπατγία ἶσα τηο- 

τῖτο μαθητοῦ Ὀρτίπηα. ε νεῦο ᾳαΐ- 
ἄλληι τγαάτιῆτ, ἰδΠῚ τ1ΠῚ ρΓΟἰς τοπη- 
ΡοΥΐθιι5, ἀητὸ τοσοραπι Ετιι στη αἱ- 
(ςἰρ]ηατη, ᾿ οπγαπουιιτη πιαίογες ἔ|- 
σαγα Ε ΠΗ τς ἐπηοαητία ἐπάϊσαραης 
{ε]]ςῖα. Εοεταγ οηΐπν Αἰσαηίηι ἄξπες 
ΠΠμπι, Ζιο τοπηροῖς οδἤπάϊΐϊοης Ρτο- 
ταοθαταγ ἃ Τ᾽ αἰσογιπι τοσς Μεζεη- 
τίο  ἴαπη ἀεἰρετγατίς γοθιις ρο γε πηαπα 
εγαριίοποπη ἐχέξιγΠΊ, οἰαπη [Δ πιοη- 
τὶ Ἰπποσαίς Ιοιιο πὶ ἀθοϑημε σοῖογοβ, 
νε ἔθ! ογαπιρεπαϊ Πσηιιπι ἄδτοης 
οὐ ἴτιι5; ΠΊΟΧΖΕς (εγεθο σαῖο πλϊοι- 
ς ἃ {Π{{Ἐτὶς ἔμ! σιιγ. χαοά ρα] πα 
αυοηίαπι (ΕἸ οἴτεῖ οοῆτο, ρο λας ἰα ἢ- 
Θαμπι [ΕἸ ἰχ ἀραα ροίξετος Παθιίτιιπι. 
Αὐ Κ οπλυ τ της ἀσσερτῖϑβ ἃ ἦσο σεγ- Ἀοπνυίυ τι 
τίς Πσπὶ5. φάἀπιοσατα σοποίοης ἃς ἰη- τόπο ςὅβε- 

αἰϊσατίς αιίριοἱβ., τοχ οπηπίμπι σοη- 
(ςῃία, ἀφο!ατγατιιτ, ὃς πηοτγοπα ἱπΠίταῖς 
ἰῃ ροίξεγιι πη, 6] 5 ΓΟρΉΠΠΠῚ αι! 6- 
τοῦ πηδρ!γαταχηνς ἰπίγοτ, ΠΙΠ ὃζ ἄςιις 
ἰάσπη ργοθατει : εἴας μας δυίρίοϊὶ 
Ἰεχ ἀριι4 Ἀοπηαπος Ιοπρο τοιηροῖς 
οδίοτγιατα, ποη (Ὁ] πὶ {δ τορίδιι5, 
νΕΓΠΠῚ οετἴαπι {δ ] τα πο παγο δ. ἴα 
ΠΟΙ]ιΠγ, ἱπηρογατογιιπι, σοτεγογιπι- 
4 πηαριγατυιπ Ἰοσιτπτογιπ οο- 
ΠΎΪΕ1]5, ποίἔγα νοτο τοπηροίξαῖε ἱπχᾶσο 
τλῃτιΠΊ ΙΔ ἀπ [λ0|π|5 ἰαΓἰς γα πηδηοῦ 
ΤΟΙ ο 5 σταῖίᾳ. (ὐαηαἰάδεϊ επἰπὶ ἃ 
τοητοτ ας ἀπ πσα]ο ργοάεῃητος,, ργθ- 
οος Πιαίάατη (Ὁ ἀΐμπο ρογασιητ δ᾽ - 

γὲς ὀρνιϑοσχόπων μιοϑὸν ον τῷ δημοσίου Φερόμε- 40 ᾿ἰημὶ εχ Διισ τ θι15,Ζα ςτς ρα] ρο αἄ 
γοι., ἀφραπξὼ αὐθις μέιυύφν Φασὶν ἰχ λυ" ὥριςε-- 

ρών τίω οὐϑυονϑώζωυ. οἱ δὲ, τὸν εκ τὴς φωνῆς οἰω-- 

γὸν λαζογῆες 5 αἰπῆβχονται ζτας τὐϑαλνν όμϑυοι" 

οἱ νϑὺ οὐδ᾽ ποθ᾽ ἱχανοντζπσολαμξαϑονες ξ),Ὁ μ"- 
δένα δ υέοϑαι τυ ογανῥικυϑύων πὲ χαὶ κωλυόντων 
οἰωνῶν" οἱ δὲ, χαὶ πῦρ ΩΝ βέλημα τῷ θεοί κωλύον-- 

ὥς" ἐς! σγ τε βιαζονϑρυοι,ὼ ἜΣ Ὄρχας όπαζροιῖος 

Βαϊ πο αἱ περοτία ααΠ σδτας, Πιϊσιι- 
τὶς Πρ Πι ἃ πη ΠΕτῖς ἀατιπὴ ργοπαη- 
τίλητ, δτία πη ΠᾺ]Π]} πὶ {τ ἄδζιμπι. δε ἡ Π 
νοοὶς οπχίης σοητοητί, αἰ {πἸπηοπ άπ πὶ 
πιασι[ἔγατῦ αδειητ; χα ϊά8, πος ἰρίαπι 
τατὶ (Ὡ ΠΊσεγα, φηι]ο αίρίςίο φάπιει- 
(ο Πιοτίητ ργο δ τ; υ  44π| οτᾷ ρια- 
τοῦ ρτο ρἜπείς ἀοἱ νο] γαῖα πη: Πτοῖς 
ἀΐποη τᾶ σἀρίπης πχαρὶἔγατας 4ιληλ 



ἈοπΊ.τοεΓΡ. 
τη ἤιτῖτ, 

Τιθυς. 
Οὐ. 

ὃ 2 ΘΙΟΥΝ Υ Ὁ Τῷ 

Ρεγν πὶ ταρίπητ, Πυφπλοῦγοπη πηα]τὶ 
τοττεῖῖγος Κοπι που πὶ ΟΧΟΎΟΙτα5 [Π- 
τογηςοίοης ἀεϊοτ αητ; πλαϊτα οἰ Δος 
ἴῃ πιαγὶ ν Πα Οὐ ἰρί15 ΠΎ ΠτΙΡιι5 ρετίο- 
τυητ, αἰίσαας οἰλάος οἰατατὶ ἀσοίάε- 
ταηῖ στο! ΠΠΠ|α’, τα ἴῃ Θχτογη]ϑ δο]- 
15. τα πα τη οἰ ]Πδι15; (δὰ πλαχίπης [Ώ-- 
ἤρῃος ποίξτο τεπΊροῖθ, φιδπαο 1 1- 
οἰπίας (ταις. νγ ατατα πα ΠΕ ΠΊΪΠὶ 
ἱπηρογατογαπη (δου 115, οχροάϊτιο- 
στὴ ἐδοϊτοοητῖγα Ρατῖπος αἀποιῇς ὰ- 
τὶς, ὃζ ςοῃτεπηρτῖς σασοιησας ἱρίαπι 
τοποσαθαηῖ ΟΠ Πἰ θ15 ἐπ Π ΠῚ ΟΥΙ5. 
Ν εἰ ἐς τε] ρος πορ]ςέθα 4] πο- 
γαπαϊησδῆτ (δου! απ, ΟΠριπι οἵδ 
ἄϊςοιο. Τσεϊογαπι Κούλθ] 5 ας. Πο- 
ταϊηϊρυσαις ἔλυιςητίδιι5 γοχ ἀοςίαγα- 
ἔιι5., δὲ ΒΕ 1 αἸοίταν ἔαΠΠς πλαρΠι!5, 
Ρεγο] τ πη 116 ΠοπιοπΊρτοτγ; ὃξ ἴῃ 

τορ. ορτίπης ἱπΠπἰτισπ 4 ργιά φημ ι- 
Πγι15. Οἷς Πης ἀοΠῊΪ ἂς ΠΠ] τίς σείξα 
Ρτγοίδιαι, φιαοιπαις τποπηογατα 
αἰσηίογα (πητ. ας ρείπλαπη ἐς ςοποὶπ- 
πατεῖρο δ ̓οα ἔου πιὰ, παπι σα] ἄθτη 
οΟΠΊηΐθιι5 σετογὶ5 Γαι ΠΡ. ΟΠ ττο- 

πῖθυς ργαέεγο, ντ ραςὶ σας ἂς Βα] ]ο 
Ἰάοποδπη. δας (ε μαῦιτ. ἰη τγος ραῦ- 
τος ἀϊυᾳ νηϊπετίᾳ πιαϊταάϊπε, Πη- 
σα]ς Πηρυΐος ργαίδοϊς ἄπσες ργαο]α- 
τΠΠπλο5. ἀείη 6 ν πα πη] Δ ΠΠῈ6 ΓΕΓ- 
(ἀπίῃ ἀξοοπη ραιτίτιι5. του! 48 εἰϑ ἦτι- 
σας ργαροίαἠτ, μη ρ 5 (οΠ]Ἰοοῖ ἔουτι Π- 
ΠΎΠῚ ΖΙΘΏ ΠΕ. ᾿αγιπη ραγτ πη Πγ8- 
ἰογος, εἰ θι15; ΠΊΪΠΟΓΕ5, στ 5 ἀρ ΡΟ ]α- 
αἰτίοις ὃζ Ποάΐς νοσαηταγι τςοὶ οἱι- 
τίας,φροίτρας ἤιις λόχοις :ττῖθαις, φυλαὶ 
ῇις τριῆυς ἀϊσογοητ; Ποιζ {θυ απ 
Ριαἰεέϊος, φυλάρχοις δέ ποι Πυάργοις 

πΠάοπη ποπηϊπαύθητ,]ος ΟΠ δΠὶ τγῖ- 
διυιμοβ: αἰτογος, ΕΓ 5 ργαροίτοσ, φρα- 
“ιάρχοις δζ λοχοιγοὲς ; η1105 Ἀοπιαπὶ 
συτίοπος ἀρρα δητ. σατίας ταγίιπι ἱπ 
ἀεειιτίας αὐ εο ἀπ εθυτα (πη, ὅς ἔαιις 
σαϊχας ἀεοσυτα Ριαίαῖτ τοῦτου, ἄξοιι- 

τῖο γεγηδου ἃ ησια ἀϊξξι5. [τὰ αἰρα- 
{το Ρογτείθιις ἀτητς ουΓίας ρορυ]ο, ἃ- 
σίο Ζιοημα Ϊῃ τερσίητα (οτιες ααιϊα- 

ες ἀϊυϊο, Ππσι]Δ5 ουτίαβ Ππρ ]οβ(οτ- 
τἰτί αρτοϑ ἰαΠπι, Ἔχοπηρτο ρτία5 υδη- 
τὰν ἔδῃἰς ἃζ το] ρ]15 (θη σετγεῖ, δέ ια- 
ἄστα ραιτο αια; οἴἤδτ Πα Γὶς ΡΌΡΙΙοὶ, δι- 
αμς Πας ἔτ νῆα ἀπο ταπὶ νίγο- 
ΤΊΠΠῚ 14 ΠῚ ἈσΤΟΓΙΙΠῚ; ἢ πα ΓΟΧ (απη- 
ΠΊΔΠῚ τΟΡ. απαἰτατοπι οδίεγιδῆς 
νἱίας ε΄. Νήιης αἰτογαπι ἀϊέξαγις 
(υπηνίτογαπι ἀϊπιηταχαῖ, χα: Δα (δ- 
αϊτογαπι συγαπ., Πολογο 5, ἀγα αἱ- 
σαΐτατος ρογτίηςι, Π]α γος σοηοτο, δὲ 

πὰ ΝΑ δ 

μάλλον ἢ λαιμᾷβανοί)ες" 89 χαὶ πολλαὶ «ὦν ἢ φραϊιαὶ 

Ῥωμαίων ἀπώλοντο πϑιυώλε, ϑρ9ι, πολλοὶ σ᾽ οὖ ϑ- 

λαίηη ςῦλοι διεφϑοίρηίαν αὐπουδοι : ὀῆλαι πξσυμ- 6 Σ 

οτος ἤπια δ ΝΕ 
οὖν ὀϑνείοις πολέμοις, αἱ ἢ χτ' (ς ἐμφυλίους δυχὸςα-- 

σίατ᾽ ἐμφανέςαται ἢ) χαὴ μέγφαι χὺ χτὶ τἰωὺ ἐμιζωὺ ἡς- 

λικίαν, ὅτε Λιχίννιος Κράους, δϑὴρ ΟΣ εἰεγὸς δούπε- 

69ς Τ καθ᾽ ἑαυτὸν ἡγεμιόνων,ςραϊιαὴ ἦγ ἐχὶ Ὁ Παρ- 
θων ἔϑνος, ογαϊι διε τῷ δια μονίᾳ, πολλὰ χαλρᾷν 

͵ τς ΜΡ δΝ τὸ ΄ λυ ᾽ “Ἤ 
ΙΟ φροί(ᾳς τοῖς Ἔστο  έποισι Τ ἐξοδὸν οἰωνοῖς μυείοις Ὁ 

(ιις γινονδμοι. δολ αἰαῦ μϑὺ τῆς εἰς Ὁ δαιμό- 

νιον ὀλιγωρίας, ἡ ὦνται τίνες εν ποῖς καθ᾿ ἡμας 

θόνοις, πολὺ ὁ. ἔροον εἴη λέγηγ.ὁ 5 Ῥωμύλος τπο- 

δφ θεὶς τῦτον Τ᾿ όπον «“ ασὸ τε δυ,ϑοϑπων χαὶ ϑεεΐν 

βασιλάϊς, ζᾳ, πε πολέμια, διφνος χαὶ φιλοχίνδχωυος ὁ-- 

μολογεῖτοι “γμέοϑαι, χαὶ πολῇ είαν ἐξηγήσαοϑαι τί 

χρᾳίϊςην φρονιμωταῦς. διέξφμι σὴ ἐντῳ ἂς “Ὡδά- 

ξς πε πολίζρχας ἴχαὶ τὶ πολέμοις , ὧν χαὶ λϑγϑν 

δύ τις οὖν ἱξοείας ἀφηγήσᾳ ποιήσοιητο.ἐραΐ δὲ πσεξῷτον 
« σὰ ἰοςὲ Ἵ ὌΝ “8 ἐν τ Ὁ ͵ -“ 

20 ΔΖ} τὸ χϑσχιδ τῆς πολι είας 9. ον ἐγώ πλυτων ἡγϑῦ- 

κα] πολίμικῶν κόσμκων αὐζορκέςατον ἐὖν εἰρζωύη τὲ χαὴ 

χτ' πολέμοις. ζεῶ δὲ τοιόςδὲ' τευχὴ νείμιας τω “λη- 
« ε Ἵ 2 

οὺν ὡἁπα(ᾶν, ἑκα ςων Τ᾽ μοιρων τὸν ὁχιφανέςαζον 
᾽ ᾿ Ξε ͵ ΕΣ ͵ 

ἐπέςησεν ἡγεμόνω" ἔπειίζο, πλυ ποιών πάλιν μοιρών 
« ͵ » 3», ς 

ἐχαίφην εἰς δέκα, μοΐροις δίων, ἴσους ἡγεμόνας χαὶ πῦ- 

τῶν ἀπέδεξε ζρις δ δρφοτάτοις" ἐκαλῴ δὲ ὯὰξΣ κϑὺ 
, 77 Π Ἢ ἢ 3. ͵ ἥ 

μείζους μμοίϑφις, τϑίροις" (ᾳς δ᾽, ελοιήοις, χουδιας, 
« λ Ν Δ δ. ͵ὔ γὰ 2 Ἵ 357 

ὡς χα! ΚῸ τ' ἡμέτερον [βίον ετί παοο(αο»ράύονται. Εἰἢ 

σὲ, δ) Ἕλλαδι γλωΉη τὰ ὀνόματα ζαῶτα μεϑερμ- 

30 γάγουϑυα, φυλὴ »δὺ ἡ τοκῆες, ἡ ποίζος - φροίφα δὲ 
χαὶ λόχος, ἡ χουρία. χαὶ ΤῊ λύδρῶν οἱ »μϑὺ ἀξ ποί- 

θων ἡγεμονίας ἔγρήες, φύλαρχοί τε ἢ τοιηύερχοι, 

οἷς και λουσι Ῥω α οι Ὑ οκ(οιεώοις" οἱ 5. χουρζαις ἐ- 

φεςηχότες, Φιοφτείαρχοι χὰ λοχασοὶ οι ἐχεῖνοι Κ«- 

Εἰωνας ὀνομκαίζρεσι. διηρζωτο δὲ χαὶ εἰς δεχαάδεις αἱ 

φεοῖδαι πσξὺς ἀυτεὶ ἡγεμῶν ἑκοίφην ἐχϑσμι δεχα- 
δα, Δεχουφίων χτὶ πίω ἔχτχωσιον γλώτων πσο9ςα- 

ορράνομϑρυος. ὡς δὲ διεχκρί ϑησαίν πε ὡπόμῖες,ὼ σεευε- 

ταηϑηξ εἰς φυλοῖς χὺ φοφῥας, δι ὧν Ἐγάῦ εἰς πϑρια- 

40 χοιζᾳ κλήροις ἰσοις,ἐκαίφη φροδα κλῆρον ἀπεδωχεν 

ἕγα, ἀξελὼν τω ρχουίαν εἰς ἱεροὶ ὁ τεμδών,χα! τίνα, 

χαὶ τῷ κοινῷ γἀῦ καζαλιπων. μία μδὲὺ δέζυ αὕτη 

διαίρεσις αἰτοῦ Ῥωμύλου "τε ὀρδρῶν χαὶ Τ γώ- 

ῥᾳς, «ἰξεέχου(ᾳ αἰ χοινζεὼ χαὶ “μεγίςην ὩΣ 

Οιάδετις ζωῦ. ἑτέφοι ἢ αὐτῷ πάλιν Τὴν λύδρωδ κὶ πὰ 
φιλαν,ϑεφπα ὼ ἜΣ ἅμας νέμου(ᾳ » χαὶ πίτὦ «Ἰξίων, 

ζῶ μέλλω διηγή(ᾳαϑει. ζες ἐπ τφαιᾷς χτλοδύος χαὶ 
: σὲ Φε- 



Τα. ΔΊΉΟ. 
δι εἰρετίω ἐπαινέμϑμοις, χαὶ 

τῦτε καιεϑῖς, ἀπόροις, οἷς ἤδη παῖδες γῶν, διώει- 

ζυ πο τ ἀσήμον κ᾽ χϑὴ τοιπτεινῶν, τὰ πόρων. ἐκα- 

λά δὲζοις μϑὺ ο οὐ τῇ ἡ καία δεεςέρα τύχη» “Βλεξείοις, 

ὡς σὶ ἔλθ ἘΡ ΚΩΣΣ εἴποιεν, δημιοίικοις ας δ᾽, ον τῇ 

χρείῆονι, Πατέρα, εἴτε ΡΥ 2 φρεσξά ἡλικία “ 

δύων, εἶθ᾽ ὅτι παῖδες εἰύζις ἠΐαν, εἴτε οἱ τιωῆτ- 

φαν4αν τῷ ᾳ μοις" εἴτε Διο πϑύτα ζιῶπτα᾽ ἐκ πῆς 
3 ͵ γ « 2 ΤΥ, « ΕΣ 

᾿Αὐϑζυαιων πολιτείας » ὡς αὖ τίς εἰκασάφε, τῆς ἈαΤτ' 

ΔΛ «ε 3 “ἢ 

ἡκίασιν . ὡς ΟΥ τοῖς 

ἐχεῖνον τὸν γθόνον ἔτι 

λαΐζων. ἐχείνοι »ϑὺ γὸ εἰς δύο μέρη γείμιαιδες Ὁ πλη- 

οος, Εὐπατείδας “μάλλον ἐκαλοιω ζιςς Οκ τε Εν 

πιφανών οἴκων καὶ χρήμασι δχωμαΐρις, οἷς ἡ τῆς πό- 

λεως αϑέχειτο “αξφοςασία" Αλρϑίσις, δὲ; πῶς ϑίρις 

πολίτας οἱ αὐἰυ" χοινῶν σα οἰενὸς ἦι ν κύριοι" σεοὺ γεό- 

γῳ δὲ ὦ ὅτοι πσοϑοελήφ ϑγίαν ἔχλι ὧς φῖρχα. οἱ »Δὺ 

δὴ πὸ πιδανωταζα, ὈΣΝ Ρωμφήων πολιτείας ςο- 

Θρμῶπες, “ἃ τας Ὁ; μίας ̓ρονδίεδαι φασι 

ζις δυδρας ἐχείνοις Πατέρας, τ τὸς ἐκ, ὅλύοις αἱ αὖ- 

τῶν, Πατεικίοι' οἱ δὲ  πσρὸς Το ἴθλον φθόνον δθαφέ-- ΣΟ 

3. ρογες Ὁ φράγμα χα) ἡ Δ[οθϑιλοῖϊες εἰς δες λύφαν 

αἰ πόλιν, 4 ἜΣ (αὐταὶ Πατριχίοις κλονϑέεθα! φα-- 

σιν, δρνν ὅτι πατέρας εἴγον Ὥνποδει ἴξαι μόνοι, ὡς Ἐν 

.: ὀδῶν δραπετῶνο Ογτῶν, ταὶ οὔκ ἐχόντων ὀγομιοῖσοι 

παπέξας ἐλάϑεροις. τεκμιήδιον δὲ πότου παρέχου- 

σιν, ὅτι τὸς ᾿ϑὺ πατοιχίοις ὁπότε δόζ4ε τοῖς βασι- 

λάδσι συϊκαλῴν, οἱ κρυχες δΖ ὀγομκφυτὸς τε ὦ παζ9- 

»ρά ον" πὅς δὲ δημιοζυχους ὑπηρέται τινέσρὰ 
ἐἰειῖ κέρασι βοείοις ἐμξυχανών)ες, ὄχι 6: ὥκκλη- 

Ἂ ΕΣ 

γον ἀνὴρ» 

οἰς σξευ ρον. ἔς; δὲ πεὴ ̓ΤῊΜ κυρύκων ἀϑάκλοσις ἣ 20 
2) «ε 

ΠῚ ὦ Τὴν πριτοιχίων πεκμἤφλον, ὅπτεὴ τῆς βυ-- 

χαϑης Φωγὴ τῆς ἀγνωσίας Τὴν δημιοβικῶν σύμ(ολον" 

δλλ ἐκεύη μϑὺ “μιῆς, αὗτη δὲ ταίχοις. ΦΎΣ οἷοντ᾽ 

ζῶ ον ὀλίγω χρόνῳ πίω το καιλᾷν ἀξ ὀγόμα.- 

ΣΤ Ν τολδὲ Ῥωμύλος 45: εν τῆς χρείῆοις 

Ἔσο “ἡ ἡ Πονων, φὐομολετᾷ μα παῦτο χαὶ διέτα“Πεν 

πὶ ὦ χρ) τραῆῳ ὁ ὑκατεφοες" ες μ»ϑὺ ἀὐπατείδας 

ἱξερίοδαι τε χαὶ Ξόχην. Ὁ χα ἡ δικαζάν, χαὶ (ἴθ᾽ ἑαυ 

χὰ χοινα, πραῆν. ὄχι 1 ΟἿ κα πολινέ ἔργων μέ- 

γονζα κ᾿ πῶς δὲ δημίου ; τότων ,»ϑὺ ̓ Απολελύοϑαυ 40 

Παρ αν γμάτων, ἀπείροις τὲ αὐτῶν ογζᾷς, κα δ 

Ὥσοοιαν χεημάτων ἀοϑλοιο" γεωργεῖν δὲ χαὶ κίηνο- 

(φῦ, καὶ Ο» χριμαΐοποιοιὶ ἐργαζξαϑαι ,τέλψας, 

ἵνα μὴ ςασιώζωσιν, ὡς ἶρ οὖν ταῖς ϑηλαις πόλεσιν» ἢ 
Τὴν οὐ τέλ ἀξηπηλακιζόντων σός: ταστεινους, ἢ »" 

φαύλων  στόρων τοῖς ον Ἐλίροχαῦς φϑονοιούτων. 

ποἰρακαίαϑηχας ἢ ἔδωχε τοῖς πα ιχίοις τὸς δημοῖι- 

"λ “3 

Δ θιαϑυάσης, Ὁ «ὐἴϑαδῴγμα τὸ 

{Ἰ Β: 1. 81 

νίγτατε σε!εῦτας, ορίδαςᾳ; (σττιπη ἔο- 
τοθδητ τοπροῦα) αθαπάδητοβ, 115 
ΟΠ πη ΠΠθοτὶ, (δογοαῖς αὖ οδίσασις, αθ- 
Ἰεξτι5,8ζ ἐρεῖς, [Πἰο Ἰοσὶς (οπαης Βο- 
ταΐης8, ΡΒ] θεῖος νοσαιίτ; αὶ τατος πξῇ 
οἤεηι ΤΒβνοΣΣι Ροτοτῖς νείο, θδγοϑ, 
{πο ῳ ταῖς δητοϊγοηταἰΐος, πὰς συοά 
Πα θογοηι Πθογος, ας ργορτοῦ οἰατγίτα- 
το] σε παγίς, Ππς ργοριοῦ πατο ΟΠ ηΐα; 
ΘΧοΠΊρΙο (ντ νἱάσταγ γα ΑτποηϊοπΠῇ 
τορυαπηρτο, 4ια 1110 τοπηρούς αὐδιις 
ἤοτεῦθας. κἱ εΐ τι Ὀἱξατίαμν αἰ ει δατα 
τ᾿] τἰτι ἀπο, εὐπα δίδαι «(ἡ ε{} ραἹγ]ε1ο5) 
ΔΡΡαΙΙαθδης {4 γί ιις ἔαγ 5 οτῖοϑ, 
ορίδιι5α; ΡΓαρο]ξτο, Ρέπος αῸς ἐξα 
Οἰμτατὶς τεσ ΘΠ; ΟοτοΓῸ 5 οἰπις5,ἀγροί- 
χους, (τά ἘΣ χη [1ε05) α θ. ΠῸ] τη αγας 
ἴῃ τεραβ. (τάσιν; ΠΙσοτ τα πη ἀοπα [γὶ 
πος 24 παρ ΠΈγατιις βεγξάος δατη. 
{ι (της. ϑαης σαὶ ργοχίπης νογίτατ ἐς 
ΤΕρ. Ἀοπιδηα (οτθιητ, Ἰὰς σαι 5 αἷ- 
ξετῦς συγ 1 ν τὶ Ῥαϊτοῖ ΠΟΙΉΪ ΑΓ {Πτ,ς 
δ ΡΓΟρΟηΪο5 οοτμπ Παισίῖοῖ!. τ ατι- 

τοι] ρτίπιατα: Πὰς Ἰη το Πἀ]σοητ πεῖς 
ἴα, δὲ ντθὶ ρεπουῖς δέσει σα] απγηϊᾷ 
᾿πυρί πρθητ,ῃοη ἰάςο ἐϊξξος Ραττίοῖος 
αἴπης, Θ φαοα ἢ (Ο]] ροῆςης ραῖγος 
οἰϊεπάετιε : υαί! σεῖογα ταγα ἔπσίῖ- 
Ὁοταη ἔποτῖτ, πες να δε π) ργοίοετο 
Ῥατγοσ ΙΠροΏπΠοβ: ὃζ δι σ ΠΟ ητο ντΠ- 

ταῦ πος, υοἀ ΄ϊιοιῖοβ ραιυῖοῖ! σοηπο- 
σαγοηταΓ ἃ Γοσίθιι5, ργασοτος Ζιοης, 
πο ἃς ραῖοῖμο ρροϊαθαης Ποιηΐπο: 
Ρἰοθοίος νοῖο παϊμἰ ὶ συ απ σογηϊ- 
θιις δα θα] σοπέοιτί πηι διιοϊπαῆτος 7 
ςοποίοποπι σοῃοϊοθδῃς. (οἡ πος; ρεῦ 
ΡΓασομος αποοατῖο, ΠΟΙ ταὶς ραιγί-- 
οἱογιιπγ αγριπηοητῖ οἰξ πος Βαοίης 
ίσπῃιις, ΟδίουΓΙτατῖ5 ΡΙςθοίοτγιπη ἰπα1- 
οἰ η1. ἘΞ ἘΞ ΑΜΑ͂ΡῊΝ ̓ ας, ςαἰοτίτατὶς 

64 ΘΙ πιρ οδς ἰπτγα δος τε πη- 
Ρ115 ΠοπλἰΠατίπι οι σαὶ ροτοταζ. 
ἩἈοχλυίιις ροσῖο ροίξυδηι αἀἰογουῖς 
Ροτίογος δ Ἰηξοοσίδιις, πιοχ ἰοσίβιις 
Ἰατὶς ΡΓα στρ τ αιυϊά νιτᾳ; ἐλοϊεπα 
εἴτ: ντ ρατγίοἱ! ἰδοῦ σγαγοητ, τηϑοὶ- 
ἤϊγατιις σογογοητ, ις το ήογοητ,δοιιπὶ 
ΓΕΠΊΡ. ΦΠ}] ΠΠἘγαγέτ,γες νγραηΔ5 οδί- 
τοητ: ρΙεθειϊ νεγο, αἷς περοτια [Π|-- 

ΓΛῸΠ65. (Ζαίρρα 4μἱ ταἰπ} ἱπηρετὶ- 
τὶ οἴδης, πεο νάσσατο ρεῦ Πορίαπη εἰς 
ΡοΙΘητ) ἄρτος οοϊογεηῖ, ρθοοτγα αἷο- 
ΤῸ Πτ, ΘΧογοοίθης φιαβυο ορίβοία; δ 
Ὡς (ςἀϊτίοπος οτίγοηταγ, ἤςας ἴῃ αἰ 
οἰαίτατίθιι5, ἄτη εμὴ ἃ Ροϊεῆ- 
τἰουῖθαις συ ἷτο ργοιγιάιητι, δας 6- 
σεηΐ ας ν|]65 Ἐπυςητίου δ. πα ςηζ, 
(ὐοτηπηοπάδυϊτ- οἰ ΠῚ ραττίοἰϊς ρἰς- 



84 εὐ ΟἿΝ ΒΔ 
ΟἸτεητες : οὶ ἱ 16: ἔπεοῖεν Ὀοῖοβ, οριίοης οὐ, 6 νυΐρο ἄλτα, ντ 

αυξνοι!ος. ρατγοπῖ {δὲ Ιεροτοῖ, Πγο5 
ίλῃς τες δὲ δατίαμς, πο ἀἰμ 1 ΠΟ 
(11 να (ππτ, δ ΑἸ πη θηίος ρει -(ς 
τί! γεσθρτι 1 ἢ ΠΊΟΪΠ15.1} Ἐπὶ πλ,ρετ- 

δε νγορᾶτασ οἱ δε δ 5,οραγα εἰς ἱπιπ- 
σοητος σὰς Πῦ σοπαοηίτς ΠΠΡοΥ 5; {1- 
πυαπάοιητδ ἔεοΠξησ, ἱητοπιᾶτος 
γειθεγα; δα ςοτοζά πος; ἀδυτξτος τὰ- 
Πι4πὶ οπηριίοἰ 5. πος ΑἸ επί Θίος δητοις 
νοσαδᾶτ, οὐ πλἰ  Πτοεῖα: ΤῊ Π Δ] νετο, 
πενέφοις ἱρίο νοσαίσι]ο ἔοστι!πᾶ οἷς οχ- 
Ρτογᾶτοσ, γαη πένεος, σγαοίς [ζρηποα 
)αμρεγεη 76. Ἰλ᾿ομλ]ιις σοητγα δέ Δρ- 
Ρεἰατίοπο ἀθοογα πος ποροτίμπῃ σο- 
Ποποίξαυίτ,ραιγοματῇ ΠοιηἰΠᾶ5 τατο- 

ἰατη ραιρογί ὃζ αδϊοέξοτγιιπι; δ σοπλ- 
πλοία νττίῳ; Δ αἰ ατ οἤ Ποία, ἐχοορί- 
ταῖα οἴ α1}1 δὲ ρεγμιιπηαπα σορα]α. [ὰς5 
{Πα ραϊγοπάτιις ἃ Ἀοπηιο της ρτα- 
(οτὶριᾶ, ἄϊια; ἃ οπηαηὶς οδίογιατ, 

τ Βυϊαίπηοάϊ οοίπαθατ οἤΠοΙ 5. ῬΡατγοηο5 
οροζτεδαζ οἰἸεπτίρ. γείροπέογςο ἐς μ- 
τος σαΐας {Π| πες εἤδξης; ὃς αδίοπιῇ 
«ας λοργαίςητίῃ σαγαπῃ σογογο, ἔα- 
οἴεπιος υϊοπυ ρίο Η]1ἰ5 ραγδτες ίο- 
Ἰξι οεγο, σῃοά δά ρεσιηΐαϑ δέ ρεοα- 
Ὠϊατῖος σοπιγαΐξις ατιῖποι; ὅζ Π{{65 ΡΓῸ 
οἰεητίδιι5 (υ(ςίρετα, {Π εἰς οτγα ἰμις [ῃ 
οὐιταδι!. Δ ογγοίαγ ἀδεγιπηδτιιπτ: ττ-- 
ἄςπια; Πίη ἰπι5 γοσαγοπταγ, (α[Ἐἰποῦς 
Δοοσυατους5 ἱπηρατῖ!: ὃζ ντ σοτηροπαϊο 
ἀϊςᾷ, φυΐετεπι εἰβ, τὰ ΠΊΑΧΙΠΊΟ ΟΡ 5 
Ππιαθογζι, ράγαῦθ ἃ ρυιπατὶς ρα Π]οἰδαις 

Δβρροιίς, ὙΊΟΙΠΠ πὶ οἰ ςπτῖ ογατ,ραῖτο- 
ποϑίη εἱοοδαϊς ΕἸ α. Ταιταγο, 1 οἷς ρα- 
ται οἵϊει ρεσιιηϊς; ὃς ἢ να] ἰρή, νεῖ βο- 
ταπη ΗΠ σαρτὶ εἤξησ, ργθεῖα ποίει ἀ6- 
Ρεπάετοα : ρεϊπαταγιιπη ΠΖΌΟΠΕς [{π|π πὰ 
ῬοΓάϊταγιιπη αἰ Εἰ πιατοηο5, ὅς πλα] ξ ας 
ΡΟΡ]Ισας ρεσμπηίατ 5, ΡΓῸ οἷα (οἰποῖο, 

ἰ4α5 (ἀπηρτα ργορτίο,ποη ἔσεποτο, ςα 
στατίβ : ἴῃ τηδρ Ἐγατίθις Ἰτο ΠῚ, ὃζ Πγι- 
ποιίδιις σογθη 5, σοτογίσαις ρΒ]]οἷς 
ἱπηρεηα! 5, (ἀπηρταιΠὶ Ραιτὸ Ποη ΠΊ1- 

Πι15 414ΠῈ σοΠοΓΟ ΡΓΟΡΙΠ4μΟς ({{Π|- 
ποῖ. (ΟΠΊΠΊΠΕ Διο ΠῚ νι; ογαῦ, 
ποίμϑαιμτίις δε αἰταγίς ἀσοιίατγε 4]- 
τοέος, αὐ δἀπιογίϊτιπι ἀΐσογς τε πηο- 
πίμπι ἐογγονο πτασία,αυτ' οξίοτί ἰπ- 
τεγπἰπγίσος. Ζιοά ι ας ἀεργε δίτις 
οἴει αἰ! Πογιπι ἔαοογο, το θάτιιν 
Ἰερε 4ε ργοάϊιοσριις, αᾷ (Δηχίτ Ἀο- 

᾿ς, 

Ἂ ται ]τ5 : οοπιι ξξῖ64; Εἶτ15 ΟΥΙ ΠΙΠΙς οἱῖ- 

εἰς ἔλς γαῖ, ντ Γ1| στη. Πτογῆςα- 
τα 5 Θπίτη ογατ ΟΠ ηΪ5,υ05 νε]- 
Ἰεητ πηραπε οσοί αἱ, ΘουιΠὶ σοῦροῖα 
ἀσμοιοῖο ἄοο συἱρίαπη, ρυχοίριις ας 

ΗΛ ΤΠ ΝΑ 9 ς, 

προ κὰν ἐπ τῆι 
τὸς ἐξέλετο, γέμειν πασδοςτίτίιυ " ἔθος Ἑλλζωιχϑν ἡ) 

φρχαῖον, ᾧ Θεῆαλοί τε μέθαι πολλοῦ γρωκὅροι 

διετελείαν, χα) ̓ Α,ϑζευαοι καΐζᾳργας, ἘΝῚ τὰ κρείω 

λαΐων. ἐχεῖνοι μϑὺ Ὑ»» αἰτυρογηικῶς ἐγεῶντο Οις 

πελώταις, ἔργα πε ἔχιζωηονϊες αὶ πσφοφήχονζα ἐ- 

λάϑεροις, χαὶ ὁπότε μὴ ποράξῴαν ἐι τὴ χελάυο- 

μϑύων, πλυγας οὐ είνοντες, χαὶ τἄλλα ὡς Ξγυ- 

ρωνγήτοις χοώμϑροι. ἐχαίλοιω δὲ Αϑζευαγοι δὲ Θῇ- 

Ιο (κζους πελάτας, Ἀὶ τῆς λαϑείας᾽ Θεῆαλο! 3, Πε- 

γέςας, ὀγφδὶ ζογΊες αἰΐζις 4 ϑὺς οἷν τῇ κλσᾳ πἰω τύ-- 

χίω.ὁ 5 Ῥωμύλος ἔχικλοσᾳτε ἀὐωρεπεὶ Ὁ ὡρῶ- 
γμμα ἐκόσμησε, Πα ωνίαν ὀνομοίσεις τίω τυ πενή-- 
των χὰ ταπεινῶν (σφοςασίαν ᾿ κὺ τὰ ἔργα γρησὰ ασῷ Ὡς 

ἔϑηχεν ἐχοτερϑις, φιλοιν, ϑρσίπους χὰ πολίζιχας καΊα.- 

σκάυαζόνϑρος αὐτῶν Ὧξ συζυγίας. ζῶ δὲ ζὰ «(τοὶ 

ἐχείνε πῦτε ὀδιοϑέντα μέρα “πολλοΐ “ἰδαιμείνανζα, 

ἹῬωκφοις ἔϑη χδὶ Ως παωνίας ποιά δὲ ἴρις μδὺ 

'παπειχίοις ἐδᾷ τοῖς ἑαυτῶν πελάταις ἐϊξηγείαϑοῳ 
τς δ Ὰ ᾽ “" Ξε εὺ ΥΩ 

20 χὰ δίχᾳαι, ὧν Οζκ εἶχον ἔχεῖνοι πτῖωυ ὄχισήμζωυ .πα- 
᾿ 

δόντων πε αὐτῶν μή παρόντων δ αὐτὸν ἐχεμελά. 

οϑε δόπον, ἁπόμζο, ποραπονᾷς «(ᾳ αἴξ παίδων 
“ρα ησισι παΐίέρες ς εἰς γρημῶν πε χαὶ ἢ πὶ χοή- 

μαΐᾳ συμξολωων λθοον ̓ δίχας πὲ αὖ τ πε- 

Δλατῶν ἀδικουμϑύων λαίγόμῳν, εἴτις βλαάπηοιπο πῖϑξ 

(ᾷ συμξζόλαια,, χαὶ τοῖς εἰ λοῦσιν «ὑπέχάν - ὡς δὲ 
ὀλί)α «ἰδὲ “ππολλών δύ τις εἴποι, παίαν ἀύξις εἰρή- 
νζωυ Ξ πε ἰδίων χαὶ τ] χοινῶν “πραγμάτων, ἣς “«- 
λιςα ὀδέονῷ, παρέχφν. Οις δὲ πελάᾷς ἐδ τοῖς ἑαυ- 

30 τῶν τϑόςάταις ϑυγαϊέρας πε σζευεκδιδὸο γαμωου-- 

,ϑιας, εἰ «σὐρίζοιεν οἱ πατέρες χῳρῖ-: χαὺ λύζα 
καζαξαλλῳ “πολεμίοις, εἴ" τίς αὐτῶν ἢ παίδων ὦ]- 
χιμκάλωτος “γροιτο᾿ δίχᾳς πὲ ἁλόντων ἰδίας ἢ ᾧν-. 
μίας οῴδλοντων δυμοσίας ργυξαχϑν ἐγού(ᾳς ἄμη- 
μα ἐκ ἢ ἰδίων λύεοϑαι χρημάτων ἰδ δλυείσμκω- 
ζῴᾳ ποιοιεύζᾳς ἀλλὰ χαειζας ἔν τε Φρχαὶς ὃ ́.-- 
βρη Φοξκαις 9») ταις ὀνδ ας ταῖς εἰς τοὶ χοιναὶ, δαπόαις, 

τὴν ανδλωμῖὰ ὡς ζρυς “δ μ4 ποροούχονζῶς μετεχέν. 
Χοιγῇ δὲ ἀμφοΐξρφις οὔτε ὅσιον οὐπε ϑέμες ἀὄὥκατη- 

4 ορρήν δλλήλων ἔχε δίχαις, ἢ καΐο μδρτυρᾷν, ἡ 4- 

αἷν ὀϊξεταΐε 64. ᾧον ογα δ ἐχιφερᾳν : ἤμτ' τὴν ε0 

οϑει.εἰ δὲ τις ὀξελε[ηϑείη πότων τὶ ΔΙφσξαῆδα :- 

γος, ἔγοχος 13 τῳ νόμω τῆς πσξοδὸσίας. ον ἐκύρωσεν 
ὁ Ῥωμύλος. ““ δὲ ἁλόντα τῶ βουλονϑδίῳ κι εἰγάν 
ὅσιον ξιῶ, ὡς θῦμα. τῷ καΐζο ἡϑονίου Διός. ἔθος Ὑ»» 
Ῥωμαίοις ὅσους ἐξόλοντο γηπποινὶ τεϑναγαι.τὰ πότων 
σωκαΐζᾳ ϑεω ὁπ δΉΤΙν,, μάλιςα 5 τοῖς καα ̓Αϑονίοις 

χαζονο- 

πεσε Στ᾿ 



ΑἸ ΤῚ Ὁ. ΑΜ. 
καϊρνομαην ὃ ὁ τότε ὁ Ῥωμύλος ἐποίησε. τοι ϑρτοι 

διέμειναν οὖν πολλαῖς γμεαὶς συϊὲν δ φέρεσαι συ- 

“δυικῶν Δλὐαϊκαμοτήτων αἱ τὴ πελατῶν πε χαὶ ασῶ9-- 
᾿»"» ͵ ) Ϊ' ͵7 λ ͵ 

ςατῶν συζυγίαι, πτα σι πτοηδὼν στουιςα ὑϑυο" χα μέ-- 
» ὍΝ Ὁ ν οὰ [Ε « 7 

᾿γας ἔπαινος ζεῶ τοῖς οὐκ ἢ δχιφανων οἴκων ὡς πλεί-- 
͵7 3 ͵ ν᾽ δ 

ςοις πελοίτας ἐἔχήν, ζᾶ τε “σδϑ)»νικας φυλαήοισι 

2.5.δυχας τὴν παξωνιῶν, ἢ ΟΥ̓ τῆς ἑαυτῶν Θρε- 
“ 19 3 ͵ .“ ΣΉΝ. ἘΝ ΟΝ τὲ 4 Ζ 

τῆς ὀδηλας ὀχικτωνϑροιςο πε αὐγῶν  ΧῸΡ γοίας, 

“ἷρ τῷ μὴ λέφϑζωῶαι Φδλλήλων χάφατος ,ἔκᾷε 

18. ὃ, 
ἰηξοτίς : φυοάτῦς φαοῷ; ἔθος Ἀοπα- 
Ἰι1ι5. πα ρΓορτοῦ ροῖ ΠλμΪτας ςταῖοϑ ραῦ- 
τ δηῇτ Πγμτι ΡαΓΓΟΠΟΥΊΠη 6 ΟἸἸοἢ- 
τα πὰ σορ ]4, παι δοιι5 χιᾶ σορΠαῖας 
ποοοῆητα 65.» ροίξογὶς ρῸΓ ΠΊΔΠΕ5 
τγαάϊτα : ὃς τηαχίπηα ἰαιις ςγαῦ ΠΟὈ1}1- 
ἀπ, αθογς οἰ θῆτας 041} ρ] ΠΓΙΠΊΟ5, 
ΠΟΩ Πογοά ταγ 5 ταητί! ΟΠ οητ6] 15 σοη- 
(ἐγιιαεῖς., νου ΠῚ οτίαπι ΠΟΙ ρΓΟρτίᾳᾷ 
νίγταζα ραγιῖδ : ἱπΠσθηβ 4.16 σα τα ΠΊΘη 

εγαῖ νι] πο νἱΠΟΘΓΘ τα ΠλΠΓΠᾶ 

πος ἡλίκος ἀμφοτέροις ζω ἢ μϑρ πε λατων,ἁπὸμζῳ 19 ϑτατία δὲ Βεπαιοϊςηεῖα, ἄτιπὶ οἰ Ιοητος 

τοῖς “ροςάταις αἰξιοιώτων, ὡς δεινά μεως εἶχον 3 ὑ- 

πηρεϊᾳν "ἢ δὲ πατεικίων, ἥκιςα βεδλομϑύων τοῖς πε-- 

λάτως σγοχλῴν Ἀ ̓ χοημοίοιξωώ τε σσεϊξ μίαν δωρεαν 

» πσδϑειευϑύων ὅτως ἐϊκρατὴς ὁ βίος Κῶ αὖθις ὡπα-- 
« »“ ΟῚ “» ΕΣ 7 

»» σῆς Ἡδυγηφ᾽ κ) Ὁ κακάειον ρετη μεδητὸν,ἕ τύχη. 
3 7 Ὅν, τ »» τ ον ! Ν η λ ε Ὰ λ 

τὶ μόνον δ᾽, ον αὐτὴ τὴ πολᾷ Ὁ δημιδίοχϑν λἰσασο πίω 

παϑοςασίαν τω πατρικίων ὦ, διλὰ ἡ ϑυ Σποί- 
ΤΉΝ ἢ 2 ΄ 

κῶν αὐτῆς πόλεων, κὺ ΠΟ ΌΣ συμμαχία χαὶ φιλία, 
“ Ἂ; ,» ͵ ͵ 

“ὐδοςελθουσων . χὺ αο ἐκ πολέμου χεχραᾳίηνϑϑων 

ἑχάςη φύλαχας εἶχε ὼ πσδοςάτας οἷς ἐδάλετο Ῥω--Σ 

μαίων. ἡ πολλαΐκις ἡ βελὴ τὰ ἐκ, “ὅτων ἀμφιςξη- 

τήαΐζα, ἢ πόλεων ἢ ἐθνῶν ὅχε ζις “σδοϊςα υϑῥους 

αὐτῶν πἰποςελλϑίᾳ τὰ οἰ τσ’ ἐχείγων δικααϑέντα κώ- 

εια ἡγεῖτο. ἕτω δὲ ἀαι ἡ Ῥωμαίων βέβαιος ζῶ ὁμώ-- 

νοία;, τ τὐρχζὼ αἰ σϑὸ τὴν ἐκ πῷ Ῥωμύλου καζᾳ- 

σκἀυαοϑένων λαξῶσα ἐθῶν,ὡςτε σδεῖξ ποῖε δὶ αἰμια.-- 
Ὅς χαὶ φόνου τῷ κατ᾽ διλλήλων ἐχωργ(αν οὐὑτὸς ἑξα- 

χοσίων ὼ πϑιάχοντα ἐτῶν, πολλῶν χαὶ μεγάλων ἀμ-- 

φιςξητημῶς “δυονϑύων τῷ δύμω πσοὸς τὰς οὖ πελῴ 

Ραιϊγοηΐβ οπηπία ΡΓῸ νἱΓ]1 οδίςαιία 
Ρταίξατο Ὠϊτεραηταν, δέ νἹο ΠΠτὰ ρὰ- 
τΙΌΠΪ Π11]115 σογγα πρὶ πη πογῖθας ρο- 
τογάπενε οἸοπτος τπο] οἰξαγὶ ΠΠογθτζ, 
ἼΔητΑ 5 ογαῦ ῃ οπηπὶ νῖτα σοτηςΠ- 
τία ; ὃζ [ε]]οἰτατοπι νίγτατο, ΠΟ ἔσσί- 
πὰ πιοιοθαητιτ. ΙΝ ο ταπτιπ ἴῃ ἰρία 
νίθα ρΙοθς {π ρατεϊοίογιιπι ογαῖ ρα- 
ττοοϊηΐο; (δ ὃς φο]οπίαγιπ, ὅζ ἰοοἱα- 
ΓᾺΠῚ ΔΙ Ὲ16 ΔΠΊΪσΑΓΙΠῚ Οἰμτατι ΠῚ. ὃζ 
Ὀα!]οΥπθαέξαγαπι, πος χα; παρό- 
Βαττυζογοβ ΔΟ ραϊίοπος, ΠΟΙ] 118 
ν Ποῖ ς  οπταπίβ: δ ἐραπαπηείο (6- 
Ἡδῖμ5 σΟτΓοιοΥΠΠ45 οἰ αἴτατιΠ) ἀσροη- 
{{πΠῚ Δ Θατ ΠῚ ραϊΓΌΠΟΚ ΓΟΠΆΠΙς, ΘΟ 
ταυγηηας ἱἸοἷα γάτα ᾿παθϑυιτ Δ θοη 6 
αὖ δ {π|{||5 ἐχ δυίζογίίατο Ἀοπλ] 
Ετῖσπᾳ Κουλαδπίς σοδ αἱ σοποογάϊα,νξ 
ΡΕΙΓ Ὁ ΟΧΧ 4ΠΠ05 ΠΙΠΗΠΔΠῚ νΘΠΓΠΠῚ 
{πλά (λησαΐπεπι δέ ος 6 ΠῚ ΠΊΠΓΠ4ΠῚ, 
ταιϊτἰς Πσοῖ ἀο ΠλαρΉ 5 ἰητοῦ ρος δζ 
Πιοποζαῖος ἐχοστὶς σσιγοιιογῇ!ς ἐ6 ΓΟ; 
ΡΕδΙ σα, νι πογί (ΟἹ τίη οπηηῖθαϑ τὰπὶ 
Ρατγυΐς Π4πι πηαρ 5 Οἱ εαἰτατίθας : (ἃ 

λυ "Ἢ «ς »ἴὰῤε 4 7 “ 

πόϑὰ Ἢ χοινών,ως ον ἁπάσαις φιλή “δυέοϑαι μικρῶς 39 ροτγίπλάοφητος ἀἴαιο φἀοσαηταβ Πλ1- 

τε τὺ μεγάλαις πϑλεσιν' δλλὰ πείθογ)ες τὸ διδαίαχον- 

Ἴες δλλήλϑσ,ὼ τὰ μδν εἰκούϊες, τα ἢ παρ ἐχϑήϊων λαμ.- 

(αὐγογες, πολίζιχας ἐποιοιοῦτο ΩΣ: ἐϊκλυμῶς δζαλύ- 

σάς δ καὶ δὲ Γαῖος Γ δοίκιχος Ἐχι δημδοχοκῆς ὅζο:-. 

σίας μόνϑρμος, διέφϑᾳρε πἰοὺ τῷ πολί ἀὐμαιτος τό- 

μονίαν, σζκέτι πέπαυν) σφαηοίϊες δλλήδοις, χαὶ 

φυγάδες ἐλαύνονϊες εκ Ὁ πόλεως, ἢ σεθέγος Ὑ α.- 

γηκέζων ἀπεχόνϑροι -ἰρὰ Ω νικᾷν. δλλὰ «ἰδὲ δὲ 

πϑτων ἕτερος ἔς΄αἱ τοῖς όθγϑ9ις χαηοὸς Ἐχιτηδάστε-. 

ταπι, δέ ραττπι σοποσαρηταβ, ραΐ- 
τίπι ἱπγρειγᾶτος α νοἰ θη τῖι15, οἰ ἴτοῦ 
σοΠΠρΡοΠοθδητ οχροίξ]ατίοηιπι πο- 
σοιία. εχ 400 Δττοπὶ (Ὁ. (γάσοιϑ τίς 
δαπίοίαιη ροτοίζατθι παξξα5, ροιταγ- 
Βαμίτ οἰαἱτατίς σοποοίά 4π), Ποηττι 
ἀεπογαητίο πλυτιιτη οσοίάοτγα, ὅζ εχ 
νεθεῖὶπ χη! εἰἴΐσογο; πα} ποίας πῦ 
δάδητος οὐ νἱοτίαπλ. Μοταπὶάς 
Πὶς αἰτας ἤεῖ Τηλσὶς ΟρΡΡΟΥΓΠᾶ ΠΊδΙΟ, 

“Καειείά Ἀοπλαϊας ροίξιᾶ Παοίῃ ἀς- 

οο9ς.ὁ δὲ Ῥωμύλος Ἴ ζαῦτα διεκόσμησε, βαλάυ-- 40 σεπτοπιογάϊηδ γοαερίτ, οοίοἤιίπ 46- 

(ς ἀὐθὺς ἔγνω καζαςήσαοϑει, (θ᾽ ὧν ποραήφῳ τὰ 

χοιγὰ ἔμελλε, οὐ» παΐιχί ων ὀύδρας ἑκατὸν ἔχτλε- 

ξαυϑμος. ἐποιΐτο 5 αὐτῶν Ὁ, αὐδὲ πἰωὼ διαίρεσιν" αὐτὸς 

μϑὺ ὅς ὡπόύτων ἕνα “- ἀρίφον ἀπέδιαξεν,ὡ Οὲ τὶ πο- 

λιν ῴετο δὲν ἔχε έπειν οἰκονομίας, ὅτε αὐτὸς ἐζαγϑι 

φραΐια) αἰ ὐρόσλον λυ Ὁ φυλῶν ἑκα φη “δοςέταξε 

4; αἰδρας ἑλέον τὸς οὐ τῇ φοονιμισζο τη τότε ογᾷς 

οἴου παῖογοϑ ούοαγο. ντ οςηζ 111- ϑεπαίοτοε. 

δυίοῦ φἀπαιππγαγου Γαι ρῈ Β]]οᾶ; σε α 

ταπΊα; νἶγος οχ ογάίης ραιτϊοίο,, 4|16- 
σίτ, ῥαογαηίοσο, ἘΧ οαπηῖδ. νπαπηἰρίς 
ἀεξοίαγαμ ργα οἰ ριιπη, ΟΣ ΓΟΓΙΙΠῚ ντ- 
Ῥαπαγιτη τεσ  Πλδ σοπηπηϊττογοῖ, 11ο- 
τίοϑ ἰρίβ ἔογαβ ἀποογοτ θχεγοιτ. ργα- 
τεγθα τί διιπὶ να πη] ΠΊ6; [{{ΠΠ|0Γα5 

ΨΙΓΟ5 (εἰρετο 4] ρΡοΓ φἴατῖξ ΠλαΧΙΠῚσ 



τὸ 

δ ὈΙΟΝΥ ΒΘ ΠΑ ΣΊΙΘΟΚΛΕ Νὰ ς, 
(λρεγεητ, δζφοποτο ργασο!!ογεητι ΡΟ Ὲ ἡλικία, χοὶ δὶ ἀὐ δύφθυ Ὀλεφανς. εὐ π λούμέὰ 

Βοος ποιεπι, ππαπἀδυίτ ταγία πι Ἰησιι- ζωκεδι: ἀῶ ΘΗΝ νοι ΠΩ πῶ 

115 οὐσία ντ ε ραγγίοἱἰβ ταγποϑ οἰ ρογθης ἥ ς ἌΣ 
2 3 Ἔ ὯΝ Ἷ 

τααχίπιοϊἀοπεος: ἀϊςξλίοις Δ 1|ος ἤν ὀχτλέζαι τὰς ἐχτϊηδ4οζα τους" ἔπάτα τοῖς τσεώ- 
Ἶ ᾿ ΦιΝ -“ ς λω. "» » “, 5 

. ποιιδῖη 4105 {γίδες ἰΙσρογαησ, [ἷς Χο, τοις οὐγέα, Τοῖς “ν τέσ Τ' φυλῶν Ὡστοδ θεισι τὸς ο»- 
Ἷ Ὡ δ - - ὕ λ ἈΑ: ͵ 

αἱ οσατίατιπι (ἘΞ ΓΑΡῚ 5 ργοπιοτῖί ογᾶτ,ρ γεγήχοντα ζσο4)εἰς, ὁ δοίζαι πσθ9 4 ἵ 

ἐπ σπμρῖα, προ το ἄπισε 4φιεπὶ ἀρ δννν, ᾿ ον τ Ἵ δ ͵ ͵ ξὐδεῖ χαὶ τότων ον αὐτὸς “σφ 9έχρινεν ἡγεμόνα, ποιήίᾳς, τὸν 
ἸΡίείξογειογας, σξτεπαγίιπι Ὄχρ εις ἌΜΕ , ἌΝ ὦ ρΑ ἀρ με τος τις 

(ἐπατογαχα παπηεγαπλ. Ηος σοπἤίζο- ἘΚ ΑῖΩυ ὀξεπλύρωσεβελάυτῶν ριθμον. τῦτο Ὁ 
" « ς 

δ τα, ἡ ατάοε ἱπτεγργοζασί νε] 5, πσηϊ- στενέδριον Ἑλλζωις) ἐρμιά ἀυόνϑμον,Γ ἐρφέσίαν βέ- 

βοαι γερουσίαν, ἰα εὐ [ὑγαΐπ: της τὰ ἅζεται δηλοιοῦ, ἡ μέ χὰ ὌΜΒΕ ς τδν πες ΕΥ͂ΘΕ 

νίᾳ; ἴῃ ργαίεῃς τἔριις Δ Ἀοπηδηῖς νο- το ἀἰψίων καιλῴται. πότερον δὲ ὩΙς ΡΠ ΤΕΥ. ὅς 

φαταγιντγι πὶ δτξ ργορῖοσ αταῖθη,αῃ ἬΡ ἘΤοδν, εν ΤΣ 5 ἫΝ ΠΣ Χῆς Ἰ φ Δ: ΠΡ 
ξΞ : : ντων εἰς ἀΐό ω 

Ργορτοσ νίτταταπι Πυΐο σοπίοημπο- ᾿ ς αὖθ ὀυδδων, ἢ δὲ τξὐρετίωυ ζαυτης ἔτυ 
᾿Σ δ Ε) , 213} Ν 9 Π Η ὩΣ ἡ 

τῆθῃ Πτἰηάίτιπι, πῦ ροπιτη σοεο ἀἰ- ὀλικλησεως, Ούος εῷ Ὁ ἀστφόὀλές εἰπειν. χα! ΟΡ Όις 
.(. . . Ἢ Ν 9. ΦΥΛῊ ᾿ Σ 

ςεῖς. ῥτίίοὶ σοῖς νίγοϑβ αῖαῖο ἂς νττα- “«ρεσξυτεῤοίς τ εἴςοις, Σ ρα Ξις εἰοθξετιν οὐ τας 

Α ἱ λ ΣΕ ῥᾷ 

β τορταίβᾶτες ἔξηιιπ ἀρρε!αίοης μον. Λαμοὺ καλῷμοὶ 5 μετέχοῆες τῷ βελά καίω, Πα. 
πογαῦδηζ. σα νεῖο οδίεγθησαγ ἢ ΠῸ " ' 

4 ρές ἐήφαφοι “αδοςηχϑρθ ϑη(ᾷν ἃ χαὶ μέρας ἐμοῦ 
δ δφοποῖϊο, θαῖγας ςοπίογιρεί ποπιϊπατὶ Ἐλθεν! Ὁ ἴκοιι γον 

| {πητ,δς πο νοοᾶτιγ πιπο 4065. 404 ΞΟ ΤΠ ρόατνν τὴς ζαϊϑεησρθλας. Ἑλλζωιχϑν δὲ 

δὲ ἰρίαπι πιοτίς οἰξ (ἀγα ληιοί. γερας ἄἀἴρφε χαὶ τῶτο ἔθος ζωῶ. τοῖς ορεῶ βασιλάζσιν, ὅσοι πὲ 

ἐιὸς φαΐ ἐπεσθ Ἐν παι ὐθ πατείοις φόρχαὶ "δα Ἀξελν, οὐ ας ἡ ΩΣ 

πηΘΓΕτ, ΖΟσν 6 ΡΟΡΌΪΕ5 ΠΌΠΡΙΘ ΡΓς- ᾽ ἀνα δε : Ἐπ ΡΕῸ 

Βςετεῖ, ἘΝ οὐβδθαξος ε ἀπ ΤᾺ κὐ ας ΤΡΈΚΌΙΩΣ ̓  βελόυτηειον ἕῳ οὐ 

πλατίθας, ν᾽ Ηπλογιις δ δητ ΠΠΠ|ὶ ΧΕ ΤΥ ΩΣ ἤξθοπε ὰ οἱ παλαιόταΐοι 7 ποιη- 

αιυΐαας Ροεζαγ τείϊαπταγ: πος τ τῶν εἰοπυροῦσι χα οὐχ; ὡς πῷρ ον τοῖς καθ᾿ ἡ μας 

. ας ποῆττο (ξου!ο) νεζοτος ΠῚ ΤΈρΕ5 Ἔχ λϑόνοις, αὐϑώδς χαὶ μμονογγώμεονες ἡζαν αἱ δα ρ- 

{υἱ ταητιπὶ αηϊπιὶ (ξητεητία ροτοίζα- ΡΠ αν τ - 

τειπ σχούσεραητ. δοπαῖι ἀοίπάθεχ ἧι ᾿ ΕΠ , ᾿ 
ἐν δι ὃ - Δ 5. οὦ Ν 

ςοπταπα(δηϊογίδιις σοπἤιίτατο,νἄεης Ὁ Ὁ βε ἀρονῇ γρόντων (νέσριον Οκ, Τ' ἐκατον 
᾿ ὰ 3 οὺ Φ ἐφ (Φ} ,. Ὗ ῳΩ Ν 7 3 Τὴ 

ΠΡῚ δε πϑπι1ΠῚ 4}]14 14 ΠΊΔΠῈ ΟΡ ἔα λυδρω γγθβῶ »»οτῶρ ΕΙΧ99)071 Χ, εὐτηζς αὐτο δεησά τι- 
δ “ὦ - ᾿ - -“ “ 

ΓΕΓΕΠῚ. ΟἸ11115 ταὶ ηἰεγῖο ὃς δά ΤΟΓΡΟ- γος σζευπεζουγμκένης "ἢ “δύσεται Φφυλᾳκης ἐγεκᾳ, τὸ 
"  π Η ͵ ἊΝ λ ; ΄ ᾽ εἰς τατοῖαπι, ὃζ κά περοΠατία πιαπία. σω μας, αὶ πσοϑς τὰ καί ἐπείχοντα ΤῊ ἔργων, ὑστη- 

Ῥεταροηάα ντογοῖαγ, Ο Ὁ Ὁ νἱτοβ το δι- ͵ Σ᾿ ολν τὴ » ᾿ ΚΟ 
ρέσια,τεκαχοσιοὺς ὀμδρας οκ δ ὄχιφαγεςαάτων οἱ -- 

ΠΙ͂Ππιος, εχ ποθι ΠΠπ|ὶς ἔτη ]1Πς 46- ζὰ ἐς , αλον  Α Αναθ 
Ἰεέζος,εἰγοαίς παθυτ,σοπηπιθσπάατος ΤΓ2) Ὁ ἐρρωνϑυέςατοις τοῖς σωμ(ασιν ἔχιλεξαμε- 

Η ἐς ἢ ἀϑν δῇ δ ε 

ουτίατιτη {ΠΗ ταρὶϊς φιστηδαπηοάππι 30 γος, οὖς ἀπέδάξαν αἱ φροίξαι τὸν αὐτὸν ἴδόπον ὃγιεῷ» 
λ λ « ἢ ͵ὔ 

τάν Δῃῖρα., μὰ Ὡὰ ἤηριας σῷς βουλάς, ἑκοαίφη Φροίδα, δέκα, νέοις, τῴτοις 
τίδβ. Ηἰς πη νῃϊπογίαπι ἤα ΠοπΊθῃ ἬΝ, πος κα ΤΑ Ε 

ΘΟΡΙΑΣΕ ΤΟΙΣ ᾿ς ας ὀμόδας αεἰ «δὶ αὐτὸν εἶγγεν" ὀγοίκᾳ. δὲ χϑινὸν ὧς 
Οεἴετες, ἤσατ ὅζ πη ς, (ΠΟΙ εγοβ : νι ρ ογία τγὰ- δι ἢ 

- ᾿ ΝΑ τς “τι Ξ ᾿ πη τοῖος Ὰ ἣ ε γ 

ἀὔτ,Α ςεἰοτίτατς πα ΠΠΠἘΘΓ (ργοιηρτος Ἴες, ὃ αὶ οἱ γυωῦ κατεφηίαν,ἕδρον Κελέξμοι, ὡς μᾶν 
Ξ ᾿ ἃ α « ὅς " ΄ λ ΄κ τ Ἦν 

επίπι δ οἰτατος πὶ ἐχίςιιοπ ας πορο- ὁ πλείους γρα Φοίσιν, ἔχτ Ὁ ὀξύτητος ὑπηρεέσι ἘΠ 

εἰΐς, φαίοτος Βοσηδηὶ νοσδητ) γίνεῖο σὸς “ὃ ἑτοίμοις ὌΥΕ γεῖς Ὧλὶ πὰ ἽΝ κόνδυ δ 

ἱ ἱ τοῆ,α ἀποςί ς “ ΟΝ, ε΄ ΠῚ ; 7 Ὑ αϊεγίις Απείαβ διέζογ οἴ, ἀπςοίμο, 1. Εν: λγέδιος ΣΠΛῊΝ 

οὐ πΠοπγς [4 Πιοτῖς, ἱππσῃξ οΠἰΠὶ δε Ὶ- δον ΠΟΕΝΟΣΑΚ διε ν ἸΠ τ. 

Ρή μαδεραητρυς βέξα; συ τγοϑ σοητιι- ἡγέμονος τότ᾽ ἐχοήϊες ζοιεύομκαι. ὦ γὸ ὁ τότων 

τἰοπος Ρογδητ; ἃς {Π|5 τη γί πη 4}1],1Π-- ἡγεμῶν ὁ Δι 6. Φανέςαζος,ᾧ «ῴς «ἰασεζαγηαν ἐκα.- 

ξειίοτες ργαίςξξυγας οδιίπεητες : χα τονζάρχα; »᾽ἡ αὖϑις αἰ πα΄ ἐχείνοις ἕτεροι, Τὰς “ἰπσο- 

Ρεγνγδε μαί παι !ρίαπι αὐοέξαθαπταγ, 40 δεεφέρας ἔχονϊες τίρχαξ οὐ πολιν δὲ ἀἰχ μέτρα: 

ὃχ ἰαΠΠ Δ οχίθ πε θφητιγ ταὶ οεῖα ᾿1Π ΠΑΛΘΟΑῚ λοϑΣ ἐν κὸν λά ἜΧΕΙ, 

ΤΑΙ τα νοτο απτορηδηὶ ογᾶς ὃ ργοῖο- ἘΜ ΕΕ τὰ ὑῤη τον ἐβρο Ὁ ἢ ἘΘᾺΙ 0.) ὑστη-- 

ἔζοτος; ὃζ Ἔρτορία ρίετῖιᾳ; που! ορεγα ῬΈΤαΙι Ἂ δ ες φρατείας “σφ ,ίθυχοί τε η, Ὁ Ὡα- 

εχἤῆεβας ἰη ργα 5, φ δὲ ρεϊπηῖριι- σι φ'αι " χαὶ τὰ πολλαὶ ὃὅτοι κατώρθοιω οὖν τοῖς ἀγώ- 

δηῃδ ηἰγοητ, δὲ ΡΟ Έγοπαὶ Ἔρυρπα (οτος. σιν, το ῷτοί τε ὄχον]ε "ΕΣ. μάχη οι χω πελά ΠοΙ 

οἱρεγᾶτ: δαυίτος φυϊάς, νὈὶ οἄριις εἴξεε ὥ ϑιλων ἀφιςαμϑυοι" ἑσεῖς νϑιὺ, ἔνθα ἐχττήϑ'4ον εἴη 

δἀεαυοίετο σοτταπη ἀσοσπηοαιις; Ρο- ΩΣ “ ΚΠ νλον τ ἢ 
ἀϊτος νογο, ἴῃ (οο αίρετο δὲ ἐηιιίςῖπ-. ὅλον ἀήρεαις τὐπς περι ὅϑθπου Φαχὺς εἴη χὰ α-- 

υἱο, Ης πλογᾷ πα ιὶ υἱάσι αςοορῆς Μήτωυρ τόπος. Ὁ τὸ μοι δοκῴ. τοδὶ Λακεδαιμονίων με- 

ΠΕ. 



τ νι αὐ. 
πενέίκοιεϑαι Ω ἔϑος, καθὼν ὅτι χαὶ παρ ἐχείγοις οἷσδυ-- 

ναιότοΐοι ταν νέων φύλακες ἤ(αν τὴν" βασιλέων, οἷς 

πὶζοις πολέμοις Ὡραασις αἷς ̓ ἱπαεῦσι τε 

ὥσι χαὶ αὐτὰ καΐζα τησαιῦμος δὴ ζᾳῦτα διόκρι- 

νε ζὰὶ τιμιας καὶ ζας ἀξοισίας αξ ἑκοίςοις ἐξόλετο ἐ- 
: χῴ. βασιλᾷ «δ δὲ δξωυ ἀξήρητο χάδε Δ 7." «εῦτον 

μδρ,ἱερωῖν καὶ χαὶ ϑυσιῶν ἡγεμονίαν ἔχψν , χα ἡ πούτα δὶ ὮΝ 

κείνα πραῆεοϑαι ἴω τσδὸς “ὅς ϑεοῖς ὅσια," ἔσει- 

ζα, νόκκθον πὲ χαὶ πατϑίων ἐλισμωὺ τες ποι. 

Ἐπ νοὸς τινα κε εμνἢ κτλ δε ϑύχαρ τῆν 
χα! ε “σρονοίν, τσ τε ΠΩ τὰ μέγιςα μϑὺ 

αὐτὸν δικαζᾷν,(ᾷ δὲ ἐλαηονα τοῖς βαλάυταις ὅχτ- 

«ἐπειν Σ κοφονούμϑρον ἵνα, μηδὲν ἕλύνται «ἰἴξὶ (ς δὶ-- 

χας πλημμελές -βολζώπε (υάγν κὸ δῆμον συϊ- 

καλᾷν, ἡ γνώμης Ῥόχφ, χαὶ τὰ δύξανζο, τοῖς πλείο-- 

σίν ρει Οὔτα αϑὺ ἀπέδωκε βασιλᾷ τὰ δ δα, ἡ 

ἔτι σός τύτοις, "γέμον; ἰαν ἔχ, οἰδόχκρατορα τ πο- 

λέμω" τω δὲ στευεδρίῳ τὴς βέλῆς ἀμάυ χαὶ δὺ- 

γαςείαν ὀμέϑηχε ζιωδὲ, “«ἶξχ πόωτὸς ὅτου δὼ εἰφυγὴ- 

ταὶ βασιλάς, 
χαὶ ὃ τι δ δόξη τοῖς πλείοσι, το γι δῶν τον Δα- 

κωνυκῆς πολιτείας χρὴ ττο μεπένείμὐμθυος. στο "ὃ 

οἱ Λακεδαιμονίων βασιλᾷς ἀύφκε τορες ἠ(αν ὁ τι 

βόλϑιντο ποραηφν, δλλ ἡ “δοισία πὸρ εἶχε Ἢ χοι-- 

ναΐν ὦ χραῦτος. τω δὲ δημδϊικῷ πλὴν τεία (ῶ- 

τὰ ἐπέζεψων, τρχανρεσιάξην πὲ χαὶ νόμοις ἔχικυ- 
Θϑιωῦ , ὸ σἰξ πολέμου Δα γοώσκῳ, ὅτὸμ ὃ βασι-- 

66 λάξ ἔφη, συτὶ πύὕτων ἐχοίζι πίω ὀξοισίαν᾽ ἔχι- 

ληπώγον, δὰ μὴ κὺ τῇ " βουλή ζωτα δόκη. ἔφερε δὲ 

᾽ “" 

Ε ὠντὸ Χχν 

αἰ ψῆφον οὐ ουχ ἀν δ τῶ, δ βξ ιλλαὶ καίζᾳ, 130 

φροας συϊκαλούμϑιος “ὃ τί δὲ ταὶς πλείοσι δὸξᾳε 

φεαῥαις, τότ᾽ Ἐχὶ πἰὼ βουλζωὼ αεφέρετο. ἐφ᾽ υ- 

μδμ" δὲ μιεζαχειται Φθος. οὐ ὙΡ̓ ἡ βουλὴ ϑ(9.»).- 

γώσκ τὰ ὲ ψιφιοϑέντα ἕναν τϑδημου, δἰ ευὺ 
τῆς βουλῆς γνωοϑέντων ὃ δημὸς δι κύριος. πῦτε- 

δϑν δὲ ἶυ" ἐθῶν κρῴῆον οὖν χϑινῷ τί ϑη με τοῖς β8λο-- 

μϑύοις σχοπτεῖν. 

μόνον τὰ πολίϊικα π-ράγμαΐζα σωφρονας ἐλάμξα- 

γε ὸ τεζα μένας (αὶ διοικήσᾳς, δλὰ καὶ τὰ πολέμει- 

καὶ ταχείας κα ἀὐπειδεὶς. ὁπότε γὸ αὐταϊ φανείη" ἽἼ 

πείαν ὀξαγάν, οὔπε λίλιαβχοις αὖτε ὃ δα Ξὐποδείκηυ- 

αϑαὶ χα φυλοὺς οὔτε ἑχαιτονζαργας κα, λόχοις, 
ὅτε ἑπαέων ἡγεμόνας, ὅτε ἀξαριθιμεῖοναι τε λο-- 

γίζεαϑαι, χα τάξιν ἕκαςον τω πξροηϑυ(αν θώα- 

λαμξανφ" δλὰ βασιλάςς οδὺ τοῖς χελιαξχϑισ᾽ πα- 

ρήελλεν, ἐχεῖνοι δὲ τοῖς λοχαρ»ὶς" αἰϑὰ. δὲ τάτων 

οἱ ᾿δεκάργϑι μαϑοήϊες, ἀξηοον ζις «πεν ἐαχεέ- 

᾽ λ -“ ͵7 ί “ ᾽ 

ον, δὲ τῆς διαιρέσεως (αὐτῆς οὐ 

1ΕΤ' Β' 

Δ  φιγενωσκᾷν τε χα ψῆφον ὑλιφέρν 20 

ΠῚ 87 
ΔΤ ἀςοάαπιλοηιίς, οὔρειτο φαρι 4 }}- 
Ἰο5 σιοφ φεπογοηηπιὶ αυΐα; ἰμπε τη 
εγδητίη γορί ουϊοαία, ημ10. ἴῃ ρτο- 
Ἰο τεσος ντεραπταγ ργοτεέζουθιβ, ο- 
ἀπο τ] ἀτα; ρα ἀοἰτὶ ρυρπα Δοηοίϑ. 
Ηἰς σοπεξἰτυτῖς, Ποπογος ὃζ ροτείξατες 
Ιῃ πηρα]ος ογάϊηε5 ἀπ ρας Ἀ ερὶ ᾳψ ΧΡ Πγ11- 

ἄσπι οχί πλῖα πλιηἰὰ Γπογιης πᾶς: ΤῊΝ 
πλμΠ|, ντ δου! οἰοτῖϊ δὲ γεψπον 29 (Δ-- 
ογοτῖι ρθη εἴι εἤδτ ρυϊποίρδῖας, ρεΐ 
εὐπηφ βεγεγεγαν υϊςημ]α δα ρ]αςᾶ- 
ἄος ἄςο5 αττϊηοτ. ἀοἰπάς, ντ Ισσυτη ἂς 
ςοπίπετμαἑπῖι ραττϊατῖι παρεγοι συΐτο- 
αἰ: ΟΠ Πί5 6; Ἰπγῖς, υοα να] πατιιγα αἰ- 
ἔξατ,νε! ραξξα οὐ" λαῤμία (ἀτισίπητ, οὐσᾷ 
σοτοῖιντα; ἀς στα ΠΠΠγ]5 «ΕΠ εἰς ἰρίς 
ἀεςεγποτζοῖ, ἰσαίογα ρπγϊττογετίθπατο- 
τίς», ρου 46 40 ἱπτοτίηι πθ 1 ἰπ τι- 
«ἰοἰῖς ρεοσαγοταγιντα: (σπατῇ σορότοῖ, 
Ρορυ]α Ἴκ οὐ οἼοοῦ σοπυιοσάτγοτ; ρτίς 

πὰ (ςητεητᾷ ἀἸσοτοτ: στο ΡΙατίδεις 
ΡΙασιῆδι, γατῦ παδοτοῖ. Π]ας τορὶ ατ- 
τ δας πιπηΐα ᾿ ἂχ ρτατουοα ατηπηΐ ἴῃ 

ὈεΠ]ο ἱπυρουῖα. δοπαγαὶΐ νεγο ἀἰσηίτατξ δθπατας πὰ 
ΠΙΆ. 

δσροτείξατξ μᾶς δα Ἰαϊτ,ντῖς,ς 4810. 
ατορε δά !ρίμππι γεξεεγογιγ,άς ἢϊς ἀθ- 
ςογπεζετῖ, ὃς ἔθγγου σα σα], ἵτα ντίδιηρ 

οδτίποτου ρ] ατὶῃ ἰδητοητία. [4 αι 6; ἃ,’ 
1 Δοοπισατερα,. ἀοαπιρτῇ ΘΕ αςς- 
ἀατηοηίοτ ΘΠ ΠῚ Γοραβ ΠΟ ογαητία: ἢ 

ΔΥΌ ΓΙ, γε χαϊσημ νο]]δτ, ἰαοογοηι, 
(ςἀρεπες (Ἐπατῇ ογατ τοῖα ρυ δ] Ίσας δά- 
τλἰ ΠἰΠγατίοπὶς ροτείξαβ. Ὀ]ς δὶ δυτιγια ἢ 

ῃ 
Πα οσπλίίιτ, παρ Πἔγάτιῖς ογαγο,]εσος 
ἰχποίγο; 6 δε] ]ο, ( τὲχ ρεγπη ποτ, 6- 
ΠΟΓΠΟΓα. Πδ τατηρη Δδίο] τ ἴῃ [5 ρο- 
ΡΌΪΟ οαΤξ ροτοίξατῷ νο] τ, δὲ ἰδ ηα- 
ταις ἰῃ Π|ἀ 5 ἀοσο ποτ αιιέξοτίταβ. Γ ογο- 
Βαταῦτ (Πτασία ΠΟ νηϊπογίας ρορυϊ", 
(δ ρεῖ ουγίαςι δὲ ]αοα ρ᾽αγθι15 σα Γίῖδιν 
νἱίαπα παῖ, δα ἰδηαταπη γοίοσεθα- 
τσ: 1] Πλος ΠΟΙ ΕΓ ἀταῖο Πγιζατι5 οἰέ. 
ΠπΟ..η (δηατιῖς ἦς ρ]εδίς (οἰτίς ἀσσογηίε; 
(ε4 ἀς (σπδτιις οΟ Ὁ] τἰς ῥὶς δ᾽ ραν Πτπα ᾧ 

Τςδις πιὰ- 
1ᾶ. 

[|: (υῆτασίῃ νιγα νοοῖ σοηίμπριιήο {τὸ “ 
Ῥοτίοσ, Π"ς σοι] 4εγαπάππη γε Πα - 
τις. [ΓΙ Πεδυτίς ἢ Πᾶς πο ἢγι1- 

ΠΪΐ5, ΠΟ (ΟἹ ἢ οἰ} 65 γος ρα σπτεῦ 0 
40 ἀεοεητεύ, νετῖ! ετἰΔΠῈ δοΠ]Πςα σα! εγίτοῦ 

ἀζοβιδαιιοι Δα πλἰ γα δᾶτωγ δ ο- 
τί 5 Ἐπὶ ΠῚ οἱ ν Πα τὴ ΠιΠοτ ἐχροάϊτοηξ 
ἔλοοτο, Πα» ΠΡ ΠΟ5 Ορα5 ογασ εἰῖσο- 

ΤῸ ΡΟΓ τείριι5., Π 64: Οδτα ΓΟ Π 65 Ρόγοα- 

τία5,Π64: Πιασ γος δααϊτῇ, πΠοα; σε Π- 
{{0π| ὅς ἀςἰςέξιτη Παρ τὶ, ὃς ἴῃ {πππη1 
4ιοη4; οΓἸποπὴ γοα ρ :ς τοχ τεῖριι- 
Ὠϊς τηφηάατα ἠδθατ, 1 σδτατὶοπηίδας, 
δὶ ροστο ἀξοιτίοῃίθιις, ατ Πὶ ΠΠρῚ]1ς 

Ἷ 



κει. ΔάοΓαῖ. 

88 Θ᾽ ΘΝ 

πο (δ άϊτίς. τα αἄ νηπι ςἀϊέξι νοὶ 
ψΗΪΒοΓίις ΟΧοΓΟΙ τας, νοὶ ραγβ οἷα Αἰ 1- 
414,οἴ! ἀγηγῖς 'η ρύβηῖτο ἰοσο ρεςἴο 

Ηἰς ᾿π|Πἰτιτῖ5 οσλΆ] ας οἱ-- 

αἰτατοπι θο]]ο ἀπὰς 4ο ραοὶ μα ἐπα 
τοάα!άϊτ: πιλρηϊτ1Πὶ γοῖο οἷμ5 ἂῸ 
(τεφαοητία που πηοαο σοπίθ]αίε. Πεῖ- 
τηππιὶ ποοοίπτιαϊοτη σοἱοηΐς ἱπιροίαίτ 

Θάἀπσαπαϊ αυϊοηιίά εἴδει πγαίοα!ῃ, ὃς 
Θα!αΡας ΡΓΪπιοροπίταϑ: Π}Π2 ἁὐτοῖα 
Ρτοίοτα ΠΟΟΑΓΙ ροΓΠΊΙς πο ΠΟΙ ΠῚ τε - 
επηΐο, πἰ ἢ Παυ πα  ]ΠῈ αατ αἰϊογηὶ 
τη ὨΠγοίτη. ἴῃ ἰρίο βάστα εΠοεςαϊτῇ, 
ταῖεϑ ἘΠ ΠῈ ἔσοταβ ΕΧροηΐ ἃ ραγαητίθι15 
ποη γεταίτ, (εξ οἰξοπίοσ ρεῖμς χυΐηςς 
νἱ τς ον] οἱ ηἶα ργοχί Π115, {{1}}] {ιοαιο 

Ἐχροποπάος εἴς ςοπίμ!ηςης. {πὰς 
σοηῖγα ΠβΟΙΈρειη σοπηΠλττοΓοῖ, ργα- 
τε 4] ας πι ἐϊας, τα πη Περι δο- 
ΠΟΙ ΤΆΠΕΣι φαάϊχίτ αγαγίο ρα] οο. 
Τλεἰπίο οὐτη πιο]! χ δι πλαϊτας μοῦ 
τα] πὶ ντθος Ἰηΐ ας γε] ἰγγάπίας νο] 
Ρδπσογιιπι ροτθητία ΡΓΘΠΉΙ. ΠλΐτΟσ 6; 
δὰ ἄς σδοδ ΟΠ νουτογο πος, πο 
εἤςπι ἱηροηαί, ΠΙ ΠῚ} ΔΙΆΡ μς ἴῃ ἔοττα- 
ΠΑ5 ΘΟΓΙΠῚ ἱΠααΪΓῶς, 0 4110 σαίτι οχ- 
οἰάιδης ρατγία, ἱππταῖς ΟΧοίροτο ὃζ 

, αἀ(ειγαάποοίο; 16; Παοστατίοης ταὐτὰ 
᾿ἘἈοπηαπα νεθὶς νίγος Δύρσετς, ταση ἢ- 
Πἰτπλουιπ Ορρί ἀογαπι γον ἱπγΠ11- 
Πποῖα. 1ά αιο ἄεοξεῖας βοτγεῖ, το] ρος 
Ποπὶ πεσοτίο ργατοχαῖς. Εοοἵ! οηΪ πὶ 
Ολρίτοπαπι ἴῃτοτ δέ δύσοιη Πτιπη, 1] 
πιης Κοπηαπα [ἰησια [Ώτογ ἄπιο5 ι- 
οος ἐἸοίτας, ὅζ ταηο ἐχ το παροθαῖνο- 
σα, (Ὁ νττος (οἰ σοτ]ατοῖο, ηθῸ 
«ρραύος ςο]Ϊο5 αἰεί ησίτ,σ ΘΠ [15 ορᾶσιιβ 
ΔΥδουθιι5) πο ἴῃ πος (Ἰποογίιπὶ οἵα 
ἀεο)εχιπγιέζο, αν πὶ οἵδ νο εἶτ τρ- 

᾿ ΡΙΙοίδιι, ἂς ΡῪΕῖ ρεοὶς το! ρίοπίς πα 

Ρυπίτατξ ρορσαιτε 5 αὶ ΠΡΡΠΤος ςο 
σοπξισιΠοητας ἢ πιαπεῖο ἴσσαπη νο- 
ει, ἀοπαδαῖοος ἰπΓ6 οἰ αἰτατ5, ραῖτο- 
4ο ἀρτὶ μοί. δα οτηρτὶ. ΤΠ νοῸ 
νπαϊᾳ, ἰτας οΟἨμοθατατ, οπηοίξςο- 
τα πὶ πιαίογαπα τα ἀο: Πθο  θοθαζ αἰ θ 

ἀεπηίρτατγς, γοτίμξτο αιοτί ἴαμα: ρυη- 

οἷρί5 σοπγίτατο 40 σγατίλ. Ηἰς αοςοῖπε 
τογτῖα ἱπ(εἰτατ αὶ Ομ}. πο πηαχί- 
τη α (αταοσὶ ΒΘ ΠΟΓΙ5 ΠΒοηλίη ιοχοῦοο- 
τὶ ἀθουίτ, νι ουπ πη Ιοησο ργα ξὰπτς 
ΠΕ 7 ἢν: [οιτορί πιο)! θετῖα- 
τὶς Κοπιαπα πιπάἀαπηθηταπὶ γπλΠ1- 
ΤΆΠ1» ἀἴ 16 Δα ξπταΓα ΠῚ πη ρου ΠῚ 
ΤηοΠιΘητΠ} ΠΟῺ ΠΪΠΙ ΠῚ ΠῚ, ΖῈῸ νἱ- 
ἀεϊίοου ραθοτες ἴῃ θ6Π|ο σαρτὶβ ντθὶ- 

θὲς πεοαῦὶ νοτυῖτ, αὐτίπῷ Παίτα νοηᾶ- 
ἐἰατί; (στ πος ἀρτοϑβ οατα το] πααϊνγο- 

ΠΑ ΝΑ 5 “Ὁ. 
ς -“ . 1.9 τε Ἁ ͵ὔ ἐγ 

νοις ἑαυΐοις ἔκαςοι" ἀφ᾿ ἑνὸς δὲ χελάλματος εἴτε ἄ- 

παίᾳ ἡ δχούα μίς, εἴτε μοῖρα τίς ὅξ αὐτῆς κλυϑείη, τοὶ 

ὅπλα ἔχου(ᾳ παρά εἰς Τ' ̓τυδῴϑέτα τῦπον 4.- 

ῥοπή. τεζαγμκένζω δἷὲ ὄΐευ κχὺ χεκοσμογμδυΐευ ΓΝ 

εἰρήνζευ τε ὁ Ἐιστογ φώ ως, πσδὸς τὰ πολέμια ἰὄπετη- 

δείως, οὐκ, τότων ἴ' πολί Πδυμζ τίω πόλιν ὁ Ῥωμύ- 

δλος ἀπειργαισοζο" μεγάλξω 5, κἡ πολυαν,ϑφζπον οἰκ, 

πύτων" τέξτον αϑὺ εἰς ὀμαϊκξω καπέςησε πῶς οἰκή.-- 

ὥρας αὑτῆς ἁπα(αν ἀρβενα “δμεαὺ εκ έφῳν,χαὶ 9υ- 
ΙΌ γατέρων (ἃς τδοτογόνοις τε στον ἰγγεο οι δ μηδὲν “ 

“πυονϑύων γεώπερον “τοκετοῖς, συλζω εἴ΄ τὶ ἕμοιτο “πα!-- 

δῖον ὀμασιηδον, ἢ πέροις ἐὺς Ἔἰστο ο»νῆς. ζιῶτα ὩΝ 

σέκ ἐκώλυσεν οἰκτίϑενωὶ ζοις γάναμϑροις, ἐχτὲ εἰξα»-- 

Φ πεύτερον στένε λὐάχαει τοῖς ἐπίιςα. οἰκοῦσιν, ἐαὺ 

καικείνοις (λυ δυκῇ. χε τ}: τὴν μὴ πειδο δύων ν6-- 

μω ὥ μίας ὦ, ὠθάσεν ὀηχας πὲ χαὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν ΤΣ 

ἡμίσφαν εἰ δημοσίαν. ἔπειτα μαθὼν πολλας ὥ κα- 

(ᾷ «πἰκὺ ᾿Ιταλίαν πύλεων πονηρῶς ἔχέξ: σπτί οἰδίας 

«ποῦ τυρᾳυγίδων πὲ χαὶ ὀλιγδρχι εἶν, ζις ον πότων 

20 ἐἰχπίπηονζας ΤῊΜ πόλεων, ̓συχίοις “ογζᾷμ, εἰ μόνον εἶεν 

ἐλάλεροι, Ὡξ αχρίνων οἱ οὔτε συμφορεὶς {τε τύχας 

αὑτῶν, ἐπνοδέχεοϑαι ὃ μεζαγήνωςε ἑαυτὸν ἐπεχείς 

ρ4. αἰ πε Ῥωμαίων διυύαμμεν εἰνξῆσοι βεληϑεῖς, χαὶ 

Ως. τὐξεοίκων ἐλοΠωσοι" ἐποίᾳ Ὁ τα “ορ.- 

Φασιν ὀξάυρων ἀὐπτρεπῆ, χαὶ εἰς λαοδτιμιιυ Ὁ ἔρρον 

ἀῤαφέρων. Ὁ δ γὃ μα χσιο τῷ πε Καπιτωλίᾳ νὰ ὦ 

πῆς ἀ’ ἄχρῳς, δ καλόται γεοῦ χτὶ τίου Ῥωμαίων Δ|6- 

λεκῶον, κμεζθε ον ϑυοῖν δρυμδμ, χαὶ ζῶ τῦπε τόσυμ.- 

Θεθηχϑτος ἐ ἐπώνυμον, ὕλαις ἀμφιλαφέσι κατ᾿ αμι- 

20 Φοτέρας ἴα: 

δὲ 

(ᾷς σεευαπῆξίσοις τοῖς λόφοις λαρόνας Ἐχε- 

σκιον ἷερϑν Δρεῖς ἀσύδον ἑ ἱκεταιο,ὶ ναον ἔχὶ σότῳ κα- 

ἀν ὁπτυ δὲ ἀφ. θεῶν ἢ δαιμόνων, Οέκ 
γὼ Ὁ (φὶς ε εἰπεῖν" τοῖς καζαφάύγρισιν εἰ εἰς στο 
τ ἧπο τε μηδὲν καχϑν"ἰ πο᾿ ἐπ εἷν παϑεὶν) 

ἐπυητὴς ἐγίνετο, Ὁ εἰς τὸ ϑεῖον ἀὐσεξείας πρῶ εὶ ὦ 
εἰ ̓ βέλοιντο παρ αὐτῇ «ϑρῳν »πολίείας μέϊεδί δου χαὶ 

γῆς μοίρας ζω ̓κ)ήσαγτο τὸς πολεμίοις ἀφελόμϑωυος.οἱ 

5 σζευέῤῥέον ὧκ πϑυτὸς τύπου : πὰ οἰκεῖα, φά γϑῖες 

κακά" Ὁ. Οἕκ ἔτι ἑτέρωσε ἀπϑιυίςαντο, ταῖς καθ᾽ ἡμέ- 

49 ραν ὁμιλίαις ὦ χαφισιν ἔσαν ᾿ἀυτῳ καλεχόμϑροι. τεί- 

τον ζῶναι: Ῥωμιώλου πολίτά κα, ὃ πϑύτων μάλιξ 

ςα τς Ἑλλξυας ἀσκάνε ἔδφκρατίρον ἀπόύτων πολι- 

ἀμ μῷ κασαρηον, ὡξφὴ ἐμῇ Ἰδύξα φέρᾷ, δὶ τῆς βε- 
(αὐ Ρωμαήοις ἐλάϑεείας ἢ ἦρχε; ἡ ἢ ἰὔχαι Τ ἡγέμο- 
μαι λαχόντων Ούκ ἐλαιχίφην μοῖραν παρέσχε. ᾿ ὃ μ»- 

χέτι καΐασφαήῳν γ(ηδὸν Ως ἰλούσοις ;πολέμιῳ πο- 67 ᾿ 

λῴσ, μήτε λυσδροποδ ἰζξοϑα; μηδὲ γἀῦ αὐτῶν ὀριέ- 

"αι μ(- 

πῸ προσ τας - 

γχ ἢ 

ὶ 



ΑΝ Δ ἼΟΊΜ 1.1 ΒΊΜΙΣ 
γα μι λόξοτον τὐλλλοὺ κληϑϑύχοις εἰς αὐὰς ποςελ- 

λάν Ἐχὶ μέρ τινὶ τὴς χώρφις ο᾽ὺἡ ποιάν δσοικίας 'Ῥω-- 

μαίων (ὲ κρῳυτηϑείσοις᾽ οϑίωις δὲ χὰ πολιπείας μέϊα.- 

διδόναι. (τά πε δὴ χαὶ ὀῆνα, πἅτοις σμοια. καΐίᾳ- 

φησείυϑυος πολήφύμαζα,, μεγάλξω οἰκ μικρὰς ἐ- 

ποίησε 1. ὀποικίαν,ὡς αὐζὰ τὰ ἔργα ἐδήλωσεν. οἱ μϑὼ 

Ν᾽ στενοικίσοιες μετ᾽ ἀὐτῷ Ἔ Ῥωμώυ, ὁ πλείοις 

ἠξ δλυδρῶν ᾿τειχιλίων περι, χὺ τοιαχοσίων ἐλοῖτ- 

Οις ἱπαεῖς᾽ οἱ ὃ καζολάφϑεγες αἰ τσ’ ἐχείνε, ὅπε ἀξ 

δυ,ϑοφπωνηφανίιϑῃ, πεζρι μϑρ ἑξακιςχίλιοι “δϑεῖο 
᾿ “ 3)ν, 9 Ω “ 

τέοσαιρσι μιυεμάσιν, ἵππσεῖς σ᾽, ὅ πολλοὶ αἰπεχονῖες γι- 
͵ὔ ᾽ ἣν ΣΑῚ 2} ζ .Ὡ- 4, τὰ «“ 

λίων. ἐχεινὅ 2 ϑέξαν ς πὅτων τ' πολιός, μζ7,, οἱ πε 
ε ΕΣ ᾽ ᾿ ς “» ἥ λ 

βασιλῴς οἱ μετ᾽ αὑτὸν ἡγησαίνϑρυοι τῆς πόλεως, τίου 
᾽ 3 « 22 ᾿ 

αὐτί ἐφύλαξαν “σδϑαμρεσιν ο»)οἱ μετ' ἐχείνοις ζᾷς 
3 ͵ 2 δον « ἠ 

«ψιαυσίοις λαμξανοίϊες ρχαφιεοιν ἃ, χ) κσϑοςτι)ῳν-- 
ε ε ἢν 53} -» »"» ᾽ 

τες ὅτως, ὥςτε μμἤδενος ἐϑγοὺς τῷ δυχϑέουτος ἐὴ πο-- 
«ς ΄»ν » 7; 7 

λυαν,ϑεοφποζατου, 1 Ῥωμαῖον δῆμον “δ)νέοϑαι ἐ- 
« 3 λ “ ᾽ ͵ 

λαῆονα. ζῷα δὲ Ἑλλζώων ἐϑη Ὥρα (ῦτα ὄξετά.- 
᾿ς Θ Ὁ ,5 ͵ὔ ς Δ 

ζων,ούκ ἐχώ πως ἐπτωινέσαι με ἴο, τε Λαχεδοιμονίων 

ὸ τὰ τ" Θηθαίων, καὶ τ ν μεέγιςον᾽ ἐΧὶ σοφία Φ9-- 20 
νοιώπων ᾿Αϑζευαίων,οἱ φυλα-Πογες ὦ ἀὐδυὲς ἡ μίη-- 

δενὶ μεζοδιδόνες, εἰ μιὴ «ὐϑυίως, “ὃ παρ ἑαυΐζοϊς πο- 

λιτείας" ἐαὶ "ὦ λέγᾳν ΤΙ χὰ ξενηλαζοιεῦτες ἐγιοι τατος 

ῷ μηδὲν Ὁιπολαύσοι ζύτης ὃ μεγαλνηοροίας ἀϊα- 

θ.ν, τὰ μέγιςα δὲ αὐτίω ἐξλαζηίαν. Σπαρίιάται 

δύ γε-ὔαϊσανϊες μάχη τῇ πὐϑὲ Λάζκξα, οὐ ἡ χι- 
λίοις ὸ ἐπηακχοσίους ὀύδρας ἀπέξαλον, σέχ ἔτι Ἔ πό- 

λιν ἡδγωυή,δη(αν εκ Φ συμφορας ζύπης δύδιαάν, 

δὰ ἀπέεςη(αν Ὁ ἡγεμονίας σεοὺ αἰανευύη. Θηδαῦοι ὃ 

ἡ Αϑάσα)οι δξ ἐνὸς τὸ «ἰξὶ Χαιρωνάαν ἀτυχήκκα- 

Ος, ἄμμοι τω πε πυδοςασίαν τῆς Ἑλλα δὸς χαὶ πίω ἐ-- 

λάϑεοίαν τί παιονεί πῦὸ Μακεδόνων ἀφηρεϑν»ᾧ. 
ἢ τε 

ΧΩ 

λέμοιυς ἔχου(ᾳ μεγοίλοις , Σικελίαν πὲ ἀφεςώ(ανα-- 

γαρίϊω νϑύη ὦ Σαρδόνα, ἡ ἢ ον Μακεδενία ἢ χτ' τἰωὼ 

Ἑλλάδα τραίμῖν ἐκπεπολεμιφυϑύων, ὁ Καρ- 

χηδόνος ἔχ αἰ ἡγεμονίαν παλιν ὀμιςαϑώης, κὺ τῆς 

᾿Ιταλίας αὶ μόνον ἀφεςώσης ὀλίφου δεῖν πάσης, δλλὼ 

3 , ἣ ᾿ 
ἡ δὲ Ῥωμαίων πῦλις οὖ Ἴξηρια τε Ιπταλία πο-- 

λ 3 - ἮΝ ͵ ᾿ 

χα) στονεπαςρύσης Τ' Αννιξαϊχὸν κληϑεντα πόλεμον, 

89 
Ἰυΐτ ςδραίσιιος ; (64 ἰπ ραττξ ἀρτὶ ίοττα 
ἀϊυϊἀδάαπι οοΐοπος ἀοπλαπος Πλἰττὶ; 
αἴ6; ἴτὰ σαρῖας νγθο5, εχ ΠΟΙ. οοἱο- 
Πἰα5 ΚΟπιαποῖῇ ποτὶ; ΠΟΠΠ1 1145 γοτο 
οτἶδπι ἴῃ ἴπ|5 οἰττατὶς αὐ Πγτ. ΗἸἰς 
116 ἀφ υ]α(πγοαὶ 415 ἐπ ἘἹτιιτίς ντ- 
Ὀεπι οχ ράτιια πηαρπαπ το α! αι ; 14 
αιοά γαβ ἰρία ἱπάΐσας. Οὐ ἐπὶ ΠῚ ν πᾶ 
Οὐ ΠῚ 1110 ντροπ σοπάεγο σα ρογμηζ, 
ΠΟῺ ΡΙΌΓΟ5 ογδηττοῦ ΠΉ]]ς ροάϊτος, δὲ 

ΡΔιιοίοΓο5 τγοσοπτ5 δα αἶτο5: φυαπέο 
ΔατϊοΠ εχ πλοία πὶ παπΊοῦο {0 ]2- 
τὰς οἵα, ρεαἴταπη γο  αἶτ Χ ιν 1 ΠΆΠ]14, 
δὲ ΤᾺ}}16 ἔογπτα θαμῖτεβ, ταις Παοὶ- 
Ρἤας ἸῃΠίτατα οὐ γορὶ {προς ἤοτγες ἡ 
(τ διιογαητ, τι ΡΟ Ἐ Π]Π]ο 5 παρ! γα- 
τι15 ΡΠ ΠΕ; ΠΟΠΠ1}1Α οείατη αἀήφητες; 
ἴτα νῦ ΟΠ) ΠουιιΠη Οἰαϊτα5 Π1]}}ρεη- 

τί ν6] ρορυ!οπΠπηα: πιιπλογο Ποπηΐ- 
Πατη οράογοτ, Οὐ διισοιπι ἢ τγασο- 
ΓᾺΠῚ σοΠ οτι 41 ΠῸ5 ΘΟ ρα ΠῚ. ΠῸΠ 
Ροῆτιπν ἰαιιήατα 1λοξάα πΠιοηΐος δὃζ 
ὙΠεῦδπος, Αἰμεπίεπίοθενε ορίηίοης 
(λρίεητία σεἰεθγαβ : Ζα] δα γουηξήαπη 
σΟΠΟΓΙ5 ΠΟΙ ΠΙ͂ταῖθιη, γο] ΠΏ]]ος νοὶ] τα- 

ΤῸ 5 [Π|15 οἰ αἱταῖῖς δα Πηϊττεσαητ: ντ π- 
τοῦῖπι τασοαπὶ Ποίρίτος 4 ψαίθιάδπι 
ΡΕΙΙ (ΟΠ τοβ. εχ ας επί πη ἰφέξαητία πῦ 
τηοάο Πα ]Π1ος ρεγοθρεγῖς ἐππζξιις, δά 
Ετἰαπὶ πλαχίπηα ἰπΠ646 ἰδηίογιης ἀειγ- 
πλοῆτα. δρατϊῖδηὶ σοτῖο ροίἘ δοσερίαπι 
Δα Τ ουέξγα οΟἰλά6πι, τος ΜΡ ας 
ὙΙΓΟΚ , ΠΠ]πΔπὶ ροίξεα ροτιογιης 
αἰαίταταπη ἰπ ἱπτορστατη γοἤίταοτγς, (δά 
τυγρίτεγ σοἤογιης ἱπηρογίο. {το πὶ 
ὙΠεθδηὶ ἀἴαις Ατπμεηϊςπίος νηΐοο 
ΡΓαο ἡ ΟΠατοηοαπὶ ἃ Μαςεήο- 
ρας νι], πγα] δεὶ ίαπε ὃς Ρδτεί ἸΪ- 

Ὀειταῖς ὃς αταοία ργποίρατι, τ ο- 
πιδῃὶ ΗΠ ραπίοῖς ἀἴηας [τα] οἷς με]- 
115 ἱπηρ]  οἰτὶ, ὅζ δ᾽ δηλ φαπι ϑδγάϊ- 

εἶ (ὃ αἰοίοποπη {Πἀπὶ γειγαἤςητος, 
ΠΟΟ ἱπηΠΊΠΠΟ5 ἰΏτοΟΓΪ ΠῚ ἃ θ 6 1115 Μα- 
σεοπαπη ὃς (τα ο ΠῚ, (αστπαρὶ- 
ΠΟ ΓΟΓίΠΠῚ αἰεέζδητς ἱπηρογίιιη, [τὰ- 

11Δ Ρεπα τοῖᾳ Ποη {Ο]ιπη δα Ποίξεπι 
ἀοποίεητς, (δα ετίαπι ΡΟ τὰ χαοά 
ΑΠπιραϊίσιπι ἠϊέξιπι οἰ, ασφογίοπ- 

Ὁσούτοις πἰξπετὸς “μνουϑύν κινδχωύοις χΤ' τὸν αὐ-- 40 τε,νπο οάεπηηιε τεπηρογοτοσρογὶ- 

τὸν γρόγον, οὐχ ὅπως ἐκακωη Δ ἃ Τὰς πότε τύ- 

χας, δλλα, καὶ πσοϑσέλαθεν ἰαοιὺ δξ αὐτῶν ἔτι μεί-. 
-“ “ ΚΠ 

ὧρννα τῆς πσδοτέροις, ᾧ πληθᾳ δ σραϊιωτικοῦ πσρὃς 

ὡπϑμῖο, Δ ρκὸς δινουϑύν τὰ δφνὰ, δλλ ἐχ ὡς 
ε ΠΝ 5.1 Ἦς - γος 

αἰ πτουλαμθανοισι τινες,  ὐγοίᾳ τύχης ̓γευσαϑρη᾽ ε- 

πεὶ ζυτης γε χάφιν ῴχετ' αὐ πσοξρύχιος δ ἑνὸς 
" ε ὅν ἄν (Ὁ « 

5 αϑὶ Καὐνας “ὔωώματος,στε αἰντῇ Ὄσο μϑὺ ἑξακις- 

Οὐ] 15 ὀχροίτὶ, δάθο ποη {πε συδιιε- 
ταπταἤαπογῇς ἴῃ εὸ Βα] οσαπη τ πλ}1- 
τὰ οαἤδιις, νι οείαπῃ νἱσίθας ἱπάς Πης 
Δι ξΕΙ, ΠΆΠΠτα Πυιπλοτο 44 οχοὶρίςηάος. 
ΟΠΊΠΪ ΠῚ ἱπΊρατιις {ΠΠοϊθητο,ποη (ντ 
υ!άαπῃ ορί Πᾶτιτ) ἐοστιηδ πη άισοη- 
τα. ΠαΠὶ 4ιοα τἀ Παηο πιά οεπὶ διιί- 
Ποῖ, νοὶ] νπ (δπηςεηῆς ἐπε οἰαίτα- 
το ΠΊΟΓροτΟ ροτογαῖ, Ζιδηάο ς (δχ 

ἱ 



90 ΙΟΝ 

Θαυίταπι ΠΎ] 1115 ταπταπὶ ΘΟ ΘΙ ΧΧ 
(προγξιογας το! αἱ] "δ ΟΧχ τ Χ ΧΧ ρο- 

αἰϊτῇ τα ]ριι5,1π ρα] σατὴ ἢ]. τῇ οχρο- 

αἀϊτίοπεπι οδίουρεῖδ, ραιϊο ρ]πγοσ τοῦ 
ΠΟ πιαηίογαης ἱπσο πιο. Ηαο 
(ππτια 'ῃ πος νίγο {πρὶ οο » ατο Ἰη- 
{προῖ 4ια; ΠΊΟΧ αἀϊξξαγαδ πη: οαπὶ 
Δηἰ πη ποτίει ἐο!οἰτατίς Γεγαπηριι- 
δΙϊοατῖ! ες σαυδς, {145 οπιπας 401- 
ἀξ ροϊττίοὶ ργαἰσαητ, αι ραμοὶ (εξξαη- 
τ; ΡΥΪΠηπ, Δ ιογο ΠῚ ΠυΠΆΪΠἶ, 480 ἃ- 

(ρίγαητξ, πιουγῖα!ρ. οπληΐα σοι ρτο- 
ρετςο: ἀοίπάο, απ ρογαητ!ᾶ ὃς ἰ{Ἐπ|, 
ΡΥ ας ἤτνι Πλίπιις ἔς [Ια ἀᾶτ πλιτι, 

τηδσὶς οσίδητίδητς, ἔα] !οἰταῖξα; ποτι- 

Ρἰ νοίπρτατε (εξ Ποποίϊατο τηοτᾶτατ: 

Ροἤτεπιο, ἐογείτ απὸ πα ΠΠταγξ, σατας 

ορδςεζογα ΖΠΟ 4; νἱστατος ἔαα οχίογᾶς 
εὐπιοάα: ποη ίροτς οδιιοπίτο Ποσι πη 

Βοπουῖι ιοάᾳ; τατιῖς εἰς: (0 ἰητο!ο- 
Χιττοξεις ἰορὶρ. Ποπείξογιπηα; Παάϊο- 

τ αι πγυ]ατίοης, ρίΑ πη, τ ρογαητοπη, ἰα- 

(τα Πυαϊοίαπι, θοΠ]οᾳ ἔοττῷ οἰαῖτα- 
Ἀ ἀεοτῦ οὐ! ἐς βοτ!, Η!ς ἰταη; γοῦ. ΡΙ ασί πα πη οατα 
τ τα Πίσας, 

ἰπιρεπάϊτ,α ἀεοτῖϊ σα]τι οχογίῃσ. ργο- 
ἱπάς τἔρ]α ὃζ ατϑδϑβ (δούαβ,αγαϑη;, ο ἢ- 

σποπῖϊ ἴοι 45, τιπὶ ΘοταΠἀς {1π|11- 

Ἰδογοτῖ οἢηρίος ὃς ἱππσπία, ργατοῦοα 
νίτες ὃς ἄοπα δ. ἄς ποίγο σοηοτο 

Ῥεης ἔππηε πιοτιτῖ; [οτα ἴτξ χα σαϊ6; 
ἀςεογῖ ἀαστπιοπαπινο σα] γαγὶ σσιιο- 

Ὠϊτ, ὃς (λοτ Ποῖα αΐδιυις ἀρ! Πομηϊπος 

φοἸϊοχροττ; δα ἢςο Γατίοποβ ἰπ ποία- 
τα ΠῚ, οοἸεττατῖ, νασαϊοηαπὶ 4 ]αθο- 
τῖριι5, σετογαα; Παυϊαίπλοάϊ οπληΐα, 'α- 
χιὰ ορτίπιοβ αιοίῃ; (ατςοοτί! εἴτα 1Π- 
{ταῖς σετογῖ ἔα αἸας ἐς ἐρί!5 ἃ πηαῖο- 
τίς τγα ἴτας, ργοῦγα θοσῖι σοπτί ποῖος 
δ οὐ πλῖπα., πηρτοαβ σοπίαϊτ, ᾿Πππτ|-- 
Ἰεβῳ δοϊπάςοξτιος, ὃζ ἢς ργοθ5 χυϊἊς 
νἱ τὶς ἀἰρῃαβ. πράτ ἐς {προτῖδ ἐτορα- 

ἀϊατῖϑα; Πἰς οπιηΐδιις, κα θοποδορτγα- 

οἷατε ἐς αἱϊς (πες πὶ ὃζ ΙσαπθΠάτιΠ 
οἷπιος (μος ἱπάτιχίτ, ΠΙΠῚ] οἷς ΔΗ ησὶ ρα 

δῇς ηυοά Βφαζα: 1 πατιιγα ραγῖι ο]ος 

κοοπίοηταηοιτη. ΪΝα4; επίπὶ( α]ι5 ἃ 
γι19 Πἰδογὶς οχίοέδιις ἀρᾷ Ἀοπλδηοβ 

τγαάίταγ: Π04; δαταγπι5 ργορυῖος Πᾶς 

τος αθοςῃς, Ποῖ η56; Πς ἰρίογιι ρ- 

Ροταταγ ΠΠ615; 0 Παρ ίτοῦ ϑαταΓηιΠῈ 

Ῥαΐγοπητεσηο ἀοἰςξξι πὶ Τδτταΐςο η- 

οἰπάοσης σατοοῦῖ; πεσίτοιῃ ἄςογῖ δε]- 
Ιαννα!ηογα, ν που Δ, ἰοταϊτατεονα δριά 

Ποχηίηος. ΝΠ απ ἀραα 605 ἔοι ἔππὰ 
αἰγατῖ δας] αρσιθγα ἀρίταγ, ἰπ 4110 Πλμ- 

Πογες (Ὡ]αῖοβ ε πηραϊο ἄςος ρἰαηξ!- 
διι5 δε ἰΙαπχεητῖς ργοίς ιαηταγ; 414 [18 
(λοτα αταοὶ αοϊμητ, ταρτᾶ Ργοίογριηᾶ 

2 Ν « 

ΙῸ ρέται ᾿ ἐπειτὰ (φῳφροσεωύζω πὲ χη) διχο οσεεζευ » δὲ ας 

ΕΑ ΕΥΟΙΑΕΟΝ ΛΑ δ: 

χιλίων ἱπασέων ἑσδομωκονζα κ᾿ τοιαχόσιοι ἀπ διελεί- 

φϑηνίαν, πὸ δὲ μυξιάδωχόκίω δ εἰς Ὁ χοινὸν ςρα- 

Ἴῤνμα καζωχραφάσῶν, ὀλίγω πλείους τειοχιλίων 

ἐσωϑυίᾳν. (αῦτα τεδὺ τῷ ὀὐδρὸς ἀγα 6). χαὶ ἔ- 

τί πσδϑς πὅτοις ἃ μέλλω λέγάν ὅτι τῷ χαλῶς οἰχεῖς- 

οϑεῳ ζὰς πόλᾳς ὠτίας “«ποολᾳί(ξων, αξ εϑρυλλοῦσι 

αϑὺ ἁπομῖες οἱ πολίιχοὶ, καζασκά. ἀζθισι σὲ ΝΕ 

ο»!, πορότίω μϑὼ τίβα τὴν ϑεῶν ἀὐνοιαν, ἧς παρέ- 

σης ἁπϑρΐζα. τοῖς δύ, 869: ποις πὶ τὰ κρείΠω συμφέ- 

ἡ Ἴον δρλήλοις βλοίτὐ)οΐες, μᾶλλον ὁμογοῦσι, χαὶ 

τίω φὐδα μονίαν οὐ ταῖς αἰοάφ' ας μέβουσιν ἡδοναῖς, 

δλλὰ ῷ καλῷ πελάυταίου δὲ,τἰοὺ ον πολέμοις - 

γα οτηζ ,τίω πού βασκά αξου(ν Ἐ|) χαὶ Τὰς Φιλὰς 

τρεᾷς τοῖς ἔχοισιν ὠφελίμοις" σῴκ ἰπὸ  Σ 

κάτου τ΄ δαγίνεοϑαι αὕτων ἕκα ον ΤῊ ἀγαθῶν ἐ- 
Ἷ ᾿ 2. "7 «“ "“» 

γόμίσεν , δᾺ ἔγγω ὅτι γόμωοι «σου δῖοι χαὶ κοιλεῖν 68 

ὦὥσλος ἐχτιτηδοῖ, κατων ἀὐσεξῆ χαὶ σώφρονα χοὶ ζῳ 
͵ Ε -“ 2 5: Ἵ 

δίχα α, ἀσκουίαν, καὶ τὰ πολέμια ἀγα ϑζεὼ ἀξεργα- 
Ἵ Ὁ .Υ,] ͵ » 

ΖΟ ζοντω πολιν" ὧν πολλζωυ ἐθ.6 “σξ Ἄνοιαν τἰίωὼ Ρ- 
λ ! 5 4. ᾿ 

χω ποιυσάμϑυος Ἔπο τ «ἰθὶ ζῳ ϑεῖα κὰ δαιμό- 

για, σεξα σχεῖν. ἱερφὶ υϑὲ δξζυ χαὴ πενϑμν ἡ ββωμμους νὼ 
͵ ε ͵ὔ » “ 

ξἕοαγων ἱδρυσάς, μορφας τε αὑτῶν νὴ σύμζξολᾳ χαὶ 
] λ “τὸ ς 49 

δγωυα μεις χα! δωρεας αἷς ὦ “λυοςη μου ἀὐνργέτη(αν, 
ςς ] « Ὰ { ] Ε 2 

ἑορζξις πε ὁποίας τίνας ἐκαςω ϑεων ἢ δαιμόνων ἀγε- 
! λ ͵ὕ ΟΝ 

εϑαι πσϑοούκᾳ, χαὶ θυσίας αἷς γα οφισι γραιοόνϑροι 
Χ Ε ͵7 2 7 «λτὸ λ ͵ 

τσϑϑς ὀν,ϑοϑπων, ἐχεχήειας τε αὐ χα! πλυηγυράς, 
) 7 ΕΣ 7 λ Ι ᾿ -“ ς γέ 

χα! πόνων ἀνατικύλας χα] πόρτα τὰ ζιαῦτα, ὁμοίως 
7, “ “ ΓΨῚ 3ς͵ 

κα τεφήσοι το τοις χραᾳίιςοις Τ παρ Ἕλλησι γοικίκκφον. 

30 ζις δὲ τὐθαδεδονϑύοις «ἶξς αὐτῶν μύϑους, οὖν οἷς 
βλαεφημίαι ἀινές εἰσι κατ΄ αὐτῶν ἢ κατησρθίαι» 

πονηροῖς χα! ὀψμωφελάς χα αορήμονας «ἰπολαξὼν 

ἘΠ) νχαὶ ὅχ ὅτι ̓ ϑεῶν ὥλλ. οὐσὶ δύ,ϑεπων ἀγαθῶν 

αἰξίοις, ἁπϑμίᾷς ὄξέξλιε χα! παρεσκάζασε τὸς δυ- 

αϑοφποις 'χρατίςα «ἂς θεῶν λέγῳν πὲ χα Φρονᾷν, 

μηδὲν οἰδζοις παρρςα τ]ονζὰς αὐαξιον Ἐχτιτηδοί κα 

τῆς μακαφίας φύσεως. οὔτε γὸ Οὐξᾳνὸς ὄχτεμνο- 

᾿ϑυος «ἰπῦὸ Τὴν" ἑαυ παίδων Ὡραὰ Ῥωμαίοις λέ- 
γεέται "οὔτε Κρόνος ἀφανίζων ζὲ ἑαιλν χϑναξ, φ6ό- 

49 ζῳ τῆς δξ αὐτῶν ἐχιϑέσεως" οὔπε Ζαίς καἀζαλύων 

τίου Κρόνου δγουαςείαν, χαὶ καζακλείων οὖν τωΐϑε- 

σμωτήφίῳ πὰ Ταρζαρου τὸν ἑαυ πατέρα" σεοῖξ 

.,4 πόλεμοι χα Φαύμκαΐζο, χα δεσμοὶ χαὶ ϑϑητείαι 

ϑεῶν παρ αὐ, ϑοφποις" ἡ ἑορτή τε παρ αὐζοις στο μία, 

μεδλανείεκον ἢ πτένθημος ἄγεται, χοπεΐοις ἔχου(ᾳ χαὶ 

εϑράοις γωυεμκῶν Ἐχγϑεοῖς ἀφανιζουϑύοις, ᾿ὥφαῷ 

Ἕλλησιν΄ ἐχίϊελῴται κὐϑί πεῖ ἐρσεφόγης αὐπαγάὼ, 
"ἧς ἢ 
Χ) ΤῸ 

“τ ...........».......... 



ΝΟ. ΟΜ: τὰ φι 
'χαὶ τὰ Διονύσου παϑη,χαὶ δία ὀηνα, ζοιαῦτα᾽ οὐδὲ 

αὐ ἴδοι τὶς παρ ἀὐζις, καητοι διεφθαρυϑύων ΤῊ ἐ- 

θῶν δ, οὐ ϑεοφορήσάς, ᾿ κορυξανιασχκουξ, “οζκά- 

ὕόμοις, ᾿βακχείας ὃ πελεέζς Ὀπορρήτοῦς ε 2 4- 

πϑωνυχιασμκους ΟἿ ἱεροις “εἰδρων γ στεὺ 5 ὠυαιξὶν, οὐκ 

διδο ΤΊ τ δα πλησίων Οὐτοις τεροί 6. μῶν σὐξεὶν, 

δὶ. ἀὐλαξζώς ἁπὸζᾳ ποραπομδυά τε χαὴ λεχϑ- 

μϑνα. τὰ «ἴϑὶ πὸς θεοῖς, ὡς οὔτε παρ Ἕλλησιν οὔτε 

τὐρα βαρξαροις' χα ὃ πϑύτων μάλιςα ἔγωγε τε-- 

Θρικλεοιχας » χα, πὸ μυρίων σίφν εἰς πίω πολιν ἐλη-1ὸ 

λυϑύτων ἐϑνῶν, οἷς πολλὴ αὐαΐκη σεξήν τὸς πατοίες 

θεοὺς τοῖς οἰζοῦεν νομίμοις , σχεένος εἰς ὦτλον ἐλη.- 

λυϑε αὐ ξεγικῶν ἐλχιτηδοῖ κάτων ἡ πόλις “δημο-- 

σία. ὃ “πολλαὶς ἡδῊ σκεωέζη παϑεῖν, διὰ καὶ εἴ“ τι- 

α χτ' χρλσμοις Ἔ ἐπειφηγα Ὁ ἱερφὶ,  ποῖς ἑαυτὴς 

αὐζαᾷ τα γόμμοις. ἁπα(αν ὀκξόλεσα περιϑρείαν 

μιυϑικὼ, ὡςαἷρ τὰ τῆς Ιδοαίας ἱεροί. Ξυσίας μδὸ γὼ 

αὐτῇ χαὶ ἀγῶνας ἀφρίσιν δα, πὸρ ἔτος οἱ φρατηοοὶ 

κτ' πὅς Ῥωμαίων γόμμιοῦς" ἱεοφίται δὲ αὖ δϑὴρ Φρὺξ, 

ὦ γωωυὴ Φρυγία" ὼ «αἰϑ,αορίσιν αὐγὰ, πἰιὼ πόλιν οὗτοι 20 

΄μηϑαγυρζοιῶτες, ὡςαἷρ ἀὐθις ἔϑοξ, τύποις τὲ πε- 

οικείωυϑμοι ποῖς φήϑεσι, ὁ καΐζωυ λούνϑροι πσξος ΤῊ 
ἐπουϑύων τὰ μηδῷα μέλη, κὸ τύμπϑυα κροζριωῦς-. 

τες" Ῥωμαίων δὲ τὴν" αὐϑελυῶν οὔτε μι" δαγυρτῶν 

τίς, οὔτε καζωυ λούνϑμος πορδύεται “αὶ πῆς πό- 

λέως, ποικίλξωυ «ὐδεδυκὼς φολζωω, οὔτε ὀργιάζων 

“πίω ϑεὸν τοῖς Φρυγίοις ὀργίασίκοις ᾿ ΞᾺ νόμον ἢ Μή-- 

Φισχκα. βουλῆς. οὕτως ἀὐ λαθῶς ἡ πόλις ἔχᾳ (σϑὸς 

ρος παὐϑο ον Β Ἐν ΘΕ ΥΝ 
ται τύφον, ᾧ μὴ πσοόςεοι ὃ ἀωρεπές. αὶ μηδεὶς 30 

«αἱ πολαζοι με εἰγνοίν ὅτι ἢ Ἑλλξδοικῶν μιύθων εἰ- 

σί τινὲς αὐ, ϑοφποις χεήσιμοι" οἱ μϑὺ,χεδιάκγύμϑροι 
ν “ ͵ὔ Ε) Φ .9" ΟΝ ἡ -ς δὲ 

ἴα της Φύσεως ἔργα. δὶ ληρρειας' οἱ δεροραμ-. 

θ[ας ἕνεκα, συϊκείυϑυοι να, ϑοφπείων συμφορῶν" 

οἱ δὲ ταρφχας ἐξα οφύνϑροι ψυχῆς χὰ “δείκαΐζᾳ, χ) 

69 δῦξας καθαιοφιοῶπες οὐχ ὑγιᾷς" οἱ Ξῆ;- Φηνὴς τινὸς ἕνε- 

κα, συμπλααϑένες ὠφελείας. δλὼ χα ἔχιςα- 

μϑυος ῦτα συ ϑὲγὸς γεῖθον ̓ διίος 4ὐλαξζὼς 2|“-- 

κείμα! τσθϑς ἀύθις, ἡ τίω Ῥωμαίων μᾶλλον Ἔστο-- 

δέχομαι ϑεολογίαν,, «ὐθυμούνϑμος ὅτι ζο υϑὺ ἐκ 40 
“ν Ἑλλζυικῶν μύθων ἀγαϑα μικρῷ πέ ὅς1 χαὶ ἃ 

πολλοῖς δουνάϑια, ὠφελῴν, διλὰ μόνον τὸς ἄξητα- 

κϑᾷς ὧν ἕγεχα, “γἱνον}) ἣ ασϑύιοι δὶ εἰσὶν οἱ μετειλη-- 

φότες ζαυτης Ὁ φιλο(ὁφίας.ὁ δὲ πολῖς Χὴ ἀφιλοσο- 

φηῦς ὄχλος Ὄχὶ τὰ γείρω λαμβανφν φιλᾷ πὸς πὐξὰ 

αὐτῶν λόχϑίς, Χ) 'παάοήν δυοῖν ϑοτερον, ἢ καΐᾳ Φρο9- 

γὰν τὴν ϑεῶν, ὡς εν πολλὴ καχοδαιμογία χυλινδὸυ-- 

σαίϊιςα; ΒΑΘ ὶ γοίογοπεία, ὃζ ἰά σαπιις 
αἰϊαιας πο σοΥΓιρτῖς ας [ἰδ τοΠτρο- 
τίθιις ἀρ οος νἱθα5 ἄγγεργοϑβ ΠυΠ,ΐς- 
πον αὐτ αγοτγῷ σοῦν ῬΑ πτΙοιιπΊ, ΠΟΙ 4- 
Θγτταγιιπὴ ΟἰΓου ΠΟ Π65,η0 ΒασοἨατίο- 
πος ἃζ (ξογοῖος ΠΥ Π ογίοσῖ γί τΠ15., ΠΟἢ 
ν]ΓΟΓΕΠῚ οἷ! ἐοσΠ 15 1Π τ ρ] 15 ρογαίοὶ- 

Ἰῖα,Πο ἢ ]1ὰ [5 Ππλ 11 ργοα]ρ α:ς ο- 
πιηΐα ητα: δ ἄςος αἰτίου, γο σἹΟΥΠ5 
ἀραπτα ας ἀϊσιηταγ, αιιαπ νο] αρυά 
ατάοοβ, γε] ἀρ βατραγοβ, δέ σιοά 
ΟΠΊΠΪΏ ΠΊΑΧΊΙΘ ΠΊΪΓΆτα15 (πὶ. 4.115 
ἰπηππΊοῦς Παιοη 651 δᾶ ντθοπὶςοπ- 
τποπογίησ,, Ζαΐδιις ποσοῖς {π ραττίος 
ἄεος ἀοπιοίεςσο εἴτα σοίογο; Π8}1 τὰ- 
τῇ ςἢ ρογορτίη (σα (πη Γοσορτα ριι- « 
Β]Ϊοα; φιοά πα τῖς ἰαπὶ ντθίδιι ασοί-- 
ἀϊι: (84 οἰ πιῇ αἰ ια ογδου]οτῖ ἰμΠΠἃ 
αἰϊαπάς ἱπτγοάεέξα πῆς ίδοία, πο τά- 
ΠΊΘῊ τἶτα ρογασπηταγα οἰτθιι5, αὐ α!- 
σατὶς Ομ 1}. ἔδυ ]Αεῖϊ ροττεητὶς " πσας 
ἴῃ πηασεγὶς [ἰχα (λοτὶς ἢς. Παϊο. ἢ. 1πγ- 
ῬοτΓατογος Παοτᾶη 5 ἘἈοπλαπο τἴτα νῖ- 

ἀλἰπηας οατάϊιης ἃ ᾿π4ο5 ἔλοϊατ: ίᾳςευ- 
ἀοτῖο νοῖο οἷιις ἔπηρίταν ΡΗγυο  σο- 
ΠΟΙΙς νΙΓ ὃζ ΠΛ] τ, απ 4: ρεύ νεθεπι, 

οἰγοπέογαησ, οἰγου!τοσίο εἴτι ΠΙρατι 
ἸΜΜαιτὶ οο]]ρότος, δ΄ ρεέζοτγα ρἰδηρᾶ- 
τος, Ῥίδαφητίθιις οοϑ οἵ Μδττοο σαΐ- 
πίῃς τἰδ115,8Ζ τγπιραποτῇ ρα ΠΕ: 6 α 
Ἐοπηδηϊο ἱΠήἸροη!β ΠΘΠΊο οἷι Μαιγία- 
οἷς νἱοατίπ Πρ το] ΠἸρίτ, πες αὐ ΡΗτγ- 
σίοκ ἰδία πιοάος ροῦντθῦ ἱποςάϊενα- 
τα πιά ατις [το], πος εχ ἄςογεῖο ίςπΠδ- 
τις ΡΠτγσία Μαιγὶς οὐσία σο]οθγαῖ. 
ὙΤαια οί το Προ ογρὰ γίτιις ἐχίετοβ, ο- 
ΠγΠΪ54; ἱπάσοοτα νοίμηϊα τοίογπη! 4α- 
τατ. Νεπηο ταπιῷ {πρἰσοταγ πε 'σῃο- 
ταῦτα, ἔαρ 115 χυαίάα (αἴ ας εἤς ρετ- 
ὉΠΠος Ποπηαἰδιι5, τα ν οἱ ορα παῖαγς 
ΘΓ ΑΙ] οροτγία ἰηἀἸοᾶτ, να] δα οΟ(οἰατίο- 

πᾶ Πυιπηαηοτῖ οαίαῃ Ἐχοορίταις {πητ, 
νο] ροττατθατίοπες ἀῸ τοΥΓΟΓο5 ἱπία- 
Π4564; ΟΡΙΠΙΟΏ 65 ΟΧ ΔΗΙΠΊ15 ΟΧΙ ΠῚ ΠΗ, 

νο λα 4118 ηυιαπηρίᾷ γΕΠτατξ (πη σοη- 
βέϊα. εαυϊἀδ Πτὰ που σατο ας “15 
Αἰττις; ἀττα τη ἢ {1145 το] ρίοία σδυτίοπο 
πηΐττο, ΘΚ ομηδπᾷ {ΠοοΪοσίδηη πταρίς. 
Ρτοθο, Γοραῖαης ῳφίη αταοοτῖ ἔαθα- 
Ἰῖς οχίριια ἰπ!πτ Ὀοπα, ΠοῸ Πλμ]τῖς ᾿- 

(πτ ΠΠΠ 4α] (σοριιπ φάτ ἀσσιγαῖο 
Ἐχαγηϊης σοσποποείητς: σις 168 (4- 
Ρἰοητία ραιοῖς σοηείρίς, σοτογιιπη ν- 
σις δ ΡῃΠΟΙΟρ ἴα; γι 15 ταγθα τα] 65 
ἐς αἰϊς (δγπιοηο5 η ἀστογίογξ ρατῖοπὶ 
ἀςοῖρίτ, δέ ς ἀποῦιις αἰτοῦ ᾿ς σαρίς 
ἱποοπιηηοάμπ,χιαιζ.Π. ἄθος σοταπηηϊς 
τΔΠ]ΠΔΠῚ Πα τῖς ἱπιιο τος ἱπίοστιι- 

Η ἡ 
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Ὠϊ554τ ἃ πα1114 ᾿πιχαίτατο τὰγρῖτα ἀι- 

πονς αὐἤίποει, οὔ ἄθος ιιος; ῃϊ5 οὉ- 
ποχίος γίάεατ. Ψεγαπι παοίρεοιι- 
Ιλτίπαπι ἀϊπιηταχαῖ Ῥ]οί ΟΡ (ςέϊαη- 
εἶδιι8 σοηΠάεγαπάα το πα υΐίπηις: 46 
οοπάίτατα νογο ροῦ ουγαι! γαραθ}!- 
σαειϊᾷ {πὰ πγοπηογατι ἀἰρπαίππτρτῖ- 
πιῖϊ υιοά πτι]τος δά αἰχίτ ἠϊαίπο οα]- 
τα. 1Π ΠΠ]4 οεῖτε [14 γεοᾶς σσαϊΐτα νγ- 
δε τοι ἰᾳοογάοζες ἂς ἀθογῖ ταϊ πος 
τλοχ 80 ἰηϊτίο ἱπίπτατος αἰ αὶς ἰπάϊ- 
ΟΔΊΙΟΓΙΓ. ΠαΠῚ ρίατοῦ σοπι] τα (ςεγάο- 

τία, φαΐ ρα δ]ίος ρτὸ οἰμίτατς ἴλογα ττῖς- 

Ὀυιτῖπα ὃς οἰιγίατί πα ἔδοοζεῖ, τι χ {Π0 τὸ- 

σπδηῖς ἀοἤρπατὶ ἐπης,, ντ Τ Ογοητίιις 
ψαττο ἰη Απεϊσχιήταιῖρ. δαέζοῦ εἴ, νὶγ 

«ταῖς πα ἀοξΠΊπιμς. ἀοἰπάς, οιΠ4- 
1 τοπηεγε ρΙοσᾳ ἂς ἱποσπάσγατο (ἀ- 
οἴογαπι ἀπε Πῖτος εἰίρδητ, χι!44 Π1οἱ- 
τατογίθιις πη Ποπογεπι ργοροποη- 
το5, Ζυ 48 (οτγτίθιις σοτη ΠηΙττότο 5, ἱρίς 
ποαιο νοπα]ΐα εξ νο]υἱτ ἰασογάοτία, 
ποίοις ἀϊ γί δ : (δ Ἰοροίληχίενε 
ς Πηρσιηῖς συ ΓΙ5 Ιοσαγεητι δίῃ ΔΠ 

ρταῇ! φυίϊηφααροίπλιιπι; φαΐ νίττατο 
Δορεπείε ργαςο!]ογξτ σοῖογοβ, ΟρΈ56; 
παρεγοης {ποίεητος, δὃζ ἰτορτο εἱς 
(δῆτ σογρογο. 5 πο δά σειταγη τοΠι- 
Ρι15,,(54 1ῃ οπηπεπι ν ταπὶ οιπι Ποπο- 
τεπι σοποοίπε, ἱπηπλ πὶ. ργορτογ - 
ταῖῷ ἃ τα] τα, δ ργόρτοῦ ρει] σία πὶ 

εχξρτίς Δ ντρδηὶς τηοἱο 15. Δπο- 
ΠἰΔΠῚ ΔιτῈ ΠῚ “δ ἀ4Π| (ΔΟΓὰ ΡΟΓ Τη1- 
Ἰίοτος ἤοτί οροσῖοῦασ, φιαδπὴ οτίαπὶ 
ΡΟΓΡΌΟΓΟΚΝ ΡΑΓΓΙΠΊΟΝ Π]ΑΙΓΙΠΊΟ565» ντ 
δὶς χιοα; αιαπτιπι ροίϊει οΟία]οτοῖ, 
σνοϊυϊτΔοογάοτῃ νχοζγοϑ οἱ {{|5 τηδγῖ- 
τί5 ἐιηρτἀοεγάοτίο; δέ Πα οτρία νί- 
τΟ5 Οὔῖγο νοζαγεῖ ΠΟ 5 ραιγί5,6α το] η 

401 απ ηΐ5, 1Π οἰπσας ΠΙΙΠΠΠο τι ρατ- 
το} ἀςδίτᾷ νϑηῖγα ΠΠ]ογῇ οἰᾷ ΠΡ γοϑ. 
ἡποά Παηαΐ ργοὶε σαγογᾶτ, εἰ5ίσογο ο- 
Ρἴατς ΟΧ δΠΠ5 συ π5ατ16 τ θι15 ἔμ Πλ}] 115 
Ραεγῖ ρα! ] πᾳ; ΕἸ σι! ΠΠΠγο5: αἶτο- 
1, Γ]ΠΠΠ γάτα (ᾳοτῖς ἄοηος ραθο- 

(τετετῖ; αἰτογᾶ, ταπείροτ 4 ρατα εἤοτα 
ΠυρτΙΐς :Που ]ιο65, ογεάο, Πχμτιατιῖ5 
Δαταροτγῖ ορίθας, Νὰ σασουηᾳ; ἰπ 

« ΟἸτασδηϊοίς (λογὶβ πλιηΐα οχίςιμπη- 
ταῦ οα αι χανηφόροι Δ ἰρή!5 Ποπιϊηᾶ- 
ταγ, εα ρεγαάσιης ἀρ οπιαπος Πα: 
ΔΡΡε  ατα. Ια; ἔλοϊα τ ογπατα σαρίτα 
ΠΟΓΟ] Πἰ5, αα δας Ερμείς [᾽απα Πξὰ- 
τιας οΥΠαγ (Ο]οπτ ρα ταοοκ. Οἷς 
Δυτοπη ἀρ Ετγιμοϑ, ὃς (προτγίοσὶ οῦ- 
ἴδῃ τετηροῖο ἀραιὰ Ρεϊαίρος ἴῃ (ιι- 
τοῖαπη ὃς Μαρποσγιπὶ ἐθογιπη πηγ- 
{τοῖς ρογαροθδῃς ἰἱ αι γοσαθαΠτιΓ 

ΗΠ Ὰ ΕΠ ΟΑ ΒΕ ΝΤΑ 8.5. 

μϑύων,ἢ ΤῊ ἰοίςων τε χὰ πἰρανομοζα των σσϑένος 

ἀπε ἣν οϑεοῖς αὐϊζῷ παοϑοχείωϑυα ὁρῶν. ΠΟ ΦΝ 

᾿ὑρ μϑὺ πότων τοῖς αὐὸὸ μόνον Φ ϑεωρηδιχον δ φι- 

λο(οφίας μέρος “δἰποτέϊμημϑμοις ἀφείαϑω αχοπεῖν. 

Δ δὲλί πὸ Ῥωμύλου καζοςαϑείσης πολίείας ὼ ᾳ- 

δὲ ἡγησαμζω ἱξορίας αἰξια" ποοῷτον μϑιὺ,δτι πολλοῖς 

σώμασιν απέδωχε ϑεροιπτά ην Ὁ δαιμόνιον. εἰν γϑιὦ 
ὀλη πολά γεοκίίςω ὥοσούτοις ἱερᾷς χαὶ ϑεραπτί ς 

θεῶν ἀ9ὺς ποδ4αϑεγζας σσοϊδις δὼ εἰπεῖν ἔχοι. χω-- 
λ 2 

ΙΟ ρος ὙΡ Τὸν ἐχόντων ξ συγίενιχας ἱερωσεευας οἱ 

τὰ χοινὰ αἰεὶ τῆς πόλεως ἱεροὶ στε] ελοιῶπες καζῳ 

φυλαῖς τεχαὶ φραδας, ἑξήχοντα καΊεςα ϑν(αν δλὶ 
τῆς ἐχείνα χης" λέγω δὲ ἃ Τερένίιος ὅαρρων εἰν 
ἰρχαιολογίαις ἔγρανεν »Δυὴρ τὺ χτ' πίω αἰστίω 

ἡλικίαν ἀκικασοίντων πολυπειρφταΐς. ἔπειτα, ὅτι ἢ 

ὀήλων φαύλως πως χαὶ απὐξεσκέτηως ὡς δχὶ πολὺ 
ποισρϑύων ὧς αἱρέσς τὴν Ἐχιφξη(ουϑῥων τοῖς ἱε- 
δος ὁ τὴν αϑὺ ξργνειε γὴ μον Ὀποκηρύ ν «- 
ξιοιώτων, τὰ δὲ κλήρῳ δια οφιούτων τὸς ἱερᾷς, ἐχει- 

» ᾽ δ 2 Ἁ λὲς 5 
ΖΟ γος ὅτε ὠνηζα; γεημῶν ἐποίησε (ς ἱερωσεεύας, ἅτε 

κλήρῳ μεριςα φὌιδολ ὡς ἑκάφης Φφροίδας οἰὐγομιοδάτη- 
σεν Σ-ποδείκγυσ , δύο τὸς αἰ πεντήχονται ἔτη γε- 
,ϑισᾷς οὗους 4 τὲ πσοοὔχονζᾷς ἥόηων, χαὶ ρετῆ 
ϑζκφόροις, ὸ χοηκάτων πϑθεοισίαν ἔχονζᾳς τ ρχοῦς 
(ῳ, χαὶ μηδὲν γδα-ηωνϑύοις Ὁ αἷξὶ Φ σῶώμκα" π- 

τοῖς ἢ οὐκ εἰς ὡφασχκέγον ἀνὰ “ξδνον ἔχάν Ως τίμας 

ἔταξεν,δλλὰ Διὸ πϑρωτὸς τὸ βίᾳ, «ρα 4ῶν μϑὺ οἰπο- 

λελυμϑύοις ΟΥ̓Ρ πίω ἡλικίαν ᾿ “ῦ5 χε τί πόλιν 
᾽ »"» Ἵ 2 ν “Ὁ Σ 

οχληρων, δα τ’ γόμιον. ἐπεὶ Ὁ δὰ γεωυαμκῶν ἐπ 

30 δά ἀνὰ ἱερᾳ τελφα ὃ δ΄ παίδων ἀμφιϑαλῶν ἕτε- 
«“ Ν δ ΄ σὰ Ἵ ͵7ἷ “ δα ἵνα ἡ ζυτα 05) χα Ὁ χρᾳτίςον, ζᾷς πε γευνα)- 
.ς-λ ͵ ΕΣ “""Νε “ ᾽ εὖ 

χας Ὗ ἱερέων ἔταξε τοῖς ἑαυτῶν ὀὠδρασι στευιερφια, 
ἢ εἴ τι μὴ ϑέμις ζῶ ἐσ λύδρῶν ὀργιαζξοϑαι χτὶ' 

͵ δ» ͵ 7 ᾽ “ 
γομον τ' ἔχτχωρμον, ζταις ἐχτ]ελάν, ἡ πα, δὲς αὐν-- 
“ΜΝ ῇ ἣν “ » ᾿ς τὸ τῶν τὰ χα ϑηχοντα λφτουργειν " τοῖς δὲ ἀπταισιν, εκ 
ΕΣ »7 λ 7 ͵ τ ε ͵7 Φλῶν οἴκων τς Αϑϑιέςατοις καζαλελτας δὲ ἐχά- 

Λ ΄ν Ἂς ] ε « ε 
ςῆς φροίξας,κούφον χ) χϑρζυ"Τ' μϑὺ,ἕως ἥζης ὑπηρέ- 

ἜΣ ΤῸ ς τ ς ἀλνδνν ὁ “ Εἰ ͵ οὐ ἘΝ τίω 7 τοῖς ἱέροις Τ' δῈ χορζξωυ.ο γὴν ἡ χξονον αὙνῊ 

γα μον ον ἥ Ἑλλξζυικῶν νοόκκον καὶ (τα μέϊενείκα.-- 
40 μϑιος,ὼς ἐγὼ πείθομαι δα κ»ϑὺ γὸ αἱ χϑωηφόροι ἼΧῈΞ 

ἡϑιϑναι λφτουρορῦσιν Ὀχι Ἑλλξωοικῶν ἱερῶν, αῦ- 
χὰ ἰδ Ῥωμαίοις" δ Ἑ “αὐδοφαορράυόνϑμαι. Τ ποῦ 
σεευ)ελοῦσι ζξεφαγοις χοσμϑμϑυαι ς χεφόλας »οἷοις 

χοσμάται τὰ τῆς Ἐφεσίας ᾿Αρτεμμεδὸς ἀφιδρύμαΐζᾳ, 

παρ᾿ Ἕλλησιν. σ(ᾳ δὲ ϑὰ Τυρρξωυοῖς "Ὁ ἔτι ποθ ό- 

τερον τὰ Πελασορὶς ἐτελοιω ἔχ πε Κερήτων 

χα Μεγάλων ϑεῶν οργιασχκοῖς οἱ κα λούκϑυοι κασοϑς 

αοτῶὼν 



ΑΝ ΤΊΙΟ ἈΌΜ εἰ ΣΙ 9, 
αὐτῶν Καάδωδοι, ῦτα χτ τὸν αὐτὸν δόπον ὑπη- Ὀλ6οΪ!, οα πιίη που οοάέ πιοάο -.- 
ρέτοιω πὰ ἑεράῦσιν οἱ λεχόμθωοι γιοῦ οῦδᾳ Ῥωμαίων σοτάοτθ. ργαδητ αΐ απο Κουπα- 
πεόν Ὁ ΝΘ ἢ ΠΙς ΠοΠηδτηγ (δι }1. Ργατοῦθα να- 
Καμώλοι. ετί ἄσξ9ς πότοις ἐταζε μόμτιν ἐξ ε- τοι νηΐ οχ 7046: τίθει (λοτὶς ἰητοτοῖ: »νε φυῦςς το ἐκ “Ἢ δὶς ς " ὭΣ Ἶ τ 

καύφης φυλῆς ἕνα παρήναι τοῖς ἱεροῖς, ὃν ἡμεῖς «δ 1ε- κς [Ἰαταϊτ; “μι Πος ἱεροσκόπον,ἰρΠ πηίηῖ- 
οφσχόπον καλοῦ νϑυ, Ῥω κα1οι ἢ ὀλίγον τὶ δ ρχαϊας τμπι αι] ἀᾶ εχ ἀρροΠατίοπο ρείσα 
φυλοίηογϊες ὀγομκαισίας, Αρούασικα πσξοφαορρθε- (ογιαΠιο5, ΠΟΠΊΪΠᾶι ατυρίσςπ,. [)ς (- 

« ὕω ; ν ἥϊ ςογάοιεθ. φατέ ἀδογιπια; Π ΠΠΠ τὶς [6- 70 σιν. ὡπόνᾷς δεΐζοις ἱερῆς τε χα! λφτουρχϑὲς τὖν ϑεων 
σατο τ, ἄς Πρ ηατὶ δο5 ἃ {γὦ ουτιϊο. ἡ ᾽ ἠ ᾽ 4 ᾿ ε λ Ρ [9] Ἶ 2 " Ξ »Ὲ οϑγομοϑέτησεν “ἀποδείχψυοϑει «ϑὺ “ποῦ τὴν φρα-- εἰςέϊοη ηι τὰ ἀοπιιπι γατᾶ παθοτὶ, ἢ ΄ “ δὺ ἐξ 5» Ι ΞΡ . Δ᾽ " δ “τοιών, αἰ πσοχυρφύαϑοι δὲ, αἱ πσὸ ΤῊ ἐξηχϑουμϑύων οσρτγοθατα ΠιΠοτ Ὁ δισαγθας, Ηἰς 

-“ »“" -“ λ “- 3} . ΤΡΟΝ .“-Ξ - ς. ἢ δε δον αὶ μιαυβοοῖς... Ὡαῦτα αἴξ ΤᾺ 8ρη- το ἠεάεοτῖ οἰἰτοτίβις τα οΟ Ἐἰειτία, Γαι 
( Ὡς ΕΝ ῬῬΕ (τὴ {πα συΐα; σγία ίλογα, ντίδπ ἀἰχὶ, 

δ ὦν ἀπῷ ἐν ΠΤ ΠΛ 00} μ πος ὙΠΆΓΕΙ 5 οἰ , αΠΠρπατίδ 'ῃ ΠηρΊ]ας αἰ ς 
ὡς ἐφζω, κατ᾽ δχττηδ4οτηζῳ, ταῖς Φερέδαις γα τ δζ ἀαπιοηίθ. πος ρεζροτιο οοϊογᾶϊ: Η ΟΥΒΙ) ᾿ Ἵ Δ» κδδς πα 3 δφὶ,ϑεους Ἔσοδιάκγις ἐχα ς΄ ας χαὶ δαί μονας,οις ἐμκελ- (Ὠπηρτὰϑ οἰ τη ίβογα ἐδοίεπάος Ρτα- 

» 5 ὩΝ Ὁ Μὰ “ἢ ΝΑ Ι “τ, Ε Ἶ λογἀεὶ σίξάν" χαὶ Θὲ εἰς τὰ ἱεροὶ δευπϑμας ἔταξεν, αἱ ἑέον 405 ἐξα, ἘΡΩ ἐβοιρξες 
ἘΣ ΕΟΣΡ ΟΤΗ͂ΧΕΝ τ ΓΙ Ὰ, 2 {Ππ|. σα τία 4; δα αἰγίδα ΠΟΙ ίᾷςτΗ- ἐχοζῶ αὐταῖς οὐ. τῷ δημοσιε δὶ δδαϑαι. σεονεθυον πε ὧν ς 

δ ἀν ΣΟΎ πα ; ᾿ οἷά οαπη (ἀσογάοε δ. ργς το δά ογαητιδχ ἷ “ερκιοϑείσας αὐ-- ἜΤ ς οἷ ᾿ Ἴσ ἱεράῦσιν Ω φραϑαι εἰς ζῷς Ὥσο, ἔ {ες ἀϊοθας νῃα ἱαπηοῦδε ορυήππη ἴῃ ἘΝ “ πε λ» λ ΕΝ ᾿ Ἂ 4 Οἷς ϑυσίας, ἡ σφουφςηῶντο χτ' (ας ἑορζᾷς ἔΧῚ τ ρος. Ὁ Ερεδ ταν Ἡ ἡπατὶ ΟΠΪΠῚ ΟἿ; οἰγία περ  ἤοξείας; ἐστατόσικον ) ΣΡ ζῶ κα εσκάασμένον εχίειξε ογατ σπου: ὃζ Ριαῖετοα Ὁ πὸ ΩΣ : ἌΓ ΠΣ ΉΕ Ῥ. ἑκαςφη φροίξα" χαὶ σεεὺ αὐτῶ χα ωσίωτό τὶς, ὥς» οαϊοατας οδπγιηίς αιίάαπι οπηηίρ 
ὍΝ ᾿ϑ ΤῊΣ ὙΣῊΡ ἸΡΡΕ ΟὈΓ5 ἔοσιις, ἤρυτπ ἀγα σογ πη Ριγ- : ) ΕΙΣ Ομ τς : Ε΄. Ἐλλ οι ξ ωρυ θεῖοι.» ἐς]α ΧΟΊνη π' ΦΕΒ ταπεῖς. ΗἩχοιοαις σοσπδοι]α ουτία: 

τϑιαΐν. “ὄνομα. δὲ τοῖς ἐςταΐροίοις ζω, δ πὸ ταῖς Φέας- ΠΟΠΙΪ ΠΑ ΔΠτιιΓ; Ζποα ΠοΙηΘΠη οταπὶ 
ζαις, Καοίαι, χαὶ μέ ἰγδις ἡμδυ ὅτω κα λοιωῦται.τ-. Ποάϊς τοτίποης. 14 [π{πἰτυζῇ τη] ἀς- 
τὸ Ὁ πολίτά κα δοκεῖ μοι λοαιίξῳν ἐκ, τῆς Λαχεδοι- {ἀπιρ{Πς νἱάοτιιγοχ Τ,λοςἀαπποιῖο- 

ΠΡ εν δ οὶ τὺ ας ᾿ἐκεζογεδ “5, ,(. Τααιίο ρ!πα, ἀρυα πος 48 ρῃϊα τί Μονίων ὠγώγης τι ἐρηες ἀκ ἘΜ ἀρ σα ΤῈ τξροτί5 γᾶς νῇγαῖα: Ζιιδ πτοτοια νον Ὀχιχωοια ζώσης" ἀὼ Λυχουρο»ς εἰφηγηίᾳοϑει δὸ- Τ γοιιγρις ἃ Ογοσξῆβιις πηυτιιαζες νἱ- 
κεῖ χρυ δοὰ Κρητῶν μαθὼν, καὶ μεγοίλα τίω πόλινώ- ἄρτων, ΠΊΔΡΊΟ {8 οἰαϊτατὶς ςσιηοάήο. 

ὌΠ τω σώ τ ρ  ὰ 7) ᾿ " ς ἘΞ ἼΞΡ 
βίους, και (ὀφεοσειύζω δὶ καθ ΘΝ ίς τὐνμε, ΠΥ αἰπιοέοοῖτ -ἰπ ΠΥ Π τία νοτο ριιάοτέ οἷς 
λεμῷ σὲ, κεἰς αἰ δὼ χαὶ “τσ ϑνοιαν καζατησας ἐχοίοῦν ἣν ἃζ σαυτίοπο ἱπροῆπτ, ἢς χαΐς πηαηίριι- 
μῆκαΐζαλιπεῖν τ χκατίω, ὦ χα) σεευξατήσε 4.39. Ἰατοπα {Ὁ ἀείογογοτ, οἵ χιιο ΠΡ αῆσι, γᾶ 
(ὁ. γέϑυσε καὶ κοινῶν ἱερων μετεογεν. Ὁ μιόνον τῆς ἀϊιιϊίπᾷ (φοἰΠδτ, ὃς ςΟπλιΠ ΠῚ [λογοσῖί Βα σθρΣ χάφιν ἴωΐξιος ἐπαινίαϑαι ὁ αἱὴ Ρ; ἔχξιαις εἤξεραττίοορθ. δοίη ἢϊς ἰο- 

πο Ὁ Ὸ προ} πι γ πος ΠΥ ΓΕΥ ᾿ Ἰαπι τεῦ. ἰδιιάστη πλογοῖαγ ΒΟΠ,Π]10ἃ- 
ὥλλα ἡ τῆς δ τελείας ἢ; ϑυσιῶν, αἷς γρα ρέοθει τς Ρἰοητία, γογαπηοᾷ ῳ τα σ!θιις (μοτί- Δ 25 ἥ τς Ν ἡ τῇ “ ΡΟ . - - ὅεους ογομιολέτησεν , ὧν αἱ πλός΄ αἱ διένϑιον ἕως τῆς ἢρίϊς ἄδοσ (οἱ νοϊαΐτ, ψιοτῇ ρΙεγδα; ΕΝ “- ᾿ ᾿ Χ “» πῶς » “» - 4 Β Φ καθ ἡμαςηλιχίας, εἰ χα! μιῆ πάσαι χ(Ὁ τὸν Φρχασον δαἀποῆεᾷ ςταῖοπι ρογπιαποησ; τα πιο 

Υ, 3 ἣ “2 ͵7 Ῥ 5 . » ᾽ - - - ΟΞ Ἐχετελούνϑυωι ὅσπον. ἐγὼ ο»ιοῦ ἐθεασοί μιζωυ εἰν ἱε- ἨΟΠΟΠΊΗΪΑ ρείοῖι γίτιιπὰ οδτίπᾶι. ᾿ρίς 
ἘΔ ΣΣΥ ἐορλγδις ΓΈ ςοτῖα ἐρεέξαι η (δοτὶς αι άϊθιις ςα μᾶς χε [) - Ξις ᾿ Ξ Ε " ῷ 5 Π Π1} 6 {|| {0132 τ Εἰς ἀρροίτας ἴῃ πιδῇς Πρ ποῖς ἀπτΙ αὶ φ ᾿ ΕἸ ἀπ ΝΣ » -“» ἣ ͵ 

ζαις ξυλίνοις ΦΈ χαΊΧθΊ9.» Ο» χάϑοις χαὶ πιναχίσχοις ρριίς, ἷ ΡΟΪτοπΊη; ἰπ σδη τίς ἃς Πξ1- Ε ͵] λ ἣ λ “ Ἶ . Ζ, . “χερᾳ μίοις ὀλφίτων μαΐζας » χα ποσοῦ υα, 5 χα] ἕξας, Ἰίριις ψυσάτυ5, δα ἴτεπι ὃς ἔτ, ἔτι- 
-»" 3 λ ἣ ε "“ Α λ ξ ψ'ις “« Ἐ ἡ καρπῶν ἄγων ἀπαργαξ , χαὶ θλα ΓΙ ΝΧΗΣ χαὶ 40 ἐζαππης; ἀπογΠ ΔΠῚ ῬΕΙΠηἰτίας, δέ ἃ 

ΤΕΥ ἘΝ ὑ  ὔξον ἀδν ΩΣ τὸ Τ1ὰ Πυμιιπιοα! τοπαα ραγαταη; ἕο Πα, 
δ ἧς “Ἢ Ὧν " ραν: ὭΡΩΝ δὲ Οὔ Π5 πορεία: ἐχροσιία ; Πἰδατίο- 

γα" Χ) Ἐς Εἰδὸν χεχρ αι ῦυας Οζα Θ᾿ ἘΌ7,. ΠΟΚ οτἴαπι νἱΪ ΠΟ ἀγσοητεῖς Διγοῖσνα Ν “» ᾽ ἢ τπ. "4 δδρς τ κ . - Ὁ χξυσοις ἀγζεσιν, δον οὖ οφρακινας κυλίσκαις χα) ἱηξιίᾷς ναίς, (ς΄ οὨ]σΠἰς δέ σιιτατ- 
ΧὉ}}5 ͵ 32 “ “ εἰη τρῖς. πσϑϑχοις,ὺ πόύυ ἡγαοϑέω ΤῊΜ αὐφρωΐν, ὅτι φχζκμέ- πϊὶς το δεῖς; ΠΛ] τ ἀοἸςέξατας Πο- 

ὀπιοῦ ἤν α ον ὑξονλα-Ποῆεε 3 ταϊπαπι ἣῃ τἴτα ραιγίο σοηΠαητία, ηἰ- γοῖσιν ον τοῖς παπϑιοις εὔεσιν, σε οὲν ὀξζθηλα ον ες Ἃ 
; Ἀπ πήλη, τ ΤΥ. ͵ δῇ ᾿ ΠΠΠ οχ απτίι5 (λογὶς ἰῃ ἱπίο! ὅσο πῃ [ὰ- γαάων ἱερων εἰς τ' ἀλαζόνα, πτολυτέλῴαν. ἐς! μϑὺ Ξ ΦΈ χα ᾿ ς ΧΙ ἀοπγιταητίπη. δπτ ΡτΆτοτοα πῶ. εν “ ς Ν Ἐ ͵ τ“ κε ; δΐχυ ἃ ὁ Νομας Πομπίλιος ὁ ΜΖ Ῥωμυλοντορξας 4α: ΪΝαπηα ῬοπΠΊρΙ[ίμ5 Βα Οθλμ]} {πο- 

3 



94 ΙΟΝΥἝΒΙῚΙ 
ςεἴϊον πιεπιοτγαῖι ἄϊσηδ ᾿π{πἰταῖτ, νἱτ 

᾿ (ρίςης, ὃς τετῖι ἀπ παγ πτογργές ἐχ- 
οοἸΠξτΙ ΠΠππιις,4ς 4}. ἀϊσοτιν ροίεα; 
πους ἃς ΤΌΠΩς Η ΟΠ ΠΣ ταχ τογτίπς, 
ἃς ἀείποορϑ το! α! :(εἀ (επί πατία ὃς 
ἰηϊτία, Ρ θαυ πη 4; ἐς σαἤτα ἀδοτιπι 

ΟἸορος, ἀεθεηταγ Ἀοπλΐο. (Δυΐη δὲ 
Ἄοππ. ἰερ δ. Πρτο γα ργαοίαγα ἱπ[πἰταζα,ροῦ ις ο- 
Τοῖς [6Π|- ᾿ νς.- - ΒΝ 

Ῥεῖ, ταδὶ ἰο]οϊτατξ (π4π|Ὲ γετιππδγιηττοῖ 
(δου ]ς,Αα {ΠΠ| γεξεγδάα νιάξεαγ, ντ αιι- 
ἑχοτοπλ]ερῖι Ποποίζαγιτη δὲ ν τ] Π1; 

ΕΑ ΤΕ Ε ΝΕΑΊΘ᾽ 5: 

τῆς πόλεως, καλεςή(α το μνήμης ἔυξια, χαὺ λόφου, 

«ἰξεηὸς πίω γνω μιν αὐὴρ  χαὶ τὰ ϑεῖα, ὀξηγήααζ 

(φὸς οὖ λόρρις, Αἰ ΖῦΡ ὧν ὕφερον ἐρώ" χαὶ Ὑύλλος 

Ὁρήλιος ὁ πιράτος Ὄἰπὸ Ῥωμύλου βασιλάυ(ας, χαὶ 

πϑύτες οἱ μετ᾿ ἐχεῖνον “ἡυομόμοι βατιλές “δολ στὰ 

απερικαΐζᾳ χαὶ ἜΣ Ὥὔρχας εἰύθις πὐ δασῶν, χοὶ ζᾳ 

κυρχωταΐζᾳ, καζοςησαϑυος ΤῊ πὐξὶ τὰ 9εῖα, γομιί- 

ἀιϑν, Ῥωμύλος ξιῶ. δοκεῖ δὲ χαὶ τῆς ὀηνης ἀὖχκ9- 

σμίας ἢ γρωώκϑροι 'Ῥωμαγοι, διεφύλαξαν ἀν δαι- 
- Ε - Α ἜΣ α τα “ ᾿ ͵ 9 δι εν Ε 

αιιατῖ! (οτῖρτα ηια 44, ρΙογας (οτρτῖς. ΤῸ μονϑίαν τί πόλιν Ἐλὶ πολλαὶ “ἕυεας, ἐχεῖγος τῦ- 
πλᾶάατα πὸ (Πτιοὰ5 Ομ πος ρεγοδίοτο 
πῦ εἴἘ οριι5:Ρτςοίριιας ταητῇ ἃς δά πιῖ- 
τατίοης αἰση τ ΠγΑ5,6Χ υΐθιι5 αρεττα 

οὔιϊςοῖς ᾿σοῖ ἀς εἴτις νη ἔογδ 1516- 
σιδυργιάδτίδ,αᾷ (οιιοτιῖσ πιοτίτ, ὃς η- 
ἐξηίας νἱτῖς, Πογοϊσαγαπηα; νἰτττῦ - 
τ] 5, ρΑιιοὶς πα Ἰσαίπηι5}π4 ργα- 
ξλτί, οπιηοϑ θοὸς {αὶ γα ρι] ες ἔοσπλαϑ5 
οσπεητιογαητνοὶ (ταοῖς ναὶ δαυθασίϑ, 
νἱ ἀοτὶ γεξξο ἰπ σοηοῦο δηϊπηδάπιοσις 
(εξ, φιληα! δεῖ οἰαίτατξ τα: σοηίἔοῖ οχ 
ταῦ τὶς ἀογηῖθιι5, τἄτ ρον ἔγαϊ τγᾷ81}}- 

Ἰίτατς, ἀ ρτίτατί πο πλΐη65 νἱποηα] γὰ- 
τἰοπεπι χαύζᾷ τοπθηῖ; δἀϊπεγίο οσῆ!- 
ἑγατὶ οὔ νατ!ῖς τοροίξατίθα5,,1 ἴτας Πη- 
σα] πόθεπε (ς Παβοᾶτιργοϊπάς οροτ- 
τοῦς οαπῇ 48] πγῦτο δά τα ΠΊρ. Δἀπγϊηἰ- 
Πγαπαᾶ ἰΙάοποα ἤΠτ ργαάϊτισ, ἤπιο 15 16- 
σἰδίατοῦ πτ πιο τοχ,Ιοσες ἔουτο πα ἴα- 
{125 δο τϑρογαῖαϑβ τοάάδης οἰ νῖταϑ. 

410. αὔτ πιια 5 ὃς αίθας ἰο στ. τα]ος 
οπαάοτο ροἤπητ,ηοη 416 οἰ Π65 ἰῃ- 
το! οχ ΠΠὸ νοεῖ; (6 ΠΟ. Π1ος πλυ]τ, 
ἱπασηο ἰπ το (νι Ὀτεαυίτον ἀϊς8) αθετ- 

ξαι , νόμους και λους χαὶ συμφέρονζς, ἀγράφοις μϑὺ 
πῶς πλείςοις, ἔς! δ οὐξ χαὴ ον γράμμασι χειλϑύοις 

καϊζῳ φησείυϑμος, ὧν ἐγὼ πᾶς μδὺ ὀηνοῖς συσϊὲν δέομαι 

γεαφᾷν νοις δὲ πϑύτων μάλιςα τεθαύκακᾳ,, χαὶ ἐξ 

ὧν“ π’είληφα καίζαᾳ Φανῆ χαὶ τί ὀιλίευ τῷ λύδρος 

“πυέαϑαι νομιοϑεσίαν, ὡς αὐφηρᾳὶ χαὶ μι(οπόνηρφς ζῶ, 

χαὶ πολλξων ἔγου(ᾳ «σϑὃς Ὧοις ἡρωϊχοις βίους ὁμιοιότη-- 

ζᾳ, δὲ ολίγης"“ πσομγήσεως σημιαγω, σοῦτον κσδ94- 

πῶν, τί μοι δοχοῦσιν ἀπτθ ες οἱ Δι ᾳταξανῆες Ως 

20 τε βαρξαριχας χαὶ ἴᾷς ἝἙρλλξωιχας πολίείας Ὁ μϑὼ 

χϑινὸν ὀρθῶς ἰδεῖν, ὁτί πόλιν ἁπαζαν εἶχ, πολλῶν οἰήκων ἐς 

στευεςώίαν,, ὁριϑζεύ γε πλῷ εἰκὸς ὅτε οἱ λυ ἰδιω- ἐ 

τῶν ἀὐςαθῶσι βίοι, χαὶ χιμῶνα πολιωὼ ἀγάν, ὁτὸν « 
δ εχ. " αὖ ἢ “ιν “ο 

κακῶς ἐχοςοις ἐγώσι τοι ἰδὶα, " ὦ ὅτι δῈ! τὸν νοιοῦ ἔχον- 
Ω, ΔΓ ΣΝ “ἢ 5 ἢ ἀν 

ζᾳ, πολίίιχον, ἐὼν πε νομοθέτης, δαν πε βασιλόϊς ἢ, 

τα νομιοϑε ἀν ἃ ποιήσᾳ διχαίοις χαὶ σωφρφγας τῷς 7] 
᾽ -“" 7 ΕΣ ἐν 9ΛῈ δ 

ἰδιωτῶν βίοις. ἐξ ὧν σ᾽ αὐ ἐχττηδοῦ μάτων χαὶ δὶ 
“ ᾿ Ὁ “ Ω »Ὼ « ΄ “ Ἵ 

οἵων Ἄμοιντο ιὅτοι νοκίϑν, σύ εθ ὁμοίως ὡπόρες 
“"ὕ{ἤ “Ἥ ΕΣ 25, “Ὁ 

δοχοῦσι μοι σεευ!δὲιν᾽ διὰ ἐγιοί γε πολλοῦ τὸ πὸρ- 
᾿ ὸ ᾿ . Ε - Ξ δ᾽ Ξν 3 τὰ μ " 

ταῆς ἴῃ ἢϊς χὰς ἴῃ ρυηγῖ5 ὃ ργορτῖς αα 30 τὸς, ὡς εἰπειν, ον τοῖς χυδκωΐζῳτοις χα) φεζτοις μέ- 

Ἰερ 5] τοῦς οαΓᾷ ροιτΠοητ. ΠΊΟΧ ΘΠ ΠῚ 
ἀε παρείς αρότος ὃέ οδιέξιι οἵ! ἔκεπι- 
ῃἰς,ν Πάς Ἰερ δἰατοτὶ (πιο πα οἱς Ἰηϊ- 
τἰα, φιεπιδαάτηοαᾷ δέ παῖιγα νῖταϑ Πο- 
ἢγαβ ἃ οσϊππέξίοης ἰδχαιπι διρίςατα 
οἴ: ΑἸ Πτηρτο ἃ δο Εἰς ἐχξρίο,ν σὸς 
δὲ Ῥυηϊίςιιοβ ρεγπηδεῖις σοποιδίτι5; 
παυλί! μος ραέϊο νίτα ΠΠδεγαγὶ ροῆϊοτα 
ἐαγοσῖ. ἀπγατου!5, 4 Ζα  οτγ ρα Ἰἢ ππι- 
τιιὰς οτροπτς σα 65,4}1|56 Π1Δ]15 ρ τι- 
τὶ Γηΐς, τὰς νῸ] ργίααταϑ ἔα] Πὰς ν οἱ οἱ- 

ρέσι τῆς νομοθεσίας αἱ μζοτεῖν αὐία πὐϑὶ γοίκκον χαὶ 
τῆς σδ9ς γωυαϊχας ὁμιλίας, αφ᾽ ἧς ϑόχεοϑαι δὲῖ 

τὸν γομοϑετίου, ὡς τ χα! ἡ φύσις Ῥρμόηήν ζοις βίοις 

ἡμδυηρξατο οἱ μϑὺ, Ἔἰσὸ τ] ϑηράων ὦ ὐραδ- 

γμα λαμᾷαμοίϊες, ἀφέτοις χαὶ χϑινας ζς μιξᾳεἐ- 

ποιήσανῷ τῶ ἄρρενι πσρὸς Φ ϑηῆλυ ὡ ὡς ἐρωϊμρκῶν τε 

οἴςρων ἐλά ϑερωσοίες ζις βίοις, χαὶ ὧτλον δλληδο- 

κτόνον αἰξιούνϑυοι, χαὶ πολλὼν ὀήλων ἀπαλλάξον- 

Ἴες κακῶν, ὦ καζοιλοιμίαν4 ζοις τε ἰδίους οἴδχοις χαὶ 

αἰτατος τοτας ῬΡτεῖ Πλ]ΠΘγας (ο]ςητίη- 40 (ἃς πολάς ὕλας, ΟΥ̓Ρ γαιυαῖχας τἀ αὐ εχ ἠῶ 
2 

πα οτοιαΠ Παης ἱπίοϊητ ἃς δο  αἱηᾷ 
νοποτέ ργοἤιραητοβ ἃ οἰπίτατο, ν ΓΕ} ΠῈ 

σορι]αιιοτῖι ν ηἴοας πλα]Ἰοτῖ : ἂτ ἀς ςῦ- 
(ογιδηάο οσἰμρίο, ὅς ἀς νχοτῖ! πηοάο- 
{πα πεᾳ; πγασῃῖ αι! Π64; ρᾶγιμη} 
Ρταίοτρίογας ορίθας, ΠΡοητοῦ ΔΌΠ- 

πρητοβ ἃ Ποροτῖο αΠΠΠΟΙΠ] πο. 4111 η6- 
απο Πηο (ροίιοπα νοποῦοοϑ ἈΠ. 6 6 
οοἴτας, νι φα4 θαγθαγὶ "πος; νΧοΓος 

2 Ἵ] Ε “" Ε 

ὀξηλαίαν ἐκ τὴς πόλεως ζ ἀγοωώχοις χαὶ ϑυρκω-- 
ν᾿ , »" : τὺ 
δ φ Ἐπ δ δια »ὠὐδρα (μμυαρμόσανϊες εἰς γεουε ᾳ, 

“ ͵Τ λ 

μίαν, σξε δὲ φυλακῆς γα κιθν χαὶ (φρο φσεφώης )υ- 

γαμῶν γομοϑῳτεῖν οὔτε μεῖζον οὐτ᾿ ἐλατῆον σοϊὲν ἐ- 
γ ἔὰ ᾽ Ἅὴς 2 ͵ ͵ὕ 3. ἄγ 

πεχείρν(αν, δκ ὡς αδευυώτου πορράγματος ἀπε- 
ἘΠ 91 Ω Η - 2 

ςηζαν᾽ οἱ δὲ,ουτε αγε[γγύοις ἐποίίν, ὧς εἴ ἔνιοι τυ 
β ἕ ͵] ΄ λ Ε] ͵ὔ ΕΣ ΕῚ “οἭ 

σροαρων, ζᾷς ἀφροδισιμιοὺς, οὐπτε ἀφηχόω, 
“ ο 
ὡς 



ΑΝΤΙΟ. ΚΟ Μ. 

ὡ στῇ Λακεδαιμόνιοι ὧς δὰ γωυωμκῶν φυλαχαζ' 

ὡλὰ πολλοις ἔθε(αν ἔπ αὐταὶς γο μοὺς (ῷ φρῳρονιςας" 

εἰσὶ σὴ οἵ χαὶ ἡ ρχζω ὧα κατέφηζαν Ἐλεμελησομέ- 

νζωο 4 οσμίας γειυαμκῶν" οὐ , μά πη ὦσαι γεὴ 
“πέρνοια αὐτῶν τὴς τηρήσεως» δυλὰ μαλακωτέ- 

ἐφ τῷ δέοντος ἐγυετο, χαὶ οὐχ ἱχανὴ Ὁ μή ἡ ασουδαία. 

φύσᾳ χέχρᾳ υϑύον εἰς ὀμαΐκζω βίου σώφρονος ἀγα- 

γεῖν. ὁ δὲ 'Ῥωμώλος οὔτε δυδρὶ καΐζῳ γεναιχὸς Εἴ-- 
κλογκαΐζῳ δὸυς φϑειρείσης., ἢ τὸν οἶχον ἀδίκως χα-- 
ζαλιπούσης,, οὔτε γαμετῇ κατ᾿ ὀμδρὸς αἰτίωνϑύη [οὶ 

κακώσιν, ἢ ὠδὲχον Ὡσόλφμιν οοὔττε πότ πσϑϑιχος ἁ- 

ποδύσεως ἢ χορδῆς γόμωους θεῖς, {τε ὀηγο δ α- 

πλυσίων ζύτοις δ[οολσας ὅσ) ὁτίοιο,, ἕγα, δὲ μόγον 

«ἷρ ὡπόμτων 42 ἔχοντα »ὡς αὐζαᾳ ΄ ἔργα ἐδηήλω-- 

σε, καζαςησείυϑμος, εἰς ἀὐχοσμμίαν χαὶ πολλξὼ (ῷ-- 

φρφστεύζωυ ἤγαγε Ὡς γαμεᾷ. ζῶ δὲ τοιόςδε ὁ γό-: 

μος, γοιυάϊκαι γαμιετέων χα νόμοις ἱερϑις σειυ ιϑοῦζαν 
" λὐδρὶ  χϑινωγὸν ἀπϑώτων ἐξ) χρημάτων τὶ τε χαὶ ἱε-- 

ρῶν. ἐκαίλρεου δὲ τὸν ἱερϑις οἱ παλαιοὶ γαμοις, ' Ῥω-- 

μι χῇῃ πσξϑοηορολα «πἰϑελαμξανοίϊες, Φωρράχκια, 20 

χει τῆς κοινωνίας ̓  φαῤῥὸς,δ καλοῦμδυ ἡμεῖς ζῴων. 

χαὶ ὡςαῇρ Ἑλλζωές τὸν κρίθινον κϑυρπὸν δηρχαιόται- 

ὧν αὑπυλαμρανοίες, ἔχι Τὴν λυσιῶν χρίθας κα-- 

ζᾳρχομεϑο, ὁλάς αὐζᾳᾳ καλοιώπες, ὅτὼ Ῥωμαῖοι 

ἀμιωτατον τε καρπὸν χα ἡ ἰρχαιόταζον ἴῃ νομιέζον- 

τες Ὅς ἕξας, Δ οὶ τότων ἁπαίσης ἐμπύρφυ ϑυσίας 

καΐζάρχονται. »ϑυᾳ ὙΣΡ̓ ἔτι χα ὦ μεζῳπέπηωχεν εἰς 

πολυϊελεςέδοις ἀπαρχας Ὁ ἔϑος. Ὁ δὴ χϑινωνοὺς τῆς 

ἱερωΐζῳ της τε τ τϑϑτης ξοφῆς ἡμέοϑαι γειυαῖς 
χας αὐδρασι, χαὶ ὄχι πολλῇ ἢ σεου δεῖν τύχῃ, τίω μδὺ 

Ἐἔχτκλισιν τὴς χοινγωνίας πῷ Φαυρῥὸς εἶχεν, εἰς σεις 

δέσχκον σ᾽, ̓αναΐχαλον. οἰκειότηΐος Ἴπι αδιὀλύτου. : αὶ 

Ὁ δια ρῆσον ζις γαίμοις σύτοις συν ζω. «ὗς ὁ νό- 

μος Ὀἐτεγωμῶχας ἀὐάπᾳι )γαμεᾳΣ οἷα μο- 
δεμίαν ἐχου(ας ἑτέραν Σἰποφροφέω, “ξ» ἕγα, τὸν 

᾿πῷ γεγαμμηχότος ζμῶ Ὅσπον᾽ χα ἡ) Ὅις αὐδρας, ὡς 

ααίχαίε τὶ τε χαὶ αὐαφαιρέτου θύματος, τῆς γωνω- 

χὸς κραΐϑν. (ϑφουνᾶσαι οδρ ΣΡ χαὶ πλύτα ῷ γεγα- 
μκϑτι πτειϑουϑρη γεωυὴ κυρία, πῷ οἴκου πὸν αὐτὸν 

(ϑπον ζῶ, ὅγαῦν χαὶ ὁ αϑήρ᾽ χα τελάυτήσαυζος τῷ 40 

ἘΠἢ τ λλοξριόμος ἐγένετο τῆν χς ημάτων, ὡς 3υ- 

γατηρ παΐξφς᾿ εἰ μϑὺ αἱ ἀπραον πὲ Χ) π: μηδενὸς ἐἶζοκ.- 

ϑεένϑρος οἰποθαίνοι, πλύτων ὅσοι κυρία ἢ ἰπολάφϑών- 

των" εἰ ὃ “ϑιυεαὺ ἔγρι,τοῖς παισὶν ἰσθμιοιρος γινονϑρη.α:-- 

εδδπομκᾷ δὲ τι, δικαιφὴν τὸν ἀδιχούμϑιυον ἐλάμᾷα- 

ΥΣ νε, χαὶ αὖ Πετοὴς τῆς τιφθλας κώρκον. Οὔτα δὲ οἱ 

συϊλυῆς μα “τῷ δύδρος ἐδίκαζον" ςἢ οἷς ὦ φϑ- 

Ο 
ὼῺ" 

ΕΥΒῆν “ 
ἱπουεοάϊτας γε ἰφιιθιητ, νε ᾿ασςάα- 
πο ΠΪ : (δ πλαΐτας εἰς δα πη οἰ ἔα- 
οἴδητος Ιεροβ ππροίποτγῃτ: πες ἀςῇιςο- 
της αὶ πηαρ γάτα οΟ Πἰτπαεητ, ρο- 
ΠΟ5]ΠΟ5 εἴτι σιγὰ ποποίξατί5 παι] 16- 
τῇ, ΠΟ τάπηοῃ ρογ Ἐο5 (τς ργοίροέξιιπι 
εἰἘ μεῖς περοτῖο, (δα γοπα τις αιᾶ νὲ 
ἱπρεηία ἱπιοπηρογδης, ἱρίοτῖςρίδ. 4 
να το οΠἸᾶ Ροῆϊς δαϊρί. Ατ οιηυ- 
1ὰ5 Ὡς 45 πηαγίτο σδτγα νχογέ {ππρτατᾷ 
δας το ΠΊοτο ἄοτηο Ρτοβιραπι δἑξίοπο 
οὔσεϊδ; ΠΕΦ πιρῖς σοητγα νἱγ πηαίας 
τεαξξατιοπί5,αυτ ἀο τας οηἰς ἰηἰαξα; 
περ άς τεἀἀξαατοοὶ ἰρίζάανς ἠοιεν]- 
1ὶς [τὶς ἸΙαρίθιις, πεοα]1ὰ αιιαρίᾷ Πυτς 
δαποτὶς γορα]α ργα οτίρτα, νηϊοΑ ταητῇ 
εἢϊοδοὶ αὐ ῃςοοπχηίΐα, νι γα ἱρία οἱξέ- 
ἀϊτ, σοηππιτατίοης τοάορίς νχογος δά 
ἀεοοητεπη πη  ο[ἘΖ.64 δυΐτ τ4}15: Πηι- 
ἸΙογοπα πιιρταπη, ας ἰαχτα (Δογαβίερος. 
᾿οδιιοηΠαι σιιπη νίγο, ραγτίοίρεπη ες 
οπληϊαπῇ Βοποσῇ δὲ (οξογι τ Ποτηΐ- 
Πδυδῃτ Δυτξ ρυοὶ κὶ οπγδηὶ (Δ ογ85 ἢιι- 
Ρτίδς νοσάθα]ο ἔμο ἡ ξαγγαοῖα ἃ οοπι- 
πλπηίοης ἔαττίς, 4 πος αγαοὶ Ζεᾶ' ἢ 
ἀϊοίπγι5. δὲ «ιοπαἀπιοάιπι ποεῖ 
Πιοπγίπος ἀπτίαΠΠπηᾶ Πογάςασοαπι 
ἔτυροπι γατὶ, Πογάςο νἱξξ λας ἰηϊτίᾶτ, 
9 λα η]ά » ΠΣ {αὔα) Ὠοπηΐ- 
πιδητϊας; τα ἈοτηΔηὶ 4115 πο ἰδπὶ 
ἴρῃς δἀοϊοπά τοίρεισας ἕστο; φαΐρ- 
ΡεΖαΐπος ἤππριιπ ροπιι ἀπείη ι1- 
τηιτη Ἔχ Πίπηδηι δι ποῃογαιΠ Πγι1Π}. 
Πλδηεῖ οῃΐΠη ἰ5 Π1ο5 μοάϊεαας ; πες 
αυΐϊοφααπη οἱ δά άϊτιπι δα ρεςᾷ ἔτι- 
φα!ίτατοπη. ΗΟ ίλπε ἱητεγ νίγα τη δὲ 
νχογεοσπγιηίο ρτγίπηὶ δέ (λοτὶ ιοη- 
ἄληα Παρ τ οἰ δί τας ἔογσίαης 4|14πΠ|- 
τιἷ5 Ορ᾿πηα;, ἃ σΟΠΊΠΊΠΠΪ ἔλεγα Ποιη "σ΄ 
ἱπιοηίτ, νἱ ποι] πὶ οἰ Πποίςης ἱπίο δ -- 
Ιε: πες ν]]4 τες τε σοπίυρί πη ἀἄϊτῖ-- 
ΤΊΘΓῈ ροτεγαζ, τὰ ἰΙεχ Παῖς πριυϊίεγες 
Πιιρῖαβ, φυΐρρε χα ποι Ππαθεγεητας- 
Ἰϊαά φιιο (ξ σοπιιεττογεητ οβαρ, ςο- 
φαθαγίο! 5 πλαγίτὶ (6 ατγέρεγαγα πλο- 
τίδιις : νίγος τξ ἤς παθογε νχογοπι, νὲ 
τοπι πεςοῆατίᾶ, μυ]ος ἀϊαο]!]ςπἀαπὰ 
ταοάο. Ὗχοσ επίπι ριιαΐοα δὲ Πηαγῖτο 
ἴπ οπηΐθιις οδίοηιοης, πὰς ἂς Π]ς͵ 
ἄοπλας ετας ἀοπηπδ; δ ἴῃ οἰμ8 ἠεξιη- 
δε θοτα (πσοεάοβαι μογες, πος Η] 4 
ἱπ Ραγοητίϑ : 6χ ας χυϊάεπι, ἢ 5 πη 
1δοτῖς ας ἰητοίξατῃ5 ἀδοοάογει: υοά- 
ἢ ργοίεπι παθοτοῖ, ἐσ ἀχὸ σατη Πδ6- 
τίϑ. δἰ δυτέ ΑἸ α ρεοςαει, ροσηδπα 
1πεθδῖεχ πλαγίτὶ ἰαὲι ἀθίτίο. ἄς μὰ" 
ἱμπιοάϊ στ πληϊ 5 φοραὶ σιιπὶ ἰ- 
Ρίο ςορποίςοθαητίη αυΐρας οταῖ νος 
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Ιατα ρυιάϊοῖτα, ὃς (χιιοά «ριά ατάσος 

᾿νίδογοτασ ἰΘαΠΠΠ πλιιπ1) {1 ἀεργοοηία 

Ν. οἤευνίπιπι ΒΙΒΗΠς πλι]ίοτ. ηᾶ ντίπη- 

αις ἀαπηπαῦίτ Ἀοπημ]μ5, ντ ἀε!έϊο- 

τππὶ πλα]Ποδτίαπὶ πγαχί πη; γαῖα {πὰ- 

Ρ΄ΠΠῚ ἀείρετατα αὐάδοϊα ῬΠΠΟΙρΙα ΠῚ 

εἴα: τοπλυ]οπείᾶ νογο, ξαρτὶ: Ιοησοα; 

τἄροτο οὔ ΠΊΘἢ νΈΓΠΠ 6» δρια Ἀοπηα- 

πος ἰγαπι πιογοθατιγ ἱπηρ] ΔοΌ ]οπι; 

σοιηρτοραητίρι5 Ιορ 5 α υϊταϊοπιτοῖ 

(ξου] 5. (δίϊαι επί πὶ ρεῖ Ὁ Χ Χ ἈΠ ΠΟ5 

ἘΠΊ παΠ]ππὶ ἀοοί {ΠῸ ἀπο 1. 

δερτίπηα ἀεπλμπι {ρτὰ σοητοππηαπι 

δὲ τεῖσοί! Πα Πὶ ΟἸγπηρίαάς, ΜΟΡοπι- 

οηΐο, ΓΟ. Ραργτῖο σοί] θιι5, ρεῖπλα5 

ἀἰοίτας νχογᾷ ἀἰ πη 5ρ. (Αγ 15, 

νἰγηοη οδίσατις, σοαέξις ἃ σοηίοτί- 

δας ατάτο, Πδογογαπι σαιηα (ς σοηϊι- 

ὅοπα ΠΟΩ ΓΟΙΠΕΓΙΕ : ΟΓαῦ 6Π1ΠῚ {16 11]15: 

«]Ζυΐ Ὁ μος ἔαέξαπι, Πιαηλα 5 πεςοῖπ- 

ταῖς σοτη ρα {5,1 ρετροταπ ΠῚ δχοίῃς 

ἔτ ροριϊο.-{- Ατἷφ Πα πε Ιοραβίῃ 

4αίθιις (τοπάϊς οσλαίας ποποίξατὶς 

ταῦ ]οταπ γατοπόιη Παθιιτ. {πα διι- 

τεῖι αα νεγεοϊαίαμῃ δέ α'ηαίτατοπη [1- 

Ῥετογαπι ατείπδτ, νῖ ραγεητος οοΪ δῦ, 

δὲ συχοπηα 6 11 ἱΠΠΟτίητ, ρεγασαηζ, 

Ρία5 παῦοητ στγαυϊτατίς, δὲ ΠΟΙ Γου 

Βιοπιίπιιπα Ιεσος σε προταης. ᾿ΝΑπὶ 

41 ογπηαβ νἱποπα! (ἀγα 5 οοηάϊάς- 

ταπτοἰαἰτατίθιις5, εογεμη χηθαίαίαγη τοτα- 

Ρ5 Αἀπποάμπι δέδιε ΡΓαίοτρίθγαης 

πο ᾿Ιδετῖ ραιγίθιις οἤτης (υδαἰτί; χα ϊ- 

ἤδη, νας δα Δηπιιπὴ ριιδοστατίϑτοῦ- 

τιπι; Ζυ!44π|,ταπείρεγ ἄπ πὰ σα θες 

τηδῃοίθηῖ; ΠΟΠΠΠΠ]Π]1, ἄοπες ραθ]ος 

ἱπῖοῦ νίγοϑβ αἰογίρεὶ οδησ ; φασπιδά- 
παοάμππι ς ϑοϊοηϊς, Ρίταοὶ, ΟΠαγοη-- 

᾿ἄχημο]ερίθιις ἀσσοροζαης, Ζπογιιπι 
πιᾶσηα σοἰεργαζιγ (ἀρ εητία : ρα Πὰς 
ετίαπιίη οὔταπηασες Πἰος Πξατιοσιιπς 

ΠΟΠρταιας; ΡΟΓΠλΪ οτος Ραττριις 608 

ἄοπιο ρε!]οτς, ατφ; ἐχπεγοάαγο: ρύα- 
τοτοα ΠἰΠ1]: σαα ποη {πῆ Ποίαητ αἀςῦ- 

Ροίσοπἀαπιτποητιτῖς νς(Δπίαπη πιο- 
τοσας ΡοΓσασα5 : ΠΟ; ΘοΠτοπΊρτο- 

τος ποποίξαιίοἰςαὶ Βγασϊο ροΠιητ δά 

πιοάοπίαπη γραϊσί. σααργορτεῦ ἀρὰ 
ατἴάοος ίχρε ἱπάδοοτγα πλαΪτα ἴῃ Ρα- 

τοῖος σοπιπλίταης ! θοτὶ. Ἀοπγαπο- 

τα ΠῚ ἀιτοιη Ἰερίδατοῦ ομηποπι(ντ ὖχε- 
μἶ6γ ἀϊσα τη) ροτοίξαϊεπι ραιγὶ ἀθα τ 
Ε]π,Ἰ44αα τοῖο νίτα τοΠΊροΥα, [ΠῚ 

ἰπ σατοοίοπη οι ἀοτγιάετγς, ππς ἢα- 

στὶς οςάοτο,ιιο νἱηζξιιπη ἀΒΙορατο δά 
τας ορογα, ἤπιος ποοαγο Ιθοατ; οἰᾶ- 
{1 ΕἸϊ5τεαίξοτ γοπρα Β]σαπη, οτίατηῇ 
ΠΑΡ ΓΓατιΙ5 φοοεῖῦ Πχαχίπλοσ; οὐἰδἢ 

ἩΡΑ  ΥΙ ΟΘΨΕ ΝΠ. ΘΓ 9. 

φᾷ σωμαΐος, χαὶ ὃ πλύτων ἐλάχιςον ἱ μζδτη μα τῶν 

Ἕλλησι δύξάεν δ αὐσαρχῳν, εἴ τις οἶνον ἀὑρεθείη 

πιοῦίᾳ γωωυή. ἀμφότεροι ὙΣΡ (τα ζ μιοιῶ ἐχέ-- 

λάσσεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἱ μδοτημάτων γωναικείων 

ἔααΐᾳ" φϑοραν μϑὺ, σονοίας τρχίὼ νομ((ς" μέ- 

ϑζευ δὲ, φϑορϑφὶς. χαὶ μέτρι πολλοὺ διέμεινε γξονα 
Οὔτ ἀμφότερα Ὥρα Ῥωμαίοις, ἀπαραιτήτου 

τυϊγϑρονζᾳ, ὀργῆς. μὔδτος δὲ τῷ καλώς ἐχήντ' αἰ 
ΤῊ γανωκῶν γόμωον ὁ πολὺς “ξονος. ὁμολογεῖται δ 

ΝΠ. 5. ἃ 3 -“, Ε λ Φ 1ς 

τὸ “ογτὸς ἐτῶν εἴκοσι χαὶ πενζοιχοσίων μηδεὶς ὧν 'Ῥωμῃ 
Ὡιἰϑλυϑώδω γάμος. κτ' δὲ τίω ἐΟδόμιζων Ἐχι ταῖς 

τοιάκχοντα χαὶ ἑκατὸν ολυμπιάσιν, “ἰπο᾿αἹ δόντων 

Μαῤχου ΠΠομ-πωνίς, χαὶ Γαΐε Παπυοίου, χοοζτος 

ἀπολῦσαι λέγεται ̓  ἑαυ γωναῖκα Σ πούσκος Καρ- 

ϑίλλιος δρὴρ οέκ ἀφανὴς, ὀϑαγκαζονϑρμος «πο ἢ 

Φμωμντῶν ὁμόσε “ πέκγων ἕνεκα γωυναωκὶ μὴ σχώνοι-- 

κεῖν" ζῶ δὴ, αὐτῷ φείφφ ἡ γοωυη" ὃς ἔχ ᾧ ἔργω τέ- 

τῷ, χαίτοι δὶ ὀμαϊκζωυ γινονϑύω, μισούμϑμος «ἰπσθὺ 

τῷ δήμου διετέλεσεν. ἃ μϑὲ ὅζωυ εἰς γωναϊχας 4 
ΕΣ «ε«ε ͵ὔ 3 3 ζρΥ 

20 εγονζῳ ο Ῥωμιλος οὐγομοϑῴτησεν, δ ὧν χοσμμωτε- 

δας αἷξδι Όις αὐδρας αὐζᾷς ὠπειργαίσοιτο ,ὗτα ἐ- 

«αν. ἃ δῇ εἰς αἰδῶ χαὶ διχᾳηοσεούζου “παίδων, ἵνα, σέ-- 

ζωσι ζοις πατέρες, ἁπόμζο. πορα Ποῖος δ(6" δὲ εΞ 

κεῖνοι κελάψωσιν, ἔτι πότων ζῶ σεμνότεροι χαὶ κμεέ- 

γαλοωρεπέφεξα, χαὶ πολλζὼ ἔγοντα τὐραὶ τὸς ἡμε- 

περοὶς γομιους ὩΙαφοραν. οἱ νϑὺ ὙΡ̓ ς Ἕλλζωοι-- 
λ ᾿ » 

καὶ καζῳςησαλϑρυοι πολιτείας . βεαχιώ ἄνα χομι- 

δὴ χξόνον ἔταξαν ιὄχεοϑει τὸς “παϊδοις"ἰ πσὸ Τὴ 

πατέρων, οἱ μϑὺ ἕως “ποίτον οχπληρωίσσιν ἀφ᾽ ἥξης 
" ἐ- ἧς ὯΝ «“ ΩῚ ψ, ε 

320 ετος" οἱ δὲ δον δῦ γόνον ἴδοι μϑύωσιν" οἱ δὲ μέτρα 
“5 , ᾿ ͵ ᾿ “ « Α͂ 

; “απο τ Ἴρ τς, ἐγίοοιφῆς, ὡς οὐκ “Ὁ 

Σόλωνος χαὶ Γ' “Πακχοὦ χαὶ Χαρωνδὸυ γομμοϑησίας ἐ- 
- ν , 

μαῦον. οἷς πολλὴ αἷδοτυρόται (φία: ἄμϑείας τε χτὶ 
͵ 2 Ω ᾽ “ “᾿ 

τὸν παίδων ἔταξαν, ἐαὺ ἀπειθῶσι τοῖς παΐασιν, οὐ 
΄ . ͵ -“ ᾽ 3 ! 

βαρείας, δξελοίσοι τῆς οἰκίας ἐχε έψανες αὐζιξ, 
ἣϊ ͵ ν “ 

χα! γοηκαΐᾳ μή καζῳλιπεῖν, πῇρωμτέρω δὲ δ εϊξν. 
5. 3 9 ε λ “ 2 

εἰσι «ἢ, οὐχ ἱχόμαι καΐζασειν Δμοιαν γεοτηΐος, χοὶ αὐ-- 
δ ζ᾿ 9...ὅ.2. ὦ. Ξὰ “ ΕΣ “Ἥ Δ. ἢ Φ 

“ουδ αν“ οπτων , ουσὶ͵ εἰς Ὁ σωῷρον ἀγαγεῖν ις η-- 
7 ΠῚ ,» « 

μεληχϑτας ἢ καλῶν αἱ μαλαχαὶ ἀμιφοίαι τοι 
λ 

Ὁ » λ 

τῆς εἰς Το 

νι» ὦ ) , « 
49 τοὶ πολλὰ ον Ἕλλησιν εἰς πουτέξροις ἰπσὸ τέκνων «- 

δρημονήται. ὁ δὲ δῦ Ῥωμαίων νομοθέτης ἁπα(αν,ὡς 

εἰστεῖν, ἔδωχεν ἐϊξοισίαν παποὶ καθ᾽ ἐοΐ, χαὶ ϑὰ 

πϑύτα τὸν πὸ βίου  ιθόνον . ἐαν πὲ ᾿εἴργάν, ἐαν πε 

μιοισιοριῶ, ἐα τε δέσμαον Ἐχὶ Τα κατ᾽ αἰχοὴν ἔρ- 

γῶν κατεχάν ἔα» πε δἰποκμννευύαι πσδϑαιρῆται, κἀν 

ζῷ πολίϊικα ποραῆων ὁ παῖς ἡδὴ τυϊγόμη, χα 

οὖν ὐρχαῖς ταῖς μεγίᾳ'αις ἐξεζοιζονϑυος, χαὐ Ὡ οἱ 
τί 
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πἰωὼ εἰς τὰ χοινὰ φιλοίμμίαν ἐπωινάμνϑυος. χΤ' πϑτον 

γέ τοι Τ' νόμον δυόρες ὁχεφανός δημηφρείας διεξιόγ- 

Ἴες ἔχι τὰν ἐμξολων, ογαϑζας κμϑὺ τῇ βελῆ, χεχα-- 

ξισμμένας δὲ τοῖς δυημιοίυχοις, ἡ σφόδρα. 4 δοκιμοιώ.-- 

πες ὅχὶ (ταις, καζοιασα οϑενες ἰπὸ τῷ βήματος 

ἀπήηϑη(αν ὑπὸ ΤῊ πατέρων . ζῶ αὐ ἐκείνοις φανῇ 

ἀμσοίαν ὑφέξονϊες ἢ οἷς ἀπαρριϑμοις ΟΥ̓ τὴς ἀ9- 

ραξ σδτϊεὶς τὴν παρόντων δξελέοϑαι δχενατὸς ζῶ, ὅ- 

πε ὕπατος, οὔτε δὴ μϑργος , οὗπε ὁ χολαχευόμϑρυος 
- ΓΙ “" -" 3 ΩΣ » ] ΝΒ), ἢ ) 

αἰτο' αὐτῶν παίαν ὀξοισίαν ἐλαίῆω τῆς ἰδίας Ἐ1) γο- ἴο 

μίζων δ λος. ἐαΐ ὙΣΡ λέγην ὅσοις ἀπτέκ4ναν οἱ πα-- 

πέρες αἴας αγαϑους, πῦρ τρετῆς ἃ πσοϑθυμίας 
ἕτερον ἀ φχκφάξαοϑαι “δυνωῆον ἔργον ασϑϑαηϑεν-- 

ζς,) μὴ χοφοςέταξαν αἰὐθις οἱ πα ἐρες,κα οί αἴ Ἐχὶ 

Μόννίε Τορχουάτου ὦ πολλῶν θήνων παρφλήφαϑυ, 

“ἷ ὧν χτ' Τ' οἰκεῖον χα ον ἐραί. χαὶ σε ΣΝ ε- 

73 ζη τῆς δξοισίας ὁ ἢ Ῥωμαίων νομμοϑέτης,δλλα κὰ πω- 

λᾷν ἐφῆχε τ' ον τῷ πατεὶ, σοεἰὲν Ἐχιςραφεὶς εἴ΄ τις 

ὠμὸν πσολήνεται Φ συΐγωρηκκα  χαὶ βαρύτερον ἢ 
Νὴ εἰ 

χτὶ πίω οἰχείαν συμπας4αν.ὶ ὃ πϑύτων μαίλιςα 3.,- 20 

μάσάεν αὖ τις “«ἰ πσὸ τοῖς Ἑλλζευιχοῖς ἤϑεσι τοῖς ἐχλε-- 

λυμϑροις «αφεὶς Β ὡς πικρὸν χαὶ τυραννιχϑν, χαὶ τῶτο 

σεουεχώρησε ὃ πατολ, μέρ ̓  ζίτης ποράσεως αφ᾿ 

ἐδ γοηκατισοαοϑαι. μείζονα δὸις ὄξοισιαν πατοὶ χτ' 

“παιδὸς, ἢ δεασύτη χτ' δούλον. ϑεροιπόντων δὲ ὙΣΡ ὃ 

ποδαϑεὶς ὥπαϊξ, ἔπήτα Ὁ ἐλ ϑερίαν ἀδράνϑρυος, 

αὐ Ὁ λοιπὸν κύριος ὅ81γ' ἡῶν δ᾽, ὁ ποξαϑεὶς ἰ πασὸ 

᾿ παΐξος, εἰ “ύοιτο ἐλά 3εο9ς," πασὸ ᾧ πατεὶ παλιν 

ἐγίνετο" χα Φ δούπερον ἀπεμποληϑείς τε χὰ ἐλά.3ὃ«ς- 

ρωϑεὶς, δοῦλος, φαΐ» ἐξ Ξἐρχῆς, τῷ παΐξος ζῶ" ̓ μ3ο 
«αἱ ἢ ͵ Ἵ] ϑγαῆ σ΄ εν " 

ὃ. Τ' ποιτίω παρ σιν ἀπτήλλακί τῷ παΐθος. πϑτον Τ' 
7ἷ 3 ΕῚ “Ἢ γε 3 ἰ »͵ 

γομιον ὧν ρους μϑὺ οἱ βασιλῴς ἐφυλαῆον εἶπε γε- 
3 2, 2 ΧΥ δ λ . -“μ 

γοαμιμένον εἴτε αὐγξαφον" Ὁ ὙΣΡ ἐγω Ὁ (αφες εἰπεῖν; 
ς 7 «ε ! σῇ ΄ 

ἀπόύτων χρ ὠτίςον ἡορυμθμοι νομίθν. καϊζῳλυϑείσης 
ΕἾ τεῦ “ἢ - » μὰς γ ͵ 
ὃ τῆς μογαιρχίας,6τε πρϑϑοτον ἐφανη Ῥω ίαήοις πϑρ-- 

νι 5 ἥ λ Ι «“ ““ 

ὧς Ὅους παστδιχοις ἐθισχκοις τε χαὶ γόμιοὺς ἀμκο. τοῖς ἐ- 
ΕΡΑΝΕ, Ωι “ τ “ 

πειφςακζοις οὐ ἀρρϑα. )είνοι Φφανέροις ἁπαᾶσι τοις πο- 
7 «“ " ' ͵ λ αν “ 

λίπους , ἵνα. μιῇ συμιμμεζῳπι]η τὰ χοινα δίκα αι ταῖς 
ἢ ϑ; ͵ ΠΙᾺ Ρ'΄η οὐ ἢ 

ΤῊ ἀρχόντων ὄξοισιαις, οἱ Δανονιες τροὶ τῷ δή- 

μου πίω δξοισίαν τὴς σεευαγωγὴς τε ἡ Ἐχιγραφῆς 40 

αὐνδὲ δέκα, ὀυδρες, ἄμα, τοῖς ϑηλοις ὀϑέγοαψαν γόμμοις" 

χαὶ ἔςῃν οὐ τῇ τεζαρτη Ὁ λεγθνϑρων δώδεκα δέλτων, 
 ν-.} ᾽ν. -. 3: 5,3 3 Ὁ ] ε 

ας ανεϑε(αν ον ἀφρθϑι. οΤί σὲ, οὐχ, οἱ ανόνγρες δεκᾳ » οἱ 

τειαχοσίοις ὕςερφν ἔτεσιν Ῥποδφηϑε ες ἘΧῚ τίου αγα.- 

»οαφξὼ τυ νόμον, πσοζτοι εἰς γήσαινοο Ῥωμαίοις 

τὸν νόμον, δὰ ον, πολλοῦ κείνϑμον πο δου λαί(όὀγ]ες 

οὔκ ἐτυλιηίαν αὐελάν, ἐκ πολλεΐν αϑὺ χαὶ ὀίων 

{ππ 61] οὐρὰ γοτηρ. ἰΔπ4θηι Πτ ργοπλε- 
Τἰταιδιἰαχτα πᾶ Πο σολτο Ιοσῶ ΠΠῸΠ τος νἱ- 
τὶ ρτὸ τοι γὶς πῆγα ρΙοῦς οσοϊοπαη- 
τε 5 1Π (ςηδῖας ἱπτ 118, ἔτιδητοβα; ΔΌΓᾺ 

ΡΟρυ]ατὶ, ἀδεγαξεὶ επρσοίτο, αδάιιξεὶ 
{πητ ἃ Ρατγιθι15, ρου Πὰ5 ἄτι ΟΧ ἰρίο- 
τ ΠῚ (οΠτο τα : 41105,411ΠῚ ροΓ ἔοτατι 
ἀπισογοητιγ θηλο δα Ἐδητ πὴ οΥρο- 

τα ροϊογαῖ,ηοη σΟΠ Γι], ΠῚ τ] διιηι|5, 
πΟ ἰρία ταγθα σα τιιπ δ] αἰσαητιτ,}1- 
Τοῦ ΟΠΊΠΟΠΊ ροτοίξατῷ {14 ΠλΪ ΠΟΓΟ ΠῚ 
ΧΙ πηδης.τασοο Ππης αιοιν ἐγ ἔοε- 
τας Πβοατί {τὰ ρατ θι15,ΠΙΠηΪο νἱστα- 
τὶς ἀγάογο ργοιοξει δε ρατγαη ιἶιη σο- 
πογοίμπι ΑἸ ο( ἔλοΙΠι18 ργςτογ ρίο- 
τι πγαη κατ! ; ποις ἐς Μδη]ο Τοτ- 
αατο {1156 πηα τίς τγαάϊταγ, ἐς 1}, 
{π᾿ αἰ σεπλις ταπηροτο. Νεοοδιςη- 
τις Παπο ροτοίξατοπι ραγθητ δ. ἀθ1Π6 
Ἰεσίϑ!ατοῦ ἈΟΠΊΔΠῈ15. ροΓΠΉΪΠς οἰίδηι 

νψοπάοτο ΠΠ1πΠ|; 1] ἀδτογγίζας ογσπάο- 
Ἰἰτατῖς ἰρεοῖς, φιῃοα γοβ σγδπίου νἹάοτὶ 
Ροῆϊει φύδηι ρίο αἤοέϊα ἀοπηοῆίοο. 
συοάφσας πιαχίπηο αἰ Πα ι5 ΠΪΓοταΓ 
αἸΠο]τα (ατασογιπη οἰ(Οἰρ πα δάιι- 
οδτιι5, 46 ἀπγιτη δέ τγγαπηϊοῖ!, πος 
Ζιος ματι σοησοῆϊε, ᾿ἰίσεγς {Π]| τεῦπα 
6}1| νεπάϊτίομς ΡΘΟΠ ΙΔ ΠῚ Πασταζε ; 
πλαϊογοπη ἰΑγσίτα5 ροϊοίξατεΠ) ραττ ἰπ 
ΠΠΠππν,η Ππογο ἴῃ πᾶς! ρίπη1. ἔδγαις 
Θηίπι (Ὁ Π16] νεπαϊτις, ἐεἰπής Πδεεία- 
τειη Δάθρτιι5, [ἢ ΡΟ τογῖ {{] ττῖς ΟΠ. Η- 
Πὰς γεγο ἀραῖγο γβηάϊίτι5, ΠῚ θοῦ ἤο- 
τεῦ, ταγίμιη (ΠΡ ραιτῖβ ροτοίξατέ γε - 
σεθαζαζ. τοσιιπὴ πος; νεηπάήδεις ὃζ 
Ἰιδογάτιιδ, (αγαιις ντ ΔΠτα ρΡαϊγὶς γαῖ, 
Ροίξτοττίατη ἀθπλιπ νοηαἰτοπῷ οχί- 
τ ΔΘ αταΓς ρας ροτοίξαιο. Ηλης [6- 
σοηγ ρΓΙΠηΪ ΠΠΠ τορος οὈίεγπαθαης, ἰη- 
σοτταπη (τ ρίφίππο Δη Πης (οτίρτο Ρ- 

αἰταπη; Πασοητοβ ργῸ ΟΠΊΠΪΙ ορτίπηα, 
ΡοΙ ΕΓ Ιδ]αταπι νεῖὸ τ ΠΆΓΟΙ ᾶ, ΟἸΠΠῚ 
ΡυΪπλππι νΠτπ| ΟΕ ἈἈοΠηΔΠὶς Ρδτῖας 
σοπίμπαιιἀ 65 ἰασοθ5 4; ΟΠΊΠ65 ν Πα οἵ 
ΔίοἹ ΠΕἸ5 'π ἴογο ριοροηοῖα νηϊπογῆς 
οἰπιθιι5, Π6 ἴὰ5 ΡῈ] ιιΠ. πχαζαγοῖιῦ 
οατῃ Ροτοίξατο πγαρηξγατιῖ, ἐσοςπι- 

ΟἹΓῚ 41 α ΡΟΡαΪο σσοδρογαητροτοία- 
ται οΟἸ Πρ δα δτιπι]!Θσιιπη ὅς σοηίοτί- 
Βεπάδγιιπη, ἤαπο ΖυΟ΄ας γοτ]ογιης 

ἰητοῦ σοῖογασ: οχζατιο]η ἀποάςοίπη 
τα] ατιιη (ντ νοσαητ) παῖτα, 4185 
τα ποίη ἔοτο ροίοτο, 406 αἰτοιη πῦ 
ἀεοοπλτὶ, τγοσοητοίπηο ΡοΙ᾿ ἀηῃο 

(οτἱ Βα πα] ἰεσίθιις ογοατὶ, ΡΠ Παης 
Ἰεσοῃι [ἢ το ΠΊρ. οππαΠᾷ ἱπιγοάιιχο- 
τίητ, (τ Ἰαπγαϊιάϊιηι τοσορταιη ΠΟΙ 

Διί ππτ το] ]ἰογὸ, σαπὶ οΧ Δ]1ἰ5 πλα τίς 
Ι 



» 

Ὁ8 ΤΟΝ ΘΥ ΕΙΑ ΠΙΕΘΨΑ ΟΝ Δ 5. τ᾿ 

οΟἰ "οί πιις, τὰπὶ ργωοίρις ο ἰοσῖθας. χαζῳλαμίαλορϑυ, μαίλιςα σ᾽ ἐκ ἘΝ ομμκαὶ ΓΙομπί- 
Νατηα ῬοιρΙ ΠΗ Πισοοιοτῖς  οπια- αἰ δα ΠΕ ΠΑε , ΥΞ ποτ 

λισ τ λῷ Ῥωμύλον τϑρξαντος γὸκθν 5, οὐ οἷς ὁ ὅτω 
1. νῦϊ ἤς (ηρταηι Πιαρθταγ: 51 ραῖοῦ ᾿ ὌΝ πα ΡΕΡΕΥ βάτον 

ΕἸἸο σοποεουτνχογοῖι ἀπσοτοαθα- 7.25 τρις τῇ ΠΡ η9 τ σῇ ΣΉ Ες ᾧ ΧΑ, “ 

: οσαπγίμοτα ὃς οπαἰπχταίεσες σσπγὰ- “ἐοϑ.. 5 Χ9 “νωνὸν ἐσουϑμζωυ ἱερῶν τε χαὶ χο Ἐν «- 
5 ΠΣ ΕΝ - Σ ͵ 

πίςςς, ρατγὶ ροίμδο Πα ]] πὶ [π5 εἴτο φγομοῖς, μηκέτι πίω πι} τ πατεὶ ἐμὰ σὴς 
γ' Ϊ Ϊ Η Ϊ ῬῈΞ ΡΠ τ ς ε 5.57 νεοηάοηαι Η]τππ|. φαοα {ΠΠ 6 Ποἢ (οὶ ἍΠΑΝ ἦόν. ὅτ Ἐξ ὑγραψοεῖμὴκο τὴν 
Ρ(Πεε, αἰ δητθδ ἴπ5 ἔα δε ρατγὶ νοη- ; Εν 
ἀδηά! ΗΠο5. 64 ἀς ἢΐς (τίς τλαῦϊτα, τ᾿" γόμοις τα ἀξξο τῷ πατεὶ πωλᾷν ὯΝ 
πῖϊο Προς σοζογα οτίαπα [Ὡ(Είτατα (ηπι- ὀ ἠθίς. δλ ἌΡ Ὁ μϑὺ πότων ὀδις. βέλομαι δὲ χε 
πιατίπη ρογοῦγγειο, φαϊΐρις ρ]εἰρεῖο- τὸν ὀιλον Ἐχι πρλδῷ διιϑεῖν κο κϑσμμον, ᾧ τὸς δ ἰδιω- 

{ κω γν 

ΤΠ γἱταπὶ Ἔχοο τ. (οη πἀογδῃ5 6Θ- ΤΟ τῦν ὁ Ῥωμώλος ΤΗΣ Ὲ βίοις. ὁ ὁρῶν ΤΑῚ Θὲ 

Πἰπι οἰ} }65 σαῖς δ νίτα τε ΠΊρεγδῃ χ Ἷ: 
Φρόνως πὸ ἀποιζοι, καὶ τὺ τὰ « δα: ἀτός. ὁ ΤῊ χκέρδα- «ς 

τἰατη, ὧς πλϑΙ ΟΥΘ ΠΣ παυήτατίς αυδπὶ ἿΣ 

οτἱ Παδεπάλτη τατίοποπι, ρογάπγαη- λεῶν αἰρήαϑαι, καβίεοίων πὲ τῖκῦ πεῖξὶ τὸς πόνοις αἰ- «ἐ 

ἀαγησιιε ἰπ αδογίβιις, ὃς νἱστατοπη ερ- σκᾷν,, χαὶ ἡ μεηδὲν χὡ πσολαμίαιφν χϑῖκο ἀ μώσπερον ἐς 
Βὰς οπηηΐρας ρεσεέοτοπήαπι, ποπῖαπι “εἰρετῆς, λόγων διδαχῇ ἢ πὸ Δα γἐγεάθ δῆς ΔΕ 
ὥεῖς νεεδστη ἀοξεεῖπα ἀποὶ απο τ »( ἤιχοῖς πλεήϑεσι στε Τα μὰ κεν, οὖ οἷο Ὁ λιν ὅ81 δεκάγως- 

᾿ Ρἰετῖφ, ΠΏς ΠΆΪΠῈ5 ιταξξδθί!ος ) Ζαατα ξοτα 

᾿᾽ οΡογαπὶ δ νίστατος ΠΟ ΓΟ τ ΠῚ αἱ- ») Ὅλ “25 ἐδισμίδις ΠΤ δος ἐλληνξ στ 
{πετιάϊπο; (οἰςῆς στα ΠΥ, 805 40} πο- ἀν ΤΩΝ, χαὶ πῶς Ἄν ̓αὐαΐκονς κάλλον ἢ "καΐζᾳ γνώ- 

Η σας ἐν, Ῥ "ΠΕ Ὗ ) 3. Θ᾽ σλ 

ΣΟ ΣᾺ παν ον μῶω ἐπ᾿ αὐ κοὐ δαγινονϑύοις, εἰ κέναι ΩΣ 

ἡ :1α κα αςοςἀδτ τ 18} πτααοάρτο- 00.6.0. Δύσι ͵ ἘΝ ΠΟ ͵ 
: : ΠῚ ὐνώσ τὺ τ τς χτει 

᾿ Βιρδας. το δδὶ λά ηρομίμπε: ρτορτοι- Ἶ ἰσοος ϑο ΦΟΙΕ; 
᾿ : 5 ΣΟΥ ἢ 

ἐδ, {εἰ υ]ατίας ιίάοπν ἂς ἰοτά 45 δ κϑρ τς ἴτω ,βαναύσοις χοὴ κασ9ς ραγώγρις Ἐχτρι υκιῶν ε- 

τ ΓΡΙΠ1 οἰ  ἀἰτατα!ῃη ἐποϊτατείςο5 αἵ- καρ τέχνας, ὡς «Φανιζέσαις καὶ λυμα νον (ας ζῳ 

τες. νῖ σοτροσῖρας Αἴπ]ι6 Δ ἾΠ}15 τα. τε σωμαζᾳ αὶ “0. ὑχας δ  μεζοχειζ ζουϑύων, δού-- 
Ϊ {ξοτς π ἐϊαῃτίππι ποχίαϑβ ὃς ρείτἰέοτας, (ἐσεῖς λοις χαὶ ξένοις ἐπέδωκε ̓μιεϑοδαύφν" τὴ διέμεινεν δὰξ 

δ ὄχίρεις [οὐϑὶ 5 τς ἰά{π: Ι ΒΞ δ ΛΟ 1 δὶ Ψ 
70, 

Π υ ο 
ἕ 

: ΕΧΟΓΟ ἐν: Ξ ει τ ὙΠ᾿ ᾿χϑὺν αἰριεεύης : ὴ ὠμίαίοις 7ζὰ ἡ ζ «Ὁ 

τὶς Οροῦα τα 4: τὰ Ψ ΕΘΠΟ ΕΧ ἱπαϊρε- ἔργα; Ὁ αὐσσ' ̓ συήθξενος ΤῊ αὐθυλυῶν Ὀχυτηδοῖ ἔμε 

πἰς Δηϊ πεῖ! αὐ δας αρρ!σατοῖ. ἄπο ταπ-.͵.͵,Ο γα. δὺο δὲ μόνα τοῖς ἐλάυϑέροις Ὀχιτηδοζ μαζο  κα-- 
ταπι ἱπροπαίο το] ας Πυάϊα, τεὶ τ1]1- (λείπεται ζὰ κ᾽ τὶ ' γεωργίαν κοὴ τὰ κυ πολ ἐϊδξεει 

τ ΕΣ 

ταὶς, αο ταῖσδε; ααίρρο 4] νίάογες ΜΕΡῸΝ 
ὧν ὅτι ὅς τε ω,,8 ἍΝ ο7 Ἅ]ο ' 

Βαονίτα σοηοταᾳ νοπεεὶ ὃζ ἹΠΙοίτα νος. ἢ Ἀμμ ΣΑΣ γένοῦ ἐρες γορλος 
ΠΟΙ Πλΐητις οὑποχία , ἰούσης (ςέϊα- βιοιςέ ἱκρατεῖς οἰ φροδισίοι ς τε τον ὀδίσχο!!) τϑα- 
Τὶ Πο᾿ Ἐχ πιμταὶς 1] 15, ἱεἀ εχ μὸ- 729 νόμιοις, σελιεονεξίαν τε “ ̓Ξ βλάπτηκ(ν δλλήδοις Ὑγαν 
{π᾿ππὶ πάπα θ 15. γάτιις δτετα ντσθη-.͵.͵ χοισιν, λα πίω πὸ τὴν" πολεμίων “κϑεποις 
απ αδίχιιο αἰτοτο ἱπιροτέςέξιπι εἴς (ςς ἘΠΕ ΣΟ τύτων ὀύτερον οἰέρϑρος “ἢ 
ΔΟ ΠΕΘΓΌΪΠΠΊ, ΠΟΙ Δ[1|5 τογγας σοΐοη- τ " 

βίων γω εἰζὸρ υον δευτέρου καὶ φιλαιτίον, οὐχ 
425 ατιυ δαίτ, αἰ τς αἰ εἰρίεπ44ς αδίσεη- 
ἄλβηαε γος πΟΠτπτε: νι ΠΊος Εαὐἰταριά ἑτεφοις. μέρ ἀπέδωκεν ἐργαξ ζ' οϑα; τὺ , γάω, ἐτέ- 
Ιλοςάπσιηποηίος: Ἴα {Δα πη τατι εῖ-. ρϑις δὲ πολεμίων ἀ) γῳ πὲ χαὶ φέρᾳ ΤΕ ὩΣ αἰϑδὰ " 

Ἰίσα ψαδπ γυεῖςα ἰηἰαηχίς πηαπία:ἷπς.ς Λ ἀχεδουμονί ,ῶις ΕΣ γε" νόμος" ΟΣ ΣΕ πέντε 
Ρᾶσς οπιῃες αἰπιοξμοίςῃο νὲ τα Πλα- 
Παηζος ἱπσπῃΊθοτοης ορεεί ; ηἰΐι ἢ- 
αυαηάο πλοζσατα οριιδ Οζι: ταπο ο- 
Πΐπα ἴῃ νι θα πι τὶ ροῆδ 40 οπιὶ “ετοία- ἄς μϑύφν,, πλιὼ εἰ" ποῖς δεηϑεῖεν ἀγρεᾷς ἘΞ σ Εἰς 
γίαλομα 446; αἴο ΠοΠα πὶ αἤσπα- 40 ἄφυ σεουιόγζας ἀγρρίξιν, δι ντίι οι οὐηβέξαν 
τὰ :τοπηρογοδατοπι ὈΟΪΠΐ, ΠλΠητατς 11-ςςς ῶς ὦ δ᾽ σὲ λ "4. Ἰος ἀοσςφης, ἃζ σοστατπι]αροσῖδ. ας οϑραίς᾽ ὅτε σ), ὁ πὸ ὅμιος καίζαιλοΐξοι,ςρ ἤρα τς. 
δο πους ᾿ηξατο : νἱδζουιθεις Θη1Πὶ ῳ’- οϑαι διδαίσχων - χαὶ͵ Ἂ, ἡ τὐἰϑαγωρῴνἑ ἑτέροις (τε τ 
αααϊίτου ἀϊαί εθας ἀρτ δάἀθιηρτιπα πόνων μήπεϊβ ωφελέῶν. διηρᾷ γὸ αὐζις ἐξ ἴσου ἀῶ 
Βοίξίδας, ἐπι τς μόροιτειν. τε ὅσην δὼ αφέλοιντο πολεμίοις, ὀλὐδραποδα, τε χαὶ 
συ ΐΑ5 . ἦπὸ Πἰδοπτίας ἐχρδάϊτίομας Ω Ρ λϑμας, χαὶ [ παρεσκάαζον ἀ ἀγαπητῶς ΔΘ ΘΙ 

᾿βηδίροιοης. Ἰ)ς ἰη ατΠ5 απτοπι Ζαΐ- 

Βιυις ἴητοῦ (Ὁ Δ[ἢ αἰίος αβσεγξε, ππο ἐϊ- 6: τρα είας. Ξσὶ εἰς δλληοις ἀδέκν "ζ»ο τοῦ 
]Ἰατίοτς οἶτο ἀςσοτηοθατ, ραττίπη ρεγίδ γίοις δρλλὰ πειγείας ἐποίέτο ζῷᾷ κρίσάς, τὰ Σ αδὸ αἰω- 

τὸς δὲς-- 

πολειμεχϑν χαὶ τὸν γεωργικὸν ἔταξε βίον" εἶ ἀρνν εἰρή-- 

γζων ἀρϑίέν, Ἐχὶ τοῖς καὶ ἀλεοὺν ἔργθις ΕᾺ ζων ἅπου- 

δ. 
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τὸς διελὼν τὰ σ᾽ ὀῆνοις Ἐχιδέπων χαὶ Φ τηρθρείας 

τῶν ππρϑε τὸ μογέϑν ΟΡ ἀ ζοτημ ΤᾺ ἐποιξτο. «- 

ποξέπειν τὲ δὐ,ϑοφποῖς Ἐἰσὸ πρὶ τὴ ἔρορυ πονηρφὸ 

Τ' φόξον μάλιςα δγωμανϑυον ὁρῶν, πολλὰ εἰς πϑτο 

παρεσκάι αἰσεΐρ, γωείον τε ο ον ᾧ ὁ καλεζόρδυος ἐδίκα- 

ζω, ο τ! φανερωζατῳ τῇ τῆς αἰγϑραίδ,» φραϊιωτῶν οἱ οἱ 

παρηχϑλουϑοιου αὐτο τϑιαχϑσιοι τ’ τηριθμὸν ὁ ὑπερ 

καΐο,πλινδϊικωζατίω σσεῤζοψιν, ῥάδδοις τὶ τε χὸ σε- 

λέχεις ὑῶν ̓λύδραν δώδεκα, φερονᾶροις, οἱ οἵ τὸς μϑὺ 
2) 

αΐξια μαςίγων δεδρακόζας εζ 

τω φανερῷ. τοιϑτος κϑρ δὴ τἰς ὁ κόσχκος ζει τῆς 

καζασκἀ αοϑείσης «ἰπασὸ Ῥωμύλου πολιτείας. ἀ- 

ΠῚ ἼγΣΡο ΘΑ ΠΌ ΤῸ Ἰμι τε τὶ Ἵν λον εἰκαῖσαι. αἱ 

δὲ ἀραὶ πεαξοο. αἱ τε “λ πς πολέμιοις ἐταῦ τῷ 

αἰδρὸς γοόρϑμαι ἃ Ὁ ἀμ «χτὶ πόλάς, ὧν δύ τς χαὶ ̓θϑρν 

ποιήστητο οὖν ἱξοδίας γεαφῆ, τοιαῦται τινες τ ραδιὶ-- 

δὸνται. πολλῶν πϑξ εοικοιούτων τἰιὺ πολιν ἐθνῶν, με-- 

γάλων πὲ καὶ τὰ πολέμια. ὀλχίμ(θν» ὧν σεοδὲν ζεὼ τοῖς 
» -"Ἕ ᾿ς, 

Ῥωμαίοις φίλον,οἰκειω(αϑαι τα βελυϑεὶς ἔχτ- 20 

γαιμίως" ὁςιτῷ» ἐδόχει τοῖς παλαηοῖς εἰ (ξφππος βε- 

(αιοταΐζς Ἱ σεουαπῆογίων φιλίας" οὐδυμούκϑμος πὲ ὃς 

Τί βελόνδναι μ»ϑὺ αἱ πολάς οὐ αὐ σεευέλϑοιεν αὐθις 

Ξξτιτε ἐ σεευοιχιζοκδιύοις κα 2 κ᾿ ὅτε γεήκιασι δυιυαΐοϊς, 

ὅτε λαμισοϑν ἔρ.9ν δχεδεδιφ μένοις σϑ᾽ῆν, Βιαεϑεῖς 

στη ὃ  εἰξοισιν, εἰ ̓ μιηδεμεία." “ϑϑοιπο ὐξὶ Ὁ λυαὰ ΕΣ ΩΕ 

ὅφις, γνῶ μιέωω ἔο ἐλαν,: ἡ καὶ ΝΝομκίτωρ ὁ πάπας ἀυτο 

καδοςέϑετο, δὶ αὐπαγῆς παρ) δυο αθρῥας “ρομδώης 

ποιήσαι Ὧς δὴ ὑχιγα μίας.) .γνὃς ὃ τα, λαβϑι υ ἌοΞ-. 

ΤΕ. ας τίλαται τρέῶτον Ξιπορρήτων βελέμῷ 

ἐαν ἡ πᾷφοι αὐτα χωρήσγι χορ γῇ γϑν. ϑυσίας μϑὺ Ὁ ἑορζας 

αξῳ καθ᾽ ἕκαςον ς οὐγιαυτόν" ἔπφτα ῷ σοευεδρίῳ γε- 

ρέσιας δρενέίκας Τ' λόοον ̓ ἼΤΩ καχείνοις Ὁ βέλά,.- 

μια ρεσκεν, ἑορίζυ “ὐϑοςπεκὶ Χ) 7 πϑωήγυειν ἀξ Πο- 

σάδῶνι,ὼ “αἷξ Ξοιγήλεν εἰς ζὰς ἔήίςα πολφσικθλῶν Ἴὡς 

βελομϑύοις ἀρρραξ τε μμεταιλαι μίαν κα ἡ ἀὑγώγων" κ 

ὃ αγῶνας ἀξᾷν ἔμελλον ἵπτων πε χἡ ὃ αἰδρῶν πϑυῦ- 

δωπές. σειυδιόδων" πολλῶν ξένων εἰς τ ἐορτ ἅμα 

γυναιξὶ κὶ κἡ τεκροισ, ἼΞ 5 (ἀξ τεϑυσίας ἐτέλεσε ῷ Πο- 

σάφδῶνι κὶ ὼ πὰς ἀγώνας, τῇ ἡ πελά )αια Ἢ ἡμερῶ γ»ὴ ἡ ὅζα- 40 ρμτῖτας:. πιαπάδε ᾿πποπιδι5., 

λύσφε Ἴων χ Ὁ πόμήγυφυ, αὐδα τέλμα δίϑωσι Οῖς 

γέοις,γνίκ᾽ δὼ αὐτὸς αἴρη Ὁ  σημόον ̓ αῤπαζῷν Ὁ ᾶ: πα- 

ρέσαις Ὦχὶ ζοίαν παρλάνες αἱ αἷς αὐ ἐχίυ ἰὐχώσιν ἕκαισοσ, 

κἡ ὁ φυλατῳ αν γνας ἐχείγζωυ 1 γύκζᾳ, τῇ ἡ σὶ ἑξῆς ἡμέ-- 

ρα “σϑὸς αὐτὸν ἀγῴ. οἱ ἱκμὃν δὴ γέοι ϑζχφαν!ες χτ' ἜΤ 

φροφαὶ, ΤΥ ὯΝ στεύϑημα ἘῸΝ εἶδὸν, ζέποϊν Ὡρὸς 

τίω Ἔ παρδένων Οὐπαγάυ, ζᾳοαχν δὲ 3 ξένων ἐὑ- 

3. -“ἉΨ ΟΡ." 
“νον Ὁ» ἀϑϑς, τ Ὁ [ο 

ζᾷ μέγιςα ηδικυχότων ζις ῥαχηλοις ἀπεκρπῆον ς᾽ Οὐ αν 

Ἰρίς, ραγτίγη ρογ δἰ ἴος : ροθπαϑῆις [ῃ- 
Πισοῦθατ ρῖο στη! ιν πηοίο. οἰΠ1}- 
41ς Ποηλῖηο5 τἰηχοτο ΠηαΧΙΠῚς ἃ Π1α- 

Ἰεβοιῖ5 ἀδτεγγοῦῖ ρος σογποῖοῖ, πη }}}- 
τα ἴῃ δ πη ΨΠΠΠῚ ΡάγΔΪτ, τι ηαἱὶ αὐ 
ἴτις ἀἸσοη άπ ἴῃ Ιοοο ἔστ σοῃίρίςαο, 
(το 11 α ο α πα τι πι το διίςην ἴᾷ- 
οἰξ, νίγσαβ ἃς (ΘΟιΓ65 ργα]αζας ἃ ἀπο- 
ἀςοίηι Πέζϊοείθιις, οὶ] ἤαστα πηοτίτος 
σαάςθδητς ἴῃ ἔοτο, συδυϊαηγ ας οεἰς 
ΠᾺΪΠῈΠῚ ἄτη Παᾶτοϑ σαρίτα ρς οῦαης 

ἴῃ σοπίρεξξα οπτηΐαη. Ε]ας ἔτ 
τατῖο ἱη{Ἐίτατας ἃ  Θπλιο γε ρα Ὀ]Γοα: 
οχ 4 (6 τα] υΐς σοι! ἐξ γαμη ἴσος 
{ππεγ ες Ροῦγο αὖ δοήσμλ τη με ]- Ἀοπνυϊας 

Ἰἰς ορρί Φατίτη σείξα;, Πα ἔσγιηο γα: 
το ἃ Τστριουίθιιβ πγθπηογατι αἴρησ. 
ΟὈΠῚ ΠΊΟΪτα;, πηασησ 6 6 ὈΕ]]ΠΙσοίας 
σοπῖο5 ἰλομηδηὶς εἤδης δα εῖπης, ατηί- 

σα 114. νοΐ σης οὰς σο πο Πἴτὸ ΠΡῚ Ρεγ 

σοππυ δία, αι] ΠΊΟΚ Ποητγα πο 64α᾽ πτο ς 

ΤΠ] οἰ τίας Δητἰ 115 μα ἰσοαταν Πγυη:Π1- 

ΤΠ 5; ΟΡ τα Π5 406 ἐόντι {τς παυά 
ἀπ τον (ροῆτς ΟἸΠΠῚ Ιρ{ 19 ΓΟΙΓΏΓΔ5, 

υΐρρε ααὶπαρεῦ φἀπηοάτιην ντροιη 

σοπά Δ Π]|8Ἐπτ, δὲ ποσορί δι γαίοτοητ, 

πεοτερας ρα Ἐς οἰαγὶ οἤςητ; σοΠΠγας 
τς. {1 Πεςοεἤπτατα, Ποη σοπτπλ6- 
114 ΠΟΙ νῖπι αέξαπὶ ἴμιο Προ ὁῃγ: ΕΧ 
σοπίοπίμ ᾿Νιιπλϊ τοῦς δαὶ [αἱ σορίτοῦ- 
ΔΙ πα, γαρτο ἔγεχαςητο νἰ γα  ΠΕ1ΠῚ Πι1- 
ΠΊΟΙῸ σοΠΠαδιιπη ]υαΓοτς, υς ςη- 
τοητία ροίξηιιαπὶ ρίασιυτ, ρυϊπλῦ Οδ3- 
0 ἀεο ατοδποζιπὴ σομ τη πὶ ργα;- 
{41 νουΐτ, {1 σοπατζις πε ήζιε ᾿4ῃ- 
παι} ξοίξπὶ ας (Δογ Π οἰππι: ἀδιπ 6 
τα σπη!οηατιι σΟπγαηϊσατα, ΠΠς χιο- 

416 σοπηρτοθαπειθιις., ᾿ηαἸχὶς ος]ο- 
Ὀητατοτη ἐοἰξππηηιας ΪΝερταπο αἱ ΠῚ, 
αἰπλ1Π1|5 ἴῃ Πηἰτἰπλα5 ντρο5 χαΐ ἱπι1- 
τατοπε αὐ σοΠΈΘΠτιΠὶ ὃζ σο τα ΠῚ Πα. 
σοτταΠ Πα ΟΠ ΠΏ ἔοτΘ σι] ν] ΓΟΥ ΠῚ 

τα ἐυογαηι νατία. Ἑδέϊο ἠοϊης δ 
δάτ σοἰε γίτατεπλ σοηῆιχιι Ρἰετίς- 
ΠΊΟΓΙΠῚ Ποίρίτατη σι νχογρας δ 

Ἰθετῖβ., ρεγαξεηας Νοριιηο ἰδοτὶς 

ὃς σοιταγηϊηϊδιις, οχίγοηγα πἀογ πὰ 
ἄϊς. συπὶ ἰαπι (οἰφ μα εἴϊος ςς]ε- 

ἄαῖο ἢ- 

ἘΠ ΉΜΕ 

χ Ὁ ΝΣ 

ΒΠοταρίαῃζ ν]γρίπος “110 ἰραόξαγιιηγ Ἀδρευς νῖτο 
νοῃοίαηζ,, 4 14Π}0 ΘΙ] 16 ἔους οδτι- δ'μαπι, 

Ιεεῖτ : (γαθητῆσο ΠΠ]Δ πὰ ποέξοπὶ σας 
{125, ρΡοιειαῖς νετο δα ίς δα ἰδμιοδης. 
ταῦ ἱπΠΠπΠΟ 65 σατογπατίπι αἰ, ν δὶ 
πιοα σοπαςηοζγαζ Πρ}, οἰατιη νἱ- 
ἄεταητ, Δα γαρίαπάδς νἱγρίπος ἰδ σοη- 
τποτταητ,πηασηο τ πγα τι ἂς νορϊθγα- 

ἢ 



ΙὉ0 ὉΙΟΝ ΘΙ 

τίοης Πποίριἴ, πγαΐτς αἰ σαοῦ πλάϊ πη 
{πρὶ σαπείτι. δοαθοπει ὑθέολαας αὐάα- 

ὅχαταπι νἱτρ πα δηΐπιος γα 1 τα ἀο- 
ἰςέξος ΠΕ ΠΣ οὐίοίατας εἰς: τρί πᾷ 

εἄποη δά σοητιηιο ᾷ ἐρεέξους (θα δὰ 
οοπίασίῃ αἰ ξεΙτα 5, ἀοοξ 56; ΠΊΟΓΟΠῚ 

Ὁ παυποαιαοοῖῖ ες ΔὨτΙ αι ΠἸηχῖ., δὲ 
4] πχαχίμλι1Π} ἄθοτι5 αῇοται εχροτιτὶς 
αἀ παρτίας τα  ογῖδιις. φίμας ἘΠΕῚ 
ΔΏΪΠΟ5 ΠΊΔΓΙΓΙ5 αι. ἔοις ἀεάμηειςοῦ 
Ροτα. Ροί μας οὔροττο ρποϊ]ατγῦ ἰοχ- 

[ω] 

Ἰερὶς τουτί ἀξ νίτος σα δος; 41}. εα5 ἰῃ 
πιαττ πλοῖα ἀδαϊτ εἴτα οὐ μία: ἐΡακτῖο, 

ΟΊ ση δ δὲ αητια: σοπη πῃ ΟΠΟΠὴ ἰἤτοῦ οῦ- 
ἴυρος Ραξζας; ᾳ πιο5 ἀπγαῖ νίᾳ; αἄπο- 
ἢτα ἰδρογα αςοἴαλξϊα αυϊᾶ ἰουθτης 
ΔΏΠΟ Γορηδτῖς ἘΠΊ] Ρτίπνο; ται (ἢ, 
ἜΤΗ ἈΠΠΟ ἡπαττο: σις ἱ εἰ νευι- 

᾿ ἧς ΖΖ ῬΑΪΠας. Νοια: ἐπίπι σοϊοπίᾳ ἀπσοτη, 
Ζ “ποπάϊποηἤίτητα γορα δ] ῖσα, ταητῇ ἔα- 

ΕΣ “ει οἴπας εΠεῈ ΔΘΡ το ΠῚ, ποη νἱάοταγγα- 

(μῆτ αὶ δ6}}} οσσαποης ΠΟ απο πταπι 
ἜΧΠ ποῦς, “ααὶ αὔτ πιαχίπις ρεοθαὶ- 

ὁ Πιαίουίδαπτ,α χυοτῦ ἱρίε ἀοοςάο ἰςη- 
τεπτᾷ,αίαηι Πὰς πεςοΠπτιάἀϊης σαρτα- 
τἀπὶ αὐπίοι Επἰείπηασῖι γνερίτ. (ετο- 

Δῃπι τῆ χαοάταης οδίδοταυίτ λο- 
ταῦΐας, ΕἸ πΠοίξγα αῖαῖε ἈΟπΊΔΠὶ ἀσὶ- 
τᾶς πουπηϊπο(Οοη(αἰ τ: πο ἀγα (ιδ- 
τογύαηθα, τὰ ρΓΟρΟ ΟἰΓΟῖι ΠγΑΧΙ ΠΉ11Π1, 

τείοηα οἰγοθηθας, τοῦτα. (Δογ  βοἰ 5 ὃς 
ταϊης ἴῃ ἴρηξ ΠΡ αμϊηῖδ. Ποπογαζαγ, 
οσαοτυτηςᾳ; δε! ππέτοτῇ δὲ ἱπϊπρί οῦ- 
Ταἰττ ητογ σοιταπηγίηα [ες απτίη σἱ- 

πὰς Ποποιοιἤαῆαηι, (σίας  κοπια- 
᾿ Πὶς νοσαταγ; ας υϊλά ποία Πησι 

Ἰῃτογργογᾶτατ Ἰποσφδῶνα σφσίϑονα; (164 
εἰ “ΠΝ ρμερηῖ ἠεγγά μα 1076») Ἰάςοα; 
ατᾶοὶ ἀϊσατᾷ Ἐπ δες φ Βισάεας 
τοτγά τοποατ. Ερσο νοτο δέ Αἰ Π| {(ΡΕΥ 
ῥάεγε (οττηοη δάϊτο πιθ πηι: ο 
αυίάςπι ὃς [πἀο5 ἐπ ἔρος Νθρίιπο 
Βετί: ἀγάπη νογο {πθτογγαηθαπι ροίϊθα 

ΧΡοίταμη σοηΐο οὐϊάαγη, σπ|5 ΠΟΘ ἢ 
ΡΓοίοττὶ πϑίαϑ {τ, σου τοτιΠῈ οοπί- 

οσοσυίταπη ἀγὰπ Παυίααδτι τΟΓΓΆΓΕΠῚ 
(λοτατατη οἵϊς, πὲς ἀρᾷ (ἀτασοβ πος 
ἀραιὰ Βαγθαΐοβ. ]ια αὐτῷ Πττ νοτιογᾶ, 
πο οἰ ἔλοΠς ργοπιαητίασε ύνογο 

] ἀς τάρτι δ ππρτῖῖς νἱγρίπαπι ἕπηα 
] Ρεγηἰτἰπγας ντθος ἀϊπυ] σάτα οἵΈ, αἰτα 

{ποσεπίποτγαητξέξζο; Αἰ1ας, Γεριταῆζας 
ἡμοαηῃίπιο, δείπ αυς πποπι ἐἕτ ες 
ςῖ, ΕΠ ν  π ἐκ, τος τας πὶ 

ΤΑ ΟΞ Ν Ὰ 5 ὃ. 

οὺς ἐγίνεζ χαὶ φωνὴ, μεῖζον τί καχϑν ὑφορωμϑύων.τῇ 

σ᾽ ἐξης ἡμέρα πσδοςαρϑεισῶν ΤῊ παρθένων, Ὡδο.- 

μυδϑησαί δος αὐτῶν τίου αϑυμίαν ὁ Ῥωμύλος, ίε 

ἐφ᾽ ὕξρᾳ τῆς Ξόπαγῆς: δὶ Ἐχε γάμῳ “πμονϑύης, 
ἀνὰ τε χαὶ Φηρχαῖον Ἐἰποφαίνων Ὁ Ὁ  ἔλος ἡ ᾧς. 7ν 

πον συμπόώτων καθ᾽ οἱξ σεουαΐπηονται " γγαίμμωοι ταῖς )» 

γαιζ ὦ Ὀχιφανέςατον, ἡξίου φέργν ζι δολεᾷς αὖ- 

εἶ ἌΡ τα ταῦ οἸ: τύχηφ᾽ τα τῶτο ϑίσει- 

μηζᾷς ζᾷς κόρας, ἐξαχοσίας τὲ χαὶ ὀγδοήχοιζα. χαὶ 
οξταύιτ οὐ ασϊηταῖγια πππλογο, 46 τὸ ᾿ ἀὑρεϑείσεις, καπέλεξεν αὖϑις ἐκ τὰ ἃ αἰγα μον 

3, » ͵ ΝΣ ᾽ " ἷ 7 ΄“- 

- οὐσρας ἰ( οίθμοις, οἷς αὐζᾷς (λυ »νηρμοῆε «ἃ τὸς 
δος ΕΥ̓͂ 

πατοίοις ἑκοίςης ἐλισμοις, Ἐχὶ κοινωνίᾳ, πορϑς ὃ ὃ- 

δα τος ἐτ[υῶν ζοις γοίμοις, ὡς χαὶ μέτρα καθ᾽ ἧ- 

μας ἀν} πα δὲ “μέθαι τινὲς 

»ϑὺ γφάίφοισι χτὶ τὸν πῦοξτον οὐναυτὸν τῆς Ῥωμύ- 

δου Ξρχπθ᾽ Γναῖος ἿΣ: Π λυ χτ' τὸν πέζαρτον" δὰ 

μᾶλλον εἰκθς. γέον Ὁ} οἰκιζουϑρης πόλεως ἡγεμό- 
γα, ὅτ ἢ καζα σήσαοϑαι πἰοὺ πολιτείαν ἔργῳ τηλι- 

ούτῳ Ὀκιχφν, ούκ εἶχε λθ0»ν. τῆς τε παγῆς ' 1,» γκζάγε τίου οσίςπιαηοῦ. Βαρτας Ζποα; σας 

᾿ (πλ ΑἸ πα] ει ἱΠπορίΆ ἔα: τγαάῆτ. δ 
20 πίω αἰτίαν οἱ ἐ υϑὺ, εἰς ασϑριν γειυαμκῶν αὐαφφέφοεσιν" 

οἱ δὶ, εἰς ἀφορμόο πολέμο υ᾽ οἱ δὲ τὰ πιϑοινωταζα, 

γφάφοϊες, οἷς χρύγώ  συϊκα ελεμόωυ, εἰς ὃ σοεναψ αι 

φιλότηζα, “δος ἃς πλησιοχώροις πύλάς ἀὐα σίου. 

τίω δὲ τότε τῳ" “Ῥωμύλῳ κοκλερωλείσοιν ἑορτίω ἔτι 

χα εἰς ἐμὲ ἀγο ἐς Ῥωμαήοι διετελοιω, Κωνσουά- 

λίια καλοιῶπες, ῳ ἡ ἡ βωμὸς τε «ὑποῦγήος ἱδρυμέ- 

γος ῳϑὰ τῶ ἡ μμεγίφοω τὰν ἡππαοδρόμιι» αξεσκα- 
Φείσης τὴς γῆς ,ϑυσίαις πὲ χαὶ αἰ πύῥπύροις ἀπαρ-- 

᾿χαῖς γραίρεται , χοὴ δρόμος ἵπτσων ζβυκτῶν τε χαὶ ἀ- 
20 ζάκτων Ὀχίελῴτοα,. κα λῴτω δὲ ὁ ϑεὸς ᾧ ῦτα ἐξ 

πίελοῦσι, Κα ὦνίος αἰασο Ῥω μα!ωνγ' ὃν ὀξερμιδιυάζον- 

Ἴε εἰς τί ἡμετέραν γλώπαν, ὃ Ποσέϑώνα σάσιηϑο-- 

γα, φασιν εἴγαι τίνες » ὦ ΕΣ τϑτο “ὑυγείῳ τεϊιμε- 

το τι βωμῷ λέρρεσιν, ὅτι πίων γἀδὸ ο δὸς οἷα ἔχά. ἐ- 
“ὦ δὲ χαὴ ἕτερον οἶδα, λθγϑ9ν ἀχούων, ὡς τῆς μϑὺ ἑ ἐορ- 

τῆς τω Ποσάδῶνι ἀγομϑίης., χαὶ τῷ δρόμου ἢ ́ α- 

πέων σότῳ τω λχῷ γινοιϑύου, τῷ δὲ καζαγείε βω- 

μοὶ δούμονι α ἀρρῥήτῳ τίνι ̓βελόυματων χρυφίων ἡ ηγε- 

μόνι χαὶ φύλακι καΐζασκά αοϑύντος ὑερον. Τ'οσφδῶ- 

ΠΡ ΞΕῚΣ Ὁ δπν ΝΝερίαιπο οῃΪΠ} 40 μγδραφδμὴ βωμὸν οὐδὰ μιόϑι γῆς οὐθ᾽ ὑφ᾽ ̓ ΕΛΧΗΞ 

γων οὐθ᾽ αὐσοῦ βαρθαρων καϑιδρύοθαρ᾽ Ὁ σὴ θδηὲς 

ὅπως ἐχή χαλεπὸν εἰπεῖν. ὡς δὲ διείοή. 8» ταὶ πε- 

δὰ ποὺ »όπαγάὼ ΤῊ παρθένων χα; " (αὶ ἴθι πὸς γα- 

μοις εἰς Ὡς πλησιοχώροις πόλάς, αἱ κϑοοι εἰὖθ' Ὁ ὴ 

ρα ρϑ δὶ ὀργῆς ἐλοίμξανον, αἱ ' δὶ ἀφ᾽ ἧφε ἐπα - 

ὃν Ὡ σι εσεως χαὶ εἰς τέλος ἐχώρησεν δύδρογε ζόμε- 

γα!» μετϑίως αὐ ες ἔφερον. κα ἐσκηψε δὶ δέζυ αὐὰ 

χθόνον 

τσ πα σνοοΨ.τ ον τι. πὰστονν 



ΔΝ ΤΊΤΟΣ ἜΣΟΜΥΕ ΠῚ: τοῖ 
“χρόνον εἰς πολέμους ζοις νδὺ ὀήνους ἀὐπέφς, ἕνα δὲν οτυρίτίπ ΟΝ ἐμες ὐτὲ Ραρτα- 

, Ἵ ᾿ ΠΉΡΣ κε ᾿ δῆτα ϑαῦίπο ἰπτοσ αἰϊα: σπόγιπὶ ο- . 29 4 

; ὑκηεν, τ Ἴκν, δ μαλλιὰ ΤΩΠΙ πῇ ἔο]Ιχ ἔπἰτ οχίτας, ἤσιτοἱ ἸΏ 4η- ἐπηχολϑύϑησεν ἀγοιϑον, ὦ ςεἷρ αὐτωῖ τα μα Σ 7: ταν ᾿ νι, τενατοίηϊα ρα ἰχογαησ, ἰΔθογὶβ ααῖ- 
πυδοεῦκασισε, Ὡρίν ὄχτχάρησοι ὃ ἐργωνπόγοῖς δ Ὁ ἤρτῃ ΔΟ ΡΟΓΙΟΠ]ΟΓΙΙ ΠῚ ἔοΓα Ρ] ΓΙ ΠΎι11Π, 
χινδγούοις μεγάλους τσοοση αίνοντα,, αὶ δὲ πελάυ- [δά ]αῖος ΟΧίτας. Ρεπὶς φατεῖη ΒΕ ΠπΠ| 

τ 5 ες πος “ , 1] Ϊ Ωὼ αὑτῶν ἐσεοϑα καλεῖς. ζΟν ἢ) αἱ παόζτω πόλφς εἰ ἱπτυ]ογαης (αηίπα, Αητοπηηα, ὃζ 
ΠΡ πλιὸ κω ἌΣ Οὐ ξιπλοτίιπι, ργατεχϑητες ν]τοπῷ 

τ σας Ὁ (ΕΣ πο αν θα, ΘΕ ΌΤΙ ταρτάγαπη ΥἹγρίπιιπι, (δ τα νογατηο- ,ὔ ὕ ,λ Υ Ἁ 
μνα χὰ Κροφυςοκερλα,, σφοφασιν δ ποιώνϑιυαι τίου Ιείξς ἔοσεπτες οοπάήϊταπι δτειῖίᾳ; τ6ῃ- 

ε ΠῚ ε Δ ἋΣ “»Ἥ 

ιόπαγάὼ Ψ παρθένων, χαὶ λαῷ ἍΡ αὐτῶν δὶ-ὀ ἊΡοζο πημϊτιΠ1 διιέξαπη ΓΟΠΊρΡ. β οπ1Δ- 
χα' ὡς δὲ τὠληϑες εἴγε, τῇ κί σφ τε αὶ αὐξήσφ ἡ Ῥω- τὸ παπλ;ηος σοηπίμοηάιιπι γάτα αἴ αο- 

ἘΚ, Ξ ἌΝ ΝΝ ἜΠΕΣΕ σοἰαταιπι ΟΠ Πἰ πηαΐο νῖγε5 ΤΟ] Πρ ο- [) . - Ε μῆς δὲ ολίφου πολλή νυ μϑύη αρϑονῦναι , χα Ορς τοῖ, ἴτ465 σσποπογιητ Παγιιπα Ἰορατίο- 2 -“ ἐτ γτο ΝΟΥ δ Ζ «“ 3 

αὐξιῶσοι αὐἷξ δεῖν χοινὸν ἘΧῚ τοῖς «ὐξιοίκοις ἀπασί ἢςς ΔΑ ϑΑρίηος, ροϊξυΐδητος Π]οτιπὶ 
καιχὸν φυόνϑυον. τέως μδν δξζυ πσοὸς ὃ Σαξύωνέ-. ἀυᾶα δζ Δι  οἰϊς ̓ ς] ρετὶ, ἐο χυοά 
ϑγος αἰ πος λλτσαι Ὡρέσζᾳς, ἐχείνοις ἡξίοιευ Ἔ ἡγεμο-.- ἱτῖθιις δζ ορίβιις ργςρο]εγέησ, τηρο- 
ΠΑ ͵ ἜΠΉΝ γε 9) ΤΙ ΠΠΊΠῈΘ ἴῃ νἱοίπος {δὲ Αγιοσαΐθηῖ, ὦ γιαν τόπτολε υποϑαλαξ νέου πε μεγίφὴν ἐχοὸν- : : ΠΝ λυ τον ᾧ, { Ή}020} ἘὰΣ ὭΘΟ ΓΪΠΟΓΟΚ 4181 σοτογὶ ἀοσοριξης , ' ͵ ΄ ή ͵ »" νϑ 
ὥς Ν χεηασι ἌΛΕραὶ ὅρων, ϑυοις, ΣΟ χή ΟΞ αὐἶι- ἰῃἰαγίλβ5. Πα ΠῚ γαργαγιπη ν]ΓσῚ ΠΏ ΠηΔ 
ὀεα Το. ἢ" πλησιογώρων, χα] Οὔκ ἐλάχιςα Τὰ νων ,ς Ἰοῦ ρβαΐβ ογδῆς ϑαδίηα. 564 Ζαμτη ἢἰ-, ὦ ὙΠ ᾧ 
«ἰξευξρισμένοις πὴ ἢ ὟΝ ἡρπασμμιένων εἢ σπλείοις “ Ἀ1] Ρτοήσοτοης, οὈἢΠΙ οπείθιις Ἱεραιίοκλ δοκεῖ “᾿ 
Ὧι δ᾽ οὐρὶν ἐπέραινον,λύτικαϑιφαιμιέ- ἘἈλοπια, δὲ ροῃτίς ἔλυοτοπι νετθὶς α- 

ΜΕ: ἀρ: ; Ὁ δξίσχιο δηλ ίςητίθιι5, αἰ πίσημε θε]- . γων αὑταῖς ἥυωδὰ τῷ Ῥωμύλου τρεσζάων ἢ 3ε- 20 
1 σοΠΠ]14 οστίημε ργοογα!ηδητίθιις, το “ 7 ων ἢ. Ν 5 3 οὐ ΡΥ ἐαπά, σῶν λοορις τε χαὶ ἐρρρις Ὁ εϑνος »αϑονβυαι ΡῬετταία: πχογαίαπι ἀσογοιιείαης {{|ς 

“ »ηῪη-Ὁ- : : , Β - 
τῇ τοίξὴ πὸ ̓ γρόγα Ὁ μελλόντων ἀεὶ τὴν Σαζίνων χαὶ ορίβιις ΒΕ] ]υπὶ οὐ. Ομ Δὶς Θείογο; 
2 , ή ς ͵ κ ῃ λ ο“2ὥΔ, . - .-»- Β . τας π 

αναιβδγγονϑρων εἰς γϑόγοις μιοικροὺς τίωυ «ληζ-πο. [ατιϑ ΠΟΙ νίτίαπι οἤδ γάτα, ἰῃ νπῦ ςοἱ 
: : ᾿ ἰδεῖς τγίταιιτι οἰπϊταταπη σορ 5,44 ν ΠΑΠὰ 6 ͵ χ τ Ἃ τ- 9 ᾿ «- ἰδ 

2 πῸΣ 76 λέμου βελέὼ, αὐταὶ καθ᾽ ἑαυζᾳς ἔγνω(αν τοῖς Ῥω ΠΟη ΠηΔρΠατη νγθοπὶ ΟΧριρήδάληη, ͵ Ὁ" » ῥον Υ ΝΡ 76 ͵ : Ἢ 

μ(διοις΄πολέμειν , Ἔιπογ ζω οἰοινῶμαι τίωυ οἰκείαν ὃ 7 ϑοάαιο πηΐπιις ἰπ νηὰ οπιηας οαἹ γα 
4 Ἀν ε ͵ ᾿ ε«-" ᾿ τ β τι ᾿Ξ ναμμιν,εἰ καθ᾽ ἕν αἱ δ4ς γλμοιντο, μίαν αἱρῆσοι πόλιν δοίοτίπε, γε ἀθογθιθδησ, σαηίπρης-. 

μεγάλξω.ἐξελάσοινῷ κδὺ ζῶτα, σεευ δεῖν δὴ οὔκ ΠΜπῚ ἰδόντος ἀμί μδιοίει ἰῃ- ΣΕ ΒΕ ΑΟΡΟΧΙ εξαναςαν. [εἸΟΠΑΙΒΟΙΙ ογαησ ρυσοίριι. Πῖς οετι- 
τὰ ΚῚΣ]: 5πἴ ὑΡτίοης ἔλέϊα Ἀογηδηιιτη ἀρταπῃ ροριι ͵ὔ “υ » -“ Κ , ἵκ» δ » ξ 

Ὅτ οϑϑχήροϑτερον τ Οκ τῆς ἊΣ ἢ, γιγὴς 5» οι 1 Ἰαπείβιις οσοιγγεης οπη Θχογοίτα Βιο- ,ὔ 2 δὰ 3 3 . . μιάλιςα ἐδόκϑιωυ τὸν πόλεμον ογαγάν. ὀξεφραίδυμε- 30 πλλ]ι5, εχ ἱπιργοιίο Ποίξοπη ἀρστο- 
γων δὲ πότων ὦ δηοιούτοων τἰιὼ ὅμορον, ὄξαγαγὼν αἰ ἀἰϊτυτ ἱπηραγαζιιπη, ὅς γα] νἱχ 4 Ρει- ἡ. Ε Ε "» . - ᾽ ᾿ Ω - - δγύαμιν ὃ Ῥωμύλος,ἀφυλαίκζις οὖσιν ἔτι πολε: ταμμῖτο νὶ ροτίταιγ: τοβιρ]σπεαπησας 
ΤΑ νον ὉΠ τῆν Ὑ τ τοῦρο ΠατοΠ5, ριϊα ἃ ορρίαηὶ οἰΔ- 

μμίοις αὐζσοοςδοκήτως 67 ιγατοι , χα ΤῸ τε γαρφιχος ἀεπι(ποτιπ ςοσποίσοτγξι, παέθιςη- 3 κχι » 0! « ἡ τρυς ͵ ἘΝ ! . ς: . αὐτῶν ὥρίως ἱδρυνϑυα Ὑ κύξιος, τοῖς τε Φά-ὀ Ὀρμῇοαίτα πηοηΐα Ροτῖαϑ4; Ραζόπτιος, 
ορίσιν εἰς αἰ πολἦ εκ ποδὸς ἐπόμϑυος, συ σἔπωπδυ ντιθοῖ Ρτΐπιο Ταρίτ ἱπιρειιι: τοροπη ἐς 
᾽ ἢ ᾿ λ λ ᾿ξ ἷ τ δε ἔνδον πεπυσμένων πίω «ἰϑὲ ζιὶ σφετέροις συμφο-. Ρίαπι σμπὰ νΑ]Ϊ4ο ἱπς πῇ σίοθο ος 

ἐοπτ ἀ δος οὐ λων ἀκ δ, Δ ρ δ Σ , ομκτεβτθτα, ἴηι β το] πιαπι ἢ οθη- 
ἘΝ τρφυλακογώβονν πύλαι ἀΆΛΕῖ ον ἐν (ρο]ατ, (ὐαηίπα πος πιοήο 
τοῖς, αἱρᾷ τίω πόλιν ἐξ ἐφόδου, καὶ τὸν βασιλέα Τὴν σαρῖα, ἀΥΠηΪς ας Πρτίς, ἱπηρογατίσηιια 

ἊΣ ε ! λ - δ ἥ τα. ς ᾿ 
Καινιτῶν αὑτσ'αντήσοινζο, σεεῦ καβίεροι χάδι μιαυχό--ὀ οΡΠαΙδυς,η ἩΡ ΤΣΣ ἘΡΕΕΣ 

3 7 7 τάν» » “" Ξ βϑμος ἀδοχφοία καείνᾳ αὶ τὰ ὅπλα ἀφαιράται. πῷ- 40 δὲ Βογιπη σορίαϑ ἴῃ αδίροπαὶς ργααὶς 
ὌΠ γη τ τπρ) 3 ἡ γω δάϊας ἀΠροτγίας, πες ορίπαητος φάου- Ὁφπ πολ ογῦλα πῶ- ἔ Ἔγς Α ων ἐπ ἀυτῆς τῇς τον το 6 ὕζςς τα5, Πσατ ργίοταβ ἔπ ττ πιραμίτηιις; ὃζ 

ξφδοιίῦαι κελάζσας, καὶ παίδευς εἰς ὁμηρείαν οἱς ἐ- εοάετητποῦο νίϊις νἱέξογίᾳ, ἀοπηι πα 
(υλεζ λαξὼν, ἐλὶ Οις ̓ Αἡεμναᾷς ἐχωρᾳ "πλυόμε- τοάαχίς οχογοίτιι πη, ἰρο!α ποιίδας ἱπ 
γος δὲ χαὶ τῆς ἐχείγων δγευάμεως, ἐσκεδιισμκένης ἐτίὶ ΡΙαΙο ἀοτγ αξϊα Ρταξογεης » ϑΟΙΠ456; δ τὶ ξὲ ΠΕ αν τ παὶ ἐλ ἀρ, δονη ϑοι ΤΛΔΠ Αγ ΠῚ ΡΥ Πγϊτίας., ΠΑΠΠΪΓΑ5Π ΠΟ 

ἡ Ὁ “σϑϑτέρας, εἶ τὴς, τὰ αὐζᾳ τὸς ἁλογῶς Δ [αϑεὶς ἀπῆν ἐπ᾿ οἴκου πίω δοαμμιν, ἀ- 
γῶν σκύλοι πε Ἔπο τὴμ ἀποίκων χτ' τίν μοϊγέωυ, κὴ ἀχροθιγιά λαφύρων ᾿ ̓χαὴ “πολλαὶ ἃ- 

Π 



1οΣ ΤΠ ΤΟΝ 5. 
ὙΠαπιρθυς 4115 ἀρ  πατας ν᾽ ΕἸ πηᾶ5.1ρίς ροπηραπὶ 
ἄς (απιηα. 
εἰδυς ἃς Αη- Θχτγδηλις οἰαιιάοθατ, Πα Ὁτι5 ΡΌΓρα- 

τοπιρατρ, ΓΩ, ὃζ σογοόπδζις ἰατιγοα, αι νῖ Γο- 

σίατηι πδ οξατο ΠῚ τιογοταγ, αυδάτι- 
σὶς ἱπυοέξιι5, το! πα; ροάϊτιπι οη01- 
ταπΊσας σορία: ηὰς {ΠΠπ|π|αΠοέξξαθαι- 
τα, ρτο πο συσααο ργαάπι οχογηα- 
τὰ, Ὠγτηηἰδ σαποραητ ς05 ρατεῖοβ; δὲ 

ἄμπιοεπι ργααίσαθαης ἱποομάϊτο σαγ- 
τηίπς  οτία οδαίατη οἰυίτατε στατι- 

Ιαδιιπα συπὶ νχογίθιις ὅς Πἰθοσγὶς ν-- 

τόπο νας ἰατογο, {πη 4616 σοηλ]- 

ταῖς οχορίεητα νἱέξογοπη ΧΘγοιτατη. 

νεῖ νετο ἰπ νγθεπ νεητπιο τ ργαίτο 

δτδῃς οἵάτεῦα νίπο ρίεπμα;, ὃζ πηοηία 

᾿ γατῖῖς ὩΠγιζξα οἰ δὶς σητο Πα ἰτίπ 

ψνίτοτιπη δ 65 ργοροῦτα: κα ἔγιξάμπι 
πυϊδυι ει. ἀτηιιο μας διπτ νξξοτίας 
Ἰῖς εἰτπὶ τγοραῖς ὃζ ν᾽ τ "η}5. ΡΟΠΊΡΑ, 
οὶ οἷὸ Ιλοπτγαηὶΐ τε πυρμαηλ ποιηϊ- 
μιαπῖ, α Κοπιίο ταῖς ρείπλαπα ἸΏ {ἰ- 
τὐτα : ποίξγα νοτο τοπιροίξατο πηᾶσῃθ 
Ἰυχιι ἀσίταγ ὃς ἔα τα ασοάαχη τγαρίοο, 
Ὡδταῃι δα νἱγτυτῖς ΟΡί ΠΟ Π6 1 14 ΠῚ 
τὰ ἀϊαϊτίατι πὶ οἰξεπτατίοπθηι, γορα- 
ἄϊατα οΠΊηὶ ἔτιισαϊτατο ρυἜϊπα. 1ταὰ- 
ἡιέζα ροπηρα ὅς τὸ αἰαίπα ροτίςξξα, 
Ἐοσααίας ἴῃ (ὐδρίτο!ηο νοττίος ἴσο 
Ἑογοιγῖο τογαρίτπι ἠοῃσηδυῖς ηὉ πιᾶ- 
σηῦπι: (αἀΐχυς ςηΐπι(προγοΕ νοῖα5 6- 
ἀὰς νεἤιρίαπι νἱὶχ απ ςοῖπι ρεάππὶ 
Ἰοηρίταάίης ) 4υο ἰπέογτος σβήϑγα ἐς 
(σηϊποηπαπιτερε ρο!α, Πα οτη {ᾳ 
τλῃα Ροζοπλογας. Ἐδγοῖγπιπι δυτο πὰ 
Ἰοιοπι, ουΐ ἀτπηα ἀΐοαυῖς ἈΟΠΊΜΪι5, 
τς ἡμὶς πτροπαιοῦγον ατζ σχυλοφόρον 
(νεφαϊδυίάαπι ρίαςοτ.) νοσαιοτίς: ἢ- 
το (ηποά νηϊιιοτίδ πη Γογιηγ ὨατΠΓΑΠᾺ 
ἃς πποῖππῃ οἰτουη]υδαι6 σΟΠΊρΙ6- 
χας, ἔπρτα οαπόξα ἐπυίηςαι) αἰορφε- 
ο,τίω, ποησυβηθδηι ἃ νοΓο ἀθούταιο- 
τίῖτ, ἐ Ῥοίτοάαίτας 5 νοιίπας ν]ξεῖ- 
τγλ5 [βοίογεαηο ἃς ργ4αα ΡΥ γτἴΔ5, 
ΤῸΧ πῆτο οπληΐα τοί] τς αὐ (απατιπὶ ἐς 

σαριίς νει αι α {ξατυσπάϊιπη σοθη- 

᾿ἀρτοητζ; Ἰρίξα; (οῃτΟ τ ΠῚ ΡΓΙΠ.5 ΩὉς 

ΠΌΙ ορτίπια νος θαταγ ργογαξῖτ : δὲ 

σαπὶ ἐΐ πο αὐ οταητ ργοθαγοῃς ρυίης- 
Ρἰ5 σοῃ(ΐμτν, νεται Π) {πτ0] ὃζ ηὰ- 
σηϊβοιιπι, 40 τοῖρ. πια]τὶς ΤΏ ΟΕ! νεῖ- 
Ἰς, ποσ ἴῃ ρταίςης πιοῦο, (ο πη ρο- 
(χοταπι συοσαο, Ρούροῖασπη δ] ῥγας 
εἰρηα ἰλαθ θυ ρθρογίς. Νλ) σοητγα- 
Εἰς ἴῃ νπῈ ΠῚ ποΐαος Δητοηγηα- 
τὰπι ἃς (ὐσπηϊ ποι πιπ σΌΠΕΓΙ5 σα ΠῚ 

σετοτίς ταρῖα ἔπογαῆτ, νὰ ν]ἀϊςργουο- 
Ἰυτας (1 αὐ σέλα, Ἰαταοηιϊδηϊος ἀ6- 
βοηιοεῳ ἔοι μη ραϊια;, ἀοΠηποῖο 4Ὸ 

ΤΥ Α ΟΥΛΎ ΝΕΑ 5:9: 
“ ΕΣ »»ν “ 

μα τότοις θυσίας ἐποιήσατο. τελάυταος 5 τὴς πόμ- 
.“ ἕ λ 3 4 ῷ 3 "»" ηλ 2 ͵7 ς 

σῆς αὐτὸς ἐπορδ είο, ἐὐλήτα κον ἡμιιεσβκενος ὀν)ρ-- 

γῆ, δούφνη ὃ καιτεφεμμένος ΤΣ χομας, κα ἵνα Ὁ βα-- 
͵ ᾽ , Ψῃ, ΄ ͵7 «ε 

σιλάῴον αἰξίωμκα. σώζη 5 πειϑρίστσω παρεμβξεξηκῶς. ἡ 
2 2 ͵] 3 " ἴω. ΟΣ 

δὲ, ὀννη δχια εις αὐτο παρηχθλους4 πεζῶν τε χ ἵπτ-- 
͵ ς -“ 

πέων, κεχοσχκηλϑίη χτ' τέλη, ποις πε υμψόσα. πα-- 
7] ᾽ “ ρος Οὐ ως" ὕ ͵ ͵ ᾽ 

τϑίοις διαὶ ς ἡ Τ- ἡγεμόνα κυδοιναίᾳ ποινμιασιν αἰν-- 
͵ ε 3.» -» ς " ᾽ Ὁ ς 

ζαεδίοις. οἱ δὲ ἐκ, τῆς πόλεως ὑπήντων αὐζις ἅμμα 
, Ν ͵ ἴω; « “ 

γυναιξί τεχὴ τέχϑοις, παρ ἄμφω τὰ μέρη “ὃ ὁδοῦ, τῇ 
7, ͵ Ν ᾽ ε 5 ᾿ 

10 τε γίκη στευυδονῦμοι, χὺ τί ὀηγζευ ἁπα(αν ἐνδιέκγύ-. 

,ϑἔιοι φιλοφροοσεούζου.ὡς παρῆλθεν ἡ δια μις εἰς 
λ Τὸ »"» 3 »“ , 

πίω πολιν, κρατῆρσι τε ἐπετύϊγόμεν οἴῳ χεχρᾳ μέ-- 
Ν ͵ὕ » ΄ « 

γα!ς,ὼ φαπέζαις δοφῆς πϑλυίρίας γεμιούσοης, αἱ πα-- 
νσσλῦσν Ισ τ ᾽ »Ὕ"» «“ ἰκχς -, 

(94. (4ς ὀππιῷφανεςα οἰκίων ἐχειντο. να, τοῖς ἐμι- ἢ 
Ἵ ΤΣ 53 » 

φορίαζ βελομνϑδμοις ἡ.» αϑὲὺ δέχ βχανίκιός τε χαὶ ὅ9- 
Ἷ λ λ ͵ ε “ « “ 

“παιοφόρος πομπῇ χαὶ θυσία, » ζωὼ καλοῦσι ᾿Ῥωμιϑῆοι 
Ι ΄ «ς “ 

-Θείαμῷον, Αἰ πασὸ Ρωμιύδλου πορτη καίζο ςαϑεῖσοι 

Ὁ αὐτη τὶς ζω. ον ὃ τω καθ᾿ ἡμας βίῳ πολυπελὴς 
͵ ᾽ λ ᾽ .- » ν᾽ 

γέγονε ὁ ὀλαζῶων, εἰς πλότο μάλλον ξχτδάξινἢ δὸ-- 
20 χησιν ξὐρέϊης Ἐχιξαγωδουϑών, ἡ καθ᾽ ἀπα(αν ἰδέαν 

ἐκχξέξηχε Ἔρχαψαν δὐτέλέων. μ᾽ ὃ πίω πομ- 
, ,ὕ ες ἢ ᾽ 

πήν τε ὃ θυσίαν νεὼν χαζᾳσκά α(ας ὁ Ρωμυδος ε- 
δ ἊΝ πος 7ὔ Ἵ ᾿ς τ ΚΑ 

πὶ χορυφης τῷ Καπιτωλίῳ λοῷϑ Διοςὸν ἔχικα- 

δλουσι Ρωμαῖοι Φερέτειον, ὁ μέγϑμ" ἔτι γὸ ἀὐτε σώ- 

ται Φρχαλον ἴχνος, Ελοζήογας ἢ πέντε ποδῶν ὦ δῈΣ: 
λ 7 “5 5 “ 

χα Φς μείζρις πλάσρας ἔχων “ον πότῳ κα περωσοι 
᾿ “ ". -“" ε ᾽ 

σὰ σκῦλα δ Καιρνιτῶν βασιλέως, ὃν ἀὐξχάοία καϊφρ- 
͵ ͵ τ πο νὸς 

γαίᾳτο, διέγνω. 1 5 Δία Ὁ Φερέτοιον, ᾧ τὰ ὅπλαδ. 
ε ͵ 34 Δ -“Ὕ 

Ῥωμυλος με ϑηχεν, εἴτε βέλεται τίς Τροπαισχον 
30 εἴτε ῖΣ κυλοφορον καλῷ, ως αἰξιῶσι τίνες, εἴθ᾽, δ 

͵ εοὴξν ἢ ." ᾽ 

σπλύττων αὶ πῦρέχή χαὶ παίαν ο» κύχλῳ “«ἰπκείληφε Ἔ 
ἘΡΉΟΝ ͵ δ δε, ἵψ « πη ας 

ὀγττῶν Φυσιν τε χα κίνησιν, Ὑ πὐρφερετίω, εχ α-- 
,ὔ 2 ῷ «ε ΕΥ 7 “μ Φ, 6 

αὐοτήσεται “ὃ ὀλη)είας. ὡς σ᾽, ὠπέδωχε τοῖς ὅποῖς ὁ 
λ λ ͵ Ε 

βασιλάς (ας γαρίφπειοις ϑυσίας τὲ ἢ ἀπαρχας,τρὶν 
3 2 ἊΝ ͵ ΕῚ 

γ ον ΦΛΝΩν τὶ ὀζχοράξαοϑει, βελζωὼ ἐποιᾷτο πε-- 

δὰ τὰν κρωτης σῶν πόλεων, ὃν ἄνα γρηφέον αὐταὶς 
Ἑ τ ὃ, Ω ε 7 

τόπον, αὐτὸς ζῶ “ἰπελοίμξανε κρ αἴίςην γνώμέζιω 
Ὠ “ ᾽ ͵ ε « ΔΙ ἘΞ 
Ἐἢ,οεῦτος ποδιά ξαυϑυος. ὡς δὲ ἅπασι τοῖς οὐ 

“ ΩΣ - 3 ; 

σεενεσδρίῳ παροῦσιν ἥπε ἀσῴθϑνφα, τ βελάυμά- 
ΣῈ ς ͵ὕ Ε ε » 

40 ἐρὺ πὸ ἡγέμονος ρέσκε χαὶ η λαμασοδότης, τά τεὸλ- 77 

λα σ(ᾳ “ἢ αὐτῶν “γνήσεται τῇ πόλά χρήσιμα, Οὐκ ον 
) “ Ἶ » ΓΕ ΕΟ ) 
τῷ" ἰϑαχοῆμα μόνον, δλλὰ χαὶ εἰς ἁπόιζα τ: δδ- 
λον γόνον ἐπ νότο. στευ δεῖν ΣΡ χελάύσας ὅσω τῷ 

τε Αντεμνατων κὺ τὸ Καμνιτῶν ἐτύϊγθρον οὖσται »έ- 
«ς 7ὔ « “" 3, ) “ 

γοῖς ,Ἡρπασμκέναι δὲ κα ταις ὀηλαις : Τὰ σεεωηλ-- 
τ ͵] 7 

ον ολοφυρουϑμαι τε χαὶ πσδοκυλιόμϑραι ἡ ζὰς τὴν" 
΄ 2 ͵ 2 -“Ὕ 2 

πατείδων ἀναχλιαίσαι τύχας, ὄχταειν ΤῊ ὁδυρ- 

αἷι, 



ΑΝ τ Ὁ. ἈΠΟ Μι ΤῈ ΕΒ τοῦ 
ν» ψδδι" χαὶ σιωπτῆσοι! κελάύσαις, ἔλεξε" Τοῖς κδὺ ὑμε- 

35) πέροις παΐξασι χαὶ ἀδελφοῖς : χαὶ ὅλως ταῖς πόλεσιν 

2» ὑμδυ πόρτα τὰ διφνὰ ὀφείλεται παϑεῖν, στι πόλεμον 

»» δυτὶ φιλίας, ὅτε ἀμαίκαον οὔτε καλὸν αὐείλοντο" ἡ- 

»» μεῖς δὲ πολλῶν ἕνεκα ἐγγώκαινϑὺ μετεία χοαακ 

“» γνωμ(ῇ “αϑϑς ἀύθυς, ϑεῶν τενέμεσιν ὑφορωνϑυοι τω 

»» ἅπασι τοῖς αἰ ύροίκοις ονγιςα ϑύξω, καὶ δύ, ϑοφττων 

»» Φϑυγον δεδιότες, ἐλεόν τε χοινῶν κακῶν οὐ μικρὸν ἘΞ 
7 ἣ Δ 5 ΄ (ρον ἐ, Ἔ 

2) δφῖνον ἐ1) νομιίζονϊες, ὡς χα] ἀὐζί ποτε τό πὰρ ἐτε- 
͵ ς-ὦν 2 " ε ͵ὔ 

ρῶν δεηθεν ες" ὑμῶν πε οὐ μεμτῆαϊς ι “οι ρχούυσαις το 

2 μέχρι τῷδε πὐδὲ τὸς ἑαυτῶν αὐδιρας, ὁ μείχρ ἂν οἰδ-- 

»» Λῆνοι ζ τίου ἔσεοϑαι τιμζιῦ ὦ χαφινιπαείενϑῳ 7) 

»» ἀὐζις ποὺ εἰ μζοτάϑα, ζαυτίω αἀζημμίον ̓ ὸ ὀτεελά..- 

.» ϑεσίαν, οὔτε κίισιν, οὔτ᾽ ϑηνο τὰν ἀγαθῶν συ εϊὲν ἴοις 

»» πολίζς ὑμδμ ἀφαιοούμεϑου. ἐφίεμυϑυ δὲ τοῖς τε μέ- 

»»)άν γλιηομϑύοις ἐχεῖ, χαὶ τοῖς μέϊενέίκαϑαι βουλο- 

»ολϑώοις (ἀξ οἰκησάς, ἀκχίνδοευον τε χαὶ ἀμεταμέλητον 

2» τί αἴρεσιν. τῷ δὲ μηδὲν ἔτι ἀΐθις ἐπεξα μὑΊᾧν, μησ 

59 ἀῥρεϑέεδα! τί χεῦμα ὃ ποιήσ4 ((ς πόλ4ς ὀζαλύσα- 

»» αϑαι τίου τσθ9ς ἡμας φιλίαν, φερμαχον γορυᾶθα, 20 

39 χράτιςον ἐΠ) “ο9ς ἀδοξίαν πὲ χαὶ ἀσῷλι4αν Ὁ αὐ- 

»» Τὸ χρήσιμον ἀμφοτέροις, εἰ ποιήσαι υδιυ δ᾽ποίκοις Ὁ 

» Ῥώμης (ας πόλάς, χαὶ ((ιυνγοίχους αὐταῖς πέμνψα,- 
»»Λϑυ΄ αὐτόθεν ζοις ἰχϑους. απτίϊε ὀξευ ἀγα ϑίο ἔχουσοιι 

ὡς Δ ϑνοιαν ̓ χαὶ διπλασίως ἢ πσόϑτερον ἀασζεοϑε ἢ 

»» τιμᾶτε ζους ὀυδρας, ὑφ᾽ ὧν ρνᾷς τε ἐσωϑη(ᾳν ὦ ἀδελ- 

39 φοὶ, χαὴ παποάδες ἐλάζϑεραι ὠφίενται. ; αἱ μὃὺ δὴ 

γωναῖϊκες ὡς ζφωῦπ: ἡκουί(αν, αὐξ γορᾷς “ϑυόνϑυαι ὦ 
Υ̓ δ τονα ΓΩ 3 » -“, 

πολλα δείκρυα, ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀφέσει, μετέφη(αν ἐκ τῆς 
3 ““ ΕΒ ΓΞ ͵ δι », ᾿- Ὁ 

αορρας.ο δὲ ᾿ωμύδλος τοκωχοσιοῖς μδν ἀνόρας εἰς ε--30 

κατερᾶς πἰὐποίκοις ὠπέςηλεν, οἷς ἐδος αἱ πᾶλᾳς ζζζω 

καζοιχληρϑυχ σοι μοίοφεν τῆς ἑαυτῶν γῆς. Καὶ αινῶν 

δῈ χαὶ ̓ Αντεμγατῶν ζις βαλονϑύοις μεΐζαϑεοϑαι τί 

οἴκησιν εἰς Ῥωμώωυ, γωνεηξὶν ἅ κα χαὶ πέχγοις μετή-- 

“89 κλήροις πε τοῖς ἑαυτῶν ἔγονζῷς χαὺ γελμαζο, 

φερομϑύοις ἴα ἐχέκτζωυΐζο οἱς ἀθὺς εἰς φυλοὶς χαὶ 

φεοΐας δ βασιλόϊς κατέγφαφε 5 τειςχιλίων ούκέ- 

λοίῆοις γζακ᾽ ὧςτε Ὅις σύμπομᾷς ἑξαχιφχιλίοις 

πεζοις Ῥωμαίοις τῦτε τοεζτον οὐ καΐζαλθορις γμέ- 

ΠΙείς ἰαΠὰς ἢς αἰἴζλτιις οἵδ᾽ Ὁ τατηαὶς 
Ραῖγος νοὶ δὲ ἔτατγος, τόσαις οἰπῖ- 
ταῖθς, ἜἘχι ΓΟ ΠΩ ΠΊΘΓΟΔΏΓΙΣ ΟΠ Ια, Υτ 
4] απο τίδην ποίγαηι αἰρογηατὶ, μος 
πὶ πηαϊ ποῦθε, ποῦ ποποίξαι ἢ 6 
ποσο λεία; πος το ῃ λιτὰ Πτο- 
ποητ δά ςοπίι]οπάμπι ἐς {ΠΠ| τηοάο- 
ΓΑτΐας ; γοίρεέξας ἱπα!ρηατίοηῖα ἄεο- 
τα πη, αΐθιις ἱπαϊία εἰἢ οπχηΐβ (πρετ- 
Ρῖα; ὃς πχετας μοι πν ̓ Πτ ἄτα; ἃς 
ααοα ποτ σογάίαηι οὐ πγι5 ΠῸἢ 
ΡατιΠΊ οσξουγο σοπη πηι δ. ῥογρἠγεε 
ΤΑ] 15 ̓αΐρρε ααὶ δὲ ἰρίι Δἰοτιπη ορα 
αιδηάος, ἱπαἸριουίηλα : γοδὶς ιο- 
ημς, ἄς υιρι5 Παξξοηιι5 Π6111 Ὡγατί-- 
τοτῦιιπι πο οἰ Ἔχ πιεῖ, πᾶσ ποπογοπι 
Πιαδοπάϊιπ) οθῃίθ πηι δὲ στατίδηλχ. ἴτα- 
4ς μος ἀοἰϊξξιηι 605 ἱπηραηο ἔοιτα 
(τπηΐπγτ5 : Ποη ΠΙθειταῖθ, ΠΟῚ ἀστὶς ἀ- 
1πογε οηὶς νοίεγος οἰπος5 πυα ξζαπηις, 
4{ὶ νο]εης ΠΟ πιαηοῦο, 15 ΡοΥΓΉΪΕ- 
τ πγι15: 40] ππα θης ΠΟ τγαπΐοιτο ρὸ- 
Παῖοβ «ἴατο ἰά Ροτεγπητ: ΡΟΠ]Πσοιηττ- 
4ιοίογε ντοριοηΐβ οο5 Πππημᾷρα- 
πίτοατ. ΝΟ αὐζθηι ρος ἰῃ Ἰάοτη γο- 
Ιαθαητιιτ ρεοσατιη1, ἀπ] οἰτίαπας Πο- 
ἤταμα ν] ]α ἐδ σδαλ ἀείοεδε, τοι 
εἰς ορίποι εβοδοί ΠΠηγῖι, 46 π)4; αα 
φότίαπι ὃ (δουτίτατο πη ντγί5η; ν τ ἘΠ|- 

ταί, ἢ ἐδοεγίπγις εας ἃ οπηδηας σοὶο- 
Πΐας, δζ οο σοΐοποβ [ἡἷΠ0 Πηϊ γί πηιι5., 
πυδητῦ (τ οτίτο τα ἰσίταγ θΌ ΠΟ ΔΉ ΪΠηΟ, 
ὅζ πγατῖτος ἰᾷ ἀπρ] οἱ ποηοτο ἂς σατί- 
ταῖς ορ] εξ τ] ηϊ, ροῦ 105 δέ ρατοη- 
τἰδιις νε τὶς, ὃς ἔγαιγίθιιβ, δ ρατεῖς [1- 

Βετῖας πιδηοῖ τη; ἱποο πΠλἰτα5. ΕΗ!ς 
δι αϊτὶς ἰατα πη] ΙαΓο 5, Πα ΔΓ}. ρίας 
σαμάϊο ἰΔοιγπιΐς, 6 ἔοτο ἀδοιητ. 'λο- 
ὨΎ]Ὲ15 γΕΓΟ 4; [Γοοῦτος ΓΆΠΠτ ΠΟ] ΟΠΟ5; 
αυίδιις ντθα5 {Πα τοττίαπη ἀρτὶ (αἰ ρατ- 
τοπχίοτις ἀϊιἀη 48 τεϊδυιογιητ: γατ- 
πὶ (αἰ ποπίςος αἴης Α το, Παῖο5, 

παυοταποῖνοπογπητ,α Πα ταπάτιηι 
Ἐοπηᾶῖνηα σππ1 ἔα Π}Π115 γα Πα], πος 
ΑΘΓΙ5 τπαυ]ξξζατος ΠΟῸ ΡΟΟΙΠ]15: ΘΟ54Ὲ6 

ΠΊΟΧ ἰπ τῖθαις ὃζ οἵας Δα (οτίρίτ, ΠΟ ἢ 
ῬΑΙΙΟΙΟΓῸ5 τείθιις τα δ ι15: [τὰ νττῦ ρτΙ- 

πλιπη ΡΘ  ΠΠᾺ Οπγαποιιηι σοπίοιοη- 

οϑτα. Καρνίνη υϑὺ δὴ χαὶ Αἡεμνὰ πόλφς (σέκ ἀοη-- 40 τα τ] ῃ γνηϊπογα πη δχ Π11114. Εγαπῖ ς- 
5 Ν ε » "“ λ ἃ 

μοι προς ξγρυσαι Φ᾽ Ἑλλζυιχόν" Α(ξοραγίνες γὼ αὖ- 

(ς ἀφϑόμνϑμοι πὰς Σικελοῖς καϊέορν, Οἰνωΐξων μοῖς- 
φ᾿ ΕΣ 3 [ 2 ἥ ς Σ 27 ͵7ὔ ͵ 

65 οἷς Αρκαδίας αφικουϑμών,ως εἴρηται μοι κσθ9- 
Ἴερον" κῷ δὲ τονδὲ 1 πόλεμον, ποιχίοε Ῥωμαίων ἐ- 

δ τ. ἢ ἡ Ῥωμύλος ζᾳῦτα φχκξαξάμϑριος, 
2“ λ » 8} 
ὌΣΙΚ ρϑφομερίνας ὀξα γα τ φραϊιαν,παρεσκά ασμέ- 

ε ΟΣ 4,15 

γός αὐκειγον Τ ασοϑ]ἐρων᾿οἱς ον τϑαζαξεως τε χαὶ 

πα ἃς Αητοπιηα ντῦο5 ἃ ταοὶς ο- 
τἰαπάα;. ΠΟ Ἰρη 1165. οα5 ΘΠ μὴ δ]σιι- 

1ὶς φἀεπηρῖας τοποραης ΑΒοτίρίης5, 
ΟΕ ποιτοσιπη ραΐ8, ριοἐβέζογιπι οχ 
Ατεαάία,νταητῖο ἀἰξξαπι εἴ. ροίΈ πος 
αὐτοῦ ρο ἢ σο]οπία οπηαηα [λέζα: 
{υπτ. 
{πυπλΐηος , ΠΊο]ἰις ἱπταέξος ιᾶ ρτί- 
οτοβ,  ἀπιοίτ Ἔχογοίτιπη. Θο5 ὃς αοὶς ὃς 

1 ἐ 

ΗΙς ςοπέξέϊις τοχ οοῖγὰ (σιι- Ογυυπι 



1ο4 ΙΝ Υ ΗΑ ΟΓΑΝ ΕΝ Κ ς 
ταιτα]! ραρπα νἱξῖος, ]ιιαπλα]5 Γορα- 

σῃδίϊοηι ξοττίτοῦ, Ιμ1|ο τγαξγαις ἀιϊ- 

τίαις :οὦ πλης ἡποηϊα γεθεπΊ, πους 

Ριίοτοβ. Ἀοπιαποιῖι ἔδεϊς σο]ο Δ Π1. 

οταῖ Ογυαπιίοιπι αὖ ΑἸ αηΐς πα εἰ5 

(δου]ῖς ἀητὸ σᾶ ἈΟΠγα ΠΟΙ τΠ}. 

ὙοἸϊταπτς μοῦ ντρος ἔαπηα ἄς δοΠ]Πσὰ 

Ἐοσλυΐὶ ἐοστιταάίης., δὺ εγρα νἱέζος 

οἱενηθησία, ὃζ πὰ αἰτὶ υἹγὶ ἔοττος οἵ να]1- 

ἀλάοπιείσοτγιπὶτηδπα δά εἴ σοπι- 

ταϊρταγῦτ; (α ΠΠΟΓαΤη γπο, σα] πο- 

ταϊπο. 40] εχ Ετγαγία οτΠπὶ σΟρ 5 νο- 

πιογαῖ, νη ο [ῥίον ΠΟ] ]θιι5, ν δὶ σοη- 
(εἀϊι, Τα] τας ποάίεηιε αἰοἴταΓ) δέ οἱ- 

υἱτατῖος ἰητορταΣ ΠΟΙ] ταϊττοαητίς εἴτις 

βάεἰ, ἐεχῶρίο δι Με! ηῖς οττο : ο- 

πλάσηι6 σοοποΚ αἰαπιεαπτ. Ηος 
ΘΑὈΙΠΙΠΊ, τ ᾿ Πὶ Ἢ δε αι, πσροῆτις αρτο ξουο δ ϑϑθιηὶ, γοὶ!- 

οἴδητος σα! ραπὶ ΑἸτις ἰπ αἰϊαπι, φαοά 

ἱπιροῦ! Ἀοπλδηὶ ΠΟ οὈΠΙΠΠοπτρείη- 

οἰρ 5 ,ἰατη]ο σα ΠῚ ἐρτερ! 5 ν ΓΙ. δα- 

ἔϊο Παδίτατι εἤξπς ποροιία. σααρτο- 
Ρτοῦ νἠιπι ο[Ἐ ρτίογοπη ἱποορίτατίαπὶ 
να] ἰἀϊ Ἐχογοίτα5 τ ΠΟ ς σοσγίρογα: 
τηοχηὰς πα Ἰξξο γος (14 σεπτίβ οὰ- 
Ῥατογαῦ) σδοί]ο., σοπη τ Ὲη] (πῆταρίο 
ΒΟ] Ιαπὶ ἀξοογπαησ, ἀκιέξιι ὃ δυρι οἱ 5 
Ἴ. Ταῦ (ὐατίιτη γοσίσ. ἄῖχιια ἰτα (Ο]ι- 
το ςοπιιεῆτα (π4πὶ παϊίαιις ἀοπλιπὶ 
τοιεγῇ, ορρίἀατίπι ρθε] ραγαδᾶτ, νο- 
Το ὭΟΙΙΟ ΠΊΔΘΉΪ5 ΠΟΡ] 5 Ἀοτηδειῖτ- 

τὶ [ἤτοτοα Κοπλθ]ας οδτγα πο ΒΕ]]1- 
ςοἴτμπι ηιᾶ ἀΠΙσαητΉΠπιείο ργαπαι- 
Ηἰδς, Ρα]ατίπος πγαγος.. ντ οἰ αἱ τατοὶας 
Ρτοίρίςογοσ, αἰτιογῖδιι5 ργοραρηδοι]ς 
οτίρερατῖ: Απεηχίηαπη “04; 6 σι- 

ΡἰΓΟΙ πᾶ (ντ πηο νοσδητ) ΠΟ]]65 ἕο] 
δ νΔ}1ο ἤγιηο ςόρί χες, ποξξαγηιηι 

Ραίξου!. δὲ ἀρτίςο 5 γεσερταςατπ, 
νεῖ ἰ4οποῖ! ἱπηροποθατ γα Πα ΠῚ; 
ΠΠΉΜ]ἰτοῦ ὃς αἰϊα ἰός ᾽Π ια (δοιγίτατῷ 
ΡΟ ςεγὶ νἀ ογοηταγ, [οῆ!ς, γ4}}15, ὃζ 
ΡταΠάΠς πλππίοθας. δα Χ  ΠΠ ετἰᾶ να] ῖ- 
ἄππὶ αἀάυχίτε δοϊοηΐϊο Ετγαίοα γερο 
Ταςτπιο, τ γαπιας δζ δα }1ο οἰάγι5, 
ΠῸΡΟΓΓοςΟρτας ἰη ἀπη] οἰ : δ ὃ ΑἹ- 
Βαηϊς αὐ πὰ νεπογιιης πλα|π| τῷ πηϊ- 

Πττο5 ᾧ ορεγασγί! πιο παγιιγης; Ὁ6}}1- 

οΑταΠΊ Ορίβσο5.Πος ἀςεγαῖ ἔταπιοπτί, 

αὐπλοσῖ!, ἃζ αἰαγαπι οοαάς σοηάποςη- 

τίιπὶ τοῦ σορίδ. [τὰ ραγατβ δά ςοιῖτα- 

ταφῇ γεγ ας. Ργίπτο νοῦς δ ᾽ηἰ 5, ρτί- 
υαιιᾷ Ἔχογοίτα εἀπσογθητ, ρου τ ]6- 
φατος δα Ποίξξ δητο ΟΠΊηΪΑ ΠΗΪΓΓΕΓΟ, α 
ταρτῖας [οοῃλΠα5 Τεροτογοηῖ, ρα ΏΔ56; 

20 

τειη9 κα χίας πο βαςησανϑυος, ὀύδρας ἀγαϑοις κτ' δ 

ἀγώνα λνουϑροις, σσοἰὲν ἔτι φζαϑεῖναι ἡξίωσεν, δλὰ 

ὦ ζι πίω ἐποίησεν ἀποιχκον Ῥωμαίων τἰὼ πόλιν, ὡς--.. 

πἶρ ἂς ασδοτέρας. ζὦ δὲ ὃ Κρουςομέριον Αλξανῶν 

Ὄἰσυκίισις, πολλοῖς πσδϑτερϑν δ᾿ Ῥωμης Ὁποςαλέσα. 

εόνοις. ᾿φαιελούσης δὲ “ὁ φήμης πολλαῖς πύ-- ᾿ 

λεσι τω πε χτ' πολέμους γυναι δτηζο, τῷ ἡγεμόνος, 

τσϑὸς τὸς κε τηθενίᾷς ἐχτείκειομ, αὐδρες τὲ αὐτωῦ 

“αδοφέζϑεντο πολλοὶ ἀγαϑοὶ, δευυαίμεις αἰξιογρέος 
͵ὕ ͵ 3 ᾿ τ αὶ τ ες 

10 πϑροικία μετὰμιςα δας ἐπα χϑνϑινοι ὧν ἐφ ἑνὸς ἡ--7 ὃ 

γγέμονος εἶχ, Τυρῤῥξυίας ἐλθόντος, ᾧ Καλιος ὀγοκίᾳ 

ζῶ, λυ λόφων τὶς εὖ ᾧ καϑθιδριώϑη, Καίλιος εἰς τό-- 

δὲ χορόν καλῴται "ὁ πόλάς ὅλαι παρεδὶ δος; ἑαυζᾷς, 

Ἔσο γῆς Μεδυλλίνων ρξαμδναι,χαὶ ἐγίνοντο Ῥω-- 

μϑήων ἀποιχο. Σαΐξῆνοι δὲ ζῳῦτα ὁρώγ]ες Ἠηϑονζ 

»ἡ δὶ αἰτίας διλλυ λοῖς εἶχον ὅτι οὐκ ὀρχουδύξε πἰω 

Ῥωμαίων ϑὐρχίω ἐκωλεί(ᾳν,δολ Ὀχὶ μέγα ασϑ9η- 

χούσῃ συμφέρεα κ ἔμελλον" ἐδύκει τὲ αἰύζις ἐπόρορ-- 

θωσααζ Ἐπσεϑτέραν ἀγγοίαν, αἰξιολοίῳ δεωαμεως 

20 Ὄσοςολῆ. μ σατο ἀλχϑραν ποιησαίμϑροι σύμπὸ,-- 

Ἴες οὖ τῇ μεγίφη τε πὸλῴ κὴ πλάξον αὐξίω κα ἐχούσῃ φ 
ΓΦ δε » “" " « τ: ν 
εϑνοῖς, ἢ Κυεὶς δγομμαι δὼ, Μῆφον αἰ τὸ πολέμου 

͵ ᾽ «ε "“ὦμ" 

δὲζωύεἴχα ν, ἰστοδείξαγες ἡγεμόνα Ὁ φραΐζιας Ἴ ἴτον, ὃς 

ἐπεχαλόάτο Ἱ«τίος, βασιλέα Κυρατῶν. Σ᾿ αζίνοι »ϑὺ 
Υ » 

δὴ τα βαλάυσείνϑροι, χὺ δχζαλυϑειες κτ' Ως πό- 
Ν Ν Ν Ἵ νι Ἵ «ε ᾽ ͵ Ε Ἁ 

ς, ζᾳ πσϑῆς πόλεμον ηὐ βεπιζοντο,ως εἰς νέωτα ὅΧΣ 
νι: ͵ “ν᾽ ᾽ ε 

τίω Ρωμζω χει πολλὴ ἐλασογίες. οὖν πότῳ ὃ χαὶ ὁ 
« ᾿ 3 ΄ « 2 

Ῥωμύλος εὐτιπαρεσκά. ,αζεῦ τὰ κρατιςα , ὡςαμυ- 
“ 3) » 

γέμδιυος αὐδρας τὰ πολέμια ὀρ χίμκους τ ὃ Παλα- 
Ἷ ὄν (τ .] ᾽ Ἰδὲ δ) « 

ἀπ τειγθφ,ὡς ἀσφόλέφερον εἰ) τοῖς ἐνδὸν,ὑψηλοϊέροις 
3 ἢ 3 Τὰ Ρ᾿ 3 

ἐρυμάσιν ἐγείρων, τὸς 5 “ἰϑαιχειυϑίους αὐτοί λόφοις, 
͵ ᾽ “, ἂν τσ ξω -“ Ἷ Γὴ 

τὸν πε Αὐεντίνον κ) τ' Καπιτώλινον γεου λέχθνϑυον ὦ- 
͵ Ν᾿ “ὦ, 

ποζαφρόσων χα, χδρακώκασι καρΊεροῖς «ἰδιδλαμ- 
͵ὕ ᾽ ὯΝ "ἢ 

(ανων, τὺ» οἷς τὰ ποίμψια ἡ τὰς γεωρορις αὐλίζεοϑαι 
τὴ ν 5. δ » ἡ - ἣ; 

(ξνυκζᾳς ἐπεταξεν,ἐγεγίύῳ φρουρὰ καζᾳλαμξά- 
ἰ ͵] Νν 3 2 “-“ 

γων ἑκαύτερον, χαὴ εἰ Τί ϑηλο χώθίον ἀσφόθιφαν αὐζις 
δ΄ νὴ ᾽ -" 

παρέξᾳν ἔμελλεν, Ὁσπυζο φράζων καὶ «ἰξιςαυρῶν, χαὶ 
λ “ον, ἵν 3 ᾽ς “ 

χορ, Φφυλάακης ἔχων. ἧχε δὲ αὐτα Τυρράνων Ἔχιχου- 
[ ε Δ) 9. 2 " » 

οκαν ἱχφ ζω ἀὐγων ςἶχ, Σιολωνίᾳ πόλεως αὐὴρ δραςή- 
Ν Ὰ ἷ ", ΕΣ 

40 δγ)ος,κ; τὰ πολέμει εργοὶ φζκφανὴς Λοχόκον ὀγοι(φ., 

φίλος εἰ ττϑ9 πολλᾷ γερρνως" ἃ τοΐρᾳ, Αλξανῶν αἵ. 
δρές, οἱξ ὁ παπταος ἔπεμψεν ἀυτώ, συχνοὶ, φραϊιῶται 

τε ὑπηρέται, τεχνίται πολεμικῶν ἐργώνο σῖτος Ὁ. 

ὅπλα χὺ σίᾳ ζιέτοις “σοϑεῷορα. ζῶ, ὼ εἰς ἁπὸμζῳ ἐ- 

πεχορηγείτο. ἐπεὶ δὲ εν ἑτοίμω ζὰ ασϑὃς πὸν ἀγῶ- 
ἘΝ 3. 1Ὲ Ι " Ε Η͂ Ἕως 

γα ὼ ἐχατεροις, ἐαρος φρχολῶμε μέλλονγϊες ὄξαγήν οἱ Σαζῆνοι ζὰᾷς διωναμεις, ἐγνω(ᾷν Ἐἰπο-- 
“αν , “ ς λ "»" ΕΣ 

ςείλαι ωρεσξείαν πρεῦτον ὡς ἴις πολεμίοις, ζὰᾷς τε γαικας αἰξιωσου(ᾷν Ὀπολοι γν,ὼ δίκας 
ΕΝ ΘΟ 

- 



» αν 

ἌΝΤΙ ἢ ΚΟΜ. 

ὐαῇ αὐτῶν πα δ ἵγα. δὴ δὶ αναεζευ 

δυκῶσιν λὐφληφέναι τ πολέμων, 5 ; τυϊχόροί! ἐς 

διχαίων' ὼ τὸς κήρυχας ἔπτεμιπο Ἐχι (ὐτα. Ῥωμώύς- 

δου: 3 ᾿᾿εξιουῦτοε ῶ μδὺ γωαῖκαι, ΤΩΝ, ἐσ), αὐταῖς 

. εὐφύσαι ὁ μῷ "δ λύδρῶν βίος ὸ, ἐ ἐαν γ το ρα τοῖς γε- 

γαμηχϑσι μϑυφν" εἰ δὲ τίνος δε δέοί, λαμίανῳν ὡς 

δὰ φίλων, πολέμου ὃ μὴ Ῥέχν' αἱ δὲ σε ενὶ ἃ, 

αὐἰξιειδύων ὑπακουσανες, ἐϊξηοον Τ' σραψια), πεζοις 

κϑύὰ ἀχγϑήϊες πειζακιςχιλίοις Ὄχι δύο μυριάσιν : ἰὼ" Ξ 

πεῖς δεολίρου δεογζᾳς χιλίων. ζῶ ἢ χαὶ ἢ Ῥωμαίων το 

διώαμις αὶ πολὺ  Σαζξίνων δίέσ(α, δύο υϑὲ αἱ τ πε- 
-" ͵ 3 ͵ ΠΑΝῚ “ Ν ] 

ζῶν μμυειαδες, οκζαχϑσιοι δι[, ἵπτασει . χὴ “ζσ 96 5.) τὸ 

Ὃ πύλεως διχῆ διηρηυϑύη νμία μδὸ μοϊρει“ ὟΝ 

Ἔν καϊέχουία. λόφον, ἐφ᾽ ἧς αὐτὸς ὁ Ῥωμύλορ ζω" 

ᾧ 

ἔσκυ- 

ἑτέρᾳ δ᾽ τ Κυρίνιον, ὄπω ποτε αὐὉ ἔχούϊα Ὁ δι “ϑ9ςη- 

γϑείαν,ὃς ο  Τυρῥάυῶν ζω Λοχόκκον ἡγεμων. μαθὼν 

5 Ἔ Τ αἰϑασκά πὸ αὐτῶν Τάτιος ὁ Σαρίνων βασι- 

εν ὀύαςηίας τ: φρατὸν ἤγε Δα Ἔ χωρας,οὐ- 

δὲν οἰουϑυος βλοαίπηφν πῶς χτ' ζυς ἀχρϑιζ᾽ κἡ φὡρὶν ἁ- 

ναΐφλαι τ΄ ἥλιον, μεζῳιξὺ τῷ τε Κυεινίε ἡ τὸ Καπι- 20 

τωλίᾳ τίθησιν εν Φ πεδίῳ Τ γ ρακα. ὁρῶν ἢ ἀσφα- 

ΔΙ φυλακῇ πϑρτα καϊεχόνϑυα, τσοὸς ἵ πολεμίων, 

σφίσι 5 σεϑὲν χωδίον ἰπολφπονϑυον ὀχυρϑν»εἰς πολ-- 

ΩΣ οὐγεπιπῆεν ξιποείαν, ὡκ ἔν δ ΤΙ ἡσε) τῇ τορι- 

χρόνε. «αἀμηχόμοιοῦτι ὃ τὰ τσ δ της ΠΝ 

χία ἐν, ποῦδαϑοϑέντος πὸ κραζίςου᾽ ὀχυρωμῶ ΚΤ, 

Ὦ ,εὐδετνὰ (μωτυχίων. παρεξιόνζας γὸ τίωυ πίω βί ἂν τῷ 

Καπήωλίᾳ τὸς Σαξίνοις εἰς ἐχίσκεψιν εἴ' ̓  μέρ 

ἀὐρελκίν τῷ λόφε χλιοπῇ ληφεθζεδαι δχωυυαπὸν ἢ βία, 

παρδενος τὶς Ἔσο “ιὀϊεώρου καΐϊεσχοπει, δυγατηρ ε)-- 

δὸς ἐχεφανοις, ᾧ ασφϑεέχειτο ἡ τὸ χωείε φυλακὴ, 

Ταῤπεια ὀγοικιζο δύῃ, ΠΣ αὐτί, ὡς μδὺ Φαζιός πε 

", ὁ Κίκιος γράφουσιν, ἔρως εἰσέρχεται δ ψαλίων, ὦ 

“ἰξὲ τοῖς “ἐριςεροις βεκλέοσιν ἐφορριου,ὺ ἢ δακυ- 

λων. .χευφόροι »δὴς πῶσ Σ᾿ αζίνοι τότε, Τυρρζωνῶν 

ἔχ ἡ ον ξροδιαμτοι" ὡς δὲ Γίσων Λάχιος ὁ τμν- 

«ἧς σορῷ, καλϑ “πράγματος ᾿ἔχιϑθυμία γυμνοις δὴ 

σκεπαςηήδίων ὁπλῶν κιδοιοῦ αι τοῖς πολίταις πος 

πολεμίοις. ὁπότερον δὲ “ὅτων ὀλυλϑέςερον ὅν εκ ἢ 

ὕςξερον “λνονϑύων ἔξεςν εἰκζῳν. πέμψασει δ, ὅζευ 

δε ρᾳπτωινίδων “ινὰ ΟΥ̓Κ πυλίδος, ζῶ σσοϊεὶς ἔα εν 

ὀροιρονδῥέω. ἠξίε τὸν βασιλέα ΤΊ" Σαξίνων ἐλθεῖν 

αὐτῇ ἢ δ.) χα Τὴμ' ὁλων εἰς λθορις, ὡς ἐχείνῳ Ὡ]ς ἐὐλέξα 

αὐτὴ τξν σρ γματο αὐα[χαηε καὶ ΞΕ: Ἢ ϑεΐξα- 

κϑύξ δὲ τ Φ Ὑ ας τὸ τὸν λόορν Ἀατ' ̓ ἐλπιϑδα, κσξοξδοσιας, 

"ὦ στευελϑύντος εἰς τὸν ϑἰποδᾷρθεντα τύπον, Ὁ τὐλλῦ- 

(α ὡς ἐφικτὸν ἡ παρϑενος, ὀξεληλυϑέναι μϑὼ γυνοτὸς 

20 

ΡΟ αν 110 τοῦ 
ταρτας οχίσογξι; ντ απ ροϊα]λητο5, 
δετοριυίαμη ρα, νἀεγθητιιγ ποοοί]- 
τίαπη δο]]Παπὶ {πὲοίρεῖς : σφάιισρατο- 
το 565 πη ΠΟῪ πλΠΠ|{πητ. Ἀ ΟΠλΠ]ι5 σοη- 
ττὰ σοπίοας λυ ]Ἰοτος, αυδἀοηυϊάσηι 

δὲ ἱρία ΠΟΙ ἰπαῖτα οἰΠῚ ν γα ἀθρεγέτ, 

πγατίτὶς το πο 45. ἀπο α Ι ΕἸΠΤΗ 
αυϊάρίαιη Ροῖοίρης, δοοίρογοπε ταπ- 
αμ4πι Ὁ ἁπηϊοἷ5, πδς Ὀ6 110 (ς ἰαςοῖς- 
τεητ. Ηοίξος νεγο ἢἰὶς σοπαϊτοηίδιις 
οΟΠτοΠΊρτίϑ δἀιχογιης ζΟρίΔ5, νἱρίπ- 
τι 6; ΠΆΠΠα Ροάϊειπ:, Θααίτο5 Ρεπο 
τ 1116. Ἀοπηδηὶς ΠΟ παἶτο ΠλΪΠοῦ ἔππ|ς 

ΘΧογοίτιδ, νἱσίπτὶ ΠΆ]]Πὰ ρεαϊτα, οἕξίη- 
σοητὶ οαυίτοδ: οαἰξγααιο ἀπο Ιοοῖς 
αὔτ νεθεπὶπλιηίογαητ; αἰτοῦ, πΠ ΕΞ 
ΠΌΪ ΠΟ οο]]6, ἴῃ φαίθιι8 ογατ ρίς κο- 
ΦΆΘ] κ5 ; αἰτογα, ἴῃ (αἰ γπΠ 1, ΠΟ μπὶ 
Ἰᾷ4 ποηηρῃ (ογτῖτο ; φαϊδιις5 ργαογαῖ Ε- 
τιπίςας Του πηο. Ατ ϑαρὶ ΠΟ ΠῚτΕΧ 
Τατίας, ροίἐφυᾶ σορποιις ἀρράγαῖι5 
ποιίαπι, οέξα οχοίτας οορίδϑ της 44- 
τ 00 ἀρτο[ξίΠπὶ ροῦ τορι οη θη (πχίτ, 
δὲ δῃτο (0115 ογτιιπι πηρόίο ἰητογ Ομ :- 
τ Πα ΐοτὴ δὲ (Ἰδρί το! τῆς ΟΔΠΊΡΟ ἘΠῚ 

Ροίαϊτ: συπιᾳ; νἱάσγοῦ οπιηΐδ ΗΓΠηΪς 
Ποῆιῦ ργα  ἀϊ15 τεπετὶ, ΠΡὶ νεῖο πῈ}- 
Πππττατα πη οσυ τε χαμῆν, ἀγορᾶς 
ἱπορϑ ΘΟ ἢ], γάτα ἔοτο νι τα γα τᾶ - 
Ρι15 1δὲ τογογος. (δἀ αηἰπιΐ ροῦρίοχο 
ἔουταπα ἱπορίπαία να πῇ οχρεαϊίτ,ηλι 
Πἰτίοης ορτίπηα [ἢ οἷπι5 ροτοίξαι τγα- 
ἄϊτα ππης ῃ πιοάμπην. ΟΒοιητος ρα- 
ἄςην δρίτο! δαρίπος, ροοι]αθιη.- 
ἄος Π΄118 15 σο 15 ἔαγτο αι νὶ οσοιρα- 
τί ροῆοτ, α {ΠὈ]1π|1 σοητοπηρ᾽ θα: 
νίγσο ιδΔηγ, νἱγὶ ΠΟὈΠ]15 ρα Παΐο,, 
Ριαιοεξὶ Ε|14,1 ἀγρεῖα πουηίης. πάη 
νὰ Εαδῖι5 ὃς (Ιποῖτς ρεσάδῆς ΞαΡΙΑΥ 
ἄο (δὴ ἀπυϊογιπλ ὃς ἀγηλ Π]αταπι 
45 11] σείζαθαπι ἴῃ {ππ|Π τὶς δτα- 
οἰτς : σαπάοραης οπίηι της 54 ]Πὶ, 
ΠΟΩ Πλΐηι15 4 Π14ΠῈ Ἐτγαίοὶ., πιο ἢ] νἱ- 

ἔξιι δὸ ουΐτι.. ὃς οὐγΠαΠΊ Πτὶς Δι ΓΕὶβ ἃ 
νεῖν  ΓᾺΡΙ͂Ο νὶγ σεπίογιας (οί διτ,νο- 
Ἰεβθατργαοίατο δοίποτς πιάαγοβ ίσιι- 
τἰς Ποίτος οἰαίθιις (π]ς οὐδ! τες τὰς 
δἰτοπλ νΟΎοῦ Π| οΟρίπῖο., εχ ρίοσο- 

40 ἄξητο παγγατίοης Πσοδίς οοἰοέϊιγαπι 
(ὑπλογα. Ετρο ἀπο ]ϊα ροῖ οσουίτιπι 
Ροἠοα απι μα, Ροτῖς ἃ τέρα δα ὶ- 
ποαπη ντ πη ς ΔΥΌ ΓΓΙ5 ἴῃ σΟ]]ΟτΠπὰ 
{πππὶ νεηΐατ. αάίτηγαις ἐς (δεῖς π6- 
σοεὶί5 δὲ τ Ἢ ΟὨΠΊΠΙΙΟ Τ Δτίι5 
(ρε ῥργοαϊτοηίς ἀγτραμῆςτ ὁ ]αταπι 
οτοαποηςπι, δ ἱπ σοπάϊδιηπι [ο- 
οὔπην ἈΠ τὺ νΊΓρῸ 4ιαΠῚ Ροτιῖίτ (- 
161) δ ρτορτοί, αἷς ραζγοηι (πὰ 



τοῦδ 

ποᾶϑυεχατος περοτὶϊ οὐἰυίἀαπησδαίς 

( ργοξεέξιιπι,, ροιταταγῃ αἶδιες Πδὶ 

αἰοετγασπάας το] !υῖῆς : ραγαζατηηιιο 

(8 πιππιπιθηταπι ποίξα γε π πε θι5 

ταάοτα., πιοτοςάς ργοαιτίοπὶς ασοο- 

Ρῖᾶ φυοά συπᾶε δαδίηϊ σοίζατοης {1- 
εἰτῖς Ὀγαο 5. φαοά νΌὶ ργοθαῖαπι 

εἰς Τατῖο, ραξξογιτη Πα οπὶ ίφετα- 

πιοπῖο ἄστα νἱο πὶ ἃζ δοςερῖα, ἰο- 

οοσαςε δδθδίηἰς πιπη τ ΠΠπλο ργα βηϊ- 
το, ἃζ ποΐζυτπα νεπηίθηαϊ ἰοτα, 488 

Ρυταθαῖ τοπυπογος Βετὶ ἐχουθίας, οἰ 

ἴῃ δύσεπὶ γειπογιίταγ. Ηαέζεπι5 'ΠτῸΓ 

ΟἸΊΠΕ5 ἐστίρτογεβ Ἀσπιᾶποβ σοηπο- 

τῖτ : ἴῃ (ποπείδιις ἀἰογεραπι. Ριίο 

ςεπίογίτς, σα ἶπ|5 [ΠΡΓᾺ ΠΛ ΠΆΪΠΙ, ΠῸΠ- 

ται πατγαῖ ἃ 1 ἀγρεία ποΐξι ἐχ ἀγοα 

τ Πππι, Κοπιαϊο ἱπἀϊσαταγιπα χα! 

ΡΌΘΠΙΑ οαπὶ δ πὶς ραέζα εἤει, ὃς 

αυοάα ἀςςορεῖς ςοπάϊτίοπαπι 4π]- 

σι, ροτίτατα οι αγπηα 4016. (ς ργο- 
τορσοτγέϊ. Ργοϊπ ες παϊττεγεῖ ποΐξι τη αἵς- 

(οὶ πιδητπι αἰΐαπι, ποίζες Ἐχαγπια- 

"τος ουπιίποξέιος ὀρργεαγαπι ἔδοϊ- 
6. επὶ παπείατα τγαπϑβιστῆς δά τε- 

Ἐπὶ ϑαδίπογιπη, ἃς ἀειυ ες Τ᾽ ἀτρεὶς 

ςοηἤ] τα. Εαδίας αὐτεπι ὃς (Ποῖα πι- 

ΠΠ ταῖς. ἐξ αἴπης ἐδγιιδς ρα 6}].πὶ 

ηποά ἀερτγοάϊποπο ραἕξα στὰς. πγ- 
(πὶ αι ἐδαππτιγ, ν πο ςοπίοπία 
τγαάαπταιγαῦ φπέζοτγίθα5. αἰππτεπῖπὶ 

δαἀπιοηΐοητοτεσε 540] Πογαπη Ομ πη Οχ- 

εταίτας τοδοτα, σοπάϊξξαπι ροτγτι]απὶ 

Βμοίεδιις 4 Τατγρεῖα ἴαχτα ργογαη]απι 

Δροτῖαγη εἴς, πππυ] ας Ὁ εα]ἱοσοῖςιι- 

ἢοάες ἐχοῖτος, νὰ υδπτοοίιϑ (6 μοῦ 

ἡ Δἰτογατη ρουῖαπῃ Ποίξθας Ἰσποῖᾶ ρτο- 

φτίρεγθησ, ΠΑ] ἀγχ ἃ ΦΔΡΙηἰς ἰδπὰ εἰς 

(ετ οσσυρατα. χαΐδιις ἀπΠαρίς, Α ῖπος 

ΡΕΓΔροιτΑΠὶ ροτταΠὶ ἰηστοῆος ἀγσε πη 

ἀείειταπι οσσιραῆξ: ἃς πιοχ Γαγρο- 
ἴδπι, νι ας ἀοτη ραξει ρτο ραττο πα 
ταςεπῆες., πιογοθάςεπι ἰλσγαπηξητο 

ἀεδίταπι ροίξυ]αῆς. Ηἰς σαγίαπι ΡΙ- 

(ο φυϊάεπι αἷτ, αι τα ΘΑ ΠῚ ραγατὶ εἰς 

(ξητ, ααγοας ἀγρίας, ]ιι451Π ΠΠΙ τὶς 

Βαδερᾶς δγας μι, ρα ΘΠ ς τγαάστγε, Τ ατ- 
οἰδπὶ ΠῸΠ ογπαπήεξητζα (δἀ ἔσυτα Ὁ ᾿ Ξ ᾿ ͵ ᾽ ι'σν ἣν ΠΕ τὺ Ὁ ἘΡ δὰ 

εἰς ροϊξυ]αίϊε. Τατῖο νοτο ἔπι] ἀοἹ] 40 κοσχκον Ὅλα (οις ϑυρεοις παρ αὑτῶν αἡτεῖν᾿ Ἵ αἴίῳ 80 
σαα Πα τ ἀϊσπαιίοποπη, ἤπλμ] πὸ νὶο- 
Ιλπάα το] σίοπὶβ σορσίτατίο πε πὶ οδοῖ- 
τατη. ἴτάσας νἱαπι εἰ, τγλάθπάα 41- 
ἄεπι ἀτπιὰ ρας ]α:, ντ ροίξαϊααογας; 
{ξἀ ἴτὰ πο δοςορτῖς ντὶ ροῆετι: ΔΟ πΊοΧ 
τοτῖς νἱΓας (στα ΠῚ ἴῃ νἱγσΊπε πη σοῃ- 
Ἰες!ξ. σετογοσαας ἰάεπα ἔασεγε ἰῈ 
πῆξ. ἴτα ἱπιροτίταπῃ νπάϊχας Τατ- ν 

ὍΤΟΥ ΗΛ ΕΝ ἘΝ 5: 5: 
« 

ς. 51 ». τῷ τ ἣΝ ͵ ΄ ᾿νε 
ον τ Φρϑεαα τ΄ πατεϑφι αυτὴς ἐφη 2 ξειας τιγος ἐγ6-- 

Ὅ- »Ὧλ , τ ἘΣ ͵ 
κα,ᾷς ὃ κλᾷς αὐ κ φυλᾳαηφ τ πυλῶν, πο΄ραδὼ- 

ἢ ᾿ χζτ ΄σὰ »  ἶ 2 λ “- 

σᾷν αὖθις Ὁ ἔρυμα νυκτὸς ἀφικοιϑροις, μιιοϑὸν τῆς 
τα ΤΑ τὸ τος Ἐ ́ ὡ 

“ὐδϑόῦσιας λαςδία τὰ Φορη κα ἐφ. τ΄ Σ, ατίνων, α στε-- 
᾿ το 2 Ι “- «ε ΄ ͵ -“- 

δὰ τοῖς ἀὐσωνυμοις εἶχον απτλυΐες βραχίοσιν. ἐὐδοκϑν- 
ΑΔ τς ο! ῸΣ τ 2. (ἡ 3.53 

τος ἢ 51 αὐϊδ,λαθύσα ζας πιςᾷς δὶ ορκων παρ τῳ, 
ΧΝ » λ ΤΡ ωι ἄν 2 τὶ «ς ͵ ͵ λ 

χἡ αὑτῇ ὀδυί ᾳ. Ὁ μΚῇ «εὐύδεαζ (ας ομολογίας, τόπον τε 
»ἂὌΠΠ 3 Εν Σ 7κ.,} λ 2 ΟῚ 

ὁεισα(ᾳ ἐφ᾽ ὃν ἐδ τὸς Σ᾿ αξίνοις ἐλϑεῖν Ὁ ὀχυροζαᾳ- 
ΝῊ νυ ὌΝ. ΚΞ τ 3. τ πο ϑοῖ 

τῶν, χη νυκτὸς ὡξφν τ' αφυλακίτατίου, ἀτή 4, χ) τς 
»ὕ, » 

ΙΟ ἐγδὸν ἔλαϑς. μέτρα μϑὺ δὴ ζύτων συμφέρον) πϑω- 
οὔατος ἊΝ Ξ τ γ7 

τες οἱ Ῥωμαίων συγίοα φᾷς, οὐ ἢ τοῖς ὑξερον λέρ»- 
»} » ς -" ΄ -- λ “ λ 

λῶμοις ἐχ ομολοορυσι. [Πἰσων ΣΡ ο τιροΐίοχος 8 χα 
ἢ Ξν να ΝΜ ἐς “, γ»ε 1 Ξ τὸ 

“ξϑτεθον εμψηοδίωυ, α΄ έλον Φησιν αἰ πρὸ τῆς Ταρ- 
7, » ᾽ Ὁ" “δ αν τ ͵ 7.1. - 

πείας Ἔ-τοςαλζευοι γυκίωρ ἐκ ' γωρ δε, δυλωσονία, ᾧ 
Ῥωμύλῳ Ὡξ “ἂν ο΄ Ἔ Ὅτ ς ͵ ᾿ Ε ε : 

μευ λ ασ. ονᾶμας τῇ ΧΞρὴ ἴσξϑς Σ᾿αδινὅςομο- 
ς ͵ λ ͵ 5. τὸς ἐς» ΕΝ 

λογίας., στ! μέλλᾳ τὰ σκεπαςήδκα αὐδῇ α“τεῖν ὁσλα, 
λ 7 Ἷ κύνα “ 

δζα Ὁ κοινότηζος ἢ ὁμολογιῶν πῆρακρε μϑμη ̓ϑὼΞ 
͵ 2 ͵ ͵ ᾽ λ σν-ὰλ 

γα κείν τε αἰξιώσοντα πέμπειν ἔχ: Ὁ φρούσμον ἑτεραν 
Ν Ἐν Ἷ 

γυχτος . ὡς αὐταὶ ςρατηλο τὴ πίραλυηνόμῆμον ζις 
.{ ἣν τ 9 Ὁ ͵ λ » 

ΖΟ πολεμίους γύμψοιῖς τ' οπλων" τ' ὃ ἀγίελον ἀὐξμολη- 
λ ν “ , ᾿ 

σαγζᾳ “-δϑς Τ' βασιλέα Σαξίϊων, χατήχϑοον μρέ- 
.-.«-: Ὁ ΄ ξεν ἄμ γυῦ 

εϑει Ὁ Ταρπείας βελά, ΩΣ. οἱ 5 ἰϑετ' Φαξιόν 
ἃ Ν »5κἡαὶ -" » 

πεχαὶ Κιΐκιον σοϊξὲν τοιϑτον λέορεσι γεγϑνέναι ὥλά 
ἐπὶ λ.1., Σ “ ἵ αἱ 

ἀὐΆΘ ΘΙ Τ κορίου δζκθεβαιοιοῦται ᾷς πὶ ζοῶ9- 
͵ Ν᾿ 2 εν « “ ͵ὔ 

δόσια» (λ,»Ὅκας. τὰ σὴ ἑξῆς ἀπόμῖες πάλιν ὁμοίως 
, ι δώ [τ ἃ ͵ Ν Ρ ο! 

γδαφοισι φασι γὸ στι προ δα λμουϑύε σεοὺ τα κε αἕι-. 
ὯΝ ον ΤῸ .- , 

ςω Φ φραίιας μερᾷ ξ΄ βασιλέως ἴ Σαζήων,φυλατ-- 
ΓΞ Ἔν ἐ Ἂ τὴς ἸῈ ἢ τὸ λ Ἵ 

υσα Ὧᾷς “πο εσάση Τάρπεια τοῖς γϑρ πολεμίοις 

ὀυέῳξε Έ συϊκειυϑύζωυ πυλίδα, ζες δ᾽ ον τοῦ χωρίῳ 

20 Φυλαχας αἰαςήσακίᾳ Ν Ὡἰαζαχέων σωζήν ἑαυζεξ η.-- 

ξίςῳ καθ᾿ ἑτέρας ἀξοδὸες τοῖς ἰοις ἀφαιᾷς, ὡ “δ᾽ Χ8 περᾶς ὀζοόδὲς τοῖς πολεμίίοις αφαρᾷς, ὡς 
“ ͵ »ᾳ τῶν 7 πν Π 

κα! ἐχοντῶν "δ Τ' Σαξίνων Ὁ φρείξιογ᾽ ὅρα φυγόντων 
᾿ ͵ ᾿ ολ - ΄ 2 Ἵ 

δὲ πότων, σις κμὃν Σαξώοις ὀψεωγιιένας ἀ οονᾷς 
μὰ ΄“΄ ξῈὦὰ ἥ 2 Ψ 

ζεπυλας, καΐασειν Ὁ Φεούξιον ἔρημον φυλακῶν, 
᾿ ς ᾿ - τ ς -“ " 

7) ) 5 : ἿᾺ ' Τ δῈΤαρπείαν ὡς τὰ παρ ξαυτης οἴᾳ. σξέσέϑετο πα- 
ἘΞ τ ΞΕΣΞ ΤΕΣ: Εραλες ὌΣ: ᾿ ρεοσημδυξευ; αὐξίοιου ἰοὺς μίαϑοὺς τ σδοδὸόσιας καΐζα 

λΩ Ἴ » ἴω ρ " ͵ Ἐκ ἵἴ ΄ 

ζις ορχοὲς Ἔπολᾳῦ 9». Ἔπειτα πάλιν ο ϑρ ΠῚ ίσων Φησὶ 
δα ΄ ὶ λ « 7 » ͵ »" 

ΤΣ αξίγων τ΄ χξυσον ετοί (θοὸν οντῶν δὲδὸγοι τῇ χϑρητ' 
» -“ ολ τ " ͵ λ ὃ 

τῦξίτοις ρίςεροις βδαχίοσι, πἰὼ Τ αρπειαν οὐ τὸν 

ἥν ἃ Ι Ὁ ““γ)ϑᾳὶ “..» ͵ λ 

δὲ μον πεῖραν δι τῇ ὀξαπατη, χαὶ Δογισχκὸν 
“ »ρ,“ Δ 16 ͵ ψ », δ Ξ 

τὸ μή τα οζυαι ὡς ομολογίας. δόξαι σι[ δζωυ αὐ»- 
δ »" λυνῦν “ « “2.7 -" 

τῷ ὀδιώυαι μὰν τα ὁπλα,ως πὸ ἡ πταις ἡζίωσε » ποίη- 
2» ε, 2 -“ λ »Ἥ ͵ ᾽ 

στα σὲ ὁπτως αὐτῶν μιμδὲνι λαρξ(ᾳ γοήσηται. ἡ αὖ- 
͵ πὰ ς ͵ Ἐπ νὰ ς 

ὥῴχαᾳ, Ὡ'α τειναννᾶνον ὡς μαλιςα ἰογύος εἴγε, ῥίψαι γυ 
οὶ λ"ν , Ν -“ »ἢ Ἐ' ᾿Ὶ ͵ 

ϑυρεονχτ τὴς ΧϑΘρΥς, Χ) Τοῖς ὀέδοίς “-ἰραχελάσααϑαι 
“ - ΠῚ) ᾿ η 
τῷτο ποιϑν. οὕτω δὴ όνλο δύω πθύτοθον τέο ἜΣ: 

ῳ 

πείαν, 

παρε θ- ἀῖσ 5: 
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πειαν, πσὸ πλήθους τὲ ἰογύος ἣ: πληγῶν πεσεῖν,  Ροΐδπι, νἱ ὃζ πγυϊεἰτυάίης [ΠΗ ξοτιπλ 
«ΕΑ λῖζ. τοὺ! δυρεῶν ξἰτοβειν. οἱ ὃ ̓αδὲὶ {|ὲ ἐσυτοόγαπι οὈγατᾶ δέ ροτοπηρταπι 

εἴα. Εαδίας αὐτοηι νἱο]ατὶ ραξεὶ ἀο- 
ο τοῖς Σ᾿ αθίνοι ποιᾶσι τ' τ τς Δογτῶν ν : 

Ὁ Φαζιον ἔχε τοῖς ἕ ὉΡΊΩΣ Ἰᾳτν δα ϑαῦίηοϑ γοτα] τ. ΡΓῸ ΔΠΓῸ 6- 
ἀπαπίω. δέον γὃ αὐξις Ὁ Τ χξυσον, ὡς πῇ ἡ Ταῤπεια ῃΐηγ; απο ΠΤ ἀγροῖα ἀςθοθδητ οχ ρὰ- 

ΤΥ-: Ε 3 

«ἡἠξίῳ, χτ᾿ ς ὁμολογίας ἘΝ ον ἡ πα σς ε-. ἄτο, ἱπάϊρῃατος τηοτοε 18 πηαρηίτα- 
τἰ ΡΣ νοῦ μιαϑοί. πο ΞΕ Σ Σ ἀρ δ ἐπι ]η οαπη σοΠ ΟΠ: Ζααί! 

μαςίς ἀλτατος ἰαταϊπῆςητ. ϑεά ηποά 

βοιύ, ̓ Ὁ το ώμη ΕΝ Ὁ ΠΕσΟΠῚ Εἷτς ἰσσυταηπι οἰξ, ΡΠΟηΪς (εῃ-- 
μϑυοις. ἔοικε ὃ τὰ μῷ (τα ϑρόκδυα ἢ ΠΙίσωνος ἐτνς ΘΠ ΩΓ ΘΠ οῖς νου οο Γῇ. ἤ8Π| δὲ (6- 

Δηϑεζεραν ποιῷ» ὀἰπύκχρισιν. ζᾳφῳ τε ἐ γὸ εγῦα ἔπεσεν ἡ- ΡαΪςτὶ Ποηούε αἴσηατα εἰξ νθὶ ςοοί- 

ξίωται »Ἱ Ἡρωταΐο ὁ πόλεως καϊεγουα λόφον, αὐ [0 αἰτ,π σοΠ]ς ντ 5 (Δογαυ ΠἸπηο; ἃς ̓ α80- 
τη απὶ γράδαης ῃ 

λδα9 αὑτῇ Ῥωμαγοι καθ᾽ 8 ἕκασον οὐναυτὸν ξἰπο]ελοῦ-- τΑΠΠΪς οἱ Ἀο ἜΡΕΣ ἅιιητ ἰηζοτίαϑ, 
νυ ΡΠ ἰῃ {τεσσ γοτα τ: φαοΥ ἢ. ΠΕιι- 

συλέγω ὃ ὦ Γι σωνγφάφᾳ" ὧν στ εένος εἰκὸς αἰήζωὼ, τ᾿ τταπι σοπίδοιπτατγαγη δα 6 σγεάϊπμς 

“ασε9διδοῦσει 1’ πα ῥίδα τοῖς πολεμίοις ἀπέθοινεν, ὅ-- γε! ἃ ΡΓΟαϊεῖς νοὶ Δ ἱπτοιίοόζογιθας, 

τε ρα ἢ παξοδοθεντων., τε τρὰ ἢ: δἰ ποκίφντων Ποσοιβαίοι ραϊγία ργοα γι χ:λΠ1οῸ 
“Ὁ Υ ᾽ ΄,΄ »»ὦ ο΄, οὐ “1 ΠἼΠ͵ΙΗΣ ΞΕ ΞΊ ἘΞ 

τυχεῖν, δολὰ καὶ Σἀ ΧΕ | ἜΠ αὐτῆς ξδπὸ σώματος, Παια (ὩρογβηΠοητ ΟΠ Τα πὶ οἷας ΓΟΙΪῚ 

᾿ φ "ς δε αιυΐα;, τοξοα: ταποπὶ ας αἰποέξα ἢι- 
στε ὁ ω Ὁ Ὄσγο-- «5 ἃ ὦ ὐασχκας ἐνὲξ ἕω βιφάδαι  ἐβη Ὁ ὐβεν Με Ὄ ἱπξης, νὰ πος Ὁχοιηρ πὴ αἰοΚς ἃ ταῇΐ 

Ὁ ἃ, 

(9 πῆς ἕνεκα  μεολλῦν των τα ὁμοία ̓  δὶ ὑ- ἔλοίποτς ἀστογγογοι η ροίξογιτη. 504 

“ἰῷ, υϑὺ σύτων κρινέτω πὶς ὡς βέλξ) δὲ Τάτιος (δὰ ἄς Πὶς φυϊία; νε νοϊετπάϊοοι. (τε- 

οἱ Σαζῖνοι φρουράν “ψύόνϑυοι καβϊεροῦ κύριοι, χαὶ ἴειαπι Γ ἀτίμς δέ δ δίῃ, τος πληΐ- 
ἘΠῚπηα Ποί ἰοἰσιις ᾿π το πτὶ θοπα 

| πλέτα ζ Ῥωμαίων Ἔἰποσκάνης ἀμολϑὶ παρφληφό- ΣῸ ΣΕΣ ΡΣ Δ δ π 
| 2 ὅντα ἢ κά μα Ν ἌΡ τς ῥᾷ ἦλα Ραττο πο ἰαθοτα ροττί, ἰαπη 1ῃ τατο 

πττ πὴ 70 πολέων ϑγεφεδνν πύλλὰ Ρεϊαπι τγαποσδηῖ. οαπὶ α]ας οχίσ 
λϑφν : ὩΣ 2 7 

,ϑὼ σευ αὐτῶν ἐγίνοντο ἡ “Δ [ ο. πολλαῖς ζσδοφασάς, σαο ἱπτογπαίο ἀϊγοσηρτα εθης σα- 
͵ὔ Ε) Υὲ 9.9 νης “, ᾿ 

παρέςραῦ δαίκϑτων δννιήδοις δὲ ὀλίγου, πείραι τε {γα ροτ ΟΟΟΑΠΟΠΟΠῚ αἰτοι  αἰτογογι πὶ 

Ν᾿ Ἷ ἀ  Πἢ ΤΣ πφϑλλαυεὴ γνίγος γε τὶς νο τατος ἜΧροιῖο- 
χ᾽ συμ στλοχο , ὅτε χα ορθωκκαΐζῳ μεγάλο ἐκαστέρῳ τ ἢ μὰ λέμε ᾧ τ  οο 0. ατυ] ρατιὶ πος νἰέϊο- ͵ .» δ ἘΝ Ὁ ͵ Ἐν ἢ ᾽ ἷ ΙΕ 

ἜΠΕΥΜΑδΙ Ἧ ρα ἐμῷ ἜΠΤΕ σφλυμαίο: πλῷ δι τΐλην, ποὺ οἰδάοπι ἰηρηοιι αἴοῖο- 

ον ὡἰϑααξεως ὁλᾶισ' Ἰ δὶ δευα σι εσᾷϑς δλληλαᾶς ὄδαηγ: δὶς ἀείπάς ἰῃ δοῖδ τουῖβ ν τ ρι15 

μαῦχαι δι αἹ » ὁ φόνος ἑκατέρων πολιζ. ἑλκουϑία δὲ Ρρπαταπηιοίξ, δ πασηα ν πο; τὰ- 

Ἔθος φογγώμδωυ ἀμφότεροι Ὁ αὐτίωὺ ἔ ἔρον, ὁλοηκρᾷ σας βαϊτα. τα ἄς πὴ ΟΠ 1} ραιτα 5 πιο- 

ΓΑΓΕΠΠῚ . νιπίαιο Ρίαςοαῖτ ἰυΠτο ργαϊσ 
Π ξ 

ἰυψία Ὁ ἀγώνα μαχτ ὃ σρϑ λον κεἰς ὃ μεζᾳξὺ ΤΟ δοτοῖῖ {ππηπ|ὰ ἀςσείποῖο: Ρίορτοίς- 

«ρα ἴσπεδων χωειον ἡγεμόνες τὲ ξίςοι τὰ πολέμειαι καὶ 39 [πᾳ ἰπιηοάϊαπη σα ἐγογατα ΡΙαηϊτίο πα 

ςραϊιῶται πολλῶν ἐροίδες ἀγώνων; α,ξια λόγου ἔργα Ρ ΓΑ ΤΑ Πα ΠΙπαὶ ἐἰτισος ἃζ οχογοϊτα Πη- 
2 7ὔ [2] ω Ἵ - ἐῆνιε δείενιοῖ ἜΣΚΕ λοις, ὺ ΩΝ ἴδε Ἰ εξ, 28 ΤΠΙτο5, ΠΊΘΙΣ Ἰογ δ Πα ςἀςραητία 

οἰπογα, αἰτογηὶς ἐλοίοητοϑ ὃς ἐχορίςη- 
οι “σός ΡΟ. εἰ ἴσον αὐ - ε Ν ᾿ 

χϑνϑ »χαὶ ἐξ αἑσσοςρ : ἕ ἰς ὑλις καϑισαι τας ἱπηροῖαπι, ἰτογατίς (δ᾽ ηἀς απο 
μδροι. οἵ δὲ Ὀλι τῇ ἐ ἐρυμζζ" ἔφώτες ἰσοῤῥόπε θεαταὶ γραττὸ νἱοίδιις. ἱπτουϊεὶ ἁπιὶ ς ππθηῖ- 

εἰγῶνος χα ϑκομανὰ ἑκατέρωσε μιεζα πίπῆοντος, τῳ τίοπ δι ἀπ οἱ ρ τς σογτα 115 ὃς ΠΠΠΟ 

κμϑὺ καζορλοιῶτι αὖον σφετέρων ἐλικελάύσς πὲ χαὶ μαι ππποΙ τς πο πϑτὶς νἱέξοτῖς ίρα- 
πεῖ Δἴογος ογαῃτ, το τλ ἰοστίτοῦ σεύφητ. 

ππωμαγίισβκω ἡ πολλζεὼ ἐποίοιου πζοὺ εἰς ὃ ἄψυχο ν ῆε- ἐξ ΘΙ ΟΓΑΠΈΣΕς ΟΠ ΘΟΕ ΟΙΕ 
(υἱ5 Ἰη]χοττατίοης φο]αῖο ρδης ται ]}- 

δὸσιν' ὙΠ δὲ καμνονι ὌΠ ἡ διωχοιδύῳ,δεῆσᾷν τε ̓ οἰ. απ οςοπϑοβδαπεαπίπιος: ἐεῆὸς νο- 

Δϑγας ΠαΕ ΜῈ τδροι, ΤΠ τῷ εἰς πελος ὑπαμήροα ἴῸ ὃζς σεάθητϊες., οἰαίατι ἂς Ρτοροίδαις 

ἐγινονῷ - ὑφ᾽ ὧν αἰμφότεροι δῤαίκαζοντ χαὶ τον κοῖδοὶ » 40 τουποσδῆτοβ [ἢ δια απ, ΠΘη {π6- 

δοιύα κεν χε στσονδύφν τὰ δγώ. ἐκείνδι Ὅλ Βδῃσ νίττατοπι ργοσίιι5 ἀρ σοτο : αἴ- 
απ ἴτα ντγίᾳ; ἔαρτα νῖγος ἀσγαρδητάπ 

ρῃ ὅτω διονέίχθωτες ἀπωμάλως τ μαχίωυ, σχϑτοὺς Ροτίσα 5. τα ἄοπὴ ἐχαξζο ἀἰς ρογ ἀτι- 
ὄντος ἡδ ἀσγκένοι εἰς ἴοις οἰκείοις ἑχατεροι χοῥακας Ὀίατη ρισΠαΠῚ, (προγαςΠἰ ΠεΙ 506 
ΕΞ ὙΠΕΥΟΟΣ ἡμέραις ἴαφα: τοσοῦ. ἰοπΕθεῖθ. ντγίαας ἴῃ (υα (6 οαἰἔτα πΠοἢ 

μϑροι “ΟΜ νεκρῶν, κοὺ ὯΙ κεκμηκόζας ἐφ εν ὁ ζαυμαί- Ἰπα τὶ ΤΕ σΟροΓῖ. Ἰῃιθαμιοπεῖβιις Ροῆ- 

δα ἐἴεθας (δριυϊτὶς σαάδιοτίριις, τος 

ἀρ ἀρ Δ τ αἴμ εἰς πὲ ᾿ϑασκάυάσαι- ἐοδι!ς (λαοί 5, δ ἱπρρἰ τὶς ἰητοστουιπι 

Ἴες ὀηγας, ἴζτα ἔδοξεν αἰξὶς αὖλις ἑ ἑτέφϑιν σεου οί αι οορίϊς, φιοηιᾷ Πἰδυῖς ἀσαμπο ριισηδπι 

ὁδὰ Ἂ 



τοϑ ΙΓΟΥΝΝ ΘΙ ἈΞ ΙΧΘΎΥ ΉΝΥΑ τἰς: 
σοπητηϊττοῖ6. σοάοπι 410 Δητο ἰοσο 
φΟΠρτΟΗ͂Ι, νίηιιε δά ποέξξοπι ριρπα- 
ποταπε, Κοπιδηίς ἴῃ νι ΓΟ Ὲς σογπα 
ἐσγεσίενὶπςξείθι5. ργσογαῖ αυτοῆη ἀο- 
χῖτο ἰρίς Κοπλΐι5, πη το Ετγαίςιις 
Τασαπηο. πιράϊαπι ϑαδιηοσῖ φοΙε πὶ 

ν πα (πτοηταῦαῖ Μετ (τες, 4] 
(οἿτις ἰπ σαι ἔπῖτ πὶ ργοτίις νίποο- 

τοηταγ δαί πὶ, σε φητοβς ἰποβίπ πο- 

επι νἰᾶοτεπι ἄσπαο σοπιιογεῖς, νῦ 

τοδυτας ππαπιηπο ργοιηρτι5, ὃς οὉ 
ΡεΓου]ογιιπι ραπογ ΠΠ 4116 σΟΠτΟΠῚ- 

Ρταπῃ [Δι Αε ΤΠ πγιι5.1ἰσ πιο] αοίο πὶ 

οὐζγατο ἱπΠτις,, γεϊςοῖς ΠΟῚ ορροίϊτοϑ. 
Οα πη 4; νΕΠ]ος οτίαπι σογημα ϑαδίπο- 

ται ΙΔ θοτγαπιία απ Ισσοσας ρα] το- 

Πιταεγοίῃ ἰητεσταπι, σοποτταζαδ {105 
τπίξαθας Ποῆὶ ξισίοητί, ἰδ οσξξαπηηις 

νίῃ «ἀροτταβ ἔπραθατ: ἴτὰ νῖ Κομ- 

1μπι{ςπιρογέεέζαπι νἱέζογίαπη το η- 

πιεῖ σορόγοῖ, δζ σΟΠτΓα νἱ τς Πο- 

{ἔππὶ ράγτοπι ἀπθστογοῖ, Ζιᾶγο 540 ]- 

ΠΟΙΙΠῚ ΡαΓ5 716: Ιαδθογαθασ, γείτατα 

εἰεἰπιητοστῖ, Κι οπγαΐο (οἸΠἰσοῖ σα {π|ς 

ἁδειστς; ὃ ῃ (συττίαπος διογίασ το- 

τις Κον 4,07 772 ΓᾺΡ Ετα5. ΘᾺ ΠῚ ΕΧΟΙ Ρί- 

επῖος ϑαϊίηὶ, αδοείτοῦ το τογαπης 1-- 

4υαπηάία : ἀοἱπ εχ δἀπογίο σοηῆποη- 

τις ἱπιραγο5; (ἐπί Ρβάεμι τείογο- 

Ραπτίη σαΐξγα, Ἔχιγο πη 1} ἀρ ΠΊΘΠ τιῖ- 
ταηῖς Μειίο,ης ἔισα ογάϊπες σοπῆιη- 

ἄρτοι. 'ς οηἱπι γοπίξεθας ἱπαοποπείς 

Ἐοπιυ] οὕ πάς ἱπτοῦ ἰρίοϑ ἄπισοβ Ἔσο 
σίαπι σοττατηοῃ σοπαπα απ εἴν. (ς« 

ΟἸ1ΠΊ 14} ἜΧχίαπριας ἰδοῦ σὰς ςοηῆ- 

χιις (ὐυττίας ραμ]ατίπι γειγοσσάοτγοτ, 

ἐχοίρίς επὶ ἃ τεῖσο ργοξιηάα ρδ 5; 
πᾶπὶ πος οἰγσαίγο ἕλος ροτογαῖ, οἱγ- 

σαπγξιῆς νπάςηπδηια ποίτίρις; πος 

ΕλΟΙΪῈ το πλ ΓΓΠσΙΓΟ, αιοά ὃζ οἰτοιπ- 

Ππαηις ςαποῖῆϊς ἰασμηΐς εἴΐος οἰη ἕξ, 

ὃ] ἴῃ πιθάϊο ργοξιπάϊς Δ α15 Πασπα- 

τεῖ, αἴταπηεη νἱ δα σαπΊ ἀσοοῆπε ρίο- 

Ρίτι5, Εο (6 σιιη ἈΓΠ115 οΟΙ ΘοΙτ. [01Ὰο- 
τα ] 5, στη ροῖ σα σπατη ὃζ δηπας Πο- 
Πεπι]οπσοροτγίδαι πῦ ροῆξε, οἰπι- 
46 ΤΛΟΧΊΠ Ραϊπάς ΡΟΓΙΓΕΓΕΓῚ εχ  - 

παζοῖ, ἴῃ σοτοῖος δαρίπος νογτῖζ ἰπ|- 

Ροῖαπη, 116 νογο ὥστο ταΠςΠ} α ρα- 
Τάς οαπὶ αὐ οἰ έξατας εἰς, ὃ ἱπτγα 
να! απὶ τοάἀπτας. Ιοσι5 15 14ΠῈ τοΥΓα 

σοησοίζα τορίοτας οἰ: φάτο ταπηοῃ 
αὐ οχ {Π|᾿0 σαία νοσαῖαγ Τ{4σιις (τ 115, 

Ἐοπλδηὶ ἔοτὶ πράτ πὶ ἕογο οσσιι- 

ΡΑΠ5. Ἐοπλυΐας νοίο σετογος (ὑδρίτο- 

Ἰαπα νίημς ροτίςμοης, ὃς (βεγαπϑ (8 

ἴλπι ΡΟ δ ἀγοοπι σαρογα., τα πη 4115 
ψοΪηοείθιις πα τἰς ἐς ὈΠΙταταις., τ} 

Φ 
“ 

μοχζωυ,εἰς ὃς ὥ σε ρῳ χωρίῳ σεευ ἡ ϑογῖες, ἀ- 
22. νυκπὸς ἐμαίχονίο,ἐν αὐτῇ τῇ μάχη Ῥωμαίων ἀμ 
Φοτεροις Ἐχεκχρ αἰοιιώτων τοῖς κέρασιν εἶχε ἢ 5 δεξιᾷ 
Τ ἡγεμονίαν αὐτὸς ὁ Ῥωμύλος" "5 τριςερφύ, Δοχό-- 

μιν ὁ Τυρρξωος" ἢ δ μέσῳ μιηδέπτω κρίσιν ἔχοντος ΣΝ 

κωλυίᾳς Ὁ εἰς τέλος ἢ Σαζίνων γΠαν,ὸ εἰς ὀτίπα-- 
λα καζα ςἥσαις αὖϑις τὰ λφπόμϑυα τοῖς γικῶσιν, εἷς αἰ- 

γὴρ ἔυετο Μέτιος Κύρίος ὀγο κα βωμιζων πεσωμα- 8ι 

τὸς πολῖς δρλρ »Ἀὰ κ᾿ χεῖφοι “λυναος, μάλιςα σ᾽ ὄχι 

ΙΟ τῶ μηδένα ὀκγ4ν κίνδχωυνον ἢ φόβον ἀὐδοχιμδίν; «ὅν 

διεταηθη αϑὸ ἡγείας ὅξ χτ' μέσην ἀγωνιζουϑῴων τίω 
φαλαγία, ἡ τὸς ἀυτιτεζοι μένοις οὐγίκα" βεληϑεὶς 5 
ἡ τὰ χερᾳζᾳ Ἵ Σαζίνων μιολϑοιεῦτα "δὴ ὦ ὀξωϑού. 

,ϑυα εἰς Ὁ ἴσον “καζαᾳ ςὴ γα! το ρακελάυσοίνϑρυος τοῖς 

μῷ᾽ αὐτὸν, ἐδίωκε τὸς φά ορνᾷς Ἃ πολεμίων ἐσκε- 
δασμμένοις, ἃ μέτρα ἢ: πυλῶν ἀὐθυς ἡλάσεν" ὥςτε ἡ- 
ναϊκἀϑη καζαλιπτὼν ἡμίελῃ Δ γύκζω ὁ Ῥωμύλος 

Ἐλτρρέψαι τὲ καὶ Ἐλι τὰ νικῶντα ἣ' πολεμίων ὠσααῖ 

μερη.Ὁ δὰ δὴ καμγον ὩΣ αξίγων μέρος,οἰν πω ἴσω 
20 παλιν ζω, ἀπελϑούσης Δ Ῥωμώδου δνὰ το τοῖς 

ὁ δὲ χίνδγευος ἅπας πϑὲὶ “- Κυρζον τὸς στωὺ ἐχεί- 

γω νικώνζᾷς ἐγεχϑν. γόνον μϑὺ δξζυ ἥινα. οἱ Σ᾽ αζῖνοι 
δεοξαίνϑμοι τὸς ἱῬωμβήοις, λαμωρῶὼς γγωνίσαιζο' ΕΝ 
πάσα πολλῶν ἐπ᾿ αὐδες σεενιόγτων, ενεχλιναί τε χαὶ 
διόσωζον ἑαοΐους ἐλ τ χόῥακα » πολλξωὼ τῷ Κερὰε 

παρέχοντος εἰύζις, εἰς Θ᾽, μὴ δίωχεαῖ ᾿πεϊααγμένοις 
ὥλλα βαδάω Ἀποχωράν, ἀστφόλ4αν. αὐτὸς “ὃ εἰξήχει ὦ 

Αιυχϑιοϑμος ἃ τ Ῥωμύλον ἐλπόντα δέχέ, )" γίνεται τε ] 

᾿ ἡγεμόνων αὐτῶν συμπεσονίων διλλήδλοις μέγας Ὁ 
20 καλὸς αἰγων. ἔξαιμος 5 ὧν ἤδῃ ̓  καζαξδης ὁ Κερῖος 

ὑπήςᾳ κατ᾿ ὀλίγον, ὶ, αὐτὸν εἶχ Ἢ κατόπιν αὑπυδέχε) 
λίμνη βαϑεῖα, ζῶ πὐξεελϑεῖν υϑὺ χαλεπὸν ζω, αἷξ.- 
κεχυνϑύων πουζουχόϑεν Ἵ πολεμίων, ἀτελϑεν 5 “αἰποῦ 

υύος σηλῦν ἴλενὺ βά.- 
ὅγες ὑδοτος τὸ χτὶ “μέσην αὐντἱω στευεςτῶπος, ἄπορον. 

ὰΦ ᾿ς ͵7 ε λ 7 

τείλυος συλυθύος, ζοὼ τὰ πέριξ τελικαῖα Ξ 

͵ὔ ἵ 277 ! ε Ἢ ἣν 

ζω τη πλυσιαίᾳς ἔρριν τ εἰς Ὁ γα ΣΣ ὍΣ ΖΛ γειαιαξΈῤριλγω ἐαεῖς τ γαμκα. στωὼ ἕοϊς 
οσίλοις.χὴο Ῥωμύλος ὡς αὐδάα, δὴ τῷ δλύδρὺς 3 

Δ ἈΝ Ἐ 2 “ ΄ ΧΕ ΕΠ γε ῖ5 ἐν λίμνη Δα φ}α ρηϊοιυδ, χἡ αἰ κζοι ἔπει ἀδχρύαπον ζῶ Τ ἱ 
τὶ ͵ 3. τἷδ δὴ 2. Ψ 

κι πξλμίατου τε αὐτὸν χαὶ δὲ ὕὑδουτος πολλοί διώκειν, 
"7. », 7 Ἶ ς 

40 ὕει τς ὀνλοῖς Σαξίνοις ζέπεται.ὁ δὲ Κύρτιος πολλὰ 

μοιϑηίᾳς σεεὺ γρόγῳ σωζε “Ὁ λί δ, ἐπί σμμν ος 2,ξονῳ σώζεται Οὐ Τ λιμγὴς τὰ ὀσζλα, 
ΕΝ ΣΑΣ ΄ 3 "ΤΟΝ ΓΟ Ζ' ἸΜΝ ΕΣ 7ὕ 
χῶν, καὶ εἰς τ' χάρακα ἀπαγε ). (συ ὁ ποπὸς ὀνάχε-- 

ΑΝ 9. Ιω 2 ἾΖῸΣ ὥ 

χωςται κϑινηδη, καλόται δ), δξ ἐκείνε Ὑ παϑοις, Κῴ- 
ο ἊΝ ͵ 3 ͵ Ἵ "λ) ψνς 

ἕος λᾷχος, τ᾿ μιέσω μιαλιςτί ὧν τῆς Ρωμαίων α, 

ΠΤ ΡΥΣ νι ὅν τ ὩΕΡ ἤ : ε΄: βᾶσ. Γωμύυλος ἢ τὅς ὁδοῖς διώκων, ἐγίες “λυόνϑιος Τ 
τσ τὰ κ 7 Ν ΝΡ. 7 "7 
Κα πὶ, ὠλίξ,κ. πολλὰς ελτεί δας ἐγὼν αἱρήσᾳν Ζ φρό- 

ΠΥΣΣ οὗ ὦ αν σ ἴ Θκον; ὀλγοὶς τε πολλοῖς Ῥαύμκοισι χα. πονηθείς, ἡ δὴ 
Ἂ ά 

κ) λι- 



ἈΝ ΤΙ ΓΘΙΜιἬἝ ΓΙ ΒΟΥΙ 

ὡλίθυ πληγὴ ἐξαισίῳ χτ' χροζαφε «ὐνεϑϑέντος ἐκ ὅ' 
αὔωϑεν καικωθεὶς,α!ρε!) τσθος Ἢ παρϑγωνή μιϑανὴς,. 

ὁ εἰς ζω τεϊη95 Ὡἰποφέρέ!). τοῖς ἢ Ῥωρίφήοις δέος ἐμ.- 

πίπφ Ὁ ἡγεμόνα, ἐκ ἔτι ὁρῶσι, ὃ Ῥέπε!) Ὁ δεξιὸν κέ- 

ρας εἰς φυγάω. οἱ δ᾽ ον τω ἀὐωνύμω τα ϑενες ἀχμκο. 

ᾧῷ Λοκόκονι,τέως μᾶρ δὐτείχον,ἑτεσὸ 5: ἡγεμόνος ἀ- 

ναϑευρρευνόνϑροι, λομισοϑζατου πολέμια, δὐδρὺς, ὦ 

ἔργα πλάςα χτ᾿ τὸν Τ' πόλεμον δἰσοδιάξα ϑυα᾽ ἐπεὶ 

5 κακεῖνος ἐλαϑεὶς δα ἢ πλϑυρῶν, Σ᾿ αθίνων Ὁ δυ-- 
ΜᾺ ͵ " ΘΕ ΓΛ ὴ 

γαμμέως «“πυολφπούσης, ἔπεσεν, ἐδ) αὐζοι διεμειναν" 10 

φυγὴ 3 μτ' τϑτο πλύτων αὐ ἐλρετο, αὶ οἱ Σ αξίνοι 

τεθαρβηχότες ἐδίωκον ἀρ,“ πόλεως" ἤδη δὲ πλυ- 

σιαζονῖες Έ πύλως ἀπελαόνον"}) δ “δ νεότητος ἐπεζῇς- 

φούσης ἀύθις, ἡ τὰ τείχη φυλαήφν βασιλάς ἐπέϑε- 

“ον τῷ Ῥωμύλου" βάον “ὦ ἤδη ον τῷ Φαύματος 

᾿ ἀκξοηϑήσαντος ὡς εἶχε παίγοις,ἐγίνεζο δὐτίφροφος 

ἡ Κ ἀγῶνος τὐχη»ὺ πολλζωὼ ἔρυ(ᾳ Ἵ μεζαξολζωώ. οἱ 

.ϑ0 γε φά ο»νῇες, ὡς Τ' ἡγεμόνα ἐκ, Κ᾽ ἀπυροςδοκή- 

σου εἶδὸν, αὐδιαίξογῖες ἑαυζοις ἐκ, Ἱ ασδϑέρου δέους, 

εἰς τάξινκαϑιςαντο, χαὶ ἐκ ἔτι α)εξδθηγοντο μὴ ὁμόσε 

Οἱς εηϑροῖς χωράν"οἷἢ πέως κα είρηϑντες αἰὐξιες,ὶ μκ- 

δεμμίαν οἰουϑμοι μιγϑθμξωὺ ἐὴ “Ὁ μὴ ἐχτὶ κρ οὗτος 1 

85) πῦλιν αὐτῶν ὀδῶναι, ὅς Ὁ αἰφνίδιον τε ὦ Ὡἰραδὸ- 

ξον ἐθεα σαν “ὁ μεζαξολης, αὐδὲ (ῴτηοιας ἀὐθὶ ἑαυ- 

ΕΝ Ε ΓΉΒΕΥΝ ΘΕΈ 
κα αὐα;χώρησις, Ὄσὸ καϑυψηλοῦ τεχώφίξ ὦ ὅζᾳ χοί- 

λης ὁδοῦ διωχουϑῴοις, ὃ ὁ πολὺς αὐτῶν φόνος ον ζώ- 

τῇ ἡ τῇ (πῇ. ἐχείνζευ »ϑὼ δξχυ Ὁ ἡμέραν ὅτως 

ἀξωμώλως ἀγωγισείυϑμοι τὼ εἰς τύχας οὐρα λόηϑις 

, εἰμφότεροι καί “χα ςαγ)ες Σ ἡλίῳ «οὶ καΐζοαφοραν ὄντος 

ἤδιη,διεκρί ϑυ(αν. δὲ, ἑξης ἡ μέραις οἵ τε Σ αΕίγοι εν 

βελὴ ἐγίνοντο πότερον διοίσουσιν ἐπ᾿ οἴκου Ὧᾷς δὺ- 
ΠΡ κ ἀξ τι “ ἤὴν ΜΙΚΣΣ Ἵ ἢ 

να μεις, σίᾳ δχυύαντωι τῆς χώρας Ὑ πολεμίων κακω-- 
"ν᾽ ΣΝ ΚΣ 

σαιίϊες, ἢ “σξϑομεζῳπεμπων) φραΐύιαν ἐτέραν οἶκο-- 
“ ς Ν ᾽ 

εν,ὼ ασοϑςμείνωσι λιπαιρφεῦπες ἕως Ὁ καλλιςον ἐ- 
ἂν 3 Ὅν Ν 

πιϑηίφσι τω πολέμω χρφύτος. πονηρὸν ὃ αὐζις χαὶ Ὁ 

ἀπιέναι μετ᾽ αἰο,ευύης τὴς ἀπράκζου αὐα;γωρήσεως 
᾽ ͵ 3 σὰ Ι ᾽ δ ΄ “ 

ἐφαίνετο 1) χα! Ὁ μδμάᾷν, Ο;είξνος στφίσι γωρφιίουτος 

κατ' ἐλπίδα. συμξάσεως δὲ «ὖξε ' Δ « λέγεαϑαι 
“σξϑς πῶς ἐηϑροιξ, ζῶ ς ἐδόχϑεου ἐὴ μόνζευ ἀὐρε- 

πὴ τῷ πολέμου ἀπαλλαγάν, ἐχ ἑαυζοῖς μᾶλλον ἢ 

Ῥωμαίοις αρμοηφν ὑσπελοαίμᾷξανον' Ῥωμαῖοι 5 συ εὲν 

ἡ Ἴον, δλλὼ χαὶ μῶλον Σαξίνων εἰς “πολλζωῦ Ὄπο.-- 

οἰαν ο)γέπιτῆον δ τί “γγρήσσοαντο τοῖς πράγμασιν. ἅτε 
τς: ͵ λ “ »5) ᾿ ΠΎ ( 

“ὃ Ὡστοδιδόγαι ζοις γουναιχοις ἠξίοιευ, οὔτε κατεχάν ; 

οϑὺ αν ὁμολουρυ υϑμέωυ ἀχολουϑεῖν οἰσυϑιυοι, αὶ α.- 

ναγχαῖον σφίσιν ἐσύνϑυον πὸ ὃ τί αὐ ὀηλο ἔχιζῳ- 

20 

20 

ἴο9 

ίλχο ε {ροτγίογε Ιοσο ἴῃ σαρατσγαιῖ- 
τοῦ Ἰξξιι5,(πλϊ πηοσταις ἃ {{|5 αι Δ46- 
ταττοϊαζας οἰ Ἰπεγα πησοηϊδ δ]  οπγα- 
πὶ ἄτα ΠΟ ΔΙΊ] 5 σοΙραγοητοτογ- 

τἰτὶ, ̓ ῃ ἀσχίγο σογπα τεγρα νοστπης. Π- 
πἰΠ τι, συ ργςξογασῖ ΠοιΠ1ο, 4] αι δπη- 
αἴ γοιτῖς, απ πη αἀάοητς ἤπιος, χαὶ 
ΒΕΠ]ΠἸοἰς στ . Ο] ατ  ΠΠ πλιιβ, ρου π ματα 'π 
Ποο ο]]οἰπήσηΐα οἀϊάοτας ἔμοίποτα, 
ἄοηεος ὅς ἰρίς 4 54] Π|5 οἰγοιπηπδτι8, 
ΔΟΡεγ άτιις τγαϊ ον" οςοί Ἵ[τ. ΠΡ] ὃς πος 
ΘΟΓΠῚΙ ΠΟΙ ΙΏ ΑΓΕ σαρίσ, δ νῃϊπογία πὶ 

στήθη Ἷη ἔιρᾷ (6 νοεῖς, δα ηἰς Βἀξτὶ 
ΔὨΐπηο νέα; ἡ πιορηΐδ ρεγίςαξιθιι.. 
δ6ά πη ΡοΥΓ5 ργοχίπγοβ γοργοίῆε ο- 
ΓΕΠΊΡΕΠ5 ἱππΘητ:πὶ φίοθιις, ΠΠΟ5 ΓῸΧ 
Δα πγασηΐππι οἰ οα4Ππι το]! ]ΖΠοΓαζ. 
οὐτη 4 Ἀοπλ 5, αὶ (Ε ἴατη του] ]ε- 
σογαῖ Ἔχ γΠ]ΠΟΓΟ, Δα ορξ {{]ς5 ἔογθδπὶ 
ςα]ετίτατο Πσπαητζα ροζογαῖ ΠΠαΧΙ ΠΊΔ ΟΧς 
ντθς ἀπο] αγεῖ, ΟΠ ἤΠΊ τα πηπῖαῖα εἰς 
ἔοσταπα ραγι. ] Θηΐ τ πο Πρ ς- 
θαπε,νε ἀπιοξίαιιπ, εχ ἰπίρογατο νἱἀ6- 
Τῖμτ, Γεσερτῖβ 6 Γθσξτὶ ΠΊΟτΕ ΔΠΙΠηΪ5, οὐ 
αἀϊηίθιικα; ἱπΠλιυγατῖβ, ΠΠ6 πλογα Πγ8- 
πὰ Οἵ ἰηΠἰαητίθιι5 σσίδγπογιητ: ὅζηαὶ 
ξαρίςητοβ ἱπῖγα πγοπία σῦρο! οθδησ, 
ποον]] οδίξατε πηδο μι παπηοητῖ ριι- 
ταθδητ ατιο Πλίπιις στα νὶ ροτίγδτγαγ, 
δατᾶ γορεπιίηδηη δΖ ἱπορί Παιᾶ τπηττα- 
τίοποτη ἰρίι ἐς ἔπ (Ά [τα οἰγοαπηρίςα- 
το οαρογαητζ, ογαᾶῖ αττ δἰ5 ργΟΟ [1115 1 
οαἰ γα τοσορτι5, ς Τπρογίους ἰοῦ ρὲσ 
νἱᾷ σαπάγη τοί πο δι Ρτ15; πγα]τί ας ἰπ δὰ 
ἔιρα ἀδΠἀογαι ίπητ, πῆς μα ρυς 16 
ἀἴο5 οασηταπη ἀδΙ] σετταπ] Πἰ5: πο 
ΡοΙΕἸΠορίπαζοβ βαττῖῖ σφίτις, γοισδτα 
ἀοπιῖ (Ο]ς ἀἰγοπηρτιπ εἴ. δοηιᾶ- 
τρις νεῖο αἴθ. δα ηϊ σοη(]τααησ, 
νιγῖι ναίξατο ψιαητ ροῆξης ΠΟἢΠ]1ἃ- 
στο, ταάποεηήα οἤξης ἀοπηῇ ςορία; 

Δ ΔΟοῖτο γοσξι! Θχογοίτα, ροτοπογδη- 
ἀιιπι η Βο]1ο, ἀοπος ργαοίδγιτη οἱ ἢ- 
ΠΕ ΠηΡοπογοπσ. Γλυγ οηῖπὶ νί4ςεθα- 
το] οἵ! ἱηἔ ἐἘϊ παροτι ρΌγο ἀρίγε; 
ΨΟ] πηάποῦς ΠΟ {ποσράςπιθ. νι ἔρογα- 
πογᾶτ γοῦιι5. ΟΠρτο ΠῚ νοῖο δὲ ςο]- 
Ιοχαυΐ οὔ [ποίτε, (ᾳ (Ο]ις γοίξατε νι 46- 

40 Ὀατιγ Πομοίξε5 δ6}}} ἀδροποηάϊ πηο- 
ἀιι5) π ΠΡὶ πηασὶς {ι ΟΠ δ] οχί- 
{ἰπιαρᾶς σοπιιοηίγο, ὶ οπηλπὶ πος; 
ΠΟ ΠΉΪΠ115,ΠΊΠΠ10 ΠΊΔΘῚ5 οἰ ἡ 84- 

δΙηΙ, σοῃ[ΠἸογιιπὶ Ἔγᾶτ ΠΟρο5,]Ποογτὶ 
αυϊέ ἔμεετξε, πᾶ πος» γε άογοτημ]ο- 
τας ΡΙφοοθαῖ,ηοα; γετπογο: πο αἴἷτο- 
τα Πη,(Θοῦ τγαἤογο νἱάογοζαγ οι τη 
νἱέζοτις Δ ΠΟ ΠΟ ΠῚ, ὃς ΠεσοΠΠτατο πὶ 
4.45} 1Ροῖ α]ίας εχ Ποῆς διδίτσιο σα - 

Κ 



το ΒΊΟΝ ΘΑ ΚΗ ΑἸ ΚΌΡΑ ΕἸ ΝΟ ς 5. 
τίοπος δἀηλιττἜ πα! : αἰτογ, θοὸς πλαΐτας 
ΠΛ ο ας ἱπίροξζαγο σορογοῖ, στ ΓΕ ΠῚ 
γα[τλιϊοθςπι ὅζ ̓ πδητατῖς ἐγ Π Πγας 
πυοτίαϊαπος ἰπτογίτιβ. ΦΙΟΟΠΙ ργΖογος 
ἐς ςδιταποπάαοῖ Ποίξε απλίςοίτία πηᾶ- 
τίοηςπΊ ἔλσογοπι, Π1] ςαιῦι ἃ δ}  ηἰς 
ἐρογαδᾶτν,βα πηαχίπης ἐς σφυῆλ, ῳ δῃΐ- 
ΠλΪ Ραγαΐίσασαϑ . οἵ (δητίττ αὐἀμογαγίος 
αὐἀίς ἀεπγςδάος νεττὶ, πὸ (οποίο- 
ταιϊοτας, ίε Ισο ἀπτίοτος ργατθοητ. 
Ἰητοῦ μᾶς σορ!τατίοη 5 ραττὶα, ἀπ ποιι- 
τίς νο] ρασπα [Ὡἰτια να] ραςίς Ὠζτίο- 
τοῖη ἔδοοτο δ ἀςητίδι5,τἜριι5 τοΓ ΙΓ Γ, 
ἘἈοπιαποτῖ νχούος ϑαδίηἰ σεπουῖς,ρ- 

Ρίετ 4ι5 Ὀο]] οχογία πὶ (πεγαῦσαῦτα 
[αέχο, αδίᾳ; νἱ τῖς αι δ τίς ἰπτογς σο]]ο- 
ουτς,ἀςογοπογῦς νιγοίᾳ; Δ οοΟ]]οααΐ- 
{τη δίσοποι]]ατίοπδ ἡπαΐταζο. φὰς Πὰ- 
ἦιι5 115 σοπΠΠΙῚ απιέξοσ ἔπεα, ΗουΠ] τᾷ 
ποιηϊπε,είαῖ πο οδίσατγο ἰητοῦ δαδί- 
πος 'οσο Πᾶῖᾳ ἐσσπιίπα. Πᾶς αι! Δπη ἃ- 
ἰαηι ἴδπὶ Παρτᾶ, ἰητεῦ σεῖογαβ μι ας 
ταρτᾶ ρτο νἱγρῖπε : ργαιίογαβ δζζογοβ 
τγαάθηι εᾶ πα ἰροπτς ἴῃ ντρο πᾶ ΠΠ|6 
οὔ ΑἸἸα ταρτα, ν χα παδογοῖ νηϊζατη. 
ΟὐοἀοοηΠΙῇ ρο[ηιιαπι νηἰποτίατα 
οΟπλαπὶ (δ τθητίᾳ σοι ρτοθαζαμη ο{Ὲ, 
φάδαης (οπδζιπι ; ἃζ φοσορία ἄϊςςη- 
αἱ σορίδ, το χα ογδιίοης οἵ! ρας 
οὔδί(οτρεῖς ἀσιιητ,νι Π δὶ θοηα ἱρίογιπι 
νεηϊα οορηαῖος ἔπος δαίτε Πσρατ: αἴ τ- 
τΏΔΏτΕΚ (ε ςοτιᾷ ἰροπὶ σοποςρίης σοη- 
οἰ αη ἀκα ἰητοῦ ἀπὰς ροητας πη! οἰτίας. 
Ηἰς δυάϊτὶς ἴῃ οὔςο!Πο τὲχ ἃζ σεζεγί νο- 
Πιεπηοητεῦ σα! (πητ, σεπίξητος (ΟἹ 
πὰς (προγοῆξ ρογρί εχίο τοι οχίτιπι: 
ἔαέτυπηηας εἰξ ἰδηατυ σοι Ὠ]ταπι, ντ 
4ηοίσιος ϑαρίπα Ππαούεησ ργο ΠῚ, 
᾿ϊ5, ἀολὶ ἀραὶ παγῖτοβ γα] δεῖς ραα- 
τὶς. Πσεγοῖ εσατίοηξ δά ἔπος ρορι]ά- 
τας {π|οίρετε, φαοάαμα: πγαῖγες οἱς 
(ξπτρ για, ῃς Ρραγτξ εογιπὶ Ζητατη 
Ἰυθετοσίεςϊ ἀμποεγθησ, ὃς ορεγᾶ ἀαγξι 
ντδιθο ΡΟριμὶ οοἰγς ἴῃ φπη οἰ τἰΔ1π. 
Ῥοίξῃςς ἐχεῦτ!ραθσγὶ Παθίτα, ς 44 
οἴ ἀπορητος ἰοῦ ἱπέβπταϊος. Ἧι να- 
τοὶῃ σαῆτα δϑασίπογῖ νδτιιπι οἰξ, οαπ 
Ιαπχξτὶς ἀοοίδητας οπγηΐρ. δά σεημα, 
τηλσῃᾶ πη δγαιοηδ πποποτιητ  πίρο- 
ἐϊδητίθις, ταν ποίηο ΠΡ ἃ ἰδογν Πγΐς 
τέρετγατς ροίτ. πηοχ οἵ ἴῃ σοποι ἐπὶ 
Δάμλ{Ἀς γοχ δ ιδτις σαιΠὯπὶ αἴςσεῖα 
{υ{ΠΠῸτ| δινέξον μυίας σοῃ ἢ] Π]οσατίο- 
πίδημο ρχίησορς ΗΠ ογΠ] ἴα, Ιοπρα δέ δά 
πιοιδᾷος αἤέξις σδροίττα ἀορτοςα- 
τἰοπο γοραμϊοντνχοτγί ας ρΓὸ Πγαγίτῖς 
ἰῃτογοράςηείθιις, ρας ἰατρίγεταν, χαᾶ- 

ἀοαιυίήοπι ργορτοσ ἰρίας [τορι οἵ 

“ 

ϑώσιν αἰ πσμϑύφν" τω δὲ πολλὰ χαὶ δνὰ ἐχιδεῖν, 
χώφοις τε πορϑουμϑμης καὶ γεότηζς τῆς κραίφης ὡ-᾿ 
πολλυμδυης᾽ σθὶ φιλίας τὲ εἰ ΔΙ φλέρριντο τσδὸς 
Σαξίνοις, σε᾿οἰενὸς κἰ πο ελοίμίανον τἀὐξεοϑαι μ᾿ 
μετείων, Ὡ| (ὶ πολλὰ μϑὺ χαὶ ὀήγα.» μμοίλιςα δ) ὅτι Ἶ 

ταῖς αὐϑδουδείαις οὐ μετοκότης τιῦ κσοϑς Ὁ αὐτίπα- « 
λον ἔχὶ ϑεροιπείας «απόνϑρυον δ λὰ βαρύτης. « 

οὖν ᾧ δὲ ἀμφότεροι ζαῦτα Δι α,λογεζόρϑροι, κ ὅτε 
μάχης ῬΟχά ντολμῶνες, οὔτε πἰἷξς φιλίας ἐζχκλε- 

ΙΟ ϑύϑιυοι »΄ παρῴλον τὸν γγρόνγον, αἱ τυ Ῥωμαίων γυ- 
γαγκες οἵ τῷ Σαβίνων ἐτύϊγόμον οὖστοι “δύοις, δὶ αδ ὃ 
πόλεμος εἷςηχει, σου θοῦσται δέγα τὴν ὐδρών εἰς 
ἕν χώδίον ,χαὶ λθορν ἑαυτῶὴὶς δὸῦσοι, γνωμιάωω ἐποιή-- 
σανῷ συμξατηρίων Ῥέξαι τσοὸς ἀμφοτέροις 26- 

“ὧν. ἡ δῈ πῷτο ἡγη(ᾳ »ϑύη Ὁ βέλά κα τοῖς γευναι- 

ἕν, Ἕρσιλία μϑυέκαλάτο, ὅλθοις δὲ σέκ αἀφανοις ον» 
Σ᾿ αξίνοις. ζοω πίω δ), οἱ μϑῳ Φασι γεγαμιη δέξου ἡ- 

δὲ στωὼ ταῖς ὀλλαις ὐπαοϑέωυαι κόραις ὡς παρθένον" 
οἱ δὲ ζᾳ πιθανωταΐᾳ, »ξαφονϊες ἐχου(αν ἰπομεῖ- 

20 γα λέρρισι κ᾽ ϑυγοΐξ9ς" Θόπαοϑέῶαι γορδῆκα- 

κείνης ϑυγατέφοι μονοδμη. ὡς δὲ ζιυυπίω ἔδον τί 
γνωμέων αἱ γουνακες οἶκον ὄχι Ὁ στευέδριον, αὶ τυ- 

ἡϑῦσαι λόσρυ μμαιχρ ὡς ὠΐξέτεινον διυγήσάς, Ἐχέβοπὴν 

αὐἰξιοῦσαι λαξῷν τὴς τσδϑς ζις συτενᾷς ἐξόδου, πολ-- 

λᾶς χαὶ αἀγαϑοεὶς ἐλπίδας ἔχῳν λέρρυσαι ΕΣ τῷ 

σεεναξήν εἰς ἕν (ᾷ ἔϑνη, χαὶ ποιήσᾳν φιλίαν. ὡς δὲ 

ζῦτ: ἡκου(ᾶν οἱ (Διυνεδρά )ογ]ες τω βασιλῷ, σφο-- 

δα τε ἡγαϑη(αν, χαὶ πύρον οὐ ὠμηχόβοις Ὡξά- 

μασι τϑτον αἰ ποέλαζον εἰ μόνον. ἍΤ δὲ μα τῷ- 

30 τὸ δόγμκα τοιόγδὲ βουλῆς, ὅστι! τῷ Σαζίνων ρους 
ἠ(αν ξγϑύσοι πέκγο,, ζούταις ὄξοισιαν ἐὴ καζαλι- 

πούσοις ζᾳῳᾷ τέκγα δὰ τοῖς αὐδράσι - ωρεσξά4ν 

ὡς ζις ὁμμιοεϑνφς" ὅστι δὲ πλέονων παίδὼν μηπέ- 
ρές ἡΐαν, ἐπαγεαϑαι μοῖραν δξ αὐτῶν ὁσηνδήτι-- 
γα., χαὶ παρα ῆφν ὅπως οβ εἰς φιλίαν ((ωάξωσι τὰ 
ἔϑνη. μα πῷτο ὄξηείαν ἐαϑῆτας ξγουσαι πενθίμοις, ͵ 

ζωὲς δὲ αὑτῶν χαὶ πέκγα νήπια ἐπαγϑνϑυαι. ὡς σῇ 
εἰς τὸν γδραχα, Τὴν Σαξίνων παδοῆλϑον ὀδυρόμε- 
γοῃ χαὶ “σξ9ςπίὔ)ουσαι τοῖς ἀπόύτων ,ϑνασιν, πο-- 

40 λιοὼ οἶκον εἰκ, τὰν ὁρωντῶν ἐκίνγίαν, χαὶ ζᾳ δα- 

κρυα, καϊέχαν σσοίξις ἱχϑιυὸς ζω. σζενα ἡϑέντος ἢ αὖ-- 83 

ταῖς τῷ στενεσ)ρίου τῶν πσοϑξούλων, χαὶ κελάσαν- 
μη ͵ « δ ἀν τῇ ͵ ς -“ 

τὸς τῷ βασιλέως πῦρ ὧν ἤχϑέσι λέγήν,ἡ το β5- -- 
λάλκατος φέξαίᾳ, χαὶ πίω ἡγεμονίαν ἔχου(ᾳ τῆς 

ρεσξείας Ἕρσιλία ᾿ μακρὰν χαὶ συμπα ϑὴ διεζηλ.-- 

ὃς δέησιν, αὐξιδίᾳ "αρίσαοϑαι τί εἰρήνζωυ ταῖς δὲο-- 

λϑίαις “ῶρ Τὴν αὐδρών, δὶ ας ἐϊξενξευέηϑθαι τὸν πὸ-- 

λέμβον 

ἴδος ἕὰ τ ὩΣ ψε- 
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ἈΝΤ ΤΟ ΚΘ ὙΠΕΡ’. ΠῚ 

λέμον ὠπέφαινον" ἐφ᾽ οἷς δὲ γλυήσον ) ϑιχαίοις αἱ δχζρο- 
λύσς, τὼς ἡγεμόνας αὐτῶν σεουδηλονᾷς ἐφ εαυΐ' δ]ο- 

μολογήσεο Κι ατδὃς τὰ χϑιῆ συμφέροντα ὁρῶν. 

ζσαῦτα εἰποῦσοι πσεουπείον ἅπασει δ ᾧ βασιλέως 

[νάτων ἅκα ζοϊς Ἰέχνοις, νὰ δγέμκενον ἐρριμιμέναι τέως 

δλύέςφη(αν αὐζᾷς εκ “ γὴς οἱ παρονϊες, ἁπόμζα ποιή-- 

σῷ τὰ μέτρια χαὶ δευυαΐζᾳ ὑπιονόνϑροι. μεζαςνσα- 
μϑἔροι ὃ αὐζξις εκ σεωνεδρίᾳ ὁ βελάυσα ϑμοι καθ᾽ 

ἑαυζους ἔκριναν ποιξαῖ ζς φζκλλαγας Ἷ ὦ γίνο".) τοῖς 

ἔϑνεσιν ἐχεχάείαι ϑὺ ποοξ τον ἔπειτα σεουδθόντων Ἔιο 

βασιλέων,( Δ.» 9ῆχαι πἰξὲ φιλίας. ζῶ δὲ τὰ σεενομιο- 

λογηϑεντα τοῖς δύδρώσι, ἰδὲ ὧν πὕς ὀρχοὺς ἐποιήσαν-- 

τοιάδε βασιλέας αϑὺ ἢ ἹῬωμᾳίων, Ῥωμύλον ὦ 

Ἰάτιον, ἰσοψήφοις ὀγζᾷε, ὦ ἄμιας καρπουμϑμοις Ως 

ἴσοις" καλέαζ δὲ Ἐ μϑὺ πόλιν ἔχὶ τ κισανΌς Ὁ αὐ- 

πὸ φυλαης(αν ὀνομα. Ὁ ὡ μά" ὼ ἕνα ἕκα ον τὴν ον 

αὐτῇ πολιτῶν, Ῥωμᾳῖον, ὡς πσδόπερον" πῷς δὲ σύμ.- 

πόυᾷς ἐλὶ ὁ Ταΐι πατείδὸς κοινῇ κὐξελαμβανο- 

χϑύοις κλῆσά, Κυρίτας" πολί 4 4ν5 τὸς βελομνϑίοις 

Σαξήων εὐ Ῥώμη ,φἑἱεροί πε(λ. γενείκα, ϑύους, καὶ εἰς ΣῸ μέρα 
φυλᾶς χὰ φεοίζας Ἐχιδοϑενᾷς. (ῦτα ὀμύσαγϊες 

Η͂ “ες ς ͵] 

ἢ βωμους ἐχῚ τοῖς ὀρχϑις ἱδρυσαίνϑιοι Τὶ μέσην μαί-- 

λιςα Ὁ καλουμϑύξωυ ἱεραν ὁδὸν, σεενεχρ αϑηᾷ διλύ- 

λοις. νὰ οἱ μϑὺ ὀνλοι ζᾷς δουυαίμεις Δύαλαβον)ες ἡγε- 
͵ »»».»ν 3 2 ͵ τι ι- ΔΝ λ 

μμόνεφ,αστῆλθον ἐπ᾿ οἰχου Ἱ ατίος ἢ ο βασιλόξς χἡ στον 

αὐτο {ς ὀἀύδρες Ἕ φζκφανεςατων, ὑπέμειναν ἐν Ῥω- 

ΜΗ: χαὶ ἅμας ἔρον αἱ ὃ ἀπ αὐτῶν ἐκαρτεθτο μος, 

“ολεοσὺς ἀδλέσκος, χὰ Τόνος Τύραννος Ἐχίκλυσιν, 
Ν “» ͵ ᾿ς εἰ Υἱ » 5 ων 

χὺ τελάυταος Μέτιος Καὶ φρτίος ,0 1' λιμλγζωυ στοῦ τοις 
«“ ͵ ταις )ὕ “ἢ Ἄ 

ὁπλοις δζκνηξανϑιος, οἷς παρέμειναν ἐτεροί τε συΐ-.3ο 

“δός ἢ πελαίται, ἵ' ἔχηχώφίων ιριθμῶ οὐκέλατ- 

ζις. καΐζαςαντων 5 ποξαϊμῖλ, ἔδοξε τοῖς βασι-- 

λάῦσιν, δ) " πολλζὼ ἐχίδοσιν εἰς ὄχλου πλῆθος Ἐἰ- 

λήφᾳ, διπλάσιον τῷ πσοϑ)έρ9υ ποιῆσαι “᾿ Ὧ παξι- 

χίων ριθμὸν ̓ «περ-καταλέξανζας σοεὼ τίς ἔχι- 

Φανεςάτοις οἶχοις ἐκ ἴ' ὕςερον ἐποικησαγ]ων ἴσως ζοῖς 

πσοϑ,έροις γεωτέφοις,οιξ ἐκαλεῷ παξιχίοις' 4Ζ ὧν ἘΣ 

καυτὸν δυσίρας οἱἥ αἱ Φροίδαι παδϑεχήοισανΐο, τοῖς αρ- 
χαύοις βελάσταὶς “«οροςέγραψανο δὶ νδὺ ὅτων ὁ-- 

λίγϑυ δὲῖν πϑλύτες οἱ συγίοοιψαν)ες Ως Ῥωμαϊχαᾳς ἿΞ 45 

ςοείας συμπεφωνηκασιν᾽ ὀλίλϑι δέτινες πέξὰ Κ πλή- 

ϑους ἢ; χσοοςκαζα γραφέντων βαλάυτῶν ϑζκαφέρον- 

ται. 5 "ὦ ἑκατὸν, δλλὼ πεντήχονζο, τὸς ἐπειςἡ ϑονίας 

εἰς Τὶ βελζὼ  ἰποφαινοισι “βυέοϑα.. «ἰδὲ δὲ τι- 

μδμ!ας ταῖς γυναιξίν οἱ βασιλής ἀπεδοίαν, ὅτι στευγ-- 

γαρρν ἀὐζευς εἰς φιλίαν, οὐχ ἁπόμῖες οἱ Ῥωμαίων 

συγίοαφής συμφέρονται. Τινὲς »ϑὺ Ὁ} αὐτῶν »ξύ- ' 

(ες δε Παπι. φαίδιις γοτο αὶς σοπηαϊ- 
τοηΐθιις γος σοπιροπὶ Ζαδαπσ, ἄτισας 
ΕΧ νι 16 τεῖρ. σοπιπποάο, ἢ ςο- 
δαητ, σο] Ἰατὶς (ρητοπτς ἀςοί τος. 
Οτατίοης Πηϊτα νπἰπογίας οὐπὶ ριτεγὶς 
δα τερὶ σεπια ργοοϊάογαης, ηοΟ {{τ- 
τοχογαητἄοπεοα οἰγουτ αητίθις 6- 
ΤΙ ΟΓΘΠταΤ, 14 ΟΠ Δ( Δ ΠτΕΠῚῚΠ 
(ς ἤδη ρο!]]οοπτίθιι5. αοπποχ οὗ 
πῆφητϑας (δος ήογο, οπίμιϊτατίοης [Π-- 
τοῦ (ς παρίτα, ἀθογεπογαης ραο Π ατίο- 
Πρ Δάπηίττογα. ἱπτογροιτίσαιας ρτί- 
πΎτ ἱπἀτιοἱ!5, ἀοἰπάς σοηρτοίῃς ἰη- 
τοῦς γερσίθις, ἔασι ἰξξαπὶ οἰ ξ, δὲ ἰπ- 
τοίαγαπήο Πγπγατιπι, ἢϊς σοπάϊἸτοηΐ- 
Ὀιισ: τ Ἀοπηα ρατὶ ροτείζατο ραγίηιιθ σας ἴητες 

ἤόποτα τερηαγθης ἈΟπΊΠΪ5 ἃς 1. ἃ- 
τία5: νεντὺς ἀδἀπέξῃ ἀοοπάϊτοις ἰοτ- 
τιατοῖ νοσαΠἴι: ντ οἴιο5 ΠΠΘῸΪ ααΐ- 
ἄςπ), Ἀοπλδηΐ, Ποῖ απτο, ἀρρο]]αγξ- 
ταῦ; νῃϊποσῇ δυτῷ,α Τ Δι] ραττδ,σοπι- 

τα Πἱ ΔρροΙ]ατίοπ!ς σοπιρίοχῃ εἐἰοπο- 
παϊπαύθητιγ (Δαϊτῖτοβ : ντ δὲ Π15 ἤΠς 
οἰιτατίς Ἀοπηαηα ἀατοται, αυίοιιπα; 
ἰ4οαρογοης; νεχας Πΐ οιππὶ (15 (Δ οτὶς 
τεσ ρεγθηταγίη τις ὃς ουσίας, Ηΐς 
Ἰπγείιγᾶο (Δ Ποίτἰ 5, ατίση; ἰπἸάἀἰρίαπι 
οτγοίει5 οἰγοα πη  Ἰ4Π| ν᾽. ΠῚῈ (ΔοΓΑ ΠῚ, 
ΡΕγΠαΪχεὶ (8 ἱπασοπὶ σοπία] πταιιοτίτ, 
Ὀιρτοῆις ἀοἰπάς οἰπὶ {15 σοΟρί 5 ἄπι- 
οἴδιις σετογίς, 1 τις ΓΟΧ Ο1Π1Ὶ ΓΙ τς 
1Π|Π ΠΠΊ Πγ1ς5 νιτῖς οπηα ῥα ηλαίκγης 
(0 {Πππ|τ. ἢ φαος δοσερογῦς ποποῦοδ, 
Ροίζευ!ς {πἰ5 ἐτπθηος γε! χαογας; ο- 
Ἰείτις. Ν αἰθυίαις., ΓΆ]ας σορπομηΐη 
Ὑνταηηι5, δέ Μοτία5 ((αστίμ5 411 ρὰ- 
Ἰ46π|υπτατιις τα παιογατ:οιπη 4 1-- 
θι15 ΑΠΠ| σορπατὶ δὲ οἰἴβηταϑ πηδίογαῃς 
ΠΟΙ ῥαιοίοτγεϑβ ἱπαἰσοηϊδ. [Ιατησις 
ογάϊηδτίβ γα. ν] πὶ οἰ γερίδιις, χυᾶ- 
ἄο τυῦδα πλυ]ετα {πα πλασηοροῦα 
ογουεε οἰαἴτα5, ἀρ] σατο Ραιτϊοῖο- 
ΓᾺΠῚ ΠΙΕΙΠΊΘΓΙΠῚ ») 26 114}1 ΠΙΠΊΘΓΟ 6 
ΠοιΙΐ5 ἱΠποο] 5 δά ργίογος ἔμ Πλ}1125 {]Ππ|- 
ἔτος αἠϊεέξο, αιο5 ρατιοίος νοσατί, 
αἰγηε 714 ΟΧ ᾿ς σΘΏτι!ΠῚ νἱΓῸ5 ουΓία- 
τιιηι {πῆρ ἰς εἰοέξος δή νετεγοιη (6- 
Παῖοταπη Πυτποτιπη Δα στ ρίογιητ: 
ηποάνπο ςοπίοπίϊι οπηηος ρος Κο- 
πάπα ΠἰΠουία; οοπαϊτοτες ργοάπηῖ; 
Ραποί ταητῖι (Ὁ Πα ΠΊΟΓΟ αἰοτίρτοτῦ (6- 
παοχῇ νατίαῃτ, ΠΟ Ὁ, [64 1, ἰπ (δ ηδτῇ 
ΕπΠς σοορταῖος. [6 ποπουίβ. ἴτε πη, 
Ππο5 πηι] τίθει γοροϑ τ οσαητοῦ 
παιαῖαπι ἴῃ οἷς Γασο ΠΟΙ Δ Πα Ϊ5 ορ6- 
ΓΑΠΊ, ΠΟ ἱπτεῦ οὔλπος ἈοΠηΔΠοῸΚ (οτὶ- 
Ρἴοτοϑ σοπποηίτ, διης οηΐπη α  (οτῖ-- 

κι 



Ουτο9. 

ϑρδιηὶ. 

τι ΠΙΟΝΥΜΟΜΙΙ 

θλητ ας δΖ αἷτὶς ἀοη 5 πλυἶτῖς Πχασ ἢ 5- 
ἀιι6 τοπληθραταβ ἃ τ ρΊθι15; δέ {ΓΙρ π- 
τὰ 41ὰς5 Αἰϊχίπλις σατίας,Πγιιτὴ ἀσοο- 

{πε ποπιίπα, φιοά τοι άςπι ἰπ]ερα- 
τίοης πΠςπι. δε Τογοπείιις ἡ αγγοὸ 
Βιασραγῖς ἀπ]εητίς ἃ το! υΐ5, αἤουθης 
ἴδ ἀπτὸ ΠΟΠΊΪΠἃ ΟὨΓ15 4 Ἀοπλΐο 
ΕΠὲ ἱπηροῦτα, οαπα ργίπηαπι ἀ{Πτὶ- 
διυιεγοῖ πυ]ετἸηςη; ραγιῖπη 4 ἄτι- 
οἴδιις,, ρατγτίπι ἃ ψϑίογἐϑτσ ραιτῖϊ5 4 6- 
{ἀτπηρτα: πθοίῃ Ιερδιίοπειη ργοξοξζας 
τιϊρίητα; (ξ ἀδσιηρεῖς τεῖθαις,, Χ Χ Χ 
(υρτα υϊπσεηταβ: πε ραταῖ νοι ι- 
τλ]ς, ερες μιπς Ποηογοηγίδητς πλι- 
Ἰϊογιιπι σατογιιας ΔΘ ΠηρτιΠι , Ραιιοἱς 
ἀππταχαῖ νομῆς σοηέεισε. γὲε- 
τι μας πος ΠΙοητο ρτατεγίγς, πος 
τπἴο ργοϊίχίας πχοτπογαῖο, δεῖς. ᾿ς 
Ουτίριις αυζετη, οχ 4π4 ντὸς Τατίας 
οὐπη {5 ναπογαῖ, χιᾶάο πιο ηο5 ἀθ- 
ἀιυιχίτ παγγατίοηίὶς ἰοσῖος, Ζαί πη ἔπο- 
της, ὃς νηάς ἤπτ οττὶ, ἢ Δοσαρί Πλ5. 
Ιῃ Ἀφατίποαρτο, φιοτεπιρογο Αθο- 
τίσι πες θαπιτεηθθαητ, νίτσο ας ἄΔπὶ 
ἱηαίρεηα ΡΙΠΊαγίο σΌΠΕΓΘ παῖδ, Ε- 

ὩγΑΠ τοπιρί πὶ δα σἤοτος σοἰοδγαη- 
ἄος ἰπτγαταῖ. πῆς ϑαδίηὶ, ἐοσηαθίς- 
οὐπὶ οπηδηΐ, Δι πα Π) ΠΟΠλΙΠαηΓ: 
ὩΟΠάτηπ (81 σοτὶ Μάγϑης ἰς πτ,Δη ἃ- 
Παῖς αυπ!ρίφην οὐ" Ππγ1165 ΜΑττ Ποπο- 
τοβοἰταηταγιηδπι συϊἄαπι γηὶ ἄςο, 
θοΠΠσοτίι σοτταπλίπιιπι ργα Πα, ποπηξ 
ντεθηα; τ Ρατατα δἰππτ; ΑἸ ἄπο πα- 
ταΐπα θοΠ σα ᾿15 ἀρρο]]Ατίοη!θ. Πσηΐ- 
Ποκλιαςοηίεηι. [ἢ πὰς ἀεὶ ατϑαίαἰτᾶς 
ΡΟΟΙΙα τερότε αἴαὶπο ἔπγοῖς σούγορία, 
Ἑ“Βοτῖ ἀείογαϊς., ἃ 'ῃ ἀεὶ (λογαγαπιίς 
σαγία ρτίρυϊτἀεἰης α]οοὶ ρεπίο οῦ- 
Ριοῖα, νὰ νυϊσο ν πὶ εἴς, αἰ εἀϊάήϊε 
πιοπλης Μοάϊα, Ἐδριάϊὰ σορποπλῖ- 
ἢς ἷς νἱτι]  ςτατοτλ ἰηστοῆας, δ. ἔογτηα 
{ργὰ Βοπιη ἔπῖτ ἅς ἰη το πα ]ταγ! ]6- 
φς οἰαυ ΠΠπλὰ5 διιαίτι οἵα; σαρταϑ οἵδ 
οδάςῃάς ντρὶς ουρί ἀπο, πηάσηαε Πηὶ 
τἰἷς ἀρτὶβ πιαπιι ςοἸ]ςέϊα, ἰΏτγα ρετ- 
Ὀτειοτέρας (γος οσάϊαϊτ, ἱπηροίτο 
ν δὶ ποπιίηε (νι υ ἀ ρυτᾶτ) ἃ σα πο 
σαίας ἀϊσοθδταγ ας: ααταῦ Παί!α, νε 
σπλδ!αητ Αἰ1. ΓΟ ν Κὶ Ε 8 οπΐπὶ ϑαθίηϊ ΠΑ- 
{125 πουλί ηᾷτ. [τὰ Τ εγότίας Ν Αττο (οτῖ- 
Ρτῇ τοϊχαῖς. Ζεποάοτιις ΤΟ ΖοΏΪμ5, 
4 Ὺ πιγίοα ρὅτι5 ΗΠ τὶ οσίοτίρῆτ, 
ῃαιτγαῖη ἀἰροηας ργπγῇ ᾿ΠἈιθατίπο μα 
Ὀἰταῖῆς; δε ιπάς Ροϊαίσογῇ ἀγηγῖβ σχραὶ 
(ος νςῃ!Πρ τ τογγᾷ χυᾶ ππης Παρίτᾶς: 
ταπτατος οαπῃ (δα ΐδιις Ποπγίπε 546 1- 
ποϑ ργο Ὑ πΠΊΡγὶς Ἀρρο!]ατος. ατ Ρογ- 
οἷα Τδτο ποπηςφῇ δα Ὀ 5 ἱπηροπτιπλ 

ΠᾺΡ ΤΓΟ ΑΛ ΈΕΙΝ Δ 5. 5. 

Φοισι τοί τε ὀνλα. πολλὰ ἢ μεγάλα δωρήσααζ Ὁ γυ- 
: Δ ΔΆΝ ς ͵ ΥΧΑΌΣΝ λ Ἵ ἦ 

ναιζὶ τς ἡγεμόνας, χαὶ δὴ ὁ ζας φροίῥας τοκακονζα, 
Ε7) « 2 ᾽ ͵ὕ .- -“" “ 

ϑάς, ὠφαὸρ ἐφζω, ἐπτωνύμιους Τ' γυνή λῶν ποιῆστι- 

ὥσοιύτας γὸ ἐὴ) γωυώχος ζὰς δχτωρεσξ 4. (α κϑμας. 

ὥαρρων δὲ Τερένάος τὸτ' ἀὐζις Ὁ μέρος ὅχ ὁμολο- 

γεῖ, παλωτερὸν “ἰ λέγων οὖν ταῖς χϑυρίαις τειϑέευ αι 

σὰ ὀνόκαζο ἰ πσὸ τῷ Ῥωμύλου, ΤῈ προ τίω πῷ 
σπλήϑοις δὲοίρεσιν, ζῳ μϑὺ ἐπ᾽ αὐδρων ληφθέντα ἡγε- 

μόνων, ζῳ, σἹ ὀπο πϑώτων. ᾷς σ᾽ ἔλὶ Ἕ ρεσξείαν 

ΙΟ ἀξῥιϑούσαις γωυαχας τ ποιαίχονζᾳ εἰναι! φησιν, δυνιὰ 

πενζαιχοσίας ᾿ χαὶ τοκαχονζαᾳ ποιων δεκίᾳ ς᾽ οἴεται τε 

ὅσ), εἰκὸς ἘΠ) Ὁσούτων γωναμκῶν ἀμμιζὺ ἀφελομέ- 

γοις τὸς βασιλάς, ὀλίγαις δξ αὐτῶν δοιοῦ αι μόναις. 

τὴν ,ρ ϑὺ πύτων ὅπε μηδένα ποιή(ᾳαζ λόθλϑν, 

ὅτε πλείω γράφῳν Τὴν ἱκθμῶν ἐφαϊνετὸ μοι. αὐξὰ δὲ 

Ὁ Κυριτῶν πόλεως, δξὴς οἱ αὐθὶ τ Τάτιον ἠ(αν᾽ ἀ- 

΄ππαιτεῖ Ὑδρὴ διήγησις τὸ πὐξὶ τότων, οἵτινες ὁ ὁπόθεν 
ἠ(αν,εἰστεῖν' το παρελαξομδιυ" οὐ τῇ Ῥεαϊΐζίγων χω- 
ἐφ καθ᾽ ὃν χεδνον ̓Αξοραγινὲς αὐπίω κα ζχον,παρϑέ- 

λῶν σοι ͵ Τ ». ὃς τὸς 

Ὁ γος τίς ὄχαχωρχα “΄ πρϑφτου γρους εἰς ἱερονῆλϑεν Ἔ- 

νυϑα τ χορείᾳ "Ὁ σὲ ̓ Ενυδϑιον οἱ Σ᾿ αὔΐνοι χαὴ παρ 

ἐχείγων οἱ Ρωμαῖοι κκαϑογες, Κι υξῖνον ονομαίζρισιν, 

Οὔκ ἔχογϊες εἰπεῖν Ὁ ἀκχριξὲς εἴτε Ἄρης δεὴν,εἴτε ἕτε- 

οϑς τίς ὁμοίας Αρφτιμας ἔχων.οἷ νμϑὺ δ ἐφ᾽ ἑνὸς οἷον.) 

δε πολεμικῶν ἀγώνων ἡγεμόνος ἐκούτερον Ἵ ὀνο μα 

κατηγϑρῆα ζ᾽ οἱ δὲ, κτ' δυοῖν τα ἥεοϑαι δα, μόνων πο-- 

λεμειςῶν τὰ ὀνόμιαΐζο,. ἐν δὲ δ᾽ ϑεδ (5) τερϑύᾳ γρράύς- 
(α ἡ΄παῖς ἔνθεος ἄφνω ἐς κὺ καζαλιπου(ᾳ Τ' χροϑν, 

εἰς Τ' σηχϑν εἰφβέχά τῷ ϑκιού. ἔπειίζο, εἰκύμον εκ τῷ 
δ΄ ͵ ΠΡ » ἡ] “ 

20 δα μογος, ὡς ἁπασιν ἐδύχει, δ υουϑύη, ἕροτει παιδὰ, 

“Μόδὶον ὀνοι(φ » Φαζίδιον ξπχίκλησιν" ὃς Δυσρωϑεὶς 

μορφζω τε κατ ὀύϑοοπον οδρλὰ δια μόγιον΄ ἰο, 

ἡ τὰ πολέμια πϑύτων “νῦ λαμπσοϑταζος " χαὶ αὐτὸν 

εἰρέρχε!) πόθος οἰκίσαι πόλιν ἀφ᾽ ἑαυζῃ. στενα γα γῶν 

δὴ χεῖφοι πολλζωὼ ἢ πόξὶ ἐχεῖνα τὰ χωεία οἰκοιώτων, 

Ὁ ὀλίγω πόρυ λϑόνῳ κὐις4 (ὲ καλουμϑύας “Κύ- 

ρφς,ὡς υϑ τίνες ἱςοροῦσιν, ἐχὶ Ἃ δαίμονος, δ ἃ “ἡέ- 

Ἵϑαι αὐτὸν λόοος εἶχε, Οιώομα τῇ πὸλῴ ϑέυϑυος" ὡς 

δὲ, ἕτερφι γράφοισιν, ἔχῚ ὃ αἰχμῆς" ᾿Κύρφεγδ οἱ 

40 Σαζίψοι (ὲ αἰχμας καλοῦσιν. ζεῶτα μδὲ ὃν Τερέν-- 

ὥωος δάρρων γραφ4.Ζωυόδοτος δ Τοοιζίύιος συγίρα 

φάς Ὀμέρικῷ ἔϑνες, αὐϑιϑλυς ἱξορᾷ ΩΝ κϑὺ όῶτον 

οἰκῆσαι τϑὰ  καλευϑώζιυ Ῥεαϊιωζω" ἐκεῖϑεν Ἀ' αἰσυδ 

Πδασνγῶν ἀξῃιαϑεῖας,εἰς ζι πίω ἀφικέα 2 γὴ γ,ἔγε- 

θα νει οἰκϑσιν" ἡ μιεἸαιξϑηόή]ας ἅμα ᾧ τόπῳ Ἴδνομα, 

Σαίζίγας ἐξ Ὀμζρχακῶν πσοοφαίορά, ϑίεσα;.Κὶ των 

3 Πόρκίος Ὁ κδϑὺ ὀνομια τῶ Σαξίνων ἔϑνᾳ τεϑίεδαι 

Φησιν 



Μ ΝΕΙῸΣ ποῖ απ κηι 3 
φησιν ἴχὶ Σαξύᾳ πὰ “Σαΐκου, δαίμονος ὄχιχωεία. 

πϑτον δὲ τ Σ αἴχονἰ ασὸ τίνων [ίς]ον καλέαζ Δά. ἕ 

ποφφτίω σ᾽ αὐτῶν οἴκησιν Σ᾽ ποφαινᾳ δυέαχ κωμῶν 

φμγὰ κα λουμϑυξω “Τεςρίναν,αΓχοῦ πόλεως Αμιτέρ- 

γηςχειυϑύζω" δ ἧς ὁρμηϑενᾷς [τότε] πῶς Σ᾽ αξίνοις 

εἰς αἰ Ῥεαϊινζευ ἐμ(ϑαᾷν ̓ ̓ Α(οραγένων΄ ἅμα καζοι-- 

χϑιούτων,ὶ πόλιν αὐτῶν Ἔ Ἐχιφανεςατίωυ᾽ Καὶ δϊιώας 

πολέμω χάρωσαι υϑύοις καζασεῖν. ον 5. “ὃ Ῥεαΐζνης 

ἰποιχίας Ὁσποςείλανζας ὀηνας τε πόλᾳς κίάίσοι πολ-- 
ΕΝ ἰριὶ 4 νιν, 3 ͵ λ ἣ λ 

λοὶς, οἰ αἷς οἰκεῖν ατειχίςους, δὴ χα ζᾷς πσδϑεα9»- 1 

ράνουϑύας Κυράς᾽ χώραν δὲ καζολεῖν Φ αϑὺ Δόγρια- 

νῆς ϑαιλοίης ὠπεχου(αν ἀμφὶ τὸς οἸδοηχοντα χαὶ 

ϑαχοσιίους ςαδίοις . Ὁ δὲ Τυρρδυοικῆς πτεηαροίκονζῳ 

“δὸς (οι κοσίοις "μῆχος ὃ αὐτὴ εἶγα! Φυσιν ὀλίγω 

μεῖον χιλίων ςαϑὶων. ἔς! δὲ τις κ ὀηλος “Ὡρ “ Σαζί-. 

νων ὧν, ἱσορίαις ἔχτχωείοις λερθυϑυος λϑρρσίως Λα- 

κεδαι μονίων ἐποικησαίγ]ων ἀὐζις, καθ᾽ ὃν γ, οόνον ἔχι-- 

(οπάζων “Εὔνομμον Τ' ἀδελφιδοιῶ Λυχϑῦροος ἔθετο 

τῇ Σπαρτη τὸς γόμιους. αἰ γϑοϑύοὺς ὙΡ τίνας τῇ σκλη 

οοτηΐι Ὁ γομοϑεσίας, δζκςανᾷς ποῖ ἑτέρων,οἶγε- 20 

«ϑα ὦ τἰραπὸν οχ Ὁ πόλεως. ἔπειτα “ἰὰ πελο:- 

ορὲς πολλοῦ φερονϑύους ᾿ ἀὔξαεϑαι τοῖς ἥφοις " πῦον 

» τίνα. αἰαήρλιν αἰΐθιυς ὁποιαςδιήπο!ε γῆς" εἰς ὡὼ δὼ 

ἔλθωσι πορφτίω,ον αὐτὴ καζοικῆσαι. καζοαρϑενᾷς 5 

[τὸς Ἰταλίας] «ἰβὶ τὰ καλούμλϑυα ΠΠωρϑυτῖνα, σπε-- 

ὃς δία, τὸ τε χωρίον ον ᾧ πρῶτον ὡρμἰσανζ, Φερωνίαν 

Ἔσο πελαγίς Φορήσεως ὀγομκοΐσοι " κἡ) δας εϑϑν - 

δρύσαοϑαι Φερωνίας, ἥ ὩΣ ἀγα; ἔθεντο" ζεὼ γιοῦ, ἑγὸς 

δλλαγῆ γοαμμαΐος ̓ ς Φαρωνίαν καλοῦσιν. ἐχεῖϑεν σὶ 
«ς ] 3 " Ζ “Ἤ 7 

οραη)ενίᾷς αὑτῶν τινας, στευοίχϑὲς τοῖς Σαξινοις γε--30 

γέαϑαι""ὁ φζκ τῷτο πολλὰ ἢ: νομίκιον ἐὴ Λακωνικὰ, 

μάλιςα δὲ φιλοπολεμιόν τε χαὶ Θ λιποδίαγτον Ν ᾿ Φ 

τῦροὶ πόρτα τὰ ἔργα τῷ βίᾳ σκληρὸν. απ μϑὺ 

δὴ ῷ Σαβίνων “λοις (θ᾽ ἵχανα. οἱ δὲ αἰϑα τ Ῥω- 

μύλον  Ἰ «τιον τίωυ τεπολιν 4. )})ὺς ἐποίοιων μείζο-- 
γα, κασο9ς εν]ες ἑτέροις αὐτὴ δύο λόφοις, πῦνπε Κυ- 

Θάνιον κληϑανζο, χαὶ “- Καϊλίον" χαὶ διελοόνϑυοι ΤΣ οἰ- 

κήσᾳς χωρὶς δλλήλων, διατὶ τ τοῖς ἰδίοις ἑκατε- 

69! χώριοις ἐποιοιοῦπο. Ῥωμύλος »ϑὺ Ὁ Παλάτιον 

αἷτ ἃ ϑαῦο ϑ5δῃοὶ Η]ἴὺ : ϑα ποι ΠΊ ν ΕΟ 
{πα πὶ ΠαΠΠς γορίους σοηϊ, ὃς ἃ ποη- 
Πα]Π[ς [1 ΕἸ ἄτι ( σγάτε Δία, σπέςιον) 
ΔΡΡΕΙ]ατὶ. Εογιπὴ ρει πη ἰράοτη δας 
νίσιπη αιιξάσπῃ ΓΟ τίπαπη ΠοΠ ΐ ΠΟ, 
ΠΟΡτοσαΪ α πηίτουπα ἤτα πη; νπάς οχς 
Ρεαϊτίοης ἐλέξα ϑαδίηος Κι ρατίπαπὶ «- 
στάση ἱππΔΠΠο, τα πο ᾿μαἰοίτατα πη Α- 
Οὐ ρ η θιι5; νγθοπληις ἰρίογιιη ποῦ ί- 
ΠΠιπηαπι (ΟΠ Ἰὰς ἀγπλῖς οσοαραίο: 
ΤΛΠΠ54ιε α Ἀθατίηο ἄστο οο]οηιίς, Π- 
τογ 411 ορρ 44 πγμ]τα, (ξ ἢ ἱπηγηιιηίΐτα, 
οτίατη (γος ΘΟ αΠΠ6. τοσίοποπλ αιι- 
τε πῇ {Π|ος5 οσσιιραῆς 4 Α ατίατίσο πηα- 
τὶ ἀἰΠΠἄτοιη {Ἐλα ]]ς οεἰγοίτοῦ σοῖς ΧΧΧ, 
ΑἼγτ 6 Πο ἀμ ΠῚ Ο Ὁ ἃς Χα:Π Ιοη- 
σἰταἴποῖη ραΐογο ραι]ο πηΐπις Π11116 
{λα 115. Ὁ εἴη δὲ 4] 1α ἴῃ ϑαδίποσγιχῃ ἢἰ- 
{τοτ!ῖ5 ἀοπλο Ἐἰοὶς Ἔχίξας παύγαχῖο, 4- 
ΠΟηΐ απ ΘῸ νοΠΠ]ς σΟ] ΟΠ ΐΔΠῚ . ἤΠ0 
τοπηρογο Γγοῦγρις τυτοῦ (αἱ ΠΕροτῖς 
Ἐπποπηΐ, ϑρατταηῖς ἰορος σοπά ας: 
Παδταπη (ςιοτίτατοη ρογιαίος ποῖ: 

ἄτῃ, ςςεἤποπε ἃ σοτογὶς ἔέϊα, νεδᾶ 
Ρτοσγίῃς ἀείογαῆς, ἀοϊπας ςηδιίσαῖο 
Ἰοῆρο πγατῖς τγαέξιι, 04] Πςπης; τοῖς 
τὰ ἀοπἀογῖο, νότια εἰϊὶς ἔεοίῆς, 4ιο- 
ΟὈΠΖΈΟ τοΥΓΑ ΠῚ. ΡυΪ πη πῇ ἀρρο]|6- 
τοητ, ᾿ἀ ροιίνας ἔοτο {16] ἀοπη!ο τη, 
οὐτηαις ἀοἰατὶ οσης αἀ Ροιποτίηος. 
ΤτΑ τας σαΠ ρος, ἄρτι 4110 ΡΓΙΠλιμπὶ 
ΔΡΡυ]εγδησ, νοςας Εογοπίδπι, πηο- 
τηοΓο5 ΠΠ04 605 Πὰς {ΠΠπ|σ ρεῦ πιᾶγδ 
ἔεγτί σοητίρογαῦ: το ρ ΠῚ μος; οςο- 
{γυχ ας ἀϊπα Εεγοηία, σα! γοῖα ἔδοθ- 
ΤΆΠτ; Π14ΠῈ ΠΠΠῸ να [Πτογα ππιιζατα 
Ἑατοῃΐδῃη Ποιῃΐπαης. ποτ ημοί πῃ 
ΟΧ Θο]οσορτοξείζος,ίς 465 σιιπὶ 5δθί- 
Πἰ5 σοη ΠΧ ΠΣ :Ι4εοαας πλιὰ ἀρ 
Θο5 οἤ]ε ἰη[πἰτατα 1 ἀσοηΐςα, ΡΓαοίρας 
αυᾶτιτη δα ὈοΠ] πα ἴΔ, ἔτι ρα!ίτατειη, 
νίτα ας Ομ θιι5 ἰη το, ἀπγί το πη ατ- 
τηςι. Η χοάς ϑαδιπουῦιπὴ οτῖρίπε (ἃ- 
τί ἡ (εϊογιπη Κοπλΐας ἴα» 1 τίπις Ἀπίας ὃς 

Ταῖς νηὰᾶ 

ἱπηρεγδηζ. 
ΟΠ {π|5 ὃς ντρ σοί Ἐπ φυχογαης, 
Δα αἰἸτῖς ΔΠ1Πἰς ἀποῦθιις σο δὶς, Ουϊτί- 
ΠΑΙῖ ((α]Ιοη : δζ αἰυ1{|5 Πα ἰταγιοηί- 
Ῥις, ξογία πη ντογαις ἀθρόαι ἴπ]ο- 

καϊέγων, χαὶ Ὁ Καζλιον ὄρος" ἐς! ὃ πω Παλαΐίῳ 40 εἰς ΠΡ᾿ ργορτί5: αουπθ 5 τοποθας ΡᾺ- 

«ξοφεχές"Ἱ ἁτίος 5.6 Καπιτώλιον, εἶ δ ξ Φρχῆς 

καϊέο,, ὦ 1: Κυδάνιον σῆϑθον. Ὁ σ᾽ αἰ ποοκείνϑυον τω 

Καπιτωλίῳ πεδίον, οὐχ κϑψανες Ὑ ον αὐτῷ πεφυ- 
κῦαν ὕλζω, χαὶ τῆς λίμνης, ἣ δὴ ιὰ 2 χοῖλον ἐΠ) Ὁ 

χοοίον,ἐσλύϑυνε τοῖς κα ιῶσιν ἐκ τῶν ὁρῶν νάμασι, 

(ᾧ πολλὰ χωσαϊῖες : ἀφρραν αὐτόθι καϊεςήσεινοο ἢ 

χαὶ γιοῦ ξ τὶ χοωώνϑριοι Ῥωμαῖοι Δία ελοῦσι ̓ χαὶ Ὧξ 

Ἰατίαπι., εἴης σοπείριπι ΠΙΟΠτοΠῚ 
( α]μπι; Τ Ἄείιις νοτο (ὑδρί το τι Π], 
Πυοά ρτίμγιη Οσσιραιογατ; ὃς Οὐ- 
ΤΙΏΑΙΘτη σΟΠ]οπη.]Π!6πΠ1 ρίαηϊοῖς (ρί- 
το!ο αὐ] οἐϊᾶ. ἜΧοῖα Π]ὰα, ἃ [ὰσῃο, 
ἴῃ ιοα ρεορτοῦ Ἰοςὶ σαυίτατοπι πλ8}- 
τὰ ς υἱείζίς πχοητθας α΄ηϊα σοηῆᾳο- 
Ὀαηζ, τοῖγα σοηροίξα ΓΟρΙετο, ἰῃ οἷς 
ιοάπαῃς οἵδ ἔοτὶ νίτπι ν ογτογᾶς, ἰδὲ 

τ 

ζ΄ 



Ἰοπία Ἀπ. 
ἐλέϊα. 

ΤΑ στοῦ 
τυ. 

[τά ΙΟΝΥ 

ΠΟρΟΘΔΠΓΕΣ οσοὐτας, ὃς πόσοι ἴῃ νι}- 

σαῃὶ αἀοτγαξξα θφητατ, πα ραα] {α- 
ΡΓᾺ ἔοσιιπι Θηλίηοι. Ἐχιεμπξεῖς συὸς 

ΤΟΙ Ρ]15 αΓαδ οδίδογαπογμπης ἀ15 40. 

ἴῃ Ριρπα νουογαητ; κοπλα5, ἰοι 

διαζουῖ, αρῃα ροιτᾷ Μαροπίδιῃ; 118 
ἴῃ Ῥαϊαείιπγε νἱὰίδογα ἀπ οῖτ: ῳ [)ει5 
οΧαιά τὶς ἱρίπας ρυςοίθιι5, εχεγοιτα ἔ- 
σίοητοπι ζατο ἐβοιοσ, δὲ ντὶ νεῖ: 
᾿λτίιβ νεγο, 8011 ὃς [υῆς, δάταγηο δὲ 
ἈΠοα; Ργάτογοα Υὶ εἴξας ὃς ν υἱσαηο, 
[θιατα: ὃς (υΐτίηο, αἰ σατο αἰϊ5 ]ο5 
ποπιλίπαγε ταοὶς Ποη οἰ  ΟΙΪς. ἴπ ο- 
ΤΆΠ Ρ. οτἱᾷ σαγης πποπίας ἰπποηὶ Ο- 
τἰτία ροίαϊε χα 1Ὀ] ἄτα ἰαπτ ηοί το 
“ποα; τοΠΠρΡοτΟ. δὶς νῃηᾷ ρεΐ φυΐη- 
ἀαοηη Πηο ν]]15 4 σου 15 Γοσηδιιο- 
ταῃτ; ῃ πο ἐρατίπ ποι αἴτ ἐχροαϊίο 
4π|41 σομη πη 10. ἀρ οἱ 5 Δαπογίας 
(ὐλπιογπος (α(σορούαητ, ( πΊογ πὶ ο- 
ἰπη, Ζαῦ ουα 8 Ἰατγομῖ πηδηιι ΠΛ τίς 
ΠΑ] Γορίοπ ΔΗ ΟΠ] Θητ, Αἰϊφαοιίος δι 
ἘΠ τὴ γοσαιὶ, γθηῖσο ἄεῖγο- 
ὁϊαγδητ πασο Π105 διϑν τη; οὔρτοάϊ 
(ξοῖῦϊ! απίος, οῖς Ρτηχιη ἐπ Δοττ; ἀο- 
᾿πάενὶ ΟΧραυρὨδτίς τας ηΐθις, νἱέϊος 

-ΑΥΠ]ς Ρτθπάγαης, δ ἀρστὶ ρΡαγτο τοΥτα 

τασ]έζασιπε, ας οιπι1}1|τοτατη Ἰηἔο- 

ἤατξι, α οπηδηὶ δὸς αἷς τογεα οὐ πέϊο 
οχογοίτα ἐμ άογπησ, εοσίᾳς θοπα οπη- 
ἑχαϊητεῦ ἔπος οἷπας αἰ δγαητ: ἱρίοϑ, 
παοτηποινεῖ!δι, λ οπὶς Ππαδίτατο ρους 
τηϊογῦς, αγδῆς τ ἔδγΠγ6 υΆτοΥ πηϊ- 
Ἰφιαος ἰπ ουγίας ἀΠΕθαογας, δὲ ντ- 
Ῥεμχθοτῖ ἔδοοσαπι Κοοπιαῃαπ) οσοΐο- 

Ταπιετῖα οο 8. (σα πηι {8 ΑἸΡαηΐ, πγυΐτο τς 

υᾶ ἃ Ἀοπγασῃ, Οὐϊάογαητ: τε ρου. 
τ ΡΥ (ΟΙ5 ἈΒοτίρίπιπι {αἷς ἀοηλῖοϊ- 

Ἰΐαη οἷι ρεϊπγῖ5 ΠΟ1]6, ϑοχίο ἀθηιῖ 
ΔΏΠΟ σα (οἱ ἢ ̓ἀ Θαλῇ νεθὶβ ρεϊποῖρα- 

τι στεύπτ, Ἐ ατῖο ᾿ ἰμΠάἴα5 εχ πέϊο, 
415 ΠΗΤ δυϊηϊατιπι ὁρτείπτατος ἔαξξα 
οδίριταποης τα ἐς σαι Πγαχογπητς. 
Ἴ ΔΤ: Δ] ΟΟΓΠῚ αυϊάατη ΟἿΠῚ ΠδΠιι 
Ἰαττοπατ ΘχοατΠο ΠΕ ἰΠ ἀσταπ Γι δα - 
πἰρφηίοηι ἐλέξα, γος σογαπι ἀδρορα]αιὶ, 
Ρεσοταπι απο 65 ρτορας αροσογαηε: δζ 
ΡΓΟρυρπατιπη ἐρτοος ρασιίπι οσοῖ- 
ἀοταητ, ραγτίπι (λυιοἰαμογδητι σα πλα; 1 
άαιιο5 μας ἱπίατία ρογ πείσας, ΤΠ - 
ἢς ἴῃ πος ἰορατίδ ἴα γα το5 ἔαϑ τοροῖο- 
τξι, Β οπλα]ας σοπίαϊε 115 ἐητπτῖας διι- 
ἕχοτος ἀοάοπάος δά (μρρ!οῖῖ. ᾿Γ Ατίας 

«, ὕΕῖο ἁπηίοοϑ τυτᾶς, παρ ηῖ! αἰερατ αῦ 
ἐπί Πγϊοῖς δά ραῦηδηι ἀπο! αἰἰχιιος, ἐς; 
οἷπιες αὐ Ἔχτουίς οἰ αδορδινε}ᾳ 46 
ἱηϊαγία ΠΟΙ [μέτα απογογοητατ, ἀ ουη 
δά ἰτς οχρεπομάμπι νοηϊγοτ, (ς ἰορατὶ 

ΗΑ ΚΟΊΛΗΣ ΝΑ 5.5. 

στευδδὸις ὠζὦ ἐποιοιεῦτο οὐ Ἡφαιςου χοημαῖι- 
ΛΕ ΕῚ η ῃ [ 3 ΤΟ, ἧς Ἵ 

ἅ ζρήϊες ἱερῷ, μικρὸν ἐγ υἐςηχ97| ἀγοραῖς, ἱερα τε 

ἱδρυσαυνΐο καὶ (βωμοις καϑιέρω(αν οἷς οἷς ηυξαντο χτὶ Ως 

μείχας θεοῖς" Ῥωμύλος κῶι, Ὀρθωσίῳ Διὶ Σ ἘΣ 

καιλουμϑθαις Μυκωνίσι πύλαις, οὗ φέροεσιν εἰς Φ 

Παλάτιον εκ, Ὁ ἱεροὶς ὁδού, 071 πίω φραίια) αὐτώφυ- 

ορυζαν ἐποίησε ϑεὸς αἰ πο'αχοῦσαι ταῖς ἀὐχαῖς, φῆναι 
κ χα ΓΟ ͵ ͵ ΑΝ 

τεχ) σϑος ὀνκζυ ζα πεοϑαν Ἰατίος δὲ, ἡλίῳ τε χαὶ 
ΡΟ ἜΣΕΙ δ Ὶ χοαοε ἘΡΕ , π ν 

σελζευη;ο Κφονῳ, χα, Ῥέα" ασξ9ς δὲ πὅτοις, Ἐσία »ἡ 

ΙΟ ἩΦαίςω,ἡ ᾿Αρτεμκεδι καὶ Ὃ Ἐνυϑνίῳ, σὴ ὀιλριφ τ, ὧν 

λαλεπον ὀξφπεῖν' Ελλάδι γλωήη τὰ ὀγομκαΐζῳ" οὐ 

πάσας πε χουξάαις Ἥρᾳ ζαπέζας “ξγο ΣῊΝ 

Πα λεροοῆύῳ, α ὸ εἰς τὸδὲ “εθνε κεῖται. ἔτη μϑὺ 

δόξω πεϑΐεσεενεξασίλό (ἀν δυληίλοις, Ἅτωρ ̓ σϑεεγὸς 

Δ(ϑιφερλδυοι χοικαΐοο,οὺ οἷς οἷς χρυ πράξιν «- 

πεδείξαντο ῦ τ ὄχι Καμμεδάνοις σραπείαι. 'ληφήεια ὃ 

οχπεμποῦι "ες οἱ Και κεῖνοι κ᾿ πολλ Ὄ» γέ ρα» αἴ-- 

τῶν κακοιῶπες, οὐ στουέξαινον δγχὶ δίκζεων, πολλάκις 

αἰ σσ΄ αὐτῶν κα λούμϑυοι" οἱ οχ τραΐαάξεως γική-- 

20 σονγ]ες" ἐχωρνίαν ρθε ὁμόσε; κα λζν ζαυτα οκ 
τειχοιιοχίας ζ' κροῦτος εὐὖξες ὁλόγιες ἣ ὁσλα κϑ α»: 

φεί2ο) »το, ὃ γῶς δᾳᾷς ἐζηκίωᾧ τῇ τῇ τϑάτη μεράϑι" ὉΤῈ 

ϑινουϑύων, τὴ τῇ πρώτη ἡμέρα ἐς πον χὺ ζςπω-- 

σοίκϑυοι ἰΐθις, τὰ μϑὺ αὐτῶν ἁπϑρμΐζᾳ. τοῖς σφετέ- 

6φις πολίτεις διῴλον, ἰΐζυς δὲ ἴοις δ ϑοφπους ὁπό-- 

σοι ἐξούλοντο ον Ῥώμῃ καζοικεῦ Ξ εἰαίαν. ἔγλμοντο 

οἱ ὡς τεξαχερχίλμοι, οἷς ταῖς φρφίβαις ἐπεμέεκ(ν, 

χαὶ αἰοὺ πόλιν αὐτῶν δἰποικίαν Ῥωμαίων Ἐκ 
ζῶ δὲ Ἄλξανγων Ἐπύκίισις ἡ η Καμέεεία, πολλοῖς 

30 νοις Ὄσοςαλάσα σξστερον τῆς Ῥώμης" Φ σὴ, “" 

χαῖον, ̓ ΑΘυραγένων οἷ; οἴκησις οὐ τοῖς πϑύν ἔλιφαυ. 
οὑμαυτῳ δὲ ἕκτῳ αἰδεζςζαται παλιν εἰς ἕνα,“ Ῥωμώ- 

χὴ ,Ταΐί πελάυτήσαντος ἐξ 

ἐχεξζολης ζῶ σεευέςφηξ ἐπ αὐτω Λαζιγιατῶν οἱ χ9-- 

ρυφαιόταΐο, συμφρφνήσσιϊες, Ἔσο ζιαύτης αἰτίας " 

τε ἑταίρων ἀγες τῷ Ταῦ ληφήριον ὀξαγαχόντες 
εἰς τω Λαξινιατῶν χύξαν  χεήκαζα τε αὐτῶν γρ- 
πα(αν πολλὰ, χαὴὶ βοσκημαίτων απήλα(ανὰ ἀγέλας 

ἂν οὐ φχιζοηϑοιώπτων οἱἷ ̓μϑὺ ἀπεκίήναν, οὐδ δὲ ἐ-. 

εν 7 

δλονή τῆς πόλεως 

40 Φαυμαάπί(ᾳν.ἀφιχουϑύες δὲ φρεσζξείας Ὡϑῷὶ ])η- 

δικηυϑύων, χαὶ τὰ δίγαια ὐπαιτούσης ὁ μδϑὺ Ῥω- 

μύλος ἐδιχαίωσε φἴϑαϑοεῦῖαι ζις δρασανας τοῖς α.-- 

δικηϑείσιν απαγῳν" ὁ ὁ δὲ Ἴ ατίος Ἱ ἑταίρων «ξεχὸ ΡΣ 

γος, Οὔνε ἡξίς πσϑὸς δίκζω ἥνας απ ἐ 
γέαϑαι, χαὶ ζαῦτα πολίγας ὀνζας αἰ τωῦ ξένων᾽ δὲκαί-- 
ζξοϑαι σ᾽ αὖθις ἐχέλάσε τὸς ἀδιχείοϑεαῳ λέγονζας 

εἰς Ῥωμώω ἀρ μη ς ς. οἱ »ϑὺ δὴ ᾿ὡρέσξ4ς σοθὲν 

2: 

ὡν εὐά. 86 
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-τ-τ΄τοὰὩπ ὦ 



-“᾽-....»»».... 

--»“..».ὉΦ» 

ἈΝΤ ἡ ΚΌΜ Ι 11} 1: τ 
ἀ ρονϑυοι Ὁ διχα!ων, αγθμακζοιεῦτες ἀπηείαν. ἀχ9- 

λουϑησαϊες σῇ ἀὐύδις ζ' ἸΣαξίνων τινὲς αἰ π᾿ ὀργῆς, 
3 Ὁ « να ι ,ὔ 

ἐσκηνωνϑίοις Ὡὐρὰ Ὁ ὀδὸν' ἑασέφοι ὙΣΡ εἰὐζις καπέ- 
᾽ ἴων ἢ Ἂν ͵] ͵ 2)» 

λαξεν' ἔχτίιλεν ) καϑευδὸεσι, ὁ τὰ πε γρηματ' αὖ-- 
΄ ᾿ Ε] “ ς 4 27 ] 

ζις ἀφαιοριεῶταιΧὺ ὁποίοις ὉΨ Τ' Χοίταης ἐτί καί ελα.-- 

(ον, ἰποστφα Ποισιν᾽ ὅσοις δὲ ζαχεῖα ΦὈχεζαλῆς αὖ- 

τῶν αἰαϑησις ἐδ μετο,ὼ τὸ φώς φυγεῖν δουύαμις, εἰς Έ 

“πὖλιν ἀφφικνοιούτο. μτ' σϑτοέκ πε Λαζινίν ωρέσξᾳς 

ἀφικόυϑυοι χὺ ὸξ θήγων πόλεων συχνώ, γ, κατηχϑοφέου 

ὁ ὐἰϑανομίας , χαὶ πόλεμιον παργτίελλον εἰ μη τά.--το 

ζον. ὁ δίκης. Ῥωμύλῳ νδὺ ὀξιυ διᾷνον, ὡςεῷ» δῶ, Ὁ 

κπἶβὰ τὸς τρεσξά ας ἐφαίνετο παϑος, ταγείας ἐν 

φοσιώσεως δεόυϑυον,ὡς ἱεροὁ καζολυονδύς γάμου. 

σϑοδν ἔτι ἀμελήσας, ὡς εἶδεν ὀλιγωρφιιῶτα 1 Τα- 

τίον, αὐτὸς σεονέλαζε τὸς «ὐγόχους τω ἀγ4, ̓  δηίᾳς 

παρέϑωχε τοῖς τρεσθυ ταῖς ἀπαγάν.Ταΐζῳ δὲ ϑυμὸς 

τε εἰξέργε!) δ᾿ ὑδρεως, ζὸ ἐπὸ Ὁ στεναῤχοντος ἡτίατο 

ὑξοίοϑοι χτὶ οὐ δαδὸσιν ΤῊ λὐδρῶν, χαὶ οἰκίος 
ζῶ") 5} 

ἀπασρυϑϑων" ζῶ γὸ χαὶ συγζενής τίς αὐτο ᾧ αὐγή ἐν- 
Ἄ Ε λ 2 Λ΄ οχὸς . ὼ αὐὐικα, τὸς φραζιωτας ὀϑαλαίων, ἀφείλεζ 20 

᾿ 2 3 ᾿; ς 

τὸς ὠπαγϑυϑύοις. γρόνε δὲ 9 πολλοῦ διθοντος, ὡς 
͵ ͵ “Ὁ 2 ΥΞ ͵ ͵ ᾿ 

μϑῳ τινὲς φασιν, ακο. Ῥωμύλῳ τἰραἈυόμϑρος εἰς 
΄ - ὰ "»] “" 7 -“ 

Ὁ Λαξίιον ἕνεκα, θυσίας ζεὼ ἐδ)4 ποῖς παΐδῳοις ϑτοῖς 
εὐρνσιν ᾿ “ λ { ) 2 τ 

αἰσὸρ τῆς πόλεως υσαι τός βασιλᾷς, συξαντῶν ἔτι 
ς ] Ἵ “Ἢ 2 

αὐτὸν Τὴν ἑταίρων τε ἡ μα πσδϑοηχϑντῶν τοῖς δυη-- 
2 Δ. “» -“ ἕω 

ρηλϑμοις ῳρέσξεσιν, ὄχι τω ββωμωὼ ταῖς μια γήδιχαὶς 
ΩΝ 3 “ γ » ἥ 

σφαγίσι χ) τοῖς (δᾳ5 πόροις ὀξελοῖς πο όυϑυος τοϑνή- 
ς ΟΥ̓ Ὁ ͵ὕ 3 λε ἥ 

κε ὡς σὶ͵ οἱ πὐξὰ Δικίνιον γραφοισιν,( μὰ Ῥωμω- 
5κ ͵ ε 3 ἣ ἥ 

δου αἰ δα λυόνϑιος : το Ἐν ἱερῶν, Ὅλος ονοῦι 

ὡς πείσων τς οἰδικηλενζος ἀφάναι τοῖς δεδραχϑσι τίου 
Ε » » Ν, ἴων, λ 

ὀργά" αγϑμακ ησαιντὸς πεὶ πλῆήϑοις ἔχὶ ᾧ μὴ πα-- 
Ἧ 7, ὥΨ Ε) « γ ΕΣ 

᾿ ξοιδεδδο σφίσι τὸς ὀμόρας, ὡς τε Ῥωμύλος ἐδι- 
ἜΛΑ (Ε 7) ᾿ Ν Ἶ 

χαιωσε νὰ ἡ Ὦ' Ῥωμαίων ἔκρινε βαλή, ἡ Ὁ πασδϑφηχϑν- 
-“, “ ἴω ς ͵] 3. )5. 45 ἢ 

τῶν τοις τεϑυεωσι χτ' πληϑος ορῥαήσφιντζων ἐπ αὐτὸν, 
3 ν᾽ 3 -Ὁ“Β᾿ ΚΕ) λ Ἢ 

ἀδιιύατος ὧν ἔτι Δα φυγεῖν τί οκ, χίοῦς τ Ὡς 

καζολά οϑεὶς κἰ ασ' αὐτῶν σοϑγήσκά. Ἱωτίος υϑὺ 
- “.ῃ{', ͵7 νν, Ἵ 

ὃν Οιαύτης πελάυτῆς ἔτυχε, τρία μδὺ ἔτη πολεμ- 
Ω ᾿᾿ ͵ὕ ] Ἄν Δ 305..1,ς 7 

(ας Ῥωμύλῳ, πείϊε ἢ σεοναρξας.ϑοίπηε) ἢ εἰς Ρω-- 
2“ 

μέω κρσμνϑεὶς ενζῴμω ταφη,ὼ χοας αὐτ καθ᾽ ἔκα-- 

Μ͵ὩῺῸ 

το ἱπέξεξα ἱπάϊσπαδιιηά! ἀδίογαητιεος 
δα πουιιηι 4α148 ἰγατίς απ πηἰς (δ (6- 
Οὔτὶ, γορογ 05 ἴῃ να ν Ὀἱ 4 ποξὲς ορρτοίς 
{ι τρητογία ἤχογᾶς, ἀογπηίοπτος δάοσὶ- 
ὉΠταΓ; ἀἸγαριῖθα ΠΠοτῇ (ατοϊηἰ 5 ἱαρα- 
ἴδῃς χυοζαιιοσ ἴῃ οαθ1]110. ἀερτεμεη. 
ἄπιητ: σετετί αι] πιάταγο ἱπΠάϊας ίξῃ- 
(δτπητ, δὲ οἰαδὶ ροτιιοτῦτ,ίη νγθοπιτο- 
{πρίπης. ΡΟΙΈ Πα το αςητος Ἰοσατῖο- 
Ποβταῖη ὁ Γαι ηἶο ΠΙΕΔΠῚ ΟΧ Δ}1|5 ντὶ- 

θιι5 ἀοοιίασαῃι νἱοίατοτος ἰθ τὶς σοχ-- 
ἐΐαρ, ὈΘΙ]ατν θηυπείαητες ἢ αὐίγοῖ 
ἱταρῦῃς ταητῖ! ἐδοῖπῃς5. ΤΌΠ  ομλιι- 
Ἰι15 Ὁ. Πὴ Ἰορ του) [Π ΓΙ} ΠῚ στάθε πη 
(ντ εγαυ) ὃζ φοίεγίτοῦ ἐχρίαπάδπι θεῆς 
ται 5. ν ΡΓΟ σάτα ]οσο ἰδ ἘΠΊ πα; 
Οἰη1 νἱάογεῖ τοι ποὴ οΠδ εὐτα 14- ἢ 

το, 121 οὐπέξϊατις ἐοοἰεγὶ οθῃοχίος 

φοστραίτ, νἱηζξοσα; Ιοροιῖς αθάπιοςη- 
ἄος τΣΊα ἐς. Τ᾿ ατίθγη νοῦο Πηα ἰγα, 
αυαί Πὰς ἀσαϊτίοης ἃ τορηὶ (οοῖο ἰα- 
(ὰς ἤτοι; ὅσαι] ασδάποοσπέοτγμῃιῃ ηγ{8- 
τατίο {10 11τ, φιο  οτίαπη ΘΟ ΠδΙΟΓΙΠῚ 
Εἰτι5 νΠτ15 Οὐ ΠΟΧίμ5 δου {πὶ ρίασιο: 
ΤΔΟΧαΙΟ Γ  τς [ΠΠράτας, (θχτός αθα ι- 
σοητίθας οτίραϊτ, ΝΟη πλυΐτο ροίξ, ο 
Ἰλόσλαΐο (γε ἔσγαης ποπη1}}1) ργοΐο- 
ἔξας 1 ΔυηπΠ (ΔΟΓΟ ΠῚ οαιΠα, αι: 
τορος οροιτοῦαζ ἀΠ5 ρδιΓΪς ργὸ (αίατα 
γΓ 5 ἔαοοίς, σοοστὶς ἰΏ ΕΠ α ΟΠ Πὰ 
Ἰοραζοιι!η ἀηηἰοἷβ Δ σορσπαιία, ἀΠτδ 
γάτα συἰττοττπι ἃς γείσμπι ἰϑε δας 
οσίοέξϊῃς οὔ: νο],Π ΓἸοίηο ογοάίπηις, 
πααης στ Ἀοπλιο, Ποα; ἰδογογιαπι 
σαυία, (δ (ο] 5 ἐὺ Ρτοξεέξιις, ΖαιΠὰ 
Ἰςπς ρετίπλήετς σοπαζοίαγ νείτας οη- 
τἰθι5 ΤΟΙ ττογοητ, Πα Ἰρηᾶτο ρυϊηγπὶ 
ΡΟραΪο χαρά ποχιίΐ ποι Ειπξης ΠΡὶ 
οΧ Κομλαΐί ας (Θηατις (δ τοητία ἀθα!- 
τί ; ἀεἰπαάς πτογέςέζοσι! ΡΓΟΡΙΠη5 
ΤΊΔΘΊΟ ΠΙΙΠΊΘΙ Ὁ ἴῃ Θασα ἐΓΓ ΘΠ διΙς, 
ΠΟ ΔΙΊΡ 15 ναΐθης ν]Π ἀἴσο5 ΠΊΔΠΙΙ5 
ἐἤπισοτα, [ἀρ  ἀθας οἴ οδγυατας. πη ς 
᾿Ατῖας νίτα ποτ Βαθεΐς, ροίξηματη 
το ηαΐς οπ) Β οαλΐο δεῖαπι, ἃς 
αυϊηασηπα]ς οἵπὶ οοάοπὴ σοι τη- 
Ροτίπ πη. δοραίτης εἱς οηγα Ποποτῖα- 
το ἔπη, ἃ φιοταΠη 5 τη! θι5 6- 

ζον οψιαυτὸν κἡὶ πόλις ἐχί ελᾷ δυμιοσίας. Ῥωμύλος 40 ἰἴὰς ρΕδ] σα; ἱπ ἐδυιγαπταγ Ποία. 

5 μόνος χὶ τ ρχζὼ τ δαί τερον καΐζο ὰς, τὸ πεά,- 
τ “" Ν ΠΑΝ, 

ο»ς ἀφοσιᾶται Ὁ σὐξὶ τὸς ὡρέσζ4-: μονϑρυον, κσθ94- 
-,Σ, «“ 3, 

“πὼν τοῖς ἐρργαίᾳ υϑύοις Ὁ μύζος ὑδδωτος εἰργεαϑαι ὦ 
Ἵ Ε ] δ ΣΕ ἕξ ͵] .“ η « 

πυρος᾽ ἐπεφέ γε γὸ οὐ. πόλεως ἀπϑρίες αμκα 
Ὁ Ἐ -“ ͵7 
τ Τάτιον ᾿ἰ ποϑοαιγᾷν" κὸ  Λαξζινιατῶν πῶς συςαν-- 

ᾧς ἔχι 1: Τάτιον δικαςφηδίω πὐραδοις οκδοϑενζῷς 
ΠΉΜ Κἰν " λ Ι »] ΠΡΟ 

αἰπὺ τῆς πόλεως, 6) Ὁ δικαιότερον ἐδύκοιωυ λέγφν, 

Ἰλοπηυας αὐτῷ ἀδπιιο (Ο]ι5 ρυϊηοῖρα- 
τα Δάθριισ, ρείπηο ντίς (πο  ογίς ἰπ]6- 
σατος ΘΟ. ΠῚ ρυῦ οἰξεπάοστγοι, ἰσ! δΖ 

4711 ἱητογαίχίς ἐδοϊ ποῦς φαέξουθας, 
4 ΠπλΌ]ατα; ἰΠτουίαγας 1 ατίιις, οσία- 

{πἰπὰ οπηπος ΟΧ ντθα ρέπροτγαης: ἀείη- 
ἀοΤ Δυϊηϊδίος οσίαγατοσ, φος ΟΡ 1 ἃ- 
αἰ πεςξ ἀςάϊάογαι οἰμίτας, π᾿ Ἰοἴα πὶ 
Ροτιγαέζος δθιο]αΐτ,ῳ νἱ Δογξιυς τᾷ 

Κ πὴ 



ἙΙδοπα κὰ 
Ρῖα δὲ Ἰὰ οπι. 

φοὶ. κεὶα. 

Ὅς (Δπιεῖὶ 
δῖ ει πΊρὶι, 

16 

ἰά ἴατα ταοτὶ, νίπι οἢς ρτὸ νἱ τε άϊ- 
ταῦ. Ηἰδς ρεγαξεῖς ὀχεγοίταπι σοη- 
ττὰ Εἰάοπδ5 ἀυχίς, νγθοπι χα, ΠΑ 6115 8 
Ἀοηλ αἰ ΠΠταπι, παρ ατη τας δὲ ρο- 
Ρυϊοίαιη. (ὑπὶ εηΐπὶ  οπγδπι ἔχτας 
Ἰαδογᾶτειῃῃ σοπλπηδαζις α Οὐαιπι}- 
Ὡϊς ΠῊΠΠῸς ἀἰσαςἸογοταγ ἢδυ 15 ἤὰ- 
υἰἱαίίριις, Εἰἀςηαῖοβ 1Π Πδυσία σατοτ- 
1|2Ὁ1Π| ἰγγιθγδης, σοτη ποδί ἀἰτίραο-: 
ταῦτ, ἂς πημὶ οί ἤξης, εος οσοίάς- 
ΤΏ :τΟ5 6 ταρειθητίθιι5, ἴαγα οοῃ- 
τεπιρῖο, Περδιογαητ. 4αΐριι5 ἹΠΙῸΓΙ15 

ΠοπηπΠΊοτῖιις ΒΕ ΟΠΊ]1151Πη στ ΘΟΓΠΠῚ 

σαπη να] ο ἱγγαρὶς Ἔχογοίτα :Ἰηροητί- 
ἀπε ργαάα ροτίτις, ραγαβραῖ ίμος ἦο- 
τλυπὶτεάαποοτο εξ οὐπὶ ΕἸ ςηδταϑ π 
ΕἸΠῚ ΡΓΟΓΕΠΊΡΟΓΘΏζ, ΠΊΔΠΙ5 ΟΌΠῚ Εἰ5 
ςοπίεγιίτ: σο πη ΠΟ 116 ΔΟτῚ ριο]ο, 
πα τίς νττίησιυς ἀο Πα οτατῖς, ν δε! ΕἸ- 
ἀεπατοβίη ἤιραπι (δ νεγίεγα. τὸχ πιρὶ- 
εητίππὶ τεῖρο Πατεης,, νοίας νῃο ἃ- 
στληα Ρεποιγαῦῖτ [ηττὰ πη ΟΠΙΔ ΟΩἊ- 

Ρ[ΑΠῚ ρτίμλο ἱπηρεῖα νγθαπΠ1, (ὩρΡ]1- 
οἷο ἐς ραιεῖς (ππηρῖο, ἱπιροίιοσις 
σςς νἱτοιῖ ρα Παΐο, ραγις ἀρτὶ Πγ0]- 
ἔζαυίτ : το {15 γε λύε ἀἸἰιο, απ 
αυοφ οπηπούαγη ἔθοϊς σοἰοπίδΠ,. 

ολπν ΑἸἰραηὶ οἱΪπ σοηαϊάεγδης, ἐο- 
ἀεπιαιο Νοπιοητῦ ὃ (γι ξμΐι πὶ 
τεπτροτς, ττίδιις ἔγατγι. σο] ΟΠ 45 4ε- 
ἀπσεπείβις ; Παοτιπι Πάτα ΠΊΑΧΙ ΠΊΙΙ5 
Εἰασηαγαπι ας σοηαϊτοτ. Ροίτῃςς 
(ὐδπιεγίηοϑβ δ6|1ο γεροεῖῖτ, αϊ σο]ο- 
Ποὸς Ἀογηδποϑ ίδοιπη [γα δίταητες μοῦ 
1ῃΠπα ας ορργοΠογδητιοιτη οπλα ρο- 
ΠΙΕμτὶ πιοῦῖο Ιαδοόγατγοῖ. ἔτει ἘΠῚ πὶ 
ΔΙΊ ΟΙΠΒ οπλαπουιιπιτοτηρούς, δὲ ρὰ- 
ταητοβ τὰ τις ἔπη ἴτας Θοτα πη σΈΠὶ5 
1ητουίταγῇ, σοϊοπος δ]ΐος οσοιάογδησ, 

Α]ἴο5 εἰςςεγᾶςτ οχ ορρί ἄο. 1 σε] ν]- 
ταγας Εοπυυ]ας, νεὸς ἄσπαο ροτίτιι5, 
δαέζοτος ἐς ξξοη ς δ θοἰτ Ἰρρ]]ςΐο, 
ντθεπὶ τα τὶ αἰ τρίς 4πὶ ἀςάϊτ: αἀ- 
Επιρίαηις ἱποο 5 ἀρτὶ ράττα αἰΠγῖ- 
αἶα, ργατοῦ Θὰ πὶ ἡ ΠΔΠῈ14Π|δητα σοί ο- 
Πὶς ἀδάογας, ργα πάπιπη ίατ ν αἰ! τιπῚ 
ἱπυρο τ, ΠΟΠ.145 ΔΙΏΡΠΙΕ5 ταγ μᾶς ΠῚΟ 

τπούρηῖ ορρί ἀΔΠὶ : ἀγα; ἷτα γοιχῖςτ σο- 

ὈΙΟΝΥΞΙΙ ΗΛΙΙΌΛἊΙΝΙΑ ς ς 
τὰ βίαια, ἀμιαρησακϑροι τοῖς βιαίοις, ἀπέλυσε “ὃ αἰ: 

ας. (ῶτα φζκραξαμϑμος ὄχι Ἔ Φ, δναιων 

ἐςράτάυσε πόλιν, στὸ τεηαρᾷχοντα ςαδίων“" Ῥω- 

μηςκεινϑῴξω, μεγαλξω πε κ πολυαν,ϑοφπτον ἐφ τ- 

τειἀσουϑμης ὃ εἰς Ἔ Ῥωμώωυ ἀφρρας ον σκάφας, , 

ποΐρ μη χθ15 ζῶ Κ ρϑφομέφμκοι πιεζονϑμοις ἶπσο λι- 

μοΐ Ῥωμαίοις ἀπέςφλαν, ὠσοίνϑροι χτ' πλῆθος χε 

(ς σκάφας οἱ Φιδίω αῆοι τίω πε ἄγϑραν διήρπας, Ὁ 

τ λύ,ϑοπων τίνας  ἐχτξουθοιώτων ἀπεέκναν" αἰ- 
͵ ͵΄ γ » εὐ ν 3 - “ 

10 τουμϑιυοί πε διχας ὅχ ὑπείηθν. ἐφ᾽ οἷς ἀγϑμακτῶν ὁ 
λ 7 

Ῥωμύλος «γέξθλεν εἰς πίω γωραν αὑτῶν πολλῇ ςρα- 

ἀκα, ̓ὴ Ἄυόνϑρος ἀφϑοια λείας εἶκε «τὴς, ἀπα γήν αϑῷ 

παρέσχάυαζρτ Ἔ δυιύα μιν ἐπεξελθόντων 5 Φι-. ὃ7 

δάυα ων, σοευαἰ τῇς πσϑϑς ἀὐύθυς μμούχζω. καρβΊεροὗ 5 

αἰ γῶνος μονϑύα ᾿ χαὶ πολλαΐν πεσόντων ἀφ᾽ ἐχατε- 

ρῶν, ἡ" Πνϑεύϊες οἱ ᾧ δέξο αῖοι «ξέπονται “σὸς φυγάζ. 

ὁ 5 ἐκποδὼν(“, γαχολουβῶν αἰὐζ!ς, σεουφςπείπηᾳ τοῖς 

φϑφρεσιν εἰς τεῖηϑς. ἀἰλεούσης δὲ τῆς πόλεως ἐξε.- 

φόδου, ἀμιιφρησαίνϑμος ἐξ αὐτῶν ὁλίρρις, αὶ Φυλα.- 

20 κζὼ εν τῇ πολ τοϑιαχοσίων αὐδδων καζαλιπῶν, τῆς 
, “ 4[ ͵ὔ ε « 

τε χώρας μοιζδφεν Ὄσοίέμουϑυος, ζεὼ τοῖς σφετέροις 

διζλεν. ἀποιχον ἐποίησε “Ῥωμαίων χαὶ ζυι πίω 1 πό- 

λιν. ζὦ δὲ Αλζανῶν διπύκίισις χτ' Τ' αὐτὸν οἰχιεϑεῖσοι 
΄ου Ἁ 3 

ἸΝωνϑυτῷ τε χα) Κρασομερίᾳ χρόνον, τειν ἀδελ- 
- ες 3 ΐ « ͵ὕ τ « 7 ᾿Ὶ φῶν Ὁ Σποικίας ἡγηζα μϑύων, ὧν ὁ πρεσξυταΐος τὼ 

͵] Β ΄ν “ 

ᾧ, δίώύζω ἐκίισεν. μ(τ' αὗτον τ πόλεμον ἔχ: Κα- 
7 3 ͵ 3 " (τς λ « μιαξαιοις ἐςρατόοσεν ἔχτίιδε ϑμους τοῖς ποθ οὲ σφί΄- 

Ε) 7 3 ς 3 «ες 

σιν ἐποίχοις, Καθ ὃν γρόνον ἔκαμνεν ἡ Ρωμαίων πόλις 
« ἥν εἢ Ἦν ΩΝ Ω ἰοῦ νοσου λοιμιίικης" ἡ δῆ χα! μάλιςα ἐπαρϑένες οὗ 

30 Κα μκα ρῖνοι ὁ νομκίσαι ες τύδξυ Ὁ Ῥωμαίων ζκ-- 

φθαρησεοϑευ “δος ἰ πὸ Φ συμῷοραξ, τὸς μϑὺ ἀπέ- 

κτείναν ἐποίκων, τὸς ξὴ δξεξλοον. μθ᾽ ὧν τιμιορού-. 

μϑιος ἀύζις ὁ Ῥωμύλος, Φ δοΐτερον ἐχξατησε 

“πόλεως, τὸς μϑὺ αἰτίοις τῆς ὀ-ποςασεως ἀπεκΊηνε’ 

τοῖς δὲ ςρατιωταις Ὡ'ᾳρπαστοι τίου πολινέφῆχε, τὴς 
πε χώρας ἰὼ ἡμίσφαν Ὡσοϊεμόυϑυος, ἔξῳ τῆς ασοΆ- 
τεθϑν τοῖς κλιρϑύχοις δυϑείσης, χαὶ φρουραὴ «Ἰιό-. 

λ ς Δ 9. “ἍἌ Σ 
2 ξεων καΐζαλιπτών,ως μηδὲν Ετί τοῦδαχοῆσοι τὸς ἔγ- 

39. “ὦ λὶ ͵ » “-.7 “ δὸν,απηγε Τ᾿ δεουαμιν. οὐκ της τὴς φραΐιας δαί- 
Ρίαβ. Πς Πποο Ποίξε (ξοιπ αι τγίπη- 40 τερον, ,ϑρίαμζον κατήγαγεν ὶ Ἔπὸ ΤῊ λαφύρων τέ- 
ΡΠ την ερίτ, δέ ΕΧ πηδΠι δ 15 Ν τισάπο 
ἀεἀίςαιίτ χυφάτίρας γε ; δά 15 
ετῖαπι ΘΠ Προ πη {π|ᾶπὶ ἀρροίαϊτ, σι 
Οὐαῦοο τογιιηη αἱς σοίξαγιτη οἱορίο. 
Τοττίαπν δ] ]Πυ πὶ ροΠτε οὐ Ν εἰς Ε- 
ἀτιπσοτῖι να το το προυῖς Ροσθηις 
{πγὰ,ΠἘᾶτο σδτείηγο οἰτοίτον Πδάϊο. 

εἰξ αὔτ ΑἸ οηϊς πὸ πιϊπογ, πα πάήασγα πὶ 
ἜΧςο]ο ὃς νῃαΐᾳ, ρεάταρτο (σοριι]ο, 

θουπον γάλκχεον δ όϑυ δε ὅς Ἥφαιςω, ὼ παρ ἀὐτωῖ 
ΚΗ »" ᾽ 5" ᾿ « μ -“ Σ 

τ΄ ἰδαν ἐφησεν εἰκόνα ,δχαγρανψας Ελλζοιχοις γ»φαμ- 
ἀὲὲ ΤΩ ξ ἢ ᾽ ,ὔ μασι ζᾷς ἐαυῳ ραξζής. σρίάτος αὐτῶ σεεωέςφη πό-- 

Δ 3. ς 

λεμος ἄσϑϑς ἐϑνοὶς Ἵ υῤῥΖευιχοῦ Ἢ μέγιςον ἰούκῷ τὸ- 
,ὔ ε Ε] « “ Σ 

τε πολιν,ἡ κα λάται υδυ' διοὶ ἀπέχᾳ 5. Ρωμς αμ- 
λ νδε “ 3. 8ν)..9 ἃ 

Φι Όις ἑκατὸν ςοιδοις. χεῖται “ἢ εῷ ὑψηλοῦ ἀχοπέ- 
᾿ν Οὐ ϑησίεν οὐ 2 “ ᾽ “» δου χ) πθξέρρωσρς, μέγεθος ἔχου(ᾳ οσον Αϑζεναι. 

» ͵ 
ΕΠποΙγ-- 



ΑΝΤΙΟ ΚΟΜ Σ18. 
ἐποιήσαιν δὶ οἱ “διεντϑμοὶ τῷ πολέμου πσοόφασιν 

τίω Ὁ ᾧ ιδζοης λδώσιν » ΧΙ ἡ ὡρέσξᾳν, ὡ ποςείλανγ]ες ἐ- 

κέλάοον᾽ Ρωμσήοις ἐξαγάν ἐκ “ πόλεως τἰοὺ φρφου-- 

ραν, ἡ τίω χϑεα»» ἀὡκαΐζχον ἀφελόμδιοι τὸς ᾧ,δη- 

᾿ ναῤους, δἰ ποδιδόναι τοῖς ἀξ Ὄρχῆς κυρίοις. ὡς δ᾽ οὔκ 

ἔπειϑον,ἐλοισαν)ες πολλῇ ἢ ραϊιᾷ, πλησίον γὴ Φιδώσης 

φ" ιπόπηω τίθενται Τ’ λάξακα. “οοεγγωκῶς δὲ αὦ- 

τῶν τί ἔξοδονὸ ο Ῥωμύλος ὀξεληλύοη πίω χρ χα ςην 

᾿. (ον: ὺ ζῶ οὐ τὴ ἢ πολῴ τὴν Φιδάυαων 40. 

ῥεπής. ἐπεὶ σὴ, ἕτοιμιαι Ὁ σοὺ τὸν αγῶνα κὼ, ἀμ-τὸ 

φότεροι «αερἥλοήες εἰς Ὁ πεδίον ἐμκϑύχοντο » χαὶ διέ-- 

μϑωον « ἀνρι πολλῆς ὥραις οχϑύμιος ἀγωμιζομδιοι, 

. ξωςὴ ̓γὺξ Ἐχιλαξξσα διέχρινεν ἀύζις, ἴ ἴσοις χαΐζῳ, τ- 

ἀγῶνα ϑμομϑροις. κα χὺ ζυτίω λϑὺ τίω μαϊχέω ὅ ὅτως 

γγωνίσαντο, ἑτέξας δὲ μαχης μετ᾽ οὐ πολὺ νο- 

αϑίης, ἐνίκων οἱ Ῥωμαῖοι (οφία τῷ ἡγεμόνος, ὅρος 

πὶ καζαλαθοιδύε γὐκπτωρ οὐ πολιοῦ τῷ φςραῦ πέδου 

“πολεμίων τὸ τοτπτὸν ἀπέχον 5 χαὶ Λοχίσαιντος ον αὖ-- 

σὦ τίω ἀκρμοιοζῳτίων ταΓὺ ὕφερον ἀφικούβϑύων ον 

11, 7 

ΒΕ] ργάτεχυις Ν' εἰφητίδες ξαϊς ο[4- 
ἀε5 Εἰἀοπατίαπι : ΓΑΙ ΠΊ5α; ἰεσατίς ρο- 
{ιηαθαητνε ουηδηὶ ρια Πάϊατα ηἠς 
αὐάαςεγθησ, ὃς ἀσταπηηιοπ ΕἸ ἀοΠα- 
τίδιι5 αἀδπηρτιπι Ὀσοιρεῆςητ, τοίε- 
τατος νοτόγιδιις ἀοι!Πΐ5. ΠῸ Ποα 
ἱπηραίγατο, να]ϊάιιπ) οἀππσιπτ Ἔχογοί- 
τ1ΠῈ, ὃς οαἕγα ρτορε Εἰἀςηὰς δάϊτο 
Ἰοσο πιυηϊπητ. ΠΟ ἰατυτ τα πο Π δος: 
τι πι οχροαϊτῖίο Ἀπ; ἴδ ΑΠῈπ|- 

᾿Ριᾷ οορίλγιπη ραττξ ἐογ τα, ΕἸάε- 
Ηἰς μοίξεπι εχίρεξζαθαι : Ῥατλϊοαας 
συ π τς δα σεγίαπηεη ΠΏΠ]1ς, ἴῃ 4: 
Φυυπα σοι ηΣ Πσπα ἀπιχηοιίγαν: ΟΠ 
αἰπ δοτὶ ἀπ πγογιιπὶ ὉΟΠτοΠτΙΟΠΕ βιι- 
σπαῖιπι εἤδι, ΠΟΧ ἱπσεῖτος νἰξξοτίας: 
αἰτοπλῖς. Ασταης φυϊάςπι ἴς ριιρπα- 
τιΠ1 Εἴς. ΠΟ πγυΐτο ροΙΕ αοπγαπί ργα: 
᾿ϊαπη ἱπέϊαιιγαητ πηι {Ο]!οττίᾳ ἦιι- 
οἷς δ Ττῖ, (προτγίογος ἕλξξ Πητ; 4] 6: 
4υίτες δὲ ρεάϊτες γεσοης αὸ ντδο [δ- 
ῃλἱῆος, ἰη βἔορίπαυο Πο[ίμπι σαί ξτῖς 
τηστο, ποέξα [ἢ ΠπΠάϊϊς σο ]οσαιογαῖ. 

πῆς πόλεως ἱπαίωνῖτὸ χα) ἡ πεζῶν δευύαμιυ. (υελ- 20 Παῖη ἰϊϊ οαπι Αἰ χυαηγήϊι ἐρεξξαῆδης 

θύντων δὲ εἰς Ὁ πεδίον ἀμφοτέρων χρὴ τὸν αὐτὸν ἀγως- 

γιζρυϑύων Ὅσπον ̓ Ἰ, 3. ὃ σοωϑημα ὁ Ῥωμύλος: ἣ 

ρέτ Οἷς ἔχε τὸ ὄρφις, ὀλαλαίξαληες οἱ λοχῶντες εξ 

δον ἔχι ζιυς ιεντόμους οἰκ Τα) κατόπω, ὑ κσξ99- 

“πεσο. ἥες ἀὐϑεῴποις μμεμορδηχόσιν ἀνῶι΄ ἀκμμεῆται 

ογ]ες, οὐ στο πολλῳ ς χϑῦῳ. τὴ σὸ ὀλίγοι 

αϑύ τίνες Οὀιστοϑγήσχοισι χτ ̓τἰο μαζγζων" οἱ ἢ πλείους 

εἰς τ' ᾿Τίξεειν παζα μον" ἐχρᾷ δὲ τ θὰ τίω ᾧ ,δζωην" 

ῥίψαι ες ἑαυΐους, ὡς Αἰ αινηξόνδιοι δ ῥάσια, διε- 

88 φϑαρη(αν.  αυμαίίωι 5 ον7ες καὶ ̓ βαρύ" ἐταὺ κὐ χ9--30 
πε αδριυαΐοι ἐϑμοντο Ὡ[ανηξαοϑαν, οἱ δὲ χαὶ ἀπει- 

εἰα τῷ νᾷν, εὶ πσοοιδόνϊες, “ἰασὸ τῷ δῴνξ τί γνώ- 

μέω ἔ Ἐχιζαρα,ϑενίες , οὖν ταῖς δίναις ἀππτωλλιεώτο. εἰ 

μϑὺ δῖ δὰ στευέγνω(αν ἑαυζοῖς διεντόμοι κακῶς ῶ 

τεῖτα βαλάυόμϑρυοι, χαὶ τὸ λοιπὸν ἡσυχίαν ὅλον» «- 

δενὸς δὼ ἔτι μείζονος ἀπέλασίαν κακοῦ γιοῦ δὲ αϑα.- 

μαὴς ἴαϑαι τε ζῷ πσόότεροι σφι μοΐζο. ἐλπίσαγϊες; 

χαὶ εἰ ὦ μείδιι τὐδασκά ἢ Ὀχεθλιοιεν, ῥαδίως κρα- 

τῆσῳν οἰόμδωοι τοῦ πολέμῳ, πολλῇ τε τὴ ἡ ἐξ αὐτὴς 

βυάῖατα ἴῃ δἰ ληϊοῖς ριιρηδπι, ΠΊΟΧ 
νυ Πρηυ ΠΠδα ΠΟΠΙΟΘΠοΓαϊ ἀσσερα- 
ΤΌΠΩΙ ἐΑ  σπιϊσ; ΠῚ ΠΊΔΘΏΟ Οἰληο- 
το ἀεσυγγοητας ἱπιδίογιης τεῦρα Ὗ 6- 
Ἰεπτίιπι, δ ἰΠτορτὶ ἰδτα ἔεος ἴῃ δὶ- 
θάπα ἔλοΙα νεγτογισ. Ῥαυοὶ τα πγῷ Ε0- 
τα τη σοί ἀογῦτ Π ρτοϊίο: Γαΐου ραΐβ, 
ααΐίε τη ΤΊ δοτῖπι πῆ Εἰάοπας ρτς- 
Ἰαθεθητ ργαοριταπογαης, τα ἔγαία ρα 

πλῖατιις, Πεοατὶ {ππ|: υΐρρεᾳ ἰαθοτα 
Ρυρπα ἀε]αΠλτί, ἀτπγῖς ἐπί ρογ ἱπιρο- 
ἀϊγδεαγ ὃς να] πογίθιις. αυϊ απ) τί 
ἱταρογίτὶ Πα πά], “υιιηγ ἈΠ] Π115 ΠΊοῖα 
Ροϊτασατίς, ποη (ἀτία σαι ρτοίρίςα- 
γθῦτ αν οὔτοι. αι γρτὶ πηι πο ἢ 
τδῖαγο ροίἘτοηγαταπη Ὁ 6}}} ἐουτ 2 ΠῚ 
γεϊεξητεβ τορι Πδησ, ὃς ἰη ροίξογατα 
αυϊευϊῆςητ, ΠΟΠΙΔΠΙΔΠῚ {01 πγχαίο- 

τεῖὰ Οἰλάετη ἀοσεγπιςπε παποίρο- 
ΤΑΏτΟΚ (8 τοποῖᾶτο σογιαπηλῖης Δοσο- 
Ρῖαπη ἸρποπΊ ΠΙΆ Δ οΪ τατος, δ ἢ πια- 
ἰού ἀρρᾶγατῃ Ποίποιῃ ἱπυίαάογοητς, α- 
ΟἹ Ἷἀρεζαζαγος, ἄδπιιο πιιππογοία πὶ 
ἴῃ Κοπιδπος εσἠποιητςἜχογοίτιπη, - 

τὴς πύλεως καζαγεαφείσῃ, ̓ χαὶ οὧκ, τὰ ὁμοεθνῶν 40 ἴμις ραγβ εχ ἰρίοσιιπι οἰπῖθιι5 Ἔγαῦ σοΠ- 

4. κῷ φιλίαν τἰδαλμοκϑύη, δ δυύτερον Ἐχὶ ζμ' Ρω- 
μϑίοις ἐλαώνοισι φραζια " χ) ὁ γῦ πάλιν αὐτῶν μα χη 

καβιεραὶ τῆς ᾧΦ, δίνης πλησῖον, Ζεῦ ογίκων Ῥωμοίοι 
“πολλοὺς ὁλϑρ δἰ τοκὶείναντες ' ἕ διοωτομαν, ν, ἔτι 5 πλεί- 

οῖς αἰλρ τον τας λαξονες.ἐ ἑάλω: 3 χὰ ο ὁ χάραξ τὰν 

μεςὸς ὠνγρημῖ μῶν τεχο ὅπλων,» αὐδραπόδων᾽ καὶ 

σκαφαι ποζαμγϑοὶ γέμουσαι “πολλῆς ἀρροβθὲς ἐλή- 

(ἐτίρτα, ραΐβ ε ἰϑοἱίς σοῃτίθιις δα εος 
ςοηῆιιίχογαῦ: ματα πη ας ἀραᾶ ΕἸἰά4ε- 
ἢδ5 δοιὶ ργαϊο νἱξξὶ, πλαϊτος ἁτηϊ- 
(εγαπτ ἱπ δεῖς ; Ροἷατος νἱαἱ 'ἀξιιοπο- 
ταπε ἴῃ ροτείζατεπι ποίει πι. οαἴτγα 
εἰίαπι σαρτὰ (ππτ ρίεπὰ ρεοιιη:15 αἵ- 
τηΐβηϊιο δέ πη ΔΉ ΟΙρ 5: παπος σι] ς 
Πυυίαϊξς οἰπι Τοπηπηοάτιι ἰπιοῦοθ- 



Ὥς νεϊεητὶ 
ως ττὔρἢ. 

τιϑ ΙΟΝΎΥΦΥΙΝΠΗ Α ΑΕ ΤΟ ΔἸ ΝΔΑῸΣ ς, 

Ρῖα. φυϊδιις. σαρεΠογαΠῈ τατθα (ὦ 

οαπάο Πυπλης Κοπιαπὶ ἀειςοέϊα εἢ. 

Ηἰς τεττῖας α Ἀοπηαίο εὐ απιρίη5 ἃ- 

ἔχις εἰς, Ιοπρα ιαηι ριίοτος πηαρηϊ- 

Ἀοσητίοτ ΙΝ πλιῖτο ροι]ορατίς ᾽ ο- 
ἰεπτίατι νοηϊαπὶ ὃς ρασοηι Ροτξτίδιις 

Πα ραοὶς ἰερος Ἀοπλάις ργαίοτίρίις 
του!ἕξα ποπλίπο: νεαρτί 1 ροτὶ σοη- 

τίσαμιπ,, αἱ νοσᾶτιγ ϑορτξ ραρὶ, λο- 
πιαηϊς τγαάογεητ: νη (Δ]1Π15 ἀΡΠ- 
πετοητασυα ἔμπης δα ΠπΠλἰΠἰ5 οἴξία: δὲ 

λα το!επάλπι ταποιδηαὶ δΕ}}1} (υ{ρὶ- 

οἰοποιη, υϊηηπαρίητα οδἤάες άαιι- 

σογδητ. 1145 ΟΙΠΠῚ ΜΠ πιο ΔηῖΠΊΟ 40- 

ςεριΠςητ, ἔσσάτις οαπη οἰκί σεπτὰ δη- 

ποςρερίσίς, σοῃ το Ποσηας Ἰη ςοἱα- 
ππδς ἰῃςῖαἶτ. σαρτίιο5 4} γειοττὶ αὰ 

(πος νεῖ ἐπι, ἀϊπιίῆς δϑίχυς ρτοτίο: 
πα οητες 'ῃ νγθε πηαποῦθ, 8 Πγαῖοῦ 

ΡαΓ5 ἔαίτ, ἰαγο οἰαίτατί5 ἀοπαζοϑ αἰΠἘτ]- 
Ὀυϊΐτρεῖ οὐῖα5, ἴπρηαῖο οἷ αρτο (οτ- 

τε ἀϊυϊ484ο εἰς Τιθετῖπι. {ᾧ Ηας κο- 
ταιΐο τορπαητο δο]14 σείϊα ίαπτ πιο- 
τότ Πα. Παρ ἀυταπι Πα ]Π]Δτπ 4Π1- 
ΡΙΪα5 ργορί παυαγατη σϑε πη θορο- 

Ἀοπη οδι εἶτ. ἴῃ σαι ἔμ ΠΠ{ ντάδταγ ργαπηατιι- 
8:15. ταις οἷα οὐίτισ,αο ἴῃ ἰρίο δε]Πἶος σἷο 

τία: νίσοτς {ἰδτιιβ εἴς. [δε θεὸ πγαΐτα 

ἃς νατῖα ρτοαίτᾳ ίπητ (οτἰρτοσῖθ. 
Ἐθυϊοῖιις τος οἷπς παγγᾶτ, αἰσῃτίη σᾶ- 
ἢεῖς ἀριια ΠΛ] ἴτος οσοϊοπάπτοπη, [ογο- 
ΠΙταῖα ἢ αἴγαπι οαἰϊσὶπς τερεητς Πλι- 

τᾶτα, πἰπηθοᾳ; νεμεπιεπτς οἷ ἔταροτο 
ος τὰς οΗηίο, οι πι}ΠῈ οχ ΠΠ]Ποτῖι οοιὶ 
115: σσἀυητηις  ρατγείπο Μαζις δῦ- 
τορταπι ας. Πυθα Προ τη ογο- 
ἀϊάοτγίπι, ἀϊσιης α {|5 οἰ διι5 ἸΏτοτ- 
ξέζαπι. συἰις ἰοϊποτὶς σαιηλτη δἤο- 
ταητ, ρα ργάτοῦ σοπίθοτιπι ἱπςοη- 
{υἴτὰ οἰυίτατε ἀϊπγπηδε ἀσσερτος ἃ 
Μεϊςητίδας οδίμάες ; φιοάσιις πη 
21 ΡΙ᾿α5 Ραγ σομλΐταῖο αἸἰσηαγοῖαγ νε- 

τοῖος οἶπας ἃς φα(οτίριίοῖοϑ : (ς( {105 
τηλίοτς μαθοῖοῖ ἴῃ ργοτίο,, ροίξεγίο- 
τόσ νοῖο ἀοἰρίςετει. φημ ἐγ: ὃζ οτα- 
ἀο!Ἰταβ εἴτις ῃ ἀε] Πα πε πγ πρρ]!- 
οἰϊ5. Ἀοπηαπούαπι επί πῇ σαοίάαπι ἰΔ- 
ττοοῖηἶ σομαέξος ἃ Πἰ τ Πηῖς, πες οὔ- 

(ζυγὸς νίγος Ποο ραισοσ, ἔα ν ηΐιι5 (ε ἢ 
τεητῖα ἀαπηπαῖος {πιο ρεπά 14 τιι- 
Ρ- ἀατί ργα οἰρίτοϑ. (εα πηαχίπης οἤδη- 
ἀἰεὐα! ηαοά ν]ἀοτοιυτ ος ἔχέξιι ἀττο- 
σαῃτίου ς ἀιιγίογ, ἱπη ρου! πγη 18 ΠΟῚ 
ΔΌΊρ τας τορίο (οα τγγαηηῖσο πλοῖο 
φοτγεγς. ΗΙς ετρὸ ἄς οαυ!ς αἰπης ρα- 
ττίςίος σοηίρί γα! ἴῃ εἰπις ρεγπίσίεπι. 
ΠΟΟδτΠῚ αἰτ6 ΠῚ [ἢ σαΓΙα : ὃζ ἢς σα- 

ἄλιιοῖ σοπηράγεγοῖ, ἔτι αιίμ σογριις 

φϑηίᾷν, οὖν αἷςο Ὁ αὐχ μαλώτων οχ!λος εἰς Φ Ῥω- 

μῶν καπτήγεῦ Ὡ [οὶ τὸ πυΐζα μού. (ὅτ ἤλϑη τέκτος 

“πο Ῥωμύλου εϑρίαμίξος, κακρῷ Τὴν πσεϑτερων 

ἀὐτρεπεέςερος. χαὶ μετ᾿ οὐ πολὺ ἃ εν νων γε-- 

σζείας ἀφικονϑύης πὐξα 

συτνωμιζων Ἃ  ζοτημῶν αἰξιάσης λαξίν, δίχᾳς ὁ 

Ῥωμύλος ἀὐζις φχειτίϑησι ((4δε" χώραν πεβα- 

δοιωι Ῥωμαίοις Ὁ σεϑςεχὴ τῳ Ὑ ιξέρᾳ,ζοις κα- 

λουνϑύοις ἑπ]ὼ παορις, ἡ ́  ὁδῶν Ἔσοφῆγαι ἢ οὐρὰ 

το 5 ἐμζολαῖς τῷ ποζο μοῦ" πῷ δὲ μηδὲν ἔτι γεωτεράσοιῃ 
“ ζει; “ 

Φ πιφὸν πο  οιο εῖν, ομκῆρφι πεντήχοντα ἀγαγχϑνᾷς. 

«ἰσϑομειναύτων δὲ αν Φιεντο μῶν ὡπόμζᾳ (ῦτα, 
᾿ ͵ λ ᾽ 0.9 2 

«σοι δδυς ποιησει δος “ζξος αὐζιὶ εἰς ἕχουτον ἐτη,φή- : 

λαις ονεγαφφξε (ᾷ ὁμολογίας. τ δὲ αἰχμαλω-- 

των ζις »ϑὺ ὠπιέναι βαλονϑίοις ἀφῆκεν αὐά. λύ- 

ΚΟΣ Οιὶ δὲ ἀστῷ μδυήν κοδϑαμοφυ ϑυοις : πολλῷ 

“λείοις ονζὰς τὴν" ἑτέρων, πολίτας ποιησείμϑυος ταῖς 

φροίδαις Ἐχιδιφλε, χαὶ κλήφφις ἀὐις πσδοςένημε 

ζις χι ζαδὲπῷ Τιξέσκος. οὗτοι σεευέςν(ᾷν πό- 

20 λέμοι Ῥωμύλῳ λόρρυ κὺ μνήμης ἀἕξιοι. τῷ δὲ μη- 

δὲν ἔτι Ὁ πλησίον ἐθγῶν αὑαγαγέαζ, ἄχεα ἡπε- 
λάυτὴ τῷ βίε, συμίξασοι ἔτι ἀκμκαίζοντι αὐτῷ πὰ ἀο-- 

λέμια ποραήφν,ον αἰτία. “μέαζ ἔδοξε" τῦξὶ ἧς πολ- 

λοὶ ὐδαιδέδον.) λθορι χαὶ ΔΘ Φοροι.οἱ »ϑὺ δζευ μιυ- 

θωδέςερφι ζὰ αὖξὶ αὐτο ποιοιωῶπες, οκκλυσια ζοντο 

Φασιν αὑτὸν ἔχὶ φραΐοπεδου Ἵ ὥφε χαζασκηψαντος 
3 ᾽ ͵ ἐν " Ι »ς 

ἐξ αἰθοίας, ἢ χφμῶνος μεγάλου καζαρρατλύτος, ἀ- 
Φανὴ “μέαῖ: χαὶ πεπιςεύκασιν “ἰπσὸ τὸ παΐξ5ς Ἄ- 

ρέως Τ' ὀύδρα ὀϑηρπααζ, οἱ δὲ τὰ πιβαγωταΐζᾳ. γρώ- 
δα, ἀν ἰδ “ 

320 φοες, πσϑος Ὑ ἰδίων πολιτῶν λέχϑεσιν αὐτ' Ἔποϑα.- 
3... ἢ “Μ" 2 ᾽ » ν᾽ 

γάν. αἰτίαν δὲ τῆς Δϑαιρέσεως ἐὐτῷ φέρφοισι, τί πεὰ- 
-ς ͵ Ἢ ᾽ ᾽ φεέσιν ΤῊ ὁμήρων οἷς δα διεντόμαίν ἐλαζεν, α΄. 

γά,, κοινῆς γγωμης “μου ϑμζωω ἶβοὶ Ὁ εἰωϑος, χαὶ Ὁ 
! ᾿ » λ ͵ -“ 

μάγχετι Τ' αὐτὸν “αδοςφερέοϑοι ρόπον τοις Φρχαιο- 

ζᾳτοις πολίτου ς χα τοῖς πος γράφοις,δλλὰ ζυς νϑὼ 
3 "» ἡ γ᾽ " 959 

ον ἕμμῃ πλείονι ἀγάν, τ σὲ ἐπειφα ἡϑεντων “ἰ2»-- 
- 3. ἋἂὦἋ » . κᾶἂ'ἃἝλ 

οδφιν᾽ το πε ὠμὸν εἰὐτο Ὁ πέϑὶ (ἂς τάθρίας  ὅξα- 
οἷ, ͵ ἣ » ε ͵ ἵ ᾿Ὶ Λύρτϑμοντων χα! αὐ)οδὲς. Ῥωμϑήων ὙΣΡ τίνας ἔχτ 

ληςεία ζ' σπλη , Ί ὅτε ἃ ἡςεία λησιογώρων χα τη ορηλενζας ὅτε ἀφανές 
2) Ε) » ΄ 3. ΝᾺ Ο 

γ᾽ ᾽ “Β] 4 ὀυδδας, οὔπε τς ἐχέλάσεν ὥστι χν κρημνοῦ, ̓  

, 7. . μάλιςα δὲ ὅτι βαρις ἤδη 
χὺ αὐϑαδυς 6) ἐδύχει, κὺ τἰωὼ ὀρχώὼ Οὐκ ἔτι βασι-- 

λικῶς ,νλα τυραννικώπερον ὄξαγφν. ΟΥ̓ ζαυτας 
δηλέορισι ζς αἰτίας συςανζοις ἐπ᾽ αὐτῶ ἴοις πατοι- 
κίοις βουλάζσοι πὸν φόνον. “γράξαι δὲ Ὁ ἔροον ἐν 
τῶ βουλάστηφίῳ ν᾿ χαὶ διελονζᾷς Φ σώ κα. κτὶ μέρη, 

χάειν τὸ μὴ Φαιῆναι τὸν γεχρὸν, δξελϑεῖν κρύκξον- 

Ὅς 

ψαρ 3, Ἢ ΄ 
δικζωυ αὐτὸς μόνος 

λύσεως  πολέμωυ, χαὶ : 



ΑΝ ΕΤ.Ὸ, ΔΓΟΣΜ. Δ 7 119 βοζμιῦ Ὁ πἰξιξολαῖς ὅσον ἕκαςος εἶχεν ἀυτεῖ μέ--ὀ Ἀἀἰϊίφογρταπι α(δῃατουϊδιις, οἰαταπιαις 
ο99 ὃ μ᾽ τῦτο γὴ κρύνψαι κτὶ Ὁ ἀφανές. οἱ δ΄ ,οὐχ.-- ὠ((δτορί5, δέ οἰαπατοῦγα οδγαζαπ), ΑἸ 

; ͵ "Ν δ Ἄν οξ σαγὴ οδοίϊοποπ) παδοῖοσ, εχ ηέξαπι 
κλιησιοιζονία υϑρ φασιν αὖτ’ ἰ πσὸ Ὑ νεοσπολίίων Ρω- ς Προ τε αο Σίν ετοτο ἘΡτρΣ 

ἄϊσιης ἃ ποιιῖς οἰανιις δα! 5 δτο πα 

μϑίων΄ αὐαιρεϑέεϑαι" ἐχεχήρησει δ αἰΐοις τῷ φόνῳ πιορεάοχάεπι οδοτιαίμθίτα {18 οαἱ!- 

καθ᾿ ὃν χεδνον δηλαδὴ κὴ Ὁ σχότος ἐδυεῦ ̓ Ἅϊᾳσκε- σἰπο,Ζασπιταγθα αἰ πσίεητο, ἃ ίατο!- 

διαοϑέντος ἐκ “ὁ οχκλήσιας “' δὴ “μου, μμονωϑέγῶος ἡ [το σιοσας ἀοἤίτατις οι: δος 

φυλακῆς δ ἡγεμόνος. δχν τ τόλούξου φασὶ ἡμέραν ἄϊειπι Πυιῖτις σαίτις μοάϊεα; ἃ νοτίο ἴῃ 

ΕΘΗ ΑΕ ΕΈΒΑΜΌΣ ΟΥ̓Άᾷ διραπι ροριηο, ΡΟΡΙΪΠΙΡῚ πουλοητο- 
ΠῚ Ὁ παῦος ἔλύετο, ΒΕ ΕΙΣ ρος μὶ το ἐπώνυ- τϊῃρτο  Ἰἀσηταγροῖτο α 6 ἴῃ οὐαι 

“μων δὮ, Ὀμέδρι ἴ καθ ἡμας  ϑονων[οχλου Φυ- φἴηςς ἱητογίτιι πιλῖτ15 ν τ] ἩἸα] Ὠΐτια αο- 

γἀὼὐ καλῴαϑαι. ἔοικε 5, αὶ μικραὶ ἀφορμῶν πα ρέχ νῖο οἰάοτιητ, πη ρατιαπι 1115 ριαθεγθοο- 
“" “ ᾿ Δ δ ον ᾿ » ͵ Ἴ ᾿ Ϊ Ἔ- -ποῖς ϑεοποιῶσι τὰ] ϑνητὰ, ὶ εἰς ἐφοινὸν ὀμαξι(αζρισι ολΠΠοηο ΠῚ 40] ἄδοβ ε πλογια!ριις ΓΕ 

οἰπης, ΠΗ τί πηχας νἱγογα πὶ Δ ΐ πᾶς λ υ λωῶ » "» ι 7 2. ὧὦὦ “Ἤ ᾿ 

, γας Ὑ δχιφανων,τα σὺ ξαγτα ϑχ  ς ζφ ΓΕ ΤΣ ὭΣ τὸ παρα τ Σ δὴ “5 τς Ἱποφ]ππιοπε τ, ΠΔπὶ δὲ ΟΠΠῚ Ὠγα- 
Ὑ συΐκρισιν τ αγδρος ἐχείνε χἡ τ΄ ὀχροκρισιν.ἐν πε γὸ ῷ {τὶ οἷτς ἰΠδγγοζαγ νίς. πποαρ ποπλῖπα 

“Μ“ι.-“ν ᾿ » "») ε ᾽ 2 ͵ ἣ 

βιιασμκω τῆς μήΐξος ἐὐτοῖ, εἴθ᾽ αἰ τ΄ δύ, ϑοφτιων τινὸς Πυφαάροο, (οΙοτη ἀςέξο  τοτιιπι,ἴοτ-- 
ὙΟ δδ ΡΑ διττὸν ὯΝ ὦ » - ᾿ ν : ζ ΕΣ εἴθ᾽ κἱπυὸ ϑεϑ Ἀυονϑύω,Κ ἥλιον ἐκλιπεῖν φασιν ὅλον, τ1δημς ἱπτογα α το πε ῦτὰς ποζξιγηίς {ι 
ΝΥ ΠΧ ΟΝΩΙ ἘΓΥΟΝΣ Ξ τ ]ο5 ποι δα Πὸ ἀἸοιητ; ΙΔοπησηας οὐ- 
χἡ σχοτος πλυϊελως, ὡς πὴ» ον» γυκ (,1 γώ καΐααειν ς τῶ: "»" 
ι- ᾿ ποΝΣ Ἐῶ Ἵ ἴατα ποσοῖς ἱρπ5 τοπηρούς δοο ΠΠ0. 

ἐν τε τῇ τελότη αὐτῷ ζαυτὸ σὺμίθζευαι λέγρεσι πα- Ἠμης ἰσίταν νίτας ἤποηῃ (Οττίτιις εἢρ 
« λ δ᾽) οί Δ ῬἭ ,ὔ Ἂ -“» ᾽ ΠᾺ τ Ἂ . 

ως. ομδρ δὴ κίισοις Τ' ὠμιζωυ ἡ πσξϑτος Ὅσο-- ἀϊοίταν Κοπια σοπάϊτοι ἃς τοχ ρτὶ- 

διφηϑεὶς απο αὑτῶν βασιλόιςς Ῥωμύλος, Τοιαύτης ΤῊΝ Ἀοτημ]5,Πι1|4 εχ (δ γε έξα ρτο- 

“ΠΑ ν ΟΡ ΟΣ ἀμ α ν Ις, ρος ἐχαέξαπι γεσῃὶ Δπημηι {γῖρο- 
δΔλε πελάυτῆς τυγεῖν, ὁδεμίαν αὐλῷ μεαὺν κα--ΣῸ » ; στα 
γῳ ἀρ φ ρα δ ο ἀξ αὐ γ)μεαὶ κα Πηγαπγ(δριὶἤλμ, αταιῖβ νετῸ ακ1π- 

ν᾿ λ Δ Ν Ἵ ] 

ἴαλι ΐ ν»ὑπῆα, ἐν μὰν Ῥιάχον τα βασιλά σειφ,πτεν- τα {πρτα υπα]πασοππηαπη. ααπηο- 

τηχϑοον Ὁ Ὁ περμτῆον ἐτὸς ἐγών “στο ρεαξ. γεος γὺ δὴ ἄττα ἐπίπιτππδηὶδ αὐ ΡΠ ΠοΙραζατη 6- 
͵ " ἢ : 

πϑμίαπασιν τυχε δ ἡγεμονίας, ὀκ]ωχοδεκαέτης,ὡς ἀξέξυς οἴξ, παῖ ἀπηο5 οἕξοάςοίπΊ, 
« ς “Ὁ Ὁ Π ἤν" - . . Η͂ Β - 

ὥπϑωυῖες ὁμιολοορρῦσιν οἱ ζὰς αἷξὲ τῷ συϊοαψαῆες δ ςοπίξητηης 401 ΓῈ5 οἰ ργοάάς 
ἜΘ, ᾿Ξ χν 9 Ὁ  ἐψιν 5 ΤΟΙ ΤΠ πΊοσα. ϑασαξεὶ Δ1η0 ΠΕ]- 
τῷ τ δῇ ᾧῷ δὴ ἑξῆς οὐιαυταῖ ̓ασιλάξονου σϑθδξεις ἄτι ΠΡ ἸοΙηα; ἀξεο ον οἰ τοχ, δά πο-᾿ 
ππεδειηθη Ῥωμαίων, ἜΟΧῊ δὲ τίς , ζω κοι λουσι μείο-. ὉππῚ ἱπτογγοσιπη παρ ἔράτα πῃ ἄο4- Ἱπτοιτερ πῆ. 
ζασιλῴον, ἐπεμελάτο Ὁ χϑινῶν, ζιόγδὲ τιγαὰ ξόπον «.-. τΑλατηϊηἰγατίοπο ταῖρι] σα, πῆς 

᾿ ποδήκγυ νϑύν" ' παξικίων οἱ καζα,γραφένηες εἰς τί π᾿ πιοάμπιηχ. Γλασεητί ραττος ςοηίοτϊ- 
τ ἀτρριθμὸν ἸΝΣΣ τὶ, εχ ααίθιῖς (Θῃατιπη Γερο Ἀοπλαὶο 

ΠΕ ΡΤ ΑΛ ᾿ Ἶ 5» ροπίξταταπι ΟἰχίΠγι5., ΟΠ τ διατὶ ἰπ 
ως ΕΣ διενεμ)ης, εἰς δεχαιδαις" πάτα ὯΔ ο.-- 50. ἀρρυτίας, ἰοετος ἰπτοῦ (δ ἰδοίεσφητ, 46- 
κληρωσα ὅροι » Τοῖς λαηοῦσι δέκα χοσφτοις αἰπεδὼ-- ΟΕΠῚΩ ΝἱΓἰ5 Π 1105 (Ο 5 σοῃτίρ ει ρτί- 

χα Ῥδχήν “πόλεως αὐκράτορα Ξέρχζω. ἐχεῦοι ΒΊΟΝ, ΠΟΠηΠΊ τς τ νΓΡ 5 ἱπηρο ΠῚ. 
σὺ ἐχ ".  πὐλύπὶ ἐξ δ ἀοονε ϑλλξεδς παν ῆς δίῃ {Ππ|ι]} οἰςά νημς ρο[ξα] πη} 4 1-- 

Ἐς; ἽΕΙ ΕΟ ΔΑ  τοτι Δ τς ηἰβ αἴεδας [μίζες μαδεῦδητ σοτοίααις 
ἡμέρας πτεν]εἕκαςος, οὖ αἷς ἵᾷς τε ῥαξδοις εἰ χε τα ἰἱῃῃρηίϊατορία "τα νι ρει πλιις ςοιηάο, 
λοιπὰ Ὁ βασιλικῆς ςξοισίας σύμξολα.παρεδίδου δ᾽ (δοιπάιις τοττίο, ὧς Πἰς τε! ας ἀοίη- 

ςερϑνίαις δα ν]τίπλιπι τγάογοσ 1πι- ὁ χορῷτος έξας τω δότέρῳ Ἢ ἡγεμονίαν, κακχεῖνος ὃ πη - 

ὦ τείτῳ, ὦ τοῦτ᾽ ἐγίνετο μέ 6. Κ πελάυταίε. διεζῇ,- ΡΕτίμιΠ.. Ομ] ΠΊ 16 ΡΥ Π᾿ 5 ἄςροιη τορί- 

ϑούσης ὃ τοῖς ποδφτοις δέκα. βασιλάζσι ἢ πεϑηκονθη- εὐϑ δ κυ ἡνουτρξο 
Ξ ΡΣ ΝΡ τ ΤΌΠῚ τογπηΐηι5 ΟΧ δῖ, αἰ ἀδοοπη 4ο- 

μέρα πυξοεσμίας, Ετεροι δέκα Τ' αἰργέευ παρελφμ-- εἰρίοβθαητ ἱπιρογίαπι,, ὃς αὖ Ηἰδ ταγ- 

(ανον,"ὼ παρ ἐχείνων αὖϑις ὀήνοι. ἔπτφτα ἐδοξε τῶ δγ.-- 40 {πὶ 411. Υ Ππτὰ οἱἙΕ ἀείηάς ροραΐο 
Ξ ιν ἤπς ; δὲ .ν αδτοραγο ἀεςεπημίγαίς ἱπηρογίιπι, οἷς 

μω παύσει ζᾷς δεκαρχίας,α, Θουϑύω Ἔ μεταξολ ς Ὁ ; πϑν: Σ 
] ρα ' τ ξοηίο ογεθεῖς πγιτατοηΐδιις ροτείξα- ον» "“ λ Ἂ ᾿, ͵ὔ “Μ ε 7 

“΄΄ [ Ἵ ' . -- 

Ξ ἐξ 2 Ἂ Ὁ, ἰὐπτς ἐλαιρέσᾷς τῆν υυζᾷς ομμοίας τιιηχ, ιοί ἃς ἀἰρατηροπίῇ, ἤξονο- 
ἐχᾷ ἡ τῷ: φυσάς.τοτε δὴ συϊκαλέσαγϊες εἰς ἰκκλη- ἸῺἸπητας οἤοι οαἀοπΐπ οπηπίβιις. Γιπι 
(, ἴω ε - . 

σίαν Ὁ πλῆϑος οἱ βαλάυταὶ χτὶ φυλοῖς πε χαὶ φερά- ὀρατιςβ αἀμιοοᾶτα σοποίοπο ἱαΠδγαης 
ὌΝ, » φιλ- ΟΝ . ἥ - Ξ 

«ας, ἀπέδωχα» αὐτο πἶξὶ τῷ κόσμε ὃ πολῆείας σχο- τιῖρος δὲ σαγίαβ 46 ογαϊηδπάα τεριι- 
“ὦ , ν ΕΣ " ὈΙῖοα ἀπ ρίσογο, ἱπιθ τεσίθας ἤππο πιᾶ- 

σειν. εἰτε ἰϑασιλο [λε Π ὁξσειν. ς ᾿ ε Σ ἘΜΕΝ 
εἴτε βασιλᾷ θέλεται ζῳ κοινὰ ὅχεξέπειν, εἴτε οἰ γατίδες ἀπ πα ΐς πηΑ]]Οτ οἰτ15 σα ΓΑ Πα 

' ΕῚ “ 3 3 λα τ, -“" Ἂν 8 ὦ 

ες ΦΡχαῖς οϑιαύσιοις.. οὐ μώω ογέ δήμιος ἐῷ ἑαυτῳ ογοάςτς, Νοηταίης ρος δς οριίοηοπι 



110 ΙΟΙΝ ΝΥ ΔΟ ἸΓΕΟΥΑΤ ΝΟ ΑΚ 5. 

Πδὲ νἱπάϊοσυῖς, (δά τοϊςοῖς εἄ ἱπ !οπα-.͵. πω αἵρεσιν ἐποίησεν, ὄυνι ἀπέδωκε ποῖς βυλδουτες 
ταΠ1. ΠΡ οπτογ ἀτηρίοχαγα νιγασιη]ς. ἰὼ Ὁ] ἴγγωσιν, ὡς ἀγαπή(ρν ὅπο τέραν ΤΩΣ 
ΡτΓΟΒατοῖαγ {Π|Ππ|ς ργαϊμαϊοῖο. Ραῖγος , : Ὁ Ἀνει τ ἢ ἢ 
νπο οπῃπεϑβ σοπίεπίτορσε ροτίοταητ; δοκι καίφσι ΤῊ πολιτειῶν. τοῖς δὲ βασιλικξιὼ 

] ! ͵ «“ ἌΝ ͵7 

{εὰ ἀείμτιγο τεσο ἀἸΠοπίϊο ἱποί ἀϊτ εχ δόχει καζα ςή(ᾳ ΑΥ, πολιτείαν ὥπασι" «ὐξὰ δὲ  μέλ- 
νιγα Ιεσοηάμις οἴει οἰαῇδ, 4]1|}5 πηι λοντος τξξῳ σάσι ς ογέπιπῆεν ἐξ ὁποτέρας Ἰωί. ἮΝ 

ΑἸ ιι6 πὶ 6 γεῖογα ραῖγ πιιπηοτο το- ξεω σι οὐ μδν γ ΠΣ ἥἶλως φτἰρχαίων βελ ἀ- 

θπαγα ἄθθεῖα σεπίθητίθιι5,4115 τορηῦ ᾿ 

ἀείεγεπάμιη ροτίμ αα “αοπιρίτη ΟΧ τῶν ᾧοντο δεὶν ̓ϑιποδειηδόισαι τὸν ἔχίβδοπύσον τ᾽ 

τεσοῃς φα(οτίρτίς, Πιο5 Ππουίοίος ἀρ- πόλιν" οἱ σὶ, οκ ΤῊΜ ὕξερον ἐπειςα θέντων, οἱ γω- ἡ 
ΡΕἸΙαθαησ. Τληάεπ ροί]σσαπ εοῦ- πέροις ἐκαλοιω. ἑλχομδύης σ᾽, δαὶ πολὺ πῆς φιλο- 

τοπτίοποπη ραγτίμπι, σοπιΘητιΠῚ ΟΕ ΤΟ γέχίας, πελάυτώνες δὶ Ούτῳ σειυέζη(αν τω δι- 

} 

ἱ 

νιτΠα; ἴῃ Πᾶς σοπάϊτίοπος, νοὶ] νο- Ἄς; ΔΑΝ ἼΩΝ ͵ ἕ 
ω,ὠςτεδίοιν ϑοτερον. ἢ ὦ ἐσξυτε -Ξ 

τογες (δπαῖογοβ τορ ἀοΠσπαγθητ,πιο- ὍΤΆΣ ἀρ φυο ο μος ο9ὲς ͵ 
νῷ “Ὁ , δ ον οὐ, ἷ 

ἀοποοἔπο οογροτο, (δα αἰΐαπι ]ιιοπη λό; ξσοδεὶ 6! λσιλει σφαν μϑυ αὑτῶν μῖ- 

Ραζαγοηζ πιαχίπιο ἰάοποιπι; γε] πο- δένα, ΤᾺ, σὶ λων ὃν δὼ Ἰλυτηδφὀταΐον Κη γομίσω- 

υἱοί! ἰάοπι βασογοητ. ἀσσορογαης οἷος. σιν, ἢ ζοις γεωτέρφις Ὁ αἰὐΐθ' πὸ Ἄς δέχονται 

(ϊοης νεζείοϑ ; ὃζ μαδίτα ητεγ (ο]οη- πίω αἷρ ἑαυ δι της δερξυ εὐ τιν Δ ἈΝ α σφ ὄμως 

σα αο!δεγατίοης, ἀεογειθγαησ ίη μᾶς ᾿ 

(ςπτοπτίαπι: Πα δἀοαυίάεπη ἰρί! ἰαχτα τῶν β ΤῈ τὴς τον (ᾳσ ἔγνω(αν ὅν τηφήγεμο- 

ςοπαϊίοπος ἐχο πἀογδταγ εσηο,ποη νίας αἰὐΐοὶ ἰ καΐζα ὡς σζευ ϑήχᾳς ἐἰπηλαύγοντο, μή γε .ο9ῳ 

«ἢς [4 σοπιπηττδάιπη ν]}} οχ ἱπΠ414-ὀ ῳ ὕχεθελά, ὄντων μηδενὶ ασεοολεῖναι τί Ξεχίω, 
τοτίδιις ; (δ ιιαγεη απ Ἐχτογπιτη ΣΧ ἐβου αν ἔξωθεν δ (ρ ἃ Δοὸ οἷ ̓  ὁπυτέρρις 

ΑἰΙχιιθ παι ξαξείοηί οὐ ποχίιπ, 20 " τὰ 
41 πγχαχίπης πηοίο το] ]ογοιαγ οπλπίς τ :ϑησθιῦμον, ὡς δ μαίλιςαι ὀξαιρεϑείη ὃ κα Ἵ [4] ἣ ᾽ “ ͵7 “ 

ῃηγατογία (ςἀ τ οἢΪ5 4 κοηρεέίς γεσῖρ. ὰ σιαιζῶν, ἐξάγρθντες στο Ὲι ζαι βασιλεα.ζυτα βό-- 
Ψ' ᾿ οο 

ςοηΠΠ ν᾽ ραουίτ,ο]εσοτᾶτο δαδίπα λάσανϑυοι πσοούχφεισαντο μους »ϑὺ τῷ Σαξί. 
ΠΥΝ ΔΕ σοητθ, Ροπηροηὶς Ρομπηρίμ, ψγ 1ΠΠιι- γων, ἐὸν δὲ Πομπιλίᾳ Πόμπωνος, ὀῤδρὸς ἔχιφα.-. 

{πῆς β απ’, Ν πηαπ ποπηίπο: (χιοά “" »») ΑΝ ἘΣ Υ ΝΗ ΚΝ ͵ 
νους, Κρατ᾽ ὀγομαι Νομαν 2:65 δὲ πίω δούτεραν συλ-- Κκιν5, 

οπιαπ, ψοσαβι ἐξείη: (γΠ|ρα ργοάπέϊα,. 
Ἧι; Ἐταυϊδοςοητα Ρτοξογοη φῇ οἤ)ργιάξ- λαθκὺ ἐχπείνονζαις βαυρυΐονδν' ἡλικίας πε ὃ Φφεος 

τἰΠΠπλος ατατῖς απ ποϑ ἱπστομπη, (η αφζατηςο οντὰ ̓ τεῆαυρακονταείίας γὸ ὁ πολὺ ἀπεῖ- 
ταθΪτῇ οηἱ πὶ θαι αὖ ἀηπο σιδαγα- χ᾽ υὲ Ὶ αὐξιωσέ “μορφῆς βασιλικόν. εὖ δὲ δὲ τε χα 
φοῇπΠ10) δὲ ἔογπηαᾳ ἀἰσῃίτατο ρίαποτο- κλέος μέγιςον οὐ ρα Κυείταις μόνον, δλλὰ χαὶ 
σία ργαα τη: οαΐα5 τὰ (ἀρ  δτία ἔλμια 
γαῖ ἱποῖγτα Ποη (Ο] πὶ ἀρ (τατος, φὐἰϑὰ τοῖς αὐξεοίχοις (γὴ σοφίᾳ. ὡς δὲ πῦτ' ἔδοξεν 
ψεταπη εἰἰᾶ ἀρ σεητος Πηἰτπγ45.1π 30 αἰδῖς, συϊκαλοῦσι Φ πλῆθος εἰς φχκλυσίαν Χ) ὁ παρῆ-- 

Ππονδὶ οδίξηίδγαητ, σοποίοπεδάπο- βὼν ἐξ αὐτῶν ὁ τότε μεσοξασιλάϊς εἴπεν, ὅτι χϑινῇ ἡ δὸ- 
Ταῖα Ρτοά τς Ις 4υϊ τὰς το ΡΟΓΙς οΕΙΓαῖ ξων ὦ ΡΣ τοῖς βελά τοῖς βασιλικέιὼ καξα τίσειὡς 

Ἰπίογγοχ, δὲ αἰχίς ἀθογειο ραζίοοτα- 

φί νταηις οςσπλίττοτο γοπη ρα σαπτ;δΖ πολιτείαν, κύξιος ελϑι ὡς αὐτὸς ϑ[θιγνώσεως τῷ 
(ς,υΐα ρεπεϑία βιοεῖτ ἐς ἔϊτιγο τερο Ἀλλ ψθελμῖν τίου Ξρχζω, βασιλέα τῇ τὴς πόλεως 
τάϊοἰα, τεσ οἰίροτο Ναπιδπι Ροπυ- αἿρήται Νομαν Πομπίλιον. χαὶ ἁῶν πο τὸ φρεσξά..- 

Ρ Πα ᾿ πιοχᾳ ἰερᾶτος 6 ραιγοϊοσίιου-. (ῷςΣ ὡἰποδείξας εχ τον παποικίων, ὠπέ τε ὰ 
απο πλῖπτ, αὶ Ποπλῖηδ δά τορηῖ ἰπ- Ἵ λυψοιλύοις τὸν ὀὔϑρα θ τἰεὺ τὐρχδιὸ ονμαυ 
εἰπαξ ΤΕ ΕΝ δῇπο τοττίο (εχία- 

Οἰγπιρ. ἐςφοίπηα ΟἸγπαρίααϊς, αιφίδαϊῃ νἱοῖτ Ἰὰ τείτῳ τὴς ἐκχαιδεκοίτης ὀλυμπιαδὸς, ο-Ψ ἢ ΘΕ 

ΧΥ! ὙΡνιβαροτας ΓΔοοφαπιοηίις. Ηαλθο- νίκα φαδιον Πυθαγόξας Λάκων. ἐμέ μέρι ΠΉΠν Ἢ 
ΠῸ5 ΠΗ] ροῆϊτιπι οσιγαάϊίςετγε [ἰς ἤιαΣ 40 των σα ϑὲν δύ τειπεῖν ἔχω τξϑ: ζις οκδεδωκότας 
ἀξ πος νίτο ργοαῖις ἈΠ Τοτίςὶ: (Θ ἰῃ 1ἰς τλ ΚΘΣ τὸν ἀὔδγα ΞΟ ἱπείαι ἘῚ ΝῸ 
θα (πδ᾽πηριητ, Δηλ δίριιας Παῖθο. 
θάγη ΠΊΕ (οὐ δῦτ οαπὶ Παῆς Ργιμα- Ξὐτορα τί ποῖε χοἰλέγφ. πολλοὶ μϑὺ οἱ γραψανῖες 
φοτα αἰ οἰρυ πη; ὃς πο τοιηροῖο δὰ ὅτι Γ', ̓ ς μαιϑητῆςὸνΝ ομ(ᾶς ς ἔλρετο, χαὶ καθ᾽ 
τοσηιπὴ Ἀοπγαηῖι νοσδτιις οἴξ,αριά ὃν γρόνον ἰ πσὸ ἢ Ρωμαίων πόλεως ἀπεδείχθη βω- 
Οὐτοιοηεπη Ἔρος ἃς ΡὨΠ]οίορἢΐς ορο- σις, φιλο(οφῶν οὐ Κεύτωνι φῆι. ὲ δ χρόνος 
τάτῇ ἀφ ΠΠς: ἃ απο τατίο το πηροσιπὶ ἩΠΡΕΝΝ ν 
ΠΟΙ ΡατταΓ : απο ΠΟ ραμοὶς ἀΠ- ἕξ »Ξ ἡλικίας μιφίχεται “σϑ9- τὸν “λόγον. ου 
“15, (06 τοις αθατιοσ ταις ᾿γιῃα- γο λίορις ἔ ἐτεσιν »ὀλὰ τέοσαρσι “ἡνεοῆς ὁ, ὁλαης ὗφε- Ὶ 

Ω9 ἐγέ- 
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699 ἔλύετο Πυθα θόοοις ἸΝομὰ, ὡς ἐκ ἢ; χοινῶν παρ4ά- φοτας ΗΠ Ν πιὰ ροίξετίοτ,ῆςσαςς οῦ- 
λήφαϑυ ἱξοριενν.ὁ νϑὺ Ὁ, Ὠχὶ ἢ ἐκχαιδεχαίπηςὁ- τηπηίδιις ΒΗ ξοτίδτι πὶ πηοπιιπηοητῖς 
ἂ ἣν Ο Ὁ οὐνο τς ἢ ΠΟΠΊρΟΓΙΠΊι5. ηζ Πὶς, οἰσοα τηρ πὶ 
ἡἀβετο  ς ρ πρ ανού νόφωμα οὐ ειος πο μὴα (οχτααθοίπγα ΟἸγπηρίαϊδ, οπης το- ͵ ἐπ Δ Δὶ ΔΕΩΣΝ ἢ ; 

λαξε" Πυϑαορρας ἢ μ᾽ τ' πεήϊηκοφὴν ὀλυμπίαίδα, ΘΏμππΠ1 [ΠΠ: Ῥγιπασοτας νεῖο,, ροἘ 
» 9 Ὡς δὲ “" 2 ͵ " - “ π - διέδιψεν οὐ Ιταλία. σϑτου΄ δὲ τί μεῖζον ἔγω πεκμμή- ὠ σμυϊηαιασοίπηᾷ ἀσπγιπὶ ΟἸγπιρίαάξ 

διον εἰπεῖν τι πῦρ μὴ συμφωνγᾷν τς εόνοις πα.  ἀοαυτ τη [τα]ϊα. (δ υἱη δ να]! 5 ατ- 
͵ Το ΤΥ, ὁ τι “ ἐπι ἘΠῚ ΘΏΓαΠι Παρ δῸ τοιηροτα ΠΟ σοη- δεδὸνϑυ Ω ος ὦ οτί ΚΑ θ᾽ ὃν δ ᾿ 3 ᾿ : 9: αἰ πῸΡ τὸ ὀυόρος ἰφθξίαις , ὁΤί Κα στθογς ΟΠ 1ἰ5 πα ἄς Πἴο νίτο Πδγ- 7 « “") ἣ λ ΄ ᾿ ε λ 

χόϑον 'Νομας ὅχι τίω πολιαὶ ἐκαλήτο 5 χαηταγ ΠΠΤοτΙΐς : ααΐα Ποηάϊιπι οταῖ 
- " [ θη. ς - ἢ 
Ῥωμαίων, ἕπτω πόλις ζεὺ ἡ Κοοτων " πεοσαρσι γὼ ο- (Οτοιοηίατατιπι ντῦς Πσυαπάο Νιπια 
λοις ὕζερον ἔτεσιν ἢ ΙΝομιαν τ όξαι Ῥωμαίων, Μύ- τὸ Ἰλομηαπι δα γορῃιπι ἀροίτυς εξ, ἰπτο- 

7.1» ᾽ ς Ϊ Ϊ Ϊ " τ 

σκέλος αὐτὶ ἔκτισεν, ἐγιαυτω ποάτῳ Ὁ ἑπ]αχαιδεκαίτης δῖΟ ἐΠΙΠὶ φυλατίςππίο ΡοΙὲ αΠππιρτῦ 
: ἷ ἃ ΝΟ Πα ρεϊποίρατατη, Μγίςε! 5 σαπὰ ᾽ 3, ͵ [τ ͵ 

ὀλυμπιάδος. τε δὴ Τ' υδοιχϑϑι Σαμίῳ συμφι-ὀὀ δαϊάϊο, ναι ΟἸγπιρί ας πη τοῦ- 
λο(οφῆσει τω Πλ πεοσοιρας γυεας ἀκμιαίσανίι δὺ- τίο, γηάς (εὶς ἈρΡΡράγοῦ, ΘΠ. ΠΘΟρΡο- 
ἸΌΝ μα, ἔτ᾽ Ἔςς οὐτωνι φζκ  ίσ4ν, ὅτ᾽ αὐ-- τιμῆς αἤέξατί ρἐ]οίορμᾶτεπη Ργιβα- 
ἐν ἐκαίλοιω Ἐχὶ τι βασιλείαν Ῥωμαῖοι, τῇ μΐπω Βογαπη, ἡ αιιλτιιοΓ Ρο Ἐξ ατατίθας οχ- 
ΔῊ το νὰ; λύων ἐὐτι “. ᾿ δξξίς ἤογαῖτ; πεη; γοΐοης ἄσροςς οἵ 

τὸν ὅσῃ πολῴ. δλλ ἐοίκασιν οἱ τοί ΑῶΡ 253 δλάτερπιιπι νοσατοτογ, θα ταπο ποη- 
ψαγγες,εἰ χο δόξαν ἰδίαν Ὡποφάύακζ, δύο ῦτα ἄμπιοταῖ φοπαῖτα. 5εὰ ἢ Ἰίσει πο. ΠΊ 
λαζογες ὁμολουρύνϑυα, τίω πε [Πυθα γϑρου φζχέξι- ΟΡΙὨΙοΠοπῚ ρτοίςσεγε, νἱἀθηταν ταὶ 

(ἀὺ “ϑυουϑύξω εν Ἰταλία, ἡ ἘΝοκα (Οφίαν" ὅμο-.-. Φυθμαο (οτίρίοτῖις, οσσαοποπι {ππι- 
τοὺ την ς ἡ πλμτων διὸ Ἐν Οφές ἴχι.:0 ΡΠ ἀνάβει οχ τοθιις οοπίοηις, Ργ- 

, Ἐκ ον ἢ ὩΣ ᾿ι τπαροτγα σοι! Πτογοιίοης ἴῃ τογγα [τὰ- 
σεουανα] ὥἄαυτα Ὄ ἀζθ Πστα] τ το μιαιϑητίω ἴα, ὃζ (ὰρίβητία Νιιπγαὰ: νῆο οἰ ΠῚ “ ΟΝ. Σ » γαῖ χἤ ᾽ Ν Νομὸν., σύκετι τᾶς βίοις αὐτῶν ἀξετασαν)ες, εἰ χτὶ οἵ σαἰοθγατα: ἀταὰς ἴτὰ ἢαο σοητο- 

λα 5 δ 5} » Ϊ ἢ « ΘΗΝ ᾿ ἼΡΕ τὸς αὐζυς Ἰκικαᾧ ἀμφότεροι “εόνοις, διαὴρ ἐγὼ πε- χαϊῆς » δ ΝΕ ΠΊΔΠῚ ἔξοῖῆς Ργεπαροτας 
7 ἐν ΠΑ ἘΦ, γὼ ξ ἀϊορυ!απι, Ποη Ἐχαυίγοητοβ νῖ ορὸ ποίηχος γεώυ. Εἰ μιτις ἀφο. Τ᾿ υϑοιγϑραν ἐτερον αἰ πσῦ-- 

Πυησ, ἢ δοάςπ ντοῖα; νἱχογίηϊ το η.- γε γον τ ͵΄ ͵ ᾿ς ἌΣ 
Ὅσα!) “(ὐθ9 τὸ Σα μια παι δοζ τίου (φίας 625 915]:  ῬΌΓΟΙ ΠΙΠ ἔογις χυῖς αητἰιογοπι μος 
ᾧ σοευδιέποιψεν ὁ Νομιαξ.τῦτο δὴ σέκ οἶδ, ὅπως ἐὺ φαηηίο {ξδτιιατ αἰπιπὶ Ῥγιπαρσοτάτῃ ἠο 
Ὥσποδὲ! ξαὶ δυο αι, μηδενὸς Ὧ αἰξιολοίων μήτε Ῥω-.  Ἑϊογεπῃ(δρίξητία, οιπ πο Νιιπηα ἢτ 
ἘΠ ᾿ Ὁ ͵ σοπιοτίαεις : σο ποίοϊο αιοτηοήο “μαθ Ἑλλζυος,ὁσως με εἰδὲν δεδωχϑτος ΕΘ ε που ιΩ 

Ἔα τον ΤΗΣ μον ἀεμποηίγαι ροίπτ, οἵ! ἰῃ πιὰ (αποά 5. ς 7 ᾽ Ν λ λ “ «“ ΞΘ. ἕν 

τ. τ: : Ωὴ ὦ σδξε νϑρ πότων 75 2 ΝΝομας ἐαυίάοπη (οἰ) νε]  οπταπα νεὶ ατα- 
«φικονῶμων ὡς αὐτ' πότων ἢ κα λοιεύτων εἰς ἡγεμο- 30 ἐλ τορεσίατασ ΠΠποῦία πλθπηογαθη]}. 
νίαν, τέως μϑὺ δὐτέλεγερὺ μέ δι πολλῷ διέμεινεν - δεάάεμις παξξοηιις. (Πεϊογιτη Να- 

᾿ γ ΞΕ Πρὲξυκον Γαρίι, ΔΆ τη ]ασατῖς Δ τοσηῇ (ς νοσαπεὶθ. ΠΟΠ πο μϑυος μὴ λαξᾷν τίω γέωυ. ὡς δὲ οἵ πεα- ΠΣ 5.5 ; ἱ : 
ἀνέλοι τ ὑεῖς [τατὶπι οδίξοιιτιις, ἱροῦ πὶ αἴα τεοιι 

ἀγα τ " ἐξ: ἌΣ (χαϊτ : ταη ἐς πὶ ἔγατγίθιις ὃς ἰρίο οτίαπι 
λιυκαύτίου τί δὲδὸϑυζωυ αὐπω-- : Ἶ πατήρ ὅκχ ηξίε τηλικαῦ “3: Ραῖγα ἀθργεσδηιθ. ποταητῇ Ποπογεπὶ 

ον 7 ͵ ͵7 “ὝἭ ΝΕ! ͵ ᾿- Ἂ- - 

91 )ειοαϑει, σεουέγγω “δυέαχ βασιλόϊς.τοις δὲ Ῥωμαίοις το ὁδί ατῦ γοϊςογος, απδπίας οἰ το- 
“ἷ -“, 27 Ε " πυϑουϑύοις ζεῦτα τοὶ ΤΡ ὡρεσξάυτῶν,ωρὶν δ 4 σησπη ἀοἔογοητθιι5. ιιο  ομηαπὶ γο- 

Ν  τν με ΔΥΣΣ ΤΥ ΥΡΝΕ ἧς ΠαπΠτίαῖο., ΠῚΪΓΕΠῚ [ἢ Οἰαἴτατο οχοίταϊῇ τ' « ἰδειν,πολὲς ἀὐτῷ παρέςφη ποϑος. ἱγαγὸνἠαρυ- ὭΣ δ : ὌΞΩ, λυδ εἰ τες: Ὁ ὌΠΘΥ ΠΣ ο“ἢ Ποπηίηὶς πσάϊιπι νὴ ἀοΠἀογίτ πη, ͵ Ἵ 2 -“ ΄ ᾽ " ε:-.γῦ ἀξ το 

αϑροις τεομμήφιον ἢ) κ φίας, τ ω Δδών ΟΡ οπηπίβιις σοῖο ἀτσιπιᾶτο (ρίομτίαπῃ ͵ ᾽ " 2 5 . . Ὁ μέσϑιον Οὐκ] ετιμ κϑτων πίω (ασιλεία» χα τ΄ 40-- εἴας ΤΟΙ] σαπείθιι5, φαα πα ΓΟΡ ΠῚ, 
΄ Ε ͵ὕ 7 5. ἐδ ς ͵ὕ - . 

δαίμονα, βίον ὠς τίϑενϑύων, μόνος ἐκεῖνος ὡς φαύ- 40 ποά οοτοτί (ἀπιπ|6 Ποπογαησ, ὃ ἴῃ 
ΝΣ ἐν ΕΓ ΑΜΕΟΝ αἰ Ω ͵ {ἀπγπτο ἐξα] οἰτατῖς σγαά τ ροπίϊτ, (Ο]1ς λου τίνος Οὔκ αἰξίου «σουδὴς σξαγλατος κα-- ᾿ δ: ᾿ ΄ γὰ 0: 7 γᾶ γῇ τοίη ν]επὶ ὃς αἰρογηδηάδλιη σοη- ͵ ἴτας (ς ͵ " » «οὶ 

ἀφο. ἴα δυομθῥῳ δὲ τ τ καθ ὁδὶ ὃν τρχηρίδηϊς. Πυαρτορτοῦ οἱ νοπίοπτί ἰ- 
οὐίι, στωὺ ἐπμνῳ πόλλ χα οἱσασοισιμοις χα τος ὁ. τιπΠὶ οἱἘ οδυϊαην, ἀεάπέξιςηιε οἰ ἴπ 
λαῖ;ς Ἰιμαῆς “ἰρδαπέμποιϊες εἰς πἰιὺ πόλιν. ἐκχλ- ὀἠντρδσιιτη ογοδτὶς στατι!δητίιπι ἸΔ]ιι- 

ὕ Ν νΩ 7, Ὁ Ν ε ΙΪΟΙΙ ΟΓΙ Ϊ ΓΞ σίας δὲ (Τ᾿ τῶτο (ιιγαρϑείσης, ΘΥ ἢ δε αν ΣΟ τατοηΐδιις, ὃς φοτοτγῖς Βοπογίθιι, Ιη 
"τ ὩΣ τ ξ ἸΝ ἣ ῷ ( ν᾿ ἀϊξεις δεϊη ἐς σου 5. τγ πη ΡΕΓ 
ΤΉ Ν  ἰραρ Φυλαι Δ ες τ ἈΟ Πησα ας συγίας (ταρ ἐἰς τοχ ἀφο]αγα- 

᾽ (,͵ ΧΟ ἡ Ἢ Ν 
πατξιχίων ὀχικυρωσαγτων ζᾳ δυζαγζᾳ τῳ πλήϑᾳ, 115) ΡατΓΠ1 οὐ σαίσι!ο σοΠΗΓ Πα, 

: 8 

δέλφοι πσφοςέχειντο λιπαρφοιῶπες, χαὶ πελάπῶν ὁ 
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οὐτὴ ἃ ΘΧιγοπηιπι Δυσιγοβ ΠΟ ΠΙΙΟ 
ἐλαία ΠΡῚ ἀϊαϊπίτας ουίατα οἱἱς ἤσπὰ 
Δπγπιαύοης, αΠππηρίτ πηροτγίαπλ. 
Ημπο νίγαπι πορδης ἈοπΊαΠΙ ν]].Πὶ 
ὈΧροάϊτίο Ποῖα ἐοοῖς,, (εἀ Ρίοτατὶ δο 

ἐμ{Ἐἰτία νασαητοπ1, ἴῃ ρᾷσο τοτιηι [πι- 

ΡΟΓΙτΟΠΊΡα5 τεληβορΊς, ας οἰπίτατεπὶ 

ΟΡτἰπγΐς ΤΠ{Ἐἰττῖ5 οτπαῆς, Μαΐτα ετ- 
ἰδπι δα τηἶγα ἀς 110 ργαάϊοδητ, αὐ ἀ6- 
ἅπαν πιοηΐτα γοίογότος εἴας (ἀρί ςητίδπη. 

ἘΑυϊαπταγ. επἰηι ἰἀοητίάοπι δά απ 

νεητίταῆς Εσοτίαπι Πγιη ΡΠ απη, οαπη- 

4 τερίδπι ργπἀοητίαπη ἀοοιυε: 4- 
ΠΗ ποπ Πυτυρμπ,, [δ νπαπὶ Μιιίᾳ- 

τα Πλ. ἸάαμΕ ΠηΔη ΓΟ Ἐι1π| οπγηίβις εἰς 

(ςἔλέζαπι. συτη οηΐπν ργῆοὶ Ποπυίηος 

ῬαταπΠῚ οὐρα}, ρύο Πρτησπτίς μαδε- 

τεηῖ αὰς ἀς ἀϊαίπο πυπηίης ἀἰσεθδη- 
τὰγ, αἰαησ οαπι, γε που ΐςητο ἱπάϊςίο 
ἱποοάα!ς 1115 οαεμάοτγος ίς ἔπη α- 
τίτοῦ σαι ἄεα γεγίασι, ἀςα ἰρίπιβ πλο- 
Εἶτα γαμϊτος νίγος θοποσ ἀοηλπη {{- 
δῦ, ἴῃ απ ἄορεθας, νοσαῆς; οἴτοη- 
ίλαας νὴῖ (ἀρο!!ΘξΈ]ς ἄτας φρραγὰ- 
εἰ αὶ πο σαροζεῖ ἤεαθδθης οοπαΐ- 
αἰπηγ, της ἀϊηλΠος ἱπυϊταῆς αἀ ςαα- 
πδῖὰ {1 νείροταπι. αΐδθιι5 Δα σοη- 
εἐϊῶδηνχ μούαπὶ τουοτῆς πιοηἤεαῆς 
ἄγαρα!α ρῥτοιοία,, πιεπίδδηις τοίογς 
τὰς ΠΛ Ϊ τς Ἔρτορ 5 ΡΟΟΙΠ] 5 : ἃ ΠΊΟΧ 
ἀϊίουπιρετς ἰθΠ5 σροΪα πα ργαθ 
ἰμΠταόειπι οπχηϊσοῃὶς ἔθγοι] 15, ιτα- 
1ϊὰ ποϊοπσο αυϊάοιη τοπηρογε αἰ [5 
της δάογπαγς ἕλοις ροτυϊῆςι. Ἀο- 
ΠᾶΠος νΟῖῸ δίζθηϊζος [410 γα ΓῸ (ρε- 

ἕζασιΐο,, ςοπίϊλητοῦ ροίέμας ορίπα- 
το5 ἄξαπι {ιδηηρίαπη σμπ| 1110 ἔλπΠ1]- 
Τιατίτου ἀσροτο. Αὐταὶ ἔα 115 Ιοσιπν 

« Βοῆ το! πααπητίη ΒΗ τουΐα, ᾿Ναπηαπὶ 
Ια ἀς Ἐροτίῖα ἀϊσιιης βηχιῆς, νας 
το! ρίοπς ἀειήπέϊί, Ιορος Ὁ Ἰρίο νο]- 
πΓοΧ διόζογίγατα ἀθογαπαίατας, ΠΡ οη- 
τίτις αἀἰπηίττογοητ: Δα» Θχοπιρίο τας 
οοταπὶ απ, Μιποὶς (γοοηίς, ὃς 

Τγουτρὶ Γἀσεάαπη Ὡ]], (ριξε Πηπιο- 
ται Ποπηίηπι. Μίπος οηἰπι (6 σιιηὶ 
Ἰοιις σο!! αὶ ἀϊέξίταατ, αἰσεπίοσαο 
ἰφοπιάσπιπιοητς []ξξαο, ίη απο [ο- 
ποτα τοσεης Παῖππι, α Οὐγείθις οάτι- 
τραταχα ἱπ ΠΑ πΠὶ ΓΑ ΡαΪαηταγ, (αοτῦ 7οπὲ 
ἈΠιγ ἱπστοῖτις, ΙΕρος δ᾽ οὐάοβρατ,ατα; 
ἰηάς ρτοίατας ίς α Ιοο αοςορίΠς ρτα- 
ἀϊσαθατ. γουγσις νεσο  ε!ρῃοβρτο- 
ἐετις,οχ Αρο ηἰς ργς(ογίρτο (ΘΙ ερο5 
τ ΠΠὸ ππλα]αρατ. ΨΜεγαπι πα ἔδθιι- 
Ἰοίᾷ, πιαχίπις σα Δα ἀξοβτεξεγητιτ, 

ΕἸ ΤΟ ΑΨ Δ ..Ὁ: 

χαὶ πελάυταίων ἔτι αἶα ὀρνιϑοσχϑπτων ἴσια, ́ ὰ ρα 

τῷ δαίμονος σημεῖα, ̓ ἰποφηναύτων, το ρου λαμίανᾳ Ὃ 

ρχίω εὐ πϑτον Τ' αἰδρα Ῥω καγοί φασι᾿ ςραϊιαὺ 

μηδεμίαν ποιήσαοϑαι, δεοσεη δὲ χαὶ δίχα ον λιυόμε- 

νον ο εἰρζεύη πόρτα “᾿ τῆς Φρχῆς χθόνον ὁχζατελέ- 

στα: χαὶ πίω πόλιν Ῥέιςα πολί ἀυονϑώζω τ ϑασεῖν. 

Ἄθορις τὲ πολλοῖς πῦρ αὐτῷ χαὶ ϑοκκαςους λέοου-- 

σιν, ἀμαφέρογϊες τω αὐ,ϑοφπίνζωω (ὀφίαν εἰς ϑεῶν 

αἰ σσϑηχ ας.νύμφζευ ὙῈ τίνα μιυϑολουοῦσιν Ἤ )οίαν 
- λ ᾽ «ς 

10 φοιτᾶν κυ 95 αὐτὸν ἐκα,ςσιε δὶ δοισχου(αν πίω βασι- 

λροδεὼ σοφίαν" ἕτεροι ὃ οὐ γύμφξω, διρλὰ ἃ Μεσῶν 

Αἴαν. χαὶ πϑτο Φώσι δέκ πᾶσι φανέρϑν. ἀπιςοιώ- 

τῶν γδβοὼς ἔοικε, δ, ϑούπτων χοτ᾿ ὔρχας ὦ πε- 

πλάοϑαι νομιζόντων Τ᾽ αὐξὶ ἢ θείῳ λόγον, βελόμε- 

νον αὐτὸν ὅχτδείξαοϑαι τοῖς ἀπιςοῦσιν οἰγαιργέο τί μυή-- 

νυμ(ᾳ τῆς κσδϑς τι δαίμονα ὁμιλίας, διδα θέντα 

«αἰσο' αὐὸ ποιῆσοη παδε᾽ καλέσαντα. Ῥωμαίων πολι: 

οις χαὶ αἀγαϑοις εἰς πἰωὼ οἰκίαν, εἰ ἢ διαιτώϑρος ἐ- 

τύϊχϑμεν , ἔπειτα δείξαντα τοῖς ἐλθοῦσι τὰ ἔγδὸν τῇ τε 
», Ἂ 

20 διλη καζασκά η φαύλως χεχορηγήλϑία ᾿χαὶ δῪ χαὶ 

εἰς ἐςίασιν ὀχλικζεῦ ἐχττηδείων ἀἴπορφι.τῦτε μϑὼ 

ἀπαλλωῆεοϑαι χκελάύᾳν, εἰς ἑασέδφν δὲ καλῷ αὖ-- 

Οις ἔχ ὃ δεῖπνον. “οὐ δον υουϑώοις δὲ χτὶ τοὺ Ὥστο-- 

δειαϑείσειν ὥραν ὄχηδεῖ ξαι φρωμγας τε πολυτελές, 

χαὶ Φαπέζας οἰκυπτμκατων γεμουίᾳς πολλῶν κὸ κα- 

λαΐν οἐς!ασίν πε ἀὐδις Ὡδαϑεῖναι καζακλιϑείσιν ἀ- 

πάσης ἐδωδῆς, ζῶ οὐδ᾽ ἀῤ εκ πολλοῦ πϑύυ γρόνου 

παρέσκθ αοϑαι ἀμ η τὸτ δύ, ϑούπων ῥά ϑιον ζῶ. 

τοῖς δὲ Ῥωμαίοις καϊζοιπληξίν τείσρϑς ἔκαιςον τὴν 

30 ὁρωμϑύων αἰτΐθειν, ὁ δύζαν δ ἐκείνῳ πὸ ̓γοόνα πει-- 

δαςῆναι βέξαιον ὅτι ϑεαί τις ὡυτωϊ στε ζεῦ. οἱ ἢ τὰ μιυ-- 
͵ὕ ͵ -“" » ε 

θωδη πϑύτα χύξιαιοφιοῦπες οὐκ, Φ ἱξορίας, πεσλά:-- 

οϑαι φασὶν πσὸ πὸ Νοιμα τ΄ πῆθὶ Ὁ Ἤγεείας λ9- 

ΟΡ», ἵγα ῥάον αὐτῷ πδοςέχωσιν οἱ τὰ ϑεῖα, δεδιότες,» 
͵ ͵ ἀμ» ΝΟ δὲς ͵ ἡ 

κϑϑθυμιθς δέχωνται τὸς αἰ τ’ αὐτο τιθεμδρους γο-- 
ς Ὅρ “ ἥ τῆς υἱ οἷ ! 

μοῖς,ως χρδοι ϑεῶν χομιζονϑύους. λοιῳν ἢ αὐτὸν π-- 
, ᾽ 5... Ἔξ “ 

τῶν μέμκησιν δστοφοίνοισιν ον ἢ ἙλλζΖωοικῶν Ὡϑα- 
ἠ 

δφγιάτων,ζιλωτίω “ἡνόνϑρον ῬπεΜώύωϑ, Κρητὸς, 
λ Ὃ ἊΝ Ἶ: ΄ο "Α »- ἐρ ἴὸ ἣ 

χαὶ Ὁ Δυχούρϑυ τῷ Λαχεδιοι μον τ (οφίας: ὧν ον, 
ἵν ΛΕ. ͵] ΓΩ -“ Ν 

40 ὁμιλητὴς ἔφη λυέοϑει τῷ Διὸς, ἡ φοιτῶν εἰς Ὁ Δι- 

κταῖον ὅρος, ἐν ᾧ Φαφέεζαι 1 Δία μυϑοδλοορῦσιν οἱ 
Κρῆτες αἰπὺ Τὴν, Καρήτων ἔτι νεσγνὸν ὀγται, καυτέ-- 

ζαννεν εἰς Ὁ ἱερον δυΐζον αὶ πῶς νόμους ἐχεῖ στευϑεὶς 

ἐκόμιζεν »οις ἀπέφαμε ἰρὰ σῷ Διὸς λαμᾷξανν. ὃ 

δὲ Λυκχοῦροος εἰς Δελφοις ἀφικνούμϑυος, κἰ πσὸ τὸ 

᾿Απόλλωνος ἔφη δὲδαοίσκεοϑειι τίου νομιοϑεσίῳ. Ὁ 

μδὲ δι ἀχριξολογείοθα πἰξι μ μυθικῶν ἱφορημῖν, χἡ μκίλιςαι ΤῊΜ εἰς ϑηοις ὀναφερονϑμων, 

μαχραΐε 
τ ποετιοςο - 

π“““π΄Π-σ ἀπ ρσσ τστο.-- 



ι 

Ν᾿ πὶ Οὐ 
μακχραῖν λόγων δεόυδυον ὁρῶν, ἐασω.ὦ δὲ μοι δοχοῦσιν 

ἀγαϑὰὼ Ῥωμαοῖοι λαξῷν ἐκ  ἐκείνε πῷ ὀύδρος Φ- 

χῆσ,ὼς οκ Ἐχιχωδίων ἔμαιϑον ἱςοοκῶν, ἀφηγήσο- 

ΒΤ τ 
4υοπίαπη ΙοΠρ ὃζ ἀσοιιΓαϊαπῇ ογατῖο- 
ποίη ἀεί Πἀογδητ,πιης Π1{Π{ [ς!, αἱ-- 
ξζατις ροτίας φυᾶτα θοηα Ἀοπηδηος 
ΕΧ [πυΐπι5 γερὶϑ ργἰποίρατιι ρεγοςρίς 

92 μ(4|. ὡροφπὼν ἐν οἵαις ἐτύϊγουε ταρφιγαῖς τὰ αξαὰ- ἴῃ ἰρίοτί πηοηιτη τίς ΓἘρεγίο, { ρυίτις 

“ὃ πόλεως νν ἐχεῖγον ὁχὶ Ἔ βασιλεί. γμμαΐζο, Ὁ πόλεως ονται,Ὡρὶν ἔχεινον 67:1 τ΄ βασιλείαν 
Ν 

ΡΓαπιοπαεῖο ηιᾶ ρογτυγθατιις ἔποσίς 

παρϑεῦ. ̓ Ν πἰὼ Ῥ ὡμύλου πελά πίω ἡ βελὴ τἂν 

χοινωῖν βινονϑύη κυρία, ὁ γόνον οὐιαύσιον, ὡς αξ» - 

φάυ,καζοοοῦσα Ῥ δγιυαςείαν, Δ] αι φέ ρέοϑαι ἢ σα-- 

σια ζῆν αὐτὴ ττσϑς ἑαυτὶω ἡρξαῦ αὐϑὶ ἥ πλείονος τε 

ἴσου. ὅσον »ϑὺ ὙΟΡ αὐτῆς μέρος ̓ Αλβανῶν ἐτύϊγα-- 

γεν, εἰ πὸ τὴν ἄμα Ῥωμύλῳ Ἔ ἰποικίαν ςφλάντων, 

γνώμης τὲ οὔὄχάνἡξίε, ὁ τιιδυ" (ς μεγίςας λαμ- 

(ανφν, χὸ δεροισ)εαϑαι κσδὸς λυ ἐπηλύδων" οἱ δ 

ὕςερον εἰς ζοις παπεικίοις καζαγραφείϊες ἐκ α ε- 

ποίκων, ἐδεικιας ὦοντο δεῖν ἀπελαύνει τιμῆς. σὐτὲ 

μειογεκίᾷν ἢ ἑτέρων, μάλιςα δι, ὅσοι τῷ Σιαθήων ἐ- 

τύϊχόμον ὀγ)ες “δυοις,ὼ χτ' ἄς σεευϑήχας Ως “δμομέ- 

γας Ῥωμύλῳ ασοὺς Τάτιον, ὅλὶ τοῖς ἴσοις γμόνϑροι 

μέϊφληφέναι “πόλεως Ὡρὰ ἕ ϑρχαίων οἰκηορων, 

“ἡπίω αὐτίω γαφιν ἐχείγοις ἀὐξὶ δεδωκέναι. ἀμίαι δὲ 

τῶ βελίω δζακ φῆναι ἸΩ εϑίυ πελατῶν πλῆθος 

δυχὴ μερλοϑεν, ἑκουτερα, σεευέξαινε “ϑυ ςάσεων. ζὸ 

δὲτι τῷ δημόιικδδ μέρος σκ ὀλίγϑν ἐκ, “δἰ γεωςτὶ 

“οϑςεληλυϑύτων τὴ πολιτεία ͵ δ αὶ ὁ μηδενὸς 

σοι άφαοϑαι τῳ Ῥωμύλῳ πολέμου, παρῴνϑύον 

«ἶσον τῷ ἡγεμόνος ὅτε γῆς εἴληφε μοΐφφιν,οὕπτεωφε- 

λείας. πῷτο ὀμέςον κὸ «ΦἸωχὸν ϑρώϑινον, ΕἼΘ 

αὐαίχαηε τοῖς κρείἤοσιν ζῶ, ὦ νεωϊεοι ἕν ἑτοιμόταΐζον. 

λ » ὧν 
ογὐγοῦ τ' 

οὐ ιότῳ δὴ κλυδῶνι τὰ προ μοϊζοι ἢ πόλεως σοι- 
λάλον ὁ Νομας καζολαζῶν, οοῦτον αϑὺ ζις «- 

πόροις Ἰ δημοτῶν αἰέλαξε, ϑχρενείμιας ἀὐζις ἀφ᾿ ἧς 

Ῥωμύλος ἐχέκτηΐο γωρας,ὼ Ἔσο δημοσίας μοῖραν 

τίνα ὀλίγων" ἔπτφτα τὸς πατοιχίοις σὐοὲν »ϑὺ ἀφε- 

λόνϑυος ὧν οἱ κι(σανες αἰωὼ πολιν ἀπ οονίο" τοῖς σὲ ἐ- 

ποίχοις ἑτέρας τιναὶ ποδὸς ἱμμιας, ἔπαισε ὀχ φέρ9-- 
χϑίοις. όμοσαϑυος δὲ πλῆϑος ἅπὸν Η ὡς 

ὀργόμον ; “σὸς ἕνα “1 τῷ χοινοῦ συμφέροντος λογε- 

σὸν, ὃ τῆς πόλεως τὸν κόξίξολον αὐξήσοις ᾧ “Κυ- 

δάνῳ λόφῳ ̓ πέως Ὗ» ἐτί ἀτείγιςος ζῶ" πῦτε ὀηλων 

πολυ ἡγήετο, δύο ζχῶτα ποραγμαϊδυόμε- 

γος, οἷς χοσλαυϑεῖσαν ὑπελοίμξανεν ὁ Δ πόλιν 40δα;- 

μονα, “διυήσεοϑαι χαὶ μεγάλζω" ὐσέξ4αν νϑρ ποεϑτον 

» διδοίσκων ζοις λυ ϑοφ ποις οτί πϑρτὸς ἀγαϑοΐ Θεοὶ 

» δοτηρές εἰσι τῇ ϑνητῇ φύσ΄ χαὶ φύλακες" ἔπειζα δι-- 

χαμοσζούξω, δὲ ωὼ χαὶ  ἰῷϑὰ ὖν σκών ἀπέφαι-- 

γεν ἀγαθὰ καλὰς (ΕΣ Ξπολαύσάς φέροντα τοῖς κτή-- 

(υϑροις. ἐξ ὧν δὲ διετσφᾷξατο γόμ(φν πὲ χαὶ πολι-- 

Ιο 

το ῖρ. Πτάτιι5 ἀπτοααπι ἢ] δά ἱτηρογα 
δοσοάετει, Ροίς ουηα]! οδίτιπι οιπὶ 
Ροτἰητεστῦ Δηπιπ ροποβίςξηατῇ οἵδ 
Ροτό[τας ριθ] σα, ἱρίι ἱπτοῦ (ς ράῖγας 
αἸΠΠάοτε σοορογαης ἂς ἐς ρτατορατί- 
υἷς δὲ αηπαϊτατα οστοηάοτο: ἀππα Α1- 
Ῥαηῖ σεμογίβ ραῖγαβ, ΟΧ 115 αὶ οἵ! ο- 
ταιο ςοἱοπίαπι ἀςσάμπχεγαησ οἰεᾶὶ, 
τά π ἴῃ (δ ῃτθ τ 5 ἀϊσθηα!ς, φαᾷ Π οὰ- 
Ρἰοπάϊς Ποπουίθις ργςτορατίιαηῃ ΠῚ 
νίυτρᾶτ, ἃς οδίδημίμπη ἃ ποι οἰ ἰς ρο- 
{πυ]δητ; μΠ8}} σοποθάεητίθμϑ ἰἰς αὶ 
ΡοΙΤοτγίας ἰπ ρατγιπι οΥἸΠ 6 ΠῚ 6 ΠΟιΙΐς 

οοἰοηὶς δά (οτὶρεϊ ογαητ, ὃζ ρατ Ποπογί 
ἃς ςοτοζογῖ σοπηοάογιπι τς Πδὲ νίη- 
ἀϊοδείθιις, ργαοίριια νογο δα ἰπίς, αὶ 
εχίωάετζε ἰητοῦ Ἀοπλ]ῆ ὅς 1 ατία πὶ 
ἰηϊτο, οἰ αἵτατξ πὲ εχ ξιιιο σιιπὶ απτί- 
45 ντρὶς Ππαἰἰτατοτίδιις σοπιπλιηί-- 
σατατὴ οεἤς ἀϊξλίταθαης. ϑοπατι α{Π1-- 
ἄςπις οἰ ξτος ]σιος; ἰη ἀτι45 ραῖτας ἀἰ- 
ΟἱΠ, νεγὶς οἵ {4 (Ὁ ἐλέξίοης οσίπηχο- 
ται. ΔάΠας πΟ ράτια ρἰεθὶς ρατβ Πιι- 
ΡεγΊη οἰαϊτατό τεσορτα, αιΐα Ποηάϊτιπα 
ἘἈοπιαὶοίη δ. Πς ορογᾷ παιιαγαῖ, ἰάςο 
περςὅζλπος ἀστὸς παδεθατ,πεα; ν]- 
Ιὰ οὐπιοάα. ατσ ἐσεπα δὲ {πε ἰαγα οὔ- 
Εὐγδηβ,, ΠοςοίΠτιαῖο πιασὶς σπᾷ νοϊμπ- 
ταῖα ροτοητίουι. ἸΠξοΠία ογαῖ, ὃς Δα ΓΕς 
ποιιαηήας ργοοϊυἱοτ. Ηἰς ργοςς!] 15 ἰὰ- ἀρεο να 

ἐπ τ - κυ οζάϊηδι. 
ἑϊατᾶ τετηριθ]ίσαπὶ ᾿ΝιΠτὰ Ἔχοϊρίδς, 
ΡΓπλαπὶ ἐσοηᾷ {απ ταγθᾶ γεξουίτ,α- 
στοῦ ΠποϑἸλ οπλα]τ5 εχ Ποίίσο 4ις-- 
{Ἰογατορατῖς ἰῃ Θος5 αἰ, ρατῖς οτίδηι 
ἀερυδιίςο στο οἰδεγίδυτα. ἀοίπάςε ρα 
τιϊοίαπι ογάϊπϑ ρᾳσαιτ, ἤιΠ1 γλογ εξ 
ΠΙΠ1] δά οηγίτ εοτῇ αιας ἃ σοηάϊτα νεθα 
ξιογᾶι Δάςρτί, ὃ χομοἠ ΠΟ] ΟὨΪς Δ]1ος 
Ποηοτζας ατίγί δαῖτ. ὑΙπΠδυγαῖα ο- 
πηπίῃ ογάϊηϊ! οσοοτγάϊα,ντ ἐς οσπγαπὶ 
ΤΌΠΟ Ῥυϊάεγογαγ τε ρα] ος, ὁ υ- 
τίμα] οο]] 8 σΟρΙ Ἔχις Πρ] ]ἸΑτί5 πγο- 

40 πίδυς, τ ἀοπηα 4}1|5 ἸηΠΠἰτυτίς απἰ πη 
άϊοςίτ, ἀυαγῦ τεγατη Ἰῃ ργί Πγῖ5 πα δῖτα 
ταιτίοης, 1145 ἜΧ [ΕἸ πλατοῦ Πλασ ΠΟρΕΓΟ 
Ροτιίποις δα ἐοΠοἴτατῷ δὲ ἱπογοπηοητᾷ 
οἰαἰτατίς. ΡΙοταῖο πη αητα Οπηηΐᾳ «οι 
Ποπηίπες, ῳ αἰ πηογίδ δ. οπηπηϊῇ δο“ 
πἀογαπιαιέξοτγος Πητ δζ σσίδγμδτογοϑ 
ἀεἰπάς ἰα{{ἰπαπι, ρεῦ αιαπη σοποοίίς 
ἀϊαϊπίτας σοπη πο ας Ὀς ]ς ἔσται! ΠΙσεαῖ. 
Οὐὐοιαπινγίγαπαᾳ; αι Ιορ δ. ἃς ἰπ- 

 ν 



τλᾷ ΟΙ δΙ ΝΥ αΙ  ΉἨΛΙΕΙΟΛΕΝ 9 5: 

Πιτατῖς ἐππαιιοτίς ὃς ααχοτίς, ργο χα “ἀμ ἑκάτερον σὅτων εἰς μεγαίλην Ἐχίδοσιν σδ5- 

ορίποι εἤοτίοτίθοτο, ὃς ραγῇ ποςοῆα- ὑεῖ, ἁπϑμζα μϑὺ σῴκ αἰξιαῖ γράφάν, Ὁ μῆκος ὑ-- 

τἱατα, ΡΓα ογτη ἸΏ τα ἈΠ ξοτίαιατ- φορωϑυος ἘΣ λόοου, οὐ ἀνα ἐὐοη αὐὰ κι ϑον ὁραῖν 

ΠΉΡααι ταπηξρταοίραα αυςαἤ οαρίτα, πἰωὼ »οαφξὼ αὐτῶν “Ἑλλζωικχα)ς ἱξορίαις" αὐζᾷ δὲ 
νῆάς (Ἀτίς ἀρραγοῦῖτ {ΠΠπ5 ν τ ρτορο- Σ ἶ ; ᾿ς Ξ 

Πιαπη; 8 ἃ ἀϊα! πὶ σαΐτας ἔογΠγα ἔδοίαπι (αᾳ κυριωταΐζᾳ, χαὶ φανέφαν δερυα, νϑνα. ποιήσοι πα-- 

Τπίτία τη. Ετρο αυίσαυί Ιοσιπὶ δὲ (ἂν τί παδϑαίρέσιν τῷ ὀρδδος χὶ χεφόδαίων ἐραΐ, 

οδ(ιοτιάϊπιπι ἃ οπγαΐο τγααϊτ αο-.͵. ποὺ τρχζω τσ τῆς αὐϑὶ σοὶ θεῖα Δ᾽ αχοσμήσεως 

σερῖτ, ἱπγπηοτα το] υῖς νας ορπις "ἐπηοείο γνν Ἴ ΕΥ 3. ΗΝ ζω: 

Ὁ αἰέζοτο σοηπείτατιπι. πού φυϊά ἈΝ τὰ ἜΣ οΐῳ ὙΝΑ 

δηϊπηιφάποτετ Ὁ 10 ργςτογ πα Πτπα,1ἃ ἔξοτα τ ἐλομοις ἐν ϑεγμ: παρέλαιοεν » Ὅσο τό 

εὐΐτυτο ἀοο- εἰρ (γ0 Δ 1 ἀἶτ, πλυ]τ45 ἀγοαϑ 5 αἤπρηᾶς 1Ὸ κρᾳύιφου τεΐσηϑαι πϑυτα ἡγηήσοιϑυος εἶα, χτ' χώραν 

ἐὐελάυξεν ἀης αιήρ. Π0}}} ἀὰ βιοποτος τί ϊαπ οἱδ μϑδυάν" (ᾳ σ᾽ αἰ π᾿ ἐκείνου πολ δαλελέφθαι ἐδύχει, 

(φησ, πλαῖτα οὐἱᾷ τοπυρὶα δὲ ἀταβ ογρῦ5,, ζ ῦχα χσθόςε τον πολλὰ κῶν αἰποδ εν πο δ δ τς 

ιιγίδαιο το τυ παγαΐηὶ ἔοίτο, ὃ ; (δ ἘΝ οι ς 

ἱη Πἰτυτῖς αὶ ἔλοτα σαγαγοῖ (λεοτάοι- ἤπῷ ἐμδι" τυΐχϑύοισι κοῖς, πολλοῖς ἢ βωμοὺς κ). 
: . . Ὁ λε ] ς ͵ εἶ τκὴν ΤῊ Ὁ ͵ 

Ῥιι5,[ τίσ» Ιορίθυς ρογπλι τς ἐς οαἴϊ- ὀεύοῦρ ἱδρυονδμος, ἐορζᾷς τε ἐκαίφω αὐτῶν ΦσονεκΑθν, 
δ τ: ὁ. ἕ ὃ ᾿ ὦ ᾿ ἘΝ ς 

πιοηία, ἄς σοΓοπιοη ἧς, Πξγατίοπίριιθ, χαὶ ζις ἐχτμοληίθυϑύοις αὐτῶν ἱερᾷς καϑιςᾶς, ἐ- 
5 ὰ . “ ἐδ 7 Ἃ ι ᾿ ἣ ἢ 

φοῖοίος; οὐτι ὃς Ποποτο ἀφο φάσο γνείας πὲ χαὶ «ϑρησκείας χοὶ καϑαϊρμωιὲ ΤΥ τ Χ: 

νίΠπας ρατῖς ἰῦσο Δτεῖρο το ππογοῖ ͵ ν π νὴ ὺ δι 
Σ ΤΩ Ξ: λα στει Χ ᾳ υ πὸ , [440 

αυαπιαῖς οἰαϊτατθ, ἤπιος τάοαπι ἤπ Ὥς ἡγε, ας χαὶ ἕμμιαῖς πλυ πολλας γομολετῶν, 
οἰιᾷςφο δ Ἷ : : ΠΣ Δ ΚΟΥ ᾿ " ͵ γ΄.» 

᾿ατραγᾷ, χααητιηλ1}15 ῬΙοἴατίς ΠΟΙηΙ- ἐν Ελλξωοις οὐτε βαρέξαρος ἐχά πολις ,ουδὶ, 
. ΜΞ Ἐς « 9 ᾽ 7 “ ᾿ 

πο ςείεδτδ, Ιρίαπη χαος; Ἀοηλα, τ. ὧς μιέγέφον ἐῶ’ ἀὐσιξεία φρφνοῦσοι! ποῖε. αὐτὸν πεν" 
Β - . ΙΣ ἜΣ ς Ἵ ς ,ἷ ᾿ Ἵ ΠῚ ο 

4αΐ πλοττα!! ποπηγίης βλξξιις οἤοτ αυιρα 20 “Ῥωμύλον, ὡς κρείῆογα “μμόνϑρον αὶ κα ζῷ πίω ϑυ- 

Πιοῖ τῶρίο δὲ αἰτογῃ 5 ΔΠὨΪς (φλογί Πςοῖο δμδα ἔ ας ΟΝ ἜΝ 
ὙΡ ΚΣ πα ΟΚα ὃ ε πίω Φυσιν, ἱε ὄ σκέι, θυσι οἱς ς- 

τυὖ Οὐτίηϊ σορποπηοητο οο]Ϊ νοϊαΐτ, «φυσιν υὐεαϑυ" καζα σκόνη αὶ θυσία ἈΠ εΤησίοιε Ε΄ ΟἹ 
Ἢ Ἕ [2 “ 5 ! ͵ » ᾽ 

πάτα οατὰ δάμη ποη (μεῖς οοίϊατοι, α 2 οΥ Κυρῖνον ἐπονοικοιζονϑμον γα εοὐΐ. ἔτι γὸ ἀγνο- 
ὅτε - Α ἷ ͵ δ 13, ἵ » ἊΣ ἘΝ . ͵ 

ἀϊίσης γαρταϑ οἴει, χη Ἰητογσορτιις η-. ὠὀ ὀξούστζων τὸν ἀζφαγίσίκον ἐὐτο Ῥωμδίων, εἴτε κι δὼυ-- 
τ; ἘΠΕ ΕΝ : Ἵ ΠΗ ΠΑΣ ἽἼ ͵ 

ΓΝ ἡ ανλ ιν Ὁ ΔΝ ἔογαπὴ ΠΣ μόνος σοϑνοιαν, εἴτε ἐξ ἐχιξουλῆς δ, ϑεοπίνης ἐ- 
αὐ. οὐαπάιϊις αὖ Αἰσαηῖο, ἀστῖσα]- , , να τ Ἴ 
υ1αα, "8 μετο »παρΐίθων τίς εἰς πίω ἀχϑοφὶν Ἰάλιος ὀγομμοι, 
ταγα {ππάϊοίας, ν τα ας ἱπου!ραῖα, δὲ ἰη ΚΝ ; χούν Ὁ ἔσαν ται ἀπ υς 

4μι Π0}1ὰ σοττιριοία: ιρίοίο οαά6- ΤῊΜ ἀπ᾽ ᾿Ασκαγίου, γεωργεκὸς δ πρ, καὶ τὸν βίον «:- 
ὑπ τυῖ: Ξ Σ᾿ Σ “ φ: ᾿ ν᾿ ῇ ͵ “ 

τεῦ: ἰς ἀἰχίτ, (δε, τα τατο ἀπῇ γεάίγοῖ, νεπίληπῆος, οἷος μηδὲν ὸῤ ψεύσαοϑαι χερδὸες ἐνεῖζο. 
ἰω Ὄ . ᾽ 4 2 ᾿ 7 « 

τηνι θνν ΔΥΠῚΪ5 (15 ἐχ ντρα Ξ οἰκείου, ἐΦη “ἰρουλυόνϑμος ἐξ ἀχογῦ Ρωμιύλον 
2 ἱ . Ὄ ΐ “5 Σιν. ͵ ᾽ “Ἥ ᾿ 2 νὰ οαπτζ νἀ! Πς: οπλας ργορίας δος οι ἰδεῖν ὠπιόνζο, εἰ τῆς πόλεως, ἔχοντα ζᾷ ὕω χὰ 

{ετ, ας εχ ἱρίο δια ῖῆς : Ναητία πςο ο χ,4) ἐὰ ἐδώ ἌΝ τῆν", ͵ 
20 γ΄ εἴίες ἔγρετο, ἀχϑύσο! ἴυτα στο λεέορντος" ποηλίης Κ οπηδη 5, [0]],1π ἀθοτῦ ςαα- “ΟῸῳ, ὭΣ ἔτ αὐ Τ ἔκ, σον πε 

- . - . «Ἱ. Ὁ ΝΣ έ 

τῷ πις ἀπο α πιοο σοηΐο, ]ΐ γα 1 ηΔ- τ ελε Ρωμαίοις [ὅλιε ζᾳ αρ ἐμοί, τι με ολα-" 
. ΣΝ ΜΨΩΝ ΤΣ . “ 2 ͵ 2 

«(ροητὶ οδτρίτ. ἰᾷ οηἰπι πιουταϊο σασπὶ χῶν ὅτε ἐγήνα μιζωυ δοίαιον εἰς ϑεους ἀἴγεται, Τ' ϑνη- 
᾿ {1 λ ᾽ ᾿ “ -“ 

οχρίςαϊ, ο (απ αἰτίηι5. ῬοοΟ τὸν ακσλυηρωσανζᾳ, αἰῶνα: εἰμμὲ δὲ Κυρῖνος. πε- “ 
ἸΝΝαπγα οπηπίδ ας δα γο]ροΠοβ σας ἢ Ἂν κοῖς Ξ ΝΣ ὑπ 

- Σ : Στ επδις λαξων δὲ ἁπα(αν δὶ ἊΝ 
τοπηοηΐας ροιτίηοησ, οὗξο Πδ τίς ἰαχία τι ὧν ἴα Χια νομολεσιὸν γραι ᾿ ἃ ὃ ἐ “ ἌΣ Χ 7 « ΠΝ ἘΣ τον « 

τοιϊάςπι (ογοσῇ οἱαος οδρίεχιι οἵξ. Φαις; ϑιάλεν Εἰ ὮΤΑ τε, Κρ Φ τιν ἱρῶν ἡ(αν αἱ ᾿ ω: Ἢ ἢ ᾽ λ [ ε Ἂ" 

Ῥυπιαπι (ογουῖ ταπποῦιπηι ἰπππὰ-. συμμοραω, " ἀπέδωκε δὲ μιίον αιϑὺ ἱερουργιῶν |6- 
Οἰμίοπες. ΟΠ ΘΠ ΓΔΑ τ τρίητα σα] οΠθιις; χαξιν τοῖς τειάχονζα, χουρίωσιν, οἷς ἐφζωυ τὰ χϑιγοὶ 

πος ΡΒ] σα ρτο αἷς ουτία] δας (Δ τα νὼ 1 δὰ ΤΣ ἀρ ννπῆν 

ἕχοεις, ρτα αἰχί. ϑεσιιη ἀαπλ,}}5 105 “υῳ λυ Τὴ Φεατειέων ἱερα' πίω δὲ δούπεραν τον ͵ ΕἾ Ὁ ͵7 ͵Τ Ἡ Α 

Εἰαπαΐπος, Πος ΟΥ̓ Οἱ φεφαψηφόρους, λ ΟΠγΔη] ΕἸΔ- τοῖς χαλουρϑροιςυῷ Ἐλλξεων φεφαγυφοροις,ἕτσο 
3 Ι : Ξ Ο "᾿ Ῥ “ ] ἀσυλο .0 

πυϊπος νοσδηζ, ᾿ Πο αἰξζος α ρε[ατο- 40 Ὁ Τὠκϑίων Φλα μεσιν,οὺς ὄχ! τ φορήσεως “ΤῊ πι- 
. τ Ψ Ν ͵ αὶ πὰ ΥΩ τ“. δ 

Ὡδ ΕΚ δ ἀπ Ν λωτῶν τε Χἡ φεμαμιουτζων, α, χϑι γίου ετί φορφυσι, φδλαί- 

ῃ τη ΠΟΙ ΠΔῃ- ζ- « ͵ ἢ 
ΣΟΑΕΙ ΘΟ ΤΕΣ ΝΝ ὍΡΩΝ Ἀα κα λοζώτες, οὐ του ασϑοςασορϑύοισι "1 δὲ ποιπίω 

Τηβυπὶ ςο- [6 5. 1 οΥτίαπ1, ΓΙ θα ιηἰς σοἰ τί, 05 ἀϊ- ἀρ εος μον Ἂν ἘΝῚ τ  κν:, ς. 
Ν .“- γ 

ἰδγαπινςςς χὶ ὃ ροἀοἴτος ὃς οαποίεγος τη Πταῦο, ἤν μοσΎ Ἠ σοεδι ραν; θὲς Ἔζοτος ὑττοαν πο στε. 
: ᾿ Ἶ λ .] δ᾽, Ἐν τ .ο 

τορίσις σοΓραΚ {]ραγα, Πατη ὃν ἢ: (ο- ζις φραΐά. ολίνοις Φυλαχας δι΄ποδείχγύοθαι Ὑ βα-- 
᾿ - - “ “ ᾽ 

Ιεπηΐϊα χυσᾶ ρογασορᾶι (λοτα πατ- σιλέωγ" χαὶ » οὗτοι τεζαγιένας ἄγας ἱερφυργίας ἐ- 

τ4Π1,115 4υΐ Πρηᾳ αἰ ἰ Πίτιις οἀϊτα τοῦ. στετεδοιυ" Ὁ δὲ τεζάρτίω τοῖς ἄξηοουμϑῴοις τὰ 9ε6 
Ρτεταητηγ, δέ ΘΠαγγᾶτ ]αδεῖ δα του πὶ ἢ ΡσμΝ πο ΡΩΝ ν᾿ 

πεμπΊα σημεῖα,» αὶ διοκιοοῦσι ἄγων ὅς] ραγμα- 

ΤΩΥ 

.“.; --σιν-,--- 
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τῶν ἰδία τε δημοσία" οἱξ ἀφ᾽ ἑγὸς εἰδὸυς Ὁ τέχνης, ́  

ϑεωρημῶν, Ῥωμαῖοι καλοῦσιν ᾿αὐγϑόϑις, ἡμεῖς δὶ ὁὼ 

εἴϊποιυϑυ οἰωνοπόλοις,ἑ πάσης “Ὁ μιο ρῶς πα ᾿ αὐζις 

ὑγᾷς δχιςφήμονας, τὴς τε «ἰξὶ τὰ οὐράνια, χαὶ τὰ με- 

ζῴρσια, καὶ τὰ ἐχίγηα: τἰωὼ ὃ πέμτήξου ἢ φυλαῆς- 

σαις Ὁ ἱερὸν πῦρ παρθένοις » οἷ᾽ και λοιοῦτοαι πσδ5ς αὐ-- 

τῶν Ξἰπὸ τῆς δκαξ ζῶ ϑεραπεάύοισιν, Ἑς!αδὲς, αὐτὸς 

πότος ἱερὸν ἱδρυσοίνϑυος Ῥωμαίοις Ἕςας,ὶ παρ- 

ϑέγοις οἰ ποδείξας αὐτῇ ϑυηπόλοις" “ἷὩρ ὧν ὀλίγα. ὦ 

αὐϊζᾷ τὰ ὀῥαϊκαιόταΐζο,, “ αἰ ασοθέσεως αἰπαμτούσης, 

δϑαΐκαγον εἰστεὶν. ἔς] “ὦ χὰ ζω τήσεως αἴξιον, χαὶ ρα 

πολλοῖς ζητήσεως ἡξίω!) ἢ 'Ῥωμο)κῶν συγ αι φέων 

χτ' Ἃ τόπον τϑτον πῦρ ὧν οἱ (ας αἰτίας σύν ἀξυζο.- 

χοπεςχαλῶς, εἰχαιοτέρας ἀξχρυείχθυΐο Ως; γφαφας. 

τίω οριοῦ ἱδρεσιν τῷ ἱεροῦ Ῥωμύλῳ τινὲς θϑαίιεα.- 

σι, ἀμηχόϑων νομμίζονϊες ἐῃ πόλεως οἰκιζονδῥης 

αἰσο' ὀύδρος ἐμπείρου μόμίροη Ξ᾿ μὴ καζασκάσα- 

οϑέωαι τοῦτον ἑςίαν χϑινζεῦ Ὁ πόλεως, ζᾳῶτα ον 

Ἄλᾷξα τῷ κίϊςου ζαφέντος, ἐν ἡ παλαιὸν Ὁ τῆς ϑεας 

της ἱερὸν ἱδρυμϑμον ζῶ, αὶ ὁ μήξος αἰτεῖ θυηπό-- 20 

λου “πονϑύης τὴ ϑεῶ᾽ δια οφυνϑυοί τε διχὴ ζᾳ ἱε- 
δαὶ, χαὶ τὰ μδὺ αὐτῶν χϑινὰ ποιοιεῦπες χαὶ “πολίζικα, 

ᾳᾷ δὲ συϊδυικα, δὶ ἀμῷω “σὶ αὐΐζαᾳ. Φασι πολλζω ἀ- 

ναϊκίω δ) Ω Ῥωμύλῳ ὐτίω σέξᾳν πω ϑεόν. ὅτε 

ὃ λμαίκαιότερον αὐ, ϑοϑποις οὐθὲν ἢ) τῆς χϑινὴς ἐ- 
ςἱας,ἔτε τω Ῥωμύλῳ χτ' Δα δοχίω “λύοις ςὐϊὲν 

οἰκειότερον, σδϑχϑνων νϑὺ αἰ πο υρχονίι τὴν ἐξ 1- 
λίᾳ τὰ τῆς ϑεαξ ἱεροὶ μέϊενείκα ϑύων, μυΐξϑς δὲ ἱε- 
ρείας. ἐοίκασι δὶ οἱ ἰὼ ζᾳῦτα πἰὼ ἱδξεσιν τῷ ἱεροῦ 

Ῥωμύλῳ μᾶλλον αγατίϑαγες ᾿ ἸΝ οι, Ὁ μϑρ κϑι- 30 

γὸν ὀρθῶς λέγήν, στι πόλεως οἰκιζονϑϑης,ἑςίαν “οῷ- 

τον ἐδ 4 ἱδρυϑζωωι,. χαὶ τα «π΄ αὐδρὸς οἕκ ἁ- 

πείρου τῆς πὐϑὶ τὰ ϑεῖα (οφίας" τὰ δὲ καὶ μέρος οὑ- 

-- τε κα(ζασκάυῆς τῷ γι ογτὸς ἱεροώ, χαὶ Ἵ ϑερφι-- 

πά «σῶν τίω ϑεὸν παρθένων. ἡγγοηκέγαι. ὅτε »»ΡΘ 

χώρζον πῷτο οὐ ᾧ Ὁ ἱερον φυλοίεται πῦρ» Ῥωμώ- 

Ἄος ζω ὁ καϑιερῶσαις τῇ δεῷ" μέγα δὲ πότου τεκμκή- 

δον, ὅτι τὴς τεφαγωγα καλου ϑύης Ῥώμης; ζῶ ἐ- 

χεῖνος ἐτείχισεν , οὐτὸς ἤξιν" Ἑςίας δὲ χοινῆς ἱερϑν, 

φ4ο ῷ χραΐίζω μάλιςα καϑιδρύονται τῆς πόλεως ἘΞ 40 

“πϑρῖες, ἔξω δὲ τῷὸ τείχους σε σδίς: ὥπε “ἰὰ παρδενων 

ΝΣ ϑερᾳπείας καϊεςη(ατο τῇ ϑεῷ, μεμνηνϑμος, ὡς ἐ- 

μοὶ δόχει, τῷ αὐθὶ πίω μητέρα παλους,ἡ σεενέξη 7- 

ξοιπά ἐσ πίω Θεὸν πίω παρθενίαν απο ϑαάν ἣ Θχ ἷ- 
2} 

χανὸς ἐσύμϑρυος, ἐαν τινα ἢ! Θυηπόλων ἀδρη διεφϑοιρ- 

αϑμῶυ, καΐζο, ζις παπείοις ἀμιορήσαοϑαι νόμοις, 

Ππητ ἡπαϊϊεϊά, ΡΌ] σα ἂο ργί σατίηι: χαίΐ 
ΔΌ νὰ ἔπι: Αιτῖβ ἔρεοίθ., αλέμη (ΟἹ ποῖ 
(ρεέξατίοπε, κ οπγαηὶς ἀϊοῦτιγ Αὐριι- Αὐρατε», 
τος; ποιεῖς Ποπίη!. εἰς οἰωνοπόλοι: 
ΟΠΊΠΪΏ αἰ πϊπατίοῃΐς σε παῖ! ρογ {Π|- 
ταὶ; ἤπιος ᾳά ε σα ]ο (ἘΠ. δὲ φογοῖς {ρῃὶς 
σοη οἰ μάπτη ἔπ, ππς Ἔτογγοειθιι. 
Οὐυϊητᾷ, νἱ τοίη. Βογαπη ἰση οιῖο- 
αἰξείθιι5, 4145 1114 ἀδα σα πλὶπἰ γᾶτ, 
γεία!ες ποπλίηᾶι. παὶς οπίτη ἸΝΌ ΠΑ ν εἴξαϊες γίν- 

ΡΓΠλι5 ἀρ ἃ ἈοπηαποϑΚ τοταρ]α {14- 55 ο 

ταῖς, ὅς νἹΓρῚΠα5 (Δογουῖι τ! ΠἘγας αΠΠΠ- 

σηδαίτ, 6 φαΐ. ντ ρδιῖιςα δὲ πηαχί Πι6 
ὩοσοΙἌγία ἀἰσατηις, ργαδῃς5 ἀγρτΠηᾶ- 
τα π ροίξυ ας, ἀϊσπα Θπίτη ἀδηιΠτίο- 
ΠΟ τοβ οἴ: Ιάφος ὃ ἀοιπαπα ΠΙποτὶς 
(τ ριοῦεβ ΠΟ Ῥδιςὶ εαπὶ ἢ Ποοοσο 
νοθτΠ]λπἠᾷ σεπίμοτγῇε. στα τατίο πος 
ααί ΠΟη (Δεῖς ἀσσιιγαῖα ρογροηάογιιησ, 
τοπλ  ῖι5 ἐς δὰ σοπίοτρίδσηησ, ψυϊάᾷ 
εηίπα Κοπλθα {Ππ|π|5 τρ]ὶ σσἀϊτογεπὶ 
ἜΧΙΠΙπιαπτ,α(πγάτ τατὶ ἢ νὶγτογῆ αἰ- 
αἰπδγῖ ρογίτιβ, ἢ γε ῖ5 πα ατίοης 
πόδητε οπηηΐὰ ρα] ἰοῦ ντθὶς ἔσο (8- 
οταίτετ, ργαίογτίπι σάπσατις ΑἸδα,ν δὶ 
γεῖας Υ εἰξα (φογαγί ογασ, ὃζ πγδτογὶ- 
Ρήϊας Ν εἰξα (ΙἈσογάος πιοῦατ. οαπιηις 
ἄπο Πησίδογογιπι οποία, ΡΌΒ] ἴσα ὃς 
φιξα τα, πεσεῆς δἰπητ νιγοῳ ποιηΐης 
ΠΑ πῦ περ]εέξα εἴς Ἀοσπλιϊο. η1Π}] ε- 
Πἰπι ΡΠ] το ἔοοο πιαρὶς οἷς πεσς- 
ται. πεον]]α εἰ (,ογα ρου Ππσοο ΠΠοπεπὰ 
σαποτῖς ἔπΠ6 πλαρὶϑ ἔα] Ασῖα: αυΐρ- 
ΡΘΕ αὶ οεϊπιπ ας οι παίουίθιι5 ροΓ 
4050 εἴτα ίδογα τγαπϑροζζαῖα ἤΠιογᾶζ 
Ὁ ΠΙο, αἴα; εἰ πατιις εχ Πυϊ" απ (ἃ- 
οτίβοδ. δε ν᾽ ἀθπειγαΐ ργορτοτ Πὰς 
σδαδς ποοτεπρ] πη τς Κ οπγ0]} εἱς 
(ς φυᾷ Ναυη αἰ οι, γοξξς χυϊάαπὶ 
(επτίτο πο ά δή γεπὶ ρα ]οᾶ διτίηει,, 
οροσταης (ΟΠ! οετίη ντρὶς χα! Ηςατίο- 
πορτγίπια ὶ εἴτα π άεπὶ ἔξατιῖ, ργαίοτ- 
τἰπια νἱτο τοτῖϊ αἰ] Παγί! Ποη ἱπυρειῖ- 
το. φετοτῇ χιοά ρυϊπατίπη τῇ. δα Πυ ες 
τξρ!! αἀϊβοατίοηξ ἰρεέξαι, τῇ Δα οτα- 
τα ἄες νἱγρίπος, νἀ ξτιγ γη]Π1 ρίδης ἱ- 
σῃοιαῆς, ΝΝεα; επῖπὶ Ιοςῦ ἴῃ αυο (ἃ- 
(οΥ Ἰρῃΐβ αδειαταγ,, Κλ οπλθ]ις5 Παῖς 

ἄςαᾳ ἀϊσααῖτ σας γαὶ σου Ππγῖ! εἰ ασ 
σαπηδτιΠ., οΪοςις {{π Πτις εἰ οχίγα, 

αυδάήγατα αὶ οῃγΆ τᾶ {Π| Πχμπ τ : ρι- 
ΒΙΪοὶ φυτῷ σοὶ αἀοπηίο σῆς οΠΊΠος ἴῃ 
ΡΠ ΠΊηγα ν τρὶς ράγῖς {τάταθυς, Ποῖπο 
οΧῖγα πη Πα. ΠΟ ΟΣ νΊ ΓΟ Π 65 ἄες (ᾳςοτ- 

ἄοτος ἐπ ἘἸτυϊτο πη σπτοτ (νι τ] Ε] χα ξ 
νἱἀοτατγ) ππατοτηὶ ἀβαθοοτῖς, 1Π 1115 
ἄοκ: ταὶ ΗΠ Τοσίο νἱυσιπίτατ δηλ ογαῦ: 

πες, ἢ χυᾶ ἀςα (οι Ποῦ ραάοτε νἱοϊαῇς ἀερτο ξάθος, αχια ρατεῖαβ Ιεσες εᾶ Ριηΐτο Ροτυϊῆσι, 
1) 
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ΟΡ ἀουηθῇιςοϊ ργοῦσὶ γθοογάατίοσιθπῃ. 
“ιαρτορτοῦ ΠΌ]ΠῈπὶ ἔςοίτ ΡΟΒΙίουπι 
γ εἴϊα τορλρ πὶ, Πεο νἱγρίπος εἰ (- 
σοτάοτεϑ ἐη {Ἐπ δ ροῦ πῆρα σια- 
τῖλα οοππι ἄϊσδιῖτ νὈϊ ουτία!ες γα πὰ 
αἰϊπίπατη ἔσείςητ: εἰσααθ (Δογὶς ρτα- 
ἔδοῖτ ουιγίοπος »ἱπχα τηογογη 4] λά- 
δας (δγαατατίη δα Ππιῖς τςοο- 
τὰπι νγδίθα5. ἱπ Πἰς5 φηἰπιὶ ργγίαπθα 
τα νοσδητιγ, ἴαογατα ἔπης, ὃ αὐ 
{Ὀπηπλιτηι πηΔρ [ἘΓάτ ΠῚ ΟτιΓᾷ ΘΟΥΓΕΠῚ 
Ροττίηοτ, ατ Να πιὰ τορῃο ροτίτι, το- 
Πδεῖο ᾳο Ιοςσο ἔσοῖς ουγίατίπι ροίπτῖ5 
νημΠιἰπίπρογ οπηῖθεις σοΠΊΠΊΠΟΙΠῚ 
ἔταταῖς πχοάϊο ἱπτος (ὐαρίτοΠ ἢ δέ Ρα- 
Ιδτίιπη ἐρατίο, οὐαπι ἴαδὴ Πὶ οΟΙ ΠΟ. νηῸ 
τιγογαπι απιθίτα οΠθητοοηςίαῇ, δὲ 
πλοάϊοίπτοῦ νιταπαια ἰοσο ἤτιπὰ εἱς 
ίει ἔοσιπὶ τοιαρὶ! (ἦδς ;οὐππρ οἰ ο- 
ἀἴλπι ραιτίο 1 Ατίηἴς πλοῖο αἰ ρπδαίς 
νἱγρίηίθα5. Ουΐη εἰ ἀπίταταγ αυϊά 
{τ αοάηττγα ίδλούδπη δ ἀοπι (Ο ΑΓΕ, 
ὃς ΄υατα σοπλγηἐ Πίιτα {τ στο ντρὶ- 
παηι. Οὐ άαπιπορσαης αι] σα πάγη 1δὲ 
φἤοτγιιαγὶ ὩΠῚ ἰσηθαι {Πππὶ οσπηϊθα5 
φοπίρίσιαμπη: νἱτρίπίδας δατοπὶ ρο- 
τἶιις 4ιιδπὴ νἰτὶς ργορίογοα νἱ ἀετὶ ογα- 
αἴταπι, απο νε νίγρο ἱποοσγορτα, τὰ 
Ἰσῃ δ ἱΠΟΟὨΓΑΓΙΠΔ[Ε5 {πτ: :αῖααε τα οα- 

ἜΠΗ Πυιπληἱ σταῖδπι εἰΐα τα πὶ ἀ- 
Ῥυα τηοτταίες {τ ἀεππν ραγι ΠΠπιᾶ. ( ο- 
᾿ τργαπὶ ἵρποπὶ ἀϊσατατ εἰς Υείξα, 
"αιοά οὐπὶ ἄδα μας {τ το ας, πιεαϊ- 
ἀπλαις πλππα!, Ιοσιπιοδτίηρας. ὰδ- 
1πλὸ ανίσφητοβ 'σῇος ρίᾳ οχ (8 ἀσοεη- 
ἄϊε. ΑΙῈ τταάπης Ρτιατοῦ ἰσῃῆοηι δίοδ- 
Ἠᾶ ιςἄλπι (βοτὰ πῃ ἀφα ἕᾶπο οἦξ ἀε- 
Ροίια, ἀαοσιτα ποιίτίᾳ τ ροπας (θΐρς 
Ροπείῆρες δέ ]ΓΡΙΠΟΚ ; 40 ΡῖΙῸ αὔραὰ- 

τάρητο πο ῃ ἰςαὶ ΠΣ πο πυρά ἰη «- 
ἀἰϊοϊποοπάἴο σοπεσιτ αᾶ6 ρΓΙΠλιπὰ 
Ἐοιπηδοΐοηπ Ρο ηΐς ΟΚ 5: Παπὶθε]- 
ἰατε σοοροζμητ. 1 110 δηΐπν ἱποεπάϊο 
νἱτσίηίδιις πλετι ἀἰπισίςητίθας, ροη- 
ἀποαπι νῃι5 1. (ας. Μετ ας 
νίτ φοπία[ατί5, 15 φαΐ ἀφαίξεῖς τη δ81- 
οἰ Πα (Αι μαρί πεηίιριι5 ἰπ οαἰθθεὶ 11- 
1ο τυϊαπηρο ΟΧ ΧΧ σαι αἰερίμδη- 
τος τγαάιχογας, οί αἰδἰτο μι δ] σας 
νυ ταῦ ρυίματο ρεγίσαϊο . ἱγγαρίς ΄Ώ 
ἁτάςῃς ροπεῖγαῖθ, ἰαογαχας αν ίτσίηϊ- 
Ῥιι5 ἀοίοττα α Πδηγηγ15 εγραίτ: φιατη- 
οὕταπα Πηαχίπηος ἃ οἰαίτατε Ποπογος 
Ε[Ὁ ρτοπλιογίτιις,, ἴσας οχ εἰορίο ρα- 

τοῦ , σιοά αἰογίρτιπγ οἱ οἰπ5 (ξατιας 
ἴῃ (αρίκοϊίο. Ηευὶς τοὶ σοπίοα δη- 
ποΐζαπτ σοηίθέξιγας ργορσίας. {αῖ- 
ἄαπι αἰομῃτ Ὠἰς (ςτηδεὶ ραιτοιη βοῖο- 

ΠΤ ΟΝ, αὶ 5.0; 

τ ἰῶς ταῖς οἰκείαις συμφοραῖς ὀϑαμησιν. ΓΝ 

Οὐπ μϑὺ δὴ χϑινὸν ἱερϑν οὐ ͵ κατεῦχό. ασειΐο τῇ τῆς Ε-- 

ςίας, σεοῖ ἡ ἱερείας ἔταξεν αὐτῆς παυρϑενοις. ο οΨ ἑχκαΐφη 

δὲ τῦν ποιάχονζα, φεῳτοκώι γ ἱδρυσοίϑιος ἐς]αν, ἐφ᾽ 

ἧς ἔθυον οἱ φεοῳτοις οϑυηπόλοις αὐτῶν ἐποίησε ζεις 

“Εἶν χουριώ, ἡγεμόγας, ζᾳᾳ παρ Ἕλλησιν ξϑη μμμη- 

σοίνϑρος, ἃ δὰ ταῖς :Ξρχαιοζάτωις “το πόλεων ἐ- 

τι γίγνεται. ζο, γέτοι κα λούνϑυα τρυτόμφα παῤ 5 

Οἷς ἔξιν ἱεροὶ, χοὴ Ἀπραπάσεται ποὺς ΤῊ ἐγόν γτῶ 
ΙΟ Ὁ μέχγιςον εὖ» ταὶς πόλεσι χρατος. Νομας δὲ τίου ἐἘι 

χίὼὺ αἰϑαλαξὼν (ὲ μϑὺ ἰδίας ςέκ ἐκίνησε Φθα- 

ἐς 1: ἐςίας, χοινζεὺ δὲ χατεσηζατο πελύτων μίαν, οὖν 

τῷ μεζαξὺ πῷ πε Καπιτωλίᾳ χαὶ τῷ “ Ταλαοῦ ας 

δίῳ, συμπεπολισμέγων δ τῖν λόφων ἐνὶ αἰξιζό- 

λῳ; χαὶ μέσης ἀμφοῖν» οὔσης τῆς ἀσρρας, ο ἡ ἡ καήε- 

σκάζαφαι Ὁ ἑερφν" πίω πε φυλακδω ΜΔ μερῶν οἰχτὸ 

“' παπειον τὴν Λαΐίνων γόμον,ὀζρ παρλίνων οὐπαΣ. 

ϑέτησε "δυέοϑα;.ἐχά δέτινας Ἔσποοίας καὶ ἣ ὼ Ὁ φυλαῆο- 

αϑρον ον τῶ ἱερῷ τί δήποτε 651, κ ΔΙ ατί “σϑϑοκει- 
͵ ᾿ ΚΣ ΣΝ 3 “ 

20 ταὶ παρϑενοις. τινὲς νϑῳ δΐέυ σοοὲν ἐεξω τῷ φανγερφὗ 

πυρὸς εἶναι! φασι Φ τηρφύμδον᾽ δὲ φυλακζὸ αὐτο 

παρδένοις, λύακεῖος μάλλον ἡ ἡ λύδράσι ποιοιούχοι Ὰ 

Ὁ εἰκὸς, ὅτι πῦρ μδν ἰμίανζον, “σαρϑένος δὶ ἀφϑειρ- 

τον" τῳ σι ἀγνοζῴτῳ τὴν ϑείων ὃ καϑαρωταζον 

ϑνητῶν φίλον. Ἑςία δὲ ὀμακεῖαϑαι Φ πῦρ γομιίζῷ- 

σιν οδτιγῆτεοὗζα κἡ ϑεὸς, τσὶ Τὶ μέσον κατέχου(ᾳ τὸ 

χθσμε τόπον, ἂς ἀὐανψής τῷ τὸ μιεζαρσία ποιῆται πυ- 

ε9:- ἀφ᾽ ἑαυτῆς. εἰσι δὲ ἐς οἵ φασιν ἔξω τῷ πυρὸς 

Ἰἰπόρρηζαι τοῖς πολλοῖς ἱερφὶ κεΐαθαι τίνα τ τῳ τε- 

10 δρᾷ τῇ τῆς ὅκας, ὧν οἵ τε ἱεροφαντε τυ γνῶσιν ἔρυ- 
σι χαὶ ΑΙ ἱ παυρλένοιντεκήξιον οὐ μικρὸν παρεχόμϑροι 

τῷ ἐ λθγθυ δ συμραὺ «ἶξὶ πίω ε ἐμιῶρησιν τᾷ ὅ ἱεροῦ χὶ 
τ ̓Φοιηιχὸν πόλεμον, τὸν ϑῶτον συςαντα. Ῥασίι 

τσδς Καρχυδὸνίοις «ἷξὶ Σικελίας. ἐμιωρηεϑέντος 

ὙΣ Ὁ ἡ τερδύοις χα ἡ Τ᾽ παρδένων Φά γϑυσῶνγ ἐκ, 

τὸ πύρϑς, Τὴν ἱεροφαντῶντις Λάζκιος Καικίλιος ὁ ο 

καλούμϑυος Μέτελλος, Δύὴρ ὑπαΐιχος, ὁ“: ̓ἀοίδημον 

ἐκ Σικελίας Ὑπὸ Καρχηδονίων καΐζᾳ) γα γὼν ὀκτῶ Ὡς 

τειάχονζο, χα ̓ἑκατὸν ἐλεφαύτων ϑρίαμξον, ὑρι- 
40 δὼν τῆς ἰδίας ἀσφολείας ' ΄ χϑιγῆ συμφέροντος ἕνεκα, 

παρεκινδχύθυσεν εἰς σῦχα ἡ βιασααχ,ὸ χατα-- 

λέφλοτα πο παρλένων  όπασαις ἱεροὶ διέσωσεν 
ον ον ᾿ “" Ἵ 3 

ἐκ τῷ πυρϑς" εῷ ᾧ τίμας δὰ τῆς πολέεως ὀΐξη.- 

νέϊκαΐο μεγάλας, ὦ ὡς τὴς εἰχϑνος αὐτο τῆς ο᾽ Κα- 

πιτωλίῳ γινονϑύης Ἐχιγραφὴ αδοτυρᾷ, τῦτο δὴ λα-- 
Θύγες ὁμολορούμϑιον. χισεευατπήοισιν αὐδὶ φρχα- 

σχκους τίνας ἰδίοις" οἱ μϑὺ, ἐκ ο Σαμο,ϑράκη λέ- 

ὦ “ϑϑήες 



᾿ ἥ 

᾽ 

͵ 

ἌΣ πῶ ΟΜ ἀρ βυ Ν 
»-"Ὕ ου ᾽ ἡ ιν » λ 

γ»,ες ἑξρων μοῖραν τῇ ῷ Αἰνεία ΦυλαΠονϑύζω δ 

εὐθαδε" Δωρδϑρε υϑὺ εἰς πἰωὼ ὑφ᾽ ἑαυ κιιαϑεῖσαν 

πόλιν ἐκ τὴς νήσου ζα ἱεροὶ μέϊενείκα ϑύεκ᾽ Αἰνείου 

1: : δ ΤῈ ἐφυνν ον τῆς Ἰρωαδὸς, ἅμα τοῖς ὀῆλοις χαὶ 

Φὗπικομίσανζς εἰς Ἰταλίαν" οἱ 8,2 δοπτετες [Π2- 
᾽ ͵ Ἷ ἢ Ν ἣ Ἶ Δ ͵ 

λάσιον Ῥποφφαηνογίες ἐπ) ) «ρα λιάσσι ϑόμκε-- 
ς 80 δ ͵ 2.2 ͵ ᾽ “» ᾿ 

γον »ὡς Αἰνειδ' χομίσαγῶς δὲ εμστείθιαν, Αγαγ ων δῈ 

Ὁ μίμημα ἀὐυτεῖ λαξόντων Χλοπ" πόδ οὗ πολλοὶ 

σφόδρα εἴρξω.) ποιηταῖς τεχαὶ συγίε φέσι λόγ9ι. 
᾽ ἘΔ, ἢ τῆν γῶ Ὁ 5 ς λ 

ἐγὼ δὲ Ὁ μδὺ εἶνα! ἄνα τοῖς πολλοῖς ἀδηλοὶ ἱερφιφυ--τἴὸ 

λαῆουϑυα πῦον. παρϑενων,ὼ «ὦ πῦρ μόνον, οὐκ, 

9) πολλῶν πόώυ καζῳλαμξανομαι ἵνα δὲ ζῦπ᾽ δδν 
͵ 

Οἕκ αϊξιωῖ πολυχορ γονήν οὔπε ἐμαυτὸν ἵ ὅτε δὴ - 

λον συ ένα τυ" βουλουϑύων τὰ κασϑϑς ζοις ὅκους ὁσία 

τηρϑν. αἱ δὲ ϑερφιστάνουσαι Δ θοὸν παρϑένοι πέῆα- 

ρές »ϑὺ ἤν κατ᾿ ξἰρχας οὗ βασιλέων αὐζῷς αἴοφυ- 

αϑώων εἰν οἷς κα εφήσαιτο διχαίοις ὁ Νομας" ὕςερον δὲ 

ΡΥ πλῆϑος τὴν" ἱερουργιαΐν αΣ ζχτελοῦσιν, ἐξ γε- 
νόυϑυαι μέχρι τῷ καθ᾽ ἡμας Διίουνδύοισι ̓ -- 

] 
ογοῦυ, 

δίαντὸν ἔχουσοι τοῦδ τῇ ϑεῷ, ἔγθε δὲ ἡμέρφις μϑὲ 20 

σδ εὶς ὠπείργεται αν βολουϑύων εἰριέναι" νύκτωρ 

δὲ σεν! Τὰν ἀρρένων ο)αυλίσαοϑαι δέμεις. γγρόγον 

δὲ ποιακενζωετὴ μϑύφν αὐζᾷς λῥαίχαγον ἀγνγας γά- 

4[ιϑν οϑυηπολούσεις πὲ χαὶ τὰ ὀηγα εϑρησκά έσεις χτ' 

γόμιογ" ον ᾧ δέκα, δὲ ἔτη μι δούνάν αὐζᾷ; ἐδ4" δέκα, 

δὲ, τελῷ τὰ προ πὰ ὃ λοιπὰ ἔτη, δὲ δα σκήν ἑτέρας. 

οὐκπληρωϑείσης ἢ τῆς τοιαχονζαετίας, σεοὲν κὼ Ὁ 

κωλῦσον οςΣ βόλονϑμας δἰποθείσος ζο πε ςέμμαΐζῳ 

.) τὰ λοιπὰ το δ οίση κοι τὶ ἱερωστοώης γα μείαϑαι. χαὶ 
3: ΄ ! ἊΣ ἔπ 3. “Ὁ Π3 ἢ 7 

εποίησοιν τίνες πτὅτο πόυ ολίγγοι, αἷς ἀζζλοι σζευέ-- 30 

ζγίαν αἱ πελάυταὶ τῆν" βίων, χαὶ οὐ πόϑυ ἀτυχεῖς" 

ὧςτε δὶ οἰωνθ λαμᾷξανόσοι (ς ἐκείνων συμῷορᾳις αἱ 

“οιπταὶ, παρϑένοι «ϑύοισι ποσϑιὶ τῇ θεῷ μές οι ϑανά- 
Ἀ ͵ ες Τῶν ὙΉΡ ͵ ᾿ ἀπε ἢ 

που πῦτε δὲ εἰς τὸν τῆς ἐχλ πούσης δριθμον ἐτέρος 

πάλιν κἰτα ΤῊ ἱεροφαι τῶν ἀπεδείκγυΐο. τιμαὶ δὲ 

αὐτοῖς δστοδεδονται Ὡὐϑαὶ τῆς πόλεως πολλαὶ κ᾿ κα- 

λαὶ, δὲ αἷς οὔτε παίδων δξὴν αὐταῖς πόϑος οὐτε γαίων. 
ἄρ φοίαι πε Ἐλὶ τοῖς  δοτθμουϑῥοις χείνται μεγά- 

λαι, ὧν ὄξεζα “αἱ πε χαὶ χολας αἱ χτ' γόμμον εἰσὶν οἱ 

27 
τι Π| ϑαπιοιῃγαοία 9 7ιια: ΓλαΓἤδηιις 
συοηάαπη οΧ οα ἸὨζπ|α ἴῃ νγθοτη ἃ (8 
οοπαϊταπι ἀεροτταιιοιῖς ; Ξποασηιις 
Ὑτοῖα ργοίισιις ἰητοῦ Δ] α ἐδοῦ ἴῃ [τὰ- 
Ἰίατν ἀττα]οτίτ ; 411} εἰς σεγα ἐμά (ὦ; 
οαο ἀο]αρίτ ῬΑ] δά, ιοά αἰ- 
ἐχοζίεν ἀραὰ ΠΙςη(δς (γαατ ΞΕ Πδας, 
ντ “4 ἤπερ ΚΟΥ Μ02 ρΟΥῖτα]5, (ουΠῚ αίρου- 
τατῖτ; Πατὴ Δἰτογατη αὐ οἷτις ΠπλΠἰτ{1-- 
Ποὴ ἐογηηατα, Αοἰλίιος ἔϊπττο {πῆι|- 
πῆς: ἀδδας τε ογεθργα πιοητίο γτοροτί- 
ταῦ ἀρ ροοῖας α]πς αο Πἰι[ποτίοος. 
Ερο ίδης οιποαττί ἃ νἱγσίηϊδιις ἤθη 
(ο ηὶ ἴρῃοπη, (ς δὲ ίλοτα ψισάαπι 
νυΐσο ἱπσορηίτα., αὶ Πα τὶς ςοΟΠ]]Προ. 
4ιυα νοῖο τὰ πητ, πος πη}, πος ἃ- 
1 τα σϊοίο ἀσογιπι οδίεγιατοσί, οιι- 
τϊοίπις (ογυταγὶ ἕως ςοπίρο. γ᾽γρίπες,, 
δυιῖοιη τς δας (Δοτίς ορογαδητιγ, 
Πυδτιογούδης Δ ἰηϊτῖο; ἃζ 5 οας ο- 
Ρταπαϊ ρεποβτερος οἵ ΝαΠῚα νο] τς 
Ροίξοα ταπλε ργορῖοῦ (λον βοίογιιπα 
ταυΪεἰτἀπο πὶ δα ἰρ ματι Πιιπηος 
τα πη αὐέξα;, πῃ 60 Ποάϊεχας ρογηιᾶ- 
πεῆξ, ἀδρεπῖος ἴῃ ἦςα ἔάπο,ἃ ομΐας 
φάϊτα Ποιηο ἀγσοῖαν ἱπτογάϊα (δ ρος," 
ποΐξατε ητ Ὡς οἵ  πα}Π1Π πιαίσιο, Η ας 
πδραῆς εἰ ῥεῖ Χ Χ Χ ἅΠΠῸ5 ΠιΆΠΟΓα 
ΡιυΓα5 ἃ Πιρτίϊς,, ἀδαπησιο (λογιἤοιἰς 
δὲ σοτοιῖϑ Εχ ἰορο σογοπη 5 σοίοζο, 
ΔΟρτίπιο ποτ ἀδοξηϊο ται οη στη 
(ΔΟΓΟ ΠῚ Οὰ5 οροτορμ ἀπίοοις, (6- 
ἀποητὶ Θχοίοογο, ροίἔγομηο ἄοςοῖς α- 
Τ1ἴα5. Ροίξ ἐχαἕμιιπι νογο Δηπιιπὶτεῖρο- 
ΠηλιιΠ1, ὨΪΠ1] νοταθατοας, ἢ χας νοὶ- 
Ἰσῶτ, ροίτῖβ σογοπαπηοητίς δὲ γα]! 5 
ἱπΠρη5ίοογάοε!, πθετς: ἔδοεγιητ- 
ας [4 ρϑιςα αἰΐχιου, (δ ραγιιπ1]5- 
το νἴτας ἜΧίτα ἐν Πα16 το] χιια σαρῖο οΧ 
ἢ]! ἄτι ἱπξοττ 5 οπλίης, νίχιιο δά 
νίτα πε νἱτσίπίταζοπη ῃ ἀςα: σοη- 
τα δοτγηΐο ἰογυδητς: δο τ 7.46 ΠΊ ΠῚ 1Π 
ἀεξιηέζα Ιοςιπι αἰϊα (δ]οσεθατιγα 
Ροπτβοίδιι9. ΗΠ οποῖος αιτ6ΠῚ εἰς εχ 
ἈΠ Ρεπτασ ἃ οἰπίτατα πλα τὶ ὃς Ἔχ ΠΑ: 
ΡΓΟρτοῦ {ιο5 πος ᾿ἰογογιπιπος Πιι- 
Ριίαγα πῇ ταησιητιν ἀε(Φοτίο. ροσπας 

ὃ 

4ιοηας ἀεἰηαςρητίδιις σΊΑιΙΟ5 (ὰπξ 

ἱεροφαύται, ΩΣ μδὺ ἀλλό τι; ἐλαιΠόνων ὦ δοπὸμε- 40 ρτοροίτα ; ἱπ ιας ἱπαυίγοτς ἀμ 
ες 

, σας ῥαθδοις μαςίφριῶπες, (ς δὲ φϑοιρείσοις αἰδάφω 

τὲ χαὶ ἐλεφνοζάτῳ πο βοιδιδόγηες ϑαγάτῳ. ζῶσαι Ῥ 

τί πομπτάζοισιν ἘΧῚ κλιίνης φερουδυαι τίκὺ -ἰποδὲ- 

διφγμένωω τοῖς νέχροῖς Οκφοραν, δμακλιαιουϑύων αὐ»-- 
λ ᾿ ! ΄ λ 

Ὅς χῳ χοδοπεμποντων Φίλων πε χα! συγζεναῖν χο- 

μμιοϑείσοη δὲ μέρρα τῆς Κολλίνης πύλης, οὐτὸς τῷ 

τείηϑες εἰς σηχϑν “πο γὴν χρί ἐσκθ. ασμκένον ἀκα ζοῖς 

ΔΠἰπΊδποτῖογο ροπιίῆοςϑ ἰοχ ἰαθος,, 
νἱγρὶς σα ἀφητος ἀςργοΠοπίαϑ ἢ ]δυϊο-: 
τὶ οτπλίης, Παρτατας νογο πα ογαθί-. 
ΠΠοηρααιε κα ΠΠπιοτγαάρφητος ἔπρ-. 
ΡΙΪοῖο. νίπας Θηἰπὶ πιποθτὶ ροπηρα οἷς 
ἐοταμταγ,, αΠγ]οἷ5. ἃ0 σοσῃατίς σΠΠὶ 

Ἰλουγηη 5 ἰσξείσαπι ρῥγοίε ιθπιίθιις : 
ἀείατααιις αα (ΟΠ ἸΠ4π| ροτταπι, ἰῃ- 
τα πλατοϑ ἰῇ {θτογγαηθα ας ]]Α οἰιπὶ 

1. πῇ 

ραί 5: 



ξ΄ 

178 ΟΝ 1 Ὴ ΑἸ ΛΑ ΝΟ 5. 5, 

(ερυ]ογαῆθιις οὐ παπηςητία Ἰη πα πιαη- 

ταῦ ῃςς πιοπιπιζίο ἄἰσηαῖα;, ΘΟ ρᾶ- 

τἝτατίοης, ἢ ἰονε οἱ ςηπίδ. ἀςίαπέϊο- 

τατα Βοπογίδις. Δ πλΠ|ιπη αὐτῷ οἰγσα 

(λοτα ρίδου τ τα 8}115 Ῥαϊρι5 ἀερτε- 

μδάϊτατ, τ πλαχίπης ἢ ἰρῃ!5 Ἔχ ἰηρτιὰ- 
τας: ]ιυοα ξογπι ἀο] οὐ πιῖ! Ἀοπτα- 

πἰς μαδετατ, νι ρογηϊοῖξ οἰ αἰτατὶ ΠΤ ηϊ- 
τᾶς, φιασιπφταηάξ οαυα αοςοϊἀοεῖτ: 

δὲ ροίἘ πλυϊτᾶ ᾿ῬῬουγατίοηξ τς Ἰρῃ 15 

Ἰῃτεταρίαπι ἀςαποίτατ, ΠΟΙ δ ΠΟ ΙοοῸ 

ἀϊσοτιγρείις. Πυα οἷι ρτί παῖς εἰἘ πιε- 

πιογαδι!ε, ιοπηοάο ἐἄφα ροιο  ἰταπτί- 

διις (]Ο οτίπιης νἱγρίπ!θ. ορξ ἀττιι- 

Ἰετίτ. φαοά εἰ νἱάοταγ ποθ δος, 

οτοάιτ ταπηςη οἵξ 4  οπλδηΐ5, δέ ργο- 

1ιχο πιυϊτογῇ (τρις σα! γατῖι. σοττο 

4υ (δ το  οπτὶ ἄςος ρμ]οίορ ἴα ἐς α!- 

ἄστιητ, (Π ταπλεη δὰ ρ]ο ορΐα αἱ- 

ςεη 4 6[Ἐ}Ἰττἀδτες χυ οι ἀε ρτα- 

{επτία ἀεοτγῖ νοὶ ατςοὶ παγγᾶτνοὶ Βαγ- 

Ῥατί, μὰς πος ΒΠ οτίας παίο (υἰρεπ- 

ἀεπιντςδιηοητα ατγοσδητίιπη Ποπηΐ- 
ΠαΠΊ; ΠΟ ραζᾶπτος ἀξογαγῃ ν ]  οιζς 

εἴϊεττος ν]] ας μοπηηίς. ατ αὶ ἀεος πῦ 

Ἰἰδογαπι τοίρεξει Ποπλίπιιπι, (ς οχὶ- 
Πιπιᾷτταπι πα] 15 ἱπέεπίος ες αιᾶπὶ 

Βοπίς ρτορίτίοδ, οἷ! πλυ]τα5 ρου αἱτγα- 
εἰπε απ τοτίας, πὸ σγαπααηταῦ οεἴςάς- 

το πος υο 4; ΠαΠΊΘΩ {15 ΔΕ ΠΠς. Ετ- 

δο οτπὶ ΟΠ ἀείεοιΠειῖρηίς περσηρσῶ- 

Σ τίας αἤδγααπις “Ἔ πλ]1α, ας αἰτοτὶ ἃ 

νἱγρίη!. που ]ο 5 ὃς Δαἀπαυςταάιίπιοη- 

ταςσαΐτας ἀπ οξεδιις εαπὶσαγαηι σοιτ- 

πιϊίεγας, ἔσγαης τοῖαπιὶ οἰπίτατετη δά- 

ταοάμπιπι τυγραῖδπι, ἱπ  ΠιοΠΕΠΊΩ; 

μιαθίταπια ροπεβοίθας πιιπη ἔοττο ρὰ- 
τὰπὶ οαἴξε ᾷογαπι ἔσο ἰφοεγάος τγα- 

αλυϊῆει. Τα πι νεῖο ΖΕ τα] απι, ἱπίοπ- 

τοῦ αἰ άοπι, (εἀ ἴῃ τα]! σαί ἱποροπα 

ςοΠΠΠΠ!,(σογάοτίδιις σετεγίσηας νἱτ- 

σἰπίδιις ἱπ(ρεξεαητίδιι5, Δά ΔΙΆ ΠῚ Πγὰ- 

πυςτεπάεπιεπι ἐϊχίῆς: Ν εἴα Ἀοπλα- 

τα ντῦϊς οαἴτος, τα ἰογα ίαπέϊο ἂο 

τῖτε ρεῦ Χ ΧΧ ἔξγπιο ΔΠΠῸ5 ΟδΙΪ, Ρὰ- 

τὸ ἀπίπιο δζ σατο σογρούα, α6ϑ5 πηϊ- 
Ηὶ χήζς ὃ ἔεγ ορεπι, πεῖς ἀδίριοῖας 

τυλπιίᾳοογάοτοπη πλ Θγγῖπιο ρογίτα- 

τάτα οχ το. ἢ ααοα ποίας Δ πλΠ, Πλθο 

{πρρ!!οἷο το] ]Ἄτογ οἰατατῖς ρίασα]τΠ,. 

Ηἰς ἀϊᾶις δα]! πὶ σατραίπα ποἱαΣ 
ἀααπη ογας ἰπάπτα ἰΔοἰ Πἰατὴ ἰηϊςοῖῆε 

τα : Ροίξ ας ργεοςς ἃ ἔτιρίάο οἴπογο 
ας Ὡς (ΟἰπιΠ]}]Δ πὶ ἡαϊάθπι γοτηθητζα, 
πιμ]τᾷ ρεῦ σατθαίι πη επϊοιῆς ἤδπη- 
ΤΩΔΠῚ . τα νὰ ἢδς ΡῬγοσιγατίοης ν]]4 
ποσίηξαυγατο ἴρῃς οἰ αϊταιί ΟΡ ἔπο- 
τῖτ. δεα πλιγαθι τις οτίαπι οἱς φυοά ἀϊ- 

οὐζαφίοις κόσμοις τίθενται, χαὶ οὔτ δχπςήμαπος, 
οὔτ᾽ ογναγισχκών, ἅτε δια Ἵν νομίκιον σοϊϊενὸς ποῖ: 

χϑμοισι-πολλὼ μϑὺ δξωυ ἡ ὀῆγα. δυχεῖ μζυύμαζᾳ ἐὴ 

ὃ Θχ, ὁσίως ὑπηρεζούσης τοῖς ἱερφις, μάλιςα δὲὴ σξέ- 
ἐ 7) ἐ νυ κ εκ ξῆες : ᾧ ; 

σις ὕ πυρϑς ζῶ πῦρ ἁπόυζᾳ τὰ δφνὰ Ῥωμα)οι δὲ-, 

δοίκασιν, ἀφανισμκοί “ὃ πόλεως σημεῖον "κι πσολαμ-- 

(αγοϊες, ἀφ᾽ ἧς ποτ᾿ δ αἰτίας “05... ὼ πολλαὶς ἀὐθ' 

θεραπείαις δξιλασχόμϑιοι κα αγρεσι παλιν εἰς Ὁ ἱε- 
ΤΑ τα νν ἀπ νν ΤΩ » » 

Θϑ9νἋ ΧΡ ων ΧΤ τ’ οἰχειον χαηθ 9» ἐραΐ πόρυ σὲ αἴξιον 

1Ο χαὶ τί Ῥχεφαν4αν φοβῆσοι τῆς ὅεαξ, ζῶ ἐπεδείξα.- 

τὸ ταῖς ἀδίκως ἐϊκλϑείσοις παρθένοις. πεπίςευται 

“πὸ Ῥωμαίων εἰ χαὶ τἰραδοξα ἤ61: χαὶ πο- 

λιοὼ πεποίζευται λόφον ἰχῦρ αὐτῶν οἱ συγ[οοιφάς. 

ὅσοι μδὺ δξζυ Τὰς ἀϑάῴοις ἀαχοῦσι φιδο(οφίας εἰ δὴ ὃ 

φιδλοί(οφίας αὐζς δὲῖ καλῷ, ὡπαίᾷς Δα σύροντες 

Ως Ὀχιφανείας ταν" θεῶν Ὡς παρ ̓ Ἑλλησιν ἢ βαρ- 

(αφϑις ἄνομϑύας, κ ζωυτας εἰς γίωτα πολιὼ ἀΐς- 

σι Τὰς ἱξοριας, ὀλαζρνείαις δ, ϑοφ πίνεις αὐζᾷε ὁμα.- 

τιϑεγες, ὡς σσοἰενὶ θεῶν μιέλον αὐ, ϑοφπων συ σὲνὸς" ὃ-- 

20 σοι σὶ σέκ δὀ:πολύοισι τῆς αὐ, ϑεοπίνης Ὀχιμελείας ες 

Οις ϑεοις, δλλα, χαὶ τοῖς αγαϑοῖς ἀὐυϑυάς δὴ νομίζα- « 

σι, χΧαὶ τοῖς και χοῖσ δες δέ, ἃ πολλῆς ἐληλυϑύτες ες 

ἱξορίας, συοὲ (αυτας  ππολήνονται (ς ἐχιφανείας 

ἀπίςοις. λέγεται δή ποῖε τῷ πυρϑς ἐκλιπόντος δὲ ὀλι-- 

γώφίαν “ινὰ τῆς τῦτε αὐθ' φυλα-Πόσης Αἰμιλίας, ἐε 

τέφϑι παρθένῳ τυ γεωςτὶ κατειλεγμένων χαὶ τρῦτὶ 

μαϑϑανεσῶν “οὐ δα δούσης τίω Ἐχιμέλφαν Φραχὲ 

πολλὴ “Πυέαϑεῃ χτ' τίω πολινδλζω, χαὶ ἕντησις πα-- 

εα Τὴν ἱεροφαντῶν μιῇ τί μίασμα πἶξὶ Ὁ πῦρ ἱε- οὅ 

30 ρείας ἐτύϊγόνε γέχθνος " ἔνθεοι δ Φασι τί Αἰμιλίαν 
μα τίον υϑὺ ϑ(αν, δὀἰπορφυνϑύξω σ᾽ ἔχε τω συμᾷε- 

Ουκϑτι, παρόντων ἱερέων ἡ τὴν δλων παρθένων ὲ 

χειδας Ἐχιτ- βωμὸν ὀχλείνα(αν εἰσειν᾿ ΕςΙα, “Ὁ Ῥω- κε 

μαίων πόλεως φύλαξ, εἰ μϑὺ ὁσίως κὰ διχαίως τετε-- ἐς 

λεχά σοι τὰ ἱεροὶ θόνον ὀλίγω δέοντα τοκοχονζᾳε-- ἐε 

Οἱ, κὴ ψυχμιὸ δου καϑαραὺχοὴ σῶμα ἀγρὸν, ἔτει 
“πιφανηϑι μοι χαὶ βοή ϑησόν γε »χαὶ μὴ αἰϑἴϑης πἰω κε 

(ΤΠ " ͵ ᾿ ΟΕ τὴ 
σεαυτης ἱερῴαν οἴκέισον μόρον Ὁποθανάν᾿ εἰ δὲ ὀμόσιόν «ε 

τί πε άκχται μοι, ταῖς ἐμφῆς ἀμιφοίαις Ὁ τὴς πό- ἐς 
40 λεως ἀρρς ἀφανίσοι. ζωῦτ' εἰποῦ(αν χαὶ τὐϑεῤρήξα- « 

(αν: ἐπὸ τῆς καρπασίνης ἐσθῆτος, δὼ ἔτυχεν οὐδεδυ- 

κία, ββϑιάν πὸν πελακιῶνα, δχὶ π᾿ βωμωών. μῷ δὲ πίω 

ἀὐχίωὼ λέορεσιν ον, τὴς καί εψυγμμένης “θ9 πολ-- 

Δού, καὶ σε να, φυλαΠόσης ἀσινῆ φι τέφρας ἐ- 

να Ἀδέμ αι φλόγα πολλζωὼ ΟΥ̓ΟΣ τῆς καρπάσου, ὡς- 

τε μυνδὲν ἔτι δεῆσαι τῇ πολά μήτε ἀἰγγισμκαν μήτε 

γέ πυρός. ἔτ! δὲ πότου ϑοιμασιώπερον 651 χα μύ- 

θῳ μάλ-- 
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θῳ μάλλον ἐοικϑς ὃ μέλλω λέγᾳν. κουτηοορῆστι τίνα 

φασιν ἀδίκως μιας ΡΜ παρθένων ἕ' ἱερῶν “Τυχίας 

δγομ(α. : ἀφανισμὸν μϑὺ πύρϑς οὔκ ἔχοντα “«σοφοφέ- 

ρῳ, ὀῆνας δέτινας δ εἰκότων πεκικη δίων χαὶ εδτυ- 

φιων οἰποδείξᾳς φέροντα Οζα ὀληλεῖς" κελά οϑεῖσειν 

δὲ αἰπολογείαϑαι τίω παρθένον πῶτο μόγον εἰπεῖν ὅτι 

τοῖς ἔρορις ̓ αἰπολύσετω Τὰς Δα ξολάς: ζμῶπα δὲ εἰ: 

ποῦζαν χαὶ πἰωὼ ϑεὸν ἐχικαλείᾳ νϑύξω ἡγεμόνα, τῆς 
ὁδοῦ “μυέοϑαι,ασοϑώγάν ἐλὶ τ᾿ Τ ίξεριν, ἐχεξεναν- 

4: ἡ ᾿ ω ὡς ΟῚ δ ͵7 

τῶν υϑὺ αὐτὴ τῶν προφαντῶν, τῷ δὲ χτ' τίωω πολιντο 

ὄχλου συμ τροπέμπονζος" “βμονϑώζω δὲ τῷ ποζα- 

μοΐ πλησίον Ὁ παροιμία ζουϑρυον οὖν τοῖς πσδῴτοις ἣ, 

ἀϑυουάτων τολ (κι “ πασοκκεῖναι, τὴρυ(α ϑύζω οὔ» 

τῷ ποζα μού κενῷ χοσκίνῳ, χαὶ μέ 26. τῆς ἀοροφις ἐ- 

νεκα(ἂν τἰρὰ Οιυς πόδας τὴν ἱεροφαντῶν ὀξεράῦ- 

σα Ὁ ὕδωρ. χαὺὶ μα ὐτά φασι Τ' κατήγρθον αὐ»- 

πὴσν πολλῆς ὥντήσεως “δυονϑύης ομἥτε ζῶντα ἀὑρε- 

“ϑάζωι μήτε νεκρόν, δλλ. Αἰ αϑὸ τῦν ἔχιφα- 

γφῶν τῆς ϑεαξ ἔγων ἔτι πολλὰ λέγ» χαὶ (ῶτα ἱχϑμὰ 

εἰρῆοϑαι νομίζω. ἕκτη δὲ μοῖδφι "Ὁ «ἰδὲ τὰ ϑείαινομο-- ΣῸ 

ϑεσίας ζω ἡ πατοϑενεμιηϑεῖσει τοῖς καιλουμδροις αἰ πασὺ 
Ῥωμαίων Σαλίοις,οις αὐτὸς ὁ ΝΝομας ὠπέδάξεν οἰ; 

“τυ παποικίων, δώδεκα, ζους ἀὐωρεπεςατοις ἔχτλε-- 

ξάϑυος νέοις, ὧν εἰν Παλαΐίῳ χεῖται τὰ ἱερφὶ, κὰ αὐδὶ 

καλοιώπαι Παλατίνοι. οἱ μϑὸ "ὃ ̓᾿Αγωνδιής, αἰ ποὸ 

δέτινων καλούμϑυοι Κολλῦοι σείλιοι, ὧν Ὁ ἱέρφφυ- 

λαίχιον δον ἔχ Τ᾿ Κολλύᾳ λόφῳ, μα; ΝΝομιαῦ ἀπε- 

δεῖ ᾧ αἰ ποῦ βασιλέως Ὀςρλίᾳ ,κατ' ἀὐχζὼ εὖ 

ον» τῳ τσϑὸς Σαζίνοις ἀὔξαῦ πολέμω. ὅτοι πόώτες 

οἱ σαΐλιοι ϑράυται τινές εἰσι κὰ ὑμγηταὶ αὐ οἰὐγοπλιίων3ο 

ϑεῶν. ἑορτὴ σὺ, αὐἷ' 651 πὐξὶ τὰ Γ᾿αγονϑζεύαια, ῷ; κα- 

δλουμϑύῳ Μαρίῳ μάωυϊ,δυημϊελὴς ἐκ πολλαςἡμέ- 

ρας ἀορυϑύη,:ν ἧς δζρς Ὁ πόλεως ἀορίσι τῆς χοροῖς 

εἴς πεν ἀγϑραὺ ὼ ᾧ Καπιτώλιον, κὰ πολλοῖς ὀηγοῖς ἿΞ 

δῆοις πὲ χὰ δημοσίοις τύποις »χιτῶνας ποιχίλοις χαλ- 
, Ἄν εν ͵ ι σ, ͵ ᾽ 

᾿ χεος μήξως καί εζωσμένοι,ὦ τηθέννας εμπεπορτστη- 

,ϑίοι σὐθεπορφυρες φοινιχοπαρύφες, ας καλῷσι ζα.. 

(εας᾿ ἔς; σ᾽ ἔχεχώειος αὕτη Ῥωμαίοις ἐαγὴς οὖν τοῖς 
πόρυ τικκίοις" κὴ τὸς κα λουμϑώοις ἀπιχας Ἐχιχείμε-- 

“Ό᾿: “ ς ὝΣ “ 

τ Ψοι Τ' κεφόλαῖς, πίλους ὑψηλοὺς Εἰς ολ κι στενασρμέ- 40 

γοῖς κωνοφδὲς, οἷς Ἕλλξζωες παδοφαχϑράσουσι κυρξα-- 

σίας. πᾶρέζως αἱ δὲ ἕκαςος αὐΐ' ξίφος: ὦ τῇ »ϑὺ δὲ- 

ξιὦ χφοὶ λοϊχζωυ ἡράθδὸν ἡ τι πτοιϑθ᾽ ἕτερον χρῳτεῖ" 

τῇ δὶ, ἀὐωνύμω κατέχφ πελτίω Θραχίαν' ἡ δ᾽ ΘΕ] 

“ραξδοφδεῖ ϑυρεῷ ςενωπερϑὲς ἔχον
 ΕΣ λα ϑόνας 

97 ἐμφερὴς, οἵας λέο»".) φέρῳν οἱ τὰ Καρήτων
 παρ Ἕλ- 

ὅ 9 “ ε ͵ ΤᾺ ε " “ ἡ λησιν ὁχτίελϑθγτες ἔξρουχαὶ εἰσὶν οἱ στιλίοι; "Σ διότ. 

σαπὶ ὃζ Πρ πς ἔα διιἶα:. αἰτπὶ νπδὴλχ 
(λογατι Π νἹΓρ πῆι, Ποηγίης 1 οΐΔΠ1,. 

ἱπἰυξς ἃ χυοάατη αὐοιιίαταηι ; ποι 
αιοά ἵρποπὶ οχἤίηρι ΠαΠδς, (4 
4υοά 4115 ργο δα Πθιι5 ἰπά!ς 5 ἴῃ [ι- 
{ρἱςίοποπι νεη Πδτ, τς ἘΠ πη οη 5 οτίαπι 
Ἰίσος 8 ΠΠπ|Φ σοάήςπι ἀοοςοητθα5. ἱτα- 
ας πὶ ρτὸ (ς ἀἴςετς, ΡΓΟΠλΠης 
το, Οἢ νοὶ 5, Δ] αταγατη (6 οατῃ σδἰμ- 
ΠχΠΪ ΠῚ : Ππλ αι ἰπποσατα ἄςα ντῇ- 
δὶ νία: ἀτιχ ετὲ ἀϊρῃατγοτιν, ρε {8 ΠῚ- 
δετίπι ροπτίῆσιιπι ρευπλ Πι ὃς ργοίε- 
αποητς νηϊπογίο ροριῖο. οπηηις δά 
Πιπιοη Δοσοῆπηει, σοητγα νυ]σατιτη 
{Πα ασίαπη δυίαπι ᾿παπιγίγε δηταπὶ 
οτίδτο νάσιο, εαΠΊ6; νίις ἴῃ ἔογιιπα 
Ρογ]αταπη δά ροπεποιπη ροάος οἴ: 
αἸΠς. αὐ άππτ ἀσσιατοτεπι εἰς ροί!- 
δὰ πη Ϊτ1Π} ἀα4ας ρεγηα τη), πο Ο 
ν ΠῚ νίι2ΠῈ οὔραγας ΠδΟ πΠιοῖ- 

τασπη. Ηαο ἀ6 ΔΧ] ΠΟ ἄοα ραιιςα 6 
τυ ἰτῖς ἀἸχΠς {πῆποῖςι. (Πειογαπι 
(εχτα ρατβ Ιθσιιπη δα το! ρίοπος ροττί- 
ΠεητίμπΥ, ατετιδατα εγαῖ 15 συὸς ο- 
τηΔηϊ γοσαητ 58 105. πος ἱρίς ̓ Νι1Π1α 6 5αΠ, 

Ρδιγιοἱἱς ἀθ᾽εσίτ, ἱππθη 65 ἀσοοῦο σοη- 
(ρίσιιος, ἀιιοάςφοίπι πιιπγοῖο : αὶ (ἃ- 
οτδίπ  Ραϊδιίο σοϊεδγαπε, Ραἰδιπογαπιὶ 
σορσηοηλίηο, ΠαπῚ ΔρόΠαίοϑ {πὸ (νι 
ἡμίάατη ἀρροϊΐατα τπαἰαης) (οἸ πὲ. 
541], παρτ [ἢ (ΟΟ] πὸ τπλαΐο λογα- 
τίατη, , ΡοίῈ Ναπηδηι ἱπ{ττατὶ ἃ τεσς 
ΠΟΙ Ο, ἤσας δε 1]ο ϑαδίπο νοιιογαῖ. 
ὲ (411 οπηπος ομουεὶς ὃζ ἢν ΠΊΏΪ5 δἵ- 
Πιαῖος ἄδος γοποίδηταγ. Εοξιπὴ διις ἢ 
τα δοσῇ ἱποίάϊτ ἰη Ῥαπαῖοηπα πο- 
{γα τπεπίεπγημε Μαγτζίαχη, ασίτατα; 
ΡΕΡΙΙος )α ἀἴες απο; φαίδ. ροῦ ντ- 
Ῥοπὶ οΠοτοαϑ ἀτπιοιητνίηιδ ἴῃ ἔοσιπα 
δὲ (Δρίτο  1π0, Αἰ δα» ἰοσα Πλαἶτα τὰπὶ 
Ρυΐπατα 4πλπ} ρυθ] σα, ατεὶβ δαἰτεῖς 
{προτ νευποοίογας τα ηΐσας οἰπέϊί, το- 
ϑίσηας ραγρατα ργατοχεῖς ὃς ἤθεα 
Δα τιἐξὶς ἰηἀπτὶ, τι45 νοσαηττγαίθθδ8: 
41 νοίξες δρᾷ Ἀοπηαπος Ποπο- 
τατοείδιις εὐξ ΡΓΟΡτΙ͂Δ. σείξαης οτίαπι 

σλρίτίδιι5 ος νοσαπτ αρίοος,, α[ξϊ- 
σίατοϑ ἰῃ σοπὶ ἐογπηαπη ρί]οος: (ατα:- 
οἱ Δρρε δας κυρβασίας. σοί ηξεϊ Δα- 
τοι σλάϊο Πρ], ἀοχιγατοηθης λῃ- 

σοατι ἅτις νἱγσαπη , ατιτ ταῖς Πα ϊα ἃ- 
πιά: πηϊβτα νεγο ρείταμ 1 γδοίδπη. 
οἃ ίσατο νίγσαῖο, Δηρσοίογας παεη- 
τ ΙΔτθγα πη σαιπταζα5. {1Π1}}15 ο(Ὁ: 4ι18- 
11 ἀϊσαηταγ οδ δρὰ αὐαοος σοί4- 
πλΐηα οούαπι Ζαΐ (ὐπτοταπι (λογα ροτ- 
ἀσαητ, Ετ φαάταπι οσο ἰπτο Προ, 5 1], 

πνσιυναυπο δδονουν 



30 ῬΊΟΝ οι ὴ 
{4 (ἴσο ἱητογργοῖαγίὶ ποπλίπο νο] 15, 
(ππτ Κούρητες: Ππο5 Ποί γα σοηβαῦα- 
ταῖς ποπλίπαῖ, νόος Ὡπὸ τ κούρων (λα 
εἰξαἰμπομίδη) ἀςἤθχα; Ἀ οπιδηὶ νοῖο 
5] ος ἀρρε !δητα τοῆογο πλοτι15.ΠΔΠ| 
χιοάπος ἐξάλλεοϑοι δ΄ πηδᾷν,1}}1 5ὰ- 
Ἰῖγς ἀϊσιης. εαπήπιαιις οὐ σαυατη 
σοῖοτοϑ οτίαπη ὀργησοὶς, Πρ ρα αὶ ὅς ἱ- 
Ρί οτοδγο ία!τατα ομογοας ἀρίταηζ, 84- 

Ἰτογος νοσδῃτ, ΠοπλΠ 6 4 5415 ἀεάιπ- 
δἰδϑαιιαπι τοΐξα νοῖο οἷς παποαρρεῖ- 
Ἰατίοηςπι τε δυιταπι ορίπεγ, αι] δος 
ΟΧ ἰἴς τα ἀστιητ, σοη]σοΓΟ Ροτεί. δά 
τί δίατη οπῖπὶ τ γε Ππλῖσο πΊοτιι 1ῃ δύ- 
ταὶϑ (είε πιοϊᾶϊ, ἤπιης Πτη], ΠΠ ΠΟ ΡΟΓ 
νἱςος, Ραϊτγίος φῃοίάαπι ἢν πη ΠΟΚ ἰΏτΕΓ 

(]ταπάτιπὶ σαπεητοβ. ϑαἰτατίοπο ΠῚ δὰ 
τ Π| ἀΓΠ ΑΓΔ ΠῚ ἢ 1185 ἴῃ οἰ γραῖβ οσε τος 
φΙδάϊο] 5 οἷος [Ἰγορίτι5, Παυϊ εχ ἀπεῖ- 
ααῖς (οτρτογίθιις {ππιϑάμιπι εἱς σοη- 
Ἰςέξιιγαν, ργίπιὶ (τεῖος [ῃΠΙταογαητ: 

ἄς φυίθας νυσατίοτ οἱξ ἔαδυα ηιιαπὶ 
νι ἴο τορεῖεπάα ἔτ. Ιπτοῖ μ45 ροϊτας 
485 δείρι (411 σείξαητ, ὃζ πη! {τ 1- 
Ρίοτγιιπι σοητίς πρεηίας ἔογαπησ, ςιιπὶ 
Πητναϊάς πλυίτα, ν παπὶ ἀϊσαητςεἰΔ- 
Ρίαπι οαἸ]ίτας. εαπὶ τορετταπι οἵ ἰῃ 
ΝΝαπηα τορία, ΠΠλταπη Θὺ ἃ Ποπηῖηο: 
ἃς Ὡς νἱίλπι υϊάεπι δά 14 τεπηροτῖς 
τε πι ἔογπιδπι ἰῃ [τα]ϊα : 6 χα. ἄϊπιο- 
Ρις σοπίεοίῆε Κομηαπος, πος ποῖα 
ἀἰϊαϊηΐτις Δ (6 πα ΠῸπὰ ἢ. πο χυῦ 
ΝΝα πιὰ νοΠ]ετρεῦ νγθεπὶ ἔθ τς ἀϊείσιις 
ἰτοιυτηξοιγῖ ἃ ργφ [δ ητΠηπγῖς ἱπππ6- 

ΤΠ διις. δζ ἀπ ηϊ5 Ποποζασὶ (λοι οἰϊς, 
νεγίτα πα ̓πΠΠ {145 ̓ ΠΙ πλσογιπ ἃς ἔπιτ- 
τα, (οταπτ γι σαδ πλαΐτα 1 ἀτλ}]14, 
νίππι οροία ὃς ἱπ τα Μδιλατ σιι- 
ἰυ(4ἀπὶ, νεϊ πα Ποτοῖα πα πγδηὶ ορογίς 
ΠιηλΠταἀο, ΠἢΠάἀ Ἰατοσθιι5 ΟΠ πο πα ἸΠ- 
τογποίσοπαι αἰ: πίτιις τ 1ΠΠ| ΔΠ ΟἹ] ς ὰ- 
οἰ ΠΠταῖοπὶ δάϊπτεγει. ΕἸῈ δυτεπὶ νοῖ- 
Ππαςοιΐα Βομπηδηΐς ἃς ναϊάε πΠοποζαῖα 
(αἰτατίο (υγεῖίοα, νεῖ ̓ΐσεῖ πιο Πσετα 
ΟἸΙΠῚ 6Χ Αἰἰῖς γα θι5 ΠλαΪτίς. τι Πλαχὶ- 
ΠῚΘ Ε οἰτοαπήθας δίας τῃραιγα  θις 
Ροχηρίς ἀςίροέϊδοι 8. ἰῃ ἢ 5 επὶπιο- 
ταπηίδιις ριιθείοδτας ριιετγὶ ἀδοοτῖς ἰΠ- 

ΕἸ ΑΘ Ν Αι 5.5: 

ἐμζὼ γνῶσιν, Ἑλλζουικῶ μεϑερμάυυφ ϑεγ)ες ὀνομαΐίι 

Κυρηΐες, ὑφ᾽ ἡμδ υϑὺ πο“ ἡλικίας ὅτως ὠνομμαι-- 

σχκένοι το β οὶ ζοις χούροις" «πὸ δὲ Ῥωμαίων, δἰστὸ 

τὴς σεωυπόνα χινήσεως.Ὁ Ὑ ὀξόιλέοϑαι τε πηδᾶν 

σειλίρε αἰτοῦ αὐτῶν λέγεται. Ἔἰστο ὃ τῆς αὐτῆς αἰτίας 

χαὶ ζοις ὀηλοῖς ἁπόρᾷς ὀρχυςᾶς , ἐπεὶ καν πὕτοις πο- 

λὺ Ὁ χορό μα χαὶ σκίρτημα ἔνες!, πο οοιγαλχϑντες ἀ- 
πὸ ΤῊ σαλίων ζρωομια, (ᾳλίπωρᾳις κα λοῦσιν. εἰ δὲ 

ὀρθῶς ὑπείληφα ζωιωύτζω ἰὐζις πἰωὺ “αδϑφηορθάων «- 

1Ὸ ποδιδὸυς, οἰχ, ΤῊ γινουϑύων “ἰ πο: αὐτῶν ὁβελόμε- 

γος συμίξϑι. κινοιοῦται ὟΝ κσδὸς αὐλὸν ἐν ῥυθμῶ 

Οὲ «φοπλίοις κινήσφο,ζοτε μϑὲ ὁμιοῦ, Ὧπε 5. ὐαλ- 

λὰξ, ἢ πατείους τιγαὶ ὕμνους ἄδὸοισιν ἅμα ταῖς χο-- 
ρέίαις. “»ορείαν ἢ) χαὶ κίνησιν ογόστλειον ἡ ““΄ οὐ ταῖς εἰ- 

ασίσιν δὀἰπο]ελούνϑυον κ᾿ πσὸ “ν εἴχφειδίων ψύφον, 

εἴ τί δὲῖ τοῖς ρχαιοις τεκρμδαϑοϑαι λόγϑις,Κάέρη- 

τες ἡΐαν οἱ πσεῷτοι καζοιςησοίκϑρυοι. “ὶ 5. πῦξὶ αὐτῶν 

μῦϑον σξὲν δέομαι πσοὃς εἰδύζᾷς ὀλίοου δεῖν πὸ-- 

ἄς γράφῳν. οὖ δὲ ταῖς πέλταις, αἕ οἵ πε σοίλιοι φορᾶ- 
Εἰ κΕ “ Ἱ λ οὐ τ τς τ δὴ 

20 σι, χαὶ ας ὑπτηρέτωι τίνες αὑτῶν ἡρτηρϑιας σὺ χϑμό-. 

γων χομιζρεσι,πολλαῖς πϑρυ οὐσειις, κέαν Ἐ1) λέγου- 

σι δοττετη " ἀὐρειϑζωαι δ, αὐτίω φασιν εἰν τοῖς βασι- 
λείοις τῷἩ Νοκᾷ, μηδενὸς ὀρ, ϑοφητων εἰφενέίχϑ τος, 

μηδὲ, ἐγνωσμένᾳ πσϑϑτερον ον Ἰταλοῖς τοιδτου 45- 

μαΐζς"ξ ὧν ἀμφοτέρων αἱ πολαςᾷν Ῥωμαίοις 9ς6-- 

πεμτπῆον ἐὴ Ὁ ὅπλον᾿ βαληϑέντα 5.Τ' Νομαντικά- 

οὗτοι! πε αὐζ' φερόνϑιον “πὸ ́  χραίϊςτων γέων «ὦν ἱε- 

ραϊς ἡμέραις ὀϑὰ πόλιν, ὺ ϑυσιών ἐπετείων τυΐχα- 

γήν, δεδοιχϑτα δὲ ἐχτοελος ὧς ἀπ ἐηϑρων ἡ ἀφα- 

30 γισμιὸν αὐτῷ κλοπαῖον, ὅστλα, λέορισι πολλὰ καΐζα.- 
σκάυα(ᾳ«χ ᾧ δγοπεῖ “οὐ δοιπιλήσια, Μαμορίε “ι- 

νὸς Ὁ ἔρον δημικρορὦ ὀϑαδείξα ϑών, ὡξ)ε ἀσήμων 

γλυέεϑαι ὁ δεςδιαΐγγωςον τοῖς μέλλοισιν ἐχτξελάσᾳν 
πἰωὼ πο ϑεοπεμτης φύσιν, ἢ “χλακῶν 

ἢ: δύ, ϑροφπίνων ἔργων ̓ ς ἃ ἐαδεὶ 5. Ῥω-- 

μϑοις χαὶ πλρυ ἅμιον ὁ χϑυρυζισμὸς »ὡς Οκ πολλῶν 

μϑὺ χαὶ ὀηγων ἐγὼ συμ ϑηλομαι μάλιςα δ᾽ ἐκ δ 

«δὰ (ὰς πυμπας ζέτε ἐν ἡπαοδρόμω ἡ (ᾷς οὖν τοῖς 
δεαζοις γινουϑύων. ον ἀπασεις ΣΡ αὐταῖς “σθϑς-- 

«υεῖ ταιπ σι 5, σι} ρα] εἰς, ΘΠ Πθιις, ὃς 4.0 (οι χοῦρφι χιτωνίσχους οὐδεδυχότες οκιωρεπεῖς,χ τ" 
Ραγπλὶς ἱησοάπητς ογαίης: Τππταας ἢὶ 
Ροπιρα ἀμέζοτεβ, δζ εχ Ια ΔἸογοα Γγ- 
εἰς (νενιάἀστατ) ππθῆτο, [πάϊοπο5 ἃ 
ἘἈοπηδη ς ρρο!]απτατ; γοξεγδγες πθα 
(ςπτοητία ααπάατη (ἈΠ! οτα πὶ ἱπγαρὶ- 
ΠοΙη.Πηᾷ (γοῖαβ ΠΟἢ ς]ῸΘ ἸΠλ τα τα 

ντία ἢ, πος σαητιι ΠοΟ (Δ]τατιι: ὃ οροτ- 
τεθαῖ θο5 οἱ]ς ἱπσοημος ατηις πα ϊρο- 
Πδ5, ΡΑΙΓΙΠΊΟ5Ω; 40 ΠηΔΙΓΙΠγΟ 5; σιιΠ11}}1 

γη πὲ χαὶ ξίφν χαὶ παρμας ἔχογήες, οι; χηδὸν ποράυον-- 

ται" χαὶ εἰσιν ὅποι τῆς πομπῆς ἡγέμώνες, καλούνδρυοι 

“σθϑς αὐτῶν ἐχὶ “ὁ παιδιαῖς “λίσσο Λυδῶν ὠξάυρ"- 

«ϑαι δοχούσης Λυδίωνες, εἰκόνες, ὡς ἐμοὶ δυχεῖ, ἢ σαι-- 

λίων: ἐπεὶ ἃ γε χουρυικῶν «δὲν ὡς τῇρ οἱ σάλιοι δρώ- 
σιν, ὅτ᾿: ον ύὕμνοις, ὅτ ον ὀρχήσᾳ. ἐγοξῶῶ 5. ἀύζις ἐ- 

λάσϑέρες τε ἐὴ κ αὐνθυλυάς, αἰμφιϑοιλᾷς" οἱ σγ εἰσὶν 
ἐδ ἃ 
όζ 0- 
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ὁ ποιαεδηποῖε τύχης. «ἰγὸ δεῖ τὰ πλείω πῦθὶ αὐ ἀυα!ίςυπῳ ἔουταπα: εἤςης. ἀς ηαΐδ. 
γεάφῳν; ἡσὶ ἑξδήμιν μοῖρα ὁ ἑερα νομιοϑεσίας ζ Ζαϊά οριις εἴ ρΙατα (οτίδεγο ϑεριῖ- 

πγα (σγατί ]ορῖ! ρατς ἀΐςσατα γαῖ σο]]6- 
ΤΠ δῆ, «θϑρετενν ' τ καλοῦμαι ϑύων ̓Φεϊωλίων. ὃ ὅτοι σίο (οι! πα; ̓4πος ταοὶ εἰρζυυοδίχος Ἐριίαϊςϑ. 

μι ᾿ δὼ εἴη ΚΣ τ Ἑλλδοικδιὼ καλούμδυοι δρλ ἐκΐον,Ἠ ροτοπι αι (απτ ες! ς ργα ξαητΠ]- 
εἸραυοδίχαι. εἰσὶ δ ον Ὁ τῤρίσων οἴκων αὐόρες ἔχί- ταὶς ἈπαΠ]ς νίτὶ » Πρ ηταῦς ΡΕΓ ο- 
᾿ς φὲ ἣ πὸρ΄ ἼΣ ρω ἡύοι τῷ βία ΝΟ μ᾽ ἥ βασι- Τιποπινίτᾶ ο (ἀσοτάοτίο, ρείπιο ΝΝι- 

ὦ τὴὰ ἢιιῖτις (λοτὶ παρ  ἔγαιτς διιέζογα. 
λέως φῳοϑτου ὃ αῦτο' Ῥωμαίοις δὲ ἱερὸν αῤχεῖον ὌΠ“ νιτυπιλυτέ αὐ ΖΕ υϊίςι]1ς οχοπιρὶ Γ Ῥ: ιΠ 

(αρίαυδύν εἰ μϑύτοι τἰϑὰ τὴ καλουκῦνων Εαι- πυατιιατας πτρντ Ζυ 44 Π| ΟΧ Εἰ πγῆτ; απ 
χλῶν Ὁ ϑάδφγμα ἔδαξεν, ὡς πῷρ οἱ οἴονται τίνες » ΠΡ Ατάφατεθιις,ντ  ουθις (εἰ Ππ5,Ὁ1Π}} 
κ ἡ Ἀρδεατῶν ἐαλο τς γεάφς Γώλιος, ὅκ το οὔραιετιπι μαίθθο. Ποο τἄτατῃ ροίϊιπὰ 

αἰἴπγηγαῖς, δῖε ΝΙΙΠΊΔ ΠῚ τοροπὶ οτία- 
ε ). ΟΤΙ 

ἔω λέγφν. ̓ἰπύγεη δέ μοι ζοοῦτον μόνον ἐπ, ὃ Ἶ Ὡρὸ Τα π. σοΙ]Θσίαπὶ Ἀοσηα ποη ἔπ Πς, Ιὰ 
Τ Νομιὰ αοχ ῃςὅπω Ὁ εἰρξευοδικῶν σύφημιαι παι- 111ς ἰππἰταϊτσαπὰ ΕἸ Δοπδτος αστῇ ο- 

““ δ 
εὰ Ῥωμαύοις ζὸ. 2. κα]εςήσαΐο σ᾽ ̓ἀδᾳ δ υολοας οτε ̓  ΠΊΔΠΠΠ. ἜΧΟῸΓΠοΟΠΙ ρας ἃς ἰΔιτοοίηῖς 

δάυαταμ ἔμελλε πολείκεῖν, λησείας ἡ καζαδρομας ἰἰπίοίατγο δυίος μ6ΠῸ ἄβρτααὶ Ραγαζοῖ, 
πὶ ππς δ6|1ο γῆν τοι) πη Πδτ σομ- “γώρας αὐτο ποινή εἰς εἰ μὴ βάλοιντο συμίξῆν 

ΧΡ (κδύ ἜΠΗ ! ποῖα: σαοάταπάοςπι οἷς ἔασοτε πο- 
9ὃ δίχα πολέμου τὸς αὐτὸν, δὴν εἰς αὐαϊκζωυ καΐα- οοἵϊ απτιϑο ἃ φαποηίαπι τοὶ σαύοης 
φα ες ἐποίηῷ. οἰοιφι σι, ἐπάδυαῖν οὔκ ἔσῃ ἔχεχω- τηαρηξγατα ἐδεα ΠῚ, εχροποηάιιπι 

Ειον Ἕλλησι Ὁ ω χῶς τὸς εἰρξεοδίχας ΞΈΛ ΟΣ: "ἴα τα] ἀγροῦ ηποῦ ὃς ιαηταγιηη τος 
χαῖον εἶναι μοι πόσων ἢ πηλίκων ἸΩῚ ποραϊμῶν ΠΩ͂Σ κύριον ΤΠ ρ6ΠΕ5 δ ΠΠὶ πιαρη γατῇ ροῖε τας 

 {πηρτὶδ, νταυΐριις μαξξοπις ἵρποτα ἔς 
ἵνα, τοῖς ἀγνοῶσι 1 Ῥωμαίων 4σεξήαν ζῶ οἱ ΣΟ 

δέηθευ, ἵ ̓ ντχέ ὅσι Ὁ ΜΘΊ ᾿ ἘἈοπηδποτιτη ρίοτας, πλίγαγὶ ἀοπαῆς Ε] ᾽ ͵ Ἁ Ἶ ͵ὕ “πὰ ἐ 

δυδρες ἐπετηϑδζνον, μη] πο βοίδοξον φωνὴ Ὁ πϑρᾷς (Ὡπρογ εἰς ἔε]ῖςος σοείριῆς Ὀς]Π]ογιπι 
3.7“ ττἋὁ Ἧ λ " ! ς [, Ἄ κε Ρ ᾿ τυ 

,»αὐδις Ὁ καλλιςον λαξὰν τὸς πολέμοις τελος. απτὴρ- Ἀ Εχίταβ. ΟΠ Πῖα Θηΐτη {1 το Προ πη ς 
᾿ των γὸ αν Ὥθε Ὡς Ξρχαὶ ἡ Τὰς ἰ πουϑεσάς ἀὐσεθεκοί- ἃς Ἰα ΗΠ πη ς ἐς σαμ!ς Δα ρίςατὶ εξ 

οὔδρετγίεηταγ, ἰάσοφ; ἀθοβη ρογίοϊς 
» ας φανησο!) ποιηστιμνοι » ὦ δα τῷτο μίλιφα πὸὃς μαπαιῆι : Ἐρε ἐς 

Ν ἘΥ, ι μδὲ Δ α]Πς πηαχίπης ργορίτο5.} οηριπι 
»ἡοιρ ἐσσνότες ἐν τοῖς εβδυχαο «ὠπόρῖα Δυτοτη οι τοσδίογε οπηηΐα ἔσεαι πα 
Ξῖν ο(ᾳ Δἀὐαχεῖ) σϑτοις τοῖς εἰρδευοδίχαις ἐπελϑεῖν γος οἴποῖα,ιις ρογπγαϊτα (ππτ:ς ἴῃ {ΠπΠ|- 
Ὁ πλῆθος ἐβαδιον,χεφλκαιωδᾳ δἰ πσγραφὴ δὴ- τηδίπητ Πασ: σλιοῖς ἢς ΕΚ οηγαηὶ ν 
᾿λώσει ἐαλ ον ̓ βἐφυλάτψ ἵνα μυνδένα Ῥωμαῖοι πέ- ἴαάετατα; οἰμίτατι ᾿πἰΠΠΠ ΒΟΠυ πὶ ἰπ- 

ἔογδητ. πο ἢ αι ρυοῦ σοητγα ἔρο- 
'γ πὶ Ἃ . μα ὠξονέίκωσι χτὶ μιίας ἐνασσόνδου πὸ ἑως ἀδὶ Ὦνε:: ἀρτῖς σοπαϊιίοποϑ αἰ υ!4 σοπιπλίίδ- 

Ἔὐρξωντων δὲ αἰδκασοδεῦ εἰς ἀὐϑες ὁ ἑτέρων, ΠΕ Ὁ Τίς, Ἴεραῖος ἀρεγο, δ νου δὶς ΡΓΓΠΊΟ {115 
σξφύεοϑαι τετὺ τὰ δίχα α, αἰτεῖν πεοῶτον λϑγω" θα» Ὁ (μαπὶ τορετογεισιοάῇ ἀφ ϊσησταγξα- 
μὴ πείθω! τοῖς αἰξιωμϑίοις, τὸτ' ἘΣ  ἀξερει πί- σεταροίξυϊατα, τασπα νογο θ6]]ἢ γάτα πῃ 

Βιαδοτζο. [εἰᾷοπὰ {1 υΐα Ἀλοτηδηΐς 1112- ε ΄  γ.» ΩΝ “ « κς 

ΕἾ κοὐ βλίως ϑρϑν Ἐλο ΣῚ ἜΚ ἡ Τὰ Ρωμαίων ταπι ΠΟ] σοῃτγα ἔσθ τς απεγᾶτσαγ Ὡϊ- 
ἐγασονδὸι λέλϑν ες τὰ δίχαηα τῶσι, ττοις ἐχργενω-  τῆχῃη, συ Δι ογατη φορποίδετα: ;δΖ 
σκήν τὸς αὐόρας εἴ΄ τί πεποιθασιν ἐκασονδὸν " χαὶ ἐαν ἥπις ΖιογΙ σσρεγιαπτιγίοπτος σοπ- 
δύξωσι τὰ πσροφήχοντα ἐκουλᾷν, τὰς «ὐγόηοῖς χεῖς α,.-- ΡῬΓΟΠοηίος ας ἀράοτο. ᾿πἀἸσατς Ἰτεηι 

; , ἐὑαϑεΝ ὦ - ας Ἰερατοχίι [ὨϊΠΓ 15; ὃς ἄλγε Ορογαπλ, 
πία!ς συλλαξονζᾷς «ἰκδότοις τοῖς ἀδικηϑείσι ῇβαϑὶ-- 5 - ΕΣ Ἶ 
Ὁ! Ἀ νττο]ρίοία δγαδταν σοηά!ϊτίοηος (τα- { Α Ὁ ὁ ΟΛΝ ΕΡΙΘ Ὑ ͵ , 

δὸνα!. τας δῈ {πς π᾿ ἴο ρα οὐ, αἰδικημοιζαι δ ἽΕΗΞ, ἀουιμη) : ράσο ΠῚ οἴ[4Π| σοΠΗςοτγο, αἰῦν 
Ἂς Ο « δι α ΜΞ ῃ - . 

ζῳ, ἡ τὰ χῦξε ζᾷς σεουδχας ὅσιοι Φυ λα φν᾿ εἰρηνῶν {Δ ἴιιχτα ἰδογας ἰεσεβ ποη εἴς ἔλεξα νί- 
πεποιῴοϑαι, αὶ γεληνδύζωυ ἐα) ) μὴ χ, τ τὸς ἱεροὺς 40. ἀσατατ, γγιτᾶ γοδάογο ργςτοτοα ἢ αυϊά 

ὶ τα ΓΘ σα ΠΕ ὃ ἔρος. ΠΟΒ ΔΓΕ ΝΣ ἄχυ ΣῊΝ ϑςρα- ἰπηρεγατογος οὔτ “γι βίαγα - 
ξ ἐξ Ι μο ἐρα",Ξ᾿ οὐ; τ ἀοτγαπγἝορος ραιγαπθγης σοσποίςεγὰ 

τγῶν οὐδανομείας ὅ ἐλ δ τε ὑρχοῖς Ὃ ὃ «σοιδαὶς ἐ ἐ δῖηιςο οχρίατο, ποις ἀἰσοπλι5 φαοτίο5 
πίελοιῶῦται, φφεγνωσχονζας αφοσιξαχ᾽ πϑὶ ὧι ων κ᾿ ἰποϊάοι οσοαίϊο. σετογῇ πιά ἴῃ σδάϊι- 
πῷς οἰκείοις χα δοὺς ποιήσοι! τὸν 29 2»ν. κο δὲ ὖξὶ  σρατοτῖίς ἀςπιιητίατοπίδιις ρεγασδηῖ, 
ΤΣ χικυρυχείας ᾿αὑτῶν γονόρϑυα, ὅ 7: τα" σαπη ἃ Οἰθίτατα Ζυα πΙ ατίαπα ἱπτο  ΠΠ|8 

νι εἰς, ρα τηας εχίσιης, (πᾷ Πα ηυο- 
(δν ἀδλκεῖν πόλιν αἰτοῖεν δίκας" ̓ αξιονγὸ μηδὲ αὐτ' ας σορσηϊτα ίπης αἸρ ἰ ΠΠπηα, φυῖρρα 
ἀγνοῦν, χε “τ᾿ πολλζως φρο δε ' ὁσίων νὰ διχαίων γινό- ἴῃ ααΐδ, 115 ὃζ ἔς πχαχι γᾶ οἰιγᾷ α1122- 



1:3: ΙΘΝ  ΞῚΣ 
τἰτιτ) Παῖς ασσορί. νι ἔς] απη,οἷο- 
ὅζαις α οο]]οσίο,νγοίζο ας δε τἀπηίπίθιι5 
(Δοτῖς σχογηατας,ντ ρίας σετεγὶς {Ὸ 1Π|1- 
σηϊ5, νογίτς ᾿ηξοίταπι οἰατατοπη ρτο- 
ἔδέξαβ. ΟΠ ρΓΙΠΊΠΠῚ ΗΠ 65 ΘΟΥΙΙΠῚ ατ- 
εἰρὶς Ἰουετι ΘΘΓΟΙΌΣΟΣ ἀεος πόσας, 
Ρτοτοίξαταις νεηΐγο ίς νε Κοπηαηα οἷ" 
τἰτατι 5 (Ππ1Π| τοροτατ. “εἰ Πα ο] ἰπ γαῖα ς 
Ἰγοῖς λα ̓ πϊυΠἀπὶ οἰἰταῖο πη, ὃ Παυϊά 
τιοπτίαζαγ, ϑτδα  ΠΠΠγὰς ἃς ΠΕῚ δὲ οἷ]- 

τλῖ] αἰ γας [ΠῚ ΡΓΘΟατι]5, ἰΠτΓὰ Πησοίηστς 
ἄϊταγ; δέ αι ΡΓΙ ΠΛ) οδυΐαπι πα- 
ἅζας ἔπεείς, οὔ τείξατατ, τας ̓ ς νυ θαπις 

Πτιῆας γα ίσιις ; ἃς τοροείτἰς οἰ εχ- 

(ξοτατοηίθιις,, ντροπὶ ρογρίτ 14 ΠῈ 
Ρτα( απ ἱπρτοαίατι, νε] Ροσταῦ σις 

{Ἰοάεπι, να] ργίπηαπι απ ΕΠ 65 ἴῃ Ροττα 

οδυΐμπι, ΠΠλ τοῦ τοίξατις . ̓η ξοσι τη 

ρτοςοάϊε: ἰδίαις {ΔΠ5 πλδρ  Ἐγαιίριις 
ὐἀποητζας {αὶ σαι] πὶ ἘΠ 1υτὰ- 
πλῆτο δζ Ἔχίςογαμ οηΐθιις νίχιιοαμα- 
4ις ἱπτογροίτίς. ταπιὶ ἢ δαέξοτοϑ ἰη- 
ἰατὶς ἀζπαῖοσ ἀςαϊΐτοοῳ φεςεροτίτ,- 
ἄἀυςεης δοβ,απηΐους ἱρίε ἂρ ἀπηϊοἰς ἀπ 

οοάϊτ, ΟὐΟΑΠ τεπιριις δά ἀε]δεγαη- 
ἄπιπι ρεῖαητ, ἀεσαπα σοηςοῇπς ἀΐεις 
τοιοτείταγ,δζ να; δὰ ΟΣ 2472 Ρεποπᾶ 
οχίροέζατ. εἰδρίι5 Δατοπυ τ ρίητα ἤϊε. 
{ ποῃ ἱπιροῖγοζ ἴπ5 απ, οδιοίξατιις 
{πρετος αἴας ἱπέοτος ἘΠ Ποοταη- 
τα η ργοΐατιιϑ, Ρορυΐαμ Κοπιαηῖ {- 
Ρεῖ φατε ροῦ οτίαπι ΟΠ] ρογαζαγί. ἀε- 
1πα 6 ΑΠπιπηρτῖς σοτεγῖς ἔδει! δι δα (ς- 
πατῇ γοίοστ, οπληΐα (6 είτε εχ ἰΔογαγι πὶ 
Ἰοσιιπη ρυφίοείριο εχίεουπί ; δ, ́ νο- 
Ππὶ θο] ἀεσογποῖο, ᾿ἰσογε ἰά ἽΣ Ρεΐ 
ἄςος. ΑἸΐοχαὶ βαυϊᾷ Ποτῖ οὔ] Πὶ 
οἤττ, Ποα; (ἐπαταὶ ἔς ογοτ δοΠ Πτὴ ἄε- 
Πογπογο, 66; ρορυΐο. Ηαο {πηταιιαὲ 
Ριοάππτιγ ἀς θα δας. ἘΞ Υ τἰπλα ἴῃ 
(οτίς ογάϊπηιθ. α Νιιπγα [πΠἰτατῖς οἱ] ας 
ἢς οἱ" πχαχίπι! ρα Κ οπγαπος ἰασου- 
«οι, δὲ σαΐι5 ροτοίξας οἱ Ἐ ἀπλρ {Π|-- 

ν 111. ἢϊ αὖ νῆο {ποῦ ΟΡΟΓΙΠῚ; τεῆ- 
Δριοηάο (ΟΠ σοι Ρῦτε {μ0]]οἷο, ἱρίογιιπη 

Ῥοπιίοες. Πρ τ4  ΟΟΔΠΓΙΓ Ροπιίῆςος, πππλα 

δυξζοτίτατο ργαα τ. Πα ΠῚ ΟΠὨΊΠΕ65 [τ 5 
(ογας ἱπαϊσαητ, τοῦ ρυπᾶτος. βάγΙΓοΓ 
δε τπηδρἔγατας, ἃς ἰΔοτογῖ πη! ΠΠΠἔγος: 40 χα; ἀπαίας ἰδιώταις πὲ τσὴ ϑόχοεσι χαὶ λφτουρο 
Ἔσος οὐἱᾷ ἔεγιητ ας (Δοτίς απ ΠΟΠαΙ 

{(οτὶρτῖς πηᾶάατα ΠοΟ νίτι τοσορτα πητ, 
{Ἰ ἀϊρπα ν] ἀοδητι αι [ορ δ. ὃζ οοη- 
{ποι ἰδιις (ποία πι ΠΥ] ΟΠΎΠΟ5 τ 
πγΔρ ἢ ἔγατιις χα, (Δου ΗΠ οἷα ὃς ἀδοτῖι 
Οὐ τς ΟΕ σο πη ΠΎΠΠπις, ὅς [πῃ οηπ6ς ἔα- 
σογάοτος, ἱπαυΐγιητ: τηἰΠ το 5 αι 6; 
(ἀσγοτγιηη ἰη οἤποῖο σστίποης, πο ]α ἃ 
ξοηκτα (λοίᾳ5 ἰορα5 ἀοϊπαμάητ: : τα- 

10 ὅτῳ χοδτῳ αἰξετύγοι, τῶτον ὑχιμδρτυροίνϑρος, ἐς 

20 εἰ δὲ γεόνον εἰς βελξὼ αὐτή σειν, δέκα, λλιήμέβ 

30 κωλῦσον στο θεῶν. εἰ δὲ τι μὴ ἡ λοι πότων, οὔπε ἡ 

ΗΠ ΤΟ ΙΘΟΑ ἜΝΝΑ 5.5. 

λδμα; Οιαῦτα παρέλαξον' εἷς κϑὐεχἕ εἰρξευσδοάοι ᾿ 

ὃν οἱ λοιποὶ ̓ ασξοχφείσαιντο,κεχοσμημῦκος ἐσ! [καὶς 
Φορήμκασιν ἱεροῖς. ἵγα. Δ οιδηλοοὴ “δὰ τὸς ἀιδοις, ἑ 

εἰς Ἢ ἀδιχρεούτων παρεγίνετο πόλιν" ἔχιςας ὃ τοῖς 
ὁρίοις, τὸν πε Δία κ χ᾽ τὸς ὀηλοὺς ἐπεχαλάτ λοι, κῦν- 

ἈΠ Δ ρεον ΟἜρ Ῥωμαἠων πος, 

Χεως᾿ ἔπφταῦ ὀμῦσοις ὅτι (99 αδιχουίαν ἔργε τῶ πὸο- 

λιν, ἡ Ἔρας (ᾷς μεγίςας εἰ ἐψεύδοιτο ῥοξμρίμαδ 

ξαιταῦ τε ὶ τῇ πόλᾷ, τότε αὐτὸς ἡ4 τὰ ὁ ὁρων" ἔπειτα 

τεῖβ ὠροούκων εἴτε ΤῊ) πολήποκῶγείᾳ, χαὶ ζςαὐ ας 

ααεοϑλεὶς Ξρας,ασρὸς πολιν ῴχετο" κάτα Ὡὡρὶν εἰς 

 πῦλιν παρθεῖν, τ πυλώρϑν ἤτ' πρῶτον ἀπὸυτή- 

σα ζῳ, ον τοῖς πύλαις “- αὐτὸν ξ9πον ἔχιρδδτυρ (ἢ 

αϑωος,εἰς Ἢ ἀσοραὺ κσϑοη4" ἐχεῖ δὲκαΐζᾳςὰς, τοῖς 
τελς πῦξὰ ὧν χοι διελέγετο, πϑυζοιχηί Όις πε ὀρχ᾽ ἄν 

ὦ (ς πῆραὶ παροοτθείς. εἰ ̓ αϑὺ οἷ Π7) ὑπέχριον οὐ δ-. 
χας» τα ϑιδυνῖες τὸς οὡ τοῖς αἰτία ε αἰ, Οις ἀὕ-- 

δρας ἃ ἁπαάγων φίλος τε δὴ γεγϑνὼς ἢ “ῷ Ὡρᾷ δ οὶ φίλων" Ἷ 

“τῆς αἰτήσεως ὀμεδί- Ὁ 

Χέτ. διδϑουσῶν δὲ ὃ “ πριν, π 

χε αὐτω τὰ δίχαια κἡὶ πόλις, ἐχεκαλεσείμϑμος ον ̓ 
ϑφανίοις χὰ καζαθονίοις θεοῖς ἀπῇ, ζσοῦτον μόνον εἰς. εἰ 

“πὼν ὅτι βελάύσε)α ἕξιν αὐτῶνή 'Ῥωμϑήων πόλιςέῷ 

ἡσυχίας. χαὶ κ᾽ αϑτο ἀπέφαμεν εἰς πω βελξωοὰ- 
μα τοῖς ὀηδοις εἰρζευοδίχαις τὐδαλυόρϑρος ὃ ὅτι πέ- 

ἈΠῈ 
ππξακῖαι πὸ αὐτοῖς ὅσον ζεῶ ὅσιον «ἶκ, ΤῊ ἡερῶ ὧν νό- 

“μον Ὁ εἰ ̓ βάλοιντο ψιφίζεαχ πολεμον,σ ει ἔ ἔσται δ 

βας παρεγίνετο πάλιν, ὁ μέ , 

βελὴ κυρία ζῶ Ἐλεψιφίζεεϑαι πόλεμον, ὄτεδθοι 
μος. «ὐδὶ μϑὺ δξίω ἢ εἰρζενοδικῶν ποία παρελο- 99 
Θομῶυ. τελέ ταῖος δὲ ἐεῦ δ Νομιᾶ «ἴθαζάξεως με- 

ξασχκὸς αὑτοῦ ἢ Νερῶν, ὃν ἔλαχον. οἱ ̓  μμεγίφην τϑὰ. 

Ῥω ὠμβαήοι ἱερφτείαν ὁ ὀζοισίανξ ἐχοήες. οὗτοι ζκδν Ὁ" 
πίω αὐτῶν [9 σίλεκτον ἐφ ἐνὸς ΤῊ ἐργῶν ὃ τξατ- 
ζυσιν, ὄχισκά. « ζοίϊες τἰω ξυλί᾽ ἀω γέφυξαι, Πον- 
ἄιφιχες σσροταγοράύονται" εἰσὶ δὲ μεγίστων ΘΗ ' 
γμάτων: ΕΠ χαὶ γὸ ὃ δικροίζρεσιν οὗ οὗποι ζᾷς ἑερας δὲ- 

οςὧνγ' Σ γομεολετοῦσιν «(ᾳ τ" περα ἁ ἀγεραφα ὄγτα χαὶ 

λϑέιςα τρί δ ες ἀν ἐχίηδι ἰα τυϊχομῳ ἀδοις φα- 

γείη γόον τε ἡ ἐθισμῶν Ὡς πε Ξέρχας ἀπε ας ὅσοις 
θυσία, τε χαὶ ϑερᾳστεία, Θεῶν ὀϑάχειται » χα; ν Ὅς ἑερᾷς 

ἀπόυίας ὀξεζᾳ ζρισιν" αὑτυρέτας τε αὐτῶν χοὶ λῴ- 

τουρορεί οἷς ιφώνται τσθὸς τὰ ἱεροὶ, ὅτοι ᾿φυλοίήοισι 

μηδὲν ὄξα δοτομᾷν οἴδὰ ζ:ς ἡ ἱεροις γόμιοις᾽ τοῖς πε 

ἰδιώταις 



ἀντ δὲ ον τη, 
ἰδλιώπως ὁπόσοι μὴ ἰσεισι ζις «ἰδὲ τὰ ϑεια ἢ δαιμόνια, 

σεξασχμοις, ἐξηγηταὶ γίνονται χ) «στο φῆται" ὰ εἴ΄ τίνας 

αἴαϑων) μὴ πειϑουϑύοις ταῖς Ἐχιζογοῖς αὑτῶν, ᾧ- 

μιϑσι κσδϑς ἕκαςον χρῆμα ὁρώνϊες «εἰσί πε ὀψυσά- 

Ἄυγοι παΐσης δίκης πὲ χαὶ ζυμίας ὅτε βελη 679» Ἴ 

ποδιδδγ!ες, ἅτε δήμω. «ὖδὲ δέζυ ἢ’ ἱερέων τῶνδε, εἶτε 

βέλεται τις αἰὐζις ἱερφδεδοισκόλοῖς καλῷ, εἴτε ἱερ9- 

γόμοις, Εἴτε ἱεροφύλαχας,εἴ τε,ὼ φἡ μεῖς αἰξιϑυϑιυ, ἱε- 

ὀοφαϊᾷς, ἐχ αἰ εἱδοτήσεται ““ ὀλυϑοιῷ. ἐἰκλίποντος δὲ 

τίνος αὐτῶν βίον, ἕτερος εἰς “" ἐκείνω καϑίςατο τὸ- 

πον» ἄχ “ἱπῦῦ τῷ δήμου αἱρεϑεὶ σι δὶ. απο’ αὐτῶν ἐ- 

χείνων, ὃς δὼ δχατηδιάὀταΐζος ἐὴ ἐδύχει τυ πολιτῶν. 

ὐϑαλαμία!ᾳ Ὁ. Ὁ ἱεροίείαν ὁ δοχι κα αϑεὶς,ἐαὺ 4.6 ρ 

γιίϑες τύχωσιν οἰωνοὶ “λυόνϑροι. ζῳ »ϑὺ δὴ αὐἷδὸ πῷ 

ϑείς γομιοϑυτηϑέντα “αἰ ασὸ τ Νομκώ, χὺ διαιρεδεντα χτ' 

Ωὲ συμμορίας ““υ ἱερῶν, ἐξ ὧν ἀὐσεξεφεραν στευέ-- 

(γ “δυέοϑαι πίω πόλιν ἃ “ϑϑς τϑις ὀηλοις ἐλασσι τὰ 

μέγιςα ὰ φλυερωταΐο, ζῶν κῶς ᾳ 7 εἰς ἀὐτέλφαν 

τε (φῳφροσειύζυ ἄσρντα ΤΣ ἑκάςου βίον, χαὶ εἰς ἔχε-- 

θυ μίαν καΐζαςήσανζο. Φ φυλαΠέσης ο» ὁμωογοία. πἰωὼ 

πύλιν διχαηοστούης,τηλάςα σία, τὰ »ϑὺ ἐγϊδοίφοις πε- 

διλυηφϑέντα νόμοις, τὰ δ᾽ ἔξω γραφῆς εἰς ἐχιτηδού-- 

σάς ἀν ϑέντα χαὶ (νασκηήσάς μεονίους ̓ αἷῶρ ὧνά- 

πόύτων νϑὺ πολὺ ὁρ ἔρον εἴη λέγήν οἵ ρχέσά δὲ δύα 

τὰ μεγίφης μνήμης τυχόντα Ἢ πεκμήφμα κὴ τ ὀῆγων 

“λυέα "ὃ μδὺ αὐζαρχείας, ἡ τ: μηδένα ; δλλοτδίων 

Ἐχιϑυμεῖν, ἡ αἴϑὶ τὸς ὁδισμους Ἢ κτήσεων νομωοϑεσία. 

χελά(ς "ὃ ἑκοίζω πὐξιγράν αι δ ἑαυΐν κτῆσιν 5 χαὶ 

φῆσαι λίθους Ἐχὶ τοῖς σρφις, ἱερϑὲς ἀπτέδιηζεν ὁρίου 

Διὸς Οις λίθοις, χαὶ ϑυσίας ἔταξεν αὐζις ἐχέελῷν α.30 

πϑὐρᾷς ἡμέξοι ζακτῆ καθ᾽ ἔκαςον «γιαυτὸν 6 χὶ Τ᾽ τὸ- 

πον σεωυερχονϑύους, ἑορτίω οὖν ταῖς πϑῴυ τιμίαν χαὶ 

ἰοὺ ὁρίων ϑεων καζαςησείνϑυος. ζι τίω 'Ῥω-- 

μϑγοι Τερμυθαία, καλοῦσιν, Ὄἰστὸ ΤΡ τερμόνων »χαὶ 

Ους σρους ἀδυς, ἕνος Σ,γλαγῆ »ράμμαΐος τἰρὰ τί 
« 7 ,ὕ Ε , ͵ 

ἡμετέφοιν Ὁ αλεκζον οκφέρφνϊες, τερμμίνας τῦ699-- 
αρ»ρϑυοισιν. εἰ δὲ τις ἀφανίσφεν ἢ μεζαϑείη ζους ἀ 

ἍΠᾺ 3 ἱὰ ᾽ ΝᾺ ρυ ! Ν 

Θ9ὺς, ἱέρον οὐγομοϑέτησεν ἢ) τὸ γποὺ τ΄ σὕτων Τὶ φχο-- 

ποραξάώνϑιον, ἵνα τω βελονϑίῳ κτείνάν αὐτὸν ὡς 

ἱερόσυλον,“ τε ἀστφφόλάα χαὶ Ὁ καθαρὸν μιασγκα- 4 

Ὅς εἰ πσο9. τὅτο δι, Οἕκ ἔχι τὴν ἰδιωϊρκῶν κα- 

τεφήσαΐζο μόνον κτήσεων Ὁ δίχᾳιον, δνννὼ χαὶ ὅχὶ τῆν" 

δημοσίων, δοφις καχεῖνα, “«ἰϑελαξωὼν,ἕἵγα χὰ «ἰὼ Ῥω-- 

μϑίων γάς ἀπὸ ας υγείτονος ὅρκοι διωμρῶσι διεοὶ, ὁ 

τίου χοινζω στο“ ἰδίας. τῶτο μέχρα τὴν καθ ἡμας 

αἱ οτἱᾶ νυϊσο ἀφογιπι ἂς σεηίοτγ οα}- 
τα πῇ ρτα πο ἔγαης ὃζ ἱπιαγργοϊᾶταγ. 
Πθοαί! 8 απἰπγδάιιεττᾶς ργαίογίρτᾳ 
(4 σὅτετηποτα, εἴ τη ξξαητρίο ἀ6]1- 
δε πηασηϊταάϊης. ἰρη] αἰ οἰ]5 δ τηι]᾿ 
ἑϊα (πῃτπλπγι πο 5,Πεστεπδιαγ ναὶ {(6- 
πατιιΐ ΝΕ] ρορυ]ο τατοηξ τεάάετς. Ἰά 
σεπιιβ (Δοεγάοταϑ ἤπιος ἱεροδιδοισκάλους 
αἰϊπυῖς Ἀρρα Ιαγα νοὶ μογίς, ἤπις ἱερονό-- 
μους, τας ἱεροφύλαχᾳς,[ιις (ντ ΠΟ5 σςῃ 
(ἐπλι15) ἱεροφάντοις, (1 εἰἐ(πεγονῆ ἀοέο-- 

το 765, ααρεἰμηίγατϊογες, οἰ ἰοάες, ἐφ ργε- 
26)άνετο ΠΟ ρογγδιογίτ Ὁ πογαπη {- 
αυΐς ενίτα ἐχοςογίτ, ἢ ἀοξιπει! Ιοοᾷ 
Αἰϊα5 (Ο]ου ( γοραγί, Ποπ ΡΟΡΙΠῚ (ΠῈ- 
ἔταρϊβ; (δ αὶ σο]]ερίο τηδχίπηα νῖ- 
ἀετατγ!ἀοηει5, Οχ οπηηὶ οἰ ΠιΠ|6- 
το οἰἱρίταν : Ζαΐ ται ἀεπιῇ (ἀσογάοτα 
λαϊτ, (αι σο]]ςρὶὶ ᾿πα! οἱ ἔα] οἱ ααρατίο 
Ἑοὔργοθαῖιγ. (ας ἰρίτατ ἀοτςθ.41- 
ΟἹ ΠΙ5 Ιορες πΠξϊτυῖς Νπππα αἰ πέξας 
ἰαχτα (Δογογιτη οἰ ες, μα απ ῥγαςί- 
Ρυα δὲ ᾿ασα]θητ Πιπηα:, ἢς αἰΐα πγΐπιι- 
τίογᾳ σοπη πη πιουο πη; Ζιΐδιι5 οπηΠὶ- 
διι5 οἰπο5 86 ρίξιατεπι ργοπίογες (πης 
τεάαϊτὶ. Ουα νετο δά ἔτιρα!τατοπὶ ἀρ 
τοπηρογαπτίδηι ἔβοίπητ, ἰα{Ἐἰτίας ἔτι- 
ἀϊαπι πηε πὰ ποη οἵδ {{4}}}15 οσοου- 
ἀἰα οἰ, πλυτα ίληο δὲ ἐστορία, ρατσ 
τίπι σῦρτομοπ ἰτ(οτἰρες Ιορίριις, ρατ- 
τἰπῈ 1 Πιογο5 ν ταῖς Ἰῦρο νίιι δζ αἰἤτς- 
τι !πο. ἄς ηαΐδιι5 οππηίδιις χαϊα ρΓο-» 

τ Ἰχαπι οἴςε ἀΐϊςοτα, ἄπο ταπτιπὶ ργα- 
οἶρια σοπηπηοτπογαῖϊ (κτ οτῖτ; εχ Ζαῖ- 

δες ἕο" ς οσἰεέξζαγα ἢτ ἐς οετοτῖς. γι 

οἢΪπὶ σδταητὶ ργορτ 5 αἰίσηα ΠΟ σοη- 
οαρίίσεγοπε, σας Ιθρα (6 του ΠΔη- Τοτηνϊηῖ, 
ἀἰς ργα 8. οἰπὶ ἜΠῖπὰ ν Πα] 16 Πη- 
4ις [ΟΠ Θτ ας ρος ΠΠοηος οἰτοιιπη- 
(οτίθετε 9. ἂς ἴῃ Πηίδιις Πξατπεῖα ἰαρὶ- 

ἀες, Ἰαρί ες τος [ουἱ Τ ογηλί Πα] (ἃ- 
οἴος οἢα νοἱαἱτ: ᾿ΠΠτς ντ 1115 ΟΠ ας 
πιοιδηΐϑ ἔζατο αἰο (Ο] Πηὶ σοστα οο ἴῃ 
Ιοσο τᾷ ἀϊαϊ πᾷ ἕαςοτότ, ἰλογάτο οἵ ρτί- 
ταῖς Ποῦ] ἐς ἴῃ ποποτξ ἀθοτγῇ χαὶ 
του] Πἰς τατο  ατος ρα πάθης. ἃ κσ- 
Ταδηϊ γοσδῆσ ΓογΠΑ]14, σας 11Πη]-- 
τος ἰρίος ἀρρε!]δῃττογπηποβ, πᾶ Πο- 

ο ἔγα: ᾿ἰηριαΣ ᾿ἰτογα πηιιζαῖα, ΠῸ5 ΕΠΪΠὶ 
ἐν 

πέρμωονας ἀἰϊοίΠηι5. 4105 [15 ιτᾶςἔου- 

τα δυίτς πιο δυττο!]ογο, ἰασο Ιαῖα σὰ 
Ρυϊ οἷα φαΐ ταῖς 4υ!4 ραϊγαίοτ, ἄθο 
τεγτργχαίδ ἀσιιοαίτ, ἱπτογερέξου! ἱρίππ5, 
ταηηπδπὶ (Δου]οσὶ,, ἱπηραηϊζατο ρτο- 
τα δέ ριιγίτατο αίσεϊ γε Νοο ἐς ρτί- 
πδτουιπιτδηζαπι ροΠοΠΙοηΐΡιι5 πος 

ἴας (ληχίτ, νογιπι οιίαπι ἄς ρυ δ] Ιοῖς, ὃ ρίας σοττῖς οὔρίοχις Ππίδιις, γιὲ Ἀ οπιαπαπὶἀρτιιπι νἱ- 

οἰπατιπη ντοἱα ἀρ τὶς του πιί Πα ]ο5 ἀ{] ἀΠσογπογεητ, δὲ ρα] κα ργίματοι ας πιοτόπα ν]α; Δάπαο 
Μ 



τη 

τεπιροτα ὁδίογαδητ Ἐοπιδηὶ, τἔροτίς 

ἽΠς πιοπαπιεητ, ὃς ἱρία5 ΓΟ!  ]ΟὨ 5 

εἰρό. πᾶ ἄθο5 ριυιζδηζ τΟΓΠΊΪΠΟΚ, Εἶδος 

(λοτα [αοϊπητ; δ ἀηῖπηα] ν] ἃ πχαζτδῃ- 

το5, ᾧ ΠΕέας ΠτοΓΠ ΏτΑΣΙ Βοϑ]αρι4ε8: 

(4 118 φετοα!α ταραπια; οἤεγθητος 

Ῥιεϊπιϊτίας. Τ)ςδιιογᾶϊ αἷϊε οτίαπι γο ΠῚ ἵ- 

Ῥίαπι οδίδγιαγο οὐ πὶ τευ ΠΉ]ηὶ ἀπ 

Βαθίτ ας ποιλίπατὶ ἐπ τ; ὃζ σοπῖθητὶ 

ῬΓΟΡΙΙΙ5 ΡοΠεΠΙοαΐδιι5, Αἰ ΟΠ Θ ΠΘΟΥῚ 

πος ἄοἷο ἀρρεζετγο: πιιῃς ἢ ντ ἑστίας 
εἴν, ὃζ απγαίοτί . γα ἰτῦ, 18 εἰ στους 

πιδητ Ὁ Αἰ ἰθηΐσ, (δ 4 ροιο ποτ οἷς Π- 

ταοϑοίξ πό]οχ, νοτὰ ἔμπα οαΐᾳ, ΟΡ  41- 

τᾶς : τος παι ρα! ομτα. Ὑεταπυπας 
αἰϊὶς το Πἀεγαπ δ το! παυπτιςισοτῖο 

Ναπια ἢ 5 Ιορίθ. δά ἐγαραίτατς ἂς τὸ- 

Ῥεγαητίδτπ οἰ αίτατῷ ᾿πΠΙταϊς ( δεειτηι 

νιοίαος δά ̓ Πητίδτν ἰῃ οστγαξι. οὔ- 

(πιιαπάδπι δἀάιϊισογες, Ἐχοορίταμ 

αυϊάάαπὶ ποη δηϊπδάπογίαπη δῆῖθα 

πυοφιᾶφοτί αὶ ςεἰεῦτος σοηἤηϊας- 

τοτείρ. νἱάςης εηΐπι οσιγαξγας ρα]. πὶ 
ἃς ςογᾶτοίίθιις ἔμέζος πηαπογειηυίο- 

Ἴλιος σοπίοϊογί γεγοσπηαία,άτοα; ἴῃ 

Ἴὶς αἀπλίτε ἱπιατίᾶ; αΐ νογο Ππετοίῖ- 

Βυς Πετξι, φιοτί ἴοπρα πιαίοσ εἰϊ πι- 

χαοτγὰς,οος οὐἰξαγοίοϊα πἀθοδιγαίθη- 

τἰ τα: πο ταρῚ5 ο σοπηπτοπάατγετο- 
χηπϊῖ {πάϊἰς, ἀἸα πος 1 Ποποτῖοϑ ἐς- 

φργοηάος οι εἰτ. Π{Π|π| ση ιν, ὃς ΤῊς- 

Δ γη, ὃ. Νεπιοῆπ,υσα: ἃ τας! 5 Ε- 

τἰ Ωγ 5 ἀρρο ἄτα, (τίς οαϊτας δέ να- 
πογατίοηις ἀρ πλδίογες σοπίδοιιταβ 

Ῥυταιῆτ: Πάοτη δαῖτ, φαά πιι]]τις ἀρυά 

-σαογίαίος πλαίοσ αὰς ηξειου οἱ  δἤο- 

Ἔϊας, ποηάῇ ἀΐρπαπι νεπογατίοῃοπὶ 
αἄάοριᾶ οἦξ νε] Ἰῃ ρα] οἷς οἰμίτατί γο- 
δια, νο ΠῚ ργί δεῖς, ἤατο σορ!τΔΠς,ρτῖ- 

ἙΪάες ρι!δ]1- ηγις σπΠἱ Ποπλϊπιτῃ ΕἸ ἀεὶ ρα ] σα: 

κὉ τόρ!απὶ (Δοτγαυίτ, αΠΠρηατῖς ἐχ ἀατῖο 
(οτος αυοπηφἀπηοάᾷ ἀἰἰς σοτοτί. 
ῬΟΡΙ οῦ Ἔηὶπὶ οἰαἰτατία πλοσ ἴῃ βάςο- 
τηΐηῖδ. οσἰξαητεγίογαδηάα, ρυϊπδτογ 
ετίατυ ποπιπῦ πιογος δά ἰάθη πη 1 
ΡΓΟρτοΠιιτοπιροσῖβ ογαῖ οδέοτγπιατῖα- 
τας. Δάδο σεῖῖα νοπογαῦ 15 ὃς ἱπαϊο- 
ΙΔ 1]11ς φα τος εἰς μαδίτα, ντ μα οαΐις 

Ἰόσο Πιτ ΠΊγλο το πλοηΪο (ποτῖς. ὃς 
αιιοτίος αἰτοῦ σα αἰτογο οὔδτγαξζαπι ε- 
οἰΠει πποτοίίδας , ι4 ὁχοῖτα τος 
οὐιτοιεγῆα, ο αἰτογίας Ππραπτίαπι- 
ες ἀἰτίπηοθατ,πες ςδτοητίοπὶς τ 1 

Ἰόσίτις ργορσ τοὶ Πηοθατ. χαΐη ὅζτηα- 
φίβεατας δὲ ᾿πάϊσες πῃ ἀμ ὶς σαιης 
ΡΙ ΕΓ ΠΏ]. οΧ αήβεγΣγἽμ βΑΥ ἐς ΠάΘ 0 
ᾳοταῦχθητο ἔβδοίςθδης αγϑιτγία πη. 
Ηἰς τετηροταητζία ἱποίϊτχοητὶς δέ ἰα- 

ΙΟΝΥ ΒΥ ἨΗΛΥ ΤΟ ΛΈἝ ΝΑ 9 8, 
͵ Ὰ ς “ -“ ---τὠ,νἝὍ 

διξόνων Φυλοηοισι Ρωμοηοι » τῷ γξόνο μνημεῖα 

ὁσίας αὐτὴς ἕνεκα. θεοῖς τε Ὗ» ἡρριεῦτοαι ζις πέρμο-- 
Ν “ ᾽ 9 2 » 2 

γας, χοὴ ϑύοισιν αἰὐοις ἔτι, τ ν μϑὺ ἐμψύχων σεν" 
λῖς ε Τὰ 

ὍΣ ὁσιον αἱ 

ᾧζος, χαὶ διλας μας καρπῶν ἀὠπαρχας. ἐγοζο δὲ 

χαὶ Ὁ ἔρον ἔτι φυλαηφ΄ ἀΐ, οὗ χάξαν ϑεους α»ό-- 

μιν Ὅευς πέρμονας ὀγομκοΐσοι , ἱχθνδμους τοῖς ἑαύ- « 

τῶν κτή κασι ̓ ΤᾺ} σὲ δλλοσθίων μῆπε βία σφέϊε-- . 

δαζορϑύους μηδὲν ομἥτε δόλῳ. γιοῦ δὴ, οὐχ ὡς ἀμει-- « 

1Ο γον, οὐσῇ ὡς ᾿σέϑορνοι παρέδο(αν, ὁφάζρεσί ὦνες 

σὺ ΤῊ δολοχθζων ζᾷ οἰκεῖα, δὶ ἐσιν ἀύζις ρος 

ΤῊ κτήσεων οὐχ δνόμος, δονὶ ἡ πλύτουν ἐηαϑυμία, 

“Ὡϑόγμα οὐχουλοόν. ΔΑᾺ “ἷρ μϑὺ πὕτων ἐτέ- 

θ9ις παείεμνϑυ σχοστεῖν.ο δὲ Νομας εἰς μϑὺ ὐτέλφαν 

χοὶ (ξ φοφσεεύζω ΟΥΟΣ Οιότων (Δ, γέςησενογιον τὼ 

πόλιν. εἰς δὲ πίω αἷξὸὶ ζᾷ συμξόλαια, διχᾳιοσεουζεω 

αἰτοηγάγεζο, πράγμα ἐξά ρὼν ἡγνοηνδίον ἑσπασὸ 

πότων ἢ; καζο πα κϑύων (ας ἐλλογίμους πολἤείας. 

ὟΝ ὅτι Ὁ συμξολαίων ζᾳᾷ μδν ὦ φὸνερῷ 

20 χαὶ μἢ μδοτύρων ποραπονϑμα ἡ “Τῶν σεωυόντων αἰ-- 

δῶς φυλαί 4, χαὶ ασὐριοί τινές εἰσιν οἱ αὐξδε ζωῦτα 

ἀἰδικοιῦπες" ζρ, δὲ αὐδδτυρο,, πολλῷ πλείω ἢ; ετε- 

ρων ογτα,, μίαν ἔχ φυλᾳακξὼ πίω αὐ) συμξοιλόντων 

πίςν, αὐὖϑδὶ Τα πίω ᾧφτο δὲϊν «σου δοίσοι πϑρτὺς δλ- 

δου μάλιςα,χαὶ 'ποιῆστι ϑείων σεξασγκῶν αἰξίαν.Δί- 

κζω μϑὺ ὙΣΡ χαὶ Θέμω χαὶ Νέμεσιν χαὶ ζᾷςΣ καλου- 

͵ϑίας παῤ Ἕρλησιν Ἐδαωννύας, ᾿ὴ δ(ᾳ πότοις ὅμοια, 

“ἰασὸ ΤῊ πότερον ἀποχρώντως οκ]εθφῷοϑαι τε 

χαὶ χαϑωσιώαϑοι οὐγόμισε -πίοην ὃ, ἣς ὅτε μεῖζον ὅτε 

20 ἱερώτερον παϑὸς δύ,ϑοφποις σεν, ἔπω σεξασχκων 

τυΐχόῤῳ, οὔτ᾽ ον τοῖς χϑίγοῖς τυ πόλεων Ὡδα- 

γμασιν, τ᾽ οὐ τοῖς ἰδίοις. τα δὲ δζακνουϑεὶς, “Ὡτϑ-- 

τὸς δυ,ϑούπων ἱερὸν ἱδρυσαΐο Πίςξεως δημοσίας, χαὶ 

θυσίας αὐτῇ καϊεςήσειίο, καϑοί τὸρ χὰ τοῖς ὀηνοις ϑχοῖς, 

ϑημόϊολής. ἔμελλε 5. ἄρα. σεεὼ χρόνῳ Ὁ κοινὸν τῆς 

πύλεως ἤϑος πιςὸν ὼ βέξαιον ασξϑς ὀύ,ϑοφπους γμο-- 

μᾶνον, ζοιότοις ἀπίργάσεοϑαι καὶ τὸς τυ ἰδιωτῶν 

ζςποις. οὕτω γε δξίωυ σεξα ςὸν τι ποράγιμα καὶ ἀἰμίαν-- 

ὧν νεγόμις αἱ Ὁ πιςῦν, ὥςτε ὀρχϑν τε μιέγιςον γυέ- 

Φ [Ὁ 

ορῶὼν 

Βάς5 ρτο (Δηξειιπιο ἰατοίαγαπάο δὲ 40 ϑαι τω ἰδίαν ἕκοίςω πίςην., χαὶ μϑοτυείας συμπά- 

σης ἰσχυρότερον . χαὶ ὁπότε ΠΩ αἰ ἰἰοτύρου σεευὸδα- 

λαγιματος αγαφίλοχϑν τί “λύοιτο ἑνί ασοϑς ἕγα, ἢ δια,- 

οοὐίᾳ Φ νῴος χαὶ “ασοοίφ τέρω χωρῷν σἕέκ ἐῶσα δὲ 

φιλονάχίας," ϑαπέρᾳ τυ, δἰ δικα ζονϑύων αὐτῶν 

πίςης ξιῶ" αὐ πε ξἰρχαὶ χοὺ (ᾳ, ϑικα φήοκα ζᾳ πλέα 
Τν αμφισξητημάτων τοῖς οἰ». Ὁ πίςεως δρχϑίς διεή-- 

Ἴων. ζῦτα μδὺ δὴ φεοσύνης οὐ δακροϊοκὰ καὶ δι- 
Ἵ 

χαμοσζύσης 

͵ 
ἢφν Οιυς λίθοις" πελοίνοις δὲ Δήμη- τοῦ 

-“-σσ χει 



ἘΨΨΝΝΕΘΟΝΟΝΟΝ 
Ν 

ΑἿΝ ΤΊ] Ὁ. ἘΥΘΊ ΎΠΙ ΒΡ. Ω; 
ΕῚ ς ἜΣ “ ,; 

χα οστεύης αὐαα φήρια. ὑπὸ 5 Νομα τότε ἀξάυρεϑεν-- 
͵ ν ἡ Ἷ ᾿ ͵7 4}.6 ) 

ται χοσμμωπεραν οἰκεος Φ χρ αιτίςα οἰχουνϑυης τ’ Ρω- 

μϑίων πολίείαν ἀπάργαίατο. α ὃ. μέλλω γιοῦ λέγάν 
2 νν Ἀπ 55 δ᾿ 2 ΝΥ ΓΥΥ͂ Ὁ) ᾿-“ 

χημελὴ πε αὐτὶ ἀπέδωκε Ὦ ὀμαίκαίων, ἡ ἢ αγαθὼν 
3 ͵ » 7] ἘΣ ΤΥ δὲ λυ δεῖνι ] (Ἱ Ἵ Ὁ 
ἐργατιν. οὐθυμούμϑυος γὼ ὁ ἀὴρ οΤί πόλιν Τ' μιέλλϑᾳ, 

ἀγαπήσᾳν τὰ δίχαια, ἡ υϑιύᾳν εν τω σωφρονι βίω, ὁ 
Ν -" 3 ἤ ὯΝ -, 

λἀύϑαίκαιας δεῖ χορηγίας ἀὐπορᾷν, διῴλε τ χώραν ἁπαΐ 

εἰς πῶς καιλουμϑροις παορις,ὼ κα πεςῆσεν ἐφ ἑκάςου 
δ ἷ 2  ! ͵ Ν ο΄’ Οἱσεαν 

“ παγῶν ρχοντα ὄχταχοπον τε κὶ τϑίπτολον “' ἰδιας Ὡ 
΄ ὩΣ δ Υ̓ π ΘῚ ἃ ἣ λ Ἶ Ν “" 

μβοιρας .-στοι γὸ ζοξ εογιὲς γαμμίνω, τς πε) κακῶως 0 

εἰρ γαισχκένοις Ἵ ἀγρῶν ἀπεγράφοντο, ἢ τσϑϑς τ᾽ βα- 

σιλέα ὑπέφαινον" ὁ δὲ τὰς μϑὺ δπχτκμελῴς γεωρορις ἐ- 

πταλνοις πε χαὶ φιλαν, ϑοφπίαις δυελαάμᾷανε" ζις δὲ 

τόρορυς γεωργϑῖς ὀγφδὶ ζων τὲ κὰ ζυγμιῶν, ἔχι Φϑερα- 

πάν ἄμεινον Ὃ γἀῦ ασοοὐδέπετο. οἱ Ὑ ρτοιπολέ- 

μιῶνπε ἀπηλλαγμένοι, ἡ ἥ' χτ' πόλιν ποραγιμάτων 
φολξὼ “πολλζωὼ ἀγϑύϊες Α πε ργίας πε ὦ βδακίας σεεὼὺ 

αἰοφυϑη ἄγοντες δίχᾳς, αἰὐθυργϑι πϑλώτες ἐγλμοντο, χαὶ 

Τ' οκ γῆς πλϑτον, πότων ογτα πλϑτον διχαηότα-- 
ὦν, Ὁ φραϊιωτικῆς χὰ ὅκ ἐχούσης Φ βέξαιον ἀὐπορίας ΣΟ 

1οι γλυκύτερον ἐτίϑεντο. ὦ 5. αἰξιζοῦ εκ, αὕτων φιλῴαῖ 

μϑὺ κί ποῦ ΦΡ29 υϑρων,ζιλοῦοϑαι Ἀπ κίασο τ πε- 

Εκοίκων, μνημονά εοϑαι δὲ πὸ δχεγινουϑύων᾽ δὶ 

ὃ ξτε ςάσις ἐμφύλιος Ἔ πολίριζου ἔλυσεν ὁμμιδγοιαν, 

ὅτε πόλεμος δλλοεϑνὴς ἐκ ΤῊΜ κρ αἰίςων κὸ θαυ μκα.- 
σιωζοτων 1 πόλιν Ἐχττηδα ΩΣ ἐκίνησε. ζοσούτον "ὃ 

πέσον οἱ πύϑζοιχοι Ὁ ἐἰπόλεμιον ἡσυχίαν ἹῬωμσίων, 

ἀφορμάὺ ὅχατ' αὐτῶν ὄχεϑέσεως “ἰ ποολαςᾷν, ὡς-- 

τε χαὶ εἰ΄ τίς αὖθις πσδϑς δνννήλοις σεευέφη πόλεμος, 
δκλλακίηρος ἐποιᾶντο Ῥωμᾳίοις, ὦ Ὄχι δια! τη τὴ30 

Νομά Ως ξηϑρας ϑζαλύφν ἡζίοεων. “πότον σῴα αὖ αἹ- 
΄ 3 τὰ , ΓΙ ΕΝ ᾽ γ Ξ 

«ἰυδλίζο ἐγὼ τ' ὀἀνόρα 1 ἐπ᾿ δὐ δαιμονία, Ὡ(.. οἡ- 
Ἵ 3 -“ ͵ “ ] "ἢ, 

ϑεντων οὖ» τοῖς πσοῴτοις καζοφαθιμεῖν.λύοις τε γὸ ἐφυ 

βασιλείςι. μορφη ςπεὠπέλαυσε βασιλικῆς, παιδείαν 

τε τί αἰεὶ λθοον ἀΐγθηςον ἤσκησεν, δὰ ἀξ ἧς 40. 
ΕῚ ΕΣ ᾽ » ΓΚ ς- 

σεξάν ἐμκαϑε. αὶ ζὰς ΘΝ οὺς χιτηδαί4ν ρεζαζ.ἠγεμιο-- 
« 3 2) 

γίαν ἢ, ποὺ Ρωμαίων το δοιλαίᾷν ἡξιωϑη γέος ὠν,κα-- 
Β “ ἑ ᾿ ἩΒΜΕῚ ἔτι ͵ 3 λ λ 

(ῳ κλέος ρετὴς αἰ τσ’ αὐτῶν δκίκλητος αλϑείς, χα 
͵ ( ] «“ Ω͂ λ ΄ “Ὕ 2 ͵ 

διετέλεσε πειϑονῦνοις ἀστὸ ΐζο, τὸν βίον τοῖς οχομε- 
δ «ς 9 Ἅ, λ ] 3 ς 7 

νοις γρώμϑμος "ἡλιχίας δὲ, ὅγε μΐκιςον ἡδάσεν ὁ29-. 
5Ν ε ἵ Γ ͵ ϑεὶ Ν Ὧν ͵ ἑ 

Ἄλῆρος, Οδείεν αἰ πασο “᾿ τύχης Καικωδεις, χὺ ϑτναστῶων 
ε»" 3 ε 7 « 7 

τὸν βάςον ἐτελάτησεν, ἰπσὸ γήρως μἱ)ανϑεὶς, ομμοί ἐς 
τῆν “ 2 5 τς, 

πο Ραμείνανζος ἀυτω πὸ συ κληρωλεντος ἐξ Ἔρχης 

δαίμονος ἕως δ αὐ, ϑεῦπων ἡφανία)η" βιωσως μδὸ 
τ-- ἘΞ 

“ἷΡ Ἰδοήχοντα ἔτη, βασιλάύσας δὲ πεία χαὶ πεῖ- 

{Ἐπίας νεἸαι του πηθησὶς ΟΧΟΟρΊΓαΓΙςΪΝιι- 
τηᾶ ΡΕΠΟΠγοτ ΠῚ ἴῃ τΟΡαδ το {Π{|-- 
ταῖς ογά πο ΠῚ, αύδπη ἰη ρείπαῖα οπιο 
Ροῆϊοι δἰ ας ΟΡτΙΠγ115 ΡατΟΓ Δ Π.1]185. 
Ουοά αὔτ παης ἀϊξέμγις (τη, σγαπα 
Οἰαϊτατῖς [η γοθιι5 Ποος ΠΔυΪς σις, ἃζ 
Δα Ροπα ἰαροσο φαυσγοηήα οχοίϊγασίς, 
Οὐ ΠῚ οΠΐπ σοπῃΠάήεδγαγος Οἰαϊτατῖὶ δε 
1ῃ Τα Ἐἰτία: αο το πηρογαητία Πάϊο Ρεῖ- 
(οπογαταγα {τ σοήαε ἃ Γου ΠῚ οορίᾷ 
Οριιϑ εἰς, νῃϊμογίαπι γορίοη πὴ ἀἰ1- 
Πτίπ δος 4Εϊ ραρὶ ΠΟΠΠΔητι, ὃζ (ἢ Ραρὶ, ὃς Ῥᾳ- 
σα; Ραρὸ Πγασ ἔτι, αι] αὐτὴ ΟὈΐγος ϑόταπι πλα- 
«τα; ἱπίροξξατοι, ργαροίαϊσ. Πί σγοῦγο Ξ 
Ῥευ]υΐγητος ὁπ ηΐα,τατη θοῆς ἢ ΠᾺΠὶ 
ΠγαΪς σθ]τοσ ἀστοβ 2 Ζα μία ἀε(οτγίρτος 
δα τοροπὴ ἀοέουςθδησ, 16 ἱπυ!γίος 
Δρτίοο] 5 ἰδιιἴρτι5 ὃζ (Ὡπηηγα σοπηϊτα- 
τα Ἐχοίταραῦ: σοητγα, Ι ΠΟ 5 οὔίπγρα- 
τίοῃς ἴα: οτ)πη πλ!ξγα σα ξίρατος δά 
ΓαΓα ΘΠ δτπι15 σοἰςη κα ἱΠ{ἘἸσαίρατ, 410 
[έζαπα εἰἢ ντὶ νασδῆτος αὖ νγθαηὶς ἢ- 
ΤΎ}] δ Π}ΠἸταυθι15 Ποροτί5,, ὃς ἰσηα- 
{1125 αἴ» ᾿Ποττία ΓΟ γοίαπη πγα!έξατη 
τἰπηοΏταδ5. [15 Πγδη 115 Ορογαγδιιγ, ὃς 
ΟΡΕ5 7185 το ]5 ργα θοῦ, ντ οπλη ΠῚ 
10 {ἘΠΠΠΠγΑ5. ρα οσεσε προτεῖς αο ροτί- 
ΟἸΠ]ΟΥ!5 τ ἰτίας σοι πο 5. αἴης Ποα 

ΓΙ, 

Ραξῖζο οσίςοιειις εἰς νι ὃς {ΠΡ ἀΠτ| οἴιπὰ Ναπια δι. 
ΔΙΠΊΑΆΓΕΠτ, ἃς ΗΠ ΓΙ ΠῚ] αι] γοηταγ, ἃς 
ΡοΙτογ Ποπου σα πηεπηογία σα εθγα- 
τεητ: Ζαρρο 4ὶ ργοίρεχογίς πὸ νοὶ 
πιο πα (ξαϊτῖο οἰαΐιπ| σοΠοογά 4 Πὶ 
ἀϊτίπγογε, νοὶ Ἔχγογπαπη Βό]] τῇ ἂρ 
ΟΡτΙΠ115 δὲ βρύα αν ΠΠΠηϊς {π1Πς οἰαϊ-- 
ταῖοτη ἀϊπγοιοτοτ. ταπτῦ! οηἱ πὶ αἰσογαῖ 
νι Πη τ τα Π οσηδπος ἰη Πὰς ἥυΐοτς ἔι- 
(ρεέϊος μασειῦι, ἰαϊας ἱππδ δα] οσοα- 
{᾿οηῷ ας τὶ πποτειογοητ,ντ οἰ, Πηποά 
ἰῃτοῦ ἱρίος ἐχΠτογου μο]] ἢ, ΠΟη Ἀ] ΤΠ 
Δ Ναπλὰ δέ ομηαπος αἰ Πγξα!ς [η1-- 
ΤΊ] Οἰ τς {5 αὐ δἰττῦ σααγοπ οχ ι- 
τηατδτ. σαςπι σα Ὁ ἰητογ σοἰςδοττί- 
ΠΊΟ5 (ΟΠ οἰτατίς ορί πίομς νἱτῸ5 οἵ! ρεῖς- 
ΓῊΪ5 Πα Θγαγο π0 ἀαδιταιιοιίῃγ. Π ὅζ 

ΤΟΡΊΟ σοηοτς. (ἀτιι5 ογαῦ, ὃς γορίλ ἔου- 
λα ργα τις, ΠΟΙ ΡΠ ἴσα; ίς ἀςάογας 
ΠΟ ΠατΠ Πα Γ Πτοταγῖ, (οα αι δ. 1 ρία- 

40 ταῖς ὃς σοετογαγῇ νίτγαγιη {πο οτ- 

ἀϊγοῖατ. αὐ Ποοτοσηῖ Ομ] Ποῖ ἐι- 
το η]5 Δάορτις εἰς, Δ Ιρῇ5 οὐ ςεἰεῦτα 
ν στατῖς ΠΟΠΊΘ ἢ ἀσσογἤεας; Παδιπτηις 
(ρα τος τοῖο νίτα πα: τοπηροτο οδίδ- 
4αοπεππηοϑ : ἰπτοστίς ἐς ΠΠ, Ιοηριρ 
πηι τγαάεχῖτ αι), 1 σοηἢιέϊα- 

ν 

. 
γ' ΄ 

τς Ἰηξοτταηίο,, ἔοι] πιὰ ἥχοῖτο αθ- Οδίτας, 
{ὰτηρτιις, ἠγρήγη: σοη Θέτις δ πο; ὃς σοηΐο ιοηη [ΠΙτο (ογτίτας ἔπογαῖ, εοάθ πη νίισυας; ν- 
(5 εἰ, άοπες τοῦ. Βυιπηδηΐς εἰξ οχριις. ΕχοοΠταππυτη νίτα οὐζοσεπηλμηι, τερῃαιίς φυδάτα- 

᾿ 
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σίπτατιςρ, Προγοβ το! αϊτ,ντ ρεσίας 
{ππτ διξξοτος -τηατο5 Ζυσταοτ, ὃς νῆᾷ 

ξατηΐπαηι  αοσῖ οαηγηῖ (πρετξες 
εἰξ ροιξογίταβιντ νοοῖ (ΕἸ Πὰς Πμαῖ- 

τατ, ΟἹ Π]απλ,οχ {πα πάτα οἱὉ ΑΠοι5 

Ματοῖας, αὶ τοστῖο ρος Π1ἃ Ιοςο λο- 
της τοσηΐι ΓΟ ΠΕ, ἀεπιηέϊαι πέτα ρα- 

ῬΙΪοο ὅς ἰπΠρηϊ πηοπαπΊοητο ποποῦᾶ- 
τς οἰαἶτας, ]ο« {{π|π| οἴ τγδης ΤΊθο- 
τῖπα η ἰληΐοϊο. Ατα παοίπητηας 
ἀοΝαπλα Ρουρ ΠΟ Δοοορ Πλι15. 

ΤΟΝ ἈΞ 

ΧΑΝΘΕ ΒΕ ΕΎ ΤΟ Ε ὐ' 

γα ὠς, 4117 11 411722. 1ι07224-- 

24γ4772 [δ07 107 1144. 

Ὁ ΕΈΝΝΟΤο απ Ρ6- 
ΧΑ Ὺ ρἱμο, τοπογίαχαυς αὐ ρὰ- 
ἯΙ δ τγος αἀπλ ἰἘγατίοπο γοὶ 
: “νὴ ΡΟ] ΑΕ πατισ,αρρτο- 

πο Ραῆτο ροριο, ἐπ άοιη 
τεὶριἔογπῖαπι σοπεηπαπάληι οἢο πι- 
ἀϊσαιϊτ,σογτιπτα: ἱπτοιγοσ τη ΠαΠΙΟ- 

τιιπη οξηϊουῦίδιις ἰοσττ τα φαϊδης νηῖ- 
πιοτίᾳ οἰπτατίς σοῃίς ἴα τὰχ ἀθπρηα- 
τὰς οΕ Τ υἱϊας ΗΟ ΠΠ ῃς, Ὠϊς οἵας Πα- 
τα διις. ΕἸ Μοά μη, ορρίο αὖ ΑἹΡα- 
γηἱβ Οἱ ἵπι οοπάϊτο, σιοα  οπλα 5 46- 
ἀϊτίοπε δοοοριῖ,, ἔσσεγαῖ Κουλαποιῖ 

σοϊοηίατῃ ; ν ΓσΈποῦα ΠΟΌΠ]15, δζ ορί- 
Ῥαις ρο Ιοη5, ποπγίπο ΠΟΙ 5, ἰη ντ- 
θεπὶ πιίρσγαιογας» ν δ] δα Πὶ ΘΕ ΠΟΙ 5 
νχοόσοτη εἰχῖς ΠογΠΠῚ ΗΠ] απ, ας ρο- 

Ρυϊατίθιις (15 ἐστ  Πἰ5 φαζέξου {πἰτνῖ 
ἴῃ ΒΕΙ]ο δαδίπο ἰοσαιίοης δὰ Ραῖτοβ 
(μος ῥρζγὸ πιαεϊεἰς πιηρογδταγ: οοη; ἔὰ- 
ἑϊο ργαοίραδτη σοπο ΠΠαῖα ἰητοῦ ραῦ- 
τος απηϊοί τα ἰσσάδην τα] 1τ. [5 νὶγ Πγ8}- 

τὶς ( Ἀοπιυΐο με !5 Πἰροηαϊίς, οαϊ- 

τίδηιο ουτερ ὶς ἔλοϊπουῖδας ἴῃ 54 1- 

μὸ δ ῖ]ο ἱστογῖς, το ο νηῖςο ΠΝ] ἰοΪο 
{υρολῆϊεε - ἱσροϊϊταγα]ας ἃ τορίθιις ἴῃ 

ραο ἔτ ἰοςο, δά άϊτα σοΙαπληα 
απ Ἰηἰοτρθομς αὐαὲ ἱρία5 νίστα- 
Ὅτ σρηρο ογοςτοίταγοταγ, οχ πος ν- 
Ὡΐςο Πἰΐο ἴατι αὐτῖτο, ὃς ΠΟΌΙΪῚ πια- 

ἃς Ῥτορθσῖας οἱ ΤΊ] ας ΗοΙι- 
ας. νει οτίας, φαΐταμη τεχ ἰςρὶ- 

εἶπιο οἰ εἰτατὶς (ατασίο ἀφοίαγατας Εἰξ, 
ἀἰϊϊς οείααν ἀρργοραηείθις ρεγίεσαῃ- 
ἀκ αὐἱρίοῖᾳ. Αμπας 710 τοσπαπυ1η- 

ἐϊτ., ἕαΐς αἰτοῦ ἐρείπια Τρτα νίροίι- 

“ΩΡ 

͵ΙΟΝΥ ΘΗ 

ΙΟ 

30 βίον, ἄγεται γοωναῖχο. ον τῷ Σαξίνων Ἄμοις,΄ Ἑρ- 

45 πιγραφὴ πίω τ ρετίω εδοτυρούσης αἰξιωϑείς. εἶχ, δὲ 

Ἢ ΑΙΘΟΛΕΑΕΙΝ 5. 

ζα φοίκοντα δμεαὺ ἢ, χαζοιλιπτῶν, ὡς μϑὲ οἱ συλχείοις 

γράφουσιν, ἥους τε ίαρας ὁ ϑυγατέροι μίαν, ὧν ἔτι 

σωζέται τὰ ων: ὡς δὲ Γέλλιος Γγαῖος ἱξορᾷ, θυγατεέ- 

Ὅφ μόνζοω, ὅς ἧς ἔλρετο ἼἌΪΚος Μαρκιος, ὁ τρίτος 

ὠπ᾽ ἐκείνε δυόνϑρος Ῥωμαίων βασιλάϊς. πελάυτή-- 

σαντος σ᾽, ἐὐστο πένϑος μέγα ασδούϑετο ἡ πόλις, χαὶ 

ζαφας ἐποιησαΐο λαιμσοοταζας. κεῖται “δῇ ον Ιανι-- 

χούλῳ «ἦραν τῷ Ὑ ξέδιος ποζοι μού, ἡ τὰ νδὺ πε- ᾿ 

οὰ Πομπιλίς ΝΝομὰ πο(ρίὼ παρελαξομϑυ. ὐ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ- 

ΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑἈΑΥ ΑΡ ΝΑ Σ- 
σέως, Ῥωμαϊκῆς ὀἰρχα ολογίας βι-- 

Ολίον πίτον. 

ἶ Ελά,τήσανῶς 3 Νομᾶ Πομπιλίου, 

ἘΠᾺ “λυονϑύη πάλιν ἡ βουλὴ ΤΜ᾽ χοινων 

Ἂ τὸ κυρία, μϑύάν ἔγγω Ἐχὶ τῆς αὐτῆς πο-- 

λιπείας, σσοὶ πὸ δήμου γγνώμζων λοα- 

ζοντος ἑτέραν, χοὺ καιϑίςησιν οἰχ, ΤΜ ωρεσξυτέρων 

Οι; τόξον αἰ μεσοξασίλάον ὐρχζωὼ εἰς ὠφισχκέ- 

νον ἀνὰ τ ριθμόν εὐφ᾽ ὧν Ὁ.΄σοδείκγυται βασιλάς, ὃν 

ἅπαςο δῆμος ἠξίου, Τύλλος Ὀςίλλιος, δ ύους ὠνζιξ- 

δὲ᾽ ον πόλεως Μεδυλλίας, ζῶ ᾿Αλᾷ(ανοὶ μϑὺ ἐκίιῷ,, 

Ῥωμύλος 5 χτ' σοουδεχας πἰδαλαξὼν, Ῥωμαίων 

ἐποίησεν αὐπτοιχον δὴ ἀὐδυὴς χαὶ γοήκασι ὄγευα.-- 

τὸς, ὈσΙλλίος ὀγοίκα, μετενείκιανϑιος εἰς Ῥω μιέωυ “" 

σιλίου ϑυγατερφι, τοὺ ὑφηγη(α ϑύξυ χαὶς ὁμοεϑνέ-- 

σι ὡρεσξάζσοι πσξὃς ὧς πατέροις αἰπρ ΤῊ δω- 
δραῖν, ὅτε Σαζίγοι Ῥωμαᾳίοις ἐπολέμωοιων,, χαὶ τῷ 
σεουδιλεῖν εἰς φιλίαν τῆς ἡγεμονίας αἰτιωζοίτζιυ “Μυέ- 
οϑαι δοχουί αν. (δας ὃ Δρὴρ πολλοις στευδιενέίχας Ῥω- 

μύλῳ πολέμοις, χαὶ μεγάλα ἔργα Ὀχιδάξαμϑρυος, ΙοΣ 

οὖν ταῖς πσϑῦς Σ᾿ αᾷξίνοις μμαΐχαις Ὁαποϑνήσκφ, χαζα.- 

λιπὼγ“παιδίον μονοδιυές" "ὁ ϑαγηε) κσοϑς τ βα- 

σιλέων ἐν τῶ κραζίςω τῆς ἀς»ρα: τύπω,, φήλης Ἐς 

τῷ μογολιυοις παιδὸς εἰς αὐόδρας ἀφικονϑδύου χαὶ γά- 

μον χιφανη λαθόντος, εἰὸς ἊΜ Τύλλος Ὀσΐλλιος, 

δύὴρ δραφήξιος, ὃς ἀπεδείγϑη βασιλάς ψήφῳ πε πο- 

Αίζρο διενελθείση καθ αὐτῷ χα νόμοις, χαὶ τῷ δὸμ- 
μμονίου δὲ οἰωναῖν αἰσίων Ἐχικυρώσαντος ζῳ, δύξανζᾳ, 

τῳ δήμῳ. εχξ δὲ ζῶ εἰν ᾧ τἰωιὺ ἡγεμονίαν Ὡαρέ- 

λαζεν,ὁ δύύτερος ογιαυτὸς τὴς ἐξ δόνιης χαὶ εἰκο-- 



ΑΝ Τ Ὁ ΘῈ Μ. 

εῆς ὀλυμπιάδὸς, ἐῶ οὐγίκα ςάδιον Εὐρυξάτης ᾿Δ»-- 

γαϊος, φόχοντος Λεωςράτου. (ὅν ἔρον πϑύτων΄ με- 

γαλοωρεπέςερον ᾿ἰποδάξαϑυος 4 θ9ὺς ἅμα ζ πα-- 

ἐφ λαξῳ τίω Φ ζ ἡ), που Ὁ ϑηΐιχϑν τῷ δήμου χαὶ 

ἄπορον οἰχεῖον ἔσχεν. ζῶ δὲ τοιόνδὲ ᾿χώροιν εἶχον ὅξαι- 

μέζον οἱ ττσο9 ἀυτῷ βασιλᾷς πολλζω χαὶ ἀγαϑζω, ὃξ 
“ ᾽ἅ ͵7 ε ] ἩΥῳ 
ἧς αϑαιοφύνϑυοι (ὰς πσϑεοδοις, ἱεξο. τε ϑεοῖς ἐπε- 

πέλοιω χαὶ Ὧᾷξ εἰς τὸν ἴδον (Δίον ἐἰἰφϑονοις εἶον ἀὐπο- 
“ 4.5 ἢ ΧΦ Ἵ ͵7 ΑΘ 

εἰας, ζω κ᾽ ησαΐο μὴ Ῥωμύλος πολέμω πότεκα-- 

ζαοονᾷς ἀφελόνϑυος " ἐχείνε: δὲ ἀπομδὸς Ὄτοθου- ΤῸ 

νόγῶς, Πομπίλιος Νομαξὸ μετ᾽ ἐκεῖνον βασιλά.- 

(- ἐχαρποῦτο. ὦ δὲ οὐκ ἔτι δημοσία, κτῆσις, δυλὰ 

δῦ «εἰ βασιλέων κλῆρος. ζυυ πίω ὁ Ἵ ύλλος ἐπέτε- 

ψε τοῖς μηδένα κλιῦοον ἔχρισι Ῥωμαίων κατ΄ ὀμόρα, 

Δ] ἀνείμοιοϑει,»τέωῦ παΐῳαν «ὑτω κτῆσιν φρχοῦ(αν 
Ἔσποφανων εἰς πε ζὰ ἑξδφι καὶ ( ς πῷ βίᾳ δαπόμας. 

ζύτη δὲ τῇ φιλαν,ϑοφπία ζις αἰπύοοις το πολι- 

τῶν ὐέλαίξε, παύσας λα δυονᾷς τοῖς ὀνλοισ. ἵνα. δὲ 

ν Τὰ ΣΙ: 57 
ππατη ΟἸγτηρίδαϊς, υα Πα ἀ ππῈ νἱοἰτ 
Εὐτυθατος ἈΠ ΠΙΘΠΠ5, ρει ΠΟΙ ρατιπα 
τεποπις Ιοοἰγατο. Ηἰστοχ αδέϊο 6- 
σ6 πηλσπὶβοΘηΓΠΠΊ πιο ἱπιρογίαπη διι- 
(ρίσατας. ἀδαϊηχίς πὲ νηϊπογία πη ο- 
Ραγατίαπη ὃ ἐσοπάτη μ᾽ βου] πη. 511- 
ΡΕΙΙογας γέροβ ἀσταπι Πα ογΔητ Πηὰ- 
σθπΠὶ ὅζ νθοΓο ΠῚ, ΕΧ οὐ το τίθιις 

ἃς ίλοτα ας δοίεθαπε, ὃ ἀοτηὶ νιϊ- 
τὰρητ (ρ]επἀ ἀφ: Ργί πηι) ΒΕ Οηλα 5, 
4 εἰππὶ τπτο δ6}}1 ραγαπογας: ἀοίη4ο 
ΝΝαπηα Ῥοιηρ τις, φαΐ, οὐπὶ Πης 1- 
Ὀετίς ἀεςε δῖ Ἀ οπλι]ι5, ρετποςο 
Ποποπι ἐτιδάππιδσσερεζγαῖ: Παθοθα- 
τὰγᾳ4; π ρα] ςιι5, (ε ρίορτία γεσιιπι 
(οτς δζ ροοῇτο. Εδπι ΓΆΠ]ι5 ρογηλ- 
{τ ἀϊθ 1 ἀϊ ν τε πὶ ητοῦ οιηαπος ἴΠο- 

ΤΌΠ 9. τος 
οίυπι ἀρτώ, 
Ραιρατίθι5 

Ρε5,Ργοίεῆτις ρατεϊ πηοηΐαχη [1 (}Π|- ἀοπαι, 
ςετείη (φογιβοία {ἀτηρτασαι6 ἀοπιο- 

{τἰσοβ. τὰ ᾿ππηαπίτατα γοίοτί ἐσοηὶ 
οἴπος ἱπροίξετῃ ποπ οριις Παριοταπε 
ΔΙΠ15 σατο Ορογαπι. Νεσαί φυτοπὶ ἀε- 
εἴοι ἀοπλ! οἰ πὶ, Ργουηοιίς τη ηϊ- 
Ρυ5 (ὐα τππι σο ]Θτὰ ντοὶ αἀϊῆχίτ: νθὶ Οαἰᾶ ἜΡΥΣ 

τότ ΥΓῦ]1 δῶ- 

αοζααος Ἀοπηδηογιπι [το σαγιιο- ἀμ, 

σἱ ἢ μ ! "7 , -“ ͵ ἃ 

, μὴῆοἰκίας ἀμοιρος τίς εἴη, (αδϑςετείχισε τὴ πολ τὸν 
- " “ - ᾿ ὌΝ 

᾿ς χαλούμϑυον Καϊλιον λόφον" ἔνθοι ὁσοι Ῥωμαίων ἡ-- 20 

ϑν α)ές!οι, λαιχόνῖες πῷ χωξίου Ω τέρχϑιωῦ οκαΊε-- 

σκά α(αν οἰχίας" χαὶ αὐτὸς ον πότῳ τῶ τόπῳ αἰωὼ οἷ΄. 

κησι εἶγεν. πολήρια μϑὺ δὴ (αὗτα τὰ πῷ αὐδρὸς 

“ξόμαΐᾳ πο ρα δίδοται λθορυ ἄξια. πολεμμιχαὶ δὲ 

“οραξάς πολλαὶ πεχαὶ" ἄλλαι μνημονθιύονται, «ἧδὰ 

ὧν ἔρχομαι λέξων,τίω φρχζωὼ ποιησαυϑυος Ὄὀἰσὸ το 

πσϑϑς Ὅις ̓ Αλᾷανγοις πολέμου. αἰτίος ὃ 9. ναι 

(ξ πολές ἢ λῦσαι ᾧ συγ[ενὲς αὐὴρ Αλξανὸς ἐγθετο 

“Κλοίλιος ὀγομκα τὴς μεγίφης φρχῆς αὐξιωϑείς "ὃς 

λϑόνϑδυος ἔχ τοῖς Ῥωμαίων ἀγαϑοῖς, χὰ κατεχήν ξυ 

φϑῦνον μιὴ δγωυάνϑυος, φύσᾳ πε αὐθοίδης χαὶ “ἰτῶο-- 

μϑδηϑτερος ὧν,οἰκπολεμῶσει Ὅς πολάᾷς ἔγγω πσϑὸς 

δλλήδας. ὅχ, ὁρῶν ἢ ὅπως δρ πείσάε τὸς ̓ Αλᾷανγοις 

φρατὸν «τω χτὶ Ῥωμσίων ἀγήν ὀχιϑεναι μήτε δι-- 

χαας ἐγονι “ὐδοφάσάς μήτε αϑαΐκαιας »μηχϑρά- 

ταὶ Ὅιόνδὲ τί. τοῖς πὀἰπορωΐζατοις ἂν ᾿Αλξανῶν χαὶ 

εϑρασυζατοις ἐφῆχε ληςεύφν πος Ῥωμιφίων ἀγο9ιξ, 

ἀδάαν αὑπτονένϑιος, χαὶ πολλοὺς παρεσκάύασεν οὖ- 

κίνδχονα, κέρδη διωχονζας, ὧν σε δὲν κωλυόμνϑροι ὑ- 

ὺῺῊἯ 

ταῃτ, Δάερτί φαδητιχῃ {ςοτοτ ίρα- 
τί!, κα Βοαθαητ: τεσο συοαας δοίοπὶ 
ἸΏ Ί]οοο Ππαρδίταπις, 1 Ηας ἔππὶ απ 
ἅς νίτο 1Π|᾿ 0 ἴῃ τοῖρ. δά πη ξγατοπο 
τγδλάπαγ πηιδηογα τα, [ἢ τα Πα νε- 

το Ρἰυτίπηα σείΠῆς ργο άϊτιτ, πο πᾶσ 
Ροτοεπίεθο., ἃ δε }ο ΑἸΡαηο ἐχοτία, δε 

εἰ 
Οἷα5 ἀπτο ΠῈ [Πταῦ σορσηαζας οἰ Πἰταῖος 

αι πάσα ἔαϊτ (εἶς ΑΙΡαποιῆ 
αἰέξξατοῦ: φαὶ στο ἔεγοης Ἀοπιαπο- 
τα} (ποσαοί]μ5, ὃς ̓ πιροτεπς ἱπυαΐα;, 

ΔΙΓΟΡΔΠΓΙ δέ ΡατυΪαητί Ρτγααϊτιις ἴησο- 

πίο,, ἄδογεαῖς δ6]1Π1Π} Ἔχοίτατο ἰητοῦ 
ἀπλο5 ΡΟΡ ΪοΚ5. σα Πη 4116 ΠΕ} ]ὰΠὶ τὰ- 

τίομοπι νίάεγοι 40 {{|5 ρεγίμδάσγος 
νυ ΠῚ σορία5 οοτῖγᾳ ἈΟπΊδηος δάϊιςο- 
ΤῈ ΡοΓΠλἰττογοητ, ΖυΠρρα 4] πα ] πὶ 
οαυΠδπι παθογονο! μα νοὶ πεσε λ- 
τίατα, τα! χα! 445 σοπηπηἰ π!(Οἴτιγ, ΑΙ-- 
Βαποτιπη οσει! ΠΠΠη15 ὃς αἰνάδο  ΠΠΠ᾿]ς 
αυϊδιισαιια ρογπητ αὶ Ἀοπιαηο ἀστὸ 
ΡΓα 25 ἀσοτα; ἱπηριηίτατζα; ΡΟΙ]Ἰοἱ- 
τις, ςοῖς ντ ρου πα τί τατος (δέζαγοη- 

πὸ πὸ δέους ἰποτίϑεα ἢ» ἔμελλον ἐμιπλῆσοω πολέμου 4ο τα γ ]ας τιι5; ΠΠ]106; Ὁ ἱπσορτῖς Ππλετα 

ληφρικϑὺ πίω δμορον. τὅτο δὲ πα ς κτ' λογισμὸν 

Οίκ ἀπειχότα, ὡς 2 ἔρον ἐμζοτύρησεν εἰ Ῥω κᾳίοῖς 

»ϑὺ γὸ Οἕκ αὐέξεοζ, Ως ύπαγας αἰ “σελαάμίανεν, 

δλ ὄχε τα ὅπλα χωρήσᾳν οἑωτω σ΄ ἐϊξοισίαν ἔσε- 

εϑαι καιτηγορᾷν αὐτῶν σδὸς τ΄ δῆμον ὡς ρχόντων 

᾿ πολέμου. “«ἰπολοίων πε ζις πλείςοις φϑογοιώζᾷς 

τοῖς Φστοίκϑις τὴς ἀτυχίας, δέξεοϑαι ὧς Δ|σ.ο- 

ἀετεγγοηῖς, πη πᾶ τοσίοηξ ἰαιγοοί- 
Πἰϊς γορί γᾶς. πθο ἐοίο τ εὰπὶ ορίηΐο, 
νι τὸς ἰρία ἀοσαῖε. δοίοθας οηΐτχ Ἀο- 
ΠΊΔΠΟΚ ἱπηρδτίοτοΚ Ἀγ ΠΊΪ5 ΓΕΡΟ] γος 
ταρτογιΠι [ΠΙΓΙΔ ΠῚ ; ΠΟΙ ις οσοδίϊο- 
ΠΟΙ ΟΓΕ ΟΓΙΠΪΠα Πα Θο5 ἀρ ροριι- 
1Ιαπὶ φαδίι Ὀο πὴ ργίοτος ᾿ηΐθγγοηῖ; 
δέ σὰπῃ Ρογ σας ίογαπη σο]οΠΟΓ ΠῚ 
ἘοἸοϊτατὶ ἱπυϊάθγοησ, Πρδτετ άπ Πα- 

Μ ἰΐ 

ΠΠππη Αἰ - 
Ὧ1Π|- 



ἠ8 
τος σα απιηίᾷ, οι! π|6; ἀεογοταζοϑ: 
ἰᾷ ιιοά οστισίτ. ΝΠ} οἵ αἰτοῦ! αἰτοτο- 
τι Βομὰ πιαἰθῆοὶς οχουγποπίδιασαγδι 
δοΐειγοητ, ὃζ τα δ κ οπηδηι Ἔχογοί- 
τὰς ΑἸδαπῦ ἀστίἰῃστο τα πιαΐτοϑ ἰΔ- 
ττοπῖ ραττίπι σοί Πρε, ραττίπη σαρτί- 
πος θά χί ει, ἀποσαῖα πη σοποίοῃξ 
Ρίεδο ΟΙ 111" δοτίτον νοτδὶς Ἀοηλα- 
ποςί πιιρᾶλτις, πγΠ]τῖς οἰ δτατίς (Δ 1.115, 

»Ράιιέειοφ σαρείαοτ ἃς οαίοτι ρρίη- 
415, ΡΙαγα οὐ αᾷ δος! οίλητ ἀς ίμο 

αἀπιδτίτῃς, τοῖς νε]οσατίο ἀσοογπο- 
Τοῖαγ, Ζιια ΤΠ ΕΓ ΡΟ ΠΑ 5 ἀεροίςοτοι: 

“ιοάϊι ςφυίτατξ κ ΟμηΔη1 Προ ποῦθηζ, 
Βε Ι΄ εἰς ἱπέδγγογιν Ὑ τνοῖο ἰεσατ! ἢ 

ντθῶ ρεγιοπογαηζ, {ἰρίσατιι5 1 Ἅ]]5 

(05 γέ: γάρ! Ῥοσ Πα, γΑρΙογμ τ ρο- 
εἰς νεπ!ῆε, πα ας εος ἰη ποσργαιο- 
πῖτα, ἰπ ρίοσιιο γοζόγχααγα σδυ Πα ΠῈ 
ΒΕ] ὃς νἱο ατὶ φιιοα οιιπι σο] ΟΠ Ι5 {15 
Βιαρεθᾶτ ἐκ ἀεεὶς. οἰας]οσας ρτςίογρις 
Ἐιεγαρττορπᾶτο οπιαΐο, ὃς ἰητοῦ οο- 
τεῖᾶς παῖς, ΠΘατΓΙ ρορα]ο ξὶς οἢς ΒΟ] 
Ἰηέοττο αἰτουῦῖ. φαοά!ι αἰτογαζοῦ οὐ πγξ 
αἸἰσιοά αἑθοηθηγνο μαῦετες, Ια ίος 

ἀεθοῦς [ἢ οἃ οἰεἴταῖο 5 ροτοῦο ἃ 408 
[ξᾶζα οῇδρε τπἰατία. 14 ἢ πη ἱπηροττα- 

τεητ τ νοῖο δο ἃ ἱπέουεὶ ροῆς νεηο- 
σεἤαεϊ, ο το 18 ἐσ ἀογα. χααρτορτεῖ 

ἸΛΑΙΝ Π6 Ἀοπιδηὶ ρΓιις ΓΘΡοτοΠτΙθ. 

το5 ΑἸ απὶς ποσαγδτ, δας τα οσποχίος 
εἰς ἐδοογξι, πγαηδυῖς ρεξξατ πη] 5 ἃ- 
παϊοἰϑ (αἷς, ντ]οσαῖος Βα ρηϊτογίη Ππο- 
(ριἰ τοοορτοϑβ ἀρα (6 δ᾽απσ!ς οδα!- 
Ὁ1]5 ἀςτιποτγότ: ἰρίς οσσιιρατῇ ἰς ἀγα 5 
ααϊδυ ποσοτιίίς Ππλυ].η 5,4 ἀπηίττο- 
το ]Πος αΠἘ]1τ.πίΘααοητὶ ποέϊο νίγος 
ε Ἀοιηδηΐς οἰατος, εἀοέζος 4 [ἃ- 
ὅζο ἤτοριι5, ΑΙΡ πὶ οὗ ἔδει! 0. πλίτεῖς 

αὐἀτορεῖοπάας αὖ ΑἸ Ρδηϊς {Πάτα Ἀο- 
τ ΔΠΪ5 [Π]τίαΣ ρα Πα5.7 0] ροταξζο αη- 
τείο!!ς οὐτῇ ἰτἰποτο, πάπα (ΠΠπππλ 1 
[τοσαρητί ἃ ἔογο πα ςηίπητ: ὃς α ΟΠ] 
ἂς ΠΙατῖς ρορ. Ἀοπιαπορ ΑἸδαπος ἴη- 
1υτῖῖς, οσαἸτοη δ. ἔσο ουίς [ξατὶ ροίτα- 
Ἰητ. 116, ρυίογος ΑΙΌδηὶ αὶ οπηᾶ [ο- 
σατίοη δή γεβ τοροῖθήας Πλ ΠΠ|ςητ, δ 
ποτοίροπίο υίαξ ἀἰσηϊ οἤδης ΠαὈιτὶ, 
αδίγε δεῖ οιηαποβ νὰ ν]οϊατοτας 
ἔπ άοτῖς, πηι}; δε} ᾿πάϊοίτ. ΤῈ ἰς- 
φατίοῃΐς ρυίησορ5 αἰ σοἤτγιις Πος ν- 
Πῖιοχ οοτοσδαίτ, τοι ἢ Θος νἱο- 
Ἰατο ἔσθ τις, 4 ρυϊπλὶ Ιορατίς Γαδ γαρετῶς- 

εἴθιις ΠΙΠ1] ςχαῦ ρίπαινο σσςοΠ]Θης. 
Ομυοά οἷι ἔαπς οἤδε (Ια τπς, Ετρο, 
1Ἰη4αΐτ, τοτου 1105 ἰρίος ἄθεος χα. τα- 
Πιθας οἰ ἐπὶ Ἰητεῦ πος ίοοάας ἰέξιιη) οἵ, 
ἸΛοΠ ΔΏΪ5, αἱ ριϊοτοβ ἰὰ τοροῖοηάο 

Ὄ, 1ϑὲ Ν  ΊΘΕΡΙ ἨΣΑΙ ΓΟ ΝΑ. 5.5. 

λὰς ἀσμένως, χαὶ Τ᾿ κατ αὐτῶν πόλεμον ὀζοίσεν᾽ ὃ- 

“αὖ χαὶ σζευέξη.αγόντων ὙΣ χαὶ φερόντων δνληλοῖς 

Τὴν κακουροριώτων δ ἑχοίφης πόλεως, χαὶ φραϊιας 

ποτε Ῥω μοἠκῆὴς ἐμ(αλούσης εἰς τίιῦ ᾿Αλξανέω, ὑφ᾽ 

ἧς πολλοὶ τ ληφῶν οἱ μϑὺ αἰηρέϑη(αν οἱ δέ σεωυε- 

λήφ,ϑηίᾶν, συϊκα“λέσοις Ὁ πλῆϑος εἰς ἐκχκλησιαν ὃ 
Ἐν 3. ἘΝ ΣΟ ͵ πρς ἢ ἢ 

Κλοίλιος, ον ἡ πολλζω ἐποιηίᾳτο Ρωμφίων κοαι-ἸΟΞ, 
͵ ͵ ᾿ δ ς ͵ ν᾿ 

τηήϑρξλαν, Φαυμαίΐίιας τε σύχνοις σχηδιάκγυνβϑυος, χαὴ 
λ ͵ “ ΕλῚ 

ζις παροφήχονίᾷε τοῖς ἡρπεισμένοις ἡ πεκνηχζοσι πα-- 

ΙΟ φφίγων, χαὶ πλείω ΤῊ γεορνότων Ἐχικαζαευδὸ- 

μϑιος, «ρεσξείαν πέμπειν ποεττον ἐψηφίσαζ δίχᾳς 
“Ἃ ν ὌΝ ͵ 3 “ “ 

αἰτήσουζ ἢ γεγονότων" ἐαὺ ἢ ἀγγωμονῶσι ᾿Ῥωμσγοι,. 
͵ ΝῊ 7 ϑὺ. 9...9 ΤΑ λ..5 ͵ ᾽ , Δ 

τῦτε Τ' πόλεμον ἐπ ἀύθις ὄχ φεέρήν. αφικενϑυων δὲ 
φ5" τ » - Ἵ « ς 
 ὡρεσξάυτῶν εἰς Ρωμέω,“ἰποτήδύσας ὁ Τυλ- 

«“ 3: ψἢ Ί « ιν ΤΝ - κ, 

ὅλος οΤί δίχας αὐτή σονϊες ηχϑίεν αὐτὸς στο ποιῆσαι 
͵ " “" " 3 Μ 

πσδϑτερος ἔγγω, πἰθεφῆσοι βόλονϑρυος εἰς ἐχείγους Τ' 
5.7 ὈΣΝ ιν “ 

αἰτίαν τῷ λύφν τὰ κσϑ9ς πίω δ σοικίαν συϊκείμϑμα. 
“ Δ Υ “5. »ολ ἢ 

στευ ϑῆχα! γὸ ἡΐαν 1 πόλεσιν ἔχ: Ῥωμύλου βνομμε-: 
32 

γω!,ζα. τε ϑηνα. ξηϑυσαι δίχα α,, καὶ ἵγα μκηδέτερο πο-- 
2 5 ς ΝΣ "“» « ΓΕ] 

20 λεμου  ρχ ἢ δι, ἐϊκα λοῦσα ὃ τὶ δὴ πόϊε ἀδίκημα, 

δικαίζυται ποῖροὶ τοῖς ἀδικοῦσιν" εἰ δὲ μὴ τυϊχὸμά, 
πότε τὸν δ ὁμαΐκης Ἐχιφέρη πόλεμον, ὡς λελυμέ- 

γων ἤδη Τὴ ασονδῶν. φυλα-Πόμϑμος δὲ Ὁ μὴ “οθ9- 

τερον αὐτηϑενζᾷς δίχᾳς Ῥωμαίους δῤτειπεῖν, ἔπείζῳ 

αἰ αἴζοις ̓ Αλᾷξανοῖς “ἡ μέοϑαι .“αὐφοςέταξε τοῖς ἐ- 

πιφανεςάτοις Τρ ἑαυ φίλων ζις ̓ Αλ(ξανων φρέ-- 

σξῴς ξενίζην πάσῃ φιλοφροσεοίη, χαὶ κουτεχήν ἐγδὸν 
“παρ ἑαυΐοις' αὐτὸς δὲ οὖν ἀοολίαις ἐ{) τισὶν ἀυαίχαιοις 

σκηνψα υϑιυος,διεκρόσοιζο τί «το (οδὸν αὐτῶν. τῇ σὶ, 

20 ἔγίιςα γυκτὶ Ῥωμαίων αὐδρας ὀχιφαιᾷς, οὐ ᾳφλά- 

μϑυος ἀύζις ἃ χε" “πραῆάν, ἀπεςξῴλεν εἰς Ἄλξαν 

ἃ κα τοῖς εἰρζευοδίχαις, ἡ τή σονζᾷις “παρ ὧν ἠδικζιυ 

ἱῬωμοῖοι δίχας παρ ̓Αλ(ανῶν λοαίφν' οἵ ωρὶν ἥλιον ἀ- 

να εἰν οὐχ γυσοιγῖες δ ὁδὸν, στλιυϑούσης “ ἑωθινῆς α116-- 

ρας οὐτυϊγϑρουσι τ Κλοιλίῳ κατ᾿ ἀφρραν ὀντί" χα 

διεξιογ]ες σίᾳ ἠδικηγῷ Ῥωμαᾳγοι παρ ̓ Αλζανφῶν, "ξίαν 

“ραν τὰ συϊκείυϑμα, “Σὲ πόλεσιν ὁ Ὁ Καὶ λοίλιος,ως 

᾿Αλζξανῶν τσδϑτερον ἀπεςαλχοτων εἰς Ῥωμών τὸς 

αἰτήσονζᾷς δίκας» ἡ μηδὲ αποχρίσεως ἠξιωμϑώων, ἀ.- 

40 πιένωι τὸς Ῥωμαίων ἐκέλάυσεν ὡς -ἰραξεξιχότας 

ἄς ὁμολογίας, κυ ασδοίπεν ἰὐζις τ’ πόλεμον. ἀπαλ-- 

λαῆοκδρος ὃ ὁ τῆς ωρεσζείας ἡγεμῶν οτϑτ ἠξίωσεν 

ἀκοῦσοι παῤ ὐὐτεῖ μόνον, εἰ οὐραξαϊνάν ζᾷς ασονδὸς 

“ὁμολοηϑ9, τὸς χαὶ πσοοτέροις αἰτηϑενίας χαὶ μηδὲν 

“ἰπομείνανζξις Ἵ ὁσίων “ποιᾷγ' ὁμολογήσαιντος δὲ τῷ 
ΚλοιλίιΜ ἀρ ὐροισ, ζίνυν, ἔφη, τὸς θ.οἵς οὖς ἐποιή-- « 

͵ ΠΣ “" Ι «Ὁ ͵ Ω " Ι 

σωμεῦου Τ ασογδῶν μϑοτυρας, ὅτι Ῥωμαοις ὅ τυήθυο. «α 

“ὦ ὁι- 

ΐ 



ΑἈΝΤΙΟ. ΚΌΜ.: ἀ. 18. 
“ἢ δ5 διχαίων “πϑοτέροις ὅσιος ὁ χἣ ὐδαξαήτων ς 

» απονδοὶς πόλεμος ἔς" αἱ" οἱ ὃ πεφάγ9τες τῶτο Φ δἱ- 

» Χαον ὑμεῖς ἐφε ὼς αὐζὰ τὸ ἔργα δηλοι.  πσρότεροί τε 

» γὸ αἰτηδενῖες Φ δίκαιον ὅχ, ὑπερέῖε, ἡ πρότεροι τ 

» πόλεμον ἡμῖν τσ φρηκα εἰἶοιγδρτοι τὸς αμευτμέ- 
»» ι ΠΟ ςδὲ δε μῷ Τὴν ὅπλων σῥκ εἰς μαι- 

» χεάν. Ὅχ ἢ τ φρεσζό. 1ὡ 9 ἀφικονθύων εἰς 

Ῥέμον ἀκοίᾳς ο ὁ Τύλλος, τὸτε τὸς Αλζ(ζανὸς ὥρος- 

ἀὐγάν ἐχέλάσσε, ὸ πἰϑ πόθι ὧν ἥχϑεσι λέγῴν. «παιειλεῖν- 
» οὐ 

Ἴων σὴ «ὐτ' δίᾳ τατκκέταξον ο Κλοίλιος ἡ ὁ τ΄ πόλεμον ΙΟ 

» αὑπτφλοιώτων εἰ μὴ ἡ τάξον.) Δ δίκης, Εγὼ Ὡρόπερος 
« 2 (πὴ Τά Ν ᾿ εἰ ἠδ ῥα τ} 

» ὑμδυ, ἐφη,τῶτο πεποίηκα, ὦ μηδὲν ἀδοουϑωος ὧν ἐ- 

» κέλόυον αἱ σζουϑῆχαι ς Φαινον.) παρ ὑμδυ πσοότερον 

» αὐτοῦ λξυκϑμαι ἡ μκηδεγὸς Ἄθορυ ηζιωμῆμαι τοθον δὴ 

» Τ' αγα. χαῆον τε ἡ δίχαιον ᾿Αλᾷξανοῖς λϑαΐϑψω πόλε- 

- “μον, μόνον (ᾳ οἰκείας ̓ καϑοπλίζων διιυα μές, λὰ 

ἜΣ Ως Ὡἰραξ ὑπηχϑων δχικαλθόμϑμος. ὡς ὃ πϑρῳ- 
τ -Ζο λ 

παη( αν αὐζις ̓ μα γὸ Ως πσοοφασάς ζψυτας παρε- 
7 2 λ ͵ 3 ͵ λ 

σκά αζοντο ἀμφότεροι ασδος πόλεμον, ξ΄ μόνον Τὰς 

οἰκείας ἀὐδεπιζοίϊες δυγιυαΐμας, δρλὰ χὰ Ως ρα 20 

ὑπηκϑων ὕχικα λουκϑμοι"σεουήεῷ ὁμόσε, καΐαςρα.- 

Ὁπεδυζον) “πεῆαροίχοντα ςαιϑδῖοις Ὁ Ῥωμης Ὄσιο-- 

οϑήῆες᾽ οἱ μϑὺ Αλ(ομνοὶ, αὐἰξὶ τς καλουρδύας Κλο,- 

ῖο4 3: τάφροις" φυλαήοισι δε ἔτι 1 8 σκαζασκά «(αν- 

τὸς αὐζὰς Ὀχίκλιησιν" Ῥωμαῖοι ὃ,ὀλίρον «ὑδοτέρω Τ' τ’ 

Ἐχίηδάστερον εἰς φραΐζοπεδείαν τῦπον ἀκλεξαλϑροι. 

ἐπεὶ ὃ σεευξδον δρλήλων ἀμφότεροι ἄς δγευάμεις, 

ὅτε πλύϑᾳ λῴφπομϑυας τε ὁσλισχκοῖς ἀὐτελῴ;, οὔτε 

Ε ὀιδαις ἰϑασκά ας ὅ(ς ἀὐκαΐζα φρριητοις, τὴς 
μϑὺ ταχείας Ἐχτπ: αγῶνα. ὀρμκῆε δὼ κατ᾿ Ξέρχας εἰ 320 

χον ὡς αὐτῇ ἐφόδῳ Ῥεψομδμοι τὸς πολεχμίοις, ἀστέ-- 

φη(αν φυλακῆς ὃ μμῶλλον ἢ Ἰ ασοϑεπιχήρήσεως “σθ2- 

γοιαν ἐλάμβανον, ὑψηλοϊέροις ἐγείρρίϊο γδύαχαι. 

εἰρη πεαυτῶν τοῖς ,ορ εφτίτοις εἰς πῶς λογισκοις ὡς 

τὰ κρατίςα βελό ομδροις, καὶ χὺ καζα μέμεφ “οὐ πέ- 

λάῴ. ἑλχοιδύε ὅ' ὅ γοονε δα κενῆσ' σγοὶνγὸ ο τί ὼ λο- 

ορυ ἀζξιον ἦγε" καίαδ)ομ(σῆς ψιλῶν ἡ ἢ συμιτλοχαὶς 

ἱπαέων ἔθλα πῖον δλλήδλοις. ὁ ὃ ὅ πολέμου δύξας αἷ- " 
τίος γεγθνέναι ̓Κλοίλιορ αἰ γθοιδις ος ἐχὶ τῇ αποξακὶς ω 

11. 12ὸ 

ἴπτε ρα ΠῚ (ἀπεταρι!λπι, ἐσ  ἀοτῖς τγᾶς- 
στοήογος θο]]ο δάοσιεὶ ἔς ἐς. 5 διὰ 
το πὰ νἱο τὶ Παῖπ5 τὶς οἤς γθος, Γ6ς ἐπ 
ΡίαἸπάἴσατ. ρυίουος ἐπί ΠῚ ΓῸ5 πορα[ες 
τοροτοητσιις,, ὃς ρείογος ποῦὶς θο- 
ΠῚ} ἱπα χ 5, αυατο! ἱπιγα δύσι 6 - 
Ρ5 οχροέξατε αἱ ἀγηηϊς ἱπί γᾷ νὶῃ- 
αἴσοητ. Ηἰς οχ Ιορατοτγιπῃ τε ατίος- 
ΠΟ σοσῃ τίς, Τ ὉΠ 5 ταπι ἀδτηιηι ΑΙ- 
Ῥαποχγιμ!ηλ]ερᾶζος ἀροίτος πεῖ δι ᾿ς 
(τὴ αὐιιτιις ἘΧροπεῖο. (Δαίδις (Ιυϊ- 
1Π απ ατα Γοπππιϊαηείθιις, Ὀο ἢ! αγη.-- 

4 Πα ΠΔΠτί δια ἊΝ ΡοΠεπεῖως (ι- 
τὴ σοπίοαι: ΕΠα πη ρυϊοῦ παῖς, 

ἔςοὶ αιοὰ νῸ5 πππο ἔλοϊτίς: ὃς φιο- 
ὨϊΔῃ. ΠΙ 1] δογιπὶ “ι1α: (εάογίς οο- 
ἀϊοπος Ῥοιξυΐδηι οδείπαὶ, ᾿χυοῖ ἃ 
νΟὐ5 ργίας [ἃ ν]ο]ατιπλ αο σοητοιη- 
Ρταϊ Παξβίταπι. απο γοπι 1υἤξιιπα 
ἃς πεςοῆαδγην ΑἸΒαηὶς δε! !}ατὴ ἀε- 
Πυητο,, ΠΟ ἰοίπν Φοπλοῆιίςὶς οο- 
Ρ 5 14 σοίξασιις, νογι πὶ οτίατη ἀσσοῦ- 

{τς {ιθάϊτογιπλ δὐχ !ς. ΗἸς ἐδ 
συ 15 ρος ἔμέξος νετίπηις ἀρρᾶγα- 
τις ΠΊΑΧΙ ΠΊΟ5, ὃζ σορέξας ταπὶ ἀοΠγ6- 
{τσας υᾶ ἰοοία!ο5 οορίας, οαίξγα σο]- 
Ιατα (πὶ αυάταρ οΠμηο ἐουης 20 ντς 

ὃς Παάϊο. εα πιοτατὶ ἔαπς ΑἸΡαπὶ αὐ 
τολπα (ΕΠ ἰΔπη ; πο πυης Πμποηιθ 
ποπηξαιξξοσίς γετίποτι: ἀ οσηδηΐ ραα- 
Ιο οἰτοῦίιι5, ορρογιυπηίογα οί ες ἰο- 
ςο ἀεἰεᾶζο. νε γεγο πλαζια σοηΠ6- 
ΤαῖίοΠς (διῖς ΔΡΡάχιῖς πουταπὶ ρᾶτ- 
ΤΕ ΠῚ γα] ΠυΙΠΊΟΙῸ να] ἀγπηϊς νε] ΔρΡρᾶ- 
Γαῖα σοΐογο αἰταγὶ σθάογα, ρυίπηις 1}- 

ΙεῚ ἱπηροτιις ΑἸ χυδηταηι το τἰχίτ, ιῸ 
νττίηις αἰ ςοτια δ ἢ Το αια- 
{1 ργίπια ἱπηριοπίοπε Πποίξεπη ργοῆϊ- 

Θαταγι; Πηαρῖςα; δ ργφοδιοηή8 πὶ 
αεἸηΐογοηαα νὶ (ΟΠ ΠἸοττῖ, αἰτπς σά αςο- 
Ὀδης να ]ππι. ἰαΠησις ργιμἀδητίογαβ, 
ααίθιις ορτίπηα τη πιθητοπη νεπίοθαπε 
ςοΠἤΠ 1. ἀποος ἰποιυίαθαητ. (τὰ ἴτα- 
46 ἔτυεγα τοπΊριια τογογοῖαγ, ἢ1Π1]- 
απς πγοπηογαῖι αἴρῃ) ΘΟΓΌΓΟΓΕΓ, 
(μαπινο]ττιιπὴ ἀϊηταχαῖ δῖ Θαυστ πὶ 

ΘΧΟιγΠοπΙθιις. αἰτοῦὶ αἰτοτος αάοτία- 
Ῥαηταγ } Πσοητοῦ ΒΟ] (ΟἸΟΙ ἔις στό 

κριλεδρα,,γνωμιω ἔν ἔχε ἀξαγήνε τὲ φραδιω), καὶ “σς»- 40 ξογδϑὶ ἰρῃαιᾶ 4 ἀεἰτάϊαῃ) φορίταθαι ρτο- 

κλύδων τὸς πολεμίοις εἰς μαίχζω: ἐαν δὲ μὴ ὑπα- 

χουίφσι, “σϑϑςθὸὴν φν αὑτῶν αὐξ9ς τὰ ἐρυ καΐα. πα-- 

; ἐλ οως ἫΝ ἤν δὲ τὰ κσθὸς 1’ αὐγῶνα,, χαὶ εἰ δεήσά 
“ « ͵ ͵ ΕΣ 

τεχε μου ασε οὶ ο(ᾳ τω ζοιούτῳ “ἀὐξοοεφορᾳ. μὰ 

χϑνησαικῦμος,Ὲε πειί ννὸξ ἐλ ὅύετο, καϑεύδων ο» τῇ φρα-- 

τηγεκῆ σκηνῇ » παρούσης αὐτῶ τῆς εἰωθείας φυλα- 
“ ΟΑ  9Ὶ ον ᾿ " ἣν 

κῆς ,αὐξί Τ' ΠΣ ἀσοισκεται γέχρος) ὅτε στφοι γη 9) 

ἀπέζο ἴῃ δοίςηι ἐχογοίτα μος δὰ ρα- 
σῃᾶρτοιποσατο: ΕΠ αδιτείζατοτ, 
ΤΩΙ ΟΠ 5 ἱΠ ροτῖ σοπιοίζογε θτα- 
Ραγαχίς ἰσίτωγ ουηηΐθιις ΠοσοΠλεῖς νεὶ 
αὐ ἀξοογποηπῇ δοῖς, νοὶ, 1 Οριι5 οἴει, 

αὐ ὁρρυρπαηάος Πλυγος. οἵ Ὠοέξα ἴα 
Ρτατοσῖο συθαῆει εὔϊιξεο Πιρατιις (α- 
το  Πτίο, πα ΠῈ Γαρογγας οἰἢ πιόγταμς, 

ὨΠΠΠ15 ἴῃ σούρογο δχίξαπεῖθιις. σα 19 
Μ {ἐὴ 
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{Ἰγαπσιυϊαοηίδνο δι νοπεηὶϊ, αατοι- 
Ἰυίσιη ας τά ἐπι νἱοϊθητα ΠοΟὶ5 νοῆι- 
οἱΐς. (τ σαίτι5 σιαπὶ οπληΐδιι5 δ ΠΊ1-- 
ταπάιις, νῖ οταῖ, νἱἀετεταγ; ὃζ σαυΠᾶ 

| πυστοτοτατ, (πᾶ ποτ πογθατη Πα! 4οπὶ 

δῃτεστο τιπη σαι ηατὶ αυϊίιαπι ροῖο- 

ταῦ) αι, ἀα! Πα ΠῚ ΡΓουἀρητίαπι 

ἃ χοίεεγο (ΟἹ π| σαπέξας ἔοτταηδ5 πο Π,1- 
πῖι,(προτίπι ἐπα !ρπατίοης εχ] η ξΕ{ 

] ἰαξξαραητῖ: ντ 41 ΠἸΘΙΓΟΡΟΙ ΠῚ σοητΓα 
{π4π| οσοἰοπίαπι ἱποίταῆδι δα με] πὶ 
ἸπιυΠἘὰπ| ς πηϊπέπις πορσοῆλτγιππ,. ἀ- 

111, Ζυϊ φυαίξας στατία ΘΟΤΙ Βε τά ϊ- 

σαραῃτ, (δ; πιαρῃβ ρυ παγ σοΠλΠΊο- 

εἰς οχ πἰπιαδᾶς, μυιηιαηὶς {0115 δζ ἰη-- 

υἱάϊα ἱπηραταῦδης τοτιπὶ ΠΟροτίμΠΊ, 
οαυΠδητας Δ]! ] πη ΕΧ ἱΡῆι15 ὩΠλ 1115 
ςοπιραγαῖϊο οσουίτιιπι δὲ ἀοργοΠοηία 
ΔΙ ΠΊοΙ]ε νεπεηιιπη, οοα; νίαπι ἱπ Πο- 
τλϊπίς ρογηίοίαπλ. ἢ] γαγίπη αἰεδαπε 
εἰιπὶ Ρτα Πλατοσο ὃς ἱπορία σοΠΠ 1 {1- 
Βίποςοπι σοπίοι αΠΠ|{,ηπάηο ΟΠΊη65 

οοπατιις ἀπ οἷος νἀογοτδς [τγτος,Ϊ- 
ΠΙ ις (ἀσοςάστε οχ (οπτοπεία, οοη- 
τγὰ παπῃ ΒΕ] ρείποίρίο ἰρεγϑπογαῦ. 
ηυΐνοτο αὐ οάϊο αημς δορτγατία ἀποῖς 
1δετὶ, ἰῃ ορτίπγατπι ράττοπι ππηο σα- 
{ἀπ᾿ Ἰπτογργοταδάταγ, ἢ 5 Πθο ἀξογιπὶ 
ἰγα,πεσαται]οίαπι πα] ἀἴΔ,ηες ἱρῆπις 
ἀοίροετατίο νἱἀεθατιν Ἔχ ίηχιῆς πο- 
ταΐποηι, (δ ἔλταπι ὃς παῖαγας ποσοῖς 
{πτῶ5, νοας ἐχρίετα ροιτίοης ἄεθιῖτα, 
4υλπι ουΐχιις Ππαίσεῃτὶ {πα (ογ5 ἀοἘ- 
παῖ. [τα ΟἸΌΠΙα5 ρυααατη αἰ χα ίά 
ἤτεπιιο σοῆπῆει, τα] πα ρίτηρτιις 
ε[ἢ. 1 οἰπς Ιοοιιτη ἱπηρογαῖοῦ δ ἐχοῦ- 

δ ρῖτα σγθατας οἰἙ Μεείι5 Επέδιϊας, νὴ γ 
πος ο αἀπιηϊγᾶάο!οπειις, πος 
ἴῃ Ρᾷος οοἰοπάα σοπἤαῃδ. [5.11 4115 
ΑἸΒαπούππι αἰ πις,τατθαηάήα ἀπαγιπὶ 
οἰαίταταπη ααϊοτίς ἰαπῇ ἀπάτη ἔποταῖ 
οαρίάιις, ει ργαοίρας ἐς σα 
ΟἸυἱ]ΠἸο ἐπσοοῆτου ἀδτιιδιατ ροτίτιις [π1- 
Ρετίο, ρεγίροξξα ργαίδητίς περοτῖ ΑἸΕ- 
Ἐουΐτατε ς ρεΓρΙ οχίτατο, πχαταβραῖ οὔῦ- 
{Π|πιπν. δο ἢ] πᾳ; σαηξϊᾷοτγαπεθαζ, 
4ιοά νἱάοτοες ἰῃ ρίογῖσα; ΑΙΡαηὶϊς δεὶ- 
1 ἀαγάογεπι γε ἸΧ Πς, Ἔχίαηας ἐς ριι- 
σπα οχίτι οοίαϊτα ἢἰ 1] ἔδυ] ροιτοη- 
ἄοτς, ταπ 6 νἠπ| εἰς πο σαάιπισοα- 
τούς Ποίξοπη δα ἔσοήιι5 ξλοίεπαϊ ρτο- 
τοσατα ; ΡΓα ΘΓΓΠΠῚ ΟἸ1ΠῚ σορσποιπῆετ, 

ψτΓῖσ 5 αἰππ ας ἱπιπ ΠΕ ρεγ σα] ΠῚ; 
ἃς ντίαβα; σορίαβ, ΠἰΠ ἱπσαιτιπι πος 
ΒοΙΙατη σοπιροποίοῃσ, δε γοροϑηε Ὁ 
Αἰτίς ΟρργοΠ τὰ ἐγ. [  ρογίσα! ἢ ογαῖ πὰ 
πα(πγοα ΟὟ εἰδτος ὃς ΕἸΙάσπατος, οι πια- 
σας Παρεγόῖ οἰαίτατος, το ρου. ο- 

ὶς 

ΠΗ ΘΝ Α 50 5; 

οὔτε α[χόνης, οὔτε φαρμάκων, τε ὀηνης βιαίας συμ.- 

Φοροῖς σημεῖον ὄχι τῷ σωμαΐος σσεϊὲν ἔην. φι-: 

δόξα δὲ τῷ πάϑοις, ὥιδ᾿ εἶ, ἅπασι φαγνομδύει, χα 
ὥτουνϑμης τῆς αἰτίας" οὔτε ὙΣ γόσον τσοοηγη(α μέ-- 

γζωυ εἶχε τὶς αἰτιάσαοϑει" οἱ μϑὺ ἐχὶ πίω ϑείαν “σϑό- « 

γοιαν ἁπαίας ζᾷς δὐ,ϑεοπίνας ὀῤαφέρονϊες τύχας» « 

χτ᾿ χόλον δου μόνιον ἔλεφον αὐτὸν ἰστοϑοινᾷν, ὅτι πὸ- 
λείων ὀξέκαυσε τῇ μήξοπὸλ πσϑϑς τω ἰστύκίισιν 

οὔτε δίχαιον οὔτε αγα[χᾳ)ον" οἱ δὲ γρημαϊζισμονἡοού- 

10 μᾷροι τὸν πόλεμον, χαὶ μεγάλων Ἔποςερφαϑαι γομεί-- 

ὧντες ὠφελφῶν, εἰς ἐχτ(ουλζωὼ χαὶ φϑόνον α᾽,365- 

πινον ὦ ἔργϑν μετέφερον, αἰτιώμϑμοι ΤΥ] αὐτιπο- 
λῆφυουϑώων τινας ἀφανῆ χαὶ δεςεξέλείκτα ἀὑρονῶς 

Φαβίκακα, “,ὰ πότων τὸν ὀυδρα, αὐηρηχέναι" οἱ δὲ, 

«ἰαῦὸ λύπης πὲ χαὶ ἀμηγχόμίας χραἷουμϑυον,ἐχοισίῳ 

χεήσαοϑαι τελάυτη αὐτὸν ἔἐφαίαν, ΤΡΤ ἀπόρΐᾳ, 

χαλεπα χαὶ ἄπορα σεευέξαμνεν αὐτῳῷ, χαὶ σΣοὲν ἐχω- 

ρά καΐζο νοι τὴν ον Ὄλρχαῖς, ὅτε εἰς τὰ “σρολμα- 

ζᾳ εἰρη »ἡασδϑςδοκηθέντων. τοῖς δ), Οκτος οὖσι φιλίας 

20 πὲ χαὶ ἔϑρας τῆς τς τὸν φρατηλγϑν »χαὶ Ὥστ πορ-- 

τὸς τῷ βέχαςου κρίνοισι Ὁ συμβεΐηχος, οὔτε ἡ ϑεία 

νέμεσις, οὔτε ὁ Τὴν ὠὑτιπολί ἀνονϑύων φϑόνος, οὐθ᾿ ἡ 

τ πραγμάτων ἀἰπόγνωσις ἀῤηρηκέναι “- οἴδρα 
ἐδύχει Ἂ δΡᾺ ἡ τῆς φύσεως αϑαΐκη, χαὶ Φ εῶν ς ἐξ 

οχπεπληρωχότα τω ὀφ4λουϑύξωυ μοῖραν, ὃς ἅπασι ““ 

τοῖς γινουϑῴοις πέωρϑ) τυχεῖν. Κ, λοίλιος »ϑὺ δὴ « 

“ρὶν ἢ ϑυναῖον Εἰποδείξαοϑαί τι, ζιαύτης πελάυτῆς 
ἔτυχεν. εἰς δὲ τὸν ἐκείνε τόπον δἰποδείκγυτωι φρατηγὺς 

αἰὐξχρ τωρ «ἰοῦ ὄχι Ὁ φραΐοπεδὸυ Μέτιος ᾧς-- 

20 φέτίιος, αὐὴρ οὔτε πολέμου ἡγεμιθν ἱχθινὸς, οὔπε εἰρη:-- 

νης βέξαιος φύλαξ ὃς σεδγὸς ἡ “ον Αλζαγῶν ασθό- 

συμος ὠνκατ'᾽ Ὥρχας Ἅ] φφῆσοι ζὰΣ πολής,χαὶ ΡΥ 
πϑτο Ὁ Ἔρχῆς κτ  Κλοιλίου θαΐατον αἰξιωξεὶς, 

Τὼ τῆς ἡγεμονίας ἔτυχε χαὶ σία ζεῦ εἰν τοῖς “ξύ- 
γ)λασι δαργερῆ χαὶ ἀπυρᾳ σεουφδεν, Οὐκ ἔτι διέμεινεν 

Ἐχὶ τοῖς αὐθις βουλά κασιν » ὍΔᾺ εἰς αἰαβολεὲς. 

Ἂϑ Δι ατειζα; ἀγήν ἠξίου ζῳ, πράγμαΐζᾳ, ὁρῶν 

οὔτε ζιες Αλζανοις σύμπομζς ὁμοίαν ἔχογζᾷς ἔτι 

“κοδοϑυμίάνπσοὸς πόλεμον, οὔτε τὰ σφάγια, ὁπό-- 
40 τε ϑύοιτο «ἶϑὶ μάχης, καλοὶ γινόυϑυα" πελά τῶν 

δὲ εἰς καζαλλαγας ἔγνω πσδοκαλῴοϑαι ζες πολε- Ιος 
μείους, το ότερον δχικυρυκάυσοίνϑμος, μαθὼν Τ' ὅχι- 
κρεικαυϑρον ἔξωϑεν ᾿Αλ(ανοῖς τε νὴ Ῥωμαίοις κίνδυ- 

γον εἰ μὴ «σείσον".) τ' τσϑϑς δρλήλοις πόλεμον, ἀφύ.- 

λακῶν ὄντα, ὃς ἔμελλεν ἀμφοτέρας αναρπασεα ἃς 

δουυαμ4ς. ζῶ ὃ τοιός δε" (δ) εὐ] αγοὶ κὺ Φιδύζωναῆοι μεγο- 

λας ἔχονϊες ποόλής, ὄχι κἂν Ὁ Ῥωμύλου βασιλείας 

εἰς πό- 
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εἰς πολεμον ὑρ ΞΡΧᾺς χαὶ δγευα τείας" Ρωμαίοις τα]: σαπη Β οπτδηὶς ἐς ΡΥ ποίρατα δὲ 

χαυτέφηζαν,οὐ ὦ πολλαῖς ὡὀἶπολέσα)ες δοιυαμεις ἀμ- Ροτοίτξατα θῈ]]}ο σοητοπάοσγαησ, νἱξεῖς- 

ας πλατεῖς (ποταπι ἀπ ἀογατὶς, δερατ- 
φότεροι, τὴλῷ ̓ ̓  'ποδασμῷ ζημμωλοῖες, ὁ ὑπήκϑο τοαστὶ πγυἰέζατί, σοδέξὶ ἔπογαης (δ νὶ- 
Το! 9 ΧέΧχρ φἸηΧθσιν ἀιϑαίκαοϑηζαν "λυέεϑαν' ΩΣ ον νι ἐτου{δπλίττογο, νείαργα οχροίαϊαο- 

“" λ ͵] ἊΣ 5 ᾽ ΝΕ 

τῇ ασϑϑ της δεδήλωκα, γξαφη Ὁ ἀκριξές᾽ Ῥχ1 ὠ υιγατία. Βεϊμάε δ Νυπια Ῥοπιρί- 
“τῆς Νουιὰ Πομπιλίῳ δοωυαςείας, εἰρζεύης αἰπολαώ-. [ἰἴο Πα δη] οι ρασοπὶ πδέὶ, νἱ τίς ρατίν 

ἜΜ ἢ ὑπο ϑ ς τ αλὰ τοῦ δ ἐοιτιηῖς, φοτοταηιο ξε]οίτατα 
σαῖε εξαι κα ἥλους ἔφον ὄχεδὸσιν εἰς ἀὐανδροίαν ἤ βεθαι Χ9 ἡ πα ϊτιτη ογητ δυιξξι: Πσιε θοηὶς 65 
πὲ χαὶ πλϑτον ἡ τ ̓ϑιλζω ἀὐδαμμονίαν. τότοις δὴ τοῖς τὶ, αα [δ ογγαζοῖα ἃς αἰτίογα οο!ς αηϊ- 
ἀγαλοῖς ἐπαρϑέίες, ἐλάυϑερίας τε αὔϑις ὠρέφοντο,ὺ πηὶς αἰρίγταδαης, Κουμαπαπισις ἴὰ- 
φεόνημα ἐλάμβανον ὑψηλότερον, παρεσκά, ἰζοντό [0 σιπὶ ἐχοιτεγα ραγαθδητ, 5 εἀ εἶπ ἠο- 

ἐοδεϊοηὶς ργοροίτιιπη παξξεπι 4{Π|- 
τεῶς Οὔκ ἔτι Ῥωμαίων ακροώκϑιοι. τέως κδὺ δἶῖυ ται ]αταηγ, Ἰραπο ἀδπλιπι δ6 || (8 
ἀϑηλος αὐτῶγἡ ; γοία. Ὁ Ἰὐποςάσεως ὦ, οὐ δὲ τω ΡΓοά  αἴτ. νε εηΐπη σορποιογιης Ἀο- 
πσο9ς Αλᾷανους ἐφανερω.ϑη πολέμω. ὡς Σ ἐπύλον- ΠΊΔΠΟ5 τοις σορ 5 ργοξεέξος δά σογ- 
τοπϑυφραϊιᾷ Ρωμσους ἐπεληλόθίοι; ἐὰὶ ἐχὶ ἡ τὸς ταῦηθῃ οπι ΑἸΡΑηΪς ἱπθπάϊμτι, γατὶ 

τ 2 σ { ΐ Ῥ, ΕἾΝ 

᾿Αλίανοις ἀ ἀγῶνα, κρουτίσον “ πσολοιθογ ες εἰληφέναι (ς πδεῖος ΘΡΉΚΕΛΑΣΝ τος βογοηδα τ 
σα οηςπΊ, οἰαηοἰπίηα ρα ροτοπτς Ὶ ͵ » 2.) ΕῚ ͵] λ 

. ΧρΘ Ων θλτλεσεως » ΞΕ σας κι ἰα ἶ ἷ ἤπιος ἔλεξα οσἰπγατίοπα ᾿πΠδγιης, γε 
δχιυατοωΐζῳτων οὐδρωὶ γ σεενωμοσίας, πλώτας ἕοις ὁ- ἀαοταμιοζαγπηα ἔοσγς ροῆςης, σου ]- 

ω ᾽ “ “Ἢ ,ὕ οἷ οἷν . Ν ν ὃ - 
πλοφορᾷν δγουα ϑύοις εἰς ᾧ ιδζιύζωυ σεου θεν, κρύφα τὶς ἰτἰπογίριις ΕἸΦε πᾶς σοπεπίγεησ; [τὰ 

5.1 ΟἿ, »ὴ ἡ , “ "- ᾽ Ξ Π πε ύαβοῦς ΜΝΩΣ ζελρὺ πιὰ δύουτο τοῖς ὅχι- ἴΆμηοη ΠΟρΡΙΌΓος {πΠῚ}} ἱπτγάγοητ, ΕΙΡῪ 
ΠΊΔΟΙ5 ἰλίο γος ᾿Ππάήϊα : δὲ οδίδευα- Ἷ - ΤΕΣ ΠΣ, Σὰ 2Ο 

Θελάσομδύοις καΐζα Φανήε ἔχει δ ἢ κϑὰ ὅς ἐκ τρῃξ τοιηριῖς ἀππ) ἈΟπηαπογιπη ἢ- 
δύχεοϑαι Ὁ χαιφϑν, ὅτε αἱ Ῥωμαιων τε χαὶ Αλζανών ται] ὃς ΑἸθαποόσιατι οχογοίτιις τ} ἐξ ῖς 
δυωυαμεις Φκλιποῦσαι, Όις χάξαχας ἔχ ἡ Τ' ἀγώνα οα[ξεῖς ργοάϊίγοητ ἴῃ αοίςην: αποά οο- 

τα ἡ δύσονται ̓ πϑτο δὲ φανέρϑι αἰὐδὶς ποιᾷν ε ἐμέλλον σηίταρὶ ἐγαητε ἰρεσα]ατουθιροῖ πιοη- 
τος ἀΠροιτίς. ἂν 5 ἥρπο ἄλτο, νῖν- 

συ θολὼν ποί τίνες ον ποις ὀρεσι λογώγ)ες" ὃ- 
ΠΕΣ Ὦ τ Ἷ 2 Ῥ Ἰα α ΠίποΓί! αὐ πλατὶ ργορογα ἐὐπιξαηειος 

τὸν ἢ ῬΘΟΥ ἸΑ Σ σημεῖα, λαιξονζας ὃ οπλα χώρόνε ἐπ᾿ δα οσαἰττα, ποπ οησο, (ο ἀπαταπη ας 
» Ν3 ΚΥ Β τὰς { Ξ 
ὐξες ξδ4 πϑύζς κτ' παχος. ζὸὺ δὲ “πολλὴ ὅχὶ οις δά(απηπαιπητίαπα Πογαγῖ {τίποῖο Εἰ- 

ας Ἔπὸο Φιδζσυς φέρου(ᾳ, ὁδὸς, διὰ, ὅσον ἢ ἄςηἰς ἀ{ΠΠτὰ. τπὰ νοῖο {προτιςηΐςη- 
' ; “χὰ , τε5 ργαο απ ρογαέζο,ντ ογοάϊ ραγο- 

δυσὶν ὥραις ἢ πρισὶν ὀθυαϑέωωι, Ὁ μακρόταζον. 6χε- Ρ ᾿ : : 
γον ἀρ κα ξεν "ἢ γαῖ, οσηηδ5 μαδεγοηγρτο ΠΟΙ θιι5; δ ῃ ον Ἵ δ “ 9 τῇ ῳ ΓΆΔ ΡῈ 

φΦανενζας ὃ πγπεϑε Ὁ Ἐχονι ΩΦ οἰχθθίοος ᾿. χοτες ΠπομΒ τ τπρ Σ ΠΝ ΠΟΊΕΙ 18- 
μηϑενήγειοϑοι φίλιον, δλλ᾽ ἐαν τε Αλζάνοι νικῶσιν, 30 δτςΠ] σοπςοτςης. Ηος ΑοΙπα51}}} οἱ- 
ἐαν πε Ῥωμαῖοι, κτείνην τός χεχρατηχοζᾶς αὑτῶν. υἱτατιπη ρτίποίρος ἀπίπγο ἄορ Παγᾶξ, 
5 ἀπ ͵ - ΠΣ ταν Ζ ἢ ἰς ζῶτα ὲ ἃ διέγνωςο ρώτῳν τοῖς πσδϑεςηκόσι ἢ; πό- δὶ οΙρῸ ΑἸΡαηΙ ἐργετίς Ἰλοιπηδηΐϑ δι] 

εἰλοίιις πῃ ραρπαπη γα δῆτ ας ἐς {{Π|- ἐπι ΔΙ ῸΝ ιν έν, ΘΑΝΝ «“ Σ 

αν τπῃ ἢ Ασα ΤΈΘ! ἐλ ἀρ τ ταρο μην ΠΊΔΤΟΓΙΠῚ γΠῸ ργο!ο ἀσσοζποις [{ὰ- 
Αλθανοὶ “Ῥωμϑηῶν καιζοι φρο ον στε ἐς, ὃ μια: χρίναῃ, ταϊΠδηε,, πΙμ1] οὐ ΕτιΠδτ πο πιίπυς 

» »ὴ ω Ἣν Β ᾿ - 

“ἃ “ΧῊ πὸ ὁε, διέγνωφ;, σε ϑὲν δ Ὁ κωλῦον ζω τὸν τε δὲ ἱπΠπάϊατιιτη ἀοἱ]μς ἰατ]Πφτ, ὃς ντοῖ- 
3 2, τ ͵ - . -. ἊΝ 

καζασκά αεϑένπα δύλον ἐτν οὐδεὶς λελυθέναρ ὃ διε- 4 ΟΧΕΓΟΙτας ἀοἸετας {υἱῆττ, ῦιο να 
το ἰηίρετγατα δ6}}1 πγοτα, δζ τογηριις αρ- 

΄, ὑ : : ΡΝ φλείρθαι τὸ φραϊέυ κα σ. αὑτῶν ἰμφότερᾳ" με δὲ Ρϑζγατιις Ιοπρίμς,, ἀΠΠΠραυῖς ΠΙοτιπι 
" ̓ Ὡ α τοίη 16. 5 πολέμου κρὐδοίδοζος ὦ ἅπασι “ἡμομέ- σΟΏΠΠΏΠλ. φαίάψπη εῃϊη} αὶ σοΒατα- 
γῆ, χαὶ ὁ χρόνος οὖν ᾧ παρεσκά. ζοντο πολις ἀφῆχυ- τίς, ππο ργορτίίς ργοίριοίοητος οοτη- 

«θεὶς, διέχεεν αὐτῶν τὰ βουλάσμαΐᾳ. τα γοροκ 40 τραα ἤπιος ργοσοιιθιι (15 δ ἔλοίηο- 
τὶς ααξξουίσας ἱπυϊςητοβ,, ἔδι νογιτὶ 

“ὃ στο εἴτε οἰχεῖα. χέρδη πὐϑαᾷ ἔαϑαι 
᾿ ὡμοσίας τινὲς, τε οἶκε: : ᾿ "" τ “1 μεϊπάοχαϊιις ΟΠ ξογοι, ντ Πτίη ταῖν 
ζυπτοιοῦπες, εἴτε τοις χορυφαιοἴουτοις “'᾽ σφετέρων Θ᾽ τργαπὶ σαρίτυτη ὃς Ιοπρίο 8 τπιρο- 
᾽ “2 ͵7 " ») ΓΝ; ἰδ ς ἌΝ Ξ . “1: . 

Ερ.9) εἰσηγηίᾳ εὔνοις φ)ονοιυυτες, εἴτε μμζωσεσιν ἐτεραὰν τὶς οί πα οθ θ᾽ (σαι αη πη] αἰ ξξατῖς 
τυ δ ὦ εὐάφε τ. τἰβεν θεὸς : : : ἐᾷ 

δεδιότες, “1 εν σευ εν παϑεῖν ον ταὶς πολυαν- ἱπ|πἰπέι,ντααὶ Ὠρέλγία πη ἔχοίῃι5 ΡΙῸ 

'ποις οὐδ ἡζὼὸς Οὐρθε δίς, Εἶδες: (ροτῖς (προς ἢ! πάρη ̓ ποατοῖ,4ο- 
᾿ , ζωο- - Ἂ - Ὰ : 

ἢ δ ὃ γχξ ὑπ ἢ ὑομ Ἰὰ ργοάιἀογας ποίιθιι5. τιο σορηΐτο 
] » θεσῴ αὐαϊκαι 0 Ὡν σέκ αἸξιάσηςε ρίον δμό- 

νι» σίου εἰς ἐὐτυχὲς καί ,σκῆλ!α) λον κι ἐνο}.) τοῖς πολεμίοις τῷ δύλουζῶτα δὴ μαθὼν 
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Ἐπέοιίας πιαίοτε Πυέϊο αὐπηίχι!ς ες 

ποροιῖῖῖ τοῦ ραγῖοβ οοροποίο, ιΔη- 

ἄο πουττῖς ἰητοστί οΠοτ αἰτοῦ ἕλους. 

Ἐοπιδπιις οτίαπιτεχ ἠδ σοπίμγατίοηδ 

ΔΌ απιὶοὶς ΕἸἀο ματι ἐέξις σογιίοῦ, 

πος ίρίε ποτταπτὶ δά ραοοπὶ Εμξοτίο (ς 

ἀιθτοι!οπ ργα δαῖτ. ̓ ταη; σοηρτοῇη δά 

σο]]οηυίατη πιράϊο πτοῦ οαίεγα οαπι- 

Ροντοῦᾳ οἷ (υ|5 ΠΟ Π]1ατῖς ν τίς ρτα- 

ἀεπείθιις, Ργίπλαπη [ς σοί] αταπόγαης 

ὑταητο σοοπίποπογαπι: εἰ πς σαυτῇ αἱ- 

τΕΥΪ αἰτογος, ντ ΔΠΊΙΟΙ ὃς σορπαῖί, ΟΟΠΊΪ- 

τετεχοορίΠοησ, (6 Ρᾷος ξαοϊξ ἀφ ]οπαὶ 

σαρογιης: ΑἸΡαπιισα; Ρυῖου [Π Παῃς 

(ξπτοηείαπι νοῦθα ἔδοϊτ: ΝΝοσςΠαγίαπι 

ταΐμι νίἀοταγ ἀπτς οπηπία σδυ]λς ρτο- 

ξοτται σαγατης δοΠΠσοπιροηδαὶ ἔα 

Πτίπἰτίαπι: Πα τη ΠΟ ἈΓΠῚΪ5 ἃ ν δὶς 

{πρεγατιις {πᾶς πες οΧο ιπ5 σοπηπησα- 

εἰδιις:ης ἔοττε ριυιτοτῖς ΠῚς ργορ 5 Ἅ1Ὲ- 

Β(απινίπθις, νεἴἔγαπας ροτοηκία νοἷ- 

αἰ ἱποΧρασῃαὈΠ] Ρτα το τογγίταπι, 

Πποπεοίτιιπι 61} ἥπατι ηατογο. πᾶ ΠῈ 

{ταῖς χυϊάρίαπι ἄς ποῦὶς ρογίιφίτι πὶ 

μαδοτειίς, σγα ιν ε5 οἱ] οτς Δαιπιογίδει; 

ρον ΠὮα ποδὶς σοπαϊτοη 5.“ Πα 6 

το  ογαθι]ος α νοδὶδ ρογαπάα οἤσητνε 
νἱξζοτία ἰαπι ροτίτίς. ης ἰρίτην ἐς [Π{|- 

τιῖο πιο, πὸ θο]Πππὶ οΟροΠοΓο {τὰ- 

ἄεο, (ἃς αἰ!πια5 φη 115 ΠΟ ΠΟΙ Ρ τίς 

{ἰριοίομο5, νογᾷβ σα ρίτο οσαιλ5. Ε- 

σὸ ΟἸΠῚ ΡΓΓΠΛΙ1ΠῚ ἀϊδξδτοῦ α πλεῖ οἰ α!- 

Βις οἴδαῖας, σἰπη Πγασ  Ἐγατα [ΗΠ]. οο- 

σἰτατο σαὶ αυϊάηδπη ςοηςοζαϊᾷ πο- 

{Ἰγογαπη ρορυϊοτῖϊ οδτυγβθαῆει. σιηι- 

΄πς Δηϊπιαἀπογ Πδ πὶ] οπο5 σαοίααπα 

δὲ (τοῖος ρυςτοχειὶς,ηςς Δα αἰτπιοη- 

ἄλλῃ ατιΠΠ πηαπὶ σοσῃδίογαΠι ΔΠ11- 

οἰτίαπι (ατῖς Ιοποοβ; ποη ργοδαθαῖαγ 

τὶ πος ΑἸθοπογαπι πες νεἤγαπη 

σοπΠ]Πγ.ροί χιᾶ νοεῖο δά τος δοοοίς 

6,8 {ππρτ]οτῖϊ ληΐπηο5 ἘΧΡΟΠΙΙ σοερί» 

δάοοίπ μας (επτδιία σοἤβτγπηδτιιδ {{|ΠῚ, 

ντοτίαπι πιαχίπηα ἱπίληΐα: ντγία; ΠΉΠὶ 

Δεςσυίαπάϊ ες νἰἀδαηγατ. νἱ αἱ οη πὶ 

πες ἴῃ ρτιιατῖς πος ἴῃ ΡῈ] ]ςΙς σα θ. 

οἴσπος Αἰδαποςνηο οδίεπηίι δα! πὶ 

ἐχροτογο Οὔ ᾳ; ὀχτα “πρεγ ρας πὰ σοη- 

(υἱοτς, ὃς ἀϊαϊπα πρπαορς ἀπποιίοτγα 

εἤεοηταῦᾷ θα ΠυιπλΔῃ15 σΟρΙτατΟἢϊ- 

Ῥιις ργαοιριπταῦ ἀππεαύίτατες, αὐπιο- 

ἀπ πιοίξας μα τε δᾷ ὃς αδηϊπχί ἀπ ία5. 

Οὐὐαρτοριοτ ἢϊς οοσίτατίοπίθιι5 1πἢι- 

διτα ρυισηδηαὶ "οι ἀϊης, ργοογα[ππαη- 

ἄο θο 1 ἀυιχί, χη ηλδὴς νὸς ργίοτες 

γο(αγείοοία ἁταϊοἰτῖα πηθπτιοηδ ξτυ- 

τοβ. πο α να; νος ΓῸΠ]ς ργίογος ἀθοΘ 

ΙΟΙΝ Ὺ 5. Ὶ ΠΛ ΘΕΌΝ ΝΑ δ 05. 

ὁ Φυφέτιος ἐτι μῶλλον ἔασευσε ποιφαζ, Ως διδαύσάς, 

ὡς σεεῖὶ αἱρέσεως ἔτι μὴ ζαῦτα Ὡραῆφν σφίσι κ«.- 

Ἴαλάπονϑίης ἐγεχθν4 5 χὰ ῷ βασιλᾷ Ῥωμαίων ὑ 

“Ὁ σσευωμοσίας ζοτης κἡὶ μιήνεσις ρα ἐκ Φ δῴης 

φίλων ὡςτ' ἐσ), αὐτὸς ἔτι ὀχκιμελληίᾳς, δέει) ΝΣ φ, 

Φεφεϊιε πσοοκλύσᾳς. ἐπεὶ 5 σοονῆλϑον εἰς Ὁ μεταξὺ 

τὴ φραΐοπεδων χωρίον ἐπαχομϑιοι συμξάλοις ἐκώτε- 

69ι τὸς φρονήσει! τὰ δέονζοι ἔχοις, ἀασασείμδυοι 

χοξξτον δρλήλοις, ὡς πσοότερον εἰωεζ,, χαὶ φιλο- τος 
͵ ς ͵ Ν Χ 

1Ο φρονηϑεγίες Ως ἐταιδιχας τε Χὴ συγίενιχας φιλοφρο- 
“ ΕΨῚ Ε  ΥΚΒΟῚ 

σεεύας, δι έοοντο -ὐϑὶ ὀχ λύσεων.Ἡργετο σ᾽, ο Αλ- 
ἣ 2 γτ “- 

(ανος πότερον ζοια δὲ λείων Αναίχαῖον οἴνωι μοι δὸ- « 
“Ὁ -“ λ Θ. Ε ἢ, -»ὅ-»»" 2 «“ 3 .“» 

κεῖ ἔχεδειζαι (ΟΣ αἸτίως πο τον, δὶ ας ἐγὼ χοδφτὸς « 
ΤΩ τὸ ον ον ͵ στὰ Ἵ » 

ηζιωΐα Τῦξα Ἀοαιτοιλύσιτως σ᾽ πολέμου φζελέγεα,ὅτεα 
« ΦΥς, ,ὔ λ 2 3 ᾽ 

μώχη χροτη)εις υῷ ὑμῖν, ἅτε ἐχεσίισμους εἰςογε- « 
͵ δι. ἢ ᾽ - ς " « 

οὔαι κωλυομϑυος ὀϑαΐκη σδ δι να μή με “ἰσοο- « 
͵ ἘΔ εν ἐν ΈδΙσ' 

λάθητε Ὁ μϑὼ οἰκείας δγυυαίμεως ἀοϑεένφαν κα εγγω- « 
͵ Ὕνιαν, ᾿ » ᾿ " 4, 7 

κότα, Τ' δευκκέτεραν ἰαέωυ δεςκαΐζουγώνιςον ε{} γομεί-- «ἃ 
, »“»μ ὩΣ ΣῚ λ -“-᾿ Ε 

ὦνντα, ἀὐωρεπῇ πεῖν ἀπαλλαγώω τὸ πολέμου. ἂ- « 
) Δ ἢ ε Ἶ . ΄ 

20 Φορνῶι γὸ ἂν ϑοιοϑε αἰ ποῦ βαρύτηΐος, εἴ τι-πάοϑείν- «᾿ 

τεξ λυ ποιῦτο ν,»ὰ εἶεν δὺ ἢ μετοίων΄ «ἱποομεί: « 

γοιπε ποιφν, ὡς κρᾳζριῦτες γδὴ ἢ πολέμωἡα δὴ μὴ - 

(ς ψευδεῖς αἰτίας εἰκζντε πόξϑὲ ὁ ἐμῆς καδϑαιρέ- « 

σεως, ἐι[ ας αξιω καϊαᾳλύσαοϑαι τ’ πόλεμον, ἀχού-« 

᾽ 

σοΐϊε ζὰς ὀλυϑεῖς᾽ ἐγὼ ςρατηγ5ς δ'ποδειαϑεὶς αἰ πὸ τῆς «ἡ 

πατειδὸς ἀὐοκρ τωρ, ὰ κα ᾧ ἰδαλαίῷ τἰὼ Φε- “Ἶ 
ΔΑ “ ἥ εχ Ὁ" ᾿ Ἵ 

χίκυ,εσχοπόιου τίνες ἡφ᾿ αἱ σεουζαιοφίξασοι ζᾷς πολής « 
ς- Ἵ Αἰ ρυριος Ν Ν Ε) 

ἡμεδίδ᾽ πτξοφά σφ. ὁρῶν ὃ μιχρὰς φαύλας, χαὶ ὅχ « 
ἵχαναξ διελάν Τσαυτζω φιλίαν χαὶ συΐδμ4αν, « χὰ « 

7, ς ἊΝ Ε] 2 - -“ 

20 χρῳτίςα ἡορυμάω ὥτε ᾿Δλίανοις ἅτε υμας βόλι «- 

(α«ϑαι. ἔτι δὲ κἄλλον Ε γων τῷ το, χαὶ πολλζε καιπέ- « 

γϑων ἀμφοτέρων ἡ υδδυ μανίαν ἴἘῸ πα ρῆλϑον ἔχϊα 

χὰ φὩραγμμαΐζᾳ»ὦ πεῖραν ἐλαμίᾷανον τ ἑχαίςου κϑ9- « 

αμρέσεως. ἅτε : ον τοῖς ἰδίοις ὅτ᾿ ον τοῖς Χοινοῖς συλ: « 

λόγρις ὁμονοῦνζας αἿὩρ Ἵ πολέμου πθις Αλζα-« 

νοῦς ἑωρων᾽ μακρῷ δὲ τινι ἢ ον αὐ, δες πίνῳ λογισχκῷ « 

χο]αλαμᾷ(ξανονϑμων χαλεπῶν τὰ δαιμόνια σημεῖα, - 

ὁπότε γρησαί μιζωυ σφαγίοις αὐξε μάχης, γαλεπω- “ 

Ἴερα γινόμδυα,, πολλὰ ζεὼ δεςθυμίαν παρφγέ μοι κἡ ἀκμ(η- « 

40 γϑνίαν.οὐνθυμούνδιμος δὴ ζῦτα, μϑὺ ὄχι ὅς ἀγῶ- « 
Ὁ “ΝᾺ 2 ͵] 3 ΕΙ 

γας ορμμὴς ἐπέρον,ανα(ξολς ἢ) χαὶ Δα ι(ας ἐποιά- « 
ἰογὶ ͵ ς να ΕἸ 

μάώυ το πολέμου, πὐδοτέροις υμας οἰύμϑυος έξᾷν « 
κα ὍΘΙ ,ὕ , » ᾿ .“᾿ , 
τ αξι φιλίας λογων" ᾿ὴ ἐδ γένω Τύλλε, τῷτο ποιφὶ « 
« ΛΟ ΕΣ 7 » ς » ς ς 

ὑμᾶς δ-ποιχοῖς ονζξις ἡ , χαὶ μὴ κόϑουϑυᾳν ἑωφή « 
ς' Χ "5, ΡΠ ΟΝ ὍΠΩΣ ΓΆΠΣ μἷξϑπολις τοιφξ4 ὅσης γὸ αἰξιὅσι ἀμμιὴς τυΐγχομῳν οἱ ε 

“ 

παπερὸς 

Ῥαζίιοοις, νεοοϊοηοϑβ ποίζγοσῃςς οχίρεξξατο ἀοηοο ποίροτος γτθς ππατεῖχ. χιξ οπίπὰ Ποποτ 
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Ἃ 

ΑΝ τὰ κομΜ 
Η: πατερές ἰδ ΤΟΝ ἐΐρονων, ὥσαύτης οἱ κ((σαγ]ες 

» ὧς πυλής οὐρὰν πἰποίκων. οὖν ᾧ δὲ ἡμεῖς ἐμέλ-- 

.» λοχϑυ ἡ ταρετηρϑῦμδωυ δλλήλοις, πότεροι τὴν 4.- 

,» γγωμῦνων φέξοισι λόγων, ἑτέξροι τὶς ἡμαῖ αϑαγκη 

Ξ χρείπων πλωτὸς αὐ, ϑεϑ» πίνε Δλογισχκοῦ «ὐϑεωλαξῶσα 

. σχιναγή᾽ κὼ ἐγὼ πυϑόνϑιος ἔτι λανϑαγο(ᾷν ὑμαξ, 

. οὐκ ἔτ᾽ φόμιζωυ δεῖν τὴς ἀὐωρεπείας λυ" |5)λα- 

» γῶν φυγα ζξοαϑαι.διφναὶ "ὸ, ὦ Τύλλε μηχϑναὶ σλέ- 

» ΧοΤΩΙ καθ᾽ ἡμέ". ὃ χαὶ δόλος ἀφυκῶς ἔρρατῦ]αι κατ᾿: 

ε ἀμφοτέρων, ὃς ἔμελλεν ἀχογιὴ χαὶ δίχα ποι πόρτα 

. σεευποάψν καὶ Δα Φϑερῷν ἡυδυ τὰ πο γμαΐᾳ, 
᾿ πυρὸς ἢ ποζαμοῦ δίκζω ἐμππεσῶν. δηκκιϑργϑὶ δεν 

͵ Φν Π ἐμ, ᾿ 

τιν θῥοσιων βελέμῖλ εἰσιν οἱ διυυατώπερφι ᾧ ιδώσοιων 
ρ ͵ ε, δὰ ων « 

. πὲ χαὶ ιεντθμῶν (Δ ΐϑοντες. ὁσίις δὲ ὁ τῆς δχτθου-- 
“ Μ “ 4“: " ὩΣ Ὶ ͵, ᾿ 2 Ὁ Ὁ ᾽ ᾽ 

» λῆς αὐτῶν Ὅ9πος ζεὺ, χα! πο.ὰν εἰς ἐμμε ἡ ΤῊ Ἔγτρ-- 
ε Ἂ -“ ᾿ 7 Ε ͵ -“ 

᾿ βήτων βελά μῶν γνῶσις ἐληλυϑεν,ακουίατε. ζυ- 
) 

λ Ε] “ 

χα εἰπτὼν δίδωσι Τμ "παρόντων ἀμί αναγτεῶγαι Ως 
Ξ ᾿ δ» ͵ ἐδ “(Χο 
Ὀχιςολεις, ας αὐτῷ κεχομέκως τίς ἐτυ γὸμε τος Τ' 

: 51 νὰν " σαν ͵ 
ὧν Φιδώση ξένων, καὶ Τ' κομίσαντα αὐΐξς παρηγα- 

Β' 3 -“ λ ᾽ Ἢ ιν - ᾽ 

᾿». αγαγνωεϑείσων δὲ τ χιςολείν, χα πῷ αὐδρὸς 
3 ! «͵ λ ͵ 

ὀξηγηία μϑμου πϑώτα σα ρα το σευ ϑενῆμων 
᾽ χὰ 2 2 ΤΑ 7 ὕ 

«ὐζὰς Σπὸςυμαπος ἡχούσεν, Οχπλήζεως πε μεέγα.-- 
»" δι, ,.9. ͵ ἜΟΣ ᾽ 
λης καϊζαλούσης τὰς ἀχούογᾷς, οἷα εἰκὸς ὅχτ' τηλι- 

͵ -“ 3.5 ἣ 3 ! 2 »- 

χούτῳ κοικῶ ὭσΡ ἐλπιδας αχουοϑοντί, ὄχτοῶν ὁ 
Υ ͵ 7) [1 ͵Τ δι .32} Ὥ 

» Φυφέτιος παλιν ἐλεξζεν' Ακηχϑωτεΐζᾷς αὐτίας,ὐρες 
“ ε 9 7 Ὶ ς. 

» Ῥωμαῖοι, δὶ αξ “ἔγω τε αὐεξαλόμέω τὰς “σοϑεύ- 
“3 ἢν ἘΌΝ ὩΣ ᾿ ,ὔ 5.7 ͵ 

» μας αὐγωγαξ᾽ γιου δὲ χα Τ' “«ἶϑὶ φιλίας ηξίω(ᾳ ασο9-- 
7) 7) - “-“ Ν “ Ε -“ 

»Ἴερος Ῥρχῷν λόγων. ὑμεῖς δὲ Ὁ μ᾽ τστο δὴ σχοπεῖ-- 
Ε τὰ λ ΣΝ 

» 88, πότερϑν οἴξοϑε δὲϊν «ἴξὰ βοϊδίων χαὶ πσοοξατων 

ΓΈ ΠΝ 14} 
"7" 

Ραγοητίδιις ΠΠ δ ετί, οι ἀζ ὃζ σοί οί ἀς- 
δεητίμϊς οσάϊτοτίθιις. δε ἱπτογίτη ἀἃ 
νιτφ οαῃέζαπηας ὃζ οδίδγιαπλι ντγὶ 
Ρτίογοϑ δα αητ15 τατίοηος Ππτ ἀοίσδ- ὁ 
(τὶ, Ἔχίογη ῃος Ποςοίπτας, οπλπηὶ Π- 

τῦαπο ΟὔΠ|1ο να] ἀϊου,οῦς!Πατ. ααπι 
αυΐα ποηάῶ ξοτταῆς ποίξίς, ἐρὸ φιυϊά ω 
τεοδο Δι οηΐς ἀεσοιῖ! ροίξα]αγοῖ, πῦ 
ΔΎρ μας τοίρί οἰσπἀα σοί. γάῖιας 
οηΐη σοπτγᾷ Πο5, ΓΕ Ϊ]ς, πηαοϊηδτῖο- 
πορίξγασταγ; δζ ἀο]ὰς ἱπ νιγοβα; τοχὶ-- 

ῖο ταῦ που τα Π1|5,πης Ιαὔοσς δοί(ντ αἰ) 
Ππερυΐοῦο πο5 συ πὰ ΟΠΊΉ}0. ποίξτῖς 
ορρτοίϊατις ὃς ροπγάατατας, Πα 
ΔἸίτεγ ᾧ ̓πσεηα τ αατ αἰ αυ1.Οἴτις [πι- 
Ρἰ σοι ξαδτίσατοτος (απτροτξιίογας 
γεϊεητίαπὶ ὃς Εἰἀεπαι οοἰαγαῖὶ. γὰ- 
τἰοποπη αὔτ ηΠάϊατί, ὃς νης δά πα 
Δτοδηοσῖι οο[Πούαπη ρογποπογίς πο- 
τίτἰα, 2 αάϊοιῖς. Ηἰς ἀξ 5, νΠΙ ΟΧ [ἰς... 7 
4υϊ Δάεγαητ, ἰοροηάας ἀφαϊτ]Πτογαϑ ΕἸ- 
ἀεπὶς Ὁ Ποίρι.44 (δ πι 5; πηλιΐ ας 
Πουλίηςπι ἢ} ο45 διτα ]ογατ, χ δι θα Ϊτ. 
(ὔτεᾶα εἤφης Πἰτογα;, ὃς ταθο ]Ατίτις 
εἐχροβηῇοτ χα εχ οτὸ ἡ]οτίι 0} {τος 
τας (οτἱρίςγαπι τοίογεια ἀσοορογαῖ,αῖ- Ὁ 
τοι τίς τᾶτο τα πᾳ ἱπορίπατο ροσίσι!ο 
οτηπίδθιις, Επέστίας ἱπ ἢ] δῖτα ρα! ρογ 
οτγατιοπο, Γαγία πη ροιρὶς ἀἰσογο: Αια 5 
{ες Ουἰτίτεβ οὐ Παέξεπας ουπέζαταβ 
ἢτα νοδιίοῦ πλαπιις οσίογεγο; ΠιΠῸ δ 
ἀς Πτιηᾶάα ἀπλὶοίτία ρτίογ γοῦθα ἔλοο- 
τα γοἰἱ. νογῇ εγρὸ εἰς ἀϊρίςοτο,ν- 
τῆι πι ριιτοτίς ἰατίιι5, Οὐ τα ρταβ θαοιιδς 
δὲ ουϊοι ας γοσοηο ἰδ ι]ς ΒΟ ἃ δή- 
πιοτίπις οσαίτογος ὃς ραῖγοσ νο ἔτοσ ρίο- 

Ἢ 

20 

ς “ΝΎ νγ, 7 7 λ λ Ἱ 

» οπαγῆς ἀασήςον πόλεμον φυλαήᾳν πρὸς τὸς κί(- 30 4υΐ, ἴῃ ηιιο νοῦς ἔς νἱ δεῖς πὰς νἱζξο- 

“ σαγζᾷς ὦ πατέρας, οὐ ᾧ κὸ χρατηϑείϊες διπολῴοϑε χαὶ 

ὑ χρατήσοινες " ἢ ϑ)αλυσείυϑυοι 1 σϑϑς τς συλμάς 

» ξηϑραν, ἴθ᾽ ἡμδμ, ἔχι πὸς χοινοιῖς ἐηϑρους γωρῴν, οἵ γε 

» Ὁ μόνον ἐξέλάυ(αν ἀφ᾽ ὑμδν δλλὼ ὼ ἐπὸρμά.- 

.» φασιν, οὔτε πεπονθύτες ΟΣ ϑὲν διάνον, οὔτε μὴ παθωσι 

., δεδιότες " χαὶ οὐδ), ἐκ, τῷ Φλυερφὗ ἐπέθεντο μᾶν, ὡς 

» ὁ χοινὸς αἴξιοῖ πῷ πολέμου γόμος, ΣᾺ αἰ σπσὸ σχό-- 

» τοῖς, ὡς ὀρ ἥχιςα ὑπίδοιτο ἐις αὐτῶν τἰωὺ Ὀχιζωλζὼ 

» χαὶ φυλάξωτο. δλλὰ Ὑ»» ὅτι μδν ἔχι πὺς αὐοσίοις 

» αὐ, ϑοφποις ἰτέον ἡμῖν ὡπασῃ «σουδὴ καζαλυ(ᾳ μέ- 
» ὩΣ δὰ Ἵ] 3 “» ε 

» γοις τὰ ἔγϑη" μανίας Ὑ5Ρ̓ ϑούτερϑε αὐξιοιοῦ ὡς ἐγγω-- 
ῴ εν »2κ»"καΨ 

ἦν χῦσιν ὑμῖν χα ποιήίθεσιν, σε εν δέομαι! πλείω λέγη 

» χαὶ τὐϑακελάύεο. ὃν δὲ (πον αἱ φχζκλύσῴς καλαὶ 

ν χὴ συμφέρφυσεῃ “δυοιντ᾽ α᾽ ἀμφοτέραις ταὶς πόλεσι" 
- δ ὩΣ ἘΠ Βι. τα τι δ᾽ ͵ “ον 

» τοῦτο Ὑ ἴσως πολεῖτε αχούσοι παιλαι" γι ἡδη πτει-- 

» ξασοιαι λέγφν. ἐγὼ νομίζω κραιςας νϑὺ ἐ) φζλ-- 

» λᾳγας, ὦ φὩρεπωδεςαᾷς συϊλυέσι χαὶ φίλοις “πεὸς 

τῖδιις Πτ ρεγεπη ἢ; 4η ροίτα οπὶοο- 
σῃατῖς Βομη η δ. Ππχυΐταις, ΠΟ ίίσιιπι 
οὔττα σσπιιηος ἰΠΙ Πλῖσοϑ ἀγα  Ππ|6- 
το: Ζαϊ Ποη (ΟΠ ἃ νοῦ 5 ἀεάςοτο,νοΓῖ 

εἰἰᾶ τη Ρεγηϊοὶξ νογαπιπίσγροτο 4ο- 
στεπογαπι αι πος ἤει πῆς ν]]ατη- 

ἰατία, πες ἰηταγία: πλοῖα δά μές 144; πῦ 3. 

ἀρογῖς, ἤσος ρα Ποῦ ΒΟΙῚ ἰὰς ροίξα- 
αι, (ξ4 οἱᾶ, πς ργαυἀεγὶ ὃς ργασαιογι 

Ροίδδτ πΠΠαϊς. 5.4 ιιοά ροιτῖς ἰπίπγῖ- 
οἰτἰϊς ἴῃ ἱπηρίος ας ποέαγίος Πογηΐπας 

40 (ἀπαπια νἱ τί οοπτοπτίοης ΡροίΆπαΠ 

πε, φαῦ ποπλο 1 Ἰπίλπις Ποραμποτίτ, 

ποηρικτο ρ]χίοις Δριά γο5 ογατίοης 

νε! ἐχῃογτατίοπο  παίσογα, αἰρίι μος 
8 ποι Εἰς, ὃς νίτγο ἐέξατί οἰ ἰ5. πο 

αὔτ ρᾳέϊο οχ νιγίαίᾳ; οἰαίτατίς οῦπιο- 

ἀο Πηίτὶ ΒΕ! ροῆϊε, φαὶά ξογταῆς ἰᾶ- 

ἀιάττπι σοσποίσογο διιοτίς, Π ς σοΠα- 

ὑογ οἴξδάοτς, Εσο ςδίδο οριἰπιᾶ δ ο,, 

πο(ὨΠΠπιᾶ ἱπίεῖ σοσπαῖος δ ἈΠΪςΟ5 



144 ΙΘΝ ΘΙ ΠΊ ΉΊΒΟ ΔΊ Ν ΑΘ ς; 

βοτί τςσοποι Πατοηξ, οὔ ἀσροίταίτα,Ἠ λλύήλοις, οὖ αἷς σοοϊὲν ὅξίν ἔγκοΐον συ μνησίκα-- ἃ ἢ 

ὉδΙαἱοηὶ (6- ἀο] οτγαάπηταγ νηϊπογίς ον, οἰ ἐδε λα δὴ το ιθὸς απ κε ον τ ἔοι 

τ8 {Πάτα ντεῖη 4; Ππ4πὶ ἀσσερτα [Π|- ὍΣ ΠΣ ΤᾺ ᾿ ὙΠΝΑΣΣ ΕἸ 4 

τας: αἰαύδητο αὐτ πεηεδίεροξτεια,  .95.. 1 πο ἀνολ, ΟΓΟΣ ἡ τήμιος Ἐν ρος 

ηυᾶάο ἰδ εγατὶς ΔΟΌΪρα ρορα]15,Π110-- ἐν τ αἷς Ὁ μϑὺ πληλος ϑιπολύεται τὺ εἰκλη- « 
. πὸ : ΕΙΣ -- . ἘΟΛΕ ΡΝ ͵ ᾽ 2 

11 φαΐ (δ πγατυις Πα ογα πη Πἰυτ 5, 5. μάτων, οἱ ὃ ἀδικησοιγες δρλήδοις αὐαϊκαίζονται ὯΝ 

εχροτίτὶ σοράτατ, ὃζ εχίροἕέζατο σποά χαςὑταέχφν λόγω κρινόμϑροι χαὶ νόμῳ. αύτων δὲ ἧξ 

ταῖϊο αο]οχ αἰξζαποτῖς, ΗΠ ατιπὶ γεσοη- ΣΤ Ἀπ σδ εν, τς τὰ δι 
ἄν νν φρο : λλαγῶν ἐμοί πε δόκει χρζων ᾿ 

οἰ ΠἸατίοπιιπα δα τα πὶ νἱἀσταγ εΙσεηήα ΠΧ] Ὑτι πποτ τῈ ΞΕ ΔΙ ζᾳ φὐρεπεςε- « 
) ͵ τ ὅν το ἀρ λ ͵ 

ποδὶς ες χιας ἀεσεπτιῖοι οἰἘ δ πια- (5 καὶ μεγαιλοψυχοτέφοις ἡμας ἐλ ΒΝ » χα γνω- «ὦ 
ὙΡΠΔΏΙΠῚΪ5 ΥἹΓΙ5 ἀἰσηῖοῦ; σοπη πη 16; μῶωυ δκοϑαι πῦξα μηδενὸς ἡμας διλλήλοις μιψησικᾳ-- αὐ 

ἀςοτεοῖο ἀρσῖ; ΟΠΊΠΙ5 πες: ΡΠ 

τα ΠῚ ΠΊΑΙΟΓα ΠῚ πγσπλοσία. (δι {εἰς σε λλς λλ δ γὼ δόννο, δ ας  :- 
ανία ἐν, ὦ Τυλλειδλλα χα διδόναι δὶ ἘΣ  Σ-. 

δῖ Τ ΠΕ ποη ρίδςει, (Εἀ πηδαῖϑ νττῖπ- ΝΞ βου ν φδε μά τον δε 2. ἀκι ανγᾷν {Ξ 

4πε Δ οοίρὶ δ ἀεάϊτοος πίαγία;, ραγατὶ ἔοι χα] τρτι ον ἡ ὯΕ Ὁλληλῶν »Ετοιμοι χα ζᾷυ-- ὦ 

χης ΑἸΡαηὶ μος φυοφ ἕασογε, ἢ ρα- τὰ ποιῷν εἰσιν ᾿Αλᾷξανοὶ, ζᾷ χοιγὰ εϑη ποφοκαζαλυ- « 

Β] σα ρτίας {πγυίτατος Πητ ἀἰγεπιρτα, σαίψϑυοι. εἰ δὲ τινας ἔχφς ποϑᾳ, ζαύτας λέγήν ἑτέρας « 
᾽ ᾽} Οὐιοαῃ ηαοπὶ Αἰϊππὶ ργατοῦ Βοσ μος. ον ΚΔ ΩΝ ΔΙ λα ἐπὶ εἶα ἘΠΕ, τ κα 

ποίξίογεπη ᾿αΠίογεπινο γοοσοι]δτο-. «. ΡΑΥΚΟΣ Δ ΐ ' ᾿ὰ ἣν 

«ἘΞ πιο πιοάσπι μαθο8, ]ιιᾶτο οοἴμ5 δἰιπα φ οίγοις φέρων εἰς μεέσον, χα! πολλζωώ σοι γάθαν εἰσϑ-- « 
; ἐ ὅν, γ᾽ πο. ἢ φὸ, ͵ δ 

Ρτοια!οσῖς οἴᾶτο πηαΐουῦ τἰδὶ παρεδίττς,. κμΘΊ-: Ὅτ: εἰπόντος τῷ Φαφέζῳ, τ δαλαξὼν“" 
Ἂ . “1- - Ι ε ς 9, ες το δα ᾿ 

δ στατίδ. ΡῬοίξμιηο ἠϊοξάϊ νίςες κο- Ἅθ.9ν0 τ Ρωμαίων βασιλόίς ἔλεξε: Καὶ ἡμεις,.ὦ 

“ τλδῃιι5 Χορ ῃϑ αἷς: Νος υος Εὰ- Φεφέτιε, β αὐρῴαν αἰ “σολοιμ(αΐομϑῳ κα μαξ καφαλή- ὦ 
ξουι πιασπᾶ ἱπηπηίηοῦο ΠΟ ίς5 σα! απηΐ- 2 ο Ν ὑπ πον πον » , 

ἱμαζ συμῴφοραν εἰ δὲ αὐ ίφυτος χἡ Φογων ανα κα εϑείη-- « 
ταῖοτα ἰπἀϊοαπημϑ,61 οςάς ἃς ἰΔησυίης Ἐν ας α Φογῶν ἄνες κα: ΕΠ ΟΝ 

οἵ! σοσῃαζὶς ἀεσεγποτα σορογοπλαγ: ὃς κυ χριγοι τ΄ συΠ νη πολέμιον, χαὶ σι ῖσο Τ' ἱερων ὁπὸ- « ΝΗ 

ποτίος δ σα ρογορίπιις Ἰλουῆςία, τε τὰ πολέμια ϑύοιυϑυ, ἐκωλυὰ δγ4ν μιαί- 4 Ὁ ν τὴ δ ἀμι ΤΥ οι ἐλ  ο ῆν μας οα 
σχίά Πο5 ρυιρηᾶ Δι ρ  οατΙ νοτιογαηζ. χης. (ς τε ᾿ἐπορρήτοις ᾧιδξναίων χαὶ ὁδιεγτὸ μεν «. 

ΝΝεσῃος ἰατοςοσοαίτα Υ οἰοπια ἂς ΕἸ- ΜΔ ΠΣ ΔΑ5 Ὁ "ΕΞ ΠΣ ἢ ΘΌΣΕῚ ἔστ σεονωμισιας αἷς ἐπ ἀμ φοτερϑις ἡμῖν σετευωμο(αν,ὁ- « 
ἀεπεριίπην η ντγοίᾳ; ποεῖ σοπίατα- " : ᾿ : πγκ..}.}5 
τίο; παροῦ δάπχοάϊ ποίρίταπι 9 11- λιγῶ ἐκιτο Ἢ ΠῚ ΠΣ: Ὡϑὰ ̓  ἵν ἐκεῖϑεν ξέ- « 

1ις παβοπηις ἰηἀϊοίο ργοάϊίτα: ο ρτο- γων" χαὶ σύκ ἀφύυλακῴι “ϑϑς ἀὐζᾶς ἐσχκεν, δλᾺ ὡς « 
τη 46 τ ποθ ίς σαιισπλιις που ἃ δ }|5. παϑεῖν τε μηδὲν αἰὐοὶ καχϑν, καικείνοις πρσρήβαϑθι ΤΣ 

ἜΑ ΔΩ ΠῚ ἣν ὭΠ: ΠῚ "95 ραν 
ἀσιτίπιξιι φοοΙρίαπηα5, ΠΠΟγαπη ἴῃ Ϊ τὴς ἐχιξωλῆς αἰξίως πείρεσκ Ἀδ δε, ΠΟ πε 
ἄϊας ργο πιεῦῖτο ν]οῖίοὶ ραγατὶ [Πα Πηι15: Ἷ ᾿ ἜΡ : τος ΣΝ 
πεοπλίπιις ὅτι δα που ης ριρπα σῃ τ ( Ἵ σα ἄγ, ἫΝ πόλεμο ἐκσττν πειρου; Ἴ« 
Ππῖτς ΟἿΡΙΠΊ115. Ρείογος ας ἀδτεάϊη- 320 ΔΙῚ οσπλων ἐξελόκθβα. “δϑτερφι δὲ φρεσξάε- «“ 

- - λ ΄ς-ν ᾽ 3 ΄ν 2 3 ὕ 

Υ τερταπάα ρᾶςς Ιοραῖος πλίττογο πο αϊ-. οϑαν τόξα Ὡ 9, )λαγῶν σξκ αἰξιξωϑυ, ἐπείαξ» οὐσγ 
Ια6 Π Ϊ 9ἢ 3 ΄ ᾽ ᾽ ταις, πη Ποαυίξ δοΠΠΠ Ποη ρτίογες ἤρξανϑυ ζ ΟἼπεοοὶ ἽΛ  ϑ “ξανζρ, λυ ἢ 

᾿πτα]ίπγας, ἐς Πα ργορα!ίατγε ηΠ|- ἜΝ ᾿ ἡ ἧς χω 
ταιίπιιι5. ΠΖΙ Δ Π ἀτπγα ἀθροβιεγῖτίσ, Π- μιεῖυα (θα, ἰποτίϑενϑμων ὃ υμδμ'τα ὅπλα, δεχομε- « 
Βεητασ ἱπυϊτατίοποπι νοίεγά αάπηιο- τυ (ας πσδοκλήσης ἀσμενοι" χαὶ θὰ φχρκλλα γῶν β- 
πνιιδ5: Προ ραοὶς σοηἀἰοπες οχαδζοτί-. δὲν ἀχριξολοορύαθα, δλλὰ (ας κραἴίςας τὲ χαὶ με- 
ΒΔ Ὀ  ΠχμΓ: (ς ἃ Ορτίπλα5 ἡ 1456; 40 πὰς. 9 κα λοψυηγοζατα Σ δεχό θα οκαλρ ἀϑιοημς χαὶ πὸ ὦ 
σηδηΙΠηΪς νἱγὶς αἰρΠἢΠΠπη5 ἀοσορτα- ἈΠ ΕΝΩ͂Σ γε ει 5 0} ἡΣ ΠΝ 
Βίπλι; οπτηα; Αἰ ρδηὶς ρα δ] οᾶ ἰη1πι- πώ δ. ἐρι τ υ ὍΣΩΝ 
τίᾷ οσάοπαδίπιι5 : ἢ ριδ σα ἀϊσεηα ὕά 29} καλὸν πολέως αἰ μϑρτήμαΐζᾳ, »ὧν ὁ φρατηγθφ 
οἰξουας απέξοτ ξαϊτἱπηρογατοῦ νεῖ μ᾽ Κ λοίλιος ὠγτίος ἑωῦ, ὃς ἰπὺρ ἀμφοτέρων ἡμδία, 
ΟἸΚΜ] μας, 4011 ρΓῸ ντγί5η; ΠΟΙ γῇ πη6- 40 οὐ μεμπῆας τ ΝΣ ϑίχᾳ: τοῖς ϑεοῖς. ἀφείαϑω δὴ πῷ Ὶ 
τίτας 45 ροσπας ἀφ άϊτ ΜΗς Ἰρίταν τ ΠΣΊΘΕΣ ΜΝ ΥΒΕΝΝ 55 ΩΣ 
ΟΠΊΠΟς ΟΥΙ ΠΙΠατ ΟΠ 65 τᾷ ΡΓ]αῖας 4υᾷ ΚΟΥ, ᾿ Δ Ἀν ἐρέν Ὁ ΔΝ 

ΡΟΡΙΙςα πες ν]]α {προγίουῖ! πη] οσιπη γο5 ἐτί ᾿μγημη παρδιολυϑότων ἐσ Χρκων,ως Χαὶ ε 
ἔ τ Ι : λ , ἈΕῚ ὩΣ ἡ 600 “ ͵ 

 ΤπρογΠτπηουηοσγία, αυαηεο τὶ 4; σοί, Φουφετις, δόχει. δλὰ Οὔκ Ὄ ΤΟ. ΘῊ ὙΌτο μόνον 
Τα Και τ ῥα ῃδιᾷοορίταπ ἡμας σχόπεῖν, ὁπτως δὼ πίω παροῦ(αν ἔγϑραν φζκλυ- « 

» σι “Οἔο , ΤΟΊΓΙ , λ ᾽ ἐς ΡΤ) 3. ΣῊΝ ἀὰ εἰ ΟἰΑΓΟΙ 41 ρτς ες ἀΠΆΙΟἰ πᾶ, σοί εθτι πρὸς δλλήλοις ΣΛᾺ ὥστε μηδ αὔθ 
ὦ ορα 4444 πετοι πιάτο! ροίξογ 7 λον ΧΟ Ἷ ΑΥΤΝ 

ἐπολειμιήσωμϑι ἐτι δὲὶ ἰρασκάυα(ᾷοϑαι. 9 γὸ ὦ- « ᾿ς ψΠΠατοποῦδα! δ6 111 πιατογία πο ἢ 34 
Δ: ΕΣ : ξιε ΕΗ λ . “ ͵ . ΤᾺ 
ἀΙἨετοηαα, ςα δή ρῆϊραπαϊ που ὰ-ὀὀ ὀ γγαθολος ποιησόϑροι ; χα κῶν σεευηλύϑα, νϑυ,δλὰ « Ὅν 

ἀπαλλα- ᾿ 

“ -.᾿. 



ΑἾΝ τ Τ Ὁ. ἈΓΟῚΜ ΓΤ, τὴ τὰς 
᾽ν ὠπαλλαγας. τίς ὀξχο καὶ βεξαία. τῷ πολέμου καΐαλυ- 

» σις ἔφταινχοὺ τί [αἰϑαρόήες εἰς ἴω ποράγμαΐζαᾳ ὁ ὑκο- 

» περοι, γιοῦ τε χαὶ εἰσ’ τὸν ἀεὶ Ἀφόνονι ἐσόμελαι φίλοι,σὺ 

»Λϑὺ πωρέλιπες τὶ Φεφέτιε, ἐγὼ δὲ ἡ τῦτο τσθ9ς-- 

» ϑεῖναι πειροίσοιζαι " εἰ πιυύσονται μϑν ̓ Αλ(ανοὶ φϑο-- 

»» γοιῶτες Ῥωμφήοις ἐφ᾿ οἷς ἔχουσιν ἀγαϑοῖς, σῴκ ὀψέ 
"μεγάλων χινδμύων χαὶ πόνων αὐζᾳ κτῆσαι οἱσ᾽ 

» σεϑὲν οριώῶ 7 πετπονλότες ὑφ᾽ ἡμῖν" οὔτε ε μεῖζῳν οἱ οὔτε 

» ἔλαθον χαχϑν, ΟΥ̓ΚῚ τϑτο μισεῖτε ἡμας; ὁ1! δὸχοῦ - 

» μϑο ἀμείνον ὑμδυ ποραῆφν" παύσεωωντο δὲ Ῥωμαῖοι [ο 

» δὲ ἰπσοψίας ἐχοῆϊες ̓ Αλίδλυοις ὡς δχιξουλάυον-. 

» ὡς ἀεὶ σφίσι » χῳ 1 φυλαιόρνοι καϑοί κόρ» ἔθροις. 

» οὐ γ δὺ λοιπὸ βέδαρος φίλος τῷ μι(οιῶτι ου-- 

» δείς, “τῶς ὅδ “λήσεται σὅτων ἑκαύτερον"; οἶκ ἐαὺ 
» γράνψωμϑυ αὐζῷ οὖν ταῖς ὁμολογίας» οὐδὶ, ἐαὶ ὁμό- 

» σω δ ἀμφότεροι καθ᾽ ἱεραῖν " μικραὶ ὙΝΡ̓ αὗται γε 

,» αἱ φυλαχαὶ χαὶ ἀοϑενάς ᾿ ΔλᾺ ἐαὐ χοίνας ἡγησωμίεθος 

»» Ως δλλήλων τύχας. ἕν ὙΡ ὄςξην, ὦ Φουφέτις λύ- 

,. πῆς δυ, ϑρ9»πίνης ἐω δλλοτθάοις ἀγαϑοῖς γινουϑύης 
,, ἄχος, τῷ μηχέτι ἴοις φϑονοιῶζαις διλόποια ζᾳπϑύ το 

., Φϑονουμϑύων ἀγαϑοὶ ἡγείαϑαι. ἵνα, δὴ πῦτο βμηται, 

Ἢ Ῥωμαίοις οἶα! δὲῖν εἰς Ὁ χοινὸν Αλᾷανοῖς ϑεῖγαι 

, πόρτα ὁίᾳ πενιῦ ἔχοισι ἡ αὔϑις ἔξοισιν ἀγα)α Αλ- 

.» (ωνοις δὲ ἀγαπητῶς Ὁ διδόνϑρα δέχεοϑαι, χαὶ γε: 

᾿ γέοϑαι ἀπουζας ὑμας »Εἰ δὲ μήγε, πῷς πλείςοις" πὲ 

., Χαὶ τἰρίςους ὑμμπτῆς᾿ Ρωμαίων πύλέως οἰκήτορᾳς. 

., οὐ Ὑ δῊΣ Σαβίνοις δ χαὶ Τυῤῥαοῖς καλῶς εἶχεν 

, Οὐλιποῦσι τὰς ἑαυτῶν πόλφς μεεζαλεοϑαι πὼς βίοις 

., ὡςήμας ᾿ὐμῶν αἰ ἀξρᾳ τοῖς συτ{ενεςοίτοις ὃ ἀδῷ πῷ- 

.» Τὸ “ἥροόνϑμον οὐ ἐξέ καλῶς. εἰ δὴ οὔκ αἰξιώσετε 20 
“  Ντ- ͵ὔ τ ες 7 ͵7 Ἂν 2 

., μίαν οἰκεῖν πόλιν πίω ἡμετέραν, μεγάλξω οὐζαν υ- 

., δη χαὶ ἔτι μᾶλλον ἐσονϑυῶω, δολὰ φιλογχωρήσετε 

, τοῖς παΐῳοις ἐφεοίοις, ἐκεῖνο γέ τοι ποιηίᾳ τε" βου-- 

., λάυτήριον ἕν δἰποδείξαῖε ὃ τὰ συμφέροντα αἱ ἘΞ 

. χουτέροις βαλά σφ πόλεως, χαὶ τἰι ἡγεμονίαν δἰπό-- 

., δὸ]ς μιὰ τῇ κρείῆονι πόλᾳ χαὶ πλείονα, δγωυα υϑμη 

» ποιῴν ἀγαϑαὶ τί ἡ Ὥονα. ἐγὼ “ϑὺ δὴ (τα «Ἰξιῶ : χὰ 

., πότων “ἀνονϑύων, τοθ᾿ ἡ ἡ θυ μ(9, βεξωζους ἡμας ἔσε 

. φίλοις" δύο δὲ πολάς οἰκοιῶᾷς ἰσοχϑρύφους οὡςαἷ 

γι, συἰϑξ ποῖε ὁμονοήσάν. 

τ χρδνον εἰς βεαλζὼ ἡτήσαζο" τσὶ μετὸμαςὰς ον» 

ϑ Κ'συλύρου μῦν δῇ παεόντων ̓Αλᾷανῶν, εἰ χεὺ δ- 

χέοϑαι Ως σἱρέσφς ἐ ἐσχόπει. ὡς ὃ ᾳ; ἀπόρτων γγώ- 

μαςέλαξεν, ἔχτερέ ἔχψας αὖϑις ασοϑς"ν σύλλοροι ξ- 

»» λεζεν" Ημῷ μϑὺ,ὦ Τύλλε τίου αδὸ παπτοίδα καζα- 

» λιπεῖν ᾿ ἰ δοχεῖ, οὐδὲ ὀξε ρημμοιεῦ ἱεροὶ παφῷα ὼ ὁ πσς9- 
ε » 9} ἢν 

»29) ̓ χας ἑςίας, χαὶ τὸπὸν ον εγηῖς ἐτῶν στε} ζῳχοσίων οἱ 

“ ΕῚ ͵ [Ἢ Ψ 

ζᾳυτα αχουσας ο ζ“Φε- 40 

[πῇ σσιεηίπιις. Ο τα ἤτἰρίταγ ἤγπγα 
τεάἀιητορταη ἠα ραοῖς γατίο, δέ ψυϊά γ- 
τα; ἔπος πάππε νι σα Ροίροῖαο ἔτιδ- 
ΠΊΌΓ. ΦαοΠίδηη ἃ τα ΕἸΙξοτ ργατογηη 
{πὶ οἴ ἰρίς σοπα θοῦ ἀρροπείς: Πἰ Πγΐ- 
τῷ ἃ ΑἸΡαπὶ ἀείπαηι  οπμδαποζῖ ἰπ- 
Ὁ] οτο ἔοσιιιηὶς, 4185 ηὉ ΠΠ6 ΠηΑρΡΉ 5 
ἰδ τῖθ. ας ροτίοιη!ς Πρ Ποαγιιηι:- 
αυϊάοπι πο πηϊπίπηο αι! ξ ἃ ΠΟ 5 ας 
(οι! ἸπςΟπιοάο, τάφο (ΟἹ ἢ ἐχοίος πος 
Πιαθετῖς, 4 ρτγοίροτγίοτε χιᾷ νος ἔου- 
ταπα ντὶ ν᾽ ἀσπηατγ: τ ἢ Κοιηδηὶ ἀεῆ- 
παηῖ ΑἸΡαπος ταπ 8 ἰπΠΠἀἸλίοτες Πὰ- 
θεγς {υἰρεέζος, δζ αὐ Π|ς πὶ τὰ τιαπη 
αὐ ΠΟΙ  .σαιεῦο ΠθῖηΟ ΘΠ] ΠῚ Οἰ1ΠῈ 6 Ὸ 
οὐ ἐχοίμπι εἶς (οητῖτ, ΠΓπγᾷ ἀπηϊοῖ- 
ται οοΪεῖς ροτείς. Ὁ οπιοίο ἱρίταγ 
νττα πα; Ροτοτῦίς βοτ ὃ ΠΟ {1 ΘΑ ἔσεαοτὶς 
ται} 15 ἰΠ(ΟγΙ ΒΑ Πλι15., 0 Ρ ἴλοτα ντγὶςς 
ἰῴγοπλι5: (πᾶ εχίσιας ἃς ἱΠΗγπηα {πὶ 
Βα σαυτοῖα ) ς(ἀ {1 αἰτοτίὶ αἰτογοτ ἔοτ- 
τι ηα5 πα ροδπηις Ὁ σσπλιηΐθας, νηϊ- 
εἴ εηΐπα οὐ Επέετι μυπηαηὶ ἀο] γί εχ 
ΔἰΤεηἰς σσπγοα!ς Το απ. ἢ ΠΟΠ 4Π}- 
ΡΙας αἰϊοπα θοπαραζοητ χιίθας ᾿παϊ- 
ἄξι. Οποά ντῆδτ, διζξογίαπη κοτηδ- 
ἶδ να ΑἸΙΡαπος οπτηϊῇ Βοπογιη 185 
πο παδξε ἂς ἀοίηοορα μαβίτι (πῆς, 
ΡΑγιοῖρες ξαοϊατ; ΑἸδαμὶ νοίο σίαίο ἃ- 
Ὠΐπτο πα; ἀφηταγαςοἰρίᾶτ, δέ αι νηΐ- 
τπογῇ σοτηϊσγεησίπ ποίγαπι ντρδ, δυτ 
(Αἰτξ πγαϊου ρᾷγβ 40 βοιίογ, ΠΟ(; δ ΪΠὶ 
ἄεοει δ4θίπος χυί δ Ειγιήοοσᾳ ρτο- 
ΡΠΙς (8 41.Γο ες αα Ποσ τγαηΠΠς; γος 
νεῦο σεποῖα σοί πη 0 ἘΠἸπΊος 148 ἔαςο- 
το αἰρογηατί. σιοα! ἐαη ἀξ Ποδίίςιιπι 
ντθξ ἱποοίογο, πηασηᾶ Π΄σοῖ πιαϊογδᾳ; 
ἀείπσερϑ Πιτιγᾶ, στα ΠΉΪΠὶ, ΤΕ Πθητα 
νος ἁποτγο  δτὶς ρδιτὶὶ, (αἸτς {Ππ|4 ἔμ οἰ- 
το: νη ἀσύρπαιε (σηδου , ἴῃ 4πο ἀς 
ντεϊαίᾳ; γοῖρ. στη 5 αρίτεηταγ οδί!- 
Ἰἰα: δ ρεϊποίραταπι νηΐ ἄδτο, Ια (0{Π1- 
σας Ροιθητίοσ Εἰς, δὲ ρίυγ ἰπ πξοεογ 
οσδέεετγα δεηςοβοία ροῖο Ηςς εἰ πιεδὰ 
(ξηταητία: χα ἢ ςαπαΠλαγ, εχ πη 
ΕΥΠΊΔ ΠῚ ἰπιοΓ ΠῸ5 ἔογο δηηϊ οἰ. αἰϊο- 
αυΐη Π ἀτιας5 νεῖρος ἀ τ 118}1 πη ποῆτος 
ξα[ ἰσίο ἱποοίδηλιις, νι πῆς, Πα] ίρο- 
ταπαδοῇ οὐοοτήϊᾳ. ΗΙς δπαϊτὶς Επ- 
ἐοτίας τῶριις δα ἀοΠ Ρογα πα ροίξι4- 
τ: ὃδζ Ο1ΠῚ ΡΔ]ΠΡοΥ οἰμπὴ {5 οοοη- 
οἰ ο (δος ΠηΠοι, οοία]ταιῖτ χη εἤδε δο- 
οἰρίςη Δα οσάϊεῖο: σορῃϊταα; ΟΠ π ΠῚ 
νοϊπηταῖς το πουίας δα σοππ που, τσ 
Ιοσιτας εἰ ἸΙΝΟΌὶς ΤᾺΠ]ΠΟ ποθὴ ρίασος 
Ραττίατη το παποῦο, ΠΟ; ρατγία τρί] ἃ 
πηαϊοτιπης. ἰατο ἀσίογοτς, ἀο ἸοσιΠ 
“υοπι ρογ αίϊησοητος ἔου πιο Δππος “ 



146 ΠΙΟΝΥΒΙ 
πιαίογες Ποίπ  τοπαστιπτ: ργαίοτε πὴ 
οὔ πα !]απὶ ! το σοράτ,ηες 414 ἔα- 

ταῖς οαἰαπίτας. νι ἀπτεπὶ (ΘΠ αῖιΠὶ 

ςοππίταϊ, ὃς νηὶ οἰαίτατί ἀδξογει ρυίη- 

οἰρατιιπη, ΠΟ αἰ ρ σοι. απο γαπη ὃς 
μος, ἢ ἰτα νἱάετατ, ἐσ ογὶς οσάϊεϊοη - 
δας αἀϊοστιθαταγ, οπληῖσα» 6111 πηαῖο- 

σία τοι αταγ, (14 σσποηίγει μαξξο- 

τις, ἀμ σορτααγι ρεηοο ντγαπ Οἷα - 
ταῖετα ἔαταγισ οἤτετ ρεϊποίρατας; Πγ8]- 

τάσις νογθα υ]τγο οἰτγοα: ΠΠΡΟΓ σὰ τα 
(υπι παρίτα, γεγο; (5 οἰαὐτατί ἀοπηΐ- 

πϊᾶ νἱπάϊσαηια. ΑἸθαπιις πο ρτατοη- 

ἀεδατίατα: ΝΟΙ5 ΓᾺΠῚς τοτίτις [τ] 18ς 

ἐπιροτίιπι ἀείσετογ, 481 ἃ ὐαοῖβ ο- 

τἰαπαάϊ, Δα Π 1 τἢ παστοττα σοηεΘσπη- 

εἰ ἔππηις πιασῃταἀϊης, χποά πὸ οο- 

τΕΓΑΓ βομπῦ, οτος Γατπουππὶρα- 

πο5 Ποβ ογίτ ἱπηρατία ἰατο ορείπιο, ἢϊ- 
ταΐγα π᾿ Ζοα Πάτιγα Ὡρυ ΟΠΊΠΕΒῸΧ 
«ἀιο ροπτος νάίογο νοἰἰτ, ν τ σ ΠΟΓΙΣ 

διιέξοτες ρτςιπητίας (ΟΡ ΟΠ]! ρτς οπιηὶ- 
διυις αὔτ οο]οηίί5, ἀς φαΐδιις ΠΙΠ1] Παο- 

τοπτι5 σοπθοτίσπασ , γοίξγα ρεϊποῖ- 

Ράτις δά πος ρογίηοι, χυίρρο θα πῦ 
ταιἶτο απῖς ἀεάπέαἤτ, τα νὶ ποίξγα 

| τοῦοῖος τοπηροτὶβ νοτα!ζατε ρογίογίτ; 
ων τοττῖα ἀπηταχαῖ δῆζο παποαῖαῖο. 
αοαίι πατηγὰ ἱπυογί!5 Πα πΊδηὶ ἸαΓὶς 
ἰερίθιι5, ἱππϊοτῖδαι5 ἴῃ (επ65, δέ περο- 

τις ἰῇ ργορεπίτογοϑ τ σα ογιἰπηρε- 
τἰαπι, ταπο ὃζ Πο5 “15 ΟΟΕ]15 ΠΟ] ο- 

Ηἷα: ἀοπηἰηϊῇ ἴῃ τιοτγορο ἐπι αἰρίοίο- 
ταῦ, Πποη δηῖς, ατα; πος νη εἰἘρτγίη- 

οἴραταϑ ἐπ5. 70 ὨΕσ]αυδαμᾶ ίροις ςε( 

(υτὶ νοῦδὶς ἰαγηιις: πππο αἰτοῦ φ 6115 
Δηϊπὶς ασοί ρίζα, ἀἰσοτατγ. οὨΐ τη ΠΟΙ ἴῃ 
νε[εεῖ ορργοῦ ει, (δά φαία ποσοίπτας 

Ροίταίας, ΑἸδαποτγῦ ρθη φααὶς οἰίπὶ 

(υδ ντδὶς σοπαϊτοτί. ἔίτ,ταὶε νίᾳ; ἃ 
ποβεγαῖεπηροτα Ρεγηιδῇτ, πφον]δο- 

Πεπάϊ ποιαίπιπι παῖῖο ροτοίξ, ργατοῦ 
᾿Ὦχαοος δὲ 1 Ἀτίηοϑ, τα ἱῃ 5 οἰαϊτατῖς 
᾿ριά πος δήορτα ἔτ. ατ νος ὀχ υ- 
᾿Εν ΠῚ ΓΕῚΡ. ΡΘΠῚ5 Δριά γος σοΣταΡ Π]5, 

Ετγυίοὶς ἃς δα] 151 ΘΠ τθοορτί5,4- 

[φάτ τα τὶς δαγθασίς ῇπε ἰατο να- 

ρφῃτίδι: τα νι σογπιδηΐ σοποτῖς Πο- 

{πὶ εχίσιιιι5 ἀριιά νὸϑ5 {τ ΠΕΙΠΊΘΓΕΒ, 

τα ΠΡ Ιοἱτοῦ {προγαητίδιι5 ΟΧΙΟΓΙΚ δὲ 

αα(οιτιτἰῖς. ἴταιια ἢ νοῦ 5 ρεϊποῖρα- 
ται οοἸΤ τί πλι5. σογπλδη ἰδ ρταεγαηζ 
{πρροιπείε!, (τα σαπἰοἰς δαγθατί, ἴη- 
ἀϊσοηΐς Δ (οἰτίτι!. Ποη ἐπί πὶ ροτοιἰς 
ἄΐϊοσοτε, φιοά δἀπιδηαγιπῃ τατρα οχ- 
εἰαίᾳ αὖ λάπγιπιτατίοης ταίρι] 1- 
Τα οἱρήι ἱπάϊσοπα του πιπουϊτὶς οἰαἶτα- 
τὲς σι δου Παοι]:ἴηγο οὐαπγγορσαϑ οτο- 

ΓΗ ΛΆΕΙ Δ ΝΙΑ δ. 

πατέρες ἡμδμ κατέθον, χαὶ ζῶτα μὴ πολέμου χὰἂ- « 

πειληφότος ἡμας; μηδὲ ιν ης ϑεοπεμτῆθ συμφορϑις « 

μηδεμιας" ἕν δὲ καζα ςήσοιεϑαι βελάστήσμον, χαὶ - 
ΟΝ 5) ἣν εν ἡ ΟΕ 

μίαν ἐὴ τοῦ οιεξεί(ᾳν τῆς ἐτεροις πόλιν» Οὔκ ἀπα- «- 

ρέσκᾳ.γραφέοϑω δὲ χαὶ πσϑτο ὦ μέρος οὐ» ταῖς σεωυϑν-- « 

χα!ς, εἰ δοκεῖ, χαὶ παίᾳ αὐηρήοϑω πολέμου πσεόφα- « 

σις. ὡς ἢ σειυέξνη(αν ἔχι σϑτοις, θὰ Ὁ μελλέσης 

αἰ ἡγεμογίλν τ δαλήμκαϑαι πόλεως διεφέροντο, 

χαὶ πολλοὶ ἐλέηϑη(αν εἰς αϑτο λόορι παρ ἀμφοτέ- 

ΙΟ ρων, δικαιοιοῦτος ἑκατέρου τἰω αὐ πόλιν  όχῳ τὴς 

ἑτερας.ὁ μϑὺ δξιυ ̓ Αλζανγὸς ζοίαῦτα παξοΐγετο δίχαια" 

Ἡμεῖς,ὦ Τύλλε, κἡ τῆς ὀηλῊς φόχάν ἀζξξιοι ἐσμὲν 1- «- 

χαλίας, ὅτί ἔϑγος Ἑλλξυικϑν χαὶ μέγιςον “αὖον καζοι- « 

κϑιώτων τίωδὲ Ἐγκῦ ἐϑνών παρέχουϑι" τῷ 5 Λαΐ- « 

γων ἔϑνους, εἰ μηδενὸς Ὦ θήγων ἐθνῶν, ἡγείανᾳ, δίχα δ: “ 

μϑυ Οἕκ ἄτερ αὐτίας Ἶ ἀλλὰ χτ' ̓  χϑινὸν αὐ, ϑοφττων - 

νόμον, ὃν ἡ φύσις ἔδωχεν ἅπασι, τῶν ὄκηϑνων ῦχάν “ 

πὸς “αδϑχϑνοῖς. αἰ χὺρ 5, παίᾷς ὡς ὀήλας ἀποικίας, “ 

αἷς μέχρι τῷ παρόντος σοσὲν εἰκα λούνϑυ, Ὁ ὑμεϊέ- Ὁ 

20 (ροις οἰομκεϑαι δεῖν πόλεως όχῳ, ϑ ΚΣ πολλού πίω « 

αὀποιχίαν εἰς αἰντίο ἀπεςαλχϑτες,ῶςτε δξιπηδον ἐὴ « 

ἤδη Ὁ ἀφ᾽ ἡμδμ γλύος “σατο χρόνων παλαιωθεν, ὀξ-- 
λα τῇ ποάτη ϑμεά ασοϑ ζύτης. ἐαὺ δὲ ὀὐαςρέψα- “ 

( ἀὲ αν, ϑο5πίνας δικαιωσάς ἡ φύσις (ἃ νέα τάξη ἐν 

ΤῊ πρεσξζυτερων όχῳν, χαὶ πὰ ἔκορνα ΤῊ ασ9- « 

χϑνων, τότε χαὶ ἡ μεὶς αὐεξο θα Ὁ μηΐξϑπολιν«᾿ πσὸ «: 

τῆς διποικίας φρηρμϑύξω ὁρᾷν, ασοϑτερον ὃ ὅ.ν μϑὸ « 

δὴ πϑτο Ὁ διχαίωμα παυρεχόμεθαι τῆς ἜΡΧΗς» ἧς « 

οὖκ ὁζ ὀἰποςαἰηυϑῳ ὑμῖν ἐχόγες. ἕτερον δὲ τοιόνδ᾽ « 

20 δεξαοὃε δὲ αὐδ' μῆ ὡς ἔχὶ ΔΙαθολῇ χαὶ ὀγφδισχκῷ « 

τῳ ὑμετέρῳ λεγόνϑυον, δλλὰ τῷ αὐαίχαιε ἕγεκα" ὅ- « 
“ὦ μϑὺ ̓ Αλζαγῶν μος δ ἔχ ΤᾺ κισαντων τί « 

πόλιν, τοιϑτον ἕως καθ᾽ ἡμας ξόνων Ὡ οι υϑύφ᾽ « 

χαὶ Οέκ δβ ἔχοι πἰς ὄχτδει ξαι φῦλον αὐ, ϑοοίπτων οὐ-- « 

δὲν, ἔξω πῷ' Ἑλλξυιχκού πεχαὶ τῷ Λαΐνων, ᾧ ὃ πο- « 

λιπείας μεζαδεδωκα νϑυ" ὑμῴς δὲ πἰωὼ ἀκρίξ4αν πὸ“ 

παῤ ἑαυΐοις πολίφύκατος διεφϑοίρκαίε, Τυῤῥξωοις « 

πει ασοδεϊξα υϑμοι χα Σ αζίγοις, χαὶ ὀηγοῖς πίναξ ανε- « 

ςίοις χαὶ πλανήτας βαρξαροις πόρυ πολλοιξ᾽ ὥστε « 

40 ὀλίρον Ὁ γνήσιον ὑμδῆμ" ὅξν ὅσον ἀφ᾽ ἡμδῖν ὡρμίςϑη, « 
μᾶλλον δὲ πολλοςὸν πῇ ἐπειςακίου τὲ χαὶ ὀλλοφύ.. « 

δου. εἰ δὲ ἡμεῖς ποϊδαι χωρήσει υϑρ ὑμῶν τῆς ρχῆς ὦ « 
͵ ", “ ὌΝ ͵ ε - 

γοῦον τόξῳ τὸ γνησίε ὦ Φ βαρθαρον ΖΦ Ἑλλξδωυιχού, « 
΄-ὰὸ ᾽ 3} γω “ ᾽ λ γ -“ ΕΣ ἦ 

ἡ Ὁ ἐπείξακζν τῷ αὐθνΆυοιξ, φοὲ γὸ αὐ πῶτο ἔχοι-- « 
» ΣΎΝ 4 ᾿ 2 ᾽ ᾽ ᾽ 

πε τ ο ὅτι τὸν αϑὺ ἐπηλεωω σχ λον σδ᾽εϊεγὸς εἰαίκα.-- « 

τε 6) “Εἰ χουν κύφιον, ἜΡχέϊε σ[) αὐδὶ τῆς πό- « 
Ν ἢ πο “᾽ ᾿ ᾽ λεως ἢ κελάυεῖε οἱ αὐλυλυάς᾽ δλὰ ἡ βασιλάς Ὄστο- « 

"4 

δείκγυΐς 
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ΝΥ ἔΟ. πέομ᾽ ῦ Β ἜΜ. 
» δείκγυγε ξένοις, ὦ Ὁ βολῆς Ὁ πλάτον ὑμῖν εκ ἢ ἐπη- 

» λύδων, ὧν ςφοοὲν δ" φήσαιτε ἐχϑύϊες “ἰ ασονϑδώφν. Ἴἰς 

» γὸ ἐχοεσίως φύόχεται ἣ' κρφηόνων ἰ πινὸ τῷ χείρονος ; 

» πολλὴ δὴ μανία χὺ καχότης, ἃ δὶ αὐα[κζωυ φωφητ᾽ δ 

» ὑμεῖς αἰπσσουϑυάν, ῦτα ἡμας ἐχϑγίὰς δέγεαζ. τε-- 

» λάυταος μοι λόοος δὴν, ὅτι“ Αλ(αγῶν πόλεως οὐ-. 

"» δῈν ἔτι ποσϑοικινᾷ μέρος Τ πολήύκατος , ὀκπῶχα!- 
τὶ ᾽ , Ἵ 3 Ἶ 

-» δεκατζω ἡδὺ νεαν οἰχουμϑύης, ἡ πλύτα οὖν χϑσίκῳ 
᾽ “ πε γλος Ἵ Ἵ 

» τὰ σζευήϑη ἢ παϑια δχίελόσης" ἡ δ᾽ ὑμετέρῳ: πόλις 
ΕΣ 32 ͵ «“ ͵ “ἸΝΝ 

» ἀδιαχόσμητὸς 61 ὺ ἀδιατακΐος, ἅτε νεσκίιςος ἀ(ᾳ ἡ 19 

» Οὐ πολλῶν συμφορητὸς ἐϑνῶν, ἡ μακρῶν δεῖ γεόνων 

» χὺ παϑη μῶν πϑυΐοδαπῶν να “καζαρτυ κὺ παύση!) 

» ζᾳραΠονδρη χὰ ςασιώζο(ᾳ, ὡς αἰ γιοῦ ἀστθ ες σ᾽ δὼ 

» εἰποιμϑυ, ὁΤί δὲῖ τὰ καϑεςφηχότα “ ταροιηολϑύων, γα 

» τὰ πεπῴοφ υϑυα ἢ αδοχι καςωνρὼ τὰ ὑγιαίνοντα ΠΟ 

»» γψοσοιεύτων ἀρχήν οἷς ὑμεῖς τὸμανΐία, αἰξιοιωῦτες Οὔκ 

ὀρθῶς ποιάτε. ζιαῦτα “' Φυφέϊε λέξαντος, τ οι- 

» λαξωνο Τύλλος τ’ λόγον εἶπε" Τὸ μϑὺ εκ φύσεως 

»» ὁ ασδϑγόνων “δὴρετῆς δίχαιον,ὦ Φεφέτιε ὰ ὑμεῖς αὐ- 
» δρες Αλζαγοὶ, κοινὸν ἀμφοτέροις ἡμῖν. τς αὐζοις γὸ 

᾽» ἀὐχοάθα πσϑϑλϑνους ἑκατερφι" ὥςτε σον δὲῖ πϑτου 

εχϑῤιν ὅτε πλέον ἡμδι ἔχάν τὸς ἑτέροις, (τ᾽ ἐλαῆον. 

» Ὁ ὃ οβχφν ἐν πϑλυτὸς Ὁ Σ'ποικιῶν Τὰς μηήξοπολές, 
» ὡς αὐαϊχᾳῖον τί φύσεως γόμεεμον, τε ὀληϑὲς οὔτε δ[-- 

»» χαηον ἡξιστο ὑφ ἡυδυ: πολλά γέ τοι φῦλοί ὅξν αὐθρω- 
» πών,παρ οἷς αἱ μϑἷξοπολς ἐκ "βηρεσιν δλ κί σο- 

Ἴ ταῆον) Ἐ  Ἰποικίαις. μέγιςον ἢ τὼ φανερωταΐον ΚΘ. λο- 

» 290 σῷ δὲ μοὐδοιδειγμα ἡ Σπαῤῥιατῶν πῦλις, ὦ ἢ δλ- 

» λὼν μόνον αἰξιῶσα όχν Ἑλλδύων,δλλὰ ὦ ῷ Δω- 
-“ « 2 “ ο Σ ͵] 

» δι Ἄοις, σὃαν αὐπωχί ὁ). ὦ τί δὲὶ ϑὶῖ ὀήγων λέ- 29 

» γ4ν; ἀὐδι "ὃ ὑμεῖς οἱ 1 ἡμετέραν πόλιν Σποικίσοιν- 

» ες, Λαπινιωτῶν ἐφξεποιχοι. εἰ δὴ φύσεως 661 νόμιος 

- αΡ' γὉ στοικίας Ἐμήρόπολιν, ἐκ αὐ φϑαγοιεν ἐμ.- 

.» Φοτέροις ἡμῶν Λαπινιάται πὰ δίκαια. παρα ηοίες ; 

. ασϑς »δϑὺ δὺ Ὁ πσεῦτον ὑμδ" ϑιχαίω κα ἡ πλείφην 

" ἔχων ἀὐπροί᾽πιαν, δθ᾽ ἰχκϑμά. ἐπεὶ ὃ χὰ τὸς βίοις 

» Τὴν πόλεων αὐτιπαρεζεταζεν δλλήλοις δχτχράς τῷ 

» Φεφέτιε, λέγων ὁτι Ὁ μϑὺ ᾿Αλ(ξανῶν ἀ διὲς ὅμοιον 

» ἀεὶ δζκ »ϑιι4,Ὁ σ᾽ ἡμέτερον ὀϊξέφϑαρται ταῖς ἔχτμι- 
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ατὶς ρεγαριίποϑ, δέ (δ Πδζιις Πα ΟΣ ραγς 
Τςοηίξατ εχ Δἀπθηΐϑ : ΠΟΤ ΠῚ ΠΕ] τ Πη 
αἰϊςετίς σοῃτίρ Πα. νοδὶς νοἱοπείθι. 
4υϊς οὨΪΠῚ ροτίογ, ίροητς ἔσγατ ἄοτος- 
ΤΟΥ “Πρ ου πὶ Μάσης ἰρίτας ἰπία- 
ἰδ δὲ Ἱπηρτο  τατὶς ποτῖτ, αι’ ΠΟΏ 

“Ῥοτοίξῖς ἤσραγο νοβ ρατὶ σοδέξος,, 64 
ποξίροπτς δα ἰπγίττοτο, Ροἢ τοίηα γαῖτίο 
οἰΕ, χαρά ἰῃ ΑἸθδηα οἰαίτατο, Π1118 εἰς 
ΠΙ1Π722 ρα 5 ἴῃ ΓΟΙΡ. ουπλα αυϊααιᾷ Πηι1- 
ταῦ; (6 ἴδ ροῖ οἐξοάςοϊπι τατος, εχ 
απο σοηαίτα εἰξ ντθς, ρατγίας σοηίμςο- 
τα ίπος οπλπος ἀδοφητοι οδίογιατινο- 
{ττὰ σδτγα πο (τὴ (ας ογάϊπατα οἱς, 
ντροτα ΠΟ ἴτὰ ρυ 4 σοῃάϊτα ὃς οοπ-ὸ 
ἤστα ΟΧ πα ]τίς Πατίοῃίθιι5, οριι5 [ιὰ- 
Βοηϑ ἰοηρο τοι ροζγο ναγίδης ἔοσιιπα 
ΟΠ ΟΠΙροπΠαταῦ, ργαί θη θιισηις 

τασῦὶς ας (βαϊτοη δ. Πδούδειγ. Ποῖηο 
δὐτ ΠοσδιοΥ τ 4] οὔροίτα ρεγίαγ- 
Ὀατῖς, ἐρεέξατα ἱποχρ! ογατίς, ὃς ίαπα το 
στοτῖς ἱπηροζαῖο ἀορεᾶτ. φιοα νος ίη- 
πΟΓατα σοηδῆτγος. ΠΟ τοέϊς ἔβοιτίς. 

Ηςοςαπι ἐϊχι[οὐ Επέοιις, ΤΌ] ες 46- 
σορτῖς ἀϊσοηαὶ νἱ οἰ τοί ροπαϊτ Θά 
Δα ΠαταΓα ἴῃ ΠΙΑΙΟΥΏ ΠΩ; νἱστατῷ ατ- 
τίηοτ, Επξοτὶ, νοβ4; νἱγὶ ΑἸ δηὶ, οἢ 11- 
Ἰυ ἃ ντεῖσᾳ» ποίξγιιπι σσιηίιης: πᾷ ΠΣ 
ἀξ ΨΓΓΙΩ; σ]ΟΥΙ Δ ΠΕΣ ΘΈΠΟΓΙ5 ρΓΙΠΟΙρὶ- 

δα: πος ΟΕ σαν Πασίῃ τὸ δἰτου ργαίο- 
ΓΑΠΛΌΤ ἀπ ΡΟ Πογαπλιγ αἰτεγίς, πο 
νΕΓῸ σο]οηΐας {π|5 πγάτγο δ. Ιερα πα- 
ταγο {δ Π1οἱ οροττογα σοστοηη τὶς, ἢςς 
γοΓΠ ΠῚ ΠΟ: ΠΟ ς ν] δταγ. γηῈ]- 
ταὶ ΕηΪπὶ σοητος {πητ5 ἢ α]. πποῖγθ- 
ΡΟΪας σο]οη ἶς (5 ΠΟἢ Ππηρογαησ, ἰςά 
Ραγεῆτ: σα ἢ 5 ΓΟΙ Τ]ΔΘΠΕΠΊ ὃς Πα τα 

ἘΧΕΠΊΡΙ] στη οἱἐ ϑραιταηα οἰαίτὰς, αιια: 
ΠΟΙ (ΟἸ πὶ 1 σοῖογος γάσσος, ΟΠ 
οτίαγη ἴῃ 1ογίςπίες ἱπιρογα ΠΡ νίη- 
αἴσατ,α ιν. ἀπιοῖς οτὶρίπεπ,. ὃς ψυίά 
ΟραΙ5 οἵδ ἐς 4115 ἀΐςογο ὃ νοὸς ἰρίι αὶ 
ποἤεᾶντεθεπη σα αΠΠΠ|5. σοἱοπὶ οἰ ς 
1 Δαϊηϊςηίτι. ΟὐποΠ ἐγρὸ πατιγα ]ο- 
σαι ΠΕΓΓΟΡΟΪ ἢ οο]οηϊᾷ ἀθθθει  πι- 
ΡεΓαπη, Δη ΠΟ δος Ραττς 1 δα] Π ἢ 

Π|1ᾺΠῈ νΓΓΟΓΌΠΦ; ΠΟΙ γα πη οὐἰτ σαι 
Ροτίογὶ Ηαςο δα ρεϊπηαπὴ ὅς ἰρθοίοπςς 

» » " Ἵ ᾿ ΔΙΓΠΟΠΟ ἱ 2 τ » ξίαις Ἔ δλλοφύλου,ὶ οὐκ ἠξίοις όχφν τὔρ γνησίων 40 {Ππ|8 ΠῚ ΣατΟς ΠῚ γε ἜΓΑ ΠῚ γοίρο 8 

. πϑσενοθοις; σοεὶ τ αὐθυλυῶν τὸς ἐπήλυδεαις, μεῖϑε 

» χαὶ χτ' πϑτο ἐ ζτόμων μάλιςα δ διχαιωμιοι. ἡμεῖς 

δι “ὃ Ὁσοῦτον δέονϑυ αἰο,ευύξοϑαι χοινζιὼ αὐαδειξαντες 

. τοὺ πόλιν τοῖς β λουϑμοις, ὥςτε κὴ σεμιγιωυόμιεϑοι ὁχὶ 

τῷ τότῳ μάλιςα τω ἔργω Οὐκ ἀὐξ; τῷ ὥϑλου πῷ- 

(ποίας. φυΐα νογο εἰἰᾷ ν]ταγαγη νιτί- 
ον οἰαϊτατίς ΘΟ ]Ατίοῃ δ ἰΠ{ἘἸτα {ΠῚ ΕἸ- 
ἐστὶ, αογοης Αἰδδηῖς οαπάοπι ρεγρο- 
τιο ῬΟΙ ροποτίβ τποῦῷ ΠΠΆΠΕΓΘ, ΠῸς 
σοπτγα ἜΧτοΓη] (Δ στ Πὶς Δα ΠΊΪχτια νὶ- 
τίατος εἱϊδ: σοχας Πα Ἰρηιιπ} εἰΐς ντ 
Δα ΪἸτοτ ΠΙ σευ πηαηῖς, ἃζ αἀποπα πα ]- 

᾿ροηίϑ ἱπηρογοητ; ἀΠΐσο φιαηταπι ΐο Ζαοσας τοα το ἔμ] ας οριπίο. πος φῃΐαν ἀάθο Ποη ραάος 
σοπιπλμΠί σας οἰαίτατοπι ααϊβιιδ δος, νε τα το ργχοίρας βἰοσίφηλασ, ποῸ ρυίμαὶ πος ἐχοπι- 

Ν 
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Ῥίαπὶ ἱπτγοάιυιχίπλιις, ἰδ αν Ατῃεηϊό- 
ΠΡ Δοςερίπλι5, ΖΙΠΟΓΕΠῚ τοίρ. ἱπτοῦ 
᾿Οἰςοος ο[Ἐ ΟἰαγΗΠπτα, δέ παης οὔ γεπὶ 
ἢ ποη πηδχίπιο, ἂζ ΠΟ ΠλΠῖπὶς ἤοτοτ. 

δὲ συ γος ἢας πηιῖτα Ποῦ 5 αἰτυ ]οτίς 
Ῥοπα,ποη οἹα 4:0 πο5 οἴτι5,σει ἀο]1- 
δῖ, ναὶ ρίροατ νοὶ Ρατηϊτοατ. πγασ γα -᾿ 
τὰς οἰἴλην, ξῃδτογία ἀρ ηΐτα5, ὃζ σοτοτ 
Βοποτος,ἀςἐογαπταγρι ΠῸ5 ΠΟΙ 5 
4υϊιηρ 45 ροπἀεπτορασ,Δυτ ΙΟσαπη 
τλαϊοταπι ἰηΠἸροπαγῖι ρο θην οἰϊεη- 

δάσους (πτίοπι, (δ 15 αϊ τα] σις Ποηο- 

Ὑσῖρ, {πητ ἀϊρσηϊ, Πα114 Θη ΠῚ [18 τα αυᾷ 

νίγῖατο πα πηαηαπι ΠΟὈΙΠΠΙταῖο πὶ σοῃ- 

{ταῖς ἀποίπγι5. το! τατίρα οἰ αἱτατὶς 

σούριις ο[ξ, γοδιιγα; Δς νἿγα5 αἴεττ δά 

δχίςμοπαα ροτίουιη οδίΠ14. Εἰ μὰ- 

“πλδηΐτας πα οἰπίτατειη ποίξγατῃ Πηά-᾿ 

θΠδΠῚ ΟΧ βάγια τεάαιότς. ας ΠΠιτΠλὶς 

νεγεηπάήδηι εχ σστοπηρι δ}}1 ἔςοίτ:ιπς 
ἀτεια ἰηΠίτατο, αοά ται Ἑαπέςι δοριι- 

435, ἀεδεπλιις αι σετογογιηι ΓΟ αι]- 

ῬΟΓΙΠΊ Ποῖπο ας ρεποίρατι πο οα 
᾿φοπτοπαίε. ἴῃ υππουιιην οὨΪπὴ νὶ {πὰ 

“ὉΠ ντβίαπι ροτξιία : υα ΠΏ} }4 οἴ αθ5- 
ηἰς παπτογοίᾳ οἰαίαπι πχα]τἰτ 41Π6. 

ατια νεγο ράγις (πητ δέ ἱπτραπεπτος, 
Ἀϊηὺς ἰάςο ἀςθηο5, πες ἰίαβ ἤες (εἰ- 
Ρία5 ροῆπιητς τορεγς. ἃς ἴῃ (πη εἰ 

ἀευλιπι ᾿ἰσςδὶς τεργεμεηάοτο αἰΐθηᾶ 
ἀπ{πἰτυτα, πα χας οχίο!]οῦς, αὶ οἤςη- 

Ν ἄετς ροτοίξ τη γοπηρ. ἰἰς Πυ 5 φὰς 
Ῥιαάϊςας, δυξλίογεπι δὲ ἐο]ἰοίοτξ ες 
ξλέζαπι; αἰἰὰς σοπῖγα, 48: τερυεῃοη- 

ἀιπταν λα περ] θές ργο ρα ἴῃ 4ε- 

τοτία5. ποίγα νογὸ ἀϊποσίᾳ εἰς σοπάϊ- 
τίο; ασυάπάο νείετα οἰαίτας Ε πγαίοσῖ 
δίοτίᾳ δὲ ἁιηρ] οτγῖθας ορίδιις ἰη πλῖ- 

ποίοπι ἔπ] απ σοπτιγαέϊα εἰ: ΠΟ 5, 
αὖ οχίρεια οΥΙ] ρυϊΠοΙρ 15, ΠΟη ΙοηρῸ 
τεπηρογο Πιαχί πᾶ ἱπτοῦ βὨΙ Πα ντ- 
Β65 Κοπηᾷ [εἰς ἱπ{Ἐἰτυεῖ5 ἔδοίπηιι5,) 118 
τα ἱπηργοῦδβ. 5 αϊτίοηος νοο “45 η0 

δὶς Επέειϊ οδιϊοῖς, δὰ (ΔΙ αταηλ ὅζ δηχ- 

ΡΠ σΑτίοποι το ρῸ δ] σας οδάιςιιηζ, 

πο Δ( ρογηίοίεπὶ οἰμι5, νο] ᾿πιπλΐηα- 

τίοπειη. σοπτοπάϊταγ ἐπὶ ΠΊ νεγί ρ 15 

τεῖρ. ργοίης,ηϊουοϑ 4Π ἰπίοτος, ἰἢ- 

ἄϊσεηα ἢ δάϊιεπα.. Ετνττοπλΐη ρδὰ- 

σα νογθα οοπέογαμη, 1154] 4] 15 ἱπηρο- 

τατενοίαησ, πο ἄμο φἄἀοεῆς ἠεθοης, 
ἴπ ΒΕ ]ο νίγες, πῃ σοηΠ] 15 ρει εηεία:; 
ἀαοτιτη Ποιτγο 4 οΠἘἰτα! Πγιυτπθς νᾶ- 
δῆ Παης οἢδ ἰαξξαπτίαπι, τοις εἰς 

Ἢ οχροποητία, οπληΐθας νογθὶβ,ροτίοσ. 

ταυτῖι σοττς τοθουίς αἴα; ἀπιρ τι πὶ 
ἱπιγατογιίαπιαῦ νεῦε σομάϊτα αἴατοπη 

Ὡρ Ροταςε ποῦὶς ἀοογοίςοτο ἀδίᾳς 

ΙΝ ΧΙ ΘΎ Ἢ Αλ ΤΟΥ Νὰ Κ᾿ 3. 

δεορξαῖες κου ρα ὃ τῆς Αὐϑζεναίων πύλεως ὦ πα- « 
, ἈΦΑΡΝ ΣΝ ἮΝ τα μΕ, ,» 

δφιδάγμκα δαζονίες, ἧς μεέγίφον κλέος οὐ Ἑλλησιν ἐ- « 
Ν Δ ΣΩΣ ω “ ᾽ λ , Ν " 

ς1, ὁ δον ττο ἐχ ἥχιςα, εἰ μι κώλιςα, Ὁ πολίτ.- « 
ἣ ΑΝ “ εν -“ ͵ Ε] «- 

μα. χα Ὁ ποδαγμαυμάν πολλων ρόυϑυον ἀγαθὼν « 
», 3... ͵ 2 δι [Ὁ 

αΜΤίον, ουτ' ὄχίμεμήιν ὅτε μεζοιμέλφα» ὡς ἡμζοπη- « 
͵ , 7 », 

χϑσι Φερά᾽ ΞΟΧχφ πὲ χαὶ βαλάύ 4 χα ὧς ϑιλας ἀμας « 
ς Ν Ἵ 

καρπουται πτὰρ ἡμίν οὐχ ὁ πολλά γρημαΐᾳ, χεκτή- «“. 
͵ φΝο ἐς ᾿ ᾿ ᾽ ὩΣ 

μϑύος, συϑὲ ὁ πολλοῖς πατέρας ἔχιχωξλοις Ἔἰ ποδὲι-- « 
7 ᾽ » 6, »λ Τ᾽ Ωρ » 

ζω δοουάυϑμος, δὰ ὁφίις ὀδμὴ τότων τυ τιρῦ α΄-. 
τὸ ξιος. αὶ ΣΡ ον» ὀήλῳ τὶ τίου δύ, 869. πίνζευ ἀ δρφαν ει 

7 ͵ ᾽ Ἄν 9 2 “" 2 ] 

“ὑπαρχάν γομείζονϑυ, δλλ ον ρετη. ὁ δὲ ὀῆνος ὁ-- « 
“ “ ͵ " “, 

χῆϑς σωκίᾳ τῆς πόλεως ὄξην, ἰαεωὺ χαὶ δειύα μιν τοῖς « 

βελάυλαισινεζιανο ΤΡ χραάςων παρεχόμϑρος. με- «ἡ 

γάλη τὲ ἡμδμ ἢ πόλις ἐκ, μικεξὰς 3 χαὶ φοζεροι τοῖς « 

“«ἰξεοίχοις ἐξ φὐχαζοφρφονήτου ϑζᾳ ζυπίω ἰὼ φι- « 

λαν,ϑεοπίαν γέορνε, τῆς τε ἡγεμονίας, ΟΡ ἧς Τὴ « 

ὀλλων Λαΐίων σοοϊεις ὀρτιποιφται κσδος ἡμας, πϑτο « 

ἱῬωμαίοις Φ πολίτάνμα ἥρξεν β οὗ σὺ κα τη ϑρᾷς : τς 

Φουφέτιε. οὖ ἰοῦ ὙῈΡ σσλων κεῖται ὦ ἦν πόλεων « 

ΣΟ χρῴτος, αὕτη σ᾽, ἐκ πολλῶν (θυμάτων ὅς: ταὶς δὲ « 
“" Δ. φν 2 

μμικρες χϑὶ ὀλιγόν, ϑεϑποις »χαὶ ΟΥ̓Κ αῦτο ἀοϑενέ- « 
᾽ν ΕΣ ς ᾽ 2 9 νὰ ς.« »-“ Ε 

σιν Οὔκ ἐςῖν ϑχήν ἑτέρων, διὰ σδοὶὲ αὐτῶν ΟΌχφν. - 
͵7 2) 3ἘΡ ας “ Ἔ 

καϑύλου δ) ἔγωγε τοθ᾿ αἰ πσολαμίξανω δεῖν ͵ σύ- « 

ρῳ Ως ἑτέρων πολιπείας, χαὶ πἴων ἰδῖθιν ἐπτωνάν, ὃ. « ᾿ 

ἐπ τ ΤΡ ΕΝ ψι δὉ δ μη: ΥΣνοῦ 
σα Ὀλιτηδαφν, ἃ φησιν, ἀδαίμονα χαὶ μεγάλξω « 
οὐ(αν" (ς δὲ Δίαθδρομῦρας, “ὰ ὃ μὴ (τα « 

πσξϑαι 4, καχοδαι μονέσαις. τὰ σὶ ἡμέτερφι πορα- « 
᾽ “ ᾽ », »ςε ς 

γμμαΐζαᾳ οὐχ' οὕτως ἔχφ ΔΑ ἡ λϑὺ ὑμετερφι πόλις «᾿ 

Φορμδυ" τυγοῦᾳ εἰς ἐλοίῆονα. οἶχον σεονῆκται" ἡμεῖς ὦ 

δὲ μικρὰς 6: “δῷτας Ξῆρχας λαξυήες »οὐ πολλῷ “ 

Διξόνῳ μεγέφην Τὴν πλησιοχώρων πόλεων τίω Ῥω- « 

μάω πεποιήκα μϑυ πότοις τοῖς πολ φἡμασιν, ὧν σὺ « 
κατηρρβήα, χεώμδροι. ὃ δὲ ςασιαζον ἡμδμ", ἐπεὶ χαὶ « 

Σ ΣΥΓΣΣΟΣ ἀν Ὁ , ΕρΞῷ 
τῦτο τυ κι εἶχες, ὦ Φουφέτίε, Οζκ ὅχι 4. Φ20- « 

ἐφ: χαὶ ἐλαηωσά τὴν χοινῶν, δολ ὅχὶ (φτηοία χαὶ « 
,»ξ! ͵ ' 

αὐξησφ ᾿ φιλο μμούμεϑον οἱ γεώτεροι “τος « 
Ν 1 ς 3 Ψ΄ ᾽ 

τὸς Ὡρεσζυτέροις, χαὶ οἱ ἔποικοι σὸς ζοις ὄχικα- « 
͵ , ᾽ ξ 

40 λείᾳ »ϑύοις, πότερφι πλείονα ποιήσωϑυ ὧ χοιγὸν α- « 

γαϑα. ἵνα. δὲ σεευεμιὸν εἴπω, τοῖς μέλλοεσιν ἑτέρων « 
ρζῳ δύο πσρϑόφνωι δὲῖ ζαῶτα, τί ἐν τῶ πολέ- « 

μμω ἰαεωὺ, χαὶ τί οὖν πω βελφύεαϑαι φρόνησιν" ὦ « 

«ἰξὰ ἡμας ὄςξιν ἀμφότερᾳ. χαὶ τί οὐ χεγὸς ὁ χϑμι- « 

πος, πϑρυτὸς λόορυ κρείων πεῖρα. ἡμῖν μοτυρᾷ, « 

Ὀσουύτέω οριε μεγέθᾳ χαὶ δγευάμει πόλιν οὐχ οἷον « 

τε ἐῶ “λυέοϑωι ποίτη γμεᾶ ΜΙ Τ' οἰκισμὸν, εἰ μιὰ « 
᾿ 

πὸ τε 

30 Ὥστὸ μείζονος αὐχήματος τὐρ;ρ"ϑίη χαὶ πλέόνων ἀ- « , 
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͵ 3 } ͵ 5.2 (Ὁ δ σὰ “ « λ 

» τὸ τε αὐδρρῴον εαἰξεηάυεν αὐτὴ χα Ὁ ἘΠ 62} Ρ06} ΤᾺ}. εχί πιία ἐοτιϊτἀϊης ας ργιάοητία. ατ- 
Α ἴω] Ν ᾽ " ͵ Ε 

» δὲ τεκιαμδλῶσοι Ὁ κρουτος αὐτῆς πολλοὶ πολᾷς οκ, ΒαΠΊοητο (ππτ πλ! τα 1 Ατηἱ ΠΟΠΊΪΠ 5 

» ηῷ Λαΐωνων ὅσαι Ἄύοις, χοὴ τίω κίϊσιν ἀφ᾽ Ρζ.- οἰμίτατεβ, αα ̓ ἰσοῖ νείεγα πῆς σοἱο- 
τἰα ἔργεια ταπχ νοίἔγα Γορ. Δ Ποβ 80 - 
ςαἤεγιητ,ας Ἀοπηδηὶς Ππαπὶ ΑἸ δ ηΪ5 

» πσεϑοκεγώρηκαισι ἍΡ ὠμφῇ τοὶ Φδχεοζ μάλ- Ράτογο πη! πητ: ]αΐρρο 4] νιταπαιις 
» λον αἰξιϑσιν, ἢ ἤκίασο Αλ(ανγῶν' ὡς ἡμδμ μδὺ ἀμφό- ναἰδαπηι5,8ζ ἀπηῖσος σε ηθῆοΙ 5, δζ Πο- 

ΜΙ ν» τεθφι ἰχϑυῶν ὄντων Οιξςπε φίλοις ἀφ ποιῴν, καὶ τὸς ἐ- δεριποσπηοάϊς αβίςετςο ; οὔ νοθὶς δά 
ΠΕυΓΓΙΠῚ (ἃ τῖς πτ νίτίαπι. ΜΜαΪτα ἱπίπ- 

- (ρους κῶς" υ ΕἸ ἔτε πολλαὶ εἶς γ ἔτι 
ὯΣ μεδϑι σ' (δ ὅτερα. ὙΧ, ὃ Ῥογ δέ γα] !άα, σοητγα οα πῶ ργατἝ ας 

Ἵ ἰχυξφὶ ὦ ὁ Φεφέτιε, τϑὸς ἄς διχαιωσᾷ, αἱ σὺ παρέ-͵ ἴαγα, οτγο ροήσπα, Εἰπξοτι: (δ αππὶ 
» χερνλόγάν" μμαΐταιον ὃ ὁρῶν Τ' λθχϑν, ὃ οὐ ἴσω τὰ πολ- ἸΟῪ υήξτα Πετὶ νοῖθα νἱάοαπι, ὃς Ρίεγας; 
» Δαὶ τοῖς σοῖς λόηρισ ἐλείηϑησύμδνα κτσεϑς αὐτίπα [λοις τιιἷβ γατοῃ θ115 ΡΑΓΙΓΟΓ οδξιταϊιπι ἰΓὶ, 

» ογζᾷς ὑμας τὸς δικαίους κρίζᾳ παύομαι. λέγων. “να. Ρἰαγα ρα νοβ, Δαιογίαγϊοϑ δζ ραγμῆὲ 

δὲ ασολαμίαν τ᾿ τὴς πἰὐιάδεῖ ηπος5 ἱπάϊςος,, ἤϊσοτα (ἀροτίξάςο. 
᾿ λαμθανγω κε φτίςον ε χαὶ μόνον ἡ τανε ἜΡοττο νπῖ ορίπου πιοάιιπη οριεἰ πη, 

τρα διούαοϑαι Δῴ{οικρῖ "9 Ὅόπον, ᾧ πολλοὶ ̓ βαῤξαεοί δζ αμἱ (οἰς Ποίξγαπι Π{τεπὶ ἰτί Πλ γα 

»» τε ὯΝ Ἕλλξωες εἰς ἔθη κω ύμε οἱ ἱμδρ κοῦ ἡ- Ροἤι,ηιοδητομας πλυ|τὶ γῇ {ππτταπὶ 

5) μον ας, οἱ ᾿ δέν Ἐ ἰμφι ς(γτησίμου γῆς ἐχοήσαν- Εταοὶ σιατη θαγθαγὶ Πχαδηάο η οὔ- 
τοπιίοποπη ἱποίάογοης ἐς ργποίρατι 

] ᾽ Ο": πϑτον εἰπὼν ἔτι παώσο εἰ ὭΙ ο έ τινὶ Ἃ; 
᾿ Ἵ ὃ ἰὴ "σοι (9 ἘΠ 4 αὐ άστο οστιγοιοτγίο. πος οχροίτο, ἢ- ] 

» τῆς ἑαυτῶν φραϊιαξ ὁ ἐκατερφι τ αγῶνα,εἰς ὀλίγιφόν 1 τςπὶ ἀϊοοηαϊ ἐμοί. σ]αίοπὶ σοπίξο, 
» πλῆ)ος αἰδρῶν (Δ »αγαγϑήες τί τῷ πολέμου τύ- φοττατηοη ἰά ΒΟ ΠΪςς ἐοιταπᾷ σοπηπλίε-, 

εἀξὸ ὁποτέρας δὶ δὼ πόλεως οἱ ἐ κρατήσανες ̓ ὔὰ τεπήἄδπι ψΙΓΙΠ6: ΡΑττὶ ΘΧΟΓΟΙΓΠ5 2,21242-- ᾿ 

»ῃα,σοητιγαξῃς [η Ἔχίρσαμπη νἱγογῖ πιι- 
5 αὐτιπαλων ων Φύτης σωϊγωρή μδυ το , 

Ὅλύωνται ̓  ΧΡ Ρ̓ και ΤΊΘΓΕΠῚ, 40 νιτ αίσιιῃα; ντΡὶ5 οἴπιος 
» ἑτέραν. ὁποίᾳ γὃ μὴ διαιρῆται ὑο λθ0» Ὁ" “ῳ (ἀροτίογο5 ξποτίητ, οἱ ταάαταγὶ ἱπηρο- - 
«δ, ἥ ὁπλων »κρίνξ). ζᾷ »ϑὺ λεηθύντα «ὐξὲ τῆς τίαπα ἰη δἰτογᾶ. χα δηίτη νευθῖς αἰτί- 

ἡγεμονίας “ πόλεων ϑιχαιώμαίζα, ὑπο ἀμφοτέρων τηΐ πο ροίτιησ, θα ΔΓ Πγ158 ἀεσογηὶ ἴο- 

Ὁ ςρατηγῶν,ζιαδὲ ζῶ" τέο δὲ τοῖς λθορις αὐτῶν ἡ- ἰσηι. Ηἰς Ρ ΣτΡΕ ας ΡΑΤῸΣ, τ τ λα 5 γρις αὐτῶγἡ τε ο ἱπηρετῖο ἀϊξεῖς, τ Ἔτη ἴτιπὴ οἱξ 

χολούνησεν δ ὁ Ῥωμφῖ ον ὑπείίετο. οἱ γὸ ς᾽ Ἢ ᾧ συλ- ἴῃ οπηδηϊ (δπτθητίδπ,, σιιπη ἐπίπα ν- 

λογώ παρϑνες ᾿Αλξανώνντε ἡ Ῥωμφι ὠνιζῳχειαν ας τ σΟΠΟΙΠΠ] ργοσοῖοδ, ΑἹΡαηὶ ὃς κο- 

παλλαγάὼ Ὑ πολέμου ποιήσασα ζωπτοιοῦτες, ὅπλοις πιαπὶ, σοΐογοση δ. 111 ἤΠ Ἐπὶ ΟαΡογοηζ, 

Ὁ νέχος ἔγνωῷ διελῴν. συϊγωρνϑέντος ἢ κἡ πότου, αἷὸὶ Ρἰασυις εᾶ σοπιεῃτίοπε ΠῚ ΔΥΓΠΊΟΓΙ ἃΓ- 
οὐ βλαταβ δε νὰς ον ἤν οἰ » τ ρας δίττῖο ἀἰγίπα πο ἀρργοθατο, ιατο- 
“ πληήϑοις Ἐ ἀγωνιάλϑμων ζυτησις ἐγίνετο, Ὁ τίου αὐ-- 

δυις ' αγω ζ ἌΣ ΩΣ 79 Ῥατας ἐς παπηοτο δογαπὶ 4] ρυσηᾷ 
τ: Ἵ ͵ » 

τίω ἑκατέρου ΤῊ φρατηγῶν Ὡ[ον οἱ ΠΩ φωυ- σαρεήεγεητ, σι πῦ δαπάςπὶντοτη; 
μϑμε. Τύλλος κϑὸ »ὃ ἐξάλετο ἐλαχίςοις σώμασι γε-  ἀιχμδοἀετείςητοπείᾶ αἴσετει. ΤΠ] 

νέαϑαι 1 τῷ πολέμου κρίσιν, ἕνος ᾿Αλξανῶν τῷ λαμ:  ΤΛΙΠΙΠΊΟ ΠΌΠΏΟΤΟ ἀερεγηῖ τέ νο εθαῖ, 
ἢ ΝΥ Ὁ ἢ ἐσ 8) δὲ νη συγ ν πὸ σοπηπλττὶ. ΑΙΡαπο- 

“9 του ΡῈ: ἐγα, ἘΟΠ ΩΝ τ' αδιςον μονομκα-- :ΣᾺ 5 
ἴω νι" ΤΟΠῚ ΡΓα ΔΙ πλτιὴ σιπὶ ΒοπΊδπο- 

Χσοντος " ἡ πσϑϑϑυμος ἀὦ αὐτὸς ΝΣ ὁ ἑαυ πα- ταπι ἐΟγυΠΠΊΠπιο ; ὃζ ἰρίε ργὸ ραιτία 41- 
Ἷ 

πειδὸς 93: γωνίσαιοϑαι. παξοκαλούμδιος εἰς τω ὁ-.- τηΐοσατε Ραγατιι5 ογατ, ΑἸΡαπιπηα; ἀϊι- 

μοίαν φιλοϊιμίαν τ “ Αλίανο γ» καλοὺς ἀποφαίνων ὡς (ἐπὶ δὰ χπλαϊαι ΠΟ ΠῚ ΡΓοποσαθαῖ. 

αἰφληφόσι ζὲ Τα ςραϊοπίδων᾽ ἡγεμονία ότι - πὰ ΡΌΪΟΠΓαπα οΠς ΒΟ ἀποίβιις, ρον 

δ ΩΣ ΡΓΠοίραῖι δο Ροτεητία ἀσσετταγο, πα 

τὐρχῆς Ὁ αφείας ἀγῶγας, δ μὸ νον ἐα) ΧΗΣ τον ἔοστος γίγοΚ ἰρί] νίησαῃς, ἢ ΜΑΡΡΕ "Τ 

ἀγαϑοις αἱ αὐδρας,διλὼ καὶ δὶ χρατηθῶσιν ὑπ α- 40 ν1τἰς {Προγθηττ; τοςοπίδβαταις πλα}- 

γαθῶν' χαὶ διεξιὼν ὅσοι φραΐϊηχοὶ χαὶ βασιλής (εὲ ἑαυ--. τατοραπιᾶς ἀτπισιιπη ἜΧοΠΊρ]Α, ]ΐ σα- 

τῶν ψυχαὶ πϑόχινδέου φῦσαι τ᾽ κοινῶν παρέοιν, Ρυτ Ρτο ἀρ δ ἐε τς πῇ } 
1ΘΓᾺ ἰσῃιτη γατὶ {1 Ρ]ις πορμϑτί-, 

δῳὸ νἡρρύμϑυοι τὴ μδὺ τιιδι' πλέο ΐ αἰὐζὶ φέ εαζ, Ὀι5 Ἂ ἸΝΠ ΤΕ νίγῖατα ἜΝ νάνι τοῖν 

ἢ: δὲ πολέμιον ἔλαιον" ὁ δὲ ̓ Αλξαγὸς Ὁ μϑὺ ὀλίγοις τι, Αἰβαπες αἰδητίεθαῖαγ ἀθοογηθη- 

σώ κασι κινδγου 6.74ν ζᾳς πόλάς ὀρθῶς ἐνόμκεζεν εἰρη, ἄψαπὶ αυᾶ ραιο ΠΠπλογιιπὶ σογρογιπα 

κὐϑὶ 5. Δ ξνὶ πποὺς ἔνα μεϊχηο διεφέρεϊρ, των ὅτι Οἷς Ρατίσαϊο; πὸ ταπιξ βηρα!ατί ςετταπες 
κϑὺ ἡσρυϑμοις Τὴν" φραζπέδων, ὅτ ἰδίαν καζῳ.- ΠΟΙ ΕΒΕΟΣΣ: αἶρε Ἔ "Ἢ δοϑύνν 

» χούσει » οἷ ᾿ πίω ὑμετέραν ὑσθξεδοῦσαι πόλιν, ἡμῖν 



10) Ὁ ΟΝ 

(Ἔγδηῖ Ῥτϊποίραταπα, Ποπεῆς ἂς πε- 

ςοἴδεῖο ταὶς ἱπτεῦ (6 σοιταγηςβῃ {π|οϊ- 

ΡοΓΟ: αοῖίος γογο οἰἴζατος ἰρίᾳ ἀς 

Ρτποίρατα σοητεηάπητς , ποη πιοήο 
Ρογου]οίαπι οἤς παϊι!Πγοάϊ αἰθαπι, 

{4 οτίαπιταγροπι, Πας ροιίογοπι ας 
ἀειεγίογοπι σοηάιτίοποπν ποὺ σετῖα- 

ΠΛ ΠΙ5 σΘΠΕΓΟ οὈτηξαηζ. Ρταῖϊαις νῖ 

τοτηΐ νετίης; ἰςξΕΠΠΊπιὶ νἱτὶ ἀοραρηξε 

ἴῃ σοπίροξξα νττη ας ΟΧογοτα5, ΑΙ- 

ὑοὶ ὅζ Ἀοπηδπὶ. ἤπης επίπι πιιπλο- 

ΗΛΙ ΘΆΕ ΝΙΑΙ 5.5. 

κά ώζωνται δειναςείαν, καλϑς χαὶ αὐαΐχαιος ἔς αἱ ὃ 

αἰϑὶ δ ρχῆς ὡρὸς δλλήδοις ἀγὼν, ὃ πόλεσιν αὖ-- 

σαῖς, ἐττάδδὺ πύδὶ Ὦ σο ]είων ἐχαφέρων) “σοὺς δὰ - 

λήλας Θὶ μόνον στῷ λερϑς δολὰ "Ὁ αἰοφὺς ἢ δ μονο.-- 

μαιχίας κίνδχρυος, ἐοω πε Φ χρείῆογος λαίξωνται τύ-- 

χησ,ἔαν τεῦ χείρονος. «4 5 αὔδρας ἐχιλέκζοις ἀφ᾽ 

ἑκα τέρας πόλεως σεευεξάλάοεν ἑσασὸ Ἔ ὡπόώτων - 
ψυ ̓ Αλξανῶντε ἢ Ῥωμαίων φχχ:γωνίσεοιοζ, ὄχττη- 
διάστατον γὸ 1) τονδὲ Τ' ἀριθμὸν εἰς πξίᾷν ἀμφιςξη-- 

τα δά αυαίσιπαιςο οὐττοιοτίαϑ ἀ4ϊ- ΤῸ Ουμϑύε ποράγμλατος διαίρεσιν, Σ᾽ ο χω τε ὴ μέ(ᾳ 

τἰπιοηάας οἶδ πιαχίπια ᾿Ποποιηγ,νῖ 

41 ργιποίρίαπι; τηράϊιμι, ὃς ἤπεῖη 

αἰ οοητίπεαι. [π παποοοπάϊιο- 

ποῖα ροπεαηθδπι ντγπατε σοπποπ- 

ταπη οι οἹατο σοποι!ο, {πα νεται 

οαὔντα ἀστοί (ππε. ντούαπα ἀεϊμάς 

ἄτιχ δἀπποσαιίς 'π σοποϊοηοπη {15 οο- 

Ρ 5, ΕΧροίαιίε 4υα φἕζιπι εἤξειὶπ  ο]- 

Ἰοχυΐίο, δζ αιια βπιξάϊ ΒοΠ γατῖο ρας 

οὐΠδτ. οατὴφ ἀποιπηοπαρῆτζα πᾶς 

σπο γε ἜΧΕ ΟΪτας οδίςηία ρτο- 

τελάυ τίει ἔγοντα οὖν αὐτῳ. (τη πὐϑ94ενϑύων τῇ 
γνώμῃ Ῥωμαίων πὲ ὁ Αλξαγῶν, δ τε σύλλοχϑο διε-- 

λύϑη, ἡ ΧῚ τὸς ἰδίοις ἀπηεξ, ἑκοίτερϑι γδραχάς. ἔ- 

“πάτα καλέσαϊηες εἰς ἐκκλησίαν Τὰς δευμάμεις ἀμ-- 

φοτέρας οἱφρατηςὶ, διεξῆλθον ὦ πε διεηθη(αν ἀὐρὶ 

“δος δολήλοις, ἡ) δΦ᾽ οἷς στουέϑεντο κοιζοωυλῦσοι τὸν 

πόλεμον. ᾿ὁχικυρωσείνων ἡ Ὁ ςρα!4 μὰ ἀμφοϊέρων 

κτ' πολλὴν 4 δόκησιν ζᾷς ἢ ςραϊγῶν ὁμολογίας,ϑουυ-- 

μιαςὴ μτ' τὸ καίφγε φιλοΐίιμία τὸ λοχαφρῖς ἡ φρω- 

Ὀαγεπτιγ , πλϊγίῆοο απυθίοθατις μας 20 ἡ τας, πολλώνπθώυ πσροθυμουλϑύων δξενείκα οϑ 

οροῖδα ςεπτυτγίοηΐδιι5 απ} ΠΡ οοτ- 

τατίπιίς οἴογεστίθιις, ὃζ ἡ ἤδηο ρα]- 
τλῆ πο νοις πιοάο, νογιπῃ ἔα- 
δεῖς οτίδπι αἰρίγαπείθας : τα ντ ἀἰΠΠοἱ- 

Ἰεπχάποίδευς ἀοἰςζπιἐαοοέεητιντο- 

τἰπι ας ογατ αι πηαίογιπη οἰατῖ- 

τατε Πα τίς, απ σοτροσίς γοροσο σοη- 
{ρίσυμιο, ας τηα πα ργοπῖρτιιδ, δὺς ἔς - 
ἥ11οἱ αἰΐημο αὐάαοῖνε ἔλοίποτο ποταρί- 
᾿ς, ραπιαπι (8 ροίτυ]αρας ἀσσοηίοτί 
ττίπι (δἰοογαμη παπιοῖο. 1 δηάεπι 
δτηδιεἰοίᾳ {πη ντεϊίατια σαἰεείς {τα- 
ἄϊα ἄτικ ΑΙθαπιις σοπηρείσις, ΔηΪΠ1- 
δὐἀπογίθης ἀϊαϊηίτας ἰαπηάπάμππι ργο- 
ἐρεΐζαπι Παγῖιπὶ αἰαἰτατὰ ππταγο σοῖ- 
ταπηϊηὶ, ἀατοϑαας 1115 ργορυσ ματος 
ποη οδίσατίς οἵἵος ἔφ }Π15., ΒοΠ]ΠἸοα- 
αυσνίττατο ρεαίϊαητοβ, δέ ργατογοχὶ- 
ταϊδληι ξουπια ἰρεοίοπι ΠΟ νπ]σαυ! (δε 
τατα παιίαίτατα αὐ πγίγα 1165. δοα ηῖ- 

τ Ἔπίπν ΑΙΡαηιις νηο θοάοιηα; τθηι- 
Ρογορειλο } ας Π]Ἰας. αἰτογαῃι οἰαϊ 0 

(Ουτατίο, αἰτογαην οπλαπο εἰοσαιιθ- 

ταὶ Ἡογατίο. μα Ππλὰ] ἀπιρα σγαυ κα: 

τὰ “ μαχης δριφείω » Χ) 8 λόγω ασουϑὰζοντων μῦ- 

γον δι ἔργω φιλοδιμίας οἰποδι4κγυνϑϑων" ὥςτε 

χαλεπέι ἡμέαζ τοῖς ἡγεμόσιν αὐτῶν τίου ' ὄχττη- 112, 
διφοζοτων 9: γνωσιν εἰ ΟΡ τις ζῶ ἤπαπέρων ἔχι- 

φανεία λαμισξϑς, ἢ σωκαΐος βώμη Δ 9. Ὡρεπτῦφ.} 
͵ “ λ -“ “»Ἥ 5) 2 2, ᾿ ͵ 

“-ραξς τῇ ΧΤ' χεῖθϑι “λδυναῖος, ἢ κατ’ ὀηνζεω ὥρμα τύ- 

λώω ἢπύλμιαν ἐχίσημος,αὐτ' ἡξίᾳ τά 4ν πορῶτον ον 

τοῖς τρισί. (ουύτίω ἔχι πολὺ χωροῦῷ οὖ ἀμφοτέροις 

τοῖς φραϊ φύμασι Ἔ φιλοϊιμμίαν ὁ Ὁ ̓ Αλζ(ανῶν ἔπαωσε 

30 φρατῆχϑς Ἶ οὐθυμηϑεὶς ὅηι ϑεία πσοϑνοια. εἶχ; πολλοί ὦ 

“πὐδϑορωμϑμη Τ' μέλλοντα συμβησεαζ ΖΣ πόλεσιν ἀ.- « 

»ῶνα,. τὸς ασδοκινδ,ωυ 4 σονζας αὐτῶν καϊεσκάασε « 

“ἡνέα οἴκων τεσῴε ἀφανῶν, χαὶ τὰ πολέμια, ἀγα- 
Ὁ 75 “ ᾿» 5 ΠΝ 

θγες φιϑζεσωι τε χοιλλίςοις,ἃ οὔτε ““μέσεως τοῖς πολ-- 

λοις μεϊφλυφοτας,δλὰ «οϑμίς ὦ Θοι μια φὴς ΟΥ̓ ὧ 
ἐ ς «ς Ψ΄ 

“ἰδαδοξον. Ὁρφίίῳ ὙΡΡ τινι Ῥωμαίῳ, "ἡ Κορᾳίῳ 
δ ͵ 3 “ » 3 Ἵ 

Ὁ “δμυος᾿ Αλξανῷ χτ' τ' αὐτὸν γόνον οὐείγγύησε θυγα-- 
͵ ͵ “ ὦ ἢ ῇ 5 

τέρας διδυμοῖς ΣΣΣεχιζευϊος Αλᾷανός. τύτοις ἀμιφο-- 
͵ ε “ 3 ͵7 “ἢ ͵ λ 

τέρφις αἱ γυναῖκες εἰκώμονες ἁμα νόμϑμυαι » ζᾷς 

βχξις ρυίπιο ραστα ργοίοπη πηαίσι!ᾷ ο- 40 πορφζοτύκους ἐκφέρϑεσι ορναξ ἄρρενα βρέφη, δίδυ- 

ἀϊάστγαπετείσοια! πᾶ: Θμ4Π| ραΓΟΏΓΟ 5, 
ντΐξλαο ἀοπιμ! ραιείςα; πατᾶ οσηίης, 
οταμῷ οἀὐμοσιρταητ,άοπος δἀηἰοείςο- 
Σεῖ: ἄειιοα; 115 ἐογηπατη (νι ει απῖς 

Αἰϊχὶ) ὃζ γοῦν αἰϊπιοϑῷ; Π8}Π1|5 σεπο- 
εοήτατο ἰηΐοτίοτος δά ται, Ηἰς νἱτὶς 
Ἐπέοτίης σοπηταίττδάπτη ἀς ρεποίρα- 
τὰ φοιταῦχξ ταῖας, οπλαηπτὰ ΓΕΡΘΠῚ 

᾿ Ἄν ὁ ᾿ -“ 2 

« ἡμοι ὸ αἰὐὐζα ἃ οἱ γφνανϑμοι ασο9ς οἰωνδ λαζόντες «- 

γαϑοδηὶ πολ ἡ οἴκω τω σφετέρῳ, δέφοισιν ἀπϑμζᾳ 
χαὶ πελᾷϑαι" ϑεὸς δὲ ἀὐζις, ὡς τῶ κατ δ Ὸ »χαῖς ἔφζωυ, 

δίδωσι κλλος πὲ χαὶ βωμου,ὼ δὴ χ) ψυχῆς “λυνα)ό-- 

τῆζα μηδενὸς δ Ὄξιςα πεφυκότων γείροσιΜυέοϑαμ. 

πϑτοις ἔγνω τοῖς αὐδράσιν ὁ Φυφέτιος δχτβέπειν 1’ 

αἷῦρ τὴς ἡγεμονίας ἀγώνα" χοὶ ποξοκοιλεσοίλδιυος 

εἰς λο- 

πῶσ ττοοἘοὁὃὕὃὝΝΝ ., - 
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δ " Ε ΔΑΝ, λ , [2] 

» «ὐτῶν ἀδελφοιῖς. οι δῪ μκ}} ποιὶὲ 

ἈΝΝ ΤΡ Ὁ ΒΕ ΟΥΝΜ.: 
"ΔΝ ᾽ὔ ἡ ! ΓΑ Ἵ λ 4“ι} 

εἰς λόίως τ βασιλέα ἢ Ῥωμαίων, λέγφ ασρὺς αὐτὸν' 
5 ΚΎΒΟΥ, ͵ ἈΠ Γ « 

» Θεός τις ἔοικεν, ὦ Τύλλε,ασδονούμϑυος “ πόλεων ἐ- 
δ ᾿ λ ἊΝ λ " » 

ἢ κατερας,ον ὀηλοις τε πολλοις,"ὁ δ χτὶ τονδὲ Τ' αὐγῶνα 
2 ΄“Ἥ λ ες »Ὕ 5 

᾿ φανερα) Ἔ φδνοιαν πεποιηα ἶ,. Φ γὸ ἀὑρεϑηναι τόσα- 

.» γωγιειυϑύοις χἰπὸρ πϑύτων 04 πὲ μηδενὸς χείρονας 

» ἡ τὰ πολέμια ἀγαϑους,ὀφιϑέεϑαι τε καλλίςοις, τὸς 

ΤΣΟῚ αϑτοις δξ ἑνὸς πεῷ υχϑτοῖς παΐξ9ς,ὲ αἰσσο μιαξ γε- 

τὰ “λυνηνϑύους μὐΐξϑς,ὺ Ω δου κκασιωταΐον, εἰν μιὰ φ'ῥ}ο- 

ἣ ἤρυνᾷς εἰς φῶς ἡμέφφ,παρ ὑμῶν δὴ Ὁεαΐζοις, παρ 

"ἡμῖν ὃ Κυρᾳΐιοις ἡ Φουα μος τίνι ϑείᾳ πϑυζάπασιν το 
᾽ » Ὁ, ὩΣ ᾿ τῷ 

, ἔοικεν ἀὐεργεσια ὅν 5 δεχοῖθα Ὀσαύτίω Κ' δα;- 

, μογίᾳ ασϑϑνοιὸμ, κὸ τὐρακαλβυϑυ ἄχτι: “ἷρ Ὅη- 

ἢ γεμονίας ἀγῶνα τὸς τριδύμοις ἀδελφοις ἐκαπεροι; 

»Αὐτεγὸ ὀνλα δα, ἐν τοῖς ἄφιςα μα-χηίονϑύοις βειλοί- 
"θα ἐὴ »ὁ πότοις ἔγες! τοῖς λυδράσι" Φμησοϑλι- 

» πεῖν τὸς αὐσδοαασιςεὶς καϊμγονζᾷς οτϑτοις μάλλον ὑ- 
2» ,ὔ 2 ΤΩΙ τ 2 «“ » «ς ̓ Ὶ Υ 

παρξ4, ἀδελφοῖς ὅσι, παρ οἱςτίγαις δνχοῖς Ῥω (αήων τε 

᾿κὶ Αλζξζαγώγἡ τε φιλοϊμκία ἣ' ϑήγων νέων, γαλεπήῇ λυ- 

Ὁ ϑζωῦαι δὶ ἑτέρου τινὸς 5(ᾳ ϑπου, ταχεῖαν ἕξᾳ κρίσιν. 
δ. “ὦ 3 

» τεκ μα θο μαι ὙΡΡ τίνας νὰ παρ ὑμῖν πολλοὺς ἘΠῚ πῶς 20 

» αὐτίποιξυϑμους ἰρετῆς ζ ὡς κ᾿ παρ ̓Αλᾷανοῖς᾽ οἐς 

» εἰ διδαίσχοιυϑῳ ὅτι ϑεία τίς ἔφθασε τύχη Ως ον,3.5- 

» πίνας πσουδοὶς, αὐτὴ τἰρασοῦσα πὸς δξ ἰσῳ τ᾿ ὑνεϑὶ 

» 5: πυλέων ἀγῶγα, ποιη(ουϑῥους,ἃ χαλεπῶς πείσουϑυ. 

» βγὸ ερετὴ λείπεαζ δύξοισι διδύμον ἀδελφῶν,θκ.- 
» λοὶ Φύσεως ἀύκλυεία τὼ τύχης ἰσορρόπῷ “Ὡρὸς Ὁ αν-- 

πίπαλον ἐχιτηδιάστηϊι. τοί ᾧ Φεφεϊίε λέξαγζς, 

χαὶ πλύτων 1 γνω μέζω ἐπαινεσαν]ων" ἔτυχον δὲ ' Ῥω-- 
μϑίων τε ὦ Αλᾷξαγῶν οἱ κρ «τίςοι παρϑφήϊες ἀμφοτέ- 

Ἢ δοιφ᾽ μμὐκρὸν Ὀχτογὼν Τύλλος λέγφ᾽ Τὰ μϑὺ ὀηλα, ὁρ- 30 

»θῶς δχελεδλογίοϑοι μοι δοχεῖς,ὦ ᾧ «φέτιε" θουμμαςὴ 

ἮΡ τιςὴ Τ' οὐϑέποιε συμ χῷ ὁμοιολύφαν, ον ἀμφο-. 

» πέραις Ἐ πόλεσιν ὅχὶ ἡμετέρας γγυεας ὠϊξενέϊκα(α 

» τύχη" ἕν σὴ, ἀγνο» ἔοικας, ὃ πολιιὼ παρέξᾳ τοῖς νεανγί- 

» σχφὶς Οκ γον, ξεν οὐἰσιῶνϑυ ἀὐδις δλλήλοις γωρᾷν “ἰὰ 

" μάχυς.ἡ ὃ Ὁρο ων μυΐτηρ ἥήμετέρων, ἀδελφὴ ὃ 

» Κορφίίων μι ἦρος ὅ61 Ὦ ̓ Αλ(αγῶν, κὸ τέ, ϑραπῆαι ζᾳ 
᾿μμειφοίχια, Ξῇ τοῖς ἀμφόιέρων ἢ γωυαικῶν χϑλποις, 

τ ἀασαζϑόνται τ΄ δλληλοις ἡ Φιλδσιν οὐ ἡον ἢ ζοις ΕΞ 

ὅχ ὅσιον ἡ τϑτοις εἰ- 40 

τῇ γαδὲ δῦναι! τα ὅπλα, χαὶ καλῷ ὐδξις ὁλὶ “ἃ κατ’ ὁι- 

» λήλων φόγον,ἀδελφοις κὸ στο ξφοις γζω.ὦ ς ἐμ- 

» Φύλιον ἀγϑς, ἐαὺ ὀμαϊκαοϑῶσιν δλλήλοες μεαιφφονᾷν, 

εἰς ἡμᾶς πἧς ὀϑαϊκοίζονζᾳς διχαίως ἐλά σε. λέγᾳ 

» σθϑς αὖτ᾽ ὁ Φαφέτιος" Οὐσ) ἐμὲ λέληϑεν, ὦ Τύλ.-- 

» λει συγ[ενε οἷ μφροικίων, σ᾽ ὡς ὁ αϊκαίον ἀὐθυς 

ΕΙΣ ἸΠῊΗ: 1{Ὶ 

ἴῃ σου δοςίτῇ ΠοΔΙ]οαιυίτατιν ἰ- 
ἀετογ πῃ, ΤΌΠΟ, ἄσιις αἰ ̓ ς 5 οἵ! ΔΠΙς 
[π τοῦ. ταἰτὶς σγᾷ ποίϊγατῃ οἰπτατ 
ἀροτοτῇ νεῖὸ σοα δα ργαίςῃϑ ςοτῖα- 
ΤΊΘΠ αττίποῖ, Πγδ Ὠ ΠΟ ἔπη ἔλποοπη ο- 
{ππάοτε πππθητῖος (ἢ. 6] ΡΙῸ ΓΟὶ (ππν- 

τα ἀσοςγηδτ, πθ η 65, ΠΟΓΉΪΠΙ [0 ὑτο τοῚ 

(ξοιπο5,06}]ἰσα νίττυτο ργς τος, Π- 
Πρποβίρεοίς: αὐ αονηο ραῖγο εφάξᾳ; 
τλλῖῖο σοηϊτοβ,8ζ (αιυο Πλἰγ πος ΠΠ- 
τππΠὶ οἰ οαάοστῃ ἐϊς τη πο οάϊτος; α- 
Ριάνος, Εογατίος : αριιά πος, πγὰ- 
τίος, ργσοίαγῖι αἰ πλίτῖι οἱὲ ἀςοτῖι Βοπε- 
βοίῃ. (τη Ἰρίταν ἀπιρ]οέξίπηγ Παπς 
ταῃτᾷ ΠυΙΠΎ]Π15 ργοι ἀςητὶᾷ, δε πυῖτα- 
πλιις αὐ ἀεριρῃαπάαπι ἐς ρεϊποίραϊι 
(πος ντογα; {σορηϊηοβὺ Πᾶ ὃζ σοῖογα 
4ια ἴῃ Πγθηυὶς ρα σηατου δ. ἀοΠάογα-ν 
τὶ ροήᾳητ, εἰ ἴῃ Π]ς ἰπίαητ; ὃς, ἔτα-- 
τγ65 Ππτ,]αθογᾶτος ἰη σογιατηίης ρριι- 
σπατοίεβ Πλΐπιι ἀδίεγεησ αι ἈΟΠ1α- 
ποίππὶ δ ΑΙραποσῖ α ες 4111; δὲ τος 
Ἰίχυς αππθητιτίς φπυἰτοίᾳ στη ]ατῖο, 
οἴμΑΠ14 τατίοπς εἰ Ππουτεν (ςἠδεὶ ροίς 
{πτ|, ἕλοι] μᾶς ργατορατίαα ρασαίταγ. 

(ὐοπιϊοῖο οηΐπ, νῖ αριιά Πο5, τὰ ἃς ἂς 
Ρυάνος οἴ υηυΐτος αὶ νἱίτταις οἱτᾶ- 
ταῦ οἰρίᾶτ. αιοσ (1 ἀοσοδηλιις, ΤΠ 
πυδάᾷ ἔοσίαηᾳ ργαιξια οἵ πουηηῖ 
Πυάϊα. νει πη π4]ος ργὸ οἰ πτατῖθ. 
αἰϊπιίσαζαγος ἰρίᾳ οδταίογῖς, πα ας 
στε {ΠΠ|5 ρετί πα οθίπηιιβ. ρυταῦπης. ῃ. 
{0 ποι νίττατο ργαίατοϑβ {ρα ΠΟ5, 
(ξἀ ηυλάδίοττα πατιγαο,δζ ἔοστιπα ἴῃ 
νιταΠη; ραττδ Φ 1411 Πηοτη ητο ἱΠ0]1- 
Ἡδητίς Ἐπ4ἴο Πησυ]ατ. Ης ΕἸ ΕΟ 
(ξῃτοητία δ ντγίυα; ραγεῖβ ορεϊπγατῖ- 
θας5,4αὶ τῇ αἀοτγᾶτ, σο]]Διιάατα, ΓΌΠ]ς 
ἰπΠϊδῖτα ραυ] γοίροίοπο, (ετεγα, η- 
ααΐτ, Επξοτί, γεέξο πλῖΠὶ ν] ἀοτῖς ροεγρᾶ- 
αἸΠς. ηγίγῆ δ. ἢ. οἱἙ πο δέ μι] Πο---. 
ΤαΪΠα1Πὶ ΠισΠΊοσγία νἱᾳ ογῖας ΠΠ.]]τι1-- 
ἄο, φιᾷ ποίξγο Ιδοιο ἐογταπαίη ἀπι- 
Ῥαθιις οἰμτατί, ργοτα τον Πα τὸ ἰατεῦα 
νἰάσταγ, ιοα πλϊη" αἰδογοβ δά ρυσηᾶ 
τοάάοεϊπιιοηθς, ἢ δος ἴῃ σοτταπγδ οῦ- 
Τχϊτταπηι5. Ηογατοσῖ οπὶ πὶ ποτοῦ 
ταδῖοῦ, Οτατοσῖι νεγοτῇ εἰξ πηαῖοῖ- 

τοῖα; ὃζ ἰῇ ἀγα θατῇ δπατγίτὶ (πητίπιο- 
πος Πηΐθιις : (6 ᾳ; ἱΠΠἰσο πὶ ΠΟ ΠΪη0- 
το Πυδτη ἔγατγοβ {05 ἀΠλογο σΟΠΊρΙο- 
ἑζαπταχ νη ππι]ρίταγ ης ἔοττο Π6- 
ἔς {τ Β5 ατπτὰ ἄατο, δζ αἄ πγυταπι 
05 σα ἦεπὶ γοσαΐα, ΟΠ σορπαῖί πως 
δὲ νῃα βἀιμοατί, ἀοπποί ποῦ οηΐτη ρία- 
οὐ τχογῖτο ἢ πος τοαππάήασθίς, ἢ σὸς 
(Ἔτασταο (Δησαίης ρο πος σοσσοτί- 

πγι5. Αἀπας Επίοτίιο: ες τὴς ἰαῖοῖ, ΤΌ, μας αἀοϊοίςοητα σορπατο, ποὺ σορογε ]ος δά 
Ν 1π) 
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ςοταπιθη οἵ σοπίοδτιηΐς ᾿πεαηάα, ἢ 

Ἰρ(ταἰοίρετο ΠΠ1π|4 ποϊ πε, ἱπῆΠίταϊ: (εἀ 

σαπὴ ργπγῖ πα! ποῸ σοπΠΠα η πιᾷ- 

τοι γεηϊτ, ἀσοίτς (Γαι ΠΟΙ 15. 1- 

Ρίε πιεορτῖς ἱπηρα τ ῥγίπατίπη δρυά 

ΤὴΘ ΡΕττοηται Π]Οτ πη ΔΠΪΠΊΟ5 ΠΕ1ΠῚ 

ΔὈΠοττγοοηζ ἃ σογτα 1 Π6. ΟΠ ΠῚ» νἱ- 

ἄετεπι δος πηοδΠΊ ΟΓατ ΟΠ ΠΊΪΓα 41|4- 
ἄλτα ὃς ἱπουςά θ}}1 αἰαογίτατε δά πηϊτ- 

τοί, τὰ πὶ ἀδπλιπι αὐ (ππ| πιςη- 

τεπη πιοᾶ ρατοίασετς δ ἴῃ πιεάήϊιπιδξ 

ξεττς. Ἰ46πὶ νι ὃς Ιρίς Ειοϊας πα άεο, ὃς 

δοςοτγίτίς νο τὶς τΓΙρ ΠΊ]15 Ἔχρίογος 

απα τ νοητὰ ἱαποηῖι. αὶ ἢ δὲ ἰρι 

{4 σογροζα Ρ ρατγία ἀϊοτιπλίηὶ οτευ- 

τα νο τς, σοῖρίας σταῖο αηίτηο. αποά 

ἢ ἀοιτοίξδι, ΠοΙΪ σοσοτγο. συᾶι!ς οα ξ 

ΝδοΠΠις φὰς ἀς ποιεῖς Δαριγογ  οηῖπὰ 
ταἰοβ ης ιια]65 δι Πλι15., ΔΠΪΠῚΪ σο- 

ποτοίτατε ας Βα Π]Πἰσα νίτταςο Ιητοῦ Ραα- 
σοσΞ ΟΧχ  ΠΊΪ], (η ὃζ αὐ πος βου νίττατῖς 

ξἈταα ριιοηἰ  ργοριιΠηπλῖ5 ΔηϊΠγΐ5, Π6- 
ταϊης οορξις, ἴῃ σοτταπξΡ ραττία 4ο- 
(ςεηάδι. ΝΟ αίρογπατις μᾶς αἄπιο- 

πἰοηδ᾽ ΓΌΠ]ας, !ς ἰῃ ἄςοξ ἐϊος 1π- 

«αςιἰ5, ΕΓ Ζιιος ΓΟ δά (ς πατῇ γείατα, ὃζ 
Ἡοτατίοτῇ νοϊὔτατε σορπίτα,σαττ το- 
(ροάετεροῆοι, τη γεθξ γοποτγείτιιγ, 56- 
αυξτίθιις ἀἰςΌ. σοπίμ]τατίοης οὔ οριῖ- 
πλατδ. παδίταοῖ! ρΙοτίία; νἱἀεγοζαγαο- 
οἱρίξ44 οἤς Ειξοει! πιοηΐτα, σποσατος 
τι σοπλΐ πος ἔγατγοϑ Ὁ ΔΙ] οα΄ σῖτα: δ61- 
τόνος νο τ, Ηογ δε, Πλς ἸΏ ΡΓΟΧΙΠΊΟ 

σοἸ]]οηαίο  Επέδείο πλοπἑτιιΠ, ἀϊπηα 
Ῥυϊαδεία ἔλέτα νι οἰαἴτας ντγα ας ΓΈΓΠῸ 5 
ῬΡΡυρπαζογος παῦθατ, νίγος αι. πες 
βΕΠεγοίογοβ πος Πηαρὶς ἰάοποος αἰϊος 
ἱπαθηΐγε ᾿Ισθαῦνος οπια, ΑΙΡα (α- 
τατῖοσ. το Δη πη Δ ΠΟΓίΌ ρε! πηιΠη (Ὁ 

Θχρίογαῆς νε]]έπτ ἢς σοπίοδηηῖνο- 
{εἰ σογρογα πα σοπηπηοάαγο ρατγία. 
οαπηα; {ΠΠ 05 46 {ππηπηα γοτῖ ἀσοοῦπο- 
τα ραγατιΠΠπλος οὔρογ οι, πιαρπα Ἰά 
οπῆαεπτεία η πηραϊῃ ργοτα]!τ, ἀο ρο- 
{δαῖτ νερὸ φαος; Ρογτξιαγοπινε- 
γος αῃίπγος νο] οτῖ5 6 ρτὸ ρατγία οῦ- 
τοάϊ σαπι (Ογατῖς, απ ΠγΑ]]οτῖς πος 

ἄδοιις Δ]1ἰ5 Θο αἰρίγαητίθιις σςάοτγς. [δὲ 
ορο απο Δηἰπιοτοίροπαϊ, νος, 4πο- 
ΓᾺΠῚ ν σταῖς ὃς Πγοηιια ΠΊΔΠας 1ᾶ ροτ- 
ἐρεέξα Πητ, ργα σετογὶβ πος ἀερτίπια- 

τιι σουταπηοη {ππσορτατοσ: (6 οὔ νετο- 
τοῦ Ὡς σορπατίο 44 ΤΠ 6] οἰ Εἰς ΑἸΡαὰ- 
ὩΪϑ {ΓΙ ΠΥ Ϊ5., αἰδογίτατί νοτας οΌ- 
ἤτοι, ἀοἰΠθογαπ αἱ] ἐρατίαπι ρατῖὶ, ἔὰ- 
διὶς ἀσσοι ἀϊόγαπιη ἠτποἰϊςπλοχ πὰς 
τοιοπίας, ίσπατι σοφέξο, τοτα]ῖ {προ 

τοῖς δεν ιοῖς δζς μοχης χωρῴν, εἰ μὴ βοληϑεῖεν λα 

Τ' ἀγῶνα «ἰομείναι,παρεσκά, γα σοί μιζων" δον ἤπς 

ζχιςα Ἐχιγοιῶ ἤλϑε μοι πὐδὲ βέλάνκαᾳ, τὸς ΟΝ ΕΣ 

ζανους Κοροίζιοις μεζοδπεμψαϑιος αὐτὸς ΄ ἐπ᾿ ἐ- « 

μϑυτῷ δρώπειρφν ἐλαᾳίον εἰ βουλονϑύοις αὐδις δεν « 

ὁ ἀγωγ᾽ δόξα νϑύων δ᾽ αὐτῶν Τ' λόοον ἀπίςω “μὶ χαὶ « 

θαυ μαςῇ πὐοοϑυμία,, τότε ἀῥακαλύκην ἔγνων ὃ « 
“βέλυμα καὶ φέρᾳν εἰς μέσον (οἵ τε αὐτω πϑτο"ι πσο-- α 

Φυ (ὩΝ (ἂν. 

ἄϑεκαι ποιάν, καλέσαι πῷς παρ υμιῖν τοαδύμοις, « 

ΙΟ πεῖραν αὐτῶν Ὁ γγωμιης ποιν(ᾳ αἴ. ἐαὺ μδϑὲὺ δξζω ἐκϑγ-- « 

τες στευεπιδιδῶσι καιχεῖγοι τὰ σωμαΐο, πσδοχινδὺ- « 
[Ω ε “ ἤ Ἵ 

νέῦσαι “ εαυτῶν παπείδος, δέχου τίω χάριν "ἐαὺ δὲ « 
᾽ 5, ͵ τῶν ͵ »ἡγν, 

δυο δι ωντοη , μηδεμίαν αὐτὸς “σϑϑεφερε α)αϊκζωυ. « 
͵ Ἃ ) νι} ΄ ὄ Ὰ ς 

μόμδύομαι δῈ χαὶ αἷδὶ ἐκείνων οἷα, χαὶ τῖξ ὲ τνήμε- « 
͵7 » 5 ᾿ « 3 Ἵ ΕῚ “2 

πτερῶν. εἰ ὀξζυ εἰσιν οἵους ὐχούονϑω, ὀλίρρις τοῖς ἀρ ςα « 
Ὁ" χουν ͵ ᾽ ΄ ͵ λ 

πεφυχϑσιν ὅμιοίοι,, χα τὰ πολέμια, αἰγοιϑοί" κλιέος γὸ « 
᾽ .-» ᾿Ὶ ἣ «ς “2 ἥ -“ - ΙΩΣ 

αὐτῶν χα πσοϑοήμας ἐλήλυ)ς τὴς τρρετης᾽ πσϑ99υ- « 
͵ Ελὺ λ « “ 5. ἴρὺ 

μώταΐζᾳ δὺ δέξοιντο τὸν αἷῶρ τῆς παπεάδὸς ἀγώνα ἡ «᾿ 

μηδενὸς δϑαϊκασαγῶς. δέχεται ἰοὺ παραινεσιν ὁ 
᾿ 7 Ρ 2 ας 

20 Τύλλος, χαὶ δεχημέρφις ποιησοί ϑυος δυογας, οὖν αἷς 

βελάύσεται τε καὶ καθὼν τἰωὼ Δι σένοιαν Ἢ Ὁροίίων 

Ὄποχρινήται, [πταρζῶ] εἰς πἰὡ πολιν. ὁ δὴ, ἑξῆς ἡμέ- 

ρα]ς βουλάυσανϑρος ἅμα τοῖς ἀδίςοις, ὅτ" τοῖς 

πλείςοις ἔδοξε δέχεοϑαι ς Φεφέϊζε παροκλήσάς, 

μεζαπέμπε!) τς ζιδύμους ἀδελφοις,ὼ λέγ ασδὸς 

ἰὐθις" Ἄνδρες Ὁράτιοι, Φεφέτιος εἰς λόορις ἐλθὼν « 

ἐμοὶ Ὁ πελάυταίεν ἐλὶ φραΐοπεδου σεούοδὸν, ἔφη ζις « 

καδοχινδγο  ύσονζις “ἷῶρ ἐκουτέρας πύλεως ζφς τ 
΄- 

ὀύδρας ἀγαϑους χτ' θείαν γέλυηοϑαι παδόνοιαν, ὧν « 
᾽ 2 40 ς 2 Ε » 

30 Οὐκ δὼ ἀὕοοινϑυ ἑτέροις τε λυναιοτέροις, ὥτε ὄχε- 

τηδιοπεροις" Αλξανῶν μδὺ, Καὶ οροίζοις Ῥωμαίων δὲ, « 

ὑμας.τῷτο πεκαΐζομαθῶὼν, αὐτὸς ὠξηζο κέναι “οϑῷ-- « 

τον εἰ βαλουϑύοις 66] τοῖς Δύεν ιοῖς δῖ" φχεδοιῦαι « 

ζᾳᾳᾷ σωμαΐζᾳ. τῇ πατείδι" καθὼν 5. ἀύθις ὀναδεχομέ-. Ἂ 

γοῖς τὸν καἰ χὺρ πότων ἀγῶνα. χτ' πολλζωῦ τσδοϑυ- « 

μίαν, γαιρῥῶν εἰς μέσον οὐκ φέρφηδη τ όορν, ἡξίᾳ πὲ « 

χαὶ εμέ πεῖραν ὑδυ λαξῴν, πότερον βούλεοϑε (σϑ9- « 

χινδρου φῦσαι τῆς πατιοίδὸς ὁμόσε χωρήσαϊν)ες Κορᾳ- « 

ἄοις "ἢ τῦβδαχωράτε πῆς φιλο μίας της ἑτερϑις. « 

40 ἐγὼ δὲ ξὐρετῆς μδὺ ἕνεκα, χαὶ Τ χτ' χεῖδο γυναιότη- « 
ὥς, κὼ 9 λανϑανοίαν ἔχεϊε,πθύτων μάλιςα δυξομέ- « 

νοις ὑμιας Τ' αἰ τρ ΤῊ τἐριςείων κίνδχουον ἀρᾳαζ, “ 

Ἐλιφιώς αἰ τέλαῦον" δεδοικὼς ὃ μὴ Ὁ κυϑὸς Αλ-« 

(ανοις τιριδύμοις συτ[ἐνὲς ἐμπόδιον ὑμῶν ἕλϑηται τὴς « 

παξοθυμίας, χ20 γον ἡτησοίμιζων εἰς βαλζὼ, ϑμακω- « 

χα δεχημέφοις ποιησείυϑυος᾽ ὡς ὃ ἀφικθμ (ὦ δυ--« 

69. τίω βελζοὼ σεονεκάλεί(ᾳ, ὁ αρούϑηκω αἰξὶ τῷ 

ξᾶγμα- 

π-“-------ῷΨἴ|.Ὸ 



χμ4 
ς »βὼ νι 

ΑΤΡΘ ΒΒ ΟΜ, 1,1 8: 

ὡ ποράγματος εὐ χοιγῷ σχοπτεν ἡ δύξαν δὲ ταὶς πλείοσι 

» γνώμαις, εἰ »ϑὺ ἐκϑήῖες λναδέχεοϑετ' ἀγῶνα καλὸν 

ν» ὄντα νὼ πσδοοήχϑντα ὑχεῖν,ὃν ἐγὼ πσϑϑϑυμος ἤμην μὰ - 

»» γος τα ὡπόώτων ϑχκγωνίσοιοϑεα, ἐπταινάν τενὰὺ ϑὲ- 

Ἷ χεοϑαι Ὁ χάριν ὑμδυ" - εἰ 5. Ὁ συγζενὲς εν ξεπόνϑυοι 

» μίασμα, 1[ἐγὸ δὴ χακζὼ ψυχώὼ ὁμολοτθντες δ), 

.» τὸς ἔξω ὅ Ἄροις αἰξιωσέϊε καλᾷν] μηδεμίαν ὑμῶν «- 

» γαίων κσοϑοφέρᾳν᾽ “ζῦτα ὁ βελῆς ψηφιίά »ϑϑης, 

» Ὁ ὅτεισοῦς ὀργά δεϊξουϑρης εἰ δὶ ἐκ» Ὁ ἔρον λά- 

» (οΐδε, τε μικρὰν χάξιν εἰσονϑώης ὑμῖν εἰ τιμίωτέ-- 

᾿ἡγήσοιοϑε “ἢ συτζενείας Ὁ παίϑα, τυϊγόμοΐε 4) 

βελάυσαυϑυοι. ὡς δὴ ζῶτ' ἡχουΐ οἱ νεανίαι μμε-- 

τὸρναςαγϊες ἑτέρωσε ἢ ϑζκ λερϑενηες ὀλίγα ποὺς ἐκ - 

λήλοις, πυξϑςέρχον.) παλιν Ῥἰποχριγόμϑροι, χαὶ λέγά 

» αἰτοῦ ὡπλύτων ὁ ῳρεσξυταΐος ποιαδε᾽ Εἰ μϑὺ ἐλά.- 

» ϑέροις ἡμῶν ὅσι νὰ μόνοις χωρίοις “ὃ ἰδίας γνώμης ἐΐξε- 

.»» σίαν παρῴγες, ὦ Τύλλε,βελάύί(ᾳοϑαι αἰξι τῷ ασϑϑς 

» τὸς λύεψιοις αγῶνος, 9 εν ἔτι μελλήσαν)ες ἀπεκρινώ- 

» μεθα, δῦ σοι ζοεις ἑαυτῶν φχρκ λογισχκους " ἤν δὲ πε- 

»» ἐχεςῖν ἡμῶν ὁ πατὴρ, ὅ χωεὶς σξοὶ τἀλάχιςα λέγᾳνἢ 
» πὩραῆφν αἰξιξιυϑρ,αιτού μεϑοώσε ὀλίοον ὀψαδέξακζ 

» χεθνον ἀἰσύκρισιν ἡμδίν, ἕως τω πατεὶ “ρελεοθῶ- 

αϑυ. ἐπαινέσαντος Ὁ τῷ Τύλλε Ὑ ἀὐσέξφων αὖ- 

τῶν,καὶ χκελάύσαγῶς ὅτω ποιῴν, ἀπηήεῷ, ὼ ς τὸν πατέ- 

δα διηηλώσαες ἢ αὐτῶ ζᾷς πτροχλήσᾳς 5 Φεφεῖίε, 
χ) οἱ ὁ Τύλλος δήεηθη λϑορὲς νι ὦ τελάυταίαν αίο ε- 

αὐτῶν δἰπύχρισιν οἡξίοιωυ εἰστεῖν ζοώτινα, γνωμέων αὖ- 

» τὸς ἔχ. ὁ δε ἰ πυολαξὼν, Αλλ᾽ ἀύσεξὲς μϑὺ, ἔφη, 

» ὡὩράγμα ποιῴτε, ὦ “πα,δὲς τῷ πατεὶ ζῶνες, καὶ 

". 

Σ 

» σον αὐό. Ὁ ἐμῆς γνώμης φζρκαν α΄Πουϑμοιχαιο9ς30 
» ἢ »ἡ ὑμαῖς αἀὐζυς ἡδὴ τόξο ὑμϑδυτα γε τηλικαῦτα φα!- 

»γεαῖ Φρονοιῶζᾳς. αἱππολαξον]ες δέ Τ' ἐμὸν ἡδὴ τε-- 

» λος ἔχφν βίον, φανερϑν ποιήσοΐε μοι, τί δ ποτ᾽ αὐ αὖ- 

» ζἱ πυδοείλεοϑε ρα ήφν, ὁ, 6.. τῷ παΐρος ἰξὰ τῆν" 

ἰδίων βαλάυσαίνϑμοι; "ἀαοκχρίνεται “πσοϑς αὐτὸν ὁ 

» «ρεσξζυταῦς τοιάδε Εδεΐξα θα, ὦ πάτερ, Τ ὑπ δ 

» ἡγεμιογίας ἀγῶνα, ὃ παοάν ὑπεμείνα νϑι ὃ τι δὐ δυκῆ 
» ᾧ δαιμονίῳ. τεϑναῦαι γὸ οὐ βελοίαθα μάλλον ἢ ζῶ 

» αὐάξιοι “λνόνϑροι σοΐπε ὦ τ αϑϑγϑνων. Φ 5 ΓΙΣ ς 

[9) 

111: 12 
Βοσποροτῖο. ] την (ςητοητία ἔτ, α 
(ροητς {υ{οἱρί δεῖς ργαοίαγιπ πα ὃς 
ἀεοοτιπι νοῦς σετταπηθῃ, 40 ορῸ 
Ράγάατιια Ἔγαπη (ο]τ5 ρτῸ οπηπίδιι5 46- 
σΕγηεΓα , αι ἀλη ΔΠ} σατίση» ΔΠἰ ΠγΪς 
δος ρίεπ δίῃ εἰς αἰδογίταιξ νείέγαγη. 
Πυοά σοσπατϊοηίς νος τεπααζ τγα]]- 
σίο, (πες εηΪπὶ οΧ ΔΏ ΠῚ] ᾿σηαιυΐα, ΑἸ ο- 
Τὶ ρα ποτα ῥ οῥηηογ65 νοςᾶ05 σοἢ- 
{πε ῖτς) Πα πΚ νοῦ ὶς αἤοτεπήσπι εἴς 
(ε πεςοπτατει). οἷ ἰρίταγ μος {τ 5. (, 
4] πες στηοϊείξε ἔσγες ἢ πος ἔαςεγο 
γεγεδπηΐηΐ; Πςς Οχίροαπη νοὐἱ5 στὰ- 
τίαπη Παρίτασγι Ε[ἘΠ| σορπαιίοηϊ ργα- 
τα Πογ τἰσ ραιγίαγῃ, νοίξγιπι εἰ ἀο]θε- 
ταῖς 016 ἐλέξι σεπίδατίς ορείπλι1Π|. 
Ηἰς δια τῖς ἰαοηας ἰςσοἤεγαης, ρδι- 
οἶ54; ἱπτεγ (6 σο]]οοιυτὶ γεάϊογιης. [δὲ 
ΠΛΑΧΙ ΠΎΙ15 ΠΑτΤα ΡΓῸ φετογίςἰῃ ἤςο γοῖ- 
Βα τοίροπαϊε: 5111δεγὶ δὲ ἰῃ ποίξγα ρο- 
τείζατε οἤσηι5,δΖ ργο φιθίτγίο ποίξγο 
ἄς ςετταπηης οὐ σοί τ ηἰς ἱπεη-- 
ἄο ἤατάίεςτο ροῆεπηις, ΤῚΠ]ς: πῆς ο- 
τηηἱ σαπέξαθοης πηοητε τὶ ποίξγαπι 
ΔΡΟΓΙΓΟΠΊΙ5.ΠΠΠς ΠΙΟΠΪ Δ ΠῚ ποῦὶς - 

Ρετξες εἰ ραζοσ, ἴπε 4ιο της τλἰπἰ πὰ 
αυίάςπ ἀϊςοτο λοογένε ἔ5 ποθ ίς ἦἰι- 
Οἰἷπλα5, ΓΟ ΣΆ ΠΊ5 ν ραυ Προ τοίροη.-- 
{ππὸ ποίπιτη εχίρεέξες, ἄοπεο τεπὶ 
Ραϊγὶ Πρῃ!Ἠσαιοτίπηι5. Απημεητῖα 
τορο δζρίσιατοπι λα άδητο, αα ραῖγοπι 
ΔΡειητ. χιιΐ ροἘιι1Π ΕΧ ἰρί!5 σορπο- 
αἱτ υϊά ρροίαποει Εαέδείας, δὲ φυϊά 
Το ρεγοοηταητὶ γοίροπαϊδης ἰπ- 
ὉΘΠ65. τοράᾶτια (εητοητίαπι, Βα, ἱπ 
ας, ἔλοίτις ΠΙΠ, ΠΟ ρατγῖβ αγθίγγαγι. 
νἰπθητας, Πἰ 1 αθίαιια πιεα νοϊαπια- 
τῷ ἀρίτἰς : (δ ἰὰ πὰ τοηριις εἰ ντ νος- 
τηςτρῇ ἀςοίατοτίς νο ἕλη ἴῃ τα] πὸ- 
σοτίο ργιάεπείδηη. ΕἸηρίτε ἰρίτασ ἴΔ πὶ 
της ἀεξιηδεῦ ἔατο, δὲ ἀἰοῖτο, υϊα {14- 
ταογοτίς, ἢ γος Π6 ραῖτο (6 γεθιις᾿ 
νε[γῖς σαρίεπάιϊιπι εἴτε οὐ ] πὶ ᾿ 
πὶ Πηαχί ΠΊι15 ΠΑῖα : (Οἱ ροΓΌΠλιΙ5, 
πὶ ρατεῖ, σετταπηξ ρτο ρεϊποίρατι βὰ- 
τείας, ραγατὶ ἔογγε συϊςα]α ἀἰπΐηο πιι-" 
ταϊηϊ νἱἀογοταγ. πλογὶ .Π. Πλ4]] 6 πλι5 ᾧ 
τε ποῆεῖςᾳ; πγαίου δ. Πα ΐρπατη ναὶ 

» τὸς αὐέψιους συτζενὲς ὅχ, ἡμεῖς πσοόπεροι λύσουϑυ, 40 νἱποτο, σορπατίοπίβ απτῷ νἱ ποι] ποας 

» ὅλ ὡς αἰ πῦὸ "Ὁ τύχης ὀχαλέλυ ςέρξουϑιυ. εἰ ὟΣ 

» Κοραΐζοις ἔλαιῆον κρίνε.) τῷ χα λού Ὁ συπενὲς, σὲ 

» Ὁρρίζοις τιμιώτερον φανήσεται Ὁ “ἦμος τῆς Φρε- 
" ͵ Η “ 

“τῆς. γοιαν αὐτῶν, στε-- 
Ἁ ἤ Ν Ἃ τὰς 3 λ Δ ἤς λ 

διησρὴς νόνϑιυος κἡ ἃς χειρας ἀνασγων εἰς τ΄ θραγον, 
ΥΡΥ εν πὴ -“ κὰ Ἰο, “ ΠΥ) 

πολλαῖς ἐφη χαειζας εἰδὲναι τοῖς 2κοις, οτί πται δδις ε- 
2 μ ΥΟΎΣ 7 Υ 

δὺώχϑυ αὐτω μέρ κοιλους ἡ αγαϑουφ᾿ ἔπτάτοι τοῖϑο- 

δ νἜ. .9. “5 
ο δὲ πατὴρ ὡς ξκκουὴς τ΄ 

(ΟἹ παπιιϑ ρτίογος (δ νεα ἔοσταπα α1- 
τοτηρταπι οἵδ, 110 ἀΠΙΠΊΟ ἔογαπημ5. 
δ: οπίπὶ (Ουγατις Ποποίτας οἱξ σοσπᾶ- 
τίοης ροιίογ, πος Ηογαμῖὶ νίγτιτξ ροί- 
Παρεδατ ργορίπααίταιί σεποτῖ5, [δὲ 
Ραῖοῦ σορηΐτα ΘοΓα πη τη πιο, συ {5, 
(π ] εἰς δά οαἸαπι πηαηίθιις,ρΓατίδς 6- 
σὶτ ας ἱπιπιοτια! θα, φιοά τᾷ ἐρτο- 
φίοβ ΠΡῚ ἀφ άΠςηι ]θογος. ἀοίμάς Ππ- 



Τηρειηῖπο 

τὰπ ριρηᾶ. 

114 ΙΝ ἘΠ 

σαΐος Βεηϊση! πιο οΟρίΕχα5 δέ {4- 

εἰΠππις Ἵχοίουϊατις, Ασοίρίτο, ἰη ας, 

πιραπη Πποηις (δ πτοητίαπι ορυτη 1 ἢ - 

111: ἴτο, ὅς ρα ]ογαπι πος ρίπτ αι Γο- 
(ροηίτηι Τιη]ο τοίειτο. ΠΙΠατὶ ρα- 

τϑῆτίς μοττάτα, τοσοῦ δάδαητ, σοττα- 

τιςηῆπο {υ{οἱρίμητ. Κδχ σοπποσαῖο 

(ἐπαῖι, ΡΓΟΙ Χο ας Ἰλιιάαιϊῖς ᾿ππ 6 Π]- 

διις, Ρεῦ ἰΙεραῖος ΑἸ θδῃῖβ ἀεπιπηείασ, 

φοοίρογα σοηαἰτοηςπὶ Ἀ ΟπΊΔη05; δέ 

Ἡογατίος ἰπ σετταπηδ 4ε ἱπιρογίο ργο- 

ἄϊτατοβ. ΝΝαης ηκί4 ργαίοηϑ αὐρα- 

πιοπταπι Ἔχαέξαπι εἴτις ρυρηα ἀοίοτί- 

Ρ[ΟΠοΠῚ Ροίτυ]ας, ἀΠιροπτοπιη; Παῖ- 

τατίοποπι οαίπιιπι φαΐ {πρίδσιατὶ (πὶ 

τγασίοἱβ ΠΠ}]Π πὶ, ἄς ἢϊς φαοσις Πη- 

σι]ῖς ργο τηθα ψ ΓΠ1 σοπαῦοτῦ ἀΐσογα. 

Ὑἰτοπιριις αἀπιξηϊτ χα ἤποπη Ἔγαης 

Βιαδίταγα Ραξξα, νηϊπογίας Ἀοπηαπο- 
τα πῇ οχογοίτιις ργοά τ: ργοάϊογαης εὐ- 

12 Ρο ρα ππιθ πο 5, ΟΠ ΡΤΟΟΔτΙ ρΓΙῈ5 

ἄεος ραιτίοβ, ἀβάμοοητο γέρα δζτοῖο 

ΡΕῚ ντθοπι ρορυΐο ἔαυ!5 οπχϊπίδιις 
Ρτγοίεχιεητο, δο Βογῖθις δογιπι οα- 

Ρίτα οοπίρογροπτςο. Ἰαπη ας ἃς Α1|Ρα- 

Ποτιπὶ οορία ργοάίογαης. Τ ππιροίι- 
τίς σαίεεῖ5 πο ἰσησε δῦ ἱπαϊσαπι,Π16- 
ἀϊιις σατηρι [ἢ ομπιαηὶ ὅς ΑΙ Ραπὶ ἃ- 

στὶ Ππίδιις ρυρπαΣ 4οἰἘἰπατιι8 εἰς, νδὶ 

οτίαπι αητοα οαίεγα νττίς; πλετατὶ ἔπος 

ΤΔΏϊ. ΔΟ ΡΓΓΠΊΠΠῚ τδέζατίς νι 1Π|15» 

ἴὰρεγ αγάδητες ἤθοος Ἰαγατιπα οἰξ, ν- 

{ΓΔ Π 4; οἰ ἰτατθλ ΘΑ ξουταηδηιῖ θο- 

ἱ σο ἰταγατι., ΠΕ Πη [ΓΙ ΟΠ. ΠΟΓΠῚ, 

Ρυσπα εἴϊει δ!]ἀτυγα, ἴα ἀισηϊα Πγπη]- 

τεῦ ἂς ἤπς ἄοίο πιαῖο {δγπατιγα πη, 

τάπη ἰρίᾳπι ]Ὧπὶ ομηπδϑἱρίπαϑ ροίτο- 
τοβ. Βεγαέξα τα ἀϊπῖπα , ροίιτί5 ἀγΠ.Ϊ5 
ΡΓοσοογιης ἐχεγα ν]]Π πὶ νττπ τς 

(ρείζατογος ἔπτασί σουτα πη! Π15., τοΙέζο 

δα Ἰά τππὶ ἀπαταοτγας Παίοσι ἔρα- 
τίο ἰπτεγηγοάϊο. Ραμΐο ροίς ΑἸΡαηιις 
ἱπιρογαῖου ράμχίς (ὐπγατίοβ, οπηα- 

πᾷ Γὸχ Ἡοσγατίοβ , ργατοῦ Ἔρτορίαπι 

ν᾿ ΔΥΠΊΑΤΌΓΑΠῚ ΟΥ̓ΠΑῖΟ5. Ποιτ 4.1 πιοστὶ 

ἀεπιπαῖ πε. τ νογο σοηρστοῆηίαης 

ῬΓορ 5, ρΙλάϊος τε! ἀογαπτ γπηῖσα- 

τίς. ρήγας θαητίη οΟρίΕχι5 ΠΊΠτΙΟ5, 

[Βεητος (δα ΠΠπηΐϑηϊ6 {6 ἀρρε]]ατίο- 

᾿ηΐδας οὐσία! ατδητοσ, νὰ ΠΕιΠὶ ΠΟ οἷδ- 

ται ἸΔοτγ πη. 5, νυΐσο τΠῈ (401 “14 Πη 

ἀπισιιπλ ἱπηπγαπίτατεπι ἱποπίαπτθ15, 

ἡ ποἀ σι ροτα Πδητ ΡοΥ αἰ σοῦρο- 
Γὰ ῬΟΡΠΔΠῚ δαπη ἀδσογηογο 7) ἱπιρίο 
ἄπιε!]ο σοπιπλπΠδητίητοῦίς σοπίδη- 
αἱπεος. ΡῬοίξησαπι (δεῖς ἱπάι]ταιτι 

οἰ ΔΙατατοηΐθιι5, ποθ γοίππηρεὶβ 

ΓΗ ἍΕ ΟΕ ΝᾺᾺ 5 5. 

λαξων ἕκαςον αὐτῶν, καὶ Τὰς ἡδίςεις -ἰποδὸιὶ ἀσα.- 

σχκαὶ γε Χὺ φιλημῶς φιλοφροσεούας, Εχέϊε,ἐφη,καὶ « 
ον ΡΟ ΟΝ τ 
τ ἐμιζωυ γνωμιζωυ,, ὠππιαϊδὲς ἀγαϑοί: χὰ ποράϑεντες “«. 

ασοκρίναοϑε Τύλλῳ τίου τ᾽ ἀὐσεζῆ χαὶ καλξὼ ἰπό- « 
κρισιν. οἱ μϑὺ δὴ χα οϑίϊες Ἔχι τῇ τἰραχελά σφ 

ᾧ' παΐξος ἀπήεξ »ἡ «ὐδϑς δόντες ᾧ βασιλῷ, ὁμαδέ-. 

Χο) τ' ἀγῶνα. κακεῖνος συἱϊκαλείᾳς πω βελζωὼ, χαὶ 

πολλοῖς ἐπταινὸις ΤΟ γεαγίσκων Ὡ|αϑλένϑνος »Ὥσιο-- 

ςελλφρέσξᾳς πσοϑς 1 Αλξανὸν,τὸς δηλωσονζας ὅ- 
ΙΟ τι δέ) Ῥωμαῖοι Ἔ ἀὗρέσιν, ὦ παρέχον) τὸς Ὁρα- 

ἄζοις Δ[αγωνιαυϑύοις τωρ Ῥ Φρχῆς. «παιζού-- 

σης ἢ τ αἰ ποϑέσεως χαὶ Τ᾿ ἴξόπον διεξίϑεῖν Φ μάχης 
ακριξ ὡς, τὰ κ᾿ αι ύτίω βυόνϑυα πα. ϑηϑεαιχαὶς 
ἐττε αὐξεπετείαις μὴ ραϑύμος διθεῖν, πειροίσο- 

ΑΙΘΊ κα) πἰϑαπὕτων ἐκείςων, ὡς ἐμὴ δχωώαμις, εἰπεῖν. 

Ὧζ Ὗ» ὁ γρόγος ἧχεν ον» ᾧ τέλος ἐδ λαρῳν δ". 

μολογίας, ἄξηεξ, μδὺ αἱ ἢ Ῥωμαίων δοινάμεις πϑω- 
φραΐια,, ὀξη ε(ὰν δὲ μῷ' (δθ᾽ οἱ νεανίσκοι τοῖς παι- 

ὕφοις θεοῖς ἀὑξαϑρυοι, κἡ (ζῦ 9529» ἅμα. πο βαυ:- 

20 λᾷ. καί ἀυνφνημούμνϑιυοί τελὶ πσοπόρτὸς τὸ ἀήρ δὰ 

πολιν δγλου Ἴ χαὶ παοόμδνοι ΤΣ χεφόλας ὀυϑεσινη- 

δὴ δὲ 3 ̓ Αλζανῶν ὀξεληλύοᾳ φραίια. ἐπεὶ δὲ κα]ε- 

φραΐοπεδούσανῷ πλησίον δλλήλων, κα! χ μον ποι- 

ἡσαίνϑυοι Τ᾿ διείργοντα τί Ρωμαίων πὸ Αλζα- 

γῶν ὅρον, ἔγθο, χαὶ “πσοϑτερον εἶχον ἑκάτεροι ἵοις χα- 

ὄφχας, ποεζτον κ»ϑὺ ἱερᾷ Θύσειες ὠμοί(αν Ὄχι τττις 

ἐμπύρων, φερζάν τίω τύχζωυ ζὼ οὐ εκ, τῆς μάχης 

ΤῊ ὠὐεψιαῖν ἑκατέραι πόλις ὀξενέίκηται,χαὶ φυλά- 

ἕ4ν (ὡς ὁμολογίας βεξαϊους. μιν δέγαασοοφαίϑύϊες αὖ- 

30 ταῖς δόλον εἰὐδίπε ἡ ρος Ὁ ἀξ αὐξ. ἐπεὶ 5, τὰ πσδὸς 

Οιες τοις διε ξαντο ὅσια, ϑέυϑυοι ταῦπλα ὡροῦ- 

29) ον τῷ γδῥαχος ἀμφότερφι ϑεαταὶ τὴς μοίχης 
ἐσομῶμοι τειν ἢ τεῆαρων ξαδίων Ὁ μεζαξὺ χω- 

Θίον τοῖς α"γωνισονϑύοις καρ λιπόνες" χαὶ μετ ἐπο- 
λὺ παρζωῶ τὸς Κοροίίοις ὁ τὴν ̓ Αλί(αγῶν φρατηχς 

ἀγών, χαὶ πῶς Ὁρᾳΐζωοις ὁ Τὴ Ῥωμαίων βασιλάς, 

ὠσπλισμένοις τε χαλλιςα ὦ Τ' διδὸν ἔχονζῷς κόσχκον 
δ αὐ ϑοοποι λαμίᾷαγοισιν ὅπ: θανάτῳ. γγυόμδροι ' 

σζευειίες δολύλων, τὰ μδὺ ξίφη τοῖς κἰ στα ασις αἷς 
409 παρέδωχαν, πσρϑςόρα μιόγες ὃ αἰϑεέθολον δλλήδλοις 

κλαιογϊες, ἃ τοῖς ἡδίςοις ὀνόμασιν αὐαχκα λοιεῶπες, ὡξ:. 

τε εἰς δεαίκρυα “αὐδοςπεσεῖν ὡπὸυζς.ὺ πολλξωὼ ἀςορ- 

γίαν κατη)ϑρᾷ σφῶν τε αὐτῶν ἡ Τ ἡγεμόνων, ὅτι πα- 

69ν ϑιλοις σι καὶ ] σώμασι κρίνοι πίω καχίω εἰς 
ἐμφύλιον αἵμκα, χαὶ συϊλυιχϑν ἀφος τὸν δας: “υ 

πύλεων ἀγῶνα καπεκλ4( αν. παιυσεζυϑροι 5. ἀασα- 

σχκαΐν οἱ γεθινίσχοι, χαὶ τὰ ξίφη τϑϑοὶ ὑπαασιςτῶν 
Ἂ ͵ 
΄4 ζο »π 



----ν π΄ τὰ... .“...- 

ΑἸ ΤΙ ΒΟ ΕΙΚΝΒΥΙ͂ΞΕ τὸς 
λαζόνες,αὐαιχωρησοινων ἢ πέλας, ἐτάξαντὸ πε καθ᾽ 

ἡλικίαν,ὼ σοωυήεῷ ὁμόσε. πέως κϑὺ ὅν ἡσυχία. ἢ σιγὴ 

καί ζχεν ἀμφόϊέρας Ως δεωάμ4ς" ἐπφτα αὐαξοήσς 

πὲ ἀθοφαι παῤ ἀμφοϊέρων αὐτῶν ἐγίνοντο, ἢ Ὡδαχε- 

λάσάς τοῖς μια ομδύοις οὐδνκ ξ ̓ ἀφ χα περὰ οἰκ(9.-- 
λὼνΝ ᾿Ὶ 2 Ἱ ΕἸ ἵΡ ͵ὔ λ 

«γε.» πτλωτος ὀνδ παϑοῖς ογαϊωνία φωναὶ στενεχάς, 

αἱ μϑὺ κορος τὰ δρωυϑυώ τε χὸ ὁρώλϑμα ὑφ᾽ ἑκατεέ- 
«ἡ Ὁ ν τῇ ͵ δ κα ) τΝ 

ρών,α! ὃ “σϑ9ςταὰ μέλλοντα τε ὁ αἰ πυπ]ά ονῦνα κἡ 

ἢ πλείω τὰ εἰκαζόνϑνα πε ὁ δρωώνϑια ἥ: γινομέ- 
Ἷ λυ » - ͵ ἢ 

«ψων.ἡ τε ὅψις οἰ, πολλϑ χα φήμκοτος γινο θυ πτο-- τὸ 

λὺ ὃ α(αφὲς εἶχε,ρὺ ὃ Ὡρὸς τὸς οἰκείοις ἀγωνιςάς ἑ- 

κάςοις συμπαϑὲς ἔχ: Ὁ ξεξελά οϑρμον ἐλοίμξανε τὰ 

ποραοσύυϑυα" αἵτε (ὠωεχεῖς Ἵ μαυχουδύων ἐπεμία- 

σᾷς ὑπὸναχωρήσῴς οὐ εἰς Ὁ αὐτίπαλον αὖϑις αὐτι-- 

μέϊαςάσάς πολλαὶ κ αὐτίςροφοι “δυόνϑυαι»τὸ ἀκριξὲς 

ὃ γνώμης ἀφηφϑεοῦτο χα ζαῦτα ὅχὶ πολιωὼ ἐγίνογο 

πὲ γὸ Φ σω ματος ἔτυγν ὁμοίαν ἔχον- 

Ἴες ἑκατεροι,ὼ Ω “γυναῖον Φ ψυχῆς ἰσόῤῥοπον, ὕπτλοις 

πὲ καλλίζοις ἐσκεπεισμμένοι τὰ σωμιαΐζοι, ὁ γυμνὸν οὐ- 

δὲν ἐἰπολιπόνες μέρος ὃ τι ἡ δωθὲν οξζφαν ἔμελλεν οἶ΄. 

σφ πελάυτίω. ὧςτε πολλοὶ Ῥωμαίων πὲ ᾧ Αλζξα- 

γῶν οχ ῷ Φιλονάκεϊν τεὺ συμιπαϑεῖν τοῖς σφετέροις, 

ἔλαϑον αὗτους ' ἢ, χινδέου 4. ὀΐων μετα λοιμ(ανον]ες 

παάϑοις, ἀγώνις αἱ πε μάλλον ἐξέδλοντο ἢ ϑεαταὶ Τὴν" 

δρωμϑύων “γεγρνέναι. ὀψψε σ᾽ ὃν πόῖε δ ὠρεσξυταΐος ἢ; 

᾿Αλξανῶν ᾧ (σϑϑς αὖτ’ αὐτἤεταγμιέ γῳ συμπλέχε) 

παίων τε ὺ παιόνϑμος ὀήναις ἔπι ὀήγαις πληϊαὶς » χρὴ 

“πως τυΐγὸμ4 Ὁ Ῥωμαία δὰ Ὁ ξεξῶνος ἐνέίκας Ὁ ξί- 

φος.ὁ ὃ ποῖς τε ϑηγοις ζαύμασι χεκαρώμϑμος ἡδιηρὼ ̓  

͵ εὐ 
ογογορὼ 

τελά γα αν πληγὴν ϑαιναϊηφόρον ἔχων, ὑπολυϑέντων 30 

μ δῶν καζορβυεὶς ἰποϑνηήσκ4. ὡς ἢ τ τ᾿ εἰδὸν οἶϑεα- 

ταὶ ὁ μαχης, ὄζοι πόρτες αὐεξοηξ Αλᾷ(ανοὶ μ»ϑὺ,ὡς 
“, ᾽ ς -“ Σ ἸΜΩ͂ΙΞ ] δ. ἑ 

γικῶγηες ἤδη" Ῥωμαῖοι δ᾽, ὡς κρ «Ἰῴνϑροι. τὰς γὸ δὴ 
ηἹ Ὦ ͵  « Ν 63 ξ Ἂς 4 2 Δ ! ε 

σφειεροις δὺο “ισιν Δλθωνοῖς ἀυκα!εργαςους ὑπε- 

λαμξανον"λυήσεοϑει.οὐν ᾧ δὴ, ἐγινεΐο ζυυῦτα,ὁ Ὡρα- 

ζων ῷ πεσόντί Ῥω μιθ1ος,ὁρῶν ἐπὶ ᾧῷ καϊορθω και 
δ», δ 

ΠΕΣ (ϑρῇ “ Δλζανγον, ὠθεῖται τουχὺς ἐπ αὐτ' ἃ ποὰ- 

͵ 
κσι 

λᾷ μϑὺ φαύμκατα δοις, πολλὰ ὃ αὐτὸς λαξωὼν,τυϊγά- 

γνᾷπως χτὶ δ σφαγῆς αὐ βάψας Ὁ ξίφος ὦ ὄχ 6. 

σάνϑυος. μετα ϑνάσης 5. τύχης «γολίγω τάτε 40 
2, ΝΝ 

Ε ͵ λω ͵ Ἵ « 

τι6 αὔγωνι οὐϑυων ἐργα, Τα Τ' γεωμϑυων πα ᾿ ὼ Ρω- 
͵ ἢ Ε] ΕΣ: [72] 2 οὔ ἐλ 7] 

᾿ϑήων νὃρ ανοϑουρρησαγίων ἐκ π' Ὡροτερον κα ηφείας, 
᾽ τ 1... ] Ὰ ͵ Ἐπ ἢ ͵ ΕΣ 
᾿Αλᾷανῶν ἀφηρηλδμων Ὁ χαηρήν, ἐτέξοι πάλιν α»- 

νιον ἀβδαμαηνυ 1 λα Ὁ. πων σγθσλασὰ τοῖς Τ' ᾿ὠμαων Κα Φρυωμᾶσι Ιϑχη.τὅ- 
2 νι 3 7 νι οΩ ͵ 

Ἴων μἂν ἐταπείνωσε ζὰς ἐλπίϑδως, τὰ ὃ ἢ πολεμίων 
͵ πὴ, ἡ ον “ 7 611 , 

Φρονυ μοί, ἐπήρε. γὸ ̓Αλᾷξαγᾷ πεσονίος,01: πλυσι- 
Ῥ 

ον αὐλῷ ἔχων τίσιν ἀδελφὸς συμπλέχε) ᾧ κατακα-- 

λον" χαὶ τυϊχγϑρουσιν ἀμφότεροι ΚΕ Π: αὐτὸν χρόνον 

" 

οἸ λα! ς, ὃς ἀρ οΠΠς ἰἰς φαΐ Δάογαῦς, ἰη-- 
Πγαςταίδουηαῶ ατατος δος, πτοο- 
ϑύοΠ Ἡδέξεπις ηιῖες δέ ΠΙρητία ἤιο- 
ταῦ Ἰῃ ντΓΟ 4; ΟΧΟΓΟΙΓα : τι γΟΓῸ ἔτο- 

Πύςητεϑ ντγη 4; ΧΟ ΠΠατοΠο5 ΟΧχοῦς- 
τα (Πτ,αἰτογηθοηις δα ριρσηδῆτες οχ- 
Βιοττατίομςβ τα γοῖα ἃζ οἰ αἰατας,σα- 
τετογα πη 4; αἤοέξιιπηγ, Ζιιος ν Αγ] σοτ- 
τδητίτπι σαίας οἴογς (ο]επτ, νοσος ογο- 
τα, Αἰϊα ά εὰ μα νττῖπα; ἀροθαπταγ 
δ σεγπορδηταγ, Αἰ ας δα (υρεξξος ἢι- 
το ΠῚ Ἔχίτῃς φοσσπηοάήδτας: 4Ο ΡΙτι- 
ταςοηϊείζαθδητατν ]ιλπὶ σεγεδητατγ. 
τᾶ δὲ ΙοπρίοΓ ρτοίροέξας ἐΑ]]εθατίρε- 
ἐϊαῃτίι πη οοι]ο5, δὲ ἔπι σαι οτρα 
ΡΓΟΡαρπδῖογος δδέξις , 6 ίπο σοηί:- 
Ἰῖο τεῖπὶ σευὶ ἱπτογργοζαίσατατιτιπη οΓΘ- 
θεῖ ἀἰπιϊσαπτίιπη Πα τις ας γοσο τις, 
δὲ τοοϊργοσαῖα αἰ φαοτίος 'ῃ δα πεγία- 
τὶ πσαγποης5, απο ρίτοσ ΔΙ ΠΊΪ5 (6 Π-- 
τοητίᾳ5 αἴξεγορᾶτ. δίσσημο πιαῖτε ἐπι 
Ποττατατη εξ; Ζποα τοθοτα δἰ ΠΊ156; 
ΡαΓα5., αὐπηαῖαγα 406; πη εἤξης 
ΧΙ Πγΐά, ΠΕ Ο ν]1 σογρογί5 ραῦς Ποη {4- 
τίβ τοσογοῖαγ, ψια Ἰξξὰ σοογαζε ροῖτος 
οΧἰτπγ.4μο ἔδέξιμη οἱ νι τη [τἰ λο- 
πιδηὶ Ῥαγίτοῦ ὃς ΑΙΡαπὶ (ποτ [πο 
αἵῷς αῇεέξι ἱποςοπῇ,, ραυ]ατίμη ἐς ροτί- 
εὐϊοτιπι ὃς σαίπμπι ρατιορες ἔδοο- 
τῶς, δὲ ἰῇ πος αἕξα σοτταζουαπι “4 Πὶ 
(ρεξξαζοιτιπι ραγῖοα οὗἶγο πη ]δτιταπ- 
ἄςεπι ΑΙΡαποσιπι ππαχίπγας σα πὶ {πο 
Δἀποτγίαγίο σοηίοστὶβ πηδη θι15, 014 8- 
πυοίἀεπτιίάοπη πο Π]Ατὶς παποδοςε- 
Ρτί5, πο ίγγῖτο ἰξτα ρεγίησαοη οπηα- 
ΠαΠῚ τα ἰοἴτ: 401 Ἰᾶ τ ἀΠτο 411|5 να] πο- 
τῖδιις φιοάάπιοάο ἐοροτάτιι5, αα εχ- 
τεοπηῖι ἰοτα!! πος ἔξ ρογοα 5. γαίο-- 
Τυτῖς πη δθτίς οσσιτηδῖς. Ὁ αο νἱίο ἐχ- 
οἰαυδητς γιγίηφ ἐρεξίζατογοβ; Ἀοπηα- 
πῖνε νιϑι!; ΑΙΡαηιὶ, νε νἱέξογίᾳ σοπι- 
Ροῖος : φυοά ἱπηραγοβ τγίδιι5 νἱ Δογοη- 
ταῦ ἄπο {προγ[ίταβ. Ἰητογίπι Ἀοπηα- 
115,41] οΟἸ]Δρίο ἐγατγὶ νοἰατὶ Πισσοη- 
τατίατας αἄσγατ, ΑΙ ραηιασπατα θοπορε- 
{τ ἐχ(]ταητοιη Οοἰμ5 ἀσσταίις, Π18}- 
τὶς [ΠΗ] δεῖς ὃζ ασσερτῖς να] πογίριι5, τα 
ἄεπη τ ποπ ΠΘπτα ἀσχιγα εηίςπιῃ 
ἰασαίαπι ἀςβρίς - πυπτατοχις Ὀγου 
οαπὶ ἔοσταπα ραρπα αἤέζι ἰροξζαη- 
τίαπι,, Βιοπιαηΐς. οχ ΡΠ ΠΟ πηῷτο- 
τα {8 τοσο!]σοπείριις, ΑἸΡαηίδαας 
ΠΛΪΏ115 απ σαι οητθι15., Δἰἰπ15. τατ- 
(ἀπ᾿ φάπιογίας σαίτι5 ΠΠ]Οσιιπὶ ἔρος ἀςίο- 
οἷς, ἃς Πιοτιιπὶ αηΐ πο 5. γοχίτ, οαίο 
επῖτη ΑἸθαπο , σούπλαπις ααΐ ρτο- 
χίπγαση 1ΠΠ| {πατίοπεπι τοπποίας,, νἱσ 
ἕϊζοτοπὶ δάοσιις εξ : δοοϊάταπς νὰ 
ςοπτϊπματίς ἰξεῖθιι5 εοάστῃ τοτηροτῖα 



1:6 ΙΟΝΥ ΘΙ ΗΕ ΤΟΣ ΑΚ ΝΔΑ 5. 5. 
Ἷ 3 3 ! ὃ...9 ͵ ὶ 

ντογας αἴτοταπι σταυ!πιπης νυΐπογα-. ὀ ὀσληγας ἐξαισίους ἀπε εϊ,δυπες κι  δυσαιλιῳνδοδὸ 
: ἀν μὴ ὩΣ , ὧν ῖ ω 

τοτῖτ, ὃς ΑἸΡαπαΚ5 Ἀοπιᾶπο Ρογίπτοῦ Ἀλ  θ ας κι ἀοο ννωλιὶ 0} Ν 

(ταρυϊ νίς; δὰ νἱίσετα τγαϊςσεσῖς θη - γε ' 
͵ ͵ στὰ “1 λίως “ ς ν᾽ 

(ἐπι; Βιοπηδπις νεγο, τα Ὀτεῦ Πλι- ατλαΐνν ἣν βάψας ο ξίφος: 9 " φο ϑοσ ἥμιν Ἴ: 

πἰπιθη ηροίτο, αἰτοτᾷ ΑἸΡαπο (υτα- παξοθολζω ὅ ΠΠΛΈΗΗΩ "ὦ Πα τῷ ἑτέραι Ἐἰποῖε- 

οἰπεπιργαςι ἀοτῖς. ΠΙς ἰρίταγ Ιοτα}} ρία-. μώνγ.ο μδϑὺ δὴ Ὁ χαίριον ζαῦμα λαίξὼν ἀυϑὺς ἐτεϑνν- 

θα ἐθ Γε ἐπ πε ΤΗΝ τς 110 Δ; πῶς τὰ Ρ θ εἢ 

νοῖο Ζ0ὶν πα 51η (Πάσης δοςορέ- ͵ ΣΡ Δ ΨΊΖΙΣ ἵ ; ἡ Χῆς 

ταῖ ἐπ βτπιας ἴατα πὶ ροῆκι, (ςἀ σκά ζῶν 95 Ὁ ΕἸ ᾧῷ )υρέω διεραδομόνυος ἀχίο ν 

εἰδιιάϊςατοῖ ἂς ἴσυτο ἸΔεπειάς στοῆις χόν ομθς ἐπ ψ «ἰξολφπονῦνε ̓  αδελφωγούδε 

(α]εἰγοι, Γεηἰτοδαζαῦταπηοη δάϊιιο, δ ταί σνονϑυοντα Ρωμϑῖγον ἐχωρᾷ' ἘΕ ΜΕ τ κΥς 

οὐτα {προγίττο ἔτατγο ἴῃ (Πἰπθῆτοπὶ τὸ μϑὺ δ ογαϑίίας Ὡροξι Δὴς εἰ κτὶ ὑτοσ τς ὯΝ ΧΆ 

Ἀοπηαπιυιπιτοπάοθατ: οαΠ165 ΔἰΤΟΓΟΧ σαι ἰδυλνϑο ἀσον ΑΘ καρ... 

άἀποτίο,αἰτεγατεῖσο δάἀουίοθατιγ.1116 "Ὁ οὐ ᾿ ἀπο 4. ἐρῶ 

γοτίτας πε α ἀποῦ. αἀποτία τς ἀποῦιις δ ῃ. ͵ σίττε μιαχομδρος δυχόνεν ἄτασιν, ζὸ ὃ [ΩΣ 

Ἔχ Ιοςῖς ἱπιρετεγογαῦ, δέ οἰτοιπγδτις κρα νης ετὶ, Ἄφγίσμκος εἰφέργε!) διελάν τὸς πολεμίδς 

βλςῖϊς σοπβσοτοῖατ, απ φάῃ ἰπτο-. ἀπ᾿ δνλήλων,ὸ χωρὶς ἑκαϊέρῳ με γι αἰὐῤξίσα Ὁ 38: 

ρεῖ εἤξε, σοΆΠΠ απ σαρίς ἀο αἰ γαὰ- πα ἐπ αν Ὁ τάν ἐτρνς 

Βεπάϊς μοῆιδιις, ὃς ριρῃα οἷ! ντΓο 4; ΠΑ ΠΕ ΟΣ : : τ "ἢ ὐᾶν ὡς 

(ξοτῆπα ἱπειιπά4. ἂο ἕλοι! είε ἱρίος ἡϊς- ἐγὸ δ αὐ πσ᾽ ἀμφοτέρων διώξει, Τὶ ἀδελφῶν, δον 
ΤΕ ΒΡ ΩΦ δ τς ἡ ρετία οΝ ) ΠΝ Ἴ 

Ῥαγατυσῖι ἔρογαζ, ἢ ἔπραπη Ππλυετι πο ὑφ ἐνος ὁρων “τὰ ἘῸΝ ἀκ Ετί καβίερον τ ποδαι. 
ἰπςς μν ὯΝ 3 Ν 

δηἰπὶ απηδος ἔγατγος ἱπίδουτιτος Δ ζαῦτα φζενογθεὶς ὡς εἶγεν ἐφάυ]ε ζάχοις,ὶ σεουέστε- 
- . - . ἿΣ ξ, “ τὴ » ͵ ε δὶ ν Ὁ 

δι να υθε ἐν λοθα ὄρ σεν αὐῷ μῇ ἐχεαδρΊ., ̓  ελπιδὸς.οὐϑὼ γὸ ὅτερος ΠΟΩΝ 
Φ - ΕῚ “ ᾽ ᾿ εξ 

ἿΣ Ὡυεἐ ες ᾿ Ὁ 20 ᾿Αλζανῶν ὐδεμιὸν ἐχῶν πλυγάν χαγδλον.. ἐδτωχεν 
ταῖῖς,ἔσρσαπη αυᾶτα σστοητίοπο ροταε, Το μι αι 1. πτω Ἵ ἘΥΡΡ 

ΔΙΓΙΡΟΪτ: ΠΟΟ (ρείια (ΑἸίας οἰ. αἰτεῖ ς- ἐγρυ ἡ ῷ ᾿ ο σ᾽, Τὰ Θαρνάν αδουύατος Οὐ τον τε 

πίπη ΑΙ δδησ5, αϊ Πι110 σταπὶ ναης-. δέοντος υςερά.ἐνθτυ δὴ Ὁ ᾿Αλξανγῶν τοῖς σφετέροις ΕΓ. 

τανε ριον χελάυουϑύων, ἢ ὃ Ῥωμαίων “δ αὑτῶν ἀγωνιςὴν κα- 

: 1 τα πῦ ροῖο- , ΔΑ δ ΩΝ ὦ: ͵ ιν οὐτας οξ: αἰτοι]α ἱποράςγοηῦ ροῖθτ τς, αν ὙἾ ν ἀ βετέοιν, ἃ 

ἰαπο] [{91: ΙΑΙΡ Ὁ 
τατιατο φησί ξεἸηδυῖτ 1] ΑἸ ΔηΙς ᾿ς Ὠλχαξἠμεδίω ἀν ΣΡ ᾽ ἡδυρρεδά 

(πος ἱππουτδητί δι, δ ]Απτίθσα», ὅς ὕῶν»ῶς τ ἐῷ β Ξ τὴ κόρ οι τ σὲ, ὁ ον 

ταρτυπηποη σοζοπαςνῖ το ρεπε σείϊα ὡς ὅκυ ὄχι σῷας Φ τύχης δζκναφη(θυϑίης, σαμι-- 
. . Η -“ - 9“ 

Ροίσοπείδιις; Ἀοπιδηΐ5 σοπιγα {πππὶ 4 σοαίυϑμος Τ' χαιοϑνὸ Ῥωμοῖος ὑποςρέφᾳ!ὲ ὀξέως,ὸ 

Ῥαρπατογειρπαυία ἀτραςητίθδ. δζργα- «πρὶν ἢ φυλαξα Ὁ ΑΑλοαηλώϑεἢ ( ξίφᾳ τ ’ 

(ἐμέο [[αλητ ἀςρΙοτᾶτιθιι5, φααίι ἔοτ- ' 

τυ πα πῦ εἴἴοι αὐ ἰρίος γοιογίαγα, ο- πα ον: ν᾿ 

τηδῆτς οδίδγυατα οσσαίοπα, νεττίς 20 ἰϑυσης Ὁ χάρος ἄμζθ ̓ ξίφ4, μμιδωυ ετί (ΠΡ ΤΠ ΤΟΙΞ 
- . -- 3 Ἵ ᾽ Ἵ “Ὁ 3 

φεἰεγίτοσ, ὃς ΑἸδαπο ρυϊαίχιᾷ 16 οσα-.͵. ριον ἐϊξενέίχας,οτείγᾳ 1 Αλᾷ(ανον" ὁ μ( τὅτον ὅχι 1: 
2 « ΚΕ Ὄ: ̓  ὥμῳ ᾿ 

Ϊ ΔΩ ΠΙΠῚ “ ᾽ ε Δ " 

πο ϑΆνῶν ἥμη ἰηΒ!έτο, ουδίτα Πελάυταῆον ὠσείμδυος,ἡμιιθνῆτται ἢ παρφυϑύον ὕχικα.- 

[πη τ: οι; 101 ἸΙασοτοῖ ο5 ν ηᾶ ͵ ΓΛ ΑΝ πο» ΝΙΝ 
: Φ ζᾳσφαά 4 σκυλά(ᾳς5 τὰς Δρεψιαῖν γέχροις, εἰς Τ' 

οὔ επίδ πηδῃι5. πο δά πιο] ετα]! νὰ]- 

βραχίονος πληγῶὼ ονέίας, κ᾿ δήμων Τ' αἰκῶνα. πε- 

ἢ ἄν, τνααΝ ς᾽ ἰαλρ το Σὲ Ὁ ΤΟΣ 5 τ ͵ (ἢ ἘΡετ Ζ 

πος ΠΠατο, απ σοηβοίτ: τῇ ἴῃ ν]τῖ- πολιν ἡπειίετο,τοσῷτος ἀπαίγειλαι θέλων Τ' ἑαυ νί- 
-- - . .᾿ - - !γ, Δ αν ΟΝ » ΕΣ Ἀ ͵ 

τηῦ νοτίο πχροτι,(οπ Πα σοπη ἃ δζ]- κην παϑι. 6845 ἀρα Ὁ τὸν αὔθρω πον ογ]α. μὴ πϑϑ- « 

σαϊάαπησραϊατ. ἰςξξις ἀεϊηάς οοηίο- χὰ διά )υχεῖν, ϑλλ σσολίαῦος ΓΝ δ΄ φθονερῷ ἌΡΑΣ 

Ὀεϊπογα ρο ἰδ ἰη ντδ ΡρΕγαῦ, ΓΙ Πλιι5 ᾿ 

Ραττί {πᾶ ᾿ρήτις νἱξξογία πυιπείατατιι5.. 60, να: τς ὐπὸ 

Ν ςεάέοιταπα, Ποπλἰ πὶ ρογρεῖαο δ[84α, θατφαν θυ γα ια αη Ὁ πὴ δζον ὄξαρας, κατε-- 

ἱπαϊάϊτ ΠοπΎ η1; δὲ ιι πηοπΊοῆτο τῶ- Οϑλέ φέρων αἰλκερον εἰςα, ,γϑραν συμῷοραν ἀδελφο- 

Ῥοτίς5 δἀϊπορίπατα 40 Τα ΓΒ οα (ρΙεη- 40 κτογον. ὡς γὸ ἐγίες ἐλμέϊο ἣ- πυλῶν, Θθηνον πε ὄχλον ὁρᾷ 
ἀοτξοχἊα!ογατ;θδαξ ἀἰε Π]οριἄο οτο- ἘΝ ΔΉ ΣΤΥΙ του ἀπ, ἀλῆγ.» τ 

ραν ΡΟΣ πονε λεως, χὰ δ᾽ δ 
τί οἰ ἀπ Ἑοίποτς ἰπ Πι πο ἘΠῚ ΠΑ σα]α- ᾿ ἀδνς ομῶμον τ' πολέωφ,Χ) δῊ Ὁ Ὁ αὶ ἀφὴν 

μ σ νι τ ει ͵ ͵ 
. -. -- . .᾿- 5 ἷ᾿ .  Α ο 

τλίτατξ οδίδοίτ. ἰᾶ εηἰπτ ροττα ργορίη- ῥέῃ “ὦ Ὀοψ χρῖν, δ ολ ον ἜΞ πῶς πόσον, 
4υπις ἰητεῦ οατογᾷ ΟἸΠΠ{{||5 ΘΕ ΠΕΓΙδ ΤᾺΣ 01] καταλιπϑίᾳ π μήξδος οἰκὅριαν παρ,ενος ἔχιγα.-- 

ῃ Ὲ γν 5, 3) «1» “ 

Ὀάπη, 5: 1 εαλεγμαλη:οχ ντδο οἤπππ-.  ὀ μος,εἰς ογ λον αὐτ' ἐδωχεν ἀγνῶτα,ὼ πολλὰς λαμξα 
- -- πὰ ΚΣ Π ΑΝ: "Ν Ν 21.) ἣν ᾿ ἵν" οὐ 

ἄεῦαι, ἰοτογῷ δτἰᾷ συγγθητ νἹ 1: ταΓ οἷον λογεσμῶς αὐνόποις, τε Δ νἢ., δλ πὸ τ ο. ᾿ 

Ῥατισηιο Ῥυΐπιο αἰρείξα ᾧ πλαττς 4ο- ἴ νἦ ἘΝ ΕΡΙ ͵ Ἔ 
- - Σ .1: Δᾷ 7 «σα(ᾳ ζη (“ ᾿ 

τλι56; συ ξοαα ἀςίοττα, νιγρο ΠΡ 115 φ ἤρου: αὐ τάς: πὸ 
«σὴς 

Ν 

ἀςαϊΠξείς ἰη ταγ θᾶ ἱρηῃοταμη : τα ἐεπὶ τ΄ ίο- 

ἀἰςαΠις (πριοἱοηίθιις πη τὶς, α'ψαίογος δὲ Πησηαπίοτας ἀγγὶριυϊς ςοσίτατίομο5, οὔ σοπηρὶς ξεξα: ᾿ 

ὨῚ 240ν᾿ “ ͵7 3.1.5}. δῇ ᾿ Ι Δ 11] 
γος.ος αστ΄ ΟἈ μιχρό μέίαν εν ολίγω εις γθογῳ, ὦ εις « 

͵ 



ΧῚ τ ἃ σἱἱν δέ Μμ: 1: 
Ὁ ϑέντα ἀδελφὸν“ ποϑοῦσα, ὲ τἰρεζς τυ πε- 

ϑνηχϑτῶων ποῦ ἀὐτεῖ μαϑεῖν βαλονϑύη, ἀὐογημόνων 

αὐὐβίδοι, γωναικεῖόν τὶ παϑοῦ(α. ἡ ̓ δέοξα ἐ τὸς ἀ- 

δελφους πολοῦζα ς ἀσειυύήθης ἐτόλμησεν δξελϑεῖν 

ὁδὸς, δνν ἐρ ρωΐι χραΐουμϑρη τ λὐεψιαῖν ἑνὸς, ᾧ ᾧ κα- 

θωμολθγηῶ τὶν πέρ): ἔχ) γάίμ ω, ἢ κρυπῆε- 

ᾷΘ παῖλος εἰπόῤῥηΐον᾽ 4 δὲ Ὥ ταῦ σ ὅ φραϊοπέδου 

Β 117 ζοὺφη ἤλϑυσει ἀπα γιοντος τα τὰ σὐδὶ τίρυ μαυχΐω, σέκ 

ἔτικατέσαν, ΟΝ Οκλιποῦσαι τίου οἰχίαν, ὧς“ αἱ 

μαινάδες, εφέρεΐο πσξὸς α; πύλας, Οὐδὲν Ἐχτςρεφο- 

μϑύη πῆς ὀύακα λούσης τι κ᾽ ̓μεζαδιωκούσνς (οφού. 

ἔξω δὲ “βιυουϑύη τὴ τῆς πόλεως, ὡς 1: ἀδελῷον εἶδὲπε-- 

δι ΣΡ πὼς ἐχενικίοις Ἐχιχείυϑρυον ςεφαγοις, οἷς αὐ- 

πὸν ὁ βασιλόϊς ὀῤέδησε, χαὶ τὸς ἑταίφοες αἰὐστν Φέρον-- 

Ὁς τὰ Τὴν' πεφονάυκϑύων ΓΞ! οὖν οἷς ζω πέπλος 

ποικίλος, δ᾽ αὐτὴ μζῷ ὑχ: ἦῳ ὥς ὄξυφωα(ᾳ ῷ ἸΘΑ 

σῆει δῶρον εἰς τ’ " μἤηοντα γάμον ἀπεςαλκᾳ'ποιχίλοις 

ὃ ἔθος δὴν ἀμφιέννυαζ πέπλοις Λαΐνων τοῖς με- 
ἄιζσι ζας νύμφας: τϑτον δὴ τ΄ πέπλον λεα(αυδύη πε- 

φΦυρμδύον αἵμκαίι, τὸν τε χιτῶνα καερῥηξατο, κοὴ (Ά ταῖς 20 

χερσὶν ἀμφοτέραις παϊοίᾳ Ὁ ςῆϑος, ἐϑρξωᾳ χαὶ αϑε- 

καλφῃ τ: αὐεψμόν" ὡ ς)ε“πολλζωὼ καΐαπληξι εἰςελ-- 

εἶν ἁπϑυΐζᾷς ὅσοι χτ ΔῈ αὐτὸν (αν πόπογ. αγαχλιαυ-- 

(μϑύηδεὶ μόρον τῷ μνηφῆφος, ἀπενέσι τοῖς οφϑαλ-- 

» μοῖς εἰς 7" ἀδελφὸν ὁρᾷς τ λέγᾳ ῃ Μιαρώταίε αἹ- 

» ,ϑόφῆε χαῖρ αἰποκ)είνας τὸς αὐεψψμοις ̓ καιμεὲ ἐτίω 

» ἀν τὼς ἀδελφέω ὁ Ἐστοφερήίας γαίμου, ὦ δύςηνε; 

ΣᾺ οὐση ἔλεος εἰφέργεται [σε τυ Σπολωδλότων συΐ- 

» ο βρῶ Α οἷς ἀδελφοῖς ἐκαλάς᾽ δλᾺ. ὡς» ἀγαϑὸν ᾳ 

» ϑζκρᾳξαάϑιος ὀξέςφηχας ΤῊ φρεναῖΐν ἴσο πήηφή- 

» δόγης, Ὁ φεφαύοις ξὰὶ τοῖς Οι τοις ἔχίκεισει! χαχοις; 

3. νος ἔγω ν ψυχζωὺ ἡ ϑηρίφ; καίχεῖνος «ὑπυλαξωὼν, 

» υρρυδηρδ ἔφη, πίων πατρίδα, πολίτου ,χαὶ πόςκα- 

» κῶς αὐτῇ ἢ βαλορϑύοις κολοζοντος, ἐ ἐαν πε δρλλόχϑιοι 

» αὐτῆς τύχωσιν δήϊες, ἐα) πε οἰκεῖοι" εἰν οἷς τίϑε μα! χαὶ 

Ἂ σξ, ἡτίς ἑνὶ χαιρῷ τὰ μέγιςα ἀγαθῶν τε χὰ κακῶν συμ- 

» βεξηχότα ἡμῖν ἐλεγνξία,, πίω πε νίκζωυ “ὃ πατοίδὸς 

» ἀὼ ὁ σὸς ἀδελῷος ἐγὼ παράμι καζαγων,ὸ Ὁ ϑαναΐον 

» Ὁ ἀδελφῶ γ»Οζκ ἘΧῚ τοῖς α) γαϑοῖς, ὦ μία οὶ, τοῖς κϑι- 
ΦΥ διὰ 

» γοῖς πατρίδος γαϊρᾷς οοῦτ' Ἐχὶ ταὶς συμφοραῖς ταὶς 408 

» οἰκείαις ὀλγεῖς᾿" δλλ ̓αἰ χοτεραδουίᾳ ἢ; ἢ: σεαύης ἀδελ- 

» ζῶν, Τ' τῷ μνηφῆθ99 αὐακλια]ᾳς μόρον. οὐσ) “ἰ πῦὸ 

» Τῷ σχοτοῖς φϑαρέσει πως, δὰ ον ποῖς ἀπθώτων ὁ- 

» Φϑυυλ μοι ς᾽ χα μοι ἰοὺ τηρετίω χαὶ τὸς φεφανοις ὁ)4- 

» δίῳ ὦ γευδοπαρλοεκὶ Ὁ μισαδελφε, ὦ δ αὐαϊξίᾳ ταν 

» πσξρηόνων. Τὼ τοίντω τὸς ἀδῆφοις πειδϑείς,δυλὰ 

» πὸς ὑφάνεψιοις, κα ὰ Ὁ μϑὺ σῶμα. τὖν τοῖς ζῶσιν ἔχ φ. ἘΠ ὺ 

20 

171 1:7 

(ιροτ Ἐτ|8 ἔγατγῖς ἀοἀοεῖο., σοσπο- 
(ςεπάα ας; ἀοξιηέζοτγαπι νἱττυτίβ ἔξα- 
αἴο ἀπιόξαπι,ἀδοοτεί(νι ἀςοίάοτο ἱπτογς, 
ἄτην πα]! τ 5 (οἱ ος) γατοηοῖη θ- 
1Θο 16. Ἂὺ ΠΠ|απὶ ποη ἔτατγιπι ἀεπά6- 
τί απι ἰπποταπὶ νἱαπὶ ἱπστοαϊ σοιαρι- 
Ἰεγατ, (εξ ἁπλοῦ νπῖμ5 α σοπί ΓΙ ΠΪ5, 
ουΐ ἃ ραῖτα ἀείροπία ἔιογαῦ, ὃζ απλο- 
τε Παέξοπιις σοἰαγατόντνοτο αποαᾷ ᾿ 
ΠΆΠΠΕ τοπυπτίαητο διά Ρυρηα ο- 

ὈΣΏΓΙΠΊ, ΠΟΙ ΔΠΊρ 5 (1 σΟ Προ 5,Γ6- 
πάϊς σάϊρις ὑασοδμαδιπάα ἐογεατογ 
Δάροτῖδηι, πατεῖς (τυ Ἐγα ἰπίςιθη- 
το πὶ ἃ0 Γιιοσδητο τη 1] τοί ρί οἰςη5. ο- 
στοΠλνγθεγη ν Ὁ] ἔγαγγοτη νι αἷς πτδῃ- 
το ΠΔ, σΟΓΟΠΙβα6 ν]ξ τ οἰ θι15 αίθιις 
δἰπι τοχ Ποῃούαθεγας, ΓΕ Πλἰτα τη, (ο- 
ἄλ!ε564; ργαξεγεητοβ οατογαπι ἰρο]ΐα, 
δὲ [πι ἢϊς τί σατη ρἰέξαπι, ΠῈ4ΠῚ {ας 
Δ6 ΠγΔΙΓΙ5 τπδηἶθι15 σοπτοχια τ, ΡΓΟΟΟ 
δὰ ἔταγαβ Πριΐα5 ἀοηιΠῚ πηϊίογαῖ, 
(πιο5 οηΐτη 1 Δι η15 ογαῖ ντα νἱ πο η65 “ ᾿ 
ἀιαΒίγοητ, μίξας ᾿πἀπογθησ τΠ]6 45) 
Πιαης ἰρίταγ τπηίσαπη ντ ογαογς ρο]]- 
τῷ νἱάϊτ, (οἰἤΔ νείξο, ρεέζεις αταθαθας 
Ρἰδοροηϑβ Ὠηδῃ δ ι15,1 Δ] πιδ 1 νόος 

σοπίορτίημπι νοσαθαῖ; τα ντ σαπέϊὶ 
αυϊφάεταητ, ρίδης οδἰπιροίςοτγέι. ἀο- 
ΒΠεῖο ἀεἰπάς ρτγοοὶ ἔλτο, τοις ἴῃ ἔτα- 
{ΟΠ ΘΟΕ 5 ἐχοαπηγαῖ: 5 ο  ἘΠΠΠπ|Ὸ 
Του] απ σαι 465 ΠΟ ἰχ σα 5 σοη- 
{οὈτη15. δ ογθαῖα σοππαθῖο πηείο- 
ΤΟΓΘ ΠηΠογα ὃ Πεηπς τα οχίπἰπέξογιπι 
ΟΡ ΠΆτΟΓΌΓῚ [ΠΟΟΙς ΠλΠΟγατίο, 4ι1ο5 
αιῆες ΡΡΟΙ]αγα (ο]ερα5; (δὰ ιδῇ 
ΡΓΞοΙαγο ἃ]! ἐοίποτο εαΐτο, ἰπ(ἃ- 
Πἰ5 ργα ἰατίτία, δ σογοΠδς ἴῃ τᾷτἰ5 Πγὰ- 
115 σοίΓαϑὲ σα Πᾶτὴ ἔθος Δ! Πλ11Πὶ ἰῃ- 
ΕΉ δ ΑὐἤΠδοΟΙΪς: Ιπηπῖο νοῖὸ οἱ- 
αἷς ραιτία τη ἀπ] ητίς, ΠλΙΘ ΠΟ] σης 
Ραϊτγία Ποίξες ρα θητίς, (πιο {Π| οχτοῦ- 
πὶ Ππε, ππς ἀοπιοίτἰοἱ : ἴη Ζο ὨμΠ1ο- 

τοῖο ]Ζυοα ΡΟΠΟ: 4118, σπὶγηο οὺ- 
ἀεπιημα τεπιροῖο πιαχίμηα Ποῦ 5 ὃ 
Ροῃα δὲ πιαΐα οὔτρ δ σοσποιιοιῖβ, 
Ραττία (ΟΠ σος νἱέϊοτίαηι, σθδπη ἐρὸ 
[τατογτιας ΓΕροστο; ὅς [ταϊεισῃ ἰητοσί- 

ται ; (σε εἴτα πεαια ρα δ]ῖσο ἐγ αγὶς 
σαπάϊο,ποηαε ἀοπηο  Ἰοἰ5 ἱπΠ οἷ ες οὰ- 
ΕΟ τ: (ξἀ σσπτεμηρι 5 δεγπηα- 

τἰς, ργοοί ἀςρίογας οδίτ: :ΠΟΟ5 ἴῃ πηᾶ- 
Ιλπὰ τοπγτῖς αὐσή!5, (ἀπ οπγηϊιπι οῦ- 
ἐρεξξα ἰἀ ἔλοείο ποη νοΓουῖς: πλϊ μίας 
νἰτταζαι δέ σΟΓΌΠα5 ΟΧρΓΟΓΑ5 νίγσο 
πὸ νίγρο, ἰπίααα ἔγατγίθιι5 δ ἰπάϊσμα 
ποίιτις ππαίογιθε5. συᾶάο ἰρίταγοοη- 
(οδυῖποϑ ΙΌρατγα πηδαὶς ἔβας ἔταϊτεσ, 
δέ σογροσεητεῦ νἱπ 8 ΘΕ ΓΔΠ5 7 Πὶ- 



μι ΠΙΟΝΥ͂ΞΙΙ! 
πλππὶ παδὲς αρυ ἃ πχοττυῖι, αρὶ δα {Π 
ἡὐοπη πυοσδᾶ5, δ ραττί ας ἔγαττίδ. ἀ6- 
ἀεςοτὶ εξ ἀεῆπθς. Ηἰς ἀϊᾶϊ!ς, πλο- 
ἄππιίη ἱπηργοθίτατίς ἀετοίξατίοπς {ετ- 
πάτο ποίοιτ,( δ, ντοζαῖῖτα σδοίτας,6- 
(ξιὴ ρογ σοίξας οἷα δαϊρίτ: ας ἴτὰ (ο- 

τος ἱπτογοπιρτα ρεγσίταά ραττξ. Ἰ Δη- 
τῦ νοτοτυῆς ἀρυα ἈοΠηαΠο5 γαῖ πι- 

ἈΝ βτοδιτατίς οὐϊπ,ταπταη; Δ Πλογα ΠῚ ἀΟ 
ταοτῇ (δαςτίτας, ὃ ἢ αὐ ποίϊγαπη παησ 
νίταπι ποίξγας ἔαξξα οσξεγαταν, ἀστί- 

“τἰες, αο ραγῦ αἔογίῃα ἱπηπγαηίγατο ΟἿ. 
᾿ ξετςης ογα οἰ ἴταβ, ντ ράτοῦ διιαϊτο τα πὶ 

διτοοί ἔλοίμογε, πο (οἱ ποι ἱπί]υο 
δῃΐπιο Δ ταϊεγίτ, νεσῖ ετίαπι γεέϊς ὃς 

ςοπαυοηίςητοῦ ἔλέζυπη οχιἰπηδαοεῖτ: 
χυΐρροαΐπες ἀοπηιΠ) 6] τα σαάαιιεῖ 
ταίογγὶι, θο πηαίογι ππΠοΠι πη Εητί5 [Π- 
ξεττεὶ ρεγπηίίς,πϑο οἜχίς 115, πα ποθ τί- 
φΘοΥΠατι, Δι σοῖογὶς ἀἰρητας οἤ ο- 

Ἰεηπίθας: (δ ρτοϊοέξᾷ νυϊ σοπέοη 6- 
τατρρτςτογουητος ἰδρ  ἀἴθιις δ τοτγα ἰη- 
φοίεδοργαεγιης, νῖ ργορί παπογῇ οἱι- 
ταἀο[ιτατα σαάδπετ. αυς υϊ 8 Ἰη{:- 
φῃηξ εἴτις νἱτί τρί ἀἰταῖς ἱπάϊςατι, ἀτα; 
οτίᾷ πχαρὶς 14 αυοά [4 ἀϊξγζατιις απ. οΑ 
ἡρί ἀϊς, φιαί! ον τέ ργαοίαγο ἃς ξα! ἰο- 
τεγρείξαπι, πιφέξαιιτ 15 ραιγιῖβ5 15 
γοιιετας ν ἐπ πηα5, ΡΟ] Πγα: σορΠατῖς 
ντίη πηαχίπιο ἐςτο ἐχῃϊδυϊτρ! ηἍ1- 
εἰ, πιίποτς ργορτίας σαἰατῃϊτατίς αι 
ΡΌΘΙ ΙΓ ας ρίροτίζαςίς Παρίτα γατίοης, Ιά 
4ιοά ποι ἰοἰας Ηλι, (ξ δὲ Πὶ 
σι τὶ νἱτὶ Πα ἔτος. ἔςοηῆς ἀϊσαπταγ 
φοίτα, (Δοτ!Ποοίςς ἐς Ποῖ, ογοῦαδ ὅς 
λῆς, αοτιϊυτηρίιῦ οσίῃς ρος τθσεῃ- 
τε Πἰδοετάτι δια Πποηξ, ηιιοτῖςς ἐρίο- 
ξΌΓα ορεγα ξο!οἴτας υσρίᾶᾷ σσειριοι 
το ρα θ]οα : ἀε χαϊ δ, ίπο αἀϊσεταςτειη- 
ρος. (Οεζογαπὴ ροίξ ττρπηϊποσιιπὰ 
Ῥυρπᾷ, Κοπιδηὶ απ οα τὶς αὐοτᾶτ, 
τπιασηίβοο ίδρο εἰδπποηίθα5,ιο ᾳίς 
απο ]οοο ςροϊάοτγας, πιαέξατίσα; Ρ νἱ- 
ἔχοτίᾳ ἰιο ἰς, ἐρα]ασᾶτωγ σϑη!] τοτ, 
ΑἸΒαπὶ οδιγα ἰμίδαίζο σαΐα πισ τἰ,ά- 
ςεπηα (αὔνντ αὶ τοῦ. πταὶς ρταίαϊες 
ἱπουίαητες,Ρ] γία; α οἰδο αδἰπιοτγς, 
ὃ ςοΐροτᾷ θο νοίρογεσαγαγθ ποίαο- 
τα τ Ροίζογα ἀΐε Ἀ οπλαπιιθτοχ εοϑ ἰῃ 40 εἰς οὐκκλησίαν, χαὶ πολλὰ 
σοποϊοηξνοσαῖος ρΓΟΙΙΧο ἰοἰδταϑ ες: 
ΒΙΒΠΠΟἸΗΙς ἰηἀεςοτγᾶ πες ἀΙΗΊςΙ]ς, πἰ- 
ἈΠ Ρυςτογίθγα σοσπαῦοηὶϑβ ἱπηρεγατι- 
τῦ, (δ ρατίτογ σοπίαϊτατῦ γεγίμίας οἰαὶ 
τοτὶς οσπηοαΐς: Επξοια φαος ἔς ἰπ Θο- 
ἀξ πιαρι γάτα το! παιογο, πος φάσυᾷ 
τασταγς ἴῃ ρτρίεητί {ξάστερα δ] σα: 
δῖᾳ ἴτα ἀἰπλΠα σοποίοης τραιχίς 4ο- 
τσὴ ςορίαφήβυπι γεῖο οχίβματα 

ἨἩΛΙΙΟΟΑΚΒΝ.Α 5 5. 

5 ψυχίω χοϑα ῷ γεχρῷ,ἀπιϑι ασξϑς ἐκεῖνον ὃν αὐα- « 
καλῆρο μήτε Τ' πατέρα μήτε τὸς ἀδελφοις κατα-- “- 

:. ζὑτκαεϊπὼν, οἶκ ἐφύλαξεν ὦ τῳ μιῷ- 
7 Ν ͵] Ε Ψ τῇ ψῃ- ᾽ Ὁ Ψ», “ ΡῚ 

ποννρῷ Ὁ μιέτξιον, δλλ ὡς εἶνχεν οργήφγω)αει “] αὶ ἢ 

πλδυρῶν αὑτῆς ὦ ξίφος" “Σποκτείνας 5 τίω αδελ-- 
φῶὼ, παρζω ὡς τὸν πατέραι. οὕτω δὲ ἄρᾳ μι(ὁπό- 

γηρφι χαὶ αὐὐϑθείδη τυ πότε Ῥωμφίων ἤθη χαὶ φρονή- 

μαΐᾳ ζῶ, χαὶ εἴ τις αὐζὰ βέλοιτο οἴρα τὰ γωῦ ἔργα 

χαὶ τὸς ἐφ ἡδμ" ἐἰξετζαν βίους, μιὰ καὶ σκληροὶ, ὃ 
ἥν ͵ ᾽ ΝΥ »4 Υ « 

ΙΟ τῆς ϑηρμωδὸις α΄ πολυ ἀπεχόντα Φυστως ᾿ ὠφςτε πά- 
.« νὰν} ἐν ᾿ , ΕῚ ψ 3 ͵ὔ 

)ος ὅτω διάνον ὁ πατὴρ ἀκχού(ας, ὅχ ὁπωςηγδνακτη- 
3, ᾿ [ω ͵ 

σεν, δλλά καλῶς τ᾿ αϑϑφηχϑγως ὑπέλαζε ὥιρα- 
τ ἣ «“ » ᾿  ν 2) 7 “ 

νεχάν ὁ9γε ὅτε εἰς 1΄ οἰκίαν εἴασεν εἰξενεϑέωναι 
᾿ λ 2, ᾽ “ “ 

τ νεχρὸν Ὁ ϑυγεΐϑος οὔτ᾽ ον τοῖς παίζῳοις τειϑζενο 
δ τ π  ἡ 3 ΄ λ ν Ἁ 

μι ημασιν ἐπεζεψαν οῦτε κηδείας χαὶ χθεςολὴς χρὴ 
", ͵ ᾽ ᾿ Φ 

Κῶ" Φηλῶν γοβκέμιθν μεζᾳλαζῳν ΣᾺ οἱ παριόντες 
᾽ ΣΧ. ͵ ψν Ὁ , 2 

αὐτίωυ ἐρριμιυϑμξεω ὧν ᾧ διεγθηοϑὴ χωείῳ, λίθοις ε- 
-“ ᾿ ΤΣ ς " 2} 

πιφορϑείυτες χα γώω, ἐκηδα (αν ὡς “ὐἰώμᾳ ἐρημὸν 
! “ 3ς ΄- ᾽ 2, 

κηδουϑύων. ζαῦτα πε δὴ φερρα τῷ ὀρυδρὸς ὃ χαὶ ἔπι 

20 χσϑὸς πϑτοις ἃ μέλλω λέγην᾽ ὡς ὙΣ Ἐχὶ καλοῖς 

τεχαὶ ἀὐτυχέσιν ἔρορις, αὐϑημερϑν ἔϑυε τοῖς παίξῳοις 
ϑεοῖς αξ ηυζαΐρ ϑυσίας,χαὴ ζοις συξλυφς ἑς!α σά λαμ- 

σποδῷ τεχαὶ καϑοί τὸν οὖν ταῖς μεγίς" αἷς ἑορταῖς ὑπε-- 
δεέχεζ, ἐλαίῆοις ἡγούμϑυος (ας ἰδίας συμῷφορας “μ᾽ 
χοινωῖν τῆς πατοάδὸς ἀγαθῶν. τῶτο δὲ οὐ μόνον ὁ Ὁ-- 118 

δατίος , διλλιὼ χρὶ μετ᾽ ἐκεῖνον ὀῆνοι συχνοὶ Ῥωμαίων 

μιφημονάζγονται ποιήσαν]ες ὀυόρες Ἐχιφανής 5 λέγω 

δ ὃ ϑύφν χαὶ φεφηφορᾷν, χαὶ «ϑριάμξοις καζαγήν 
τέκνων αἰΐξις “Σπολωλότων ἔναίχος, ὅτὸμ δ τυχή-. 

5 ᾿ Χ 3 

30 σῃ δὲ ἀὐΐδις Ὁ χϑινόν" ὐπὸ ὧν χτ' πὸς οἰκείοις ἐρώ 

χα οϑίς. μ᾿ δὲ τίω κα χζω τῶν πειδυύμιον, Ῥω- 

᾿καίων μδϑὰ οἱ τότε ογ]ες ἔχὶ τῷ φραζρπέδου, ζαφαὶ 
Ἶ ΗΠ νῷ ΕΝ 

ποιησοίυδυοι λαμιωρᾶς τυ ἰσοϑαγόντοων ων οἷς --. 
᾿ ,ὔ λ ͵ λ) 7 -“ “- 

πεν χωρίοις, χαὶ ϑύσανῆες τὰ ἐχινίκια, τοῖς ϑεοῖς, 
Ω ἤν ΠΥ ν ΑΧ ΘΟ ΔΙ ΘΈΕΙΙ Ὡλ δ 

ὧν ἀὐπαϑείαις "(αν" ᾿Αλᾷζανοὶ δὲ αηϑουϑυοι ἔχ τοῖς 
͵ «ες ΕΣ ) 2͵ ε 

συμβεξηχόσι, χαὴ τὸν ἡγεμόνα δὲ αἰτίας ἔχοντες »ὡς 

χακχως ἐφρατηγηχότα ,ἀσιτοί πε οἱ πολλοὶ χαὶ αϑ-- 
͵ ε ἣ ο ““,ο»-ς 

εαἰπάζοι τίω ἑασέραν ἐχείνξευ διετελείαν. τῇ δὴ ἐ- 
-" ε ͵ » ει ἐ ἥ 

ξης ἡμέρο καλέ(ς ἀθις ὁ ἢ Ῥωμαίων βασιλάϊς 

ἰς θα; πο ϑαμωυϑησείυϑυος, ὡς 
οὔτε αογήμον Ἐχιζαξων εἰδθῖς οὐθὲν οὔτε χαλεπὸν, 

»ὕ ΩῚ 5 -“ ». ἣν 

οὐτεὸ μὴ Ὁ συενὲς ἐχεβέπει, τὴ δὲ αὐτὴ γνώμων 
᾿ ΝΜ ͵ ἯΙ Γ 

δὶ ἀμφοτέρων τῶν πόλεων τὰ χρατιςα χα) συμφο- 
’ 1 6 “δ εὐὐοι Ἂν [2 βινῖς ῃ 

ρώταϊα συμοόλδυσων,κ Τ' Ὄφχοντα γε αὐ' Φεφεέ- 
᾽ ) ᾽ “ - ἢν ᾽ν, Αἱ ᾽ 

σίου ἔχ] ὁ Σρχῆς καζασῶν αὐτῆς, δλλ ὅτε σεϑὲν 
λ Ε )»».»ν ,»» 

πολ ζιχὸν μεθαυρμιοσείυϑυος ὅτε χυνή(ας, ἀπῆν ἐπ᾿ 
3 μ5 ἋΣ 

οἴκου τ δχώα μων. καΐζαγασρνὰι 5). αὐτῷ “- ψηφι- 

εϑέντοι 



- ̓ 

ξ 

119 πολεμίων 

ΑΝ τα ὃ. ΒΕ ΟὟ πὰ ΡΒ’ αἹὰ 
θέντα ὅστυῦ τὴς ἄρε εϑρίαμξον ,χαὶ ζῷ πολίϊικα 

πρατφντρξα, ὕῳ, πτοϑςέρχονται Τὴν πολ κῶν 
Ε7) ᾽ 2 ᾿ς ͵ ", ς δ ΑΛ ἃ 

αὐσρες Ογκ ἀφανής τ᾿ Ὁρατίον ἀςοὕἶες “κ᾿ πὸ δικζευ, 

ὡς [5] καϑεὺρον αἱμαΐος ἐμφυλίς,Ὡ) αὶ Τ' δ αδελ- 

φῆς φόνον" ἡ καιζοιςαγ ες, μιοιχρ ὧν διεξηλϑον δημιη5- 

οἰδν, το νόμοις παρεχόμϑροι πῷς σξκ ἐῶνᾷς ἀχρι- 

ὧν ἐἰποκτείνήν σε έγα,, χαὶ τὰ τἰρὰ τὴν θεῶν ἁπὸρ-- 

των μέιυΐκαζᾳ μὴ χολαζὥσαις πόλεσι πὸς ογα- 
“ ͵ «.«.,ΣΛ ᾿ ᾽ ἄς, λῶν 

γεῖς διεζιογες.ὁ δὲ πατὴρ ἀπελογεῖτο αὐπι τ μειρφ- 

χίκ,κουτη »ρῶν ὁ ϑυγαΐξϑς, χαὶ ἀμφ ίαν φόνον ἐ1) το 

ὦ ποραίϑὲν λέγων' δικοιςην τε αὐπὸν αὐξιῶν ἐ|) ΠΣ ἢ 
ΕἸ ᾿" ) ἷ 

ἰδίων κακῶν, μιφοτέρων μμόνϑμον πατεξϑι. συχναΐν 
ες Νὴ , 

3 λόγών ῥηθέντων υφ ἑκατέρων ο΄ πολλὴ τ΄ βασιλέα, 
ον 3 λ΄ εὦ ] 

καύτει γεν ἀμηχϑθμία, ,τί πέλος ἐϊξενείκοι τόξα τῆς δὲ- 
» ΛΕ ΤΟ “Ἢ ΑΝ 7 " «ε ἴον λ 

κησι στε Ὑ ΟΡ ϑπολύσοι τ Φογδ Τ' ομιολϑλϑύζυτοι πίω 
φ λ “ ως 

ἀδελφξὼ δύηρηχέναι κσϑ9 δίκης, χα ζῦτα ἐφ οἷς 
! ἱ τι ΄] Ὁ γον ἀν ε 

στονεχωρφέου ΦσοκΊ εἰγάν οἱ γομιοι . καλως ἐχήν ὑπε- 
ε ΝΕ, λ ΤΩΝ 9) - 

λάμξανεν ἵνα μὴ πίω ὥραν χα! Ὁ αλ9ς τῷ δεόρα- 
᾽ 3 ᾿" ᾽ 2 ε 3 

χϑτος εἰς τὸν ἰδὶον Οἰχον εἰξενέξεηται “ουπεως δύδροφο- 

γον διποχ φγωι Τ' καρ τῆς παποίδὸς ἐλουϑμον ασθ9- Σ9 

χινδγρυ δῦσα." ζσαύτης΄ αὐτῶ δευυαςείας “βυομε-- 

γον αἰϊτίον, ὀηνως τε χαὶ ὅ' παΐρς αὑτὸν Σ:΄πολύοντος τὴς 

ὐτίας. ᾧ ΠΣ ϑυγαΐζος ὀργά" τε φύσις ἀπεδὶ- 

δὸυ χοοῦτον νὼ ὁ νόμιος. Φπορούμϑρος δὲ τί “γοήσεται 

τοῖς ποραγμασι,τελά τῶν κρατίςον δὴ διέγνω πω 

δήμω τίου “οἰ γνωσιν Ἐχιδέπειν. ϑμόνϑοος δὲ 9κ.- 
νατηφόρου χρίσεως τότε πορῶτονὸ Ῥωμαίων δῆμος 

κύφλος, τῇ γνώμη πὸ παΐξξς παοϑςέϑετο, δ Σἰπολυφ Ἢ 

Φόνς τ΄ αὐδδα ὁ μζωὼ ὅγε βασιλάις Ὄποηθζεῦωι ὑ-᾿ 

πέλαξε τοῖς βουλονϑμοις ζᾷ “τος τὸς κοῖς ὅσια.30 

φυλαῆφῳν, ΖΚ αἰ σὺ αὐ, ϑοφπων σευ ]ελεοϑει “ἷρ. 

εἰυτῷ κρίσιν, δολὼ μεζῳπεμψαϑιος τὸς ἱεροφαν-- 

ᾧς,ἐκέλάυσεν ἐϊξιλαίᾳοϑαι ϑεοις τε χαὶ δαίμονας, κὴ 

καϑεῖραι Τ' αὐδρα, οἷς νόμος τὸς ἀχϑισίους φόγοις ὡ- 

γνίξεαχ καϑαρμωίς. κακεῖνοι βωμοις ἵϑρυ(αν δύο, Τ' 

μϑν, Ἥρας 1 ἡ λέλο[γεν Ἐχισχοπεῖν ἀδελφαξ᾽ τὸν δ) 

ἕτερον, ἔχιχωεια ϑεοῦ τίνος ἢ δαίμονος, Ἰδνᾷ λερ»- 

μϑύᾳ χτ' ̓ ὄχεχώσκον γλώπαν,ἐπωγύμου δὲ Κοροι- 

ἅων Τῦμ᾽ αὐαιρεϑέντων ὀῤεψιαἷν ὑταῦὸ τῷ αὐδρὸς - χαὶ 

θυσίας ἴινας ἐπ ἀὐθις “ποιήσανγ)ες, τοῖς τε ὀηγοις χα- 

ϑπιρμοῖς ἐγοήσαινῷ οχαὶ πελδυτών]ες αἰ το γαρον τὸν 

Ὁρατίονῇς πτῦῦ ζυγϑν.ἔςι 5. Ῥωρκαίοις γόμεέμμον, ὅτὸν 

διδόντων τὰ ὅπλα “λύωνται χώρμοι, 

δύοκαζαπή 4 ξύλα ὀρθοὶ, ὃ Ῥίτον ἐφαρμοήφ αὖ- 
Οἷς ὀϑωϑεν πλάγιον, ἔπειθ᾽ ὑπαγήν τὸς αἰχμαλω- 

τοῖς αἰ σεσὸ (τα, Χὴ διδόντας Ἔἰπολύήν ἐλά ϑερες ἘΞ 
λ 

πὶ τὰ σφέτερφι. το καιλέται παῤ ἰὐφις ζυγϑν ᾧ χα 
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σοπίαϊτο τγ τη ρ αῆδε, άπὴς; δέ οἷαϊ- 
]ες σαυήας σορποίσοηάας ίς νεται, 
αυϊάᾶ πο πηςάϊοοτίς ἴῃ τερ. φπέξοτί- 
τατὶς νἱγὶ σοορογπητ ἀσσυίατο Ηογαϊῖ, 
νι χυΐίς ρογίοτοτίς σα σορῃφι(η- 
σαϊηΐς γοιμη ἔςο Ποῖ, ΗΠ ]οπρὰ ογατίο- 
πΘ ΔΙ] εσααητ]ςσος αια ΠΕΠΊΪΠὶ ι8- 
Πιλπὶ ἱπάεπιηπατῖι οσοίάοτα ρογπηΐτς 
ταητ : Γεοοπίς αῃτα τ Ἐχοπυρὶα ἄςο- 
τα ΠῚ γα ἰΏ οἰαίτατος Πα ἱπηραηΐτα ἢ1- 
υἱΠςητίςεϊοτα Ράτοσ οδτγα ρατγοοίηα- 
Βαταγ ΕΟ, ασοσαίμης Π]1,8ζ πΠερσδης ο 
ἀϊεδάατη σα ἀςπλ, (ἢ ρασπαπα ν ογίμ5: 
Ρο[πυ]αθατα; ΠῸῚ ἀς {|5 ΠηΔ}15 ρογπλ - 
τἰ Τ᾿ ἰοίαπι,ντα! ἀπ θόγατη οἠξι ρα- 
τοῦ σα ΠῚ» ππυϊτα αὐ ντγαα; ραττε αἀἰξτα 
ξαϊ δῆς, παγοθαῖτεχ ἰποογίιβ ]ιοηᾷ 
τηοάο ἢπιςηάα οι οα 115, ΠῸ; ΕΠὶ πὶ 
οοπέεηππι ίοτοσίς οσοϊογθπλ, ποπηϊ-- 
οἰάϊο φητο {{π|Ξ σοσῃϊτοπα πὶ ὃς πη 
Ἰεσι τ παῖς σδιΠ|5 Ρογροῖγατο Δδίο!ς- 
το ΠΡΙΠΙσεγε ραταθαῖ,ης ρΡί οι! (τε]ο- 
Τίβ απο ν]εγῖσαϑ ἀἸγαϑ ἃ ἔδοϊποσῖς ρατγα- 
τοῖς ἴῃ {παπὶ δηλ σοπαογγεγεῖ:παδ- 
αὰς ντ Ποπηϊοίάαηι ποοδάιιπι σεπίς- 
Ὀατεῦ 4] Ργο ρδῖγῖα νῖταΣ Ρογσα πὶ 

δάϊπει, οἷς; ταητατη “Πρ οτΙ φοσοίπο- 
πέρερετΠπει; ργαίογειπι ραῖγο 06; 
Ἰρίατῃ «δίο!πθητς, 4ιοπη ρου ΠΠΠλι1πΠὶ 
ἔϊις ν]τογξ ας ὃ πατιγα ἔσσογας. Τ λη- 
ἄςηι ροί"]ῦραμι Πα Πτατίοποπι ν πὰ 
εἰὲ ἔξει ορτίπιμηι, οἄ σορσπίτοποπι 
τεΐοττο δά ρορυίαπῃ. Ῥοριιις Δτοπὶ 
Ἐοπ δΠι15 τιιπὰ ΡγΙΠλι ΠῚ ΠΑΡ 415 ἐπ- 
ἀϊοῖ! ροτοίζατεπι παξξιις, σοπιργοβα- 
αἷς ραττίς (ητοπτίαπγ, ἱππσποπης; ἂδ- 
(ο]ἱτ 4 σα αϊς οτἰπιίης,  οχ ταπλθπ 
ΠοΠ σοητοητιι5 Πουλ Πα] πὰ {ΠΗ Γαρ ς, 
δὲ ἀςτοϊσίοης (ΟΠ]Π]οἴτιις, αοςἰτῖς ροη- 
τἰβοίθιις ἀδος δέ σϑηΐοϑ ρδοατγὶ ἱμΏΠτ, 
ἱππποΠ ΘΠ 4116 ἰἰς [υΠπγατοηίδιια ἡτιας 
ἱπποϊηταγία σα ργαίοτρίογιης ἰς- 
σο5,ΟΧρίατί. ΠΠ] ροίτῖα αἀπιαίριις αγί5, αἱ- 
τογα, Πποηἱ ἰογογαπι ἰΠ(ροετι οί; αἰτο- 
τα, Ρατεῖο ουϊάαπι ἔξει ἀεοίσι σοπίο, 
αυς γεγηδοι δ] ησυα [πιπ ἀρροὶ- 
Ιφῃτ, ὃζ αὐ ̓ ητογεπηρεῖς Ποπιοίάα οῦ- 
(οδτίηϊς (Ουιγατίπη σορποιηϊηδῃτ; (ἃ- 

40 οτίδφ φυϊδυίάαηι ιροτ οαϑ ἔλξξῖ5, 'η- 
τε σετεγα ρίαπηίηα αι τατα ν ΠΊαητ, 
Ροϊξγοσλο { ἱπριπι ποταης Πογὰ- 
τίαπι. οἱΕ φατοπὶ Ιλ ΟΠΊΔη 15 Π1Ο5, πο- 
τες ποίξος τα τς ἀγπηἷς ἀςαἸτοπ πὶ 
ἐλοϊαπτ,άπο εἰρη γοέζα πυπιὶ ἀεῆρο- 
τα, Πῖσα; τοττίπ πη τγδη γί πὶ (πρετ- 
ἱτροόποζο, σαρτίποβαας (Ὁ {πὰ τίρηα 
ἀμέγος τεδίπλϊτγογο ας ΠΡ ετοσ δά {πᾶ 
ἀϊπητῖοῦς. Ηος ρα παρα νοοᾶτ: αιιοά 

7 (Θ) ΓΗ 
1 



Ἰόο 

ταης συοᾶμιε ἐχρίδτογαβ ἱπτογίο]η- 
πίαρίαπιίηα ροίξγεπγι Δ δ ποτς 
ἰπιιδη. Ιοσι πὶ νόσο νγθὶς Ἰἢ αποταησ 

Ἔχρίατιο ἔμέϊα ο[α, οπιπες ΚοπΊδπὶ (α- 
ογαπι ΕΧ τ πλδης, εἰξ διτοπι ἵπ δηρὶ- 
Ροιτα υΐ (ὐεϊηἰς ἀβάϊιοϊτ δά νίσιπι 
Ὀυγρτίαπγ, ΥΌὲ ὃζ αὐτὰς πγαποηττάσ ρο- 
τα, δε ρηαπη ΠΠρεῦ οα5 τγα ποτὶ 
ἀπιοθιις τητοῦ (6 ἀἀποτίι5 ρατγίοτίδιις 
ἱπῆχυμῃ : χιοά σαρίτὶ Ἐχθιητί 1 Π1- 
ταϊποτ,νοσατιγ]ιςα Ἀοπιαηίς ΕΡῚ]- 
1ιππὶ (ογοσγίτιπη. Ἐο ἰρίταγ ἰΙοσο πυμς 
οΑίας πχοΠα πηδηςα σοηίο τ αταγ, ὃζ 
ΔΠΠΕ 5 (Δογι Π οὶ! α Κὶ ὁσημδηῖδ Ποηοστα- 

τατ. Εχίξας δὃζ αἰτογιπι νἱγτατῖ5 ιᾷ ἴῃ 
Ρυρηδ ἀεεϊαζαιίς το ἰπιοηῖαπι, 411- 

φυ]ατίς σου αΠπλ6]]α., ἃ 414 αἰτεία ἔοτὶ 
Ῥοττίσιις ἱποίρίτ᾽ οὶ ΑἸΡαπουαπα ττῖ- 
ΒοΠΙΪ ποσί! (ρο]α {προτὶ πηροίτα ἔπε- 
τΑῆτ. (ξ ἀγηηα 1Π|4 νοτυίζατο ἀθο τα 
ἴπητ; σο] της 14 ρυΠ!σάτη ἀρρε!]ατῖο- 
ὩΕτα Γαι ποης, Ῥ1Δ νοσαταγ Ηογατία. 

Ουη ὅς εχ οὐ {ΠΠπιιπὶ σαίαπι (Δποίτα 
ἄπγατ Ποάίεχαε δά ρεγρειιδπι 1|ο- 
τατα ἱππθπαΠὴ φ] ογίᾶ, ᾿ξ ντ χιο- 
{165 Παίσδηταγ [ΓΙ σ  ΠΊΪΠΙ, αἰ πηδητὰ εχ 
ΡΟὈ]Ισο νίχιο δά ρυθογίατεπη δοοίρί- 
4ητ. Ηπππο ἰρίταγ ἤπεπι Ππαθπεῖς σα- 
{πο χιος Ηογαγία ἔξ π.}]14 ἐχρογῖα οἰ 
ΤΏΪΓΟΚ δὃζ ἱπορίπαῖος.ί. Ατ Ἀοπηδηιις 
ΤΕΧ ροΓΪΠτερταΠΊ ΔΗ ΠΙΠ ἀρραγατι ἔα 

ἰδεράορει γα δε! απ Εἰάἀεπατίριις ἱπέεσγε ἢα- 
τις; φιοά οἰτατὶ αα ἀἸσεη4πὶ σαι 
ἴλπι ἐδ ἱη[πα1ϊ5 τις οἰπὶ {πΔ ἔλέξῖο- 
τς Κοπιδηὶς δὲ ΑἸΡαηῖς Πγυχογαπσ, 
ΠΟΙΊράγογο ΠΟΙ ΕΠ φησ, (τ τηοχ {{ππ|- 
ῬτΙβ5 ἈγΠῚ15. ροττίβηια οἰδυίς, ὃς δίοι- 
τί 5 Ὗ εἰδηγίιιπη δι 5, ἀροτῖς ἀςΐε- 
οἰδης. Τιορατῖς Παοη; Ἀοτηαπογατα 
ΤφαΠλτη ἀεἰδέϊιοπη!ς (οἰ(οἰταπείδιις το- 
ροπέετγᾶς, πι!!ὰτα ΠΟ] οἵ οαπὶ ο- 
ΤλΔΠΪ5 ρα ]σιπὶ Περσοτίιπι απ πάς 
ὌΧΎΊΟ ἈοπλαΪας ἔατο Ἀιηέξιις πτ; οὔ 
πο ἁπηϊοίτίατη ἰπγοίγᾶάο Πγπγαγίης. 
Ἐὰ ἀς σαι τὲχ ὃς {π|ά5 αγπχαδαῖοο- 
Ρί45, δΖ αἰιχη!ατος σογέοραβαζ δ ίος! 5: 
ἸΏΓΟΓ ΠῈΟ5 ρίμτος σοζογὶς δέ ἐοστίουοϑ 
αὐ Αἰδα ἀκςεθαι Επέετίας. Ηᾶς Το]- 
ἴὰτ5 νι ργοσιρταπι ἃζ Πάπιπὶ Δα γα5 σο- 
τοηάας ἰοοἱα ἰΔιιά δαῖτ, οπληίπ της οὔ- 
ΕΠἰϊοτγαση ἔδοῖς οδίοίιιπ. 116 νετο σιιπὶ 
πγαὶΐς ἀριι ἔτος οἶπιες πάγος, χαᾶ- 
{ι ρτοχίπηο δε ]]ο ποη Ρεης «ὐπηϊηί- 
ἤτγατο ργο ! 4! Ποτ το πιρα] σαπι, ἴατπ- 
4ας τογεπὶ ἀπημτῃ ΤΉ]Ο ἴτὰ νοϊδτα 
πχ τὰ ϑ᾽ς λ 3. ζος 5 ΘΗΝ . Α “ ε » 7 Αἴ σκουϊςοοο" ο δὲ δνὴρ ὗν ον αἰτίαις οὕτω πο ὰ τοῖς πολίταις ὑσσαρχων, ὡς κακῶς ἐςρα- 

ὉΤΙΟΘΝ ΎΦΕῚ 

- 

ἩΑΛΙΙΌΛΈΕΝΑΟεΦονς. 

οἱ πῦτε καθαϊοοΥϊες Τ᾽ αὐόρα. οτελάυταίῳ δαξχθὰ 
καϑαρμους νομί ον ἐγεύσανῶ. οὖ ᾧ 5. ὁ πόλεως »χ- 
δίῳ Τ' ἀγνισμὸν ἐποιήσεινζ, ὡπϑμϊες Ῥωμαῖοι νομκί-- 

ζϑισιν ἱερϑν. ἔς! δὶ ἐν τω φενωπῶ τῳ φέρονίι “πὸ 
Καράνης κοίτω τὸϊς ὅχτ 1: Κύπριον ἐρχομϑύοις ξενω-- 

πὸν, ἔνθα οἵ τε βωμοὶ μϑύουσιν οἱ τότε ἱδρυϑέντες οχαὶ 
ξύλον “ἷρ αὐτῶν πέτοτοι δυσὶ τοῖς Δύτικρὺ δλλή- 
λων τοίχοις ἐνηρμκοσχκένον, ὃ τιν πῦῖς δόγασιν αἷῶρ χε-- 

φϑλῆς οκαλούμϑυον τῇ Ῥωμα κῇ Ὡἰλέκτῳ ξύλον 

ΙΟ ἀδελφῆς. πότῳ μϑὺ δὴ τῶ χωρίῳ  συμῷορφις τῷ 
ὀυδιρὸς μνημεῖον ἐν τῇ πὸλᾳ φυλαηςξ),ϑυσίαις γα,- 
οόνϑιον αἰ σσο Ῥωμαίων καθ᾽ ἕκα ον «ὐγμαυτογ᾽ ἕτερον 
5 Ὁ ϑρετῆς ζὼ ἐπεδείξατο χτ᾿ πίω μιοϊχζω μδτύ. 
δον ἡ γωνιδμα ς-υλὶς,ἡ τὴς ἑτέρας παςαδὸς όχου(ᾳ 
ῳ ἀρορδε, ἐφ᾽ ἧς ἔχειτο τὰ σκύλα ἣ ̓ Αλ(αγώντοι- 
δυκον.τὰ νϑὺ δίωυ ὅπλα ἡφαϑις αἱ δ: μῆκος γρό- 

γε τοὺ δ᾽ δὀχίκλοσιν ἡ ς-υλὶς φυλαί 4 αὐτίω, Ὁ- 

φοίία καλουμϑύη πίλα.ἔς! δὲ χαὶ γάμος παρ αὖθις δὲ 

ἐχεῖγο κυρωϑεὶς Ὁ παϑος, ᾧ ὶ εἰς ἐμὲ χορῶν), ρμμζωὺ ᾿ 
2 ἴω) 2 ς 

20 δῦξαν ἀϑείγαϊζον τοῖς αὐόρασιν ἐχείνοις χξτϑεὶς, ὁ χε-- 

λάσων οἷς Ἄμωνται ποίδυ μοι “παῖδες, εἶχ, τῷ δημοσίᾳ 
ΟΣ φοφας παίδων ϑρηγείος μέρας ἥξης. (ᾷ 
»ϑὺδὴ ΕΣ Ὁ Ὁρᾳΐζίων οἰχίαν “Ἀυόνϑνα, θαυ μκαςὶς 
χαὶ “οἰραδύξοις κὐθπετείας λαξοντα, ιότου τέδοις 

ἔτυχε. ὁ δὲ Ρωμαίων βασιλάϊς εὐγιαύσιον δζαλιπτὼν 
λεδνον, οὖν ᾧ πϑύτα ζὰ πυϑὸς τὸν πόλεμον παρε- 

σκθυαίᾳτο ἔχιτήδ4α, φρατὸν δξαγάν Ἐχὶ τἰω Φι-. 
δάναων πόλιν ἔγνω, προοφείσᾳς τῷ πολέμου ποιε-- 
σείμϑυος, ὅτι κλιηϑεγῇες εἰς Ὁαπολογίαν κὐθι Ὁ ὄχτξε- 

20 λῆς ζεὼ σεειεςήσεινίο χτ' Ῥωμαίων πεχαὶ Αλζαγῶν, 

θχ αἰπσήχουίαν, δολ ἀὐθὺς ὀυθηαξογΊες ζᾷσπλα 
λ 

ἡ ὅς πύλας κλείσαγϊες, δδ᾽εντμαΐν τε συμμαχίαν 
2 ͵7 ᾽ Ὁ ᾽ “ὦ, ἐπαλϑυϑροι, οὐκ τῷ Φανγερφ᾽ ἀφᾳςηχει(αν" καὶ τοῖς πα.- 

ἐἐ πρ νς ͵ 7. » ’ δφλμονϑροις εκ 'Ῥώμως ωὠρεσξ4.1αῖς πιυθανομε- 
Δ. Οἶνον ") ὕ Ψ ι σι γοις τ΄ ἡτίαν “ δστοςάσεως ἀπεχρίγανζο μηδὲν αὐζοῖς 

27 " λὶε γ ᾽ ἐτί πράγμα πσϑϑς Ὁ Ῥωμαίων πόλιν δὴ χϑινὸν, οἷς 
“6 ] Ων ᾽ ν ε ἕ Ῥωμύλος ὁ βασιλάίς αὐτῶν ἐτελάύτησε, πσοϑς ὃν 
ἐποιήσαινζς τὰ τὴς φιλίας δρχια. αυτας δὴ ζᾷς ασο9- 

7 ᾽ φΦασῴς λαζῶὼν, τίω πεοἰχείαν χαϑωπλιζε δοούαμμιν, 
49 χαὶ οὐρὰ τυ, συμμαγων μέϊεπτεμστεΐρ. πλάῴςον ὃ χαὶ 

͵ ᾽ ᾽ ᾽ “ χρουτίςον δπιχουριχϑν οκ,  Αλζαγῶν πόλεως Μέ- 
͵ ΠΡ, συὸς κυ ἢ λ Τίος Φεφέτιος κε} ἄγων, συβοθιλεοζ ζω συμμα- 

χίχας δυουακεις. ὁ »διὺ δξζω Ἰ ὑλλος ὡς εκ πσοόϑυ- 
͵ ἣ λ Ε 

μίας πε κὺ πόρτος Τ βἢτίςου χϑινωνγάν ἔγγωχότα Φπο- 
7 Ε ᾽ 

λέμου 1 Μέτιον ἐπην4 τε ἡ πϑώτων ἐποιάτο βελέυ.. 

λ τὰ Ἵ ΝΎ ᾽, “" τηγήκως τῷ πολέμου, εἰς χγιολδόσιαν Ὡιοαθλιαόνῆνος, Ἄ,Υ. τείτον ἔτος Ἐλὶ τῆς αἰὐζκρ τορος 

Ὡρχῆς 



᾿ 
Ϊ 

᾿ 

ΚΝτΤτΊ  κοΜ 
ἜΡΧῆς διένϑυε Τ ύλλακελάυσανζς, ἐκ αἰξιῶν φ- 

Δ, ΕΝ, 2 κι  ΑΡ] Ι ϑαλι κε ͵ 

χίω ἐχῷν ἕτέρας ΦΟΧΊς ὑπῆκχϑον; “δῈ αὑπυταηεαζ 

μάλλον ἢ αὐτὸς ἡγείαϑα!, “πράγμα τὶ ἐπεξέλδοσεν 
᾽ λ 

δώόσιον. ΔΙ ϑιρεσξά. σείνϑμος γὸ κρύφα “σϑ3ς τὰς 

Ῥωμαίων πολεμίους ογδοια ὼς ἔτι ασϑὃς Ἔ ὡπίςα- 

σιν ἔχονζᾷς : ἐπῆρεν ἀύζις μὴ καΐζοκγάν,ὡς αὐτὸς στευ- 
͵ὔ «ς ͵ 2 Ὦ δ ον. ΔΝ δ᾽.“ ͵ 

ἐπιϑησονϑυος Ῥωμαοῖς ἐν ὦ ἀὐγωγι" ἡ ἴψωτα ὡρὰτ- 

Ἴων πε κ) δχκνοξωϑρυος ὡ πόρε ἐλάνθανε. Τύλλος δὴ 
λ » Ν 

ἴδοι παρεσκ4 α(ατο τω πε οἰκείαν νὴ Ὲ συμμαχι- 

κἀὼ δυυύα μιν, Ζηλυ ἔχὶ τὸς πολεμίοις" ὁ θῴεξας Τ' » 

12 ο᾽ Ανίζωυον ποζριμὸν, ὃ μακχρ ἂν “ὃ Φιδάσης καϊεςραῦ- 

πεδοῦσεν. 4 ὑρὼν 3. ϑ3 “ πόλεως ςραΐια) ὀκΊετα- 

γμένξυ πολλξειὼ αὐτῶν πε Φιδῴσναιων χαὶ ἴ συμμα- 

μὐτων αὐφὶς, ἐκείνξευ νϑὺ Τ ἡμέραν ἡσυχίαν ἔονε" τῇ 

δ᾽ ἑξῆς Φιεφέτιον τε μέζουπεμιψανϑιυος τ' ̓ Αλξανγὸν 

χαὶ ὀήγων φίλων τὸς αὐαϊκαιοζοιτοις, ἐσκότε4 μετ᾽ 

ἐχείνων Ἄνα χολφεον εἴη τῷ πολέμω ζξξπον. ἡ πὰ 

πάσιν ἔδοξε κα γέωυ τίϑεοϑαι ὀχκταχέων, ὼ μὴ τϑί- 
ο(ῳν Σ χρόνον, χώραν χαὶ τάξιν ζεῦ ἔμελλον ἕκαιςος ἔξάν 

πσϑοφπῶν, ἡμέραν τεορί(ᾷς ὁ μάχης πἰωὼ καπόπιν, 20 

διέλυσε“ σύλλοϊον.ὁ 5. ̓Αλίανὸς Φαφέτιος' ὦ γὸ ἘΞ 

αἰ ἄδηλος χαὶ ἢ ἑαυ φίλων πολλοῖς κσοϑϑδόσίαν μι- 

χϑυωμϑυος: συϊκαλέσας ̓  ἐχιφανεςάτων ᾿Αλᾷ(αγῶν 

: λοχαγϑὲς χαὶ ταξιουβχας ̓ λέγ “σϑϑς ἰὐζευς τοιαίδε" 

» Ἄγδρες ταξίαρχοι ̓  λοχαγϑιράγμαΐζᾳ, μέλλω ἐς 

» ὑμαξ μεγάλα ἡ ἀπσδοεδύκυτα οπκφέρᾳν, ἃ πεως ἐ- 
"» κρυτῆον. ἱκέϊφω δ ὑμας ισύρρητα ποιηΐᾳαΐ, “δἰ μή 

» με διεργοίσεοϑε᾽ [χοὶ] ἐαὺ δύξη στευοίσφν᾽ ἐχίϊελη γε- 

» γόμϑυα, συλλαϊζξεοϑέ μοι αὐ. πολλὰ μδὺ δξζω λέγφνο 

» χαιοθς ἕκ ὅκα δέπά βεαχὺς ὧν, αὐζῷ ὃ τὰ α)αίχαιὅ-.30 

» τοΐζῳ. ἐραί. ἐγὼ πϑύτα Ἱ μεζοξὺ χρόνον ἜΣ Ῥωμα!- 
ς ͵ 3 ͵] ὍΔ ΔΕΣ πὰ ᾽ ͵] Α 

»»ο|ς ὑπεταηϑημδυ »ἐς τίωδὲ Τ' ἡμέρων αἰϑέυης μέσον 

» αὶ ὁδ ἡυύης ἔχων “' βίον δχκτεέλεκα, χαγτοι ἀμηϑεὶς 
: λιδετα ͵7 » ἕν, ὃ 5 ͵7 ᾽ "» ΠῚ 

» αἰ αῦὸ 5 βασιλέως αὐτῶν τὴ ἀκα ωτορα ῬΘΧΊ» ζὼ 
2 δὰ 2 Ἢ ζίπον ἔπος ἤδὴ πϑ πο ἔχωρὸ εἰ βελοίμζωυ, μέτρι ποι-- 

ΨΙΔΟ, ᾽ Ἁ ͵7 « ] 278 γ.59) 
» πὸς ἕξῳ. δρλὰ πλύτων ἡρρυνᾶμος ἐὴ καΧϑν ἕογαῦτον 

» ᾽ 3 -“" “ -“" 2 “ Η 

» Οὗ Οὐκ ἀυτυχοῦσι τοις χϑίνγοις Μόνος ἀυτυχεῖν ν»ϑυ- 
ε «“ 

» μούϑυος δὲ ὅτι Ὡὐ ρα πόρτα τὰ γενομμισχλένα. αὐθρώω- 
“ λύε 7 ε ΡΟΝ ΤῺ) ͵ 3 

» ποῖς ὁσία, Τ᾿ ἡγεμονίαν ὑπο’ αὐτῶν ἀφηρέϑημϑν, ἐ-- 

»» σχόποιευ ὅητως δὼ αὐντίω δ αχομμισώμεϑου, μηδεμίας 40 

» πειροιϑεγῆες μεγάλυς συμφορᾷς" πολλοῖς ἢ ἡ πὸρ- 

» Ὁϑαποιὶ λογισμοῖς λαμίανων, μίδυ 4 οίσκω ὁδὸν 

» ἀορυσαν με Ἐλὶ τὰ ποραγμαΐᾳ, βαφην τε χαὶ ἀκιν- 

» δχιυοζαπίω, εἴτις ὠΐθις ϑμας αἱη πόλεμος εἶχ, “αὐ 
ἢ ͵ Ἄς οὐ ΓᾺΣ ς 2 ᾽ 

» σγλησιογώρων πολέων Εἰς γὸ τῶτον ὑπελρίμθανον αὐ»-- 

» ζιες καϑιςα ϑύοις συμμαίχων δεήσεα ᾿ κὸ “οεξτὸν )Ξ 

» ἡ" ὁ “δὴ μ᾿ σῷτο αὶ πολλῆς ὑπελοίμβόομον ἡμῖν 

Ἱν ἀν 5.81} Ιόϊ 

τοτίπογες ἀϊξξατιγάτη,, ροτγοίας ῥγεσα- 
γῆαηρ! Ἀ]112, οὗ Πποχίδπη ροτοίξατεΠ1, δὲς ἰ- 

Ρίς ἱπυρογαγο πδιη 8} ράγοῦς πιαϊῶς, 

ΓΟΠῚ σΟΠλΙΠΘΏτιΙ5 [ἢ ΠΟ[ΑΓΙΔΠ,. ΓΘ Θρᾶ- Ἐρρρεϊ ρος 
τὶς Ἑῃἰ πὶ οἰΔπὶ γα ΠῃΕς δά α οπηδπογιιπα ἀϊιο. 
Ποίξος, αὶ απο ἀπΒ1]ς πη ἀςέςέξίο- 
ΠΕ ΔΠΪΠ1Ϊ5 ογαηῖ, ἱΠῚρΌΠ τ ντ ἱπηρίρτα 
Ρεῖσεγεησ, ΡΟ] ΠΤ οἴτιιβ ἰς σαοηὰς ο- 
ΠΊΔΠΟ5 ἰπ γζεσίο ρτοθ το ἀρ στο]στιπη: 
ΘΆ5 706 ΠΙΔΟΙ ΠΑΙΙΟΠΟΒ τὰ ΠῚ ΟΟΟ  τᾺ8 
μιαθιῖίτ, ντ ἃ ποπγίηα ἀεργεμεπάεγε- 
ταγ. ΤΌ] ἱπτογίπη {π|5 Ππ1}}] δὃζ δυιϑβ». 
Πἰατίριις σορ 5 ἱηΠπγιιέξιις, σοητγα Πο- 
ἤτεπι ργοξεέξας εἰ: ἴσα» νὶτγα Απϊο- 
πειητγαἀπέξ5, οφίεγα ποη Ιοηρε Εἰ- 
ἀςηϊδ ροίαϊτ. σαπηηιο νδ]ϊάτπι ΕἸά4ο- 
παῖίπτῃα ὃς ἰοοϊογαπι Ἔχεγοίτα τ δῆτα 

τα! ΙΠΠγαόξιπα ἱπ ποι, εὰ ἀϊς 
ΠΙΠ1] πιο] τι οἵδ, ροίζεγα νογοὸ Εαπέε- 
τίο συ πὶ σοτεγῖς ρυΙ ΠΊΑΓΙ15 ΔΠγ1Ο 5 ἀσοί- 

το, οὐ ἀογαθαῖ οιιπη 115 χαα ΒΕΠ] εἰς 
(ετἰπευυηάατατῖο : ὃζ οπηπίδι15 οδίθη- 
τδιις πῦ εἴϊε ἀϊΠεγοηάιιπι ργα 1Π], 
ΠΕστοΠΊρΡι5 τεγοπάιιπι, Αἤσπαῖα ἴαμα 
ουἱᾳ [ξατίοης ας Ιοςο, δζ ροίϊοτο αἷς, 
Ρυρσπα ργαβηίΐτο, ἀἸ Πλϊ τ σο ΠΟΙ Ππππι. 
Ατ πέδας, φαΐ πγϊσοσῖι οὐ ἃ πλα τι5 
ΡΓοάϊοηο πη ποάαπη αρογποιαῦ, ργα- 
οἱριος ΑΙ Ραπογιτη σδταγίοπος δζ τ - 
Ῥιιπος σοπιοσαῖος ἢς δἰ οηαίταγ; ΕΠ 
τιϊθαπὶ ὃς σεπιατίοπος χιοα 46 τοῦς 
πιασηΐϑ ὃζΖ ἱποχίρεξξατί5 νοδιίοιπια- 
σάτη;41145 παέζοπιις οσοιταβ Παδιΐ; 
δάβ οτὸ ΠΙεπτίο τορίτε, {1 π16 να] τἰ5 [Π- 
ςοἸαπιεπη. υάγιιπι Θχίβοιπτίο {1 ν οὶ 5 
πυοαίς ργοξισζαγα νἱάσαταγ, αυσίο 
τα πὶ τπεουπη σαραίπτςα. τεπηροτὶς ἀΠ- 
σαζεῖς ποη ἤπαηςπτο πλαῖτα νογθα ἔα- 
οεγο : ἰἀθὃ γαῖ ἰη ράιοα ἀππιαχαῖπο-᾿ 
οοἤλτία σοπέεγαπι. Εροτοτο {Π]οταπι- 
Ροτγο,οχ οι ομπδποσῖῖ ἱπιρογι 

γεμίπλι15, ἰῃ πταχίπηο ριάοσο ἃς πης- 
τοτα νἱταπιτγαάιιχι, τἀ πποτῇ αἱ οοτιπὶ 

τεσς ἀϊέζαταγα: τίταϊο Ποηογαταβ, τογ- 
τί πη ἰαπν Δ ΠΠ11ΠῚ ἰἀ ΠΊμΠιις σογο , ὃς 

Ρεζρατιο, να π|,τατίποθο. 56 « αυία 

{(ππηπλατα η(ο]οἰτατοπι ἄποο (Ο] 5 εἰς 

(ς [εἰπῇ σαϊατηίτατο ρα δ] σα, αο πλο- 

οαπαταρυτο Πος5 Ποῖα σοητεα ΟΠΊΠΟ 

ἰὰς ας ἔχ5 δάοιηηῆς ἱπηροτία, σα ορί οο- 
σίτατα αποπιοάο ΙΔ Πππς στδῦ! ρογσα- 

ἴο ροιϊπλιβ γεσαρογαγο: πλ τδη πᾶς 
νατὶϊς ν]ττο οἰτγοα; ἀσιτατίς, Πα]]α Πλΐ- 

᾿ΐ τατίο νἱίᾳ εἰ νοὶ τατίογ νοὶ οχρα- 
ἀϊείοτ, ιαπι ἢ αἰϊψαοά δε ]Ππὶ οχ- 
οτίγοταγ. Πηἰτπλπλ. ταπς οπίπι {ΠΠ| 
οριιϑ ἔοτο ἰοοίοσγιιπι ὃζ ΠΟΙ ἐγ ἴῃ ῥτί- 
πηΐδ οροῖα: οΔ4; οσσαίϊοηο ἔδοί!Θ ποῦ 

ΠῚ 



1δΣ ὈὌὈΙΟΝΥΘΙ]Ι] 

ἱητοοδξυτος,ατα ποποίιας οἤδταπι 

ἀξίας ργο ποίεγα ροσίμι5 Πθειῖαῖε φαᾶ 

ῥῖο Κοπιαπουιπι ΠῚ Ροτῖο ἀϊηγίσαγα. 

ΠΕΆΡΓΟρΡΙΟΓΡΕΓ οσσαίτος γοἰατὶ οὐμη1- 

Ὅαἴος δε Πππα οἷς α {δα ἰτὶς σοπῆδια!, 

γείεητεσα; ἃς Εἰάοπατας δά ἀγπηὰ οῦ- 

οἰτααὶ, ντ δ 61} εἰς πταγας (οοίπ5. Ετ 

Βυσαίχιις σοπατιστης! ϑτπθγαῃς Ἀο- 

τηδπος, ἀτιπὶ Ορροττα πη Π41|5 το πι- 

Ῥὰ5 τα ἱεὶ (θτιο. νθ] οσίΠἄοτατς αιαπὶ 

το περ] σοπαίς χης οἰεγξιςοπι- 

ἡδοάλιρτιπιιπὶ ποη αροτῖο ἀρίταγ ἀ6- 

[οξχῖο ; 4: δἰΙοη 1 ΔΠΟΘΡ5 Βαδιίταγα 

εἴἴει ρουιοα!αην; πο να] ἱπηραγαῖῖ ντ- 

σετοπηαγ, ἀοΠΊΟ Ἐς Ι5 416 τα ΠτιΠὶ νἱ- 

τίδιις {ποτὶ ἀεπγπγ8 τοὶ αἰθαπι άοοῦα 

σοροτγοπηαγ; γΟ] ΙΏτΟΥ ρραγδηαῖι, ι- 

ΧΙ λα τε (ΟΠ οἰταπ44,α ρατατὶ ρίϑοος- 
συραζοπγαγ. ΠΌΤ Ο ΠΟΌΓΓΑΓ. {Ἐάγιιπὶ 

ἀἰΒΠου]τατιιπι ὀχρεγτὶ, ΕΧ νῖγαας ΡΕΓσ 

οἱρίεπιιβ οσπιοάμπη. ἀείηάς δαμε- 

ἔλεος δε ]ο ἔοιταπαῖοϑβ, ὃζ ραπο  πιῖ- 

ἔζος ἢ νίγίδιις ςὐτεπάςπάιιπι (τ, Ποῃ 

νἱοοητίς ταιοπίθας σόπο!]οτο σοπα- 

Βιπιυν, (δ ἄοἹο δὲ αετίρας, φαῖθι {{- 
ετθα σαρὶ (οἱςης, δέ φυϊά αι! νἱ 14- 
ἱερδαι ἔλοῖ!ς ποχαυίτγ. πες [4 ρτίπιὶ 

ξλοίουμιις Δι (0}1. ἃ Παῖς χυΐδ ΠΟΙ ΓΑ 
Ῥοτοπεία νπἰ 6 γ]5 ἢ ΟπιδΠογιιπι ἀἴα» 
Τοςϊοτιιπὶ σορ 5 ρατος Ποπ ({Ππ118,811- 
χὶ ἰαπγας Εἰἀοηαῖίιπι ἀταὰς Υ οἱςπ- 
τίαπι συδητας νἱ ἀετὶς γί πθιι5 : αΐθιις 
νττιτο ροΙΠπηι5 ἤάετε, ἴσα πὶς ρα- 
{πὶ οἴ π εηἰπιίη ποίεγο ἀστὸ ΕἸ46- 
παῖος, ξά τη ίαο δζ ρτο (πο ριιρπατατί 
ἔπη; δ ἱπτεγίπη ποίξει ποας τι θαη- 
ταγ. 40 ιθά ἱπσιπ ΠΠΠπλιπὰ οἴξ, (πἀ 
Ραιιοῖς μαέζοπιας δὲ γαγο σοῃτίριζ, δο- 
πεβοίαπι δοοϊρίεπάο σοπέευγο ἴῃ 11- 
Ἰος ν᾽ ἀεδίπχαγ: ὃ ἢ ποῦὶς, σις ἔοτς 
οτεάϊπγιι5, Γο5 (πσσεἤοτις, ΕἸἀςπαῖες 
δον εἰεητες ποῃ πιοάο φγδιί πο ἀο- 
Ὠλϊπῖο Πδογαραης, νϑγιπη οτίαπη σγα- 
τίδς ποδὶς παδοδυητ, ρετίηἀς ἃς (ὰ πος 
Ποοίρῆς ρυα ες πλιις Ρεποβοίαπι. 
Αἰταυεπασίμπῃς χσυα πλα ΠΡ] οὶ οατα 
Ατηθοοπιραγαῖα, {ΠΠ σογο γα Πἱ νἹ 48- 
τας αἡ ἀείςτομδίη αἰδοτγίτοῦ ὃς σοη- 
Βάδητεγ πιο! Ἔπ 48. Ναης δυάϊτο φαο- 
τπποόο ποροτίαπυϊά ἀσοτοαὶ σορίτοπη. 
ΤΌΪ]ας παίῃὶ εἰιπὶ αοἰοὶ Ιοςῦ αΠσπα- 
τἰτα  πλοητς οἰξ, ἄτας αἰτοῦ πιο 
σοτηι ργααῖς ἰαΠ|ςιοσατη ογσὸ ἴῃ πο- 
ἴχες τεπάθηάτιπη οτῖς, οσὸ (οἰστο οὐτς 
ἄϊηε πιοητεπὶ Ρεῖοῖς ἱποϊρίηι: γο5- 
ὃς (οτιατίς ογαϊηΐδθιι5 πιε (σα Πλΐ- 
ΠἰοὐΠΊ 10 ἰΠ {πγΠλιΠη οἰιαίοτο, πὶ 
ταις, αι ἴτο αι ἀεἰποορςλέξατας 

Υλπ ΟΥΧΤ ΑΝ ἃ 5.8; 
διδαχῆς δεύσάν, ὅτι καϊλλιόν τε ἢ διχαιότερον αὐξὶ “αι 

ἡμδμ αὐτῶν ἐλάυϑερίας κᾷλλον ἢ αἰἷϑὶ τὴ Ῥωμαίων ων. ᾿ 

ἡγεμονίας ποιόσαο ιν Τ' ἀγώνα ζαὗτα Δ|αινοηδεὶς οὔτ « 

πενόμάυ(ᾳ Ῥωμοίοις πόλεμον ον ἢ ὑπηχϑων, ὅ᾽εν- « 

τόμους ἡ Φιϑῴωαιους πείσας ἔχὶ ζα ὅπλα χωρῷν, ὡς « 

συλληψόμϑρος ἀὐθὶς Ὁ πολέμου. μέπρι πότου λέ- « 

ληῦα 'Ῥωμᾳοις ζῶτα “«ραῆων, (α μιδυόνϑμος ἐ- «᾿ 
κω 3 ͵ ] ᾿ εὐ , « 2 

μαυτῷ Ὑ Ὁ θχιθεσεως χα οϑν" ον ᾧ σκέψαοϑε δ(ᾳ ὠ- « 

φελησθκῖθα. τος τον μϑὺ, ἐκ οὐ φανερῷ βελάύσαν- « 
ΠΝ, τς, ΑΔ, ᾽ τα ἢ δὴν 9 

ΙΟἼες Σσῦςασιν,ον ᾧ κινδγουος ἦν καθ ἐκατερον, ἢ ὠπα- « 

δοισκάζοις ἐπειηϑενζα .ὺ τῇ οἰκεία, δοιυαίμᾷ μόνη πι- “᾿ 

ςεύσαιζᾷς τ’ “ἷρ ἀπϑώτων αὐαρρίψαι κώξον,ἢ πα- « 

δξισκά αζομδμοις ἃ βονϑείας ἐγείρονζᾷς , “ἐπ οὖ « 

“ἰϑασκάυῇ ὄντων τσοοχαζαληφιϑζεαι, ἐό᾽ ἑτέρου «᾿ 

“Ὁ χαλεπῶν πύτων πειραϑέντες Ὁ ἂΖ ἀμφοτέρων « 

χοήσιμον ἕξουϑν. ἔπειτα πολλξωὼ ὰ δεςπολέμυτον 9:« 

(ον τί αν" ὐτιπάλων ἰοχευὼ ὸ τὸ οέκ ἐκ πϑ «᾿ 

βια κε (φπου πειρασο θα, καθαράν, δννν οἷς ὀλίσκε!) ΝΣ 

πϑύτα ὑπέραυχα χαὶ μὴ ῥάδια τῶ! βιαίῳ καθαιρε- - 
" ! δὼ, ’ Ἵ 3, » 

20 ϑίενω » δόλῳ χα! ἀπατη, ὅτοι χορ φῴτοι ῤξαλδες αὐ- «ὦ 

τῶν σε σὲ μιόγοι. τσδϑς δὲ πότοις, Οὔκ ααὐξιοικοίχω ὅση « 
πο τ τ ͵ γα τρις οὐδ ομ ἧς ὯΝ ΜΝ 

τῇ οἰκεία, δδυυα μι τσδ9ς απαξ' τίω Ῥωμαίων τεχαὶ « 

Φ συμμμκαΐχων ἰαοωὼ αὐτίζοηϑέδαι»τίω ᾧ, δῴσαιων πε « 
το. 7 ! ΚΕΝ τὴ Ὁ Ἵ 

χαὶ Οιεντθ μον σειύτίωυ ἀζαν ὅσην ὁράτε,τσοοοφλή- « 
7 δ ε ν᾿ ͵ Ἵ λ ΠἸΥ͂ 

Φανϑυ τε,κα! ὡς ἂν κουλιςα ϑουρσος τίν! συμμαχίας « 
᾿ ΝΣ ε 

βεξαια Ὁ δχικουξιχὸν ἴραϑρι πσδοςγινόνϑμον, ὅ- « 

τω παρεσκάσας αἱ μοι. οὐ ὝΡ οὐ τῇ ἡμετέρα “5 « 

ᾧ ιδώυαϊοι τ’ ἀγῶνα ρα μϑροι, “ὃ ὃ αὑτῶν τσδοχιν- « 

δχω ἀύονϊες, εν ῷ αὐτωΐχαὶ τίω ἡμετέραν φυλαξε. « 
δὰ Ἵ , 2 

20 σιν. ὃ δὲ πθύτων μϑ ὅε]νῆδιςον θυ, ϑοφποις, απὸ υίως « 

δὲ τίσιν εκ τὸ περήζθοντος αἰῶνος ἐϊξεύετο, χαὶ τοθ᾽ « 

ἡμῖν ἰπαρξᾷ, πασονες ἰσπσὸ τὴν συμμαχων΄ ἐ- « 
χείγοις ἰὐζὶ δύξονϑυ. χαὶ ἐαὺ ἡμῶν χτ' γοιοῦ χωρήσῃ ΩΣ « 

ἔρον , ὡς αὖ Ὁ εἰχὸς ἔχφ, Φιδζυα)οί τε χαὶ Οιεντλ μοὶ « 

βαρείας ἀπαλλαξαϑῆες ἡμιαξ κ᾿ πσοζα γῆς, ὡς ὑφ᾽ ἡ- « 

μᾷμ' σϑτο πεπονθῦτες, ἰύθὶ χαφιν εἴσονται ἡμίν - «Ὁ 

τὰ μϑρ Ὅν ἃ Ὡ ὶ πολλῆς φρονέιδὸς τἰρασκάσα- « 

εϑέντα ἰχθμὰ ἐὴ δὸόχει μοι ϑαρίος τὲ χαὶ κυδοθυμίαν “Υ 

τῆς δποςάσεως ὑμῶν τὐϑαοκῖν. ὃν δὲ δθπον ἔχιχῴ- « 
40 ρᾷν Θ ἔρχϑν βεξέλημαι» ζμῶτα ἀχού(ᾳ τέ μου" ζαξιν « 

μϑὺ δσοδεδωχέ μοι Τύλλος πἰιὼ “ἰ ασὸ τωῦορά, χὰ κε- “ 

λά) 4 μεϑωτέρου Ὦ χερφτων όχν στον δ᾽ μέλλω- « 
ἘΝ “ ὯΩ ᾽ ͵ 

μϑυ ομμοσε τοις πολεμίοις γωρήν,όξω αϑὺ ἐγὼ λυίᾷς αἰ 

1 σὺ Δ πῶ 5 " ᾽ Ἵ ͵Ἵ ει ὦ 
τ τάξιν χὶ Ὁ ρος ἀγήν, ἀχολουϑήσεϊε δὲ μοι ὑμεῖς « 

στευ)εταγμμένους ἀρ ρνϊες τὸς Δόχοῖς. ἁψαϑυος δὲ « 
ὕἤ Ν ἫΝ ᾽ “ ἶ ͵ 

Τὴν ἀχρων, καὶ ον τῷ ἀσφοᾷ ρόνϑυος, ίνα γ,οή- « 
ἢ -“ λ "“"» ; ΤΩ 

σθαι αι (ξοπον τοῖς ΜΙ υτα πορογμασιν,ἰχού(ο τέ « 

(μου) 



ΑΝΤΙᾺ, ΚΟΜ΄-Π18. 
μου" ἐαὴ δὲ ὁραῖ κι! γνώμιδω ἃ Ὁ φι λογίζομαι χω- 
» ρφιῶτα μοι, εϑρασεὶς μϑὺ γεγονός τὸς πολεμκίοις η 

» ὡς δ" αὖθις συλλαμᾷανόντων, ζωπεινοις ὃ χαὶ σπτε- 

» σιφόζοις ἴρις Ῥωμιήοις, ὡς παφοδεδὸυδμοις ὑφ᾽ ἡ- 

»αδ, φυγῆς τε μᾶλλον ἢ λυκῆς ασφνουμδύοις, δεν 
» εἰκὸς, ἔχιϑήσοικαι ἀὐύθις, καὶ μιεςὸν ποιήσω γεκρῶν ὃ 

» πεόίον, ἀξ ̓ὑπερδυξία τὸ καζων [ΩΣ Ὁ πορανὲς, 
3ε" 

᾿» θουρρϑσῃ πὲ χ  σεουϊεταγμένν δυο μά σοος ἐφῆον- 

» μϑύοις παξρεφεροιϑρος κα νὴ «εσυφοίδοις. δινη σὲ, οὖν τοῖς 

» πολέμοις κὸ ἢ 1 δ, χενῆς ἐμπίπηείᾳ πυροδὸσίας συμ. τὸ 
͵ 

ἀκ γἢ πολεμίων 

» ἤδη ςραϊθμαΐζῳ, μεγάλα αὐτο σσοτϊενὸς οὕτως ἐτέ- 

» 690 Φοξεροὐ παϑημαΐος, ὡς ἰτῦ ὁ δόξης χεγῆς ἴσμεν 

» πϑρωλεθροφι Δα φϑαρέντα. Ὁ δ ἡμέπερϑν οὐ λόγος 

» ἔςξ'αἱ κενὸς, οὐδὲ ἀφανὲς δὲηκα,, ὄν ἔρρρν πασης 

» σψῴκως χαὶ χα πείρας ̓ φοξερωταΐον. δ ) δ᾽ αἱ οι τὸ μανία, 

» δ χελογιδμένων γινόυϑυα ὁρα: λεγέαϑω γΟΡ καὶ 

᾿Φ οδὰ α; δλὐϑοφπίνας δόξας εἰωϑοτα απθυτᾶν, 

ΠΎΡΓΟ πολλά καὶ ζῷ μὴ εἰκότα οἱ βίοι φέοφεσι' ΄ χαὶ 

2 ,ὕ λ λ 

ἀδων ἐφόδου δόκησις. Ὁ ἴεν 

» πομαΐϊία αὐτὸς ὧν ασρϑυλεμόω Ὀλεχήρήσω ποιᾷν. 20 

Σ ἔχὶ τὸς “πολεμίοις ἅμα Ῥωμαίοις, μξω γοῤὑμαῖ 
ἣν αὶ ὑσαόων αὐθις τὴς νίκης, τέω τε καΐαληνο ὃ “ 

΄ 

ΙΣ2 

» ὑψηλῶν πεποιῆαϑαι σκήνο μαι » τῆς κυκλιὠσεως τ 

» δὐτί εταγμένων ἕνεκα υησε!) δὲ μου πιςὸς ὁ λόρρό, 

» ἔργα ὁμολοονύμϑμω τῇ σκήψᾳ παρρεχονϑύε ὦ 6θ᾽ ἡ- 

τριάς ΣΤῊ μδὺ δφῶν μησ ὁτέξϑις χϑιγωγῆσοι » τῆς σ 

» αμμείνογος τύχης παρ ἀμφοτέρων μιεζα λίγ). ἐ ἐγὼ 

» δὼ δὲ οἴχυ ὕταῖ ἔγγωκά τε χὺ δράσω στωὺ λαοῖς κρ «τις 

» σὰ ὄγτὰ δ μόνον ̓Αλζαγοῖς, διλλὼ νὼ τοῖς ὀήγοις Λαζ. 

» ἀμ μας 

» ἔπειτα χϑσμκον τὲ ἐ σωζονζας, Ὡ τοις ς «ὐἰδαηολλορϑύοις 

ᾧ ὀξέως ὑπηρετοιῦζαις, πὐροϑύμοις α΄ γωγιςτὶς γίνεαϑαι, 

.» χαὴ τὸς ὑφ᾿ αὐτοις “σδολύμιοις παρέχην,οὐνθυμουμέ- 

»» γοῖς ὅτι οὐχ ὅμοιος ὅφ1ν ἡμῖν τε χαὶ τοῖς ὀῆνοις δύ.ϑοφ-- 

.. ποις ὁ πόϑὶ τῆς ἐλάυϑεροίας ἀγὼν, οἷστισιν εἰ» Εος κα- 

»» λέφηκεντοὄχε οϑτι ὑφ ̓ἑτερων,ὼ ὃ ὅσοις ζριαύπζου πολι- 

» τείαν οἱ ἐ παίέρεσ παρέδο(αν. ἐλάύϑεοοι γὸ ἂξ ελά-. 

Ὶ λέρων ἔφυμϑυ, ἡ ὁ τούχῳν ΤῊ ππερροίκων ἀπεδοᾧ ὁ η-- 

» μὲν οἱ παΐέρες, ὁμοῦ πονταχόσια ἔτη τῶτο Ὁ αὔμα 

δὲ γο᾽ σιγά μδὺ «πσεῦτον φυλοιονᾷς,30 

11]. τό, 
{τλ. 51 νἱάθγο ργοροίιῃ μι] εχ ίξη-- 
τοητα πσσράετε, Ποίτες6; αι δοίοτος 
δοτὶ, φααί! ποίεγα ορο δάϊιτος; κο- 
ΠΊΔΠΟ5 ΔΠΤΟΓῚ, νος ΠΟ Ϊ5 ργοάϊτοσ, 
ΔΏΪΠγἰς σοποί ἄογς, Πιεῖι6; ΘΟ ογπα- 
τοϑ (ντ Κιταγιπη δισιγοι)άς πιραπια- 
δὶδ αυαπὶ ἐς ἔοστί ριιρῃα οορίτατο, ἜσῸ 
ἱρίος ἀσστεάϊατ,σαπιροβα; σαφαιουῖθ. 
τερΙεῦο, ντροτα εχ {προγίοσο ἰΙοσο ἱπ 
τοο ποτὰ ἀεἰσοηπίασιις »Διτο τόσαις 

ἃς 4! ρεγίος Πἀθῃτὶ δὲ ςροῖτο ἀρτηΐ- 
ΠΘἰΠυδίαγι5. Ρίασίπλττα φατε η θ6}10Ὸ 
ψα]εῖ γε] νάπας (οοἴογιπι ργοαϊτῖο: 
δ αὐτάς ποιογαπὰ Ποίίππὶφάπξιι 
ορίῃίο; πιαϊτοβα; ἰᾷ αΟ πλάρηος Ἔχε" 
αἶτας ΠΟ ταπὶ ν]10 σδίαι δά πεγίο ψιιαπα 
ἰηΔΌϊ πιεῖ πιπάϊτις ἀείετος ποι ί-- 
Πγι15. Ποΐ τιΠὶ νεῖο ἡραοίἐργ)»Ά ) 2177 

ΜΝ πω 

ΠΟῚ ΕΣ ν Δι 5 ΓαΠΊΟΓ, ααξ οδίουγιπν 

τογγ σα! ἀπηξταπι, (δ δοίπις 4Ὸ ποῦς 
πιο Ποο ν] ἤϊτ πος ὀχροτταδ, οἰτοσηδίς. 
1188. δίῃ δυτεπι σοπτγα ἡ ςορῖτο σα- 
οἰἀοτίτ, (ἀϊσαπη δπϊπὶἰ πος; 4 Δη- 
ἀοσιυίάει οπλἰπἰ δι υπ τα ίαρε ρτς- 
τοῦ ορίπίομξ οἤδγιης νίτα σφίτι5)τ1πὶ 

ετίαπι ρίας ππυταῦο Ργοροίιτα, ἀπσαπι 
οηΐπινοβ οοηῖγα ποίϊες,  οπηδηϊο ἔι- 
τα Γα}8 νἱ ἑζοτία (οοἴπ5: Ππχα]αθοα; πα 
ἰἀφοίπρεπίογα ἰοσα οσσιραῆς, τ ο- 
{τες οἰγοιπιποηίγοπα αο 60 ἔμ τς 
οταοάοτατ,αία νοτδῖς ἔλξτα οὔστιοητ, 
τὰ Ποῖ ντ οἰδάϊς πευττγὶς, ἔοΠἸοἰς γεγο 6- 
ἘΘΏΓΙΙΚ γ ΓΙ 5 Π56τ (1Π|115 ρατιὶοἶρα5. Ε- 
αυίάετα ῃςο νι ἀεογειι, ἵτα ἀἰ15 ἔλιεη- 
τἰδιι5 σοηοΙζ, πγαχίπηο σαι ΑΙΡαπο- 
τα Πγ τα πὶ σετογοῖῇ 1 τ Ποῦ πὶ σΟΠ1- 
τοοάο. νεῆτ εἰ δπτο οπληία ἰθγιαγα 
ΠΙεπτια;ταπι ἀδσαητὶ ογάϊης οδίδγιιδ- 
το; πιφη δια σα] ογίτεγ Ἔχίεσηιιί,δζ τ πὶ 
νοίτηοτίρίος ἔοττες νίτος ργαίξατο, τ 
νεἤεοτγῖ απίπγος δά ἰἄδιη δοσεπάετζο; 
οορίτᾶτες ιοά αἰΐτοῦ πος ρτὸ [ἰδ οττα- 
τα σοῖταγα ἄἀεσεῖ ι σεζεγος ΠΟ ΠΊΪΠ 65 
αι] αἰϊογῦ ἱπηρεγῖο δπθιιθγαης, δέ τ- 
Ιε τείρ. θ6 Πὰς ἃ πγαίοσίθ. ςοορογιηξ, 
πᾶ Ιετὶ οχ ΠΡ οτῖς παι (π᾿, δέ ραῖγος 
τιλα! ἀδγαητηοδίςὶ ἱπῃροτίαπι [πη Βηϊτῖ- 
τηοϑ]ιοα ἔογπιο υϊπσοητογῖ ἈΠ Πο- 

"9. υλάξαληες, ὅ ὅμη ἡ Ἐποςερήσωυϑῳ ἡοδι" τὸς ἐχ-- 40 τἴιτξροτο σοη ἘΔ Πἰτι, ροίτοτῖβ οτίδπι 

ον ϑνοῦς. 1" τὴ δὲ μοηδεν! ἐὀμδι" δέος δῷ ζῦτα ἐδελῃ 

ἐδ ον μή ἡ στευ, ϑήχας πὲ λύσῃ χαὶ ὅρκοις τὸς ἐω; 

» αὐταῖς “νονϑύους δας ῇ ἜΩΝ φὐγοεΐαϑω ὅ.οτι δὲ 

» ἰσυδ᾿ Ρωμαίων λελυ μῦρα εἰς ὃ ἐξ αρ ἀρχῆς Ὥστυχα- 
Ξ (αφισᾷ ὦ Ὁ 66γε ἐλαχίςου ἀξίας, δον δλλ᾽ ἀξ τε φύ- 
» σίς ἢ αὐ, ϑο;πεία καῖ “εφη(ατο, χ᾽ ὁπθώτων κοινὸς Ἑλ- 

»»λήγων τὲ γ) ὁ βαρδαρων βεβαιοῖ, γό μος, ΟΟΧφν καὶ Ἢ τὰ δὲ- 

Πποίξτίς ρῆμα, εἴα. Νεοᾳαςη- 
υῇ νεῖ αὖ ῃος σοηΠ]ο ἀστογγοαῖ 

τοΙΙσίο ἰαγ Ππγα Πα] δὲ ξοβάογὶβ,ξ οο- 
σίτος σε 1518 αητο ροΓἈ οτηαηοϑ νίο- 
ἰατατα, ΠΟ ἷΠ ητοσταπι το πίτα : 14α; 
πῃ οχίρα! Πγοτηεπεὶ, (Εἀ φιιπη ἃ Πδτυτᾶ 
ἱπ{πἰταταιπλ,τιιπὶ οπληϊῃ δὲ (αγεσαγαπι 
ἃς βαγθαγαγιπὶ σϑητίι πη σοπηπιηὶ 
Ἰερο Παδιτᾶ,, φαοά ἰαες ραῖγος ἢΔ- 

Ἢ 

2 »-ς " ; 

αμδος 
“,,,.,. 5. 

ὶ ] 
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τὶς ἱπηρεγαγο δοίπγα τε ἄοτο, τ ἀδπηα; 

ςοπάϊτοτος {π|5 σο]οη 5. πος ἔπ ἀϊι5 
ὨυΠα ΑΠῚ ο Γογῇ Πα ΔΠΑΓΠΠῚ ΠαταΓα 
τοὶ ἐπ, Ποη ποϑ5, Ζ] ρογρείιιο γατῖῖ 
ΤΊΔΏΘΓΟ ΟἸΡΙΠΊ115, γἱοΪαπγι5 ; πδο Πο- 

Ὀἰς,ταπηιᾶ ποξατία τπο δτίθιις, ἄθο- 
τα δι σε πιο 4[1Πι5 (ασοξίτιοτίτ, 
( Πιγρὶ ποῆτγα (δγαίγο σγαπθπιαγ; (οἀ 

ς- ΜΠ υἱοίαε εάν γείζαε, αὶ ἕο α5 ἐ- 
[ι4 αθ ηίτο Ποσοτατ,αυίαᾳ; ποίαγο 

ἀϊαϊπᾶ Ιοσεπὶ πιιπλαπα {οϊοοῦο (ππτ 

σΟΠαζῖ : ἰΓᾶ 65 ΠΙΠΔΪΠΙ5 ΠΟ ποδὶς,(641]- 

Ἰῖς,(ντ ογεάεσς ραγ ἢ) άπιογίαίταγ: ὃς 
Ποπιίπῖ ἱπάϊρπατίο ἰπ 1105, ΠΟ ἸΏ ΠΟΚ 

(δ σοππαττοτ, δ1Ἰρίταγ Παῖς νοὶ 5 ρτο- 

Βαπταγογηπίθα5, ἔδοίαπλι τὰ, 'ππο- 
ολῖο ἀξογιηι τ 1π18] ὃζ ἀπ ΠλΟΠ ΠῚ Αιι- 
ΧΙ ο. φυοάί νε[πϊ Αἰ] 5 ἀϊπεπεῖς, 
δ αὐτ πιπηπαπη ποίξγα; οἰαίτατί αἰρί- 
ταπάτιπι σεπίοδι δά ἀϊσηίτατοπι ρυ ΠΕ - 
πᾶπ0, αὐτ αἰ Πογοπάππι 4 1Π τέριι5 ορ- 
Ροτταπίμς5, οαπὶ (δητεητίαπι {π4π| ἴπ 
ταράϊπτη ργοίεγγε ΠῸ ρίροας. δοαπο- 
Πα ἘΠ ΠῚ σοΠΠ]Π πὰ ιιοά νοὐἱς νηϊ- 
ποιῇς νά εδίταγ οριίπηαμη. Ηδπο 
(ξῃτεητίαπι οἵ οὕρτος 4} δά ογαητίδιι- 
ἀλῆςητ, ίδᾳ; οπγηΐα ἔδέζιγος ργοπηῖ- 
πῆξητ, ἀσσορῖο ἃ Πηρι 5 ἰγαπηθῆτῖο, 
σαταπι ἀἄϊπηπει. Ροίξεια ἀΐς Εἰάεηα- 
τί πὶ αἴ (οοἰοτγιιηι σορία;, Ππηυΐατα; 
(ο] ἐχοστας οἤδι, Ἔχίγα νδ!! ργορτεί- 
(ς, αοίεπι, εἰς δή ργο!πι,Ἰππγιχο- 
τας: εχ δάπιογίο ἴτεπὶ οπηδηὶ ὁ {μι 
ἐστοῖῃ οαὐῆγέ;, οτάϊπο5 αἰροίποτςο. 51- 
ΕΠ γα πὶ σοῦπα 1 αἰ π5 σαπι Ἀ οπλδηὶς 
ταπεθαῖ,  οἰἐητίρας ορροίϊτι5; 4! 6- 
ταῦτίη ἄσχίγο ποἤιαπιοογηιι. τη κο- 
τηαποζῖ ἀεχίγο σοσηὰ Μειας Επέο- 
τίας οἴ ΑἸ ΑηΪς (αἷς ορροίτας εγασ ΕἸ- 
ἀςηαιθ.Α Ιατιῖς πλῦτῖς. Ιαπλς; ΠΟΙ 1η- 
αἱο ργορί παιαδητί θα, ργι απ ἰΠτγα 
το! ταέξα νεπίτοταν, ΑἸθαηὶ ἃ γα! πο 
δχογοῖτα Αἰ, πηοητξ ρετεδαητίητο- 
στίς ογαϊπἰ δ΄, ιο νἱίο, ΕἸ4οπατεϑ οῦ- 
Ἀτπγατὶ ἴῃ ορίπίοπα  Ραϊτοηΐς ἂρ ΑἹ- 
θαπο ρυλΠΠα, αιιάδοίπς (6 ἴδηι ἴῃ Ἀ ο- 
ταηος ἰηξογο φησ, τα ἀθχιτῖ Κοπηα- 
ποτῇ Ιατεῖς ἀἰοε Πα οοϊοτ πιιάδταπη, 
ταγραθαταγ, ὃς Ια δογαατ σγααίτοῦ : ἰη- 
τοτγίπη ΠΠΠἘγιιπῇ ἐστοσίο ρυρσπαθαῖ, ἰῃ 
40 δὲ ἱρίς ΤΌΠΙς οἵ (εἰεξεῖς ἐχαϊτῇ 
αἰπηϊσαίσας. 161 ἐψαες ργαοίρίτὶ οαγίι 
αὐἀποέξις δα ἀσπης οὔ γερο ἀξσειτδης, 
1 ἀθογατ παι, ἀεχεγα ποι σοῦπα, 
Τ]]6: ΑἸΌδηὶ ἀθίδττα αοῖς ἐΠίπᾶς δά 
Ἰοςσα οαϊτα; ΕἸ ἀδῆδτοβ, υίθας {111 ογαὴτ 
ορροίτὶ, φυῦ ππμάατο σογηι Προτῖο- 
τος πηι, 05 οἰγοιοηίγο ραγαῦιιης. 

ΗΑ 1 ΘΥ ΝΝ ΑΙ 5.5: 

χα)α, ποραηφν τὸς παϊέρας τοῖς ὠκοῤνοις, ἡ ας μ"- « 

(ςπόλφς ταὶς δ:ποικίαις. ζωύτας δὴ ζὰς σοωυϑύχας ὁ-- « 

δέποτε ὀϑαιρεϑησονϑύας ἐκ “ὃ αὐ, ϑορπείας φύσεως « 

ὅχ, ἡμεῖς οἱ κυρίας οαἰξιοιώτες αἰεὶ ϑζχ, υϑύφν,οῖδα- « 

«σονδουϑυ, δ), αὐ τίς ἡμῶν ϑεῶν ἢ δια! μόνων γεμιεσή- « 

σάεν ὡς ὀμόσια, “«σραῆοισιν, εἰ δουλά 4ν τοῖς ἰδίοις « 

ὄχ ϑνοις δεραναογετῶμϑιυ' δλλ οἱ καϊζωαλυσα ες αὐ»- « 

ΟΣ ἐρχηλεν,ὶ ἐργω ἐχεχάρησοιες ἀϑεμάτῳ χρείτ- « 
ὥγα ποιῆσαι τῷ 9εἴξε νόμου Τ' αὐ,ϑεύνπινον" ὃ πε δὰη- « 

Ψ ᾽ 3 εν ᾽ ἅ 3 

1Ὸ μονίτ χολος χ ἡμῶν δλλὼ τότοις ογανθιώσεται, χα 

Ὁ εἰκὸς, χαὶ ἡ παῤ αὐ, ϑούπων νέμεσις τότοις αὐθ᾽ ἡ-- « 

δ᾽ καζασκη4.εἰ νϑὺ δίευ ζῶτα κρ ψτιςα πᾶσιν ὑ-- « 

μὲν ἔσεο τ δυχεῖ, πορα Πωρϑῳ αὐζᾷ,, ϑεουὶ χαὶ δοίμο- «: 
γας ρωορις δχτκαλεσα υϑιυοι" εἰ δέτις ὑμδν; τὸμαν-- « 

ἄα ἔγνωχε" δυοῖν ϑούτερον, ἢ μηδέποϊε ὀμα σω(ᾳοϑαι «: 

δ ρχαῖον «ἰδίωμα “ὃ πόλεως οἴεται δὲὶν Ἢ χαηρον ἕ- « 

τερϑν τίνα τῷ παρόντος ὁχττηδιήότερον ναι ϑύων,α.- « 
ναίξδηγέτοι Ὑ' παρόντα  μιὴ καζοκγοίη φέρφν εἰς μέζον « 

ο φρονᾷ" 51 ὙΣ δ, ἅπασι φανῆ ὑμῶν χροτίςον βέ- “ 
͵ ͵ 2 ͵ λ 

20 λάνμα, τὅτῳ χϑησομεῦοι. ἐπαμνεσαντων δὲ τω 
͵ ψῳ,͵ 

γνωρίζω ἢ παρόγτων, ἡ πτὴυτα «ἰσοοιϑμων ποιή-- 
«“ « » “, Ἂ ͵ " ͵. 

σάν,ορχθις ἔχοισον αὐτῶν καϊαλᾳαίξων,διέλυσε" σύλ- 

Ἅϑο»ν. τῇ οὶ, ἑξῆς ἡμέραι πϑοήε(αν μδ΄ ἔχι τα χα- 
« ͵ ΑΝ, 7 ͵ .“ ξφιχος αἱ Φιδζωσαιων πε ἡ συμμάχων δγευώμεις, ὡ- 

μα τω τ ἥλιον λαχεῖν, ὼ παρεταοσονίο ὡς εἰς μά- 
2 ͵ ἘΚ Ύ “ » 

χίω: αὐτεπεξηεῷ ἢ οἱ Ῥωμα)γοι ὃ καϑίςαντο εἰς ζο- 
ξ ὡ δ ον ΧΙτν ἄν Ἢ ΕΝ ΚΝ δ πιὰ ὍΝ 
“ν. ὦ μν δίχυ ριςερον χέρας αὐτὸς ο Ἵ υλλος χα οἱ 

Ρωμα,οι καΐζχον οὐγανάίον ιεν τὸ μοῖς " ἅτοι )ὃ ΞΡ Ἢ 
λω 2, ἸΝ ταν δν, 

ξιὃν Τ' πολεμίων χαίφχον χέρας -ἘΧῚ 5, σῷ δὲῖξιϑ τῆν" 

30 Ῥωμαίων κέρᾳΐος ὁ Μέτιος Φιεφέτιος χαὶ οἱ Αλία- 

νοὶ Χὶ Φ, δσαϊοις πῦβοὶ τίω λαγϑνα τῷ ρους ἐτά-- 

ξανζο. ἐπεὶ δὲ σεεύεγίες δλλήλων ἐδῥοντο, τρὶν ετὸς 

βέλοις“δυέαϑαι. οἱ ̓ Αλᾷανοὶ οκεϑενΐες Ἔσο τῷ διλου 

φρατῷ,, σοι εταγμκένους ὅγ9ν τὸς λόχους ἔχι Φόρος. 

οἱ μϑὺ σίυ Φιδιξοαῖοι τῦτο μαϑόνιες, χαὶ πιςεύσοιες 

ὀληθά σήν σφίσι Ως πἰϑὰ τῆς ποδοδὸσίας αὑπνοαέ- 

σῴς΄ τῶ ̓Αλξανῷ, εϑρασύπερον ἤδη τοῖς Ῥωμαίοις 
παδοςεφέοφονζο" χαὶ Ὁ μϑὺ δείξιον κέρφις ἢ Ῥωμαίων 
ἐψιλωμϑύον τῆς συμμαχίας παρεῤῥήγνυτο τε; χαὶ 

40 σφόδρα ἐπον4" Ὁ σὺ φ ωώνυμον ἀκρατῶς ἠγωνίζετο, 
ἔνθα, χαὶ αὐτὸς ζῶ ὁ Τύλλος οὖν τοῖς ὑχελέκζοις  ἕωυ- 

πέων μαιχόνδρος. οὐ ἢ. σϑτοις ποδοςελοίσεις τὶς ἱω-- 
πάϊς τοῖς ἅμα τῶ βασιλᾷ μαηυδύοις ᾿ Κα» Φα 
δὲζιὸν ἡμδν κέρας, ἔφησεν, ὦ Τύλλε. ᾿Αλᾷ(ανοί τε "ὃ “ 

ἐκλιπόϊες Ἔ τάξιν Ἰχὶ τὰ μετέωρᾳ ἐπείχϑνται, ᾧ,« 

διάυα)οί τε καθ᾽ ὡς ἐκεῖνοι ἐτα θη χέραζος 6γ-- « 

τες τῷ ἐψιλωμϑύε, κυκλιϑοϑαι μέλλοισιν ἡμαξ. « 

(τα 



τες: τ αν σισσεμα, ας 

ἘΣ 

ΑΝ ἩΤῚ Ὁ. ΚΑ ὈἰΜ. 
ζιῦτα ἀκουσοινζας αὐρ Ῥωμαίοις "Ὁ ἰδνᾷς «ἰὼ ὁρ- 

μὼ ᾿Αλξανῶν Ὁ Ὁ ἐχὶ Ὁ προς, δεῖκαι, ὡς χυχλω- 
Ομ δύοις αἰασο Ἢ ἢ πολεμίων, καζαλαμᾷανᾳ ὡςτεῦύ- 

τε μιαίχε οϑει, ὅτε μϑυφν αὐὐζις ἐπήφ. ἔνθα δὴ (φία 

Ἀπ ἤσαιαχ ὁ ο Τύλλος, συν ὑλιταραβϑεὶς τίω 

ϑζκνοιαν ποῦ ἱσούτου τὲ χαὴ ὅτως ̓ἀπαπξϑοδοκητου 

χαιχού φανέντος" δὲ ζω αὶ μόνον ἔφ σε Ῥωμαίων φρα- 

δια) εἰ ς παξοῦπῆον ́ καζαχεκλφιυϑυῶο ολέ,3ρ9 »δρλα 

ἡ τὰ τὴν" ̓πολεμίων πξαγμαΐᾳ (μμέτουψεὶ κ δέ. 

φῴνφρεν. ὡς δ ἤχόύσε τῷ ψαῆὴν μεγάλη Φωνὴ λεώ- 

» μϑυος, ὥστε χ ὼ Οιες πολεμίοις ἀκούφ, Κεατόμϑυ, εἰ-- 

» πεν,δύσρες, Ῥωμοῖροι,ῃ' ἀϑρῶν. ̓Αλέδμοὶ μϑὺ γοὴή ἡ 

» Ὁ πλησίον ὅρος τῷτο ΤΡ τὴν ὀφάτε, τ, 
᾿Ωἐ ἐμᾶς Σ οὐόλας ἵνα, ΧῈΝ γωπου λνόμϑυοι. τ πολε- 

» μίων οὈχίωσιν ἀὐζις. οὐθυμεηδεϊες δὲ δέζυ ὅτι ον καλῷ 

» πὸς ἐβϑίφοις ἡιδι" ἔχονϑυ,οἱ κϑὺ ϑύτικρις Ὄλτογες, οἱ 

»»-ἢ κατόπιν, ἔνθα. ὅτε πολ χορόν, τ γ᾿ ὀπίσω Ἰηπορέ- 

ον δγιυάμϑροι, ἜΤ τε ὁ δρᾷς ου πλαγίων ὩΣ 

»υποχλφόμϑυοι δὶ ἴτε σεεὺ πολλή ἡ χαζαφρονήσᾳφ ἐα 

ἀὐξις. (ῦτα φϑλς; πίξ, ἁπαί(ας διεξιὼν ἐ- 

λεγε ὁ αὐὐζίκᾳ, υϑὺ Φιδιζοναιοις δέος εἰρέργε.) παλιν-- 

«αξοδυσίας ὡς καϊεφρατηγημδοις σατο δ᾽ τ ̓Αλρανῦ, 

ἐπεὶ ὅτε δὐτιμεταζα ξαιυδωον αἱ αὐτὸν εἶδον, πεὔχι τὸς 

Ῥωμαίοις ἀγὸς ἐλαύνοντα, ὡς «ὧν ὑπέοε ὖ αὐδις: αἱ 

τὸς 'Ῥωμαοις ἐπῆρεν εἰς ἀὐτολμμίαν, τας οὐέ- 

“πλήσεν ὁ λους" ὃ μέία, τοῦ ἢ ὀρμκῷσιν ἔχ: τὸς 

πολεμίοις αθεροι “πὴ: 2 Αἰ στο ἢ Φιδώναων 

Ὁ Φυγή “ρος 7 ̓πόλινάκφσχμος. ὁ ἢ Ῥωμαίων βα- 

σιλόίς ὕλερῥάξας εὐϊος Ὁ Τ ἵπαον αὖξ φόβοις οὗ οὖσι χαὶ 

ΓῚ ΒΟΊΠΙ τός 

»᾿ Ὁ 

τεζωιεαγμμένοις » χαὶ μέρα ὑωὸς διώζας ὡς ἔμαϑεν 30 

ἐσκεδασμένους ἀπ᾿ δλλήλων, ἢ ὅτε λογισμὸν ἔτι τῷ 

συςφῆναι ληψουϑμοις, τε δούαμω Ε Ε79 νζᾷς,α φεὶς πὸς 

φόρον, Ὄχι Ὁ σεουεφηχὸς ἔτι χαὶ ̓ {ο αϑύον ΤΟΝ 

πολεμίων ἐχώρ μέρ. χαὶ ἡγύ καλὸς μϑὺ καὶ ὺ ὃ ὅ' πε- 
ζώνα αἰγῶν, ἔτι δὲ καλλίων χαὶ ο ΟὟ ἱπατων. “ ἐγὸ ο; οὐέ- 

κλίναν οἱ τῆδὲ πεζαγμένοὶ ἡ εντόμοὶ Κ' ἔφοδον ἕταῦ 

Ῥωμοηκῆοἵσταου κω πλαλύῖες, ΛΝ. ϑῴτεῖχον ἀ- 

26, πολλοῦ. ἔπειτα μιαιϑούϊες ὁ’ ὁπ Ὁ ἀὐώνυμον σφαῖν 

ὙΠηται!, χα ἡ παίᾳ ἡ ἢ Φ δζναίων τε ̓  συμμάχων ςρα-- 

Δάἀπαποπαυπείμππι, σοηίρεξειπηηις 
ΑΙΡαποτιιπιίη πιοητεπι ργοροζγαητί- 

τιπ|; ἈογηᾶποΚ Ζααί! οἰγς απ ποπίεπ- 

᾿ἄος ΔΌ ποίειθας τἰπηοῦ οσοσιραῖ,ντ Π6- 

4ὰς ριιρπᾶτο, Πσαιις Ἰοοο σοπἤίξοτα 
ΔὨΪΠΊ ΠῚ ἱπάπισοτοητς. [δ] ρτἤσης οὔ-! 
Π|τπὶ Τ ]]ες φίδι ῆς ἀϊςοίτατ; » χα, 
1] ταγθατιι ταπτο ὃζ τᾺπὶ ἱπορίπατοὶ 
Ῥατίςυϊο, ΠΟ πιοάο Κοπηαηιπὴ οχοῖστ 
οἴταπι ὁ ργαίξηι ρεγηϊοίς (ςγυδαίς, 
γογατη οταπ) ΠΟΙ πὶ γος (πρθιοτιῖς ὃς 
ΡεΠιιπχάςαϊς. αἰιάϊτο ἐπίπι πατίο,νο- 
(ας ΠῚ το Θἢς νὰ χα τοι οτίαπὶ 
ΔὈΠοΠΊΡας, ἐχοίαπιατ: Υ' ἰσίηγι5 Πο- 
Ππξ, Οὐ τῖτος, ΑἸΡδηὶ πιθὸ ἱμΠι ργο- 
ΧΙ ΠΊΠῚ Ποῖα ΠῚ ΟΟσΠρΑΓΠΠζ, νὶ σοῖ- 
πιὶς, ᾿ηἤ6 ἱπηρεῖαπι ἐαξζατί ἴῃ τεῖρα 
Ποἤίμπη. ἡδέξὶ ἰσίταγ ορρογῖαηο ἰο- 
(ο ἱπι πιο ΠΠ πος Ποπηπος, ἃ τοηῖς 
ΡΑτίτεῦ δ τορο το] 15 ποίξεῖς Ἔχροι:- 
ἴοβ, νῦ ΠεῸ ργορτααϊ πος τοῖο ἔεγγς 
Ραάεπιγαδίεδησ, αἰατεγίθιις Πίηο πηδ- 
τε οἰδιίος, ἰης Πιιηλίηα, παρ 5 φηΐ- 
ταὶς τε Ηχς εοὐπέϊος οδε- 
αυξτδης ογάϊπας ἱπρεπηηαθατ: Πατίπ- 
αυς ΕἸ4επλζος πιοτας {δ τ τθοίρτγο- 
οαῖα ρτοαιτοηΐς, φασί! Πγατασοπιδια 
ἄἀεςερτῖος ἃ Εἰιξεεῖο, φιαπο πεορίο 
(ς ([λπτειὰ νἰἀεῦδητ, πε Κομηδηος 
ἱπυιλάςηταπη, νυ ροΠΠΙοἴτιῖς ἔπογας.  ο- 
πλδηὶ οὔτία {Π|5 νετδὶς ααδαοίοτος δζ 
σοπηῤεητίοτες το αι, {δ ]αῖο οἷα- 
τηογο σοηΐοτγι Ποίξεπι πιροταης. 56- 
υϊτατ ἔισα Εἰἀοπατίαπι, Πυ]ο οταϊ- 
πο ντῦεπῃ {π|4Π| ροταήτίπη. ἃ εχ 'πι- 
τα ΠΟ ἰ τα γθαῖος ἐιίτατια, ΑΙ] αιιΔηι- 
ἀϊα ροετίξουτας ραιίάος, νΌ] νἹαϊτ {τς 
ΑἸΠΠραῖος νῖπες σορίτατεης πος ροί- 
(ξηεἸπ[ξλιιγατα ογάϊπεσ, Ομ, ΠΠς ξιρὶ- 
ἐπεῖδε ἰη το! ]απὶ ΠοίΕίαπὶ ραγῖοπι 
ται πη σοπἤΠίξοητοι το πάϊς δὲ 
ἐοττιτοτ ραρπαθαητροαίτος, ογείας εἰ- 
ἰατα σηυῖτο5. τε ρᾶτιιγ εηΐπι (πὰ ]ο- 
οαπα Υ εἰςῆτοβ, Π1Π}] οπιαπο ἐααί- 
ταται τουγι; ̓ ἄίσαμις ποίεθδησ σεάογο. 
Ἰαπάςπι σορηίτο, ργοἤϊσαιος ες ἴῃ 
{πη||ἰτοὺ σούπα ἰοςῖος, Εἰἀσηαΐοϑηις 
οἰΠὶ το] ας (οσἰοτι! “ορί 5 “ἤνις 

ὠὰ φάύγς τρήξυπαϑέωυ, δείσαγ)ες μὴ χυχλωθῶ- 40 ἔπροτε, νατίεὶ πο οἰΓο απ] ΘΠ ΓΘΉτΕΓ, 

σιν αἰ πῦὸ ἢ α)αςρεφοόντων ον πὸ υ διωγμοῦ, Φέπονται 

πΠΠ : ϑτει γ δ.ν.  πρχορνῷ χα αὐθοι γ]ες 

σωζᾷν ἑαυζοις ἐπειρῶντο. ὅσοι 1 εμέ 

πε αὐτῶν (αν χαὶ ἥκιςα αἱπσὸ “αυμῶξ βαριωόμε- 

γοι, νἦν τε οὐκ ἀδιαυαποι, Ἴδα φρο ὃ Μ8 γ 

πθοπερώμες ἐσώζοντο" ὃ ὅσοι δὲ τύτων ζινὸς - οὐνελῴπο), 

δὴν ταὶς δίναις ἀπεϑνησχον" ὀξὺ γὸ τῷ Τιξέσιος αἰδὰ 

αἰωὼ ᾧ ϑάιύζω χαὶ σκολιὸν Ὁ ῥ4ζ κα. δὲ Τύλλος μοί- 

φοπαοτίς ἰ (ς χα {Π|05 ΡΓοῆιραιογᾶτ, 
δὲ ἱρίΠοἱυτα δοῖς τοῦσα νοττογαπτ, ας 
Ροῦ ἤπιπιεπ εὐιαάοτς (πη οπατί. ΤῸ 
τα ΠῚ Τα] σογρο τ. δὲ νἱγίθαις ἰπτορ,τῖς 
παῖαγο ναἰς σαητ,αγπιογιπι φέξαγα (- 
Ἰυτοπι γε πηςθδης, σοι πηϊττοῆτεϑ α 
Πυαΐο. σετοτί αὶ δῷ δαπιιπίσι!ἰς ἀς- 
{ππτιφϑαπτιιγ, ρετγίθαητ ἱπ νοστίοἶδιις.,ς 
εδείτατις δηΐπι ὅζ βεχαυοίας οἶτοα Εἰ-, 
ἄφηας ἔιις Τιθοτγὶς, Ροσγο 1 Ὁ]]π5 1πὶ- 
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τα ραττε ἐχαϊεῖί αι γαςπτοϑ ἴῃ ἔπι- 
πιοπιγιοιίάατγοηζ, Ρίε ΟἸΠῚ σατογῖς σο- 

ΡΙΪ5 Νεϊεπτίιη, οαἰγα Ροτεης, ἐὰ Ρτ- 

πιο σορίτἰΠΊρατιι. ΔΙ4116 τὰ ἘἈοπλιαπὶς 

ἱπίρογατα ( τις ςοτίρίτ. Τπι ἀσπιμπῈ 
ΑΙἸθαπιις οοπίρίσατιις (ρ]επα! 48 Τα]- 

Ἰ: νἱξεογίαπι, (πἰς ἐπ σατηριιπι ἀςάα- 
δὶς, Πιρίςπτος ΕἸΔοπατες ὅς ἱρίς ρού- 
(δουτιις εἴς, να Ἀοπιδηὶβ νἱ ἀετοί ίο- 

οἴαϊεπη ργαίξαγο οροταπη: πλυ]τοσηις 

ἰπ ἔαρα αἰ ροεγίος ορργοῖπι ΓΤ Μ]π5 ἀὰ- 

τε πη ἱτογαῖαπη Ποπλἰηἰς ργοάϊτοπο πὶ 

οάογατας ας ἀοτοίξατιις, απ ἢ 1ῃ ρς- 

(ξης ἀΠΠΠπιυ]απάαπη γατιις,ἀοηςεο πο- 

ταϊπ ΠῚ 1Π [π8Π0| ροτείξοτοπη τοάςρις 

(δτ, ραἰαπι ρργοραυίτ ες Πα τα {Π]τιπὰ 
δά Ἰοσα εἀϊΐτα, νε ορτίπτο σομΠ]1ο ἔα- 

ἔζυπι: ὃζ ταὶ Πὰ οἱ ρασῖς οαυίτιπι, ᾿ς 

Πείπρτοπηδηι νἱξξογὶς ΠγαπῈ ΠῚ ἱπηρο- 
ποτε πάασδηαὶς σα ἀοπαίδημς ΕἸάο- 
πατίδιις ; αὶ πα ηϊδυς ργοΠ! στ πγᾶ- 
σῃο Δ΄ήΠιιΟ ΠΕΙΠΊΟΓΟ ΡΟΓ ἄρτοϑ ρα ]α- 
δαηταγ. Γατας ἢ]ς, χαρά αἰτογιπιςο- 
ταιπι πα ἠρογαιογας, ασουταϑ οἹ]ςτ, 
δο ΤΠ] πὶ τα 7δς, ἄἴπι ροῦ σαΠΊρο5 
οδεημίτας ἰπτετβοίεδαι φαοϊααοῖνο- 
πίτοης πη πλάπιι5: ροίξ οσσαίαπι ἀ6- 
ΤΆΠῚ (0]15.,.. ρΡετίςουτοης ΓΟ ούτε Π5, 
ἰῃ οαἴϊτα Ἀοπιαπα γοάεχίς ἐαυίτοβ, 

ὃ ἴδ᾽ σιπι σετοτίς ποέζεπη ΘαΠῈ εχ- 

ἐρίτ ἰπ ᾿Π]αγίτατίθιις μα οὐ οἱέζογίαη 

εοἰούγαγὶ [οἱόπι. ΤΠ ΆΠ] 15 ἴπτγα Ν᾽ εἰοητί- 
πὶ νΑΠ]Ππὶ ππδηῆτ νίπιια δα ρεϊπηαπὶ 
νἱρ! !απα : παρίτααις ἰῃ χουϊπτίοης ἰπῃ 

σαρτίποταπι ΠΟ ἢ ΠΠ πη ος5 ἄς ἀεξοᾶι- 

οηὶϊς διιέζογίδις, νὰ ἱπιεῖ σοπίγαῖος 

ποπηπαγὶ ἁπάϊις οτίαπιλ ΑἸθαπιηχ 
Μετίαπι Ἐπέοείιιπη,, σα πὶ νί ἀσγοιαῦ 
ἔλέζατα εἴτις ποη ἀϊογοραγο ἃ σαρτί- 
ποτιιπὶ ΠἸοῖο, σοπίσεπίο απο, «ἔς 
(υτηρτίσηας ἀπηίσογιπη ΗΠ Πηἱ5, ἴῃ 
νγθεπι ργορογατ: ὃ δῆτε πο ἴ4πὶπο- 
ἐξεποσατιίς ἀοπηο ἰεπαιογίθιιβ, ρτο- 
ἀϊοποπι ΑἸδαπογιιπι ἀεπαῦγαῖ, σα- 
Ρτίαῖς αιτοξαπτίδα5: νταας ἱρίς {ἔταϊα- 
θεπιαῖα Εἰἀσπατος ἃ σοΙοΓος Ποίξες 
Εἰαίογῖς, εἀοςεῖ: ροίξγεπιο Δα εοστο- 
ἔοιτ υϊα Βα ]ο ἐο!οίτογ οοπέβέϊζο (.- 

6. τινὶ ἢ ἱπαεωνκελάυ(ᾳς τὸς Ἐχὶ τ΄ ποῖα μὸν ὠϑου: 

μδύοις κτείνν, αὐτὸς ἔχι Ὁ φρατῦπεδὸν Ἃ ιεντθμων 

τίω ὀηγζευ δυρύα μιν ἄγων, ἐΐξ ἐφόδου Ύ “κύριος αὐ-- 

τῷ. χαὶ (ᾷ μ»ϑὺ “Ῥωμαίων “οραγμαΐᾳ τὐϑρᾳδὲ- 

ἕᾳ τυχόντα (᾿ τηοίας ἐν πότοις ἣν.ὁ δὲ Αλᾷζανγὸς ΓΡΤὰ 

λαμωρῶς δὴ νικῶγζας ἐδεαίᾳτο τὸς ἀμφὶ τ’ Τύλ.- 

λον, χαζαξιβα(ς κὸ αὐτὸς Ἔ πο Ἱ ὑψηλῶν Ἔ οἰχείαν 

δριύαμιν, ὅχὶ τὸς φάοονᾷς τ ᾧ, δὥναων ἐχωρά,ἵ- 

γα. δὴ τοῖς Ῥωρήοις πᾶσι “Ἄμοιτο Φανερϑς ἔργϑν ἡ 
-“ , Ν λω ͵ ᾽ 

10 ποίων σὺ ἀζκαιηθυ, χἡ σύχνους ἣ΄ διεσκεδοισμκένων «οὖν τῇ 

φυγῇ διέφϑφρε. (ωνεὶς δὲ πἰωὼ ἵγοιαν αὐτο χἡὺ με- 

σήίᾳς Ὁ παλινασοοδοσίαν ὁ Τύλλος,  εὲν ἀξελεϊχήν 

ὦετο δεῖν χτ' χ παρὸν ἕως δὐὺ ὑφ᾽ ἑαυτῶ ποιήσηται 1" 

αἰδρα ὖ δολὰ ἐπαμνᾷν τετἰὼ αϑαχώρησιν τῷ τίω ἐ- 

πὶ τὰ μετέωροι τῦδϑς πολλοῖς Τὴν παρόντων ΘΞ 

Ἔσο πόρτος ἡ τίςου “λυουϑύζωυ, ἐσκηπήετο" χαὶ ζ' ἱπ- 

πέων μοῖραν ὧγα, πέμψας ὡς αὐτὸν, ἡξιξ πελείαν ὠ-- 

ποδειίξαοϑαι Υ̓ «ὐδοθυμίαν, τὸς μὴ δοουνϑς, Ὁ: εἰς 

ζᾳ τείχη ᾧ, δΖοαων καζαφόγάν, διλ᾽ ἐσκεδὰ-- 
͵ ἐν πῆ. » 

ΣΟ σχκένοις ὀινα, Τ χώραν, σύχνους οἰζακ.κελάζων διερό- 
ἣ » }ὔ 2 ὃν «ε χ ) 

γωμϑυον “Φστοκ τειγήν. κα χειγος ὡς ϑούτερον ὧν ἤλπισε 
͵ Ν λ ᾿ 7 2 ͵ 

δζαπειοζ αγηένος χἡ λεληθως Τ' Τυλλον,Εγαιρέ τε; 
Ἂν ͵ »“ὝἪ ἢ δ Ἷ ͵ὔ ᾿ 

"Ὁ μέ δι πολλϑ καϑιπατύων ζῳ, πεδια,, τὸς καΐζα.-- 
͵ ͵ 3 ( ΦΙ 

λαμξανουϑμοις διεφϑφρεν᾽ 18 5 δεδυχϑτος ἡλίς, τῆς 
Ρ̓ Ἶ) ΟΣ ΕΣ ᾽ Ἀ ς δε » 

πώεας ἧκεν ἀγών ὄχι ὦ φρατοπεδὸν Φ Ρωμαῖκϑν εἶχ 
“ 3 -» ᾿ 2 ε 

“τὸ διωγμμοὐ,ὼ τ ἐπελϑθουίαν γύκζᾳ. ον ἀὐπαϑείαις ἘΞ 
“᾿ «ς , ΝΕ: » 5 

μα τοῖς ἑτέρφις ζωὼ.ὁ δὲ Ὑύλλος ἐν πω ιεντὸ μών 

γϑρακι μείνας ἀρ ρῴτης φυλακῆς, ἡ τὸς ὅχι- 124 
Ἵ ΩΝ , ͵] ΕΣ ἐ "ν» 

Φανεςατοῖς Ὁ αἰχμαλωτων ὀϑαχρίνας, ίνες πεή-- 
Ἐν ᾽ ἐ « , 2 ΕΠ 

30 (ἃν οἱ τῆς Ἔἰποςαάσεως ἡγεμόνες, ὡς ἔμιαϑε χαὶ τ. Αλ- 
λ ὕἷ 7 “Ὁ ε 

ζαγὸν Μέτιον Φεφέτιον οὖν τοῖς στενομοίᾳ »ὃ, εἰς ὕ- 
͵ [ ἢ ᾿ Ι ἐ) 

παρηδντα, δόξας (μα δάνζᾳ ποραρϑε' σῖζ κι κυ. αὐ-- 
-“ “ ͵ « λ 9 , 2 : 

τῷ τοῖς μιζωυυουδροις “ποὺ ἵ αὐχίαιλωτων, αγιι αἕ 
Ὦ, Δ λ λ 7, ͵ « ͵] 

71 Τ' (Τῶν, κῳ, τος σπιςοίοατοῖς ΤῊ ἑταίρων τοΐϑα- 
λ ΑΔ Δ 3 Ν ν 

λαξων »ὐδ991 πολιν ἀφ σπατει 4. χ) ἐσ 9 μέσων γυ-- 

κτῶν ον  οἰχιὧν τὸς βελάυζας συἱϊκαλέ(ᾳς, πίω 
» (7. ᾿ ο,93 ἯΝ , 

τε ασξλδοσιαν αὐξὶς λέγ Αλξλυῶν, μὔοτυρας τὸς 
Ε] ς δα «ἃ . 
αὐ χ ϑυλώτπους πἰβασόκϑιος, καὶ ὃν ὥρόπον αὐτὸς κα-- 

͵ ! ὕ 

Ἴεςρα τήγησε τός τε πολεμίοις ἢ τὰς Φι δωαιοις διν- 
: “ ͵7 ΕΡῚ ᾿ -“ 

οἰεηάμπι σεπίδαητ, φιόνς πιοάοία- 40 γειται.τελος ἢ ζω χε ατίςον εἰληφότος τῷ πολέμου, ζῷ 
τηοπάϊπιπι ἐς ργοαίτοτίθας “πρρ]]οῖ- 
τιπγ,8ζ ΑἸΡΑΠοτιπ οἰαἵτας πη οἰ ποΥῦ 
τοἀάοηάαίη ροίζεγαπ. (Οὐ Πτηϊδ5 νῖ- 
(υι εἰ δὲ α']ασπη δὲ πθοο]οτίαπη, νῖ 

ἴπ δυιξξοτος ἱπιρὶϊ αοϊποτίς απ πηαά- 
ποττογοτατιίς  ηυα’ ἔοΙΠΠΠππγὰ ἃζ τας. 
{τηηὰ οἶτι5 ΠΟρΌΙΙ οδε γατίο, παρ ηο- 
Ρεῖς ἀπθιτατὰ ΟΕ, ὁσου]τς ΡΓαΟΙριιος 

Υ “ “ » Ψψ" ͵ 

λοίπα ηδῪ σχοσζειν ἰὔθις ἡξίῳ, ἄνα χον πον τιϑ- 
( μϑὺ Ά λ δὲ Ἵ λ ᾿Ὶ ρηίαοϑαι μὸν τὸς τσθ9 ὅτας, (θφρονεςέφαν δὲ τίου 

᾿Αλ(ξλυῶν πόλιν ξἰποδοιοῶαι εἰς Ὁ λοιπὸν. Ὁ »Δὺ δὰ ; [Ὡς “ΑΙ ᾽ Ἵ ὩΣ σωυ 

ζιμορη(αονϊ τός ἐχιχφρησανζας ἐρορις θνοσίοις, πα- 
3 ͵ 2 -“ 2 ε 

σιν ἐδόχει διχαιον τε χαὶ αὐαΐχαγον ἐ{) ὃν 5 ἴφπον γέ- 
ΓᾺ , , ὦν ΕΣ ἐτϑ 

γοιτ' δὼ ράςαι κὺ ἀσφϑλέςαζοι, πολλξιὼ αὐζις παρϑγέν 
᾿ ͵ Α ͵ ἐ » ςψ 

Ὡποδιαν. ἀδήλῳ λϑν γδρ κἡ λέληϑῦτί μόρῳ πόλλοις 

κὶ αγα- 



ἴςς 

ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 
χαὶ ἀγαϑοις ̓ Αλᾷξανὼν ὀβ ας ὀχ χφοι(ᾳ οὐ, τὴν] ἄ:- 

δχουάτων αἰΐζις ΠΌΤ εἰ ὃ φανερῶς συλλαμι- 

ζω άν χαὶ ζμιορῴα αὶ τὰς οὐόχοις ταῖς αἰτίαις ὄχεχή- 
ῥῆστι!, ϑ πἰθιόνψεοϑει πὸς Αλᾷανους «αἰποσελαμἔα- 

νον γὥλλ ὄχι τα ὅπλα χωρησφνι ἀκα ὃ πολεμεῖν Φι- 

ϑάνσαιοις τὲ ὼ Τυρρξωοῖς τὸ τοῖς ἔχ; τί συμμαχίαν 

σφώ; ἐληλυϑύσιν ᾿Αλξάνῶν Οὐκ ἐξεδλοντο. Ὥσρου- 

ἀϑύων “7 αὐτῶν, τελφυταῖος Ῥσποδείχγυ!) γνωμζων ̓  

Τύλλος, ἀὸ ἀπόμλες ἐπήνεζ αι ὩΡ ἧς ΧᾺ μικρὸν ἐ- 

ρῶ. τεηαραχοντα δὴ ὄντων ςα δίων ἢ; μιεζαξὺ Φιδὴ- τὸ 
νης τε τὸ Ῥωμης,ἐλοί(ᾳς Τ' ἵπαον θμὰ κρ τος παρέ 

ὨλῚ Ὁ χάροικα, καὶ ὠρὶν ἡμέξοιν λοι μντρἂν ϑμέαζ, 
καλέ(ᾷς Μαρῤχον Ὁράτιον Τ' αἰξολάφοοντα ἐν ν᾽ 

τριδυ μον, ἢ δὸυς αὐτῳ τῆν ἵπασεων χαὶ ἢ πεζῶν ζις 

ἀκα οζατοις,ἐχέλφουσεν ὄχι τί Αλξαγῶν πολιν ὦ- 

γήν' παρήθοντα δ, ἐντὸς τείχους ὡς φίλον ὀγτοι, ὅτὰμ 

"ὑωῦχά Θίοις λοξη πος ἐγδὸν, κοιϑελν Ἔ πόλιν ἀτρα 

ϑεμελίων, μηδενὸς μήτε ἰδίου μυΐτε κοινοῦ καζῳ- 

σκάυασματος φέδονϑυον, ἔξω ἂν" ἱερῶν" αὐ,ϑιοφητων 

δὲ μιηϑένα. μήπε κείνᾳν, μήπε ἀδικεῖν, ρλὰ πλζᾷς ΣΟ 

ἐάν ἔχφν (ῳ ἑαυτῶν. ὀχ πέμψας 5. αὔτον ἐκαλά τὸς 

ιανρ'χοῦς χαὴ τὸς λοχαφρυς, ἡ τὰ δόξαντα τὴ βου-- 
λῆ δζκ(ᾳ φήσας, φυλακδὼ ον τύτων καϑίςαται πε-- 

εὶ ὃ σὼ μα" ὺ μετ᾽ ὁ πολὺ παρξῶ ὁ ̓Αλᾷξαγὸς ὡς ἐχὶ 
μικήμιοιίς χοιγῷ γεγηθὼς ἢ τῷ Ὑύλλῳ σεουηδόνϑρος. 
Ὁ δὲ Τύλλος, Σἰπύρῥητον δ γνωμέων ἔτι φυλφίοσων,-- 

,ὔ Ν Ν ͵ὔ , ΦΥΝΣ ἢ 

πὴνά4 τε αὐτὸν τῷ μιεγώλων᾿ αἴξιον ἀπεῷαινε δωρεαΐν, 

παρεκάλᾳ τὲ γφάμαντα αὶ ' ̓ Αλζαγῶν ονόοζῳ ν᾽ 
Ἐχιφανγές τί τ, Ῥμάγζυ φζκραξαρϑῴων, φέρᾳν 
φΦ'φἣΝ Ἅδ ὦ ἼΥ ͵ 2 Ἷ “Ὕ 

ὡς αὐτον.να κα χειγοί τ’ δχενίκίων ὥττζενε ΚΩώΨΤΟΩ μιο:-- 20 

«ς λ δι αν. μδὺ δὴ ργδρῆς “Πυόνϑυος, τῷς πιςοζοίτοις 3 
ὃ Ξ "»“,νΝ 7 ΓΟ  ΦΟΥΝ στῶδς, , κῶν 9» 2. 
Αλθανῶν κὶ φίλων ἀὐζῳ, οἷς Θγθησοιτο Τ᾽ ὉΤΙΟΡΡΗ ΤΌ 

βελό μῖλ σζουερϑ!ς» γράψας εἰς δέλτον δγχεδιϑδῳ.- 

σιν.ὃ δὲ 5 Ῥωμαίων βασιλάς εἰς εἐἰκκλοισίαν ἄπθρω- 

ὡς ϑσοϑελϑύοις τὰ ὅσῖλα ἐκαιλά᾽ σεονιόγτουν “Ὦ, κὐν-- 

τῶν, Τ᾿ κϑὺ ἡγεμόνα, ᾿Αλ(ανῶν ἅμα τεῖς ταξιαῥηρις 
γι “ Ξ 9 ΤᾺ κῸὶ "» 3. ελδι 

τεχ λϑγαγϑις πὰρ αὐ ὁ βημα ἐχέλάυσεν ἐςάγαι, 
» κὶ 2 2 

ἐχομϑύοις 5. σὅτων πῶς ὀνδας ̓ Αλζανοις ταρϑεένζς 

ὀκκαλιησια ν᾽ τ ὃ τὸς Αλᾷξαγους, Ὁ λοιπὸν ἢ συμ.- 

1 1 ῈἙ 1 167 
ΑἸδαπογιπιτοίίογς νι ἀςθατι πηροῦ 
ΠὈ1]6,υΐα πλυ τὶ εἤητ φαοα ραΐδπι 
ίοητες Δα ρβασπᾶπι σοπαγοηζαγ σογγί- 
Ρετοῇοη ραϊπγοσ α ΑἸΡαηος, ἰξά το- 
ὈαΠ]αταγος ροτῖιι5. πςο ρίασεδατ εοάξ 
τεοπίροτα οὰπὶ Εἰ ἀοπατίδιις Εἰγαίοί54; 
δὲ ΑἸΡδηὶς, χα τς ἰρίις (οοῖος αἀάϊ4ς- 
ταῦτ, θα] πὶ σεγοῖς. Τ ἄάδοπη το] ας 
ΠΙΒῚ] ἐχρ!σαητίριι5, ἢ 1 ὉΠ: ἰσητθας- 
τίαπι ἰτιπὶ οἵα ἂρ οπιηΐδιις, ]αδτη το- 
ξεγοπιαδ ραιΐο ροίξ. Ιρίς οηιο ἔππ|- 
τηα νὶ σοποίτατο, φιδάταρίηιᾳ {τλάϊα 
οπηεπίᾳ5 9 (τἄτα πη ςηΐπι ἰπτοῦ Εἰ 4θπας " 
δὲ ἈοπΊαπι ΠτεγείἘ ρει) ἢ σφίἕγα 
τεπαγτγίταγ: Θοοἰταση 4; ΔΠτο Ι στα Μ.᾿ 
Ηοταταπλ, αὶ 6 γι σεπι ηἰβ (πρεγέιο- 
τᾶτ, στη Θααϊτιπ ροάϊτασηα; ἰεξἘΠΠΠ-- 
Τγ18 πλἰττῖς ΑἸθδτ, ἰΗΠΠῈ,, οα ΠῚ ρτῖ- 
ΠγΠΠΊ ἀγηΐσο τεσορταϑ οὐει πέτα πηα- 
πίδ, οἰαί ρει ῃ Ροτείξαιξ γεἀ δέξο, ντ- 
δε βιπάϊτιις εἰιοστογο, πες ν]] νο ρτί- 
πάτο γε] ρα ]οο «ἀϊβοίο ραΐςετς, ἔ- 
τἷς Ἐχοοριὶς ; ΟΜ Πεγο ταπτιπὶ ἃ οα-᾿ 
ἀε οπγηίᾳαο ἱπίπιτῖα ΒοπηΠι1Π|,δέ τὲς 
{π45 ουἰφισέϊπογε, χαο ἀἰ πη ττίρι:- 
ΠΟΘ 80 Τοῃτυγίοηος σοπυοοαᾶῖ: χρο- 
Πτοσαείεπατιςοπίαϊο,ςογιπιίς [ἰ- 
Ρατ(Δτο Πἰτίο. Ῥααΐο ροΐξ αὐξας Α]Ρα- 
πὰς, γοΙατὶ σοπλπληΐ νἱξξογία ἰατις, 
δέ ΤΌΠΟ στατα τισι. ΤΠ 5 πΠοπ 
ίξοτετα πγεητίς ργοΐογοης . ἰδυάαδθας 
επιπγ,ἀοῃ5 αἰ Ρ ΠΠΠπη15 ἀἰρηιιπὶ ργο- 
πυῃτίδηδ: τοσαρδατησεντ ΑΙΡΑπογιπι 
ςοπίοτ δεγοτ ποιηίπα, ιοσῖ εο ργο- 
Ἰο Θπλποπτογ Ἔχ ΠΠςτ ορογα, ντ δὲ 
ἸΡΙι ρτο ραῖῖς ἔπ πιογίταπι νἱέξοσίας. 
ἐγαέζαπι ρετοίρογεης, ΠΠῸ σαυας, Α]- 
ῬαποιῸπι ὃζ ἀπηϊσογαπα πογιτὰ Π1 
ἤπηοϑ,τοιίπ56; (εογειὶ ςοηίοϊοϑ αοίο- 
οἷος,.Π ταῖς }]4 ποῖατος οδία]τ. τῇ τε κ 
εἀϊχῖτ ντ οπηπες ροίτἰ5 ΔΓ Π1Ϊ5 ἴῃ σοΠ- 
οἴοπεπῃ νεηίγεητς. πο ἔβέϊο, ἀιισεὲπι 
ΑἸδαπυτῃ σαπὶ τ δηΪς ὃς σξτυγιοηί-- 
δι Ργοχίπγε τί θα πα] ἰπτ οοΠίξετε: 
ΡοίξΠος, ΑΙβαμουῖί δὲ σετεγογαπιίο- 
οἰοτῖι να]ραϑ, ἴῃ ἐχτίτηο οἴτουϊο κο- 
ΤΛΔΏΟς {ξτυΐτ ; Πιοτιιπὶ ἐγ πηι 5 
αυία (ὰ ἀπηϊέξι τεσεθατ ὀγόμεωα]4- 

μάχων πλῆϑος " ἔξωθεν ὃ πότων πότων “πἰξεέφησε 40 αἰ. (απια; ἰᾶ ἰπἰπγίςος Βαδογεσοῦ- 

Ῥωμαίοις, οὖν οἷς ἡξ' οἱ “δυναιόταζοι ξίφη κρύπῆοντες 

αἕστοῦ Ἐ αἰξαξολαὶς. ὡς δ᾽ οὐ καλῷ τὸς ἄθρους ἔχήν 
» ὑπελαξεν, μαςας ἔλεξε τοιάδ᾽ Ανδρες Ῥωμαῖοί τε, 
" ὦ ὀηνοι φίλοι ὼ σύμμαχοι : τὸς μϑὺ ον πὸ φανερφύ 

» τολμήσαγας εἰς πολομωον ἡμῶν καϊαςῆναι, Φιϑζωαϊας 

» ὁ τὸς συμρκαίηϑες ἀἰΐοις,ἐτικισρησοί θα. σεοὺ ϑεοῖς" ὃ 

ποχίος, αΠγσοης ἰῃ Παποίξητοηιῖδπι 
νεῦθα ἐξοίτ: ἀγατία ἀ [5 Ὁ υὐτίτος, νοϑα; 
σοτοτὶ ἀρηϊοὶ δ (οοἱ!, Πα ἐς ΕἸάεΠα- 
τίραβ σογαπηαιις (οο 5, ἀρογῖο δε 110 
ποϑἰπέοίζατο διῃῖς, ρασπδϑ Ὡπηρήπηἢ 
δὲ αατ ἀείποης πο] οὶ οἵ ἰῃ ροίξο- 
τῇ, φιτρταυίογες Ὠϊΐος ρασπᾶς ἰπεῆς. 

“ ͵ ᾽ Ν ΝΜ “ Φτν ὟΝ , ᾽ (, ΄ 

» δυοῖν ϑούτερφν, ἢ περύσογται Ὁ λοιπὸν ονοιχ λφέουτες ἡμν » ἢ δίχας τίσοεσιν Ἐτί τύτων χείρονας, 



τόϑ ΙΟΙΝΝ 5.11 ΚΠ ΤῸ Ἀ ΆΥΝΔΑ 5.5. 

πὰπο τοπρας ροίτυϊατ, ντυᾶάο ρτί- 

ταις σοπαῖας ΦοΠΠ  ργοίρογο, ΓΟ! πῸ 5 

μοίζες ρεγράπιις ρους, 11 ἀπχῖς 

σοτγιπι ργαδγοητοβ ΠΟΠΊΘη, δέ ἱπ πος 

Βε Ια αἀ ςὅπλιπος ᾿οίτες πλαῖα πλμ}- 

δάος Δποῦὶϑ αἱοιτί, γαέξα Πάς, δ οο- 

εὐΐτο σαπὶ μοί ἰπίτο ἔσεάσγς, πη οἱ - 

τὶ (πηι ποδὶς οπιπὶ δ. ρογηϊοίθπη. πλα]- 

το δηΐτη Ηἱ ρείογοϑ ἔππτ ἀροτὶβ μοῆι- 

διι5, δ σταυίοτα ἀἰρη πρρ]] οἷο. η81}- 

Ιογιιπὶ ὃ ἱπ(ἀϊας σαιιοσς οἱὲ ἕλοις. δΖ 

ΠΟΙ] τοΓ σοηστοῆος ργορα!ίατο τοι: 

ναὐαΐςος νοῖο πο Π 14 πο οητόβ, ΠΟ 

ἔλοΙε σαιιθας; πος, ἢ Ργα ΘΠ ΙΔΓΙ5, ΓΟ - 

ΡΕΙΙετε ααςας, ΗΙ (ππτ 4ιο5 Αἰδαπα 

οἰαίτας ἀοἱο πιαῖο δά ποβ πη Πτ οοῖοδ, 

πα] αποδὶς ἀοιγίπιτο, ἰπγπγο Π18}- 

τίς πιασηίςα; αοξεὶ Βεποβοιῖς. σο]οπὶ 

επίπι ἰρίογιπη, ἢ Π1] ἐοσγιῖπη ἀοπηϊηϊο 

ἀειταχίπιιις, (δ ποίξγο ἤγαττα ργορτσί- 

Δπὶ ποδίς ραγαυίπιις ροτεητίαπῃ, ἀ6- 

ἱπάς σοπεγὰ ΠηαΧΙ ΠΊ45 30 ΒΕ] οί Π1- 

ΠΛ σοῃΓο5 ντθε ποία πλιηϊΐα δ ορ- 

Ροίπταςτατοϑ 605 ΔΌ Ετγαίοίς ὃς ϑαδίηῖς 

ΒΕ Πἰς το ἀϊἀιπλιισ: σα π5 [ΟΠ οἴτατο πᾶ 

χίπις σαιάοτο ἀοθιογδησ, ὃς Ρεπσοαΐο 

δηρὶ Ὠδ πηΐηι5 Ζυᾶ ργορτῖο υ 1} ροτ- 

Ρεῖαο ποη (ΟἹ ποῦὶς ψογα Ομ, (εἀ 

οτίαπι Πρ πιοιῖρ5 ξεἸΤοἰτατῶ 401 ΡῸΓ 

πος πο δαηταγ, ἱπυ ἀογῖτ: ας ροίἔγο- 

πιο πῦ ναϊεητος οσουϊταση ΠΠπουῖβ Ρὰ15 

Ρταπιογςο, ΒΟ πὶ πο 5 ἐπ χογίιτιςο- 
σηΐτο αὐτοπη (τίς πος αὐ ἰα οἵ ρατᾶ- 
τοϑ, πὶ ποῃ ροήφητς ποσεγθ, ἱπαϊ- 

τατυητῖ δά Γεσοῃο Πατεῖ ὃζ ἀγη]οῖ- 

τίατα, εοπίεξητες ἀς ργϊποίρατα ἀεςεγ- 
ποπάϊιπη ΕΓ ΠΟΓΕΠῚ νΓΓΙΠ 6; ΥἸΓΟΓΙΠῚ 

Ρετίσιϊο.. ΔοσορΙΠΊι5 ςοηάϊποπαπη: 

δε νϊζοτοϑ οα ριρσπα, ρου {πΠΊ115 6- 

ἴὰς. οἰαίτατίς ἀοπηϊηῖο. ἀσοάππι αι 

ξξοίπιις ροίξεα Ὁ οἵ! ΠΙσογοῖ ποῦς οὗὔ- 

{14ε5 φοςίροτο, ργα Πα πη ντθε το- 
᾿παίογα γΡΓΘΟΙΡΙΙΟ5 ςοποογαϊαταγ- 

Ῥατούος ραυτίπι ἰΘοαγί ρογουτογο, ραγ- 

τἰπι εἰΐσογα; οἰαίτατεπη ἰρίαπι, πγατα- 

τοδά ποῆτιπη σδπηοάιψπι ΓΟ ρα ] σας 
ἔϊαται, νεὶ ἀστίβ πια!έζαγο να] ρεοιηί- 
ἴ5, δ, Ζαοα Οπγηίμπὶ γαῖ ἔΔΟἰ ΠΠΠγ11ΠῚ, 

αἴτηα αἀίπηοτε,, 480 Πγπιίογοπι 4ο- 

ταϊηδιίοηδίη πα ρογο ΠΊΕ : ΠΟΓΙΠΠ Πὶ- 

ΗΠ ςοτς ἱπΠΙταΐπιας, (ξ πλαϊογῷ ΡὲΪ 

Πμαπ (δουτί ρεϊποίρατας γατίοηξ ἢα- 
Βαυΐπτις το Μετίο Επξετο, χαεπιῖρῆ 

ντ ΑἸ δαπογιπη ργα [πε ΠΠΠλι1ΠῚ Πηά- 
σιγατι Ποπογαγαης πιαχίπγο, δά πηΐ- 
πἰ[ἐγατίοπεπι τορι δ]ίοα νίῃϊο αἦ 
Πιλπο ἀἴθη} ρου ΠΥ ΠΙηγι5. Ῥτο φαίδις 

ὀεοοϊδ αὐτο φαᾷ Ποῦ 5, οιιτὴ Πλά- 

» ᾿αὐγεῖλ ΤῈ λ 3 ΛΝ “ .«» ὅ.ϑ.,λ 

ἀπώτεῖ δὲ οχαιθ99.» ἔπει τοὶ χορῴτα ἡμῖν Κουτ' 4: ἃ 
χ. ἢ ᾿ . Ν Χ 2 ἣ ͵ 

λυ κεχώρηκε 9. τς ὀννοῖς ἀμορηίσαῖ πολέεμοῖς, « 
« ͵΄ ΤΩ 2 Ν 

ὁσοι Φίλων κῶν ἐχοῦσιν ὀγὸ κκαζου, παρφληφϑν(αν εἰξ ε 
Ἵ Ν ! ς “ Ν 2 »ςε 

τονδὲ τ΄’ πόλεμον ὡς κά κως “ὅς χοιγοὺς ἐηϑρους ἩΞ « 

εδιμ ποιήσούϊες,ἐ[κατέλιπον 5. Ὁ αυξϑφήμας πιςονρὼ « 
λυ ᾽ 3-ς ͵ 

μα πολεμίων Σιπορῥήτους ποιησοι δυο σφο δηχφις, « 
Ὅν Υ͂ «ε “2 ἴδ 

φζαφλειρω πὸρίᾳφημας ἐπεζϑιονζο. πολὺ ὝΣΡ Θ΄ΤΟΙ « 
Ἵ ᾽ Ω ἢ Ν 

κακίοις τ ον τῷ φαγερφὸὺ πολεμίων εἰσὶ, ἢ μείζ. τῷ 
͵ 2 ψὸ ς 

νος ἐμ(φοιας «Πιοι" τὸς μϑὺ γὼ χὺ φυλέξαοϑαι βώ- « 

1Ο δον τοῖς χες λάνονϑύοις, χαὶ συμιπλακένζας ὡς ἐ- « 

ἀϑροιξ, ὐμιούϑαοθαι διιυατὸν᾽ φίλοις σ᾽ ἐηϑρων ἔργα « 

ποιοιοῦζᾷς οὔτε φυλοΐξαοϑαι ῥάώϑιον ον ὅτε αμιώααζ « 

τοῖς σφοκαΐζολυφϑεῖσι δγουατον. ὅτοι σὲ, εἰσὶν οἱ πεμι- « 

φϑενες ἡμῖν «πο τῆς Αλξανγῶν πόλεως Ἐχὶ δόλῳ « 

σύμιμαηϑι,καικὸν μὃ σοοὲν ὑφ᾽ ἡμδμ παϑονῖες, ἀἴω- ες 

θα. ὃ πολλὼ νὰ μεγάλᾷᾳ. ἀποιχοι μϑὺ »ὼ αὐτῶν ογῖες, « 

οὐθὲν τῆς τύτων ρχῆς πο οιασάσανες, ἰδίαν ἰσχωὼ « 
τὸ δεεύα μιν Ἔσο ἢ ἰδίων πολέμιον εἰχτησα θα" ἔϑνε- « 
σι δὲ μεγίςοις χαὶ πολεμμιικωΐζαποις Ἐλιτειχίσανϊες Ὁ - 

ΣΟ ἡυδιμ" αὐτῶν πόλιν, πολλζωὼ ἀσῴϑιφαν σϑτοις πῷ τε « 

στο Τυρράυων κἡ Φσο Σαξίύνων πολέμου“ παρεχὸ- « 

αἴϑα: ἧς δὴ πόλεως 4 τε πορατόσης, πόύτων μι -- « 

λιςα χαρῳ ἰΐθυς ἐδ) 4 σφόνουϑδύης. μηδὲν οὐδεέ- « 

φερον ἢ αὐξι αὑτῶν ἀηϑεαϑαι. οἱ δὲ ἀρφι φϑονοιωξ « 

τες οὐχ ἡμῖν μόνον Τν ἀγαθῶν, δλλὰ χαὶ ἑαυζοις ὃ « 

δὶ ἡμας ἀὐτυχίας διετελοιω, κ πελάυτώνγϊες ὡς Οζκὰ « 

ἔτι καυτέχήν τίω ὕπουλον ἔηϑραν ἐδχυύαντο, πόλεμον « 

ἡμίν ασδοόπον. μκοϑογες δῈ ἡμας 42 τος τὸν ἀγῶ-: « 
νι ΠΑΝΩΣ ὅυ ᾿ ε ϑαλ Ἂ; «ς “-“» 

γα πειρεσκθ ασμκένοις, ὡς οὐεν οἱοίτ' ἡἠζαν μίας 6ρ- 

30 γαί(φεϑαι καχϑν, εἰς ΔΙ αᾳ)λαγας ἐκαλοιω χαὶ Φι- -« 

λίας, χαὶ Φ «ἰξὰ τῆς ἡγεμονίας γέχος - τοι σὶν ἀφ᾽ ἔξω 

καπερας πύλεως σωμασιν ἡἠξίοιου κρινθζεσοη. ἐδεζά- “ 

μεσ, χα ζύτας Ως πσδοκλσάς " γικήσοιγῆες τῇ « 

μώχῇ; τίων πολιν αὑτῶν ἔσουϑυ “ὑσχείριον. φέρε « 

δὴ τί μ(ν ἴψωτα ἐποιήσα δι; ὅξον ἡμῶν σμη ρα τε « 

αὐτῶν λαξὰν, καὶ φρφυραν οἿ τῇ πόλᾳ καζαλίπειν, κα 

“ὅς χορυφαροτατοις τὴν ϑζαφησαντων (ἃς πόλφς πὸ « 

ϑὺ ὀῥελᾷν, πῶς δὲ ἐκ βόλὰν, πολιτείας τε αὐτῶν χό- « 

σχκον μεζοι ςῆσοι τσϑϑς δ μδῖν συμφέρον, χώρας κα 
ἘΣ ᾽ -“ -“ « ε-“ 

49 γευμῶ Ὄσοδοισμῷ γμιῶσται, χαὶ οδπθύτων βάτον « 

ζὼ, ἀφελέεϑειι τὰ ὁσῖλα ἀΐθευς " Σ ὧν ἐϊκρῳτεςέξρφιν «- 

πίω Θρχώὼ κατεφησοί μεθα πότων μϑὲ σσοὲνήἠξιω-. « 

σοι δυ ποιῆσαι τῶ σὲ ἀὐσεξᾷ μᾶλλον ἢ τω ἀσφλιζε 

Ἐρχῆς ἐπεξέψαμϑμ" Μέτιον ἢ Φεφέτιον, ὃν αὖ- « 
ννν»Ν ͵ 2 ἄν 3. τῇ ς Ε 

; τῇ μεγίφῃ ΘΡΧη ἐχόσμηίαν, ὡς δὴ χρ οἰ τίςον Αλ- 
»»ν Ω» λ λ Π 7 ᾽ αι ἢ 

ξανῶν,δγοιχεῖν ζῷ κοινὰ μέ ε3.6ι δ παρϑυτὸς εἰκία νϑυ. « 
ΣΦ τῷ Ι εν ͵ 3 Χ ς -“ 

«»θ᾽ ὧν ἄνας ἡμῶν χαρις ἀπεδώωχϑῳ ἡνίκα μᾶλ- «᾿ 
,ὔ 

Ἅλον Φι-- 
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τ» δὲ πλόον ὀξηπατήαϑαι χαὶ εἰς 

ΤῊ ἋΣ Δ ΟΕΗΜ ἃ ΤΡ. 
» λον Φίλων τὲ κ᾿) συμμάχων ἀὐγνοίας ἐδ) 4, ἀκού(ᾳ τε ά- 

»» πορβήτους ποιησείυϑυοι (υϑήχας πσϑὸς τὸς Χοινοὺς 

» πολεμίοις, ὡς οὐ τῷ ἀγῶνι σενεπι,ϑησύνϑροι ἡ μῶν 

» μετ᾿ αὐτῶν, τ, πλησίον δλλήλων ἐγενό θα, καία- 

» λιπόγῖες Ἔτάξιν ἐφ᾽ ωὼ ἐτα ηϑηίαν ̓ ἄχοντο “σϑὸς ζᾳᾷ 

» πλησίον δρὴ δρόμω αὐροκαζαλαξέοϑαι ασεὐδόνίες 

ἣ (ἀοχυρᾳ. εἰ »ϑὺ δξίυ χτ' γοιοῦ ἡ πτεῖροι εἰζζις ἐχωρ4, 

» σ᾽ οὲν δὼ Ὁ κωλῦον ῶ ὡπλυᾷς ἡμας  σολωλέναι, 

» υκλιωθενζας “᾿ πσὸ πε πολεμίων χαὶ Φίλων, χαὶ ζους 

» πολλοὺς Ὁ πύλεως ἡμῶν ἀγῶνας νοις αἷὩρ Φ ἡγέμιο- 1Ὸ 
2) ἂν Δ “ “) λχ 

» γίας ἡγωγισοί ἄθα,οὐν ἡμέφοι ὀχ φϑειρῆναι μιά. ἴΡτὼ 

» ἢ διέπεσεν αὐΐ' Ὁ βόλάδυμα.ϑεῶν »νϑὺ ἀὐνοίας τσ 95- 
ε λ,) ᾿ὰν Α 

» γηίᾳ ϑύης ς ἑπα(ας γὸ ἔγωγε Ὅς καλοῖς χ) ἀγαιϑεὶς 

» ποραξᾳς ἐκείνοις ὀῤα τί μι ἔπειτα ἢ “' ἐμεῆς φραΐη-- 
͵ οἷς Α ,ὕ “ "7 Ν κ 7: τσ 

» γιας (ὅκα ἐλαχίφην μοιθφιν εἰς πε Ὁ δὲος τυ πολε-: 

» Μμίων χαὶ εἰς Ὁ ϑούρσος Φ ἡμέτερον οἰ δασουϑῥης ὦ 
ἘΣ ΒΕ Ὁ 5 ἕν » ς Ν ᾿Ν νϑὶ ρ 

» γὸ ἐγὼ -Ψ ῷ ἀγῶνι ἔφζωυ,ὡς απο’ ἐμού ελάςεϑεν-: 

» τες Αλᾷ(ανοὶ παρδοκαΐζολαμᾷαϑονται τὰ ὀρ κυχλιω-- 
.. ͵ ω ͵ Ν Ἷ 

» σεως ἢ" πολεμίων ἕνεκα, πηλοὶ σμκαΐζῳ κἡ φρωτηγὴ ((9:-- 
3 Φ 3 .«κν “ὦ ͵ « 

» Ὁ ζὸ ἐμα: χεχωρηχϑτων σὲ ἡμίν ἢ ποραγμώτων ὡς 20 
.ς«» ,ὔ 

» ἥμιν στονεφφερεν, Οὔκ αὐ εἴγνϑυ ὀύόδρες οἵοις ἡμιας 

» ασφϑοῆχεν ἐῃ),εἰ μὴ ἐμκφρησαϊμεϑα τὸς ασοοδύζας, 

» οἷ γε χωεὶς ἣ ὀη Ὴς αὐαϊκαιὁτηΐος, ζωὼ δα Ὁ συγίενὲς 

Ἔ ἐχεασεώζεις φυλαοσάν,κασογδοὺς ὦ ὅρχια. ποιησείμε- 

» "οι σδϑςυμας ἔνα[ηος οὔτε ϑεοις δείσανϊες. οἱ ἢ ὁ- 

» μολογεῶν ἐποιήσαντο εἴϑτυρας οὔτε Ὁ δίχαιον αὐζς', 

ἊΣ τίου αν, ϑιοορπεινζωυ νέμεσιν εὐδαπειῆες, ὅτε Ὁ Ὁ κιν- 

. δρώπ μέγεϑος, εἰ μὴ χτὶ νοι ἀὐζις ἡ πσδοδὸσία, γω- 
Ἷ, ͵ ᾿ ε “7 7 

» ρῆσε, λογιζονϑροι,Τ' οἰκίιςον (πον ἡμας ἐπεγείρη-- 

» (ν δ πολέσαι τὸς Ἐἰπείχοις τὲ χαὶ ἀὐεργεᾷς οἰ οἰκί 20 

κα μ( Ἢ ἐηϑίφων τε χαὶ “πολεμίων φαήϊες. ζᾳῦτα 
Β΄. ἡ Ἵ ᾽ ἣ 3 ου 15 ἢ Ν 

οἴ, ἐστι λέχϑντος, οἰ μ(θγοι τε β ᾿Αλᾷξαγῶν ἐγίνογζ, χὴ 

πϑυΐζδωπαὶ δεύσάς" πῷ κϑν δύμου μηδὲν ἐγγωχέ- 

γα! λέίοντος ὧν ὁ Μέτίος ἐμηγὸμῷτο Τὴν] δὲ κξἡγε- 

μονίας ἐχόντων ὁ ασόότερον πεπύαϊ, ἃς Ὄαποβῥητοῦς 

βελεὶς σκητῆονϑμων, ἢ ον αὐτῷ “βμέοϑαι τω ἀγῶνι, 

οὖ ᾧ ὅτε κωλύφν οὔτε πορατῳν (ῳκελάυόμϑμα, ον 

δωωυατῷ σφίσιν ζω" ἤδη δὲ τίνων ἡ Ὄχι πίω ἀκούσιον 

αὐαϊκζωυ ὀψμαφερόντων Ὁ πράγμα, “ἰὰ κηδείαν ἢ 

συϊδιυφον.οἷς ὁ βασιλάς σιωτπτῆσοι χελδυ(ας. ἐἔλεξεν' 

» Οὐσὶ ἐμὲ λέληϑεν, αὐδρες ᾿Αλᾷανοὶ, σύτων ὧν Ὄπο-- 
“ ᾽ ᾿ δ ᾿“ ς 3 

» λογειοθε σοσὲν- δυλὰ Ὁ μ»ϑὺ πλῆϑος ὑμδμ ἀγνοίν δ 

» παδοδὸσιαν οἴομαι τεκμφοόνϑιος ὅτι “πολλῶν στευς- 

» δότων, ΠΣ οὲ “τ᾽ ἐλάχιςον πέφυχε τὰ Ὄιπόρρητα σιωπᾶ- 
: ΞΕ; “ ν “ ͵ 

» φϑαι γϑογον" Π ἢ ταξιαρχῶν τε χα! λογαγῶν βου τὶ 
Ἵ τ ϑὴ, τ Ν “" ἐτῶν ] 4 ΄-ὸ 

» μέρος νορῦμφι Ὁ (υεπιξελάσίν ἡμῶν “Πρέοϑα;,Ὁ 
ΓΟ ἵ 2 
αχοισίας αὐ γ χας 

17]. 

Χίπις Ορας οἴει απηίσογιιπι δέ οςῖο- 
τα ΠῚ θοποιο] δτία, γοτα ογίητ στοτίαπη. 
οἷατα οαπὶ σοπγπλιηΐδ. πο ειδιις ρά- 
ΕἾΪ. (6 πος νῇδ σιιπ| 11 ἰΠ σους τη 6 

ἱπαδίπγοβ,οπη ντείπαας ρεορίπαμᾶ- 
τοῆτῖ οία5, ἀδίθετο Ιοσο πεπῇ τπρη- 
ἀππιδορςερεδης, ργογρασγαητσίε δά 
ΠΙΟΏΓΟΚ ΡΓΟΧΙΠΊΟΚ5 »[πτᾶ ΟσοιραΓο ἰο- 
οαἰο(πἰηᾶταβ. 4] σο Πάτα {1 εἰς εχ (δ ἢ - 
τεητα  πσοοῆπηεσ, Π11}}] νεταμοι ]υο 
τηΐπιις οσηπα5 ποίξγα: σορία ἠεἰεῖα: 
ξαϊῆεπε. οἰγοιπηιδτα πΐης ἂρ ἁπηϊοΐϑ, 
ἱπάς αὖ ποῆιδας : ὃζ ταηι πλΪτὶ ν τὶς 
Ιαθογεβ πος ῥτὸ χέρα. 9" ρεϊποίρατα 
ΘΧΘΠεΪΑυΐΠγι15., νηΐσο Εἶθ ρεγ Πξητ. 
δοάημποπίλιῃ ΠΠοτιπι σοηΠ]Ϊα ἰητοτ- 
οἰἀογαπτ, ρ γί Ππγιτη ἀ115 ξαυδείδιι5; (Δά 
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4705 ἀπέΐογες εβο ΟΠΊΠΙΩ ΡΓαοΙατο ῃ.- 

ἐξα τείεγο ) ἀοίπής πιθὰ ]αος (ο]]εγ- 
τία ΠΟἢ ΡαΓΠῚ Δα τουγοπο5 ΠοίΤῈ5 δζ 
ποῆτος απ πηαπάος οσέεγοητς :(πΠαπὶ 
πιο ἴῃ Ἰρίο αἰογίπλίης εἰχί, πος ἃ 
πῆς ΑΙΌαπος οσοιραζα πιοῆτοβ, ΠΠ0 
ΟΠ ς ποθι οἰγοιιπχοηίγεητ, ἔγὰ- 
τὰροΠΊὰ οἴαῖ ἐχ ΖΕ, ΟΥ6 ἃ τὴς σοηῆ- 
ἔζαπι) ποῦς σοπιγα οχ νοῖο (ποςοῇς- 
ταπτ οπηηΐα, ΠΟῺ οἰδπλιις νἱγὶ ]α]ος 
πος εἰς ςοπμεπίτ, ἢ ΠΟΙ {(ὩΠῚΘΓΘΠΊΙΙς 
Ραηδ5 ἠς ραϊτουῖριι : αἱ ργατογοο- 
τεγαπη ΠΟΟοΙΠιαἸ ΠΘΠ1, Ια πῇ σορηδ- 
τἰοηΐϑ σγαιία οδίογιαγε ἀθρεθαησ, το- 
σοπεὶ ετίαπι τοι αγᾶσο ἃς ἰσθάογε πο- 
Ὀἱς ἀοιπέξι, ες; ἀθο5 εἰπηξητος ΠθῸς 
Ραξξοτγιπη τείξες ἔδοογαησ, Πος ἱρίμ πη 
ἴπι5 ἀοίαβ. Ποπγϊ πα πη 6; ἱπαἸσ παϊτίοπς 
τοιιογί τ, πε ρεγίοα] πηαρηϊτι ἀπο πΠῚ, 

{Π ποίποσεάοτγοι ριοαϊτίο., Δηϊπηΐβ οῦ- 
ΡΙεχὶ, ἔς οἷι ἱπξς ΠΠΠ|15 Ποίπ δ ιι5 ταγ- 
ΡΙΠιπιε οσϊμπχογιης, ΠΟ565 σοΙΟ ΠΟ 5 
δὲ Ὀεηείρέζοτες ἔπος Πλ](δ 15. Πχοάϊς 
Ρεγάοτοίπτοοπαῖ. ΕΟ] αἰοξ- 
τα ΑἸΡδηΐ οιπῃ οἰαἴδτιι δά ἀορτγεσατίο- 
Ππα5 ψογί {πητιναἷσο περαητοίς Μοὶ 
το πατίοητ ἔμΠΠῸ οοίοίτιηι; ρεαίο- 
ἔτῖς, πη απτοίδ σορπουηδ οσοιτα 6- 
ἴπι5 σοη ἢ] Πησοητίθιις, (1 ἰρίο ρει 
τόρογο, οἵ πες ἱπηρεάϊγα ἢςς οχίο αὶ 

106Πἃ ΠΡῚ οὔδει ἱπτοστῦ. ποο ἀσπιοσεα 
40 Ρτορτεγ αἰππίτατξ οορπατίοποπηνθ (6 

ἰἀ ςολέζος ἔξοιο ἀϊςοτγξι, Ηἰς τεχ Π|6- 
τε ΠΊΞΝ ες; πιο, παῖς, Π 4 ]ατξι, ΑἹ- 
Βδηΐ, χα σα Πα Π.  ηἱ ν αἷσὸ ἱποορπί- 

- 

τατν ἔΠΠς ργοαϊείοηξ, ναὶ πίῃς σοη!- ἢ 
οἷο, αΐα αμαΣ πλαἰ τ οἴη, ΠΟ 4 ατιιτ- 
ποτοραπτεαγ Π]εητίο. τὶ διιπογῖ πο- 
Ὡς ὃς σοῃτα ΓΙ ΟΠ πῇ ροῦραποοϑ ορί- 

ποτ μῆς ἱππάϊαγιηι ἐοοῖος ; ΡΙ ογίᾳ, 
ἀξοερτίβ δὲ ἐπα τα πεσαΠητατοπὶ πάη 

Ρ 

τὰ 

Ύ 



ὅδο ΠΙΌΝΥΘΙΙ 
ἱπιροίιαπ,. Ῥοτο εεἰαπηῇ ποτὰ ἢ] Π1] 

«ἤτοι, ὃΖ οπλπεβ ΑἸΡαποβ, [ᾺΠ νοῸ5 41] 

Ὠϊοργαίςητες οί ψυᾶ οος ἡ ἴῃ ντ- 

Βείαηι γε δι, ποσξαϊ ποδὶς ἱποοίπι- 

(τ ουρί ἴτας, ἰάα» πΠῦ πιιης ρτίπιῦ (οἀ 

Ἰαπάιιάιιπιαραα νοβ γατῇ ξυΠῆσι: τὰ- 

πο σορπαιίοῃ δ οσδυπαπεςεῖῆς Παδξε 

Βουηδηὶ ετἰᾷ Πα νοδὶς ἀοἰέξα 'σπο- 

(ζετο. Νε αὔτλαροίενηρ ααϊσηι ςῦ- 

{γα πος ἱπία!ε πιο] ἀπ ηΐ. πὰ σοπι- 

ΡυΠ ἃ νείετις πιασὶ γαῖ. πὰς ἄεςες- 

Ρε,νηΐςα οἘ σαυτίο δέιρυϊπο, νηϊι5 

ττθὶς εἰπος δεξὶ, νπίπετ απ άοπὶ[14- 

δεδσπιις ραϊγίᾷ, σαΐι5 [ΠῚ δαποετίᾳ τ 

Ῥτοίρεγα ἔοστιπα ΡΓῸ υ αυϊία; ροτ- 

τίοης Πτ ραγείςερβ. ἄοπος δὔτ ἀιΠιά46- 

αἴδυς αηἰ τίσ, ντ πᾶς, ἀς ροτίοτί ἃς (6- 

τοτίοτ  ἡαγεντγία; σορί τα δ ΠΊι15, ΠΟ 6- 

τίς ἄγπγα ἰπτοῦ Πὸ5 ἀτη]οἰτίδ: ρυςίοττί πα 

41Π|0ς 4υὶ ργίονορ αἰτεγβ ἱπΠπάϊατὶ ἔι6- 

ται; ν οἱ τὸ θεῆς σοίξα,ρτίποίρατιιδιν εἶ 

(ρε(τυτατοσ,νεηΐα ργορτεῦ φορπατί- 

ὉΠΟΠῚ ΠΊαΠοατ:Γαγίιπη εοτῖ 4010. ἰΠ- 

πάϊα γυῖα Πητ,θα τ οδάϊτίο, ντ φὰς 
ὈΡρτοΠΠ, ἐχίγεπηα υαη; [δ ίτα; αυζο- 
Ἰαρί!, οπιηξ ΠΟΥ ἘΠ15 ἸΠταγῖας τησπηοιίᾷ 

ἄεροπετγε οορᾶιϊυτ: [Δ αποά Πποστοπη- 
Ῥοτα οδιἰρίς. δοίτοτε ἰρίταγ, σαπιρτο- 

χίπια ποέξε σοπιοσαῖο (εηδτα τοτίτς 

ςποπίοϊιις (ςητξείας σο]]Πσεγξ,  οπια- 
τὶς νἱ τη εἰ[ε νε νεὸς νείἔγα αἰγιιδίαγ, 
πεον]]} πὶ, Ἔχοςρτὶς ἔληϊς, τε ἢ 84- 
ταῦ να] ρυίσαταπι να] ρα δ] στη απ α1Ε- 
εἴπη. οσἰπος νεσο νηϊιοσίος, ίαἰεἰς θο- 

Ηἰς (αἷς, πα ΠΟΙ Ρ 5, ροου Ἢ Πσ815, 4}1|56; 
ορίδες, Ἀοπηα ροίες ἀοπΊο ΠΠτιπν 
Βιαδοετςο νοϊμππτ: ὃς συοταιος τις ῖς 
Ρτα αἰὶς σατῦτ, [5 ἀστὸς εχ ρι θ]Ίοο αἱ- 
αἱ αὶ, Ἔχοορτίς (Δ τὶς ρος ΠΙοηίδιι5, εχ 

αυοτῖι το α τ.ὑφεζελρ ἀἰϊς ἐλξτα πης 
(λοτι Ποῖα. ἀοπιας δἴις αι ράττε ντθὶς5 
ααϊβοξιιτς δ Πα τατίοῃξ οσπηίρταῃ- 

ἘΠῚ, τη σα οἰγαΣ σσπλογαητ, ρῈ ΠΟ 5- 
ας αὐ «δίο!ιξάα οροῖα {ἀπηριΐδιι ἃ 
τε ϊαπατὶ νοϊᾶτ: ἀρ εδέ χιίάειη νε- 
(ἔγαπι οἵ ποίετιβ ρ]εἰσο 5 ἰπ τγίδ, ὅς σιι- 
τἰδς (δ οσιυ διοσο π ἐπαῖαπιὶνοῖο ὅζ 
τ πιρριἜγατιις σεγεηάος δα τη τὶ ἔὰ- 
τα ] ας πᾶς. [α]ο5., ϑογα Πο5, ερα- 
πίος, Μει]ος, (τατος, αἰηπ]ῖ- 

ο5, ΟἸα ος αὐ Μοειαπι, δὲ ργοαιεί- 
Οηΐς (οοΐος, ρασπαϑ ἰμεῖθ, 4185 ΠΟ5, 
αυΐ δἡ Πηρα]οτιιπι τθουιμηι σας 
ςορποίςεηῃ ας σοη Ἐτατὶ {ΠΊ115 ἴμ- 
ἄϊοςς, Ρτο ουΐιδαας πιογίτο [ξάτιιθ- 
Πλι15. ΠΕΠΊΪΠὶ δηΐπ} ας πος σαπῆα ἀϊ- 
διοπδ περαδίπγι5, Ηΐς ἀϊξεῖς χυοῖ- 
πος ΑΙΡαπογιπὰ ογαης ραιροτος, 

Ἢ Ἃ Δ ἸΟΛΕΝᾺ 5 Κ. 

ἀφίηϑαι. εἰ δὲ πότων ὀλυϑὲς ἀῶ μηδὲν, δυλὰ πλρ- ἃ 
ὡς εἰφῆλϑεν ᾿Αλᾷξαγους χαὶ ζις ογθαΐδὲ ογζῶς ὑμαξ, τ 

Ὁ ζις οὐ τῇ πολά καζαλιπομϑίοις ἡ πῷ χοικῶς ποιάν « 

ἡμας Ἐχιϑυμία, καὶ τῷτο οὐ γιοῦ πσεξτον., δλλ κα 

“πολλοῦ πόϑυ γρόνου δεδογικένον ὑμῖν ὼ, “ὦ “εσυ. «. 

“δρείας ἕνεκα. πολλὴ Ῥωμαίοις αὐάΐϊκη χαὶ ζχῶθ ὑ-ὦ 

μῆν ζᾷ ἀδικημαΐζᾳ φέρφν. ἵνα δὲ μϑὲν βελέύσ»-- 

οὃε καθ᾽ ἡμδδμ" ἀδιχον »μὔτε δὴ βια αϑένες ἰ ασὸ λυ α 

ὑἡορυμϑμων τὴς πόλεως, μήτε τὐρβακρϑοϑεῖες » μία « 
λ λ ͵ » ,». “Ὁ ͵ 

ΙΟ φυλακὴ χαὶ “σδϑνοια, δεν, εἰ “ αὐτῆς πόλεως πο- α 

λίπα νόκϑροι ὥπϑμλες χαὴ μίαν Ἀχϑίμεϑαι πατεί- « 

δὰ, ἧς 42 τεχαὶ χεῖρον φερομϑύης, Ὁ ἐχιξονλόμε- ε 

γον μέρος ἕκαςος οἴσεται τῆς τύχης" ἕως δῇ ὁῤ οκ « 
Δα φόρου γνώμης 5 ὡς αἣρ χαὶ γε ἐχά Ὁ πλφον « 

χαὶ Ὁ ἔλο-ῆον Ἐχικρίνωμϑρ ἑκάτερϑι, Οζκ ἔς βέ- «ὦ 

(αιος ἡμῶν ἡ “«σϑϑς ὀνλήλοις φιλίᾳ »ϑιως τε χαὶ εἰς 

μέλλοιεν οἱ »ϑὺ πσδότερφι Ὀλπζουλάσαίϊες τοῖς ἑ- 

πέρφις, ἢ καϊορθωσαγ)ες πλέον εξάν, ἢ σφόλέγίες ων « 

μηδενὶ διαγῷ ἔσεοϑαι ΟΥ̓͂Σ Ὁ συγίενές΄ καθ᾽ ὧν σ᾽ αἰ 

Ό αἱ ἔχιχήρησᾳς γλϑωνται ̓  αἰ τσχείοκοι καΐζαςαντες « 

ζᾷ ἐοαΐζρο, παϑεῖν, χαὶ Δ 9. Φυγϑήϊες, μηδὲν ὡςαῇο ἐ- ἃ 

ἐϑροῖς μνησικακεῖν, ὃ χαὶ οὐ τῷ παρϑντί γέφρνεν. Γ- 

ἴςε δὴ ζῶτα δεδογμένα Ῥωμαίοις τὴ πτουρ ϑούσῃ Ἔ 

γυκτὶ σεενα γα ϑντος ἐμοΐ πίω βουλζὼ, χανζᾳ δὸ- 

ξαιζῳ τοῖς σεενεδρίοις γραψαρϑύου οτίωῦ μϑὺ πόλιν α 

ὑμδιυ) καθαιρεϑέεῦαι, χαὶ μήτε δημοσίων μπείδιω- α 
ἀκῶν καζασκάνασματων ὀρθὸν τί ἐώσοι Δἰαλδύᾳν 

μηϑεν ἔξω “ἿΜ" ἁρῶν" ζΟις σὲ τ αὐτῇ πϑις ἔγρν- ἕ 

(ς οἱξ χαὶ νειοῦ ἔχουσι κλῆθοις ᾿ ὀυδραπόδων πε ἡ βο- ὦ 

20 σκημμοίτων χαὶ τῆν δῶν γρημάτων μηϑὰν ἀφαιρε- ὩΣ 

ϑεᾷς, οὐ Ῥωμῃ τὸν Ἔστο Ταδὲ Δ ιθόνον οἰκεῖν" ὑσην πὲ « 

Ὁ χϑινὸγ ἡμῖν ἐχέκτηΐ γάω, τοῖς μηδένα κλῆρον εξ: ἃ 

χρέσιν ᾿Αλίανῶν Δ] αἰ μεριοϑέιδαι, χωδὶς τυ ἑεραῖν τ 

κτη μῶν ἐξ ὧν αἱ ϑυσίωι τοῖς ϑᾳοῖς ἐγίνοντο. οἰχιῶν δὲ, 

καζᾳσκά ὃς,:ν αἧς πᾷς βίοις ἱδρύσεεϑε οἱ μετϑριςά- ὰ 

αϑιοι,καθ᾽ οἱ ἔσονται τῆς πόλεως τόποις, ἐμὲ πονίᾷᾳ- 

«ϑαι “αϑϑνοιὸν, συλλαμίᾷαμϑονται τοῖς Ἐστρωζατοις, 

ὑμδν" τῆς εἰς τὰ ἔργα δαπόμυς. χαὶ Ὁ »ϑὺ διλο πλῆ- 

δος ὑμδ κα δὰ παρ ἡμῖν δημιαρκοῶν σεευ]ελᾷν εἰς, 

40 φυλᾷς χαὶ φραίδας καζα μεειεϑὲν, βουλῆς δὲ μετέ- 
χήνκαὶ ξρχας λαμξαϊᾳν ζοιζδε τὸς οἴκοις, ᾿Ικλίοις, Ὃ 
Σερεϊλίοις, Γεγϑρυίοις,Μ εϊυλίους, Κοροαΐίοις, Κοὶντί-- « 

λίοις, Κ λοιλίοις" Μέτιον 5 ὦ “ἃς σειὼ τότῳ βελά:. ἣ 

στιγζᾷς τω ποδὸσίαν, δίχας «ὑτῶυοεῖν αξ ἡμεῖς ταί-- «ὦ 
ξουϑυ δκας αἱ αὐϑὶ ἑκαςου ὑπταϊίίων καϑεζονϑυοι" Ἕ 

συ θένα, ἊΣ Φποςερηζουϑυ κρίσεως σεσὶὲ λόορυ. ὠξὰ 

δὲ (τα εἶπεν, ὅσοι »νϑὺ ἢΐαν ᾿Αλξαγῶ» πένντες, 
᾿ ἐν" 



ΔΝ ΤῊ Ὁ. ΚΒ ΟΥΜ Ε1Ὶ Β. 

ἡγάπων εἰ Ῥωμέω πὲ οἰκή(θεσι καὶ γῆς κρύϊοον ἕξε- 
σι, χαὶ ἐπήνοιω μεγάλη τῇ βοὴ ζᾷ λεχϑυϑνα; οἱ δὲ 

λαμασοθτεθϑι τοῖς αὐξδιωκασι ἣ ταῖς τύχαης χκρείτ- 

Οιφηηϑονζο, εἰ δεήσῴ πόλιν πε τοῦ γήνα ϑυζω ἀὐζφες 

ἐχλιπεῖν, ἢ ἀσϑϑ.ϑνιχας ἑςίας ἐρηκιῶσοι, χαὶ Ὁ λοι-- 
πὸν οἰκεῖν ον τὴ ξένη: οἷς σοσὲν ἐπήᾳ λέγᾳν εἰς Ὁ ἐοά- 

πίω καζακλάονδμοις αγαϊκζευ.ὁ 5. Τύλλος γ΄ πίω 

γοιὸῳ εἶδε τὴν πολλῶν, σπολογείοϑαι Τ᾿ Μέτιον , 

ἐχέλάυσεν, εἰ“ τί πος ζαῦτα λέγάν βέλεται. σέκ ἐ- 

χων δ᾽, ὁ Μέτιος ὃ τι χρὴ λέγᾳν ασξὸς τὸς κατηρρρϑι- 1 

ὡς ὦ καΐζαῳ υδοτυρφιυζας, Τ ̓ Αλ(ανῶν βελξὼ ἔφη-- 

σεν αὐτω ζαῦτα αἰ ασοϑέοϑοι ποιᾷν δὶ Ὄπορρήτων οὅτε 

ἄξηγε τίω δυυα μιν ἐχὶ Τ᾿ πόλεμον" ἠξίᾳ τε τὸς Αλ- 

ζανοις, οἷς αὐαντήσαι δ ἡγεμονίον ἐπεχείρῴ »βοη-- 

θεῖν αὐτῷ, χαὶ μήτε πίω πατρίδα, καζασκαπήονϑύην 

πἴξεοροιν, μήτε τὸς χιφανεςάτοις Τὴν πολιτῶν ἐ- 

πὶ Ἰφαφοίαις σεενουρπειζουϑίους. ταιφαιχῆς δὲ γέ- 
γομϑύης χτ' τἰω εἰκκρλιησίδ, χα τίνων Φ6) γάν Ἐχ: τὰ 

ὅπλα ὡρμηχϑτων »οἱ “πἰθιεςεφανωχότες δυ ὄχλον, 

ὐρϑώτος σημείου ζινὸς ἀνέοον ζὰ ξίφν.αἰδεφόξων 5 Σ0 
“λνονϑϑων πότων, παλιν ὁμαςας ὁ Τύλλος εἶπεν" 

» Οὐδὲν ἔξεςην ὑμῶν νεωϊεριν, σϑ τὲ ὄξα τόμῳ, 

» ὀύδρες ̓ Αλᾷανοί. “εἰγὸ δ Ὡραχι γήσᾳν τὶ τολιιἥση--: 

» γε, πϑλύτες οἰπολᾷοϑε κί ασὸ τότων᾽ δείξας τὸς ἔσον- 

» ετὰ ξίφη. δέχεοϑε ὅίωυ ζᾷ διδουϑυα, ὃ γίνεοϑε Ἔνστο 

» τῷ χοόνε τῦϑε Ῥωμϑοι. δυοῖν 5 αὐαίκη ϑαύτερον 

» ὕμας ποιήν, ἢ Ῥωμῶν καϊζοικεῖν, ἢ μηδεμίαν ἑτέδφιν 

. γῶξ ἔχφν πατείϑα. οἰῤγέ γὸ ἕωθεν ἐκ πεμφϑεὶς ὑπ᾽ 
» ἐμοῦ Μωρχος Ὁρᾳτιος αναιρήσων πίων πόλιν ὑμδμ" 

» οκ ϑεμελίων, χαὶ τὸς αὐ, ϑεήποις ἁπόυίᾷς εἰς Ῥω- 30 

»μώωυ μεΐζαξων. ζαῦτα ὅξζωυ εἰδότες ὅσον ἕπω ιυνσυ-- 

» λϑυα,παύ(ᾷεϑε ϑανατώϊες, χαὶ ποιῴτε τὰ κελάὁ-- 

» λϑυα. Μέτιον δὲ Φῳφέτιον ἀφόνῶς τεύ μῶν ὄχτθου-- 

» λάύσεωντα, νὴ σ σὲ νειοῦ ὀκγήσανζο, Ἐχὶ τὰ ὅπλα ζροις 

» (αδαχώδής χαὶ σασιαςὰς καλῴν, ὑμκαρήίομαι ὅ κα- 
᾿ κῇς ἡ δολίου ψυχῆς αὐίως. (τα λέξαντος αὐ-- 

τῷ, Γὰ μϑὺ ἐρεθιζονϑρον ᾧ οἰκκλησίας μέρος ἔπηξεν, 

οἷα, δὴ κε αἴρύνϑμον αϑαϊκη ἀφυλάκτῳ. Τ' ὃ Φεφέ- 

ρον ἀγθμακζρειτα 6τί χαὶ χεχρ κῦϑτα μόνον 5 Ως τε 

σειυϑδήχας αὐακαλόμϑυον,αξ αὐτὸς δξηλέίηϑη δα- 

«ασονδῶν, χαὶ θσὶ͵ ον καχϑῖς τῷ εϑραάσους καταρρήξαν- 

ζᾳ, ἔξαινον ὃ σῶμα μάςιξι πόϑυ πυλλαῖς. ἐπεὶ δὲ 

ζιύτης ὀδις εἶχε τὴς φμφρίας, “ὐδοςελάσαϊϊες δύο 

(ιωωείϑας ἷ τὴ μὸν ἕτερα «αδϑφήρτων τὸς βεαχίο- 

γας αὐτο τῇ δὲ ἑτέρα τς πόδ ς, ῥυτῆρσι κε κροῖς" ἐ- 

λαωνόνων Ἄ “ ζεδιόχων Ως: (ωωείδας ἀπ ὀνήλων, 

ΕΠ κυθΝ, νὉ ἀράν ον ΤΟΎ ΟΙΝΗΝ 
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σοπταητί ογᾶς Ἀοπια Παβίϊαγο, ἀργία; 
Ροτγιίοης δοοίρεγς, δέ ογατίοποιη γο- 
σὶβ ρργοραθαπι πιλρηΐς Δσοἰαπηδτίο- 
πῖθιι5. αἰ τ5 ἀἰσηίτατο ἂς ἔοττα πα ΘΠ, - 
ποητίδιι5 πλοὶς τι ἐγας το ξξα ραττία, 
ἀείοττίδα; πιαίογιιπι ἰατίβιις. οχτεγηῦ 
(οἸα Ιῃσοίετς; Πεσταπιεη πηιατο αἰι- 
ἠείᾶι σδτγα ἐχιῖοπλαπη ΠεροΠτατο Πη, 
ΤΌΣ ροτίροέζο πγαϊοτὶς ραττῖς φηϊ- 
πιο, Μειία ἰαης, παι παδεγεῖ 6- 
ἐςηποηϊς, αἴογγεὶπ πηθάϊιπη. φυὶ οὔ 
181] ροἤει τείροπάοστα λα οδϊςξέξαπα 
οτίπγεπ ὃς το πἸπηο δ, αἷς ἴα {01 σα τη 
σορ ἰ5ῖπ ΒΕ πὶ ργοδοηςοητί, οσοα]- 
το αίεπατι Αἰδαπο πιδηάαδ : ορειη- 
4ις ΑΙδαποτῦ ἱπυοσαῖ, ἢς (ς, αι! εο- 
παῖς {1615 ἱπηρεγίιιπι γο Ἐἰτιιοτα, ἰῃ 
Ροτίου!ο ἀο[ἰτυδηῖ, πανε ρατίδταγ ρα- 
τγίαση {πᾶ αἰγιΐ, ὅς πο  ΠΠΠπτὰ αιεπι- 
41 οἴιιεπι Δα (ρρ]]ςίμτα γαρὶ. [τὰς 
τιιπλα τα ἰῃ σοποίοῃς οτῖο, ὃζ πῦπι]- 
115 δά ἁγία τοσαῦγεγα ραγαητίθιις, Πὶ 
αυϊταγθαπι ἰῃ πιοάῃ σοτοπα οἰηχο- 
τῆς, ἄλῖο ἤσπο φδαίοϑ Ἔχίογιπε: δζ 
Ρεττογγιτῖς οὐη δ. ταγία ΠΊ ΔΠστροης 

Τα]ας, Νοὴ οἰ παῖς, ΑἸΡαηὶ, χυοά 
τος οιας5 πιο ἰατηϊ ηΐ, αἰις ἔδοί πὰς ἃ]1- 
πυοά πιεαϊτοπηίηί. {1.η, αἰ πλο- 
ἸΘΓδ δι Ππογίτί5, οπη 165 αὖ {Π||ς ἰπ- 
τογβ οἰ ΠΊ1Π|. (Πππλ}}} 4; οἰ δα τ {τιξξος 
φάος) ἀσοἰρίτο ἰρίτα χια᾿ οἤϊθγιη- 
τις, ὃζ Κ᾿ οπγαηὶ εἰξοιε ἰῃ ροίτοτῇ. 4]- 
τεγυττῖι.π. πεςεῖῆς οἵ νος ἕδσεγο, αὰς 
Ἐοπηᾷ μαδίταγε,δυς ΔΓ 4|14Π| 185 
Ῥετς ρατγᾶ. ἴδπι επΐπι (π Πιπῖο ᾿Πᾶ ΠΟ. 
νῬίέϊω οἱΕ ΜιΗογαζίιις,ἃ πὶς τ 105, 
νιντθ νεται α πιηἀαπηδεῖς αἰτιταῦ, 
ὃς Κοπηδτγαάιολι ηπδητ {Π1ς εἰ πο- 
ταἰπῦ. πο οἰππὶ ἰδίαι ἔπτασῖ! (οἱα- 
τὶς. ἀε[πηΐτε η πιοττξ γιιεγε, ἃ ᾿π1ρ6- 
ταῖα ἕαοῖτς. Μετχίις νεγο Ευέρεϊας, αὶ 
δὲ φφίε οὔδὶδ οσουΐτας ἔγαχίς ἰΠ Πα 45,. 
δέπεπαπο φυαξ τας θε]ξτος ἃς (ςαἱ-. 
τἰοίος πουηπε5 δή ἀγηγα σοηοίταζε εἰξ 
νοτίτιις, (Πρ! οἰα ἀαδὶς ηιιο αἰ οἱξ 
Πιοπῖο πηαΪ]ι9 ὃζ ἀοἱοίιι5. (δια ουπὶ 
Ῥοτγαίϊοσ, ἰγγίτατα ςσοοη β ρατϑ ἀφιηῖ- 
{Πτ απίπιος, νεἰπουῖταθ}} ςοἰγιέξα πο-. 

40 οοἴπιαιο. Ατ Επξεείας, αι οἱ ε9 φάμιο 
οἵ ̓ παϊσπατίοης ἃς νοοϊογαοῆς ίω- 

ἄιις, σαοά νἱο]αῇς σοπυϊξξι5 ογατ, ἰη.- 

εἰαγαίταατ, μεσ δή πα] 15 δι ἀαοϊᾷ,, 
ἀςροπεραῖ, ἤαρτίς ἔσσας ἰαςογατιιϑ εξ. 
ας (ατὶς οαἰείσατις εἴτε, ον ς αά- 
πιοτῖδ, αα αἰτογαδ εχ Ὀγδοῃ 5. δά αἰτε- 
ταϑοχ ροάϊθι5, ἰοΥ 5 Ιοῃσὶς γευ!η ἐξιις 
εἰχ ἀς! πὰς δυτῖρίς 1π ἀἰμοτία ἂς αρδ-. 
τραδ, ᾿νπιὶ γαρτατας, ΠΊΟΧα; ἃ Ὠἰτοτίς 

᾿ 

αν 
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διυιςὶπ σοητγατῖα ἀϊπσεγρτας εἴ, Ηἰς 

ρας Με Επέδ οχίτας, ἔσο ας Ππγὰ] 

δ. ἡ (ἘγαὈ1}15.ἀΠ11Ο] δἰ 5,46 ρτοάιεῖο- 

ηἰἷς οοπίοϊ!, ατοσοίπ ἰἀϊοίατη νοσατί, 
4υὶ σι σοοι ἀΠΠςητ, οχ 'σερε ἄς ρτο- 

ἀϊτοτγίδιις ὅς ἀοίειτογίθαϑ, της οσοῖ- 

{. [πτερὰ ργϑπλητις οαπα ἀο εξε 15 

Αἰδα άϊυτα. αὐ ἀϊγιςπάδλμι ἀἸραπὶ Μ. Ηογαζίι5, 

ΡΓορογαῖο ἱτίποτς ρογῖαβ ρατεητος δζ 

ἱπουποάϊτα πλοεπία οσσιραῖ, ἕλοις; 

νεῦρα ροτίτατ. αἀποςατα ἱπάς σοποῖο- 

πς, υϊσαυίά ροίξιπι ἱπ ργα]ίο πιο- 
ταῦ ἀεπασίαῖ, ὃζ 5.0. γεοίτατν δ᾽ πὶ 

εἶπες ἀΠατίοπεπι δά παϊτιοηάος Ἀο- 

ταᾶτα ἱεσάτος (ρΡΡ]!οἰτεγ ροῖογοης, ἢ- 

πὸ πῖοσα ἀοπος δζ πηι πία, δὲ Πηποά 

Αἰἱιά ναὶ ργίπαζαπι νεῖ ρα] σιμὴ οἱς 
(εἰ αἀϊβοίππι, ἀἰγαῖτ: οἰμεσαα Ορας 
(μας ἀρφηταβ ΔΟἔογοηζοβ, ΠΑΡ ῊΣ ΟΓα 
οὐ ἀἰέροτα Ἀοτηᾶ ἀεάιοίτ, τος Τ Ὲ]- 

1ὰς ὁ οαετίς ἰῃ νγθοπὶ γειογίιις, ρεῦ 

ταῖρας ὃζ ουτίας ἀπ γί εἶτ, δ ἴῃ σοη- 

Πγαςη ας χα ντθὶβ ραττα να]! εητα!- 

δας αἀϊααίτ: ἀρτί ετίδττι ρα ] οὶ φυδη- 
᾿ταπηίατ οἤετ, αἰαϊπτ Πτοῦ οος 4α! 4η- 
τ πῃοισοπδτία ορεγα νἱξεϊταπογδῆι; ἃ- 
[1||54ας Πιυιπγαηί ταις οὔποἰς ποις ]ος 
οἷος τείοιιεθατ. 519 ΑΙ Ρα, υδπη οἰ πὶ 
Αἰταπίας εχ ξηςα ποδία ΕἸ1ο, ὃς 
Οτειυίᾳ Ρείαμν 4114 πατιις, σοπάτ46- 
ταῦ. ΟΠΠῚ ροῦ σαίπσεητος ροίς αα!Ά- 
ςατίοποπὶ αῃῃο5, τε ςοἱΠ) ἀςιηριῖ5, 
οιδι, οοηιις τοπηροσὶς ἰρατῖο ρο- 
ΡΠ (τεαχιιοπτία ορίθιιδαιις δὲ σότογα 

ξε!ἰοἰτατα πχαϊτατη δὐέξα εἤξε, τὶρίη- 
τὰ Ορρίογιιπι Γιατ Ποσιιπὶ πλατογ, δ 
ξετῖς οἴτι5 τοῖο ΠΠ|ο τοπιροῦῖς ΡΓΙΠΟΕΡ5, 
ΔΠΟΙΠΠΠΠηΑ {πὰ οοϊοηΐδ ίοἱο ὡηπδῖα, 
Ποάϊεσις ἀείδετα ρεσπηάηθι. (ε- 
τοῦαπι Τ ΌΠ]ι15 τοχ ἰῃτογτη 0 ρεγ  πίε- 

᾿ πδητοῖῃ Πίοιηοι θο]]ο, ᾿πευητε ν6- 
ΠῚ ξατ τς ἴτο ΓΕ ΠῚ ΠΟΠτΓΆ Εἰάφηατος ἀποῖς οχ- 

οτοίτα τη. Η!ἰς Ὠ}11 ρα δ] σα αὐχηϊα Ὁ 
ν]]Α Οείαταπι οἰαἰτατ {πηληγΠ ἔπς- 
τ ηῖ, (εἀ πηοτοςάς οοπάμέξι φυϊάαπι 
Χ πγθἰτἰς Ιοοἷς οο σοηῆαχογδησ: 4υϊ- 
δες ἐτετί νεθεπα ἐρτεαὶ φαῇ ἐπητ. γε- 
τα πὶ σο]]Ατἰς Πρηϊ5, Πλα]τἰσχας ἴῃ ρα- 

1 ΠΑΤΙΟΛΕ ΝᾺ 8 ὁ, 

τέρας ἔΧῚ τὸμαύίιοι, εἰν ὀλίγω φκασῶται χρόνῳ. 

Μέτιος υϑὺ δὴ Φυφέτιος ὅτως οἰκξαξ ὼ ἀογήμονοςΊε- ιΣ ὃ 
λάυτης ἔτυχε. τοῖς δὶ ἑταίοοις αἰτῶ ὼ δέου φδόσι τίου 
ποφοδὸσιαν ἀμλν δικαιφήρια ὁ βασιλόϊς χαϑίσεις, ζις 

ὀλονζᾳς δξ «αὐτῶν καὶ Τ' ἢ λφποϊακτῶν τε ὁ “σοοδὸ- 

τῶν νόμον ἀπέκίφνεν. ἐν ᾧ 5. ζωῦτα ἔλμετο “έδνῳ, 
Μαρῤκος Ὁρᾳτίος ὁ πσοοαπεςαλρϑίος μα  δπι- 

. λέκ]ων ἔχτ 7: καθαιρεσιν Δ Αλᾷας "ταχέως δχζκνύᾷς 

Τ ὁδὸν, ἡ καζοιλαξων πύλας τε ἀκλείςοις χαὶ τεῖχος 

ΙΟ ἀφύλακζον,4ὐπετῶς ΑἸ δ πόλεως κύριος. σζέσα.- 

γαγῶν ἢ ὃ πλῆθος εἰς ἐἰκκλιησίαν, ζάτε ποραρϑέντα 
κτ' δὴ μάχξω ἁπϑρῖα ἐδήλωσεν αὐὐξις,ὶ ὃ ψίφισμα, 
Ῥωμαίων βελῆς διεξῆλϑεν. ὀὐτιξολόντων ὃ ὃ αὐ- 
εϑεσπων νὰ “φόνον εἰς ωρεσξείαν αἰτουϑύων, σε. 

μίαν αϑαξολὴν ποιησαίνϑυος, ζαὶ »ϑὲ οἰκίας ὼ τὰ πεί-. 

Χϑ;» αὶ εἶ'΄ σι ὀιγὸ καϊζᾳσκάασμα, ἰδιωΐικὸν ἢ δημόσιον 
φι κατέσκαν κα, τὸς ὃ αὐ, ϑοϑποῖς μ᾽ πολλῆς φρον- 
δὸς παρέπεμιπεν εἰς Ῥωμώωυ,ἀοριζῷ τε τοὶ ἑαυτῶν 

ἡκκαίζο, ὸ φέρον)αε" οἐξ ὁ Τύλλος ἀφιχϑυδυος Ἔἰπὸ 

ΣΟ ζ»οραζοπέδου Ἐ Ῥωμαίων φυλαῖς ἡ Φροιδιοὺς ὅγχε-- 
διῴλεν,οἰκύσᾳς τε συϊκατεσκάασεν ἐν οἷς ἀὐδξὶ “29-- 

ἢ ηρϑιεῦτο “Ὁ πόλεως τύποις, ὼ δ δημοσίας γῆς τἰωὼ τρ- 

᾿χοῦφ τοῖς η] δ οισιν δ αὐῇ ἀπεμέειζε, Ἐ πε ὀῆλαις 
᾿φιλαν,ϑοφπίαις αὐελαάμβανε ὃ πλῆθος. ἡ μϑὺ δὴ 
᾿Αλξαγῶν πόλις, ζω ἐκίισεν ᾿Ασκαλιος ὁ ἄξ Αἰνείου τῷ 

᾿ΑΙχίσυ ὁ Κρεόσης ὃ) Πρκαάμου ϑυγοΐζος, “ἔτη Δ]ᾳ- 
μείνα(ᾳ μ᾽ Τ' οἰκισμὸν πενταχόσια, ποιῶν Ἐχὶ τοῖς 
δέκα δέοντα, εἰν οἷς πολλζοὼ ἔσχεν Ἐχίδοσιν εἰς ἀὐων- 

δδίαν πε ὁ πλϑτον, ἡ Ἐ ὀηλζυ ἀπας ἀὐδαιμονῶν ἢ 
30 (ς Φιάκοντα Λαΐϊινων Σἰποικίσοι(ς, πόλᾳς, ἢ πῦτα 

ε λ Ν , 3 2 | 
τ ̓ χεῦνον ἡγηζα υϑύη Ἵ ἔϑνοις, πρὸ “Ὁ ἐοαίτης Ὥσγαιξι ΠῚ 
χίσεως καθαιρεϑεῖσαι ὰ ἔρημος εἰς τονδὲ χοὸ γοὶ χα μέ- 
γ4ᾳ. βασιλάς 5 Τυλλος τ: Ἐχειόντα χῴοιθνα φζκλι- 
πῶν, ἔαρος ρχορυϑύε φρατὸν Ἐχι Φιδῴναϊοις πάλιν 
ὄξαγή. τοῖς ὃ Φιδῴσαίοις Χϑινῇ αϑὺ ἐσ) ἡτιςῶν βοήοεα, 
ἐξ σδοδμιιας ῃ πυλεων συμμάχων ἀφίκεζο, μιοϑο- 
Φοροι δὲ τίνες ἐκ. πολλῶν (μωεῤρυνῷ τύπων, οἷς πιςεύ.- 

σαι ες ἐκ “ὃ πύλεως πρϑο θεῖν ἐτόλμηῷ. “ἰϑαταξά- ἘἙ 
«ἡ 'ς 3 - ἶ αϑιοι ἢ. νὴ πολλοὺς Φσποκτείγαϊ)ες εἰν τῇ μάχη: καίΊε- ͵ 

ἔ Γ' ἜΡΙΝ . ͵ Ὁ 7 » σῷ σι δ φηφἰπτογεπιρτίς, Γαγία5 ἴπεγα τη ηΪὰ 40 κλεἰαϑηφ᾽ πάλιν εἰς Ὁ ΠΕ ὩΣ 5 -«ϑι ,γαραικώσοις νὐνὲ 

{της σοδηρα!. γε νετο ἃ ΤῸ]]ο ἔθος 
{Δ ὃς ν411ο οεἰπέλι δά Ἔχιζεπγαπ γε δ- 
δι θπτ ἱπορίαπι, Ὠςςεῆς Παδιιαγιης 
εἰ (6 ἀδάοις αυΐδιις ἱρίε νε]]εῖ εοη- 
αἰϊτιοπίθιις. [5 αὰ ππς πηοάτπι νος 
Ῥοτίτειις,, οσοῖΠς ἀεξεξεοτϊς φπέξοτ!- 

δι15. τε] ιι5 δ νεῃίαπι ἀςάϊτ, ὃζ ο- 
τηπίαπι ἐποτιπιθοπογῖ νίαμπι ας τπι- 
ἁϊᾶ ρεγπιας; το αἴτος; ἱρῇς ρυξείηας 

τῶν 1 πόλιν ὁ Τύλλος κ «ὐξιταφράσ(ας εἰς Τ ἐσαί- 
Ἴζω κα τέκλ σε τὸς ἔγδὸν Ὄἰσοοίαν, ἡνα [κα οϑη(αν τω 
βασιλὲ προιδῦγαι σῷαξ ἀὐζες ἐφ᾿ οἷς αὐτὸς ἐβύνοΣ 
το. “νοῶ ὃ τϑτον Τ' (ρ9πον ὁ βασιλόις “ὃ πόλεως κύ- 
διος, πῶς οἸτίοις δ᾿ ἀὐἰποςάσεως ὉποκΊ εἰγας, τὸς Ἄ. λοι- 
ποις ἀπέ ζᾷς Ὁσπολύ(ας, κὰ ταὶ σφέτερα πϑύτα καρ- 
πϑακ Τ' αὐτὶ ἑἐάίᾳς Ἔφτπον, Ἰωώπε πολῆείαν, ἣν εἶχον 

“δότε- 

“Ἀρσορρς κα φὥἔῶκίυ 
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κσοότερον,Σἰποδὸις ἀὐζις, διέλυσε τ φραΐιαν" χαὶ πα- το ῖρ. ἴαγο, αἰ Πυπς οχογοίταση : ἃς (6- 
δφλνόνϑρος εἰς τ Ῥωμώωυ, Ὁ ζοπαιοφόρον ἀπεδί-.- οὔοΊο τα ρο νυθοπιπαοξξας, 
δου τοῖς ϑεοῖς πομπηνήενὶ θεσίδιν,δούτερον ἐχεῖνον κα- νἱξεγισαπη 115 ροπηραπι ὃζ (λοτίβςία 

) κι μ ἐν ΕΘΗ Ρεγεσῖτ. Ροίξ πος θο]]υτη., Αἰ] ἃ 2 δοῖοπν 8. 
(άγων ϑρίαμιοον. κῷ ὃ ἀρ ΡΥ, ΘΑ ὈΙΠἰς Ἔχοτίαπι οἵδ, ουΐας μας ἔευ- ὅπ 

23, ς ἤ 8. ὧδ ΜΕ ἡ ᾿ ᾿ 2  χϑιυν9 ΣῊ 

νέφη Ῥωμϑηοις Οὐ. Τ' Σαθίγε Εϑνοὺς ὑπαλίμ 9 ἀὐτ τα σαιηλ. ΕΔηιιπ εἰἘ ηποά 58 ης ξ- 
ιν ͵ « ΝΑ "» οὐ ῬᾺ ΝΣ 

Ἢ ποοόφασις ἐγινεζ ποιαδὲ᾽ ἱερον 651 Χϑινῇ μώγνϑρον ας ἃ ΓΤ ατίΠἰβ {ππγληγὰ το Πρίοης οο- 

οἰ “σὸ Σαῤήων τε κ Λαΐίνων,ζγιον ἐν τοῖς πθώυ,ϑεαξΣ [Π|πὰγ, Δ τι ΠῚ ἄςφα Ἑετοηϊα ᾿χυᾷ τας 

΄ ἦν Ἵ ϑώὼς ΠΝ οἱ ἴῃ (πὶ ᾿ἰπρααπι πηοο ἀνθηφόρον 
ας ογομ(( οὐϑυ ζὼ οἱ μεέζᾳ Θφιζογιες εἰς Ι 

δεβαιβΙαρῦν ζ ΤῊ ΘΟ ζ νειτιητ, πιοάο φιλοφέφανον, Πηοάο Λλὸα Ἵ “- ε κ᾽ ͵ Ἐπ ' 

1 Ἑλλαδὰ, γλώοσθῃ οἱ μὃν Αὐγφορον,οἱ δ τὸ τ Φερσεφόνζωυ. (16 εἰ Πογίσεγαν, ογ εἶ σαι- 
» ϑν δ, ε “᾿ Β . . 

ςέφανγον,οἱ ἢ Φερσεφόνζυ καιλουσιγ᾽ εἰς ἢ Ὁ ἱερὸν τ ἸΟ1Ὸ ρΙεῦ, ΡΥΟ[ΟΥ Ρέγ: 4794) οο {τατὶς ἀΐεις 
σεωυήεῷ ἐκ Τμ αἰξεοίκων πόλεων χτὶ Ος Ξποδεδ4- ΤΡ ον πα Ὡς ἐδιὰ 

ΟΣ ν ΔΙ τὰ ! λ ι15..4}1 νοῦ αξα ΓΟΘΘΙΓΕΓΙ ΙΔΟΓΠ- 
: διδυνες χα; 3υ-- ᾽ ᾿ 

πὴ ἐορζᾷς, ἀκὴν οἱ μδ Εν ΕἸ τὶ Ἶ ἡνὼ" οἷα, 4111 περοτίατασί ργορτοῦ σε] εθτῖ- 

ἘΣ ὌΝ δε δημα Ἰπρῦρο το ἀθρηγν τλτο ΠῚ, ΠλοΓσατογος Ορ᾿ ἤσοσηας δζ ἀ- 
δαν ἐμιποθϑὶ τε χ) χφοοτέχναι Χ) γεωρο»ὶ, αἴορα! τεαῦς-. στίςοϊπ : χαρά ἔοτιπι ἰδὲ οἶτες τοῖν ͵ 
τῦϑι λαμίσοόταται ἴ οὐ ὀῆγοις (σι τύποις “ Ιταλίας [τὰ]ϊα (ρ! πα ἀἸΠΠπλιπι. δά ἐαπὶςς]ο- 

᾽ » ᾽ δὰ τ Ϊ ἷ Ἵ -- ὠχριϑέων ἀνάγον αο ἡ μόνθ ἰ πϑυήγυσιν ἐλϑόν-- Ὀτίτατοπι ργοίςεζος αἰἰσυᾶαο Ἀοπια 

ΣΕ ἌΣ ΤΑ δι, ΠΟΚ Οἶμπια5 ποη οδίσιγος δαδίηϊ ας 
σέκ , οἱ τίνε αν τέ 

129 ζᾶς ποτε Ρωμαίων αγδρας ἀφανής Σαδῖνοί τίνες ἄλπι σογγερτοβ ὃζ ρεσιηϊ5 ἱρο]ίατος 
λύδρες στεναιρπαίσαλες ἔδιηᾷ,, ὁ τὰ χομαα ἀφεί- ἴῃ νἱποιία φοπίοςεγαπε: Ἰερσλτῖςᾳ ἐὺ ᾿ 
Δονΐο. ωρεσξείας τε ἀφικονϑύης «ἰξι αὐτῶν Η σσοϊὲν ἐ- ΤΩΙ ΠΠς ΠῚ] ΖΕ] ἹΠΊΡΟΓΓΑΓΙ Ροτοτγαῖ; 

(ῴλοντο ἢ! διχαίων ποιν, δυλὰ ἢ τὰ σώμοιζᾳ, χαὶ ζῷ 10 (ξἀ ταπὶ νἷτος γουποθαητ αιιηῚ Ρο- 
ὙΠ ΒΥ ἘΠΕ κουπιὰ  οἰϊΔ5, οὔὈΠοϊςητας νἱ οἰἤπτι Κομππα- 

πὴ π π ὑχ ἀρϑο ϑαο ὀρ ιρεο Ὠἷς, φιοα ἀροτῖο αίγίο ργοίιρος 84- 
αἰὐφὶ Ῥωμαίοις, ὅτι τὸς Σ αθίνων φυγαδὲς ὑπεδὲ- Ρίπος Ἴχοορίῆεπει, ντ ργαςοοάςητς [1- 
χοντὸ καζασκά. ἀσειϊες ἀσυλον ἱερϑν,ι πῦρ ΕΣ τω Ῥτο ἐχροίταπι οἱξ. Ἐχ ἢϊς γημίκ οτῖ- 
πσρφοτέρῳ λόγω δεδήλωται μοι. ον πότων ὃ Τὴν ε΄. πρϊπαιοηίδι ΒΕ] πατο, οἀιιδξίξαιις 
μος λὐχομννκαζοξηεο ἐἷξ ἤε δ εἰρ ὕπαιθρον ταλρῃίβ νιτίηφ σορίϊρ, ΠΟΙ ]Ατῖς Πρηὶς 

ἦ ἀπ ας ΑΜ ἀϊπηίςσατιπη εἰς, ἀαδίοσιια πιάτο ἐς- 
δγιυάμεσι πολλαῖς » γίνεται τε αἰνῆ' Οὔκ τὸ ϑατάξεως σοιτᾶτιπι, ἄοπες ποέξιίς ἱπτογποηγα 
ΕῚ Δαν 3 ͵ . - 

ἀγων' διένϑμον γὸ ἀρωμαίλως ὠγωνιζονϑρμοι" ὁ διὲε- ἀϊγαπιρτγαπι οἵα ργα!πλ, ἤρατγο ἰΠ- 
λύϑηφ αἰ πῦὸ Ὁ νυκτὸς ἀμφίλογον χαζωλιπόντες Ὁ οἰΐπαητςε νἱέξοτγία. δεαιεησιθι5 ἀϊα- 
γύοημαι. Ὁ δ ἑξῆς ἡμέραις καϑόνιες ἀμφ ὄτεροι τ᾽ Ῥας σοηἤάετγατα νττί πηι ΟσοΠΟγιιπι 

: ; Τρ! π. Ὑν δέ (λυοϊοταπι τα] ἀϊπ 6, ποῇ ]1- πΠᾺ 525. τῶν ᾿ ΠΝ ; τε Ξπολωλότων καὶ ὃ: βαυμαιοῖν Ὁ πλῆϑος, Οὐ ἐ- 3 Βαΐτ ἀτηῖς Ἔχροτίτὶ ἄσηιο, (δά γο]!- 
μω 39 } οὐν ἡ ὅτ δὲ ᾽ ΓΝ Ἢ ᾿ 

τί πειρᾶν ἐξέλοντο ἑτέρφυ λαξν ὠγώνος, ὄρ Οὐλι- εὶς οαἰετῖς ἀμ οἤιπιπι εἰ: πδο τη ΡΙΪ- 
[ ἵν 29 - 

πόγ)ες τὸς χϑβαχας ὠπήε(αν" Δι|αλιποίῆες τοῦς υδαυϊάσιαηι οοηπΠο τοηταῖ πη. Αἢ- 
».-»Ν ͵ 32 ͵ ἀρ Φ ΟΣ 5. τὸν ͵7 7; Ξ Ὁ 

αὐτὸν ἐχεῖνον, πτώλιν ὀξηείαν ἐπ δλλήλων, μείζονας πο ἰπίεαιοητο ἱπ|ξασγατιπ) οἱ δ θε]- 

; , ΠΌΡΕ Ὁ ΡΟ: Ιυπὶ., ὃζ πγαϊογίθιις σοποατγίιπη ςο- 
ἴα σαϑυοι δυευα εις" γίνετοι! τε αὐτῶν πε- τς 

σκάς,α Ἐπ Δ ΤῚ Ρἰἴ5. Ραρπατατη εἰξ αὐ Ετοτιπ,, σεη- 
τρίς ἱ , τοῆπηο ἱξρτίπιο ἂὸ ντὺς ΠἸλαΐο, πγμ]- 

» ,» τ ἢ ἸκΩδ, 
μῆς γων,ον ᾧ πϑλλοις μϑὼ αὐμῷφοτερων στενέξζη πε- τίβ ντυη ας σαῇ!5. ΟΠ ΠΊΖΕΟ τ] Π] 7πο- 

σεῖν᾽ ἰσορρόπου δὲ καχείνης ὃ μαχης ἔχὶ πολιὼ χοῦ- 4ὺς ἀϊα Ζ 400 Ἡβ ιν λ ξο θ σκις 
͵ ΡΥ ΠΡ δ μ ως τοζεηΐς αὐ σα] σηλ πγαηίθος, νος γον Ιου ϑυάσης, λυαλείνας εἰς Τ' ἔξφινον ζῷς γεῖδϑις ὁ Ἰὰς ρτὸ “ΜΌ; 

τί αἰ ρα δ ϊδηνυ; ὙΓ Ο ΠῚ τοπι αἰ 5 ἔξοῖς, ἢ οοὸ αἷς δαδίηος νὶπ- 
ὕλλος θυξαζ τοῖς κοῖς, ἔαν γικ᾽ ση τὴ τὸθ ἡμέρα. αγος » ϑάτισπο ὃζ Ορὶ (ο]οπηος {6 " 

Ἵ ͵ ᾿ λέγ] ͵ Α ΝΥ, 
Σαξίνοις, Κρφνεί τέ χαὶ Ρέας καΐζα ήσεα δυημδελάς 4 ζῃ{πἸταταγιιπλ ἔουϊαα ; 4185 Ἀοιπαπί, 

ἑορζᾳς, ας ἀσ»εσι Ῥωμο7οι καθ᾽ ἔκαςον «ὐγιαυτὸν, τὴν 4ιυιοταηηἷς ΡοΙῈ σοΠηροιταζαβ τογγας, 
᾽ -“ ᾿ ͵ νι ΙΤΝ Ιγθ: ἐν ὡπόμζα ἐκ γῆς συϊκομί(θσι τὰς καρποιξ᾽ χα ν ἢ ἔτυσες σε θταῖο (οἱοης ρα] σα: ἀἱι 

͵ ͵ τ π΄ ,» βΡραταταπταας 54] γα πα ΠΕ ΠΊΘΓΕΠῚ. 
Σὀλίων καλουμϑρων διπλασια σήν εηριθμμιον᾿ τοι δ ἢΐ {ππτρθηοῦο ΠΟΌΙ]ος, {ξατίσ ας τοπ- 
»λ ͵ 2 “ 3 υδ' 3 , ͵ ᾿ ᾿ ΕἸ 

εἰσι πάπερων ἀὐλνῶν »Ονοπλίους ορχησάς χενόμε- Ροτίθιις αγηγατὶ δα τρία πγοάτιος (]- 
δὴ ᾽ λ 2 ον λιῃ . 

γοι σὸς αὐλὸν εἰν τοῖς κα ϑηχϑέσι χεόνοις »χαὶ ὕμνοις ταῦτ, ρατιίοβ ιοίἠαπι πγπιπος σοη- 
ΡΝ σ΄ ͵ ς ͵ ͵ Ϊ Ϊ : ἧς ναὶ ἀϑονῆες πατρίοις, ὡς οὖν ᾧ πσοοτέρῳ δεδήλω- Οἴποητος, νῖ (ἀρετίογὰ Ἰἰἴδτοὸ ἐχροὸ 

Ἢ ὍΣΕ: ἿᾺ δ τὼ 4 ̓γὼ ἊΝ ἘΣ σεδρσσς ΕΣ (υϊ. Ρεγαέζο το ἫΝ ἽΝ Ἀο- 

᾿ » ς ς οὐδε ͵ 

δὰ πόλιν Ἡρητὸν πὸ ςαδίων ἐτηὰ " ἑκατὸν τῆς Ρω-- 
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τατος δηϊπλαδ ἐΌΡητ; ὃς υαῇ τεαίη- 

τεστατὶς νἱγριι ἴῃ ξεΠο5 ἔδέϊο ἱπιρε- 

τας οτσοητς ἰ)πὶ ἀϊεταταπόγιης Πο- 

γίαπα ογάϊμος, ργοοεγεβημο ξησα [ηϊ- 
τἰαπι ἕδοοτο οοφέϊος νίσιπςο ἡ αίϊτα 

Ῥοτίδοιι ἔπητ: δζ ἜΙΡταῦΣ οἰτοαίοι: 

(ἈΞ Ἰοπρε ρ᾽ατίπιί5, ποη γοτα!οτῦς ρο- 
ἄεπι, εἀ ποέζετη ἴδ᾽ ρεγιηδηίδσιηῖ, 
δετορα!ῆς φαΐ Ἔργα πο ἐσιιπὴ Ρετγξζ, 

οαἰετὶς σαπάίοης (ας ροτίτί. το ἑβέϊο, 
ἀρστιιπη δἰ πιπὶ Ιοηρο ἰατοις ΡγῸ 
Ἰθῖτο ρορυ δεῖ, σιιπι Πα 115 εἰς ΔΏρΙ- 

τις 84 γοσίοηςπι ργορυρῃαηάδπιοο- 
ουττγογοῖ, ργατάα οπαίεϊ ἀοπηῖ γοποῦ- 

ἢ {πητ: τοτοιδ τὰπι ἃ το σο τε πι- 

Ρῇαταπι εἰξ, πες ἴα πταῖτο ΡΟ Ἐ 54 ί- 
τῖς ροῪ ἰεραζοβ Ρετεπτίδιις ραχ ἄλια, 

τοσορτίς ΓΔΉσ ασΙ5 δΖ ΠΑΡ 15 48] [Π- 
τοῦ ργασάσλῃάιμῃ ἱπτογοορτί ἔπογδηῖς 

δέ ρτο ἀρδέξίς ρεοογίθιι5 4ο ἐπι πη τί5, 

σετοαςς ργα ἦα ]υδιη στο δι δάο- 
τπογδηξ, πλθ]τα ρεσπηίατία εχ ίδπα- 
τας ατδίτγίο ἱπηροίττα. Η!ς σοηάἀϊτίοηϊ- 
διι5 ϑαδίηὶ σπτάςεροίαΠςηι δε Πι1π|, 
δζ ςοἰαπηηας ραέξα ἱπίοείρτας ἰῃ τοιι- 

ΡἿἷς ἐγεχιςης, ροίξαμαπι Ἀοπηδηῖς. 
χγάνεας ἀϊατατηιπι δα! ]πὶ συ πὶ οὔ- 
ἐπγατὶς Τ διίπὶ ποι Πῖ5 οἰἰτατίθιις, εχ 

ολυΠς αι ραυΐο ρος αἰςδτιτ, ἐχου- 

τὰπι εἰς, οσσαΐοηπςε {Ππ4 [ατίς ΔὨ ΠῚ 5 
ἀτγαρτα, γα ῃτὶ {ΠΠ|π|5 δ ἕο ἀοτς ἴτὰ 
[ππτοδιττ, ς ἢ πυπαμᾷ 14 ἐξοηςητ: 
τδῖῖχας ἔε παξζος ορροστιηίτατοπι ρο- 
ουπῃία, αΔπὶ Ἀοσηδηὶς ρογίο! πογαπσ, 
τεοϊρίεπάα πλυῖτο οτμπὶ ἔσοπούο, ΡΑι- 
Οἱ Ρείπγαπη ὃζ οἴδπη ργα δ 6 βη ἰΠ|15 
«ρτίοασοῦᾶτ: ἀεἰπάς (ςοοῖτι αἀάςη- 
τοαιάδοϊᾷ, σατοτιατίπι ὃς ργοραίδπη: 
Οαπιαις Πομλ ΠΟ πὶ Δ ἀγοθ 45 ἰηπι- 
τας ἀρτοϊεδιις Γπσουγγοετα νίάθγθης, 
σοπτοπηρῖο μοΐ!ς, ἀξογοιοσῦς ᾿ρίαπι 
Ἀοπιαπὶ ρεῖεγς, σοπιγαξϊὶς ὁρρί44- 
εἰπι σορ!ἴ5, ἀἴας οτίαπι Γ της αὐ ο- 
ἴως ΕΠ ἰΟοἰεῖαῖεηι, (ςἀ ἐταῇτα, (οἰ}1- 
αἰτατῖς. ματα 1 Ϊπ5 εοταπητηςητῖο οῦ- 
σηΐτα, οΠὶ 1 ΑΙ ἰς ἔξοῖς ἱπά ποῖα : ὃ 
᾿παπγποητὶ Ποίδὶ ἀδθογοις τοῖς υἱὸς 
ὈΡΡοπεῖς, ϑοςεῆποης ΑἸΡαποτῖι ἰδπὶ 
ἀυρί!σατα5; σογγορατὶς οἱἱᾶ 6 σείογο- 
τα πῃ (Οοἰοσῖ! πυπιεγο ΔΕ Χ1 115 114 
βετί ροζογαῖ πηαχί Πγ15. [ἃ ὃς δαί ηϊ ἴῃ 
ΨΠΠΠῚ σΟΠΠΘΠοΓΆΠτ, ΠΤ αἶτοτ 4]- 

ᾧ τοῖς ργορίπηιπαήδητ,α ἡ] πηαἱ εῇ- 
Τοτῖ! Ζυαπη νοοᾶτ, σαίγα πηετατί (πηζ, 
τηοαϊοο το ξτο πτουΠιποιροίξεγα ἀϊς 

ΠΙΟΝΥ ΘΙ ΗΠΑΔΙΘΑΙΝ ΝΕ 5 Ὁ, 

ζῳλαμᾷξα)ᾷ τὸς Ῥωμαίους, χαὶ ὡφιαῖρ οἰκιμῆπες εἰς 
κα μνονᾷς ὠὡσαμϑυοι » [9 ασῶσι ὧς ταξ4ς αὑτῶν 

«ἰξὰ δείλξω οψίαν ἤδη, χαὶ εὐαϊκαίζρισι ζυς ασο9- 

εαᾷς όξαι φυγῆς" ἀχολουϑήσαιγτές τε εἰύξις φά). 

θέσιν ἔχι τὸν γδῥακα » χρὴ σὐξὶ ΤΣ τίφροις πολ- 

λῷ πλείοις καζοιλοιξογες, οὐσὶ οὕτως ἀπεβέποντο, 

διλὰ πο δαμείνωϊες τω ξχτοῦ(αν νύκζᾳ,, χαὶ ζυ 

Φσὸ τῷ ἐρύματος μϑχορϑρους δϑείρξαΐϊες »ἔχρῳτη-: 

(ῶν τῆς παρεμζολῆς. μ᾽ δὲ τῷτο Ὁ ἔροον οὕσην ἐ- 
Ἷ “ φ ΕῚ 

10 ζϑλοντθὸ γών τυ Σαξίνων λεηλειτήσαγ)ες, ὡς ου-- 

δεὶς ἀὐζοις σὐκ ἔτι πὐξὰ τῆς χώεας δ μαυχόνϑρος ὦ, 

ἀπήε(αν ἐπ οἴκου. ἰπὺ ζαύτης τῆς μώχης Τ' πεί- 

τὸν κατήγαγε εϑρίαμίον ὁ βασιλάς: χαὶ μετ οὐ πο-" 

λὺ πρεσξά (ἀ μϑῥοις τοῖς Σ᾿ αξύοις καζωλύεται τὸν 

πόλεμον. αἰχ (κουλώτοις τε παρ αὐτῶν κομμισείμεε- 

γος οἷς ἐτύϊγομον εἰληφότες οὖ ταὺς “δ ϑνο μος » χαὺ 

αἰ μόλοις βοσκημάτων τὲ χαὶ “ἰποοζυγίων, αὶ τὴ 
ὀήλων γρημαίτων τα τὸς γεωρλϑες ἀφείλοντο, δὰ ἐ- 

χαξεν ἡ βουλὴ τὴν ἱῬωμριφίων ζημίαν, ἀμησοι μη 

20 ( βλαξας πσδϑς ργύξιον,δυανα «ξας βητὶ τώ- 
τοῖς χαζολυσε νϑρυοι τὸν πόλεμον οἱ Σαζίνοι, χαὶ τ 
ε ͵ ᾽ Ξ -“ “ 

ὁμολογιων ξηλφς αὐτιγρώφφοις ϑέγ]ες οὖν τοῖς ἑέρφις, 
ΡΤ ͵ Ῥ " . ᾿ , Ἵ 

σζεψέφη Ῥωμαίοις τσρὸς ᾶς Λαΐίνων πολάς 
-- “ τὴ ἢ 4. 9, 

Χρινὴ σεεσηρπειγμχέναις πόλεμος ϑ ῥάϑιος οὐ ὀλίγω 
»" ] 5, να ὙΣΩ ᾿ ε Υ 

καθαιρεϑίεσαι “χρόνῳ δὲ ας δὲ αἰτίας, ὀλίγω ὕςερον 
2 ͵] ᾽ “ « μ 3 

ἐρα -δεξα δυο Ὁ συμᾷξαν ἀγοιστήτοως, ὅρκων »ϑὺ ἐ- 
λ » ε ᾽ 3 

χείγων χαὶ (τνιϑηκῶν, ὡςιπῷ» σξοὲ γελυμϑμων, ἐ- 
ὌΝ. ᾽ Ὁ 

πελαϑοντο" χαροϑὸν ὃ νομίσαγες ἐχατήδι4ον ὧν χε- 
χὰ ἥξ 4 ΩΣ Ῥ ῃ , τὰς 

μ“ ν Γωμϑήηοις πολλαπλάσια, πτουρ «τῶν 

20 Ὡσπολαΐίῴν, ὀλίρρι μϑὺ Φ τοῦτον χαὶ ἀφανῶς δΖιογ.- 

τες ἐληΐζοντο τίω δμιορ ον" ἔπειτα 5. πολλοὶ στεωιὸ ες, 

χαὶ ὧκ τῷ φόνεροῦ, ἐπεὶ χὰ εέϑτα χτ' γὼ κἔιυ αἰν-- 

ὡἰς ἐχωρά ομμηδεμίας Ἔχι τί φυλακζὼ τὴν γεωρ- 

γῶν αφικονῦῥης βονϑείας,καζο φρονήσαι)ες γἴυ πο- 
“ 5,5 μα δ “ « ͵ ᾽ " 

λεμάων, ξτσ' αὐπτίου διενοοιεῦπο πἰοὺ Ῥωμζωυ ἐλαύ- 55 

γᾷν, χαὶ σζευῆθον ἐξ ἁπάσης πόλεως φρωτὸν. διελέ- 

,ϑνῷ δὲ χαὶ ταῖς Λαΐίνων πόλεσι αἴϑὶ συμμαχίας. οὐ 

μές δξελύετο γέ αἰύθις φιλίαν πὲ χαὶ ὁμα χ μίθιν 

(αοϑαι «ξὺς Ὁ ἔϑνος. μαθὼν γῈ τω Ὡ.9΄- “ΠΟΙΉ 

40 γοιαν αὐτῶν ὁ Τύλλος, ὀβῥογαξ μα δὔν Λαΐζνων 
ποιησείμϑυος, (χὶ πότοις ἔγνω φρατὸν ὀξαγήν- τίω πε 
Ῥ ὠμίαίων ἅπα(αν διωύα μιν καϑοστλίσοις διπλιασίαν 

ἐῷ ἤδῊ Ὁ σοϑτερον, ἐξ ἃ Σ᾿ Αλ(ανῶν πόλιν “θ9ς-- 
ΕΑ ΕΣ, ὦ Ἔσο τ ὀλλων συμμάχων ὅσον Ἐχιχουοι- 

χϑν πλιέςον ἐδγούατο μιεζῳστεμιψαιυϑυος. σεευῆκτο δὲ 
ΝΣ Ἢ " ἢ ᾿ 5ηὴ7 χαὶ τοῖς Σαξίνοις ηἡδῳ ἴΩ φραϊ ἡ μαία - χαὶ σ πλιησίον ἐγλυοντοταῖξὶ ποὺ κα λουυϑύξου ὕλξυ 

΄ ε- ͵ » 2 "» 5 ον « ἐακϑυργων γολίορν ὦ μεζαξὺ ζώξιον ἀφένες καϊεςραϊζοπεδούσοι γῷ. τὴ σὲ ἐζης ἡμέρα συμ- 
: ͵] η 

“πεσογες 
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᾿ φχεσόνΐες ἐμκφίχοντο ἡ ἦν ἰσόρῥοποι μιέχρα πολλού. οοἰϊατίς Πρηὶς ἀΐι ςπο πλαῖῖε ρυρπα- 
͵ Ἐ ͵ὕ φΨ 2 ΄ ᾿" ὃ οι 

ἤδη ἢ σύθὲ δειλζω ὀψίαν ἐϊκλίνοισιν οἱ Σ αζίνοι,βια.-- τα Εἰξ, (0 γείρεγαπι ταηάςι ἱποὶξ 
πατῖι 54 πὶ, σφυΐτατοΐ οσηδηο ἰπ- 

«ϑεή]ες ἰασὸ τῷ Ρωμαίων ἐπαυιχού,, χαὶ πόλις αὐτῶν ΓΙ ΤΣ ὶ φάη ες ὙΠ ΡΥ ΤΣ Ράτα5: πηλσηδαυς Πρ οΠτίι πὶ Ἔγαρας 
τύ ᾧΦϑνος οὐ τῇ Φυγή. Ῥωμηοι δεγέχροις τε ὁ πο- ε[ εἀϊΐτα. ὰ οπηαδηὶ [Ρο] δεῖς μο{ειιπὶ 

᾿ «“ ᾿ς ἢ : μ ε 

λεμίων σκυλάσειϊες, χαὶ χα ὁίᾳ ζω ον τῷ οαάαιιετιδιις Ἢ αἰτορτίσημε συοῖαποῖ 

χϑβακι Διαρπασαίϊες, τῆς πε χώρας ΠΝ κρ αἴίςην ἴῃ αἰτεῖς ἐγαης ορίδιι5, αρτὶ ΠΠΟ 4116 
᾿ Ἀν ΠΝ ἔα τ Ράττεπη ορτπγδη} ἀδροριατί, ἀοπηί 

λε σαγ)ες,.ἀπήε(ἀν ἐτυ οἴκου. πῷτο Ὁ πελος ἜΡΡΑΔΟ ΠΣ 
Ἰλϑτη φφῦῃ σ Ὁ τοποττογαησ, αἴης ἢἰς Πηϊς ἔτ οἷας 

ἔλαξεν ὁ συμξας Ῥωμσίοι ὃς Σ᾿ αξίνοις πόλε- : : ἔρ στλς ἄς βϑιοι νὸς ὥσων ΒΕ] χυοά Κ οπγδηΐς (δ ΠΤ ]ο οὐπὶ 
μος ὅχι Ὁ τῷ Τύλλῃ Θρχῆς. αἱ δὲ τὴν Λαΐίνων πο- δαβίπίὶς ἱπτογοοῦηι. Ιατἰπα 4υοᾳ; Βεϊμπι [Α- 
λᾷς Ῥω μ(φοις ἐμοντο ποτε σοφτον Δ[ϑίφοροι ᾿Οἕκ το δ͵θα5 ταπΠ| ργ πιῶ ἃ Κομηδηὶβ ἀΠ{Π46- ἄβόρι: 
᾽ “ Ἵ ᾽ δε κχὶ ΓΝ ΕΡὶ ᾷ ἀΑΙΡα αἱγ ᾿- αὐἰξιῶσοι καλεσκα μιμένης δ᾿ Αλξζανγῶν πόλεως τοφα- Το ἘΡΟΓΑΒΘ ΠΟ Δ Ἁ ἀϊπιτα οιοτίο 

τῖδιι οἷτις Κοτηδτῃϊς ἱπῃρογίαπιτγα6- ͵ ᾽ λε ) Ι ἡ ε “ ἴγ ᾿ ΣΡ 

γηρηχθσιν αὐτέων ἱ ΘΕ ΟΝ ΔΝΡΡΕΤΊΈΕΝ τἴϑαδοωῦαι. τὸ τοοιλγοητ, ἅΠΠῸ οηΐπὶ ροίὲ {ΠΠπ|5 
ἐτῶν γὸ Δ[ολνουϑύων πενϊεχαίδεκα, μ᾽ Τ' αφαν-- Οοχοϊάϊαπι φυϊπιοάεοίπιο,τοχ Βομλα- 
σμκὸν τῆς Ἄλᾷας,ωρέσξᾳς ξἰποςείλας ὁ ἢ Ῥωμαίων πι5 ἀϊΠ)Π|5 ρετ τείρίητα αἷμα φοἱο- 

Δ τὰς ᾽ ΄ λ « ͵] ὌΝ ἣν ͵ὔ Ϊ Ϊ Υ̓ 

βασιλάς εἰς ζαὶ ἐποίκοις τὲ ἢ ὑπηκθους αὐτῆς διά-ὀ ὨΪλ5 ἰεραιίς, Ρο ξυϊαβλατ νι ἱπηρογατὰ 
ξλοετεηῖ: φυοά 4 νἱέζογος φιπὶ σο- ͵ 3») . “Ὄς ἧς λε ! ᾽ 

ὠς: πολάρ,γξία πείλεαϊ ὐωκοὰ Ῥώμϑῃ ὧν λι-- τετὶς ΑἸδαπουιπη γεδας,τγαπηει εῦ- 
ταήομϑνοις, ὡς παρήφληφοτων αὑτῶν ΔΙΡΕΟΥΤΑΙΣ ὁν- ἴλπὶ [νΑτίης σομτίς ππροτγίιπι, (πὰ 
λοις οἷς εἶχον ̓ Αλζανοὶ, χαὶ τω ἡγεμονίαν τῷὸἍ ΔΛαΐζνων επίπι ἄϊτιο ἴῃς ἀοαιῃτιοηίς πιοάϊ, 
ἔϑνοις" δύο ουδὲ δἰποφαίνων ἔξόποις κτήσεων,καιθ᾽ οξ; 4 |διι51η αἰίδηα ρατάταγ ἀοηγπίιπι, 

", ; ᾿ μη , » Αἰτοῦ σοδέξιις, αἰτοῦ νοϊαπτχαγίῃς : ο- 
᾿ϑρϑνποι γίνονται Τὴν δλλοτθάων κύφμοι, τὸν τε - ΣῸ : 

." ἐνῤωῤιθῳ ξεν5 τΔΠΟΚ5 νιΓΟς; ΠΠΟἦ ΘΑτιπὶ νγδίμμα “"» ΝΟ ΝΣ ͵ τς Ἵ «ο “ 9 ἐπὰν ἡ ᾿ ᾿ ἐ " 

ναίΐχαιον ὦ ἥμ ἐχϑύσιογ' Ῥ ὙΠῸ 9 λόγωνκαῦ: ἐκ καυκς ΑἸθδηὶς ραγιεγίητ, σςορίς ἰπ|- 
τερϑν ἢ" 9πων παρφληφέναι τίωυ ἡγεμονίαν ὧν εἶν ραογίαμη. Πα. 1ΠΠ05 δέ μοίξες εχ ἀπηϊοῖς 

᾿ Ἀλᾷανοὶ πόλεων. “πολεμίων πὲ Ν᾽ αὐτῶν “λυουϑύων ἔαξιος, γπηΐς ἀθυίςο!ῆς; δὲ ντθὶς ἰλέξιι- 
ἀκ ͵, τ Ν ε τι» ἍΠῚ Ραῇοϑ. ἰῃ (8ς οἰυἰτατὶς σοπίοττῖ- ποῖς ὅπλοις κεχρᾳτηκέγαι » ἢ τίωυ πόλιν 1 ἑαυτῶνα- τι ΡάΠΟΣ, ΙΠ ἐπμειβοσίσ αι 

ΠῚ ΓΕΟΕΡΗΪΕ, ται ραγοῆξε νι ΑἸδα- ᾿ “ΜΝ 7“ ͵ “ Ν 

πολωλεχόσι τῆς ἰδίας ἀὐζις μεΐζαδεδωκεν 4 ὠστε ΟΠ Β οπηαπίς ποίεπτος νοϊςητος ἱπιρά- 
ἄκχοεσιν Αλᾷξαγοῖς ἢ ἐκοῦσι το φφήκχειν, ἄξεςαγαι 'Ῥω- τἰοὶπίωβάϊιος ςεάδηι. Ι ορατίς ἃ πα]- 

ἷ μϑίοις ὃ τυ" ὑπηήχϑων φρχῆς. αἱ ἢ ὦ Λαΐνωνπο- ἰΔοϊαϊτατε Ρυϊπιλιῖπα αυϊάῃ υᾶ τείροπ- 
ἜΝ ΤῊ ἀπεκχρίνανζο «σοὺς τὸς ρέσζᾳ, (ἀπὸ εἰ (ἐἀ ἰηάϊξτο Ἐοτουείηαπα Ρι- 
ἀμ 70 ἘΠ ΕΠΓΗΝ ἽΕ ἊΝ δΙΙςο σοητίς οοΠοΙο, ἀεξορεπαῃσ ἱπη- 

γον τίς ἔθνους πε τα Φρρον των αρδι “ς ρεῖίο Ἀοπιαηίϑ Παια σεάοπάμπ εἴ 
ψιφίζονται μὴ τὐϑαχωρῷν Ρωμϑήοις Φ Ὄρ χης. χα!30 (ς; ΤΏΟΧΟ; ἅτις ἱπιρογαζογαβ οἰ ριηζ, 
αὐὐζικα αἰοϑιῶται δύο ςρωτηο»ὺς αἰδόκρ τορας εἰρή- Ραποβ ηθο5 ἢ θΕ}}} ραοία; ἀι διτγίιιπη, 
γης πὲ χαὶ “πολέμου, Αἰκον Πεπλίκιον εκ πόλεως ΑποαπὶΡΟδ]ἰοϊα (ογδηιιπι, δέ ὅρα- 

ΠΕ το ον ἥ ᾿ ; ἀμ ἮΖΣ ἢ Ππαπὶ Ν᾽ οί πὶ [Δυϊηϊςηίςπγ. Ηας 
ἣ πούσιον ζϑεχίλιον ον, Λαπδινίς. φζ. υ- ι τὰ Κορας,κ) Σ οαὐΠδ Εοσηαπος ἐχοίαίς δά δ πὶ δλ ΝΣ 2 ἤ ῬἭ ͵ ς λ ζ ν ε 

τὰς ᾿αητίας δέώνεε Ὁ ὠμϑηοἱς ο, ἀσξϑθιφτοιο.. φρῃιτασοβθαιόδ ροραΐος; ἀοα γἱᾷς 
μοεϑνς πολέμιος, σου ὴ διῶ 6. πενταείοις 2:30ν5, «ἡ αυϊηπαπσθπηϊα Ρτοοςοῆπε, οἰ μ111 4ο- 

πολήιχός τις μόυϑυος ἡ ξὐρχαϊκός. ἴτε οὐ οπα-  ὠἰλπὶ δζ νετιπῖο πιοῖο φείξιιπη. Πδπὶ 
; ἕ “ ͵ Δ τῇ ΠΟΠῸΘ τοις Ἐχογοίθιι5 1 σοιταπηε 

ἐᾳζαξεως ολϑοις τοῖς αἱ μασι τϑος ολᾷ συμι- ν ἈΠΕΟΣΣ ἵ 
4Ρ , οὐΠλΠΠς ἱπτογποοίπα [ἔγαρος δι πη4- - ξ “ ᾿ ἮΡΧ ἐγὼ ὅλο ᾿ Ἴ 

ἀὐμώ μεγάλη συμιζοξρι τ) φόνος οἌθρερης σευνε. φσῃλο]λάες (ξουτα εἴ: ποαιιο ν] 1 οἂ- 
(η, ὅτε πόλις αὐτῶν σδτϊὲ μία, πολέμῳ κρ ατηϑεῖσει, Ρίαταπι νυθίιπη, ἐχοιάϊαπι, ἰδυαίτα- 
καζασκαφῆς, ἢ ὀυδραποϑδισμξ, ἢ ὀνλης (ιγὸς ὀμηκέ- 40 ἴοῖῃ, αἰίαπγνο στδιιοπὶ σαἰληγίτατοπι 

Εν ΒΑ ς ἤπια ΈΜΗΝ εἰἙ ἐχρεῖτα: (64 δΙτοῦὶ αἰτογογατη 4- ςου συμῷφορας ἐπ᾿ "δλλ ἐμοθλονίος εἰς 1 διλλή-- ᾿ : μφοραςεπάρᾳι)ν ἀπο σῖτος (δ ἔτιιρτπη πιατιγίταζθγη ἱππᾶ- 
λων γἀδ πὸ Ὁ ἀκμέω Τ᾿ σίτου, ἡ πσδονομδσαν-- Παη κε ἐπ πιρισατ ΠΕ: τ 1 ᾿ ᾿ : συηι ρία 4 ἀοιηιπι γοήμπος 
Ἴες,απῆρον ἐπ᾿ οἴκων ζᾷς διινώμεις, ϑζχ μείουϑυοι, μληι ςορί5, δὲ σαρτίι!οβ ρογηγατα τς, 
τὸς αἰχικαλώτοις. μίαν δὲ πόλιν ἐκ, τῷ Λαΐϊίνων ἐ- Ὑπιυμλ] ατἰπὶ ποπηΐηΐς ορρίάμμ Με ἀρινι ἐπ Ἐπ 
Ὸ ΥΟΒῊΝ πλγαίηθνν ἈΞ ΒΑΜΗΒΗΧΝ ἀμ] Πάτα, ιο ἰαπηχάιάιιηι τορπαῃτο 1 οείοῖς ας. 

θεῖος Ὁ ; απο νον τς ἊΝ ΧΟΝ Ἐοπιΐο ςσοϊ]οπίαιῃ 4 Κοπιδηὶς ἐο- ξλ. 
γάο Κλ: δ Ῥωμύλου πἰρχῆς, ὡς ον τῳ πρὸ τότου ἀυξ δπῆς ἐαρτα ἀἰχίπλιις, τοχ χαΐα 
δεδ ἡλωῖ λόγω, μεϊαϑερδμηι αὖλις ὡς τὸς ὀμοεϑνήο, τατίας δά σοητεπὰ {παπὶ τγδηίογαῖ, 

ἱ ἜΡΟΝ Ῥ΄ αὐ 



᾿ 

) 
᾿ 176 ΠΙΟΝΥΘΙΙ ἨἩΛῚ ΤΙ Α ΕΝΑ 5 5. 

ορἤάϊοης σάρτυιπι, ἃ ΠΟΙΆ Πα 5 ἰῃ Ρο- πολιορχίᾳ πο ᾳςφησεύνϑμος δῆ Ρωμαίων βασιλάξ, 

(εγυην τε. αδίτογγαίς, σοτογογ 06 }}} Ομ σε μη ἘΟΡΟΒΕΜΝΣ, ἕψ' ) ὔο οὐἀρονήδιος πάν 

πιαίογιπι πουεγῖς φα!ἀααδηγτοτο 110 ἘΞ ΑΞ ΟΝ ΠΡΣΞΘΤΙΝ, ζ 

τοπροτῖς οδείρίτ, χιο ἔλο εις ρὰχ οῦ- λέμοι Φέρφεσι διήνον οὐδ, ἑτέροις οὖν το τότε σοευέζη 
͵ 7 ει Ε Ε 3 

(δεῖ, ουμα πευιγοῦιΠΊ ΔΠΙΠλΐ5 αΑ'- “ξόνῳ. Οιγϑῥτοι βάδια! τε χαὶ σοεϊὲν εἰκοΐον ἔγρυσαι (21 

τἰοτ πο  Πετίγα, ὃς Κουηδηὶ πό ἂἱς-.͵ ᾿πσοϑθυμίαν τὴν Ῥωμαίων αἱ δζκμλύσάς ἐπετελέ- 

ΠαΠῚ ἃ Ρϑοϊβοατίοπο ΔΠ ΠΊΓΠῚ οἴϊεη- εϑοΐδν: ἴξωῦτα θὰ ὙΟΑΘΡΕΕΣΟΜΟΝ εἰς 

τι οδίι᾽, ἀΠΠξπτ. Ηποίιης πα ΤΊΠ]ας Ηο- πὰς ἀμοθναλ τί Ὅς ΤῊ ΤΥ 

Ἧς ΠΠΠῸ5 τορη! (Ὀἰτεπιροτο σοίηε, νἱγ η- ἌΘ τΟὶ ὕλλος ()σίλλιος, ἀνήρ Ὁ» ολίιφρις 
δεν : δὴ - ΤᾺ 3 ͵ « Ν Π 

τοῦ ραϊιοοβ ἘΧί ΠΏ ]4 ΠῚ Ιλιάοτη ΠγοΓΙτ5 αἴξιος ἀὐλογεῖαῖς Ὅτε ἀὐτολμίας ἕνεκα δ αδος ἴᾳ 
. - . . ͵ " 

Βε Πσα ἐοτεϊτιιάϊης, ργοπηριος πη ΡῈ- πολεμία, χαὶ τῆς φρονήσεως Ὁ αὐδὰὶ τὰ δήνα!" ̓ ἷῦρ 
. ΄ ἜΝ Ὃ - . Ε) ἣ᾽ “ « 2 ἣ 3) ᾿ 2 

τίσ] ς σοπΠ]ο ; πιαίοτγ οεὔίληι, ιοά τὸ ὥμφω δὲ ζωῶτα, ὅτι εὶ ταχὺς ὧν εἰς πόλεμον ἰέναι,βέ-- 
πεφ οἶτο ΒοΙ πὶ (υ(οἰροτοτῖ; ὃς (επλο] ς ᾿ ΚΑ, Ὁ ΠΗ ΤᾺ 

ὲ ἊΝ ος ζω τυ 
(υίζορτο, ζθγείτεγ ας ςοἰταητοτ ροτῖςη- αἰος ἑἐεὺ χαζοιςας εἰς αὑτὸν ον ἀἁπασι ΤΎΜ αντιπαλων 

ἕ : τ᾿ Ἶ Ἵ μῇ ὶ λ Δ ΑΕ: ΠΌΛΙΝ 7ὔ 

ἄετοι δά νἱξξοτίαπι. Ρεγς δατεπιῖη-. “ τϑ9έχήν. ἔτη δὲ κοαιζοιογων τίου ρχζω δον τϑια»- 
᾿ τῶν ΣΝ τ 5.3 Ἷ Ὁ ἠὲ» 

ςεπάϊοτείσίητα ἀσοῦ. ἀΠηΐδ ἴῃ τερῆο χϑντα, πελϑυτὰ τ βίον, ε μιωρηοϑείσης τῆς οἰκίας" χαὶ 
. φ λ 3 Ἷ; ὅ ͵ ς 2 Ὁ 

κα ἘΡ  Ὴ ἐν ἸΝέμεν ἸΣ οαπὶ σχο αὐτω γωωνή πε Σἰπόλλυται, ἡ ὁ διδος ΚΟΥ Σ 

γχοζγα δέ ςεῖεγα τοῖα ἀοπλεΠσογαπα " ἡ Ν νἀ ἐρέ ννς 
πας οχδλος, καζαληφλεις Ἂ σοῦ Τ' πυρος.καΐζορυ-- 

τατρα Οὐ ἀἀπιαίμητ ἀοιηαπὶ εἰας ἐς ΝΆ Τ ἽΝ 

ςαἱοταίϊαπι οὐἢαρταῆς, ἵγατο ἠεο οὉ οϑέωναι δὲ πίωυ οἰκίων οἱ μδιἶσασο κεραυνοῦ λέφρεσι, 
τ } - 2.2 ͵ “»ς “ 9 

περ]είξαπ) αυοτίιαπὶ (λοτογαπὶ οα- μζωνισαντος τῷ πού δὶ ολιγώρλαν νῶν ἱερωνοκλι- 

τσ. πᾶ (86 εἰτι ἱπιρεγίο ραττία χα πεῖ γὸ δχὶ τῆς ἰρχῆς τῆς ἐκείν πατδίοις ἕνας ϑυ- 
ἃ (Ἀετιῆςϊα [Ὁ ᾿πτογπη 4. ὃς ρτο ἼΩΝ, ἜΣ ὥς ΝΕ ἀᾷ (Ἀετιβοῖα » Ρ σίας, ἑτέρας οἴ, οὐχ ὑπο’ ἀρηϑύσοις γχηγωοίους Ῥω- 

Ἡῖς αἱΐα ρογοξγίηᾶ ἰπιτοάπέζα. ΡΙ]αΓο5 ἡπῖν ἐν 
δ" τὰ τ ᾿ ἌΝ ὦ 20 

΄ 3 ᾽ ͵ 

Βυπιαηὶς ἱπΠά! 5 ἐχθιπέτ οχιπιπιᾶτ, ΑΟΤ οἰ δαγαγεῖν"οἱ ὃ πλείους ἐξ ὀῤβρωπίνης φα- 
ἡ; ιν: νι ΠΥ ΚΡῊΝ . Ὑ ͵ ᾽ νυ 

δ αείμιις πος δὰ Ματγοεϊῇ, φαΐ εἰ (ὰο- σἄν ὀχιθυλῆς Ὁ παϑὸς “δ υέαϑαι οὀραΐβϑέντες Ὁ ἔρον 
" Ἢ δ . ͵ » 2 “ 2,5 πο 

οοἰΠεὶῃ ἱπηροτίο,τείθσιπς. σης Να- Μαρχίῳ τω μετ᾽ ἐχεινον ορξανίι ἢ πόλεως. τϑτοῦ 
“1. . . λ 5 ᾿- ͵ δ δὰ 

πτᾶς ΡοιὨρ  ΐ οΧ ΕἸὰ περοτεπα, τα] Πς »ὺ ἐν τῆς Νἰϑιως αϑπομοπυλν ϑυρείζος ἡωδὼ 

ἰπίηιο δπίπιο ρτίιδταπη νίτατα ἢ τοσ. ἘΣ ΕΕΗΝ ΓΙ ΤΝ 

σίοσοποτα, Πηαχίπιο οἷ! νἱάσγοῖρτο-. οἴ ἕ ; δαὶ ΤΡ Τρ μιοι μα 

Ἰεπιαθηαταπιὶ Τ ἢ] (πσσεἤαγαπι ἴῃ ὑλϑοτις ζῶ; καὶ ρος “αἰ πσογραφουϑυον ὁρῶντα τω 
ὐὐὴς ; : ᾿ Ι ξ ἢ 

τορπιιπι, Πα] ἰρῇ ῥιηρρραμήμμς αροὶ- Τύλλῳ, πϑρτὸς μάλιςα κἰπσοτό]δύᾳν, εἴτι παϑοι 
ΥΠῚ Ν ᾿ ΒΝ ͵ὕ ᾽ Χ 9 “ «, δ 

ἐπα  κγ τ π: δὰ ἢ κυ Ὑὐλκοννεϊβα εξχείν πεν δε λδδαν ἀ τος υὐε λον 2. 

ππὶ ἰηΠ 4145 εΠ δ πιεαϊτατα πηι, ]Ὁ ; : " 
ἌΠΟ τα φζκνούμϑυον οὖκ πολλοῦ φη(φ οἷ καὶ τῷ βασιλέως ; 

ταῦἑ ΚΟοπηαποῦιπιςοπαγδγαγη τες , κατξωλζὼ: ΤΥ : ᾿ ᾿ 

σπυπι αἀπἔτιοτο, δέ ἱρίς ἰητοῖ γεγαος Θλζωώ, πολλοὺς ἔχοντος Ῥωμαίων τὸς συσκάνώ- “ 

«« ΒἀϊΠΠππλος ΤῸ ἀπιΐσος αἰσίτας,ο- 29 ὧὥνᾷς αὐτῷ πίω βασιλείαν φίλον τεοντα τῷ Τύλλε, 
Α . ν΄» “ ! Ἵ ,ὔ «, 

παβασμμειης τιεισιεακορξήᾳς., ὅς μέλιτιπιτούμρυ, φυλάβῳὕτε νιοὶ 
8 ὮΡ ΔΌΜΝ ο ὄχττηδιάος φανείη Ὁ 6χιθεσεως. Μίέλλοντος 5 Τύλλε 

ξεγγος τε ΠΊρι15. ἰτααις τοροπη ραγὰ- , ἥ ἮΡ Ἄ ᾿ ἘΡΡΙΝ τ ᾽ ] » »Ω! 

τοπι ἀοιποίξίσαπι αιοαάδπι (Ἀοτ- θυσίαν τινά, κατ᾽ οἶχον ὁχτϊελᾷν ,᾿ αἰὐΐευς μόνον ἐξώλεΐς 
τ ᾿ ῳ Ἵ »ὧὦὗ “ ε ἐκ, 

οἰαπι,, ἀμί Πς (οἷος πεσοῆαγος : τός αναίΐχαοις εἰδέναι, χτ' τύχζω τὴς ἡμέρας ἐχείνης 

ομπΊημς ἴῃ εἰχπὶ αἴοιπ ποι ἀἢ]οτ τοπι- χῴμεειε σφόδρα υονδίης,, καζῳ, τε ὀμίρον ̓  ΓΝ 

Ροίτας ριοςο]]οία δέ τυγδί 4, οχίπηοπ-. ζω χαὶ σχότον, ὥςτ᾽ ἔρημον Σ᾽ πολφφιϑζεζαι τὸν κασοὸ 

το Ιαςοπὶ νὶ ἱπιγίαπι, ἀςίςττο αὖ εχ- ἀν} πρὺς ; 
ἐτος ἱ τ ἴ τῆς οἰχία “ὐπον τυ λᾳ' ὄχι “ὧο- 

οὐδίτοτῖθας δάϊτι γοσία ἱΠ Πα Ἰτογοπη ᾿ Φυλοιήϊοντων, ἔχατηδφονζ τῶν 
ξ ΙΣ ͵ὕ Ν λ «“ ν΄ ἰξ ͵ ᾽ « 

ταῖατη ἰἀ τεπΊριι5 εἰς ρογορρογιιηΐ, λαμθανοιτα τ χαιθϑναμκὰ ποις ἐταιθ9ις ἔχοεσιν υ- 
ἊΝ ᾿ - Ἂ ἣν ἦν 7 ΚΝ 1, - 

(ς μι (οοἱ 5 σΙλάϊος ἢ ἁπλϊέξα σο- ἰὰν μὴ «ἰξιξολαῖς ὦ ξίφ» πουρῆϑειν εἴσω αν 9υ- 

ΠΑπαδιι5 Ρογ ραγεμτες ἔοτο5 ἱπθηιιαίς 40 ρῶν᾽ ἰποκ εἰνανᾷς δὲ τὸν βασιλέα, χαὶ τὸς παῖδας 

(ἐ; οσοϊίοηις τορα οαπὶ ΠΙοτῖ5 ὅς α- ἐπ ΕΝ Μθ3}. “ἢ ἈΘΡΌΑ: 

ΠἸϊς φυοῖαιοτ φάεγαησ, ἰσποπὶ Δα πος ἀπὸ ἐνῷ Ὁ βέλος 5» ἡδὺ δι μόν "ἢ 

Ἰοεῖς (ιϑί δοίης ααΐδυς: ὅς ροῦ ἰάε. 4) ἐμόδαϑν χζν πολλοῖς τόποις. ζαὗτα 5, πεηραΐζζα»- 
οἷπιις ἔραγῇης τιιπλόγοπὶ ἐ6 ἔα πηῖπθ. τὰ ΤΑ ΖΡ χεραυνωσεως [σ΄ ασειραὶ Δόορν. ἐγὼ 

- ᾿ ΔΕ τὰ ν᾿ πϑ πὰ ὌΠ Ἀ,, 19 “ ͵ » 

τυρὶ τῆν μὰς εις εηκσ ἧς θηθανερ ἐσύρομοι ὁ λό, ὑτ ἐιϑλμίσεῖ, Ια. Ἶ ΝΗ το, ἊΝ " “ 
ἘΣΙΔΑΙΣ ΡΙΟΙΘΊΘΡΣ τε πιϑουνὸν. ᾧ δὲ προϑτέρῳ κάλλον το φϑευϑρος, 

πϊοποπη (δα. Πα ἴτας οἱ μη ν]τας 
βο ϑβγε Ἶ τὶ λς 57 ἵ “ μος 

βποπι δι δ. πα; οΐπι νου Ππ}}6 Χ δαμονα νομίζω δὰ ὀυδρα, ζᾷωτης τὴς πελό τὴς 
Ξ ΝΒ ων ἢ ᾿ 5... 3 “ ἮΣ 

εἰδιοίηας α πυπλοζοία σοπίρίτατίοης τύχεινουτε γὸ Ὀπύρῥηζον φυλα θέαι τίω πρᾶξιν 
λ ς 

“«΄ 9 
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νι αἰπὺ πολλῶν συσκάυαζομϑμξω εἰκὸς ζῶ, οὔτε τω 

»"συςξησανίι αυτίω βέξαιον ὅτί μῷ' τἰω πελάυτίω Ὁ-- 

» σιλλίου Τύλλου, ἐκεῖνον ᾿Ὃστοδείξοισι Ῥωμαῖοι βα-- 

» σιλέα τῆς πόλεως" οὐτ' εἰ ζὰ οὐρὰ Τὴν δυ,ϑοφ πων 
»» αὐτῷ πιςὰ χαὶ βέθξαια ζῶ ,ζᾷ γέ τοι προ ὴΜ θεων 

» ὅμοια ἔμελλε ταῖς Τὴν αὐ, ϑούττων΄ οὐνοίαις ἔσεοϑει. 

κα γοῥτίω αἰ πυὸ τὴν φυλεῖν “μυη(ϑυϑύξωυ ψηφη- 

'Φοσίλν Οιυς ϑκοις ἐδ 4 πο βασιλείαν αὐτὰ δὶ οἰω- 

ἡ ν γαΐν αἰσίων ἔχιϑεασίσοι" αὐδρὰ δὲ “ μιαρϑν χαὶ Ὁ- 

ἡ» σούτοις ἡκκουγμμένον φόνοις ἀδίκως {ίς ἔμελλε ϑεαΐν τὸ 
γ᾽ ἧς ͵ “ ͵ ν 

ον» ἢ δου μόνων πτουρησάν βωμοῖς τε πσδϑειοντα ; χαὶ )υ- 

» μάτων καζαᾳρχόνϑυον, χαὶ Ὅς: ὀηγαῖς Ἐχιτελοιοῦτα 

"" θεραπείας ; ἐγὼ μ»ϑὺ δὴ ζῦτα ςὐκ εἰς αὐ,ϑοφπίνξυ 

» Ἐχιξουλέω, δλλ εἰς ϑεοΐ βούλησιν ὃ ἔρχϑν αγαφέ-- 

Ῥω. κρινέτω. δ᾽ ἕκαςος ὡς βούλεται. κατ δὲ τίω 

Ὀριλλίου Τύλλῳ πελάυτίω, ἡ μεσοξζασίλος τ παῦὸ 

τῆς βουλῆς Ὡποδειλϑεῖσοι ρχῦ Ε χτ' πατοίοις ἐϑι- 
Ἁ ε ͵ .- ͵ ! δ ! 

σους, αἷράται βασιλέα τὴς πόλεως Μαρκιον -δπε- 

κλῆσιν ΑἸκον' Ἐχικυρωσεινζος δὲ τῷ δήμου τὰ δόξανγ- 

ζᾳ τῇ βουλῇ, χαὶ τὴν εἰν τῷ ϑεοῦ “καλῶς χμονϑμων, ΣΟ 

(Λυ)ελέσας ἃ χτ' γόμον ἁπόμζᾳ, ἴα λαμξαιᾳ 

13Σ τίω  χζωὺ ὁ Μαῤχιος, ἐγιαυτῳ δοτέρῳ “ὃ τεκα- 

χοςῆς χαὶ πέμντ]ης ὀλυμπιάδος, ζε οὐγίκα Σφαῖρος 

ὁ Λαχεδοιμόνιος, καθ᾽ ὃν χρόνον ̓ Αϑώδησι πίω «ὐγι- 

᾿αὖσιον ἰρχίω εἶχε Δαμκασίας. (ὅτι ὁ (ασιλόϊς πολ-- 
λ ε 2 ͵ λ ΩῚ 

λάςμ, ἱερφυργιώδ ν ἀμελουνϑυας κοΐζοιμαθων, ας 

᾿ μΐἷξοπατωρ τῷ Πομπίλιος Νομας καιτεςφήσει-- 

"Ὁ, πολεμιςάς τε χαὶ πλεονέκζᾳς Οις πλείους αν" 

Ῥωμιφίων γεγρνόζοις ὁρῶν, χαὶ οὔκ ἔτι ὡς πσόϑτερθν 
- αἰῶ γάῶ ἐργαζαιϑμοις, σεῤνα γα γὼν εἰς ἐκκλησίθυ 30 

Ὁ πλῆϑος, ζ(ᾷ τε 9εῖα σέξᾷν ἀὐθεις ἠξίᾳ παλιν, ὡς-- 

πἶ» ὀχὶ Νοικῷ διετέλουν σεξογῖες, διεξιὼν ὅτι Ὡϑὰ 

᾿αἰω ταν ϑεῶν ολιγώφίαν νόσοι τὲ τ λοιμοὶ ὁ βλοίξαι 

᾿ πολλαὶ κατέσκηψαν εἰς αἰ πόλιν, ὑφ᾽ ὧν ἐφϑαΐρη 

ΓΙ ᾧ πλήθους σζρ ὀλίγη " χαὶ βασιλόις Ὀςίλλιος 

ὁ μὴ ποιάνϑρμος αὐτῶν φυλακζωὺ ζωὼ ξδ)4, κάμγων ἐ- 

πιπολλοιῖς  ιθόνους 2 σῶμα παϑεσιπὸμζδαποις, ὦ 

᾿σεεῖὶ τῆς γνώμης ἔτι "ὃ αὐ καβίερϑς Ὡἰαμϑύων,δὰ- 

λοὶ σεωυδια φϑαρεὶς τῶ σωμιαΐι Ὡς φρένας οοἰκῴας 

καΐζαφροφης ἔτυχεν αὐτὸς τε τὴ μος Ὁ δξ αὐτῶ, πο- 40 

λιπείας τε ἀγωγάω τἰὼ αῦοῖνΝ ομμῶ καζῳςαϑεῖσοιν 

“Ῥωμαίοις ἐπταινών ὡς καιλξὼ ὸ σωφρονα, ὐπὸ δὲ-- 
χα οζῴτων ἔργων ζ καθ᾽ ἡμέραν ὀκαίφω πωρέχου- 

Θν βὐπορίας,αὐδνεω(άαϑαι παλιν αὐπίωὼ παρεκά- 

λᾷ, γεωργίαις τὲ καὶ κτίωυ οφίαις,, αὶ ταῖς θελαις ἐρ- 
γαισίαις ὅσαις μηδὲν ἀϑίκη κι “δοςζο ϑόπαγὴ τε 

᾿ ΄ὕ Ν ᾽ 4" ͵ ͵ 3 

χαὶ βίας, ὁ Μ ἐκ ὑ πολέμου μονϑίων ὠφελφον 

ΡοΓρΡειγάταση πηδηΠῆξ οσοα τῇ : ΠΕ ς; 
διιξτοτὶ οἷα οοῖτο οδίξατε ροτογαῖ ἀο- 
ξιηδῖο ΤΌΠΟ ΗΠ ΠΟ Κοπηαμος δά 
{ε ἀεἰατιιγος νγθὶς ἱπηρογί: δ {1 πχαχί- 
τας Δ Ποπλπὶ δ. Πα ὃ σοπίξαπτ Πδὶ 
ἐλαοίξ ρο]]Π!οοτί ροτυ ες, πο ταπιεπ 
ἀσδοσιπιίτοπι νο τας οἴ Ποπγΐ πα Πὶ 
ἰμ 4 Ἰοἱἰς ἐγ οδίςηίγα. παι οπη ροίξ 
τιιθυῖ (ταρία οροτγίεθαῖ ἀθος υο- 
ας ἔδυ! δυίρίοἱίς εἰ τερηῖ Δα ἀἰςο- 
τῷ. Βοπλπε δυτξ ίςο]εγαζιπη ὅζτοι ἰπ- 
ἰα{πἰς ογιεπτατῆ σα δ. αῖς ἀξογιπι 
ἀχταοπάχηνο ρας εἤξει δή ἀταβ δο- 
ςεάοτο, νἱξείπηα5 ἱπχηχοίαγο, σατογασας 
Ρείάρογο σατιι5 σογο πη οηΐ5 ὃ 4Ει4Πι- 
οὔτεπι οροὸ πος ἄςξογῇ πιπλίηι Προ η- 
τίι5 ἃ Πουηπᾶ ἱπ(Πα1}5 αἰοτίρίεγο: (ὦ 
τάγήςη οὐἷᾳ; ᾿ἰδετῦ Πεϊἀ οί, Ροί 
ΤῊΠ: ΗΟ ΕΠ οὐ, ἱπτογγοριιπι πηα- 

ΑΝνΝενς 

Μάκοινς, 
Κοπίδη. τεσ 

οἰΠγατ᾽ δίδματα πιοζε ραιγίο ἀθίσηδ- ΠΠΠ], 
τα, Γεσοπη ντδὶ ἰοσὶς Μδτοῖι!, σορῃο- 
τλθηῖο Αποιη. ΟΠ16; (δπαταβοοη- 
{υἱῷ ἀρργοθαῖδει ροριυλις, ὃς ἔδυ 
[εις βσμα οἰξξα ει, Μαγοίμς ουμηϊ- 
Ῥὰις γι «ἂ ἠχειαἶη7 ργἐμοίρΑ"Πῦη ρ6γ-- 
τ͵πο,, εἶτ ρεγαέξί5, σαρεῖπι ἱπηρευῶ, 
δῃποίξοπαοττσεππηςαυίητς ΟἸγαι- 
Ρἰλάϊς, αν οἷς Θρμιςτις Γδοςάςπηο- 
πΐμ5, φιοτέροτε Ατἰοπίς ηησῖ ρείπ 
οἱρατῦ ρσεγείρατ Γλαπηαῇδϑ, ΗΟ τοχ οἷ Ἀ εἰϊρίοπῖς 
ΔηΪπηδ ποτ ηςι περ] οὶ πλαϊτα ἐφοτί- δὲ ἀστίςαϊειιο 

τα [τυ άϊᾶ 1π- 
Ποῖλ 12: 4115 {{||5 πγατογητις ᾿Ντι- ἤδυτας. 
τὴς ΡοτγηρΙ] τας ἱπ{Ἐἰτυ Πότ, δ ρί οτος α; 
ἘἈοπίδηοϑσ, 4 η 1 πη15 δα θο]1α ὃς [ποτὶ πὰ 
ἄϊιππν οδπετγίς, ρει πἰπ4πὶ ἀρτσοἰ ατὶ- 
οηϊς συγᾷ αδἰεοϊῆς, αἄπιοσατο ἴῃ σοἢ- 
οἰοηαπΊ ροριΐίο, ποιταθαταγ νε, σας 
ΝΝαπηατοιηροεῖθι9 ἐλέμιταςησ, ἀςο- 
ΓᾺΠῚ ΠυΠΊΪΠα Γυγίμπι σοί ογεηζ; 4ο-, 

ςεῆς,4 σοητεπιρτί5 Πα ΠΑ Π δ μ5 ΠΟΥ - 
δος, ΡεΠ]επτίαβ, αἰίαδαιις σαἰαπηῖτα- 
τοϑ ἱΠΠΠΊοΓαὰς ΤΟΙ ἱπηγη "ας, φαίθιις 
ΤΑΊ ΡΟΡΙΕΪΙ ρατς αρίππηρτα {πτ; δζ ἴ- 
Ρίς Ηοίηϊα5, χυιπὶ πο ἀροῖοῖ εο- 
τατη ααᾶ ἀςοοθαῖ συγᾶ, αἴμ πηα]τιπ- 
41 σι ΠῚ ν Αγ 5 πιοιδῖς σοηηϊέζατιις, 

Ροίτεπιο πε ἰῃ Ὠιδεῖς υίάοηι γεζζο 
{ατα ρεγιηφηςης, πρῆτα νπα οἷ σοτῦ- 
Ρογε ἰαδεξιέξατα, πιιίεγα 1 οχί το οὔ 
τοῖα ἐΠΆ ]1α ροτίογίς. "λυ ατὶς ἠείηἊς 
Ναπηα ἱπ{Ἐἰτατῖς γε ρα] τὶς δὲ τόρο- 
γατὶς, αΐ δ εχ ἰΠἸΠΊπλο χας τα χαοτί- 
ἄϊε νἱξζτας αρηάς ραταγεταγ, Ἰοσταρα- 
τυγντά εὰ γοπογτογέταγ, π ἀογοπτᾳ; 
φρτίοαϊτιζα ΔΟραοιαγίας, σοτεγί54; ο- 
Ρεγίθαις, ἢ αι .Πα}14 ταρίης δι νίο- 
Ἰοητία οἰ ἰμιατία; ρο ἘΠ θίεῖς πα τίς 



ΒΕΙΙἃ ρετῖς 
οὔ 1,Δξιη]5. 

178 1 ΟΝ ἸῬΨ 1 Δ ΤΑ ΝᾺ 5 5. 
ςοτηπιο 5 υπληὰς 5 4ο ΠΠ ΜΠ] Πδιι5 
νοιδὶς οπιηϊῇ απίπιος 4 δε }]15 δα τπα- 
σπαπΊ ηυϊοτίς (ο τίαας ἱπάιιίετία (ξι- 
αἴπτη ρεγάχ Πετ,σομιοσαιῖ ἐοἰηάς 
Ῥοηιβοίδιις, απηρῖοβ αὐ εἰς σοιηςη- 
τατος {πο5 ΝιΠΊα ἐς (Δοτ5 σοηίοτί- 
Ρτοβ το! χαογας, τγά(ογ ρει ἰη ται ]45, 
δε ἰπ ἔοτο ργοροίαϊ!οσεπάας αυρι19- 
Ἰίθεῖ; χιια ταπάεπὶνοτυίεαις μητὃ- 
οἶϊτα. ποηάήϊιπ πίη ἰη νί! ογαητςο- 
Ἰυπηπας ατοα: (δ ἴῃ ΕΟΓΗΪ5 τὰ ]}}5 

αἰριδεὶνιζοοῦτα χαὶ τὰ πὅτοις ὅμοια, ὀζαλεχθιϑυόέ, . 

κὸ εἰς πολλζωὼ Ἐχιϑυμίαν καϑιςὰς ἁπὸυᾷᾷς ἡσυχίας ; 

Ὁ σπολέμου, οὶ φιλεργίας σωφρονος,χϑὶ μσϑτ συΐ--. 

καλέ(ᾷς τὸς ἡεροφανζᾷε,χαὶ ὰς πἰϑὶ 5} ἱερῶν συ.. 

»ραφαξ,ας Πομπίλιος σετευεςησαΐζο, παρ «τῶν λα-- 

ζων, ὀϑέχγφανψεν εἰς δέλτοις, ὸ κσδουϑηχεν ον αρρδός ς 

πάσι τοῖς βόλομϑροις σχοπεῖν,ας ἀφανιαϑέωσαι (ωωέ- 

ζῃ τῷ γρύνῳ, χάλκεαι ὃ ζῆλαι ἅπω τότε ἢν, ΕΝ 

οὖ δρυΐναις ἐγδραῆοντο σανίσιν οἵ τε νόμωι αἰ πὐδα. 

ἱποϊἀεαπτιιγταπη ἰοσοβ, Πα πιίφοτο- 10 Τὴ ρῶν Δα )γεαφαί. τ δὲ τί ὀκξολξωξ βα-. 
ταιπῇ γα : ιας ταριι]α; ΡοΙἘ ἐχαέϊος 
τέρας σαγίτα 'π ρα δ] Ισιπὶ νάπη γα- 
ποσαῖα (πητ ρογ (ππηπγιῖπὶ ρου ςαπὶ 
ΓΟ Ραρίτίαπη. Ρογτο οἱπὶ ίδογα Πορ]ο- 
ἐατοιποσαῆσι, γυ]ριι5 οὐἱοία πη Δα (μὰ 
πυσιης; οροῖα ἀδίοραθατ; ας ἀΠρεη- 
τος Ζυίάςιῃ οο]οηο5 ἰΔάαθᾶτ, πλα]ος 
γοτο {πογιπὶ ργα ἀϊογῇ συγάτογεβ οΌ- 
ἵαγραθαῖ, νῖ οἰτ65 πΠρηπαηιαπι [ἔα ἱ- 
Ις5. [ιαογάϊπατα γεριθ] σα, ἰρεγαῃς 
(ε,ιεπιαπγοάιιπιάπτα ΠΊΔΓΟΥ ΠΕ ἃ- 
0157 ΡοΓροίαας πα ίταγηπι ἃ Ὁ6}]0 ὃς 
τλΟΪ [ἘΠ15 ἔςγίδϑ, ἑοτιηᾷ ἐχροστις εξ 
φαιιοτγίαπι ἴο ργοροίϊτο, δ ργατογα- 
Πἰπλὶ (ςπτοπτίαπη, Ὀς]Ατοῦ Βογὶ σοδ- 
ἔτυς εἴξ, ἢςο ν]] πὶ νίταΣ τοπηρυβ Πης 
Ρετίςυ 5 δΖ τατθὶς ἐεσοτο ΝΊΧ δηΐπὶ 
τορηδτο σορεγαῖ δέ {γᾷ Δ πτ 1 Π{|-- 
τάς ΓΕΡῸ  4ΠΊ,Οιιπὴ 1 ΑτΙΠὶ δἰὰπὶ 

σοητοπηηρῆτες δέ οὗ ἱρηαιίαπιθ 6} ]Ὸ 
ΔαἀπηϊηΠἘγαηάο ἱπαρτιπὶ οἴ πα σαπ 
τοϑ,ἰαττοπιιπι σίοθοσ η βπιτἰ πῇ ααΐ- 
Ππεαστγαπη αἰ τη γιατ, πλυ]το5η; κο- 
πηαπογιτη Ια δγιητ. Αἀ 4005 οἵ! πη] - 
{ι Α τερς ἰερατί, λοι Πῖ5 Γα5 {Π25Ὲ Χ 
ἔχάετο τερετεγθης, ἤπροθδητ (α πο- 
41 ἰτγοποϑ ν]1ο9 (οἶγο ἐς αίβι5 Π6- 
τεῆζ “ιιογι πιοηΐα » ποις σοπίοηίι 

4υϊσημαπι ἔαέξιιπι ρα ]σο., πεημα 
Ἐοπιδηὶς (δ ν] 12 ἰῇ γα οὐποχίοϑβ. σι ΠῚ 
ΤΌΠΟ οηίπι (6, Ποῖ οἱ1Π11}}[5, ἔοάτις 
{ξοϊῆς : ροίΕ σαΐτι5 οὐίτιιπι πιο (6 
ΔΠΊΡΙ ἰ5 τα ποτ ραοῖς ἔσβάετα. ΟὉ Πιι- 
ἰα πο οί! [{-ατ᾽ποιαπι] τείροπποηοπὶ 
ςοκέζας Εἰ Ματζγοῖας Ἔχογοίτα πη σοπσ 
ττὰ εος οάπςετο: οδίδἤμιτηαις ΡοΪ - 
τοτίαστι, ργΐα5 αατη ς σετοτῖ5 [ ατηο- 
Τα ΠῚ ΟρΡ 415 διιΧ 4 {πσοιγγογθης, ΕΧ 
Ρἕζο οὐρίτ: οἴποςη; νηϊπογίος , Πα}1Ὸ 
ἤοέτος ἱποοπηπιοίο,, πος Βοηίς {ας 
ται ]έζαϊος, οἴ τοῦ. (αἰς αὶ οηνᾷ τγαάϊι- 
ἔζοβ ἢ ουτίαβ ἐἰδευιίτ. Αππο ἰπίς- 
4αξει οἷι 1 τί ηὶ πα ΠΠς ΡΟ] του σο]ο- 
ἰδ, ἀςίοττος ῬοΪτογίπογῦ ἄρτος σοὶ ο- 
το ἰη{πἰτιοτοτ, μάγοι" το(ππηρεὶς ἀγπιὶς 

σιλέων εἰς ὀμαςροφζοὼ δυμιοσίαν αὖϑις ναι, 

δυδρὸς ἱεροφαύτου Γ ας ΠΠαπιρία, τίω ἀπϑώτων ἕ. 

ἱερῶν ἡγεμονίαν ἔχοντος. ϑμακτησώμϑδμος 5 πὰ καίερ- ' 

ῥαϑυμημδῥα «ἂν ἱεραν  χαὶ τ: Φργ9ν ὀχ λον χιῷς. 

ἰδίας ἐργασίας Ὡσπεείλας, ἐπῆν μδν πῷς Ἐχικμελάς 

σεωρορις, ἐμέμφεΐ δὲ ζοις χα κῶς πσροιςα νϑῥοις 

ἰδίων κτημ ὡς οὐ βεξαιοιςνπολίτας. ζώτακᾳ- 

οιςάυϑιυος ζῳὶ πολίφύκατα, καὶ ΡΣ πϑυτὸς μάλι- 

ςα ἐλπιίᾳς μά. πολέμου χαὶ κακῶν ὥπϑζο. τ βίον 

20 ΔΙαΊελέσῳν, ὡςῇρ ὁ μήξοπατω,, οἕκ ἔογεν ὁμοίαν 

τῇ πδϑαιρέσά Ὑ τὐχίω,δλλὰ ρα τίω ἑαυ γρω- 

μάν πολεμιιφὴς ζευα [κοι ἐ)ὴ “μεέαζ ἡ αὶ μηδένα γρό- 
δ. δ λ “ »" 35. ἃ ᾿ 

γον ὀιυθ χινόδυϑου χα (ᾳιοοχὴς βιώστι. ἀὐθὺς ὙΣΡ 

ἅμα τῶ παρῥϑεῖν αὐτὸν δὶ τί ἡγεμονίαν, χαὶ τι 
3 ͵ ͵ ΄ ΄ 

ἀποράγμλονα καδιςαοϑτη πολιτείαν, καζοφρϑνή-- 

σαιες εἰντεῖ Λατῖνοι. χαὶ γομιίσαιες δὶ αἰ λυδδίαν ἐχ 
ἰχϑιον ἐὴ πολέμου φρατηγεῖν »ληφήδκα διέπεμιπον 

εἰς τίου ὁμιορου(αν αὐτοῖς ἔκαςοι χώραν, ὑφ᾿ ὧν πολ-- 

λοὶ Ῥωμαίων ἐξ λοίπηοντο. ἀφικορϑίων δὲ τἴρὰ τῷ 

30 βασιλέως πρεσξζάυτῶν, χαὶ ζᾳ δίχαια ἱῬωμᾳίοις ἀ.- 

ξιοιιύτων αἰ ἐχήν, καὶ (ἐς σεουϑήχας, ὅτε γινωσκήν 

ἐσκηπήοντο τἂν «θὰ τὰ ληφήσια κατυησφροουμδίων 

οὐδὰν, ὡς οὐ μα χοινῆς γγωρίῆς γεχϑνότων, οὔτε ὑ- 
πόδιχϑι ̓Ρωμφίοις πὐϑὲ σύσενος ποραγματος" ΟΣεὰ 
γὸ ασρὸς ἐχείιοις ποιηίᾳ αϑτῳ ΤΩΣ σευ ϑύχας , δλὰ 

τοϑ9ς Ἰ ὑλλον᾿ πελάυτήσαντος δὲ τῷ Τύλλε λελύαζ 

σφίσι (ς ὐξὶ ὃ εἰρξρύης ὁμολογίαις. δυαϊκοοϑεὶς δὴ 

ὅρα ζαύτας ((ς αἰτίας ἡ Ὁποχρίσς [τὔὖν Λαΐζων] ὃ 

Μαρχιος ὄξα)γ4 φραϊζιοὺ ἐπ᾿ ὐθις ὃ κ πὐϑλοκοϑεζο- 
ΑΝ, ᾿ ἐς 

40 μδμος τῇ πολφ, ρὶν ἐχεκουρίαν τινὰ τοῖς πολιορκε-- 133 

αδιοις ἐχ τ ΕΝ ὡν ἀφικέαζ, Λαΐζινων, τ ϑοιλαμέξα- 

»4 ἜἜ πόλιν καθ᾿ ὁμολογίας" 4 ἰϑώτοι διέϑηχε πῶς ὁγ-- 

θρωποις διῴιον ἐδὲν,δλλ, ἔγρνζᾷς τὰ σφέτερα πϑυδη.-- 
μεϊ κατήγαψῳ εἰς Ῥώμην, ὃ κατένᾳ δι εἰς φυλοίς. 
Ὗ σῇ ἑξῆς ομωσίῳ Λαΐινων εἰς ἔργον ὦ Πολιτεύσιον 

ποι χοις Ὁ σος λα ων, κ᾽ 2 Ὁ Ιπολιτωρίων χώραν 

ἐπεργαζονϑύων ; αὐδγαξωὼν πἰω δευύαμων ὁ Μαρχιος 

ΧΗ 

. 



ΑΝ ΤΙΟ. ἈΚ ΟΜ. 

ΕΝ ἐπ᾿ ἀὐζις. ποοοδϑοδων 8 Ἵ τείχους ἵ Λαΐίνων ἢ 

πο δαταξαιϑμων, γικήσεις αἰΐις κοραλαμξαιᾳ «ἰὼ 

πόλιν ὃ δυύπερον.ἐμιωρηίας ὃ ὍΣ οἰκίας» Ὁ Τεϊηος 

χα]ασκώνψας ,ἵνα μηδὲν αὖϑις ὁρμιστήδμον ἔχοιδν οἱ 
πολέμιοι ᾽ μηδὶ ἐργαίζθιντο Έ γἀὼ Ε ἀπῆγε τἰωὼ ςρα- 

αν. ῷ δ᾽ ἑξῆς ἐτᾷ Λαήνοι »ϑὺ ἔχι Μεδύλλφαν 

πῦλιν ςραϊφύσανιες, ἐνὴ Ῥωμαίων ἠφ ἀποικοι Ὡρο-- 

χατασκάυαζόονϑροι "Ὁ ῷ τείχᾳ πϑυτοῦχόλαν ποιησεί- 

μϑνοι Τὰς πὐροσξολᾷς,΄ αἰοϑεσιν αὐτί χτ' κρατος. 

Μαῤχίος Ὁ. Ὑ ελλήνζευ πόλιν ἢ: Λαΐνων ὕχηφαν" κτ' ΙΟ 

Ἔ αὐτὶ αμρ γοόγον,ἐκ, “οἱ δατάξεως τε νικύσοις,ὃ δζρῳ 

τάφχομαχίας το, δαιφησοίυϑμος" πός τε ὀλογζοις «δὲν ὧν 
εἶγον ἀφελόνϑρος, εἰς Ῥώμέζω μέϊδυείκεν ἐκ“ πό- 
λεως,ὼ εἰς κα]ασκάυὴν οἰκιῶν τύπον ἀπεμέδφασει! Με- 

δύλλφαν τε Φιετὴ ̓γοῦνον ὑπὸ τοῖς Λαΐίνοις ϑιυονϑύην 

ζ τέαῤτῳ κομίζΕ ) παλιν ἐνιαυτῳ πολλαῖς ὸ μεγα- 
λας τ δαςησα κα μάχαις. κὰ μετ᾽ πολὺ ᾧ, δ-- 

γα ων αἱρ πολιν, ζῶ «τῳ πσδϑτερον ογιαυτωῖ λαίξὼν 

χαθ᾿ ὁμολογίας, ὼ πὸς δ αὐ ἁπόυίᾷς εἰς Ῥ ὠμῶν 
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ἴῃ φοβ τοτοπ τ: απο 56; ἰὴ ἀοίειπ ρτο- 
ἀϊγο υἱοί ρυα]ο, ἱτεσιπηα; σερίτ ορ- 
Ρἰυ1πι. ᾿πσοηῇς ἀοἰπάς ἀοπηθιι5, δὲ 
ΠΎΓΙ5 ἀἰγατῖβ., πο οἴει ΠΟΙ αὐταρτ 
Το] ετα νο]εητίθιις γθοθριδου π), οο- 
Ρ᾽ὰ5 ἀοπλαπη γοροτταιητ, ϑδεσασητί 
ΔΏΣΟ Ι Ατἰηὶ Θχεγοίταιτη δἀππουςηςδά 
Μεάμυ]Π] πε, ἴῃ 484 (6  οπηαπούιπὶ 
ςοἱοπί ξαταζο δα ο ραγαδᾶτν; ὃς ἔᾳέξο 
νπάσαιααας π ΠΛΠΓῸΚ ἱπΊρετα, ορρί- 
ἄμηννὶ σαρίπητ. Εοἀεπλτέροτο Ματῖ- 
οἷα5 ΤῸ] ΕΔ 5 ΠΟΡ]]6 Γι ατπογαπη ορ- 
Ρἰάτιπι νί σερίξ, αοὶς ρεπχ., πιοχ ορ- 
Ραρπαιίοπς νἱξξοῦ : ορρίάαπος πιὰ 
Βοποτιπιροιτίοης πχυέξατος Ἀοπηᾶ 
τιδη τυ τ, ὃζ Ιοσι πα ἰὴ 40 ἀο πη οΠ]4 
Πειογδς δἤπρπαιίς. Μς 40] Ια πη τιο- 
ἄχος ρογτίεπηϊαπΊ ἃ Γ ατἰ πὶ5 ἀδτδτατι 
Πυλῖῖο ἀσηλιΠ} ΔΠΠῸ τηα]τῖς δὲ δοτί- 
διι5 Ἐχρυρπαῖᾶ ργΩ 115 τεςερίς, ΝΝες 
τπγυΐτο Ροί᾿ Εἰσαπᾶ ἐχραρπδαίτ: πὶ 
οαπα αἢτς τσ Πηἰ1Π| ροῦ ἀεαϊτοποπι 
τορίἤει, δὲ οὔ ξξῖς ορρίἀδηΐς  οπγαπὶ 

μεταίαγων,θηγο 5), δπόλεως ΟΣεὲν κακωί(ας, ὄχι4κέ- χο τιᾶϑἰατίϑ, ΠᾺΠῸ Δ]ἴο ἐοτγίπγέτο ΔΙ οἵ. 

τερον μᾶλλον ἢ φρονιμώτερον ἔδοξε βελδύ(ᾳαζ.«- 

ποίκες γὸ δἰποςείλαες εἰς αἰϊζὼ οἱ Λατῖνοι, Ἐχώ- 
ραν αὐ ὀχ κα έγντες, ἀὐοὶ ̓ ᾧΦ δῴναιων ἐκαρπεν" 

ὡ)εὐγαϊκα θη πάλιν ὁ Μαρκιος Ὁ δυύπερον ὮΧΤΈ 

πόλιν ςρα] φῦσαι, κ᾿ πολλῆς πορα[καίείας κύριος 

᾿αὐὐὴης καζα τὰς, ἐμυωρῆσοωι πε ὥς οἰχίας ὼ χὰ τείχη 

κα]ασκά αι. μι τῦτ γινον.) Λαΐίνωνπε ὁ Ῥω- 
, , Ὡ ὟΣ " , 

μϑίων μούχαι δεῆα!. τῇ νδιὺ ὅν πσεϑίερα μέ:ρι πολ-- 
λξ Δι[αἰωνισαυϑυοι ὁ δυξαλῇες ἰσύῤροποι γεγϑνέναι 

"διεκρίϑηφ: ὁ Ἐχὶ πᾷς ἰδίους ἐκαΐτερϑι ϑῥαχας ἀπηλ-30 

λαγηξ᾽ τῇ δὶ, ὑφξεέρα 'Ῥωμοῖοι νικῶσι τὰς Λαϊινοις,ὺ 

μέχρι ὅ ςραΐρπεδου διωκέσι, (Τ᾽ 5 τας (οὶ μά- 

"χαφ,αὐγὼν μδὺ ἐκ ποβατάξεως συτϑεὶς ἀὐζὶς ἔτι ὡρὸς 

δλλήλοις (ἐωέφη, κα ζοδρομαὶ ἢ “Ὁ ὁμόρᾳ γώρας ὑπ 
αἰμφοϊέρων ἐγίνονῷ (μωεγεῖς ἢ συμπλοχαὶ ἢ αἷθι- 

πόλων Ὁ γῆς ἑπαεων πὲ ὦ ψιλῶν, αἧς ἐπεχρ «τοι 

ὡς τὰ πολλὰ Ῥωμα]οι,δευύα μιν ὕπταιθρον ἔχονῆες ἐν 
τοῖς ἔχτχαιοοις φρξρίοις ἐχικαϑηνϑύην, ἧς ὸ Τυρρη- 

γὸς Ἴ αρχύνιος ἡγεῖτο. ἀπέφης ὃ ὁ Φιδζωυα)οι'Ῥω-- 

(ει, πλϊτίας αιᾶ ργιιἀθητία5 σομ ἢ] πὶ 
(ξουτας νἀ εραταγ. 1,Ατἰπὶ ἐπί πῇ σοἱο- 
ὨΪΐδ το ΓΑΙ ΠῚ ς, δζ ἀρτὶς ΠΠΟσιιπ) ΘΟ ρά- 
τίς, ἱρῇ ἐππέξας ἱπ4ε ρεγοιρίερᾶς, ιᾶ-- 
οὗτοπι Μαγοίῃβ βαπὶ δ6|1ο γεβεΐοῖα 
σοαΐλι εξ, μασποασις ποροχίο ἰὉ- 
αδῖς ἀοπιοςποοπάοζε,αο πη ηΪΔ Ἅ“-- 
τοῖς. Ῥοίκοῖ ατἰηὶ ὃς Ἀοπηαπὶ 
ἀιιοῦιις οσσυττεγιης ρίας, Ιη ρτῖο- 
τὶ οὰπὶ αἴ το πιάτα ραρπαήεηζ, 
Πειτγο ἰπο]πδητς νἱέξογια, ἀϊγοπηρῖο 
ΡΓα ο, ἰῃ ἐπα νεγίψας οαίεγα ἀἰσ το 
(αητ. ροίξεγίογε Γι λείπος Κ οππηαπὶ νἱ- 
σεταης ἐσγέσῖε, ὃζ νίᾳ; σαἤττὰ (απτ ρεῖ- 
(εουτὶ. Ῥοίδ [5 ριισῃα5 πυίαδ πῃ ἃ- 
εἷς σεγταίαχη οἰ: ΟΧου ΓΟ 65 ταῃτιιΠὶ 
νἱτο οἰζγοσηαςα ἴῃ Πηἰτίπλος ἀρτοϑ ἔΔ- 
δα: ἐφυΐτεσαιια ον οἰ τοβ ἀστιτη οὔ- 
δἰητα5, σσθῦγο σοῃίδγπογαπττηδηι!5, 
Ρἰεγαπα; (Ὡρεγαπῖα Ἀοπιαπο, ᾧ οβ- 
Ροττα 5 Ιοοἱς ἀϊροίϊτα παρεγειρτςίι- 
ἀϊα, ψιῖδ. Ταγααίηῖ σεπετς Ετγαίσας 
Ρίαεγατ. Ἐσοάεπι τῶροτς ΕἸ4επαζας 
Δ Ἀοπτδηὶς ἠοίςσογιητ, ΠῚ ἀρεγῖαίς ! λλου λ Ἵ Ἔπιυϑι, {ὉΠ “ ͵ 

μϑήων κτ' τὸς ἀὐδ ὑς γξογοῦς, ΟΥ ἐκ δ΄ Φαγερὅ Τπο- 40 μρῇες ῬΙΗ͂Ι, (ξά ραυϊατίπι ὃζ οσσα]- 
Δέον δμαδείξαγες, δὶ κατ᾿ ὀλίϊον κ κρύφα ̓  χω- 

ραν αὖΐ' καϊαδδομαῖς κακουρίοιώπες" ἐφ᾽ οἱξ ὁ Μαρ- 

Χίος ἀὐζωνῳ φραζια ἐλασας, τὰ Ὡρὸς “πόλεμον παρε- 

σκάὐασε,ὼ ἐπε δ΄πόλεως τ) Τὶ γαρακᾳ.οἱ Ἀἰ χατ' 

ρχας μδὺ ἀγνοᾷν ἐσκητῆοντο δύ τὶ ποίων ἀδικυμς 

φρωτὸς ἐπ αἰΐζις Ῥωμαίων ἀφίκται " τῷ δὲ βασι- 

λέως εἰπτόγτος ὅτι δίχος πταρ αὐ ἥκᾳ ληψόνδροος ὧν 

ν᾿ 

τίς χουγποιῖδιι5 ἀρτιιπΊ ΘογαΠ ἰπέο- 
[λῆτο5. σοπῖγὰ ἥπο5 Μαδϊοίμ5 οἵ σας 
Ραάϊεῖς ργοίς ἕξιι5, σοπηραζατῖς Δα Β6]- 
Ἰὰπὶ Ποσαῆαυ 5, ρῦορα ορρί ἀμ σἀ-. 
{γα ροίαις. {11 ρυίπιαπη ποίοίγς (6 ἢ: 
ται] Δητα5, πα γοθδητο 4 114Π| {Ἰᾶπὶ 
ἰπϊατᾶ γεηπει Ἀ οπηᾶπιις Ἐχογοίτις, 
τερετοίροπάςητς, νιταρί πατῇ εἐἰδπίᾳ: 



χ8ο ΘΙ ΝΥ ΒΗ 

(υἱ5 Πατὶ ρα 45 ἀς ἱρῇϑίαπιοτει, αἷς 
ξεγεδαηγρίο ίς, ἢΪΠ}} ἰποτιῖπὶ Ἄ., ὐὰ 
σοΏ[]ο ραθ Πα, ταΠΊριις Ροίσεητες 
δὰ σορποίςοπααπι οαπὶ οδιηῇαπη, ὃς 
Ρογαχυϊγοηοβ Ποχίοϑβ. ΦηῸ ἐμΡΕΙΤΑΙ0, 
πυαΐτοβ ἡἴος σοπίατηρίεγιητ, Ποῆ 1π 
ἰἰς μα οἴ ποία πη ρο[τυ]αίρας ποσοτί5, 
(εἴπ ἀγπιογῖ φρράγατιι, ὃζ ἘΠ αἄ- 
ποσαηάϊς δαχ 5. Τ πὶ Μαγοὶας σο- 
σηΐτο φογιιηι δηϊ πιο σα ]ος ἕο 4ο- 
τε ἃ οδίττῖς νίημις δή πιοοηία ΠΟΙ] απ. 

Ηὐλω, ΠΟΛ Ε ΝῸΛ 9:5. 
διήρπτι σειν τε ὦ ὁ κατεέξλανψαν ἀὐτω πίω " γἀσ,ἀπτελο Ε 

ΑΕ καϑὸς ζῶτα, ὡς οὐ ὃ χϑινὸν ζοῦ αἰτίον ἢ ἀσὶ-- 

κηρΣ ο χεύνονη ηποιεῦτο εἰς δι ϑἰγνωσν τεὼ ὁ ζύτησιν 

ΤῊ οὐὐχων τῆ τοῖς αἡτίαις" Ὁ πολλας "κατέτε ψανὴ ἡμέ- 

δ 6 ποραῇ οὐες »ϑὺ συοδὲν αν δεόντων, ὁχεκα λού- 

μᾶνοι δὲ κρύφα τὸς συμμιαιηϑυς,ὰ δὰ καζοισκάυζωὼ 

ὅπλων γινόμϑυοι. μαθὼν ὃ πἰωὺ Δι δἴνοιαν αὐτῶν ὁ 

Μαῤκιος, “ἰ πσονόμους ὠρυῆνν, Ὥσιο Τὸ ἰδιοις Ἔρέο, 

ζολῆς αβξαιμδιυος αἰ τοὺ τὸ τὰ τείχν ἣ πόλεως. Ὁ ἡ 

Οἰοοροῖε Ροτίςέϊο, ΠοΠΊρΡα ΑΓ] Π16. ΤΟ τέλος εἰ ἴχενηδ ΩΣ, ἐβδον; δὐατηζας Ἔ φραϊιαὶ κ. ἤὴυ ἐ- 
(ςΑἱϊς ὃς πιο πῖς οἷ σοι ἰπἔγα- 
πλθῆτο δά πιιγαίοπὰ ρασπαπι πδοοίς- 
(τῖο.. ἐχοίταΠῈ τα  Πτοπὶ δάπηουί δά 
τι Ρατῖοπι ΠΊσ ΠΙΠῚ, ΠΟῊ 414 
ουπίσα 5 αἕξις ἔιογατ. ὁ Εἰάεπα- 
τἰδιις νπίσογῇς σοπουγγαπτίδιις, δΖ δίς 
{τὰς Ποίίππι γοπας γοϊοἱθητῖθιι5, 
Ἐοπιαηὶ, φαΐδιι5 14 σοπΊ ΠΥ ΠῸΠ| εγαζ, 
ἀρεῖτο σαπηίσαϊ ογε πη πηπδπογαητίς 
ἰπττα τασοηΐα; ἃς οουίαπι συσπιαθ, 
{Ἰεγῆςητος, ροῦ οτγαξζαπι ροιτᾶ μος 
Ἰῃτγοπηθγαητ: πιο ἰτίσ ας ΡγΙΠγο 1Π.- 

Ρδτα σα ς ΤΟ] πος ΕἸἰάσεπατος ἀγηγα 
τταάετε ρῶν ΓΕΧ ΡΕῚ ργασοπαηλ 
ΨΠΕΠῚ ουπάειηηις νθῖς Ιοσιπὶ σοη- 
ποσαιῖτ ὃζ ΑΙ ποτ εχ εἰς, ες ἘΠ οἢ 5 
δυέζοτος, νἱγρὶς σαίος ΔΗδοῖς {πρρ]1- 
οἰο:σαηξείσαας φα ριιβ ἐρίπας ρου 
(υ ἃ ΤΠ] ἀϊγερείδ, δζ γεϊϊέτο ἴῃ ντθε 

δαθίηίσ. Δ ΠτΙΠη (Ατῖς ογαῦ βγῶ Π(1], οστγα 56- 
Μἱπος ἀιιχίς Ἔχετοίτί. παπὶης Πὶ ας 
ἄσπι οάεεῖς σαπὶ Γ ]Π1ο 1Πἰ| σοη!- 
τἰοπίθας παρᾶς, (δ Πηϊτίπιος Κοπηα- 
ΠΟΙΙΠῚ ἄρτος νοχαῦδῃς ἰατγοο  Π115, 

“πι "ἢ πολινρκλίκκακας τε πολλας ὦ μηχϑυας ὺ ταλ- 

δα τὰ “σξὸς τς νὰ μιουχίοιν χαζϊεσκά α σμένα. ἐ ἐπαρό- 

μϑυος, ἐ καθ᾽ ὃν αἱ ἐδιώρυγες τῷ τείχους ἐγίνονζ τύπον, 

διρλὰ καθ᾽ ἔτεφον. ' ζ δὲ ᾧ, δὥνωων Ἐχὶ ζά πολιορ- 

χρύρδοα, μέρη τ πόλεως στευδρα μόντων ἀιϑέθως, ὦ 
(; ασοορςξολάς ΤΓΕ Ῥποτειβομϑύων, ἀπϑρα.- 
φομωσα)ες ζῳ πὐθεῆα ἢ, κ᾽ ασονόκζον οἱ ἡ τα ΘΕ ]ος ἐ ε- 
πὶ τότῳ Ῥωμφῖοι, οὐτὸς ἐγεχϑνφ(αν τῷ «ἰξεζολου" 

χα τὸς ὁμιῦσε  χρενιύζαι, Δι|αφλίραήες, λροίγρεσι 
20 τοῖς πολιορχοῦσι Σ πύλας. πολλων δὲ ο τῇ ἡκαΐζα.- 

λήνψ τῇ τῆς πόλεως ὡἰπολουῆύων, τὰς 2οιποις ἃ: Φι- 

ϑάσναίων ὃ ὅπλα τε ὁ ἴα δοιῦαι ̓ λάαεὸ Μερ- 
κιος, ἃ εἰς ἕγα, πὕπον “ὃ πόλεως πξοχηρύξας ἀπορίας 
(ὗε, ὀλίροις ἐξ αὐτῶν πῶς αἰτίοις Ὡσιςασεως 
μάςίξιν αἰχισείϑμος ἐπεκίφνεν" οἰχίας δὲ ἀπούτων 

Δ αι ρποῖσοι τοῖς φραϊιώταις ἔχιδέμας οκαὶ χὺ Φεγυράν 
οὐ τῇ ἡ πολφχαζαλιππὼν αἰξιόγεεων, ἐπῆγεν τ δχωα.- 
μἕν Ὠὰ Σαζίνοις. σε ϊὲ ἔκεινοι διέμειναν εἰν ταῖς ὁ- 
μολογίαις αΣ ἐποιήσαινΐο Ὡρὸς βασιλέα Τύλλον, δλλ, 

ΚΣ ας Ὁ τὸ 
Μματγοίας ρεγ ρεουίατοτος δε γαηϑῆι- 29 ἐμιβόλογ]ες εἰς Ὁ 'Ῥωμαίωνγάδ ἐδήοιω αὐτοῖς Τ' ο-- 
δ5 [ΕΠ ρΡΟτΙ5 Ορ ρου Πΐτατο σΟρΠΙΓα, 
Ραἰδητίθ. ρεῦ ἀστοβ δα Π|5 ὃς ἰῃ ργα- 
ἄδπι ἰῃτοητίβ. ἰρία οπι ρεάϊτατι σα- 
ἤγα φοτιπὶ πηοαΐςο ρταἤϊο πγαηΐτα 
Ρτίπτο ἱπηροτα. οσσιιραῖ: 1 ἈΓΠΙΙΠΙα5 
ἱπτουίπι σα Πγ Θααϊτ ρας, ντ ογας ας, 
ἰῃ ἀϊρεγίος ργαἀδίογος οἴτατο συγίαι 
ΡτΓορετγατ. ϑαδίηὶ νεσοσποποπης ο- 
ΠΊΔΠΙΙΠῚ ΘΖ. τάγιι1} σοΏτΓα {6 τεπάο- 
το, 1 Πὰ ργα ὃζ ας ασερθαηταςσίε- 
το θαητορίριι5,.η σαίεγα σσερογαηγτγο- 
ἔυσοτο. ια ν᾽ ἃ ρςα τίθιις τοποτί 41-- 40 ὠφῇ [είας ὑας" ᾿ἐφέρονζο χαὶ χαὶ ἤν, ἔφά..»ν᾽ 
ἀϊςοταητ, ποτε αο (6 νεγιογθης,οῦ- 
τε ἀοραηγίῃ {|π|45 δέ ΠχοΏτα5 (Ὁ γεεῖ- 
26; εξ ρετίθιοητς Θο5 ἰθαΐ αὐπηαζι- 
τὰ Οτὴ ΘΖ τί ιις, ρατοὶ Θαφίδγιηγίη- 
ΘΟ] Πγ05; σοτοτί ἤγασηα ΟΧ ραῖῖο σα 
(τ. ΡΟΓῈ ηλιαῃι οἰ είσπι ἰορατὶς 46- 
πιο Ἀοπηδη Πλ}ΠΠς ρας ἰπηροίζαπο- 
ταητ ψυϊδινοίασις σοπαϊτοηίθις. πᾶ 
ὈοΙατὰ φιοα ἰλ οπιαηϊς αάδιις οὔ [.4- 

μμϑρϑν. κκοιθὼν σῇ ὁ Μαῤκιος ποξοί πε καζαισχόπων καὶ χὰ 
αὐὐξμόλων Τ᾽ χαιοθν Ὁ Ἐχυχφρήσεως, ἐσκεδεισμεένων 

᾿ ἢ; Σαξίνων αὶ λευλαζοιούτων τὸς ἀχρϑις, αὐτὸς μβδὼ 
ἅμμα, τοῖς πεζοις ἐχὶ τ γϑβακα τὴν πολεμίων ἀφι-- 
χόκδρος ολι Γγώυε εἴχοντο Φυλακζω, ̓ αζωλαμβαις Φ 

ἔρυκα ἐξ ἐφόδου: Ταρκύνιον ὃ Ὁ. πῶς ἵγταοις ἀφονται,ἐ- 
πὶ τὸς οὐ ασρϑνομαῆς ἔσκε σμκένοις ἐπείγεσθαι χε-- 
λό «μαδογῆες δὲ οἱ Σ αζῖνοι Ὁ ἵπαον ἀος ὸ ε- 
πὶ βτθδό ςἐλαύνε(αν, αφεήες τίω λείδν ἡ ΩΣ ὀλλὰς 

λ δυ τς 

ἐὐχῶν ὡς ἢ καικεῖνον ἔγνω(αν καϊεχόνϑιον “ἰσϑο 

πεζῶν, Ὀἰπορ εεῦτες ὅτ ῥαποινῶ, στωυέτεινὸ τ 

ὕλας τὲ ται ὅρη. ϑήρκύ νει δὲ αἰπὺ αὐ χὰ αἷν "αὶ 
ΤῊ ἕσσίων, ὀλίροι δ τινὲς ἐσωιϑνίαν, οἱ σιλείοις ὃ 
διεφλειρνίαι. χαὶ κῷ' Έ συμφοραὺ ζω πίω Ὡρεσρῴω.- 
σαάνϑυοι παλιν εἰς Ῥωμιζωυ εἰρίεης τυζγϑροισιν οἷς οἵας 
ἐξείλοντο. “ ἔτι ὁ ὀσοος Ὡς Λαδίνων πόλᾳς αὐ- 

φηκῶς 



ΜΝΤΗ Ὁ: ΚΌΝΜ. Υ8 ΠῚ 1ϑὲ 
ζηκῶς τοῖς Ῥωμαίοις πόλεμος, Δυαίχαιας ἐποίᾳ ζς 

“Ὡρὸς τῶσθηνους ἐηϑροιξ δύοτχας τε φχζκλύσας. Ί1- 
͵ ᾿ ῃ Αή Τὶ ἔυδες 

ζῴρτῳ δὲ μάλιξα μ᾽ πόνδὲ Τ' πολέμων ονιαὐτῳῖ, 

Μαρκχιος ὁ ἢ Ῥωμαίων βασιλάς πίω πε πολίυκξὼ 
5) Δ ᾿ ἢ δουύα μιν ἀγων,ὸ τσυμμαϊχίκξευ μέτωπε μψαμῶνος 

ὅσην ἐδχωμαζο πλείςην,ἐςρώτϑυσεν όχι Οὐ εντθμοις, ὃ 

πολλὰ ζωὺ τῆς χώρας αὐτῶν ἐδήωσεν. ἐχεῖνοι δ), ἤρξαντο 

οὑιαυτῳΐ πσϑϑτερον εἰς Ῥωμφίων γάῶ ἐμ(δαθίες, 

χαὶ πολλας όπαγας εν, πολιὼ Ἀ ὅλειϑρϑν αὐ- 

ϑεΐπων ποιήσαιζες. φραΐιας δὲ πολλῆς ρα τ τὸ 

δ) εντθ νῶν ἀξγθουσης 5 χαὶ πἶραν πῷ Τιξέδιος πίζα- 

μοΐ πρὸς τῇ ᾧ, διίξναίων πόλᾳ χαφαχκα δε ϑρης,- 

ναλαξωὼν τίωυ δγιώα μιν ὡς εἶχε τάχοις δ Μαρχιος, 

ποοῷτον μδὺ (ὲ Ἐχὶ πῶ χώραν δξοδοις αὐτῶν ἀπέ- 

κλάσεν ἱπταοχρ τῶν, ἔπειτ᾽ εἰς “ἴρβαταξιν ἐλϑεῖν αὖν-- 

Ὅις αὐαϊκαάσας εὐγϑίκησε, ̓ ὸ ἦῷ γδραχος αὐτῶν ἐχρῳ- 

τήσε. χωρήσοινζος δὲ αὑτω χαὶ τότου χτ' γνώμζω πῷ 
“πολέμου, Ἐχενίκιον πτομιπζὼ κὸ Ὁ εἰωθότα εϑρίαμ.-- 

(ον τοῖς ϑτοῖς κατήγαλυ εἰς Ὁ πόλιν ἀφικένϑρυος. 

δούτερῳ δ᾽ ὕφερον ἐτά παλιν διεντμεΐνκαΐζα.- 20 

»χαξ, χα ΤΣ ͵ὔ αὶ ᾽ Δ ζ Ν ,,.“ἃ δ 
λυσαντῶν ὡς ἐπτοιησοινίο ζσ 995 αὐτὸν ὀνο 

᾿ ϑιλας αἰξιοιώτων Ἔἰπολα(ν πολᾷς, ὧν χὶ Ῥωμύ- 

λου βασιλέως καθ᾽ ὁμολογίας αἀπέεςφη(αν, ἑτέραν τί- 

13; βαται ασϑὃς ἀὐζευς μοι γζω «ἰεσ ταῖς Ἀλαῖς μείζονα, 
Ὁ ασρότέροις, ἰὼ ἀὐπετῶς οὐίκησεχαὶ Ως ϑηγας πό- 

λάς δξ ἐχείγε καΐφχεν αὐαμφιλόγως. πὰ δὲ ξἰριςεία 
» ͵] 2, ͵ ς ε ͵ὔ « λ 

ἐκ ζυτης ἐλαξε μαχῆς ὁ τῶν ἱπαίων ἡγεμὼν 

᾿ Ταρκύνιος" χαὶ αὐτὸν ὁ Μαῤχίος αὐδρα πτλύτων χρ «(- 
τίςον ἡγησουϑμος,τά τε ϑηνα, σεμλγευύων διετελά, ἡ εἰς 

Τ πατειχίων τε ὺ βολάυτῶν ὀριθμὼν αἰ πέγεα-30 

ἐετο ὃ γὴ “σϑ9ς Ὁ ἢ; Θολούσκων ἔϑνγος τω ων. 

Μαρχίῳ πόλεμος, ληςηφίων κακεῖϑαεν δξιόντων ἔχὶ 

τὸς ἢ Ῥωμαίων αγοϑιφ. ὁ «ρας ἐπ᾿ ἀύδυς με-- 

γάλη ̓ ὡχῆ ́ πολλζωὼ «ὐἰξεεθλλετο λείων" πολᾳ πὲ 

«ὑτῶν΄ δπίζοις πὐδοοκαθεζονϑμος,ὠπεζαφρά,ε χαὶ 
αἴξεεχα φαίκου, χαὶ τειχοι(α γίαν σεευΐςαΐο τὴς ὑπταί-- 
θρε λαξων. ἀξϑόντων δὲ σεωὺ ἱκετηθίαις Ἕ φρεσζυ-- 

ζῴ των, χαὶ 4 πε βλαξας ΔΙαλύσᾳ «ὑπυοονϑύων 

ὡς ὀβὸ βασιλάς δικαιὠσῃ,χαὶ ζις Θνοχοὺς αὑταῖς ὄχι 

τί ἰς οἰαἰταιῖδ. ἱπτογσθάεθατ, σορσεθαῖ 
ΘΟΚ γα] ρασεῖη νοὶ ἱηἀποας παθογε 
σοτουῖς δ ποτίατι5. [οἰπε χαατῖο 
ἔετε ροίξ μος δε Ἰτπὶ ἀπηο Μδζοίες 
ΤΟΧ Ργατοῦ στρα ηᾶ5 Ἰερίοῃας Ἔχοῖτο ἃ 
(οοἱϊ5 φιιᾶτο ἤοτὶ ροτοῦαῖ πηαχί ΠΊΟ Δ11- 
ΧΠΠΟτα ΠῚ Πιπετο, Ν' εἰδτος ἀροτοίϊις, 
ΔΡΤῸΠῚ σογΌ πη ἰῦσο ἰατεα; ρορα]ατας 
ο[Ἐ. Ἰρῇ δηΐπιὶ (πρετίογα ἀπηο ἱγτγαρεῖ- 
ΟΠΩΙΠ λοπ]αΠυτη ἀρτί ἔέξα Γηρα 
ΡΓ ας αθεσεγαησ, πιαϊτζασηιις οτος 8 
Ρετγρειγαιογᾶτ, Ὗὶ δἰεηχίδιις ἀοἰπάς οἵ 
τλΆσηΟ Θχογοῖτα ργοίς ξλἰ5 οδυΐατη, δὲ 
τγαῆ5 1 θεγὶπη οαίγα ρορα Εἰάσπαᾶς 
πηοτατίβ, Μδύοία5 (ππηρεὶς ]ιοῦτα σΘ- 
Ἰεγίτατα ρους σορ 5. ρεϊ πη νἱας εἰς 
ἰῃτορίοποπα πτογο! αι, αοα εἤξεε- 
αυίτατα {προτῖοτ; ἐοϊηάς ἴῃ δςοῖξ ρτο- 
αἶγα σοδέξος νἱοἱτόσγοσῆο, τα ντ σα[ τὶς 
οἴ ΠῚ ΘΟΥαΠῚ ροτίτι ἢτ: σοηξεέξοα; 
Πιος οτίαπη δε] ]ο εχ δηϊπιὶ (ς πτρηγία, 
Εἰς ν᾽ γσα ΠῚ ρομπηραπη δ (ο]εη ΠΕ 
τ ΡΠτπ ἰη ντδῷ γειογίας Ἔρὶτ, 
ΑΙκοτο ροίΈ Παῖς ἈΠπΟ Υ͂ εἰξείδιις γαν- 
(πὶ νἹοΙδητίθιις ἱπάτιςίαϑ, δέ τεροτεη-. 
τίθιις σας 11 φαϊδιις (ἃ οππμο εχ 
Ρφέϊο ἐχοεἤεγαησ, πηδίογε Ζυδιη δὴ- 
το Ργα]ο οαπὶ εἰς αἡ 54! Πὰ5 σοΠῇΪ- 
χίτ; ὃς νἱξξογίδπη ἔδοἹ]! περοτίο δή6- 
Ρία5, σεῖετα εχίπάθ ορρίαα πο οοη- 
τγοιογῇα γετπατ, ΕΧ εὰ ριίρῃα ρτ- 
τὴΔ5 Πγεπαϊτατῖδ ρατῖοβ σορὶτ Θαΐτι πὶ 
ἀιιέξογ Τ ἀγηιηϊι5:Δο τάσις νἱτέοτ- 
{ΠΠΠπππιις Α Μαζοῖο ἐπα ϊσδτις, ΠῚ 1115 
ἸΦεπιίάεπη πΠοπουθ. εἰς αἰξδέξας, τη 
Ραττγιοίογιιμη ὅς ἰἘπατογιπὶ πιηοῖῸ 
αἰοτίρτι5. ΪΝΝες αὖ οἱ οἱβ ρᾳσαταίπιο- οἰ, 

τα  ΟΠΊΠΪ4, ριἀοηΐθας οτίατη ἰης 
Ἐπ δητπὶ ἀρτί! ἱπξο[παητίδιις. ηος 
ΤΟΧ σὰπὶ Ἔχογοίτα αἰδογίιτε δάοστις, 
τλασηαπὶ τεροσίδεϊ ργαάατη: ὃζ ντ- 
ΒΟ Π]ογιπα Υ οἰ τγῖς οὐίεα, ἐοΠΠσηιε 
ἀσνᾶ]]ο οἰηξξα, οσσιρατίϑίι ἀἴο οᾶ- 
Ρΐ5, ξ δα ππαγοζαπι Ορραρ Πα ΟΠ Πὶ 
Δοοίησίε. ϑεά σι) στη χα] ΕΧ Ορρί- 

ἀοΙὨρΡΙΪςο5 ργοριςῆ!, ροἢ]ΠἸσογοηταῦ 
(εἴαχτα γορὶς αἰπἰπτατίοηοπα Π]ατὰ 44- 
τ Πα Ρογίο ατιιΓος, δέ ἰοητας ἀςάϊτιι- 

δίκξω παρέξάν ὁμιολουγριώτων, αὐοχας πσδϑς αἰὐις 40 τοΞὰ (ρρ]Ἰοΐαπι, τοις ροτ μἀμοἷᾶς 

'ποιησοίυϑμος, χὺ χὰ δίχαμα παρ ἐχόντων λαίων, εἰρή- 

γζευ ἡ φιλίαν σειυίϑετα. ἐκ 5 Ὁ Σαβίνων ἔϑνοις 
Θαν ἤει ΄΄ “ε ΕΑΝ ͵ 

αὐδες ἕτεροί τίνες τῆς Ῥωμαίων ἕπω πεπειρφ ϑμοι 

δυιναμεως, πόλιν οἰκοιεῦπὲς 4 δαίμονα τὼ μεγοίλξω, 

ἐϊκαλῷν »ϑὺ Ῥωμαίοις σεὐεὲν ἔχούϊες, ᾧφϑογᾷν 5. 2 40. 

τυχίαις αὐαϊκαζόμϑροι μείζοσιν ἤχτ' λόρον γινομέ- 
.) λ λ ͵ Ν λ “ Ἄνδλ 

γα φ»ανθρῶποι διᾷνοὶ τὰ πολέμια, Θ᾽ μϑὺ πρφρτον τὸ 

τορι ρογατίς, ἰπη ἔσθ τι5 δος δὲ ἀπηϊ οἰ 
τεσερίτ. Νοοιμηιἠηάς ΒΕ] ἐχοστῦ 
εἰ αὐ 5 ϑαδίπογαπι ρορα] 5, ηδ- 53Ρ ̓πὶ ἰτα. 

Σγυμ. 

ἄτπι Κοπλαπογιπι νἰγτατο πὴ Ἔχρεῖ- 
τί, ποον 5 ᾿Π τὶς ἰαος πεῖ, σα πὶ ἰη- 
αἱ τα ἱπηρα! ποι Ροῆξης ἐεεγείαο- 
σεἴϊτις δογαπι ΥῚΧ συ !0116ς, νἱτὶ αἰΐο- 
αἰ ὈΕΠΠἸσοί!, τη ᾶρ Πα πΊᾳ; ὃς ορυ]ο- 
ται ἱΠοοἰθητοβ ντρογη, ραιτοὶ ρυισηῖ 8 



᾿ 

τϑ: ὈΙΌΝΥΞΒΙΙ ΒΑΔ ΊΙΟΆ ΝΟ 55. 

Ἰφιγοπ τοσθρίδου!ς ἰῃ ἄρτος σχοαγ- ληφηξά ὡνκαΐζαδρομῆς ἀγρῶν ὀλίρρι σεωυδιϑό Ἀεβῆρ: 

βοπεκέεοογυπε: ἀοίπας ̓ υοτῆς {Ποδε, θα οὐρα ἐπ ΡΝ, τὴν ἐἤξοςς. ἄμα 

Δρειτᾶ ἱπ θο5 Ἐχροάϊείοποπι (α(οἱρίᾶτ, 

ταασηαπια; βηἰτίπις τερίοηἰς ράγτοπι δι πλάνοι ϑραρκαι της ομίορήν πρλλυθὶ 

ριβαατιοπίθ. δέ αἰ1ἰς5 ἱποσπηοαϊς στα- λογλαζοιεῦτες ἐκαίκω(αν ἰχυρῶς. οὐ μέω ὀξολύετὸ 

ουὐτεῖ δ ἰσινητ. ϑο 0 Πἰουΐτ εἰσαςο- σεαύζις οὔτε ζὶ ὠφελείας πα γήν, οὔτ᾽ δα 

Ῥεϑαίροσιαξο, Π6Ὸ ἤπε ἤοχὰ ἀοπηπ ἐπε Ἀδο  ΘΣ Ὁ δῷ ἔτη βε Ἐ18Ὲ 

τααοτιῖ: η οπηδηι5 πάσα (ςἤιηᾶ-- ͵ ἐτοῖν ἐδ ΝΡ 
ἀλυδτς : μια!ων βασιλόϊς, χα; πλησίον τῆς ἐκείγων πτ ζο- 

τἰοηε δά ορέ ξεγϑάδπι οἤαίς5 »οαἤεῖς Β ΣΑΘΉ ἢ 9 “ρέμ. 
ΦΈΡΟΥΝ, δ " ἘΝ 5.7 

Ῥτορεμοῖτας ροίπτί, δἀριρηᾷοοσ,Ὁ- ἡ36 δερᾶνος τ δβακα ̓ “εοϑλαῦ αἰὐις ἡναίκαισιν 

ἀίτε ςοερίτ: μαδίτος οοῇϊέϊι να! αο, εἰς μα γῴω. ἔγμετο υδὺ δζζυ μέγας ἀγῶν, χαὶ πολλοὶ 

δέτηαϊκῖς νευίπα σα τς, απάδ Ἀοπια- 1Ὸ παρ ἀμφοτέρων ἔπείον᾽ [ἐκ ατηῷ δὲ Ρωμαῖοι χὰ 

ἰ [Ἐραπυίτατε δζ [Δ εῖ! τοϊογά τα αι. ἔμωπογόν τε ὶ Φερ ἐποιν,] ἐς ΡῈ δ κα ς 

δας ἰΙοῆσο νίι ΑΠπειεγᾶτ, νἐσεγαῃτ, δζ ᾿ ΐ Ἂ 

Μὴ γα να (προτδτιιῃυοοο (ρα-ὀ ὀ ΟἹ τὐξεε μον Ὡἴδὰ πολὺ τὴν Σαζξίγων, τοῖς 
Κ δὴ ] » “α,ι γχΩχλνὴὶ 7 ᾿ ἢ 

ἤπι ὃζ ἤης ογάϊης ἰη σαί πιρίξιος ας. τε φάο»ισιν «υτῶν ἔχ τ’ χαρφοικα ασοροίσι χα α-- 
Ὧν"... ἢ - . - ͵ ἤ᾽ «- 2 

ψο[εἰσίο ἱπίδουεί, πγα τίς σα . πὰς σχουζῴκτοις εὐ ποδὸς ξπυμᾶροι, πολιρὺς ἐποίοιου ΧΑ 
ς Ϊ (ΕΓΖ Ϊ ἰδ ο- , δροτ νυν ἦν πια!ξξαγαητ, Ἰρίις οἰἱᾶ οαξτὶς νατία γογιχφε κα ἐς πλοῦ, ἐπα μὰ κα 

ῬΙοπεία τεξεγιῖς ροτί τὶ, γοσερτίο ἰπ οᾶ- αὐ ΣΝ ἐχθές ἡ ἀ 

Ριίυΐς 4θο5 ργασαάοηςς πεογοςρεγδηζ, ΚΤ γΟΟΥ ὴ τικῶν, "ἴῃ τὸς αρχριφολωτοιῷ 

αἱξέογες ἀουπῖ τευοττοτᾶς. ἘἈδοῖσι- Οἷς ἔλαθον οἱ Σαζίνοι χτ' ζὰς έξονομας δὀἰπολαζον- 
. ᾽ 5 ὁ 9". ε ἢ 

ταῦ δε! σα ας ἀρ μος τορε σεϊϊας 71ες, ἀπηεῷ ἐπ οἴκους αἱ μϑὺ δὴ πολεμαχαὶ ἐπτοὰ 
1 ΠῚ τῇ Η δ, -“ -“᾿ Π ες 

ΒΟΒΘΕΙ ΝΤΙΘΗΙ ἀθρρ μι ε χρτ ξᾳς τῷδε αὖ βασιλέως αἱ ἀνήμ χὰὶ ἐν " ι 

βοῆς Τεἰοργαγᾶτ, μα ἔοῦς πιο πλοτάπ- 5 τρις μαίοις τυ, ἐώ ΤῊΝ ἑ η 
Σ ἘΠΕΡΌΝ ΠΕ, Ν ζοχ(φηοις τυ! γὸμνα “ὦ δῈ 5 

εατ ηὔς ιιδβἐη τοὶρ.Δἀπιϊπιγατίοης τὰ ἢ Δ πσθ οἰρίδι δὲ, πὴ ἐς λέγ) ἡυέαχ 
γεϑ σοίοτιτ, ἀίοεγε ἀρο θα αγι ρ ΓΙ Πλιπε πολι ὯΙ 99 ας ἐρχθϑ λέξων. ζερ τὸν μϑυτή πολᾷ 

τ ἣ- ΗΑ . » ΨῈ ᾽ ᾿ 

νερδποηοχίριο. δα αἰτασηθητο ΔιΧχῖῖ, Ὁ μεχρ ὧν μδιραν “ζοϑςε, ϑηκεν , οὐ φχίσεις Ἕ λεγϑ, "αε- 

Αἱ πριν μν ἐΠΕ ΡΣ διε φθδει κε; γον΄Αὐενῆνον" ἐς; δὲ λόφος ὑψηλὸς ζλτφκῶς, ὀκίω-- 
ἰδα5 : Εἰ 5 Πα Οοσίτεγ ἰτβ ἣν, υλόείθοιν, ς ε δἰδας: ΟἹἢ ἐς ΠΟ} ῃρὰ ᾿ 3. αν ον ἣν μα ΡΟ ΣοηΣ 

κνττα ἔεγπις ἐξλδιογῇ δηλ θίτι, Πἰὶς κε αυλ δε το νάνι μϑυ 

ταπς οδῆτας ναγὶ! ρεηοτγίς, ργχοίρῃς πᾶρί ΕΟ ἐμέσθς ἐών, πλνρμεησ δὲ κα), καλης δαφνν, 

ττορίοί δ ριμοιιτα διγο, νμάθ ι- ἘΦ ἧς Λαυρητον αἰπὺ Ρωμαίων καιλόται τύπος τὶς 
τοι ρατο εἰς Β οπηδηΐς ἀϊοίτας:ηῦς ΖΖ αἰὐτῳ" γιῶ δὲ οἰχιῶν 221 πλήρης ὦπα ς᾽ ἔνθα, σεωὼ 

κοταςτείειτας οἱ σάϊβο 5, ν ὈΏρογ - “τ ἀν ΑΝ ΕΝ ΤΣ 
: λον, : πολλοῖς φρλοὶς χαβ ὦ τῆς Αρτεμιδὸς ἱερον ἵδδυται. 

Βαπναϊτα ἃς ίαπα το] νἱπταγιἱ-. «0, ὐᾺ Ὁ ΕἾ Ῥτεκα Ὁ ὅδ: ἮΝ 

εἰπιςθαζαγ ἐς ἂρ αἰτογὶς ἀαοθας, ντθς “) τὸ Ὁ ἀμφοτέρων Τ' συμπεξκεχουϑυων τῇ Ῥω-- 
ἥ ὲ “ τ᾿ ͵ Ἐ Ὁ 

δτηδίτα οὔρτοιιεπῇς οοἰ δυς, Ο«ἰσ,ο 30. μι, λϑφῷϑ καὶ καλουμϑμε Παλανίίου, δὶ ὃγ ἡ πυ69-- 
60 4 Ποπιίπατιγ Ραἰατίπιισ,(οἴγοιπὶ τῇ χαζᾳσκά.)α οϑεῖσει πόλις ἱσρεούϑη, βαϑεία χαὶ ςε-- 
αι ρτίπηα ντρὶς ργϊπιογάία πη άδτα νἢ φάρα. ον δὲ τοῖς ὕςε ον )ς πες τ Ἐν ΤΣ 
ἕπεο) ρέῃ αιλάᾷ δίληριυανδὶ- ͵ μῇ πίει τϑδς 
1ε: ἰςἀ ρεφάςητοτθροτε τοτα ςοἸ απ “Ξ (αξὺ Τῦν᾽ λόφων αὐλὸς. πότον δη Τ' Ἄοφον ζη- τ᾿ 77 Ἐν ͵ «ς τοὐνὰ 4 », »΄ν 

Ἰητεγοαροάοτογγα ἀσροίδα εορίαπαια τερχίσζία Ὄ τῆς Ζρλεωξ ὁραΐ νεσόκϑμον, εἴ τίς αὐτὴ 
ἀν Ἃ - - 3, 

εἰξ. Ηυπο ἰρίτατ᾽ οο}]8 σαπὶ Αποιδίη. ὈὨάτῃ φρατὸς, τεί 4 χα! ζάφρῳ αἰξεέδϑλε, ὦ τὸς με- 

ντθίς οχίτία πγαηϊτὶ ρος οογηογοι, ἢ- (αρϑενᾷς τὰ Τελλξεηξας ἡ Πὸ λἤωοίε,ὺ ἍΒ} ἂ΄- 

415 οᾶ Ἔκοτοίτι!5 ἰμυλάστγος, πλαγο ὅς ἜΝ ττς τ Ἐπ τλο ἘΌΝ Σ 
ΔΕ ΤΣ, ἋΣ σεν» ΟΨ ΤΌ του ν 

{ο{{8 εἰτοϊ ἀεατ: τγαἀιιέξοσα:ε Ἴ ο|16- νῶν κἤλ κν" 1 τς ἀδήος τῷ χωρίῳ κα 
" ὡ λ ᾿ Ἂς Ν “ -“" 

πᾶς ΡοΪϊτοτγῖο σοτογίβα ἀδαϊξείς ορ- διδρυσει. Ἵ Δϑῳ δὴ 0: ὁ πολιτά, κα τῷ βασι- 

Ῥ αἰ ἡμφιίος ἴθ] οο!]οσδυίς. Ηος λέως τ Ῥαδίδοται, καλὸν ἀκίῳ ὁ ποραγμκαΐοχϑν, ἐξ 
Π Οἱ τ ΠΩ͂: ἘΠ ͵ Α 

γηῦ αἷιις ξιξτῦ Δ γοπιρ. ροτιϊηδς πατ- 4. ὃ μείζονα τε “Ἀνέαϑει (ωέξη ΓΡ ΞῊΣ ῳ 

τατυγ, ργαοίατῖι ὃς ἰμ ἀμ τια; υΐρρς δι πως ΔΑΝ ΣΑΣ ᾿ 

0 ντρς, απ αἰτία ντὶς ἀσοοῖς ; Ξο ΠΤ ἡ χέθι πὸ τα τ ἐχιςραῖά, 
Ἶ ι - ! « τὶ ͵ 

πος, αὐέϑα (τ, ὃζ Παδηάο να] τις σείων ὅτ|ον θυληπῆοτεραν, ἕτερον δὲ τιϑ αξφρημέ- 
ποῦς ἱπρταογοῖ, πείπιις ΧΡΌΑ ΗΠ ς "- πολ μαῶς κρῴῆον » ὃ χὺ τοῖς χτ᾿ Τ' βίον ἅπασιν 16 
τεβαϊτα. ΕΠ δὲ αἰτοτῖϊ ρείους {πο ρτα- ἀὐδαιμονεςέραν αὐ ἐποίησε, ἡ ποραγμάτων ἐπῆ- 
Πάτιις, υοά νεθθ ποη πιοάο ομηξεὶς ρένάψαοϑαι “Ἡυναιοτέρων. τῷ ος ἤ ΑΝ ἐ εζεε δ 
νίτς σοπηο 5 οσρΙ οταυίτ, (πα ετίᾷ κά 7.6. ΣΝ ΈΙΣ ΕΡ,, ὙΌΝΕΝῚ 
παδίοτα σαροῆοπαα ἰποεηάϊτ. οἴ οαΐπα καζααινονζος υδὺ οἰκ 5 ᾿Απεννίνων ὁρῶν, πάρ αὐτίω 
ΤΙΡοτῖς απληὶβ οχ Αρεπηΐηο ργατογί- ὃ πίω Ῥ ὠμιΐων βέογτης ̓ ἐμφόηνοντος σὶ εἰς αἰγια λους 

Ρίαπχ νεθε ἀςῆιιςης, ὃς ἰπ ἱπηροστιοία ὀδιμέ- 

"“ ΄ Ν 9 9 τῷ ᾿" λ ΦΩ ὑτς ͵ὔ ᾿Ὶ 

“ποιοιίυτοῦ φραΐιαν εω αὖθις, χαὶ τῆς ομόθου πολλὴν 

ἄπυορυδὶ. 
ἄὰς φοῆοτίτ, 

οι δ, δυο Νν ἑμι.... ( “-- 



τ ΑΨ ΘΝ... ὧν ».υνν σ  ΨΌ ΨΚ ΨΥ ΨΠ  Ψ ὍΟΝ, 

ΑΝ ΤΊ ας. ΠΟ ΠῚ ΒΆ ΠῚ 183 
ὄρ υϑροις χαὶ πσξοςεχεῖς, οἵδ Ὁ Τυρρζωοιχϑν ποιᾷ πέ- 

λαλ99. μικρῷ δὲ χα οὐκ αἴξια λόοου τί Ῥωμῶν 

ὠφελοιοῦτος, “ΔΙ οὐ Ὁ μιηϑὲν ἐλὶ ταῖς ἐἰκξολαῖῆς ἔχήν 

φρϑύσμον, ὃ καὶ ζᾷς εἰςκομιζομδύας Ὁ οἱ ϑαιλαῆης ὼ 
καΐζαρουϑύας αὔωϑεν ναῦς «( πσοδέξεται τε χαὶ αμεί- 

αἰοται τοῖς ἐμποράσονϑμοις : ἱκανοῦ δέοντος ἄτρι μ»ϑὺ 

τὰ πηγῶν ποταμιμο»ὶς σκαίφεσιν ἀὐμεγέϑεσιν ὀῥα.-- 

πλῴοϑαι, ασεϑς αὐτίω δὲ πίω Ῥωμζων, ἡ ϑαιλατ-- 
ἄωα;ς ὁλκάσι μεγάλαις, ἐχίνφον ἔγνω καζασκάυαζήν 

Κχτταῖς ἐκζολαῖὶς ἀὐυτῳ,, λιμϑωι γ 

τοῦ τῷ ποΐα μού ςὁμαΐῖι. ἀριώεται γ»5 δλιπολὺ τῇ 
θαι λα ἤη στευα πηων,ὼ κόλποις λειμξαϊᾳ μεγάλοις, 

οἵοις οἱ χρ ατίςοι “οο 9α λαηίων λιλϑϑων.Ὁ δὲ κάλι-- 

ςα θαυ κοίσήεν αἢ τίς Οὔκ τἰπουχλείεται τῷ ςοκαΐος 

“ποῦ ἡ δι λα-ηίας ο,γὸς ἐμφρῳήσμυϑα ος. δ παδριῖσι 

πολλοὶ χαὶ ἢ; μεγάλων ποζα δι; ἐσὶ εἰς ἕλη χαὶ τελ-- 

μαΐζᾳ πλανγωώνϑυος,θήνοτε ΦΛΛη κσοοκα τ μθηίσκεται 

φρὶν ἢ τῇ θα λοίΠη στενά ταν ω β4.369 ν, ἀλλὰ ναυσι-- 
3 ͵ὔ δ» ἘΥμδ λ σ 3 ἰ [τ γ ,ὔ 

περᾳτος ὅς1ν αεἰ , χα) δὲ ἐγὸς οκιδὲδῶυσι αὸ γγησιδ ςο-- 

καΐῶς, αὐαιχϑτήων ἜΣ πελαγίοις ῥαχίας Ὁ ϑι.λοίτ- 20 

Ἴης, χαίτοι πολις αὐτὸν οὗ “χαλεπὸς ὁ πνέων ὄχι Ὁ 

ἑασέφοις αὐεμος. αἱ νϑὺ ὀξευ ἐχίκωποι νῆες, ὁπτηλίχαι 

ποτ᾿ δὼ οὖσαι τύχωσι » χαὶ τὴρ ὁλκαίδων αἱ μέγρι 

“τειςχιλιοφόρου,εἰςαο»ἐσί τε “[ὰ πὖ ςὐκαΐζος αὐῷ, 

χαὺ μέρα τῆς Ῥώμης εἰρεσίαι καὶ βύμκασι παρϑϊκό- 

μδναι κομίζου.) ὅ αἱ δὲ μείζους “σξϑ τῷ ςύμαιτος ἔω 

αἰϊκυρών (ἀλάύεσαι Ἔ ππαζα μηροῖς διπογεμέζονται 

τε χαὶ ἀποφορτίζονται σκώφωης. οὖν δὲ τῶ μεζαξὺ τῷ 

ποζα μιοῦ χαὶ τῆς δ λοίηνς ἀἰκῶνι πόλιν ὁ βασιλόξς 

οὐτειχί(ᾳ ς, ὦ δἰπὸ τῷ συμξεξηχότος Ὦ ςΐαν ὠνὸ κι--30 

σεν, ὡς σὴ, ὁβ ἡμεῖς εἰποιυϑυ, Θύραν,οὐ μόνον ἡπειρω- 

τῶν δλλὰ χαὶ ϑουλα“Πίων παρεσκάασε τίω Ῥωμώω 

“δυέοϑα; καὶ τ φζκπονζων ἀγαθῶν ἔγάυσεν. ἐτεί-. 

χίσε Ἀ Χὺ Θ κοιλούμνϑυον [αγίκοδον, ὅρος ὑψηλὸν ἐπέ- 

χεινα α Τιξέρμος ποΐᾳ μού κείωϑυον,ὼ φρουρα) ἱκα.-- 

γζωῦ εἰν αὐτο κα τέφησεν, ἀστφφρὀλείας ἕνεκα “ἰὰ τὸ 
“πο]α μιοῦ πλεόντων. ἐλήφευον γὸ οἱ Τυῤῥξωυοὶ τς ἐμ.- 

πυροις,ἁπαΐ ἐπέηθγϊες Ἢ ἐπέκεινα τῷ “ποζα μοῦ χω-- 

ρων. χαὶ τἰωὼ ξυλίγζωυ »ἐφ υρφιν, ζῶ αὐά χαλχοῦ ὦ σι- 

δήρου θέμις ἶ τσ’ αὐτῶν Ἅ απ αφοϑαι ὅ ξύλων, 

ἐχεῖνος ὅχτθειναι τῷ Τιξέρά λέγεται ᾿ξ ἀγρι τῷ 

“παρόντος αι φυλαίῆοισιν,ἱεροὶν ἐ1) νομιίζούϊες “εἰ 

δέτιπονήσάεν αὐ μέρος,οἱ ἱεροφαῦται ϑεραπτάσε- 

σι ,θισίας ἡινναὶ Ὀχιτελοιῶτες ἅμα τῇ καζασκάη 

πατϑίοις. (φῶτα ΔΙ φπσραξάμϑμος Ἐχὶ “Ὁ ἰδίας 

Φοχς ὁ βασιλάις «ὔντ ἱξοοίας ἄξια, χα ἰὼ Ρώ- 

μῶν ὡχ ὀλίϊῳ Χρ εἰἤονα Ὡραδι δὲς τοῖς δχεγινουϑδύοις 

χεξυσοίμϑυος ᾿αυτωῖ τὸ 

ας σοπεῖσια “ἰτούα, σα Τ γε πο πιιπὶ 
Ρεΐασας οἩϊοίτία οχοπούδῃβ, Ποη Πιᾶ- 
σποροτο νεθηΐς ράεῆοτ, (αοα Π8]- 
Ἰαπα παδεγοιοἶγοα οἰξία ςατα, φαοά 
ΠΔιΙ65 τι} 6 ΠγαΥ ἈρΡΡΟΙ]οητοβ, τ ρῈΓ 
Βυαΐμπι ἀεἰοεπάςφητό5, ἀσοίρετοι ρα- 
τίτοῦ ἃζ γεάάεγος Πασοτίητίθι15) αἰΐο- 

αυΐ νίχπε δα ἔοητος Παμία!θιις (οα- 
Ρ εἷς πηεάϊοοτγίδις ρεγαίις, νίημε δά 
ντθοπι νογο δζ πηασῃὶδ ΠΊΔΓΙΠἰ5 ΟΠ 6- 
ΓΑ Ϊἰς Παυ σα 15; ἀφογουίτ παθαὶς δά 
εἰς οἵτία σοηάεγο, ρο ρόστα νίμ5 ο-- - 
τοἰρίο θαι. ραπαίτι ΘΠπὶ ἰΠ]Δτιιπὴ 
παδία ομπὶ πιαγὶ σοηἰηρίῖς, δ ΠΠις 
ΔΙΏΡΙος5 οαρίτ, Ποη ἔδοιι5 ἃς πηάτίπο- 
τα ΠῚ ρογτπι ΟρτἰΠΊΪ. ὃζ φιοα πηαχὶ- 
τα Τί γογί5., οἰξίηλ οἰπ5 ΠῸΠ ργαοΪιι- 
ἴτας πςο οδτμιγαταγαρσοίζα ε πγατὶ 
Δγοπα, ντ ΠΎΠ]τ5 οὐδ πη τπασηϊς ἤπια} 5 

δοοίάϊτ: ποις ροῦ ρα] ες ἃο νοῦδ- 
σίῃος οσογγᾶς δ ΠΠγττΓ ΡΓΙΕ5 ΙΔ 
δά πταζο ρογαβηΐαῖ : (Σα ρεγροῖαο πδ- 
αἰθιις οἴ ΠΊΘ 4 }}15. ΡῈ σ νπῦ πατίπιιπὶ 

οἰξία τη ἡ 7 γε ίε ̓ ησαγσίταηϑ, ὃς ἀοτ- 
(ἃ (π0 αἰτο αιιγσεητία αϊπογθογαης; 
πιαπηιῖς νεμαπιοης ἰδὲ νοπτι5 οτο- 
Ὀτο δῷ οσοίάεπτε (ρίγαγε οἶος. ἱταςς 
ταπυϊ ῖο ἰη{γιιέξας ἤδιιος, αι φπιιπγ- 
υἷα πγασπα,ὃζ ΕΧ ΟΠΟΓαΓ 5 νο] τογπ1}}- 

Ἰεπαγία ρα οἰ ἘΠῚ οἰπ5 ἰπτγαητ, δέ ντ- 
Ῥεπὶ νίᾳ; γεπιὶρίο Ἂς Πιηίδι5 ρεγῖγα- 
δυηταγ: πγαίογοβ αὐτῷ δῆτα ο51ΠΊα]ο 
Ατγηδηταγ ἈΠΟ 5. ΕΧΟΠΟΓΆΓΌΓΩ; Πα- 
αἱρ ς ἤπια] Αἰ ριι5. Ῥοσγο χα ἰητοῦ ἤὰ 
Τηςη δζ πλαγο ρ7 7 1)267225 Π]τι15 σητια- 
ταῦ ἴῃ οαδ εἰ ροοίοπι, ορρίάατῃ Απ- 
οἷς πγαηῖίτ, ιοα εχ τα ΟΠίδπη 8ρ- 
ΡΕΙ]Δυτ: (Θύροων πος αἰσογοπημ5) οἤο- 
οἴτχιο ντ οπηα ποη πιΘαἸτογγαπεὶς 
ταπταπη, (δ εἰδὴ πηατ ἷς ῥογρεἰληῥης 
Ρατεης, [απ παγίπα πος; θοδα ἐο- 
συΐίατος. Μιζο οἰηχίτς δὲ ΙΔ] σα] ΠῚ, 

ΠοΠτοπῚ ΕΧΟΘΙ(ὩΠῚ, {ΓΔ Π5.1ἸΡογίπι [- 
τα πη; ΠΟ] Οσαυ τ πα ἸΏ 6ο ργω ἢπΠ|, 
νι ΔΡΕτιγαίοὶβ τατοῦ οι Πα ΠΉ]Ϊ5 Πὰ- 
αἱρατίο, αὶ τοταπὴ 1 γα συ μου Παπὶ 
Τοσ!ΟΠο πη τα Πότος, Δ ΓΟ 115 ̓η(οΠὰ- 
Ραπεποροτίατογοβ. 5. ] οἴμ ΠΣ 406» 

40 Ροητοτη, ]ι ΟΠ (015 Πρ ηἰδ πῃ ἀτο ας 
ἔξετο σοῃτίποιὶ ἔμ οἵδ, ΠΠ6 ἱπηροία!ς 
(ε ΤΊ θοι ἀϊοίτυς : αϊ νίχις ἴῃ Πππο 
ἀἴοια οσίογαπδταγ, ἃ ίᾳσοῦ Παρεεαγ 

ογρηλεἼιασ. ουΐπ5 Πα τα ρατς Ιαθοτοῖ, ρο- 
τες ἐαπὶ γοβελομαίαγα συγ, ραιγία 
ηυαάατη ἴῃ οἷπ5 ᾿ῃΠἘδαγδτίοης ρογὰ- 
σοητος ουοῖΔ. Εἴας τοὸχ τς ἰπ1- 
ΡοΥ  ἰ τοπροσο σοι Πιουπογαθ]ία, 
ν θοΠΊΩ ΠΟῚ ΡᾶμΪο αιιλπι σσορογαῖ 

ῷ 



1: Τάκονι- 
Νιγς, Κοη,. 
ἔχ Ύ. 

ι84 ΙΦΝΥ͂ΘΙΙ ΒΑΡ ΟΛΒ ΝᾺ 5 Κ. 

πιαίόγοπι Πισοοοτίθιις τγδάϊάϊτ; ὃς 

ἰβιροτίο ρεγ νἱρίμτί “απάτποῦ ΔΠΠΟΣ 

αἀταϊηϊγατο ἀσοεῆῃε. {πρεγ[εἰτθας 

ἀθοθις ἩΠΠς., αἰτοτο εταπηηθπι ΡΒ 6- 

το αἴτεγο ἰᾷ ρυθείςεητεα. Ροίξ οὐΐι5 

μιουτοπα (δ πατα5, ΟΠ ΡοΓΓα Πα τα ἐρίϊ 

δρορυΐο οἴει οομίτιιοη ἀκα: τοῖρ. ἂγ- 

Βιεγία, ργβίεμτ ζατι σοπεσπτα5, ογοα- 

αἰτίπτεγγοσος : Πα] ςοδέϊο πη σοπλϊτί 

ρορυίοτοροτα οἰσρογαης [. Ταγααὶ- 

ΠΪΏΠ,. 15, οα πὶ Πρηα αἰ αΙΠἰτι5 οἰϊεηίᾷ 

ἢ αὐτὸς παρέλαθεν, δὰι τέῆαρα “σθϑς τοῖς εἴκοσιν ἔ- 

τῇ τ΄ βασιλείαν καΐζφογων Ὁποϑνήσκᾳ, δὺο καΐζοιλι-- 

πὼν ἡους, τ᾿ »ϑὺ, ἔτι πταλ δα, τῇ ἡλικία: “' δὲ τρεσθύ- 

τερον, ρίίως “Νυφῶντα. μα ἢ Δ Αἴκου Μαρχίᾳ 

θπίνωτον, ἡ βαλὴ παλιν, ὅχι έψαντος αὐτῇ τῷ δήμου 

πολῆἤείαν ζῶ ἐξέλετο καζοιφήσαοϑει, ΡΝ Ἐχὶ τῆς 

αὐτῆς ἌΠΟ ἰὐποδείκγεσι μεσοξασιλῴς οἱ ὃ,σεενα.- 
γαλϑύες εἰς τἐρχωυρεσίας Ὁ πλῆϑος, αἱοφιῶται βα-- 

σιλέα ΔΛ άύκχιον Ταρκώνιον. βεξαμωσάντων δὲ νὰ δου 

Ῥοριι! (υταρίαπι ἀρρτοραίϊεητ, τος ΤῸ ούϑα Ὁ δου μονίω σ᾽ μείων τὰ κριϑᾷντο «( ασὸ ᾧ πλής- 

φητιπα Δ0{ρ σΔἴ115 εἰξαππο οἰγοίτεγίε- 

ουηάο φιλάτασοῇπγα ρεϊπγα; ΟἸγπι- 

Ρἰλάϊς, φυα ἴῃ (δα νἱοῖς ΤὨοθάπιις 

ΕἸΙεοπίά ας, ρει πο ραταη) Διμεηὶς οὔ- 

τἰδοηιε Ηεηϊοςίάς. Ημΐι5 Ταγχαΐς- 

ὨΪὶ ραγθητοβ » Ραϊγίδπι, δὲ αυΐδιις ἄες 

οδυῆς γε ἐξ αρα!γία Ἀκοπλάτη νεποτίζ, 

ἥἤπδαςς ἱπάἀυετία α τορποξῃ ρέγαο- 

τρτῖς, ἀἰοαηγίτα ντη Ἀ οπηδηΐβ σοτα- 

ΓΩΘΠΓΑΓΙΙς τορετί. Γοπγάγατι8 (ογίη- 

τῆϊας εχ Βασομίδάλταπι ρεπογο, δῃϊ- 

το δά πεσοτίατίοπος ἀρρ]σαῖο, Πᾶμ- 20 

φααῖτ πῃ Ἰτα! πὶ, ρσίαατο (ππιρτιι ἰη- 

(ἐγαέα ὃς πλοτοῖδ. οπεγατα Πααΐ. 1145 

δαπὶ ἰπ Ετγαίοίς νγϑίδας, τοτα5ταηο 

Παίς βογομε Ππυὶς, ἀϊοιγαχί ει, πλὰ- 

βραπΊσας ᾿ποΓα πὶ ἱπάς [δοῆεις, πο- 

ΤἸυΐς ροίεμιας αἰΐος ροσταβ ρεῖείς ; (εὰ 

Ἰ4οπιροτγροῖαο πλᾶγο τταέϊδης, αγα- 

οληΐοας πλότγοςϑ ἴῃ Εττγαγίδηι ἱπιροῦ- 

τλυῖτ, ὃς υἱεϊβι»» Ετγαίοαϑ ἰη τα οίαπι 

τοιοχίς: γπάς πιασηῖς ορίθιις δυιξξι!5.. 

εἴτ οτῖα ἀείπάςε (ξάϊτίοης ἱπτεῦ ο- 

εἰητηίος, ορργοῖῃς (γρίε! τγταπηϊάς 

Βαοοϊιιαάϊς, ποπιο ργσαάϊιες δέ αἰίο- 

αυϊρυϊποίρε ἔπ ΠΑ πτιισ, ράγιαπα τας 

τάχα {8 γάτα (δ τγγαπ πὶ ἱπηρετῖο, οῦ- 

τιδίατὶς (αδηταηι ροτα]1) τεῦα5. ὦ" 

22 παηθς ἀρ Ο (115, (οτίμεμο δθιΐτ, οὔ- 

4αυςοῦ ςοπτίπυα σοπηεαθιοίδ. λα ΐτο5 

Βοπος ατοίσος μαῦογος τη Ετγαγία,. 

Ῥιαίετιίτη Ταγααίπιῖ5, ππαρηα δὲ Ηο- 

τοῆϊς οἱϊπι νερε., ἀοπλιο πὶ τη ἐὰ 

(ταῖς, ὃς ποῦδίϊεπι ροποῖα νχογοπὶ 

ἀιυιοῖτ. εχ ια ἀποῦας (υοορτίς ΕΠ115, 

Ἑιτυΐοα ποπιίπα πατάϊτ; αἰτοῦ, ἀταη- 

ϑρυς, οὐρα λαμᾷαιᾳ τί βασιλείαν «ὐγιαυτῳ δοΐτερῳ 

μάλιςα τῆς μιας χαὶ τεήουραχοφῆς ὀλυμπιάδὸς ὁ 

Ταρκύνιος, ζῶ οὐγίκᾳ ςάδιον Κλεωνίδας ὁ Θηζαῖος, 137 

᾿ρόχοντος ̓ Αϑζοψησιν “Ἡμνιοχίδου. ορνέων δ ὁποίων 

ζῶν εὖτ ἢ Ταρκύνιος εὖ, ἡ πατείδος ἐξ ὃς ἔφυ, ἢ 

Δ 9 τίνας αἡτίας εἰς Ρωμζωυ ἀφίκετο, χαὶ δὶ οἵων ἐ- 

πιτηδου μα εἰς τω βασιλείαν παρῆλθεν , ὡς εἰν ποῆς 

Ἰϑιχρείαις γραφαῖς φδρον ἐρεῖ" Κι οοίνθιός τις αὐδρ, 
ογομκαι Δυηρΐδατος, ἐκ Βακχιαδῶν συγίενείας, ἐμ.- 

ποράζεα, πσδοέλομϑυος ἐπὰδουσεν εἰς ̓ Ιταλίαν, ὁλ- 

κοίδαι πὲ οἰκείαν ὁ αγων χαὶ φὸ ρῶν ἴδιον. ἐϊξεμιπολή- 

(εδὲτ φόρτον ΟΣ τὰν Τυρρξυῶν πόλεσιν ἀύδαι-- 

μονάσαι μάλιςα ἰοὺ Ἰταλία τῦτε, χαὶ μεγάλα 

χεέρδη κὐξαθλλόνϑρος ἐχεῖλεν, σῴκ τί εἰς ὀλνοῖς ἐδ- 

λεΐ καζαγεοζ λινϑμας, διλὰ τἰω αὐτίω εἰργοίζετο 

(λυ»εχῶς Θρίλοαοσθμ; Ελλζωυικόν τε φόρτον εἰς Ἵ υρ- 

ῥζωους κρμίζων,ὃ Τ Τυρρζωιχϑν εἰς Ἑλλάδα φέ- 

ρων" ὦ ὕ πόρυ πολλῶν "ὦ κύριος. ἐχικαΐζαᾳ.- 

λαξέσης ἢ ζασεως Κόρανθον, χαὶ Ὁ Κυψέλου τυ-- 
7 ᾽ “ 5. δ΄ ἐν 

30 ραγνίδος ἐπόμιςα υϑρης τοῖς Βακχχιώδοης » ὅκ ἀσφα- 
λ Σ “ ᾽ .-«, “Ὁ 

λὲς εἰ) δόκων ον τυρϑυνίϑι ζῶο πολλὰ κεκπημϑμος, “ 
3) Ν 3 "Ὰ ᾽ « 

διδῶ φτε Χ) τ ολιγδρχικὴς οἰκίας αὑσιαῤχών, (Δ.»- « 
͵ὕ ΛΞ» ν᾿ “"  Ἴδν) σ᾽ τῇ 

σκά ασμένος τω ἐσίαν ὅσην οἷοςτ᾽ δῶ, ῳχέτο πλέων 
ὧν -“ Κ ͵ 90 2 λ ΚΝ ἢ λ δ ν λ 

τῆς Κοξλν)ου. ἔχων δὲ Φιλοῖς πολλοῖς χα; εὑγαϑους 
᾽ς "“ Ν λ ΐ“ πε 

Τυρρῶνσων, Ὡἰῳ ὡς (ὠνεχεῖς ὁγχιμιξίας, μάλιςα 
3“. 7 ͵ ἢ 3 

“7, οὐ Τ᾿ αρκυνίοις, πολᾷ μεγελη χρὴ 4 δα μονί ́  πόῖε 
" ΠΩ ἢ ἢ υ, 

οὐυσῃ, οἰχὸν τε αὐτο) καΐζασκάυαζεται »χαὶ γον αἼχα 
᾽ “"» λ ] 2 2.) “ 

ἐχιφανὴ χίν μος αγέτοαι. “Ἰνονϑύων σὲ αὐτῶ δυοῖν 
το δ ἼΣ ΩΝ Ὰ ͵ὔ - 9 γα ἢ ᾽ - ᾿ 

αἰδων, Τυῤῥξωικαὶ ϑένϑυος ἀὐζῖς ὀνόκαζα, ζῷ μϑὺ, 
ἘΡ ὲ . - ᾿ς Ε) " ἔδυ τ ὧν , ᾽ 

εἰς; αἰτοτί, [πυσυπλοπίϑ. γτταησας ἤ- 40 Ἄροντα ᾧ νον 
Δ δ ὺ γεν ονένου 

δεγαίμον ἱπίείταϊς ἀταςὶς ἀτχις Ετγα- 

(οἷς ἀϊ(οἰρ!  ηϊς; δέ ροίζημαπι νι] πὶ 

ατάτετη δἰτρογῖς, νὑΧΟΓθ5 Εἰ5 (πηπλο 

Ιοοοπαῖας ςοηϊμηχίτ. Νεο ἵτα πγαῖτο 

Ῥοίξαϊτοσ Η]ϊογά ἤδζα πλοῦ τηουϊτατ, 

ὨΌ]Ης (υοά ταης (οἰγοτατ) το  ε5}- 

᾿οτῖς; ὃζ ραιιοὶς ἀΐεις ΡοΙῈ (Θααίτας 

ἰρίς [)επιαγάτιϑ, ργας Ιαέξιι πηογίιπι5, 

Βεγφάϊταις 1 πουπαομὶ {προτὶ οχ 

ς μέζω: 35ε 5» 

ε9ις Ἑλλξζοικζω πε χὺ Τυρρζωυικξὼ παιδείαν, εἰς αὖ- 

ὅγας ἐλϑοῦσιν ἰδθὶς γωναιχος κ ἵ' Ἐχιφανεςάτων 
: τ 3.9 ΘΝ 

οἴκων λαιμξανᾳ. ἡ μετ ὁ πολιωὼ χοφϑνονὸ μδὺ Ὡρε- 
» Ρ ͵ , »α 

σούπερος τ "παίδων, “λύος σοσϑὲν καζολιπτὼν 

ἐμφανές Ὁ ποϑγησκῴ. χαὶ μετ’ ὁλίγας ἡμιέρας αὐτὸς ὁ 
͵ ἐν ΜΕΝ “ ε 

Δημαφατος “ἰσῦὸ λύπης πελά 7), κληρονόμον ὡ- 
“ 3. ἢ Ν τ 

πασης τῆς οὐσίας τ΄ αἰξελφπόνδυον ἢ “παίδων Λυκ9- 

μίϑνα 



ΔΑΝ ΤΙ ΘΟ. Ἔ ΊΘΕΜ. 

μόνα καζαλιπτών᾽ ὃς Ὡὐδαλαξὼν τὸν παξικὸν πλιῶ- 

τον μέγθμ ὀγτα,πολί 4 εοϑαί τε ἡ (ᾧ κοινὰ σράτ-- 

ἽΨ, χαὶ οὖν τοῖς πσδζτοις τὴν ἀφῶν δὴ πσοϑηρνῶ. ὡ- 

πελαυνόμϑμος δὲ πυυζαχόϑεν κἰ πὸ Ἵ ἔχεγωφίων, ὦ 

οὐνγ' ὅπως τοῖς χορότοις ριθμούμϑμος,, δλλ᾿ ὅσὶ, 

ο» τοῖς μέσοις Ἢ λῥιουρας ἔφερε «ἰὼ ἀτιμίαν. ἀχούων 

ἢ ἰδὲ τῆς Ῥωμαίων πόλεως, ὅτ! πϑύζᾳς ἀσμένως 

αἰ πουδεχουϑύη Οις ξένοις, χαὶ ἀἰφους ποιᾷται ὦ τιμῶ 

χτ' τἰιὼ αἰξίαν ἕκαςον, ἐκεῖ μέϊενέίκαιοϑαι τἰοὺ οἴβκη.- 

σιν ἔγνω,ζῴτε χεήμαΐζα 'πϑλύτη συσκάυασαίυϑυος,ὼ τὸ 

πἰὼ γωναϊκα ἐπαλγϑιϑιος, καὶ “αν ὀιλὼν φίλων " οἰ-- 

χείων τὸς βουλομϑμοις. ἔγλμοντο δὲ οἱ στεὺ αὐτῷ «- 

παιράν “δοθυμηϑενϊες συχνοί. ὡς δὲ εἰς Ὁ χα λούμε- 

γον Ἰαγίκολον ἡζαν,6ὅ9εν ἡ Ῥώμη τοῖς ἰστὸ Τυρρδοίας 

ἐρχουϑύοις τοοῦτον ἀφορόῖται ,καΐζοναῆας ἀετὸς ἀ-"΄ 
φνω,ὼ “Ὁ πῖλον ἐὐτε τ- Ἐχὶ ὁ κεφόθλῆσ χείυϑιον ό- 

πα(ᾷς,αγω παλιν α)έςη, χτ' δ ἐϊκώκλιον αἱ ὡραν φε- 

οὐυϑυος,ὼ εἰς ὃ βαϑος 5 αὐξεέγοντος ἀέρος ἀπέκχρυ-- 

“ψεν' ἔπειτ᾽ ἐξαίφνης Ἐχτίϑησι τω Δυχάκφνι Τ' πὶ- 

λον δχὶ Ὁ χεφόνῆς ϑμόσαις ὃν ἴδ9πον ταοϑτερον ἡρ- 2Ό 

μυςο.ϑοιυμαιςοῦ δὲ χαὶ “ἰϑαδύξε πᾶσι Τ᾿ σημείᾳ φα- 

γέντος,ἡ γωωὴ ὅ Λυκϑκίθνος, ὀγοίᾳ Ἰανακύδλαᾳ, ἐμ-- 

πειρίαν ἱχφῳνζωὼ ἐκ παπερων Τυρρξοικῆς οἰωνοσχ9-- 

πίας λαξϑσα, μόνον αἰντὸν οἰπὸ ἢ σεευόντων ἡασασαι-. 

τὸ πε χὰ ἀγαθῶν ἐλπίδων ογψέπλησιν, ὡς δὲ ἰδυἠροης 

τύχης εἰς ἐϊξοισιὸν βασιλικζωὼ ἐλάυσονϑμυον. σκοπεῖν 

αϑύτοι σεευεξέλάσεν πως πτουρ ἐχϑντων λήψεται Ὁ 

ἡγεμονίαν Ῥωμαίων ,αἶξιον “ὃ τιμῆς ζούτης ἑαυτὸν 

αἰδασων ὁ δὲς αἶβ ,γωρὴς ᾧ σημείῳ -ϑυόνϑρος, ἐγ) 
Ξ πύλαις ἡδὴ (υ ειξεν, ὐξαμϑρος τοῖς ὅκοῖς ὅχτ- 30 

118 τελὴ γυεοζ τὰ μα δύμαζῳ, ὃ στεὼ αἰ γαθεῖς εἰςελ-- 

ϑεῖν τύχας» πειρηλθεν εἰς Ἢ πολιν ἢ μ τθτο σεουΐι-- 
θὼν εἰς λϑορῖς Μαρχίῳ ᾧ βασιλᾷ, πεεῦτον μϑῳ ἐδγ-- 

λωσεν δε(ις ζωὼ, ἔπειθ᾽ ὅτι καζοικεῖν ον τὴ πολά βαλο-. 

μϑνος παρήᾳ πάν Ὁ παζικζὼ ἀσίαν ἐπειχϑνϑνος, ἢ 

εἰς Ὁ χϑινὸν ἔφη τῶ βασιλᾷ χαὶ τῇ Ῥωμαίων πολέ 

ἀβϑένω μείζονα φί(ανη κατ ἰδιωτίω ὀύδρα. χεκτῆαζ. 

ἀσμένως δὲ τῷ βασιλέως αὐντον" πσοδϑοΐζα,ϑύου, χαὶ 

καζαχωειίαντος ἅμκα τοῖς συμιπαρϑῦσιν αὐτῷ Τυρ-- 

ῥξυῶν εἰς φΦυλζωώ τε χαὶ φρφτθίαν, οἰχίαν πε καΐζο.- 40 

σκθ. ,ἀζξ)).τόπον φζκλαχῶν “Ὁ πόλεως": ὐρχοιοῦποι, 
" “ ᾽ ΝΥ “ 

τὸ γὴς λαμ αν κλῆρον. τὰ δὲ (ῦτα διῳκήσαϊΐο,ὼ 

ΥἿΜ ἀςῶν εἷς ἐγεγϑν4, (καθὼν ὅτι Ῥωμαίων ἐκαίφω 
ΨΥ “ΘΝ πλτὸ ν ἀκὰ “ 

χϑιγοὸν Ὁ ὀνομμαι κεῖ τοι." μν Ὁ χϑίνον στερον,Ὁ δὴ συΐ- 

“δυικὸν ἀὐζις 651 χαὶ παϊβωνυμίκϑν, ὅξομοιϑοϑοι χτ' 

αϑτὸ ἀὐοις βαλονϑυος, Λάκιον μδὺ δῥπὶ Λυκόμφ- 
, Ν ἣν» "5. , «Δ σὴ ᾿ 

γος τί)ετῶι Ὁ κϑίνγον ογομκαι. 1 αρκύνιον ἢ, Ὁ συγίενικον, 

11:8. 1: ; “" 

το το δ. φαΐ ταπι Ππου!ξτατη ραττί- 
πιοηίμπη αάθρτις, σορίτα θα τγαέζαγα 
τοΠΊ ΡΟ]! οΑ, ὅς ἱπτοῦ βγη ἃτῖος ΠαΡο- 
τὶ ςἴπο5.5 6 οτπὰ ν Πα ία; ρΡγοιγα5,Π6 
ἴπτεῦ πηθάϊοογος ψυ 46 Ἰοοῖ! οδτίπεια 
Ροῆδετ, πϑάτ Ἰησοῦ ρε πγδτίοϑ, πιο] ε6 
ἐεγοθατθαπι ἱρῃουηί ἰδ ΠῚ : δ! το; 
Ἰλοπηᾶ οὔηῇ65 Οχῖοτοϑ [ρθητοῦ οχοί-- . 7 μοὶ ἀθα 
Ροτῖς, οἰπίτατοα; ἀοπαῖοϑ ρίὸ πο αιιό- 1.. κ ἐμεε ἐπ μ. ΨΦ 

αν ὉΠ 
48 ΠΊΟΓΙΟ Βοπογᾶγε » Τηΐρταία 115 κυ ρὰσὶ ἀρεού οι 

ἀξογευϊτ ςαπα τὸ ἔτ Π]Π]Ἰτὶ, νχογα. ὃς, 
αποταίοῖ (εχαὶ γα] οητ, ΠΟ ἷ5 Δα 6 

ἀοιλο οἰ 5; ΠοτιΠῈ ΠΊΑρ 5 ἔτ Πιι- 
ταογαβ. ν᾿ νοῖο Δ ]απἰςα! ρογαεπθ-. 
το, νπάς Ἀοπιαοχ Εἰγαγία νεηΐθητθ. ᾿ .... 
Ρτπεῖ! οοπίρίουα εἰξ, αχαϊϊα τοροπτθ Ὁ 
ἀπ Πλ,ΡΊ!ειιπὶ εἰ ἀε οαρίτο γαραΐταο 
{πδ]{π|6 τεπογίδ,οιπι ραπί!ς νϑἢϊοιι- ΟΥ̓, τ ΒΕ Μ 
ἴπιπη, εμὴ ΤαγηπἼλ1τες ἐμ αούα!, νοϊχτα {0 
οὔδει, ὃς ἀείηε (Εἴη δἰ τ ΠΠ πη δοσγῖς 
τοσίοης ΔΡίσοΠα δε, πλοχ (αὐ ἴτο γατ- 

ε {ππ| ἀο]αρία, σαρ τὶ ρ ΘΠ αρτο τορο- 
{(υἷτ. 1δὶ οπηπίθιις ἱπορίπατο ρτοα οι! 
ταϊγασυϊο Πιρξιίθιι5, νχοσὶρίπις Ἔα- 
ΠΑΠΌ1], α ραγξεῖθ. Ετγιίσαπη δαίρίοῖο- 
ταιπι αἰ (οἰρΙ᾿ηᾶ ἀοέξα πλυ]Ἰετ,(ςοτγίαι πα 
ΔΟάιιέξ! νίτιπη οορίοχα, δεπο ἔρογα- 
τε αι, εἰιαίαγῃ ἃ ρείπαῖα ἔοστιιπα δά 
Ροτοίξατοπα τορὶᾶ. πποπαϊτταιηςη, ἄΔ- 
τοτορογᾷ ντνοϊδτίθιι5 αὶ οπηΔη 5 ργίη- 
οἱρατιιπι οοίροτγοι, ἀἰρπιιπηας ἰο ρίας 
Βογοῖ ποποζετᾷ οχί πιο, Π|Ὸ οί θ  ἢ-- 
αἀἰρίο ἰστις, οἵ ροτῖα ἰᾶ ργορίπααδίς- 
(ει, νοσατίβ ἰῃ νοῖὰ (15, ργεσατιιϑ οἱ 
τατῖ! φυρίοίιπι ἔχσογδς, ααἀποηταπαςς 
{υ ἐοτταπαγοητιατα; ἵτα ν εθοπλημο- 
ἔζας εἢ. ΡΟ πα ο δα πη τς αὐ Ματγοιὶ 
τορὶς σο]] πα ΐππι, ρεϊ πη ατη 415 εἴδει 
ἱπάϊσδαϊτ : ἀεἰπάς, ἰς μα τα] φηΐπιο 
ἱπνγθοπα γε πηΠς, οσαπιτοτο ραϊγίπιο- 
πο; {Ζπο4, ν᾿ πγαίμ5 ΠΙΆ Γη ΡΓῸ ρεῖπα- 

τἰ Ποπιπἰς ἔοι τατίθιις, 1 ξτεγίς ἀ6- 
ΡοΠτυχιπ.]Π ν ΠΠὶ ταρὶϑ δέ γα ρα δ ]1- 
οὐ. (πη 4πΕ ΓῸΧ ᾿Πθοητογ ΟΠ (υἱοο- 
ΡΙΠςε, δὲ σαπὶ τοῖο Ετυίροχγιπι σο- 

πλίγατα ἐπ τείδιιπη ὃς σαγίαπι σοορταίς 
(τ, (οττίτιις ἱῃ ντθε ἐρατίιπγ, Πα Πτ ΠῚ 
(τ οι εχ γαςηάϊς αάϊδιις, ἀοπηαπὶ 

ααϊβοδυῖτ, ὃζ ἀστὶ ροτιοηςπι Δοοο- 

Ρἷτ. Ηἰς τα ἀπ ρος οἰπ5 ἰα τὴ ξλέζτυ, 

Ροηιαπι ἀϊἀἰοίτ  οπηπογιιπι οαΐ- 
4υς ργάτεγ σοπηπγαπο ΠΟΠΊΘΗ,, οὔθ΄ 
ΠοΟπΠΊΘη ἀἰτογιπι, σα ητ τ ηχ (ΟΠ Ποῖ, 
δζ ἃ Ρατογηὰ {ἰτρο ασοσρτιιπι, νι μᾶς 
ετίαπι γα σοῖογ!ς ἤσγοῦ Πγ]Π 5, ργο [κατ 
συπῆοης, [ςἱΐ σοπηπλιη6 ΠΟΠηδ σα- 
Ρίτ; ὃς Ταγαυίηϊϊ ποπιξ σοπυ τίμπι, “7 ἐξ 

ον 1) “τι ἐ Ζ.ω“ΨΚ - 

» 

ἐσεει 7: “εὖτ 

ΡΞ ἐεμα. 

“. 



αὐ νεθεη Ζυα παῖυϑ δζ σἀπισαζις ἤτο- 
ταῖ. Βιορὶς οτίατη ἀπε οἰτίαπα Ὀγθαὶ πΡῚ 

Ῥαγαυίτ,ἀατίς πιποτίδας ααΐθιις οαπι 
ταακίπις ἱπάϊσοτγο (δητίγος, ὃς ἱπρρο- 

ἀϊτατὶς δα δε Πσος νίπ5, φιιαητίβ ΟρΡι5 

εἴδει ρεοιηιῖ5, [ῃ ἐχροαϊτϊοπίριι οτ- 
ἴατη οπγηίαπη ὃζ ροάϊτῃ δὲ οχαϊτ ἔοτ- 
πιὸ ἀϊπιισαυίτ; ἀο  θοπο σοηἢ]ο 
εἴκει ΟΡ 591 ΠτοΓ Ργαἀεητι πος ςοῦ- 

ΠΙϊΑτῖος εἴς μαθϑίτιις. συπχαα ῥσο πο- 

᾽»ἷχ6 ἀρυιά γτεσοτα εἤΐδεὶη ρτγεῖο, σα - 

μλοο 5 γεαρα κτοτύμι ἐ Π ο τηαι Ῥεπειο- 
φεε ζυνο, «Ὁ Λξτίαπι εἰ αάερτας, ἀειπέεῖς ΠΡ᾿ ρς- 

ἦς κι. τἰίχιις ρατηοἰ δ, ταπῃ ρ᾽ εδεῖα πλατίτι- 
“(ὦ ἀϊπὶς ἔλποσε σοποι]ατο, θμῖρπαία]- 

Ι τατίοης, σοπηὶ ΔΙΙοαυίο, ἱπο!(α ἔαπλ!- 

ΐ 1ἰατίτατε , ρΡεσαπίαγαπῃ πρροαϊτατίο- 
Ὡς, αἰ ἴσας Πυιπιδηϊτατίς ΟΠ Πς 5. Τὰ- 
ἐϊς Ἰσίταν ἔπ|τ Ταγαηυίπίμς ; πάσαις ον 
σααίς δὲ νἱϊαο δμο Μαγειο οπλα- 
ΠοΙαπι πη ΠΪ οἰ ΠΊΠΊις ἔτ; δζ ἠ6- 
ξαπέξο ΠΟ, ν παηΐ Πιὶ οπηπίιπιὶ οσίξη- 

{ι ἀϊσπαστορπο ἱπμάίσατιις αἴξ, Ιπῖτο 
ἱπηρογίο δ6}] πὶ ρυίπλιιπι πὶ Ἀρίο- 
15 ρείπει, ποπ οδίσαγα ΓιΑτίηα σοητὶς 

οἰυἴτατῖο. Π4Π} ἀρίο πὶ δὲ σετοτ! 1,4- 
τἰῃϊ οπιπες, Δποὶ οδίτα (οἱ τας δ 
ἔα άἀεεὶς σοπάϊιίοηςς ἀγθίτγατὶ, ἰαγο- 
οἰπίϊς ἃζ εχουτποηίδις Βοπ Δ ΠΠῚ ἃ- 
σταπη ηξοξαραῃτ. ]ι4Π| [π᾿ αγίαπι ν]- 
οἰίοὶ νοἱδς Τ᾽ ἀγαχαιπίις, πασπο οχοῖ- 
οἴται ἐἀπέξο, ορείπιαπη ἀρτὶ οοτῇ ρατῦ- 
τεπγἀουαίξααίς, αιο οὔ ε ργορίπααίς 
1 ατἰποιῦ: ορρί ἀϊ5 πχασπα. σοηΠιχ ς 
{ἐμ διχ!] 4. ἀπρ οὶ ρα ]ο οἵ εἰς οὔ- 
δτοίπις, νίγος νἱξξου, απ ςπὶ δίς ας 
ΟΡΡί4ιπῚ, δὲ οορίας ροσ νίζος δά πιι- 
τοΒ Θρριισηδηάος δαπηοιτ, ορρί ἀ4- 
ῃἰσοπτγα, ρδιιοὶ το Έθητοϑ ρ] αγίδιις, 
ΠΌΠ «ἀ ἱπτεγαχυίςίσςηάμιπι γο]έϊο 
τεπΊρους, Πηάῖαγα ἘΧραρηδι ππτιορ- 
Ρίάο νἱ σάρῖο πηδίοσ ραΐς ἴῃ ριρῃα 
φοπίοίλ οἱτ: ραιοὶ τγδα τίς αυιτῖς εὖ 
ῥα{4 συπὶ τεϊίχια ρταάα ἤτησ νξαϊτὶς 
Ραοιί δζ πλΒ]ἰοτας αὶ οπγᾶ ἴῃ (οτγυίτατξ 
Δράπδι!; ορρί ἀϊ ἐρέται ἀἰγοεριῦ γί, 
γῃ0Χ σοπογοιηατ εἰ. Η]ΠἸς σε 5, ππο- 
πἰδαξο; βιπαϊτες ἀἰτιτίθ, Γαχ ἀοπγιπι 
τοάιιχίτ ἐχογοιτα. ϑεοιπάᾷ ἐχροαϊ- 
τίοποπι {ἰζορίς αἀπιογίτις (γα ιιπλῖ- 
πος. Η ΟἹ Ατίπα χηομάαη σοἱοηία, ἰῃ 
Ἀοπιαποίμπι ἀἰοίομθ νεηϊτ γορηᾶτα 
Ἀοπλυὶο: Τ᾽ ἀγαυίηΐο γεγο ργιποὶρατῇ 
δάερτο : τιιγίῃς 1 τί ηἰ5 ἔλιιθγε σσρο- 
ταῖ ΠΟ ταπηξ ορριιρῃαιίοπε αἰΐοναγμ4- 
250 περοιῖο τοιγαςπάᾳ Ππτ αὐ οὔΠοί- 
ὉτηΟὙ  .ἱπὶ Θηίτη σορηϊζο 4υδηὶ 

ἱῃρξοααδιατοι Ἔχοιοίτας, ΠΟ Πάογαη- 

“2. 

Ἵ ᾿ 
“ἐντισι τε 

Ὠσδεῖαι [4 
τίηος. 

ΙΟΝΥΒΙΙ ΗΑ ΟΕ ΝΗ͂Α. 5.5. 

Ὄχι τῆς πόλεως οὐ ἢ “ἡμέσεως τε χαὶ ξοφὴς ἔτυχε" 

βασιλέως πὲ φίλος εὐ ὀλίγω πϑῴυ “γρόνῳ “»ὸ» δῶ- 

ἔφ. δὸις ὧν οὐ, χεεία μάλιζα πο. ἐρίου, 

χαὶ χοήμαζᾳ παρέχων εἰς ζιξΣ πολειμίχας λεείας ὃ- 

σων ἐδεῖτο. ον ὃ ταῖς φραϊζιαῆς πϑύτων κε ούτιςα πεζῶν 

τε χαὶ ἱπσέων ἀνγωνιζόμϑμος ἃ γνώμῃ τεῦπου δεήσάεν 

αγαϑη,ον τοῖς πῦρ φρονίμοις τυ, συμβόλων ϑρι- 

θμούμϑυος. βινόμϑυος δὲ Ὡραὰ τω βασιλή τίμιος,ἐ.- 
δὲ τῆς ὀηλης ἀὐνοίας Ῥωμαίων διημϑδτοεν,δλλὼ ὁ ν᾽ 

10 πατοικίων πολλους ταῖς ἀ εργεσίωις αὑτουγάγετο, 

ὸ Ὁ δημόίιχὸν πλῆϑος οἰκείως ἔχ γ «υτω παρεσκάσα.- 

σεν, 4 τυδοφηγϑόϑις πε ἀασασμοῖς χαὶ κεχαρασχκέ- 

γαις ὁμιλίαις, χαὶ χρῶ μεΐζαδὸσᾳ, χαὶ ταῖς ὀγγας 

Φιλοφροσεεύως. ζιϑτος υδὺ δὴ τίς ὁ Ταρκύνιος ζῶ, 

χαὶ ΟΥ̓ΡΣ ΦὐταςςΣ αἰτίας ζῶντος τε Μαρκίᾳ πϑϑ- 
τῶν ἐρετο Ῥωμαίων αἰδεφαγέςατος, ἡ) τελάυτή- 

σαντος ἐχείνε,,Ὁ βασιλείας - ασὸ πόϑτων ἀΐδιος ἐκρί- 

3». ἔφ. 5 παρέλαξε ̓  τὐρχῥιυ,ρῶτον μϑὺἐπο- 

λέμησε τοῖς κα λουμϑύοις ᾿Απιολαίνοις,πόλφῷ Λαΐι- 

20 γων ἔϑνοῖς ἐκ ἀφανᾷ.οἱ γὃ ̓Απιοδάνοι χὰ οἱ ὀηνοι σύμ.-- 

πϑρὶες Λατῖνοι, κα Ὁ Αἴκου Μαρκίε ϑρίγατον λε- 

λῦαϑαι ὧς αἰξὶ τῆς εἰρζεύης ὁμολογίας οἰουϑρυοι, λη- 

ζείαις πὲ τὸ “σδϑνομοῆς ἕ' Ῥωμϑίων γάῶ ἐπϑρϑοιω" 

λὐθ᾽ ὧν ἀμφρήσαοϑαι βελόμϑρυος αἰδθυς ὁ Ταρκύνιος 

ὄξεφρατευσε πολλῇ δ)ουάμ4, ὰ Ὁ γὴς αὐτῶν ᾿ χρφ- 

ἄφην ἐδήωσεν ̓ ὠἀφικονϑυης σ᾽ ἐν αἷμ πλησίον χω- 

ρῶν ἡ Ατίνων᾽ βχεχουσίας μεγάλης τοῖς Απιολοίνοις, 

δυῆας τίϑεται πσο9ς αἰΐζευς μιύχαις " χρῳτή(ας δ᾽, ον 
ἀμφοτέραις, αἷεὶ τ πολιορχίαν Ὁ πόλεως ἐγίνετο, χαὴ 

30 ϑ995γε τοῖς τείχεσι ζακὶ δουυαίμεις ἐἰκ, Δα δοχῆς" 
οἱ δ), εἰκ πόλεως ὀλίρρι τὲ τσϑϑς πᾷς πολλοις μα- 

͵ ΕΥ̓ 3 »κἡ ὶ ᾽ 7 , χύμϑυοι » Ὁ Κατ σσείξνα, χοιρον ὀματεζύσεως τυΐχα- 

νονῆες, ἐϊξηρέ ϑη(αν σεεὼ χρόγῳ. ὀλέσης ὃ χ᾽ χε τος 
πόλεως, οἱ μδὺ πλείους ᾿Απιολδνων κιωχόμϑροι 
καϊεσφαγηξ ; ὀλίορι Ἀ τὰ ὅπλα πο ρα δδνῖες ἅμα 

τοῖς ὀῆλοις Ἀαιφύφϑις ἐπσραιϑηίαν, πιαἾδές πε αὐτῶν 
ὁ γειναῆκες ἀυδραιποδιοϑενες ἰασο Ῥωμαίων ἀπή- 
οϑηίῶυ, αὶ ἡ πόλις διραρπειοϑεῖσαι ϑύεωρήϑη. ζμεῦτα 
ὀχζκατοφᾳξζάγϑρος ὁβασιλάς, ὸ Φ τεῖχος ὧν, ϑεμε- 

40 λίωνκαζασκώψας, ἀπῆγε Ἐ δχωύα μιν ἐπ᾽ οἴκου. χαὶ 

μ᾿ δ ἑτέραν φραΐζια) ἀπῆλυ ἐλ Ὁ Κρφυςομεε- 

γαΐν. αὕτη Οἰποικία, μϑν ὦ Λαΐίνων, ασξοφεχώρησε δὲ 
Ῥωμαίοις ὄχι Ῥωμύλου βασιλείας" Ὑ αρκωνίε δὲ 
τ ρχίω ποὐδαλα(όντος »τὰ Λαΐίνων αὔϑις ἤρξα.--" 
ᾧ Φερνν. οὐ μάὼ ΟΣ ο΄ εἰσῆγε χαὺ (αὐ τίων πολιορ-- 
κία πε ἰδ οὐσοιος χαὶ πόνῳ" μια ϑογες γὺ οἱ ἱΚρου-- 

φομ(έθαγοί τὸ τε τλῆθος ἡκούσης ἐπ αὐθις δυευα.- 

μίεως ὃ 



“- ΞΟ: 

΄ψαν απ τΠ͵τπ νυ ἈΦφχε νι νθιινοοος 
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᾿ς. ἴνε “»"» ͵ 3 δι ον δίδο 

ΠΡ ΤῊΝ αοϑενφαν δείξας αὐτοῖς ὅχηχου- τος ιδπη ραγῖ Πδὶ οἴΐδε νίτίαπι, σαπι 
εἰας το οὶ ὀῆγων Λαΐνων ἀφικονϑύης, ὀῤέῳωξα᾽ς τυ] ἃ ςοιοτὶς 1 ατἰπίς παἰττογοητατ 
Οἰ πύλας καὶ πσοοδϑόνηες οἱ ρεσξυταΐοι “Μ᾽ πολι- !{πρροτία;, ρογταβ φρεγιοτῖτ: ργορτοίς. 

“ον ) ἦν "5 ΦΈΡΟΝ {πο (επίοτος ὃς Ποπογαυππλιις 4. δ χὰ »: Φ 4 
τῶν α ιμιωταΐοι,παρε ἰδοζαν αὐτῷ τω πόλιν αι 4Ὲο, Υθεπλτγερὶ ἀφ! στῆς, ογδῆτες “" ᾽ “ Φιυϑα λ ͵ 

ΝΣ ὀπτφκως ἀγίη 5 χρίίαοϑαι καὶ μετρίωφυτο νι Οἰςπιθητία ετρὰ (δ ἀο τηοάογατίοῃς 
δὲ κατ᾽ 4) γζω Ὁ ποράγμα ἐφανη χαὶ παρ θὼν εἰς Ἔντεγετιιγ. (συν σππὶ οχ νοῖο πᾶ τὸς 
δ τεῖχος ἀπεκῖφε υϑὺ συ ένα Κι ρουςομμεεινῶν, ὁλί. οἴοττί νἱἀεγοτατ, ἱπρτγεῆϊις πησεηία 

ἜΝ γονὴ ἢ “τε ΝΜ Ππειηϊηεπι Γ ἸΠ ΠΟΙΠῚ ῃροδαῖτ; 
ἐς ἢ πῦρυ πύς τίοις “Ὁ Ὀποςαάσεως υγος ἰδὶαις Ξ πν. ἐμ," τ ᾿ ἢ Ῥετραμποοκτᾶταπι, ἐςξεέμοη 5 διιέξο- 3 ͵ “ ἈΝ « λ Ἵ ͵ 

εξημίω οὐ φρνη ὐρμάβοίῃ τὰ σφέτεξα σεφψέχω,  τρς τημ]δελαίτ οΧΠΙΙο ρογρεῖαο. οετα- 
Ρῆσεν ἐχήν οχαὶ Ὁ Ρωμαίων πολί!είας, ὡς τσ ϑτερον, ΤῸ τὶς (πα θομᾷ το] χαῖτ, ὃζ ἰὰ5 Ἀοπηδπας 
μετέχφν. 5.5 μηδὲν ἔτι τοϑοικινῆσαι γαφιν,ἐποίκοες Οἰαϊτατίς, ντ Δητς Βαβιιογαηῖ : ἃς πο- 
Δ ΣΟΘΜΘΟΧΗ Ῥωλο δ τὰ αὐ να μΝΣ αι ποιάγεης ΔΠΊρΡ 15, Ἀοτηδπος 

᾿ 1θ᾽ σο]οποϑΚ γαϊίαιῖτ, Ηοσιπι οδίι- “ οὐ λα,  ἦῳ “ὝἭ 3 ͵ Ν νν- 

ΕΠ “χα νοηϑεισι,ῃ' πῇ τρία ψ ὐμν ὀξελύετο. καὶ γ Ὑ στη μπιίξουτί Νοτηςπτδηί, σαπάθπιεχ- 
᾿ ληφηξλα πέμιποϊες ὄχι τές Ρ ὠμϑήων ἀγροῖς, πο- Ροτυ πε ἐουταηατη. πἰ σιοαις 1, Δτῖ-- 

, Ἶ αν, 9. “μ φ“᾽ . 5 - 
λέμμιοι κατέφηξ αἰὐζις εκ ὃ ἀσδοφανοις, Ὁ Λαϊίνων ποχτιιπιίοοίοτατς ἔτοτὶ, Δρεττβ δά πεγ- , ; Ἂ ΠΥ Εν ΣΉ ΠΣ δεν χγὶο 
πεποιϑότες συμμαχίαις᾽ φραΐ ἀύσαντος σ᾽ “ὦν ἀὐζις (υς Ἀ οπηαπος {Πρ ρτ5 Πἰ πη] οἰτιϊς, Ια 

ΤΓΟΏ 65 ἴῃ ΘΟΓΙΙΠῚ ΔΘΤΙΙΠῚ ΘΠΊΠΕΓΔΏΙ. 
Ἰαρκωνίᾳ ἡ “ὃ Λαΐνων ἐχικουσίας ὑςεραζέσης εχ ᾿ ΨΣ πῇ: 
κα Ωρ ΤΟΣ ον ἜΝ : ἘΝ Ζ αιᾶ Οὐδ γαῖα θ6|10 ρετίτίὶ α Τ Αγαμηΐο, 

οἷοί τε ογΊες αὐΐοις πσοὺς ζσειύτίον δευύαμειν ὀῤτε- τατἀλητίθιις 1 Αι] ΠουιΠΊ ΔΧ 15, πι- 
ς , ἡχαξίῇ ἐξῃ ΟΕ δ ΞΕ πῆς. πος ΦΤ 

χφνεἰκετηδλας αγόνγαιρογίες ὠζηλϑον οὐ πολέως, Ὁ βαγοβίρήταητο οχεγοίταϊ, σι Πὴ γαιπιῖς 

παρέδοξ ἑαυΐζρις. οἱ 3 Τ καιλουυϑύζυ Κολαΐίαν κα- 20 ἸΑ ΠΣ ἐτῶν οἵδ κε μια ἀςαϊ- 
Ὀρπν δν πο τ δ. ΣΙ οὐδ γα ᾿ ετῦς. Αἵ (γο!]δεϊηἰ τοριρηαῖα οο- 

Οικοιῶπες, ἔπει ελζειν ης 9 ς ἘΣ , 
ἐπ) δὰ ι - εἰ τ: ἐς. ματὶ, ἐἀυχοπιης τα] τα πὶ Ὄχι πιοο- 

ΙΝ Ἐς ἄνω πυαθειν » 15 πξϑηλλον ἐφ τήςπο ηΐα: (Ἐ4 ουπὶ εχ οπιπίδιις σοηβίδε- 
λεως' ἡ ἀπάσοις ὃ 1 συμπλοχαις ἐλαιηθιϑνοι, δος ἱπξεηίοτος ἀϊσεάεγεπι, δζ ογο- 
“πληγας πολλας λαμᾷαγογες, ζιυα οαἰϑη(αν πάλιν δυταβδοοίρετγξι οἰαίες, σοπηρι {πης 
εἰς ὃ τεῖχο ςκαζαφυγεῖν, χαὶ διεπέμεπονζο πσοὺς ῷᾧ ἱἵπτἃ ΟΡΡΙΖυΓη γε ρογεη χη 16 41- 

, ΑΝ Τδ δ τε, ἢ ΤΑΙΠΙς πιητὶϊς (Ο]]Π]οἰταραττ 1 ατηο- 
Λαΐανων πολᾷς αἰτούμϑροι συμμαχίαν. ὡς δὲβεοα- ΓαΠῚ ΔΌΧ ΠΑ. αιΐθιις οἰπηέξαπιῖθιις., 

͵ λῚ 2.2 ΄ μὰ δ ὶ λ ͵7 Α 

δύτεξφι. τὰ “παρ ἐχείνων ζω, χαὶ χπολλα μέρη τῷ ΒΒ οπηληὶς γοτΟ ΠΟ γΠῸ ἰοφο ΤΠΠΓος 
᾿ Ἁ 2 "“ -“ . “ .- 

πείχους ζᾷς “αδοεξολαὶς ἐποιοιοῦτο, πο βαδοιωῶαι τί ἱπιρετεπτίδιις, ταπάεπι σοδέξὶ {πητ 
͵ ΨΨΙΗ λ ΄; 2 ᾿ ᾿ »“"ἪΆ “- πόλιν ξιυα κα ἂν σεοὼ χεόνῳ. ἐ »ϑῥτοι ὁ αὐτῆς με- [δε ἀεάετε. ν᾽ ἐγαπι πο δας οἷς 

Γησηῖοῦ ἂς ΝΝΗοιηθηζαδηὶ (τυ π]ηϊ- ͵ 3, (ο Γ, ) 
τέι ζωνϑυτὸν -20 : 

ὑτηΐος ΓΑ τ, μυρῇ Ὑπν Το 10] δι εν ᾿ 4ς τγφέξατὶ ἔπη, (ε4 ροίξ ἀγηηα δά- 
εινοῖ; δὶ. ἐπα Ὁ βαοῦχας ΕΡΕΑΡῸΣ Ὁ.5 5): ὀ χ΄σοιπιῖρια πγυ!έξατί ροςιηϊῖδ, ἱπηροίτο 

᾽ 3 ἕυ Ἵ Ξ . . - - 

μαΐᾳ ἐζημίωσε, ἢ φρουραν κα]έλιπεν οὖν τὴ πολ  ἰἰαπιίαίδο ργαΠάϊο. υίη ὃ ἀἰξζατο- 
ἰχϑωξὼ, όχν τε αὐτῶν ἔταξε Ὁ ὀμυπάζϑυνον θ- την εἰς Αγαπτοπη Ταγαηιηϊῇ εχ ἔτα- 
πὰ Χχ .β ἄς Τὰρ κιὐγιδγΑιροντα τι ἤλογεὶ δῇ φιδοιοῦ, ἧς περοζεπῃ, ργαίδοϊζ, ]ιοδά ἰς νίμο- 

ἴπν ΣΤ να ιν ΜΝ τοῦ: Ζαΐ ραῖτς Ασπητα δζ διὸ [)επ1ὰ- 
τ , ὃς μ᾽ τ' πελϑυτίω τῷ παξος Ἄροντος χ) 5 πασταθυ το ἀοξιπεία πᾶτις Ροίξιπηι5, πες 

)ὔ 7 "΄ ͵ 7) » 7 Υ Ὁ Γ 

Δημκαιφφέτου ἡμόμϑυος, τε τῆν παφῳων ἅτε Τῇ ὃ Ρατγίπχοπίμπι Ὑ]Π]απὶ ΠΕο αυίτούιπα, 
πάπαου χορῶν Ὁ ἀσοοοήχου(αν ἐκληρονόμησε μοῖς Ὀοποιαπι πογοαϊταγίαπη ρατῖοπι σοπ- 

Υ ! συ. 9 Ι 3 ͵ ᾿ ᾿ . ἰὸς 

ραν" ἃ Δ οἱ ζαύτίω Ἔ αἰτίαν Ἤ γέσιος ἐπωνομμοίεϑη. (ξουτιις εγατ: οδἱά ΠΟΡ ΠΟΙ Πάτιις Ε 
μὰ ολερῶ Ἔν τ ΠΗΝΜΝ σοτῖας ; Ζιοά ραιροτοβ ὅζ ἱπορος ἴτα 
τ πὰ πλδεῇ Ἷ : το ἡ ψὸ ζεσι ὥ,. Ἐοπηδηΐ ποπηϊποηῖ. οΧ 410 διιτοπὶ 

μ915: δξ ἡ δὲ παρ ἐλᾳαίξετ ἐχείνης “ὃ πόλεως ὄχημε- 40 ἴῃς ορρίϊ ργαξοέξαγαπι δάερτας εξ, 
εἶ “ 2 Ξ ᾽ ᾿ς ἀν τα . 

λφαν αὐτὸς τε Κολοιτῖνος ἐπεχλη ὁ πλύτες οἱ ἀπ ταπὶ ἰρίς (ΓοἸ]ατίηὶ σορποπΊρη ἱπιο- 

ἐχείνε “οόνϑρυοι. μῶὶ δὲ «ἘΚ ϑλσδία; δὰ δ. πίτταπι οἰμς ροίοτῖτα5. Ροί ἀεάϊ- 

ΔΝ , ͵ ς ΤῊΝ ταῖν ΟΟΙ]Δτᾷ τοχ αἀπογίας (ογηϊςα- 
1: τ ρυλουρθν ἥν Ἧ ̓  ΤΙΝ ἦς μῆνιν ἐτὴ ἘΣ ὙΠΠᾺ Ἔχρααϊτίοποτη {π|ςορίτ. ἰά 04; 
1δυσεν" ὦ ὃ πα τῷ Λαύινων ξϑγοις ἡ πόλις. λεη-: Τ ατίμὶ ποπλϊπἰὶς ορρί 4. Πιογῖ ἀρστῖῖ 

λατήίᾳς ὃ τίω χώραν αὑτῶν χτ᾿ πολλὰ ζωὺ ἐἰδ'ιῴαν, οὐ-- ἵπτριπο ἀοροραίακιις, σαπὶποπιο ΠΙᾶ 

δενὸς “ἷρ τῆς ἀμενονϑύε,, σοϑς αὐπἰω ςρα- ας γεν Ἢ ἱΡῇ ορρίάο :ά- 
δ οἱ : ͵ ὑ ο Ἂ τποιιεῖ, δ οἷες δα ἁπλ] οἰτίαπὶ ἱπἰ- Ἴφύεται τ πόλιν, χγοολριλούμϑμος τὸς αὔδρας εἰς φι- 2 ΟΝ , .: 



τι88 ΟΝ ΌΊΟΝΗ 

ταῦ. {115 σεῖο ρδοϊβοατίοης αἰροτηδη- 

εἰρας πιπηίοηῖ Εἀαςία, δ ἰρο νπά!- 

«αε(νερυταθᾶτ) αἰτιιταγί δχ  ]] σοτο- 

Πα οἰπέζος αὖ οπῖῃὶ ρατε Ὀρρασπα- 

εἰς. (οτηϊςυ]αηὶ ἀϊα τοπίξοῦδησ; ου- 

τἰτογας Γορυιρ μαητος, ΠλΠΪ τί 5 1. ἴγγα- 

δητος ποίξος πιαὶς πυυ!αθαητιταμ δ 

ςοπτείπαοαθοτς ἔθ ἢ, πα οδοοτγάεβ 

πυϊάξίατί5, (χιδηο 41] ἀξ άϊτοηοπι, 

411Π| οἰ ἔδητοῦ τεπεπάςππι {πλάςὈᾶτ) 

Ομ οαπα ἱρίαπι ἀΠςηΠοηξ ἔΔς 5 ἐχ- 

Ρυρπατί της. Ῥοτίοῦ ρατϑ ἢ οαρτα νῦ- 

Ὀίς ργορυρπατίοης οσοίἤ (πητ: σηδαΐ 

δατξ, ὃ ποςὶρίο ἡσχαμῖα ποπλης (ογ- 

αατί, (οὐ ῥαά ρτο πιδποὶρις νεηἰοτῦτ, 

εαπὶ νχοιθ. δ τὶς, ορρί ἀ{ ροίξ αἱ- 

τερτοπξα νἱέξοτο ἱποεπίμπ εἴτ τα 

εἰαλάε τ. Ατἰπὶ οχασογδαιὶ,ἀδογειςξγαης 

φοἰΠατίς π νπαπῃ νἰτίδ. ἈΟπιαποβδρ- 
στε : Δ ΟΊΠΟΧ να!ϊάο Ἵχογοι τα Ῥγαοῖ- 

ΡυΔΠὶ ΠΟΙ ΕΠ15 ἀρτὶ ραττε ἱπαδίογαητ: 

νπάς οαρτίαῖς πλυ]τῖς αράμξε]5, ριαάὰ 

«πος; πιάρπα ροτίτὶ ἔμπης. οοπιγα πο 5 

Ταγαυίηίις οἵ Ἐχροαϊίτ5 φαΐ τα πὰ αὰ 

τπιδηῖ εγαητ ργοξθέξις, Ποῖ πιο πεὶ5 

ΒΟΙῚΡ. φαΐ οὐπιοάιιπι αὐ εγδηζ, 'ῃ ἃ- 

ταπη ἰρίοστι ἐγγιιπη ρθη5, τα]! ΟΠ 6ΠῚ Οἷα 

τοάάϊάϊε. πος πποάο πηυτας ἰη ΠΗ τῖ- 

πλοβάρστοβ Θχοιγποηίθ. πιο φοοίρίο- 

Ραητ ἀδπυπαπαηο ἱπέεγεθαητ 5 π16] 

ταητῦ δἰ Εἰάοπαςῃ δοῖς σοιτάταπη εἰ 

τοιῖβ νἱγίδιι5: ἴῃ πὸ σοπῆϊέξι πλα τα 

νττηᾳ; ἀοΠἀεγατίβ, ρεπος ἈλοπηαποΚ 

ξυϊενϊἑξοτία: φαα οἰλάο5 1 ατίηο5 46- 

(τις ποΐξιι οαῇεῖς 'η ορρίάα ἔπα ας 

σεάετο οοορίτ, Ροίξ ποοργο τα Τγ- 
ααϊπία οὔ ̓ πΠἐγαξξο {που Ἔχογοίτα 

Τ,ατἱπατι τοσοηξοθίθη5,1ᾶ πος ἴὰπὶ 

{Πι|4 ορρί τι (ΟΠΠἸοἰταίδατ δα ἀπιίοἰτἰᾶ. 
ΠῚ πος οσπιιμηοπὶ ἘΧογΟί ΠῚ ςο]- 

Ιεῶα οἶὲ (οίγοησ, Ποσ ργορυηϑ νἱγίθιις 
(τὶς Πἀετοτ,ἰπυϊταπεὶ οὐίεααεδητατ; 
δειόπα!!! ἀφάϊοηξ ἔλοίεραησ, οπὶ 

νἱ ἀπ Πδης οἰαίτατος. πα: νὶ σαρτα οἵα 
(ξηι, ἀΐγατας ὅζ ἰπ (ογαίτιτε αράιπιέξας 

] εἰς: αι νοίο (ς οογιῖ5 ςοπαϊτοπίθιις 

ἀςάοτότ, ἱπηρογία ταπταπη νἱξξογί5 γος 
εἴρετο, αἰ Ὠ1Π1] ρατὶ ἀαγίμς. ΡγΙΠῚὶ 

εἴρο Εἰἀοπατος, μια φίρογηᾶάα οἰπ- 

δ ωεν ἢ ἀλ τι ταοιδο θεῖα αυϊδυάαπι σοπάϊποηίθ. (α 

ΠΣ « Ἀοπιδηΐς δα απχοιατ: ἀοἰπάς (λπιο- 

Ε΄. ἤν ΧπΕὶ Ποϑίεοιτα (μητ αἰΐψαος ορρί τι 4 

] κα δὴν ἃ γα δε π δὲ ρΑΙΈο}1α πχιιηΐτα. Γεγγαίς πος [«ατἰ- 

Ἰ πος, νοτέτος ἢς νηἰπογία πη στοπι {85 

Ϊ ἀϊςίοπι (δ ςοτοῖ Τ ἀγηυίϊηϊ, Ετρο ἰη 
ορρίάππι Εοτουτίπῖι σοηπθητα ἰπα1- 

| ὅλο, ἀςοτγοτα ο[Ἐ ἀοἰςόξις ορρί απ 
Βαρδάος εἴς, οἰοη ας αὐ αγπλα ἔοσς 

Ι 
Ι 

' 
Ι ΑΔ Ὸ ΚΟ μοι “καὶ ᾿ 
β 

“Λ 

ΗΓ ΟΥ̓ ΕΝ Αὐ 599; 

λίαν" ὁ βαλονϑμων ὃ αὐνΊ εἰς διθιλαίας ἐλϑεῖν, δλλιὼὼ 

»ὼ ὅ' τείγρυς τῇ ὀχυρότηίι πεποιθύτων, ὼ συμμαχίας, 

πὸυταχολεν ἡξᾳν οἰουϑύων, πὐθὲ πϑώτα Τ᾿ κύκλον τῆς 

πόλεως Ὁ δύναμιν πο βα φής ἐτφηο κα χ.οἷἢ Κορ : 

νιχόλανοι πολεωὺ μϑὺ χοόνον ὀῤτῴρν, δυδ)είως Ὥσιο-- 

μιουχὸ οἱ». πολλαξς τοῖς κααδοοθὀλόσι πληγας ἔδω-- 

χϑρυοκαμνούϊες ὃ πῇ (ωεχείᾳ ἢ! πόνων, ἢ 8δὲ Ὁ αὐ Ὁ 
3, ͵ “ ἢ “ δ νῶν στ 
τί γγωμιζων ὧπϑμῖες φυλοίΠούες᾽ τοῖς νϑὲ γὸ ἐδόχει 

“οὐ βαιδιδόγαι “5 πόλιν, ποῖς 5 μέρα πόρτος δύτεχήν' 

10 οἱ ἀΐῷ Ὁ ςασιαζὴν μάλλον καζῳᾳπονόμϑρυοι χτ' χρᾳ- 

τος ἑθλωξ Ὁ μϑὺ ὅνκρ ἁτίςον αἰνὴῦ μέρος ον τῇ καζο.- 

ληψᾳ “ὃ πόλεως μαύχόνϑμον διεφϑούρη, 5 ἀλυὲς, ὦ 

δζὰ Ἐτο(σϑεν, ον ὀυδραπόδων ἐκορ4} λοίῳ, γεωναι- 
ἕξιν ὁμῷ Ἂ Ἴἐκνοις ἡ ὃ πόλις αὐΐ φζκρπαοϑεῖσαι αἰ παῦὸ 

2: χεχρ αἴηχότων Ονεορήσϑη. ἐφ οἷς οἱ Λατῖνοι χαλε- 14 Ὁ 

“πῶς φέρονϊες ἐψηφίσανῷ Χϑινῆ φραΐιαν ἐχὶ 'Ῥωμαι!- 

οἷς δξα[α γεῖν' ὦ τὐρβασκά ασοίυϑροι πολλζοὺ δχωΐα.- 

μιν, εἰς χκραἰίφην γώρων αὐτῶν «νέξαλον, ἐξ ἧς αἰ- 
χμαλωτοις πολλοῖς ἀπήγανον, ὃ λείας ἐγγμονίο με- 

20 γάλης χώσμοι. βασιλάς 3 Ταρκύνιος ὄξηλος υϑὺ ἐπ᾿ 

αἰὐθυς ̓  φὐξωνὸν τε ὼ οὖ ἑτοίμω δεωαμιν ἐπαχϑμε- 

γοφ" Οὐ ἔτ δὲ καΐαλα(ῃ ὐζυς φϑοίσας, εἰς πίω ἐ- 

ἄρινων χωξϑν ογέρθλε, χαὶ ζα ὅμοια διέϊϑηκε. ζιαῦτα 

σζευέξαηνε πολλὼ τραλλαξ ἑκατέροις ὅχὶ (ὰΣ ὁ- 

μόφφις γώρφις ἐκφραϊάνομϑροις ἐλοτπωμαΐά τε χαὶ 
πλεονεκτήμαϊζα. μία ὃ αὐτῶν ἐκ ἰραζαξεως ἐ- 
“δύετο μαχη : ᾧιδάζης πόλεως πλησίον " ὡπασαις 

συμβαλοήϊων 5 δουυα μεσιν᾿ εἰν ἣ πολλοὶ »ϑὺ ἔπείον 
ἀμφοτέρων,οίκη(αν δὲ Ῥωμαῖοι, κὴ Λαΐζνοις ζω α-. 

30 χα(αν λιπονζάς “- ϑῥακα γύκτωρ εἰς ζᾷς ἑαυτῶν τιῦ-- 

λάς ἀπελθεῖν. (Τ᾿ δὲ Τ ἀγῶνα πῶτον, ἔχων (ιὠετα- 

μένω τ Ῥωμαίων δυγωύα μεν ὁ Ταρκύνιος ὄχι ὧς 

πόλᾷς αὑτῶν ἐγώρ4, λόορυς τσφϑεφέρων σὐδὲ φιλίας. 
᾿ εἰ θοτ ον τῶ κοιιῷ στευεςώ( αν ἔχονϊες δια μεν, 

ὅτε Ὑ Ιδὶαις “οἰ δασκάυα)ς πεποιϑόύτες, ἐδέχοντο 4 

πσδοκλήσ ἀς,χαὶ παρεδι δο(αν αὐτῶν “ινες ς πόλφς, 

ὁρῶ, τες ὅτι ταῖς μδὺ αἰ λούσοως καίίακρ τος αἰδραπο- 

δίσχκοι πε ἠχολιούϑοιου ἡ καζασκαφαι δὲ “σξϑόχω- 
οϑύσοις καθ᾿ ὁμολογίας, Ὁ πειϑοιργεῖν τοῖς κέχρ ατή-- 

40 κόσι μόνον, θην δὲ ὀμήκεςον σ»οδν. χοόῷτον υδὺ ὃν ᾧ- 

δάναχοι τσροφέϑεντο πόλάς αὐἸξιολόοροις ῬΧῚ συίκει-- 
χϑροις τισὶ διχᾳίοις, ἔσπτειτα οἱ Καμαεζνοι" εἰς ἠχολξ- 

ϑηζαν ὀήαι τινὲς πολίχναι μικραὴ»ὃ φρούρια ἐχυφοί. 

ἐφ᾿ οἷς ζαραρϑείηες οἱ λοιποὶ Λατίνοι, χαὶ δείσοινες 

μὴ πὸρ ὑφ᾽ ἑαυῷ ποιήσεται ἔϑγος, εἰς Ὁ οὐ Φερείάῳ 

σευ ϑόνίες ἀγϑοαν, ἐψηφίσαντο πίω πε οἰκείαν δύ: 

γαμεῖν ἀξ ὡπάσης “ πόλεως δξξύγν, χαὶ τὴ μ πλησιο.. 
Ἄ 

χώρων 

Ϊ 
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χώρων ἐβγῶν τὰ κροἰτίςει κοὐ δακόιφν,ὺ διεωρεσξ ογ- 
τὸ σϑός Τυρρζωους τε Σαζίνοις, αἰτούμϑυοι συμ.- 

κιαχίαν. Σαζίγοι νκδὺ δξζω ὧν ἔοραντο αὐζις, ἐπτ4δϑ 

ἐχείνοις οκβεξλήχοίας εἰς τίω Ῥωμαίων γἀῦ ἀκού- 

(σι, λύδηα(ξονγες ἰὐξὶ πὰ ὅπλα Ὁ πλησίον «υτῶν 

χώραν λεηλατήσν" Ἱ υρῥξωοὶ δὲ συμμαχίαν Ἔἰπο-- 
φελῴν ὡμολόγη(αν,ἧς δὺ αὐ δεηθῶσιν" οὐχ ὡπϑμίες 

Ἐχὶ τῆς αὑτῆς χυόμϑροι γνώμης, διλὰ πένϊε πόλᾳς 

μόναι, Κλοισῖνοί πε χαὶ Ἄρρητίνοι, χα" ϑλετέρναι, 

ἤγηδς ργορί πφιάγατῃ σοἠτίῇ : πιοχα; 
Ἰερατὶ δά Ετγαίσος δὲ δαβίηοϑ προ- 
τγαπεα (οοἰοτατὶς σαι ἀϊ ΕΠ} (πητ.Ψ 
δδθίη ρο!]] οἰ (πτ Ππηι]ατα; διάϊε- 
τἰὨτἸρίος ἰῃ Ἀ οππ Πα ΠῚ ἀρτιπη ἱγγα- 
ΡΙΠδ, (δ χυοαιῖε {ππηρτἰς ἀγπηΐς ροριι- 
ἰδιαγοσ ἀρτιμηι ΠΠ]ογατη Ππίτίπηατη: Ε- 
τοὶ, (πα τΠΌτοβίς δυιχ!!]ογῦ αιᾶ- 
τα πλ ΟΡΙΙ5 ἔπους, ΠΟ τάπης τοίροι- 
τη εὐ ποὺ ἄς σοπηπλιηὶ οΠγῃΩΣα 

᾿(ξπτεητία, (δ ἃ χυίπηιε ταητιμπη οἱ- 
οἱ ἹΡασαλῖνοί τε, χαὶ ἔτι τσος πότοις δετυλωνιᾶται. 10 αἰτατίριι5. ἐνΐ ἄιοτο (]αΠηΐ, Ατοτίηὶ, 

ταις ἐπαρϑεϊες παῖς ἐλπίσιν οἱ Λατῖνοι ὃ Ὡϑδα- 

σκϑυασάνϑρυοι δεούα μιν οἰκείαν συχνζεω,, χαὶ ρα 
Τυρρξάυῶν λαξονῆες, εἰς Ὁ Ῥωμφίων γάῶ οϑγέξζα λον" 

ἀκ τ αὐτὸν γόνον ὧν τῷ Σ᾿αζίνων ἔϑγοις αἱ Κ πο-- 

λέμου χϑινωγήσάν αἰὐζις ὑπιονόέμϑμαι πολής Ἔ ωρος-- 

ομορου(ἂν αὐταῖς χώρων ἐδιηοιωυ.ὁ 8 ἢ Ῥωμαίων βα- 

σιλόϊς τἰρασκάνασείμϑυος χαὶ αὐτὸς οὐ τω μεζαξὺ 

λιξόνῳ » πολλὰ ζωὼ αὶ ἀγα ϑζωὼ δυυΐα μιν ξηλυ ἐχὶ Ους 
πολεμίοις Ὡἰὰ ταχέων. Σαζώοις μϑὺ δζζω ἄμα χαὶ 

Λαΐζζνοις πολεμεῖν, διαιρᾷν εἰς μέρη δῴο Ἐδγώαμιν ΣῸ 

Οἕκ ἀσφῤηὲς «ἰπσέλαίεν ἐη)᾽ ἁπα(ᾶν δὲ τω ςρα-- 

Δαν όχι Λαΐίοις ἀγῳν ἐξελάζ(το. αὶ τίθεται πλη- 

σῖον εἰὐτῶν γϑβακα. καΐζαρχας μϑὲ δξζω ὀχγηρῶς εἶν 

ἐχατερϑι πείσαις ᾿διποχινδέου θῦσαι ταῖς δχουάίμεσι, 
δεδιότες ΤΣ δλλήλων ' Ῥασκά ας ε ἀκροζολισχκοις 

δὲ καιόν]ες εκ δ" ἐρυμῶς οἱ ψιλοὶ παρ ἐκα)έρων 

σζενεχεῖς ἐποιοιοῦτο, χαὶ ἡ(αν ὡς τὰ πολλὰ ἰσόμιαυχοι" 

ὄγῳ δὶ ὕςερον ἐμπείϑύσης ἀμιφοτέρφις ον μ᾽ 

ΟὙΝΣ ὡψιμαχιωών φιλονάκίας, δχεβοηϑοιοῦτες ἑ- 
͵ “ ᾽ “ ᾿ 

κατερϑι τοῖς σζφετέφϑις, ὀλίγϑι αϑὺ ποσῴτον, ἔπειζᾳ 20 

᾿σύμπόμῆες ζει α [κοϑηίαν ἐκ φραΐζρπέδων προ9-- 
χ4τϑοῦν, χαὶ καζῳςαλῇες εἰς μμιαζχέω ὀύδρες οὔτε πολεμιι- 

κῶν ἀγώνων ἀτοιξάς, οὔτε πλήρᾳ πολὺ Σἰποδέογ)ες 

δλλήλων πεζοί τε χαὶ ἱπαεῖς, ποδοϑυμία πε ὡρμμ-- 

αϑύοι τσοὺς τὸν πόλεμον ὁμιοία;, χαὶ κινδχυύων τὸν ξ- 

ατον ὀμευρριπειῖν γομκίσειγϊες,, ἡγωνίσαινζ «ϑὺ ἀμ- 
͵ ͵ ᾽ Ξ 7 δι, 3. ϑων ͵ 

Φοτερϑι Ἄθορυ αἸξίως" διεκρί, ϑη(ᾷν δὲαττ δρδληλὼν 
᾽ ᾿ ᾽ ε »».»ν 
ἰσόμαλρι, νυκτὸς ἐχτλαξόσης. ἡ νϑώτοι μῷ' Τ ἀγῶνα 
ΡῪ φίνοια. ἑκατέρων οὐχ ὁμοία “ϑυουϑύη φόνερφις ἐ- 

Ὑοϊατογγδηὶ, Κα (ε ]δὶ, Ὗ ετυ]οηίςθη- 
(ε5. Ηλοίρε 1μλτίηϊ οὐοέξξὶ ραγαρᾶι ἀο- 
Πγἱ πλα στ ΠΊ ΘΧΘγοιΠγ: δζ αἰΠιιπηρτὶς 
4005 Εττυίοὶ πλιίςγαητ, η Ἀοσηαηατα 
ἀσταπι ἱπαδίογαης. εοάθπηηιας τεπη- 
Ρογα ϑαδίπα οἰζατες, ισ θΕ}}1 εἰς 
(οοἰετατεπὶ ργοπλογαης, δάϊαοθηταβ 
(Όὶ ἀρτὸς ρορε!αραητιτγ. 10] ουπια- 
Παστοχ, αὶ ὃ ἱρία ἰητογο (ς ἰη ἔγα- 

χογδῖ,σιπὶ παπηοτγοίο ἃς γα] ο Ἔχοῖ- 
εἴτα ἰῃ Ποίξες ργορεγαῦ; (ε ρεγίςιϊο- 
(τα εἢδ γάτυς, ἀἰα1Π5 σορ ΐ5 »ουπτν- 
τιῖσχας Ππηλκ} θα! ] πὶ σόγεγα, πλδ ες 
ΟΙΠΕ ΥἱΓο5 [Π 1 ατίπος νογίοῦο, ὃζ σα- 
ἔϊγα πχεῖαγὶ σαί ττῖ5 ΠΠ]οτγιτη ργοχίπηα. 
ΔΟΡτίπγαπλ ΠΕ τ [Πρ αἶτ ταπὶ τοῦτα πὶ 
αἰσα σοπηταϊττογα, Ζαοα νετπα ΠΟΠ 
Ἰρθόοτας οἴοι αἰτογοσιιπι ἀρράγατις αἱ- 
τετῖς: (6 Ἰειια “Α2912792 Ῥτοσ]α σοτα- 
τα Πλίμπης ἰἀεηιεπι, ἀείοξάθητεν-- 
τι ιε 6 πη ἰτοθιι5 να] τιιπὶ πγὰ- 
παι: ἴῃ αυΐθιι ρεγιη ας ζαιιο Πγδτ- 
τε ρα ρηδζιιπη οἵΈ. τα θη οιιπη 6χ [ι- 
ἰπςεπηο αὶ! γἰχὶς νγγοσαις ἀοριρηαη- 
ἀϊ ουρίάϊτας ἱποοῆηος,, ρδιιοὶ ῥτί- 
ΠΊΠΠῚ {||5 ΟΡ τυ] τιμαὶ ἰοτ τ; ΠΊΟΧ 
νηϊπετί οοέξι πῆς ἃ οαἤεεῖς ργοσατ- 
τοῖο : σοογίοπας ῥγοθ ο ἰητογ τη }]1-- 
το5 Ῥεῖ ]ο Ἐχεγοϊτατ ΠΠπλος, ὃς ργορο- 
τηοάπ| ρᾶγος τἀπὶ ρα αεἰπγίθ. χιλπῃ 
ἐαυοίετίδιις σορί5. Δα Παο ρατγίτογα- 
πἰπιοίος, νί ἱπ Ἔχίγεπλο αἰ ογ  Π.1ΠῸ, 
νιυγπηπε ραρηδίμτη εἰ ντ ἀἰρημπι 6- 
ταῦ νἱτίς ἐοσείθει8. στε φηζαϑ οΧ 805 
41 σἦκ ποέϊε προγαεπίθητα ἀἸτοπ1- 
Ρτὶ ἔμπης, ροίξογα ἀσηλιπι ἰπος ἀϊποῖ- 

,ὔ 3 ς -“ . . . . 
“ποίησε ζοις χρῴῆον ἀγωνίᾳ ϑῥοις αυ" ἑτέρων᾽ τῇ 40 (ἃς νιτίιισαιις ραττίς απίπτας οἰξοπαϊς 

ΣΡ ἑξῆς ἡμέρϑι Λατῖνοι μϑὺ οὔκ ἔτι πορϑίε(αν εκ 
τῷ γδραχος' ὁ δὲ Ρωμαίων βασιλάς ὀξαγαγὼν 4ὲ 

δριυάμεις εἰς πεδίον, ἕτοιμος ἐεὼ ὁτέρϑιν “πτοιφαϑαὶ 
μάχξω,ὶ μέρα πολλοῦ κα ζγεν οὐ (ἀξ4τίω φά- 
λαγία. ὡς σ᾽ οὐκ δὐπεπεξίείαν οἱ “πολέμιοι, σκυ-- 
λέάύσας αὐτῶν Τὶ νεκροις χαὶ ες ἰδίοις ὀμεδόμε- 

γος, στεὼ “τολλῷ τῳ αὐχήμριι ἀσῆγο τίω φραϊιαὺ 

νττὶ ρυϊἀίαπα ρυρηᾶ {προτίογας ἔα 
(ξητ. [ ατἰπὶς εηϊπι ἰητγα γ ]11Π| {8 
σοπεϊπεητχίθιις, Κοπιαπὰβ Γοχ ἔπος 
ἰῃ ἀρογίαπε σατηραπα ργοαιχίτ, βαγα- 
τις ἰτογιπι σοπῆΐϊρετγο; ἀΐπαις τ1}}1- 
τοῖα ἴῃ δοίς σοπείηϊ : ἐεἰπάς ποῖ 
Ργοάειιπτίβας εχ δάπιογίο ποίείβις, 
(ρο! ἑΑτῖς εονᾷ οδάδιιεγίθις, πογιπι- 
46 {δ ]ατί5, ρ]οτίαδαηάτις ᾿ῃ οαἴγα 
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τοάυχὶτὀχόγοίταπ, δοαςητίδιϊς ἀϊα- 
Ῥυις [.ἀυἰπὶ πουὶς Ετγαοοταχη δ ΧΙ 5 

ἁὐξτῖ, ἀορυρπατίις πλαϊτο Πυδπιδητο 
φοτίας "(84 οἰατΠΠπηᾷ Ταγαυίηίας το- 

Ροττδις νἱξξοτγίαπη, σαϊα5 ἰρίε οπιηΐ- 
πὶ οδέοηποης δέξου ρεσ με θαταγ. 
παπιαδογαητῖς ἴατη οπιαηα δεῖς, ἢ- 

πἰίτο σοῦπι ποῇ ατἰς δγιδητο ογάϊ- 
πος, ἰΠτε!] το πογαπη ρογίοιιϊο, ἄἀπιπὶ 
ἰρίδ ἰπ ἀοχίτο ραρηδης νεγίαταγ, αἵσ 
(ἀπιρτά5 ἔουτ ΠΠπλὰ5 Θψαΐτιπι [15 ὃζ 

γἱσοπεΠηπιαπη ράττοπ ροα τ, ἀυχίς 

ΡΓατογ (πουτιπὶ τοῦρα : ργατογῖτοα» {- 

ΠΙ το σογπαυτγα αοίεπι εςέξις, δά 

ἀεχιγαῖη (δ γοῆσχίτ: ἐιπα; σοποίτα- 

τὶς 'η οΒ]Ιπτια5 οί σοϊιογτος ἰγγαῖτ: 

παῖῃ Πα ἀοχιγῇ ΠΟΙ] }ς5 ἀρ πλ Π]5 οοῦ- 
Πατοπβητος, ντροθαητ ορροίτοΚ. [ις 
τι πη Χ ἱπιρτγουο ἱπππδξξιι5, Πχοταπι 
φοτιορίἀατίοπεπι ἰπἰ  οίτ πο οχίρμᾶ. 
ἴητοῦδα ὃζ ρεάϊτες Ἀοπηδηὶ τεςο ]ο- 
ἔζο ηἰπιοὶη δἀπογίος ἱπηργεποπεπὶ 
ξιοίαπε. Εἰτπηασῃα Ετγιοογαμη {{γὰ- 
σός, 40 ΠΊΟΧ 4ΕΧΙΓΙΠῚ σΟΓΠῚ! τΟτα ΠῚ 1 
ἕασαπῃ νοττίτατ. [01 Τ Αγ αἰ α5 10Π|5 
τεϊιιηῖς οαπι ρεαϊτίθιι5 πηΠΠἸτατί σγα- 
ἄτι ὃς ἱηςοηέίμις ογάϊπίδις (πδίεαΐ, 
ἰρίδ οαπι οηαίτατα οἴτατο οὐτία Δα Ἰχο- 
{ἔπι σαίεγα ργορογατ. τας σα 4Π- 
τε Πιρίοῆτος Ποίτες δερι δε, ργίπιο 
ἱπιροῖα σαρίτ. παι τοἰ ἐπὶ ργα πα ϊο, 
ποοάτιπι οἰδάεηι ποτγιῖπι τοίοἰδγᾶτ, 
δέ αυΐα ἱγτιδεοηι τάῆτο ἱπΊρατα ΕΠ 1- 
τάτιιπὶ Ποἢ {ατἰς ἀρ ποίσεραπε, δα Πιὶ- 
(ἐτυιητ Ρῖο {τ ισαρτα 1 ατπογιιπη Πγι- 
πἰτίοπο, 4 οατα να! ατταταπη τοξασί- 
{πὶ ροτοθδης,, αὖ Ἔα τίθει ἰητογοῦ- 
Ρτὶ, σα ἀςεθαηκιγ: δὲ αϊ 6 σα γα ἴα 
ΘΑΠΙΡῈΠι ΟΡ εραητοιδάοτα., η Ἀο- 

οἰ ΤΑΔΏΔ5 ἰσαίρηος Ἱπο ἀοσαητ σα πγοοῦ- 
τὰ {υἱ ρετηϊοίθ. θοπα ρα ίς πησταο 
τταάἀοητο ἃζΖ σοποιισαηζας, οἶγσα ν4]- 
Ἰος αιιτξοηδείσπαιιο δὲ τηϊεγᾶπο οχί- 
τίο ροτίογαης, το] αι], 4ια πο ΑἸΊτοΓ 
ἰποοίατηος εξ πο ροτογαησ, σοδέξὶ 
{πε (εἰς ἐςάοτε νἱέτογθα5. ΤΑγααΐ- 
Πΐτις ΟΡ ΪΕ τὶς σαίΕΓΙ5 ροτίτι5 ὃζ πχὰ- 

τ Ρ ΠΟ σδρεπογαπὶ ΠΌΠΊοΓΟ, Ποσ (Ὁ Π- 
δ γεπαϊαϊε, σαίξγα πα] θι5 ἰη ρύα- 
ἄσπι σοποοῆϊι. Ηἰς σεἤις Δά ορρίᾳ 
Τ ατίπα δἀπιοιοῦαςθχεγοιτ πη, Χρα- 
σηατατας Πηαα (δ ΠΟ ]Θησν]τγο ἀςάε- 
τα. ϑοά Ορρῃρπαπάϊ ἰαδογο ποη ἔπϊτ 
ΟΡΙΙ5. ΠΑ ΠῚ ΟΠ ΕἘϊ αα ργθοος νογῇ, ρα- 
δΙΐος Ιασατοϑ πηϊτῖοθαησ, ἀςαϊτίοπεπι 

ΠΙΌΝΥΒΘΙΙ ἨΔῚ, ΟΙΑ ἘΠΝΚΑ ς ς, 

Ἐχιτ ἑαυ ἡϑβακα. 5 δ᾽, ἑξηφὴ μέραις ἀφικολϑῥηφ 
τοῖς Λαΐίνοις ἑπέρας “ἰϑδὰ Τυῤῥξωῶν συμμαχίας, 

δυύτερος ἀγὼν Ὑ “ πολὺ μείζων ϑ πσοοτέρα, ἀξ νί-. 

κζυ ὀϑαιράται (ασιλάς Ταρκύνιος Ἐχιφανεςατίω ἧς 

αὐτὸς αἴτιος ὡμολογεῖτο αἰπσὸ πόρτων [λα ῖ .Κα-- 

μνέσης “ὦ δὴ Ὁ Ῥωμαϊκῆς Φόλατίος ̓  χτ' ὧ αρίςφε- 

ἐϑνκέρας πο δαῤῥηίνυνϑῴης, μαθὼν δ ἐλαήωμα πε- 

εἰ τὸς σφετέροις ἔτυχε ὃ τότε μιουχόνϑυος ἔχ: ῷ δὲ- 
ξιᾷ κέρατος Ως χραίίςας “δ ἱπαστων ἴλας ἔχιςγέ- 

Ο «ψας,ὺ ἥ; πεζῶν τὸς ἀκιφηοζατους δὠδλαξὼν ἦγε χτὶ 

γώτου “Ὁ ἑαυζ ςραϊιαξ, χαὶ ἰϑαλλαξας 2 τ ξριςερὸν 

χέρφις ἤλαυνεν 8! πσοο(ϑτέρω ὃ φόκαήος. ἔπειτα ἐ- 

πιςρέψας ἔχ δόρυ, ὁ τοβχένξα πσξοςξθλῶν τοῖς ἵα-- 

ποις εἰς πλαγίοις ἐμξοννφ γὴ Τυῤρῥώυῶν Ἄθηθες . ὅτοι 

γὸ ὅχι τῷ δυξιῷ ἢ; πολεμίων μουχόμϑροι χέρᾳζος ἐ- 
δέψαντο τὸς καθ᾿ ἑαυΐριζ" ἐχιφανεὶς σὴ αὐζὶς ἀ- 

ποδϑοδοκύτως πολλζεῦ ἔκπληξιν τὸ ταρφ ζω παρέ- 

δεν δ᾽ πότῳ ἡ ἡ πε ὃ Ῥωμαίων δευύαμις ὀϑόλα- 
οβίᾳ ἑαυϊ κ΄ Ἐ προτέρῳ δείματος εἰς Ὁ αὐτίπα λον 

βὴ" νι. «Ὁ ΣᾺ ὡς ὃ 

20 ἐχωρφ (τ στὸ Φόνος τὲ πολις ἵ' Τυρρζωων ἐλμε- 

το, ζξςτῃ ' δεῖξις χέρᾳζος πϑμήελύς. Ταρκύνιος δὲ 

τοις ἡγεμῦσι τὰ πεζῶν ἀχολουϑεῖν κελά (ας εἰν κο- 

'σβκῳ,ὶ βαδῶω, αὐτὸς χὶ Ὁ φραπύπεδὸν ἐχωρ “ πο- 

λεμίων,ἐλαύνων τὸς ἵστσοις ὀμὸὶ χρῴτος. φϑασας δὲ 

τὸς οχ, Ὁ (οπῆς αὐασωζουϑμους, εἶκε «τὴς οἵ ᾧ. χά- 

ξφιχος ἀὐθὺς ἐξ ἐφόδου.οἱ ὃ οὖν αὐτωϊκαζῳλάφϑεν- 

7ες ὕτε κατασοῦς, συμφοξφὶν τὸς σφετέροις ́ κοῶο- 

ἐγνωχϑτες, ὅτε τὸς τσοϑοιόγζοις ἱπισεῖς γγωδίσοι δος 

Ὁ αἰφνίδιον ὃ ἐφόδου δοουνϑαείϊες,εἴα(ἀν ἀΐθις παρὴϊ- 
39 ϑεῖν. ὁλ σηῃς δὲ ὁ τἰρασκάυῆς τὴν Λαΐνων, οἱ »ϑὺ 

Δλύαωρφεῶπες ἐκ τῆς δοπῆς εἰς αἀἰσφϑθιῆ καζαφυ-- 
γάσ,κι πὸ καζαλαξόγτων αὐπίι ἱπαέων ἀπωλ.-- 

λεωΐο" οἱ δ᾽ ἰχ τῷ ςραΐοπέδου φάγάν ὁρμήσαν- 

Ἴες εἰς Ὁ πεδίον, αἰ πσὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς φόϑινατίος ὁμό-- 

σε χωρϑιῶπες ἀπεϑνησχον" οἷ δὲ “πλείοις αὐτῶν ὠϑού- 

᾿ϑυοί πε αἰ πο δλλήλων χοὴ καζοπαΐζούμϑροι, πὐξὶ 

τοῖς σχϑλονψιν ἢ χα ας ταφροις Τ' οἰκκάςον πε χαὶ ΤᾺ 

““μεσαΐζον ἴβόπον διεφϑεύρν(αν. ὧφτ' ξυαϊκαεϑη(αν 
οἱ ὐδχλφποόνδῥοι, τῆς σωτηρίας σσεἰένα. πόρον ἀὐρᾷν 

20 δυενμϑρυοι αρϑοραδοιωῦ αὴ τοῖς χεχρᾳτηχϑσιν ἑαυΐοις. 
“νόνϑρος δὲ ὁ Ταρκύνιος πολλῶν σω κοἰτων κα γ.6η- 
μαάτω; ἐϊκρατὴς τὸς μϑὺ αὐ χι (ο:λώτοις α΄πέδυτο, 

ζᾳ δ ον τῶ γδρακι καζῳληφϑοντα τοῖς φραδω- 

γόον; ε ἰσαο. (τα Δίασοραξαρϑυος, ἐχὶ Ω; 

πόλάς λυ Λαΐίνων ἤγε Ε" δχύαμιν, ὡς μα χη 
χ λ ε΄ 3 Ι 2 ἄ ἀὐ ὲ. ἢ ᾽ 

Ως μὴ κοδοςχωρϑυ(ας αὐτῷ πο δαξησόνϑμος "οὐ μέζω ἐδέησε γε αὐτῶ τειχομιοιγίας. ἀστλυπες 
ΡῈ ΌτΩ Σ Δεηδ ἐζ ἀπ ἐν ΔΥΝ, Σ ὑϑὸ ἢ Ἵ ὟΣ ας χα] 4 ἐραπονγτὸ, χαὶ ωῥεσξᾳς Ὥστο το χϑιγού πεμψα ες, καζωλυίᾷαϑα) [41 

᾿ ͵ Ι 

τ΄ πο- 



ΔΝ ΤΙ, Ὁ. κ ΟΜ ΕἸ ΒΉΙ ἴϑι 
πόλεμον ἠξίοιω ἐφ᾿ οἷς αὑτὸς βέλέξ), ἡ Τὰς πόλᾳς 
παρέδο( αν. δνόνϑμος ὃ ' πόλεων κτὶ ζ4δε (ς ὁμω- 
λογίας ὁ βασιλάϊς κύριος, δχτάχέςαζα πασεις φρος-: 
ἀυέηϑη ἡ μετϑιωταΐζᾳ. ἄτε Ν᾽ ἀπέκίφνεν ἔτεφά- 
»ν ἡγαΐκασεν, ἅτε χρήμασιν ἐζημίωσε Λαΐζῴων οὐ-- 
δένα" γάἀῶ πε αὖθις καρπϑοϑαι τίω ἑαυτῶν ἐπεΐε- 
ΝΗ » χαὶ πολήφύμασι χξϑοϑαι τοῖς πατόζοις ἐφῆχε" 
Ὡχποδοιούαι δὲ ἐκέλδυσε Ῥωμαίοις τῴς τε ἀὐξμόλοις 
χαὶ τς αὐ χ κωλώτοις λυδ λύζων ἢ δε ρφέπτον “πε 

πσξονομας κύδιοι, χαὶ χευμαΐζᾳ δίᾳ ἀφείλονζ ζοις 
γεωρο»ις δ λῦσαι Ἶ ᾿ὴ εἰ΄ τὶ ὀηλὸ κατεδλααν ἢ διέ- 

Φθῴρα» τ» ταῖς εἰςξολαῖς ἐπιδωορθῶσαι. ζαῦτα 5 ποι- 
ἡσανζας ἐὴ φίλοις Ῥωμαίων χαὶ συμμάχοις, ὧπϑυ.-- 
( ““ραπονα εν οὐ ἐχεϊνοικελάψζωσιν.. ὁ μϑὺ δὴ 
κσϑὸς Λαΐῴοις Ῥωμαίοις πόλεμος εἰς πο ὦ πέλος 
κατεσκην κ᾽ χαὶ βασιλόίς Ταρκύνιος Ὑ ἐχενίκιον εἶχ, 
πολέμου πϑότου κα τῇ γα] εϑρίαμξον. ᾧ δὶ ἑξῆς 

ἐτά -ἰραλαξὼν Ἐδχώαμιν, ἔχι Σαζίνοις ἦγ ,οὑ 

“πολλδ Τ ασϑϑαίρεσιν εἰστε ἡ ̓ “οἰ βασκάυζὼ τίω ἐφ᾿ χο 
ἑαυΐζοις τσὸ φεγνωχϑζᾳς.'χ αἰ σομείνανγες δὲ εἰς τω 

»ε “" ’ ᾿ ͵ λυ ποὺ ν 
βαύτῶων γωραν παράναι τ΄ πολέμιον ΡΩΝ λύτιτῦθα- 
σκάασαϑυοι δου αι μιν ἱχανξω, ἐχώρϑειν ὁμόσε. γε- 

, τὶ 9 ἕν ͵ ᾿ ν᾿ ,ὔ »" ͵ νουϑμης ὃ αὐζις μάχης αἰξε τὰ μεσόεκα τὴς χῶδας 
ἄγοι γυκτὸς, οϑίκων μϑὼ σδεξτεροι ᾿πόώυ σὶ ἰχωρῶς 
ἐπολέμη(αν ἀμφότεροι. ἢ θεοῦ ἐζῆς ἡμέραις οὔτε ὃ 
τ Σαξίνων ἡγεμὼν πσϑϑῆγε (ἐς δειυάμεις εκ Ἔ 
δῥαχος,οτε ὁπν Ῥωμαίων βασιλάζεδολ ὁμα- 
ςραΐοπεδαύσαιες ἀμφότεροι, χαὶ τῆς δνλήλων γῆς 
σσοὲν δηωσαϊῆες, ἀπήεξ ἐπ᾿ οἴχου. γνώμῃ δὲ ἀμφο- 30 

πέρων ζω ὁμοία, μείζονα δεούα μιν ἑτεραν ἔχι δὴ- 
λήλων χώραν ἀξαγάν ἔουρος ρχονϑμα. ἐπεὶ δὲ πα- 

ρέσκϑ ας ἀὐζις, πσοϑτερον μδὺ ὄξηλϑον οἱ Σαζίγοι, 

Τυρῥξυῶ ν ἔχονϊες δχώα μιν ἱχλ ζῶ πσϑὸς σύμμα- 
; χίαν" κὸ καζοςραζοπεδοῦον.) Φι δώσης πλησίον, αἰϑὶ 
Ὁ συμξολὰς τῷ τε Αγίγτος χαὶ τῷ Τι(έριος ποζα- 
μοῦ, δγῆους βαλόνϑιοι ζρις χαραχας ογανζοις τὲ χαὶ 
(ωεχεῖς δλλήλοις Μέσον ἔχονγες Ὁ χοινὸν ἐξ ἀμφο-- 

τέρων τυ πίαμλ βῴϑρον, ἐφ᾿ ϑκα)εσκάαςο γέ- 
φυξα ξυλοφρακῶς, σκάφαις αὐεγθ ϑμὴ ἡ φεδίαις, 
ἡ “τοιοῦσαι Φαχείας Ως κσθὸς δλλήδοις ἀφίξς Ὰ χαὶ 

τὸν χάρακα ἕγα. πυϑόνϑιυος δὲ τω εἰςξολξὼ «αὐτῶν 
ὁ Ταρκύνιος, ἤξηγς χαὶ αὐτὸς ΘῈ Ῥωμαίων" καϑι- 
δδυταί τε μικρὸν ὀϑωτέρω τῆς ἐχείνων φραΐζοπεδείας 
ρα Τ Ανίτα ποζοιμον, ἤχτι λόφε Πινὸς καρΊερϑ. εἰ- 
πασῃ δὲ πσροϑυμία. τσϑὸς Τ᾿ πόλεμον ὡρμύϑύων 
ἀμφοτέρων, εὶς ἀγὼν οχ 

ξλοϊξιςς (πρρ]Ἰοἰτοι, ἀσσορταγὶ ράσο πη 
φαίδαις ἰρίιΠΠέγος οσαϊοηΐδιις. Καχ 
5 ἰσξάεσις ςσάϊτοηίθιι5 292 οἰυϊτατᾶ 
ἀοπλίηίο ροτίτας, {ππλπα ἴῃ σπέξας 
οἰαπηξτία δὲ πιοάογαιίοης νῆις εἴξ.π6- 
της Γαι πος οσοϊάϊε, πες εχί- 
1 εσίτ,πος πηπ]έξδυτ ροσιηίδ. Δρτο 5 
οτἱᾷ {05 1ρ{15 ἔς 4ος γο χυΐτ, ὃς ςἷ- 
αἱταῖοβ (10 αι Δ ΠΊΩ; ἰπγο ντὶ ρεγπηῇτ. 
τγἄϑίισας ΚΟΠΊΔηΪς γο 41 ἰπΠΠτ, ὃς οα- 

᾿ Ρτίσοσ ἀδίᾳ ρταιίο : ἔμπλυ]ος αυσαια 
Ὡποκαζοιφήσοι, τοῖς δεεχσύταις ὅσων ἐγϑοντο χ ξ το τοί εἴτ ργορτιῖ5 ἀοπηϊπίς φυοϊηιοῖἃ 

Ρταάλτοτῖδ. ἱπτογοςριὶ πιογδητ, ὅζτο- 
τα ΠΊ ογορτδγῖ! ἀρ ο ἘΠ Ρι15 ρεγίο αἱ ρτο- 
τἰπΊ,δΖ Γερο παι Πηο Αἰ ἰπα ἰπ εγι- 
Ριϊοπίδιυς ἀαπιπᾶ οχίτίιπινο {ΠΠἸΔτιιπὶ 
οἴΐειιαῖῳ Βἰς σοηαϊοηίβ. ἰῃ ἁπηϊοϊ τᾶ 
δοί(οοίετατξ α οτμαποσῖ! γοσορι (ππτ, 
ἐλέτυτι ξογυπη ἱπηρογαῖα ἰῃ ροίετγῇ. 
Εἰς [τ 1 Ατίηὶ ΒΕ] βηΐς; δ. ΤΓαγαμί- 
ΤῸ ΓΙ ΠΡ ΠΔΠ5 ἴῃ νγθοτῃ γεα τς. 

ΤῸ ΐ ὶ ἢ Ἂν ΟΝ 
δεσιξιίφπηο ἴῃ ϑαδίπος ἀπιχίς Ἔχο- βαδίπος. Ὁ. “είωι 
αἰταπη, αὶ ἰᾷ Δητο γοΪὩταίδιη εἰτις ἃς 
ΔΡΡαγαῖί! σοσποιεγαηζ, ΙΔ ΠΊΟ γετη 
ΠΕ θΕΙΙα ἰπτγα ίπος ἔπος τοοίροτγξι,ςῦ- 
ΡΑγδῖο (τίς πηάσηο Ἔχογοίτῃ γορὶ ργο- 
ςαἤοτγαης οδιυιίλπλ. σοῃρτοίπα; οἶτοα 
«δῇηϊα,ἀσοττίπης νίῃ; δα ποξξοίη ριι- 
ϑηδαεγιης, Πραῖγο ἱπο] πᾳῆτς νἱέξο- 
ΤίΔΙροΓ αἰϊ]υοι ἀεἰπάς ἀϊε5 πος; 540 ]- 
ΠΟΙΌΓῚ ἱπηραγαῖοτ ε οαίεγις εὐ αχίτ οο- 
ΡίΔ5, πο οπΊδποσιιπητοχ : ἰς πηο- 
τί γεῖγο σαίεγίς, ἰηταέξο μοίιςο, ἀο- 
Τα ΠΊ γτγὶς; γεεγῇ (πῆς, εο ργοροῖι- 
το,ντίποαητς ναῖε νεγὶς με} γεάϊη- 
τεσγαγοης τησϊογίθιις σορ 5, ἱπτογῖπὶ 
ἀρραγαγοης ῃεοοἤλτγίβ. ργίογες δα ἰπὶ 
ίς πιοιιογιηζ, ΠΕ ΠῚ ΟΠ σοπῖοιηπεη- 
αἷς Εἰγυίοοτιπι Αιιχ! 5, ὃ οαίξγα ρο- 
{ποταπερτορο Εἰάεηδ5 οἶγοα Αηϊεηϊς 
δ. ΤΙθετγὶς οοπῆμεπτιος. δ] σοπγϊπιπι 
ἘΧοίταγιης νδ]]1Ππ, Ζογατη αἰτεταπὶ 
Αἰτοτὶ ὅζ ορροίτ ογατ, δὲ σοπτίριιιπι. 
Πάτη ΠοΠΊΠΊΙΠΙ ἢιιΠη Πιιπὶ Α]τΘο, ηιιΐ 
ἱπτεγέμςεθας, (πρεγ πιέξει ογαῖ ροης 
Ἰσηοιι5, (παρ [5 δέ γατίθιις ἔμ τιι5; 4υΐ 
εἰποίεθαι ντοῖτο ἐχ αἰτεῖο ἰῃ δἰτεγιιπὰ 
τη βίτὶ ροίϊοτ,δζ νῃιπιἸ4οπηηις νΑ]- 

40 ἰκπὶ οἦϊο νἱάοτετιγ. ]ιιο σορηίτο Τ τ: 
αιυηΐμς ὃς ἰρίε Ἰεσίοηϊδ. εἀμέξ!5]οςᾶ 
οΔ τς σερῖτ ργορτογ Απίςηδ, ρα! απα 
(αρτα ΠιοἘίιμαι σαίεγα, οσοιρατο ςο]ς 
ἀυοααπι Πατιγα πιιη {Ππ|ο. ΦΕΠῚΩ; 
νιτγὶφ εἤδηι ριισπδπαὶ δ αἱ, ΠιΠ τὰ- 
τηδῃ ἴῃ δοίς σοι μη εἰ νοὶ τηλρηΐ 
γε] ραγαῖ ρα, ΤΑγαυϊπίις οη πὰ 

τάξεως ἅτε μείζων τε ἐλοίοσων ἀὐζις σεουέςη.ἔφϑασε »ὺ ὁ 



Ἑτυΐτος. 

1Ο2 ὉΙΟΌΝ ΥΘΙΙ ΠΛΕΙΘΟΘΝ ΕΝ 5.5. 

ΦΔΌΙηος Πγαῖάσογηαῖα ργαπςηῖος» ν- 
τις σα[ττ]5 ΘΟ ΠῚ (0 ]αιῖς., σίας 

εἰχές ατεγίυτ: συ αυάειη οσπηοη- 
τασα ἴτα (ε μαθεῖτ. (σαρίλα5 Πα α] 65 δζ 

ταῖς ατιαἰς ᾿σηΐς (ἀγπιθητί5α; τοίου- 

τᾶς, (αἰξιτα σθοαῃς 86 ρίςε δα αἰτεῖς, 

Ρταραγδυίτ ἢ αἰτεῖ ἀπιης, αὰ “ιοπα 
οαἤτα παδεθαι: οδίειαιο ἀοϊπάενδ- 

το (δοιη4ο, οἶγοα αιαγῖαῃι νἹ αἰ τη 
Ἰσποίη ἐατη ΠΠΔτΟΓΙΔΠῚ {πηηλ1Π 0. (ςτὰ-- 

Ρίμιας δὲ ταῖο5 {π|ιτ ἀδέοιγι ργοπο Βι- 

πίῃς τς Ὀγει! τεπηροῦο ρου πτογπηο- 
ἄϊυπι ἀοἰαρίᾳ ἐρατίαπι, Πα ίογαητ η 

Ροηῖς, σΠΠΊΠΠΕ ΡΙαγίθας Ιοοἰο᾽ποξη- 

ἀοταπι. δὲ ϑαδιπὶς αἀ επλϊσαητῷ ατα- 

τᾶπὶ σοποιττγοπείθδιις,, ὃς πιοάϊς ο- 

πηηίδιις γοΠπσιοῦο ςοηβτδις, Τατ- 

αιιηίπ5 (π ἀπ πσι! απ οὐπα ἰππγα- 

οοχοίοίτα νεηϊοης,αἰτοα σαγα η- 
ταί, πλαχίπτα οχ ρατῖς ἀείεττα ἃ οἰ- 
Ποάϊίς, σις «ὦ ἱποςηάίμπν (6 ργοτῖ- 

Ρασγαηι:δζ οἰιπὶ ρα γο Ππογθητ, οα- 
{πεῖς {ΠΠ|ς ἔα ἢ]! πεσοτῖο Ῥοτίταγ. [Πιού- 

ἐα αἰτεγα συοηαςα ΦΑδϊπογιιπι οαἰγα 

τΓΔ Ὡς απ ΠΟΙ {πτ. 414 ΚΟ Δ ΠΟΙ ΠῚ 
τηληι5 ρρτεῖϊ οσσιρατ; 4016 ἱΠτεΠη- 
Ρείϊᾳ ποέϊε ἃ Γαγηυϊηῖο ΡΓα πλΠΔ,6- 
ΠΊΠΟΚ ἰαπὶ νπο ἢιιεητος αἰπιεο, [τα- 
Ρ εἰς δέ ταιίθιις τγαίεσοτας, α ρᾶτῖθ 
14 δαδίῃπι πο ογαης πίω. ας αἰτο- 
τὶς δαί πογα πῃ Τα τα Δρργορίπαϊια- 
ταῦ, ΟΠΠῚ ροπτίβ ἱποεπάϊιπι σοηίρί- 
σοίοταγ: ΠΟ εἰς ἱγγιριοῃ 5 ἀἀτιιπὶ 
εταῖ ἤρηιπη. οσοιρατίς οΥρὸ σφ ἘΓΙ5,{1 
4ι| ΒΚ οπιαηΐβ οὐ[ξογοης, πη σοηῇϊ- 

ἐϊα (ππτοοςῖ: αὶ νεγο δ ἰπ οοηβιι- 

εητο5 ργαοΙριτατητ, ΠῚ νογτίςεϑ {{- 

Ρείαγε ποη ροςητ, αὖ «χμῖς (Ὡς δὃ- 

(οτριί. δόμα ραῖβ, ἀτιπὶ ροπτ πσςιιτ- 

τὶς, ΑὈίαπηρτα οἰ ἱποεπαϊο, [τὰ ντῖς 
ατις σαἤ τς ροτίτιις Τ᾿ ἌΓΕΙ ΠΙμ15.9 ΓΟ] - 
Πμᾶπι ρα 4ΔΠ1 ΠῚ} τἴθιι5 αἰ ξάΔπὶ 
φοποοίπε; σαρτίιοϑ ταπῇ δ ἰ πὶ τα πα 
Εττγαίοὶ σεποτῖς Ἀοπηδπ αράμιέξος [πα 

ἁτέζα συ! οα α Ππαδεῖτ; Ζαογαπι πηὰ- 
σῃι5 παϊτ παι πιοτιις Πὰς οἰάς ἔτλέζος 
ϑαθίηος ἔξει σερῖτ ραεηἰτοητία : τα 
[540 ]ορατίβ ἱπἀιιοἰα5 ἱπηροτγαιογίις 

ἱπΊ οχοππίιπλ. Εἰττγαίοὶ ἰπίιο δηὶ- 
πιο ἔσεητζας {6 τοῖος ἃ Ἀοπιδηΐς νὶ- 
ἔῖος, ασταηι ἰγείτατί σιοα Τ Ἀγηυΐηῖ- 
115 σαρτίιος ἰεσατίς ποὴ τοί άετατ, 
(ε οὈιάτι Ιοςο τετίπιιογας, ἄθογο- 

ὈΘΓΠητ ντ οἵη ΠῸ5 ΕἸΓυ Οἱ ΠΟΠΊΪΠΙ5 ρο- 

ΡΟ οπταηὶς σοπηπλιηιθι5 φυίρί- 

οἰΐς δ !]α πὴ ἱπξογγοηῖ: δο Πα Οἰμἶτας 

(ς μυΐς ἐχροαϊτίοηϊ (ἀποροῖ, ςὰ ς 

Ταρκύνιος ἀ[χινοία φρατηγικῆ πόρτα (ιωπεξλας 

(ΑἹ Σαβίνων παρα γμαΐζα, ὃ ς παρεμξολεὶς αὐ- 

τῶν ἀμφοτέρας τ ράμϑρμος. Θ ὃ φρατήγη κοι τῷ α»- 

δὸς ποιόνδὲ ζει " σκαφας πυζα μηορις, χαὶ ογεδίας ξύ- 

λων αὔων φρυγόϑων γεμουίᾳς, ἔτι πὲ ϑεία τὲ χαὶ 

πίοσης πο“ οισκάυασοίνϑμος Ἐλὶ ϑυυτέρῳ Ὁ ποζα δ᾽ 

παρ ὃν αὐτὸς ἐφραΐοπεδαύχει ἔπειτα φυλάξας αἰε- 

μονϑομον, πὰ “ ξωϑθινξὼ φυλακζω πῦρ ὐφαι  ὺ- 

λαις ἐκέλάυσε, καὶ μελεῖγαι ζᾷς σκάφας ᾧὶ ζας οεδίας 
ΙΟ φέρεακ χτ' βοιεῦ. αἱ δὲ ο,ὀλίγω πόϑυ γόνῳ δι ϑοῦ-- 

ΣΟ 

20 

σοι Τ' μεταξὺ πορον,ἐμπίπηοισι τῇ γεφύραι, ὁ θμα-- 
ῆοισιν αἰδὼ πολλαιχόϑεν. 3 5 Σαξίνων, ὡς εἶδον α"- 

Φγνω πολλζωὼ φλόγα φερονϑδεζευ,σεευδα μονων ἔχ 

Ἔ βουϑφαν,ὺ πόύτα μηχόνωμυϑμων δίᾳ σξεςήρια τῷ 
λ η ἈΠ στὸ ς ’ ΘΥΝ " 

πυρ9ς ζω, ἧκεν ο Ἵ ἀρκώνιος τὐξά τ ὁριϑθον (ὠϑλετει- 14 

γμμένζυ ἀγών Τ 'Ῥωμᾳίων δεωώα μιν. χαὶ παδοςρὀὼν 

θατέρῳ ̓ ϑῥακι οἵ ϑὺ πλείςων εἐἰκλελοιπότων ζᾷξ 

φυλαχᾳς, ἐς Τ' Ὀλὶ τὰ χαιόμϑνα ὁρμζιὼ, ὀλίγων δέ 
ἼΥΚΑν ἘΡΥν ΟΌΝ ΘΝ 1 ΧΨΗΣ ἐπεὶ 
χα πόνων. οὖ ᾧ δὲ ζῶτα ἐπηροῆετο γρόϊῳ, ὃ Τ' ἔτε- 

δον Σαξίγων γδρακᾳ Τ' ἐπέχεινα Ἵ ποζο μοῦ κεί.. 

μϑρον ἑτέρφι δγεύα μις Ῥωμαίων ἐπελθοῦσα εἰρ4, ἢ 

“σεδοαπεςαλίο μδὺ “ἰ πσὸ Ταρκυνία αἰδὶ πεότον ὕ- 

πγον, δι λύρᾳ 5.1 ἐκ δυοῖν πυζο δὲν ἕνα “βιυόμε-- 

γον τ) σκάφας χαὶ ο,εδίαις καθ᾽ δ μέρος «πἰβαιμδμη 

λήσεα αὶ ἔμελλε τῆς Σ᾿ α(ήνοις" πλησίον 5 “ ἑτέραις ἐ- 

γε.9ν4 παρεμξολῆς ἁμα ᾧ ϑεάσαοϑαι Ἐγέφυραν 

χαιουϑυζευ" πϑπο ὃ ζὼ αὐτῇ ὦ στεύϑνμια “ὃ ἐφόδου. 

Ἵ δὶ ο» τοῖς γδραῖι καϊζαληφϑέντων οἱ μδὺ «ἕσυο ἢ: 

Ῥωμαίων μαχόνϑιοι κα εχοπηίαν, οἱ δὶ εἰς Ὁ συμ- 

(ζολζωὼ το πίᾳ δ μι Μαΐίες ἑαοΐζοις, αὶ διωγϑέντες 

αὑωρενεηϑάσαι (ς δίνας, καϊεποϑν(αν. ἐφϑείρη δὲ 

τίς αὐτῶν μοίθρι σζκ ὀλίγη χαὶ χτ' πίω βονρφαν τῆς 

γεφύρας αἰαυὸ Τ πυρός. λαζὼν δὲ ὁ Ταρκύνιος αμ- 

φότεροι ζῳ, φρατύπεδα, τὰ μϑὺ ἐν ἀὐξὶς καζᾳλη-- 

φϑλκιτα γεύμαζᾳ τοῖς ςραζιώτοις ἐπέξεψε Ὡι|ονεί-. 
μίϑιοϑαι., τὰς δὲ αἰχμαλώτοις πολλοῖς οζᾷς πὸώυ 

Σαρδίων πὶ αὑτῶν κὸ Τυρρξυῶν Εἰς ἹῬωμῶν ἀγα- 

γῶν ἕχοα, πτολλὴς εἶχε φυλακῆς. Σ αζῆνοι μϑὲ ὧν ἐγγω-- 
40 σιμιοιχυῷᾧ Ξισὸ πὶ ποτε συμῷοραξ βιαοϑειες, ἡ ωρε- 

νυ ῃ » ᾽ “" σξϑ ζ; ἐποςείλαύες, ὁ ογαὶ ἐποιήσαντο τῷ πολέ- 
μου, «ςσονδοις ἐξαετεῖς" Τυρρηνοὶ ἢ,,ὁργῇ φέρον]ες ὅτί 
“4 ͵ὕ « δε ἱ ἈᾺ “ 3 ητ]ζευται τε κί πσο Ῥωμφίων πολλαίχις, αὶ ὅτι τε αἱ- 

͵ὔ » ὦ Ὁ ᾽ ε 
χιβουλωτοῖς αὐ ο Ταρκύνιος Οὐκ ὠπεδὶδ « τρεσζάυ 

Ἵ ᾽ ϑιαν τς ͵ “ ͵ 

στειϑυοις, οὶ ἐν ὁμκήρων καΐ4γε λοίῳ, ψήφισμα ποι-- 
΄-“. ͵ὔ 3.0) ΓΩ »ο» ἵν 8.) πα(ᾷς Τυρρξυῶν πόλᾳς κοινὴ τ΄ χτ' Ῥω ιφίων 
πόλεμον ἰκφέρφν" πίω 8' μὴ μεπέ- δ΄ ξ 17) Φεέρᾳν δ. μιὰ μετεχου(αν φραΐϊιαξ, 

ἐκααογ-- 

υ 

[ 

᾿ 
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Ἂ! ΝΡΓΙ ΘΟ. ΕἸΘΙΜ: 

θκασονδὸν τῇ. τ᾽ Ἰθηικυρωσαιες ὀΐξῆγον (αὶ δὺ- 

γα μιής" καὶ Ὁ φζκξαντες Τ ΠΗ Τίξοειν,αῇ» ἢ Φ, διζύης ίϑεν- 

τω τα πλαυλμομϑροι: δὲ ,Φ ερδο Φύτης ἐξ εχ ς 

ΠΝ “αφοδὸσιας, ςασιασάντων ἢ ον αὐτῇ, χαὶ πολλὰ, 

κϑὺ σωμιοιζα, λαίοὸ ἥες,πολλζὼ ἢ. λείαν οἰκ, τῆς Ῥω- 

Α(ϑίων χώρας ἐλαύῤνογϊες,ἀστῆλϑον ἐ ἐπ᾿ οἴκου, φρεραν ἐν 

τῇ 1 Φιδάσῃ κα]αλιπόν)ες Ὀπογοώξ. αὑτὴ γδὴ ἡ πῦλις 

ὁρωυίξίον αἰὐζις ἐδύχει χράτιρο, ἔσεαϑαι 5 ὅ κα Ρω- 
᾿(ϑίων πολέμε. βασιλόϊς 3 δ) Ἰαρχύγιος εἰς πϑπιὸν ἔτος 

ἱῬΡωμφίοις τε σύμπουζᾷς καϑοπλίσοις, ἢ ΓΟ τσ το 

συμμάχων ὕσους ἐδυυϑαΐρ πὰ εἰςους το“ οι λοιξων,ἀξ- 
ἡγυ Ἐχὶ πὰς πολεμίοις ὄφρος τρχοβδύε ᾿ Ὡριν ἐχεί-- 

γοῦς σεονα ἡϑενζᾷς ἐξ ὡπασῶν πόλεων ὁπ αὐτὸν, ὡς 

κσδϑτερον, ἐλθεῖν. ὦ δή ων εἰς δύο μοίρας ἁπαῷ τίω 

διυύαμμενν ὃ μϑὺ Ῥωμρϊκῆς φραίιας αὐτὸς ἡρρύμδμος, 

δ συμμιαγχικῆς, ς ὡ» ἡ ἡ ὦ λέξον μιέξοε ζὦὼ ἕ Λαΐζ- 

γῶν, Ἤλμιον Τ' ἑαυ τα ΓΝ, φρατη}9) Ὁἰὐποδείξας, ἔχ 

σὸς οὐ Φιδένη πολεμίοις ἐχέλάσσε χρϑνἡ ἡ μϑὺ δξζω 

συμεμμαιχικὴ πλησίον Ῥ Φι δῴης Οὐκ οἡ ἀσφϑαδ, χω- 

εἰῳ ϑς ϑύη Τ' λϑβαχα, ΟΥΕΣ ὦ καζαφρονῷν ἢ πολε- 20 

μων, ὀλίϊᾳ τινὸς Δὲ εὐβὰ ἁπαίᾳ δζκ φϑαρξωῶαι. οἱ ̓ γὺ 

οὖ τῇ πὸλά φρδοϑὶ βούϑηαν ε ἑτέραν Ὡϑαὰ Τυρῤῥξυῶν 

κρύφα. ̓ ἐζαπεμνα μδιοί, ἡ φυλαξαΐες ̓ ιεϑν ἔχι- 

τήδφον, ἐζγγ ἥες ἐκ Ὁ πόλεως, τόν τε ἡϑῥακα {σπο-- 

λεμίων ἔλαξον ἀξ ἐφόδου φαύλως Φυλαᾳηοκῦινον, ὁ 

Ὑ ἄξίροντων ἔχι Ως παξϑνομας “πολέ  εἰργασανίο 

φονον.ἡ ἢ Ῥωμαίων δυρύψμμεις, ὃς Ταρκυγιορὴ ἡγεῖτο, Ὁ 

ϑδγεγ] ανῶν χκείρκ(ᾳ καὶ χ) λεηλοίϊϑσοι χώρα», καὶ τὰ πολλαὶ ὡς 

᾿φελείας ἐϊξενείκαᾳ μϑύη, στε θέάσης δξ πασῶν αν 

144 Τυρβοίδων πύλεων μεγάλης τοῖς διείϊανοις ἔχικε- 20 

εἰας,»εἰς ἀβρίχδώι χοζοιςάσει, νἱκω λὐαμφίξολον αἱ α!- 

ρέγὰ ΠΟ στο διεξιξσοι τ 5 λθρων ἢ πόλεων ἀδεῶς ἐ- 

{δὶ εν: πὲ πολλῶν σωμῶ εἰκρ τὴς, πολλῶν 

ΤᾺ οἷα, ἀξ πελσνῥε,ν ,πελάυτῶντος ἡδὴ τῷ 

ἀλνάμα ἤν ἀπήφ. Οὐ εντθ μοὶ δῶρ ἀξ ἐχείνης ὦ μά- 

χηοκεγάλως κακωθεες, ἐκ ἔτι προήείανο οὐκ τῆς 

πόλεως, δλλ ὀΔϑείη9 γῷ; κειῤομδύζευ χώραν ὁρώδες. 

βασιλάς: ὃ πλμεια ποισὶν εἰρθολαῖς χξησαιϑμος 5 

Ὁ τοιετὴ χξόνον Ὡποςερή(ας τὸς εντθμοις τς ον 

τῆς σφετέρας γ9 Ἐλικαρπιῷν, “ὡς ἔρημον ἐποίησε 1" 40 

πλείφην᾽ χαὶ ὡς σοσὲν αἰντίιῦ ἔτι βλαπῆφν εἶ- εἰγχέν, Ἐχὶ 

τίω Καιρητθμωΐν πόλιν ἦγε τί δεωύα μιν, ἣ πσοότε- 

θον υϑὺ Ἄγυλλα ἐκοιλάτο, Πελασγῶν αἰντίω καΐζοι- 

χϑιούτων, “ἰ ππυὸ ὃ Τυρβωοις γλνορϑύη Καιρντα με- 

Τωνομιοίεδη" ἀὐδαίμον τῆι ἐῶ, εἰ χα! τις δηλ Ὴ ον Τυρ- 

ῥξυία πόλεων, χ᾽ ὁ πολυα,ϑεφπος. ἀξὴς φραΐια με- 

γάλη κυχείομϑμη «ἴδὶ δ γω χώρας ὄξηλϑε" χοαὶ πολλοῖοι 
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ἔπεάοτε Ἵχοϊαάογοιιγ, πο ἄςξογεῖο 
ςοῃῇτγητατο δ πχογιης σορίλ5,δέτγα- 
ἰςέϊο ΤΊΒοτγὶ ργορς Εἰάθηδϑ οαίέγα ρο- 
(μστυπτῖ: ας αἠΠΠπαδεδις ΕἸ ηδείθι5, 
ορρίέο ΡεΓρτοάιείοποηι ροτίτί, σα πὴ 

πλατεῖς σαρτίο5 ἃ ρισάα ς Ἀοπιαηο 
ἀρτο αραίζα, ἀογηιπῃ ίς τοσορογαῃσ, 
το! ξῖο ΕἸ ἀοηἷς φυσητ (τ οἤσιρτγαί- 
ἄϊο. ας θαϊπι δ. ἢ} αὐἀιρτίας Κοπγα- 
ΠΟΚ Ορτί Π14 115 (δες οτος νἱ4οατιτ. 
Ατὐτοχ Τ ἀγααίηϊι αὐπγατίς ἴῃ (ξαιιξ- 
τοι ΔηΠιΠι ἰΘρ! ΠΑ 5 οπγηΐθι5, ὃς 
(οσίοτγιιπι ΙΔ Πτῖ5 ροταῖτ ΔΌΧΙ}15.1Π- 
οσαητο νοτα ἰη Πποίϊος πιοῦῖς, ρει 
ΠῚ οχ οπληϊρας ςοδέξὶ οἱυϊτατίθα5, 1- 

Ρίαπι νε φητο ἱπιροιέγοητ: ἀϊυἠοημα 
ἴῃ ἀπα5 ρΆττο5 νῃϊπιογί!5. σορίϊς,, ἱρίς 
Ἀοπλαποσ ἀπσεῦατ; (οοἰϊ5, 4ιοτα πὶ 
ΤΩΔΧΙ ΠΑ ΡΔΓ5 ᾿ ἀτίηὶ ογαησ, ρταξθεϊς 
ΠΟΘ ΏΔΓΙΠΑ {{ΠπΠ| 1 Ἐφοιίμπι, ἸαΠΠηπὶ Εἰ- 
ἄεηας ρετεῖς. [ἰς (Ὁ οἷ 8}15 Ἔχ θγοίτας 
αι ποη σειν οοὸ ορρίάο ςαἴξτ Ἶο- 
ΤΟ ΡΑΓΕΠῚ τατο ΡοΙαΠ δι, ργορτογ ςοη- 

τεπιρτὰ Πο[ίιμπι, ρ6 ΠΕ τότ ἀεἰετει"ς 
εἰ. αὶ εΐπι τη ργα πο ἐγαῃσ, οἶ4πὶ 

φοοίτ5 ποιι5 ἐχ Ετγυγία ΧΙ  Πς, οὔ- 
(οτυατος; (πο τἔροτζο, ορρίάο Ἴρτοῖῃ 
Ρτίπιοίπαροῖα σοροζαης πη]6 οἰο- 
εἴτα ποίξιιπι οαἴτγα; δέ εοτῦ σοὶ ργα- 
ἀλτατα ἐχίογδησ, ραίππῃ ραϊητίῃ πη4- 
σπατη ήϊάεγε ἤτασεπι, Ἀοπιαπὶ νο- 
το Τἀγχυίη! ἀπέϊα ναίζατο δέ ρορι- 
ἰδῖο αστο Υ οἰεητὶ, παρ ηῖβ ΘΠ ρτς- 
αἷς, ροίζαιαπῃ Ν εἰϊβ αρ οπηηίθας Ε- 
{τυ οσι πη ΡΟΡΕΪ5 πλαΪτιτι Δ ΙΧ ΠΟ - 
τασα {γα ] τ πὶ εἰς, σοπηπλο σα πὶ 
ΒοΙ Βα ργα]ίο, ᾿μἀπθίτατα ροιίπη- 
τασ νἱέξογία, ἠείπ ε ὀρυ!ςπτος Εἰτγι- 
(ςοτιιπὴ στο 5 ̓ΠραΠο ρορ]ατὶ, ὃς ἰῃ- 

σεπτὶ ργααα ροτίτὶ, οἵ ΓΏΔΘΠΟ ΟΔρτῖ- 

ὈΟΓΌΓῚ ΠΙΙΠΊΘΓΟ , γΟΓσθπτο ἰΔπὶ αἰ ἴΑ- 
τὸ, ἀοπιμππιτααίογιης. Νὶ εἰδῆτε ταπ- 
τα οἰλς δεσερῖα πῦ δἰιάφητος νγθοπὶ 
ερτγοάϊ, ρατεθαηταγ η σοηίρεέξα πο 
ΤΟρΙ ΟΠ οΠῚ ἀδιαίξαι! : ας Τ Αγα αΪ Π τς 
τ θι}5 ἱσγαρεοηίθ. εἥεοίς ντ τοῖο τγῖ- 
εηηΐο 18} ταΐζαιιπι Υ εἰξῆτεϑ εχ 4- 
στῖϑ {αἱ ρεγοίρεγεησ, ἀείεγεϊς ἰδ ΠὶῈχ 
Ρᾶττα πηαχίηια. (δ ἴδιας στη πα ππὶ 

ἀλπιηῖ ἄγε ροίϊογ ἀιλρ τις, αἀ ατα 
ἀυιχίς ὀχογοίτιτη ; 411: ΟἸΊπη., ἀπππὶ ἃ 
Ρεϊαίσις τοπεγεῖαγ, Αρυ]α ἀϊξξᾳ εἴ; 
Ροίεία Ετγυίοῖς (ὑπ γοτῖς ποπιεῃ δο- 
σορίτ. νγὸς τας ν τὶς ὃ ορίδ. βογοης, 
Πα Αἰΐᾳ Ετγαίοὶ ΠΟΠΆ]ηϊ5 : πᾶς πιά- 
σῃᾷ πιυϊτίτιιο ργοσυγτῖς Δ ἀγοςη- 
Δπὶ δ ἄρτο νἱπὶ πο ππ|: πα  τί5ης 
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μοιείαπη οος!ἢς5, (δ ρΙατ (ποτα πΊ - 
ταις, σολϑα εἰξ τα νήθοτα γοπιροῦς, 
Ἀοπταηΐ ἀστο ἰῃ ροτείϊατε (πᾶ νεάα- 
ἔϊο, πτεϊτῖς ἀἰς. 161 πχογατὶ πα περγο- 

Ρτογ νυ Βογοπὶγοσῖ σορίαπη:δί ροίξχιᾷ 
δειπάϊ τῶριις νἱ πὴ οἵς, σαπὶ ργαάα 
ἀαδητῖαπη διιοίιογς ροτούδῃζ, ἀΟ ΠΊΕ ΠῚ 
{ππιτοπογῇ. Υ εἰς Ὀ6}1ο ἀοξπιπέξιις 
ΘΧΔΏΪΠ (οητοητία 1 ΑΓΖαΪΠΙα5, στα 
Βοΐξεπι Εἰάοηὶς μα τόγεπι εἀεχίτ οο- 
Ρί25, συ ργα πάϊασι πᾶς οἰςοτοῖ, ὃζ ἐς 

οΡΡί αἱ ργοάϊτοτίθες (απγεγεῖ {πρρ]!- 
οἰαπη.ρτῖπλο σοπτγα Ποίξοιη ἴῃ ΔΟΙ 6 ΠῚ 
Φρτοίπι ρυρπατᾶ οἱξ δοτίτετ; (ξοιτα 

ἀεἰηάς α΄ημο δοτὶς ορραυρπαιίοσηςο- 
πίατη. ταηὅ νὲ οαρτἰ5 ΕἸἀεπίς, ργατι- 

ἀϊατί!η νίποι!α οδίεξεϊ, οὔ σετοτίς Ε- 

τγαίοῖς σαρτίαίς ἀςτεητὶ (πητ] οατο- 
ἀϊΆ.Ε Εἰἀοπατίθι αὶ ἀςἐεξειοηϊς δὰΞ 
ἕζοζγος {Πς ν! ἀορδητιιγ, ραῖς ος! νἱτ- 
φίβ ρι δῖος (δουτὶ (απ ρογοι 1; ρατ5 
ΤΥ ΠῚ ἴῃ ρετροταῖ ὀχ Π] Ια, αοτῖ θοπᾶ 
(οττίτ πητ  οπηδηὶ, χαος τοχ ἴδ᾽ οο- 
Ἰοπος αὐζ ργαΠαϊαγίος το! χαΐτ. Ὗ [εἰ- 
ταὰς οἵ! Ετεαίοίς οΟΗϊέλεις πῃ στὸ 54- 
Βιποφά Ετετᾷ ξαΐς. ρεσ δαδίηος ΘηΠῈ 
βἀποτίας Κοπιδηοϑ ργοβοισεαηζαγ 
Εἰγυίοϊ, αιιοά εἰς απ 10] Αοϑμαπὲ 
μοϑρφχς Ποίξος ρεγπαίεγαησ, ἔοτε νὲ 
ϑδδίηὶ (ς εχρεαίοηὶ ἡ σεξτίοοϊοβ. 
πᾶπῃ ἐχαύζατῃ ἐγ χϑηδίπιπη Ἰη ἄτι- 
οἰαταπητεπηριις,ὃζ πλατεῖ ο 54 15 ({- 
Ῥοτίουςβ οἰδάες γείαγοίτο σαρίςθαης, 
ΘἿΠῚ (Δτῖ5 ΓΤ αρ 15 ἐπ δ τα [|5 ΠΠπηο- 
τα ΡΕΓ αἰπίτατος {πσογοιοτ, πος τὰ- 
τλξῖς σοπαιςποςοῆατγη παραίτ Παπὶ 
Ρτ αἰ παπὴ δ ν]]ἃ οἰαίτατε ρα δ] σα Ε- 
ττιιοἷς ΔΈ ΧΙ ΠΑ Πυϊτγευοηταγ, ἀρογιο- 
πἰς  οπηαπιιβ οχογοίξας : ῬΡϑαοὶ ταη- 

τ ΠῚ πγαρηα πγογοθάς σοπατιεδὶ, [ἢ σἂ- 
Πγαςογιπὰ νοὶ ῃταῦ (ς σης] γαῃζ. 
Εχ ποσρταο {προτίοσι πη ΟΠ, ΠΪΕΠλ 
4 Ἰῃίετ (6 σοι ΠΠ ογιης, Ἰῦρο πγὰ- 
χἰπηο, ΟΠ ργξοίαγαγη νἱέξογίατῃ ο- 
τπαπὶ τεροττιαίξητ, γο5 ΠΠ]ογα πὶ δά πηϊ- 
ταη δ οορογππτ Ππογοπιθηῖα, Πθατο ἃ 
ἰξπιάτα ρορυίοᾳ ἀξογεγαπι οἱξ ντ ττῖ- 
ΤΏ ΡΠ 4 ]15 ἃ τορο ροπηρα ἀςξάμποοτο- 
τατ. Εἰτυίοῖς οοπῖγα σο]]αρῇ {ππταηὶ- 69 
το, ιοά, σα ΠῚ ΟΠΊΠ65 ΟΧ Οπηηίδιις 
ορρί ας εαπὶ οχρεαϊτίοπεπὶ θλητ- 
ίξῃτ ςορίδβ, Ραῖισος 6 τάπῖο ΠΌΕξηΟΓΟ 
τεσορογᾶς ἱποο πος. πᾶ 4} σεοί 6- 
τδητὶ π αςῖθ; [11,1 ἱπαϊῖς Ιοσοτ ἀ{{Π- 
ου]τατίδ. ἃ νἱέξοτο ἀερτο ξίι, ἀφαϊκίο- 
ηξξερσοτᾶτιῖταα; τᾶτα ίμα οἰαάς Κονραϑᾷ 

αὐγλμφηαοΧροττὶ ρορυ]οτῖ ρείποῖρεϑ, 

ΒΊΟΝ 1 ἬἙΓΑ ἩΣΊΣΟ ΥΝ ΤΑ 5.9. 

μϑν Δα φϑείρᾳ(ᾳ ἢ πολεμίων, πολλῷ δΓ ἔτι φίχει- 

οἷς ἀπορλλϑσαι Τὴν σφετέρων, εἰς τίου πόλιν καιτέ-- 

φυγ. τὴς δὲ χώρας αὐτῶν οἱ Ῥωμαῖοι χραᾳζοιῶπες, 

ἀφϑονα. πόρτα παρεηο ϑύης ; σώχνας διέτοιψαν ἡ-- 

μέρφᾳς ἢ χοὴ ἤ, χαιρὸς ἀπαρσεως ζῶ, ἀγϑήϊες σίας 

οἷοί πε αν ὠφελείας, πηείαν ἐπ᾽ οἴκου. Ταρχύγιος 

σὲ ἐπεὶ τὰ πσϑς Οιεντόμοις ἐχώρησεν αὐτωΐ ΟΣ γοιεῦ, 

Ἐχὶ πὡς οὐ ᾧ, δῴη πολεμίους ὄξαγή τί δ ραϊιαὺ, 

οὐθϑρῴν τε βουλόμϑρυος τίω ἐν αὐτὴ Φρουσαὶν, χαὶ 

10 χῷς “Ῥαδόνζς τοῖς Τυῤῥξωυοις τὰ τείχη ἀμορᾷ- 

αι πσοοϑυμούνϑυος. ἐμεῖο »ϑὺ δξζυ χαὶ ἐκ πὐδα- 
τάξεως καχη Ῥωμαίοις γάποὸς τὸς ἀξελθόνζᾷς ὃκ, 
τῆς πόλεως, τ οὖν ταῖς τειχομκαιχίαις ἀγὼν καρ]ερός. 

ἔθλω δὲ, δέ ἡ πόλις χα κρατος. χαὶ οἱ κϑὺ φρουοοὶ 

δεθενες ἅμμα, τοῖς ϑηγοις ταν Τυρῥξυῶν αἰχμαλώ- 

τοῖς ἠ(αν οὖν φυλαικῆ᾽ Φ δναων δὲ οἱ δοχϑιωῶπες αἰ- 

τίοι γεονγέναι τὴς δἰ ποςάσεως,οἱ κϑὺ,  πασὸ μία οἴ γῶν 

αἰκιοϑενες, ον τῳ Φανερῷ σϑὲ αἰνγένας ἀπεχόπη(αν" 

οἱ ἢ, φυγαῖς ἐξηγμιωθηίαν αἸδίαις. ζῷξ δὲ οὐσίας αἰ»-- 
“γ΄ ε « 3, ΄ 

20 τῶν ΘΔαχον οἱ καζαλᾳφϑείϊες Ρωμαίων ἔποιχεί πε ἢ 

φρουροὶ τὴς πόλεως. τελάυταία δ] ἡ Ῥωμαίων μα- 

ΧΥ ὦ Τυρράοῶν ἐλεῶ πόλεως Ἤρτου πλυσῖον ον 

τῇ Σαβίνων γῇ. δὲ ἐκείνης )ὃ ἐποιήσωνζ 1 σχὶ Ῥω- 

μαίοις ἔλάυσιν οἱ Τυρῤξωυοὶ, πειοϑεν)ες αἰ πσὸ ἢ ἐχεῖ 

δυρυϑυῶν, ὡς συςρα]άυ(ουϑύων σφίσι ἜΣ αξίνων.αἢ 

ὃ ἑξαετεῖς ἀὐζις πἰδὶ τῆς εἰρζεύης “δὸς Ταρχώνιον 

λύογχαὶ ̓διβηλυθείαν δὴ δ πολλοῖς ἥ; Σ, αξίγων πό- 

θος δ ἐπθιμορθώσαοϑαι ἜΣ καφοτέρας “ας, ἔχτε- 

εϑρα μι μένης οὖν ταῖς πόλεσιγνεότηΐζος ἰχβμῆς. οὐ μιζωὺ 
3 ἢ γ » τὰ δε -»Ἥ “ » 

30 ἐχώρησε γέ αἰὐις ἡ πεῖδϑι χΤὶ γοιωῦ, δεῦῆον ἐχεφανείς- 

σης τῆς Ῥωμαίων φραΐιαξ, οὐσ  ἀξελύετο παρ σσοῖ- 

μιαξ ΤῊ πόλεων χοινζεὼ ἰποςαλζωσαι τοῖς Τυρῥη- 

γοῖς συμμαχίαν ο λὰ ἐθελονταί ἥινες ἐπεκούρη(αν 

εἰὐζ:ς ὀλέγϑι μμιοϑοῖς με;γοΐλοις ὑπαρϑειῆες. ὀχ ζω- 

τῆς Ὁ μάχης μεγίςης Τῶν προτέρων λνονϑύης, ὅ- 

(ἄς παῦρος δυλήλοις ἐπολέμη(ᾳν, τὰ μ»ϑὺ Ῥωμαίων 

“ραγμαΐᾳ δ αυμκα ςὴν ὅσην ἐχίδοσιν ἔλαθε, νίκξωυ 

ἀξενείκα ϑέων καλλίξην, χαὶ βασιλῷᾷ Ταρκυνίῳ τἰω 

ζοπαιοφόρον πομππτζεὼ καζῴγάν ὅτε βουλὴ χαὶ ὁ δὴ- 

μος ἐψηφίσαΐο " τὰ δὲ τσ" Τυρρξοῶν ἔπεσε φρονή-- 

μαΐᾳ, παίᾳς μϑὺ ἀξαποςφλείντων εἰς Τ' ἀγῶνα ζᾷΣ 

ἐξ ἐκαίζης πόλεως διιυάμεις, ὀλίρυις δὲ ἦνας ζις 

χα σωϑένζῳς ἐκ πολλῶν «ἑπσοδεξα νϑύων. οἱ νϑὺ »ὃ 

ον τῇ ποραταξᾳ μαχονϑιοι καϊεχόπης, οἱ δὴ οὐ τῇ 

ζοπὴ δεςχγωρίαις ἐϊκυρηήσαινες λύεξόδοις, παρέδο(αν 

τοῖς χεχρ αἰηχόσιν ἑαυζοις. Οιαύτης “ϑύτοι συμφοράξ 

πειροιϑεγῖες οἱ δχωνατουταΐρι ηὔν" εἰν ταῖς πόλεσιν, 
» 
ἐρ)ν 
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14) ἔργον ἐποίη(αν αὐ. 869, πων φρονίμον. ἑτέραν γὃ ςρα- 

ἀαὺ ἐξαγαγϑντος ἐπ᾿ αἰΐϑις βασιλέως Ταρκυνίου, 

στενα ϑέ ες εἰς μίαν ὠχϑραὺ, αἷξξ καζαλύσεως τῷ 

πολέμε δχζκλέϊεαζ σϑ9ς αὐτὸν ἐψηφίσανζ" κα πέμ- 

ποισι τὰς ωρεσξυζῴτους ὀυδδας ἡ ἐμμιωτάτοις ἐξ ἑ- 

καάςης πόλεως, ἀύζχρ ῳτορας ὡἰποδείξαμ)ες πξὶ “ἢ εἰ- 

ρζης ὁμολϑγιῶν. ὁ ὃ βασιλάς ἀχου(ᾷς αὐδ' πολλὰ 

φχαλεϑείϊων ἐπαϊωγὰ αυϑϑς ἐλτείκφαν ἡ μεδιοτη- 

ζᾳρὸ ὃ συγ[ενείας ἧς εἶχε ὡρὸς Ὁ ἔϑνος ἰπσομεμνη-- 

σχϑγϊων, ἕν τῷτο μόνον ἔφη βέλεαϑεῳ παρ αὐτῶν μα-- 

ϑεῖν, πότερϑν Ετί ἐχκφέρ9..) αὐϑς ἴσων, ὁ ὄχι βῆτοῖς 

ὅσι Ὁ αξιὴ εἰράαύης ὁμιρλογίας παράσι ποιησὸμε-- 

νοι," συτ{ἰγωσχοεσιν ἑαυΐζοῖς κεχρ αἼημϑύοις, ἡ ζᾷς πό- 

λῴᾷς ἐχιβέπουσιν ἰχυτῳ. ἀἰποκριναινϑμων δ᾽ αὐτῶν ὅτι 
χαὶ ζις πολάς ἐχιδέποισιν αὐτωῖ, ὸ τω εἰρζευξωυ ςερ-- 

ξοισιν ἐφ᾿ οἷς ἀμ ποόϊε διχαίοις αἰΐης τύχωσι, τὐΒ ,γαρὴς 

» ὯῺὰ αϑτοις δνονϑρος, Αχούσαῖε γειῦ, ἔφησεν, ἐφ᾽ οἷς 
» δ 0 ποῖε διχαίοις καζαλύσομ(αι 1’ πολεμιὸν,χαὶ Ἄνας ὑ- 

» κῶν δίδωμι γάφίᾷς "ἐγὼ Τυρρξυῶν {τε Φιποκίήναι 

» γα πσοϑϑυμος εἰκιι,ζτε φυγάδα, ποιῆσει “ὃ πατοί- ΣΟ 
» δὸς, ὅτε ἀφαιρέσά ἢ ὑπαρχόντων Φηγμιῶσαι" (ᾷς τε 

» πολάς ἀφίημι παᾷᾷς ἀφρουρήτους ᾿ ἀφορολογήτους 

» χαὶ αἰὐδονομοις, πολίοίας τὲ χϑσζκον ἐκάςη φυλοίηφν 

» συρωρώ Τ ὀρχαῦον. διδους (29, ὑμῶν ἕν οἴομαι δεῖν 

» αὐθ' ὧν δίδωμι πϑύτωνὑπαῤξαι μοὶ παρὺ ζ: 

» ἡγεμονίαν Τ᾽ πόλεων, ἧς κύρλος νϑὺ ἔσομαι ὃ μὴ βε- 

» λουϑύων ὑμδίι; ἕως δὦ κρ «τῶ τοῖς δπίλοις" παρ ἔχϑγ- 
» τῶν ἢ μαλλονἢ παρ ἀχϑνΐων τυχεῖν αὔγης βέδλοιαι. 

» φῶτ “ἐπα Ὕ λέτε Σ πύλεσιν, ἐγὼ δ ὑμῶν ἐχεχφ οίϑν, 

ἣν ἕως οὐ ἀφίκηοϑε,παρέξᾳν ὑπιανϑμ(α!. ζώτας λᾳ- 30 
(όνῇες οἱ τρέσξ4ς (ας Ξποκρίσς ὠγνζο,ὶ μετ᾽ ὁλί- 

γας ἡμέρας παρὴῷ " Ἄθορις αυτωΐ μόγον φέρφονϊες 4- 

λοις, δλλὰ ὰ σύμζολᾳ “ηγεμωογίας οἷς ἐχόσμιαν αὐ-- 

Ὧι τὸς σφετέρους βασιλῴς, κομίζογες, ξέφανόν τε 
“χεύσον ὰ εϑεόνον ἐλεφαντινον,ὺ σκηπηθον ἀετὸν ἔχον 

ἔχι ὃ χεφόλης χιτώνα, πε πορφυρφιῦ ̓γευσόσημον, ἊΝ 

«ὐξαξόλαηον πορφυρφιῶ ποικίλον, οἷα Λυδῶν πε χαὶ 

ΤΠερσῶν ἐφόρφεωυ οἱ βασιλές, πλξωὼ αὶ τεφαϊγωνόν γε 

τῶ φρίμιαίι, καϑα εν ἐχεῖνα, δὶ ἡμικύκλιον ζῳὰ 

ΕῚ 8: Ὁ Ε ἰοξ 

ἔςοεταης φυοά νἱζος ργυάςητϊος ἀς- 
οαἶτ, οσαΠὶ ΕΠΐΠὶ ΠΟιιᾶ5 ΠΌΡἰ 45 ἰῃ δος 
εἀιχίες ᾿ΓΑγαηυίηΐα5, πῃ σοπη πη ηὶ 
φιεῃτίς σοΠΟΙ]Πο ἀεογειδμης ἐς ρα 
(τη ΠΟ ροῖο: δα άοχ 6 ΠΠρῈ] 15 οἰΐ- 
ταῖῖθιις νίγος ἀτατα δὲ Ποπογο ργαοεῖ- 
Ἰεητος σαπα Ἰδετα οσάϊτομαπὶ ροιο- 
{ταις Ἰεράτος πίττης, ΗἸ σἰιπῈ πγα εἰς 
τεραπὶ Ποιταγοπταγ φεὶ οἰοπηδιίαπη ὃς () 
το ογατίοῃς ΠῚ, πη ΕΠ] Ογάπτεβ οὐαὶ {π]νι αι «Ἢ 
Τςορπατιοηᾷ αἰ Εἰ οἰπη (4 ρεητς η- Κ ΩΓ, »" »Ὼ 
τεγοδάοτες, αἷς ἰς νῃιπὶ ἤος οχ Ἰρ5 71. πείνας σε ἢ 
(οἰ οἰτατῖ: νιγατα άπας ἐς ααια!ταιθὰ, ἤαε ΠΝ »οιἿὟ 
(εοιτὴ ἀΠσερτεητ, δέ Δα ράσεπη ςοττῖς. Ὁ ΟΝ ; 
ςοπάϊτοη μοίεπάστη νεπετίης; απ ν 571. Ὁ 
(ς νἱέτο ἀσῃοίςσαπι, δὲ ντθεβίμα ρο-" 
τοίζατὶ ρεγηλίττᾶτ Ουΐδιις τείροηπάςη- ᾿ 
τίθιι5, (6 ὃζ οἰυταῖεϑ (145 ἴῃ τρίτῃ Ρο- 
τείζαιξ ρογηλίττεγς, δζ ρασειη δοςίρεγα 
αυϊδιηςῦςᾳ; σδαϊτοπίδθας; [πα τίτία ρετ- 
ἔα(ας; παῖζε πᾶς, παυίτ, δα τίοηα5, 
δέ συάατη νοῦ ίϑργο ἡ 4 υεἰἶγα ὐφίμη!α:6 
ΤΕΡΟΠΟ στατᾶ. ἔσο πεπηηξ Ετγαίοῦ 
οςοίάετα ορίο, αἰις ΟΧΙΠο θοπίσνα . 
τηυ]έξατα : οἰαίταῖος ἰρίας ἰἰϊπῸ ργαίι- (2 «ιν.» πατέρ: 
αἰϊ5, {πο οχδξεοηίδιβ, ρου πηΐττο ({ἰς «., οὐρα. (ει «εκ 
Ἰερὶθ. νίπετς, Ππστ]αϑα; ρει Πᾷ τγεῖρ. ἡ .ἡἢ 
ΡῈ τοιίπεῖο ΒΕΓ ἴῃ ΟΣ ΓΒ “« ἰβιίηε ἀρενον 
αι νος οσσράπιητιγ, γπιιπὶ ΠΝ] 4 αι. ἤμωω Εδωξ: ἢ 
γοδὶς ἀεθετεὶ οδίδο, ντ πὶς νο[ἔγαγαπὶ 
οἰαἰτατ ρει ποίρεπη ἀρποίσαιϊβ ; χιοά 

ετἰᾷ ΠοΙ θη θ.ν δίς ἔπκαγις (1 πὰ,αυᾶ- 
ἀἴμ εγο πη 5 (προτίοσ : πιαΐο ταις ἰά 
ΔνΟΪςπείθιις ιᾷ αὐ ἱπυτἰς σοπίς 1, 
ἢςοτεξεττε νοις οἰαϊτατδιιριοροη- 
τοῦτα ἐϊι ῥαετειογι πλϊηὶ, νοδὶς Πα ι1- 
Οἷᾳδ ΡΟ ]ΠΙσεου. (ὦ Ποοτοείροῃίο ο- 
φατὶ αἰ πα ΠΠΠ ροίἘ ράιιςοϑ αἰε5 γθάσιησ, 
π πιά νοεγδαταηιϊῇ αἤξεγξτιος, ιςα ὃς 
ΡΥ ΠοΙρΡατας ἱπΠρηΐα ααἰδ. ἰ]ο5 τορες 
οΥΠαῖδ οσ{πδιογαητ, οΓΟ ἢ ΔΌΓΟΔΠΊ, 

δ (ςΠ ερυτηςᾷ, (σορτγαπια; ἰῃ τα π|- 
πηίτατο μας δηιι!απη,δΖ ριιγραγεαπη 
τιηϊοᾷ Δατο ἀϊξεπέϊᾶ. ραγραγει πα; 
Διηϊοι νατίιπη, 44} 14 Γγάοτᾷ ἀτῳ -΄ 
Ῥεγίδταπι γεροβ σείξαταητ; ΠΠΠ ιοά 
πὸ χιδάτατα, να ]|4: (64 ἤριτιγα οταῖ (8- 
τλϊοἰγοι]. πος γε λοπτὶ σοῆι ο- 

, 

5. Οιαὗτα ᾿ ἀμφιασμάτων Ῥωμαῖοι μϑὸ τόας; Ἐλ-- 40 πηαπίτορᾷ, Οταοὶ τήδονον ἀρρε!]αηξ, 
λᾷυες ὃ τήξεννον κοιλοῦσιν,οζκ οἶδ ὁπῦϑεν μαϑον]ες" 
ε ᾽ 2, ᾽ «ς Ἑλλζυικϑν γὸ αὶ φαίνεταί μοι ζμύομᾳ ἐῃ. ὡς δέτι- 
γες ἱςοροῦσι,χαὶ τὸς δώδεχαι πελέχεις ἐχϑμε(ᾷν αυτω͵ 

ἘΠ ὸξ ΟΥΜΕ, ΐ τ, γ8 ᾿ Δ γ., ᾽ “Δλαδογίες 6ζ ἐκφςης πόλεως ενα. Ἱ υρρζωυὸν γὸ εϑος ε-- 
, εἶ τ “ δύχει,ἐκαςου ἢ: χτ' πόλιν βασιλέων ἕγα “ὐδϑηγειαϑο 

- ῃ ε “ τα τὰ ῥαξδοφορον, ἄμα τῇ δέσμη ὅ! ράδϑων πέλεκεω φέ- 
ἜΣ λ λ ͵ .» ͵ ͵ὕ Ψ Ἁ εϑντα" εἰ δὲ χϑιγὴ γίνοιτο ' δωδεχοι πολέων ςραϊιὰ, 

πείςϊο νης Ιπὰπιρτο νούλθι]ο. ΠΟ ὁ- 
πίτι νἱάετιγ γάτα ΟΥΡῚΠί5. 56 αι 
Ρτοάδης δ!]ατδ5 εἰ οείδπι ΧῚ τ δοιγο5, 
ἤηρα]δς ἃ Πηρι]ς ρορα 5 πη 5. Ε- 
τ! σοΓα ΠῚ Θηΐπν πο 5 ἔΠὸ νἱἀξτιγ, 
Πυάπηᾳ; οἰαίτατοπη ἔτπιο τορ Πἰξτοτ γ-" 
πιπὶ Δάήετε, αι οἷ νἱγραγῖι ἕλος (6- 
ουτίπα 11} ργαεέογγοι:αοτίοβ νοῖο οῦ- 
ταιηὶς Χ τα ρορυ!οεῖι οἢδε ἐχρεάϊτῖο, 

ΒΒ} 
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χα ἔδξουτες οἱ τγλάθγοηταγ,σαίιδ ες. πὼς δώδεκα, πελέκεις ἑγὶ οἰδὰ αἰδιέθα συ λοτ δ 

(δι ἱπηροτίαπι ἴῃ Ἔχεγοίταπι. ΠΟῚ τὰσὉςς τὼ αἀὐοχρα Ἶ ἌΣ ΚΗ ῃ 

το οπηποϑίοτίρτογοβ Ὠϊς αομπείπη- χραύτοροε Ἔρχίωυ. εἰ μιόυυ ἀπόντες γε συμι- 

ταῖγ; Ζιαπἀοαημάοπη χϑηιλμ αἴτιτ Δη.- “ 

τ Τἀγαθ!η!} γορπὴ ἀποάςοίτη Θ-Ἢ τί τῆς Ταρχωνίε βασιλείας πελέχεις δωδεκα τσ 3 

οατος τεσίθυς ργαξουτί (ΟΠ ἵτας ᾿ξ 6- τὴν βασιλέων φέρεοϑαι φασι" καζα φήσαεϑαι δ 

τὸ πος ἱπιπἰτατα πη Κοπλ}1} ΠΟΧΕχ Ὁ. πῶ" ͵ ὍΔ ἥ 

εν Ρεἰποίραεῖι δάορτιιβ {τ. ΝΙΠΠτα- εν ἰὸν Οἀρεώμον έσθις ἥδ: τοῦ οἰ ϑαλαζῷ τίω 

πιοη νεῖαῖ Ετγιμσογαπι α εἢς πποη- ΞΕχζω. οὐδεν ὃ κωλύ4 Ὁ μϑμ δύρηα Τυρρώωυῶν 

ταιπη, ΡΓΪπλαπιαας Ὁ 1{Π|5 πχατιιδταιη τῇ, χείεϑαι δῇ αὐτῶ πσεῖτον Ῥωμώύλονπτω ἐ- 

ἡχομνι ρ θπλαιοε γαζηυίοιο πος κείνων λαίξόντα, χοριαϑέοσωι δὲ καὶ Τ αἀρκύνιον σεεὼ 

ποίητο σετογαϊπῆσηία γοσία 4|]Αῖᾶ5. 10 ηηῖς ὀηίοις γέ ἐπ ὦ ταν ͵ 

ἐν Ἢ (δοιγο5 ΧΤΙ; τ παλιὰ ἤπρο Δδϑ τρρε άνϑς ἐξασυλύχηϊς χαὶ ζω δώδεκα, ΕΣΥΣ 
χες» ὡφτὸρ γε χα] γέ Ρωμφίοι ζῳᾳ σκητηφοι χα] ᾳ ἢ 

δζηῖις Ἀοπιδηὶ (σοριτα δ ἀἰλάςπγα- , τε τ" 

ταάοπο πίττης τορίριις, 44 Π60 εἰς Δι αϑδηκαΐζᾳ διυρφιίῦτοι τοῖς βασιλάζσι, (εξ αμοιωῦ.- 

ςοπῆτπιαητ ροτοίξατοπι τορίαπι; φαΐ. τες αὐζις ζᾷς ἀξοισίας" ἐπεὶ χαὶ μὴ λαξόντες παρ ἐ- 
ατὶοτίαμηί αὐ 115 Ποη δοοὶ- “άνν Ο ἜΑΔΙΕΝ. ἢ ἘΠ Ὁ: ; 

Ῥαδνευπίαγς ΠΠΣΣ Ι κείνων, ἔχουσιν αἰζο, τοις νϑῳ τίμα1ς ὁ Ταρκύνιος 
Ῥίδηι. Ηοβ Ποποῦδβ πὸ {Ἰατί πὰ δά πλ]-- ἐς ἀτ  διρεῖα Αἰ τος ΘΟ α ΣῈ ᾿ 

{τ Ταγηυημίμ5, Π ρΙογαε (οτίρτοσῖ- ἘΥ Ἑ ΟΥΕΡ. ΘἸΠξ 8 28: ὈΡΒΕ ΡΟ, πλήςοι Ἀα μωμ 

Βιις Κοπηδηΐς ογοαίπχς : (δ οΠΊ Δα ᾿ ὡμα κῶν συγ αι φέων " δλλ Φποδους τῇ βου τάδ 
- - - . »ἅ ͵ 

͵ Ὶ 

5. Ρ.Ο. Κ. τοι Πφεϊαδοτέτης να ἴα Δλη χαὶ τω δήμω τίω Δ[οίγνωσιν; εἰ ληπῆέον αὐζᾷ,᾿ 
ΐ Η ἰς ) ᾿ “ ῳ ͵ ᾿ 

(ἀπιοτοῖ ἢ νοἰεητίβιις δέ οοῃίςπτίοπ ζ) τ ΕΠ ἀεδξάδος, τὰ 

αἰδας οπτηϊδα5, τη) ἀσηγαπη 115 να 5 Ὑ ΡυοΝ τὰ ς ; 

εἰξττοῖοφ; ἀείποορς νἶτα τοπηρογοας 9. 75 ἐο  ο δυν, ἀπ ῆβων, 

ταϊδειστορα ρίέζα ραγριιγοα, σοίξαατ εβαιον τε γεύσεον ἐφορῴ χα! πορῴυραν ἐοϑητοι ποι- β 
᾿Ξ 3 κ, “ ᾽ ᾽ 

φοτομαπὶ δυτθαπι, ὃζ οαπχίσεριοο- κίλζοἀμπείγχετο, ἡ) σκητῆρϑν ἐλεφαντίνον ἔχων Ὠχι 
, 

΄ 2 ! τ «ς -“ 

Ρυγηθο {ς]|ὰ ἡΠ6η (ςἄεραι οΡυγηςα, εϑρϑνκ ἐκαθέζετο ἐλεφανδινε, καὶ οἱ δώδεκα ῥαςδοῦ-- 
ἀιιοάξεοιϊπι τογίθιις οπγίςοιτ. δ δ δλε λα κνημαθαὶ ἤν ις κατ δι ἢ 

χϑ! τός πελέχεις φεβονιὲς αὐία τοις βαθδὸις δικα.- 
νἱτρὶοἰαγα γε ἀἀοητὶ αἰξδητίθιι5, δ ροΓ ηϑβρδν πο Ὁ Ἶ ΐ ὡ 

νἱαϑ εἰιπὶ ργαοοάοητίριι5.Δοπ ογηα- ζντίτε ΟΝ παείςανρ, ἡ πορδι οὐδρε πϑνοριώῶταο. 
Ξ ; τ “ »» ὡν΄ 11ὴ ᾽ 

τας πγαηῆτ ὃζ ἰρῇαις (πορεοτγιδιιβ,δ8,ςὨ ὀ(δη' 9 Χοσίκος χαὶ τοις μετ’ ἐχεῖγον 1 βασιλικζὼ Φ»- 

ῬοΓῈ ριμος τορας ἀπ πιΐ5 ΘοπίαΠ δ ι15, χίω ἔχουσι παρέμφνε, ὼ ΑΙ τί ἐκξολζωὼ τ βα- 

Ἔχοορῖα σογοηα τόσαι ρΡἰξξα : Πάπὶ ἡιφι τὴς 5.5 ἠρ ΦΝΗ Δ ΕΥ̓ ἐλ." ἐδΕ, . 
Ρῖὰ ος ϑάσας Ριοῦα ἉΠΑΣΣ σίλεων τὸις ἈαΤ' οψιαυτὸν ἰ ποιάποις, ἔξω πῷ ζεφανῳ 

μαοίοἱ Δ εἰς αἀεπιηρταίπητ, πο ἱπα- ἫΝ πῶ τῶ ἜΣ ν Ν 
χαὶ τῆς ποικίλης εαϑητος" ζαωτα δ᾽, αὐτῶν ἀὐφηρειϑη 

ἀϊοίᾳ νἱἀογδταγ ὃς ζῥεγεα11 σταῦῖα. ατ- ᾿ ὕω τὰ τς ἐράτη 

τάπης ἢ ηπαπάο νἱοιία 6 ΒΕ] οτο- μονα, ,φορίικα, δύξαιζᾳ ἐἢ) χαὶ ἔχίφϑογα. πλζιυ στὸν 

Ῥοττατα τε τρις ἰδ αίοπατι ἀφοοῖ- 30 οὐκ πολέμου γίκζευ καζασ»ήϊες, εϑριαμίε ρα τῆς 
. - τὰ ὐλ "“» ͵] “ “ 

ΠϊταΓ, τις δέ αιιγοα σοίϊαηῖ ογμαπηδῖα, βελῆς αἰξιωθῶσι,τότε ὸ ̓γου(ςφοροῦσι,ὸ ἐδος 

δέ ρίξχα ἀπνϊοίππταγ ραῦραγα. Βε-. ἁλουργίσιν ἐμφι ̓  ἢ Σ δὲ δὲ -- 

τς Ἰδεῖρο 4υοα Ταγαυίηίο οὔ Εττιποίς ἡ ἐφ νιν τορος τοις ΤΠ 

ΣΡ θον ἴτο- ας ποποηηαῖς, πο παδιυϊτοχίτα. 5α- ὑο σύξας Ἰ αρκωνίῳ πολέμος ἐτή καΐζοογων οὐγέα, 

Βίη (ΟἹ (ἀρογογᾶς χαΐ οτπῃ Κ Ομ Πίς Οιαύτίω ἔογε στεστέλάφαν. ἑνὸς δὲ καΐζο λέφπομϑύου τῷ 
Ν . Φτς ] ω) 2 ς Ψ 

ἄς Ρτἰποίρατιι οοπτοπάεγοησ, νἱτ Ρι- Σαζξίγων ἔϑνοις ὀὑτιπαλουΐ Ῥω ἀρ άλεΣς ΓΝ 

σπάσοβ, ΓΟρΊ ΘΟ σΟΙοητεϑ ΔΠρ]ΑΠὶ ὃς χῆς "ὦ ρας » ΤᾺ ν , 

ξου τ] Θη,, Πεοίοησοα Ἀοπλα {ΠΠταΠῚ. ᾿ ΔΝ Ἰα. ἀμ λό 5 

Πος εὐ (πδίσετο πιαχί πποροῖς ΟΡ ὃς γε ἴωωι Ὁ αἰγριθέευ: χἡ τῆς Ῥωμκῆς οὐ σδϑσω κει-- 
ΠΝ πρ βρξις τ λὰ Π ᾽ ς ἢ 

Τατγαυίηϊ", ὈοΠΠα εἰς ἱπάϊχις, πους αϑυϑ, πολλζωω ἐμέν ὁ Ταρκύνιος πσδοϑυμίαν ὺ πῷ- 

ημοά ἀεροίςοπεὶ {δὲ 44 {πρρ!]οῖαπὶ τοῖς αἰταγαγέα ὁ «ϑοόπεν αἀὐζὶς ““ πόλε δὴ “ 

ποίαϊεης ἀεάοτγο μος ρορπίαγος ηαὶ Ω ἢ, ὦ εὐ νον ὩΣ αι 
ο 7 } ᾳ 40 καλων τ΄ πολέεσιν οτί τος αἰ ποοοουϑύοις Τυρρζωοιᾳ, 

Εττυίοος “αὶ ὀοίζερα ἐχοίμογα, ΡΟ} 5 ὀοίμο τὐδν ἀμ ΙΗ δαί. 

οἰτὶ ἢ σαπὶ Ἔχογοῖτα ἰη τεσίομε νθηΐ- ἸΏ αφίκω ΤΡΕΌ ΟΝ ἥες τ κα πατρίδι (0 τ 

τξτ,ίς ραιγίϑ ἔπιας ἰῃ οἷαι δ 9] Οοίετα- μοῖρ αϑὺ Φιλας, θωμίαηοις δι, ἐηϑρας ποιήσφν ας ἰδίας 

τῷ ροτιγαξγαγος, 8, ἴῃ  οπηαποϑ οοοῖ- πατοίδας, ἀπταιζούνϑμοι οἔκ. ἐξουλογΐο εἰκδοιῶα!. 

τατιτος. Οτγαιῖ [α βιῖτ ϑαθίηῖ5, πα. οὗ δὲ ἀσμενοί πε ασοδέγονται τὸν πόλεμον,οκ αἶξι 
ΟΧΙΠΙ πηδητίθ. ἢ ΣοΓ ργαροϊθητεβ οἶπας. ορρῦες πὼς δὺρι “Ὁ ἐπ ον ἴ ἮΡΕ 

ΠΡῚ αἀ!πιοτγδταγ: ὃς πῦ οχίροέζατο κο- Ν ἶ ᾿Ξ ὐτωζωῳτους [ ᾿ρῃ αἀφαιρεϑζεσαι" 

πιδηουῖ αἀπιοητα, ρῇ ἴῃ ΠΠογ σὰ ὌΝ αὐ κεοθεῦ Ρωμφίων δεώαμιν ἔχὶ σφαξ, 

οὐπὶ Θχογοίτι ἰγγιρογιητ. ααο5 ν δὶ εἰύζι φ«βαυτον ὄξᾳορισιν Ὠχα τίω ἐκείνων, βασιλάς δὲ 

Ταρκύ- 

͵ἷ “ "» ᾿ ᾽ 

Φέρφοντωι τοις τα λέορισιν λα παλαίτερον ἔ-- 



ΑἸΝΎΓΙΘΥ ΘΜ. 

Ταρκύνιος ὡς ἤχουσε Ὡἰαθεβυχόζς τὸς Σαᾷξίγοις 

᾿Ανίητα ποζοιμὸν,ὼ λεηλαΐουνδιυα, ὑπ᾽ αὐΐ' τὰ «ἜΣ Ὁ 
παρεμξολξζὼ ἁπϑμζα, αἰδιαξὼν τίω ἀὐξζωνοτάτίω 

'ΡῬωμᾳ!ων γεότηζαᾳ, ὡς εἶχε τάχοις ὄξηγλυ Ἐχι πὰς διε- 

ἀσαρμϑροις ἔχι (ἐς πξϑνομιας" Σιποκι είνας ἢ πολλὲς 

αὐτῶν, χαὶ Ἢ λείαν ὅσην ἤ)9ν ἀφίζομϑυο ς,ἐγίες “ ἐκεί. 

νων παρεμξολῆς ὕίλεται Τ' γαραχα" ἡ σζκλιπτῶν ολίς 
γας ζιναξ ἡμέρας, ἕως ἥτε λοιπὴ δυωύα εις οἰκ ὁ πό- 

λέως ασϑὸς αὑτὸν ἀφίκεζ, κ) αἱ ρα, συμμαΐχων 

ἔχικουρίαι σεευνηϑη(αν οκατεξαηνεν εἰς Ὁ πεδῖον ὡς τὸ 

μαχησόμϑρος. ἰδόν]ες δὲ πῶς Ῥωμαίους οἱ Σ᾽ αζίνοι 

πσϑοϑύκος ἔχι τ' αἰγῶγα γωρφειῶᾷς Γ ἀξηγϑν κὰ ἀὐξὶ 

(ς δοωυα εις, τε πληθῳ λέπομϑροι ἢ: πολεμμίων,Κ- 

τε ὡρετη.ὺ συμπεσόν)ες ἐμιοίχονῷ παί(αν ἐχιδι4κγύ.- 

ῥϑνοι τόλμαν, ἕως ἣν ἀὐζις μόνος εἷς ὁ τσϑϑς τὸς α»- 

τῆεταγμμένοις ἀγων. ἔπειτα μαϑογες ἐχτόντα σφίσι 

χτὶ γώτου φρατὸν πολεμίων ἕτερον οὖν τάξᾳ ὁ χϑσχκῳ 

χωρομῦτα, κα ζαλιπογῆες τὰ σημεῖα. Φέπονται εἰς φυ-- 

γἀ αν ὃ Ῥωμαίων αἰσρες ἐχτλεκῷι πεζοί τε χαὶ 
ε ἊΣ « “ ᾽ ἂν Ω] 
ἵπτεις οἱ κατόπιν ἐχεφανέν]ες τοῖς Σ᾽ αζίνις, οἱξ ὁ 20 

Ἰαρκύνιος Ἐχττηδείοις χώξίοις ́ ἐλό χῆσε ὅζᾳ γυκτὸς. 

σπϑτοις δὴ τὸς αὐδρας οἱ Σ᾿ αζῖνοι δείσοιν)ες εἶχ, “' ἀδὸ- 

κήτου σφίσιν ἐχτλνονϑυοις, ἐϑεν ἔτι γπυναῖον ἔρον τς- 
πεδείξαντο,δλλ ὡς καίεςρατηγημϑροι αἰ ασὸ τν εἐ- 

ϑρῶν,ὸ συμφορᾷ πεπληχϑτες ακούχω συν ἑαυ- 
ο ὀηλοι κατ᾿ ὀηγας ὁδὸες ἐπειρῶνζ' καν σϑτῳ μάλι- 
φα πολις αὐτῶν φόνος διωχο ϑῴων ““πσὸ “ὃ ἹῬωμᾳ)-- 
κῆςἵπαου,ὼ πϑμζαχολεν δἰποκλ4ουϑύων' ὡς]εὀλίϊοις 
ὥνας δξ αὐτῶν “μέακ χομιδῇ τὸς Ὡἰαίσϑνᾷς εἰς 
ὲ εἴΐϊςα πόλφς, ὦ δ πλόον μέρος, ὅσον μὴ χτὶ Ἐ μά- 
χίω ἔπεσεν, ἑπσοχείομον τοῖς Ῥωμᾳοις υέαζ. ὁ »ὸ 
οἱ καζῳλάφϑεγ)ες [- ᾧ ϑῥακι]  ἐφοδὸν Ὀσοχρώ- 

147 (ᾷαϑα, Τ ἔλτόντων σφίσιν ἐδαίῤρηίαν, ἐσ, εἰς πτεῖδοιν 
ἦλϑον μάχης, οχζαφα,ϑείες αἰ σῦο Ὁ παρέἐλ-- 
χὰ » Ν Ὁ. ᾿ “" Ἐς νι γὼ πιθὸυ χα! ρδ,ιπαρεόδα, αμκαχητί σφας τε οἰΐϑυς χα! Ὁ 

᾽ὕἤ « ΓΡῚ ΄ ͵ὕ ς ἔρυμαι. αἱ κϑὺ δὴ ἢ Σαξίνων πόλφς ὡς καϊεςρατηΐη-- 
,ὔ ᾽ » -“ ΓΑ ε 

αϑρμαι» ἡ 7. ϑρετη δ νίκξζωυ αφηρημϑύαι “σϑὃς τ 
“πολεμίων, δλλα, δόλῳ , μείζονας αὔϑις Ὀσποςελλάν 
δωωυαμάς παρεσκθυάζοντο, ὶ ξρατηχϑν ἐμπειρότα- 

εἰ αὶ ͵ ΨΩ "ἣν “ ζγ.ὁ δὲ Ταρκύνιος μαθὼν Τ' φζράνοιαν αὐτῶν σεευῆγέ 40 
᾿ Ν 2 ΄, ε τίω φραϊιαὺ “ τάχοις "Ὁ Ὡρὶν ἐχείνοις ἀπϑυΐᾷς δὴ 

σεουΐϑεῖν »φϑαν 4 φζκθας Τ' Ανΐητα ποΐζοαμον. ζαῶτα 
μαθὼν ὁ Σαξζίνων φρατηγϑς,ἀξη4 αϑὺ ὡς εἶχε ᾳ- 
χοις γνεωφὰ δοιύα μιν σεοηγμκένζω ὀυδηαξὼν, χαὶ 

ζ δυί ἔα Ῥ ͵ ᾽ δὴ ᾿ φραίοπε 4) πλησιον τ' Ρωμαίων, ὅχὶ λόφῳ ζινὸς 
οὐφηλῷ ᾿ὴ πυτομου" μα χης ᾿ Ῥόχήν Οὔκ ἐδοχίμα.-- 

“ «ς ΠΡ.Ὶ " ᾽ 7 ζ(υξως αἱ λοιπω ἢ Σαξίνων δχουαμ4ς σεεσέλθωσιν, 

11. 8 1 197 
Ταζαυίηϊας σοσηουίτρεγαῖο Αηϊς- 
ΠΕ ΡΟραἠατὶ νἱςίηδ φαἰετῖς οπηηία, αἵς 
(τηρτῖ5  οπηδης ἱπφητατίς οχροαϊ- 
{{Π|ηγ]5, Ζυδητατη ροτιῖς ργορογαδιίτ, 
νῇ ραΐδητος ργατάδλιογεβ ορρυίπιοζεῦ. 
Τα ΠΙ5η 86 Ρ] τί Πἷ5 ἃς τεςορῖα οπηηὶ 
Ριαάα, ργορς ποίξεπι σαίξγα Ροίαϊε. 

ἴδ᾽ ραιοῖβ αἰΐχιιος ἀΐθθιις εχίρεξζατο 
το] χααίιπη εχ ντθς σορίδτγιπι δζ ἃ 

(οοἰϊς δι χ! ] ογα τα αάπδτα, Ροίιαπα 
Ἠὶϑ αιιέξιις οἵδ, ἴῃ σαπηριιπι ργορτοῆῃς 
Ρυρηδηαὶ ἐξοῖτ σορίλπ5. 54 ηὶ ντ νἱ- 
ἄετιης Κογηδηος αἰδοτίτογ δα ςεγίδ- 
πλοῃ ρῥγοάϊγα., δ ἰρῇ οορί45 οάμχε- 
τυηῖηςς Πυπηοτο σεάφητες ποθι, 
Ππεοονίτταῖα: δ ΠΟΠΡΤΟΗ͂Ι, ναΓὰ ΥΙΓτα- 

τὶς εὐάετε ἰρεοϊ πλίπα, ταπτίροτ ἀπ πα 
το 5 Ἔγαῖ ομπὶ (0]15 ἃ ἔγοητο ορροῆτίς, 
ἀείηάο ντ αηἰπχαάιοττογᾶς απ μο- 
{πϊτλ ΠΊΔΠ ΠῚ ἃ τεΓρῸ ἴῃ ἰς ἀδοοητί 
ογάϊης τοηάεις, ἀςιογτῖς Πρ η 5 ἴῃ ἢι- 
σλπΠ νοτί! (πητ. Τ ΑΓ Ὁ] ΠΪμ5 ΟΠ πὶ Πο- 
ἐξα ἀεἰεέζος ε Κομηδηῖβ εαυίτες ἢ- 
ΓΑ] ὃς ρεαΐτες ορροτιμηὶς Ιοοἰς ἴῃ ἰῃ- 
{1115 σΟἸ]οσαιιθγας, 4111 τι1ΠῈ ἃ τογσὸ 
ἴῃ δαδίῃος σοοτετὶ (πητ: δαὶ θοτιπι 
πες ορίῃδτιπὰ σοπίροξξιιπι αἰτοηἰτὶ 
δδθίηϊ, ΠΙΠ1] Πρ] τις ἐξοογαης ἔοτεί- 
τεῦ ,[ς νεϊαταττε δὸ Ποίπδιις {προγὰ- 
τ], δζ ᾿πε!αξγαὈ 1 οἰλάς [δι], 4111 4] 14 
νία (ΑἸ ττα πὰ αι ΘΓ τ, τ1ΠῚ γΕΙῸ 
ἰησεῃς δογιτη Πἴγαροϑ οἵα οαϊτα, ρος 
(εχαεητε ἐηαῖτε οπηαπο, ὃς οδίξαη- 
ταν παίπας; ἱτα νῦ δά πηοάμτη ραιοὶ 
εἰαίογί τίη ρρίπημα ορρί 4, ὃ πηὰ- 
ἰοῦ ραῦβ δούππη ι! Ποη οσσιδιοταηζ 
ἰῃ οἷς, 'η Ἀομπηαποζαπι ΠηΔΠι15 να- 

ποτγῖτ, πάπὶ 4] [᾿π ν}1ο 7 ογαης γε]ῖ- 
αὶ, ἰγγαθητίαπι ἴῃ 16 Ποίξλιπὰ ἱπηρα- 
τι}Π} Ρτοριυμίατα, αὰζ ρισηδπι ἐχροτγί- 
τὶ ποπ πηι δαί; (ξἀ Ἰηίρεγατο εἰιθπειι 
Ρετοαι, πε ριιρηᾷ ἃς {8 δὲ πγιηἰι- 
οὔεῖη ἠδήϊάετγηητ, δαδίπα ΕΓΡῸ οἰα- 
τάτο5 πος [Ἰγαταροπιαῖε [προγατα;, ἀο- 
Ἰοδὶ, πο νίττατς νιέξογίαπη δά ςπη- 
Ριᾷ ςεπίξητεϑβ, πηδίογᾷ γαγίις ραγαᾶτ 
ἐχογοίτα (Ὁ ἱπηρεγαίους ψελεζάο (9: 
«γῆ δε ρουἰτΠ]τπχο. Οιοτί νο!ατα- 
τε ςορηίΐτα ΤΕΧ ΠΕ] στοῦ σοπιραΐατίς δΖ 

ἴῃ νη ΤΟΙ] εέξις5 σορ 5, ρει αδπ 11 

ςὐιιεηίγοηςνπίπεγίι, Απίεη δ γῇ, 
14 νδὶ δαϊϑίποτγιιπι ἱπηροίατου δα τ, 
ΟἸΠΠῚ ἰϊ5 αὶ εχ γεσεπεὶ (οἰ ςέξι τ πηα- 
ΠαπΊ δγαητργοίςεξας, αἰξγα Ποη Ιοη- 
σε α Ἀοπιδηΐβ ποῖαι οἰἘ ἰπ Ἔχοο!ο 
πιυοάᾷ δὲ ρίστιρτο τασηα]ο : ὃς Δί ἰ- 
ΠΕΠα ΠῚ ἃ ργαῦο γατιῖς ἄοηες δά (Ε 
νοηίγοης σοῖογα δαδίποιιπι σορία; 

7) 



1οϑ 

ταῦτα πὶ ΘΠ Πς (δι πάς οχυίριις, δ 
ἱπΠα ἰς5 Ρογ ΠΠυα5 ὃς ποιηογα αἸίροί- 
τίς ἀοέεπάεθας ἀστιτη αργα ἀδτοσιπι 
Ἔχουγποηίδι5. ἐπιπ14; ἴτὰ θο ἢ ἃ 84- 
δῖπο ἀποίταγ, σγαῦγο οδίδγια πη 4Πι15, 
Ῥχοσυτγίαείθας ραιοῖς να] ἰδ. Ππλ8} 
δ ἐσυϊεῖθει5; ἂσ τοτῖς νἱγῖδιι5 ριρηα- 
τα πῇ οΓἙ πυπηπ4π|. τα 6πὶ ΤαΓα1- 
ἩΪα5 ΠΙΟΓΑΓΙΠῚ ἃΟ ἱτα ἱπηρατίςῃς, Ορ- 
Ρυρπαπάα Ποίίμπι σαίεγα γατιι8, 4]1- 
αμοτίςς ἰη οα ἔξοῖϊς ἱπηρεταπι : ἀοἰπάς 

ὈΙΟΝΥΘΙΙ ΗΛΔΕΙΌΛΑΙΚΝΑ 9 5. 

ϑλλ ὄχι τὸς χσδονομιἀὐονζῷς ζ᾿ χώραν ἐκπέμπων 

αἰεἰ τίνας ἢ ἱπαίων, ὼ όχους ἐϊκαζων ὕλαις ἢ νά-- 

παι ς,Εἶρίε τὸς Ῥωμσίους ἢ δχὶ Τ χώρῳ ἀφοδων τ τον 

51 ᾧπον αὐτο γρωνδύα τω πολέμω, πολλαὶ μϑὺ 

συμπλοχαὶ κατ᾽ ὀλίορις ψιλῶν τε ὸ ἡπώέων ἐγί- 

γονζο, μια χη ὃ ὁλοοερὴς ἀπθύτων δε᾿τξ μία. ἑλκεμέ- 
γῈ ἢ τϑ γϑόγϑ δὲ ὀργῆς φέρων" ὀχ ιΟζὼ ὁ Τ᾿ αρκώ- 

γιος, ὅ)εῖ 1 παρεμιξολξὺ ἢ; πολεμίων ζὰς δειυάαεις 

ἔχρινεν ἀγάν, ἢ πολλας ἐποιήίᾳ το τυδοσξοδαίς, ἔπει- 
(ξητίςης (Ὲ ἢ1Π}} ν᾽ ργοῆςείε, ιο ἰο-- ΙΟ χα μαθὼν φ βιαίῳ φόπω βαδίαν ἐξ αὐτίω ὁγὼ- 
οἷς πππηϊτίοτ οἴει χιαπὶντεχρυρηδ- 
τὶ ροῆτε ἔμο]ς, ἀςογθαίτ Ἰοίξος ἱπορία 
ςοπητηδατις ἐς θα] ]αγο. ταις οατο- 
αἰϊς ῥεῖ οπιποϑ νίαβ εο ἔδγεηγοϑ αρο- 
{τ|8, ργο ρος τς ραρυ! πη Θααῖ5, ἢ- 
Βίας ΐρπα ὃς αἰϊα νίτα (ΠΡ Π414 οΧ ἂ- 
στο σοῃρσειογοηζ, ὑγεμὶ αὐ ταρταπιτα- 
ταπι οπη πῇ το οριΠπορίᾷ, ντοοα- 
Φἰ αοτητ οδίδγαατα ποέϊςο ἱπιθγίθιις 
ἃζ Ῥεο]]15 τα !ά4, ταγρίτονῦ φαίεγα ἀο- 
(ἔτοτο, το ἰδεῖς ρεγ ἐγ ερίααηἸοσοη Ἰατη ὅ- 
τίς ὅζ τῃτουιῖς, παι] 416 ἰαιις 5, δζ ο- 
τη ἀρράγατῖα θα] ο. Ροίξετο αἷς ο 
πυδηὶ ἀπο Ια εογῇ σοσῃίτο, πε ριι- 
πα οαἰξτῖς ροτίτί, αἰ γορτὶβ τρητου 1 5,1- 
τηθητίβ,8ζ ρεοιῃ ίς ; σαρτί σα αθάιι- 
ἐξις, ἴῃ νγροηιίε γεσθρεγῖς. [ἃ δε] πὶ 
ἃ Π4 116 ΔΠΠΟΚ5 σΟΠτΠιιῸς ἀαπταυίτ 

πιο ἀρτὶ ντι Πα ναἰξατ  (πΠτ πηατας 
Ἔχουγποηίθας,, ὃς πχυΐτα Ιἀεπτίοπὶ 
σοι Π Πἃ πηλίοτα πλΠπογδα; ρα ίΑ, 
ἰπ φαΐδας δαδίπὶ γαγίαβ, Ἀ οπηαηὶ (ς- 
Ρίμι5 ργοίρεγα ἔοστιηα ἔαητ νη: (« ν]- 
τίπγιπα ρα αι {πρτογηᾷ θα ]ο πηα- 
πιιπι ἱπηροίαί!ς. δα πὶ εηἰπὶ πὸ ντδῃ- 
το ΡοΥ νίσας, νεγαμῃ νηἰ που ααᾶτιιηι 
ΓΑ Π τατῖς στατὶς ἔαϊτ, ἰῃ ἐχρεάϊ ποη πὶ 
χης ρτοίςει : Ἀοπηαηα σαοαας ἰο- 
Βίοπος οπλη ας, Δ ο 5 ΘΑ πη 1 Αιπο- 

τιιτ,, Ετγυςοτα 1,4] οταπληιοίοσίο- 
ΤΌΠῚ ΔΕΧ  ΠἸς, οδυαπν ἱπογοπε Ποί ῖ- 
Βιι5. ϑαθίηιι ἱπηρετγατογίπ δἱπα σαίετα 
Ραττίτας εἰἘ {45 σορί45: οπλαπις τοχ 
τος Ἔχογοίζαϑ ἰῇ τογηὶς σαίειῖς παῖς, 
ποη ἰοηρα ἃ (6 ἱπυίσεμι ἀ{ΠΠεῖ5. 1ρίς 
Ἐοπιαηΐς Ἰορ!οηΐδιις ργαογαῖ, Αταη- 
τετα ἔγατγίς αΠΠ ργαέξοίς Ετγυίςοίς αιι- 
ΧΙΠς - ΤΠ ατίη!5 δέ σετογίς (οοἱ 5 ργαρο- 
(αἷς νίτιιπι δε ΠΠἰςα ξογετα ἀϊπο ἂς ἀς- 
δίτα γε ργαάοητία (ατὶς ἱππγαξεῖ, (ςά 
Ρετορσιπιιπη, Ποσάμπ οἰμίτατο ἄοπα- 
τῇ, ρρε!]αίιιο ποπίης δϑογαϊ, σοητί- 
πιο Τ ὉΠ: οἱ ΒΚ οπγαηὶ ροίξ οὈίτα τα 
Τατααϊῃιῖ, ΠᾺ}]1ὰ {πρετίείτο οἱ ε ππδίσιι 
Ια,γερῃῦ ἀστα!εγιης, ἀπλίγατὶ νίγτατό 
Βοπαηϊηὶς τὰ ΒΟΙ] τῷ τοῖρ. ποροιίίβ δά- 

γαι δὲ ἰγυροτηζαι; τῇ ασϑύη ἢ; ξχττηδείων πολεμεῖν 
“πὸς ον αὐτῇ διέγνω. Ὡἰραπαίας ς φερα(ᾳς ἐπ᾿ 
αὐτίω ὁδοῖς φρουρας καζᾳσκά αζόμϑιυος, ξυλίζε- 

͵ὕ 

οϑα! πε αὐθυς δ χελὸν ἵπποις στο γήν ὁ πολλὰ ὅχτ- 
τήδι4ο, λοιμξανᾷν εἰκ χώρας αὐτῶν ἐκ εαὖν, εἰς πολ-- 

λζὼ κα)έςησεν ὡπὸ των οἰποοζόλν" ὥςτ᾿ ζωα [ν καοϑηξ, 

φυλαξαίηες νύκζο, χἀμέεμον ὕδευσι χαὶ ὀϑέμω οφυ- 

ἱ γεν αἰα,φῶς ἐκ ϑ. γδραχος,καζοῳλιπόνῖες ΐ αὐτῳ τά-- 

τε ὑποζύγια, ὁ ζᾷς σκηνας ὁ τὸς βαυμαΐιας, κὶὶ τω 
» ͵ “ συγ ϑπςσδ, τὸρ 

20 εἰς 1’ πόλεμον τ δαακά ζεὼ παίαν.τῇ δὲ, ἑξῆς ἡμέρα 

μμαιϑογες οἱ Ῥωμαῖοι πἰωὼ ἀπαρσιν αὐτῶν, ᾿ “δυόμε-: 

νοὶ 5 γοραχος μου χητὶ κύφκοι,σκηνας υϑὲ χαὶ “ἰπσο-- 

ζμγια κα χοήμαΐζα διήρπαίν, τὸς ἢ αἰχμαλώτοις 

ἀλγϑύϊες εἰς τίιῦ Ῥω μάωυ αὐέφρεψαν. «ἦτ ὁ πόλεμος 
ἔτη πέγ]ς διόμάνε στενεγῶς πολεμούμϑυος, εὖ ὦ γάω 

εἰμιφότερφι Τ Δλλήλων πορϑοιῶτες 3 αὶ μοίχας πολ-- 

λάς ἐλοῆσο πεὸ μείζους μαχόνϑιοι διετελεᾷ, ὀλί- 

γα υϑύ τίνα, ἡ ἃ Σ᾽ α(ίνων διά τυχοιώτων εὖ» τοῖς ἐἰ-- 
" Υ δα ς δας μὰ “" 

᾿ς γῶσι,τα Ἀ πλέςα Ῥωμαίων.οὐν ὃ τῇ τελάσταια μο,-- 
] 2, ᾿ ς ν δι 75 ς ΐ 

30 γητελος ελαῦεν ὁλϑογερές. Σ᾽ αἴρῖνοι ὃ ὡς “ὐϑῦ-- 

Ἴρρον οἰ ϑχρ δος, δϑνν ἄμιοι πτλύτες οἱ ρα] δ σιμον 
2 Ω ς 2:7» Σ « - 

ἔχον!ες ἡλιχίαν, ὄξηλθογ ἐγ “- πόλεμον Ῥω α)οί πε 
γ ΕῚ “ Ἐξ ς ᾿ 

συμπὸμ]ες ὩΣ Λαΐϊιωνὴ Τυρρηνῶν ἡ ἵ ὀηγων συμ.-- 
“ ἵ 7 2 ς -" μμοχων δχυυώμς «ἰραλαξόϊες, ἐχώφφιου ὁμιῦσε τοῖς 

᾿ « ποτ ΄ 
πολεμίοις. ὁ νϑὺ δίιυ Ὁ Σ᾽: αξίνων φρατηγϑς μεσί(ᾳς 
Ως νυ 7 δ “ “ ς,γοος Ἷ γαμάς, δύο ποιζται φρατοπεδὸι"ο ἢ Ὁ Ρωμίθηων 

λ , ͵ 

βασιλόίς ποία ποιή(ας τάγμμαζᾳ, χαὶ ὅς παρεμξο- 
λ 3 λ 3. δ» ζ ͵ δ 2. ΠΑ Ἐς λας σ᾽, κακρ ον τε δλλήλων ϑενῶνος, αὐτὸς λϑὺ πῆς 

Ρωμαγκῆς ἡγεῖτο δοευμεως" Αρφή]αν ὃ“ ἀδελφι- 
40 δδιιῶῦ “ὃ Τυῤρδυικῆς συμμαχίας οἰπεδιᾷξε φρα τη." 

Λαΐίνων δὲ ἡ ἢ" ὀλλων συμμάχων ἔταξεν ὄχ δ0- 
δγραι  υναῖον υϑ τὰ πολέμια,, χαὶ φρονᾷν τὰ δέοντα ἧ- 
χυωταζον, ζέγον Ἀ κ᾿ ἀπολιννΣ ἐρξῖος αὐτο το 997.9- 

διχὸν ὀγομκαι δῶ; Τύλλιος ᾿ ῶ συϊενιχόν" ᾧ Ῥωμαῖοι 

μα Ἔ Ταρκωνίῳ πελά 7ιὼ Ἰϑωδιλιάϑαν “ὃ πόλεως ἐ- 
πέῤεψαν, οὐκ ὅσης Τ αρκωνίῳ βυεαξ ἄῤῥενος, γα- 
κϑροι Τ᾿ ὀύδρα ὁ αἰξὶ τὰ “πολέμια, χαὶ ἡ «ἰεὶ τὰ πα- 

λίρα 
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ι48 λίικα τρέϊης. “δἍύος ἢ Ὁ αὐδρὸς 3'ὃὲ ὁ Ὅοφας  τύ-. 

χαςρὼ ἐκ Ὁ είν “Ἀνονϑύζω αἶὸὶ αὐτὶ Ἐχιφανᾳαν, 

ὁτὸμ χτὶ τῷτο  υω (4, ζ μέρος ᾧ. λόορου,διηγήη(ομαι. 

τὖτε σὴ, δξευ᾿ { παρεσκάύαςο ̓ ἀμφοϊέρων τὰ ασοϑς 
Τ' ὠγῶνα ἔχιτήδα, σεευή ες εἰς μαχζωυ" εἶχον αϑὺ Ω 

μδὺ 4} ωὠγυμιον μέρος οἱ Ῥωμιφῖοι, ἢ δεξιὸν οἱ Τυρ- 

ῥξευοὶ, τὶ μέσην ̓  φόχαγία Λατῖνοι ἐτα ηϑη(αν.λμο- 

μϑυκὃ ὐγῶνος καρΊερ δὶ ὅλης ἡμέρας, ἐγίκων οὗ ῬΡω-- 

κδῖοι κτλ πολύ" χα πολλοὺς μϑὺ δ΄ποκ)είνανες ἐν τῇ 

μάχη ἢ πολεμίων “ἥνουϑύοις ὀύδρας ἀγαϑοις »πολ- 

λῷ σὲ ἔτι πλείους αχικαλώτοις λαξονες οὐ τῇ φυ-- 

5. ὃ παρεμβολῶν “ἀμφοτέρας ἐϊκρατειςλυόμε-- 

γοί; "Ὁ χουν μέγὸν αὐἰξεξόλόμϑρμοι πλϑτον, ἀδεῶς 

ἤδη Ὁ ὑπαίθρε πάσης ἐχρ ψτοιωυ" ξὼ πυοὶ ἡ σιδήρῳ κὴ 

πᾶσι λωζησαυϑρυοι καχοις, ΤΩ Γὰ ϑέρος ἐτελάύτα, 

λύσαϊιες ὧς παρεμξολοὶς ἀπηεῷ ἐπ οἴχου.κὸ ὁβα- 

σιλάίς Ταρκύνιος τρίτον ὅχὶ “Ὁ ἰδίας Φρχῆς τ κ 

μάχης κατήγαε εϑρίαμξον. ζ δὲ, ἑξῆς ογιαυτῶ 

ποὐρδασκάναζομδύα πάλιν φραωτὸν πὸ βασιλέως ὄχι 

(ὲ πυλάς Ὁ Σαξίγων ἐξαγήν »ὺ πολιορκίαις αὐὰς 

πσοϑςαγεακ διεγγωχϑτος, υναγον ,ϑὺ φοϊθὲν ἔτι βέ- 

λάκκο ἢ νεαγικὸν συ μιαξ ἐγύετο, κοινὴ δὲ γνῶ μαν 

χευσαμϑυαι, ωρὶν εἰς χίνδχουον ἐλϑεῖν αὐόδραποδισμξ 

ἡ καζασκαφῆς,καζαλύ(ᾳ ζ τ᾿ πόλεμον ἔγνω(ανοὺ 

παρη(ἂν ἐξ ἐκάςης πόλεως οἱ χρῴτίςοι Τὴ Σ αζί-. 

νων τοὺς βασιλέα, Ἰ αρκύνιον δξεληλυϑύτα μῶπα- 

σης ἤδη δου μεως, το δα ϑιεδόνες αὐτῶ τὰ τείχη;,χαὶ 
δεόυϑυοι μεξίας ποιήσαι συμξασᾳς.ὁ ὃ. ἀασαςῶς 

δοξανϑιυος Ὁ ἀθάυ, κινδεωτυ  -παοζα γῶν πῇ ἔϑνοις, 
ἀἰσονδοίς τε “ποιφτει “ὐϑὸς ἀὐθις αἰ εἰρζεύης πὲ ὦ 

φιλίας, ἔχε Ἐ αὐταῖς ὁμιολογίαις αἧς Τυρράυδς ἀρο- 

Ἴερον ὑπηγοαγεΐο, ἡ τὸς αὐ χ μμοιλώτοις αἀπέδωχεν αὖ-- 

ζΟις αὐ λύξων. αὗται 'πολεμμιχαὶ ποραξῴς βασι-- 

λέως Τ αρκυνίᾳ μνημονά ον}. εἰρξευικαὶ 5. ὁ πολίζι- 
χαὶ ζ αἱ δὲ τινες. ΠΣ οϊὲ ἡ δ αὐζᾷς βέλομαι παρΐϑειν ἐ- 

μνημονθύτους. ἀ θὲς "ὃ ἅμα ᾧ ἰδαλαζῳ, τί εἰρ- 

χίω,τ δημοίιχον δ λον οἰχεῖον ἑαυταῖ “ποιήσοι κῶθ9-- 

ουμηϑεὶς, ὡς τ οἱ ωρότερον βασιλᾷς ἐποίεν,δχοὰ ζοι-- 

αὐτης ἀὐερίεσίας ὑπηγαϊετο -ἔχιλέξας ὀύδρας ἐκα- 

τὸν ἐκ πόύτων ἣ' δημοϊικῶν,οἷς τρέϊζιυ τινα πτολειμι- 

κζω ἢ πτολίἠρκζεὺ φοϑνησιν ἀπόμιες ἐμδοτύροιω,πα.- 

Φικίες ἐποίησε, κατέταξεν εἰς Τ' ἢ βελάυτῶν Ὅϑι- 

θμόν. χαὶ τότε πορῷτον ἐγ ύοντο Ῥωμαίοις ποία χόσιοι 
᾿βελδυταὶ, τέως ογες φῴᾳχόσιο. ἔπτα ταῖς ἱεραῖς 
παρϑενοις, ὑφ᾽ ὧν Ω ἀσξεςον φυλοηξ) πῦρ, τεηαρσιν 

δστις δύο πσδϑοκατελεξεν ἑτέραξ᾽ πλφόνων »ὸ δὴ 

(ἰελουνδνων οί ποὸ ὃ πόλεως ἱερουργιῶν, εἧς ἐδ 

᾿ 

. ΦΨΨΗΙ το 
ταἰ ἢ γα ἰς ἰΔοηοᾶ. ΠυΠτς σοῆα5,6- 
«ἀιπισατίοπδ, ἐοτταπᾶ, ὃς ηιιοά οἰἶτοα οἴ 
αἰαϊηίτιις ἀρραγυίτ ργοαρίι πη, ΕΧρο- 
Πάτη Οἰ1ΠῚ Δα {Πατἢ ΠΠΠοτίᾳ Ἰοςῖ ρεῖ- 
τφηοτο. Ετρο ντείπαηις δα ἀεσεγηοπ- 
ἀα πὶ ρατγαιῖ, Πσηα σοπέοσιιηζ, ἰδαι1Πὶ 
σοῦηὰ Ἀοπηδηὶ, ἀεχιγῇ Εὐγαίοὶ, πς- 
δι ἀσίοπη Γ Ατίπὶ οσοιρᾶς, τοῖο 46 
ΡΌΡΠατιιΠ1 ΟἰἘ δογίτοῦ τά οπὶ  ομηὰ- 
Ηἰ νἱοογαης σστορίο, {Ἰγατίβηιις ἴῃ Ρὰ- 
5.14 ΠΊΕ ]τ5 νΊΓί5 ἔουτίθιι5, ἰη ἤρα Πγ] 
ἴο ΠΊΔΙΟΓΘΠῚ ΘΟΡΟΓΙΠΙ ΠΕΙΠΊΟΓΙΠῚ : ὃζ 
νει σαί τὶς ροτίαῖ, ἰησεπτίχις ο- 
ΡΠ νὶ ἀϊταιί, Πης ποτα ἰᾷ ἀρτίς αι 
ἰατε ρατοδαῆςἔοσγο ἤδιηπιαηας δο- 
πη] οἰδά 5 σαποῖο ρογαίξατς, οἰπὶ 
Ἔχ τοι αἴξας, (οἰ τὶς σα τίς ἀογηῆ σας 
αἰοτγιιητ: ὃς Τ ΑΡ]ΟΪΠἰτ5 τουτίτ πα Π]]Π1Πὰ 
ἱπηραγ {{] τοτηροτο ἐγ απη ΡΠ ς ρα: 
δηα ΓΟρΟΣΙΑυ τ. δ ΈΘΠτΙ ΔΠΠῸ Γὸ- 
86 ταΓία5 ἘΧροαίτοποπι ραγαηϊα, δὲ 
οδΠπἀΐοης δαθίπας ντίσος σαροῖς σοφί- 
τφητς, 1114 (Ὁ ΠΡ] ἰι5 σα ΠοτΟίο ὅδ ἴκι- 
ὈΘΏΠ ἀπίπΊο οἰαἶτας ορροίειϊε; (δ ν-- 
πο σοπίδηζι ρει ια τη {πδαεγίοηῖς 
δ (οτυπτατῖς δαίτεητ ρεγίςα!, 4ε δ6]- 
Ιο ἀϊτίπιθηάο ἀρεῖς ἀςογοιθγιητ, τα- 
4τς νοποίπης ΠΠρΈ] ΑΓ ΠῚ ΟἰπἰτατιΠ} 
ορτἰπγᾶτος δά 1 Αγ πί πὶ αἀαξιδη- 
το πη ἰΔ ΠῚ ΟἸ1Π| ΟΠΊΠΙ ἜΧογοϊτα: ἀφ ϊ46- 
τα τα; δά (ὃ 4792 (πὰ Ορρί 44, ογδῃ- 
το5 ντ 1145 ραοί5 οδαϊτίοηες ργορο- 
πογοῖ. Γατας Π|6 Ππα ρογίσιϊο ΠΡῚ οδ- 
Ἰατιιπη σοητίς ἱπηρογίιπι, ρασς ἄατα πῃ 
(οοἰοτατοπη ὃ ἁπλ οἰτία 1 Θὸς γοςῖρίς, 
εἰίαςπι Ιεσίδιι5 αΐδιις Ετγαίδος ἀἰή- 
7450 ΔΏτΟ Τεσοροίαϊ: σαριποσηϊπὸ 
{της Ργοτῖο γοίπἰταῖτ, Ηδὸο (μῆς ηπα: 
τεχ Τ ἀγα ὉΪΠῖι5 θ6}10 σοΠηΠς πηειπο- 
ΓΆΤΕΓ : ΠΏ ς ΘΧΡΟΠΟΠΊΙ5 4118: ραοῖς 
τξροτο ἰῃ τοῖρ. δα πλϊΠἰΠγατίοης ρεγο- 
σίτ; ιδηάο πες ἱρία ἰδεῖ ργατογίγο 
{Πεπτῖο. Μίοχ νι ρεϊποίρατυιη φοςο- 
Ρἰτ, «ἀ σοποι! απ πηι Πδὶ ρΙ εδὶς ἔ8- 
ὉΟΓΟΠῚ, Ποῖ ἃ Ρτίογίιι5 τορίβιις ἔὰ- 
ἔζαπι ογασ, πὰς δεποῆσεπιία νῆις ἀΐ- 
οἴταγ, (ο]οἕζος εχ οὐπη  ρ ςθείοσῖ πιι- 
ΤΆΟΙΟ νίγος σοπταπι, ααΐδθιις θα ]ΠἰςαΣ 

40 νἰττατῖϑ φαζ οἰα]15 ργηάδητίς το πιο- ψ Ξ 
ΠΪ.ΠῚ 40 οὐ] ηῖθι5 ρεγΠ εΐογαγ, Ρα- 3 Ι 
ττἰοῖος ἔδοϊς, ὃς ἴῃ ςπαϊοόγα πὴ πἡμππγ6- 72) “Ἐπὶ πεεα αερι 
ΓᾺΠῚ σοΟΌρίΔαΐτ : ἀσ τα ΠῚ ῥτπ3 πὶ κο- τὺ Ὁ. τε νει 
πηδτγασθτος ΠΑ δα ΟΠατογες, αἱ ἀι- 

ΙοΟ 

20 

20 

Ιη τερὶδ]. 
4ὰς φείοσῖτ: 

ΤᾺ ν᾿ 
κ νετῪ (οι 

' . "γ “3 ππ͵’-- σοπιΐφητο ἔποταηῖ. [εϊπάο δογὶς 
νἱγσίπίθιι5,. 1}. 1Πο ΧΙ] πόλις δσαα- κ ΓΉΡΎΡΕΙ 

“ - - { ---ι᾿ . 

αΓίσηΐδ, οἵ απφίιοτῦ οἤδητ Απρκῶν. ἙΡ ππρπὰ ὦς ΟἿὟΝ Ἰερίτ Πα. οἷ! ΘΠἰ ΠῚ β] εἶγα ἰΔ πα οἰείτά- “Ὁ 7 
τε ρογασογθηταγίμογιςσία. σαϊδ. οριὶ5 α΄.“ 4 Ρ “ 

ὌΝ 413 Ἱ 

{{) ; «εἰ (νεΓ- 
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ετατὶπτοτε εν εἰξαῖςς νἱγρίπες,πῦ νἱ- 

ἀεβθαπτιγ χυάταοτ (οἱα (ῆςετς. πος 
ἱπΠιταϊτῇ Τἀγαχυίη (εσιτὶ (απτ τερας 
σετοτὶ, δὲ νίφ δα Παῆς Πο[Ἐτᾷ αταῖοπὶ 
(εχ ἀείρπαηταυς πηπιῆτα Ν᾽ εἰξα]ο5. 
ηυΐῃ δὲ Πρ] Ἰοίππ 40 ἰῃ δᾶ5 {τυρτὶ 
ςδιυιέτας απἰπιφάπεττας ρα σας, ᾿ρίε 
νἱάστοτ ἱπας ΗΠ ρείπγιιδ:Ππις ἰα ςεγ10 
ςοηΠ]ο, ας (νι φυ!ᾶ ορ᾽ παπτιγ) 1Π- 
(οπιηὶὶς πηοηίτα5 ἱηΠἘἰταΐτ : χαα ροίξ 
ΗΠ ας οδιτῦ ᾿ητεῖ 5 δ} πὰ ογασι]ατο- 
Ρετῖα ἀϊσιητ (Δογοσῖι επδιγαῖζοτεβ. ἠς- 
Ργεμεπία ἢ. εξ εο τερηφητς (λογά 5 
ηὐυα ἀδπὶ ΡΙπατία ΡΟ] ΑΔ, σογροῦς 
πδοαίϊο άτεπι ἀϊπ! πᾷ Δοςεάεγα. πο 
ἄτις αὔτ πρρ]Τοἱ! χιο νἱτίλτα ραπίπη- 

τατ, (προγίοσε στο ἃ ποδὶ 5 η αἰ ςαῖι5 
εἴ. Ἐροτῖ ετἰᾷ νθὲ τς τεάἀάιτατγ, σοη- 
εἴοποςα; πη, ὅς σοίογα οἰ} πορο- 
τίᾳ ρεγασαηταγ, δῦ ΠΠΠ0 γεσεοτηδτῇ οἰξ, 
οἵπεϊπις οἰγοαπηάατῇ, ὃζ σειογῖα οσπα- 
πηξτίς ρῤίεα. τὶς χιιοᾳ; πησ ηΐᾷ 
μα: Δητε οχιξρογα]! ἃς ἔτίθοἱο ορεγο 
ςδάϊτα [πιογδητ, ρυ Πγι5 ἐς ἐγ15 Δα τερὰ- 
8 Ιαρί 41 ργασγαπαλῥησ, τῇ Ππρσι]ΐ 
ἀππ ρ[ αι ξεί οπας ἐσβςεγοθητ, εχ ἔγα- 
ετε πίπίταῖτ. (αρρίτ δέ οἱοδοαςίο- 
ἄετς, ἕο ]5 (οἰ σαι χα]. ᾿η ΤΊ Ρετῖπὶ 
σοττγίπατιις συϊοηια Δαιιάγιη 6 ν]ῖς 
ςοηβιίτ: ἀἰςεὶ νὶχ ροιοίς ᾧ αἀπηίταπ 
ορεῖα. Εροίαηε ἴῃ τγῖρ. πηαρη ςξε- 

ὙΦ ΤλΑΧΙ ΠῚ  Ἀρράγεῖ ΔγΊρ] [40 ἱτηρεγιὶ 
“Ῥοποαφιασααέξις, νἱατῖι [γαταγᾶ, δΖ 
οἰοασατιιπι α τίς: τερυτδης ποη ίο- 
ἰαπὶ ντ]ταιξ ορογαπι, ἐ6 αι ίυο αἰ- 
φεῖαγ τέροτγε, νοτπηετίατη ἱπηρεπίαγῃ 
πιλρηϊτι ἀϊηξ : φάη νοὶ εχ ποσ νΠῸ 
Ἰῖςεῖ οδίίσοτε, φ,νταῆτγιπαι (. Ααιτ 
Ἰἴις, Πορ!ςἔζας αἰῶ ο οοαςας, πος᾿ 
ΔΙΏΡ ἰμ5 τγα(Πγϊττοητος αι, σοηίο- 

ΤΕ5ΤΆ]Πς ταὶςητίς ραγραπαας δέτερα- 

τα ἀδο]οσδιιοτίης. [ἀξ ΤΥΖυϊπίις., 
εἰγοῦ πηαχί πλ ΠῈ ἰΠτεῦ Αἰιδτίηιιπι ὃΖ 
Ῥαϊ]ατίπιιπι πηοπῖοβ Πτιπ Δα ογηδιιίτ, 
{γιιδ!ς ργίπχῇ ορεττί5 οἰγοῦυδα; (6- 
ἀππδιι5. πᾶ ἀπτα {πρεγταα]ατῖς [πᾶτε ς 
(ρεδαθᾶι, Πρ πεῖς Πα] οτῖσ ται] 45 (α{{|- 
πεηκείθιις.1 οςος (ῥοέϊαειείογ ΠΊΠ τε σις 
τα συτίας ἀϊτίδείε, πα σας οὐτία ας 
ἤρπατα ρουτίοηοντ ἐμγίαίἠ αυΠα; (αο 
Ἰοςοίρεδαταγις Πάετετ: ηοα ορἢ δὲ 
ἰρίαπι ροςάξιετόρογε νηῦ ε ρυ]ςἢτὶς 
ἃς Δα πγϊτα Πα 5 νγθὶ5 ορετίδ. ξατατῖ ε- 
ταῦ Ἰορίτιο. «ἢ. εἴας οἰγοὶ, αἰἘ τε (ξὰ- 
ἀϊοτῖ οἷ ἀϊπηϊάϊο; ἰατίτιι4ο, υλτιιοσ 
ἰαφοτῖι. α ἀπο πηαίοτί. Ιατοτίθιις, ἃς 
νπο τχΐποῖς, εὐτρ" οἰγοοίτοα ἔοῇϊις 

Ι 

βῳ ΟὟ «τς 

(σ- 

δ 

{π|ὶς ντῦῖς οπηα Πγιέλιτίς, 6 Χ αυϊδί 

ὍΙΟΝ 911 ἘΠ ΕΟ ΑΝ Α 5.5. 

ΩΣ Ὁ Ἑςίας παρήναι ϑυηπόλοις,Οζ ἐδύχϑεω αἱ τέτ-: 
Ἴαρες φρχεῖν. Ἰαρχυνίε 5 “ϑέξωντος ,ἠχολούθοιω οἱ 

λοιποὶ βασιλάς »ὦ μέ καθ᾽ ἡμαξς ̓γεόνων Ὡσο- 

δείκγιω) ἕξ “ὃ Ἕςίας ἀμφίπολοι. δόκεῖ 5. χαὶ ζᾷξ τι- 

μιϑείας, αἷς κολάζονται πσεϑς ἴ ἱτξροφωντῶν αἱ μὴ 
φυλοίηδσαι παρθενίαν, ἐκεῖνος ἐϊξφυρᾷν χσερτος, εἴ τε 

χτ' λογισμὸν, εἴτε, ὡς οἴονται ἕινες, ὀνγείρφις πειϑύμε- 

νος, μα Ἑ ἐχείνα πελά )ὼ εἰν τοῖς Σι(ξυλλείοις 4ὑ- 

ρέϑυναι χρησμοῖς οἱ Ὑ ἱερῶν δξηγηταὶ λέρ»εσιν. ἐφω- 

ΙΟ 43» » τις ἔχι “Ὁ ἐκεύν βασιλείας ἱέρᾷα Πναρία, 

“Ποπλίε ϑυγάτηρ, ὅχ οἷγνὴ πφϑειῶσα τοῖς ἱεροῖς. 

ᾧοπος δὲ τιμιϑορίας ὅφίις δεν ᾧ κρλοίζοισι Φς Δ]«- 

φϑαρείσας ον τῇ “σϑ9 ζαύτης δεδήλωται μοι γεα- 

φη. τίω πε ἀφρραν ο ἣ δικοαζρισι ὦ ὥκκχλυσιαζα- 

σι, Ως: ὀῆλας Ἐχτ)ελοῦσι πολίζχας ποραξ4ς,ἐχεῖνος 

ἐχόσχκησεν, ἐργαφηθίοις τε ὃ τοῖς ὀήνοις χόσχκοις πὐθ - 

λᾳζων. ὁ τὰ τείχη ἡ πολέως αἰὐοοέδια, τὺ Φαῦ- 149 

λα ἐρίασίαις ὄντα, χυόζτος ἐδοχί κασε λίθοις ὧμια- 

ξιαίοις εἰργασμένοις “Ὡρὸς χϑμόνα, ζαῦτα καζασκά.- 

20 αἴὰν. ἤρξατο ὃ χαὶ τὸς ιἰ πσονόμωοις ὀρυῆφν «(ᾳ- 

Φοοις δὶ ὧν ὄχι τ- Τίζεσιν᾽ ὀχόνε) πὸ ὦ συῤῥέον 

οὐκ Ἱ ζενωπῶν ὕδωρ,ἐργα ϑαυμαςαὰ ὼ χρείηω λόγου 

κα]ασκά ασοίνϑυος. ἔγωγ᾽ δίζυ εν ποι σὶ τοῖς μείᾳ.λο- 
πρεπεςάτοις καΐζασκδυάσμασι τῆς Ῥώμης ἐξ ὧν 

μάλιςα Ὁ “δ ήγεμονίας ἐμιφαίνεται "μέγιςον, ζς τε 

ὑδεώτων ἀγωγαξ τίϑε μα!» (Ὡς Ὑ δῶν ρωσῴς, ἡ δ 

5: αἰ σϑονοιιον ἐργασίας, ἕ μόνον εἰς Ὁ “γρήσιμων “ὃ κα- 

ζασκάυἧς τίω Ὡ[οἰνοιὸν φέρων αἰ χῦΡ ὅ χΤ' οἰκεῖον 

χαιοϑν ἐρώ ̓ὥλλα χαὶ εἰς τω Τὴν αἰαλωμῶν πολυ- 

320 τελέαν, ζεὼ δ5 ἐγὸς ἔρορυ τεχμήραιτ᾽ δ. τίς, Γάϊον Α- 

κύλιον ποιυσοίυϑυος τῷ μέλλοντος λέγεοϑαι βεξζαιω- 

πίω ὃς φησιν ἀμεληθάσῶν ποεῖν τάφρων ̓  με χέτι 

Δ οι ῤῥεοιόῥων , τὸς τις δ᾽ αὐακαϑερσιν αὐτῶν 

ἡ Τ' ἔχισκά. κὼ χιλίων μμιοϑῶστι ζο, λάντων. κα- 

τεσκάσασε δὲ ἡ “Τ᾿ μέγιςον Τὴν ἱπαοδρόκιον Ταρκύ- 

γιος Τ' μεζαξὺ τῷ τε Αὐειζιε χαὶ ἢ Τϑοαΐίε κείμε- 
γον αρ ὥτον “ἰπσοςείοις χόξὶ αἰν- ποιήσεις καϑεόρας. 

τέως γὸ ἐξῶτες ἐθεώροιω ἐπ᾿ ἰκρίων, δοροίτων ξυ- 
λίναις σκηναῖς ὄχιχειυϑύων. χαὶ διελὼν ζοιὰ τόποις εἰς 

) 

40 τϑιάχοντα φρφίδας, ἑκαφη φροδα μοῖρφιν ἀπέδωχε΄ 

μίων "ὥςτε: τῇ πσϑοφυχούσῃ χώρα καϑεζοκδυον "Ξ 

χαςον ϑεωρῴν. ἔμελλε δὲ ἀρᾳ στεὼ ὄνῳ χοὶ τῶτο Ω 

ἔργον οὖν τοῖς πτλύυ κοι λοῖς χἡ ϑοιυζφιςοις καΐρισκά.«- 

σμάσι τῆς πολέως “γμήσεοϑει. μῆχος ̓ ϑὺ γὸ Ἐχττῦ 
ἑπαυδρόμωου, πιοιωῶν καὶ ἡ μέσους 68) ςα δίων" ἀἶρος δὲ, 
τεῆαρων πλέ,ϑρφν᾽ πέριξ δὲ ἀυτῷ καζᾷ τε μείζοις 

σλϑυφοὶς » χαὶ χτ᾿ μίαν Τὴν ἐλασγων, ὐφιπος εἰς 

«ἑτωυ- 



ΑΝΓΙΘ. κΟΜ κ18. 1} 
«᾿ὐοδοχάω ὕϑαΐζος ὀρώρυκται, βαϑος πεχαὶ πλιώτος 

δεκαποις. "τ δὲ ἀὐριαπον ῳχοδὸμιζουται φραὶ “τοί- 
ε 2 ἴ 2 [7 

ζεγϑι. τὅτων δὲ αἱ κδϑὺ ξχίπεδοι,λίθινας ἔχοισιν, ὡς- 
“ ͵ 8. « ! [, ᾿ 

«εὗρ ον τοις ϑεαζοις,ὀλίϊον αἰχυρανέφηκι ας καϑεσρας 
“ δὲν. » λ 

ει δὲ, αἰ τὐρώοι,ξυλίνας. σεενάρονται δὴ εἰς Ὁ αὐζ᾽ χαὶ 
᾽ ς ΄ ε λ. Ὅς 3 ͵ 

(ὡπὔῆοισιν δρλλήλας δἹ μείζους ποῦ τῆς ελα-ηο- 
᾽ Ν "“" 7] ἢ «“ 

γος, μιδιυοφδὲς ἔχουσαι Ὁ φημι συΐκρι4όνϑμον ὥςτε 
͵ ᾽ εἶ ͵ δ» δέ ζ. 7 λ 

μίαν ἐκ λυ τρις γ “νέα ῖ ςοαν αμφιχκα Ὁ 
ξ ͵ 

ςαϑδιὶ ὡν,ἰχθμζωο πσοδέξαοϑαι πενοχαδεχα μιυελα.- 

οἱ 

ε[Ἑ φιΐ ἀ4υας τεοϊρίατ, ἀοσοπηροάα!! 
Ρτοξιπάϊταιε Ππια] ὃς Ἰατἰτπ Πα. τὰς 
δυγίραπη οχίξγαξζα {ππτ ττρ] Ἰοὶ τοέϊο 
Ροτείοις,εασῇ ἱπὶς μαι] αρί ἄθα ραι- 
Ἰυπι(ραπάοπτίλ(ίςας ἰη τ σαι) (6 - 
114: (]᾿πλίοτοϑβ νεγο, (εα  ἑϊα ῥαθεε 11-- 
σηρδ.αἰμάσ πλαΐουα5 ῥογ ίοτς Ζ67114 τη ϊ- 
ποῦοοηϊπηρίτ, ὃς ἐογπιᾶ, α σοῃοΪα- 
ἀιιπτιγ, μα οης] αποτγξεῖτα ντὸχ τι θας 
νῃδοοπβοίϊαταγ ρογτίοιις Δ ρἢ [16 α- 
τγα]ῖς οὗξο [πλαϊοτῖι αρηρμπαίζρο, χα 

δὰς δύ,ϑοϑ πων. ἡ δὲ λοιπὴ αϑυ ἐλαπόνων πλάυ-- το σεπτῦ χυϊηηααρίητα οπλΐπι1ΠῈ ΠΏ] α 

ρῶν αἰοϑρίος αὐᾳφυϑώη, ψαλιδω αὶ ἱκσπαφέσάς ἔχφ, 

δι μιας ὕασληγίος ἁκα πα(ας ὀϑοιορυϑμαδ. ἔς! δ 

γνγ ς ᾿ μ ΗΝ ὁ λ Ἷ 

χαὶ αὐθὰ τ᾿ ἱπτανδρομον ἔξωθεν ἑτέρᾳ ςοὰ μονοφεοος, 

ἐργαφήξια ἔγουζᾳ .ῳ αὐτῇ , χαὶ οἰκήσᾳς αἷρ αὐζᾳ: 

δὲ ἧς εἰσιν εἴξοδοι τε χαὶ ὀμαξείσᾳς τοῖς Ἐχι πίω ϑέαν 

ἀφικγάμϑμοις παρ ἐχϑιςον ἐργαφήδλον ᾿ ὥστε μηδὲν 

οὐοχλῴοϑαι (ς Ὅσαςδὲ μυριάδας εἰςιόσοις πὲ χαὶ 

-ὀὐπολυομϑμας. ἐνεχείρησε δ. ἡ Τ' γεὼν καζασκά.- 

ἀἷν πῦτε Διὸς χαὶ τὴς Ἥκρᾳς χαὶ Ὁ Αϑζευαξ,6 βα-- 

σιλόῖς οὖσι» ἀὐγίὼ ὡὸὀἰποδιδὸυς ζω ἐποιηΐᾳτο τοῖς 20 

ϑοοῖς οὐ τῇ τελάυταία κσϑϑς Σαξίνοις μοΐχη. Τ᾿ »ϑὺ 

ὅζζυ λόφον ἐφ᾽ ὃ τὸ ἱερὸν ἔμελλεν ἱδρυοζ,, πολλῆς ὅδεό- 

ϑνον ποραγματείας' οὐπε ΟΡ ἀὐιασοόεφοδὸς ζῶ οὐ-- 

τε ὁμαλὸς Τδλλ Ὡὀπύτομος χαὴ εἰς κορυφξιὼ σζευα-- 

“ϑύϑμος ὀξεῖαν ἷ ὀῤθιήμμασιν ὑψηλοῖς πολλα;χόλεν 

-αἰθολοιὼν, καὶ πολιεωὼ χρεῶ εἰς τ’ μεζᾳξὺ Τα πεώ- 

γδημμάτων ᾿ τ χϑρυφῆς τόπον ἐμφοργίας, ὁμαλὸν 

"ϑυέοϑαι παρεσκά )ασε,ὼ κσθὸς αὑπυσδὸχέοὺ ἱερών ἐ- 
-“ 

πιτηδιφσταΐον. τὰς Ὁ θεμελίοις σύκ ἔφθασε ϑείνωι τῷ 

ΡοΠητοδρετῖς. γο χαῖι 6 ἀπο Ρ. πιῖπο- 
τίθιις [Δτι5,αο  {πθάϊι4]ε εἰς, μαδος 
ἐοτηϊσαῖος σαύσογαβ νΠ46 6ηκ] οπλϊτ- 
τα πταγ, 41 ΟΠΊΠΘ5 ν ΠΟ εἰαηαίμζημ (9 

ἀρεπὕτεσ τοραραΐο. Ἐχίογης ΟἰγοιΠὶ 
ΔΡΆΡ τ αἰία Ππηρ] οἱ τοξξο ροιτίσιις,!- 
Ῥᾶς οἹ Ποῖ πδϑ δ {Ἰρεΐπα ος]]45: Ὁ χιᾷ 
(ρεέξατογοϑ Ἰῃτγαης δὲ αἰσοπάμητρες 
πΏρΪας οἤΠποίπασ,ντ πυΠ] ἃ ταγθα οχο- 
Τίατα ΏτΟΥ τοῦ τ 114 τ ἰΠτγαητία τ} Πὶ 

αὐοῦτία. Αρστοῆτις οἰ οἱξ χά! Ηςσα- 
τε το ΠΊρ ἃ Ἰοιἱ5 δέ ΠΠΠοηΪ8 ας Μίποῖ- 
τα) στ γοτῖ ρετίοϊ ποτε χιοά ἰῃ ρο- 
ἤϊγοπιο οὔτγα ϑαδίηος ργο ο 5 ἔα - 

“ξοταῖ. Ταπαι φυίαξ, ἴῃ πο οχίτα- 
ἔζατας ογαττξρ! π|͵) ΖαὮ πγμ]τα δέ ]Δ- 

δοτίοία ἐσεγοτορογα, Ζαίρρο αὶ ΔἸ Ε- 
ΒΟ εγαῖ δάϊτιι, Π6Ὸ 222 {υϑρεῦρο ρΙΔΏι]5, 
(ξ ρτατγαρτιβ ὃς σατο νεγίῖος ἔΔΠ- 
φίατα 5, Π.]τῖ5 ΟΧ Ραττίδ. ἀρ οχαϑ ΟΕ 
Το 9 (δ ἐγιιξεϊοηδα15 : ἰητεῖ α 1145 ὃ 
νετϊοξ οὐροίξο ἀσσεγα, ραπᾶ εἥεοῖς 
ἀτοῦ αα οΧορίξ δ λογας σας ἀρυῖς 
Πηηδ. πιπἀαπιδηταταγηθη οἼς α ας ἴα: 

λ “ ᾽ ͵ λ λ ͵ ὌΝ ͵ Α 

γεω; γθογον ἐχιςιωίας μΓ πίω καζώλεσιν τῷ πολέ-. 30. δες ξχτοργαθηζις Ποη ροτιυτ,σαπα 
μου τεϑαετη. πολλοῖς Ξὴ ὕςερον ἔτεσιν ὁ πιοάτος βασι-- 

λάζσας ἀπ᾽ ἐκείγε Ταρκύνιος ὁ τῆς ὔρχῆς ὀκπε- 

σῶν, τὸς τε ϑεμελίοις καεξλνετο » χαὶ τὴς οἰκοδὸ μιῆς 

το πολλὰ. εἰργα(ᾳτο. ὥ μζωὼ ἐτελείωσε ὃ ἔρον οὐσ)͵ αὖ- 

τὸς, δὶ ἘΧῚ ἴ' ογιαυσίων ρχϑιτων Ἵ χτ' “Ὁ πιδάτον 

ογιαυτὸν ὑπαφυσάντων,, τίοῦ στουπεέλάφαν ἐλαῦεν ὁ 

γεως. αἴξιον 5 "ὦ τὰ τσο9“ καζασκάυῆς αὐτῷ γε- 

γόμνϑυα διελεῖν -- “ὐἰραδεδώχασιν ἁπόρῖες οἱ (ς ε- 
2 ε ; νὰ 

πιχώσίοις στεναα ϑυϊες ἱξοοίας. ἴδε γὸ εμκελλεκα- 

4ιατίεπηίΐο λαχεμηη ρΟίΈ οἷας δς 11 Ε- 
πᾷ {πρεγαίχογίς. ῬΟΙῈ πλυΐτος ἀεἰπάς 
ΔΏΠΟΞΚ τΟγτῖτι5 αὐ ΠΟΟ ΓΕΧ Ἱ ἌΓΩΠΙΏΪ 15, 
15 φυΐ γορηο ρα 5 εἰς, πἠδπηξτα ἴ6- 
οἷτ,ᾶς θοπᾷ ραγίοτη οσξεοϊτείις σα Π- 
οἰ, ας Ὡς 15 ηυϊας Ρίο]αἱτ πος οριι5, 
(5 (6 ἀηπιιῖς πηαρ Ἐγατίθιις , ἰἰς αὶ 
τοῖτίο ροΐῥ Δῆπο σοπίπ]ατῦ σεήδειης, 
τα ΠΊρ ἃ 14 Ὡδίο!υτὰ ε. Μειποτα- 
116 οἱ δὲ σιοά 4ητς {Π|π|5  ἀἸβοδτίο- 
ΠΕΠῚ ἀοοίαϊτ, εσχἝανίεγ αὐ οτηηΐδιις 

(ᾳσκφ «ἕν ὁ Ταρκύνιος “νεῶν, συϊκαλέ(ας εις 40 Ἐοπηαπίς (σεἰριοτίβιις ργοάϊτιπη. 4:- 
ὅ ΕῚ -“" 3 ΕῚ τ᾽ “" 

οἰωνομιαγτεις,ἐκέλδυσε τοῖς λυδ)ώσι πϑὶ αὐ τϑϑ- 

τον ὀζᾳ μια) θύσαιχ Ὑ τόπου, τίς φχττηδφοτατὸς 661 

ὃ πόλεως γῶρος ἱερϑς λύφοϑοι, χαὶ τοῖς ϑεοῖς αἰδζοις 
μάλιςα χε ,γαρασμένος. ὡὀἰποδιάξαντων δ, αὐτῶν τύ. 

ἡ ἐὰν. ω ͵ ΩἹ , ν 2 

πϑρχείυϑιυον τὴς α,γχϑρας λοῷον, ὃς τῦτε μϑὺ ἐκαλζῃ 

Ταρπήϊος, γιοῦ ὃ Καπίωλίνος, αὖϑις ἐκέλάσσεν αὖ»- 

ζις ϑχκ μὀμϑυσανϑρους εἰπεῖν ἐν ὁποίῳ Φ λόφε χωρίῳ 

ἀϊποαζαγις Τ ἈταΌΪ Πα » Οοπαοσαῖὶς 

ΔυσΌΓίθιι5, [ΜΠτ ρτί πλιιπη δίϑος σοΠ(Ο 
ἀείοςο, φαϊπαπιντθὶς Ιοους ἔᾳπο α- 
ἀϊβοαπάο οι αρυΠηπηις, αϊξημς :- 
Ρῇ5 ργατηππλιιδ. σιπη4; οἴ οηΠδπε 
ἱπηῃυϊπθητθπι ἕοτΟ τ ΠΊΕ], Ζαΐ τὰ πὶ 
Ἰατρείμς ἀϊέξις, πῆς (δρί το] τι 
γοσατιγ . ᾿{Ππ᾿| ἱσατπη σοηίιτἰς διι- 
(ρἱοἱῖ5 τείρομάογο χα ταηλ}} ρας 
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ἄεδετει πιηφαπιδταίαςετγε. πᾶ ἰά ογαῖ 
πὸ ἀπιοάῃ ἔμει!ς ; αοά πλυΐτα ἰπ εο 
εἤξηι ἀθοτῖϊ ρεπίοτίια; ἀγα, πηοάϊςο 
αἰεἰπυϊςξ ἀϊδι μη ξζα ἰταγια!]ο, 125 

οροττοθαζαο τγαηίπηοιιοῦῖ, τοϊατη 

ατοῖ χἀϊβςαπάο αἰ 5 απο τίθει, ρ4- 
ουϊταυρατγίθ. 4ς Πηρι]]ς5 τίς 101 {τ|5 4- 
μος οοία]οτς, ὅς ἢ ἀΠ οσοσςάογεητταπο ὯΝ 

δας θοῦ τλοποτζα. ἰδὲ σεται ἐ{1 ὃζ δοπῖϊς, 

Ῥππίδγιης οἷς αγας ἰῇ αἰϊα ἰοοατγᾷϑίοι- 

το Γογπλίπιις ταπτῇ ὃζ Πππδητις Πα 1 
“--Ζ έν (φιυᾶ! δεῖ ογοθεῖς) διιραγί ργοοῖθιι5 

(ἀρρ!ἰςατίοπίν. Πεξεὶ ροτιοτς ντ {5-᾿ 
ΝΠ ὺ ἰμμκνμαιποτᾶι Ἰοοῖς {ἰ5 σεάετα. ιιο ἐβέξιιπι 

( νι ἐογιιπὶ αἵὰς σοπιιποαηταγταπη- 

ΡΙΓαπαρίτα ᾿ἀταρ αἰτετα ππης ἴῃ νείι- 

δυΐο Μίπετιια ἤτα εἰξ, αἰτογα ἱπ τρία 

α(4ε ργορα ρυ ϊπαγίαμη. Πΐπο ςοη!ΐ-- 

εἰεθαπιγαῖες,πες πιοιιξάος νη υλπα 
γεδὶς τογπγίπος, ΠεῸ ἐμμομῆ θη γῖσο- 

τοὶ εἰ ἀεέογο. φυογαπι παιτγιπινίς 

ηυεαα μας ποίξγα τόροτα ρεγαταῖος 
ἴα Χχιαται ναηῦ ἔπ. ΠΟ ΠΕ ΠΠΊΠγιις 

Δυτο ΠῚ Διισαγαπι, αι ἀγαϑ ἀἰσαιίτ, ἔὰ- 
ΠυΠῚ4; ἰοιιίς ἀε Πρ ηδυΐτ,δζ σεῖογα ρετ 
ἀϊυϊπατίοπέρορυϊο ργαάϊχίτ, οσπλιι- 

πὶ ὃζ Δρρε ]ατίιιο ποηλίπα ἀϊᾶως ε 

Νουα, σοθε τίο ἀττίις: 4] οτηπὶᾶ 

εἰς ατιῖς (ςέζατογιιπι 4115 ἔα1Π6 ἔδεταῦ 

οατΠΠπλιις5,οΙΑυ ΠΠπγπΊα; ἱπ 6 ποπλξ 

εδίξοιτιι5, Πιοά νἱχ οτεάξάδεϊις ατ- 

τὶς ἰρεςϊ πλῖπα ἀφάϊτ ποτ νηΐ, ιοά 

πιαχίπιε (πὶ πλίγατιις, ἰη πχοάϊα ρτο- 
ξεγαπη, {πα ἔοσταπα η1144; οσσαίοης 
ἃ αἰϊῖς ΟὈ]ατα αἀ ταρταπὶ ποι ηϊς σεΐε- 

Βυίτατξ ρογιοπατίς, ν σοτοτὶ οἷα ίεσιι- 

ἸΓαυισατες δά {Π σο]]Ατὶ,᾿π πιο ρεπς 

Ποποτα Ειογηγιραῦρετα Πἰο Ραῖγο Πδ- 
τας εχίξαΐ ταίρι]! σοίοπο, ραοῖ οκἰᾶ- 
ταπιίππαθαῖ εἷϊ ὅὃζ 4115 Οροῖ5 145 2:- 
τας εα ἔοττ, ὃς ρα!τ ἀρεπαὶς (υδι15.46- 

οἰάϊτ αἰϊφαᾶάο νι οἷ! γυγλοἀογπηῆες, 

αἰοπηπο οχροιτγεέξις ἀεπήεγατοῖ 65 

αἰϊχιοῖ, προϊπιεηϊδς ἤσγει, πεῖ ἢ 5 

τς Ρίαραϑβ ἃ ραῖγο δοοὶ Ρετοτιργοξεέζας 

ἀειϊπάε δά σαί! ἰπ εο ταγο (δογαταπὶ 

Βοτοίδιις,γοσαδαῖεοσ ντίε ἰπ γρογ- 

ἀἰϊς (αἱ ἱατοητι χυοά {1 ἤθγεῖ, ρ  ]!- 

ςοβατυτγίς οδ αταγί {ΠΠ|ς νι αἰτι5 ΓαΓΙς 

τηαχἰ πηᾷ. ρϑυΐο ρΟΙὲ ἱπιιςητίς ρογοί5, 
οὔ νε!!εῦ νοταπὶ πογοίθιις ρογίο! ποῦς, 

ποη νἰάεθαι νίαπι 4 νι. πὶ ΘΑ τη ἴῃ - 

ποηίτο ρος. φιιαπηοῦγῷ δηχίτς δηὶ- 
τοὶ, ἄξος σοτηρτγθοαταϑ οἱ ν χιοά 
αυατοτου πα ἰσαγθπτ {δὲ αυίρίοϊο.οὔ- 

4 αἰ ϊηίτις ἰῃ πιεητοΠ οἱ νοηϊήες 
νἱπθᾶπη ἰῃ ἄτας ράτῖες αἰ πίάετο, 46- 
χιγαπὶ δὲ {πι|{πταπι. οὈιοτααῦαῖγετὶ- 

30 ἔχεφανάαν, ὡφ)επόμίας ἀζϑλοις Σποδεῖ ξαι τὸς χτὶ 

ΠΙΟΝΥ ΘΙ ἩΛΕΙΘΆΑ ΕΝ, 5. 5. 

ϑέοϑαι δεήσᾳ τὰς ϑεμελίους. το ὃ ὁ πλύυ ῥάδιον ων 

πολλοὶ γὸ ἡ οὖν αὐτῷ βωμοὶ ϑεῶν τε ὁ δαιμόνων ὅ-- 

λίρον ἀπέχονῆες δλήλων, οἷς ἐδ μεέζαγή γξτε ρωσέ ' 

πη, πϑρ Σποδδιώῶ αι τω μέλλον, τοῖς ϑεοῖς περυϑιμᾷ 

“πνησεαζ ὦ δαπεδὸν. ἔδοξε ἢ. τοῖς οἰωνοπολοις ρ 

ἑκαάςου βωμξ καϑιδρυυϑύων φχκμαύ δία ὅροις, 

ἐα) τοὐδαχωρῶσιν οἱ ϑεοὶ, τῦτε κιγᾷν αὐζεις. οἱ υϑὼ δέω 

ὀέλοι ϑεοί τε χαὶ δαίμονες ἐπέδεψαν αὖθις εἰς ἕτερᾳ 

χωεία τς βωμους μεζοιφέρν" οἱ ὃ. τῷ Τέρμονος ὌΣ 

10 Νεότηζος πολλὰ παραητουμϑύοις τοῖς μαϑτεσι ὦ λι- 

παροῦσιν σέκ ἐπείαϑηξ » θσὶ, ἡνέρονί τοὐδαχωρῆσαι 

Ὑ τόπων. Ὅϑρτοι συμιἷξ ἡγή φϑηφ αὐτῶν οἱ βωμοὶ 

τῇ καΐζασκϑ "Ὁ ἱερῶν" κὺ γειῶ ὁ μϑὺ ἕτερος αἼν ον παῖ 

“δονάῳ ἡ Αϑάεουας, ὁ δ᾽ ἕτερος οὖν αὐτῷ τ σηκῷῶ 
πλυσιον τῷ ἕλοις. εκ, ἢ. σύτου στενέξῥνον οἱ μαΐτεις 

ὅτι Ὁ Ῥωμαίων πόλεως ἅτε τς ὅροις μεζακχινήσᾷ 
χα ρος ϑϑκὶς, τε Έ ἀκμζωὼ μεζαξληᾷ. χὺ μέ εὐ θι ΓΡΉΙ 

κατ᾿ ἐμὲ  ξόνων ὀλυϑες Ὄξην αὐτῶν ἑκαυτερϑν, “εἰχο.- 

φὴν ἢδ χαὶ Ἴεπάρτίων ἕἄψεων. ὁ δὲ  οἰωνοσχόττων ὅχτ-- 
7 λ 

20 φανέςαζος τὸς βωμους καϑιδρυσοίνϑρος, ὃ Ὁ ἱερον ἢ 

Διὸς τευϑυίσεις, κὺ τἄλλα πσδολέγων τῶ δήμῳ ὅζὰ 

μαϑίρος, αὐτὸς μὃὺ ἐχοιλάτο χϑινὸν ὀνομίαι ὼ αν 

9 δαχϑν, Νέζιος, ὦ 5. συτίενιχϑν, ΑἼἭιος,ὃς πότων 

ϑεοφιλέςαζςς ὁμολογεῖται μέαζ ἕ ἀκριξοιώτων 

τεχνζευ,ὼ μεγίςου τυχεῖν δὲ αὑτῆς ὀνόματος, ἀπίςους 

ἄναξ αἰ τθολάς ὧ οἰωνομιαὐίρκης Ἐχιδάξαϑυος ἐ- 

πιςήμιης" ὧν ἐγὼ μίαν,ζωῶ μάλιςα τεθαύμακα, ῶρο-- 

χήεισεμϑμος ἐρώ, δ οἵας ὀρμηϑεὶς στε) υχίας, ὃ ζίνας 

ἀφορμας Ὡρὰ τῷ δαιμονίᾳ λαξὼν Ὡσαυτίω ἔσχεν 

Τ αὐ)ωὼ ὠμείψανᾷς ἡλιχίανοπένης αὐτο πευτὴρ ἐγέ-- 

νεῷ »χωείον ἀτελὲς γεωργών,ῷ χάτε ὀλγα (ὠωφργά- 

ζπ “παῖς νὸν ἐζιος, δ(ᾳ τοῖς τηλιχούτοις δγιύαμας 

ζω, ὦ (ὰ εἰ δξελαύγων ἔξοσκεν, οἰ ποχϑιμηϑεὶς δὲ πόε 
ΤΣ Σοῦ ἘΝ ἐν ᾿ 
Ὁλῷ Ὁ ὀξέγοσιν ἔχ ἀδεισκων ίμας Τὶ ὑῶν,τεως »μδὺ 

ἔχλαιε, ᾷς πληγας ὀῤῥωδὼν Ως ὩΡὰ Ζ' παΐ )ς"ἐ- 

πειτ' ἐλθὼν ἔχι Ἔ καλιά δα, οὐ τω χωράῳ καϑι-- 

δδυμϑύζω ἡρώων, ἠξίᾳ τὸς ἥρωας στενεξ 4. ρᾷν αὐταῖ 

(κυ λυουδία 5 τῴώτου ϑύσᾳν ἀὐζις Τ' μέγιςον ὑπέ-- 

409 “εὖ τυ ὸκ τῷ χωράε βοξύων. ἀὑρων 5. μετ᾿ ὀλίοον 

(ς εἶ, ἐξῴλετο μϑὼ στοδδιώ αι Τοῖς ἥρωσι Τ ἀυχώὺ, 

ον Ἔστορία 9 πολλῆ.,τ’ μέγιςον οὐ δχευάμϑυος 

ἄξφ ρᾧν βόζιω. ἀδημωνῶν σὺ Ὀχὶ τω ποράγμαῖι, 
τὸς ϑεοις ἠξίῳ δὲ οἰωνῶν φανερὸν αὐτοῦ ποιῆσει Ὁ ᾧ»-- 

Ἴφμϑυον. ἔπειτ᾽. ἐπῆζϑον αὐτοῖ χτ' δαίμονα διχ ἢ νέμᾳν 

“' ἀμπελῶνα, θπύτεροι μδϑδὺ ἐὐτῳ λαιμξανων ἐκ δὲ- 
Ὁ ἢ »» Ξ “,. ΠΝ ε 

ξιας, ϑούτεροι δι ἃς τριφερφις, ἔπειθ απ ἑκα)έρων 

ΤᾺΝ 
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Ὁ μερῶν τὸς “ἰραχειυδροις οἰωνφυς ἐσχότιᾳ. φαγέγ]ων 

{1 δὶ ὄχι ϑευτεέρε μέρους ὀρνίθων, [ οἵων αὐτὸς ἐξῴλετο, 
͵ ᾽ (τὶ ͵ ΄-ὸ ͵ λ λ ᾽ {, 

παλιν ἔχεινο δὶηρ4 Ὁ γωφιον, χϑὶ τος ὀργίϑοις διεχρινε 

τὸς “ἰδαϊενονδμοις (χὰ ὦ αὐ. (ὐτῃ ̓χεώμϑρος τῇ 

διαιρέσ4 ἢ: τόπων,ὸ Ὁ ἐσαύτζω αἰσοο ὀρνίθων ἰσο- 

ϑεθείῳ ἀμπεδον αὐ θων, 4 εἰσκᾳ βόδυος ἀπι- 

φοναι γα ἡ αὐτὸν φέρων Ὀλὶ  καλια) ἥηρώων 

ὁρᾷται τς Ὦ παΐός. θαυ μασανίι δὲ ὃ μέγεϑος “ὦ 

΄ξαφυλῆς, Ἂ πῦϑαν εἰληφᾳ πιωϑανουϑύῳ, διηγεῖται 

πόρτα δξ ρχῆς.ὁ δὲ ἰ ποολαζῶν, δα» ζῶ; ἐμφύ-. 

τοῖς ἐ1) γας ϑρχας μαϑίικῆς οὐ ᾧ παρ, χομκί(ς 

αὐτὸν εἰς τω πόλιν ὴ »φαμμάτων δεδεκισκόλοις σεευΐ: 

ςῆσιν, Ἄν" δὲ Ὁ χοινῆς “παιδείας Ὀπογρωϊίως μετε- 

λαξε,Τυρρδυῶν αὐτὸν ἰδα δίδωσι τω λογιωζάτῳ, 

» αἰκὼ οἰωνοσχοστικζω τέχνζωυ διδαι ἡϑησονϑυον. ἔχων δὲ 

» Ὁ ἐμφυΐον ὁ ΝΝέξιος μια ἡ ικξεὺ, ὸ τἰιὺ ἐχικτηζον πα- 

» ρα Τυρρώυῶν λαῶν, καχρῷ δὴ που πὅς ὀηγοὺς οἰω-- 

» γοσχϑποῖς ἁπλυζᾷς,ὡ ς ἔφζυ,χ πὐρεξόνγετο. εἰς ὧἐπα-- 

(ἃς δὲ (ς δημοσίας ἔχισκέψς οἱ ὃ πόλεως οἰωνο- 

μαΐτεις οὐκ ογταὰ ἐχ Ὁ. συςή (οτος παρεκαλθν αὐ»--: 

πὸν ΟΥ̓͂Σ Ἔ Ἐχιτυχίδυ «Ἁ μαμάν ζῶν, χαὶ ,3 εν ὁ τὶ 

μὴ δοζήεν ἐχείνω πσδούλεορν. ὧχ ὁ Νέξιος βουδο.. 

αϑύῳ ποτὲ ῷ Ταρκονίῳ «ς “φυλάς ἔτε ράς Ὥσοδει- 

ξαι νέας εἰκ ἴξ αἰ τ ἀντι πσοϑτερον καί φλεγμιένων 

ἥπώτων, κἡ ποιῆσαι (ς ἔχτϑέτοις φυλὰς ἑαυ πε χαὶ 

Ὁ ἰδίων ἑταίρων ἐπωνύμοις, μόνος δι τεῖστε χτ' Φ καρ-- 
Ἴερϑν » Οζι ἐὼν χινᾷν ἢ «ἰ πσὸ Ῥωμύλου καΐζαςαϑεν- 

των σξ εἶν. αγϑυνϑυος δ᾽ ὄχι τῇ κωλύοφ »᾿ἡ δὲ ὀργῆς 

ἔχων Τ Νεζιονὸ βασιλάς, καζαξλκήν αὐτο πίω ἔχι- 

φήμζων εἰς Θ᾽ μηδὲν ἐπεχείρησεν ὡς ὀλαζονάυονϑμου 

ὦ μηϑὲν ὀλ δὲς λέφροντος. ζῦτα φζανοηϑεὶς ἐκαιλ4 1: 

ΝΝέξιον ἔχε ὦ βῆμα, πολλοῦ παρόντος ὄχλου ΧΟ Ἔ 
ἀφρραν" τ9διθηεηϑεὶς ὅ. τοῖς πύξε αὐτὸν δὲ οὗ ξ4που 

ψάδυδομανῶν αἰποδείξάν 7" οἰωνοσχόττον “κ᾿ πσελοίμ.- 

(ανεν, ὅς παρερετο,φιλαν,ϑεφποις αὐτὸν ἀασα- 

᾿ σμοῖς ὀϑθκαξὼν, ΝΝωῦ, ἔφη οχαιοϑς Ἐχιδείξαοϑαι σε 

" ἀχρίξ4αν “ὃ μαϑίρως ἐχιςήμης,ὦ Νέζιει παρ αξιν 

")ὸ ἀρ ημν ἐμεϑενῶν αν »εἰ ὃ τι 
᾽ αὐτὴ τσϑϑςες! μαϑεῖν βάλομα ᾿ δολ ἀπιϑι ἢ Δ .9.- 

᾿ μϑμϊφυσανϑυος ἦχε ταχέ ὡς᾿ ἐγὼ σὲ οὐθαδὲ καϑημε- 

νος ὀναϑιυώ. ἐποί4 τὰ χελάόμῆμα ὁ ματις »ο μετ' 

ὦ πολὺ παρζω αἰσῖδις εἰληφέναι λέγων οἰωνοιξ, χαὶ 

“δγχωυατὸν ἐῇ ἰὼ “ξάξιν αὐαφαίνων. γϑάσας δ᾽ ὁ 

λ 2 2 Ἑ - 

» ξυρϑν ἡ ἀκϑνξωυ,λέγφσσοϑς αὐτὸν, Εϑλωχας, ὦ Νέ- 
» (με,φεναχέζων ἡ μας, ἢ καϊαψευδόνϑυος 5 δαιμονίᾳ 
» χαϊαφανῶς, ὁπότε ὁ ζὺς ἀδειωάτοις τραξάᾷς τέϊῤλ- 

ΙΟ 

20 

20 
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Ἰαρκύνιος ἘΧῚ ᾧ λόγω,ὺ “πδϑενείκοις οὐκ, ἢ χϑλπου ᾿ 

αχῃς ραττίς φαίρὶ οἷα : φοπίρεξείςα πὶ 
αἰτοτα δαΐδας [4υα[ ες ἰρίς νεῖ] ]εῖ, τατ- 
(5 εατη ]ιοαας Ιοσαπὴ αἰαϊάεθαῖ, ὃς 
ες ςοάοίη ἀε]ατας ἀΠσεγποθδς. ἡ 
Ἰοςατιπη ἀϊϊοπο νίτπις, ἀσπγιπα νἱ- 
το πὶ νἰτίπγο αὐ φυΐθις] οεπίατη (πδ- 
Ἰςῃ5, ἱπποηἱτ νᾶ τὴ ΓΑΪΓας πηασηἰταα]- 
ἰδ: Ζιδπὶ δα Πστοαπι οαίἰατὴ ἀςίο- 
τοη5,.ἃ ρατίο νης οἵδ, συ φἀπηϊταητὶ 
Βοτεγοηΐς πιο ἐγη, δέ νπάής παξξις οἱ 
{εὐ (οἰοἰταητὶ, τεπὶ οπιποῖι ἀεπαγγα- 
υἱζ ογάϊπο. ράτοῦ {πρίσατις 4 φιοά 
εἴας, ἱπσοηΐο ριιοτὶ χυσάδπη αττὶς 41- 
υἱπατογίας (δηγίηα ἰπηατα εἤς, αἠάιι- 
ἐξαπηη νεθεῖη σοτητπθη δα τοτα- 
τοτγίθιι5. ἀεί πο νδὶ εὐἰπία!ος {145 ἐϊ- 
{οἰρ πᾶς ρογά  αἱςοΐτ, τγα ἀ! ἀϊτ οιπὶ Ἐ- 
τταίςζοτιμα ἀοξ ΕΠ ΠΊπηο, ντ ααριγα οι 
Δτῖςσι ἀϊίσεζοι. ἵτὰ 'Νοαίῃς δά ἰπηαῖα 
ἀϊιϊπατίοηῖς ργϊποῖρία, Ετγυίσα ἀϊςἱ-- 
Ρ᾽ΐπα ργαςεριίς δ αἰτ5, πη πος ἄϊῖ- 
ποϑςεῖογοσ, νῖ αἰχὶ,οηρο ρος το] - 
ααυΐτ ἐραείο. δέ ψιιαπλι}5 ΠΟ ο]οτ νῃις 
Σ ςοἸ]ερίο, τα] θη Αρ νγθΔΠὶ5 ΔιισιΓΙ- 
Βακίη οπηηίθιις Δυρ οἰ ἷ5 ρα] 1οἷ5 αά- 
Πιδεδαῖαγ ργορίες ργααϊξεοπᾶ οἰμς 
ὁετετ πε μ; πες Ρηιιητίαδᾶι αι] 4- 
“υδηη ὨΠΠ εχ {ΠΠΠπ||Θπτϑηχία. [ἃς Νο- 
αἷς. σαπὶ αἰἰσυφη4ο Τ ἀγχυϊηίας δὰ 
ψγεῖογος τγίδιις ε ἀεἰς 15 4 (6 γεσεῃς 6- 
ααϊεῖδ. ἔγες ποιιαβ δά εγο νε]]εσ, εαϑ- 
ας τγίθιις δα αἰ τἰτίας ἃς ἀτας αὐ ἀπ ]- 
οἷς (πἰς ἀεποπλίπαζς, ίοΙ εις ἔοττίτογ οῦ- 
τγααϊχίτποη Ππϑης ἤϊε αι! Δαμαῖη Θο- 
τα ΠῚ πα: α οπλαΐο ἰπίπίτατα οἴδης 
πυυτατί. οὐ φαπὶ ριοἰδἰτοπξ γοχ ἱγα- 
τις 'Νευΐο, σοηαζις οἵ (οἱοῃτίαπη εἰτς 
ςοπμΕ ]εύς, ντ Ποιηηἷβ ατγορᾶτί5 πος 
γοτὶ φυϊηιαπι ἀἰσοητῖβ. ΗΠ5 δηΐτηο 
δοίτατὶς, τοαιςητὶ ἔοτο Νου δά ετῖ- 
διηΔ] δοςετγίι. [δ] ργαπλοη τίς οἰγοῦ- 
{δητίθιις 4 τατίοης Δ σι ΓΕ ΠῚ γδῃὶ- 

τατὶς σοπυΐποοτο σορίταγοι, ΡΟ 4π| 
ἰς ἁἀιδηϊτ, σοτηίτογ Βοπλϊης (ΑἸ τα η5, 
Νς, ἰηχαῖτ, τεπηρας οἰἘ Νβαϊ, “πὶ 
ΑΥτίβ τι’ ρογίτις ἢς οεηάογε οῆοο- 
Ρἱ πλοητς ποροτίαπη ἀλάαμπι; 14 Ποτὶ 
περοίπτ, ίοίγς συρίο. , σομ(α]τίσ τς 
ἀπίδης τοίροπίμηι γεΐογ οο]δγίτεγ: ορῸ 
ἴῃ ας ςς ργαποϊαῦοτ ἡχλεγέν, [ο- 
οἴτναῖος ]ιοα ἐη]ὰς εἴας, ἀῸ πλοχτο- 
τοτίτς αἷς ἔδυ τα πα δὲ οὈ] τ δυίρίςοῖ- 
{πὶ οἵδ, γοτηφ βετὶ ροῆς. ΑἸΠτδά ἢςς 
Τατγηυίηϊ ;Ππλι]φ ῥίλεηϑ ο ἤπιιςο- 
τῷ δὲ ποιιαςι]ᾶ, ΤΠ Θρτο δίς ἐς, πα, 
Νευϊ, ᾿ἸΠΙ͂Ππλο ργαϊεχτι παπηϊηὶς 
Ποῦ 5 ἰπῃροποῖς, φαᾶάο ρο]]Ἰςετὶ δα- 
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ἄες ἱπηροῦΠδ᾽]14. ἐρὸ οοτῖς τοίοίτε εχ 
ΔυρΌΓο νοϊυ, ροοπιπο πὰπο φοἴε πῇ 

ἰπϑιᾶα πουρφουΐα τηςαϊᾷ ἀϊβηηάοτς. 

Γαχα τα Ἔχοζῖο οἰγουιδητα, ᾿Νς- 

εἰἷὰς Ὠ1] ταγθατας ᾿αἀ το ὃς ἤτγερίτα, 

ἐχοίαιηατ: (σοηβάςητογ σοῖοπι ἔεγὶ, 

Ταγημτηΐ,ντ αη ΠῚ ΠῚ ἱπά χη: ἀϊαϊ- 
ἀστυγ οηΐπι, φὰς ἐρο υϊυ]5 ρατὶ Ρα- 
τδίις ἔππι. Μίγαΐας ΓΕχ νατὶς σοηβξ- 

τἰδπι, Ποιά Ὁ ἴῃ σοῖεπη δά ρῖτ; ἔογτί- 

{τς ἃοῖος δζ σοῖεπὶ τοῖαπῃ ρετυδάθῃβ 
ἀϊαϊάϊς, ὃς τεπεητὶς Θά πὶ ΠΊΔΠῈ5 ραΓ- 

τοσιίπεῖϊάϊε. [δὲ σοτοτὶ οπηπαδ, νι δά- 

πιϊγαπάθπι ἱππιπὶ δέ ἱπογο ἸὈ]]επὶ ὃ- 

πφηταπὶ σοπίρεχογιησ, τηΐγαουϊο δἵ- 

τοῦτ Οχοϊαπιαύαητῖ: δῦ ΓΕχ ἁττῖβ χρα- 

τἰπηξῆτο σοπεηίις, δέ ̓ πΠἀσσογαπι ορ- 

ΡΓοδγατίομοπι σογιρετο νοΐςης, ρτῖ- 
τπΠῚ 40 Δα σοηα 5 τε! σα ιι5 Δ τ: 
ἀεϊηάε νει Νευῖο ἀεδίταπι ποπογοπὴ 
τείειγοι, νείας ἐς Ρτα συ ες πλού- 

ταϊδιις σατ πιο . τὰ π| ΑΠΠς οα ̓ ππγα- 
ηἰτατῖς ΟΠ οἱ 5 ἀδπηα! Ππτ,τπὶ τε [{4- 
τα ποπηίποπι ἄΐσηαῖας οἵδ, αἰα πιο- 
τηοτίατη οἷς (Ἐπηριτογηατη ργοΐορα- 
τεῖ δὰ ροίξεγοξ : σας ἱῃ ἔοο ἁτεσε 
Ροῖτα, νίᾳς Δ πγοατέρογα οὐδ πΊηι1 ΠῚ 
ΔΏτϊς σγίφπη ρύορε (ογαπὴ βοππιίρε- 
ἔζατατ, πηοάϊοοτίο ἰζαταγς ν ΓΟ ΠΊΪ ΠΟΥ, 
δέ νείϊο αὐηϊέζιιπι σαρυτ μαρεηδ5. οο- 
τεπὶ Ζυοαξας ποιιφοιίαπι ποη ἰοη- 
οδὖ {ὰ ἤατια (δ ἀγα φιδάᾶ πτοῖ- 

τατα ἀοίο α πῆς ρετῃίθεης: 4α11ο- 
οἷις Κοπιδηὶς Ρατοαὶ ἀϊοἰταγιαῖᾳ μας 
(ὰπι ηιια ἦς ἁασιγο {πὸ πγοπηούδη- 
τι. Ρογζο Τ᾽ ΑγαμΠἴμ5 ΓΟΧ πὶ 4Π- 
Ὠἰδ σταιιὶς δΖ οἑϊτορεπατγίας, οὗ Ἰάαας 
ΔΕ] Πςἰς Ιαδοτίθιις ἐογίατισ, ρεῦ ἰηΠ- 
ἀϊας αθ Αποὶ Ματγοὶ! Η]1|5 ορργεῆας ἰπ- 
τοῦτ : αὶ ἰᾷ φητοα ἐς ρτίποίρατα οαπῇ 
ἀεταγθαγς σοριταπογαητ, άπις ἐς ρίμς 
πιδο Πατῖὶ βπογδητ, ρεγαηταϑ 110 εἰε- 
ἑχορτιποίρατιπη δά (ς ἀθιιο τα [ΓΊ, 
οὔ ρατεγηᾷ πιεπηουίαπη στατᾶ οτἰδΠι- 
ται ν Γὶς δε ]ατοτίδ. Υ ἐγ σα ίρε ἔτιι- 
ἢτατὶ ᾿πΠάϊας ΠῚ Πγαχογαης ἱποιῖτα- 
ΒΙΘ5: πο  ἐποίπιις ΠΟ ἱπηραηἰτα {π|6- 
τὸ παπηίηα. [ἰδεῖ ὃς ᾿ηΠαϊαγῇ το 
παγαῖς Νουα 116 αξτερ τ θαι πη 
ΠυΠΊΟΓΠ ΠῚ Δισογο γο  θπτὶ ἰηταγοοΠ- 
(ς ἀϊχί πϑῖις, οπῈ πγαχίπις σοπηςπάα- 
τίοπο αττὶς ἃς αὐέζοτίτατς ἤοτγεγοτ ἴῃ 
νίθο, νῖ ᾳ ΟΧί ΠΉΪ5 οἴει φυσι: ἰς πὰς 
ΠΛ] ατοηδ {π| ογἀἸηϊ5,Πις ᾿Π| πλῖςο- 
τιιπη ἀο] , πὰς αἰτο φυοοίη; σαίῃ, ἀ6- 
Ταροητς (Π] τὰς πυίαιᾷ σδραγαῖτ: δ 

Πὺφ; πγοττῷ οἷπς σοιοζξαγο ροϊπογαηζ 

ἰρίιη προς Πα", πο οαάλιοι νίαιᾶ 

ΙΘΝΥ ΘΙ ΗΕ ΦΘΑΕΒΟΝ Δ 5.5. 

μηχας λέγην δεοναΐζῷ. ἔγωγ δξζω διεμιθμ ἀν ομιζωυ « 

εἰ τῷ ζυρῷ τῷδε πἰωὼ ἀχόνζωυ πλήξας, μέσην δχιωή-« 

στμαὶ δ᾽ Ἰελῴν. “Μωῦς δὲ ἀΖ πότων “μονϑύου κόξὶ 

ὥβημα, σὐσὲν"“χιζα εὐ ϑεὶς ὁ Νέξιος “πὸ Κὶ τω-- 

ϑιασμιοῦ τε χοὺ τῷ δορυδου, Γαε ϑαῤῥῶν,ἔ
φν, Ταρ- «᾿ 

κώνιε πω ἀκϑνζωυ ὡς “σϑϑαιρῆ" διαιρειϑήσεται οὔκ ᾿- 

παοάν ὁτίοιου ἕτοιμμος ἐγώ. θαυ μέσας δὲ ὁ βασιλάξ « 
δ -“ ᾿ ΟΝ ΝῊ 

Φ εϑράσος τῷ μότεως ̓ φέρᾳ Ω ξυρὸν χτ' τῆς αχό- 

γης. ἡ δὲ ἀκμῇ πῇ σιδύρφυ δὲ ὅλου κατελθοῦσα Ἡ λί- 

10 ϑου,τίω πε ἀκϑνζω διορᾷ, χαὶ τὴς καϊεχούσης αὐτίω 

χέοῦς Ἐχττεμυς ὦ μέρος. οἱ μϑὺ ὀΐω ὀηλοι πόρτες 

ὡς ὦ θαυμα ον πϑτο χαὶ ἀἄπιςον ἔργϑν ἐθεασαγίο,κα.- 

ζῳπλαῥτες ὀμεξόη(ᾳν" ὁ δὲ Ταρκώνιος,ο δεοϑεὶς 

Ἐχὶ τῇ Δα πείρο τῆς τέχρης, χαὶ ὁ ἀτρεπὲς ἿΜ 

ὀνφδισμκαὖν ἐπτλυορθω(ψ οϑαι ββουλόμϑιος , τορῶτον 

ϑὺ τσ «Ξὰὶ Ως Φυλεοὶς ἐϊχήρημιοίτων αἰπτέφη,ἔττ - 

τὰ δ᾽, «τὸν τ΄ Νέξιον Φιποθεροαπτδῦσαι Δα γνοις, ὡς 

ἀπόμτων δύ, ϑοφπων Θεοφιλέςαζ γ,θηγγαι! 6 πὲ φιλαυν- 

εϑοφπίαις αἰ πυυγαγεῦ »χαὶ ἵνα μγήμιης αἰωνΐε τυΐ-. 

20 χόροι βου τυ Ὠπγνονῦμων, εἰχϑνα, καζασκάυά- 

(ᾶς τῷ χαλκζερ,διέφησεν Ἐχὶ τῆς ἀο» 6 9:6᾽ ἡ χαὶ εἰς 
ἐμὲ ζῶ ἔτι ασϑϑ τῷ βουλάστηραν κειμϑύη , πλησίον ψ᾿ 

τῆς ἱεροῖς συκῆς, ἐλοίήων α)οδρὸς μετοία, τἰω πόθ ε- 

ζολξὺ ἔχου(ᾳ χτ' τὴς χεφόθνῆς. ὀλίορον δὲ ἀποῦων αὖ- 

τῆς ἥτε ἀχϑνὴ “γεγράφθαι λέγῃ) χαὶ ὁ ξυρος χ᾽ γῆς 
«ἰασὸ βωμῶ τινι" καλότω δὲ Φρέαρ ὁ τόπος “κ᾿ πῦὸ 

Ῥωμαίων. τὸ τὰ μϑὺ πἰϑὰ τ ματεως πότου μνή- 

μονάυόμϑμα, ζωῦτα ὅ61. βασιλόϊς ὃ Ταρκύνιος ὁμα- 

πε ϑίος ἤδη ᾿πολεμίων ΟΥΟΣ γῆραξ᾽ ὦ : δΣ 

30 γδοηχονζοιέτης᾽ δολοφονηθεὶς ἢ ““πσὸ ἢ ΑΙκα Μαρ- 

χίᾳ πταδὼν, πο ϑνήσκ4, “χεχφρησείντων »ϑὼ “σοότε- 

69» ἐχθϑαάν αὐτὸν εἰκ, τῆς Θρχῆς, χαὶ πολλάκις πῷ- 

τὸ Δίας α«γμμαϊφυσειυϑύων κατ ἐλπίδα, τῷ πε- 
ἀντ ΘΔ) » Ν..5 ᾿ 2 7 Ν ,ὔ 

ράπεσεῖν εἰς ἀζες οὐκ πεσόντος ἐκείνῳ πίω δεευαςείαν, 

ὡς δὴ παξῳδυ σφίσιν ἑπο’αῤχου(αν, καὶ εν τῷ ῥά- 
ςου τσοϑς τ, πολεμικῶν δὸ,ϑν (μδίωυ. ἐπεὶ Ὁ. δεής 

εἷδῶν τῆς ἐλπίιδὸς, δχπρελξὼ ἀφυκῶν κατ᾽ ἐὐτε 

ἐμιηγϑυησαινΐο, ζει σέκ εἴασεν ἀτιμώρητον “δυέοϑαι δ᾽ 

δαιμόνιον. δινγήσομκαι δὲ χαὶ τὸν τῆς ὁχιξουλῆς φ;. 

40 πον. ὁ Νέζιος ἐκεῖνος ὃν ἔφξωυ ογανβιωϑίεζα! πόϊε τω 
΄ Ἵ “»"Ἡ ι 

βασιλῴ πλείονας δΖ ἐλαοσόνων ποιῆσαι ᾧς φυλὰς 
δον ͵ :) γδν ΔΕ Δ} 

βϑλονόμῳ τε μάλιςα ζυθᾳ πξα τ' τεχνζω, ἡ “λή- 
3 χες ͵ «ς ͵ Ά ᾽ 

φον ἡδγουα Ῥωμαίων ἁπλύτων, δ άνὸς ὧν οἰωνὸ 

ν 

ἰολδυμυν δύο δυο. 

τνρωσραβαμςοοΣς 

ἐν 

᾿ 

᾿ 
κυλ ν 

ἄς, εἴτε φϑονηϑεις «ἰσοῦ τυ, αὐτήεχνων τίνος, εἶχ: ἐ- 
[ λ ε 3 9 Ἵ ͵ 

πιξολά εις αἰ σσ' ε ηϑραΐν, εἰπε τί δὴ πὸῖε ϑηλο πα- 
ἣ 2 Ἀ 2 ἔτ: Δγ 9. Ν ͵ ᾽ ᾿ ᾿» 

θων, αφανης ἀφνω “εἷ, χαὶ ὅτε τ΄ μῦρον εἰὐτο τίς τ 
ἕν ΄Ζ Ω. ᾽ ΄'' “ 

χα ἡ κσϑϑοηκόντων συμξθιήν, οὔτε Ωὴ σωκίῳ; 

ἐφά.- 



ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ 18. ΠῚ ; ΝΒ 
᾽ ᾽ δι ΑΓ τὸ κι ἢ Ν “ ͵ Ν ν 

ἐφάυνῥν. ἀλθοιῦμα θη δήμου Ἂ δήνως φέρονζος ῷ τοροττυτη οἵξ. ΟἸιεΠὶ σαίαπη οτπὶ ρο- 
παϑος, “ἰ «σονοίας τε πολλας χα] χΤ πρλλων λαμζξά- ΡυΪὰς ξεγγου πἰ υΠΠΠ|ς, 4ο πηυϊτα ἀς 

γογζος, κου το μοήσοιγες 7. ὁρμιάιν Κ πλήϑοις οἱ Υ Μαρ- Πα Ϊτἰς (αἰρίσαζεταγ, ποι Πθοτὶ νἱ 4ξ- 
, “ δ λ , ἈΟΟΙ “ἸἰτἀἸη δ. Ὁ Ἂ 

χα πταιδὲς ,ὅΧι τ' βασιλέα Τ ἀρκύνιον τ’ θζχιολξὼ ΡΣ ΣΥΟΕΜΙ πρατϊταἰη, ΤΡΕΘΕΣ Ἰαπλη δηλ ἰπηρίηροθδης 14 (ςεἰμιο τορι κι "] 32} 2 πϑαῖ, ἢ ͵ 

Ὁ λθες ὀϑΕφεοϑθθηλο δ ὅλ "9 ἥϊες Φέρᾳν ὴ 2|5- ὙΓαγηυϊηίο, πιὰ αἱ ςοπίοϑειιτα στί- 
ζολῆς ὥτε τεκμμήθλον ὥτε σημκείον, δὺ δὲ δὲ πότοις τῆς τηϊηϊ5,[δ  ἀποδες [αἷς νου πα ΠΡὰς ἢ- 
εἰκόσι κρ ατέλνονϑιυοι,, τι πολλὰ ἡ χϑινὰ πὐξδὶ Ἐπο- δῃίἰδδηϊχὶ, φαοα αῖί πγυΐτα ἱπ τερ. 

͵΄ ᾿ κ᾿ ͵ Ο ἱ ἱ ἴ λδείξιν. διεγνωκὼφ Ἰω δανομεῖν, “- ογανιωσένϑυον, οὔιγα ἰερο5 ἱπχπλαταγο {Ἐατιοτ, Πῶς, 
πο ΠῚ δἀπιετγίαεσιαγ, νῖ ἀῆτεα, 6 Π16- “ σοι λυ , » “ 22, 2 

ὡς ἔλι ἡόφν ρον ψθ ΑΝ Α δὴν ἐδύλεζ ποιηζα- ἀϊοτο!!εγο νοϊαοτίτ: ἀοίηάε, ιοά ἰῃ 
οϑει" ἐπήτα οτί δᾷνε παῦοις γέρλονοτος σσοίξ μίαν ἐ- 1Ὁ τη στααὶ σαί ποη ἱπαυίπαηες διι- 

, το ͵7 ᾽ 3 ᾿ . Ξ πον σε ἢ δεδραχότων ᾧντησιν, δον ἀμελεία παρέ- ἔζοτες ἐδοϊποσίς5,(εα ἐδέξιτη πορ!εχις 
ΤΕΣ κοραρϑέν᾽ διαῖ» οὐκ αὐ πιοιῆσοι τινα: ἔξω “ὃ (ει; φιοά πεπιίπετῃ ἐδέξξιγιπι ΒαΠς, 

“αΐ εχίγα σα ]ρδπὶ οἱἤδε. τὰ σοπηραγαῖα ιν « , 

πταδμάς, Χ ἤων.οἴδασκά ασείμδυ 9 δὲ με γάλας ξλξιϊοίοτιιπι πλαπα 6 Ρ]εθοἰϊς ΠΠ18] δ 
ἑταιρείας αὐξὶ αὐΐοις πα τειχίων πὲ αὶ δημιδθικῶν, οἷς Ραττγί οἱ, Ζιος5 δάἀϊατααπι ἀς {υϊ5 ἔα- 
(δ ἑαυτῶν ϑσιας καί ἐχορηορεω, πολλὰ ξωὼ ἐποιοιῶῦτοῷϑς ουτατίβιις, πιαρ πᾶ τερὶ ἐλοϊεᾶτίπιιΐ- 

Ταρκονίς κατησρξίαν, χαὶ τω δήμω παρήνοιωυ μὴ ἀἴατη: Πποτταρδηταγα; ΡοριΪα, εἶ Ρ4- 
κῶν 9 - αὐοοῖς ὦ , λ τότ ὙΙΓΕ ΠΊ4Π1151Π1 πῖο- 

ρον εὐμιῖῳ ὰ ἠς ΠΘΒ.8 ἐν ἘΡΕΡΕΦΘΕΌΝ ψώ 6: γάρ ἐδ (Δετὶς, ᾿ μετὸν Ἀερὶς μϑιείμα. 
χείρας α Τ' ξοισίαν μεαῤονζᾳ,, ὁ ζῳῦτ' Ορε ὄχτγω- τργη τορίαπη, ργαίεγείπι 4αϊ Π6 οἰμΐ5 
ξιον δλλ ἐπήλυτὸν ἀνα ὀγτα ἡ ἀπολιν. ζιαῦτα "ΔΆ ̓  4υϊάξ εἴτε, (εξ ρετεστηϊ σεπογίς αά- 
ἀγϑραὴ διημιο οοφειῦτες ἀυόρες ἰχθμμοὶ χαὶ λέγην σύρς Σο π6Πα. Ταἰϊαἰη ἕστο δέ ςοποίοηίθ. ἀε- 

᾿᾿ ν Ων Ὁ, δῳ “ἃ οἰαπηίταητες ποπιίηος εἰϊίδετὶ, ἰγγίτα- 
ἀδγυύαζοι, πολλοὺς μδὺ ἠρέϑις τ δυομοικῶν, οἱ δ α- ᾿ 

ἦ ἀρ ὑὐνθΗσΗρ αν Ῥαπι οηδπὶ ραϊῖοπ ρορυ]ατγίατη, ὃ 
“ρόνϑρον αὐτὸν εἰς Σ᾿ ἀορραὺ ἐλαύνν ἐπεγείρηξ", ὡς 

ὠΝ ἢ μα ρον τα ἜθΔΩΣ γεηϊδιςπιὶπ ἔογιπι σοηατὶ (πη νεἰες 
καλαρονε μά καζογονίσαρθεα γε ὀνηϑφανίοω-- ῴἸταριιγιπη ρο γα: Ποη ταπιοῃ γογίτα- 
(αν, οὐ πεῖσει τ᾿ δῆμον ἡδρυυήϑηξ ὀκ(λιήν αὐτὸν τἰρταυα!οτα ροτιοτῖις, πος ροτίααάο- : 

3 Ε Ὧν... ΔΝ, ὦν. Ὁ ᾿ ᾿ ᾿ΐσρω ἐν ὃ Ξρχῆς ἐπεὶ δὲ αὑτὸς τε δἰ πολογηϑεὶς χρατίζα με. ἡ αδία κα πανὶ ΟΣ ν 
πὶ τὠκάλι δι ἀπο Ὁ τς 7 ταῆτ. νῖ νοτο ὅζ ἰρίδ σαιηῆαπι ρτὸ 
μαι πε τ ΕΝ Οολώυ ἀπελύζατο,ὶ 3 ἀρδετης ἀϊςοτε ἐχογίμς, σα! πληΐ5 ΟΠ Π65 6- 

ᾧ ΤΌΝ ΕΠ» δεδωκως ἐπι )υγαπεξφι, μέ- ατορίς ἀϊ]υῖτ, ὃς σεποῖ εἰιις Τ ΠΣ, 
γίφον ον» ᾧῷ δημω δγουάϑρμος, εἰς ἔλεον τὰς Ῥωμαίοις ουἱαἰτετᾶ ΑΠατιπα πιρταπι ἀθάεγαῦ, 
« ͵ - - 

ὑπηγάγεζο, συχοφαῦται ἢ πτογηροὶ δύξαϊες ζῇ, χΣ Ὑ δ Ὁ θα ωνρο. ἰατν 
ἶ αν Δ ΡΣ, ΝΣ Σ ΣΙΝ ΠΟΚ ΠΟΧΙς Δα ΓΠΠΘΓΙΘΟΓΑΙΔΠῚ1ΠῚΡ "πολλζω οφει λογίες α᾽ ον ξεν ἀστῆλ - : Ἰᾷ, 

ἸΑΑΑΤῚ ἡ ιν “ἄ Ὗ (ϑ Ἀνοκ ἥΐῳ 423 59. μβοπιπὶ οδἰαπιηἰ του" ορίπίοποπα 

ϑἤῳ Ο μίνν - ὠμόν. ἡἷν ἕῳ Φ ιριαῖ,ε ἴοῖο ΠΊΔΡΏΟ οὐ ἀςάεσοτα 
ΞΡας ζρ. φίλων ἀὑφφίυϑυοι, μετοίως τ οὐγγωμο- οοαᾶιὶ ἔμπης ἀποοάογα. 15 σοπατιβ νδὲ 

στούζευ αὐτῶν ογέϊκανζος Ταρκονίς, Ὡ[ καὶ Καὶ ἐκ τῷ͵ Ράταπι (ποσείπε, τοςοηο ἰατίοπε ρος 
Δ. ἌΣ ἈΦΝ ͵ ἱ ΟΝ, ἁτηΐςοϑ Πα τα τεροπὶ ἱπιεπεσῖς ἔα- 

παΐρος ἀ εργεσίας, χὶ πίω μιετὸ μοιαν ἱχφωζωὼ «ὗπσο-- ν Σ ': 
Ὅ ΕἼ ρίας 5») μετὸμ θυ οἰϊεπη δα νοηϊδτη; ει Οὐ ρατθσπούαγα 

λαμᾷξανονῶς ἐἢ τὴς πσδοπετείας δίϑρθωσιν, ἔμειναν Ἢ - : ξ κι: ΣΝ ἤ; ἽΝ Ἐποβοίοτιυτη πη ΠΊουίαπα, σοῃτέτι5 
δι ἔτη τϑία οὖν τῇ πσϑϑςποιήσῴ ὃ φιλίας" “4. δὲ βγἰτταπιοῖο ςορτοταπη ροπηϊτοητία: 
χα οῦν ὑπέλαξον ἐχττήδ4ον ἔχάν,δῦλον ἐπ᾿ αὐταῖρα-.- αἴηυείτα πίορτο το Ππίο πιαπίδγιιης 

153 πηοισι ζριογδὲ" γεαγίσχοις δύο ΤῊ πὸ “ὁ σοονωμωσίας ἷἴὮ Πέϊα ἁπηϊοϊτία. ἀοἰπάς οσζαἤοπεπι 
πδένι,τΑ]} ἄο]ο οἰιπι ἀσρτεί {πητ. ἰ- λ ͵ “ ᾽ ͵ “" 

τολ 
- 5 

δ "εὐνζατοις γλξ; ὑυιχας ὠδυσαήῖες σηλα]ο» τπιόηος ἄτιος ςοπίαγαζοτιτα δι ἀΔο ΠΠ-- 

ταὶ δρεπθροις καοπλλίσοι ες ὑλουρχρῖς, πεμτοισιν 4.0 τηος, Ραΐξογα! παθίτα δ ἔα οί. Πρ πα- 
Ἶ . Ν Ἢ μ “Ὁ ς 

-“. , - . . - 

ἔχιτίω οἰκίαν τῷ βασιλέως ἡμέρας μείούσης, διδοί-  τοτιϊςἰπῇγαξξος, που ἀϊς πυ δγαπεὶῃ 

ξαϊες ἃ χεὶ λέγην,καὶ “ πον “ὃ ἐχιϑέσεως ἀὐξίς τορίατλ, ργαπιοηῖτος τὴν εος ἄϊσεῖα 
᾿ ᾿ ον ΠΩ 7 , ορογίογος, ΠΟ» ΠΊΟΘΟ ΓΟΙῚ βΌΓΟΓΟ, 
υφηγήσαϑροι. οὗτοι πλησίον ασιλεὶ ἘΞ Ἵ : : . 
τ ν ἀανηθῦι »ἦϑμ ὁ Ε ἥ ἬΝ ΡΝ λνο- 4υϊ νετορία ρτορί πααάγιηῖ, πα! ά - 

Λᾶνοι, κοικὼς τε διλλη λοῦς ἐλέλϑν ὡς οἰδεκϑύμϑυοι, χα ἄπιςία πχιταῖς, νος ΟΡ {Πα ᾶ ἱπίατίᾷ, 
ὰ λ 

, 9 “ κ᾿ ᾽ γ “ . .“-.,- 

σχοΐ τῶ χειρεα μον αὐπείλϑντο 9 βοὴ τε μεγάλη ἱποεῆεθαδητ,δζ πο πιδηὶρ. ηυϊάξτἔρο- 

λεὼ μϑυοι πίω δῷ τῷ βασιλέως βούοηαν ἐκοίλοιου - ταῦᾶῖ; απ Ροα; πάρα νος τορίς ορέ 
ἱτηρΙοσαθδῃζ, Ρταίθμτιθ, τα αἰτεῖς οσίμ- 2 ͵ὔ ͵ ᾽ “» 2) “Ἥ 

οὐλῷοτεροι,, παρόντων αὐζις συχναῖν οὐ τῆς σζόνω- 



δ πλντν9 

ΧΙ ΙΥς 
αυν. ταὶ! 

Ὅπς οττυς, ἃζ 
η.ὰ ταῖιοπὸ 

4ἀ ἱπιροι 
ευεέϊως. 

206 ΠΙΟΝΥ͂ΞΣΙΙ ΒΑΠΙΟΘΑΑΚΝ.ΑϑΒ 5. 

ταῖίοςαιιε ταίσαπο ταὐῖτα, ντΠ! Πα 

Ῥαγατίβ μυίο ΠΠνς φάος ας το[τατί ἀς 

ἰηϊατίς. νοοαῦ ἵπῖγο δά γεροπη, [αΠΠΠ- 

ηας Πἰτοπὶ ρτοροποῖο, ργαιοχερδηῖ 

(ε ςοπτεπάεις ἀς σαρτίς, γοοϊξογδη- 
ἀο, ἀρτείξεεηιις αἰοξει» ἐχργίπιεη- 
ἄο, δὲ ΠΙΒΙ δά τε ἀἴσεπάο, ἔσ ντ 

ταλσῃυτα τα πη πηοιογθηῖ ΟΠ θι15. 

Ιητογῆαο [ἀιδτία γατὶ (ε ἰδοπεῖϊ 4ρ- 
στοάίεηάς τοὶ τοπλριι5 εξ παᾶος,ἕα!- 

οἶδας τερὶ5 σάριῖ ἱπηρεταητ : 606; - 

οἰποτε ρεγρείγατο, ρει δπιιδπιίε ργο- 

τἰρίμητ, (δὰ οδοἰαπηαιίοης ξλέϊα πιὰ}- 

τὶς ἀοσυττεητίθιιβ ἃ ἔαρα τοιγαίῖϊι, τοῦ - 

πιοητίσηας φἀπλιοτί,, σοαέξὶ {πητ διι- 

ἔχοτος ἰηΠάἀϊατῖι ργοάεγε,ασ ΠΊΟΧ τηε- 

τἴταια ἀςάεγαης πρρ]ϊοίτιπι. [τὰ τοχ 
Τατηυϊπίας ἕατο οοποεῖῆπι, σαπὶ ρεῦ 

τεϊρίητα οὗζο ἀπποσβ,υΐρι5 γερηδα, 
ταῦτα ὃζ πλάσμα ἴῃ τοπιρυ δ] οᾶ οοη- 
τ δ θεηεῆςίΔ. 

ΙΘ ΥΘ ΩΣ: 

ΧΑΝΡΚΙῈΕ. ΗΑΙΙΟΛΑΚ- 

παρ ῖς, Απεφηί! αι) Κογρά- 
24γ472 [δέν χη Αγ η, 

᾿ ΑΚΟνΙ ΝΙΝ 5 οπὶ 
ΔΏΠΟΚ {τρίτα δέ οἕξο 
ἱπηρογία τεπαΠει,πλα!- 

Ὅ» τΟΓΙΠῚΠ; 40 ΠιΑρΠΟΓΙ 
ΠΡ Βοπιαηίς Βοπογῖ δι1- 

ὥοτγειῆει, τα]ξ (οστίτας εἰς νῖτα Απξ, 
τεϊ!δεῖὶς ἀποῦ. περοείδ. ἱπέαηείθιι5, δ 
ἀυαθ. ΕἸτα.ἱπ πχαιγιπιοηΐο 2άγ]οσα- 
τί. Εἰ(πσςοῇπε ἢ ρεποίρατιπὶ σοποῦ 
οἷτι5 ΓΤ ΌΠ]Π5. ἀη πὸ πᾶτῖο αι πηπα- 

φοίτα ΟἸγπιρίδα 5, ια ἴῃ {τ 61] οι 
(π νἱ οἷς Ερ τε! 465 1 ἀσοπ,ρείποῖρε ἃ- 
τποπἰς Ατομογαίάθ: ἀε αιο [Ά ρτο- 
(εαιιξά4 εἰς παγγατῖο αυᾶ Ιαρτγα ἀϊξα- 
1ἰπυι5,4ς ραγοητίδιι5 οἰμ15, χυϊάφ ρτῖ- 
τ3τς Δητς Δοςερτᾷ γερίδπῃ ροτοίξατε 
σοιοτίς μα ἰσίτογ ἀα σοπεῖε ἰρ ἀϊ- 
οὔτι, παῖ; πηαχίπα νεγ ππλ114 νἱ- 
ἀζιατγ, ματοίππτι Οοτγηϊ σα δηι5 448 ἰπ 
[ Ατῖο, νἱγ τορι (λησυίηϊς,Ποπηΐπο ΤῸ] 
Πἰπ5,νχογ παδαΐς Οογ πᾶ βίξαπεί ἔοτ- 
τα ὃζ ρυάίοίτία ἱπτοῦ (ὐογη!ο]δῃᾶς 
[οπλΠΆ. Ις ΤΌΪ]Πς. οὔ (ὐοτηϊσα πὶ 
Δ λοπιδηΐς σαρδέοσταγ,π ραρηαϊητοτ- 
ἴτ. Ο οὐ πᾷ νεῖο “αϑρήπῦης ργαρ ΠΔΏτΟΠῚ 
Τατγηιίη Πδὶ εχιγαίοιτξ εργαάδοα- 
Ρίτ, νχοτίφ ἴω ἄθῃο ἦδτ. αι, οπχῃὶ 
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μσίας ἀγρϑίκων δὴ ᾧ λόγῳ, (μωμαϊανακ)ώντων ἀμ». 
φοτέρϑις χαὶ συμμεδρ)υρηχϑτων. ὡς ὃ εἰρκαλέ(ᾳς 

ἀὐθις ὁ βασιλάϊς λέγᾳν ἐκέλάυσε «ἰδὲ ὧν διεφέρονίρ" 

αἰγῶν 5 ἕνεκα, ὀφζκ μφισζηῖ4ν ἐσκήτῇ ὁντο᾽ χεχρουχότες 
“ Ἐπ. ᾿ ᾿ 

πεῶμα ἢ παθωινόμϑροι Τ' ἀγχοκον (ςπον,ὼ μιηδὲν εἰς 

ὁ ωράγμα Χερ»ήϊες, πολιὼ ἐκίνηῷ ἐξ πότων γέ-- 
λωζᾳ. ὡς δ᾽ ἐκ τῷ καζοιφρονῥαῖ, χαιοὸν ἔδοξαν εἰ- 

ληφένωι ὃ ἐχηϑέσεως Τ' Ὀχετήδιφον, φέρουσι κτ' τῆς 

κεφόλῆς Φ' βασιλέως πληγας τοῖς δρεπτλμοις, κἡ τοῦτο 

10 ποραξαῆες ἐφά.»ν ἔξω ϑυρωνικραυγὴς δὲ γνομέ- 
νης ὅχὶ τω παρ 4,ὺ στευδρα μούσης πολλῆς βονϑείας, 

ᾧ δχουηϑεγ)ες Δα, Φυγεῖν,συλλαμίανον.) ασδος ́  

Ἐχιδιωξαντων" χαὶ μα πῶτο βασαίνοις χαταικιαϑέν- 

τες, χαὶ τὸς ὐρχηγϑῖς τῆς ἐχιξαλὴς ὀμαίκοιοϑεντες 

εἰπεῖν, τῆς κσολφηχούσης ἀμϑοίας ἔτυχον στεὼ γρό- 

νῳ. βασιλάς μϑὺ δᾺ Ταρκύνιος «ὶ μικρῶν σστὶ ὁ-- 

λίγων Ῥωμαίοις ἀγαθῶν αἰτιος “Νυόμϑυος,, ὀκτῶ χαὶ 
τριάχοντα ἔτη Ἔ τρχζωὼ καζασων,ἅτω πελάυτᾶ. 
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ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΑΛΕΞΑΝ.- 
ΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣ- 

σέως » Ῥωμαϊκῆς τὐρχαηολογίας βι- 

᾿ (λίον τέταρῶν. 

ας ἥ Ασιλάς δὲ Ταρκύνιος οὐ μικραῦν οὐ- 

τ δὲ ολίγων Ῥωμαίοις ἀγαθῶν αγτίος γε-- 
γόνϑιυος, ὀκτῶ χαὶ ποιαχϑνζα, ἔτη τίου 

κε ὀρχἕω καΐζαᾳσὼν, ὅτω τελάυτὰ, μους 

τε δύοκαζαλιπωὼν νηπίοις, χαὶ δύο ϑυγατέφφις δμ-- 

δράσιν [ ἤδη 7 στευοιχού(ας. 'δόχος δὲ της ἡγέμο- 

γίας ὁ γαμίρος. το ἐτῷ Ἰύλλιος, «ὑγιαυτωῖ τεζαρ- 

τῷ τὴς πεγτηχκοφὴς ὀλυμππαίδὸς, ζῶ ογίκα. κα ϑδιον Ἔ-- 

πίελίδης Λάκων, όχοντος ᾿Αϑζωησιν ̓ Αρχέφρα- 

ἀδου" αἷθὲ  χαιοθς ἤδη λέγ ἄχατ᾽ ὐρχαξπαρε- 

λίπονϑυ, δξ ὧν χε ορνέων ἔφυ, χαὶ τίνας απεδείξαΐζῷ 

“ραξάς ἰδιώτης ὧν ἔτι »ἡ ὡρὶν Ἐχὶ τίω δχωυαςείαν 

παρῆϑεν ζα μδϑὺ δῶυ αἰϑὶφ. “ἥϑους ἐστψ. λεχϑιϑνα, οἷς 

ὟΝ 

ἃ “ιἅλιςα ἔγωγε συϊκαζᾳ τίϑεκαι ζριαῦτ' δαήν.ον Κορ- 
7 ͵ 1 2 2 2 

γιχϑλῳ πολ4δ Λαΐνων ἔϑνοις αϑήρ τις ἐκ Ὁ βὰσιλείῳ 
͵ ͵ ΕΣ “» ᾿ 

“ύοις Τ ύλλίος ὀγομκαι,γεεν αὶ σζενζων Ὀχρισία κὸλ- 
ν᾽ Ν ᾿ » “ “ λίφῃ τε (σφρονεςάτη Το Κορνικόλῳ πωαικῶν.αὐ- 

τὸς ,ϑὲ ὁ Τύλλιος, δ᾽ καὶ πόλις “ πσὸ Ῥωμαίων καῖε. 
λαμβανεΐο, κασχουϑυος Ὁτοϑνήσχ Ἔ 5 Ὀχρισίαν Εἴ“ 
χυμονας, ἐκ ἣ' ἈφφύρωνΤ αρκύγιος ξασιλάς ἀξαίρέϊον 
λαμξανᾳ,ὼὺ δδωσι δωρεα) τῇ ἑαυ γαυαικί καθϑσα 

μῆνες 



΄ 

ΑἸἾΤ το, -πι ονῖε, ἀν 85.8ι 
δὲ ἐκείνη πϑύτα τὰ πὐ  Σ Ὁ αὐ, ϑοσπον,ἐ πολλοῖς γοῦ- 

γοις ὕςερν ἐλά ϑέραν ἀφίησι ̓ ὼ πασῶν μάλιςα γυ- 

ναικῶν ἀασαζονϑμη πὲ χαὶ “ιμῶσαι διετέλεσεν. «εκ 
14 Φύτης "Ὁ ἢ Ὀχρισίας ἔτι δουλάέσης “παιδίον, ᾧ 

τα) Φαφένίι ἡ μήτηρ Ὁ μϑν ἴδιόν τε "ἡ συγίενικὸν 6-- 

νομα, Τύλλιον, Ἢ παΐξος᾽ πὐδϑςηορθάχϑν 5, Σερ- 

αἰον, ὅΧῚ Ὁ ἰδίας τύχης οὗτι δουλά κ(ᾳ ἔτεκεν αὐτόν. 

εἴ, δὶ ὁ ὁ Σερδῖος εἰς Ὁ Ἑλλδοικἐὼ ϑράλεκίον με- 
5. 

(αβιξζαζρνϑρνος ὅλως. φέρε!) δὲτις ο, Ἐ ὕχιχω- 

δίοις αὐαγραφαῖς ἕτερος Δ Ρ. Ὁ Ἀυέσεως ἀὐτο λο- τὸ 

γϑεὔχὶ Ὁ μυθῶδες ὀϊξαίρων τὰ αὐξὶ αὐτὸν, ὃν ἐν πολ- 

λαῖς Ῥωμα]χαὶο ἱξοόζαις ἀὕρουϑυ, εἰ ϑκοῖς πε κ δα!- 

μοσι λέγεαϊ φίλος, ζοιϑὅτος τίς᾽ στο Ὁ ἑςίας ἢ βασι- 

λέων,ἐφ᾽ ἧς ὀηνας πὲ στε )ελοῦσι Ῥωμᾳγοι ἱεραργίας, 

ἣ Οὲ σπο τ δείπγων ὠπαρχὰς ἀγίζρεσιν, “ἷὩΡ Ἶ 

πυρϑς αναογεῖν λέορεσιν αἰδὸιον ὀύδγος. πϑτο ϑεάσει- 

«ϑαι τίω Ὀχρισίαν ποεϑτίω φέρου(ν πῷς εἰωϑύζας 

πελανοις ὅχι ὦ πῦρ οχαὶ αἰδίικα, σϑ9ς τὸς βασιλᾷς 

ἐλϑουίαν εἰπεῖν. Τ᾿ μϑὺ ὀίω Ἰαρκύγιον ἀχούσεινζοι τε 

ἊΝ μῷ' (ὗτα ἰδόντα Ὁ τέρας, ον δι κα δι υέοϑαι 1 20 

Ὁ ἸΤανακυλίϑα, ζωτε ὀηγα, (φωὼ (αν, ἡ δὴ χαὶ ζᾷ 

μαϑίοκιὰ Θαυθένος χεῖρον Τυρρζυῶν Ἐχιςα ϑιίω, εἰ-- 

πεῖν πϑὸς αὐτὸν ὅτι “μύος Ἔστ τῆς ἑςίας “ὃ βασιλείου 
πέωξϑ) “δ μέαχ χρῴοσον ἢ χτ' Τα, ϑοφπείων φύσιν, 

᾿ς κ Ὁ μιρϑείσης ᾧ φαισμαῖΐι γωναιχθς ζῷ δὲ αὐζῷ ὃ 

τυ λων τερφΐοσχϑπων Σσοφζωναι ϑύων, δόξαι πω 

βασιλᾷ "ἢ ποοῷτον ἐφανη Ὁ πέρας, εἰς ὁμιλίαν ἜΗΙ 

σεευδιϑεῖν - χαὶ μ(Φ' πῷτο τίωὺ γωυαῖκα κοσμηζβ ϑύδω 
οἷς ἔϑος δεὶ χϑσμιφαϑαι ἜΣ γαμουνϑῥας καζοικλ4- 

αϑέωαι μόνζωω εἰς Τ᾽ οἶχον εὐ ᾧ Ὁ τέρας ὠφιϑη᾽ μι- 30 
Δϑέντος δέ τινος αὐτὴ )εῶν ἢ δαιμόνων, χαὶ μ᾽ πίω 

μίξιν ἀφανιοϑέντος,εἴτε Ἡφαίςου, καϑοί τῷ» οἴονται, 

εἴτε πὸ κατ᾿ οἰχίαν ἥρωος, Ε[κύμονα, “ρεαῖ » ὁ τεχεὶν 

“ Τύλλιον εἰν τοῖς καιϑύχϑεσι γρόνοις. πϑτο Φ μώ- 

ϑευμα ὁ πόρυ πιςὸν ἐὴ δοχοιώ, ἐπέρῳ, τὶς ὄχεφά- 

να “πνουϑύη αἰδὲ Τ' αὐδρα, ϑοι κα ςὴ ὦ τἴραϑοζος, 

᾿ ἡ ον ὠπιςείαϑιι “ποιά. καϑηυϑύξ ΟΡ ποῖς ἀστύμε-- 

(θύσης μάλιςα ἡμέρας ῳ τῇ παςαδι βασιλέων, ᾽ 

καί ενεηϑεντος ἐφ᾽ ὕπγῳ, πῦρ ἀπέλαμνεν “ξχι ὅχε- 
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εἰπι5 ἔοσταπα οορηίτα, ραιΐο ροίἘ οαπὶ 
τη ΠΛ τ, οἷα; ρταΣ πη ξἘ15 τ] ΠἸοτῖ- 
θὲς παχὶ ΠΊΔ (ΘΠ ροῦ θα ποιοΙ πε δ πὶ 
ὃ Ποπογοπὶ εχ δαΐς. Εχ μας Οοτα 
οτἰαπηταπη ΠΟ }} 4 Παῖι5 ο[Ε ραογ, ουΐ 
τλδῖοῦ δηυτγίτο ργορυῖα ὃΖ σ δι τ απὶ 
ποπῖθῃ ἱπιροηῖτ ΤΠ] Π1,4 ραῖγοιαρ- 
ΡοΙΙατία νεζο, δογαίιπι, 4ε ργαίθπεὶ 
ςοπαϊκίοης {ππηριιπ|, φοα ἴῃ (δγαΐ- 
ταῖς οπὶ ροροι σι. χαρά ποπιεη ἢ 
τγαμδίογγο πη τςοῖ (ογπλοηογη ΥοΪ 15, 
Θογαΐας ἔποτίτ Δούλιος. ΟἸγοππλξογταγ 
ὃς αἰϊλ ἄς ματα] δι εἴπ παγγατῖο, ]ιιος 
οἴτασῃ εἰας δ ϊοίιις εἤοτι,ςα ( ἐἰς 
δὲ σοηἰίς ταὶς 5 ρίφοοητ Δ υ]ς)η παπο 
(ξητοητίᾷ ρα πλυΐτος Ἀοπιδηξ Βϊ- 
[τοτία (οσίριογοβ οχίζας. ο ἔοσο τερίο, 

νδὶα Εοπιδηίς οὗ αἰα δογαίοςητῆς- 
τί, τα πι σοοπατ Πτατὶ ρυϊΠλ τα, (ρτὰ 

βλπιιηδς Ἔχ ΠΠῸ ν υ}}15 πα πιερο- 

οἷοπι.14 ρεπηᾷ σοῃίρίοαταπὶ Οὐοτμ, 
ας οχ πιοτα ᾿ἴρα οο τα τας, ξατί πη Γο- 
σίδιις ἱπαϊςαῇς. Ποἱ σαπι 1 Ἄγ αἰ Πἰμ5 

διά ἴτο ργί πα, ἀοἰηο οτίατη νἱίο ργο- 

ἀϊρίο η δαἀπηϊγαιοης γεηϊῆοι, Τ Ἀπαὰ- 

ΠΝ] πὶ νχοτοπη, δ αἰ οα 1 (ρἰδτοπη, 

ἃς ἀϊαϊπαπάϊ (οἰεμτία πα}}} Ειγαίςογῇ 
{(εουηάλπι, ἀἰχ ες (0ἰ4’» [0] ἔλτα!ς εἴς 
ντεἰοοοτερίο πιαῖοῦ μοπηλΐῃς ργο θα 
παίςοετεταγ, οχ δα ἰοπλίηα ηπα ΟΠ 

{ρεϑτο Π]ο ςοποιπιθοτοι. ά ς σοη- 
Βτγηαίϊης 411} φιοςφ ργοάϊρίοτῖ ἰπ- 

τοῦρτοῖος, ρους τορὶ; εἄ ὐτη (ρ6- 

ϑτοςοίτγο, οἱ ρείπια ρραγιοι: ας 

τηοχ πλυ]οτῷ παιρτίαί! ογπαῖα εχοι]- 

ταπλίη ςά θη} ].πὰ ἴῃ 41 ρογτε τι Πὰ 

Δρραγιογασ, πο] αίατη ἔ1Π-: (οἰδ: οοπ-" 

στο πα; οπὶ ΠΠΟρίΔΠὶ ἄοο νεῖ φο- 

ηἷο: Πιιο ῖς Ν αἰσαπιις Γαΐτ, ντ πίσαγς 

εἰς ορίπίο. ἤμο ἔμπα ἰατῖς [αγ: ροί- 

Πυαηι 5 ἀἰίρατγαίτ., σταυ!άδπιἐαέζαιη; 
Ἰορίεἰπηῖ5 πλθπῇθιις ὀχδξεῖς Ρέρετς 
μαπο Τ Πα. δῆς ἔα ]Ά,ςΟιιΠ) ρά- 
τῇ βἀ εἰ μαδεῖς νάθδχαγ, αἰπα ἴῃ δο- 
ἄσπι νηαπι, πιίγαθι!ς ὃς ἱπορί μα ῖ]ο, 
ταϊπας ἱπογο 111 εἤτοίτι οὔ Θη 11} Αἰ ῖ- 

ΠπΆΠ60 οἶγοα ΠλοΓΙ αἰ  Ἰη τορῖο τΠαἰα- 

το οδίςΉΠοτ, ἰοπηήος; ορργεῆτι5 εἰ: 
", ᾿ Ἃ « , Ἂ ᾽ « - ᾿ς ἂν Ὁ ᾿ Ξ . . 

φϑλης αὐτί" ὅτε μι τὴρ αἰντα ἡ ἡ τῷ βασιλέως γωωὴ 40 {ξτ,Πάπηα ε σαρίτς ἰρίπις Ἔπλίουτ: ἰάας,ς 

πορά όνϑυαι ΟΥ̓ παςαδὸς ἐδκασανζο, ὰ πόϑπες ὅ- 

{ἢ στο ταῖς γαυαιξὶν ἐτύϊγθυον αὖτε παρόντες Ἷ χαὶ 

μέτρα ποτε διέμϑυεν ἡ φλοζ ὁλέωυ ἀυτῷ χαΐζοιλάμ- 
πουί(ᾳ τίω κεφόλξωὼ, ἕως ἡ μήπηρ πὐϑϑεδραμοῦζᾳ, 

Δ οινίφησιν αὐτὸν, καὶ ἡ φλὸξ ἅμα τω ὕπγῳ δζεσκε- 
δουοϑεῖσοι ἠφανίαϑη. (ὼ μδὺ δὴ αἰδὶ αῦ ὅροις εἰντο 

λεχθυϑνα, ζιαῦτα ὅξιν. ἃ δὲ “9 τὸ βασιλφῦστη 

Ποητδητῇ Πγάτογ Οἷμ15, δ γορίηα, Πα 

ΡοΓΙΒαϊαπηῖ! ἱπαπηδυ]αδαῃτ ἰηίρεέϊα- 
τιῃτ, (δ οὐἱᾷ ουμηο5 αὶ οἵ πλ}] οὶ, 
τι ἔοτις δὐϊογάτιποο ρτία5 τοῖῖ οἰ 5 οα- 
Ρυς ἤᾶπια οοἹ]Πςετο ἀοἤίς, ᾧ ἃ πηαῖγς 
σουγγότα οχοίζαγογασ, αιιο ἑέϊο, Π8- 
τηα ἤπλι}]} οὔ ἰοπγηο αἰ ρεεία δια πυΐτ. 
Ατῷ παςίμηι χα βεείξιι ἀς εἰτι5 ο- 
τίσίης. (Θ: νεῖο δῆτ ἱπιρογιμπα 

᾿ 



Σοῦ ὈΙΌΝΥΘΙΣ 
φοῖπι πλοπιογα 4. Ὁ αυα δ τεχ 11- 
1 δἀπηίτατας οἴ, ὃς ρορα 5 εἰ (ξοιη- 
ἀξ ἃ τερεποποσξ εγίδυε, ἐπτι πα 
τηοάϊ. Ρέχε ραοῦ δάξδιο ρτίπιο δε ο 
Ἑιτγυίοο, πο Δι ρι οἱ 5 Ἵ ἀυα  ΠΠ σα- 
ἤπιπι εἴ, ἐπ ἐχυοῆτίδ. ραρσηῖς τῷ ἱπ- 
φΏςΠΙ γα αϊτορεζᾶ, να (τατίτη οχίη- 
ἀε οεἰςδγαγοζιγ, ὃς ρτίπγαβ ὁστηπίπὶ 
ουγυτα ἀἸΠ|5 ργαγηϊα οσίξαιιογοια]- 
τογὰ ἀοίηήε ἴῃ οαηἀέροητε ἐχρεαϊτί- 
οης, οὔ φοτο Ῥγωϊ σοι! τι εὐεῖ 
ἃ Ἐτοιῦ ορριἀ{,, ἐοτιΠπλι5 οπλπ 
Ἰπἀἰσάτιις, ταγίις 4 ταρα ἐογατι ἸΠὶς 
ςοῖοπα ἀεοοζαζις οἵδ, αηηο αὔτ ατατὶς 
84 ἀπιπηῖ νίσοίπηο, ργαίςἐξιι5υχί- 
Ἰ15 4 ΤΌ ΟἹ ἢ ΓΕ Ατίηὶ Ποπη Πἰς πη ογᾶς, 
ἴῃ {π᾿ σε ]ς Ἐτγιοίς πλυϊτα ἄπαις 
Τατηυίπία. Ρτίπιο θ 6} ϑαδίπο πιὰ- 
{Ππε ἐχυϊτά ρτοῆϊσαιίτ Θαιαίτατιπι 
ἔζη: ὃ] νίᾳ; Ἀπτεπηπαπῃ νεθέρτο- 
πιρόττις,ΕΧ οο 4804; ρτα ΠΟ ἐογετιια!-- 
Ὠἰς ρα πλαπα γοροσγιδαζ, [Π Α]15 τα τη 
ταυ τίς οὔ Παοὶρίᾳ σοητε σοῃῇϊξειδιι5, 
πιο οαυϊτῇ πππο ρεάϊτα ἄπχ, ἰἜπηροῖ 
ἀεοϊατγαιῖι οχί πυᾷ Δηϊπιὶ σεπογοίιτα- 
τοτη, δέ ργας φατε σογο μα ἀΠδοιτι5 
εἴξας ἀεπλιπι ρεγάοπητο πος Ποῖ, 
ἀεάϊιϊςη; δαδίπογίι ορρί ἀϊ5, [τις Τ Αγ 
αυϊηίο ΠμΠῸ ρουΠπ|αὰ σαι Πιπις 
640οᾳ φἀϊπηρεγία δσςείΠποηίς, νἱέξεϊ- 
οἴδιις σοτοηὶς αὖ οο οα πγίτιις οἱξ, [πὶ 
οἷα}. φαοα; περοτίῖβ ᾿ηις Πρ ξεία ὃς 
Ῥταάοητία ἔπε Ππηρα]ατί: δ οοποορτα 
ταφητῖς οσ{[Π1Δ ογατίοης ντ υ 115 ΑΠ 115 
ςβξετγο ροτεγαῖ "τς πη Πιι5 (6(6 οἰ ῖ5 
ἵοτταπας δΖ αὐ ρα ες πλοῦ. φοςῦ- 
τηοήατε. Αο Ρρτογεα {ῆγαρ 5 ρορα 
Ἀοπιαδηϊ Ἔρ  εδεῖο αἰοίτας οἱ ἰῃ ραττῖ- 
(οἷο ογάϊηξ, πουταητα ΤΑΓΠΌΪΏΪ5, 
δἵᾳ; ἀπῖα Πα οἰ ρίπτη Νύπια ΡΟρημις. 
Ἐοχ 2), φεπετα ΠΡὲ αἰοίαῖτ, ἱπηξξα οἱ 
ἘΠΙατῖι αἰτογα: ὃς Πημ 4 ρεσ (Ε πλοσθο 
ἐξπςέζδαε ἱπιρεάϊτιις οδίγα πο Ῥοίς- 
ἕξει, Πυπτις ορεγα ντοθάγαγ, Ποη ἴῃ 4ο- 
Σηο  Ἰοἰς ται ΠΊ, νου Πιοτίαπα ἴῃ ρι- 

ὈΠΙοΐς περουῖς "ἴῃ αῖριις οπλπίθιιϑ ἢ- 
ἄετη ἔπατὴ ἂς ἰΠπτία παι τη ργοθα- 

ψαΐτ: πδοτοίογγς ρυταδαης οἰπος 1 αγ- 

ΓΤ μας, αἀεοάειπέδὶ ἐγδητ εἴας δ6- 
πιοῆοιϊς. ΕΤρο οἵμπη ὃς ἱησεη! εἴτις δά 
ἱπυρογΐ σα δεγηδοιυα μεῖς οι σοπι- 
Ρατϑτῖ,, δζ ἔοττιηα πλαΐταϑ εἰ ατα; 4Πν- 
δὰ οσοαῆοηος οὗτυ ει, ππγιήδτη; 

ΔΛ ΪΠἰτις (ντ προγίογο δγο οχρο- 
{1} ρεῖ ἱπί 4 !ας οσοϊ(ι5 οἱ αῦ Αποὶ 
ἹΜατγοῖϊ Β|1|5. ρατογηιπι Ρυποραταπὶ 
Σροίρετο οομαηῃτίθης, νἱίας οἰ ΠΡ κα 

« ͵ ΔΝ ", ΜΡ 

20 ἡγούμϑυος,ζτε δὲ πεζῶν, οὮ ὡπασαις ἐφανη 

ἩΛΙΦΆΑΚΝΑ ἢ 8. 

διεραξατο λόγου αἴξια, ἀξ ὧν Ὑ αρκύνιος τε αὐτὸν 

ἠγαίϑη οΧχαὶ ὁ ἱῬωμαᾳίων δῆμος τὴς μ᾿ βασιλέα, ἡ- 

ξίᾳ ἀμῆς, ζιάδε. ππαὶς υϑὺ δξζυ ἔτι τῇ πϑε τη ςρα- 
ἀα, Κῶ Ἐχὶ Τυρῥζοους ὁ Ταρκύνιος ἐσρώτϑυσεν, ον 

τοῖς ἱπυπεέῦσι τεζα γένος, οὕτως ἔδοξεν ἀγωνίσαοζ 

παλώς, ὡφῖε αὐδιεξόητος 4 θες "μυέαϑαι, χαὶ (ὰ Ἔρι- 
ςξεία, χοξῷτος ὡπόύτων λαζῴν τ ἔπειθ᾽ ἕτερας “δυομε-Ἅ 

γης ὅχι ᾧ αὐτωΐ ἐϑν ́  ςραϊιαξ χαὶ μιοχης κϑιρτεζϑθες 

«ἰξὶ πόλιν Ἡρηΐζον 2 δ δρφόταΐος ἀπόώτων Φανεῖς, 
“ 7 3 « ΄- 2 

ΤῸ ςεφαγοις αὖθις -Ξριςείας «ἰασὸ τὸ βασιλέως εΧ9- 

σχαήτο. ἔτη δὲ γερρνὼς εἴχοσι κάίλιςα, τῆς συμμιαχε-- 

κῆς φρατηχϑς ὠπεδείγϑη δχυυάμεως ζιὼ Λαήῆνοι ἐ- 
πεμλζαν, χαὶ συϊκα)εκτήσαΐο βασιλ Ταρκυνίῳ πίω 

ΤῊ Τυρρώυῶν τ χέω "ἔν τε τω ασόὸς Σαζίνους 
πολέμω τῶ πρώτῳ συςανίι, υ ἱππέων Ὡσοὸ4- 

ἐϑεὶς ἡγεμὼν, ἐδέψατο τὸς Τὴν πολεμίων ἱπιεῖς" ὦ 
μέρα πόλεως ᾿Αντέμνης ἐλαίας, ζ, ἐριςεῖα καὶ ἐκ, 

της τῆς μαχης ἔλαξεν᾽ ἑτέρας πὲ πολλαξ πσξὸς 

Ὁ αὐζ' ἔϑνος ἀγωνισαίϑρος μιοι γαῖ, ὅτε μϑὺ ἱπασέων 
) 

Ὄξιςοσ, χαὶ χορῷτος ἐφεφανοῦτο γ5 0 ὀήγων. χαὶ ζ)τὰ 

παρέφη Ῥωμαίοις εἰς ἰ πασύταξίν τε χαὶ κοὐ βοίδοσιν 

τὴν πόλεων Ὁ ἐϑνος,αἰτιωταΐςς τῇ δόξας Ταρκυνίῳ 

χαὶ ζαύτης τῆς δχωυαςείας, τοῖς δχενικίοις ξεφαΐοις 

Δύεδεῖτο “ιἰτχσ' ἐστ ζωῶ δὲ χαὶ φρονήσει τὰ πολίίρκᾳ, 

στευετωταΐςς, χαὶ λόγω σὰ βαλυϑέντα δξεγείκεῖν οὐ- 

ϑενὸς χείρων, ἑπασαις τε ϑμόσοι Ἔ τύχαις ἢ πϑρω- 
τὶ Γἰρομωιώϑειῦοι ἀπ νθνδιθεύνς 5 το ἘΩ 
ζαῦτα Ῥωμαῖοι νϑὺ αὐτὸν εἰκ τῷ δήμου μεζα;γαγεῖν 
σ᾽, ᾽ ἣ ΕΣ « 

20 ἡξίω(αν ἐἰς τς πατϑάχίοις Μή Φους ἐπενέϊχθ ες, ὥς- 

- Ἰαρχώνιον τε σόϑτεβον, χαὶ ἔτι τασο9 πότου ΝΝο-- 

μα) Πομιπίλιον" ὁ δῈ βασιλάς κηδεςὴν ἐποιήσειζο, 

πίω ἐτέραιν “ 9υγατέρων ἐπυήσας᾽ χαὶ πϑ θ᾽ δ( 

Δι οἰ νόσοις ἢ γῆρας ἀδεύύατος ζῶ ἔχττελῷν δὶ ἑαο- 
τῷ, τὅτον πυραἤφ ἐπέσκητηεν, οὐ μόνον"ν ἴδγον οἷς. 
χον δχεδέπων, δλλὰ χαὶ ζῷ χοινὰ τῆς πόλεως διοι-- 
χεῖν αἰξιων. ἐφ᾽ εἷς ἅπασιν ἐϊξηζαϑη πιςὸς χαὶ δὶ- 
χαιος. χαὶ σον ᾧοντο Δα φέρ οἱ δημόται Ἰαρχύ-- 

γίον ὄχημελῴοϑαι ΤῊ χοινῶν ἢ Τ ύλλιον" οὕτως ὄξε- 
Γ Ἰψυϊηϊύς ἢς τεπηρα δ ολπὶ οαγαζοῖ Δπ 40 ὃς ροι θην πο, ἀὐτῷ ταῖς ἀϑεργεσίαις. φύσεως 

7εδὴ μέϊφληφὼς Ὡσογρώντως τσϑϑς ἡγεμονίαν κα.- 
7εσκά, «σμένης τέο δρὴρ »χαὶ ὧς ὁ τῆς τύχης 
εοηκώς πολλὰς "ὦ μεγάλας ἀφορμας, 3 τελά- 

τῆσαι! σεευέξη Ἴ αρκύνιον ἔχτξελάυϑεντα κἰ πσὸ δ" 
ἌΪκου Μαρκίε παίδων, ϑμασωίψεϑαι τί τῷ παζὸς 
Φρχζωὼ βελουϑύων, ὡς εὖ τῷ κσο9 πότου δεδήλω- 
κα λόγω, δόξας «ἰασὸ “οραγκάτων αὐἹῶὼν ἐχὶ 

βαα- 

ας 
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βασίλφονκαιλήχ, ξἰρχίω, δράσπξιος ὧν ὀῤῖρ, οἵκ 

ἀφῆχεν ον ἥ χέρῶντ' τ 1σιδϑν. Ἔ συϊκαίζασκά. ἄσει- 

(α ἡγεμονίαν αὐτῷ, ἢ πλύτων αἰτία δνουδύη δ α- 
γαθῶν," Κ' ζ᾽ πδϊολδυτηχότος βασιλέως ἀὐγωυὴ, γαμ- 

Θρῷ τε συγλαμβαϊείᾳ ἰδίῳ, κὺ οὐχ, πολλῶν σεεσεγγω- 

κα. ϑεσφατων ὅτί βασιλάῦσαι Ρωμαίων τὶ οὐδρα 

ἐχεῖνον εἴοΐδτο. ἔ ἔτυχε ἢ αὑτὴ νεανίας μδὺ καὶ ἐὸς ἴα; 

πολλοῦ τέελάυτηκῶς γεόνε, “παιδία, δὲ δέ ἐχείνου 

δύο νήπια καϊζαιλιπὸμδνα. ἐόῳ αὶ 

᾿ οἶκον ἐρημίαν ὼ αἰϑαδεὴς (Ὁ μὴ Κα ΡΩΝ Ἷ οἱ 'Μωβ [ο 

 χιοι Ὁ ἐρχζωω “ὠρωΐ τὰ πα δία, κὶ χ᾽ πᾶ τ βασιλι-- 

κὺ συϊλύ4λν ἀφανίσωσι, ποοῴτον υϑὺ (ας ζ' “βασι- 

λείων ϑύρας ἐκλήσερὸ φύλαχας ἐπ᾿ αὐζῷις ἐπέςἠσε, 

δζκκελά (ᾳ νϑύη μηδένα, πα διἰέναι μήπε ἔσω μήτε 

ἔξω. ἔπειτ᾽ ον τῷ δωμαΐιε πὸμᾷς ὀξζζοεῖν κελά.- 

σαᾳ πὼς ὀίδρεις, ον» ᾧ τ Ταρκώνιον ἡμειϑνῆται ἔθε(αν, 

Ἐ5 Ὀχρισίαν καὶ οἱ Τ' Τύλλιον χα Ὁ ̓ϑυγαπέρᾳ σζωνοι-- 

χουν ῷ Τυλλίῳ καΐζαοο δίᾳ, ὃ τὰ παιδία, ἑταῦ ́: 

(φφών οὐφηϑάζαι. ΦΓΟΥ δ λέγᾳ κυδὸς αὐις- 

» Ταρκύνιος κϑρ ἡμῶν, ὦ Τύλλιε, ὁ βασιλάς, παρ ᾳ ὦ 20 
»( φῇς κα κὺ “παιδείας Ὁ ἐτυχες, ἀπόύτων μάλιςα φίλων 

ἣν» σε ε συγζενῶν τιμήζας, αἱ αϑόσια παθὼν οχπεπλήρωχε 
» ἃ ἑαυ, μοῖραν, τε τὐϑὶ δ ἰδίων γαοραγμάτων “ζ-- 

» "» ϑὲν, ὅτε «ἰθὶ Ὁ χοινῶν χαὶ πολίικῶν ἔχε- 

» σκήνψας, δι ἐδὲ «ἀαπαζαεϑαί τίνα, εἡμδίυι σσεῖξ ὥρος- 
» αγρρόῦσαι πς ἐσχάτοις ααπαισμοις ς δυρυηϑείς. Ε ἐρημίᾳ 

» Ὁ ὃ ὀρφανὰ τὰ ϑύφηνα, ζω ἡ παιδία καζῳλείπεται, 

» χίνδγονον 4. 1: ἐλάχιφον ,ὑαῖρ' ὃ ψχῆς Ῥέχοντα" εἰ 

ΠΡ» Ἐχὶ Μαρκίοις τοῖς ἀϑελοῦσι Ὑ πάπαον αὑτῶν, 

» τὰ Ὁ πόλεως ἔς αἱ τράϊμαΐα, ἢ τ' οἴκίιοον σπολουως- 50 

ται Ἔόπονὑ αὐτῶν" ἔς αἱ πὲ ἐσ ὑμῶν ἀσφόλὴς ὁ 

» γ" οἷς εγεζυησαΐο Ταρκύνιος ὡς ἑαυζν Ψ λυγαλέρας, 

»» ἐχείγοις αὐιδων,ἐαν, οἱ Φονάυσαες αὐτὸν τί φρ- 

"χίω καζάσλω σιν, σε εἰὲ τοῖς ϑιλοις ὐτι φίλοις κὶ ἡ σύ - 

» ἡβρυυῆε ἡμῖν ταῖς αθλίαις γαυαιξίν' δλλὰ πᾷς 

» ἡμας φανερῶς τε χαὶ κρύφα πειρφίσονται δγθλέσαι. 

Ἂ ᾽» (τα δὲ ΓΟΥ͂Ν ὐθυμουμϑύοις ἡ ἡμας Σ δὲῖ ἴτω ) αἙωοραῖν τὸς 
"5 

» ἐχεῖνον Ἰἰποκτείγανας ὀύδρας αὐοσία,, χαὶ πᾶσιν ἡμῶν 

» ἐηϑροιξ ζσαύτίων Ξοχίω. κτηίθωδύοις, δλλ ογων- 

1185} 111. 2.9 
τοξθιπι αὐ ἰρία Γδρυ δ] σα νοςατὶ; ὅς. 
ντνιγπἀπῆειις Ποῃ οπλῆτ παποοο- ἢ 
σαίοποῦ 6 πηαηίδιι5. Ροῦτγο ἰη αῇς- 
ΤΟΠάΟ ἱπηροτῖο αἥδυῖε οἱ, ἀηας δάθο 
ΟΠλΠίμ πη οἱ ΟΠ ΟΓ ΠῚ ἀυδὸϊ δαὶ ἀ6- 
ἔπηξε τρὶς νχοῦ, 4: βεπεῖο ἔλαε- 
Ὀατ, ὅζ 6 τυ ϊτὶς Ροττρητίς σορῃοιο- 
ταῦ ἴῃ ἔατὶς οΠδ ντ ἰς νἱτ δά τερηῖ Κο- 
ΠΊΔΠΠῚ ρΟΓΠΘΠίΓγοτ. ογατ αιιτο πη ἰδ πα- 
ἀπάτιπη οτθατα Β]ϊο ἰαποπε : ἂς ἄπο 
ἜΧΊΠΪΟ {ἀρ γίττο5 γᾶς Πἰρι μοὶ 4{4- 
ΓΕ ἀείοίαταηι ἔμ] ΐατα ςορίταη, ὃς 
νετῖτα ἢς Μάγοι τερῆο ροτίτίὶ ριιασος 
το ]οτοης, οππ ΠεπΊ]6 σορηατο ΠΕ ΠῚ 

τορῚ5 ἜΧΕ ησπογεησ., ργίπλιτη γορία 
οἰαυία οὐἤοάος δαμίδεϊς πεςσαὶ νεὶ 
Δα τις ρατογοῖ νοὶ οχίτι5, 4είπας ἰμΠΠς 
το! 15 οατηΐδιις οχοεάοτς οσδίοιϊο 
ἴῃ ]ιο Τ᾽ ἀγαυϊηΐιπι ἐεπηίποσεπὶ ἀ6- 
Ροίμογαης, (γα ἡαλέμη σα πα Τ Ϊ- 
Ἰίο σοπίπσεσας ἰρίτις (πα ἈΠ] γεῖθη- 
τὶς, ἃς ἀοοίτἰς σὰ πὶ ριοτῖς ὩπιΓί οἰ ας, 
ἤςεος δἥϊατα εἰξ: γΊάος ΤΠ]: τεσοπὶ 
ποίιτη Τ ἌγαΪΠ ΠῚ, 481 το ἰα- 
τηπατη {011 ργὰΣ ομπη 0. ἀπ, ίςοἰς δζ οο- 
σηδιῖς ἰῃ Ποποτο παδυΐε, ἱπιρίογαπι, 
ταδηΐϊθας αἀάιέζιπ) δα διεδιελὰ τοῦτ΄ 
ταϊπαπι, Ρτὶα5 πὶ να] ἀοπιοίἰςας “ἡ 
τοϑ ἀἰίροποις, νοὶ ρίρίσοις ρα ]]ς 5, 
νεὶ ποίγιπη συ] Δ ΠῚ ΟΧΓΓΕΠλλΠη γὰ- 
Ἰς ἀΐσογς ροϊποσῖς. Ππρεγίπῃι Ὠὶ πη ς]- 
Ἰ1 ρα εγ, οὐ δὶ ὅς ἐοἰπἰτυτί : Ζαογασα 1Π- 
σοἰαπηϊτας ἰπ πγαχίπηο πϊιης γογίαταγ 
αἰ(οτίπηϊπα. πατὴ {1 Δα Ματοίος απ δο- 
ταπη ἱπτογίξέξογες ρογπθπογίης γεὶρ.: 
σαβδογπασιῖία, Πηϊο ἰβ Πγο 5 εἰβ ροῖ- 
εὐηάστῃ οἵ : ας ἢς νοθὶ5 υίάεπι νἱ- 
ταί ταῖο οτίσ, φυῖθ. Τ ἀγα αἰ Πίμ5 Πγα- 
ΤἸυΐς ιαπα 1115 Ιοσαγα ΑἸ 1α5,{| ραγίοῖς- 
ἄας ΤΟΡΠΟ ροτγὶ ρδυ  ΠΉ]Ώ]; ΟΠΊΠΕΣΩ; 

σορπᾶτος δέ πηῖσοϑ 48 ᾿ἱππο]αοτῖρο- 
τὶ σα] πὰ: ΠΘ ΠΟΡ 5 4 4οπῇ Ράγσοῖαῦ 
τηϊ τὶς πλ]Πτοτίθις,, ἰδ οπηπος5 ΠῸς 
οΟἰάτηη86 Ραΐαπιαις σοπαθαηταγ 111 
Ρειάετς. Πα σοπΠάἀοτδηα πητπο- 
Ὀί5, πες Πορ σα πα! Ὡυἱ δὲ {Ππτὴ πεία- 
τίς ἰπτεγοιησίμηε, ὃζ ποῦὶς οπηῃ θι15, 
{πλῆτο Ροτίσητο ἱπηροτίο, ἰμξο πα 

»ἄζσαϑαι Ἄ! ἘΣ τῇ γε μϑὺ ἃ ἀπατὴ χαὶ δόλῳ λοα- 40 πο Βιτυγί “πτ Ποίξος; (ς6 ΟΡ πε πα, 

Αϑύοιρ᾽ αὕτων ΣΡ ο» τῳ παρῤι δὲῖ ὁτοῳ δὲ ζῷ 
" τελταὴ μῶν χωρήσῃ χτν γοιοῦ,. τότε ὃ ον τῷ φλνερο 

» πάσγι δεινά ἴα 1 αὔθ ὁπλων ἀὐζις ὁμόσε χωροιω- 
»(ς, ἐαὺ » ϑξα χαὶ πὕτων δεήσῃ, βουληλέντων ἡμδι! 
"πρχηφνῶ ἃ δεῖ, ἄνα, δὲ ΟΣ δε. πεῦτον μϑὲ 
» χρυπηωᾶθα τ Τ' τῷ βασιλέως ϑοίγαΐζον, χαὴ ττσϑὸς ὦ- 
» ορᾷς ὀξενεγϑέναι “οὐἰδασκδυάσωνϑυ ὅτι πλν " ἀὼ 

δὲ ἱπιροα!ςηάτιη δίπι ργιπηῖ, φυᾶαάο 
ΡΓαςΠσ σοτῖι [ττιις τα ροίξα]ατ: ἀοίη-, 
ἐς ροίξηιιλμι ρτίπιι5 σοπαῖα5 ΠΟ 5 
(πσοοῆοτῖς, αροτῖς 14 δ ΔΓΠῚ 5 ΘΚ ΡΓῸ 
ν τ θαι5 Δ οτίςηγατ: ἢ τα ΠΊ ἢ Πα ΟριΙ5 
οτἴτ: πιοάο πε ρίσοαϊ πιης αα ἔδοί- 
οηάα [ππτίαοοτς. Ὁ υαπᾶ παοὺ Απτε 
οπληΐα γασὶς ΠΊΟΓΓΟΠΊ: ΟΟΟΙΠ]ΓΘΠΊ115; 

(ραγσϑάο ἔαπιαπι ΠΕ] ΠΠι ἀοσαρταπι 
1) 
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εἴτε νυΐμι Ιεϊαϊς: πιοάϊςὶ σαοα; Ρτο- 
πιττᾶτίς ἱπτγα ραθοος ἄϊες {Ππ| ρει - 
τα (ληϊτατὶ γεεταταγοσς: πο ξέϊο 6- 
ρο φρτοῆλα, αά ρορυϊι υδί! τορος πο- 
τοίης πιδάατα γεΐογαπι: οσπλίττογς οἵ 
συγαπι δ οι το ᾶ ταπ ρρτὶς ἀοπλιις 
αυᾷ το ρα δ! εκ, ἱπτογῖπι ἀ Ἰρίε ον α- 
πεείριις ςοπια]είσατι, αἰτοτί σεπογοτγῇ: 
ταῦθ ποπηξ ςἤ4π), ΤΠ] ς ρορα- 
[5 πῦ σταιαῖς, (4 Πυϑτογ ἔογετ, τας 
οὐγα γε σδιηίτε, σαΐπ5 Π οἱ ὃζ αητα 
(ξρεπιιπιεγοσομλα ἔτ ῖτα ργαίξη- 
τὶ ἀΠοιπῆο ρετίςι]ο, (Π 81]... ἀπιρ] ας 
ΡοΙεραπε Πἰ Πλ!σογι τα γίγας, ἀϊαι}-- 

τσαταγτοσε νἱπογο)τα ἀσοορτα οὔ ἔα(ςί- 
Βιις ετἰᾷ ἀγπιογαπῃ ροτοίξαϊο, νου η.- 
Πάϊατοτες Τἀγαθίη1] νἱτς ἱΠ ΡΟΡΕΪ ἴα- 
ἀϊοϊτι, ργίπιοσα; οπληΐα Μαγοι! Η]Ιοσ, 
δζ ἰὰ5 ἴῃ οο5 [τη σα. ΖΕ} {1 σοπιράτιε- 
τῖητ, ΡΙ ςξξίτο οος οαρίτο: πη, ιο ρο- 
τἰις λέξατος ατδίτγογ, σαλπι ἀείε- 
ται Γ Πτηρογρεῖαο ἘχΉΠἰο ὃς θοπογιπὶ 
φτοίογιριίοης πιυέξαϊο. ἂς τὰ ἀεηΐᾳ; 
αὐ τας ἱπηροΓ σοπηροποηας νεγίι5, 
σοπηίτατο τα; ογαζεῖδ. [γπη δἰ τατὶς ΟΥ- 
Ἠοὶϊς «ὅς! Παῖς Εἰδὶ ἔλιογὸ παἰτἰτ 1- 
πῖς. ργαςίρας νεο σαγα ποαα  4ε]1- 
Αἰ σσπηϊτταταγ: ἐρθῆο54; Οἷπ65 δε π6- 
Ἐοϊὶς δὲ Ἰατοιτἰοηϊθιις ἀδπλεγογα. ρος 
Βαονθὶ νἱίαπι ἐμεγιττξρείιιπι, 41- 
οευημς τεσξ ἀσβιπέλιπι,δς ραἰδπὶ ἤι- 
πὰς οἱ ἐλοίοπγιι5. Ρο γερο εἰἐ φαθα πῖ- 
Βἰαὗοτε σοι πῖθὸ ἴατο Ρέζεγα,νε ιᾶ- 
ἄο ἃ ποθίς επυιγίτας ὅζ ἰμ{ἰταζας 65», 
᾿οἴηπίας, ἃ Πποδὶς ἀσσορίπἰ Ροη αι 
ἈΠΟ] ἔτ ἃ ραγοηείδιις, ὃς νίταπι ἀδρὶς 
οὔ ποίξγα Η|14, ἢ δά γεσηῦ χιος; ρεγ- 
τπιεπίγε δὶ ἀαδίταγ,πιθα στατία, τς τα 
Βιδοίη το πὰ], ραατὶς {15 ρατεγπᾶ εχ- 
διδεδς δεπειοίεπεῖζ: ὃς οἷ! δά νὶ τ] ἐπὶ 
«ἰλῖξ νεποτίητ, ἀπιϊηἰτλη ας τεῖ- 
ῬαΡΙ σα: ραγες Πιογίησ, πχαίογαπι παῖ 
ἘἈοπηδηϊς ργεῆοῖας. Η!5 αἰξξϊς,ριιο- 
τῖϑ; Αἰτοσο ροίξ αἰτογᾶ ἴῃ σοπογίας ἢ- 
11α ν]μας ἱπηροίττῖ5, δέ σοποίτατα οχ ν- 
τιῖς; παρα σΟπ. ΠΟ γατοη 6, ΓηΔταΓΟ 
οσαδίςιο ἐρτοῆλ,, ἀοπηείξίςος ᾿πΠΠτ 
Ρβάτατς οπγατίοηὶ ΠεοοἌγία, πη] αις 
οδιιοσατο της Ἰοοϑ. σπγᾷ; ρεῖ ποξξξ 40 καλήν. Δι «λιποῦ(ᾳ δὲ τίω μεζαξὺ νύκίᾳ, τῆς κα-- 
(προτιοπίοητοτη ἱητογαι θα δι, πγα- 
Πειοατη ἔγεηιοης Δα γερά πμἸτἰτ 0 
ςδβιιογει, ργοαϊτίη ςδίρεέξιπιεπε- 
{τὶς αἀξλης ηυκ η νἱᾶ ἔογες ργατογ- 
ευῃτιδίρεέξαβδι:ας ρεί πιῇ οἰγοιπη!ά- 
ἰδ ἱΠαἸἰσαιις σαρί τα! Ἰ ἴῃ τερο  πΠ414- 
τῇ απέξοτας,( πλ:056; 40 εἰς ἔλοίπο 
τίς πυϊη ἔτος νἱπέξος Ραιιχίς, τα; ντ 
γίάϊς πλιτος οὔ ςαὔηπλ απηςητατὶ, ὃς 

ΠΙΟΝΥΘΙΙ ΠΑΙΙΘΟΘΑΚΝΑϑ 5, 

σϑεεμίδν ἔχά χαίθλογ" οἵτε ἰῴξϑὶ λεγέτω(αν εὐ ὀλί- ὦ 

γος ἡμέραις αὐτὸν Σἰστοδείξᾳν ὑγιῆ" ἔπειτ᾽ ἐγὼ τσθ9- « 
ελϑουίᾳ εἰς ζυὐμφανὲς ἐραΐ ασϑὸς ὁχ λον οὡς δῆ 

Ἰαρχυνίᾳ μδὺ ζωῦτα δχισκηψανζος, ὅτι πλύτων ἐ-- « 

πιδείκγεσιν ἐχεμεληπίω χαὶ φύλακα, Τὴν ἰδίων χαὶ « 

χϑινῶν, ἕως ἐρ αὐτὸς ὑγιὴς οκ ἢ Φαυμῖχ “0η). δ: 

Τ' ἕτερον ἑαυ ων, σὸν εἰποῦσει ὀγομμοι,ὦ Τυλ- - 

λιε᾽ ἐς αἱ δὲ σξκ ἄχϑισι Ῥωμαίοις, δρλὰ βελομέ- α 

γοις ἑπεσὸ σοὺ τίι πόλιν ἐχξοπάζεοϑαι, ὑφ᾽ ὶ πολ- 

10 λαίκις ἤδη χαὶ πσοότερθν ἐπέξοπά,3». στὸμ δὲ τὸν α 

παρϑνζα κίνδγωνον φζχ σκεδαίσωνδι" σδεϊὲν Ὑ ἔτι ἢ « 

ἐϑϑρω γές" αἱ ἰαυρϑν,ζζῶ τῷ βασιλέως αγ[ελουϑύε᾽ « 

“προ λαξὼν σὺ ὥς τε ῥάθδοις ̓  τίρο ἢ ὅπλων ὅξαᾳ- α 

σίων, καλᾷ τὸς βουλάσανζις δἰποκτεῖναι Ἰαρκύ-«, 

γιον ὅχὶ τ’ δῆμον, ἀἰστὸ ΤῊ Μαρκίε παίδὼν ϑξα- « 

μϑος, χαὶ πσδθ6ϑες αἰΐζις δίχας. ἀμορησαάμϑμος Ως 

πότοις ἁπϑρμῇας,ἐαὐ μϑὺ «ἑπομείνωσι ας κρίσῴς,ϑου- «ἢ 

γάτοις " ἐα) δὲ ἐρήμοις ἀφῶσιν, ὃ μᾶλλον αἰὐθυς οἴμαι «ὦ 
ποιήσάν, ἀφφυγία χαὶ δημεύσφ αὑτο ἀρχόντων, - 

20 καϑιςασο δ τὰ τ 
Τ ϑὴρχάωὺ, ὁμιλίαις πεφιλαν- οὖ 

εϑοφποις ὀθαλαμίξανων ὦ πλιῆϑος, χαὶ τῷ μηδὲν - ὦ 

δίκημα λυέαζ πολλξὼ ἔχων φροονίίδαι, ὁ τὰς Ἔσπο- « 

ο9ὺς Τὴ πολιτῶν ἀὐεργεσίαις τισὶ ὺ δωρεαῖς ἐπαγ9- « ἢ 

μϑυος" ἔπειθ᾽ ὅτὸμ χα οϑς ἡμῶν ἐῇ δοκῆ, τότε λέγω-- « 

μϑυ δ σοεϑγηχέναι Ἰαρχύγιον, ἡ ζαφας αὐτῷ ποιῶ- «ὦ 

μϑν πὸ φαγεροό. δίχαιος σ᾽ εἶ, Τύλλιε, «ἀφείς τες ᾿ 

ὑφ᾽ ἡμδμ" χαὶ πταιδοίϑεὶς, ὁ πλύτων μεεϊεοργκῶς αἴα- «ὦ 

θῶν ὅσων θα εὐΐξοςτε κ᾿ παΐζος (οἱ μεέζᾳλαμξα- 

γοῖσι, ὃ ϑυγα-τοὶ στεψοικῶν ἡμετέροι, ἐαὺ δὴ ὁ βασι- «᾿ 
20 λόίς ἔτι ὅϑυη ἱῬωμαᾳων, ἐμοῦ )έ ἔνοχοι τῆς εἰς τῷ τὸ σοί « 

σεενωγωνι(ᾳ νϑῥης,παΐδος ἀὔγνοιαν τοῖς “παιδίοις ποιςδὲςι ᾿ 

τϑαοέοϑαν, δτὸμ δὲ εἰς αὐδρας ἔλθωσι χαὶ ζο, κοινὰ « 
πριν ἰχϑροὶ “πύωνται, “1: ρεσξύτερον αὐτῶν ἀ- «ὖ 
ποδὲὶ ξαι Ῥωμαίων ἡγεμώνα. (τ᾽ εἰποῦᾳ χαὶ 

Τοῦ παιδίων ἑκαίτερον εἰς (Σ αἴκαλας ἐμξαλοῦσα ὦ 

τῷ τεγαμξοφὗ χαὶ τῆς αρυγαΐξϑς, χαὶ πολεωὺ ἐΐξ ἐμ... ν᾿ ̓ 
φοτερων κινήσα(ᾳ οἴκζον, ΚΠ  χαιοὸς ζῶ, ὅξηλος τῷ δ 
δωμαΐίου, παρήϊξειλε τοῖς ἐγδὸν 4. επὴ τὰ ασδῆς 
τί, ϑεραπείαν ἐχττήδ4α, ποιήν, χαὶ τὸς ἰαΐδοις συ, 

τῦπιν ἡμέρας πολλϑ δὸς τὰ βασίλφα στευδδα μόν- 
ΕΣ “ ᾿ ᾽ “ ᾽ 

ὥς σχλου, ασδϑῆλϑαν εἰς ζυμφανὲς ταῖς ϑυράσιν ἐ- 
ἣν " ͵ “ΠΝ λωω “ λ πιςαᾷα ταὶς Φερφύσαιης εἰς τ΄ “69 Ἵ ϑυρὼν ςενωπον, 

λ " 2 -“ -“ 

χα) ποϑῴτον μϑὺ ἐδήλωσε τοῖς πουρουσι τὸς βελά.- 

σανίας ἔχὶ τῳ βασιλᾷ Τ' φόνον, χαὶ τὸς ὅχὶ τούρορν 
δ σρςαλένζας ὑπ᾿ αὐτῶν δεδευϑύοις παρϑγα δ" ἐ- 
πειθ᾽ ὡς οἶδε πολλοὺς ὀλοφυρονϑροις πεῷ παϑος, χαὶ 

τς 



ϑϑὐϑϑ..- .χω».................... «ψῳὧὰὧν ϑὐκουκονο...... -οαὐ- ποισσα σασσυ υὐσα 

κ"»ρ““ς 

--- - κα, ἐπὰν τ 

ΑΝΤΙΟ. ΟΜ. 

ἄρις δεδραχϑσιν ὠπεηϑανονϑμοις,τελά "ῶσα εἶπεν «- 

δὲν αὐζις εἰκ Ἢ ογαΐζων ἐχτξολάυμδς γερρνέναι, οὐ 
δυωυυϑείσιν ὐποκίφναι Ταρκυγιογ.αἰαπηϊως ἢ ἀπϑρ- 

τῶν Τ' λοίον δεῖξα ϑύων, τότε“: Τ ύλλιον ἀὐις (ὑυΐ- 

φησιν, ὡς “πὸ 9 βασιλέως Ἐλχίδοπον ἀπϑώτων πε 

χϑινῶν ἡ ἰδίων διστοδιἀκγύμϑυον, ἕως δὼ αὐτὸς ῥαΐσν. 

ὁ κϑὺ δξευ δήμιος ἀπής αἰξιγορὴς “ἀνόμϑμος εἰ μηδὲν 

157 πέπονθεν χαχϑι ὁ βασιλάϊς, ἡ μέτρα πολλὲ Τὶ δύξα» 
ἔχων (ὐυτίῳ διετελά.ὁ δὲ Τύλλιος ἰσυραν γεῖφοφι σε- 

δὰ αὐτὸν ἔχων,ὼ τῷς ῥαξδούχοις ἐπαχϑμϑυος πϑεβα-το 

σιλικοες, πσοϑῆλϑαν εἰς Ταρρρα), ἢ τὸς Μαρχίοις ἐ- 
κήρυῆεν ἥχειν ὑφέξονζᾳς δίκζω" ὡς δὲ ὅχ ὑπήκουον, 

ἔχικυρύξας αἰὐζῆς αἸδίους φυγαξ, κὺ ὡς ὅσίας ὀύθηα- 

(ων εἰς ὦ δημώόδιον, ἀσφλκώςηδη καϊέογε ̓  Ταρκυ- 

γίᾳ φχζω. βέλομδι δ᾽ ὄχιςήσας τ' ἑξῃς Δοίον, 

ὐποδοιώαι ζᾷς αἰτίας δὶ ας ἄτε Φαζίῳ συϊκατεϑε- 
μάυ,ἄτε τοῖς ὀῆγοις ἱξοδιχοῖς ὅσοι γράφουσιν εἴους ἐῃ 
“Ὡς καζαλάφθενᾷς “πα, δοις ἰ ασὸ Ταρκχωνίᾳ ἵνα. μή 
ὥμες Ὑ ἐχείναις ἐν] υχόντων ἘΣ ἱξορίαις “εδιωζήν ᾿ὑπο- 

18: ἀ1π|ὶ ὙΝ 
ἴῃ [λοϊποτῖς διιέξοτγος ἼΣ ἂἱ οἴαῃ- 
ἀεπ δαῖτ ος ΠΙ ΒΕ Ἐἰς σοπί ΠΠ|ς ρτο- 
ἔδοιε, χυᾶάο αἰοηίήννα: 9, αγρίγμο Ἴατ- 
ἀυίηῖ! σα ἐπὶ ρογρεῖγαγα Πα υΐο- 
τίητ. Αἀ ἤσονοτρα Ἔχ] αζατὶβ οσηηϊ- 
διι5, σοπιπηοηήδζ οἷς ΤᾺ] πὶ, φυαῆ 
Ἁδο]αγατιπὶ ἃ γορο ΟΠ ΠΙμΠῚ τη ρτὶ- 
ἸΔΙΌΓΙΕΙΠῚ τ1ΠῈ ΡῈ] σοτιιπὶ περοτίο- 
ΤΌΓῚ ΟἸΓΑΙΟΓΟΠΊ, τα τ ροῦ ἄπτα ἰρίς 

Βαοδι πο ίμ5. Ἰταηις ΡΟΡΟΠ]α5]α τας 
4 ϊτ, γάτιις γορὶ ΠΙΠ1] ἀσοι ἀ{Π|Φ πη]; 
ἱπ πα ορίπίοης ἀἰπ ραν ιτῖτ Τα νογο 
Τὰς να] 44 πηδηιι Πἰρατως οἰΠὶ το- 
σὶὶϑ Πέξεογίθιις ἴῃ σοπλίτιτη ργορστεῖς 
(5, Μαγοίοσ ρευ ργαφοοποπη οἰταις πῃ 
ἸπἀἸοίτ τη; οὐ πηιε ποη ραγείεηι,  δ- 
ΤΠ Δα ΘΧἢ]ΪΟ ρεγρεζιο, ΟΠ 5 δα πὰ 
εοτιπι ἴῃ Βίςσιιπι γα ἰδείβ: ατα ἰτα αὶ 
τὰτο τεσπαθαῦρτο 1 ἀγαχυϊπίο ἡ Νας 
Ρτιαἱιαπι δά ν]τουίογα παιγατῖο τγᾶ5- 
δαῖτ, Ὁδαα τὶ τε ἀθηάα εἰ οἱ ἃ 
Ἑδθίο σςετεπβαις ΗΠ οτῖςοῖβ., φαΐ πος 
Ταγαυϊπίο {πρεγξίτες ριιογος, ΗΠ ος 6- 

Ἢ ΉΘΡᾺ ἐ αν ὌΝ δα Ἂ ἀφονζῳ ζις χο ἰμς ΒιΠροτγδάμησ, ἀΠΠΘητίαπα ; πο ηαῖς 

ποϊδεας. πλμζοίπασι γὸ ἀπεοισκέπ]ως ἡ βαϑύμκος οἱ 
συτίς φφιφάς αὐτῶν (ιὐτίω ὀξενζυόγασι 5 ἱξορίαν,ὅ- 

δὲν ὄξηζοιχότες Τ' αγαιοφιώτων αὐτίω ἀδεονάτων τὲ 
ἀτόπων ὧν ἕκαςον ἐγὼ πειφοίσοι(α! ποιᾷν Φανερὸν 

δὶ ολίγων. Ταρκύνιος οκ Τυρῥξωυίας μετϑμίςαται τ’ 

οἶχον μέϊασκά αστώνϑιος ὅλον, οὖν τῇ κρατίςη ᾧ φρο-- 

γῷ ὑπαρχών ἡλιχία. πολ φεαῖ ὃ γδὴ ὁ οιόχφν χαὶ 

πὰ χοιναὰ πραῖφν αἰξιῶν, ὐϑαδίδ6) ὦ Ὁ ἀπαάρσιν 

ἐχείϑεν πεποιημϑῴος, ὄζᾳ Ὁ μηδεμιαξ ο» τὴ πολ ἴκ- 

μῆς μεζᾳλαμᾷανᾳν. ἕτερος μϑὺ δέζυ δὼ τις αὐτὸν ὑ- 230 
» “" 

πεϑεῷ ὦ πϑιαχοςον ἔχοντα Οὐλα-Πονέτος, ὅτε ἀπη- 

μὲν οὐ Τυρρξυίας πὸ ζαύτης »ὃ οἷ νόμοι καλοῦσι Ὁ 

ἡλιχίας ὡς ὄχι Ὁ πολὺ πῶς όχῳν τε χαὶ ποδαηφν 

βϑλονϑύοις τὰ χϑινά" ἐγὼ δὶ ἔτι γεωτέρον αὐτ' αἰ που-- 

ἄϑημμι πείϊεδλοις ἔτεσι,ὸ ποιαΐ χτ' εἰκοςὺν ἡ πεμιπῆον 
ἔπος ἀπϑμιςα νϑυον.ὁ μιζωὺ ὅΤΙ γωυώϊκα Τυρράυίδα, 

ἐπηγαγεΐο, ζὼ ζῶ γτος ἔτ τῷ παΐζ»ς ἔγημϑυ, ἁπϑρῖες 

δμολοο»ῦσιν οἷς Ῥωμαϊκας συτίς σφίψα ες ἱξορίας. 

“ἰϑδαγίνε) δὲ εἰς Ῥωμών Ἄϊκε Μαρκίς βασιλάύ- 
«ς ᾿ ͵ ε ᾿ -“ 3 

οντος, ὡς νϑὲ Γέλλιος ἱςορά, ΚῸ Τ᾿ ϑῶτον ονιαυτὸν Ὁ 40 

βασιλείας" ὡς ὃ. Λικίννιος γοαφά,χτ' ΤΣ οἴδοογ. ἔξω 

χτὶ {πον ἐληλυθὼς Τ' ογιαυτον καθ᾿ ὃν γραφῴ Διχίν--: 

γίος ,"ὰ μὴ πσόϑτερϑν. οὖν ὑφξέρῳ μϑὺ δ» οἕκ δὰ εἴδη 
! 2 3 3 

διϑόνῳ τὐδαγεσρνὼς εἴγε δὴ κατ᾿ Τ' ἐγναΐον «ὑγιαυτὸν 

Φ Αἴχου δχιυαςείας ἱπαίων ἡορύνϑρωος Ἐχὶ 1 πσρὸς 
ὯΝ 4 ͵ Ὁ, ΠΣ ἢ ͵ ς 

αινοὺς πολέμιον “ἰ πῦο Τ᾿ (βασιλέως στεμιπτεται , ὡς 
ἊΝ 

ἀμφότεροι λέρρεσιν οἱ συοαφάς. εἰ δὴ παρελυεῶ 

1εξ!ς Π]οτιπὶ πχοπατηξτεῖς ογοάδι τη6 
ταπηαταατίο ἔγ]ο (ογίθεγε, χα ἢ Η- 
Ἰος (δά περοτῖὸς δες αἰχοτῖπι. Ο- 
᾿Ταηΐηο επίτη ἱποοηϊ ἄογατα ἂς περὶ !- 
σεητοῦ ΠΠτογίαπι παηο ργοάίθγαης 
(οτίρτοτγεϑ 1 δεϊηΐ, πο ἐχουης φθίατ- 
αἰςδς ἱπιροίη 111. χυΐθιις Π6ςἱρίο- 
ταπη Εἰ θιιειατ; 4112: ἐσ ρος σοπα- 
Ὅοτ οἴϊεπάετγε. Τ᾽ ἀγαυίπίις εχ Ετγα- 
τῖα Οἴτῃ τοῖα ἔτ, Πα πῖσταῖς ταῖς 
ἰφτη τηάταγα ργαἀεητία. οὔ εΠὶ ΠῚ Πὶ 
Δα Ἰπηρεγίμ πη δέ γεῖρ. δ πα Ἐγατῖο- 
ΠΕπη δοσδάσγε ουρεζεῖ, πες δα ν]]Ὸ5 
ἰπ νεῦε ποποταϑ δἀπυτογοῖαγ, σΠ}1- 
φτδῆς ΠΠπς ττγαάϊταγ. ΑἸΤας ἰρίτατ 4] 1- 
αυἷβ απ ἀϊσεγεῖ τσ (ΗΟ νττηϊηϊ- 
ΤΑΌΠῚ {ΓΙΡΈΠΑΓΙ ΠῚ, πὶ εχ Ετγαγία 6- 
ταϊσταυίτ; φαοά Πᾶπο ατάῖεπὶ ἰερας 
τηδρι γα. ὃζ Ποροτς ρα] ]οἰς ἰ4ο- 
πεαπὶ σεπίδαῃτς: ἐρὸ ΠΕ Π] ΠΕ ΠηΪαΠὶ 
Ἰητερταπη ἀοιγα ἢ η5,Χ Χ Ν ΔΏΠΟ ΕἸΠῈ 
ἀπςείπῆε Πατυδη). ΚΝ ἐηπδ δυτᾶ εἰπὶ 
οὐπῃ Εἰγαΐίσα νχογς, ψιᾶ νίπο δά μις 
Ρδῖγα ἀπχετγίς, οπληες Ἀοπηαπὶ (οτί- 
Ρζογεβ σοῃίεπείιητ: 4 ΤΌ Τη (εἰ τς, 
αἀιιεηταχη εἰμ γεΐεει ἸΏ ἀππιῃ Αη- 
οἱ Μαγοι!ἴδπη γερηδητίς ρει πη ; 1 ἰοὶ- 
Ὠΐας, ἴῃ οὐξαυῆ. διε τα ντ οί δις 1 ἰοῖ- 
Ὠἰπ5.η ἢ πὸ ῥτίμ5, σατες ροίξεσίιις πῦ 
νεηΐτ: συδπαοη48 Πομο Αποὶ Δη- 
το δὰ δε! ]υπι 1 Ατίπιιπι παρ  ΠοΓ ἐ- 
αυΐταπη αὐ Ἰρίο γερο πυηας εξ, ἢ ντεῖ- 
ἀυο (οτίρτοσὶ σγεαιπηι5. πο α Χ ΧΥ͂ 

5. {ἢ 

Ταγαυϊηϊαβ 
δῃ ἤϊϊος ἔτ 
Ρετἤίτες τὸς 
Ἰϊχαετίς. 
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Δηπος παῖς Κογηδπηνεηΐῖτ, ὃ. η Αἢ- 

οἱ απιϊζιτίαπι οἰγσα οξξδιιπιτορῃϊ 6- 

ἰῃ5 Δη Πα ΠῚ Γοσορίι5, Χ ΤΙ ΓΕ] Ο5 

οαπιοοάξ εχορσίτ, {22 10 1π72: τοσῃα- 

υαἱταπηοβ ΧΧῚΙΙΙ ἱρία νοῦο {χοο 0 

ΧΧΧΥῚΙΙ, γΓΟπηπα5 οσίοπείητ; (ο- 

ηυίταγ ντ οἔϊορΈΠΆΓΙΙ8 {ππποττα5.15 

δπὶπὶ Πασμηογα5 οχ πο πρριτατίοῃς 

(ΟΠ ρ τα Γ. Ηαδθυΐῆεξ διιτεπὶ εἰτπ νχο- 

τετὰ Ζυϊηαξηΐο (ς πη ογο ΠῚ Ρίοθα- 

δης εἰξίμος εἴτ, σιπι ἰρίε πιογογειιγ, 

παῖδ ΔΠΠΟΚ 1 ΧΧΥ. πα ἢ που!ῆ!- 

στε  τηὰπῇ Α]]οτῇ ρεροῦῖς ἀπ ΠῸ ἀτατῖ5 [ΠΕ 

πυϊπηπασείπιο, (ν]τοτία 5 ἐπίπὶ ΠΟΠ 

Ὁ ξογε ντοῖ ἔα πιῖηα, (οα Ηἰς εἰς εἱς ρατ- 

ταππητεγπλίπιις, νὰ ἐοσίδαιητ χα. σα- 

τα ἔαϊτ ρογίογαζγατὶ τα 14.) ορογτοῖ οι πὶ 

ΕΠτ1πὶ πλί Πἰ πλιΠὶ νἱρὶ πε ας 4η- 

ποῖιπη ΕαΠΠῸ χαλπάο ραῖγα οὐθατιι5 

ε(Ἐ:1 ποίαπὶνογο ΠΟ ΠλΪΠι5 ΧΧΝΤΙ, 
φαΐπατι οἴαῦ σγάαίογ. Εγρο ΤἌγαυ- 
πα πι}1105 ἱπέληταϑ γα! χαΐς Π]ῖο5 οχ 
Βιας πχιίεσε {πἰσερτοσβ. ἃ μας ἢ νὶ- 
τἰ]ἐπὶατατοπα Πα Ποπτ ΗΠ}, πες ρα- 
τοῦ ΠαΠει σοί ς5,Παοο τηφτοῦ δάθο Πλϊ- 
(ετα δὲ τηξτε σαρί4, νι Πθεσίς γοϊέτα ἃ 
Ραῖίο ἱπιρογα δάεπιῆει, δὲ Ποπλίηὶ 
ΔΙίθηο οἰογθα παῖο τ 4 ϊῆδι; πες 1- 
Ρή (8 ΗΠ ἐταινάασι ρατούποτορηο ἢ ἱ- 
σπαυίᾶ δ (οσογάϊ ΠιιΠςητίῃ ἰρίο ᾳ- 

λεατὶς ἤοτς, αὶ γε] δή οχίεγξαγῃ εἷο- 
πασητίᾷ, να] δά τῷ πλαπι σογοπ 48 οἹἘ 
ΔΡΕΪΠΠΠηι15. πες ΘΠ] Π1 1105 νο] σοποτὶς 
ποθι Πταῖο ργαοα!]εθατ,νο] ατατῖβ ρὲς- 
τοσατίπα πλα]τιπὶ {Ὡρογαρατ᾿ ΤἽΠΠ5, 
πυῖρρο 4αΐ τΠΙο ΠΟ τα ητι ΠῚ ΘΟΓΙΙΠῚ 
αἰτοτιπ) ΔὨτεσοάογοι. ΠΟ] Δ] ΠΔΠῚ οἵ- 
σφοίροπις τορσῃὶ ἰαγα σοήαγι πη Πδητ, 
Οὐ δ αἰίᾳ χιις απ ̓ πίπητ π Πασο- 
Ρἰπίοης ἱπςοπιιςηίςητία; ΠιιᾶΣ ΟΠ] Π65 
μιΠοτία κοπηαπα σοπάϊτογαβ ρατιτη 
Δηϊπχδάμπογι ς νι ἀδπταγ, πο οχοα- 

Ρἴο ]ιδηῖ ραυ]ο ροί᾽ Ποπλ Πα  Πλι15. 
ἴῃ οοίε ο θηιπὶ οἰ ΤΠ] πὶ ]η οσοιι- 
Ραῖο ροίξ Τ᾿ ἀγα υ η11 Πηογῖο πη ΓΟΡΤΟ 
αἰτὶσς ἀπ ηῖ Χ τ, Ἰρίταγ Π,χαᾶάο {πο- 
ςσοἤποης ἔταιάδτιις οἱἘ σγαηάϊου 1 αγ- 
αυϊηΐιι5, ΧΧν Τα ΔηΠΟΙΙ ἔτ, δρειια- 

φοΠαγῖο τηδίου ἔτ αμᾶάρο ἱητοτέςοις 
ΟΠ. ατ στ ρτογας τγαά τ οἰιπὶ της 
ξιΠ]ς ἀτατα νἱρδεΠηπηα : αἀἀππτα; ἂτ- 
τερτῦ αὖ εο ΤΠ γεαίμεγ, ΕἸ Αια! ΠΊ6; 
Θουτία δὲ ροῦ στα 5 ἀεταγθ δεῖ! : ροίς 
πυρά μείϊπιις νἱρεππηοηαίητο ἀεπγῇ 
ΔΏΠΟ ΓΘΡΉΟ ρ.Πέῖις αἴξ: τα; ἢΠ|οἱρίο δῇ 
πουίϊηςορτο η Ατάφατος 6110, χρο- 
αἰτίοηὶ αἰςίταγ ἱπτουβΠς, οπηπίδαπα 

ἡρβεγ αΠογ]4 τι ηἷὰ ρεγίς ΟΡ ΠΠς, υοά 

λ δῦ 27 3 Ξε ͵7 ΤΣ Ἑ “, 

20 λο μζωυ εἰ γέ ὀυόδων ἡλικίαν εἰγ9ν οἱ πταιδὲς, οὐτ' 
! 

μϑὺ εἰς Ῥωμάν οὐ πλείω Τὴν" πέντε χαὶ εἴχοσι γὲ- 
δον ΘΥ ον αἢ 3 “ » 

μα, τὰ: Αἰκῷ δὲ βασιλᾷ κι Ὑ οἴδοον μευ ὴ 

“χης οϑίαυτον Φίλος ρόνθρος, ἐὐ]α χα δέκα. διεταα- 

“ω ἔτη παρ αὐτῶ τὰ λοιπὰ, ᾿πεῆαρα Ἐχὶ τοῖς εἰ- 

χοσῳ ἐξασίλάυσεν Αἴκος᾽ ἔτη δὲ ὀκτῶ χαὶ τοιάχονζα. 
πίω βασιλείϑν κατέσχεν ὡς ἅπϑυῖες ὁμολοορῦσιν" 

οἰδοηχονζαέτης ομ εἴη ὅτε πελάυτῶ. εκ, τῷ συλλογι- 
᾿ ν "οὐ ὦν δ αν μὸν ΞΛῚ δ ὡς ς 

σμούΐ γὸ Τὴν ἐτῶν τῷτο στευαΐγετωι Ὁ πλη)ος.ἡ γυ-- 

γὴ δὲ πένῆε ἔτεσιν ζω αὐτω νεωτεροι, καϑαί εἶ εἰκός" 
“-- λ 3) ζ δ ΕῚ τ 

ΙΟ ἐσδὸμκηχοςὸν ὸν δήπου χαὶ πέμό])ον εἶχεν ἔτος. ὅτε 

ἀπέϑνησκε Ταρκύνιος. εἰ δὴ “1 νεώτερον Τὴ ὧν 

ξσαῦν ἐκύησεν ἔτος ἐχου(ᾳ πεντηχοςῦν" ποοο(φ τέρω 

ΝΡ οὐκ ἔτι κυΐσκεται πὅτου τῷ χοῦνου “γευυὴ » ἊΝ 

ἔςιν (ὗτι αὑταῖς τὴν ὠδίνων ὅρος οὡς οἱ ζιωῶπ ἐξυ.- 

ζᾳ κότες γραφοισιν" τὲ μϑὲ δζυ οὐκ ὁ ἐλοίἥων 

γερρνὼς ζῶ ἐτῶν πεῖε καὶ εἴζοσι χτὶ τ ἢ παΐξος δ. 

γαΐον" ὁ δὲ Λάχιος ὁ τρεσξύτερος οὐ μείων ἑτ]ὰ 

χαὶ εἴκοσιν ἐτῶν. οζκ ϑϑα νηπίοις κατέλιπεν σους ὃ 

Ταρκύνιος ον» (της γεορνόᾷς τῆς γωναιχές. δλ- 
9») ν» 

"ἡ ς Ν Ἔ “2 2.5. ὧδ ξ Υ͂ ᾽ 

ἂν ο πατὴρ αὐτῶν ἀὐπτενησκεν 9» οὔτ᾽ αν ὴ μμἤπτηρ «ὐ-- 

τῶν οὕτως ἀθλία χαὶ ϑεοξλαζης, ὡςτ᾽ ἀφαιρ4οϑαι 

μδὺ“δυ ἑαυτῆς πέκγων ζωῶ χα τέλιστεν ὁ πατὴρ αὉ-.-- 

Οῖς ρχξὺ, τῳ δὲ δλλοτθίῳ χαὶ εἶκ δούλης γε}9-- 
γότι γαραζεοϑαι᾽ οὔτ᾽ δὺ ἀἰὐξὶ πα ζῴας ρχῆς Ἔστο- 

7 Ἵ Αὐμεὐς (τῇ Ν 2 κν Π; 
ξερούνϑυοι φαύλως χα ραϑυμς Ὁ αδικυημαὶ ἐφε- 

οον ,χαὶ ζῳωῦτα οὖν τῇ χρ αἴίςη τῷ λέγᾳν τὲ ὁ ρατ- 

φνογ]ες ἀκμῇ -οὔτε ὟΣ ἀὐλδιυεία πσοϑόχεν αὐτῶνὸ. 

Τύλλιος,οὔτε ἡλικίας αἰξιω καΐι τἰρῷ πολὺ διήλ-- 

30 λοιῆεν, δρλὰ τρισὶ μόνον ἔτεσι θατέρου ὡρεσξύτε- 

ο9ς ζῶ" ὡξῆε σῴκ αὐ γεπαυρεχωρν(αν αὐτῷ τῆς βα- 
σιλείας ἐχόγῆες. ἔχ δὲ χαὶ ὀιλας ὥνγας χὰ “Ὡξάγμα 

ἀτοπίας, αΣ ὡπϑμῖες ἡγνοηίαν οἱ τὰ Ῥωκμαϊκα, σῳΐ. 

»ραψαρδροι, πλξζὼ ἑνὸς οὗ μ᾿ μικρὸν ἐραὶ τϑνο- 

μα. ὠμολόγη.) ὟΝ ὁτί μ᾿ πίω Ταρκωνίᾳ πελάυ- 

πίω τἰβαλαξὼν ἰὸ βωσιλείθυ ΤΟ ἘΣ 

τεηαράχονζο, κα τέογεν. ὡεἐ)ς εἰ κατ΄ ἐχεῖνον“ς χεό- 

νον ἐτό]αχο ἀκο(ᾳέτης ζῶ, ὅτε ἀπεφεράτο τῆς ξοχῆς 

δ ρεσξύτερος ΤΠ Ύ «ρκυνίων : κἷρ ἐς δὸικήκον-- 
ἘΔ Ν “ ᾿ ν᾽) 39 Δ ἢ ΕἸ 

40 τὰ ἐτή γέορνως ἐν ζεὼ ὁτετ' Τυλλίον απεκτάνεν. εν 

χραἰίςη δὲ “6 αὔτ’ ἡλικία, πῦτε ογτὰ πο δαδεδωώκασιν 

οἱ συ οι φᾷς, χα! φασιν ὅτι Ὑ ὕλλίον αὐτὸς τἰράκϑυος 

ὧν τῷ βουλέ ἥγοίου, χαὶ φέρων ἔξω χτὶ χρηπίδων 
ἢ “ ᾽ “ μ᾿ "“ Β "2 

ὄξέγεεν ητε ΟΧ, τῆς Ὄρχης ἐσντῳ ἐκιωσις γίνεται 
Ἷ’ κὦ] δ 9 ων. πὶ “ ᾽ λ ͵ὕ », 

πεμιτδίῳ χα εἰχοςὼ μ᾿ τα ετ 4. καὶ πότῳ τῷ ἐ- 
Ω ἣ ᾿ 3 ᾽ 

τά ςραϊφνουϑυος ον τω σοὺς Αρδεαζᾷς εἰφοίγετοι 
͵ ᾿ ͵ » “ἃς 5 “" 7 

πολέμῳ, χαὶ πτδυτα ζᾳ ἔργα δὶ ἑαυ πελῶν. σέκ 
2 

ε 

“". 

1:8 

ἼΖυ σας--τς -ΞΞΣ ΤΩΣ σ᾿’ τι π΄ “-ὧν---. ὕ 
ἊΣ 

, Ρ- 
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ἐᾷ δὲ λϑγον ον πολέμοις ἀξετάζεοθαι σῶμια λωδρὸς Οἱποτοάίδί!ε οἵξ 4ε εο 4υὶ πΠοπαροπδ- 
ἕξὼ ὧν ερίχονζα βεξιωΐ ἘΣ πη οὐ πεαοίν ο.3 τῦρ- τίο ἰοχ δῃηΐβ Περτδηάίοσγ, Ἐχδέξιις εἰ- 

βλν - ΠΣ ἢ , ἦν ἰπητορθο ΒΟ ἃ συτη ρορυΐο Κοπλα- 
χῆς ἔτι πολέμει Ῥωμαῴοις,(Οζε Ελρεῆϊον τεῆαῥων κα πο ρος δππίς ΠΟ πιίπυς φιαταοτάδ- γ ΣΥΝ αν ει νος Ἵ 9 ͵ ἐ Ν ς ΤΟ δέκα ετων, αὐτὸς Ο» τοῖς το αὐ γμλώσιν ὀξεταζόμϑρος, οἰπι,ἱρίςα (ντρεγῃίθοηι) τος δά πη ηΐ- ε ΄ -« « ͵ “ον Ν ἢ - . . : ὥς φασι, ΓΝ (ξς κοινας ἢ ὠπόώτων δὴ δόξας, καὶ ἤταιιίτ: φιιοά οὔπηιηϊ οπχηίιπι ορί- δ ς ,ὕ " ͵ Ἄρης ῃ . . κ . ἀμα τΝ - ὁ πῶβίκ χοόνος αὐτω πλείων λύαφ αἰνξ) δ᾽ ἑκατὸν ἡ  ΠΙΟΠΙ Γοραρῃαῖ; 4ς ντα ἰραιίϊ εἰ σοπ. 

᾿ ἀν ΕΣ ΉΜΟΥΨΑ τπΠ| ὃζ ἀξοοπὴ Οχορα τ Δηπος : Πα πὰ δέκα γερρνως ἐτῶν" Τότο δὲ Ὁ μῆχος ΤΊ βίων α φὲ Ὑἱτα: ΙοΠρί τυ ποι Πα: ποίγα τορίο-" γε 5.7 ε ὅν ἴδ ͵ " Υ  Γ ἢ τ ᾽ ἐϑέσιν οἱ καθ᾿ ἡμίας τοποι. ζαυτα δὴ τὰ ἀτοπα στενι- προς ῃδξοπηηι. Ηδς Δ(γάϊτατας οἴαπὰ “- »“ν , ἀπ ἢ ᾽ ᾿ .1- «1. ρβιμ Β δόν)ες ἢ Ῥωμαϊκῶν συγίοφφέων Τνὲε, ἐτέ ρας αὐΐῳᾳ αυϊάδ Βοπιαηπὶ Εἰπουίοὶ αηἰπηδάμποτ- 
λύφν ἐπειροι ϑη(ἂν ἀτοπίαις,“ Τ᾿ ανακυλίδα, ποιοιῦ- 10 τιοητ, ΑἸ ἰς Θὰ Δρίαγάϊτατίθιις ἀΠΠποῖς 

πα... νῷ ἰ[ὃπτοοπατὶ, ρίο Ἱ πα υη]α Πηαῖγεπὰ ων, λα ἴων ἐμνὰ, πἰξα τε ΕΟΣ Ὧν ΜῈ ἔτεα παρ μον Ἐὐ ει τον Ἂ οἷ ΠΡΕγογαπα δ πἰτιςητος φυφηάᾷ (ο- 
ἧς σχοϊὲ μίαν παρφληφαμδυ τ καίεδοικ τὸς δὴ φδηίαπΊ, Πυ!ιι4Π Ποπχϊπατᾷ πῃ ΠΠΠ - ͵ ΦᾺ ᾽ 3 ἘΣ “᾿"- . τος δ πᾶλινὸ γάμος αῷ Ἵ αρκυνα μέκρον ᾿-πολείπονοςἐ- τίϊς, (δῖα μος οΟἰπρίιπι 1 Ἀγ ηῖο 

“ 2 .ςω “Ἢ Ε72 . ΓΝ τῶν ὀϊδοήχοντα᾽ χαὶ ἡ ἴ' πέκνων “ἥμεσις τοῖς ζω τίω - ποῃ ἄροιτν Ρέπε δ τμαβημ ες 
ἦς »καὶ ᾧ " Δ ᾽ (4 ἀἴαῖς ΠὈΘΓΟΓΙΙ ργΓοσγθδίο οἰ ογο- ᾿ λιίικίαν ὠπιςος. ΘΟ εξ γὼ αὐπταις ζεὼ, ὡςπτε Οὐ. μένον : ἢ χα λα Ων ἥν ᾿ ἡ αν τ ἀἰΡιΠ15. πος οπίπι ργοὶς σάγοθαῖ,νεατ- 

πόυτὸς ἐλτλυμ τέσ δρλὰ )υγατερες γα, ἀδιί οἷμις ἀο[ἀοτίοτεπογεῖατ; ξά Δας ͵ “- ἐξ «11: - ς τῶ δυο,ὼ αὗταί γε δὴ γεαμηυϑύαι. οἰ τη δη1 ἷ {Π| ογδητ ΕἸ Ϊας, εατας απ ππρτα Οὐᾶ- ΦΩΩΣ αὶ ἀτόπων ἕκαςα δχτλογιζονϑυος, ἐχ το τοῦ ππλμ] ἘΜ δζ τὸν τ ΤᾺ 
- Ὶ 7 ͵ . “ Ἢ 7) λ Ϊ Ϊ ἡ ἢ Ταρκωυνίᾳ γράφω πῶς πιαϊϑας, δλλ᾿ ἱωνοιξ, τερυταης, ρίιογος ἰξος ποῃ Ἰος (δά 

ΡΝ ἣ ἥ ὦ ΠΕροζας ΤΑΓΖαΪΠΪ μας (σγῖθο, 1. ΡῚ- 
Λάχχίῳ ΓΊσωνι τῶ Φρυγὶ συϊκαζοτιδενϑρος. ἐχεῖνος 20 ἰοπςτη Εταρὶ (δοιατιις, αὶ Ο]ας πος τη ἈΝ, 9. ου ! ( ΟΡ τὩ ἢ μ ὰ ἢ ἀν Ὁ “ὦ ΟἿ οψιαύσιοις “τ αι γρκατείαις τοθ ἱξορηχε μο-ὀ ὀὀΑΠΠΑΠΙδ. πχοπχουίας ΡΓΟαΙ Ἥ τι ἔου- ᾿ μυ ς -Ὁ"᾿ ͵ ς . “᾿ νοσ' εἰ μήγε ἄρα ϑνῳ μϑρ ἡΐαν “ωνγοὶ τῷ βασιλέως οἱ τεπαῖατα Ποροῖαϑ, δἀορτίοης ἈΠ το- 

“ ς ΦΠῪ ν. 3 5.0) ΡΟΝ - - ν - “παῖδες, ποιήσ δὲ οί" ἡ τῶτ᾽ δῶ αἰτίιον τῆς ἀπάτης δ 5[ΔξεΠ{ἀπττ: χαρά (]]οτο ροτυιε γθ- 
ΦῊ ΘΛ, οὶ “ , νς ἔπεα ες τα Ἀ ΟΠΊΔΠΑΓΙΠῚ (γί ρτοῦας σείογοϑβ. συτίοούψασι ζᾷς Ῥωμαϊκας ἱ- ΤῊΣ ἽΠΡΗ͂Σ τοῖς ὀιλοις ὡπασι τοῖς συτίξᾳ ΝΝαιποα ἀἰϊποττίου]ο τορεζαπις ἱπ{ἰ- ͵ ’ ἢ “ τς, 7 ἥ ν 

οοξλας. ασερέρημδρων ὃ τὅτων, ἐτ ἐ59 ἐπτλυαγάν τατατη Παγιατοηὶς ογάίπεα. ΤΪ- ἔτος εἰς 
ἘΧῚΎ Σπολφπουϑμέω διήγησιν ὅση" Ὁ Ὡὐϑαλαίξων 1Ππ5 νἱσαγία γοῖρ. ἀπ. ΠΠγατίοπε  α βίδα. 
ὑδὰν Ἰχέξοπ Αν ἡγεμονίας ὁ Τύλλως; ὼ πίω ἔται-- σορτᾶ, ΡΠ τ ιίοῆς πασείαν ΜΕ κα 
ρείαν Ὀ Μαρκίων ἀξελάσας βεξαίως Ἴς ὁ ἐρχῆς 1Δ1Π 1Π]Ρ ΕΓ ὨαΌΘ Πᾶς Ταϊα δ, Γερο αἵ- 
ΠΣ Ἢ πῖλος δριμέα τον ααϊη μη) αι! γεσρης τα ΟΧ γα] π6- 

οὐγόμιιζεκρ αν, τὸν γε βασιλέα εὐρκυνιογ ὧς Οκ, τίθει πχοστιῖ πηαρηϊῆσο ἔπποῖο εχ- 
«αὐ μῶν τέελϑυτηχκότα ἔγα[χος ὀκκομιδῃ τεπολυ- 30 τις, ΠΠσηίᾳ; πιοπαπιξτο σοπά! ἀϊε, 

᾿ λᾷ αὶ μνήκαΐζος ϑχτσήμου καϊασκά. ἡ,ὸ ταῖς ϑέναις δὲ α!1ἰς ογπδυίτ μοποτίβιις: ἂς ἀοίη- ὝΑ ΡΣ ὡΣ Ὧν ΑΕ ἈΝΕ “γ6 Πρ ΩΣ ἴχὰ ὁποςὼν Θρβτερίογιπι ριιθεοσαπη τοῦ Πα δι: ί ἼΧΑ ΠΑ 5 νος Κρ. »725, ἴα5, πη] ρατυπηοηϊῇ φοσιιτη ὃζ πο- 7... ,.., [᾿] - . . Β »Ὁ τῶν ἐκ πὸ βασιλείῳ “δύοις “παίδων, τὸν τε ἴδτον αὐὐῶν σοτία γορα σας σαγαθθαζ, 4 πιο ὦ γῦι ΚΦ0ὉΗΝ λ “ ἥ λ ῥ έν, ἐὐ ΗΕ Ἷ βίον χα! τὰ χοινα ποραγμαΐζᾳ “ὃ πόλεως [9 φυ- ξαϊτ ρατγὶςἰίς, ἱπάἰρηδείθιις χαρά ἰρίς "“ 3 στο ᾿ ᾽ . - Τ' χώρα, 5 λακὴς τεὸ φρονζιδὸς ἐποιφτο. τοῖς ἢ πατοιχίοις ἐκ {δὶ (δἰ Πάϊς πιο ηἰηὶς ἤει δι Ρο- ᾿ » ε ᾿ Ὁ) Γ ϊ“χ Ϊ - ζἢ πὰ γινόνϑμα κοιθ᾿ ἡδοναὶ, Σλλ ἡγομαάκζεω καὶ χα- τείξατεπη γερ Δη1, πΠοη ἃ (Ἔπατιι ἄξοῖο 
ἐγ τν ἀρῶν Ὁ  ὐξιοιυδιτξε κα κ ἐκ γηνα. ΔΒΑ; πε Θεοριά τίτα Ιοσ τίπιο. χιᾶ- 

ν Δ Ὡς ΤΟΥ ; ΠΡ  .. ϑτξα (ξρε ροτοηείογος εἰιις ογάϊῃὶς 
χϑρηζαᾳ οἷ βασιλικίω ὀξοισίαν, μήτε βελῆς ψ φι- φεσμτες σοειῖθιις ἀσίταπογαης ἄς αρτο- , ͵ 2 δ ͵ - .11- . ἢ . “Ὁ ᾿ σαρϑμης , με τὰν ὀιλων Ὗ χτ' γόμον δχτ]ελεοϑεν-- ϑΑη6ο 111 ργίποίραγι νι Π]οσίτίπιο: 

᾿ τῶν. (υιόγτες τε πολλώχις οἱ σρλότον ὅξ αὐτῶν δυ-- 4.0 Ρἰουίτα; ντοιπη ρτίπιιπι ΤἸΠΠἰα5 (8- 
ἣν ὐο ϑνελ ἐρονῷ  εολλρανήε ες πὸ νίθλ ἐπ παι ἱπαϊςοτεῖ, Θορογοηῖ Θαἢ ἔμίςος 

᾿ ͵ οὐ παν ἈΞ ΡΝ ΟΣ ΠΘΙΣ ὁ: νι δζτοιίααα ἱπηροσι!πΠσηΐα ἀθροπετῖο; 
79 σεως ὃ τ Βανόμιου Ξρρχηφ᾽  εδύκει αὐῖς, ἐπειδϑὺ ς γηοχ τοις ἱῃτεγγεσίραβ, ρεγ Π]ος - “ ὩΣ  ΦᾺ ᾿ 5, 'Δα , ᾽ "Ν ᾿ς . ϑῷτον εἰς Ὁ στουέδριον στο τ΄ Ἵ υλλίϑ ὀϑα αΘῶσιν, Ἰορ τίπταπη τοροπὰ οἰίρογεητ, Ομ 

δυα!ν κασαι τ ὀύδρα ὯΣ ῥάξδοις ἘΥΝ τὺ τὰ λοι- φορηίτο ΤᾺ πας τἀ ψ οὐδ Ρίε- 
ΟἹ ἐξοχὴ ὐΝς ΜΕΥ ΣΝ, δύ εἰ ἤὰΣ Ῥὶς ἘΡΡΟΝ δά ᾿ ΘΠ Ἑ ἴπορεβ 

3 Ἦν 5. 7 ε λ 3 Ἢ λυρδύοις μεσοξασιλής πἰποδὲι ξαι, τὺ δὶ ἐχείνων ἐλέαϑειι τς έξονᾷς ̓  ἐκ μην "ΔΆ γομμον. ΕΝ ΓΟ, ἃ « , ὌΝ λ 5 ζωῦτα ὀγρεγοιϑύων αὐτῶν, ὄχεγνους ὁ Τύλλιος, ἐχὶ ὁ δημαγωγεῖν ἡ )εροιττά άν τὸς ὡσορϑὲς 
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δάϊεοῖτ αἰ πγῦ, ρογαπς (ε Π]ογπὶ ρα 
τοτοπτιγαπα ἱπηρετία, ((οπιοσβῖο ἰρῚ- 

εκ νμν ταγρορυίο, δὲ ργοάμξεις Πρ σοιτ 

ΌΙΟΝΥ ΘΠ ΣΟ ΝΑ 5.5. 

αὖ πολιτῶν ἐδέπετο, δὲ ἐκείνων ἑλπί(ας τίω Ἐρ- 

χίωὼ καϑεξφν. χαὶ συἱϊκαλέ(ας Ὁ πλῆθος εἰς ἐκκλιη- 

σίαν,ζο τετπαι δία, απο γα ἔχι Ὁ βημα,ὼ λόοον 
“ Ραοτίς, αὐ ογατίοπξ μαδαΐς. Μάσπα 
ΓΙ πεσε τας ποῦς, Ουἱτῖτας, οαι- 
τΑ αἱ ρυιεγος πος τοΠεγοβ. ΝΔΠῚ ἀ15 
ξοτιπι 1 ΔΥΠΖΌΪΠΙ5. ογραΠ ΠΊΕ ἰαγῖ5- 
αις ἐροηῖ! ἐχοθρτῖ οἀπσααίτ, πες ΠΪ- 
Πα ΟΠΙΓΑΙς ΠΙΆ ΠῚ {πο 5 ἱρΠπ15 ᾿Πθατοσ, κε πον “τ Ἢ ΟΡ ΝΣ 

.ε, δὲ πηλιτ πιο πο οἱἱᾶ ἱπηχίτ τα] η} ἅ]|ὰ-ὀ 1 αὐ τελῶν, ἡ πίω Ἐτεριδι τὰ ϑυγατερων ἐδῶχε « 

Ὑππὶ αἰτογᾶ τοῖος; νἴτα πα τόιηροῖς. μοι γευναγκα" χαὶ πύρα Τ᾿ πα βις ΡΥ γον ὡς ἐἷξ αὐ ἃ 

πλς,ντ(οἰτίς, ΠΟῚ σους ἃς ΑἸ] ἀὐπιαυίτ τΟ γεοονότα “ρυδυ" χαὶ φιλώΐν, ὡς χαὶ υμεῖς ἴξε,διετέλε- « 
δά Βοποταις. ταη ἐξ ροίὲ Τηξδ θη 11- τα οἱ ΟΝ ἐλ τὸ ΤΣ ρωλα τ ἐνίας ΝΣ 

Ἰαπι τη Πα ϊατίι ἑαίΠ1, Πα 14 [γπηαηῖϊ γππαϑοϑέλο; ΤῚΝ τα 

δι αςοίάοτοι, πη] ουγᾷ περοτίιογο- ππαλι : οεϑοφ πίνων; ἐμιοι τίου δχημελάαν ̓ «᾿ 

“παιδὼν Ἐχιςευσε. τίς δζζυ σοὃς ποις ὅσιον, ἢ σὸς “«᾿ 

“ 4 «ὦ τε. , : διεζήλϑς Οιόγδε᾿ ΤΠολλή με ὀμαϊκη κα είληφεν 3 αἷ- « 

πι ὦ «Ὁ 
“ 7 . ! ͵ .᾿ ͵ὔ 

ὅδες πολίιται , κηδέαϑαι Ἱ' πται δίων ὅτων ἴ νηπίων. « 
͵ δ Φ ΦΧ Ω ἼΣ᾽ ΜΝ ν 

Ταρκύνιος γὸ ὁ παστος αὐτῶν οὑπαιτορφι χορ οὐπολιν « 

ὄντα ᾿μεζα λαᾳξὼν ἀξέ, ϑρεψεν, δὲν οὐ δεέφερον ἀΐων « 
ΕὟ 

δον 2.) ἀϊάϊε. ιιῖς εὔροὸ πς το! ροη 5 ἐγρα 
" Ε Ὁ ΧΗ Ι - ΒΙΙ - 3 ͵ ͵ ε ,ὔ Ι 5:.Ὰ ΗΜ ͵ “ω ἄεος δέ ἰυ{πἰτία: ἐγρα Ποπγίπες οὈἸ τ. αὐ ϑροπους δίχαιον “ πσολήψεταί με, ἐαὺ ἐϊκαζαλί- « 

» Ἢ ἐν ᾿ τι : ἔ 

ποῃ ἀϊςετει, ἢ ἀείετεγ ὃς ΒΙΟΒΕΓΕπλ. τ ἡ αεοδὼ το ὀρθὴ ἜΘ ΑΣ ὐΑρΑγαν, Ἶ ̓ 

ΡΌΡΙΠΠΟς φαίϊδιιδ ταπὶ ἱησεπίος ἀεδεο πος θεὰς τὐλδο θεν Ὄ 
σταῖῖαδ ὃ νογ τη πες τηες βάεὶ ἀςο- ε ἀφ Θὰ τ τῆ “ΘᾺ ΚΕ ἐδ» μι «-“ 

τοιποο ποσῖπὴ ἀείεγδπη (ΟΠἸτάϊπεπι; τά Ὁ παιδὼν ἐρημίὸν εἰκαζαλείψω, χτ' δυυα μιν Ἐ«ο 
Ε 2 ͵ ͵ ἐς ν᾿ ἢ ἈΠΕ -“»" : .“ ’ 

Πιαπιυγη επυ!άςπῃ ροτείο. Ζ υΠὶ ἐμῶυ. δίχαιοι δ), ἐξε χαὶ ὑμεῖς Ὁ [οι μκεμνῆαϑαι ἜΣ , 

αὐτῷ οἴε νος ]ιος; πιοπλπ Πς θεῆς ῇ- ἀὐεργεσί όνψῳ.. 82 δ μος δ, ἀγα ἥ 

οἴοζγαπι αὖ πογαηγδῖιο σο] ]ἀτογιιπι ἰῃ τε τ ρον Δ Ὦ, τὸ Ν. 
: ε ᾿ υδϑὺ κ 

τοΠΊρ δ] σαπη: αΐ τοῦ 1 δε πογατη ντ- τὰ Ὥρα ρα ἐν κὐὐν τισιν ΓΝ δ ᾿ 

δ5 ἱπηρογίαπῃ (δὶ νἱπάϊοαητες νεῖίς Δὸς δλυτιποιωμθμας τῆς το οὑπηχϑοις δὲ ποιν(ας “, 
(υδίςοἱτ ἀϊςϊοηί; Εἰτιίσος ψυοφ νηῖ-ὀ Τυρράωοις ἁπϑυζᾷς μέγιςα “ον αὐξιοίκων δωουα- « 

Π ψῶν - . ͵ ΕῚ , λ σὰν “. Ε, « ᾿ 

εὐ - μειταα  ειησέηπι ΤΣ Ροτςητί- τ αϑύοις, αὐαϊκαίᾳς δὲ Ὁ Σαξίνων ἔϑνος αἰ υυχείριον « . 
Ἱπηο5 (Πδιπραιίτ, ὃς δαίποϑ ηρογα- .-κ ἊΝ πὰ ἈΝ ἢ 

: : ὑμῖν γγωέεϑαν πολλων ἀπόζῳ υτα τα 
ἄν «οἰ ταέᾳοετε σοορίτ: αἴ; Πα οπηπίᾳ σοη- μἷν γῳ "Μῳ ὌΜΕΘΣ Ν 

τττὰτε ἜΣΤΩ πῤξτατϑ τ ἣ [7 ΤΙΝ ἐδ ᾿ 

; ἐπ κτος ἐδοίτηδ ΠηδτππΙτς πιά πο Ροτῖςα- ) ὅλ κινδρεύων καλεργασοίμϑμος. ὅζον μδυ “αὐκοπος ΤΟΝ 
5 μα τηνι Ὁ Ῥε θα “ἢ. ἃ τὶ 3 “Β ΝΣ ες σ - .Ὦ 

τ το ως 115. Οαδρτορτεγ υδάϊα τρί νἱχίς, ΗΠ] ὃ Ὁ γέξονον ἐχείγῳ ἴσξ9εηχέν ὑμᾶς ἃ “Ὁ Ἵ ἀσεργε- “᾿ ι ᾿ς δ τας ἕ Ἂς ΞΕ σα τ στα Ἐ:3:.. ͵ τ 3. ἘΝ ΔΝ ᾿ς 
γος ἀεσιίεργο Ῥοποῆς τίς μάδετε σύα- χ ρίας εἰδεγαι᾽ ἐπεὶ δὲ τεϊελάύτηχε Τ᾿ βίον, τοῖς « Υ͂ 
ἰδῖη: νε ἃ ἴατοξηΐ »’ » γι» ν κα Τργ ον ΨΥ ΚΩ͂Ν ἫΝ Ἥ τίαπη:πιιης νεγο ρο ξηᾶ ἔλτο πηέξις ν ἐϊρόνοις αὐτο Καὶ ἀμωοιξαὶ εἰ ποίίνᾳν, καὶ μὴ καϊορύτ- « ἣ 

εἴς, 114 ροίξετίς εἰτι5 τοξεσεπαα εἴξ, ης. ρα ΠΕ ΤΕΣ ὙΠ πα 
οσατα δεποξιέξοτί σοτροτίδιις, ἤπλι] ἀξάπασυνς μεν ἐργετῶν κἡ τίου μψημιάμω «΄ 

ἀπο ν ἥ : οἷ ες δὸξ η “5 . ἐδ ἐς ΞΜ ὶ 
δεπεβοίοτι πηοπιοσίαπι ἠςέοάετε νἱ- ἔργων. δόξζαίε δξζω κοινὴ πτλύτες ἔχτῥοποι καΐζα- « 

Εν κὸν τῷ : ἜΈΟΣ -“- . “ἭΝ 577." Ω] ω 

ἀρνία 5. ἘΠΡΗΣ ὐθῖε τεῖαι ν-᾿ λελάφθα, 7 παιδίων, ἡ βεξαγῶτε αὐΐις ζῶ ὁ πατ- «- 
Πἰποτῇ συγαζογας γα 6 Ἐϊ Ππτ|5 Πισ ρος ΞΟ πὸ ΐ δ ον ΚΣ ΣΣΑΜΝ ΠΟΙ ΘΕ ΣΟΥ ΕΣ ΟΣ ς Κα τελίστεν χῴω. σσείεν σουτον Ὁπολαῦ- « 
τίὶδ; ἃζ ςοἤτγτπηατε εἰς γο ξππταῦ Διο ἐν ἈΡδυ δ" τῆν, ἼΝ » " πο 
ΟΝ .- . ἕξη ς - οςο 4 Ἶ 

ἱταρετα. Ποη εηΐπι α'η.ς 115. Ρά 68 ἐὐτν κουρεοής κύμα; ὅν τὴν ἐδτι ἢν ὁο ἘΟΚ ΥΩ 
Ῥοτοίξ πλφα νηί τυζοία,ατας σοηης 9")η5 ἀπυτων (δουλείας. ζᾳωτα σ᾽, εἰπειν ἡναϊκα- “ 

“ ΞΡ ΠῚ Η αὶ τι ον Δέ  ΑΜΌΣ ͵ Ν 

ΤΟΙ͂ΠΙ5 ΟΠ [15 ΔΌΧ1}1ΠΊ. ΓΙ. Ὁ ΠἸΟΟΙΘ σχκαι στευιςα λλλυοις ἀνὰς ἐπτ ιϑῶς αμοϑανουϑυος, Ὁ «ὦ 
δ ᾿ς ᾿ » ὝΦΥ χα τὶ “᾿ ) ὃν τὲ ρλσρΑ (ςηῇ ΤΣ ἐριῇ (05 πίω Σοχέω ἑτέροις “οὐρα δοεῦαι βελοκϑμοις. αἰξιαῖ «ὦ 

«ςδίρίγαῦς, αἰ δα; ἱπηροτί τγαάσγε σὸς. νος αἶ ὔδυςεῖ βγκάθος. ᾿Αμίενς ΤΑΙΝ 
Χ: ᾿ 5 ὑμας, λύδγλες Ῥωμαγοι, ἡ Τὰν εμἷλω υϑύοῖς « πατί. Μεοτῖ ιοᾳ; νοβίδδοσγῖ πιο- ὑαμωνθοι ᾿ δκ ΚΟΥ ΘΥΘΩΣ τὴ πα ες τ ΡΟΝ 

πα ΠΟ να ]!ἢγ, (αἱ τίτεβ, ]ιιο 5 ρτο ΓΕρ. ΠΡ ἡ ἡ. τῳ: Ἴδα πγώγισαιμιζωω »οὐτες 
. . 5 ς 59 ε 3 ͵ ᾿ 

(Ὀ{πἰπαΐ πο ρασσοσ πος δχίριοβ: 105 μικρων ογτζων, ουτ' ὀλίγων, οὐς σδεϊὲν δῈο 4] “ὥξ99 5 

Δριια (Οἰξητες νος τοσςηίογα, πεσςῆς 20 εἰδέζας ὑμας λέγᾳν, ζς λὠτὶ τότων ὀφῴλουϑμας ἐ- «᾿ 
ποη ἰαδοο. Ρτὸ ἢΐς σταιία πη ας ΠΊΕ γὲ ἐμ, Ὁ αἰ ΤῊΝ ἄν, τη . ὍΡ ΒΓΑ πιὰ ΤῊΣ μοι γαφαζᾷς τοῖς πτωδιοις Ὄστοδδιου αι πϑτοις. αὶ γὸ ἰ- « , ἀςεθοτιτ, 5 γθροηὶ σιρίο. Ποη ΘΠ ΠῚ Ἢ ἕ «2; ᾿  , ΩΝ 
τα ἰἰ γεσηαπι αἰ Ἐγιιο, ο ταπιεπ ποθ. τ ἘΈΆΕ πισύπῷ ἴσασι αἰζομῶνσς »ῃς Οὺδ ὑνωος 
ἰηάϊρηιι5 νἱάφου: δα Τατιηυΐηιΐ ρο- ἡἼον αὐξίος (ὦ βεληϑεὶς τυχόν, δλλὰ πῷ Ἰωρ-« ἦ 
ἐπι τΕΡ ἔογᾶς, δοσθρὶ τοῦ πῇ σι ρεῖ- χωνίε “δὺς βοηθῶν, τοὶ χοινὰ παρα Πφν ασϑοήρν (6. Ἔν 

Παςσιΐα. Ππαηγο τ (υ γεν πὰ ογὴς , ͵ Ὁ 5 ἱ “ἦν Παληλοδγεπῃ νο5 ἔπ ρρίαχ οσο χέτης δὲ ὑυδϑι" γέγνοικαι μήτε τὸς ὀρφανοῖς καζαλι- «ὦ 
Ἐπ καρ ς ΔΎ νος , , Ἢ “ῃ 

σειν, γειο κϑ κι ὩΡ τῆς Ἔρ χης κινδγρυ 4 οὐ κ᾽ εἰ 5 « 
«ς 

τς ἀο([ἰτιατὶς ΡΌΡΙΠΠΟςΝ χαϊ ππης (ας 
ΡΓΙΠοίραζα ΡουοΠταηταγ; ἃς πιοχ, ἢ ; [ΚΕ Τὰ " ἌΣ -- 5 - . . . Ω 

ἋΣ , τ ᾿ δὶ ῬΣΙΠ.Ε15 σοΠάτις ἰἰΠγϊοὶς (ασοοῆουις, ἤὍφξϑτη πειθρ τοῖς ΕἼϑΡοις αὐτῶν γωρήσά κι ἡγϑην... 

7] γ΄ 

σιίων 
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ἈΝΤΙΌΟ. ΒΟΜ, 1,18. 111 
»"χαὶ ον τῆς πόλεως ὀξελαϑησουδύους. ΣᾺ αἰ 
» ϑὺ πὕτων ὡς ἐγνωχϑσιν ὑμῶν τὰ δέογζῳ., ὦ ποιήζθεσιν 

υδᾳ παδοοήχει, σξοὲν δέομαι πλείω λέγφν᾽ ἃ δὲ πα- 
τ ΤΟΝ 

»Ῥεσκάσασμαι ποιᾷν ὑμαξς ἀγαϑοὺ,χαὶ ὧν χαειντ οκ- 

» χλυσιδν στονεχάλείᾳ, ἀκφυίατε μου. ὅσοι μϑὺ ὑμδν" 

»Ὀφείλονες ἤδη γρέα, ὁ πενίθ αἰδευύατοί εἰσιν «.- 
» ποδοιώῦαι, πότοις βοηϑεῖν παοοθυμούϑρος, Ὠ πο- 

» ἁῖπαι εἰσι χαὶ πολλοῖς ἐν 5 τῆς πατοίδὸς ὀμξωυτλή-- 

» χασι πογοῖς , ἵνα; μιῇ τἰωὼ ἰδίαν ἀφαιρεθώσιν ἐλά.3:- 

» δζανοἱ Ὁ χοινζωὼ βεξωμωσανίες, εἶ κ ἔν ἐμϑυτῷ γρη-1Ὴὸ 

»»μάτων δίδωμι Δἰαλυζοϑαι ζᾳᾳᾷ χεία. ὅσοι δ), δὼ 

» κ᾿ ὗτα δϑυείσωνται. πϑτοις οὔκ ἐάσω σὸς ζῳ, 

» χεία ἀπαάγεοϑαι, δλλὰ γόμον ϑήσω, μηδένα δϑμεί- 

» ζΨν Ἐχι σώμασιν ἐλάνϑέοφις, ἱκανὸν ἡχούνϑρυος τοῖς 

» δδυφς ας ΤΣ οὐσιας Ἢ 'συμθϑικόντων χρῴτεῖν. ἵνα: ὃ 

» χαὴ ζᾷς εἰς ὦ δημόσιον γίνουϑρας εἰςφοραξ, δὲ αἕ οἱ πέ- 

» νῆες Ἰπξαροιωῶταί τε ἡ ὀμαϊκαζονται δυμείσμαζᾳ 

» ποιήν, χουφοτέρως εἰς Ὁ λοιπὸν φέρηϊε, ἐμμιή(ᾳχ ᾧς 

» οὐσίας ἀπιλυζᾷς χελάζω,, χαὶ Ἔἰπο τ τιμήματος ἕκα-- 

» ζον Φέρήν δ Ὀχτθόηνον, ὡς οὖ ταῖς μεγίφ'αις ἢ ἀγο- 20 

»καΐαταις πόλεσι πιωϑοίνομϑι “ἄμόυϑρον ̓  δίχα ον τε 

» » συμφέρον τῷ χϑινῷ Ὁαύς ἡρρῦ μοι τὰς αϑὺ πολ- 

» λα κεχίηυϑμους πολλὼ εἰςφέρᾳν, τὸς σ᾽ ὀλίγα ἔμ γ-- 

»( κιὀλίγα. δοχεῖ δὲ μοι χαὶ “ δημωσίας γῆς ζὼ “4 

» Ὁ σπλων κἸησανϑροι κατεχέῖε, μὴ τὸς μαι δεςα- 

᾿» τοῖς, ὡς τῷ γεν, ΧΡ αν, ὅτε χαφιᾷς λαξοίζς,ἔτε ὡ- 

;, "ῇ χίησαμϑῴοις, δλλα τῶς μηδένα, χλῦρϑν ἔρνᾷς πὰ 

» εὗλμ, ἵνα, μὴ ϑυν] ἀύητεογῖες ἐλάϑερϑι, μήτε Ως θὰ - 

» λοτξίας κτήσάᾷς, δλλα Ἂς ἰδίας γεωργῆτε. ἀγΣροὶ 
»γϑύοιτο φρόνημα 6 λιμὲς οὖν αἰδράσιν δισορουμϑμοις 30 

» Τὺ καθ᾽ ἡμέραν ὀμαϊκαίων. “ἷρ ἁπόνζαᾳ ἢ ζῦτα 

» ἔγνων ἴσην χαὶ χοινζωὼ ποιάν πολιτείαν, καὶ πὰ δίχα α, 

» πᾶσι τοὺς ἁπόρζᾷς ὅμοια. εἰς τῷ τὸ 75} ἥχοεσί τίνες 
» αὐθαδείας, ὦ ξε ὑξροιξῆν εἰς Ὁ δημοίιζον αὐξιοῦσι, νὼ 

᾽ν» μηήτεέλάυθερϑις ἡγείοαϑει τὰς πενηζᾳς ὑμιαΐξ. ἵνα, δὲ 
» χαὶ λαιμξαγωσι ζῳ δίχαια, χαὶ αὑτέχωσιν οἱ μείζους 

»» τοῖς ἐλαήοσιν, ἀξ ἴσου γόμμοὺς ϑησομαι κωλυζᾷξ μϑὺ 

» τῆς βίας, φύλαχας δὲ τῆς διχαιοσζοης, χαὶ αὐτὸς οὐ- 

» δίνω “φόνον δήσω τὴς ἀπόύτων πσδονούμϑυος ἰση-- 

ὝΩ 
τῆς οχκλησίας ἐλεῶ, ΤᾺ ὃ ὅτι πιςὸς ζῶ καὶ εγ: 

χα ος πἰξδὶ τὸς ἀὐεργέζς ,ἐπωμνοιιύτων" αν" δὴ, ὅτι 

Φιλοίν,ϑοφ.πὸς ἃ μεγα λόνυγος εἰς τὰς διπόροιρ' Τ᾽ 
δ᾽ ,ὡς μέποκος ἡ δυμόδίιχος ασθϑς τὸς ταπεινοτέρας" 

πόμτων δ᾽, ὅτι γομείμωος κὺ δίχαιος χων, ἀγαπων»" 

τῶν πε τεθαυμακότων. ϑχαλυϑκίσης ἢ πῆς ςκ- 

χλιησίας, ταῖς ἕξης ἡμέραις ἰπυγραφεοϑει κελάύσας 

Ἰπ ροίξεγαπη ἃ ἐοπεγατοσίθ. πηατιαηι, 

; 3 

Ἔχντθς ηυοα; ργορο !εατατγ, Ν Ἔγαπὶ 
ἀς Πΐς, οὔ ἔλοίξα δὲ (οἰατίς ἱρῇ, δέ ρτὸ 
νεῆτο οἰϊεϊοίαιτ {εἰς. πὶ 1} λα (4 
ΔΙΏΡΙΙ5. δυροζείξντ διά ϊατίς αι 
Ἐχοορίταιογίην ἰη νοἔγῇ σοπιοάιιπΊ, 
δὲ οὐπ5 Γεὶ σαι ΠΠ[ νὸς 'ῃ σοποίοποηλ 
φὐἀποσαιεγίπι. Ὁ υοζηιος νοτί τθ τ 
ΔἸίεπο σταιιατί,ηΟ {ππτ(Ο]οπάο ρτο- 1. τ τὉ 
Ῥιογίπορίᾷ, Ηἰβ ερὸ {πσοιγγοῖς ραγαςς 57... Ὁ 
τιι5)6 Β ΟΠ ΪΑ Οἰτ165 ({Πτ δέ πγυ]το5 ἸΔθο- Ὁ Ὁ ΠΟ. 0 ον το 
Το5 ΘΧαπα ΑΓ ρΓο ραιγία, πα ̓Πθοττα- 
το πὴ Δηλἰττᾶτ ργορτγίδπι αι ΡῈ] σα πὶ 
{Δ ]Π!Ἰογιητ, ἀΘ πιθο ρεοιιπίαπι ἄαθὸ 
αι μεῖς ἤαὶ οτοάϊτογίθισ, δι χιὶ φυτῷ 

δοςεροτίητ, Εο5 Οὐ «5 ἡ χέγηπη ἀπςὶ 
ἤθη ΠΠΑΠ,: δ ΒΟ Ιερο ποίτοπογα- τς 
τουΐθ. ἰμ5 ατῖπ Πθογα σογροτα, (ε ςὅ- 
τοητὶ Πητ ἀεδίτογί8 ἕο υΪτατίθα5. Ετντ 
τε δατοταπΠ} 1 ἀγαυὶῃ ΠΟ] ]Δεϊ ἢ, ἡιιΐ- 
Ῥιι5 Ραιρετοϑ σγάυατὶ 5 Αἰίεπαπὶξι- 
σαγε σοριιητατ, δι5 ἰη ροϊξεσγῇ ἔεγα- 
τίσ οἷο σεηίεγὶ θοηα οπηπί ΠῚ, ρτο 
(ο φισπημε σεμία σοπέογγο, που η 
τλδρηὶς δὲ θεῆς ἰπ{Ἐἰτατίς οἰαϊτατῖρι8 
βετὶ απ άϊο. Π Θη π εχ πῖπο δώ γεῖ-, 
καὶ ἐκ τ τυσην ἀν ΡοΙΠΠπάξτ,ηλι}}- ο΄ 
τι ςοπέοτδητ; ρᾶγ νεγο, 4} (πη [1 
τετεηα!. ΡΙΆσεῖ εἰἰᾶ τα εἰ ἀρεῖ ρα6]:- 
ΟΠῚ,ΔΓΓῊ 5 νογῖς δ τι πὶ, Ποη αὖ 
ἱπηρα ἀξ ΠΠπλοὸ Ζυοφ» νι πῆς βτοο- 
ουρατί, πεσσγατίς Δοσερταπη, πες οῦ- 
Ράτατυτη ργεείο; (6 δῷ ϊ5 τεποτὶ χαΐ 
φαἀῤηεϊητετῦ νος οχίογτεϑ (αητ;ης πιοῦ- ἕ 
ἐεάε (ογυδεῖς οὗ {|5 Πδοτῖ, ντῳ πὸ ἃ- ΄ 
Ἰεπος ἔιπάος οοἰατῖς, εξ Ῥρτῖοβ. ηἷ- ἢ 
ΠῚ οεπίπὶ σεπεγοίαχη ροτεξίαρετα αι ἢ 
ποτ ἀίδηὶ νἱξζιι5 ραπιιγία ργαπλίτιιΓ, 
Ῥγατεῦ Πα οπιηΐδ ἄθογειι! σιάδι] .. 
δὲ ςοππιιηςοπη ΟΠ σεγε τοι] οᾶ, δὲ 
σαηδϑοτῦ οἰαίατη ἴι5 ἀπάτα. φυοί 
εηΐτη ταητῖ (δὲ ἀειορὰτο αι ϊο, ντ Πὖ 
νοτγοᾶταγ ρεοῖος σσιαπ1ο 115 αἢος- 
Το, δζ νΟ5 ῬΔΙρεΓο5 ῥτῸ (δειιῖς Παθεγα, 
ἰτὰφ ντταπαίογίρι ]υοᾳ; σδιγα ροζεη- 
τίογοϑβ ἰπγα ἀρογα ορατ, ἰοραβ ἔογᾷ αὰς 
Ρατίτεγ οπιηθ. οδιιοηίαῃτ, Ρ ἢ θεητος 
νἱοϊθητίᾷ, δ τυτᾷτος τΠΈ 1 : πος; ἱρία 

- 

ΦΉΣ “τι ἑμεί 

σ΄ 

΄ 
» “}» Ἐαάνεδέ τ 

- 

ρι»καα΄τΦ6΄ τάςσι ξεί 

- ᾿ 

Οιαῦτα λέοντος αἰτῶ, πολις ἔπαινος ον 40 νπηυᾶ πυϊἐα:ια! ται ργοίρίοετε (6- Ι 
πᾶ. Ηξςςοτγατῖο νεποπιξιεγοδοῖο- ' 
πἰ ρίαςυΐε, «ἢ ἰς ΗΠ οἱἢ δέ σγατίτἀϊπϑ 
ετρα θεηα πγογίτος Ιλ αῃτίθιι5, Αἰ 5 
δεηίσηίταιξ ὃς ΠΠΡογα!τατξ ἴῃ ραιρο- 
τες, αἰ 5 τηοάογατοηδ δέ ροραίαιο μι 
τα !Ποσα {πάτα οσλη θυ νοτο ἐπ Ἰτίατὶ 
δι κηυίτατεπι νἱτὶ ςοπηρίοξγοπτίϊμαι- 
αις Δἀπηίγαητίθα5. [δ πηΉΠ8 σοηςί- 
οπο,εαιοηείδις ἀϊε.ουςτατος ἰαις 
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ἄατο πουγαίπα., αὶ βάσπι (πδπὶἀρυά 
οτεάϊτοτες Πδοτασεποσαυίγες, ἀπγα] ας 
Αἰουδὶ φαᾶταπι φαϊία; ἀεθετοῖ: χαϊ- 
Ῥὰις τοσορῃϊτῖς πηθηί85 ἰῃ ἔοτγο ροίαϊξ, 
δὲ ἱποπππίαπι σοπίρεέξα ἀεθιτᾷ ογο- 
ἀϊτογίριις ρεειπίᾷ ἀϊπιιπιογαιῖς. Ηἰς 
Ρετγαξεῖς εἀϊέζξιιπι τοσίιπι ργοροίαίτ, 
νῖ οπηηο5 401 ρα δ] σιπη ἀρτί! ρτίπα- 
τίπι νίτραιεητ, ἱπῖγα σογτᾶ ἀϊεπὶ εὸ 
ἀεοςάοτοητ; ὃζ οἰαίπιαι {αὶ Πα] (οτ- 
τἰτί οἤξηςργαάϊα, ἀεξεγγεσαγ δ ἰς πο- 
τλΐηδ: ἰερσοσα; ΚΟΠΊΜ] δ 'Ναπηω ΡΟ- 
Ρ ΠῚ νοτυίζατε περ! εξζαϑ ἴῃ νίαπη τα- 
ποσαμῖτ, δ πους ΤΡίΕ τα] τ δἰ ἴαβ. 
Ηᾶς εἰϊτις φἀὐπλϊἰπγατίοποπι πο] εἴτα 
᾿εεθδης ΡΑτγίοῖ!, νἱἀξτος Αἰ πλϊπα  (6- 
δῖ ροτοπείᾷ; [β4Ζέγφας πηπταιιογιης 
ςΟΠΠΙΪΠ1.αΐ οἱ πὶ ρυΐπ5 ργὶ παρα 
νι Π]ερ εἰπχι αργόρατα 1] νο] πογδηζ, 
οτοατίϑα; ἱητεγγοριρις ρα 11105 ἀθοΐα- 
ταῖς αἰδερα τοσογα Ἰερ  ἀπητιπι, ἰᾶ σοη- 
τοητὶ ργαίεητὶ {ἴδτιῖ πἰ]Πἀτασεη αἴ ρὰ- 
ταρᾶτ Δπιρίϊι5. διιδίθας ἐπὶπὶ εοβ οο- 
φίτατῖο, {8 πατις Αἰ αι ἃ {6 εἰςέτιπι 
Δαπιοιοτγοῖτγεσῃηὶ σι θεγηδοιι]5. ἕοτα 
νιρ] εδ5 πη ἔδγοπάο (τασίο δάποτγία- 

. τοῖα: νοΓῸ Ρἰεδὶ ρεγπλἰτεοσγεταγ θε- 
τατερὶϑ οἰςδείο, ΤΠ]! πὶ Πα ίταγιιπὶ 
οπγηΐαπὶ {Πγαρία, ἰατη αι πιταγιιπι 
τεραπλ]ερ κἰπηῖ. Ν Ια πα εἰ Ἰρίταγ οῦ- 
{]εῖιις, ἤπετγε οἷ πὶ ρεϊποίρατα Ιαστο- 
Ρττο, φας πὶ ἀδοερτία πηαρίς ιᾶ ροτ- 
{υδῇς οἰείδιις ΠΟ ἀρεῖτα ἄδζιτη οτί- 
ποτοῖ, δε Π1Π}] ργοέξοογῦι πυϊαίπηο- 
ἀϊτατίοηΐθιι5. αάφο οΑ]} 415 ἀττὶρ. οο- 
ααττ εὶς ΓΏΠΠις, ντ να] ̓ Παϊτῖς οἰ τος 

ϑῆτο Ρεγρέγοῖ δραγίς οηἰπι απ 8ῃ- 
τατυσηοιθ. ἀε ραιγιοϊογῇ οστγα (6 ἰῃ- 
Πάϊϊς, πλαίξιις ὃζ ἰογά  ἄδτιις ἰῃ ἔοτιπὶ 
Ρτοάϊίτ, σοπηϊταητίδιις πγαῖτε Οοτπα 
δείοοτιι Τ᾿ ἈΠΑ]ι11ς, τοῖα; σορπατίο- 
ποτερίλια χιοαά ἱπορ᾿ παι ρεξξα- 
ουἶα πλυ]τὶς σοηἢποητίδιις, αἀποσαῖα 
σοποίοπε,οσίςσοηίο τι ηδἱὶ ταὶ ογὰ- 
τίοποτη Πδδυΐτ Νοη ἀς Τ᾽ τη πίοτ 
Ραετοτιτη (δουσίτατε πλοο ἀρίτιγ, 
Οὐτίτος (64 ἰΔπὶ πλθα ἱρήπις (Πα εἰ- 
τοῖς οορου ΠΕ πε δἰ αι {{Π|τἰᾶς 
ξετᾶ ργατηΐαπι. ἄρρεῖου θηϊπὶ ραττῖ- 
οἰοσα Π Πα 115, ὃζ ἰμἰςατῇ εἴ ταὶ ςῦ- 
ἰπιταῖς δ]αος θοζῦ ἐπ πιθαπῃ ρογηΐ- 
οἰ, Πα }Π1ἃ νοὶ πλάσῃ γε] ράγι ἰςίος 
ἰῃϊατία : (ἃ αυΐα ἰη ρἰεεπι ἢιὶ δὲ ες 
Ῥοττγο νοΐο δοποῆσιιβ, ἡ νοῦο Θο5 ππᾶ- 
Ἰς παθοι,ιαί πα Ἰρηιιτη ἔοϊΠ5:- 
ΠΕοΙαζοΙος, ἃ γῸ5 ραιρογος [θεταῖο 

͵ τὸ ἢ ΠΝ «“ λ « λὼ 9᾽ 
49 μόνον ὁ κινδχουὸς δ61νγ,ἵγαι μυ)δὲν ἶασο 

τὸς αὑπογρέους, ὅσοι Ἔπίοιν ἀδειμαΐοι ἠξ φυλαηφν 
“ὔν."», ἐπ ἈΝ ΑΥΝ »“σγοδλ σι.» 

τοῖς οφεί λϑεσι , ἡ ποίον ἕκαςος » θη. Ὅς Σποχρα- 

φαξ ἔλαξε, Φαπεζας θεὶς ον ἀφρρδι, πϑύτων ὁρων- 

τῶν ὠπηφάθμει τοῖς δϑμᾳς αἰς τὰ χεία. (ῦτα ὁζν-- 

ποραξάμϑρος διέϑηκεν οὐ φανερῷ δζαταγμα βασι- 
ΠΗ ͵ ΤᾺ ᾽ ᾿ 

λιχὸν, οὐχωρᾷν Ὁ δημοσίας γῆς πῶς καρπουνϑύους τε 
ν γρ ͵ , ᾽ δ ρα Ε " Ν ͵ ᾿Ὶ 

αὶ ἰδία καί ἐχονζῷς αὐτίω ον ὠδισμένῳ μι χρόνῳ, χϑα᾿ 
" Ν᾽ “" 2, εν τυ - : 

τὸς σσεϊένα κληρον ἐχονζρς Τ᾿ πολιτῶν εσ9ς ἑαυτὸν 

Ὁ πογράφεοϑα, νόμοις τὲ σεενέγραφεν ον ΤΡ Φο- 
10 γαήων ἢ παρημεληνϑμων ἀμανεέμϑιος, οἱἷξ Ῥωμώύ- 

λοςπε εἰρηγήία το ἢ 'Νομας Πομπίλιος, οἱ δὲ αὐτὸς 

καϑιςάμϑυος. ζαυτα ἢ αὐτο πολήδυουϑμε χαλε- 

πῶς ἔφερον οἱ παστοίκιοι, καζαλυο διώξω Ἢ δεωνα.- 

ςείαν Ὁ βεαλῆς ὁρώγ!ες, χαὶ λογεσμκους Οὔκ ἔτι τὸς αὖ- 

ζυς δλλ ονανίιους τοῖς πσεοτέρϑις ἐλομίξανον.ἐν αρ- 

χοῦς μϑὺ ὡρμη(ᾷν ἀφελέαζ Σ ὐἴϑανομον ἀυτύ δυ- 
ναςείαν, δὀἰποδείξα ὅ μεσοξασιλῴς,ὃ δὶ ἐκείνων ἑ- 

λέαζ Τ χτ' γόμοις «Ἰξονζῳ. δ ὀρχζω" πῦτε δὲ φεργάν 

Ἐπὶ τοῖς παρῶσιν ῴοντο δὲϊν, χαὶ μιὴ πολυσογ αγμλονᾷν. 
᾽ ν ᾽ “- « “ «ὶ ᾽ 

20 εἰςπιί πῆς )γὺ αὖθις λογισμὸς, ὅτι Δ μϑὺ βϑλυης ὃν αὐταὶ 

“αρϑηρήτο τὐ Ῥασρύσης ἔχὶ τὰ «ραγμαΐα, ὁ δῆμος 

ογανίιωσε) 1 ψῆφον λῤδλαίξων’ ἐαὴ δὲ ἔχ φ δήμω 
ποιή(φσι Ὑ ασξϑαιβεσιν Ἃ βασιλέως, ἅπασα 1: Τύλ- 

λιίον ψηφυφορήζθεσι, χαὶ κἰξες αἱ τῶ αἰδρὶ ὃ δοχεῖν 

κτὶ νόμοις όχφ. ἔδοξεν δξωυ ἀὐζις ἀμῴνον ἐΠ) κλέ- 

“οα Ὁ 5 »γζω Τ' ὀυδρα,, χαὶ τοὐδοαικρϑόνϑρον ζιξτόι 

πολίζᾳς μᾶλλον ἢ πείσεινζο, χαὶ φανεραῖς λαζοντα 

καυτεχφν. δλλ σχεῖν ἀὐζὶς ἔϑυετο “αδούρορυ Ἢ λε- 

λογισμένων " ὅτω καλεςρατή γήσεν αὐτῶνὸ Τύλλιος, 

30, χαὶ κατέοε τίω βασιλείαν ἀκόντων ἐχείγων. χοίζῳ- 

σκφυαίᾳς Ν» ον πολλοῦ φήμας λέγεοϑαι χα τίω 

πῦλιγ,ὼς δχεξελά όντων αὐτῷ ἢ πατρικίων, πσθ9-- 
ἥλϑῳν εἰς τί ἀσρραὺ ἐοϑῆτα πιναραν αἰξεβεξλημέ- 

γος. ᾿ὴ κατηφὴῆς ̓  (:ωϊέσης αὐταῖ χαὶ τ μήξος Ὀχρι- 

σίας, αὶ “Ὁ Ταρκωνίς γα μμέϊης Ἵ ανακυλίδος, χαὴ τῆς 

συτἰενείας “ὃ βασιλικῆς ὁληςιογ λου ἢ σεεω δια μιόγΐος 

πολλοῦ πσϑϑς Ὁ ποραδοξον τῆς ὄψεως, ἐκκλησίαν 

συϊκαλέσας πσδοῦλϑεν ἔχ Ὁ βῆμα, κ διεξῆλϑς ζι- 

ὅτὸν τίνα, λθορν" Οὐκέτι τόθ λυ Ταρκωνίε “παίδων « 

αἷν δάνον α 

παθωσιν,δλλ ἥδ ἡ πῖϑὶ Ὁ ἐμῆς δέος ἐπειςέργεται, « 
μὴ πικρῷς ἀμοιξας “ διχαμοσζεύης ὡσολάζω. χε. α 

(εκ λάύομαι "ὃ ἰσωῦ ὃ πατεικίων, ἃ μεμζωεωταί « 

μοι Ἱμὲς δξ αὐτῶν ξἰποκτεῖνα! με στενομιψύμϑιοι, ἁ.- “ 
δίκηκκα υδὺ ἅτε μεῖζον ἀπεέλαῆον ἐϊκαλῴν, “ὧν 53.Τ « Ι 

δήμων 4 πεποίηκα. χαὶ παρεσκά ασμαι ποιάν αἰγ9- ἮΝ 

αϑιοί τε ὀμαϊξιοπαϑοιωῦτες" οἱ δλυφς αἱ υϑὺ, ὅτι τῶς "πένηζας ὑμιαξ σῴκ εἰαίᾳ τίω ἐλά ϑεοίαν « 
ἀφαιρε- 
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ΑἸ ΦΕῚ κἰ δε σα 
"» ἀφαιρεϑέωδαι ) αἰ αὐτῶν ἀἡϑένᾷς "οὐ δὲ καζᾳ- 

» νοσφιζόμνϑροι (ῳᾳ δημόσια, χαὶ κατέχονϊες ζῷὼ ὑμεῖς 

» δὲ ἁϊμαΐος ἐχγησαοθε γάῦ, ἐκλστειν δϑαϊκαζομε- 

»» νοι , ὡς τ» ζῷ παΐδῷα, “Σποςερούνϑροι" χαὶ οἱ τὰ δὴ - 

.» Ἄσχοια, ἰποδὶδόν]ες οἵδε, ὀμάνϑύοι ΤῊ συμφορὼν 

» τὴν εἰς τὰς πολεμίοις, ὅτι εἰφίιήσααϑαι τὰς βίοις 
» Δ α κα ἀϑήσονται Ρ νὰ πὸ ΚᾺ τι μάτων Ως σζων- 

Ξ φεφορφὶς (μωφεφέρᾳν ᾿ χϑινῇ δὲ συμπϑρῖες, ὅτι καζῳ, 

»» νόμοις γεγραμμένοις ἐθιαϑηΐονται ζω »τὰ δίχα α, ὃς 
2 ͵ εν» ᾿ κι, ε 

» ἴσου διδόντες ὑμῶν χαὶ λαμ(αμνοίϊες, δλὰ οὐχ ὧς-1ὸ 

» τὸ» ξἰργυρωνήτοις τὐϑαγφῆσον τοῖς στένησιν, ὃ ποι- 

»» ὅσι. χαὶ Ταῦτα δὴ ζᾷ ἐἰκλύμαΐζο, σεενενέίχαντες εἰς 

» Ὁ χοινὸν, βεξζώλάνγται χαὶ σεωνω μϑμὀχείαν καία- 

» γήν τῆς φυγάϑας, χαὶ τοῖς Μαρχίε παισὶ πίω βα- 

» σιλείαν ιποδὲ δόνωι, οὐδ ὑμεῖς Τ αὐρχύνιον δἰποκτείς- 

» γαγζᾷς τὸν βασιλέα ὑμδμ", αἰδρα ΡΥΤΩΣ χαὶ φιλοπο-- 

» λιν, χαὶ τηλικοῦτο Δἰαξαξανϑροις ἄδος τε 

» δίκας ἐρήμους ἐκλιπονᾷς, ὁ φυγάὼώ ἑαυΐζοῖς ταμιά- 

» (άνϑροις, πυρϑς χαὶ ὕϑωτος εἴργήν ἐψηφίσαοϑε᾽ ἔ- 

» μελλὸν τε, εἰ μιῆ ϑασῆον ἐμιοὶ αἷϑὶ τότων ἐλ υεζ μή- 10 

» γεσις, ξεγικξω ἄνα, δυυύα μιν ἐπαγϑυϑιοι,, νυκτὸς ἔτι 

» πολλῆς εἰς τί πόλιν κα ζει γήν τὰς φυγάϑας. τὰ με- 

.» ζῳ ζωῶτα πόρτες ἰςξεδήπου, κἀν ἐγὼ μὴ λέγω οὖτι 

ἣ Μαρχιοι »συλλαμίανοντων ἀύζις τλυ παποικίων, 

Ἢ κοίζαογῖες ζᾳᾷ ποραγμαΐᾳ. δίχα πῦύνου,τοσϑτον υϑὺ 

» ἐμὲ τ φύλακα ον βασιλέων χαὶ ὥς; κατ᾿ αὐτῶν ἐ- 

» πίϊελεσοίνϑρον δίχας ἔμελλον ὀϑοαυρπαίᾷεϑαι, ἔπει- 

»ζᾳ Φυτὶ τὰ πω δία χαὶ τῶς ὀηνοὺς συγζενᾷς τε χαὶ φί- 

» λοῖς Ἰ ὐρκυγίου πλύζας αὐαιρῴαϑα" γωναῖκας δὶ ἡ-- 

» ἐδ χαὶ μιν τέρας χαὶ δυγατέρας καὶ πϑῦ Ὁ ϑῆλυ γέ-30 
» γος ὧν, αὐδρα-πόδων ποιήσειαϑει λόγω, πολὺ Ὁ 3η- 
» διῶδὲες ἔγρύϊες ον τῇ φύσᾳ ἡ τυραννικϑν. εἰ νϑιν δ ὑ- 
» μὰν ζῶτα βελονϑροις δεὴν, ὦ δημόται, τὸς υϑὺ δῤ- 
» δροφόνους κα ζοιγάν χαὶ βασιλῴς Ὄστοδιφκγεούει!, τὸς ὃ 

» ἀὐεργετῶν παίδαις ἀξελαύνάν, χαὶ τίου ἰπασὸ “; 

» πάπαου καζαλφφθεῖσαν τ᾿ ζω ἀφειρᾷαϑαι, φέρ- 
τ ξοιδυ τίω τύχω. ὡλὰ ποος ἀπϑώτων πὲ ὰ ϑεαΐν 
» ἀν δα μόνων, ὅσοι τὸν αὐ, ϑοφπινον ἐποχή 4 οεσι βίον, 
» ἑχέτωι πόρτες ὑρδμ" υόνϑυοι σεεὼ γωναιξί πε χαὶ 

217 

ΡΓαατὶ ὅζ αὐ εἰς 7, πένης ἀπο ΠΟῸΠ 
{{ππ᾿ ρα Πι5;Α]Ἰος,αοά οἴ ρυ οἰέσα ΠΡῚ 
νίπγραγίητ, δέ ἀστιιην νοἔγοίπραυΐης 
Ραττᾶ οσσιρατίης, εὰ πιο γα! ποτς 
σορέτί, ν οἰ ατὶ ρατογηὶβ Βοη 8 Ἔχαὶ γἱ- 
ἀσητγαγ. Εἰ ἀἷι αἰ ἴθ πα ἰατῃ τεάέσθγε σο- 
ΘαηταΓ, ΘΟ ΓΙ Πὴς εταπτ 4ιοά » ΟΕ 

27:5. ἃ ὈςΠ]ϊςἰ5 σοτεϊυτίοηιθ. ιογὶπε 
᾿τηπλι11165; ἰ4ΠῈ σα Π({π| (δ ᾽το, ὃς ργὸ 
(αἷς υιᾳ ἔοι ται. σοπιτγίθαοτο τα- 
ποθυηταγ. σΟΠΠΪ5 δῖα πὶ οπγηΐππι 
ἀοίου οἰ υοά αχιαίερας (ογίρτας αἱ-- 
(ποβουτααμο ἰατο νου σιιπὶ νίποτς, 
πεςσταπημᾷ ογηρετ15 αδπιτοηταγ ραα- 
Ροείθιις, νεχα,ε ἔλοϊτιτ, ΕΗ] εἰς σαι 
ςδιπυηίσαῖο σοπίο σοπὶ αγαιογιηζ 

τοάειξξίς ρτίας ἜΧίΌΠθι1ς, γον αα Ματ- 
οἷ Α]Ιος τεσηῦ ἀεέδγγο: αι ρ5 νο5 οὉ 
πεοδεῖϊ! τεροπη νο γα ηγ 1 ἀγα] Π11Π1; 
νίτιπι Βοπῖι δέ ἀπιατογῷ τεῖρι Ὁ] σα, 
ντ υὶ οδίοἰεητία τα τὶ (πο! είς ἐείοσια 
σαιμλ ν]τζοποο {εἰε ἀαπγηατγίητοχῇ- 
Ἰῖο, ἰσηὶ δὲ αητια ἱπτογαϊσεπζ ἱπαἴσὰ- 
{Ἐἰδ. το ἀυχηΠοητας ἱπτέρείζα ποέϊς {{ἰ- 
Ρᾶτοϑ σατεγαὶβ Ἔχιογηοσί! γη τι οχ (υ- 

Ἰε5, 1 τηάταγς δ Πεητ πα ϊοῖο ργοαϊ- 
τί. ςεῖογα ἰρή νε] πα ΠἸδτα ἱπις Πρ τὶ, 
ηυοά Ματοὶϊ, ἢ ρατγιοίογιιπι ἀπ Χ  ο 
τατα ἔλοι!ς τοῦ ροτίτὶ ΠιΠξησ, ργιπιᾷ 
τε τυτοτοπι τερίογί ραεγοτιπι, αὶ 
ἀἰεὐλη πο5 ρα η!5 {ππὶ ρετίςσιιτυ5, ατ- 
τὶρυ Πξητ: ἀεἰπά Ποίος ρογοϑ δύ σο- 
ἴοΓο5 σορπᾶζοβ 16; ΔΠΊΪΟΟΚΝ 1 ἀγα ΠΪ- 
πὶ οσαηέξος ἰπτεγίςοἤξητς: νχοῦαδ δι1- 
16 πὶ δζ πγάῖτες ἂς {Π1ὰ5 ποίξγαβ, το] ]1- 
Πυλος» [απλίπας, μα ραΠΠΘης ἴῃ πιαπ- 
οἱρίογαπα παι πλοῦο, Ἰοπηΐπος ΒΕ] αἱ ηΐ 
δειγτγᾶηϊοο (ρίγίτα. [σίταν ἢ εἰἴαπινο- 
δὶς Οὐυτίτεβ ρίασες μοπλίοί ας Π]ος΄.. 
τοάαξζοστερμο ργαῆοὶ, θεποίαἑϊογᾷ 

υνετο νοϊγογαμη ροίζεγοβ δαΐτο ρυ]π- 

εἴραάτι ἐγαιιάδτος οἰ οὶ, ἔγεπιαβ ἔοσττιι- 
πᾶτη υδηΊ θεῖ. ΟΓΑΓΉ115 ταπηοἢ ροΓ 
αυϊοηια νίψασπι οἱξ ἀδογιπὶ ἀτηὰς 
ΘεΠΙΟΓΌΙΉ; 4. ΓΕ5 Πγοστα 1 Π} ἰπίρε- 

ἐϊᾶτ, Ὀρρ τες νοδίς νπα οιπὶ νΧουΐθ. 
ἃς ᾿ἰδοτίς, ντ ρύο ῥ᾽ αγί Πιὶς Τ ἀγα ἢ 

ἢ Ραοτογαπι ἡ ξογιπι δαὶ ΟΠ οΙ 5, ἡα]- 
“ 5... ἢ ἜΘ ᾿ Ἢ 

»» τέκνοις, ὀμτὶ “πολλων μϑυ ὡνὸ Ταρκύνιος οἵ πω,- 40 Ὀϊι5 νος ἀεπιοτγογί ρεγρέτζιο Πιάμϊτ; 

» δίων πάσταος 4 ποιών ὑμας διετέλεσεν, αὐτὶ “πολ- 

; λα δὲ ὧν ἐγὼ αὐτὸς χτ' τίω ἐμαυτῷ δευα μιν ἐγε- 

» γομιζωυ ὑμῖν χρήσιμος, αἰ ζιοῦνϑυ ὑμας μίαν ἡμῖν 
» ὐτίω δοιῶαι δωρεαν, Φανέραν ποιῆστι ὑμδμ αὐ 
» γγωμέωυ.εἰ Ν᾽ αἰξιονικοτέδους ψινας ἑτέροις ὑπειλή- 
. Φαῖς ἡμδμ Ἄστης ἡ ἀμῆς τυϊγόυάν, τὰ «δὺ πω- 
» δία οἰχήσεται Ἐ πόλιν ὑκδμ καζαλιπόντα, χαὶ ἡ ΘΑ 

Ρζοπας ποῇ ραιιοὶς φαῖθιι5 ορῸ ἱρίς, 
αιυιδητιιπη πὶ ξαϊτ νἱτα, ργοα ας [4- 
Βοτγδυΐ νοι εγι8 σοπηπηοἴ5, τεροπατίς 
ποθίς νηίςαπι Πδης στατίαπῃ, ν]4ς6]1- 
οοτ ρατοξαοϊ εἰς νοϊἔγαπη (ςΠτδείαπη. δὶ 
επΠἰΠ| α]ος ιοίρίᾷ ἀἰρπίοτες φαΐθις 
πίσ μοποσ ἀθξεγαταγ “πὴ ΠΟ5 αἰιςῖ- 
τίϑ,ραετὶ φαϊάεπι {{Π| δὲ το! αα Γαγ- 
αυϊηίοτιπι σορπαῖίο, ἐγ Ραϊγία 



218 ΊΟΝΥ 511 

ργοῆοίίςεπεις ἕῃ οΧ ΠΙΠ; σοτετιπγςσο 
τα ϊτὶ ἰρᾷ αἰΐτετ οοίαϊ τ. ἰᾶ οΐπὶ (Ἀτιῖς 

δ: λὰ νἱττυτϊξ δὲ δὰ σίοσίατη νΥἱχὶ: ΠῈ 

(αἰἱπιοείεη, τα έγασις νεγα δθηο- 

ποἰδιία, μα πἰ 1} Παίροο σδγῖασ,τΓρί- 

τογ ρα αἰΐοβ φαοίοιῃᾳ; νίπογο, Αο- 
εἰρίτε ἰσίταγ ποβ ἐφίοοβ; ὃς, ἢ ἴτὰ νἱ6- 
τας, ἄατο ρατείοιίθ. ἐσ ν οὔ 5 φρερίδησ 
τα ] ἔτι. ΠοΠ ΘΓ ἢγοα ρταίεῃτία. 

Ἡα;ς ἀϊεεητᾶ ὅς ἐς τεϊ δαὶ! ἀοίοξ6- 

“ἢ ΟΥ̓ χοραγδητξοἴαλπιοσ νπάϊᾳ ἱπρδς οχοῖς 

ΗΠ ΑΥἸΔῚ ΦΟΑΑ Ν᾽ Αἰ 9 5. 

Ἰαρκχωγίου συϊῥμφα" ἐγὼ δὲ ἕτερον ὧι. βουλάσομαι « 

“πῦρ ἐμϑυτϑ" βεξίωται »» ἤδη μι ὸ τσϑὸς ξρε- « 

τπἰωὼ κ᾽ «θϑς ἀὐδοξίλν Ὀἰπογθωντως οχαὺ Οὔκ ἐὺ ἀ- « 

ξιωσαιμκι τὴς παρῇ ὑμδν; ἀὐνοίας ψά ϑείς, ζὼ δύπτὶ ες 
͵ οι 3 “ ἕν 18, » 2, ἣ 

πόύτων εἱλομάωυ ἀγαθων, ζω αἰο,οαἷς -» ὀλνοις Δ. 
͵ ͵ « “ ᾽ 

σι. ἰραλάξετε δὴ (ας ραξδοις,χαὶ δῦτε,εἰ βέλεοϑε, « 
-“ ν 2 3 εν » » 

τοῖς πατϑαάχίοις " ἐγὼ σὴ υμν Οζκ οοχλήσω πα- « 

ρῶν. (ὠταλέο»νος αὐτῷ κχὶ το δα χωρᾷν οἵ πε ογ- 
2 δὰ ͵ ᾿ Ἃ 5 

ὡς ἐἰποπὸ βήματος, κραυγή τευροὶ πότων ὅξα!-- 
Η δ. δ γὴ 7] 

Ῥίτ,πλχτς ας [ΔοτΥ Πλΐς ργθςοβ, ὩΔΏΕΓΟς ΤῸ σιος ἐγήύετο, τ δεήσᾳς μεμεγμμέναι δοικρισιν, ἵνα, νϑύη 
τοτῦᾳς μαροηδ5 γοιίποίος τπιογο ρο- 
{το. ἀοἰπάς (ιροτπατὶ αι! 44, ρα Πηπα 
αατθα ἰμίδειῖ, νοοϊξεγαᾶταγ σγοδη ἃ 

δαμτορξ, ροΙξ]αῆτος νοσατὶ δά 

Ἐτασϊα ουτίλβ.4 ηυ δ 1ηἰτο ἔαξζο,αλοχ 
ο]οδς νηϊμοτίᾳ ἴῃ σαηάοπὰ ἱπο] παιης 
(ωπιοητί. [ φηϊπχαάιπεττοης Γα]]1ι15, 
οςοαίοπ οδίδταπ πῦ αἰπλάε ;(ς νε- 
ΤῸ στατίαϑ {ΠΠ1ς πηαχὶ Πγᾶς Βαρεγερτο- 
ξεῆπις, φαοά Βεπεβοίοτί εζης πιο- 
τλογος: Πγαίογα ἱπίσροτ ρο Πσθη6ο {1 
τοΧ ΔΌ εἷς ἀφοίϊαγατοτατ; ασημ]ᾳ; ἀἸεπὶ 
ἰῃαἰοῖτ σομλἰεἰῖ5, φαΐ. ἀστοίεἰτι φιοα; 
ταῦ] τα άϊπ νηϊπογίαπι ἰητούθῇδνο- 
Τυΐτ. (Οοἱτ σιιγίατίπη ροραες, δὲ ἀΠΠτ- 
Βασηταγ ροῦ Πρ ]α5 σατίας ΑΓ οι}]}. 

1ταφ; οπχηία ουτίατῇ σοπίδηία αἴσηκις 
τοσῃο ἰἀἰσατας, ν Αἰ θτα ἰΏ{Π|5 ρας 
ςΟίοτίρεῖς, φαΐ ποϊεἰδᾶτ γαταη παογο 
ΡΙεδὶς νοϊπητατῷ, νῖ οἷς πη ος ογαῦ, ργΙη- 
οἱρατιην οδείηιίτ. Αἀπαης πιοαᾶ 

Τα αοἰα ΤΩΡ Αἰατηρτο . ρίατογ αἰΐα πλαϊτα 
ΡΥ ΤᾺν 4ια σις ἀοηλὶ ρχϑοίαγο ἰη πἰταῖς, ΒΟ] οὐ- 

“ἴδ οἷ Εττγυΐοίς σοῆϊτι πηασηΐ δέ πη6- 
πιογαδιϊς. ϑοά ρυῖμβ αξξα εἰμ ἀἰσδτας 

τς πα δή τείρ. ογαϊπατίοῃοηι δττίποητ, 
Ἀτὴ τες Μοχ νττερηῖ αάσρτιις οἴξιαρταμη Ρὰ- 

ὈΙϊσιπι ἀϊυΐῆτ οἰαῖδιι5 φαΐ οὐ οσείξατξ 
τπλοῖοςας (δτυίγο σορεθαηταγ. ἀεἰηάς 
οὐτίατίς σοὨλ τ Ιοσος (ληχίς ἄς σοη- 

τγαιδιις ὃζ μ᾿ ατ115. ογδητ ατοτη 1Π|ς 
τ, 445 Πιπο ΠΟῃ οἱξ ποςοίϊς νὲ ἐπιι-᾿. 

Ἀρκὶ: ἀπ. τηργοπι. Υτυϊ ἄμπος σο Ϊο5 Ν Ἰπλϊπά- 
ἀπο ν 1 ἐν Ε(χυμπυπι δα! ῖτ, πη ρι]ος 

ἱπ|π ορρίαἱ πιαρηίταάίης : ἀταὰς ἰδὲ 
Ἰοςα οἰαίθες ἰατα ςαγοπείθιις δή φάϊῃ- 

" 4τ5 

τὲ χαὶ Δα κατέχη τὰ ραγμαζῳ, μα δένα, δεδὸι- 
κως. ἔπειτ᾽ ἐϊκελέοςοί τίνες διφληφότες Ὁ ἀφρφϑῖν, 

βασιλέα ποιάν αὐτὸν αγείξόων, κὴ συϊκαλᾷν Ως Φροι- 

ζὰς ἠξίοιω, «ἰῆφον τε ἤτοι. τὐρξανϑύων δὲ πτὕύτων, 

ἀὐθυς ὁ δῆμος ἅπας ὄχι “ὃ αὑτὴς ἀσδϑαιρέσεως ἐγε- 
“ ἕν ε ᾽ 3 “ - 

“ϑυ4. τῷτο καζαᾳ μαθὼν ὁ Τύλλιος σέκ ἔτι παρῆκε τὸν 
λ ᾽ ᾿ 3 -Ὁ“"ἪΣ ᾽ « 

χαιοϑν, δοιὼ πολλας αἰὐΐζοις εἰδέναι φηίας χαοίᾷς ὁτί 
Ἵ " .- 6) “» ΝΠ ἤ ε ἥ 

μέμψξ) Υ' δυεργέσιων, κ᾿ ἐπί πιλείογα. αἰ τωσοονᾶνος 
» ἣν 2 ΕΣ ᾽ , ᾿ « 

ὠγαϑου, ἐαὺ αὐτὸν Σ-ποδείξωσι βασιλέα »ασροςπεν η- 
ἐᾷ » γν » ἂ» 7) Ν οσ κἢ 

29 μέρων ρχαηρέσιων Εἰς ἕν ἐχελάυσε ἡ τὸς ἴ' ἀγρῶν 

ἁπϑυᾷᾷς παρέναι. σεευήϑοντος δὲ τῷ
 δήμου τὶ Ως 

Φεοίδας, ἐδίδου χα μίδω ζας ψήφοις. ἁπασαις ὃ ταῖς 
Φεαίαις κριθεὶς Φ βασιλείας ᾿«ἔξιος, γαρᾷν τῇ βϑ- ἃ 

λῇ φροαίας ἢ Οὐκ ἡξίωσεν Ἐχικυρῶσοι (τ δὴημο- 

ἀκού πλήϑοις, ὡςτἰρ αὐτὴ ποιᾷν ἔϑος ζεῶ, κατέσε 

᾿ »χέω. πῶτον δὲ τὸν ζϑ πον ΧΙ πίω βασιλείαν 

πωρϊβὼν, πολλαῖν υϑὲὺ χαὶ ὀνλων πολι υμιάτων εἰς-- 

γγη]ης ἐλεῶ »μέγϑθυ δῈ κὸ λόοου ̓ αἴξιον ασϑϑς Τυρ- ; 

ῥᾷνους ἐπολέμυσε πολέμιον. ποιήσοι(α! δὲ σὐξὰ 

20 πολί δ μάτων εἰὐτε πσοόστον τὰς λόχϑις. ἀὐθὺς ἅμα 

τω ἰϑαλαίῷ αἰωὼ τρχώω, διένφ με πἰωὼ δυμοσίδν 

χώφαιν τοῖς ϑη) 4ὕοισι Ῥωμαίων" ἔπειτα τὸς νομεῖς 

τάς τε (μωυῤδιλακίιχους ὼ τὸς αὖϑὰ Ὧν ἀδικημάτων 

ἐπεχώρωσε ταῖς Φροίϑαις" ἡζαν δὲ πεντήχονζο; Τ' ἀ- 
φιθμὸν,ὧν σε ϑὲν δέομαι μεμα, θα, χτ' ὃ παρόν. τῇ 

τε πόλά πσδοςέϑηχε δύο λόφες, τὸν τε δ μενόνμιον κα- 

δλούμϑυον καὶ τ΄ Ισκυλινον, ὧν ἑκάτερος αἰξιολόφου 

πόλεως ἔχ μέγεθος, χαὶ διένᾳ ϑυ εἰὐζες τοῖς ἀμεςίοις 

. Ῥωμαίων οἰχίας καζασκά αζᾳαϑαι » ἔνθα, χαὶ αὐτὸς 

σαπάαπη ΑἰἘτίρις. ἰρίδ ψυος Εἰαιιΐ- 4.0 ἐπορίσοκζο πίω οἰῤοσιν, εἰν πω χρ κίςω τῆς ἸΙσκυλίας 
115 ἀοπαί οι ταπ| {Ἐτιτ, Ιοσο γερίοηῖς 
Εἴας οὐ πιο ΠΠητο. ΗῚς γερ ν ἰτπλιις 
ντθὶς ροπηα σία ργοία]τ, ἀποθιις αὦἃ 
4υΐηηας σο]]ο65 δά ἀϊτὶς, ΘοπίΌΪτΙ5 διῖ- 
(ρίοἰϊβ σοτογίβᾳ ἀθογιπι σεγο πιο 5 
ΧΟ ΙορΌ τη ργβίογίρτο ρεγαξείβ. ψΊτο- 
τῖιι5 ΠῚ ργοσοῆηε νεδὶς χα ἀϊβοαδιῖο, 
το] ριοη δ. (ντ ἔδγεα τ) πο ραγπλϊτγθη- 
εἰθιι5. δαιδαςθία πιαπι ἰατς ντθὶ οἰγ- 
οαπχβιί (πης, πχαΐτα 1114 ὃ πλᾶρῃα, 

τόπῳ. ὗε ὁ βασιλάίς πελδυταῖος ΤῊΝ Τ ὐξίζο- 

λον τῆς πόλεως, τὸς δὺο. τοῖς πέντε «σϑοςϑεὶς λο- 

Φοις, ὀρνιϑευσοίϑιυός τε, ὡς γάμος χὰ, χαὶ τάλλα ζῳ 

κσϑϑς 3εοις ὅσια, Δἰαιξαξάμδιος. “«σοο(ϑτέρω δὲ 
Οὐκ ἔτι «ὐδοπλϑενὴ καζασκέυ» “ὃ πόλεως, Οὔκ ἐῶν-- 

ὥς ὡς φασι, τῷ δοιμονίς" ΣᾺ. ἔν ὡπόλυζᾳ τὰ πἶξὶ 

Ὑ πόλιν οἰκούνϑυα χώεία, πολλὰ ὀγτα χαὶ μεγαίλοι, 

γυμνὰ 
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ΔΉΨΕῚ 4: καὶ ἡ 
γυμνὰ χὰ ἀτείγιςα, χαὶ ῥάσα πολεμέοις ἐλϑοῦσιν ὑ- 

᾿ποχείρια δμέαζ. εἰ »ϑὺ εἰς ζωωῦτά τις ὁρῶν, ὁ μέ- 
γεϑος ὄξεταζήν βελήσετοι Ῥω μη πτλανάοϑαί τε 

λυαϊκαεϑήσεται χαὶ εχ ἕξ βέξαιον σημεῖον σεν ᾧ ᾧ 

Δ[9.γνώσιται μέ οι ποῦ “αροβανο(α ἡ ἡ πόλις Ἰεὴ νὼ 
γνρρης ἐδ μηχέτι εἰ πόλις. οὕτω σεευύφανται 

τῶ ἀςφη χώρᾳ, αὶ εἰς ἀστειρον οὐκιμεγκυγο ϑρης πὸ- 

ἡβδον χὑσύληνεν τοῖς ϑεωμβύοις παρέχεται. ἰδὲ τῷ 

τείχή τω δυρδυρέτῳ μϑὺ δι [4 Ως αϑελαμθα. 

νέας εἰ πολλαχόλεν οἰκῆσάς, ἴχνη δέτινω φυλοτ- ἴὸ 

ὥντι χτ τὶ πολλοις τόποις τῆς Ξὴρχαίας καΐζασκάυῆς, 

ὙΝΟῚ μεν αὐτίω μὰ τὸν ̓ Αϑάσαϊον κύκλον δ 

«ὐξέχονζα ἀ ἀσύ; οὐ ἈΟΑ͂Ν τὐμι μείζων ὁ ὁ τῆς Ῥω- 

Ὁ αϑὸ τῷ ᾧ μιεγέδοις τὲ 
αἱ καλοῖς τὴς πόλεως, ὡς ἐναὺ τἰωὼ ἐμάὺ εἶχεν ἡλι- 

χίδν, ἕτερος ἐς" αἱ ἢ ληγήσᾷ χαιοὺς δχττηδιῴοτε- 
69ς. ὁ δὲ Τύλλιο ἴρτὰ τὸς ὑπῆὰ λόφοις ὁ ἐνὶ ἱτείχ 

«ἰξεέλαξεν,εἰς τέ τέοσσιφφ. μέρη δῶν Ἔ πόλιν, χαὶ 96- 
μος ὅλ λόφων μοίραις (ΕΣ Ἐλικροσφο, τῇ κδὺ, 

Γι ρα δινο, τῇ δὲ, ̓Βαξωροίνξω, τῇ πϑίτη 5, ἐκ δλ 20 

λοίοζο,τῇ πεζαρτη τ μερῶν, ̓Ισκυλίνω,τεξάφ υ- 

λον ἐποίησε εν δὲ πόλιν ῇ), τείφυλον ϑζαν τε πεως» ὴ τὸς 

λύϑοφποις ἔταξε τὸς οὖ ἐχαΐφῃ μοίρα. τὸν τεήαβων 

οἰκρεοῦζας, ὡρεῖν ᾿κωμυζοις μήτε λαμξαμήν ἑτέρϑιν 

οἴξκκησιν μήτε ἀλοδι - που (ωλελῴν. ζςπε ̓ αζογεᾶ: 

" Φ κεῖ πῆς χαὶ ὧς; εἰραγραζῳς ἜΣ γενονῦμας 

μῶνλ εἰς τὰ ὁ φραϊιωτικὰὶ, καὶ ἜΣ ὀνλας χεείας,αΣ 

ἕκασον ἊΝ τω χϑινῷ Ὁ παρέχην' ὁ σύ ἔτι χτ' Ωὲ δ 

φυλοὶς 6: ̓ϑεβὰ φραϊιωτικα ὦν κσούτερ»ν»δολὰ 

χτ' (ἐς τέοσαοις ὧς ὥπικας, κὶ κ) (ὲ ὑφ᾽ ἑαυ ψο.-30 

αὐϑιζς ἔποιφτο »ἡγεμόνας ἐφ᾿ ἑκάςης Ἰὐποδείξας 

συμμιορίας ὥρα Φυλθίρχους η ΩΣ "χῶφ, οἷς ωρος-- 

ἐταξεν εἰδέναι ποίλν οἰχίαν ἕκαισος οἰχεῖ. ἔπειτα και- 

ζῷ πϑϑᾷς ὀούμφυθε τὸς ξενωπους ἑπράς: ἐκαζασκάυ- 

οϑίσω καλιάδας ἰασὸ Τὴν γήτόγων ἡρώσι 'ατ9- 

νωπίοις ,χαὶ ϑυσίας ἰΐζις οὐνομοϑέτησεν Ὀχεϊελῴοϑαι 

καθ᾽ ἕκαςον ογιαυτὸν, στελοίνοις εἰςφερούσης ἑχαίφης 

οἰκίας. τοῖς δὲ τὰ πἰξὶ ΤὴΜ γάτόνων ἱεροὶ σεευελοῦ-- 
παν πσδονωπίοις οὐ τς ἐλά ϑέρους δλλὰ τὸς 

Ἵν 1.8: ἜΨΕΙ: 21σ 
ἱπυπιπηΐτα ἔαπε ὃς μοί πὶ ποῦγῇθ. 
νας οδποχίᾳ. ἐϑισχάεο γ᾽ ἐθγεῖμ22- 
ἑΐαίμηι, ὧἱ αὶ ος 15 ἴῃ οα σσμοτ5, 
Ἀοιπεεχαιυίγεγο παρ πἰτιἀἰ ποπὶνο- 
᾿ϊητοηρε [ἈΠ] απτυτιηες σοῖο αἰρηο- 
ίξετε φυεαηῖ συουίᾳ; (ς ντθς5 Ἔχίθη- 
ἄατ, ὃ νὈὶ ντθς εἤξ ἀθίμηατ, τα νγθδ- 
ἢϊς χαϊβοῖλ (αδυτδαπα Ρετγρεῖπο πο- 
χα σοματθητ, ἰη ἱπβ αἰτανη Ἰοηρ τα ]- 
πεπὶ ρογγεέζα ντθὶ5 Ἐχ [ΠἸπηατίο πε πὶ 
(ρεξξδητίθαις ργαβοητίᾳ. φαοα ! ας 
τααπίβιι5, παρητα σαΐάοπι αἰ οἢ16. 
ΡΓορτεγ πάϊς σοπῃἰμπέξας ες, νο- 
πιρία ταγηςῃ γνετετὶς {γαέζαγα πριεῖς 
ἱπ͵οοεὶς (εγαδηχίθιις, πη δεῖ γὶ πη δ τι Πὶ 
εἰὰις νοἰποτίς, δζ οδέεγγα σπιθο 480 
Αἰπεηϊοπίις νεὸς σουπσγαγ, ΠΟ Π111]-- 
ἴο σαρδοῖοῦ ἀρραγεδῖς Ἀοπηα ἀπ δὶ- 
τι 5. Ὑ ογαμὴ ἀοἰοτδεηάς εἰμς πηασηί- 
τυ άίηϊ ἂς ρα οἰ γίτα πὶ, ψαας πγε οἵα 
αἴατα, ΑἸ ας ἰΙοσας ογὶς σοση πο ΐογ. 
(ετεγιπὶ ΤΠ] ας ροίζαπατη (ορτεπη 
ΠΟΙ]ας ν πο πλατο οδρίοχιι οἰξ,ντρο πὶ 
ἰπ φιδίποῦ ράττος ἀἸαϊτ ἃ σοΠ]1. οο- 
θποπλϊηλτας, ΠΡ α]ατηᾶ, 5 ἘΠ ΓΔΠ Δ ΠῚ, 
(οἰ Ππαπι, Εἰχα πᾷ; δὲ ιατιοῦντ- 
ὈἰΞτγίθας ες ἔθοίς χυα δα ἰ4τειηρο- 
τσ τγος ἔπογαητ; σοπιξἰταίτας ντ 1 πη 
πυδτιοσ Πξαγαπητγίθαπι ν πὰ 414}1- 

δεῖ παδίταγεηῖ, σθαι νἱσαηὶ, Π6Ο αἰίιπὶ 
μια ἰταπ ]οσιπιςαρεγθησ, ἢςς Αἰ ἰδί 
ποηγίπα ἴῃ ἀεἰςέξι τα] τη ἀφγεηξ, 
πεοιεθατζα!η τὸς με! Πἰσας αὐδὲ ςοίοτ- 
τοητ; Αἰίανο πιιηΐ 85 Πρ γοὶρ. 
ἱπηρεπάοτς τοπεθαηταγ, αἰῥὲ οὐϊγόχέ. 
ὨδΟ ΠῚ ἰΌΧτΙα {Γ65 {Π|8ς ταῖν Ρεγρεη- 
τεσ, ντ δῆτεδ, (εξ ἰαχτα ἢας βτυος 
ΡεΓΙοοοβ ία αἰροίξας, οτγάϊηδδαι ηνῖ- 
Πππίατι, τε διῃὶς ἴῃ ΠΏρΌΪΩς Ριαροιί:- 
τί5, Ο.ἃ φυλάρχοις Δ ̓ κωμιαργοο: 005 

(οἶτο ἰα{Π1τ φαιαπη οἰα πὶ χυϊίαιε 4ο- 
πιῦ ἱποοίεγει, εὶπάς ΡΕΓ οπηηΐᾳ 

φοπιρίτα πιαπάδυϊε ντ νἱο ἴα (ἃς ]18 
Ἰίρηοα ἀφάϊςαγοηι ρος σδρίτα]ἶιι5, 
δέ ]υοταπηίς εἰβ ίλογα ἔλοεγοης, σοῦ- 
ἐοτοηθθας δὰ Πρ] ς ἐἀοιδοιόν 84- 
ΟΠ ςῖβ 4αΐ σοπηρἰταϊ πὶ τόροτο ρτὸ 
νἱ οἱ 5 ίφογα ἔδοοτθμς, ΠΟΠ ἱπσοπιιος 

4 ͵ ᾿ “ ς Ἵ δούλοις ἔνειξε παιρήγα τε κοὺ σεωυιερρυργεῖ), ὡεχε- 40 ἰξἀ ἵδτιος δάἀεῆς δς πὶ ἰηϊῆτατο νος 

Ἰδδιονος ἥρωσι τηφῆ ϑαραποιτωνὺ ὑπηρεσίας' 

3 ἔτι καθ᾿ ἡ ἡμας 5 ἑορτέωυ ἀο»ίϊες Ῥωμαῖοι διετεοεωυ, 

ὀλίγους ὕζερον ἡμέραις Τ᾽ Κρονίων, σεμινζωὼ -ἰν ταῖς 
πϑρυ χα) πολυελῆ, Κομπιζάλια παξοταρορθ οίϊες 

αὐτίω Ὁὴ ΟΜ ςενωπῶν" χορμιπίτοις ἊΣ τὸς ςειωπιὸς 

καλοῦσι" χαὶ φυλοίποισι τὸν Ξρχαιον ἐθισχκὸν ἔχὶ 

χ ἑερών, ΟΥ̓͂Σ ΤΟ ερα πόντων τὸς ἥρωας ἱλοισχθ- 

ματ; 4.8) σεη 15 1115 σΓδτι ἢ εΠἤετίου- 

ὈΟΓΆ ΠῚ ΠΝ] ΠΙοτίαπη. φαοα ἔοι πο- 

τα ασος; αταῖς Ἀοπιδηὶ δρίτάτρϑι- 
οἷς ἀϊεθας ροίξ δατατηδ]ῖα, (απ πγὰ οἵ 
ψοπογαϊίομα ἃς πλορηϊῃς τί. οὔρίτα- 
11 τρῇ Δοδρίτς Δρρε ᾶτ. (σδριτα πος 
ςενωποὺς ; ὃ οῦρίτα! ἴα, Ὡρονώσπτια ἀϊσο- 
τευ 5) γάτα; Π105 1116 ρτ [ΟἿ (Δ οτῖς 

Ρἰασαπάϊ φοηΐος ΡῸΓ (ὁταοῦιτα πλἰηἰ- 

) 

ΜΙ 5 ροτ- 

Ὁ 

τες, δζ τχειρ 5. 



ψν. 

370. ΠΙΟΝΥ͂ΦΙ 

ἢετίδ; Ζαϊ οπληὶ (εγαϊτατὶς ΠΟΧῸ Ὁ 05 

ἀϊες Πδογᾶταγ, να μυιπγαπίτατε 4, σαὶ 

τλαρπιαπηαυϊα ὃζ νοπογαπάμτῃ ποῖ, 

τηδίπετίογες γε ἀπ, ἀοπίηος σατῖο- 

τες μβαδοδητ, δὲ ἰδυΐπ5 ἔογδητίτπα ἔου- 

. τὰ πα ποϊοπηοητίαπα. [Ιυἱϊτ ετίδπι 

γηϊπογίαπιλστιπη (γε Ἑδθίμς δπέϊος 
Ὑα )ίη ρατῖος ΧΧΎ ; 4145 δ ἸρίΕ τγῖ- 

“Βιυιποπηίπαζ, ὃς φυτοῦ ντραηἰς δά 

1125 αἀἀϊτίς, τεϊσίητα εχ νετίᾳς ττῖαι5 

εθγηα!. (ζατο σοττς τοῦ φὰς μΠΠς αἰοῖς. 

ἰδλπιταπιτεσηδηῖς ΤΌΠΟ. Ερο ΙΡοα- 
τἶτις ἀοσεΠετγίπι ν ἐποπίο, αὶ τείρίη- 

ταδζ νῃατη τείδιις πυιπιεγαῖ, ΟἹ [1Π|1- 

τᾶῖο «φγί ραττίαπι παπηετο. (εῖο- 
ταπι Τ ὉΠ]1μ5, ἀρστο ἰῃ ἡποτοσης ροῦ- 

τίοπος ἀϊαϊο, ἰΠ πηοητδη!5 ὃς 241 Η74 

τα τς τα πγ 15. τατα ἀρτείτίθιι ρα- 

Ῥαρὶ. γδαῖς τοβισία, Πα: ράσο αἀἰχίς ατάσο 
νοσαδιο. ΕΟ 6 οἵ 65 ΘΧ ρτὶβ Γοοὶ- 
Ρἰεδαπείαθ λάπμιεηζαπι μοί, δέ το ὶ- 

ἄεπι ρίεγαπᾳ, ρΡεγηοέξαθᾶι. [5 αι 06; 

(υἱ πιαρ!{ἔγάτυς ργαογδητ; δά ἡυοτιπι 

σαζατα ρετίποθατ (οἶγα ἀστοί, αὶ 
ἴῃ νπιπα απ ἀοτη ραραπὶοδιτίδιτί 
εἤξηι, ποπλίηα; ὃζ εχ ψυΐδιις (ε αἰογξς 

Ρυααϊὶς τταπι ιοτίεβ οριι οι γυει- 
σοςδάατηα νοσαγα, δὰΐ τείδυτα νἱγὶ- 

τἰπι εχίρογς, αἱ ΓΔ] τεβ σομτγαποθδητ, 

δέ σοΠ]Πρεθαητ ροοιιηΐδδ. Ν τ αστεπη εἴ- 
ἰδπι τυϊείσαπας πγα]εἰτ 1 Π|5 ἕο  ἴτ15 

. ἰηϊΠ ροῆδξε πιιπιεγισ, ροῦ Πηραΐος ρᾶ- 
φοϑ ἀγᾶϑβ 1υΠ|ι ἀεἀἸςατί αἰἴς τυτείατί- 
δι, ιος5 ΓΟ ιιεητῖ σοεῖα ὃζ σοπηπλι- 
πίδιις (Δουβοἱίς φαοταπηίς οοἱ νοὶ - 
ἴτ, ἱπ πἰτατο οιπι ῥείπηῖς το ριοίο ἔο- 
ἤϊο; φια γοσδῆς ραρϑῃδ] α; Πγηυ] 116 
(λοζογατῃ ᾿Ππούυπη Ἰεραβ., ας πιιης 
παοσας (δγιδηταν, φοπηίοτίρῆτ. δὰ Ἰά 
(λοτὶ Ποία οπη] 6 ΟΠ Θηταπ, ο- 
πΊΏ 65 ράρᾷῃοϑ [01 Πηρι]α σαρίτα 
εοπέειτα σογῖαπη Πι!ΠΠ Πηδτ5 ΘΕ ΠῚ]; 
(ςἀ αἰϊυὰ νῖτος, αἰ τα] δτες, δά 
ἱπηριιθογοσ, 481. Πα ΠῚ Πη15 ρεγίδογο- 
ταῖπι ργαἀες σοι  ογατί5,ρραγος- 
Βαιῖ Βοπιυίπαπη ΠΕ ΠΊΕΓΕ5 ροΓ ίεχιβ ἃς 
“ἴαιες ἀϊπίηθ5. Τταάίοϊ, ΡΟ πῃ 
Ρτίπιο Απηδ απ; νο] ας εἴ δέ ντ- 
ῥαπας Ὠλυ]τἰτυ!ἀἰπἰς (σίγα Πιιπλογιπη, 40 ΔΙ τεοιξόντων Ὁ σλῆϑος εἰδέναι τὴν πε “πυνωρϑίων ἵ" 

Ὶ ἮΝ 

τιπι παίσεπειπι, [πὶ ΠΊοΓΙ ΘΓ ΠῚ, 
, τὰπι σοτιΠ} 401] νἱ Γ]ο πὶ τορ τ (υ6- 
τοητ: Ππατυ!Ποααα αιιδητὶ ργοῦ πιιπλ- 
τηο5 ρΓο Πρ] 5 ἱπέδγγς ἀθδεγέγοος- 
φῃηατὶ; ἰη ταγίιπ ΠΠΉγία, (Κοπαηὶ 
Ἰυποηετῃ 1 ποίηαπι νοσδητ) ρτο ἢδ- 
(οεπτίδιις : ἴῃ Ν᾿ Ἐμεῖς φγαγάμ ἸΏ] Ο 
Πτυτη,πάπη 1 ἰδ τπαπη ἀρρεᾶτ, ρτο 
ἀεξιηξες:ἴη Ταμποητατίς, ρτο τορᾶ νυ 

ΙΗΛΙΙΘΟΛΆΝΑ ἝΝ 5. 
ν { 2) οὐ ὐϑδν Ὁ Σ ᾽ ΩΣ 

αϑροι »᾽᾽. ἁπὸρ Ὁ δοῦλον αὐτῶν ἀφαιροϑειυπτὲς ον ται 

ἡμέραις ἐχείναις" ἵνα, τῇ φιλανθρωπία ζτη ϑασ- 
ΡΝ ΠΝ Δ ΡΝ ἡγον ΥὉ ἡ ͵ 
σά ονδνοι, μέγα, τί κἡ σεμιγον ἐχούσῃ ν γορκέφεθϑι γι- 

γω αϑὶ πὰς δεασυζας, ὁ ζὰ λυπηροὲ Ω τύχης ἣτ- 

ζγ βωριώωνν. διῴλε 5. ὁ τίω χώραν ἁπα(αν, ὡς. 
Ἃ 'ς ͵  » ͵΄ ἀσκὶ ἡ τ Δ 

μϑὺ Φαξιος φησιν,εἰς μοίρας ἕξ κα εἴχοσιν, αὐ χρὴ αὐτὸς 

καλή φυλὰς, ἡ Ὅς ἀσίχας προς ϑεὶς αὐταῖς τέτο Ὁ 
ζᾳεᾳ-, ὃ «,ἄχοντα φυλᾷς ἀμφοτέρων. Κατωνῶ 

τοι ᾿τότων ἔχὶ Τ υλλίς ζὰς παίας λμέοϑαι λέγφιως ᾿ 
, (9) δὲ δενώνιος ἱσορηχεν εἰς μίὸν χαὶ πιδιαχοντοι φυλεΐο, 

αἸξιοπιςότερος ὧν, οὐχ ὁρᾷ το μοιραῖν τ ϑρι- " 
,ὕ » δου; ε 2.. ἴὸ Ὶ 

θμον. δίων δ᾽ δζζυ ὁ Τύλλιος εἰς ὁπο(ᾳ δήποϊε 
͵7 λ “ 2 φως - Ἱ 

μοίρας  γωῶ, τ τὸς ορνους ὃ πολὺ Ὁ ἀσφοόλὲς τοῖς 
“εωρο»!ς παρέχφ ν δουυησομϑύοις σηϑούς, κρησφυύγέϊα, ῷ 

καϊεσκάψασεν, Ἑλλζωυικοις ὀνόμασιν αὐζὰ καλῶν 

Παρρις. ἔνθα, (μνέφάυ»»ν ἐκ ἀγρῶν ἁπϑμῆες ὁ 

πότε πολεμίων ἔφοδὸς ψυοιζο, δ᾽ τὰ πολλὰ διενυκτέ- 

ράυον οὐζὰ -οὔχοήες 5. ἡ σύτων ἡζαν,οἷς Ὀχιμελὲς ἣ 
5 ΄ 2 ἊΝ ) δ. ἢ 

ἐγίνετο ζρ, τε ὀνόμιοίζᾳ, ΤῊ γεωργῶν εἰδέναι ἢ" σεωῦ]ε-- Ὁ 

20 λοιεύτων εἰς 1" αὐτὸν παορν, χαὶ Τὰς κτήσης ἐν αἷς 

βίος αὐτῶν ζῶ" χαὶ ὁπότε χεεία “ύοιτο Ὀχὶ τασπλα, Ἢ 

Οιυὰ γωρήζοις καλῷ, ἢ ρῶς ΔΕρορθς κατ ΟΣ χωργζᾷς χολήν," θη" Εἰσφορρς Κατ ἀυδρας 
᾽ Ἷ Φ Τὶ " : 

οὐωλέγήν,οὗτθι ζᾷ τε σω μκοίζοι στενή) . χαὶ τὰ χοῦ- Ἢ 

μμαΐα εἰςέπαο «“ῃον. ἵνα δὲ ἡ τώτων πλυϑὺς μὴ δες- 
͵ὕ ᾽ 2 2 Ὁ Ε Ἢ 

᾿ἀὐρεῶς δλλ᾽ ἀὐλόγιςος ἢ ὁ φανεροὶ, βωμοις ἐκέλά- ὦ 
Ἔσεν ὐὐζις ἱϑρύσοιοϑαι ϑεῶν ἔχισχόπων πὲ ὁ Φυλά- Ὁ 

το ͵] ὡ ν ͵ “ ͵ ΡΠ . 

κων τῷ πάρρυ, οἱξ ἔταξε θεσίαις χοιναῖς γραιράνκαθ ἣ; 
«“ Β ε ε Ἢ ͵ ᾿ 
ἕχαςον ογιαυτὸν μαι [ὠμερχουϑμοις, ἑορτέϊω ἄνα, Ὁ 
Φωτίω οὐ πόρυ τιμίαν, καζαςησῴμϑμος ὰ σὰ κα Π 

ὃν», 
οἷς ΤΙ ΕΣ Φυλακὴς ἔχοισι Ῥωμογοι ᾽ (υνέγραψεν. τό 

εἰς ἢ πίω ϑυσιαν ζιύτξω Ὁ σεωύοδὸν ἁπόρζᾷς ἐκέ- 

λόυσε τὸς ὁμιοπείχϑις χτ' χεφϑηζεὼ ὠδασχκένον νόμιι-- 
͵ ῃ, ἡ ἡ. Ὁ ͵ ΤΕ .) Ἄ. 

σμα. στευφεφεράν, τερον τι τός ὀνδρας,Ἔτερον δὲ 
λ “" Ἄχ ἐδ » "Φ τ Ν" 

ζᾷς γωναιχας » ὀννο δὲ Τί πὸς ὁρήζοις. “Ζ οὗ στευευρ!-- ἢ 
, Ἄ ᾿ ᾽ ἜΣ “ ἣν. 

θμηϑεντος "ποῦ ΤῊ ἐφεςηχότων τοῖς ἱέροις Φανε- Μ 
Δ), ε ᾿ 3 2 ν᾽ ἱ 

6940 Τ᾽ αν, ϑοϑπτων ριθμῶς ἐλεῶ χτ' υη πεχαι 
»ε ͵ ΕΔ ἀκ ᾽ “" Ἷ 

καθ ἡλιχίας. ὡς ἢ ΤΙ εἰσων Λύκιος εἰν τῇ πυδϑέπη ἢ 
Ε ͵ τ ͵ ( Ρ 

οιαυσίων αὐαγραφᾳ ἱσοδία. οβαλόμϑυος ἡ ἢ οὖ ἀξά 

ὦ Ὁ σπογάνουϑύων, κὺ ΤῊ εἰς υστρεὶς ἐπί δαφομϑύων,ἔ-, 

σαξενοίον ἐδ 4 γομμίσμαΐος καΐοιφέρᾳν “ρ ἑχαςου 
τὸς πσοοφήκονζς, εἰς μϑὺ “- τῆς Εἰλέθε(ας ϑυσειυρϑν, 
ζὼ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν Ἥραν Φωςφόρον 3 τωρ “Ἵν ἡ 

“υνωμϑύων" εἰς ἢ ΤΣ δ᾿ Αφροϑδίτης οὐ δὴσῴ καϑιδρυτ 
αϑύον͵, ζὺ ποφοφαίοράζοισι Λι(  ϊνην, ὑπὸ ' Εἰπογες 
γνερδύων εἰς δ Ὁ ΦΙΝ οὐτηΐος, ὑαὴρ ἣ' εἰς ὐδρας τοῖο - 

αδϑων 
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δύων ((ω]ελάᾷν “Ζ ὦνμελλε ϑζκγνωσεαχ, καθ᾿ ἔκα- 

᾿ ΔΨ πῆς ἢ η ΘΟ ΥΝ ῊΣ 3 ΕἾ “ 

φον ὡϑψιαυτὸν οσοι τε οἱ συμ ες ἡ». Τίνες δ Ζ ὥυτῶν 

μ᾽ φραϊδύσιμον ἡλιχίαν εἶη9 . ωτα καί αφησαί ιε-- 

νος ἐκέλάυσεν ἁπουζας Ῥωμαίους δἰιπογραφεοϑαι τε 
»"ἭΝ Ω λ ΕΣ ͵ 2 

ἡ) μα οϑοιι (ᾷς ϑσίας τατδϑς φργύθμον,ομιόσοινζαις τ' 

νόμιμον ϑρχ9ν»} μώὼ ταληϑὴ ἡ Ὡστὸ πϑρυτὸς τῷ βἧί- 

φου τεί μια ζ, παϊέρων τε ὧν εἰσι »οαφονζᾷς »»λι- 

χίαν ἀῶ ἔχουσι δηλθνζοις γεωναἴχοις τε νὼ ποῦ δὲς ὀνο-- 
ὔ ἃ Ἢ ͵ . “ Ω ͵ Ὗ 

καζονᾷᾳς,ὼ οὖν νι καζοικϑσιν ἔκα ςοι “' πόλεως τύπτω 

ἡ παίῳ Τ᾿ γώρας “σοοφἀθενζας" τ ὃ μὴ ἐμμν(α μϑέῳ τὸ 
ζμιφείαν ὧρασε πε σίας φερέα Ἴ ἡ αὐτὸν κας!γω--: 

»"» Ν ͵ “" «ς 

ϑεντα Ὡραθζ αι" με ;ρᾳ πολλέ διέμιάνε τοῦθ οι Ρω-- 
͵ πός ες ἢ , Ὦ Ὧν ἘΠῚ ͵ » 

᾿(ϑ1οις ςδυτ' ογομος. ἀμῃ (αμϑυων ὃ πόρτων ανα-- 

λαζὼν τὰ »ξαμιμαΐφαι » ὄζεγνοις τὸ τε πλῆϑος αὖ-- 

Ἴῶν,ὶ τὰ μεγέθη νη βίων,(οφωταΐον πϑύτων πολΐ 4..- 

μΣ εἰφηγήη(ᾳ το, μεγίφων Ῥωμαιοις ἀγαθῶν αἡτίον, 
« λ ν᾿ εν ΄“ὰ Δ ψ ͵7ἷ » ͵ 

ὡς τὰ ἔργα ἐδήλωσε. Ὁ ὃ πολίτυμα ζριόνδε ἤν" μίαν 
αφάλεν ἐξ «πόύτων μοῖραν ἣς Ὁ μέγιεςον ἀμμμκο. ζεῦ 

Ῥ σίας, οὔκ ἔλαιον ἑκατὸν μνῶν. πϑτοις 5 σεεωταί-- 

ασίϑοις Αρίολικᾳξ ἡ δδροεζο,, ὦ χρ «νη χάλκεα, χαὶ 
θωώρᾳιχας ὃ κρήμας ὼ ξίφη. δύων Ἀ. αἰὐζιυς διχῇ, πεῖ- 

ταραχοήϊα μδὺ ἐποίησε νεω]έρων λό ες οὐ ἐδ. “Ὄ νεα- 

τηΐοςς εἰς πόλεμον δξιάσης δξέργεοϊζ, τὸς ἢ, ὀηλοὺς πεῖ-- 

ταροιχονζᾳ ρεσξυτέρων αἰ ασουϑυονίᾷς ἐν τῇ πό- 
ΚΑ τῶ ᾽ν ͵ [) Ἷ Ῥ 

λά τὰ ἐντὸς δ πειχοῦς φυλοιφν. αὑτὴ ζοδϑτη σζίστα- 

ἕξις ἀῶ" χώραν δ κα φγενὴ γεύτης οὖν τοῖς πολέμιοις τίω 
Ἂ ͵ Σ ͵ὔ ἯΣ « 3 2. “ὦ 

πσδϑαἰωνιζουϑυζω Φόλατίος ὁλης. ἐπέτα ον Τὶ 

αἰ πολάπορϑύων ἑτέρὰν ἀφηρᾷ μοῖραν, ἧς ζει αὐτὸς 
μϑρ μυρίων δρανχ δα, 6 μεῖον ἢ πεν]ε ἡ ἐφδὸμιήχον- 30 

ζῳ μνών Φ ἀμηκα.(ιὠταξας δὲ αὐζες εἰς εἴκοσι λο-- 

8 ᾳᾷ μϑὺ ὀῆνα. δσλα φορήνασεοςέταξεν ὅστε ζοις 

πδοτέροις, τὅς δὲ θωραχκας αὐτῶν ἀφάλε Ε χαὶ αὐτὶ 

 ἀασιδὼν ὀμέδωκε θυρεοῖς. δι ων δὲ ὦ σὕτων πῶς ὑ- 

τῷ τεηαραχονζοι χαὶ πέγ]ε ἔτη γερρνόζς Ἔσο ΤῊ ἐ- 

χόντων φραΐ ἀὕσιμιον Ῥηλικίθμ, δέκα, »ϑὺ ἐποίησε λό-- 

χρὶς γεωτέρφις,οὐξ ἐδ'4 ὐφϑπολεμεῖν “ πόλεως δέ- 

κα δὲ “ὡρεσξυτέρφϑιυς } οἷς ἀπέδωκε πειχοφυλακεῖν. 

αὕτη δούπερᾳ στεύταξις ἐεὺ" ἐχοσματο δ᾽ ἐν τοῖς ἀ- 

ξὰς εἰς ὀϊδοηχοντα λόχοις ὅπλα φέρᾳν ἐπέταξεν, ἐ- 20 
Α 

Ἰετη ἐπηεητίδιις : νηάς ροτεγαῖ ποῆς 
ΔΠΠὶς Πρ] Ϊς φυᾶτιις οὔτοι ἴῃ νηϊποῖ- 
(τη ΠΕ ΠΊΘΓΙΙ5 Οἰ 1 Π1,τα πῇ 4 πγ8}- 
τί οΧ Πϊβ εἤξης ροῦ αταϊεγηἑἀοποὶ πηΐ- 
Πα. Ηἰς χα ἱη[ίτατὶς ἱΠΠτοπηπ 65 
εἶπες ἄατο ποιηΐπα, ἴμαᾳ; δοπα οοπ- Οεπίας, 
(ετς, φἀαἴτο Ἰυταπηδίο ἰοσιτπιο; δ νο- 
τα 114 δ θομα Πάς α Πἰπιαῆξ; δαίοσὶ- 
Ρτὶ5 ετίαιη ατατ!5 ΔΏΠ]5, δζ Ῥαγεητασα 

ΠοΙλΙΠΙθι18., ἴα; Δἄθο σοΠΙΠριΙΠῚ εἴ- 
ἰατι ας ᾿ἰδεσογαπι; αάθας αυᾶ υίᾳ; 
ντθὶς γερίοποπι αἰιςῆγνο ἀστὶ οτηα- 
ἰ ρασίπιποοίετγετ: οἱ αὶ οδία τη Π6- 
σἹεχίει, ροσηα ργοροίϊτα, γι θοηΪς ἱπ. 
Πίςιπη το δέξί5, νἱ τρὶς σαίας, (εὐ ῥα} 
νοηίτγευ: ἀΐμη; εχ εὰ Ἀοπηαηὶς ἰογά- 
ταεί. Ῥεγαέϊο οξίᾳα σιιπὶ εχ ίογίρτο 
δὲ πυπηοτιπη ἰρίοσίι δζ ρας σορῃο- 
ΟΠΠΟι, σοπηπηθῆτιις ΘΕ ἸηΠἸτατα Ιοηρα 
ΡΓμἀ θη ΠΊπλιηι, δὲ ταῖρι σα 141π- 
᾿ευτιαι 1, ντ τος ἀοοσιε. 14 (αἰτταῖς. 
νΠαπΠὶ (Εἰ εξ ἐχ οπηῃὶ Πα ΠΔετο ρβαγτῷ, Οἰαπες ρτὸ 

Οὐἶτις σο 5 γαῖ ΠΊαΧΙ ΠΊΠΣ, ΠΕῸ Π|ϊ- “ρπία. 

ΠΟΥ σΘὨτα τη ΠᾺΪΠί5,1η οἐξιασίητα σςῃ 
τατῖϑ ἀϊσείξαπι, ἀγπτα πάθετε ἰπηρθ-: 
τααΐτ, οἰγρουτη Αὐρίαππι, ἰογοαηΊ ὃς ἢ 
σαίοδπη οχ αὐτο, δζ οογοδβ; Ζεία, Παίταπα 
δὲ σ! λα. εχ Πϊς δίροτγιίτο ἀϊιΠς5,η4- 
ἀγαρίητα σε πτιΓΙα5 ἔςοῖς ἱπηϊοιῖι, χαὶ 

ξοτῖβ δε 11 σεγεγθητ; τοι ἀθπῃ (ςπίο- 
ταπι, φαΐ τη πατοητ δά ντρὶς συ ποα!- 
Ὅτ. πα ργῖπγα οἰ αΠΠ5 {π|τ: οὐτ|5 ἰα- 
ἘΕΠταΚ ρυ! Πλι τὴ (ἘΠρογ ΙοσιΠῈ τοπὸ- 
θατ ἰπ δεῖς, του πη] 16 ἀσ πιο ρίορα- 
σῃάθατ. Ετο]χαυῖς ἀειηες 4] εχο- 
τηϊτ οἰ πη,συΐας οὐσίας ογατίπιγα ἠ6- 
σοτη ΠΜΠ]Πα ἀτας ῃπλάγαγη νέᾳ; 46 πλϊ1- 
Πα5 {ερτὰσὶ τα] Π 4116. ΕΧ [15 σοη- 
(οτῖρτα νἱρίπτὶ σςητατγία: δά ο τη Αγ ΠΊα 
σοίξατο ἰ{ΠΠ| ηΠΠ| ιοα Ιοτίςα |5 δά- 
εἴηρτα;. ὃ] ίσιιτα ρίοὸ οἰγρεῖς ἄδτα. ῃϊς 
΄ύοσας πατὶ {πρτὰ 4ιυδαταροί πηι 
αυϊπταπιδηηαπη, ἃ ΠΑ ἰταγὶ ατατα α1- 
αἱΠ: σοητυγίας ἀσοεπι ἰμηϊογιπη, αὶ 
ΡΙῸ τερ. ριυιρηαγοης; τουίθπὶ (δη]ο- 
ταπι, δά (δγυαπα πηοοπία. παῖς (ςοῦ- 
ἀκα οἰΔΠΠ ροία ρρυρπάδτοτος ἰΙοσαϑ ἀα- 
Ῥατιγίη αοῖθ. Τοετχιίατῃ οἰαῆοπι οῦ- 

τ Δ ἢ ͵ δ γο ΕΣ ,ὔ 

γῶσι ὦ τὸς πσδομάχοις. πίω δὲ τοίτίω ἐποίᾳ 40 Βλυΐτς τεϊχαΐς, σαογιπι σοηίας ντα 
͵ δῷ ἃ ᾽ « ᾿ ᾽ 

στεύταξιν οἰκ ϊ «ἰ πσολφπουϑμων ὅσοι τίμησιν εἰγον ἐ- 
, λων ἐ Δ ) 

λοονα, »ϑυ ἐπῆακιςχιλίων χαὶ πενζοικοσίων δ)α- 
3 γ΄ ᾿ -» ηἱ ͵ ΑΕ 7 

χμδν, « μείονα. δὲ μψῶν πενϊηχοντα. ὅτων ἢ ἐμμεΐωσε 
νὼ ΔΑΝ» ͵ὕ κι ͵ «“ δὴ 

Τ' ὁπλισμὸν ἃ μόνον τοῖς θώραξιν, ὡςκἶ δου τέρων, 
9 δ "» ͵ὕ Ἕ ὌΝ . 

λα Χ) Το ς αἰξοινημίσι. (τουέταξε 5 χὴ πϑτοις εἴκοσι 
! ΝΗ -“" 3 

λοιχοὺς , "ἡ διῴλε 1 αὑτὸν 69 πον τοῖς πσοοπτέροις καθ 
ς ! ΐ Ὁ 

1ός ἡλίχίαν, δ ἔχᾳ λόχους ἰποδὸες τοῖς γεωπεροις,ὦ δέκα, 

(δρτίες π}}}}ς ὃς ηαϊηρᾶτας ἀγδο ἢ ΠΊὰ5 
πδροτιοπίςθατ,ίτα τ, πλϊηἰ5 παι ογας 
Ἰηξοσίοσ. ποτ ἀγπγατιγατη Ποη τηράο 
τπογαςὸ πιίπαῖτ, νείδοῦ κα οἰῇ!ς ;εἀ 
εἰἰᾷ οοτείς. [ἢ μας οτίδτῃ οἰδῆς νἱσίητὶ 
οὐπείεαϊς σοπτυτία5, ὃς ἕλξϊο εοήξ ηπο 
ἴῃ (πρου]οσῖ, ςτατὶς αἰ ογί πλῖπο, ἀεοοπι 
οὔτατίασ ἱπηϊοτίθιις, τοις αἰπρπαυιόας 

ᾧ ἢ “5: , 

1 



122 ΙΟΝ ΘΙ ΑΡΙΟΙ ΑΝ 5. 5: 

(εηἰοτίδυς. 1 Ἰοοῦ ὃζ {τατϊοηξ ἴῃ δοὶα 

τας θᾶτυτ ροίε ρχίπιᾶτη ργορισπατο- 
τας οἰαοπι. Ἐχ τε] αϊβ γατγίας οἵ 

ἀειτγαχί ει χυΐ πλίλιις απ» πα ]Πδι5 

ἀταςξιπιατῖι η Ὀοης ροίπάδγεπυνίᾳ; 
δα νἱρίητὶ πιίη45, ιιατιᾷ ο]αῇς πὶ ἔα- 

οἴτααις νἱρίπεὶ σοπίξαπτξ σεπτατ 5; 

ἀεοοπη,αταῖς νἱροητία: του! ἄετη, Πηᾶ- 

τυχίτατο τα ἰᾶ Ἐστοοτ ; απεπηβ πιο- 

ἄτιπὶ δέ ρτίογος αἰἰηχογατ. αγπτὰ ἢϊς 
ἱπαρογατα, ίσιτα, Παἴξα;, δ ρΙ Δα ; Ἰοςιις 

αίϊισηστιις ἰη ρΡοίξγοπια ἀοῖς. [ἢ αῃ- 
τἀπὶ οἰαίϊετη τεϊςξεὶ μητ φυοτί ἔδςα]- 
ταῖς σεπίεγεμτιτ ᾿ητεῦ ν]ρὶ Πα; 

τηΐμδο ὃς ἀποάςοίπη οαπὶ ἀϊπη! Δ. πα 

Πιασιττίσίητα Ἔγδῃτ σφητατίς ΡΓῸ ἀτατ 5 

τατίοπο ἀτυα ρογίτεῦ: Χ ν, (ΟΠ ΟΓ ΠῚ; 
ἱπαςπᾶ,τοτί ει, "]5᾿πιρετατῦ ντ οΠὶ 

Ἰαςσα 5 ὃς [πάϊς τα ΠἸταγοητοχίγα οὔτ 
ὅτης5.1ης οταπγαγηηδῖος ἰεηαὶ ατ14- 
ταοῦ πογηγος σεηταγία, ἤπια αὐ ἀγπλο- 

ταιπη ἃς ππδοπαΓῖ, Αἰ ἰάγατης; ΒΟ] ΠἸοἷς 

γήδιις ἱπίδγιϊεπεία τογατα ἐλ γισατίο- 
παπ1: τοι δ τα δι οἰπιιπι ὃ τγ πιραηὶ- 
{ϊαγαπι, εὶς; Αἰ ἰς ἰπ[Ἐγιπιδτίς ἀοσοη- 
᾿ἀεπάϊ δεῖ! {ρῃδ σδπετῖέϊ. ορίβος5,ί6- 
οὐπάϊ ςεηίας ογάἀϊπὶ αἀάἀεῦαηταγ; ἔα - 
ὅοφ ατδιῖς αἰογίπγίης, (ξηΐοτ Π]ογὰ 

Προητυτίᾳ ξπίογος {{οπήταία εἰμ {5 τογ- 
γα (ξποθατιγ; ᾿ππίογ, ἰαπίογοϑ. τὰς 
Ὀιοῖπες ὃς τυ πη ρδῃ!ξα;, χιαγτα οἰ ας 
Ραϊβογαητ; αυοτᾷ (τάδε νηα σοητιι- 
τία, (σπιογατη ογαῖ; αἰταγα. ἸΠΠΙΟΓΙΙΠΊ. 
(ξτιγίοπος ς Πρ] ἀοἰ οι, νας 
{τις ογᾶζ νἰγίατῖς ἰῃ Ὁο]]ο {ρεέξαιιι- 
πα; ]υΐ {25 Ζαΐη; σοητατίαϑ ἱπηρογα- 
τἰς ρογαροπάϊς αΠιιοίαοίςθαητ, Ηϊς 
ἐδ ἰϑῆς ἘΧρΙοραταγ ρεάςπογεχεγοῖ- 
τις Ἰεσ! οπαγογα ΠῚ Ραγίτογ δὲ Ἰςυΐς ἂτ- 

τηδῖιγα ΠΜΠΙΠ. σετογιπν Ἔα ἀε!6- 
ἔχζυπι Παῖς 6 πηαχίπηὶ σεπίαῃς οἰαδ. 
δέφοποτς ποθι] θυ. ηυος ἱπ οἕϊοάο- 
οἶτη αἰ ρει σεπτατίδβ, εασα; ργΙ ΠῚ 15 1|- 
115 ἸΙερ᾽οπαγίοσιιπη 1, Χ Χ Χ σοτατ 5 ἀῦ- 
τεϊδαίτ, ἢΪ5 ]αος; 1] {ΠῚ ΠΠ πὶ σεπτιι- 
τίομοβ ργαεγαητ, ἘἈοΙίψιος οἷμε5 
Πποσγιιπὴ σδίμ5 τλϊ πο ἔτ ἀμποάεςοϊπι 
πηϊηὶς οἴ αἰ πη! άϊα, (δ πυητεγιις χα 

τοῖς «ρεσξυτεέροις. χώφᾳ Ἀ χαὶ ςσις δ τύτων ΤΜ 

λόχων τὴν ταῖς μούχαις » χαὶ μ᾿ τὸς ἐφετώζας τοῖς 

πυδϑικϑλρις. ἀφΐων δὲ παλιν ἐκ δ σσολᾷ. 

πορᾶμων πὃς ἐλοιω πειζακιςχιλίων δρδαχμλν ἔ. 
»} " ΝΣ ͵ ᾽ ͵ 

χρνζᾷς ουσιαν»»α, 6 χα εἴχϑσι μνῶν, τεζαρτίω ἐποιη- 

σαΐζ μοῖραν" διέταξε δὲ κυ) ζ πίω εἰς εἰζοσι λόχοις" 

δέκα μϑὲ ἐποίησε τὴν εν ἀκμῆ, δέκα δὲ τυ. αἰχορη- 

λίκων, κτ' (ὐτὰ τοῖς τσροτέρϑις. ὅπλα, δὲ φέράν τ 

ταξεν αὐζιυς, ϑυρεοις τε χαὶ ξίφη ἢ δόρφζᾳ. . χαὶ ςασιν 

10 ἐχάν οὖν τοῖς ἀγῶσι τἰω ὑςατίωυ. τίω δὲ πέμτόϊξευ 
μοίραν, οἷς εἰγτὸς εἴκοσι χαὶ στεῦ]ε μνὼν ἄχρι δώδεκα, 

ΔῈ « Ὧν» 2 ᾿ 

χρὴ ἡμίσους μνών ὁ βίος ζωὺ, εἰς πιοιοίκονζο. σεευέταξε 

λόηρις. διήρζευτο δὲ οὗτοι καθ᾽ ἡλικίαν. πενϊεχαιδὲ-- 

κα ΣΡ αὐτῶν λόχοι τὸς ὡρεσξυπεροις εἶγον ὁ πειγε- 

χα δέκα, δὲ πὸς νεωτέροις. πϑτοις ἔταξε στυνία, χα 

σφενδόνας ἔχον ἔξω τάξεως ςρα] 4 εαϑαι. πέοσου- 
δ ͵ » ὰ ἡ « ᾽ “2 

ρας δὲ λοχοὺς σσσὲν ἐχοιζᾶς ὅπλον ἀκολουῦεν ἐχέ- ὦ 

λάυσε τοῖς οὐ. ὁπλοις.ἡ(αν δὲ τεῆειρων τότων δύο 

δὲ, ὁ πλοποιεν τε χὰ τεκτόνων,» τω ϑλων Τὰ χα- 
“τς 7 ᾿ ᾽ ᾽ τῷ 

28 ζᾳσκάυαζοντων τα εἰς 1’ πολέμων ἀὔγεονςα :δυοδὲ, 
“ “" Ὶ ῶ Ε 3 

σαλπιςευν πε χὰ τυμπόριςτων. χα τὰν ὀηλοις τισὶν ορ-᾿ 
͵ ᾽ ͵ ὧν 

γϑμοις ἐχιση καμνόγων τὰ φβακλυίικα Τὶ πολέμου." 

πουδοςέκειντο ὃ οἱ μδὺ χφοοτέχναι τοῖς δυύτερον ἔγρυ- 

σι “μη κα, διηρημδοι καθ᾽ ἡλικίθιν, ὁ μδὺ τοῖς ωρε- 
σξυτέροις,, ὁ δὲ τοῖς νεωτέρφις ἀχολουθῶν λόχοις. οἱ 
λπιςὼ αὶ οἱ τυμπόρις" αἱ τὴ τεζαρτη (ωετάτηον-- 

Ὁ μοίρα. ἑὦ δὲ ἡ πότων εἷς »δὺ ἢ ρεσζυτέρων λό- 
χϑ9; εἷς 5 γεωτέρων᾽ λογα οὶ σὺ ἐκ πϑώτων ὄχιλε- 

Δϑεες οἱ “δυνωιότερφι τὰ πολεμεικοί. τῷς σὲ, ἰδίους ἕ- 

30 καςοι λόχοις ἀ ὑπτφϑεῖς τοῖς ο΄ δαπΠελλορϑύοις παρείς. 
χοντο. αὕτη κϑρὴ δζεχϑσμησις ζῶ καὶ ὃ πεζκϑν ἐκ- 
πλυρᾶσαι ἴ τε φόλα τῶν ἡ ἢ ψιλῶν ςράτόυμα- ὃ 
Ὁ. 5 ἑπσέων πλῆϑος ἐπέλεξεν ἐκ ἴ ἐχόνίων Φ μέγι- 

ζον ἀμημα ὼ κ᾿ ρος ἐχιφανῶν: σεευέταξε 5 εἰς ὁ- 
κτωχα, δέκα. φχοις, ἡ τοοϑφένᾳ δι ἀὐζευς τοῖς πυοζ- 

τοῖς Ὑ φόκαηί τῶν οἴδοηχοντα λόχοις. εἶχον 5, καὶ οὗτοι 

τὸς Ἐχιφανεςάτοις λογασρίς. πῶς δὲ λοιποιξ πο- 

λίχας, οἱ τίμησιν εἶηον ἐλοίονα, δώδεκα. χαὶ ἡμίσους 

μναδν, πλείους ̓ "φριθμῶ ογζᾷς ἣ: χυοϑτερον, πλυΐᾷς 
μ ἕ : ᾿ ἘΕ ΟΣ ᾿ ͵ ἢ ᾿ ὙΑ . ᾿ 

(ροτίογαπι πιαίοσ, οπχῃοϑ5 ἱπ νηιπῈ 40 εἰς ἕγα (τάξας λόχον, ραϊείας τὲ ἀπέλυσε,ὺ παά- 

οζαΐπειη σοηροίϊτος ἱπΠΊΠΊιΠ 65 ἔδοῖς ἃ 
τειδυτὶς ππχα] ὅζ γα 4. [τα ίεχ ἔπο- 
τυ συμ ίορίο, 4145 ἈΟπιαηὶ οἰ αἴας 
νοσαηζ, Ποπηπε φα αταοδα Ἀρρε]]ὰ- 
τίοπος δἰάφητς. Παπη συοά νϑγριιπὶ 
Ὡοσ ἰπιρογατίια ἔογηια χφλει, ἱρῇ οά- 
] ρτοΐδγιησ: ὃς χα λέσεις Οἰ πὶ νοσα- 

Ῥδηῖ χλήσεις. Ε]α οἰαος σοπτίποθᾳῆς » Κ΄ Ὅχοιῖι ςρῃτυτίας, ργίπγα οηΐπη οἰαίσ 

᾽ ὯΝ 9,9 ͵] 2 

σης εἰςῷορφις επτοίησεν ἀτελής. ἐοντο 5 συμμορία! 
λὰ ΠῚ »ςε “ Π 

μϑὺ ἕξ, ας κα λοῦσι Ρωμϑηοι κλήσᾳς, κοΩς Ελληνι- 

χας ἔχικλήσᾳς παρονομαισοιῆες. δ ἡμεῖς ρκω 

“δοιζακίκως φργκα σειίῆες ὀκφέρομϑυ, καλά, 

τῶτ' ἐχεῖνοι λέχϑεσι καλά. Ὁ ς καλέσάς Φ χαῖον ι 

ἐκαλοιω κλήσής. λόχοι Ἀ, οἱ αἱ συμμοράαι πὐϑεε- 
͵ « ᾽ 2 “᾿ 

Δλοιμζανον,ἕκα τὸν ὼ οὐγενηχονζῳ ζής. ἐπτερχον 5 ΕΝ 
͵ 

Ὡς 



τ 

Ἐπ ;ν 

νἀ. 

ῶα ἐῶ 

- τ ρυῦν 9. «τὸ 

φυσι «5 

ΑΝΤΙ ο. Α Μ. 

«οὐὐτίω συμμορίαν ὀκτὼ κὸ Θὐνενήχογζο. λόχοι στε 

τοῖς ἱωπάϊσι" τἰὺ δὲ δυτέραιν, εἴκοσι τα δύο σεοὼ 

τοῖς χφρρτέχναις" τίω δὲ τείπίω, εἴκοσι [τι 5 τε- 

(αρτίω, παλιν εἴραι] καὶ δύο στοὼ τοῖς ἴς (ᾳλπις αἷς χὶ ὺ 

βυχϑμις αἷς" τί δὲ πέμνξω, τοιαάχονζα " τἰω δὲ 

μῳ πάσαις τέζαγικένξυ, εἷς λόχος ὁ πόρων. 
ζω τη τῇ 7 Δ ( 9 οσμήσᾳ γος γσείνϑυος, ας μιν ἢ, τμῷ 

᾿ ἀπ καζαγραφαὶ τὴν πίω διαίρεσιν ἐὐκοιδτοῖς ΕἸΣ] 

λόχωννζαὶ δὲ τ εἰςφορων Ἰλχιζαγαὶ, χὰ ( ἀμή- 

κε τἂν βίων. ὁ ὁπότε Ὗ» αὐτῳῖ δεήσφε μιυφίωνἢ το 

διφμυδίων, εἰ τύχοι, φραϊιωτῶν ᾿ χαζαδιαιρῶι δι Ὁ" 

πλλλς εἰς τὸς ἑκατὸν οὐνενηκϑνζα δ4ς λόγοις, ὃ ἐ- 

πιξόνγον ἑκαφω λύχῳ ἐχέλάυε παρέχφ ἐ ἕκαςον λό-- 

ν. πίε δὲ ϑευπϑρέω τω εἰς τὸν ὕλιοίξισμὸν ὃ ραν 
δαδαμε εἰς (ς θηνας χϑρηγίας ὲ πολεριιχας 

ἸἈγχίελειϑησονϑύξω συμμεξησα δος ὁπόση τὶς 6- 

χοῦ ἔς αι: διαιραΐν τὸν αὐτὸν ἴθόπον εἰς ζις ἑκατὸν 

φὐνενηκηνζονβης λόχοις, Ὁ ὧκ τῆς ἱμμιήσεως ἔχι- 
166 ζδιγον ἑχάσω Δ{οἴφορον ἁπουζας ἐκέλάυσεν εἰρφέ- 

ρῷν. σαια θΑἸνεν τδς ὁζωω τοις Ως μμεγίφας ἔρεσιν οὐσίας, 

ἐλαῆσσι αϑὺ οὖσιν, εἰς πλείονας δὲ λόχοις μεμε- 

εισχκένοις, φραϊάύεοϑαι. τε πλείους φρατείας σϑοΐ-- 

ποῖε λὐαπταυομδίοις ἴα ̓ χοιιοΐα - πλείω αν" δν- 

λων εἰρφερᾷν" τοῖς δὲ τὰ μικρά καὶ μέτοια κεκημέ- 

γοίς, εἴχοσιν ἐλοίθοσι Ἄθγοις ̓ φραϊάζεοϑαι τε ὀλιγώ- 

χιφοκ Ια ϑοχῆς, χαὶ βεϑᾳ χείας σεευελῷν εἰςφο- 

οοἰς᾽ τοῖς δ) ἐλαί ἥω Τὴν ἱχϑμῶν τεϊεμιηοδύοις, ἀφάς 

οϑτω πλώτων ν οχλυρῶν. ἐποίᾳ ὃ πότων ἕκαςον 

» ΟΥκ τερ αἰτίας, διλλιὶ πεπεισμκένος ὅτί πᾶσιν λὐθρώ- 

ποὶ ᾿ἄὐλᾳ Τ᾽ πολέμου ἴθ) τὰ γουμαίζα, αὶ πε-30 

δὰ τὴς τατὰν φυλθλῆς ὡπϑμλες καχοπαλοῦσιν , ὁρ-- 

θὸς ἐγ ῖν φεζο τὸς μϑὺ «ες μειζϑνων κινδγου ζ7ον-- 

» υλων,μεί ἰζονας αὑποουδύφν καχοπαϑείας τοῖς τε 

» σώ βκῶσι χαὶ τοῖς χρήμασι" ζις δὲ πἰξὶ ἐλαιήογων, 

ἤα ϑγοχ λῴοϑαι κατ᾿ ἀμφότερφ" ζυς ἢ κὐξὶ μη- 

ΣΝ δὲν ὃς δεϑοιχϑζας, μηδὲν καχόπαϑεῖν, ταν" δ ἐτνον 

ρων Ὡἰπολυοδύους οἱ τίου ξἰποοίὰν' ου ̓ γὸ ἐ ἐλοὶμ- 

ζανον ἐκ Ὁ δημοσίᾳ τὸ τῦτε Ῥωμαῖοι φραϊιωτικοιὶ πη 

οϑοις, δλλὼ τοῖς ἰδίοις τέλεσιν ἐφρα]ἀ ον. οὔπε δὲ 

-- 

- 

4εοίσοισιν, δυλὰ τὰν καθ᾽ ἡ ἡμμέφφιν Δμαίχαων Ἔσο-- 

οφυλϑῥοις ὠεζρ δεῖν, ἅτε μηδὲν συμβόνλονϑίοις τῳ 

ὑρας ἢ τίνας ον ἣ δλλοΐζίων ϑνανάζημδνκις) δ 

μῶξ, ὡςαἷρ τὸς μμιαϑοφόροεις. τότον ὃ 1 όπον 

ὶ ἂν Ἐχιϑεὶς ὦ βάρος τοῖς πλοισίοις “Ὁ πεκινδὺ- 

γων ἢ Ὁ δύθλωμν, ὡς εἶδεν ἀγθμακποιιζας ἀύθεις, 

δὲ ἑτέρου δϑπου τίω τε ἀϑυμίδμ αὐτῶν παρεμυδη- 

σα» 

Ὡ- 

ἔνκας..- ὦ αι τὸ, 
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{5 σεπτυτίας οσιίπορδαῖ ΧΟΥΤΙΙ, αΠ5 
ΠιυΠΊΟΓατΙς ἐααϊείθιις: (ςουμήλ,ΧΧΙΠΙ, 

σαπὶ ΟΡ οἰ: τογτῖα, Χ Χ: ααδετᾷ, 
τυγίιπη χχτι,οῦ ταδιοϊπι δ. ὃς ΒιιοίΠα-- 
τοτίδιις : υΐητα, ΧΧ Χ. ν]άπγα Ρ γᾶ 
ςεηίεθατασ, ἘροπουιΠΊ σοΠταζία. 
Ηἰς ἴτα ογαϊπατὶς ἀεἸἰςέξιις ΚΆΠΠτ ἐὰ- 
οἷεθαῖ ργο σεητυγίαγι πη αἰ ογι πλίης; 
τεῖραιτα ἱπηρεγαθαῦ το ἔοστιηαγ σοῃ- 
((υοιῖες επί τη οραια παδεγεῖ ἠεσοπὶ 
δὐτ( ἴτα ἔοτο ἔεγγειυ)ν ἱσίητὶ Π}16. Πλϊ- 
1, ἀπ πλαϊτἰτἀϊης ἴῃ σξιιη πο- 
ὩΔΡΊΏΙΑ [ΓῸ5 ΠΟ ΓΠΓΪ45, ΘΑΓυ τ “Δ Πη- 

αυς ςοτηρεῖεητεπὶ {δ᾽ Πα πηοτῖ! ργα-- 
θεῖς ᾿ὰθερατ. ρα Π 5 νοῖο υδητο 
Δα σοπιπηθδῖις ΠΠ]ΙτΑΓΟ5 σετεγοβαις 
ΒοΠοἱπηρεπάξάοκίυπιρτις (ςέξι- 
τὰ οἤσητ ροηογατί5, Αἰ] [τί 6 πὶ ἴῃ 
ΟΧΟΤΙΓΙΙ σοητατίας ροραΐο; Ργο ὰ0 
οαΐπιε σεπία γί δυιτῖι ἱπιρεγαῦατ, απο 
βεθατντορυ δε ΠΠπηΐ, ουπη ραιοίογο5 
εἴης, (δ ἴῃ ρίαγος αἰ σοπταγίας, 
δὲ (πρίτι5 πα! Ἰταγθητ, (πα πα ιιαπη (Ὁ ]}- 
σεῖς ἱπτεγαυϊείςεητε5) δέ ρἰι15 ρΡΕοιἶκς 
σοπε διιούθης Π14Π| σοτοτί: αΐ νοΓῸ 
εχίριαϑβ διις πηεαϊοοτγοβ ἔδουΐτατος ροί 
(ἰἀοτοητ,οιπι νἱρίπτὶ σεπτασιῖς ἀρ 1]|ς 
(πρετγασθηζαγ, δὲ γαγῖτι5 (ἰαἴ, ρου νὶ 65) 
ΠΥ] ταγθητς, δ ραγῖ τὶ Ρατογιτη οσξεγ- 
τοητ; σοτογαπι 4. Ποη (τίς μου τα- 
τἀπὶ ἴῃ σεηία οἴου, πηπλιπος μαρογᾶ- 
ταῦ δ οπηηίθιις οπογῖρι5. Νοο Ππ6 
σαυῆλπας ἰτὰ ἀἰροίπε Ππρι]α: (ς 48 
Ροτίδίατη παθεθας ογηηὶδ. οπηίηϊ- 
θα Ῥε]Πογῦ ργαπηίαπι εξ ρεσιιηίδς,-’ 
δέ ΡίῸ ἢϊ5 οσίεσιδη 5 οπληο5 ἔξατῖρα- 
τί, α'αυῦ ραταυίτ ντ αὶ ἐς πγαίοτίθιις 
Ρατοἰταγεηταῦ ργα Πγ115,, [1] ρας ατὰν- 
τ ηΔΓ ΠῚ {{πἰπετές δὲ σογροσίθες δὲ 
ορίθιυις: χυΐ νεγο ἐς πηιηογίσα μνδὲ- 
γε αἰοαγ, της 1Π σίγος σγαπαίεη- 

ταγ: σοτογαπι ΖαΪ. ΠᾺΠΠ ἱπηγηΐπεγες 
ἰαξζαγα ρεγίου τ, ργογία α δε ]]1οἰς α:- 
τΌΠΊΏΪσ5 ἱπη ΠΛ 65 εἴξης, νυ Ζαϊ ἃ ττῖ- 
Ὀυτίς Πδεγαγδταγ οὐ ἱπορίᾶ. πες οηὶπὶ 

αὐ  σει ζ 

τὰς ΠἸρεπάϊα Ἀοπλδηὶ ἀροϊρίεβαησ οχ., 
ατατῖο,εἀ ίαο (ἀπηρται τα] ταῦδι. ἱτα- 
ας πος ιτδυτί ποπγίης αἰ μ ἐχ- 

χομαῖα σεευεφέρᾳν τὸς οὔ ἔχονς ὁπόθεν (τω- 40 τογηπδάιπη Ρυταῦαῖ αὖ Βὶς αὶ ἱνηάς 
ἰᾷ ςδέξεγθησ, πῦ μαθεβᾶτ, ὃς νὶχ 4ιο- 
τἰἀαπατη {δὲ νἱέξιπι σοσαραγατα ρὸ 
τογαῃτ: ΠΟΖας ΠΑ Πάιιπὶ εἰς χα ηἰ- 
Πἢ] σοητγδιεγεης: ποτα η ]πάτα που- 
σοθατὶϊ Αἰίοπο {πτρεῖι ἴῃ σφίἘΓῖς νίπ6- 
τοῆτ. Βογτγο στη ἢ τοῖο ρατίοιο- 
τῷ ἔτη} δζ ἱπιρξάϊογαπῃ ὁποῖος αἰμι- 
τίδιυις ἱπηροίτο,ν!Ι ἀστεῖος ςρτς ἔδετγε, 
Αἰΐο πηοάο τε πείτίαπι εογιιπὶ (οἰ δτιις 

ΤῸ αἱ 
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τοτίατα, 
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εἰς ὃ ἰγαπλ! εὶς, ργαγορατίπα συ 
τοτίιις γερα δ] οας ροτείξατο 1Π|5 ἀατα, 
(ππηπιοτίςα; ἃ τογιτν δά π  ΠΠΠγατίο- 
τς ραμροτίθιις» Ποα ταιηρῃ εἴπι5 ἔα- 
ἐζαπι ΖΜ722 ἃ Ρίεῦς Δηϊπηαποτγίῃπι ηῦ 
ἔα Ε ργατοραῖίαα ἔττα ἐγαγὶῇ σουλὶ- 
εἰς, ν δας τηαχί Πυῖς Περρου 5 ἀδξοεῖ- 
πἱτρορυις, ὨΙχὶ νοίο δζ δηῖοα, ]ποά 
τ πὶ γε}, Πα χί Πγατιιηι 11] Δτιι 1} ὃζ 
(ππιπὶς Ποςο Ἁγίαν, ΡῈ Π 65 ρορα πη 
ΕΧ ῥτίίσο ἱπ{πίτατο δεδίτείιπι ποθεῖς, 
στο ΠΑ πιαρι[ἔγατιι5 τατῃ ἀΟ πη] “Δ πὶ 
τα Πἰτία. Ιερες σοῃβυιηαπαϊ νοὶ αὔτο- 
σα αϊ, ΒΟΠ πὶ ρασοπινε ἄδοοῦ ποηῆϊ. 
ἐς [5 το. ἃ ροριΐο αἰςεριαβρατιγ δὲ 
ἀεσεγηθθαζας  δτὶς στ αι ΠῚ (ιβταρὶ- 
ἷς; δζ ταπτα πάςπι ναἰεἴσαῖ ρα ρογγίπιὶ 
ΠιαηταΠη αἰΟΠΠΠΠλὶ σα] συ 5: σα πι 16 
(νι ραγ ΟἿ) ραποὶ ο]ρησ ἀϊαἴταβ,ραῦρα 
ταβίη ἔξει ἐπα ς (ἤγασ 5 105 πυπηοτο 
Ἰοησο !ἀρεγαθάπτ. (ϑιιο δηἰπιδάπετι- 
ίο ἼΠἢ δα ἀἰμίτος νἱπν(Πταρίοτῖ 
τύαπ στα τ. φιαη4ο φΠΙΠ1 πη Δ σ [Ἐγατι!5 
οἵρατο, αατ 46 ἰερο οορηοίςοιο, δὺς 
ΒΟ μα πι ἰπέδγγα νοϊεθασ, ργὸ συγ ατί5 
σρητιτίατα ἱηἀϊσεῦατ σου τα. Ρυϊπια; 
αὐ (υἢτασία νοσαθαητιιγ ΠΊαχ ΠῚϊ ςοη- 
{ις σεπταγία;, ἴῃ μι. ργαῖαῦ ΧΝΑΤΙ 
Θαυίτιιπι, οἐξασρίητα οἴαπε φεπιμγίας 
ΡΕαϊτιπγ [γα : ααἰὰ τί θιι5 ολ μγ  ρΙα- 
το5 ογδηῖ θᾶ τε ας, ςοπίδηιίτοητ, 
νἰπσεῦαπι, ἃς ἀεπηϊεδαταγ ςητεητία: 
Πῃ πλίητις, ΧΧΊΙ σοπτατία εἰδοιπαὶ 
σοπίϊς οἰαίδιις σοπίοτίρια,, νοσαθαη- 
τιγ δά {(τασία. αι α11 πὸ τπὶ ηαΐ-- 
ἄεπὶ σοπιοη γος σαί σα}, τογείᾳ οἷς 
ἔς νοσαθδίιγιας ἀείησορϑ αιαττα:ά- 
4ιςταπλάϊα βερας ἄοηθο ποπαρίῆτα- 
(Ἔρτεπι σεπτυτίαγιιηγ οσίξητίγοης (ΠΕ. 
ἐταρία. Ἰᾷ Ππτς ρος αυϊηταηι 6 Πὶ 
νορσατίοηειη σδτίπσοτοῖ, σοητιη πο- 
παρ ηταάιιαίσι]5 σοΏτιΓΙ 5. ραγὶ νττίπ- 
46 ΠαπΊθτο αἰ αΠ5 ἰ ἄτας (ςπτιίας, 
ταγη ἀοπλιιπη νἰτἰπη ν οσαραταγ σεῃ- 
τασῖα, ἰῃ 4 ἱποραπ),Ἰἀεοηις ἃ π|ῖ- 
Τιτῖα ὅς τε θυιτῖ5 ΠΥ Δι" Π111} Οἰ αἰ 6- 

ταῦ ταῦθα : ἃς να Π 4116 Ραγιὶ ας 

ἀσςοάοτοτ, εαπὶ το άεθαῖ ροτίογοτη: 
4ιοά ρεγίαγιπι οτγαῖ ὃζ ρεης ἱπηροῖ: 
{Π01|6. ρΙογιπ ας δηΐπη ργπιᾷ νοσα- 
οης «ϑίο!σδαηταγ σοπηϊτα., Γατο 
δα αιυιατῖαπι ρογιθη! ερδταγ: αίητα 
ὃζ (οχια ογαῃῖ [προτιασαποα. Ηοοίη- 

{Ἐτυτιιπη ταῆτο ροτίοτος αἰείτα πὶ ραῦς, 
τ65 ΟΠ Ιοίφης, ΟΠ Ρίεῦθην, νι αἰχί- 

ΠΛ. ἀεοοριαπηηιις Δητοι τ ἃ τγαΐξα- 
τίου τορι δ] σας. Θ΄ η65 ΘΠΪ ΠῚ ρατας 
Ὀαητίοίπτερ. αυαιῖ, αἴ νἰγη) (0. 

ὉΙΟΝΟ ΒΗ ΒΥ ΑΤ ΚΟΙΝΟΜΝΝΑ εἰς 

(ᾷτο, καὶ ̓ πίω ὀργά ὁ ἐππεαῦνε, πλεογέκήνμμαι ΔΩΡ̓Ν, 

σαίμϑυος δξ οὗ πάσης ἔμελλον“ πολιτείας ἔσεαζ, κύ ξυς 

διοι, τὸς πενηζοις. ἀπελασαν)ες Ὄστο τυ χοινῶν. καὶ 

πϑτο Δἰααραξακδυος ἔλαϑε τὰς ὃ γμοζοροι, ζὼ ἃ 

Ω σπλεονέκίημια «ὗξὲ ζῶο οκκλιησίας,τὶν αἧς τὰ μέγε- 
ςα ἐπεκυροεοῦτο αἰ Ὁ Ἢ δήμου εἴν.) δὲ μοι κὶ τσο9-- 

τερον ὅτι πιϑιων “πραγμάτων ὁ δύμως οὐκ πἰ πα- 

λωμαδ νό ορθν κύρλος ζω, ἴ ἢ μεγίφων πε αὶ ἀῤαίχαιοτα- 

τῶν, Ἔρχας : Ῥἰποδεῖζαι (έτεκε' πόλιν καὶ κι 

ΙΟ ςραζοπέδου, καὶ ὦ νόμοις πᾷς μϑὺ ἐ ἐπίκυρώσαι, πὡς δὲ α.- 

ἼΠ «ἰξὶ πολέμου στευιςα νϑμξί πὲ ἡ και λουμϑια 

εκ γνῶναι. δὲ ἰδὲ τώτων ἀχρσκονψαν κα » χρίσιν ἐπτοι- 

4π χτ' Ως φερέδας Ὑηφηφορῶν" τ ὁ (ἂν οἱ τὰ ἐλοῖλας 

ςα κερί υϑύοι τοῖς τοῖς ζας μεγίξας ἔχουσιν ϑσίας ἰσόψη- 

φοι"ὁλίγων 5, ὀγτων, ὡς ἶρ εἰκϑς, ἢ" πλουσίων, οἱ γιένη-- 

Ἴες οὐ  ψηφηφορίαις ἐπεκρούτειου, μακρῷ “πἈείους 

ὁῆϊες ἐκείνων. πϑτο (ἐυιδὼν ὁ Τύλλιος Ἐπὶ τὰς πλυ- 

σίους μετέννκε δζ ψόφων κρατὸς. ὁπότε γὸ Ξεχαὶ 

Ἔσοδόκγυφν, ἢ αὐξὶ νόμων Ὡς οἰγινωσκάᾷν, ἢ πόλεμον 

20 οἰχφέρᾳν δόξ4εν αὐτωῖ, τίω λοχίτιν ὀρτὶ Ὁ φρᾳϑικῆς 

στευπ τὴν οκκλησίαν. ἐκαιλ( δὲ εἰς Ὄσύφασιν γνώμης 

τεύτους δὲ λόχους τὸς Σὺ μεγίφου “μοημαΐος, 
ο ἐπ εἤζαν οὔτε Τὴν παίων. ὀκτώχαι δέκα  χαὶ οἱ τ᾽ 

ὧν οἰδδήχοντα. ὅτοι πιϑισὶ πλείοις ΤῊ αὐπολῴ. 

ὩῚΝ εἰ δϑ φοονήσφαν,Ε ἐκραίτοιωυ Ἕ ἑτέρων, ὼ 

τέλος εἶχεν ἡ γνωμμ" εἰ δὲ μ᾿ ἡ Ἄύοιντο ἔχι τῆς αὐῆης 

«ὡρϑαιρέσεως ἁπόμῆες ὅτοι »τότε τὸς Ἔπο τ  δυύ τε Ὀν 

ἀμήματος κα]αγραφένᾷς εἴ εἴκοσι κἡ ἢ δύο λόχοις ἐκαί- 

λῴ. μεριαϑεισῶν δὲ χαὴ τότε τὴν ψήφων, τὸς στὸ 

30 τρίτου “μή μκατος ἐκαλφ ὦ τεζῴρτοις » τὸς πὸ τὸ 
τεζαρτου ἀμήματος. χαὶ τῦτ᾽ ἐποί4 μζχρα το γνέ- 
«ϑαι λόγρις ̓ἐπῆα ὁ οὐνενήχοντα τὴ εἰ δὲ μέ- 

ἄ2ι τῆς πέμτήηης κλήσεως μὴ τύχοι τῶτο “μέμϑιον, 

δὰ εἰς ἰσαι μέρη οαοϑεῖεν αἱ ΤῊ ἑκα τὸν οὐνενηχονζα, 
δύο λόχων γνῶ μαι, τότε δ ἔχαζον ἐχοιλά λέν, ὦ Ἔ 

ὥχυ τ πόρων » Χϑὴ ἜΣ τὸτ' αφέλϑιων ὡπασης φρα: 167 

πείας πε χαὶ εἰεφορας. πολιτῶν ̓πλῆϑος ἐὺ ὁ ὁπυτέρα 

ὃ αερολίτο μερίδων ὁ ο λόχος εὖτ, αὕτη ΟΦ κράτος Ξ: 

λάμβανε. τῷτο σ᾽ ζῶ «σόριον χαὶ οὐ «αχρὰν ἀπέχον 

40 ἀδεουάτου. ζ πολλὰ κϑὺ γὸ ἐκ τῆς φεύτης κλαῖς 
σεως τελος ἐλαμίξανεν, ὀλίγα δὲ ἐμεῖδα τῆς τεζαρ- 

της σους, αὐνεν" γ δὲ πέμτήη κλῆσις χα ἡ πε λάταία 

παρείλκονῷ. πϑτοῦ  πολίτάυμα καία φησοίμδιμος ταὶ 

πλεονέκτη ̓ἐ(ος τοῖς πιλοισίοις τηλικοῦτοι δ ἡ,6 δι’ 8: τ 

δήμων, ὡς αἷοέφζωυ, καζα σμα νίαν ὶ χ) τς πές; 

«πελαίας ( χοινών. ὑπελαίμίθανον μδὺ γὸ ἃ ἀπόυϊες 

ἴσον ἔχφν τῆς πολίϊείας μέρος,κατ ̓ λύδρα διερωτώ- 

Δϑιοι 

ἮΝ 



ΑΜΥΤΟ ΟΝ νυ 
μῆνοι ΟΣ γώμας οὖν Οῖς ἰδίοις ἕκαςοι λόχοις. ὄξη- 

πατῶωνῶ: Ἢ τῳ τε μίδυ ἐῇ ψῆφον ὃ, Ἀν τῷ λόγου, τῷ 

τε ὀλίγϑες ἐχονζος οὐ οΨ αὐτῶ πολίζᾷς χαὶ 9 ᾧ πόρυ παῖς 

Δοιξ᾽ ὁ τῳ τοσζτους Ἰρῃιφέρῳ ψήφοις τὰς ὦ μέγι- 
ςον ἔχονζᾷς ὕζμημαι λόγις, πλείοις μϑὺ ονᾷς τὰ 

αἰ σολάπομϑμων, ἐλοίήονα ὃ ̓Ξρριθμὸν αὐ,ϑοφπων - 

χονζας μάλικα ὃ τῷ τὸς δπύρϑις μίαν ψῆφον ἔχάν 

πολλοις ὀγᾷς, "ὦ τελάυταοις καλήοϑαι. “υονϑϑου 

ἥσϑτου, ζἷς μϑὺ πλοισίοις τοῖς πολλὰ δωπὸνωμέ- 

νοις, ἡ μι ηδὲμιίαν δι αίπταύσιν ΠΤ μ] πολεμμικῶν κινδύ.--1Ὁ 

γῶν λαμξαϑοισιν, η]ον ἐποὶᾳ βαριύεοϑα!, κυρίοις πὲ 

γεγρνόσι χὰ μεγίφων, ἡ πλῷ ὸ κεατος ἀφηρηυϑῥοις 

μητὰ Σ αἰϊζ ποιοιωύτων᾽ Οἷς ὃ πένησι, τοῖς πρὶν 

Δοφὴν ἔθεσι ἢ πολίϊιυκῶν μοῖραν, 4 λογίςως  τρά- 
ὡς Φέρῳ τίω ς οὖ πότοις ἐλαίήωσιν, ἀφῴρϑύοις ὅ εἰς- 

Φορῶν χα ἡ ΤῊΝ! ςραϊφῶν' τῇ ἢ δὲ Ν πόλᾳ, “τὸς αι ἔχφν 

σὸς βολάυσονϑύοις τὲ τ αὐτῆς α, δεῖν τὸς χες 

δοίώων πλέον τ ἀλων μεζωλαχόνας χαὶ πορά- 

ξονζ σα δε εἶπ ὁ κόσμος ὅ ὁ πολήδύμαζς ὄχι 

πολλαὶ διέμιφνε γλυεαὶ Φυλοῆουδιος ,ἰσωῦ Ρωμαᾳ!- 20 

ὡν. οἷν ὃ τοῖς καθ᾿ ἡμας ξχεχίνδ.) λξόνοις οχαὶ μεπαξέ- 

ΘΟ εἰς ἃ ϑημδϊικώτερον, αὐάϊχσησ οὶ βιαοϑεὶοὶ Ἕ 

φραϊο,δ ἐμ, λόγων καζαλυθέντων, λα Ὁ χρίσεως 

αὐτῶν Οζι ἔτι Ξρχαήαν ἀκρίξψαν φυλαέσης ως 

ἔγνων » Ἐ πέρχαιρεσίαις αὐτῶν πολλάχις παρων. ΕΥ̓ Ν 

αὐ αϑὼ τότων ἐχ ὁ παρὼν κριοὺς ̓ όμοτ 4 τοῖς 
ΜΝ τῦτε σ᾽ ὃνὸ ὁ Τύλλιος ἤγφ. διεδέξατο πε- 
εἰς ἀμσάς,κελάλ(ς πὸςπολίζς ὡπόμ]ας (ἰω- 

[θεῖν εἰς ὃ μέγιςον Ὦ τσϑ9 “ὃ πόλεως πεδίων ἐχονίᾷς 
ε ͵ ε “ 

τὰ ὅπλα, ἢ τάξας τὸς τε ἱπτεῖς χτ' τέλη, ὁ τὸς πε- 39 

ὧϑις ο φόλαγίί, ὦ τὸς ἐφεμιμένους Τ ψιλιν ὁπλι- 

σμκὸν, ον Οις ἰδίοις΄ ἑκάςοις, καϑουρμὸν αὐτῶν ἐποιή-- 

(, ζω ῳ χαὶ χριῷ. ὼ ῥάγῳ. τὰ δὲ ἱερεῖα, ζωτα (ς 

“πϑκα, θέαι «τὸ φρατόπεδὸν κελάϑ(ς,: ἔλυε τω 

κατβ ὦ πεδῖον Ἄρ4. στον “- τκῶνΣ ξεως Ὃ 

κατ᾿ ἐμὲ χρόνων Ῥωμαῖοι καθαίοονται μῷ ΤΟ» 

πέλφαν τ᾽ τιμιήσεων, σοοτῖν, ἐχόντων πέωὺ ἱερω-- 
Ὁ τω ὐρχίὼ, Λοῦφρον ὀνομμαιζοῖες. ἐύετο δὲ ὁ 

σύμπας ὙΜ πμηζα δύων Οις βίοις Ῥωμαίων «- 

1111. 2χῇ 
ἐταρίδ εγοθαηγίη {π 4υ(α; σεπιατία. 
(ςἃ ἱπ ποὺ ἀδοϊρίεαπτιγ χαρά χολ 
απ γραάμον 67 622: ΝΠ τὴ ΟΠ τοτίας ο- 
τυγία; (τρί, ἥτις δὰ ράιισοϑ οἰμιε5 
οὐείηογοῖ, πο ρΙ ατίπιοσ; ὃ ]ιιοά ρτὶς- 
πηας (Ηταρία ἐοτγοης αι εἰΐδης πιὰ- 
ΧΙΠῚΪ σα Πίτις, Ρ]τιγες αι! ἀςιτ σοῖο 5, 
(ξ πιίπογοηι παθξτος ΠοπληιΠῈ Πι- 
ΠΊΟΓΙΙΠῚ : ΠΠΑΧΙ ΠΊΕ νοτῸ 40 ραιρο- 
Γα5. "ἰδεῖ πλι τ οἤξης, νηϊσατη παθε- 
τοητ(Πταρίιπι, δέ ν]τἰπι! νοςατξειιγ, | 
Ηοο ρᾳέϊο ἀϊείταβ, 4α! πλυΐτα ἰη{ι- 
πιογεῃζ, ὃζ ἰπ σοπιίπιι5 ΒΟΙ]Ογιιπὶ ρ6- | 
τίς] 5 νεγίαγεητι, σαιίοτα δηϊπιο, 
ἰά οπιις ἘΩΒπῆς ἐμπὶ πιλχἰ πηδτη διι-᾿ 
ἑϊοτίτατειη παέϊὶ οἤςης, ΟΠΊΠΟΠΊΠΙΙΘ 
Ροτείξατεπη δὴ παν ἠ! δ η ἐξιρᾶπς:. 
τα ἢΠδητ: δ ραπροζεσ, οὶ πιυτοΠπηᾷ 
πιαθογεης ρυ δ ίςα; δά πιϊ πηι γατίοηὶ 
Ραττοπι, πηοάσγατο ἂς ἰδηϊτογία ἤφοτα 
Πλϊπιτος ἔογεθδηζ, οἰ α τ τα; ἂς 
τεϊδυκογαπι οπότγίδιις αἴης [ἰδ ογατὶ. 
4υΐη δέ ταίρι. (αλῖ ὑαογαξίοσο ρῥγοίῥέ- 
ἐζπρρ οὐδ, σατα ρεπος οοίάετη οἴη ὃς 
σΟΠΠ] Ια ρα] σα, ὃς σομ ΠΠογαπὶ {8 
ῬοΙΙΠΊπλιπὶ ορετὰ ἀταμο ροτίσι!ο εχ- 
(εσυτίο. ἰ5ογάο ταίρ. πλα τς (εγιια- 
τι εἰξατατῖθιι5.ποίτγα νεγο ἐξρειο οἱ 
ΡοΓ 4υοτγιπάαπὶ νἱο] δτίαπι το αξξας 
εἰ ἴῃ πηαρὶς Ρἰεθοίαπι (ρεϑϊειη, ποηί 
“ιοά σεπτυτῖς ηῦ πχαηραητ, εξ χιοά 
Δ ΡΙΙίσα 114 Πποοτίτατε πση ἢ} πα 
(ετῖητ; χιιοά πα] Π],ουτ (ρα ξοπηἰείς, 
ἱπιογέιογι πῃ, ρετίροϑῖ εἰ δὲ σορηϊ-" 
ταη}. νοΓα πὶ ἀο ἢϊς τορι ἀΠΠογοτο πῦ: 
εἰερταίςηιίς τἔροτίς. Ρεταέξο σεη- 
{ἃ ̓ ΠΠτ οἶππε5 ΘπΊΠ65 ἱπ σατηρο 4} ὁ: ἡ 
ΤΑΠΙ ΠῚ φητα νεθ 8 Ε[Ὁ ΠλαΧΙ Πλι15, συ τὰ 
Δττηὶβ φάος, ἰδὲ φααίτίθιις ἐαγπχατίπι 
ἀϊροἤειίς, ὃς ρεάιτθιις ἰη δοίεπι ἀἴτε- 
ἐτῖς, γε Πηβυιξηας Ρεγίμος ἰτεπα ογάϊ- [υλεαιίο, 
πε5 ἀἰρο[Ε5, ᾿υἘγαϊς θοϑτδαγο, ἀγῖα- ! 
το ὃς Ὠίγοο. ας Ποίας τοῦ οἰγοιπι σᾶ- : 
ἤϊγα ἀιιοὶ ἰυ{85 πγαξξδαϊττοπέιί ο4π|- , 
Ρυπὶ Μλκτὶ. Ηοος πιοάο νίᾳ; «ἡ πιεᾶ,. 
“τἴαῖςπη ροϊῖ οοηίαπι [αἰγαητας ο- ̓ 
πηδηΐ αὖ [ἰ5 αιιΐ (Ὰπέε! ΠΠπλιμτὶ γλαρῖ- ὶ 
{ἔγατιιπα ρογαπτ: 0 Πα ἔτιιπι [νά υο-" 

εἰϑμὸς 3 ὡς οὐ» τοῖς ᾿Ὡιμιητικοῖς Φεέρᾷ) »ξάμμασιν, ἐ- 40 εὖ ποτηϊηαπηι. Εἰιογιης δας ΠΊ ν ΠΊΕ τσ. 

πὶ μυφιάσιν ὀκτῶ ὑ χιλιάδες τ πεῖς, τεοιαχοσίων Ἔστο- 

δέασαι. ἐποιή(ᾳτο δὲ χαὶ τῆς αὐξήσεως τῷ πολῆι- 

χοῦ σεευτάγμιαΐος ϑ μμιχραν πρόνοιαν ὧπ ὸ ἰβδῦτ. 

λάξ,αράγμα, σεωνιδὼν ὃ παρέλεπον ἁπόμῖες οἱασο9 

αὐ βασιλές. ἐχεῖνοι »ϑὺ »ὺ τὸς ξένους ὐπυοδεχόμε- 

ψοι»ὁ μεταδὲδόγ]ες “ ἰσοπολιτείας, φύσιν πε ἢ ἢ τύχξωω 

στοὰ μίλυ ὠπαξιοιφῦτες, εἰς πολυαν,ϑοοπίθμ πσο9- 

(οτιπι οἰ οπιαπογῖ “ιοσιιπι 
ξουταπα μῶς σδίᾳ (ᾳΠτ,1.Χ ΧΧ Γηϊ- 
114. πλϊπτ5 τγοσοητῖδ, νε ἴῃ ςδίοΙ 5 τὰ- 

δες Ιεσίτατ. Οαΐη δεαιρξάο οἰ, 
πυπηεῖο πΌ πγεάϊοοτίτες ρίροχίς, οὔτ Ὁ 
ταρητι5 γῷ ἃ Π|Π]ὸ τορι αηἰπηαάϊιοτ- 

ίφπι δηταδ.1}}1.Π, φαοίαϊδ Ἔχτεγοβ ΠΠ6 
παῖδ πὶ οδάϊτοηίσνα αἰ πλίπε ἰη.. 
ἰμι5 οἰυίτατῖς γοοὶρίθητοσ, ισοῦδης ρο- 
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Ρυ] (τοχαεητίαπι: . ΤΌΠΙς οτίατα ίδτ- 

εἷς πηαπα ΠῚ ΠΠ|5.Π1Π| πα ]επτ τε άϊγο ῃ 

Ι ̓  ( ὡς ΓΕ ΤΠ ότι δ γί ΠῚ; σοΠιΠΊΠΠΙΟΔΕΪς 1115 ΟἸ ἘΠ ΠῚ. 

δὰ ἴας εἰυίῇ {Π{ 05 ΘΠ ΠῚ οἵ ἱΠρΘΠι15 Ὀοπα ἴπ οδη- 
Δ πηΠΠπο. (πα τείοεγς, ἴῃ χαδίποῦ γγραπαϑ τς 

διις ΕΠ ΗΝ :1Π 1185 δ ποίίγο τογη- 

ψφοῖς ΠΊΟ5 εἰ τοίου φυϊάπυϊά δ(1:- 

τος δοτπΠὶ ρεπο 5: ΘΟ5 4016 ΟΠΊΠΙΠῚ ΠΊ1- 
πίπηι, ΠαΟταΠι δέ σοτοτος ΡΙεθεῖοϑ, 

. ἔξοιτραγτοῖραϑ. Τά πππὶμέξατα οἰπὶ 
, ΜΙ Δοτοτ πιρτοβατὶ Ριτίοἱίς,, αἀιιοσα- 
ἐς σοποίοης τηϊγατὶ ς ἀἸχῖς, ρυϊπηαπὶ 
Ὶ {ἰπαΐατα, Ποη ἔοστιηα, ραταγοης (Εἴ- 
Ἰπος ἀΙοεγθ αι δεῖς: ἀείπάς,ἢ Ποπο- 
᾿μἴο Ιοςο αἀἴσπος πηοείγοηταγ σοπαϊτῖο- 
ἱπεροιίας φιιᾶπη πιοτίδιις, ργαίδετ πὶ 
απ ν] ἀογθηῖ Π14ΠῚ ἘΠ ΔΕ ς δέ νεῖ- 

ΧᾺΔ0Π||5 τὸς {τ ξοϊςῖτας ; ἂς πε δεαιη- 
Ππιοτατη αίάο πη ν]]πς ἕλος ροῆττ α1- 
σοῖο αι πιά τα 15 {τ Ππτιιγι!5. ὀλεγ:- 
[5 ἀεῖμιἊς »γοβο μΣ σοπῇ ἀσγαγο θοὸς 
{πΠπι αΑΠῚ τασΐτα ατασοα θαγθαγα- 
46 οἰπίτατοϑ ο Θγαίτατο τη ΠΠδοττατοπα 
νἱ πα ϊσατα, Αο μγ(ε7η α ΠΙθογτατε ἴῃ (δτ- 
αἰτατειη Πηττοάαέξα. αἀἀεθατίξα 
πτηυπὶ εἴς, φαίδας ΠΠδαττατεπῃ σου- 
ςεἴπήξητ,, εἰς ἱπαὶάθγα οἰαἰτατίς [α5. 
τ Πἰπὶ ΠΟ ΠιΔΠιιΠπλἰτδάος, ἢ πια- 
ΤΙ ν᾽ ἀοαπτιζ: φασι πῆς θοηὶ, Πποη [μ4- 
Βεπάος ρτὸ Ἵχτεγῖς, ἀδίαγάε νεγο ὃς 
ἱπῃροσῖτα δὸς ἔα, στη παοο δεῖ 
ἐΘχίογος δἀπηϊτγαης  [π|ς οἰ! ΠῚ, η1]} 
ἰπηυίγοηάο ἰπ δοσιηι Οττ ΠΑ ΠΊ, πος 
οσατίοίε ἰογαταηο ΠΠτπὸ Ὁ (δῦ !ς ΕΙδὴ 
᾿δειῖ, ἢ εὸς 41 ἀρὰ (8 (ογαϊεγαητ, 
ποη οαάσπη ἀἰρπεπταγ στατίλ. ὃ αὶ 
(ρίθητία πὶ σεῖοτος (προγαγα νἱάεη- 
τα, ΠΕ 14 φυίάοπι ας να]ρὸ ρα Πὶ 

οδυία ππτ, ἃς ἈςθουΉΠ ταὶ σαϊπσαας 
οσα 5 Ρίληα, ρετίρίςογε, ἔοσο (το 

ῥαεγαηίοσο, ντ ὃζ ἰλοτὶ ἕλοις ἃ] πὶ 

ΠπιΔὨ ΙΓ ἰττοῦο, ΠΊΑΧΙ ΠῚ ΠΠῚ 6; ἱητοῦ Πο- 
Πλΐπος δοποῆςιτΠῈ ΓΟ ΠΊΘΓΟ σοηΐεγγο 
σαύοαησ, δέ (εγαΐ οΠδ ἔταρὶ Πογίσχας 
Ρίαςοτγςο πηαρὶς [πάθδησ, { (οἴαητ ς ἰ- 
Ρίογιιπν ἱπαϊοῖο Ἰϊδοιτατοπι ΠΛΕΙΙτΟς, 
ΠΊΟΧ ἴῃ ἀπΊρία Ποτοπτείβπε οἰμίτατῖς 
ἴὰς αἰοίτιιηι [τὶ ὃς ντγα Π16; θΟΠογι ΠῚ 
βοπαις Ποιογαπη ποτ θοποποίο σοη- 
(δουσταγοϑ οἵδ. ροίξγθπηο αἰθθαῖ ἰἸά οἱ- 
αἰτατὶ ΕΠ ψε]ς ; (οἰδητος βἀπγοπρης, Ϊ- 
δῃατοβα; ἀοοῦσ, ντθὶ Δα ἱπιρογίατη ἃς 

““ἴε5 πιασπας σεγεη ας δίριγαητί Π|111ἃ 
το ηας οριι οἵ αο πιιπιογοίᾳ οἰ 
ταιἰτἰτα απο, ρος αα οὔπμηΐα 
δε 1ὰ ἀϑεϊϑρ ες ΔΥΠῚΪς (ὩΠΠσεγα, πος 

- σοῃαιέϊζο ἜΧτοῦπο γ]Πτς (Ὁ νπα ΠΕ ΠῚ 

ῬΙΟΝΥ͂ΒΙΙ ΗΠΑΤΙΟΛΆᾺΝᾺΑ 55, 
ἡγα» Ὁ πόλινιὸ δὲ Τυλλιίος ἡ τοῖς ἐλδυϑεοφυνϑμοὶς 

νὴ ϑερφιποντῶν »ἐαν μὴ θέλωσιν εἰς Τὰς ἑαυτῶν πό-. 

λᾷς ἀπιέναι μετεχά »γὉ [πολιτείας ἐχέλάυσεν. ζ νὰ 

ῥέψας »δὰ ἄκκῳ τοῖς ὀνδοις ἅπασιν ἐλάυλείαν χαὶ τό- 

τοῖς ὙΠ ΩΣ (σίας, εἰς φυλάς κατέ: ἔταξεν αἱ τον 

Όις εκε πολιν »τέῆαρας ὑπαρχούζας,οὺ αὖ αἷςὸ μιὲς- 

22. Ἔ; ἡμας χξόνων ταπβομδμοι διετέλοι Θξι 

οξελάυγεεικῶν φῦλον ὅν οὐ ή ε πόμτων ὠπέδωχε, 

ἢ: χοιγῶν ἀὐζευς κιετέχην, ὦ ὧν χαὶ τοῖς ὀήνοις δημοίιχοις. 

10 ἀηϑομδύων 5 ἢ πατδικίων Ἰλὴ τῳ πὐξαγμαῖιχαὶ 
δερανασγεζοιεύτων,συϊκαλέζα ςὉ πλῆϑος εἰς ὠχκλὴ- 

σίαν, πρεζοτον μϑὺ ϑουυκαζν ἔφη ηδ' ἀγόμακίιώτων, ΒΕ 
εἰ πὴ ἢ φύσά Ὁ ἐλάϑερον εἴ60) τῷ δούλου Δ αφέρῳ, - 

λλ᾽ 5 τῇ τύχη" ἔπάτα εἰ μὴ τοῖς ἤθεσι ἢ τοῖς ἴδοποις ὦ 

οὖ 

Ὁ 
“ 

' 

ὀξεταζοισι τὸς αἰξίοις καλῶν, διλλὼ ταῖς σκευτυ- 

χίαιρ ὁρώνες ὡς ἀἰςαάθμιητὸν θῖν 4 τυχία πράγμα τς ἢ 

χὴ ὁ ἀἰάφροφον, καὶ σεσὲ ῥάδιον εἰπεῖν σϑοὲ τ) πϑύυ δ 

μακαφάων μέτρα ἄγος ἠκὴν Ὁ γφον χρόν. ἠξίου ὦ 
“ὦ 

τε ἀὐθις σχοπεῖν ὅσοι κἂν ἡ ηδὴ πολᾷς ἐκ δουλείας μετὰ 

20 τεδϑηον εἰς ἐλέϑεοίαν, βαωρξαροί τε Ἑλλξυίδεξ, « “ 

ὅσαι σὴ εἰς δουλείαν ἂς ἐλά ϑεοίας, ἀὐηρφα τε αὐ]ῶν εεἾ 

πολλξεὸ καγεγίνωσκεν, εἰ ὃ ἐλάνϑερίας τοῖς αὐξίοις ὅ ως 
δεροι πόντων μιεζαιδιδδήες ἡ πολἤείας φϑονῶσι. (ὼ- ὦ 

εξύλάυέ τε αὐθις γὰ ἰκἂὺ πονηρϑὺς ς γομιίζουσι, κὴ ποιῷ, « Ὶ 

ἐλάυ λείοις" εἰ ὃ ὃ, χρηφουξ, μὴ ἡ αἰξωοράν ὀγζᾷς δλλοῦις- ̓  - ! 

ἡππᾷ ἀπτοπὸν τε παδάϊμα ποιᾷν ἀϊζὶ ἐφ χαὶ μαϑες, Ἔ Ἔ 

ἅπασι τοῖς ξένοις χεβέπονζα, “᾿ πόλεως μεέϊέχᾳ γυμὴ « Ι 

Φῴακρ ἰνονζῷις αὐτῶν (ς τύχας, μηδ᾽ εἰ πινες εἰκ δούς, ἤ Ἷ 

λων ἐλνοθ ἐλάσϑεροι πολυσορ αγμμονοιζζᾳ' τὐσδα 
30 χοροὶ σφίσι δεδουλάυχότας ὀῤαϊξίοις ἡγείαϑειι (ώ-. ̓ 

τῆς τ γάειζος ΦΘ): ηἡσά τε Δ αι φέρῳν. οἰουδύοις ἢ; τ δέπας 

λων, συ εὲ τὰ ον ποσὶ ἱ ὰ χοινύτηί ὁ ΘΝ ἔφασκεν, ὡ καὶ ι 

τοῖς ΘΕ ΨΎΕΙ. ασοόδηλᾳ ὅτι τοῖς »ϑὺ δεασύ- αὖ 

τοῖς πολλὴ φροντὶς ἐς αἱ πὸ μὴ “σδοχείρως τινας ἐ- Ξ 
ἮΝ ᾿ οι 9» 2 » -“ Υ 

λδυϑεροιῶ, ὡς τὰ μεέγιςει Το αὐ ϑεφηποις ἀγαθῶν 

οἷς ἔτυχε ϑωρηζα υδύοις"" τοῖς ἢ ̓δουλοιοῦ οΤί μείζων ὑπ 

πάρξς φροϑο μία, ϑηοῖς ἐὴ κόξὲ τὸς δεασυζας, ἐ ἐαῦ 

μάθωσιν ὅτι“ ἐλάυϑερίας ᾿αὔξιοι κριδέήες, ἀ δαίμο-. 

γος ἀφ ϑξως ἔσονται τσὴ εγαλης πύλεως πολίται, χαὶ “ 

40 (θ᾽ ἐξεσιν ἀμφότερα θα ἢ δεασοτῶν ἀγαιε. « 

τελά )ὼν ἢ 5. α' πϑὶϑ συμφέροντος εἰρηγή(ᾳτο όΐον, ὦ «, 

τὸς κδὺ ὅδεσα μδνοις αὑυσομεμνή σκων, τὰς “ἃ ἀγνοᾷνες 

ζ; διδαίσκων ὅτι πολ διευασείας ἐφιουϑύη 5 χαὺ μεν. " 

»αλων “οραίκατων ὁ ἑαυ ̓αἰξιάση, συϑενὸς ὅτω δ. ὸ 

τράγμαΐος ὦ ὡς πολ νανθρωπίατἶναι διαρκὴς ἢ ἢ αρὸς δ 

πλύζ, Ὅις πολέμοις οἰκείοις δπέλοις χεωρδί, χα ως, 

μκὴ ξενικοῖς ςρα]άκασι καζα, μιαϑοφοροῦσοι στοῦ: ἃ 

εξαιόλω 



ΑΝΓΙΘ. ΚΟΜ.Κ18Β. 
ν ἐξανδνω δ τοῖς χρήμασι "ὸ δζᾳ τῶτο ἔφη τὸς ασο9- 

» τέροις βασιλής ἅπασι μεζᾳδεδώκεναι τῆς πολιτείας 

»» ποῖς ξένοις. εἰ ὃ. χἡ τῶτον καΐζαςήσον) Το γόμον, πολλιζεὺ 

» αὐζις ἐλελμ ἐλά ϑερου δύων ἐχεγφαφήσεοαϊ νεότη- 

»ζᾳ ἡ σοοὲποῖε ̓ Σπορήσᾳν τίω πόλιν οἰκείων ὅπλων, 

» δον ἕξῳ δεινά μᾷς ἀγάν ϑζρερκός καὶ πσοὸς πϑώᾷς 
» αὐ, ϑεφποις αϑαϊκααϑὴ πολεμεῖν. χωεὶς δὲ τῷ χϑινῆ 

» χευησίμου, Χὺ ἰδία. πολλὰ ὠφεληϑησεα ζ, τὰς ἐὐπορω- 

»Ζζτοις Ῥωμαίων, ἐαὺ τὰς ἀπελά ϑέρφις ἐῶσι ὃ ἐκ- 
» κλισίας μετέχήν οὐ ἐκκλησίαις τὲ κὸ ψυφηφοείαις ΙΟ 

Ν κ᾿) Ἔδλιλαις πολήϊιχαις γφείαις ἀξ; χαειᾷς τ οἷς μος 

»λίιςαὰ δέον.) πράγμασι χομιζονϑμοις εἶ χαὶ τὸς αὐπε-- 

» λό θεσοις γενουϑύους πελαΐᾷς τοῖς οὐκ ϑνοις αὐτῶν 

» κα ϑλιπονζας. ζιαῦτα λέρρνῶς αὐτο στευεχωρηᾧ; 

οἱ πατρίκιοι ὃ ἔθος εἰς Σ᾿ πολιτείαν παρίϑεῖν, ὺ μέ- 

26: χαθ᾽ ἡμας χρόνων ὡς ἕν Ὧι Υ' ἱερων ἡ ἀκινήτων 

νομιίκιῴν Ὁ] αἽελῴ ̓σϑτ'᾽ οὐ πολάφυλαπονϑυον. 

24. 5 κι ἔτογέρονα Ὁ μέρος 5’ διηγήματος, μα. 

χαῖον εἶναι μοι δοχεῖ δι )εῖν ὡς εἶχε τότε Ῥωμαίοις τὰ 

“ἰξὶ τὸς δούλοις ἔϑη, ἵνα μήτε Τ' βασιλέα τ΄ θ9- 

Ἴερον δγειχήρήσεινζο. Ὁ σὸς δεδουλάυχϑζας ἀτοὶς πὸοι- 

169 ᾧν, πε πῶς “ἰραϑοίξαϑρους Τ' νόμον, ον αἰτίαις δ,ἢ 

ὡς, ὡς ριποιῦζς εἰκῇ πὸ καιλδ. ἐτύϊγομον δὴ τοῖς 

Ῥωμαίοις αἱ ἢ ϑερφ ποίων κτήσάς χτ' πῷς διχαιοζα- 

ποὺς γινόυϑμαι δ4ποις. ὝΝ ὠνησοζυϑιοι τἴρα 5 δὴ.- 

μμοσίε τὰς “ἡ ποῦ δόρυ ππωλουϑμοις εκ ἢ: λαφύρων,ἢ 

Ὕ φρατνο»ὗ συϊγωρήσεινζος ἅμα ο ὀῆγαις ὠφδείαις ὦ 

δορυθλώτοις τοῖς λας ῶσιν ἔχφ ν,ἢ ὡριαμϑμοι παρ ἐτε-- 

βων χτὶ “τὸς ἀὐθιυς ποις κυρίων νομϑύων, ἐχέ- 

κί ξυΐ τὼς δούλοις. ξυ οὶ δὺ “οράϊμα “ποιᾷν αἰφόωϑης 20 

ἢ βλοίζης χορινῆς αἴξιον ὅτε ὁ Ἴύλλιος ὁ καΐζα ςησεί- 

μϑινος Ὁ ἔθος, τε οἱ οὐ δαϑοξαμενοι ̓ ὴ φάαφυλάξα;»- 

Ἴς φονζο, εἰ τοῖς ἀφαιρεϑεῖσιν ο πολέμω τίω πεπα--: 

ΓΔΑ αὐ ἰὴ δ οεζτι ἀζοκας 
(αδολω(ᾳ νϑϑων," οὐρα Τ ἀπ ἐκείνων αἰ7ὲς ρια-- 

αϑμων,αμφότερα ζωτα παρ «αὐἹὉ ̓γὴ ὑπαρξῴν αὔϑῃς 

ἕ κι γίαᾳ δύων ἀὐθις εἰς δουλείαν. ἐτύϊγόμον 5“ ελά, 

ϑερίας οἱ μδὺ πλάςοι προῖκα, δὶ χα λοκαιγαϑιαν" ὼ 
χροτίςος ἀπαλλαγῆς δεασοί ὧν (πος ὧδ εὔολίοι 

δέτίνες λύξα καίουν τιϑεες δΖ ὁσίων κ᾽ διχαίων ἐργα- 

σιῶν στονα ϑέντα. δον οἶκ ἐν τοῖς καθ᾿ ἡμας γρόγοις 

ὅτω ζῶτ' ἔχφ οδλλ εἰς Ὥσαύπίω σύΐχυσιν ὕχει ζᾳ, 

“«οαϊμαΐζᾳ οἢ τὰ καλοὶ ᾽ Ρωμαίων πόλεως ὅτως 
ἄτιμα κὺ ῥυποῦροὲ γέσρνεν,ςθ᾽ οἱ υϑὺ Ῥσοληςείας, ἢ 

ζιχωρυχίας, ᾿ πορνείας, χαὶ πϑωτὸς ὀην “πονηρᾷ χξ5- 

ματισοίυϑροι, πύτων ὠνοιεῶται τυ χε 5 ἐλά- 

ϑεσίαν οχαὶ ἀὐϑύς εἰσι Ῥωμαῖοι" οἱ δὲ, σχευίφορες χαὶ 

20 δ εταγῥοοίϑεο ἀϊςσοις πα Πατη οἶγοα 

40 Ροτγεροτίας δέ ἃς οσαιμπῆδης. Ατπῦ - 

1111. 

πτατῖο Ἔχ ῃδυτίατ: ὃς πᾶς ἥδ σα πδηι 
ΟἿΓ ΡΓΙΟΓΟΒΤΟΡΟΣ ΠΟΠΎΠΪ ΟΧΓΕΓΟ οἷ ἶ- 
ταῖς 5 ποσαιογίησ. δίαιο Πᾶς οτίδη, 
Ἰερξίηχογίησ, ἔογο νι ἐᾷ ἐγέφης αἰοτῖ- 
Ὀαηταγ πλυτὶ ΠηΔ Πα ΠΠΠ ἰππς πος: Ποο 
νῃΠΏΌΔΓη οἰαϊταιί ἀοπο σα ἀγηγα ἠ6- 
ἔοτο (πὰ πιαδίταγαμν (ἘΠ οίοητος οο- 
Ρία5 στη] δ] ]Ππην (πἰοίρογα οοροζο- 
ΤᾺΓ οι1ΠῈ νπἰπστίο ᾿οτ  ΠΠΠῚ σϑηοζο. 
ΝΙεοραδιϊοςτἄϊεπι ἰά νεῖῖς ξαταγιπη, 
νοΓαΠῚ οτίδη, ργΙπατίπι Ορυ]οπεῖς οἱ- 
αἰδυς,{ 0 εατὶ φαἀπγλτταηταγ δά σοτυί- 
τα. ὨΔΠῚ ἴπ ΠΟΠΉ ΙΓ ς, [ἴῃ ἐουξάϊς (1 -- 
σΙϊς,σοτογίδος οἰ ΠΡ ι15 ποροτίῖς, στατί- 
ΠῚ, ΠΊΑΧΙΠῚς Οριι5 ἢτ, γεροτζατα- 
το 5. Ποροτίθιι54; {5 ΠΠδοττοτιιπὶ οἱ ἴ- 
δος το τος. ΤΑΙ δ ἤδγθηις 
τεσ, βογΠ.  οΓΠ ῬΑ ΓΙ ΟἿ να 5 Πγος Γα- 
ΟΙΡοΓοτα ΓΙ ΤΟ ΠΊρΙ ὈΠΙσΑ πα; (Ἔγαδζιις- 

4{ε εἱξ νίχιια δα ΠοΙἔγαπη ατατο ΠῚ 4:- 
θα δον] ]α ε ἰλογοίδη ἐξὶς δζ ἱπηπγοτίς 
Ἰεσίρι5. Ετπαία η (τ ογιιπὶ πο ἢ- 
της ΠῚ ΠΟΙ αἰ Πγι15. ΠΟοΟΠλγι πὶ πα ὶ 

2.2.7 

Ὑ(ϑγαϊτία τη το ρογὶς ΟΠ] ΠΟΓΠΠῚ 
ἐαοτίης ἱπ{ξτατα, ἢς να] τοχ ἰρίξ 4υὶ 
Ῥτίπλας ἀρρτοῆμις εἰἘ ε [ΙΒογιῖς οἷπος 
ἔλοετα, να] φαΐ Παης Ιεραπὶ τεσορο- 
ταῃτ, γοργο Ποη ΠΟ 6ΠῚ συ] ρίατη ἰΠ-- 
οὔτγαῆτ, αυαί θοΠα τοπιοτς ργοίιη- 
ἄδῃτ. Ῥαταδητιγ εγρὸ (ΟΓΕἹ πχοἰ5 ἐπ- 
{{{Π|π|]5, αὐτί Παίξὰ ἐπιρτὶ ορτα ἤα 
ΡΟΒΙΪςα: ας Ὁ ἱρίις ἀοπηϊηῖς Βα ]]ο σα- 
Ρτὶ, δὲ ἱπῃρεγαζογὶβ ρογπυ τι ἀδτεητὶ 
ΟἿ) σαγαγὶ5 ΕΠ τα σοπηπη ας: Δὰξ 

επιρεὶ Δ ἢἷς αὶ τα] θιις πιο ς εος ἢ- 
δὲ φοπιηρατγαίίθητ. Νοη ἱπῃποπείδιπι 
Ἰρίταγ δατΊΠαΓΠς οἰ αἰτατί ραιγαοῖς Τ᾽ ]-- 
[π|5. δζ Ζαϊ δἰπ5 ἰΠἰταταπα (πε δ οι- 
τί, Π, αὶ ΕΗ ἰατο ρατγίαπι δζ Πβοτία- 
το ηλΠ δῆτ, πο υῖδ ἐς, ΝΟ] τς φαυὶ 
ΡτΙΠγΐ οος πγαποραθητ,νοΙ 15 ααΐαθ 
Α]1ἰς οος ΘΠ} Πρητ, νεγιπαας ἡδμά δο- 
πῆρ; το ρογάγοητ, ἈΠῈ ας ἅτιγ δι- 
τοι ἰθογταῖθαι ρ] ΡίΠηΐ στατίς, Ποης-. 
{Ἐλτῖς ας ρτοδίτατίς πγογίτο:(ατηις ῃςο 
ΤῊΔΠΕΠῚ ΠΟ ἢΪς ΟΡΙΠη ογας σατο) 

ΡΑυοΙ ἀπε Πυηγογαᾶτο ργοτίο πο [ὰ- 

ἰτὰ ποίξγο τε πηρογορίοα τα] !ς οἰἘ σαγαπα 
ςοπῇηο, δὲ πο Δα οτάος δε ἱσποιηΐ- 
Πίδπ ἀσροπογαι Ἀοιπαποτι ργοδί- 
τα; ΓΏΟΠι1]}1 6 ἰλτγοο 5, ρατίοταπῃ τ πὴ οι οσς 
ΡογίοΠΠοηίθιις, ργοίπἰσατοπίθῃς, ο- ἤχως 
τη θη 5 06 [15 (σε! οείδεις Ῥοςαπία 
οοΟἸ]Θέξ4 ᾿Πθεγταῖοπῃ γεάϊπηᾷι, [ἐδείπι- 
ηυείς Κομηδηρς ἐλοίδητ: αἰ σοπ (οὶ 

ΕἸ εις. βγμι "σ᾽ 

δε ίᾳῳ “ας Ὥ 

τῷ 



Ψ {{Φ-ὼ φιειὶ {τι 

Ι σμι ,ἄ4" - ποῦς 

το. 

( τάσιν ἐτοχαδεία -ἴπ Πα ροπιρα αυϊά 

χατᾶτ,ντα ἰςἰαπε δ απιάται, εςδς ἀϊγ ᾿ς 

ζ φοαζσετς ΠΑ] ΘΗ οἱ ΠΆ}Π|ς (ἀρρ]]ςϊΔ οῦ- 

Σ2ὃ 

ἀοπυὶπὶς δζ (οοἱ! νεπεβοϊοτῖι, Ποπλ]ο- 

ἀϊοτῖ,, ἐπεϊπογαπιᾳ τῇ οοπιγὰ ἀθοβ τ 
σοητγα γοπηρα τᾶ {μ{ζερλογηη, ΘΆτα 
Δ 1115 στατίαπι τεοϊρίᾶς. υ!ήαπη 2αεσ 

. γριασεμεγρο! ἐπ Ηγ τ ἀσσςρταπη 6 ΡῈ ]1- 

ςσοίτυπηεπιῦ της γαιπη, ὃ πυα ἃ- 
1 ̓ἰρογα!ταῖας ἴῃ ἜροΠΟΚ Οἰμ65 σοη- 
ξοιῦτατα ρτϊποίρίδιις, ἐςητ 5 ἃ η]- 
δι ξτὶ (πηι ] δ οτι : ΑΙ ροῦ πεγουύιπὶ 
Ἰεαϊτατοπ, σ! οτίᾶ ἰηἰς σαρταπειῦ. ἰοίο 
αυΐτοτα (γυῖα χεφξαησέε ΠΡ οτὰ εἰς 

ὈΓΟΝ 51 ΗΟ ΟΝ ΑΝ τ΄ 5, 

στονερηὶ τοῖς δεασοταις “ἡμόμδροι φαρμακφῶν χαὶ 

Δυδροφονιαὖν, ἡ Τὴ εἰς πῶς θεοῖς ἢ Ὁ χϑινὸν αἰδεκη-- 

μάτων, ζωᾷς φέρο.}) ποὺ αὐτῶν (ς χαοιᾷς: οἱ 

ὃ ,ἵνα Τ' δημωοσίως διδόμϑιωον σῖτον λφαιμί(αλογῖες καζᾳ 

μάνα, » εἴ' τίς ἔΩ τἶϑο; Ψ ἡορυνϑϑων γίγνοιζ τοῖς 

Ἔσύροις ἢ πολιτῶν φιλαν,ϑοφπία, φέρωσι τοῖς δὲ- 
δωχόσι Ὁ ἐλ ϑερζα»" οἱ δὲ, α χουφότηζῳ ζ' δε- 

«συτῶν χαὶ χενζωὺ δοξοχοπίομ. ἔγωγ ὀίω Ἐχίςα μα! 

ἄνας ἅπασι τοῖς δούλοις συϊκεχωρηχότας ἐὴ) ἐλά3ς- 
ἰιοτίις, νε Βεη ρηϊτατίς ἰλιάς ξοτγεπς το ρος, ἀρ ξάυτν ὐκάσξόννε γον καλώιταὶ 

Ρο Γ᾿ οὐϊιῦ; 8 ἴῃ ἔμ ποτίς οἰατίοης Ιεϑι- 

ξατὴ δοτῖϊ τπασηᾶ ρι]ρατοτῇ ρίεαιο- 
- 

πλοτίτί. Πτο5 ἱπηραγοϑ ντθὶβ ρι]θοϑ ρἰο- 
τίῳ οὔ Ποπιᾶςῃο αἰρεξίαητ, δέ γοίριι- 
αητοοτῖ σοπίποτ!πεπῃ, ἸηἤϊρΠιπὶ 
(λείη οἰαπηίταητεσ, ρορυᾶ γεγὰ ἀο- 
πυϊπαπγ,δς νίυγραπτξ {δὲ οὐ ὶ5 ἱπυρε- 
τἰιιπγ,τα} 0. σσταπιλίπατὶ οἰαἰδιι5. δι ης 
δζ 4]ἴΔ πιυΐτα τοργομοπίίοπο ἀΐρῃα, . ς 
αἴδιις, ςοττεξϊς ἰη[πἴτατα ἤητ ἃ πγὰ- 

ἰογίδιις, μας αἴ πα ης ἀρυτίταν ἔσο", 
πη Ποπο]οσθ ποη το ]εη 4 σςηίοο, 
οιοά στάῦῖιις τα! σεῖρι ] σα Ἰη- 

«γᾷ μ᾿ φαθ (4 (ἐς ρυςηίατ: (οα φοττίροπάλ,αμα: ροί- 
της σουτὶρὶ,Πῦ περδιογίτη νηςς αἰΠΠ- 

“χχυαπάππιταπτῖ ἀδάξοογιπι ὃζ Π18- 
ΝΕ ΩΝ {πο} δ ΠΠπαππὶ ἴῃ οἱαϊτατξ ἴῃ - 
το ΐ, μα: στ Πηαχίπις Δα οδίογος ας ( μάλιςα μϑὺ τὰς ζμηας αἰξιώσαιμε αἢ πότου τῷ 
τἰποῖ, διιτσογτε δα οσίμ]65. ορας οἰ πὶ 
εἢ πιφοι γαῖα πάρα Ροτείζατε Ρία- 

αἴτο ; ντεο5 αὶ Πηρα] ς ΔΏΠΪς ΠγΔΠι1- 

γεχροὶ, ἡ πυλλοὶ ταῖς κλίναις αὐτῶν οχκομιζοιϑίαις 

χολουθώσι τς πίλους ὄχ: ταῖς χκεφόλαὶς ἔγον- 
Ἴες" εἰν οἷς ἐπομπ ἐν ἐμες, ὡς ρα τ ὄχιςαμέ- 

γων ἀχϑύφν, ἐκ τὰν! δεσμκωτηρίων δξεληλυϑύτες κα.- 

χούῦρλϑι Φρτίως, μυρίων αἴξια Δ͵απεσξαγε νοί 

ϑχγώτων. εἰς τότοις ὑϑύτοι τὸς δερκαϑοίρτους πίλες 

ἐκ “ὃ πύλεως Σ:΄ποϊλέπογ]ες οἱ πολλοὶ δεςχεραλνοισι, 

ἡ πσοοβεςλξωται ὦ ἔθος, ὡς αὶ ωρέπον ἡγε μωογικῇ πο- 

λῴ, κἡ πϑυτὸς ΘχΆ: αὐ άση τόπου, τοιότους πολίζρα 

ποιφαϑαι. ἔγρι δ[ δύ τίς πολλὰ χαὶ ὀηνα ΔΙαθλιαν ἐς 

ϑη, καλῶς μϑὺ “ἰ πσὸ τυ Σεχαίων ξχενονϑέντα,κα- 

κῶς σ᾽, ὑπὸ ΤῊ γιῦ ὄχιτοιξόμϑυα. ἐγὼ 2. νόμον 
Οὔκ οἴομαι Ὑτον δεῖν ϑῤαιρήν, μιήτι μεῖζον Οὐχ φῦ ῷ 

χοι!ῷ δὲ αὐτο κα χϑν' ἐπ μορθοῦαϑαι κϑύτοι φημὰ δεῖν 

ζᾳ διωμιυαζᾳ, χαὶ μὴ «ἰδιορᾷν ὀνείδη μεγείλᾳ κα ῥύ- 

ποις δερκαϑαίρτους εἰς πίω πολιπείαν εἰξασονϑίοις. ὼ 

, 

Γ μέρφις παφϑνοᾷν" εἰ δὲ μὴ, τὸς αἰ ποάτοις "δεῖ ὙΣΡ̓ 
» -“ ͵ εἰ λ 2 ς ΕἸ 

Ξρχῆς ἅινος μεγαλης" οἵ τὸς καθ᾽ ἕκα ον «ἡ μαυτὸν 
: . 3 Ἄ μ ͵ 3 Ι 2 

πλἰττιῃταγ οχαπλίποῖ, αὶ ἔπε, ια ἐς 39 ἐλδ θέρους γενονῦμους ὀξεζᾳᾷσοισι, ζίνες ογῖος, κα ΟΡ 
σδι ἃ δέ χιο πιοάο ΠΙΡοττατξ αἤξημια 
τὶ Πητ; φιειπδάπηοαζ η εααυϊτᾶ δέ (6- 
δῖοι! πιογασ ἱπ αι γίταζ, ἀεἰπάς αὶ 
ἀϊρηὶ οἰυήτατε οδροτεὶ ξιετίης, ἴῃ τγῖθρ. 
δαϊίζτίρτος ππᾶτ νερεπ ἱΠοοίοτε ;(ς6- 
Ιοᾶ νεγὸ δείπυραγατα πλἰττπἀ! Ποπ 

᾿Ποπείϊαίρεοϊε Δ0]εσεητ δ! υο ἰη σο- 
᾿οηΐαιῃ. Ηζκοίμητ χαα ρο[ευ]δηῖς 
᾿ΓἀτραπΊεητο [Ἐπ δέ ποσο ΠΑγιῦ οχίὶ- 
ταδὶ ἀριὰ οος ἄϊσετο ᾳ Κοπηδπουῖ! 
πιοίο5 σάγραητ ((οτοτῖῖ ΤΆΣ ἴῃ ςὅ- 

, ᾿Ὶ βω ᾿ὦ Ψ « ε 

Ἢ, καὶ πῶς ἡλδυθερω ϑη(ᾷν" ὡς αἷς τὸς τὴν ἵπσέων 
ΝΥ ) “Ὁ ΕΣ 9, 3. φ' 

χα! τς τυ βουλάυτῶν βίοις ὀϊξεταζϑεσιν "ἔπειθ᾽ ὃς 
λ "Ὁ 2,ὦ 3 “ τ Ἄ 

μϑυὸὰν δδὑρωσιν αἸίοις τῆς πόλεως οἰζς, εἰς φυλὲς 
σ Π 3 » " 

καζαγεανωσι χα αϑώάν ἀφήσωσιν εἰν τῇ πόλ4᾽ ἃ 
ἢ . ἝΩ “ ᾽ ἔ πον 

δῈ μίαρον χαὶ ἀκαΐϑοιρτον Φυλϑν Οκόθλωσιν ον τῆς 
ὕ 2 ἡ ϑῇ ͵ ᾿ 3 

πόλεως, ἀὐωρεπες ονομκα τῶ πεάγμααϊι ϑείες, ἀ-- 
͵ 

σοιχία». 

ἐστον 
ΕΟ, 

(τα υϑὺ δξζυ “δα πσοϑέσεως ἀπταμτού-, 

ϑαός. 5... τες. 

Ὡ» ὐ ν 

πω 

σης. αναΐκαιον πε κ᾿ δίχα ον ἔδοξεν εἶν αἱ μοι ΚΣ τὸς 170 
Μ “ “κς ,, 3, » ρΡ κῷ»} ἐχίμμῶ ζς τοῖς Ῥωμαίων ἔθεσιν εἰσεῖν.ὁ δὲ Τ ώλλιος 

{τα ά γεριιδ] σα ΠΟ ἐο τάπτιιπ δ 4.0 σζκ οὖν μόνοις τῴτοις τοῖς πολήφύμασι δημόζικὸς ὧν 

Ρἰοδοιη ἐοπεπα νης ε[Ἐ ρτγοοϊττίογ, 
φ ξπατι ἂς ρατοἱογῖϊ ροτοητίᾷ τπο- 
ἀοτγατιις οἰδ, νογαη τᾶ χιοα ἀδτερία 
Ροτοίξατς ἀοιγαχίς αἰ Πυ "11. σΠΊ6- 

τᾶ ςοσαὶ Ὠἰπη ργίογοβ γοραβ δά (8 γειιοσδγδι ι- 
ἀἰϊςία οπγηΐαπα Πτἰιπ|, ὅς ἐς οπχηΐδιις 
ΟΥΙ ΠΗ͂ θι15 τὰ τι δα ργίματας ἸΠΙΠΓΙΑ5 
απᾶπὶ δά γεπὶ ριιβδ] σαι ροττπεητίθ. 
πο πλοῖο ἀςοογηογοης, Π]ς (δραγαιὶς 

ἐδηλωσεν, τἶν οἷς ἐδῦκᾳ τίω πε τῆς βολῆς ἐϊξοισίαν χαὶ 

τὼ ΤῊ πατεοικίων δχιυαςείαν ἐλοιποιω, ΣΌΣ χαὶ 

οὖ οἷς πίω βασιλικζεὼ ὀρχζωὼ ἐκμείωσε πίω ἡμίσφαν 

τῆς ὀξοισίας αὐτὸς ἀφελόνϑρος. ΤΡ.» κσϑ9 ἀὐτο 
βασιλέων ἁπαίᾳς αἰξιοιώτων ἐφ᾽ ἑαυΐοις ἀγήν Ως 

δὲν ας, χαὶ πϑυτα τὰ ἐϊρήμαζῳ τὰ τε ἰδηα ὦ ζᾳ Χχ9ι4-: 

νὰ σοϑς Τ' ἑαυτῶν (09 πον δικοιζοι]ων, ἐκεῖνος διελὼν 
νλ 

Ὡστὸ 



ΑΝ πα αι ον. 18 {ΠῚ δϑ 
πὸ Τὴν ἰδιωϊυκῶν τὰ δημόσια, τυ μϑὺ εἰς Ὁ χοι- 

γὸν φερόντων ἀδικημάτων αὐτὸς ἐποιήτο ζῷς Δ15- 

γνωσής, αὐ δὲ ἰδιωϊικῶν ἰδιωᾷς ἔταξεν [ἢ διχοι-- 

ςὰς, δρφὺς ἀὐζις χαὶ χϑρόνας τάξας οἷς αὐτὸς ἔχραψε 

γόμιοις. ἐπεὶ δὲ αὐτω πὰ οὐ τὴ πολῴ “οραγμαΐζᾳ 

τὸν χρ οὑτίςον εἰλήφ 4 χϑσχον, εἰς ἐχιθυμίαν ἦλθε ὀζκ-- 

φωνές Ὧι Ὡιαιξαξαρδνος, αἰώνιον «εν μνήμων 

τοῖς δχτγηνονϑροις χαζαλιπεῖν. ἐφιςαᾶς δὲ τί. 2|5-- 

νοιαν Ἐπὶ τὰ υ πρχαίων βασιλέων πὲ χαὶ πολίίς- 
κῶν μνημεῖα, δξ ὧν εἰς ὀνόμιαίΐζο, χαὶ δόξαν πσοοῆλ-- ἴ9 

θον, οὔτε τῷ Βαζυλωνίξ τείχους ἐκακάσασε Ὁ Ασ- 

συφίαν ἐκείνζευ γωναῖκα » ὅτε Τὴν ον Μέμφᾳ πυ- 

δφμίδων πὸς Αἰγύπῆ]κ βασιλάς » οὔτε εἴτις ΠΩ 

πλϑτου χαὶ πολυχάῴοίας ἔχιδξις ζῶ δ δρὸς ἡγεμό- 

γος " δολὰ ζᾳῦτα πόύτα μίχε ἃ χαὶ ὀλιχϑγθόνια, 5 χαὶ 

οὐκ αἴξια «πουδὴς ἡγησοίνϑρμος, ὑψεώς πε παζς, 

Οἕκ εἰς βίοις χαὶ ποραγμάτων ὠφῥείας, δξ ὧν μα- 
χαιδασμκοὶ τοῖς καζασκάνα(ᾳ ϑμοις ἠκολούθοεω μι-- 

γον " ἐπταίνου δὲ χαὶ ζ᾽λου αἴξια τὰ τῆς γνώμης ἔργα 
“ἰπσλαξῶν, ἧς πλότοί τε δ'πολαύοισι καὶ ὁπὶ μυ͵-- 20 

Χιςον “χρόνον καρποιοῦται Ως ὠφδείας, πϑύτων ἡὐμοίς: 

λιςα αν ποιούτων ἔργων τἰωὼ ̓ Αμφικύονος τῷ Ελ.-. 

λζωος Ἐχίνοιαν ἡγοϊα)η ὃς ἀοϑενὲς ὁρῶν χαὶ βάδιον 

«ἰποὸ τὴν πὐξεοικοιύώτων βωρξαρων δξαγαλω,ϑη.-- 

γα! ΩΝ Ἕλλδοιχϑν ρος εἰς πίω π᾿ ἐκείνου κλιηϑεῖ-- 

(αν ̓ Αμφικί)υονικζωῦ σευϑοδὸν χαὶ πϑρηγγυδαν αὐτὸς 

στενή γαγε » νομοὺς καζοιφησείυϑμος ἔξω δ" ἰδίων, 
οἷς ἐχαςη πόλις εἶχε, πὼς χϑινοὺς ἅπασιν ξ οἷς καλοῦ - 

σιν ̓ Αμφικ)ουονιχοιξ, δέ ὧν φίδοι μϑὺ ὄντες δλλήλοις 

διετελοιώ, αὶ Ὁ συγίενες φυλαί Πού]ες ἔρχϑις μᾶλλον 20 

ἢ λόορις, λυπηρφὶ δὲ τοῖς βαρξαροις χαὶ Φοζεροί. 

παρ οὗ ἴρϑαδάγμα λαξογες Ἴωνές τε οἱ μετα- 

θένϑυοι τίου οἴκησιν εἰκ, τὴς Εὐρώπης εἰς τὰ 9.ω- 

λοίηια μέρη τῆς Καρίας, χαὶ Διωσκός οἱ αἷϑὶ ἴοις 
ἰὐξυς τύποις ζὰξ πόλᾳς οὐγιδρυσείυϑνοι, ἱεροὶ χαστε-- 

σκϑύα(αν ἐπὸ κοιναίν ὁῤωλωμαάτων" Ἴωνες υϑὺ,ον 

Ἐφέσω, Ὁ ὁ Αρτέμεδος" Δωρκῴς σῇ, ον Τοιοπίῳ, 
Ὁ τῷ ̓ Απόλλωνος" ἔνθα. στευϊογ]ες γωυαιξὶν ὁμοῦ χαὶ 

πέκβοις χτὶ πῶς ἀσοδειηϑεγίᾷς 
ἤ ἤ 7ὔ 

ογοῖς, σεευέϑυον πε 

χαὶ (Δι»επϑνηγύφκζον, χαὶ ἀγῶνας ἐπετέλφεω ἵσαι- 40 
λ Ἀ ν' Ἀν Ὁ ας. ͵7 

χοῖς χ) γυμψιχϑῦς γ) Τ' ξ΄ μοεσικζωω ἀχουσμκτουν, 

χαὶ πῶς ϑεοις χοιγοῖς ὀϑαϑήμασιν ἐδωρφιεῶτο. ϑεωρή- 

σαες δὲ χαὶ πὸρηγυοάσαινϊες, ᾿ ς ὀηγαις Φιλοφος- 

στούας που δολήλων λαξογες, εἴ' τί “αδϑοκρόσμα 
Ν ͵ ΕΣ ͵ λ ζ ν 

“2959 πολιν ἐγεχϑν4. δικοί’ καϑεζονϑυοι διηπτων,ὦ 

«ὐϑὸὶ πὸ τσϑϑς βαρξαροις πολέμου ἡ χόϑι Ὁ ασοὸς 

Π δληλώς ὁμοφροσεεύης χοίνας ἐποιῶντο ζ λας τα 

{ 
Ππαο, σίας γεῖρ. οἰ πηι π (ς ἐςοἰτἰ1- Ἅν» 1 
ΠΕ ΠῚ, ΡΓΓΙΑταγῖ! ρογίο ΠαγιιπῈ ἡ ΠΘγα ας 
Δα Δ]]ο5 γοϊοσυίτ τἀ ἴσας, α1. Ιοσοο-- 
ἃ ίς σοπαϊτας σοι ᾿ἸΠλῖτ65 ἂς ΓΟρ ]Ας 
ΡΓς οι ρίιτ, ψης (κε γ ΖΠπῦ ἐ ἑπαϊοῖ. 
Οταϊπατὶς φιιαπγορείμηο τειν αηΐς, 
οαρί4ο εἴ ςερίτ {Π|Ππὶ αυορίᾷ ορεγα 
(ἐπιρίτεγηᾷ [ι] πο πη ου τγαῃηίπηϊττο- 
το δά ροίξογοϑ. [4 ἀπίπιο ασίτᾷς, ὃς οῦ- 
{᾿4εγδῃς ρυογῖ γοριτη ἃς οἰατογῇ 
ἴῃ τεθιιβρ. νἱγογῖ πηοπαπηοητα, υΐθ. 
ΠοπΠΊδ {{π||Π} δέ σ!ογίἃ Π]εγαγῖις, πες 
Αἤγεῖαη]ἃ πηι]ογεπι πηδξξᾶ ραταιις 
παγὶς Βα γ]ο 5, πος  σγριῖος το- 
65 ρυγαπη! ἰδιι5 ΜειηρὨττῖοῖ5,αττἢ- 
υς Αἰ Τ5 ρυίηςορϑ ἐγ σῇ ΗΟ] Ορε7 6 
αἰτίας (πα5 ὃς ορεγαγί τη αἰ εἰταϊηέ - 
οἰϊδιαυίτ: ράγαα Παῖς οπλήϊα, τόρογα- 
τῖα, πος απ] α]ατίο μα αἶσηα εχὶ[Ἰπγᾶς, 
πὸ δάνίτα ντ]τατος ἰπιιδτα, (ς ἡ ταητῦ. 
Δα οδαϊτογιπι ἐαΠἸοἰτατίς ργα ἀἰσατίο- 
δ, ὃζ οσι]οσιιπι Π]Θοςῦτας. 116 νοῖο 
Ιλιάς ἂς «:πιυϊατίοπαε ἀΐσηα ογοάθης 
ΠΊΘΠ τα ΟρΟΓα, ΖΟΓ γε τας δὰ ρ] ατί- 
τλΟ5 Πηαηδῖ ὃς ἸΟρῚΠΙπηοτέροις, ργαΣ 
ςετοτῖς Απιρἢἰξγοηῖς Ηο]]ςηἰς ΕΠ] 
τα]. τη τοῦ. δα πηίγατας οἰ πἀΠτιᾶ; 
4υἱ οὔ απ! πηαάποιτογοῦ σοηιξ αταοᾷ 
ἰηΗτγηλᾶ οἵα, ἄθος; 4 Ηηἰτίπηῖς Ραγθα- 
τἱβ Ἔχ χδαγίτὶ ἔλ 0116 ρος, σοςρίτ οος πα 
ΘΟ ΟΠ φιοα Απιρ]ἐἐγοπίςῖ! 4 1- 
Ρίο ἀεηοηγίπατῖ ΘΠ:]αρσοσα; τὰ Ἰτ, ας 
ΡΓατοΥ 1145 απι45 ηια4; ςἰπἴτα5 Παθο-, 
τεῦ ῬΡΙΙ45, ΟΟΠΊΠΠ65 αἰ] ξὴς οπγΠ θι15, 
45 νοοῦτ Ατηρ ἱέξγοπίσαδϑ; ντ οαγῖϊ 
ψ ποι |ο Πγιτι φηγ] ΟἸτία πη σοπίογια-, 
τος, σορ ΠατοΠ 84; σοἰοητεβ ΠΟ ΓΑ Πα 
νετθὶς χιιᾷ ἔλξεῖς, θαγθαγὶς ἤθη στα- 
τι65 δέ ἐογπι! 4 165. σαογῖι ἐχεπιρ 
ἰηγίτὰτὶ δὲ [ΟΠ 65,7] ἐχ ΕὈγορα [ἢ πλᾶ- 
τἰεἰπλατη ογᾷ (γα ἀἘπιϊσταιογᾷς, ὃς 
Τοτίςῃίδς ᾿ς οσείραί, τέρα ςοπῇτι- 
ΧοΙΌΠτ ΠΡ Π5 σοτηπηιιηίθιις : Ιοπες, 
Τίληα ἔαπαπ ΕρΡΠοί: Ποτίεηίςς, Α- 
ΡΟΙΠΙη5, 1 ΠΟΡΙ : πο {{ατῖς τοτηροτῖ- 
Ῥιι5 οιπὶ νΧουίθιῖδ ὅς Προς σοπιιε- 
Ὠΐδηταβ, γη4 (Δ ογ 5 ἀαράητ ορογαπι ὃς 
ΤΊ ΘΓΟἰ ΠΊΟΠ 5 : ἰΠ{Ἐτα τίσις ἐηυςῆεὶ- 
θα, σὙΠΊη οἷ 5,δΖ ΠλιΠ Οἷα Θογταγα Π 
ψατ 5, ἀθος Πο 4; σοπηπλΠίθι ἠο- 
αι ϊς Ποπογαρᾶτ. ρεγαξες ἰρθέξδοι]ς 
δοποροτίδιοηίθιι5, σοτεγῖ54; ΠιιΠγά-- 
πἰτατὶς οἤΠοἰϊς ν]τγο οἰτγος οχ ἢ β είς, 
[464 ἱπτοῦ οἰπίτατος ἱπτογοοπῆρι οἵ. 
ἔςπῆο, ΟΠ ἀθΡαητ πα σας 4α1 το πὶ 
οδροπεγοης: τῇ ἐς θ6 110 οδτγα θαιθα- 
τοβρεγθάο, θα; Πλιτια σοητῖς οὔσοι- 
ἀϊ4 ςΟία]ςθατας 'η πχεάϊιιηγ. ΠΙογα πα 

γ, 

ΞΖ 7:5 

ΠΣ ἐγπχκξνν »"ἔς 
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ὃς ἰς ΠπΉΠΠ Ἔχέρία (πουτι5 Τ Π]1π5, 
φπίπλιπι ὅς ἱρίε δάϊεοϊτ δά οΟἰπίταςη- 
ἄιϊιπι νεας νπῦ σοτριι5 οχ 1 ατπογαπι 
ΡΟΡυ]ί5,Πς ἰΠτο [Εἰ η15 Ὀς]]5 ὃἃζ ἀϊ Πα! ς 
ἐς Πτατὶ (δ αρατγέταγ ἃ Ηηἰτί Πγΐ5 ρασ 
Ῥατῖς. [ἀ ροαιᾷ ρει (6 {τατυίτ,ορτί- 
τοδῖος σοπυοσδιίτε Πησα] ας ντθίριι5, 
ἀδηιιητίᾶς ἔς σοπίπ]τδτιιγῦ στη εἰ5 (6 
ταασηῖς το. δ αά σόπηιποπη νι τα- 
τῷ ροτιίποπείδας, Οἱ οὔ! Δα εη!ἤςησ, 
ςδιιοσαιίς Ἀοπλδηΐ5 (επαιοτί. δὲ ἢ 
Τ λιϊπαγιγη νγθ] ἸΙορ τίς, νεῦρα ἔσο 
ἀςοδοοτέϊα, ἀοοῦς σιαητορετε οἷς 

δατες οδίξηίας ἀοοςαῖ,υΆ4; ἔα Δα νὶ- 

Ῥαπεργτῖς 
βατίπα. 

-- 

(ἃ Πτ σορπατοτγῖ ἰτεῦ (ς απ 1. ο- 
βεηάεθατ εἰ, ἱΠΗ γπτας τος οὐσογάϊα 
Ῥοτέτες βοσὶ, σοτεγί νοὶ ΡοιδυΠΠΠΠη85, 
ῬοΠαπεῖγε ν ]αδογατι ἱπα  ἀἴ4 πλὰ- 
τι ατα; τὰ ἀοσοθαῖ θοβ,οροιτογο [.4- 
τἶπος ΠΗΪ τ Πη15 ἱπηρογαῦο ΓΑ 6; τού- 

ἀετε,πἰπλίγαπν αταοος Βαγθατίς: ο- 
τηδηοτῦ αὔτ ρτποίρατιιπη εἰς ἰη το} - 
ΠυοΤ Ατίο; ντ αὶ μαδοᾶτνγρεπη πΠγὰ- 
ϑηϊτιάίπο ας γοτ ροίζατῇ ρ᾽οτία ργα- 
οἰριιᾷ, δέ 4 ας πγασὶς ῬΡίε5 αὐ ταητῦ 
οἰατίτατ!ς ἘΠ ἰρίιπη πη οιςέξί. [πη Πᾶς 
(ςπτοητίᾶ Ιοηρα ογατίοης {πΔ{τ εἰσ, γε 
τξρ!π| οἵ! ἱπιιο 4 0}}1 γοισίο οδπλιι- 
ἰδ. ἱπιρξῇς κοπηα οΟἴτιιοίςησ, 19 
οἰμίτατος φυοτϊδηϊς σοπιοπίθηταβ ρεῖ- 
τιατίπν ἤπλ}}] δέ ρα] σε ίδοτα ἔλςετέι, 
ἔογιυσης γογῖ νη δ᾽ πὶ ΘχευσεΓοησ, 
αι, 1 ἀεςεγπογοταγτξροτίδας: ὃ ἢ 
αυὰ οἤεηίᾳ ΡΟρις ἱποίάογος, [ΠΕ 

{πὰ ἀφοτῦ (δογα οδς Π]ἀγεηταῦοχ ἀ]ο- 
τύτη ρορυΐογαπι ἀιδίτγῖο. Ηςο ὃζ δἰ τα 
ταυΐτα οὐπηοάα Ῥροπαης αι ςοπίο- 
Πασγεητασ ἢ σΟ πη ς ΠῚ σαΓΙΑ ἢ Ομ 
{Ἰἀταεγέτ,οπχηι δ. ρεγίμαδίε αι τιτπ ἴῃ 
ςσίοίϊι αἠεγᾶτ, (ο ]ατίς ἀείπάς ορρί- 
ἀατίτη ρεοιη:!5,᾽ληα: τρί! απ|πα!]ῆ- 
σδαϊτ ἰῃ Αἰξεῖηο οπλ δι ΠΠπλὸ ντὶς 
ταγταιο, δὲ ξοβ επί 9 'ερας οσίοτίρῆι οἰ- 
υὐταιῖθιι5, τἰταςα» εἰς γᾶ] ἔοι δὲ ἔο- 
τὶ οοείτειίτ. Ετης ν]]α ἱπίαγία τἔροσγιιπη 
Δροϊεγξιαγ, ἰῃ το σοϊη πα ἱποί τ 
ἀεοτεῖα σοποι ἢ, ὃς οἰπίτατος εἰς σοπ- 

οὔιδητας ρατιορο5. Εὰ σοἰἅπα ρεγπηᾶ- 
ἢτ νίᾳ, ΠοίΓᾶ «τατξίη [ἰδηα τεπηρίο 
ἀεάϊοατα, ἱπίοτίρτα ΠἸτογαεᾶ σμαγαέϊε- 
τῖθιις τα οδηίος, ἡ 14 Π10.ο] πη ντοθα- 
ταῦ ατςοίᾳ. χαρά δὲ ἱρίμπη ΠΟ ἰειις ατ- 
συπηδτατη οἰξ, Ἀοπηᾶ πΌ οἢς σοπαϊτᾷ 
ἃ Ὀατθαγίβ. παπημᾶ επίπι νῇ ξ Πςης 
(ὐταοὶἷς [τους ἃ ΠαΠΠδ πὶ Βαγθασί. 
Ἡας (ππυφυα Πϊς τοχ ἀοπηὶ ἰῃ οσΠξ- 
τι ση 4 Γοραδ]σα πχαχίπηα ἃς οἰ ΑΓ ΠΠ-- 
τρΑ ΡΒΟΠΗΙς πιοπιογαταγιργςτοῖ αὰς ὃς 

ὉΙΟΝΎΥΎΘΨΙ ΒΑΙΙΘΟΘΛΑΆΚΆΝἊΑ -ξ ς. 
δὴ ἡ τὰ ὅμοια, πἕτοις «ἰδαδείγμκαζᾳ λαθὼν, 89: 
θυμίαν ἔσχε "ὦ αὐτὸς ζᾷς πόλάς τῷ Λαΐίνων “μοις συ- ὦ 

ἊΝ 

φῆσαι χὺ στεναγαγειν ᾿ ἵνα μὴ ςασιαζεσοι χαὶ πολε- 

μοῦσαι “σϑϑς Σλήλας »“ἰποῦ Τὴν χυφοφοικοιώτων 

βαρξαρων Έ ἐλέάσϑερχαν ἀφαιρεθῶσι.γνους ὃ τα, 

τόσ κρ αἰίςους ὀυόρας ἀξ ἐχαίφης πόλεως σεενεχκοιλά, 
«ὐξὰ μεγάλων ᾿ χϑινῶν φηίᾷς ποραϊνῶς συμξέδους 

εἰὖθιες συϊκαιλάν. ἐπεὶ ἢ στευῆλθϑον,( κα γα-γὼν πίω πε 

Ῥωμα)κζωὼ βελώὼ,ὼ πῷς Ἔσο ἦν πόλεων ἡχονζᾷε, ' 

ΙΟ λόοον διεξηλϑς τ βακχλύϊοζὸν ὁμιονοίας, δὲ δοίσκων ὡς 171 

καλὸν αϑὺ γῆμαι, πολλαὶ πόλᾷς μιά. γοώμϑρμαι 
γνωμιῃ' αἰα,φὸν Ὁ. ,ὅψις συλ μῶν δλλήλοις ἐζραφερ9- 

μϑύων. τιον τεϊοίος μδὺ τοῖς ἀαϑενέσιν διστοφαίνων 

ὁμοφροσζεύζωυ, ζουπάνοτηΐος ὃ κὴ ἰεϑενείας ἡ ταῖς ἰ-- 

οὠεϑζαταις δλληδοφϑονίαν. ζιῦπ: ἐδίδασκεν ἀὐζεξ, 

ὡς χε Λαΐζνοις μϑὺ πλν πσοϑςοίκων ῦχφν, χαὶ πὶ 

δίχαια ποξαηφν Ἕλλξωας ονᾷς βαρξαρϑις" Ῥω- ᾿ 

μαοις ὃ τί ἀπόντων Λαΐνων ἔχφ πυδϑςασίανμε- 

γέ 4 τε πόλεως πσσϑυχονζας καὶ ποραἰκαίτων οἶχοις, 
Ψ 

20 ἡ τῇ “εϑνοία, τὰ δαιμονία κρείους χεχρευϑμοις ἘΞ 

χείγων, δὲ ζω εἰς ζοστεύτλι χα φαν4ανασδοῦλϑᾳ. ζι-: 

αὔτα διεξελθὼν, σεονεξελάνεν εἰὐθις ἱερὸν ἀσυδον 
Ὃσὸ χοιναΐν Δμαλωμμκοίτων ο» Ῥωμν κοζασκάυα(α-- 

οϑαι, οὖν ᾧ αἱ πόλᾳς στενερχονϑι αἱ Ἀαθ᾽ ἕκαςαν εὐ- 

αὐτὸν ἰδίως πὲ κἡ χοιγαξ θυσίας χαὶ πϑρηγώρᾷς αἴξου- 

σι», οὖν οἷς ὁ ὁφάσωσι ιρογοις' χαὶ εἶ΄ τι “μμοιζο αἱ ταῖς 

“ξϑοκρέσμα “δὸς δρλήδλοις, ἐκ Τ᾽ ἑερῶν τὅτων 

Δ  ϑυλύσοντει, ταὶς ὀήναις πόλεσιν Ἐχιφέψασαι εἶζκ-- 

λῦσαι τὰ ἐϊκλήμαζᾳ. ζῦτα διεξιων τε χαὶ ((ᾷ ὀηνα, 

20 ἔξοισιν ἀγαϑεὶ βελάυπήσμον ἐκαζα ησοίυϑρυοι,πὸ,,- 

ἄς ἔπεισε τὸς - τῷ σεευεδρίῳ παροιζῷ τ᾽ χαὶ
 μα 

τὅτο κα] εσκάσασεν ἐξ ὧν ἅπαστι σεευήνείχϑ αἱ πό- 

λάς χοημαίτων Ὁ τῆς ̓ Αρτεριιδὸς γαιὸν , τὸν Ὀζὶ τῷ 

Μμέγιςου νον τῇ Ῥωμῃ Ἄσφων ἱδρυνϑμον, Αὐεν- 
ἥ ι λ , Ὁ 

ὑμ5᾽ χφ τὸς νομιοῖς (Δυνέγραψε τοῦς πύλεσι “σϑὸς 
᾽ ͵] » ες 

ϑλληλϑις» χαὴ τἄλλα, πξὰ πίω ἑορτίωυ χαὶ πὸρμήγυ- 
Ἶον Ι “4 - ΓΕ 

εἰν ὃν ἐχιτελειϑήσεται δ όπον ἔταξεν. ἵνα 5 μηδεὶς 
᾽ Δ: 

λιϑϑνος αὐθις ἀφανίσν ,φήλζυ καζᾳσκάυα(ας χὰλ- 

κά, ἔγραψεν ον (ύτη χά τε δύξαιζᾳ, τοῖς “(ἰωξόρί-. ᾿ 

40 οις,ὶ Ως μιεζοιοούσεις τῆς στενόδου πόλάς. αὕτη διέ-: 

μφνεν ἡ φήλῃη μέξρα τῆς ἐμῆς ἡλικίας ον ᾧ τῆς Ἂρ- 

πεμιδὸς ἱερῷ χειμϑυν,γρα μμάτων ἐχου(ᾳ χαραᾳκῖη- 

δας Ἑλλξοικῶν, οἷς Ὁ παλαιὸν ἡ Ἕλλας ἐγράτο.δ ὶ 

ἀὐζς' ποιήσοι τ᾽ αὐ τίς Ὁ μικρὸν πεκιαήθλον ἥ' μὴ βαρ- 

ζαροις ἐῃ) τς οἰκίσαιζᾷς δ: Ῥωμέώω. ἕ γὸ ἐὺ Ἕλ- 

λζωιχϑις ἐγοῶντο γράμμασιν ΐ ὀγ]ες βωρᾷξαρρι. 

πολήϊιχαὶ νϑρ δὴ ὠράξῴς Ψ βασιλέως φύτου σεοὺ ὁδ- 
λας 
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λως πύλαις ἐλαόῖρᾳ τε ἀἰβϑ Ἐξ τέροης.» ὦ μέγ. αἸϊατλθΐτα, πλίπογα {Πα δὲ οδίουτίοτα, 

φ΄αι ὁ λαμιοότα!.) τοιαῦται μνημονθ 0} πολεί--ὀ φοἰεδτᾶτατί Βοῖ!ο δυτοπιοιπι νη Ε- θεῖο αὐ 
ἡ 5, Ὡσρὸς ἕν Ὁ ' Τυῤῥξυῶν ἔϑνος βυόνϑυαι, τόϑξ ττυϊσοτγιηηροητο οοηἢϊξξάτας εἴξ, ἃ ΑΝ χα ὐξλοενο Τ' Ἡ  ὀΑρων ον! , τξς δεῆϊ τ γ Α( ἴπις. 

[Σ, “ ,ὔ λ “ ὺ λ ΄ 1ς 

ων μελλὼ γε διεξιέναι. 123 Ταρχουι ἰα πελά )ωὼ Ρ πῸπε ΠΑΠΠΘΕΌΠΗΙΣ ἰωπι.])οξαπέϊο 
β πες ΕΟ ΟΝ ἀγα] ΠΟ οἰπίτατος αια: (ς {ΠΠΠπ|5 ἰπα.- 

υ ν ) Ἵ ᾿ μω . ῷ ἢ ᾿ “ τϑα ἀγ5. 74 ἀμί, ᾿ ἔ φ Ροτῖο (Ὡθιλ ἢ θγαης, ΠΟΙ σης ΠΊρ τς 
λον ἐξέέλοντο ζᾷς ὁμολογίας, Ἴ υλλίῳ ὩΣ Οὐθο ὦ-ὀ Φ|ϊατοίκεάοιίς οΟαϊτοηῖθιι5, ἐςάΐσηα- 

“ “" Δ ...3} - ͵ "ἢ - ε δ 
ξιξσαι ταπεινῷ χτὶ ἔρος οὐίι ὑπαχούφν, ἡ Τ' ΔΙίαφο- ταρατοῖο ΤΆ]Π]ΠΟ ποπιιηὶ ὁσίου τίς οσς- 

λων 7 ΠΝ] ύ ς ͵ ΄ ραὺ τ᾽ πατοικίων ἃ “πὶ ἡγεμόνα -Ἡνομθῥζεν με- ἴθ Πάτα δ ιι5, δέ (δίαιτα; δά ποιιᾶς (ρας 
- Ραττοοτι!πη στΠὶ τοσα αἰ άϊο. [ηϊ- ,ὔ 7ὔ 2 ͵ “ ͵ » 

ζω στοίσιν ὠφέλφαν παρεξᾷν νομμἰζωσαι. πρξαντο ᾿ ΕΠ Ύ ὌΡΕΟΣ 
ὧν Ἶ δν ἣν ' Ὧε ζ4ν ΠΣ Εἰ ρξ : τίαι πη ἀθἔςἐξοηἷς αΥ οἰθητίθδιις ογτιπ. 
ὃ Ὁ ἀποσασεως οἱ καλούμϑυοι ιεντόμοι, χγ τοις ἐλ- [9 ο(Ἐ ΠΙ Ἰεσατῖς α ΤΌΠΟ πλΠΠς τοίροη- 
δον ν 1, 7 “τ ͵ Α δ, ς ἢ 

θουσι ἰϑὰῦ Τυλλιᾳ φρεσθάυ ταῖς ἀπεχρίνανΐο μη- ἀεγαητ, (ας πες ν]] ΠῚ οἱ ρεϊποίρατιπλ 
ἴ ἬΣ Σ τ ᾿ ὝΣ ΠΑΡ ρα 

δεμίαν πὴ στφίσι παρ ἐχεῖνον μήθ᾽ αἰ χύρ ἡγεμονίας ςοποοίΠης. πες πλ οἰτίαε (οοἰδτατὶβα; 
ὲ ͵ ἜΘΝΟΣ ἜΝ Ψ.Ε ἔαάας σαπτεο ρερίρηῆς, Ηος “ον 
“ὦ ᾳγώρησιν, μή πτε ξα Φιλι συμμα ἐω- : ϑ [ 
ὃ οὐ χὰ Φιλίας αὶ συμμαχίας (, τος ἴξοικὶ ἔμπης (ὐατοιαηὶ ὃς Ταγαα- 

ϑήκζωυ. τρξαύτων 5" πότων, Καὶ αἰρητόμοί πεἠκολού-- : ; ἘΠ ΣΡ ΣΕ ΝΚᾺ 
Εν ἀβνττ τς ἐπψελίνς Λωνι τ Πἰο Πίος : Ροίξγεπηο [πῃ ἀγπγΐβ ἔς νηϊ- 

Ν . οὖ ε ΝΠ Ὲ - . 

ϑηζᾳν,ὼ Ταρκυνίται, ἡ τελάυτωσαι τ ὁπλοις ύ -  σποτίᾳ Εἰτιτί. Ηος ΒΕ απ σοπτίπιια- - 
ς »ς 7] τὸς ες ͵ 2 τ' “ ᾿ς ν᾽ Ξ 

παία ἡ Τυρρξυία. «ὗν ὁ πόλεμος εἴκοσι διέμάνεν ἔτη {πὰ εἰ δηπίς Χ χ: ὃζ αἰτοῦὶ αἰτοτοσαπι 
ν ͵ Ἷ γι τος ΠΟ [6 Π16] ΟΠ ΠῚ τοῖ- 

σζένέχως πολεμούνδμος, εἰςξολοῖς τεπολλας αμφο-- ἐπ πς ρυροσίθεθα ν ἌΒΠΡΙΟΩΘ ει Γ τ 
τα ἰηππαίδγαης, σο]]ατίς ας Προ 5 ἃ] , , 2,1} ͵ » ΑΗ 

ἜΡΩΣ Ἐπκοψλι» ὌΝ ποιαμδμων ει9 σλυθν- (ρει Δ] ἰς Ἰηίεγε ργο]ία. ς ψαΐθιι5 ο- 
ληλων,ὼ ποἴδαταξς ὀιλας ἐττ ὀλοις σζοσιςα ϑμων. τσρηίθ. νἱξεοτίδτη γορογταυίς ΤΎΠ]115, 
ο'σῖς ͵ ΚῸΣ “ωὠκ, ε ς . - . ἐν» 

οὐ ἁπασοωης δὲ μιαίχα)ς καΐορθῶν ὁ Τύλλιος, ὅστιι 20 αιοιίςίοιπαηαο νο] οἰιπηὰ ΠΏ ΡῈ] 15 οἰαϊ- 
ὙΠ ἢ Ν Ἀγ ἢ Ν 2 “ Ϊ ᾿Πγ1ο απ χτὶ πόλιν τὸ ἡ πρὸς ὅλον ὃ ἔϑνος στα [σεευέςηᾧ, καὶ τατίδιις υ νοὶ οαΠῚ τοῖα στο ἀἰηγίσα-, 

ἮΝ ᾿ . ᾿ ταπὶ οἵς. αοταπάσπηι τείριι5 οἰ ΠΠπλϊϑς 
σϑασιν δχεφανέςατοις χ9σχα ᾿ ΐ : εὐ ᾿πφανέςατοις κοσχκηθεις εϑριώμξοις, πελάυ τ πη ρἷ5 ἀδοοζγαζιβ., οοσ στ οῸ5 νοὶ 

δ ἃ λ ΠΕ 5 “ 2 ἡ Β “. . 5 πΡ »ναΐχασε τός Οὔκ οὐζιοιουζᾳς ϑόχεα, τ, χαλι- μμηζτοβ ἱπιρεῦῖ! ἔγεπιιηι δοοίρογο.  1- 
« » τὼ ΑΥ 5 Ἂς ᾿ γὸν ἐχόνζς λοι ψν.εἰκοτῶ σΊ αὖ ἐτ4σοωνελϑοῦσωι πα-ὀ  φοίϊπιο ἀσπηιπιὶ ἀπο σοδέϊα: ταγίις -πτ {0 ὼ6. σ-ἐμοεὶ 

ΘΕ τὸν δέει " ͵ Η " ͵ Σ ΠΣ : - ἐἶς, 7 

λιν αἱ δωδεχα, πολής, ὄξανηλωϑώαι τω πολέμωτό ἴῃ Ἴμν ἐἰγθανρε φέμεγτρε5, Χ., κοΐ αι. “ἢ 

: Ν ΤΕΝ τ ͵ " ὯΦ σοπίαπγρτεῖς Ὀο]ΐο τ} ν τα τα Ρῶ- " 
7Σ τε σωμιοίζο, ὦ τὰ ὙΘΉ γωμΐζωυς ν το βοιδοῦ- Ἢ ἢ εν ἌΓ 

Ἐν δ ΛΔ ζ5 ταν οἷν Ζ' ἸΠΤΥ οὔμΠ115,ἀςογειογαητ Ἀ ΟΠ δῃ 15 ρυποῖ- δ ἜΕΡΕΕ 

μι τ ὠρΘΊοΙ5 Ὁ ἡγεμονίαν. εῷ οἷς ἀσξτέξον ἐψηΦι" ραταπιιγαάεγα, εἰδοπι ααΐδιι5 δητοα 
σεινΐο. χαὶ παρϑίαν ἀξ ἀπασης πόλεως οἱ “ξοχ4ε.- ςοπάιεοπί δι τζοχηθο αὐ Ομ πῖθεις5 

η Νς 5 ἕ : ᾿ - 

οὐγενίες. στοῦ ἱκετηθίαις, ἔτι δέπον)ες Τυλλίῳ ὲ πό- ΡΟΡ ]1ς Ἰεσατὶ νον Ρον 

᾿ ᾿ »] ἢ ὦ τ 5 Ϊ αὐ ὉΠ] 
. λάς, χαὶ μιηδὲν ὀϑήκεςον βελάυσασζ «ἰἴξὶ αὑτῶν ἀ-30 πλϊττθητας (ὁ ("πὰ ἴῃ ἸΘΘΏΙΡ: ᾽ 
πὰ ΣΕ ΝΟ ΣΝ ἜΡΙΝ ἀεργθοδηίοθηας ης (Ὡαἶα5 ἴῃ [6 σοη- 

Ἐρν 8 7; ἡλλψο ἠῶ παν ΠΕ ΕΡΕ ΘΤΠ; ̓Ἱ (ἰετοι. Κείροπάϊε τοχ, ΠΠ]ο5 φυϊάοπι 

ΤῊ εἰς ὅκοις αϑετηματων, οἷς ἐγίυηζᾷς ποιυσανϑυοι ὁ} νείμηίαπι ὃς ςοπτειηρταπα, ἀςο- 
ς -“ τ : ἀρ δ. ᾿ἸΕ ᾿ 

ΤῊ ὁμολογιῶν, παρέξηξ τὰ συϊκείυϑια, πολλῶν αὐ-.-. ταπι, πος τρίτο Π1] νοῦ νἱοἰ της 
λ 5) δ ᾿ τα ῃ ε ἊΝ ᾿ σῃ ξ ο- 

Οις ἔφη “ικφοιῶν αἰξίοις εἴ) ὁ μεγάλων" δὲ' ΡῬω-. ἔωάογα,πια τὰ5 δ ΠΛΑΡΠΩΚ ρα ΠΩ5 (Ό. 

ἐπ ἡ κάιὰ Ἐπ Ω ΣΙ β, πιοεῖτοσς : νογιτη  ΟΠγα ποι ΠῚ 1|- 
χ, ΔκῈ [) ΕΞ τ Ε 

πα ΤΡ ὟΝ γῆι 45 0774 Ἥ γυτῶν ταῖοπὶ δο οἰοπγοητίαπι, φιαηδοηαὶ- 

τρέμον λιπλρείαις ποαυρηζοιοῦπο τίου ορ- ἀεπιασηίτα οὐρα οἷι {πρρ] σιιπὶ Ἰπ τς " 
’ 3 .9 ᾽ 3 ͵ " 5 Ἐπμος: δ Β 

γάυ, σσοϊὲν ον τῶ παροϑίι ἀτυχῆσῳν. τα εἰπτὼν, φῃϊὶς ἰγαπι ἀοργσοαταπι νοΠοΓΏΓ, ἴ- , 

Ρίϊς ἴῃ ργαίςης ποῃ ἀοίιταγαπη, ΠΠΣ κα σ ἐν ἤν Ὅι ν “ λ λ » λ ἢ “ ᾽ 

καΐζφῳλυεται τὸν σξς εἰΐθες πόλεμον, ταῖς »ϑὲ ὀῆναις τον ᾿ , ' 

ΓΙ ἐσίν ΞΘ πόνο ιήδὴ ϑγηνα ὍΡΉΝΝ , ᾿ ἀϊξεῖς ρᾷσοπι οἷς ἄλτ, σοτοιῖς αυάοπη .Ρ̓ ἵ 

πδ ϑϑι ἢ ἐδ! ἐῖτς " πὴ μος ἐάν ν ἰπηραπα (ροίϊτα ἵγᾷ ὃς ὁπαμ πὴ ἱπιυ-ο “Ἔπε- [αὐ σ 

ὑαλον ῥήρ ναι. -- ὑύς δε ἀ το ρολο τ τρᾳ [δια κα ρ- 4: γαγιιῆν πιθητουία ) ρογπη  ΠΠς5 (ᾳ0 ἢπ- ͵ 
: Ἢ ΄ ᾿" Χ - - 5 5 5 

πουοϑαι , μϑυόσεις ον ταῖς γ,φα φείστεις σδος αὐ τε νίιοϊς ὃς δοηίϑβ (υϊ5 ἤπιΐ, (ΑἸ αἷς 
“ ε λ ͵ Ξ, Φ 7 5 " ΒΖ 5.5 : γδ.: ᾿ ὧδ 

σξευ ϑήχας ἕπσο βασιλέως Ἵ αρχονίς. ὅῴς δὲ ἀξ αὖ- ατα τη τορὶς φοπα εἰ οΠῖδιι5 . ((ἀ 

τῖδιις ροβα!ς αθ ρυῖΠ: ἀδἔοοογαπμσ, ΡΨ ι τ , " δ Ε ς 7 : τῶν πολάς, οὗ οφϑεζανέςησοιν πενὸ ζοΣ ὀιλας ὑ Ξ 
ς ἥν πὶ , : β εὐάςς ὉΕ7 ἔοι σοτοτοσαῖς δα δοϊαπι Ἀσηπαπατη 

"Ὁ χν Ἐ ωμϑήων ὀξέγεικειν τ΄ πολέμον, Κα αιρηίανων δοιταπογοης, (ωτοιδηίς (οἰ σου, Τ᾽ ἂτ- 
Χχ τ Δ Ο.. ͵ » Δι ἍΝ ΤῊΣ ΝῊ ἕ ἡ Ἵ ἀρκυνιτῶν χαὶ ιεντὰμαΐν, τας ἀφαιρέσς γχώ- παϊηϊία, δὲ Ν οἰξτίδι5, ραττο αστττλα]- 

᾿ ! Ω] Π] ͵ ς γῇ ον ῬΑ Ὺ κα Ϊ 1716 ΠΥ Ξ ρας Φικφορησοί δος »ἀὖ καϊοκλοιδούχησε Ῥωμαίων δϊατίς  αυςπὶ δὶς τ ἀοῖν Γεοῦς5 οἷ 
ἐᾷ ͵ ἣ ἦ βδ". 5 ΟἹ ῖ τι "ΔΉ. 15 

ζις γεωςτί ασξδοςεληλυῦοσι καθ 9ς πολίείαν. ζῦτα ἸΝΘΙΠΕΟΒΙΒΒΗ ΕΝ ν ἋΣ 
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ρδος θεῖος σοῆις, ὃς ἀποθιις ἔοττα- 

ταιίτατῖς " αἴτεγο, βοχα (γέμα, ἴῃ ἴο- 
το Βοὰτγίο; αἰτοσο, Εοσῖαπα ν Γ]1ς,(Πο- 

Δ,» ἐν») 
ι “ 

(.ὑσυνν ὑαίμ 
Υ 

ὧν . 

Ἐχαρίτατυτ 
ἹἙατγαυϊπῖο 

[εἰς εἀεήστο. 

" 
! ΓΕ ᾳι56; Πατιιγα: ΓΟγΠΊΪΠΟ, ἱπ Πα 5 Ταῖ- 

Πα η 1 φεποτί Η] Ια 4; ἔτι: ροττ : τας 

Ετδηῖ Τ ΠΟ ἀϊια Ηἰτα εχ νχοζγε 1 αὐ- 
ηυϊπίαᾳ, 4 8 οἱ Γεχ 1 δα! Π 5 [η Πια- 
τιϊπηοηίτπη οοἸ]οσαπογαῖ. Η]45 ραοὶ- 

125 ἰδτὰ παρε 5 πηατιγαβ ᾿πηχς σοῃ- 

Α υδίς εατῖι, ΤΑΓΖαΪΠΙΪ Ππορουῖθα5, 
τηαίογοπι πιαίογί , απ ογο ΠῚ ἱπΠ]ΙΟΥ; 
Βεπείτα σοπιραγαῖος οχ [εἰ πηδης :(ςἀ 
ἔοττο ἔοσταπα ντεῦαις σέποῦ πιοζί- 
Βιις (πὶς ἀΠΠΠπΠ]εππὶ παέξιας εἴς. Γποῖο 
δ ηἰπὶ Πάτα πιαϊοτί , αάδοί, ἀατοραῃ- 

οἷ » ΠαῖΠΓΔ] ΠΟ ΥΓΑΠΠΙΟΟ; Ρίοθα, τγο- 
“ ἀεῖϊα, ὃ οτσα ρδῖγεπι ρίᾳ ν χοῦ σοπτί- 
φίτ:οθ,:γ4 ΑτΌΠτὶ ΤΠ ΠΙΟΤῚ, ΠῚ ὃζ πηο- 
ἀετατο ηροπίο ργαάϊτο, (ςε]οἴτα, ἰη- 
ξξηία ρατγί, ὨΙ 1] Ποη αὐίαγα ἔπ ηδ. 
ψτοΓ 016 ΠΊΑΓΙΓΙ15, Ο11ΠῚ 1ΠΠαῖος (εααε- 

τεῖαγ πογος, αθ νχοζε τγαάιισεθατοῦ 
ἴπι σοπιγαγῖοϑ. αἰτοῦ, ἱπηργοριις, ίοσα- 
τα πὶ τοσπο Ρε οτος συρίςης, δὲ οαη- 
ἔα πας σοηάποοητεία πιο ϊοης, Ποξξο- 
Ῥατιις νχουίς ργεοίδιις δὲ [Δ ουγπη]5. αἱ - 
τοῦ, πποάογατας, απ ΊΔ πη [αἰαγαϑ ίο- 
φογαπι, (εα εχίρεέζατατιιϑ οἰα5 6 νἱτα 
οχίταπι, ἔγατγις Πα 16 {(6]οἴο5 ἰπι- 
Ρεῖις σοι θθηβ., ἃ ποία νχογς ἰῃ 
σοηιγαγίαᾳ (Ὁ]]Π]οἰταθαταγ., Πογίαητο νὲ 
νἱγ εἴτε, ψιοιααποαας ἰατοῖο Ἔχρίο- 
Ὀγαῆτα ἱσπαιίαπη. σα Πη 6116 ΕΟ τηο- 
ἀείπα {Πππιι5 ργεσες ας ιαπι ρίοῆς- 
ςετδηῖ δά ποπείϊα σοπῇ]α γε ποσδη- 
τίς 1Π|ΠΠἘῸ ΠῚ τπηδ τὶ ΔΏ ΠῚ; ΠΘῸ Αἷ- 
ταγίτις (το! εἴα: πουταζιις., αὐ (σεϊογα- 
τι1Π| ἔδοίπις ν ΓΕ ΠῚ Πάτα ΠΟΙ ΠΊ8-- 
Ιππὰ Ἔχ χοτιδητίβ; (64 ντεγχας οδίδ- 
Ππογατιγ πο σεηΐο, τηοεοηας ἔογ- 
τες ἀϊποτίαπι σοηϊρὶς Δ πλιΠ1. 114 
αυίάεπι ἀοἰξτογ ἔεγεθαγίμπιαπι ἱπέογ- 
ταηίπτη ; σετογιιπη δἰταγα ἔσγοχ ἱπά - 
σηδθαταγ, ὃς ιαγεῦαῖ σαοπιοάο ίς 
᾿Ρεγαγοῖ ἃ γοίοπο σορϊαρο. ταπςπὶ 
παῖαγας ρογαεγήτζατα δά ἀεἰρεγαϊαμη 
αὐάφοϊαπη ρτοιεέζα, δὲ ρυταηβίοσο- 
τἰς νἰγα πὶ ΠΊΔΧΙΠΊΣ. σΟΠιΘηΪΓ6 {πἰς 
τλουῖθας, ἀσσογίτς εἰιπῚ ἰπ σΟ]]οηαΐ- 
ΠῚ υαί! ἐ6 τεῦιις πποοηατις. αὶ 
νθὶ νεηΐς, (δ πχοτὶς αγθίτγίς,, νὰ (ο]α 
Οαπη (οἷο ςο]]οαπογοῖαγ: Εσχυίά, ἰη- 
4υΐτ, Τ᾿ ἀγχυίηὶ, ᾿ἴδοῦς τλιῃὶ Ἰσεῖτα- 

ς αὖ ἤν 5 

2 τὰ 
““ἸἰαΥ 

νι ν." 

ΩΝ Ἕ" ἕ. 

͵ ΠΣ ΡΝ 

ΠΞΞ 

, τα, Οὐδ ρογρεταῖι οἷς ἔλαοτ, το ΠΊρ] 15 ἡ 

τἀ Ποάϊεα; σορποπλ Πατιη) ]η τἰρα Τ1- 
Βετς Ργοιεέξις ἰαπι αταῖο ργορίη-. 

ΠαττΑτΌΓΙ5. ΓΕ ρᾷι]ο Αἰτίιις Γορεῖαπ,. ἡ 

Ι ΠΑ ΟΑΤΕ ΝΑ δ᾽.» ᾿ 

» φρεξαξαρϑρος οὐ εἰρεύῃ τε ἢ χα" πολέμους, γά-.ς 
οἱ δύο κα]ασκάυασοίνϑυος τυ χῆς, ἤ Ὡροὲ πόρτα 

Τὶ βίον ἔδοξεν ἀγα} κε ὕοϑαα τ ϑὺ οὖ ἀφοοὶ τῇ 

καλερϑρη Βοαρία ,᾿ τ᾿ δ᾽ ἕτερον ὅΧι Τ ηϊόσι τῷ Τ ι- 

(έρμος, ζεὼ ὀυδρείαν πσδθοηχϑρθυσεν, ὡς τὸ νεοῦ «(σὺν 

Ῥωμαίων καλόται ἡλικίας τὲ «ασφοξεξηκὼς 6Χὶ πο- 

λὺ, κἡ Ὁ χτὶ φύσιν τελάυτῆς ὁ μακραὺὴ ἀπέχων, ἔχε- 
(ῳλάϑεὶς «ἰ ασὸ Ταρχυνίᾳ τε πᾷ γαμέρϑ ἡ Φ ἑαυ, , 

ϑυγαΐξος ἐἰποϑνησκῴ. διυγήσομαι ὃ ὁ Ὁ ἐχιξελῆς τν 
τοίρόπον, μικραὶ ἢ ἐμισοϑαϑεν λινονδύων λυδιαίξων. ἠξ 

δὴ Τυλλίῳ δύο θυγατέρες ον γεωναηχὸς ““νόμνϑυω ἢ ἵ 

Ταρχονίας,ζεὼ οὐγείγύησεν αὐτο βασιλόίς Ταρκώνιος. ἢ 

Θὲ κόρας ἔχιγάμους διμουϑμας ἐκ ϑδδ1) τοῖς Ὁ 
᾿ἀδελφ,δὸῖς Φ μήΐξϑς αὑτῶν, ν᾽ ὠγοῖς τετ αἰκυγία, ΐ 

τρεσξυτέρῳ Τ' ωρεσθυτέραν τόμο(ᾳς,ὺ ᾧ νεωπέρῳ 
δ᾿ γεωτεραν" ὅτως οἰόνϑυος αὐζῷς κἄλλον στοσοίσεοζ, 

τοῖς λαξϑσιν. ἔτυχε ἈΦ γαμξρων ἑκάτερος οὐνανίίᾳ, 

(τ γαφϑεὶς τύχη ὙΧΙῸ τἰω ὅχ ὁμόξοπιαν. Λάυχίῳ ἢ 

αϑὸ γὸ τω ρεσξυτέρῳ, ζολμιηρῷ χοὶ αὐθοίδιφχα) πότος 
20 ραννικῶ Ἔ φύσιν ὀγτι, γρηφὴ ἡ σώφρων ὸ Φιλοπάτωρ ᾿ 

στευηλς γονή Ἵ ᾿Αρδντα 5 ῷ γεωτερῳ,πολὺ Φ Ὡράον. ι 

ῃ ἔχοννι ὶ ἀὐλόγιςον, ὀῥοσία, ᾿ὸ μισοπάώτωρ ἡ πϑλώτολ-- 
μος ξῷ ἡ γαμετή. σεενέξαινε ὃ Τὴν λύδρῶν ἑκάτερον Ὁ 
φέρεαΧ »ϑὺ ὄχι δ ἑαυ φύσιν, μετάγεαϊ ὃ κί ασὸ δ᾽ [ 

γαωναικὸς ἔχη τανανίια. ὁ μϑὺ γε πονηρϑς,κϑῴν ὃ Ἷ 

βασιλείας Τ' κηδεφὴν τσροϑυμούνϑμος, ἡ πθύτα μη- 
χϑνωρνϑρος εἰς πῶτο, “κἰ ασὸ τῆς γωναιχθς μεϊεπείθετο Ἷ : 
αὐτιξολούσης τὲ ὁ ὀδυρομϑρης" ὁ δ᾽ ἐχιφωὶς, σεσὲν ᾿ 
οἰόμϑυος δὲῖν ὄξα μδ]ανᾳν εἰς Τ' πενϑερϑν, δυλὰ αἴξ 

30 μϑυφν ἕως ἡ φύσις αὐτὸν οἰκ ζμὸ δξαγαγ»ι,ὸ πνάτ ν᾿ 
δελφὸν Οὔκ ἐῶν ποραἼφ τὰ μὴ δίχα α, κι πὸ “ἢ μος: 

σίας γεωναιχὸς εἰς τἀνωίία, μετήγετο, νεϑετούσης πὲ ὦ. 

λοιδορφυμϑύης, καὶ Γ ὀυδδίαν κακχιζούσος. ὡς δ] οὐ.- ᾿ 
δὲν ἐπέραινον ὅτε αἱ τῆς σωφρονος λιτλμέαι, τὰ χρῴτ 

ὥ)ςα τὸν οὐ δίχα ον αὔρα. πειϑούσης, ἅτε αἱ τῆς “μὰν ᾿ 

ἐᾷς πα αἰνέσφς δι (ςΣ ὁῥοσῖοις ποραξᾳς Τά πο 

γῆρον ε{) πεῷῴυκοτα καλούσης, ΝΥ ἐκαΐτερος ' 

ἘχῚ Ὁ ἑαυζ φύσιν ἐφέρεζο, λυπηρα) ἡγεῖτο ἕ μὴ τὰ Ἷ 
διμοια, βελομϑμξω, τῇ »ϑὺ ἱ ὀδύρεοϑα! τε ὼ φέρῳ ἢ ᾿ 

40 ἑαυΐης δαίμονα, σὐξεζοῦ" τὴ ὃ πϑρυτόλμω, χαλεπαμᾳ 

"ἡ ἀπαλλαγάδωι δή ϑποσ, 
στομοιχοιεῶπος. ἔστείταος ὶ 

δὲ ἡ κακὴ φύσιν τογοηϑεισοι, ὦ γομμίσα(ᾳ τοῖς ἑαυϊῆς 17: ᾿ 
ποις ϑόμοηῳ μαλιςα τὸν ὁ ἀδελφῆς εὐδρα, με- ' 

Ἴ [πε αὑτὸν, ὡς αἷῶρ αγα χα πράγμα- ἶ Ὰ 

Ἴ 

ζᾳπεμπεται 
τος “᾿ αλεξουϑρη" χαὶ ἢ ἡ παρελύες ομετλναςῆ- 
να! χελά (σα τὼς ἔνδὸν,ἵγα, μόγη Δα λεϑείη “φϑς 

μμῦγογ,εἶρ ἐφη,ὦ Ταρκώνιε, (Τ᾿ παρρησίας ἔξες] μοι νὴ “ 

. οὐκί»-- ἣ 
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ἬΝ ὐκλδέμίω ἅπϑρτα εἰπεῖν “ᾳ φέρνω . «αἰεὶ Ὁ χοινών 

»» συμφερόγίων; κα ὼὶ καϑεξζᾷς οδ δῦ ἀχούσης λόγρες ἢ 
» σιωπᾶν ἀμμεινόν δή μοι, ὁ μὴ Φέρῳ εἰς Μέσον βου- 

λοὶς Ἰὐποῤῥήτοιρ: : χελέυσανῶς ὃ πῷ Ὁ Ταρκονία λέγῳ 

ὁ βόλξ)»ὶ ̓ πἶξὲ τό ϑκαλεζῳ ο ο ἑαυτῷ τὸς λόγρις πί- 
ςἧς ἔχιλεντος δὲ ὃ ὑρκῶν οἱς ἐχείγη παξοηρήτο, συ οθενε ἔτι 

 αἰρκειυθεῖσοι λέγᾳ απφὸς αὐτι Μέροι τίνος, ὦ ἡ Ταρκό 

" γε, Ὁ βασιλείας Ἰὐτοφερφύνδος ανέχεαζ, δχανο: πό- 

τερον ἐκ τα ππφνῶν κα ἀσήκκον ἔφις σϑϑλϑνων , ἡ δζρᾳ 

» σῷτο σζκ αἰξιοῖς ἔχ1 σεαυταῖ μέγα. φοονᾷν; δλλὰ τὸ 

» πόρτες ἴσασιν ὅτι τοῖς »ϑὺ τ χαίοις σδθηγϑνοις ὑμδιυ" 

» Ἕλλησιν ὅσι, ἡ ἀφ᾿ Ἡ φᾳκλέους γεχϑνόσι τῷ 408α,- ᾿ 

ν ΓῊΝΕ Ξῦτι Κορίνϑου 7: ἀὐοχρατορα ὑπῆρξεν Φ»- 

᾽ ἔτι πολλαςξ,ὡς ἀχϑύω,λυξας. τῳ δὲ παάπώω σου 

» Ταρκυνίῳ μεζοιϑενϑύῳ Τ οἴλκουσιν ἐκ Τυῤῥξυῶν,ζωύ- 

» πῆς Ἢ πόλεως βασιλάῦσαι ὠξελρετο δὶ Ξὴρετίω " οἁ 

Ἂ συΐκλιπφφνομκεῖν ὃ ὁ μόνον ἣ: ᾿ χοῦ δὰ καὶ ἡ τῆς βασι-- 

» λείας ὀφείλᾳς, ρεσξύτερος ἱωνὸς ὠνγ.ἢ ἢ σωμκαΐζος οὔκ 
Ν ἔτυχες ἱκάνοῖ “παν δ(ᾳ βασιλᾷ πρρεῖχε, διά- 

 εϑένφαν τε Ὁ αμορφίαν; ; διλλὼ σοί γε τϑβώμν πάρε- 20 

Ῥ ΚΙ ἰχϑωὴ, οἵα, τοῖς κρῴτιςα πεφυχόσι, ὸ μορφὴ Φ βα- 
΄ ν 3 ,ὔ γ᾽ ͵ Ν᾿ Δ ὦ ὧἢ σι, 5 

.» σιλείου Ἄύοες αἰξία. ἢ πότων νϑὺ οὐσὴ ἕτερον," δὲ ὦ;- 

» δϑενὴς ἔτι χαὶ πολὺ ὠπεέχου(ᾳ τῷ φρονᾷν τὰ πσο997-- 

» χονζῳ νεότης μξϑελκάσε, δὲ ὦ σέκ αἰξιοῖς τὰ πολι-- 

» χὰ ποραηφν, ὃς οὐ πολὺ ,ποδέη πεντηχονζῳέτης 

" δὴ Ε χρατίςα δὲ αὐ, ϑοϑοποι φρονήν πεφύκασιν οἱ πε-- 

»οὰ αὐτί μάλιςα “λνόυϑροι πἰωὼ ἡλικίαν. δλκ ἡ“ 

᾿ κατεχονῶς τὰ πυράγμαΐᾳ ἀὐλώ4α, ἢ ἡ ασϑῆς τὸς 
» χραίίςοις Τὴν πολιτῶν δχττηδιφστης, δὲ ζω σέκ ἔχι- 
» χήρντὸς ὄςιν, ἀὐέχεοϑαι ὀϑαϊκα 4: δλλὰ ὁ τα 20 

» ἀμφότερα κακῶς ἔχοντα αὐταὶ πυϊχούᾳκὶ Ὁ οὐσΓ, αὐ-- 

» τὸς αὐζῳ γε αγνοῦ. καὶ ὁ μέζων τε πόλιμα ἡ ἢ Ὁ φιλοχίν- 

» δζουον ἔνες! σοι τοῖς ζςποις ,. ὧν μάλιςα τῷ βασι- 

» λάνῳ μέλλοι δεῖ. ὑπαρχᾷ δὲ σοι ἡ πλῶτος ἱχϑμὸς, 

3: ᾿ὴ φίλοι πολλοὶ, ὶ δαὶ αφορμμα Ὡρὸς τὰ ἐπραίμα- 

» τὰ πολλαὶ ὁ μεγάλαι. τί ὃν ἔτι μέλλφο,ὰ τ “ΠῚ αὐτομα-- 

» Ὅν ὀκδέχη χα οϑν,ὃς ἡξά σοι φέρωντ' Ἢ βασιλείαν μιη-- 

» δὲν εἰς πῷτο ποραγμαϊάυ σαι μῦῳ, ἢ ΜΟῈ τῷ Τυλλίᾳ 

» δήπου πελάσπίω ; ὥρα αὐαμϑιέίσης Ὁ τύχης. δύ- 

᾿«ϑεσπίνας μολλήσᾳς, ἢ Φύσεως ἡμδμ ἀξ καθ᾽ ἡλι- 

» χίαν πελάυζᾷς Φερδσης, δι᾽ Οὔκ οὖ ἀδήλῳ καὶ ἡ δὲςΊε-- 

» κεῦγτῳ τέλᾳ πόρτων ὅ αὐ, ϑοφ πίνων κειεβύωνἐρα ἃ ὃ 

» κῷ παῤῥησίας,» χαὶ εἰ μὲ Φησᾷς «ϑρασείαν, δ δοχκοιοῦ 

» αἰ τίον εἶναι μοι ξ μηδεμιας ὀρέγεοϑει σε μήτες Φιλο- 

» ζιμίας, μήτε δόξης. «γυνήσοι σεεύεεί μυηδὲν ῥοικῆα Ο;ς 

» σοῖς ποις, ἥ σε κηλουίᾳ χαὶ Ὶ κα] ἀδουίᾳ ΓΤ 

» χϑὺ διτοδέδωχε, ὡ λήσᾳς ἀξ αὐτῆς “λνόρδιος δξ α)-- 
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τοις ρΓοΪ πα οπΊηΐ Πα (Ἐπτίο ἐς 
φοπηημπηίθιις Ζο Ἷγις σοπιπιοα ς ὁ δ ᾿ 
σοπείπεδίϑης δαῖτα: 4Π τάσαΓΟ ΡΓα- 
(τατ, πες ἰη πηράϊιπι ργοΐογγο ΠΙεπ ἃ 
σΟὨΠΠ Ὁ ΠΙο αδεητς αιϊοαιία ν6]]1οῖ Ι 
εἰοχαὶ, δὲ ἰπἰρίπις νογθαίμγατο ἀἠε - Ϊ 
ἐς {|σπεῖϊ, Πλι Ποῦ δα οἰπὶ ροίτο ἰάπὶ 
Ρυιάοτο, Οὐουιις Ταγημίπὶ ἔται4- Ϊ 
τι!Π1 τὸ ΓΈσηο ἔδιγα σορίταϑ᾽ Δη 418 ] 
Πυφ Πθιι5 δέ οδίοιιτῖς Πδζιις 65 Ρϑτοη- 
τδις, ἰάθο ποῇ νἱβ 46 τεϊρίο ἰςητῖγο . 
πιαρηίβοοϑ ατααὶ οὔγηΐθως ποτ εἰ, 
ΡΠίσος ργοροηπίτογος νοίγος (ταοὶ 

Θεπογς, δέ ᾳ Βογοιιπιο 11 Η οτουΐς 
οὐἰαπάϊ., ἀοπηίπατος (οι τς 411- 
παοτ(ντ αι 10) (δου 15,4 115 ν οΓῸ τας 
Τατγαυίηΐις, τα ηβίατο οχ Ετγαοῖς ἐπ 
Βαπονῖθεπι ἀοτηϊοι!ο, τεσπιιπὰ ηἴς 

ν νίγῖατα αυσίίε: οὐἷπ5 ποη θοποζγιπ 

τᾶἄτιιπΊ, νατιιπι δείαπη γοσπὶ τὶ ἀεὐε- ᾿ 
τος πε τα5, ο1ΠῈ {18 ΠΕ ροτιιπι {767 | 
πάτα σταπάϊου. Απ ἔοιτο ἱππλ] ἀτιπὶ | 
το ὃς ἀςἔουπηε πη σοΓρι5 ρατιιπ ἔο ἰχ 
ἀεπταῖς οθθιπ 15 Πγη1ἰ5 τορ 5 ὃ αῦ- 
4υϊ δέ τοδὶ (ὰτ ἤγπλαπι ἐμρετγείε, ' 
δὼ ἔοτγπηα τερὶϊς ἄϊσπα Πδιδ!θι5. ἀπ ᾿ 
ξοτῖς ποιὰ πουτγα, (ἡ ᾿ππδ τας [Ππ|- τῇ Ἷ 
Βεο 114 ὃς ἱπυπγδῖιγα ὌΒΟΙΙΝ [Ἐ ελσ το λα ὭΣ καν- β 
δῖς αὖ δἀπιιπιταιίοης το ρα ]ϊοα Ἵ 
ΟἸΠΠῚ {15 αιιλάγαροπατίο ΠΔΙοῦ; ια΄. Ι 
αἴας ΠοιηλἰΠἰ δ. Γηαχίπης ρο]]ος οοη- : "Ἢ ᾿ 
{|1|5. Ατέογιε τα φαΐ ας τεσπο ρο- 
εἴταγ, ἤοῦλο ποθι] 15, δὲ ἀραιὰ ρεϊπηα- | 
τος οἷιιο5 στατίοίμι5,4 ποι 4]5 Γοδι15 
τοαδίζετγτει νίγος; Ποπηϊῃοὲ ἀτηυ] πο- 
τῇ νῖγοφ ἀε[ἰταϊτατααοα πος ἰρίαπι 
ἔαρίτ, δε 4 δὲ αιμάδοία ραν σα] ογι πη» 
οσταπηρτας ἰηοἐἐ ταῖς ποτ διιϑτοσηα- β 
ἴαΓΟ οἷ! ρτίΠλῖ5 Προς Πατῖὰ : δὲ ἀἰυϊτία- 
τα τη ἀἴα; ΔΠΊΪσΟΣί τἰδὶ ἰατῖς οἵδ, ΑἸ’ α; 
ΟσοαίοΠ65 ΠλαΪτα: 40 Πλάσι ᾶ;, 8 τ 
Ἰπυΐτοης «ὦ φροτοαϊεπαϊι πεσοιίη). 
Ουμ4 ἰσίταν Δα πας οι έγαγί5, ἃς τοστα- 
Ρὰ5 εχίροξξας ἐοσιαϊτῇ, χιοα εἰ] οτίο-, “2 

(ὁ γορῃϊ ἴῃ πηαηιι5 Δ ογατὸ ροί ΖΑ ,ι  μδν; : 
ΤᾺ] (ΟΠ σας. φυλῇ νοῖο ἐοσταπα εχὅ. ΠΝ ΩΝ 
ἐροέξατο (ΟἹςατ ργοοτα ει πατίομος μου, στε Σ ζ γωπι 
ταϊηΠΊ,απτ Ουΐτις οσιίπραητ Ὠαῖηγα ψσ ᾿ 

40 δς ατατίς ογάϊπε, δὲ ῃδ ἰῃ ἱπσθσῖο ἤπξ 
ΟΠΠΠΕΠΊΠΙΙΘ ἀδεςς ἌΜΕ εἰιριαπξ 
ουὐπέζα τας πτογια πΠ|. Ίσαπα θεσῦς 
(ετἴσι (ι τοπηογίτατὶς ποῖα ἱπουγγεη- | 
ἀκ {π φυϊα πα Πὶ νἀ θατισ οπΊπετη εἰς 
Βἰ ἀγα  οηεπὶ δὲ ρ]οτίς σαρίἀϊτατοιη 
οχίπλοτο υχογτροῖι ἀθρὶς ργουίας πηο- 
τῖθας τας ΑἸΠῚ πα] 5, αι; τε (α]5 ΠΠ]εςο- 
Ὀτὶς δ ἱησαηταιηρῃιία Ἔτη οἰ ΠΠἶτ; τες 
ἱπηρειάςητεπῃ ἐχ νἶγο γοάάοι ποιηΐ-- 

1) ] 
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Πγστο Πἰ ἢ]: ας πιδάπιοάᾷ τα Ζυο- 

΄με νἱτ εἰ πιοιςυ]οίας ὃς 181} νΙΠ]ς 

μαθεης, φαΐ πς ἀςρτίπηῖτ ἀπρ]α ἔοτ- 

ταπα αἰρΠΙΠΙΠηαπΊ, δέ ταθείδοϊς ρὰ}- 

εἰγίταάϊπς αἰ ααΐ Πογοπτοπι. αιοά- 

ΠτἰδιΠἸου δε πια νχοτ ἀπσεῖα , τηῖσ- 

ΓΒίψαο τὸ πάθογο πηαγίτιπι, ΠΟη ταπὶ 

ἀϊα νἱχι ΠὈπλις νίταπι ργματογιιπι ΠῸ 
᾿πύπυπι, Ουΐῃ ρίταν ποίπλειὶρί! οὔτα- 
᾿ἐμηχ οτταπας σογΓρί Πγι15 ρογπληταῖο 

᾿οσοηίυρίο δ ται νίταΠΊ νΧΟΥ Δ ΠΠ)15ὲ 

᾿δρῸ νοτο 2205. ρατὶ ΠΊΟ 40 Πηα ΓΕ πηο- 
τη τγφέξαπογο. αΐδιι5 οχἤιηξες οῦε 

ἰππᾶϊ,ἔδουτε σοπβοίεπις οί {ὰ- 

ΡοΓοΙΈ, ε πηράϊο (δ᾽ ατῖοταην πιο  οΠς 

᾿ΟδΙ Δοιι 5. ἐτοηῖπη, οὐ ΠλΠ! σοτοτί5 'ῃ 

τεθιις ἱπἰ Ἔξ άσογα νεγοαγίδ, σῖτα το- 

σηὶ σαυα διάεπάα (ππτοπΊηϊᾶ. 

ΗΊς διιάϊτὶς Πσθητοῦ σοηαϊτοῃ ΠῚ 46- 

ςερίς Τἀγαυϊηίιι5, ΠΊΟΧα; ἄλτα δέ Δο- 
ςεριαῆάε, ας ἀεἰθατο ἱποοίζατῇ πα- 

Ρτϊατ ΠῚ (υΐα, δῖε. ΝΝες τα πλαΐτο 

ΡοΙΈ, οοάξ ἔατο πγδῖου ΤΠ πιϊπογ- 

΄ὰς ΤΑγαυ ηΐα5 ΔΟίαπηριὶ (ππι. ΗΙς 

(τυτίτπι πλῃὶ Εδθὶΐ αοϊεη ἠΑ εἰ πιεη- 

᾿τίο, ὃζ οἷπις 'ῃ ταπιρογαπι χα Πτοπς 
'τοάαγσιοπαα ἱπα!Προητία. ἀεάαέϊις 
οπίτη χαγγαΐίοχί ογάϊπε ὰ Αταπεὶς Ἰη- 
τουίτα πη, ΠΟ ἰπ ν πὸ τητιιπ ]αρίιι5 οἰ ἢ, 

πάθφασο Δητα πηοηαΐ »Ζυοά Ατιητοπὶ 
Τατααίηϊί ἔς ΠΙ Ια Ρτοαταϊῖτ: (ςὰ 
δὲ αἰτοιιπὶ ἐγ) 1792 αὐ αἱ! ας, ἰερυ τα πὶ 
ἃ πγαῖτο Τ ΠΑ] Πς; Ζι4Π|οπίςητα- 
ΠαοιπῚ Ποη οἰ ρεγα 6 110 τοηρο- 
τα. οἰξεπ άίτητι5 δἢ τη ἃ ρυποὶρίο, οχ- 
δἕξζαπι εἰ ἀππῇ (δριπσεῇπιι πη] 1Π- 
τα πη, ]υληάο ἔατο σοποοῆπτγοχ Γἂτ- 
πυϊηία5. Παοάἢ )ά τι χχν δ 4α5 ΧΙ 
αἰΐος, (φυηάοηιάοπη ῃ ἈΠ Δ] Π διι5 
1ΠῈΠΘΠΙΠΊ115 ΔΠΠῸ ΓΟρῚς ΤΠ πυδαάτα- 

σοῆπηο ἀςξιηξξιπν Αὐττοπι) ογῖς Γὰ- 
ΠΔ411] ΔΠ ΠΟΓΙΠῚ ΟΧΥ. δάδο ραγιιπὶ 
Ιαοτίς ῃἰς (οτίριοῦ πυρεπαϊτ ρογαηι- 
τεπάα νογίτατὶ ΠΠοτῖσα. Ταγημῖ- 
Πΐας ἀοἰπάς πῆς ποτὰ ἀτιχῖς Τ ῸΠ11- 

δ 4πὺ, Ἰρήππι5 ταηταπὶ νοϊητατο, πος ρᾶ- 
ἡ ἀγα πδο Πλαῖγο σοη ΠΕ 111ΠῚ Ρτοθαπεῖ- 

θι15. ἡ τ νοῖο σοηϊιηέξα (ππτ ἰησεηΐα 
᾿ ΒΡῚ «.. Ἵ διὰ ἐν Ἵ ᾿ ͵ ᾽ “ ᾿ 

ἡβιο πείατία παῖδα; βαγίοι ας, γορπο 40 γόσιοι χα αὐσδιροζονοι φυσάς, οκ(θνᾷν οἰ τῆς βασι- 
ΡΕΙΙετς ΤΠ] τ. {1 ἰροηῖς πο Ποῖ οο- 

ἐ ἄοτς, οἰ Πατὶ (ππτηρογιγαξὶ ἴῃ ραγ- 
ἡ. (μας οα ρατγοἰογαμη ἔβέϊίοης αυᾷ 
Ρορυϊαγὶς φἀπη  ἰΠἘγατίο ἃ τορα 4]16- 

᾿ πᾶπογαῖ: ὃζ ροσιΠ 115 σοαπΊρτο ἔλπογα 
Ρἰεθεϊοτῖι, ἡ 1Π Ἔχιγογα ἱπορίᾷ πιι]- 

. ἸΑ Ταῖς σαγὰ τλησεραηταγ: ατσας Παῖς 
οπληϊα ἔσοοτο ρτοραϊᾷ, (πα να γί ας 

ΠΙΟΝΥΒΙ: ΗΛΙ ΙΟΔΙΑΝᾺ 5 5. 

δῥὸς Ὁ μηδὲν ̓ ὡςαἷ» κα μοὶ ψοφοδεὴς τὸ σϑεἰὲν ἔγων ἘΝ 

δύδρος αϑὴρ » ὃς με πταπεινζωὼ ποιᾷ μεγάλων οὐ(αν ά- - 

ξίαν, ἡ καιλζω Ὁ σῶμα  Λϑοαιϑεῖσειν δὲ αἰῶ ἀὐτ, « 

εἰ σὲ ὄξελμετο σοι λαί(άν με γευναϊκοι, και μμέ σου πυ- « 

χεῖν αὐδρὸς οοζκ δ οὐ ἰδιώτη βίῳ Ὁσοῦτον διεζύσαι-- « 

αϑἔω γγφόνογ.τί δ οὐκ ἐπϑμορϑουϑυ Ὁ τῆς τύχης ἐς ἃ 

λοήωμα ἡμεῖς μεζαϑενϑροι πὰς γοίμωους, καὶ σὺ »ϑὺα 

ἀπαλλα-ηφς τῷ βίᾳ πίω σου τῷ γεωυ αια, : ἐγὼ δὲ δα 

εὐΐδ' ἐχκϑυσομαι Τ᾿ ἐμὸν αὐδρα. στὸν ὃ τότων ὯΓ,9.- «Ὁ 
ΙΟ χήεφιοϑεντων στενέλθωμϑυ εἰς ὃ εὐ, ἀσφϑλῶς ἡϑηκ 

σὰ λοιπὰ βελάύσονϑυ,ἰχποδὼν πεποιηυϑύοι τὰ λυ- « ἰ 

ἡμαξ. ἡ γὸ ἐαὺ τἄλλα τίς ἀδικεῖν ὀκγῇ, βασι- ὁ 
λείας γεέχάφιν ἁπόυτα Ὀλμᾷᾶν. Οιαῦτα ὁ Τυλ- « 

λίας λείουσης,ἀσχκένως δέχε) Ως αἱρέσᾳς ὁ Ταρκύ- ἢ 

γος 5 Χ) αὐδρα, δὸυς αὐτῇ πίςές, ὁ λαίξων τὰ προτο- 

λῴα ἢ δμοσίων γοίμιϑν, ὦ ὀχ Ὡραξα δυος, ααϑρλε.). 

διδόντος δὲ πολλοῦ μι; ζῦτα χρόνε ,τοῖς αὐοις 

παϑεσιν Ὄὀἰσοιϑγήσχοισιν τε φρεσξυτερᾳ ἜΤ υλλίου ἣ, 

θυγατέρων τὼ ὁ νεώτερος Κ᾿ Ἴ αρκυλίων. ζῶ πάλιν 

20 ὀμαϊκαζομαι μεμνῆοϑαι Φαζίᾳ 9 βαϑυμον ἐἰὐτα, 

«θὰ Ὁ ἀξέτασιν Ὧ χρόνων ἐλέϊχφν. ἐχὶ »ὸ Φ ̓Αρφϑεωύ-- ἡ 

σα πελόυτηῆς γμόμνϑμος, ὁ καθ᾽ ἕν ἀμδοπὸμᾳ μόνον, δὰ, Ρ 

κσοϑτερον ἐφζωυ, ὅτι γέγραφεν ἐὸν ἐς Ταρκυνίου : 

᾿Αρφιεύτθμ" διλὰ χαὶ καθ᾽ ἕτερον, δ“ Φησὶν Ὄιτοθου-- 

γόντα “ἰπσὸ τῆς μυΐος Ὑ αγακυλίδος τεϑείφθαι, ὦ ᾿ 

ἀμήχθμον ἔτι κατ᾿ ἐχείνους “ἰϑῴναι τὸς ᾿ ὀνοῖς. ἘΣ “ 

δείηϑη οὗ φρχαῦς ἐοδὸμιηχοςὸν ἐἔχου(ᾳ ῳπεμτῆον 
ἔτος ἡ Ἵ ανακυλὶς ,ὅπε βασιλόϊς Ταρκύνιος ἐτελά..- 

πα. τσ ος εϑαντων ὃ τοῖς ἐρδὸμήκοιτα χαὶ πεῖς ἔπεσιν. 

΄-» 

“ποίζυυτος 

30 ἑτέρων τεῆα φρίχοντα ἐτῶν᾽ οὐ γὼ ταῖς ογιαυσίαις ἀπ 

γα γραφαῖς κτὶ Τ' πεοσα οφικοςὸν οψιαυτὸν τῆς Τυλ-ὺ ᾿ 

λίᾳ τρχὴς Τ' Αροιώτὸὰν πεϊελάυτηχότα παρφλής: ᾿ 
φαρϑυ" ἐτῶνη Ἵ ανακυλὶς ἔς αἱ πεν] εχα  δεχα τσδϑς 

τοῖς ἐχοκτον. ἕττως ὀλίφον δὴν εἰν ταῖς ἱξορίαις ἀντ Ὁ ! 

᾿ ᾿ ὄξετασιν Φ ὀληϑείας ἀταλαπτώρϑν. μα; Φ τὸ ἡ 

ὃ ἔρχϑν συ εν ἔτι ἐχκ κελλή(ᾳ ὁ Ταρκύνιος, πα γε} 

γωυάγκᾳ Ἐ Τυλλίαν, ὅτε Ζ παὸς αὑτῆς βέβωοιώι 

τος Τ᾽ γάμον, ζτε᾿ μυΐξϑς σαι ἀυδυχούσης, δ᾿ «ὦ- 
τί παρ ἑαυτῆς λαξων. ὡς δὲ (χυγεκεφοιεϑη(ᾷν ἀ-- 

λείας “- Τύλλιον, εἰ μὴ βάλοιτο ἑκὼν το δαδοιῶαι ̓  

ρχζωυ,ἐμηχομῶγί, ἑταιρίας πὲ (χνάο»ες, ὁ ἈΌ. 1 
᾿παϑιχίων πᾷς δλλοχϑίως ἔχοις “σοὺς τ βασιλέα 
ὸ πὰῷ δυμεσζικα πολί 4) καΐζα. ο΄ βοικα λοιῶπες, ἔκ τε ὧν 
τῷ δημοίιχοῦ πλύϑοις πᾷς Ὡἰσορωΐζατοις οἷς συ εένος, 

ἢ διχαίων Φροντὶς ὦ, χρήμασιν ὀϊξωνόνϑυοι ᾿ ᾿ οὐδ ; 

ἀφανῶς ἕκαςα πότων “«οραἭοντες. ζιῶτα ὁραΐν ἢ ̓  ̓ 
τον 
αἰ ὥ ͵7] Ν 

Τυλλιος 
ρει 

-ἡ 



Χ 

ἀ 

ΑἸΝΤ ΓΟ. ΕῸ Μ. ΒΗ]. 2’; 

᾿ Ὑυλλιος ἤηϑετο μϑὺ, ἢ αἷξὲ ἑαυζ δεδιὼς΄ εἴ τι πεί-. 
σεται πσεοχαζαληφϑείς" ἡγθμακᾳ δὲ οὐχ ἥχιςα, εἰ 

ϑυγατεὶ χαὶ γαμίξρῷ πολεμεῖν αγαϊκα «θήσεται, καὶ 
ε : ΥΩ “ Ἀ ] 

ἀμμφοίας »ὠφπτοῦρ ἐηπϑρών ολαμβαμάν" χὺ πολλακίς 

μτ' ἢ φίλων πσροεκαλούμϑρυος εἰς λόγϑὺς τ Ἰαρ- 
! ἌΝ 2 “ν, νὰ - Ἦν οἡ ΄ 

κύνιον » ἡ τοῦ νϑρ ἐϊκαλῶν, τὰ δὲ νουθετῶν, τὰ δὲ πεί- 
᾿ ᾽ ᾽ ͵ὔ «ε ᾽ 

θων μηδὲν εἰς αὐτὸν ὀξαμδρτόῳ, ὠφου παξλοῖχο 

ἁὐυτῳ τίω Ὡ,ϑνοιὸν, δὶ ὄχι της βόλης εφη τὰ διὶ-- 
᾽ ᾽ Ν᾽ ε 

χαια ἴσος αὐτὸν ἐρῴν, συϊκαλέί(ᾳς Ὁ στευέδριον. Αν- 
2 λ ͵ « ͵ .  Σ ΝΑῚ 

» δρες, ἔφη, βουλάυταὶ, Τ᾿ ὐρκύνιος ἑταιοίας ἐπ’ ἐμὲ το 

ἜΝ Μδηνψο εν, τας 4, ἀτνλνβος 
» χῆς καζα φανῆς γέγονεν ἐμιοί. βούλομαι! δὲ, πτλύτων 
» ὑμδμ παρόντων, μιαϑεῖν που αὐτῷ τί πεποιθὼς ἰ- 

» δία καχϑν, ἢ τί πίω πόλιν ὁραΐν ἀδικουλϑυξωω «ὑπ᾿ 

»ἐμού, φῶτ ἐμοὶ μη; γϑμᾶται. πύκχριναι δὴ, Ταωρ- 

“» χύγιε, μηδὲν Ἔσποκρυψαϑυος, τί μου καί χϑρᾷν “Ξ 

χήο; ὅπ νν πότοις ἠξίους ἀχοῦσαι. λέγή ασδὺς αὑτὸν ὁ 

- Ταρκύνιος, Βοφχύς 6] ν ὅπταρ ἐμοῦ λϑορς,ὦῷ Τυλ- 

»λιίξ, χαὶ δίχαιος᾽" ἡ «ἰὼ τϑτοιο4λομάων αὐτὸν εἰς 
Ν ᾽ ͵ πὰ ν᾽ ᾽ ᾽: 

» πϑτοις Οὐ φέρφν' Ταρκύνιος ἐμὸς ὧν πάσττος Ολκπτη-: ΣῸ 

» σαΐο πίω Ῥωμαίων τρχζωὺ, ὺ πολλοὺς χαὶ μεγοίλοις 

᾽» ἀγῶνας κἷρ αὐτῆς τὐραάρμϑμος -ἐχείνῳ δὲ πελάυτή-- 

» σανΐος, ἐγὼ Δ αϑυχος εἶκε, χτ' τὸς ἀπόμτων χϑίνοις 

» Ἑλλάύων τε χαὶ βευρξαρων νόμοις. ἢ τασοϑφήκᾳ μοι, 

" καϑοίαβ χαὶ τοῖς ὀηντοις ἵρῖς Δ (9. δεχοιϑμοις τὰ πατ- 
» πῶα,, μὴ μόνον τ᾽ ̓χουμάτων, δλλὰ χαὶ τῆς βασι.- 
» λείας ἀστῷ κλιηρονόμον “δυέαϑαι. σὺ δὲ τὰ αϑὺ γρή- 
»χαΐζα καζαλέφϑοντα κἱπὐ᾽ αὐτῷ τἰϑαδέδωχας μῶι, 
» πἰω δὲ βασιλείαν ποφεράς με, χαὶ Ὧσοῦτον ηδ χα.- 

» ᾽ ΄Ὁἤ » λ 
ς χθόνον, Οζα ἐκ τῷ διχαία λαξων" ὅτε γὸ με- 30 

» σορασιλς σε ἀπέδᾷξαν, οὔτε βουλὴ ψῆφον 
ο» σου ἀεείκεν, οὐτ᾽ εἰρχαηρεσίαις νομίμοις τὴς ἄξου.-. 

» σίας ζωτης ἔτυχες, ὡς ὁ πάπας οὑμὸς, χαὶ πϑώτες 
» οἱ ασϑ9 «ὐτο “λυόνϑρμοι βασιλῴ; "Σρλὰ Ὁ δῥέςον χαὶ 
» ἄπορον," πσϑϑς καΐζαδίχας ἢ χεέα τίω ξχίμμίον 
» Σπολωλέχὸς φῦλον, ᾧ αν" χοινῶν σε νὸς ἔμελε, 

» καζα μἰοϑοδοτη(ας ὁ πόώτα ἴδ9πον ὩΙαφλίρᾳς, 
» ἡ σξοδ τότε υϑύτοι σαυτω “ποραῆῳν τίω δχιυαςείαν 
» λέγων, δλλ᾿ ἡμῶν φυλοίξᾷν σκηόόυϑρος ὀρφανοῖς 
» οὖσι χαὶ νηπίοις, δχὶ τὰ “πραγμαΐζα παρῆλϑες, χαὶ 
» πόρτων ἀχϑυόντων ὡμολογής, ὅπὸμ Δυδρωθώνϑι ἡ- 

«δ᾽» μεῖς, ἐμοὶ πὐραϑδώσᾳν ὀντί ρεσξυτέρῳ τίω ϑρχίω. 

πα. 1.) πῆϑιόνν... ἀμ σαα μια». ΘΒΒΒΒΝΉ".. «--- 

» ἐγ ζω μδρ δζζω σε, εἰ τὰ δίχα α, ποιφν ἤϑελες ς 3 μοι 
»τ' οἰχονπτουρεδίδως τῷ παπαου, ἅμα τοῖς λεοῆμα- 
» σι χαὶ τί βασιλείδν Ὡποδεδωυχέγαι, βαδ εἰγμκα-- 

, ΕΝ Ἔα; ἀχτεὶ: ἄγ "σι γρωκᾶρον τοῖς ἢ: καλαΐν ὶ ἀγαθῶν ἔχ δόπων ἐρ-- 
φορις, δι βασιλικοὺς “παῖδας ὀρφανοις πατέρων 

ΤΌΠΙΙς, πηοἱ εἴξας χυίάξευς, εὐ ΠΡῚ 
{ΠΠΊΘῊς5 ΠΟ ἱΠΊρΑγδζιις ορρεϊηγογοίῶτ: 

φοτογῖι νοἢςπισητοῦ ἱπαϊρηῖ νέο θα-. 
ταῦ οἵ ροῆοτο δζ {]ὰ δε! (ἰςίρετς, “ 
δέ Ραπαᾶϑ ἡιδ] ἐδ ἰῃἰΠηϊοἰς {ππγετγε, ἡ 
Ἰταα; (ςρε σογᾷ «πηίςἰς αοοϊτῇ ἰπ ςο]]ο-- 7 
αυϊὰ Τ᾽ ἀγηυϊηϊ ἱπουίαηο δέ πηοηδ- 2 
ἄο αν ἰπέθξεπήα {δὲ ἱπιατία ἀεπογια- ἡ 
τιι5 ο(Ἐ. συπης: {ΠΠς δη πη πο ατιδάοτς 
τεῦ, (δ {δ σοτᾶ (εηδτι οἱ τείροπάοτις ἃς ἢ 
οδυδηλ {πᾶ ἀσετε να ]]ς ἀϊςεγοῖ : σοπ-ὶ 
τοσᾶτο (ςητιι, Ῥατγος, ἱπαΐς, οΟίοτί- 
Ριΐ, Ταγχυϊην ξλξεοποπι Πδὶ σοπῖγα 
της αίοί ας, δ γοσηο πε ρα! ]οτς οο- 
Πατὶ, σοτ ροτταΠι ΠΉ ΠΕ] οἰξινοἱο ἰρίτισ 
οπηηῖ. νοῦ ὶς ρια φητίθιι εχ ἰρίο οο- 
σποίοογςο, Οὗ ἡ πηφδΠ} ἰπἰ αγίαπι, ναὶ 
ἴῃ (ς ρεϊπδτίῃι απ Πλπ0,ν ε] ἰπ τῶ ριι- 
ΟΠ ᾶ, πη οἸἑατιγ ἴῃ πγε τα]. οἰροηάε 
ΤΑταυΪΠ 14, ΠΙΠ1] ἀἰΠἸ πγυδης ; υϊά 
μιαθες ιιοά πηοϊποινεδ φιαηάοᾳυί- 
ἄεπι Δ} Ηἰς τα δά τγὶ ροίει ἢ. Αἀ 
Παο Τ αγηυίηϊ: Ῥαισα, ΤΠ], ἃς ἰαῆᾳ 
{ὰπταια Παδεο ἀϊςείς. ἰάςο σοτᾷ ῃΪς 
εἰοααϊ νοἱαΐ. Τ ἀγα] ἰτ15 Δαι15 ΠΊΕις 
ΚἈοπιατοσημτη φάήσρτι οἹξ πχυεἰς δὲ 
ΤηΔΘΉΪ5 Ρ Τρ. ] σα Ἐχῃδις ἰαθο-- 
τίδιι5. εἶπ 5 ἀδξιηξεϊ ἐρο τ σοοΠογίαπι 
ἰπτο σσηγπηὶ οΠηηϊ τ4Π} (γασδγιιηλ 
Φι Ῥατθαγαγῖ! ρδτίιΠ1. δ ντ σοῖοτος εξ 
ἴῃ δαῖτα θοπα (σοςασ, ἰτὰ πς συοας 
Ὡδ πλοαο ἐουτιηδτῖ, (64 ετίπη γοσηΐ 
εἰιις Πετεαξ εἰς οσιδηίς Τιι γεγο Βο- 
πα 48 40 Π|ο το τό παι ῃὶ τγαά τα !-- 
{|; (φάτορσῃο πε ἔταιιά ας, ας ἰπἰμίξς 
οςσερατί τὰπι ΙΟΠρῸ ἰᾷ τεπηροτα ἀε- ἦ 
τἰπος5. 8 Π6Ο; ἱπτογγορ δ ταερεπ, ά6- 
οἰαγαύιητ: ΠςΩ; ΝΟ] (ςΠάτιις (ἘΓαρ ἰς 
οτρᾶτιια 65. 6] ΙΘρῚ ΓΙ ΠῚΪ5 σΟΠΊ τς ρο- 
τείζατεπι δῆς οοπίδοατι!5, Ποι Δι1ι1ς 
ΠΊΕΙΙ8, δ ΟΠΊΏΟ5 ΓΟρο5 4 εἴ ργαςεῆε- 
τιηττθροτο : (δ πιοτσος σοπάπεα, 
τη αΐςα» ΟΠ η .σΟΥΓρτα,  ἀσΌΓΙΠῚ, 
ἱπορί!, ὃζ οὗ στ πλίηα γε] 4:5 δἰἰσπι πα 
Πιοποῖς πραϊξξατογῖ ταγθα, πἰ ἢ 1] γοπι- 
ΡΕΒΙΙσαπι συγαητία; αο ργοξηιςταης 
το ησ Γ᾽ Ἰρή ροτοίξατξ φιςτγεγε, ξά τς 
ΠΟΙ5 ΡῈΡΙΠΠἰς ὅζ ραγααη]ῖς (εγ δι Γι Πὰ 

40 ἤηρεης, Δα σι θδογηδοια γεγῖ δά ηλϊίς. 
(5 ε5,2γίης οπμη!. αι ςητίδιις ΡΟ]]Ι- 

αἰτιι5, Πρ επί ν γί απ ατατῷ ατεῖ- 
σ᾽ Ποπλι5,τγααϊταγιπη τα ργίποίρατπι 
τα ἑἱ φἼ αι γηογἦΓο., ντ αὶ ἔγατγε οἤδα 
πατιι στο ῖοῦ. [δε διιογας ἰσίτας, ἢ νο- 
Τα Π|8ς Πα νἱτγὶ πιηρσὶ οἢοῖο, σιιπ1 διιὶ 
ἀοπιῖ πλ ἰ τγαάογος, ν Πα οἷ ἔοι τα- 
τί δ. οὐἱᾷ τσ πα γεάάεγο, ργοδοσῇ τιτο- 
τῇ οχῦρ!ο, χαϊ τορ ἰς ρα Πς μα Πα οὐ 

11} 
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ςοπηπιοπἀατῖς γηῦχ αἄαϊτα ατατοτο]!- 

ἔϊοβ α ραιγίθι Ὁ Ργορεπίτοιθ. Ρτη- 

εἱρατ᾿ τεξϊζε ἂς τας τγασ!ἀοττ. αιοά- 

Πποηάπεθι ροῖ ατατᾶ (ατὶδ ίρεγε ν!- 

ἄεθαγ, πες οὐδ πο Π]]επὶ αταΐογη ραῦ 

εἰεταητα ντθὶς τερσί πη πὶ, (αἰτ χυδη- 

ἀορετιεπὶ δά σοτροτῖς το δί νἱ πὶ 
ΔΏΪΠΊΪ. το ἰᾷ τΥΙσοπαγίο οὐΠΤ Π]14 παιρτᾳ 

ετἰᾷ ντδὶς φαπηἘγατίοηςπι σοτηϊτ- 

τες οροσίεθαζ. εα σεῖς αταῖς ἰρίς οἵ! 
ἀοπιας ποίεγα Ργοσιιγατίοπδ, τπὴ γα - 
σηΐ σῃρεγπαποπῷ [το ρ . ηυοά ἢ 

ξεςϊῆες, ργίπῦ ριϊ ἰαπἰα; νἹτὶ Ιαιιάεπι 

τα] ΠΠὸς : ἀοῖπἀς οπιηϊα σΟἤΠ]] τι πη δ 

Βοποεῖ! πλ ἢ] ραττίοορς, Ρεποξαξξοτί5, 

Ρατζιίς, (πγιιατοτίς, Αἰ ἰα5α; Βοπο ΠΠ1-- 
τᾶς, ς ΡΓῸ Ορτορ 5 πλογ τίς γοτγί δαὶ 

ἘΠ (ΟΙξι, Ἀρρε!]ατίοπος δια Πςς: π ἔται- 
ἄλτοτῖς, ψαὶ πιο ἰᾷ φιφάτγαρείπηατη- 
αδτγίιπι Δ Πῖ ἃ πηρὰ Βοτεάϊταις αὐ- 
οσεδῖ, πες τηξτε νἱτ οί π Πὲς σογροζα. 

Ἑτροίξεατορατο διιάες5, συγ τα ἀσσα- 
(ει, Ἱυανς ἰδοοήπτιις ἱπ ατία ρτὸ [ηΪ- 
πιῖςο παρεᾶὉ Ιπηπλο τα ΠΉΪΠὶ τοίρσάς 
ΤῊΠΙ, αα ἄς συ ΠΟ νἱ5 Πγ6 [Π δαῖ- 

τος ποποῖοβ πεγεάδη πισσςάετς ὃ δῖ 
4π4πὶ ἀςοεητξ ἐγ Δι οηΪ5 σαι Πἀπὶ 
Ῥοζεϑ νεὶ] βηρογοὺ 4Π ΠΊΘ βογΠΊΔΠΑΠῚ 

Π|πς ργοὶξ πὸ ριιταδ, (εἀ δα του! Πα πὶ 
δὲ (πρρμο{είεᾷ ὃ σαγίρσίταν ργοσαγαθας 
τος αἰοηἑ α ἔυη Πα, ὅς αάαἶτο ἀοπηιπὶ 
εἰν {πομίτα1 το 1 ἀπ ΊὉΔη τ δὲ δτίατη 
ΠΌΠΟΡΏΡΙΠ ες δ ριιεῦ γε ρα] ας σα- 

,Ταμπάς ρατ ἸΙΔοποιις νΙ ἀθοτ, ἰαπΊρεπα 
Ὶ ΠυϊΠ ΠΑ σΈΠαΓΙ58 Μίεῖςε ἰρίταγ {πλιι- 

"Ἰαταγαπη {Ππτῦ ἱπτογγορατοπᾶ ἱπιριι- 
ἀσπείατη, δζ ἰατη τα δ ἱπηρτοθα5 ΕΠ 
ἀεήπης: δὲ Πηϊιοά ἰτι5 Πα 65 σδτγα ας 
4ιια ἀἰχίπγιβ, ραγάζις (πὶ τῷ οστηϊτ- 
τεγα Ποτῖι ᾿μἸοἰο, υ.ΠὉ ροταϑ αἰἱος 

ΠΊΕ]ΙοΓο 5 νίγος ἐπ μας ντθε οξξάήετε. 
ΔΙο αι ἢ μος ἔριδος, ντ δ᾽ ρεγρατζιμις 
πτοκ είς, αά οὐποχίιᾷ εἰδὶ ταγᾷ νοἱος 
οὔπιραία, ΠΟ ρατίαγ. ραγατα5.η. πη δΖ 
ἠΐσεγε ιοά ἰα{π| οἰΈ, ὅς, {1 ρεγί δά οτὶ 
ΠΟΙΙς, ἔασεγο. Εἰς ογατίοπηξ ἤς οχοα- 
Ρἰ ΤΊ ΜΠΠις : Αρράγες Ρ, ΓΟ οπηηΐα ἐχ- 
(ρεέξᾶ44 εἤς Ποιηίηί, φυφητααίς ἱπο- 
Ρἰπαταη Πα; αδίπγα ἢ ραταπαϊ,μᾷ- 

4 δέ πι6 Ταγαυίηι" Πππ γερο ραγαῖ 
ΡΟΙΙοτο : χη ορὸ ραγιι!α 2, “πτοία τα- 
οοριῖι, δ ἱπ{14]Πἴς ἱπ πιϊσοτῇ ἀρρειτ 
(δγιναυ, ὃζ αἰ; Θἀπισατῦᾳ; ἃ πὶς, ροίε- 
αυᾶ νίτ!οτη ςτατῷ αιείρίς, ΠΤηίτατε αἱ- 
διθᾶτας ορτασ! ο ποεῖ; ὃς πηι α ῥιηα- 
πΠ1η15 ΠΛ Ϊ εἰ ἀσοίάοτοι, (ἀσσοΠοτῷ ἀθ ἢ - 
παιιογᾷ. Ντις αιοηἰ ργατοσ ορίπίοη 
ὈΘΏΘΓΙΠς ΟΠΊηΪᾳ, ὃς ᾿ γα Γι ΠῚ Ρο- 

ΙΟ ρον Ἐχίξοπάψφνηρξω  χαὴ τῆς βασιλείας ἐχιμελᾷ. «ἡ 

20 ορρώ. σὺ μϑὺ ὅξίυ τ στόκριναι μδι, Τύλλιε, ζίνος αἰτία 

,ὕ λ γ Ἵ 2 ι »ὕ 
20 τημμώτων, χαὶ πῶωσοι ποιε δὴ “πονήρος ὠΥΧ 

Ἢ 3 , “» Ὁ ΦΝ "5 » τὰν 
τοῖς ὄχι έπειν δικας ας, ὧν σέκ δὼ ἔχοις ἔτει, 

Ε “ὝἭ -“ Ὁ] 49. ὼϑϑέφπον οντα δὲῖ τσϑϑεδοκάν, ὦ βουλὴ, τὰ οὐρὰ 

λαζοντες εἰς αὐδρας ἐλϑοῦσιν ὀρθῶς χαὶ διχαίως δῶν ἪΝ 

παΐᾳας χαὶ ασδϑορνιχας πουρέδωχϑυ Ἔρχαξ. εἰ δὲν 
μἤπω σοὶ φρονᾷν τὰ κα ϑήχοιζᾳ, ἐφαμόμέων, δλλ᾿ « ἡ 

ἔτι “αὶ Ὁ νέον τῆς ἡλικίας οὐχ ἰχϑμὸς ἐὴ πόλιν ᾽ 

τηλικαύπίω διοικεῖν, ὅτε εἰς πἰωὼ κρ χἰιςφην"πευρεγε- ἀπ 

γδμιζωυ πῷ σωμοιΐος καὶ “ φρονήσεως ἀκμζωὺ, τοιά- 

χονζῳ, γερονὼς ἐτῶν, (Τ᾽ τῷ γάμου τῆς ϑυγοΐξος ἐ- «ὦ 
δ4 χαὶ τὰ τὴς πόλεως εἴγχήρησοι ποξάγμαΐζᾳ. (ύ- ἡ 

πἴωυ γε τω ἡλικίαν ἔχων χαὶ σὺ τὸν τε οἶχον Τ' ἡμέτε- ἄπ 

το ΞΘ. - 

λα 

τιν 

({χαὶ διχαίῳ λέγεοϑαι, ἔπειτα συμβουλήν ἐμοί 

καὶ παίσης μετεχήν ἱμκῆς, ἀὐεργέτίωυ τὲ χαὶ πατέ- ὦ 
ἐφ. ἃ (θοτῆφοι. χαὶ πϑώτα δ(ᾳ ἀιμιωταΐζᾳ ὀνόμοΐζαᾳ « 
αἰ δ ϑούπων λὶ καλοῖς κεῖται ποραγμασιν,α- ἡ 

χούφν, χαὶ μιὴ πεταρζονηδὴ νὁ τεοσα οφιχοφὸν ἔτος "ἢ 

ποςερᾷν με Τὴν εὐδίμ᾽, οὔτε σω καΐος α)απήφϑυ τον 
χόντα, οὔπε ἡλίϑίου. ἔπειτα ἐρωτᾶν Με πολιὰς» ᾷ, 

παθὼν διάνον ἐηϑρὸν γορῦμα! σε; χαὶ «ἰὼ τί κατ: Ἂ 

γομεῖν, χαὶ Ἄνα. πσδόφασιν ἀὐρᾷν ἀὐτρεπὴ Ὡς 

φερήσεως σκηηόμϑωος ; πότερον οὐχ ἡορύμϑμος ἐξ, 

ἐχείγου “ϑυος ἐὴ με γνήσιον ΡΝ αἱ συοξολιμοῇόνε 

ἄνα, χαὶ νόθον ; τί δζίυ ἐπέξὀπεάνες τὸν δλλόποιον τῶ ο 
“Ἄϑοις, χαὶ τὸν οἶκον αὐδρωϑέντι ἀπτεδίδως :δλλὰ τα 
νομίζων με ὀρφανὸν δὴ “πα, δὰ, αὶ τὸ κοινῷ πράτ- « 
Ἴ4“ν ἀδεώατον, ὃς οὐ πολὺ ἀπέχω πεντηχονζαετία 

καταζϑλε δέω τω εἰρωνείδν τὰ αϑανογευύπτων ἐρὶ 

τὶ δίχᾳγον ἔχφς ασδ9ς ζᾳῦτα εἰπεῖν, ἕτοιμος εἰμᾷ 

᾽ ΄- Ε) 3 "» , Ψ 2 ᾿ς; ̓ Ξ 

εἰστειν δύδρας ὧν τῇ πολ κρείπηουις ᾿ἐαὺ σὴ οὐ)42 γι 

δ ιποδιδράσκων Ἶ διαϑ ἤδην ἀεὶ ποιάν (οι σεείίγϑες Σ 
5 7 ε ͵ ͵ ΐ 

πὶ τ' οκδη κα γωρρύμϑιυον ἰασο σου καιζοιφύγηςοτ αι 

χϑον, Οὐκ ἔχε ένω σοι" ππαυρεσκά ασμαὶ ρας ] 

(ᾷ δίχαμα ἐραΐν, χαὶ εἰ μὴ πείθοιο, τὰ ̓ δίχα α πορᾷ- « 

ἕξων. παυία μϑύου δὲ ἀστοὶ ποΐϑα λαξῶν Τ' λό», 
ἘΝ «ε 2 [τὶ « 

ὁ Τύλλιος ἔλεξεν ὧδε: Απόρυζᾳ μδὺ, ὡς ἔοικέν, αὐ- “΄ 

ξα, ὃ μηδὲν ἡγείαϑοι ἀτοπον, ὅπου γέ κοι με Ταρχύ- 

γιος οὑτοςὶ ΤΣ Φοχῆς παῦσαι ασοϑϑυμὸς 681γ" ὃὲ ἐ κ᾿ 

νήπιον τ αι λον, χαὶ ἐχτξουλάυόμϑμογ εἰ πσὸ ϑαοὦ 

ἐπδραῖνἔκι(αὶ τοῦ ἌΣ ϑρονα, καὶ εἰς αἴϑρα; ὀϑῆτς 
κηδὲεςὴν ἠξίω(ᾳ λαζῳν" χὰ εἴ΄ τι παϑοιμι, (οἰ δογοι [-« η 

μέλλον καίζοιλείλ 4ν ἢ! εμδι! ΤΣ ρα γνωμέιν Ἢ 
ὡπϑυζᾳ ἀπήν]ηκέ μοι, χαὶ ὡς ἀδικῶν αὑτὸς εἴκα- “ "ἢ 

Δούκα!» ἂ 
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ἈΝΤΙ. ΟΜ 18 Τὰ 
3 Δ Δ “ὐπτι τι υ » ͵ 

" λούμ(α!» τω ε τυγζω υςερον αγακλιαὐσομ(91" 

»(ᾳ δὲ δίχᾳια, νυωῦ ποῦς αὐτὸν ἐρώ. ἐγὼ τίω ὀχίζ.9-- 

» πίαν ὑμδν ἔλᾷξον, ὦ Ταρχύνιε » νηπίων καζολά- 

» φθέντων, οὐχ ἑκῶν, δλ (σῦὸ τὴν πραγμάτων 
ΕἸ ; λ ς ς Ὁ 

» α)α[κα οϑείς " χη) 7" τὸν μδὺ πασπαον ὑμδυ οἱ τῆς βα- 

» σιλείας αὐτιποιούνϑυοι φόδνεραύς ἀπεκίᾳναν" ὑμῶν δ ὲ 
» χαὶ τοῖς ὀῆλοις τῷ συτζενέσιν δγπξουλά 4ν ἐλέορνζο 

» ἀφαναΐς" χαὶ πϑύτες τῶτο οἱ πσοοςήχογες ὑμῶν ὠμιο- 

τῇ θηρίου, ὅτι κρᾳτήσειγ)ες ἐκεῖνοι “ὃ ρχῆς σεϑὲ ατέ ρ- 
» μα καζαλείμοισι τῷ Ἰ αὐρκουνίου μοις. κηδεμὼν δὲ 

 χαὶ φύλαξ σεις ὁ μδι ἕτερος ζῶ, ὅτι μιὴ γεν, 
Ἂ ͵ὔ ».ὺ λ λ " ξὺν ͵ 

» παΐρὸς μήτηρ, χαὶ αὐτῇ “λ| 9. γηόϑις ἐτερων δεομέ- 

» γηκηδεμιόνων ᾿ ΔΑΝ οὐ ἐμοὶ κα ελείφ, ϑη7ε μόνῳ φύ-- 

"» λάχι τῆς ἐρημίας, ὃν νει  λλότθιον χαὶ σε εἰὲν ασο9ς- 

᾿ἡχοντα Σποκαλάς. τὅτοις μϑύτοι τοῖς ποράγμασιν ἐ- 
δ ᾿ ! ᾽ 7 7 λ ͵ ς ᾽ 

γώ τός τε Σ΄ποκὶ εἰγανζᾷς τὸν πάππον ὑμδιμ" ἐτίμφρη-- 
͵ γε “᾽ » Ε) ", λ “25 

" σαμάκυ, καὶ ὑμας εἰς αὐδρας ἡγαφον, χαὶ “ἡνέξας αρ- 

" ρένος οὐ αἰ αρχούσης οἵ ἐμαυτα κυρίοις τσδ94- 

»» λόμάων ποιῆσαι. ἔχφς τὸν ὁ δχίϑοπικῆς λθορν, ὦ 

» ἸΤαρκώγιε , χαὶ Οὐκ ἂμ Ἐχευχάρησφας εἰπεῖν ὡς ψ4.-. 
» δὸμαί τὶ πὅτων. «ἰξὶ Ἀ. τῆς βασιλείας, τ ποτ ἐ- 

» οἽν δ κα ηγρρᾷς μου, ἄχϑφυσον ὅπως πὲ αὐτῆς ἔτυχον, 
» δὲ ας αἰτίας οὐθ᾽ ὑμῶν οὔτ΄ ὀήγῳ ομὶ μεϑίειαι. ὅτε τὼ 

» Ἐχτμέλᾳ4αν τῆς πόλεως παρέλαξον,αἰοϑύνϑυος ἔχε- 
» ζουλας ἕνας κατ΄ ἐμφυτῷ γινουϑύας οὐ ϑδαδοιῶῦαι 

»ᾧ ποραγμαΐᾳ, τῳ δήμῳ ἐξουλη ϑίωυ " χαὶ σεενα-- 

» γαυγῶν ὡπὸμᾷς εἰς ἐκκλησιάν, ἀπεδίδοιου ἀδοις Ὁ 

» τὐρχζω ,» αὐτὶ τῆς ἐχεφθόνς ζιτης χαὶ πλείω ζῷ 
Ν διὰξ 3 ͵ ε 74 δ τ ἈΡῚ, 

» λυπηρᾳ ΤῊ ἡδέων ἐχούσης ἡγεμονίας τίω ἀκίνδυ,-- 
» γον αὐτικαζῳλλαοσύμϑμος ἡσυχίαν. ούκ αὐέογοντο δὲ 

» Ῥωμαῖοι ζῦτα μου τῷ «φ βουλομϑύου, οὐσ), ἡ- 

» ξίιω(αν ἕτερον ἄνα χοινωών Ὄσποδεῖζαι κώδιον, δὶ 

» ἐμὲ κρυτέοον» χαὶ πἰιὺ βασιλείαν ἔδωχϑῳ μοι, ψῆφον 

» ἐπενέίχϑ ες, πίω ἑαυτῶν, Ἰαρκώύνιε, κι 
ε ͵ “ Ἵ] Νὰ ἃ Ζ Ἑ » ὑμετέραν" ὡςιαὴρ γε χαὶ τὸν πάπτῶον ὑμδ" παρήγα:-- 

»9»} Ἐχὶ τὰ ποξαγμαΐᾳ, ξένον ὄντα χαὴ σε οὲν ατξος- 

» ἡχογζαᾳ, τῶ] “σϑοτέρῳ βασιλῴ: χα τοι “παδαίς τε ἀρ- 

» βένας Ἄ[χος Μαῤκιος ὁ βασιλάϊς καπέλισεν ἀκμά- 
3 ς τὰν ͵ «“ 6 “ ͵7 

»ζνζ, δ μωνοῦς χἡ νηπίους, ὡς τὴ ὑμας Ἴ ἀρκώνιος. 

"“ π᾿ 9} η} 

ἡσιν » οὐ π' 
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ἔτυ]οσ, αἱ ᾶς τοπηρες οὐ ἀθρί ογδηαὶ 
το ᾿πέοτγτιηίιηγ ππο ἄς ίατο σοπ- 
τοπἀεπάμπιπι οἴ Ἐ. ἔσο τυτο  ᾷ νογιιπ), 

- Ταγααίηϊ, αταῖς ρα ριΠΑτί ραῖγο οσθα- 

ΙΟ 

20 

20 

τογί,(σερὶ, ΠΟ Ιροπες, (δ τοδιις πης 
᾿σοσοητίθι!5. ἀπ π οηἰπὶ νοίγῇ δξε- 
ἑζατογοβ τοσῃὶ ργορα!ᾷ οσοἰάοτᾶι: νο- 
δ5 γεγο ὃζ σετουῖς εἰι5 σορπατὶς ἀϊσε- 
βαπτιαγ οἰαπι ἰηΠΠ4 185 (γιιογο : σοηξοίς 
(π165 ογαῖ ἀρι οπηπο5 ρτορίπηιιος5 
νε(ἔγος, (111 γε ροτίγοπτατ, πε ἰοἰπ- 
{Π|4π χυ!Ἂξ ΤΑΓ]αἱἰοτιιη σοποτὶς 
τε ἐτα [τ]. Οἱ νος οαγαζεῖ ἂς ίθπα- 
τοῦ ΠΟΠΊΟ αἰϊπις ογας ΠἰΠ νη ΠλΠ]ΪοΓ, 
Ραῖογηᾷ αὐα νοίτγα; 41 ργορίετ (6- 
πϊῖ ἰρία ροχίιι5 οριι5 μπαϊερατοιγαῖο- 
τι. (πρεγεγᾶ ορὸ (015 ἀςΠιτατογῇ 
οὐἤος, φιξ πιπο Δ]Π]εΠΠ γοσδϑ Πα} 
νοδὶς σοηἰπηξε ποοοῆπιιήϊπο : οιιπὶ 
τατηξ οο γοσί! ἔζδτι ὃζ ἦς τι νοε π- 
τογἔβέζοσιθ. {πτηρίεγίην {πρρ] οἰ, ὃ 
νοῦ δά νἱγ] ἀταῖαπι δ χοείπη; ας οἵ 
πχαίσι!]α Ρζοὶς σατοᾶ, ΓοΓῖ πραγ ἀο- 
ταϊπος ασοτο ἀδογδαουῖπ,. Ηαθας τὰ- 
τείας γατοποπι, Τ Αγ απ; πες ἄϊσογα 
πες πιὸ  ής φυϊἀημᾶ βηροτο,σοτοτῖ 
ἄετερπο, Ζιαπάο 1α οτἰ ΠιϊΠαγβ5, απ 
4ιοπλοάο θο ροζίτις ἔπ, σαῦνα Πος 
γος πες οὐ ααᾶ να] πὶ σοάετα. Ουο 
τέροτο (πςερὶ σιγᾷ ταῖρι! δ] σα, οσιιπὶ 
{επ{πΠδπὰ ραγατί πλ1Π1 ἱΠΠ 4145, νοϊεδᾶ 
ΔάπαϊπιΠτατίοπϑ ρορΐο τοάάεις; ὃΖ 
Δάἀποσαῖίς!Π σοποϊοῃ νηϊπογίις, γ  - 
ἀεθᾶ εἰς ἱπηρεγὶα, πυἀϊοίατη μαης ὃζ 
Ρίας πιο εἴτα: ᾧ νοϊρτατὶς Παδεητ 
Ῥοτείπατξ (εοιγα χαίετο ρογπγαζαζιι- 
τις. ΝΟ τα] ογαπεῖα οπαπὶ, πεο νο- 
Ἰπογῦς ΑἹ γα ρα δ] ίσας ογθάτγε ργὶποὶ- 
Ρῶ: (ξἀ πιοτοτίππογαησ, (αϊ54 (τὰ- 
οἷς τεσῃῦ τ ἱῃἱ ἀεάεγαησ, ῃ χαρά ἰ- 
Ρἤ5ἰμς εἴ,ηδ νοδὶς5,1 ἀγα! πα πη- 
δὐτηοάᾷ ὃζ ἀπο γεγο σοπηπηογαης 
τοῦ Παθοπας, Ἴχίαγο δΖ ργοσίῃς |16- 
ΠΟΔΟΟρσΠΑτοΠο Γορ 5 ΟΕ Ϊ (πσςσεῆοτσ 1- 

Ρίε ἀατις εἰἘ: φιδπλις Προ γος ΠηΑγος 
Αμποις Ματγοίιις γοχ γα! αοῦῖς χῖαῖς 
Βοτέτες, ΠΟ ποροῖεϑ δὲ ραγαμ]οσ, ποις 
νΟ5 Ταγαυϊηίι5. Ὁ ποά{| σοΠΊΠΊηΪς 

» εἰ δὲ χοινὸς ἀπϑώτων ζω γόμος, πῶς ΔιΙαδεηουϑύους 40 οπιηΐππι ἰοχ εἴδει, ἐος5 πὶ ἀσβιη ἐξ ς 
» πίω τε φύσιν χαὶ τὰ χοίμκαα Τὴν ἐκλᾳποντων βα- 

ἢ ΜΝ ἜΞΩ 7 ἜΑΙΟΣ ᾽ » σίλέεων, στε πϑτοις χὰ ζὰς βασιλείας αὐτῶν Ὡδα- 
» λαμ(ξαμγήν,ζκ αὐ Ταρκύνιος ὁ πάσταυς ὑμδ γε- 

Υ 3, ᾿ ᾽ ψρ » μιονίαν παρέλαξεν ἌΪκου πελά. "ησεινζος δολκ οῶρε- 
7 δ᾽ “λ ᾽ ϑέκεν ς μ᾿ » σξύτερος Ὗ ἐχείγε παίδων" δλλ ὁ δῆμος Ῥωμαίων αὶ 

ν᾿ ᾽ Ε “,ΆΪ 
» Ὁ Δ. φἰδόχον  παΐξος, λα αἴξιον “ἢ ἐρχῆς ἔχι 

᾿Ὶ ͵ ΕἸ ον ᾿ 

"Ὁ πραγμαΐ ἐκαλφ" ἡγεῖτο γὸ τὰ »ϑὺ γοήμαζα, 

τεσίθας ἴῃ ἔπη] δὲ Ὀοπίς ἔποςο- 
ἄπης, ἤπημ] ετίαπι τοσημπὶ ἀροῖρα- 
τε, Πποῃ δοςορηες ἰά ̓ ΓΑγααίπίῃς ἀ- 
αἱ γοίξες ροίξ Αποὶ οδίτιπι, (4 6- 
ἰὰ5 ΑἸοτατα αἰτοῦ ἤαῖα σγαπάϊογ. νο- 
ΓᾺΠῚ ΡοΟΡυΪις ΒοπΊδηι5 ΠῸΠ ρΔΙΓΙ5 
Πεγεάςπι, (ς νίτιιπν ρεϊποίρατα ἀϊ- 
σθαπῃ γε ρα] σα πηοάεγαπα ργα- 
Ροίείτ ; ἕς εχ ἰπηδῃς., Ρεομπίλπι 
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ἀεθοτῖ ργορτίῖ5 ἀοῃλ] 5, τοσηῖ γοῸ 

τ ἡ ΡὈατίς (πο ἱπάϊοῖο: ὃς Πὰν ὶ 

αἰά οατῇ ἀοπιηῖβ φημι 1125 ασοϊής- 

τιτ,αἀ ρτορίμαμποβαμῖ αἰϊος τοτατηξῖο 

ἱπῆιτατος πογθάος τ σγαγο: γορηϊνο- 

τοί ροϊῖ ἀεξιπᾶι οδιτ αὐ θοὸς γε αϊ- 

τὸ φυΐγεσπῖ! ΟἸΠὶ ἀξάοτγιυητι ἢ ἔογτα 

Βυϊαίπιοαϊ γατίοηδ αἤξετο ροῖοϑ, Δα 

νοίξεαπι ἀσσορίς τερῃ σοττ5 οδάϊ- 

τοηῖθιις, ντ δζ ρίο πη Πα 60 ρΓἰπατὶ 

ροίϊου, ὃς ἱπτερτῇ εἰ οἴου νοις ροίτε- 

τὶς ἰἀ το! παποῦο, πες ρορα]ο ᾿θοταπι 

ΘΙ Πδ τά νοδῖς αδίαταπι παῖε τγφάογο. 

Οὐυοάπταὶς 414 Πάθος, πῃ ΡΓοίοις 

ες ςδαἀϊείοποςίη πηράϊππν} δα ΠΟ ἔ3- 

εἷος. Οοά ποη θοΠῸ πιοάοϊ αἤτ- 

εὐτας ἔπτη, Ποσδρ ἱπτογγορ!θ. εἰοέξιι5, 

πος ἃ (ὅπαῖα τοῦαπι Δα πλ ΠἰΠγατίοηὶ 

Ριαξοέζασ, πος; Ποτο 5 ἰΘρ [ΠῚ15 τί. 

ογθατας, εἰς πε ἰπίατία, πο π ΕΌ1; δὲ πο- 

τι πις ΡΠ ποίρατῖ τεροίσογο, ΠῸΠ 

ταππι. (δά πος Πίσ, πος ΠΠ|5 πὶ τ] π- 

ἰατγία. Οο νετὸ ἰμτο δε ταποαοσο- 

ρογπν Ππδης ροτοίτατο, ὃς πιιπς μαθεᾶ, 

τοΠδταταπηΐ ιφάτγαρίητα : 80 το π- 

Ροτίϑ5 ἐρατίο πβπῖο Ἀοπηαηιις ἄς πα, 

“αοίτις οἴ της νη ηυᾷ να] ρΙ ες γα] 

(Ἔπαζιις ΠιῈ τόσηο ΡΟΙΙογο σορ ταῖς. 

ψεγαπινε εἰς οὐαΠΠς αἀ τὰ νεγθατο- 

(ροπάςᾷ, Π τὸ απἴτο ἀεροίτο (ταιιάα- 

τι, δζ ργατογ ΟΠ ΠΟ ΠιυιΠΊΑΠΙ1ΠῚ 1115 Γα- 

σπαπη τα! ΟσοιρΔαΐ, ἀεθιιετας δάϊγα 

ἐος 70] πα] Παπο ροτοίξατε ἐςάοτῦτ, 

᾿ δ ἰραἰσπαβαηα ας ἀσουΔγΘ, τα ΠΏ ΠΊΟ, 

αἱ αἰΐοπα ἀοιποαπη;ταπη ἰΥσίτοο5 

ἰρίος, φαΐ πο ἐς (πο Ἰιθογαϊος ἴῃ πιθ 

ἐμποιίης, ἔμοἶ ε οῖπη εἰς ρογίπδῇςς, ἢ- 

αάϊιπο,Ρτο αβξοετε ροτις5. ΘΟ ποσί 

ἰπ ταῦ! τατίοπο πο παεδας Πἀποίαπη, 

αἴταπηθη οχιἰπιαδας πὶ ΠΟ ΓΟ ΏΔΓΟ 

Ἰερίτίπτο, τος; αἀπνίη! Πτάσα γεῖρ. πηᾶ- 

οἱϑβ ἰδοποιπι, ἀοδιετας ροιία5 ργορο- 

Πιὶς 8ζ Ἔχαπ Πατῖς Πηοἷδ οὐγατὶς., ΘΠ π- 

πιογατί5α; τα]5 ῥγαείαγές ἑαοἰοτίδας, 
ἰαἀϊοῖο τθοαπη σοτοπάεγ : ΠΟΤ ΠῚ 

πειτγαπι ἔθ οἱ, (δ ταῆτο ροίἐ τοπι- 

Ροζο, ααί ε ἀϊαταγηα ογαριια οχροτ- 

τεῖτιις, ππηο ἀο πη ΠῚ} ἀσουᾳτιΓη ΠΊΟ 
νεηῖς, ἀσ π πππο Πυϊάοπὶ νοὶ οροῦς- 
ταῖς, πῦ.Π. Ποοίοςο το {{π ἀΐσοτο οῦ- 
ποηἰτ: (ποία ἀϊςο ΡΟ. φιαίο πορταὰ- 
τδῖς [ογαιί5: Ὁ «ΠινΟδ 5 σοσῃ το ποπα 
Πᾶς αἀϊπιτο;ν τ Παῖτ5 γοίς ΠΟ σαἰ πηϊ-- 
αἵη ) ςἀ αἄποσδῖο ἴῃ σσοίοΠ ΠῚ ΠΊΘΟ 
ἐπι ροραΐο, ἴδ᾽ πιο ἀσουίατο. πο ά 
οἴ τα τοίογηγί ες, οσο τε ἔμοία,δς δά- 
ἀθοάῖο ροριο, πος ἰδὲ ἀαθο οὐ πὶ 
πᾶ αια οδἰοέζαγο ΠλΠΠϊ ν οἱ ποτ 5, μς- 

ΟἹ οἰν Υ8Π1ι ἩΑΝ ΤΟΑ ΑἸἾΝ ΝΑ ς ὃ 

ΤΑΝ - ν ΠΡ « ͵ 9 Ὶ 

Ζοῳ ὦ τεηωρακχοιϊζᾳετει γέρϑνοτι, Ῥωμϑήων φοοϊδὶς « 17 

490 Ὑ»»ωθαδε σοι ζῦτα τσοϑοήχει λέγαν - χαὶ μηδὲν μι. 

ΟΥ̓ κησαυϑύων ἢ) πίω βασιλείαν δὲ τὴν δοχοιώ-. ω 

των" χαὶ ζὰ μϑὺ, ὅτὸμ τὶ παθωσιν οἱ χκύφιοι, τς Κα- « 

ζῳ, μος ἢ καζῳ ΔΙ οϑυκξω Δ[οιδόχους πὐδοοήχει « 

λαμθανφν" τἰω σ᾽, στὸν ἐκλείπτωσιν οἱ λοιξόντες, « 

τὰς δεδωχϑίᾷς ἔχήν᾽ εἰ μή τι ζοιοῦτον διχᾳίωμμιαι τς 

χής φέρᾳν, τί ἰοὺ βασιλείλν ὁ πάπαος ὑμδυ ἔχϊα 

ῥηΐζοῖς σι παυρέλαξεν, ὥςτε χαὶ αὐτὸς ἔχφν ὀβαφα;- « 

ρέτον ; χαὶ ὑμῶν τοῖς εἴγονοις καζολιπεῖν, χαὶ ὁ δήμος 

οὐ κύριος ζωὼ ἀφελόνϑυος αἰστἰε ὑὗζιυ" ἐμωοὶ δοιῶῦαι. . 

10 εἰ Ὑ τὶ ζοιοῦπον εἰπεῖν ἔχφς, οὐ φέρφς :(.- - 

ϑήχᾳς εἰς μέσον; δλ σέκ ἢ ἔγρις. εἰ δὲ οὐ "Σ τὸν τὸ 

βέλᾳιςον ἔτυχον αὐτῆς ἐγὼ ξῥπον, ὡς λέγφς, μὴ « ̓ 

οἰ σσὸ Τῶν" μεσοξασιλέων αἱρεθεὶς, “ἥτε πῆς βου-- « 

λῆς μοι πο αδούσῃς τὰ ποραγμαΐζᾳ ,μήπε ὧν Ἃ.- «Ἢ 

λῶὼν “νουϑύων τυ χτ' τὸν νόμον, τὅτοις ἀδικῶ δῆτ «ὦ 

ποὺ, χαὶ οὐχί σε" χαὶ “ἰ πσὸ πὕτων πείυ ϑέεναι δίκαιός «᾿ . 

εἰμι τὴς τὐρχῆς, οὐχ “ἑπωδσου ἜΣ οὔτε πότοις, « “ 

οὔτε ὀῆνον ἀδικῶ. εἶδτυς δὲ τῆς οἰ, δικαίου μοι χὰ πὸ ὦ ᾿ 

τε δοθείσης χαὶ γεοῦ ὑπσ᾿οὐρχούσης ἀξοισίας ὁ γόνος, « ' 

ἔν ΚΥ 7 ! Ω “" 2. ΟΞ 5 

ἡγή(ᾳ το μεπωποῖς ἀδικεῖν" οὐσὶ ὀκχκλιόν με ῬΘο- « 
»“» ΕῚ 7 ΕΣ ς .“» ΕΣ « 3 9.εν 

χης ἐπεχείρησεν οὔτε ὁ δ μο5. οὔτε ἡ βουλή. δλ «΄ 
« Ζιὦ » ὁ ΣΎΝ, ͵ ΕΥΝΝ Ψ 
ἵνα τα ἀαφω,, χα ομόσε γωρησῶ ποις σθ!ς Ἄθορις, « 

ἴ ὩἜ ͵ ἀρ αν ͵ ἡ ἡ 
εἴ σε αι καζαϑηκης παστισωας ὠπτεφερφεω, χα πὰ- « 

λ ͵ λ 3 2 4 "ἢ 

9: πᾶρτα ζῳ οὐ αν,ϑοοπποίς δίχα ω, πἰωὺ σὴν βασι- «᾿ 
ἊΨ -“ ᾽ κ- Ν 

λείαν κουτειχον, ἐγρζωυ σε τα λμόνϑμον Ὄχι ζιξ 
γ 15 ͵ » Ὅ 

δεδωχοίᾷς μοι πίκυ ἀξοισίαν, ἀγόμακί αν χαὶ κατηρρ- 
3 ε τ τα ἢ ἝΝ. 

μήν ἐμοῦ τε. ὅτι μὴ τὰ πσρϑοήχονζα. κατέχω, ἡ Τα 
͵ «“ 3 ͵ 3 ς ' ι 

ἀοροσουι ὁτὶ δλλοτόκα ἐ “σαιγτὸ μοι. ῥαδίως ἀἱ 
»} 5, 5 ὙΜΩ ἢ “" ! 

20 ὟΣ ἐν ἐπει(ᾳς ἀύζις, εἶ΄ τὶ διιχα ον εἰ γες λέγ. εἰν 

᾿ , δα δος ογ τ 5 3  - 
δὲ δτυιῃ ἀδυδος Ὀπίξευες τω λόγω, οὐ διχαίως ἢ « "ἢ 

Ῥχεοθτω πίω πολιν οὐγομμεζες αἰ πο ἐμοΐδ, χαὶ σε- 
τ ΓΗ͂Σ “) 3 " «ὦ. 

«τὸν δγχιτηδιάοτερον ἢ) τι ὀχιμέλφαν τυ χοι- σ᾽ 

γωΐν Ὡραλαίῷν, ἐκεῖνα, ποιᾷν σε “σδοοῆκεν, ὀξέτα- « 

σιν ἢ" ἐυδίι" ποιυσαίυϑυον ἃ ϑοτημιάτων, χαὶ ζι στιυ- «΄ 
ΚΝ (ζ4 3 θ ͵ ᾽ ὰ κῇ 

τὸ ξαζᾷς ῬΟΙ κῃ σοίνϑιον "κου λᾷν Με εἰς 1] 4.5ι-- ᾿ 
͵] Σ ὯΣ »κ" 3 7 Ἢ 5 τ ν 

κασίαν᾽ ὧν συ εέτερον ἐποίνίᾳς, νλὰ Ὁ σούτοις γοῦ- « ἐ 
«“ «“ ᾿ -" -} ῃ 

γοῖς ὑφερον., ὠφσπὸρ ον, μακρῳς ὀύαγήνψας μέϑης, δὴν 
“« “ Ν » -»Ὕ- “ Ν 

γέ ἤχεῖς μοὺ κα νγϑρῶν ἡ συ οἰδ γιιῦ ὅπου δὲῖ. οὐ“ 

ἀ,ϑειϑῆτε μοι ζῦτα λέγοναι, ὦ βουλῇ: οὐ ὙΣΡ̓ ὑμῦμα 

ἀφαιοούκνϑιος τῶι Δ [οἰγνωσιν διλλὰ πίω ἡῴπου σιν 

χοφανζίαν χιδιάξα ϑυος, λέγω Τοῦτα" “παϑοφπον ο 
τος δὲ μοι Τ' δῆμον εἰς ἐκκλησίαν δεδυα γα γέ: Ν 

χεΐ μου κρηχορόν. πλᾷξὼ ἐπεὶ σὼ πϑτο πέφυγαῖνο « 

γὦ αὐϑέσον ποιλίρ», χαὶ συϊκαλείας τ δήμιον, παρές ΟΝ, 

ξομαὶ θι δικαι φὴν ὧν αὐ μου και ηγρρήσης,ὼ -ἰποδωΐϑ, «ἯΨ. 

παν 
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» πᾶλιν αὐτο δζκγνῶνωι πότερος ἡμδν" ἐχττηδάότε- 

᾿ εθς ὅθιντορχῴν τίω ρχἕώ" ὃ τί αὐ ἀπϑ,ῆες ὅτοι 
»" ͵ Ἵ δ ᾿ ) “»- ͵7 

» γνῶσι με Ὡρατηφν, ποιήσω. ἡ “σϑς κϑῳ ζιῦθ᾽ ἰχϑμα: 
᾽ ᾿ ᾽ 

» ον ἰσω Ὑ ὅδ τα τε πολλὰ δίχο αι σοὺς πῶς ἀγνω--: 
125 , ὔ εχ». ἡ Υ Ὑ τὰς “ Ἢ . 

» “μόνας αγτιδῖχοις λέγν,) τὰ ὀλίϊα" Ὁ γὼ πεῖσον αὐζις 

» Εἰ χουοοις ἐ πεφύκασι Φέρφν. ὑμδι" δὲ ́ πεθομκα-- 

" κα ὦ βελὴ, εἴ τινές εἰσι “ὃ Ἔπρχῆς Με ἀπαλλάξαι βε- 

» λόυϑυοι, κ μ᾽ πότου (μυέςηχότες ἐπὶ ἐμέ᾽ ἡδέως σ᾽ 

» οὐ πουϑοίμζωυ παρ αὐτῶν ἴϊγος αἰδικν καΐος ἕνεκα. 

»» πολεμοῦσι μοι, χαὴ ὅχε ἴἰνι ἢ ἐωδν᾽ ἔργων αὐϑορϑροι" Ιο 

ν πύτερϑν Τί πολλοὺς ἰσασιν ἔχ: “ὃ ἐμῆς Ὄὔρχῆς ἀκχρί- 

» τοῖς Σπολωλεχϑζᾷε, ἢ διλη τινὶ συμφορᾷ χεχρημέ- 

»»γοὲς ἀδίκω ἢ τότων μϑὲ ἢ: τυραννικῶν ἀδικημαίτων 
ἌΝ 95, ᾿ ᾽ [γώ ε 3.5 ἣ .,͵ ͵7 

» Ογεϊὲν ἐχούσιν εἰστεῖν “ἰζο΄ ἐμιοδ γερρνὸς, ὕξρφς δὲ μοι 
» ἥνας σεουοίδεαισιν εἰς γεινχας γαμκεζας, ἢ τασο 9πτη-- 

: Δλακχισμοις εἰς ϑυγατερας παρϑένους,ἢ θηγζευ ἀγὰ πε-- 

» εἰσῶμα. ὀλάυκρον ἀκϑδλοισίαν ; δίχαιον υϑῳ τ΄ αἢ, εἴ 
“ « ͵ ΕἸ "“ « Ν “ 

» πὶ μοι ζι στον ἡ ὗότηται, ὃ ὐρχῆς τε κα τὸ τῆς ψυ- 
ἫΝ χῆς ποφερηϑζεσαι. φέρε εἰπεῖν, δὰ. αἰ πρηφανός 
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ας σορηϊτοηί ΦεπῈο ρεγπλτῖαπι ν- 
τογ ποίζγαπι ὅσο τερῃο {τ ἀἰρηΐοτ: δ 
“ιοά οπιηος Πὶ ἐς π1ε Ππατιιοτίησ, ἰά 
ξαξζατας {ππ|. ἄτας Πα ἀἰ χης (Η- 
οἶδε. ΠΠοτίο5 ΘΠ ἰ ΠῚ ΓΕ οἱ Ομ] ΠῚ τ δΑ 
Δ ογίατιϊς, ροτίπάς οἰ ναὶ πλαΐτα γε 
Ῥδιισα αΐσοτε ; σιαπἀοημ 46 ΠῚ ΠΟΙ, 
ΡῬαιϊαηταγ (ε οοττγίρί. Ὑ εἰἔγιιπι διιτα πα 
ῬΟΟ ἀεπλίγου Πα ἔπι, αΐ πε πι- 
ΡεΙῖο ρυπατυπη συρίλητς, ὃζ σῖτα 110 
σοηῖγα ΠῚ σοΠΙρίγθητ ας ΠΡαΠτογ διι- 
ἀἴμιογο Ζααπαπη ἱπίαγία Ἰᾳ ἢ της ἱπ|- 
Ρυρπεης, χαίάνγα {15 ἴῃ τὴς ἀρ ]1- 
οὐδ. ϑιιητης σοπίοι! τητος της τα- 
σῆσητο ἱπάςπηηδῖος ρογάϊτος, δτζ ἃ- 
[14 ηιαρίαπι ἰπίχια σα]απηίτατε ορ- 
ΡΓΟΙ͂Ος ὁ Δ ὨΪΠΙ] τὰπὶ τγγᾶηϊσιιτη ΡΟΣ 
{0πητ οδϊΐσετε, (δ Πβαίαπι τηδίγοπδ- 
ΤΠ ρα] οἰτίδπ Δι σοηΠξιρταῖας - 
ας νἱτρίπο5, αἰίανο ἢδρίτία πο τοΐε- 
ταῖὰ ἱηροηιιῖς ὃ δία ταὶς ροτρε- 
τγαιΐ, Ποῖ ἄθργθοου νἰταῃ} οἰΠὰ ΓΟ- 
ϑηορεγάογςα. ΑὐἸρογθιι5 {πὶ ἃζ πιο- 

»» Εἰκιί, ἢ ΟΥ̓Κ βαρυτῆτα Ὡπτ᾿ θη ς κἡ τω αὐϑαΐδ4αν ἣ χο τοίτις, Πεπηίηίις ἐογοπάτις Ὁ ἱπῇ- 

»» χέγφϑη τι ῖ ὀρχίώωὺ, σϑ εὶς φέρᾳν δχώαται με. 

» Ὡς »ϑυτοι τ" πσο9 ἐμοί βασιλέων ὅτω μέποιος ον 
» ὀξοισία διετέλεσε, ὦ φιλοίν,ϑροοπος πᾶσι τοῖς πολί- 

ἑ π,. “" εὐ ν ν᾿ Ι ὕ Ν » ταῖς »ὡς πατήρ Ὥραος οἷς αὐτο γρώμϑρος ; ὃς γε" 
41» ἣ γιὸ ἡδὺ 3. ἡ η ͵ ἰ 

.» Ἔ ἀξοισίαν, ζωὼ ὑμεῖς ἐδώχκαπε μοιγπατερων φυλατ-- 

» ὕες ἴϑδαϑυχας »Υχ ἁπα(αν ἐξαλόμέω ἔχφν οϑὴ- 
» Λα γόμοις πὲ ἢ χυριωΐζατων καζαςησοίυϑυος, οἱ ὥ-- 

» πϑρῖες ἐπεχυρωσαΐε, χτ' πότοις ὑμῶν ἀπέδωκα. διδὸ- 
» γα! τὰ δίχαια. χαὶ λαμᾷξαμέν, χαὶ αὐτὸς ὀξηταζομιζωυ 

ἵν Φ εἢ οι "Μ ς ᾽ Ι 
» ἄσόϑτος, οἷς ὡρκ(ᾳ χα Τ' λῶν διχαᾳίοις, ὡς πὸ ἰδιω- 30 

» τῆς, πτάθουϑυος " ζῇ τε ἀδικηῶχ θχ ἀπϑύτων ἐο-- 

ἐν ἀμ Σν Ἐρὸς ϑϑ υἱὲ υγολλν ἐμ ξδρθν 
5 κα Ὡ αγινωσκήν, ὃ Τὴν ἐμισοϑοϑεν σξοξὶς ἐποίησε 

» βασιλέων. δλλ ἔοικεν ἀἰδικν ζα σουδὲν ἐὴ ἘΠ οἰϑδὲς- 

» χεραϊνουσί μοί ἄνες" αἱ σ᾽ εἰς ὦ δυμοίικϑν πλῆθος 
Ἢ ἀυεργεσίαι λυποῦσιν ὑμας ἀδίκως, αὐδὲ ὧν πολλά- 

» ψις ̓διπολογήσομαι τσϑὸς ὑμιαΐς. δον, συϊθὲν δῖ τῷ- 
»» Τῶν γεουὶ τ λόγων. εἰ δυχεῖ κρφῆον ξχτμελήσεαχ Ὦ 

» χοινών Ἰαρχώνιος ὁτοςὶ τὰ “--ραγμαΐᾳ λαᾳ- 

» (ὠν,φὦ φϑονω τῇ πολ4 βελίζονος ἡγεμόνος" Σστοδὸες ἢ 

» τίω ρχζὼω τῶ δεδωκότι μοι δήμω, χαὶ υόνϑρος ἰ- 

" διωτὴς, πᾷρφ σομαι ποιῆσαι φόνερον ὅτι ἢ χήν ἘΞ 
͵ πὰ τ»; Ἴ ͵ 

» Ἀιραβοα καλως,ν) φόχεακ (φῳφρφόνως δέωυα (61. 

ζιαῦτα Δα λερϑεὶς νὴ εἰς πολλζω αἰδὼ καζαςη(ας 
τὸς στευιςα ϑροις ἐπ᾽ αὐτωϊ, διέλυσε “: σύλλουρν. χαὶ 
μ᾿ τῦτο πὰς κήρυχας αὐακαιλεσείνϑυος ἐχέλέξυσε 
εἶχα πόρτων τὸν ςενωπῶν διεξιογζας τ' δόμον εἰς οἶκ»- 

. ΒΠΘΠΊ ἢ ἱΠηρεγίο Ἄγγορ τίη ὃ ̓ τῆτηῸ 
᾿Ζαΐϑ τεριιπὶ Δητο ΠΊ6 ἴ.Πὶ πτοάεγαῖς 
᾿Νίῃι5 εἱἙ ροτθητίαὺ 4υιῖ5 τα ΠῚ σοΠΊΪτΟΓ 

Γή ν᾽ ᾿ 

»- 

ν « 

Γ νοτγίλιας ἰῃ ΡΟΡαΪο ὃ ποῇ (δοι5 αι { 
"Ρατογίητογ Ε]Ϊοβ. φαῖρρα αι ἢ σα 
υΐάειη ροτοίξατοπη 4ι14Π| νος (Ἔγιια-- 

᾿τἴο ΠΟΙ πηδίογιιπι ΤΠ] {γα 115, 

“-αα 

ἱπιερτδηι τοι Πογο ν Οἱ: 0 [τίς ρτς- “΄ 
αἰριυιάτιπη τοῦατη Ἰορίριις, 145 οΠ- . 

ἐ Ὁ 9. .3. σητεείεγε ἐπί ταταϑ ἔβο [ἘἸ5, Ἔχ θαγιιπη ργαίογίριο 
τοάάϊ ἰπγὰ ἱπηίταϊ; ΡΓἰΠλισι6 νίταξ ἡ 

“"" 
"ἊΝ ἐν, 

πηρᾶ; ΓΑΤΙ ΟΠ 65 ΠΟ σοΠΊραγαιΐ, ντ αι15,,, 
4115 ργα  οτίρῇ ἰαγα, ἰρίε, ψιυδί! νηιις ὦ 
ΡΓματίς, οδίδγααγδ. (τ πλίπιπι πο- 
4υςΠοη οπηηΐα τη γίαγραιι ΠΎΪῚ ἱπι- 
αἰοίιπι, (εξ ργϊπατας σφιπας δά νο- 
ἔγατη σορηίτίοπεπι γοϊεραυὶ; σποά 
ΠΟΠΊΟ ΓΟΡΌΠῚ φητα π|6 ἔξςοίς, Ατ ἔογ- 
ταῦ! π]] πὶ χυϊάσπι οτἰπηοῃ πηα]ὲ 
φυοίάατῃ παθοῖ, (ξ ετρα ρίς οι δο- 
πεβοςηείᾳ : σοῦ ἰπλπηογίτο ; οὐπας ταὶ 
Ποη (ςπλεὶ νοθίς ἃ πηε γοάαϊτα οἰ τα- 
τίο. ϑε φυϊά Ὀριις εἴξ πυης Πα νετ- 
δίς Ὁ 51 ΤἈΓΖυ ηΐ5 ν᾿ 4οτιγ το Πι5.Ρ- 

40 (ρεέλυγας τοὶ ρα ]Ιςα;, Ωδ πα! 4εο ρο- 
Ρυΐο Ἀοπιδηο Ῥοτίογεπι ργΠοΙρ: ΠῚ. 
Ἱπηροτῖο ἴῃ ρορα]! πιδη",ἃ πο ασσα- 
Ρἰ τοΖαῖτο, ἴῃ ργπματοτῇ ογάϊπ γε 4- 
Αι σόοπαθοσ ἀςοϊαγαγςο, ίοίγο πῆς δ δ 
ποτερετο, ὃς πιοάςίξε ἔεγτε ἱπηροτί- 
Ηας Ἰοσιιτιι5,1ηἸεέξο σοπίρίΓατίς πγα- 
σποριάοτο, ἰεηατ ἀϊ πῆι, ἀεἰπάς ἢ 
Ριςσοης8 ἰμΠΠττοῖ να νοσατί ἰῃ ςῦ- 

- 

ἤει 
δι ς 

Πὰς 
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οἰοποην ροραΐαπη, σα πηι ἴῃ σοπΠλΐ- 

τἰαπιἐδλέλας οἴξε σοπουγίας πλα]τῖτα- 

ἀϊηῖ5, ργοσγοι]ας ἴῃ τίθαπαὶ, Ισησαπι 

δ ΡΙοπαπὴ αἰεί ογατίοπς λα ρο- 

᾿Ξ ΡΟΪαΠπὶ μαδαυΐτ, ἐπιπηοτᾶς ἐσγόσία {πὰ 

ξλοϊπογα,υσν οὶ νίο Γαγηαϊπίο νο] 
πτοζῖαο ἀϊπεγῆς δε}}1ς ςἀϊ ἀΠΠὸε : Ππ- 

τπυαΐηας ἱππίτατα (πα Ππρα]α 6 αυϊδ. 
τλυΐτα; πηασηαη1Ε 46 ΓοΠΊρ.ν τ] τάτος5 
τοάἀυπάαῃς νἱἀογοηταγ. σαπηηας δά 
Πηρι]α {όγηηε ρ] δι οτοταῦ Αἰξατίπι,ο- 

παπίδιις (οἷτς σαρίξτίδιις μοτγίμπη 

τεπάογεητ, ταπάεπι αἴτα Τ ἀταυηίο (6 

δοοιυίατί, φαοά γοσηιιπὶ ἰηϊυτς οὔ τί- 

ποίου 11 πχαρὶς ἀφ ίτιιΠι. ἀαα πὶ ΘΠΪΠῚ 

ταογίοηγοπη οἰ γα Πα ΠΠὸ ρηποίραταπὶ 
ν πᾶ οὐ ῥγάμαις ορίθα5, πος ρορα- 

Ιο ἰις εἶ αἰίεπα ἀοηαίο αἰτοῦ. Αά 

11: σοοσῖο απ ἱπάϊσπατίοης νηϊ- 

ὑοι ρΟραΠ οἰαπιοῖς., ροίταιαπα {1- 
Ἰεητίιιπη εἰς ἱπηρογαυῖς, Ροξ]αατ πο 

Ἡϊς ςοπηπτοπογοῆταγ Π6Ὸ τα πλΪτ1α- 

τοηταγ: (6 Πημποί ἴὰς ργο ίς παδογοῖ 
Ταγαυϊηίιι, νοσαῖο 60 Διὶ (ληιεοο- 

σηίϊτα, ας αἰοέξιις ἱπίαγία, ππς ρτίη- 

οἰρατα αἰρηίογ νἱἀογοταγ, γορί πιᾶντ- 
δὶς {ΠῚ ταάογεησ. (δ ἐπί πη τορημπι6- 

Ροποῖο; ἰρίογι πα ροτοίξατί, ἃ 4]. 
δοςοροτίτ, τε άετο. Ροίπαονεῖθα 

ἀςίςεπάεστα ει Π 4} 1} ραγαπεὶ ασοϊδ- 

πιατῖ! εἰξ νηα ἴα; οὐπὶργεςὶ δ. δ [Δστγ- 
πιῖς ποσὶ ρεϊποίρατι σεἀογετηθο 6- 
ἰεγαπτ αΐ οἰαπιαγοητ, Εοτὶ Τἀγαμί ηἰ. 
᾿ΤΙςοἰρσίταγ πχοετδβ ης νετίις ἰη (ες ταγὸς 

πδη δ. ἱπηροτοτγοταγ, ἀομηῖ γοξιρίῖ οἴϊ 
(οεἰϊο: Τ Πα νοτο ρεὺς νηϊπογία σαα 

ἄςῃς ας ρας ἀοπηῖ ἀεάιιχίτ οπὶ 

[υἘς ἀσοϊαπηατίομίδιι5. Ροϊηιᾶ 

Ὠίς ιοα; σοπαῖις ρατῇ (πςοεήπι Γαγ- 

αυϊηϊο,; δηχίῃ (ς ρίαπα ἀε[ιτατῇ αἰε- 

παζιι, ἴῃ 48 ΡΙατίπχιπι μαδιεγαῖ - 

ἀιιοία:, αἸ Δπρεγ ἀοπυὶ (ς σοητῖ- 
παΐτ, απηϊσοβταητιπι δἀπλϊττοης: ἐο- 
ἱπάεςοπίμϊεπτις νχοῖο ποῦ εἴε τηοἱ- 
Ἰἰτοῦ πες (ςσηΐτογ ασοητ1ΠῈ ἀιηρ 115, 
(ξἀ ομμτΠπς νοτδὶς ἀρρτοάϊεηάιιπι δά 

οροία., φοποι]ατο Ρυ5. ΡΕΓ ἀΠηῖσΟ5 
ΤΎΠΠΟ., 4 ΠλΪΠ115 ντ ΔΓΆΙΟΙΙΠῚ Δ πη 

20 πεμπουίᾳ, μέ 

ΒΙΟΝΎΥΙΝ ΗΛΙ ΟΘΊΑΕΟΝ Αν9.5. 

κλησίαν συϊκαιλᾷν. (μωδρα μόντος σ᾽ εἰς Ὁ ἀρρραν τῷ 

χτ' Τ πόλινόχλου, πσοοθὼν ἐχὶ Ὁ βῆμα μακρὰν 
ὦ συμπαϑὴ διεξηλὃς δημοροίαν, (ς πε πολεμίχας 

ἑαυ πσραξς ἐξασαθμούνϑιωος ας Ταρκυνίου τε 

ζῶντος διεπορᾳξαΐ,, ἡ μ᾿ Ὑἐχείνα πελάυπίω, ἡ ἢ: 

πολί μάλ καθ᾿ ἕν ἕκαςον ἐλτλεχθνϑυος, ἀξ ὧν πολ- 

λαοῖς κ μεγάλας ἔδοξεν ἐογηκέναι Ὁ χοινὸν ὠφελείας. 

πολλ δὴ ἐφ ἐκαίςου τὴν λερουϑύων ἀπόυτῶντος ἐ- 

“παν ̓ ἢ πϑύτων «σουδῶν ἐχόγίων μαϑεῖν πίνων ἕνε-- 

ΙΟ χᾳ ζαῶτα λέγ »πελάυτῶν ἔφησε, Ταρχύγιος αὐτα 

αἰτιῶται 1 βασιλείαν ὶ διχαίως κατέχά νἑαυζῷ Ὡρος- 

ἡχουζ καζολισεῖν Σ αὐτῶ 7: πάπαον Σι-στοϑνήσχον-- 

χα στεὼ τοῖς γρήμανσι Ν τρχζω,τ' ἢ. δῆμον Οὔκ. τὴ 

κύριον τὰ διλοζια ἑτέρῳ δὲδόναι. χραυγῆς δὲ ἡ αγα- 

γαυζ]ήσεως ὁξ πότων δχὶ πότῳ “πυουϑύης οσιωγτῆς-- 

στ κελάυ(ᾳς αὖθις ηξίᾳ μηδὲν ἀϑεαῖ μησὶ, ἀγα- 

νακί4ν ασϑὃς Τ' λθρον" Σλλ εἰ τι δίκαιον εἰπεῖν Τ ωρ- 

χώνιος, Κοιλᾷν αὐτὸν,» διδα ϑενᾷς "ἐαν πε ἀϑιχούμεε- 

νον ἀὕρωσιν, ἐαν πε ὁχτϊηδιάοτερον φέχῳ, ἐχείνῳ πα- 
κι “ ἢ) 7 τ ς ΣῈ 3: »-Ὡ“Ὁ 20 ρα δοιοῦωι 1“ πόλεως πσρδϑςασίαν' αὐτὸς ἢ. “Ὁ Ὄρχης 

ἔφησεν ἀφίςαοϑαι»ἡ ποσὶ δόναι τοῖς χυρίοις, ἀφ᾽ ὧν 
᾽ ΥΡΗ “» ᾽ Ὁ 

αὐτίω ἔλαίξε. ζαῶτα λέξαντος ἐντῳ,, καταξα]νήν 
Δ ὑἈὶ ΄“ ͵ ε 

τε Ἔσο τῷ βήμαΐζς βαλουϑύς, κραυγὴ τε ἐξ ἀπϑύ- 
ς- γὰ ὧν 2 7 ἊΝ » Ὧν 

τῶν ἐλυεζ,ὼ δεήσάς πολλαὶ σεεωὼ οἰ (φρο 55 Ἅ ΟΡ Ὁ 

μηδενὶ τολδαγωρᾷν ὁ ρχῆς. Δὸς δὲ ἐξ αὐ καὶ βλ.-᾿ 
" Ἷ »2) ᾽ λ 

λᾷν τ Ταρκύνιον ἐξόων. ἐχεῖνος μδρ δῆζυ δείσοις “ εἰκ, 
Ν ὌΝ Ω «.9 ιν ᾽, 

χήοος ορμιώωυ ἤδη γινουϑύζω ἢ σχχλων ἐπ᾿ αὐτὸν, ῳ-᾿ 
ἴ; ͵ «“ ἐν ς ! 04 7 « ; 

χέ φάγων ἁκκα τοῖς ἑταιο9ις. Τ' Ὁ Τύλλιον ἡ πλη-᾿ 

ϑὺς ἁπαίᾳ μ᾿ χορας κὺ χρότου ἡ ἀὐφημιίας ὠϑα- 

Δ οἰκίας αὐτῆς καί έφησεν. ὡς δὲ 

χαὶ ζξιυτης δι ΟΕ τ πείρας ὁ Ταρκύνιος, ἀδυημοναῖν 

ἔχτ τω μηδεμίαν «αὐτῷ βουοφαν τοῦϑοὶ ὃ βελῆς ,ἢ 
μιάλιςα ἐπεποίϑ 4, γίνεαϑαι, χρόνον υϑύ ἄνα έπονξε 

χουτ᾽ οἰκίαν,τοῖς ἑταίροις μόνοις δχκλεχϑυϑυος" πάτα 

γνωμζωυ ὡὀποδζαλϑύης δ γώναικϑς, μηδὲν ἔτι κα.--, 

λαχίζεοϑαι. μηδὲ κα οκγάν, δρλα, καζοθλλόντα τὸς 
᾿ » λ δ “Ἥ ι 

λολϑὲς ὩΣ τα ἐργα χορ, ἀζρελλαγας πεϑτον 4 69-: 

αϑνον ΠΩΣ Φιλων59 τὸν Τύλλιον. ἵνα πιςευ(ας ὡς 

φίλῳ γέ ρνο 7, ἡ“Ἴον αὐτὸν φυλαηοιπο. δόξας δὲ «δ 

σαποτγοῖ, ργοθαυΐτ οἷαι πλοηίτα : ππλγιι- Ὁ τὼ χρ ψτίςα αἰ ποϑέαζ, μετα μον τε τόϑὲ ἢ γεοϑνό- 

Ἰληβηῖ8 ρα ΙΓ τΙ4Π1; πλαΪτῖς Ρργθοὶ- 
Ὀιις ῥοῦ ἀπηΐςοϑ ἃ Τυ]ο ρετοθαιήο- 
Ἰξζογαην νεπίαπλ. [τ 6; ΓΕσΟΠΟΙ ἰατι5 

νίτο παταγα ἔοι], ὅζ αομοσγγειὶ αἱοὶη- 
Βαϊς οὐπὶ ΠΠἰὰ ἄζροποῦο ΠΠγα]τατδιι5, 

ἑ οδίοεμαιο (πο τομηροζς, οἵ ρ]εθ5 ρας 
ἤ {τη ρεῖ ἀστὸς ἰπτοητα οἤτοι σοΠ] σεη- 

ας ἐγιριθις, ριοαμτ ΟΠ ΔΠγϊοἷδ σ᾽ α- 
ἄϊος {αὖ νοίξς ὁσουϊταητίίιις ; ΠΛ ὩΪ5 

᾽ ͵ Υ 7 
Ἴων ἐσκητηετο, πολλὰ ΠΣ φίλων λιπαρών Τ' Τύλ- 

λιον, ἠξίου συτίνωμιονα, “δυέαϑαι ξ βάςα δὲ πείίᾳς τῦν᾿ 

ὀύδρα Φύσε τ΄ ἀὐδιαλλακῶον οντα.΄ πόλεμον ἀπιςον 

“υγατξι χα! γαμίξρῷ πολεμεῖν" ἼΞ πὰ τὸν οἰχεῖον χαν- 
οϑν ἔλαῦο, διεσκεδοισχκένε τῷ ϑύμου χτ' τὸς αλγφοιξ 

Ἐχιτίω τὰν καρπῶν συλλογάυ, ἄξηλϑε Ἵ ἑπω-- 

ρων ἐχόντων «ἑ τοὺῦ ταῖς πὐθέξολα)ς ξίφη, πός πεπε- 

λέχεις 

ιν ταν, 



ἈΡΙΝ ἹΕ 1 Ὁ.  Ἀ ΘΝΜ.. 1.1.8: ΠΝ: 241 
, « ͵ λ 3 Δ χε λ " 

ἸΑΝΡ ΠΡ ΤΡ ς “ισὶν ἀλλο ̓ Ὁ ἐὔῦτρς. πίω βασιλι- {τὶς φαι!δα(44πὶ (Θουγες σάροτγε ἰπΠΠς, 
κζω εοϑητα αγαλαξων, ὦ τἄλλα τ΄ ϑάσημα ἣ Φρ-. ἰρίετορίο ἀπηίέθε {ἀπηρτο, [χα το οχοεῖς 
χῆς ἐπαχϑιυϑυος. ἐλθὼν σῇ εἰς πίω ἀγϑραν,ὼὺ ασϑϑ τὰ  ὀΡτἰποίρατιις ἱπΠρηἰἷ5. ντ νξτιπη οἰ ἴῃ πὰ , ,ἀἢ ἶ : ΠΡΕΗΝ ἐν ἐπα Δελ4 εἰ αν. δρε ν επί κήρυκι πὐεβυλάα. ἐδαπείαπ νἤχο δῆτα ουτ]ᾶ στα, ἴι6 

: {π| ρᾷῖγοϑ [ῃ (σπατιιπὶ νοσατὶ ἃ ργασο- ᾿ ᾽ Ν ὕ ἱαα δ υ “ 

ἴ καλῴν ἔς τ (μωέδριον. ἦν σ τὰς τἴϑασιό ῆς ΠἾΡα5. δὲ ἰλτη ἀητο ργαωραγαι! δάδγαδης 
Ετοιμοι (299 Τ' ἀρ ρραν οἱ στου4δότες αὐτῷ 1’ ῶχ- ἰἱπίοτο οσίοι! ραῖγαπάϊ ξλοϊποτίς, πὅ- 

179 ξιν ἡ παρορμών)ες εἰκ τὴν παποικίων συχνοί, οἱ μϑὺ πι]]1ᾳ; ε ραιγιοἱϊς δά πογγαητος δά γον 
Ὶ Ζ Ν ἯΝ Ὡ 3 , ᾽ ἱ Ϊ 

5) ΤΩΣ: [3 ΠΣ αὐ " πΣιεληϑ  ἥμει φέγεσπαίαηρ ἐπγορί θυ τη φοπιοπίο- 
! θαητχ επγίαγα, ΓΌΠΟ ἀοπαὶ τῇ ἀσαῃτὶ δ ἢ « ,. ΡΨ ΎΡ, “ “ 

των ϑρηνῇ Ταρκὸν ἀρ εαληαι Ρ “μβωκῆ Ὁ). αμμρίαπιτεπιπείας, ΤἈγαμίηίῃ ρτο- 
ἐληλυϑε,ὼ καλή τὸς βελάυζᾷς εἰς ὁ σζευέδῥιον.ο ἢ. 10 στοῆαπι οιπὶ νοίξε τοσί θπαζιιπη οο- 
θυ καί ς Ὁ τύλμάω ἀυτε, τανχιον ἢ φρονιμώτερον σοῖο. ΠΙς απ πηίγατιις δας αινάαοίαπι, 
πσδοῆλϑεν ἐκ τῆς οἰχίας ἢ . πολλοις ὩΣ ἔχων. ῬΙΟΘΌΓΓΙΣ ΕΧ φΐριις φΟἸεγίαα υᾶ Ρτὰ- 

Υ «ἰδπτίμα, ραιιοί5 ΑΙ ]ιιου σοπλίτατιις. [π- 2 λ δ: Ν ͵ ΔΝ “ αν λ ἐλθων δὲ εἰς Ὁ στευέσριον, χαὶ Τ' Τ᾿ αρκώνιον ἰδὼν : 21} ᾿ς ἐν ες τ ὐεν λν φ τοι χρν ἡ μθν. ὑλι στο τις ἴῃ (Ἐπατιιπι; ας Τ᾽ γημίηζιπι 
(": ἐο ριλιῶ καϑηνδυον κα εδρας, χαὶ τὸν ὀλονβα- ἴῃ τορίο (ΟΠ ο στιτη γα αἷ5 ογπαπηεπ- 2 ͵ὕ 7 Ὧν ὩΣ ἥ ᾽ . “. ΑΕ - ᾿ς Κσιλῴον ἐγθντο χϑσχκον, Τ 6. Εἰστεν, ὦ μιιουρωταστε αὐ--ὀ χτἰβ Γορ!ς (δ θπιεπὶ Ποηίρίςατι5,(Οιι15, 

Ι , “»"ὕ δ ὦ ͵ νὼ Ἢ ΐ ΗΙ Η ᾿ϑεπων,τῶτο σοι Ὁ οἴμιαι σεευεχώρησε λαξδν:χαὶ ὃς, ἰπααΐτ, (ςεἸο ἘΠΊ της Βοπιίπυιτη, μυης 
Πα τιπη τὸ ρογπηττ {ππηογο ὃ Π|ς οῦ- 
τα, Τα ΤΠ] απάλείαᾳ ὃζ ἱπηριιάθη- Η͂ Ἄς ἣν ἃ ἢ » ᾽ ᾿Ἷ “ ᾽ ͵7 ΑΙ ᾽ ᾿ ὗ Ρ Ε 

᾿ δ5δὲ ἐλθύλερος ὧν, ὄφλα δόυλος Θα,δδυλὴς κοουμῶς τῖα; αὶ οσαΠ Πς ἱπροηιπι5 αι 46 πη τς, 
᾿ς »ρχτήσαΐ πάπαος οκ αἰ χ ϑυλώτῶν 5 ἐτολαηίας (φάίξιαις ες ἰξγυα Πδζι15, Π114Π1} ΠΊΘΙΙ5 

» βασιλέα. Ῥωμαίων σεαυτ' αἰαδεῖζα.. ὡς ἢ ζαῦτ' 20 ἅ0ιι5 α σαρτίποταπη ταγθα παΐθας οἵδ, 
" ἘΝ ᾿ ὙΞΝ ἢ αὐίας ος τ Κα ΟΠ ΔΠΟΓΙΠῚ τορεπ ξςο- ἤχϑύσενο 1 υλλίος, οὐοπτίκρ θεὶς ὅχὶ τῶ λόγωπα- : : : ᾿ 1 0 το. Ηἰς νευθὶς ΓΆΠΠς οχαζδιβατχς 
ΧΩ συμφέρον ὥρμησε κξϑς αὐτὸν ὡς ὀϊξανα φήσων Ρἰα5 φαπι εχρεαϊτγοι, ἱπηροτῖι ἴῃ οαπὶ 
τῆς ἕδρας. ἢ ὁ Ταρκύνιος ἀσμζένος τῷτο ἰδὼν, μαπη-ὀ ὠἔξοῖτ γοῖας ἀοιυτβαζυγας (οί, Ταῦ- 

| δὰ τ Ἔισῦ τὸ δίφρου : ὺ (μυαρπα(ας πὺν γέροντα Πα πῖτι5 οσσαίοης [ἴδτιις,ς (ξας Ρίοί- 
χεχρᾳ χότα χαὶ τὸς ὑπηρέζᾳ ἘΣ λυ ἐομὰ, ἔφερε. 11τ, (Θποπηηας σογτίρίτ, ὃζ νοοϊἐοέαῃ- 

] ᾿ ΞΟ . ͵ ; ἢ τοῆγ 4ο ἔτυτα οραι πη Πόσαι ἰπ- 
᾿ς φφνόμϑυος δ᾽ ἔξω τῷ βελέυτηρίς »μμέϊξωρον ὄξα»- ποσδῆτοπι οἤοιτ: αο)θχ ε σιτία ρτο- ᾿ ἀν ἢ 32 ͵ Δ. αν, δος Ὸ» ὅπ . 1- πασοις αὐτὸν, αἰκμκοιζων Ὁ σώμα ρωκίφλέος, αγαιρ- τγδέξιιπΊ, ἀτατα νἱ γα σητο να] ον, ΐ 

ρίπ!ᾳ χτ' τὰ κρηπτίδων τῷ βελάληοίς Ὦ εἰς ὃ ἐκ- γμοαϊμῦρ τρὶς, δὲ {ΠΡ]1π|ζ ροῦ σαγία: 
Ἰ κλησιαφήρμον φερουσῶν. μόγις σὺ ἐκ τῷ «ὐώματος στδά τ ἸΏ σοπηϊτίπὶ ἔογοητος «οἰ ϊοῖτ. 

ρέδιζοις ᾿ . γι ἢ 56ΠῸΧ ΟἰΠΠῚ 6 οί αοτο (ας σο]]Ἐρ!ῆσι, 
ξ πὸ οΟ ἈΕΞΔΙ. Η 

αϑαςαῖς ὁ τρέσθυτης,ὡς εἶδε μεεςεὶ τὰ πέειξ ἀπὸμζᾳ 3 να νἱ αἷς οἰγοιπηιαηις ρίεμα οπηηία “ χὺλ ,ὔ ᾿ ΑΣΑ τος ΣΝ ὮΝ : ε 
τῆς τὐξὲ τον Ταρκώνιον βοηϑείας, τυ δὲ αὐλφ Φίλων ΤΑγαυ η! ἐλατοτίθας, ὃζ οἶγοα (ς πλα- 

2 3 ͵ὔ ᾿ . . - “. πολλζὼ ἐρημίαν, αἰπήφ φέγων,Χρ αιἱριεύτων χα) ὩῬα- σῃατη ΔΙΠ] σΟΥΏΠῚ (ΟἸτ 4 ποπη, ἀρ ϊς 
͵ “ἀν 51.) “ “ ΓΑ) - - ἐπα 

πεμπόντων αὐτὸν ολίγων, οἱ μοί, πολλῷ πὐἰξρρεόμε-. Βοπιοπς, Ραμοῖ5 οἵ πγιῖτο σγιιοσς οἱτ 
Ν ας ΕΡΕΥΔΑ Ὁ ἌΡΡΕΝ τ ἡ δὶ στ] ΠῸΠΔΠ]Ὲ6 ΠΊΔΠΑΠτΟΠῚ ὃ τοῖο σοῖ- 

᾿πλθ φ ες ρν  ὐολνν βιρεν ν τ α Ροτε σγαιίτοσ αἢΠ ἐξα τη {π{ΠΠἸΠ πτίις 
τ ζῦτα δάνα »ϑὺ ἀκουοϑέυσαι “ ὀβοσίας αὐτου ὙἌΡΡΤΙ Ἐεχ καῦτα ὁ γ μρ ὐχθυοεϊζυδι ἀ74 Ἐς τς ἀεάπισεπεῖθιιθ. Ροίξ Πα σταῖς Ε Ι ᾿ ᾽ Ξ- Ν : “ . . ο΄ γοΐξοςέργα πύρα δίδοται. πτεπυσχκέγη ὙΣΣ τί εἰς Ὁ δμαϊΐτι ἰπιρία: ΗἸα ἐἈοίπιις τγαάίτιγ, 

τὰ λ “ Ἁ Δ, . Ὁ οὐχ το χα : Ν ο΄ βελάδήδιον τῷ παΐος εἴξοδὸν, καὶ «σουδἀὐ ἐχουίᾳ οορῃῖτο δηΐπι ραῖγξ {1} ἰπ συγ. ΠΏ, 
“᾿ς φὲ ͵ ᾿ ͵ ἢ “ὩΔ ταίοἶγο σρίθης5 αδ γας Παθίτιγα εθς ῥ(αΖκιν οἷον ᾧ λύήκετω τὰ πράσλλα! τέλος, χε ὶ ΣῪ: Ἔ ψται γάζα ; ΟΧίτατη, σαγροῆτο ἰῃ ἔογἰπιιεέξα οἵ, πύννν Π ! ΙΝ 5 δὰ ἐὰ “ ΝΑ 

τὴς ἀτήνης χοι)εζοϑρη πταιρζε εἰς βέμω αφρξ αν ας. δὶ τοπιτοτῖᾷ οἀοξξα,οδίρίξαταφ [Δπ- 
“" ᾿Ὰ ᾿ ͵ νιν 3 ΝΣ - ἷ Ἶ - 5. Ἀπ ᾿ς ϑοῦσα ὃ τὰ γλμόμϑμα, ΟΝ Ἰπεῶρχαον ὅχι ἢ κρηπι- 40 τε ἴῃ μμρρηγϑρὲς σιτία στα 0. 1 ἀὐ χα , 

«»ν ᾿ Ξ Ἢ . 
δὸς ἑςωτα βελά νοις ϑεαίᾳ νϑμη. βασιλέα πε αὐ-- Ρτΐπγα τοσοπη πηαρηᾶ νΟΟΘ (Δ] ταις, 
ἣν, δεῖνα ͵ ἡ Ἐξ ΣΕ ΛΟ ἀλη νν ἴδια ὃν ἄεος ρύσοατα ντ τεσπῇ οἷπς ἔλα ἂς τὸν ἡασαί «πὸ τῇ μεγαλη τῇ Φωνή, χα) τὸις ὅτοις : βλρίςς : ᾷᾳ έτη μεγολῃ τῇ φωνή: Χρὴ {εχ 68 νε!!δτ το ρα] σα, σοπίᾳ!ατα- ᾽" »σὰλ β ͵ ς Ἵ ͵ 45) 

' ἀὐξατοϊηῃ : υἱ συμφέρονϊι ἢ Ῥ ὠμθήων πολέως ΤΟ χη ἀοίπας εἰ ἃ σοτοτίς, Ζυοταπιο- 
ΕἸ ᾽ “5 ΝῚ 2 2 Β . 5 ρχζυ αὐτὸν καζαοκεῖν. ἀασαίᾳ ϑῥων δῈ χὴ τιν δντ ρα ίῃ αἤγοπάα γορίᾳ αἰρηίτατε ντο- 

ὖ ὃὴ [ Υ . . 

λων αὐτὸν ὡς βασιλέα,, αἷμ συϊκαζῳσκά ασαίντων νον οΣ ἀπ πρρκυνα 
ἤλοο ὁτλαλ ἘΈσ  ΑΛ ΤΟ ΠΥ ΕἿΣ εἷς, Τ᾽ αγηαίηὶ, σοπατας ποςείπε ο- »τ ϑρχζω,λοίῶσοα μόνον αὐτὸν ἐφη, Τὼ μϑυοώ-Ἔ 0» 1 ΔΓΆΌΙΩΙ, : ; 

ἄρωις Μω Ψη: αι ἀοθαίτ: σοῖογιπι ΗΓΠΊΪτΟΥ Γοιί πος 
»πα,ὦ Ταρκώνιε, πτεοι 9κ) χτ' Ὁ δέογ' βεξαίως ὃ τ Χ 

"αἰ οσλαζων, Ἡ σὴ τόλμκαι ἢ αὐαιδ4α,ὦ Τύλλιε, ὃς 

᾿ 



ἐν τα »42 ΠΙΟΝΥΘΙΙΗΛΙΊΙΘΟΘΑΚΝ.Α 5 5. 

Ῥτποίραταπιποη ροτοτῖ5, Πίυρεηῖες βασιλείαν ἔχφν Τυλλίᾳ πε όγτος οὐδ ἐνεε ΟΞ ὦ 

ταλποαῖ  ὉΠ||ι5. σοποίταδίτ εηὶπιὶάἄο- »ΑΣ νϑγὴδ 4 "Σ ἀπο ὙΣ: ὅδι ΜΕΝ γ ἣν ΠΝ 

πῦο {εἰς ςοποϊοπίδιι ἰπ τα ΡΟΡαΪ 1, ΑΠΠλΟ ΓΝ ἅτ ἢ ΐ ἀν ΝΣ 

ἢ φιασητυδοιπαι νἱττα πο αἰ γπιιπα πο(οροιεῦ ζαύτης “ὦ ἡμέραις αὐβεύηται γοόνος" ἐ- « 
Τ ͵ 3.»»Ὲ ΕΣ γλ 93 ΡᾺ Ὅ ΠΟΙ τ β 

ἄἀϊεπι ργοιγαέζα ἔπογίς πλογὰ. δὲ (ἰς πιῖξςασαι δὶ, ὡς ἀύνοιω δεν αὐτοῦ Ὁ δημοίροον ἁπὸρ. « 
Ξ 3 ᾿ Ἀ ᾽ ΧΙ ΤΥ̓ΡΕΛῚ ᾽ ; ᾽ ᾿ 

Πιλπὶ ἀριά τοτᾶπὴ ρ᾽εθοπὶ σγατίοίις λάτριν εἰς τίω οἰκίαν αὐτον εἰσί λεῖν ,Ὄσποςείλας « 

{π| Αττα ργίας πὰ ἀοπηιπ) (Θτοοῖ- πὼς ΔΙ χχοησουϑίοις ἀρ οδ δ τη σον ΘΟ 

Ρἷατ, το ]ς ἰρίαπι ἱπιπλ!ης ρετγοιοτῖ- ,»ν ι ΟΡ Ὸ 
εἰποῦσα, χα! καϑεζονϑρη παλιν όχι τῆς απτηνησ,ῳγε- 

Ριι. ΗἰΝς ἰδεῖς τυγίππι οοπίςεπίο ἐκ τα γ τ γη 
᾿ Ἶν π| : ΟΣ ΕΣΝΕ ἡ ΕΣ 

σατροηῖο δεῖς. Τ ἀγα Πἰι5 δυτεπη, ὰ- το. Ἱ αρκύγιος δὲ χα! ἴαυτα ορθως δόξας τίω ὀῤοσιω-- 

τὰ Ποία γεξξο πποπεῖα (εἰς-Ὁ ζατίω γωυαϊκα αἰ ασοίίϑεοϑει,πεμπά μας ϑερᾳι-- 

4 κει τ {ΗΠ πιαπι φοπίαρεπι, οί ἀΔπ| Ε πλῖ- ΤῸ πόνων ἐπ αὐτὸν ἔχονζᾷς ξίφν: οἱ τάχᾳ πολλῷ Ἔ με- 

[πρίν νον » "τς ὁ (αν, πἰΠ τὶς σα ΠῚ β] ας 1η Ε11Π| ΠΓΕΙΣ: Θ.Σ (ᾳξὺ ὭΣΤΕ ἐϑὸ) ̓ ἐπὶ ΣΝ ἘΣ: ΕΣ ὭΣ Εν 

πιᾶρῃᾶ οοἰοτίταια ργαιοηταπι ἴῃ ΥἱᾺ του ς ει "ἰρώρο! Θὐϑεν ἢ 

Ὁ κκἰάϊειτ. ΠΟΠ ΡγοοαΪ τερίᾳ πραΐδης. Ἀ Θοδι οά- ῥοαὶ Δ ΠΡΟΣ ΤΑ εκ “-- ἕὰ τονον 

ἄλυοτὶ ὅζ φάμις ρα!ριταητ προγασηῖς σαφεῖς ἐρρίμμκενα τό σωμκαιζος χαὶ ασε οονῶς, ἡϑυ- 

6114: σαπλη; Δἀπηοάϊιπι ἀηριυξις Εἰ γατηρ παρζω. φενῷ δὲ ὄντος πόϑυ πῇ ςενωπού, δὲ οὗ 

{δε νίσιις 41 σαγροηταση Δροηάιιπ ἜΜ διἤϑεῖ,,αἱ ἌΣ ΠΥ 12. 

ταῦ, τα] ϑας δά σαάλιιοτ5 σοπίρο- Ἶ πολιν ἤ ΝΣ 

ἐυτη τεγγίτῖς, ἰρίς σαος δυγίσα σοπι- ἴα τ κτον ἀξοντα ὁ πσφοηχϑυρῶυος αὐτῶν ἀϑήῃ; τ 

ταοῖας οἤτει; ὃς ̓ΠΠιδῖτο δά λάχε πα - Μὸς παθων τι ὄχι Ὁ Ὁ ὄψεως ἐλεάνον ἐπέφη, γἡ “σϑ9ς 

τ ὉΠ] ρεέξασιιπη Ρτορστοῆι, οσιο5 πἰοὺ δεασοιναν ἐπεξλεψε. “πιωυϑοινουϑμης δὶ ἐχείνης, 

ἴῃ ἀοπιίηαπι τεβοχίοτ; Πὰς (οἰοῖ- (( παθὼν οὐκ ἀγά Ὁ ζάδορς, Οὐχ ὁρῶς, εἶπεν, " 

ταῆτο ηαΐῃ ροτρογου, τείρσα!ῆςι, ΝΟ, 5 ΠΡ χοίς ἐδ ΣΝ ὝΥΙ Ἦν Ν 

νἱάος ΤΌ] ραῖγοπα τι Δ θητο τη 41 ΠΝ ΕΑ, Οὐ ΓΟ ΓΟ κει προ απ ετας σον 
ἰδ αὐτο 5 ᾽ λ λυ ον, ͵ ΠΥ - Ὑδ) - 

τηοτταιπι, ΠΕΟ Αἰ ΠΙΠ ρετ σαήλιε οὔκ θ(αν ὀνλξευ,εἰ μὴ Δ οὶ τῷ πώματος τὴ δὶ κ- “, 
Ἢ ἊΣ Δ ὐολ “ κε Ι ἘΝ Ἷ 

ῬατογετγδηΠτα πη. ]ἰοΓ Ἐχασεγραῖα, πίχρονλεισαι , χα στὸ τὴν ποδῶν Ὁ βαιϑρονϑόπα 
τ Ϊ Ϊ ιν 3 ͵ 3. ,ἢ ᾽ ὑ 

(ςαθς!]ο ρα ἀγγερτο μεῖς δυσί ρδη,, σα(ᾳ, βϑνν4 Τ' ὀρεωχόμον, χα! φησιν, Οὐκ αἴεις, ὀψτ-κι 
“ἸΠοΙατηδη5. ΙΝΟη ρα σε] εἴτα ἡμηοπ- Ὑπρευνα Ως ΤΣ οὐ ΑΞ ΡΞ ͵ ἐξ ᾿ 

ε χορ. ξ 3 χι τω μαλ- 

74 γε] ρεγ πιογταπ)} ΠΠ|ς φα ἰρεέξασιι- ἘΠΕΚΕΘΈΣ τὶ κροῦ ἘΠ τόνῳ Ἵ 

Ἰμπὶ πιασὶς ιᾶπι αὐ ἰϑειπιίπροπι- ΖΦ ἢ τῇ πληγῇ σενάξας »ἀγέ β ίᾳ. πϑρἡμιόνοις Κτ ϑς 
(ζο5,νἱ ΠΊ1105 ρεῦ σδάδιιοι ἀρίτ.ῖς ν-.͵ τὸ «ἢωμαῦς. «ὅτ ὁ φενωπὸς, ὀλξιος κα λούμϑυος Ὁ 

᾿ ἐπα ΕἸ ΠΉΠΝΝΣ 3: ἐλ ταε εν αἴτοοῖ το «σεύτερον, ἐξ ἐκείνῳ τῷ δάνοδ χαὶ μυ(ᾳ 96 πάϑοις, 
Δ οπλΠ4Ὁ1]1} σαί δοαίογατις Ἀο- ἀσεζὴς “ἰασὸ Ῥωμαίων, κτὶ πίω παάπειον γλῶτῆαν 

πιαῃηανοςς ἠϊδπις ε. Ημππηςοῆπεπι ῃ ζω ἀ7ε} ; ἕν 

(οστίτιις οἱ ΤΊΠΠ5 ροΙς οχδέλιιπι ἱπ Καλυται. ιαυτῆς τελόιης ἔτυχε Τύλλιος, Ἑτὴ 
Ψ ὔ λ ͵7 ͵7 ἔν, δ ὟΝ 

ΤΈΡΏΟ ΔΠΠΙΙΠῚ μαγ ἐηῦη [ὥργά χιλάτα- 30 τεηαροιχοντα τίω βασιλείαν καλασγωγ. πότον ταὺῦ-. 
Βα πτατη. Ἀοπιδηΐ ππιης τορῷ αἰππτ δα λέσρεσι ἱῬωμσγοι πρεῶτον τὰ πατοια ξ 9η ἡ γό- 

: 4: “ ὅπ. . ; » ᾿ ῬΓίηγιπι σοπτγα ΠΊΟΓ65 δΖ Γἰτα15 ρα ΓΙ μῴμα κινῆσαι» τί φρχζὼ λαζοόντα ΓΝ Δ βου-. 
05 ἱπηροτπι Δοσορης, ποη ἐχ σοη- οὐ ͵ ΡΟ , ᾿ 
ΕἸ βδεΝ, "πὰ Πθος αὶ νι ἣ ἴω ἡ ϑ τς ἜΝ δον τὸ πόρτεοι ἷ 
δεδ σοτουῖ; (δ ἔδιιογε (ΟἹ τς ρΙ εἰς, 6- δλὰ τοἴϑα. μόνε τῷ δυμου, δεχκασμμοῖς χαὴ δευροδὸ--, ἥ 
Ἰηΐτα ἰατροί τἰοηἰθιι5 δ 4115 Ὀ]Δη εἰς χίαις, χαὶ ὀῆήναις πολλαῖς χολαχείαις ἐχϑεραπά- 

ἱπορῦ τιιγθαι πος ἘΠ π| 14 ἐγήγμοι οἴ. σαγζῳ, τὸς δἰπόροις" χαὶ ἔχφ ταληϑὲς ὕτως. οὐ Ὑ 
πᾶ (προυϊογί τοηροσε ρορι]ι5 ἀεβιη- πἰρησοόχεδον οὐϑγοιεεν τ θα ΟΣ Ἷ 
ἔζο τεσα (ςπατυὶ ἀείογεδας ροτοϊαιξ ΤΕ: ἢ: ΦἔἕοΨὁοι“[Π ἐ- ὌΝ το ΤΟΝ 
σοπ[πἰταοπ κα δ ηι4πιρίδοογοῖ ἔοσ- κϑυ ὀξοισίαν ἐδίδου ὁ δῆμος τῳ σεευεδρίῳ τῆς βου- Ὁ 
πη ΓΕ ΙΡ ΟΡ] τα; (Επάτιις ἱπίθγγεσες. Ἃλήῆδ.» οἵαν τοοϑέλοιτο καζαφήσειοϑαιι πολιτείαν" ἡ δὲ ᾿ 

ογδαθαῖ. 11 νὶγῇ εἰρεδαης οριτπλιΠ, 40 βουλὴ μεσοζασιλῆς ἀπεδείκνυον" ἐχεῖνοι δὲ τὸν ϑόι- ῃ 
αποπΊ, ππε εχ ἰηἀἸροηΐβ ἥξει, ἤιε οχ σον μόρα, εἰ ἐκ δ ζχεχωρίων, εἴτ᾽ ἐἰκ ὃ; πολιτῶ,,, 
οἰαίθιι5, τι Ἔχ ρεγερτίηϊς, γαρθ σοη- δῇς “δέ ἢ ͵ ΕΥ: : - ξ », Ω ᾽ λ ΔΝ 

Πιταθγεῆσ. δ᾽ εἴρὸ αἰφέξιιπι δῦ εἰς γα - τς ξένων, βασιλέα καϑιφσαίαν. εἰ μῶμ ομοῶ “ ) ς ε σε, ἰ 

Β6πη (οπαῖας ργοβθαῆξι, ροραΐισαις 7τῈ βελὴ δ αἱρελέντα ἑν αὐτῶν ἐδοκίμασε, καὶ ὃ 
ἀπ ιουμῆξεδε αυίρίοα οΟἨγπιαῖδης, δῆμος ἐπεψήφισε, χαὶ τὰ μαδδλματα ἐπεκύρω- ΡΥ ΠῚ ΓΗ -- 

τ » ΕΣ ο1ὰ τῳ ἰδ ἱπιροτία. σι ἢ Βιογιιπὶ σε, παιυρελοίμξανεν οὗν Τ᾽ Ὁ )" ἐλλείπογζος δὲ 
1γέπηη ΑἸ α] 4 ἀφοῆσε, αἰτεῖ πουηίπα- ῳ͵ ὯΝ ὦ ΟΝ δισούπογ εὐ ΕΣ 

Γ Ρατῖατ; δὲ ροδῇ ῥήσιο τοττίας, ΠΙΠ ἴῃ (δ- γος σύτων, ἕτερον ὠγοιμοιζε,ὼ πϑάτον,εἰ μη] συμά»-. 
οαπάμηι ἰχαίάς Ποπιϊηῦ ρατίτος ὃ Δ τω δυζ, τέρῳ τά τε δὰ ἀϑοῤονυ βοῦν π ἫΝ 

| 
] 

] 

ἘΞ 
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δύ" καἶ δϑεπιληκό)α. ὁ δὲ Τύλλιος ἐχιδυποῦ βα- 

σιλιχοῦ οἤμα κατ᾿ φήρχαξ λαζων, ὡς εἴρηται μοι 

πσόϑτερον, ἐπείζᾳ φιλαν,ϑοφπίαις Ζισὶ τὸν δήμιον 

οἰκειωσοίυϑυος. “ἰπσ’ ἐχείνου βασιλόίς ἀπεδείηϑη 

μόνου. ἐχτφκὴς δὲ χαὶ μέτοιος αὐὴρδυόνϑυος, ἔλυ-. 

σε ὡς θπὶ τω μὴ πϑώτα καϊζᾳ τὸς νόμους ποράξαι 
Διαθολάς,τοῖς μὰ (τα ἔρλϑ!ς ̓ παρέσχε τε πολ- 

λοῖς «ἑπαύληψιν ὡς, εἰ μιὴ ϑυζῆον δϑηρέϑη μεζᾳ- 
φίσων Ὁ οἴμοι τὴς πολιτείας εἰς δημοχρ αἴίαν. καὶ 
Ὧπ τη μάλιςα λέγεται τῇ αἰτία. ἢ: πατρικίων το 
αὐτῷ τίνας (χγεπιξζουλάῦσαι " ἀδεωυάτοις δὲ ὄγζᾷᾳς 

δὶ ἑτέρου όπου τίω δξοισίαν τε καϊζα λῦσαι, χαὶ 

Ταρκύνιον ἐχὶ τὰ ππραγμαΐζᾳ, Ὡραλαζῷ, τ συ 

ικαζασχϑυασαι ἰοὺ τρχέω ἐχείγω, κακῶσαι τε βα- 

᾿ λομϑύοις ὦ δημόίρον, ἰομύος γεοῦ μικρὰς ἐπφλημ- 

κϑμον ὡχ, τῆς Τυλλίου πολιτείας, χαὶ τίω ἰδίαν ἀ- 

ξίωσιν ζω εἶχον πσδότερον ὀϑδλαίῳν. ϑορύξου δὲ 

“λυουϑυε πολλοῦ “ἔχε πίω πόλιν ὅλξω, χαὶ οἰκκφγῆς 

Ἐχὶ τῷ Τυλλίου ϑαγώτῳ , δείσεις ὁ Ταρκύνιος εἰ 
Ἁ -“ ΕΣ οὐ χε λ ͵] 2 «ς 

[9 τὴς ἀχϑεσις ὁ γεχρὸς Φέροιΐζρ, ὡς ἔς! Ῥωμαίοις ΣΟ 
ἔθος, τὸν τε βασίλάον χόσχκον ἔχων, χα τἄλλα δ(ᾳ γό-. 

μος Τὴ ταῖς ζαῳφαῖς, μή τις εἰς αὐτὸν ὁρμῇ ὅδύνται 
τῷ δημοϊιχοῦ Ἷ ὡρὶν ἡ βεξαιως χρατία ΕΣ Φρ- 

χίω, οὐκ εἴασε ΤῊΜ νομίμων συν αὐτῶ “δυέοϑαι" 
δλλ ἡ γοιυὴ τῷ Τυλλίου σεεὼ ὀλίονις ἀσι α φί 
λων, Ταρκυνίου ϑυγατηρ οὐ τῷ «οφότου βασι- 
λέως ,νυκτὸς ὀκκομίᾳ τ σῶμα τῆς πόλεως, ὡς 

Ἰγχιτυχόντων μός" χαὶ πολλὰ μϑὺ τὸν ἑαυτῆς κακεί- 

νὉ. δαίμονα κα οδυρονϑῴη, μαίας δὲ καζάραις τω 

γαμερῷ χα; τῇ ϑυγατοὶ καζαφα(ᾳ μϑμη, κρύο] 4 γῇ 39 
Φ σώμα. ἀπελϑούσα δὲ πὸ αὖ σήματος οἴκαδε, 

χαὶ μίαν ἡμόροιν Ὀχεξιωσαία μτ' τίω ταφζωὼ, τῇ 

χουτοστῖν γυκτὶ ποιϑγήσκά4. τῷ θανάτου δὲ ὁ ἴξοπος 
“ “ν “ “᾿, νὼ ᾿ς λ « λ δφίις ζωῶ ἡγγούτο τοῖς πολλοῖς. ἐλεοον δὲ οἱ μϑω, ἔπσο 

λύπης ἀύοιγφοία Ὁ μῦ πσοϑευδώξω αὐτί πἰποθα.- 
γῴν' οἱ δὲ, τωῦ τῷ γαμίοφὐ χαὶ τῆς ϑυγοίΐξὸς ὁμαι- 

᾿ ρεϑζεσαι, συμπαϑείας τὲ χαὶ ἀὐγοίας ἕνεκα. ζᾳφῆς 
αϑὺ ὀξζυ βασιλικῆς χαὶ μνημοιΐος ξχεφανοιξ “,ὰ 
ζύζο (ς αἰτίας οὐχ ὀξεΐετο τυχεῖν τω Τυλλίου 

ἀςογαπα (ταρία σοηίξηπῆξης. Τ]-- 
[πις νεῖο ΡΓΙΠΊιΙΠῚ ΓΟρῚΪ το τ 5 ἁἤαπι- 

Ρ[αροτγίοπα, εἰ δητς ἀϊχίπιις, ἀεἰη.- 
ἀξ σοποι!ίατο δὲ οπηηϊδ. Παπηαπίτα- 
τί ΟἿ ΠοΙἰς ρορυ]ο,αθ οί] γὸχ ογοθα- 
τιι5 οἵα, σατοτιπη οὔ εἴτε νὶτ παμιβατ- 
πο πηοάοἤιις, τί πιθὴ {Ππ|4 ιο πόπὶ 
οπηπίδ 6 Ιοριηι ργαίογίρτο Ρετερίῆς 
Δτσασθαταν, ἀρ ] οὐίτ αξλς ροίξειίοτί- 
δι; ἤδποα; ἰῃ Πγυ]τογι πα Δηἰ Πηΐς ορί- 
ΠΟ’ ο ΠῚ ΟΧΟΙ Γαΐ, Πἰ ριασιισητις ἔτι 
(διἡμεο πο ίςεϊοτο, νο Ια ΠῸ γεσίῃ ἱπι-᾿ 
ΡΟτίμηι πῃ ΡΟρυΪΑΓο ΠῚ το ῖρ. ἐογπηαπιὶ 
τΓΔΏΒΠΊΠΤΑΓΟ : ὃ ΠΔΠο ργαοίρες οὐδ 
σαυλιη ραιτίοῖος ]ιοί ἱπΠἀἸαγιιπὶ 
1 ἘΠῚ σοΓραγαζαγιπη ἔμ1ΠΦ ραττίοί- 
Ρ65: ΘΙΙΠ165 4]12 τατίοῃο ροτϑητὶᾷ οἰπς 
Ἰαθείδέξατο ποη ροῆδξης, ααπηρηῆς 
ἴῃ σομΠ]οτῇ (σοἰετατοιη Τ᾽ Ἀγααϊ πῇ, 
ΘΠΠΊ6» ἰῃ ἀοααίγεηο ΡγΠοΙρατιτ- 
ὈΠΠῸ,ν τ ργοπηογοιαγ ΡῬΙςῦ5, συΐπ5 γίγας 
(0 1 ]]ο πὸ πηρα!οοτίτεγ ογειογαηζ, 
Ἰρίιψυς αἀἰρηίτατοπη ρε Ππάτα γοοῖρο- 
τοητ. Ρογῖο οἱπὶ οὗ τερὶβ οαξάεπι 
ΤΊΔΡΘΠΙΙΝ ΓΔ Π]τ5 στρ οῖη ἤαθογοῖ,ο- 
ταηίδιις ἔεγε πιογίοτη οἰμ5 ἰαπχεπίδῃ- 
τἰδιι5, νεγίτις ἹΑγααϊπίμ5 ΠΘ Π ρεγέο-᾿ 
ταπαιημς ἀποεγεζαγ,νε πος ΒοπΊα-, 
πἰδ οἱξ, οἰμπι Γαρ ἰ5 ογπαιηεητὶς 4] 1156; | 
ξαπεθτῖθ. σογοπηοη 5, ρΙο5 ἔοστο ἱπι- 
Ρεταπλ η (ς ἔλοεγος, ΠΟηΠΠ (ατἰς σοη- 
τγηηαῖο ἱπηρεγῖο, οσίμπετος (Ἐρα τιιγας 
εἴτις φἀΠΙθογὶ ποη οἰ ρας :ε ἀε- 
ξυπέταπινχοῦ, ΤΑγα 1 η11 Βειίοὶ Η]ϊ4, 
νὰ νυ] σατγῖς Ποπηἰπίς οαάδιογ, ποξξι 
εχ γερο Ρδιοίς ἀιηϊςοιῖ ργοίςποηείς- 
Βιι5 ΟΧταΠτ; πχα ἰδ; [πη δεῖς ἔατιπη ὅζ 
1115 ἔλται τη ργοίξοιιτα, ΠΕ ΠΊΘΓΑ5 ἊΝ 
Ποτο ἃς Η] τα ἀἰγαβ ἱπυργθοατα, σοΓρΡα5 
Βυπιο σοπαϊάϊε. ᾳ πιοπαποπῖο ἠο- ᾿ς 
σαὰπῃ Γοπογίᾳ, ν Π ΠΟῚ Πρ] 5 ἄἀΐοπὰ 

ἰποοττιπη 460 ἰοτὶ σοποῖο, ιθι 

ὶ 
{ὰροιτος5 πιπειὶ, (εχαδε ποέϊε οδῖτ; ἤ 

ζ᾽ 
“- αἰσοηι. 118 αθϊεέζο ργα πισγογο νἱ- 

τς ἀοΠἀετγῖο, πηι ΠῚ ἰητι 1 16;.]115, 
οχ(ἰη 8:8 ἁσοποίο ἄχ ΗἸΐα, χιιοά σατί 
πηαιῖτὶ οδίτα νομοπηξίίις αἰ σεγεταζγ. 
Εταὐταπητορα!! ἔη ποτα 46 (Ὦ ΡΙεπά ὁ 

ὶ 

͵ ᾿ Ε “»Ὕ»Σ) ᾿ - 
σωμίαίι, μνήμης δῈ αἰωνίου τοῖς ἔρορις ἐστῳ ΓΝ 40 πιοπιιπηέτο Πα5 οὗ σδυ]λς ἐγαιιάδτις 

͵ ε 3 ἰ 
πϑρτα τὸν γ,ρύνον Α πσρχα τυΐγόμφν. ἐδήλωσε δὲ 

Ν ΕΣ) ΕΠ ς ς ΕΣ ΕῚ φ, χα] ὀνλο δου μμόνιον ἔργον ξ Τί ϑηοφιλὴς ζὼ ὁ αϑὴρ ὸ ἼΞ 
 Ὺ ΔῈ »“ ΄ ᾽ 3 οὗ χα! ἡ πῖδὶ πῆς “μυέσεως ἰστῷ μωϑικὴ χαὶ ἄπιςος 

εἰ ΤΠ Πις, ρου. ταπιςῃ {5 (οπιρῖ- 
τεγπαπὶ φοπίδοιιτις ΟὉ ΠλΟ ΠΟΥ 4 ΠῚ. 
(υΐη δὲ αἰϊο αιοάάρτοαϊσίο φαγαπα 
(ρετὶς πιὸ ἀρραγαίτ πο α οτίατη ἔἃ- 
Ρυϊ]οίᾳ ἃς ἱπουο θ}}} ἐε παταϊ δι ε- 

ὌΝ 

ἶ ἜΣ ΝΝ “ "“, Ἵ ͵ ἄταν | δὶ αἰσωυληψις, ὡς διρηΤΩΙ μοὶ συ 9 τερον, δ") ς ἐΠ) 
ΤῸΝ ε Χ “»") » ᾿ “» ΝΣ Ϊ [ΠῚ ἱ ἰχὶ τς κοῦ πολλῶν δχτςεύ.9ν. οὐ γὸ ταγαῷ τῆς Τύχη ἈΠΕ ΟΡΌΜΟΣΙΣ ἐς τα {πρτα αἰχίπγιι5, 
πι :1 ͵ ἼΔΩ: ͵ ͵ βάσπη ἀριιά πγυΐτος ἔδοϊς. [ἢ τοπιρὶο 

ς΄ Οϑαστος Χ Ἴσκάϊασεν εἰκὼν στ χειλῦρ υλι φι- ᾿ 5 
ἢ δ ᾿ αὐτε ηξυλήηκ9 Ἐρεταπα; Δ Ιρίο σοπάϊτο ἀεάϊσαῖα 6- ν᾽ " 3 ͵ ͵ " » ϊ : Ἢ ΣΤ ᾽" ζαχουσος,ἐμυωρήσεως “γνονᾶμης, τὰ ὀιλὼν λυπῶν ἴῃς ΘΠ σίες εἸίσπο ἱπδυγατο (οἰδἰμςῦ- 

ΜΒ. ον 1] 
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ἀϊο προγβηῖ ἰητορτα, οὐ ΠΙΡιι5 σεῖο- 
τί ἰσπὶ Δ πηρτῖδ : ὃς Ποάϊοαμο τοπι- 
Ρίατη ὃ συ!!! ἴῃ οο ρο[ειποςεηάϊ- 
1Π| αὐ νετογίς ΟΥΠΔΓΠ5 ὨΘΥΙΠΊΔΠῚ Γ6- 
ΡΑγᾶτιιπ εἢ »ἄρραγεῖ εἤδ ποι ἀττ- 

ἡ οἱἵ; Ἰξατια, 4114}15 ρεῖαι5, ἀπε α] εἴξο- 
“Ρετίς. ἀπγαῦ επΐπη δάθιιο, δζ γα 2747) 
Δρι 4 Ἀοπηαηος νεπογατίοηξ ᾿αδοῖ. 
Αἴχὰς μας ἐς ΤΠΙο ργοάπηταῦ αὐ 

Ῥοί μιῆς ἱπηρεγίαπι 

Βνς, (εριϊ. ἈΟΠΊΔΠΙΙΠῚ σαροίπι [.. Ταγαυηῖπ5. 
πιὰ Ἀοποα- ΠΟ Ἰερίτίπης, (ξ ἀγπλδ ράστιιπι, ΔΠ.- 
ΠΟΓᾺΠῚ ΟΣ 

π ΤΕΡ. 

φείετις, 

Ὁ ὯΟ ἡπατῖο [ΕΧασ οί! ἹΠΊΑ ΓΙ Πα ΟἸγηι- 
“ἢ ριδάϊς, 48 ἴῃ ἜΝ νος Αραιπαῖ- 

οΠιις, ρτϊποίρς Ατηθηῖς ΗΠ ογδο]ο. ΗΙο 
σοπτοπηρία ρΙεδα, σοητεπΊρτίς ετίαπὶ 
Ῥαιγί οἱ ρεγ ημπο5 Δα Γαρπαπι ργοπο- 
ὅζις ἔπογαῖ, σοη Πα ο ]οσὶθ.ασπηο- 
τί θιι5 ρατγ 5. ὃζ οΠΊ πὶ ἄξοοζο ςογίι- 

Ρίο πο οἰπῖταβ δ ρεϊουῖθι5 τερίδιις 
Ποταετγας, ρυϊποίρατί ἴῃ πηδηϊβ απὶ 

νοεῖς τγγα πη 46 π|. ασ ρτυίπγπη ίατο!- 
Ἰἰεῖο (α Π ραυῖς δι δοὶ Ππλούαπι Πο- 
παϊηπ πη, σ] Δ Ἰο5 ὃς ἰΔποθαϑ σοίτφῃτὶ- 
ὉΠῚ 5 ἘΧΙΕΓΟΓΙΠῚ δ Οἰμ πη : “πὶ Πο- 

ἔζαι Ἐχοιθαητζαβ οἶγοα γορ απ, δὲ ἰῃ- 
τεγάϊιι ργοάθιητζειη, σΖυοοιηα; ἱγοῖ, 
σοχηϊταητος, ταζατῃ γοήάεθαης αοὶπ- 
Πα 5. ἀεἰπάς ργοσγοάϊςθαταγποη (8- 
ΡΕΠΘΟΙΤατὶβ τε ρουίθιι5, (ς ἃ τατο ὃζ 
ΕΧ ἱπιργουτο : ταπὰ περοτία μι] σα 
ἄοπηὶ ΡΙογαπα; τγαξταῦαῖ »ὃζ φυίάσπι 
οἴ ΔΠλῖοἰ5 ΠιΙΠ115; Ράιισα γΘΓῸ ἴῃ [ο- 
το : Ποσδαμηττεθᾶτιν χαΐ νο]]οητ, πἰ- 
{Ὁ Ἰρίο νοσατὶ εἤξης. ἂς ἢς ἢΪς χυΐ- 
ἄοπὶ Βοηίρηιιπι ας ΠλΐτοΠῚ {Ὁ ργςθαί, 
(εξ τγταπΏϊοο πιοζο ἰγασπηαι ὃ στα- 
ΠῚ, ψαΪτα αα τουγογοπη πηαρὶς Π πὶ 
ΒΕ ςοπιροῆτο. σστΓοιιογ!ας5 
6006; [Ππἰππὶ ΠΟ οχ ἰαγα αἰτίπηεθαῖ, 
(ςἀ εχ {5 πιουῖθις: τνπάο δαροῖθας 
να Ϊσο σοσποηλίπατιϑ εἰ ; ]σιοά πο- 
ἯΞῈ συλίοπαϊῖ ον νῷ Δι 5 ν- 
ΤῸ Οἷα 5 πῶ γοσαζιι5 ΕΠ: ποΐτο (εγ- 
τλοης αἸσογοταῦ ποθογενέφερος. ΠΑ ΠῚ γ-- 
τ ΠῚ] 116 ΠΟΠΊΕ ἢ ΟΠΠΠῚτΠίοτα οοπη- 
τλπης αδαϊτ. Ροιτο σιπῃ ἰαπι ἢτ- 
ΤΛΔ[Α5 [Πρ ΕΓ μα ρθηας οχ Ππγαγεσ, 

ΣΙ ΟΝΝ ΥΙ  ΙΟΑΛΙΚ ΝΑΙ ς, 

ὀχ φϑουρεένηων, μόνη ϑιέμήνεν σε σὲν λωί(γϑεῖσα «᾿ τὺ 

Τ πυρός. »ἡ Ετ! νὼ γεοῦ ὁ μϑύνεῶς ἢ τὰ οὐ αὐτο πϑύτα 

δίᾳ μα τ: ἐμιαρησμὸν εἰς τ΄ Ξέρχαήον κόσμον ἀπεῖε- 

λέοϑη, φανεραί εἰσι ὅτι ἡ χαρῆς ΓΠ] τέχνης᾽ ἡ δὲ εἰκὼν, 

οἵα παρότερον ἐὠ, ἰρχαϊκὴ ζη Τκαζασκά δώ. φζονθιν 

ΝΣ ἔτι σερασμ τυϊχόῤο(ᾳ αἰπὸ Ῥωμαίων. χαὶ 

«ἰξὰ μϑὸ 5 Τυλλίᾳ Ὁσαῦτα παρελαξουϑυ. (5 πῷ- 

τον πο ροιλαμξανᾳ Λάύκιος Ἢ αρκώύνιος Ὁ Ῥωμαίων 
δυωυαςείαν, χτ' νόμοις, διλὰ ΔΙ καὶ ἔ ὅπλων καΐζᾳ- 

3 ς “ λ Ἢ 

ΙΟ χῶν, χτ' ὃν τεταρΐον ογιαυτὸν Ὁ ἐξηχοςῆς χαὶ τορϑτης 

ὀλυμπηαίδος, ζεὺ ο ονγίκᾳ σαδιο) ̓Αγαίλαργχος, φγξλοντος 

᾿Αϑζωησιν΄ Ἡ ᾳκλέοις. τε ξἰπυριδὼν υϑὺ 5. πλή- Ὁ 

λοις Ὁ 7 ̓ δημόϊορο, αὐωριδων: ὃ ΤΠ παπριαίων, ὑφ᾽ ὦ ὧν 

ὍΔΤ ̓δοιυασείαν πξϑη θη. Εν πὲ ε ὃ γομοις κὴ πλύτα 

Τὶ ἔχιχώειον χόσμκον,ᾧ 1: πόλιν ἐχόσμηΐ οἱ τσ αὐ- 

κι Ὁ βασιλής,συΐχέας αὶ ἡ ἀζεφλίρας, εἰς ὁμολφορυμές- 

γξωυ τυραινίδαι μέϊέφησε τίου Ῥρχέω. κα κὴ φεῦτν κϑὺ 

φΦυλακξὼ καλεσησαο «ἰθὶ ἑαυτὸν αἰ ιϑεοῴπων ϑρα- ͵ 

συζᾷτων, ξίφη τε τε ὁ λοίγας φερόντων, Ἐλεχωείων κα »ἡ 

20 διλλοδοπῶν, οἱ νυκτὸς «ἔξϑὶ Ἔ βασιλέον αὐλιζόμϑιοι 

αὐλζωὺ, χαὶ «ἴθ᾽ ἡ ἡμέραν δξιογίι πἰ ϑακολουλοιοῦτες ὃ ο- 

ποι ποράζοιτο, πολλ ζω πίω ὐπὸ ὃ “ ὀχεξαλάυσοόντων. 

ἀσφόοφαν παρείχοντο. ἔπάτα ζὰς ἐξόδοις ἄπε σεευε- 

χεῖρ, σσ᾿οὲ τεζοιγμκένας οδλλὰ ασϑρίοις κ ὁ απσθηεδὸ- 

κήτοις ἐποιήτο. ἡμαΐίσαι πειαῖξὶ τ χοινῶν,κατ' οἷ- 

χον νδὺ τὰ πολλὰ, ὼ αὐτῶν τσ λϑαϊκαιοζοτων συμ.- 

ΠΩΣ ἀν ὦ -Ψ ἀγϑδῥι. πφρελεῖν ὃ σϑοίεν ὦ 

βελομδύων᾽ ασδοέ Ῥεπον, εἰ μή [ ωα, καλέσέεν αὖ- 

τὸς" ὅτε τοῖς «αϑειῶσιν ἀὐμδνης, οὔτε “φέλος ζῶ, 
30 λλ οἷα δὴ τύραννος, βειρις, χαὶ ᾿χαλεπὸς ὀργάυ, χα 

φοζξερὸς καλλονῇ φαιδρὸς ὀφιϑζοζα," 5 ὃ ἂς πὶ ΠΩ 

αἀμφιεθηΐου μϑύων συμβολαίων Ἐλικρίσᾳς οὐκ ὄχι 
σὰ δἴχαια κα ἡ τὸς νόμοις δι, Ἐχὶ τὸς ἑαυ ᾧ ποις ἀ- ἡ 

Ὡ οἱ στα ἐ ἐπωνυμίαν τί ) αἱ αὐ- 

τ᾽ ̓Ρωμαίοι, δ Σ εἰαΐρζον. στο ὃ ̓δηιλοιοῶ βέλεται ἶν 

χα δ ἡμετέραν γλώηα, τὺ ὑπερήφανον. Τδέπάυ- 

γαφέρων ἐποιήτο. 

πον ἀὐτο ΤΠ άσχον ἐκα λοιωυ" ὡς ᾿ ἡμεῖς δὼ εἴποιμϑω, 

πξυλνέσερον. ὁμώνυμος γΡ ζ: ̓ πρ νεωτέρῳ κατ 

ἄμφω τὰ ογόμαζᾳ. ἐπεὶ 'δ εἰκρᾳτῶς δὴ κατε- 
ΠΟΘΕΪΠΙ πιο ιοαμς (Ὁ 4Δ]1ππὶ δου. 49 χῷ ὑπελοίμθανε τἰιὺ Φρχζω χω, πὐϑασκά σεις Οκ, 
Πᾶῖο, ΘΟΙΙ Οροτα πταΐτος {ΠΠπ|Π| η οϑ νἱ- 
ΤΟΣ οι ΟΥΙΠΑἰΠίθιις σαρί τα! βδιι5, 
ΡυΐπλμΠ 605 41] αἰϊθπιιη ᾽ {Π|ο σα- 
τεθαης αηϊπγπι. ἃς ΤῸΪ οαίατη α- 
στοίογοθαησ: :Ροίε οτίατη Δ]ἴος χυΐδθιις 
Ῥαζαθατ τλο  ο(ξ πγιτατίοηοπὶ {φής 
γαύεῖ, ρταοίριιε ἀϊαΐτος. τ Φοἰτοῦος 
ΑΥΓΙΡΙ ΟΠ 40 ΔἰἰΠ} ροΙῈ αἰπιπα (ΠΠς 

ἑταιοιαἶν τὼς πογηρφζωτοις,δὶ ἐ ἐκείνων ἤγλ εἰς Ε[-. 

Ὁ κοΐ χα ϑιανατου δῖχᾳς πολλοῖς ἣ' ἐπιφανῶν ᾿ 
“εότοις μϑὺ πῶς ̓ ϑρῶς φβεκφρθύοις “σϑὸς αὐτὸν, ἢ 
οἷς οὐκ ἀὐ βειλοιδμοις Τύλλιον ἐκ πεσέϊν Ὁ Ὄὐρχῆς ἡ 

ἔπάτα καὶ ἡ Ἃ ὀήνων δὲς ὑπελαμθαιε βαρήαν ἡλρυμδύες 

τίω μεζοιξολζωὼ, καὶ » Χ) οἷς πολις πλϑτος Ζῶ δὲ σ᾽ ὑπα- 

γϑ]ες ἰὐζυς εἰς Ὡς δίχας ὀηγοὺς ἔω' ϑήγοις ψάνδεσυ 

αἰτίαις, 

στ Ξε αν ΤΡ τῷ -:::-- 

--- “- ΩΝ 

τ αν 
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αἰτίαις, μείλιςα σ᾽ αζολάύφν αἰτιώνϑρυοι τω βα- 

σιλῷ, καηγϑοφέω ἐπ᾿ αὐτο δικαι «ἢ ὁ δὲ τυ μϑὺ,9ώ- 

γαΐζον καϊεδικα ζε᾽ δὲ, φυγάὼ, καὶ τὰ γρήμα.- : 

ζᾳ Οιζτε αὐαιοφυνϑίοις χαὶ αὐπελαονονϑύοις ἀφα;- 
͵ὕ ἘᾺ ᾽ν Ἵ Ἵ “ 

οφύμϑμος, τοῖς μὃν κοί" γ)ϑ69ις μμίκρῳν ψα μοίρφιν 

“ἀπένφυϑυ,αὐτὸς δὲ τὰ πλείω καί φχεν. ἔμελλον ἢ α- 

δο. Τὴν διοουατῶν πολλοὶ, «γὶν ὀδῶναι ταῖς ἐπα2»-- 

,ϑύαις σφίσι δίκαις εἰδῦτες ὧν ἕνεχικ. ἐπεξελά ον, 

καζαλείκψ4ν τω τπυξφφίννῳ ἐχϑγες τἰιὼ πόλιν, ἡ πολ- 
“" 7ὔ , ἣ γι φ" 7 « 

λῷ πλείονες ἔγέμοντο τὴν ἑτέρων. "(αν δὲ ἔμψες οἱ χαὶ το 
͵ ε ὯΝ Ὁ ϑ 5 

χρυφα διεφϑοίρη(αν αὐτο αὐτο, κατ’ οἰκίας πὲ χαὶ 

ἀπ’ αγρῶν όπαζονϑροι »λόγϑυ αἴξιοι ὀμόρες, ὧν 

στο τὰ σωμαΐζᾳ ἐφαϊη. ἐπεὶ δὲ διέφϑῳρε Ὁ χρτι-- 

182 τον τῆς βουλῆς μέρος, ϑοινώτοις τε χαὶ ἀφφυγίαις, 

προς οι ὁρἐλε 

παν ανυν υ ὐσ ΝΞ Ν ΝΣ 

ἑτέραν βουλζω αὐτὸς καϊεςησαΐ, ὐραγανγὼν εἰς 

Ως τὴν ἐκλιπόντων ἅμας πὸς ἰδίοις ἑταιοοις. ᾿ Ὁ- 

δὲ πότοις »ϑὺ τοῖς ὀύδδάσιν οὔπε πσρα τάν ἐπέδε- 

πεν σοτϊὲν, οὐπε λέγην,ὁ τί μῆκελάύσάεν αὐτὸς. ὡς-- 

τε ὁπόσοι χαϊελείῳ, ϑη(ἂν οὐ τῶ σζωνεδδίῳ βελά.- 

ταὶ τὴν ξχὶ Τυλλίου “καζαλεΐώτων, Δ οίφοροι 20 

τοῖς δημιοίιχοῖς πέως ογες,, χαὶ τω μεζαξολζωὼ ὁ πο- 

λείας ἐχὶ πω σφετέρῳ νομίζοιϊες ἀγαθῷ “Ἀνήσε- 

οϑαι᾿ ζιαύζς ὙΡ αὐζὶς αἱ πυ ἔτεινεν ὁ Ταρκύνιος 

τω ἑὑπυοο ἐσάς,ὀξαπατῶν καὶ φενακίζων" τότε κ(α- 
θύγ]ες ὁτι τυ χοινῶν σσοϊὲν ἔτι μεέϊφχον, ὡλὰ χαὶ αὖ- 

Οὶ τίω παρρησίαν ὧμκῳ, τοῖς δημισίιζοῖς ἀφηρέϑη-- 
(αν, ὠδύρονῷ »ϑὺ,ὃ τὰ μέλλοντα Τν" πα ρϑγϊων δ4- 

γότερφι ἱποτωτήδοον, φεργάν ὃ τὰ παοϑντα ξώαϊκα- 
ὧντο, δια μιν σῴκ ἐχοήϊες κωλύφν τὰ πορᾳἼδμε- 

γα. ζῶτα δὲ ὁρώγ]ες οἱ δημιδιχοὶ, δίχα α, παοήν αὖ-30 
“729 δι κέ 3 ε 3 

ζις κἰ πσελάμξανον, χαὶ ἐπέχαιοον ὑπὸ 4 νϑείας, 
ο..5 “" 7 "» ΄ Ζ ᾽ ͵ὔ 

ὡς ἐχείγοις μόνοις τῆς τυφφεννίδὸς (βουρείας ἐσονδυης. 

σφίσι δὲ αὐζὶς ἀκινδγωξ. ἧκε δὲ χακείγοις μ᾽ πο- 
Ν ἡ " ΄ Ν Ἵ ͵ δ. ἡ 

λιω 2ξονον τί πλείω τὰ γάλεπα. τς τε γὸ γνομμιοῖς 

ζυς των Τυλλίου »ραφένς, καθ᾽ οἱὲ ἀξ ἴσου ζᾳ 

δίχαια, παρ δλλήλων ἐλομᾷανον, χαὶ σα ϑὲν“ “σὸ 
“Ὁ ͵ ς Ἷ ὮἜ ἣ (Οὐ τὰ 

πατδιχίων, ὡς σδϑπερον, ἐολαίπήοντο τῦξε τὰ 
πες ἢ Ε ᾽ ᾽ 

σύμξολᾳ, πϑυζᾷς ὀῤῴλε: χαὶ σουὲ ζὰς σανίδας, ἐν 

αἷς ἠ(αν γεγραμμένοι κατέλιπεν" δλλὰ ἡ ως 

οτἰ τ Πίβιις, πηαχίπηα [η Πά Αεῖϊ ἰπ οἂ- 
Ρυττορία,, ασοιαθᾶϊ Εο5 Δρια ἰρίτιπι 
ἰ4!σςῖη, {Π|6 αἰϊος πλοτῖς ἀδηηπαθαῖ, 
ΔἸΙο5 Ἐχἢ]ο : ταπῃ οσοἰίοταπη ηυᾷ Ρα}- 
(ογαπη θοηα οσοιρδηβ; νη4ς ραγιδπι 
αιιαηάαπι ροττίοηξ ἀφοίάςθας ἀςοιι- 
(Δτουῖθιι5, πχαϊογξ {1 ὲ γοτίπεθαῖ. ]ιια- 
ΡΓΟΡτοΓ Πλ]τὶ ροτϑτίογεϑ, ρει 141 
ΤΑΙ ΠΊῊ [15 ΟΡ ππογοητα, πῦ ἱσῃατὶ 
ΟὐΓΑΡΡοτογοηγαγίη Πα ς, ίροπτο ντ- 

Βοπιτγγάηπο γε] πηπεθδητ; σαογαπι 
πγαῖοτῦ ι το] ]υοσῖ ἔτ Ὠα πη οΓ5. 
Ἐποτιιητ δζ 48] οἷδπὶ αὐ εο ἰητογῆςο- 
τοπταγ,οχ σά διι5 δέ ν]]}15 αὐτερτὶ, νὶ- 

τί ΠΟῆ σοῃτο πη ΠΟΙΩ͂], χαοτί ἢς οααα- 
πεζὰ αυίάοπη νίημᾷ τοροτῖα ἔππτ, [τὰ 
(Ὁ ]ατα ροῦ πιογῖος Ἔχ[] 26; ράσο (6- 
Παῖιι5 ρου ΠΠπηα, (Επαταπι δἰταπη ἰρίς 
σοπἤίταίτ, απλϊοὶς (15 ᾿π νάσια ἰοσα 
(ἀρροίττῖ5. ας πο Πϊ5 φιιίάοτη Ρρογπλῖπς 
αυϊάηαᾷ ἱπίαΠ πο νοὶ ἔλςετο νοὶ ἀϊ- 
σοῖο, Ετρο χαοίχαος {Πρεγοσᾶτεχ 
Ιεξτῖς (0 Τ ΠΠΠΟ (πατουῖθας . οὐππὶ 
ΡΓίτις Ππγι]ταῖοπη Θχογοι φῆι οἴ! ρ[6- 
Ὀορεγαῆτζος πγατατίοπεπι το ρα δ] ος 
ξαταγαπι (πο οσπιοάο, (ΠᾶπΠὶ τα] διις 

ξο5 ΤΑγααίΠῖμ5, ΡΟ] οἰτατίοηΐδιι [4- 
ἐγδιιεγατῖ) τπ| δἰρζηηῃ (ςπτίςητος Πα]- 
14 (Ρὶ ρα ]οα δά μι πἰΠ γατίοηΐς ρατ- 
το πὰ {ἀρεγοῖϊε Πρ] 15, (66; ἰρίος εἰἰᾶ 
γῃᾶ οἰαπΠῈ ρΙ εθειῖς Ιοφαςπαὶ ᾿δογτατο 
ἐχυτοϑ ἀο]εθαητ ]υϊ6Πὶ δέ ργαιίοτα 
ετἰαπηυἰρἰςαθᾶτιτ ἴῃ ροίξογιπι: οο- 
φοβαπειιγταπΊεη ργαίθξητετη Πατῖ θο- 
πἰ ςοπίμ!ετς, φιοα νίγεβ δα ἱπιρεαί- 
ἐπ44 ητια ἀρεραηταγ ηῦ {πρρετοζεησ. 
1α νἱάφητος ρθε, εχ πἰπχαθαηςῃςο 
εοβ ρατὶ πλογίτο, ὃς ἔπαϊτα σαπάεθαης 
Αἰϊοποπέογιαπῖο, ααί {}}15 (ΟἹ δ τγ- 
ταηηΐάο ργοΊΠς5 ΡΠ] Πιτατὶ Ἔχῦγα ρεγῖ- 
σα απ’. δα ρογα Πογιητ ἈΠ δὲ ἱρίς 
ΡΔυ]οροίξ τηαΐα σταυίογα οἰἱδΠγ, ΠΔ πὰ 
Ἰορεβα ΤΠ οτίρταβ, τα ἴπ5 σα π 
ἐλοϊεθαῃς νεας ογάϊπὶ, πεο Πης- 
Ῥαπτ ἃ ραιγιοἰΐβ (νε δητο) ρ]δεΐος οἱτ- 
ΟὈΠΊ ΠΕ ΠΙτὶ ἴῃ σοπτείδέξθιι5., ΟΠΊη6 5 
(παῖς: δο ἣς ταθιι]δ5 ηυίάστη, ας 
Ὀιις εγᾶτ ἱπίογίρτα, το! χαΐτ; (τ δὲ ΠΑ 5 

αγαιρεϑάεῦαι κελά (ᾷς οὐχ, τῆς ἀφρρας δ διέφοφρεν. 40 ἔοτο {ππτπιοιιοτὶ ἱΠ145 φρο ας. ἀε- 

ἔπέτα κα έλυσε ἜΣ διὸ αν πιμυγκάτων εἰςφοραξ, 

χαὶ τὸν δῷ Φοχῆς ζζπον Ὁιποκαλέφησε' ὸ ὁπότε δεή- 
σάεν αὐτῷ γφημοίτων, Ὁ ἴσον Δ οίφορον ὁ πενέξαος 

τῶ πλοισίῳ καί έφερε. τῶτο Ὁ πολίτάν μα πολὺ 
΄ι Ἵ 2 ͵ ᾽ ᾿ ,ὔ ᾽ 
Τ' δημιοίικοὐ πρλήϑοις ἀππλυϑλωσεν, ὅχι περ τὴς ὍΣ 

θες εἰςφορφὶς ὀϑαϊκα ζονϑύε καζῳ χεφθλζὺ ἑκαςου 

δῥαχμιας δέχαι εἰσφέρην. σεενόδὸις πὲ συμπα( ς ὅσαι 

ἱπάς απιίχαατα τε Ρυτοτί! ργο ουΐμ565 

οὔ ςοπέοτοπάοτγαίεσα, ρεἸπῦ οο- 
τατη ποτ το ταί τ: ὃς αοτῖοϑβ οἱ Ορας 
ΕΠ τ ρεοιη 5, ταπτα πα φοηέογοθδῃς 

ἄϊαος ὃς ραιρογγίπημ5. [4 ἰπΠπἰτατα νο- 
μιεπιξῖοῦ οχμδυί ρΙ οἰ θθίαμη πλα]τίτα- 
ἀϊηξ, οὔ ρείπλα Παεῖπη ἐχαξξίομε (6- 
45 ἀταο ἢ πγας ἰη Πηραΐα σαρίτα ρῦσο- 
τῷ ςοροτύτατ: Ρεχτοῦθα σοῦτας ΟΠ Ο5 

1] 



246 ΟΙΌΝΥ ΘΙ ῊΗΛΙΊΘΟΑΧΑΝΑ ς ς-ς 
μ ῬΌΝ, “γ ΠΝ Τὴ 4 

ΡΑσΆΠΟΙΠΠῚ οὐ ΤΙ] τπιὶ, ν] Ο ΠΟΙΓΠΠῚ, ἡμτ, “ἢ πὴ ἀρ ωός ὦ τ εκτοδδῶν ἢ γήτὸν . 

νοΐ ἴῃ ἀρτίς γε] ἰπ ντθς ἀπῖρα ίδοτοσ. γῶν ἐν 1επολφχαὶ δχὶ τὴν ἀγρῶν, ἐφ᾽ ἱεροὶ  θεσίαφ, 

ταπι σαι! βογ (ΟΠ τοβ, νηο οαἸέζο ἴῃ Ἶ “πᾶσαι ̓ χοινῇ ἀὐδοβα μηχέ πκοῤῥβελῷ καῇ 

Ροϊξογαπη νεῖαϊτ: ΠΟ ΤΕΪΓς 1 ν ΠΕ αὐ ΕΝ: εἰς ἃ ΕΝ ἘΠῚ ἊΝ; μὲ 

ἰοοῦ σοπιυιεπί πε διιβαγοαηα ἄς σοη- Δι τ κα " δ μεῖνε. 

τ Ποπ 44 τγγαηηϊάς ἱπίγεηταν σοπῇ- δλλλήλων ποιώντοι τῦξ  Κούζουλύσεως τὴς ΦΧ σ.- 
3.3 “ ͵ λ Γ 

ἘΝ ΩΝ ΗΔ. παδεϊδαταυτοπι ραηπιίρεουίατο- (ᾶν σὶ χυτω πολλαχῇ διεασαρυδύοι καυτοτόγωι ἀινὲς 
“τὐὖ Ν᾿ ΦΣ «0 τα ἴδερὺς Β - τ ἣ ἢ ὶ ; 

ἌΝΩ ὯΝ ἀρ εδο αἴ ἘΝ πε, τὰς ὼ διερά γηπεὴ δ λέγ» μ (λύωντε (ὐὴ Ὡραῇ ; μδύων, 

μδδν, εὐτνεμι" αὐτογαπι,αΐ νι σο ἰρηοτί, σοηΐα δελύδένες ον κοβοιονν νοὶ ΘΒ Οὐθις Ἴδς εἰς ἀμ εν 

Ιλπτίθις (6 ἱπυπισοητες, 8Ζ ἰπτογ πὶ πῖν ν ππνττπε τι Εἰ 

ΠΤ ανοωαν ος ὈΥΓΔΏΠΟ πε ΠΕ οει ού το πξαθάης ὑπ τε, α΄ 9 Ὁ ΕΟ σεν τ στ ΟΣ "με 

( ΠηΡυΪογιπη οἰ πη ΔῃΪΠΊΟΒ: ἀείη4ς 10 (ἡ πεῖραν τῆς ἐκάσου γγωμυης ἐλφίμ(ανον' ἔπτάτα οἷ 
Ξ ΕΣ “ ῃ ͵ . ᾿Ν ἀπος (δηΠῆξης ργςίοπτοπὶ ΓΟΓΕΠῚ Δ-ὀ πἡαϑονῶ τοῖς καϑεςηχόσι “ρδαγλασιν ἀηϑονϑρους, κα- 

- “ Ἂς ͵ Ἃ ἢ 

ν τῇ πιο] εἴς ἔσγτο, ἀείογεραπιά ρηῃ ΕΝ οὐρανοὶ νὰ ὡδ τοι χα ΚΙ, 

οἷρεπι. οδιϊξεί αὐιτεπὶ ροπας ἀσδδητ ' “ 

δοοῖδας ὃς ἱπευ τα 1165. Νεο Πὶδ οοη- ἐν ας ΤΠ ΉΠΠ ἶ Ἢ 

τοηζιις ρΙἐδοπηνόχατα, (εἰεξείσεχίοῖα πεχς (αύτα, μόνον εἰς τός δημόζιχους πο δ ανοιμεῖν, 
᾿ 5 ὰ Ε ᾿ ὌΝ » 5.2 ͵ 3 -“ ͵ . ΟΩ Ἂ : 

ταυϊαταάιπο Πάϊς ὃς ἰάοποῖβ πα τα, δλλ δχιλέξας ἐκ τῷ σλήϑοις ὅσον ζοὼ πιςὸν «ὦ» αὐ-- 

Ϊ Ϊ Ω Ν Ὁ ᾿ 2 ν 

ἘΠΩΟΝΣ εὐ νὰ χα ἽΠ ῬᾺΡΙ ΘΑ τ “Ρ ὶ εἰς ζεὶ πολεμίχας χεεί μεσ νεήϑιηον δδιυλῶ 

Ἴον ΓΠΟΠΑΙΓΌΠαγαΠ ροϊθη- Ια. δ να ἣ ᾿ 
ἸΔΙΠ5 ΠῚ Π11 ΟΠ Ρ “πον ἑὠαϊκα εν ἐργαζξαϑαι ζςκτ' πόλιν ἐργασίας, 

τα Ρετιου]οίτις ἡ αυδπιῇ Ρίδια ἃς ο- ͵ Ἷ ὡρης « , ἧ 

" ἢ οἰαίατη ταῦθα ππογοῖαγ ῃ οἷο γον οἰουϑυος ἘΠ) κινδχουον τοῖς Μμιονουβγαυς οτὸμ « 

νίμπετο : Παρ δϑ οτίδπι οροτα ογηἰροῦ- οἱ πονηροταΐρι Τυ" πολιτῶν ἡ Ὀπορωταΐοι οολζὼω ἀ-« 

{εέτδαῦ διὸ που ἴῃ ΡΥΙποίρατα αο 20 γωσι" τ ἅμα ὌΙΣ ἔγων ἜΠΕΕ ΤΣ τῆς 

: ΠΙΓΗΪ ΓΙ,“ ας 6- δ ΤΝ ἘΝ ἘΠΝΕΣ ΔΡίο] πεῖς ; οἱοασας 4 ὙΠ Ν ἀὐξωι ΜΕΤῸΝ ἍΠν δ αι 

'φοτοπάα οοἸ αὐ εἰ ἔοάοτο 16 οτρο- Ἂ τή μ Μή ὲ ὄροη ; 

τας; νίχις α Πυιυΐμπι ρογάμπσοτο: δὲ λφώσοι, ζαὶ »ϑὺ ἄξαγωγίμιοις τ ν" ὑδοτων τάφροις, 
παν ΧΗΣ μου δ. 2 ͵ -“ 

Ὀίΐγοιπι ἀπ ρὲ Ποδίγά απ, {αὶ ΠΠΠ Ἂς ἐχέινος ορυτη ἀν ἤρζατο »μεῦρι πα ποζο μοῦ καα.- 

Ῥίάτοῦ σταάις μαρείσας, οἰγοαπιάατε. .«γεῖν᾽ τὸν δὲ ἀμφιϑέαΐζξον ἱπαῦ ϑῥομον, Ουϊν ἔξω 
ε ἘΝ : Ε ΔαΙ ν᾽ ἼΟῊΕ τ 

τοίξῖς ροττίοίδιις. Ηἰς οπιηίδι Δα νὲ τ χρηπί ϑὼν ἔχοντα, ἘΠῚ ἊΝ Ἵ Ἢ 

Ῥεβαπτιγ ραιροζος, υίθ. ἐχίσια 4ὰ- ΠΤ ΣΤ τα τ οὐ νας ΠΝ να ἘΡΕῚ Ὑπλν ᾿ 

δατοϊβατία σογιπιηιις ρᾶτς σα ἐοραηῖ Δαν. εἰς ζωῦτα δὴ πϑύτα οἱ πέννῇες εἰργαιζοντο, σι-- 
10} μ ς ἢ 

πλατοιίεπι, ρατ5 ὁποίᾳ (αι μεθα τα ποορ αὐτο μέτεια, λαμ(α)ον)ες" οἱ νϑν, ὑλοτο-- 
. . " ς 5.2 ᾿ 32 ᾽ 2 

Πιπγετίβ, ραγβ (τευ γαπθοσ τπιαραη-.  μμοίώπες, οἱ σὴ ὄχι “ὔ ὠμον αὐζὰ τὰ ἄηϑη φέρον- 

ἷ 1Π ΕἹἱ - η ΠΡ ε ἢ νον “" ταγοαπίςιο5, δέ Βηροβαπτίη εἰς ἔοῦ Ἴες, μεζαλλάονπές πε "ἰἀδρε νρὸ ΕΙΣ ττὸ ΕΣ 

ῃίςος; ΡᾷΓ5 Ἔχοίτα σης ρουτίσιδ, δὰ γ6 τόρ ὁ τ πυιοαλο ξεν ΠΑ 
ὉρΙβοῖδιις ἰπ ορεγο νεγίαπείδας (πδ- ἘΠΡΘΕ ον Γι ὅτι καρρῦρας, ὉΠ 
ταὶ γαθαης γα Ζαοσαο, [Εγ7α7 1], φοιδδυς ἐγείοϑγιες . χἡ) ποις ζζυστα πραήοισι χήοστε- 

. --. “. . ς τὰ ΤΑΣ 

ΠΔτΟΓΙΑΓΙΪ , σαι θηταγὶ!,, αὐ ἔγαξῖ] ἃ χγαις ὑπο Ἡροτοείυπες. γαλκχοτύτοι τε ὼ πεκζογες χαὶ 182. 
Ρτίυατῖς οροῦίριις, ἀεεπςθαητατγπ ο- λιϑουρχοὶ Τὴν ἰδιωϊικῶν ἔργων ἀφεςῶτες, “χὶ Ἔδη. 

᾿ Ῥοτο ΡΒ Το. Ηἰς ΙΔ υ!θ. τεγῖτο νπ]- πα περ ορεαν πο εεξίουνν β 
μίόσιοης Ἀριεχοντο γξείαις. ΚΟξ « τὰ δ τὰ ἔργα, 

σο ΠΕΠΑοΠοοάἀεθαταγτεηι65, τα ντ 
5" 7 Ἵ ς λ ᾽ ἢ 90 Ω͂ ͵7 

. Ρατγίο ας ΠΠογαπὶ σειι αἰ 6 Π85 σα]α- τϑέξομνϑρος ὁ λεως,Ο εξ κίαν ἀναστυσιν ἐλαμθα.-- 
ς Ὰ αν ν πν πὴ ς μ“ λ “ λ λ λφῳῸ κ 

πλίτατος ἰηταθητε5, νυ] ΟἹ ΠΠτὴ σαιἀογέι, γέν. ὡς|Ὲ οἱ πτυτξάκιοι τὰ τὕτων και κο χα τὰ δλλο-- 

δ ρτορτίογιμπη τηφίοσιπι οὐδ] αοο- ποκα ὁρώγήες, ἔγα ον ὡ ἀμ ς ὁ αὐ ἐὐωνύνες 

τ: Πα ταποη ἱπηρεάϊτο πα ἌΣ ες ΕΘ Αν ΠΤ, 
ἐς ἀρ ἢ Ε ν Δανδούνοντο ὀννγήνων᾽ κωλυάφν᾿ μϑυ σοοίξτεροι τὰ γινό-- 
ΒεΡαης σοπαθᾶτςιγσ. (Οοτογιπ 1 αγ- ᾿ ΐ 

-: ͵ « 

ΠΗ 5 σορίταηδ, νἱ, ΠΟῺ Ἰπτο Ρατ- λῶμα Ἐε χτΕϑεζο: λογεζονϑυος ὃ ὁ Ταρκύνιος, ὅΉ 
Ἂ Ἂν; λ ] " λ ΄ ᾽ ᾿ ΤῈΣ 

τᾶπι ροζοπταπη,, ρας παδοτο ποη 10 τοῖς μή χ νομιον λοιξῶσι ζᾷς δεευαςείας, δρλὸ δα 2 ὁ 
Ἧ - “ ᾽ ᾽ “Ἥ "“ 

(οι ἀοπηείίσο, νεγπὶ οτδηι οχ - οπλων κίησα νϑύοις, εἰ μόνον ὄχιχωείπ δὲῖ φυλακῆς, “ 

τοῖηο ργαΠαίο, ΠΠπΠτπναην [ν4τ|- ἐνὶ ϑε κε  αδον ἐχιφωνέν ζγεκ ΛΝ 
2 Ὁ [Φ..Ὁ 

ΠΟΙ. ὃζ ροτο πε ΠΙ πλιπ {1 ] ̓πχὶς. 0 ἣ ἔρμνν: ; ΜΝ 
ΠΗ ' : : εϑνοῖς,, χῳ πλ. σπιϑώτων δευνα, ϑυον, ἐπσούδα- 

διηϊοἰτία, ἄατα ἴῃ πηδιγ πχοηίατη ἢ] 14. ἐς χα πλήσον ἀττλύτων δδυυ εἰ νϑμον, ἐασού 
5 ᾿ ΞΡ α ! Ἵ ͵] “ 

ἰ5 νοσαθατῖαγ ἐξαιίις ΜαγαΠ]ασσο- ὅσ ΤΔΤΟΥ πριη στιοξλαι . τῶ γάμω συζάύξας τῆς ὃυ- 

ΠΌΒΩ; τοξογεθαῦ δή 1 ]εροπασαν ]1- γοΐρϑς,ὃς ἐκαλάτο Ὀκταϊος Μαμέλιος.Δϑέφε μέ ἢ ῶ 

᾿λ δέ ποτε ; Ταίοα!απι αὐ: “ρος εἰς Τηλέφρνον τ ὅς Ὀδυσσέως κὸ Κύρκης »χαΞ 
δῖ, ΤΟΙ͂Ο; ΠΆΠΠ]τα 8 ἢ - ἘΚ οΙ “ἢ ἘΝ ὙΤΟΙΓ; 81Π00ΓΡΑΙΟΟΚ ἤθΟ στκ45 ἐν πόλᾳ Τύσκλῳ. ἐδύκᾳ 5 τὰ πολεμικαὶ (ἕωε- 

λ » 

τὸς ΟΡ» 

ἐλείηϑενων ἐγίνοντο πικραὶ ᾿ παρα τηΐοι. ἡ Οὔκ ἀ- 

-».τν «σι σπό ναινο 



σαν“. τ“΄΄ὼ- ὦ ς τ ας νυ, μδίδοΝ 

δ᾽ ν ΝΣ ἥ 
»,Δαύνων δὸϑησουδώης" χοὺὴ πτολλοὺς “ἷὩρ ἀμφοτέ- 

πα; ΑἸΝΥΙΤΟ ΟΜ 1 18: Ε11Ὲ ἢ 
τὸς ον ὀλίγω ἐὴ,ὺ πολέμου φραΐηγεῖν ἱχόμός. τῶπον Ὀαταγ ρου ἩΠπις, ὃς Βο Πἴς σετοπ ας 
Τ' λύδρα φίλον ἔγων, αὶ δὶ ἐὐτε τὸς τ ρίςοις οὖν ἑκα͵-ὀ ἱππρογατοσ Ἰάοπειι5. ρεῦ ππησ σοποί- 

ἐν π ἥ ν᾿, ὁ Πἰατίβ ορρί ἀατίπι ργοσογαπη τες ρα]:- 
φῇ πολ Τὰ τὰ Χοιγα, “ογίων τὐδοςλαξῶὼν το-- : ᾿ῊΝ ; 4 Ὄπστον » ἂς τγαξξαῃτ 1ΠῚ ΔΠἰ ΠγΪ5.[πὶ οι πὶ τε δὴ Τὴν οὑπαιθείων ἐπεχείρᾳ πειρὰ λέ ῖ Ϊ ὙΠῸ Ἀέπατη τ εατγαῃ ΠΉΞ θα τολΕ. ἐρεῖς με] ατο ἀροτοῆτις εἴς, δ σορίας πὶ 
μιϑν,ὼ ςραϊείαν ἐχὲ Σαίζίνοες ὄξανγ4 γ»( βελονδυοις δϑαθίπος εάποεις, Φοιγοίξδητϊες ἱπηρο- 

ὑπηχϑοις ἐ1) τοῖς ἐχιτάγμασιν, δον ἀπηλλαηθαι 3. τἴππι, δέ ΤᾺΠΠ τποστς ΠΠδοτατοςίε ριι- 
- Εν ΕΣ ΟΥΣΤ ᾿ ι τλῆτος αὐ ̓ έζο οτπὶ , ΗἸ ὁμολογιῶν οἰουϑύους, ἐξ ᾧ Τύλλιος ἐτελάυτησε,ωρὸς ; ΩΝ ἔαπάετς, ΕΗ 

ΔὨΐπγο “δοτοιῖς, ροῦ Πιητίος ᾿Παἰχὶς 
ὃν ἐποιήσειγίο (ας ὁμολογίας. γνοις δὲ (τα, προ ή- νυ ΖΕ} δ ατίπας Γορ.ποηγίης ἰῃ Εοιθη- 
πε δὲ ἀλίων ἥχειν εἰς πίω εὖν Φερενίινῳ “ἡνουδιύξω «- τἰπιπι σοποι πὶ (οἸογθης φοπυεηΐ- 
ο»δϑν τὸς εἰωθύζας ἷαρ τῷ χοινού ὐν Λαΐνων το το, ἄς αποπὶ ἰρίς ΡΥ Πηϊαογατ δας 
σεευεδρά ζ4ν ΕΑ ΠΕ: ἜΜΕΝ ΓΈΜΤΥΑΣ ρθε σι ἄς ΠΟΤ δι ἃ αὐγάς 
ΟΟΒΩ͂ΘΗ ἈΦ δ, “ον βδ ὐφμυνἐβδνορι δ μῆννν τγαδξαταγαις εἴτι Περοτίδ. (οπαοπο- 

3 ται ἀνά ἀπῆν οι φῤεῦις : Τα σετετί ; (05 ΤΥ αἱ Πἰμς, 4011 δος 
παρῆζαν ; ο ᾿ Ἴαρκύνιος ο χαλέ(ας αὐζις ὑςερ. ως σοπαοσαγας, ΠΟ Δα ΕΠ ἰΠ το ΠρΟΥΟ: 
ὃ) πολις ἔγγετο κα ϑηλϑώοις ξόνος , χαὴ ἐδόχει τοῖς σππΊπιο ἀἴμ 4 σοηίοῆᾳ οχίρεέξατις 
ρον ἕξοι τῇ ἜΗΝ δ ̓" ὡς πα εἴἴει, ρΙεγίσχις ἐδέξυ πη Πος ἴῃ (πἀπὶ 

. . . . 

ον ΕΝ πο ΜΝ ΚΔ ν΄ ΟσοπτιαπλΕ]ίδιη ἱπτεγργοτδητίδις, Οο-᾿ 
. οἴκων Κορλλλη, δγενατος δὲ: ΕΦΠΝ ; ἔ οττν 

ξλλλη, ὀδεσατος δὲ κ; χρη κασι χ) φίλοις, τί οἰ παις φαϊάαπι, νἱγ ορίδιις ρο ]οη 
ζᾳᾳ ὰς ΤῊΣ ἘΣ ΄ ἈχΣ ἐορννν εν ΠΑ. : Ἔ ἄς: 

(ςς μκίζα ὀλχιμίος, πτολίζζον τε λϑθορν εἰστειν Ογ, ὃζ ΔΌΙοΠἰἸς. γοαπ5 ἴῃ Ὁ. ]Π15,.δΖ οἰαϊτ ὦ 
» " χ Π ͵ ΕΣ ἦν Ε - . ἀδίεύατος, Τύυρνος Ερδὲόγιος ὀγοίκῳ , Μαμιλίῳ τε Ἱιπουηάϊα ρτςαἴτις, Ποπγίης 1 αγπιις 

΄ 5) ᾿ λ λ δ λ Ἵ - Ϊ 1} ἸΤῚ “ἡ Ὡλ)οφορος ὧν Ἅ αὶ τίω τσϑ9ς τὰ κοινα, Φιλοϊιμίον, Ηεταοηίῃς, δηλ ο ρεγ ατηθιτοηςξ ἡ 
Ν , τ ν ῇ ἢ ͵ Ἶ ὀΡε7 ξύλα 5, οΘοσῃς ἱπίςπίας Τ δτ- 

'χΧ) 1 τρχωνίω τὸν 'Μαμκίλιον στε ὃς, ΟΤί 20. “ Ὁ] 
ΕἾ ΡΥ ΟΣ ς ἢ ἀθονῆρος, ς αυϊηῖο, πο α ἴῃ αἩτηΐτατο δἰτεγὶ οἵδε 

. κηδεςὴν ἐχεῖνον ἠξίωσε λαΐζῳν αὐθ᾽ ἑαψίῳ, “πολλξὼ ἐ-- : «πο τψι τς ΕΣ ἡ ρα δα γήρει τος ΡΟΙ ΠΑΡ ίτις, ρτο]ίχε ἴῃ Τἀγαυϊηίαπι 
“ποιήσαΐο “' Ταρκωνίε καίνορϑκαν ζῳ, τε ὀλλα, διεξιὼν ἐπποέζαῃϑ οἵδ, ἐπ πγούατίς οἰ111} Αἰ ἰἰς 6- 
ἔργα τῷ αὐόιρὸς, οἷς αὐθοΐδιεα τις ἐδύχει παϑϑςφναι χαὶ μι αξεῖς υΐδιις αττοσαητία ὃζ (προΓ- 
βαρύτης, χαὶ Ὁ μὴ π αρᾷναι ατεὸς “Ὁ σύλλουον αὖ- δα ἱποιῖς νι ἀογοτασ; ταπὶ αοα ςδιιο-- 
δ ΒΑΡΈΣΙ ΕΥ, ἡγε ΡΘΉΓΗΝ φᾷ Ταῖογ οἷμις ΘΟΠΟΙ ΠΝ, σοτοτίς ΡΓαίοπεῖ- 

ΙΝ ατ τ ἘΡΛΞΦΝ ΟΝ. ΘΟ δας Πἠμς ἈΘΟΟταρατ 6 (ΘΟ ετογιταῖ 
λορρυμδος ἢ τό Μαμιλίῳ, εἰς λϑαίκαιας ζιγας ἀ- οχοιίλητο Μαπ]ο, ὃς πόσας ἱπλριι- 
ναφέρονῶς εἡτίας 1: αὖ ἸΤαρκωυνίᾳ “εονισμὸ γ»αὐα.- ἴαητο Ποσοίϊατι5 φαϊδυ απ σδμΠ5, 
(λιθαϑαι ἘΠ οι κε πτοο ἢ σύλλογον εἰς τίω ἐχεῦ- Ῥοίζτυϊαητοα; ἰπ ογδίἘἰπυτὴ ἀἴοηι ἸΕ- 
Ως ΚΕΝ δε οὐ λεονὴ ἐοχοός ν που τὰς κῶς ξοττὶ ΠΟΠΟΙ απ »Ρετγίαάετι ΠΡ Ραῆι 

μ ΩΝ ἈΠ Τὴ  Υ ΚΟ τὴν ΦῚς 4πι] δτίπογιπη ργαπάος, Ροίξεγα ἄϊα 
: γέξλλοντο τί βελζω. τῇ δι ἑξῆς πμερφεπτουρζευ 630 “αταυϊηίις αῆτιτ: ςοαξξοηις σοποῖ- 
Ταρκύνιος, "ὦ (Διγαρϑέντος τῷ συλλόγρυ,κιχρ α τε Ἰϊορδιοα ἧς (πα τατἀδτίοης Ρταξατας, 

"αἷτρ τὸ “ιϑονισμοΐ “ασδϑάφτὼν, πῦρ τῆς ἡγέμιο- γνογθα ἔδοῖς ἐς ργογοσαηάο δι ἱπηρα- 
Κ τρῦν χν ἘΠ ΥΡ ΕΡ ἐὰς τς το: Ζαίρρα χυοάταγα δά (8 ρεγιίπογεῦ, 

» γίας αὐις ἔπτοιητο τὸς τὸ δίχαγον «ὐτῶ 5: πὰς 
ἐελο εοο νον ἐτρω μα ημων ἢ ἡ ώκι “Οὗ ΤΑΓΠΖΌΙΠΪΕ5 ΔιΠ5 {π|5 Ὁ. 110 ρατ- » ͵ ΡΤ ἢ δὸς ον " Η λ ͵7 Ἶ ἣ 1 

(Οξλφηχούσης, 67 εὑρκυνίος αἰτίου κουτεόεν ὁ τα το τι: ργοτ! τας ἔσο ογὶς ΒΡ 
᾿ » ἢ η ͵ὕ ᾽ ͵] λ λ ἢ ἜΝ Β ᾿ τ σγς 

ΟΡ παπαῦς αὐτῷ, πτολέμω κι ἡσοίυϑμος εἰντῖου "χα ἅς2 διὸ οαπι ζαζίζας οἰαἰτατί δια [τ σοη- 
] ͵ ͵, ὙΠ0 ἜΝ . 
᾿» σζόυ ϑηχᾷς πειρείγετο ὥς μουϑυας τ΄ πολεσι δος 

Ἅ τᾺ οἱ « ὡν «ς 

᾿ » ἐχείνον. πτολεου ἢ λθοον κι Ὡρ τῷ διχαις ὦ τὴν ομμ0-- 

αἰτίο 65. οἰΠῈ45 ΠλθΪτα ΑΙ Πογι δι ἠ6 
(ὰο ἴατο ας ἔα ἀοεῖς σοη τ οπῖθιι5, δὲ 
πιάσῃ Οἰπίτατίθιι5 θοποῆοίᾳ ργοπι- ᾿ - “ δὶ ρα δ » η) ὰ ᾿ - 

Ὁ λογίων διεξελθὼν, μεγαλοι ζᾷς πολάς ἀυεργέιησ: ᾧ ΠΠΟτ, ρεγπιηθυθητ ἔαάετχο, ταπ- 
ε ͵ ΕΟ “ 7 ΄ . . . "αἰ οοόίθυος, ἕαν ον τῇ φιλία ὀχ μείνωσι, τελόν- ἄπαιδος ἱπ δ6}}1 σοηῖγα ϑαθίποϑ σο- 

πὸ ἸωΣ ΦΣι αδῥωνδανος συςρ αἴ 474ν. 40 τοῃα! Ὀοἰοτατοπι ροτίγα ποῦ σοπάζιῖς 
εἴ. (πᾳ ρετογαῆςε, ρρστοῆας ἰῃ ςς δι.5 ΣΝ ἢ Ζ-- ͵ ἥν). 

ως ὁ, ἐπαώσοζο λέγων, παρϑθωνὸ Τύρνος χα) τὸν ο-- : : 
τ πιοάϊηπι ΤΌΓΠΙΙ5., ΠῚ τί 6 ἐδγιπι Ἷ { δος ΕΝ τῷ ΤΌΝ ϑῖς Ὁὴ λ " 

Ραμ αὐτο ὀρεξόιλων,Οὐν εἶα, τς (μυέδρους παι- ας Λάαιοητιιπι σαϊατηπίατως, ποη ἢ- 
ρ ἌΣ ΝΟΣ » “" ς 32, λ΄ “ . Β .11" 

» ξαιχωρὴν πτυ λῤδρὶ τῆς ΞΡ Χ φὼς οὔτε ΧΥ᾿ διχαιον ἩρΡατϊσοΠΙδ πὶ ργ πο ρατα 1 σςάς- 
Ξ Ρ 5“, Σ β - ΤΕ ( 

» αὐτοὶ πρδοφηχϑύσης,, οὔτ΄ ὅχὶ τω συμφέρονίι το, αὶ πες ν]1ο εἰ ἰατα σοπηρετοτεῖ, 
πες οἤϊοιίῃ γα πὶ 1 Αεϊποτῖ ρυ ] σάτα; 

τ τ νι ΠῚ 706 ΠΟΙ β ΠΊΔΠ5 ΠῚ] τς γατίο- Ἢ ὡς ἐσσιλ ,Αλ Ἂ ὦ ' , 

ΒΓ" δεζῆλλε ΤῊΝ ζ; "ΘΔΣ Ἐπ αν εἴδιις. παπὶ ἔσοάπς ]ιοά ροίς τγααϊ- 
“»"» ώ ασῶ3ς τὸν πάτον αὐτὸ, “το δοιδὲ δον ες τίου ηγε-- τιιπι ρε πο ραταπι οἰ1πὶ ἀπο οἰπ5 ἰσο- 

Χ πὴ 

. 
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τίη, πὶ οοἴατε, ἱγγίτα ροίἼ]]}1ς οὐ ὶ- 
ταπι; ΠυααπΔοηαϊἊ8 Ποη Δαίοτίρτιπη 
Πισοπάϊι!οπίθιι5, καπἄσηλ στατίᾶ ἀ6- 
Βοτὶ ετἱᾷ Ταγααϊηϊ ροίξετὶβ, ατας αἤςο 
εἴ! φαΐ διιίτας στατίας ροίτα]οῖ 6ἤε μο- 
τεάϊτατίαϑ., σε δ οπγηίιπ ποπληἢ ἰηΐ- 
ΕΠ πιιπὶ ὃ ἱπυργο δ  Ππλι1π|. ΘΟ πι- 
πιοπγογατῖςς; ἔλοϊποτίδις ας Δ οὔ- 
τἰποηάιιη Βοπηα ἱπιρεγα ρεγρεῖγα- 
τῖ, Πλυἰ 56; δΖ ιγοοίθι5 'π ἐπὶ ΟΥΙ- 
τηϊηΐδιι5 οὔροίς, ταποπὶ ἀοοιτηο 
τορσπαπὶ υ  4επὶ ἰορ τίπις Δοςορ ς ἃ 
γοεπείδιις, πους γεσοα δῆτα οαπτοα- 
τοὶ; (δ δχιογίαπ αγηγὶς ὃζ νἱο] εητία: 
ΞΟΠ ἰῇ τγγαπη απ ΤΛΟΠΔΙΟΠ ΙΔ 

νοτίο, οἴτπιος αὖ {ΠΠ0 ραγιίπν ἱπτεγβοὶ, 
Ραττίπι ροΠΠΠ ραττῖα, ρατγεῖπι Ἔχ ἔλοι!- 
ταῖῖθας : οπγηίδιις τα ᾿Πθογταῖοση δά- 
εἰπρίαπι, ΠΕ πγυτῖγο συ 4 ςπὶδια6- 
ΔΏτ. πος “ΘΠ }4ΠῚ ΠῚ ἐχίγετης ἔα- 
τα1ΠῚ, ΠΟ Πτο χα] ξξαταπι (Προγί5, 
(ρογαῦο ρος χιυϊάαιιαπι δεηὶρηϊτατῖ5 
δος Πυιπηαηίταιί5 αρ ἱπιργοῦο δὲ πεία- 
τίο ᾿ησοηϊο; Π6Ὸ ἔίοτε νῖ δ] ̓ ς πὶς Ρατ- 

σατ, φαΐ ης σοηϊμη ἐἘ1ΠΠ πη 5 αίδ ης- 
ςοἰΠτυάϊηιθι5 ρεραοίςεγις. πλοπεθατῖ- 
“με ντ οι (Ἔγαϊταεῖς ἔγοηῖι ποπάιιηλ 
τεοορτιπ οἴει, ἰῃ εοὸ δά πηίττεηαο γα- 
Ρυρπαγοητ; 114 ἰρί15 ἱπηπυῖποαῖ σοη- 
ἰἰςίξιος εχ αἰϊογῖ σα! απ ίγατίθιις. Δά 
Ππαποϊπμοέξίοπεπι Γιγηὶ νεποπιθη- 
τοῦ ςὔπηοιῖς Π.ΕΪτΟΓ ΠῚ ΔΗ ΠῚ Ϊ5., 1 ἀΓ- 
4αϊπίι5 ροίαίατα ὃς ἱπηρεῖγαῖα ἰπί6- 
πποητοπὶ ἀϊδ τοίροπ θη] σορία, ροίε 
αϊπυπτπα σοπἤ[οτί δοςιεἰς απηῖοο- 
τῇ ἰπιίΠγῖ5, ν πὰ σσίεταρατ υϊα ἐλέϊο 
οριιβ οτος. ΠῚ τατίοπες ψαίδ. (Ε οδτγα 
οτἰτϊπατίοηςπι ἐείεπάεγετίυσρετγε- 
θαησ, δέ πχοάος ὀχοορίταρδης υίθιις 
σοΠοΙ ἰατοῖ πὲ 1 ατπογ θαπϑαοίθη- 
τίαπη ἰρίε νεῦο 11] Π 5 ρας εἰ αἱε- 
Ὀατ,τιᾶ ργα ἔδγεης (εητεησίᾶ, Πα Ποἢ 
ἀϊυογοηταγ οσιπιίπα, (ς ἰρίς δοσιίᾳ- 
τοῦ ἱπιογίπγσύσζαγ, Οπηηῖθις σοπί- 
1απὶ ργο σαητίθιι5, γε πὶ εχ σοπηροίτο 
Πολρστοίϊις εἴτ,ντ πα} Πιιπηαπα ρυς- 
οδαειῖ ροῖτοε ργοιἀεπτία. Π4ΠῚε (ετ- 
υἱἷϑ ΤΌΓΩΪ Ζαΐ Ππτπ ητα εἰτι5 δὲ ἱπηρο- 
αἰ πιεητα νος δᾶτ, πργο ΗΠ ΠΊος εχ- 
Φυϊπαῖτ, δαυγοαιασογγαρῖος αἀάαχίς 
να (Ὁ ποέξεπι ἀσσορτοτιπῃ ἃ (ς οἱα- 
ἀϊοτιιπὶ ΠΊΑΘΠ 41 ν]Π ἰπέεγγοησ ἢ 6- 

ἴπι5 ἀϊιοτίουιῆ, δ ἰητειῖ ἱπηρεάίπηεη- 
τοι! (ἀγοίῃ 15 αδάεγθης, ϑοηπξτὶ ἀείη- 
ἄο]υος ἴῃ σοποι αι Ρστοῆϊις, αἰτίς δὰ 
οὈϊςέξα ογίηλίηα ὑγδιι νίαγαπη ἐς δη- 

ἔϊοῃε, πες 8 νο] ἰρία πη δσοιατοτῷ γο- 
ξυροτοϊμάϊοξ. ΙΝπὶ Τ γπιις, ἰῃααίτ, 

ΠΙΟΝΥΘΙΙ:Σ 

“ », λ λ ΑΕ ὦ ὁ " Ν Ἅ5.- 

20 ξεως οὐτιτυ τὸν γαλίνον εἰληφασι τῆς δουλεία, οἷξὰ πῷ « 

30 λογίας “ἰ πο τίϑεντο, καὶ τὸς Ο9πους οἱἕ ἔδ 4 ὃ πλῆς- 

λ ! 3 λ νὰ ΓΑ ἢ 

Ο τῶν τύς πὸ Ἵ Ἢ ον Ξ 4 τογγρ φζουτοις ὄξάυρωι ὦ Δἰᾳφλίρας χεη- 

ΗΔ ΓΑ ΙΝ ,.5.5. 

μονίαν,λελϑεϑαι λέγων "ω τὸν ἐχείνου ϑοίναζογ. δ ς «- 

Φ μὴ πσδϑςγεγοαφβθαι ταῖς ὁμιολογίοης, τοῦ αἰντίω «ἢ 

εἰ δωρεαὺ χαὶ τοῖς Ταρκωνίου ἐΐγϑνοις "πον δὲ αὐξιι «ἢ 

οἰοῶτα τὴν πὸ πάπαου δωροών κλυρονομεῖν, ἀπτθρ- « 

τῶν δύ, ϑοφητων “οἰ ρανομώταζον δ σσφοίνων »αὶ πὸ- « 

γηροταΐογ᾽ χαὶ Τὰς “πραξάς ἀὐτῷ διεζιων, ας Ὅαι 1 

καΐζασεῖν τί Ῥωμαίων "δε ἡ ἀπεϊελέσαΐο. διεξ- - 

ελθὼν δὲ πολλας χαὶ δήάναξ αὐτῷ καΐνγθοίας, πε- « 

λάυτῶν ἐδίδοισκεν ὡς σευὲ πίω βασιλείαν εἶχε τὰ 

το Ῥωμσίων ᾿ΦᾺ γόμμοὺς παρ ἐχϑνίων, ὡς,αἷο οἱ τσ αὖ- «᾿ 
ἊΝ “ λ ) ΄, 7 

τῷ βασιλάς" ὁπλοις δὲ χαὶ βια κατιοσεις »τυραννι-- « 
Ὁ. γἢ ͵ ͵ λ λ ᾽ 

κζω πε μμιονουρχιδν χαζαςησαμῆυνος, τὸς νυ Ὥσιο- « 
Ψ -“ Χ δ» ͵ “" Ἵ 

κί είνοι τ πολιτῶν, πὰς δὲ ὀξελαύνοι τῆς παπτοδὸς, « 
τὸν ͵ὔ ΝῚ 3 ἢ «ς 7 ἘΔ 

ἔν χύδεχότηοι Τὰς οὐσίας, εἱπτλ ύτων δὲ ἅμα τί « 
3ς ͵7 λ "3 ͵ ᾽ -“ - 

“παρρήσιαν χα πίω ἐλά ϑερκαν ἀζαιο9ιτο᾿ πολλῆς τες 
ΠΕ, ῃ 7 5 ᾿ Ἂς ἢ 

μίϑϑιλας ἐφ χφὴ ϑεο(λαζείας ἐὴ Η͂ Ὡϑοὶ πονηρτὗ ἡ » 
2 ͵ {: ͵ λ 7 2 ρ- 

ὀνοσίου ἔϑπου γρυςον ἄμ χα) Φιλρ,ϑοοπον εἐλπιζῆν, « 
Ν ῳ, ς- «ς ἥ ͵ λ Ε Υ 

κἡ γοκκίζήν ὡς ὁ ΤῊ συτίειεςά των χαὶ αὐαϊκαμοζῴτων « 
λ » ἥ ἐἐ ͵ 

μη Φάσανϑιος ἃ ταν διλλοζθάων Φείσετωι παρηνφ τες 

μὴ λαξᾷν αὑτὸν Ὡἰϑιμαγχεοϑοι, οξ ὧν ἕτερφι πεπον- « 

θχεσι διάᾷναίν πεκ αι ο ϑίοις ἃ συμξήσετωι παϑεῖν αὖ- « 

Ο!ς. τοιαύτη καΐζα δδομῆ τῷ Τύριε χοίαμδίου, 

χαὶ τυ πολλων σφίδρα χινηϑεντων “στὸ ΤΩ 2ο- 

γῶν, αὐἰτησοίμϑμος εἰς σιολογίαν ὁ Τωρκώύνιος πίω 

Ἐχιξ(ανήμέραν, χαὶ λαιίξων, ὡς ὁ σύλλοσος διελύ-- 

ὃν, «ῷρακαλέ(ας τὰς αὐαϊχαιοζῴτοις, ἐσχοπτά μετ᾽ 

ἐχείνων ζινα, χοναέον τοῖς “οράγμασι ᾧ πον. οἱ αδὺ 

δξζυ ὀηνοι τὰς λοορις οἷς αὐτῷ λεκτέον ἔχ: τῆς Ἔσιο-- 

δος διποθεροιπά ἀν ἐπελογίζοντο. αὐτὸς σ᾽ ὁ Ταρκύ- ἷ 

γιος πότων υϑὺ σοϊ!ὲν ἔφη δὲιν τοῖς “ραγμασιν. ἰδίαν 

5 γνωμζων ἀπεδείχγυ, το μὴ -ὰ καΐνορρηϑέντα λύφν, 

δὶ αὐτὸν τὸν καϊνορρύσαντα αϑαιρᾷν. ἐπαινεσείντων 

δὲ τί γνωμΐωυ ἀπόμτων, (ταξανϑιος μετ' αὖ- 

τῶν, τω χτ' τίω ἐλίϑαεσιι “οξάγμας ἐπεχείρησεν, 

ἥχιςα δγουα νϑίωῳ πεσεῖν εἰς ασδϑνοιαν ΠΑΥ͂Ε τίϊζω 

χαὶ φυλακζω. ΤῊ.) ὐδοκομιζοντων ζᾳ πεύ- 

ποζύγια, χα πίω ὀποσκδ ἀὼ αὖ Τύριου δες: πον- 

᾽ « δ ἢ “ λ Ἵ ᾽ 

μασιν, ἔπείδαν “ἰ πσὸ γυκζο, ξιφη πολλαὶ, λαξοιίᾷς εἰςς 
νὰ » λ 7 Ὁ ͵ 2 , 

ενείκειν εἰς πωὶ καζᾷλεσιν πῷ δεασύπτου, χαὶ ἰποϑέ-. 
͵ 3 ἦν τὸ β " 9 εωονυ « 

οϑωρ χρύψανίς εἶν ζοῖς σκάυοφόροις. τῇ δ᾽ ἑξῆς ἡτ΄ 
͵ : ῃ 5 ͵ ἜΝΑ «οἱ 

μέξρ (να λϑείσης Οκχκλῆσιας πευρέλθων »χἰπῶρ « 
υ Ί 7) »Ἕ" “γ λῦς ἦν 

μϑυ Κα Ἡλϑρη εν ων βεϑαλειαν ει) τίω Ὄσπολο- « 
͵ 2 ᾿ ᾿ ς ͵ ΟΡ» τ χ 3 

γίαν ἔλεγε, χα δικα ςήν πότων «τ ἐἰκλυρῶ ἐ- α 
ἔυδιον γ 10 2, ε χ ι ͵ »ὕ, εν 

ποιήτο κώτον Τ' Κα ἤορον. ψτοσι ὟΣ Τυρνος, ἐφη,ὦ « 
7 

στευέ- 



- ἈΠ ΒΝ ΟΝ, 1,1.8: ΤΠ 
τ Πΐθιι5 {Ππ|5 στ πειὸ, υα ταὶ} ἢ »» σφούεδροι,τῴτων ὧν γιουΐμιου καίν»ορᾷ πϑύτων δὶκα- 

᾿ ἈΠ ἤ «“ λ Ἵ 

» σὴς μόνϑρος αὐτὸς, ἀπέλυσε με ὅτε τίου ϑυγατέδϑε ᾿ 
᾽ ᾽ »“»"Ἥ μι Δ ..23 ͵ 

» πίω ἐμζωὼ ἐξέλεζ λαίάν γωνα κα" ἔστε δῈ ἀπηξιώ-- 
Δ ΣΝ ΕΣ 

» 9» 5: γακίον χτ' Ὁ εἰκθφ" τίς γὸ δ} γοιοῦ ἐχύγίων Μα- 
᾽ λ ! ͵ » ͵ 

» μίλιον Ἶ ἀὐλυέςατόν τε χα] πα νην Λαΐιων αὐπῶώ- 

» σαΐο, τὅτον ὃ κηδεφὴν ἠξίωσε λαίν,ὃς σσοὲ εἰς τιοίτον 
᾽ “2 Ἀ Ε “᾿ 

» παπτῶον αϑενείκεϊν ἔχ Ὁ “ρος ; αγόμακῶν ἐχὶ τότῳ 
»Ὕῳ ἐν τ. 5,’ ) Δ, 

» γεοῦ ἥκει μιοὺ Καί Ἡχϑρῶν "Εδὴ4 Ὁ αὐτὸν, εἰ νϑὺ ἡδᾷ με 

» Οιῶτον ὄντα δ γιοῦ ωἡτίῶται "μὴ το ο)υμειοϑαι λα-- 
5. ἢν » ς, ᾿ » (ᾧν τότε πενθερόν εἰ ὃ. χοηοῦν οϑόμεζεν ὅτε Ἔ 2υγα-ἴὸ 

ΓΜ λ ς 
»πεέρφ. μεήτεϊτο »ομμηδὲνιοῦ ὡς ποννρφὁ κα ορρῷν. χαὶ 

» αὐδὰὶ μδὺ ἐμαυτῷ τοί λέγω. ὑμῶν δὲ} ὦ σεεώεόθοι, 

»'χινδγούων τὸν μέγιςον Φέχοισιν οὐ πδὶ ἐμιού σκετῆέον 

» 8] νεουὶ, πότερον γρηφὺς ἢ ποννϑ99 εἰμι" ἴουτι ὙΣΡ̓ 
»»ἄξες αἱ χαὶ μ(' (δθ᾽ ὑμῖν σκοπεῖν" δλλὰ τόδ ὶ τὴς ὑ- 

» αδμ" αὐτῶν ἀσφόλείας, χαὶ αἷξὶ τῆς ΤῊ" πατείδων 
»Ἔλάσϑερίζας. δχτολάσονται ὙΝΡ οἱ κορυφαιὁταΐοι Ἵ 

» οὗ ταῖς πόλεσι χαὶ τὰ χοινὰ ποραηοίϊες αἰ σσὸ “ κα- 

» λού σϑότου δημαγων»ὁ" παρεσκά ας αἱ τε τὸς ὅχι-- 

» Φανεςαάτοις ὑμδμ Ἐἰποκτείνας, ὅχτθεοϑει τῇ Ὁ Λα- 20 

»ἥζνων Ὄρχη Σ χαὶ ἔχε ποθ᾽ ἥχει. ζωῶτα σὶ σἕκ εἰκα- 

" ζων,δλλ ἀκριξῶς Ὀχιςάμνϑυος λέγω, μάωύσεω ς μοι 
)ὔ 3 “»"Ἥ ͵ὔ λ ε ἐξ ο 

»νουϑμης ον τὴ παρούσῃ γυκτί ,“ἰασο Τίνος Ἵ συμ.-- 

» μεέϊεογηχϑτων δ σεενωμοσίας εκ μυΐδον 3 ὑμῶν παρέ- 
Ὡν ͵] 3 3 3....Δ0 ͵7 2 Τρ, ξομαι τ΄ λογῶν ἔρον ὀῥαμφίλεκίον,ἐα) ϑελήση!ε ἐλ-- 

ον ΨΙ » ᾽ »»" 
»ϑειν ἐχὶ Τκατάλεσιν ἀστῷ, τὰ κεχρυμ μένα οὖ αὐτή 

» δείξαςόσιλα. ὡς ἡ ζῶτα εἶπεν, μεξοησοίν τεπϑι-- 
ε -“ ΕἸ Ν “ 

τες, κὐθὶ ἑαυΐοις δεδιότες, ἐλέϊχήν ὁ ασξαγμα χαὶ 

μὴ φενακιζηνηξίοιωυ. αὶ ὁ Ὕ ύρνος οἷα. τίωυ “βελζω οὐ 
3 αἡ ἃ 5 

“αδϑεγνωκῶὼς, ἄσμενος Ἐ ἀξέτασιν ἔφη δέχεαϑαι, χαὶ 
λ , σα δ Δ10) ο , ϑυλ ἢ 

τς πσδοέσροις ὄχι 1 ἐράυναν “ κα]ωλύσεως ἐκοιλά, 

ἢ δυοῖν “πυέοϑοι ϑούτερον ἔφη δεῖν," αἰντὸν στοϑθοινάν, 

᾿ς ἐξα) ἀὑρε5 παρεσκά ασχκένος ὅλα ἔξω ἢ ογοδίων,ἢ 

“τὸν καζοψευσοανϑυον ἀυτε δίκζωυ αὑποσεῖν. ἐδύχει 
"Ὁ Ν ) ἧς ΤΉΝ, Δὴ ͵ » 

ζωστα. κὴ οἱ πορά.εϊες ὄχι τ κατάλεσιν ἀντοῖ κα-- 

Ἴαλαμᾷανοισιν -ῳ Οἱς σκά οφόροις τὰ κα]ακρυφϑεγ- 

τὰ ἰσσο ἢ, δερουπογων ξίφη. (Τ᾽ αὅτο τ μϑὺ Τύρνον 
» 5) ͵ ΚΟ ΓΥ [2 ; ͵ ᾽ 

Οὐκ ετί Ἄϑορυ τύγειν ξασαγ 6. δἰς βαρα ρον τί κα- 
᾽ ᾿ ὠς, Ὁ -“ Ταξόιλουσι,ὶ ἐχεσκανψα ες ἔτι ζῶντα εἰς Ὃ γἀῦ φζ- 

φϑείρφεσι 

Ἐχτ οχκλησίας,ὡς χοινὸν ἀὐεργέτίωω ἢ πόλεων; ἐχὶ 

“τω γεσωκέναι τὸς τ ρίςοις αὐδρας, ἡγεμόνα. ποιοιεῦται 

τῷ ἔϑνοις ἐχὲ τοῖς αὐζοις διχαίοις ἐφ᾿ οἷς Ταρκύνιό νπε 

τὸν παπῶον ἀντο ἐποιήσανζο, χαὶ μ᾿ τα Τύλ- 

λιον᾽ στέω ϑήχας 1: »φαψαύῆες εἶν φήλαις, ὃ αὖξὲ φυ- 
λακὴῆς ἢ συϊκειυϑύων ὅρχια πελέσανγϊες, διέλυ(αν τὸν 

σύλλοϊον. τυχὼν 5. Ὁ Λαΐζνων ἡἱεμογίας ὁ Ταρκύνιος 

τἰδαγεῆμα. τ: 5. Ταρκχώνιον ἐπιωινέσα)ες 49 
" 
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ΠΌΠΟΙ Πρ  Πρίτ, πε ίπο ἱπαἸςίο δ εγα-" 
Οἷς. σα ΗΠ. πγθδῖη ατ δίαἱτ οσία- 
8.6Π). 4τιὰ ΠΟΙ ἱπηροῖγαῖα., γῇ ραΓ οαῦ, 
(4υ!5 οὨΐτη (αμιις ΜΑΠΊΙ ΠΟ 1 ατἰποῦῖϊ 
ΠΟΘΙΠΠΠΠΊο ἔογειΠίπιος; τερι!ο πᾶ 

ντσϑε 

- 78: 
᾿ 

ΓΝ 

ή 
ἘΣ -ιτ ὧν σ “8 

σαίπα 

(ἰ 

ει 

φίοια τς σαποτγιπη, {αΐ ῃς τυίτασαπι «εἰν ὦ) ὅ 
αυίάοπι ΠΟΠλΪΠαΓα ροτοίξ ) πῆς ΡΓα ͵ 
ἱπαἸσπατίοης φσουίατῇ πις αὐἀπιοηίτ., 
Ατχα {τὰ ]επὶ πε (σίεθατ, ψια!πῆς 
Παδοτί νυΐτ, ἀδθιιογαῖταπο γηθδπη δ- 
Βηίτατεπη πῸ οχρεῖοτο. ἤπ νίτιπι θο- 
ΠαΠῚ πῆς τα πη πἀἸσαραῖοιΠι ΠΗ] Δ ἃ 
τηρ ρετοραζ, ΠῈ ΠπΠο Παϊάοπηντ πι- 
ΡΓοδιπι ἀσουίατα ἀερεθαῖ. αἴα; Παῖς 
ΡΙῸ πε ἀϊέξα πε. Ὗ δίς νογο, ρύοοο- 
Το 5, [ἢ {πππποὸ νείεγο ἀπ ογίηγηῈ ΠΟ 
ἄς πε ππιης Πρ οἰοπάιπιπη εἴς, θοπιας 
ΔῊ ΤΆΔ ]05 ΠΠ1: (14 ἐπίπῇ οίαπη ροίξοα 
Ἰσς δὶς ἔβοεις) (εὰ ἐς γεῖῆτα ἱποοίμ- 
τηΐτατα , ἄθαια οἰπίτατιιπι γε γαγαπι 
1ἰθοτγτατο, πᾶ ΠῈ ἐστεσίμς ᾿ς σσοίοπα- 
τοῦ ΠΊΟΙ] τα ἰΠ Πα Δ 5 ρεϊποὶρ δ. οἰμτα- 
τιτη δ γοέτογίθιιδ, ραγαζιις οσοϊίο Πο- 

ὈΠΠΊπηο χιοσις ἱπιδάοτο 1 ατίπο- 
ΤΠ ἱπιραγίιπι: ὃς ἴῃ πος φἀπδηϊτ, 
ΝΝεςοσίςέζατα οἰἘ χιοά αἴςο; (δ οχ- 
αὗξε τότ τοποο, ας ποέξαε σοπηρεῦ- 
τὰ Πα οο σοΠΙ αΓατΟΓ ΠῚ  ΠΙ115. ας 
σαπηοητί νογίτατί5 τεργαίδηταρο νο- 
Ὀἰς πα δίμπι, πιοάο θα νο τς δά 
αἷς ἀϊπογίογίαπι ; οσσαίτατα ἱπΠ4ς 4ἵ- 
τη ργοΐογεπς. Δδῇῃςονεγθα εχοὶα- 
της ΟΠ.Π65; ΠΟΙ αΟ Πγεῖπθηταβ, γ- 
σαϊτεπιροίσαπῃτ, δ νεγθὶς [4.1 γ- 
Πι15, 'σ ΑΓ 40]], (6 νογο ρθητεση- 
αυϊπείοπεῖη αἷς δα πηίττογο, ν]το ργο- 
οοΓας δα ραγίογυτάάμπι αἰ πογίογία πα 
ΡΓοΟποσδη5,δζ 6 ἀπο. Αἰτεγαπι ροίδι- 

ἰδῆς, νῖ δι ᾿ρίς πβοαγεταγ, ἢ 4[1|5 (6 
4ιᾶ νἱατοτῖ5 Δγπιΐς πη τχ δ σοπι- 
Ρουγαταγ; ας ἰη (Π οτῖ ἀεἰατοτίς σα- 
Ρὰς 4 ρασπα σοππαιτογοζιγ. ΡΙσαίς 
Ποςοιηηίδιι5: εὐζ ντα; Πα ΠῚ Α ἀ- 
ποτγίοσι., ἀεργεπεπάττ  πτογ Ἀγοῖ Πα5 
ΔὈαΙτοΚ ἃ (Ἔχις 1115 σ]δήϊοσ : ἃΟ ΠΊΟΧ 
Τυτηι5 ΠῚ ΡΟΓΠΆ ΠῸς ἈΠ ρ 15 ΡΤῸ » 
(ξ ἀΐςετο, ἱπ νογασίπεπι ψυσπάᾷ ρτο-ὶ 
ἰεᾶζαις, νίπας τογγα εἰξ οὔτγατας. Ταγ- 
αυϊηίαπι ΠοἸΔιτάάτιπι ἴῃ σΟΠΟΙ]Ο, 
μα οὐ (αγιαῖος τοῦ ορτίπιατοβ ἐς 
οὐπ εις ρορα] 5 θεῆς ππογῖτα,  ατηο- 
τῇ ρυϊποῖρδ ἐοίπησ, 4 6πη οσαἰτίοη- 
5 αὶ. ψμοαίαῦρ Δαῖι ᾿ρήπιις Ταγηαΐς- 
πἰπ ἔδοσγδησ, ας ἀειπάς ΤΠ. ἱποί- 
(06 ἰῃ οοἰαπας εάοτο, δέ πτοϊατᾶο 
λααϊτο,(οἸ τῇ οἵ σοποῖ!. Τατγασὶ- 
Πὰς Γ Ατίπας σοπεῖς ἱπηροτῖο ροτίτα, 

ἀν στα, 
γι ὑεας ἰσ᾽ 
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"Ἰερατος πλῖπτ δὰ Ν ΟἸίτος δὲ Ηξετηϊςος: 
ξογαπι ἥιιος» ἀπλ  οἰτἰᾶ δὲ (οοἰοταῖοπι 

᾿ ΘΧραΓΕΠ5. ὙοΙίςογιτῃ ἄϊπιο τἄταπη ρο-, 

ΡΠ αΠεπίδγιης, Ἐσοιγαηὶ δὲ Απτία- 

τος: Ηδγηϊοὶ νηϊποτγῇ (οοϊεζατοπῃ ἀ6- 
οτεπογαητ, γ᾽ ταιτοπη ΕἸ Πρ᾿τογ Πα Πα 

ταλπετοῖ 4 ἔσει, Τ᾽ ἀγαυϊηΐις ρτο- 
Ροίυτ ἀοἤρπαγε οὔπηλιπο ἕλη απι ο- 
ταπογαπι, [Δτπογῖ, Η ΓΗ σΟΥ ΠῚ, 

δὲ οἸΙδογιπη 41 {Οοἰογιπα Πυ ΠΊΟΓΟ 
“δά(οερτὶ οἤξητ: νε φιοτᾶηίϑ5 16 (ο]ὅ- 
Πεπὶ σα ἴιΠῈ ἀρ τᾶτε5 , ὙΠὰ Ἐρ.]Δγεη- 

ταγ, ὃζ σοτηπιιηΐα ίδοτα ραγιοἱραγᾶτ, 

Οὐοάουπιααυ15 αΠἰπλὶς ἀσσερταγές 

οτηηο5. ἰοοι5 σοπαθητα ργα πἰτατιις 
εἰ ἴῃ πηεάϊτα!}ο ἔογπε μαγαπὶ σεη- 
τἴπι, της αἰτας ΑἸθα ἱπιπγπᾶς, ν δὲ 
{Ἰσα] 15 Δηη 5 ἔογία ςεἰεδγαγεηταγ, ὃς Ὁ 
ε0 167 ΡΟΣ [ῥ 4110 Ῥτορτεῦ ἐρεῖ γεϊλφἱογε' 

Ἰεσοῖηψαε ἐς ἤοο ]Δῖαπὶ ΑΌ οπηηὶ νἱ 
τοιηρογαγοηῦ οπλη65: (Δστα] σοπι- 
ταυπίτεῦ ἰουἱ 1 ἀτίατὶ ἔλσεγοης ὃζ γα- 
φάγοητ ΘΡῸΠ15., οοπίξίτατο ῥγήμα 4υϊά 

ααϊίχις ρορυα ἰπ οα ίδογα ργάθεῖςο, 
ιαπηᾳ; Ροιτοηξ γεοίροτς ἀθθοτος. 
Ἑδτγαπὶ ἐογίαγιπι οἰι565 δου βοΐ ραγ- 
τίοἰρο5 ἐπογιηττγίθιι5 ΠλΠῈ5 1, ροΟρα- 
11; 4045 πΠοίεγα σιοαις ἀταῖς λ οπιᾶ- 
Ὠἱ ἀρίταητ, Γι διίπας νοσαῖδ5: σοηίο- 
ΓΌΠΙΩ; ἴῃ εᾶ5 ΡΟρΕΠ Δογογιπα ρατιῖ- 
οἷρεβ, υϊάδπη σης, 144Π| οαίοο5, 
υ!ά4πι Δ ξξῖς σοττιπιὶ πιο μη}, 48 1- 
ἄλτα σΟΠηλ}ς ]Ἰροτγιπη σεηιι5. (οπ.- 
τλπηἷς ΟΠ η πη νι τη εἰ ταιιγαϑ ν-- 
πιι5, ἀς πο σαι ρορυΐο {πα τεγ24 
Ροττίο τγιδυίγαυγ. δου ἤσαης δατοπὶ 
Ρίο οπηπίδιις,, δέ (λογιβοίο ργαίαμς 
Ἐοπιαηῖ. Ροίξυλιῃ ἢἰ5 σιος ίο- 
αἰοταιίδιις σομ ἘΠ] τ αἱτγερηιιπη, 46- 

Βεῖ!ο 4υα σγρα τ 1Π ϑαδίπος οχογοίγιπ ἄπςοζγε, 
φείϊετγι Τάὰσ' 
αυϊμϊμδ, ἀεϊοϑι!ς ς Ἀοπηδπα σεηῖς ἰἰ5 Ππος, ἢ 

δύτηα παέϊὶ εἤξησ, πηΐπιις Πἰθεγιαῖθπα 
αἰετταγοβ [πἰρὶσααταν. ἢΪ5 Ιοησε μη8- 
ἴογοβ (οοίαἰ ες σορίδ5 σπι δα ηχ Ποῖ, 
Ρογυαίξατο Ποίτοο δὲ ργοῆϊραιίς αὶ 
δαί εΠςπταοὶς σοηρτγααὶ, σοττα Ρο- 

Ὑσηστίηος ἀχίς, 41 δοἤληη προ] 6- 
θαης, οπιηΐῃπι νἱοϊ ποτ! ρορα!ογαπι 
Ποτοηιηπηΐ, ει τη] 6[Π σετετῖβ. 49 

ΟΠ σαι ξαΐτ, χιιοα Ἰερατίς γὰρ μδ- 
ταιτη δ. Ἰατγοοϊηϊοση} Ποπλης Ρα-- 
Πᾶ5 τερετεητίδις (υρετρα γείροηάο- 
ταητ δὲ ἐγ ραγαῖὶ ΠΟΙ ΘΙ ἀγπλῖς οχ- 
εἰρεῦς πος σα ἰηΐτο ἢ οσΗ 15 ργα- 
Ἰίο πλαρσηα οχ ραῖτε Πγαιφι, σεῖογοσ- 
4υείη Πιρᾷ νεγίος ὃζ ἡψίγα γραία ςὅ- 

οἸαίος,Ο ἀγηρ ἰμς ράϊτο νίάεγει,οθ- 

ὈΙΟΝΥΞΙΙ ΗΔΙΙΘΟΛΑΚΝΑΒ 5. 
ἐωρεσξ ἀσοΐο πος (ς Ἐρνίκων πύλής, χαὶ σοὸς. 

ἜΣ Θολούσκων,ταοοκολούνϑυος κακείνας εἰς φιλίαν 

τὲ αὶ συμμαχίαν. ἐκ ὃ Ὦ δολούσκων ἔϑνοις δύο πὸ- 
λᾷς ἐδέξαντο μόναι ζὰς παϑοκλήσάς, ᾿Εχεϑανοί τε 

᾿Δίδιώται “Ἔρνικες 5. ἁπόμ]ες ἐψηφίσαντο ποιήν πίω 

συμμαχίαν. αϑ ὃ μϑμῳ εἰς πϑμζα. Ἵ χεόνον τὰ συΐ-. 

κείυϑρυα, “ὲ πόλεσι τοφόνοιαν ὁ Ἰαρκώγιος λαμίανων, 

ερον ἔγνω χϑινὸν Ἔποδεῖξαι Ῥωμαίων πε ὼ Λαΐίνων 

ἡ Ἐρνίκων,ὼ ϑολέσκων ἐγίραψαϑύων εἰς ἔσυμ- 
10 μουχίαν, ἵνα (μωερχόνϑιοι καθ᾽ ἕκαςον ογιαυτὸν εἰς Τ' 

Ἰποδειηϑεντα τοπον,πλυηγυεσάζωσι κὴ (ες, .) » ἢ 

χοινεῖν ἱερῶν μεζαλαμξανωσιν. ἀγαπητῶς δὲ πὸύ-- 

των Ὁ Ὡράγμα δεξαϑύων, τόπον »ϑὺ ἀπεδιάξεν 
2 ͵ δὶ ͵ ͵ πε ΤΥ 
ενθαχ, ποιήσον.) Τ' στουοδὸν, ον μέσωι μιολιςα Τ᾿ ἐθνῶν 

κείυϑρμον,θρος ὑψηλὸν, ὃ“ ὃ ̓Αλζανῶν αὐ έρκεί) πό- 

λεως,ον ᾧ πϑρηγύρᾳς πὲ ὀμα πον ἔτος ἀγεαΐ, χαϊἐ- ὦ 

χεχήφιας δὴ πᾶσισοὸς πλρίζᾷς «ἰγομοθετησε,θεσίας 

τε σζευ λα χοιναῖς τῶ: χαλουλϑύῳ Λαΐδαρίῳ ΔιδῚ 

ἡ (μυεςάσάς, τάξας ἃ δὲῖ παρέχην ἑκαςην πόλιν εἶδ 

20 τὰ ἱεροὶ, χαὺὴ μοῖραν ζῶ ἑχάφην δεήσᾳ λαμξανφν. αἱ δὲ 

μεζοσοῦσαι ἑορτῆς τε ὦ τῆς θυσίας πόλς “πεν ὦ 

δέσσαι πεντήχονζα, ἔμοντο. ζωτπας Ὡς ἑορζᾷς τε ὦ 

(Σθεσίας μέ ρι καθ᾽ ἡμιας γούνων τελοῦσι Ῥω-. 

Αϑῆοι, Λαΐῴας και λοιῶτες' ὦ φέρουσιν εἰς ζνᾷς αἱ 
͵ ϑϑ ς Ρ ͵ ε λ 2, ς ἃ 

(μμετεχούστι ἴ΄ ἱερων πολᾷς; αἱ μδιυ, ιονας᾽ αἱ δὲ, τυ-- 

69ις " αἱ δὲ, γάλακτος τὶ μέδον" αἱ δὲ δ μοιόν ΤΙ σϑτοις 

πελάνε “βμος᾽ ἑγὸς δὲ ζωφου χοινῶς αἰασὸ πασῶν 

θυουϑύε,, μέρος ἐκάςφη Ὁ τεζογλένον λαμᾷαν4. θύα- 
δ ε ΟΥ ͵7 Δ᾽ 5 ω πο 5. 

σι ὃ Ἃ ΧΟΡ πϑυττων, κ) τ΄ ἡγεμονίαν ὧν ἁρῶν ἐχθέσι 

ἱῬωμοοι. ὡς δὲ κ ζυταις ἐχρ αιτέξυαο τἰω Ὁ - 

χίὼ Σ συμμαχίας ᾿ φρατὸν ὄξαγᾳν Ἐχὶ Σαξίοις ἔ- 

γγω.ἱῬωμαᾳίων ὃ αὑτῶν Ὀχελέξας οἱξἥκιςα ἱπσω-- 

σήφ εν, εἰ κύριοι ἢ ὅστλλων “δμοιντο,ἐλάυδεοίας μέϊα.- ᾿ 
Ἵ ΜΆ] ὌΣ ἰ᾿ ποιήσεο »ἡ Ὁ πο δα συμμαΐχων ἀφιγμένξυ ϑδύ-" 

γαμμίν «ὐδοςλαζξὼν πολλῷ πλείονα. τῆς πολίζρως ὑ-- 
͵ ᾿ ἥν» “" νὴ 2 λ ᾿ ἌΠΟ 

παρχου(αν ̓  δηω(ας τε αὐτῶν τύς α,γρ9ῖ5, χα τὅς0-- 
͵ 

ἐῃ ν᾽ πλησιοχώρων Ρ χαὶ ΟΥ̓ πίω πολλξὼ ἀ υν ὶ 

χίαν ἁπασι λυπηροὶ χαὶ βαράς᾽ ἐἰκαιλῶν ἀὐοις ορ- ἯΙ 
λ ς - 3 

πᾶγας χαὶ ληςείας μας, “ἷὩρ ων αἰτούμϑιοι δίχα, ͵ 
᾽ ] ΕΣ 2 φ" ς ἥ 

«ὐνδαδς ἔδωχϑυ δποκρίσᾳσ' χαὶ ἡζαν ἕτοιμοι, ασθ99-: 
͵] ᾿ -“Ὕ ε ν 

δεχόνϑυοι τὸν πόλεμον, τ) ΟἿ τοῖς ὁσλοις. σεενα- ας 

σὶ αὐὐδὶς μαϊχζω αἴθὶ τὰ μεϑόσια,  πολλους μϑὺ «.- 
7] Ὶ 

ποκίείνας, τὸς δὲ λοιποῖς δεψα υϑυος χαὶ καζακλεί- 
Ὡ; «ς 5.5) “ ᾽ ς χω 

φγῶὡς Οξκ ἔτι ποφϑήείαν ἐκ “ἢ πόλεως, πρϑοιφρα- 
τοπεδόζύσοις 

μόσε γωρήσαινζᾷς μοίχη νικη(ᾳς ,ὅΧι τϑςκαλουμέ- Ἷ 
νοις ΠΠωνϑυΐινους ἢ γε πἰωὺ δχυμα μιν, οἱ πόλιν μϑὺ Σ ἐ- ιϑ' 

ἐοσθὴν ᾧχοιωυ, 4 διαι μονέςαΐοι σ᾽ ἀπόύτων ἐδόκει ὦ 

. .Ξ 
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Ὁ πεδυύσας εἰδζὶς ὠπετάφράυε τε χαὶ αἰθιεχαφοίκῳ, 
αὶ πσοϑεξολοὶς ἐποιήτο τοῖς τείχεσι σεενεχεῖς. οἱ σ᾽ ἔν- 
δὸν τέως μδὺ ἀπεμμοίχοντο »ἡ πολι αὐτέορν τῇ (α- 

͵ , « λα τῷ , » λ οἷα 
λωπώξδλα, λέ ονον᾽ ὡς δὲ πσέλιπεν αὐθες τὰ χε. 

] " “ λ ͵ δ, ΨΚ. 9. σῷ 

τήδιῴα,, ὀξαοϑενοιοῦτες τὰ σω καΐζᾷ,, ἢ οὔτ᾽ ὄχιχου- 

εἰαν συ μίαν πσοοςλαξόνγίες,, οὔτ᾽ δύα παύσεως 

το[γομοίῆες . δλλὼ χαὶ θ᾽ ἡμέξφιν χαὶ γύκ]ωρ αὐζὶ 
“" ΕἸ 

ζᾳλαγπώρφιωυπες, δλἰσχοντὰ! καΐζαχρ «τος. "ἢνόυϑυος 

δὲ τῆς πόλεως ἐϊκρατὴς, τὸς μϑὺ οὖν τοις ὅπλοις διέ-. 

φῆφρε, γευναῖχας δὲ αὐτῶν χαὶ πέκρα,, χαὶ τὸς“ πσο. 1Ὸ 

μείνανζᾷς αἰχιμκαλώτους δ υεα ,, ἡ Ὁ τα ϑερα πόν- 

τῶν πλῆϑος συ ϑὲ ριϑαηϑζεδαι ῥάζδιον͵ τοῖς ςραϊδιώ- 

ταῖς ἐπεδεψεν ἀπαγεαϑαι" τίω τε ὀηγζευ τῆς κίηήσεως 

᾿ἀγφνχαὶ φέρν ἥτις Ἐχιτύχοι οτίω πε ἐντὸς πῷ πεί- 

χοῦς καὶ τίω Ἰῆα αν ἀχγοών, ἀφῆχεν Ἶ γύρον δὲ 
ΡΟ “χουσον δος ἀρέϑη στεσουγα:γῶν εἰς ὃν χωείον ̓ 

χαὶ τίω δεκατίου δξελόμνϑρος εἰς καζαισκά ζωὼ ἱεροῦ, 

᾿'(ᾷᾳ λοιπὰ χομαΐζᾳ τοῖς φραϊιωταις διάλεν. οὕτω δὲ 

ἀρᾳ πολις ὁχαζαληφϑεὶς Ῥγυρϑς ὭΣ τε καὶ χου- 

σὺς ϑ ὡφ)εϑιυ" οϑὺ φραϊιωτῶν ἕκαιςον “πέγ]ε μϑας φρ- 20 

γνείε λαΐζᾷν, ὃ δῈ τοῖς ϑεοῖς δεχαάϑεν ργύεμον 

τεβαχοσίων Ὁ μεῖον “βμέαϑαι τα λοϊνων. ἔπι σγ ἐν 
τῇ Σ βέοση φζκτοίξοντος ἀὐτῳ; παρζω τίς ἀἴγέλλων, 
ὅτι Σ᾿ αξίνων ἡ κρᾳ(ίςη γεότης ὀξελήλυδς, ὰ δυσὶν εἰς 
λλε ͵ ͵ ᾽ - ᾿ 
τ' Ῥωμαίων ςρα] μασιν ἐμξαλοῦίᾳ λεηλοίᾳ πῶς 
εἰγοϑιξ, ἡ μϑὺ » Ἡρήτου πλησίον δε ϑύη τὸν χαφφι- 
κα, , ἡ δὲ πὐξὶ ᾧιδιούζωυ' χαὶ εἰ μή τις αὐξις δοωύαμις 

εὐγαγδιω ϑήσεται, πλύτα οἱ ̓χήσεται τἀχεῖ. ὡς ἢ ζωπ: 
ἤχουσεν, εἰν υϑὺ τῇ Σβέοση βεαχύ τικαζᾳλείπ μέ- 

δος τὴς φραίας, ζοῖτε λάφυρᾳ χαὶ πίω δἰποσκάυξὼ 
φυλαηῆφ τὐρακελάυσαίνϑυος: πἰω δὲ ὀιλζευ δυωμα.- 

μιν ἀὐζωνον ὀϑθλαίξὼν, ἤγμυ ὅχὶ τὸς πρὸς Ἤρντῳ 
καϊεςρατοπεδοί χοζῷς, χοὶ τίθεται χάρακα μετεω- 

οϑν, ὀλίγον Ὁ μεζᾳξὺ χωξίον καζαλίπων. δύξορ πὲ 
τοῖς ἡγεμῶῦσι τ] Σ αθίνων μάχζω ἕωθεν τίϑεαϑα;, 
“μεέζᾳπεμα νϑβοις δὼ Φ, δώση ςράτάνμα »,44-- 
θὼν τίω Δ [ϑένοιαν αὐτῶν ὁ Ταρκύνιος" ἕϑλω ὙΣ δ 

λ ͵ ͵ λ ΓΎ; «ς ᾿ τὰ γραμμαΐζῳ κομίζων -ρὰ ΤῊ αὐτόθεν ἡγεμόνων 
τδϑς τὸς ἐχει" (φία κῦδος Φ συμξαὺ Ἔσο τύχης 

ἐγρήσοιτο Οιάδε" νείμιας τίωυ δουώα μιν διχῆ» Ἔ μϑὺ 
ἑτεραιν αἰ πῦο νύκζῳ, πέμπᾳ λαθὼν τὼς “πολεμίοις, 
Ἐχι τίω φέρου(αν πὸ Φιδίεύης ὁϑόν' πἰωὼ δὲ ἐτέραιν, 

μα, τῷ" λαμισρᾶν ἡμέραν "λυέοϑαι σεωυτάξας, 
“όϑῆγ ἐκ τῷ χάφοικος ὡς εἰς μανγξωυ"καὶ οἱ ΣΕ. 

(εῆος ΟΠ δὲ ναἴϊο οἰπσοβαῖ ; οΥς τὶς 
ἰῃτογίπι τρις τεητᾶς πηοσπία, ορ- 
Ρἰἀληΐς αἰϊυδάϊι ἐοτείτοῦ ορραρπα- 
τ ΟΠ 5 απ] Π 45 (ἘΠ ἜΠείθιις. ξ οῦ-- 
πηρατι ἀςβοίεητις, νἱγίθιις χιος ἀ6- 
{πἰτατὶ,, σα Πὰ παῸ δαχ Πα (πε πίγοησ, 
ΠΟΟτΟΠΌΪ65 ἄαγοτιιν, γα ποέξαγηϊς 
Ρατῖτεγ ὃζ ἀϊαγηΐβ ἰαδογίρες, ἡζαίο γὶ 
ἘΧραρπατὶ (πητ. Ῥοτίτας νγθς γπηα- 
το5 οσοι ἀϊτ, νχοσεβ σου ΠῚ σαπὰ |δ6- 

“τῖβ, δζ 605 αιὶίαε πγαϊπεγιης ἄςάεγς, 
ΤΛΔΠΟΙΡΙ ΟΓ ΠῚ] 6 ἱηΠσΕητοιη ΠιΠπ|6- 
ΓΕΠῚ, ἱΠ ργα ΠῚ ρΟγΠΊΠ ΤΑΙ] τί: σοτο- 
τα σποαας θοπα, Ζυδηταπισιᾳ4; οΌ- 
τίησοτγεῖ, νο] οχ ντῦε νοὶ εχ ἀρτὶς ἔεγ- 

τὸ δζαρσοτγο : λύσοητα οτέα πη Δα ΓΙ1Π1- 

416, Ποά ἱπιιδηϊγὶ ροζατ, ν Πα Πη 1 ῃ 
Ἰοσιιπ οο]ΐατιιπι, ἀςφοἰΠηϊς ἱπ το ΠΊρΙΐ 
[λὈτίσαπη (ςροτίς, το! χαιπι ἀἰα τ 
νἱξξουίριιδ. Τ᾿ ἀπτιιπι δυιτ ἀγσοητὶ δι1- 
ΓΙΖΕΟ Γοροετι ΠῚ εἴξ,νι ΄αϊπα να κ 

ταΐπα ΟὈΘΠουίης ΠΠΡᾺ]15 ΠῚ τ ιιοῖ 
(λοταῖας γείο διροπτὶ ἀθοίμης οΧρίς- 
της αδ τ Προητογιι ΠῚ τα] ΘΠτοΓΈ ΠῚ 
πυτησγιπη. ΝΝδέμππι διεῆλ ἀπε 
{(εγαῖ σιπὶ εἰ πυητίαταπι εἰς ϑαδὶπο- 
τατα ᾿εέξδπι ᾿ππδπτιτεην Ηπες ορτοίς 
ἔλγα ἀποθιι5 ἀρ πιϊηΐδιι5 ἰῃ ἀστιιπ γε 
τυ ρίῆς, δὲ ργαάας ἰΠ46 αρίρεγε ; δῖα; 
Δἰτογατη πη ηἢ δα Ετοζατῃ σαγα πλό- 
ταῖδπΊ, ἡ ΕἸ ἀΘ ας δἰτογαπη: αἕξατῃ εἰς 
(ς ἐς Πα τερίοπο, πὶ γφαέμγο σάτα οὔ- 
υἱάτη. ΗΠ 5 δια ϊτίς γε τ δα εα πλο- 
ἄϊςαπη ραττῷ Ἔχεγοίτις δα ρίας ἰπ- 
ΡΘαϊπηεπτογασησιῃς οαἘο απ: σετέ- 
τὰς φορίδς οχρβάϊτας γαρτίπι ἀτιχίς ἰπ 
Ποῆτες δά Ετοτατη σαἴξγα πχείδτος; γα - 
Ἰιξξοη; πιοάϊοο ἱπτοτια!]ο σαίξτγα Ἰο- 
σο εὐϊτο πγαηῖΐτ. σαι 54] πὶ ἄτι- 
οἶδιις νπἢ εἴδει δοςϊτἰ5 πἰς α ΕἸά46- 
Ηἷς (ἐγηθκ12 τλλπιε ἀθσεγπεγα ργο]ο, 
Ταγαυϊηία8 πος σορηΐτο οΧ ἰπτοοο- 
Ρτίς Ππτοῦὶς ψαΐθιι5 1111 φοσογίς ραητι, 
ΕΧ τὸ παῖδ σοῃΠ]τπὶ {ππηρίττ Παῖς 
τιοάϊ. ΒΙίαειαπι ἀϊυο Ἔχογοίῖτι, αἰτα- 
τσ ρατῖοτη (00 ποέξεπι οἰλπὶ Ποία 
τς Π Θ4Π| νἰαπὶ ]ις ΕἸ ἀΕΠ45 ἔοττ: 
αἰτεγατα ἀπ] πσα]ο ἱπγιιέξαπη ε οδίτις 

40 Ρτοάιιχίε ἰῃ αοίεπι. 54 θ πὶ διιάφητοῦ 
Ρτοσοογαης, εαπι ὃς Ποίείππι νἱάο- 
τεητ ραποϊτάτοπη, ὅζ {πο 5 Ἰαπλίδτη ἃ ΕἸ- 
ἀσηὶς φἴατιτγος ραζαγξε. οο ]Δτὶ5 Πσ πὶ 
ςηπο πηαττς ἀἴπι ρισπατιτη οἰξ,άοηςς 
τηδῃιι ποΐξιι ἃ 1 ἀγα ηΐο ἐπα, οὅ- 

δεὰ, Νὴ » ἢ ͵ » Δ ἙΝ ες “δα "ἢ. μ5) 
γο! τελειρρηχϑτες αὐτεπεξηείαν »Τός τε πολεμίους σ΄ πολλοῖς ὁρώγ]ες : " τίου ἐεαυτων δοιὰ μιν χὰ 
ΓΕ 7 « Ε “" Ὰ Ὄ ὅ: ᾿ Ἔσο ᾧ ιϑζωης ὅσον πω γομείζοϊες παρέσεοϑαι. ὅτοι »ϑὺ δὴ καζατα ες ἐμμοΐοντο, χαὶ ζω ἰσόρῥο- Ι 

3 5 ᾿ Ἁ ΩΣ, - « λ 7 ! ε 
τος αὐζις ὄχι πολιοῦ γερόγο) ο ἄγων" οἱ δὲ ασοϑαποςαλένες Ἃ πρὸ Ταρκυνία γυκίωρ,ὑσωσςρέ- 
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ἀοτίοϊποτς ϑαδίπίβατοῖροίς οἴοπ- «αὐ ῆες οὐκ“ οδοόύ, «“λυόνϑμοι κτν εἴπου ᾿Ξ ΔΟΠΔ 

ἄστεος. φαῖδαις ν] [15 δὲ ΟΧ ἈΓΠῚ 8 ἢρῃί5- ἐπήεῷ. ΕΝ τ ἤες οἱ ΣΑΙ ΩΣ ἜΣ, οἰσείες ΞΟ 

ΠυΘαση 5, ητο5 γφοί αὈἰ είς αὐ- ΜΕ ΠΝ κὴ ΠΡΉΝΝ, ὑέος; εἰ μὰν τόδ ν, ὲ Ἂ 

πιὶς σοπαῦαπτιγ ἔπρα (αἰατοπι α11α- ς, Ὃ ᾿κο τὴ ἜΑΘΌΧΘΙΝ  β Ἐ αν ΤΕ 

τογο: (ςἀ ρ᾽ εγίσηις αὖ Πποίξς οἰγοιπι- οπλα ῥίψαι ες ἐπάρωντο σωζᾷν εαυίοις. ζω Ὁ ὠπορος 
ὌΝ ς ͵ “ “ ἢ Υ ΝΣ 

τπιοητίς ΠᾺ]]Πτπὶ ράτεθαῖ εξιρτ : πα. ἡ σωΐγολα, ποῖς πολλοῖς αὐἰξκεγονϑυοις κύκλῳ “ἰπσ' ἐ- 

Ἐοπηδπιις οηυίτδτις νά ας [πη Πλ]- ἐϑρ ὧν καὶ Ὁ Ῥωμαίων ἡ ἵπαος ὀχεκᾳ μδύη πολυ αὐχόϑῳν ιβ 

᾿ αὐ, ἕ : ΑΝ ἐρῶν ͵ 5 ἢ δι πεθας ὅζ εἰαἐνομαί αἱ Ργαοἰ ἀείρας προ: ΑΝ ΚΡ ΤΥ ΡΣ ἐσ 

ηυοίμξξιπη οἴξντ ρεγραμοὶ εχ 64 οἷα- ὙἘῊΝ 

ἀξ ἱποοίππλος. ουαίθγις,, Πηαίογ 6 τρλ Τἦν τ ἐμ ινν 

Ρατβ αϑ μοῖξς ἱπτεγεπιρτὶ πη, νῈ] π΄ πολεμίων." παρέδο(αν ἑαυΐζοις. λύτεορν ἢ ἐσὶ οἱ κα--ς 
ΠΩ ᾿ "Ὁ - ! 5 λ ᾽ νιν τὶν] Γ ." 

ἀςάϊτίοποπι τεοορτί. ας πο οαἤξτίς υΐ- τὸ ζῳλάφθενες ἔχῚ Τ᾿ χάροιχος, δυλὰ ἡ Ὁ ἔρυκκα ἑδλῳ 
“' τ -“ 7 3 ͵ 2, λ “.), κα ΄ Ἶ ἄεπὶ τυταῃα 5 το δῖα πδπιῖς οὈΠίξεγα ΞΟ ἀλλ: ἐβὰ πδρὰ τοῖς (δον ἜΡΓΟΙΣ 

Ροταίε ; (δ ρτίπιο ἱπιρετι σαρτα ες ἐλ ᾿ ΣΝ πὰρ ἐν  ς,  Ν δ 

ΓᾺ πιαπίτο : νδί ργατογ δαδίπογαπι θο- Ἄίλσι Κατα ᾿ς ΜΟΥ μος ἀν 
«πᾶ. σλρτία οτδπι Ἀὶ Οπιαπὶ οἷ! σοζογα χιμαλωτοις ΕτΙ χέρα οι οντοι ποις ϑσιολωλεέχϑοσιν α-- 

. . . ᾿ ει νς ͵] ΄ν “ ͵ὔ -Ὄ 

Π σιαα κυτ βμεινν"ν" ριχἀατοσοριπητάπας ἰητορτα. γεσώϑη. ὠὡφδ ἡ τορϑτη πεῖδφι ὦ Ἵ ἀρχυνίῳ χτλνᾷνος 

Ι . - Ἡοορτείπιο {πσοςῆϊπι Τ᾽ γηαϊπίμς αἰα-.͵. ὁ, «; ὙΠ Δ ΌΡΗΙ πνι. 
ἮΝ Ἴων "μὰ ἐἶμῃ Ρ 4 ἐχώρησεν, α)α λαίρων Τ δεώμαμιν, ἡκεν ἔχι τές ον Φι- 
" ΡΣ ΤΥ ἘΣ 
Ι οὐδ, τ Πτθ ἀποὶτ ᾿ῃ οαπ δα που ΠῚ ΕΝ ὙΡ ΕΣ δΣ , ἌΡ » 

ἰ ὕψη ἐςραΐϊοπεδοί,χοίας ἘΣ αξίνων, οἷς πω Ἷ 
τηαπιπὶ τα: ἡ ΕἸ άαπας σαίἔτα μαθο- ΠἈ57| Ὄ »οἷς ὅπ δηλος, 

λ ͵ὔ ἌΝ 7] ἰὴ « λα 
δέᾷνα ὑπεκδυιώτες" οἱ 2 πλείους κα εχοστηξ ἰ σσὸ 

[  ατ εν ἐχοΝ : ΕΑ 

δ νν Βαζ, ετἰαπαταπη οἰδα!ς (πουιιπη ΠΟ ο5. ζοο σφετέρων ὄλε,ϑρος. ἔτυχον Ἴ κακείνοι στ 26- 
τῇ ει ἢ ΕΣ, ἦν ἈΕΥΕ Ὑ δ δρῶν ΕΣ 

ἝἝὭἜ βοιτε ἔοιταπα {Π| υος; ἰαπὶ ε ναϊ- ληλυθότες ΟἽ γάξϑιχος, ὁ ἡδῊ ογ1ες ον οδῶ. ὡς δὲ 
Ιο Ρτορτοίι »οταητ ἰπ [πποτο, ννοο πλησίον ἐμοντο, ὼ εἶδὸν ἔχὶ δορφίίων «)απεπηίας, 

ΔΡΡτορί Πηπαγιητ, ἀμισιιπιας (ΠΟτΠα 20 (κ χεφϑραὶ ἴ' σφετέρων ἡγεμόνων" πατοοὔτειναν κι 

οαρίτα Πα[τἰς ργαῆχα νἱάογαης, ηιαΣ ΞΡ ΑΣ ΕΣ ο ἥχτ ᾿ Ὁ ῊΝ 

Ἀοπιδηὶ ργαίογθαησ δά τογγογ Πμο- “’ 0 καΐζωπληξεως τα, τα νὰ ἐχα οἱ Ρ ΘΝ 
{εἰππι, σοσῃΐτα ἱπτογπεοίοῃς αἰτοτίας μαϑονίες ὅτι διέφϑειρ.) αὐτῶν ὦ ἕτερον ςρατά κα, ἢ 

Ἐχογοίτιις , ΠΌ]] πὶ ΠΟ τὶ σεπογοίαπι σσοὲν ἐτι ὠπεδείξαντο γλυναῖον ἔρον Δλλ εἰς ἐρε ΝΣ 

(βεϊηιις, (ςα δὰ (Ὡρρ]ΐςος ἀερτεοαδιῖο- ἘΞ χε ἰυϑυυοι, παρ ἐδ κξαιζους ὅδ αὶ ΗΝ 

πᾶς νοτί, ἀδάϊίοπαηι ἔεοσγιης. [τὰ- ὑπο ΐ ὌΤ ΠΝ τῆς ᾿ δ 

4υς (δρῃίτογ ἀσταγρίτες ἀπληο νῖτο- ρας φρο κερῶι ἐν φρατοπεδὼν λύαρπα-, 
πο οχογοίτι δα  ηὶ δα αηραίξας ἔρος οϑενων, εἰς ξενας ἐλπίδεωυς οἱ Σ᾿ αζίνοι καζοαχεκλ4- 

τοάαδι, ὃ τἰπτοητος ΟΧραρ παπίοποπὶ σχένγοι, ὁ αὖθι ἢ: πόλεων μὴ ἐξ ἐφόδου καζοιλυφθῶ-. 
ντδίππι.,, Ιεραῖος 46 ρος Πηογιητ,. 5 τ δεδιότες τα εἰρζωφης ϑιεωρεσξ 4 σαν οὗ ; 

ααϊίε αοίπα Τ᾽ αγααίηϊο ἀσάογοητ, τεῖ- ΝΥ ἀν τ ἀμ α δὼ δ) - ἘΝ ΠΝ 

δυταπις ἴῃ ροίξεταπη ρεμάεπάαρτο- “τς ΠΝ Ψ  ὐὸν εκ θλτ ιν αρκυμ δ  ΦΟΡΟΟΝ 
ταϊττογεης. δος Πΐ5 ἀατα, τεςοριίεηας 329 Ὁ λοιπὸν «ὑσϊελ. ατήσαϑμος ἢ πσοϑς ὐδυς τὰν. 
ἰπ Πάεπι αι ἀἰϊχὶ σοηπ!τίοπα ρορα- πόλεμον, χαὶ χὶ Ἵ αὐταὺς σεευϑύχαις ρα λαξαὴ 

μὰ ἀῶ Τἢ Ὄκθ ες εἶ ἱπάς ὍΝ ἜΧΟΙ ἘΣΣΙ ὄχε τ: ἐκεῖθε! αὶ πίε τς ΤΩΣ 

ἴο ρίψε παϊοὸ σΟα ΓΟ Πα ογαῖ, ρα αα- “ ἢ κῶν τὸν ᾿ ν Ή 

35 ἀὐβένσοι πῶς ν Ἀο- ἴλιθλεσαι ϑωμαϊδννο Τὰ Δ οΘῚ τίω ΔΛΑΝ Ι 

τηδῃι ἀϊταῖππι οχογοίτ πη γε άπχίτ. Ὄσποσκά, ἀὼ ὀϑδλαίξων, εἰς Ρ ὡμΐμν ἀτή ς πλοῦν 
Ἐροϊτ οείαπι ροίξοα πγαίτας ἴῃ Νοΐδος (αν φραΐιαν ὠπαγων. ἐποιήσατο ἢ ἢ κ( ζῶτα ̓  
ἜΧροαϊτίοπες, πιιποτοτίβ νἰγίδα5,ηῖς σπολλας ἐξόδοις δ)γὶ πίω Θδολούσκων ν.: , ἽΣ ἫΝ 

Ρατῖς σορί γι Πη εὐμπέζα: ΡΓσάΔ64; Ρο- πὴ ἀρ θΑς ΣΟ, 4 τ ᾿ Ν “ 

εἰτας εἰς παυπηεγοίᾳ. ἀπά θιη ρ] ΓΙ Πλῖς ΛΟ τ τῇ ᾿ ἀπ Σ τον σδ 4τοι ̓ Ἄλεσ 
(πςςοΠΠδιις απιέζο δοΙΠαπὶ παταπὶ ες Το λης ἐρετο κύφιος. ἤδη Τὴν πλείςων αὐτο ΐχιος 
βηϊτίπλιιπε : πο οἰπὶ (δρτοπὶ ἀππῖὶς οι γωροιτων, πόλεμος ον ἢ“ ὁμόρων λϑέφη, ρῦτς 
ΘΟΒΠΡΟΡΈΕΙ Μὲ {ε, ἀἰατιγηῖς οἰχπὶ 4.0 γῳ τε κιακρῷ᾽ ἔτη ἜΡΩΣ Ἔρκε, ἐπολεμήϑη χα 

Ιαδογίδας, ἀπο] θιισηιις ὃ ἱπορί- . ͵ ᾿ τς 5 Ὁ ; ἯΙ 

Πατίς σαἤθιις τ ΉΝ ααΐδιις τ Τ  ἡματι ἀλ ὦς ὯΙ πο μιν αὐξ ἔπεσιν 
σας σα ρτιπη ἤΠτ, ὃ σααπιηδπη Πα- τῳ δὲ ον ἤρξατο ὁ τελάυτῆς ὁποίας ἔτυχεν», 
Ὀαοτῖς οχίτατη, (ναΐγαγτηξίο θη τη, Πγ1- ΑἹ δολίῳ τε ἀπάτη χαὶ φρα]ηγήμαϊι πἰραδόξζῳ ϊ 

ΠἸτατὶς; ἀποἷς αττο, ργατεῦ Ορ᾿ Πίοπεπὶ χα  φργοίεϑη,δὶ ὀλίγων ἐραΐ. πόλις ζῶ τῷ Λαΐίνων γέτ ̓ 
ἣν ᾿ ; : ἐξ ΐ 

ν᾿ ΤῸ ἐπα μα οἵ ) αἰσοπλις Ὀτοαίτοῦ. ἡ λον ἰοῦ ἘΝ ἀπ} ἐἘῚ Ῥϑως ἽΝ 

πιο [τὸς οἴαῖ 1 απ πὶ Ποπλίηὶς, ΑΙΡαπο- Ἰνᾶς ἐνὸν ὩΣ ΣΝ ΚΣ δα] 4 

0’ τι φοἸοηΐα , ΔΡΙΐ, νία Ργαποίίπα δά Ἧ ΡΟ ΕΟ ὩΣ ῥϑήνενον Φεξου δυο ον 
ἫΣ οοητοίηγῇ αἰλοπηα [Παάϊπ|. πιιης Θὰ μϑρη" Γαθίους ζωύτζω ἐκ λεν" νοῦ δι σύκετι στευ-- 

᾿ οἰΧ 9 υμϑιύὴ 



αὐ τῷ ΟΜ 1 18 11 
οικουμϑύη πᾶσα, πλζωὼ σα μέρη πϑυδοχεύεται κτὶ 

τἰοὼ ὁδὸγ' τότε δὲ πολυαΐ,ϑοφπος, εἰ τίς Φιδη, μεγα- 

λη. τεκμυήραμτο σὴ, δω ἴις αὐτῆς Ὁ μέγεθος χαὶ τι 
αἰίωσιν, ἐρείπια ϑεασείμϑυος οἰχιαἷν πολλαχῇ» χαὶ 

σπείχοις κύκλον. ἔτι ὙΣΡ̓ ἔφηχεν ἐὐτῷ ζᾷ πλάςα. εἰς 

(αὐ τίω σεενερρυη(αν [Πωυϑυτίνων τε τὸν ἐκ Σου- 

ἔοσης Δ|ᾳ φυοόντων ἐνὲς, ὅτε τί πόλιν αὐτὸς Ταρ- 
͵ ΄ (Ξ ͵ Ξ ἣν ᾽ ς ͵ ͵ 

κύνιος κατεξαλεΐο, χαὶ τὴν ἐκ Ῥωμης φυγάδων 

συχνοί: οὗτοι δεο ϑυοι χαὶ λιπτουροιῶπες ἀμιορῆσαι 
΄ Ὥ λ 3} ἣ λ ε ͵ 

σφίσι Οἱς Γαρίοις, χα! πολλὰς αὑστανουμῦνοι δὼ- 
λ ᾽ ͵ ᾽ λ ι ͵ ͵] " 

ρέαθ, εἰ καυτελῆοιεν ὄχι τὰ σφέτεροι, τί τε καιτα- 

λεσιν τὸ τὐφφίννου δοουατίω ιποφαίνοντες χαὶ βα- 
δίαν, ὡς χαὶ τυ ον τῇ πολά συλλημουϑύων, ἔπει- 

ἂν ἀὐζυς, συβιισοθυμιηϑέντων ὶ ϑδολούσκων" ἐωρε- 
σξάντο ΣΡ χα χεῖνοι δεόμδυοι συμμαχίας ΠΥ 

κτὶ τῷ Ταρκυνίου πόλεμον μα λαξάν. ἐδμοντο δὴ 

ν μα τα μεγαίλοις φραϊ 4 ὐμασιν εἰς ἀλλήλων γῆν 

εἰςδρομαὺ ὦ καζαᾳξολαὶ, ὡς πῆρ εἰχϑς,τοτε υδὺ ὀλίζοις, 

τοτὲ δὲ πάσι τσοος πϑμᾷς, οὖν εἧἷς πολλάκις μδὺ οἱ 

Γαζιο, ζις Ῥωμαίοις Φεψαίνϑυοι μέ 26 τ πυ- 

λων, χαὶ πολλοῖς καζᾳλαᾳίογτες, ἀδεαῖς ἰοὺ χώ- 
» ὕΨ Ὁ, Ἵ λ Ὁ “ λ ΄ 

ιν ἐπορ)οιου" πολλάκις δὲ οἱ 'Ρωμα)οι ἴοις Γαζίοις 

88 ὠσαλϑροι χαὶ καζακλείζαντες εἰς τἰιὺ πόλιν, ὁώ- 

δδαποδα χαὶ λείαν αὐτῦν᾽ πολλὸ ἀπήγανρν. σεευε- 

χῶς δὲ ζυτων γινουϑύων, ζὐαϊκα ζοντο ἀμφότεροι 

τὴς χώρας ὅσοι ζῶ ἐρυμνὰ τειχέζοντες, φρουξαὶν 

ον ὐὐξις χαϑιςαγαι, κα ζαφυγῆς Τὸν γεωργῶν ἕγε- 

καὶ ὅϑεν ὁρμώνϑροι ζᾳ πε ληφήφια,, χαὶ εἴτι Ὄπο- 

ασαοϑὲν ἴδοιεν μέρος ὀλίοον Ἔσο πολλοῦ φρατῷ, 

χαὶ, οἷα, εἰχος εν σδϑνο μος. ἀσεεύτακίζον Ὡιὰ κα- 

ζῳφοϑνησιν, κατιόντες αἰ Ἄρϑοι δηέφθ46 9)" :-χοὶ ΤΜ 

πόλεων ὅσαι ἀῶ ἔχίμαχα χαὶ βαϑα ληφιϑέεῦαι 

ΟΥ̓ κλιμάκων, ἐϊξοικοδὸμεῖν τε χαὶ σοζαφρά- 

ἀν,δεδδικότες ζὰς αἰφνιδίους αλλοίλων ἐφόδοις. μϑλ- 

λον δὲ αἰδὶ ζῦτα ὁ Ταρκύνιος οϑγέροος ζῶ, χαὶ 

τὴς πόλεως ζὰ τσδϑς ζις Γαξίοις φέρονζα, τῷ 

πἰξεξόλου, Ὧι ᾧ πολυχήοιας ἐϊξωχύρου, ζᾷφρον 
ὀρυξανϑιος ἀὐρυτέραν ᾿ χαὶ τεῖχος ὀμεγείρος ὑ- 

ψηλότερον, χαὶ πύρορις ΔΙ ολαξῶν Φ χωσίον συ- 

20 
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χγοτέρφις ᾿ χτ' στο Ὑ»» ἐδόκᾳ μάλιςα Φ μέρρς ᾿ 40 
ΕῚ Σ ἤ 5 

πῦλις δῤίογυρος ει). πόρτα πὺν ἄλλον “«ἰξίξολον 
» τ κῆς “ ᾿ ἢ " 
ἀσφαλης οὐσοι ὄχιφκως, χαὶ δεςιασοϑειῶς. ἐμελ- 

λε δὲ. ὃ πάσαις φιλᾷ τοὺς πόλεσι συμᾷαινάν ον 
-ὦμ -“» ͵ -“- 

ζις μμαικροις πολέμοις, δηουμϑμης Ὡ [αὶ στευ εν γξις 
! ᾽ λ λ ῇ ΩΣ “ἢ 

Τὖν" πολεμίων εἰφξολας, καὶ μηκέτι ΄ τῆς γῆς εις 
λ 3 ͵7 7 ς ͵ ὭΣ » 

κουρποῖς Οχῴφερουσης, ασὸυις ἀπασὴς δοφης 

ον, ἀμφοτέραις ἔσεοϑαι » καὶ δἀνὴ ζρό μέλλοντος 
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ταητ ρατῖα Παθίτατιτ σις αὐ ραἑοατ; 
νἱᾷ οδιιοτία ἐγεαιθητατασ ἀϊιοτίο νι 5; 
τίς ρορυ!οία, ΠΌΠΠΠα; ἀπυρ!ἰτιιἀϊης δας 
(ρΙξάους ἱπέδείοσ, ποις ςοηϊς γᾷ {- 
πιοτς Ἰσοῖ ο τυ ηἰς αι ραΠΊπὶ εχί!ᾶ- 
τἰδθιις ὃζ ΠῚ ΟΠ Δ ΠῚ δίτα, ας: Ποάϊς4; 
(προτίτητ ραστε (οἱ πγαχίπηα ΕΟ οὅῆμ- 
Χετγᾶς Ροπγοιίποιῖι ραγς,ς 6 δος Πλ,οῦ 
αἰγιογοῖ οἄ Ὑ Ἀγαυηΐας, ργοιρογαηῖ; 
Ρτατεγα; Πο5 πλιτὶ αὶ Οπταηὶ ὀχ ία]ςς. 
ΗΙ αθίπος ογᾶάο οδτοδάος νεν]- 
οἰ σογδιαγ ας ἰῃἰατίας, Πλ τα ας ἄοπᾶ 
ΡΟΠΠΙοζο ἢ ορελριογ το πἰτιιογθηταν ἴῃ 
Ραττίᾶ, ΟΠ] α; Ορριπιιτγγαηηῖι ροῇς 
οἰξοπάδάο, νεραηὶς χυος; ἤῤδιογ οῦ- 
(οοἰατασῖς (θοῦ οροτᾶ, "χαίρῃ Ρογίααίο- 
ΤΠ τ ΑΓΠΊΔ σΟΠΙΓΑ Ἱ ΔΓΠ]ΕΪ ΗΠ (απηο- 
τοῦτ; ῥγαον Ἴγ οἵ!Υ ΟἸ(οἱ φυος; ργῦρείς 
“4 ἰἀςΠΠςητ Δηϊπηΐ5, ει ὅρη Ρ]ορατος 
ἱπυϊταγαηζ Θο5  ἰοοἰειατθηι, δε μη, 
2γγα 9210 ἐμ {ογεμαμ, ΟΕ ᾿ς ἰρίταγ πια- 
θῃ15 σορ! 5 ἰη ΠΟΙ οί νττῖης; ἱγγηρτί- 
οποκἐμεϊς πηι ὃς ἤγαροβ: αἴας νεογος- 
ἄετγς ραγοῖξ, πιο εχίρυς πηδπιι, ΠΠΠς 
τοτῖβ νἱγίθιις οἱ οσουτγίαπγιζογέμα (ρὲ 
«αγίάι, ἀῦ τηοαο (παθίπὶ ργοῆ!ρατος 
Ἀοπηαπος να» Δ ροτταϑ ρίδαππταΓ, 
τ ἰ; σαρτιδ ἄρτος ρορι τι ἰητγο- 
Ρίἀδιηοάο το ϑεγία (δίῃ ργορα!- 
(Ἀτὶ ὃς ἴῃ ντθς {πᾶ σσο] αι, σαρτίαος ὃΖ 
ΡΓα 445 εχ ἀρτὶς [πἰς αραξξδβ ἰρεέξατο 
οσοράταγ πηαεηΐδιις. Οτοα οὐπὶ πὸ 
ἱπτοιπποπς ἤογεσ, ποςςῆς Πμαθιιο- 
ταητ νι ΠΟ 5 ρα αστος ἰοοῖς 
ορροτταηΐς βία ἴα ἀΠροπεγο δά αστο- 
{πἰπππὶ γοπιρία: νης Πητο5 ργαἀοῃος 
οδίογαδήδης, ας ράτιιᾶ πηδηῖ! ἃ πγα- 
σῇο Εχογοίτα δι] ατὰ (ντ τη ρορα- 
Ἰατίοηί. πο ογάϊπε ρογ οστεπηριιπη 
Βοιεια ραίαχτες ςοἰροχίεησ, ἔλέξα σα- 
ταγιιατί πὶ ΘΓαρτίοπα ορῥγοθς σστγαοῖ- 
ἄαθδης. (φ Γερδείπος οι ἱποιτ- 
{5 νττ4; πηοτπορέτ, (ψέμα ν τὶς ράγτας 
ἔλοϊϊε ορριιρηατὶ (τ 4] 15 ας; Δα πιοτίς σα- 
Ρί' Ροῖϊε νιἀογέταγ, ας αχς ΔἸ οαθᾶι ὃζ 
Γοῆ!ς πγιηϊεδητι οσοιιρατίον ταπη δ ἴῃ 
Πος περοτίο ἤΠιϊτἽ ἀὐχαϊπίιις; σοπτγα- 
ἔϊδα; ορεγαγῇ πιι]ετπ6, ρατιῷ ντ- 
Ὀὶ5 4 Οδθίος νογρίτ, ἐπὶ ππίαϊτ, Πα 
ἀπ]ατατα, πλατ (4; Αἰτῖιις Θά τιξξῖ5.δζ ογο- 
Βυουδ ρογεᾶ ραττέ {γιιξξῖς ταστὶρ. φ 
ντθς σα ρατῖο νι ἀδγοταγ ΠΗ γηλίοτ, γα - 

᾿'χαο αἰ θίτιι (Ἀτῖς ττα, 64; ἀσσοῖ τι 

ξοἸ]ϊς. τας», Δ} 1 ἀϊαταγηὶς ὃς 15 (ο- 

, 

Ἰετ,τὰ ]ιοᾳ; ἀοοϊ αἴτρνε ἄἀτιπὶ στε πιεὶς 

Βοι τ ἱγγιρείοηῖδ. ἀρτὶ να ξάτατ,ηςο 
Ὑ]]ος ἔτιιέξιις ξογῦιτ, απ Βο ρορα Πρὸ 
ταγθητηποης ρεματία, πος τη Γπτυτ 
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{γες οἵδε πιείίοτ. πιαῖουῦ ταπθῃ σατὶ- 

τὰς οπια ξαΐς 4παπὶ (Δ 15; δὲ ραὰ- 

ΡεΙο5 σὰ ΤΩΔΧΙΠΊΘ ΡΓΟΗ͂Ι, οἸΔηλἰτασδης 

ςομροποπάαπλ Εἴς οαπὶ (Δ 1 Πὶς 

Ρασεη. δί ΒΟ Παπὶ αϊδυίοιηαας 6- 

πἰοπάππι σοπαϊτοηΐθι5. Ὁ μαπλοῦ- 

τοῖα οπὶ δΏΧΙ 5.1 ἀγχαϊηϊ5. ὃς Πο- 

4ις Ἰρπομμϊῃϊοίαπι ράςοπι αὐπηῖττο- 

το η86 Ἰοπρίογα5 ΒΕ Ππιοτγας αἢι- 

ποῖὸ ναΐθης, Πγα]τα οὐπιοητα τοταγθε, 

ἀοϊοίᾳ νατίοβ ποέζετετ, ζοχειδ Ππαῖο- 

ΤῸΠῚ οἷτι5 ΠηΑ ΧΙ Π1115 ΘΟ ΠΙΟΔΓΟ ΟἸΙΠῚ 

ἼοΙο ραῖτε οοΠ]ο, αυαση υἱσν εσοταῦ 

τοπδῖας απ ήαχ ὃς ναϊάς ροτίου]οίας, 

{ξἀ ατιὶ τα ἢ ροῖει (υςοράεγο, τ ρα- 

τοῦοῦσῃ ας γο]]οτ ἔασεγο Πππεγοῦ,ἤῃ- 

᾿ Ἂδ ἔφ 4 μἤιμν-" 

τ ς 2... ] 

᾿ Γι φὴ 1 Ὁ: κ«- σἰτίς οΠοπατῆε ραῖγεπὶ φιοά θα απ 

« Γι Ἐς Ἡπιϊοπάῃ σοητδάεειτ: νἱγο ας ἰη ἕοτο 

Ἵ" Ἷ᾽ ᾿ Ι ἥφραῖτε ςαίας, δ αἰ τς αῇοξτας οοῆτα- 

Σ καρ σλ  ππο]ῖῖς, {0 ἰατῖ5 (ε ξὩπηαίρατγροτοτ, 

ἘΦ Τίνος }η ες ρεϊπνῖ Πα ΠΠτπλος ἁταϊσοσπ ῦ τγαηίς- 

ἀν ΨΊ ΡΝ ΤΡ ξυσατί (ροςίς αὦ (αδίπος νας, αὶ 

[ τ΄ εἰ πα!σατοηῦ,νο ς οὔ δά ̓ Ιρίοςτγαηίς 

το, ἃς οδτγα ρατγῷ δο απ σότοτο, πα- 

"ἀξ αὐ ΠΠ]ς αοοίροτος ἤσαξ σοτοεὶ ἰλο- 

Γ πιαπὶ ὀχίμ]ος,οο5 πππαμδίη 1 ἀγαμῖς- 

πἰϊροτείξαιξ ἰρίαπα τγααίταγος, ρος οῦ- 

(ἐαςηάα: ραοῖς ἃς νε]Ἰτατῖς ργορτία,. 

Οἱα οἷν (αἰ πη: νοητοῦ δα ίγθητ, ας 

Ῥτοπηϊττοτοητίς Ὠ1Π} 1 εἴι ςοητα ο-- 

Ι ἐπῆε (ὦ: φρίϊεῖι {πτα ἀεϊζαγος, να - 

Τἰτ τπλσῃιΠ} Δυ] οοτῖι δέ Οἰἰοπεῖϊ τᾶ .-- 

ξυσαταηι ροίξίς τγα τς πππλογῦ, η80 

τς ΘΟ πα ογοάδογοζαῦ νοῦς ἀραῖγο ἠοίο- 

ες οἰΠδ; ὃς ἰπίαροῦ αγαϊτῦ αὐροητί Δα Ια» 
ἰοτοη5: ΟΠ ἢιιοθαητα; ἢ] ροϊεςα 

τηϊάσηι; τα νὰ δου οἰγοα ίς μαδογοῖ 
πιῆ να ἤδη. Τ᾿ τ νοῖο αθίηὶ 
οτοάιἀογιης παρ πᾶ {|5 τείσις ἀσσείς 
βοπο οομείσηῆς Ταῦ τλυ]τῖ5 αὐ (ς σοη-- 
ποηϊεηεί θα; σου; Ἀοπλάτη Ἰἢ {πᾶ 

1 ροτείζατο ξπταγαμι (ῥεταθαηῖ; Πιιαπὰ 
ΤΡεπὶ πλαρβ ἃς ΠΊΔσῚς ΔΙ θαυ 1]ς ρατγὶς 

«ἰοίοττοῦ, οΠῚ σοητίηια5 ἴῃ ἀρτοβ οχ- 
οὐτίοηος ἔαοοῖοι, ὃς πλαΐτα ἱπήσταε- 

, Ροτταγοῖ ἐπλοϊπιοητϊδ. πᾶ ραῖοῦ ΟΠ 

Ρυαίοίγοῦ ἴῃ ῦα ΙοσαηΠς ἰγγπρταγις 

εἰϊξητ, ὃς ριςάία οςορὶοίαπιργα θούοης 
πατουϊᾷ : οι οείαπιοο πίττα αῖ 
Ππιο5 οοςί ἀϊ αὐ 10 νε]]οτ, (ο] οξΕ85 ς οἰ- 
ΠῚ ΠΌΣΊΟΓΟ [5 105 μα θογου ρο- 
ἕζοβ. Αἴαας ἴτα αὐ ογρρλεξησ ΠΛ] 5 ἮΞ 
ἀιις ὃς ἀυχ οστορίας Παρ ίτιις, γε άθπη- 
Ῥιῖδ οτίατην ΠΟΠ ΠΕ] ΟσιΠὴ ἔλυοσῖθιις, 

᾿βογατον (σαδίπογατῃ οἰ σίταν. Εὰ 
Ροτοίδαιο ῥεῖ ἀοἱοϑ ὃζ ργα ρίας ρο- 

ῖ 

20 

[9) 

μγαἰτὶ εχ γερο, Ππγα]ᾶτοβ ίς ππιρογοιγ- 329 

εἤτι, βοείας ντ τα ὃζ ρυς Πα ς πα 40 

ΠΙΟΝΥΞΙΙ. πλυῖῦ οἷ ΚΝ 5 

ἀϑυμία. καϊκιὸν δὲ ζοις “Ῥωμαίοις ἐχτεζεν ἤζι Γὰς: 

(ίοις ἡ ΤῊ αὐαΐκαίων ἔνδι4α,, χαὶ οἱ στενέςτιζοι ἘΠ ττῇ 

μάλιςα καμγοίϊες ὁμολογίας ᾧοντο δν ποιήσοιοϑοὴ 

“δὸς ζις Γαζίοις, χαὶ τὸν πόλεμον ἐφ᾽ οἷς ὁ ἐχεῖς 

γοι ϑέλωσι διθνυσοιοϑο. ἀδυμονοιοώῶπος δ᾽, Ἐπὶ Οἷς 

συμξεζξηχόσι Ἰαρκωυνίῳ οχαὶ οὔτε Ὡἰαλύσαοϑαι δν 

πόλεμον αἰο,φαἷς αἰ πσούϑμοντος, οὔτε δὐτέχην ἔτι δὺ- 

ναυϑύου, πα(ας δὲ πείρας ὀχιτεχνωμϑίου, χαὶ ΕΞ 

λοῖς πϑωτοδοποις σεευτίϑεντος, ὁ ρεσζύτατος ἐἰντῳ 

τὐν ων χοινωσείλϑιος πἰὼ γνωμιζωυ τω πατοὶ μό- 

γῳ, Σ ἐξτος ὀγομκαι, χαὶ δῦξας Ὁλμηρῷ »ϑὺ Ἐχεχά- 

4» πράγματι, χαὶ μέγϑλυ ἔχοντι χίνδχωυον, οὐ μῶν 

αἰδοινάτῳ γε:συϊχγωρήσαντος τὸ πίθος ποιῴν ἔσει βέ-- 

λεται, σκη ό)ετοωι ΔΙ αφοροὶν τσδὃς τοδπα τέρα πὐϑδὶ 

τὴς κατωλύσεως πῷ πολέμου" μας γωϑεὶς δὲ αἰ σο’ 

ἰὐτοῖ ῥαξδοις ον» ἀρροϑ. χοὶ ζφλλα «ἰξωξειοϑεὶς, 

ὥςτε πὐξεξοητον γημέοϑειι Ὡ Ὡράγμα, πότον μϑὺ 

εἰν ΤῊ ἑταίρων ἴους πιςοτάτους ἔπεμπεν ὡς ἀδζμό- 

λοις Φροισονζᾷς ζιὶς Γαζίοις δὶ πορρήτων , ὁτί πο- 

λφίειν τῶ πατοὰ διέγγωχεν, ὡς ἀΐθις ἀφικόνϑυος, 
» ͵] Ἵ «“ 7 2 « 

εἰ λάθοι πίον οΤί φυλάξοισιν αὐτὸν ὡς χαὶ ζις : 

ἄλλοις ζες οκ Ῥωμαίων φυγαϑας οχαὶ σύκ ὀκδὼ- 

(σι τω παποὶ, (ἐς ἰδίας ἔηϑρας ἐλπίσαντες δὶ 

τῶ σφετέρῳ συμφέροντι ΔΙ αλύσοιοϑαι . ἀσμέ- 

γως δὲ ΤῊ. Γαξίων πὸν λόγον αἰχϑυσοίντων , καὶ μή: 

- δὲν εἰς αὐτὸν το δανομήσᾳν δ)ομολογηίᾳ ϑύων, πα- 

ρζω ἑταιοοὺς τε πολλοῖς χαὶ πελαᾷς ἐπαούνϑιος 

ὡς ἀὐξιμόλοις, ἵγὰ δὴ μάλλον, αὐτῶ πις- ἀύσάαν ἀ- 

ληθεύφν τω "πὸ τῷ παΐξος ἰπύσασιν, ξἐργύσμον τε 

Ὶ ; κομίζων. ΟχεσεευέῤῥεονΊς αὐτο πολ- 

7. ἥν ἐκ τῆς πόλεως, φά γήν πίω 
σκινωρεδζων - χαὶ χεῖρ διῶ δὴ “αὐθὰ αἰν-- 

τοῦ ἀΡτεξοδύζαντες 5 οἱ Γαζιοι μέγα. ασδοςνμέ- 

οὔτι σφίσι "πλεονέκτημα, πολλαΐν ὡς ἀνεὶς ἀφικο- 
μϑμων,ὼ οὐ Δ οἰ μακροί πἰωὺ Ῥωμῶν «ἰ πουγείεμον 

ἔχήν ἐλπίσειντεο, χαὶ ἔτι μάλλον ὀΐξαπατηϑεντες ὑφ᾽ 
τ 2) 

᾿ ΄ς (δ (νιν ᾽ ] σῦν 19 

ὧν ἐξ αεν 9 πὸ παδὸς δ ποσατης, σζέσεγως ἐχὶ 
γον "ἷν » 

πίω χώραν ὠξιὼν, “αἡ πολλας πόξπιξαλλόνδυος ὠφε- 
,»» 2 « 

Χείας " «“οευρεσκάσασεν ΣΡ ̓ὐυτο ὁ πατὴρ Ἢ ασοοῤϑδὼς 
» ΩῚ ὔ ͵ ᾿ 

εἰς οὐς σρες αἱ τύποις, τίου πε λείαν ἀφϑογον χαὶ ζ΄ 
να ΣΝ χ ᾽ 5. Ἵ 

χῶελα αφυλορίζου,, χα) ζις σολου ϑύοις κἰ πο αὐ-ὸὖὸ 
ΠΣ 3 3 Ὁ 

τῳ )σεευεχῶς ἐπεμάστεν. ἐχελεοόνδρος ἐχ τυ πολι- 

Τὰν οὖς ο» ὗστσο [ας εἶχεν. ἐξ ὡπϑύτων δὲ ζύτων 

δόξαντες ἐὴ φίλον πιςὸν σφίσι τὸν δα, χαὶ φρα- 

τηλάτζω ἀγαϑὸν, πολλοὶ δὲ χαὶ χεήμασι δωροδόκη- 

ϑέγχες, ὅΧὶ τίου αἰὐδκρ αι τοροι ἀσρεσιν ϑρχζω 

τῆς δελυόνϑμος ἐϊξοισίας ὁ Σ᾽ ἐξτος κύριος, δὶ ὠπατης 
λ ᾿΄ 

σι ΦέΞ ἫΙ 

,. Ὄσοιύ-. 
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χαὶ φΦένακισχαξ, Τὴν θεροιπόντων τινὰ, λαθὼν τὸς Γα- 
(ἴους, πέμπτά ποὺς τὸν πατέρᾳ, τίω πε ἐϊξοισίαν ζιὼ 

εἰληφὼς ζῶ δηλωζοντα ,ὁ ἀάδσόνϑυον τί χοῦ ποιῴν. 

ὁ δὲ Ταρκύνιος, σϑτἰξ τὸν ϑειοιπονζα. γινώσκᾳν βου- Ὁ: 

λόμϑυος ἃ τὸν “ον ἐχέλφυσε ποιήν, ἄγων τὸν ἀπίέελον 

κσδοήλϑῳν εἰς τὸν πσδοχείνϑυον ζις βασιλείοις κἢ- 

πον' ἔτυχον δὲ μιήκωνες ον αὐτῷ πεφυκῦῆαι, πλή- 

ρ4ς ἤδη τῷ καρττού, καὶ συϊκομιδὴς ὥραν ἔγ9 υσαι " δὲ-- 

ἐξιὼν δὴ δια ζύτων, τῆς αἰ ωρεχούσης αεἰ μήκω- 

νος πω σκήπωνι πείλλων πίω χεφολξὼ ἀπήφοιηε. ΤῸ 
(τα ποιήσας ἀπέςηλε ὃ ἀτίελον, συν δσοχρινό- 
μᾶυος πολλάκις ἐπερωτῶντι -πἰω Θρᾳσωυζούδλου τῷ 
Μιλησίου Δ|οινοιαν,ὡς ἔμοιγε δόκεῖ, μμιμκησοίμϑρος" 
χαὶ γὸ ἐχεῖνος Πεσιαύδρῳ ποτὲ ῷ Κορανλίῳ τυραύνῳ 
ΟΥΟ τῷ πεμφϑενῶς ἀἴγέλου, πῶς δὼ ἐϊκρᾳτεςαΐᾳ 
πίω ὀὐρχίω καταίοροι ἐ Ἄθοον αϑὺ συϊένα, ἀπέςφλεν, 

εἰκολουϑεῖν δὲ τὸν ἥχοντα ““ωρ αὐτο κελάζσας, ἢγε 
δὲ ρούροις σιτοασόρφυ, χαὶ τὸς αἰπρέχονζῳς τ 
σαχύων[Ὡποιϑραύων, ἐρρί τ] ᾳ χαμαί "διδούσκων ὅτ! 
δ τ᾿ αζῶν τὸς δοχι ιφτάτοις] χοδουάν ὦ ΔΙαφϑί- 20 
ρᾷ.Ὁ οἰ δαπλήσιον δὴ χαὺ τῷ Ταρκυνίου τοτεποιή- 
(ἄντος, στεωεὶς πίω ΔΛ] οἰνοιαν τῷ παδϑς ὁ Σ ἐξτος͵, ὅτι 

χελά 4 τὸς αἰ πιρέχονζς “Δ Ταζίων ὀμαιρᾷν, σζευε- 

κάλεσεν εἰς ὐκκλιησίαν Ὁ πλῆϑος, χαὶ πολεωὺ αἰ 

αὐτῷ λόη9ν Δ σϑένϑρος , ὅ7| καζαπεφάυγὼς εἰς 
τοὺ ἐκείνων πίςῖν μια ζοῖς ἑταίροις, κινδεωυ 94 συλ- 

ληφθεὶς ἑωῦ τίνων πω πατοὶ τἰραδοϑάῶαι, τίω 

τε διρχζω ἕτοιμος ζεὼ  ἰποθεαϑαι . χαὶ ρὶν ἢ παϑεῖν 

ἀ διάνον,απταϊράν ον τῆς πόλεως ἐξούλετο, δακχρύων 

«μια καὶ τέ ἑαυ τύγξωυ κατολοφυρόνϑμος, ὡςτὸρ 30 
οὗκατ' ἀλήθφαν ὑπ ψυχῆς ἀγωνιαΐγτες. ἡρεθισμέ- 
νου δὲ τῷ πληθους,χαὶ ΑΙ πολλῆς πυδοϑυμίας πιώω- 

Θγιγονϑύου τίνες εἰσὶν οἱ μέλλοντες αὐτὸν «σοοϑιδὺ-- 

γα! τὸν ἐχεφανέςατον τὴν" Γαζίων ᾿Αντίςχον Π ἐδω- 

γα ὠνόμκαισεν ὃς οὖν εἰρήγη τε πολλαὶ αὶ «σουδοῖα, πο-- 
λῆδυσάμϑρος, χαὶ φρατηγίας πὲ πόλλας πεϊελεκὼς, 

Ἐχιφανέςατος ὡπόύτων γε)» "4. Ὀπολοορυνϑώου δὲ 

τῷ ὀυδρὸς, χαὶ Ὁ οἱ Ὁ μηδὲν ἑαυτῳ σεευφᾳδέναι,πααν 
ὀξέτασιν “ἰπσονϑμοντος, ἔφη βούλεοϑαι πἰω οἰχίαν 

εἰστῷ διερέ υνήσαοϑει πέμψας ἑτέρους, αὐτὸς σῇ ὁχὶ 40 
-" 3 7 ᾿ Ἃ ΄ «“ "} “᾿ς ͵ ς 

᾿ πῆς Οχκλήσιας σζίω ἐχείγῳ, ἐως ἂν οἱ πεμῷϑεντες 

ἔλθωσι, μϑύφν᾽ ἔτυχε δὲ διεφϑειρκῶς Τὴν ϑεροιπὸν- 

τωνΐωας αὐτο ξργνοίῳ, ς Ἐλὶ τὸν ὄλε,ϑρον Πέ- 

ἄωνος κατασκάναοϑείζᾳς ἔλιςολας σεσημειωμϑίας 
τὴ τῷ παΐδὸς σφ ραιγίδι λαίζονζᾷς ἔγδὸν πῆς οἰχίας 

ποθεαζ.ὡς σ᾽ οἱ πεμιφϑέντες ὅχι “ ἔρδυναν" σε τὲ "ὃ 

δὐύτεῖσπεν ὁ Πέφων, δλλ ἀφῆχε 7 οἰκίαν ἐράυναν" ἼΟΣ 

ΕΠῚ Σῖς 
τίταις, νη 6 ἔἈπλ]15 οσσυΐτς δά ραῖγεπῃ 
φαΐ, αὶ ὃς Πρῃϊβσατοῖ 4ι14ΠῈ Παέξις 
οΠοτροτείξατξ, ἃς τοσατοῖ αι βοτί ἃ 
(8 νοἹ]ετ. πιης ἔλα] ηυΐα γεχ ποῖθ- 
θατ είτε αιῖς ΑἸτο ἔλοϊξάα βείρογοῖ,οχ 
φαΐριις ἰδςὰ ἀπχίτίη Ποττΐ απτα τοσᾷ 
{{π||π|. ἴῃ οο οἷ! ἔοτις ἔλτα εἤδητ ραρα- 
τιογα ἔγαέξα ἴδῃ} ρΙεπα ὃς φοἸ]εἐἰοπὶ 
ΤηαταΓα, Πα π υ]Δῃς ἰητοῦ ἤας ΡΑΡ 
ὉΘΓ4, ΟΠ Ι ΠΟΙ ΠΊΓΩΙ συ; ραραιογίξ ὦ 
ολραις θάσι]ὸ ἀδουτίςθας. αο ἐλέτο 
αιυιδπλες (Ὡ ρία5 ἱπτογγοράτις, πα τα- 
(ροπίο γαπλίίε πιιητίαπι ; ΓΤ Ἀγαίν δυ] ὦ 
ΜιΙεπαπΊ,γε παῖ νιἄστιγ, ἱπηίταγας: 
Παπὶ ὅζ }}6 οἱ ̓πὶ 4 Ῥογίαπάτγο (οσίη- ἡ 
τῇϊογαπι τγγάππο μοῦ πυπεϊῦ γοράτι!5, ὃ 
Παοιιοίο Ηγπλ ΠΠΠγιιτη τοπογα γῶν » 
ἱπῃροτίῃ, ΠΙ8}] γοςς τοίροπαϊε; τάταπι ἡ 
Βοπλίπεπη ααΐ 40 Θο νοπογατ  ςημ 8 Ὁ 
απ ροτ ἀσιιιπη ἔγτιιπηθητο σοῃ τιΠ1; Ὁ 
δέ (ρίσας ι (Ὀρτὰ σοτοεας ἐπυϊπογᾶς 
ἀςεἔτίπροηβ, ππιπηϊ αδίθοίτ; ἱππάοπς Ὁ 
Μοςατη ἰροξξαυ Ππιος αιοίᾳ; οἰμῖτα- 
τίδ γα πσατο ἃ; Ἔχίξίηρτοτγο ἀοθετό, 
ἘχΊΆΙΙ ΠΤ Αγαυίη! ἔλέϊο ϑοχεις πχᾶ- 
τ ΡατΓς τατη ἱητο!]οέξα, ἱπρετὶ (6 6- 
ταϊπθητίογος αἱ πογιπ το] ]δγο,οῦ- 
οἰοπεῖη δ ποοδινὶ σιιπη ργο κε οχ- 
Ροίασι, ία, χυΐ συμ (οἱ Ϊ5 ἰη πάθη 
ἰρίογιιπι σοηξιρίει, ἰη ρεγίοαϊο ες 
Ὧδ ααυϊδυίάαπη σοπηρτγεμθπίας ρατγὶ 
ἀεάετγεταγ; αἷς (6 ραγάτιπὶ ἀςροπογο 
ἱπιρογίι πη, δ δοίτα ρει παπὶ ρατία-- 
τα ΔΙ] σγαυίτι5 : ππλι]ιο ἰδοιγ- 
ταδθαταγ,ίογιεπηίιαπ ἀςρ]ογᾶς, ποπ. 
Δἰϊτοῦ φαδπη αϊνεῖο ἰΠ ἜχίγεπΊο οᾶ- 
Ρίτἰς νοτίδηταν αἰ Ογιπλίης. [τὰ σοηοῖ- 
ταῖα πλυἰτταἀίης,4ς {ππάτοίς (οἰοἰτᾶ-- 
το φυίηδηι ες τ} ργοαίτογος, 11α- Ὁ 
{ΠηΠίπλαπιὶ (ααδίπογιιπη ΑπεΠιᾶ βες 
ττοπαπὶ Ποιλίπαῖ; 41. Πποα δζ ρδοῖς ᾿ ; 
τοπηροζο πλαἶτα ἰπ τορι] σα ργαοϊα-, 
τὸ φείπῆει, δ ἰπ αἰΐχαοι ΒΕ }]15 ἀϊιοὶς ὦ, 
πγιπογο ξιηέξι5 οἴει, σ]ογία οἰατί-᾿ 
ταῖα σπηξξῖς δητεῖβας. [πβτίδητε 1110, κα 
δὲ ( ντ εγᾶῖ ριιγα φοπίοίςπιία) δά ο- 
θΠοΠὶ ἰπηπϊΠπτίοπειη (είς οἤξεγεπ.- 
το,αἷτ (ς πλ1ΠΠς Αγ τίς χες αἷμ ρατ- 
(στυιταγί ν 6116. ἄτας ἰητοῦίπι σα 1}- 
Ιὸ ἱπ σοποίοπς πιάπεῖο, ἄοηθο ροῖ- 
(οξυτατοτοβ γοπογτογδιγαγ. δ ἰαπὶ (0 - 
ογπαίϊογαῖ ρεοιηπίᾳ σογγιρτος ΖΙΟΥ- 
ἄλπι οἷιι5 ἔδγιιος, 4αϊ ρατγὶς Πρ! ]ο 
ΟὈίΙσπατῖαβ Πἰτογαβ, αΐθι5 Ροιγοηὶ ρα- 
ταθαταγ οχίτ πη, ἀοιηὶ ἀφροηοίθησ, 
Οἱ τη]ΠΠρ 4ἀ ρετίογαταπάμπι εγαῃτ, 
(πεοςηίπι Ροῖγο γεοϊαπηαθαῖ, δ ροτ- 
αυίτί ἀοπλιίπι ἔλοις ραιίοθατιγ.) το- 

ὙΠ ἢ 
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Ῥοιταβ ν δὶ ἀεροῖτα: ογδητ ορ το] α5 'ῃ 
ςοποίοποπῃ αἴτια !]ογαητ, συλ [185 

ταυϊτας οδΠσπαζῖαδ, τιη οαπὶὰς ἀη- 
εἰπῖο εγας ἰηίογίρτα. ασιπι συλ 86- 

Ὁ ΧταΚ ὁ Ραιτίς Πσπαουΐο (ς ἀσποίςοτγο 
ς ἀϊδείταῃς ἀρογα οι, ογρα ρηδίϊεοτο- 
“ οἰταημάδηιτιαά! τ. σοητ πο σατο πη 

Ἐν ἐὰ πιαπάαστα, ντ νἱπππὶ ΟΠλΠίΠΟ, {1 

᾿ Ροῆπει ΑἸ πὶ ΠΡΙιτγαάοτγοι: πῃ ΠΎΪΠι15, 
.- (ταὶ σαραζ οἷμις οἰ Πα τὰς πλίτιο- 

) γος, 14 ἢ ρεγξέζαπι ΠῚ τεάάοτοι, 
“ταπηνοῖο ἄδτατγαπι ίς ΙΡΗ͂ εἴασημε αά- 

Ἢ, Ἰυτοτίδιις. ρτγατοῦ σοῖογας πηοτοσος 

ἐς ἰαπὶ δπτο Ῥτοπλ ας, οἰπίτατοπα ο- 

᾿  ΠΙΔΉΔΠῚ; ΔίοΓΙρΓΠΓΙΠΊ] 116 ΟΠ 65 Οὐ- 

ι 

ἀϊηϊ ρατείοῖο ; φάἀϊττιιπη ἀοηλο5 ,- 

᾿ς στος, ΔΙΊ 6 ταῦτα δὲ πηαρηατηπηο- 

τα. Ηἰς ἰςϑιϊς ἰσγίτατί (ααῦιπὶ ΑἸτ ΠῚ- 

᾿ς αΠΪΠορίπαῖο σαία δττοηίτιιπη, ἃο ὨΘ 
᾿ς γοροπὶ ἀφ} ργα ἱπέοτεπηϊο γα πυ- 

Ρεῖς ναϊςητεπι, ἱπλπλ 5 Ιαρί ἀἰδιις 
οὈτγαμητς : ἴῃ σεῖογος σοΟΏΠΠ1 (οοίος 

5 Ἰῃφαϊπτίοποιη ὃς Δηππαάιοτποηεα ἡ λάυσανϑων ἐπέθεψαν τω Σεέξτῳ ποιήσαοϑαι. δὲ 

ζοχτο σοπητηΐτιητς. {ΠῸ ἀπ οἱς τγααὶ- 
τα ρογτατιιπη οἰπξο ἴα, ΠΟ. ΓΘογα πη 
μοῆσςηι οἤϊτπιροτς, πα Π]ς δα ἢ] τῖο- 
τα ἄοπλιος (τε! Πτι ρας, πναΐτος θο- 
πος νίτος ἐδ πιεάήϊο {ΠἘπ]|1τ. Ππτο ἢ} 

“τα πγαἶτιι (ΔΒ Ισ(νε ἢ το τα Πγ4}15 ρὰγ 
᾿6τατ) ἐχοτῖο, Ἱ ἀγα ΠΏ Ϊ115 ρεΓ Πτογασ 
ΠΊΟΠἶτα15 τε ἸΠστοῆτις οἰἘ σιπὶ Ἔχοῦ- 
οἶτα ; ἃζ οὔτι ἱπτεπηροίξά ποέξζε ρεῖ- 
ποη!ῆσι δή πιασηΐα, ράγαῖος ἱπιοπίτ 
αυί φροτγτίς ροττίς (ς δα τη τιογοητ; ατα» 

“τα ἱπστοΠας, ντθο Πηο]αδοσς ροτίτιις 
οἱ. 1 ν δὶ σορπίτιπη οἴΈ, πα ηίθιις νὶ- 
σοι πἀτΠ ἀςρΙ ογαητίθιις, σα οίσια 

ς ἃς σαρτίαίτατεβ, αταὰς το] πα πα ]α 

« απα φαρτίς ατγγαῆπο ἱπηπηίποησ, εχ- 
ρεξέαπειδιις; νοὶ, Π ορτίπιο το σα 6- 
τοῦ, ἰφγαίταϊοπι., σοπογαπι ἀϊγερτίο- 
ΤΟΙ {Π]]146; ἀΠίπιο ριςοΙρί εητίθα5, 

(. Ταγαυϊηα5 ὨΙΒΠ]Πποτιῖπη ας πλοταο- 
. Βαητέροίε; ἱπγργοθις ΔΠοα] ὃζ ἴῃ ρα- 
εἶ πΙοπαϊς ᾿Πἰ ΠΊΪ οἷα ἱπυ ρας Ὀ1]15. πο Πγῖ- 

πεπὰ οηϊπὶ (αθίπιιπι ἱπτοτίςοϊς, δας 
ΟΧΡΟΪτ ραιτία; ΠΟΠΎ ΠΟ ΡΟ Ὠ 5 τη α]- 
ἐγααῖτ, αατ Ποποσίδιις τς νοσαῖο ἱΠ 
ΠΟΠΟΙΟἿ ΠῚ ρορυΐο, τορος; Ρτγοῖγ- 
ταθ Πσο ἱπσοηΐο {Πρτο , αἷς (ς δὲ οἱ- 
αἰταῖοπη οἷς τοάάογο, ὃζ οπγηΐα θοπα 
Παδεπάδ ρογηλίττεγα. ιιοά ἐο ἔςοίτ, 
νι Πογιπὶ ορογα ἱπηρογα Βοπηα ἢτ- 
ΤΌ ΠΣ το ΠΟΓΟτ:ΟρΟΙ ΠῚΔΠῚ {{|{πογ 16; 
1 ογόσιιο σατο Δ ἔστε σγαζιῖς οο- 
τυτη πάθην παΐδιις ἃς νἱτα ΡΓατεῦ 
ἔρεπι (ογιατα οἤςι, ὃζς οπιηΐα ἔπ Βο- 

οόντες ἔνθα ζῶ ἜπΟΧΕΧρ υμμένα (ᾳ γραμμαΐζα,πα- 

ρῆσαν εἰς τἰωὺ εἰκικλοισίαν, αλλας πὲ πολλας φέροιϊες 
Ἐχιζολας Ἐχισεσημιασμένας, χαὶ πίκ πσοὸς Αντίςιον 

»,φαφάσαν,, Ἐγχγινώσκᾷν φήσας τῇ σφραιγίδι ἢ; πα- 

(ὃς ὁ Σέξτος ἔλυσε, χαὶ τω γραμμαί ᾳ δὺις ἐχελάσεν 

Ἢ δυαγινώσκάν. ἐγέγφαπῆο δ) ον αὐτὴ, μώλιςα »ϑὼ 

ζώντα “ο΄ δαδοιῶαι τὸν υἱὸν αὐτῷ" ἐαὺ δὲ ἀδεωύατος ἤ, 

πίω κεφϑηζωυ ὐποτεμόντα πέμψαι ἀυτῳῖ. ζῦτα δὲ 

ποιήσαντι αὐτῶ τε χαὶ Οῖς συλλαξονϑίοις πὸ ἔρορυ, 

Ιο χωεὶς ΤῊΝ ἄλλων μιοϑῶν οἷς πσϑϑτερον αὑσσέσστο, ᾿ 

πολιπείαν τἰω ον Ῥώμη δωσάν ἔφη, χαὶ τωΐπατει- 

κίων ριθμῷ ἁπουᾷε ἐγζοοι αν οἰκίας πὲ χαὶ κλοῖ- 

δοις χεὴ ἀλλάς δωρεας πολλᾶς Ἐχιϑήσφν χαὶ μεγώ- 

λας. ἐφ οἷς ἐρεθιοϑέντες οἱ Γαξιοι τὸν νδὺ Αντίςτον 

οὐπεπλυορίο. ἔχι τῇ πἰραδύξῳ συμῷορϑι, χαὶ τοι 

ουδὲ φωνζὼ ἰπὸ πῷ καχοὺ ῥῆξαι δγουάνϑυον Ὄσο- 

κιείνοισι, (Δαλλούϊες λίθοις. πἰωὼ δὲ χτ' τυ ὀήνων ὧ- 

πησῖν πε χαὶ ἀμφοίαν ταῦ ζὠώτα τῶ Πέδωνι βου- 

' 

ΔῊΝ, «ς ] ὶ 3 

20 ζις ἰδίοις ἐταίοφις πίω φυλακζωὼ χε ας τὰν συ- 
Εἰ «“ . η ΠΤ Ὁ: ΡΝ “ 3, ͵ 

λων ἵνα μή ἐχζρυφφυλϑίεν αὐτὸν οἱ ον τοις αἰτία! 55 περι 
᾽ Ν δέ αν οἷ ͵ 7 3 ͵ὔ 

“πων σι (ας οἰκίας Τὴν φχιφανεςάτων δύδραΐν, ἀπε- 

κίεινε πολλοις Τὴ Γαξίων χαὶ ἀγαϑοις. οὖ ᾧ ὃ ὦ- 
᾽ ͵7 ͵ 3, Ὁ) 

ταεραετο, ϑορύξου τὶ τίω πόλιν ὀγτος, ὡς χ᾽ 
Ἧ Ἵ -“ λ ᾿ ἢ ἄγ κς ῃ 
σούτου κακῷ, μαθων τῷ νονϑυα ὁ Ἰαρκώνιος 

ἣ “Ἕν δ ,ὔ 

Δ] κα, γραμμάτων, “ορζω ἄγων τίωω δευμα μίν, χα] ἢ 
ἡ δ. τ λ 2 ͵] ““. 7 2 

πόδι Μέσης γυκτος ἀχοῦ νονϑμος τῆς πολέως, ὁ) μοι- 
“ Π λ » ! 

ἐϑείσων τυ πυλὼν κἰασὸ τὴν ἐχὶ ζύτῳ “παρεσκά,)- 
“ » λ 32 “Ἢ 

ἀσγκένων,εἰςελθὼν δ᾽ γα, πόνου κύδιος ἐγεχϑν4 τῆς πό- 
τ ς ΕΣ ἢ “- «- 

20 λέως. ὡς σὲ[ ἐγγωϑη Ὁ παϑος, ἀπόύπων κατοδὺρ9- 
͵ ς λ « 3 

μϑμων ἑαοΐοις, οἵας πείσονται σφαγας χαὶ ὀνδρωπο- 
λ λ Ἵ “ 7 

δισλκοις, χρη πόρτα ὁσὰ καζῳλαμᾷξανς διφᾳγαὶ ζυς. 
“Ξ ἣ ΡΥ τς “ΘῈ 

αὐτοῦ τυραίνων εἱ λονζαις, πο 9εδοκωντων' εἰ ὃ τὰ κρ «(- 
Υ 2 

ἀξα πραξάαν, δουλείας “ς χορ χρημάτων ἀφαιρέ- 
Ὶ δι πὰ ΜΑΣ 2 ΝΗ 

σάς, χαὶ τὰ ὅμοια, ζουτοις καπεψηφικότων, σον ὃ 
7 ᾿ν ἣ 3 ΄ ᾿ 

Ἰαρχώνιος ὧν πδοςεδύκων πὲ χαὶ ἐδεδοίκεσαν, χα!- 
λ ν᾽ [- 3 7 

τοι πονῆρϑς ὧν γαὶ “«ἰδὶς ἐμιφοίας με ϑρων α- 
͵ "ἢ » δι ᾿2 Ί ᾽ 

παραητητος, ἐδρασεν.οὐτε ΣΡ ἀστεκ φγεγιξτἰξνα, Γα- 
7 ΠΑ] Ι ΔΤ Ν 3, ᾽ 3 Ε) Σ 

ξίων, οὔτ΄ ἐξήλασε τῆς πόλεως, οὔπε εἰς ἀτιμίαν ἢ 
ῇ ἢ 9 ΠΡ 

40 χεημάτων ὥχμμαν «γέξαλε: συϊκαλέσας σὴ, εἰς ογοτ 
ΣΎ ΓΧ Ξὰ “ ι Δ ἀνα 
κλῆσιαν Ὁ πληθος, χα! βασιλικὸν οὐκ, τυξφιννιχϑδος 
ἔξ Ὶ Θὶ ͵ ͵ σον Ἔ. 
ξόπον μεταλῴθων, τίκυ πεπόλιν αἰὐζις ἔφη τίω ἰδίαν. 

» ͵ » ἃ») « ν, 
Ἔἰποδι δῦναι, χα! Τὰς οὐσίας ας ἐχθεσι συϊγωράν εἵγα στε, 

͵ χε ἢ ε ᾿Α Ἵ 
Ούτοις τίου Ρωμαίων ἡγεμονίαν ἐΐκε «πτέφξερον κατές 

ψν ͵ ἐ Ἔ ἣ 2 

465 ζωυτα “ρα ων" κε ουτίςυ ηρούνϑυος ἐσεατ “ 
Ι ΔΕ Ύς ΙΩ Ἀ 7 ἃ 9 ΕΣ 

Φυλᾳκζω ἑαυτῷ πε αυπαίδων, τί οκ, Τα παρ « 
» - Υσλι ὃ ͵ ͵ 
ἐλπίδα, σεσωσμιένων χαὶ ζῷ ἰϑζκ πϑώτα κεχομισμιέ- « 

γων 
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γῶν πίσίν. τλΐνα μηδὲν αἰὐζις δεῖμα αἰεὶ τῷ μέλλον:  πατοίειτα, Αςπααμὶς οο5 ἐς βιτιτὶς 
τος αὑαῤχῃ χρόνου οκηδιὶ οὐδοιαζωσι, βέβαια πησῖας ας ἀπθίτατίο ἱηςοῆοτος, (εἀ 

Πας εἰς σοῖτα πηαῃοίοηζ, (ογ  ρεῖς Ἰερί- 
᾿ δὲ τα σφίσι Ὡιφαϑύη γράψας ἐ ἐφ᾽ οἷς ἔσονται Ρ 

θα ]αῖθιις ἰῃ Πάθιη ἃς απ οἰτἰα πὶ το- 
᾿ φιχαίοιᾳ φίλοι, (α «ἶξὶ Τούτων δ ἐμμα στεωετέλεσεν οἰ ρογοητασ, ἔσεάλις ἰὰ Πατίπι ργο οοι- 
Ἐχὶ τὴς ἐκκλησίας το 09... ἡμμα., χαὶ ἡ διω μιόσοιτο μὰ Οἷοῃς ἰπγοί γα πο {προῦ ἀγαίοζτες ἐκ 
ΤΙ σφαγίων. εἶν ΝΑΟῚ Ῥει γι νιξτῖπηας (Ά ΠΟΙΙτ. εἰἴἔχις Πυϊας ἔκ - 

ἀετίς πιο ππηδηῖαπη Κουης ἀδάήϊςα- μμηκείωϑυον ο᾽ ον εξρῳ Ὁ Διὸς ΠῚ ς[ου, ὃν Ῥωμαῖοι Σάγ- 
τα πα ἴῃ [ΟΠ Ρ]ο Ιοιις ΡΙΠΕ, (ἡ οι Εἰαίηες 

κίον καλούσιν,α ασὶς ξυλίνη βύρσαν; βοεία αἰ Ξέτονος τὸ 4ποπὴ ὁ Δηςιπὶ Ἀοτηδηΐ ποι ηδηι)" 
᾿σφαγεεϑέντος ἔχι Τὴν ὁρκίων τὸ τῦτε βοῦς, γράμμα- οἰγροιια ΠΙσποιῖις ἱπάπέξι5. οἷις Βο- 
συ Θγργαύκοις᾽ ̓πρευδαμμιο Ως γινουϑμας αὐζις ΙΟ 15 ΠΟΥΟ 4ιὶ [{1Π1 1ἢ ςΟΠτπ,ατίοπεπι 

ὁμολογίας. ἜΣ πράξας, χαὶ βασιλέα, πα δί " ἔα ἀογῖς πλαέζατιις οἤ᾽ ο04 πε ιιῖς 
ἸἸτογῖς ἱπίογίρτα ἔππὶ ἔρος ἱπιοῦ - 

ὡν τὸν ἐὸν Σέξτον Ἰποδείξας, ἀπῆγε πίω διωύαμμεν.ὁ δ΄ ρ(οΞἸπίτ]ορος, Ηἰς μα σοῖς, ϑοχίος 
αϑὺ δὴ ασοὸς Γαξίοις πόλεμος ζιοὐτουΐ ετύχηχε τέ- τορο (ΔΙ ἢἰ5 ἱπηροίτο, γοά χίς ἐχοῖ- ἡ 
λοις. Ταρκύνιος δὲ μῷ τϑτο Ὁ {56 λύαπαύσας Οἴτιιπ. ἀτα; πιο πη ς πη Πα θυτ θο]]μπὶ ἸῸΝ 
τὸν λέων ΤῊ ἢ ̓ ςρατιων χαὶ καὶ πολέμιον, αὖθὶ πίω καία.- ἐυλῆν, ἀκ πο ἘΕΡ Ν 
ἀν Τ᾽ πρώ, ἐεος ΟΣ Ὡς δε το ἐπ ἴὰ ΡΟΡαΪο ΒοΠοτῖι δέ ἘχροαἸΠομππὰ 

ταῖς, νοτεγίς δά τοπὴ Ρίοταχα ἔατί-- 
μωούμυϑρος ἀφ χα: Ἐχιτελέσαι. ἐκεῖνος δ ο οὐ πτοΐπε- σλη,ντ Δα {π] ν οἵα ΡογίΟ] οτος, πα Πὰ 
λέάυταίῳ πολέμῳ μκαιχό γυϑυος “αρὸς Σαίίγοις, ἀϊξα- 1116 ν]τίπιο δ 6110 οἵ δα θ᾽ ηὶς αἰ σαῃς, 
τοτῳΐ Διὶ καὶ τῇ Ἥρα, καὶ τῇ Α,ϑζευὰ, ἐαὺ νικήση τῇ τ νῶν 114 δ τς »1ου], Ἰαποηὶί, 

᾿ , ι οὐ ἢ ΠΟΙ α 6; τ ρΡ]4 γοιϊογαζ; ὃζ Γι ρολ μϑχη, γάοις Ὁ ΠΟΙΣ κατασκό, ἀσᾷν" καὶ τὸν κϑρ σχό- 2 δος το ᾿ 
αυϊάφοπιίλογο ςἸβοῖο ἀο(Ἐἰπατατη ἰη- 

β ΤΩ ἔβα. ἱδρύσεοϑαιι ἔμελλε τὕς ϑεοις, Δλὐλλώμασί φοητὶ (ππρτα ἀσσοιῖθιις ἡΖ 4γ6ο [ὀγηρα 
τεχαὶ χώμασι ΤΙ γάλοις ἐξφργασαιτο,καιϑείαἷρ εφῶν ΤΟΠῚΡΙΔΠδιιοταζ, νυ ρογίογο δ το 41- 
ἘΣ τῳ σε πΌΣ γὴ λόγῳ ἘΠ δὲ τῆν νων καπασκά.- Φ(ΦποίΕ: σετογῇ τοπηρίογιπι Πταξζατᾷ 
ξὸ οὐκ ἔρδεπε ̓ ο ππῶ δὴ τὰς ἔρον ὁ Ταρκύνιος τηοττο ργατότας ΠΟ ροταῖτ ΑἸ] ποῖα. 

Ηοοἰρβίτιγ ορις Τἀγχαίηϊις εχ ἀςοῖ- 
Ὀὐπὸ τῆς δεκοίτης ΤῊ οἰχ, Σ᾿ ουέοσης λαφύρων Ὀὰτ- πιὶς διιοίδηα ράς ροτῆςοις σορίταῃς, 
Ἰελέσαι. ασξϑαιφοὐκῦμος, ἀπο Ους τεχιΐζᾳς ἐπέ- οπιποβαμῆςοο δα οροτῆα Δα θαι. 
φῆσε τοῖς ἐργασίαις. ἔγϑα, δὴ λέγεται τέροις πἰϑαυ- 40 τᾶροτε ἔδστιγ τηϊγῇ σαυοάάᾷ (ὰΡ 
μισῶν χἑασόγφον, ὀρυτηομῆψων ΤΥ Ἀ μελίων, κα τῆς ταῦτ ΟΧΠΠΌΠῸς ργο ρα: ξιῃΑπιοητὶς. ἡ 

οροζα ἐοΠ]ΠΟτῖ! δα πιασηᾶ ρτοιιηάϊτα-. ἡ ὀρυγῆς εἰς πολὺ βαϑος ἤδη “παρούσης, ἀ ρῦοϑαι τα ΠῚ Ρογάα δἘ5,ἰπυδτα πὶ τοσθης οςοῃ ἣ 
χεφαλξοῦ γεοσφανξ λύϑεπου, τὸ 7ε πσϑϑφωπον 30 Πογηϊπίς ολρατ, απο ὃς μεῖς νίπος- 
ἐχονα Οἷς ἐμυψύτοις ὃ ΟΝ ἡ καζαφερόνδνον ταῦ Π|Ὰ]]6, δΖ σα]Π]40 οτἰαπητατη τοορη- 
τ τῆς κεφόλῆς αἵλκα. λερμὸν ἔ ΕΤΙ ἊΣ γεουρονγ. ποτ Ὁ τίαιιο ἰληρυΐης παφηΔθαῖ. Ηος νῇο 

Ταγααϊπίι5 ορογὰς ᾿ΠΠτἰοῇτοης ἰη- ς πέρας ἰδὼν ὁ Ταρκύνιος, τὸ μδὺ ὁ ὀρύγματος Ἐλταεῖν 
τ ΠΛ ΓΓΟΓΟ ; ΦΟΟΙΙΩ; τεσ! ἢ εἷας να- 

91 ἐχέλάυσε τὸς ἐργαζουϑυ μους συϊκαλέσας δὲ τὰς ὅχε- τίδιις, (οἰταϊσαταγ χαία ΠῚ γε] ]ε πος 
χωρίοις μαύπεις, ἐπεωυλεῦ; ἐτὸ ταρ αὐπῖυ, τί βού- Ρτοα ρα. Ουίβις Ὠ]Π}] οΧρ!Ἰοἄτίθιις, 
“τὸ σημίαίνάν δα τέρας. συ ϑὲν δὲ αὐτὴν Ἔποφαμνο.- διά Εἰτιίζος οἷς (οἰοπεία; Ρτοξοῆο- 
ΓΟ αΗΝ ΩΝ υῤῥΖευοῖς -ἰποδὶ ΣΝ τί οθὶ δ τοδτορε δ τοϊεραητὶ. ραΓσοητζαζιις οΧ εἰς 

αα πᾶ ἀρ Ετγαίσος οἰ  ΠΠΠγιις εἤτοε 
ζιουτων ̓ὑλισημάυ, ὠξετάσας ΚΟχΟ 9) αὐ βιήχοὴ μα- 

οἰξτοπτοιιιηι [ΠτοΓΡγος, ΟῚ ἰᾺ αἰ Ἰοίτ, 
θῶν τὸ τὸ , ὀχιφανέςαΐον ,Τυρβδυαῖν 7ερουτοσχϑπον ὃ, ὁςΤίς Ἰεσατοϑ δα οιιπὴ τλϊτεῖς οἰαίττη ΙοξἘ ΠΠ-- 
ζὼ »πέριστει ν ἀςῶν πῶς δοχιμιφτα τς Ὡρέσξάς 40. π|05.ΕΠ1| σμπὶ Δ σοπἰοέξοτγίς ἀοπλιπη 
“πρὸς αὐτέν. Ούτις ὡς δύδράσιν ἀφικονϑύ ΕΣ εἰς γεηϊῆδφησ, ἔοστε ἔοσταπα ἱποίάαπε ἰπ 

Ὁ ἘΣ ΤΣ “ιεη4πὶ Ἑρτοα ςΏτοΠη: 

, πίω οἱ οἰκία τὸ ̓ερατοσχόπου τυΐχὸῤς τὶ ζ ἴκε ι69,- οαἱ οἴ! ΧροίΠεητ ς Ἀοπηαπος οἵα 
χιον ὀὄξιν" ᾧ φΦεοισαίϊες ὅτι Ῥωμαίων εἰσὶ Ὡρέσθᾳς Ἰοεσάτος ἃ νατῷ σοπιιθηΐτα οἱρίαῃτ;το- 
τῷ μαῦτει βουλθκῆμοι σεεστυχέῖν, ταρεκαίἌρεου σαίϊεηις νι (ς δά Πὰ ἀβάμςοτγει :το- " ὠπαγαγεῆν πρὸς τὴ οὐδ ἢ γαίας, ΤΙΡΝΣΙρ ἘΜᾺ ἰροηαϊτἀο]είοδς, Ρατοτ, Ἰπαυῖτ, ΠΊΟιΙΣ 

1: Παρ σοΟΠΠΟΠΙΓα ΟΡ τίς : ΠΠΠῸ 
᾿ μῶς, ἔφησεν, α ὁ βούλειϑε ἐστυχεῖν" ἀφολόται δὲ ΟσσΠραζις οἘ ΠΟΠΠΙΠΙ] : (ς4 ᾿ϊοοδίς 
ἡ χε ̓ῷ παρϑν" ἔφ'αἱ δὲ ὑμῶν ὀλίχϑυ γρόνου παρέλῆεῖν ψρβὶς ΡοΙῈ πιοαίοαπ ἀΠ]ατίοπς εἴπ 

1 
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δοςοάετς, ἱητοτίπι τ ῃϊ πὰ 46 σαῖς 

( νεηϊατῖς ἀἰοίτο. [τὰ ἤει ντᾳ πὲ ργα- 

πιο σαιιοαιῖς. π6 Ζυ!ἃ ἴῃ τοσαη- 
ἄο ρεοσετῖς ρεγ πυρογ Δ Πη, εἰ οηΐτα. 

“ΠΟἢ πηΪπίπλα αἰ αἰ παι ΟΠΕΠῚ ραγδτο- 
ἑδιαϊπτογγοσαιίο. Ρ] δου 4 Ἰερατί5: δ 
πα Ἰσαιογιπτ ργοαίσίμπῃ. 1]ς ἱπτοῦ- 
Ροίτο δγεαὶ ΠΙςπεῖο; Αἰιάϊτς, ἰπηαῖτ, 
ἘἈοπηδηΐ. Ρτοάϊρσίαμπι πος ράῖεγ νο- 
Βἱς ἱπτεγργεγαδίγαγ, 181] πιςητίςηβ. 

“ἸάοΠίπι ναὶ πες εἰξ. σοτογιπι 4118: 
ἀϊσεπα νοῦὶς πηι, ὃζ αὶ δά ἰητοῖ- 
τορατίοπος γείροπάοπάα, Π6 αυά 
Ρεσςοτίς δας ξ]Ἰατῖς, (14 εηΐπι νο- 
{γα ἱπτεγείξ ργαποῦε.) εχ πλο αἰ(οἱ- 
τε. Ροΐδ ἀσπαγγάτιπι ργοαϊρίαπῃ α1- 
ςοτίς ποη {425 Ἔχαξῖο ρογοίρογο αι! 
ἀϊοατῖς, ἃζ οἰγσαγηίογ θοῦ σεγτατη τε γ- 
τα ἰρατίιιπι μασι!ο: ἀεἰπές ἀἴσει, ΗΟ 
εἰξ Ταγροίῃς. ταπηα] 5; ὃς ραγς Οἰτ5 
Πα οτίςπταὶβ εἰς, πο οσοϊάςητα- 
115: μας (φρτγαιητγοπα ῖς, πα ορρο- 
τα. ἶρις. Ὀάσι]ο «ςπιοη[Ἐγατίς 
(οἰταδίτατ εχ νοδῖβ, 'π φαδηαπὶ Πα- 
ΤαΙΠ. ρατγείι πη σάρας ἱπαθητιιπὶ {τ. 
Ουἱα ἰρίταγ νος τοίροηάοτα πποηθοΣ 
Ιῃ τ]ὸ δογιηὰ ἰοσογιΠ1, 405 1Π|6 
Ἰπτοιγορσαησ ἰπάἸοατγίς θασιιο, ἱπαθη- 
τιιπὴ ργοάϊσ πη; Κ ΟπγαΣ ν πὴ ἃ- 
Ρυ ἃ νος ἰῃ Ταγρεῖο ταπλιῖο. Ηδης 
τοίρομΠοπεπὶ {1 οδίεγιδιιουτῖ5, ΠοῸ 
ΔΌ ΠΟ Το ἀμέξι Πιογίτἰβ, ἰατο Πρ ες ἔα- 
τατγαηϑίογγὶ Ποῃ ρος, υΐά ΠῚ να- 
11τ ργοάίρίαπν ἱπτεγργεζαδίταγ ν οὐ 5, 
Π1Π1] ἀϊππηΐδης. Ηας εἀοέϊι ἰς- 
σατὶ, ροίξπαηι ἃ (δπα οτίπιπι παέξο 
Δοσογῇτ (αητ, ἱπισοστεῇη! ἐχροίπογῃς 
γατὶ ργοάϊσίαπη. (λο ἀγσαταητς, δ 

αἰγσι!ατος ρει, ἀοἰπἀα γαγίῃς αἱ -- 
45 τεΐζαϑ [ποᾶς ἴπ τεῖγα ἀοίοτίθεητς,. 
δέρεῦ {ἸΠσῚ] 5 ΓΟΡΊ ΟΠ 65 ἀεϊπαοπτῖο- 

ΠΟ τοράητθ, ΠΙΒῚ] ρεγταγβατὶ ]εσατὶ 

σπάση οδίεγιαθαηττείροποπεπ), 
ντογαῆζα νατὶβ Η]ΪΟ ργα πη ἢ τ: (6 Π1- 
ΡεΓ ποπιίπαητος Ἀοιηδπὶ δέ Ταγ- 
Ροΐπηι τα πα πὶ, ὃς ροΙ υ]λητος πΘ 
ἱπτογριοα Πδὶ νίγρατοῦ τα Πσπαπη, ς 
Πιαπὴ το τ ΠΠπὴς ἀγα; ἰΕΠΠἸΠΊ της γέ ο- 
ἀἰϊπογογοῖ. πη νδῖο5 ΠΟη νδ]δς Πρ 
ἱπτογαοσίογο, πες ΠΡὶ νίπγραγα δαριι- 
τί ς εἰς Ιοσυτας εἴ:  οἴοετς  οππαπὶ 
νοίξεῖς οἰθθις, ΕΠ ἢ ἔδτῖς νυ ]οσι 5 1Π 
41 ἰ4 σαρας Πα Π 5, ἤατ σαραζτο- 
τἴτις [τ4]1α΄. (εχ ΠΟ τῶροτε ἰοσιις ἰδ νο- 

το σάτα (ὑδρί το ι, αὖ ἱπιιθῆτο [δὶ Θαρὶ- 
τοισαριτν το ποτα ᾿ηριια ἀἸΟἰ ΠΊκ]5 
χεφαλῖιύ.) Ηἰδ οχ ἰορατῖς σορῃϊτ5, 

1Ο ϑέμις. ἃ δὲ λέγοντες ὑμεῖς χαὶ ̓ἰποχρινόνϑι δὶ γτῦο 39 

20. μεραΐν ζούτων 4 ὑρέϑν ἡ χεφαλὴ (ἱ ὄϊευὑμας Ξστοχρίς. ὁ 

᾿ χρίσῴς, χαὶ μηδὲν τὐβοίγηοϑε αὐτο αὐτο, συϊ) γοὺς “, 

30 ελϑῦντες φραζοισι Φ πέρας ποΐμα,τει. (φιξουδύᾳ 

͵ὕ ε -“ ᾽ ν 

40 κρφυσαοῦτι ὁ μα,τις Ὁ σημμειον . συσὲ σφετεοίσει- 

ἩΔΕΤΓΟΑΕΝ.ἊἋ 9 5. : 

“ϑὸς αὐτὸν. ᾧ δὲ ἐκεῖνον ἐἰχδὶ ἐχεοϑε,γζσξϑς ἐμὲ δὴ: 

λώσευτε «ἰδὲ τίνος ἥκετε. τὐθ έςται γὸ ὑμιν,εἴττι μέλ-- « 
λέτε Δ! τίω ἀπάρίαν σφαλλεοϑαμ, Εν Έ ἐρώτη- - 

σιν “ἰπο’ ἐμοΐ διδοι ϑεῖσαν μηδ ἐν ἐξα μἷ τεῖν᾽ μοῖροε « 

δὲ σέκ ἐλαχίφη ΤῊ ον μαντικῇ ϑεωρημῖ ἐρωτησις 

ὁριϑή. ἐδῦκᾳ Οις ὀύδρασιν οὕτω “ποι4ν" χαὶ λέουσιν αὖ- 

τω περας.ὁ δὲ, ὡς ἤχουσε, μἐκρὸν ἐπιογῶν γϑόνον, Α- 

χουσατε,ἐφη,ὦ λυδρες Ῥωμαῖοι" Ὁ ὃν πέρας ὑμῖν ὁ 

πατὴρ διελέται, αὶ σσοϊὲν ψά σεται μάντει Ὗ οὐ 

ε 

3 

ΕἸ 

ΕῚ Ἁ 

ΕἸ 

Ως ἐρωτήσας, Δ μα, ζτητοι χαὶ ͵ αἀψά εἰς ἐσεοῖ)ε᾽ ὅζα- 

φέρ ὙΡ ὑμῖν πσεοεγγνωκέγω τα πσαρ, ἐμοῦ μιά- 

ϑετειῦτον ἀφηγήσηοὗε αὐτο Ὁ τέρας, σέκ ἀκριξεἷς 

μανϑαγῳν φήσας ὁ τι λέγετε, αἰϑεγφά 4 τω σκή- 

πωνι τῆς γῆς μέρος ὅσον δὴ τι. ἔπ4θ᾽ ὑμῖν ἐρᾷ, ζυτὶ « 

αϑι ὅθινο Ὑ αὐρπήϊος λόφος, μέρος δὲ αὐτοὶ Τυτὶ νϑὺ « 

τσϑϑς ὀματολας βλέπον, Ουτὶ δὲ τος ζϑ; δύσάς, « 

βόρφον δὲ ἀυτυῖτοδε, χαὶ Οιωὠαντίον. τα τῶ σκή- « 

΄πωνι δάκνυς, πάύσεται παρ ὑμδ, χε ποίου. τυ « 

2 ἃ 

γωοϑαι παραμαΐ; μὴ συϊγωρήν οὐ μηδενὶ ΤῊ" πύπων « 

οἱς ἢ ἐχεινος τω σκήππωνι διφχγὺς “πιωυϑξίγηται, Ὁ πέ- « 

ρας ἀὑρεϑζεδαι .δολ ὧν Ῥωμῃ φανζεῦαι παρ ὑμῖν « 

ον Ταρπηΐῳ λόφῳ. ζωΐς ἐαὺ φυλοηητεζᾷς Ἔστο- « 

Τί δ΄ γεεῶν Οέκ ἔγες! μετωτειϑάεσαι, διελται ὃ τέ-« 

ρας ὑμῶν ὅτι βούλεται σημαἠνήν, χρὴ σύρε “διστοκρύψε- « 
»“» « ΣῚ λχ ε 

τῶ. (ὗτα μαϑόντες οἱ ὡρεσξές, 41: ορλζω ὁ 
7 “" "ἡ Ν “ ͵ ᾽ λ Νὴ Ε 

“ρεσξυτης εἴγε, χαὶ τσδοοῆλδε ἐς αὐθυς μεέίζιων, εἰς-- 

δὲ αὐτο χαὶ ὩΙα)εαφονῦς (χὶ τῆς γῆς τὐξιφερᾷς τε 

γφαμιμιαξ, χα ἑτέρας αὖϑις ἀ θείας, χαὶ καθ᾽ ἕν ἕκα.- 

σον χωρίον ποιουνϑου ὡς ἰῷ τῆς ἀὑρέσεως ἐρω-- ̓  

τήσάς, σον ἐχττα ρος Πουϑυοι τοὺ γγνωμιζων οἱ Ὡρέ- 

σξᾳς, αὐτίι ἐφύλα:ῆον ἰπυχρισιν ὡς τὸ ἰὐξις ὁ τῷ 

μαντεως ἱπέθετο ἡος, τίου Ῥωμέων χαὶ τ Ταρ- 

πήϊον ὀγομκοῖ ογτες εἰ λόφον, χαὶ τὸν ὀξηγητίω αξι- 

οὐοῦττες μὴ σφετεράζξοϑαι Θ σημμεῖον., δλλ Ὄτὸ Τὰς 

χρᾳ τίςου χαὴ διχαγοτοίίου λέγην.6 δχουηϑεὶς δὲ Ὡϑα- 

οϑα; τὸν οἰωγὸν, λέγᾳ ασϑὺς ἀὐδὺς, Αγόρες Ῥω- « 

μαῖοι, λέγετε κσδϑς τὸς ἑαυτλυ, πολίᾷς, ὅτί χετ 

φαλζωὼ εἴιοται “δυέαϑαι συμπάσης Ιταλίας “ῦν « 

αὐπον ζοῦτον ἐν ᾧ πίω χεφαλζωὼ ἀδρετε. ἐξ ἐχείνου «ὦ 

καλάται Καπιτωλῖνος ὁ πόπος, Ἔἰπὸ τῆς ἀὐρεδείσης 

ον αὐξρ κεφδοῆςικοίπεζα, γδιο Ῥωμαῖοι καλοῦσι ἜΣ 

κεφόιας. ζαῦτα τοῦροὶ Ὁ ὠρεσξά. σάγτων ἀκέσας ὁ 
Ἰαρ- 



΄ 
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Ταγααϊπίας Πγπέξαγα δἰ θαΐτ ορίἢ- 
ΟΟ5, ΠΑΡ ΏΔΠΊΩ; ΓΟΓΠΡ]  ραγτοπὶ ρετίο- 
οἷτ : (δ τοτιπὶ ρα ἀδίο! ποτε πῦ ρο- 
τυίτ, αιιο  λῆτο τορῆο ρΕΠ]ογοταγ. τοῖς 
τίο ἀσπηιπὰ σοπίίαγα ἀφεγα ἡαη οἰα1-- 
τὰ 5 Οροιὶ (Ὡρ ΟΠ] ΠῚ ΠΊΔΠΠ ἱπηροίετ, 

Ταρκύνιος, ἐπέφησε ζς ἔρο»ις “ἃς τεχΐζῳς" χαὶ 

ζῷ μϑὺ πολλὰ ὀξᾳργασατο τῷ ναοῦ, τελφαΐσαι σὶ 

Οὐκ ἔφϑασεν Σ μδι ἔρρον, οἰ χπεσῶν ζάχιον ἐκ τῆς 

ἀερμαξείας" δ ὑπ τῆς ποίτης "κ᾿ χο’ωτείας ἡ Ῥω- 
«ἃ ᾽ ) 2 Ἵ 2 

ΤΟΣ βίων πόλις αὐτὸν εἰς στευπελάαν ἐξᾳργάσατο. ἐποι- 

Ι 

-«----«..ἦὨὕὡὥὦὩὌὕὕὩἦῳὮὦἋῳὉὦὦὦὦ.ὦ.ὁὁὦὃ. 

ἠϑη δ) ὄχι κρηπί δὸς ὑψηλῆς βεξηκὼς,ὀκταπλεθρος 

πὰ κἴθέοδον, “1 ο,κϑσίων ποδῶν ἐτίιςα. πίω πλάυραν 

ἔχων ἑκοίς ζω. ὀλίγον δὶ, ἔτι δ Δ[|οιλλαῆον ἀὕροι τὶς 
“ “ “Ἢ «“5.Χ Ἂὰ ] Φ.5 

δὺ τὴς αἰζροχης τὸ μήκους χοθφ ὁ πλατος,ουσὶ͵ 

ὅλων πεντεχαι δέκα, ποδῶν. Ἐλὶ Ὗ ζὶς αὖθις ὃεμμε- 
« 3 Ω λ 

λίις ὁ μ᾽ πἰὼ ἔμιωρησιν οἰκοδὸμιηδεὶς κτ' τὸς πα- 

τέρας ἡ, ἀὑρέϑη , τῇ πε πολυτελεία. τῆς ὕλης μιῦ- 
͵ ᾿ δε λῃ Ξ ͵ ᾽ λ Ἐν : τὶ ͵ 

γὸν ΔιΙφλλαήων τό ϑρχώου, ὥν μδν τ
ό κι σϑ29- 

7 7 ν 

ὡπον μέρφις “δος μετημίξθριαν βλέπονζος, ποι- 
“ Ἵ » ἐν 

πλω «ἰβελαμᾷανουϑμος σΐχω χίογων, Οἱ δὲ τὰ 
-ἷ᾿ , 2 Σ Υ ͵7ὔ 

“πλαγίων, δισλιῷ" οὐ δὲ αὐτοῦ, ῥᾷς ἔνφσι σηχϑὶ τἰραλ- 
3) ͵ ] τ. εὐνοῶν αἷς 

ληλοι, χϑίνας ἔχοντες πλάυρας, μέσος μδι,ο τό Διος 
έν ο «, “ «. ε -“ 

“αρ ἑκατερϑν δὲ Ὁ μέρος ,Ὁ τε τὰς ρας ὁ τὴς 
3 -“" ΓΑ ν τ. ; ΘᾺ ἐς ΄΄ἷὦ 

Αϑάυας υφ ἑνὸς ἀετῷ χοὶ μίας φεγὴς καλυσ]ο- 
« 3 ν “ν, ΄ 

“ϑμοι. λέγεται δέτι ὃ ἕτερον ἔχ: τῆς Ἱ ἀρκυγίου 
ὡ ΄ ͵ λ 5... Ὡς ͵ 

βασιλείας πόρυ ϑαυμαςον ὀὐτύχημα τῇ Ῥωμϑήων 
» ͵ ΟΝ). 

᾿ἰσσαρξαι πόλ, εἴτε ϑεων ἄινος εἴτε δαιμόνων ἀὐνοία 

δωρνϑεν" σ,κἣρ " τσϑς ὀλίορν χα οϑν οδλλ εἰς ἀπόμτα 
᾿ ΄ , ᾽ Δ] ᾽ Ἷ -»“ 

1 βίον πολλάκις αὐστίου ἐσωσεν οκ μεγάλων κακῶν. 
» », ΚΖ, ὃν, “4, ͵ 

γιυή τις ἀφίκεζ κσθ9:τ' τύραννον ἐκ ὄχεγωοία, βί- 

(λοις οὐνέα μεςὰς Σ ἰξυλλείων γοησ δα απτεμιποληή- 

σαι ϑελουίᾳ. οὐκ αἰξιοιεῶτος δὲ Ταρκυνίου “ αἰτη- 

δείσης ἰιμῆς «ρίαοϑαι ζᾶ: βίξλοις, ἀπελϑούσαι ὅ4ς 
2 ᾽ ͵ λ 2 2 λ Ἵ λ 

ἐξ αὐτῖυ κατέκαυσε. χα! μετ᾽ οὐ πολιὼω δθονον ᾷς 
Δ ΔΜ ο ΟΣ ͵ “"Ἥ ι λ 

Δοιπτας οὐέϊκκ(α, τῆς αὐτῆς ἐπωλφίμμκης. δόζασα δὲ 
3 ΠῚ “ 2 λ ᾽ 

ἄφρων τὶς ἐῃ ̓ χαὶ γ)ηα«ϑείσα ἐχὶ τω πίω αἰντίωὺ ἀς- 

ΠΥ ΡΣ ΝΨΕ  ΜῈ  ΡΘ ἈΠ Υ 
2 Ε ] ε 

πλέόγων ἠδγωυήϑη λαξᾷν οἀπελϑούσο. παλιν Ὡς ἡ- 
᾿ 

μισείας δἰ  πολφπονϑύων κατέκαυσε, καὶ ζας λοι- 
» ») »", ] Ἵ Α 

“πας ζῴς ονείκα(ᾳ Ὁ ἴσον ἡτεῖ γϑίσίον. θαυμάσας δὲ 

δ βούλάνμα τὴς γεώναικϑς ὃ Ταρκύνιος, ζες οἰωνο- : Ἕ ΤΈΕΝΣ 

σχόποις μετεπέμψατο, χαὶ διηγήσει ϑμος ἀὐύζις Ὁ 
“ ΑΡΌΩΝ ͵ " ΓΝ ) 

ποδαάγλα,τι χουν πφατῳ ἡρέτο. καΐχεινοι Ὁ οἱ ση- 
“Ἁ « 2 ἵ 2 

μείων φμαΐν μαϑοντες στ ϑεθπεμώ)ον ἀγαϑὸον «πε-- 
, Ν 

φράφη, καὶ μεγάλζω συμφοραν ἰποφαινούϊες, Ὁ μιῇ 

πάσας αὑτὸν αὶ βίξλοις Ὡρίααϑαι,ἐχέλάυσαιν ἀπα- 
κὸ “Ἢ λ Ν εκὴ " δὴ ζῷ λ 

δαθμκείοϑαι τὴ γνα κα Ὁ γεισίον ὁσὸν τά, χα! (οις 
« 5’ λ λ 

πόθον Τ᾽ γονσμων λαξφν. ἡ μϑὺ δξίυ γωνη ἴᾳς 

βίξλους δούσα., χαὶ φροισαίᾳ τηρᾷν Ἐχιμελώς, ἐξ 
2 3 ε ΕΣ "“" ΕΥΣ 

δύ, ϑοώπων ἡφανί(ϑη.ὁ δὲ Ταρκύνιος τῶν ἀςξῶν ὁμ- 
5 7 

δδας χιφανᾷς δύο ασδϑχφεισαιϑμος αὶ δημοσίοις 
χα ΕῚ ἈΝ 

εἰύθις δύο εροιπονζ: τὐροιζάυξας,ἐκείνοις ἀπεδωχδ 

»ι Ο 

ι- Ο 

20 

40 

3219 

Ἑαπάατιιπι ΕἰῈ ἰπ αἶτὰ σγορίάϊπε οεΐο 
Ἰπσογαπη ἀι Ὀἰτιι,ἀισεητῖς ἔογπη ρ6- 
αἴριις ρατῶς ρογ ἰΙαῖογα Πηραα, οχίσιια 
Ἰοησ τ 4 ΤΠ 15 ἃς Ἰατίτι αἸ 5 αΠΠοτδεία: 
πα ἐχαξξετμοιταγ, ατιτι αἰ η ἃ]0Π- 

σἰτα ἀπο ποθὴ τοτῖς σαϊπάςοίπι ρςα Β. 
{ραγατὶ σοπηρογίαβ. ΠαπΠῚ αοα ροίς 
ἱποοπάϊιπι, ραῖγιπι ποίξγοσηι Π1ο- 
πλοτῖα ἱπΠξλυγατιπι εἰξ, ἱροῦ Ποιὰ 

τοροτταχη οἱ“ ξππἀδιηξιῖς, ὅζ πλαιοσία 
(ΟἹ ἢ παρ ηϊποοητία ΑἸ εστ α νοῖογο. 
ΕΧ ὁ ρατίο 48 ἔτοτϑ αἰας πη οΓ “ἴθι 
(ρεέζαι, τ ρ] οὶ σοϊ πη πατιιπὶ ογά πα 
οἰγοι πιο ησίταῦ : ἃ Ιατογίθι5, ἀρ] 1, 
ἱπτι15 τγία (πα πὶ χπα, τα: Δ’ 44}1 αΠ{Π8-- 
τἰας σοι πλΠηἰθι15 σοι πηταγ]ατογῖ- 
θα5: πιοάϊ τ. Οὐδ : α Ιατοτίθας, αἷτο 
τα. απο η 5; α]τοσιιπη, ΜιΙπεγις:αθ 
εοάοπι]Δηυρατί, εοἀεπηημετεέξο. 

αἱῃ ὃς αἰϊα Γἀγααϊπίο γερηδῆτο Πη1-- 
τα ἃ [ο]Ἰοἰταϑ ντδὶ σοπείρις ἀἸοίτιτ, 
ἤμςε ἀδογιιπὴ Δ] συ 15 ἤπ6 ἀἀ᾽ ΠΟ Π 1. Ὁ 
πλπποῖο ας Ποη Δα Βτγοιο αἰ χαοά ἡ. 
τΕΠΊΡΕ5. (6 ἴῃ οἵπης «αἴ πηυϊτοτίε8 ἱ 
σάπγο στγαι! ΠΠ 115 ρεγίου 5 (αγιαατ, 
γεπίταα τγγαππῖ Ἔχτογπα {ις ἀ πλιι- “.. 
ἸΙοτ,ποιοιη Πδτος δ: υ}} }ποσγαπη οτα- 
οὐ]οτῖ γεπα]ος οἤογεης οιΠ16; Ταγ- 
Πυϊηΐας ΠΟΙ]οῖ Θο5 ταπτὶ πλοῦς χαδητ 
114 ἱπάἀ!σαπογαῖ, 1 δζ το 5 Οχα ΠΙς εχ 
ξ0 ΠΙΙΠΊΟΓΟ : ΠδῸ ππθἶτο ρο ἔτεϊ το 5 
τεβογεης, απ 4θτη οὈτα] τ: ἀεγ ΔΘ 
Ρτο 4εἰίγα, φιοά ταπτγαπη ρτο ρατοῖο- 
τίς ρεζεγοῖ, φιδητ ρίο ρα οὔ- 
τίποτα ποῃ Ροταξε, ταγίατη αἰ σεἀξ5 
ΓΕ Ζα γα ΠῚ σγοπηααῖς αἰ Πα απα: το- 
Ιατίίας τγίρι5 φαΐ (προγογαηγ,αασὶ αιᾶ- 
τῇ φητοα ρατῖτ. ΓιΙΠῚ ΓΕ Χ ΠΛ Γατι15 Πλι- 
Ἰἰεγῖς σοπἢΠ] πη, ἀσσογίπαἶτ δυσαγοδ: 
το ἀσπαγγατα απα τ 4] ἐλέϊοο- 
ΡῈ5 οἴξε. {Π| Πρηἰς αι 4π εἄο- 

δἰ ,αποτίβταπιη οἰπτὶ γα πη Πα ΠΠ8π| αἶα - 

Πίταϑ ; Ππασ ΠΑ ΠΠ] 16. ΠΟΧΑΠῚ Δ ΠΊ- 

(πὶ εἤς ψιιοα ποῃ ομΠο5 ΠΠΡγο5 ο- 
ποι, ᾿αΠογιπτ παηγογαγὶ πλι] οί 

4ιαητιΠῚ ΔΕΓὶ ροτογοῖ, δέ το Πα ΠῈ 

ὀτγασαίοτγαμη γε άίτηΐ. πλι]ον ἀατίς [1-- δι δγ πο» 
Βτῖς αἰ ρεητοῦ σὸς ἰσγιαγί πλοπιυίτ; ἔθτοϑ ευπίο, 

τοσᾶζ οὐ] το  - 
ἃζ πιοχ οχ Ποπηηΐδιι5 ἀΠρατγατ. 7 γ-- μὲς ετφάῖε, 
πυϊπίμ5 ἀπο 6 οἰαΐθιι5 νΊγοϑ ἢ] γος 
εἰερίς, δα ϊτίς ἀπιοῦιι5 πη {ἘγῚ5. ρ- 
ὈΠΪοῖς ; φαΐδιι5. Πξογιιπν Πἰ δγογιμη 

ν Π 



χόο ΠΙΟΝΝΥ 81» ΠΑ ΟΡΝΑ .5:5. 

εο]ποἀταπιτγαάϊἀιτμογαπι ἀπασαα-ὀ ὀ ὀσπίω τυ βιέλίων φυλακξὼ, ὧν τὸν ἕτερον Μαυῤχον 

τοῦαπι αἰτοτῖ Μ. Αταϊπι, νὰ πὶπὸ “Ατύλιον, ἀδικεῖν ἐι δύξωντα πὐξι Ὲ πίοιν, Ὁ μᾶάυυ- 
Ροπαβάοςτομυσοτογο, ὅζα δ νηο Πη]Πϊ- Ὑλ γῳι; λιν, ΜΑΣ. 

ἀϑν τε ὑσπὰς γτα ὑφ᾽ ἑνὸς τυ δημοσίων ὡς παδοκίονον, εἰς ασχϑν 
ἢτοσιιηι ἀοἰδτῖι ρατί οἰ α11,1Π δα δαϊιιπι ΤΩΝ φ 40 “ ᾿ 

(: 3,25 ς Ν “ λο λ 
ΟΕ ΦΣ ἐὐδις ΤᾺ ἜΤ Ε: τ 

ουἱςῖ ἰπίατίι ργοϊ οί τ] ΠγαΓΟ. Εχρυ!- ἐῤῥάνψας βόφον,ἔρῥιλψεν ἭΝ, ΠΡΊΘΩΡ. μῷ δὲ τίμι 

{ς ροίεα τεσ! θ. οἰ αὐτὰς (υἱσερια 510 ν}11- ἀκξολξὼ τυ βασιλέων ἡ πόλις δυϑδιαιξοὗσοι τἰὼω 

ποιιπὶ οαγΓα, ΟΙαΓΗΠΠ γος νἱγος ουΐτο- ΡΣ σρδμ σϑϑςα αν ἐπ ἢν ρος 

: ΘΠ ἱ : Ἵ ͵ Ἢ ᾿ ͵ ἀεβ σοῦαπιογσαῦ; 6] ραγτοῖαΠι νἰτα πα Σ ΒΟΉΝ, ὙΌΣ οδ Ἐῶ. 

το ρι5 ΠΙΠσΌΠταΓ ΘΟ ΠΊΠΠΟΓΟ; Πθεγὶ : ηἷ; ; δ ἐκ, τῇ 

αὐ οπγηΐδι15 ΠΜΠΙτατῖ 5 τας οἰ] στὶς τω ἐχθεσι Τ' ὑχιμέλφαν,φρατειεῖν ἀφάνδιοι καὶ Τ᾽ 
ΤΡ - - Ρ' ἀκ ΣΧ ἀλ ͵ 

ταιη 5: ὃζ ρα] ςς 115 αἀ ας αἴος πος ἄλλων Τα χπὶ Ἐπόλιν ποξαγμαϊᾳων χαὶ δυμοσιία, 

4}. 5 δ }ΠΠος Πργος ὸ {ΠΠ|5 ἱπίρίοἱ 10 ὐὐζις πὐρδάκαϑίςησιν, ὧν χωρὶς οὐκ ἐχιβέας Ὅς 

᾿ πο {πίτ. δ ντ ςὄρεοηαίο ἀΐσαπι,η1 8} Ὠχισκέ ἐς Τ᾽) ενσμδι; Ἰβὰ ΔΩ ἀν οι, 

Ἐλοπιαη!ίςα το] ρἱοίαπα δι (δου τα πὶ Ὡς, απο λῶΣ; ᾿ , 

ἀπ! ρξτογ οιἠξοάίμπητ ψιαπὶ 51 γ}}1πᾶ σεουΐίοντι ἡδόωι αὐτο ἀμ ὁ Ἰᾶὶ βνάζιν ἜΣ 

ογάουϊα.  τὔτιιγ δυο ΠῚ εἶδ Εχ ἡςπατας σιν οὔτε όσιον κίημκοι οὐτε ἱέρον, ὡς ἴᾳ ΣιΕύλλφα9ε- 

σοπίμϊτο, Ππαδηάο (ξἀϊτοη ρα ταγ- σφαΐᾳ.χεοὗται δὲ αὐζὶς ὅτὸμ ἡ βουλὴ ψηφίσνται, 

ϑεευι Πατὰις ΓΕΙρ ΡΒ] Ιρα:. αὐς ἴῃ δ 611 πως χαζωλαξούσηε αἰρὰ πόλῃ.᾿ δερτυχίας “ινὸς 

ἱπῆσηϊς αἰΐημα οἰαάος φσοορτα {{; αὐ , ͵ ἥμιν 

δ ΠΡ ΤΑ τς αἰ βποῆι ἐπ. ΑΜ συμπεζούσης χτ' πόλεμον, ἢ τεραίτων Ὧι- 
λ ͵] 7 λ ἢ ᾽ 

ἰςέζαγα ππασπιΠῚ Ια ροιτοη ας, γῶν χαὶ φανζασματων μεγάλων χα δεςάρέτων αὐ- 
᾿ : , -“ ἢ - Ἷ ͵ - ͵ 

Δρρατγιογίης: φαα!α πγαϊτα σοητίσοτο ὀοις φανέντων, οἷα, πολλὰ σεωυέξη. οὗτοι διέμειναν οἱ 
τὴ . μαόιν πὰ 5 ῇ 7 - ιν Υ͂ Ἶ ἩΠΙΡε πιαηίδεῖις ᾿πσο] Πηο5 νίᾳ; δά χευσμοὶ μέγοι τῷ Μαρσικοῦ κληθέντος πολέμου, 

Ρε πὰ Μαγῆςσιπ,,1Π το πηρὶ! ( αρίτο- ἢ Ἂς “» ͵ ν᾿: 
ἜΣ, Ἢ ὙΡΕΘΘΡ ΗΒ χείυϑυοι χΤ' γῆς ον τω γαῶ πῷ Καπιτωλίνου Διὸς, 

1ιπὶ 6} 1α (δεοσγαποα, ᾿πο 11 ἄγος [Δ4- Ὺ ͵ ; 3 ! ,ὔ ε 3 3 Ψ 

Ρἀςα, Αογιατί  ἀεοῦ νἱγὶβ. ροίξεχα- Ζ0 Ὁ’ λιίϑινη ἤαβιδε ἀφο δα" ὀἀυδρον δὲχκα Φυνλαόηος 

ἔζαπη νοτο τοττίαπη ἰπργὰ οεητεπηαπὶ χῶροι. μ(Τ᾽ δὲ τίν πειτίωυ ὅχε ταῖς ἐσ δὲμιήκχονται χαὶ 
" ΤΞ - Ἷ» ͵ : ͵ “ “5 Ἢ δέ ΠΡΙΒΑΟΞΗΠΔΗΙ Ὁ ΜμΡΙΑβ ρεθῖσ: ἑκατὸν ὀλυμπιασιν ἐμνωρηαϑεέντος τῷ ναοῦ, εἶχ ὧξ 

Δρίτο]ο, 6 ΡΕΓ Πα Ἰὰς ᾽ ρα ε». τ 2: ἄν. τηαῖο (ὦ ΒΘ ΡΟ σ ἀΟταθς ὀχιζουλῆς, ὡς οἴονται τίνες, εἴτε Ἔσο ὐὐτομαπου, 193 
ἡυϊ ἃ δυταπηδητ, πα ἐογγαῖτο ἱπσεη- νὰ ἀρ ἢ τρις δ ἐς ᾿ 
ἀϊο, οἴ αἰτἰ5 ἀοπατνῖ8 Ιου5,ῃ αθοσας 596, “ἰς ὔλλρις ἀμῥλημασι το χϑὶ οὗτοι διεφϑου- 
Ἰσὰς ἀοίππηρτί ἔπης. πᾶ χυΐ πη εχ. ρῆσαν'ι πσὸ τὸ πύθ95. οἱ ἢ γεωυ ον τες, Ολ, πολλοῦ εἰσι 

ἐν ς ἐπ... Ν ͵ ͵ ΟΝ 5. ἘΣ ,ὔ ͵ 
{τᾶτ,6 πα εἰς Ιοοἷ5 οσροτταγι πητρρατγ- συμιῷορφι Τα πόπων᾿ οἱ μδιὺ,ἰκ Τ ον Ἰταλία, πόλεων 

Ϊ αὶ Ι ΙΙ Ϊ Ϊ ἱ Ἵ ε τἀν ἢ 2). ΠΩΣ Ε 3 ,' Ἶ τ πη 4|1ατἱ ἐχ [τα Π]οἷς νοις, ραγιῖπι κοιμεοϑέντες᾽ οἱ δὶ, ἐξ Ἔρυ,ϑεξν τὸν ον Αἰσία, τ δό-- 
ΕΧ Εὐγι τὶς ΑΠπα,εχ 5.0. Ἰεσατῖς Πὰς κυνὸς ἜΝ 

Δα τγαπίογ δε πάτιηη Π1ΠΠ|5 ; ραττί πὶ οΧ γμα βουλῆς εἰποςαλέντων Ὡρεσξάυτῶν ὅπχι πίω ὁω- 
Ξ: : ἔνε ταν ἐλ: Ἧς «ἡ. 5 " , ΡΟ ΧΡ ΚΟΡ 

Αἰ ̓ς ντθίθιις, δζ ἃ ρυϊπατῖς πο πηηίδιις ἀργραφζὼ οἱ οἷ᾽, ὧς αλλὼν πολέων, χα τῦὰιρ ἀνδρῶν 
. . τὸ . 5 . ᾽ -“» ͵ὕ ΕἸ ἘΦ «7.1 2 

ἀο(οτίρεί πη χυΐθυς ἱπποπίπηταγ χιις- 30 ἰδιωτῶν μεταγεξαφενϊες" οὦ οἷς ὁ φάσχοιταί τινές ἐμ:- 
ἀδ(πρροπΠεϊτία, ας ἀθργς πεππηταγ 
Δοτγο Ἐς ἀἢ 4648 νοοᾶτ αἰ οττϊπο. ΠΕΣ ἘΝ πε να κα, 

"3. ἐΓ, τ ξ υ ΧρΟο ἢ ϑεφιογαῦς ῃϊο Τοτοητ Υ ἀτγοηίσα- Χ.,.Δ ἽὉ Ὁ ΕΘ, ΕΥΡῸ, ὡς βεπ τ οΣ 
ἑϊουίτατδ, 1 {πὰ ρτοά! ἀϊτ ἴῃ οοπηςα- ἱφορηκεν ον πὴ )εολϑγέκη “Θξλγλαιεια. ζωστα Φζα- 
ταῦ 5 Προ] ορίςοἰ5, (οι ἰἸύγις Κογηρῃ αἰεὶ ξαάνϑυος εἰν εἰρζεύη 1 κὶ χτ' πολέ Ν ; οἱοῖς, ἐγμλρ αἰϊ- “αραζανῦνος ο» εἰρζευη 1Ε κἡ Χτ᾿ πολέμοις ο΄ αρχύ- 

σι : ἢ “ἢ ΤΟ δ τῶν, , μαγῷ, ΕΠῚΣ ρος θο θα; ρος 5, ἀοάμ- γιος, χϑὴ δώο πολάς ἀἰποικίσας, τζω μδρ, καλου ϑιίζεω 
(οἱοηίας ἐἶῖ54; ἀϊταἰν. οΟ] ΟΠ! ]ς5,(ε φαίθυι5 αἰτογᾷ, Δ Το τὰ ͵ ΣΡ ΕΓ υγ πῆ ΙΝ 

; "τς : : ἐ “γγαμαν Ὁ χε δὶ ον Κ αὐ 
ἀεάμοῖς, δίρῃ!ά Πουλ] ΠΟ ΠΟ ἀς ἰηἀετία, ἰςἀ ἸΠ Πρ. Κῳ, ΑΠΕΞΑΙ ΡΟ; οἰ ΒΥ ΤΑ ΤΤΟΣ 

ῳ οἐ ᾽ τ ΄ -. ν ὑ ᾿ τὴ ᾿ ΩΡ ῬόΝ δ 

οαία ἔονζυῖτο ἀθαχίτ, οἴ 1 οο σάτηρο χύασαντων ὃ» ᾧ πεδίῳ Τ φρατιωΐ, αὶ καταισκά α- 
- . - Ξ ! « λ 

ΤΉ τος ᾿ἰδογωδητος σαίξετα ἴτα οτη- ὀσακνθμων Ὁ φρατοπεδὸν,ὡς μή δὲν δ φέρᾳν πόλεως" 
ΠἰΠοηῖ ν᾿ ΠΙΠ}] αὐ ντθς ἀἠξογγθε: (γ᾿ 40 Κιρχαίαν 5 τὶ λογισμὸν, ὅτι τῷ Πωμϑυτίνων πεδίου Ὁ 
σοῖος νοῖὸ ἀδῖα ορογα, η Φ' ἰῃ Ροπηστῖ- ὌΠ πρνενψκο ΤΡΥΝ ͵ ΡΣ 

5 ; τ : : ζου ΤῊ αἰξὲ τὴ Λατίνη, ἢ Ὁ σεουα τὐ]ούσης αὐ 
Πὸ οἄρο τοτίμ5 1, ατ] πηαχίπγο,]Οσιι5 ἰς ΕΥ ἜΗΝ "Ὁ τὔούσης αὐτῇ Ι ε 5 “γ᾿ 

ΘΡΡοιταηο αὐ ΠΊαΓο ἥτις εἤρι. οἵ αὔς “λα οσης, ἔχειΐο οὖν χαλῷ" ἔς! ὃ χερσοφὃ Ἢς σχόπελος 
τοΥγοπτ5 τ. ]πς5 πη ϊοοῦὶ αἰτιτ1- ὑψηλὸς δχιφκῶς ἔχι τῷ Τυρρξωυικοί πελοίγρις κεί- 
ΠΟ ἰΠβοΓΟ ΠηΑ  ΠΠηοης Ἐν ὶ (γος αϑυος, ἔγθα, λοίος ἔχ Κύκάν Ζ Ἡλίῳ θυϊατέρᾳ κα- 

μαρμαβςἰκαικδοῖα μλενγαιφεῦν,Ὠ τορῆσυ τω Οὐ εἴτα, αρυτίςαεὑνιὰ εὐ πεῖ » " 2 ͵] Δ, 7] 

Ρίςξτις, Ἰγοοῖῖς Ασιητς, δίσηϊα ΤΊτο, ΡΥ Ὁ και οι ναϑεία! Κιρχαιανκδυ Αρφντί, Σ (γ2α:-- 
οἷϊ ΠΙΠῚ] ἀπ ρ ΐμ5 ἱπηροτῖο πιοίμιογε, ὡὺ 1ἰτῷ, δξος Ογοἰὲν ετὶ κπόξὶ τὴς Ὄρχῆς ἔχων, ΟΥ̓͂Ν 

λ 

γέναιχος 

πεποιηυϑίοι ἴοῖς Σ᾿ ι(ξυλλείοις, ἐλέξχονται 5. ταῖς κοι- 



ἈΝ ΘΚ ΟΜΕ ΧΑ 1 5. ὙΠ, 261: 
ΟΥΌΝ ὡς ͵ ᾽ ͵ ; , μὴ 

γειναικϑα ὕειν, ὅ9 φρεσξυτατος ἘΣ Ε Ὦ ἤν οὐ νἱοἰαἴαπι α ϑθχίο παογιηι πηαχί-: 
Σέξτος διέφθέρεν,ἐἰξελαύνεται τῆς τε ΦΡχης χα τὴς χροπηδῖτοπα ρααἰοἰτίαπη, γερο πη] 
πύλεως, αὐσο9)εασίσαγζος αὐτῶ τῷ δαιμονίου τί 5 δ τοσπο ρυ]ίας οἰ, ἀϊυίηίτας 46 4ο- 

͵ δ ν τ ον λ ἰςοὶ ἜΠΠῚΙ ἱ Π κὐδλνου ιν ἡ Ὁ Ὑ ποὐὰ οἶον συ μφορόν πόλι: πγο Ἐῖςο ἱπξονταηίο ΡΓΧΠΙΟΠίτιι5, οἱ 6 
4}115 ρτοά σις, ταπι νἰείπιο ἰτος, ραγ Ῥτοά!ρίις ἀα 

ΕΥ Ἀὴ - ἱπΠΡΟ ΤΙ ἂς ΝΟΣ ϊ ζ, Ἄγε ΔΑ ΠΑτιΠὰ ΠΟη ἰοῃρο ἃ ΤΟΡ ΙΔ ΟΓΠΟ ςηίποης 
σζεσιογ ἐφ εἰς τ’ “οὐ δακείωϑρυον ις βασιλείοις τόπον τοπΊροτς πἰάτπ σοπετιχογᾶςίη ΡΓΟ- πιοηςζι, 
᾽ « λυ ᾽ “" “ « - δ ἔαρος ὥρφε,νέοοσιας ἔσιλαῆον ὅχι χορυῷη Φοινγικοςυ-  φΟΙᾺΡΑἰΙΠγα σδοιπηίης, Ππιιπο Πἰ ἀπιτη 

ΡΝ λῶν} » δὰ θρ ἘΠ ἢ ΝΉΜΕ : ᾿πμιλού ούτων 5 5 ἀετδν ααὔκῦας ἔτι τὰς νεοηὸς ἐ-.͵ Μυϊτατοβ πλᾶρπο ἀρηγίης ΔἀποΙλητα8 - 
ἕ ἔρον τὴς ,2 ᾿ ν αἀἰπυΠρατιογαητ, ρα Ποίας δάπιιο ἱτα- γνυγυπες ἀ,ϑροοι “σδθόττεταοῦεν ες. τίου γεοΠ αν : ᾿ 

πα δ με ῃ ΟΡ ᾿ ΣΈ ν Ε Ὁ τ Ρ᾽πγ65 ΘΠ δ ΘΓ ης: Ιρίας Δα] ας ἃ 
διέφοφραν αὶ τὸς γεοοσοὺς αἰπέκ γαν, χαὶ τὸς ἀετὸς τὸ Ραίξα γράδιητος γος ὃς ἐγεύγο 411-- 

ο΄ πσροοιόνζας Ἔἰπὸ τὴς νομῆς νύοντές τε χαὶ παίοντες τιπὶνοίθοῖο ἐς ΡαΪπια ἀδθρυϊοτιητ, 
Οἰς (αᾳρσοῖς, πὸ τῷ φοίνικος ἀπήλασαν. ζύτῳς τὸς 4Πος Δυίρίοίο απ πηλαμοτίο Τἀγαιῖ- 
ΤΡ δον ῥηπα ρύνναξι ἽΝ φυῤιαεοῤυθυὸς ἐγόχω: ὨΪτ15, τα ΠΊ ΘΠ πιασηορετζο ΠΡὶ σαιια- 

ὴ } Ἀγ ον ΠΣ αν τοῦ, (οττοπηα; Κμλαίοη αιιοττεῦο σομα- 
δέωυουτο “Δ! οἰκρόσοιοϑει Τ᾿ μοῖραν, έν ἴονυσε νικὴ ἢ ΟἸΤΟ Δ ΟΟΧΡ κά Πρ. ΘΟ τ 5 ταετιγ; ἔλταμη ταπΊοη νἱποοῦο ΠΗ ρο- 
δ λ ἰαδ Ε Ἷ " ᾽ ͵ λ ᾿ τ Ἔχ 
Ὁ χξρων, ΝᾺ δχηθενδυων αὐτώ) τ παποικκίων,χαὶ ταῖς: (δ4 σοοττίς ἰ δα πὶ Ραιτγίοίϊς, ὃς 

͵7 Ε -“ 7 - ᾿' . Ἔ ΟΣ» τῷ δήμου συμφρφονήσογζος, ἐξέπεσε τῆς διειυαςείας. ἐρρίρ κατα εἰεδς »ἱπηρογίο Τρενες 
ψ ΞΟ δου, 13 ͵ ; ΝΣ ΠΕΤΕΙς ΤΙ Ϊ ἵ - ΟΕ ΟΕ ΎΣΟΉΝΕΥ ἈΜΗ τξξαντες, καὶ δὲ ΟΟυ! αὐτεπη ἔπ γίπτ οἷτι5 τυ πη αἶα διὰ 
ἀπ Ν ς ᾿ ἠδλί 4 ἑζοτοβ, ὃ σαοιπηοαο δή {{ππηπηῖ! πγὰ- 

οίων δόττῶν ἤλ7ον ὅπ τὰ “πχργμμαΐζο,, δὲ ολίγωνπτφ- σἰγαταῃι οιαίοτίητ, ἀϊσα τη 4αδπτιιτι 7 “ Ε ΡΖ, ς 7 ΕΣ : ᾿ 

εαίϑμαι διελεῖν. Αρδεαῖ πόλινο Ἴᾳαρκύγιος επο-- Ροτοτο Βγοιίτογ, (πὰ Δ τάδε. Βοἰ- 
͵ὕ - λ ΕῚ ͵ὔ Ἄ ΚΔ" 

 λέμει, ασεϑφασιν δ ποιούμνϑυος, ὅτι τὸς οκ Ῥώ- 20 ἰππὶ Θογοθατ ἀγα! Πἰι15, οι πὶ ρτς- 
! - ! λ 7 »-ο- Ἰϑ 

μῆς Φυγαδαυς αἰ ποεδέγετο, χα στονέσο «(εν ἀύφις ἵἴοχξῃς 404 Ἀοπιᾶπος οχίϊ!ς5 ἐχος 
"ΘΙ ὐδυ υς Ὶ ἘΡΈΝΕ τὰν απ ΡἰΠδητ, θοία; ἴῃ οδτίποπάο γεάϊειι δά- 

) "- πξ . . Ε τ ρισῶν ΤΠ Ων ΡΥ Ν Ὁ, τ᾿ ἱππαγοητ: (6 τα νεγα ἰπἢϊαθατ εογιιπὶ {ΞΕΠ ΞΡ ΠΕ ΤΙ: ' ᾿ τῇ Φλ οἱ τον πλούτον, ἀ δαιμονουση μαιλιςα ,. ἀϊυπείς, χαοί εἴδξης οπληίιπη Ιταὶο- 
, ΄ἷ ,ὔ ͵ 3 ᾽ . Ξ Β ον Ἰταλία, πόλεων. ωναίως δὲ τ᾽. Αρδεατῖμ, Ὡσομίο- ΤΌΠῚἐΟγτα Πα ΠΊΠηΪ,σιπ4; Ποίξἰς ἔοσ-, 

Τὶ λ -»“-" Ἅ . . δὴ , ᾿ 

, χοιϑύων,χαὴ πολυγφονίου τῆς πολιορχίας “γνονϑύης, {τ το[ίξοτοτ, ὅζάϊι ἀπγαγοῖ οδίάϊο, 
πα τ ες ἀλέα νει, μὰ ποσείϑους. . ΒΑτίζου ὃς, ἐπι ΘΑΙΈτις Πα τος ἰςΠπιπα 

(1 α' δ ἐ 3 τ 
ζεεετς ἀρηαν ἀν ἘΚ ΠΡ ῬΕΙΠπ᾿ ἐατίσαυτ, ὃζ οἴπος ἱπ αγρς σοι- 

αμμοντες, χα οἱ χα πολιν ἀπειρηχϑτες ταις εἰσῷο- ἐῃπατείδετα Ραπίτας οχῃαιίογαιςρο- 
“Ὄπ » τ "7 2 λ 7 Σὲ ᾿Ξ ρα 5» ἐτοίμκοι το 3ς Ἔστοςασιαν ἤσαν, Εἰ τὶς ἀρ γη ροι-. ἔζαθατα; τε58 δἠ ἀοίςξξεοποπι, ἢ τηο- 

τοιούτῳ δὴ τωϊχαιρῷ Σέξτος ὁ ὡρεσξύτατος τυ" ἢ αυὶς ἘΣ ΘΕ ΞΕΙαι Βα, [ητοῖσα ὅ50χ. 
᾿ ᾽ - Πα ᾽ ῃ " Ἰαρχωνίου πται δον Ὁσοςαλεὶς αἰασο τῷ ἜΡΓ εἰς 20 ἀΓΟΠΙΠΙΙ ΕΑΓ ὭΔΕΙ ἩΧΙΠα τς, 

ἘΈΤΑ τὰ ΠΜΟΝΕ 2 (ΟΠ]ατίδηι ἃ ρατίς τα ας δά ἐχίεηαξ- 
πολινὴ ἐκφλοτο Ἀρλλώτειως ξείας ὑ Ἃ Ζσηρε- ἀα ιφάήαιῃ ποσοτία ΠΗ] ταγία, ἀϊποτ- 

ϑ 3 " ΄ - ΄ - 

τή(ον φρατίωτίχ «(ς »Ἴτορ ὀυδδι χουτζωυ η9η συλ τίτ φά σοσηστῇ (πη 1.. ΤΑταυϊηίαπα 

οΛάχίῳ Ταρκογίῳ πτωΐ Κολλατίνῳ πσοϑφαγθρ4υο. σορποπηίης (οἰΪατίπιπι. Ημης Εα- 
Ι -“ ᾿ " , ν εἢ ᾽ ΄ Ϊ Ϊ ΓΕ ΤΙ " ,Ἶ).. 

ολϑρῳ. πῦτον τὸν ὀνδδα, Φαξιος κϑὺ ἐόν φησιν Ηλϑίου, Ὀίις ΠΙΙΠὶ ΡΓοαϊς Ἐρατι, δΖη5 ( 
ΟΣ Νὰ πν “ΠΤ τ εδὲ ἡ πὶ {πρτγαὰ αἰχὶ ξαΠῸ Τ αγηαὶ- 

Ἐν ἀν λύντς ἀπ ἀὐνκρνφάς τς ΜΙ ΡΠΙΟὶ ς ἔγτατγα περοζοπῃ ; 4 εο- 
τερϑν βασιλάύσανίος Ῥ ὠμαίων ἀδελφοῦ τεῆς ἄρ πὰς ργαξοξξιπι (ο]]ατία;, (ΠοΙ]ατίηὶ 

ε Α Μ Υ Ξ “ τς, 5 ΄ Η 

Κολλατείας ἡγεμὼν Ὁ σποδ θεῖς Ἔσο τῆς ον ἐχεθύη ορποπΊεῃ ἃ Ιοθο ἰπ 4110 φομηπιο- 
Ὁ Ὲ ἢ ον “ » Ἵ Ϊ Ϊ Ϊ ἊΞ τῇ τολᾳ ΔΙ τείξης αὐτὸς τε Κολλατῖνος ἐκλ ϑη,ὴ ταατιγ, δοσερίῆς, ᾿4επιηιι ἴῃ Ρρὸ 
ΡΥ πριν τὶ , ἔν {τετοϑ μος ργοραραῆξ. Ερο νογο Πίος ἰς εἰοόγοι Ὁλη- 1 ἱ 
ς Εἰοονοις αῷ ἐαυν Ὑ αὐτίοωυ καπελίστεν δχΊκλὴ ἥποάις ποροῖοπιὶ Ἐροηὶ ογοάϊάο- ΣΝ Ν Ν -“ ς λ 5 “2 ͵] Ἵ ͵ 

. .ι σιν ὯΦ δῈ χ᾽ τότον ἢ ὠνγον ἐὴ τό Ηγερίου πείθομαι 40 τίτῃ, αιδηάο ἀ 4 01Α]1ς {π Ταγααῖ- 
Ϊ τς » λα ΄ λ ς ͵ ς ͵7 ἐκ δ, . Ω . τς 54, 1 αὐτίω ζοις Ταρκονίουπαισιν ἡλιχίαν, ὡς Φά-  πῖϊ ᾿ἰδοτῖς, νε ἰάσπι Ελθίας ὃς ρίεεῖ- 

᾿“ ες ᾿ ἢ ς ναὶ » ἢ ἢ Π 94. Ειὸς τε χαὶ οἱ πολλοὶ συτἰροφῴς ρα δεδώκασιν. ὁγ)γὸ  ποίοτίρτοτες τα! ἀογῖιτ. Παπὶ δδης 
, ͵ ἥν ΟΝ πο ον τ ςοηἰςέξαγαπι πιοαπὶ σοπβγπηδῖγατίο τς 2 ϑονος (υτίω μοι τ’ αἰσπύληψιν βεξαιοῖ. ὁ νϑὺ δξίυ 
ΕΚ ΠΑ ΤῊΝ ΤΙ τείπρογιηι. Αθογαζτιτη ἄοπιο (ο]-- 

Κολλατίνος ὅχι φραποπεδὼ ὧν ἐτύχομεν ἡ Ὁ σεέσοι- Ἰλτίπιι5. ἀσθῆς ἱπ οαἤετίς “ά ς 4γάε- 
Χϑύσσι αἰντώ: γωυὴ Ῥωμαία, Λεκρητίου ϑυγάτηρ δω- 4». χοῦ εἰς, Γπσγοχιὶ Ποῦ] κο- 

δδὸς ἔχιφανοις, ἐϊξένιζεν αὐτὸν ὡς συϊλιυὴ τῷ ὁυ-- πιαηὶ Αἰ ϊα, ΠΡ Ἄεῆν; ἊΝ τ ας 
; Ὁ ἡδέων ͵ δῖ, ΘΧΟΘρΡΙς ὈΘηΙσῃῆιπλε. Εαπλ δος, πολλὴ “ξολυμία, τε κἡ) Φιλοφροσοιύη. τ διΠΠΙ, Ρ σαν 

“» .Υ ᾽ πη τ ἐς, λ 
λοῖς μϑὺ χα! ἄλλοις οἰωνοῖς, τελάυταιω ὃ τω δὲ, ἀετοί 

“2 

ἘΞΕΞΞ τὴ «τυ 

Ἵ 



26: 

τπστγοπαπι, οχί πα ἱπτεῦ Ἀοιηδηας 

ξοσηα δο ρυάϊοϊτία;; Φοχζι νἰταΓς 

πίπιαπι πάυχίτ: σαι 5 ἔλοΙ ΠΟΥῚ5 δ 

δῖος [δ᾽ 40 οιπὶ οερογατ, σάτα ἀρυά 
σορπαῖιΠι ἀϊαοτίᾳτεταγ:εἀ τᾶς ροΓ- 

ςοπηπιοάα νἱἀεθατιγ δίαιτα οσςαίϊο. 

Ῥοῇ εαπᾷ ἀεάιπαιι ουδίτῦ, πιασηᾶ 

ποᾶἰς ραγτθπγ 1 ἰρέζο (ε ςδτίπιϊτ: νὈὶ 

γεῖο οἰϊέζος ορίτος εχ Π πυδυῖς, (ατ- 

Τοχίτ, δε ἰῃ οαδίου]α ἴῃ αιο Τπιοτοιᾷ 

ἀοτηηίγο πογαῖ, ΠΌ (δπτιετι 15 115 αἱ 

αἀςαδίςα!! ἑογος εχουραθαητ,οῦ ο]δ- 

ἀϊο ρεποιγαιίς. Αα]εξτίινε Ροταθηΐτ, 

οαπιὶ πιυ]οῦ δά ρείπιαπι {γερίτα πὶ 

εχρογγεζα (οἰταγοῖαγ αα Πᾶπὶ εἴτι, ἡ 

εὐϊτο ἔμο ποπιίπε, τάσογα ΠΠ|Πλπὶ δζ 

ἴα συθδίςυϊο πιαποῖς ἱπΠπτ: σα Ἐπὶ 

τ πίταης ἢ ααβισοτο ας νοσοπα το ]- 

Ἰετεοοπαγοῖαγ. δὶς ρογιογγίτα ἔσοπα- 

πὸ ορτίοπεπι ργοροίαίτ,ντγιπη πγα]- 

ες, πτούτε πη ομπὶ ταγρί της, Δη νἱ- 

τάτα σαπῇ ἔε!οΐτατο σοπί απ έζαπι. Παπὰ 

{{υ{εἰπιιοτῖς, ἱπ χαῖτ, ταὶ σογροτ οο- 

Ῥίαπι παι] ἕλσοτο, ἱῃ ἸερίτπγαπιτῃΑ- 

ἰαπιιπι τεσορῖα πιοσιπὶ τορΠΔὈί5, 

πῦπο ημπϊάοπι ἴῃ ντθς αιιᾶπα Ρατγὶς 

ταιποῖο τεπςο : νδὶ νεγο 116 οὐἱε- 

τίς, ἱπιρεγαδίς πισοαπη οπηδη!ς,8- 

εἰηΐς, Ετγαίοῖς, ὃς συοτηπος 4]ογαπὶ 

ἽΠε πυποτεπειιπηροτία. (οἴο.η πὶς ἴῃ 

Ρατογηῦ τορπαπὶ (ποςεῇατγιπα αταιὶς 

«φυια]ορίο.. αυδητα αὐτο πὶ πτ τεραπὶ 

ξε!Ἰοϊτας,ία εἰδὶ πη σοιιπὶ ΠΟ ΠῚ ΠλιΙΠ5 

εἰς, Ζυϊά ὀρ εἰς ἀρ που ἱρπαγαπι 

ἀϊςετοὺ Οποαί! ἀπιοῖο οα(ετατῖς γα- 

1Ἰατί νοϊμογίς, ργἼγρζηε τε ἱΠτο ΓΗ οἱ; 

ἀείπάε ἱπραίατο ἱπίϊιρετγ ὑπο ςἔλπτα- 

115.σοπηροπδίῃ νε[Ἕγα σούρογα, δὲ βη- 

σάτανοϑ ἰπ τιιρτο ἀορτομεπίος ρα:- 
πάρ ται ἀςά!ῆς, που ἔογοπτὶ σεητ}}5 

Ἰηϊυτίαπγ:ντ ργατογ ργογοίαπη ἰητοῦ- 
{τα ποτα πλ δραίταγα σοτοιῖδας (ο]ςη- 
πίριις σατίταγα 5. ((απὶ ἴτ46; ἦϊα 

ταῦϊτα ΠΊ4; ΠΊΪΠ15 ρΑΓΙΓΕΥ δὲ ργθοῖθας 

ἱηθι ει, ἀ άϊτο ἰατοίαγαπάο, (ετῖο ἃ 

(ς ἀϊςεὶ οπχηΐα, δοίεντ Γπογοιῖα Πγε- 

τι ἱσῃοπηίηἰοίς ῃγοττίβ τουτίτα,ςοφέξα 

διοτίς σεάετο ρεγέεγσγεα ας 11 ραὰ- 

τύλτο Πδυ σι Βὶ ἀϊες ΠΧ τας Πὶς 

οχίμείατα πηργοα δεροτπίοἱοία ορὶ- 
ἀϊης, Δα Ἔχογοιτα δοιίτας Γαιογοτία σα- 

{πὸ ππης πλο]οίεξοίςης, σοηξο πὶ 

φατροῆτο ςοπίοοηίο ἈοπΊδτη ρίορο- 
ταδαῖ απλίέξα αἴγο, ὅς σα]γο τα νοῖτε 
Δράϊτο;οδίτοσ πος Δ] Οις Δρρα ἰΔη- 
τ65. Ποὺ τοίροπάςης αι ηυατα ἐς 
οαίτι αἀιιεΐίο (οἰταπείθας ; οορσ τα 44 
ἱπιοτίπλ, δέ νυϊτι ἀθηλΠο ἰΔογΥ Π1Ϊ5 

ΙΘΝΥ 51 Η ΟΝ 5.5. 

αἰ γωωνάγκα καλλίς-ω ν᾽ ον Ῥωμυ γωωναικῶν 

(ὁ φρονεςάτίω ἐπεχείρησεν ὁ Σέξτος ΔΙ αφϑεῖραι» 

΄ παλαιτερον μϑὺ ἐπφούμθλυος ὁπότε κα ταγϑιζο Ὡὐδοὶ 

τω συϊλρμᾷ, τότε δὲ χα οϑν ρμυήονζᾳ οἰονϑυος ἐχάν. 

ὡς δὲ δὲῖπγον ἀπῆλθε χοιμησῶᾶνϑυος ,Ὀχιδων 

τῆς νυκτὸς πολὺ μέρος . ὍΣ καθά δάν ἀπόνς ἐ- 

γομιζξν, λὐαςας ἧκεν ἔχ: δωμάτιον, ὡγῷ πίο Λου- 

χρητίαν δ καϑεύδου(αν . χαὶ λαθὼν τὸς ἰϑὰ ταῖς 

ϑύραις πὸ δωκκατίου χοιμιφυϑύους εἰρέρχεται ξίφος 
2 3 δ ε 

ΙΟ ἐχωγδχτς ας δὲ τῇ κλίνη, διεχοϑείσης ἅμα τῶ] σάευ!-- 

ἐναι τὸν οφον τῆς γωναιχὸς, χαὶ ττυθαινουϑμης ὃς- 

ἃς εἴγ,φροίσας ζριώομαι, σιωπδὺ ἐχέλάυσε χαὶ »ϑμάᾷν 

οὖν τῳ δωματίῳ, σφάξήν αὐτί ὠπειλήσας, ἐαὺ 

Ἐχυχήρησῃ φά γάν" βοαν. Ούτῳ καζαπληξαϑμος 

τῳ ὅσπω τίω δύ, ϑοφπον, αἱρέσᾳς αὐτῇ δύοκσαου- 

τεινεν" ὧν πότερϑν αὐτὴ πὐδϑηράτο λαίῷ ἡξίου,Ξ),-- 

γώτον μετ᾽ αἰανευύης οἢ βίον μετ᾽ 4 δαιμονίας. εἰ μϑὺ 

ῥα πουϑυός, ἔφη ,ἀϑρίίᾳοϑαι μοι, γουναἶκαί σε 
͵ ἊΝ ἢ ἡ λθν  Ρ Αγ: 

ποιήσομ σι . χαὶ βασιλάύσᾳς στο ἐμμοῖ, νεῶν ἡφὸ 
Δ 5.7 Ἵ ἐ ᾽ 

20 πατὴρ ἐδῶχε μοι πόλεως, (δὲ πίω ἐχείνου πελέυ- 

τίω Ῥωμαίων τεχαὶ Λατίνων χαὶ Τυρῤξυαν, καὶ νη 

ἄλλων ὑ(φν ἐχεῖνος -ΟΟχή. ἐγὼ Ὗ» οἶδὶ, ὅτι - 

λήψομαι Ὁ τὸ παΐζος βασιλείαν, ὡς τῶν 65] δίχαιον, 

 ψων εἰντν ωρεσφυταῦος ὧν. σ(ᾳ δὲ αἰσωρχά 
Ο;ς βασιλέάζσιν ἀγαϑεὼ ,. ὧν ὡπόύτων ἔση σεεὼ ἐ- 

μοὶ κυρία, δεῖ σε καλαῖς Ἐχιςαρλϑύξωω δεδεύσκάν; 

εἰ σ᾽ δύτιτσρ αν Ἐχιχήρησῴς, σωξζήν βουλομϑύη 

ὦ σῶφρον, δἰσπυκ)ενω σε, χαὶ “ν ϑερφπόντων ὄχτ- 
κατασφάξας ἕγα;, ϑηίῷ τὰ σώματα ὑμδν" ἅμα, 

δουλου τεϊικφρῆοϑει » Ὁ τῷ συϊλυοις ὕξραν μετερ- 

χόλϑρος - ὥςτε αἰορραὺ κὴ ἐπογείδιςον (90 “δυέοϑαι ᾿ 

πελάυτίω,ὼ μηδὲ ταφῆς ὃ σῶμα (θυ τυχεῖν »μκη1- 
δὲ ἄλλων νομιίκιον μηδενός. ὡς δὲ πολὺς ζιὼ αππή- 

λων πε ἅμα ἡ ἀντιξολών χαὶ δίομγύμϑμος ἀληθά4ν 

υ λεορυϑύων ἕχαιςον, εἰς αὐαίκζου ἤλϑεν ἡ Λου- 

κρητία Φοξηϑδεῖσο, Ὁ αἰξὲ τὸν ϑοίνατον οἰογημοσξούζευ, 

εἶξαι πε ὶ αἰϑαδεῖν αὐτὸν ἃ ̓ πυξοήρητο απο ς- 

ζουϑυον ἡ μέρας δὲ “πυουϑύης 3 δ [δὴ ἔχὶ ὦ ςρατόπε- 
) ᾿ Ν 0.9) 2 3 

40 δὸν ἀπη4, πονηραν ἡ ὁλέ,ϑριον ὀχιϑυμίαν ἐκπεπλη- 

ρωκώς ; ᾽ ὃ Λουχρηϊία, διναίς φέρου(ᾳ Φ συμέξεξη- 

ρῶς εἶχε ὥχοις Ἐχιξᾶσα τῆς ἀπσζώης, εἰς 'Ῥω- 

μέω φχετο, μέλαιναν ἐάϑῆτα τὐξεθϑλονϑμη » ὦ ξιφί- 

ὅγθν τι κρύπ]ουσαι ““ποὸ τῇ σολῇ, οὔτε πσδϑοαγϑρό- 

κα ΚΟ (ας σευσαντήσᾷς σϑεξνα ἢ ᾿ασδϑφαϊορά ομέ- 

γων»,ζτε ἀὐποχριγουϑμη Οἷς καϑεῖν ᾿Ξ λομϑροις δ αἰ ὅτε- 

πονϑεν,δρλὰ στοώγος κ καϊηφὰς,»ὺ μεφἃς ἔχόυσει τὸς 

ὀφϑειλ- 

«- 

“Φ 

« 

λ ͵ ᾽ ο“ 

30 χα! Φησω κατειληφὼς αονημονούσαν σε μι τῷ « 

« 

« 



ἊΨ ΚΟ ΟΝ ΙΒ {ΠῚ γ63 
ο΄ ῥφθαλμοιὶ δοιχρύων. ὡς ὃ Ὑ οἰκίαν εἰρῆλϑε ᾧ παΐξῊό.: {πη οσιοσ. νεγεῖο ἱπ ραϊοῖπας α- 
β ὕγοχονϑ συβλυής ΕΝ παρ αὐτο το ονάτων ἄςς νεηταπη οἵ, (ἃ ἐοττοαάογαητ ςο- 
ἑ  Ερ... Ἐ ἈΠΟ ΕΝ Ἐλλῦ δ Σ ϑηατὶ ΑἸ τοῦ Σ σθπιια ρατγὶβ σοπΊρ]6- 

“ Χὰ αἷὰ ἤδσαϊε ταοῖτα : ταπάθπι ἃὉ Ιρίο  ΕΡΈΝΝ, ΝΣ ΘΗΣΕΙ͂ ΜΕ ΠΝ ' Ὁ, 
γζωὼ σσ᾿εξμιιανεσδοϊενϑυη" ἐπείτ' ἀτιρρα 5 αὐτὰ τό (ὨΡ]ουατα, φιιστοητς αι φρο Ποι: - Ε “ ς 7 2 " - . . - - ᾽ν παΐδος,ὸ τ πέπονθεν ἀξιοιεῦτος λέγάν; [χετις,εφη,γι- ὀ ἊϑΈΡρΙοχ, ἰπχυίς, νοηῖο Ρατογ, ἱπάϊ- 

ΓΗ ΩΣ πείτερ, δφνὼ αὶ “Δὐείκαςον “ἰ πσομείασα δῃϊϑ τλοαϊς τγαέζατα; ντ ν]οϊ(τατὶς 11- ᾧ ΠΡ Στ τὰ, Ὁ Ν᾽ ἐῇ Ἰατατη ταὶ σΟΠταΠΊΟΠ απ ησαις ἐς- εἾ Α ; " στε »α- ὩΣ Ἰὼ . - ὕξραν ἀμμώρησοι μιδι5χὸ (Ὁ αἷι "9 Τ' σαυτῷ γα (ρἰοίας πχοῦῖο σταιίογα ρααπη ΗΠ ἴα ΠῚ, ͵ " 4 [οἱ Ὁ ΩΝ ᾿ - ; » πέρφ ϑοινατου γείρογαι παϑούσειν.ϑοιυ κκοἴσειντος ὃ αὺ- Μίκαηις {Π| 0 ὃς φοιουῖς οπληίθιις, ἃς -“ Ε ς, ͵ ὦ ᾽ ἕν τῆς δ . ᾿. τϑ τυ δίων εὑπτλύτων, ὃ τίς ὕξρικεν αἰντίωυ, ἡ πο- ἀδμποάπλπι) οΠοτιίηϊατία θοηις, Ζαϊίνο 
- ᾿ ΕΣ “ ͵Τ 3 ͵ὕ λον λ . Η Η Η Ἀδδ υὐ δέου εἰξιοικωποξ χέλαα Αἰχούσῃ ζιΣ ἐμαὶ το αὐτο, ρογοοηταητο: Αὐάΐος, ἰη ας, 

ΠΟΘ ΡΣ ΉΣΕΣ ἀμσρρῳ μὲ, ΠλΘα5. σα] Διλίτατος ραῖοῦ ἴῃ τΕΠΊΡΟΓΟ. - [δ] ς Ἣ Ἢ εἵ .ς " συμῴορας, Ρ" αὐ χήμρν,, αν, ῬυΪπιιπ) πλΐ Ράῖοῦ, σοποράς ταὶ , ᾿ “ ᾽ ΔΑ ΠΚΛΩΝ: ἡ ὗ 

» (υτίω,πατερ, “ΘΈΚ τον ατου μη ΤΑ ΡΟ χαλέσον ἤλῃς ρτατίαπι ; σοῃποοα αιιοίαιιος 2 4 λ « 5 φῥ . » ὅσοὺς δδέύασοιι φίλους τὲ καὶ συΐγλυφς, ἵνα πταρ ἐμοῦ ἃ Ροτα5 φΠΊοΟΚ5 ὃς οοσπαῖος, γε οΧ τη6- 
λ 7 3 } δ ᾿ δε ἢ .« - ΣΕ οὰ Α Ὰ 

»» ζᾳ δᾷνὰ παϑούσης αὐχϑυσῶωσί, χ) μΚἢ πταρ ἔτέρων. οπτοὸν Ιρί, ουἱ ἐλέϊα ε 1Π10718. αἰάϊδητ, 
τν ὧν ἵ , ΠΣ ΜΟΗ͂ΡΣ ΠΟΩ ΟΧ 4115. νοὶ γοο ἐϊάϊςογίς δά ταοουσα δας " ὃ γας ὅγνμα, Ἢ ὃ μανης ᾷς Ἀπ σα 1902 ὁνας δμαΐχας, 4αδΠῈ ταΓΡΟΠῚ αἰτοσαπίσας ποςεῖη- 

» Ουλάύσῃ μετ᾽ αὐδὲ ὅντινα τίμιφρησῴς ἐμοί τε ὶ σεαυζῷ τατοπὴ φάαξξα {1π|, ἀεΠΠδογαίοῖς οὐππὰ 
ζφπον.ὺ μὴ πολιωὼ χέόνον ζῷ φχος μέσου. ζμχείᾳ 5 χὰ Εἰ5 ΠΠΟΠΔΠῚ τηοάο νἱπαϊοδάα ἤτπΊεα » 

κατεασου δὲισμεξνη τροκλήσφἢ ᾿Ὠχιφανεζα των ἀθ- ὀΟτυσῆις ἱπίμτία, πος ἰοηρᾷ ἱπιογροῖτα, 

ππὸθΠὸὲ8}ἋᾷὸπἫὋἫἝὋἝὋΠΠΠ Το τε -“ 2] » “» 2 "“: ι Ἁ 

τὸς λέγᾳ ἀπθυ Ὁ τράγμια, ἀξ τἰρ χῆς ἀυλλαρῦσαι. τ: ΣΤΉΝ Σ οὐἤμπχετο, ἀεπαέαι εἰς 
.- μζψ' τῶτο ἀασασειμδύη ὃ πατέρα. ἢ πολλαξ λίζῳ- τρπγοπιποπὶ ογαϊπο: εἰπής ςὔρ]οχα 
ο΄ γείας ἐχείγε πὲ ̓  Ὧ στε αὐῷῷ «σαρόντων ποιγσοι υϑιη, ΡΓΙα5 ραῦγοπι, Πλμἰ τίσις ταπὶ ἰρίαπα 
β ϑεοῖς ε αὶ δαίμοσιν 4 ξα νὕμη ταγεῖαν αὐτῇ δοιῶωι  ὀὀἠοδτοίξατα ταπι σεῖοτος, φοπηρτεσατα- 

: : " ς ἡ δ, ; δ ρσς ΕΝ πε ἄεος δὲ ἠχπιοπας ντίς οἷτο να σαίᾳ Ὁ ξιφίδὝον ο χκαπτεκρυ- ᾿ : ἢ γα (ὰ αἰπόνλαιν ἀὸ τῷ βίω, αὐαίσει(ᾳ Ὁ ξιφίδγον ὃ κατέ εχἰπχογοητ, γιέζο ουτγο, φιξίαιδ νο- Ὁ {τ ε λ ἘΝ ] Ἃ Ν ] Ξῷ ἐῃ Φ νὼ ἢ - Ν Ν 

πῆεν αἰ ποῦ τοῖς πέπλοις,» μίαν πες τ κῳ χΤ ΠΤ {πε αθίςοπήεγας, δὲ ργασογαιίς νηο ἴ- 
- ͵ 3 γι -“ ἕ 

γων πληγάς, ἕως Φ καιρδιας ὠθφ6 ξίφος. κραυγῆς δὲ Φπιροιίοῇϊο, οοσ ἰλιοίατ. σοοσῖο 46- 
᾿ εϑρώύε κὺ τυπεπῷ γεωναγκείᾳ Ὁ οἰκίαν δλζεω καπα- 1η4ς οἰαπιοῖς 40 αἰαίατα Ρἰαπέϊισιο 

ως ἀπ τον ν ΠΕ τα] ς θεῖ τοτὶς ας θιι5, ρατοῖ που θᾶ-- φῶντος,0 μϑὼ πατήρ αἰξοχυϑεὶς τω σώωρζατί τὐξιεξα:- 
τε ὉΟΜΈΚΘΝ τς τς ἄδτη οδρίεχιις νοσαραῦ ΠΟΠΊΪΠΟ, οἷα 

λενὸ ἀὐεκαλφτορὸ ὡς ἐἰλήρυδιν  ρῦς Ὁ δαύμαπος ἐτης- τάπης ντ τοσο] οξξατανία οχ νυϊποῖς, Ὁ , ςῚ 5 ᾽ ᾿ ὰ ε 5 Ὗ 

μεελότο.ἡ δ᾽, οὐ τ αἴκαλαις εἰὐτο σα ο9υσοι χαὶ ψ{υ- 30 πιρδάςθατ Πα νεγο ἴῃ ν]ηἰς οἰτις Ρα]-- 7 ἘΠ 
“ ον 5 « Β ᾿ ς τ) δ Ξὰ 

χορρῥαγ ὅσοι Ἔπο ϑνήσκά ζοῖς ἢ παρὅσι Ῥωμαίων ἅτω ἰταπο, πξξλητοπι σπχίῆε δηϊπηδτη, Τά ἢ 
τ 2 Ω Ε ι λ ἡ «7 Ἵ ς Ἷ. ὴ Ἷ Γ ἥν, ἰ- 

δοῴνον ἐδδξεν ἐῃ αὶ ἐλεάνὸν τὸ παϑος, ὡξίε μίαν ἁπὸύ- ὈΠλΠίΡιις αὶ αἀογαητ τᾶ ρταιιο ς πιΐ 
, ΥῊΝ ΠΡ εΝ ον (ςγαπάιιπα ν] πὰ οἰξ,νε γ πὸ οἵα γοοΐ- 

τῶν ἡμέοϑαι φωνέω, ὡς μιυφιακις αἰΐοις κρήῆον εἴλ, ξοταγοηζατ, ἰατίας ας ργο Πθοιτατο νοὶ “ σον 3 ͵ Ε ᾿ «“ « λφ μ ἕ τεϑγαγαι αἰϑι “ἢ ἐλά ϑερίας," ιαύζᾷς ὑξρᾳς ποῦ ΩΙΠΙος ΘΗ » 4012 Π0 τα] 65 Αι γγαηηὶς 
.- ὌΝ ὙΡ νι 15 -“ ζ ᾿ - οὖς - Ἃ τ 

Ἰτυραύνων γενουϑμας κὐξεορᾷν. ζω δὲ τίς ον αὖθις Πῳ- ΑἰΠΠπλυ]απτοῦ ρογέουτο ἰηἸαγίας. ἴῃ Πὶς 
; ΠΕ Ὸ Οὐ: ἴα Σ Ἵ ταῦ ΡΟΝ δἱογιας, αὐ νῃρ δαθιπογῖ αν πλιος Φϑλέξλος,ἔνὸς Τα ὦ Ἱατίῳ τ ραλυομέ- ΕΓὰ : 4 

ΝΣ νίν, ἤῆς Ν᾽ , δὰ ᾽ν οὐπι 1 ατο οι να ποιδητογ Πα ι15, δὼ Ἔσιδηϑνος, δραςήδ.ο ; : ὶ γῶν εἰς Ῥωμ Σαξινε διπδγϑνος,δραφήθιος ἀπ με νἱτ ργιάςῃς ὃ ἰη Δα τίς. ἰς δά Ἔἐχεῦ- Π πος» σὴ στὸ 7 Ἕ ͵ ΠΑ ὈΦΊΡΟῚ ἜΤΙΤΩΣ : : Ἶ 

Φρονίμίος. ζξιτ' ὅτι Ὁ φρουτοπτεδὸν πέμπε!) «Ὁ, ρας οἰτα πα 4 εἰς πϊτεέταιτ, Πα σατατας νῖ3.» 
-“ Ο ἤ Ν᾿ ἐ 7 . . 

τς λύδρὶ Ὁ Δακρητίας τὰ συμξεξηχοτα Φρᾳσων,») τὸ σαίαπη 1 πποζοτία:, ὃζ οπΠ1 110 δά (6- 
᾿ 2 7 (οι ͵7 Β - - δ πρ τὰ 

σεεὼ ἐκείνῳ ποξάξων Ὡσιοςτισιν τὉ φρατιωζικοῦ πλη- 4Ὁ [ςξεοπ 4 τγγαππίς {0]]Π]οἰταϊιγηϑ Πηὶ 
Μὐλ κο , ὝΕΣ ἘΡ ΠΡΞν γε "ἷζ 1Πἰταγο πα πη αἰτἰτἀ! Πα ιη.νῚΧ ροτῖαδῃλ ο- Ὥσιο "ων. 5 αστῷ ζ 4 πύλας ὡΖΕλΥΞ ᾿ Ξ τῆν. Σ δῖς τεῳ μροδο ; “τῶν στοῆμις ετας ν' ΔΙογῖμ5 οἵ! οἱ (ΠΟ]]ατίηιις. ͵ ων ᾿ 7 Ξ ΓῆρΑ ἃ Δ Ὁ ΄ ΡῈ 

Ἅυοτι σζενανται χΊΤ, δα μκογα, Ὡραῖ γόμομος εἰς αἱ πος Ὁ πτοξοσταπα ε οαϊεείς ἱπ νεθοπιὶ τθης ᾿ν ἐν ΥΩ͂Σ. ᾿ ᾿ η ἵν ἐν μ᾽ ἃ ε ἄς λιν Κολλατίνος Ἔστὸ Ὁ φραποπεόὸου, κα εοηχϑτων ἀξς πε οδαῖις, ἀοπηοίτιος σαἰαπηϊτατὶς 
Ζ οἰκίαν ἐντύίκα κῶν ἐδὲν εἰδως""ὰ στον εὐ ΝῊ ἀύχιῶς Ἰπίοίμς; δζ ΟΠ 60 " Ἰπηΐας, σορπο- 
ὙΕΙ͂ ΕΣ ΎΚΘΘΝ ΕΙΣ ταης Βγατας ; ΠΠΟΑ ἱπ (ὐγασαπὴ [1Π- 05 Τ υμμον ζευ" εἰ ερμζωυά- δ, να ᾿ δεν τς ἄνες ἴων Ἢ ν᾿ ἽΝ ἐξ Ρ ἫΝ βρη, σαᾷ γοτία πη (οπατηλίθιον:ς 4ποραιῖ- 
ομϑρος ὁ Βρούτος εἰς τίου Ἐλλζωυικζω δζαλεκίον, ηλί- ἜΝ» 

-“ : -»“ 2 ἀχὸ ) λφ ς . - -: ᾿ διοριίρ οὗ μικρὰ πσοϑφπεϊν ὀμαίχαιον, δῇ ούτον τον η)ης, αἰ σΘΏα ο[Ἐ. φασπο δά μια 



264 ΟΝ ΒΑΙ ΠΙΑΥ ΟΊ ΝΜ ΔΩ -: 
- “ ᾽ , ς -“ -“ 

ΡοΙΙΠΠΠγιιπι αξξοτοπιτγγαπποιῖιοχ-. ποφαινοίσι Ῥω ίαιοι τὴς καζαλύσειως Τὴ πυραΐ- 
ὶς ; ΩΕ] - !Ἵ ἸΝΝᾺ , ἊΝ Β ; 

ΡΟΠΠῸ τοίσιτατα Ἀοιηδηίβ; αι5 ἔς γων ἡ μέλϑ οι αἰπιώτατοι πἰ πο ἢ τ πο 

τίτνα χυΐδιις γε ἀμκεγίενδὲ ᾿αο πιο ο ΜΠ) ΝΕ ᾿ ΑΜ κως 
ΜΠ ἥ : ἘΡΣΑ, ἐἹῈ Σὶ 1! τῆς φςπτγυμι ζυ ετὺ" σσεὶὰ αὐτώ 

ἀρρε!]ατοηξ αρ ἱπροπίο πο τῇ αἰἰε πᾷ ὑρό. 1 ὉΠΞυχοι ΜΝ τ τ 
: ΄ ἘΠΕῚ ΠΣ λ ΡΥΣ ͵ 

παΐξις ἢτ. Ῥατοῦ οἱ ἔπε Μ.Ιαηϊμ5,4Ὁ καδοφηχϑύσης. το δμδρὶ Ούτῳ πατήρ νϑρ κὸ Μεὶρ- 
ἀκρίτοις, : "1 } ΤΟ Υ  Ύ Ὴ ͵ ἡδεῖ 

γπο ΖΕπεςοοἰοτῖ! οὐ άμς,πτοῦηο-. ὀ χϑς [ουγίος ἐγος σε Αἰνεία. ςῴλαντων Ἔστογο- 
ΐ ΤΊ Ϊ Ν - » ἌΣ 5 7: ς Ξ ᾿ 

τὼν ἀβῶν τν οΡ Πβτεεὰ νος,» ζοις ὄχιφανεςατοις τὰ Ρωμᾳίων τξριθμου- 

ἰτ5: πηατοῦ νοτο Τ ἀγχαίηΐα, Γἀγααῖ- ὙῚΣ ἢ] ἢ ΕΝ ΣΝ 
βμαον ἐπα μιν ἀρ Ἐν γΑΠαρ: ε μος δὶ Φρετίωω" μιητηρ δὲ Τ ἀρκωνία, τὸ ασδότε 

πἰΐ Ρείίοὶ ΗἸΠὰ. ἰρίς οὔ! πιογο ρατιῖο δά , Ἔ ΚΡ τ ΟΡΕΙΘΆΘΕΡΑ 

ΟΠ Πἰ5 σΕΠΟΓΙ5 Ποπείϊας αἰ οἰ ρ Πα 5 βασιλέως ξεν, νξς 2ωγατηρ. ἐπ: Ὁ ᾧοφῆς τε χὴ 
. - 5 .. - 5 - ἢ ἱτῦ ἂν) ͵7 

ἱπ{πἰτιιαγοταγ,ίησοη! ργορεϊταάϊης [ὰ- τοωδείας πάσης τῆς δχιχώξλου μετελαᾷε, ὼ φύσιν, 

Ἷ ΐ ἐγ] μὰ λ ΕΥ͂Ν 3 Η 

πος δὺ τρῖ ΝΆ τωρ το εἶγε ασοὸς συ οὲν τὴν καλων Δ ΠΝ ἘΦ 

 οοοὶ 1Π0 Ταῦααι- {η-) τευ, ᾿ 
[ Δ αγιπι ὍΘΕ ΟοΟΟ 6 αΠΠ1ο 1 ἅτα δὲ Τυλλίον δστοκιείγως Ἰαρκύνιος »σεωὼ ἄλλοις δμμ.- 
τἰας ἰητροῦ δἰίος πγαΐτος ὃζ θη 5 ΟἴΠ65 

᾿Ρατγᾷ φιος; ΠΠπς οσοαΐτς ἐς πιεάϊο , ' ὲ Ὧν ἐπείιοηκαδι Ἴ 

᾿ξ υϊΐτποη ὁ ἀεἰξξα ν] τ, (δα αἰ- ΘΙ ἀφαν θανάτῳ, δὶ φὐοϊὲν ὧν αὐδικημια,, πα 
ΠΙ Ἂγα - . 1: . Ἃ ᾿ ἀγάς, δ Ά 

. αἰτίατῦ ουρ!4ἴης, 4ια5 φητίηια ἃς ο- δὲ πλούτου πσοϑα θεὶς εἰς ἔγχεδυ (ἰαὶ, δ εχ ΟΝ 

λυ] α πογος,α πιαϊογί,ςῦ- ΕΘΕΙΣ “ νας αν ΘΗΝ 
ἡ Ρυϊεητα ἕὰ 5 ἱ ὡς τε χγζσξ 2. 9νικῆς -ἰδαλαξὼν ἀυτυχίας ἐχκεκτη- 

φοίτα αρίᾳ; τε! έξας αοοθρετγαῦ; ομΠὶ αὐ ΠΩ’ ᾿ Ἵ ἐπ ἤν, 

ξοφ ΑΙ πατα σταπαϊοτξ, φ βοπογο- το χαὶ σεκ αὐτὸν ωρεσούτατον υἱὸν 6.}γ)υές τί φρό- 
Ξ - Ξ Β 5 ! Νν σὰ λ “ ͵ 

(πὶ ργαξογγος ἰπἀο] δ, ραττίσ ἰπτοτ-. "μα, ὩΔ]οφαινονζο,, Ὁ) Ὁ μὴ τιμιθορῆστι τῷ 9ανά- 
ΒΕ ξ - . ἊΝ 28. » ν᾿ ΄ 7 δ. ν ἃ 

τῇ ποῃ ὍΘ. πῦτυΣ νἱάογοῖατ, Βα-.. τῷ τῷ παΐρος σέχ ὁὠ "κι ποομιείναγζῳ, νέος ὧν ὁ Βροὗ- 
ΠἼ 12 Ω . ΩΝ “ἊΝ Ω “β "7 ᾽ 
τας οτἰᾷτιιπι Δ ο]είοῦς, απο 4; σοσῃα τος ΕΤΙ ὦ χομμεὃ Ἢ [βοη)είας συϊϑιυικῆς ἔρημος, ΠΣ ἕι 

᾿τογῇ ἀυχ ]Πο ἀο πιταζις, ἔς τη ἀροτο 5 , τ ΠΡ ΣΙ 
Ί - - - - : σπεγείρησε ποι , 
οΠΕἸδσε ργιἀθητΠπγᾶ, ἕλτα! ἐροοίσπι 6 ἤσαι πϑώτων Φρονιμωταΐον, ξῆήλατον 

: - ΟΝ τ [ δ ΩΝ Ἵ «“ 

ΘΙ ΑΠαπιοτοιςαπηςᾳ οχ Π]οτόροτο 20 ὅσα καίζου εὐσαοϑαι μιϑοο αν᾽ χαὶ διέμεινεν ἅπὸμ- 
- ᾿ ᾿ τὴ ΓΔ γι ἐνά " Ἵ “ ᾽ 3 ᾿φοπῆἢδτογτγοείπαϊτ, ἀπο ορρούτηα. τὰ τὸν ἐξ ἐκείνου χϑονον: ἕως οὗ πὸν ἐχιτήδιάον ἔδοξε 

Ὁ Ι ΝΣ δ᾿ Χλ Σ ͵ ἈῚ ΄ “ ᾽ Ἶ 
᾿ νι Δεγοταγοδίατα οσσαίτο ; ἔλτυίι ἰητς χαιθ9ν ἐχήν, φυλοίήων Ὁ αὐδϑοποίημαι τὴς ὀροίας᾽ 
Ὶ μ . Ξί ἃ -- 

τί πα ἀσο 5: Χ 410 σορῃοιηξ Δάορτις ΤΟΣ τά δῈ ἰξ ἰς 
ν ΤΕΣ. : ὑ ζυτης ςτυγε τῆς ἐπωνυμίας. α. ἐξ 

᾿ εἴν. 144; νηϊοῦ οἱ ταταπιοῃ ξυϊτ οοπτγα ἐξ ἐλ τι μίας. ζοὐτ᾽ αὐτὸν ἐρρυ 
ἀπε." ΡΝ ἀαβακ δ δ Δ σιεῦν ͵ - Ν 

τγγαπῃ ἐς ἀε δος Πᾶτί5 ἱπ Πλυ]τος ὅπ Ὑεηδεν Ἃσῦ τὸ τυράγην παϑεῖν, πολλῶν χαὶ 

οἷαος ορτίπιοϑ. Τ᾽ αγαυίτιίι5.ῃ, νογο,η ἀγαθαΐν δὐδ)ών δ σολλυλϑύων. καζᾳ φρονήσεις ὟΝ» 
δι [πυϊτῦ οχ εἰ πλδῃς, σοητέρῃτ μο- ὁ Ταρκύνιος“ δοχούσης ἘΠ) π΄ 

ποϊπϑ:αἀξρτοσ; τοῖο ρατγϊπλοηίο,οχί-. ὐλήζμαν «' , ἤν ἣν 
Ἶ Ξ : τῆς ΠΕΕΡ γῦφαν “ι΄ Ζο΄ υσης αφελομᾶνος α-- 

φαϊδταητῖ! δα νἱξξιπ) φιοιίἰαπῖι(αρ- " ἐν υον ἐρυλνην ᾿ ἶ μῶν δια 

Ραάϊτατῖς (απηρείθιισ,ντ Ρατγξείθιι5 οὐ- πϑυΐᾳ, ῥά, ίρ α: σι τἰΆ τὸν καὶ ἡμέρφιν [βδίον 
' Ξ . ὑπ. Ἴ)5) " τ ᾿ν 3 ΓῚ δ ͵ 

τῇ δζ ουτατοσίδιις οσεητῶ, ἰη πα οα-  δαιχορηγών,ως πα δὲν ὀρφανον ἐχίξοπων δεονϑυονὶ 
. . Β . . 3 ͵ ξὰ 5. Ὁ ᾿Ξ Τὰ ω 

᾿Πποάϊα γοτίποθατ, νεγίαγί ας ἱπτου θο- 20 ἐφυλαῆεν ὑφ εαυτα, δια τὰ ἜΕΡῚ δ Δ ΩΝ 

τοϑβ ἔπος ρατοδατιγ,πῦ Ποηοτίς σαί, ἢ αν ὀπόζετεν, ἐὐ ΔΙ ΩΣ ΣΝ 
3 ΡΥ μζωυ 2 

νυνί ἀοτῖ νοϊ εἶτ, αδί! σοσπαιῖι: (δ ντ ΤΉ ον Αἰ δέ ττ ΤΣ ΣΔΥΣ, ΥἼᾺΣ 

τί ἀϊου] 15 ἀϊξτῖς ἔλέτηᾳ; οδ]ςέξαιθεητο ποὺς ζοις πέλας, οἷα δὴ συϊϑυὴς λλ ἵνα γέωτα 
ἔ , ΟΣ ͵ Ε ) 

ὡς ἢ ςοἤειάοϊοείςξτίθιις, φιοιἀπηοάπιηη παρέχῃ ζϊς μειρακίοις, λέγων τε δλύσηζα, πολλὰ, 
. -“ 7 ΄ -“" ιν α ᾿ 

᾿(οἸεησ νεγὶ ἔαταὶ, Εο οὐἰάτεπιρούε πιο χαὶ πραῆων ὁμοία, ζοῖς κατ΄ ἀλήθφαν ἠλιϑίοις. ἡ 

ΟΝ Ὁ .,9 7 Ἵ 
δδασι πολλοὶς κ᾿ αἰγαῆοὶς κἡ τὸν ἐκείνου πώτερφι διε- 

25. 

ἈΙΠΟΙ ταπι ΡΟ ςπτίας σαπιις (Ρ εἶς δὴ καὶ ὅπετω ἃ ῇ ΡΣ θη Ομ ἐς ΟΝ 

ἱπηροῦῖο στααθατι, αιιοα μ6 προ ͵ δ ΤῊΝ ὩΣ γαδν ΔΤ 

πογογιπὴ ὃζ νἱγρὶ πῇ πηαρηδη. το ]]ο- Ἔ τ σαΐδων ζις δύο, Αροντα κἡ Τ τον, αἱ τῷ 

“θαι παλτἰτ ἡ! ηςΗλ,{ἑς ἃ οὐ Ῥταρπδη- λοιμοῦ: κατέσκηνε Ὑ τις Ἐχὶ τῆς ἐχείνου βασιλεί- 

“Πὰς ἐπ ΠΕ ΠΙ πεῖι, πιαῖγας ν πα οα ἱρίο ας Οὔκ εἰωθύα. νόσος εἰς πσαρϑένοις τὲ χαὶ πταῖδαις, 

᾿βατα ραἤππι ροῦνίδς ογπεθατ; οἷ! Α-- 40 ὑφ᾽ 3 ΣΡ δεεφθαβη σώμαζα, ον. Ε 

τυ 5 ὃς ΤΊτας ἃ Τ ἀγηαίηϊο ραῖγο Ὁ ο]- δ εῶς ἀρ να ὁ 

Ῥ[ιοϑβ αὐ ογαοι ρογ μας ρείτο πλΐτ- ἸΟα χε..: Ἄν Ἰορμο, γάρ βρέφει 

τοτότατ,ντ πιο δὶ σαυλπη δέγοπης αι ᾧ Ε ΤΩΝ εὐὐρυσει ζῷς μητέρας ον ταῖς ἀαρ»ραι᾽ τω 

ὉΧ ἀφο ςορποίςοτδι, Γαγαυϊηίις 8 τε αιτίαν τῆς γοσου γγαΐναι Ὡῦϑος τῷ Θεοῦ αὶ ΧΠΕΝ 

τορΆ Περι δ ο] εἰς δτίθιι5 Δἀα!άϊτοο- βουλόυϑυος, σεευέσε μα κἀκεῖνον ἄμα ζος μιειζορις 
Γυϊτο ΠῚ, νὰ Παρογθης οὐ ρει δητοῦ ἜΣ πτυος τς ΩΣ ἐν, αϑοοάει 

αἰξεῖς ὃς Εγᾶτϊς Πα ἀογεηι, Ὁ οιπὶ " ΠΥ 'ᾳ, Κ, εἰ τὰ ἧς ᾽ 
Δ ογαου]απι ροταοπ Πςητ,ασσορο; κν Ὁ παρελυην(αν τε Ὁ μιόυτεῖον οἱ νεανίσχοι; 

ὶ πρῆι γ ἀπε το τας τ' ηὴτΣ : ΠΠΘΒΟΙ 
οὐΐτς οΑι14 πα ΠῚ ογᾶτ τοίροίο, ἄομα-ὁ Ὁ τς, ξ σμᾶς ἐλφξον ,ἱ πὰρ ὧν ἐπεμφϑηφ λρα.ϑή- 

μασι 
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Ἃ ΝΟ. ἘΟΜ. 1 

᾿ασι ϑωρησοίνϑροι τὸν ϑεὸν,». ᾧ' Βρούτου πολλὰ καζα.- 

γΜιασαύ)ες ὅτι (ακηοίαν ξυλίνξωυ δϑέϑνκε ᾧ Αἰπόλ- 

λωνι"ὁ δὲ δζχξησας ὁλέω ὡς αὐλϑν "25 

(δὸν ὀὐέϑηχεν συ ϑένος ἔχιςα ϑύου" χαὶ μ; 

τῶν τὸν ϑεὸν, Ἅννι πέκοσωται τί Ῥωμαίων Θρχίω 

τὐδαλαῦςν ὁ δὲϑεὺς αὐζὶς λύφλε, τω τοοστῳ Ὁ μν- 
πέρφι φΦιλήσανἀ᾽ οἱ υϑὺ ὄξω νεανίσχοι τῷ ̓χενσμοῦ τίω 

Δ οίνοιαν ἀγνοήσανίες,σεουέϑαντο τς δλλήδοις ὡ- 

Οὰ δ᾽ ἢ 

υσζωρω- 
΄Ὸο 3.9 

ΤΌΤ᾿ ἡρώ- 

μὰ φιλῆσαι τἰιῦ μηπτέροι βουλόνϑροι κοινῇ αἴ βα- 

' σιλείαν καταο εν. ὁ 5), Βοούτος στευεὶς ὃ βούλεται δὴ- 

᾿ς, λοιώ ὁ ϑεὸς, [Τὼ ζχιςα τῆς ἱταλίας γῆς ἐπέξη, 

πσξδοχύν ας κατεφίλησε ᾽ γάώώ, ζαύτίω οἰονᾶρος ἐ:- 

πϑύτων ἐἢ μηπέφα. ζᾷ μδὺ δξχυ πσδογελμνυδία 

τω λύδρὶ τότῳ ζοιαῦτα ζεῶντοτε δ᾽ ὡς ἤχουσε τῷ ὥα- 

λέρίου ζᾳ συμᾷξαιτα τῇ Λικρητία, νὰ ̓ ὀϑαιρέσιν αὔ»- 

᾿ τῆς διηγϑυμϑύου ας χεῖρας ὀϑατείνας εἰς τὸν οὐρανὸν 

ο εἶπεν" ὦ 24 καὶ ϑεοὶ πόρτες, ὅσοι τὸν δυ,ϑοφπινον 

" Ἐχισχοωφτεβίον, ἀφο γέ ὁχαηοος ἐχεῖνος ἥκει γιοῦ ὃν 

ἢ" ἐγὼ αἰδευϑύων Κι πίω πῷ βίου ασοοςποίησιν ἐφύ- 

Οὔ λαῆον; ἀφο πέφϑοται Ῥωμαίοις “ἐπ᾿ ἐμοΐχαὶ δὶ 
ἢ ἐμὲ δ ἀἰπορρήτου τυραννίδος ἀπαλλαγώδαι : ζωῦτα 

εἰπτὼν ἐγωρᾳ χτὶ ααουδζιν (αὶ Ὁ οἰκίαν ἅμα ΠΣ 

Δλατίνῳ πὲ χαὶ ἀφαλερίῳ. ὡς δὲ εἰφηλϑον, »ϑὺ Κολλα- 

Τῖνος ἰδὼν ποὺ Λουκρητίαν ο τω; “μέσω χει ϑύζωυ, χαὶ 

τὸν πατέροι αἰθικείυϑμον αὐτῆ , μέγα. ὀμοιμώξας χαὶ 

«ἰξωλαξωνξ νεχε ἂν κα εφίλᾳ, χαὶ δι εκαιλότο, ἡ δὲε- 

λέγετο ὡς ασϑὸς ζαΐσαν,ἔξω Ἧ᾿ φρονόν γεγϑνὼς “ἰσασὺ 
τῷ καχού.πολλὰ δ ὐτε κατολοφυρφυϑρου, αὶ Τ ΠΩΣ 

ὡς οὖν μέρᾳ, χαὶ Δ οἰκίας ὅλης κλαυθμῶ χαὶ εἀρξύῳ 

᾿" κατεχοινϑύης, βλέψας εἰς ἀὐθυς ὁ Βροότος λέγί Μ ΩΝ 

ΟΡ ρίοις ἕξετε χα οφις, ὦ Λουκρήτιε ὦ Κολλατννε, χαὶ .Ε 

ἢ “όμ]ες ὑμεῖς οὗ τῇ γοωυεκὶ χυσδοοήκονϊες, ον οἷς αὐτζω 

ἢ χλαύσετε. γιυὶ δὲ ὡς Ἰιιφρήσονϑρ αὐτή, μελεττ ϑυ" 

ἢ στο Ὗ»» ὁπαρῶν χφιοος ὠπαΐ4. ἐδύκφ ῦτα εἰ- 

χότα λέγη - χαὶ καϑεζονϑροι καθ᾿ ἑαυΐοις, τὸν πε οἶκε- 

τίχϑν δ λον ἐκ, ποδῶν μεταςήσαϊῇες " ἐξουλά Ἴοντο τί 

χε “ποραῆάν . φοδῶτος δὲ ὁ Βοφότος ρξαλϑμος 

αἷὩρ ἑαυτῷ λέγάν » ὅτι πίω δοκούσαν τοῖς πολλοῖς 

μίϑείαν ἐκ εἶχεν ὀληϑενέωῦ δὶ. ὕχελατον, Ὁ (ς ὠτίας 

ο΄ δόξας ὡπόμτων αἰ, ϑούπων ἐ) φρονιμώτατος : μτ' 

᾿ς ῶτ' ἔπειϑεν αὐδιξ πίω αὐτὼ γνωμῶν ἁπόυᾷς 

Ο λᾳαί(ογᾷς, ἐξελοίσαι Ταρκώνιόν τε χαὶ ζοις πρα]- 

δὼς ἐκ τῆς πόλεως, πολλὰ χαὶ ἐπαγωγὰ εἰς τῷ- 
τω Ὡἰῳλερϑείς . ἐπεὶ δὲ πᾷς εἶδεν ἔχὶ τῆς αὖ-- 

Ε τῆς γνώμης ονζας.οὐ λόγων ἔφη δεῖν. οὐχ «ἑπυοέ- 

σεων, δὶ. ἔργων, εἴτι ́  δεόντων μέλλᾳ “πυησεα ῖ᾽ αρξάν 

δὶ 20 

Ι ΒΕ 2ός 
τις ἀφ πη Ποπογαῆδης, πηι ]τῇ εἰ(ογῦτς 
Βτυτζιπη,ο δαου] πη Ἰρποῦ ΡΟ ΠΙηΐ 
Οὔτ] ΗΠ εν 116 δαγοῖ δρο γίγσατη οὔ- 
το !ογατ, ]ιᾶ πε ηγΐπς οοηίοίο ἰῃ ρεγίο- 
γαῖ ΠΙ ας πποῦς Βαςα αι πὲ ογιογαῖ. 
2γ"εαμρ ἀοίηας τοραιοτίτ ἀεί, αιιῶ- 
ἨΔ (ατα ἀοἰπηαῖοης ΒΚ Οπγδηὶς ἕατα- 
τῇ ΡτΙΠοἰρο το ροπίϊπ) οἵδ,εῖι φαΐ ρτῖ- 
ΠΊ115 ΠγατΓ Οἱ σα ατις ει βἀοϊοίςοπ- 
τ65 ὩΟἢ ρογοὶρίςητες (ομ!υ τ Οὐδ αὶ, 
Ραξετμης ἰητοῦ (6 νὰ ἤπλι] πγαττ ο- 
του] ατόταγ ; ΟΟηγ μη δ. αυρ οἷς τοση 
απ ΠΠ γατατί, ἂὺ Βτγαγιις ἱπτο Προς 
αυϊα ἄοιις νο]] οὐ Πρ πἰβσατο, οτηρτί- 
τὴΐ [τὰ] σοὨτρῖτ, ργοΪαρίυ5τοῖγᾷ ο-, 

(σαΐατιις οἵξςῳ ἢςς 10 εὐηλνλε Γματοῦ 
οηγηϊίι, Εταα Ια φυϊάξ τοπηροτίς τα] ς 
ἔπεγαῖ. Ταπονοζοντζοχ Υ αἰογίο οο- 
ποις σαί Πὶ ὃς ΠΘΟΣΤ πστοτία, ρτῶ- 

115 Δα οα]ἢ πλδηΐθαδ : τρίτου, πη αΐτ, 
αἰϊη; οπηηο5 4α 1. σογαά  πηττα5 πλοτ- 
τα ἰτιπη; νοπίτης πᾶς τόριις {Ππ64 φιοά 
ἐρο ἱπ πος Ππλ]ατο νἱτς {ξάτι τα πλάϊ 

ὃ αχίρεξεδυ!βείξης ἴῃ ἔατὶς γε Ἀοπλα μοῦ 
Πλς δ ρτορτοῦ πιο αὖ ἰπέλπαα τγγᾶηϊ- 
ἄς] Ρογεειγ ΗῚς ἀτέξις οὔ (ὐο]]Ατῖπο 
δὲ Ν αἰεγῖο δά χ᾽ ἀε5 ριόροζγαῖ. Ὁ τδ5 ντ 
ἱπιγαπθγαητς, (Ο]]Δτίηιι5 σοπίρίσατις 
Τυποτγοτίαπι ἰῃ πηβάϊο ἰαοοητῷ, ρατγὸς; 
1111 οἰγοι πη τιπ), ἱησοητὶ οἷϊ σα ΠΊΪτι 
ἀεξιηέξαπη οοτηρ! εἐϊεης δοίη, 
ποπλίης οἰεατῖ ον μά22., μας ΑἸ Ἰτογ ὦ 
να φΙ] πα εἰρατιιγ, πηθῆτα σαρτι8 ρΓαΣ 
ἄοίοτε ηἰπιῖο. (αἱ ἀζ τα οἴ! ρατγετο- 
τὰς; ἔλμ]Π14 ἤδτα ας ἰαπηδτὶς οσσιιρα- 
τιις οἵα, Βγαζας, οοι 115 ἴΠ θοὸς νοτίς, ἀ- 

30 ΠϊΑ5,᾿πααῖς, Γαογοτί, ταια; (ΟΠ τίη ο, δ 

ΣΌΝ 5. ΤΣ νῊΝ « ! ) 
εἰπών, δὲ αξ Ὁ πσφοςποίη μοι τότο τὶ Ζυ Έμ(ΕΙγΕεν . χα! 40 

νος σοτοῦῖ πη] οτὶς πο ο Δ}, (ας μὰ- 
.. ο - ᾿ «415 . { Υ 

ΒΕΡ ΕΣ ΤΕ ΒΟΤΙΣ σα 1ΠΕ ΠΕ ΕαΙ τ ναξεςξς ἡ ΕΑ 

ἄς νἱπάϊοαπάα εις ἱππασία πιεάϊτο- 
ΠΊῸΓ. Πᾷ ἰά ργαίξης [ρας ροίξαϊατ. 
γίας εἢ τεῖζα ππόποῖδ; ας ΠΙΟΧΊΟ] 
οδάςσητος. πλοῖα ἔα πιυ]ογῇ δὲ πηού-- 
φοπατγίογῖ ταγθα , σοπίμταᾶτ 4 ἃ- 
σεησ οτος. [δ] ργίπλιις Βγατας ργαξα- 
τιις ἀο(οἰρίο, Πα] εἰε[ 18, αια ρΙοτια;ς 
νἱΐῃς ἢ Ιαθόγαγε ,ποη νεγᾷ ἰπ ίς, τα 
αἰοξζατᾷ ἔαΠε: ΟΧροίτί5 οὐίαπι σαι! 
οὐ ξαταϊτατοπιτααϊα ΠπηγυαΠοτ, ρου 
οὐξξά!τς οπιὶπ οἤς]οησε ρεπάφη- 
τἰΠτπιῖ,, ργοίς φιθης ογατοηδ, ποτῖτα- 
τις οἰΕ ντ νπαῃϊπγο5 οοΠίοοίατα Οροίᾷ 
Τατγηαίηϊιιπὶ δὲ ΠΠΪο5 νεῖ ο ρο]Π]ογαπι; 
ταπ]τα Ιοσατας ἴῃ ο4πὶ (ςπτοητίαπ) 
Ροτίααάοπαϊι εΠΠοδοϊΔ. Αἰ πα ποττ8 
ἐοίπάς πεπλ]ηδ ἀϊπογίαμη (δ πτίγο, ἢ 
νογρίς αἷτ, πες ΡΟ ΠἸοὐτί5, (δα ἔλξεὶς ορῦ 
εἴς, Πα ἡ οχ οἤϊοϊον οἰ ητ εχίθα δα; 

Ζ' 

ἽΕΙ ΚΣ πε: ὙΞΕΤΕ [͵ ̓ ' τὰν δ 



ὍΝΣ δας ᾿ ὙΠ νς ἦ ἢ ΑΝ ᾿ "ἀἰχιεαασαπι ηἰτία τη. Ηςο ἔτι, δὲ ζούτων αὐτὸς ἐφη.ζτα εἰπτὼν,χοὶ λαιὼν Ὁ ξιφί τ 

“τἄἰας ρους αἀΠΙ θοαπλι5, ποι! εουῖν 
᾿ ηυα ῃ ντδο ἀϊσαπτιν ασάταγνε οδτγα 

266 ΙΟΝ Υ ΦΤΙ ἩΔΙΙ ΘΟΑΕΝ 9 ὅ, 

ἀττορῖο σ᾽ Δα οἷο 400 "Παίς ςοπίοάο- δον διογ8 ὭΣ δου χένϑεν. ᾿ εἰν 

ταῦ, ἀοςοΠΠτ δα σαἠλπει, το οτἰᾷτιπι ) 

τοραἰαπη ἴαςοῦθατ, (ροξδοι πὶ πιϊ- {ἢ , ἢ ἊΝ Κλ ΡΤ ΝΣ 

{γα ]ς; ὃΖ ἱπηροίτο οἱ σαΐτγο, ᾿πγαμ ρῴ;)εα κα οἰκτίςον " μασε τε Δρζω χῳ τός ἀλλους 
. ᾿ Νὴ “ “ δι .3 λ ἡ 

ΜΜδγῖοπὶ ἄφοβα; οοτογος ἔς, φαίη] 4 ὅιεοις, πόυτα σὸν δειύαται “σραξῷ Ἐχι καταλύσά ' 
Ῥοῆοιαα (Ὡριοττοπ ἀπ Ταγαυΐη! 4ο- “ἧς Τ ἀρκωνίου ϑειμαςείαε᾽ ὃ ΤᾺν7.} ΔΙ ολλὰ γὴν 

ταϊπαίιπη πλο] τασαπι οἤς : ὃζ πος ίς ΠΝ με ξὰ ΠΝ 
ἣ- ἕως ἮΝ ἢ σταϑαι τσϑος τὅς τυραννοῖς. δ τε Οις “λλα! οὐδροι ἢ 

οἴ τγγδηΠ5 ἴῃ στατίᾶ το ϊτατι!Π), ΠοῸ ἿῸΡ 3 ἐζολλαή φ᾿ 
ἜΡΘΗ ν ἊΣ 3 μ ΑΡΩΡΣ, ΟΥΑΙ ΠΤ Ν ἐγ ν΄ πὰ -“ Γ 

«ΑἰΠ|5 τοοσοι !απήα στατία σορΙΆ ἐδέτα- ἐπα βέν δὰ ρον υειοι δ] τ Μὰ ὍυΩα βου 

τί, Αἰ τ] π|6; (δ Πτίδτος ρυῸ ΤΠ: ΠΟ ἷς λονυϑυον,κο μιε γ6. ϑουγα, τ τῇ τυρον! δὲ χαὶ Οις (ω- 
ὙΠ ΤΠ ῇ ἱ πα ἀ- ἀκ μη ͵ ὭΡΑ ΠΣ ἀγεόνοι οἵ! ἀτμω ετννς το ἀγωνιζονδύοις αὐτὴ διρηϑ ΑΕ ας Ἂ 

᾿ :α νι ΠΩΘΠῚ11- “ φ ͵ ὙῊΝ ἣ ᾿ 
ἀρ υφὰ νν ν : Ξ ὁρχον,ζοιαὐτίκυ αὐπτοί πελάυτίω ηρφσοιτο 4 [βίου γε- 
τασϊταῖος Ἔχογοίτασίι. ποσί τα πατᾶ- ἢ ΣΣΣ ΣΟ ΦΈΔΣΝ, ν οἢ ἤν ὦ 4: 

ἄχη νἱοἰατοτῖ, τα] ην ΠΟΙ (156; ΠΡ ετὶς γέαϑτῳ "ἡ (οις αὐλῷ πτα]σιν οἵας ἔτυχεν" γώ. ἕστο 
Α ΣΥ . ἃ ᾿ 5 ἡ 29 7 λ ἣ' Ε7) « Ω γι . ὟΣ 

ὉΧίτ νἶτα ἱπηργθοαθατογ, 014 115 δίθ- εἰπῶν ἐκολά χαὶ τός ἀαλλοῖς ἀποιυΐζᾷς ὅχι τὸν αὐτὸν 
.1]: σκιῖς 5 5 «“ «οὶ ΞΡ ᾽ ͵ 5.7 Δ σ, ᾿ 

7411} ὍΡΑ ; ἀπδο ον: ΟΟΙΟΓΟ5. ορχον οὗ δὲ, σ᾽ εἰὲν ετι οὐ δοιαἰσαϑῇες, δ ὑΐςαντορὼ [6] ξίφο 
᾿πταππν ᾿ ͵ ὙΠ ΝΣ » γα... οπληο5 Δ Ια ΊαΠαΓα οσδαίτ. αἱ δεχόυϑιυοι πὰρ δλλήλων νὠμνυον. “μνονϑῴων δὲ Τὴν" 

ΠΪΠΙ ΠΡ τας οαπέϊαῃτοδ (υγστοχεγατ, ἣν τὸ συ ως ΣτρρΩ ΓΝ 

δέ ἀοςορῖο Αἰ] αὖ Αἰ ἰς συΐτγο ἀείοτα- Ὁβ Αυ τότ εὔηνομῦ Ἧ τὰς Χυχάρησεως, 
ταΠτ ΟΦ αγατὶ ἰῷ Παστοθαης 410 ἐς αἱ δόπος. χαὶ οΒδουτος εἰὐξις αἰ ποστίθοτωι ζοιαῦτα; 

. - . “ λ -“ ΟΣ Β ' 

τηοάο περοτίμπι ἀσοτοάογζταγ Βτιτὶ ΤΓρώτον κϑὺ Δ’ (ὶ Φυλοικῆς ὧς πύλας ἔχωνϑυ, ἕνα. 
Ϊ Ϊ Ὁ Ἔ - λ 5» ΤΩΝ 7 ᾿ ἢ 

Βςο(ετδητεητία: Απτο ομπχηΐα οαο μηδὲν δ ον τὸ πόλᾳ λεγο μδμουνῖτε χαὶ τατος τῆς ς 
{εν ᾿ ΕΥ) 7 λ" Σ 

ΣΟ γων τ᾿ τὴς τυραννίδος αι εϑδηται Τ οὐρκύνιος, Ὡρὶν ἢ τὰ, 
“ἧς ΣΥΝ ὙΠ  τδῷ Φ ΝΝ τ τ ͵ Ἐν ͵ ' 

τγγαθπηϊ ἀξ, ΓΑΥ ΌΪΠ 115 (ςητῖαῖ, ΡΠ Ὡς ἡδμ ἐὐδεπὴ “ἡμέοϑαι. ἐπειζῳᾳ χομίσαγτες « 
7 ἥ Ν᾽ “ “ λ Ὄι 5. «“ ᾿ το Ποίξγα ραγαῖα Πητἀεἰπάς ργοΐλο Ὁ σώμκα τῆς γοιυαμίθς, ὡς ἐς]ν οὕμκατι πεφυρυᾶρον, « 

. - πος " νἱ : ᾿» ἵ ν ͵ Ἢ ἐπέοτι σοΐροῖς πιμ]δυῖς,ντ εἰξ στο εἰς τἰιῦ ἀγοραὺ, πσεϑελθὼν Λουχρήτιός τὸ καὶ ΚΟῚΣ 
ἜΒΕῚ τ ὶ : : 

τεξεάατῇ, Γι ογοιίας τς; (Ο]]ατίηιις Ἔ Ε ; ἧς ᾿ ΟἿ 
᾿ ἶ Ξ τίνος, Ὡστοδὺ σ ψ Ἔν Ῥιορτοίπ!π πιράϊιπι, ἀερΙογᾶς ἔπι ἡ ἐχοϑώσαι ἴα: ἐαυτῊ τύχας, ἀπὸρμ-. 

Υ Ἵ ἢ 2 . ᾿ 

ἱηξοττιῃ 1, δζΖ ΓΕ ΠῚ ΟΠΊΠΟΠῚ ΟΧρΟΠδης Ω γγμόμδνα Φεοισαῆϊες. ἔπειτα αν ἄλλων ἐἰοιφῦς « 
ϊ " ᾿ 3 Ἵ ἐπ Ζ “ ΄, ἜΝ ᾿ 

ογάϊης ΓΟ 8] ἀοίη ἄς, 4115 ΡΟ ΑΠ Πα παξιων κατηγορείτου τὴς τυραννίδος, χαὶ τὸς πολίζας « 
Ξ' - ΕΣ πο ΡΈτ 5 3 ν δὰ. Ἵ ἷᾺ ΕΣ ἱ ΓΟ. φοςραξς, ἀσουξητιγγαπηπί ας, οἰμιοίας ὄχι πίω ἐλά ϑεοίαν ἰΡακαλείτω . ἔσται δὲ πασι « 

δά ΠΙΡογτατὸ νοσοητ σις πος οῖαθ.6χ- Ὅλως ὩΣ μα ΣΤ ᾿ 
ΟρτατΠΠπηῖι, {1 ἃ ΠΟ ]5 ραττῖο 5 ΠΡ εττ ἣΝ τ, ἀπ ες 3 Ὰ ͵ “ {ι τ ΤΠ ἣ 
τατίς ἰπίτίαπι Εοτὶ νἱἀεαητι πιαίτα. πὃς ἤ(065 ΦΈΧΟΥ ἀθιηῖ ἐλόυλερκας" πολλά ὙΣΡ κἡ δάνα πε- 

᾿ σιν Ξ ς Ὁ ΄΄ ΛῈΣ “ 

στααῖδα 1 ἀταμίπῖο ρα (πῆτ ; δὲ (τὶς 30 πονουσιν “ἰ πσῦ Ὁ ἴ οαὐρκωνίου, τὸ μκρ ὡς αφφορμῆσι 
1ΠΠ|ς εὐίτ νεὶ πχοάϊοα οσσαίου  Βίνεσο δέονται ὁτομ 5 λάξωμδυ Ὁ πλῆϑος ὥρμμη (ον ὩΣ 

ταῦ] εἰτἀϊηδ φἀπογία5 τγγαη πος οοπ- ᾿ νὴ τ κ ν τ “ἢ σα δος ΝΣ 
᾿ Ὲ ζαλυσοι πίω ἐβονειρχίαν ψῆφον τε αἀὐθις ὀναδω δι ὁ 

αεἴταταπη Πα ιιογ γ015, σα] σα 1Π| εἰς ἀα ἡὐκείον ΝΣ ͵ ; Υς ; 
« 3 ᾿κὰ 

ΔὈτοραηάο ΤἈγααϊηΐο ἱπηροῦίο ροῖ- ὑαρ ΤΟ ΠΕΕ Ρ ΠῚ ν᾿ Ταρχώνοι Ἔρζῳ. χφ ο 
Ταἰτταπη ας, δὲ ΡΠ οἴταπι πὰ ρογ πος «ἰξὶζρύτου δόγμα “ζσϑος τὸς ὕπ| φρατοπεόδου Ὡ|α- "Ὁ 

4ιδητοοίτ5 τγα Πα ττασπλι5 Δα οχοῦ- πεμψωώμεϑα οΨ (ὰ χά . χαὶ οἱ τὰ ὑπλα ἔχονήες,εἰ « 

90 2 ΔΎ] 5» ὃ 
“αὐδοςελθὼν αὐτῆς, κεν Ετί ὙΣΡ ἔκειτο οὐ τωΐφαν 

οἰτίι. οἴ ΘΠ ΠῚΠ|, αὶ [ῃ ΔΓΠῚΪ - ΤΕΥΜΑ, Ὁ μδλ ΤΈΣΗ τ ἘΝ , σα τι οἰτῖι, εἴς γα ἴῃ ἀΓΠῚΪ5 {ππῖ, ΓΟ μαῦοιεν οτι τὰ οὖν πῇ πολάπουτα ζοῖς Ἴυραϑνοις δεὴν « 
ῃοιοτίητ τοτᾶ νερξα ἰγτᾶη]5 αἰϊσηα- ος ΟΣ ΣΙ ΩΝ δα ΛΞ 

τᾶ, ἀοθιιης ΠΡογτατὶ ρατσῖς, μος ἀπι- ἦν βς ἠρ  ἀκτο Τὴν ἀρ ἡ: ἐλόω 
ΡΠ ΐας (6 [τσ το δ. Γοτί πο Ὶ ρατίδταγ, αν δνήσο!"), ὅτε δωρέαις ετί κατεχοκᾶνοι. ζαώτα « 
Ῥοίμαηο Υ αἰογι ἧς {ππτρτῖς ἀϊσοπαὶ λέξαγῶς αὐτοῦ δα λαίξὼν πὶ λόίον Φϑλέειος, Τ ἀλ-' ὴ 

Ῥατεθ. εἰ ἰχιια,ἱπχαΐτ, γοίξς πο ποΓΘ κὸ ὙΡΑ ΘΥΉ ΗΝ Ἷ ͵ ἸΔΩΝΣ 
ἀκα πν π 5ν Ἀὴν ΜῈ ει προς ἐπὴν} Ὁ ὑχελιν (θα τὼ ἐὰν" ἰπ}: Ἢ 
τον οἰτπι; Οἷς ἰηἀΐςοι δὰ Ἰορσίττης,ὃΖ Ὁ Ἰ ΔῚ Ἧι ΕῊβ θυ "αι μαλι κοὐ ὁ" ἌΛΟΝ 
ΑΙσαα ρογπλίτται σαί ϊδὺ παρ Πἔγαῖις σῶν ἐσ αὶ αὐτίωυ χ᾽ γομμούς,») Τ' ψῆφον ὀμαδώσων ταις 

Π ΘΙ  Πος οἡποίῃ;ζ ποῆτεῇ παπηο ν]]Π Φεφδαις χοντι Ὁ δ ποδέδοται πϑτο πράῆφ' 

πλϑρ ἐτατιιπη ροτῖς. ΑΑΠςΟΙΠς Ερο, πυϑδ5 σοϊιεὶς σεϑδ μίαν: "χω ἔχφ. ὁ σ᾽ ὑπολα- ᾿ 
1Παυῖτ, ν᾽ ΔΙοσῖ, δι Ἐηϊηλ τε ϑιηιις σοΪς- ἐὰν ἸΦη, Ἐωὼ φῆ ον πεν ἢ ᾿ 
τα: ΠἸσοτα; μλ ] ρου] ορος πυσηδοοῇςᾳ; ἢ γ ἡΐην δι γἢ “ἢ ' κῃ ἢ: αν. 
ἴῃ σοπλίτίπιπι νοσατα ροριίαπηγ θπς “κέ Ὁ σποδεδῦται μοι ΧΡ γὸμϑς Οκλλησίαν, ὁπε βδ8-- « 
ςη ποηοχῶ, τπαχίηγα αἰϊογπὶ, Τ αγ- λοίμκην, συϊκαλῴν. ἔδωκέ μοι ̓  ἀρχὴν (αὐ τίω ὁ Ἰαρ-“ 

᾽ τὰ 

χύγίος 



μος ;μεγίφην ἄσαν ὡς ἡλιδίῳὰ οὐτ᾽ αἰαϑησομέ γῳ Ἶ 

“ διιάμιεως. αἰνὰ, ὅτ εἰ ̓ γνοίξευ, "λρισονθρῳ κὶ ὦ τ΄ κτ 
«ς ἣ ἐνάμν 

» πυραίνου λόγον Ὡρῶτος ἐγὼ ὀιμϑησομοι. ως ὃ ὅτ 

ἤκουσαν, ἁπϑμϊες ἐπήνεσενεκ ΟΣ ὡς Σποκαλὴς λὲ πσο- 

σεως αρξαίωϑυον ὃ γομκίμιε ρὲ δοῦλα λέγά γαυτοηξί 

Ὁ ον, καχεῖνος εἶστεν, Ἐπέδὴ (ὐταΐ ὅτω πορα Ἡφνὴ μὲν 

» ἐδύχει, σχοιτώ θα πάλιν τίς πόλιν Ἐχίβοπάσου(α 

ὀχὴ υλσε. μῈ καταλεσι, ἣ βασιλέων» τ 

͵ ὐτοδ θεῖσα δὐδρος, καὶ χὺ ἔτι φρότερον ὅστίς ἔσται 

» π λιηίω; Δθγϑς,.ν ἀπαλλα-πόκδμοι δ΄ ὅτυραΐνε καΐζο.- 

ἐ Ἢ τυσόιῶϑα.ξεξκλεῦον, ὃ ὥπφυτα δέλτιον ωρὶν Ἐλιχή- 
» μΨν ἐργώ τηλικῶδε,ὼ μηδὲν Δὐεξέτατον ἀφίαζ μηδὲ 

 Υ Ε΄. ἔμ. Ὀποφαινέοϑω 5 «ἰϑι ούτων ἕ ἀρ τος ὑ- 

μἕδμὰ ἐΦερνδ. μ( ὅτ᾽ ἐλῳθηῷ πολλοὶ "Ὁ θὰ πολ 
τύλων λϑορι. ἐδύχει ΟΝ μϑω, βασιλικζοὼ αὐλὰς χάτε- 

ΤῈ φήσειας πολιτείαν, ὀξαειθμου εδύοις ὅσαι εἶδ“ πόλιν 

' 
Ἀ 

᾿ 

Ι ἢ χοϑ μηκέτι ποιήν ἐφ᾽ ἐνὶ ̓ δχευαφη ᾳῳᾳ κοινα ζας τυραννικαξ 

] οἴ διεξιξσι φἰϑανομίας,αἧς ὀῆλοι τέ πολλοὶ χτ δ δ ἰδίων 

πολι ἐγ φύσαντο,δ Ταρκύνιος πελευὴ" δλλὰ Ὁ σκεωυ- 

ἐδδιον τῇ τῆς βουλὴς ἀπϑώτων Ὄποδείξαι κύρμον,ὡς εἰν 

᾿ πολλωὶς Ἱ Ἑλληνίδων πόλεων.οἱ ἢ, πότων μϑὺ ἀδετέ-- 

“ραν ασδϑηρᾶντο πολιτειαὖν,δημοχξ ᾳτίαν 5, σεευεξ - 
Ἵ λάυον,ὡς εξ» Αἰϑάφησι, καζαςῆσαι, Σ ὑξρᾳς "ἡ Ως 

πλεονεξίας ὀλίγων τξοφερϑ μοι, ( ςασάςςΣ 

᾿ ᾿ς γνορϑύας (ἱς(απῳροῖς ρὸς τὸς αὑϑέχοιζει ἐλά.- 

; φέραν τε πολἤείαν Ὁ τ' ἰσονομίαν ἰποφαμνοίες, ἀσφα- 

λεςατίωυ ὅσανχοὴ ̓πρόπωδεκείτέωυ Τ πολίᾳω για: 

Ὁ λεπῆς. δῈ χαὶ ἡ δερκρίτου Φ αἱ αἱρέσεως ἅπασι φαινουϑώης 

Ἵ δὰ ἂς πο ρακολουϑούσας ἡ ἐκασῃ ΤῊ πολί “ὧν κα- 

᾿ κίαεντελέυταῖος πα λαξων τὸ τὸν Δθη9ν ο ὁ Βερότος εἶς εἰ-- 

Ϊ » πεν ἜἘγω5 ἢ,ὦ Ὁ Λουκρήτιε κὸ ἡ Κολλατῖνε, χαὶ πούτες οἱ 

»"παρϑήϊες ὀύδρες ἀγαδοι χαὶ ἐξ αγαθαΐν,"χ (ιν μϑὺ 

᾿ » Ογθὶ μίαν ἡμας οἴοι(αι δὲῖν καϑίσαοϑαι πολἤείαν χτὶ 

Ι » Ὁ παρόν. ὅτε Ὑῥισιεθς εἰς ὃν σεουηγ μέλοι αἰτωῦ ̓  

» ποραϊμ; τ μῶν βδαοχὺο,ο ὦ ἀθαρμόσοιοϑαι πύλεως χϑ-- 
, γ»ε", 

Πρίσμον οὔ "Ῥαϑ)ον" ἡ τε ἘΠ  μεταξολῆς, χοὶ ̓ζᾷ κρ- 

» Τίστ' πὸ "γχωνϑῳ “δὰ αὐτῆς βουλάυ σαίμϑυοι, σφαλορᾷ 
ΕΟ ΕΝ 

ἡμὶν ἀπε δ ὅτὸμ ἀπαλ- 

Ἵ 

᾿ ἶ εὐ οὲ ὐδήρν, νὲ ὀξέφτα ὃ 

᾿" .»λα υυδυ τὴς τυραννίδος, κἴτ' πλείονος ἐϊξεσίας χαὶ 40 

; ̓̓ "ῷ κῃ τ οολῆς βαλέά σα ϑῥοις τ ̓ κρείῆονα πολήείαν δμτὶ 

ἤ ιν ὁ χείρονος, ἐλέαϑει" εἰ ἰδὴ τίς ἀξᾳ δὴ ψείηων" Ἴς Ῥω- 

“,β,ν. ὭΣ Τιομπίλιορὶ πϑώύπες οἱ μετ’ ἐχείνως βα- 

ἡ ΒΕ." σιλᾷς καταφησοίυϑυοι "παρέδοσεινη ἡμῖν, ἐξῇ. ἧς μεγάλη 

» Ὁ ὃ ἀὐδαιμῶν ὼ πθλλῶν ἀβχουσοι ὀύθρωπων ἡ ἡ πῦλις 

ἐποίηῷ " ἀγαϑαὰ πϑύτες οἱ κσϑϑτερον βασιλῴε" Οἷς 5 Ὁ» ; 

ΑΝΤΙΟ, ΟΜ 1 ἢ. 
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αυϊηίας ταϊμὶ ἀφάϊτ σοι ἔλταο, τ αιιΐ 
ποοροτοίζατῷ οἴ ΠῚ δηϊπηδά ποεία- 
τα 5: ςο, ἢ νοὶ πγαχίπης ἱπιο Πρ, εαν- 
ατιι5. 4 ὃς σοτγα ὑγΥγαπ πῇ ΡΓΙπγας 
Ῥοτογάγο ράγατιι (π". ΠΟ οίιια οὅ- 
{]Ἰπ|πὶ ρΙ ασυῖτ νηϊιιο εις: οὔφ αἴ ῃο- 
ποίτο ἃς Ἰερίτἰπιο ΡΓΙποίρίο γῷ διηρί- 
σαῖας ν] ἀογαζαγ, Πὰς σοῖογα ἀϊσδάο 
Ρετίςαυ; Ὁ α86ο, ἰπααΐτ, ἢςοἴτα νἱ ἀξ- 
ταγ, αἰ ρ οἰ αηλιια [τ αιἷς πη [Ἐγατι!ς 
αἱ ΡΟΙῈ ΟΧριμίος τορι ο5 ΟΠΓδτατς {1τ, 
ὅζαιο ββεῦδοι ΤΥ ΡΓΙῸΣ οτἰᾷ “ας 
{π βυταγα γείρ. ἔου πιὰ ααᾷ ἴῃ τυγᾷηϊ ἀἰς 
Ἰοοῦ ἰηάιςσοτγε ράγαπλι5. Ργαξατ.η. ο- 
τηηΐα σοπίμϊτα Παοτο ρει ἀρρτο- 
ἀϊαπλιγταητῇ ἔιοίπι5: ὃς Ριὥοοη Π6ο- 
ταῖς οπηπὶδ. π1Π}} ἱποχοιτπι το] η-- 
αύογο οι ἐς τε. ν πα; νο- 
Πετᾶ {πδπὶ αἰσατίςπιεητίᾷ. Ροίξ παῖς 
ἀϊιογίᾳ ἃ ἀϊπογίς ἀἸξῖα {πητίξητδιία. 
αι ρίάσεθας τορὶτ ἱπαρογία ἰη- 
{Ἰαιγαγο, Ἐπιι πγεγαπτι. ιιοῖ ὃ αᾷτα 
ἴῃ τξρ. δόπεβοια (Ὡβεείοσγος τέρας οὖξ 
τα] Πεπτ. 411} περ αἰρᾶτ νηΐτις ροτςο [Τατὶ 
ΔτΉ ΡΠ] 5 σοπογοἀοπάᾷ τῷ αὶ Οπταπαμη; 
ΡΕΓπγοτὶ τγγᾶπογί ἰη τ 5,10. οὐ 
ΑΠΠῚ πα οἰτιος (πος αἰ εοετγίησ, τα ρο- 
{Πγοθηο Ἵ Ἄγ] Πῖι15: πος ρᾶια, ΡΕΠα5 
(δπατῇ {{ππηπηᾶ ροτοίξατῷ οἤς, Ποιτ πὶ 
Ρίοτίία; (ταοὶς οἰαἰτατθαι5. Δ ΠΠἰς Ποιι- 
τα Γοὶρ. ἔογπγα ργο θαθαγιγιίς ροριι- 
Ἰαγξ δά πιιπιγατοηδ,νε Ατβρηΐσ,ρτς- 
ΠΣ ΣΈΌΡΙΡΙΔΝ αμᾷ ἀροτυίδη- 
τοῦ ὅζαιιαγο ρίογαςς ἴῃ ΡΔιροτῖι ἀοπλί- 
ματι Δ πη] ἢ Ἐγότιιτ, ὅζ φυᾷρτασοςίη- 
ἀετοπαίοσί δά πογίας ροτζέτος οὐί ἄτι 

30 (ξἠϊτοπ ας: Ρήἠσαπτοϑα; Πδαγγατῷ γοίρ. 
σοι ἴῃ φαίαζο ἰπγα οἱ, οᾶ αά- 
τα ἢ γατίοπὶς ἔογπηᾷ αἰσεῦᾶς ἄξεις 
{πᾶ εἢ18, δὲ ἀφοςα πη. οὔ ας Αἰ ΗΠ.- 
οἰ Πς εἰεξεῖο νἱἀογογαγ οπληῖ, φη}}ἢ 
ΟΧ Πἰς ἔξατας σατοτοῖ {π|5 νἹΠ15, πα οχ- 
τύθηλῖ Βγατις {πἸπηρεἰς ἀϊοϑα! ρατεῖθ. 
{Ἰο Ἰοσιιτις οἵ": Ατοσο Γποτοτί, ταις 
(ΟΙΙατίης, δέ σοτουὶ ἀαυοταιοῖ Δα οι ὶς 
Βοπὶ ν τὶ Βοπίϑᾳ; ῬῬϑπατί, ΠΟ] ποδὶς 

ἐψ 

ἴῃ βίοης ΠΟΙ͂ ΓΕΙ͂Ρ. ξουτηδηι [ΠΠ|τ|18- Ὁ 

ἀδ οςπίξο. Π δετὄριις Ποσ φησ οἵδ πρηπια Ρ ΠΩ ἀε 
ῥ' ποροτ5, πος δα αὐυτᾷαῶ γογῇ οτγαὶ- ᾿ΠΡΑΝΕΩ 
Ὡδ (ὈΠΠοΐςΠς: δὲ νι ορτἱπγᾶ οχρορίτο- ὮΝ 
Τ115 ΠῚ τΓαΓΙ ΟΠ 5 γατΟἢ δ, ΘΟ αἴι15 ΠΟΠῚ 
σατο τ ρογίσα]οι ροίε, ν δἰ ατγγδηηϊάο 
᾿Ιἰθογαιὶ Αιοσίπχας, πιδίοσί [ἰρδογγαῖα 
τηδίουϊα; οτἷο σοῃε]ταγο δ Ορεἰπγᾶπὶ 
τεῖρ. ἔογπιαπι ἀ οἰ] ραγα ροτογίμηιις: ἢ 
πλοίο ΠΊο] ἰοῦ Πξδτιις οἴ ΘΟ, ύοπι ο- 

πλμ 5, ΡΟΠΊΡΙΠι5, αἰ αι Ρό[Ἐ τέρας ἃ (8 ἱπ|ἰτατιπι ποδὶς τγαδιάργιης; ἱπ ακο ντῦς ἢο- 
"ἢ ἢῶ, αἰ Ρογροταο ξαιιοητίθιις, ἀπηρ τά ϊης, ορίδιις ὃς πλαϊτογιῖπι ροραϊοτιπὶ Ἰπηρότίο δὰ- 
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ἐλεῖῃ. Ἱποδπιοάλνεῖο ργορτοῦ απ 

ωρπύμι ξλοῖϊς ἰπταυἱᾷ τγγαηηίσαπι 

ἀερεποτατ, δζ ας ΓΟρ Δ ΠῚ Ῥοτείξατοπι 

τη πιοσηηῖδις ἔδοίπητ,εα ὃς Πμης 

ςοτησοηα, δζίῃ ροίξοεῖι οαπξάλπιο- 

ποοιθουσΠάτη ΜΠ] ρτίπιιπι αι οὨἱᾶ 

ταϑ] ἰρεξξαπετοτῖ ποιμηΐηα, δὲ οχ ὨΪς 

αὐρναιίορο [πέξα,ίς ρος ναὶ ποχίῃ υϊά- 

Ρἰᾶ αἀπητιθητ,νοῖ ντ]ς αἸϊ αϊά τεῆι- 

οἰπτίπ χιο σεποτο δζτορπῖ οἰξ; ἰάεο 

ΠοΠΊΟῇ οἱ ἴῃ τΈρ. πλπιᾶάτιπι Αγ ίτγου: 

"νἴ ΤΠ ΟΙΠΔὶ ΕἸ ΤᾺ ᾿ «“ αἱ ς , ᾿ 

νυαυοσιπι οὐἴα ροΠας σΟΠλ τοταΣ το γαΐ κ τς μἤνογζᾷς ὡς δ᾽ πα τδινσωγὰ ολ μ Σ 

εἰυϊτατὶς ᾿Πσο] αΠλίτας. ΠΟῚ ΓΟ 5 ΔΠῚ- 

ΡΙΪα5 πες; πιοπαύομα νοσεηταγ, ἰεὰ 

Αἰο συορίᾳ τιοάοῆίοτγο ὃζ πυπιδηῖο- 

τενοςαδαυϊο. είη4ε πῦ νηϊπ5 ἀγθϊτγο 

εὐπηϊτεεπάα γογαπι {ππ|π|α: (4 ἀπο- 

διις νἱτίς ρεγπηϊτσθηάτιπη γαρίπτη 1π|- 

Ῥαγίιπι, ἤςυτῖ ἀοεάαπγοηίος απο 

Βλςετείδτη τα] τἰς ςτατίθιι5, δ ργορῖεῦ. 

Βαποξούπηᾷ γοὶρ ἰῃτοῦ οπηποϑαγςοος 

«ιλχίτης ἤοτοτα ἰορίθιις ὃζ ορίδ. παΐ- 

ἀπιις εηἰπὶ ἰπίαΓ οἱ ογῖιτ ὃζ πιο [ἢ ἀἱ- 

υἱα ροτοίζατε Εἰ [ατίαπα, δου οᾶ- 

ἄετα νίπι οδτϊπεητίθι5: ὃς αἰτοῦ ἰτοσῖ 

τεπογοθίταγ, ο νἱοΠΠπὶ γοποσαθίς ἃ 

Ἠσδητία: αταυϊατῖο Π806; δὰ νἱττατῖς 

οριηϊοπᾶ εχ σπατα ροτοίξατο πραχί- 

χη παίοϊ νἱάοταγ Ρύςίογεα 6 τᾶ πλα τὶς 

το ςπΠρη 5 πὰ (πητ ἱπυἀϊοία ὃς 

το] οίξα ροριυο, Ρραττίπι πιϊπποηάα, 

-Ῥαττίπι ρίδπο το !]επ αἰ ϊσο:ίσερτῖγα 

ΜΔ άϊςο, ἃζ σογοπαϑ δγεαβ,δζ ραΓρα- 

τολφδῦγο ἰπτοιτοχῖαβ γαροδϑ: ΠΙΠ [[ὰ- 

εἰς (6Έπ|5 ὃς π ροπιρί5 τε ππη ρ ΠΑ ἰθι15, 

φἤππιδητας Ποηοτίς ἄθογαπι σγαδιίδ. 

τατασ επί ποτῖ νέας, πα! ]οίτι5 ΠΟ Π 

εεἰτισοζεγαπι (61 ἐδαγηοαίη ιὰί6- 

ἀξτες ἰιτς τἀ ἀδητ ροριίο, το! Πηαςη- 

ἄλείε νπᾶ οἱπὶ ργατοχία σαπάϊ 4 ὃς 

τιοτίθι5 ἀποάφοίπιίσοιτος ροΓν 45 
φιαξογεητίδα. δυρογοίξ νη πὶ αιοά 

οπιηίτπι ηια: ἰχὶ γι! ΠΠπγῦ ἔοτο ἂτ- 

Ῥίττογ, ἃς αα πιαρσίγατιις ἃ ἀο] ξεῖς 
ὄσηα , δ ἘΣ ἃ 

ς "δοἢγαμθπάος ΘΠ σοι Ππηῦ,Ππε ἰπηρε- 

͵ὠ τίατα {ΠΟ πὶρογ τοταπὶ νἱτοΣ ἰρατίππι 

Ὁ ρτοροιθγ: ργαρταιῖς οηἶπὶ εἰἘ οπηϊ- 

ας τηδο γάτα 4111 (770 Τερογ δ (ρα- 

Ξ' τίο Ππυίτατας ποη οἵδ, πος ν]]45 δά πιΐ τ Χο ὙῈ ὦ μέρ ὃ τὸν αὐχῴν τὲ ὃ αὔγειχ,ὶ αρὸ ΐ 

ΓΡΡ δ, οὶ. εἰ γατοηὶς γατίοποο γοάάογε σορίτ; 

νπάς τγγαπηΐς πίοι τα σοπτγα πο 4α' ἐΤΠΚ ΗΝ, ἢ κὸ 
» - . ᾿ ἈΝ ἘΔ ἦ ἊΣ) : ΑἹ 

, Ἰρίταγ ροτοίτας οχῦρίο Αἰτβεπίοηίμπας. (ς αὐλαδς φυσάς, ὁ ὅκεα μευ σκεας Ἴ ἀξοισιαις, 
ἰπιγα τα ρας ἈΠΠΠ ΠῚ. ἱπ]ρογαῃα .Π, 

᾿ς ρατδαϊα νἱοἰΠητι4ο; ὃς ροτοί ατί5,4η-. 

ἣν τευ σογγασῆραῖ ΔηΪΠγ, ἀςροίτο, 

σοἰἰ οι ησοηΐα οσταπταοῖα, πες {1π|Ὁ 
ΤαΟΓΟς ἰμοθείασι πἰανία Πἰσοητία, [π παπὸ πλοάα σοπῃἰττῖς γεθιις ροΐεγίτῖ5 πο τη Ύ γορία ρας ἢ, ̓  

Βετπαιίοηϊς οὐπηοάα ρετοίροτςο, ίο οἰ σοπχίταττία Π| πλα]α ἀςο]παγδ. δοα γε Ποπηθῃ ιοαας, 
Ν 

᾿ 

Ἶ λ τ Υ ΠΩΣ ᾿ 

. γαϑακαρπϑαζ ὁ (ξασιλικῆς πολῆείας, Ὦ 5. ϑραχθτ 

ΗΕ ΟΥᾺ ΕἼΤ ας, “, 
μδι διετέλεσεν. ἃ 5 αὐ δαχολουθήνείωθο ἢ μόδα βίος, 
αἷς διάνα ,ΐξ ὧν εἰς τυραννικζωω ὠμότητα αἰθιίςα δὴ, ὶ δ, 

δὲ ἃ δεςγεραήνοισιν ἅπϑιδες πσδϑς αὐ Σ. ὧδθ᾽ ὑμὴν ̓  Ἷ 

ἐπανορθζσοιεϑαι ε΄ αὶ νοῦ, ἵνα μεηϑὲ ἐξ ὑξέρει ῥηταί", 
πόες, φυ λαξακῖ “παρα ναί να, δὲ ἀἰάμμ 

“ϑὺ δ) τὰ ὀνομαζα Ἵ ποραϊμῖς οἱ πολλοὶ σχοττξ- "Ἢ ἴ 

σι ἃ Ἔιτὸ πότων ἢ τοροςίενται ἰινα ἕξ (λαᾳζξεραΐν," φ ν. 

ο»εσί τι ἢ ὠφελίμον, οὐ οἷς ὦ Ὑ μοναρχίαν ἐγ) , 

ἐν (έξηκε, μεταϑεα τϑνομκα. Φ πολιπείας ὑμῶν πωραι- 

αι τδα 

(ασιυλῴς ἔτι μυΐτε μογαῥιχοὺς καλάν, ὀνλὰ μεφιωπέραν ὦ 

τινὰ ὦ φιλαν,ϑοφποτέραν αὐζις δέος πσδϑουορείαν. ᾿ ̓  
ἔπάτα μὴ ποιάν γνωμζων ̓ ἑνὸς ὠπόώτων κυρίαν, ἀλ- αι υἱ 

λα δυσὶν Ἐχιδέπῳ ὀύδρασι Δ βασιλικζοὼ φρχζὼ, ς 

ὡς Λακεδαιμονίοις “πιιυϑοίγομζαι πποιᾷν δχὶ τ ε [ 

ϑη δυεαὶ, ὃ ϑζρυ ὅτο Ὁ σῆμα. ᾧ' πολ δύματος ὡπὸῤ 

τῶν μόλιςα ἢ Ἕλλζωων ἀὐνομφοϑαι1ε ἀὐ δαιμονᾷν. ς 

ἡἼον ὃ ὑξρας-αἱ ὼ βαρῴς ἔσον ),δεαιρεϑείσης ὃ ὀξού ὦ 

σίας δυχ ἡ» “" αὐτίω ἰχωὼ ἐχόντων ἑκατέρων ᾧ αἰδὼ Ὥ, 

20 τεδρλήλων ἡ κώλεσις 9 καθ᾽ ἡϑονζωὼ ἔμ, φιλοθμία ς 
᾿ πὲ ἄσϑὸς Φρεὺ δόκησιν, κ, της Ἄῥοιτ᾽ δ.“ σοΣ ᾿ 

μου δυωυαςείας μόλιςαι ΤΟ, Ἰεπορασήμιον ἃ ὗς βα- ᾿ ι 

σιλάζσι τοϑβαι δέδοται, πολλεῖν ὀγτων, εἰ τίνα, λυπήρας ἢ 

ὀψς αὶ ἐχεφϑόνοις ζις πολλοῖς παρέχει.) τὰ μϑὺ μ4- ̓  

σω ζῳ 5 ἀφελῷν οἴοιαι δῷ ἷ ζᾳᾷ σκηπηδοι ζυτὶ λέ 

γω»ὃ τὸς λξυσθς σεφαύοις »ἡ 6: ὀδθργεῖς ὃ γρυσοτ 
σήήμωους εἰ μιπτεχόνας, πὰ ζεὼ εἰ μὴ χΤ' χθὲς τίνας ἔρρει ς 
ταϊοις,ὼ οὐ πομπαῖς θῥμάμίων ο ὅτε αὐτὰ φιμιῆς “εν : 

ἕνεκα. λήνον).λυπήσά Σ σοοὶν, ἐαὺ δύων «αὐ! " 

30 εϑρόνον 5 ζοῖς ὀυδράσιν ἐλεφαντίνον, εἶν ᾧ καϑεζό ἂἿ 
᾿διχαζοισι,ὼ λάυκζὼ ἐάϑῆτα πὐξεπορφυρον, χαὶ ̓  ̓  ̓  

σου ρυμϑῥοις οὐ Ἵ ἐξόδοις δωδεχα. πελέκφς χατατι ἮΝ 

λισπῴν. ἔτι ασϑος ζύτοις ὃ πϑλύτων οἴομαι Ἢ εἰρη δ. δ ̓  ᾿ 

χοησιμωταΐον ἐσεαϊ, χαὶ τῷ μὴ πολλὰ, ὀξα δοπὸμᾳ ΓΙ 

πὰς “ὐραληνουδύοις δ αρῤχἕω αἰτιὠτατον, Ὁ ᾿ 

βίᾳ τὸς ἀὐζυς «εἰ αρχήν "χαλεπὴ ὃ ἅπασιν ἀδειούφ αι 
ἰρχλρὲ μυγδὲμίαν ἐξέτασιν διδούσαι ἢ; πτρα Πομέ- ὦ ̓ 

γων, ἐξ ἧς φυέ) τυραννίς ΣᾺ. εἰς οὐναύσιον γρὸ ΕΣ 

παρ ̓Αϑάψαιοις Ὑ 08 χροῦτος Ὁ ΠΡ Ὁ. 

φϑειρξεαι ̓  ὀζκνοιαν, ἀφίςα ον Ὁ ὀξοισίας 

, λ "ἡ “ΑΛ .».»ν ε Ἶ ᾿ 

{ πταην.οθ ἡμῖν κα]αςησεα υϑύοις ὑπαρξ Ἴὰ μϑϑα:, ) 
Δ ἢ 
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ΟΡ σεουεδ)ίου ὃ βελῆς,ὡςῖρ οἱ βασυλᾷς ἐποίοιωυ, δ, μκη- 

ΑΝ ΤτΟο ἀσν. Ὑ 18. 
' δ ἀκα ͵ ͵ « ᾿ φὐ ας τν Α 
᾿ βασιλικὴς ὀξοισιας πατϑιον κι. πο ἀρχον Ἡκαίν, χὺ σζο 

-“" ᾽ ͵ " » 

» οἰωνοῖς αἰσίοις ϑεών δχικυρωσαντῶων πταρεληλυϑος εἰς 
Δλ ͵ὔ 41 δ δὴ “ξ Ὁ Ἢ “ἢ « λ ᾽ 

» Π' πολιν αὐτῆς ἐνέχα. Ὁ ὁσίας Φυ Λατ]ήτοι (6 9ν, Ὄστο-- 
τ, ἥν τγ 1 ἣ ͵ εἰσ 

» δάκγύκεϑῳ τὶς αεἰ βασιλόϊς,ο τ' μάν (ᾳυτίω ἐζων 
᾿ ͵ Δ 3 ΄ 

᾿ «[ὰὶ βίου,πασης δι-πολυόνδρος πολεμίοις αϑολίας, 
-“" 2) ΕΣ .“ « ᾿ Ὁ 

(: πῦτο μόνον ἐχὼν Ἐρ29»» ὡςῇρο βασιλές, τὰ θυηπο-- 

ΡῚ οἷ ὩΠΒΑ ΠΣ ἧς ἃ "9 “ δ. τὰ 518} - ΝΗ͂, 

λιων,ὀνο ἢ σα ςθὲνοον ἢ ὅ9πὸν ἐς αι τοῦ ἐκαςον, ἀκϑ-- 
ΕΒ ἵ ͵ ς " 

» σατέ μου στονάξω κϑὲ ἐγὼ πίω εἰκκλυσῖαν, ὥςπῇρ ἐ- 
) ͵ λ , 

»φζω, Ν, συϊκεχώρηται μοι κτλ νόμον , χορ γγω μιν 
νι ἀν Ἂ ͵ « ὯΝ ΣΤᾺ 

" εἰφηγήσομα! φάυγήν Ἰ αρκχώνιον ἀμια (οις “παισὶ Χ) τη ΤῸ 
ΣΉΝ ͵ ἢ οορε ͵ : ͵ 

" γκώαιχι,πολέως τε χ; χώραις τὴν Ῥωμαίων εἰρηρικε- 
Ὁ ΜΔ ͵ λ , ΄σὸ ἐξ »οὦ, “ ΝΕ ΣΙ 

ἢ γοῦς Τὸν αὐ! ἼΘΟνΟν 5 Χρὴ μος ὦ ὡξζ αὐτ'ὦᾧ' οτὸὰν δεύπι- 

" ψηφίσωσι τίω γνωμῶν οἱ πολίτω, δηλώσας ἰὖθις 
ε ͵ 

» ζὸ Διανοού θα πολιτείαν καϊζα φήσοιοϑτειι, μεσοξα-- 
δ τὰς ᾽ ΜΡ λ ͵ 

» σιλεα, ἐλοΐμαι Τ' ὉὈἰποδείξοντα ζις ἰραληνουϑύους 

» (κοινὰ, χαὶ «τὸς Ἔσο ϑήσοικαι αἰ τυ χελεοίων 

᾿ χώω. ὃ Σ καζαςαϑεὶς «ἰ' ἐμιού μεσοξασιλόϊς 
"ἕ “ ᾽ ͵ » ἢ χ 

"ἀγαγὼν τίω Δλοχετίν Οκχλήσιαν, ονοίκοισοίττ πε ζις 
.-“΄ ᾿ λ “ 

" μέλλονζᾷς ἐζφν τίιῦ μέλλουσαν βάσιλειῶ), χα Ὑῆφον 
ἀν “ “: γι , " λἷξρ αὐτὴν Οἷς πολίχευς δότω" ἐαὺ ὃ ζοις πλείοσι δὸ- 

ὼ ͵ ͵ ᾽ λλω., » "ἢ «“ δ ὧΝ 

ζη Ἄθχοις κυθλαν εἰ) 1 α' ὀυόδρων ὠμρέσιν, χα! τὰ μκαψ- 
͵ ͵ 5 λ λ ΠΧ’ 

Ἢ Ἴφματα νται “-ξι αὐτὴν: καλᾷ, τς πελέκάς οὐ-- 

"τὶ πἰρα λαθόντες ἢ ζᾧ λοιπὰ “ὦ βασιλικῆς ἐξουσίας 
3 «“ 3 ] τάρφ 

᾿ σύμξολαᾳ, πρα“ Πέτωσαν ὅπως ἐλά ϑεραν οἰκησω- 
Αἱ , ᾿ ͵ Π ψε ΤΕ Χ 

"θυ τ’ παπτοίδευ, χα μκετί χα )οδὸν ἕξωσιν εἰς αὐτί 
Ϊ ᾿ 2. “ἊΝ ΄ 

» Ὑαρχύγιοι. πτει ροίσοντοωι γὸ,ἀ ςε, ὦ πόθοϊ ἡ βία. καὶ αρ 9: γ 19) ΝΞΕς 

» δύλῳ,ὼ πϑυτὶ ἀλλωζόπω παρελῦειν παλιν Ἐχὶ τἰωὼὺ 

» διωυαςείαν, ἐαν μὴ φυλοήω θα ὠΐξις. ζωὴ μδὺ 
ἤω » 

᾿ φίμυ ὁς] ζὰ μέγιςα χυφιωταΐζᾳ, ὧν ὑμῶν ον τοῖπα- 

τ δόντι λέγᾳν ἔχω ἢ περ ν ̓ ζᾳᾷ 5 τὶ μέρρς, πολλὰ 10 

ΟΡ ὄντα ἡ οὐ βαιὅχρα νεοῦ δὲ ἀκριξείας ὀξεταοϑώδα  (ω- 

Ῥ ἡγιμεδα, Ὑ εἰς ὀξιιὼ χοιοὸν ἐπ᾿ αὖθις οἴομις! δεῖν 

Ἢ ποιήσοι ζις πὐραληψουδύοις πἰω ϑρχώω ̓ σχοπέαῖ 

χεῶδαι ζι ὀύδρας ἅπθδυτα μτ τῷ 

᾿Ὶ " ὦ ς Ν το ἉΨ εν “ ͵ 

Ἢ δὲν ποϑατῆν δα ἡδύ τὰ ϑύξαιζα. τῇ βουλὴ Φε- 

"ρῳ εἰς τ' δημῶν, ως Οἷς παδορϑνοις ἡμδμ] ε)ος ζεὺ, μκη- 

Ὁ δενὸς ἀφαιοούνϑροι αὐτὸν ὧν ον Οἷς πσδοτέοφις χαι- 
Οἢ τὰ ͵ “ ὦ » ς “ Ε ͵ Ν Ἵ 

δ9:ς κύϑλος ζεώ. ουτω γὸ ἀὐζις ἀσφόλέςαΐζαῳ, κἡ καλ-- 

" λίζα ἕξ τὰ ρχῆς. ζιύπίιυ δἰποδάξα δου 40 
͵ Ω δ ,ὔ ͵ , ῳ ͵ 

γνω ζω Ἰουνίᾳ Βρούτου, πλύτες ἐπήνεσαν , ὦ αὐντί- 
Ολω α΄ ΔῊ ς 7 2 ἂν 

χα πῦϑα ἡ" τὺδαληνοκϑῦ ὧν Τ' ἡγεμονίαν δυδ νβυ- 
ἣ Υ ͵] γᾷ “ 

λάγονϑμοι, μεσοξασιλεα υϑὺ ἐκριναν Ῥσοδειηϑζουαι 
τ' ,ὔ ͵ Ἂ Ἷ τῷ πῇ ἥ ς 

Σπόριον Λακχρήτιον,Τ' πατέφοι Ὁ ὀρ γοηστινϑρης ἐ- 
ἘΝ ΟΡ γ 1 λν εἰν λλὼ ἐφ ͵ ς 

ἀστίων υτε ἐκεῖνα ὃ τὸς εζονζς τ' Ὁ βασιλέων ηγεμο- 
2 » ͵ὔ 3 ͵ Ὁ» ͵ὔ 

γίαν ἐξεταοϑέωαι, Λύκιον Τπνιον Βρϑτον, ὁ Λάυχιον 

Ἰαρχύγιον Κολλα τῆνον. τς ὃ ἀβχονζᾷις σϑτους ἔταξαν 

20 
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τρία ροτείξατῖς, σοί ρατγία τη Ὠοδὶς 
οἱ, ἀ σα; ρον ἔμαιξας αἰϊος ἀρργοθαη- 
τἴθιις ᾿η νγθοθῃ) τοσορταπη, ΓΟ Πρ! ΘΟ] 

σαι] (ογτιιοταῦ ογοία μέ Π),οτοδτασ 
(ἐπιροῦτοχ οἷν πομπὸν ἢϊς τ Ρετρατιι- 

115, ὃς {πη πλ ΠΠἰτας ἃ ΠΠΠτΔ ; νι 7} 

Πτρντ τορὶ ῥμέζοπης, Ἰπουτηθθαῖ πορο- 
τι, (Δογογα πη οὐτὰ : ργατοῦ ἤος ΠΌ]]Ὸ 
ΔΙίο γέχις αἰ» 11} ατἼο τς τυ Πο Ὲ 
ἑαηρατατ, Νὰς δυάῖτο σθοπιοάο Πη- 
συΐὰ σοπέσέξατι Ππγι5. ἔρο ᾿ἰμἀἸσα πὶ 
σοπλ τα ηυᾷάο, νε οἰξο μα, πος πλ ΐ 
ἰορίριις οἰ σοοοΠιπγγοραοα; ρορα- 
Ἰὰηι ἢ θοαητηθ Θχί] ΓΕ ΔΓ ΕΠ ΠἰῈ πὶ 
σα νΧοτα 40 ΠΙΡογῖς; αγσουῖς ντθο ας 
ἀϊοίοης οπηδπα]η ροτροζα, σιιΠῚ ο- 
πηηὶ ροίξείογῇ ργορεηΐθ. τα: τορα- 
τίο νδὶ ἀρργοόθατῖα ἔπογίς οἰαία (ῆτὰ- 
φῖς, ἰηἀἴσαζα ρτῖμπ5 ἔογΠγα ΓΕὶρ ἡ. πὶ 
σορίτα ΠΣ [ηΠϊτιιογς, ἰῃτογγοσς ογρα- 

θοα 40 ἀείσπρητιγ 4] τα5 σαρεῖς 
(λττ; δε ̓ ρίς ἀςροπαπη ρια θέϊατα οο- 
Ἰετγί.. τὰ πὶ οὔσαις ἃ ΠΕ ἸΠτΟΓΓΟΧ σδτα- 
ΓΙ τς ΠΟ ΠΛ  ΓΠ|5 ΠΟΠΠοῖ 24 σι ίγαη α 

ξατατατη τεσπαπι τ] Π γοητ;ζ οἱ- 
αἱ ἀς Πὶ5 σοΠ]Πἰσαῦ (ΗΠ ταρσία. ἂς {1 ρ᾽α- 
τί ρας σε πταΓΙς ΡΙαοιοτῖτ τατατη οἤς ο- 

Ἰεδείοηςπι, δὲ ἔλυε υρεῖ 5 πποτῖπτ 
Δι ρ  οἰανταης Πτι πη ρτῖβ ἔαίοῖ δ} σα τα 
τε] υ]ς ταρα ροτο τα τί5 [ἢ ΠΡ Ή115, ἀδτ 
ορογατη ντῖ Προγᾷ μαἰσοαΠλι15 ρα ΓΔ ΠῚ, 
δέ πο νῃημᾶ τραϊτιις ἰη οαπὶ ΤΑΓαΕΪ- 
Ηἰϊς ρατεας. τοηταραητ θη ]ΠῚ ,ἰατίςΐο, 
νο] ροεγίπδίο ροριο,νεὶ νἱ, να] ἤοἱο, 
νο] ηυδαἷς ἀττα 4]1α., ἀοπηϊπατίοης γος 
εἴρεγο, ΠἰΠ ἂὖὸ εἰς Ποδὶς σαιιουΠηι15. 
Ηκποί(απερταοίρια σις ἰῃ τὸ ργαίςη- 
τῷ αὐ πιοηξάοϑ νος αἰιχί. (οτοία ΖιαΣ 
Δα αἰκίας αοἰρρεήηη [γ4110711’ ράττοϑ αττῖ- 
ποητ, σα τ Π]τὰ πης, ἃζ οὈ τϑροτίς 4η-- 
συ ίείας ἀσοιγαῖα ἃ Ποῦ 5 ἰη ργαίοητίᾳ 
σΧδηλ αὶ ΠΟ]ΊΘΔηΣ, Ἔχ ἘΠ Π1ο σοπη- 
τἰττο πὰ 66 ξυταγὶς πγαρ ἔγατίθι5. 
δεά πος οροστοῖ οπηηΐα εχ (δ πατιις οῦ-᾿ 
(υ|το ἀεοογησγο,νε τόσες ἐμξξἰταγιηῖ; 
πες Ζυϊἀἃ Πης ΠΟ ὶ5 ἀσογε: ζίοπατις 
Ρἰαςίτα γεέεγτς δὰ Ροριυ]ᾶ, συ πταίο- 
τὸς ποτὶ (οἱ σᾶς; πος ν]] ρόρα]ο ἴτι5 
αιοά {πρεπουῖθιις τξρου!ρ. οὐτίπαε- 
τί τ λάϊαχοτα. δς.Π. ΡΟ] Ομ γί πὶς αἀςτι- 

τἰἤ]ηπε ργοσςάςης Γοσ Προ]. Ηᾶς 
Τα π Βτιε (δητεητίᾷ Ιατἀαττ ΟΠ 65: 
τποΧΦ; ἐς βιτατὶ5 πηαρ Ἐγατίιι5 Πγῖτο 
ςὅΠ|1ο ἀεοτγοιαεγῦς πτοῦγεσοπι ἀἴσεγα 
5.1 ποτοτία, ρατγῷ οἷα 6 (ς Ἰητοτέοςο- 
τατ; δ αὖ οο ἀσοογηὶ παρ Ἔγάτας ΟΠ]ΠῚ 
Ροτοίξατοτερία Γ,. Τυππῖ Βεατα, 1, Τὰς 
ηαϊηϊα ( Ο]]ατίμ 111. οο5 τσ] Πγάτιῖς 

ἢ] 

ἰ ὀτει" 

Ὄσσν" 

2: 
ἜΣ 

)ε" εξ «εἰσ ω 

ΕΣ: ́««στεειν - 



ΣΦ ὈΙΘΝΝ ΘΙ ἬἩ ΔΙΕΙΘΟΑΛΙΕ ΝΘ ὃ. Ἧ 
ἘΞ 

καλέ, ΧΟ ἑαυτῆυ. ϑζάλεκτον, κωνσιλίους το μεθ, ἫΝ 

ϑερικηνευόνϑιον εἰς Ἑλλάδα [λωῆαν πόνομα,συμ 
ν ζ “" ΟΝ 

(λους ἢ ασοοξδλοις δεωα!) διηλοιῶ. κωγσίλια, γο ὁ ὁ 

Ῥωμαγοι ἂς συμξελας καλῷσιν" ὕπατοι 5 ὑφ Ἐλ-- ᾿ Ὶ 

λείώων ρα γρόνον ὠνομιοίαϑησαν Ἐχὶ πὸ μεγεθοις δ΄ 
5᾽ ε, 2 Ν ὶ 2 

ἐϊξοισίας, ὅτι πόυτωνΊε αἤχοισι "Ὁ Υ̓ ὀϑωτατω γώραν ΝΣ 
», Νὰ ͵ ν ο] .“ ἢ Ξ Ϊ 
ἐχοέσι. Ὁ γὸ αἰ ζύρεχον ὦ ἀκρον,ύπατον ἐκαιλδν οἷ πα- Σ0᾽ 

ζῶτα βελάυσα ϑυοίε ᾿ κατας σείμϑμοι, ᾿ 

ὦ πόςϑεοις ἀὐχαῖς λιτθμάὐσαΐες συλλαξέαϊ σφι- 
« Ν 3 3 » Υ ἢ ».-π ν 

1ΟῸ σιν ὁσίων χὺ διχαίων ἔργῶν ἐφιενδύοις, ἐξηεῷ εἰς ἴον 
3 ΝΣ πα « 2 ΡΝ 

ραν.ηκολϑύλοων Ἀ. ἀὐθις οἱ δεροίπογ)ες Ἐχὶ κλίνης μὲς λῇ 
δσι ᾽ ΄ Ε α, μ Γῆς 58. ! { ἂιϊ Ι 

᾿ γ ριοῖς ΚΝ εὐ νά νὰ ἀμ τὸν Ἷ 

τε πεφυρυϑυζωυ ματι ΤνεχΡ ον" ζω τοξ 9 τό βου- 

λάηεια πτεϑζοῦαι χελάυσανες, ὑψηλξὸὼ κυ φἰξεφα- 

"Ὁ, στευεκαλϑν Τ' δῆμον εἰς οὐκκλοσίαν,οχλου 5 ζω- ἡ" 

τΟἱασαΐ ἰρίογα !πηραα ποπιϊπηδεὶ ονΝ- 

ἢ ον Ἐ5: πο νοσαθαϊαπ) { αταος ἷπ- 

τογργοταγὶ να πις, Πσηϊῆσας συμθύ- 
τ χοοῆσε οϑολϑς. ΠΑ Πὶ σοπῇ]α κο- 

πιδηΐ νοσβητ, 445 Ποίξγατος συμ - 

λαζ ὕπατοιτατηθη ργοσθάδητο τῷροσο 
ἃ Αταοὶς αἰ απτ. ἃ ροτοίξατίβ ργα- 

τ φοΠ δια, ποηίαπα Οπλῃ διι5 Ργαίθησ, 

δζἀπχμαιπι]οσιπι οδεϊηξι. πᾷ αοά 

ΡΓαοο]]οης5 δέ (Ὡπητηῖ! οἰ, τοι Ογαοὶ 

νοσδθᾶι ὕπατον. ΗΙς τα [ξατυτῖ5, Δ". 

ἕμνοῖα γοσαιί5 ντ ἰπίτα ρίαα; φορὰ 

᾿ ἀροπάατοητ, ῃ ἔτ ργοάςας (ςχαξεῖθ. 

(υΪ οἴη δτγαῖα ἰςξεῖςα ἔογοιῖρας [ι- 

οτοιία οαάδιογποχουϊτα δείαηραίῃο 

ξαάατᾶ. πα ἀητο σα ἰῃ Ιοσο (01:- 

τὶ ὃζ σοπίρίοιιο ροίτα,οσποοαθατατ 

ῬΟΡΪασ, οι» ταγθα σςομἢυχηῆος ἤθη 

τποάο ὅ ἱπέοτοταης αἄοίατ, (οα οτἰᾶ 

ἥτις Ρ ργςοοπος νἱσατίπι ἀπ ΠῸς τοῖα 
ντῦς Πιογατοχοίτα, Βεατας σοηίσεῃίο 

Ἰοςονπάεοδοϊοηατιί πος εγαῖ, πο- 

ΤΕ ἐμ ΡΔιτγιοἱ 5, Πᾶς πη] οσιτιις 
εἴς : Γ)ε πεοοατις ὃς ργαοίδεῖβ τοθιις 
νεῖδα ἔϑζατας δριιά νος Οὐυττοβ, 46 

τροὶρίο ργίπγῖι ραιιοῖα ργδ ἔθου. Εοτ- 

ταῇϊ!ς οῃ πη 4 (δ ΠῚ νεῆτα, ᾿πλπλο 

(ἔς (οἱο.) ἐπαϊτὶς ἱπίηίτο νἱάεδοῦ, Φ 

νἱγ πιρητίς ΠΟη ἰητοστα;, ἐδ ΠηΑΧΙ Πγ15 

τοθιις ἀΐσετο ἀσρτοάίαγ, οαΐ, γε πγαὶς 
πο, συγάτοῦς {τ ορα5. ἡ οἷο Ἰρίταῦ 

νοβίοίγς, Π πὶ πὸ ορίπἰοπεπὶ ἐς 

τας ΡΌΡ]ΙσαπῚ ; οὐπις τα ἀπέξογ πα- 
ταοίαϊτ ργςίογ πε ἡ ταῦϊ ΠΟ ΡΓΟ Ἰῃ- 
φοῃῖο πῖθο ΠΕΩΣ ΡΓῸ ἄσοοζο νἹ ΠΟ ΘΠ, 
16 ρτουῦς Ταιααυίϊηίο Πθαΐτ, δὲ πλΠὶ 
νἱατη οἱ νε]ς, ἢ σδα]α ἤπῖτ πλοῖα ὃζ 
νῖτς Ρεγίσα!α. Ἀοροιη, ἢ. Ὁ] ρτίποίρα- 
τὰ ἰΠ το ρατγρπι τ θιΠ Οσοίἀογατ,νε 

ΟΡαϑ οἷαι που δταβ ἱπαδάοτοτ; ἃζ ππᾶ- 
Δἀοτξ ἔγαιγομη, νίτοτοπ. ρατογηα ΠΕΟΙ5 
Θατυγῆ, ἢ ΠΟ Πςε, οα ἄς οἰδου!αγία ἐς 
ταοάϊο {ππ]ογατ:ίατίς ἀρραγοσας ΠῸΠ 
Ῥατοϊτοτῖ! πος ΠΜΗ:, ἀοἰτἴτατο συ ΠΠ- 
Τΐς πεςο Ππτυ!ἀϊηῖ.. πΐΠ ἐρΠςπὰ πηο- 
«ἰοποῖη Πέλιτία. πος πιο Πσπιδιῇ,ογο- 

ἀϊεῖι ἃ τγγᾶπο, δὲ Ἔ ΕιπλΠἰατὶ οἰδας οτῖ- 
Ρυΐτ, ὃς Βαϊ ποο απ (ογιαιυττξρο- 

τί: υοα ροί ἃ οχορζαίαπι Π] δά τιο- 
πἰτηπης ἀΦεπλῇ ροτίοηᾶ 4 τη νἱρίητί- 
4υίηῳ ἀππο5 οαττς σοίξατᾶ Πδοῖ ἀς- 
Ροποῖς. Εἰ Πα υϊάοπι ἀ4ε πς ἀἰϊχιῆς 
{!ποίατ (μα: νετο δά γϑρ.δτιποητ, δ 
ποτ σταιί τς ας σσποσατὶ ΟΠ 5, 
ἢςςς {ιπι: ΓΑΓυϊηΐι, Πα αας ἰὰ- 
ΧτδΎΙτι5 δζ ἰοσο 5 ραγίδ5 ργὶ ΠΟΙ ρα ΠῚ 
ΟΡτίπηϊς ; Ὥρα, ΡΟ δηϊιατη Θιιπὶ 
αυϊδιίοιμηηαιιο ἀγείρας φάορτιις οἵ, 

ς--;- 

λωροί. 

αλϑέντος ὁ μόνον κατ᾽ ἀρρραν τῦτε Ὄντος, δλλά ἡ πὸ 

κτ' πόλιν ὁλζω δὲ εζη ἐσαν "ὃ οἱκήρυχες “[ὰ δ᾽ σξενω- 

πῶντ' δῆμον εἰς αἰγϑρα) κα λοιῶπες' ὀμαξας ὁ Βρῶ- ἡ 

τος ἔνθ ἴοις σεευνάρρισι ζᾷς ἐἰκιρλοισίας δημηοορᾷν ἔς 
20 ὃὺς ζῶ ἃ τὰς πατοιχίους το βοιφησείμϑμος, ἔλεξεζοι- κ᾽ 

ἀδε Ὺ ἰῇ Δ αίχαιων κὺ καλαδ πσραϊμῖς τὸς Δοίως ε, 

“μέλλων αὐϑὸς ὑμας ποιφαῖ ̓ θύδρες πολῖται; ε- " 

μϑυῦ ρϑτον ὀλίγα. (βδομφι ποροφπῷν ἴσως ῥὰ- “ 

σιν ὑυδῆυ μόνον 3 ἀκριξῶς οἶδα, ὅτί πολλοῖς Ἰετοιροι- τὶ 

ἐϑαι δόξω Ὁ δζενοιαν, δ Ὺρ " φρενήρης, ΕΣ τὴν μεγί- Ἢ 

σεν ὄχεχφραΐνν λέγάν,ᾧ κηδεμόνων,ἐ ὑγεαίνοντί, δὲ. “ὦ 

ἴςξε δὴ ̓  χοινζεὺ ὑπόληψιν, ζε «ἔξσεμα πόώτες εἴλετε « ̓  

ὡς ἡλιϑίαγψουδὴ δ νουϑιζω,ὸ ὅχ ὑπ᾿ δυνε τίνος χα - ἄπ 

σασκά αοϑειζ, δὶ ὑπ ἐμᾷ. ὁ 5 ὀψαϊκασας με μήθ  !} 

30 ὡς Φύσις ἡξίς, μήθ᾽ ὡς ἡρμοῆέ μοι ζαῦ,δλλ ὡς Ταρ- 

χονίῳγε ζῶ βκλουϑύῳ,κα μοὶ {υοΐσην ἔδοξεν, ὁ αίθὶ « 

Ε᾿ ψυχῆς φόξος κὔ πατέρα 

κι  εἰνας, μα, ᾧ οὐ δαλαίι δ αρ 

»γ 'κατάοη πολλὴν σφόδρα. σαν" ἡ ἀδελφὸν ωρε- “ ΐ 

σζύτερον,ὃς ἔμελλε τίμ(ορήσάν ᾧῷ θανάτῳ Ὁ παΐξ3ς,ἰ΄ 

μὴ Ἄμοιτο ἐκ ποδῶν, ἀφανᾷ ϑεινάτῳ φχκγεσα μή, . 

Ξσὶ ἐμῷ δῆλος ζω φάσομϑρος ἐρήμϑε Ἕ λιαίαιο Σ ἡ 

γεσρνότος, εἰ μὴ Ὁ ὄχίϑετον ἐσκηψαμιζων μφφίαν. ὅ- « 
τὸμε πλάσμα, πιςευϑὰν "πὸ ὍΝ τυραννε, μοῦ ζυ-« ; 

40 σὰ παβῴῷ, ἐχείγοις ' 
η 

σεσωχε 
", ἢ 5 Ἃ ἿΝ 

οὐδ᾽ γεν 2 αὐ ΦΟΦ τον ἤχε 
ΠΝ ν » 

ἀὐχόμέωυ πε ἢ πσδοςεδεχόμιέωυ ᾿πέρυθλον ἤδη ὥποὺ « 
ΜΛ 57 ὌΠ ΤΩΪ » ὦ 

εἰκοςὸν ἔτος φυλάξας, ἰποϊιϑεμια, ὁ ζα »ϑὺ πὐξεέμϑ «᾿ 
ΠΣΕΣ απ νον ΤΑΣ ἰὸν 
σαυτα. ζᾳ, ἢ χοινα ἰρ ὧν ὑμᾶς εἰς οἰκκλήσιαν 

͵7 γὰ 9). . 3 

σεευεκολέσο, (χω π: ὅφ7ν.Ὑ ἀρχύνιον οὔτε χτ ζοιςπα- “. ἥ 
ἐκ « 7 ᾿ 

τϑίοις ἡμλμ ἐϑισκκους τὸ νόμοις πίω δγευα ςείαν κατα- “ 
͵ ]ἷ» Ν « ᾿ 

φόγτα, οὐτ' Ἄπ: κατέογεν ὅπως δὴ ποτε λαξῶν, « 

᾽ν 

Δν ΟΝ 

ΛΣ 

«- 

͵] ͵ ᾽ Η 

ὙΟΡΆΕῚ ἀρκύνίος Ὄσπο- 
δ οἷ ἈΝ ͵ὔ δ΄ 

χίω, ἵγα, πίω ὁσίαν « 

ἢ 

--: 

4.8. δ ἢ 

ἐρρύσευτο, μέχρι Ῥ παρόνῶς ὅτ 

ὅτον' ἦχε ὙΣΡ ὁ χαιοϑσῦν πος 

καλώς 



19}: 

“» ζ αἱ. εἰ αδὺ δδίυ χεὸ 

ΑΓ 1 Ὁ ΟΜ Γ18Β. 
» καλαῖς αἱ αὐτῇ κ᾿) ὃ βασιλικῶς όώνϑυον, δλλ᾿ ἑωρδε- 

» χη νύ νος ὑτρῴφ τε χα) 1 ποϊϑανομία Οις ὅπου δὴ 

» ποτε λινομϑύοις τυραϑνοις, ἀφελέοϑαι ἰοὺ ἐπι: 

» ἡ βεξουλάλμεαι γιοῦ σεευελϑόντες οἱ πατείχιοι" 

» παλαι οδὺ δέον,γιεῦ σὲ ωκχ (ϑηρῷ πῷτο “ποιοιεῦττες οὰ 

» πυδείῳ, ὑμας τε, ὦ δ ημόται, στευεκοιλέσα ϑῳ, Ἱ 

» πἰρὺ τσϑα!ρέσιν “Ξαοδεξανϑρυοὶ τίου ἑαυτὴν, Ὁ, 

» γώνις αἱ αἰξιωσωδι ἡμῶν γρέοϑαι, πραηοίς ἐ ἐ- 

» λάϑερίαν τῇ πατείδι, ἢ5 οὔτε τσϑϑτερον ἡμῶν ἐϊζε- 

» Ἄύετο μετα λαῷ, ἐξ οὗ ἐν Ταρχύ; τος αἰιὺ τῷ τρχίω 

» κατερεν,οὐν ὑφερον, ἐ (αὶ γιοῦ μαι λοικιοϑτωκῶν, : ὀζέ- 

γον ὅσον ἐξουλόμζωυ, εἰ εἶχον, ἢ καδὃς 

» ἀγνοοειζας ἔμελλον λέγψν,άπασας διεξηλϑον δ ΟΣ 

ν τῇ τυραύνου τἰϑανομίας, ἐφ᾽ εἧς οὐχ ἅπαξ δλλὰ 

» πολλάκις εἴη; ἅπασι δίκαιος δ'΄πολωλέναι. τ, δὲ ὁ 

» χαιρϑς δα πράγμαΐζᾳ δίδωσί μοι, βεαχι, εὐ ᾧ 

» λέγῳ κδὺ ὀλίγα δεῖ, πραηῳ δὲ πολλὰ , χρὴ τσξϑς 

» εἰδυζᾷς τὸν λϑορν ποιοί ὀλίγα ζᾷ μέγιφαι χαὺὶ φα- 

» νερωταΐζᾳ, Τὴν ἔργων αὐτῳ; καὶ Ὡἰπολογίας μηδεμιαξ' 

» δεόλϑυα τυχεῖν, (8 ὑμιας αἰ πϑομνήσω. οὗτος ὅν, 20 

» λύδρες πολῖται, Ταρκύνιος ὁ ασθ9 τῷ λαξιν τί 

» ρχζὼ, Αἰδφευύπομ τὸν [δον ἀδελφὸν, τί πογήρος᾽ 

» Οὐκ ἐξούλετο δμέοϑαι. φαυρμάχοις Δ αυγευσαίς 

᾿ Αϑιος,σεευερρὺν εἰς τῷτο Ὁ μιῶσος λαίξων τίω ἐκείνου 

» γευαμκαι, τῆς ̓ ̓ αὐτὰ [(ξμυοικούσης αἀδελφδὺ, ζῶ ἐμοί- 

» χένεν ὁϑεοῖς ἐεϑρὸς ἔτι κα πάλαι. τε ὁ πίω γα με- 

" πίω, γωυ αἶα, σώφρονα μὰ τέκνων χϑινωνὸν γενῇ αν, 

»» Οὗ ταῖς αὐταῖς ἡμέρα: χαὶ ̓ἰὰ τῆν αὐτου φαρμά- 
» κων Φστοχ εἰγας᾿ ὃς οὐσὶ, ἀφοσιωσοαϑαι τὔμφαρμα- 

» κειαἷν ἀμιφοτέρων ας 3, φιθολας,ὡς, ὑφ᾽ ἑαυ ψγνο- 

» λϑδυων,ἠξίωσεν, ἐλεφῷ γευσαίεϑιιος χήματι »χαὶ μι- 

δυο το τολαὶ πειθοις᾿ δὶ. ἀλκὰ «ἃ μα πῶ αὐτὸ 

» Δἰοσξα ̓ξ οϑαι λυμαςὰ ἔργα, φρὶν λείας 

» ζῶα, Ὡς «ἰασοδύξαϑμας τὰ δύς ζωυα, σωμαΐρ, 

» πυρας, φίλοις εἷςία,, χαὶ γγαίμους ἐπετελ4,χαὶ αἰωὺ δ ὐ- 

» δροφόνον νύμφέω ἘΧῚ τὸν τὴς ἀδελφῆς ϑαίλαμον ἡ- 

» γεν ΟΣ Ὀπυρβήτοις “σδὃς αὐστίωυ  ἐμιπτεδῶν ὁμιολογί- 

» ας᾿ ὀρόσια, χαὶ ὠξαγιςα, χαὶ οὔτε Ἑλλαδὸς οὔπε βαρ- 

» (αρϑ γῆς οὐδαμόθι γινόνϑιυα,, τοοξτος εἰς «ἰὼ Ῥω- 
" Αϑίων πόλιν εἰξα:γα- γῶν, χαὶ μόνος. οἷα, 5 ἐξ4ργασαΐ,, 40 

» ὦ δημόται 79. αὐϑιβόητα χαὶ διάνα, πὐξὰ ζοις κηδεςας; 

» Σερουϊον ϑὺ Τύλλιον τὸν ἐχτάκέςατον τὴν βασιλέ- 

» ὧν, χαὶ πλόξα ὑμας 4 ποιήσανζα., Φανέρας Ὁ Ὥνπο- 

» σφαΐζας,ὶ οὔ οὔτε τμειδῆφροῦτε ζαφης νομίμου Ὁ σῶ- 

» μία ἐάσας τυχεῖν" Ταρκον αν 5 Ὁ ἐχείνε γεωυαῦκα, ἐὺ ̓ 

. ααθϑοῆχεν αὐτοδθιμαῦ ὡφαῦρ μιητέξαι, παΐδϑς αδελ- 
νιν 

. φίωὼ οὐσαν,ὼ ὁ σου ϑοιίαν αὐξὰ αὐτὸν μουϑωζευ,ωρὶν ἢ 
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Ποποίξε σοῆπι αὐττορίς, (ο ἰπ(ο] οΠτία 
δὲ ἱπ  φαίζατο ΟΠ Π65 αὶ νίρίαπὰ Ειε- 
ΓᾺΠΓ ΓΔ ΠΟΚ (ἀρεγαιίτ: 6772 ἡμμάηε 
ἄς σοπηπηηὶ (ςτδτία Πὸς ΡΑτΓΙΟΣ ἴπα- 
Ροτίο ρείπαγε ἀθογουπηι5: (" οἵ ἴλπὶ 

ἀπά ἔέξιιπὶ οροττιογίτ, απ ς οὔ- 
Ἰλτα οσσαίομς ἀοποα μοί Πτι15: νοίᾳ 
(ιῃτίτες σοπιοσδυίπημ5, νὰ ἰηἀίςσατα 
νοϊμητζαῖ ποίγα ἯΙ Ὅταν Οροπηρτο- 
αδιις ἘΧροταπλαΙΣ π αἤοτοηάα Πἰδοτς 
ταῦθ βδιγία ἐΟΌΪ5 τοὶ ΠθῸ ἀπτς ΠΟ 5 

το Οσσαίο σοητίσίτ οχ 40 ρυϊποίραιαπα 
ὀσοαραιης Τἀταιηπίι5: ΘΟ Ρο[ ας, 

ΠῚ πᾶς ἔοττος ν τὶ Πιθγίπλεις, ν πη] Πα ΠῚ 
ἀαθίταγ, Ὁ αΠΠ του ροτίς φιδηταπη 
νΟΠ]οηι ΠΆ Ρογα ΠῚ. αι Ὡρια ἰρηαγος 

γοιθα  αέξατιις οἤφηι, οπηηϊα τγγαηηὶ 
ΘΠ ΠΊΟΓΑΓΘ ΠῚ (σο]ογα, αι θι15 Ποη ν- 
ΠιιΠῚ [64 πλυ]τα {πρρ] οἷα ΟΠ] Πἰτιπι ἰ- 
αἰοῖο σοπηπιοθγυῖο Ν᾽ στα αὶ 4 τε πα- 
Ροτῖς σοί τος σοποοάμπηε, Ὀγοιίτας, 
Ρδιιοα ἀἰ δα, πγαϊτα ἔμέξα ροίπιμαν, δ 
Ὲ σπαίος γοῦρα ἐμοῖο, ράᾷιιοὰ τα Πτι1ΠῈ 
σΟπηΘπΊογαθο, ρα Οἰριια (ΟΠ σοτ οἷτς 
λοϊποτγα, αάφο πιαπῃι οἰ δγίαντ π}11- 

τι5 Πα ἄτι! Πλ1:15 ΕΠ ογτὶ νει θὶ5 οχουίατγὶ 
πυσαης. Ηἰςο εἰ Π|ς Τατγααίηίας, Οαυΐϊ 
τίταβ, Ζαϊ ΠοπάτιΠ] Ριίηος Ρ5 Ατἄτεπι 
ἔγδιγειη σοΓΠΊΔΠΕ ΠῚ, Ζαΐὰ πηΔ]ι5 οἵ 
ποίοθατιναποπο {{{Ἐπ|1|τ, αΠ ππιρταὶῃ 

Εἶτι5 (σο]ογὶς ἰοοϊοῖδις {ΠΠπ|ς νχοτο πα 
σΟΠΙμΠρῚς σεγΠΊαΠΑ, 14} (15 ΠΕ] {15 
Δαα]τοιῖο ἴδηι δῆτα σογγπρογαι Ηἰς ν- 
ΧΟΙΘΠ., ΕἸ σΔ1Π ΠΠΔΙΓΟΠΔΠῚ ὃζ σΟΠῚ- 
γηπηϊα πὶ Πθογογῇ ραγθητοπι, σοάο πὶ 
ψΈΠΟΠΟ δοάσπ τόροτο Πθοδιῖτ; 6 ΠΘ 

20 οχίριια ας [υιξξιις (ρεςίς, παδίτιη; 
αἀ πηατογῷ οδροίϊτο, νεγι ας νοης- 
οἰϊρνοατα ς πὸ ρατγατὶ, γί πλδ ἀπ]ποῦς 
νο]υἱτξ 4 σοί Πἰπὶ ροί ρετροτῖγατῖα ὃ- 
βτορίαῃςς ξλοϊπογα, οηαἴ οχἤίη 5 
τοσίς 4 πιίίδγα Πα ΠοΙρογα οχςοροζᾶτ, 
ἱρίς δῃγίσος οχοορίτ ΠΌΡΕ ΙΔ] ἐραΐο,Ρ- 
φξιῖος» παρεὶς ν το 44 ἐρσίμπι ἰπίο- 
τοτὶς τα] δι εχ ραξζο πθξαγίο ἀπχίς: 
ΠΩ ἴτὰ ΡΓΐΠλιΣ δζίο]ας ἱπ μᾶς νεδε  η- 
ποχ τ ἱπηρίᾳ ἃς ἐχίβογβ ἀα ((ρίεγα, χπο- 
τὰ ποσαρια ἀτάοος πεοαριά ΡΑγθα- 
τοϑ υ]] νίριᾷ γθρογίτειγ χορ Ὁ υ4- 
Ις ΡΟΥΓΟ ξαϊτ Πα ἐλοίπιι5, (Ουϊτῖτος, 
αυᾷ αἰ ὃς ἰπέμπης, αιιοα ρεγρογαιῖς 
ἴῃ ΤΟςοτοβοϊπρ]ατο. ΠΡΓΟρα απ δ6γ- 
υἱὸ ΤΌΠΟ γεσῖι ομηηϊῃ σα ΠΊΠ1ο,ο- 
Ρτίπιοα; ἐς τς πηογίτο ; 4 Πα οχίς- 
αιυῖίς φαΐ φιτίςριυειιγς (οἰ δηῖδ. ἀ6- 
ἐαππέξο οδοεῆ!ς,1 ἀυ αι ηἰᾷ εἴτις οοτ- 
ἱασᾷ, χαᾷ νι ανηϊτᾶ, δζοης ἐς (ο πτοτί- 
τὰπι, Πχαῖγῖδ ίοοο οοΐοτςο ἐςδοβαταηῖς 

Ζ, πῇ 
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ΡεγΟΙατα πγαγίτο τἔλιις δεϊπίδγίαγα πη. 
“)] : - ΜῈΣ 

ΓΠστρασεν κα πδῶννρχηγεῦρά ΟΠ οἷα, πΘσααίτ ΙΔιιοο Ὠ6- 

μη, ὥσμο χαιατ, “4 1γαόξαμῖξ οθ5 ἃ αυ 6. ἰρίς (ου- 
ΐς τιαῖιις ὃς εἀτισατας ἔτογατ, ποτα 5 Θτί δι]. 

«τας (πσοςῆτου ιταγας, ἢ ραυ] οχίρο- 
ἐγαῆει πατιυγαίςπι εογῇ οδίτιπι. δε ά 
αυϊά Ηἰς οἰαγσαῃἰ5 ἱπλμλοτοΥ, ΟὐΠῇ 
Ργατετ δον λει ἴῃ σορηαῖοϑ δέ αἵ- 
ποοίμοϊπογα, τοι πἰημίτατος ἀσουίαη- 

ἀας παροᾶ, Δ ΠΥ {λς5 'Π ΠῸ5 οπληο5 - 
γρρ,) 3, ῬατΥΪ τ ὃ {1 τα πη! αΐτατος 

ἀϊσεπάα ἰμητ, ας ΠΟ ροτίας ρίδοι]α ὃς 

δοιαὶ πδῖίοπθ5 ΟΠΊΠΙΠῚ Πατ ΟΠ 1ΠΠὶ 

δὲ σξτίιπι ρτίπο τορηαπη,ντῖ Ὠἰποίη- 

εἰρίᾷ,ιοιποάο αάορταϑ ἰδὲ ητ τὰ νς 
ητοτγασος ΑἸ ὃ ΤΙ ΠῚ6. 1ΠῚΠῚΟ Ρἰὰ τὶ- 

τασπιϊητογοί απ} 1} οπλπ 5 ἃ ΠοΪς 

τα ρτϊποίρατα ργουςέει (υπτ τἴτα π1ο -Ὁ 

τος; Ραττῖο ρεϊπγῦ οχ ἰςπατας Οίαίτο,, 

οὐα5 ρτίπχα: ραττεϑ ππτ Ἰη ΟΠΊΠΙθιις. 

ΡΟΒΙΙοῖς σοη 115 : ἀεϊηάερεῖ εἰςέζος 

αἰομαιμἰητοττορο5, ΠΟΤῚ ἱπαϊςῖο ρεὺ- 

τλϊτείταν ἀϊρίσοτγο αῖβ ον Γῖβ ἐπ ρογῖο 

ἀἰρηὶς Πτ ΟΠ πί ΠῚ ΠΛΔΧΙΩς ἸἀοΠειι5: 

Ῥοπεοπιο, (Πτοραπῖς ἴῃ σου ἰἰΐδ ρο- 
Ρυ]ο, οὐ (υταρίο οδγπηατὶ τηαχί- 

τηλαυσο ίοσες νος ἀοςοΠοταητίη- 

(προτ αὐρίοία, Πτατίοῃο5., σοῖογαα; {- 
ΩΣ σῃᾶ ξα]Τοϊατίιπς χαίθιις ηἰμ1} πὰ πλαηα 

φοηΠΠα [πάϊανο ρεοδοϊῶς. ἀσοάαπι 
45 νο ἔγιιπη (οἰτ οὐίογιατ Πποζῇ 4]1- 
αυϊά, χαλπάο Τ ἀγα Πΐι5 ΑΠΠππιρίιτ 
ἱπηρογίξαιο ἃ (δ ῃ Άτι5 οΟ(μτῦς σιοά 
ἱπτοτγοραπι πἸοἱ ὃ 4 ΡΟΡΟΪ (ῸΕ 

(τασίαῖασα Δαίρί οἷα ἔα τ ὃ ἤθη ἄϊςο 
Πας οηγηϊα. ταπλοτ ἴῃ τοΐξα ογεατίος- 

πο ΠΪΠ1] ρυςτογμλίτ ἄς αι οἸςηης 
φο]οριαπλιηη: (δ ἀ Π| 05 ν ΠῈΠῚ ἀπη- 
χαῖ ποιῖϊ ἐμζς οδίογιατα ροιοίς οἰξοη- 
ἄετς, ςοτούα αι: στ ΠΑ Τητοα] πϊα- 
τὶ ποῖο. Ὁ ποιηοῦο ἰρίταν ρεϊποίρατα 
αἰοσατα οἰἘὲ ἀγηγὶς δέ νἱ, λα] ΛΠ Π16; 
Ποηγὶπ! σομίρ᾽ γατ ἢ. ντ τγγα ΠΏ 5 
5 οἵδ, ΠΟ ἱ5 ἐπ α]τἰ5 ὃς ἱπάϊσποίοτγε- 
εἰθιι5.5εἀ ἔοττε γορπῦ συαοπηιοάοοῇα; 
Ραττῦ Δαπαϊ ΠΠ γαυτ γορὶς, ἀ ρογίο- 
τι ΓορῈ ΠΊ ΟΧΟ Πρ], 401 οἷ ἴῃ ἀϊαιοτά 
ἴῃ ἔξ τς 14 ρρεταο ἐρεέξατῦτ ντέοτγτι- 
πατίογῷ δὲ ἁταρ]οτξ Πᾶς οἰατατέ {πο- 
Τοἤου δ. τγαάδγοης, ὦ ἰρίι ἀοσερηςης 
αἰαϊς πγαϊου! θ. Εσαδίαπις πος ἀἰχοτῖτ; 
αυϊπγοάο νἱ άρατ ἃ τη ]οτῖς ὃς παρ ηἰς 
τηοαϊο οὖς ἂρ οο ἀσοερι! ΠΠΠγ115. ΤΆ 0 
σαἰατίτατος. ποίεε οτάϊηϊς Ρατειοϊ!, 
4.45 ης ΠοΙς ηυϊ 4 ἁυαἰγετ δία; Ια- 
ΟὐγΠ. δ] πάτο ραμποὶ 6 πα εἰς (ροτ- 
{ἀπ|115» 6 Πγασϊς ἔλέξί Πα πηῖ]ες, ὃ α 

τ αχίῃγα Ρ]ΕγΙ Πλοσῖ θΟΠΟΥ ΠῚ οορίᾳ 

ΒΙΟΘΝΕΥΕῚ ΗΠ Ἀ ΟΕ ΝΕ. ᾿ 

πενϑῆσαι ὁ ζμ νομιζονϑμα  χτ' γῆς ὀὐῤδρὶ ποιήσοι, ὠς ἢ 

ἀθλίαν ἀ[χόνη Ὡ οὐ γεησοίνδιυος οὗφ᾽ ὧν ἐσώθη, χαὶ « 

“ωρ οἷς ἐὐαφη,χαὶ οἱς “αδέξαοϑαι ΤῈ πελδεῶν 

πω ἐμελλεν, ὀλίγον λα μείνας, ἕως ὁ κτ' φύσιν ἀὐζις « 

Ὡὐδα θη) ϑαίγατος. δλὰ τί σϑτοις δχετιμῶ, σαύ-. “ἢ 

είν ἀυτο τ δανομίας καίνο»ρᾷν,Ε ὡ ΤῊ εἰς πῦς αὖ Ἢ 

συϊλυᾷς ὧ κυδεσας “Ἄμουϑμων, Τρ εἰς Ἢ πατείδα καὶ «ὦ 

πϑρζ ὐμαξ ξχιτελεοϑείσας πο βοινομίας : εἰ διέ χαὶ « ἡ 

“πἰδανομίας αὐζας καλῴν, δλλ᾿ οὐκ δὀἰπόξοτσας χα «ο΄ 
το ᾿ἀφαγισμκους ἀπϑύτων Ἱλω ἐϑνωΐν χαὶ τὴν" ““υων. αὐ- αὐ 

τίκα πίω ἡγεμονίαν, ἵν Ἔπο ζῳύτης ορζωμο!. πῶς «΄ 
““αρέλαξεν;ἀροί γε ὡς οἱ τσ αὐτῷ νόνϑμοι βα-- « Ἷ 

σιλῴς; πόϑεν; πολλούγε χαὶ δεῖ. ἐχεῖνοι μϑώτοι ἅπόμω- “᾿ 

τεεὺφ ἡμδν ὀχὶ τὰς δυυυαςείας πταυρήοοντο χτ' ζᾳ «- 

» ἵπατοίοις ἐθισμους χαὶ νόμοις" ποοότον αϑὲ ψηφίς »'. 

σμαΐος «ἑν τῆς βουλῆς γεραφέντος, ἡ αἴϑὶ πϑρ- ἢ 

μεσοξασιλέων αἱρεθέντων, οἷς χε έπα Θ στουέδριον " Ἵ 

ὧν ΤῊ αἰίων τῆς ἰρχὴς Δ} 4. γγώναι τὸν ὄχττη- « ̓  
διφοζῳτον ΚΤ τα «ῆφον΄ ἐπενείχαυτος ον ρα Α ᾿ 

20 ρεσίαις τῷ δήμου, θ᾿ ης ὡπομζο, δχικυροόοϑαι βού- «΄ 
λεται τὰ μέγιςα ὁ νόμος" ἐφ᾽ ἅπασι δὲ Ούτοις, οἰωνεῦν, « Ὶ 

σφαγίων χαὶ τυ λων σημείων χαλῶων “ἡυουϑύων᾽ - 

ὧν γωδὶς οὐδεν δὼ “λροιτο τῆς δὐ,ϑοφπίνης ασουδῆς «΄ 

χαὶ τσδϑγοίας ὄφελος. Φέρε δὴ τίς ὑμδτι Τούτων οἶδε ἡ 

“μόνϑρον, ὅπε πίω τρχζωὼ ΤἸαρχώνιος ἐλαίμξανε; “ 

ποῖον πσοοξούλάυμα σεευεδδίου ; τίνα, μιεσοξασι- “᾽ 

λέων Δ|οίγνωσιν: ποίαν δήμου Μψηφηφοδίαν; ποίοις Ἢ: 

οἰωνους αἰσίοις; οὐ λέγω ζῦτα πόώτα, χαίτοι δέον, εἰ ἢ 

ορεῶ ἔμελλεν ξξάν καλῶς μηδὲν ΤΣ εθς χτ' οι α ' 

30 γόμιοις πο δαλελάφθα δλλ ἐαν τίς ἕν μόνον ἔχη ζύ- ἢ 

τῶν ὄχεδειζαι γερονὸς, “οἐκ αἰξιώ τὰ πὶ αλφφϑώνη τ 

πα συκοφαντεῖν. πῶς ὀξευ παρῆλθεν ἘΧῚ πἰὼ δεν 

ςείαν;πλοις, αὶ βίᾳ, καὶ ποιυραὶ , δύ,ϑϑεσπων σζενω- ἡ 

μοσιαις, ὡς τυραϑνοις ἔθος, ἀκόντων γεῖτυ, χαὶ δὲργες- " 

ραινόντων. φέρε, δὶ 7 ̓ κατεοε ἰοὺ δειυαςείαν «΄ 

ὅπως ποτὲ λαξων,ἄρᾳ βασιλικῶς χέγξηται Ωὐ πη: « 

ζιλὼν Όις πασδοτέροις ἡγεμόνας, οἵ λέγοντες τόνν “ἡ 
“σξραήοντες ζιαῦτα διετέλει ἐξ ὧν ἀὐ δα μονεςέ- “ 

40 δαν τὲ χαὶ μείζω τπἰκὺ πόλινζοις δγχεγινονϑμοις παρέ- 

δυσαν,ἧς αὐ πα ρέλαξον; καὶ τίς δῦ ὑγιαίνων ζαῶ- 
τὰ Φρασάεν, ὁραΐν ὡς οἰκ εἷς χαὶ κακῶς ἅπόμ- “᾿ 
τες ἰτ᾿ εἰστεῖ ὯΔ αι τεδείμεϑοι; (ς μϑὺ ἔξω ἡμε- “ 

τέρφις τὰν πατοιχί ων συμφοραξ,αΣ κὺ Τὸ πολεμίων «᾿ ̓ 

δώ τις μαθὼν δεαιχρύσέεν, σιωπτῶ, οἵ γε ὀλίλϑι μδὺ ον “, ̓ 
πολλεΐν λελείω μεθα ζωπεινοὶ σ᾽ ἐκ μεγαίλων γεο»- « ; 
νακϑυ,εἰς πενίαν δὲ χαὶ μεγοίλξω Ὡἰποδίαν ἥκονϑυ οχ, εὐ ΐ 

"πολλῶν ἢ 



Ὗ ΑΝ ΓΟ: (ΚἸΟῚΝ;: 
᾿ Γ "ψΨ 3 ΐ 3 ͵ὕ 8 ΝᾺ ε λ  πολλᾶϊ καὶ μεσέκων οχπεσοντες αγαθων. οἱ λαμῶροι 
.». 7 ἐκεῖνοι χαὶ διήνοὶ χαὶ μιεγαίλοι, δε οὐ δγχηφανὴς ἡ πό- 
»,λις ἡμβιίπσαϑενν ὧν Θἰπολώλασιν, οἱ δὲ φάσορισι 

, αἿΞ ἕὰ. » ἌἊ{Ψ), Σ 2, 

το » ἰὼ πατόίδα.. δλλὰ (ᾧ ὑμέτεροι πργμαΐζα,, ὦ 
γὴν ἀνὰ εὖ δὰ, ς ἸπΎ, ΤῊΝ δημόται ," ς ἐχφ: σἔκ αἰζφηρήται ὑμδμ ζις γομμοῦς: 

; ψ Ὁ" ἱ ».5. ͵ 7 

» Οὐκ ἀφήρηται δὲ (ᾷΣ ἐφ᾿ ἱερὰ χαὴ θυσίας σεοωόδὸις, 

, » πὲ τωῦχε, ) ζυις -ἰρχαιρεσιώζονζοις καὶ «υιφηφοροιως-. 

50ζ, χαὶ πὐδὶ τ χοινῶν ἐκκλησιαζονζας: ἀῥαίκα 

λ γμωιῦζας, ὑλοτομϑνζας,ἀ)ϑοφορϑνζας, ον ζαρτά- 

δ ις ὃ Θαροίιϑρϑις δωπθρωνϑύοις, ῥα πειωσιν ἥξ κα- 

᾿ "ΕΝ δ ἐλαχί «ἕω λαμβαμονζεις τίς δξζυ δος ἐς αἱ 

" Γ , ἰσυμιφορών ; καὶ μέτρα νος γρόγου ζαῦτα πα- 

ὙΣ δούλοις τὐργυρώνήτοις “αἴξια. ζαιλαιπτωρᾷν
, ἫΝ 

" τες  πσουϑμούυϑιυ ; χαὶ πότε πίω πάτοιον ἐλάυ- 
»» ΚΤ νυ.» Ὡ΄"ν «“ ᾽ , ᾿ Ἷ τ πϑερίαν δι αυοτησο μεθα ; ὁτὸμν Ὀστοσοανη Ταρκύνιος; 
εν ᾿ Θ' ψ ΕῚ ΄"»" 

τ» νἡ Δία. χαὶ { πλέον ἡμῶν ἔφ-αι τότε; (( σὴ οὐ ὙΕΙΘον; 

Πν (ς Ὑ δἷξ ξγος Ταρκυνίοις ἕξουϑυ κμιαυρωτέρφυς 

“ ἥς παΐζος. ὅπου Ὑ ρο Ἀρόμϑυος ἐΐξ ἰδιώτου τύραιν- 
ἑῷ π᾿ νοὶ 7 κ} "5 - » 
Τ᾿ γος, χαὶ ὀψὲ Θρξαυϑιος πονηθ995. 64) » πάσαν ἀκχρι- 
᾿ τ ᾿ ; “ἱ Ἂν ͵ ᾿ ν 

»"(ωἰς διεξήλασετ. τυφδᾳννικζω κακίαν ποζουπους 7.95 

᾿- νομί ζν ἔσει , πῶς ἐδ ἐχείγε Φιώζα, οἷς πονηϑϑν μδὼ 

» “δύος, πονηραὶ 5 δοφωὴ πολιτικὸν ὃ ὁ μέζιον δὲν ὅτ᾽ 

ο» ἰδεῖν ὀξελμετο “πώποτε «ρα βσρϑρον, οὔτε μαϑεῖν; 
π᾿ λὸς ' " 7 » 

, μα δὲ μὴ μαϑάύνοϑε (ὲ καζαεατους αὐτὰρ φύ- 

“" » σάφ, ΣᾺ ἀκεοιξὡς μάϑητε οἵους σκύλαχας ἡμῖν 

“» ἡ Ταρκυνίου τυξοιννὶς “ἰπυσδέφᾳ, ϑεασαοϑε ἔρ- 
᾿ τὴ» ον ἕνος αὐτὴν τῷ ὡρεσξυτάτου. αὕτη Σ πορίου μϑμ 

το 21 τῷ Λουχρητίου ϑυγάτηρ,Ὰὃν ἀπεδιάξε τῆς πόλεως 
ΤΠ, ͵ τἷζ.υ ἵρσχαλ Δ Ἵ 

ες» ἐσαρχὸν τύφοινος ἐϊξιὼν ἔχι τὸν πόλεμον" Τ ωρ- 

ον» χυνίου δὲ Κολλαϊινου γοιυὴ τὸ συϊλυοις ἕν. τύφοίν- 
π ἷ ᾿ ͵ «“ 

᾿. ἢ» γων,χαὶ πολλὰ «ἰπ αὐτῶν" καχοπαϑήσαντος. αὕτη 

᾿ ρευϑύτοι (φρονάν βελονϑμη,ὼ ᾿ ὀὔδρα τὸν ἑαυτῆς φι- 

᾿ ᾿ ᾿Ϊ «“ 2. ΩΣ ! λ 7 

᾿ λούσα, ὡσικῷρ ἀγα. «σ  95ήκει γούν οί. ξενιζομέ- 

ἦρε σὺ -αἋῷ αὐτὴ Σέξτου, «ἰῷ τίω συϊϑυφαν, τῇ πα- 

»» ρελϑούσῃ γυκπὶ, Κολλωτίνου δὲ τοτ' δσιοδη μοιοῦπος 

ψ-Ἱ Ἐχιςρατοπέδου, τω ἀκϑλοίςον ὕδραν τῆς τυροιννί- 
οὖν τ “ ΣΝ ἐγ εἵ. ᾽ 

ἐᾷ δὸς Οὔκ ἠδυωυήϑη ΔΙ φΦυγειν" δλλ ὡφαὺὴρ χμοι- 
᾿ - 3 Ε Ρ ε ͵ «“ 

ο΄» λωτος αἰ πο’ ὀναϊκης χε ουτηθέσοι,  πσἐμνεν ὅσαι μὴ 
᾿ ̓ δέμις ἐλά ϑέραι γευαικὶ παϑειν" ἐφ οἷς ἀγϑδυακπδ- 

κι,» 3, λ 

ἣν» πατέρφι χαὶ ζες ἄλλους συϊδυάς Ως καζοιοούσας 

τ» αὐτίω διέξηλϑε τύχας , πολλάς ποιήσοι μϑμη δεήσάς 
Ψ ἊΝ 5 ἃ οὖ , ὟΝ ᾧ" ᾽ ͵ ΝῚ 

.» χα! Ὥρας οἵγα, ἀμ κοοοι ἰς καχϑις αὐτῆς Ἄροιντο, Ὁ 
͵ » χεκρυμιμιένον «τασῦ Οἷς κόλτοις ξίφος ασασαμϑύη, 

Ν, -ὦ « ᾿" Ἁ ες “᾿ ͵ 

Ἧ: τῷ παΐδϑς ὁρώντος,ὦ δημόται, ϑζο, ΤΜ ἑαυτῆς ασλά- 

"5 ἴχνων ἔξα ψε τὸν σίδηρον. ὦ θαυμα φὴ σὺ χαὴ πολλων 
ἊΣ ᾿; ͵] 2 » “" ΕῚ .“ ͵ "2) 

ν ἐπαίνων αὐξία, τῆς ἀ λους πσοϑαιρέσεως .φχηχα4» 
.,. 

τ ΒΒ 273 

δα ραμροττατξ {ππππιδπια; ἱπορί γο- 
᾿ ἄδέτ!. ἂἷ {ΠῚ βοϊαεί νιτί, σγαθος δὲ Γηδ- 
ΘηΙΠοΙ, ΕΓ αιιο5 οἰ πη ἱποῖ τα ἔαϊτἢςο 
ΠΟΙ γα Οἰππῖταϑ 9 ραττῖπη ρογιου πη, ραγ- 
τίπν Οχία!Δητ 16 τος νείξγς, ΡΙ οἰ, 
αποιησαο (ς Παοητ ὃ δη πΟ]οσοσνο- 
Ὀς οί α] τὺ ἀπ πο ἱητοτάϊχις οἰ ξη,-- 
διυι5 Δἀ ίφοτα σδιις πιίδθαη π σοτηϊτία 
οταδῃ 5 πηδρΠἘγαγίδιις, Ἡτασίδα;, ὃς 
ςΟοίοπας ἄς γεῖν. ριὈ] οἷς (πα Π|τ ἔῃ 
δέςογρουυν εἰ για μαυιά ἔδοιις ας πηᾷ- 

ΤΟ οἱρίοτῖι ἐπυρυίτου δά νατίος ἰασογας 
ἀοατίτα, σοσ ἢ [ρ΄ 405 δὲ Ὠγατουῖοπὶ 
οὐ ἀογο,οπογα ΠΠγοΥΪ5 (ΠΡ ΘΠ οΓΘ, ἰπ 
ταϊτατοὶβ θαγαι Πτὶς σοτου!, Πὸ ΠΉΪἰ πᾷ 
αυϊ σοποε ἃ πηα]οτῖι το αΐο. 115 1- 
δἰταγ δεῖς Παυῖι ρα] Δηλίτατῇ Πηΐ5} πιο - 
υΐα; Παῖς ραυ ΠΘ δἰ πη: ᾶ4ο το- 
Οαροτα ὈΙΏγι15 {ΠΡ οττατ ραττίαπιὸ ΡΟΣ 
οδίτα ΤΑγαα ηΙ. [τὰ ρου οι. πιά 
τατη ΠΟ ὶ5 οὐῖτ ΠῚ 6] 115 ὃ ΠῚ ΠΟ ΔΠ ΠΟΙ 
ἀετογίας ὃ {Γ65. ἢ. ΕΧ νπῸ παρ ίΠλιις 
Ταγαυίπίοϑ. ραῖτς ἱρίο (φοἸογατίογοσ. 

ὁ παι απαηάο “76 6Χ ρυίπατο ἐλέξιστγ- 
τη ηι5,δζίεγο ἱπ ρΓΟ τατῖϑ συγ οα αι 
ἱπστοῆας, ἱπ οπτηῖθα5 τγγδηϊοίς υἱεῖς 
(ε σπαιίτογ Ἔχογουϊε, αια]ξ εχ ]πγὰ- 
δίπλις Θπαίγαπι οἰ ΤΟ θο] 6 ΠῚ, πγαΐο 
σόπεγε πατᾶ, πγα]οα; Εἀπιοαῖαπη, αι θ. 
ὨΠ ΌΆΓῚ ν]ΠΠὰ ἐλμς ΠλΟΘγΆτΕΙΠῚ ας 
οἰα!Πς δέξαι νίἠοτρζνεὶ διιήϊγε [συ 
ὅζῃς ἀϊπίηατε νοῦϊ5 οριι5 πτε εχίς- 
οτᾷάο Ιρίογιπι ησεηΐο, ἰδ οχηαίτα 
Ρετποίσατίς ηπαἰο5 Ποβὶς σατ] πδο- 
Ἰοίσδητίη Τἀυα πιϊ τγγαππῖάς,6η ἔ8-- 
ἔζαπι νῃϊας οογ παῖ Πγαχὶ πηὶ. Ηἶσα 

350 β Η]τὰ 5ρ.1«ποτοτίϊ, φαοπιιγγᾶπιις δα 
ΒοΙΠατ ρτο οι σεῃ5 ντϑὶ ργαίςξξιιτα 
τοΙχυΐνχοῦ Γ ἀγα ΠΠ (ΟΟΙ]ατἰ Πὶ, τγ- 
ΤΑΠΠΌΓΙΠῚ σ 15, Πλ] τἰσ ας ΙΔ θουίθ. 
Ριαοίαγα ἀοἰρῆς πλοτίτ : πος ριιάϊσα 
ΔΙΛΔΏΒΠ]ΠΕ ΠηΔΓΙτὶ Πλ} ΠἸΘτονε ργοῦαπι 
τλλιτοΠ4πὶ ἤἀδρεῖ, οἷ! ϑοχειις δριά 
ΘαΠῚ σορπδτίοΠί5. ἱπ 6 αἰ οτίγθγαγ, 
ΡΓατογίτα ποέξε αὐίδητς (ΟΠ Δείπο δὲ 
ἴῃ σα[ τὶς ασθῆτο; ἱποπηίτατη τγγδηπὶ 
Ἰθ᾽αποιι εἤπιρετα ποη ροταίτ; (δ 
4υαί ΒΕ ]]ο σαρτα, Ρ νἱπι ρα οἱ αιιας 

3 ν ὦ ἡ ι “1: - 

»» σξε,ζαὶ ἀἰφὀρητὸν ἡ χουν ϑυῆ τίου ὕειν, ποὺς τὸν 40 πείας οἵξ ἔδετε ππατγοπᾶ Πἰδεγᾶ. Ἱιιαπι 
ἱπίατίᾶ ἱπάϊσης ἔσγοης, ντ ἰπτο  ογαδί- 
Ἰει, οί Ρδιγὶ σετογη:σοσπατίς [ 
ἀεηαιγαυτπέογτα πα, πλαϊτ ργασαῖα 
ἃζ οδίδογατα ντ {ΠΠππτὰ Πδὲ τηαἱα νἱοὶ- 
(ςεταπταγ,γέξο οὐτγο φιξίαθ νείξα 
ςαἰδιογας, ραῖγε ἰπίροέξᾶτς, Ὁ αἰτίτες, 
ξεεγαπι ἀεπιοτγίς ἰη ν]ΐσογα. ο δά πιϊ- 
ταπα δείατγηπης ργσαϊςαηά4 οθταπὶ 
σοποτοίαπη αηἰπηᾶ ἔπεπγίηα ! ΑΒΠΗ͂Ι, 



ΩΣ 
ΡΟΣ ΕΙ, ποι ἔογοπϑ ὑγγαπηίσατη ἱπίο- 
Ἰεπτίαπη, οητῶρτίβ οὐη θαι νίτα νο- 

Ιαρτατῖδ. πεαυϊά τα]ς εἰδὶ ροίξμας 4ο- 
εἰάοτος. Ετ ροίξοα οιιπὶ τα Γιπογοιία ἴῃ 
(δχα (τοπλίηεο σοποτγοί νἱγὶ πιθητοπὶ 
μιαδιιοτῖς, ΠΟ5 4105 Παάταγα ΓΟ 5 εἴς 
νο[αἱτ,νίγτατο νἱ ΠΟΘ ΠΊΓ ἃ ἐπ ΠΗ ἰδὲ 
Εττα χυϊά δ, απο νηΐτ5 πο ἐἘ5 ἐγγδῃ- 
πίάοπι ΡΑΠᾺ 65, ἱπιρο ] τας Ρυάϊοῖ- 
τία ρογυἱπιίροϊϊατα, πιοττᾷ νῖτᾳ ΟΧΙ[εἰ- 
πλέει δεατίογ :ἢο5 νοσο πο ἀξ οο- 
οἰταδίπιας ὃ ααΐδας Τἀγααίπίι5 Ποη. 
νῃὰ ἄϊς, (ε ρεῖ οοπτίπιοϑ ἰᾶ νἱρί πεῖς 
υίῃῳ ἀπηος ορρτοῖπο, άξρια δ εγ- 

ὈΘΟΝ ΩΘῊΣΙ 

ταῖα ἔππ1Ὲ}]} ἔρε5 ΟΠ Π 65 ΔΌΓΙΪΙς. Ηας 

νίτα ποδὶς (Λεἰγίτος νῖτα 5 πο εἴξ,νε 

ται δας ᾿πο πα Πλιγ Πγ4} 15,6 ΠΠΟταπα 

νίγογιπλ ΠΟροτοβ ΠπΠη115 αὶ 4115 ἴα γα 
δζίερεδὶ ἱπιροποῖα νοϊπογαῃζ, τοῖαας 
Ρἴο ἱπιροτίο ἃς φ]οσία (διογαητρετί- 
οὐι4. ΔΙτΟυ ΓΙ 1ΠῚ εἰϊρεηάσιη εἴ, δὺς 

πιοῖβ σίουϊοία, δι νῖτα [δογα. Ν επὶτ 
το ΠΊΡΙΙΣ αυοά οριδυ!πηα5: ΔΌΘΠ Τατῖ- 
παϊηίμς5, τπιςο5 δά δι ἀςη{ (ππτραττί- 
οι: πἰ μι} ποῦς ἀθεγίτ ἢ τοπὰ αἰδογίτοῦ 
στρα τη αΓ;ΠΟῺ Υἱ ΓΙ, ΠΟ ΡΘουηΐα’, 
ποι αὐΠιδ,Ποη ἄποες, ΠΟ σεῖεγας Δρ- 
Ραγατας δα Π]Π]ςα5. τὐξξατη εἴ ντῦς δὲ 
τεδαϑ οπηη διι5: δόταγρε ΕἰἘ Πο5, σα 

γοϊίοος δο δαϊίποϑ, αἰ 'οϑ 116 πη]τοβ 
ἱπιροτῖα αἢοέζαητες, ρεγρετιιο υἱςοτῖ- 
ΠΊι15, 1 ρίοσ ζψήο ΑΠΠἰς (γα το; σο σαι 
τος δ. 5 ργο απιϑιτοΐς Ὑαγααϊηϊί, 
π0}Πἃ ρτο δ εγταῖο ρρτία (υ(οἰροτο. 

Αἱ χυΐῖδας ἱπΠπέξιριις τῷ ἀσστοάϊε- 
πγα ὃς φαῖδ. ἔγοτὶ δαχ 159 ΠΟ. Π. ἀϊ- 
σοηδα (ἀροτοίξ, [Π ρτίπηὶς ἀθοτ ἰπ1- 
πιοτταὶ τ Πἀαοία; αοτῖ (Δογα, δηλ, α- 
τάδ; Ταγη  Πίμι5 ογιθητὶ5 ΟπΊη]α4; οἷ- 
ΠῚ ρίασα]ο σοπίσο]ογαζίς πιαῃϊθ.Ρο]- 
Τυῖτ, ἀπ (Δου ἢ οἱ ς δο θατίομίρ. ργαῖτ. 
ἀοίπάο ποίξγάπλοτ ἱρίοτῖι ορς, ᾳ πος 
Ῥατιοί {ππλιι5,ηοο ΒΕ]]οτῦ ἱτηρετιτί. τῇ 
(οαἴογιπη ὅτ Δ Χ 115; 48] ἱ ἀτππὶα ΠΟΌΪ 5 
πόη νοσδτι, πὲ] στ οἴπ5 ΠΟ! ςη ἢ 
οξίδητιατ ! ηος νἱγτατ5 ΘΠ ΠγοΠΊογα5 
ν᾽ ἀογίητ, Ποητογ η Παΐπς ΒΕ Π(Οοἱ6- 
τατξ νοηΐοητ, Τ ὙΓΔΏΠἰ5.Π. πα ΕἰΕ ο- 
πλη δ. ΠΠοττατξ απηδητίθι5, Ὁ ΠΟ ΔΗ ἃ- 
Τα νοῦ οἴποβ τπιθης αὶ οἵ Τατ- 

ἀυϊηΐο πΠΠτᾶτ,ηε ἔοττς ΡῚΠ]ο ΠἘέτ οοπ 
τταὰ πος, πλοῦ ον να πα οἴ. Π ὃς {ΠῚ 
ιγτᾶηιαῖς ὁποῖα σιαιᾷταγ, ὅσ Ππαῖῇ οἱα 
οαιηΐθ. που ἰαι δ Π"ἰδογτάτις 46 Πα ο Π; 
δέ ᾳ σολξξι αὐἴιηδο [Πἰηδε, ἰἰϊ5 ]υς}1- 
θεῖ αἰ τος ποιά α5 οσραίϊο νἀ οτατ- 
ἄοηρα. αιιος ἢ νεῖετο ἀξοτοῖο δή ορᾶ 
ῬΑτγί:ς ἔοι πἃ νοσδιιοσίτίς, ΠΟ ποτα, 

ΣΟ στως τὸν παποικίων, σδ εἰενὸς ἡ ἡμῶν ἔλα Σ ΕΝ ᾿- 

40 βουλομϑύοις ἐλάλεροις ΤΠ). εἰ δὲ τινὲς ὑμῖν ἴα 

ΗΑ ΟΝ Αϑο δὲ ν 

ον τω ὑπ τυρανγικζεὸ ὕξειν, ἐδς 

ἁπασας αἰ κὐριδούσα ὰς ἐν ᾧ ζῶ ἡδὸόγας ἵνα, ἀφ, εἰν: 

δὲν ἔτι ζοιούτον συμ παϑειν. ὑπέτα σὺ οϑὺ,ὦ Λεχρ Υν 

τία, ,γειυαικείας τυ χοόσα. Φύσεως, ὀύδρὸς. π᾿ 

Φρόνημαι ἔδεε" ἡμεῖς ἢ ὀυδρες, γενόῴϑυοι, γαυαικῶν 
χείξρις. ἀρετή Ἰγρυσό θα: χα, (οἱμϑὺ ὺ αϑιρ,στὶ μίαν ἐτυραν 

γήϑης νὐκίο, πίω αὶ αἰμίαντον ἀφαιρελεῖσαι αἰδῶ μα βῇ. 

ἀς, ἡδίων χρὺ κκϑικαιριώτερος ἔδοξεν ὁθοίνατος ἴθ᾽ « 

βίου ἡμῖν δὲ ἄρα οὐ ̓ οἴϑα φήσιται Ὁ αὐδ' τῶτο αὑτῶυ- « 

λαξύν ὧν » Ταρκύνιο οὐ μίαν ἡμέραν, Σαλὰ πεν ΜΝ « 

χαὶ εἰχοςὸν ἔτος ηδῊ τυρανναΐν, πείσας Ωὲ ἐλπίϑας 

ἀφήρηται, ἐλά. ϑερίαν ἀφελόνδυος; οἕκ ἔςιν ἡμῶν," 

ὦ δημόται »βιωτον -Ψ Φιούτοις καλυδουδύοις ἴα « 

χοιῖς, ἐχείνων Τα λὐδρωῦ οὗ οὐσιν Ξαῴσιρδ ον τὰ 

κσηα. τάῃῳ ἡἠξίοιιν Οἱς ἀλλοις,χζαὶ πολλοῖς ποΡ βώροι 

χῆς [ Υ δ δ, ἢ, ἡραντὸ χοδούοις διό νῶν ἴπε- 

ρον ἅπασιν αἱρετέον,, ἢ βίον ἐχάύϑερον, ,» ἢ οὔτοι 

ἐνδοξον.ὕχεὶ δὲ καιεϑσδἀχόδϑα, μιεδεφηχότος, δὲ 

ὧν τῆς πόλεως Ἵ αρκυγίᾳ, ἡρρυμμων ὃ Φ Ἐχυχφρη 

οχ φεῦ χορισωρδῳ Ἔχι τὰ ἔργα, οὐ, σωμζ, 

οὐ γεημῶ, οοχ ὅπλων, οὐ φρατηγῶν, οὐ τηράλληο 

τῆς εἰς ζὰ πολεμικαὶ ποϑασκά ς᾽ ̓μεςὴ γ ἀπϑύ-« 

τῶν ἡ πόλις' αἷ ὃν πε εἰ ϑολούσκων, χαὶ Σαξώων, “ ; 

χαὶ ἀλλὼν μιυδίωντρῷ: ναἸξιοιώπων, αὐζες δὲ δου- “ 

λάλον ἑτέροις αὑτουυδυφν' καὶ πόδι μϑὺ τῆς Ταρ-} 

χυνίου πλεονεξίας πολλοις λἀὐαιρφοϑαι πολέμιοις, « ὶ 

«ἶϑι δὲ τῆς ἑαυτὴν ἐλάϑεοίας σεϑένα. ἅσιν δὲ, δζω ἀ- Ἂ 

φορμ(οὴς εἰν τολμᾷ, ησόμκεϑαυ» καὶ ποίαις “ 
σι μεμα χίαις: ᾿αϑτο Ὁ, Ἄριπον εἰπεῖν. τεῖτον κϑὺ 

ταῖς τ΄ δα ΤῊ γῶν ἐλπίσιν, ὧν ἱεραὶ (δι ἡ πευϑμὴ χαὶ ἢ 

βωμωις μεανᾳ Ταρκύνιος ταῖς ᾿αἱμιοφύρτοις χερσιχαῦα Ἶ ἠ 

πϑωτος ἐμφυλίου γἡμούσειις ἀρρες θεσιαΐν χαὶ μ᾿ 

δῶν νκοιζαιρχόκῶμος" ἐπότα ταῖς ὧξ ἡμδιμαὐντδιλοὔτες. 

ὀλίγων: ὄγτων οὔπε ἀπείρων πολέμου" ασδϑς ὃ ̓ πότοις, Ἢ 

ταῖς πο δὶ τὸν συμμάχων ἔχιχουρίαις, οἱ οἵ ̓ μῆκα- Ἂ 

οιούτων δι ἡμδ, σίκ «ΠΕ ιούσι πολυχαηραγμμονή ας ἷἶ 

ἐαν δὲ Ἑτεηρετῆς ὁραῖσι μιεταποιουμμοις, αἰ ἀσίένοι σε!ι ἥ 

αρϑεεῦται τῷ πολέμου. «τυραννὶς Ὁ πᾶσιν ε ϑν ἐζτοι ' 

ΠΩ 

φρατοπέδου σεευόγίᾳις ἀζμα, Ταρκχουνίῳ πολι 2.2 

δοίκασιν, ὡς ἐχείγῳ ἘΝ στευα:γωγίουμδοις,, νὰ ᾿, 

τ ̓πολεμμησονζας Ἴ Οὐκ ὀρθαῖς, δεδδίχαισι. βαρεῖα 5 Ὡ ̓ 
καἰκείνοις ἡ τυρᾳγνίς " χαὶ ἐμιφυτος πᾶσιν αἰ,ϑ85- 

ποις ὁ τῆς ἐλάϑερίας πόϑος" χαὶ παίαᾳ ἀΆΡΝ 
λῆς πσόφασις Οἱς δὶ λὐάγκδωᾳλαγπωροίσιν ἡ νἀ 

γῆ. οὖς εἰ ψιφίσηοϑε τῇ 7 πατρίδι βοηϑεῖν, ς ου ͵ φόβος «᾿ ̓  

Ἷ; ἡ 

ἘΠΉΡ ΤΣ 



ΑἾ  ΤΊΤΟΣ [ΕΟ ΜΕ ΤΕ 
τ δχαδεξων ἔφ-αἹ ποϊδὰ τυραύνοις, ὁ γαῤις,ἐχ ἕτερϑν τί 

ν Ἵ βιαζόντων ἢπειϑόντων δύ, ϑοϑπους τὰ μιὴ δίχαια 

»ὐραήφ. εἰ δε ίισιν αὐτὴν ἀρὰ Ὡ(- 

. πονηροὶ φαὶ Ω Φιλοτύραννον ἐμπεέφυχεν, ὁ πολ- 

» λοῖς οὖσι μα Σ Δία, μεγάλαις Ἢ δ ζύπῳς λα ἴχαις ζύ.- 

» ξουδυ,ὥςτ᾽ οἰ πονηρανν γνέαχ “ξίσοις. δμαξϑι" Ὅτ 

, "αὐτῆς ἐχονδν ον πῇ Ὑ πόλφ τέκνα, κα γοιυα)χς ὦ 75: 

» »γφὰ ἁ ΥΩ Ἃ τῆς ἰδίας δὴν ἑκασω ψυχῆς. (αὐτά 

» πὲ δξευ αἰΐοις ξποδώσῳ, ἐαν ὀἰποςῶσι τυ π τυραύνων, 

» ὑπιορένδωοι,ὶ χὰ ἀϑφαγὼ ὧν ἡμῶοτον νψηφιζουδοοι, ῥασί- 

»Ὡὡς πείσουδυ.ὦ ὡ εὶς δειῤῥοιεῦτες, ω 2 δημόται, ὃ ἀγαθας 

» ἔχονϊες ὑαρ ὅ' Ὑ μολόντων ἐλπίδαις, χωρότε κσδ:ς1: 

ἢ" ἀγῶνα,καλλίςον, ὧν “πώποτε ἤδοιαϑ οὍε πόλεμον πον δὲ 

Ὁ αἰ πουςησοκϑυοι.ὑ ὑμεῖς μϑὺ δὲὰ δίχυ,ὦ κοι ἱπαδῴῷοι,φύλαι- 

ἢ πο ίχες ἀγαϑοὶ τῆςδὲ Τ γῆενὸ δαίμονες οἱ τς παπέρας ἡ- 

: ᾿λδιλελείῃατε, χαὶ πόλις τ ἢ πύλεων, τ ἢ 

πὴ ν γνέσεωςτεὶ Ἑ Ἔγφῆς ἐτύχο ' 

" δ γνώμη» λϑγθίς, ὶ ὁ χερσὶ, ὁ ψυχαῖο»ὁ παίοαν ἕτοι- 

δ...» μιοι πὴ ὃ τι ᾧ ὁ δοον τὸ Ὁ χερῶν τ ἐρη. μα!ῖά.ο- 

λ “ΩΝ , "ἡ 
οὐ Ἀαικίωυ πα 

εν Ἂ 

υϑυ,α μενοι δ ὑμῖν χαὶ 

τς» κα ἢ καλοὶ ἐϊχήρήμασιν ἀτυχὶεὰ ἀκολου ϑησῳν τε- 

“ τ» Δός εἶς ὃ ̓Ούτοις ἅπασι ὃ αὐ λαθϑσι λείρσος ἜΣ μιά, 

᾿ "» γνώμη γθησοι υϑύοις, σώ ζᾷν τέ τε ἡμας, ὦ σωζξοϑαι ὑφ᾽ 

ἡ ὑωμ. Οιαῦτα Βρϑτου δημινγϑοεῦτος μαι θούσᾳν 

᾿ τε σεουεχεῖς ἐφ᾽ ἐκοίζω ῳ δ λερρμδίων ἐκ, πὰ πληθος 

ἐδλύοντο, Ὁ ᾳ σημρήνεσαι Φ βουλϑυδυὸν τε ̓  Ἐχεχε- 

λέ ονϑυονζοϊς ἢ πλείοσιν αὐδῇ ᾿ ὃ δώκρυα ὑφ᾽ ἡδόνὴς 

ἐρῥά, λιυμαφῶν χα) ἡ αἰπτφϑοδυκύτων ἀχούοισι Ἀϑγων" 

παϑη τε ποικίλα ̓  ὁκατου ψυχέώω ν κατελαίμξανεν 

γ4. σασὲν δλλήλοις ἐοιχότα" λύσεις τεγὸ αὶ χὺ ἡδοναῖς ἐχέ- 

χρᾳντο "αἱ »διὺ ὄχι ζοῖς πσοογεχονόσι δ'φνοῖ ς᾽ αἱ 1 δ) ὄχι 

" Οἱς ροςδοκωϑμοις ἁ γαϑοις᾽ κὶ θυμοὶ “σεωωεξέπιπηον 

4, -ν ἔχι τω κακῶς δράσωντιζα μμισούμμε- 

᾿ να ἀσφαλείας χεωβοραν ἐπαιοοφήϊες᾽ οἱ ὃ χε λογε- 

᾿ ̓σμὸν “μὴ ῥαϑίαν ἢ) Ὁ τ καθαίρεσιν “ὃ τυραννίδος ὄχον 

" 

ἡ" ταῖς Ὀχιζουλωςς᾽ ὀχεφέροίϊε. ἐπεὶ ὃ ἐπαύσατο 

"᾿ λέγων, ὡφαῖ ἐξ ὁ ἑνὸς σύμιαιτος, ἀπόρτες αἰοὺ αὐτίω 
᾿ 

δ ε 

. φωνζεὼ δλὐέκραγν» ἀγήν σφας Ἐχὶ τὰ ὅπλα. χαὶ ὁ 

ἢν Βρούτος ἡσθεὶς, Ἔα γε σδότερον, ἔφη, τὰ δόξαντα ῷ 

.» σειυεδρίῳ μιοιδο. Ιες, Ἐπεικυρώσνττε δόρϑο. ΝΟΣ, 

ΩΣ ἡμῖν Φέ (ὐγῳ Ταρκυνίους πόλιν πὲ πίω 'Ῥω- 

» μαϑων, τὴ χώραν ὅσης 'χρισε ἹῬωμοῖοι, τα ϑροοῖ Φ 

᾿, ἐξ αὐτὴ ἀπὸρ᾿ χαὶ μμήδενι ἡ ἐϊξῴναι καλόλου αἷε: 

"ἢ Ἰαρχωνίων μῆτπε πραθῳν μηδὲν μήτε λέγφν.ἐ ἐαὺ 

» δὲ τις Με 5 ποιαὶν ἀ εἰσκηται,τεϑναῖγαι. ζω- 

ιν ̓  πω εἰ ρῶν. ἣν 51 πίω γνωμιζω ε εἰ κυείαν, 

ΠῚ » Ὡ α «αἱ ἐς κτ' φεαΐας ψφον ἐπενείχατε. τῶ το γὸ 

᾿ ὑμὴν Ἰσϑφτον ξρξατω Ὁ Ὁ δίχα ον τὴς ἐλόυϑερίας. 

»! Ο 

20 

20 

40 
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ΠΟῊ στατία του! ΠΟΓῚ Δρια ἐγγᾶποϑ ρο- 
τοῦτ, ςς ν]]}1ς τοις αἰ 115 ααΐδιις οο- 
Αξεὶ δπτ ρου] ΟΠ ΠΕ ἰγ5 ΠΠπλῖτος 
τι ΠΙΠιης. Ετνὶ {ππτ αἰίΐψιιος φαΐ ναὶ 

Ρογπογίιτατς ἰη ρθη] νΟ] πηαΐα εὐποα- 
τίοπο τγαμαηταγίη ἐλ Ἰοποτ τγγαηϊ- 
ΟΑΠΊ,6Ὸ5 ΠΠ06;»Ο ΠῚ ραιοἱ {Ππτ πη ςαϊ- 
ἘΠΕ ἢ ἰηϊοέϊα ἄπγα πεοοπηταις: δά 
ΝΕ ταν ν᾽ ΓΟΓΙΙΠῚ ΟΗΤΟ τ ΠῚ ορο]]ο- 

τις. οὐὐπος δηΐτ Παροπλις ἰῃ ντθὸ 
οΟἴτιρος ΘΟΓΌΠῚ δέ Πθοτος αὐ; ραῦοη- 

τόδ; Υἵτα ἰρία σαγίογα ρίρῃοτγα. δ] πο- 
τα 115 το ἰτυτίοπθηι ΡΟ] σσαπηιγ, 

ἃζ ἀε!ογαπη ἱπηραΠίτατο ἄεοτε- 
τὸ (ποία πλπ5. ἕλοις 1Π᾿Ὸς ἃ τὐταπηϊς 

ΔΟσσαἰπτμ5. Ετρο ἴῃ τἀπὶ ηιρίαίρο 
Βάσητον (αἰτῖτος δαϊτο σοτταπΊοη, ὃ 
Ὀοἐ Πα (π(οἰρίτε οπγπίππι ις νῃ 11 
ἸὩΜ Εἰς πομο ἘΠΊ γι. Γι ραιτ], ταύτας 
᾿χαΐπς θοπίρσηΐ ρτς Πάθος: νοβαις σΌΠ], 
4  ρατγιῃι ΠΟΙ γογιπ σαγαηι (Οτττ 
ο(ἐἰδτιηια συ ἤτπηὰ αἰ 5 ντῦσ, ἰη τι 
Πατῖὶ (ὩΠγ115 ὃς Θάιισαῖῖ. ταις ΒΙ ΠπλῸΓ νὸς 
Τηρητο, ἰη στα, Δ ὨἶθῈ15; ραγατὶ οτίδπα 
ΔὨΪΠΊαΚ ἱπηρεπάοτο, ρατίᾳ; συμ! ά 
ἔοτϑ ἕδτασπαςς τυ] οτίτ, Απριγοῦοσο οο- 
Παῖς ποπείϊος ἔε!σ παθίτατος εχί- 
τα. ΟΡείησαι ῃἰς οπηηϊ δ. νεππυρῖο 
εοάξαπίμηο, θη 4; πιοητς ἰμάττα, 
ἃζ πος (οσιοητ, ὅζ ἃ ΠΟὈὶς (οτφητατ. 
[η Πας Βεικὶ σοποίοπο ἔτεηαοητεῦ ἃ 
ΡΟΡΌΪο δά πῆρα ἀσοϊατηδτῦ οἰ, 1 
4 οὔ αἰμ Πρηϊς ἀφο] αγατα πη ν 116 1}- 
Ἰοβδοϊπθειο. ΡΙουία; νοτο δ τᾶ πλῖγί- 
ἤσατη ὃς ἰποχίρε ἐζοταπη οτατίοπ ργας 
Ια τίτία οδοσιεδαητας δοῦν πις: νας; 
ας ἀϊΠηΠλ116ς αεέξης ἱποοῆίεραης ο- 
ΤΠ Π1ΠῚ ΠΏ] 105. ΠΊΪΧΙΠΠῚ ΘΏΪΠῚ ΟΓαΣ 

πηφτοτὶ σαι ττπι, οΟΠἀδγατίοπε ρις- 
τευ τοι ΠπλαΙΟσιι πη. ἐπταγουι πη 6 
Βοποτιιπι ρα: δὲ αασία πγοταα; ]-- 
του πδητθα5, πη το άϊο πιαϊοτῖ! σοη-- 
τοι πο θαῖαγίδουτγίτας παπο ἀπ ςα]- 
τατῖς ἰῃ το πα τγγαπηϊάς γερατζατίο 
τοταγαθατί πηραῖι5. ΜΝ νεῖο ἀΐσοῖο 
ἄεἤίτ, νοις ν πο οἵα ΟΠ 65 ΟχοἰΠιδ- 
πεΓαητ,αγπγα ΠΟι τγαάοτγει. ΤῸ Βειτας 
Ἰςται5, τὰ» παα τ, Π ργῖ5 σορ ϊτο (επα- 
ταξοσίαϊτο, νο τς [4 (μταρ 5 γάτιιπα 

ξξοοτῖῖς. ΡΙασοῖ επΐπὶ ποῦς οΧί] τ 
Τ Ἀταυ ΠΟ 5 νεῦς ομγαῃα οἴοτ 5616 
ἱπηρογῖὶ Ππίιι5 οἵ! τοῖα ργοροπίο: πος 
ὙΠ ργογίας ᾿σοῦο ΡΤ ἀγα η 5 φυ!α- 
παπλνοὶ ἀΐςσεγο νο] ἔλοογε: δα; σα- 

Ῥίτγαίεπι Παῖς σοητγα ἔδοοτίς. Ηλης 
(ξητϑητχίδηι ἢ γαῖαπι οο νεἰτὶς, σα τῖα- 
τἰπιέοτις {ΠΗ τασία. Ἰα Θηΐτη 5, [τ ρτῖ- 
ταὰπι γοίτα τ ΝΕ ἰηἰτία πὶ. 



ὙΤαταυΐπιὶ 

νχθε Ππιι] 
δι «αἰγὶ ἐχ- 

εἰιάιητατ. 
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Ἑαέΐζαπι οἰξίτα ; οὐ ΠΙ 1ΠῚ6; Οὐ ατα πὶ 

(ιβταρ 5 ἀδογοῖιπη τγγλη ποῖ οΧ Π]1- 

ἀπ. Τ ππὶ Βεθτας ἱτογατη ργοστοῆπθις, 

Ῥοίξοαπυδηι, Παῖς, απο α οταῖ ρτῖ- 

πλμ ΟἸΠΏΪ ΠῚ. ΓΑΙ ΠῚ ἰητοῦ Πο5 εἰ, 

νι ἄςξουίτ, απάϊτο ὃζ γα πα πα ἴῃ 

τοΠΊΡ ΙΒ] σαπλ σοΟΠίμ]Πιι5. Νοῦὶς 

οοπίμἀεγαπτίθιις σαΐπαπὶ πηαρηεγα- 

ταιϊ σοπιηηλίτταταγ γαγαμη (ἀπ] 14, ΠΟΙ 

Ρἰδσοτῖτορ αΠΊρ Πα ἱπ[πίτυ, (ά ἀιο- 
διις νἱγὶς πηι ἔγατιιπὶ σοπηπλ τὶ Δη- 

ΓΤ ἘΠΑ͂ΝΙ ΟΡ ΕΝ ΔΘ 9: 

ἐγίνετο (ὗτα᾽ χαὶ ὯΝ πάστι πἰωὼ φυγἀν τὐμτυ- 

ραίνων Ω ̓φεαῥαι κατεψηφίσαντο, ὩουΡ ρελθὼν πα- 

λινο ὁ Βερύτος λέγᾷ ἜἘπεδλίᾳ πρῖτα ἡμῶικεκύρῷ: - 

ΚΘ Ὁ δέον, ἀχούσατε χαὶ ζᾳ, λοιπὰ ὅσα βεξουλά- « 

μεϑα αὐξδὲ τῆς πολιτείας ἡ μῖν σχοπουρνϑροις τίς Ἔρ- « 

δ) γλνήσεται αΝ χοινών κυεία, βασιλείαν »ϑὺ σἐκέ- « 

τί καταςήσοιοϑαι! δῦχεῖ. »Ῥέχοιζας δὲ δυοχκαβ᾽ ἕκα:- « 

ςον οὐιαυτὸν Εἰ τοδιφιγζεύαι βασι ει δᾺ υσίαν ἔ. ἐχον- « 

ἄς, οἱ δὼ ὑμεῖς ον ἡ Ἐῤρχαηρεσίαις -ὀἰποδείξητε, ψη- « 

Ἡστιπὶ οαπη ροτοίξατο τορία, αιοίοϊι; [ο Φον Ἐχιφέροντες τὶ λέρις. τ δ αὶ τα βουλο- Β΄ 

νος οοπχαγίατις σοπλἰ ες νοεῖς (αΕτὰ- 

σὶϊς ἀοΠρπαιιοτῖτίς.14 αοαας Π νοῦ ὶς 

νίάσεαγ τις βταρία. (δρτγοθατῖα 

οἢ ἃ μΠατείδητεπεία οπιπίρ. δὰ νη. Πὶ 

σαἰοιήϊς. το ἐαέζο Βυθταβ ἡΓογ ρτοσ 

βτοΠας, ἰπτοττορς ξαάρειασεπάα πιοῖς 
ῬΑτΓῖο σοπλ τα αἰχίτ 5ρ.1 ποτε. ΠΠς, 
ςοποίοης 4ἰπλΠ8 1αΠΠ ΟΠΊΠΕ5 ΠΊΟΧ 

οἴ ἁγῃγὶς ας ἴῃ σΔΠηρίΙ «21αγ1Ἴμ,, 

νθὶ πτὸς ετας ἐοσλ ληρεῖς το, τηαρὶ- 

Πγαῖας οἰ ρί. Εο ῬοΙ ψααπῃ νδτιτη οΠῚ, 

ἄιιος νίτος ποπηίπαιῖς αὶ τορία οὐἱ- 

τοητ πιιηίαᾳ, Βγαζιπι ἂς ( ο]]ατίΠι1Π1. 

[ιῖ5 ΡοραΪ 5 οι1ΠῈ Ποποτᾷ γάτιιπὴ ἔδοιϊς 

σο]]οἐξῖς σοητα 1 α{1Π| (υΗτἀρ 15. Πα 

ἢςοίη νεροροταπταγ, Αγ αἰ ΠΙΈΣΤΟΧ 
νὈΪ ΟΧ ΡΥ 5 ΠΙΙΠΓΪ5, 4] ΡΟΓ νθὶς 

Ροτῖαβ ρει πα τη ἘΠῚ τς οι4- 
(εταθτ, μος (Ο πὶ σοσποαῦῖς, Βγατα πῃ 
ςοποίοπίδιις (ΟΠ Π] οἴταγα ροραΪιΠ1, οἱ- 
πιοδῆις χὰ ᾿ἰδογταζειη νοσαΐδ, ΓΟ Πς- 
ΤταΪηὶ σοπηηγηΐσατῖα, ΗΠ1Π|5 Ζαχίμῦ) δ 
ΔΙΓΔΙΠΟΓΕΠΠῚ ΓΕΙΓΉΙΣ ΖαοΖαα σοΠΊΪ- 
τατιι5, οἤπιῆς ἰῃ σατίαπι Εη 15 ργορο- 
τατ, ἡγρφγρα ηγ. 47 ἀςξε πο π 6 ΠῚ ργαιιο- 30 ἑταίρων τὸς πιςυτάπῳς, ἐλαύνων τῷς ἵπσους στὸ ῥυ- 
πίτς σπρίςῃς. (ὐππη 486 Ροτταβ οἷαιι- 

(25 τορουηοε, γεξοσίασις δύπγατὶς ρτο- 
ΡυρΠασι], Διο ΟΙ ας τοροτεθαῖοα- 
ἔα σοπηοης ἔς αἰ]! έξαης οὐΐτεν. δε ά 
{Π|Ὸ χαος Γπροτιιοηῖς το. Ἰᾷ ρεγα 5. 
(οπίμ]ες οηῖπη σα] εγοιπ οἷτς Δ η- 
τιιπη ἀγήγῦ ρταυ! ἀθητοβ, ἀϊποτί5 [τ- 
ποείθιυις Πτίογας δα ΠΠΙτΟς [ῃ σίγα 
τηϊίογαης, οχροίτοσαο νεθαπα πλ8]- 
εἰς ἸὩἰς ἄφογοῖο, ἤουτζατὶ σὸς ούαης 
ντα τγίδῃπο ἀςδἤσογθητ. (145 σΠῚ 
ΔοΤορ Πρης {ιΐ ἃ τγγᾶηπο ἴῃ σα[ετἰς 4 φφί. ̓Οὐτα ὰ γράμματα 18 οἱ κααν ἰφκή ̓ 
το ΙΕ] ογαητ, Γ. Ηογη πα ὃζ Μ.Ηο- 
τατία5, ργο σοποίοης Ιερεγιηζ: ροῖ- 
ΕΠ Πτα ας ροῦ Πηρι]45 σοηταΓΙΔ5 ΓΆ1]1- 
τι πὶ (δητθητία αιυϊά (λέζο οριι εἴτι, 
ΟἸΠΠῚ Ψ ΠΟΤ σε Πίογοπγ ρριοδαηάα 
ἄξογοτα νυ θαπουι} Οἰτ 1}. ΠΟΙΪπ6- 
ΓΠΠτ ἈΠΠΡ ΠῸ5 Τ Ὡταα Πἰτι το σαπτοπὶ 
φαπλίττο ο. αἴᾳ; ἴτὰ ἰνὰς 4065 (ρείτα- 
{ἔγάτας τεχ Ειρὶς ΟΠ} ραιιοῖς (ὩαΒίος, 

" 

αϑύοις δ), ψηφίσωτε. ἐπήνᾳ χαὶ (αι τέω Ἃ Έ γώ- « 

ἈΠ δημος,χαὴὶ ψῆφος σξεϊξ μία ἐ ἐύετο ογαΐδα. 

μῷ αὔτ «παρελθὼν ὁ λον πσποδείκγεσι μεσοξα- 

σιλέα τὸν ὕχημελησύκθρον ΤΙ πἰρχαιρεσιον χα χτ τὸς 

πατοίοις νόμους, Σ πύδιον Λευχρητίον. καιχεῖνος Ἔσπο- 

λύσας τἰιὼ εἰκκλιησιαν,ἐχέλάυσεν ἁπθρζᾷς ἡκῴν εἰς Ὁ 

πεδίον, ἔνια, σεεύνϑες ζω ὃ ἀὐξις Ξὐρχαυρεσια ζν, ἔ ἂν 

ζκζᾳ ὅπλα οὐζα χά. ἀφικορδύωνϑ αὐτο, δύδρας 

αἰράται δυοΐζοις ἘΠῚ, 3} ὅσαι ζις βασιλάζσιν ἐξ- 

20 Ζῶ, βεστην τε καὶ Κολλαήνον. χαὶ ὁ δῆμος καλοῦ-- 

᾿ϑιος χτ ᾿ λόχους ἄν τ, ζ;ς λύδράσι πἰωὼ τ 

χίω. χαὶ ζῳ, μϑὺ χα πόλιν εὖ, ζύτῳ τοῦ χεόνῳ 

ποξκῆθε ζῳ. ΠΣ ς βασιλάς ΠΕ Ταρχώμος ὡς 

ἤχουσε Ὡϑὰ τ τῆς πόλεως ἀγγϑων οἷς ἷς ἐξελύε- 

τὸ πορῷτοις, ωρὶν ἢ ἡ κλφοϑέμαι Ως πύλας »Δ|αϑρα- 

γα ἵοσούτον μόνον ΄ἀπανγ ὄντων, ὅτί Βρούτος χατε- 

χά τίω ἐκκλυσίαν δημαγωγῶν, χαὶ Ὧις πολίζς 

Ἐχὶ πίω ἐλά ϑεοίαν «ἰΡακαλών, συϑενὶ τ ἀλ- 

λων "φράσας ἡπείγετο, Οις τοὺς Δλύα λαιξων χα “ἡ 

τῆρος. ὡς φλαίον τί ἰ πόςασιν. ἀρῶν δὲ κεκλ4- 

σμένας αὶ πύλας, χαὶ ες αὲ ὅπλων Ως ἐπαλξάς, 

τ παλιν ἔχε Ὁ φρατόπεδὸν ὦ ὡς εἶχε ὥχους, οἱ- 
μωζι ων χα τ. ει". δῈ κακεῖ ᾧἀᾳ πράγμα- 

Ω δὴ Πρ μα, (δια. οἱ ἜΣ ΣΣ ὑπάτοι Ὅχείαν αὐτο 

Έ παφοισίαν Ἐχὶ Ἔ πόλιν πσξϑορωμᾶμοι, πέμπουσι 

γραμμαΐᾳ, καθ᾽ ἑτέρας ὁδοὺς πσϑὸς τὸς ὄχὲ φρω- 
ὕπεδου »ἴδακαλοιῶτεν ἰὐζὺς Ἔςστος- ζῶα; τῷ πυ- 
βαϑνου, χαὶ τὰ δόξαντα ἕοις ἐν ἀφ ποιοιεῦπες Φαέ- 

“σοῦ τῷ πυραίνου εἰς Ὁ  σρατόπεδον, ὙΤάπος Ἐρ μήνιος 
χαὶ ἽΜαρχος Οἰδατιος, δύέγνωσαν τ Φακλησίαι" χαὶ 
Ὑπωμιαρ. διερωτήσαϊ [ἐς χζν' λόχοις ὃ Ἢ 29: ἢ ποι, 
ὅ 4 πασιν ἐφαϑὴ κύξια ἡγείοϑαι τὰ κριϑέντα των 

τὴς πόλεως, οὐκέτι πξοεδέχονται τὐδαληλω- 
ζ τὸν Ἰαρχκώνιον. α΄πωοϑεὶς δὲ χα ζῴωπης ὁ βασι- 

λάϊς τῆς ἐλπίδος, φά..,4. σκοὺ ὀλίγοις εἰς Γαξίων »ἱ 

πόλιν, 



ἌΝ ἸΏ. αὶ ΟΜ ΤΕ 

. πόλιν, ἧς βασιλέα “1 φρεσξύτερον υἱὸν ἀπέδάξεΣ ἐ- 

ξτον, ὡς ὼ ασδϑτερον ἔφζωυ" ἡλικίαν μϑὺ ἤδη πολιὸς, 

ἔτη ὃ πείϊε ὸ εἴκοσι βασιλείαν καζασων. οἱ ὃ πἰξὶ 

Ὁ Ἑρμάυιόν τε κὸ Ὁ ροίτιον αὐογαξ “κί πὸ πῷ πολέ- 

μου καζαςησανϑυοι τσδὸς τς ᾿Αρδεαζᾷς πεγγεχα!-- 

δεκαεϊφς, πήγανον ἐπ οἶκον ζὰς δοωυαίμι4ς. καὶ μϑὺ 

δὴ βασιλικὴ πολἤεία. δχχιμείνα(ᾷ μα; Τ' οἰκισμὸν Ὁ 

Ῥωμης,ἐτῶν τεῆαρων ἡ τεηα οοίχοντα ἡ δχακοσίων 

ἀριθμὸν, ἐχὶ 5 Φ' πελάυταία βασιλέως τυραννὶς “νο- 

αϑύν, Ὁ οἱ Ταύτας (ς πσοοφασᾳς, καὶ ασὸ τότωντο 
κα)ελύϑη αὐόρών. 

ΦΙΟΝΥΣΊΙΟΥ. ΑἈΕΞ ἈΝ: 

ΡΟΥΘ ἈΥΛΟΙ ΚΟΑ ΡΝ Ἄν": 

σέως, Ῥω καἸκῆς τὀρχαιολογίας βι-- 

Ολίον πέμπῆον. 

Σ᾿ Μὲν δὴ βασιλικὴ Ῥωμαίων πολΠεία 
ΔΝ ζ Ια μείνα(ᾳ μ᾿ Τ' οἰκισμον τῆς Ρω- 

ἢ μης » ἐτῶν τεῆωύβων χαὶ τεῆαρφίχον- 
: ᾿ζ(ᾳ καὶ Ὡ[ο;χοσίων ριθμὸν, ἔχ δὲ τῷ 

τελάυταια βασιλέως τυρφυνὶς “υονϑύη ̓  “[ὰ ζως-. 

Ως ἀξ παεφοφάσς κί ασὸ πότων κα]ελύϑη τὴν αἱ- 
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ααΐδαις ΠΠΙΟτι ΠῚ ΠΊΑΧΙ ΠῚΠ1ΠΊ δοχγαπα 
τοροπὶ ἱπηροίιογαϊ,, νὲ αητα αἀἰέξιπὶ 
οἰΕ: ἸΔπ σάπιις ἰρίς, νἱσοππηοααίπιο 
ἱπιρου! Δηπο. Ηογπηϊηΐις5 ἃς Ηοτα- 
τῖι15 1 Ζυϊπάδοίπη πηος ἱπάιπιοίας οἵ 
Ατγάφατίθιις ραξιὶ, ἀοπιαπι γοάμχο- 
τΠς σΟρίΔ5. Αορίμπι εἴρο ἱπηρο- 
Τί ΠῚ ΟΠῚ ΔΠΠος ἂῦ νῖρα οοπάϊτα 
ΘΟΟΧΙΧΑΤΤΙ ΡογάΔατγαῆςι, ὅσ α ρὸ 
[ἴγοπιο τορο ἴῃ τγγαπηϊάοπι ἀοροπο- 
ταῖῇϊου, Ηἰδ ἐς σαιΠΠς5 ὃς αὖ Ηἰς νἱτῖς οἱξ 
οἰογίιμηλ. 4 

ΓΦ ΙΑ 1Ὲ.- 

ΧΑΝΌΒΙ ἘΠ Α  ΘΑ Ε- 

μα ὀχ ῖς, 4,117 αἼπρ Βοηρα- 
Αγ Π77 {Ἰφ67 μη, 

᾿ ΕσινΜ εἴρο δρυά 
. ἈοΠΊΔΠΟς ἱΠπΊρΟΓΙΙΠΊ, 
ΟἸΠῚ Δηηος αὐ νγροςῦ- 
ἀἴτα ἀποοητος συδάγα- 
φίητα χαδίποῦ ρογάιι- 

τοῦτοι, δ (1 υ]ἱτίπηο γερο ἴῃ τγγαπηϊάξ 
νεγίαπι εἤξι, 5 ἐς σαυῆης δῦ ἢϊς νι τὶς 
ε(Ἐ εὐπαγία πη, ἰηϊτίο ἰσχασοίπγα οἕξα- Οἰγπιρ. 68, 
τας ΟἸγπηρίάϊς , μι ἴῃ Πλάϊο νἱοῖς ὅδτιο ὑε 
ΠΟΠοπηδοίιις (ὐγοτοῃίςῃί!ς5 , σούο το πὶὶ ἐδῆτ οτος 
Ατποηΐς ἀπηιιιπὶ ρεποϊρατῦ Πᾶροτα. καὶ [οἰυηίως 
Ιπιγοαιιέϊο ἰρίτας ορεϊπγατιιπι ἱπαρε- Ταταυϊπίας 
ΤΊΟ, ΟΙ1ΠῚ ΦΕΠΆΓΙΙΟΥ Οἰγοίτε τ ηίας5 δπ- Οοἰατίπμς. 
ΠΟΙ] ἐχρίεπάο ἀεεῆςησ, ςοία 65 αὶ 

δραΐν, ὀλυμπιάδος υϑὺ ὀϊδδης ὃ ἑξηκοςὴς ονεφώσης, 
καθ᾿ ὡὸ εἰγίκα ςαάϑιον ᾿Ιοόμαυχος Κροτωνιάτης" Α-. 

“ϑέεύησι δὲ Τ οὐγιαύσιον τρχζω [ἔχοντος Ἰ(ᾳ γὅρ5. εἶ 

Εἰςοχρ ᾳίίας ὃ “νουϑμης οἱ πορῶτοι πίω βασιλικζωὼ 

Ἔρχζω) τὐἰῬαλαξοήηες ὑπαΐοι,τεήαρων [τινῶν μι- 
- αν Ὁ 4) δι ἸΟῪ ἦν ε ͵ Ἵ 

νων εἰς τ' φφιαστον ἐκχειγον αἰποολφπομϑυων, ] Δῴ-30 ΡΓΙΠιὶ γορσίαπη ροτοίξατεπι (ππιηρίοτας, 
χίος Τϑγιος Βροῦτος, χαὶ Λύκιος Ἰαρκύνιος Κολ- 

λατίνος, οὖς καλοῦσι Ῥω α)οι χτ' τἰιὺ ἑαυτῶν ζκ- 

λεκῶν, ὡς ἔφξωυ,πσδοράδοις » ἑτεροῖς Ὡραλα- 

ζονες πολλοῖς ἐλθόντων εἰς πίω. πόλιν τὴν Ὀλὶ ςρα-- 

ποπέδου ὝΠΑ (; ασονδας Ὡς “Ἄνονϑίας αὐδις Ὡρὸς 
᾽ Υ ϑῖς γά οὐ « ἀμ 5) - “Ὁ 

Αρδεαΐζᾷς  ολίζγοις ἡμέραις ὑςερον τῆς Οκ(ξολῆς τῷ 
͵ 7 Φ ᾳ εν 2 δ .5 

τυξφφινγξ, συϊκαλέσαι ἐς πε δ μον εἰς πίω σκκλη-- 
͵ ᾿ πὶ κε ΄, ͵ 

σίδυ, χα, πολλοὺς Ἃ “ΟΡ ομιογοίαις λθορὲς “ποιησοί (κε-- 

γοι, ψήφισχκα τὶ πάλιν ἐπεκύρω(αν ἕτερϑν, «ἰξεῶν οἱ 

ΓΤ Ἰαπίας Βεατι5, Γ,. Τ᾿ ἀγα ηἶπ5 (0]- 
Ἰφτίπιις, (46 πὶ πγασι[Ἐγάτιι πὰ ΠἰΠσια ἱ- 
Ρίογιιπι ἃ ςοῃίῃ] πη ἄο ποπηίπατιηη, 
“αοϑξούλοις ἃ Ποδὶ5 ἀρρε!]ατὶ ροῆς 
ἀϊχίπχας ) γος ἴῃ νγθοπὴ εὐπέδη 
αὶ ἴῃ ςαὔτις πιογδης, ραιοῖβ ἀεθιις 
ΡΟΙῈ ηιιπὴ ρα] 5 εἴας τγγαηπιις, δὲ 
᾿πάποίας οσαπὶ Ατάεατίθιις λᾶα,, 4 
(ππιηρίδγιης πλαϊτοϑ 4]105; νοσάτοαιις 
ἴῃ σοποίοποπῃ ρορα]ο, οτπὶ ργο Χο 
ΡΓῸ σοποογαϊα ἀΠοτΠδητ,ποιῖιο ἀ6- 

͵ 3 ᾿ 3 ͵ Β . ΧΤὶ πολιν δγ]ες “σοϑτερον ἐψηφίσανζ, φυγάὼ Ἰαρ- 49 οτεῖο σοπῇτγηηδγιης δὰ 418 ργμ5 ἰπ 

κυγίοις ἐχεξλλονΊες αἴϑιον. ὦ μ' πϑτο καϑαρμμοις ὃ 
΄ ͵ ΝΕῈΛ "7 »5(7 7 “ 

πόλεως ποιησοί ϑροι, ὦ ὁρχία. τεμογϊες, ἰὐζί τε ποοῷ- 
ἢ 3 δ᾽ ϑ' ᾽ ϑῳ 

τοι σαγΐες ἐχὶ τ: ζομμίων, ὠμοίαν μιὴ καζαξᾳν ἰπὸ τῆς 
φυγῆς βασιλέα. Ταρκώνιον μήτε τὰς παϊδας ἐντο; 

͵ 3] » ͵ὔ Ψ 5 [ Χ ὩΨ0Εε 

μὅτε ὡξ ἐκείνων ρυσουϑροις" βασιλέα πε τῆς Ῥω- 
᾽ὔ -“ 

μϑίων πόλεως μηχέτί καΐζαςήσᾳν μηδένα, μήτετοις 

χαϑιςαγήν βουλονϑύοις ἔχιϑέψφ. ζῶτα μϑὺ ἷξε 

νίθα ᾳποίτα ἔπογδητ,, ρεγρεῖποηαα 
Ἰατγηαίπίος οχἢ]ο πιαϊέζαγαης. Ροίς 
Πας]ιγατα νεθς, οασημε ν] δ Εἰ Πηΐ5, 
Ρτίπιὶ ἰρῇ {προγ οχεῖς αητος ἰαγα- 
της ΠΙΠΠΈΠΔΠῚ (8 τεάδιξειγος Δ οχ-ς 
{ΠΟ γερεπι Τ ἀγα Πα πη, ΠΕΠΠΟ Εἰτ5 
ΠΠἸο5, Πα ας ἢ] ογιπὶ ροίξογοβιτοσοπι 
Ἐοπλα ΡοίξΠαο ογθβτιγος ΠΕ ΠΊΪΠΟΠΊ, 
πεααφογθασὶ ραιτγοσ. ας παῖς ρτὸ 

ᾶ 



278 ΒΙΟΝΥΎ ΤΙ ΗΛ ΦΙΙΟΘΟΕΥΝΊΑ 5.5. 
ες .»" λ ͵ ἄν ,ε ἣ ΓΝ Ἀ 

(ἔρτος; [5 ΠΡ ετῖς ας ροίοτίκίπταις- ὠ  ἔαύτῶν τε Αι ΤῊ τέκρων καὶ αὖ κθ᾿ ἑαυΐους ὅλοι 
- ὁ 3 - 3, 2) Ι 2 -“ ᾽ 

τις. δε συόηϊᾶτοσες Ὠλα]τοτῇ πηα- ὠμοίᾳν. 65) 4“ δὲ πολλών χαὶ μεγάλων ἀγαθων α- 

ϑῃπουῖᾳ» θοΠοΙῖΙ ΓΕΙρ. δυζζοτος 1 σίοι “πυόμϑροι τοῖς χοινοῖς ἐνμιασῃ ἐϑϑξαν οἰ ιθαις 

της νι ἀςδάτιιτ, ργορηέγεα, νι αι ροτ. αλῴς, θη πούς “ τἰργῆδι τ ΝΣ πα 

ντθς Ππαγοῖ, Γορὶ! ἐπιροῦι Ποποῃ σοη- ἀπο ὩΣ ι Ὧν ᾿ 

(ἐγυιαγεῖαγ, ἰΠογαηῖ νε ρομτίβος5 δζ ἀν Δ[ϑαδνη Ἄϑ βουλομδμοι Ὑ18 ἑεροφαιζᾷς 

2 φυριτο ἀοῇρηατγοητνηῖι ο(εηϊοτίδιις τε χα! οἰωνομκαψτεις ἐχέλά (αν ἐποδεῖζαι τὸν ὄχετη- 

" πηι πιαχίπις ἰοηςοῖ,, φαΐ ργατοτσα!-. δειόταΐζον τὴν, τρεσξυτέρ ὧν, ὃς ΘΟ θενὰ ρῥελλεν "Ἔ 

3 ἢ τμσεριοιο) “τὰς ἀϊαϊηὶ ςατᾷ πτὖ|1 Αἱ 1] ΡιΓαοἤοε πλι- ἕῳ ΕἸΣ λὲ ἈΡΕΎΑΝΜΕ Ἁ ΡΣ πε 
ὙΧ; : ᾺΣ ὉΠ ὙΡ » πᾺ -ϑὰὶ 

ποτ. ἴς Ὁ οπιπίδ. πα ΠἸτατί θα εὐ" εἰπῖ- λ 7 ς ͵ ζ ἌΝΝΑ 

ΤΠ Ρπετα πε Π τς ἱπιπτηπίς, νοσαδαταςο τω ἐπ ἘΠ τὴν ἀρ φῶς λφτουργίας Μὴν ρὸν αυ- 

Ἐοχ (βογογῆ. ργίπγιϑα ππιπς Βοπογθ) 10 φᾷμϑρος, ἱερῶν καλούμϑυος βασιλόϊς. καὶ κοιϑιςατοαι 

Ἀοπια: ἀσοερίτ Μαπίιις Ρορίτίις τ] χορῷτος ἱερῶν βασιλόις Μάνιος Παπίριος, ὀχ 
πριν Ὁ 5 να . ᾿ δὰ ε ᾿ ᾽ ; Ι 

Ῥαττίοίμιϑ, ψυίςτίς πᾶτε! ΠΊπγι5. Ηιὶ πατειχίων δῤὴρ ἡσυχίας φίρος. δε ϑλχαλες σαν. ΕΣ 

ἦτα οσ[πἰτατῖς, νογίε (ντ τ] χαϊαξ νἱ- ὩΣ ΠΑ πω ΝΣ ἜΗΝ 

ἄετατ)ης Ια πὶ να]σιις ἐς ἱπποιιαῖα ὟΝ ᾿ πες: φω ρφόωος ἠξος 
ΤΟΡ. οδείρετοι ορπἰοηξ, δῆ Ρ γπΠο .; Η γϑύηται «δι τῆς χα νὴς πολι εἴας ον δΝ νης, ᾿ 

ἐ . . « -“ 

ἀμος νεθίτοσος ργἘθοϊήδηι, φυίαν- τί δύο βασιλᾷς κύδιοι γεχϑνασι τῆς πόλεως αὐθ᾽ ἑ- Ὁ 
ΩΝ ἶ ; ἦ ἀν ρος δ ἣν 

{π|ς; ΘΟΠ(Ϊ1, νταηῖο τορσίθας5, ἀποάς γος «ἐκκτερου τ  πσάτων τς δωδέχᾳ, πελέκάς ΣΟί 
οἰπιίξοιιγοβ ργς ογερᾶτγαγ, ἀθογοιογῖς. “ ἜΝ ἡ ῳ τού θον ΠΡΟΜ 

ΕἾΝ ῖ ἐχοντος, ὡς εἰπὸν οἱ βωσιυλᾷς, ἐκχρίν ος ἃ 
οἰ δ τετγογαπὶ οχίπιογο, ὃ ροϊοίϊαιίς ΧΡ ον οἱ βασιλῴς, ἐχρίγαντό τε δέος ἀ- 

ἡ ἵκ αὐλίν ον... ἈῚ Ἵ “ ᾿ 

Ἰπυϊάϊᾷ πλίπιοῦς, τα; ̓ ΠΠπἸταδγαητνε φελέοϑαι ΤΊν' πολιτῶν »χαὶ τὴς ὀϊξοισίας μειῶσαι ““- 

αἴτοτυιη οδία ιπι ἀμοαςοίπ ἔξοιγες. Ὁ φϑονον, τῷ μϑὺ ἕτερου πμ αἰ πσάτων τὸς δωδεχᾳ, 

ΗΓ ἘρβοΙεΒΡΑΚΘῚ εαράορυι ἤοσς 20 καζᾳτάξαϊηες ἡγείοϑει πελέχεις, τῷ σγ ἑτέρου, δώ- 

τος οἷ! (Ο]15 Ελίοἰιι5,ατα; οτἱᾶ οἰπὰ ἔτ ς χα τς ξς ἐδνις ἢ Κα κεν παρῇ 
: ' : οι χοτηρέζας ραθδὸις ε΄γο. : 

οἷς, νι α χυϊδυίααπη οἵα ραΐταπι: 1] ο- ς᾽ ὃς Ρ ἴ τρπλξ απ ο ΟΡ ΉΡΙοΝ τὸν δὲ ὕρες 

'σαφ Πηρα]ῖ5 πε Ω 1. ἰσουγος ΠῚ νίσ ἘΞ ΦΕΣ τιν βάλες γι Ὁ δὲ Τὴν πελέκεων 

ΜΠπλττδἀοτοηί, Ηος ἱπΠίτατιπι, ἃς τω το δοίληψιν οἰ πὐϑ ἔβοπῆς, ἕνα μάδα κατέηον- 

8. ΤΕΣ 411 Αῆτ βέηδεα ΠοΒΒ ΗΕ, τος ἀὐθυς τοτϑαιλλὰξ ἑκατέρου. το δὴ ὦ πολίτάυ.- 
᾿ ᾿ ΤΩ 2 τ «ἤξσετιιπε νὰ Βυπ}ῖ5 ρεἰδ5]ἰδοιοτ ας. κα χαζᾳ φησί μϑυοι, πσοόέθυμον ἐποίην εἰς δ Δ! α.- 

7), αἰπετετατα ἴζατι δοαυίοίοοτοι. " ο- τ ΣῊ ι , ἣ Ἷ 
σος οηΐηι ΤῊΠ]Π1 46 σοπιγαξείθιις, Πιι- ξᾷ τῷ πραγμάτων τὸν δημοτίωυ χαὶ ζαπεινον 

ΕΣ : λ » , ἐξ ᾿ ϑπ Ν 

πιᾶῃας Δα πιοί δ ρορυ]ατοβ, σα η΄. ὁχΆθν» χα θλλα πότοις τ΄ ϑαπλήσια οὐκ ὀλίγα. χα 
νηί οτίαιι Τ Ἀγαιππίας (ὨΠξυ]ογαῦ, τος. ὙΣΡ τϑς νόμοις ζοις πξὶ Τὴν συμβολαίων τὰς σα 

; “ες ᾿ ἜΤ ΄΄ ͵ ποσαπογατἢ νέαι: ὃς (Δοτ ἢ οἷ αιιαΣ Τυϑλίου γεαφένᾷς ; φιλαν, ϑροποιῖς χαὶ δυμόίρχους 
τᾶ ἴῃ νεῦρα ἡπ4Π|1Π ἀρτὶ5 σοι 1 σος- τῇ δ ἄς ἢ ἢ 

ἕι ᾿ " ἐε; Ο ει δὸ ζω πον 

ται αὖ ντθαηΐς δ ραρδηΐς ἤοτγὶ (οἱ εθρᾶι, 3 χϑευζας, οἷς ἀπόμίᾳς καΐέλυσε Ταρκύνιος, 
ἀρ ν ΠΩΣ ΣΕ ΡΥ ΖΝ ὕ ͵ ΔΡῚ ᾿ 

τατίας οα αἰ] σδεία χια (ΠΤ ]Πο ἰυ 65 ἀρενεωσαινζο χα! ἴα ς ϑυσιας ζᾷς τε καΐζᾳ, πολιν χαὶ 
τ - . ΕΒ ᾿ 2 " ἘΠ ἃ “ “, ᾿ 

(ξγπης ροταρί. τοφαἀοταπτ εἰς οαπι (ας ἔλὶ ΤῊ ἀγρῶν, αξ ἐποιοιῶτο κοινῇ σεουιόγ]ες οἷ᾽ 
ἰὰς σοπλϊτοτιπι ὃς (Ηταρίοτγιπη ἀς δ ταὶ ἬΝ “ὐλέμι; το τὴς ΕΝ Ὧχι. 

τοῦτι5 ΠχαχίΠη15; σοΙογΆ 16 ΟΠΊΠ]4 ἰτι- ξ τ ΥΞὰ , ἘΠΡΗΝ ἶ : ελφαϑτ,, ὡς ὄχι Ἱ υλλίου σεεωε]ελιοιιῦπο" εἰκκλη.- 
Χῖα ρυϊίοας σοπί ποτ αἰ πος ἔλοοτς ροῖ- “ ὃ Λϑεουτο᾽ ΟἈΧᾺΝ 

: Εν Ἵ λ τ ν. ἀνὰ... ͵ « σὰ ͵ Η 

ταϊίογαπι. Ρ]ογίβας ἰσίταγ σταῖα 6- σιδω τε χαὶ αὐδὶς ἀπεδυ(αν τα ΤῊ μεγίφων, χαὶ 
᾿ ΑΒΕ. : 3 ᾿ μὴν ᾽ 5 ͵ ς 

] ταῦτ αεο ραιγοἰογαγη ἱπίτίτιτα, ιρ-- ψῆφον ὄχιφεράν, χα! ζάλλα ρα ηφνο(ᾳ καζο, τὸς 

Ροααΐ αὶ ἀἴπταγπα (δγαίτατε αἀ ἱπίρε- σϑότέροις ἐϑισχκος ἔπ ὭἜον. ΔΌΣ ΟΝ 

τάτατη [ἰδοτίαταπι τραϊογαητ : τοροτὶ.. δος καθ᾽ ἡδογξὸ πὰ τ), 
τΑΠΊΟΠ ἰπιοῦ ἐο5 συϊάαπι, ααὶ {τα]τα ͵ ͵ ν᾿ : 

: λυγρογίου δουλείας εἰς αγελπι νοις ἐλά 
πγαίοτιπι σοπηπηοάοζιπι ίρςε, δά λς γίου ὀδυλείας εἰς αγέλττιςον αι γμκένοις ἐλόι- 

κῶν. Ἃ Ξ Ἵ τ ὑν". Υ ᾽ ᾽ “μ 0} “ 

τγγδηϊςοτιιπι πιαίοσιπη ἀςΠάοστίοτο- 40 Χείαν ἀὑρέϑν(αν δέτινες ἐΐξ αὐτῶν ομιως, οἷς πό-- 

πεγϑητατγν τὶ ΠΟη Ἰρῃοῦ 65: αι ςοη- ὅ200ς ζὸ δὲ ἀὐγος ρου ΠῚ Ὑ αΝ Σ ΕΝ 

τς ΣῪΝ 5: ἜΡΩΣ ον " Ξὺ πὴ πᾺ 
ἰαγατίοης ἔλέξα ΡΟ οἴ ὰπτ γερο Ρ-.͵. γεξίαν, δὰ ἡρεροίς ἀἰφανέε, δ σεεν μον ΝΣ 

αἴτα Τ᾽ αγαχαϊηίαπι ΑὉ οχίῃϊο γεάμςς- ͵ 
ν δόσία. “ὃ πὸλ ΠΡ ᾿ ἱ 

τε, ςοηίπ]οξηας ἱητογήσογε. Ἡογιπὶ ; ἕως, Τ᾿αὐρκύγιον τε καιζῳγεοϑαι στευδα- 
. ᾿ ὃ λ λ ς Ἵ » « ͵ λω)... 

4υίηδπη ἄτιςος βιοτίης, ὃζ᾽ ]λπὶ ἰπ- λῶροι, χαὶ τὸς ὑπο τοις Σστοκῆφγαι. ἡγέμονες δὲ αὦ-- 
5 Δ ῳ Ἐς εν με 7 ἘΠ  ὰ) Ε 

(ρεδτο οδία ἱπά!ςατὶ της, οαπα (δ ραι- τῶν οἱτίνες ἔγλύοντο, ὦ δὶ αἱ ὄξηλέϊ: αν ϑυελπίςοις : ΣΣ  υρονν ΐ ; Ἶ ΔΝ 
τατοηῖ (Δ ΠΙοῖς οπγηίιπ «δίοἰςΠείαΠῚ, στευτυχίας , χα τοι πολ ζαᾷς αν, 695 ποῖς λέληϑεναι δὸ- 
ἀϊοᾶ νθίραιοα ηϊια ρεῖιι5 οσιίρογιης “ ν | Δ βραΣ ἢ 

χϑεύτες ) μέχρ α. Ὗ ἐμισόϑοϑεν δ νονϑύων ὀϑόλαίων, 

λέζω. 



᾿ΑἸΙΝΤΊΟ, ΚΟ Μ. ΤΌΓ ΒΝ 

λέξω. Ταρκύνιος 1 Ὁ βασιλείας ἐξέπεσε, χεό- 

γον δ τίνα. οὐ πολιωὺ οὐ πολ Γ αζίων διέπεοιξε, πῶς 
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Ἔχροήιογο, Ρυΐίις γοσηο Τ ΑΓ] ΌΙΠ 15 Ταταυϊηὶὶ 
ΔΙ᾿ χαδηγάϊι (ααδῖῖς (ΠΕ τ, ςοἤτοη- ἼλΩν 

τε σεονιόγζαις ἐν τῆς πύλεως τσϑδὺς αὐτὸν «ἰ πσοδὲ- 

χόνϑιος, οἷς δῶ ἡ τυραννὶς αἰασαιςύτερον “γῆμαι ἐ- 

λάϑερίας, χαὶ ταῖς Λαίΐάνων ἐλπίσιν ἐπέχων, ὡς δὶ ἐ- 

χείγων καϊζαλϑησονϑιος ἘΧῚ πίω φρχζω. ὡς σὲ, οὐ 

πσολοήχον αὐτῷ τὸν γοιοῦ αἱ πόλφς, οὐσὶ ἐξείλοντο πο-- 

λεμον  πὺρ αὐτῷ εἰς τί Ῥωμαίων πόλιν ἐκφέρῳν, 

Ῥπογνοις Ως ρα αὐτῶν χιχουείας, εἰς Τυρρῶωυι- 

κἀὺ καζαφάγὴ πόλιν, ὄξ ἧς δβὰ μξθολμοςτο 

ὡς πείσας δ ἔρος ΩΣ Ταρκυνιτῶν δωρεα! ς»». δὶ ἐχεί- 

νων ὄχι τί ἐκκλησίαν «οἰ δακϑεὶ ς,τίω πε συϊϑμφὸν 

αὐδνεωσοιΐῳ τίου αὑπσσαρχουΐν αὐτοῦ τος τίου πό- 

λιν, χαὶ ζὰς δ εργεσίας διεξῆλθεν, αὐ ὁ πάππος ἀυτὰ 

πάσαις ἐησρ σαΐο ταῖς ον Ἴ υρρἀυία πόλεσι, χαὶ Τὰς 

στο δήχοις ἐπα ἐμίμιψησκεν ας ἡφ πεποιη ϑύοι σὸς 

αὐτὸν. ἐχὶ δὲ πότοις ἅπασι, ζὰξ καϊφληφιίας αὑτὸν 

ὠδυρεΐς τύχας, ὡς ἐκ μεγάλης οὐκπεσὼν ἀ δαρμο- 
γίας οὖ ἡμέραι μιά, πλαγὴς χαὶ Ὁ αλαίϊκαων «»-- 

ἡ τὰ λ λ 3 λ λ »ς 

δὲὴς σζέω ἡοις “Φασιν . ὄχι πός ὑφ ἑαυτῶ ποτε “νυο-- 20 

Ἴϑρους ζω αι καίεϑη καζα φυγεῖν. διεξθὼν δὲ ὥσαστα 

μα πολλῶν οἰκίων πὲ χαὶ δαικρύων οἔπάσε τὸν δῆμον 

“ρέσξάς Ἔποςεῖλαι πορῶτον εἰς Ῥωμώωυ, συμξατη- 

ἐἰοις Φέρονζῃς 2 αἰνῶ λδορις ὡς δὴ συμιῳρασ-- 
σονίων αὐτοὶ τυ δειυα τῶν ἐχεὶ γεν," συλληνουϑρων 

“ καϑόδου Σἰποδειρθεήων 3 τὴν ὡρεσξ τῶν οἷς αὐ-- 

τὸς ποοϑείλεζο,ὶ διδοίξας ἃ χρὴ λέγην πε Ὁ “ξατ- 

Ἵν τὸς ὀὔδρας, χαὴ τοῦβοὶ ΤῊ στοὼ αὐτῷ φυγαίδων 
»εαμμαΐζᾳ δὸις δεήσᾳς ἔχονται “σϑϑς πὰς οἰκείοις αὐ-- 

“να , 3 ͵ 
- 

τῶν "ἡ Φιλοις, πες φλέ φέρονζᾷς τι χαὶ γρισίον. οὗτοι 30 

οἱ αὐόρες εἰς τὼ Ῥωμῶν ἐλϑογες,ἔλεσον όχι Φβε- 

» λῆς δι Ταρκύνιος αϊξιοῖ λαί(ὼν ἀδάαν ἐλϑεῖν σεοὼ 

» ὀλίορις, πσεζτον μϑὺ ὅχὶ Ὁ σοωυέδριον, ὡςιαῦ 661 δί.- 

» χα ογ' ἔπτα ὸὼ λοίθη ρα ὃ βυλῆς Ὁ συϊγώρυμμαι, 

» αὖτε χαὶ χὶ τὺ ἐκκλησίαν ἐλθεῖν, λόοον ὑφεξωνύ- 

τὰ -ῷ ὡπόμτων ὧν ἔποραξεν,φ᾽ ὁ χζοὺ Ξςχώω ἐλα- 

» (ξε, χαὴ δίκα ς΄ αἸς γευσόνϑμος, ἐαὐ τίς ἀντν “κατηλ9- 

» ρήσφ,πᾶσι Ῥωμαίοις. ξἰπολογηλεὶς δὲ, χαὶ πείσας ἃ- 
λ “ 3 

»πϑρζᾷς ὡς συϑὲν αἰξιον εἴργαις΄αι φυγῆς, ἐαὺ 

τοδ ΟΧ ντδο σο] ΠΠσοης σαοταποτ θοῦ- 
ταῦὶ ρτα ουγθητινγ τα πη θην, (6 ς;» 1.4- 
τίηκ: σδτίβ ορς ἱπῃροσῖο το {Ὀἰγεσιθπ τὶ 
(ρεγαῃϑ. 564 οἵ ρίδοςς οἷτ5 πο ]σο- 
τοηῦ ΠΙ ΡΟρΡΟΪ , πος ἱρίπις σαυηα ο- 
ΤΊΔΏΟ5 θΕ]]ο ἱπηροῖοτς νο!!εητ,ἀδίρο- 
ταῖο δα Χ ] ο 'ῃ Ετείσδπι νι (ο γθος-, 
Ρἰονης πιάῖογπο σοποιο ἀασοδαῖ οἱ 
τὶ Ποηγ. σο ΠΟΙ Ἰατῖ5 6; ΠῚ ρον πηππῖ- 
βοσητίλπυ ΓΤ ἈγααἰΠἰοηΠτ πὰ ΠΟ] πὶ 
ΔηΪΠΪ5, 1Π σοποίοπῷ 4 οἷ5 ρα πέξι5, 
το πουαυίτ σοσπατίοηξ αιια [0] οὔ ἐο 
ΡΟρυ]ο πτογοβάογοι: οπα Πγογατ 5116 
Βεποῆοιῖς Πα ἀυπι5 Ἰρίπι5 η νηίποῦ- 
(τὰ Ἐσγευγίαπι οσια! ΠΠ|δτ,  ἀουῖ5 οὐἱᾷ 

τπυρητίοποπα ἔδοϊς, ΠΟ ἰῃτοῦ 605 δΖ 
{Ππππὶ ἰέξιιπι εἴδει. ροίξγοηιο ααοίξιις 
εἰς ἀειποϊπξοιταηίο, αὶ νηα αἷο πηα- 

σα [οΠ]οἴτατα οὐθατιι5, ΕΥΓΟ δὲ ἱΠῸΡ5 

οἴ τείθες ΠΠς σοφέδιις πτ ἀ πος οἰ᾿πὶ 

{δ άϊτος οσξιρετο. Οὐκ οιπὶ φάπιο- 
ἀπ πα (Θγ Πτοῖ, αι ατεῖς οτίαπι ἰΔοτγ- 
Πλ]5,Ροτογαοτ, ρογτίπαπτρόραίο νε]ο- 
αἴος Βοπηᾷ τηϊττογοης ἡ] οἱ σῦστο- 

ἀϊεηάϊ προ Κογραηῖς σορίατη ροτογεῦ: 

Ρταίεγεῖπη στιπῃ ροτοητίογοβ ΠΠς εἶμος 

ἱππηροιγᾶάο γοαίτα οἰιπὶ δα πτασὶ νἱ- 
ἀετεηταγ. Ηἰς Ιεσατίς ἰρίπις οἰοέξίς δὐ- 

Βιτίο, ρύατεγ πηδάλια υ!4 ἀἰςετς ἔα- 

εοίογς ἀεδογοηε, Πττογας ετίδπη ἀφαϊς 

(οτῖρτας αἱ Ἔχ ἢ] 11 (Ὁ οἱ 5 δῇ ἁπιῖοοϑ δὲ 

ἀοπιοῆίςος; «ΔἸ τ ὃζ αὐτὶ ποηπ 1}, 

Ουϊροίαιαιη Ἀοπηαπιρεγιοπογῖξ, 
άτα!ΠΠ ἃ ρατεῖβ.αἰτιης ροίξα]ατο Τατ- 

φαϊηίπιπι, ντὶρ οιπ Ραοῖς ταιο νο- 
πίγο Ἰίσεασ, με πλῖ ἰπ οπαταπη, τ ρα Σ 

{τ: ἀοίπάς, ἢ ραῖγες ρεγπηίογίης, εἴ- 

ἴατα πῃ σοποίοποπι ργοάϊγε, ἰδίαπε ο- 

ΓΑΠΙΠΠῚ Πα τοῖο ΤΟΡΏΪ [ΕΟ ΠΊΡΟΓΟ σοί. 

(ἐτῖτ,, τατίομοπι τοάφάογε ; δο ἢ ἔοτις 

δοσαίοιαγ, δέτε πα! οίατη τοτί5 ρο- 

ΡΟ Ἀοπλαπί. “υοα αἰξτα σαυλ ἢ- 

Βατογῖς οπιηίδιις (ς πἰ 1} ἜχΠ]ο αἱ- 

σπαπι ροΓροιγοηῖς, γορπιπιίε ἄξπιο, 
Πτεάάατιγ, αι θαίσιιη 6; Οἴτι5 νοΪαε- 

τἰητοδάϊποηιθιις, ἀπ! ΠΠΠἘγαταγιι της: 
᾽ τ ν ς “.λ Λ χ 3, ΑΣΑΧΈΡΗ ᾿ 

Ἔσοϑωσιν αὐτῶ τίῴωυ βασιλείαν, αὐδις όζῳν εΦ οἷς 40 ἤῃ τορίθυισ,νῖ ΔΏτΕΠ ας, Ρατογ Ατηρ! - 
65, ἢ ε -“ 5 

» δὼ ὁρίσωσιν οἱ πτολῖται διχαλοις" ἐαν δὲ μηκέτι βασι- 
-ἰ ! “" ͵ Ε) ᾽ 7 

λάύεοϑαα «σδϑαιρώντοι, Και οι τἣρ ἐμ ϑεϑεν, διὰ 
ε ͵ Ε “ 

» ἑτέραν καΐζα τήσαχεϑαι πολίείαν, νϑύων εἰν τῇ πολέ 
: δὶ 5, ἘΆΡΕ - Ὁ 
᾿ πα τοιδιὲ οὐση , χα τ’ ἰδὲον οἶχϑν ἔχων »πολί ἀ εοϑαι 

ΠῚ; πὰ η ἰζυν ΝΡ Ν " 
μῷ πᾶντων ζίσου, φυγὴῆς δὲ απηλλα θαι  πλα-- 

Γι φα δ π᾿ Ἂν 

γης. τα διεξ ἡϑογ)ες, ἐδέοντο πῆς βουλης, μάλιςα 
᾿ σἂ, ε ω 3 

ἕ κ“ὥῷὼ ὅχο. Ὁ δίκαιον ὃ πᾶσιν αὐ, ϑεφποις καϑεφηχε, μη - 

τς πο ίπτ, (ς ἃ ΔἸ απ γοίρ. ἔογπιδπη ἴΠ- 

“Πταοῦς, ὐδίαγαπιίπ ντῦς, ραιεῖα {Π4, 

ςοπτοπτῇ ἀοπιοιοἰς ἔοι τατθα5 ; ὅς 

α΄ οἷ! σετεγίς οἰαἰ δας ἰατα νίαγι!Π1; 

Ἔχῇ!παπιὶ ταπταπὶ ἀδρτγεοαδγὶ ν τα πη: 

νάσατὴ αἱ ποτῆς ογγοσῖῦ. Ηἰς γεαμάαις 

οχροίτίς ογαητίοῃδταπη, ΓΙ Πλατη ΡῈΣ 

φοιαπιμης ἰας ΟπληἰΠ σοητίπλ, αι" 
ΑΑ ἢ 
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ἀοξεπποηδηι δὲ ᾿Ἰοϊα πεσαῖ Ποσλὶ- 
εαἷγν τ} αιιο 4; οσααϊίατῃ {υᾷ ἀΐϊσοτο ]1- 

φοατ, συ Ἰρή ἔπτατὶ Ππεϊάίοςς, αοά- 

ἈἸρίμπι Πᾶς στατία πὸ ἀἰσποητιι, (α]- 

τοι οἰπίτατί ρτο οο ἀεργεςαπεί στατίῇ- 

ςοηταγ, ἰγαας πιοάογατα σοΠα]οηοηζ 
πιο ἰρίς ΠΙΠ}]} ἱποσπηοαϊ, δ ρεῖθη- 

εἴδιις πια τα Ποποῦὶς σοποι!ἰαταγ νἱ- 

ἄσατυτ: νι Ποπλΐπας οἷι Ππτ,Ποη {- 

Ρια πηαηᾶ ςοπάϊτίοπεπι (δρίδτ,ποο 

πη πηογία 65 1ΓᾺ5 φογαητη ςογροσῖθιις 

τπιοστα! θυ: γε] ργατοῦ δηἰ πη οη- 

τεητίᾷ αὐ α'αυίτατξ (ς ἀσπλἰττα πεῖ ἀς- 

Ῥταοδίογιιπῃ στα ῃλ: σοσ τΔΠτα5 ΡΓα- 

ἀδηταπι νἱγογῖ οἤποίιπη οἶς, Πγῖςο- 

τα σαι ἐπ πηϊςὶς ΟΠ οί γε πλϊττο- 

“δ: οὅτγα ἱππρίςητίαπι ὃζ Βαγθαγουῖι, 

αὐτη ἱηἰ Πλϊοἷο ἱρίος οτᾶ ἀπηίσοϑ Γερεὶ- 
ἰοῖς. Αἄΐιας Βεατις αἤατρεο ἴτα Γο- 
(ροπάϊε: Ὁμο4 44 Τ᾽ αταυϊηϊογαπη ἴῃ 
Πάπα νΎθεπιτγοάϊειπη ατείποι,ἀσπηϊτα 
Εἰγαίοί ρίαγα νεγθα ἔδοετσο. ἰατη φηΐπη 

ἀεοτοτῖ ο[δ Ρεγροζααπι βοσῖ οχἢ] τ; 
ΟΠΊΠΟ56; Ρογίαογα ἀθογῖι ᾿ ΓΑ  ΠΊ115, 
Ὡςο τοὐιιέξαηγος ΠΟ γα ΠΟ 5, ΠΘΟΓΟ- 
ἀπο ραἤτιτος. δίχα νεῦο Πα ποα 
ἰΠ]ΖΌΠΠῚ ΡΕιἰτῖς, χαρά περί πγατηῦτο 

προ οσίδαις νοταπγαν ἔλοοτα, ἄἰοἶτο. 

Ταπι ρρτοΠη]ερατί: Ρυςῖοῦ οπηπξοχ- 
(ρεέϊαιίοηξ, πη χαίαητ, ρείπλα ΠΟ ἰδ 6- 

ποποία, Ασρηξαβ. Πιρτο Πρρ σο γατίο- 
-ηξνορβίς τοάάετο ραζατο, 18 ΘΟ ΠΊ116 

οπηΙα σεητίῃ δα ργπαταπι στατίᾷ [Π|- 
Ῥεῖταῖο ΠΟ να] τα πη]. δά αυοῃίᾶ τα 

γορίς νέοτυτ, ἐς γοάίτι ΤΑγχαϊηϊοτ 

ὩΙΏΊΡΠ τς ΤΟΙ ΘΠ πΟ οὐ πλις: αἰ τπι αά- 

ἄλπι η ἸὨἰα Εἴ ρετίπγις εχ πηαῃηάαῖο 
᾿ς, Ρατγία; φιοα [εχ π}}14, ΠΛ. }ΠὉ ταΠατᾶ- 

"ἄϊππινος νοτατίβοογει: νι γε ΠἸτιατὶς γὸ- 
σί θομα, τ δῆτα Διπ5 ἱρῇ" ροηραϊτ, 
πον ἀοἰοιιε ν}}} νοῦ αἤεπηρτα, (οά 
Πιογθαϊταγίο ἰπγο ἃ ραῖγο ἀσοορτῖα, ὅς ἰῃ 
Ἰιᾶς ντθς ἱπηροτταζα. δ ατῖβ.,ογῖς οἱ {Π1ς5 
τεῦ. τοσερεῖς Αἰ] θοαῖα νίποῦς, ΠῈ}- 

"τ Γ οι σ᾽) “πὸ ιν 
' -͵ ͵ ἥ 

ΤΙ 
᾿ ὸ 

Ἰεσατὶ εὐγίά ἐστοῆι ππτ (ΟΠ [{ αἷτς 
, Βεστας Βομα γοιίποπα σομίμϊτ, ται 
πυυϊέζα ποπλίης, ῳ ἰγγᾶηί ΓοπΊρΡΌΙΙΣ 
οΑ πλατεῖς δ στδυῖδθιις ΑΗ ΘΟ Πρητ ἰηἰιί 

ὁ χάμωμα. παν ΤΠ δταπι ν]ἰτατίς ρμῤϊεα στατίλ Ὡς Πα- 
Ω Βεγοι δε} απίαπι; ἀοοςξης ΠΟ ἔοτς οὖ 

τοῆτοΚ ΓΟσΟρ 5 ὈοπΙ51 ἀγαυπίος, πες 

ἴῃ Ρείπατα νίτα ρεγπηδηίατγοϑ, (8 δίοί- 
τὶς ΘΧτΟΓΠΙ5 ΡΟΡ 15 δοΠ] πὶ Κα ΟΠ αῃὶς 
1]]ατυῖτος, γα δ τι πηα; Δα ἱπηρογίῃ ἀγΠγΐς 
πιο] Ἰπιγσο. (ΟΠ ]ατίπας (Δ θθατοη- 

. τγατΙΠ, ἀἸσοης ΠΟ Ορο5 γγαηποσί!, (84 
ΡοΓΟΠΑΚ Ις πη τοπρι δ] οᾶ:σαιιδ 46; 

καρ εἰκ’..--ιὖὉ. 

᾿ »" 
᾿ , 

«“οοὐί, (4 ἐὐις. ΠΟΙ Ν 

- ὶ - ὶ 
4] 

“Έη ζιν αύμιαι 

ες ἑονοίξες φαϊεεῖς ρετίσαϊο. Ηἰς ΠΝ 
τ 

ΉΤΟ ΝΑ 5.5. 

δέγα λόσου χαὶ κρίσεως φερῷν, συΐγωρῆσει τω αὐδρὶ τ ς 

πιπολογίαν ἧς αὐθὶ “δἩυήσονται δικας΄α]" εἰ δὲ ἐκείνῳ « 

Φύτίω αὶ βούλονται δοιωῦαι τίου γώφιν, τὴς δεονϑμης « 

ἕγενα. πόλεως “ρ ἀστῷ, μετθιάσαι; δωρεαὺ αὐτῇ « 

διδύγᾷς ἀξ ἧς ξοσὶὲν ἀύδι βλδαπησμϑιυοι μεγάλξω δὸ-α 

ξοισι ἀμδὺ καΐζα τίλκαϑαι τὴ λαμξανάσῃ ᾿ δὐ,ϑοφ- «᾿ 

ποῖς δὲ ογζᾳς, μηδὲν αἰῶ ἰὼ δ, ϑοφπίνζευ φύσιν «᾿ 

φρονᾷν, μηδὲ ἀϑανάτοις ἔχῳ ΤΣ ὀργας ον ϑνητοῖς « 

σωμκασιν, Σλλὰ ἢ τύβοὶ γνῶ τ παρα ὑχε4- ̓ 

10 χὲς “ἰπσομεῖναι, Τὴ δεονϑύων χαφαν ̓ οὐθυμηϑέν- « 

( εὕτι φρονίκκων μϑρ αὐιϑεσπων ἔρον "65 ταῖς Φι- « 

λίαις ϑρίζεοϑει  Σἔηϑρας οϑμοήτων ὃ χαὴ βευρ- « 

(αῤων,τοῖς ἐἡϑροῖς “σπιυαναιρν τὰς φίλοις. ζιαῦ-« 

χα λεξαντων «ὑτῶν, αὐαιςὰς ὁ Βροῦτος ἔφη" Περὶ δ 

εἰςόδου Τ ἀρκουνίων εἰς πίωδε Ἔ πόλιν παύσοοϑε » αὔ- « 

δρες Τυρῥξωυοὶ, τὰ πλείω λέο»"ες" ἐπῆκ!) ΣΡ ἤδη 

ψῆφος αἴθιον κατ᾿ αὐτῶν ὁριζου(ᾳ φυγάὼ, καὶ ϑεοῖς κι 

ὀμοομύκα κυ ἁπόμλες μήτε εἰὐζ; χαζᾳ ἕῳ πες τύτ ας 

δοίνγους ομῆτε τοῖς καζῴοοισιν ἔχιφένψν «εἰ δέ τίνος «ὦ 

Ὁ ὀλλδ δειαϑε ταν μετθίων ὼ μήτε ὅρχοὶς μήτε γόμοις εἰ ν 

χεκωλυ μεθα, δρᾶν, λέγει. μα στο πα ρῥϑοες τὴ 

οἱ Ὡρέσξς, Παράαδοξα μϑὺ ἡμῶν ὠπήντη!) τὰ τοξῷ- ᾿ 

τα ὡρεσξάυσαμϑροι »ὸ “ἷὩρ αὐόδροὸς ἱχέτου λόοον ὑ 

μὶν “ποσὶν οἰξιοιοῦπος, ὦ Ὁ χοινὸν αστθύτον δίχαον « 

εἰς ἰδίαν αὐτούνϑμοι χάθαν, σδοϊξ δεδχονήμεθο, πότου «΄ 

τυχεῖν. ἐπεὶ δὲ οὕτως ὑμῖν δοχεῖ, πὐξὰ »ϑὼ εἰφόδου ὁ 

Ταρκωνίων φεϑὲν ἔτι λιπαοφυμϑυ" ἀσδϑκα λούμε- «ὦ 

ὅκα σ᾽ ὑμας εἰς ἕτερϑν ἴι δίχαιον, οὗ (ἀξ ὠὐτο- «᾿ 

λάσή μῶν ἡμίν ἔδωκενὴ παπεὶς, χα “τενόμωος ὁ κωλύσων « 

20 αὐ ποιάν μας δεην, πε δρχος » δσοδδιοῦοι ᾧ βαοι- ἶν 

ΧΦ Ὲ ὅσίαν ζῶ ὁ παππαος εἰὐτο πσϑϑτερον ἐκέκτηΐ, « 

θεν Ὁ ὑμέέ ρὼν ὅτε βία καζα σῶν, ὅτε λάιϑρα, παν 

οὶ ὃ τῷ παΐος ὁχν δεξαυϑρος, χαὶ πσδὸς ὑμαξς μι- «᾿ 

Ἴενείκας. ἜπΟ) 6 »ὃ αὐτῷ τὰ ἑαυ κομι(ᾳ δίῳ ζω δ 

ἑτερωϑίπου μακαρίως, μηδὲν «γον Δϑιοῦτι ὑμῶν. 

Οιαῦτα νΔὺ οἱ “ρέσξᾳς Διφλεϑεῆες, ὀἰξῆλθον. 5} 

δὲ ὑπάτων Βροῦτος μδὺ καϊέχᾳν τὰ γρημαία σεονε- 

(ξούλάυσε, ἰμιφοίας ὲ χάφιν αὐθ᾿᾽ ὧν οἱ τύρωννοι Ω 

χϑινὸν ἡδικηίαν πολλεῖν ὄντων χαὶ μεγάλων, χαὶ “ 

40 συμφέροντος ἕνεχεν, ἵγα, μὴ “ἔμωντω, αὐζις ἀφορμῇ 

“σοὸς τὸν πόλεμον, διδοίσκων ὡς Οὐκ αἀγαπήσοισι 

Ἰαρχώνιοι Ως οὐσίας δσποδαζογες ἢ οὐσὶ)͵ ἰπσομε- 

γῶσιν ἰδιωπίωυ βίον ζω, δλλὰ πόλεμον ἐπαζοισι 'Ῥω- 

(βίοις δρνιοεϑγῆ, χαὶ βία πειφοίσονται καίελϑεῖν ἔχι 

τίω ὐρχίω Κολλατίνος δῈ τανα ίία, παρηνφ λέγων 

ὡς σποὲν τὰ γοήμαΐζα δ τυροίννων ἠδίκα πίω πο- 
λιν, νλὼ τὰ σωμαιίζο,, φυλοίθεοϑει ἀἰὐύθις αἰξιαν 

ἀμφά- 

« 

Ὕ 
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᾿ 
" 

δ 

᾿ 

Δ ΝΥΓῚ Ὁ ἈΠ Μ. 118 Ὁ 
ἀμφότεροι, μὴ δύξης πὲ πονηραξ ποΐρο πϑώτων τύ- 
χώσιν, ὡς ἀντ πλϑτον ἐξεληλαιχότες ἐκ ᾿ ΦΡ- 

χῆς Ταρκυνίους, καὶ πυφόφασιν πολέμου διχαίαν πα- 

.ο8 ὀφίοωσιν αἰΐζοις, ὡς πἰποςερουυϑροις ΤῊ ἰδίων' ἀϑης-- 
λον μδὺ ἐῃ φάσκων εἰ χομισοίνϑυοι τὸὰὶ χοήμαΐζᾳ 

πολεμεῖν ἐχεχήρήσοισιν ἔτι πσοὃς ἀὐθιὶ «ὐδὶ ὅκα- 
φύδου" τσοόδηλον δὲ ϑούτερον,ὡς Τέκ. αἰξιώσοισιν εἰ- 

ρἥνζω ἀγήν Ὡς ὅσίας ἀφαιρεδενῖες. “φὺυ- 
͵ Ν ]η 3 ηἱ ᾽ 

πατῶν χ) πολλών στενασορϑ ογων αμφοιέρφοις, Ὄστο- 
“ «“ 

ἔφυσαὰ ὁ ΤΙ 

,"»Ἥ 

τὰ 

χνας σχοπουίᾳ, ἐπεὶ συμιφορώτεροι υϑὺ ὁ Βροῦτος ἐ- 

δὺκά λέγάν, διχαιότερῳ ἢ ὁ Κολλατῆνος παρήν4 »τε- 

λάυτῶσα διέγνω Τ' δῆμον δὴ Ὁ πεσυμφέρονζος καὶ 5, 

διχαια χριτίω. πολλῶν 5 λεηϑενων ὑφ᾽ ἑκατέρων τυ 

ὑπάτων, ἀὐαλαζϑσαι ψῆφον αἱ φροϑαι τοιώκονζα. 

ὅσαι τ τριθμὸν οὅτω μμιχρ ἂν ἐποιήσεινζ Ὁ αὶ 9ά- 

τερφι ῥοπξωὼ, ὧςτε μιὰ Μη ῷῳ πλείους “λυέαϑαι τ 

κατεχῴν τὰ χομαΐζᾳ βουλάνονϑυων ζὰς Ξἰποϑδιδὺ-- 

γαμ κελέυέσας. δαβξόν]ες 5 Ὥρα “τυ αἰ ποιάτων 

Ως δποχρίσῴς οὗ Τυρρζωοὶ, χαὶ πολλὰ πίω πόλιν ἐ-- 20 

“παινέσαιγϊες, ὅτι τὰ δίχα α πσο9 τὴ" συμφερφήων εἷἴ- 
λογζος, Τ᾿ αρκυνίῳ μδὺ ἐπέςφλαν΄ τὸς πολημψομϑύοις 

τὰ γοήμοίζα, αὐδὶ δὲ ἐπέμναν οὐ τῇ πόλάφ,( Δ, »α- 

γωγάώ πεῖ ἐχίπλων, χαὶ Δ σϑασιν τυ" μὴ δχωυα.-. 
μϑύων ἀγεοϑαι τε φέρεοϑαι σκητησυϑροι" ὡς ὃ τά- 

ληϑες εἶχε Ἂ ποραῆοντες τε ὦ σκἀυωρούμνϑυοι τὰ χτ' 

Ἔ πόλιν,ὡς ὁ τύραννος ἀὐις παρη[γάλεν. ζᾷς τε ΣΡ 
Ἐχιςολὰς ΟΣ πῆρα τὴν φυγάϑων τοῖς δχετηδείοις 

αὐτῶν ὠπεδὶ δδιωυ, χαὶ παρ ἐκείνων ἑτέρας τσϑϑς τὸς 

φυγάδας ἐλοίμᾷανον. σεενιόγ]ες 5 πολλοῖς εἰς ὁμι- 320 
“4 Ἀ ͵ ᾽ -“ -“" γ ͵ὔ 

λίαν, ἡ δζρυστειραν αὐτῶν τὴς “σδϑαιρέσεως λαμξα- 
ἀφ νςτ ἢ ᾿Ξ- Ἃ 3. ὦ 

γογῇες,οἱς ἀ οίσκήαν ἀὐθλώτοις δὶ ἀοϑένφαν γνωμίς, 
"9.7 ͵ Εἰ ΤΙ ΡΝ ΝΣ 
ἡ βία ααϑριν ἡ πολὸν Ὑ ον πὴ τυφφννίδὲ σρλεονεξιών, 
3 ͵ λ λ « 7 » “ 

ἐλπίδας τεγρηςας «ἰπσΊ εἰνοντες αὐδις, ὼ χοήμα- 
ὙΜ 2 ΄ ψ 2 ἀκ, 

ᾧᾳ διδὸν ἐς,Επεγείρ φιου “λ| οι δείράν. ἐκκελλον δὲ,ως- 
9“ 0ὺν 3 ͵ δ 

αρ εἰκϑς, ον πολ4 μεγάλη ἡ πολυον λούσῃ φανή- 
, ε « 

σεαϑαι τίνες οἱ πω χείρω πολίεἰαν αἱρυσόνϑμοι στο 
“ γ' Ε 3 3 .:» 

πῆς κρείτηονος, ὁ Τὴν ἀσήμιον μόνον, διρλλὰ καὶ ἢ ὄχτ- 
ΡΞ πα. ͵ ͵ Φφανών,-ν οἷς ἡἠΐαν᾿ Τένιοί πε δύο, Τίτος καὶ Τι(έφμος 

ἡ οραηῳ ἡ βολὴ, ἡ ἐφ᾿ ἡμέρας συ- τὸ 
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ἄτιο εγέγείγα, πα ἰΠσαγγαης ἱπέαπηίαπι 
ΡΟ] ίςαπι, χιαῇ ΡΓΌΡτοΓ αἰ τίαϑ οχ- 
ΡΕΠῚΣ Τ᾿ ἀγα ηἰϊς; πονς ν᾽ ἀθδηταγ ας 
ἴτατα Β6]] οαυΠλιη εἰς ργαδιμῆς, ηἰ- 
ΤΆΪΓΙΙΠῚ ΘΧΕΪ5 ρΓΟΡ 5 ἐλου]τατίθι!ς. 
1ΠποοετιΠ ΘΠ ΠΟ Δ Π τορορεῖς θη ΐς5 
ΒΕ ΠΟ τοητατασὶ Πττ γοάϊτι πὶ; πιαηίο- 
ἔταπὶ γεγο, ΠΟ πυίστιγος ἢ τοθιις {ἰς 
{ρο]φηταγ, Ηᾶς ομΠὶ Ρετογαφης 
ΘΟΠίΏ]6ς5, ὃς ἰη νγγαπηηας (δ πτθητίδιι 
πλαΪτὶ ρατγιπη ἰγθητ, απ ίρσαιις σοηί- 
ΠΠΠ|ςηατιῖς, ροΙ ΔΙΙχαος ἀἴογιπι ἐο]1-- 
Βογατοπῶ, φυΐα Βειτιϑ ντ]ογα, ( οἹ- 
ἰατίπιις ᾿αΠίοτα (τά ογε νἀ θατιτ, τᾶ- 
ἄπ τοπὶ τοῖαπὶ οστγη πε ἱπἸοῖο ρο- 
ΡΟ. Πλεἰπας νθὶ ρο[Ἐ]οησατη ντγίμ5- 
πο σΟΠίΠ]Ϊς ογατοηξ δά εγίρίητα οιι- 
τίαγα πη (βτασία νθηταπι οἴ, αάςο ἰο- 
τὶ ΠΠοΠΊΘΠῖο ριαροΠ ογαγαηγαίτογα, ( ἊΣ ΤΣ ὟΣ, Τὰς, ἀβυς ΘΈΝ 
νυ ὶ φαΐ τοτίπμεη 4 θοπα οοπίςθαπε, κα. 7 “ΚΕ τνως 
αὖ αἰτευῖς αὶ γε 41 ππθεσᾶτ, γ πο ταπ-- Ὁ 
τιιπῈ σ σα] νι δὶ ἤητ, Ετγιποὶ ροίΕ Δ. ὀζιωία 
Δοςορταπῃ ἃ σοπ(]δθιι5 τείροηίατη, 
τα Ϊτιιπὴ ἰδιιἤατα οἰαἴτατο θα πιαῖο- 
το πὰ ἰΠ{ΠΠτῖα: 4 νετατῖς γείρεξξιπι 
μιαθιυ]οι, Τ ἀγα ηἱῃ ρογ ΠΠττογὰς σοῦ- 
τίογθῃι ἐςσοτῖις, γοσθρταγαπη οἢς Βο- 
Δ: ἰρ{1 ντθε το τογαησ, πη υ ]Δη- 
τα8 (6 ὁσσιρατὶ ἰῃ σοπΠροπαηάς ροῦ- 
ταῦ] ρ ες ξΈ}}ς, δζ ἀπ γα ἐπ 5 αιιας 
Δρὶ ἐευγίηας ποη ροήϊξης: (δ γα νεγὰ 
ΘΧοιτίητοϑ δὅζ ΠΊΟ]ΙΘπτοβ 'ῃ ντθε ας 
τηδηάήαγας 1 ἌΓΠΠΪΠΙι15, πα. πὶ δὲ {{π6- 

᾿ ᾺἊ ). 
τὰς αὖ ὀχία!διις τε άδγιητδθογιπι ὃς 

ἼΣΣ Δὸς, τ Ὸς ἥν ΡΩΝ 

ΚΞ ΝΣ 

. ες, ὡκ( 

.3 σεις. Ζ “ὦ ἰι 

ἔχε, αιεδκυ--ας ἴτε 
πεςοίλυῖς, δὲ [145 Ὁ εἰς ἀοσερεγιῃ 

.- [ὧ' 

Ἂ “ : 
σέ Ἂς “3 τες 

γελημ ἡ οποία Δ ΘΧΙΆ] 65: ογο γί οοἱ τ΄ ςς ςςςς, τιωιοοίς 
Ἰοσαυϊὶς παηο πογίμη πᾶ {ΠΠοτιπὶ εχ - 
Ρἰογαῦαης δῃϊηγο5: ὃζ ιοζαιοσ ἰη- 
τπεηίγεησ ἔφοῖ]ος σογγιπηρὶ Ὁ ἱποοῦ- 
{Πιλητίδιη δηϊπιὶ  νἱέξισνε ἱπορίᾶ, απτ 
ἀεΠάσείαπι ἐχρὶεηάα {0 τγγαπηϊάς 
Τ᾽ αἰ 5, ραττῖπι ίρε οἰξοητατα, ραττίπα 
ριαίεητὶ ρεςιηία ςοπααπτγίη ραΓ- 
τοϑ πα ρεγίγαίογο, ἂς ἔλοιϊς βογῖ ρο- σοηϊατατῖο 
τογᾶῖ νεῖ ντθο ἀπηρ]4 δΖ ρορυ]οία γο- γιραμα, 
Ροτγοπτα φαΐ αις Ππηαρίς ρίασογοῖ [τὰ- 
τι ΓΟ ρα δ] τα; ἀετοιίοσ, ΠΟ (ο] τ ἴπ- 

τογ οδίσαγος, νοΓΠπιετῖαπι Πτοῦ Ποθὶ- 
͵ »“ Φ « . 5 -- μ 

Βρούτου παῖδες, τότου ὑπαί ἀὕοντος “εἰ ρίίως τὐρχο- 40 Ἰε5:1π χαίΐδιις Ἔγαητάπο [πη|]ν᾿ τας 

ῥϑυοι-δυφαγ"κ στεὺ ἀὐϑις Γέλλιοί πε δύο, Μαῤκος ὦ 

Μανψιος, ἀδελφοὶ Φ Βρούτου γωωαιχϑς ἐχθροὶ τὸ χοι- 

γαὶ “ραν τὸ Κολλαΐοε ϑαυτερε Ὧ ὑπάτων ἀδελ- 

Φῆς υἱοὶ δύο, Λάκιος ὼΜ ἀρχος᾽ Αχυήλιοι, Ἱ αὐδὴν 

ξγρῆες τοῖς Βρούτου παισὶν ἡλικίαν, παρ οἷς αἱ στεώο-- 
λ νὴ ͵."ἥ ἢ ᾽ 

δὸι τὰ πολλὰ ἐγίνοντο, παΐρος πε έκέτι πὐϑονῶς αὐ- 

᾿ Οἱς,ὼ τὰ πίϑὶ “ὃ καϑύδου Τὴν τυραύνων βελάὐμαΐζᾳ 

ἃς ΤΙθογίας, 41 Βειτὶ σοηί1ς,, νἱχ 
ταπι ραθογοβ: δ ἄπο (αο]}Π|, Μάγος 
ὃς Μαηῖας., ἔγαιγος υχοῦῖς Βειτῖ, πὶ 

τρδτατγὶ τγαξξαης γε ρι  ] σα; ὃς (ΟἹ - 
Ιλτίπὶ αἰτοῦῖας σοηί}ς ἄπο εχ ίογοια 
ποροζος, [οῖἢ δὲ Μαζσις ΑαΠ1,α:-- 
4ια ας Βτγατὶ 1115; ἀρια ηπο5 Ρ] ἐτῖια; 
Τφοπιοηίοθαταγ, ρᾶῖγο ΠΟ ΔΠΊρ] 5 {- 
Ρογείτο, οσ(α]τασατιγη; ἀς τγγαηποτγ 

ἌΤΑΣ 1 
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τεαάϊτα. τά 6 Οὐ 4115 πλαἰτί ἀγρὰι- 
ταξεῖς ςοΠ Πσογο Ιοοῖ τος οπιαπαϑ αἷ- 
αἱπα ργουϊάοητία ρτομεέξας δά ταη- 
ταῦη ἐθβοίτατξ, τπη πος ργαίθητί Ποα 
πυϊπἰ πο. Τ 4Ππ| ἄἶγα επὶπὶ απγεητίαὶη- 
δῆτ !ος πηϊίδγος, να (πα ιουίης τς 
τοῦς ρΓορυ 5 πηδηΐριυι5 δα τυ γα Π Πα ΠῚ 
{τθεγα, σοπείποηῖος σοπ ΠΓατοῦΠὶ 

τηυϊατυάϊης, ὃζ τοπιριι5 ἀο Ἐἰ πάτα ΠῈ 
ὉΡΡΠΠΊεΠαΪς Ῥεῖ ἰηΠάϊας σοπία Πδιι5: 
“Ρεγίααῇ τγγαπηὶ δὰ (8 ταἱΠῃς {Πττοτῖς., 

νος σὰ πὶ Ριαίοῖτς, ααΐριις Ἀϑηγα- 
Πογίιγη γα πτατιις 1Π τεσ Πι1ΠῚ στατ)πὶ 
Ῥγονμογί τοίοττε ἀςθετεῖ. Ηα Ιἰττοῖς 
τα] 1 σαίτι ρεγαθηθγι τη ΠΊΔΠΠ5 σΟη- 
{]πππ. ΑΔ ΑαιυΠ]ῖος (ΟἹ απ Π οτος 
ΑἸϊος σοπυθπογᾶς σοηϊ ταϊζογαιπι σά- 
Ρἰτα, ἱπαϊτατὶ νο ας Ροταρεπάτπη (4- 
οπβοίπη,. ΡοΙξ σοοηᾷ ἰμ{{Π15 πλϊπ τς 
ς σδιυϊαίο Ἔχίγα νἱγ1}15 οοοὶ ἔογας ίθοο- 
ἄετς, σοπίογεθδαπε ἱπτοῦ {8 ἧς γεάιι- 
σοη ας γγαπηῖ5: Πασαις εὐ νἱία 6- 
ταῦζ, ΠΊΔΠῚ ργορτίᾳ γοίεγεαησίῃ {{τ- 
τοτα5, 1145 Α 4.1 τα πη αἰλι ορήο- 

ἐδ Ἰερατὶς Ετγαίοῖς ἄαγεησ, ὃζ πὶ Ταγ- 
αυϊηΐο τεάάεγεης. [πτογρα (αηϊποη- 
(ς αυ4ἀπὶ ποπγίης Ὑ Ἰπάοχ, αὶ Ὀο]- 

ἴο σάριας δέ (Ἔγιμας ρί ΠοογΠ ΠῚ [ΠῚ 8- 
φεθατ, εχ δ! εσατίοηῃς {Π|4 (αἰρίσατιις 
ἐ08 Αἰ᾿υ] πλα]] τγαέξαγα, (ο 5 ἔογὶς 
δα Ἰδλῃιδπι τοις: νδὶ ὃς νεῦδα οο- 
σταιπΊ αὐάϊταϊς, ὃς ἐλτοράς αὐ οπηηίϊδιις 
(οτῖδὶ νἱἀϊτ, αά ιληάλπι οὔ οοι- 
τα Π γάτα ρετγίρίσιδπη δάπιοῖο οσιι- 
Ιο. 15 ἱπτεπηρείξα ποέϊε ἐργεῆϊᾳις, ηπα- 
ἢ ΟΡ αἰϊιιοά περοτίαπη πϊΠὶις ἃ ἀο- 
ΓΑ ΪηΪ5, Δα σοΠί]65 υάοπη γα ΠΟ Δὰ- 
(ἃς εἴτ, πχετιεης πο ργορτεῖ δἤέξιιπι 
εἴρᾷ ζορπαῖος, γα σααγα νοϊθηζαδ, 

ἱπάϊςεπι σοπί γατοηΐς το] ]]Θθῆτ. σο- 
τογιπὶ ααΐτο ᾿ῸΝ αἰεγίο, αἱ νης ογαῖ 
συδίποτ ργἰ Πιΐς [Πθογτατίβ ρα δ]ῖος δίς 
(ἐττογίθιις,ἀατα ἀοχίγα, άθα; οὔ ἰατο- 
ἱπγαπάο αὖ εὸ ἀσοερτῖαᾳ, ἔγαθαὶ {1 14 
ποίογα, ἱπἀἸσδυῖς χα δ ΠΠςι δέ νἱ- 
αἰςι. ΠΙ6 τα σοσηῖτα, σοη ἘΠ πὶ οἵμπὶ 
τηᾶρῇδ ΟΠ δτιιπη ὃζ ἀπλϊ σου! τηδπι δά 
“'ἀες ΑφιηἝογιιη ἀπο ατ ρρεΐεητα 
ἴατα αἰ: δζ ἱπρτοίϊας ιδί! δἰ! αι ά- 
Ῥίδτη φέξυτις, ποπάμτῃ ἀἰρτεῆ!ς λάο- 
Ἰε(οοπείθιις πεπλίης ργοῃ!δεπτε ροτί- 
τας ΟΠ ττοῦῖς :ἰρίοσα; ΘΟΠΊρΓΕΒΕπίος 

ΔΡα σοπίμ]ος ἔξαταῖτ. (τα γεγο ἰᾶπὶ 
Πίης ἀϊέζατας (ππ| ἔλεξα αἰτογίας οδία- 
Ιαηλ Βτιτί πηαρηα ὃζ πγΐγα, τᾶς πηαχί- 
τλξα Ἀοπηδπηὶς ἰδέξατις, νούθοῦ πὸ 2- 
Ριά ςεῖεγος ατάοος ντ Ὠἰπηὶς ἄττα Η- 
ἀςηληῦ ἱπποπίλητ:αηοαιί ἀξ πα- 

σεευείίϑεγτο. οὐκ, πολλῶν μϑὺ ὧν ἡ ϑήγων ἐδοξέμοι ζὰ 

Ῥωμαίων ποραᾳγμαΐᾳ ασϑϑνοία ϑεῶν εἰς Ὁσαύτίω « 

παρθεῖν 4 δου μονίαν,ἀχ ἥχιςα 5 εἰν ἢ τότε λμομέ- « 
γῶν. Οιαύτη ὙΣΡ Δύοια τὼ ϑεοξ λοίξφα τὸς ϑυφήνοις ἐ- 

κείνοις καϊέοχεν, ὧςθ᾽ ὑπέμάναν δχιςολὰς γράνψαι 

γσοϑς ἣν τύραννον αὐδορφάφοις, ὁ δηλριῶῦτες τώρ 

λῶν: Ἢ μιέϊεχόντων τ Τὰ σεουωμοσίας, Ὁ γξόνον ον ᾧ 

ὰ  ὑπατων ἔμελλον ποιησοιον, ἔχίϑεσιν, πει εϑέϊες 

«ἰσσο μα εἰς ἀύδις ποΐρᾳ τῷ τυραννε 

10 )ξαβμυ ΤΧ ὅτι βέλεται «πσο94δέναι ἴωας αὐτο ἡ ἊΣ 
μαϊωνσθἌςήκ4 4 ποιᾷν καϊαοονι Ἴ ̓ ϑρχζω. τὕτων 

5. ἔβμοντο Ἐχιςολῶν ἐἰκρα!4ς οἱ ὕπαΐι χτ' ζια)δὲ 

“γὰ σεευτυχίαι. παρ ̓ Ακουηλίοις τοῖς αν, “ Κολλαΐζι- 

να, γεγονόσιν ἀδίφης οἱ ρυφαιόταΐοι Ἵ οὐ τῇ ὑοῦ 

μοσίαι Ἐπ’ ἢ ἢ χλοϑενϊες ὦ ως ἐφ᾽ ρα κὰ ου- 

σίαν. κῷ 3 5 ἐς! σιν ὀξὺς ἐχῷ συμποσῖτ κελά.-. 

σαγ)ες τῶς ϑζκχϑνους, κὶ χ᾽ ασϑ9 Ἃ ϑυρῶν 5 ὅ αἰδρῶγος ἁ α-- 

πελϑεῖν, διεφέροντο. τξϑ9 δλλήλους ἡ οΡ ρ' Φκαζα- 

»ὠγὴς ἢ τυραύνων, ἡ τοὶ ὶ δόξαντα εἰς ἐὐπιν κατε- 

20 χωριζον αὐδγράφοις, ας "ἐδ 4 πὰς Αχυηλίοις λαῦὸ ἴας ζοι. ̓  

Ὡποδδιοῦ οι τοῖς ΟἿ υρῥξωυίας “φρέσζεσιν, ἐχείγοις δὲ 

Ταρκογίῳ. οὖ πύτῳ δὴ τῳ χρόνῳ ἢ: 7 γπεραποήων τὶ τίς 

οἰγοχθος., ἐκ πύλεως Καμίνης αἰχιμοίλωτος οὀγοίκαι 

ινδίκης,ἰ «ϑοτη (ας τὶ πὸς αὐόδρας βελά4ν πονη- 

δϑν τῇ μεζαςα σά ἢ: δῴαχόνων,ἔμήνε μόνος ἔξω ρα 

ζ θύραις» ὁ τός τε λόχϑες παρ αὐϊῶν Ἰχροασαίρ, ταὶ 

(ἃς ἐχιςοδλᾶς εἶδεν“ ασὸ πότων γοαφομδμας, Ῥὸ- 

μῷ “μι λύρας ἤαφαα ὀγ πσξλοθόλων. ὀξελ- 

θὼν 3) πολλῆς ἔτι γυκπὸς ἐσης,ως ἀπεςαλμᾶύος «ὑπο 

320 Ὁ ἢ: δεασοτῶν ὅΧὶ χφίων ωὰ, ον τὸς ὑπάτοις 

ὠκγησεν ἐλϑεῖν, δεδιὼς μὴ π-ξάγμα συϊκρύνψαι 

βεδλονδροι δ Ἃ ἀύγοιαν ἢ; συλ νῶν, τ κι ύσουτα 

τἰω (μυωμοσιαν ἐφανίσωσιν" ἀφικόυϑυος δ εἰς [Π6-- 

σπλιον Φϑλέσιον, ὃς οὖν τοῖς προ ϑότοις πέοσαρσιν ΧΟ 

πίω τυραννίδα, καΐζαλυσείγων, δυξιαὺ δίδωσι, χαὶ δὲ 

ὅρκών Φ πισῦνπταρ ̓ αὐτο λαξῶν σα ἀσφολείας" ὁ 

ἑαυΐ, μιζιυυτής τε ὧν ἤχουσε χαὶ ὧν εἶδὲ οἱ αὖ. ὁ δ), ὡς 

ἔμαϑεν, σε μίαν δϑαξολξωὼ τἀ ηρὴς Ἐχι τίω 

οἰχίϑι ; ̓ Αχυυλίων σεεὺ χϑει: πολλῶν πελατῶν τε ὃ : 
40 φίλων πὐἰϑαγώεται, «ἰξὶ τὶ τὸν ὅρϑε9ν. τὰ παρελθὼν 

εἴσω τρῶν ὦ ὡς ἐπ᾿ ΠΩ τινὰ 

κωλύτως, κατ᾽ οἶχον ἔτι Ἢ Ἢ μφρακίων δγων, ἐχρατὴς 
οὐ χ Ἐχτφολῶν, κὶ ἡ τὸς γελυίσχϑες συλλαξὼν καϑιςφη- 

σιν Ἰλτϑοὺ ὑπάτοις. ζῷ ὃ λμῷ τα εἰ ἔργα δευτέρου 

. ὑπάτων Βερύτου μεγείλαι αὶ χ᾿ ϑαυμαςὰ λέγᾳν ἔ: ζμς 

ἐφ᾽ οἷς μέγισα Φεονᾶσι Ῥωμαῖοι, δέδοικα μὴ σχληρα 

ὼ ἀπιςα τοῖς ὀιλοισ' Ἕλλησι δόξω λέγᾳν' 3 πεφύ- 

κασιν 

εἰαν παρὼν, οὖ- 



͵ 

᾿ 

ι ἈΝ ΤΙ ΟΣ κοὐ Μὶ ἀ 18. 
ν κασιν ὡπϑλυῖες Ἔἰπὸ ἢ οἰκείων τὰ αἴθε ῆ' δίλων λέχόμε- 

» γα κρίνᾷν,ὶ ὦ πιςὺν ἀπίςον ἐφ᾽ ἑαυΐζους ποιῴν " ἐρω σὴ, 
πω πε ᾽ ὑπαὶ ς. Ὁ, »ὴ7] Φ ἢ 

ἥω ὕμος. ἐγ, γὸ ἡμέραι τάχιςαι ἔνετο, ἢ καϑι- 
" -“ Ἕ Χ» δι, 5 “ 7 

(«δαὶ ὃ βημα,ὺ (ς ἔχτουλας Ὦ οὐ τὴ (ουωμμσια, 
ϑζκσκεπηονϑυος, ως ἀὐρε ΣΝ “ῶν γραφείσας 

ΕΣ σφραγίσιν ἑκα τερων,ὸ μ Φ λῦσοι τὰ σημκείω ἴοϊς 

χήοργφαφοις,αναγνωοϑέωαι Ὡρῶτον ἐχέλάσεν ἀμ- 
Ἵ « Τὰ ͵ ΣΟ ἴα ͵ 

Φοτερας “κι πσὸ δ γραμμμιαπεως, εἰς Τ' απόρτων Όη 

παρϑήϊων ἀχοζεώ" ἐπάτα λέγήν ἐχέλάυσε τοῖς πταισὶν 

εἴ τι βάλον). ὡς σ᾽ Οὔκ ἐτόλμησεν αὐῶν σσἕτερος τὸ 

πσόϑς ϑύνησιν ὀϑαιδὴ φαπέαζ, πάλαι κα εψηφι- 

χότες ἑαύϊων,ἔκλιαιον ἀμφότεροι. ὀλίρον δ), Ἐχτοῶν 

χεύνον ὀῤίςα!), ὺ σιωτπ ζω παξοκυρύξας, ὀκχδέχομέ- 

γων ἀπόώτων τί Ὁ τέλος ἐϊξξοίσᾳ, ϑοΐγατον ἔφυν καζα.- 

δικοαζν Ἃ πεέχγων ἐφ᾽ ᾧ πόύτες ανέκρ 9», Οὐχ «}ξι- 

οἰοῦτες ζοιϑτον οὐρα, ζγμϊωϑζεῦαι πέκγων ϑαινώτῳ,ὼ 

ϑορίζεαχ Ως ψυγας : μάροιχίων ἐβάλοντο τωΐ πα- 

(ὁ σ᾽ ὅτε (ἀς φωνας αὑτῶν ὅτεζᾷς οἰκ(ογας αὐτε- 

χθμϑυος »ἐχέλδουσε τοῖς ὑπηρέταις ὦπα γήν τὸς νεανί- 

αχϑὲς ὁλοφυρφυϑύοιῖς ὰ δὐτιξολϑνᾷς ὦ Ἐ φιλτάταις ΣΟ 

᾿αὐτ' αἰακαλενϑμοις πσδϑοηορθίαις. θοιυμαιςον υϑὺ 

χαὶ τῦτο ἁπασιν ἐφαϑη, Ὁ μηδὲν οὐδδεώῦαι Τ' ὀύδ ρα. 

μήτεκσοος ζᾷς δεήσᾳς ἢ! πολήῶν, μήτε ασοϑς Ὧοις 
»ὔ -«« ἢ" οὐκ, ψ, 7ὔ 

οἰκπτοῖς Τ' τεχϑων.πόλλω δὲ, ετί τότου ϑοιυκκασιωπτερον 

Ὁ «ἰδὲ ἀφοίας αὐϊῶν ἀμείλικζογ.ξίτε ὃ ὀηλ οι 

που (μωεχώρυσεν ἀπαρϑενζᾳς τπὺς ὅἥους ἔξω δ απόρ-" 

τωνόψεως δἰποθανήν, ζτε αὐτὸς ἐκ ὁ ἀσρρας παρε- 

χώρησεν ἕως ἐχεῖνοι χολαοϑῶσι,  δάνζωυ ϑεαν ἐκζε- 
,. «3... ἈΝ ν σι, δὰ ᾽ Δ 

πόνϑιος, ὅτ αὐάυ “οοπηλαχισμα ἀφηχεν αὐθις τ 

᾿ς ἐψηφισχένξυ οὐκ πληρῶσαι μοῖραν" Σολα, πϑώτα τὰ 30 

ον κπἰϑὶ τίω ἀμφοίαν ἔϑ» τὸ νόμιμα φυλοίήων,,σαι τοῖς 

καχϑύρο»ις Ἔσύχεί:) παϑεῖν,ον ἀρρρᾷ πότων ὁρωγ- 

Ίων, αἰκιοϑενᾷς τὰ σώμαΐζᾳ πλυγοῖς αἰθες, ἅπασι 

τοῖς γινουϑώοις παρὼν, αὖτε (ωυεχώρησε τὸς αὐχένας 
“Ἢ ͵ ᾽ “ « « «: "ποις πελέχεσιν ὍΤΤΟΧ 97Γἤγα,. “ΖΡ ἀἁπϑρτα ὃ τὰ πα- 

ἴο δφϑδοξα, ἡ ϑαυμαςὰ αὐδρὸς, ὦ ἀτενὲς Ὁ σῴεως κὺ Ω 
μ . 2 ς ε ͵ 

ἀτείκτον Ζεῦ" ὁφγε ΤῊ ὀνλὼν ἀπτλώτων ὅσοι τω παο4 
͵ ἣ 2 ᾽ 

παρεροντο κλαιογίων, μόνος ἅτε αὐαχλαὐυσαμϑυος 
3 ἈΝ ! ὌΩ 7 ᾽ ᾽ ͵ ς ἣ “» 
ὠφῦν Τ' μόρον ἢ" πτωδων, τε δστοιμώξας ἑαυτὸν τῆς 

28; 

ταγα ἤς σοπηραγατ (πποπηπὲβ, γε ἄς 
115 χια 6 σοτογὶβ σέγελῥηες ΠπιΑΥΓΔΏτΕΓ, 
Τά ϊοίιπη ἔβοίδης α ἀοπηθ οἷς ἐλ ε722-- 
2. δζ ηπα αἰϊοχιὶ (τς οτεα 1114, 4- 
Ρυα (δ ἐβείαης ἱπογθα 1114. ἀἰσεηταγ 
της χήῤηἠογρεἼηηη46. δ πυι]ατας ἀἰες 
ἡΠυχίτ, οΠ1 δίσεπίο τὶ θαι Πα}} ορίτο- 
145 σοῃ  πγτογαπῈ ρευ υἔγατοτ, ν δὶ ἢ!- 
Ἰίογαπα Π{ττογὰϑ ῥ᾽ 17ΡΉΠῦ», ΕΧ γ ΓΙ Π5 4016 
ΠΟ Ί ΠΟ, αἰοΐχαε ΡΟ φυλι! ΠρΏδου Δ ἐἐ- 
7123 6 τπᾶπιι ἀσποιιίτ, {ΠΠ|| ρτίπγιιπα 
νιΓαΠΊ 16 ἃ (οὐ δα τεοϊταγί. απ! επεί- 

τ15 ομηηἶδις αι] αἀογαητ: ἀείπάς ἢ- 
Τ115 ἀϊσοηἀϊ, ἢ γε ]οπτ, ἀςαῖς σορίαμη. 
συπ αι ΠουτοΓ διιάογοῦ Πρ ςητοῦ 
ποράτο, αὅλιπι παι ἐς πα σαυ- 
(αἸπαἰσαητες. ἤεθαηςντοῦφ. 1Π|Ὸ ρδιι- 
ἸμπῈ οἰ έξατιις5 (ὑτγγεχίς, ἱπἀἰξζοχαα 
Ρεγριάοοηοπιη ΠἸςητίο, οπη δι15 οχίν 
τα ταὶ εχίρε ἐδιθιις5, σαρί τα! ἐπιίξη- 
τεητίατη ἰη Η]Ίος ργοτα τ (Οὐ! νοοἱ γο- 
οἰαπηατῇ εἰἘ αἰ οπληῖθιι5 : Πα ἸσηιηΥ 
Παῖὶρρα ἱπάϊςαθᾶτ, τα] 8 ΠῚ ν᾽ γιιτη πγι}- 
ἐϊατὶ 15, ὃς γίταπι Δ ο[οἰοδι οὐ Πὶ 
ἄοπαζγα ρατγί νο εθαης. δοά πος οἷα- 
ΤΊΟΓΟ πτοῖις πος οἰαἰδείθιις, δά ποὶ 

605 ἃ Πἰέξοτγί δι ἰαΠττ ρΙογᾶτες (Ὡρρ]!- 
σΔΠτα56; δὲ Βα ΑἸ ΠΠΠηϊ5 (6 Δρρε 4π- 
τεβ νοοῖδιι5.14 σι αι ΠΊΪΓαΠῚ ν πη 
οἰ, Π1}} εὰ πὶ ἢ εξ πες οἰαίμπι ργεοῖ- 
Βιι5 ποο πη δγατίοης Ε]ογα πη : (εἀ [6- 
σε δάϊηο τα γα Ποῦ ἱπηπηοῖα ἴῃ Η]Ϊο- 
τυ ΠῚ {ΠρΡ] οἷο (διε τίταβ. πα ΠΕ] Π6 ὃ 
οοπίρεξιι ροραὶι αἰο πεσαπάος 4Ὁ- 
ἀιιςῖ ρεγπηιτ ; πο αιε ἰρίς ρει ιιαπὶ 
ἴῃ δος δηἱπηδαπογίαπι δἤξι,ε το δὸ- 
{τ αο νἱταγοτ ἀ ἐρεέξασυ πη; Πεηις 
ἤπς ρτγοθ τίς ραῆϊπις εἰ ἱγγοραῖαβ ἠδγς 
Ρασπας; (6 οδίεγιατῖς οπληίδιις οοη- 
{ποτ ἰηΐδιι5 ὃς Ιερίθιις χια ἐς πγὰ- 
Ἰεβοοταπη πρΡ] οἱ 5 (απς τασερτα;, ἰη 
ἔοτγο ἰηἰρεξεδητχίδιι5 οπλη δ. ν ΓρῚ5 εος 
ΡΓπλαπη ἔσες ἰΔσογατί, τ (δου. 46- 
ΠΟΙ Ατὶ {πυΐτ: Πἰ5α; οπηηΐθιι5,4{ ἤογεητ, , 
ἰρίς ἱπτογῆιίτ, δα ΠΙ Πα ητιε πηίγασιι 
Ἰο [τ αῖα ναΐτας ἱητότιις ΠΠ]1565 οὔ- 
τπποῖις Δ 1"; οἵ σοτεγὶς οπηηι.ο4- 
(πὶ 1 Ηξείθιις,(ο εις ἰρίς πδο ἔτ 1- 

καϑεξέσης Τ' οἶχον ἐρημίας, ἅτε ὀῆλο μαλαχϑνοὐϑεν 40 δεγοτῖ! ἀςῇςιπε, ποσ οτδίταιξ ἀοπλι5 
3 δῖ ς ». 25} ὦ Ε 

ονδὸις δλᾺ ἀδαικρις τε χαὶ ἀςενακζος ὺ αὕτενὴς ὄζα- 

: αϑρων,ἀ ὐκαρδίως ὐεῖκεν τίω συμφοραν. ὅτως ἰσω-- 

ρος ζῶ χαὶ βέξαιος τὼ γνωριζω, τὰ κρίϑεντα Δ] ᾳ- 

' τηράν » χαὶ τῶν ξχιταρᾳ Ἡογων Οις Δλογισχκους πα- 

θῶν καρΊερός. ὡὀἰποκτείνας δὲ τὸς ἡους,)ὺς ἐκα.- 

λᾷ πῶς ἀδελφ, δδες τὸ στευαρηθντος ̓ Αχυηλίοις, παρ 

- οἷς αἱ σεούοδοι Τὴν" χτ' τῆς πῴλεως (ἡ, γομοίᾳ νϑύων 

(πα: Ιαπηδτατιις εἴξ,πες ν] Π αἰ πιοὶ- 
Ἰὶς απίπυὶ Πσπᾶ φἀϊάϊτ: (εἀ ππς ἰλοτγ- 
τη 5, Πα σαπλῖτι, πη Πλοτίς ΘΟ 115, ἔοτ- 
τί αηί πιο 4] ἀπγίτατ ραγτα τ τᾷ Πτπγῶ 
δηϊπαὶ γοθιτ νίγο δα οχίεηιξαάα ἄθοῖς 
τα πρρετεθατ:τάταα; Δα σορτίπηεη4ς 
αβοέταᾷ ταγθας5 νίγοθ. ΝΗεσατίς Η]1|ς 
τλοχ νοσδατ οΟΙ]αρα (Οτογίς Η]τοὸς ἃ- 
αὐ] ος , ἀρ αιο5 σοίαγατί οοιιοηἶτο 

ΑΔ ἐἰ] 



χϑ4 

(οἰ τα] Ό πε (οτίθα ἰπογιιπὶ χζμοπε 
Πττογας τοοίταγε, ντ τοῖα οἰγοιτηδη- 
εἰσι σοοηα Ἔχαθάἰγοηταγ, αἷς (ς {ΠΠ|- 
σαα Πα ἀϊσεπάς ροτοίξατοπι ἔαςετς.1]- 
1ι ργοάιειι δα τίθυπα!. πὰς τποηΐτα 
ἁυηϊοὶ οαϊαρία, πε ῖρῆς ποσίῃ πηεη- 
τοπὶ γοπογατ,αοοϊἠογιητ δά δια πο] 
σεπαα, ]ιαί ἰρήπι5 ορε ογιια],οἰιπι- 
ηπ Βεμταϑ ΠΠέζοτος πθογεῖ, αὐίγα- 
ἕϊοβ οος ἀπισετο δά {πρρ] οἱ, {1 σας 
(τα πο] ]θητ ἠΐϊςεσς, (ὐο!]δίπιις 'ππι- 
δἢ5 ΠΗ ΗΠ τἰς ντ Δ ππεύεησ ρα! ραν 
ἀυπτοιπιοο!)ερα σο]]οααδγοῖαγ, (ο- 
ἀιιέξιιπι οἰιΠῚ ργο  ἰχίς ργὸ Δἀο]είσςα- 
τιιπι ἔαίατα ργθοίθιις λάοττις οἰξ: ἐχ- 
ουΐδταηιια χτατῖβ ἱσῃογδητίδ,ηις ἢχᾶ- 
Ἰογιιπι (οὐ Δ] πὶ οσοίποτἀϊπο ἴῃ δα πὶ 
Ρειτγαξζα οι ἀπηθητίαπι, ρετεθαῖν- 
Πάτὴ {] Παης σδοεαὶ ργατίαπη, νἱταηι 
φορπατογιπι;Π1}}}} οὐταγθαταγο ροῆ- 
ο4. λἠάεράῖηιε ρεγίσυ]πι οῆε πετο- 
ταντῦς σοποιϊταγοταγ, ἢ ΟΠ Π 65 4 οχ- 

(0]ς5 1Π ἱπηρειγαηάο τγοάϊεα ἐς νὶ- 
ἀεγδιαγ, σαρίτο να] επτ ρΙ εξξογοιπλα!- 
ἴοϑ 6Π1ΠῚ εἱΐς, ὃς σαοίάδπι ΠΟ οθίοιι- 
τἰϑ ἔδυ 5 πατοσ. (ϑεοα ομπη ρεγίια- 
ἄεγε ποπηίηί ηδ ροῆξει, ροίξζεπλο ΠΟ’ 
οαρίταϊθπι (84 πλτογεπη ἴῃ εο5 ρα- 
πᾶπὶ [ζαταὶ ροίἘι! ρας: αδίαγά γα εἱς 
ίς ἀϊσεης, τγγαπηοϑ Ἔχῇ]ο πα] ἐξασὶ, 
τΥγα ΠΟΙᾺ ΠῚ ΔΠλίσοσ τηοττα. (ΠΠΊ6; 
ετίφπη ροῦπα πηοάοτγατοηοπ Γοσαίαί- 
(ει Βυυτιι5,πθο ἴῃ ΔἸ ἢ τοτη ρας ἀΠοτ- 
τὶ τεουαπι ᾿Π]ἸΟἰπΠὶ νο]]εῖ, (ιοα ν]- 
τίπγιιπῚ (ΟΠ δε ηἱ ροίπι]λτα πη Πιογατ) 
ἰπηπιο ἐξ ἀἰδ (6 οπιποϑητετγέεια- 
ταπΊ ἀείδίαγος, αστο ἔοτῶς (ΟΠ ἀτίηιις 
(Φ 181] δογιιτη ας ρατίογατ ἱπηροτγαίς 
ίς, Ετρο, ἰπ ας, φαδηάο τὰ ἄτιγιῖς ἃς 
αυζοτιις 65, ἐρὸ δάο]είοςητος δθίο!- 
το, Θδάδιη σαδει ροιοίξατε ΡΓα αἴτια. 
Τα Βγυτις ἐχασοέθαζιις, (οεῖα Ππλὲ νἱ- 
τὸ (ΟἸ]ατίης πη αᾷ ραττῖς ργοάίτο- 
τοβ οτίροτε (ερρἠϊεῖο ν αἱςῖδ ; ἴπγπηο τι 
αποα» Ὀγοι! ραεπας 4145 ραγ ΟΕ ]μς5. 
Η!ς αἰέϊις ὃζ οἰ οάϊα γεὶς δα ϊτα,σοη- 
ὉὈοσδατ 1 σΟοΙ ΠΟ ἢ, ΡοΟρι π1: ρ]6- 
ΠΟ; ἔοτο(ίπη Θηΐ ΠῚ τι πΊοΥ σαἤιτη ἢ:- 
ἸΙοΓ ΠῚ οἷτ5 ροΓ τοτᾶ νεραπινυίσαιιο- 
ταῦ) ργορτε ας ἢ τη σιπῚ ἰδπατο- 
τι ἢ) ΠΟΠΟΓΑΓΠΠΊΠΊΪ5. τὰ ρορα]ατη δ 
ἕαταις οἴΕ: Ν ΕἸ]οπὶ ἐυίάοπι Οὐ τίτες 
((οἸ]είπιπι πη ς, σΟ]]εσᾶ τ 1 απ α]- 
{ΠῚ ΟΟΠΙΘΠτΓο Προ! ροΓ ΟΠ ΐα, δὲ 
ΠΟ νογθὶς ἐο] ἢ. νοτιιπι οὐ Δς ἀε- 
οἰαγατο ἰπξθ πίη ς ας Ποί τγγβη]α]. 
ΠαΠΟ ΠΙΟΠ Δ οἰ Π σίγα (δητῖγε νὶς 
ἄςο,, οοηϊπηέξιιπη Ποπ ταητιιη οο- 

10 ᾳτῆνος εἰττῶν, ἕως τω (μυαυβχονίι 

ΤΟΝ 5 Τ ΒΔ ΩΙ, ΤΟΥ ΊΝΙΑ 5.5. 

ἐγίνοντο"  ς δχιςολὰς αὑτῶν αὐαγνῶγαι Ὥ γραμ-. 

καϊᾷ χελάύσας, ὥςτεπθώτας ἀχούήν τὸς παρονζῷ, 

Ὡσολογίαν ἔφησεν αἰΐθις διδόναι. ὡς δὲ πσεονρϑηίαν 
ε 7 λ ΩΣ "7 « Ὡ ΟΛΔΎΝΑΝ 

οἱ νεαγίσχοι τσ 9ς Ὁ βημω; εἴπτεκι  πσοῦε δι ἐμὸς Ὁ 
͵΄, ΝΣ οΣΑ ἡ ἡ πῷ, “τ αὐ ρ 7 

Φίλων, εἴτε αὐθι συμῴφρφνησάνιες,, τοις γϑγῶσι Τ' θεία 

τοδοςπιτόγοισιν,, ὡς δὶ ἐὐτῳ σωϑησόμϑμοι. κελά.).- 
δι δεν, 7 τ τε , ᾽ Δ ΓΝ 

σανίος δὲ τῷ Βρούτου τοῖς ῥα δούχοις Ξἰτοασῶν α-- 

Οις χα)" ἀπαγάν ὅχὶ τὸν ϑοϊναζον, εἰ μὴ βέδλοιντο ἀ- 

πολογειοζ, μικρὸν Ἐχτακῖν τοῖς αἰ υτρέταις ὁ Κολ- 

Δα λοθῆ,λα- 
Ν “ 58 

(ων τὸν αὐσνρα. χὶ μόνας »πολλας ὄξείφνεν ὗχῦρ ΚΠ 

μειρφχίων δεησάς, τὰ μϑρ,Σστολοορύμϑρος, ὡς ΟΥ̓ 
τ 3, ε ᾽ 

γεοτηΐῶς ἀγνοιαν χαὴ πονηρας φίλων ὁμιλίας εἰς ζώ- 

πίω ἐμστεσογίων ἰοὺ φρενοξλαξφαν "σὰ ὃ, Ὡβακα- 

λῶν αὐτῷ γαρίσαοζ “ν συγίενῶν ἜΣ ψυχαξ, μιΐαρ 

αἰτουνϑύῳ ζωπίω δωρεαν οχαὶ αἷδὶ σσσὲενὸς ἑτέρφυ 

διενοχ λήσονίι" τὰ δὲ, διδοίσκων ὅτι σεευζα φαηϑέναι 

κίνδγουος δλζου πίω πόλιν, ἐαὺ ὥπθυζας ὀχυχφρῶσι 

θανάτῳ Φημιοιιὼ τὸς δοξαγᾷς τι συμ ον ποῖς 
ε φυ λΩ ᾽ 

20 φυγάσιν “ΖΡ τῆς καϑύδὸυ "πολλοῖς "ὦ ἐ!) χαὶ [6..}.2 

ἀσήμκθν οἰχιῶν «ὐγίοις. ὡς δ) οέκ ἔπειϑε, τελάυτῶν 
2», ᾽ ΕἸ 2 Οὐ ΚῈ 

ἡξίᾳ μὴ ϑαναζν, δλκὰ μετδίαν κατ᾿ αὐτῶν ὁ6.- 
͵ ὁ ἢ γ 7 Ν λ ͵ 

στη χολοίσιν᾽ οὐτοπτον {ὴ λεγῶν, τὸς μϑυ τυφξφφννοῦς 

Φυνγοις ἐζηγμιώοϑαι, τὸς δὲ Τῦν τυρφννων φίλοις 
͵ 2 Φ ᾽ ι 

ϑανατω. ὀὐτιλέορρνῶς δὲ χαὶ πσοὺς τίει ἐχτείκειαν “ὃ 

᾿ χολάσεως τῷ ὀυόρὸς, χαὶ σἕκ εἰς ἑπέρφις λὐαξλλῴ- 
εϑαι γθόνοις Ως χρίσᾷς Μ ον ταῖς αἰτίαις βουλο-- 
μϑέκ᾽ πελάυταια ὙΣΡ αὕτῃ πὸ (μωαύβχοντος δέησις 
Ζι" δλλ᾿ αὐϑημερϑν ὡἰποκ)είνήν ὡπϑθμζῷς ὠπειλοιῶ- 

30 τος χαὶ δίομνυμϑύε, ἀδημογῶν ὁ Κολλατῖνος ὅχὶ πω 
λ ὌΧ ΨΖ Ἢ “»ῃ», 

μῆδενος ὧν ἡξίᾳ τυϊγόμήν » Τοιγαρφίου, ἔφησεν, ἐπτεὶ «᾿ 
ΨΚ ΙΝ ΑΘ. λυ γαν ͵ ΄ ᾽ “» 

σκαιος Εἰ χη, πίκρος, ἔγω τα μειρφιχία, κἡ ἀφ αιρξ (β), - 
“" ᾽ Ὅν ὦ ͵ ΟΝ λ ͵ 3) « » 3᾿ 

τῆς αὐτῆς δξοισίας ἧς σὺ κύριος ὧν. χὰ οΒρουτος Οκ- « 
ἣ ΕΣ ᾽ 32) “ ᾿ν ᾿ 

πικρανδεῖς, Οὐκ, ἐμοί γε, ἔφη, ζῶντος, ὦ Κολλα- «᾿ 
“Ἡ λ , “ ͵ » 2 σινε, τὅς πυροδυζας τῆς πα-τοίδὸς ἰούσᾷς ὀξελέ- « 

ππτ ΨΝ ον τὰν ͵ ἢ “» » ' οϑτο " δλλα χα) σὺ δωσῴς δίχας αἷς σοὶ πσδϑοῆχεν σύχ “ὦ 
᾽ ͵ “" » “ 

εἰς καχεον. (αῦτα εἰπὼν χαὶ φυλοικζωὼ τοῖς Μμει-: 
Ἵ ᾽ 2 Ὧν » » ξφχίοις ὄχιςείλας,ἐκοαλά τὸν δύῆμον εἰς οἰκιχλιησίαν. 

Ἵ τι » “: Ἵ κα πλυρωλείσης 5 Ὁ ἀφ ρρας ὄχλου ̓ αὐξϑεξόητον γὸ λυὰ 
λ Ἷ « Ν “ ν᾽ ͵ 2 

40 τίω πολιν ὁλέωω Ὁ αὐξὶ τὸς πιαϊδοις αὐτῷ παϑος ἐγέ- 

.9)4 ̓ ασδϑελθων πε χαὶ τὸς οὐϑιμοζατοις τα ον» τω 
7 3, Ε Ἷ Ι στευεδίῳ “οὐ δαφησαίμϑμος, ἔλεξε τοιάδε᾿ Ἔζουλο- «ἡ 
λ Ν, τ λ. -“-ν “ὦ ᾿Ὲ 

μώυ μ»ϑυ δη,ὦ αὐδξρες πολίται, Κολλατῖνον τουΐζον! 1 « 
2 Ε ᾿ ὀυδρα. σεοα  ηθνΐᾳ, ὀντοι, τθ ὡ ἀπλύτων μοὶ τὰ αὐζᾷ « 

φροιέν, χαὴ μὴ τω λόγω μόνον, διλὼ χαὶ τοῖς ἔρορις « 
ὩΣ ““,.») λ » 

Αμίσειν πὅς τυραίγνοῖς χαὶ πολεμεῖν. ἴτω δὲ τανανΐια, «[ 

φρονεν γέρρονέ μοι καζαφανὴς,ὼ ἔςιν οὐ μόνον τῇ φύ-« 

σέ Τα, 

Ι 
Ι} 



1 

καθ εν. τὰν 

ΦΡ.- ραν Στ 
ΜΝ 

πο νΝ ΧΟ. γὉ Ὁ} 5 ΩΣ 4: δι. 
ον σᾷ Ταρκυνίων συτζενὴς, διλιὰ νὼ τῇ πσδϑαιρέσᾳ, διδα- 

ὃ λαγας τε Ὡρώτων τσϑ3ς αἀὐθις,ὼ αὐτὶ ἢ: χοινήσυμ-- 

» Φεέρφγτων Ὁ ἑαιΐν σχοττῶν λισζελὲς, αὐτός τε κωλύφν 
» αὐτὸν παρέσκφύασχκαι ποραῆῳν ἃ ΧΕ γοιοῦ ἔχφ ,πο- 

» γηροὶ ὀγταρὸ ὑμιαξ όχι τϑτο τὐρακαλώ, φρᾳίσω δ), 

» ὑμῶν ποδῷτον οὖν οἷς ἐγλυετο κινδχεύοις τὰ πραγμμα- 
»(ι πόλεως, ἔπάτα πῶς αὐθις ἑκοατερος ἡμῶν χέ- 

» χρῆται. πολιτῶν ἐμνές τε σεου ϑογῖες εἰς 1 ΑἌχυη- 

» λίων οἰχίαν ἢ εἰκ ὃ Κολλαΐωκ γερρνότων ἀδελφῆς, 

ἠΐαν οἵ τ΄ ἐμοὶ παῖδες ἀμφότεροι, χαὶ οἱ ὦ γυ- 

» γαιχϑς ἀδελφοὶ Ὁ ἐμῆς, κὰ ἅμα τινὲς ὀῆνοι σεεὼ πϑτοις 

» Οἵκ ἀφανᾷς, στο, ϑήχας ἐποιήσοινζο ὃς δλλήδοις, 

»ἡ (τυγωμο(αν, ἰποκ)είναϊες [ἐμὲ Τ᾽ αρκύνιον ὅλ δὴ 

2 τὴρχζω κα]α γα γ εἰν" Ἐχιςολάς πεκόξὶ πϑτου γοα- 

» ψα ες] αἰὐξγρώφοις » Ὁ Ἴ ἑαυτῶν σφρφγέσι καΐζο.- 

» σημάμυα υϑυοι, τέμιπᾷν τσξὸς τς φυγάδας ἔμελ- 

» λον, (ᾳοθ᾽ ἡμῖν ϑεῶν τίνος ἀὐνοία καζοιφανὴ γέρρνεν 

»“ἰσοὺ τοδὲ μάυυλεντα τῷ αὐόρὸς . ἔς! ᾿ ̓Ακυυλίων 

»» δοῦλος, παρ οἷς καταχϑυϑωοι τῇ πα ρῥδουσῃ γυκίι Ως 

» Ὀχιςολὲς ἔγραψαν" δ γραμμῶν αὐτῶν γεχϑνανϑῳ 

- ἐϊκέᾳίς. Τίτον μϑὺ δξζυ ἐγὼ χαὶ Τιξέριον τὸς ἔμοις 

» πώϊδὰς τεϊιϑρυ μαι ̓χαὶ σεοὲν καζαλέλυται ΡΥΟΣ 

» τίω ἐμζωὼ Ὀχτείκᾳαν, οὔτε γόμος, οὔτε δρχος ῖ ἌἌκωυ-- 

» λίοις ὃ Κολλατῆνος ἀφαιρέται μου,χα! ᾧησιν Οὔκ ἐα- 

» σάν ὅμοια, τοῖς ἐμοῖς παισὶ βαλάύσανίς “ΟΜ ὁμοίων 

» ἐχείνοις τυχεῖν. εἰ σὲ οὗτοι μηδειμίδω ὑφέξοισι δίκζω, 

» σϑοξ τὰς ἀδελφοις τῆς ἐμιῆς γωυναιχὸς., Οὐ ζους 
» ὀνλοῖς τσδοδύζᾳς παιτείδὸς ἐξές αἱ μοι χολοίσαι. τί 
᾿ ὙΣΡ̓ δὴ διχαιότερον τσϑὸς ἀὐζις ἕξω λέγν, αὐ πότοις 

» Οὐ οἷς [ο 

20 

.» ἀφαῖ, ἴϊνος δξχυ (αὕτπαε μῥυύμαΐζα ἡγείαϑε; πότερφι 30 
᾿ 

» τῆς {795 Ἔ πόλιν ἀὐγοίας : ἤτὴμ σοὃς τὸς τυρανγ- 

»» γοῖς δγρελλαγῶν : κὁ πότεξφι τῆς ἐμιπεδώσεως ΤῊ ὁρ- 
» Κῶν, οἷς ἀφ᾽ ἡδὴν πἰρξάνϑροι πϑώτες ὠμιόσοίϊ ε ἢ 

: συϊχύσεως τερὸ δχτορκίας; ἢ εἰ »ϑὺ ἔλαϑεν ἡμας, Ἐ 

ἃ Ὄραὶς ξ) οχος δὰ ζῶ, ̓  ϑςοῖς ὑπέοκν οἱξ δχτορχεῖ, ἥν 

ν χας ὅν 5, καζαφαινὴς γείονεν, ὑφ᾽ ἡμῖν αὐ αϑ9ς-- 

» ἤκᾳ χελαοϑέωαι" ὃς γε ὀλίγοις »ϑὺ ἡμέραις πσόϑτε- 

» Ὅν τὰ γοήμαΐζᾳ τοῖς τυφοίννοις ὑμαῖ ἐπάσε, Ὁ - 

» δδιοῦαι, ἵνα, μὴ χτὶ αν ἐγϑρων ἡ πόλις οἰὐξις ἔχη 
"λξῦοϑαι ππρὺς δι πόλέμιον, δλὰ χτ' τ πόλεως οἱ ἐ- 

» ΑΘροί.γεου δὲ τὸς ὅτι κα 2οδὼ τοῖς τυφφίνγοις στεσομο-- 

» (ἀφ νδϑοις ἀφῴαῖ Ὁ ρφοίας οἴδται δὲῖν, ἐχείνοις αὖ- 
.» ὦοις δηλονότι γαριζουθυος οἷν ἐαὺ ἘΝῚ κα]έλθωσιν 

, εἶτ ἐκ (σϑοδὸσιας, εἴτε πολέμω, ζωτας ἴσοοςφε- 
Ἂ φόνϑυος Ως χαριᾷς, ἀπόύτων, ὡς Φίλος, ὅσων δὼ 

Ἂ ᾿άϊρηται! ὲ πὰρ αν τυϊγόϑη.ἔπάτα ἐγὼ “: εὐ ἐ φή- 

» σοίμϑμος πέκγων, σοΐΐ φείσομαι Κολλατίνε, ὃς Ὁ »ϑὸ 

28ς 

σηατίοης (ο δζ νοϊητάῖο Τ γῆι 
ΠΙ15 ; Δ πιο ΠΊ 616 ἐς Γοσο ΟΠ]! Δ Πα 
ΟὩΠῚ 1]}15 στατία, ργορτία πγασίς Πα πὶ 
ΡΟΡΙοα ἰροξξαγο σοπηπιοάα, ἃ ἱρίς 
ῬΓΑΟΚ εἴὰς σοηατῖις σοϊίδετα Ρᾶγο, 
δὲ νος δά Ἰήςπ οϊοπάμιπι εχ ποίου. 
1)σαπὴ ροστο ρείπιιπι ἴῃ χιΐθιις ρα- 
τί] 5 νογίατα ἤτ γοϑρι δ] σα: ἀεἰπάς 
Πυοπηοαο ἰῃ 1ἰ5 πο τπὶ ντοΓ]ῈςΕ ίς 
σοοείτ, ΑἸ ιιοῖ οἷμτος οἰ Π σοηρτοίς- 
{1ὰ αάϊδιις Αφαμ]ἝἊοόογηηι, (Πο]]ατίπὶ 
(οτουίς Π]Ιογαπη; (ἸΠτοῖ ας δ προ 
ΠΊΟΙ ΗΠ], ὃς νχογί5 πγρα; ἔγαῖγος, ἃζ ἃ- 
111 χαϊάαπιποη ἱσῃοθ11ο5 ἔπογο) ραξὶ 
ἰῃτοῦ (ς ογδης, ὃ σοπίπγατὶ, πο Πτοῖ- 
[ςέϊο Τ᾽ ἀγαυϊπίμπη ἴῃ τοσηΠΠῚ ταάιι- 
ΟΟΓΟ; Αἴ 116 ΕἸ]2 ΠῚ ορΙΠοἷας ΠΊΔΠΙΙ (π4 
(οτίρτας., {πἰσηις Πρ] ΠΠ15 οδήρπαῖας, 
ΤΑΠΠΕτὶ ογᾶτ οχία σις. Εα εὐ λα ἄειις 
ΔΙ ιι5 ΠΟΡ 5 ργορίτίτις ἰΠ ἀἸσδυτ ροῦ 
Πᾶς που 6 11, (ογιμι1ΠῚ Αι ογι ΠῚ; 
ἴῃ ἀιποσγαη) α᾽ἀϊθιι5 σοπίαγατὶ ργατοῦς- 
ἴτα ποέϊς (ογἰρίδγαῃι Πττογὰς χὰς πᾶς 
ἴῃ. ποι εῖς ἔπης πηαηΐδα5. Οπαπιοῦ- 
τοῖη ΘρῸ ἐς Τ ἴτο ὅς ΓΙ δοτίο ΗΠ 15 πγ6- 
ἰδ (πρρ!!οἴππι {πππῃρ] ; πος πηοὰ οἷο- 
πλρητία νΟ] Ιορσαπι να] ἰδ γαη{ ἔτο- 
οἱ. ( οτογαπι ΑΙ] ος (ΟΠ ]Ατίπιις πιΐ- 
δὲ ετίρίς, πεσδης (δ ραπατιιπ ντ 4υΐ 
ΠΠΠς Ππιςῖς πιογαπῖ σοη ΠΠογιιπι (Ο ον 
ἤφης {Πα πὶ οἰίαπι ἰοοἰΐ ρος ΠαγιιΠΙ. 
Οὐ Πος ἱπηριπο ἔσγδι, ποῦ η νχο- 
ΓΝ. ΠγδαΣ ἔγδιγε ΠΕῸ [π᾿ σεζείος ραιγίαΣ 
ΡτΓοαϊτοτοϑ ᾿ἰσοθῖς πλὶῃὶ δἰ πγαάμιογ- 
τεῖα. Ζιοα ΘΠΪΠῚ ΠηΑἰτ5 [151 Π1ο5 ν- 
(ἀγρατα ταὶ ροῖογο, τος ἀϊπηϊίοτο ὃ 
(Ουἴμι5 πος τοὶ Πρηιπὶ ν οἷα νἱἀοτιτὸ 
ψυΓΠῚ ΔΠ ΟΓΙς οσα ΡαΓΓΙΔΠῚ , ΔΠ ἴγ- 

ΓΑΠἰΪς ΓΘσοΠοΟΙ ἰατὶ δηϊΠγΐ ὃ νιγα πῃ δά 
σοΠβγπηατίοποπη [υΓἰοδαγᾶ 4] ρεγιίποῖ 
4ιυοα Ποδὶς ργαειπεθιις ἐγ Ἐς νηἱ-- 
πΟΓΙ, ὯΠ δα νἱο]ατίο 6 πὶ δὲ ρϑγιαγί-- 
πη} ΟΠ πος ΕΟ ΠΠΠΟτ, ἀἰτίς οδπο- 
Χίας ρα Π45 ας ἀδαΠΠοτ χιιος ρείεγαῖς: 
Πιιης ἃ Ποῦ 5 ἀοργαμοπίϊ,, δα πο- 
ἤγατη ἀηϊ πη πογποποθπι Ροιτίπεῖ: 
7μῖρρ6 αἱ πυροῦ νος ρεγίιαίις θοπᾷ 
τγγαπηὶδ γοάάογο, νῖ Ποη τορι δ] σα 

40 σοπιζα ἱπί πηΐσοϑ , (δα ἰΠΙ ΠΊϊο5 σοητΓᾷ 
του ΡΟ] αι εἤξητνί! : ΠΠΏΟ νΕΓῸ 
ΠΟΠΙΠΓΑΓΙ5 [Π ΤΥ ΓΑ ΠΠΟΓΏΠῚ τοαίταπ,, 

ἀαπάδηι σεηίος νεπίδπι; ΠΙΠλΪ τ ιΠῚ νῈ 
1Π 05 Ιρίο5 4επιογθαῖαγ:ντ, πο ργοάϊ- 
τίοηα ἤπιο αὐπγῖ5 γοαίτα πα Πὲ ραγθητῖ, 
Βιδο ἰῃίτᾳ αὖ ἱρίις σγατίᾳ, νοίτς ἃ- 
Πλΐοιι5., ΟΠΊΠΐα πᾶ: ροροίςζοτίς, ἱπη- 
Ρεῖγοῖ. ΕΥρὸ Ἔσο 4] Π1οῖ5 ΠΟΠ Ροροῦ- 
οἱ ΠΙθοτῖς,, ἰδὲ ραγοαπι (Πο]]ατίης; αὶ 

πε κέᾳτς 

ΡΟΣ 

[ᾳ 
γψανΆ 

΄ 

ΕΝ: Ν δὲ θῖν; 1 
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σορούε πο (οι τὴ νεγίατγί5, ρα [το - 

ες παδες αηἰπυιηγ: ὃζ ργοάϊτογοβ ρὰ- 
τιῖα (ατιιαβ. πὶ ρτῸ ἕὰ ἀεοσετγιᾶτοιη 1Π- 

τετῆοίς. Ουο ραέϊο  Μυϊτ αδοίξ, Ατ 

πρδιηρ ἴι5 ταῖς υϊἀρίαπι ρογρεῖζες, 
ταδρὶ Πγατῦ εἰ αὔγοσο, δὲ Αἰΐο τ 1 ]- 

στατοϊαθεο.  οὐί5 Δ υἱγῖτος, οοππο- 
οατῖϑ α νο Ἐἰσίο σεηταγίῖς, οαϊοαϊ ροῖ- 
αὐτο, νὰ ἀσοετηδτῖς δῇ μαοταῖα ες 

ἄεθεδηι. [ητοτίγα πος (οἴτοῖς, νοϑ αἷ- 

τοίαπις ἀποῦας, νοὶ (Οο]] ]ατίπαπη α- 

ίταγος οδίμϊεπι, νεὶ Βεατα. Ηςς 

Ἰοφιεπτὶ (ΠΟ]]ατίπι5 ἱπάϊσπαθαηάιις 

τοοίατπιαθαι, ἰη πάϊατοτξ ργοαϊτογοπι- 

τις απλίσοτατα ἰἀςπιίάειη ἀρρο 185: 
δζπαης οδἱςέζα [δὲ οτπιίηα ἀπ] 65, 

παπορτο ποροιδ.Δερτεοᾷϑ,δζ σαίοι- 
Ἰαπὶ οἰαίδιι5 οοητγα ἐς ρογπλίττεσς ἀ6- 
τιξέϊδῃς, ρορυΐαπη Ἐχαςογραθατ,οιπ- 
δεῖςᾳ αἰξεῖς (οἷς σγαιιθβ τα α]τα5 οχ- 
οἰταθας. ἴτας; Ἔχαίρεγατίβ ἰη οπὶ οἵα - 
δυι5,ἃς πᾳ; ἀδέξηοπεπι οἷτ5 ΠΟη ΠῈΣ 
τοσο5 δἀπαττξιθιις, (δ σα σιος ρο- 

4οξιίδιις, οςοτ εἰτι5 5ρ.1 πιοτοτίας, σγα- 
τοῖς ἀρ ρορυ]απΊ, τἰπλεη5 111 πο 
απ σοῃτιπης ἴα πχαρ!γατα δέ νεὺς 

ΡοΙοτεγυγ, ρειταρ νισοχαε σοπίμϊς 
«ἰςο! αἱ νεῃΐδπη : ρυΠ. 1565 ΟΠΊΠ ΠῚ 
δος ἱπηρετῖγαιτ, νετγαάμὴς ΚΟΠηδπος 

ΒιΠουία: : οιπι θο τειηροῦα ποπάιιπι 
πο εἴδει ρίο σοποίοηες ἰοσαὶ ργαΔ- 
ταση ΠοπλϊΠ6. [5 σσπλιηὶ δα νττι ΠῚ; 
ςφοη(Ό]ςπ ἀϊγεξϊα ρετίτίοης, ( οἸ]Δεί- 
πᾶ πιοποθδῖ πο εἶ ἰγατῖς οοτοπάεζγος, 

πθνο πιαρη γα γαιπογες Ππἰτἰς οἱ- 
αἴδιις, αι ξ ἀσςερίοι ἃ νο] ξιῖρι5: (ς 4 
ΠΠΠ1ς τγααϊτῦ τοροίοετε ΠΙδέτγες, ρδις 
ἀεροποτοῖ, ου Πλ1Π46; ΓΕ ροτία5 ΠΑ Πη 
νοι ὶς τοί Πογεῦ: τῇ ἀπ] ΟἹ {Ππ|Π| 4]10 
4αοσιπο τογγαγσι ἰΙοσο ΠΡῚ ιαγογοῖ, 

Ἁἡεροττατίς (ςοῖ! οπηηίθ. ἐου]τατίσις, 

τλητίς ρει (ἀ{ ἰῃ τατο εἰοεγοίρι δ! σα; 
4υᾶάο ἰ ροραο ἐχρεάϊγε νἱογσεαι: 
ςορίταγοτα;, σεται 5.46] 15. 21 αἰδρρρηῦ 

Σ οὔ ρεΓρείζατα (πητ,Γαίοἱ Ιο] οτος Ποπηὶ- 
Π65; 44 νεῦο ΡαἸτοηΐς ἱποίήατ {{- 
(ρἰ οἷο, ρεμάδητζίις ες νοὶ ναπο πλεῖ 

εἄ ργαοδποτο, ἢ εα ρου ξοογάϊαπι οῦ- 
ταπηρτα ορρείπιὶ. Ἀαγίατη Βγατο {π4- 
ἀοθας ποταγρίτον ὃς ρθγδίς ΘΟ] σαπη 
ν θα ρο!]ογοτ, οἵ! πο ορτίπγα ρίο τορ. 
φοροτίς σοηΠ] Δ: (δὰ ἢ Π]ς ἱπηρετγία ἀ6- 
Ῥοποι νο]]οτ, ὅζ ἰροῆτα 6 ραιγία οχοο- 
ἄετς, οἴ οὔ Βοπα ἔπα ΡοΓοιί τγᾷ8-- 
Ροτταγο Πποτοτ, δζ ἀοηῇ ΔἸ] ιοα ο ριι- 
ΒΙοο δα άογει, νὰ (ς ἰῃ ἔπ φα]ατηίταῖα 
ῬΟΡΟΪ ΠπιαηἰΠορητκίαᾳ οσδίο αὶ Ροῆπε. 
Ηχο [τὶ δὰ ντιτί!ᾳ; οοχίνίδ᾽ παοηΐτα οἵ 

σῶμ(ο. παρ ἡ μὰν ἐχῴς ̓ ᾿ ὃ ψυχζὺ τἰρὰ τοῖς πολξ- α 

μίοις" ὁ τῆς »ϑὺ αασδοδύζας ὃ πατεάδὸς σωζῃς, ἐμὲ « 
ον “ἷρ αὐτὴς ἀγωνιζόνϑρμον δσιοκ εἰνᾷς ; ἴσϑεν; « 

πολλϑ γε] δῖ" δον ἵγα μηδὲν τι Οιϑτον᾿ ἄξεργά- «ἡ 

σῃνἜ μϑὺ ϑρχζω ἀφαιοοῦμαι σε;»ὼ πόλιν ἑτέραν χε-- « ἡ 

λάζω μεέϊαλαξψν. ὑμῖν δὲ, ὦ πολῖται " ψῆφον ὁϑαδώ- « 

σω,Κολέ(ας αὐδίκα μάλα τὸς λόγοις, ἵγα. δ γνῶτε «- 

εἰ χολ φῶτ ἐὴ κώσκα.ἀ Ὁ δὲ, ἴςε ὅτι δυοῖν Θούτερϑν, “ 

ἢ Κολλατῖνον ἑξοίες ὑπαΐον, ἢ Βρϑτον. Οιαῦτοα δὲ 

ΙΟ λέοντος το; βοῶν κὺ δινοπαθῶνο Κολλατινος, ὅχί- 

(υλόν τε ασοοδότἑω ἢ φίλων αὐτὸν "παρ ἕκαςα ἀτ 

ποχοιλῶν, "ἡ τὰ μϑὺ πῦρ Ἵ αὐτῷ ϑζεξολῶν Ὥσπολοτ 

ορύμϑρος, τὰ δ᾽ αἰ χύρ ἀδελφιδῶν δεόμϑυος, ψῆφον 

πε Καθ᾿ ἑαυ πὸς πολίζῃς σφι ἐῶν αγαδδιοώωι.γαλε-: Ἶ 
) 5. ΧῊ τιν τῆν Ν ν Ὁ] ιν ἡ “ἢ 

ππώτερον ἐπί Τ' δῪμιον,»ὦ διάνους γγγήρεν ὄχι πασί τοῖς 

λεχϑϑϑύοις ϑορύξοις."γφλωκϑύων ἢ ὥξ πολιτῶν τσϑϑς ἢ 
5. τ Δ ΠΣ » ἢ « ] " ᾿ ᾿ 

αὐτὸν, χαὶ ἅτε δ-ολογίαν “ἰ πσουϑυονίων, τε δέησιν ᾿ 

πσϑοειευϑίων, δλλαὰ ας ψήφους λώα δοιϑέεσαι σφίσι ᾿ 

κελάυσαγων, δὲ ἀὐλαξείας ὃ πράγμα ὁ κηδεςὴς ἥ 

20 εἰὐτῷ λαί(ὼν Σ΄ πόρμος Λεκχρήτιος, αὐὴρ τῶ δυμῳτ- Ἷ, 

μίος, μὴ θ᾽ ὑξρεως τ ρχῆς ὦ τῆς παπτοίδὸς οἶκ- 
) ἣ 3 3. 8 7 « ᾿Ἥ 

πέση, Ἄθοον αὐτησοι βίος πταρ ἀμφοτέρων τυ ύπα- 
Ν ᾿ 32 ὔ ͵ “ «“ «57 

των,ὦ τυχῶν Ὁ δξοισίας ζιύτης πορῶτος,ὡς φασιν οἱ Σἴ 

'Ρωμαίων συτίξοιφά:, 6 πωποϊε Ῥω καίοις ντος ἐγ έ- 
ο δημιηοορᾷν ἰδιω τίου οὖ οχκλησία , χϑινξεὼ ἐποιή- Ὁ 

͵ Ε ͵ ἘΟ Ἴ π᾿ 
σαι δέησιν ἀμφοπερων “αν ὑπάτων, Κολλαΐνῳ »ϑὺ " 

παρωννῶν μὴ δυμομκαιγεῖν, μηδὲ ἀκόντων χαυτέχῴν ἣ' Ἷ 
Ὧν δα ττν λ ἃ ἔχ τυ) », » 03. ἢ 

το τυ Πα ὅν Ἐ πῶ Ἧι ἐχοήϊων ἔλαθεν, δὰ Ἵ 

εἰ δύχεῖ ποὶῖς δυῦσιν αἰντίιὐ δἰ πολαίάν, ἐχϑντα Κα ταϑά-ο ͵ 

30 οϑαν, χαὶ μιῇ τοῖς λοορις διπολύεοϑει ζας καθ᾽ ἑαυζ 
᾿ ᾽ μον ᾿ " «Δλλ ᾿ 

Δ οι θολαις,δρλα, τοῖς πξαγμασι ὑπ ὅτ 

οἴκησιν ἐπτερωι γέ ποι ποτε γῆς πόώτα το ἑαμῳ λατο 

(ζόντα, ἕως δ οὖ ἀσφϑλεία 05) τὰ χϑινοῖ" ἐπτεὶ πϑτος 

δοκεῖ ᾧ δημω συμφέρφ' οὐθυμούμϑιον ὅτι τοῖς νδὺ ̓  

ὀλνοις αἰδικύήμκοισι “νον δίοις ὀργίζεοϑαι πεφύκασιν 4 

ἁπόρῖες, πσδοδόσίας ἢ «ἰ πσοτηυουδύης »σωφρονέ - 

φερ9» ἡγϑέοῦται χαὶ 2, χενῆς φοζηϑεινζας αὐτίω φυ 
͵ “Ν » Ε 

λοαξαοϑαι μᾶλλον, ἢ καϊζοφοονήσά ἐχιδεαγᾷς 

δὐααπῆναι. Βδοῦτον δὲ πείθων μὴ μετ᾽ αἰο,μυύηφ, 

40 χαὶ “σξοπηλοακισχκοῦ τὸν σεονοβχονται τῆς πόλεω 

κίον, κθ᾿ οὗ τὰ χρ οὐτίςαι “πῆς πατοίδὸς ἐξώλάν- 

σεν δλλ ἐὰν αὐτὸς «᾿ πσομϑμη πίω τἰρχζυ Ἔσποϑε 

αὐτο πᾶσαν ἔχιδέναι κτὶ οολέὼ μεζασκάυάσα- 

οαϑει,»ὺ οὐκ, τῷ δημιοσῖτ ἴπσοοςϑζεῦαι ζινα. δωρεα», ἴα. 

Ἶ “ἰδαμύϑιον ἔχη τῆς συμῷορας Ἔ Ἔστὸ ἣ δήμου χά- 
δ 

δι. (τα ὅ αἰδρὺς ἀμφοτέροις παραινοιοῦτος, χ 



,»,»--ὄ 
ἂν 
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ἘΜ πολιτῶν ἐπαινεσοίνγ)ων τὸν όσον οὐ μϑὲ
 Κολλα- 

“ ᾿ ΡΥ ε ν᾽ ) λ 

τίνος πολλα καΐολοφυρονϑρυος ἑαυτὸν ς εἰ 29 συτε- 

Ὁ ἔλεος ὀκλιπεῖν αἰαίιαιϑήσεται τω πα τείδαι γῶν ἔλεος ἐκλιπεῖν αγαϊκοαιοϑήσετοωι τί πατξα 
᾽ » ᾽ ! δ κα ΩΣ -“ 

μηδὲν ἀδικῶν, δἰποίίγεται πίω ρχζω.ὁ ὃ Βροῦτος 
Ω ᾿ ἘΡ,ΖᾺ Ι λ ͵ ς 

ἐπαινέ(ας αὐτὸν ὡς τὰ Χχρ ῳτίςα χα συμφέροντα 
ἐαυ-- 

τ πῶ πεχαὶ τῇ πολ βεξζουλάυμϑρμον, παρεκαλά μή- 

τε αὐτῷ, μήτε τὴ παιτείδι μφησικακεῖν" ἑτέραν δὲ 

χκαζᾳλαζοντα οἴκησιν, τἰωὼ καζοιλφπομϑύζω παποί- 

δὰ ἡγεῖαϑαι «μηδενὸς μήτε λόφου μήτε ἔρορυ Χοι- 

τ» μὸν, σσεῖξ φυγών, ὃ »ϑὺ σῶμα πῇϑᾳὰ τοῖς “ἰπαο- 

᾿ δεξακϑμοις ἔχ ν,τίω ὃ ψυχίωω τἷρὰ τοῖς πσοοπέμ- 

ποισι. ζαῦτα ὃ «ἰ ασοϑένϑμος τω αἰδρὶ, πείθᾳ Τ' δη- 

μὸν εἴκοσι τα λοίντοωυν δοιοῦαι αὐτῷ δωρεαὺ; χαὴ αὐτὸς 

πείῖε τάλαντα το οςιι ϑησιν οἰκ, “ἂμ ἰδίων. Ταρ- 

χύνιος μϑὺ δὴ Κολλατίνος ζι αὐτὴ τύχη αἰξεσεσων, 

εἰς Λανΐνιον ζχετὸ πίω μήξόπολιν τῷ Λαΐίνων γέ- 

γοὺς, ον ἡ γηραιὸς ἐτελάύτα. ὁ ὃ Βροῦτος σύκ αἰξιῶν 
͵ » 5. Δ» ὦ ε ͵ Ε] ΄-“᾿- -ὦν .νΨ 

τς μόνος ἜΟχῳν, οὐδ), εἰς “ἰ πσονοιαν ἐλῆαειν τοῖς πολίταις 20 

ὅτι μοναρχίας ὑπαρϑεὶς πόθῳ Τ' στευύπαζον ἐξηλᾳ- 

σιν ἐλ τῆς πατοίδὸς, χαλέ(ας τὸν δῆμον 4 9ὺς εἰς Ὁ 

πεδῖον, ἔγϑα, στούνϑες κὼ ἀὐθῖς τῴς πε βασιλᾷς χαὶ 

ΟΣ, ὁδας τἐρχαξ καϑιςάναι.» σεεναυβχονζο. αἱράται 
Πέπλιον ϑϑλέδμον (Αι, γυπαϊάύφῳν, Ἔπόορνον ,ὡς χαὶ 

πσξότερον εἶπον, τῷ Σ᾿ αθίνων ύοις, αὐδρα χαὶ πολ- 

λῶν μδὺ ὀήγων ἐχιτηδο μῶν χάφιν ἐπαινήοϑαί τε ὦ 

ϑαυμαζεοϑαι ᾿αἴξιον, μάλιςα ὃ τῆς αἰϊῳρκείας τῷ 

βίου. φιλο(οφία 7 τις εἰὐςδιδακζς ἐλύετο πἷξὰ 
ΕΛ ΕΓ 9 “νυ , ε 

αὐτὸν, ζῶ εἰν πολλοῖς ἀπεδείξατο “ραγλασιν υ--30 
ον πὰ « Ἴ λ ͵ λ "“ ͵ 

πὸρ ὧν οὁλίορν ὑφερον ἐραϊ μα σϑτου δὴ μία, γγωμ(ῃ 

πἰδεπόμτων χεφώρϑρος, τὸς μδὲ ὅχι τῇ κοιοδὼ τὰ 

φυγάδων στενομο(ᾳ νϑύοις ἁπὸμᾷᾷς ᾿ὠπέκφανπα-. 

ξαχοῆμα "ἢ τὸν μιζευύσαιντα στωνωμιοσίαν δοῦλον ἐ- 

λάϑεείας τὲ χαὶ πολἤείας μεζο,δὸσ4 ἐτίμμη(ᾷν, χαὶ 

πολλοῖς χεύμασιν. ἔπάτα ποία πολί 4 καΐζᾳ καλ- 

Ιλ ισα, χαὶ συμφορωταΐᾳ, τῷ χοινῷ χαΐζαφησαμϑροι, 

ο΄ σῦς τ ον τῇ πολέάπϑμίᾷς ὁμονοίν παρεσκά α(αν, καὶ 

φ τὰν ἐϑρῶν ἑταιοίας ἐμείω(αν. ζῶ δὲ τὰ πολι-- 

Μ"ϑ μοιικῶν τς χρ αι ίςους Ὠχιλέξαλες,παξικί οἷς ἐποίη-- 
}} Ὁ Ἂς ] ΖΞ » ᾽ “ ἊΔ πὴ. 
' ν, ὁ σεουνεπλυρωζαν ἀξ αὐτῶν τ΄ βόάλζω εἰς πϑια- 

Ϊ ͵7 ᾽ 2 » 

] τ χοσίοις. ἔπτάτα (οὐσίας τυ" τυρᾳννων εἰς Φ χοινὸν 

᾿ πάσι τοῖς πολίταις Φέρονϊες ἐθκίαν, συϊγωρησοιῖες ὅ- 
Π »᾽ ͵ 2 » “»Σ » -“" “»Ἥε 

(νοὶ λάζοι ἧς δξ αὐτῶν ἔχφν' ὁ τί αὐτῶν .5 
᾽ ᾽ -“ “" Ε) 

σην ἐκέκτίουΐο, τοῖς μηδένα κλῆθον ἔχοεσι διένφιμδυ, 
᾿ ἃ 2 ε “" -“ 

᾿ ἕν μόνον ἀξελονδυοι πεδίον ὃ κεῖτ μεζοιζὼὺ τῆς τε 

Ι 

Ε 
» “ὋΣ “Ἢ χήν ὦ Ν᾽ Σε ᾽ 

γωνοιέωτοι τοῖς ΕΞ ροις κατ΄ αὐτὴς " Ὁ δγή ὅλον Ὥιποδη- 1Ὸ 

μίαν πσολαξόντα πίω μετὸμάςασιν “οέκ ὀΐξοοι- 

οἷπος αρρτοθαήςης, (οἰ ατίπυις πλ]- 
τἰ5 νίοοπι ααπ| ἀορίοταης, αιοά ςο- 
ΘΠΑτΟΓΙΙΠῚ ΟΟΠῚ πυδγατίοπς, ΠΑ πα 
σαἱρα,ἀοίδγεγς ρδιτία σοσογοα, ΠγΔ- (οἰ εῖπιις 
σιἤτατα (ς αράϊοαιυίτ. Βεατιις Ἰδιιάατα Ξαϑλης 
εἰις Ρυιάεητία, αυοά τῷ {δ᾽ ταιπὶ ταῖς 
ΡΌΡΙ. σοπίαϊ δῖ ορείμης, Γοσαθαῖ πὰ 
εΔ ἐδ σαιηΐα νοὶ] {Π0] γε] ραιγία: βεγεῖ 
ἱπέθηΠοτγινιπας οτίαπι ρος πλυτατι! πὰ ν 
ἀοπλιοιΠΠπιπι σή ηογρείγμς υΥὐδ ηπιατα - 
τοἸπαιοτοῦ, ρατγία Ιοσο μαδοτος, (ὃ - 
4πε εἴς ποίεσις πος ἀϊξξοτιπη ποὺ ὌΝ 
ξλέζοταπη ἰοοίιπι δἀϊπηροτοῦ; ἀγηας 
ἴῃ (ππηρτα πιϊστατίοηςπι {{2πΠ|ροτο- 
στϊπαιίοποπα ροιῖις ογοάοτγοι αᾶ ἔιι- 
σαπη ΔΠΟΧΠΠΠΙΠῚ ; δζ σοΓριι5 ἰῖο τγᾶϑ- 
ἔξτσης, απίπιυπι ἀρυἃ ἀἰπηἰττοητο5 (ὁ 
τεἸπαίοτοῖ. Η!5 (ὐο!]ατίπῇ ἐχπου- 
τᾶτιις, ροτίασίτ ροραυΐο ντ {ΠΠ] ν]ρίητὶ 
ταίεμτα ἀοπαγοηι ἐκ 4γαγῖο » αΐθιι5 τ 

Ρίε χυίπαιο ἀδ ρτορτία ρεςπηία δά- 
ἀϊάϊς. ΤΑγααίηϊις ογρὸ (ΟΠ ]Ατίπιις 
ουταηα ἤς ἔεγεπηις ργοίςεγις ΟΕ 1,2- 
αἰπίαπι 1 ατπα: σοητῖς ΠΊΘΙΓΟρΟ πα; 
ψ δὶ (επεχ το (ππέξας οἵδ. Αὐ Βεατις 
ποίεης (ΟἿ α5 ἱπηρογαῦς,ηα οἷος (α(ρὶ- 

σαταπταγ οιπὶ τορηΐ οαρί ἀπο σο]16- 
σαπιοΧρα ς ραττία, ΠΟΧ σοπαοοα- 
το ροριυΐο ἰῃ σαπηριιηι Μαγείμηε, νὈΪ 

το δγαζτορος ὃζ σεῖοτοϑ Παρ [ἔγατας 
οτολτὶ, ΟΠ] οσᾷ αἰϊαπηρῆι ἈΝ αἰθείαπη, Ῥ. ϑίσπας 
ἃ ϑαδίηϊς οπιιπάτπι νὲ ἀἰχίπιας, νἱ. μος κι μος 
ΤᾺΠῚ τυ Δ᾽ 15 ΠγαΪτὶς πΠοπηϊπίθις [4τ1- φλτυϑ. 
ἀς δάπυίτατίοπεᾳ; ἀϊσηῖ,, τ πὰ ἴῃ ρτῖ- 
παῖς ΟΡ ἔτυρα!τατᾷ. ἱπογας ἐπΐπὶ Πυΐς 
ἱππδῖιπὶ ιο 48 (αρ᾿οητία [πα τι}, 
νῖ ἴῃ πλυ]τἰς οἷα ἔλέξς ἀρραγαῖς, ἐς 
ααυΐδις ἀϊσοταγ ραυ]οροίξ. (σι πος 
Ἰσίτατ ρεῦ οπηπία σοῃίςητίςη5., σοπτί- Ἀςεντδ. 
πο {πρρ]ϊοίαπη {ἀτηρίττ ἐς οππηίδιις 
φιοῖααος (προῦ τοάἀιοξαϊς οΧί]διις 
οδἰαγαιείδης. δου νοτο 4αΐ σοπίι- 
ταῖος ἰπἸϊσαπογαῖ, ΠΟ πτοάο Πἰθογίατα 
τυα τίσ; ρεσαη 5 ἀοηατίς, (ρα οτίαπι 
ἴατο οἰαίτατὶς Ποπογαγῦτ, Πεϊηάο τη. 
ἐρτορ! ἐς δὲ τορι ίος ντΠ ΗΠ Πλὶς ἱπΈπ|- 
τυτῖς Δ ιθυιητ ρατγίτοῦ σοποοζα!ᾷ οἰ - 
ΠῚ, 8. ἀϊπιϊπαογαητι  βέξίοης γορίαπη. 

τάὐμαίᾳ τὴν αἰδρῶν ζιάδε. πσεξτον μϑὺ ἐκ Ὦ δη- 40 ἔποταης δυτεπὶμαο. Ρείπηαπι ργαοῖ- 
ΡθοΚ εχ ρίεδα 4Π]Ποσογαης ἰῃ ρατγίςῖο- 
τασα ογάϊηξ, ὅζ οχ [ἰ5 ἰςπαταπι πρρ]6- 

ποῦς δά τιοοθπῖογ ηλ ΠΕΙΠΊΟΓΙΙΠ. 

Τλεἰϊπάς δοπαιγιᾶποιιπη ῃ τη θα αι 
Ρτοτα!ογιητ; οἰ δυιδας αυδητῦ 4αΐδας 

ψο!]οτίη4ε αὐέογγο ρογπη γα ητι στα 

νεγο 408 1Π|ργήμα!1)2 ΡοΠοάοτγαηε, αἰ- 

αἰΐδγιπε οἰαῖδας στο σασοητίθισινηο 

ταπτατη οαῖηρο οχοορῖο, αὶ τας οἰ 
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ἱπτοῦ νεθοπὶ δΖ Ππαίιπι, αιΈπλ, οιιπὶ πόλεως μὲ ἃ ἀξ οι αἶνον  Ὰρεοὶ πόσον ῇ Ἐς 

ἰδπὶ οἰίπι Ματτὶ ἴλσον οἴοτ, (προτοῦ  Π Ὲ ΤῊΣ ἌΝ ΈΚΝ ὠώωνο 

αταςμθμο ἄςοτοῖο οἰ48 ἀδο σοπίξοτα- ἌΡ ΕΙΕΣ ΤΥ Αι οι δ εριδ: περς 

ποτᾶῦ, ἈρΕΠΊπλαπ δ Θαυῖς5 ραζογας ἐκ απο: εὐ μια συ 

Ρτατῖι, δ] ἱππφητατί [Π ἀΥΤῊ 18 ἐχοίσοῃ- τηδιφοταζον᾽ ΕἸ δὲ χα “σ9 τότου ἵερον ζω τῷ ϑκού 
- . - ρ. 

͵ὕ 2 Η' 

ἀπ σγπιπαίιηι: Τ ἀγα πἰπ5 νοτο π΄. σδε" Ταρκύνιος δὲ σφετεξασαι δος ἔατήρεν ἀΐδ.Ὁ 

ἔπος νἤι5 νετγίαπι ΘΟΠίΘΓΟΤΟ ἰη{εἴτας- μέγιςον δ᾽ ἡγοῦμαι πότου πεκ, μήσμον ἐῇ ῶ δι 

ταῦ; ντίμτίς ἀγροῖς ἀςογειῖ φιοά οδία- δ ερεν τ τα τος ΙΝ 

Ἰεσταπο ἀοἸΠἘἰπ|5 σαπηρὶ ἔτσι ρτο- ὅξε ἤν χ, Τῆς "τε Ω 7 “ΡΝ 
ποις. πο ζῳ, ὙΣΡ ὀχιδενψαγῇες τω δύμω τὰ ζνς ἴω “χη ]σάτγιηζ. οἵ ΘΠΪΠὰ ΠΛ Πα γΓΆΠΠο- ' μοῦ . ; ᾿ 

ταπὶροηᾶ ἀσδάα ἐεγοη Ἤδη; ρογηνΠς. τυρφννων αὐγᾷν τε χα Φεέράν. τὸν οὐ τότῳ “ἡμονϑυον. 
Ϊ Ϊ Ϊ ΟΣ πυλ τΥν τινε] 3 Ψ Πμ Ὁ) ἋᾺ 

(ξητροραΐο, ἜΠΉΤΗς ἐπ ΕΠ ΕΣ τ 10 χῳ πεδίῳ σῖτον “χὲ ταῖς ὀδωσιν ἔτι χείνϑμον, τὸν τ' ἐς 
1 οἷτις οἄρὶ αὐεὶς να] 1η {ΠΡ ]ὰ νοὶ {{1- . ἊΝ ; ἤ ᾿ ΩΣ 

ἸΠΌΠ ΘαΡ Ρ σι τοῖς κα Λορίμοις χα τὸν γδὴῊ καὶ φργασχκέγον »Οὐκε- 

ταπι ἴαπα» Π1ΠῚ ρεγπγίθγιησ αἰροττα- ; ὅρος πο τα ΜΡ γε "Ια τὰ ἐπα, ΟΝ 

το, (δά νε οχίξογαιῃ πος ἴῃ πογγοαίη- πέρεψαν σστῖνι φέρᾳν, Ὅιλλ ὡς ἀξαγιςὸν τε χοὶ οὐχὶ 
ων . ΕΝ ΕΝ ͵ ᾽ »." Ὁ » ᾽ δὴ . 

ξευε Ποίταπι, ἰπ ργοβαεητοπι αριοὶ ὡς δαττηδιῴον εἰς οἰχιας εἰσενεηϑϑέιυ αι, εἰς τὸν ποζῳ μὸν 
. γς 2 ἴω -“» ᾽ 

ἰυΠογαητ: δζ πὰπο ΠΖΙΟΖῈΕ πηαησε 6- καζᾳλιάν ἐψηφίσανῷ. χαὶ ἐς] γε μθήμειον εμῷο 

ἱ ἱ Ϊ ΠῚ ΠῚ 1Ππ- " φ ἐᾷ 3, “ ᾽ ͵ ᾽ 

υἱάςης εἰτι5 ἔλεε] πιο πιι πη ΓΠῚ, ἴῃ: νὲς τῷ τότε ἔρρρυ, νῆσος ἀὐμεγέϑης ᾿Ασκληπιο δ 

ΦὌ μα (εὶς πτασηα, πα “ΕΒ (συ]αρίο (- ὃ 2 λ ο΄’ » ., ᾽ -“ 

οἵδ εἴς, ὃς Ππιπλὶπο οἰπσίταγ, σοπούοτα ὅφ..τοξέκλυςος Οὐ πυζα μοῦ, ὦ φασιν ἐκ, πὸ σω-- 
" ἅ ᾿ν ἤ 7 "7 Ἂ - ν 

(νεξουτατ)ς τα πιοητὶ ἀσουτῖς ρυττοία- οφὗ τῆς Κοι λα μιῆς σοιπτείσης 5 χα) ΕΤΙ χρη τὸ ποτα μοῦ 

τς. ὃζ ραυ]ατῖπι Δοσοίς ἃ Πυπηΐης “κσφοςλιπτωλνοντος αἰτίων, νῆσον “Πυέοϑαι. Ν ΕΣ εκ 
Ἀν Ρ Τν τ Ἀςς τὰ πο ΞΟ, ὑα ΠΥ ΟΣ Ἔν Ὶ 

φηηητ αϑιλαυάλιος. Ροίτγομηο οἱ ὅς τυροίννε πεφά ϑσι Ῥωμαίων καΐϑοϑὸν εἰς τε πόν 

αἰβθιις αὶ σα ΠῚ ΤγΓΆΠΠΟ ΡΓΟΠΙΘΟγΔζ, 5.0 ΠΗ ; 
8.1ιν 3 γϑικο νι ᾿ λυ ͵ πες ͵ 

τοάϊταπι ἴῃ ΡατΓίαπη οτιπι ἱπηριιηίτατο ἀντως ΟΣ ὠ  όνν τ πρῦρβ ἐεϑρτή ματος, 

Ϊ }» «Ἰογγαγηης ΟΠ οπίατίι οὔηηἷῃ οὔ- οἶα »ζξονον ὀρ σοιῇες ἡμέρων εἴχοσιν" εἰ δῈ 

Ϊ᾿ Ἰἰαΐοπς σοποοήεγιητ, ργωπείτατο νἱ-Ὁ κατελ,οιεν ον (αὐτη τὴ παδοϑεσμία,, ἀμιφολας αὐτὸ 

' οἰπτί ἀϊογιπι ἐρατίο; ἰπτγὰ απο Πα ἰ5. ζοῖς ὡφι(αν αἸδίοις φυγαξ, χαὶ κί μὰ ὧν ἐχέκε Ως 

πότοα δι, ρογροῖαο Ἔχ ΠΟ πλυϊζξα- νά: σφς. ζῦτα αν λύδρῶν τὰ πολέ ὑς᾽ 
τοῖα, ὃζ θοπα οἰμι5 ἰη φγαγήμ ρα Ὀ] ἰοῦ Ὰ ὋΣ ; ὑδρών τοῖτῖ εὐ τ μι ἐς : ̓ 

τείοεγόσαγ. Ηἰς ΠΕ Ιτατῖς εἨεέξαπι εἴς μᾶρ Ξατ Α δ τ (ας οτος ὀὕσιας ἣν τυξφᾳννωνο- 

νι αὶ ἐθοηίς τορ 5 φιᾶτι!απησιπ τοὺ δὴ ἴμος αἰ Ὡρ τῷ μὴ ἀφαιρεϑίεῦαι πάλιν «ἷ ἔξ: 

λἀορτὶ ογᾶπτ, μ6 οὐ ατί5 ΠΡ σσπιοεϊς «ον ὠφελείας, πὸ ὠπούχένδιοδιον ξἰπο ἴθ τ ἢ 

ταιγίαπη ρεϊπαγοηταγ,αίαογες ἤςητ δά ν κΞι ἥν ͵ “΄ ν γα 
δ ἐὰες ϑληα ἐλ τα π πσ 0 χτ' δὲος ὧν παρειόμμηίαν αἰ ποῦ Ὁ τυραννίδος, 

{ρειιπ 4 ααιιῖ5 Ροτίσαϊα: “αϊ νοτῸ Ἷ 

σοπίοιϊϊ Π] αἰϊοιίιις ξιοϊποτῖς (δ τγ- μὴ Δραίκαοϑεὶ ῳ ποῦ ἢν ζιμιδωω, ἑαυΐους ζιμυσαι-ς 
τάμα ρεγροτγατί, ποῖα ᾿αα οἱ ῥοσέα- 390 μϑυους,ὠπαλλαῦγᾷς 5 φόξε, μιηκέτι τὰ ΤΠ" τυραν 

7460 (ε ἀαπηηδιογας ἐχβο : {πλοῦς μος γων,δλλὼ τὰ ᾿ πόλεως φοοιᾷν. ἡρωπξαξάμδιοι, 
Πἰδεγατί, ἀείεττίς γγᾶπὶς ἴῃ ραιγία ρατ- 5, ζιῦτα, χαὶ τὰ πσρὸς “Τ᾿ πόλεμον ἀ ξεπισαί μϑροι;. 
τος ςὔσδάετγοπι. Ροϊῃαοσοοπῆιοῦ- ἘΡΑ͂Ν ΟΥΝΟ ΟΣ ΚΕναὶ ͵ ΠΝ 

Ἀεςθεῖ!. ραγατί5 τοῦ. ΒΟ] ποςοΠατῖ5, σορί- τ τρος πκιτ ἡυυα μιᾷ στουφηον ἐν τ ΩΝ 
ᾧῃς ; Η ἢ « Χ ΄ Ν δοκς, 7] 7 λ 

85 Ῥτορο νγθξ ἰῃ σαπηρὶβ σοῃτίποθαπς διοις ἐπα σημείοις τε ἡγέμοσι τεζᾳ γμμιένας, αὶ 
- Β - . . λ ν ͵7 ΄ 

(υ Πρῃΐς ὃς ἀποίδιιδ, νασᾶτες ἱπτοτπὶ “σῶ9ς Τ' πόλεμον ἀσχουίᾳς " πτιουϑοινόνϑμοι ΄ ὃ ν 

ΠΑ Π ταυ!. Οχοτοι 5: πο αι ἀἸαΠδης. φυγάδας ἀξ ὡπασῶν ὃ“ πόλεων ἢ ον Τυμω ἣ 

ἜΧΙΙ]ο5 οχ οπηπίρι5 Εττιοογῖι ορρὶ- ΠΝ ΠΝ ᾿ κοι, ΤΣ ΝΣ 
Ἐκ “ ἰρᾳν 6χ Ζ ἸΑῸΣ 

ἀϊς ὀχογοίτ σοπτγαίς σο]]σογο, ἄπ 5- Ρ᾽ Φας φρατὸν ,»ἢ δύο κυ πολάς οκ ὅ φα- 
᾿ ̓ - [ σῶς; βὴ δὰ 

᾿ ας ροριίος εχ ργοίοῆο Π|ο5 ποθεῖ γερρ συλλαμθα! ἀν αὐἴξις δ καϑύδου, Ταρκυνίζαεπὲς 

ἢ; πεηάο γεάϊτα δαΐαταγς., Ν᾽ εἰεπῖες ἃς ἢ Οϊεντθμους, αἰξιογρέοις δγοιυαμεσιν ἀμφοτέρφις,. 

Τατγαυϊηίος, τα Πα ντγπᾳ; ΠΟ σοπῖο- 40 ον 5 τῦν, διδων ἐϑο λογία τίνας, οὐ μδὺ “ἰ ασὸ φίλων. 

πυποηάα τς πλδπιι:οΧ γα] ]αϊς δά:- Ἢ Ὄι 4 “ο΄ Ρασκάυαοϑένας,οἱξ Ά μιαϑοφόροις" ἐπεὶ σὶ ἐματο 
εἴξ εἰς νοϊπτατγίοϑβ, ναὶ αὖ διπηϊοῖς ΠλΠΣ ᾿ γϑάβόξιος, ὁ παύω ,.9- 

(ὃς νοὶ οσάἀιιϑ τος. δέ νετο μοίξειά 70) ὀξεληλυλοζαιφ δὴ τὸς πολειμίους, ἰπϑυτᾶν εἰΐδ 
᾿ .- μ ἣ ᾽ “ .-“ ὀξὺς 

! «ἀ δοίεστοῖϊος σορποπογαητ, οσοιιτ- ἐγγω(ᾷν, καὶ ρὶν ἐκείνοις ὀζκξζῦαι τῷ ποζαμοΐ, αὐ- 
] -. φ- . . - - Ὗ λ ᾿ ἢ » ἢ 

τοηάῇ οἵὲ γατὶ, ρηογοβτγαϊςοογς ῆα-ὀ ὀωζ (ξΣ δεωάμάς ΔΙαθιξασοανηες,εγώρφει πσϑόσω, 
αἱ τατος 'πἀς Ροτοῇ!, πο ργοσαϊαθ. “5, ͵ τ. 

: Σ ᾿ : χα χαΐζοςρατοστεδοίσειύ)ες πᾺ ζωνῶν 
Ειτυίοὶς σαίετα πηοτατί {πητ ἰῃ ργατίς [πὶ μ ς πλησίον Τ υρρζων Ω’ 

ἘΡΡΟΝ ὶ “" ΑΘ ΛΗΝ ἢ ᾿ που. 

ϊϊΐς δὰ ΠΙΩ͂ (λοταταπι Πογοὶ Ατῆο. ὃς λῴμω " χαλουρδρῳ δινίῳ, αἰϑὰ δδυμον ερὸν γ΄ 

ἔοττε δοοϊάογαῦντ ραΐος νιγίηφ οἤφης βώοσ Οὔᾳτου. ἐτύ[χόμον δὲ πλύϑᾳ4 τε αἰχμόμαιλθν ἢ 
ἴ, ᾿ 

μαλιςα 

ἰδ 
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μίλιςαι αἹ ἱ δεευάμεις αὐτῶν ὅσαι αι ἡ πσερϑυμία ὁ ὁ- οορία, Ποι ΠΕ ΠΊΕΓΟ, ἰτα δΖ ρα ρΠαΠαΙ 
ραν αηάταν ἀμφότεραι. τεῦτον ουρίάϊης. γείη σοπίρεέξιπ) νεπτιΠῈ 

ΟΕ, ρτῖπηὶ ἐείτος, ΔητοαπΔΠῚ σα(εγα 
τὸ τὰ ἑπασέων γ ἴα τί ΌΞ λϑὺ δῶ δώ ἐγ μαῖχ βεαχεὶ 2 βχιΠδητροαΐεος, ςὔρτοη ἰητοῦ (δ, νὶγ- 

οὺς 

κα τα (δ »ιδεῖγ δλήλοις, ωρὶν ἢ τὸς πεζοιξ τιχχῖς ξοογαηι Ροτισαμιη,; δὲ ροίε Βγα- 
45: τρατοπεθ ρῶς ογὴ ἢ Δ οἴτεφραν δλλήλων λα: τοπὶ να] τατίοποπη νετίαις (α τοσορα- 
(όήες, “σ᾿ οὔτε μκήσαιες οὐ οὔτε ληφλεήϊερ,ατεὸς τὸς ταητ δα [0 5,Π|}}]0 ἱπ Πρ ηίασοορῖο νοὶ 
δὐἤδγὲ ἑκάτεροι γάφαχας αὐρχέρφεω. ΓΗ ΜΕΝ ἢ ΠΠ|Ατο ἱποοπηπηοάο. [)εϊπάε γιΓΠΠις 

ἴῃ δοίεπη ργοάίογαπτ ροάϊτος ἤπημ] ὃς 
πλίται ὁ οἷ ἱπαεὶς ἀφ᾽ ἑκατέρων σεευήείαν ταξέ “ φημίτεα, εοάεπὶ πιοάο ἱπίἐγυξμ! : ρο- 
γοι τὸν αὐτὸν ἀλλήλοις ζύπον, μέ μέσην μϑὺ τίω  φλλατίο ὦ {ι|5ίῃ πγεάϊο ροάϊτίθας, δὲ ςο]]οσατίς ἡ 
τἂν πεζῶν ποιήσαίϊες, ὩΣ ΤΕ Ὁ χεραίτων ἀμφο- το ἱπνιγοας σογπιι Θαυῖτίθιις. [πὶ ἀσχετο 

τ πέρων τίων ὕταον ίσαιήες. ἡ ἡγεῖτο 5 τῷ μϑὸ δεϊξιζ δι" σοῦπα Κοπηδποτιτη, Ὗ αἰογίας σοηία! 
ε Ρτγαεγαῖ, ορροίϊτις Ν δἰθπείβιι5 : ἴη ἢ- 
Ρωμαίων κέξᾳζος Φλλόειος ὁ πρϑαιρεθεὶς ὕ “πα, ηϊῇτο, Βτυζτας, εχ αἀποτίο Τ ἀγαυίηί- 
ογανί(αν ςασιν ἔχων Οδιεντθ νοις “᾿ σὲ, ἀὐωνύμου Βρε- σΠΠ ΠῚ, “1105 ΕἸ ΤΠΕΝ τερῚ5 Τατγαμῖ- 

τος, Καθ᾿ ὃ μέρος ἡ Ταρκυνιτῶν δυυύαμμεις ζῶ  ὅγε- π᾿ ΙΗ. (Ορτοῆιιτ5 ἰαπλίατῃ δοίςθιι, 
Ρτοιρέξιις εχ Εἰτγαίοὰ αοὶς Ασιης Γατί 

απ ρον. παψ τ Η ααϊηἰα5,ΑΠΙ ΠῚΪ ἂο σογροτὶς γοθοτο ἔτα 
“πα δὲς. μελλονίων δι, «αὐτῶν Εἰς γειραῖς ἱέναι κτσθ9ελ- τ ῃγη Ρτα  απεἰΠίηηιις, οαπὶ οαθα πὶ 

ἙΒΕῚ ͵ ΕΣ Ὧν Θὰ 

θὼν ἐν “ὃ τάξεως Τα Τυρρδυῶν ὃ εἷς τὴν Ταρκυ- ςο άορσίποῦνπάε ἔποϊες οἷς ἀρποίοὶ ] 
νήε παίδων, ̓Αρόνᾷς πϑνομαι, ῥώμιωυ πὸ καλλιςος, δὃζ νοΧ ἘἸπτ τ δ σττι Ροήοι, η- 
Ἂ Τυχέω λαμισεόταζος ἀδελφῶν, ἐγίεὶ  Ῥω-  ὠοοἤεβας Βτικιπι σοπα ες, Βο[Ἐίαπα 

ΠῚ ΠΊΔΠΘΠῚ ΔΡΡΟΙ ΓΔ Π5 οσταπυἰ Παῖα ΠῚ 
μϑίων ἐλαίας Τ ἵπασν,ὅλαν μορφίο καὶ Φωνίυ πὸῤ- 20 πῇ οταπη (λπρυίης; Ἐχργοργαῖαα ἱ ἰῃ-᾿ 

τες ἔμελλον αἰστῷ σεενησάν, λό ὑξοιςὰς εἰς τ΄ Ῥω- τογῖπη ἱσηαιιία δζ τἰπχϊἀΐτατο, ροίἜτγο- 
͵ «ς ͵ - ΚΑῚ 2.6 Γ' τ » 

μϑμωνήγεμονα. Βροῦτον ὠπερρίπη 4, ηοον ἀγόλον α- πιοοιπῃ δα {Πηρυ]αγς σοτταπιοη ρτο-, 

ποχαλῶν κα τέκνων αἡμιοίίι μιιαρϑν. Δϑανδρίαν πεῶὺν ὕοοδθαῖ, (Ο]α5 οἰπγ(ο]ο ἐς τοῦ {{πγ4 
ἈΝ κα σον ᾿ ΟΝ Ἐς νος τᾶ ἠϊπιίσατατῃς. Τπὶ ἄτπχ Β οἤγα- 
πότῳ ἡ διφλιαν ὀγᾳδιζων, χα πελδυτῶν εἰς τ’ .ἷρ ' : - 

ἱ ΠᾺ5. ΡΓΟΌΓΟΓΙΠῚ ἱπιρατίοης, σοῃοίτα- ς ͵ Εὐκ δὰ: λῷ; ἦ 2 ΄ ᾿ ᾿ 

ἀπόστα τπο νας ἀξ ς εν μεν ρον «τῷ σέροισος τρ ραῦο ῥγϑοηγγΑ (9 ρ6 ἐχῖγα οὐ 
»μᾶνος. κακεῖνος σζπ αἰξιῶν τὸς ὀνφδησμκους Αἰ πσομέ-. 65, σοΠΙειη Ρτ5 ἀπχίσογιπῃ ἀςἠιοιτα- 
» γφν,ἤλαυνε 1: ἵπαον εκ τῆς τάξεω ς,ιἰὐριδὼν  Ἔπο- τἰοηΐδας δά ἔαλτα!ςπὶ πχούγοτη ἔογτιτοι, 

͵ , γΞονϊ ͵ ν ΐ : Ϊ Ϊ [[4-- | 
Ἢ «επογίων φιλων: χα ὄχι τον κα εψηφισχκένον “ἧσο ῬΓΟΡΟΓΔΏΣ Ῥατί ΜΈΓ ΠΕ Βα ΘΟΏΡΙΑ 

τί, ταπῖο ἱπηρετιι εηθοβ οχ δάπιεγίο οῦ- “ ͵,ἷ Ἁ “»Ὕ» ͵ ε ΄ ᾿ 

ἀρ ρνμρ ϑείγαζον κοαιβιερῶς ἐπειγϑρϑνος. ἡπι ς “Ὲ τς φηϊταηῦ, νὲ ἀππι πουτοῦ αυϊα ραμέϊ- 
ὠμφότερφι ϑυμὼ Φερφυϑμοι,χὺ λογέσχκον ἐγ ὧν πεί- 30. τις, (δ αυ 4 αξξατγιις πτ οορίτατ, ἰατη 
σο!) λαζονήες, δλλ᾿ ὧν ἐξόλοντο δρᾶσαι, (λυαρώτ- ὠἴι Ρογ οἰγρθος δὃζ τῃογασος λάδι, 

“ 2 ᾽ )7 2 ͵ . .] ὍΠι Ι ΙΞ ζισι τὸς ἵπαοις ἀξ εγανίίας ἐλαύνονες, χαὶ φέροισς “ΠΟ ντεΓο, ἰξξαι {τ σοῃέοηις, ουρὶ 
ἄς αἰτοῦ ίη σο 5, αἸτογίῃ ἢ]1α ἱπυραέξἐδ. -“ ,7ὔ 3-» δ τον δ. 

Γ (ϑρίοσαις κατ ὡλλῆ ἦι ἐνῇ δ ὩΣ ἀγών, τὸ ραχυϊοτίαπι ΠΟΙ ΠΠς ἱπηροτιῖς να Πεπηῶ- 
Φύκτοις δὲ αασιδὼν τε χα θωφοίκων,ὁ μὸρ εἰς ᾷς τία ροέζογβιις, 'π ροίξογίογος ρεάες 
πλέυραὶ βάψας «ἰὼ αἰχμόμυ,ὁ δὲ εἰς ῷ: λαλθνατ' ετίσαητατ: ΒΒ] ατααο σοταῖςο (οΠο- 
ὴὴ οἱ ἵστωοι αὐτῶν ἐ ἐμπλεξαήες τὸ τὸ τ 1ϑν τῇ " (μων τῆς ταδοχοστείαης, (Δα ῖθιι5 ἴτα ἰασοητίθας., 

ἃς ̓ υέξαῃτος αὶ πγας ΠΊαΪΓΟ σα [ἢ (21-- 
ορας, ὁχὶ τὸις ὁπιοϑίοις αγίςαν ) ποσὶν. χαὶ πὸς ἔχτ- ; ; : : 

φ ραξ,  ὀπιοϑίοις ανίςα 2) οἸσὴ τὸς ὅλη σαΐης ἐἤπη4εητίθιις, γε! χα: σορία 
͵ 3 Ἷ » Δ Ζν τῇ δ λ 

(ας αγαιχα ισειϊες ὡσοσείονται. . οὑτῷ μϑῳ δὴ πε- ντάαςες ΡΓοίγατος νίάεγε, πηαρηο 
σύες ἐκεινίο, πολὺ δ; Τ ζαυμῶ Οκθλιοήϊες αἢ Ρ αἰαπηοῖα ἃς ΟΠ τορίεὰ οδομτταητ: ἔμπης 

ταῦ νι 4;, ταπὶ αὐ Ἔα τθι15 απ ᾷ 

ἡγεμόνας δῖον πεσόν, ὠλοεῦται θα αἰαλολς Ρααπεθας :ἔοσταπα φυσι πο αἹ{ 
τ παΐζαγῳ ἢ Ὄ ἘΝ μέγιςος ἀπούτων ἀγὼν πεζῶ ν {ΠΠ{ι Γλοχίγαπη σογηὰ οπηαηῖ, αὶ 
τε σὲ ἑπιξων" ᾿ τύχη τϑζα ἀμφοτέροις ὁμοία. Ῥω- ςοπίμϊαϊτογΥ αἰοτίας ΡΓζογαῖ, ργοῆϊ- 

Αϑήων τε Νὰ οἷ δοξιὸν κέ οὐ, ἐχοήϊες, ἐφ᾿ οὗ ὑ πέζα.- ᾿ς ΒΆΙΟΘΥ εἴξητος νΊα; φά σαίἔγα ροτίςοι- 
τῇ, γασααο; ΘΔ Πα Ρῖϊ τερ ας ὁφάδιχοτί- 
δι. Π)οχιτῦ ἰτοπὶ Εἰγαίςοσιπι, ἀπιέξα 

Ι 

μόνες σ᾽ αὐστίω ἐχϑσγκοιωυ οἱ Ταρκωυνίτ τῷ βασιλέως 

᾿ γμένος δῶ ὁ ἕτερος ἥ ὑπάτων Ὀδιέδμος, ο᾽ οὐίκων τὸς 

᾿ Φγεντόμοις, τὴ μόνοι “ὖ φραΐοπέδου διώξαντες 1ε3 
πληρω(αν γεχρών Φ πεδίον" Τυρῤῥάοῶν: Ἀ᾿ οἱ πίω Ἐχὶ τῷ δεϊξιοΐῦ χέρᾳίος ἔχονες ςασιν, ὧν ἡρριοῦτο 

ΒΒ 
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Νὰ .“. , - - 

ςοχιί ὃς ΤΊ ΤΑΓα ΟΠ γοσὶς Π]Ϊοτ, 

ἡ νἱοϊτἐφγέσίἐ ἈΟμλδηοβίῃ Πηϊῆτο σοῦ- 
{ 
ι 

(γα 

νοι 2) 

δα Δικ 

ζω ΖινίονυΣ. 
ΠΣ ᾿ 

΄ Υ͂ 

πὰ Πδιορροίϊτοϑ : σαπις; δα ΠΟΙ μπὶ 
Ἢ ραίτγα ροταρηϊήςης, σοπατὶ πὶ πχι- 

εἰτομοπλ ἐΠ|ο ἱπηροῖα σάροτο: (δ το- 
ΡΠ ἃ ργαίαϊο, ἀσοορεῖς τυ ἱς ν]- 

ποῦδας τοσςἀοτοίμπητ οοδέϊι. σοπίϊα- 

Βαγδυτεπη ρα άϊιπι {{ππ|4 οΧ (ΓΙ ῖς 

Ππος γοοδῃζ, ψεΐθγαηο ΓΠΕἰτἰ56 δεὶ- 

1ὶς εχεγοίγατο τλ1Π1τ6 5 σαῖ15 ορογα ἴῃ 
πε τν ἢ ντὶ (οἱ τ ΡΟτΓίοα] 15, σαπιτο- 

Βιις ρίδης ἀείρεγατίς Ἔχίγοπλα (σε- 

ἀλείξαϊθα. δι 0.015 οσσαίτιητι δἰε7Ὀ,4772 

ἴῃ {πα ντγίχις οαἤτα τεποτπ {πΠτὶ ΠΟ ἢ 

τατὰ ἰχτὶ νἱξξοιία., 4αδπι πη τ οσοὶ- 

(ογαπι παϑτ ἀπο; φαοά νἱχ {πῆ - 

ἐϊατί νἀοτοηταγ ἱπίταυγαηάο ἢ Οριις 

εἤξε ργα Ποιτατῃ πλμἶτὶ Ἐγαητ τοῦ (ι- 

Ρογίτος (λυοἱ!. (πα πηαῖοῦ ρα ἰλο- 
τηᾶπος της τία ὃς ἀείρογατο ἔς Ρ- 
Ρῖογ ἀιιοῖς ἑητουῖτιΠ1: δάδο νε παιτὶ 

οδῆτα απτὸ ἰπσοῖὰ ἀείεγοπάα πιάϊοα- 

το ητ Τητοῦ Πυϊα πιο  σορίτατίοης5 δζ 
ςοΠ]οαυΐα, οἶτοα Ρυπγαηλ ἔεγπις υἱρὶ- 

Παπλ,6 Πἰα δα χιλπη εαΐτγα μα ρεθαης 
νοχ συχάδπῃ δα νυΓΙ 5616 ραγτίβ αι 

το5ΑΡΡΟΪ εἰ, νε Ὁ οτηίθι5 Ἔχδιι- 

ἀϊτοϑεαγ; ππ δα πογοὶς δαἰτροιίας {ππὰὶ 

ἔλπιπι εἰξ; ππς Εδιπὶ απ νοσδῆτζ. 

δά λιιηο οπἰπὶ διέζογεπι οπηλδηὶ ίο- 

1δπιγοίογγε ρϑηΐσοϑ ΓοΓΓΌΓΟΒ5, ΟΠΊΠ15- 

4ιερσεποτῖς ἰροξεγα. πὰπα Πχιᾶάο ἰπ- 
ΟἸΐτας ἐρθοῖεβ οσιιΐος Ποπλίπιπη οχ- 
τοιγεητ, νοσῦϑυα ἀπ] δ: Δ 1ΓῈ5 ΘΟ πὶ 

Ῥοτοο τ, Πα ΠΆ ΠῚ ππς ΟΡ Ι5 1{Ππ4 ετἰ- 

δαμης. ΠΈα ἰρίιαν ἀα πιοηΐβ νοχ ο- 

τ ΆΠΌΞομο οἶδ απίπιο ἱπ{πε, ντ νἱς- 
νζογες νποαῖο ρ΄ αγας οχ ΠΟΙ ραγ- 
τε σθοι ας αἰχίτ πα νοος ἈΠΙ ΠΊΑτι5 
γαϊεσίυς ἔσστασ ργοΐαπάα δάϊΐας πο- 
είη Ετγαίςογαπιγγα δ να]; ἢγ8}- 
τἰδχις οαίϊ5, ΓΕ ας ἔπραιῖς, ἰρία οο- 
ΡΙΠΟ οαἴττα. Ηος Βπε τευ πλϊπαῖα ρι- 

σπα, Ἀοιηαηὶ ρο[τίαἰς ἰρο] Ατίς Πο- 
ἤίαπι οαάαπογιοι5, ἰαἸς πυιπγατίς, ἰρ-- 
γα; αὈϊογιητ. Βεατὶ σοῦρα5 σογοῆα 

ξογταάηῖς ἀδοοτγαζαπη ξουΠΠΠνὶ οχ- 

ετοίτιις δα αἶτος οαπι ΠΊα]τί5 [απ δ ι5 
δζ Ἰλοτγτλ 5 1Π ντροπὴ γοτα ]ογητ. γε- 

πἰδητίδας οδαίαπι ἰαἰς ἰδηατας, ἀ{- 
ζοντο εις τ. Ρ4]1 ΡΟΠΊΡΑ ἀεςοοζατγὶ 

ἴθ Πτ- ρΡοΟρΡυ]ας νη ποτα 5. ογατοσὶβ ὃζ 
τ ΘΠί15 ρῥίοσίς ἐχοςρίτ οχογοίταχτη. νι 

νψαπτατη οἴη νεθετα, σομΉ], γε ΡοΙΣ 
νἱξξογίας (ΟΠ τὶ ἐγαης γερο, ἀθαμέϊα 
ΡΟπΊρα γί πιρ λα] 1, ἐδέϊασιο τὸ αἱ- 
υἱηᾶ, ὃς ἀςα!ςατῖς ἐρο] 5, ἀἰο πη] πὶ 
βαστατα ἀυχίὶγ., ποθ ΠΙτοοσήμς οἷ- 

διοΝ παι λα λ πν κὸ 5. 
Τίτος ἢ Σ ἐξτος οἱ Τ᾿ αρκυνίε ζ΄ βασιλέως παϊδες, ἐ- 

Φέψαντὸ τὸς ὅχὶ Τ᾿ λαιῷ ονζας Ῥωμϑίων κέρᾳος" ἢ 

“πλησίον 5 χάροαιχος αὐτῶν “λνορνδιοι,πείρας μϑὺ σῷε 

ἰπέφηξ εἰ δγι αιν ἐλᾷ, Φ ἔρυμια δξ ἐφοδου πολλαξ 

ἢ πληγας λοιζογγες,“ἰ πσοςα ων ἀδθυς Ὦ ἐνδὸν, αὐε- 

Φεἐπογῶ. ἡξ ̓  ἀὐτο φύλακες οἱ ποιοίοιοι λεγοίμδυοι, 

παλαμοί τε πολλῶν ἔμιτεφοφι πολέ γνοἷς ἐρχύτοιφ, 

ὅτὸν Ὄπογνωο ἢ παᾷ ἐλπὶς, εἰς τὸς αὐξι ἢ μεγίςων 

ἀγῶνας καΐζαγοῶ".). ἤδη 3 “ἰξὶ καΐζαφοραν δγζος ἡ-- 

ΙΟ λίᾳ, “σϑὸς πὸς ἑαυτῶν ὀϑέςρεψαν ἑκαάπεροι χάρα- 

χας,α Τσϑτον ἔχι τὴ νίκῃ γα ρονῆες, ο(ον ἔχ ῷ πλής- 

ος ἢ ἀσολωλότων αλϑομϑυοι,ὶ εἰ δεύσήεν ἀὐζις ἐτε- 

ρας μας, οὐχ “ἴχϑρον ἡγχϑύνϑροι ᾿ ἀγῶνα ἀφφι 

τὸς απἰϑολφπουϑύοις σφών Φαυμαΐιας πὰς πολλους 

ὀγᾷς. πλείων δ᾽, ὦ αἰδὰ τὸς Ῥωμαίους αϑυμία χα ὦ 

᾿ισύγνωσις ἢ; πραγμάτων ϑζᾳ Τ᾿ 5 ἡγεμόνος ϑοίγα- 

Ὅν" χαὶ λογισμὸς εἰςηᾳ πολλοῖς, ὡς μένον εἴτ σφίσιν 

ὀκλιπεῖν ἡ χάρακα ὡρὶν ἡμέραν “ἡυέαζ. ζιαῦτα δὲ 

αὐτῶν ϑχρενοτνδῥων τὼ Δα λεγονδν ὧν σθὸς δλλής 

20 λοις, ἘΣ Ἐ “οοότίω που μάλιςα φυλακζεωὺ, εἶκ τὰ 

δρυμιοΐ παρὺν ἐςραϊοπεδυύσαντο » Φωνή τίς ἠχϑύδϑή 

Έ δχυναμεσιν ἀμφόϊέραις γερρνϊα ὦ «θ᾽ ἀπόμῖας αἰ»- 

τῆς ἀχούφν, εἴτε καί ἔχοντος Ὁ πεέυϑρος ἥρωος, εἴτε Φ ἢ 

καλουμῶυς Φαύνγα. σπὅτω δ δρατϑέασι τ δαίμονι 

“Ῥω καῖοι τὰ Πωνικα  ὁίᾳ φάσμαΐζᾳ, ἃ “τεδιλοίας 

ἴδοντα μορῷας εἰς οψιν αὐ, ϑοῴπεων ἔρχονται, δείμαΐζῳ ᾿ 

Φέξοντα ̓ ἡ φωναὶ δαιμόνιοι ζυ ροἭσσαι (ἐς ἀκοαξ, 2 

τότου φασιν δ) ᾧ' ϑεού ὃ ἔρο»ν.ἡ 5.“ δαίμονος φω--" 

νὴ ϑαιρῥᾷν παρεχελά εῷ τοῖς Ῥωμοίοις ὡς γεγικηχθ--Ὁ 

320 σιν, ἑνὸς σιλείοις ἐὴ τὸς ΤῊ πολεμίων δποφα νεί(ᾳ 

νεκροῖς. ζύτη λέρ»εσι τῇ “φωνῆ τ δνέσιον ἐπαρϑεν- 

τα,νυκπὸς ἔτ! πολλῆς ὅλὶ τ᾿ χάρακα, Τὰν Τυρρκυῶν 

ὠσοιοϑει,ὼ πολλοις μϑὺ Ὀὀἰποκ] είγαντα εἶ αὐτῶν, τὰς 

ὃ. λοιποῖς οχξλλόντα,χρ ατῆστι τὸ φρατῷ φραΐοπέ-ς 
δὸυ. ζιῶτο νϑὺ ἡμαχηπεέλος ἔλαίεν" τῇ ὃ ἑξηςημέ-. 

9: σκυλ 4 σαγ)ες οἱ ἱῬωμοῖοι τὸς του ΠΣ νος γε- 

χροῖς ὃ χ) τὸς ἑαυτῶν ϑοίψα ες, ἐπηεξ: Ὁ 5. Βρούτου ὺ 

σῶμα. αραίμϑροι 
εἰς Ῥωμῶώυ ἀπεχϑιμεζον οἱ κρ οὑτίςοι ἢ ἱππσέων,ςε--, 

40 φαϑοις χεχοσχμη δον “ξριςείοις. ὑπήντα δὲ, ἀὐύζις ἥ ! 

τε βελῃ, ϑριάμιρε καζῳγωγῇ ψηφισει υϑύν κοσρμῆςι, 
σαι Τ' ἡγεμόνα, δ ὁ δήμιος ἅπας κρωτήρσι χαὶ απέ-᾿ 

ζὰς “ἰτοοδεχόνϑυος ᾿ φραΐιαν. ὡς δὲ εἰς πἰωὼ πολιν 
ὥ , ἐς Ἐν τς ] 

ἀφίκοντο, πομπτά (ἃς ὁ ὑπαΐοςς, ὡς τοῖς βασιλάζσιν 

ἔϑος ζωῶ, ὅτε Ως οπαιοφόροις πομπας τε "ὰ ουλν τα 

χτελοῖεν, χαὶ τὰ σκύλα: τοῖς ϑεοῖς ὀμαϑεὶς »ἐχείνζωυ 

μϑδὺ Τ ἡμέραν ἱερϑιν γε, ̓ ὺὶ τύς δχιφανγεςείτοις ' πο- 
᾿ λιτῶν 

λ ἰανῖν τὸ ͵ Δὸν ͵ 
λί πολλὼν ἔπαήνων πε κ᾿ δοικρύων, ἢ 

ἢ, 
4 



ΞΡ ΤΕ νι 

ΤΡ Ὁ αν, σα ὁ ΜΡ ἘῸ Ψ δὲ 

ἜΣ 

τσ ΩΝ 

ἈΒΡΨΌΌΝΝ μον 

Ὗ ΞΟ ἘΣ νδ΄ 

-. “ὐὐ μ  ν" 

.-ἄπ. ΒᾺΝ δ 

᾿ς θεὶς ὕπαζος,οψὲ μϑὺ εἰς ζχεφαίφαν 

Ι 

“- 

Δ ΝΟΣ Ἑ ΘῸΝΜ; 

'λιτῶν ἑσίασιν ασϑ93 εὶς ὑπεδεχεῦ. τὴ δὲ, ἑξης ἡμέξοι 
ὙΚΥΝ ᾿ ιν κὲ ͵ “ ᾿ 

Φα;αν ἐὐϑητὰ λαΐξῶὼν, χαὶ ὦ Βρούτου σώμκοι ποθεῖς 

οὖ ἀγϑοᾷ χεχϑσμηϑύον δὶ ςφρωμγὴς ἀὐωρεποιξ, 

σειυεχοίλφτ' δῆμον εἰς οκχλιισίαν, ἡ πολθὼν Ὡπ 
πὸ βῆμα, 1 χεζαφιον ἔλεξεν ἐπ᾽ αὐτῷ λθγ9ν. εἰ μϑὺ 

ὅν ἀρέφιος χοδῷτος καί εςήσαιτο τὸν γόμον πόγδὲ' Ρω-- 

αἰϑήοις,᾿" χείυϑυον «ἰασὸ τὴν βασιλέων «ρέλαζεν, 

Οὔκ ἔχω Ὁ (φὲς εἰπεῖν. ὅτι δὲ Ῥωμαίων δαὴν Ὄ»- 
"“ Ο δ ν ΘΝ λ λυ» ,ὔ ᾽ 

᾿χαιον δύρεμα, ὁ τοίου ζᾶς ταφας Ὁ ὄχισηίον ω»-- 
͵ δρῶν ἐπαίνοις Ῥθρετῆς αὐτῶν λέγεοϑα;,ὶ θχ᾿ Ελ- το δάταοὶς μος ρτίπηῖ ἰπ{πἰταζαπι εἴσ᾽ 

λζωες αὐ κα)έςν(αν Φ οϑῴτον, ρα δ χοινὴς ἱςο- 

εἴας οἶδα, καθὼν, ζὼ ποιητῶν πε οἱ παλαιότατοι χαὶ 

συ οι φέων οἱ λογιωταΐοι ἰραδεδώκχασιν. ἀγῶνας 

κϑὺ Ὑ Ἐχιζαφίοις “πϑένϑμοι Ἐχὶ τοῖς οὐδύξοις δυ- 

δδασι γυμνιχϑες τε χὰ ἱπασικοῖς «ἰ ασὸ ἵῷ πσδϑοηχϑήϊων 

ἱξορήκασιν,ὡς αἰασὸ τε Αχιλλέως Ἐχὶ Παΐξόκλῳ Ὁ 

ἔτι πσϑϑτερον ὑφ᾽ Ἡρακλέους ΚΧῚ Πέλοπι ἐπαίνους 

5. λεοουϑύοις ἐπ᾿ αὐδις αὶ γοώφοισιν ἔξω ὃ“ ̓Αϑάσησι 

Φαγωδὸποιῶν, οἵ κολακά)ογ]ες πἰοὺ πόλιν δγχὶ τοῖς ὑ- 

πὸ Θησέως ϑατό)ουϑύοις, καὶ πῶτο ἐμυθά (αν. ὀψὲ 

Ὕ ποόϊε Αϑζευαῖοι πσοοςεϑε(αν“: ἔχιζάφιον ἔπα;- 

νον τῳ νομω, εἶτ᾽ Ἔἰπὸ Ὁ ἐπ᾿ Αρ]εμισίῳ ὁ πἴξὲ Σα- 

λαμνιρὼ ον Πλαται ας πύρ Ὁ παιτοίδὸς Ἔστοϑοι-- 
γόντων ἰρξάμϑροι, εἴτ’ Ἔσο ἢ; «ἰδὲ Μαραθῶνα ἔρ- 

γῶν ὑςερᾷ δὲ ὦ τὰ Μαρᾳθωνγια χαὶ Ὁ Βρδτου ταφῆς, 

εἰ δὴ Ὥστ πότων πσοῷτον ἡρξανῷ οἱ ἔπαμνοι λέγεαζ 

τοῖς στον ινουϑροις, ἐκχφδεχα ἔτεσιν. εἰ δὲ τίς ἐα(ᾷς 

σχοπτειν οἵτινες ἠφ' οἱ χορῶτοι τὸς δχιζωφίοις ἐπα!-- 

νος καζαφησαάκϑροι, τὸν γόμον αὐτὸν ἐφ᾿ ἑαυ βαλη-- 
θείη καΐζο καϑεῖν παρ ὁποϊέροις ἀμήνον ἔχ Γ ζσούτῳ 20 

φρονικ(φπερον ἀὑρύσά οὐ ϑοὰ τοι ςδῈ κείωυϑυον αὐτὸν ἢ 

παρ ἐχείνοις, ὅσω γὲ Αϑάσαϊοι »ϑὺ ὅγ τοῖς χτ' τὸν 

πόλεμον ϑαιπήουϑύοις καζο φήσααϑαι τὸς δχιζαφίοις 

» ἀφοράσεοϑαι λϑορὺς δοχοῦσιν, ἐν μιαξ “δ αὐθὶ τ. 9α 

». γαυτον ρετῆς καὶ πάλλα ᾧαῦλος ὅλώυται τς ὀξε- 

» ταζν οἰονϑυοι δὲῖν τὸς ὠγαϑοις" Ῥωμαῖοι σ᾽ ἐφ᾽ ὥ- 

παᾶσι τοῖς οὐδόξοις δύδδεῖσιν ᾿ ἐαγ πε πολέμκφν ἡγέμμο-- 
ῃ 

νίαν λαζογες, ἐὰν πε “πολίβικῶν ἔργών “ξδοςασιας,, 

σειυεζᾳ βελά  καΐζᾳ, χαὶ πσραξᾳς Ὀἰποδείξων: κα- 
λοτιμυυπίω ἔταξαν 61) Ὁ ἀμώὺ, Θ μόνον οὖν τοῖς χτ' 40 τδἀϊιαιμδησ.,, ειπὶ Ποποοπι ἤΠαθιις 

Ἄν Ὁ ἧᾳ 

» πόλεμον δἰποθαγῶσιν, δλλὰ κἡ) τοῖς οποία δηπτοῖς γεη- 
» (θα υϑροις τῷ βίᾳ πελά τῇ "ἂς ἁπάσης Ὁ αῦθὶ πὶ βίον 

τι "» »" “2 λ 3 ἣ ᾽ ᾽ » Ῥρετης οἰουϑμοι δὲὶν ἐπαρμφα τς αγαϑους, Οζκ οὖ» 
» μας τῆς αἰδὶτ- θαναΐον ἀὐκλείας. ᾿Ιένιος μϑὺ δὴ 

᾿ “ εν » “, ᾽ 16 Βρουτος ὁ Τ βασιλείαν οκρλρῶν, ᾿ χοϑφτὸς Ὅστοδει- 

ἰοῦ ροϊθὼν, ἀκαρή 
ὃ έόνον δ )η(ᾷς ον αὐτῇ, Ῥωμαίων ὡπϑύτων κρ- 

20 

ΕΓΒ. ᾿ 2ΟΙ 

τι65 Θρυ]ο οχοορίτ, ῬοΙτοΓα ἀΐς ρα114- Βουτί ἕιπυς 
ταις ἰρίς Βευτὶ σοτριις ἰῃ ἔογο ργορο- ὅπ Σ 
{υἱτ πη Ἰεξξῖσα ογηδυηπια: αἀιιοσαῖο- 
40 ἴῃ σοποίοποπὶ ροριιΐο, ἃς σοη- 
(ςξίο τα διιηΑ]}, πο το πε ογατ ὁ Ποῖα 
Πιαθαΐτ, Οἱ τηος τιπτης ΡΓΙΠΊΙΠῚ ἴπὴ 
{Ἐἰτατας τα Ν᾽ ΔΙευῖο,λη ἃ ταριθιις κο: ᾿ 
ΤΆΔΠΙ5 [ΓΔ τις, σατο ΑΠγπλατς πη, Ἷ 
Ροἤιη. δο4 φιοα Κοπιαπογιπινε- ὙΔ « σταὶς ] 
τὰ5 ᾿π] δτι τ {τ ἢ ΟἸαΓοΥ πὶ νίγογαπα ἀ 4... τ ϑμυσε 
ξαηοτα νίγταζος ΠΠ]Πογαπι ἰαιάατο, πος ' 

6 σοπηηηιηὶ ΠΗ ογία σοτηροιτιπη Πα- 
θθο,ι4Π| ροεῖα; Δη αἰ ΠΠΠλὶ δ ίοτί- 
Ρἴογο5 ΠΟὈΠ ΠΊΠγὶ δά πος τη σΠγϊί6-- 
ΤΏ τ. Πα, φοττατηη4 “υΐσΠ, τὰ πη 
Θυτληΐσα τατὴ Θμο γῖα ἰη ΠΟ τί πν 

νἰγούιη ἔπη γί διι5 ἃ ἀπγ εἰς ἰπ{πἰτι-- 
τὰ Παυγᾶτ, ντα ΑΒ ΠΠς ἴῃ Ραιτοοὶ! ἔι- 
ΠΕΙδ, δζ δῃτς ἂν Πργουΐε ἰη Πιποῖς 
Ῥεϊορίϑ. αὐἰδιιάος οἷς ἀιέξας ἔα 6, π6- 
τῆο Ργοά αἴτ ργατοῦ ΑτμοπίεπΠῆ τγὰ- 
δίσοβ. χαὶ δά ]ᾶτος ντθὶ (πα, (δ ρε!]οη.- 
τί ΟΕ ἀροαίαε 1 χοίεο 4 αιοηιις αἴπη- 
Χοίπητ. 5 6γο οηἰπὶ Ατῃεηϊοπίος ἔϊης- 
ΤΌ ΠῚ ΙΘρΊθιις Ια ατίοποιη αὐ! ογῆτ; 
ἤτυς 1 τη 15 ργπαῖ ἔδθοοις χυϊ λα Ατ- 
τεπλ Π1Π1, 4 8 Δ ΠλΪΠ 6 ΠΏ, ὃζ δά Ρ]Δ- 
τἀ λ5 ΡΓΟ βαῖγία ριισπαητος οσουθιιθ- 
ΤᾺ ΠτΗΙαΟ [Π2ις χη ΜΙ αταιοπῖςο ρίο- 
Ἰο ρεγίογε. ὃς νὰ ἀεηγα5 τπούεπῃ ἤππς 
σα ρδα Μδιδιποπεπῇ Ρυρηδ, μας 
ιοσας (βἀδοῖπι ἀηηἰ5 ἔπεα Βυιὶ 
εἰξ ροϊϊξετγίοσ. Ὁ οά [πεῖς Ομ μας 
αἰδααϊπτιίοπο, φαϊπᾷ ρτγίπιὶ πιηςθγας 
Ἰδιιάατίοπος “π{ΠἸτ θεῖ ητ, τ Πὴ ἰρία πα 

- ᾿ Μ ΙΝ δ 
Βιαγιιπι ἰδ ἀατοπιιπὶ οχαπηϊποτηραά, βχ ΠῚ 

ῃ . » Α - Ἅ“Π' [αἱ “1{Π:ι 

ψτΓος {6 πο  ἰπς Παθδαῖ, νἀ εδιτ μϊοιᾶ4- ““ 
ζχι ἤ οτε «ες. τὸ Π.Ε]ογοπῚ ἡιιδπὶ Π]1ς, φαοά Αιμ τι ς 

Πἰοπίδ 1ἴς ταπτιιπὴ αὶ ἰη θ6}1Π1ς ρογίγμιι.. “ον τρεκκεεο 
(ξησ, ἄπηεθγος ἰδυατίοπος ἱπΠ τα ΠὉ ὁ,εισ τιον [“π: ᾳῳ 
νἱἀσπταγ; Ἔχ νῃα οὔίτιις νίτταϊς, εἴ- ͵ 
ἰφηγῇ [πῃ σοτοιῖς ἔοττε π Π 1] βιΠετ,ίοι- 
τεπι νίγαπι οςηίδπάιμι εἴα ἐπ ϊςαη- 
τες: ἀουηδηϊ νοῦο ΟΠΊΠδιις οἰαγὶς νἱ- 
ΤἰΚ 9 ΠᾺ 6 1111 ΒΕ ]]ο αηνιπΠἘγαηάο ρια- 
ἐαΠῆςης, Ππ6 Γοταρ ΙΒ]. ἰῃ πιαρ γάτα 
ΡτΓαοπτῖδ. σοη ἢ] 115 ὃς ἐμέξῖ5 ἐρτορὶ!ς 

-» 

εσι ἼΕΒΕΝ τι Ω 

«ὥς» 

τις: ΠΟ τΑπταπη πη θ6|1ο ἀειηξι 
ἕατο, (ξἀ 4ιειησιπΊΠας νίτας (Οτετἰ5,, τ 
ἜΧίτυττι : γατὶ θοηΪ5 ΙΔ ἐπὶ ἀςθετί οὔ 
αι45!θοῖ νἰτας νίττιτας., ΠΟ (Ο]τΠὰ 
οὉ ρ]οτίοίαπι οὐ τῇ. 
Ἰαπ Βτατὶ., αΐ ροίΕ Ἔχρα!ίος τορος, 
ῬΓΙΠλι15 ΘΟ] ογδατι!5,ίεο ἱπο σι: 
ὃς 4ιατημῖ5 Εχίσιιο τε ρουὶς ίρα- 
τίο Βογμογίς, μαρίτας οἰ γλῥηἰογρείγης 

Ηἰς Πηὶϊς ἔϊς 

ΒΒ ἢ 

γε ὥωεξξω μ" “ 



307 

οπιηΐαπι Βου απουῖ ργα ΠΕ ΠΠα5. 

Ἵ Τιθεγοβ ΠᾺ]105 γο τ ίπρευείτος, πεο 
ἸπΊΑΓῸ5 ΠΟῸ ἐαπλῖπας, πσαϊ ρτοάϊεῖ ο 
ἃ Ἀοπταπογιπη ἀΠΙσ δ. ΠΠΠγΐς : ργατοῦ 

| [μια πλαΐτα πος “χη σηὶ αὐσαπισητο, αὶ 
“ποι ἴδοις οἱἙ σοπιγαάίσοτο, σοί {16 
Ἱ ᾿Ραττῖοῖ! ρεποτίς βιοτῖτ, αὶ νοτο (δ ἀϊ- 
οἰσαπε οἷτι5 ἔἈ ΛΠ] ας ροίξετος., ᾿ΠΠ|] ὃζ 
᾿Βεαεῖ, οπλῃε5 ποτε ρ ςθεἰ!, δ πγαρὶ- 
ἄτας βεΠογαηγαμο5 ἃ ΡΙερε 5 σοτὶ 
ΠΊερος ΡοΓιηἰττατ, α:ἀΠ]ΠΊτατος ὃς τγ θα πα- 
Νὴ νἰάεϊϊςος: ςοία!ατας νοσο (0]15 ἀα- 
Ῥαητιγ ρας οἰ 5. (ογο τἀ ἀοπ αα ππο 
αὐοα; πιαρ [Ἐγατῖι δ πλ1ΠΠ0 {πητ,ο (Οἱ- 
Ἰίεεῖ οτίατη ἐΡΙεδεἰϊς αἁ ᾿ς Βοποζοπὶ 
ἄδτιις ΕΠ αάϊτας. Ν᾿ οτῖ! Πα ο 4115 δοσα- 
τατίτς ἐϊ(ουιτίο Πα το πα! Πγ115, 4πο- 
τιιπ Ἰ Ἰητογο ἔν ο] φαὶ σαγαηττα τα. 
Ῥοετο ρος Βγιεῖ οδίτα πη ςο ]Πορα οἷκς 
Ὑ δ᾽ ουῖας [η {ἰρ]οοης νοηϊῖ ΔρυΔ Ρο- 

ΡΌΪα ΠῚ, δῇ τορπιπι αἰεέζατει: ρεῖ- 
ΤΠ ΠῚ, ΠΟ (Ο]115 τ ΠΟγοτ ΠὩΡΟΓΙ 1; 
οὐπν (τατίπι ΠΡῚ σο]]εσᾶ αἰοι!ςοιο ἀ6- 
δυϊῆεει. νε εἰςέζο ἔα ϑ ας ἔδςοίαῖ 
Βεαυτιϑ. ἀοἰηάς, ]αΐα ἰῃ οσο πα] 1ο- 
(ὁ απ ἀϊβοαθατζ. ᾽ς εἰ τη] 5 ἔογο ἱπι- 
τηϊηΘΏ5, Δἰτι5 [ατίς δΖ ριωτγαρταϑ: ο- 

γαἱετῖας δά. χη δηὶ Υ δ] απ νοςσᾶτ. ΑἀἰππΟΠ 5 αἰ1- 
{ζιτῖς Ποῖ ςο] 
Ἰεσις 4υς ῃ- τΕΠΊ ἃ ἐδ ΠΊΠ] αγίθιι5, ῃςς πτοίοἱξς ἔοσο 
Ἁὐταοτῖς, ἰπ ΡΟρΕΪΏ ΠῚ, ᾿πάϊ]έζο σοπλ 15 ἀἰς οσία- 
τερυ}]. Ἰεπα !εοῖτ 5ρ. Γπογοιία, χαο ροίἘ ραι- 

οο5 αἰες ἀεπιηέϊο, ἴῃ οἷα ]οςοῦ (πα το- 
σαυῖς Μ. Ηοτατίιηη. 1ομλ] ΟΠ πὶ ο 
{πτ΄πλο τ πλι]0 [ἢ ̓Ππλ11ΠῚ οἰζηηι τ 5- 
Ἅμῖινι οἶδα Θατη (Π οι ρία ργὸ σοη- 

ἴοης αἰχίτ)  πρεγίογο ἰοσο ἰαρίάατα 
ροήρητ, ἢ ἴῃ αἰΐαιιο ἀς]ξῖο ἀεργεῃξ- 
ἄοτοης. Εν ντ ἤγπλῖτς5 ροραΐο ρογίια- 
«βετεῦ (ς ρα] σα [δ εγταιὶς πα! οί πὶ 
δ Πξ, δἀθηλίε ἰδοιιτες ἐαίοί σας: πιοῖόφ 

᾿ ΡοΙ (οτος σοπ(] θιις, οὶ νίᾳ δά 
ταοατόρογα ρογάαγδαϊτ, ντταηταπὶ ἐχ- 

πὰ νγρδίδοατίθες νταηταγ,Πητγα ἤγοο- 
ἰα οὐτεητί (Ο]15 ἐαίοἱα ἱμ Πρ Π 5.1 ρος 
Παος Βιυιπ] Δ Π ΠΠπλδ5 τ τ δα τυτα ἃ 
ΡΙεθοιη : νηᾷ, ἰμθ τι ἀΠΘττα σαιτ πο- 
415 οπηα τδρ Πἔγατιιπι ϑογογοιίη- 
{ ἰαῆτι ΡΟΡαΝ; ΠΟΙ 5 ΡΟ ΠΆ Ριοροῆτὰ 
{115 οδιγα λοογουᾶζὶ ΙΠγραηϊταῖς οῦ- 40 τα ποιῇ, τ Τ “Ὡποκείναντα ΄ αϑτὸν τίνα ποιῶν 
οοΠα, Παῖς ταὶ οσοίοτοτ. αἰτογαῃ,, ἰη 

τς ὃ 4 Πατυτῇ οἵδ, Π 4015 πλαρΠ γατ᾽ νηῇ 
] Αἰϊχας οἷα σαρίτο ρΙςξξογο, ας Παρτῖς 

οςἄοτγο αι ροσιη 15 τη] έξατγο να τ,1- 
. ςζοΓα ργπιατο ραοσαῦο Δ ρορα]ὶ ΤῊ 

οἷα: ΠΟ ἱπτοτίπη πηαρ ΠἘγατα! Πσετς ἴῃ 

οὔ! Δηϊπηδαποιτογο, ἄοηος ρορα]" {{- 
νετῳ (αἷς ἦε δὸ {{ατιιθυῖι. ΟΡ ἢςςἰη- 

{ίτατα στατίοίμ!5 ἀρ ΡΙ ες, ἱππεπίς 

ΙΘΝΥΘΙΙ 

ν 

᾿. 

ΗΠ ΑἸ ΣΕ ΝΑ ς᾽ 5. 

ἥκςος φανεὶς, ζιαύτης τελάς τῆς ἔτυχεν; ἘΡ τς, 

ἀῤῥενα καζαλιπῶν οὔτε δήλέαν, ὡς οἱ΄“ὐν Ῥω- 

μαίων (ᾳφέςαζο. ὄξηζωκοπτες γραφοισιν ὰ πεκμήδλα, 

κϑὺ χαὶ θα πολλὰ πότου Φεέροήϊες," ῦ ἀπομᾳ, 

: δὲ, ὃ δεςανίιλεκτον ὅν, δ ὅτι πατϑύκίων ὅλύοιςἐ ἐκεῖ 

γος Ζεῦ" οἱ δὲ ἀπ᾿ ἐχείγης ἑαυΐζοις λέχϑνϊες τὴς οἰχίας 

τῇ, ̓Ιϑγιοΐ τεχαὶ Βροῦτοι, πούτες ἤ(αν᾽ ᾿πληξιοι,χαὶ 

ΞῸΞ 

Θ᾽ Ξρχο μετηείαν αἱ αδ τοῖς διημιοζιχοις μεϊιέναι νὰ νοΣ 

μος εἶα. ἀγρεσινομίας τὲ χαὴ δηρδιογίας᾽ αἰ “σα)είας 

ΙΟ 5. σστίενὶ πλζωὴ τοῖς πατρίοις μμετζω. ον: δὲ ποῖε. 
ὁ Οὐτης ἔτυχον Φρχῆς; ὅτε σεουεηέβννϑη χα ταῦ ̓  

δημοϊιχοῖς, αὐτέου λαξζῳ. δ ὑπο Ὁ κδὺ πὅτων 

οἷς μέλᾳ τὲ χαὶ ᾿ Ὡ|α φέρ, παρίημι σχοπτεῖν Φ φις 

εἰδέναι. μ᾽ δὲ πω Βρούτου πελάυπίω, ὁ στουύπαΐζος 

αὐτο ὀλέσιος ὕποπῆος κι ὗ τοῖς δημοίυχοις, ὡς βασι- 

λείαν καζασκά αζομδυορ᾽ σορζτον μϑὺ,δ τι μώνος κα.-- 

τέχεν Ὁ τλοχωὺ, δέον 4ὺς ἐλέοϑαι Τ' σεουύυπαΐζον, ΐ 

ὥρα ο Βερῦτος ἐποίησε, Κολλα τῆνον οκθϑκων" ἐπᾷ Ἷ 
ὅτί πίω οἰκίαν εν Ἐλειφλόνῳ τὸ τύπτω καεσκάυαίατο, τ 

ΣΟ ἐν αὐ τβκείοϑιον δὰ ἀρ »ρας λον Ὀχεφκῶς καὶ ἡ πε- : 

δάτομιον, ὃν καλοῦσι Ῥωμαῖοι Ἑλίαν, οχλεξαιϑιος. ; 
πυϑόνϑιος τόρ κ᾿ δγατηδείων,δ' ὅτι ζεῶτα λυπτεῖ ποῦ 
δήμιον, ;αἰρχαηρεσιῶν, κρξοϑεὶς ἡμέξαν,ὕπαῖον αἰράται ἣ 
τὸν Σ πόφιον Λακρήτίον οὗ ὃς ὦ πολλας ἡμέρας καζᾳᾳ- 

«γῶν πίω Ξρχζωὼ ποϑνήσκά. εἰς Ὁ. 1" ἐκείνῳ τόπον Κα- 

θἴςησι σι Μαυβχον Ὁρατίον κ καὶ πἰοὺ οἰκίαν Ἔἰπο πῷ πό- 

ποὺ τ τ λόφα μεζῳ τίθεται κοίτω, ἵνα. ὀξείν, Ῥω ήοις, 

ὡς αὐτὸς σκαλασιάζων Εἰ ἐφη, βλρῷ αἱ αὐτὸν αὐωθοῦος 

πὸ τῷ μεέϊεώρφου τοῖς λίθοις, εἶ΄ τι λοίξωσιν αὐδεκοιωῦτα,., 
20 βεβαίαν τὶ πίσην ὑπ τὴς ἐλά ϑεοίας τὸς δημάῖι-. ' 

χοῖς ὁ λαθῦν βελόμδμος, ἀφήλεν εἰσὸ τῆ) ῥαίοδων τὸς ' 

πελέχεις, καὶ καλεφηίατο τοις μετ᾿ αὐτὸν αὑάτος, Ι 

ἔθος, ὃ ταὶ μέσοι τῆς ἐμῆς διεμιφεν ἡλικίας, ὃ ὑτὸρμξ ἐ- 4 
ἕωϑεν τῇ. τῆς πόλεως Ἄμωνται »2,ὅεϑαι τοῖς πελέχεσιν, ' 
ἔνδὸν ὃ ́ ταῖς αἴδὸις χοσμῴοϑαι μύγαις᾽ γόμεος τὲ φι-᾿ ἢ 
λανϑοτοζάτιοἔνεε ἔθετο, βονϑείας γέμιογζᾷς ποῖς δημος, ; 
χοὶς΄ ἕνα »ϑὺ, εὐ ᾧ ᾿ 
᾿ς εἰ λέ, ὃς δ μὴ ἰδ Ἔα, 
γ1 ρχίω, δείνατοι ἐχιϑεὶς ζμμίων ἐ εαν "τις θαυ 

Ρὰ ἀν, “ 

ρηδζωυ ἀπστείστεν, 

ν" 
θώον" ἕ ἕτερ 9ν ὃ, Οὐ ὦ ὁ γέγφαπῆαι ἐ »ἐα τίς εϑζχων Ῥω-" ἢ 
μαίων ἀνὰ Ὁἰποκὶ Πείνᾳν, ἢ μ(ρισχγρεοῦ, ἢ ᾿ ὥγμιοιοῦ εἰς 

λα ϑέλη : ὀξφναι τω ἰδιῳτη “ξοκαλέοϑα τς 
ρχίω ἔλι τω τῷ δήμου χρίσιν, παοάν 5. οὐ τω 
μεζαξὺ γ6 ὄγῳ μηδὲν “σοὺ τ ῖρχ ἣς, ἕως ἂρ ὁ δῆτ 

μος “ἱπὉ» ὄσσηα: ὧκ τϑτων “εὖ Τὔν πο- 
λήδυμάτων ἥζμιος τοῖς ἰς δημιοίιζοῖς, ΧΘῚ | τίλενται αὐτοῦ ΐ 

«ἐπωνυ- 



ΝΕ 1. Θ᾽ ΜΙ 1185. Κὶ 293 
ἐπώνυμον Ποπλικθλαν τῷτο χτ' Ὁ Ἑλληνικζὺ δζ-- 

λεκῶν βάλε) δηλοιοῦ δημοκηδῆ. ἡ τὰ νϑὺ οὖν ἐχείς. 
νῷ ᾧῷ «γιαυτῳ (ιωϊελεαϑέντα “των ἢ ὑπάτων ζιαδὲ 

ΡΝ ῷ δῇ ἑξῆς αὑτὸς τε παλιν Ἐποδείκνυ!) Φολέ- 

οιος ὦ δυύπερον ὑπαΐος,ὶ σεοὺ αὐτῳ Λεχρήτιος, ἐφ᾽ 

ὧν οὐὐὲν δ οαξιον ἐωραηϑη λοία: ἀμήσᾳς 5), ἐγίνογῷ 

ἢ βίων,ὸ παξ4-ς ἵ εἰς τὸς πολέμοις εἰςφορῶν,ως Τύλ 

λιος βασιλόίς πἰνομοϑέτησεν, πόώτα τ᾿ ὄχι Ὁ Ταρκυ- 

γί δγευαςείας γόνον ἀφάυϑυαι,τῦτε ὃ “ρῶτον"κ πσὸ 

᾿πϑτων αὐανεωϑεισοι" ἐξ ὧν 4. ὑρέϑν ἢ οὐ ἡ η Ῥωμαίων 

«ἰϑὶ διςχαίδεκα μισειάδας. ἡ εἰς χωειονῖΣ υἱκήρμον 

' καλένϑρυον, Ῥωμφίων ἀπεςαάλη ςραϊια, δα φυλα- 

κῆς ἕξεαὸ φρϑομον ἘχτΣ Λαΐνων πὲ καὶ Ἕρνίκων 

πόλεσι κείυϑμον, ὅθεν Τ' πόλεμον πσθ99εδέηοντο. 

᾽ Ποπλίς ὥδλερίς πὸ “«ασδοφαςρρά ϑεντος Ποπλικό-- 

17 λα, Ὁ {τον Ἐχὶ Ἐ αὐἹκὼ Ἀποδειηϑενζος τὐρχζω, χαὶ 

στωὺ αὐτῷ Μακου Ὁρφοίζιε ὦ δυύτερον, βασιλάϊς 

Κλασιαγῶν Ὁ ον, Τυρρώυία,Λαρος ὀγοι(αι, ὙΠ ορσῖγος 

Ἐχτκλησιν,καΐζοφ υχϑήϊων ἐπ᾿ αὐτὸν Ταρχωνίων, ὑ- 

ποοόνϑμος ἀὐθις δυοῖν ϑούτερον,ἢ Ὡἰαλλάξῳ ἀύδευς 

“αθ9: τὰς πολίᾷς Ἐχι καϑύδω ὦ αὐδήν 4 Ῥ ἀρχ 6, 

ἢ Ὧὰς ἐσίας αὐακοκμισοείυϑρμος αἷ ἀφηρέϑηξ  Ξἰποδὼ- 

σάν, ὅπ ὡρέσξς Σἰποςείλας εἰς αὶ Ῥωμέω οὐ τω 

παρῥϑονιι οὑιαυτωῖ, μεμι[μένας ὠπφλαῖς΄ ἐχικλήσς 

χομίζογας, ὅτε διθηκαγας θὑφοε τοῖς αἰδρώσι ἢ και- 
θυδὸν, ὐτιωϑῥης Ὃβελὴς ἂς ἀραὶ ὦ πὡς δρχϑὲς τὸς 

νοιϑύοις κατ᾿ αὐῶν, ὥτε Ὡσίας αϑεποραζατο αὐ-- 

ζῖς, ἢ ϑζανφυνα δύων ἡ καζακληρουχησαντων αἰν-- 

ἜΣ οἕκ αἰξιϑήϊων Ὁἰποδὶ δόνω, ὑξ οι ζεα, φηί(ᾷς αἰασὸ 

παρ αὐτῶν ἔτυχεν, μὴ Ρ αὐθείδης ὼ διεφϑουρυϑύος κ 

γνῶ μζω «ἑπσὸ πε πιλϑτου ἡ Ξἐρχῆς μεγίφης ὌΡΟΣ 

ματων,ἀφορμας ὑπέλαξεν ἔχήν καλοῖς καΐζολῦσαι 
“ε Ἷ » ᾿ ͵ ᾽ -“ ͵ 

τ΄ Ρωμαιων ρχέω, παλαγτερον ετί τῦτο βόλομε- 

᾿ δ γος᾽ ἢ πϑούπεν ὐθις τὸν πόλεμον. σεουήφφιτο σ᾽, αὐν-- 

τῶ ᾧ' πολέμου πάζ “αδοθυμίαν δὀἰποδεῖξωι βουλό-- 

αϑιος ὁ Ἵ αρκυνίᾳ γαμίξρος, κα δῖος Μαμίλιος, ἔκ 

πόλεως “δρθυϑμοςῚ ἐσκλε, Κα μερανους μϑὺ ἡ Αν- 

Ἴνα οἱ  Λαΐνων μεέϊξχον “Ἕύοις, ἁπὸρζᾷ, ἐπα- 
! 2 ͵ 2 ς ͵ ἐδ ν2ι.,..: “ 

ϑίϑιυος, ἀφεφηχθζᾷς ἡδὴ Ρωμᾳίων ἐκ ' φανερδ᾽πα- 

δα ἢ δε ὀηλων ὁμοεϑνῶν, οἷς σῴκ ὦ βαλουϑίοις πολε- 

μεῖν αὐαφανδὸν ογασύνδω  μεγαλξω ἐχούσῃ ἰοὺ 

τῇ πολά, Ὁ αὶ πσοοφασῴς οὐκ ὀμαίχα!ας, ἐθελοιζᾷς 

συχνους δχαπεπάκως χαείι. (τα μαϑύήες οἱ ιν" 

᾿ Ῥωμαίων ὑπαΐοει, πεεῶτον υϑὺ τὰ ἐκ ἕϊ ἀγρῶν γρή- 
" λ ͵ 9 Ἵ Ων 

μαΐζῳ., κα; βοσκήματα, χαὶ ανδραποδο, μετανγ ἐν τοῖς 
“ιν ΠΝ Υ ΠΉΤΝΝ , 

γέωρορις ἐχελάυῷ εἰς το σλησιον ορη, Φρϑεκα καίϊᾳ-- 

Ῥωμαίων χὰ δφᾳνὰ παοάν,ᾳτί ἢ αἰξιωμϑίων ΟΣ τέρε 20 

ςορποηςῃ Ρορ]ϊςοία; χιιοά αταοῖς ΄ 
δὺ μοχηδὴ Πρηίβοαῖ. ἀταις Πα {τπητ 
Θοίτα Πὰς φηηἱ οδία!ιπι. δοσαςη- ΑΝ ΟἾΔΕ; 
τί γεγο σοηῇ- σγθαητοτ ἰς ἰρίδ Ν' αἰοτί- ἱκείως τι, ὅς 
115 ΓΟ ΠῚ, δζ οὐ Γη εο 1 πογοίας τ πος Τ' Καοτουι, 
Αἰϊα οο σοπίμ]ατιι πποπιούαῦι!α αατῦ 
εἰ" ργάτοῦ οοπίμπι ὃς δε ]Π!σογιΠῚ ττί-- 
Βυτοτιπι ογάϊπατίοποπι οχ ἰμ[ξίτατο 
τορ δ ΤΠ]: χαα τοῖο Ταγηαίηι! το- 
500 ἱπτογγη 14. τὰ πο τί πλιπὶ δῷ ἢ ς 
ΘΟΠΠ- πῃ νίμππη γοποσατα [πητ᾿ γοροῖτα 

το εοςεπία οἰπίππὶ Ἀοπη. Ζαΐ ραρεττα- 
τα πὶ τισι ἤξης, οΧ Χ Χ Μ. Ετϑίπααί- 
τί πη ΤΑ] τας Π11Π1, εἰιις ἰοςὶ ργα Πα ο; 
αιιοά σρῥογ με 1 Αιϊηογαπη ΗΠ ογηΐσο- 
ΤᾺΠῚΩΣ ΟΡΡΙ ἰς ἱπηπηίπογες, νης δο]- 
Ἰὰπ|εχίρεξζαθατιγ εοτεπηροτε. Ρ. ΑΔ'ν (.1.47, 

: : Ν ςοῦ ΠΣ: ν ἃ. 
γα]ογῖο Ρορ! σοἱα τογείιπι, Μ. ΗΟσδ- Ἰεπῖο πεῖ, ἂς 
τίο ἱτθγιιπι σοηΠ- 1, τς Ρογίοπδ (]α- Μ. Ηοχατίο 
Ππούθτη γοχ ἰη Ετγαγία, αὶ Τ ἀγααί- ΤΟΡΘΙΙ 3: 
πίοϑ ΔᾺ (ε ςσξιρίεπτες οχοσρογατ πο- 
(ρίτο . ΡοΙ]ΠἸοΐτι5 εἤεέξαγμπι ίς ἀπο- 
ΓΕΠῚ αἰτοῦ πη, ντ ας Γασο οἰ Ἰατὶ {{]ς 

20 Οαἰπίθιις τε τα αγσηταγ [πῃ ρατγίαπι ἃζ 
ἱπηρογίαπι, Δὰζ (αἰτο πὶ δάοπηρτα Βο- 
πατεοιρεγεῖ : φιοηίδιη (Προτίοτα δη- 
ΠΟ ΠΆΪΠῚς αὶ οπγαπῇ ἰεσατίς Πλΐχταβ πιϊ- 
ἰδ ργεσες δογοπείθιβ, ποις τθσοι- 
οἰ ΠἸατίοποπῚ εἰς ὃς γεα τι ἱπηρεῖγα- 
πεῖαῖ. ἔεηατα ἀξποιίοποπι δζ ἴτ511- 
τη άππὶ οφιΠ]λητα: ΠοηΠ6 θΟΠΟΥ πὶ 
το Ιτοτοπεπα, ̓ς φαΐθιι5 εὰ γάρτῖο (οτ- 
τίτονς οδείρεγᾶι γε[ξταογα ἀδιγεέζδη- 
τρις, στάποπι ΠΟΙ ἰπΙπγίαπη ζασγερηί- 
{4 ἢ]αιάτα ἱπτοεγργοζδης, αΐ Πευτγα πὶ 

ΘΡοΙἘυ]ατίς οδτίπογα ναἰ ει, ἤοπιο 
ἁττορδῃς δέ ἰηἤλτιις (Π ἰτ15 αι! |1ΠΠ-- 
τηοαις ἱπηροῦίο ὃς ραοιηϊαγαΠν νἹ; 
τάτιις (ς πφέξιιπι ργαοϊαγαπι οσοαίο- 
πολ {πθδιιοττεπάϊ Κοπγαπογαπι 1π|- 
ΡΟΓΪ, φαο  ἴᾶπὶ αητα 22 απένμο ἀς [Ἐ- 
παπεγαῖ, "6 εἰς ᾿παἸχίτ. πῃ εἶπ δεἰ- 
ΤΠΟοἰετατοηι ίς ππαχίπηα {1 41] Πρ ]Ε- 
σατίοπα οδταΐε Ογδυίις Μη] ς 
ΑΓ ΌΙΠΙ σοΠΟΓ, 6 Τυΐίςσιο οἀιέϊς 

Πορ 5; ΑΠα πη ρτὶς (ὐΑπιου!ηἰ5 ὃς Ἀη- 
τοπηπατίθιις 1, Ατπὶ σοπογῖς ροριι 5: 
αἱ οπλπας ἀρεῖς ἰΔπὶ ἃ ᾿Ἀοπγαηῖς 

40 ἀεξξρογαης. χυίη ὃζ α το]! 15 Γι Ατίῖς 
αι σαπιντθο ἔσσάογατα δέ ρεσροιθη- 
τὸ δε Παπνεχ ργοίοιθ ἤης σαιπῆα πο- 
ςεἴαγία σεγεῖο ποεθδης, ΠλαΪτος (ντ---- 
γαϊεθατστατία ) νο]ητατίοσ δά (ε ρεῖ- 
Ἰεχοίας ἰορ ΜΙ 721 μέ, Ε]ς σορ τίς 
σοΠΠ ρει πιστοί να] σὶ!5 Γαδ {π|85, 
Ρέσοζα, δέ πηδορί γα Πδίογγς ἴῃ Ρἴο- 

χίπγοσ πιῦταβ ἱΠ]Ποτῖτ, ςαί τς 15 ῥοῦ ]ο- 
ΒΒ ἢ) 
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οαταηίτα ἀϊροίτῖς δά αιια ταζο ΡΟΙ- 

(ες σοπβιρί. Πλεῖηάς [Δπισαϊαπα ( 4υΐ 

Θχοο ας πιοῆς εἰδ, ΠῸἢ Ρτοοα ντῦς 

τγαης 1 ἰδογίπι θυιυίαπι ἥτις ) ἄγπηῖο- 
τἰθας πιιηἰτοπίδιις ὃζ ρτς Π 115 ἐπλιι- 
πἰογαητ, πο 5 οπηηίθιι ἀδπτεβθρο- 
τΑτΛ Ὡς 4732 Ορρογίμπιις δα ντρὶς ορ- 
Ραρπατίοπεπη ἰοοιις ἰη Ποίτίιπι ρο- 
τοίξατεθιη νεπίγευ: θο ]ΠΙι ἀρράγατιις 
1θιάεπι τεροίπογιπτ, νιραηα 4πο- 
΄ὰς πιλοίς λά Ρορα]] ρστατίδπι σοπι- 

Ροίαετιπε, πλυ τἰ545 ρεγΠαπλδη 5 ἴῃ- 
{πτατὶς ἀΠΘηϊπογατ ρααρεγοβ, ἢς ρτο- 

Ῥ Ια σοπητηοαϊϑ ΠΠἸςδι!, ΡΓΟάΪτα τερ. 

η τγαπἤγεης Δα τγᾺδΠ ΠΟ 5. ΠΑΠΊΔΕΘ ἰπ᾿- 

᾿ πχπηίτατοπι εἰς ἀθογεπεγῆς αὖ οπηηϊ- 

διι5 πιιηἰΐ5 ρα δ] ἰςῖς αι; {Ὁ τορίθις 

ἡ οδίδαητυγ, Ππλ] πε ἃ τίσ ατῖ5 [ῃ πηῖπ 

) 1ἰτες δὲ δε 114 ἱπυρομάςεπαϊϑ : ἀὴρ πὶ 

τοῖρ. Ἔπλοϊαπηδταπῃ ες γατί,Π ραιρο- 
τος σοτροτατδητιπη Δα ἀςίξηποποπι 

᾿Ραττία: οἴδογγοητ, σππη]ιο Ραγᾶῖα πα 
ἥλδτη δὲ ἀϊα Ἔχογοίταταπη μαρογοηςπηῖ- 

Ὑ]τοπι,, ἴῃ σαπηρο ἀπτο ντθοπι σα Ἐτα 
πιειατὶ πηι. Ατ Ρογίεξης οπῈ Ἔχογοὶ- 
τὰ νεπίςη5, [ΔἸ σα] 1Π| ρτῖπηο ἱπηρετιι 

σαρίτ, Ἵχτουτιτῖς Ιοοὶ ργα Πα Αγ]]5 : {{- 
ἀπηηας ἰδὲ ρτς Πἀτιπη σο]]οςατ. Αἀ ντ- 
Βεπὶ ἀεἰπάς ρείσοης, φαδί δὲ πᾶς ἢ- 
πε ἰἱαδοῖς οοσιραζαγας, νὈἱ ρτορία5 
Ροῃτξ νεηϊτ, δὲ Ἀομη ΠΟ 51 τιρα ρτο- 

ουθαητος νἹ τ, ἐχροάίεθας ία δά ρα- 
σῃηᾷ, Πυα ΟΡ τγίταγι5 Ε05 {μογηης Πλ0]- 
αἰταάϊηα., σοῃτοιηρτίπισις φάτηοιο- 
Ῥατοορία5.5: πη Ἔγαπισογπα ἀμπέξαθας 
Τίτας ὃζ ϑοχίι5 1 Αγ ΟΠ, Παρθητος 
οεἶγοα (ς τηαπιτὴ δχία πὶ ὃς ἢοτοπ 
(ἀαδίπα: ᾿πΘητατῖ5, γα τοῦ Ἔχῖογηὶ ἃὉ 
ΤΑΟΓΟΘΠΑΓΗ͂ Π.}Π1τ|5 ΠΟΙ ΟΧί σι απ Π11- 

ταογυγη. [εχίγαπι τοπερας Τ᾽ ἀγηαυΐ- 

πϊϊ σεποῦ ΜαπλΠ]α5, οἵ Γ Αι 5 41 

Ἐοπηαδηὶς ἐοίεσεγαητ: Ρογίοπα νογίᾳ- 
Ῥατυγίπ δοῖα πηθάϊα. ἢ Οπηαπογιπὶ 
ἀοχιτοοοῦηι 5ρ.1 ἀτρὶ ὃς Τ᾽. Ηογην- 
Ἡΐτις 1 ἀγα] Π15 ογᾶτ ορροίπι: πη {πτᾶ 
ταρρᾶταγ ΜΟΝ δἰογίις Ρορ!ίοοὶς οσία- 
᾿ς ἔτατοσ, ὃζ Τ. Τπογαείῃς (προυϊοσίς 
δηηὶ σοπίαϊ, σοηἢϊέξυτσὶ οὔ 1 4τ|Π1ς ὃζ 

σκάυασαν)ες ὅΧῚ τοῖς ἐρυμνοῖς ἰχϑρὼ σωζήν πὕς εἷς 

αὐζᾷ κα αφυχϑνζας.ἔπάτα Τ κα λούμϑιον [αγίχολον. 
2, ." «ὧ δ ς λ ἿΞ φε ͵ 

οΑϑθον᾿ ἐσ] ἢ τὸ Ὁ ὁρ99 ὑψηλον,α [χοῦ τ Ρωμης πὗραν 
ὥσυ »π- “ 7 3 ͵ 2 ͵ 

Τ' Τι(έρμος ποζαι μού κείυϑμον᾽ ὀχυρωτεροως ἐχρ ατῦ- 
γανῷ καϊ]ασκά, αἧς τε κὴ φυλαχαὶςὐξὶ πότος ποιδ-- ; 

κϑροι μὴ “διμέαϑαι τοῖς πολεμίοις ἐχίχαιοον χώξίον ἐ- 

πίείχισμα. χτ᾿ Ὁ πυλεως,ὼ ζ(ᾳ εἰς τ πόλεμωονονθοι- ' 

σκάυας ὠὰ ἔπεϑεντο. τά πε οντὸς τείχους ἐχιῶ 

δημδίικώτερον καϑίςαντο πολλὼ πολήφυονϑροι φι- 

10 λοίν,ϑοφπα δὸς τὃς πέννζα να, μὴ μμεταξθιηλοιντο 

ασθὃς τὸς τυραύνους, Ἐλὶ τοῖς ἰδίοις χέρδεσι “πφιϑέντες 

αὐσδοδδιω αὶ Φ Χχοινον. ἢ »ὺ ἀπελές ἀὐύθιυς ἑπϑύτων Ξι 

ψηφίσανό δὴ Ἔ χοινῶν πελῶν,“(ᾳ βασιλφυουϑῥης “δ᾽ 

πόλεως ἐτέλοιωυ, αὶ λυφεφόροις εἰς τὰ φραϊιωτικο: ἱ 

ὰ πῷὸς πολέμοις δύδιγισχο ϑύων ἐποίγῷ ἣ μέγα χέρδὸς « ; 

ὑἡοούμϑυοι ῷ χϑιγῷ, εἰ τὰ σωμαιΐζο, μόνον αὐτῶν ἕξουσι“, 
“ροκιγδγωυ ἀἦοντα “ὃ πα ξίδὸς. τω τε δχωύα μων ἡσκη-- “ 
μϑώζω εἰκ, πολλῷ ὼ παρεσκά. ασμένξω ἔχονγες »ο» ᾧῷ Ν 

πσϑοκφυϑύῳ “ὃ πόλεως ἐφραΐζοπεδοζοντο πεδίῳ. βα 

20 σιλόίς Ἄ [Πορσῖνος ἄγων ̓  φραΐια) 1 μϑὺ ἸΙαγίχολον. 

ἐξ ἐφόδου καζαλαμξανέ) οχκαζαπληξαϑυος τς 

φυλαί πον αἰνὸν, χαὶ φρϑυραὺ Τυρράυῶν ἡ αὐτῷ 

καϑίςησιν. ἐχὶ δὲ 1 πόλιν ἐλαύνων, ὡς κὸ ἘΣ δίχα, 

πόνε ύβαςησόμϑρος, ὕλν πλησίον Ὁ γεφύρας ἐγέ- 

νέτο, “ὡς Ῥωμαι οἷς ἐθεασαΐ]ο “Ὡροκαϑηϑύους ὦ πα: 

Ἴα μοῦ, παρεσκάυαζετὸ τε ὡρὸς μαχζωυ, ὡς ὀϑαρπα-- 

σύνϑιος ἀὐζυς πληϑ, ἡ ἐπήγαγε στοῦ πολλὴ καίζου- 
φρονήσ4 Ὁ δεμα μιν. εἶχον 5.1 ἡγεμονίαν ᾧ αϑὺ Φρι- 

ξεροῦ χέρως οἱ Ταρκυνίε “παῖδες, Τίτος χαὶ Σι ἐξτος, 

320 Ῥωμαίων πε τὰς φυγάδας ἀφ ρνήες, ἡ ἐν “ Γαξίων 

πύλεως Ὁ ἀκμαιμόταζον, ξέγων πὲ ὁ μιοϑοφόρων χεῖς- 2) 

δᾳ Οὐκ ολίϊην" “ 5 δοῖξιξ Μια μίλιος ὁ Ταρκονίᾳ κητο 

δεφής, ἐφ᾿ “Λαΐζνων οἱ δὐποςαγ)ες Ῥωμαίων ἐτάξα»- 

το βασιλάις 5 ΓΠορσῖνος χτ' μέσην Ἔφαλαγία ἐτέτα- ᾿ 

κῷ' Ῥωμαίων ἢ ὦ μδϑὺ δεΐξιον κέρας Σ πόδιος “Λαῤ-᾿ 

χιος ὦ Τίτος Ἑρμμήνιος καίϊφχον, ογαϑίίοι Ταρκυνίοιφη. 

ὧ δ ριξερϑν,  αῤχος Φϑλέσκος ἀδελῷος ϑουτέρα πο 

«ἰτοιάτων Ποπλικόλᾳ, χαὶ Τίτος Λεαχρήτιος, ὁ τῷ 

“πεξτο ὑπα (ς ἔτ, Μαμιλίῳ ὦ Λαϊίνοις σεω-: 
ΜΜΑπη]ο: της] φοϊξτοποθαηταπαθο 40 οἱσουϑυοι" τὰ 5 μέ(ᾳ ξ χε φοίτων οἱ ὕπαζοι καΐξον ὠμὴ 
ροπίς Υ ΒΙ αὐ πλαπας νεητῇ, ἀἄΐα φοτγί- 
τοῦ νεγη 4; Ρασπαζιηι οἰἘ, σα ΓΙ8 οο- 
ἀξείδιια, φιιοῦ ΚΒ ομηδῃ 1 Ατίηἰς Ετγι- 
(οῖδᾳ ργαϊζαγεησ ἀηίπαὶ γοῦογο γοὶς; 
ΤΑ Πταγῖς ρεγίτα: Ετγυίοὶ νογο δὲ Γ,δτὶ- 
ΠΙΚουπαηϊς Ορείπρετγίογος οδησπι- 
Τοτο. τα Π4Ὁ ροίς πημτᾷ νιτῖπα; σα ἠξ 
οαϊτᾷ ΒΟπΊαπος τἰπγοῦ {δ 11τ,1η ΠηΪ-- 
ἤττο σογπα ρυϊπλῦ, ιοά νι  Π]|δης ἀιι- 

φότεροι.ὡς ὃ σετενῆλϑον εἰς γεῖρας,ἐμιοίχοντο “λυναίως, 
οὐἰμφοτεροι,ὼ ππολεοὼ αὐτείχον ̓χθόνον' ἐμπάρία" 5 ὁ 
καρίερία κρείτηους δγ]ες οἱ Ῥωμφγοι τὰ Αὐνων χαὶ 

Τυρρηνῶν, πλήϑᾳ ὃ χρ αζοιεῦτες Ῥωμαίων οἱ Τυρ- 
ῥυνοὶ Λατῖνοι μκακρῷ«πολλῶν ὃ πεσοόγίων ἀφ᾿ ἐκα-- 
πέρων, δέος εἰσέρχε!) Ῥωμαίοις, τοῦτον υϑιὺ τῴ κα-- 
πέχονϊας Ω Φριςερὸν χέρας, ὅν ̓ τὸς ἡγεμόνας ἐθεα.- 

σαν 

πος τ χυυ τς κϑυυο Νὐνδιννα..ν. 

Στ τε πεν ὐνΝ . -- 



Ὁ." --.- 

ΜΡ ΠΩ. 

ἜΝΙ τσ Ὁ 

ἈΝΤΙ ΓΑΟΜ εν 2ο 
σζὶντο Θλλέδιον τε χαὶ Λυχρήτιον Φαυμαΐας Ὥστοχ9-- 

μιιοϑενζᾷς οἰ τὴς μοΐχης "ἔπέτα χαὶ τὸς Ὀλὶ πῷ δὲ- 

ξιοῦ κέραζος τεζα, μένοις, γικώγζᾳς δὴ πἰωὼ σοωὼ 

Ἰαρκυνίοις δουύα μιν, Ὁ αὐδ᾽ καζαλαμᾷαιᾳ πα-- 
εν» ᾿ “. δυ να ͵ 

φρς,, ὁρώνζᾳς τίω “δοπίωὼ Τὴν" ἑταίρων. φά χοντων 
97, εἰς τίω πόλιν ἁππιλύτων 5 χαὶ “ἃ μιαξ γεφύρας 

βιαζοιϑυων΄ αἰ, ϑρθον ̓ ὁρμὴ δι Τὴν πολεμίων ἐπ᾽ 

αὐΐδις μεγαλη" ὀλίγου πε΄ πάλιν ἐδέησεν ἡ πόλις ὡ- 
» ᾿ ͵7 ΑΝ, ΔΝ ᾽ ψ (τῆς ̓  

λώναι χΤ χρῳτος, αστείγιςος οὐζᾳ ἐκ πὶ “νοι πο-- 
ι " ᾽ Π ᾽ » ) ὯΝ 

ζαμον μέρων, εἰ στεωφςέπείον εἰς αὐτίω ἁμκα. τοῖς ἴΟ 

φάο»υσιν οἱ διωκούες. οἱ δὲ τω ὁρμιζωὺ “δ πολε- 
μίων Ὀχιοῤίῖες χαὶ Δ[ουσωσοιῆες δλζω πίω φραΐιαν, 

« ὀύδρες ἐζλμοντο, Σ πόφιος Λαῤχιίος ἡ Τίτος Ἑρ- 

μᾶσιος »οἱ Φ δεΐξιον ἔχϑ ἥες χέρας ἐκ αν ρεσζυ- 

τέρων Πόπλιος Ἀ Ὁρφίτιος,ὁ καλούμϑυος Κι ὐκλῆς, 

ἐκ πὸ χτὶ τί δψιν ἐλαηωώ ματος, ἐὐχοπεὶς οὐ μά- 

χη τὸν ἕτερον ταν, ὀφθαλ δ", εκ νεωτέρων, 

μορφῇ τε καλλιξος δύ ,ϑραπων χαὶ ψυχζου τ ξιςος " 
ὥπ αδελφιδὸις »Δὺ ζῶ Ὁραᾳίιε Μαρχκου θατέρου 

τὴν κἰσσάτων, Ὁ σγ ἀὐϑιυὲς κατῆλυ ἀφ᾽ ἑνὸς λυ) Σο 

τοιδύκον Ὁρρφιίίᾳῳ Μωρκχ9 υ, Ἢ γικήσοινίος τὸς Δλ- 

(αγοις τοιδύμοις, ὅτε αἷδὶ Ὁ ἡγεμονίας αἱ πολάς εἰς 

πύλεμον καΐζαᾳςάσοι, σεευέζηζαν μὴ παάσοις δἰποκιν-- 

δύω ἀῦσαι ταῖς δοωνα μεσιν, διλιὰ ποισὶν αὐδράσιν ἀφ᾽ 
ἑκαπερᾷς, ὡς οὖν τοῖς “πδοτέροις δεδήλωκα, Ἄδορις. 

οὗτοι δὴ μώνοι χτ' γώτου λαξθηϊες πίω γέφυραν, εἶρ- 
9»! τς πολεμίοις τὴς ΔΙφξασεως μέ ρΑ πολλοῦ, 

χαὶ διένϑυον ὅχὶ τῆς αὑτῆς βάσεως, βονόμϑμοΐ τε 

«ὑῶν πολλων πϑυζδευποῖς βέλεσι, χαὶ οὐκ, χῴρϑς 
“παιόνϑρμοι τοῖς ξίφεσιν, ἕως ἁπα(ᾷ ἡ φραϊιὰ διηλὸς 30 

τὸν “ποΐζα μον. ὡς δὶ ο» ἀσφὸλᾷ ζις στφετέρϑες ἐδὸ- 

ζαν γεχϑνέναι, δύο μϑὼ ἐξ αὑτῶν Ἕρμζωυιός τε χαὶ 

Λαρχίος, διεφϑοιρυϑύων αὐφις ἡϑὴ τυ σκεπαςη- 
͵ λ λ » ΔΘ; ε ) , 

ξἰων Ἅῳ ἴᾷς σζευέγεις πιληγας, ἐγώρφειυ “ἕπσο πὸ- 

δὼ. Ὁρᾳτίος δῈ μόνος, αγοιχαλουνϑμων: αὐτὸν πὸ 
πῆς πόλεως ταν πε ὑπάτων χὰ Μ᾽ διλων πολιτῶν, ὦ 

κὐδὲ πλωτὸς πποιαμϑῴων (φϑίωϑωι ζοιϑτον αὐδρα. τῇ 
πατοίδὶ χαὶ τοῖς 4 γαϑμοις, Οζα ἐπείαϑη, δὶ, ἔμε- 

γὲν ἔγϑι χαὶ ϑϑτον ἔφη, κελάγᾷς τοῖς πἶξὶ τ΄ Ἐρ- 
μάωϑιον λέγφν τος ζοις ὑπάτοις, ὡς το φροιζον- 
τος, Σιτοχϑτήᾳν τ γέφυραν Ὄσο Ὁ πόλεως ωῳ (αχφ τὼ 

3 μία κατ᾿ ἐκείγοις ζει χεόνους ζυλόφρακτος, αὐά. 

σιδήρου δεδεμϑύη 5; σανίσιν αὐταῖς, ζωῶ χαὶ μέδις ἘΞ 
4 ͵ ͵ ς “Ὁ ἃ “" ἔν γῶν μοῦ ποιαυπΐωυ φυ λαπηοισι Ῥωμα,οι" ἔχτςεῖλαι ὃ ποῖς 

(α5 Ν᾽ δίοσίιιπη ὃζ [που ετ οχ δοῖε το- 
ἐοετὶ (Διιοῖοσ. φαΐδιις ξυρίςπτίδιις, ἐ6- 
ΧΙΓΕΠῚ ΠΟΩ; σΟΓΠιΙ ἴ.Πὶ νἱ ποῦς Γαγ- 
Πυϊηΐοσ,, ἘΠ} Πγατῖις σοτγΓίρ τ τα οἢ- 
ἐξῖς ἴῃ ντθοπὶ γοισίεητίθιις, ὃς οδξετ- 
τ ΡῈΓ νΠιΠῚ ροπτΕ ΠῚ ἱχγα ΠΊροΠτί- 
Ὀιι5, Ποίξες ατοῦσο τλάρσηο ἰη{ξᾶτ1Π1-- Ξ 
Ρότα : ραγαπησις αι ψυΐη νγθς 66 ὅ 
αἴενὶ σαρτα τ, ἱπηπηιπίτα {ας Ηππηἱ- 
ΠΟ ΔΙ Παΐτιγ, οὐ δο 7] οὐποχὴα {1 ἰτταϊ πες 
νΠΔ ΟΥΠΠ| ἐσ! ΘΠτίθι15, τΓο5 ζαλζμ7 γἱ- 
τ (απ παιοῦῖις μοί 5 ἱπυροίιπη ὃς (ου- 
ὈΔΙΙΘΙΏΠτ τοῖα} ΟΧΟΓΟΙΓΙΠΊ, 5. [,4ἱ- 
βίῃ δὲ Τ΄ Ηεττἰηΐμ5, ἀἜΧιτ σογηιις 
ἄπςες, α (οπίοσι ας; α ἱαπίογίθας, Ρ, 
Βογάαζίτς (οοἷες σοσποπιίης, σαοά 
ΠῚ εχ σαὶ νἱτίο ἱπ ραρηα ΟΠ ΟΠ εἴς, 
ἰπάϊτιπη, νἱτ Ἔρτορίδ ἔογπια, δέ Πηριι-ν 
ἰατὶ δηϊπιὶ νίστατε ρρααίτας, ἰς σοη- ἢ 
{]τππ| ἀἰτοτίις Μ. Ηογδτιὶ ἔγαιγῖς βιΐτ' 
Π]᾿π 5, ΠΟδΠ]] σοπεῖα οταπά τς αῦ νπο 
τε σοπηηογητ Μ. Ηογαιίο, "]ο αὶ οἱ 
ἐρρ ΑἸΡδηος τεὶρεπλῖπος νἱσογαῖ, απ 
οὔῖα ἰπτοῦ οἰπίτατος 46 ἱπηρογίο σοη- 
τγοπογῇᾳ, εχ ραέζο πὸ τοτῖς οορίϊ5, (δὰ 
τίῖθιις ΖΑ, Η79)2 ψτ Πα νἱ γί, σοτταπηοη 
ἀετογαμη (πλπγὰ σοπλ ΠΠΠ εἴς, νὲ 
ἴῃ {προτιοσῖρας [τὶς ἐχροίαι, Ηἰ (ΟἹ 
Δῃτα ροητοπὶ λητας, τγληπταπὶ Πο- 
ἤριις ἀΐα ργαοάεθδης, δὲ Ἰ΄σοῖ γα- 
τῖϊα νπάϊαιις τα] 15 ἱπηραιεγθηταν, ρ]α- 
ἀϊίξαιια σοπιπλίπιις ἰπσοΠ οηταγ, ἢ 
εοάεπῃταίηθη ρευδθδης σταάιι, ἠο- 
προζοτις Θχογοίτας τγαπῆρδι Πα πη. 
Ατοιπηῖη τατο ἰάτη οἵ πηῖ]ος5 νἱάογο- 
ται, ΗΘ πλἰ μι δὲ Γι ΆΓΘ 15, Π115 1ΔΠὶ 
ἰξειιπὶ πα] εἰτι πε νἱτίατίς., ραα α- 
τἰπι τοταϊογαης ραάςπ,, δος Ηογα- Ηοταιῖ ζο- 

οἰϊεῖς. νἴγζαβ,, τίαι5 οΟ Ὁ] διις δζ σετοσίς ορρίἀδηϊς το- 
ποσδητίδιι5, τα] ΠῚ 4116 ν Γι τη ραιγίας 
δὲ ρΡαγεητίθα5 (Ἔτι ιαγί Πππαπης στρίεπ- 
τρις, πο οδεάϊίε, (δ (δγιατα ρυίπγα 
Παιίοης, Ηεγπλϊηίπτι σοηία] διις εχ 
(ς τεπαητίδγε ἰΠΠ|ι γε ροητεπὶ αὖ γί- 
δα αιιαπὴ φεἰοττίπας γοοἀδγθησ: (εγαῖ 
15 11ο τἔροτε νῃΐσιιδ, ε ̓ ίσπο ἐδέξιις,8Ζ 
{πη ἔδγτο (0115 οσραέξιις τὰ 0]15: 4ι14- 
115 πιο νίᾳ; σοπίξειατιτ 4 οι Δ Πἰ5) 
ἀἴαις νὈἱ (ΟἸ τὰ πιαίογί ραγῖς, αχίριά- 
Ρδτ5 (ρογεῆοε οῦρασαβ, ]ατα νοσα 
αὐ α]ο πλοάο Πρηῖ {δὲ ἀάγεησ; τῷ ἢ- 
Οἱ στα ἔογς σεῖογα ας οἴ ἀπο .1}]|ς 
ἀςεαϊῆει πιαπάατα, ἤχο ἴῃ ροπζοστα- 
ἀα, ἰγγαξιίαπι Αἰ ίος σά ἴο, αἰϊος ἐοιιτὶ 

αὐδρασιν οὕπω τὰ πλείω “ὃ γεφύρας λυϑν, ἡ βεαχὺ ῶ λφπόμϑυον ἢ μέρος, φίσοι κῦδϑς αὐτὸν 
! ᾿ γν ͵ γ ε ͵ “, 9. [1 “ἢ σημείοις τισὶν, ἢ Φωνη γεγωνοτεροε" τὰ λοιπα λέγων ἑαυτωϊ ̓μελήσφν. τ᾽ ὄχικελά, σαι τοῖς 

δυσὶν, ἐπ᾿ αὐτὴς ἱσα!) Φ γεφύρας. Ω ὁμόσε γωρφιεύφοων οἵδ »ϑὺ τῷ ξίφᾳ “παίων, οἱ ἢ τῳ δυρεῷ 

ΒΒ ἢ 
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᾿" γηϑοηθ το ρα] τ; ὃς φποτηποτίη ροπ- 

ᾷ τοι ἰΓΓΙΠΊΡΟΓΘ τ, ΓΑ ΠῚ ἔΟττΓΟΓ τΈρτ 

| στιύει 4 εἰ (ΑἹ (τ, νεποπιο διηρί ας οἴ! οο οοα ξιγθη- 
Ἢ το ὃς πιοιτοίη ἀρρείοητο οὔρτεαὶ διι- 

ἄετεῖ. ας ἢς φοσοίϊι5 ]υ!ἀἐπὶ ἰατη ο- 
ταῦ ἔλο 15, ΠΟ οιπλ ἀοχιτῖς ὃ ΠηΪ- 

“Μία, Ο πρρταογοτας υυίις ἃ ἤοπῖς, ατλοίς 
σαι! 2» εὐίδαιι- τοῖν δὲ σαθαμετῇ ἴς5. απ Πι5., 

ταπτιπι ἀεπίᾳ ποίτιπὶσαῖοτια 'ΠῚ 

᾿ 

να ἘΝ 
. 

9 «αθαίσιε .------Ξ------ἕ Ὁ-- - - 

Υ ; ,  ροτεδαταγ Ιἄοεἰς, {πιά ριι5, δ αχὶς πιδ- 
ς ΤΕΣ Σ πολ γεν φρρσσι 

ἜΑ ΔΕ Ως , πυα δεῖς ;απτ, μας ἀφξογᾶτ, σα Οτιιπῖν, 

σαί εἰγρεῖς δ σ᾽ Δα ἰ5,4τ1}}ς (εταθαταγ Ἐΐ Ιο 

τογτίς ἱπ θοὸς το 15 {π|5:ςπιρεγαμοίςο-" 
Ραπι Αἰ ο πη αείπσεθαι, ντ ἢτὶπ οὔ-"» 
ξειτίς δάιιογίατι5. ἰαπλα; ἀγροῖς πα, 
ςοπῆχίς, ὃ πο πι σγῖσ ΤηΔρηΔΕΧΡρατῖο 

ναΪἱποιατίβ. ΟΠ εχ νηο ἰαποςα ἰἅλα, 
μα: Δα πιοτίο (Ἰργὰ σαρατ ἐς πλουῖβ σο- 
ΧΑΠῚ Αἰτογαπη ροϊοάοτγας, τὰ ΠῚ σγαιιο5 

Ι ἀοογος ρατογοταγ,νε νὶχ ἰηΠΙογοῖ,αι- 
, αἰτ ἃ τεγσὸ οἰδπηδῆτες (ο] τᾶ οἤς ηγα- 

' ὶ ΧΙ ΠΊΔΠῚ ροητς ραττοη. [δὶ (ς γον {Ὁ 
νῖ γαῖ αὐ πτδζιις ἰῇ πη Π 6 πὶ ἀἄεἰϊοῖτ: ὃς 
αὐτο αι, (πο οἰιγα5 φΠΊΠ]5 Οἰτ- 
οὐ ἱπρσογιιηη ἔα] οΥα (οἰ Πς, οἰτατίοσ εἱς 

ει, ὃς πιάσπος δῇίσεγες γοιτίς 5) τὰ- 
τήςῃ δά ἔτος (α Εἰς επί πὶ ΑΥΠῚ15 ΟΠΊηΪ- 
5 ρεγ ἤιππιδη παγαῖς. χα ΓΕ5 ἰπι- 
τηοτταίοπὶ αἱ σ]ογᾶ ρερεσγίς, πδπὶ [{4- 
{{Π| Θ1Π| ΟἸ165 σογοη γῆς ὃζ ΘΠ ΓΙ νΓ- 

ταῖιπι ργασοηίο ψαίας νηι εχ Π6- 
τοίδιις πη νγθοηι Ἰητα]ογαης. οἤπιίᾳ εἰ- 

ἱ ἴαπι οχ σιάϊδιις πιαϊτταο δά Ἔχιγα- 
Τ11ΠῚ νἱΓὶ σοπίρεέξιπι σοττατῖπι ργο- 

Ἤ-- ἡ ὅ. “υ 

Ρεταθατ; ΠΌΡΡΕ 416ΠΊ Ρυταύδης ΡΙο- 

Ῥτεῦ να! πογα πη αἴ ἔοτε (ρου Ἐτα ΠῚ, 
ΐ γί νείο δαίτς πγοστίς ρεγιο!, ρο- 

ΠΠ ΡΌΪα 5 οἱ ἀύπηαῖαπι οχ κα ς {ξατιια πὶ ἰπὶ 
ΡΓΖοἶραο ἔοτί Ισοο ροίαϊτ: ἀρτίᾳ νὴ 
τιιπλ ἄοπο ἀςαϊε εχ ρα ]οο, ιᾶτιιηι 
ἰρίε νῆο ἐΐθ νῆο δοιπιίμσο ἀκοασν. 
δίαῖςῖ. ΑἀΠπαςρίατεῦεα σας ἀαθαη- 
ταῦ ε ρα δ] οο, 54; ρίὸ το σαρίτς, τᾶ 
ΤΠ] αγας ΠΑ Πη ΥἱΓΙ, σ1ΠῚ {ππ|Πγὰ Γο- 
τα ραΠαΓ4 ἰαρογαγθητ οπηΠας, ἴδ ἢ- 
τῇ σοπτυίοία ιαπιῦ ἰῃ νηΐμ5 αἰεὶ αἱ τς 
πλεηῖα (πῆ Προίος,, οιιπὶ οἤξητς (πρτὰ 
ἙσΟΟΜ.οἁρίτα, Ηος νίἱττατῖς ίρεοῖ- 
πιςεη Ηογαῖῇ ταης, ἢ ν]] πὶ 4]. αὐ - 

᾿ χλ ΓΉὈΠ]16 ἔδοῖτ οἰαΐθιις, (εα δά τοὶ χαα 
ἡ τείρ. πη ογα ἱπῃ 4 0118. Πᾶ ΟΡ οἰαιια!- 
ὦ τάῖοπὴ πος σοπίμ!ατῇ, πΠοο ν]]4Π| 418 

Ρτςἐςέζαγᾷ τα] ταγὸ πδέξας εἴς, (Γ ἰρὶ- 
τυγιᾷ Δα πηϊγαη εο θε]]ο  οπγδηίς 
οροτᾷ πφαδῆοτ, Ια 8, [145 4|1|5 ἔοττί-- 
τι! ηἷς ποηγίης οοἰεθγῖβ., Πγδγαΐε : ὃς 
Ριεγἤθο ΟΟ Μαοῖ όγάιις, {ΠπΠ 1]ο-- 
ΓΟ Πάζιι5, ὅς ἱρίς πχασηῖ χυϊ 4 Διί, 

20 χέξὶ ὙΡ τοῖς αἰ ωρείσμασι ΤῊΜ σανίδων οαζομϑυος ὁ Ν 

(9 οπλον ὁ δῆμος ἔφησεν εἰντῶ, ὃ ἀσρδϑις ον τῷ χραΐι-, Ἶ 

40 πα ποραγμαζᾳ “ὃ πόλεως » 

ΠΤ ΠΟΛ Ε ΝΙΝ 5:5. 

παϑϑϑέπων, πόμζας αὐέςφλε τς ὁρμῶν Ῥλὶ τίω 

γέφυραν" οἰκέτι γὸ εἰς χεῖρας αὐτῷ χωρᾷν ἐτόλ ον χιὸ 
οἱ διωκχοήϊες, ὡς μεμάωυότι χαὶ ϑικινωτώνίι" χαὶ ἅμα, ὦ 

οὔτε βαδιον αὐτῷ πσϑοφελθᾳ!» ἰσαρλχον ἐξ ἀὐω- 

γύμιον υϑὲ χαὶ δεξιῶν ἔχονάι πσοϑθλημαι 1: ποζαᾳ μὸν, 

ὁκ ὃ τῷ χτ' σδϑσωτπον, ὅπιων πὲ ὦ νεκρῶν (φ ρον" 

δλλ ὠποθαν α,ϑρ9οι ἑςώτες, λοίγαης πὲ χαὶ (ανίσι καὶ 

λίϑοις χήοοπληδεσιν ἔξόηνον "οἷς ἢ μὴ παρείη ζαῦ- 

τα, τοῖς ξίφεσι ἢ ταῖς ἀασίσι ΤῊ νεκρωΐν. ὁ ὃ ἡμεώε- Ἢ 

Ό, τοῖς ἐχείνων γρωρϑυοςὕπλοις κατ’ αὐτῶν" χαὶ ξ τῶν" χα! ἐ- 

μέλλεν, ὡς εἰκὸς, εἰς οἱ ἄρϑους βόνων; ἀεί ἀνος 

Ί4»ξεεϑαι ακοποί. δὴ 5 κα(ζαξελὴς ὧν, ὼ ζᾳυμά- ͵ 

τῶν πλῆθος ον πολλοῖς μέρεσι τῷ σωμιαἵος ἔχων, μίαν ὦ 
5, πληγάν λόγχης, ἰὼ ϑουτέρφυ τὴν γλουτῶν ὑ- 

“- τῆς κεφόιῆς τῷ μηροῦ δὐτία, οὐνεηθείσα,ἐκακω- Ϊ 

σεν αὐτὸν ὀδγεύαις,»ὃ τίου βάσιν ἔξλαπῆνν. ἐπεὶ 5 μ΄ 

κατόπιν ἤχουσεν ἐμί(ξοησοιων λελῦοϑαι “ γεφύρᾳς ᾿ 

Ὁ πλέον μέρος οἴκαϑέλχεται σεοὼ τοῖς ὅπλοις εἰς ἢ 

πυζα μον" ἡ ὄζκνηξα νϑμος ζ ῥδῦμα χαλεπῶς πόρυ 

ῥοῖς ὀξιυς ζεῶ, τὺ δίνας ἐποίᾳ μεγάλας" ὀξεκολύμίησεν 

εἰς  γάῦ, συ οὲν ὅπλων ον τω γῳν ποδϑλων. τῷτο 

ῶ ἔρρον ἀϑαναΐον αὐτῶ δύξαν εἰργαζατο. τ ϑαχοῆ- 

μάτε "ὃ οἱ Ῥωμαῖοι ξεφανωσοιες αὐτὸν, α΄ πέφερον. 

εἰς πίω πολιν» ὑμνοιῶπες, ὡς Τὐν ἡρωωνξνα; χαὶ στὰς 
ὁ χαίζριχίδιος ὄχλος ἀξεχεῖπο,ποθῶν ἀυτυ, ἕως ἔτι πε- 

Θαζωῶ ,ϑεασειοϑει πίω πελδυταίαν “σϑϑφονιν" ἐδυκᾷ ' 

γδλίαωῦ τ ζαυμῖν οὐξκ εἰς κακραν οι φϑαρή-, 
σεαζ. ὃ ὅπ) " διέφυγε ἢ ϑοίγαζον, εἰκόνα γαλκζωῶ ἔν- 

" λ ͵ ᾽ “ ΤᾺ 3) .“ » ὩΣ 
ζῶ "χα χώραν Οὐκ, τῆς δημοσιας ἐδώχεν,οσὴν αὐτὸς Οὐ 
«ς ͵ “ ν Ὁ ΩΣ Ἰ ψ 

ἡμέρου μκία, ζἀ γηβοών αἰξιαρθσῴ. χωεὶς δ ἤδη 
7 ς Ε) “, ἣ ἵ 

μοσία. δοϑέντων, καζῳ χεφϑηζωὺ ἕχαςος αὐσδιρῶν πε χα. 
“»-“"« ͵7 λ μά κεν γῇ 7 δ ψ' ἢ 

.γωνα κών,,τε μκοιλιςα δάγη ασϑυις Ἵ' α)αϊχαίων ὅχτ- ἐδ 
͵΄ ε “ε ΕῚ 5 

τηδείων ἁπϑρζῷς καΐφχε Αίας ἡμέρας (οφξὼ ἐχα- 
ἰ 3 « ΝΣ 

οἰσανγΐο, μυφκαίδες αὐ, ϑοφπων ΟἹ σύμπασοι πλείοις 

ἢ πριαίχοντα. Ὁρᾳτίος μϑὺ δὴ ζοιαύτίω Ἔποδά-, 

ξανϑυος ρετίω οὐ τω τὸτε γόνῳ, ζυλωτὸς μϑὺ, εἰ 
ες ς . ͵ ΐ 2 ͵ὕ "“ ἘΈ ἢ εἶ 5 λ ἱ 

χφι Τίς ὀλλος ] ὡμαων,ἔύετο, α,γϑηςος Ὁ Εἰς τὰ λϑιπὶ 

Χ πήρωσιν ὁ βα- 

σεω ς᾽ ΕΣ Ὁ συμφοραν Φύτίιν ὅτε ὑπαϊείαςα, οὔτε 
3) « ᾽ “᾿ » .“» “ῳ 

ὀηλης ἡγεμονίας φραψιωΐρκης Οὐ εἰ μιίαἰς ἔτ ν. ὅτως 
ΔΓῸΝ ", » Η ἔπε ε 

μϑυ δὴ θαυ μαςον ἐροον αἰποδάξαυϑυος εἰν πα τότε 
ΟΣ «« ͵ "Κ » οἱ Ν », δ τ Ι ᾿ 

αὐγώγι Ῥωμαίοις, οὐξιος, Εἰ τῶρ τίς χὺ θλνος ἐττ αἰδδείαν 
τἢ 2 ν γ τ ͵ δὰ 

δ)ονομκαι )ενίων, ἐτταινφα "κα ἐτι πσξϑς τότῳ, Γαϊος 
͵ Ὡς 7 ᾽ ͵ μὰ ΦῸ 2 “»ὝἝῃ 

Μϑχκιος ᾧ Κορδὸς ἐπτωνυμον ν,ανῪρ ὄπιφανων πα- 
“ Ἀἰκ ν ἐγ τ 9 ͵ ᾽ “ 

ζφῳων, χα «(τος εἴχά ρημαζίι ὀχιξαλονϑυος μεγάλῳ; 
, ἵ 

5: 
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πἰξὶ οὐ οὔ μικρὸν ὕξερον ἐραῖ, διηγησοίμδρος τεῦτον ὧν 

οἷ᾽ ἡ πόλις τόττε ϑάνοις ζωῦ. μῷ ὍΣ τίω κα χζω ἐ ἐκεί- 

γζω ὁ δ μϑὸ Τυῤῥἑοῶν βασιλάς οὖ τῶ πλυσίον δρ4 

καΐθςρ ατοπεδυζ σοι κῶνος. δεν τί Ῥωμαίων φρϑ- 

ἐὰν ἐξέιρ, Ὁ ἐπέκεινα, τῷ Τι(ξέρκος ποζα μοῦ γώ- 

βάρ ἑπασης ἐχρ αυτά. οἱ δὲ Ταρχονία παῖδες καὶ "ὦ ὃ κη-- 

᾿δεφὴς εὐτ Μαμίλιος ον εϑέαις τὰ πὲ χαὶ σκάφας Ἅἰ6- 

ζι(ασαϊες ὡς ἑαυτῶν ὀτευαἰμᾷς τὴ (χὶ λύτεξα μμέρῃ 

τῇ ποζα μοῦ, τὰ ασξϑ9 Ῥωμιάων φέροντα, ο 

ὥλυνται χρείῳ Ὁ χάφαχα: οζεν ὀραφμδωοι 3 πε Ρω- 

μαίων ἐδήοεωυ πἰωὺ γἀῦ, ἡ καὶ αὐλεὶς καλεσκαπῆον, χὰ τοῖς 

Ἐχὶ γομιας » δξιῶσιν εκ, Τὴ ἐρυμάτων β βοσκη κασιν ἘΞ 

πείζϑεντο. χρ του μϑύης δὲ τὴς ἰπσαιθείν πάσης ὑ- 
ποτ πολεμίων, τοὺ οὐπεοκ γῆς εἰς τίω πόλιν εἰς-- 

χομεζο δύων τ΄ ἀϑρρ ὧν, οὐ οὔτε, “ὦ Ὡἰὰ τῷ πο- 

ζωμοῦ καΐζαγοκόμων ὅ ὅτι μὴ απὸνίων, ταχεῖα τὴν «- 

γα ίχαίων σσρις ἐγλύετο μυρμαάσι πολλαῖς, τὰ ὁ αἴϑα- 

. σκάαοϑέντα 5 πολλὰ ὄντα δαωπερώσαις. καὶ χ᾽ κα; ποθ᾽ 

Ὁ οἷδε οί ποίϊες πολλοὶ καζαλιπόνες τὸς δεαεσοζας,"ὐ- 

οὐ ὀχυρῷ 

τομιόλοεου ὁσημέραι,  οκ τῷ δημόϊικοῦ πλήϑοις οἱ 

πονηρφταΐοι πσξὸς τὸς τυραϑνοῖς ἀφίςαντο. θ᾽ ὁ- 

ρώσι τοῖς ὑπάτοις ἔδοξε, Λαΐίων «δ δεῖαϑαι ἢ ἔτι α]- 

δουμδύων Ὁ συτζενὲς "ἴα ἡ μϑύᾷν δοχοιεύτων εὖ τὴ Ἴι- 

λίᾳ, συμμαχίας. σφίσι πέμνψαι δζᾳ ταγέων᾽ εἰς δὲ 

Καμπϑυίδα, Κυμάωυ ἡ ζιὶ ον τῶ Πωρϑυδίνῳ σπε-- 

᾿διὼ πολ Ἔσοςειλαι τρέσξᾳς,, αἰξιωσονᾷς αὐὰς 

- σφίσι σίτου ὀξαγωγά Ὀλεδέναι. Λαῆνοι Ἰὴ 

διεκρόσοιντο Ὁ τ΄ ̓Ὀλεκουείαν, ὡς ὃχ ὅσιον αὐδιςὺ ὃγ οὔτε 

Ταρκυγίῳ. πολεμκεῖν τε Ῥωμαίοις, ζ χϑινῇ σξευ-- 

20 

ἔθεντο ασϑ9ς ἀμφοτέροις τὰ φιλίας ὅρκια. ον 5. τῷ 39 

Τιωρϑυΐως πεδίφ Λαῤκιός τε Ἑρμάειος οἱ ἑβα- 

πεμιφλεῖες ἔχ: τί κομειδάο τ (σίτου φρέσθᾳο, πολ- 

λᾶς γεμίσαιες σκαφας πϑρΐοίας Ὁ: Ὄφῆς, Ἔσο 9- 

λαῆος ὁμὰ τ' ποζα μῶν, ον νυκπὶ αἀσεληνῳ λαϑοίες 

τὸς πολεμίοις, δεεχόμειζαν. Ὅχὺϑ δὲ χαὶ (της Ἢ 

νλλωϑείσης Ῥα αγϑρας ,χαὶ τῆς αὐτῆς καζαοούσης πὸς ἷ 

δύ,ϑοῴποις Ἔἰποθίας μαθὼν ῦϑοὶ ταν ἀῤθμόλων 

ὁ Τυῤρξοος ὅτ κοίμνοισιν Ἔσο τῷ λιμοῦ οἱ ἔνδον, ἐ- 
πεκηρυκά σαΐο πσρὸς ἀὐδις, ὕλιτάῆων δὲ γεοϑαι τ τ' 
Ταρχώνον,εἶ βέλοιντο πολέμου χαὶ λιμοῦ ἀπηλλά- 

. ἔξαι- [2 Δύεη5 αϑύων δὲ Ῥωμαίων Ως; ἔλιταγας ̓ 

Σλλὰ πϑῴτα ἿὭ αἰσποιδλύφν βελονϑύων, καΐίαμα.- 
θωνὸ ΜΜούχιος τι δυοῖν ϑούτερον αὐζις συμβήσεται, 

ἢ μῇ Δ(σ μεῖναι πολειὼ «οὖ τοῖς λεδογεσχκένοις ἘΞ 

γον αἰ πὸ Ὄσπορίας τ λὐαίχαίων οκ(ιαοϑεῖσιν," ἡ φυ- 

᾿ λῆρισι βεξαιας ὧς κρίσάς, Τ' οἰκκίιςον ἰπολέεϑαι 
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νι ἀϊοεπλας ραυ]οροίε, νἱὶ ρεῖπ5 οχΞ 
ΡοΙποτίπηις αἰ Του] τατος [ἢ αί τι 
ογαῖ τοίρ. ΝΑ Ῥοίῇ {Πα ριοα]ἰμ πη τοχ 
Ετεαίδογιηι ἴῃ ΡιΟΧίπιο πιοπτο νῃ- 
ἐς ριαπαϊειν Κι οπ,. εἰθοογαῦ σα τίς 
ΡΟ 5, ἱπ ροτθίξατε παδεραῖ αυϊάαυϊά 

ἀρτί ογαῦ ν  τγα ΓΙΡοτίῃ. ὃς Ἵ ἀγα αΠ] 

ἰπποπος οπη απο (πο Μαπλ]ο ἱπι- 
Ροΐϊταϑ γατίθιι5 ὃζ (σα ρῃ δ {τὰς οΟρίΑς 

ἴῃ τίραπι  οσλδπδπῃ τγαϊεοοίδῃξ, δὲ 
Ιοςο πλιιηΐτο σαίεγα χογαητνπάς οχ- 
σαγγεηἄο ἄρτος ναϊξαρδησ, ν 15 ἀἰ- 
τα θαητ, ροσοτα ρίξη ς ο4ΠΠΕ]}|ς Ρ- 
στο Πα! πτογοίρίε ας ρογ Πα 25:11: 
πο σαϊἀαα!α ἐχίγα πηιγος οἤσι το- 
ποζοταγ ἂθ ΠοΠΊΡιι5, δς ποὺ εχ ἀρτί θ᾽ 
ΠΕΟΡΟΥ Ἠπαΐπὶ σου πηρᾶζαϑ ΠΠΠ γὰ- 

τὸ ἱπηροτίαγδηταν, δέοι ἔαΐτ ἰησεῺς 

ἱπορία,οιιπητοῦ Πγ}1 15. υ!44}4 σοπι- 
Ραγαταπὶ εἴοτ, χιο ταμγϑῇ οἴατ οχί- 
σιπιπΊ, αἰ πππογεῆτ. τ ΠῈ πλαἶτα 48ο- 
τε πιαποίρία ἠοίοτιῖς χογὶς τγδηϑξι- 
σἰεῦθδηι: δζερίεῦς ΠΟΖαΙΠΊπλι5 ας 
46 αάτγγᾶπος ἐοβοίοδαι. Ηας οοπ- 
{πἀοταητίθιις σοη τ; ρἰδοιιτ αἰ οος 1.4- 
τίποβ, ἀρ αιιος νἱάεγοίας (προτοῖῖς 
ΔΙ αα σορπαιοηὶς Γειιογοητία δὃζ ἃ- 
τηϊοἰτία γείρεέξιιβ, ἰςραῖος πηϊτίοτε δα 
Ἱπιροτγαη 44 σα] ογίτου διχ Πα: ὃζ αἰος 
Οἰιπιαβ (απιραπίδηι, δέ Δα Ροπιο- 
τη] σατηρὶ ορρίέα, ααϊ ἐγαπηεηκί ὁχ- 
Ροτταη αἱ σορίαπι {1 ἀεὶ ροιοοητ.. 
Τ τὶ ηἰ τοοιήδειιπε δυχ ᾳ, ]ιοα το] ί-" 
δίομο νοταγοηταγ τὰπὶ σῦτγα 1 ἀνα - 
Ὠΐο5 4 4η1 οοπεγα Ἀοπιᾶηος ΒΟ] Π1Πὶ 
σεῖοῖο , Ζυφηάοσις πὶ σΟΠΊΠΊΠδ 
ΟαΠΠῚ ντγ τα (Οοἰετατὶς ἔσσάας ρορί- 
σἰήδης, Ε Ροπηξιίηο σάπιρο 1 ἀγρίμια 
ἃς Ηετγλϊηΐας ἔτππππηδηταῖα ΠλΠ| πλα]- 
τ25 (σαρ!ᾶ5 νατῖο σοπιηπηραῖι ΟΠ οΓἃ- 
τ5 6 Πα ρα Ἠπαιπιπγ ποέξι ΠΙςΠ- 
τα ἰπππα οἶαπι ΠΟΙ θιις {πθιιοχαεγιιηῦ, 
δ64 Ποῦ ΄υοαις ἱπιίὰ ραῖσος αἴας 
ΔὈ(ατηρτο, οἰΠὰ ἰτογιπὰ ἱπορία ρίῶ- 
ΤΘΓΕηταΐ οἶππε5, Ρογίεπα, ν᾽ εχ τΓᾷ5- 
ξυρὶς ἀϊάϊοϊς ογόαπος ἕλτας Ἰαρογαγο, 
ΡΕτοαἀπισσαζοτοπι ρο[ευ]ααίτ νε Τ ατ- 
Πα Πὶ τοοΙρογοησ, { ΒΕ ]ο ἃ ίαπης 

ν»Ἄ»,. 

40 [᾿δεγαγὶ νε]ςπτ. [ἃ οὔ  οπηδηΐ σγαῖα- 
ταταγ ἔσεγθ, πηα]δτεβ ρατὶ Ἐχιγθ πα ο- 
τηηΐα, Μαρίας ντήςης ἀπιογῇ αἰτογ ο- 
Πσηταγαπα, τ δας ἱπορία σοαξξί ταη- τοταὶ ΩΣ 
ἄσπὶ Τρκν τ ἀε ΡΓΟροΙϊτο, ας ἢ ἢ. ΟΣ 

Π. Μυεὶϊ 

Ἂς, 

᾿(ξητοπεία ρου ᾶτος πιϊουτίπτο πιοστίς 
σόποτε ροτγετ, πηρεῖγαῖα α οΟΠ:Δάοῖ- 
αἱ ἰφηατιβ ροτείξατα.,, αδί! 4]]ταγιι5 

Ἷ ̓ μθῶν;, δεηθεὶς ΤἿν ὑπάτων τἰωὺ βῳλζωὼ αὐτῶ σευναγαγεῖν, ὡς μέγα τὶ ὀῥαίχοῖον ὄξοισων αὐ 



“- 

᾿ 

κε Ε. αἱ {ι τ μιο 

; Ω 
ἡγν. «αὐλαι 

᾿ ᾿ ἘΞΞ πὸῦ 

ΠΤ Ύπ πεία. 

ν ει. 7 

Ν 

ἘΠ Ὰ 

ΘΗΝ ΤῊ 

ὡς σογία ΠῚ ἱπιπηοζαϊθ πη ΓΟΟΙρί ΑΠῚ. Α- 

! 
ἶ μέ τΝ τσκο --- 

να δα γα χυῶ χὰ, Πᾶς ες Ρογίεπδπι (πρίςσατιις εἴς 

Ὶ 
ι 

98 ΟΝ ΘΙ 

αἰϊχυϊά ποςοίγίαπι, τα Ιοσατας ο[Ἐ: 

Ῥαῖγοο ςοπίοτίριϊ, αι αχ ξλείΐπιις οο- 

σίταπς, αι ργαςητίριις πλα ἰς Πρ ογο- 

τα το ΡΟ] α, Πάςπτὶ δά την σεγοη- 

ἄλιι (πὶ αηΐπτο; πιοησε ἕδος σοη- 

ἐεέζυγιπη ρατο. σοτοσα! πὰ (πρεγίιειι- 

τΠὶ πῚς ΡΟΙῈ ρετροιγατιπη ἔδοί πα [ἢ 

νῖτα, πΠῦ πηϑρπα (ρος οἰ; νεὶ, α νεγα πὶ 

(τοηάαπα εἰς, πα11 ροτίιι5. [πὶ τἄτα πὶ 

Ροετίσυ!απι πε ἰρίς οοηἰςέξατιιδ, Γορὸ 

νι; οἵππὶ ἄς πηασηἰδ γεριι5 αἰ οΆΠὶ {πὶ 

ἰδέζατας, ἢ ἔσει (τα γατὶ ἐπογίητοο- 

πλτας ποῖ, Π6 ἰατοαπὶ οπλπα5:(ε οὉ 

Ρταοἰατίι ξλοΐμας ἀςθίτας ἰαυιάε5 ργο- 

ταοίφατῦ : 6 υΐδιι5 ρο πλοσῖα!! σοῦρο- 

Ρυά ροριίππι οἤξατὶ αι ἐλσοτε σορ- 

τοπι, Ποἢ Εἰ την, ΠΟ] 15 ΡΓΟΡΓΙΙ 

οοπιπιοάϊ σαι τετη δα Ποίτες ἐςέο- 

ταῦ, συ δα ΠΟΩ ἔδοιι5 ἀτ 1Ὁ ΑΓ Δ ΠΙΙΠῚ 

ταν Ποτίαπι ΠΙςητῖο {Πττοροηάα. νοὈὶς 

γοῖο, {005 ἀγοδηα οσιίποιο ρος ογο- 

ἄο, ρτίμηἱο δὲ (Οἱ 5 εα ργοαϊταγισ (πὶ: 
νῦροῦνος πο τοι ροῦο σοτοτίσορπος 

(απ οἶμο5. Εδοίημι5 ροτίο ρα ἀρ- 
στοαὶ οορίτο,ος εἰπε ππριὰ τγαηϑέι- 

σα (ρεοῖο,σαΙΕγα Εετυίςοτῖ αοοςάαπης. 

] ἰς ὙὈΠῚπἰρεέξαπι Πγο οσοϊάεγίης, νπας ἢ 

᾿μκνιο. “Ἀν αβνες, πδηταπι οἰαἷς ἀεοεάοι νοίγο πυτης 

ΤΟ. πυσοαί! ἰπιτοπηἶτε σοπιρεγις, Γο- 

γον ϑονι. Θοίῃ Ποία ἰητογῆςσογα νοῦ ὶς ρο}}1-- , 

φεοτγι Οαἰο Ρογίεπα νοθίς θ6}Π} εγίτῇ 

ϊδ» τ ἰΠϊ νεγο δσοίάες ααοά [6 νἱ- 
{ὑπὸ τοις. Ηςοίμπητ σαογιπα γος νος, 

Τα εξ ςοπίςίος, ὃς τείϊος οἱ» ἀρᾷ 

Ρορυΐιιπι. πιο αθθοὸ ἀπος οτταπα ρα- 

τα. ϑϑηβζις οο ]διι αι τη Ζημ6216772 

ἰτε ἰα{Πιοηὶδ αὐίθιις. ΠΠς τγαπϑυηπΐο 
Βυυίο νδὶ δά οαἴτγα Ετγυίσογαπι ρεγ- 
πιοηΐς, ἱπιγοσγοάίτατ, Ππηυ]ατα ᾿Γαίοὶ 
ἐρεεῖς ἀεςερτίς ροτταγιπὶ οὐ οα!!ς: 

γηοάοῦ ζει {πεϊησ,σιία πες τα] ν] πὶ 

᾿σο[ξαθατ ργορα!ᾶ, δ ᾿ίπραα ντεῦατυΣ 

ὙὙὙ Γυϊσαηίςα, υᾷ ριιεῖ ἃ πιυτεῖος Ετγα- 

“(ρα ἀϊάϊςεγατ. ᾽ Βἰ Ἰῃ ἔογιιπι δζ δα ργα- 

τοτγίιπι νοηΐτ, σοπίρι οἷς Ποιη]ηδ σοτ- 

Ροτίς ργοςογίγατα ἀο τοῦοσς ἱπιρηξ 
Ρυγραγα ἰπἀατιπη , ὃς ρτὸ τε ρα Παὶὶ 

{ξἀεπτιῷ, οεἰτοιηγξαητε ασηο ἀγηηα- 
τοαπι Π πΊογο: ἔΔΠτ1565 Ορ᾿Πίοπα, ντ 
αὶ ηὔιαπι Ετγαίςοτῖι γορετα νὶάε- 

(ξὰ οτατ ίογιθα γεσίως ; δ τὰ ργοτεθα- 
ΠΑ]  γεσσίξης ΠλΠΠ1το5 αἰ! άοθατ εἰς {- 
Ρεπαϊα. ἃ ἀ οιπι (οτ!Ρᾶ ρού οἰγοιπιβι 
(τα τυ] εἰτϊπ ἀοσεῆπι; ὃς πο πλπ 
νεϊπογπηῦ ρΐδεηις, οδίςεπίο τῖρα- 
παὶ!, το τω νείτα τοχογατέοεγο, 

1 

»»ῃ 

40 οἷα. δὴ μηδέποϊε πὸν βασιλέα Τὴ Τυρρζωῶν ΝΣ 

{ΑΙ ἘΕΥΑΓ ΝΥ ΑΝ Κ᾽ σ᾽ 

αὐ]ωὼ, ἐπ" σευ θην λέγ τοιαίδε "Ἄνδρες πείέρες, Ὁ) 
ἐϊχείρημια τολμᾶν ὀχκνούμϑρος, ὑφ᾽ ὁ ἢ παρϑήϊων ἀ- « (ἢ 

παλλαγήσε!) χοικῶν ἡ πόλις, ὦ μὲ ἔργω πόρυ ϑαῤ- πὴ 

ρῶ, χὰ ῥαδίως αὐτῷ κρῳτήσάν οἴομαι " πὐξ ἢ Φέμου- Ἷ 

τῷ ψυχῆς, εἰ αἴξ ες αι μοι μΟὉ ἔργϑν, Ὁ’ πολλας ἐλ- 

πιδας ἔχω ολαλλον ὃ, εἰ ,,2) χάληϑες λέγῳ ον ἢ 

Μίαν. εἰς στον χίνδ,ουον ἐμαυτὸν καϑιέναι μέλλων, ἀὐμη 

Γι Ὁ 
λων, ἐα) ἀ δ φι συμξη μοι ΠΝ: πείρας, δι ἐ- ̓  

ΙΟ πὶ καλοῖς ἔρορις μεγάλων ἐπαίνων τυϊγόμᾳν ἢ β 

δ τὶ ϑνηπῷ σωμκαᾳζος εἰθοίγαἼον ὑπαρξῴ μι κλέος. δὴ-- : 

μῳ «δὺ φοοίξίν ἃ φρονοῦν κοι πο αἢφν, οὐκ ἀσφα-" 
λὲς, μή τίς ἴδια, χέρδη αἰξεβϑλόνϑμος, ασϑ9ς τὸς πο. 

λεμίοις αὐζῳ ὀξενέίκη, δέον αἰὐζις ὡς πῆρ μιυςηεία ἀ-ς 

πορρήτου φυλακῆς" ὑμῶν ὃ. οἷς καϑεξᾷν αὐζῷ πε “ἡ 

φευκαᾳ, ἐΐκε κἠῶς,ποοότοις πε χὰ μόνοις ἐκφέρω" πιὸ 

ὑυδδυ οἱ ὀηνοι πολιτοι οὖ τω ασοϑοήκονίι χαιρῷ " 

φησον.).Ὁ ὃ ἐϊγείρηκκαι μου Ὁ ὄνδε δεν" ἀύξιμολξ ὁ Ἢ 

μα λαξζῶὼν, ἔχι Τ' χάρακα ́  Τυρρώυῶν πορδ εαζ." 

20 ἐα) μϑὺ δΐζυ ἀπιςηϑεὶς πρὸς αὐτῶν ἘΕΤΕΣ ἔνι πο- « 

λίτη μόνῳ ἐλαίηοις οἱ λοιποὶ μυήσεοϑε᾽ ἐαν ὃ παρῇ-᾿ 

θεῖν εἰσω Ὁ. γαροιχϑς οὐκβρηται μοι, 1 βασιλέα ξ πο- 

» λεμίων Φαοκ εἰνάν ὑμῶν ὑπιονθ μα" ποθαινόντος δι 

ΠΠορσῖ:τ; καζοιλυϑησε!) αϑὲ ὑμῶν ὁ πολεμως" ἐγὼ ὃ εἰ; 

ὃ τι δὼ ῷ δι μονίῳ δόξη,τατο πείσομοι πότων (ιωΐ « 

φορᾶς ὑμαξ ἕξων ̓ δοτυρας ασοὺς Τ' δῆμον, ἀπᾶμες 
) Ὑ χρειῆονα τύχζω ἡ παϊίδος ἡγεμόνα, “ὃ ὁδού ποιη- α 

΄ σαμϑιος. ἐπαινεθεὶς δ᾽ ὄξζυ «ἰπῦὸ ἕ: ἐν τῶ σειυε-, 

δρίῳ, λαί(ὼν οἰωνους αἰσίους ποράξεως ᾿ ρα 

70 »4. ὃ ποζαμόν. χοὴ οὐ δα δυνϑεὶς Τχὺ “ὦ χάρακα ΟΝ 
Τυρῤρῥξυῶ ν»εἰξέργξ!), οικρασαϑρος τὸς φυλοῖτε 

Ονᾷς Ὡς πύλας,ὡς ' ὁμοεθνῶν τίς, ὁσλων πὲ εϑὲν 

φανερϑν ἔχων Ὄ γλωῆη Τυρρξωοικῆ δζκλεχϑιϑιος, 

κὲ ἀξέμαϑεν ἔτιπ ἧς ὧν, ἰ σὸ ζοφοῦ Τυῤῥδυίδος τ 
ὃ “δύος ἐχϑιδα οϑείς. ὡς σῇ Ἐλὶ τί ἀγοραὶν καὶ ὃ 

[ φρατήγιον ἀφίκεζο,αἰδρα ὁρά μεγέϑᾳ σω μαος ὰ ὑ- 

μ" δαφέρϑντα, ἐάγῆτα πορφύραις οὐδεδυχότα, ; 

ϑηήμϑυον ἐΧῚ πὸ φρατηγιχκού βημαῶς, χαὶ αὐθὰ 

τὸν ἑςώζας “νόπλοις συχνοῖς. Δ  α μὔρτῶν 5 “ ϑύξζη 

' 

σοίνϑιος, σϑτον “- αἰδδα ὑπελαᾷε Πορόῖνον ἐϊ) δε 

ζῶ αφα γραμμαῖς ᾧ' βασιλέως, ἐκαϑυτο σ᾽ ἔχε τὰ 

βημιαζς ϑδχκ οιθυδμ" τὸς φραϊιωζᾳς, ὁ οἰ αγοάφων Ἀὰ 

εἰς τὸς ὀψωνιασμοιέ δὴ τῦτον δὴ δ γραμιμαπέα ὦ 
χωρηίᾷς 2,4 τῷ “πἰϑιζεςξηχότος ὄχλου  Χαὶ Δλίαξαξ, 

ὡς αὐοπλος κ' “ο΄ συ θενὸς κωλυόμϑυος, ἐχὶ Ὁ βῆ 

μα, ασᾶται Ὁ ξιφίθιον ὃ ἐντὸς “ὃ αἰθεβολῆς ἔκρυπῆο, Ὁ 



ΜΜΤΙΟ ΚΟΜ ΤΥ ΒΥ 
καὶ πα! 4 τὸν αὐδρα. χτ' τῆς κεφόλῆς. Ὄλποθαινοντος δὲ, 

| «' γραμμαϊέως πληγὴ μιᾶ, συλληφϑεὶς φὐθὺεὑ-. 
πὸ ἰξὶ ὃ βῆμα, πσϑ9ς Τ' βασιλέα πεπυσγκένον 
ΑὐΑ͂ γραμμαΐϊέως αὐαρεσιν,απαϊ γεται.ὁ σὴ ὡς 

» εἶδεν αὐτὸν, Ὦ, “μιαρωταΐϊε πϑώτω ν, εἶπεν, αὐ, ϑοϑπω γ, 

.» χαὶ δίχας ὑφέζων Οὔκ εἰς μακρὰν ὧν αἴξιος εἶ" λέγε 

» (ἰς εἶ, χαὶ ποθεν ἀφιγμένος" ἡ (γι βονδεία πεποιθὼς, 

"» ἐπεχείρν(ας ἔργω τηλικῶδε᾽" καὶ πότερον Τ' γραμ- 

» μαΐεα τὸν ἐμῶν Σ-ποκίφναι σοι “σδούχειτο μόνον, ἢ Κα- 

ον μέ" χαὶ Ἕνας ἔχφς χϑινωνουξ τῆς δπτεοελῆς; δἰισύκρυ-- 

᾿ “(αι 5 μηδὲν τὰν ὀδηθῶν, ἵνα. μὴ βα(ϑνιζουϑμος ἘΣ 

» γα [κα οϑείης λέγφ. χα ὁ ΜΜύχιος οὐτε μεζαξολῃ 

χοώμαῖος, οὔτε σεοωνοία. πξϑρῶποε τὸ Ρ Ἢ 
Διίασημανας » οὐτε ὀλλο παθὼν σεεϊὲν ὧν φιδλουσι 

παοάν οἱ μέλλογϊες "“ἰπτοϑνήσκᾳν "λέγ τσϑϑς αὐτον" 

᾿» Ἐγώ μδὺ Ῥωμαῖος εἰμι, ἡ ὁ τὴν" Ἐχετυχόντων ἕνεκ᾽ 

» αἰτίου, ἐλ ϑερῶσαι δὲ τι πατοίδαι βουληϑεὶς τῷ 

» "πολέμου, ἦλθον ἔχ: Ὁ φρατύπεδὸν ὑυϑῇυ, ὡς Τ σ᾽ εὐ-- 

ΝΠ τ ρῥλοιμωετοςς ὠχοόν 
» μϑὺ ὅτι ́ καϊορθωσεινίι χαὶ ΔΙο δοτονῖι πῆς ἐλπίδος, 

.» ἸἈποθαγᾷν ἰ παρ χή μοι; γα ἰσοιον δὲ τὴ γήνα μένη 

ον τίω ἐμϑυτῷ ψυχίωὺ “ὐδϑαιοφύμϑυος, δύτὶ δ΄ 

9.8.8 

ὀρρωδδιοῶτοι 

---. --- « 

τὸ ἘΞ 

» γητῷ σωμαιΐος ἀϑαίγατον δόξαν καϊαλιπεῖν" ψευεϑεὶς 

» τῆς ἐλπίδὸς, αὐτί σῷ Τ᾽ γραμμαΐέα ὃν οὐσὶ, εἰδὺ 

“» Δύγρηκαι, τῇ τε πορφύφα, χαὴ τῳ δίφρῳ, χαὺ εὶς ὁ - 
τῳ λοὶς τῆς δξοισίας συμξοόδλοις πλανηϑείς. τὸν μϑὺ δζζω 

᾿,, θοιγαῖον ὃν αἱἰντὸς ἐμαυτῇ κα εψηφισοίμιζων, στ ὄχι 

» πἰὼ “ράξιν ἔμελλον ὀρμκὰν» οὐ “πουραψτοῦ μα ̓ βα- 

᾽» σοίγοῖς δὲ χαὶ ζὰς ὀηλας ὑοράς εἴ΄ μοι παρείης, πίςης 

» σᾷν, χαὶ σθ9ς τίω σωτηρίαν αὐῆχον σοι. ὁ μδρ δὴ 

(ὖτ' ἔλελιυ, 'ςρατηγῆσοι τὸν αἰδξα. φχζκνούμνϑρος. ὁ 

δὲ ἔξω Ὁ φρονᾷν γεχϑνὼς,ὼ ἅμα χινδγεύοις ἐκ, πολ- 

λῶν μόμάυόνϑυος αἰ, ϑοφητων Οἕκ ὀληϑεις» δίδωσιν 

ἡ αὐτῶ δὲ ὅρκων ὃ πιςόν. μ᾽ Ἀ' σῦτο, χαινότατον ο)θυ- 

᾿ μηϑεῖςο Μέχιος ἀπατηςζ9πον ὃς α᾽ ἀφανὴ 1. ἐλεῖ.. 

Ι »0ν εἶχε λέγ τσδϑς αὑτὸν "“Ὦ, βασιλάδ, Ῥωμαίων 

 » αὐόρες πιριαχϑσιοι 7, αὐτί ἔχογες ἡλικίαν, κα 3’ γέ- 
᾿»» γοῖς τ παποικίων ὡπόρμῖες,ἐξωλάυσα μεθα, σεουΐ- 

'» θργΊες ἜποκΊ 4γα σε, χαὶ 2 πιςῦν ὀρχϑις παρ 

""» ἐλάξουϑυ. ἔδοξε δ᾽, ἡμῶν βελάυσοανϑμοις δφίις ζῶ ὁ 

Ι ᾿ » τῆς δχιρουλὴς ᾧ πος , μήπε ἁπὸυᾷς ἅμα χωρᾷν 

᾿ »Ἐλχεδ έργον, δλλὰ καθ᾽ ἕνα, μήτε φεαζν ἕτερον ἑ- 
γῇ » τέρω, πότε χαὶ πού κ πῶς, τὸ σιν ἀφοριαὶς χευσά- 

᾿» ,ϑρος Ὀχιϑήσεται σοι ἵνα, ῥάον ἡμῶν ὑπαρχη Ὁ λαθῴῷ. 

τ» (τα Ὡψανουλεϊες,ἐκλυρωσα ἴθα, κ) Ζοοφτος τὸ- 

ουξαι ὃ πείρας ἔλαχον ἐγώ. τσοοφδὼς δξζυ ὅτι “πολλοὶ νὰ 
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ἴῃ σαρατ ΠΟΠλΠΟΘΠῚ ἔογίε : ΠΟ ΠῚ Ομ] ΠῚ 
γ ΠΟ ἰξξαι ἱπτογοιη οι, σοιπργοῆςπ- 
{5 ΠΊΟΧ ἃ οἰγοι πη  δείθιις, αὶ ΓΟΡΕΠΊ, 
4π| ἀε(οτῖρα σατο ἴδ πὶ σοσποιιοΓαῖ, 

νἱ τ, Θοο]ο ΠΠΠπης, ἰπ4αΐτ, ΟΠ  Ὠΐ πὶ 
πιοχίδ! τι. ὃζ ΠΊΟΧ αἴρηας ἄλτιγο ρΡα- 
85. Ο1115 65 ὁ νης νοηϊς ὃ πο διιχί- 
Ἰῖο ἔγοτας διπίῃς 65 ταὶς ἔχοίπιςὉ (ο!π- 
ὩΕ (ΟγῖθαΠ} ΠΊΘιΠ,Δἢ πλο Πποηις ἰη- 

. τοτῆσοτς ἀδογοιογας Ὁ 4πος5 ᾿αες ἰπ- 

ΙΟ 

20 

᾽» δὸυς ὄχ )εῶν, ὑπιορϑ κοι σοι μέγα. “Ὡάγμα δηλω- 20 

{ιἀϊατιιηι (Οοἰοσὃ σαῖς Πα! ἀαιιᾷ πτεη- 
εἰατῖβ., ὨΪΠΠ πγαιῖς ροῦ τογπηρητῖα νος 
ταῖς πὶ ΟΧρεπη, Αἀ Παο Μιοίις, 
ΠΟΟΟΟΪοίο πηυζαῖο, ΠΘΟ ψαΪτι σορίτα- 

ἀν (.- “ἰν 
[4 ον δ 

9) “ιν εν δ 

τ γΟ 9" ΕΥΣ 

Ϊ " 

Ρυπάο, πος ν]]οὸ δἱίο ἤρῃο 404} (Οττ 
Ἰφῃσ η πτοῦτίς ρουίςιϊο ἀσοίάογς, πι6- 
τι ΠῈ Ρταἔογοηϑ ; ΟΠ ΠΔΠι15 {πΠ|,, ἰπ- 
αυίτιηες ἰςαὶ ἐς σαι, (ο νι ρατγίαπι 
αὖ ἢος Β6Π|1ο ΠΙΡογαγρῆν, 'ῃ νοῆτα πιὸ 
οαἴττα σοητα]!., (αν τα ςἔτρα ἔρθοία 
τῷ νοϊοῃβ ἱπτογῆσογα: ΠΟ ἱβῃοιαῃς 
πγογίεπαάιιι γα] πις [πσοςάεζριςο- 
Πδῖισ,ππς πο; ἀοπατζίγας ταπθῃ νὶ- 
τ ΠῚ ΠΊΘΔΠῚ οἱ απ ΠῚ6 Ργοια τ, ὃ ρος 
ΠλογΓΑΪ σοῦρογξ ἱπηπλοῦτα ]ο ΠῚῈ γορο- 
Ρίαγας σ]ογίαμ, πῆς ἔρος [τιπέγατας 
Ρῖο το (ογ!θαΠΊ, 4016 ΠῈ ΠΟ ΠΟΙΙΟΓΑΠῚ, 

οσοί αἰ; ἀδσερίις ρατραγα ὃζ (611 σο- 
τογίσ ας ροτοί ας ἱπΠρ 5. Μοσγίοπα 
Ἰσίταγ; ]ιιαπὶ ἔλοίπιι5 ἀσστοῆαγας ἰρία 
τα δὶ «οἰἘἰπαιί,ποη ἀερτγεοογ Θο 4. 
{πτοτηηεητα σεζογαβα; νεχαϊίοπος Πγΐ-- 
Πὶ τὰ γε Ππγα πὶ πο πὶ σαπιπγοίιι- 
τά 40 ἀεάετίς, ρο ]σθοῦ πης εἰδὶ ταπ 
ΠΊΆΡΠΑΓη Πα σΔτα ΠῚ Πα: Δά ἰπσο- 
Ἰαπηϊταῖο πὶ τᾶ πη Ροττίηθαι. Ηΐχα 
16; ρᾷγδηβ ναξγαηγοηζο τη] Ἰταγὶ οἱτ-- 
σαπηγαςηΐγς Ποιηϊηδ. ὸχ πχεῆϊς σοῃ- 
{Ἰογπατας, δὲ ρου απ ΠΡὶ αἴοῖ πο- 
ΤΑΙ Πἰθιι5 ἱπηπλίπεγα ναπο διραγᾶς, ἢ-- 
ἀεπιγοίῃγαηο σοηβτηηδτ. [δ] Μι-- 
οἷτις ποι ΠῚ ἄ0]1 ΓΑΙ 6 ΠῚ σοΠΊΠΊ6Π- 
τιι5, Ζιδτη ἀΠΗΠΟΙ]ς εἤοι ἀσριοπεπάο- 
το: Γτθσεπεὶ, παῖς, Ἀομηδηὶ ἔππο- 
Π65, 6 ΡδιγΙο 5 οὔτ οπγΠ65, ἐς το [Π-- 
τεγίη θη 49 σοΠΠΠ] ΠῚ} σερίπιας, 44- 
τ Π16; δζΖ ἀσςορίαπι Πάεπλ πτοία ταπ- 

δλλήλων 40 ἀο βεγηδυίπημ5. οσιπηα» 46 πηοάο ἰπ-- 
{π4τατιιπὶ σοπίἰ τα 115, Ρ] δου ποῖ 
ΟΠΊΠΟ6Ξ {{π|8] το ἀσρτοαὶ, (δ Δ] πὶ 
ΡοΙ αἰΐαπα; πες Αἰϊᾶ 4} ἀς τεπιροτα, 
Ἰοσο,πηοάο,αττ οσοαίοηΐδ. ἀρστοά!- 
ἐπαϊ ἐλοϊπουῖβ ψυ ἀ οσπγιπίσαγα: νὲ 
6ο ἔμ 5 ἰατογα ρο ΠΠΠγ115.|5 ἴτα ἀε- 
οτοτῖς (οτεὶ σι ΠΠΊ115 45 ΠΟΙ ρτί-- 
ται ἔφοετοσ γοὶ ραεγί οι]; σα ίογς πα Ηὶ 
οδτίρίτ. Ετγσο ργαπιοπίτιι τᾶ πγαΐτος 

νἿ 

πεῷ 

χγζ νυν, ἥ 

2." ΕΣ "μι" 

{ 

ἑ Ρεγάαοίταγ. Τ ΙΓ τοχ, νι ἩΘΒΉΒΘΗΒΕΤΟ ΠΥ. ΩΝ ΞΕ 

Ἷ 



(οττοςίπποπος σαπ δ πιεπίοῃ μαθο- 

το εαπάοπης σἱοτία σαρΙ ἀἰποπιπο- 

τα αἰ πο οὔτε πλε ἐοΠΙοἱοναβ ποσοῖς 
{ε εἴπ: οοτάογα αθιι5 το σΟτγα ΟΠΊΠΟ5 
τασηίτο σαςαϑ σατο 5. Εἰ δια - 
εἰς τοχ ἱπῆπι (τε ΠΠ|τ65 αράπςσοις 1 1π 
νίπου]α, αἤδγαᾷάμπητηασηα 4 ΠΠΙρεη- 
τα: ἰρία αἰϊιιπηρτίς ΕΗ ἀΠΠΠΠη15 ἀτη]οἷς, 
οαπηηας ἢἰς Αταπτο Η]1ο, αἰριοίοθας 
αιιοπιοάο ἀςξο!πατο ροῆδε οοίαγαῖο- 
ταπι πη Πα ϊα5. [δ᾽ ε σετειῖ {πα]τα οσα- 

τἰτατὶς ΘΟ ΠΠ14 ργοια !ςητ, πος 4818-- 
αιιάπ Π]οτῖϊ χυϊά ξμέϊο οριις εἰοτία- 

{ἰδ Πτο Προτο νί ἀεγοταγ, τα ἀἜπὶ Π]1πς 

ἼΡἢις (επίογοτη ατδῖα (4 (ξπτθητίαηι 

| αἰχίτ: ἰρεξξαπάα σεπίρῃς πο ἡαΐθας 
εὐποάιϊς (δ οὔτγα ᾿πΠΠ1451}}45 τη ηϊ- 
τοῖ; ξἀ πο ραέξο σδυτίοῃς 14 0 ἰη- 

᾿ ἄἴροτοι, Ααἀπλίγαπείδας Πᾶς (δητοητίᾶ 
Ὶ οπΊΠίδθιι5, δ ρεγοοπίδητο ρῥά176 ηθο- 

παπιτηοάο ἰά ροῆδε βετεῖ: 51, παῖς, 
{πος νίγος αῃγίσος εχ ποῇιδ. ἔεςοτίς; 
δὲ τιιαπι νίταπλ οχία πην το ιτατίοης 
οατίοτοπι Παδιοιίς. Ἀδχ ορτπηῦ ες 
φοπΠ]απι αἸχίτ; 47,2 τα Πλ6 ἢ {πρετ- 
εἴς ἀο!Πδοτατίοποπη, φαοπιοάο Πο- 

τ΄ μεἢεις σοπάϊεοηίδιις ραχ ἤεγει: σιοά 
Ὁ τατρα νἱάοτοταν, ΠΟΙ Ρι5 ργα]ο νἱ- 

δὶς ὅζ ἰπτγα τησοηΐα σοσηρα 15,00 {1- 
ἀϊοποπι γα  πάεγα, Π1]1ο εοσῖ! δὲ 
Τατγααυϊπίις εχίροξζασϊτ οσέεέϊο, αια- 
ῃ ἃ νἱέϊίς νἱποογοῖαι, ὃς δῸ5 ἔπρετος 

ααϊ πο ροτεῖς 4υίάεπι ργοάϊγε απάς- 
τεητ. πος αἰτππ| ἢ Ποηείξιπι ἀερο- 
ποπάα: {Ππγυϊτατῖς πχοάτιπη,, ηΠΠ ἰρία 
Ρτίας ρὲγ Ιεραῖος ργομοσαγετιγ δά ἀ- 
τηϊοϊτίαπι. Ηςς τῇ απηϊοίς δζ Π]ο το- 
ἰροπαϊε: ροί αἰψιιοτταπιεη ἄΐες ρίας 
Ριοῦ σοσέϊας οἵδ Ρᾳςίς πιεπιίοπεπι 
ἔλοεῖς, οὔ σαιῆδπι παϊιπηοάϊ. ἄτιπὶ 

“ς΄ ΒοοΗς ραἰαδιιηάτι5 ρεῦ ἀστοβ,ορογαπῃ 
πο νος αυοιαϊαπᾶ ἄάτοῖ ἱπτογοῖρί ξἰς σοπι- 

κοῦ  τπραίίθιις,, οοηῇ- Ἀογηδηὶ ρος 
ΡεΓορροιτιποβίοσοϑ [Π{16||5 Ἰπτογία- 
σείαητ ΠλΠΪτοβ., ΡΙΠΓα5 Πάρος 22) Ὁ7- 
ῥον(δοιν» αἰ ἀπχογαητ. Οὐ πο πὶ σαί πη 
τη ] εἴτε ἔσγοητας Ετγαίοὶ, τεροπι ἄἰι- 
ΟΟ5471|Η6 σοῖοτοβ ἴῃ σΟΠΠΘΠτΙΟμΪς 1Π- 

ουΐαδαητ, αοα ΒΕ]]ππ ταπὶ ἀϊα τγα- 
Βοῖοητ; δὲ τράϊγε δά πος συρίθθδησ. 
ἘἈλατιδ εἴσὸ ρᾷσοπ ΟΠΊΠίθι15 σγαζατη 
ἔοτγο η Ἰερατίοη  Πγϊτεῖγ ἀπ] σο τ [Πτῖ- 

τη οΚ5.ἢϊς αυαᾷ Μαοίιπηι ἀϊσιης ἡ α1- 
τὰ, ας τορὶ ἐς γοάϊτα σα πὶ ἀγάπη θῆτο 
ἄατα : 4Π] ἀοτοητίι ἴῃ σα! τὶς» οὗΠας, 
ἄοπεος οΟυιΘηΠΠδι ἰπτογ Ραττοβ ἀ8 ρδος: 
4υοα εἰἘ νοτηΠΠΎΠΠ1ι5. Μαπάατα Ροτ- 
τὸ Ἰερατίδ ἃ τρρο ἀαΐα, ογαης παο: 46 

309 ΙΟΝΥΦΙ1 Η ΑἽΓΟ ΔῈ ΝᾺ 5 ς. ἡ 

10 δὲν. ὁ δὲ εἦος αὐτοὶ πελάυταίαν ἀπεφξώατο γνώμζω 

«ς ͵ 7 » Ε ᾽ 20 αἱ χρολλαοι δ ρ χι κα αἰονευύζωυ φάσκων ζὴ Ὑ| 

30 γῶν διθιηχαυκηδλων, χα ζοιαύτίω αἰτίαν ἐσκεδευσμ ᾿ 

40 χε αρ(σχκέγας Φανήσεαζ, ζς; φ(κλλαγας, Ὄσοςε πα 

ἀγαϑοὶ τ αὐτίιὼ δόξαν ἕξουσιν ἔχιθυμία δόξης, ὧν εἰ Ν 

χα! τίς αἰ κείνονι τύχη χελσε) Ῥ ἐμῆς, σχότιά τίς ἔξ, 

σοι ατεϑεπόῤζας φυλονοή; ὡς ὃ Τοῦτ ἤκουσε! δ ἣν 
βασιλάςξ, ἐκεῖνον νδὺ ἀπαγαχϑν τὸς δορυφόρους χὰ, 

ἐχέλάυσε δησοι,ὼ φυλοίηφν ἐχιμελῶς" αὐτὸς ἢ τῶς᾽ 

πιςοζαάτοις Ὦ φίλων τ΄ ρα λαξὼν, δ Δ ψον Αροντα 

“ἰρακαϑισοίυϑυος, μετ᾽ ἐχείνων ἐσχοπ4 τί ποιῶν ᾿ 

Ἐχιξελδὲς αὐ]ῶν ὀχακράσε,).  μϑὺ δξίυ θήγων ἕκαςος. 

ἀληοης ἀσφόλείας λέγων, ἐδὺκ 4 ' δεόγίων φρονῷν οὐ- 

ρεσξυπεραν “Ῥηλικίας, αἰξιῶν αὖτ' μὴ σχοττειν Τἅσι 

Φυλαχαὶς γρωμδυος Θοϑὲν πείσετωι διίίνον, δυλὰ τί 

ποιῶν δεησε) φυλακῆς. ] δου μαισοίνηων δῈ Ὁ ϑζαΞ 

γων, ἘΪ φίροις δύτι πολεμίων, ἔφη, ποιήσοιο τὸς αἢ- 

δρας, ζιμιωπτέραν ἡγησοίμυϑρυος σαοϊξ ψυχζωὼ ὅκα Ὡς 

ούδὸυ ἢ: σεεὼ Ἰαρκωνίοις φυγάδων. χαὶ ὁ βασιλάς Ν᾿ 

χρατιςα μϑὺ ἔφησεν αἰντὸν λέγά ν, βαλὴῆς δὴ Ἄξιον 

Φιράγμα, πῶς ἀλωρεπά: “λνήσον ) ασεϑς αἰδις 

κρᾳτή(ας αὐτῶν μα χη»Ὁ τει γῆράς ἔχων, ἀπελάσε- 

ταὶ μηδὲν ὧν Ἰαρχώνιος ἀπεδέχεζ ϑζαραξάμε- 

γος, ὡφιαξ» ἡ" Ἴημϑῥος “ἰ πσὸ ἢ νεγικηυϑύων, ἡ πεφάυ- 

ἔϑρας λύσιν, εἰ πούϑα, ἢ; πολεμίων ἐπ τλμοιντὸ ὧμες 
κσζϑς αὐτὸν αἰξὰ φιλίας φζκλεξονϑυοι. (τα Γ. 

τὐτείος Τ' ον ἡ τὸς παοόνζᾷς εἰπεν' ὀλίγαις δὶ ὕ- 

ξερον ἡμέραις αὐτὸς ἡνα [κοίἐϑη τρότερος ρχήν Ἄξ δ 

γων δραὶ Τ χώραν τη φραϊιωτῶν : κ Ως ἀοουϑύας εἰς τ 

“πόλιν αρρρας ἀφαδουμϑύων ) χαὶ πῶτο ποιοιούτων 

στεσεχῶς, οἱ “Ῥωμαίων ὕπαΐζοι ᾿λοχίσανϊες ἰὖθες ὦ 

καλῷ χωρίῳ, δχμ φϑείρφεσί τε συχνοιὶ, ἔτι λείοις 
τὰν Δμαιρε)ενίων αἰχμαλώτοις λαμβαγοισιν. ἐφ᾿ ᾧ 

χαλεπαινούϊες οἱ Ἢ υῤρξωοοὶ, διελέορντο σοὺς δλλῆς- 

Δοῖς χτ' φροφας, δὶ αἰτίας τὸν τε βασιλέα καὶ τὸς ΠΣ 

ἡγεμόνας ἔχογϊες Ῥπὶ τῇ τοι(ἢ ἢ πολέμου, ὶ ὠπαλε 
λοίηεοϑαι ποδοιωῶτες ΚΧὲ τὰ οἰκεῖω. δόξας δἶζυ ἅπασι 

ὡρεσξ4 (ας ἐκ ἢ; οἰκείων φίλων τὸς αὐαϊχαιοτατοι. 
λ δ δῷ « ᾽ : ὧψες υϑὺ οι Φασι χὰ Τ' Μϑχιον ἄμα σϑτοις πο ἜὯ 
“Ὕ 7 γς ς ὩΣ 

λᾷζωσαι, δόντα στίςν τω βασιλῇ δὶ ὀρχων “ἷὩΡ ἀ πατ 
λιν ἐλάύσεοχ' οἱ δ) λέφρεσιν διρφν, ἕως δὐὺ «πδνλαγο, 

Ἵ Ὧ ᾿..3) τἂν Νά ͵ ) ν μων), ανόίρα. τ΄ τὸν ον ᾧ φςραΐζοπεδω φυλαπηεα γ᾽ ̓ 
λ Ἵ τ “»"» 2 Ν 3 Ἂ: ΤΥ ςς χα] ζῳχα δὼ εἴό, πὸτ' ὀληθέςερον. οὐτολαὶ δὲ ἡ(ν : Ἷ 

“] Ἂν ““ ς , ΟΣ 
ας ἐδωχειτοις ρεσξ (ταὶς ὁ βασιλάῃ τιον ΘΝ ἱ 

μϑ 



ΑΝ Τ ΟΣ ΕΟΝΜ, 

μδὺ εἰφόδου Ταρκυνίων μηδένα, ποιφοϑαι λόχγν, ἃ 

δὲ ᾿χεύματα ἀὐζις ἀξιοιωῶ ξ:ποδὸϑζεσωι, μάλιςα νδὺ 

ἅπϑωτα ὅσαι Ταρκύνιος τε ὁ ωρεσξύτατος κα τελι-- 

᾿στεν ) χαὶ ἀϊθὶ σειὼ πο δικαίῳ κίησαυϑυοι κα τέσον᾽ 

π εἰ μή γέ,ϑσεὶ δοιναταὰ,α γφαϊνῖε "ἡ οἰκιαἷν χαὶ (βοσκη-- 
3.) ε ͵ὔ 

αὐζιας,οποτε-- μ» ,ὸ ὧν ὁκ γῆς Δύηρζο.) καρπῶν ας (ζία,ς 
ρως δὺ αὐΐθις δύζη συμφέρῳν, ἐαν τε ζις κατεχοιας 

αὐτὰ ὃ καρπουνϑμοις εἰφφεράν,ἐαν τε ον Κ᾽ φημωοσίου 

Δίαλύφ τα νδὺ ,ἷαῷ ἐχείγων᾽ ἑαυτῷ 5 «ἡ τεῖος 

λυουϑύω ̓  ξηϑραν,τῦς καλουμϑύοις Ἐ-πῇὰ πα- το 

ϑιξ᾽᾿ αὕτη Τυρρώυων ἡ χώραι Φ αῤγαῖον ζῶ; Ῥωμαῖοι 

Ι΄ δὲαυτίω κατέοον πολέμῳ, ζοις ἔγονᾷς ἀφελόμνϑιυοι" 

χαὶ ἵνα. »ϑύωσι Ῥω κ8γοι Ἢ υρρξευοῖς βέξωιοι φίλοι, 

παῖδας ἐκ Τὴν ἐχεφανεςείτων οἰκιαἷν τὰς ὁμηρά-- 

σογᾷς ὌΡΩ τὴς πόλεως αἰτεῖν “ωρ αὐσν. ἀφιχο9- 

ομϑύων δὲ “τῶν ̓ Ὡρέσξεων εἰς Ῥωμών ἡ βουλὴ υϑὺ ἐ- 

ψυφίσατο, Ποπλικθλο ϑουτέρῳ τ αἰσσάτων πει- 

εϑείσο, πὸ υτα συϊγωρᾷν ὅσοι ὁ Τυρῥξωὸς ηξζίᾳ,, χοίμιψάν 

Τ' δῆμον χαὶ ἄπορον ὁ λον οἰουϑύη τῇ αὐὸρ4 Ἵ ὄχι- 

᾿ς πηδείων,ὶ ἀγαστητῶς δέξεοϑαι ἘΞ πολέμου λύσιν, 20 

ἐφ᾿ οἷς ὁ. “δέηται διχαίοις. ὁ Ὁ δίχμος τὰ δὲ ἄλλα, τῷ 

23 “αοοξουλά  καΐζος ἐψηφίσατο κύρια ἐῇ), δ δὶ Ὄσύ- 

δόσιν δ Τὰ σἕκ ζύξονετο ,δλὰ ζαναντία ἔγνω, 
(᾿} 

ἄν πκῚ 

ἢ τμητ' ἐκ Ἔ χοινων μήτ ἐκ τυ Ἰἰδίων ζοις Ταρκωνίοις 
ἣ ΧΟ “ ἀπ οι Ἶ ͵ ᾿ 
᾿ μηδὲν δ΄ποδοιέσω, ὡρεσξ 4. (ἃς ὃ πὐξχζουτων ασδος 

“ τ -“" « 3 Ἶ ᾽ 

βασιλέα, ΤΠορσιίνον Ὄστοςειλοι» οἵτινες αἰξιωσοισιν αὖ- 
«- λον 

ὴ ὅμηξοι ἢ τὺ γώραν π΄ Θαλαξῳν- αὐξὰ 8 Ὁ 

εἰ χε αὐτὸν δικαις- ζω “λυόνϑρον Ἰαρκωυνίῳ πὲ χαὶ 
ς « 3 3 7 “" ΝΡ 

᾿ Ῥωμαίοις,ὅτὸμ ἀμφοτέρων ἀκούσῃ , κρινοι ταὶ διχαηα, 
“ 2 “ 

δυκοιώτα, μήτε χάε(ἴι, μήτε (ϑρα τὐϑαρϑεντα. ; 

' ἀπήεσαν οἱ Τυρρῶοοι ᾧς Ἐποκρισᾷς ζαυΐζῶς κομι- 
[Ί Ν ᾽ ὦ ε ] 

Ι ζοντες “σὸς βασιλέα, ὦ σεωὺ αὐδις οἱ καταςαῦεντες 
πο τς ; ͵ " Ξ᾿ 3. ᾿ 
“ἴσῦ πὸ δήμου ὡρέσξ4ς, ἀγοντες οχ ΤῊ" πσοῴτων 

᾽ ἐ ἢ "7 “" ΔῊΝ ΘΟ δὲ ΓΝ ε 
οἰκίων εἴχοσι πτοι δοὺς οὖς ἐδ τῦξ ( τὴς πατοιδὸς οὐιη-- 

ἶ ρθῦσω τυ ἰπ'άτων ποῦτον τὰ πέκγα ὁχιδόντων, 

" Μαρχου μϑὺ Οἰδατίου τὸν ἐὸν, Ποπλίου ἢ ὥαλε- 

ὙΛῚ 
τον τὰ 

20 

ἢ] Ἵ "ἈῚ ! Ι Η] « 2 ͵ 

᾿" Ελου Τ' δυγαπεθοε γα ιθον ἔχουσαν ὡραν.οὐφιχουϑυων 
ιν ΘΟ Θς ΜΡ πολ. 
Ἢ ὃ ζύτων ἔχὶ Ὁ φραποπτεδὸν,ηα εις 0 βασιλόϊς,ὺ πο 

λὰ τὸς Ῥωμοίους ἐπαινέσας, δύογαξ απενδε.) “σδος 

π΄ οἰδὺς εἰς ὡξεισγκένον ἀνὰ ἡμερῶν ριθμῶν, κὺ  δίκζω 

᾿ δὐα δέχεται δικαίσᾳν. Ταρχώνιοι ὃ ἤλϑοντο ,ϑὺ πο 

μειζόνων κσπεσόγες ἐλπίδων,αἷ εἴγον ὅχὶ τω βασι- 

λῴῷκαταγϑύένζαι δυξανῆες Τχὶ τω εὐρχέω αἰτα ἐχεί- 
πα ΙΒΜΜΙ τ ψ 
δεδογικένα ϑέγεδϑαι. ἀφικουϑμων5 εἰ; τὸν δεικϑύντα 

χρόνον ΣΈΟ, πόλεως “ δὐπολογησοι δυῶν τ΄ δίκζωυ, 

δ κἢ ιο βουλὴς ΤῊ ᾿ὡρεσξυτάτων,καϑι σας 
νσολῶν 
γέ Τ' 

40 ποτα ογγοητγίς Πγαχίπγα βασι ἰρεὶ {ἴα 

8. ΚΡ ΕΠ Πα οἵ 

ΤΑτα αι ΠῚ τοάϊτᾶ ΠῸΠ]1Ππὶ ππθη- 
το Π ΘΠ ἔδοογοηζ, ἰς οἷς σοπατδηταπι {7 “αι μαι. 
(0 τερογογοης, ργα  ογι  ΠΊ 
Ἄς ἀμ τὰ Ῥηϊες Εἴς ἜΠδΩ ἐμ “““Επέμα τας : Ἐδ ες "ἢ διε ἤηι 

δ΄τ ει θε σα Ξ 

Ρί15]ορττίηγς ράγῖὰ οδησ. ἢ οἰδείπος- 
ΤΊ ΠΘ4ατοτ, Α] το ΠῚ ΔΡΤΟΙΙΙΠῚ, κάϊαπι, «{- [520 ἐσ εεθιυ 
ΡΟΘΟΥ ΠῚ, ἀστογτα; δυρῇ ΡΓοτία 4υαῃ-ὐελτεφέζωνι [εχ ἔν ῳ 9. 
τι 1Π} ποτὶ ροῆστ ἰητορτα το ξίγα; Πα ι ἡ νμααι - 
ΠΛ Δ]]οητ ἃ ΡΟ  οΠοτίθιις οὰ σοηξειτί, 
Πὰς εχ χτγατῖο ΡοΓίο] αὶ αἴας ας 
Ρ΄ο Τ᾿ ἀγαυη]ΐ5. σοτοσαπη ΠῚ Ρῖορα- 
οὐ το αἱ δθρτοπὶ βάρος ἤτιο5 γοσμηῖ; 
4|Ο ΠῚ ὩΘΤΕΠῚ Οἰ πη ρορ. ἀ οηγαῃιις Ε- 
τγοἷς δ. ἢ] πγο δά οπιογατ: ὃζ νὲ κὸ- 
ΤΆΔΠΙ ἴῃ Ετταοογιηι ἀγηϊοίτα ΗΠ γπγῖ- 
τοῦ Ρογπηαηογδς, ἰρογος πο ε Ὁ] τ ΠΠ- 
ΠῚ]5 ἔχ ΠῚ }]115 ρτο τορι]. ἀατὶ ΟΠ 465, 
Ηκο]εραιῖο ΡοΙξ δηλ ἴῃ νγθοιὴ δ - 
ὉΘΠΪτ, ἰς παι ςοΠία]τιηγ ἐβέξην εἰ 
οχ Ρορ]ςο]α: σοη 15 (δητοπτία,, ο- 
τηηΐα σοηοοάϊ ητια; Ετγιιίσιις Ροΐξι- 
Ιοτ, ιοα ρος ἐρέηα ποθὴ ΔΆ ΡΙΠις 
1ἀταγὰ ν] ἀξατιι ἱπορίΔΠ1, ὃς Ράςεπα 
ΠΡεμεΠΊαις Δι ρΙΟΧαγα, αι σιπ.- 
υσταπάσιη ΠΟ Πα τἰοΠ!Ριι5, ΡΟρι ες 
σατογα αι 46 πη (οπατυςοη (τί οαρήϊα 
ταῦ ἰνασαϊτ: αὐ θοπογιπι γοἤιίτατίο- 
ΠοπῚ ἄςο πο δά, ]Πτρντ σοητγα ΠΟ 
ΕΧ ἀγαγίο ΠΕῸ ἃ ργίατίς Ποπη η θιις 
ααϊάπιυαπι Τ ΓΙ ΠἰΪς το] νοἱιο- 
τἰτ: Ἰοσδτοποπησιιο δά Ρογίςηδι ἐς- 
οΓΟυῖτ, φα: ἀστιιτη Οἴογγεῖ σιπὶ οὔ- 
Πα τθας : σοτογατη πο δα γο[πἰτυτῖο- 
ΠΕΠῚ θΟΠΟΓΙΙΠῚ διιΠΟγατ, ΓΟ ΠῚ ΓΟιΔ 
᾿π Ἰοἷο γεσὶς σου Πηΐτογοῦ, νὰ δὐμα τὶς 
ΡΑττίθιις οθ' καμία δέτε εὐσαΐ!α,, αιοά 
Ἰα!ξιιπὶ ν]ἀσγθιγ ργοπιιητίαγες, (8- 
πλοτίς οαἷο δὲ στατία. (συτῃ Πποοτο- 
{ροπίο Ιορατὶ γοι ΗΠ, ὃ σατη ἢ ϊς ρτο- 
ἐφ ετι Ιορατὶ ρορι}!, ἀπσοῆτος ἐΧ Ρτ- 
ΤΠ ΑΓΙΪ5 ἔτ 1115 ν ρ] τὶ ριιοιος πιστὸς 
οὔ ΠΔ65,8ζ [π ργιτηΐς σοί} ΠΡ το 5, 
Μ. Ηοτατῖϊ αἰ! πι, ΡΒ. Ν᾽ ΑΙεγὶῖ ΗΠ] ΤᾺ 1.» 
1Δπὶ Πυδί αι. Ηος. σιμὰ ἴῃ οαἰγα 
ΡεγιεηϊΠθης, τοχ ἰατις οχοςρίτ; ἰδτι- 
αλείσηις ἈΟΠλδηῖϑ ἱπάιιοίας ἀφ άϊταά 
σδττιιΠι αἰ ογ 11. ΠΟΤ ΠῚ, ὅζίη (ς γα - 

σορίτ ἰμἀ!οἴμπη. Τ ἀγα πι!, φιαπγεὶς , 

ς. 

αιιαπν ἴῃ τορο ροίποταπτ, Πιηξγατος 
ες, φαίρρο αι! ς ΠΠΠππς ορξ ἱπηρογίο 

το Ἐτατιιπη [Γὶ ραταγᾶς; τἀ ΠΊοΠ αι {1ς 
τας πο ςοῆς, ρυς(οπτὶ ἔοστιπα σοπίοπ- 
τὶ, ἃς [ρ: Πὰς σοηαϊτίοπες δά πηΠογιῆτ, 
οὐΠ14; Δα ργα  Ἐἰταταπη αἴθτη οχ ντῦς 
νεη!Πςητ δα ἀἰς ἀᾷ σαι π| ὁγαΐογες, 
δὲ εἰςπατοσίθιιβ Πάᾶζι Πα Χ  Πλὶ, ΓΟχ ρτὸ 

ος 



τ» ΟΙΘΟΝΎΥΘΙΙ 
τὶ απ αἱ! οὔ απ οο ἐς ἀδς, ΔἸ ίτο δά 

τὰ ςομἢητουίαπι ετῖᾷ Η]1ο, δ οἷῖ οἷς ἀϊ- 

σοπάϊ οορίᾶ. [λαπα μας σαμῆλ ἀρ ίτιιῦ, 
{προγαοηῖς χυ!ἀᾶ πυητίᾶς ἐς ἄρα οὔ- 
Πιἀπ νἱτσίπιιπη, Πα πα ̓ς οἵ! ἃ σατο δ. 
ἸΔυαῃ αἱ ̓π ἀτηηο ΠΙ ΘΟ ΠτΙ ρου Ποὴς δ 

ἐπ ρΡοτγα δ ητ, 15 ν τῖ5 τα τ ίροτ ἃ ἤπ- 
᾿μηἰποίςοράογο ἠ{ (6 αὈΙαΠοητ ὃς νο- 
{Ἰπηοητα τοσοριἤοπτ,ης ἽΠ| πα ας οῦ- 
(ρίςεγοησ, οἵ πος φιος; ἐβοι δῆτ οιι- 

" Πποάςσ,ποσταητο ἂς ργώθαητς ΟἹ], 
᾿ματζατιι { ΠΡΟγατο βΒιυιηῖης, π νγθεηις 

᾿Ιςοςοροτας, ἸΡὶ Τ᾽ αγαχυϊηΐας νεἰπθπγδτοῦ 

ἴῃ ᾿ἀουπαποβ ἱπυςέξις, ρου Πα ἴλη εἰς 

ΟὈϊοίεδας ὅζ ρου! γα πη, ΟΠ δῖα οχα- 
ἴρεγατς Ῥουίεπᾶ,ης αἰξτῖς οοτῇ, υΐρ- 
'Ῥοαφαίθιις απ μ]Έτει ἀοσερτας ε( 
(οτναττθάετγες ἐγ οἵ! σοηί] τα 
ἐχουΐδης, Ὁ ἰρ[ς νἱτρίίθιις ἰα ρτγοξο- 

ἔϊαπι ἀϊσετοτ, πα Πα ρατοητα,ατῷ αὐ 

(πογαγεγίς ὅγε βάθη ἐλέξυγῃ, 11} 
Ἰυῖς (ο1 αν Πτιπὶ ρα] ος, ρεγίμ τις 
ΤΟΧ Ρογπ τς ΘΠ ἰτο δα γεαποοη ας 
ντρο ] σεραταγ νίγσίης5. Ν᾽ ΔΙθγίας ἰσὶ- 
τὰς δὰ τεάιοξας νι γρίπο5 αὐττ. Τ ατ- 
υϊΏ αι Οἴπσο» σΌ ΠΟΙ, ἔργοτο ἴυτο αι 1 
ΤΕΠῚ ἱπηρίαμ, τα ΓΠΊα ΠῚ Θ]ΕΪ ΠῚ 1Π 
ἐ4732 νἴδῦη (ΠΥ Θτιιητ,ν τ γα ρτὶς πα 

φαἀάισοθαητατ νἱγοίηῖθιις »Οάρτοῆιιο 

2 τοηίῃη!ς δὲ σατο 40 ελφη ο0 ἴῃ σα ἔγα 
τοποττο ἄτα, οὰ σοΓρογα σοι ρίσηο- 

᾿ τὰ ἀειποτότιγ ργο Δ ἀοπηριίς 1 ἀγηαΐ- 
ὨΪο θοπίς, Ποη δχίρεξξατο ἤης πα - 
εἰϊ 564 δος ποίαῖς μας 1ΠΠ|ς ᾿ηΠάϊας 
{ισςεάεγα. ἄτι Θαῖπὶ ᾿η Πα ατοτοϑ Ὁ 
σαί τς 1 ΑΠηἰς ργοάθαητ, σοπ[ι] πλα- 
ταγατο ἱππογο ρα οἰ ας ἰ.πὶ ργοχίπηο 
Ροτταην Ετγαίοὶ να] ἀμ χογαῖ: σοα- 
ἔξυ5 ταπηθη Οἵα ριισηαγο οἰπῚ {115 αὶ 
ἘΧ «ἰτετῖς σα τὶς Ργοσαγγοητος αἱἱο- 
οὐαὶ εἴπ ππογαητ. (δ Ετγαίοὶ σοπβ!ί- 

ἐξαπὶ ΠΠπτὰ Ππιοχ (οπίογαπης: τορίςια 
ὙΠ] τα 5 αἤππηρια ΘΖΕΪΓΙΠῚ αἰα [ΟΠ πα π- 
τοῦ ρα τα] τ, ρο ἰεἰθιις σιοηας 4αὶ 
{ατίοποπη ρίο σα(ετί5 βαθοθαπι, (ις- 

Οαττοητίθιι5. Δ] Οθτοπ Ἰηἀἰσηα- 
τις Ροτγίδηδ, Ετγιςσοσι σοποίοπο 

φἀποσατα ἀΠΠδτιπτ, ιοπ)αἀπιοάτιπη 
ἀείατο ΠῚ] 4 οπηδηϊς ἀ οἰο ἃς ςο- 
βηϊίοης οὐ Παϊπιιπὴ ἐς ηαίδθιι5 ἃ Ταῦ- 
ααϊηΐο δοσιαγθητι, Ποη πὶ ἄο- 
Πηίτα ςαιΠΠᾺ, Ποπιοπηρίαηις ἰΠ64- 
οἷατιιη τοϊρίοης, (λοτοίληξξα οὔ- 
πάϊιπι ἃς Ἰερατοτιιπ) σοΙροζῖᾷ νίο- 
ἰατς σοπαῖὶ Ππε ἰϊ, 4105. Ρορις 
ΟΠλΔΠα5 ἴα ἰῃ ἘΠῚ τς ἐροτγίτ δὶς 
ΕτΓυΟΓΙ ἢ (υτασ!ς ΔὈΓΟΙαηται 
ἘλοπΊδΩὶ : Ταταυϊηϊις ὃ Μαϊηη]ο 

το ον, λὐδρῶν, πϑακελάυσαιμθύης αὐταῖς ὁ Κλοιλίς., 

30 ζς χωρῆσαι, τέων Ὀλεξουλξὸ Ὁ δαιμόνιον. ὧν ὁσῶ 

ΗΔ ΡΙΘΑκ ΝᾺ 5.9 β 
βήματος ὁ βασιλάς μα τὴν φίλων, χα

ὶ τ’ ον σξωυ: { 
Φ 5 πέδωχεν εἰύζις λοη9ν. ἐπι δα 

ΓΝ. 

καζῳν κελεύσας, ὁ 

ολογίας γινουδμης ἧκέ τίς ἀπαίγνων φυ ὁ 35. ᾿ 

μηρόω σαίντων «παρϑένων. δεηλεῖσοι Ὑ ΤῊ φυλαι- ἷ ᾿ ̓ 

Ἴύντων ἵνα, συϊχωρήσωσιν αὐτοῖς λούσαα ρου ἧνο- ἢ ἢ 
ΠΝ ἘΞΑ "ἢ 

μδμαυς εἰς Τ' ποταμῶν, ὅγε. Ὁ ὃ συΐγωρημα ἐλαθον,ατος Ν 

πο ζεῦαι μικρὸν Εἰπὸ τῷ ποταμοῦ ζις λύδρασι εἰπϑ- Ι 

σαι ἕως δἰ Ξἰπολούσωνταρ Ὁ 6: ἐϑης. πἰπολάξῳς ' 

σιν γα, μὴ γυμνας ὁρῶσιν αὐζαζ: ποιησαλτων καὶ Τῶτο, 

ἀς,χοὴ έτη καζαρχουσης, Δ ιϑυνιξάρδυαι τ᾽ πο- 

(αμὸν,εἰς Ἑ πόλιν ἀπῆλθον ἔνθα, Ν πολις ὁ Ταρκύ- 

γος ὦ Ἐλτορχίαν κα χ᾽ εἰπιςσίαν ζἱς' Ρωμαίοις ἐκαλῶ,, 

χαὶ τὸν βασιλέα παροξιώων οὡς ὠξωπατωμῆυον ὑσ' 

ὁν, ϑοφπτων δολίων. μηδὲν πσδοςέχάν αὐτοῖς. Ἔσολϑ- 

φρυμϑύου ̓  τῷ ὑπατου,ὼ Φ ἔρον ὧξ αὐτὴν λέρρνζος 

δ᾽ τ Μπαρλένων, δίχα ὁ ἔχιζαγης Τὴ πατέρων, ἡ ̓  
Ὁ πιςὸν οὐκ εἰς κακρ ἂν 'παρέξεοϑει λέρονίος "αἰ ρ 

τὸ τ μηδὲν ἐξ ἐξχιξελης ὑ υῷ ὩΣ ( 

εϑεὶς ὁ  βασιλάς, σεαυεχώρησεν αὐτο πορ ἀυϑωτιᾳ 

ταρλενοις ἀγαγεῖν ὡς ὑπιλρστο. διρέριος μᾶν δ ας 

παρθένους ̓ «Ἰξωνὼ ῳλέτο" ἸΤαρκώνιδς 5 ὃ "ἡ ὁκηδεςὴς σὐλν 

τα δικαίων αἰ χρι ὮΝ: 

Δύόσιον, λόχον αἰ ανοπέμναήες εἰς πίω ὁδὸν ἡ ὑπαίων, 

(ᾷς τεπαρδένοις Ῥῤπασαι (αὶ ἀορκδίας, ἡ τον ᾿ 

Τὸν ὦ τὸς ἄλλοις ἴοις ἔχι Φ φρατόπεδον 'συλλαξ,ῥύ- 

σία, καϑεξοίϊες δμθ᾽ ὧν Ἰαρκώμον ἀφείλοντο Ῥω- 

μϑῖοι χρημζ; ΓΧ ζὰ σώματα ζῦτα, ( ἡ τέλου τηρ ̓  

κης Οἐκέτί χὐδι υϑιυοιοῶπες. σέκ εἴασε 5 Ὑ γοιεῦ 

προμτροῦ ᾿ 

ἐκ τῷ Λατίνων λάξαχος ὄξηεσαν δὴ μδλλοίς 

“οἰ αλνουδίοις ἔχιϑεαῖ, Ἔ φλεΐσας ὁτν Ῥωμαίω 

ὑπαζος,ὕκεν ἀγὼν Ως: κϑρας' καὶ πτῦ» αὐταῖς δὴ 

πύλως αῷ ὅ Τυῤῥευο χάφαχος ὦ ὧν,“ ασὸ τὴν ἔχιδι 

ὠξα των ς᾽ ον τῆς ἑτέρας φρατοπεδείας καταλαμ ι 

νεται. ἕνας τὴς συμπλοκῆς αὐτὴν μμομϑύης, ζαχε 

ζ;ς Τυρρξωοῖς αἰ αϑησις ἐλμετο χαὶ χτ' ̓᾿ασουδξω 

βασιλέως ἡὸς ἴλζωυ ἱπασέων λαξων,ἐθοηϑῳ, χὰ ον τ 

πεζων οἷ σδοχα ϑήμϑροι τῷ λάξοος σεουέδραι 

ἐφ᾽ οἷς ἀγόνακ τὴν ὁ Πορσῖνος, εἰς αἰκκλησίαν. 

Τυρῥξωοις στενεκαλᾷ χα! διεξελθὼν, ὡς χεδεψ, 

τῶν αὐτῳ δίχας Ῥωμαίων δικαῖσαι «ὐεΣ ὧν οὐε 
λοιοῶπο ἰ ποὸ Ταρρχυνίου, τρὶν Ἐἐλττελεοϑέεαι πίε τ ω 

δίκζωυ, εἰς ἱερᾳ σώματα «ρέσξεων τε χαὶ ὁμήρων πὸ ᾿ 
δφνομῷν ο οΨ ἀσυνϑαῖς ἐ ἐπεχείρησαν Ὗ ἱ διχαίως ὑπ᾿ ὴ 

Τὴ ὀξελαϑεήες: εὖϑαν Τυρράοοι, αϑι᾿ Ῥω ιαίοις Ὅσο 

λύρισι τὴν] ἐϊκλημῖν, Ἰαρκυνίων 5, χαὶ ΜαμλΝΝ 



ἊΣ ΑΛ ΄ δ ἴη, » λ ᾿ 

Ἅ(σλύονται Ὁ ξενίαν, χα “δϑειπτον αὐϑημερον Οκ, 

᾿πὸ ̓χαφοιχθς ἀπιέναι. Ταρκώνιοι μϑὺ ὅζώυ ον ἐλ- 
“ ΕΝ ΟΝ ὁ ,7ὔ 

πίσιχρηφ᾿αἷςγμόμϑμοι κατ᾿ ϑρχας,ως ἢ πυρφιννή- 
»ε 7 ͵ 

(ϑντες αὖϑις πίω πολιν, Τυρράυαΐ σφισι (δουϑοιώω-- 
, , ν᾽ ΟΕ; ͵ 

των,ἢ τὰ χρήμαΐζᾳ χομμούϑροι, ὅς πίω εἰς ἴοις ὡρέ-- 
) γ ͵ ᾽ ͵ 

σξφοχαι τοῦ δμαηδϑε τἰϑανομίαν ἀὐοσεβ  γλ ο.- 
εζτόΐες, ἀπῆλθον οὖκ, τὸ ςρατυπεδὸυ στο οι μη 

τεχαὶ μἰσά.ὁ δὲ ΔΟΡῚ υρρώυων βασιλόϊς τὰ δος 
εἰ ᾽ ἘΌΕΙΑΝ Ξ 

τ Ῥωμαίων ἔλὶ Ὁ βῆμα “αεραροίυαι κελά.- 

(ἃς, ἰποδίδωσι τω αὑσάτῳ εἰπὼν ὅτι πάσης ὁμιη-- 
δ, ᾿ς, δ΄ ἐς κὸ ἣἥ; Ἡ “" ἢ δα ἢ λ 

ρείαιξ κρείΠονα, ἡγεῖται πίω πιςῖν τῆς πόλεως" μίαν δὲ 
᾿ ͵ σῷ » , ς λ .2 

τοαρ)ενον,υῷ ἧς ἐπείαλησαν οἱ λοίπται “Δ [ 9υνηζαοθαι 
᾽ ᾿ ς ) ͵ 

τον ποταμὸν, ἐπτοινέσας ὡς χρφῆον ἔχουσαν Φρονημα 
»“Ἢ “"“ε ᾿ Ἷ 

“τῆς τε Φύσεως χαὶ πῆς ἡλικίας, χαὶ ̓  πολιν μακαθα- 
Ρ᾿ ἥν ᾿ Ε » ᾽ Α 

σεις ἔχὶ ᾧ μὴ μόνον ὀύδρας ἀγαϑοις ἐκ Ῥέφφν,δλλὰ 
3 « ᾿ ε 

χαὶ παρϑενοις ὀύδράσιν ὁμιοίας,δωρᾷται πίω χϑρζωυ ἵπ- 
Ν “ἷἾ ν ͵ 

πώ πολεμιιφῇ φαλάροις κέχοσμηνϑύῳ ὩΔιίαᾳωρεπε- 
σι. δὲ πίω εἰκκροισίαν, τα πξὶ εἰρζωύης χαὶ φιλίας 

ὅρκια “«σδϑςζοις ωρέσξᾷς ΤῊ Ῥωμαίων ποιησοίμε-- 

νος, χαὴ ξενίσας αὐτὰς,δῶρα τῇ πολ φέρεοϑαι δίδω-. 

σι τὸς αἰχιμμουλωώτους ὡπόμζς αἸάυ λύζων, συχνοὺς 
38 νι σαὶ ͵ ,'Αὐ λ 

πὸῶρυ ογζακ᾽ χα! Ὁ χῶελον ὧν ᾧ φραΐρπεπεδούκως 

ζῶ οὐχ ὡς ςρατύπεδὸν οὖν ξένη γὴ “σϑ9ς ὀλίγον χα!- 
ἐπέ τι ἐτὸ τ Ὰι ν΄ ἢ 5 ῃ 

Θϑν,δλλ ὡς πόλιν ἰδίως τε χα! δημοσίως Ὥστ .θῶν- 
πρδνῚ “ »ς “,. ἘΡΙΧΩ 

τως χοσμήσας, Οἴκχ ὄντος ζοις Τυρρζωοις ἔθοις, ὁπότε 

᾿λθαφραποπεδούη ἐκ πολεμίας, ὀρθας καταλείπειν 

καζαᾳσκάυαξ, Σδολὰ χαίάν, σέκ ἔκαυσεν, δὶ ἀφῆκεν 

οὕτω μϑμάν" ὁ μιχρ αν τῇ πολ γαρισοίνϑιυος εἰς γφη- 

μάτων λόγϑν δωρεων. ἐδηλωσεῦ ἡ πρᾶσις ζῶ ἐποι- 

ἡσαντο κΟῈ ἀπαλλαγάν Ἵ βασιλέως οἷζα μίαι. 

ὁ μϑὺ δὴ πόλεμος ὁ συς ας Ῥωμαίοις πσδὺς Τυρρη- 

νάΐν τε χαὶ βασιλέα. Κ λουσινών Λαρον ΠΠορσῖνον, εἰς 

χινδγωώοις μεγοίλους αγαγὼν πίω πόλιν, ζοιούπου τε- 

λοῖς ἔτυχεν. ἡ δὲ τσ Ῥωμαίων βουλὴ μα ἘΡΝΜ. 
. ᾽ «᾿ 2 γι 

παλλαγάν ΠΟΤ υρρυων στενελϑούσει,, ἐψηφίσατο 
᾿ ᾽ Νὴ ΙΩ 

Πορσίνῳ μδὺ πέμψαι εβρόνον ἐλεφαντίνον, χαὶ σκῆ-- 

᾿ “πὔοον,χαὶ ςέφανον χρύσεον » χαὶ εϑρια μξικζὼ ἐάϑδῆται 

ὑφ᾽ ἧς οἱ βασιλῴς ἐχοσμμοιοῦτο ς Μουκίῳ Ἀ τοί ασο9ε- 

λουῦμῳ χέθὶ τῆς παπτοάδὸς Ὡἰποθαιγᾷν, αἰτίωτατο δον 

ξαντι γεχϑνέγαι καταλύσεως τῷ πολέμου, ϑφίσο- 

οϑαϊ χώραν ἐκ τὴς δημοσίας, παν τὸ Τιξέειος πο-- 
ὃ λ Ὁ “ἢ “ Ο ω ͵ ἘΜ ᾿ ἢ ΕῚ 

ταμοῦ,τὸν αὐτὸν ὅ9πον ογαὴρ (Ο δφιτίῳ “τω “29 Ὁ γὲ 

φύρας ἀγωγισα ϑθῳ “ϑότερον, ὁσίου δ0 ὐρόῳ 

πὐἰϑελα(ν ογήμέρᾳ μιὰ δυωώηται. «ὅτε ὁ χῶρος, ἕως 

δἰ καθ᾽ ἡμας ̓γεόνων Μῴχιοι λφμῶνγες κα λοιωῶται. 

ζῶτα μδὺ Οἷς ὀμδράσι᾽ Κλοιλία δὲ τὴ παρθένῳ ςα- 
ΟἿ ΜΡ ὯΙ 35 ᾿ π 0, Ῥω ἰ 

σιν εἰχϑνος γαλκὴς ἐδόσαν, ζω ὀνέσεσοιν ἔχ Ὁ ἱερφις ᾿ς 

Ι 
ἌΝ ΤΙΟ. ΟΝ τι ὁ γος ᾿ 

τοπυητίδτα πη οἰξ Ποίρίτἴμτη ; ἸΠΠ τις 
ελάεπὶ ἀϊς οαἰξτὶς ἐχοράεις. ἴ[τὰ- 
πιο ἀγα] ηϊΐ, χαΐ αητοα δοπᾷ ἔρειπ 
Ππαραογαης Ετγαίσουιιπι αιχι]ο τὸ- 
σορτατγοβίς τγγαηηϊ ς πη, αὐτοῖς ἀ- 
τα Πὰ Βοπα, νττοηις ἔτι γατὶ ἀ{{- 
ςοἤοτιιητ ς ΟΠ τὶς οιμπὴ οὐ ο ὃς ἱσηο- 
πγηΐα. Ἀεχ οὐΠαῖριις ΒΚ ομηδηὶς δα Ῥοτίεπα. 

ἢ ἣν ΣΩ͂Ν τερυαϊατῖς 
τι θιιπα] δ ἀποἱ ᾿ΠΠ]ς, ΠΟ! Π]1 οος το- Ταιαυϊηίϊς, ἢ 
{πταῖτ, ἀἸσεης ρἰ τὶς (ς ἔισθις ἤ4ς ΠῚ πιαρπίῆος 
ΡΟΡΟΪ  οπηδηὶ ηιιαπι ν]]ο5 οὐΠάεο. ΠῈ σαι. 

ΙΟ νῃηράεϊπάς νἱγοίης, υα ΓΟ] 15 τγὰ- 
ΠαΠαὶ Πυυίιπι αὐέζοτ ἤϊεγασ, ἰδ ήα- 
τὰ ΟΌ ργα Παπτίογεπι “ΠΔΠη ρτὸ (δχιι Ϊ 
δας ατατε ἱΠο] οι; δά πηίγατις ἰη- ) 
(υροῖ ἐο!οίτατοπι οἰαϊτατίς, ας Ποπ 
(ΟἹ πὶ ἔοττοϑ νίγος, (δ νἱγρίπος ιο- 
46 νἱτὶς Ππλ]]ο5. ργοάποογει; 4ο- 
Πδαΐτ ΡῈ 6 Π14π| ἐαιιο θο!]ατογα ογπα- 
το ἰηΠπσηϊδιις Δ] οτῖς. ΡΟΙῈ φοποίο- 
Ποῖη ἰξζο οτιπῚ Ἰερατίς  οπιδηὶς ἔπε - 
ἄοτς ραοὶς δὲ ἁιηϊοί ἴα, ἰρήδαηϊα 4ο- 
ςορτίς Ποίρί τα! τεῦ, ἄοπο ρεῖ θοὸς γο- 

ο τηϊίττ οἰπτατὶ ν πἰπεγίος σαρτίιιος δδίς 
4Ὲ6ΡΓΘτο, ΖΟτ ἢ πηαρηι5 ογαῖ Πιι- 
ΠΊΕΓΙΙ5. ἰσσι!Π} ΦΙΟΠῈ6 ἴῃ 400 π16- 
ταῖτι5 ογαῖ, ΠΟ νὰ σαϊγα ἰπ Ποῆϊοο ὁ 
τοπηροζγαγία, (εα ἱπίξαγ ὁρρί αἱ ρείαα-. Ἅ 
τίπι ἀσ ΡῸΒ]ῖος (Δτὶ5 ογηδτιπι, “απη- 
νι ΠΟΠ οἵδε πγογὶς Ετγαίοὶς Ηπῖτο 
ΒΟ ΠΟ ἀθιλιπη γεροτοητίθιις ἰπτορτα.,», 
σαίξγα ἤπείο, (ξἀ Ἔχυγοα, ποη οχοίς 
{τ ν σιιπι ἰτα νὰ γαῖ γα] χαΐς ἢ Παυά 
πιρά οὶ οὐρα ρορα πη  Οπηδπιιτη, 
{π᾿ Ραοιιπἰατί τη ργοείμπ ἰροέξος,πλα- 

ὁ Ὠϊποοητία : 4 αιοά Δρρατγαῖτ ἐχ νθη- 
"0 ἀιτίοης αύδπιὶ ἔξοογαης αιςίξογος ω 5 

ΡοΙῈ τεσὶς αδίταπη. Ηἰς Πηϊς πὶ ἀλλο ν, ἀφο. 
ΒΕ] χιοά εχ Ετγιοὶς (]ΠΠογπι- 
ἀποτορο [τς Ρογίςπα σοουτιπη ρος - -: 
Ραϊο Ἀουηδπο, Γαπιρα ]Ἰσαπη ἴῃ Πγα- 
Χχίπγα σοηίθοῖς ρεγίσιϊα. Ροττγο ἔς πα- 

τι5 ΡΟΙῈ ἀΠσεἤτιπι τορὶ πλἰτισπ4Πὶ 
ἀςοτευς (6]]1.π| ἐθαγη δη1 οἰμπὶ (σε - 
ΡΓΓΟ, σΟΓΟΠΑΠΊΠΕΘ ΔΓΕ ΔΠΊ, δὲ ττἰ--- 

ὈΠΊΡ ΑΙ οπ νοτεπὶ 4081} Γεσαβ οὐ δ- 
τι (Ο]εραητ. Μαςῖο νϑίο, 41 ράγάτας δῶ, 
ἤιογαῖ ργο ραῖγία πηοῦῖο ΠῚ Ορροῖογο; τπα. πον 

40 πιοά νἱις οἴοι ἔμΠς πιο πα! ΒΕ} 11 
σαι ργσοίρια, ἀοπαγίςεχ ρα δ] οσ ὃ φῃ' κί ἔνια 
Δρταπὶ τγλη5 ΤΊ Ρογίπι, φιιοπηαάπιο- κ), « ὁ «ὐτῴκες εν: 
ἄἀππιδητε Ἡογατῖίο ροπεὶβ ἀςέςηίοτι, “ὃ, 
αμᾶταπι ροϊδε οἰγοιιπιαγαγα γ πὸ α1ε: " -- 
4υΐϊ ποίεγο ΖιοηιςτοπΊροῦ νοσαῖῦ - Σ 

"» 

γε» αγεία, ΟἸΚΕἸΙς νἱγρίπὶ ἴα απος [{4- 
τις ἀφἀοιπιητ; Ζυ4πι η ίδοτα νἱὰ ἡ: 

᾿ 

Ῥγατὰ Μιιοίδιδηια ῃας νἱγοτιπιζμε- '. Πα ἀοχκον,- 
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ἐπ ἔοσαπι ἀποῖς, υἱγσίπα πη ραῖγες τ4- 
τυσγαητ. 64ΠῚ ΠῸ5 ΠΟΩ {π|1 Π  ΠΉΠ5: 
(ςἀ ἴδτη οἰ πὶ ἱποοηάἴο ρεορίπαμα- 
τη αἀϊππι αοίτα ἀϊσεδατϊαγ. 
Ἦτος αἰρηηρη ΔΏΠΟ τεπιρ 1 (αρίτο- 
{{π|]ου5 αδίο! αταπη εἰ, ἀς απο (ρε- 
οἰατίπι {προγίογα ᾿ἰρτο ἀἰχί πγι5. εἰτις 
ἀεαϊσαιίοηεπι ἀἴαχις ἱπίογ ρει οηοπη 
φὈίξητθοοιεσα οσσιραιίς αἰτεῦ οοη- 
{1 ΜΟ.:Ηογατκας, σι 1Π|ς δά ταςη- 
ατππὶλρτιπι ργοξςέζις εἤτξε οιπὶ οχ- 
Θγοῖται. οαηλ ΘΠΐπὶ ἀρτοίξες το  "ξτῖς 
Ὁδίτο Π1ς ἴῃ 1115 {πᾶς (ς τεοίρογε οο- 
Ρἢσης, Μαιλ ας ἱπηΠ}}ΠΠ|5 ρα Α- 
τοῖς σίοῖς πλάσμα ἱπέογερας αἂ- 
στίσο!ς ἀδτγίιηεησα. Πα τοῖο σοη- 

ΑΙ. 0.548, (]4τὰ σοίξα (απτ. (Οπάττιιβ 'ΔΠΠις 
ΤΣ ἘΣ ΤΑ ααίοτις 4 δε }115, σο μία] 65 Παδιυΐς 5ρ. 
Ἡειπιιοίας. Πατρί, Τ΄. Ηγπυϊηϊππι. Ηοταπὶ 

φοπίαϊατα Ασταῃς. Ῥογίεηα Ετγαίοο- 
τα ΠῚ Γοσ 5 ΠΠἰ5, σου π4ο Δηπο ροίξ- 
Πι4πι σαπὶ ΑΤΊΟΙ πὶ σοορίτ ΒΕ! ]Ππα 
σοίογο, ἕατο {πο ἐππηέξας αἴξ. πιοχ ὃ- 
εἶτ ΡΟΙῈ ραᾷσοθτι Βοπηδηΐς ἀλταπη, 
αϊπη ἀπ πὶ ΟΧχογοίτ5. ἃ ραῖτο ἀσςο- 
Ῥταην ἀαχίς δά Αὐἱοίαπι, νοϊθης ΠΡὶ 
Ῥτοργίαπι ργποίραζιπι δοχαίγογο: 
σαπΊηας ντοὶ ἔογα σαρτας ΔυΧΙ Πα Ὁ 
Απεῖο δὲ Τ᾽ αίσιϊο (υπλίδημς ( απι- 
Ῥδῃΐα {πσσπγγογθῆτζ, ἱπηραγὶ ΠΠΠ16- 

- ΤῸ δαπογίις παίσας Ποίξίιπι σορί- 
5 ἴῃ δοίεπι δἀπέξο, σεῖεγος ααῖ- 
ἄστη ργοῆϊραυϊς, ὃς νίηιια αἀ τηα- 
πἰαϊηίδουτας εἰς: (ξἀ ἃ (Ἰππλδηΐς ἀιι- 
ὅτα Αὐοάεπιὶ σοσποπιοητο Μοί- 
15, νἱέζιι5. ᾿Πτογ τ : ἀγα 6. Ἐχογοίτις 

Ἐπτγαίσιις αλΠο ἄπο ποη ΠηΠίπεης 
Ποίξιιπι νἱπι, ἴῃ ιρᾶηη (ς σοπιοῖέ « Θ γαιαα 

᾿ τι, 

- » 

ἑν προννλ [ν» 

« Ων, σωει Ῥα Φ 

ἱρεγι, ᾿π ργορίπηιθος Βοιηδπο- 
« ΣΌΠῚ ἀστοϑ γεξισέτγα πιιαΐ ἀγπλὶς, πος 
ΡΓὰ νυ]ποτγίδιι5. ν]ταγίιις. ργορτοάὶ 
ψα]θηταβ.. σιιο5 ᾿ὰ οπτδηΐ οΧχ ΔΡΤΙΝ [ἢ 

ντθοπὶ Ρ]αιεεῖς σατρεητίσηας δ οο- 
τεγῖς ᾿ππηεητὶ5 σοπηροτίαῖος, (δΠγ1- 

7 Ὡδσα5 ΠΟΠΠΆΠ]]οσς, [ἢ αάες {πᾶς ἰΠ- 
Ιεγαπσ. οἰδίδημθ, πο Ἰσατη τί 5, 

ὃζ σοτοῦῖς πα ηϊτατίς ΟΠ ΠΟΙ. Πγα 
σῃο αἴηὶ αἤεέξι γοξοπογιητ; αάθο 
ντ πλμ τὶ Πἰς Βα πς ΗΓ 5 ἀδαϊπέεϊ, 4Ὁ- 
ἰφέξο ρατεία: ἀςπάογιο, ἀρ Βεπο- 

«72. { έη 
Ξε ξεῦν τεῦ ΝΣ 

᾿ »Ὁκ .13 Ἁ 

οι 7 εὐ τὰ πιὶ 
΄ 

οι δριϑίχο: ὙΠῸ 

Ὦϊ5 ἰβπατιις ἰοςιιπ ἰῃ νεδε δά σάϊῆ- 

τον αν ΠΑ ΟΛῊ ΝΑ Ὁ 

Ω ἜΡΕ Τ ἕ ν 
. εἶτ εχ Θο παμ]τί ἰη ἔρια (συπγληΐς ρεῖτν αϑἔ δὴ 

(μι. ς, πἰϑυνερες απρητίδιις ἰΠτογαπηρεῖ: ΠγαΪοΥ πος 

᾿ λωλεχότες, χαὶ “ἰπσὸ ΤῊ Λαυμῶν ἀδϑοώατοι 

ᾧ μ(ϑγοι καταχομίζογες εἰς πίω πόλιν ἑμαΐξως π 

Δ4ο 7 Ν᾽ “ Ε) ͵ ὰ τυ 
ἐφ πείαις χἡ ταῖς ὀνλαις φιλων,ϑοφπίαις πολὺ Ὁ 

[λέζογος ἔτος σοϊη ΠΊΔΠΟΙΟ ΤΉ] ]οΠ τ. 

φαάϊιι ἀφάϊτ, νἈ]]6 πὴ ἱπτοῦ Ῥαϊασὶ- 
μη} δζ( Δρίτο  πιιπὶ σΟΠ]ος φαιδίταοτ΄ 

ὁδού τὴς εἰς Ὁ ἀσρραὺ φερούσης, οἱ τὴ παρθένων ποὺς δ 

πέρες. (ὐτίω ἡμεῖς μδῷ σῴκ ἐτιχεινϑρζω ἀρουϑρ᾽ 

ἐλέγετο δὲ ὅτι ἐμιωρήσεως «δὶ ὧς πλησίον οἰκίας 

“μουϑμης ἡφαγίξϑη. κχὶ τῷτον τὸν «γιαυτὸν ὁ νεὼς ἢ 
πῇ Καπιτωλίου Διὸς εἰς στουτέλάαν ὀζείργαφ΄ὦ),, ἶ ' 

«ἰδοὺ χτ' μέρος οὐ τωΐασο9 πότου δεδήλωκα, λϑ- ἣ 

γω.τίω 5 δμιέρωσιν αὐτο χαὶ τί ἐχιγραφξωὼ ἔλαξεν "ἢ 

κϑὺ Μαρχος Οὐ δαίτιος ὁ ἕτερ9ς τὰν! ὑπατων, Φϑασ. ἀφ 

τί παροισίαν τῷ σεονευρ χοντᾶς. ἐτύζχονε ἢ χ' ὦν 

ΙΟ χαιοον στον ϑλέξιος πῆς πόλεως «αϑοεξοληλυθὼς 

μ τῆς δοιυάίμεως Ἐχὶ πίω βοήζ4αν "Ὁ χώρας. Ὄύη ̓ 

Ὗ»» τὸν δύ, ϑοῳπτων καταλιπὸ ντων τὰ ἐρύμκοίζαι, χαὶς 

σεευιόντων εἰς ἴους ἀχρϑὺς ἢ ληφήδκα, πεμπων Μαμί- 

λιος μεγάλα ζιυς γεωρορις Ἰδλατῆε. ζωτα κ΄ 

πϑίτης ὑπατείας ἐπσρα, οἱ δὲ 1 πέταῦ- 

τὸν σψιαυτὸν ρξαΐίες ὕπατοι, ΄Σ πόεμος Λο - 

κίος, χαὴ Τίτος Ἑρμζωιος, δά. πολέμου «ἰωὼ -ἐρ- 

χίζω διετελεΐ. χιπύτων. Ἄβρβος ὁ Γορσινοῦ ΚΦ Τυρ. . 

ρῥξοαϊ ν βασιλέως ἦδος," Αἰρικζωυαἷν πόλιν δα τερον ές- 

τὸς ἡδὴ πολειδιἐπελάτησεν. ἀὐθὺς "ὃ ἅμα τωΐγε- 

νέαϑαι ὧς Ῥωμαίων «σονδαὶς, 1 ἡμίσᾳαν ἢ φρατίαξ 
μοῖρφν ρα τῷ παΐδος λαζωὼν, ἐφραωτοπεδοῦσεν᾽ τ 

ζις ̓Δριακζωνοις, ἰδ ἴα» κατασκευαζόνϑυος ἀρχέων, μι: 

κροΐ δεῆσας τἰω πόλιν ἐλφν,ἐλϑθούσης ἴρις Αδακζευοὶς 

Ἔδχιχουοίας ἔκ τε Δντίας ὦ Ἰόέσκλου » ὦ Σ Καμπα: 

νἱδὸς Κύμης, τἰδαταξανϑμος ἐλοίῆονι δυωυαμ εἰ 

“σϑϑς μείζονας οὗοις μὃρ ἀλλοις ἐξέψατο,ὁ μέγ ριὸ 

πόλεως ἢ λοισεν" εἰ πὸ δὲ Κυμαίων οἱ ἡγημ ΑΔαςο, - 

μος, Μόλακος δχεκοιλούνϑυος, γρκύϑεῖς σοϑνησκφ᾽ 

,- 

30 ὦ ἡ φρατίὼ ΔΤ υῤῥξευωῖν τω ἐχείνου τελάυ᾽ ἰω 

οἔκέτι αἰ πϑομείνασον, δέστεται ασϑὸς φυγάώ.πο 

Υ αὐτὴ διωχϑυϑυοι κι πὸ Κυμαίων διεφϑαί 

δῆλοι ἢ πλείους σκεδαιοϑεϊες εἰς πῶς ἀχροῖς τἂν" 

μάϊων οὐ πολὺ ἀπεχονζᾷς κατεέφυσον, ὅπλα τε 

Ὀχὶ τὰ πσδϑσωτέρω γωρᾷν. οἷς Οκ αν ἀγοών δ 

ἀὑπξεύαις κ Οις ϑήλοις αἰ πσοζυγίοις ἡμεϑνῆζᾷς 
ΕΑΝ » ΝΥ: 57 “" γος 

χα Φέροντες εἰς τίου ἑαυτὴν οἰκίαν, δοφαεῖς 2 

παϑες ἐχούσταις δϑελαμίανον' ὡς] πολλοῖς αὖ Τ' ς 

γῥισι Φύτως αὐσταλϑενζς Ε μηκέτι τῇ ς οἴξκας 

φιξεως πῦϑον ἔχφν, διὰ δὰ Οις ἀὐεργέταις σῷ 

βόλεκχ χαταρϑμήν᾽ οἷς ἔδωχεν ἡ βολὴ γώραν 

λέως, ἔγθο. οἰκίας ἔμελλον κατασκά, ἀσαοϑαι; 

μεταξὺ τῷ πε ὀλανάου ἡ τα Καπιτωλίς, τέῆα 

μιαλ 
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Δ ΤΙΊΟ ΚΟΝΜ. 
μάλιςα μηκωυγόνϑρον ςαδὶίοις αὐλεῖν -ὃς δ μέςρις 

ἐμ Ὑ υῤῥηναῖν οἴκοσις χἰ ποῦ Ῥωμαίων καλέται χ' 
τίοῦ Ὀχεχώεμον «ἰφἰλεχίον," φέρουσα διοδὸς ταν τῆς 

ἀγρρας Ἐλὶ τὸν μέγϑθυ ἱπαύδρομον. ἀυθ᾽ ὧν θύφοντο 

ἴα τὸ βασιλέως αὐτὴν δωρεαὺ οὐ πίω ἐλαχίφου 

αὐἰξίαν, δον ἐφ᾽ ἢ μάλιςα ἡεϑησαν, τίωυ αὔραν πῇ πο- 

σαμού γωραν ἧς ἀπέςη(αν, στε διολύοντο τὸν πολέμον" 

χαὶ θυσίας ἀπεϑδωσαιν ζ!ς ϑτοῖς Ἔσο θην πόλλων, 

᾿ αἱ ἀὔξαντο “ἄμόνϑυοι πάλιν τ Ἑω]ὰ πάγων χκύ- 

διοι, σεευπτελέσν. “ιαυτω, δὲ πέμπηω μι πἰιὼ 

ἐχ(ολζὼ λυ βασιλέων, ὀλυμπιας μϑὺ ζω εὐνά-. 

τὴ χαὶ ἐζηχοςὴ, ζῶ οὐγίκα ςαδιον Ιοόμκοχος Κροτω-- 

γιάτης, Α ϑζεύησι δὲ Ὁ δυύτερον ρχὼν Αἰκεςοδίδης, 

ὕπατοι δὲ Ῥωμαίων Μαωρχος αλέειος ἀδελφὸς 

Φλλεσίου Ποπλικόλα,χαὶ Πῴπλιος ΠΠοςούμμιος ἨΓῈ- 

(ερτος καλευϑυος δχὶ Οὐτων ἕτερος ἐξεδέξατο Ρω- 

β(ϑίους πόλεμος ον ἔν ἐίςα οἰχοιώπων, ὃς ἤρξατο 

: αϑὺ πὸ ληςηδίων, κσδούθη δὶ εἰς πολλοῖς ἡ μεγα- 

λοις ἰγῶνας" ἐγώρησε κϑύτοι πελάυτῶν εἰς δζκλλαγαξ 
᾽ “- 2 -“ Δ Υ δ λ 35, 

ἀὐαρεπεῖς,  Χὶ τὴς τεζάρτης κ( Ούπῳς ὦις ὀνδδας 29 

«αἰ ταϊείας, πόρτα πὺν μεζαζὺ χεόνον πολεικηϑείς. ᾿ ζ ΕΣ 
Σαξίνων γ»Σ τίνες καζαγνόνϊες τῆς πόλεως ἀοϑεν4- 

9 ὧἡ 3ς Ὧ ε “.. ΝΣ 2 

ανον ἡ Τυρῥξωυικοὐ τὔ]αίσμα φ,ως Οὐ χέτί πίω αρ- 
᾽ 3 2 ΨΩ 4 λ 

χαλαν αἸξίωσιν ὀϑαληνορϑύης ,ἐπείϑεντο ζοῖς εἰς τί 

χώραν κα τίοὖσιν οὐκ “Ὧν ἐρυμάτων ληφήξια, κατα-- 
᾿ λ 

φησαίϑροι,χαὶ πολλὰ ἴοις γεωρορῦς ἐξλα γον. «ἱπρ 
- ς ἴω ᾿ Ἃ ᾿Ὶ 

ὧν ἀὀἰποςείλαιες οἱ Ῥωμαῖοι τρεσξείαν, ὡρὶν ἐχὶ τὰ 
᾿.)6 ὁσῖλα χωρῆσαι, δίχας ἥτοιου, χαὶ διδόναι λόφον ἠξίοωυ, 

χαὶ μηδὲν εἰς ἴοις ἐργαζονϑροις τίω γὰῶ “ὐῬανομεῖν' 

αὐϑθεδιᾷς πε λαξόνες δἰ ποκρίσᾳς, πο οόπον εἰύθις τὸν 

πόλεμον. αὶ ονὗ αϑὺ “-φοτή ἔξοδος ἑνὸς τὴν «ἰπσ'ὰ- 

των ϑαλερίου, σεεὼ ἱππεῦσι χαὶ ψιλων ζῖς ἀκμία!ο- 

χάώτοις αἰφνίδγος ἔχι εις ληϊζουϑύοις τὰ χῴέκα, 

χαὶ Φόνος “δῦ καταληφϑεέντων οὖν ταῖς «σδονοικοίς 

συχνῶν ὄντων πολις, οἷα, εἰκος ζωὼ, δυ,ϑοαττων ἀσεευ- 

γχάκτων πὲ, χαὶ οὐ πσξοηάληνϑμων πίων ἐφοδὸν. ἔ- 

πειτα τῆν Σαξίνων πολλζὼ δ πος λάντων ἐπ᾿ αὐν- 

Οις φραΐζια) ὑφ᾽ ἡγεμόνι τεζα γμμένξωυ᾽ ἐμπείρῳ πο- 

λέμου,ἕτέροι δΑ ἐπ᾿ ἀὐθιυς ἐξοδὸς Ρωμαίων, σεωὼ 
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ἔεγπλε [ἰδ α!ϊς ργοτοπίαηι; αὶ νίᾳ; δά 
ποίεεᾷ ατατῷ νίςιις Τ᾽ αΐσιις Βριπαηα 
ΠΏρσιια νοσαταγ, {υ τγάΠτιγ ἃ ἔργο ἰῃ 
οἴτοιπη πηαχί Πῖι. Εατη Βοηση τα  Πὶ 
ΓορΡοΠάἴττοχ πη ΠἰΠοοπάβα ρορα]ο ἰδ- 
σορτατ ΠΠπ1Δ, ἰαγσάτιις τ [ΠΟΥ πιιπὰ 
ΔρΤΌΙη, 410 σοἤΠσγηζ ΟἸ]ΠῚ Ρασδοια 
τοθο ἔλροτοπε: ἀἰδης Πλάση ἱπιρδάϊο 
Ροτίο τα ἰπτς (Δουτῆ οἷα χα: νοιογᾶς 
{1ϑερτεπη ραρος γεοίρογοηε, ΑΠΠῸ 
ἀοϊπας οί οἰεξξος τορὸς υίπτο Ο- 

ΤῸ ἰγῃηρίαϑ ογαῖ ΠΟηΔ {τὰ (ἜχασοΠηηᾶ; 
μα νἹοἰτἰη Πα ϊο Το ηδομιςτο- 
το! οη5; ΑἸ ΠΘ Πἰ5η 16 ΑΚ ,Π0 ἸΓᾺΡΟτΟ 

ἰτοτ ξιπέξας εἱς Αςεἤοτγιάος. ὅς σοη- 
(υ]ατατῃ Ἀοπὴς σεογιης ΜΟΥ αἱ θγῖιις 
ΔΙ τ Ρορ! ςο]α: ἔγατοσ, ὃς ΡῚ Ροῆι- 
Ὠλ15 σορῃοπΊδτο 1 πθοττις. Πογιιπὶ 
σοπίμίατα αἰϊπεὶ θο πὶ α οι πμδηὶς οχ- 
οττῖι ο(Ε 2 πη εἰ Πιΐς; σιιο ἃ ἰατγοοί ΠΙΐς5 
ΘΧογίαμη, ὃζ δα πλυ]τα πιάσπας; ρτοο- 
Τὰ ριορτοπιπ, ταπάςπη Ποποίξα Ρα- 

οἰποατίοης Πηϊτ ΟΕ {{|}0 ἡπάαγτο ροίς 
Πιο5 νῖγοβ οοία]ατα ; )α ηϊιογιτη τοιη- 
Ροτγα Πππο πτογηλΠιοης δε ]ατυτη εἰ. 
Πᾶτη αἰ ἀἀτὴ δα Ποτιπὶ ρορηίῆ, εχὶ- 
ΠιΙπιαπτῖος ἀφ ΠΠἸταταπ Ετγαίοα οἰδάα 
τοι ΡῈ] ΠῚ, ΠΕῸ ΡυΠ παῖ ἀἸσηϊ- 
ταῖοι ν ΠΩ] Π4Π1Ὶ ΓΘΟΟΡΙΓΠΓΔΠ., ΘΠ11ΠΠς 
ἰδιγοπιιπὶ σ]οὐὶς ἀστοίξος οὶ οδί το ]1ς 
1 ρτςἀϊδίμα γεπαγίςητοβ ἰηξοαθαηι, 
ταυ]τίσας φῇποϊερδης ἱπσοπιπηοήϊϑ. 
ΡΙΌΡτοΙ “1185 ἱΠ|τΓῖα5 ΟΠ ΠῚ ΡΎῖμ5 
4πι4πὶ ἀγπια {{ππλεγεῆτ, ἰΙασατίοηο ΠῚ 
Δ411105 ΠηΠογαητ αι ἰπ15 ροσΠαϑητς 
ἀεροίςοτοτ,Ἔὅζ ροίξυ]ατοῖ ποαιαἼρο- 

30 )εγμης ἀστίσο]ἷς ἱπέογγοτιγ ἰηϊαγία. 
Οὐ ουπιίπρεγθοτοίροπαϊςησ, δο1- 
[πὶ εἰς ̓ Πἀἰξξιιπι εἤΠ-, ἀο ρ τί πγαπΠὶ οὔ- 
τὰ Πο5 ριβξάοπος ργοίδέξιῃς ε[Ἐ αἰτοῦ 
σοηία]: αὶ οΠῚ 6 α τίθιις ὃζ να] τιιπα 
τοθοτο; ραἰδητίθιις ἀογορεητο [ὑρετ- 

τπιοηΐς 5. ΠΑΡ ΏΔΠῚ ΠΠ]Ογιιτη Πτάσοπι 
οἀἰαϊς ; χαρρα 481 (ς ἱποοιπροίεῖς 
γμαγήρπίις ἴῃ ρτα 5 ει άογαης, πες 
Ἰιο[πίατη δάπιδταπι ργαίςπίογαης. )6- 
πᾶς οὐπη 54 1Π| Πα σμΠῚ ἴῃ εοβοχ- 
οτοίταπν οπλ Πφης οιιπὶ ροτγίτο ΒΟ ΠῚ 

᾽ν “᾿᾽ ͵ Ε ͵ ἐν φῶ ͵7 Β ᾿ ἰὴ 

πάσαις ' δχωυαι μκεσιν,α μφοτερων ἀλροντῶν Τ᾿ ὗσσια- 40 ἄκος, α οιμαπὶ γαγίαπι οχϊπογαηγοθ 

τῶν. ΠΠςούμιος μϑὲὺ δξίυ πλησῖον τῆς Ῥωμής ον 
᾽ -“ ͵ ἤ ᾿ ᾿ μὰ 

οράνοις τῦποις κα-τεςραπτοπεδδύσε. δεδιως μιῇ τίς ἐ- 

φοδὸς ὧν “αν φυγοίδων ἕδύηται ἐπ αὐτὸν αἰφνί- 
᾽ « 

δ]ος" Φαλέσιος δὲ ἐγίες τ πολεμίων, χοροὶ πο- 

(μὸν Ανίητα, ὃς ἐχ πόλεως μϑὺ Τιξύρων καθ᾽ 

ὑψηλοῦ πολις Οχ,γείται σχοπέλου, φέρεται δὲ “ἰὼ 

τῆς Σαβίνων χαὶ Ῥωμοίων πεόζριδὸς, ὁφίζων τἰιὼ 

υἱᾷ οἰπὶ ΟἹ Πίριι5 σορ 5: αθις ργα- 
ογζσεασηδο οδίμ[ε5. Ροίξα πηῖας ΡΙορε 

νερσζίη πηοπτδη 5 Ιοοἷς σαίἔγα τηθζάτις 
εἰξινογίτας πο ἔογις οχίμι 5 2767 2722 {π-- 
Βίτας πη οἰ γόταγ ᾿ΓΓΠρι ΟΠ: Δθγί τς 
ΡτΓορίας Ποίξος δα Απίδηςπι:ᾳ ἢϊπιΐτς 
Δα Τ Ἴθι ΕΧ Αἴτο σορα!ο πηαρπα πιο- 
Ἰς ρτςοῖρίταπς, ροῦ ϑαίπογιιηι ὃς ο- 
πΔΏΟΣΙ σᾶροϑ [Αίταγ, ὃς ἀπ θοσιμτι 

ΘΙ 

ΑΟΝ.Γ. 220, 

ΟἸγρ. ὁπ, 

«οὐῇ- ΜΙ. ἢ 
Ἰεγίις ὅς ι". 

Ροίιιχητις, 

ΒεΪ]ιπ| 54- 
Ὀιπυῃ,. 



ἜΝ ὉΙΟΝ 80 

πος τογπιίπατ; ἀπγσσηις αἰρεέξι, δ 

οὐδ αἴφη ἰῃστατιῖα, ἰοπος ἴῃ ΤΊδε- 

«ἰ πϑηῆϊπατ. Τα ΔῊ ς Ἀπίςεποιη οαἰτα 

ϑοδίρα ἐγίατ, ἤοῃ ΡΆρου] ἃ βυπλί- 
το, ἤἥτα ἴῃ Φ' οἀληνφοιιίτοτ ἀεοϊίαὶ 

πος δάιποάππι ππηῖτο τ πηιΐο. ἃς 
Ῥεπσσπη πτοῖα πλαίαο ΠΘαΓΓΙ δάς- 

Ὀαπτ τη τὺ ΠΠτα ρυρηδηι ἰπ- 

οἰρογο: ροίξεα ποῇ τγατίοης ςοηΠ]ο- 
τς, (4 Ρὲγ σοπιοπείοηςΠΔ ἱγγίγατί, 
ςοπιπογαητ γα ἰππι. ΠΟΙ Ή0]}16- 

τιὶπι ἀπ Δ] παγεπταγ, δ Θ4105 ἰη 

ἤυτηςη ἀρείεητ, ἸοΠρίτ5 ΡΟΓ αἶτπο- 

᾿ς ἀππ| ρτοιιοξεῖ, οι 4ΠῚΠ]5 Ποπάιπι 

Ὠϊδεγηῖς αηιῖς δυέξις, πηοάϊοο τὰ- 

τπποτο ἤποτες, ἰτα γε νίχ σεηπα ίαρο- 

τατοῖ, τταϊδοογαης. ἰδὲ ράσο οατὰ 

Ῥαυοῖς σοηρτεῆϊ!, οεσοτγιης νεῖ εχ ν- 
τειίχιις σα[εγὶς ργοσαγγοζοτας ἴῃ (6ο- 
ταπὶ φαχὶ ἑιτι : δο Γαγίαπι ἤος ΔΠῚ 
{ἐσατὶ, αὶ ἔπος μοίξί σθάρητος δ- 
ἱππαγοης. [τὰ αἰτοτὶ αἰτεῦος α ἤπθϊο 
τοϊοἰίςδαητ, απο Ἀοπταηὶ δ] - 

πος. ππς νἱοἱΠϊπιὶ δαθίηὶ Ἀοπια- 
ΠΟ5 : σπΠ] 416 τ αΪτὶ οσοϊάἀογοηταῦ 

δ να] Πογατοητατ, το ΓΕ) Ή6 ΟΥΊΠΟ5 
ἀϊπλίςαπάϊ ἁγάογε ἱποσπάεσγοητιγ, 

« (νείῃ τἰχὶς ὃζ ςοηβιξεθιις ἰπτεπιρε- 
Πιεαῖς ἀσοίάοτς (ο] ει) ζαχάΐοη ἐρ{05 εἴ- 
ἴλτι ἄτισος ραῦ τγαηίθιι Πα] ΗΠ 15 
σαρί ἀϊτας σερίτ. ῥγίοῦ σοπίμ! Ἀοπια- 
Πιις τγαπίπας, ὃς ϑαδίηος οἰ η1ς 
τα (δ ἀγηγαηῖος ἀσστοίϊας ΟἹ ρίας 
αυαπι ἐχρ  σαγεης οίει, Πεὺ {1 ἀ6- 
τιοέγαπειπης ρυρῃ Δ), σΟΠτΟΠΊρτΟ 

διοίτε, σθοά πες οοπίμϊες ἀπῖθο, ΠεῸ 
ὉπΊΠπος Ἀοπιαηογαπι δἀεῆεπε ςο- 
Ρία : σοπρτοήπαια τὰπὶ Ραρπδγιης 

δογίτογ, νι οπηηδς αὐἀαςσία: Δἰαογῖτα- 
τίδηις οχρίεγοης ραῖῖεβ. Εσγαςηῖς 
ΡΓΟ οὐΠΠῚ ἀοχιγαπη σογηι; οι ργα- 

εγαῖ Ῥοἢιιπλυς, ποίζεπη ρτοπιοτοῖ, 
Πλαρ 5416 40 Πηασίβ Γεϊιγοσεάεγε σο- 
φοζοῖ; {Ππ|Π γιπ νέο ἴδῃ} ]αθογαῃς, 

αὖ Ποίίριις δά ἢΠαιίππι τορο!]εγο- 
ταῦ : σοι] αα] τοῦς σαί γῖς ργαο- 

ταῖν το οορῃῖτα, σἀπέξξοηαα Ἐχογοῖτα, 
ἐρίς ρβαϊταγιιπη πα Πταγ σγαάα ἀπςο- 
ας, ργατηιο {επίογε ϑρυτγῖο [,ατ- 
φίο ἀρογίογίς πὶ σοπία]ς: 4υ οὶ 
σααίτατιι οἴιης Παροηΐς Ῥγοιοέξιις 
σεϊοτίτογ, ποιηΐπα ῥγοίίρεπις, {ὰ-. 
Ρέταῖο οἰ. ἤσιΐο, ργατογιςέδις 46- 
ΧίΓιΠῚ σούπι Ποίιίμπι, ἰπ τγαπίαει- 
{ἀπ| Ἔἥαίτατιις δαί ηὶ [Ιατιῖς ἔδοῖτ ἰπι- 
Ρεταπι : ἀΐπαηςς δὶ ἰητοτ νι ιις 
Ῥαττίδ Θαιιίτος. σοπηΙΐπι5 ππλσῃᾶ 

Ι ΠΑ ΤΙΟΑΛΕΝἊᾺΑ 5.5. 

ἑκατέρων χωραν'σσεναγῆς 5.6 ῥόδα ῷ Τ (ἐρᾷ πο- 
ταμῶ,καλος μδὺ ὀφϑζιῶδαι,γλυκὼς 5 πίνεοϑει. ἢ. 

τὴ ἕτερων τῷ ποταμοὗ μερῶν ἡ ΤΩ Σ αὈἰνων χειτο 

παρεμξολὺ, ΤῈ Ρ ἀὐ μας οὐδ), αὐτὴ πολειὼ ἀπέχου- 

σα τόπον: ἤχι γε λόφε τινὸς ἡρέμιαι κατανλιίνοντος,ου 

σφόδρα ἐχυφο. κατ᾿ τέρχας εϑὺ δξωυ δὶ (λαζείας 

εἶχον δλλήλοες ἐχάώτεροι, αὶ μαχης τόχῳ φζκξαν- ᾿ 

τες “- ποΐᾳ μὸν ὠκ οι. χέδνῳ δ᾽, ὕξερον « χτ' λογε- 

σχμεὸν κὸ “ϑϑνοιαν τῷ συμφέρονῶς, δὶ αἰ ὀργῆς 

1Ο χαὶ Φιλονάχίας ἐϊξαφϑεντες, σετενατπηοισι μμαχζωὑ- 

δράυσυϑμοίπε “ὃ ὦ τὰς ἵ σοῖς ἀρ» ες Ἐχὶ τὸν ποτει- 

μὸν,δρέξωινον ἔχ: πολὺ τῷ ποταμοῦ. βραχὺς δ), ἐρρῴ 

πἰουικαῦτα, πω ζοις χφμεεινοῖς ὕδεωσι πληϑύων᾽ ὡεὶς 

ὀλίορον αἱ τῷ ορναΐος ἔχονϊες αὐτὸν ἐπϑραιοιωῶτο. 

συμπλοκῆς δὲ τίνος ορότον ὀλίγοις “ασδϑς " πολλδς 

“δυουϑύης, ἐἰξέδρα μόν τίνες βχιχουρξντες ζ)ς σφετέ- 

Θφις ὧξ ἑκατέρου χάφακος ἔπειθ᾽ ἕτεροι πάλιν ἀ- 

μεωούϊες ζ;ς και τίουοϑμοις ον» ϑατέρων. χαὶ τοτὲ 

κϑὺ οἱ Ῥωμαγοι ζους Σ αξίνοις ὀμέφελλον Ἔτο τῷ νώ- 

20 ματος᾿ τοτὲ ἢ οἱ Σ᾿ αξίνοι ζους Ῥωμαίους ἐξῴροον τὸ 

ποΐαᾳ μού. πολλΐν 5) φόνων χαὶ Ταυμῶδ γινουϑῥων,χαὶ 

φιλονάκίας ἅπασιν ἐμπείθύσης, οἵα αὐδὶ (ς ἁ μαω- 

χίας Ως αχαίοους ἐμπε(θόσα γίνεοϑει φιλᾷ, ασοοϑυ- 

μία ζϊς ἡγεμόσι τσ φρατοπέδων ὁμοία “π“αρέςη φζ- 

(αἱνάν τὸν ποΐζα μόν. ἔφϑαισε δὲ πυοῶτον ὁ Τὴν Ῥωμαᾳ- 

ων ὕπατος, χαὶ ἰαθιζαᾷς τὸν φρατῶν, ἔτι ΤῸ Σα- 

(ίγων ὁπλιζονῦμων τὲ χαὶ εἰς ζαξιν καϑιςα νϑύων,:» 

χεραι ζει οὐ μδυὼ ἐμέλλησὸν γε οὐδὲ, ἐχεῖνοι ϑέαϑαφ 

μϑχζω ἢ καταφρονή σά πολλῇ ἐπσαιρϑειες οὗ οὔπε 

30 χσδϑς ἀμφοτέροις τὸς “ἰ πσατοις οὐτεισοὸς ἀπα- 
(αν τὼ Ρωμαίων δγούα μιν ἔμελλον ἀγωνιῴοϑαι , χαὶ ἣν 

3, 

συῤῥαξαΐῆες ἐμαί ντο,παίαν φὐτολμίαν χαὶ ασροϑυ- 

μίαν οὐδεικγυνϑρμοι.ἰγῶνος δὲ καρτερού “ἡνουϑύε,ρὸ ἵ 

αὖ δυξιού τυ 'Ῥωμᾳίων χέροιτος ἔνθα ζῶ ὁ ὕπατος ᾿ 

“Ποζούμμος, γχιξαινοντος ζοις -ἰγαγτίοις, χαὶ “δοσω- ᾿ 

τέρω χωρφεεῦτος, ΤῸ σὲ, ἀὐωνύμωου καμγογίος ἤδη, χαὶ Ν 

“ρος τ πολεμίων ἔχὶ τὸν ποταμὸν ὀϊξωθουμϑύου, Τ᾿ 
Ν ε « ς 

μαθὼν Ὁ γινόνϑρμον ὁ πίω ἑτέραν Τὴν Ῥωμαίωνπα- 
λ ,ὔ ε 3932" ᾽ 

ρεμξολξὼ κουτέχών ὕπατος, ἐϊξηγε αἰ ςρατίων. αὐτὸς 
ν., “- Ὁ ᾽ Ἱ 

40 ,ϑὺ συ“: φαλαγία τὴ πεζώ, ἐπασόνϑιυος, βαδίζων ἣν, 
- ὥ Α ΄ ΄ 

ἠχολούθφ᾽ τὸν δὲ Ὡρέσζύτερον Σ πόρκον΄ Λαῤχιον πὸ: 
ν ᾿ » ᾿ -,,.» 

ὑπαϊ 4 ύσαντα τω] τσαρελϑόντι οὐμιαυτοῖ, ἴους ἱπαεῖς ἀπὸ 

γρντα πέμπει κτ' ασουδωυ, ὃς ὗσσο ῥυτῆρος τὸς ἵπ- 
» ͵ ͵ Ν “ Ἵ 

ποὺς ἐλαύνων, τὸν τε ποζφιμον “Δ! αἰπὗρομουται κωλυ-, 

οντος συ οἶνος ἀὐπετῶς, καὶ χτ' ὦ δεξιὸν λυ πολεμί- 227 
, , ὴ ᾽ ΚΕ τ ᾿ 

ὧν χέρας “«αἰϑωπαεύσας, φὐσείᾳ πλαγίοις Οἱς ἡπασεῦσι. 

ζ Σαξίγων γε.) μέγας αὐτόϑι ἢ, ἑπωέων ἑκατέρων. Σαθίν γας αἱ “ὦ 
συςαδῴων 



ΔΝ ΤΙ. ΚΌΜ,: 

ϑυκαδέυ μυχουϑῥων Ἐχὶ γχϑῦνον πολιωὼ ἀγών. ον 

δὲ Φύτῳ χαὶ ὃ ΓΠοςούμμιος Ὅοις πεζρις ἄγων, “πλη- 

σίον αὐτὴν ἐλύετο" καὶ συῤραξας ζοϊς πεζοῖς, ξἰπο- 

κτείνᾳ πὲ πολλοῖς μωχόνϑυος, χαὶ ζους λοιποῖς ἐξ- 

ωϑεῖ τῆς (άξεως. εἰ δὲ μὴ νὺξ ἐπέλαξεν, ᾧπλυ- 

τες δὼ οἱ Σαζῖνοι χωχλώϑεντες “ἰπσὸ ΤῊ Ρωμα!- 

ὧν ἵππω κραϊριώτων, ἤδη παοσυδὲὶ διεφφϑοίρη- 

σαν. γὼ δὲ Ὁ σχοτος ζις ΔΙαφυγθνᾷς ον τῆς 

μάχης, ονζᾷς ὁύοπλοις χαὶ οὐ πολλοῖς, ἐῤρυσαῷ 

καὶ διέσωσεν εἰς ζῳ οἰκεῖα. τὴς δὲ ταρεμβολῆς αὖ- 

Ἡδ οἱ ὕπατοι γωοὶς ἀγῶνος ἐχρῴώτησαν, ονλά- 

φϑείτης αἰ ασὸ Τὴν ἐἰδὸν ἅχα τῶ ϑεασοιοϑαι πἰὼ 

ζῳ -δὸ αυ σφοτέρων " ἐξ ἧς πολλαὶ ὠφελείας 

λαβόντες, αδ ζοῖς φριτιώται: ἀγ4: πὲ χαὶ φέρᾳν 

ἐπέῤεψαν, ἀπῆγον ἐπ᾿ οἶχον ζὰς δωυα εις. 

αὖτε πορῷτον ἡ πόλις δϑα λα ϑοῦσαι ἑαχυτίω ἐκ, τῷ 

Τυρρκοικοῦ “πῇ ηλατος, εἰς ΟΦ ἐξ Θρχὴς Ὥσο-- 

κα τέςφη ᾧρϑννη, ᾿ χαὶ τῆς ἡγεμονίας ταῦ αἰξοοί- 

χων ὡς πσξϑτερον, ἐϑούρρησεν λὐτιποιφοϑαι, χαὶ ψη-- 

φίζεοϑαι χϑινῆ μϑὺ ἀμφοτέοφις ζϊς κἰπνατοιςθοι- 

ἀμᾷξου καζῳγωγάω, ἰδία δὲ ϑαίϊέρῳ τὰν λῤδρών 

ὥϑαλερίῳ δωρέαν, τόπον εἰς οἴκησιν ον τω! κρατίτω 

αὖ Παλλαντίου τπω δοϑζεῦαι, χαὶ (ς εἰς τω κα- 

ζω σκϑυμὼ δωπϑύας ἐκ τῷ δημοσίου χορηγείοϑε. 

Οὐτης τῆς οἰκίας ,πτουρ ἑεὼ ὁ γαλκχοις ἕφηκε ζαῦ- 
699, αἱ 'κλυσιάδες ϑύρωι μόνω τὴν ον τῇ Ῥωμν 
δημοσίων 18 χαὶ ἰδιωτικῶν οἴκων εἰς ὦ ἔξω μέρος 

Δυοίγονται. ρα δὲ Οὐτων Υ οὐδρών ὧκ- 

δέχονται ἰὼ ὕπατον ρχώω Πόπλιος ϑαλέσμος 

ὃ κλυϑεὶς Ποπλιχόλας,Ὁ τέταρτον ρχάν αἱρεθεὶς, 

χαὶ Τίτος Λουκρήτιος Ὁ δυύτερον “τω Ῥδαλερίῳ 

σζενουβχων. ἐφ᾽ ὧν ἅπϑωτες οἱ Σαξίνοι,χ9ινῇ ποιη- 

σοίυδιυοι αν πόλεων ἀχϑεαν, ἐψηφίίντο Ῥωμαίοις 

πολεμεῖν, ὡς λελυμϑύων σφίσι τὴν" απφονδῶν, ΠΣ 

βασιλάς Ταρκύνιος ἐξέπεσε τῆς Ξρχῆς: “σοὺς 

ὃν ἐποιήσαντο ζους ὀρχϑύς" πειαϑενϊες “ἰσσὸ Σ ἐξτου 

ϑατέρου Τὴν Ταρκυνίου παίδων, ὃς ἵαὐτὺς ἰδία. 

ϑερᾳπτάζων χαὶ λισαρών Οις διωυατοις ἐΐξ ἐκά- 

ξης πόλεως, ὠϊξεπολέμκφσε κρίνῃ «9 πὸ. 

χαὶ πσοοοήγαγε δύο πόλᾷς, φιδώζξω καὶ Καμε- 
δἰαν, Ῥωμαίων μϑὺ ᾿ ἀὀποςῆσαι , ἐκείνοις δὲ συμ- 

μαχεῖν πείσας" λμθ᾽ ὧν αὐτὸν αἱοφιῶται φρατηγϑν αὐ-- 

ζχρ ἰτορο,, χαὶ δευυάμεις ἐχιβέποισιν ἐξ ἁπάσης 

πύλεως καταγραφάν,ὡς ῳ τῇ “προτέρα κα χη δὲ 

αἰοϑένφαν δχωυα μεως χαὶ ςρατηχϑύ μίϑράαν στφφϑκέν- 

τες. οἱ δϑὺ δὴ ἰϑὶ τα ἤσαν.τύη δὲ τις ἐϊξισώσεω 

ξβουλονϑρη τοῖς βλάξαις Ἔ Ῥωμαίων ᾷς ὠφελείας, 

Τὰ 307 
γἰ γί πὶ σοπτρητίοπδ ἀ σησατα πῆ οἢ,, 
Ιπτογοα ὃ Ῥο[Ευ πη η5. στην ρςα τιιπὶ 
Ἰερίοηίθιις Δρριορί παπάς, ὅζιςοη- 
ρττα συπ ρο απ θιις πλάπιι Πγαΐτος ἴῃ 
ΡΙΓΌΙΟ ἱπτεγοηυίς, σοῖδτοσ οΧχ δίς ας 
Ἰοοϊξ. ἂς ὨἰΠ Ποχ {προτυςη δε, Εν 
(ες ἰδὲ Οὐηπος ΘΙ ΠΟΥ ΠῚ ςορία ἃ 
Ἱλοιιδηΐς οαυίτατα (Ὠροτίοσγί θαι οἱγ- 

σιμηο οἱ, ἃς ᾿πτοσποοίοπς ἀοίοια. 
(εεἰ ῥοῦ τεηοῦτας αἰχαοι ἐ ργα]ο ὃ- 
ἰαρίι. ποι πιατι {ΠΠ], ἃ ἱποτπηος, πο- 

τὸ ὥιϊς θεῃοβςοίο αὐ (πος Γοποσιογιῃτίη- 
φοἰαπηοδ. σαίεγις σου} σοῃίαϊες ἢ- 
τς σοτταηλίης ροτίτ (πητ᾿ αΐρτ 6 αι 
ΡΓΠταπι, {πγα ταις ἔπος ἴῃ ἔι- 
σαπὶ νοτίος νἱ ἀ Πδν, ἀοίξτιογας. [πὰ 
1ὶς ςορίοία ἰπιιοπτα 6[Ἐ ρταάα : υαηη 
σαν τα ΠΠπ| ἀσοηαην ἂς ἐογοηήαπι 
Ροτια πη  ης, σορίας ἀοπλιηι γοάιι- 
Χογιηῖ, Το ρτίανι τη γοίριιθ]1- 

σα εχ Ετταίοα οἰλας (ς τοςο] οσίτ, γο- 
{ππρτίσιις. ρυ Ἐηἰς αη πγΐ νιγιθι5, 
προ τί!} δ] ἐπ Ππιτίπιος ντ ἀητδ 
νἰηάίσατε δαί εἰξ,4ς ἀδφεγευῖς ντί!- 
ται] τείαπηρμαγοητς ἀπῖρο σοηξιΐοο: 
Ρτίμδείτι οτίαηι αἰτοῦ σοπία} 1 Υ Α]6- 
το αὔδα δή σἀϊοαηάιϊη ἀοηδεῖξ 
ἴῃ ργαοίραα ρατῖα Ραίδεί, (ππηρειις- 
αιδίη σαϊῆοίιπι ργαθιιίτ εχ αΓαγίο. 
Πυΐας5 ἀουηι5, δε Πιιᾶπι {{ἀτ ταιιτιις 
τες, δίς (οἷα ἰπτοῦ οὐπηος ντθίβ 
δέ ΡΒ] ας ὃζ ργίιατας αάςος, ἀπΠὶ ἃ- 
Ῥοτγίτας ἸΔ πὰ, ΓΟΌΟ] "τ ηταγ 1ῃ νίαπι ΄ 

ΡΟΡΙίσαα. Ροίέπος ἱπ οοηῇ μρῖφ αν ΕΣ ῷ 
ἱπηραεγία πη πσοεάτητ ΡΝ ἱοῦίιις ἢ δ: Ιοτῖο Ρορὶ!- 
Ρἰἰσοία χιάττα τι, Τὶ, ιαογοῖίας ἰτα- 

30 [πη φοπίμϊο5. πογαπι σοπίμίατι 52- 

Ὀίμοτιπη σεηδ νηϊποτί ἄς σοπλιηιι- 
πἰ οἰαίτατα πν σοπ ἢ] το δε πὶ ἀθοτο- 
αἱτοιπι Ἀ ΟπγαΠὶς σοτοτο, Ζιαῇ (0]1- 
τὰ ἔκεάεις ροίξ οἰδέζιμη εχ ̓ππροτίο 
Ταγααϊηϊαπη, σιππὶ χιο ἔοοά τις Ἰέξιιπι 

ἔποτας. Ζιυοά ἔλέξαπι εἰς (ΟΠΠἸοἰταπτα 
δοχίο, αἴτοτο ΗΠ ογαπι Τ᾽ Αγ αἰ; αὶ 

εοία 1111, ὃ 
ΤΙ μαογεῖο 
αι, θεὰ 545: 
Βίπιιπη τος 
οτυάείςίε. 

ΡΓΙυατίς ΟΝ οἰ Ϊ5 ὃς ργασίθιις ργοσογος. 
οαἰιχις οἰττατίς Ποέϊεηάο, δά Βεἰ-᾿ 
ἰὰπὶ σοποίταιιτ νῃϊποτίος : ἀπαςηι8 
ἰπίαρετ οἰμίτατος, Εἰ άεπας ὃ (απιε- 

40 τίατι,α Ἀοπιδηογιπιίοοίετατο ἴῃ 54- 
Ὀἰπογι!πη ράγτος ρειτγαχίτ το 408 ο- 
Ρεῖᾶ ἱπιρογατοῦ αὖ οπηπίδεις εἰςέξιις 
εἴἕ, ἀγα ἔδουίτατς μαθθηαὶ ἀεϊςέξας 
οχοπηηίδιις ρορα] 5; φιδῇ ργοχίπιο 
Ρτα]ο οἰλάος δοσερῖα οἴοῖ ΟΡ σορί4- 
τα πι ἐπι θθο ΠΙτατοπῚ ὃς ἀιιοὶς {ξπ]τί- 
τίαπι. Ηἰ5 ἴτα ἴῃ ἀρραγαπάο Ὀο]]ο οο- 
οαρατὶς ἔοττπα συσάδπη, νι ποῦπιο- 
ἀϊς Ἀοπηαποτιιπὶ ἄππάᾶγος ςΟπλοάα, 

οο ἰὴ 



08 ΤΟΙ͂Ν γι 

ΡΙῸ δοιοιτουίδιις (σοἰϊ5 αἰϊα4 Κ οπλα- 

ηἰς ἱπίρεγατα πὶ ΔΟΧ πὶ εχ Ἰρίι5 πο- 

Πῖδις αἀήϊαάϊε. γὴν αυϊάαπι δαδίηα 

σοητῖς., αὶ ἘλορΊ Ι Ἰναίταδας, σοηο- 

τα Ποῦ 115. ὃς ορίδιις ρο]]οη5, ρρί- 

τι5 ΟἸαιάϊι5, τα ηϑξασίς δὰ εο5 ΟἱΠΠῚ 

ΤλᾶσΠΟ ΠΟρΠΑΙΟΓΙΠῚ ΠΙΙΠΟΓΟ: αυΐ- 

Βιις (6 πταἶτὶ οἰας ἁπγὶοὶ ὃς οἰϊςῆτες 

εαππὶ τοῖς απ} Π1ἰ|5 αἀάϊάογαητ: Πτοῦ 

4πὸ5. ογαηῖ αἰτεῖτε αίηηια ΤΊ] 

ΔΙῃλὶς [τ πα ς Ἰ4οπεὶ. σαι πλῖστα- 

τοηῖς ἔαΠΠὸ ἀϊοίταγ μας. ΡυΠοῖραβ πο- 
ΒΗ] οτιπὶ ρορα]οιῖϊ οἤξεπῇ διδιτοίο 

εἷς ογσα το πιριδ!σαπα [πιπαἴο, Γοιπα 

ξεοοιᾷτορθίςεέξο ργοαϊτοηἰς οΥΙΠΊ]Π6, 

ηυοά ὦ ΒοΙΠπὶ οπταπατη Ραγιη 

Ρτορδίι5,οτίαπι ἰη ΘΟΠΟἸ ΠΟ (Ο]ι5 οοη- 

τεδαϊςοτοῖ ταγρᾶάα ρδοῖς απέξογίδιι5, 

ὃς μος οἴμο5 πο ἤποτοῖ ἀρρίοθαγο 

φοτογογαπι ρἰ φοίτα. κα 115 ΘΠ] ἃ 

τοῖος. οἰπίτατίθις ςοσποίςεπάα ἘΠΕ; 

(Ἔτι ππδτα {ΠΠΠπ|5 ἱα Τοἱ1, οι ιπὰ γε θι5 {{|5 

ἴσαις ΔηΊ Οἷα δάϊθηχίς ίς οι. ΠΟ 

Η ΑΕ ΟΝ ΔΕΒ. 5: 

λὐτὶ τυ καταλιπόντων ἀὐθις συμμάχων ἑτέραν Οἕκ. 

ἠλπισμένξωυ εκ, αν πολεμίων βούθφαν «σοοςέϑνχέ 

Οιανδὲ. δώ τίς ὧχ, πῷὸ Σαξίνων ἔϑνγοις πόλιν οἰκῶν 

“Ῥηγιλλον, ἀὐλμὴς χαὶ χεήμασι δηιυωτὸς,΄ Τ τος 

Κλαύδγος ᾿ ἀὐξμολφ σοὺς εὐζις : συϊδμφαν τεμες- 

γάλζω ἐπαςόνϑιος ,χαὶ φίλους χαὶ πελαζᾷς σύχνους ἷ 

αὐζις μετὸναςαγζᾳς ἐφεοίοις, σέ ἐλοίῆοις πεντα- 

χιφχιλίους Οις οπλα φέρᾳν δχονα ϑύοις. ἡ δὲ κατα- 

λαξούσα αὐτὸν ὀμαΐκη μετενέίκαοϑαι τἰοὼ οἴκησιν 

ΙΟ εἰς Ῥωμώωυ,ζοιαύτη λέγεται “ψιυέεϑαι. οἷδγενας 4.- 

οἴες ἐν ταῖς Ἐχιφανεςάταις πόλεσιν διλλοτθίως ΞΕ 

χοίϊες «ας τὸν ὀύδρα, πῆς εἰς τὰ χοινὰ φιλοίιμίας,΄ 

εἰς δικέωυ αὐτὸν ἐπ ϑ9ν αἰτιασοίμϑωοι «το οδὸσῖαν, τί 

τὸν κτὶ Ῥωμαίων πόλεμον κφέρᾳν σέκ ζῶ “σο99υ- 

μος, δρλιὰ χαὶ οὖν πῳ κοινῷ μόνος ὀμτέλεγε ἴοῖς αἰξιᾷ- 

σι ζᾷς «σονδὲὶς λελύαϑαι:, χαὴ ζοις ἑαυτῷ πολίζᾳς οί ' 
Ε ση Ψ Ε ἮΩΣ ὩΣ ς -“ 

εἴα, κώδια ἐὴ) δυξαϊζᾳ οἷς ἄλλοις ἡγέιαϑαι. ζυὐτίω 

ὀρῥωδῶν τέω δίκξευ" ἔδ᾽4 75 αὐτίκ “ἐσὺ ΤΜ ιλὼν γγ 
δικοαιοϑέωωι πολεων' ὁναλα(ξὼν τὰ χρήματα χαὶ τὸς 

Ροριυΐο; ταπταπιας πιοπηοητὶ Πσο 20 φίλοις ζοῖς Ῥωμαίων ασξ9ς.) 4.) πολίταις, βοττζεώ τε 
Δοςο Το ατεα]τ, ντ α σα δεῖς πα ργα- 

εἰραατοίταπο θοῆς σοίξα σαι ἤις- 
τίς Ππαθίτα. Ὁ απλο τοπὶ 5. ῬΆΘΕΙ:- 

δαίοτιρίς δππ} ἰΠ ραιΓΙΟΙΟΤΈΠῚ ογαι- 

ποπι, ςοπορῆᾳ αἡ αἀϊβοαπάιϊιπι ντ- 

Ὀἱς ράτῖς ἡιιδηταπη ρος. ἀρτιιπα ετί- 

Δπὶ εχ ΡΟ δ]οο ἀφάογαπε ᾿Πτογ ΕΙά46- 

π85 ὃς ὈΙςα] απ, Ζυοπι νἱΓίτ πῇ ἸΏτοΥ 

ἔπος ἀϊιίάοτες : 6 φαίδιις ὃζ τεῖδιις 

«πα λΠ ΡΓορτοα. τοπηροτίς ἐξα 

εΕἰἘ ποπλίης ΟἸαιάϊα, Παα ππουίαημα 

ἀρρε]]ατίοποπὶ {{ἀπὶ τετίπες. Μὶ 

Ραγατα νιτίπηιις ογαης οπηηΐα, δἰ πὶ 
Ρτίοτος οἀμέξίς σΟρΙ 5 Ὀίηα σαἤξγα Π16- 
τατί (ππτ,αἰτογα δ αἀἴπο, ποη Ιοησεα 

ἘΠάςηΙς5, αἰτογα, ἰπ τρίς ΕἸ ἀδηΪδ,ντ εἰς 
(δηι ορρί ἀληΐς ργωΠάϊο ; ὃς Παιια 
νἱςίηὶς ςαἰετίς. ἀσοίάογες, Παδεγεπς 
Ραταῖαπι τοξαρ πὶ. Πεϊπάε Τςοπῆς 

Ἀοπιαπὶ σοσπίτο ϑαθίποσγιπὶ δ - 

ποηται, ἰρ φαοηας σι ΟΠΊΠΙΡι5 
ΤΑΙ Πτατὶς ατατὶς οἰκός ἐστεῆι, ἀϊποτ- 
{5 Ιοςἷς οαίεγα ροίπογο Ὗ ΑΙ ογῖ5, ργὸ- 
ΡῈ (δά ϊα!τα δαδίπογιπι σαίεγα; [.- 
οτοτίτις ποι ἰΙοηρο ἱπάδ ἴῃ φποάδηυ 
ταπλι!ο, νης σο]]ερα σαίετα ογαης 
ςοπίρίουα. Ἀομπλδηϊ, νεῖ ῃ τπηαηϊο- 

{τατῖο ΒΟ ]]ο., σαρίςθφης σε] ογίτοῦ ἂτ- 
τοῖς ἀδοογηοῖο: δα] ΠΟΙΓΠΠῚ ἱΠΊρεγα- 
τοῦ, πηοῖιθης ἀρεῖ ἤρηᾶ σοηέίοιγο 

σὐπὶ ποίτο, οὐππς απάδοία ἃς το  ογδῃ- 

τία π}}}}ὰ γείουηγίάατγοῦ ρετίςιία, [ξΔ- 

ταῖς ποξξιι τοπὶ ἀσοτοα!. ὃζ σοπηρα- 

οὐ μεχρ ὧν εἰς τὰ “-ξαγμαζῳνσαρέοαν, καὶ τῷ κα- 

τορθω ϑζεσαι πῦνδὲ τὸν πόλεμον ἀπθύτων ἔδοξεν αἰτιὼ- 

χατος “ἀπυέοϑαν" δμθ᾽ ὧν ἡ βουλὴ χαὶ ὁ δήμιος εἰς πε τὸς 

πατεικίοις αὐτὸν ονέγρανψο,χαὶ τῆς πόλεως μοῖδφν 

“εἴασεν ὁσζωυ ἐξούλετο εἰς καζαισκάξὼ οἰκιαἶν χώραν 

τε αὐτῶ πσο9ςέϑηκεν «εἶν τὴς δημοσίας πίω μεταξὺ 

Φ δώυης ἡ Πικείδας,ὡὼς ἔγρι Ὡἰ αυζμαι κλήρφις ὧ- 

πασιζοϊς αὐξδιαυτον, ἀφ᾽ ὧν χαὶ φυλή τίς ἔλμετο στεὼ 
͵ Β᾽ 

ογῳ 9 Κλαυδῖα, καιλουμϑμη, χαὶ μέχρις ἐμοῦ διέ- 

30 μεινε ἀδῷ' φυλοίήουσα ὀγομμαι. ἐπεὶ ὃ σαρε- 

σκάζαςο ἁπϑωτα ἀμφοτέροις , οδζτον μ»ϑὺ ὀΐξηοον 

οἱ Σαξίνοι ζᾷς δχευαίμεις, χαὶ ποιοιεῦται δύο παρεμ-- 

(ολας, μίαν υϑὺ ὕτσαι,ϑρον,οὐ “σοόσω Φιδζωης,ἐτέ- 

ραν δὲ ὦ αὐτῇ Φιϑζωη, φυλακῆς τε ΤΟ ἐνδὸν ἕνεκα, 

χαὶ κοαιταφυγῆς Τῶν (χιςρωτοπεδα ὄντων, λυ τι μη- 

τῶι “ὐἹ]αίσμα “«ἰδὰ αἰὐούς. ἔπήτα οἷν Ῥωμαίων ὑ- 

πατοι. (αι ϑογ ες ἰὼ ΠΣ αξίνων Ὡὰ σῷας ἔλασιν, 

χαὶ ἀὐζὶ πϑϑᾷς ἀφρήϊες πὸς ον ἀκμῇ» φρατοπεδυῦ- 

ονται γωεὶς δλλήλων,δαλέφιος υϑὲ αἴχού δία αϊ-, 
49. ϑρου “ΜΓ Σαξίνων -ππ“αρεμξολῆς ἢ Λουκρήτίος σῈ- 

͵ 2 5. 125 « Οὐ Ἐἢ .0 

λίλϑν αὐπολεν, ἐπ᾽ δλϑου τινὸς, ὅδαν ζεῶ ὁ ἕτερος “αραξ 
Ῥὰς λοι οὖς ε ΨΑΣ 

καταφανής." μϑῳ δίχτυ ἢ: Ρωμαίων ἑπούληψις ζυ, ὡς 

ον ἀγών φανέρῳ τῷ πολέμου (αχείαν ἕξοντος κρίσιν, 
Ε ῴ ἿΝ ͵΄ ᾽ Μη τ χιν 7 

συμθόλον (οις πολεμίοις αἰϑύυᾳα, ὁ δὲ ἢ Σαξίνων ςρα- 

της, ρββωδῶν ἐκ δ φανερᾷ συμφέρεαζ “ὡὩρὸς ἀὐτλ-᾿ 

μιίανῆε χὰ καρίεοίαν ἀὐθρωπων ἁπὸυΐζᾳ τὰ δφνα ὑπο- 

κϑύφν ἑτοίοιθον, νύκτωρ ἔχεχήρον αὐΐζοϊς ἔγνω" ἡ Ὡϑα-᾿ 

σκό.α-- 



| ' ΑΕΓ ΡΟΣ Ὁ ΘΕ ΜΣ 
] (ῶς ] λιν αὶ Ν ͵ Ὄ ζ 

τς φχδιαδαμϑυοςζα ρου τε γωσᾳ κ᾽ γαρακος ἔχτξα- 
2 τὶ ͵ ΟΟΆ ἡ σ᾿, ὮΝ ἜΝ ἣ 
σια ἃ σδϑεφορο εἰ ἔμίηεν, ἐπεὶ πόρτα ἔγρετο τὰ 

ἣ ΤΣ ΑΝ 25, “ “" ς ᾽ ͵ 

ἢ πρὸς“ ἀγώνα ἀὐδεπὴ, ΚΤ χοθϑτον ὕπνον ὀῤαςή- 

ΠΝ Ἴ ᾿μτῦιὀ,νν υδινον δ ϑαΡ τ΄ σας ὦ χραπίςον 8 φρα τὸ μέρο96,α ζ4ν ω- 
μάίων ἐμήν ἔρυμα ζοϊςΊε ον Φι δζση κα τεφρατοπε- 

ἴῳ 2 2 Ἵ 7 

δυύχόσι τ αρηϊγφλεν,ἐπτ4δολὺ ἐξ λυθοζᾷς αἴοϑωνται 
, 3 » ν- “" ἣ Ἵ 

χὸς σφετέρους, ἐἰξιένοι ὶ αὐζους οἰκ τῆς πόλεως, κού- 

᾿φη ἐξαλυϑύοις ὁπλίσ(. ἔπήτα λογήσανζς ον) χω- 

φίοις ἐχττηδείοις ἐκέλδυσεν, εἴ" τίνες Ὀχίχουροι Οἷς 
Ἷ Ά 5 Φὰ γλέ γν.) ͵ 3 

«Ξὶτ: Φδρέξμον ον» τὴς ἑτέρας ςραωτιας δΧτοιεν,θνα.- 
“ 7 

φανζᾳς ὁ χτ' γώπου “ρουϑρμους,σεεὼ οηπε κἡ πατοΐγω 
“ ὰ ΟΥΟΔΝ ς φο ΄ "“" 

δὴ πολλῷ χωρᾷν ἐπ᾿ ἀὐδθις. ὁ νδϑὺ δίζω Σ ἐξτος ζεῶτα βου- 
-“ -.. ᾿ Δι ἀδο α 

λάσονδρος κὸ ζις Δλογαλ9ις φεοίσας, τ: καχείγοις 
“τ γὴν ἢ 

κὸὼ βελάυσαώνϑυος, παρέμνϑμε ἣν χαιθον. αὐτοιμίολος 
ἢ 3 ᾿ οος ᾿Ὶ 

᾿ς δέπις ἐλθὼν εἰς τ χαάφαχα ἕ' Ῥωμαίων, μζωυυᾳ τι 
4 ἢ -  ἴἶὼ Χ 3 ΠΝ 

γοιαν αὐτο ασθ9ς τ ὕπατον. ὦ μετ᾿ ὅ πολυ 
ἐ “" ᾽ Ε δ᾿ ΄ 

πίων τινὲς ἦχον ἀρ»,ῇες αἰ μούλωτοις Ἵ Σαβίνων, 

η΄ οι ἔχ ξυλισχμὸν ὀξελυηλυϑοζᾷς σεευέλαζον. ὅτοι χω- 
᾿ ἢ Ἵ93 Ν ͵ 
εὶς δλλήλων θρακρινουϑυοὶ, τί κοὐϑασκάυάζεται 

Ι 

' χας τεκτα γε.) ὁ “Δ φιδαθρας" ὅπε ὃ αὑταῖς ἡ ὁπότε 
-“ » Ε ᾽ -»"Ἢ ᾿) 

ο΄ μέλλοι γρῆοϑαι᾽, σξκ ἔφασαν εἰδέναι .ζμῶτα μαθὼν 

ὐλλέσιος, Σὐτοςελλά Τ' Ὡρεσξύτίω ἽΜαρκον εἰς τ ἐ- 

τεθϑν γα φοικα,τῖρυ τε ὄζκνοιαν τυ. πολεμίων ἐπαγ- 

“ἐλοιῦτα τῶ κα τέη9ντί πίω -«“αρεμί(ολξωω ἐχείνξευ 

Ἂ ᾿Λουκρητίῳ, να ἡ ὅόπον ἐλχεχήρῴν Οις πολεμίοις 
εὐπᾶ , ᾿ ἌΡΝΕΣ ΠΡ Εν Ὶ 

“ἰ πσοϑησουϑμον. οὐἰτὸς ὃ τὸς ζαξιαρχοῖς χα! λοχαγϑὲς 
ν᾽ ε ᾽ ἢ - » 

ΩΣ λέσας,ὦ φεφίσας ὅσαι ΤΣ ἀὐομόλου κὰ τα χμω- 
5, » ᾽ ΕΣ) 

- λωτῶν ἤχϑυσερὼ -ἰρακαλέσας ὀύδρας αγαιϑους ἐῇ, 
᾿ . τ ἥ ͵ δεν ἢ ιν ΩΚ 

χα ον εἰληφέναι γομέσανζᾳς δχὴς «ἔξιον, οὖν ᾧ δὲ-- 
«ὦ 9 7 «ἡ “ " 

χὰς λήψο}) Ὥρα ́ ἐηϑραΐν καλαξ᾽ ἃ 1ε δέοι “δ ατ-- 

φν αἰ πυύϑευϑυος, ᾧ Ὁ σχούϑη κα. δοὺς, ἀπέλυσεν δχὶ 

-“Οκίαξες. ὅπω μέσοι γύκίες ἦσαν, "ὦ ὁ Σ᾽ αξῥωνη- 

ἢ" γεμων δμαξήσας τὸς ςρατιωζᾳς, ἢ} ἐξ αὐΐ ὃ χρα- 
" 

πῖςον μέρος ὅχι τ’ χαφοικοσιωπὸῦ ἅπασι οἱ αϊγεί. 

; λας,νὸ μὴ ποίήν “ ὅπλων 46 φον ἵνα μὴ γνοῖεν ἡχογζᾷς 

ἰοὺς οἱ πολέμιοι, ωρὶν ἔχ τω ερύματι μων γ.ὡς 8 

“πλησίον ἔγμοντο Ῥ, χαξαχος οἱ τοεύτοι πορά ονϑμοι, 

κ ὅτε φέγῃ λϑεμιτηήρων ἑώρων, ὅτε φωναὶ φυλοίκων 

καϊτήχουον, πολλζεὼ κ(ϑ ίαν Ῥωμαίων καταγνογες, 

ὡς ἀφάκότων ἐρήμους Ως; φυλαχαξ» ὦ οντὸς ὅ γαρα-- 

χος χαθά δόντων, νεπιμπλασον ὕλης ζᾷΣ ζαφρους 
ΓΙᾺ πολλὰ μέρη, διέξαινον σξοενὸς σφίσιν ἐμποδὼν 

γινουϑώου. αἴθ ζεκα ϑζευτο δὲ μεταξὺ νὴ ζᾷφρων χαὶ ἢ 

᾿αἰξεκαυρωμάτων οἱ Ῥωμαῖοι κτ' απείφοις ̓ ἀφανά; 
ΟΕ. δ σχϑτος, χαὶ ζὺς Ὡ[οιθαϊνονζᾳς “δὺς, ὅτε 

πλροιντο οὐ χερσὶν αὐνδὲ, ἐφόνευον. μές οἱ ὃν τίνος ἐλοιγ- 

Η 

 Σ κτν - 

Ὡράῆφν σφῶν αἰ ὁφρατηοῦς, λέγρεσιν ὅτι κλίμῳ- 20 

ΒΕ Υ͂ 705 
Γατὶβ τορι15 δ σοπ]ρίεηδς [ΟΠ δος να]- 
Ἰππηηιῖς τγαπίςοπάθπάμτα πεοςοῆϊα- 
ΤΊ 5» ΟἸ11Π0 Ζαγ Π δὶ χα ςεττασηθη ϊηῆτα- 
ὅξαις νἱ Φογοταν, ροίς Ρτἰπηῖ (οππαπὰ 
ἜΧΟΙτΟ ΤΟρίΑγιΠη {παγιτη γοθοτο, τοῦ 
Δα οπηαποιιπη ππππίπηοηῖα ἱηΠἰ- 
ταῦτ: ΠΠλα ] ας εολογ  ἴπτγα Εἰάθπας οὰ- 
ἤτα μαδοητίθιις ἀςπμπητίας, νθὶ ἔπος 
Ἔρτοος (δπίοείησ, ὃς ΙΡί! ορρίψιιπι 
ΟΧΘδΩς ἈγΠΊατὶ ἰουίτοῦ : «Πρ οτίςηιις 
ΡΕΓορροζίιηα ἰοοα ἢ 115, {᾿χαΐγ - 

τὸ ἰοσῖο οχ δἰτογὶς σαί ἐγ {πσουγγαης, σὸς 
Δ ἴΟΥΡῸ ΟἸΠΠῚ Πλάση οἰαπιοτο ἂς {ἰγὸ- 
Ρἰτα πα άδης. Εἰος σοὨΠΠ ΠῚ οιΠῚ 
σορ Ποτ δοχίις, ὃς σοπτυτίομος εχ ἴ- 
Ρίο αάϊταιη ἀρριοθαηδηι,οχίροξεα- 
Ὀατ ὁρροττιιηίτατοιη το 1} Ροτῖς. [ητοῖ- 
6ἃ τ πϑέιρα υϊάαπῃ ἴῃ σατο 1 ο- 
ΤηΔΠΪς ΠΟ (1 ϑοχτὶ ππεητθιη ἐπεϊ- 
οατ:Π6ο Πλαΐτο ρος φἀάιιοιητιν αὐ 
αι τ θιι5 σαρτία! δα ἰηὶ, 405 1111- 
ΒῃδῖιΠΊ οστοος ἱπιοτοοροίαης. Πὶ 
(ξουῇπη ἱπτοτγορατὶ αὶ ράγοῖ ἰρίο- 
ταπη ἱπηρογατοσ, ἔχασε, τοίροπάς- 
της σα 5 δὲ ροητῖος ἐἈ τίσατο; (δά ν- 
δὶ ὃ φιαηάο {15 νεὶ σορίτοι, 4 ΠΡὶ 
Ποη οοηίξατο. ΠΟ σορηίτο Υ' αἰθσίις 
ΜΜαζουτ (δ πίογεπι πλίτεῖς ἰῃ αἰτοτα 
οαίττα, Πρ ηἰ βοατιγιιπι θοῦ ργαΠαὶ 
Ταιοτοτίο χα! Ποῖος ἰῃ απίτηο παθο- 
δῃτ,ὃΖ ]οπιοαο ἤτ οσοιτγοηάμιιη 11-- 
Ἰογιιπη οοπατίθιις. ρίξε σοπποοσαιίς τεῖ- 
Βιιηὶς ὃζ σεητατι οί θις ΟΧΡΟΏΪς αιιαΣ 

ΕΧ τγαῃϑίιρα δΖ σδρι 5 αιαΐοταῖ, δή- 
Βοττδῃϑ νι ἔοττεβ (8. νίτος ργα σης, 
οαπΠῃ ΟΡταταπὶ οσσαΠοποίη παέξὶ Πης 

20 8 Ἔρτορίας ἐς ΠοΙΊθιις ρα Πα9 ({- 
τλδητ: Ππλα]ια ( Ῥπχοηΐτος αι4ο-. 
Ρι5 λέϊο Πτ, ἄλτα τοἤσγα, αἰ παιτείτ δά 
μος ογήάϊπος. Νοπάμπι τς ήἤϊα ΠΟΧ 
εἴαῖ,οιπὶ δαί πουιπ ἀπχ Ἔχοιτἰς πη Ϊ- 
11εἴδιις5 δα σαίγα οἰιπὶ Ἔχογοίτας οθο- 
τε σοητοηάίε, ποτα ἰπΠΠ|8. οπλπίθιις, 
ΠΘΟν]ΠΠμΠ| ἀγΠγΐ5 Θχοίταγο {πγορίτιιπὰ, 
πὸ δάπδηταπι ἰρίογιπῃ σοῤποίοοτγες 
μοί τς δητεηιδπι δά νδ]]ιπι δοςοίΠι|- 
(ξῃε. νθὶ ναὸ ἀρργορίπαπάγαπε ἰ{ς 
41 ΡΓΙΠῚ ἐποοάςθδητῖ,οιπὶ ΠΕ 'ρπαδ 

40 νἱάεγεπε, πθοὸ νοῦσος υἱρι] πῆ Δια1- 
τεπτ, ἀδιηπαηῖος Ἀοιηδηοίαπι {{]- 
τἰταπν 1 ἀοίοτγτίς σατο ας ἱητγα οἃ- 
{γα {πουιογθησ, Πλμ]τ5 Ιοοἷ5 σοΠΊρΙο- 
Ῥφηι βοῆς τπατογία, τγαηίοξάοθδητα, 
ποπγίης ργο θθητα. ἱπτοῦ ἐοΠΆΠ1δι- 
το πὶ ὃζ νδ]]}ππ| σοΠογίος Κοσηδηα ]4- 
τορδητίπ το που γῖ5; ι τγαπίσοπάςη- 
τὸ5 οίξας, οιιπι. δή Πηδηιι5 νΘΙΓΘΏΣ, 
τεποι ἀαθᾶτ, ψιο ἔλέξιιπι νὶ φαΐ ίθαιιο- 



γ1 ΡΙΟΝΥ͂5ΙΙ 

δαπτιαρργςοοἀοπείαπι ρεγηϊοίοτη ας 

πυαπιάϊι ΠοΠ (ἐπείγεητ οείθητο ἀεἰπ- 

ἄε!ιπα ργοχίπι ἔοα,, νἹἀβητεϑ δοςιι- 

πα ΐαγα ἔδοιις οατη σαάδιιογα, ὃς ἐκ ααί- 

“εν Ἰπαλάεητοπι [ὃ νδ]Ἰάτιπη σ]οδιιπι 

Ποίειιπι, αἱ εις ἀγπηὶς τοῦρα ἀδητιας 

ἘἈοπιδηὶ (δ αῖο ἱπσοπεὶ οατηοτο, ἴτὰ 

νῖ σαπὶ αἰτεγο σοπία!ε σοι προίττι!Πι 

(ιογαῖ,ν πὰ ΟΠΊΠΟ5 ὁ σα ἘΓΙ51η ΘΟ ΡΓο- 

εὐσγαης. Τ πὶ 1 πογοτίας, νι οἰλπιο- 

τεπιαπάϊείτ, ργα πα! Πις ἐπαείρας αὶ 

ἐχρίογαγοης παπὶ ας ἰατογοηῖ ἰηπ- 

ἄϊα, πιοάίοο ἱπτογια!ο (σαποθατις 

οαπὶ εξ Εἰ ΠΠπλῖς ρεάϊίτιιπι. ἰτα οοάοπι 

τοπηροτῖο ὃς οαυῖτος ἐρτοῆος ΕἸ ἀςηίς 

ἱππάϊατοτγεβ νϑεζογαης ἴη ἔμ σδπι : δΖ 

ΡΕάϊταπιὶ ΠΊΔΠ115 605 4Ε] οαἰταίματα- 

Ροῖεδαπτ σα άοθαῖ, ἰη(ςξαδαταγαις 

(Ὡπυίογπιος ὃζ ξιιρίοητος 0110 οταϊ- 
τς. ἴῃ ἢς χοέξημγης ραρΠΙ5 ρου ογαης 

ϑδδιποτγιιπὶ αἴπια ἰΟοίογιπι οἰγοῖς 

τοῦ ΧΊΤῚ ΠΏ], σαρτα αδίπογ ΠΆΠ]|4 

ὃζ ἀπσεπεί ἱπίπροτισαίτγα πόσας οὰ- 

δαδιαῖς οα- ἄςπι Ιᾳσο σαρτα. ΕἸάεπας νοΓο ροίξ 

πε ες Ρδποοτιιπι ἀΐογαπι Ορραρ ΠατΟΠΟΠῚ, 
4 νῖ Πγίπιι ΧραρΠαθ ]ς5 ἃ Ραυοῖς 

οὐΠοάιοθαητας, ἐα ράσο σάρτα {ητ. 

πεοοταπθῃ ἴῃ ργααπὶςεῇεγο οἰμημηη 

οοῖρογα, Ποὺ ντδ5 ἰρία εἴ ἄϊτγατα; δὲ 

Ρδμοὶ οςς!Π ροίξαιιαπι νερ5 σαρτα οἴ. 
ϑατίς ρασῃα; νἱίιπι οἰ σομίπ| 10 ι15,ς1- 
εἰἰτατίς σε ητ15 ρεσσαῖαπη ταυ!έατὶ 

Βοποσιιπῃ ἀϊγεριίοης πηαποϊρίογιπυ- 
΄ηπς; ὃζ ΔΠ}ΠΠ|5 ἴῃ ριιρηΔ οἰαίθιι5: αἵ 

παοδρτὶ ἔβοΙ]ς αγηγα τοίαπηογδι, ν {ππ 

εἰς πιοάετγαταπὶ ὃς σοπίπεϊαπη ο- 
τηδηὶς σδυτίοπεπι δάϊίθεγς, απέξο- 
τασι ἀεξδέμιοπίβ {πρρ]!οἴππι. ἴτας 
ςοπαοσαζίς ἰπ ἔοσυσα ΕἸ οηδίιι5, 

ταῦ τς γεγδὶς ἱπαςέξι ἴῃ δούαπη δηλῶ- 

τἰατη, ἄϊσποϑ οἢ8 4 ΟΠ 65 ἱπτογη6- 
αεἰοης ἀο]εγθηταγ νΠΔ ΟΠ ρογίσ, 

πυίπες δε ηθῇς! 5 στατίατη Πα δοοητ, 
πεσοοττισογέτζιγ σα εἰ σατοπΙ διδ:νῖγ- 
σὶς σαίο5 ποδ ]ΐογαβ ἴῃ οοπίρεέξιι ο- 
τη ΠῈ (δσαγὶ ραγοι]ογιιητ: γα! 1ο 5 

. Ρογπηίογαης Ππαδίταγε ντ δηῖοα, πὶ 
αμοά ργαΠάϊαγίος ἰδὲ μος ἐς παζιις 

2 . Φ δ ΄ς ᾿ κ , τ ἐ ἫΝ , 

ἀδοτοιογαῦ, ἰητεῖ θοὸς μαθίταγε ἰα0- 4 γὲν ἡ (βουλη) χα τῆς χώϑις ἀφελονϑυοί τίνα μιοῖοφιν, 

τιητ, ὃ ραγῖοπη ἀρτὶ Δἀθπηρταπη, ρία- 
Πά τις {Π|5 αΠΠσπαγαης. Ηἰ5 σε[ς 
ςορίας οχ μοίείςο τοάιχογμπησ, δ εχ 

Εν 5. αὐατρΠαγαητιάῖ]ιο μαο {115 
«ΟΠ. Ρο- σοπίμ]θιις αὔα ἔππτ. (Οοπίμ!ες 
ΠΣ ὍΝ ἀειίηάς Ρ. Ροβιυπλίις Ταδοτγτις ἱτο- 

ΑρτΜεπο- ΤΠ), ὃζ Αρτίρρα Μοποπίας Γἀπα- 
ἩΙΏΣΓαπα- [Π5. ΠΟ ΔΠΠῸ ϑδνίηὶ ἱπίξαιιγαῖο 
τι}5. 

». 

20 κόσιοι" χαὶ ὁ μϑν ρα ἀὐϑημερὸν ἑάλω" ἢ δεῷι- 

Ο 

30 πα δπλα χωρῆσαι ̓ φυλακὴ “ἀμήσεοϑαι μετεία οἱ 

ΗΑ κι τ ΝΑ 5 Κ᾿. Ν 

ϑινε τὰς ὑφέρφυς “αφοειόγζς ὁ ἥξσοϑυοουμϑῥων δλὲ- 

«ϑρ96᾽ ἐπεὶ ἢ φαῖς ἐμετο σελζεύης ὀῥιοούσης, οἷ πλη- : 

σιαίζοντες πὴ ζάφρῳ, σωρούς τε ὁρώντες Τὴν γεκρών ἢ 

“-αρ αὐτῇ. χαὶ σίφη πολεμίων καρτερϑὶ ὁμῶσε 

χωρϑεῶται , ῥίψαντες τὰ ὅπλα, δέπονται “σδϑς Φυ- “ὦ 

γάω. οἱ δὲ Ῥωμαῖοι μέγα, δϑαξοήσαμιες" εὖ δὲπῷ- 

τὸ ὃ σεωώϑημᾳ ζος Ἐχὶ τὴς ἑτέροις πσωβεμθα:, 

λῆς᾽ οχϑέχοισιν ἐα᾿ ἀδῥὺς ἅπϑομτες «, ϑρ9οι" χὰὶ 

ὃ Λουκρήτιος ὡς ἤχουσε τὴς χραυγῆς » πὰς ἱπαεῖς } 

«αδϑαποςείλας διεράυνησονδύους μή πἰς ἐγκοί,ϑη- Μ 

ται πολεμίων λόχος, Ὀλίλον ὕφερον ἠχϑλούθῳ, τὸς ἢ 

ἀκμαιοτάτους Τὴν πεζων ἐπασύνϑωος. χαὶ χτ' τὸν 

αἰντὸν γθόνον, οἷ τε ἑπαεὶς ζοῖς ἐἰκ τῆς Φιδζσης λοχώ- ᾿ 

σι αἰϑετυχόντες, βέπουσιν εἰς φυγάυ, χαὶ οἱ πεζοὶ τὸς ̓ 

Ἐχὶ τίω “«τρεμξολξὼ σφῶν ἀφιχομϑίους κἸείνον- ς 

τες ἐδίωχον, οὔπεὑσιλα,, οὔτε χϑσμιον σωζονᾷς. 

ζύτως ταῖς μαίχαις Σαΐξίγων πὲ χαὶ τ συμμά-. 

χῶν ἀπεέθαινόν τε ἀμφὶ τὸς μείους χαὶ τειοχιλίως, δὴ 

αἰχάλωζι δεἐληφϑη(αν τεδακιοχίλιοι χαὶ Ὡ|4.- : 

- 

. 

53 Δ 
ϑζδη πολιορκηλεῖσαι οὐ πολλαὶς ἡμέραις, καθ δὃμά- 

λιςα δεζόλωτος ἐῃ μέρος ἐδύκει, χρὴ αὑτὺ ὀλίγων ᾿ 

ἐφυλάσσετο ἸΣ στο ἐλήφϑη. οὐ μῶὼ ὀύδραπο- : 

δισμᾳὗ γε ἢ κατασκαφῆς ἐπειξοίϑη,, Φόγος πε ὀθτ 

ϑοφπων οὐ πολὺς ἔλϑετο μα αἰ ὥλωσιν" ΘΔ 

χεώσα ὙΡΡ̓ ἐφανη μία Οἷς «ἰπιάτοις πόλεως ὅτε 

μοεϑνοῦς  μἰοτούσης ᾿ῤπαγὴ γοημοίτων πὲ χαὶ ὁμ-- 

δδαπόδων, χαὶ ὁ χτ' τίου μιχέω “Σπολομϑύων λον 

«ρος τῷ δὲ μὴ “αδοχείρως ἔτι τὸς ἑθλωχόζῳς ἔλα ἢ 

ας ΟΝ Βὰ 

ἡ σεουήϑης Ῥωμαίοις, ἡ Τῦν᾽ αἰτίων τῆς δἰποςασεώς, 

κόλασις. συϊκα λέσαγτες δὲ Φιδάσναμων πῶς ὀδόνᾳς, ἣ 

εἰς πἰωὼ ἀγϑραν, χαὶ πολλὰ. τῆς ὁμοίας αὐτῶν κατητο 

ο»ρήσανιες, “ατίους πε τὴ φήσαϊϊες ἀπϑυίς ἠδ 

δὸν Ὡιπολωλέγαι» μιῖτε ταῖς ἀὐεργεσίαις γϑὸν εἰδ
ὸ- 

ὥς, μήπε ζϊς καχοὶς (φφρονιζομϑμους, ῥαθδὸις ἰπ᾿ 

χισάμϑμοι πὰς ἐχεφανεςξάτους, πϑύτων ὁρώντων ἀξ 

πέκ)ειναν" τὰς δὲ λοιποὺς εἴασαν οἰκεῖν ὡς πυξόπες. 

69. κϑωυ, φρουροὺς συϊκατοικίσαντες ἀὐις ὃς ἔχρις 

-“ ““ ν]ἷ -“ ᾿ , ΜῊ Ϊ 

ὗς ἐβερυξιεε οτος ὥυτα Διο οραξαμδροι, 

πίω δευύα μιν ἀπῆχϑν οὐ» πολεμίων, χαὶ τὸν ἰῖσθς 

τῆς βουλὴς ψηφιοϑέντα εϑρίαμμξον κατήγα 9». ζω- 
ΝΣ ͵ ὃ , 9 τὰ ἢ 

τοὶ υϑὺ ἐχὶ τῆς ζυτων αἰ πατείας ἐτοδα,ϑη. 

Ποπλίου δὲ Ποςξουμίου, τῷ καλουμϑύου Τουξέρ- 
Ν : ς ᾽ - 

του, Ὁ δα τερον ἀρχήν αἱρεϑέντος,᾿ὼ Α χοίωπα Μενι- 
Ζ΄ 7 ͵ 7 η . ,»Ἔ»ψ͵ὶὶ 7 

γίου Λανατου, το έτη γίνεται Σ᾿ αθίγων εἰξξολη μείζονι, 

σα. 



ἌΝΤΙΩ. ΒΟΜ. 
κὸ ὦ 3 ς » "ΑΔ "7 

ἐράτιᾷ,ωρὶν αἰοϑέα , Ῥωμοίοις αὐτῶν τὶ ἔξοδον, καὶ 
μέχρι δ τείχους δ᾿ Ῥώμης ἔλασις" οὐ ἢ πολις ἐμετο 
Ῥωμαίων φογας, Ὁ μεῦγον ΤῊ Ἰεωργῶν, οἷς ον ϑὲν Ὡρος- 

᾽ ͵ δα δ ΝῊ οὶ Ἵ 
230 δεχουϑύοις αἰζνιδιως ἐπέφη Ὁ διάνον,ρὶν εἰς τὰ φρό- 

ειαζᾳ πλησίον ἐχαίςους «σοοοφύγεῖν, δλά χαὶ κτ' 

πόλιν πἰυυικαῦτα ἐχοτοιζοντων. ὁ γὸ ἕτερος ὑπα- 

χων ΠΠοςούμιος, στκ ὀμεκτίω ἐῃ Δὑξ ρων: πολεμί- 

ων ἥγησοίνϑιος ) ὀϊξείξουϑᾳ χτὶ ἀασουδέο;, τὰς ἔχττοῖ. 

χϑύονᾷς ἀγών πσδοχήοϑτερον μόνον ἢ φρονιμώτε- 

69». οἱς ἰδόνϊες οἱ ΣΣ αθίνοι σεοὼ πολλῇ καταφρονησά 

χωροιῶζς Ἐχὶ σφαξ, ἀσεευτακίρις πὲ ᾿ διεσκεδὰ-- 

σμμένους δρλήλων, ἔτι μιϑῆνον αὐνξῆσαι Θ καζαφρονοιῶ 

αὐτῦμ' βαλονδροι, ον ἢ βαδζω λϑεχώρφωυ,ως δὴ 
φά γ9,ες ὀπίσω, ἕως εἰς δδυμοις ἀφίχοντο βαϑεῖς, 

ἔγ9α, ὁ λοιπὸς φρατὺς αὐπυ αἰ ποτεκαϑητο ἐττά᾽ ὑπο- 

φρέψναἴῆες, ἐγώρφιιυ ζις διωχοιῖσιν ὁμόσε, χαὶ οἱ ἐκ, πὸ 

δρυμοῦ μέγα ὀλαιλοαξαύηες ἵεντο ἐω αὐδις ἀσεουτά.- 

κποὶς ὃ δύ ϑοφπτοις κὴ πεζα οι γμμένοις ̓  “(πὸ ὅ δ)ό. 

μου συϊκεχομιμένοις τὰ πνϑυκαΐᾳ, πολλοὶ χαὶ πολλῷ 

σεοὺ χϑσμῳ ἐπελϑυγῖες » καζοξαλλοισί τε ζις ὁμόσε 

χωοφιᾷς, χαὶ ζοις λοιποις εἰς φυγἀὼ ὁρμιήσαγίᾷς, 

«ἰπαυτεμουῦμοι (ᾷς εἰς τι. πόλιν φερούσας ὁδὸις, εἰς 

ὀράνξώ τίνα κα τακλείουσι βαχεν ἔρημον . ϑέμϑυοι δὲ 

πλησίον αὐτὸ τα πλα:νὺξ ὙΣΡ᾽δη κατελαξεφυ- 

λάχος ἐποιοιώῶτο δὲ ὁλης νυκτὸς, ἵνα, μὴ λάϑοιεν σῷας 

Ἔσυδραγτες. ὡς 5) εἰς πίω Ῥωμῶν Ὁ παϑος αἀπηΐγν- 

δν,ζαφοχῊ τε ζῶ πολλὴ χαὶ δρόμος ἐχὶ τὰ τείχη, χαὶ 

δέος ἀπόύτων, μὴ ΟΥ̓ γυκτὸς εἰς πίω πόλιν ἔλθοιεν 

οἱ πολέμιοι τω καϊζορθω ματι ἐσαρϑείϊες Ἑ “πε 

σπολωδότων οἶκίος χαὶ τὰν πἰξολφπουϑύων ἔλεος, 30 
« 3 τὴν ες ͵] ΕΑ ΕΧῚ ἥ ο᾿ 

ὡς ὀῤορπαεϑησονβίων αἰτία μμοι λοι δὲ Ὄστοοκαν Ἱ 
3 » 7ηι 9 ὯΔ ΞΠ “ΖΞ, » 

! δραίχαων,εἰ μιῇ τίς αὐφὶς ὄχιχουσία ἐλϑοι ταγεια.ε- 

᾿ χείγζωυ κϑὺ δίζω ἰοὺ γύκτα 'πονηροὶς ἔχογϊες ἜΣ γγαξ, 

ἀγρυπτοι διη.ον" τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ ὁἕτερος Τὴν ὑπα- 

τῶν Μενίνιος πϑυζας ζοις εὖ ἀκμὴ καϑοπλίσας, ἡλν 

Ἐχιχούροις Ἵ ον ῷ ὀρά,κϑσμκον κ᾿ τάξιν φυλαΠονίᾶς. 

ἰδογες ὃ αὐδθὺς οἱ Σ᾽ αὔῖνοι «τδοςιονίᾷς, ἐκέτι παρέ- 

μᾷναν,δλλ, ὀμαςήσανιες 1: αὐτῶν φρατηοῦν Ὁἰσπὸ πὸ 

δρφυς,αἰπτῆ.9ν»ἰπογοζο οἰόυϑυοι σφίσι Ὁ ““αροῦσαν 

1 δι. δ τι 
ΡΓας σιαπὶ  οπγαπὶ (δ πείγεηϊ πγαῖο- 
ΓΟ Π14Π| Δητα Ἔχογοίτι, τοττο κ οΠγα- 
ὨᾺ} ἀρ τῸΠ. ρογπαίογιης νίᾳ δ ντ- 
Ὀὶς Πηρ Δ. Πγαρ ἨΔ τυ Γῇ σο5 οάϊτα, 
ΠΟΩ ἀρτΟ[Πατὴ πιοάο ΠΠΟ5 ΟΧ ηργο- 
ΕΠ πγα τη} ἰά ΟσΟΙραιτ ρει! τα πὶ 
ἴῃ ρσοχίπηα τας] τοξιρσοτδε, (δ οἐ- 
ἴφπη νυ θαπούιπ) Ναην Ρο[ αι πλῖας α]- 
τοῦ σοῃί{Ππτ,Ποη ἐοτοπάδτη ἀμπςοῆς 
Βιης [Π(Ο]ὀΠτίαπη, ατγορεῖς ἐπι πᾶτοσ 
ΟὔαΙς ααϊδιιςῳ» ΡΙΟΠηρτίας ]υᾷ ριὰ- 

τὸ ἄξεις πο οσσατστγίτ. 4105 οἷι δα δἰ πὶ 
οΟτοπιρείπη ΠΠΠ]Οα; ογάϊης αἰ ΠΠρατος 
ἴῃ (ς ἔθγτὶ νιἀογθης, ΖῸ πηασὶς ΟἸΠΠῚ 
ΠΟΙ ΓΟΓΏΡΓΙΠῚ αὐσογοης, Πιηι]ατα ἔιι- 
σλ,οἰτατίοτο σταάιι τοιγοοο ογιητ, ἤο- 
πος νοηϊγοηῖ αὐ {|πατη ἐρατοίᾷπι, δὲ 
ΤΟΙ] ιπι5 ἰρίογιιπι οχογοίτις {οί (ο- 
τατ. ἸὈΪ ςοπποτῇ ροάςηιη ρετίςεη- 
τοῦ γοίογαητ; ΠΏγ0]6; ΤΟ ΠΟ ΟἸΔΠ1ο- 
τοίιδ]ατο ε ἢ] ἴῃ ἐὸς ΡΓΟΓαΠΊρΙης 
ςοτοτί. 4] στιπη ἰῃ Ποπλΐηος ἱπσοι- 

ΡῬοΙτος ρειταγθαζοςς; ὅζ οχ ουγίι Δη- 
ΠΝ ᾿χεῖος ππασηα τηληιῖι ὃς ἀδοοσπεί οτα ί- 

Ὡς ίς ἱπέοτγοπτ, ρτοιἔτατίς φιοίαιος 
δαάοτγες σοηρτοαϊ, το! πο σ ἴῃ ξιραμη 
νεγίος ἱπτούοερίο ἴῃ νγῦςπὶ τοξιρίο 
φοποΙαίογιπε ἴῃ οΔπὶ ἱποιίτο ὃΖ 
αίρετο πηοητὶς ἀοτίο : ἃζ χιία ποχ {ἱ- 
Ῥογιοηΐς, ροίτῖς ἰῃ ργορίηαο Δγπη ς 
ΘΧοι ἰδ ρογτοῖδηι ποέξοιη Ἔρογαηῖ, 
ΠΘΟΪαπὶ απξαρογοης. {πα οἰαάςοίη ντ- 
Ὀεηιταπαητίατα, πιο σῃὰ ἔπὶς τγορί 44- 
το δέ σοποατγίῃς 'Π πηοθηΐα, οὐημηΐδιις 
τ πγοπτίθιις ἢς ΠΟΙ ς εἴδζις {πὰ ντέζο- 
τία ποΐξιι νγθοῖαι ἱπιιαάογοι: δ τ οὺ- 
ἴδῃ τηϊ(δγαγίο τι]. σα ίογα πη τα πὴ {{-- 
Ροτ[ἰταπι, αίρρε αὶ δεθαὶ οὗ νἱέδιις 
ἱπορίδηι ἰῃτογίτατὶ οἤξης, Ὠἰ (πσσιιτ- 
τοτγοτα σοϊογίτοσ. 118 Ἰρίτις ποέϊς ἠ46- 
ἰςξεῖς δη  Πλΐς ρογα σ!] ει οἵ! ροίτο- 
το ἄϊς σοπία]ιιπι αἰτοῦ Μοποηΐις οὖς 
πη] οτος αὐπηαῖος φα (Ο]ιξάδπη πιοη-- 
τὶς οὐἀοπαηι εἀιιχίτ, ἰογπατὶς ἀοςᾶ- 
τοῦ οὐ πίδιι5. ]ιιος δίῃ αἀπιοπτδη- 
τα5 ποη οχίρεξζαιοιιης, (δ τοποσα- 
το ἃ ᾿ποητα ἱπηρογαίοτο ἔπο αθάμχο- 
τα τ οορίδς, ργαίςητι ξε!!οἴτατο σοη- 

» » 5 ", ἥ ΣΝ . - - 

ἀὐτυχίαν. καὶ οὐ πολιω ἔτι δ. το αες 2ξονον, α.-- 40 τοητῇ: ὨεοΪοηρα ἱπτεγροίπτα πλογα,[Π" 
ω ἘΕΕΜΑ Ἷ τ Ὁ Ἵ , 

πηέσαν ὄχι τὰ στφφέτεξοι σεν αὐχὴκίοοτίι μεγάλῳ, 

ββοσκημῶν πὲ κ) ὀύδραπόδὼν Χὺ χε ἀφϑονους ἀ- 

ο»ϑες ὠφελείας. 'Ρωμαῖοι ὃ ἀγθμακζριεῦπες ἐχὶ τῇ 
συμῴῷορδι, χαὴ τὸν ἕτερον τὴν «ἱἰπσάτων Τ'οςούμμιον 

εν αἰτίαις ἔχονϊες, ἔγνωσαν ἁπασεως δεινά μεσι ςρα- 

Ἰᾧ χτὶ τάς ἔχὶ αἰ Σαξίνων γώζ, πίω πε τ-- 

τὸν αἰαθαν χαὶ ὀψέλπιςον “δνονδυζω ἐπϑιμορθωΐστωι 

(4 (ς σ]ογίδδιπαϊ γοσερογαητ, Ἤἶτα- 

τὶ πιάσῃ ργαα εχ αἰγορεῖς ρεσοτί- 
Ῥιις ἃς πηδποίρ 5 τοθαβηας ἀοιπο- 
Πιεὶς Ποία πη. Ατ Ἀοπιδηὶ αρτθ 
ξοιθητες οἰδάσπη, δὲ σαι Πλπη οἷτις Γο- 
(ογοηταϑβ η ΡΟ πιπλϊιΠγ,ἀεογεπογαης 
ΠαΔΠΊΡΓΙΠΊι1ΠῚ τοτίς ν τ, Ἔχροα το: 
ΠΟΙᾺ ἴῃ ἀστιη δα Ι ΠῸἢ} ἕλσεις, ΠΟῊ 
(οἱ νε ἱπίρογατα οἰΔα 5 ἱσηοπιπίαπα 
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(ο,χυοα ρίαοοῆϊε ἀΐθηι ργα!. Εχ ρί- 

212 ΓΦ ΝΟΥ ΉἩΞΛΕ ΟΥΑ ΕΝ ΑΘ .9, 

Δδοϊογοητ, ΝΟΥ ΠῚ ΘΔ πῇ 4 α]α σοτα- σπξϑϑυμοῦ ὐϑροι, ἰὼ Ὀὰὼ πῆγε δὐψ
: μδόρ ' Ἔα 

πιᾶρῖ δὲ [ηἰαμίο ΒΟ ΝΠΕ ΟΕ ΤΡ τὶ πολεμίων φρεσθεία, πολλζωὼ ὕδριν ἐ ἐχούσῃ ἡ αἰνθα:- 
τοσςη5 στα ΠΠπο οἴεπῇ ογαῆζ. Πα ΠῚ ᾿ 

Ε ἱ αν,«ὐκτόπτως αἱ Θρυϑυοι.ὡ ω δὴ Οιῶπες Ϊ αὐ- 
νττογιπη ἰΔΠῈ ροτίοητος, ὃς ἈοπηΔΠὶ φαν, 7 ὉΘ 4 γὃ χρο Ω [αἱ 

ἢΠπς Ἰαΐσοτα σαρτατί {1 ΠΟ ]]οῖ ἱπιρογα- Τὐν ηδυ,ὺ δίχα πόνου τί ᾿Ῥωμζω αἱρήσοίες, μὴ ΤῊΝ 
ταξαοοτο,αθεθαητνετεοίρογοης Τῖ- βαλοόρϑνων τὰ κελάομϑυα ποιάν, Τ αρκωνίοιςε δὶδὸ- 

4υϊηίος, δζ τηρουῖο ΠΡῚ ςεάοτγεηι,]ο- γαι πζωὼ χἀθοθον ει λιάεων: ὼ τς ἡ νδεχονίας σφίσέπας 

σορῆπο δος σοΠΓΕΪτυτ ΟΠ 6 ΠῚ τορι δΙ!- ΕΝ ΤΉ λιτείαν ἢ Ἧἢ ὙΕΣ εν Σ 

σα ΟΧ νἱέϊογι πὶ ΡΓαΙοτίρτο αοςῖρο- ἐλλονν, (σ᾿ οὔθ χἡ νομοὺς, 

τοι. Ἀοίροηίμιη εἰἘ]ερατῖς, γεητίας- οἱ χκεχρ φτήχϑτες ζάξωσυ. Ἔσο ἜΗΙ γώμϑιοι ἢ ζοις φρέ- 

406 γερο ] Ια γοπαητίαγεηῦ εἶπηρο- σύεσιν ἀπαλνφν “δςς Ὁ χοινὸν, ΟΤΙ Ῥωμα)οικελά- 

ταῦτα 5] πὶς Ἀοπηαπος νὰ ἈΓΠῚΪ5 (6- 00 οὐσι Σ αζίνοις, στλια, πὲ Ἔἰποϑέαϑαι χαὶ Ὡϑα διώθυ 

Ρο[εῖς ορρίἀα ΠῚ Ροριο Κοπιαπο σφίδι Ὁ ΠΩΣ σὰν κδοιρὸ τῇ αὐλλάμε τὰ μι 

ἀεάλησ, ὃζ ἱπιρευίτπ εἰτι5 ντ δητς ἃ- Ἴ ΕΑΝ 

σποίξαηῦ δοῖαπη ἀδπηλπ νεπίδησ δά "-" αγνζωυζῳ Ὁ Δα ποιήσανᾷς αἀὐθὺς ἡκεῖν ΕΝ 

Ρετοπ πὶ: Πἰίυτί τι Πη ἀἀΠΊΠΟΓΠΠῚΩ; Ξὶ ὧν ἠδίκησαν ἢ καπέδλαψαν ἀϊῥὼὺς ὧν ἢ “ε»- 

ἐπ᾿ δι ος ἱγγαρυοπίδιις ἀλτοῦιπ τερον εἰσδολαῖς δεησο δέύοις,εἰ βούλοιντο τυχεῖν εἰρή- 

νοηΐαπ, [ ἁπλϊοιτίαττι οἴπ5 ὃδζ ρᾷσοπ. ςνς ὸ φιλίας ἐα), κε αν τ ο τ 

Ἔχροῖαηξ. 4υα; {ἃ ηἱ ξεσεγιησ, οχ- φ ῃ 
(ρεϑαπάϊι εἰς ἀομλὶ δ] απ ρείηνο ϑέχεοϑαι τὸν πόλεμον ὕχοιζᾳ ἔχις πόλῳν αὖ ᾿ 
αυοαις τοιηροτα. Τ᾽ αἰ σας ντγίπηιια σἕκ ΠῚ ζιαῦτα Ἐχετακϑεῖῖ ες Χ) υἐλπτάξαδες 

τηδη ατίς ἀσοοριῖς δὲ το α τἰ5, σι ΠῈ ϑλλήλοις, δ τ ἃ ἀν πεῖσιν ἀξηρτύσαιζ Οἱς εἰς τὸν ἀγώ- ͵ 
ἴχῆι ἰατὶς δά δε] ]απὶ πη Πταξεῖ νἱάθ- ἘΣ Ἐλετοδείοις, ὀξῆγον Ω διωμάίμεις, - τὶ ἢ 

τοηταγ,  ἀπχογιης σορία5: ΘΑ 1 ηὶ,4ο- ᾿ 
τος ἜΡῸΣ 20 πίω ΕἸ ΞΠ ΟΣ Ἃ γεο ὅπλοις γ3ῖ 

Ἰοέτι5 ορριἀατίπι ἤΠουθητΠΊΠηῖς5 ἱππο- ἸΟλ ες ζ ἁπασης πόλεως νεέτοζα. “2 

Ὠΐθιι5 Εἰοραπτί ἀγπηαταγα ΘΧουΠδτΙ5; κχιωρεπέσι χεχοσμηνδίζευ ἐπαρρκϑροι" Ῥ ὠριϑῇ οἴπε 
- ν Ε (ον, λ ͵ ͵ὕ τ δὴ Ἄλὺ3 “ἜΣ 

Ἀοπιληϊ, σοπεγαέξο χυϊάημ!α εἴθε πᾶσαν τίω δχυμα κεν που πε χτ' πόλιν, χαὶ τίου εν ζοις 
νίτιπγ να] ἴῃ ντθο να] ἰῃ σαί ξο] στα Φεουρίοις ὁὐαλαξόγες, ἱκανοὺς οἰδεδνοι τὸς ῦν 

τα Πα δ ; γατὶ ἐὺς 1 πη]! ταγοιη α’- 7 
Ζ: ἰὼ αι. ἀύσι γἡλικίαν γο πὺν οἰκετιχὸν 

ταῖοῃ οχοοηπήἝδεητσ, οὐππὶ (δγυτ σι Πὰ ΩΝ (ἤν: 2. Ὅς, κι ῳὐ 

ταγθα, (μςετς δά νεθεῖη ὅκ σαί ες! ]α ὀχλον,τέωυ τε πόλιν χαὶ ζὰ ὕὶ τῆς χώρας ἐρύμαι μαΐᾳ. 
τορίοηἷς ἀεί πήοηάα. σαἤγα σο]]ατα φυλατῳ. Χϑη ἡ σεευελϑοντες ὁ ὁμόσε, ίθενται τὰς λάφα-, ̓ 
{πὶ δά Ετοταπα δ᾽ ΠΟΓΙΙΠῚ ορρὶ- χας ἀμφότεροι μιύκρϑν ἀπεχονᾷις δλλήλων, Ἤρή-, ἢ 

ἄππι, πιοάϊοο Ἰῃτογια!ο ἃ (ς ἱπππτ ηρυπόλεως,ἢ πῷ Σαζίγων δεὴν ἔϑνοις, οὐ «πσφόσω.. 
οοπὶ Αἰ αητία. ντ γεῦο οχ ῥγορίζηηο ἘΠ ΠΕ νϑὰΡ ͵ ἢ 
νι] σορ ΠΟΙΟΓΙΗς Γο5 ΠΟΙ ΕΠ, αν ἀρ λιν γα βεροπεοϑι ζουπ. πολ βου τῷ (6 
[ΔΠ0Ὲ ΟΧ σαἰ τοῦ ΠῚ (ρατῖο ΠυαπΠὶ εχ 520 γμαζα,το τε μεγέθῳ ΤῊ ςρατοπέδων εἰκαάίσαντες, 
τοϊατίοης σΔΡΕΠΟτιΠΊ, δδθίηϊς σοη- χαὶ -“ωρ αἰχμαλώτων αἀχουσαήες, Οἷς «δὺ Σὰ- 
Παάρητία οτουτ οχ σοπτοιηρτιι ραοῖ- (ΐοις ϑρέρσος ““αρέφη,καὶ καζαᾳ φρϑιησις τῆς Τλμ πος ᾿ 
ταῖὶς ποίξίαπι;  οππδηῖὶς σοητέα Π118]-- ΠΡ ὦ ζΣ Δ ῬΟ ἀαις ᾿ς 
το φἀιιὀτγίατιογιιπι που Πτ ογπηΐ- προ συ οὐδ οποίος. ἢ Ἶ Ἅ Ἔ 7 “ τ 3 ϑῖς ᾿ λ 

ἀΐηοπι. {ππηρίσγιης τα πη ἢ ΔΠΙ ΠΟ 5 ΤῊ λύτιπολι ας Ὁ τ Ἔρ  ρ, δὲιχα μίτὶ 
ὃς ΔΙΙ]α4πὶ νἱξξοτία ἔρεπὶ σοποορο-.͵ χρας ἐλπίδοις χἱἰ πρ τῆς νίκος ἔλαίον, ἄλλων πὲ σης 
ΤαΠΓΙΠΠῚ ΟΧ Δ[Πἰ5 ΠρῊΪς αἰ εϊπίτυς οΌ- μείων Δυομῶν ὧν σφίσι ἌΓΟΥΣΙ δὴ χαὶ πε 
[Δτ15, τιπι 277 ῥγϑρης οχ ἤοο ν]τῖπηο νἱ- ἤὰ ζ, λάσταιου φασμαΐος, ὅτε Ὡἰρατώθε οὔτ ἔμελλον, 

Τὶς ἀφ ηχὶς αητοτοπτιογίᾳ : τοῖα πηι Παῖς Ὁιοὔδε᾽ εἰχ ΥΜ καΐζαπεπηγμέ ων «ἰοὰ ταῖς σχη- 
ἸΚΟΠΊ ΠΟΙ ΠῚ, “18 ρΓπΊο σοηστοί: , γαῖς ὑοσῶν" ἐς! δὲ ζῶτα βέλη Ῥωμαίων, ἃ στευιόγτει 

"1α οἰαου]!απτατγ: ΟΒΙοησα ΠΑ ΠἘΠ] Τα, ογαίς. 40 εἰς γεῖρας ὀϊξακουτίζοιρι, ξύλα πσδεμήκη τὲ χοὶ χά 
ΓΤ 100) Πιοα ΠΊΔΠΙΙΠῚ ςοπΊρίθας, 

πλη αἴχου ου ΟΝ πὸ λ 
τηρράληοῖς νογ ΟΠ 1ς ἔογγεῖς ΓΗ; Θὐπληδν, ται Χ "ἢ 1: 6 
ἴῃ τοΐξιπη ριφῆχα, πιράϊοοτγίδιις ἴᾳ- ἐν ἔχοντα τχροὔχονζαις κατ᾽ ἀλλεῖαν ἑκατέρου δος 
ΟὐΪἰς σα πι ἔοτγο (πὸ Ραγία : ΕΧ ΠΣ Ἰη- ἀχρων, κε τδίοις ἀκοντίοις ἴσα ῳ τῷ σιδήρῳ" ἐν | 

014} ΡΠῚς. οἴτοα {ΠΠλΠ78 νογισα]α ζύτων δὴ τυ ὑ δασῶν χαθὶ ζἰς ἀἱ ἄκροις ΡΠ Χο : ' 
ΘΙ] σα ας Παπηηλα;, τοτίσ]ς. σας σκὼν Φ29 δὲ 52 “᾿ Πεὶς (υ]σοιςιη, ΠΟΩ ΕἾΡΡ ὡς ἔλειι- "ἢ γεςλρηκηοτοτ : " ἀν ἐράτίπι 1α:. δα Πγυ]τατη ῃοέξξοηγ γοήάςοβαης. σύλας ζῶ, ὡς-ἶ ἰπὸ λομπαδων, χαὶ κατίαε τὴς, 

εχ πος οἰξοηῖο ΟΟΙΠροθαησ, (νι ὅ γυκτὸς Ἐχὶ πολυ. οκ Ούτου καπελαῦον δ Κ φασμιατος, 

ὡς 



Ἀ τΟ᾽ τπι  Μ' 1[Ε 18. 
4“... ᾿ -“ Ε 7 

᾿δραδ οἱ τερφιτοσχϑποι αὐπτεςφαινον, χα πτισιν λυ. 969- 
2 5) .ὦ Ἔ  ς 

ποις συμίξϑινᾷν οὐ χαλεπὸν δὼ, οΤ] γίκζευ εὐφις (ᾳ.- 

-“ Ν λ " Θ Ι ᾿ Ε] ἵν 

χέῖαν υὴ λαιυσσξϑι σημοις διαμμόνιον' ἐπειδη τὸ 
ω ἼΗΙ τ τὰν » δ ἄς νυ τς ν 

ὡπὸῳ εἴκει πυθὰ, χρὴ σστίὲν ο τί οὐχ “᾿ -σο μα 

Ν π Ε 2 πὸ ᾿ 

αφϑείρεται.ζούτο δὲοτε ον τὰν αμιιισ
τήδλων αὐ-- 

ἣν. τῷ 2 λ ͵ ἢ 

Οιῖς ὁπλων δυήφ.35. ὦ πολλού ϑούρσο
ις “σξϑήέσαν 

3ς τὴ» ͵΄ Ε ͵ὔ 

ἐκχ,τῷ [γαξοικθ6, χαὶ συῤῥαξαλῆες Οις Σ᾽ αξίγνοις ἐμκοι-- 
͵ 2 ͵] ᾽ ᾽ς Ἀ 

ντο πολλατίλασιοις :λαὭοις, οὗ τω ϑαρρᾷν Ὁ πι- 
«3 7 

σὺν γον] σ᾽ χαὶ ἡ ἐμπειεία, δὲ σειὺ τω φιλοπόνῳ πολ-- 
ζὥΞ “Ἄω -“ Ν 5. Τὴ 

λὴ αὐδις πτουρουσα,πλυτὸς ἐπήγετο δινούκαταφο9- 
"  ρυ ς ͵ Ν ΕΥῚ, Ε) 

νην. τοοῷτος μϑὺ ὀζίυ ὁ Ποςφουμίος Ὁ ἀὐωνυμον ἐχών 
5. 9:6 λ ἕ ΟΧ 

χέρας, Δ μα ῤῥύσοιοϑει πίω πσέφτεξοιν γ]αν ποθ 9)υ- 
͵] ΑΝ δυζιὸ ΠΡ ἐξ 3: ͵ὕ 

μούνϑμος, Ὁ ὁδξιον πολεμίων Φζωλει χεξαθ, 
ΗΠ ἕω, Ὁ Β Ὁ “ ΑΤΝ 

πσϑϑνοιαν σε σὲ μίαν τῆς ἑαυτὰ ψυχῆς -ἰρὰ Ὁ γι-- 
᾽ ΕΡ ε Ἷ λ 

χαὺ ποιούνϑμος οδλλ ὡς οἱ μεμιζωσοτες αὶ ϑχνα.- 

“ ᾽ ! -" ς ζω.3ἢ 

τῶντες, εἰς μέσοις ζις πολεμίοις ρων ἑαυτὸν" ἐ- 
27 ͵ὕ 

πειτα χαὶ οἱ στεὺ τω Μενινίῳ ϑίτερον ἔχογίες χε- 
3 ΕἸ ἿᾺ »“Ὕ ,ὔ ε 

ρας, κούμνογῆες ἤδη χαὶ ἐϊξωθούνϑμοι τῆς ςάσεως, ὡς 
2 ς “ τ ν, 

ἔμαϑον ὅτι νικῶσι Οις κτ' σῴας οἱ τὸ [ΠἸοςουμίου, 

ϑαρῥήσαντες εἰς δυτίπαλα χωρϑέσι -χαὶ γίνετωι τὴν 20 

χεροίτων αἰμφοτέρων Τὴν ΣαΕίνων ἐϊκλιναγτων ζ9- 

πὴπθυτελής. σϑοϊξ Ὁ» οἱ οὖν μέσῃ πῇ φάλαηι ᾳ- 

ὅϑεντες ἐψιλωμϑμων ἔτι ὧδ ἄχρων “«“«ρέμειναν, 

Σλ αἰ πὸ τῆς ἵπαου τὴς Ῥω μας ὀϊξελαυνούσης 

χ πέλη βιαεϑέντες ὀῤεςάλησαν. φυγῆς δὲ πϑύτων 

“λυουϑρης Ἐχὶ Οις χάφοικας,ἀκολουϑήσαλες οἷ Ρω- 

μϑῖοι χαὶ σεευφςπεσόντες » ἀμφότεροι λαμᾷανοισιν 

αὐτῶμ τὰ ἐρύμαζᾳ. τῷ δὲ μὴ παοσυδεὶ τὸν τὴν πο- 

λεμίων Ὡ|αφϑαρξῦαι φρατὸν ἡ πενὺξ ὠτία ἐλμε- 

το, καὶ ὃ οἰκεία. »"Ὁ 

Ὁ οἱ φά γ»,ες Ἐχι τὰ σφέτεξοι ἐσώζοντο δὲ ἐμ- 

πειρίαν λυ τύπων, οἱ διώχονες κατελαμθανον δὲ 

ὠπειείαν εν διεξόδων. τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ καύσαν- 
ον -ὐσ λ 7ὔ 

τες ζις ἑαυτῖν" νεκρους οἱ ὑπττοι , τοὶ σκύλᾳ συλλε- 

ξανγτες ἑάλω δέτινα, χαὶ Ἔπο τὴν ζωντων ῥυαοιώ.-- 

τῶν οὐ τῇ φυγῇ τὰ ὁπλα" ὀύδρας πε αἰχμαλώτοις 

ἀλγϑϑῖες οἕκ ὀλίγϑις «ἔλαθον χαὶ γοήκατα »χρεὶς ὧν 

οἱφρατιῶται διήρπασαν. ζυτων δὲ ποραϑεέντων δὴ- 

μοσία «ὍΣ κατ λῦδρα “Ἄνουϑίας εἰςφοραξ, αἷς ἐς 4- 
ε 2 ᾿ 3 ἤ 

λαν τὸς ςρατιωζᾷς,ἀπϑρτες ἐχομίσανό - χαὶ αἀπτήέ- 40 

παϑος ἀΐθις συμξξῶωι. βάον 30 
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τα! πὶ ροτιδτοτιπι ἱπτογργοζας δῇΠτ- 
τηαθδῃτ, ὃς ἕο ]ς αι 5 σοηϊΐοοτο ρον - 
τογατ) οἴταπη Πδὲ ὃς ἰρΙεπά!ἀαπια Θο ἡ. 
Ροττοη αἱ νἱξξοτίαπυ: σιαπἀοαιίάεπι 
ἰρῃϊ σοπητ οπηηΐα, δ ΠΗ] οἰἘ χιοά “ς 
ΠΟῺ ἰρῃϊ5 νἱ Δία πηδτιιτ, ἰς ροίξημιαπὶ ᾿ 
ΟΧ ἰρίοτγιπα το] ς Ἐπ πς, ΤηλρΠᾶ Θος 
οοΠάδτία ἱπαρ ας: 48 ἐτοτὶ, Πα 
Ἰόρο γεύιπι νι δ Πλ}]ταγία Ια θοσιπὶ 

ΔΠαποτιάϊης δὰ οοτεπιποπάιϊτ αιυᾷᾶ- 
τα πη] δος ρεγίοι!α ἀμγατὶ, ργοάίογιιης 
να !]ο, σοΠ]ατίϑα; Πρῃϊς σοηΠϊχογαης 
οἴ]οηρο πιαίογιδιι δα ἰπογῇ σορἰ 5. 
Ασρτϊπιῖ Ροϊξαπλίις 'π πη το ςοτ- 
πιιραθο]απάς ἱσποπλϊπία ορίάιις,46- 
χίτιηι Ποίπἰα σογπα ἱπιρα τ: ΠΌ]Π]Οςς 
νίτα; τοίρε ξξιι, ἄϊιπὶ πιοάο νἱποογοῖ, 
να υτ ἱπίληι5 δὲ πιοττξρρετεηο,(ε ἴῃ 
πιράϊος σοπιϊοίοθατ μοίξο5. χυο ἔλέτα 
εἰξντυϊ οι Μοποηίο δἰτοειπιοογπα 
τοποθᾶτ, γαέξι ἴ'. πὶ ὃς ἐς ἤξατιι το οχ- 

τυγθατὶ, σορσηῖτα ΡΟ τατηαποτῇ νἱέξο- 
τα, γοσορτῖβ ηἰ Π115 ἱπυργοη πο ἰπ 
δἀποτίος ἔδοογοης. ἴτα ντίοηαα 54 - 
ποίιπη σογπα ἱποϊηδηῖς, ἔασα ἔτ ο- 
πιηΐππι. Ποηας Θηἰπα πη ἴα δοίος, να 
το; ἰάτοῦς πιάδτα, (μα {Ἐἰτῖτ ΠῚ ρ]ἰμς; 
{:ἃ νἱ Ἀοπταληὶ δααίτζατις ταγπηατπι 
{τγαοητίς τεϊςξα σοίπττιην νογο οἴδι- 
(ε ἰῃ σαίξγα τοξαρίοπτίθιις οὐμπίθα5, 
λοπιαπί τοῦρο Πογεητος ὃζ ἔπππι} ἴτ- 
ταοηταβ,νίγααιιο ΠΠ]Πογιιτ πιυηϊτίοης.. 
Ροιίτἰ ἔπη. τς αὐτξ ἱπτεγπθοίοης 46- 
εις πτ ποία ἐχογοίτας, ποχ ἰπ σας 
(4 ξαῖτ, ὃζ πο ἰπ πο τογεϊτογίο οἱὰ- 
ἀεπγασοσοροῖο. ἔαρι οητίθες επί πη, Ὁ 
ἸΙοσογιιπῃ ροτίτιᾶ, ἔλο  ἴπς γαῖ (εἰη πᾳ 

τεοίροτς, σααπὶ ρογουςφητίαις ρογ 

Ἰσῃοτοϑ γα πῖτο5 ΡΓΟΠδάοτο. ϑααιθη- 

τὶ ἀϊε ςοπίμϊες ογε πατεῖς [ποσιιπτὶ σα- 

ἀλυοῦίθα5, ΟΠ! Θξεϊδη μος (ρο] 15, (ποῦ 
πα: ἔπογαητ δὃζ νἱπογαπὶ ἀγπγὰ Ποη- 

πὰ ΠΑ, ἱπτοῖ ξασίοπάιιπι αἰἰςἐξα)σαρτί- 
αἱ φιος; πια εἰς ροτίτί ἱπης ὃ ρέριι- 
Πϊΐ5 το αβαας Δ|1|5, ργατοῦ 645 αιια ἰΠ 

Ρτςφάἄλπη σοἤογαητ πα τίθιιδ.αις σιιπὶ 
ΡΟΘΙΙος γεπογοπγαγ, τα πτ πὶ ΓΟΟια- 

ογαγιηῖ πηρα}], αιᾶτιπι δὰ ατπδῃ- 

ἄος πΉΪτος σοπιγι διιογαητιατας ἵτα ἀο- 
παῖ ουπα ἐρ] ςηἀ  ἀΠΠπππιὰ νἱξξοτία (απτ 3 3 » ͵ 3 ᾿ ͵ὕ Ἷν : 

σαν ἐπ οἴκου λαμισοοτατίων ὀμηργίνϑμοι γἱκζωω 
λ ͵! ε Ἃ “ γᾶ, ὦ “ 3 

χα, εϑριαμίοις συ τῆς βρουλης ἐχοσγκοιώπο αμο- 

᾿ : ΄ λ Ξ ᾿ λ ῳ, ͵ 

φότερφι" Μενίνιος »ϑιν, τω μείζονι χαὶ Ὁμμωπτερῳ, 

τειογῇ τγιαρμας ντΓῖς; σοηία]! ΠΟΠΟ- Ὡς φαρίηίρ 

τὶς στατία ἀφογοτιβ ἃ (ἐπατα: Μεπεηΐο τείαπιρμας 

πιαίοῦ ὃζ ποποτγατίογ,νε γορία {6} σιι- ἀμρίεχ. 

τα  π νεθοπι πο πογοιιγ: ΡΟ ξπλϊο - 
-ππαρεμξεξηκὼς ἐφ᾽ φῤικατίου δίφρου βασιλικοῦ" 

ἸΠοςούμιος δὲ, εὖ τῶ ἐλάσσονι χαὶ αἰ πὐοδεεςέρῳ, ὃν 

καὶ λοῦσιν ἀ άφην,αταρεκολιίνανιες ζιώοια Ἕλάοι- 

χϑυὑπσαῤχον εἰς ὃ ἀσαφές. Ὁ »ὃ ποξτον ἀάης 

δυῖεια, ΠΥ ΠΟΥ ὃζ ̓ηξδ τίου, Ζαλτη οἱα- 

τἰοποῖι ποπγίπαπε, αἴαᾶςο εὐάσεως 

νοςαδυΐοὶη οδίςσυτιοτγθ ἔογπηδπι ἠς- 

τοιῖο. ρεϊμγαπη οηἰπὶ εὐάςης ρία μίος 



βὲ 4 ΠΙΌΝΥἝΙΙ 

το ἢ (λιγληρδης ἐμ] ΟΥ) ΧΥς ἀϊοεραζαγινε 

ΠΟ ΥΕ δ τρίς οοηϊοἷο, δέ ἰπ πγα]εῖς αἰ τοτία 

᾿ Ἀοπιδης σοπηπΊΘητΑΓ 5 (οί ρτιιπι το- 

᾿ Ρετο. πο τπϊπτηρ ἢ σοπαισταης ρτῖ- 

Γ παππᾶ ίοπατια ἱπιισητα 1 ἰοϊηἰπ5 ρτο- 
ἀιάϊι. ἀΠογτ αατοπὶ δῷ αἰτεγο, οἴῃ 

οπατίοης ἀμπχ ποπ αὐγγα, ντ ΠΠ|ς, (οά 

ρεάϊδιις η νέθοπηὶ ργαοθάϊτ ροπιραπη 
ΤΠ] ἴταπι. ἀοίηάς ρτὸ ρἰέξα γος; ἰη- 
τοίτοχτα τγασοα ἱπά αίτιγ τοσα ργατο- 

Χχτα; Ποα νΠΠτατιτη σοπίαϊι ὃζ ἰπι- 

Ροτατοτσῖι σεππΊοη εἴπ, ποςίσερτγαπι 

φοίται νττγία πὴ Ρᾶτος,ίβ ταητιιη οο- 

Τοπδῖη ἰπιγοᾶ 1Π σετογίς Π}}Π0 αἰ οτί- 

ταΐποιπα στε ποποῖς Μεηοηῖϊοα- 

ἀπατοταΓ ῬοΙξαπλῖι5, Ζαπηα151η ρὰ- 

ὅῃα Ργαοἰυ Ππγᾶ παιιαίϊθς ΟρεΓαΠΊ, 

[πη σαι ἔτ οἸλάα5 ψιᾶπιραι]ο αητα 

ἴῃ ὀχουγίοης πηασηατῃ δεργουγοίαπι 

ἀσοοροῖατ, ἴῃ 4 δέ πλυΐτοβ οήα 5 - 
ταϊίεγασ, ὃζ ἔετε ἰρίς οἵ το 15 ς ἔιρα 

τα] τίθιις τη Ποίξίαπι ροτοίξατοπινο- 

πυρ αυάος. 1ο ριφ ΠαπτΠΠηλι5 ἈΟΠΊΔΠοσιιηη [χα- 

Ῥίτιις ἰπ οπηηὶ νἱγτατα πη σεποίο: σας 
ξεἴογας γο5 σοίξας, πα αἀπιίτατίοης 
4 πποπηοτία ἀἰσηα πητ, πῦ οριῖδ Πα- 
Ῥοο ἀΐςειο, φιᾶάο ἴῃ ̓ μΐπ5 δεῖ ρτίπ.- 
εἰρίο ρΙεγαφ ἀϊέξα (πητ]αα νοτο ἰη- 
[ΟΓ οπλπος Εἰπς ἰαλιήος αὐἠηγίγατα εἰς 
αἰρηιΠΠπῖα,οιπη ΠΟΠ (πὴ ἃ πῆς ἢτ οχ- 

αυϊήοσπι ςοπίδο πηαχίπια ἀεοεγο Πϊ- 
{οτίοος, ποη (ο]ππὶτὸς θ6]ΠΠσαϑ5 11Ππ|- 
Πιείπηι νἰγογαπὶπηαπάατε Πἰττοτὶς, ἀὰτ 
Παηποά ριαοϊαγιπη ὃς (α] ατατς ἰῃ τορ. 
1ηΠΕἰταγατα γα ιιογητν οΓα ΠῚ οί διη 
δούαπιγῖτς γατοηῦ, ἢ πηοά γαῖ, το π- 
Ροτᾶτοβ, ρατγογαπα; ΠΔΟΓΙΠῚ 46 ἤπι- 
ἀϊοτγαπι οοίογιδητες ποις, οἰἴξξάοσγςο, 
Ετρο ἄγω 1116 νἱγ 4] στιπι τείας ρεῖ- 
ταῖς ρα οἱ 5 Γαρο5 ΕΧΡῸΠ τ, εοσι πη 6 
Ῥοπαοοποείπτεροριιο, ιατογ σσία], 
δὲ νἱέζοτ ἀπο. δε 115 πγαχί Πιΐς, ντγοα; 
τυ ρ γιιπὶ πποίτι5, ρείπιο ἐς Εττι- 
(οἷς, ἀεῖηάς ἐς ϑαθιηϊς,οῖ τοῦ παρα τς 
{ετ ρατᾶα: ρεοιιηΐα οσοαῇοης5, Π 115 
Ποπηο σεταΓρας δζ ἰη! 4ι45 γεργεπεη- 
ἀοτίτ,Ποη οἱ  σαρταϑ αὐ θὰ αι οἰέξος 

δά (οτγαϊταζειη ὃζ ἱπάἀθορητζος δὐξίοπας 
ἱπηρο τ, απαγίτία  (εἀ σοπτέτας ράτιιο 
ΡατΠπιοπηίο, τοπρογάτομῃ, ἔγασα!ς ΠῚ, 
ΠῸΠ]Π σα; ουριἀϊτατίθιι5 οὐποχίαπι νἱ- 
τὯπΠὶ ἐχορίτ; ὃζ ἴῃ τὰπῚ οχίρια τὸ 'ἃ- 
ΤᾺ Π]Πατὶ Πθογος εἀμσαιίς αἶρπος ταὶὶ 
δοποτο:[ατίψας ἀφο]αγαιῖς Ομ ΠΙθι15, 

ὶ 

ῬΟνΑΙετ! πργατ. Ηἰϊς σοπίμ!διις Ρ. Ν᾽ δίειγῖς 
Ῥορίϊοοία:, ΤΡ] ΙοοΙα πλογθο ρουίίτ,νίς πιο ίδοι- 20 
ΟὈϊτα 5. ἔπ ΟΡΗΟΟΙ ΠΊΟΓΌΟ θτς αν 

Ροΐϊτα, ΡΓατογοαπα4 ΓΙ ΐ πο ΟΕ: (1- 

40 ϑνοις,τὸν δὲ δότερον Ἔσο Σαξίνων, ζιαύζᾳς ἀφο 

ἩΔΙΕΙΘΟΛΑΑΝΑ͂ 9 ς. 

“οὕτως ἐἰπὸ τῷ συμ(εξηχότος ἐλέγετο, ὡς αὐτὸς ἣξ εἶ 

καζω, χαὶ εν πολλαῖς 4 οίσκω γραφαῖς ὀχιχωδίως ὦ 
Φερφνϑιον" τότε τορῴτον, ὡς ΔΛικέννιος ἱσορᾷ, τϑτον Ἵ 

ἐξά ρφύσης τὸν εϑρίαμῷον τῆς βουλῆς. Δ] αφέρᾳ δὲ ῦ 

ϑκυτέρου, πρῶτον μϑὺ,ὅτι πεζὸς εἰφέργεται μι τῆν δι 

ςρατίαῖς “τσ 97}9 ύνϑρος ὁ τὸν ἀ ας ἕω κατάγων ϑρί. ̓ 

«μίον, δὰ. Οἵκ ἐφ᾽ έμκοιτος ᾿ ὡς ἐχεῖνος" ἔπει 

ὅτι οὐ τὺ ποικίλζω χαὴ γγουσόσημωον ἀϊμφιέννυται τ 

λων, “κοσμόται “πήξεννον Ὁ ἔχεχώεμον τυ αἰ χὰ. 

10 γῶν πὲ χαὶ ςρατηγῶν φόρημα, φέφανον δ᾽ ἔχίκειται 

δάφνης, μείω!) δὲ χαὶ τῷ σκη]οφ9υ τῇ φορήσῴ α- 

δὲ τὸν ἕτερον, ζᾳ, δὶ ὀηνα; πόϑύτα (ὐτὰ ἔχη. αἰτίου δὲ 

(ὦ ὀυδρὶ ΤΠοςουμίῳ τῆς ἐλοίῆονος ζι μιῆς ἐηλύετο, καί: 
τοι λαμιωροτάτῳ πϑύτων “πνουϑύω τὶ πίω μια ω 

Ὁ πσοότερον τηασμκα εἰν τῇ δχιδρομὴ μέγα χαὶ (μὰ 

αἸοευη “λυόνϑρον, ἐξ οὗ τῆς τε δοιναμεως πὸ 

ἀπώλεσε, χαὶ αὐτὸς ὀλίγου ἐδέησε σεῦ ζοις πῦξι 

φϑεῖσιν εἰκ τὴς ξοπῆς αἰ μμοίλωτος “δυέοϑαι. 

5, πῆς Τύτων ϑρχῆς Πόπλιος Φδλέειος Ποπλιχο- 

λας χικαλούμϑυος, νοσήσας ἐτελάύτα, χρ οἀτίζος 

τ ποτε Ρωμαίων χτ πάσαν τὴρετί νομμιαϑείς «πὶ 

»ϑὺ δξίω ϑῆνα, τῷ λύδρος ἔργα, δὲ ὡ ϑοιυ κα ζξοϑαι τεὶ 

μνήμης τυϊγόμάν αἴξιος ὅξην, ξοϑὲν δέομαι λέγήν' ο 

ἜΣ Αὐρονοϑὸς ἐν παν τ ΝΣ 
πότων δὴν Τὴν τῷ ὀύδρὸς ἐϊκωμίων δ μαισιωτα 
πον, χαὶ οὔππω τέτευχε Ἄθορυ, τϑτ' οἴομα! δὲν μὴ α- 

ρέλϑεῖν, πϑιυτὸς μάλιςα πϑτο γομίζων “ὐδϑςήχειν 

γραάφοισιν ἱοφίας, μὴ μόνον ζὰΣ πολεμίχαξς πὸ 

ξς δ Ὠπσήκιον ἡγεμόνων διεζιέναι. μηδ, εἴτι πο- 

20 λίτευμα καλὸν χαὶ σωτήδιον ταὶς πύλεσιν ἀπε 

ἕαντο ἐξά ροήϊες, διλὰ χαὶ ζις βίοις αὐτῶν εἰ με. 

στέίοι χαὶ σωῷρονες, χοὴ ̓ϑῴοντες Ἐχὶ ἴοις πα 

ἔϑεσι χαὶ δχιτηδούμιασι διετέλεσαν, ἐχεδείκνυο 

ἢ δύ συϊκαταλύσας μϑὺ ζις βα: 

λᾷς ον ζις πσδφτοις τέσσαρσι πατοιχίοις,χαὶ δημβ. 

σας αὐτῷοὦὔ ὧς αἰτσουρξάς Σ τεδάκχις δὲ τῆς αἰ τὰ- 

ἀκῆς ἐϊξοισίας “μόνϑιος χύσμος, μεγίςοις δὲ δύο! - 

κήσας πολέμιοις, αὶ εδριαμᾷοις καταγαγὼν Ν 

Φοτέρων, τὸν δὴ πορῶτον Ἔσο τῷ Τυῤῥάωώϊ 

οἱςζ 

ΓΑ ΘΙ δ 

εχειγος Οίνωω 

μας χεηκατισμοΐ λα(ξὼν αἕ σσεϊεὶς ὡς αἰα,φας δ 

ἀδίχοις διέξϑκεν,οὐνγ ἑάλω τῇ πᾷς κοιταδουλϑ 

ἀϑύη χαὶ ἀσρημονὴν ὀϑαγκαζούσῃ φιλογρημϑ , 

δλλ ὕχὶ τῇ μμίχρ ἃ παΐξοιοβαδότῳ διέμεινεν ὅσία,, 

σώφρονα. χαὴ αὐτάρκη χαὶ πασης Ὀχιϑυμίας κρείηο- 
γώ βίον΄ δυῦδυ; χαὶ πα͵δαις ὅχὶ ζοις ὀλίρρις χρήμασιν : 

ἐξϑρέψατο, το “μους αἰξίους" χαὶ δΉλον ἐποίησε πάσυν 
7 

01ὶ 



ἢ 
ἱ 

Ἀν ἸΙλΟν ἸΒΓῸ Μ π.Ὲ 8. τἦς "1; 
“πη πλύσιος ὄχ ο πολλά ὑ χεκίημϑμος δεῖν, ΣΌΝ “μι- 

κρῶνν. δεησομδμου. πίοις ὃ ̓ ἀχριξὴς καὶ χὰ δυαμφίλεκζος ὃ 

αὐταρκείας ὃ " ταὐδρὸς τὼ ἀπεδείξατο Ὡἰρὰ πϑύτα τῷ 

βίε χεῤνονὴβ μῷ τϑκίγατον αὐτο 'Φανήσαι Ἔσορία. σϑ τ 

Νὴ αὐτὰ εἰς Τ' Τ᾿ οκχομιδέωο τῷ σώμαιτος ὑζαφώυ, ὦ ὧν 

λὐδρὶατερεύχφ τηλικούτῳ τυχεῖν, τΞἰρκριῦτα εις 

ὑπαρχοίσι κατελιπεν' δ ἐμῷ αὐτὸν οἱ συ; διε 

φαύλως πως,ὼ ὡς ἕνα Τ λατυχόντων ἐκκχομίσαϊες 

.: ον πύλεως χα ᾷν τε κ ὃ ϑυίχηφν ἡ υϑύτοι βέλη μαθϑ- 

σαι ὡς εἶχε Ἵ αυτῳτα ποραγμαΐᾳ Σσύρως, κοί δὸν ΙΘ 

: μιοσίων πλάτος χρυ Ῥπεχορηγη ϑεῦαι ᾶ; εἰς 1 
ταφζωὼ ϑαπόιίας, (ἡ χωδίον ἔνθα, ἐκαύϑη κὺ ἐτάφη, μο-- 

γῳ Ὦ μέχοις ἐμοί. γλυοιδμων Ὀχεφαγών δὐδρωνν οἰ τῇ τῇ 

πολά σειϑεγίες δα Ὁ ἀγϑρας 5 ἀπεδάξεν «ἰσῦὸ ἐλέοις" ὦ Ἂ 

φἦν ὡφιαῖρ ἱερϑν ὅτὸ ζοις οἷ ἐχείνε ᾧ ρους οὐθουγεα 
ὀρ υδύον,πουτὸς πλέτου τὼ βασιλείας κρῴῆον ἀγα- 

οον, εἴτις μὴ ἋΣ ἡδόγαὶς με 41 ἐἀβδηλαίίαιος δλλὰ ἩΝ; 

καλῷ. υ.ϑνέξκος υϑὺ δὴ Ποπλιχϑόλας 93ὲν ἔζω πῆς εἰς 

Τὰ σεν δαπϑύης κἴησαιαζ παξρελόκϑρος, ὦ ὡς ᾿ 
ο πολυὴς ημζ τὶς βασιλέων, λαμιαραῖς ἕστο Ἔπο- 20 

λέως ἐχοιίαϑη ζῳϑα)ς" καὶ χὺ αὔτ’ ἱΡωμᾳίων αἱ γοωναῆκες 

ὥπασαι σεευφπανϑμαι τ’ αὐτὸν πον ὡς αἷρ Ιοὐγιον 

Βρϑῦτον, δἰπολέσά τὲ χουσί καὶ πορφύρας, «ὑγιαύσιον ἐ- 

πύνϑης φόνον, ὡς ἔθος δεῚν αἱ εἰνὲ Ἔπειθ Ἐχὶ ;ς δλύα. 

χαίοις ἢ συϊλυῶν κήδεσι. ἢ 

πατοι καϑίςαν.) Σ πύδιος Κάσσιος,΄ ὥσκελινος ὅχτ- 

καλέάμυϑυος,ὼ ΟἸπίτωρ δ ργίνιος,0 “Τρικαςος ἐφ᾽ ὧν 

ὁσο3ς Σαβίνους πόλεμος “ἰπασὸ ϑευτέρου ' ὑπατων 

Σ πορια κα ελύϑ», ᾿ς ϑ μικροὺς “λνονϑύης πλι-- 

μῷ' 5. Δ΄ ὐγιαυτ' ἐκεῖνον ὑ- 

σίον “ἡ Κυο ΐ πόλεως" ἐξ ἣς ἀπέθανον μϑὺ ἀμφὶ Ὅεις 30 

μυρίοις ὸ τοϑιαχοσίοις Σ᾿ αθίνων,α! ̓ χικώλωτοι 5 ἐλή- 

φϑ»ᾧ ολίϊον ξἰποδεογ]ες εδαχι ραελίων. (τη τῇ σύμι- 

ΠΣ ἃ τελές ταία, πληγύτες οἱ Σαζίνοι, ἘΠ ΕΩΕ ω- 

πεςῴλαν ὡς Τ' ὕπατον, ,ἰφλεξοιδροις «ἰδὶ φιλίας. 

“λύαξαλουδύε ὃ ἀὐὔθις ἐχὶ Ἐ βελζωὼ αὶ Καουίε, πα- 

δφηγυηϑενες εἰς Ῥώμην, σεεὼ πρλ ἡ δεησά μώλις 4ὑ-. 

Θασχον διονγλαγας αὶ καζάλισιν 5. πολέμου,σῖτον τε τῇ 

ξργσίῳ ὦ δῦντες ὅσον ἐπέταξεν ὁ ὁ Κασσιος, αργύειόντ τί 

τακτ᾿ κατ᾿ ὀυδρα; ὁ γῆς πεφυϊευμϑρης πλέθροι μύ- 

δια. Σ᾽ πόριος υϑὺ δὴ Καΐοσιος θοίαμίον ἐκ ὃ πολέμια 

χουτηΐαγε ὅδε. ὁ δ᾽ ἕτερος ἢ ὑπατων δεργμος τὴ χι Ὁ 

᾿Καμαριναίων πολιν ἐερατε ὑσεν,αφεκώς, ΩΣ τῶ τ 

δ εν: συμμαχίας “λ ́ πόλεμεον,αΐγων ὐμί- 

σίων 1 πο ἀἰδὲνι πτῷ ῃ μ4 πορά)εαζ, 

Νὴ ἐν γυκπὸς δὐύσας Ἔ ὁδὸν, ἵνα, ἀτῦϑασκά άςοις χαὶ 

μὴ ροφδόσι Ὁ τ' ἔφοδον ζϊς ἔνδον ἴχέϑυ) ὁναΐρ καὶ Ὁ (ω-. 

ἐδηνουϑυος »ὸ πλησίον “ τείχους ἁπόμζς ἔλαϑεν 

40 ρῇἤδης γοάϊίτ. 

ἀϊυίτοπη εἰ ποη 48] ΤῊΠ ἄεαι Ἶ ἢ ἢ; εἰ: 
τα, (δ 4υ] ΡΆΠΟΙ ΠΠΠ. Οριι5 Παθελί. 
Οὐ π5 ἔτ σ ταις, Πα τοῖο νἱταῦτοπι- 
Ροτα ἐδηδε: σογίπη ἃς ἱπάπδίταταπι 
ΔΥσιπη ητῇ Ππ ἱπορία τα Ροίὲ οἰιὶς 

οὔτι πὶ ἈρΡαγαΐτ: ἀλη 40 ΠΟ ταητι ΠῚ 
αϊάςπι! ῃ Βοπὶς τοι χαίτ, ΠΙΔΏΓΕΙΠῚ 
τα 15 ν Γὶ πα ποσὶ δείδρινταςς (ΠΠσοτοῖ; 
Δ ἔα Ποῖ ἃ σορπατίϑ πλϊίογο γε] τ νΠιις 
ΘνΌΪσΟ Ἔχίγα νγθο πὶ ογομπηατας δὲ ἰῃ- 
Πιαππαῖαδ, ΠῚ (Θπατιις το σορηίτα, Γαΐ - 
(δγάτιις εἶα ἐροίξατοπΊ, ἀθογοιΠοτὶπ 
(εραἰτιγαπ ἱπηρθηίας εχ αγατίο, [ο- 
οὐπη ας; τοσο δζ (δραϊ!οτο ἴπτγὰ νγθοπὶ 
ΡΓΟΡΕ ἔογαπη ἈΠΊρΠαίςι: ΟΠ] ΠῚ {ΠΠ1η} 
εχ οπππίθιις νίαη; δά πηθάτη αταῖοπῃ1]- 
ΤΠ τις ν γῖ5, Ποποτο {0 ἀἰσηατιι5. 
ἰἀ ιαί (ἀογατίιπι σοητίς ραῖοῖ δά (ο- 
ΡΟΪταγαῖπι οἰτ5 ΡΟ ετῖς; τες ΟΠΊΏΙΡ.ο- 
Ρίθας δὲ τόρῃ!ς Ροτίοσ, {ἰπιπῖς Ποποίξα- 
το (6]Π]οἴτατοπη πιοτίατιγ,ποη νοἱρτα- 

τίθιι5. [τὰ Ὑ αἰογία5 Ρορ!ίσοία, υΐ π1}}} 
ΡΓατεγ ἀπηρτας ποσοδγῖος ροπτήογο 
γοϊαἰτ,ιντ ρα Θητιι5 4] 1415 ΓοΧ,ίρο τς 
ἀϊάςατερ. “δρα τας οἴξ:πηαῖγοης 410- 
416 νηί ποία: οσπλ πὶ σοΠίθ Πα οιπι., 
ποατ ργίμ Ταπίππὶ Βτατιπη »ἀεροήτο, 
ΔΌΓΟ δζραγραγα ρΟΥΙΠΓΟΡΤΠΠῚ ΔΠΠΙΙΠῚ 

Γῆν, 

͵ 

“Ατὐλν ᾿ Ἐπ 
. ΄ 

“.Ὁ πῶ δ 

ΘΝ 
' 

χ - 

Ὥ ἰυϑπος ον 

"ὁ όνμανε. (- δε 

Ἰυχογαητ,ντ (ΟΠ σατο] θητίη σοηίπη- 
ΘΙΠΠπλαγτη πϑοοἤητιάϊπιιπ ἕξι. 

ϑοαιδητ Δ ΠΠῸ σοπίαϊες ἔλέθι ιης 50. ΔΙΊ Ο, Στὰ, 
(αίπας Ὑ ςοἸπας, Ορίτογ Ὑ ἱγρίπίμιβ φαπῖο, 

αὐ σηΣα 

Τισοί 5: αοτιπη σοπίαϊατιι, ϑριιγίο Ορ. γιρ- 
ἄπςε, οὔ ϑαδίηἰς ἐεθε!]ατῇ εἰς, σοπ- ηΐο, ΠῚ 84- 

δίηϊς ἐςθεῖ- 
ταὶ πο δὰ (ἄτας ΠΛΑΘΏΟ ρα: » [ἸΏ ἰαταπι. 
40 οπία ίὰπε Ποίξίιπι οἰγοίτογ 4ο- 
ΟΩΠῚ ΠῚ1]14, ὃς τγεσαητὶ; σαρῖα ἔογπις 
ααδτιοσ ΠΏ1]14. Πὰς νἱ]τίπγα οἰλάς ροτ- 
οὐ] δαί ηὶ, Ιεσατοβ πα Π!οτητ δ σοη- 
(Ὁ]ςπὶ, αξξαγος 4ς διϊοίτία. χα] δὰ (8- 
πατιπὶ 4 (ὑλῆϊο γο!εσατί, ΡΟ  υαπι 
ἰπ στο γθπογιηι, πλυ]τὶς. ργεοὶ- 
Ριις ἄρτο ΡᾷΟοΠῚ ἱπῃροτγαιιογιηι, ἀλ- 
το Ἐχογοίταϊ ἔγα ΠΊΘητο αι Δ Πτ τη Ρο- 
{πυ]αυπτ (ὐαίπας ; πγα!έξατί ετίαπι ἱπ 
ἤΠηρσιια σαρίτα σατο ἀγρεητὶ ροπάο- 
το, ὃς ἀστὶ σα]τὶ ἀθοῖοβ ΠΎ}Π6 ἱπσοτγὶ- 
θιι5. ΕΧΠος θ6]1ο 5ρ.(ὐαἤτπις ἐγ πι-- 

ΑἸτοῦ σομία! Υ ἱγρὶ- 
Πΐτς οσιγα (απλογῖποβ, 41 Β6 1} το πη- 
Ροτς. ἃ ἰϑοίοτατα ἀδέδοογδησ, ἀμιχίς 
αἰπη ἴα πὶ ραγῖοπλ Ἐχοίοίτας : ὃς πα- 
πγίης ἰοίοπτο “αοΠΑΠῚ ἴτοῦ βισοτοῖ, 
ποΐξι οἰπεπίμς ο[Ὁ νίατη, τ τη ραγα- 
τοϑ {ππἰιις Δ πρητιις 'σπᾶτος ορρία- 
πος οἤεπάετγει. ]ιοα ὅζ ἔέξιιπη εξ. 
ΡΙα 5 επἰπι αυδπη (δητίγοιαγ, ἰαπὶ δά 

ἸΟΝ Οϑνον, 



Ι ὩΣ 

ἐεε 

'Ὁ 

“ ῥβθιδιῖ ᾳ 

216 ὉΙΟΝΎΥ ΒΗ 
τησηΐα ογαῖ Δ] που !ο: ὃζ ποπάππιρο- 

Πεὶς οαἴετί5,αγίοτος (σαἱαϑα; πλιγὶς αά- 
ταοιοθατ; πιοά 5 οπηηθιι5 Ορρυρ Πᾶς 
ορρίτιη1. πο  Πἰ5 Δτοπα Γοροῃτί- 
πο οἰι5 φάπιθητιι δἰτοηϊτ5,8Ζ 411|5 ρου- 
τὰ5 σοί]: ἀρογίο 45 σοῃίθπείθι15, 
ΑἸϊἰς ομμηὶ νἱ τορυσηαπάιιπι Ποίξεβα; 
᾿ητγοῖτα αγοοπμάος σοπτοπήςηεθιις,1- 

Ρίε ἱητογοα ἀπιπιταγθα! ὅτὶ δ (δ ἀϊτίοί 
ἽΡῪ, ΟἸΠΟΘΟΡτποπτ, Οχοῖς ρογεῖ5,ὅ8ζ πιοο- 

ἘΝ μον, ὃ μίας ια Πα Πα] Ἰογὰ εγδησ ρεγ (σα ας 
ἐ 3θοῖια  (ᾳρογατίσ, ορρίάτιπι νἱ σερίτ, ΕΔ ἀἰο, δ 

ποέϊε ἱπίεαςητί, Γαδ ΟΡΡΙἀαΠοΓιιΠῚ 

ἀσεπ15 δ ἔογοπΑ5 ρεγηλῖίε τ τ|. 
Τϊεἰπίδαιςπεί σαρείπῖ5 ἰη νπιιπλ]ο- 
οὐπ αἀάποὶ ᾿ΠΠ5,απέξοτος 4εἰςέξιο- 
Ὠἰς οὖς φἀ νπαπλ ητογέεοίτ: γα Πα) πὶ 

ἀπε ἢ ταῦθαπα ῥαφία νεπιαϊαϊς; ορρίάιιπι 
Οἵα, γο ἰρίαπη ἀἴγαῖτ, ϑορτααροίπια ἀοίη- 
«ΟΡ ΓΡοῆ. ἀεΟἸγπηρίαάς,ααίη ΠΠΔάϊο νίοἱτ ΝῚ- 
Ἐριτη ὃ εαδϑ ΟοΥτ5 ΟΧ Οραπες, οαπὶ Μγτις 

ταπηΐτερε! ΑἸΒοηὶς ἀτσποῃ οἰοε, σοπίμ] ατιιπ ἰἢ- 
ἴαπε, δζίεγαϊ [ογπητ, Ροίπιιπλις (ὐομηίηϊις, Τ.1.ατ- 
φσπ]ριγδητ, 

κἐτοτος ς ταῖς ἈομηΔΠοΥῖ ἀοίοίπογθς, Οἐξδαίο 
Μαμη]ο Τ᾽ ἀγχαίηϊ σοπογο νηϊαίσιι- 
ἰυς; ορρ ἀϊ ργοσογοβ, ραιτίτη ρο]]τοὶ- 
ταιϊοηίθιι5 ραττίπη ργθοῖθδ ρα] τα 
αὐϊππαπάοκίπ οδτίπεηήο γαάϊτι οχ- 
{165 ἈοπηαΠοϑΚ : σοϊδγιητα; ἴῃ ΘΟ Π.- 
ΤΑῸΠΕ σοπο αι ΕΘ τ πιΠὶ οϑζέ: 

411} αὐῦες Ῥτατῖοῦ νπαῃλ ἈΟΠΊΔΠῚ: 
Πα θη ἢ (ο]α ΠΟ ογαῖ ποῦς (ΟἹ το 

ψοσαζα)ντι θ6 1} 1π| σοπηΠγ1Πΐ σοη ἢ] 1ο 
ἀεςεγηοζεειγ, ἄπο ε54; οὐσαγοητιγ,δζ 
ἀξ σεζοῖο ἀρράγάᾶσιι σοι π]ταγογαγ Εου- 
τείογζαηα τὰπο ΜΟΥ αἰογίας γίγοοη- 
{υ] εἰς, Ἰοσατα ΡΟραΪ Ὰ οτα. οδ θατῇ- 
ἩΪεπγὰ5 Οἰαἰταγο5,ΓΟρΔῃ5 ΠΟ] 1145 Π1ο- 
ΤΠΙΓΘΏΓΣ ΓΟ 5 ΠΟΙ115.14ΠῈ ΘΠ] ἰΔ ΓΟ ΠΕ 5 
ἀιυίάαπι ἃ ροτθητίοσ!. ομλ1ΠΠ σοητοτ- 
τηϊΠΟ5 στο ἱπίοζαγαῃτ, δ ἀρτίσοΐας 
ΤλΟΪ τὶς ἱποοηπηοάϊς Δ οσογαῆτ.ς νθὲ 
σοσποιίτ ἀδοογηδάϊ ΒΟ] σαι οοη- 
πηταπι σε γαγὶ, δός σοηίοἤππι 
ΡΓΟσΕΓΠ,, Ροἰξυϊαταηας ἀϊσοπάϊ οο- 

Ρἰ4, τ Πιιηι ἔς Αἷς Ιθράτιπι φάος ρο- 
Ραΐος νπαο]αῖτομαδ Ἔχοιγγογοησ, τος 
φατιπὶ γῇ [Ὁητο5. ΡογΓαυ τος ἄςάο- 40 δεησύμϑυος αὐῇ', τὸς οὐγόχους Οἷς ἐκϑικήμασιν ἐξξευτ Ὁ 
τρης ΠΡ] δὰ {Ὀρρ]ϊοίαπι, ἰαχτα Ἰοσας 
ἐυβάθεῖς ψυίδιις βγπχατα Πε ἁπλϊοἰτίδ: 
ντηας ἴῃ ΡοίξεσιΠῈ σλπογοηγα τα θιις 
1Ώ]ΠΓΠ5., αι ΦΠΙ οἰτίας ὃς σοσηατίο- 
Πἰς νἱ ποιὰ ἀϊγ πχοσεηζ. (υπηαιο νἱ- 
ἄοτοῦ οἰπίτατος οπηπος ργόρτεῦ δο]- 
ἴαπὶ Ἀοιηαπαπν σοπαεπίῆς, (χιοά 
ΡΙάτεν αἰϊας σοπίοέξιιγας πηαχίπης 
ἱμάς ΠΟ] ΠΠσοθατ, χυΐα (011 Ε οπηαπὶ 

οἰ. Ηοσδηρο [ τίπὶ ροριὶ αἰοοῖο- γ0 

Η ΑἸ ΤΑ ΘΟ ΑΕ Ν Αὐϑ' -. 

ΦΡτι Ῥ ἡμέρας δια γώσης" χαὶ ὡρὶν ἢ καταςρατόπε- 

δυύεα Χ,κριοις “αξοςέφερε, ᾿ κλιίκαχας το 99 γερὸ ἢ 

“πάσης πολιορκίας ἔγοτο ἰδέας. μ ὃ Καμαρανα)- ἢ 

ων χαταπλαμτων Ὁ αἰφνίδγον ὃ ππαροισίας αὐτώ, 

τῆν δὲ ὀῥοίγην (; πύλας,ὼ δέχεαῖ, Τ ὕπατον αἴξ ἡ 

οἰεὐποων, ἢ ἀμείψει, πάσῃ δυωαμά, αὶ μὴ ἐαῦ πα- "ἢ 

ομέναι ζοις πολεμίοις εἴσω,ον ὡ ζῳ οι“ Πσυϑυὸν τε ᾿ ἢ 

ζασιαζον αὐτου ἐπεκράτει, ας πύλας ἐκκόψας χα ὦ 
σὰ βεουχυταζᾳ, δ ἐρυμῶχ κχίμαξι ̓ καταξλλόμϑυος, 

1Ο χτ' κράτος εἰλήφᾳ 7 πολιν.ἐχείνζευ νδὺ δζευ Ῥὴμέραν 

ὦ Ὑ (χτοῦσαν νύκτα φέρᾳν πὲ ἀγῳν τὸ χρήματα Οῖς 

σφετέροις ἐφῆχε ξ τὴ δ), ἑξῆς »σζεσα, ὕω Οις αἰ- ᾿ 
7ὔ δ ἢ Τὰ Ἷ ἢ “΄ 

χιμαλωτοῖς εἰς ἐν γωθλον χελάύσας, στό ϑυ βελά.- ἱ 

σανᾷς  ἐπύίξασιν ἁπόμᾷς ἀπέκνε, 1 ὃ. ἀλλονο- 

χλονὠπέδοτο, Τ' Ἀ᾽ πόλιν κατέσκαλψον. Ἐχὶ ὃ. πῆς ) 

ἑσδοικηκοςὴς ὀλυμπιά δὸς, ζεὼ οὐγίκα ςαίδ]ον΄ Νικαίας, 

ἢ Λοκρὸς ἐξ Οὐ ποιωῶτος, τ βχοντος Αἰϑέησι Μύρου,. 

“οἷ δαλαμᾷξανοισι Ὑ ὕπατον ὀρχζω ἽΠοςουμος Κο᾿ 

υὐτος, Τίτος Λαῤκιος’ ἐφ᾿ ὧν ἀπέςηξ αἱ Λαπ- 

γων πόλφς ὀἰπο Ῥωμαίων φιλίας, Οκταδίου Μα- 

μιλία “απὸ κηδεςοῦ Τἀρκυγίς, τὸς Ἐχιφανεςάτους Ἢ. 

ἐχκάςης πύλεως, τὰς νϑὺ ὑπο έσεσι δώρων, πῷς δὲ 2 

δεήσεσι σείσαγζος συμράξαι Οἷς φυγάσι Ὁ καϑο-᾿ 

δὸν.κὰ γι) χοινῊ ἢ, στεναγϑ ϑύων εἰς Φερεντίνον ἀρ» ̓  

δοὶ, σλι ζω μιας “ὁ Ῥωμαίων πόλεως ζω πη ὙΣΡ Οὔ 

ἐπήϊγήλαν μόνη κοι ϑοί τ εἰωθέσαιν, τα ρναι" οὐ ἢ ψι- 

Φον οἰγείκῳν ἐδι4 ζις πόλῴς αἰξὲ ' πολέμου,ὦ φραπη- 

ορῖς ἰποδείζαι Ὁ «ἰϑὶ ὀηγων βελάύσαοϑαι Ὡβᾳ: ; 

σκά ὧν. ἐτύϊγόμε 5 χτ' δ χθόγον πῦτον ἀπεςαλιϑύος, 

30 αἰ ασὸ Ῥωμαίων Μαρχος ὥλλέξιος ἀἀρεάδευτι ΣΝ 

ὑπατικϑς,εἰς ζᾷς ὁμόροις πόλάς, δεησούϑιυος αἰνὸς - 

δὲν γεωτεριζαν.ἐλής' 4 ον "ὃ ἐξ αὐηϑμ τινες τὰς ὅμο - 

περμογας ἀγολις, σοῦ ἢ δγυυατῶν Φστοςελλομϑρυοι, 

πολλὰ τῆς γεωργϑῦς ἢ ἀγρῶν ἐθλαπῆον. ὃς᾿ Ψ' τίω , 
χοιγζωῦ στεύοδὸν ἔγνω ΤῊ πόλεων “μιμουϑύζω όχι τῳ 

διενείοόν ὡπτάσαις Ἐξ πολέμου ψηφον,ἐλθωνῇ ἡ 

τὸν σύλλονον,ὼ λδη9ν αἰτησείυϑιυος δὰ τι “αξ9έ- 
δδων,ἔλεξεν ὅτι πεμφθείη μϑὺ «ἰασὸ “ὁ πόλεως Ὡρέ- 

σξά τὴς τσοος ζᾷςΣ Ξποςελλάσας τὰ ληφήθμα, πόλᾳφο, 

» “ ς ᾿ ͵ 

ρὅσας ἐκδ᾿ ὅγαι σφίσι μμφοίας ὑφέξονζας,χτ' Τ' νομὸ 
Ω] ΒΡ ΚΝ ν 
νον τ’ στευ, ϑήχαις ὡειξ ὅτε (ἰωέζβθεντο ̓  φιλί. 

Ὁ λοιπὸν ἀξιώσων φυλοίηφν, ἵνα, μηδὲν αἱ μδδτημ 

γίνη} κοινὸν, ὃ Δ] « τήσά Ἔ φιλίαν αὐτῦν' νὴ Ἔσυΐγε- 

γφαν.ὁρῶν ἢ ἁπάσας σεενεληλυθυας ας πέλφ» ἰῷ ̓ 

χτὶ Ῥωμαίων πολέμω,ὼ Ἔπ' ἐκ πολλῶν μϑὺ ̓  ϑήγων. ̓  ἢ 

καίζαιλαιμᾷ(ανόνϑμος, μόλις 5. ὅτι Ῥωμαίοις μόνοι ' ̓ 
ου ᾿ 



ΑΜ ΤΙ Ὁ... κα δα «δ ν, 
ἀπαρηϊειλαν κι Τ ἀχρραὺ παρναι Ἶ γεέγφαμρδρον 

Ἰχὶ Ἐ σοουϑήχαις,ἀπαίσας παρήναι (ἐς πόλᾳς Ξ χοι- 

γος ἀϊοραὶς, ὅσαι! Φ' Λατίνων εἰσι ρους το αΓγφλαΐ- 

σῶν αὐταὶς ἢ; πσεϑέδρων, ϑαυμαζν ἀ δὴ πόϊεπαϑον- 

τες ἢ τί κατηγορν ἔχονες “ὃ πόλεως οἱ στεύεδξοι, μιό- 

νζωυ ἐχείγζεν ἐπαρέλαξον ἔχε τ: σύλλογον, ζεδ “οδς- 

πίω ἑπασῶν ἔδ4πταρῴναι, ὁ τε: τίω ἐρωτᾶ  γνω-- 
2 ᾽ 72 50 

μά» ἡγεμωνίαν ἔχουξ ὦ ἐϑνους,ἧς ἐτύγεπτὰρ αὐτὴν" 

ἐχόντων ὀυτὶ πολλαὖν  κιεγώλων ἀὐεργεσιεῖν. κ᾿ ὅ-. 
τὸν Αρικζωυοί τε λόχϑν αἰτησούνϑροι,κ(ατηρ δ φιυ 

Ῥωμαίων,᾿τι Τυρρώσιχϑν πόλεμον ἐπήγα)ον σφί- 

σιν ὄντες συϊλυφς ὁ παρέοον ὅσον ἐφ᾽ ἑαυζοις, ἁπαίᾳς 

ΟΣ Λαΐζων πόλᾳς “πὸ Τυρρξυων ἐἀφαιρεϑάεαι 

μ᾽ ἐλά ϑεοίαν" ὦ Ταρκύνιος ὁ βασιλόῖς ὀῤαγεώνϑυος 

Ως “υοιϑμας ἀυτω τὸς Ὁ χοιγὸν ἢ πόλεων στε, ϑή-- 

χας πὐθὶ φιλίας τὲ χὰ συμμαχίας, ἡξίς (ς πόλάς ἐμι- 

“πεδοιω τὸς δρχϑὺς ̓ καταγν 5. αὐτὸν ὄχι τ ξρχίω: 

“Κα δδϑιναίων πὲ ὼ Φιδώσναίων φυγάδες,οἱ δὲ Τὶ ἀ- 

λωσιν ὦ τί φυγάὼ ὁ πατείδος, οἱ Ὁ τὸν δυδραποδὶ-- 

σμὸν ̓  Ἐκχαζασκαφξὼ ὀδυρονϑροι, παρεχάλξεν αὦ- 20 

πῶς εἰς Τ- πόλεμον. τελάυταϊος ὃ πϑώτων ὁ Ταρκυνίᾳ 

κηδεςὴς Μαμίλιος, μεϊίςον οὖν ζοις τότε “χοῦ γοις οὐρὰ 

Οἷς Λατίνοις δγευνάνϑιυος, δύαςάς, μια ὧν κτ' ὃ πό- 

λέως διεξῆλθε δημιηοοιαν. ξἰπολοίτνϑυε ὃ πσοὃς ἃ- 

πόρτα ϑόδεεάπ,ὸ δοκῶντος ταἰθεήγαι ζοϊς δικαηοις,Έ-- 

κείνην »δὺ Ἐ ἡμέραν εἰς τὰ κατηγϑρήμαϊζᾳ ἢ ΤΣ ξπο-- 
λογίας δὠθαωσειίῆες, σοσὲν ἐπέϑηχον τῇ. βελῆ τέλος" 

τῇ Ὁ κατόπιν ἀχέτι τὸς ὡρεσδ ας Τὴν Ῥωμαίων οὗ 

πσέϑεδροι πσοϑα[αρ ες Ἐχττ σύλλογϑν, θηρὼ Ταρ- 

κυγίῳε χὸ Μαμωλίῳ ᾿ ̓Αρακξευοῖς ἢ Ο;ς ὀηλοις (»δο- 

κϑύοις Ὁ πόλεως κατηλϑρᾷν, Σισοδόν]ες τ λόγον,  Σ 

πϑύτων διηκεῷ,, ψυφίζον) λελύαζ (ἐς ασονδεὶς ὑπὸ 

Ῥωμαίων, ἢ ζοῖς «αἴϑε ὀλέδιον ὡρέσξεσιν δἰπύκρισιν 
ἔδωχαν, τί Ὁ συϊλυὲς ἐκείνων ζοϊς ἀδικήμασι λελυ-- 

: κότων, βελάϊσον χτ' οολζωὼ ὅντινα δόπον ἀμεἰωεος 
Κα ἐδ πον 2.5 ᾿ 

5 γ᾽. ὦ ᾧδ (αὔτ᾽ ἐωρωῆετο γρόνῳ, ( ἱιυωμωσία, χτ' 
2 2 Ἷ; 

ὃ πόλεως ἔετο, δούλων συχνῶν σεουφπαϑύων ς 
᾽ Ρ' Ν τὶ δε, 5 αὐ 

τεαχρ ως Καταλαος ᾿» Ἀν πολλοῖς τοποῖς ἐμ ἡ 

στη πίω πόλιν. μιζιυύσεως δ ϑιυουϑμης αἰ ασὸ ἣν (ω4- 
2 ς 7 ᾽ 

δύτων, πύλαι 1ὲ 4 θ9ὺς «ἰασὸ ὖν ὑπάτων ἐχλείοντο, 49 

καὶ πόύτα ζᾳ ἐρύματα τῆς πόλεως “ἰπσὸ Τὴν ἱπισέων 

κατείλητηο" ἡ αὐτίκα οἱ δὼ Φ οἰκι αἷν συλληφϑείες, 

οἱ ἢ ἐκ Ὁ 'αϊορεῖ ν αρϑεγίες, δ εσχολοπίαϑησαν ἀπο- 

πες. αὐτα ἐχιούτων ἐπσραλϑη δ᾿ ὑπάτων. “Σερ- 
σίου 3. Σ ελπιχίᾳ Κα μερανοὺ χαὶ Μανίου Τυλλίου 

Δόηου τί ὀρχίω “οἰ δαλαξόντων ,. Φιϑάναιων 

τιγὲς Ῥα Ταρκυνίων φρατιωζᾷς μεταπεμ μα μϑροι, 

ΙΟ 

20 
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δά Εἰιπὶ σοΠιΙΘΠΓΙΠῚ γοσαῖὶ ΠΟΙ δγᾶϊ; 
ΟἸΠΠῚ αἰέν αἰοτίρτιπι οἴει σοπάϊτῖο- 
Πἰθιι5, ΟΠ πλπηΐιις ΘΟ ΠΟΙ ἰς Ομ Πος 
Τ Ατίηὶ σοποσὶς οἰμίτατος ἰητογοῆς ἀο- 
Ὀοτο,Θοσαῖαβ ἃ ρτῳ ἢ 1θι15) αἰοθατίς 
ἀεπλϊγαγί “Δ ΠαΙῊ τὸ ΟΠ ΠΗ, δαὶ 40 
ΡΟραὶὶ Ἀοπλ. οτἰπλίης, ΡΓοσογοβ οπ- 
ΟΠ  (Ο] τὰ Ἐ4Π} οἰμίτατοιτι πὸ αἤπητι- 
ΡΠΠςης, χαα ἀοθυϊῆδι ρείπια οπηπί 
φάος, δὲ ρτίπηα γορασὶ (πιο πτίαπη, γε 
αἰ’ σΘΠτΙ5 ρ ΠΟΙ ρατιι 1 τί Πὶς ν]- 
ἴΓΟ ΡΓῸ ΠγμΪτί5 πηασηΐσηις Βεποῆοιις 
ΟὈ]ατιηλτοπογοῖ. 1 πη} Ατίοἰ πὶ ἰπιρο- 
τγατὰ ἀἰσο πα! σορίαᾳ, Βομηαπος δοοιι- 
(φθδης ΒΟ πὶ Ετγαίοιιπ οδτγᾳ δ πο- 
β]ςέϊο σορπατιίοηϊς ἰπτα ἱπφαχίῆδ; ὃς 
ΠαΔΉΓΙΙΠᾺ [Π Ἰρί15 Πποτίτ, οπηπίαπι [.4-- 
του ηι Ιογτατοπιὶ Ετγιπίς ργοάϊ- 
ἀἰΠο, Ἀοχ χιος Τατηυίπίμς τοποιιᾶς 
αι σα πὶ Πἰ ποίας ροητὶς νγθίδιις ίο- 
οἰοτατὶς δὲ ἁιηϊοἰτίας 1Π1Πὲ ἔπεάοτγα, 
Ροίτα]αθατ ντ Πξιια ἰπγαπηοητιπι Ητ- 
πλάγοητ, δα; ἴῃ τοσπιπ τεάπςοτοητ, 
(ὐλπλουϊπογιπη ἵτοπὶ ὃς ΕἰΦεπαχίιπὶ 
ΕΧΙΌ]ςΟ5,1],σαρταπὰ ρατγίαπι (πππηηι6 
ΘΧΙΠ Ια 1:11, οἰπιος (ὰ  μαίξα γεπάϊτος 
νγθοτης; αἰτιᾷ αιιογοητοσ,αα ΒΕ ]] πὶ 
Ποτιαθαηίαγ ΡΟ γοπλις οπληϊῇ Τατ- 
απ! ρεποῦ ΜαπλΠ] 5, αι τα πο ρ α- 
τἰ πχῖ ἀριιά Γ Ατίηος ροτογαῖ, αὐιγσᾶς, 
ἰοηρᾳ ςοποίοῃα ἱπιιδέξιις ο[ἘΪΠ ρορ. 
οπι.  Ἔγιπν οἵ  δἰογίιις δὰ οπληΐα 
τοίροάετοες, δ] υπογαπὶ μαθογο σαι 
ίλτα ν] ἀθγατιτγ, 111 ἀἰς μεσ ογι πιϊπατῖο- 
65 ἀςἰοπΠποπαβαημα δρίμππιρτα, Ηηὶς 
σοπίατατίοηὶ ΠΟ οἱἘ ἱπηροήτιι5. 56- 
αιοπείνογο ἀἴ6 ΠΟ ΔΠρ 5 ἱπιγοάμ- 
ἐξῖ5 1 οσίοτιπη κ οππφηὶς Ιορατίς, αιι- 
αἴτο ταπταπυ] ἀγαιιίηΐο Μαπμ]οαια 
δὲ ΑὙοἱηἰς σοτοεῖβᾳ; αι νοΠ]οητδσσιι- 
ίατε ρΡορ. οσῃ. οππη ρογοταῆδης οὔϑ, 
ἀςογοπογαπες νἰοἰατῇ ες ἃ  οπηδηὶς 
ἔχαάιις :δο αἰογῖο τοίροπάογιητ, σο- 
ΘΏΔΙΙΟΠΪ5 ΠΕΧΙΙ5 ΠΟΥ ἸΠ] ΓΙ Ϊ5 ἰο τος 
οἵ; ὃς ἀ6ΠΠΡαγάτιιγος (δ ρογ οὐ φιο- 
τα 60 ἐκ’ ν]οἰ(οὶ οροτῖοατ. [πτϑγεὰ 
ἄππιπαο Δσττα σοΠί αγατ εἰ ἃ Ποπ 

ΡΔιοΙ 5 δγαῖβ 4ε οσοιρΆ 415 ἀτοίθιις, ὃς 
ντῦς αἰ αου]οςὶς ἱποδάοηάλ. αἰ οῦ- 
αἰ ν  ὲ α οδίοὶϊς ἀειεϑα εἰ, σέε πὶ 
Ροττῖς οἰδι!5 οπηηία τη Πίτίογα Ιοσα 
ΤΟΙ] ᾿αΠπ οσσιρατα πταίει. 
ΔΟΙΠΟΧΊΟΠταΚ ρατείπη ἴῃ ργήμαας φαἱ- 
Ῥιι5 σοτηργαΠοηῇ, ραγιίπη α ἔοτὶς αάς 
ἀπέ, οὖς σά χήτη οὔιισαϑ δε] ἔπε. 
(ὐοπῇ- ἀεἰηάς δ6γ. δυ]ρίοιο (ὐφηλοτί- 
ἢο, Μαηίο ΤΠ] Ο Γοηρο, Ἰ ψιοσ Εἰ- 

Α.Νν.Ο.::4, 
ςοπῇϊ: δεῖ. 
δυ!ριςοῖο. ὃς 
Μ᾿ Τυΐ!το, 
Εἰάεης οὔ- 

ἀοπατος δα (οἰτίς ἃ Τ ἀγηιίηϊο τα Πτί δ, τη. 
ἸΡΘ 



κι ΙΟΝ 511 
αἵσοάιις οσοιρατα, δὲ αἀπιοτίᾳ ἔλέλίο- 
τὶς οἰμῖριι5 Ραγεῖπι ἱπτογοπιρτὶς ρᾶγ- 

εἰπα ΟΧρα ΠΩ, εἴεσσθγιμης ντ θα οἰίτας 

τατίις ἃ ΡΟρΡ. Ἀπ, ἀςβοογεῦ: σα Πη6; 

Ἰοσατὶ Ἀουηδηΐ θο γοπ ςης, ΒΟ ἢ ]ο πὶ 
ἰῃ πποάπιη 605 τταΐζαγο ἀθογοιογαηζ. 
4Πο( σιαπὶ γεϊαγοηῖ [ξηΐογος, εχ νῖ- 

Ῥε]εραῖος εἰθσθγιητ, 11 οἷς πος ι- 
ἀϊεπάσ πες ἀϊσεπάα σαι ἔβέξα οο- 
ΡἰΔ.Ηἰς σορηίτὶς (σπατιις νη πσγία 1. ἃ- 
τἰποσαπι σεπτὶ Ποπάμπιπι ΒΟ πὶ [Ώ- 

ξοττονό εθατ, φαοά ἱπιο!!οχί Πδτ ποῃ 
οἰπηΐδις Γ ἀπίῃς ργοαγὶ ἀθογοτι πὶ 
«οι, (ε ἃ ρΙοείος μοῦ οι Π6ς5 γτθες 

ΒΕΙαπα ἀειγοίξοτο, ας ΡΙαγος εξ χα 
τα ΠΊ 7 πῇ 4] ἰγΓΊΓ}}Π ἔαάας νεὶ- 

Ἰεης; ςετεγαπν σοητία ΕἸ άοηατας αἶτο- 
τα πὶ οοπίμ!ςμα Μαπίππι σα να] 
οχοτοίτιι πλϊττοπάτιπι ἀξογειθτς, αὶ 
ΡΓΐητο ἀρτΠὶ ΘΟΓΙΠῚ ἱπηρῈΠῸ ναϊϊα- 
αἷς, ργο ίδθηις πεπλίης: ἀοἰπάο σα- 
είς ρσορο πισομία ροίτις, ἱπτογοίαμε 
δάϊτιπν σΟ ΠΥ ΠΊΘ ΑΓ θ115., ΓΙ 5486. ὃζ 
ΔΙ ̓ ς Δα Π ς. ΕἸάφηατος οδί ἢ, ρου Ἰ6- 
σατοϑβ ἃ 1 δτίἰς ροιοραητ, τ δὲ ψιι8 πὴ 

φεἰεγγίμης (πσραγγογθης, ΤΠ ργοσο- 
Το 5 1 Ατίηα: σοητίς ἱπἸέζο οἰπἰτατίθιις 

οοποϊϊϊο, δυάϊτὶς γαγίτηπι Τ Αγ  Π 5 
δὲ οΒιοἤοτιιπι ]οσατῖβ, γοσάγαητοη- 

(1 τὰ 4πο ρᾳξῖο δο]] πη Ἀοπηδηὶς 
Ἰῃξογεπάιιπι ἱπ Δ σαγοητ; [Π|τῸ α {8- 

τ πογδας ὃζ ΠοδΙΠ τ οεῖδις ἔμέζο. οἰιπ1- 
ΤῸ 6 ἄϊα ἀϊσερταγοταγ » δέ ΡΠ ΠΊΠ1 4. 

ΕΘΙΙα πὶ εἴδει ἀθοογηξάππι), ταγθαΐςπ- 

τἴοτος ας σοηίοἤογίδας αἰοθαης γε άι- 
ςεπάμτη ἐδ γεραιη, ὅς {πσσατγδάμπὶ 
ΕΙάοπατριι5; που ἀσθητος, νεἸρῇ ρτῶ- 
ξοξειγας ὈοΠ] σας στ ροτοίζαις σοη- 

᾿(δαυογθητιγ, ὃζ τος τηάρηᾶς σαρςδ- 
τουρτιρτγαοίρας αϊ ἀοπυϊ παζιτη ὅς τγ- 
τα] ἄσην ἴῃ ρατεῖς {5 δ οόξαθαηι; 
Ροταίατι πα επτος, ποη ἀςίοτα ΠΡῚ 
᾿Γαγαυίηϊογῖ ορογᾶ, ἢ γοιεἰγατὶ εἤξης 
1ΠΊῚΠ.ρ γί, ἐλ᾽ τα 5 σΟΠΓΓΑ, ἃς “αὶ 

διλδῆτος, οοηίεσαητ ΠΟ ΠήΠίη ἔ- 
ἄεγε, πες ἀγπλα το πη οΓα {Ὡπηξά : ατα; 
Ὠὶ πιασὶς ἃ παα]τἰτ πο ργοθαβαηταν, 

ταη δ δ6}}} ποττάγογαβ, οἴ ἃ ρᾳοὶβίπα- 
(οσῖίθιις τερυ πγθγθηταγ, ΠΟΟ ταΠΊΘῃ 
ςοποίοηϊ ρουααίογιης νὰ ἰορατὶ Ἀο- 
ΓΛΔΠῚ ΤΙ ΓΟΓΟΠΓΙΣ, Ζαΐ τοσαγοης ἢ- 
ΤΏ]; σοπίπ!ογοης νὰ Ἀοπιδηὶ Ταῖ- 
Παϊηΐος σοτοΓοσηις ΟΧίμ]ος ργοτη ες 
(Αἰτυραῃίτατο δ ργατεγίτογαπῃ δ] - 
ὉΠ Οης, ἴῃ ντσοιη γοσίρογοης, ἀδτοηας 
{ὰροτγ ̓ ς ἰπγαπιθητο, Ρατγίδπι γείρα- 

ὈΠΙσα’ ἔογπγαπι πἰξαυταγῶς, ἃζ Ἔχογοῖ- 
τυηγα ΕἸἠοπὶς τοάπςογοησ: Αἰϊοααϊίς 

τ ἐ πᾶσιν ἐ}) τὰ ψιφιοϑέντα “ἰ σῶν “δ παεοξέλων τὰ 

20 δῴναγχοι »ϑὺ δὴ τε χήρᾳς ἐροντο, καὶ παοϑος Δ 

30 σιλέα καταάγάν ὅχὶ τίω αρχίω ἡξίοιου, Φ, δζωυ 

δ... , 3 ε 3 : 40 τῶν τίωω εἰρξεύην ἀγάν οἱ τὸν πόλεμον Ῥχτασευδὸνῖε 

ΗΑ ΤΟ ΝΘ δ. 

«ἰὼ ἄκραν καταλαμίανονται, χαὴ μη άᾳ αὐτὰ ωρὸ- ἢ 

αἰδουνϑύων οἷς μϑὺ Διο φλείραΐες, δὲς ἢ ὀϊξελαίσας "» ̓  

τες, ἀφιςᾶσιν αὖϑις πὸ Ῥωμαίων τίω πόλιν" Ὡρε- 

σζείας!ε Ῥω ια)κῆς ἀφικονϑδώης, ὡς πολεμίοις χρη- 

σαιο, ζοις ὀρ δρασι.κωλυϑεγες ὃ “πὸ ΤὴΜ τρεσίυ 

πέρων, Ζέξλλον ἀὐδζις -ἐἰπὸτῆς πόλεως, οὐπε δοιῦαι, : 

9.9» αἸξιοιοῦτες,οῦτε δαίᾷν. ζῶτα ἡ βουλὴ ἜΡΩΣ ὴΝ 

καίων μοιϑούσει, πσϑϑς "δὲ Ὁ χφινὸν Τὴν" Λατίνων οὔ-- 
Δ ’- 

πω πόλεμον ὀκφέρᾳν πσόϑϑυμος ζει, πειυθοινονδη 

νοιεῦ ον ὃ ἐκαίφη πολά τὰς δημοτίχοις ὀμαδυεαϑαι ΤΠ 

πόλεμον, χαὶ πλείους ἐ1) τὸς οὐξιοιοῦζαις νϑράν (Σ 

«ασονδοὶς τὴν Διφλελύοϑει λερντῶν -Ἐχτ5 ζους οὐ 

Φ δύῃ τὸν ἕτερον ἐψηφίσαντο τὴν αἰ πσάτων Μαμ- 
Ε ᾧ ὩΣ 3 εἰν, λ ἣ 

ΟΥ Ὄποςείλω φρατίαν ἄφρνται 'πολλζω" ὃς ΥᾺ ΕῚ ῳ- 

ραν αὐτὸν ἐδήωσε χτ' πολλξω ἀδίῴαν, μηδενὸς “2 
5 Ὁ » “ 7 ὔ κω Δ 

αὐτῆς αγιείνονδμου, πἌησιον τῷ τείχους φρατοπτεὸ γί. 
͵ ΣΝ ἢ ᾽ Ἄν ἢ “οἱ 

σειλῶμος, ἐφυλαηε μάγτε εὐλρρᾶς εἰράγεοϑαι ζις εἰ- 
δὸν,κἥτε ὀσλα, ἥτε ὀηγζωυ βοήϑφαν μηδεμίαν. ὧι 

τίνων ἐωρεσξ 4.)ογτο πόλάς,δεουδυοι Φχείας συμμα- 
͵ ΟΣ ΕῚ ͵ 

χίας.οἱ Ἀπασδϑεςηχόπες ΤΙ. Λατίνων, οραὺ ποιησου- 

μϑυοι τῶν πόλεων, Τ αρκυνίοις πὲ αὖϑις εἰποδόγϊες λο- 
᾿ τ - ᾿ 3. 

φθν;Χχαὶ ζις ρα τὸν 'πολιορχουρθύων ἡ χοισίν, ἐ 5.5 
λ » » 

λοι ζις σκευέδροις εἰς “διπόφασιν γγωμιη5. τίνα γρὴ 
“-ε ͵ 7 οἷν " ἥν 

πολείκειν Ρωμαίοις ὅὅπον, ξἰπὸ τῶν ωρεσξυτάτων πε 
Ν2 Ψ 9 ͵ ““.Ὶ᾿ς “ 

»ἡ δχιφανεςάτων ρξα υϑροι-πολλῶν ὃ ρη)εντων 
Ν χϑ. σῖγι ἣ “" . πῇ » ΟΣ 

γῶν, αὐξὶ αὐῷ ἃ πολέμου σροφτον, εἰ δέοι αὐτὸν ὅχι- 

κυρῶσαι, οἱμϑὺ ζαδαχωδέςερϑι “δ σειυέδρων δν βα 
ἢ 

βουϑεὶν ππαρήνοιωυ" ον ἡγεμονίαις βουλόνυϑμοι “ἡμέεϑα 

φραϊιωτίχαὺς κύφιοι “ καὶ ρα γαώτων ἐφαψαοϑα 
͵ ἼΦΟΣ ᾿- μεγάλων" μείλιςα ὃ οἱ δεωυαςείας καὶ τυραννίδος 

-. ε 7 ΞΟ ΩῚ ͵ ε 
ταῖς ἑαυ παποίσιν ἐρωντεσ, ζω κατασκά α σάν αὖ: 

Οἷς Ταυρκωνίοις ἐπείθοντο πίω Ῥωμαίων: 
͵ «ἡ ͵ ΄ 5 ἡ 

νακτησα ϑροις. οἱ ἢ ἀὐπορωτατοί πε καὶ δχτάκέςαί 
͵7 3 “ "Ἢ »".7 ᾿ 

μυῳ οὖν ταῖς «σονδοὺὶς ἡξίοιυ Τὰς πόλφς, καὶ μὴ ρι 
ἄπ Δ στ ΔΝ ὌΝ “ Ν' 

χείρως ὄχι τα ὁπλα γωρήν' χαὶ ἡσαν οὔτοι τω πλη 

πιϑαινωτατοι. ἐϊξωϑθούυϑροι δὴ πτο9ς Τὴν" “παρα νοι 

τϑτο γε πείθοεσι τίιῦ ἐκκλησίαν ποιῆσοι πελάυτῶν ὦ ̓ 

τες» ρεσξά (ς εἰς Ῥωμίζωυ Ἐσποςεῖλαι Οις τεπα- 

δακαλέσονζε ἅμα ὃ συμβουλάσονζᾷς τῇ πολ ἤνὰ 

χέοϑθαι Ταρκυνίους χαὶ ἴοις ἄλλοις φυγάδας ἐσ «- ΠῚ 

δεία, χαὶ αμνηςία, χαὶ αὐξὶ ζύτων ὀρχίώ τερμὸ π 

Ἂς τῇ πατείῳ χοσιμειαϑα πολιτεία, χαὶ τὴς ᾧ 

δῴσαίων πόλεως ἀπϑριςάγαι τὸν φρατὸν, ὡς σφώ, 

οὐχ Ὧν 
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οὐχ ὁ αξβοψουδύων συϊβμές καὶ φίλοις ἀφαιρεδών- 
“1 ΙΕ ͵ ͵ ἷ ᾿ 

ὡς τίω πατοιδα" [72 2.9) μηδέτερον Ούτων Ἃ πο ίιεί-- 

γωσι ποραήῳ,τῦτε βουλάύσεαϑαι αὖξὲ τῷ πολέμου: 

σέκ ἀγνοοιοῦπες μϑιὺ, ὅτι Τούτων σδείξτερον αἰσσοκε- 

36 γοῦσι Ῥω καῖοι ποραηφν, αποοφάσᾳς δὲ τῆς ξηϑρας 

βουδονᾶνοι λαζῳν ἀὐωρεπεῖς ὡ αὶ ζοις αὐγαγτιξ βίοις 

σφίσι ϑεραπείαις ον τῳ; “μεταξὺ χ20 γῳ χαὶ χϑῤισιν 

ἐπάΐξεαϑαι γομεἰζονῆες. (ῦτα ψηφισαάμϑρμοι, αὶ χφόνον 

ὁρίσανϊες ογιαύσιον Ῥω καίοις υϑὺ βουλῆς, ἑαώποισ ὃ 

ἰϑασκάυ ἧς, καὶ τρεσξά ζᾷς ἐἰποδείξανϊες οὧς Τ αρ-- 

χώγιος ἐξούλετο, διέλυσαν τὸν σώλλογϑν. Ὥ φᾳσκε- 

δωοϑέντων ὃ τυ Λατίνων χΤὶ πολάς, ὁρῶντες οἱ ὐϑς 
ΜαμμίλιδνΊε χαὶ Τ αὐρκύνιον, ὅτι ταῖς «σονδοῖς ὀϑα.- 

πεπήωχάσιν οἱ πολλοὶ, Ὡς νϑὺ αἰ πίροδίους ἐλπίδας, 

ὡς “πόμυ βεξα ας, ἀφίεσαν" μεταῦενϑυοι 5 Ως γγω- 

μας, τὸν πολιτιχϑνε χα! ἀφυλᾳακῶν ἐμηγχϑναῖντο πὸ" 

Δλεμκον ἐξ αὐτῆς ἀϑα φῆσαι τὴς Ῥώμης, ςάσιν εἰξαΐγον- 

τες ζις πένησι τσοὸς ζοις ἀπόρους. ἤδη σ᾽, αἰ ποΈκι- 

γῷτο ὃ πολὺ τῷ δημιολικού μέρος, χαὶ εγόφ4, μάλιςα 

δὲ Ὁ ἄπορον μέρος χαὶ πσὸ δοιυείων ζω α κα σχμένον, 
μηκέτι τὰ κρατίςα. τωϊχοινῷ φροντίζην ἐ οὐ ὙΣΡ ἐμίε-- 

τείαζον οὐ» ταῖς ὠϊξοισίαις οἱ δομείζογϊες οδλλ εἰς δὲ- 

σγκους χὰ με -οχγεέων ὠπῆν»ν σώματα 5 χαὶ αἰξο: 

«ἶρ -ἐργυρωνήτοις οὕτως ἐγφαῦτο .ὗτα δὴ μαβὼν, 
ἔπεμψεν ὁ Ταρκύνιος εἰς τω πόλιν ἅ κα ζοις ρέσξε- 

σιν Λατίνων ὀῤυποτό)ους Ἴινας ὀύδρας ὃ φέρονζᾷς 

τον" οἱ στουογϊες εἰς λθορυς ζοις "“δστδρφις χαὶ «8ρα- Δ ισιον ἣν Αξείμον ες εἰς 8 ς : φ: ἸΕφι9 ὯΙ ὉΡ 

συτατοις ,Χ τὰ γϑ δὴ δὲδόν ες ἀὐθις,τὰ σ᾽ ,εἰκαπεέλ- 

φυιεν ὁ βασιλάς,ἐπαγιονϑρμοι, πολλοὺς πόρυ λυ πο-- 

λυ διέφοφραν" χαὶ γίνεται (,γωμοσία, κτ' τῆς ἐ- 
ξιςφοκρ ατίας ὁ μόνον ἐλά ϑερων πἰπύρων, δον κυ δού-- 

λων πονηρῶν ἐλά ϑεοίας ἐλπίσιν ὑπαλϑεντων , οἱ ΩΣ 

Ὅις χολαοϑενς ὁμοδουλους ο» τῶ παυρΐλοντι οϑι-- 

αὐτο, δες υϑυαΐς χαὶ Ὀχιξούλως ΔΙ αχείωδροι (σδὸς 

τὸς δεασοζοε, ὠπιςούμϑμοί πε ασ’ αὐτὴν, χαὶ οὐ ὑ- 

ποψιαιςοΥες ὡς χαὶ οἰὐΐοι σφίσιν ἐχεϑυσονϑιυοί ποτε, 

εἰ χα ον λαΐζοιεν, ἀσχμένοι ζὶς “-ἰρακαλϑσι πσοὃς 

αἰῶ ὀχίδεσιν «ἰποήχουσαν. ὁ ὃ Ὁ (ΑΛ γωμοσίας αἷν- 

δ ὅςδὲ ζῶ λογισμός" πὰς νϑὺ ἡγεμόνας τῆς ὄχτ- 
͵ 3, Ι, “ Ἵ ΠΣ γι σ δ .9} Ν 

χάρυσεως ἐδ φυλαξανζᾳ; νύκτα ἀσελξευον, ζὰς ἀ- 40 Ἰμηα ΠΙοπείαπι οβδίριιτα, γοος ὅς 1ο- 
᾿ λ 

κἈρ ας χα) τῷς ἐρυμψοὺς τύπους τὴς πόλεως καταλαᾳ- 

(έοϑα; τὸς δὲ δε ρα πονζᾷς, ὁτὸμ αἰ οϑωνται χρᾳζοιῶς. 

ᾳ ἐκείνους τὴν ξχιχαίρων χωφίων᾽ ὀλαλαγμῷ δὲ 

αὅτομελλεν ἀδζις “ἀμήσεαϑαι φανερόν Ἔσοκίάναι 

τὸς δεασοζας καϑεύδονζᾷ ς᾽ Ταῦτα Δίαποξαξαμέ- 

γος, Ως Ἰεοἰκίας ϑζχρπαάσαι δὴ ἀὐπόρων, χὰ (πύλας 

Οἷς τυραύνοις ὀϑοϊ ζω .ἡ δὲ οὐ πϑμτὶ χριρῷ σωζου(α, 

ΠΟ ρδήιγος ντ απο σορπατηις (ἱ .΄.., ΖΦᾺ 
ΘΧαογόταγ ρατγῖα, ποι πειιτγῖ νο δ. ἡ Μ 
Ἰεηῖ ἔλοοτο, ταπι (ς δ. }}1 ΘΟΕ τ πὰ ἰπ1- ὅς... 

τατοβ. ΝΟ ἱσπογαῦαης {ΠῚ ποιῖγα ΠΤ τα πάις; ] 
Βοταπι ἔλέξιιτος αοπηαηος:ξ ΠοηςεΥ τόδερες τς " 
{τος δ] ργατοχειις ιργεαητ; πη Νὰ ν ἀὐδν β 
{ρεγαητοβ ροηο ἱπτοτίπι δάἀπογίαγίος 
(πος οἰ οη 1 ΟΠ οἰ ̓5 ατας μα ηςΉοΙ 5. ᾿ 
Ηἰς ἐςογειίς, ἀατοηις ΔΠΠΟ ΪΠΐορτο, ας Ὑκόν ἯΨΗΝ 

εἰ ψ ν 9, Ι 

Ἐοπιαηίς, αὐ ἐς] θεγαηάπηι; Πδῖνο- 
το Δα δ Πα πὶ ἀρραγαπάιιπι, ὃς Ιορατὶς 

ΤῸ οχ φιθίττῖο Τ Ἀγ αΠἢ ἀοΠσηατίς, ἀἰ- 
τα Πῖιμα εἰ σοποι απ. Βςοπετῆς δά 
(υο5 Γιατί ηἰς5, ΜαμαΠ  μς δ ἀγα αἰ πῖτις 
νἱἀσητος Πλυ]εἰτ ἀπο Πι Ργοπαπῃ δά 
(εγααπάτιπη ἐσθ ας, ρεπη(νε ἀπ ί4π|) 
ποίςραητσο σαῖς 1πΠ οχιοεῖς: Πλαῖα- 
τάηας (φπτοητία σοπααπτιιῦ οἰα11ο ὃΖ 
ἱποχίροξζδγσην δα! ] πὶ ἰπ ἰρίᾷ ντθ 
σοποίουο, τίταιῖβ σοπτγα α π|τ65 ραιι- 

ΡευῖΡυς ἴλη οΠΐηι Παρ ρας ρΙΘθίς, ῤ ' 
ΡΓα οττίπι οσοπὶ ὃζ ορριςΠ ἔσοποτο, ' 
ΔΙ Ζυλπτα ΠῚ σοπιπγοτὶ οὔαπτ, Ὁ Ρει- 

20 πίοίοίας ταίρι. σορίτατίοπος αἰεσδητ, Ϊ Ϊ 
ἱπυροτοητοῦ οπίπν ὃ ἱπηπιοάόγατς ἴ5 ᾧ, ον, νι παρ νεσκις 
βετοθλυτ ἐσαποτγάζογοβ, δζ ἰὴ πογαμπι 2 ἤς μ΄ | 
Δράποοθαης οδαταζοτιιπι σογροῖα; ΕΝ ᾿᾽ 
ααυΐδιι5 πΠοη δἰ Ιτοῦ ντοθδηταγ 1 6ΠῚ:- ἑ 

᾿ 
᾿ 

ΡτΙΕΙΙ5. ΕἼΣ σορη τἰ5 1 ἀΓΩΙΠἰ (15 Οἰ1ΠῚ Τιεσαείο Πα. 
Ἰορατὶς Γδιπογί ἱπ νγθοπῃ τα τ ιοί: ἐποεαπι δὲ Γ 
ἄλπὶ ἀοἔδγθητος (θσμη δατιπι, 46 4αἰ- “ΈεΊριο 
θιι5 ποη ἔα" ] 5 οἴει {υ{ρίοῖο. Πὶ ςοἱ- 
Ἰοςιιτῖ ΟΠ ἐροπογιπι Δι Δοἰ ΠΠΠγΐ5, 
Ιατρίεπἄο ποῃη ῃι] ἴῃ ργαίδης, (64 
Ρίπιγα ΡΟ σε πάο ἢ τεραβ ἴῃ νγθοπὶ 

20 το Πξησ, να] Ἂς πλα]τος οἷος σογιιι- 
ΡοΓαΠτ: σοΠἰ αγατα ΠΊ ι6 εἰἘ σοπίία ο- 
Ρτἰπγαζιιπη. Δ πλϊ ΠἰΠγατίο ποι ΠΟΙ ς 
(οἸυπη δ ἱπροπαίς ἱπορίθιις, (ξ 4 εἴ- Ὁ βεὰς ζει υθα 
ἴατη α(δυαἶβ Πα 14Π1, ρα ΠΡ αγγατὶς ἰΏ- 2. ψένυνε: (ν 
ἀυέξίο : 4ἰ ρίορτεγ σοπίεγιοϑς {Προ ϑγο τ. πλεσα Π 
τίοτὶ Δππο {πρρ] οο τγαάίτος πηα α | ἡ 
ΔΗ οὐρα ἀοτπίποσ, δΖ ἰρί νἱοἐ ΠΠπὶ Η 
(αἰρεξεϊ ἡπδῇ ρα οσοαίοηοτη ἀιι- ! 
(τὶ {ππῚ}]14, Ρέοπρίας ἱπΠἰάγιιπὶ 
Πιοττατοσῖθιις διιγος ργ θαογαητσοπ- 
ἘΦ ΈβΕΣ γετΟ ἘΣ αν τ τας: Γν ΣᾺ »βγωρ 
Τυσες ἔμοϊπογίς οδίδγιατα ποέξο βοῦς, ςς κι πέιες ΟὟ 

᾿ 

λρα ντθίς πιιηϊτίογα οσοιραζο : τ ΩΝ 
1105 ϑΟΓΟ, ΟΕ ΡΓΪΠΊΠΠῚ 1105 ορροῦ- ] 

ΣταΠὶς Ιοοἷς ροτίτος ςππῆδης, (χιιοα {ΠῚ } 
(μθίατο οἰαπιοῦο Πρ σατο ἐγ) πο- | 

κρατο ΟρρΓοος οπηΠο ἀοπιίποϑ. σιο.. : 
βχδτο, ἀἰγερτίςα; ἀϊαίτιπὴ ςἀἸθιισ,ροῖ-.͵. οὖν.» τὸ Ὁ 

Νεᾶϑ {γγδΠ 5 ἀρογίγα. 564 αἥιίοντδί, ν 
πια οἰιπὰ [15 (ςπΊρετ 64 ΠῚ ρογίςι} 15 ν: 

Ϊ 

Ϊ 

Ὀ ἢ 
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οτίρυτ, ται νίῳ 14 Παο ποίξγατοπι- 

ἽΡογα ἱποοίαπιαπὶταοταγ, ἀἰαί πα ργο- 

«ηἱάοπτίᾳ, ἀετοῖς ἰπ Πα 15 ἀραιὰ αἰτε- 

το το ὦ χτοοπίμειη δυ]ρίοἰαπι, πάϊοϊο ἀπο- 
κυ μ χ ετῦ ἔαγταπι Τἀγαυϊπίογιπι ῬΌΒΙΙΙ δέ 

Φ “Ὁ. :4,.ἼἫΝΦ Ν Ν᾿ ἀπ ν, ἶ 

τ΄ Ματοὶ [δατεπείπογιηι, ἀϊπα αιια- 
ἄλτα νὶ ἐχρτοῆο, οι οἴη ργςξοίρια 
ΠΟΠἰι γα οἢΪς σαρίτα.1Π (οπληὶς ΘΠ 

οὐιιογία δᾶτιι εἰς πουγθι]ς5 σα 4πὶ 
(ρεοῖες, ἱπτθπῖδητος ροσπαβ ΔίΓΟσα5 
ἈΠΠ σσερτο ἀοπίξεγεησ: νἱἀεραηταγα; 
ΠΡὶ ἐχασίταγὶ 4 χιυϊθυιίάαπι ἔαγιῖς ὃ 
νεγθεγαγὶ, απ άεπι οτίδπη οσι 15 οσθα- 
τὶ, πλυ τίσ ας ΑΠ1ἰς {πρρ] οἱ 5 πυίδειιη 
π᾿ πιοάπιπι αἰποεὶ, τα νῖ τεΊγογο ἂς 

᾿νττοπηοζε Ἔχοϊταγξτιγ, ασ ΠΕ πιΠΠὶ 
αυϊάέρτα πυϊαίπιοα! τοιτ σα! απηθα- 
τίς ροίζξης σαρογα. κὶ ργίπχαπα διοτ- 
τα ποατοτιίς υ!δυ4πι 8 ρίἀσι]ατί- 
Ῥιις (οτὶς σομαραηταγ ἱπέοίζδητος (6 
ἀαπιοπαβ διιοστογα: σα πα; Π1Π1] ρτο- 
Πςεῖςητ, ναῖοπι σοπίθ!εθαπει, ςεἰδη- 
τος ἀγοδῃαπι ἱπΠπάϊαγιιπι σοπῇΠ] ΠῚ, 
δζ 'ιος ταῃτιπι (οἴταητες, δάεῆέι πα 
τοΠΊρΡιις Ρεγβοι πα ϊ χα σπρεζεπτ. 
νατανογο γοίροηάρητα πιαΐαπὶ εοϑσνί- 
δι ηΠίξογε ; ας πὶ πλαζαγεηῖ σοῃῇ]1- 
πὶ, ἐεαἸ ΠΊπιο ρογίταγος Ἔχίτο, νὸς 
σἰ τὶ πο ρυ θη γθηταν δῷ Δ}11ς5., ργοαϊ- 
ἄστγαης (θογεῖαπι οἱ σοπία 1 αι τιιπὶ 

“εἰκεἀπ ντθα φάστγας. αὶ ἰαἀΔτὶς Θογιιηι 
ἰδεῖς, πχαίταα; ΡΟ] οίτις5 θεποῇοία, ἢ 
ἰδεῖς Ποτὰ βλέζα σποᾳ τείροπάετξι, 
605 δριιά 6 ἀοηιὶ γετίπαϊς, το πα}]1 
σοπιπληϊσαῖα. 1 ,Ατἰπογπὶ γεγο ἰ6- 
σαῖς, χαΐδιις ᾿δέξοπιις τείρομίιπη 
ἄατο ἀϊξα!εγας, ἰῃ ουγίδπι ἱπιγοάιι- 
ἔτι5. ἴτα εχ δπατις {δητοητία τείροη- 
αἴτ: Ατηϊοὶ Ποῖ δ σοσπαῖὶ, ἴτε αοτο- 
παητίατο [ἀπ Πούιιπι γε ρα] ςα;, ρο- 
ΡυΪαπι οπι. ποαιις ργίμ5 ἰη Τ᾽ ἀγααῖ- 
ΠΙεΠπιΠ| ρτατίαπι σοποοΉΠΠ|ς τγγαη- 
πὶ γοάϊτιπι: Πα Ζις Ροίξ Ὁ νηϊπογῆς 
Ειγυίοῖς δάμη ροίπ]δτίθιις, ὃς Ρου- 
ἔξῃα ἀπέξα σταιίΠΊπλιπι ὈοΠ] πα η- 
ξεγεπείθις, Πεέξὶ ροτα!ς: τη] α1Π-- 
ππεροίε ναίξατος ῃ σοπίροέει πο 4- 
φτοϑ ν]]]Αση τ ἱποοπίλς, ΟΡ Πἀϊοπεπὶ 

΄ Ρτοἢδειίαῖα (α{πἰπεγε, ιιαπη ἱπηρογᾶ- 40 ρης δ 
τὰ Πα ΠΟΩ ρίφοογεπε ἔδοετα. Ας πηΐ- 
ΤΑΙΉΤΓ νΟ5 1 ατίηοσς., σι Παο ἰοϊατίς, 
ΠΙΠΠ]Ο πλίπιις πο γοπῖγο αἴχια 1π0- 
ΡῬέτατο νττγγάπηο5 ΓοοΙρίαπγας δ ΕἸ 
ἀοπατῖ ΟΡ ἢΠἀϊοπξ Ὁ] μαπλις,Πλϊπατὶ- 
48 ΒΟ] ὨΠ ραγθαγημς. Γ)λοἤηίτς Ετὶ- 

ΘΠατοηΪ5 νἱποιιία ἰο]οῖς Τορίτατίϑ5, 

᾿ ἐϑ τ θω ΡΙααΠΒΙ]ος τη πιϊοίτίας .) 
ΚΝ Κι χῳ τα πτοχοῖς ϑἧαν ρριοβιοιςος Ὁ 

θ᾽ 

ὉΙΟ ΝΟ  ΕΙ, ΟΙΑ ΒΝΙΑ 5. 5. 

“αλΣ 

το «ἰπσὸ δου μόνων ἀινῶν, χαὶ πταίεοϑαι 5 ὃ τὸς ὀφθαλ- 

20 ται. ποχρίναϑῥου δὲ τῷ ματεως , ὅτι πονηρϑὰν χαλ᾽ 

320 πύχρισιν, πττε εἰςαιγαιγῶν εἰς Ὁ βουλάυτήσμον," 5. 

»» ͵ . 
τἰωὼ πόλιν, τὸ μιέ 6 τυ κατ ἐμὲ χξόνων Ὡραμέ- 

" Ἱ ͵ ᾽ λ , 

νουσαι ϑεία τασφϑνοια,διεκοαίλυναν αὐτὸν τὰ βουλά.- 

ματα, μμζυυύσεως ϑιυτέρω ἢ ὑπάτων “δυουϑμης Σ 5λ- 

πικίῳ, ζῶ ἐποίηᾧ ἀδελφοὶ δύο, Ταρκώνιοι, Πόπλιος 
Ν ͵ 3 Ἢ ͵ Ϊ αι. 

ὦ Μάρκος ον. Λαυρέντου πολέως, χορυφαιότατοι τ 
« ΄ Β΄ ἣ 

μεζαιοο γτων "Ὁ (ωωμυοσίας, "κ᾿ ποὺ θείας ὀμαΐκης βια- 
πλ λιν σο “ ᾽ ΕΣ 

ζονϑιυοι. ἐφίςαντο γὸ ἀὐδις ὁτε χϑιμιη)ειεν 5 ἌΧΟ ὀγεί. ὦ 
2.8 “ ͵ὕ » ΑἿΣ 

βων φοξεραὶ,τίκκθροίας οϑαστειλουσοι μεγαλορ, εἰ 
᾽ τε ὅν. 5 , Ἂ, 

παύσαιντο κἡ Ὄστοφταγεν τῆς ἐχιϑέσεως" διώκεοϑαι πε΄ 

μους ἐϊξορύπεξοϑα;»χαὶ ὀγλα πολλὰ οἕτλια παοάντε- ἱ 

λϑυτών!ες ἐδόχοαυ ὑφ᾽ ὧν «ὐξέφοῦοι ὸ ὅόμῳ παλ- 

λόμνϑυοι διηγείροντο,ὼ συ θὲ καϑεύδ4ν “αὶ Οὐταᾷ ; 

δείματα ἐδγυαντοικατ, αρ γας αϑὺ δίιω ̓ ππόδοπαιοις, 

σισὶ ὦ ἐϊξακεφηθίοις ϑυσίαις ἐπειρῶντο παρωτειοϑα, 

πὸς ονισα υϑύοις σφίσι δαιμιογας᾽ ὡς δὶ, σεν ἐπέραι-᾿ 

νον, ἔχ: μαντείας ἐζέποντο, τίω »ϑὼ Δι ίνοιαν τῆς, 

Ἐχεχφρήσεως ἰπόρβητον φυλοίήοντες, τῷτο δὲ μόνον. 

μκαϑεῖν αἰξιοιοῦτες, εἰ χα θοὸς ἤδη το οὐ ἀν ὦ βούλον- ν 
᾿ 

ὀλέ, ϑριον βαδίζοισιν ὁδὸν, χαὶ εἰ μὴ μεζῳ,ϑήσοιεν ᾳᾷ 23) 

βουλάύμαζῳ, τὸν αἴοχςον Ὡπολοιοῶται ἴθϑπον, δες 

σαϑῆες μὴ φϑαίσωσιν ἀἰὐζοις ἕτεροι πὸ κρυχό)ὰ εἰςφῶς, 

ἐϊξενείκϑνίες, αἰὐζὶ γένονται μέωυυταὶ πσϑϑς τὸν εὐγδη-ς 

μοιῶτα τὴν αἰ «σάτων. ὁ δὲ ὕπατος ἐπωμνέσας αὖ- 

Οις καὶ πολλὰ “ἑπσοοόνϑμος ἀ ποιῆσαι, ἐαὺ χαὶ 

ἔργα ὅμοια ἴοϊς λόγϑις δχεδείζωνται,ζούτους μϑὺ ἔνδον. 
παρ ἑαυτώ: καειγεν μηδενὶ φρᾳσας" τὰς δὲ Λαῖί ὲ 

νων Ὡρέσξς,Δϑαξλιόνϑυος πέως χαὶ “«“αρέλκων ᾿ 

ζᾳ δόξαντα ζοῖς (ιωέδξοις εἰποκρίγεται “δὸς ἀὐους' 

Αὐδ)ες φίλοι πὲ χαὶ συϊλυς Σ ἀπαίγέϊε ΄ὠπιόνηες « 

“δὸς Ὁ κοινὸν λυ Λατίνων, ὅτι Ῥωμαίων δῆμος « 

οὔτε τσόϑτερον ΟἹ ρκυνίταις αἰξιοῦσιν ἐγαρίσα- « 

τὸ πίω πῖν “πυρούνων καϑοδὸν, οὐθ᾽ ὕςερον ἅπασι « 

Τυρῤρξοοϊς, οὗς ἢγε βασιλά(ς ΠΠορσῖνος, περι Τὴν αὐ-« 

΄ν δεουϑύοις, αὶ πόλεμον ἐπαορίσιν ὡπόώτων πο- « 

λέμον βαυρύτατον, οϑέκριινεν, δον ἀυέογετο γώ ἐπ 

“χειρουδώζω ὁ ραν, καὶ αὐλας ἐμπιπορανϑμας χή Ἶ 

ὀυϑυος αἰ χὸρ τῆς ἐλάϑερίας, χαὶ τῷ μυιδὲν ὧν 
μὴ βούλε) “ρα ηφν “χελά.,ϑείς. ὑμδν! τειῶ Λαῇ 

νοι, εθοιυμμοΐκα υϑυ,εἰ ζαῦτα εἰδότες, σολεὲν ἡ “ον δέγε 

εἷε τὸς τυραϑνοις, καὶ τἰιὺ Φι δζωύης πολιορχί αν λύσα!. 

Ἐχιτώηονες ἡχέϊε,χαὶ μὴ πειϑουϑυοις πόλεμον ὠπει- " ' 
λάτειπαώσοιοϑε δὴ Νυγορας καὶ ἀπτιϑοίγας Ὡϑαθλι- “ 

λόνϑυοι πσοοφασάς τῆς ξηϑρας" χαὶ εἰ Διὰ ζωώτας, Ι 

μήέιε Δίαλυᾷ Ὁ συϊϑρνέο, ἡ Τ᾿ πόλεμιον δχεκυρῶν, “ὦ , 

{μηὴὸ] 
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ΔΝ 10. ΕΟ Μ᾿. 18.Ἷγ, ,7 
Τμνδεν]τι δυαξδιλεοϑε. ζῦτα ἧς ωρέσξεσιν «- 

ποχριναινϑμος . χαὶ «σευπέμψας ὧν τῆς πόλεως, (' 
“το φορᾷ τῇ βουλῇ αἷξὰ τῆς διπορρήτου σεέσωμμο-- 

σἷας,ἃ ποδα τυ μάυνταν᾽ ἐκκαιϑε᾽ χαὶ λαζὼν ὄἄξου-. 

σΐαν σα αὐτὴν αὐόκρατορα τῷ διερά νάοϑαι τὸς 
͵ ἡ 5.) ἵ 

μεταοδνζῷς Τὴν Ἔπορῥητων βουλάυματων, καὶ χ4- 

Ὁ ν;οἱ «ἰ άϑανν κὸὶ τυροῦ 
κυ ῆλϑεν ὁδὸν,ως ἕτερος δῦ τίς ἐποίησεν, εἰς ζοστπ πίω 

κἀτακλήαϑεὶς δ μαϊκζιυ " δλλ᾽ Ἐχὶ τίω “φὐλογιςόν τε 

χαὶ ἀσφαλῆ, καὶ τα. οίμκοτι τῆς καϑεςώσης τῦτε πο- 

λιτείας Ὡρέπουσαν, ἀκολουθων ἐδάπετο. οὐ τε ὟῸΡ̓ 

ἐχ ΤῊ οἰχιεῖν συλλαμίξανουϑμοις ἀγεοϑαι ἴοις πο-- 

λίζες ἔλι τὸν ϑαΐνατον, ξἰποασωνϑμους γωναμκῶν τε 

χαὶ παι δὼν χαὶ πατέρων ,ἐξουληϑη, τὸν τε οἷνυτον οὐ- 

θυμιούνδωος οἷος ἔς αἱ τὴν πσδϑοηκϑντων ἑκαίςοις 
“ϑὶ τὸν “ξιποασασμὸν Τὴ δμαγχαιοτάτων, χαὶ δὲ- 

δοικὼς μή Ἔἰπονοηθέντες ἔχὶ τὰ ὅσα, πίω “δι 

λαΐζξωσι, χαὶ δὲ αἥμμουτος ἐμφυλίου χωρήσῃ Φ ὀραγ- 

χαοϑέωαι “τοὐρδανομεῖν "οὔτε δικαφήθλα καϑιζᾷν αὖ- 

Οϊς ἄετο δεῖν, λογεζόνϑυος ὅτι πϑύτες ξἰρνήσονται, 20 

χαὶ οὐδὲν ἐς αἱ βέξαιον ζοις δικαις αἷς πεκικήδλον 

οὐδὲ ὐαμφίλεκζον ἔξω τῆς μιωυύσεως, ἢ πις΄40- 
(ῦντες θαίγατον τὰν πολιτῶν κατανηφιοιοῦται" χαι- 

γὸν δὲ τίγα (πον ἀπάτης ὀζάζρε τὰ νεωτεφαζογ-- 

χων, δὲ οὗ ποοῷτον μδὺ αὐθὶ μηδενὸς ὀῥαϊκαζοντος, 

εἰς ἕν χωρίον ἥξουσιν οἱ αν Ὄἰπορρήτων βουλάνκα- 
ς ͵ 3} 3 ͵ « 

τῶν ἡγεμόνες ἔπείζῳ ὀμαμφιλέκζοις ἀλώσονται τε- 
« » “ὦ ᾽ ͵ 

κμκηξίοις, ὥςτε μηδεμίαν αἰύζις Ὡσπολογίαν καζᾳ- 

λείπεαϑαι πσϑ5ς δὲ ζούτοις Οζα εἰς ἔρημον σεονα ϑέν- 

τες πῦπον, οὐδ εν ὀλίλϑις εἷδτισιν ὀξελείηϑεντες, 

δλ ὦ ἀρροᾷ, πϑώτων ὁρώντων νόνϑυοι κατα- 

'φαιφ- ὦ πσδοφήχει στείσονται "(ἀραχή τε σδεϊξ μία 
͵ ϑι,, στα δ ΕΔ 

“ἡμήσεται χτὶ τίου πόλιν, οὐδ᾽ ἐπθυάςασις ἕτε- 

; ρών, οἵα συμξαινήν φιλᾷ «ἰδ  κολάσφς ηυγεω- 

περαζόντων, χα ζῶτα ον Ἐχισφαλέσι χαιοφῖς.αἰλι-- 

λος μϑὺ δῖχυ δ τίς Ὄπογοζο αἰπσ ἔδοξεν ἀὐδ' Ὁ 
Ν νὸν ἡ ἘΣ Θὰ ζ ̓ ] τὰ 

χεφόλοιον εἰστειν, οτί συλλαίοων ἕοις μκεταοογζαις 

Ἔσπορρήτων βουλδυμάτων ἀπέκτεινεν ᾿ ὡς ὀλί- 
ἕν ͵ ! “ Β 2 ΥΩ ΔΚ 

γῆς Ὧοις “δαγμασιν δηλώσεως δὲιν" ἐγώ δῈ χα τὸν 

σας, ἔκρινα, μὴ -σαιρελϑεῖν,ονθυμούνϑυος ὅτι ζοις α.- 
] ΝΡ, ᾿ πἷς 25). Ν 

ναγινώσχϑεσι ζᾷς ἱξορίας οὐχ ἴχθινὸν εἰς ὠφελῴαν,Ὁ 

τέλος ἀδο ΤῊ ποραρϑέντων ἀκούσει" απ 45 ἔκα- 
σιν ρας, ὦ εὖ ͵ ᾿ ζ Χ (- 

φυς καὶ ζᾷς αἰτίας ἱξορῆσοαι “ΤῊ γινουϑῥων, χαὶ ἴοις 
" “ Ἑ 

ποις τῆς πσρῥάξεως, χαὶ ζᾷς Ὁ. ανοίας τμ πὐξαξα,- 

τῶν, χοὶ ζῷ Ὡἰϑὰ τὸ δαιμονίου συϊκυρή σαντα , ν᾿ μκη- 

δενος΄ λύήχοος “ἡνέοϑαι τῶν πεφυχότων Οὶς “σξα- 

ἈΠΕ] ἀπ ρ τις σιπέξξατηίηΐ. (πος 
Τοίροπίο Ἰερατὶς αἰ οὐ" ἐχίγα νεδᾷ 
ἀεαάιιξες, τῇ ἀεπηΐ οΧροπίτίοηδτα ἀ8 
ΟσΟυτα σοΠἰμγατίοπο αιια οΧ πα οἰ- 
δι5 ἀἰἀϊσογατ: ἀσοορτας; αὐ ΘΟ ρΙοπα- 
τῖα Ροτοίζατεὶ Πηϊγοη αἱ ΟΠ ΠΙΙογιιπὶ 
(οοἷος δέ ἱπιιςῆτος ΡΙεξξεπάϊ, πη οοη- 
τα ο ΠῚ ὃς τγγᾶῃίσαιῃ νἱᾶ ἱπστο [τις 
οἴἘ που Αἰ τς υϊρίαπι ἰπ ταὶς ποςεῖς 
Πτατοῖη ἀφάπέξιις ἔος Ποτ: (δ ἃ τατίοπα- 
ὈΠοτῚ δὲ τυτᾷ οεΠ ἰδουζις, σοποηΐθη- 

τὸ το ΠΊς» Ρτςίοπεί ἔογπὶς γείριπος; ςηίπι ἢ 
ἀοιηὶ σογγερίοϑ, ὃζ ἂρ νχοσίριις ας [1- 

οἶδ 

ναῶν »πιν τις 

{πρρ!οϊα ἀτιοὶ νοϊαΐτ; οορίταης ψιᾶτα 
᾿ΡΓΟΡΙΏΠΠΟΚ5 ἱΠ σοπἰ ΠΕ] ατῖ! πε-- 
(οἰπτια! πῇ! δια! Ποπο ἱποοῆπιγα εἤδι 
ΟΟΠΜΠ ογατίο: νογίτιβη; πο τεὐξίροιετς 
τη ΠῚ ΔΩ ἀΓπτα ΓΟΟΠΓΓΕΙῸ ἱΠΟΙρογοῖ, 7), 
δ δά οἰ] δ ἀπραϊποπι παῖς ρβιη- 
ἀςηάά (δ σορογοητ. πος; ἰμἸ οἱ 5 ΓΕ ΠῚ 
σσπμιτιοηἤδπι Ἥτπχ τ: σοπΠάἀογδῃς οὖς 
ἱπαείατιγοβ; ποσ δάξογοιπάϊοϊθις ν]] 
σοττῖι ατὰς ἱπ δ ἰταζιτη ἀγριιπηδτιιπη, 
Ρτατοῦ ΠπαἸοἰ απ: αἱ ογοάξο, Παρ τὶς 
«ἀλπηπατζε οἰτιοα χοχίθς ρα Πτίς πο- 
Ὁππὶ 4αοη ἄπ πηοάπτη ἱπιιοηΐτ 40 
τοταπι ΠΟάτιΠῚ [πα] ἰοίος ἀξοίρετοῖ, 
τὰ Ρεϊπχῖ ἰρήι ἀγοαηα σοπίρίγατοηὶς 
ΠΟ ο5 ΠΟΠΊΪΠΟ σοσεπτῖοίη νη Ιοσιπὶ 

σοπιγαπογοῆτασ; ἀεἰης ἱπ4π115 δι- 
ΘαΠΊΟΠτς σΟΠ ΙΠΟΘγΘηταγ,νε ΠῸ]Π]4Πὶ 

{01 ἀεέξιοπεπι το]! απ ξιςοῖοηι: 
ἀεἤιπαῖο δά ἰάΙοσο ποι (οἰ Ἰτατίο, ν δὲ 
Ραμοίς ἀοργομοπάογξτιις το Βις; (ς 4 
Ἰῃ ἔοτο, Ὀὲ ἴῃ οππηϊαπι σοπίροξει ἀ6- 

30 τοῦϊὶ ἀΐσμας ρύο πλοεεῖς ρατογοπταῦ 
Ραμδϑ :Ποοταηηθη υ]}α ρεῦ νεϑταν- 
δα: Ἔχοίϊταγθητιτ,, αἰ αἰἰὰ ἰπίπγρογοῖ 
ἔλξεῖο ; μα! σοπτιίησογοίο!θητιο 
τίοβ 4ς πουίταζιιτη ἢ θέξατουίβις ὰρ- 
ΡΙΙοίαπὶ (ἀπλϊταγ, ργαίογτίπη ραγίο]ο- 
Ππςτοπιροτίθιι5. ΤῸ ΑἸ πς ἔογτδῆς (λτὶς 
Ρυταῖϊοι ταὶ (ππηπιατη ἀΐσογα, σοπι- 
ΡΓΕΠαπίος ἃ σοπίπϊα σοπίαταιίοηὶς 
ςοπίοϊος,βέξοβαας {πρρἱϊοῖο; αιιαίι 
[γα Γ65 ργο χίογθ Παγγδτίοῃο ΠΟη ἰΠ- 
ἀϊρεδης. ερὸ νοτῸ οτίατῃ πη Π σοπ- 

" ἔξζπον τῆς συλλήψεως ΤῊ ὀυδρων ἄξιον ἐἢ) γομκί- 40 ΡτομεηΠοηίς ππθπιοσία ἀΐρηιιπὶ ποῸ 
ΠΙοπτῖο ργατεγεῖ ἱπμά!σαιιΐ, τορυτᾶς 
εχ ςϑείοης ΕἰΠοτίαγί δἰ, τ] ίταταπι 
σαρταπιῖθ. ποι {π!Πσοτο {1 σοσποίοᾶς 
(0105 γογιπη οχί τεσ: (ἀπ νηπυα; 
οααΠὰς Πδὶ οχροπὶ ναϊτνηάς πᾳ; 
ΡΓοπεποιίτ, ὃς πιοάϊι ιο ρογαξξα ἤτ, 
δὲ ΠΌΠ|14 εοτῦ αὶ Περοιῃ ἀσσταῆη:τῇ 
φυξ [εἰ πατα γαϑ (οστίτα τ οχίτῖ!; ποῸ 
αυϊάζ οοτῖι ας τος σοπλϊτατ! (οἱ δτ,αιι- 

“ιν 

φ, ' 

“«- εὔἰ πάν ἢ | 

“τ 



Ἢ Ὁιδ ΝΕ Ἵ 

τἰδιυς (δεγαῃῖ ) αστοπ ρα] στη τγὰ- 
. ἐταπείδιις ρογποςοατίατη ας σορηί- 

τἰοποπι τα 1 Πγ, ντ ἴῃ (»ρ1 ἰῥης σαί θι15 
ἜΧοπΊρΙ ἴῃ ργογαρτα παδεᾶς. Μοάϊιις 
δυτοιη σοιηριο πο η 84] οχοορίτατις 
ἀοοπίμ]ς Παῖς τα] 5. ἀο]ς ες ο ἰθπαῖο- 
ΤΌΤΕ ΠΕΠΊΘΓΟ ἥπὶ ατατο ὅς νἰγίθιι5 γα- 
Ιεγᾶς πγαχί πη, [Π{ΠΠ||6 05 ΟΠ Ι Πλ ΠῚ 
Πρηιιπα 4 (δ ἀἰαέπρε ἀσσοριςητ, οἰιπι 
ΠαΙΠΠτἰς ἀπηϊςογιιπὶ δὲ σορ Πατο 111 
ΟσσιραΓο Πηπηίτα ντθὶς Ιοσα ἀοπΊΙοΪ- 
Ἰις (αϊς ΡΓΟΧίΠΊΑ. οαιπτος αυοσααρτςο- 
Τηοπαΐ νῖ ἰῃ ἔοτο οἰγοα σας ορρου- 
τπΠ|ΠΠπηας ργαίτο οἤφητ οιιπὶ σα 15, 

" δε ΠΔ αιια: ἀδταγις ἥδε ρογασογεπι. 
30 ΠΕ π (οπείιΠΊ οΟΠΊΡΓΕΒοπίιοης, 
ξατα Πάτα 5 Θογιπη Δ[Πν 6 οἶος ΔΙ ψαϊά 
αὐάεγεηῖ, παν γεθις ταῦθ ατὶς σα ας 
ἰπῖοῦ οἴπιο5 ρατγαυθητα : ΡΕΓ Πττοῦας 

οδάεπεὶ ΕἸ46πδ5 σο]εσα; Πρηϊῆςα- 
αἰτρνεΙπττίο ποέξὶς α οαἰεγις δα σγθεπὶ 
ΟΠ τη ο]ογὶ Θχογοίτιις ραττθ ργοίο- 
ἔζιι5,1η πιοπῖαποίοσο πο ηΐθιι ρίο- 
ΧΙΠΊΟ αὐπιαῖς σοπἤίοτγος. ΗῚ5 2714 
ΡΓαΡαγατῖβ ἱπά ἴσα ἱπΠπι σοπίπγατίο- 
ῃὶς ἀποίθιις εαϊΐτεγε, ντ οἰτοα Πηθα πὶ 
ποέξ!51Π ἔογαη γεπίγεης σππγίοοϊο- 
ΤΌ ΒΑ ΠΠΠτη15, ἀσσερτατζί 1]|ς οταϊ- 
Ποπη, οσιπι, δέ το θγαπι χοΐ φεγοζαία; 
δέ υϊά ουϊᾳ ἐποίεπάμπη οἴσει, αἰαϊ- 
ταγὶ. Ἐαέξιμπι οἰῈ τα: ὃς ροξχιδηι (ο- 
ΟἿ σππὶ {π|5 Ομ πη θιις ἴῃ ἔοσαπη σοπ- 
ἤυχεγθ, ἤρπο {Π]|5 ἰρῆοῖο {{λτἰπΠῈ αγ- 
(ας ἃζ ἽΝ ν 5 εαϊτίοτα ἀγπἰς ρΓῸ 
ἀεέξηποπα ραττίας ἱτηρ οπίαγ, ἕοτο- 
416 οἰγοιπη βία Θααίτατη οἰποάϊα: 
ἱπηρεάϊιπε, Πα ῖ5 ἱπάς ροῆπτεἰδθὶ: 
ἐοοπηαμο τοπηρογοαίτο σοπία! Μα- 
ὭΪΙς ἃ ΕἸ δηϊς ἱπ ΘΑΤΊΡΕΙΠῚ οἰΠπὶ σο- 
ΡἰΪ5 φἀπιεητας. συμ ΡΓΪΠΊα ΠῚ ΔυΤΟ ΠῚ 
1ΠῸχιτ, σοί] 6ς οι ἀγπγατὶς Ρτο ττ- 
ἘΝΩΔΙ αάὐοίδης: αἰ πη Πσαις ΡεΓ ο- 
ΤΊΠ65 νἱοο5 ργώσοηίθις 48] ἴῃ σοη- 
Οἰοποπι νοσάγοηζ ρορα πη, σο]]ςέξα 
ΤπΟΧ ψηϊπογίᾳ νγθαπα Πλαἰτἰτ1ΠπῸ, 
ΟΧΡΟΙΠΘγπητ οἱ σοπἰ πγατίοπεπι ἄς το- 
ἀπισοπάο τγγάππο ἰπίταπι, ργοάιιξξῖς 
το 2ηγ 10.115 ἸΛαΙοΙθιις. ἀείπάς λα 
Ροτοίϊατς αἰϊςσεπαϊ Πηιιῖς άοπὶ ἱπάϊ- 
σαπίη ἀπδῖιπι νο Ποῖ αἀάμσετο, πο- 
τλΐης δα ἱπῇτίατί πο πι τοβιρίοηις, 
αἸἰρστοῆ! αὶ φοπηϊτῖο πὶ σιγίαπη, ἴῃ (8- 
Πάτα τοράθαης (δητεητίας : σΠΠΊΠ 6 
(δ πατισοηία!τιπὶ ἰῃ ταδυΐας γοίιι- 
ΠΠεης, γοπογῇ ἱπ ΠοΠοϊοΠἜΠΊ, ρΡο- 
ΡυΪϊο ἃ ΓΘοΙταποτιῃζ. ΠΘΡΑΙ. Πι- 
ἰαίπηοα! : Τ᾿ Ἀγ αἱ Πἰ ς σοπίρι ται 5 

ΙΟ ἐγρή ες" Οις θ᾽ ὑπατῦσι ἐξιν ταὶς ὑλετηδφοτάταις 

ΗΑ, ἸΟᾺ ἘΝ ς ς: 

γλασι φἴϑθακολο υϑεῖν " ζοις Ἀ πολιτικοῖς χαὶ πϑρυώ.- 

ναΐχα!αν αὑπταῤχουσαν τοὺ πότων μμαιϑησιν,ἶνα πα- 

ἐαδείγμασιν ἔχοιεν πσξὸς τὰ ἡ συμζω γοντὰ χϑῖαῖ. ζῶ. 

5. δίροπος Φ συλλήψεως Τὐυ)σειυωμοτῶν ὃ ον ὠξζάσρον. 

ἢ "ἄν, 11}. Δρο Ἢ μετεχόντων τῷ βελάυτικούσεω-. 

ἐδδίου πῶς αἰκμιηοτοίτους Ὀχιλεζάμϑμος ὃ ἐχέλάυσεν 

ὐδ ἰοῦτθ λαζωσι Ὁ σευ ϑη μα ΤΟ: πιςοτάτων 

φίλων τε γ ἢ συϊλυῶν ζις ἐρυμνοῦς τῆς πόλεως κατα- 

λαξέοϑαι τόπους, οὐ οἷς ἐτυϊχομονὶ ἕκαςοι (ας οἰκήσάς. 

Τα] ὐϑξχτίω ἀγϑραὺ οἰκιὼ αἰξυδύψν, ἔχουσι: ξίφη, | 

δα νον ἀμιςεὐλαί ἵγα, δὲ μηδὲν ον τῇ συλ- Ἢ 

ληψ ΤῊ πολιτῶν γεωπτεράσωσιν οἱ ̓ ασρρεήκοϊες αὐ- 

Ος, ἢ τλλλον τινὲς πολιτῶν, μησὶ ἐμφύλιοι ᾿Ἶ 

πἰωὼ Ὁεαχίὼ “ἥμωνται φόνοι »γθάμματα καρ Ἷ 

ασξῦ: τὸν ον τῇ πολιορχία τῆς Φι δῴης τεταγμένον. 

ὕπατον, ἐλ υρεὶ ΞΡ μϑύης τὴς γυκπὸς ἀλονταὶ ὃ 

χρατίσον τὴς σας ἘΧῚ τί πόλιν,χαὶ πλιυσίογ. 

Ἂ τείχους οΨ ὀρφγῷ τὸ τύπτω ϑέαζ τὰ ὅπλα. οἴ δασκά α- 

20 σείμῶρος δεζῦτα, Οἷς μώμυύσαισι πίω πρᾶξιν εἶς εἶπεν 

σξϑς τὸς (λυ ωμοττομ' ἡγεμόνας ὅν ὕχειν εἰς τω αὶ ἀ,5-- 
αν αἰξὶ μέσας γύκίᾷς, ἀγοας, οἷς μϑίλιζα πιφά,- : 

οἱσι Τὴν ἑταίρων,ὼς ἐ θέε ἵτάξιν πε καὶ χώξαν καὶ ἡσεεώ-. 

ϑημα ληψονϑύους, καὶ ἁ δεῖ ἱπραῆφε ἐχκαίςους ἀχού- 

σονζᾷς.ἔλμετο (ὐταῖὶ ὼ πη" (ήηϑησαν οἱ ἐπφρστι 

ἡχούϊες τσ ε ἑταῖρ ων τ εἰς ποὺ αὐγϑρα),οζῳ ἕω- 

ϑνκοίτων ἀπ βυή ἐκείνοις, ἀῤοὺς οἷ αἱ πε ἄκραι πλή- , 

μέρ ε ἐγίνοντο τ μοῦ τῆς πύλεως δυφληφότων. τὰ 

ὕπλα,σὰ τὰ πὐξὰ τίω τίου αγϑραὶ »ἐφεφυρήτο ααὺ τ᾽ 
20 ἱπασέων χύκλω; σδοϊε μία, πὲ κατελείπετο ζϊς« ἀπεέ-. 

γα! βουλουϑροις ἐξοδὸς. χαὶ μ τὸν αὐτὸν γούνογὸ ὅτε. ἵ 

699 τ αν άτων Μαλιος πὸ τῆς Φιδάωης δὼ 
σαὰσ,παυρζῶ, εἰς Ὁ πεδίον ἀύγων τω δουύα μιν. ὡραα Ἢ 
ἡμέραι τάχιφα διέλαμμαν, ὁπλίᾷς πἰϑὶ αὐτοὺς ἔπ. Ἷ 
χρήϊες οἱ ὕπατοι »ασξϑλλθον ἔχ: Ὁ βῆμα: χαὶ «μὰ 
πότων τὴν" σενωπῶν τοὺς κήρυξι «ἰξιαἰγάλαι χε- 

λάύσαντες ὃ ἤχειν τὸν ὃ δῆμον εἰς πίω οἰκκλησίαν,πϑω-: 

τὸς τῷ χτ' τἰοὼ πόλιν ὄγλου (ιυϑραμόντος : δηλοῦσι, 

τε αὐδις πἰωὼ γλνομδῥξω Ἐχὶ τῇ καρόδῳ σῷ τυραΐνου, 

40 ἘΠῚ ρπωαει πὕς μέάυυξς λὐαξιξάζονται. χα ἶ 

κί τϑτο Ξαπολογείοϑαι συῃωρήσαΐες, ἐ ῥα) τίνες ἀμ- 
Φισφητῶσι πρὸς ἰοὺ μιζυύεσιν, ὅ , ασοὲς ξνησιν Ὁ 
σγοεὶς ἐπεχείρησε ῥαπεοϑεηημιεπαραιίον οὶ ἐκ τῆς αἴ6- 
ρας εἰς ὦ ξελάηοκον,γνω μων λῶρ αὐ Ὁ διυρωτηῷ, 

. πὕς (φυέδρας,ὺ γφξαναίνϑμοι τὰ υ δόξαγτα αὐζις, 3.» 

αὖϑις ἐχὶ τίωὼ οὐκκλιησίαν,χαὶ Φ παφοξούλάυμα. λμέ- 

γνωσαν. ζω δὲ ζιόγδὲ" "Ἰαρχωονίοις νμδὺ ζ;ς μάυύσασι 

τί 



ΑΝ ΤΟΙ Ὅς: ΠΟἿΜ; :1, 18 
“ἰὼ ἔχίϑεσιν πολιτείαν δεδόαϑαι» χαὶ “Ξργνείου 

μύείας ἐκουτεθϑις δραχμαξ, χαὶ πλέιϑρα γῆς δὴ- 

μοσίας εἴκοσι" ζοις δὲ μεταορνζᾷς τῆς σεἐνωμισίας 

ἽΝ 5. ὑπλλμ φραλῷ 
“ὖ δὲ στενεληλυδύτος ὄχλου κύρια, ποιήσαντος ζᾳ 

δόξαντα τῇ βουλῇ, “μετὸμαςῆναι κελάσαντες ἐκ, 

τῆςαγϑρας Οις ἐχὶ πίω εἰκκλησίαν στενεληλυϑύᾷς, 

ἔπειτα καλέσαντες ἕρις αἰτρέᾷς ἔχονζᾷς ξίφν, 

239 ἐχελάυσαν ὧοις στενωμόζᾷς ἁπϑμίᾷς κτείνάν' οἱ πὸ ώ- 

«ψΨψ» 

| 

᾽ ἴδ» " Ἄ ἢ ΓΝ ρ- 7 

ὡς ζις Ὁ ϑογοῖς τῆς αμτίας, ΘΟ, ὦ σζενεχλ ειϑησαν χ- 

δίῳ οαὐθιξαγες κατεφόνάυσαν. Ὡ|ουχουσαίνϑμοι δὲ 
εὐ 5.14 ΠΩΣ, ἡ ἢ ͵ ἢ 7 2 

τότους, ΟΥ̓ΧΕΤΙ παρεδέξαντο μάωυισιν σσοίξικίαν Κατ’ 

σοένὸς τὴν τα βουλάυσανϑύων, διλα πόρε 

ἀφήχϑυ ΤῊ εἰκλημάτων ζοεις ΔιΙᾳφυσῤιᾷς τίω 

ὧκ χήοος κόλασιν ἵγα πὸ ὄξαιρεϑὴ “ἢ πύλεως 

(πᾳ ραχῶδες. οἱ μϑὺ δὴ συςήσανῇες πίω; σεένωμμο- 

σίαν, ἵριούτῳ ξζπω διεφθοίύρησαν. κα δὲ βουλὴ κα- 

ϑοιρϑζεσοι ψυφισαυϑύη Όις πολίᾷς ἁὡπόμᾷς, ὅτι 

πολιτιχκο φόγου γνώμας ζευαίκαεϑησαν διποδεῖζα," 
ὩΣ 3. 8. δὶ 

ὡς οὐ ϑε μετὸν αὐζις ἐῷ ἑερφ. παρα! χαὶ ϑυσιων και.- 

(χά νιν ἀφοσιωσαοϑαι Θ μίασμα, χαὴ τίω συμ.- 
λ “ ΩΣ πον τς λ “" ς 

φορᾷν λυσαι Οἱς εἰωϑῦσι καϑοιρμοις ὃ ἴρτῳ πὰρ ὁ- 

Οὐ ἀῶ ὅσιον ΄ Ὠλὶ τὴν ἐξηορυνϑύων τὰ ϑεία κὶ τὸν 
» ͵ ᾿ς » ͵ὔ ͵7 λ τ. 

ὄχτγωριον νόμον ἐπ ἤθη οϑυσιας μϑυ νῷ τϑτο γα-- 

ξαφηδίοις χαὶ ἀγῶνας ἔχρινεν Ἐχετελεοϑέωαι, χαὶ 

«φς ἡμέρας ἔϑηχεν εἰς ῶτα ἱεροῖς. Μανίου δὲ Τυλ- 

λίου ϑα τέρου τ ν κἰ π'άτων, οὖν ζῖς ἱεροῖς χα ἔπω- 
Ἵ τος ἢ »-»κ πωει τ δ» Ὁ 

γυμίοις τὴς πόλεως αὐγώσιν » ΧΤ' τίου πομυτζω, οὖν πὸ 

ἱεροΐ πεσόντος ματος χατ' αὐτὸν τὸν ἵπαῦ δο- 

μον, αὶ τείτη μ᾿ τίω πομτζωὼ (αὐ τίου ἡμέρῳ πε- 

λάυτήσαντος ξ τὸν λῴποιϑρον χρόνον Σ βεοαχωὼ ὄντα, 
ἡγες δ ν) Υὲ ΑΖ ͵ « 

τίου ρχζω μόνος ο Σουλπίκιος χάτεοεν. ὑπατοι 

δὲ εἰς τὸν Ἐχτόγτα αἰγψιαυτὸν ἀπεδείηϑησαν Πόπλιος 

Ὁδετούο,ος,χαὶ Πόπλιος Αἰδούτιος Ἔλαϑκλξας.τῴ- 

τῶν ὁ μϑὰ Αἰξούτιος ἔχι τυ πολιτικῶν ἐταηϑη φὡρω- 

γιλάτων φυλακῆς οὐ μικρῶς δείαϑι δοχοιούτων, 

μή τίς ἕτερως γεωτερα ἢ πσράᾷξις ἐκ ΤῊ πεγήτων. 
ὥετούξιος δὲ πἰεὼ ἡμιίσφαν τῆς φρατίας ἐπαοῤιϑιος, 

τίου Φι δώσαιων γώ ἐδήου μηδενὸς κωλύοντος " χαὶ 

ασξοκαϑεζουϑρυος τῇ πολ, πσφοςξολας ἐποιφτο σεεω-- 
“ 2 ΑΥ “ τ Ε) 

ἔχεις. οὐ δοιυαϑιυος δὲ πολιορκία. Ὁ τειχος ἐλῴν,α- 

πεχαροίχου τὰ «ἰριξ χαὶ ἀπεταφράσεν ᾿ ὡς λιμῷ ζις 

δύ ϑοφπους πο βαςησύνϑμος. "δὴ 5 καμγοισι Οἷς Φι- 

δάναιοις ἧκεν ἔχεχουοία Λατίνων, ζωὶ ἀπέςλεΣ ἐ- 

ξτς Ἰαρκώύνιοφ, χαὶ σίτον,χαὶ οσλα,, ὡζάλλα τὰ εἰς 
! 5 “ 2 ᾽ς 

πόλεμον ἐχττήδια., οἷς πις΄ θὐσαΐηες, ἐθοίρῥησε “σϑ9- 
3 -“ ἡ ͵] 2 ᾿ -“ ελθῷν οἷν τῆς πόλεως δευύαμις μιχραγποιθσοι φρα.- 

223 
Ἰπα οἰ θιι5 ἀατί ἑὰς οἰαίταϊίς, ὅζ γε» 
Ἀτροητὶ ἀφοῖος ΠΏ] Πς Πὰς ἀγδοπηδ5,8ς 
ΔΟτί οΧ ρα ]οο νίσεπα ἰπρογᾷ : Οοἷος 
Δατο πη σΟὨΪ Γαι ΟΠ. ΠΟ ργ Παπαΐ 
δὲ πορσατῖ, ἢ ΤΓἄδπι νι άογοογ ΡορεΐΪο, 
ΘΠΠῚΦ; ΠΟΙ οέξα πη] το γατιῃ [8- 
ΟΟτοτ ΘΠδτα5 ἀσογοιιηη, ΠΟ γαπ ργέ- 
ΡΖ; ἴοτο ἰδσεάοτο αὶ δα σοῃοίο- 
ΠΟΙ σοπιοηογαητῦ; ἀςἰηής πη τος 
οατ σἰ δα Ἰς ΔΟΟΟΥ ΘΓ ητ, τοτα ΠΊ 116 
σοπϊπσοτογαπη τα τί θαπη τγοίάατγο οι 

ΙΟ (ογιητ. σὉ Οητος, θΟ]ΟοΟ οἰγοποὶυ 

εὐατ, νπάΐα; οἰπέξος ΟΠΊμο5 Δ ΝΠ Πλ 
σοῃίςσοτιητ ο ἔλέζο σοῃ:σοηιτα 
ΠΟΙΌ ΠΟΤῚ ΔΉ ΡΙΠις φαἀπιηοταης ἱπάϊ- 
οἰππι ο φαοῖχαοῖς σοηίρί ταῖς ργς- 
(πίοι ροοηᾷ ΟΠ ρ! Πςητ, Ομ π65 υτά 
Μη Ὀ(Ο]πογιιηα ογἰπιῖπο; νῖ ο- 
ΠΊΏΪ5 ταγραγῇ πηατογία ἰπ ντρε ἀθοΐς- 
τοταγ. (ΟΠ πγατῖ5 Ποσ ραΐέξο ἄς] οτίσ, 
(ςπαταί(ςοπίαϊτιτα ἔλέξιιπι οἰ νὰ τοῖα 
Ἰαξτατγαταγ οἰμῖταδ, σιοα ποςοήπτατο Γυβταῖῖφ 
οοσέξα οἴει οἰμ}}Π1ς σα 5 αὐϑζονῆσει: ΡΗΡΙίοα, 

20 δίπη ποίας οἤδιδά ίλογα δοσοάοτο, ὃς 
νἱ ἐξ Πγα5 τη πιοΐαγο, απτο πῇ Ειοίπιις5 
ἐχρίαταπι ο οι, Πτο5 4; (ΟΠ εἰς ΠΠἘγατῖο- 
πίθιις ΑΒ τα. οἵα; νῃϊπογίας το ]Προ- 
Πῖδ ΘΟΓΟΓΩ ΟΠ 45 ρατΓΙΟ τίτι ρογορ στ 
ἀϊαϊηὶ σα]τιις τ πἰτας, (δματας τῇ ἀ4ε- 
ΤΆΙΠ} (Δ οτα δα ἀρσοπαα5 αἰϊδ' σγατίας, ὃς 
Ια 405 σα]εσγαγὶ ἰΠΠτ|τγοβας Παὶς τοὶ 
αἴος ξείξος ἰη{Ἐἰτυῖτι Οπη4; αἰτεῖ σοη- 
{1} Μαπίις ΤΠ] ας ἰη (μους ῃὶς ἃζ αὖ 
ντθα ἀφ πη Πατίβ [415 ἀιιπὶ ροπι- 
Ρα ἀφάμποογειιν, οἴδοτο σαστι ἴῃ ἱρίο 
Οἶτοο ΡγοΪαρίμξ, ὃζ τουτῖο ροί ρῦραπη 
ἀϊς ἀεέαιπέξας εἴδει, το! ατπι αχμὲ 
(ρατίππι, φαϊα ρογραγασππη βαίτ, δ α]ρί- 
Οἰπι5 (ΟἽ 115 παρ! Ἐγάτιπη οὔτι παίτ. 
ϑεσααητὶ ἅπηο σοηίϊος ἔξει, ΡΟΝ 6- ΑΟν. ΓΟ, λον, 
ταΓι15. ὃς 1. Βαῖτις ΕἸ. ΖΕ Βυτο ἘΟΒΙΗΡ τι 
το νΓΡθαηα; σοπΊΠλ Πα, φοα ἀΠΠἰροη- πθυκίο, Εἰ- 

ἄσης οδίείν τί οριι5 παθείας νἱἀογοπταγ οὐποαϊα, 
Παααϊά δἰ ̓πΠἃ τοῦιπλ Ποιαγιπι πιο- 
ΤΠτθηται ραιρογος. Ὗ' οτασίτις οιπὶ ἀ1-- 
ΤΆ] Δἴο σορίλτιπι Εἰ ἀσηατεπι ἀστιπι 
γαίτδυϊς οοίξαητο ποπιίπο; ὃς οδίοίς 
(τη ορρίϊτιπι ἁΠΠαἰς5 τοπταιῖς ορ- 

40 Ραρπαιοηίθι5 : σα 6 ποοηϊδ εχ- 

Ρυρηαγε πο ροῆδε, ν4]1ο ἂς ἔοΠ οἰτγ- 
οαμη]ιφηαςο οἰηχίς, ἔμπης δα ἀςαϊτίο- 
ποπηοοδέξατις, 6 «4 ΕἸ Θηδεδιι5 ἰατι 
»ρασηα αἰ οιείίατε Ἰαδοταητίθιις εὔγο- 
ἀἰκμρε νοηϊς Γι Ατὶ Πούτ1ΠῚ ΔΕΧ 1 ΠΊ,ν πᾶ 
ΟὈΠῚ ἔτ ΠΊΘΠΤΟ ΓΙ 54; δ 411|5 τοῖδιις 
ῬεΠ]ο πεσοῆαγις, (ππλ Πὶιπι ἃ 56χ. 
᾿Αγηαϊηΐο, {πο ἔγοιὶ, δῇ (ππτ οχ νύ 
Ὀς ρτοσταάϊ, δέ ἰπ ἀροῖτο σαἴἝγα πιος 

ἀεξεηίᾷ. 



3214 
τατὶ ποη πηθάϊοου. μέ ορ 5. Γπὶ 

Ἐοπιαπηί, οἴη ΠΙΠ1] Δπιρ ἰας οἰγοιπα- 

πα]! ατίοπο νἱἀογεητ ργοῆοὶ, ραγαθαης 
(ς δά ργα πη. ριισπαζατηα; οἱΕ ρτο- 
Ροτλαγος δἰ ]αατ αι πιο Μδιῖο. 
νἱ οἷς ροίέγοπιλο Κοσηάποσίιπῃ ἀιγίτία 
τυ ]εῖς Ια ογίθιις σοπβγπΊαῖα : ΕἸ46- 
παῖρϑα;ἰσοῦ Πα ΠΊΟΓΟ ρπγο5, 4 ΠλΠο- 
ΓΟ. ΠῈ ΡΕΠΠ, τοῦρα νοτιέγα. σα ας 
τλτηθπ πο πιάσῃᾶ ἢ ΟΡ ῥγορίη- 
ἥπαπ το ισίαπι, οἰτπὶ ἱπίΘ Ποῖα 5 
το 15 γερε!]ογότιγ ο πιο πίθιι5. πο ἔα- 
το, Δυχ τὶ ἀϊιοτίι αδιογῦς ορρίΉ4- 
Πϊς Π1Π1] δάϊυτίς : ὃς οδίςΠΠ, ἄσπο δα 
εαίάδοπι τεάδειὶ ἀπ ου]ταῖος, ἱπορία 
Ιαδογαγῖι. Ἑοάεπιτέροτε 5εχ. Γαγ- 
ααίηίπ5 ΔΟΧ ΓΙ ἀτπογιπι Ἔχογοίτιπι 
αἀδισηίδηι ἈΟΠΊΑΠοτιπ σοἱ ΟΠ ΔΠ1, 
(ρετᾶς ἔς ργίπιο ἱπηροτα ορργοαχιπα 
ΡΓαΠάϊαγίοβ. αὶ σπὶ τομαῖς ἄεριι- 
σῃατγοητ, ἄτι ἰδ] πλογατιις, ΠΙΠ1 τα πιθῃ 
ορὶτπλοπηου  }ς: (τ ταχαίονε μας ετἰᾶ 
(ρο τ υἱγαζιισ, οιιτη χονηη ρυς Π [1Π|, 
ΠΟΙ ΠΊΘΔΙΙ156, ὅΖ ΔΕΧΙΪΙα ΠΥΪΓΓΟΓΘΠΓΕΓ 

Δοσίμθιι5, οἸπτα οὐδ ήϊοης γοάπιχίς 
ΑΙν.Ο.::65, σορία5. ϑ6ηιῃδεί ΔηΠ πὸ οΟί165 ογοα- 
φοηΠ Τ᾿ Γαγ εἰ Τ᾽ 1 ἌΥσίτις Εἴδαιις, Ὁ. (τας δίσιι- 

ξοκΟς Ἰς, ΟἸ τας αἰργὶ ΓΟΠΊΡ. σΓοΓΟ ἃ ίεπα- 
ἄτης ἀεάϊις. τα ἐΠπις Ε[Ἐ σαπι ἀἰ πη! ϊο οΧογοίτις, 

τοίθητο δά σαιαπήας γος Ποιι45; ἡ 
ταϊτ ἐξ ἰησοηΐο ν᾽ ἀθθδταγ, δέ ροριι- 
ἰαγῖς. Γαγρίας αα ἀερα]!] ἀπ άος Εἰάς- 
πατῖος ᾿ηΠγιέξα ἀπχίς ἐχογοίτα πῃ, οῦ- 
Ραζατίς γεδιις ἡ οὐ Πάοπαπη πεσοῆδ- 
Τί ϊ5. ]ιιο5 ἀϊπταγηίτατε δε} 1 τογιιπλη; 
οπηηίτπη λέπας ς Πλτίδγιιτη ἱπορίαᾳ 
ξοΠος, Ἰηξοπαατάίαρεν ξοα ξἀ15{00-- 
τεῦ πχοοηΐα εὐέσμίς Ἔχοϊτα ἡϊ5η; ασσο- 
τίθιις ; τη Πδ5 οταπη Δα πηοιθης,δζ 
ποέξεβᾳ; ἄϊε54; ορριιρπατίομοπι ἤπς 
ἱπτογη} ΠΊοπς σοπεϊπιιᾶς: πο ἰρογα- 
τοτίε δγειιΐ ορρί 4 νἱ σαρτιγιπη. πες 
επἰπὶ [ Ατἰποῦῖ ρορα],αΐθιι5 πχαχί- 
τηο οι Εἰάοπαῖος θοΠΠἃ το ογαθαησ, 
ξοϑβτμης (οτπατα ροζοίαης: “ἴα Πα 
οἰαἴτας ρογίς να]θρατ οὈΠἀο πο Πλ (0]- 
ὉΕΘΓΟ : ΠΘΟάππΠὶ ετοῖα σοηῖς ἰη σοπΠΊ- 
ταυης σοητίαξξα: ογαητ σορία:: (ς ἢ Α]1- 
Παοτίος μοῦ Ιαραῖος ἀρρο!]ατὶ οἰἶτα- 
τιπ| ργοσοῖα5, (θρεγ Ἰάοπ γείροη- 
{πὰ ἀαθαπε, δαχ  !α δέδια φἤοτο: γος 
Δυτο πὴ ΠΟ Γείροπέθατ ροΙ ΠἸοἰτίς; (δ 
νογδὶς ταπτῖ! {πρροτίατγίι ρας ἔα] οἰςθα- 
τῸΓ. ΠΘΟ ταπηθη τίς 461] ατἰποτῖ ορα 
ἀοίροταθδης ΕἸἀοπατος, ἴδ ἐρε Ὁ 1}1ς 
ἔλξϊα οδίπιπατο πἰτε ραηταγ, ὃς οπηπία 
Ροτέογοθατ πγα]α; ηυδιιὶς (προῖ Α]14 ἃ- 
τλ65 ἱπτο ογα 115 Ργοπλοτοτ, Πλυΐτο 54; 

ΠΙΟΝΎ ΘΙ ἨΔῈ τ ἘΝ ς ς: ] 
τόπεδὸν ον ὑπαοϑρω.ὁ υϑὺ δὴ «ὐξετειχισμὸς Οζκέη 

ΟἿς Ῥωμαίοις χεφήσιμος ζῶ, ἐδόκει ἢ αὐγῶνος δᾷν" χαὶ 

γίνετοι σιλησῖον τῆς πόλεως μίϑΧῊ μέρα ζυὸς 'α;- 

χμόμαλος" ἔπειτα ἰπῦ Ἱ ζαλαπώρου Ἵ Ῥωμαι-, 

ὡν,ὃ ὄζος τίου πολλξεὼ ἄσκησιν αὐζις πὐδεζω, ὀκξια.- 
εϑείγες οἱ Φ, διουαγοι, πλείους θγ]ες “ἰασὸ ἐλο-Πόνων εἰς 

φυγὼν καπέςησαν. Φόγος δὲου πολὺς αὐτὴν ἔγμετο, 

τὴς “ἐπσχωρήσεως οὐ “ἰὰ μακροῦ γινονδμης, ὼ τὰ ἥ 

Ὄχτῶις τείχεσι Οὺς διωχονζᾷς ᾿ποκρουομϑῥων. μ᾽ ᾿ 

το τϑτο Ὁ ἔρχϑν, οἱ μϑὺ ἔχίκουροι Δ 6, σκεδοιοϑενϊες τς 

πήεσαν,Ο δὲν τὸς ἐγδὸν ὠφελήσαψιες" ἡ 5 πόλις οὐ Ἐ 

αὐταὶς πάλιν ἐγεγονᾷ συμφοραῖς, χαὶ τῇ αὐϑρ4 τσ 

δϑαίχαι!ων ἐπὸνά. χτὶ ἢ) σὸς αἰϊοὺς γρόνες Σέξτος 

Ταρκύνιος ἀγών φρατιαὴ Λατίνων ὄχι Σίγνφαν κα- 
τεχοιϑύζω αἰ ασὸ Ῥωμαίων ἐφραπευσεν ὡς ἐξ ἐφό- ὦ 

δὸυ Ὁ φρούσιον πο δαλημόνϑυος. δυναίως 5. αν ἐν-- 

δὸν μα χησοι ϑυων, πολιὼ αὐστῦλι γρόνον σε ϑὲν αἶιο- , 

λολϑν “ρα (ἤων διετέλᾳ. ξἰποτυχῶν ὃ χαὶ ζοωτης τῆς 
ἐλπίδος, ἀφικουϑύης τῆς φρφυρϑίς, ἀγϑοθὶς τε χαὶ 

20 βονϑείας πὸ Τὴ" αἰ σοιάτων ολύσας πἰωὼὺ πολιορκίαν 

ἀπῆγε (ὰξ διωυα μές. τω Ἀ) ἑξῆς «ὑμιαυτωΐ Ῥω- 

μιϑγοι καϑιςτῶσιν “ἰ ποια πῶς Τίτον Λαῤκιον΄ᾧ λαίζον, 

ἡ Κοΐγτον Κ λοίλιον Σ ικελόν. τότων ὁ μϑὺ Κλοίλιος ᾿ 

(ἃ πολιτικὰ ποραηάν ἐτάηϑη αἰ συὸ 1 βελῆς,  ἡμί- 

σάῴαν Ῥ φρατίας ἔχων, φυλακῇ, 4 ἕνεχ. τυ] νεωεσιζογ- 

των, χτφκὴς δ᾽ φύσιν ἐὴ δοκῶν κὶ δημοτιχϑς.ὁ ὅΛαρ- 

χιος ὅΧῚ τ' χτ' Φιδυαίων πόλεμιον ὀϊξηρτυνϑύξω 

φρατίαν αἸων,ὼ εἰς πολιορχί αν χττήδια. ἰδασκευ-- 2. 

ασείϑυος,ῴγετο. πονουμϑύοις τε τω μήκει τῷ πολέ- 

20 μου ζ;ς ᾧ, δναιοις, χαὶ πϑύτων αυϑυίζουσι τὴν ἀ- 

ναίκαιων, χαλεπὸς δ  πσορύων πε ζοὺς δεικελίως 

ΤῊ πειχῶν, καὶ γώμμοιτα ἐγείρων ̓ χαὶ μηγχθμας κσϑ99- 

φέρων, οὔθ᾽ ἡμέρας οὔτενυκτὸς πολιορκίας “4φ»- 

σείυϑυος,ὀλίγϑυ τε γξόγε ΠΣ χξῴτος αἱρήσάν πόλιν 

«ἰπϑολαμᾷαγων. σεοὲ ὙΡΡ αἱ Λατίνων πόλᾳς, αἷς οἱ 

ᾧ, δζωυ αῇοι “μόλις πις-ἀὐογῖςς Δὐείηοντο τ πόλεμον, ' 

ἰχόμαὶ σωζῷν ἀὐθὺς τότε ἦσαν. οὐὐθεμία γὸ πόλις αξι-- 

ὁ ξἐως ζὼ ἀπαλλαΐξαι Ῥ πολιορκίας αὐθυς : χϑινῆ δὲ 

ὧξ σλι ἴ' ἔϑγες πω σερωφςήκᾳ δυωμαμιις, λα πολ- | 

40 λάχις ὐζις “ρεσξάνουϑμοις Ὡς αὐζᾷς ἐδὶ δδιιυ οὐ 

«ὐδϑεφηχϑτες ἢ: πυλέων σοκχρίσάς : ὡς ἀφιξουϑυης, Ὶ 

σφίσιν ἔχικεοίας εἰν ζαχέ ἐρίον 5. ἀδὲν ἐγίνετο Ὁ ὑπο- 

λέσεσιν ' ἕτοιμον, δυλά μέρα λόγων αἱ αλξὰ τῆς σΟΝ 

,Ααχίας ἐλπιδὲς ἐγωρδν. μζωῦ πϑυτάπασι [ς τὰ πα-- 

δα Λατίνων ἀπεγνωχεῷ οἱ Φ, δζω αοι, δηλ διεκαρ- 

πέρφιω ὅχὶ ἢ ἐχεῖθεν ἐλπίσιπϑυτα δφνα ὑπομμένογες. 

ζῶ ἢ ὑπῇ πόρτα ὁ λιμὸς ἀϊκαηον Ὡράα,ὼ πολλ ὦ 

ἴφ19} 
ς 



ἈΝ τς ΕΘ.ΜῈ ἸΕΙΒΡ Υ: 225 
πος » Ἢ 3 ἤ μ γῸ ἔς ΡΗΝ 7 Ὁ 95ὴ Ε 

» (όιτ᾽ ἐποίήσεν αν ϑόοπίων φΦ σύνον 9 απφρηκεῦ; γ- τηρτταίες σοπῇσςογοι. Ταηάξ ργαρτα- 

δὴ τοῖς Κουχϑις, ωρεσζ 400} ὡς τ΄ ὑπαΐον, αγογας α1--ὀ ὀυτὶ ΟΑ] ΑΠλἰτατίριις, Ιοσατίοης Δ οοη- 
“" » ͵ “" 2 ᾿ -α ; “ - 

τοιωῦτες εἰς τεζουγμμένον τινὰ ἡμερῶν φριθμὸν, ὡς) [ἀἱεπι πα, ἱπἀιιοίας ροτοᾶτ δα σοι- 
Ἰ ͵ ] τοι δ τς {1} αἱ ΤᾺ Ϊ ΐ πότῳ βολάυσονδιοι τῶ χρόνῳ αὐξὲ τῆς πσοὸς ΡῈ ῖ ἀϊοτα πη παιπγογιττη, δ! δογαταγί 

“.- 43 τ ἸπτοῦῖπΊ Ζαϊδυς σου τ οα διις απ] οἱ - 
μϑήοις φιλίας, ἐφ "ἢ: αὐτίω ποιήσογ!) διχαύοις. ζω δὲ τία τη ἵν Ἀοηλαηὶς ἱπί γε Πτιζομογατὰ- 
ᾧ βελῆς χάδιν αἡτουϑιυος πτοιρ αὐτῶν ὁ γρόγος οδὴτ,. τηδῃ Ποῇ ΟΟΠίΪτατίοηΐξ οδαΠΔ η115:- 
λᾷ πὐϑασκάυης ὃς συμμαϊχων ὡς ἐδηλωίαν 3 ΟΣ το Ραταιγ πλοτα οἱςά ὉΟ ΤῸ ρΡαγδηαϊαιχί- 

μόλων ζιυνὲς ἐναῖχος ἀφιγμένοι. τὴ δ ἐμποξϑαϑεννυ-... Τιὶ,Πσαις σοπηροτταπη οἵ᾽ οχ τοςοπείδιις 
ΝΕ νον ς ἄδύαΝ δε τα, τγαησίιρί5. ργοχί πα. οηΐ πη ποέϊο ίρε- 

κὶ τὸς ὕχιφανεσάτοις "πολιτῶν, ὁ πτλάφον ον ταῖς ἐτατι ΠΠπλος οἰαία πη ὃζ στα ΠΊπιος 
Ε Λαΐίνων πύλέσι δοώυαϑροις, ἀπεςαλκείᾳν ωρέσξᾳς 10. δριια] ατἰπογιπη Οἰΐτατοβ, Δα τοῖϊδπὴ 

πσϑὸς Ὁ χοινὸν ἱκετηρίας φέρονζς. τα δὴ τσϑ9ε- δθῃτῖεπι {πρρ]ίοιπι τἴτα Ἰορδιογδητ. 

γνωκὼς ἢ Λαῤκιος, τοῖς δὲ αἰτοῦσι Τὰς αὐογας ἐχέ- ὧσο ΠΟΡΠΙΟ, ΠΑγρία5 Ροτοητδιιβ η- 
ἀιιοίας τοίροπάϊε. ἐεροποηάα εΠξδ δι- Ρ ᾽ λ ᾽ ͵ Ν λ ΤᾺ ΓΝ ἢ 

τὰ ο΄ Ἅ, »- Ὁ μδἂυ ζς λα Α " 
λόυσε "ά αἰ ϑιτο)ε Ἷ ΠΑΝ Κάι ε δροίζασι, πίδ Ρογίαϑιε ἀρογίεπαδϑ; 26; [πὶ 

Ῥω λεέγέοϑαι αὐντῦν᾽ ὀλλως ὃ ἅτε λ- : μας τῦτε “λί (λέγε “σξϑς θννως ἢ αἰογρρηερρ ἱτ ρου γάτα ΓΟβ οο ΠΟ] αἱ πη: ἀ- 
Ν᾽ ΔΕ 2 Δ 191 3} ἱ 2) ͵ Ε . Ἢ . 

 λαᾷγας, ὅτε αγογας, ἅτε ὀννο Φιλφιν,ϑοφπον ἡ μὲ- Ἰϊοσαὶ πε ρθοεπΊ ΠΕῸ ἱπάιπιοία5. Πεσ 

πίον σε σὲν ἀὐθις ὑπαρξᾷν ἔφη ρα τὴς Ῥωμαίων ΔΙ 04 εὐ ἀμ Πα πη Π.ΠῚ ἜΤΗ 
ἥ ΝΑΙ κεῖ: ἜΝ ἢ ἡ ὅν ἢ ταῖν ἐρογαῃ π1Π} οἷς  ρορ. ΚΠ, 

πόλεως. τὸς ὃ ϑπ΄ποςαλέγας ὄχι Ὁ Λαΐνων ἔϑνος Ρ Ἴρθιν " 
πράὶ ἰο ΐ ον Ὀοϊοτυπηίεραῖος δ Γιατ πα πι ΠΟΙΩ͂ 

ωρεσζϑ (ας ἐφύλαττε μχέτι παρῆι ν Φντὸς πεῖ -.-  χγῇος δοοιτζαῖο οδίδγααθδας ἢς τοαϊ- 
ε ἥξε ΡΠ 2. 7 ω ] « λ ,ν δ᾽ ᾿ς . . 

χοὺς,ἑπα(ας ( εἰς τ' πολιν ἀρρύ(ας οδδυς φρφυραις ταεῃτχίητγα πιοπία , ἱπιογο της οπηηΐς "Ὁ 
σ΄ ͵ὕ ͵] «“ 3 ͵ Ἔ "ὦ Σ Ἑ , 

ἮΝ ἐχιμελεςέροις ΔΙ αἱ λᾳίων. ὡς)ς ζει α[κοιεϑη(αν οἱ κο δι νἱῖς δά ορρίάἀυπη ἐογοπείθιι5. πο : 
; ᾿ δος ΔΝ δ συ (λαιυΐη εἴ νι οθίΕ{Π ἀείρεγαις ἰοοϊο-ἢ 

“πολιίο υνϑυ ͵ ὥς συμμαχιχος Ὅσο ογ)ες ἐλπί-- μα : " ᾿ 
ἐξ ΠΟ ἘΣ ΠΥ νν ΤᾺΠῚ ΔυΧ  Πἰς, σοσέξὶ πε δα Ποίείιπι ᾿, ν Δ σιὶ 5 Ρ Ἵ " πῇ άτὰν 

δας, ὕχι (ας ΤΊ" πολεμίων δεησᾷς καζαφυγειν Ἄς ρχοτγατίοποιη οοηβιρογο : ἀςογοῖαπη- 
͵ ἤ ᾽ 5 ͵ 2 ε “, ΓΝ ς . 

στενελϑονίες εἰς ἐκκλησίαν. ἐχριγδ σι, πσο μαι γοη Ός 416 ΡΓῸ σοποΙοης, ράσο Δατητττογο Ρ»Ὶ 

λλαγας,Εφ οἷς ὁ κρ οι τῶν ἡξίᾳ ὅτω ἢ ἄφᾳπολι- σαυΐβιις νἱξζογ νοοῖ οοπαϊεοπίδιι5. 
ΝΡ ΚΎΜΕΘΙ ͵ ς ͵ » ἷν Ἔξω ἃ ὄν Ἄ Ἶ ἿᾺ 

ἀκὰ ἢ τὰ ἢ τότε ἡγεμόνων ἢ ϑυ,ὺ πλῴξον ἀπέχοντα Ετ αἄςο οἰμ]65 ογδης οἷα5 (δο]] ἄιι 
Οὐ ΠΊΟΓ 65» 1ΑΓΠ 7016 ἀρ ΠΟΥΓθητο5 αν, Ὧν, ᾽ “ἢ ΩῚ Τρ ΑΥ̓͂Θ 5.8 

λήξςς ἀρκις πύρα ίας ὶ τῶ ἀασονο τίνες ΤῊ καθ' Ἴ οπηπίδιγορσδητία τυγαπηίοα, (ΠῚ. Ὁ 

Δ ΒΟΟΣ ἰχυίαν »ἀξοισίας ἐπα ρ)είϊες μεγέ3η, τχτὶς ποῆτα ἄιιοος Ραποὶ δυδάοτο ρο- 

φυγεῖν" ὡξ!ε “ὐραλαξὼν Φ πόλιν ὑπαΐος, δὲν ταογαης, εἰδεὶ Ροτείζδιίς πηδρπίτα1-- 

πὸ Ὁ ἑαυ γνώμης ἔποξφαξεν, δλλ ὥὀποϑέοϑα τὸς 10) ντ ἀοαϊτίοπο ροτίτιις ορρί4ο σοη- 
ἽΝ Εν, ᾿ νῶν γεν, {π|.Π|}} ἐσεῖς ἀς ἔμπα (ςπτοπτία: (δά 

αὐ ϑοοποις κελάυ(ᾳς τὰ ὅπλα, ὦ φοουφοὶν ὅχῚ τί 30 1’ Ὁ 

δἀοτηρείς αγπγῖ5,8Ζ γε έξο ἰῃ ἄγος ρτς- 
ἄκραν καζοιλιπὼν, αὐτὸς ΚΧὶ τίωὐ Ρωμιάιυ ἀπήφ, Πάϊο, ἱρίε Ἀοπιαπι «δι: σοφέξοηιο 
χαὶ στευα: γα: γῶν Ὁ σεουέδριον, ἀπτέδωχεν εἰύζδις σχο- {δπατυ, Αἰ ριοἰαπαπὶρατγίθις ργορο- 
πεῖν, πῶς, ἢ ἴϊνα, χρυσίον πῆ: πο βαιδοῦσιν ἘΣ ΟΙΣ {υἰτηαο πιοάο τγαξεαπαὶ οἤοητ ἐςαΐ- 

ἴρέπον. ἐφ᾽ οἷ; ἀγαιδένες τῆς γαϑὺς αἰ διὶ θοῆς τὸν Δ τα Οὐ |ατὶ τἄτιιπι ΠΟΠοΥΪς ἃ σοπίς- ὦ δι: β 
᾿ 

Εἰ Παρ τ 16 ΠῚ μαδιταπη, ργοπιητίαιιθγιης πο" Ἂ»; 
2, ε [ Ν Χ 2 Ι ) ᾿ 

βρὰ χα ἐδδοι. Ὧν: μδὺ ἐλχιφανέςτιτοις Φι ες ΠΗ πιος Εἰ ἀοπατείτιπη ἃ ἡ αῖθιις ἀείοτξτϑ ἼΣΗ με λξί ἮΝ 
γαμων᾽, χα τῆς Ὀποςαάσεως φόξζανᾷς, ἐδιχα!ω(ἂν οἷς ἔϊοΠΙϑ ἱπ τ{π|ΠῸ οτεῖ! οἤτξς, φαοίσιιπι- ἐκ Χ ἐτπῷ 

3, ςε, 

ὁ  οὕπαΐζος ἀπεφξυαΐο, βαθδὸις μας,γωθενᾷς, ἀ- ας οοπίμῃ! Ραμα ἀἴσποσ "πα ἰσαῆει, 

“ποχογτῆναι (ἀξκεφόλας αἰεὶ δὲ Τὴν διλων ἔα ἜΧΕΙΣ ὙΙΓΘῚΚ ΤΩ οπίο5 Ρἰεέζεπάος ΠΑΡΙΙΟ: 

μοραρέεν ΕΘΩΝ “ Ω , ἀε ςοτοτῖς ἰῃ ἰρίπις ροτείξατϊο το πο- 

γῶν τίω ὀξοισίαν ἐποίγ(αν, ἀπορίᾳ ἱᾳ τελτῳ της Πα! ἀπαπι νο]]οτ [ξατιιοτς. ΠΙς το- 

σον ήτο. γνονϑυος δεὸ Λαῤχίος ἀπόύτων χύξιος, 40 τῃς ποσοτί! λέξεις ἀγίτογ, ράιισοβ ἀ-ὶ 

"ὀλίγοις υϑύ Ὥννας τμν" Φιϑώσναιων κωτησορηϑενζος ὑ- ΠΙΐηιοι Εἰ ἀοπατίμπη ἀσοαίατος 40 44- 

πὸ τῖν τὰ εναΐία φρονοιώτων, ον ζϊς ἀπϑύτων ποτίας ἐαξεοηἰς οἰαΐδα5, πῃ οπληίαπι 

πψπΠΠ᾿ πἸβί ὐαυδ εὐτον δά: σοηίρεξεα (πρρ]Ϊοο αἤροῖς, θοπΐς ἐο- 

ἘΠ 5] Οὐ Ἵ ; τιπι ἀ ἀϊξλ5 αγαγῖο: γα 05 ΟΠ Π 65 

μόυσε" Ὦϊς δὲ ὀιλοις ἅπασιν ἀπέδωκε πίω τε πόλιν Ρεγηλπε τα δοηΐ5 {5 δΖ ραττία. ἀρτὶ 

ἔχφν καὶ χοημαΐα" γώ πε αὐτῶν ἀπεζαμετο ἀἰϊπηϊάϊαπιάοπηῖτ: πο πὶ ἴοττο 2267 

τίω ἡμίσφαν, ζὼ ἐκλοιοούχηζαν οἱ καιζολλάφϑεν- ΤῈ ἀϊιμίδτιησ χα δὰ αγοῖς οὐ α 16] ἷ 

δι ΑΙ Ρωμῶ να ἢ ᾿ το πααερφηταγ γα πα ατῖ ὶ οΠταΠί. 
, ὠμ97οι φρουροι τὴς αχρους. ἴυτα ΕΕ 

»"» 
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1ιΐς τεριις σοίεἰ5 ἀοπλιπη τεάιυιχίτ οχοῖ- 

εἰ. Ηΐας ἀςαϊεϊοη!ς ἔπη νι ρο- 

Ιλτὰ οἢ δά 1 ατίπος, ταγθαζα δοτογγίτας 

(πε νεθο5 νπϊποσίς, μι Ποβα; (ασσεη- 

{πογιησ ΓΟΓΙΠῚ ΡῈ] σαταπη Δα Πλ1Π|- 

Πατουίθιις, δή! ργο τ ἀΠδησ (Ο οἷο: 
σοδέξί54; τυ γίαπι ἀρια ἘδγθηΠηι ΠῚ 
σοηΟΙΠΠ| ργα τά ῖθαι5, 6111 Πουτατογος 

ἴῃ αὐπιοσιπ ἀἰΠΠπδίογες παι τἰς νοεῦ- 
ἰδ ἱπαςέξ!, (ργαοίρις Τ᾿ Αγ α ηΐι5 δ 
Θοποῦ Ομ ΜΑπλ τις, Αὐἱοϊπογα πιο» 

Ἴ - - ͵ “ “ ! “ ͵ 

Ῥτοσετοβ) οἨ σοτιητ [υ]5 σοποίοηϊδαις ΤῸ μιφυγωγηλεντες ὁσοι τῷ Λαΐνων μετεῖχον γλύοις, Χι-- 

ντοΠΊΠ05 Γ 4{|Π| ΠΟΠΆΪΠἰ5 ΡΟρΡΕΪ οῦ- 

τάσης Ρο]]ππὴ οὔτγα ρορ. οπ,. {υίοἱ- 

Ρεθητ. δὲ ΠΟ] ῖς ΡΟΡιυμ]ες Οοἰεταῖοπῃ 

Ρτοάοτγος, πόνο πης σοπηπληὶ σοπ- 
(επία ρᾷσοπα ρτίπατίπι ἔφσοτοῖ, ἰαγο- 
τυταηάο τς πλπζαο ἀδαϊῃχογῦς: ἂο ἀ6- 
ογθασγαης νὲ 4π| σοπαϊτϊοπίθα5 ἢϊς 
ποη ἔἕαγοησ, αἰσάοτο οχοϊπ,ρτο εχ- 

(ξογατὶς ὃζ ρι Ὀ]]ςἰς ΠοΠίθας παθογοη- 
Τιατίπούαπι ιν, Ιῃ Ποῦ ἔάπις ποπλῖηα δζ [π51{|- 
ςοηίριγατίο. Ὲ 

ταηάπιπι ἀσάογο ργοσοίαβ, Αγάραζα, 
ΣΝ κ χϑενρρ ας τ ὐ ρα" Ἰλαβ,}} ΡΞ Ὲ 

.“ΠΑποίηιϊ, ΒοιΠΠ]απὶ, Βαδοῖδηὶ, (ογα- 
ματα τες Ἰ (ογπεῖδηὶ, (ααθἰπὶ, ΓΔατοητ πὶ, 

[4] 

" πος ει Ἔ ι1 ἀπυιηηί, 1 αὐϊηϊ δίας, αι οαηί, Νο- 

»" μὰ 
ταοητδηὶ, Νούθδηὶ, Ργα μθίτηϊ, Ρ6- 
ἄδηϊ, Οιογαμθγα]δηὶ, διε σα η], 5 ο4- 
Ρτίηὶ, δετίηὶ, ΓΌΙ ΠΩ, ΤΊ δαττίπὶ, Τ- 
{ου]δπὶ, τε αηὶ, Υ εἰ τογηϊ. οχ Πϊς ο- 

ῪἮῪ πληίβις Ροριυ]ῖς ἀοἰεέξα ἱπηϊοτῦῖι Πα- 
4 δίτο, ταπταΠΊ σορίατιηγ σοπτγαξει πη 

1], φιαηταπη Οεξδιίο Μαπη]ο δὲ 
56Χ. ΤΙ ἀγα ΠΙο (Διῖς ν  ἀογοιιγ, Πο5 6- 
ΠΪΠῚ ογολγδης Πηρεγαάΐογοβ. Ετνὶ Πο- 
ὩΟΙζΔπὶ 6111 σαι]π| Παροτο νἱάογῶ- 
ταῦ, Ιεραῖος οσπατη Πηϊίογιης πο ῖ- 
{πΠ|πιοὸς νἱγοβ εχ γποαυοαῃς ρορι- 
Ιο. Θεἱ ἱπιγοάμξει [ἢ οὐγί πη, αἰοθαπῖ 
Ρορυ πηι ̓ λοπιαπιιηη Δοσιατ! ἃ ρο- 
Ρυ]ο Ατοῖπο; πο (Ο] 1} ἰτοῦ τατα πὴ 

,᾿ Ριαριμῆς Ετγαίςῖς δοΠ]Ππὶ ἰπέογοπεί- 
Αὐρδος ΠΡας ΑὙοΐα . νογιΠ1 ετίαη δάϊπι δ 
Δ’ Δ΄. ρος τοδυς δή δε Ιαπὶ ποοοήαυίς: 46- 

ἴπ4ς εο5 {ι εχ ργα]ο ἐἤυρίΠδησ, 
ἜΧΟΘρΙ͂ς, ΠΟ ΠΊ65 δὲ (λιιοϊος, ΟΠ. ἢς5- 

46 ἐδγαδα! δ, οΠὶ ΠΟΙ ἱρῃογαγοηζ 
δος σοιηπλιπα δα ]πὶ ᾿πέδεγα νηϊ- 
πετίο Γ τίηο Ποιη πὶ; ας {1 Ατίοία ρο- 
τί Πα ΠΘητ,θοβ ἤπο ν]1ο ἱπηροάίπγοη- 
το σοῖογὰ οτίαπη σρρλία ἔα Π6 (πδἱπρα- 
ταΓο5 νη! πογία. δὲ ἰσίτασ να] ἰπγα 
οαπιὶ Ατὶο  ηἷβ ἜΧρογῖγὶ πῃ σοπηπΠΠὶ 
Τ ατποτιπι ἱπάϊοϊο, ἃς ἥατο ἱπάϊςα- 
τίβ, θ6]1ο οριις πο ἔογο. Παοαί (ο- 
{πτῶ σΟταπγαοῖα ΠΙΠ1] ᾿ΠἘι πὴ “ααππι- 
νοοορηδτβ σοποράοτγοηξ, πιπαῦδη- 

. ͵ ξ': 

ἢ 20 χν}. 

“» 7 Π 4 ἫΝ 
20 ρυεντὴνῶν, Γαξίων, Λαροίίίνων, Λαξνίων, Λαξις 

Γαδ 3 « “ Ὶ 30 πιφανεςκίτοις εἰς Ρωμῶν αἀπέςηλαν" οἱ χαζαςαϊες, 

Ψ 3 3 τὶ Ὧν ὑλτὶ 3 Ὶ 40 γείεκον ἐλαῦον, συ οὲν αὐ ζω Ὁ κωλῦσον αἰὐις χαὶ ας, 

ὉΙΟΝ ΤΠ ΤΑ π' ΝῚ Δ ὃς, 
᾿ ἿἽ 5 εν 3. 5.05 λ ζ 
ὀζρξαξάμϑυος, ἀπῆν ἐπ᾽ οἴκου Τὶ ςξραΐζια). ὡς 
ἢ ἀπη[λ.» τοῖς Λαΐίνοις ἡ“ Φιδύης ὥλωσις, ὀρϑὴ 

χαὶ αἰξάφοξος παίᾳ πόλις ζῶ, χαὶ τοῖς «πσδεςηχόσι 

ΤῊ χοινῶν ὡπϑμλες ἐχαλέπαινον, ὡς πσδλδεδωχϑσι ὺ 
λ Ἵ ΄ πλὴν Ὁ, “,.» ͵ 

τός συμμάχοις. στο Ξ)είσης Ὁ ἀρρρας οὕ Φερενά- 
Δ 3 ΔΩ Ἃ 

γῳ , πολλὰ ζὼ ἐποιοιεῶτο ἢ Σστοασευ δόγων Τ- πολέμον ὦ 
7 εἰν ἢ η ΕΣ μι 

κατήρρθλον οἱ τα ὁσλια πείϑογϊες αγα λα {ν" μάλιςα νὴ 
δ ͵ γς δ Ὁ τ 
5 Ταρκύνιος, χαὴ ὁ κηδεφὴς ἐὐτῷ Μαμιίλιος, χαὶ οὗ 

,ὔ »“ “ ᾿ ἔχρλν 6:} » 

“ὐδϑέφηχοτες τῆς Αδικζυων πόλεως. υῷ ὡν οκδη- 

"1 Ὁ χτὶ ΤῊ Ῥωμαίων αὐαιοοιεῶται πόλεμον" ὦ ἵνα ὦ 

πόλις μηδεμία, τοξοδὼ Ὁ χοινὸν, μιήτεσοοκοίζα.- Γ 

λύση πἰωὶ ἔηϑραν» ὀυά. ὁ ὡπόύτων γνώμης, ὀρχοὺς ̓  

ἐδο(αν διλλήλοις, χαὶ τὸς μὴ φυλαοσοιζας ΩΣ ὁμο-.- 
Δλογίας, εἰκ ασϑνδὸις δ᾽ χαὶ καζοι ροίτοις ἐψηφίσανζ, Ἷ 

͵ Ψ -“ «. ᾽ 

υχαις ζαύτα πσοϑξελοι, χοὺ τὸς δρχοὺς ομόσαιϊες,, 
51. υ 2 2 Ὡς Ὁ 

σι πὕτων τυ πόλεων αν αὐδρες »Αρδεατων, Α- 

βακζωυῶν,΄ Βοιαλαγαΐν, Βεζεντθμαΐν, Κόύρνων, ΚΟΥ 

γιωτῶν, Λαζιχθμαΐν, ΝΝωμϑυταμνῶν, ΜΜωρεανῶν, ν 

Πραινεφηνῶν, Πωρδοννῶν »Κορχοζυλανῶν οΣαστθα- Ὶ 

χϑυῶν,Σ κατηξωυίων, Σ ἡ ζίνων, Τ ελλζωίω "», Τιξερί- δ 

νων, Ἴ υσκλαᾳνγῶν, Τειχρίνων, Θδελιζαγῶν' οὐκ, πότων ̓  

πασῶν ἢ πόλεων πὃς οὐ ἀκμῇ ςραϊδύᾳν ὅσων δὼ δέῃ ̓  

τοῖς ἡγεμόσιν, Οκζαπΐῳ Μαμιλίῳ, αὶ Σέξτῳ Τωρ- ᾿ 

κονίῳ. πὅτοις “ὃ ἀπεδάξαν φραπηορῖς οἰὐοχρατορας. 

ἵνα, δὲ ἀπρεπεῖς δόξωσι ποιφοϑαι ΤΣ πὸ πολέμου , 
πυξοωιρέσᾳς, ὠρεσζά ζς δξ ἑκάςης πόλεως τὸς ε: 

Ἐὶ πἰω βελξὼ, ἔλεγϑν κουτηρρρῴοϑαι ἴω πόλιν αὐ- 
τῶν «ἑπσὸ “ἢ πόλεως ἢ Αραλκξωυῶν, ὅτι πόλεμον ἔχι-ο 
φερόντων Τυρρζυῶν Αδικδωυοῖς, οὐ μόνον ἀσφόμ4ξ; 
παράχον ἰὐξις (ας δγοδὸις Ὡ,ὰ τῆς ἑαυτῶν χώρας, 
δλλὰ χαὶ στευέξαξαν ὅσων αἰὐζις εἰς “ἃ πόλεμονς ὦ 

δ4, χαὺ τὸς φυγονζς ἐκ τῆς ζο πῆς “ἰοδεξα με, 
γοι , δαυμαΐίας υϑὺ καὶ αὐόσηλιόες ογζᾷς ἁπόμᾷε ἔσω 

γ᾽ Οέκ ἀγνοοιεῶπες τί χοινὸν ἐπῆδον ἅπασι τοῖς ὅπ 
μμοεϑνέσι πολεμμογ' χοὴ εἰ τίω Αομκζευῶν πόλιν ἐπ Σ 

ὀλλας καζαδουλωώσαοϑαι ὡπαᾷας. εἰ μϑὺ δέζυ βαλη 
σονται ΄ αἰὐζους δίχας ̓ Αδικζωυοῖς αἰτοέχφν, χὶ Ὁ χοι- 
γὸν τὴν Λαΐίγων ἀφικόμϑυοι δικαιφήσμον, χαὶ εἰἴξοισ 
τοῖς “κ᾿ π-σὸ πότων δικαοϑησουϑώοις Ἔ συσὲν αἰὐζις “Ἧς 

φαί(αν δεήσν πολέμου" εἰ ἢ Ἔ σεωυήϑῃ φυλάξαντες 
εὐϑθοίδ4αν, σὲν αἰ ὠσοισι συϊγωρήσᾳν τοῖς συγίεγέ- ὦ 
σι ΤῊ διχᾳίων ὁ μετείων, ἠπτείλοιου πολεμήσᾳν αὐτὸ 

ος 



ΑἸΕΊ ΟΣ ΔΚΑΟΊΜΕ ΠΡΤΙΒΡΥ. 
πῖς Λαΐίνοις ὥπονζῷς ὁῤὰ κράτος. (τα «ϑ9- 

καλουνϑῥύων ΡΜ ὡρεσξάυτῶν, οὐκ αἰξιῶσα. δίκζωυ 

«ἷο ἡ τοῖς Αρακζωοῖς ἡ βαλὴ, αἷξε ὧν οἱ κατη- 

οροϑιωτες ἔμελλον γίνεαϑαι κριταὶ : χαὶ σοσὲ μέχρι 

πότων κρίᾳς ἔσεοϑαι “ἰ πσολαμθανεέσα τὸς ἔϑροιξ, 

Σρλὼ ασρος, ϑήσᾳ ἔτι πότων βαρύτερᾳ ἔχιταγμα-- 

ᾧᾳ, δέχεοϑαι τὸν πόλεμον ἐψηφίσαντο. τῆς υϑὺ δξίω 

τρὐρετῆς ἕνεκα, χαὶ τῆς ἐμπιφοίας αν ἀγώνων σεὶ- 

μίαν εἰπσελάμθανεκαζαλήν καῇ, τίω πόλιν συμ- 

φορφν᾽ Ὁ δὲ πλῆθος ὠῤῥωδ τὰ πολεμίων" πολ-- 

λαχὴ δ απέμπου(ᾳ τρέσξᾳς, παρεκαλά ζὰᾷς πλη- 

σιόγωρφυς ποόλς ἔλὶ συμμαχίαν Ε δὐτιπορά. ονϑίων 

εἰς ἀξαυζᾷς ποόλάς “ϑυ Λαΐνων, χαὶ πολλὰ“ Ῥω- 
᾿ ε 5“-᾽ ΩΝ 

4Σ μης κατηρροϑεώτων. Ἔρνικες »ϑὺ ὀξζυ κϑινὴ (»ελ- 

βυγες, ὕπιο-]α χαὶ σοσὲν ὑγιὲς ἀμφοτέραις ταῖς ωρε- 

σζείαις ἀπεκχρίνανίο »συμμαχύήσάν μϑὺ σεεϊξτέρϑις 

λέρ»γγες χε Φ παρὸν, βεαλάύσεοϑαι δὲ ὁπότεροι δι-- 

χαιότερᾳ αἰξιοῦσι, χτ' Δρλζώ" τὴ δὲ βουλῇ “γρόνον 

εἰγιαύσιον δἰποδωσάν. Ῥότολοι δὲ Λαΐζίοις »ϑὺ ὅχι- 
͵ ͵ " ἐπ ς ἢ . 

χουρίαν περμιπτάν δλυτίκρὶς αὑπσέοονο “Ρωμαᾳοις δὲ, 

Ιο 
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δὺ βοληθῶσι καζαλύσαοϑαι πίω ἔηϑραν χὰ σφών ' 

μετειωτερϑις παρέξᾳν Λαΐώοις ἐφα(αν,ὼ (ἀξ συμ- 

(ασάς ἀὐθὶς διαγτήσᾳν. ζδολοῦσχοι δὲ χαὶ θαυμα ζᾷν 

ἔλεγον τίω Ῥωμαίων α)α!ο,εουδίίαν, τί σεου4δῦτες ἑ- 
-“« Ε) ΤΟΚ ᾿ ἊΝ 2 λ ᾿ λ 

αυζοῖς ὅτι τἄλλα. πὲ ἡδικηχότες ἡαν αἰΐζις; χα) τὰ τε- 

λάυταῖα,, ὡς τὴς γώφοις πίω κρ αἰιφην ἀὐΐθυς ἀφελό- 

μϑνοι κατεῖχον, οὐθὲν ἡ “ον ἐπλμηί(αν Ἐχισυμμα- 
͵ 3 λ »" . Τᾳ ͵ 

χίαν ϑροις ονζας σῷας πὐρακαλᾷν -στευεξαλάσον 

πε αὖθις ἰποδοῦσι τίου χώραν, τότε τοὐ δ οὶ τὴν φί. 

λων απαᾷν τὰ δίχαια.Τ υρῥξωυοὶ δὲ ἀμφοτέροις ἐμ- 

ποδὼν ἐγίνοντο, Ῥωμαίοις νϑὺ «πονδαὶς γεγονέναι λέ- 

“ὕες οὐ πσϑ9 πολλοῦ, πσδὃς δὲ Ταρκωνίοις συ- 

μ4αν σφίσι χαὶ φιλίαν. ζοιαῦτα “ὅτων Ὄσυχρινα.-- 

μϑύων, συσὲν οἱ 'Ῥωμα)οι Τα πεινωϑεγϊες, ὃπαϑειν εἰ- 

χϑς ζω πὸς μέγϑῳ πὲ πόλεμον, στεναμρουϑύοις, χαὶ 

πα(ᾷς ὠπεγνωχόᾷς συμμαχιχαὶ ἐλπίδες" δλὼ 
2 οἰχείαις δυωυάμεσι πιςεύονϊες μόναις, πολλῷ “σ29- 

, λ ; ς Ἄλύ" ἢ, ε λ δ 

ϑυμότερφι ἐτσδ9ς τὸν ἀὐγώνα, ἐγίνοντο, ὡς “λ{ 9. τίω 

αὐαϊκζωυ ὀύδρες ἀγαϑοὶ Ὡὐρα πῶς χινδ,ωοις ἐσό-- 

βϑριοι, χαὶ ἐα) χτὶ γοιοῦ “σξάξωσι, ταῖς ἰδίαις Φρε- 
“ ͵7 λ ͵ ᾽ γ ᾧ Υ 

ταῖς κατορβωσα ες τὸν πολέμον", Θσοἶὲν! χοινωσομίε- 

20 

40 ρτοίρογο (πσοφάεγοης, ργοργία νίτταῦ 

νοι τῆς δύξης. ἕοσοῦτον ἀὐΐθις φρονήμαΐος χαὶ τολμης 

ἐχ αν πολλῶν ἀγώνων αὐθεζῦ. πο“ κσκάυαζόζιε- 
γοι δὲ τοὶ εἰς τὸν πόλεμον ὅχττήδ4α, χαὶ Σ δευυάμεις 

ρξακϑροι γοαφῳν εἰς πολλζωὼ οὐγέπιτθηον ἀμηχα- 

νίαν, οὐ τίω αὐτί ὡπόώτων παδοϑυμίων εἰς τὰ ἔργα 

παρεχομϑύων. οἱ Ὑ»» οὐδείς βίᾳ, χαὶ μάλιςα οἱ (ὼ 

317 
ταῦ 1 ατίπος νηϊπογίος σπη εἰς θο ] πὶ 
υσοίξιγος τοις νίτῖδιι5. ϑοπᾶταϑ, οῦ- 
{τάἀογατα Πὰς Ιοσατοτῖι ργοιοσατίοης, 
Αὐϊοϊπος ἱπίας (αὶ πο εἶς, φιοά ἴῃ 
δα ἴἴτς ἰάθη ὃς ἀσουίατοτος ξατατὶ οἱς- 
(τη, ὃς ἱπά ἴσος: ργαίογτίπη οἷ {πἰρίσα- 
τοτυγ, ποίει τἀ! Πι ΠΟ πα ἢ {{Ὶπ1Π| 
ἰπῖτα μος ἤῃοβ,  εἀ στγαυίοτγα ἱπίυρογ 
τηδάατα ἰπἀπέξατιπι. Ιάςοα; ὈΕ] πὶ 
ἀροίροτγα Πηδ τ. ἀσταπλοτ!!, Δ ΠταΠη 
αὐ ἐοτετι ἀπ τοῖς ΠΜΠΙταγὶς ρου τᾶ 
αττίποι, ΠῸΠᾶ ντθὶ οἰαάοπη πχοτπςθαῖ, 
τἰπιε δας τἄπη ΠΟΏΙΠ1] 2α22 Πα πλοτο- 

(τι Ποία πιοϊτιτιἀϊποηγ: αἰ πα! ΠΊσα; 
Ἰερατίς οἰγοῖι ἢ τπλο5 ΡΟΡαΪος,, απη- 

ΒΙοΡατςογῆ (οοϊδγατζοπη; 1 τη σοη- 
ττατίας αα οοϑάςξ Ἰορσατίοπας τπηϊττοητί- 
Ριις, ὃζ πγθΐτα ογ πη Π8 ἰη ρορυὰ ο- 

ΤΑ ΠῈΠῚ σορογοπιίθα5. Πογηϊοὶ πεὰ- Εἰηϊεἰπιοτᾶ 

τεῖς Ιοσατῖς αυϊἀηυᾷ Δηἱ τείροπάοτῶτ, ἘΟΑΟΝ 
(ςἀ νττοϑ6; οἴ {πἰρεέτο τοείροπίο ὁ οῦ- 
ΟΠ (πὸ αἰπηἠογαητ. αἰς θᾶτ ἐπὶ π ΠΟῸ " 
τῖς (δ ἰῇ ργαίςης πα ΠῸγοϑ Δαχ Πα 6: Ὁ 
Τιογαζιιγοϑ ργάκς ροῦ οτα τη ντγογι πηι. τα 2έίε γι 

Ροιτυ]ατίο τ τοῦ; δὲ κά ε ἀοἰ ΠΡ 6- δὲν “φτέρνες οι γεγο 

τατίοποπι ρα Πδὶ εἤς αππο πτορτος 2 βεῤ ένεσα οι 

Ἐαταὶ 1 τι ηἰς αὐχ  Ππ ἀτίοττα ΡΟ οί δ. οξε 

τ, Ἀοπχάηίς ταπης ΡΓοπλ το σδητ, Προ, τρ,,, ν΄ διῶ. ὦ 
ποιοὶ πἰπιιοἰτίας να! ]θης, (ς (4 ἰητοῦ- 

ςεἤποηπε 1 ατίπος ἱρής γοάαϊτιγος αὐ. δὼ Ὁ ῬῈ “ἡ 
πυίοτοβ, ρασοπΊα; σο ΠΟΙ ἰατιγοσ, ἡ οἷς 6 ὦ. «ἼκἘν τ Ω 

(οἱ ἀφπλίγατὶ (ε ἀϊςορᾶς  οππμαποτιπι, Φι βνασ- να εὐ 

ἱπηριιάἀεητίᾶ, αἱ δὲ αἰΐατοτη οἤεπηίατῃ 
ΠΡ ςοπίοϊ!, ὃς ποι πῆς αὐ ατα ἀστὶ 

Ῥαττίβ ορτίπγα,Ἰ ΠΙΠΟΠλΐΠι5 απάεγεης 

Δ ἰπἰ πλϊ οἷς δα Πα ροτογο ῖγτ ὃ στῇ 

ΡΓῸΚ το[Ἰταοθητ; ας τῇ ἀδπηιπι αὖ ἀ- 

τηϊοὶς σαοα συ εἶδε ρετεγᾶς. Ετγα- 

(οἱ νιγοίᾳ; ἐγυγαδᾶταγ, σαπὶ Ἀοτηδ- 

Πὶς ἀϊςθητος γοοῦς δὲ ἔσο ας ̓ητοῖσο- 

ἄοτς, οαπῃ Τ Ἄγ ΠΪΠ 5 οοσ Πατίοηξ ὃς »"»αγΠ 

ἁπιϊοἰτίαπα. Τ αἰ ίθιις τείροπίις οοο- »: ᾿ 

Ρτἰ5 Ἀοπηδηὶ ΠΟ ΔΟϊσσογαπτ δηΐπιος, τ᾿ ἡ ἴεν 

Ἰσοῖ πῶσ ηο Ὀε ]ο ἱπίξαητς πι]]α!ρος 

ΔΌΧΙΠΙ (ς οοπάογοτιίςα ἔγοτι οΙ 15 ο- ο- 

τοπιοὶς νἱγῖθιι5, πγαΐτο ΔΙΆΟΓΙΟΙ ος δὰ ἐκ ρει, 

οοτταπίθη το ἀεραπειι, 48] παν ΠΥ ἢ 

(λτῖο ἔοττος ἰπ ρουίσα δ ξατατ!: ὅζ {το πεν ΟΝ « 

ἃ... 

Ραγατατι νἱἐϊοιίαπι, ΠΟΠΊΪΠΙ σΟΠΊΠη11- 

ῃϊοατα σ]ουῖα. τ τ} οἷξ ἀπ  Πγμ5 [Δ Π- 

ταηπς απαοπιία οτοῖ σοιταπλίπιθας (ὰ- 

Ρείογατ. (σετογιπη ἄμπῃ τος δά ΒεΪ- 

Ιαπὶ ποσεῆατγίας σοπηραίδης, δ σο- 

Ρίας σοηίοτίδοτς ἱποίρίμητ, αἰΠΊςι}- 

τατῖς ἔαϊς ποπη μι}. Ποπ οπλπίθι5 ρά- 

τί αἰαοτίτατε ορογαπῃ {π4πὸ Οἤογοητί- 
Ριις. παπὰ οροηΐ; ργαίογιίην αὶ ἀςθὶ- 

ΒΗ ἢ 



228 ΙΤΘ ΝΥ ΘΙ 

τὰ οτοάϊτουθ. εχίο!πογο ποη ροτογᾶς, 

ποτ ἰηρ ΠΝ ΕΓᾺΣ ΠΙΙΠΊΟΓΙΙ5, αἄαγπια 

ψοσατί ποη ραγοθαητ; ΠΙΠῚ] ΠῚ οἵ! ρα- 

τοῖς οἵδ ἀϊδιτᾶτες, πὶ (επατυίοοπ- 

(τὸ τεπιϊτγογόταγ ἀςθίτα. ᾿πλπλο ΠΟΠ 

ἀσοτᾶς αὶ ἀοίδεταγος (Ε σερεπὶ ἀϊςο- 
τεῆς: (δα ἱπαϊοῦ Ποσιαθαητιγ πο ἴῃ (ἃ 
ντθείοάξ Βαθεζα νε]]οπτ ἰπ 4ια πα]- 

Ἰις Βοπὶ εἤξητ ραγιίοίραβ. μος αἰϊηιᾶ- 

ἄϊα ραιγίο! ἰθηῖγς σομαθαπηταγ, δ αά 

πο ογεπι πιοητϑτγαάμποογε: (ςἀ σι ΠῚ 

ἢδο τατίοπο πιο τποάοίογαβ θοὸς 

τοάάεγοης, π ίδπατα σοπίαϊταταπι οἵ 

τυϊδαῖηις- 
ἤπια εχὶπος- 
Ρί ρίεθε. 

ατατθὶς Ροήει. ππβϊοοτίς ςεηίας δ α- 

πυϊοτίς ἱπσοπίί ραῖγος [πλάεβᾶτ γοπηῖτ 

τεπάδίπορίθ. ἀοδίτα, γοϊπιοπάδπηα; 

Ραάτιο ἀϊρεπάϊο Βεμειο επεὶᾷ οἰ: 

6 ́ 61|ὰ ΠιαΧΙ ΠΊ δυο  απηοηταπη τ Ρτὶ- 

κῃ ας ΠΔτπι ιᾶ ρυδ]ίος ρετσορτατί οἢςητ. 

ἀὴρ με τὴεΣ Ηιΐας (εητδεία ρείποςρο οὐας Μ. ἡ - 

Ῥἰεδὶ ἀεδιτίς Ιοτίας5 Μαγοὶ Ε{1Ππ5, ν πἰα5 οοτῖ 481 τγ- 

«-ἰμαῦῖο., τλῃῃίάςπι (πα]ογαητ, ΡΕΒ] 1, ΟΡ ρο- 

ΡΠ Πα τ Ρορ!ίςο!α: φοσηογηϊπατί, 

ἔτατογ. εὶς ἀοοςεθαῖ, ες 48] ρίὸ ραγὶ- 

διις ἀεσετταγς σσιηο 5, ραγὶ αα τα πὶ 

«ἤγομο σοτεθᾶ Ππάϊο δοςξάϊ(οἰεγε: 

κ τὸ οἰ νετο δά 4805 ΠΙΠῚ ἰπάς ἐταξξας το- 

; “ ἀῖτοῖ, ΠΌΠΟΚ (Ποσίγὶ (ρίγίτας σοποῖο- 
405. αἀάεβατ  γτίτατος οἱ οπηπος 'πο- 
Ῥε5,οδαπιθυ δητεθςς Ροῖ ἔοτῖι αἰ ξεῖτα- 

τς ἃ ΧτοΟυἀπορβίς, ράοτίε νος ξοτὶς Πο- 
65 ἢ δργμ ἐετγατογί δας σοῖ πος Ὁ 
ἀεθῖτα ἰπ ποτυῦ οσάμπςσογο} ὃζ αἰΐοτῖο 
γιθι ππρογῖο, ἱρῇ πε σοτρογὰ συϊάοπι 
Ἰδετταῖᾶ τευ πε ίπιας: ΝοΟΊα ἰο]α ρο- 
τίουϊα οἰξάεθατ,ης ρΙεὗς, ἢ φάπιοτίμς 
(ἐπαϊ οχδίρεγεγαγ, τς Πηρ.1η ρεγί σα] ς 
ἀείετγατ; (χιοά οπλη! δ. ρα] σα (ΔΙ τὶς 

βὰ ἀτπατοτιοχειπιείοςπάῃ ΠὺῸ (δ αἰτιᾷ 
ετἰᾷ πος στγαυίι5, 6 Ὑγαππογῇ δἰδη- 
αἰπιξιῖς ἀδοορτα,αγπηα σΟτγὰ ρδιγοίοσ5 

αὐ απλιαῖ, ὃς Τ ΑΓ ΕΪ Πίος ἴῃ Γεοιρεγαπάο 
ἱπηροτγίο δάϊιμιει. ἐ{ ἰρίτατ φάΠις ἰη- 
τὰ νοῦδα δζιηίπας σο ξατιπες δήπις 

7 
γι, ζ»εἰἰ τὰ {ἃ με 

ΕἾ αν κε Ξα. 

, ΘΑΥ 

ων] 14:- 

ὶ ον ΡΙςποττοπ τη εἢς ροτσα]μη1,8ζ ἀος 

κι νἱρίοϑ ναὶ ρείπιοϑ παίας [π{Ἐἰτατὶ απέξο- 
τας εἴς, νο] πιαρῃαπιπάς σοπιγαέξι- 

ἀϊροῆς φαΐ δὲ Βοο δζ αἰϊα 'οῆρε αἱ 
Ι εἰϊίοτα {Π|ππογίης,, σαπλ ποη ἄατα- 

{πὸ ἱπηραγαβ ες Πα ΠΊΔ ΠῚ Πρ πὶ] νἱ- 

ΤῸΝ : ΟΠΊΠΟ56; ΠοΠλΪΠο5 [1ΠῈ ἀΘΙ ΠῚ 
ἀς ἀεοοτο αἰ ρίςετς, σα πὶ ίαπη νογίβη- 
τοῦ Πταῖο, Επιπχοτγατὶς ἀοίηάς πχμεὶς 

Πμποπᾷ Ποποῖδο πιοάο οἰμίτας νδολίθ. 

ΨΠΠῈΠῚ ἱπιργοθιιπὶ ἔδοίπιις ρεγρείγεσ,, 

πιεγεπάστῃ πασορερ εθεου δπη. πες 

τοβτυτρι τ ἀπο. ΠαᾶπῚ πλαΐτος οἰξθη-" 

Ἄν: αἰϊαά τεπηθάϊππι. ΝΝεςοῆπτατί ἵ 

ΤΉ ΕΙ ΕΑ ΕΠ ΝῸΔ 5.5: 

ἐα τοῖς συμξαλοῦσι ϑζχλῦσαι οὐ δυυυά ὑϑμοι,πολ-- 

Δδοὶ σφόδρα ὀγΊες, οὐχ αἰ πσήχουον ἐχὶ τὰ σσίλα κα-- 

λούνϑυοι, οὐσ[, ἐξεάλοντο χϑινωγᾷν ΟΣ εἰένος ἔρορυ τ 

πατοιχίοις, εἰ μὴ Μηφίσαντο ἀὐθις χεεών ἀφεσιν 

διλλω χαὶ “κα αλείν 4 γτὶνὲς αὐτῶν τίου πόλιν ἔλευρν, Ἢ 

ἡ παρεχελά )ονο δλληλοις μὴ φιλοχωρᾷν οὖ πολᾷ ' 

μα δενὸς ἀὐθις ἀγαϑοΐ μεζαϑιδουσν.τέως ΓΝ ὩΝ 

Ὡὐραχαλῷν ἀἰὐθις οἱ παποίχιοι χαὶ μεζαπείθᾳν ἔπά ̓  

ρῶντο - ἐπεὶ δὲ σε ϑὲν ἐγίνογΐο μεπτοιώπεροι κσϑὸς ς 

ΙΟ “οἰ δακλήσᾳς οὅτω δη(νελϑύήες εἰς ὃ βελάυτής 

δον, ἐσχοποιω τίς ἀὐπρεπὴς “αϑόφασις λύσ Ἔ πὸ 

᾿ λιν τῆς ζαφοχῆς. ὅσοι υϑὲὺ δΐχυ ὁχιάκεῖς ποὺ φύσιν,ὰ 

μέτριοι τοῖς ἡμμιήμασι βίωνδίαν, παρήνοιωυ ἀφᾷ 

γα τὰ χεία ΟἿἷς πένησιν. ὦ “Ὡρίααϑοι πολίζκζὼ ἀὐ- 

γοιαν ὀλίφρυ ϑχρ φόρου. ̓ μεγάλων μέλλονζᾷς 9 αὖ 

τῆς κερδαινάν ἰδία, τε χαὶ δημωσία. ἑωῶ ὃ ὁ ζαυτης ἡ 

ορύμϑιος Φ γνώμης Μαῤχος Οϑλέσμος, ἰὸς Μαρχ9 " 

λλεθίξ,, ἑνὸς δν καζαλυσοείντων πἰοὼ τυροιννίά ὯΝ 

[Ποπλίρ] πῷ κλυϑενῶς ΠΟ πίω εἰς Ὁ δημόίρτον 6 Ἢ 

20 γοιαν Ποπλικόλᾳ, [ἀδελφὸς,]} δϑιδασκων ἀύΐθες,δ' ᾿ 

Οἷς »ϑὺ ι'ωρ Τρ ἴσων ἀγωνιζορϑμοις ἴσοι φιλοῦο , 

ἐμφύεαχ πσϑὸς τὰ ἔργα φιλοίμμίαι τοῖς ὃ μηδενὸ ͵ 

 πἰπολαύᾳν μέλλοισιν ἀγαϑού, σε ϑὲν ἐπέρχε!) Φροιϑ 

“δλυναγονἡρεϑια τε λέγων πόας τὸς Σ πόροις, χαὶ 

“«ἰξι ογᾷς χτ' τίω ἀφρραν λέγφ, Τί σ᾽ ἡμῖν ἔς αἱ. 

πλέον, ἐαὺ γικήσωδι τὸς ἔξωθεν πολεμίοις, εἰ τοῖς 

δδωᾷς- αἰς ἀὐγώγιμοι σοὸς τὰ χρέα “δυυσόμεϑοα ; χαὶ 

τῇ πόλλ ἡγεμονίαν καϊασκέυασαν)ες, ἀὐξὶ μηδὲ’ ; 

ἐλά ϑερίαν τοῖς σώμασι φυλάξαι δυιυυσόμεϑαι. χέει 
30 δχιυόν πε 5 πϑτον μόνον ἐπαιηϑέωζαι σφίσιν Ἔποφαις 

γων,ἐα) ον πολεμιθῦ» “ϑϑς τί βελζωὼ ὁ δῆμος, μ ἣ 

καζαλίπη πίω πόλιν οὖν ὗς κινδχωύοις, ὃ πλρζας ορς 

ῥώδειν χ8) τὸς τὰ χοιγὰ σωξζξοϑει βαλουϑροις" πε 

λᾷ κακεινο Ὁ ἔτι πὕτου χαλεπώτερον "μὴ ταὶς , 

αι τὴν τυρφίννων φιλαν,ϑρ9»πίαις ὄξαπατηϑείσ ζῇ 
πατειχὶ ων ἄρη πὰ σπλα,ὰ συΐν χαζόγη Ταρχὺ- 

ΕΣ λ ᾽ “ἡ ωὭω 9 ᾽ 3 ν᾽ 

" ὄχι τ τ ἐς εὡς δζαυ ἔτι λόφους χαὴ απειλα 

ε1}» πόνηρον δὲ ἐροον Θ) εἰὲν ἰ ασῦ τῷ δήμου γε 9)" “ 

γαι, φϑαίσαι τῇ βονϑεία τη Τ' δῆμον οἰκειωσα μές «' 

40 νοις παρήνᾳ,οὔτε ποάτοις ὃ πολίτάυμα πϑτο καϑι 

σα μδύοις, οὔτε αἰονευύξω δὲ ἐὐφ᾽ μεγάλξω ὀφλήσοντ «΄ 
(κ, δλλὰ πολλοις ἔχογζᾷς Ὄχιτδειξαι χαὶ πὅτοςς σο- “᾿ 

μείνανε, καὶ δηλ πολλῷ πϑτου χαλεπώτεροι ,ὅ- «΄ 

τὸρ “τὶ μηδὲν ὄξη “ρα ηφ ἕτερον" ἜΣ ΝΥ Γ. 

χας κρείοις τὴ τὴς αὐ, ϑοςπίνης Φύσεως ἷ χαὶ τότε « ἶἷ 

Ὁ ἀαρεπες αἰξιοιῶ ἁπόμζς σκοπᾷν, ὅτὸμ ἔχωσιν « 

ἤδη Θ΄ ἀσφῳϑλές. ὀξωριθικησοαίυδρος δ πολλὰ κ ὧκ « 

: πολλῶν. 

Ἴ" 
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» πολλῶν πολέων -ἰραδείγμαζᾳ »τελάυτα αν παρέ- 

» «εὗ αἰ ᾿Αϑζσαίων πόλιν μεγίςου τότε τυϊχόμε(ν 

-» ὀγόμαΐζος ἔλὶ σοφία.  ασδ9 “πολλαν χρόνων, δλὼ 

( χτ' τὸς παϊέρας αὐτῶν ἀφέσιν χρεῶν ψηφισα ϑώζωυ 

»» Ἰοὶς δἰπόροις, Σόλωνος κσοοκαϑηγηίᾳ υϑίε » χὰ οὐ-- 

» δίγα τῇ πόλᾳ τῷ πολ φύματος τδὲ ἐχτι μὰν, συεὲ 

» δ ἡγησοίνϑυον αὐ δαμοχϑπτον χαὶ πτογηφϑν χαλᾷν, 

»Σιλὼ χαὶ Οϊς πειαϑεῖσιν πτολλζε φρόνησιν ἁπθυΐᾷς 

» αδοτυρᾷν, ὃ ὖ πείσειν μεγαλξω (ἐφίαν. Ῥω καίους 

ΤΑῸΪταγιιπ οἰαἰτατι!ΠΔ ΘΧΕΠΊΡ] 15, Ρο- 
{Ἰγεπγατη αἠάυχίς ΑἸ Πα πἰςη 1 π|, οἱ- 
αἰτατῖς οπηηΐΠῈ σοΠέδΠοηο (Δρίεπ- 
τἰΠππαῦ; Πα: ΠΟ Δπτο τα] τας δῖαῖοϑ, 

(ἃ Ρατγιπι πλεπηουία, οσθηΐς ΓΘ ΠῚ] 
Π᾿οποπη ἀςθίτογαπι (αίτι Θο]ομὶς ἀθ-ν, 
ογθαοσῖς: φιθά νγθὶς ἱπ{Ἐἰτιατιιπὶ ἃ Π6- 
τηΐπο τοριοποπαὶ, ες οΟΠΙΠῚ εἰπις δι- 
ἑἕϊζογοπι ἃ ποι Π1 ρορι]! φάμ]ατο- 
ΤΕ ΠῚ υτ πα ΠΟι ΠῚ ἌρΡρο ]ατὶ: (ςἀ ο- 
της ὃς {ΠΠ15 Ζα] ραγποιῖης, ρεάξιϊα;, 

» δ,.οἷς αὶ αἷξὰ μικρω ν Τ᾿ κένδχωνον ἐΠ) ὀχκαφόρων,δλὼ 10. δέ Πυιΐο αι (παίοτίτ,ἀρί ςπτία Ππρ]4- 

» “ἷῶρ τῷ μὴ πο ρα δοιϑέοῦαι παλιν ὠμῶ χαὶ πϑυτὸς 

» χείρονι ϑηρίε τυραύνῳ, τίς “τ νοι ἐχϑνων Ἐχτίμ- 

» σέεν δ, τῇ φιλαιν,ϑο9.πία. (τη συμιμμεἴχοις αὐτὶ 

«πολεμίων τὴ πολᾷ τὸς πεινζᾷς καζασκέυασαγᾷς 

“μεκχ διεξελθὼν 3. τὰ ξενικὰ πϑαδείγμαίζᾳ, τε- 

λές ποῖον “' ἐκ ὯΜ χιχωοίων ἔργων τσφοςελαμ- 

.» (ανὲ λόγον πσομιμνή σκων ὥς ἔγαχος ἀύδθες καα- 

" οούσας αὐαϊχ ᾿ : ὅτι κραΐουμϑύης σφών χώρας ὡ- 

» πὸ Τυῤρώυῶν τειχήρᾳς “ἀμόνϑροι, εἰς “πολλξὼὺ λυ" 
ΕῚ ᾽ 4: 1747 Ε) ᾿ΐ 

» αὐαίκα!ων καζαςαγ)ες Ἔσποράαν, ἶκ ἐθῶν α)ιϑοφπων 20 

. μεμιδινότων ᾿ὺ )αναϊωντων λογισμκουὶ, δον εἰ ξανῆες 

»» Τοῖς καϊέχοισι χαιδφίδ, Χαὶ πίω αὐαϊκζω διδούσκόνον «' 

» συμφερφγϊων λαξογες, μγοφ τε δδιο οι τῶ βασιλῇ 

ᾧ: Πορσίνῳ τὰς χιφανεςάτοις ὑπέμήναν πα) δὲς, πω 

. ἀσοότερον τῦτοἰ πσομείνανες, καὶ μέρᾳ τῆς χώφφις 

»  ηγμιωϑθζωεη, πα πάγων Τυρράοοϊς Ἰποφαες, 

»» Χὴ δγα, “ἢ “φίσαοϑαι τω πολεμίῳ ,αἰξὶ ὧν ἀὐδις ὁ 

» τύφφγνος ογεχαίλῴ, δὲ δόγ]ες ἡ ἀγροϑν καὶ ὁπλια,, χαὶ 

»» τἄλλα ὅσων ἐδέοντο Τυρρώωυοὶ τἴϑαοεῖν δχὶ τὴ χα- 

» (λύσᾳ τῷ πολέμου. πότοις δὴ τοῖς πἰραδείγμασι 30 

Ὰ χοησάμϑμος, οὐ τῆς αυτὴς φρονήσεως ἔρον. ὠπέφαι- 

»» γῈν ἐΠ). τοῖς μϑὺ πολεμίοις «αἰξὶ μηδενὸς ὧν "ξίω(αν 

τ αὐτειπεῖν, τοῖς δὲ ἑαυτῶν πολίταις αἰϑὶ μικρϑπολε- 

» μεῖν Δα φόρου οἵ “ππολέμοις υδϑὺ ἠγωγίσανζ “πολ-- 

» λοις χαὶ καλοῖς ΕΣ ἡγεμονίας οὅτε καΐφχον οἱ βα- 

»» συλῴς τὰ χϑινὼ ,μεγάλξζω ἢ πσδοϑυμίαν εἰς Ὁ σεεω-- 

ν ελά 3ερῶσαι πἰοὺ πόλιν πὸ αδαν τυραΐνων παρέοον- 

. ὦ, ἔπι δὲ πλείονα παρέξεαϑαι «σουδζοῦ ἔμελλον εἰς 

» τὰ λοιπὰ ἔργα τ ραικλοϑενήες, βίων μδὺ ασϑυίζογϊες, 

τὶ 5 το Ἐϊπιοηίιπι ρεγμίδεγα. ᾿ ομηδηὶς 
νοῖο, αὐ Ποη ἦ6 ρατγιιῖ5 αι απὴ 
ΠσοΠλπΊο ας ρου! οἰ τοπταγ, (δ πο τατ- 
(υπὰ τγαἀαητι ἱπητηδηὶ οπηπίηας Β6- 
{πἰὰ ἐδγοοίοῦί τγγάηηο, Πα ποπιί8- 
Πα ΠΠΘΠτΙ5 νἱτῖο ἀαταγαπι, ἢ δα οπὶ 
Πιυιπηαηίτατο οἶμ65 ΟροΠΟ5 ρΓῸ ἱπίΠηΐ- 
οἷβ τεάάαηι δὲ Β6}11 (οςίος. Μοχ ἂὸ 
ΘΧτογηΐβ Ἔχ ρ 5 τγαηίτιι ἕλετο δά ἠο- 
τλοίτςα., σοπηπιλοπγοαιῖς ποοοήπτα- 

το5 {προ οὶ το ροσίσ: Πα ηάο Ἀρτο 
αὖ Ετγαίοῖς οσοιραῖο τποπίβα5 τη- 
οἰ, Ἐχιγεπηδαις νἱέξι5 ἱπορία ργοίς 
{1, ποὴ {ππιρίδες ἀπίπηος ἱπία ΠΟΙ ΠῚ 
Το το ΠΊ6; ἀρροτοητίππη ΠΟ ΠλΪΠΕΠ1; 
(εἀ τεπηροτγὶ σεάςητος, ποροίπτιαις ἴῃ 
σοπἤ] δά δῖτα., {πἰππποσιητςοδ- 
ἢάος ἄατο Ροτίδπα: νίτοταῃ πο δη 0. ἢ 
{ππποσιιπὰ Ιθεγος, (φιοά πυπημᾶ δη- 
τα ἔξοεγδητ)δέ ἀστὶ ραῦτο πα] ξξατί,ςῦ- 
σεις Ετγαίσο ϑεριοπ ραρί5; ὃς ἰη τγ- 
ἈΠ ΠΟΥ ΠῚ τα ΠΟΙ͂Ι ἐς (6 πο ρεῖ- 
ταϊττογο; ἄαῖο ἱπίιροῦ σοπιηπηφαζι,αῦ- 

Πλὶ5 δὲ φαϊἀαυ!α Ετγαίοί ρτο δ6}}} ἀ6- 
Ρο[εἰοπα ροίυ]αίΐεης. ΗἸς Ἔχε ρ] 15 
νίις, πεσαθαῖ εἰυίάεηι οἵ ργιάοη- 
τὶς, ποίπίθαις μἰΠΠ] φιοά ροίςογεης ἠ6-, 
ποράτο, δζ σιπὶ οἰαίθιι5 6 τα ραγυα 
οοπίοπάογα; ργαίεετίπι χα δέ ἐδ το- 
σίθιις πταῖτα δ ργαοίαγα ργο ἱπΊρογο 
{δ᾽ οτίης σογγαπ Πα, δὲ σΠδιιοϑ (8 ἰπ 
νἱπαϊσαη 44 Δ τυγαπΠὶβ τερ. οχῃΐθιο- 
τίητ, ὃς πγαϊουί οὐ δά σεΐογας γος [ξὰ- 
ἀϊο δεςοπηδησ, αὶ ορεγαὰ Π]Πογαπὶ ἔς 
{εἰ εχρετῖτα : ορίθιι5 ψιυίάοθιι ἀοἰπἴτα- 
τί, (ξ 4 απἰπγ45 δ σογρούα, μα (04 1" 

» τὰ ἢ σωμαΐζᾳ ὼ ψυχας οὦ μόνα αὐξ οἴω ἀὐθις, ἀφ 4- 40 ἢςς (πρεγογαηῦ, ΠΡ ΓΑ Πτογ ρίο ρατηϊας 

.» δῶς εἰς τὰς πῖϑὶ αὐτῆς κινδυωώοις δχιδιδόγες. ἔφη τὲ 

» λέγων,ως ἡ εἰ μι δὲν ἐπεχείφφιωυ ἐχεῖνοι ζοιὅτον αἰ πῦ' 

- αἰοευύης χραζούμϑμοι λέγήν, μηδὲ ἀπαίληφν, ζοις 

» πατειχίοις ἐγρζω 1 πσοϑοήκοντα λογίσχκον σῦθὰ αὖ- 

» τῶν λαξονζις, ὧν ἡδεῷ, δεουϑύοις χὺ) κινῇ χὴ καθ᾽ ἕκα.- 

»» σον, ζαῶτα ἐξ ἑτοίμου »σρίζεοϑαι» οὐθυμουμϑύοις ὁ- 

» Τί πρράγμα αἰ αθρηφαρον “ποιήσοισιν, αἡ τουοῦττες μδν 

(ΔΙατο ροτίσυ 5 ἱπιρεπάδητοβ. αἰοθαῖ- 
ας, οἰίαπι ἢ ΠΠ ργα ρυάογς πίΒ]τα- 
Ις διιάογοησ ἀϊσογο αὰτ ροῦ ἰϊος ἰη- 
ἄϊσατς, ρατγϊοίογιπι οἢξ ἀξσδπτοῦ εἰς 
Ρτοίρίςοτς, δὲ αυϊδιπουπηηις τοδιις 
Οριις μαίεγα (οἴγοηςνο] ργίπματίπι νοὶ 
ΡυΡ σα, ο45 ργογηριο ἰαγρίγί; τοριι- 
τα πο σοπτιιπηο!ϊοίμτη εα, ψιογαπι 

ΕΕ ὦ 

ΩΝ 
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νιδηταγ σοτροτίθιι5, οἰ ΠΟῚ σγατίῃοα- 
τί ἴῃ το παι πγατῖδ: δ ἰλέξατο ρθά ο- 

πηπο5, Ὀς6]14 (6 ρύο ριθ σα ΠΠοτταῖο 

σογοιο;ατα ἡζογήρ σας {|5 οτῖρο- 
τα Ζποτιπη δ ΠΟ ραττα ἢτ: πῦ ηιοά 
ἱπηργοθίτατοπι οἷς οχργοῦγατε ροήπησ, 
(Ξἀταητιιπι Πορίαπη; ια: πιογατίο- 
περοτίμς {ιαπη οὐΐο ἀΐρπα πτ. ΗΙϑ 
ἀϊξδεῖς οὐπα πα τἰ δ δητίγεητ ποη Πης 

Ἀρρ. ΟἸαμάϊι Ἰαις Ὑ 4Ιοτ!, ΑΡΡ μι διά ϊιι5 54 δὶ- 
πα πο ]οσο Γοραζις (ξῃτξιϊαπη, παίει 

σοπιγαγίαπι, πορᾶς ἀςδἰτογιπι το πα τς 

Ποπείξἀϊτίοπεπι εχ ντῦς οχοιαπὰ τὶ, 

᾿τπιο εᾶ ροτου]οίτις 4( ἀἸυτο5 πλῖς- 
σταταγᾶ δῦ ἱπορίθιις. οπηηΐθιι5 ΕὨΪπῚ 
Ἰίχαογα, σγααίτοῦ ἸΆταΓΟ5 605 Π] Ρὸ- 
ουὐηϊϊς τα αριαηταγ,οῦ Πητ οἰπε65, δ 
ἰῃιγηαῤίϊοίς νετίθητιγ Ποπουῖδ", οπληΐϊ- 
Ῥιι54 οχρεἀϊεϊοηίδ. ἱητογέπογίης: πεῸ 
Ραΐιγος θοπα γοϊϊέξα ΠΟῚ ἃ πιαϊογί- 
δι, φξζας (πα ἰΠυπγῖα ὃς ρατίιπιο- 
πἰα, ΡῈ] Ισατὶ που! ΠῚ ΠηΪ5 δ ἰσπαιῦς 
Ππλϊς οἰαϊ, τηασησα; ξατυίτατίς εξ, 
ἀϊι ἀοτογίοσί ραττὶ οἰαϊτατίς σαι σαγὶ 
νοϊαητ, ροιίογ ἀοἰρίσογξορα54; δἰ ς- 

Παϑ ἱΠἰ ὉΠ ΠΠΠΠηΪ5 οἰπίθιις ρα] σα ηο, 
ξο5 ]Π Περί τἰπα 1145 σου πππογιιητ 
ἀείταιήατς. (ὐορίταητπὶ ργατεγαᾷ, 
680 ἱπορίδιι5, ἰπ φαίθιια Π111]} πτν!- 

τί α ΠῚ; ΡοΓαῚ ταίρι] 1 45, σαᾶάο ἢϊ π6- 

οεἤϊταῖς σομεποαπταγῚη οἴποῖο; (δ ἃ 
αἰ τίθει δ σεγεηάα γοὶρ.Δοπείς, Π ἃ 
ἀετογίοσίθιις δηϊοϊαπταγ πη γα, δζ ἴα ς 
{πππὶ οὈτίπογο ποηποδης, ΑΟῇ πηαχί- 
πὶς 1ἰ φαΐ ογεά τς ἐγαιια ἄτι, Π1Π1] ρ[4- 
πε ἱπάϊσηθηταν, (ς ἃ ̓ εηίτογ δ πάα]- 
σοητοῖ ἠδληηπα ἔπα ρεγέογαησ, πα ἢς 
αυίάεπι Ποποίξ ἔογα δα ττιπὰ ρὰ- 
τεῖθιι8.,τα σγατίποαῦ ἱπορίθιι5, ντο νἱ- 
τὰ το! ]Δηταγ σοπιγαΐξζιις ὃζ σοΠλΠΊ6Γ- 
εἴ, ργο ψαΐδ. πσοςάας ἱπΠΠιπηαΠϊτας 
δ τοῦαπι ΠοσοΠατίατ, ππς 4}. ἰη.- 
(οΙἱ ντθεβ πουθαπε, ροηαγία, ἀπιπὶ 
πες Ο]οηϊ ἰῃ ἀσεὶβ (γῆς ὃ ρΙδπίδησ, 
περ χαμέστλαγα Ππαιίσαης, δ Πορο- 
τίδτοιος ΓΔ 5ΠΊΑΥ ΟΝ ΟΟπησατις (- 
πεπιης, πες ΔΠ1|5 ᾿{Π|ς Ιαδοσγίδιις ναὰ- 
σΔξ ΡαρεΓα5. ἰῃ οπηηΐα οηΐπη Πα, 
“αοιίες οριι5 ἔπογῖς, Παπλίπ θη ἀ{π1- 
τι πὶ ἱπηρΕΠίΠΓαΠὶ {π|ὰ5 ΡΘΟΠΪ45. ἰτα 
ἔαζαγαπι ντορίδιις ἱπυ!άσατιιγ, δζ [Δ-- 
Ὀοσιιη πππἀ τπὴ το ]Δτιγ, ροτίογα; πε 
Ποπάϊεῖο ρεγάϊτούαπι 4ιδπν ταρὶ μο- 
ταϊηα, ἱπἰ ΠἘοτῖι χα τ ξοτῖ!, αἰίοηα ν- 
(Ὀγραητίτ ᾧ (μὰ ταξείιπ,, οα5 νετο εἱδ 
ψεγαβ (ξαϊτοπιιπη οαιμλο ἴῃ νγθίδι, 
ΤΠ ΓΠΑΓΠ]6; σα ἴπ1Π| ὃζ ΟΠ ΠΏ Πγα-- 

Ἰογιάπα ροῦ αιιας ἐοσταπαυμΠηπης οἰμτα- 

ΠΙΟΝΥ ΙΒ ΑΥΙΟΛΆΝΑ ς ς. 

τὸ ἄξαιρεϑήσετωι τῆς πόλεως, αὐ ψηφίσωνται χεεών ἀ- « 

20 μέρ τῷ πολυ καΐος ϑρίζεοϑαι βελομϑύοις 9 τῷ « 

20 οϑύνϑροι,ωράως δὲ πως χαὶ ῥαϑύμιος οἴσφν ς βλα-« 

40 δένα τῶν ἀὐπόρωντὰ ἑαΐν χοήμαζᾳ “ξούσεοϑαγ «᾿ 

παῤ ἐκείνων τὰ σωμοίζῳ, μὴ γαρχζόυϑροι Ἀ ἀὐθις τὰ « 
Ψ ΄ Ν Ἷ η λ Δ γελ «“ ᾿Σ 

χεομαΐζᾳ, ἡ λεγϑϑίες νδἂυ κσϑ9ς ὡπϑυΐζᾷς, 9τί τὶ χϑι-- ας 

γης ἐλάνϑεθιας ἕνεκα. πολεμοῦσι τὰν δὲ συϊκαίζο.- «ἢ 

κίησο ϑύων αὐτίω ἀφαιοούμϑμοι, α πονηδλαν ἔχονγες «ὦ 
αἀὐζις ὀγφδι έν, ὅλ: Ὁὀἰποοίαν, ζῶ οἰκτείρεοϑαι μαὰλ- τε 

λον» ἢ μιισείοϑαι τσδ9οῆκε. ἕοιαῦτα τῷ ϑνέδου τι 
λέφοντος,χαὶ πολλῶν ᾿ γνωμζων ἐπαμνοιώτων, ΑὩ- 

πῖος Κλαύδιος Σ᾽ αζίνος ον» τῶ ασοοοήκονάι κληϑεῖφ᾽ 
ἢ ἢ ἢ » Π . ΞΞᾺ ͵ ᾿ - 

τοπῳ,πταρήνά δὶ δουσκων χαναϑέια, ὅτι Ὁ φασιαζον (ἔκ « 

ποχοπας, δὶ ἔτι πονηρότερον ἔς αὶ μεζαρϑεν Ἔσο ἣ᾿ « 

πενήτων εἰς τὸς ἀπόροις. δῆλον ὙὉΡ ἤδη πᾶσιν ὑ--« 
παρχῳν ὅτι χαλεπῶς οἰσοεσιν οἱ μέλλονες ποςζερά- « 

οϑι αν χουν, πολίται πὲ ογ]ες, χαὶ Ἐχίτιμοι ; χαὶ - 

παᾷς ἐσρα θυμϑύοι (ς Ἐχιξολε(ας τῇ ποὸλῴ ἵξρα- « 

ας, σῴκ αἰξιοιωῶῦπες ἃ κατέλιπον ἰθις οἱ πατέρες, « 

ὸ ἀὐξὶ φιλερορεοῦχες κὺ) (φφρόνως ζῶνες ἐχτήζᾷν- « 

το, δημάψεαϑαι τοῖς πονηρφζοζτοις χαὶ ρορτάτοις Ἴκ« 

πολιτῶν. [ πολλῆς σ, ἐῃ ἀιθείας ἔρον, τῳ χείρονι « 

χρείἼογος “ ΖύΡΟΘΘαν " χὺ τοῖς εἰδικωζατοις τ λυῦπολι-- « 

τῶν] (ς δρλλοτθίας δημά ονζαις ἀσίας, μ᾽ διχαίως « 

αὐὐζᾷς κἸησοιϑύων ἀφαιρήαζ. οὐθυμείοϑαι τε ἀὐζες « 

ἡξίᾳ, ὅτι ἐχ “ἔασον πενήτων χαὶ συ θὲ μίαν ἰχμὼ « 
ἐχόντων οὐ ποόλάς σπλλεζται ὃ πὰ δίχαια ποιάν «λα. « 

καζονϑύων, δὶ. αἰ σοῦ ΤᾺ ἀπόρων ὼ ́ὰ “πολίζικοα, « 

“ραῆφν δχυα δύων, “τὸν ἰασὸ  χῴρονγων ὑξοι- « 

᾿ζωνδ, ὁ τῦν διχαίων μὴ Ἐχετυίγόμωσιν. εἰ ὃ μηδὲν « 

αἀἰγϑμακΊη σάν μέλλοιεν οἱ τσ συμξολα ων ϑὄνπεςε-« 

(ας, ὅσ), ἕτω καλῶς ἔφη ἕξᾳν σφίσιν ἐσ), ἀσφόκλῶς,“ 

δωρεαὺ “λοράξεοϑαι τοῖς πενήσι ζιαύτίου, δὶ ζῶ ἀ-« 
͵ ς ν᾿ ἡ ἡ ͵ Ν᾿ ἤ στευθιλοικζος ὁ Χϑίνοὸς ἐφ΄ [βίος χὶ μμιισαλληλος,χ) νὰ 

Δύαίκαιων,ὧν γωρὰς Οἶκ ἔςιν οἰκείαϑαι Τὰς πόλς,εὐὺν- « 
δεὴς, ἅτε τίω γώραν ατφοϑήων ἔτι ἢ φυϊφυόγτων αν". “ 
γεωργῶν, ἅτε Ἔ ϑαλαοσθμ πλεόντων κ Ὡ|αμ4ςο- « 
μϑύων ὧς Δα“ ποίζοις ἀγϑρας τυ ἐμπόρων ̓ οὔτεω, 
ὀήνζευ διχαίαν ἐργασίαν συ᾿θδ μίαν “ποικιυϑύων ἢ! πενή-«᾿ 
των. εἰς ἁπϑυζᾳ ὃ ζῶτα, ὁ δεομδώης ἀφορμεῆς,β- «, 

ον 5 τὕτων φϑονη,ϑήσεοϑαι μϑὺ ἀὐποριίδν,καίαλυ-, 
ϑησεαϑαῦ 3) φιλεργίαν κρείω Ὁ. μοῖφφιν ἐξήν τὸς ἀχο- αὶ 
λαΐζςους Τὴν σωφρόνων, τὸς ὃ ἀδίχους τῆν" διχαίων, καὶ « 
“ὡς σφεϊερ ζονϑύους τὰ δρλόχθια, ἕ' Φυδλα-Ποντων « 
τὰ ἰδια ζῶτα σὴ ἐη πὰ “ποιοιοῶπαι δυχοςαισίαν οὐ ταῖς ἢ 
πόλεσι, ἡ δλληλοφϑορίας ἀπαύςοις, χαὶ παίαν ὁ)- « 
λυ κακῶν ἰδέαν, ὑφ᾽ ὧν αἱ μϑὺ ἀὐτυχέςαϊα “οϑα- « 

ξασαι, 



» ξασοι, Τέλάϑοοίον ἀφηρέϑηξ, αἱ ἢ Ὁ χείρονος μοί- 

» ρας τυχοῦσαι. πλμόλεθρον διεφϑοίρηζ᾿ πϑρωτὸς 5 μιαί- 

» λίξαᾳ σχόπτειῖν ἀὐύδις ἡξίᾳ χαινζωὼ καϑιςα υϑύοις στολι-- 

»7είαν, ὅππως μηδὲν εἰς αἰντζω πτογηρϑν εἰρελάσσε. ἐϑος" 

»πολλζὼ δϑαϊκξω ἐὴ) λέγων, ὁποῖα ἀ“ηα ἡ τὰ χοιναὶ 

» πύλεων ὁχττηδοί μκαΐζα ζοιέτοις γίνεοϑαι τὸς ἢ ἰδιω- 

Τ᾽. τῶν βίοις. ἔθος Ὁ ει) σϑεϊὲν κακιον ὥτε πόλεσιν, οὔτε 

»» οἰχοις, Ὁ καθ᾿ ἡδόγας ζῶ ἕχαςον ἀεὶ, ̓ ὼ τὸ πϑλύτα συΐ- 

» χωρέοϑαι τοῖς ἡτἼοσιν “ πσὸ Τὰν κρφῆδνων, εἰττε πσϑϑς 

»Ὀχιθυμίας Ἐ ἀφρόνων, τυϊγόμθίας ὧν αὖ δεηθῶσιν, 

ΠΡ Δ ἑτέρων ἀ4))ὺς ὀρέγεοϑαι μιφζονων, ἢ εἰς ἄπειρον 

.» ασροξα νην" μάλιςα 5 τῷτο παοάν πὸς οχλοῖς. ἃ γὸ 

ν» χαθ᾽ ἑαυτὸν ἕκαιςος αἰογε}) ὡρώην, ἢ δέδχεν “(πσὸ 

Ν ὅ' χρείήονος καί φργθυϑυος, τα οὐ χοινῷ γιγονϑμοις 

.» ἑτοιμότερον νομμεῖν, πσοϑεφληφόζῳς ἰαεὼ ταῖς 

.» ἑαυτῶν γνωμφ!ς ον τὰ ὁμοία βόλουϑύων. ἀπλη- 

Ἢ ρώτοις 5 ὦ ἰοράςοις ὑπαρχού(ᾳς ἜΣ Τἰ δὠῤούτων- 

» χλων Ἐχιθυμίας, ρηθμϑύας ἔφη δὲὶν κωλύφν, ἕως 

» καθαιρῴν. γαλεπωϊέραν γὸ ὀργἀὼ ὡπόυᾷς ἔγην ιν 

» συϊγωρηϑέντων ςερφυμϑυους,ἢ ἢ ἐλπα ζονϑμων μι τυΐ-. 

»» χϑρονᾷς. δείγμμασι τε "πολλοῖς εἰς αϑτο ἐγεή- 

;» (ἀτο,πόλεων Ἑλληνίδων ἔργα, διεξιὼν, ὅσοι κα λακι-- 

.» οϑείσοι δὲ ἀχφηοφὺς τινας ἀφορμιας,ὼ πονηρῶν δχτη- 
δ'Π οι τωμ 
᾿» αὐελῷν αὐζᾳ, δεύαμμιν ἔρον" δ 2 ὧν εἰς αἰα,;ϑας χαὶ ἀ»η.-- 

τῳ» χέςοϊς ζω α κα οϑη(αν ἐλϑεῖν συμφορας. ἐοικέγαιι πε ῷ 

0» ΧΑθ᾽ ἕγα, Ὁ χοινὸν ἔφη" ψυχῆς μϑὺ “δὰ αὐδρὸς ὀμαϊλο- 

δὼ ὄξίυ βαλῆς Τ' ἄφρονα δῆμον τόχφν ἐῶσιν, διμοία, 

» πείσεοϑαι οἰΐθις ἔφη τοῖς “ἰ πυοζο ηοισι πίω ψυχδὺ 

ἮΝ τῳ σωμοίίι, ὺ μὴ χτ' Δογεσχμὸν, δλλὼ χτ' πα.ϑὴη ζο-. 

“» σιν᾽ ἐα) σὴ, Ῥὔχεοϑαι τε ὃ ἄγεαϑαι Τ' δῆμον σεευεδι-- 
.» ζῶσιν αἰ πὸ βολῆς, ζὐτὸ “ποιήσουσι τοῖς “ πσοτοῖτ--- 

» ὕρχσι τῇ ψυχῇ Ὁ σώμα, τσϑὸς Ὁ βέλ(ιςον,δλὰ μὴ 

“» τσϑ9ς Ὁ ἡδιςον τῶς βίοις ἀγϑισι.βλαξξω ὃ μεγάλην 

» σχοε μίαν ἀπέφαινε συμίγσεοχ τὴ πόλᾷ, ἐα) οἱ πε-- ' 

» γήες ἀγθμακζριῶπες Ἐχὶ Φ μὴ συϊγωρηϑζεῦαι σφίσι 

5» ὀῤόλαξῳν ̓  ὀλίρους ᾧγας λέγων {ῃη πϑυζάπασι πὸς 

» μηδὲν ασολφπορϑμες ἑαυΐοις ἔξω πῷ σωμαΐος, ους 
87,15... 3 ν »» »" Γ᾿. 

» ὅτ ὠφέλᾳαν τίνα, παρέξεαϊζ ῷ χϑίγω ϑου μα φὴν Ὁσήν, 

» παρονᾷᾷς Ἐ 'φραϊιαὶς,ὥτε βλαίζξην, ἰστόν] ας" κἰ πσομι- 

Ἶ μνγήσκων αἰὐΐυς, ὅτι Ὁ ἐσύ τίου ὑὑπελοίμᾷανον εἰν τοῖς 
, ͵ ΟΝ 51 ἡ " ὧν», 7 ΟἹ 

» πολέμοις χώραν οἱ ἐλαγίςον ξγοήϊες {' βία μημα, 

᾿ν» ὦ 7| το λςϑήκης μιοῖφφιν ἐπῴχον Θτοι τοῖς οΨ φϑλατίι 

] 
' 

᾿ ἈΠΝ ΤΙ ΟΣ ἸΒΛΟ ΜῈ 1. 18. ὦ 
] 

» χάριν, εἴτε ποὺς λραϊκέωυ. ἐ γὸ ξἰποσελοιροῦας (το 

» Εἰσὶν ἀαϑενᾷς,ἐχ ὅτὸμ ἰουφφὶ καὶ μεγοίλοι μιὴ δρώων.) 20 

“Ὁ 99» ἐγούσης δ ὁ βελῆς, σωμαΐος 5.,Ὁ τῷ δήμου. ἐα) 30 
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τος ΠΡοτῖαῖς ὀχοϊ πῆ; αι νεῖο ἰπ-- 
ἐευϊογὶς σοπάϊτοηἰς πππε, οτίαπη Ώ-- 
αἴτει ἰπτογοιπε. 64 πιαχίτης οοηῇ- 
«ογαπ ότι ἰρίι5, φαΐ Ποσαπη γοὶρ.ἔοτ- 
πλατῚ ἱΠἀποδητ, ΠΟ] 5 πηαἰτις ἴῃ Θά πὶ 
Π1Ο5 {πγγοραῦ; που πεοοίασιο, πα- 
Ἰἰασιπηαας (πε ρα δ] α Πα ΐα, τα]ῖς 
ετίαπι δῦ νίτα ργιπατοῦῖι ΠουηἰπιιΠ1. 
ἈΠ ΠῚ δατοπι οἵ] πλοτοπὶ ροίογοπι 
1ῃ ντθίδιις ἀοταίθιον ο, πΑπὶ νπιιπι- 
“πεσε ρτὸ ΠΠΡΙ4[πε ἰοπηρογ νίπς- 
το, δζ βοζίογοβ οπηηΐα ἱηαΐσοτο ἄο- 
τογίοσίθιι5, ππο [4 ἰροῆτα πιο σοφέξι 
ἔλοϊδῃτ. ἢςΟ Επϊπὶ ἜΧρ οὶ ἀπο πε Πὶ 
σαρίβϊπο5, Π ροτίαπταγ αΐθις ΠἰΡες; 
(ξἀ πιοχ ΑἹ πιαίογα οσοιρίίςσοτο, αἴ- 
4ιο ἴτα ἴῃ ἱπβηίταπη ρίορτοα!: Ι4αιο 
ΠλαΧί Πγ6 νΠ]ρῚ οἢ ἱπρεηίαση. ας 6- 
Ηἰπι απὸ δαςραάοιο ργορτῖο, δας 
αὖ Δ]ἴο ργαϊδητίογς σοι δίτιις νογο- 
ταγέαςογο, οα ἢ νυ ]ρὸ ἤαητ, 46] Παῖς 
ἘλοΙ]Ἰπς. ἴῃ πα νοϊαπίατο σοπῆγπηδ-- 
τιι5 ΔΙίογασα ΠΡ] ἀΐη 6 ἢ πλ1}} Ποχρίοθῖ- 
Ἰεδ ροσίο δείῃβηϊταϑ οὔτ ηἰοπίατί ν]- 
οἰ σαρίἀϊταταβ : φιαγιιπη ρεποίρίϊ5 γος 
πΠεξάμπι εἴς, ἀϊιπὶ αάπας (ππτίηιια-- 
Πὰς; ποη “αιιπὶ πιαρηὶϑ δὲ νΔ] α 5 4αἴ- ; 
γμἼέσμί σΟ 16 }]}1 Πα ααιιητ, πάτη στα- "ἡ; 
αἰτις ἰγαίοὶ οαπέζοϑ, {1 (θγμοί σοηοοίς ἘΝ 5 ἔεκε νη 
Ρτποητα, αδπ ἢ ρογατὶς ἐγυίεγοπ.- ἀνε 7- νῷ ’ 
τα, ΕΧοπΊρΙα ἀοἰπή6 δσποῖ αγαοα- 
ΤΠ νγρὶ ἢ Πὶ ΟΠ ΠΊΟΠΊΟΓΔΙΪ , 4185 
ἱπτοτη οί [επίτατο δ πλ|ΠΠς πλα!ος 
ΤΊΙΠῚ ΠΊΟΓΕΠῚ ΓΙ ΠΟΙ 15, ΠΟΠ ἀΓΊΡ ας 
605 Ροτιογίης το] ]ογο; Θοημα ἴῃ ἔα- 
ἄδς δε ᾿η(ΔηαὈ 1165 σα! απλίτατος ποῖ 46- 
τίητ. οἰαἰτατοπι Ἐπὶ πὶ ΠΠΊ]]ς πιο νηὶ 
Ποιηἰπί; ἰῃ 4 (Ὁ ΠατιΠῚ Δ ΠΙ ΠΊ15,Ρ]6- 
θεπισοΓρα τοίεγαῖ. τάχα ἢ ἀαπιςη- "ἃ 
το ΡΙαΡεπι (απατιΐ ἱπηραγαγο Ππιδ- 14 ] 
τῖπτ, ΡοΠ ΠΩ ἔργα Δοί! Δῃἰ ΠΊ1ΠῚ φου- τ 5 35: νὰ ρα 
Ροτὶ (δ σοτεης, νίτατη Ποη γατῖο- .-- Ομ... 

ποίς Αβο θι5 τερεγέι. ψιο ρ]6- 
Ῥεῖ (οπαταΐ ραγοῖα δὲ οδίε χα δτιο- 
(ςοοτίητ, ἢ ἐδέξαγος νε]}} 41 σογριι5 
φηΐπιο (πράπιητς, δὲ 'π οπηπὶ νίτα μο- 
ποίϊατοπι, ποπ νοἰπρέατεπι τοίρίοἱ- 
ππτ. ΡΟ παῖς αἰερας νγδὶ πἰ ἢ} ππὰ- 

εἶτ κι ει 

» Ὁ ̓γοεοχοπίαν ̓  μὴ ϑελήσωσιν αἰτρ αὐτῆς πὸ ὕσλα, 40 σπορεῖο οὐδ βιτατῖ οιίαπλίι οροηὶ πο- 
σατα {δὲ ἀςίτουῖ! γο πη! ΠΠοης ἄοῖγο- 
ἔχεησ πα τί πα; ἀἰσθης5 ΟΠΊΠΙΠΟ Ραι- 

ςοβεῆε φυοία αι] ργατοῦ σοΓρα ηἰπ- 
Β1ΠΠΡῚ το ψαεγίητ: ιοσιπὴ ΠΟ; ρῖς- ἡ 
(εητία ἱπ εχροάϊτίοπίθ. πγασπδπι ντ]]}- 
ταῖοπι αἤογαι ταίρι παα; δέει πι]- 
τιπλ ἱποσπηοάςι: σποά 4αὶ πιἰπἰ πᾷ 
μαδεπιοεηίαπῃ, ν]τπγιιπὴ ἰπ 6] Ϊο- 

οαπιχτοπεᾶτ, δε οσίοπῦ Δ ἀϊταπηοητῇ 
ἘΈ 1|] 
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Ππηταά ραπόγεια ἱπουιοπάπηι μοί !- 

Βα: νι ]αΐ ργατοῦ βιηάαϑ5 ΠἰΠΠ] τοῖο- 

ται σοίξοητ, Πυάγιπη πλΙ ἰ ΠΊα5 ν 5 

{τίη ργα 5. Εος νοτο 4] ραπροῖτα- 

τοπὴ οἰαἰ πλδγατίομς αἴρηαπη σοῃ- 

(δησ, δζ ἰς χα! (οἰ ποπάο πο Ππτ (πὉ- 

ποπίεμλάππι Ἔχ πίπχαης, σοηΠάογαία 

ταδεθατ νηάεπαπι 1] ἐροίτας ἀςοϊάο- 
. τίτν σαπὰ ἀρτὶ ρογτίομαϑ ἃ πηαίογίθιις 

το ξτας δοσορετίητ, δὲ ἴῃ τ τα ταα]- 

τα πογατὶ ππῦαο ροίξγεπλο 6 μι] α- 

τίς Ὑγγαπηουιπι ὈΟΠΙ5 ᾿αΠπαπὶ χηη6 

Ροττοπ πὶ αἀερτί:ντ 4105 ψΟΠΓΓ τς 

Ρίδυισας νοϊαρτατίδιις ἱπηροπάπΠς ἔοτ- 

ταπας νίἀεαπι, εο5 ργορααϊα δ ΠΟΧἂς 

νιθὶς εχ ἰπιεητ; Παρ ΠΕΠΊΠΙΘ ΓΕΙ͂Ρ. 

ςοπιπιοάπιπι, ἢ νἰτίο ἴῃ πηαίαπιτεπὶ 

αὔεδηῖ: Ππ|ο5 νοΓΟ ἱπί φαΐταῖο ἔοττα- 

πεοχοιάμς ἐλουτατίθιις (ςηίογίησ, εἰα 
ἄς ργορυῖς θοἢΙ5 δεπε ἰδείδης. ἰἀ δι- 

τοῖα ορτίπης δὃΖ ποῆϊο δὲ ἔλϑιτος εἤς 

ΠΙοταπι ογεάϊτογαβ : Π]οσηας Ἰρίοβ ἰη- 

ξουταηῖϑ οογαπι ρθηταγος, Ὁ οο- 

δέζος αὐ αἰτὶς,ς ἔροητε ἡχάϊμέζος.ντῖ- 

Ρ[5 ρύο ρου 5 ΓΘροπδῖαΓ ΡαΪο γα 

στατία; ἀεθίτιιπι. σο πη ΠΛ ΠΕΠῚ ΔΠΓΟΠᾺ 

ΟΡΟΠῚ ἔδυγο Π14}15 ραγίτογας ΡΓΟ 5: ὃς 

ἀεαϊίϊεπο, ποη ἐς ργορτίο Ρεπεΐαςο- 

το; ταη, Ζαϊδας Δα ΪτῸΓ ΡΘΟυ14,Ε15 

Πορτατία ΠῚ πυίάεπη ρτο δεποῆσῖο δ6- 

ῥ τα; τεϊπηποτα : 1 νογο δ] Το πῖ εἤς 

δὰ Ἐοπιδηΐβ νἱἰττατίθι5. δϑαρτγα Παο ο- 

πιηΐα τοπὶ ες οησα σαι! ΠΠπηᾶ, πος 

ξευδάσι Κοπιδηΐβ αἱ ἰη αἰἰος ἱπηρα- 

τίατα Πδὶ νἱπάϊσοητ, Π, 4πιας ΠγαίοΓΟ5 

πιᾶσπο ἰΙάθογο ρατῖα ργορπατίς οχ (ς 

το Ιχυογαηῖ, θα ΠΟ ΔΏΪΓΑΙ ἔροητε,Π6- 

απο ρου πα, ΠΟ 6 (ποτειηροτα,υᾶ- 

ἄο τοῖρ. συδπη Ορτπηθ ςοπία!] ἐπ πὶ 

εἴν. (ξ υαή σαρτὰ νερο, δας δγοαί ἴῃ 
Βοος ροτοίξατξ γβηταγα, ργςτογ ]λτη 
ψοϊηταζ τα σο!]}οσεηζ, γε ἰης Π1Β1] 

δι ρογραγῖ οσπιοάϊ ρετοϊρίδητ, δ 'π- 
(πρεγτοῖγα ΠΟΙ δοσοτγίησ ππα]. 1 οησα 

επίπι ίμτίς ο{Ὁ 1 απ ΠοσΠὶ ἱπηραγατα 

γί ΠλΪΠι5 ἱΠΙ] ἃ ἔλεοιθ, εχιία ὁπλῆς 

ῬΕ]1 ρογίοα πη, 4πὶ 0] ς Ομ 

πυρὶ ποπηϊπίδιις σοηπσοήεπάο αἴ: 

30 μὴ χτ' Ὡροαῤρεσιν, μη δὲ πφαϑένζαις, μηδὲ, οὖν ᾧ ασϑ99- «οὖ 

οι ΝΎ 91:1 ἬΛΑΜΙ ΚΟΙΕΙΝ ἃ 5 ἃ. 
τεζαγμένοις , καζαπλύήξεως ἕνεκα, ΤΜ πυλεμίων « 

στωνόγϊες, οἷα. δὴ μηδὲν φέρονϊες ὅπλον, ὅτι μὴ σφεν- « 

ϑδόνας, ὧν ἐλούχιςον οὖν ταῖς μαχαης ἑῶ ὀφεδος. τὸς ὃ « 

οἰκεἰρᾷν Ἔ πενίαν μ᾽ πολιτῶν αἰξιοιῶζᾷς,ὶ βονϑεῖν « 

τοῖς μὴ δχιυα νϑῥοις Ὁ ᾳλῦσοι τὰ χεφία παραηνοιωῦς-- « 

; ᾿κ, ἔφη δεῖν ἀξεταζν ,τἱ πος Φ πεποιηχὸς ζῶ αὐόιὶ « 
νι ς «ς 

ὀἰπύρϑις , χλήρϑις πε «ἰραλαίξονᾷς οἱς οἱ πατέρες « 
᾽ “ 7 2 ο. 7 -“ Ε 

αὐπτὸν κα έλιπον, αὶ Ὄἰσὸ ΤᾺ φραϊζιῶν πολλὰ ὠφεέλη- « 
͵ λ -" ᾽ ο 

οζγζᾷς, χαὶ τελάυταῖον εκ Ὁ δημάυϑείσης ἢ τυραύνων «ῃ 

16 σέο τς Ἐχιθλινκίαν μοῖραν λαζονζκ᾽ ἐπ4θ᾽ οἐς δ 
λε »ν -“ ΝΥΝ -“ 2 ς -“ ] 

αὐ ὁρῶσι τῇ γαιφρὶ τὸ ταῖς αἰδάφ'αις ἐζυκόζᾳις ἡδοναῖς,.« Ὧν 
λ. λ “ ᾽ 5 ω ΠΝ 

χα Δ] ᾧαντα ἐχκπεπηωχόίς ἐκ υ βίων, αἰοώ- «ἤ 

νας“ πόλεως νομίζήν ὁ βλαξας, χαὶ μέγα Ὁ χϑινόνς 
] ε ͵ 9. τς ᾽ [ἡ 

χέρδὸς “ἰ πσολοιμίθανάν, ἐαὺ ἐκϑνες Ἔσο πύλεωςά- «ὖ 
3. ΡΝ 

! 

ποφϑοιρῶσιν" οἱ δὴ αὐ αἴοϑω!) Ὁ, οὶ πονηραὺ τύχώωυ «ὁ 
 ἰπολωλεχόζς τὸς βίους, ἐκ ἰδίων πότοις 4 ποιᾷν. «ὦ 

ἄφιςα ὃ) χαὶ πϑτο χαὶ γινώσκᾳν χαὶ ποιύσάν ἔφησε τῷς « ἣ 

συμίξεξληκοίᾷς ὐξῖς, χαὶ βοηϑήσᾳν αὐτῶν ἋΣ τύχαυς « , 

ἰύδις ἐκείνοις, τῴ αναϊκαοϑενζς ὑφ᾽ ἑτέρων, δὶ « ᾽ 

ἐχϑνίας ,ἵν εὐδθις ἡ χάφις αὐτὶ Τὴν χρυ χα λὸν ὁ- « “, 

φείλημωα “ὐξο᾽. κοινζωὼ δὲ ποιῶν πίω βούοήαν ἅπασιν, ᾿ 

ἧς ἐξ ἴσου μεϑεξοισιν οἱ πονηροὶ τοῖς χϑυσοὶς χαὶ μὴ « ᾿ 

οκ Ὁ ἰδίων, δον εἰν τ δρλοσθάων “ναὶ 4 ποιᾷν" χαὶ «΄ὖ 

ὧν τὲ χρη καῖα ἀφαιοφεοῦπαι, τότοις μι) δὲ ζᾷς αἰ « ἡ 

τυ, ἀὐεργεσιῶν χαζαλιπεῖν χαριζᾳ, ὕκιςα τῇ Ῥω- «ἦ; 

δίων έτη καδοφήχειν. αἷρ ἁπόρυζο ὃ τα ἡ «᾿ 

σὰ ὀηγαυ, δάνον ἀ ὁ Οὔκ Δὐφντὸν 1) Ῥωρϑήοις τ ἡγε- δ. 

μονίας αὐτί ποιξ ϑίοις΄ ζὴ; ἁ Σ “πολλῶν πόνων οἱ « ξ 

παϊέρες αὐτῶν κΊησείνδιοι τοῖς ὄχ ϑνοις καϊέλιπον, « ᾿ 

ἤχε χαιρῷ τὰ βέλιςα πραῆῳ χαὶ τῶ χοινῷ συμφέ-« 

οϑντα, δνλ ὡς ἑθλωκιας τῆς πόλεως ἢ (σθ94- ΕῪ 

δοκώσης πϑτο πείσεαϑαι κ΄ Ὡἰρὰ Ὁ δυχοιῶ ἑωυΐοῖς ι 

ποούῆαν ἐἷξ ὧν ὠξφέλφων μδὺ᾿ φυτλιαΐαν βλνυχΣ 
ὧνα κομιδὴ λήψον ),κακῶν 5. κενδγρυ 4 ύοισι τὰ αἴοα- δ 

ςα παϑειῖν. μακρῷ γὸ ἀὐξις δὴ χρείῆονα ̓  πλάι δὴ 

σι Λατῖνοι προ ηφν ὡς μετοκώτεροι ονζο,, αὶ μησὶ «Ὁ 

εἰς πεῖραν ἐλθεῖν πολέμϑ,ἢ τοῖς μηδαμῇ μηδὲν 2: ἃ: 
ὕ Υ « “ 2 ᾿ξ. 

σίμιοις συϊγωρήσανζᾷς ἃ καλοῦσιν, αὐελήν τἰω « 

Ροίξιίλης, ἤδοπι ἃ πιαϊοτίδιι τοπι- 40 πίοην οἰκ τῆς πόλεως, ζεῶ ἱεροῦ καζασκάυῇ, καὶ ὃν ἐν 
Ὁ.» ΕἼ π᾿ 

Ρίο δὲ Δηπί πογίαγις (δου ῆςοις πΠοπο- 

ταῖαπι,, οχ ντδα τοίοτο, νὰ Πιηάϊτο- 
τιπι δά δ [πὶ (Οοἰδῖας δου γαταγ, 
Ξιυπαπηα απτοπὶ (ξητοητία μας ογαῦ: 
Οἴϊιος φαΐ οὔπαπποπι δοΠ]] οτταπαπη 
ἘΧροτγίγὶ νο Π]ςητ, {4 ἐπὶ χαΐδ. σετοτο- 
Ταπη ΖΟΟΠΆΠ θοῦ σοπαϊτοΠίδιι5 Δα Γο5 
φεγοπ ας αΠπηοπος εΠδ : ἐὸς νεῖο 
ααὶ παοπιοάοοιιπια; ΡΔΟ σοτοΏταΓ 

σίας “δὴ χαὶ ΨΣ ἐτησίοις οἱ πατέρες αὐτῶν ἔταξαν γέ-«, 

βαίρεαν, μέλλονζας σφενδονητῶν συμμαχίαν ἐχὶ τὸν « 

ἀ ψῦκὰ πσδοςλαμξανφν. κεφϑλαιον 5 τ γνώμης ἀὖ« 

αὐτο τὸδε᾿ τὸς μϑρ ϑέλονίᾷς Ὁ πολιτῶν χϑινωνᾷν Ὁ οκ « 

τα πολέμου τύχης ΟῚ τοῖς ἀύθις δικαίοις, (θις ὼ 3 « 

ὀηλὼν ἔχαιςον, τ ραλαμθανᾷν Ἐχιτὰ “«ραγμαΐᾳ: « 

ζις δὲ χ' στουϑήχας ὁπτοιαςδητπτοε οοὐἰξιοιοῦζς να ἃ 

λαμξά- 



ἌΝ ΤΟ.  ΘΥΜ: 

» λαμίανᾳν τὰ ὁπλαὶ τρ τῆςπαποίδος, ὡς συσὲν, 

»» εἰ λαίξοιεν, ὠφελήσονζᾷς χαϑρῳ ἐάν. εἰ ὙΝ πϑτο 

» μόϑοιεν , ἡξφν εἰύζις ἔφη δ χαὶ παουρέξῳν σφας αὐ-- 

τ ζις 'χράώτιξα αἷξὲ τῷ χοινοΐ βουλάζσοισιν ἀὐπειϑεῖς. 

» εἴωῦς Ὑ ἀεὶ Ὁ δμόνῶν ἅπὸν. ὁτὸρν “ϑυ ὡς αὐ 

» χολακάη, μεγάλοι Φρονόν" ὅτὸμ δὲ δεδιήηται, (ῳ- 
φοφνψν. αὗται »ϑὺ αἱ πλέξον δλλήλων Ὡ|αφέ- 

θύσει γνῶμαι ἐλέηϑηίαν Υ ἕτεραι δὲ τίνες αἱ τίω με- 

(ᾳξὺ πότων ἔχουσοιι χώραν, σύχναί. οἱ μϑὺ "ὦ αὐζες 

“μόνον ἀφῴοϑαι “ χοεῶν τὸς μηδὲν χεκίηνϑίοις η-1ὸ 

ξίοιω, ζὰ χεηκαΐζᾳ ποιοιῶπες ἀὐγώγείζα τοῖς δλμᾳ- 

ς΄ αἷς, ἃ τὰ σωμαΐζᾳ" οἱ δὲ Ὁ δημιόσιον αἷτῦρ τ «- 

δχιυάτων ΔΙ λῦσαι τὰ συμβόλαια, σεενεξέλφοον, 

ἵνα, Ἵ πε πίςις τὴν πενήτων πὸ Ὁ δημωσίας φυδα- 

ὅϑη “ρ,Ὧος, χαὶ οἱ συμξεξληχόπες ἀὐθις μηδὲν ἀ» 

δικηθῶσι. ἐδὸκᾳ δὲ ὅισι χαὶ “ ηδὴ καί εχουϑύων κοϑὸς 

τὰ γρέα ς ἃ τσ] μελλόντων ἀφαιρειϑήσεοϑαι τίω ἐ- 

λάϑεείαν, βύσαοϑαι τὰ σωμαἴζῳ ἐκ αἰχιαλω- 

τῶν «ἕτερα ἴοις δυάς αἷς Δἰφμειψαρδροις “ἷρ 

αὐδῇ σωμαΐζᾳ. ζριάτων δὲ νων λεηϑέντων, ἡ νικωίᾳ το 

ζῶ γνώμη, μηδὲν ἐν τω παρονίι βυέοϑαι αἷξὶ αὐ- 

τῶν πὐοοθέλάυκκα" στὸν 5 Ὁ χρατιςον τέλος οἱ πό- 

λέμβοι λάζωσι, τῦτε ασϑοϑεῖναι πὸς ὑπατοις λθορν, κὸ 

α[ῆφον Θἰποδοιοῦαι τοῖς (χ,γέδροις" πέως δὲ μηδὲ- 

μίαν εἴζαχραξιν 1), μήτε συμβολαια μηδενὸς, μῃ-- 

1: καΐζα δίκης μηδεμιαξ" μήπεζας Ἔρχας ὀχκγινώ-: 

σκάᾷν πόδ μηδενὸς, ἔξω τὰν εἰς Σ᾽ πόλεμον δύυχϑν-- 

των. πϑτο πσροξέλάυμα εἰς Τ᾿ δῆμον ὀξενεηϑεν 

ἐμείωσε »ϑ τι“ πολίζρος ζα ροχῆς. 8 μάω ἁπὸω 

γὲ Ὁ ςασιαζον΄ ὄξῆλϑεν ἐκ πόλεως. ἡαν ὙΡΡ τίνες 30 

ἐκ τῷ ϑυλικού πληϑοις,οἷς σῴκ ἐφαινεῶ Ὀπογοώί(ᾳ 
ἐὴ) βοήθα ἡ ΓΟ τὴς βελὴς ἐλπὶς.» φανερὸν σσ σὲ 

βέξαιον ἔχου(ᾳ συοδὲν - δνλιὰ δυοῖν ϑούτερον ἡξίοιον 

αὐστὡ ποιφν.ἢ διδόναι σφίσι Ὁ ἀφεσιν ἢ χρεῶν, εἰ βέ- 

λέ χοινωνοῖς Ἢ χινδ,ωύων ἕζάν, ἢ μὴ φενακιζᾷν εἰς ε- 

» περοὶς ὀὐαξὀηγουδύζευ γρόγες τῷ ὟΝ ὁμοίας ἘΠ) Ωὲ 

᾿» δζανοίας “αὐ ϑοζπων δεουϑύων πε ̓  δσποπληρω- 

θέντων ὅτου δὼ δεηθῶσιν.ονν Ὁιαύτη Ἀχαίᾳ ςασᾳ ὑ- 

παρχόντων, σχοποῦζᾳ ̓  βωλὴ δὶ οὗ κάλιςα ὄζκωρά- 

ΤΥ ΒΒ δα 32) 

ἐς ἁγπγΐς ρίο ραιγίὰ {ππηϑηάϊς, γάϊοτς 
Ππηφηάος; ντ 411, 6υἰα ΠΥ Αἰ] πηι, 
ΠῚ] Ππτ ργοξατασί. 51 οπὶπι ἢᾶς (ἐψ4- 
1η5 οἰπ κοῦ ἐ ἀϊαϊςοτίητ, νἱγο νὅ- ο΄, 
τατος δὃζ θεῆς το ίρ. σοί] πείδ. ργοπι- 
Ρῖδ οδίξουταγοβ. παπὶ {ππ]τοτίι (δ πι- 
ΡΕΓΙ ες ἱπρεπίῃ, νι ἤΠπιῖς οο5 δ ι- 
Ἰδτατ, πλασπο5 {ππηδητ (ρί τίτιις ; ὅζ οῦ- 

ττὰ ἢ τεύγοαῖ, πχοάογατίογος (δίς Ρια- 
θοαηῖ. [τα λῥλάιτια φἀπιουπΠΠ πη (ς- 
τετία: ἀϊέξα απτ; δὲ ργατοῦ οα5 αἰίχαος 
Αἰϊα τε 13 ἰῃτοῦ 1125 νίαπι τεποηΐος. 
πάτὴ 148 σεηίο φησ ΠΙ5 ταῃτιιπη Γο-- 
τι π 4 ἀφθίτα αὶ ΠΙ ἢ} ροΠΠάογξι ΓᾺ 
δὲ οπογατοσίδιις ΔρπσθΠαὶ κι ρού- 
πϊττοη ἢ ἴπ Βοηα, ΠΟ οἰ ἰη σοῦρο- 
τα. υ 48 ἀςδίτα φοτιτη 48} (οαςηάο ὁ {πες ἰὸς 
τ οἰδητ, εχ αγαγίο ρεγο!πϑη 14 1- 
οαθαηζ:ντ δὲ ρα ροαπι βέος ρα] ἴσα 
στατία (εγπαγεζαγ, ὃζ ογθα το. δ η- 
Ἰατία σαπεγαειιγ, υ 48 οος φαΐ οὗ 46- 
Βίτα νεὶ ποχὶ ἰᾷ εἤδπε, νεῖ ὀγεπΐ Πρ ος- 
ταῖς ἀΠΊ ΠῸτΙ, Ε πηδοΙρίοσιιπη ΠΠΠΊΟΓΟ 
εχ πιο πος αἰεθᾶτ, δ ῃΪ5 Δ]Ἰα ἔσεπς- 
τατοτῖθρ. γε 4844 πηαποὶρία. ΗΠ 5ο- 
ΠλΠα5 γ Πα (δητϑεία ν]οῖτ, ΠῸΠΠΠ Ἰῃ ργα- 
(δης (Θπατασοοπίμτιπη ἤετὶ; (δ ᾿ς ]1Ὸ 
θεης Πηΐτο σοπίμ!ος ἔροῖ θα τὸ δά (ς- 
παῖ γεξογγε ἄθβθεῖς, δέ σα] σι]ιπι ρὰ- 
τρις ρεγπλίττεγε ; {προ πή!ς ἱπτογίπι 
οὐπηϊ δ τα πὴ ογοἸτάτιπη ρασιηίαταπι 
τιπὶ ἱπ4Ἰσατοτγῇ Ἔχαξειοηῖθας ; ντ πλα- 
σι γαταϑ ἃ το! ἷ5 Παρο 5 νοι, τα 

ταπιὶ ἄς τεθιις δα θο]] πὴ τοὶ ποπεθιι5 
ἀϊρίσοτθητ, Ηοο δ. νθιίϊη ρορι- πἸϑον [ρὲ 
[πὶ οχ τ, τατθατίοηοπι οἰτίαπι 411- αἰοηῖο, ἕν 
4ααηταϊαπη τη Παϊἶτ; ΠΕΟ τἀ ΠῚ ΘΠ [ἢ το- υα!ίδαπι, 
τισι οοἤλυϊτ (ξαϊτίο. Πα! 4Π| οπίπι ἃ 
ΠΊΘΓΟΘΠΑΙΙΟΓΙΠῚ ν αἱσο, ΟΠ ΠΥΠΪ τ ΠῚ 
(ρεὶ ροπεῆτζαϑ ἴῃ (8 Παῖι5 ΔΕΧ ΠΟ, ΠοῸ 
Ἰίχυΐάο (τὶς, πθο σετῖο, ροίξ]αθαης 
ἀιιογαπη αἰτεγα πη; απ γα  ΠΠοπς ἄς- 
Ὀίτογιπη σσσεάοστγοπε, Π{Ε να] ]ςητρο- 
τὶ ο]ογ (οοἷοβ; δας ἢ αἰ] Διίοηςς πα} 
Πισιπὶ ἔδοογοησ, [Δ Π| ΘΠ πιδτοπι 
εἤς πα!ρδτείθιι5, 41 φἤδοιιτῖς σα αῖ- 
Ριι5 ἐστιούαπτ. [πη πος τεγῖ ἤπατιι6- 
Παῖιις αἰ ρίοἰεης πο ραέϊο εἢϊοὶ ρος 

ἕεχαι δόπου, μμηδὲν ἔτι νεωϊερίσοι τὸς δημοίικοις, ἔ-. 40 (δτ ΠΕ {1145 ἀΠΊρ ἢ το5 Βοιιας ΠΟ] ίτο- 

κρινεν τευ μϑὺ ὑπαϊυκζωὺ ἄξοισιαν ἀμελῴν χτ' ὅπα- 

οϑν, ἕτερα» δὲ ἀνα τὐρχζὼ δἰποδεῖξαι πολέμου πε νὼ 

εἰρζεύης Σ Ἂ πϑρυτὸς δηλ πραγμαΐος κυξίαν, αὐξ.-. 

χε ῴτοραι ̓ ὼ αγυπεάύϑυνον ὧν αὐ βέλν.) χαὶ πσρᾷξη. 

“ξονο δὲ ἐῃ μέϑον,τῇ μ»ϑὺ νέα Ὄρχη μάζας δξ, μζ 

5.“ ἑξαιζωυον,αὔϑις φόχφν πὸς κι πσάτοις. τὰ δὲ α,-- 

γαϊκοίσοιγτα αὐτί (χὶ τω καζουλῦσοι τ’ τυραννικὸν 

τα ΡΟΡΏΪμς, ἀεογειτσοηία]ατί ροῖο- 
(ἕατε ἰη ρτςίρης {δ ]ατα, αἸΪῇ πιασγα- 
τΠ| ΟΓΘΑΓΟ, ΡῈ Π 65 Ὁ ΒΟ] ρασίς4; ὃς 
οπηιηίαπη ΔΙ ἰατιιΠῈ ΓΟ! ρθη ροτοίξας 
εἴϊει,δζ ἃ πο σοηΠοσίι ξιέξογία; γὰ- 
τἰοηξ τοροίσετο Π0 ΠΙσογοτ οἰ (επηο το 
τοιηρας ργα ΠἸτατιΠ1; 40 οχαέξο οῦ- 
(165 ταῖρι σα θεγπδουα γεορεγοητνε 
δὐτοπλ αὐ ἀορο ΘΠ π1πὶτγγδηποιαπι 



ὝΡΕΒΩΝ ᾿ 
ἌΤΑΣ Πν 334 ; ; 

ὙΎΧ ὑοῦ τε μεϊαπιίροπις (αδίγεητ γγαπηϊ 4οπη, 

: ἰῃτοτ αἰ ἰὰ5 ργςοίριια σαιηα ἔαῖτ]οχ Ν ἃ- 

| (πε νυ ἰἀριγρεία, υαπα δῦτο ἀϊχίπιας [αταπλ ἃ Ρο- 

πήγε. ΡΠ σο α σοπίμ!ς: σα πῦ Ραγπλττεθαῖ 

᾿Ρτο πο αγθίτγατα {ΠρΡΡ]Ιοἰ απ ἀεααο-᾿ 

4ιιΑΠῚ {πππογθητ; ἔμέξα γος ροτείξαϊο 

ςς φονεαπιδαμαπι δά {πρρ]ϊοίπιπι ἀαπςοτῶ- 

“αν -αροί(ανο ταῦ, δα ρορυϊπἀϊοία Ῥγοποοδγο ἰσο- 
τοῦ; δζ τδῃτίςρεγ ἀππι ρορι 5 ἐς ἰρίς 
(υβτασίατα! δι, τᾶ θοπα εογιπὶ αυᾶ 

καρ σεν ρρτρογαίπτατο οἤξητ:οῦ νετο Πα οῦ- 

[πονένις το τγὰ Παπο ἰεσᾷ δοιποτ, ἱπηραης Ἰίσογοῖ 

ΤΟ ροοίάοτγει τας; νἱἀοθατιγ πηαηῦτο Πὰς 
Ξ ἘΠ ἐὉ Πα114 πυιηΐα ρεῦ πιο ἔγαττις 

ςοσὶ ρος ἱποροϑ5:ἰπλϊγ (ΠΡ ]αῖο πλε- 
"Στὰ πρρ! οἱ, Ποα Ποη οχ το Πάτα ΠῚ] 

Ροτεγαῖ, ἢ ΡΟραις πο σαΐσιο γοῖϊ 

ςοπάεμηπαίοι:οοΠλητα γεγο ίεσε,ῃο- 

ςεἤατίο αΠ ἔλέλιγοβ. ὃζ ἢς οδίξεγδε 
Ρδιρεῖος ΠαμΙ5]ερο ργοραίαπη νίοἱα- 
τεῖ, ἀδογθαῖς (μαῖα ἰη ΓΟΠΊΡ. ἱπῖγο- 
ἄἀποοτς ροτοίξατξ τγγαπηίος ράτοπ1,ο- 
πηηΐθιι54; Ιερίρ. {προγίογοπι, ατα; ἴτὰ 
οδίοτιρῆτ οἰπσπιοαϊ (επατισσοπί τ 
410 ἰατθῆτοῦ δέ ἱπορεδβ οἰ γο πηι θη ]- 
τοηταγ; ὅζ ἰοχ 7αἰογία, πα Πεγίατεπι 
φογηταοδατϊαγ, σπογπαγεζαγ. ξατ απτῷ 
ταῖς : 1 ἀγσίμπι ὃς (Ια απι ΤΟ: ὃς [- 
ιἷ5 [115 πηαρ γάτα δἰίιιο δῦ ριι- 
Ἐν τπηοτο ἔπηρογοταγ, ροτοίξατξ 
ἀοροποῖο: νηιΐπη ΔυΓ6 ΠῚ ὙΙΓΙΙΠῚ ἃ {6- 
πάτα εἰςέξιιηη, ρορα α; (πΓΑρῚς ἀρ- 
ΡτΓοθατιπι, μαθεῖο (Ἐπιοίγοπι ροτο- 
[Ἰαῖο πη ΓΟΓΠ ΠῚ ΟΠΊΠΙΠΠῚ, ΠΡ] ογεπὶ 
πύαπῃ Πτ οσίμ]μπ,. Πος 4αϊα Πδῖνο]- 
Ιεῖ πῦ (Ἀτίς ἱπτο Πσεηταϑ ρίεθεὶΐ, ίεπα- 

5.0 ἀεοτεᾶ- ΓΠ5ΟΟΠΙΈΪ τι ΠῚ Γάτιιπη ἐσσοτγίτ: πα Πα- 
ἀο ἄραιος εἰς πηλίοτ οἵας [νυ πηαρ Πγατιις ρο- 

ἔ τείϊας ιιαπη Ἰορίτπηας τ γα πη] 15: ἢ- 
πλαϊφ (επάταΐ ρεγπλ ογιητντ ργίατο 
σΟΠΠ ΠΟ ππδσιγάτιιπι ΠΠπ|π| ἰοσεγετῦ, 
Μοχ (ΟΠ οἴτα αρίτατιιπι ἴῃ (πάτα ἐς 
νἱΐο δὰ πος ἰἸάοποο. νἱἀοθατιι οηΐ πὶ 
τοίρ. οριις παύρογο σῆδιο 4]! το νίγο 
τοίψας ΠΠταγὶ5 ρογι{ΠΠπ1ο ; δὰ Παῖς 
ΡΓαάδιο ἂς τόρεγατο, αυτς ροτοίτατίς 
ΔιαρΙ τ ἀἴης ἃ (ἀρίξεία ρτς(οτίρτο - 

σοτογαβ ΒΗ ἱπηρογατουίβ νίγτατος, Πἃ- 

Βαπας ἱπιρογι! Πτίησογα ποῆδε, ποοία 
ἴῃ οαἰεσϑ 5 ἱπλππουσοεῖς πιο ]  ρτα- 
Ῥετοῖ; πο ά τῇ παγοθατιγ ΠΊΑΧΙΠΊΟ. 
Οὔ; Βατο οπγηΐὰ ηιία γαχιυίγεδᾶτ,ά- 
εὔϊτ νίάοτότ αἰτοῦ σοη Πα Τ᾿ ΓιΑτρίο, 
(πᾷ ΟἸαἸἸ πς, Ἔχ ας [ὃς οἰ}. ἀγτίθιιδ, 
1πάιγῖα ΠλΠΙταγὶ σαγοθαῖ, πες οἵ τοῖ- 

τΌΓΕ ἱπτρογίτατο ποίαζ, ὃζ ἰῃ ρα η α ς 

φοπίμ! δια νεαητο σαιηῆα ἀἰξείοηςπὶ 

ἀιιοί πο {Πποίοτ: ]αΐας ργάτογ Πὰς ὃς 40 χϑησουδύσ' 
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πόλεμον ς αὐθαιρέϊον “. ππσομεῖναι τυφᾳννίδα,, πολχὰ 

διὸ ὰ ὀηνα, ξεῦ, αἰ χὺΡ ἁπόυζᾳ Ὁ, ὁ κυρωϑεὶς ὑφ᾽ ἑνὸς 
ἢ ὑπατων, Ποπλίς ἀδλλεθία, Κ΄ κληθέντος ΠΠοπλιχό-- 

λα» γόμιος αὐἰδὶ ἄκατ' Ἔρχας ἐφζωυ, ὅ7| Ως Ἔυπα- 
͵ ΔΎ Δ 3 , 3 ͵7 

τῶν γγωμας ακυροὺς ἐποίησε, {μή ἀμμφρίοϑαι ώνα 

“9 δίκης, ὅχτῥένψας τοῖς ἀφο ϑύοις Ἐχι ἀκ κολά- 

σφς ὑπ᾽ αὐὐῶν, σοοκαλα ῖ ὄχι Έ ϑζκγνωσιν “- δὴ- 

μον, ἢ ἕως ὁ ἡ πληθὺς οὐνέίκη ψιφίᾳ αὐ αὐ-" 

τῶν,σωμμιοίίι κὸ βίοις Ὁ ἀσφόλὲς ἔχφν" Τ' 5 ἴα ῦ- ; 

10 τὰ τὶ ποιάν χτχφρϑιῶῦτα νηποινὶ πεϑναγαι κελάύων. 24; 

ἐλογίζετο δὴ μϑμογίος υϑὺ κυρία πϑδε νόμου μὰν 

ὑπηρετήσᾳν ὀῥαϊκαζονϑμοις Ε Φρχα)ς τὸς πενηζάς, 

καϊαφρονδιζᾷς, ὡς εἰκὸς, Τὴν ἀυοφειών, αξ « 

χεῦμα ὑφεξάν ἔμελλον, δλλ ὀπὶ ὁ δῆμος αὐδῇ και-- 

(αν ψεφίση γ α)αιρελαγϊος 5 ἰὐτε, τὶ πολλζω ὀμαϊκζωυ 

τὰ χελάυόμϑυα ποιήσᾳ ἁπόμᾷς. ἵνα μηδ ἐν αγαν- 

ἀωϑεῖεν οἱ πενηϊες, εἶ“ τις αὐ ων 'καζολύᾳ Τ' νόμον εἶχ, 

Ὁ φανεροὐ, ἰσοτύραννον ἔκρινεν ἔχὲ τὰ πραγμαΐζῳ 

τἰραγαγεῖν οἰ πϑϑᾷς ἔμελλεν ἕξάᾷν ὑφ᾽ ἑαυτῇ τὸς 

20 γομοις ἡ γραφᾳ «σφοξέλάφυμα, δὶ ἃ τὐϑακρεί μέ- 

γη τός πενγζᾷε, ὦ Τ' βεξαιοιῶτα Ὁ ἐλάϑεοίαν ἀύξις, 
͵ 2 π᾿ " 5..Ἃεῷ ξ 

γόμον αὐελουί, ἐλαϑεν.ζὼ 5. Ὁ πσοοξόλάνμα ζοιόν- 
4 ͵7 λ λ Λ ) 7 ς ἜΝ 14 

δὲ Λαρχίον μϑυ χα; Κ λοίλιον τός τότε ὑπα ἐ ονζᾷς 
᾽ “ 453 ͵ ΕΣ 2 3 γδγς 

Ὡὀποῦεα τ ὀξοισίαν,ὼ εἶἰ΄ τις ϑηλος αῤχέω τίνα, εἶχεν, 
9) ,ὔ “7 ͵ Ω 9 ε ν᾿ 

ἡποραγιμάτων χϑινῶν δχη μέλᾳφαν" ἕνα ὃ αὐσιρα ὃν δὦ 
ς λ ἥξω ΤΣ ςμ-“ 3 ΛΔ ΤΕ 
ἡ βεβλη “ὐδϑέλυ.)» κἡ ὁ δήμιος ἐχυψηφίση!), Τα πὸμ- 

2 ͵] ͵ 2, λ 

τῶν ἄξοισιαν οὐρα λαῦοντα ἀρχᾷν μή πλείονα χρό- 
«ς ͵ , 3 2 ον ε 

γον ἑξαμιζως »χρείονα ἐϊοισίαν ἔχοντα ἢ ὑπατων. 
.- - ͵ ὡ 9 ς 

τῦτο αγγοήσοιγϊες ζεὼ ἐχῴ δορύα μιν οἱ δυμδζιχοὶ, ψη- 
[ ͵ 7 “ “ 1.9 

30 φίζονται κύρια, ἐΠ) τὰ δόξαντα τὴ βελη" ζῶ ὃ ἀφο 
Ψ ᾽ ᾿ ͵ ψ μ Ὑλ κε 

κρείων ρχλ χ᾽ νομοὺς τυραννίδος" τίου τε αἵρεσιν 
ἩΡ ἢ " οΐ γο, Δὰ  γο ΄ ΑΕ 
5 μέλλοντος ΣΡ χάν,τοῖς ον, τῷ στενεδρίξ ( ιυεχώρν 
αὐζις ἐφ᾽ ἑαυτῶν βελάνορνϑύοις ποιήσααΐ. μα σϑτο 

λ ͵ 3. »"ὝὝ “Ὕ 

πολλὴ ζιτησις ονέπιπβε τοῖς πσδοεςφηχόσι Ὁ βολῆς, ὼ 
͵ ἜΑ οὐ Μ Ὧι ἃ ᾿ 

“σϑϑνοίαι πῦξα σ᾽ τύραληφουδύα Τ' ἡγεμονίαν. ἐδυκά 
λ.,͵7Κα ͵ ᾿ ΕΣ λ » λ Ἵ ἊΝ 

γὺ αὐζις δρειςηρι πε ὀυδρος εἰς τὰ Ὡραγμμαΐα δὲιν, 
Ἂ λῶ “ 2 ἰ 2 Ἷ 2 

ἡ πολλζω  πολεέμκων ἀγώνων ἐμιπτάθααν ἔχοντος, 
ἀντ ω ν ΔΡΩ͂Ν ’ 

“σῶς Ὁ τότοις . φρονίμου πεκ σωῷρονος.. καὶ μηδὲν 
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αὗσοῦ τῷ μεγέϑοις τὴς δξοισιας δχὶ Ὁ αλόητον -ἶρα- 
«οὐ ὡσιδ 
πὺρ ἀπὸμζο ὃ φυτα, 

! 3 “ » ᾽ “ 

πσδοοόναι φρατηλοίταις αγαϑοις, δχήν εἶκε «τῶς 
7] λ λ ᾽ ͵ ξ υμ ᾽ “᾿ 

εἰδότος, χὺ μιη δὲν μαι λοιχϑν οὐδωσονΐος πεῖς ἀστειθοῦ- 
ἌΝ ΟΣ ΤΗΝΙ » Πρ ϑιακῖ ω νι ε 

σιν " οὐ μ«ἁλιςα ον, τῶ παρόνίι ἐδέοντο. ἀπό τα δὲ ο-- 
“ « 9.7 ε; ͵ὕ .- 

ρώνες ὁ(ᾳ ἡξίαν, πόδι τ: ἕτερον ὑπάρχοντα Ἕ ὑπάτων 
͵ ͵ εὐλξυετ  ν Φρυτον ΙΝ 

Τίτον Ταρχί ον "0 γὸ Κλοίλιος ον ὁ πολίδιχαις Σοε- 
"“ 5 ͵ Ν ͵ὕ ἵρ 

ταις δχραορος ὧν, Ὁ δραφήθλον χ; Φιλοπολεμίον Οσ). 
τ: 3 Δ. » λ Υ ᾽ 3.7 ΣΝ 
εἶχεν», σδοῖξ Ὁ Ῥχίχϑν ἡ Φοξερον" διὰ ὀχτφκὴς ἐῶ 

Ο ὠκφ- 

Ἀν, .-“ “ 

χ; ταλλα ο(ᾳ δὲι 



ΔΝ ΤΙΟ. ΕΗ Ὀ Μ. 

ι ἡμμφοὺς Τὴν ὠπειϑοιώτων ἡ ἤ 5 βελὴ δὶ αἰχεύνρ ἐς 

λαίμίδανε,ϑ νϑὺ ἀφελέαζ 1 “Ξρχίω, δὼ ,χτ' τὸς νό- 

μους εἶχε »πῳ δὲ γαρίσαιοχ Τὰ αμμφοτέρων ὀξοισίαν, 

᾿. βασιλικοὺ ̓ χιμαΐος γινουϑιυζευ χαίτοι κὸ δέος 

αὐτί ὑπήᾳ μὴ βαρῴαν ὁ ὁ Κλοίλιος Δογισείμϑυος Ἢ τ 

ὠπαϊξίωσιν ὐρχῆφνως ἡτιμκοισχμένος αἰσσο βου-. 

λῆς, ἔπειτα μεζοιϑῆται (σδ9α] ρέσίν, τῷ δήμου ὅνυο- 

ο΄ μῆνος «αερκάτης,ὺ πϑύτα αὐα ξένῃ τὰ χρινα  αἰδου- 

μϑμων δ οπθλύτων, ὦ φρονοιεῦτες ἐτύΐχομον, εἰς ΠΣ 

(ν ὀκφέρᾳν,ὼ μέλει πολλοῦ τϑτο ποιοιεύπων,ὁ ΕΡ- ΙΟ 

σξυταΐος ὁ ἀμιωταΐ ᾿ς τὴν ὑπαϊικῶν,γεώμάω ἀ ἡ γὺς 

δείξατο δὶ ἧς ἀμφοτέροις ἐν ἰση ἀμ τὸς ὑπάτοις 

᾿φυλάξαι,παρ αὐτῶν ἐχείνων 1: δὰ ττηδιάσπερον ᾿ὸ- 

χήν ἀὕρονζ" ἐφν γὸ αὐταὶ δόχειν. δ) ὁ μδὸ ἡ τρρ- 

χῆς χρῴτος ἡ τε βουλὴ διέγγωχε, χαὶ ὁ δῆμος ἐψηφί-. 

σαΐο 5 ἐνὶ δὸιϑάεδαι "δύο δὲ καζαλείπεται βουλῆς χαὶ 

. Φεοίζιδος δεόμϑυα οὐ μικράς τὰς ὁ οἴϑαληψόμδρος 

πἰω ἰσοτύφαιννο, Ξρχίο ἔφιαι ᾿ (σ᾽ ὑοῦ 5 νος πος 

δεθεὶς ὀξοισίας νομίμου, οὐκ ἢ πότε ὑπάτων ὀγτῶν 

ὅτερον, εἶτε πα χωρήσοινζος τῷ σφενειβχοντος εἶπε: 

χλήρῳ λαχόντος, ἐλέα χ᾽ Ρωμαίων ὃν“ ποσλαμᾷα 4 

χρατίςαι ἡ συμφέροντα “ πόλεως δὰχ ἐροπην.με-- 

σοδασιλέων ὃ αἰὐΐζις μηδὲν εν τω παοόνίι δεῖν, οεξ εἰν 

Ζ μοναρχίας Ἐχιδείκγυαϑαι μονογγωμονας Ἷ μελ- 

λοντωντοξξῳ ἔθος ὦ »ἐχούσης, “Ὁ πόλεως -ἶω ὅσιον 

ι8 χω ἐπαμεσουτων ὃ τί γνώμων ἀπόύτων, 

» "Ὁ τϑτον αὐαςας ἐτερ9ς,Εἶἰπεν' Ἔμαοιὶ δὲ,ὦ βελή,δὸ-- 

» χεῖ χαὶ Τῶτο ἔτι ππξολεῖναι τῇ γνῶ, ϑυοῖν αὐδγραΐν 

» κραίςων εἰς τόδε γρόνα τὰ Ἴνα  διοιχρεούτων, ὧν οἕκ 

ιν δ 4 ἐνἤεωμείνοις, τὸν μ»ϑὺ ὕτερον αὑτῶν κύξιον ἀ- 20 

» ποδειησύνσαι τῆ τῆς αὐαρῥήσεως, τὸν δὲ ἕτερον αἰποο τῷ 

» σεουαῤχοντος αἰβειζευαι, ὀχ γνογων αὐτῶν οὖν δλλή-- 

β »λοις τ΄ ὄχττηδ4στερον᾿ ἵγα αὐοις αὔξονται ΤῊ τς 

»μίῳ καὶ Ὁ χαγοονίσον, τῶ δὼ, Ὁ .Ἴ} Τὶ σμευαῤχοντα 

.» χράτίσον ἀπέφξωυε,τω 7, δ᾽ 0ΤΙ πσζθς φ σεεναβθντος 

»ἀράςος ἐκρίϑη" ἡδυγδρὰ χὴ κα λον ἐχάπερον. φϑα οϑὺ 

» δἶζυ ὁτιὴ μὴ σσξηβἸελέντου τῇ γνώμων τϑδὲ ας. μέροις, 
» αὐζοις αὐ ἐφαη τοῖς αὐδ)ράσιν ὅτω ἈΚΠΝ κρύον δὲ 

» μησὶ, ὑμδ" ἕτερον τι βελοιϑύων. ἐδύκς τϑτο χτὶ 

Ἴεθεντος, ἐχικυροῦται Ὁ δόγμκα. ὡς δὲ πωρέλαζο) 

τἰωὼ ὄξοισίαν οἱ ὕπατοι τῷ δα γνῶγαι πότερος ἐξ αὖ- 

τῶν ξῦχῳν δεν θλιτηδῴοπεροο, ϑοιυ μκαιςον τί ὁ πα- 

ἐὰ παίας (ς αὐϑερπίνας “ἰπϑολήνψς ὡ-ράγμα 

ἐποίοιω. ἐγὸ ἑ ἑαυτὸν ἐχούτερου ̓αἴξιον ἀπέφίυε δ ἡ- 

} 

ποῦ ον, δου θα τ ΜΑ ἍἝπρτ “σ΄ ᾷᾳῇ«ᾳ«-- 

Ὁ 

γεμονίας, λα δ ἕτερον" χὴ ὁ κατελιν!ανὸ ὕλζο: ἡμέ- 

βαν ἐχείνζω, ἜΣ δλήλων φρεᾷ; Σ ὀξαριβούμϑροι, ὃ 

τὰ Βε ενΦ ": 
ἱπιΠλοσΙρογῖς οὐαῖ οἷο ΠῚ Πτ ὀ ) ἘΠαῖι5 
Ρυάοτο σιοάδηι γοτίποθαῖας, ἢ  40- 
τοραῖο ΔἸτοσ! πη Δ ΟἹ ΠἘΓΑΓΙΙ Ἰερίπιο,απὰ 
ὈοτΠῚ Ροτοίξαῖοηὶ αἰτοῦὶ [αυρίγασιν 
πηαίοτῷ τορία: ΠΠ.}]4; (ποτα θαταν 
πο Ια ας Ρυϑ]άτα μη. ΠῸΪ οο]]ερᾶ 4:- 
οί ἔογῦβ, Ἰ ἡ ἰοΠατιδ ἔαέξι πη ἰητογρίο- 
τάτοτα ἰη {1 σστιμπ ΟΠ ἀπη : Πλμιταταςς 
νοϊπηταῖο, ΡΟΝ ρατγοοἰηΐτ πὶ ππης- 
τοῖς δὲ {δτυτα γοίρ. Τα διιοστοῦοῖ, η ἐὸ 
ΟΠΊΏΐ1ΠῸ ριάογα οὐ} ἀπ ΠαΠ]}ς ( η- 
τοτίατη ἴῃ τηράϊαπι ργοΐογγο αὐ εἴς 
(οτ, ἐα»α 6792 15 ἡ] αταῖο δὲ Ποηοτα οῦ- 
{υ]4τος Δητοῖρατ, ἐαίοη αἰχὶτ (δ τδτίδ. 
4118 ἀη θοσιπ ραγὶ Ποποῖς ἰεγπαῖο, 
οχ ΠΠ|ςἸρῇς παρ! πτατα! πηαρὶς ἰάοπο- 
11Π0 ἀσοίροτδτ, ΑἸτεηΪπι, σααηοαμῖ- 
ἄςηι (οπατῖιις ἀφογθιογίς, δ ροραΪ 5 
ΔρΡΡγοθαγίτ, ντ (απηπηὰ ἱπι ρου ροῖα- 
{15 νῃϊ σσπλϊττατιτ: 40 ἀπο {προγίης 
4τς ΠσΠ] πὶ ὃς σαγαπι ΠΟΙ ΟΧίριδπι 
τοσαυίγαη, συ πᾶ ἀαητ15 ΠηΔρ [Ἐγαῖι5 
Ραγ τγγαπη α!, ὃζ α απο πιδρ ἔγατιι]ο- 
σίτπλο ογθαηάμς ᾿ ν Δογὶ (], αἰτογι!ΠΊ 
Τοοπίμ!α, πιο σεάξτε σο]]εσα, Πιιε ίου- 

το τ ]ΠΔ. ε Ἀ οπιδηὶο οἰίσεγε χιςπη ο- 
Ρτίπιο τοπιραθ!]. δα πλ! ΗἘγατιιγῇ οχί- 
{πἰπποῦ, ἸΠτο γαρ θι15 ΕΠ ΠῚ ΠΌΠΟ ΟΡΙΙ8 
ΠΟ οἵα, ρεπεϑ 7105 Γορῃὶ ταπιροτί- 
Ῥιι5 ἀεπσηαηαὶ τοσὶς δι δίτγίιπι ἔπο- 
τῖτ; φιαπαᾶο ταίρι σα ̓ερ τπηῖ Π14-- 
σιγαταπη παρεατ. Ἐδπὰ Ὡπιρητίαπι 
Ἰδιιἀητ!θ. οπιπίθιι5, δ] πγσοης ]15: 
ΜΙΝ, ἰπχυΐε, ραῖγες οοίοειρεί, πος νἱ- 
ἄεταγ δἀεπαῖ: (οηϊᾷ πος τὄροτα 
ἄπο ργα ̓ δηεΠΠπλὶ νἱγὶ δάἀτη! ἰΠγαπς 
τΟΠΊΡΟΒ]οᾶ,4 1}. 6 ]ΠΙΟΓο5 νἱχ ἰππ6- 
ποις, αἰτογὶ ἀδτὶ Ποπηηδ 41] ροτο!α- 
τοι. αἰτοῦ! ἃ ΘΟ ]Θρα οἰ σὶ ; ν Βὲ ἰπτοσ 1- 
Ρίος σδραγάτιιπι ἔπειῖς ντοῦ {τ ΠαρῚ5 
ἰάοπειις νι Ποηοῖς ςηπατί, ρατ χαο- 
ας Ια τι ροτοὶρίφητ: αἰτοσο ογπδ- 
τιπι οΟ]]εσᾷ πο το πἰπηοηΐο ; αἰτοῦ, οὐ ὅ 
οΟ]]εσς ἀς(ε ᾿παἸοιΠ1, ΠΤ νι ΠΩΣ 
δὲ ἰπσπη{ ὃζ Ποποίξιπη οἵδ. Εχυϊα 8 
(οἷο, ετἰαπιίι πος πο ἔαπῆετ δά ἴταπι 
(ξρτεητία, ἱρίος Ὠἰ ΠΟ πλΐπας ἔλέξιιγοσ 
ΕΠς, ἰς« τεδξίας τατης Ποῖ, νοϑ αιιο- 

Πρῦ δι Μασ εἰρη: ΒΕ τῇ γνώμῃ ασθ96- 4 αυοίά νε!!ε(δητίᾶτ. Ρ]δσυιτ Ομ η]Ρ. 
Παςί(δπιεηεῖα: πες δά άϊτο ν]]ο ψεγὗσ 
(Θπατιςοπίθϊταπι ἐλέξιπι εἴς, Τ πα 
οΟίμ!ες ασσερῖα Ροτοίξαῖς ἀϊάϊοαης 
αἰ ντογρίοτίι ἀρτίου οἱος Δα ἱπιροτία, 
πυϊταηήτιπι υϊ4ἄδπη ἔξοογιης δὲ νἱχ 
1 οὐ 6116. ποῦτογ ΘηἰΠῚ (ς ἱπηρο- 
τίο ἀἰσῃίογεπι οοπίαίε, (ξἀ ΠΟἸΙεραπις, 
δὲ τοῖιι5 16 4165 σοπίαπηριι5 οἰ ἱπ 
τιτιια ν γτατ Π} ἘΠΕ ΠΊΘΓΔΙΟΠΟ » 

ε. ἀκ 
“ἃ »ν»͵π ας ΓἋ 

ἘΠ ὰ ΡΝ, κ᾽ 
ς. 



᾿Πιᾶλτον με 
ἼΒΊΓΙ.[Ὧγ- 

φιίι5. 

“»ς 

216 

μοποτίς ἀοργοσατίοῃο : ΡΌΓΡίοΧο δζ 

Δῃχίο (ἐπαῖα ἴῃ {{ὰ σοπτοητίοηθ σοπ- 

(υἱππι. ἀπ! ἀεϊπάςείαπατα,ςοσπα- 

εἰ νιταίη;, ὃζ το! αοτῖ! (οπατοσῖι μο- 

πογαιΠίτηιις ηα ας, Εαγρίππι σοπαε- 

πίοητες, νίαη; δὰ ποξξοπη οὈταπάεθδι 

Ρτοοίδιις; ἀοοδτοϑ 1110 {Ἰταππὶ τοταπὶ 

(ξπατας (ρῷ, δζ {πππἢ Ποποτυίς οοτοπι- 
ΡῖαπῚ οἵα ἀαπηποίαπι ταΙρα ] σας. 1Π]ς 

νἱοΠΠπὶ εος σοηίξαητει ἱἹπραηλ Παῖς 

Ρτεοίθα5 αἴ; οὗτοιπατοη!ριρεύρεθαῖ 

τ ρα ]εγα. δοχιςητί νοτο ἀἰς σοαέϊο 

ταγίαπι ίεπατι, ἀειτεξζαητξ τὰς οτίατι 

ὃζ εδτια οπιηίππι πιοηΐτα ποη ἄθςο- 

ἀεπιξάς ργοροῆτο «Ππτρδς (Ια μας 

Ρτοπαπτίατ; (ντἸΠτογΓΟρῈ 5 ἔλοετεςοῦ- 

(πευογδησ) ἰρίεα; οοπία!ατιιπη εἰ αΓαῖ. 

ἰσρτίπιας οπηπίαπι ἈΌΠης πιο Παγ- 

οἰπα ἀεΠρπαῖα οἰ ,οιιπη ΡΙεπαγία Ὀς 

Δα Ρδοὶϑ οπηηίμΠπ14; Α]ἰαγ τετῖϊ ροτο- 

ἔχις; ὃς Πἰξιατογρρε!!ατ᾽, πυεα ρο- 
τοίξατς ἱπηρεγαη αὶ ὃζ εἀϊοοπαὶ αυ!ά]:- 

Ρει, τῦ 4}1|5 σητα δὲ ἰα{ξὰ ρτὸ ίυο ατὸι- 

ττῖο ργαίου δδα!; (πηάατα δἰ π1, 1 {{|- 

τς ἃς ἱπἰα{Π| ρα οτιριοπες .Εαϊᾶδ 

Ἰλοπιαηϊ γοσαπτ) πποίντ αϊἀαπη Πηα- 

Τῦτ)φ ἃ φο]]ερα ἀϊέξις (μος εἰξ ποπλῖ- 

Πατι5) τ: ΠΟ Θπΐπη ἃ ΡΟρΌΪο παρ Ἐγὰ- 
τα πι Δοσορίτ πιοτὸ ρδ το» (εἀ αὔ νπο 

νἱτο ἀοίσηατιι εξ, (εν, σα θαταγ 

ποϊπαίάϊοίμην ὃΖ πιο] εἴτα ΠΟΠΊΕ 1πι- 

ΡΟΠογοτα πη Δ [Ἐγαταὶ οἰαίτατξ Πδ6- 

τᾷ συιδογπαταγο: τ (πα ϊτοτῖϊ οαπῆλδ, 

ῃς οὐϊοίς νοσδθι]ς οεπάογεηταγ; 

τατη τίαπη ἰρίογαπι 4} 14 ̓ τηροτγι ας. 
(ἀπιιηττοίροξξι,, πΠεαποα ἔοστς ἀο]1- 

ὅζαπιροῖ ἱπιργιάἀοπεᾶ ναὶ δ 4115 1π 
Ἰρίος, νεΐ αὖ ἱρίς [ἢ αἰίοβ οσπλίτζοτε- 
ταῦ; 4ια Πα {ΠΠπσπιοαὶ ροτοίξατοϑ ἔς- 
ταης. Ροτείτατίς ίλης μι ἀϊέξατοτ μὰ- 
θετ, ππασῃίτιάο, ἱρίο γοσαρυ!ο Παιάή- 

πυαηιᾷ ἀδοἰαγάτιγ. ηᾶ ο]οξ τα χιις4ἅ 
ἱγτᾶπίς οἱὲ ἀϊξζατοτγία ροτζοίτας.  Ἰάςη- 
ταῦ αὔτη ῃὶ οσπδηὶ ὃζ μᾶς δά πλ]Π|- 
Πιγατίοηϊβ ρα δ] σα ἰρβοίεπα πγατιατὶ ἃ 
Αταοἰς.Ππατη ηὶ οἰσυμνητοι ἀραα ρτί- 
(τος τατος γοσαρϑταν, (ποις ίη εθ79:- 
γμομέαγίο τ) τοσῆο ἹΠΘορ γα Παύ- 
τατ)τγτα πὶ χα] ογᾶτ οἱ ξΕ ||. οἸ Τρ - 

Ρογαπι: Πῦ ἱπβηἰτ πο Ο σΟΠΕΙΠιΙΠῚ, 
(ς ςετι γα επγετεταροσῖς ἐρατίιπι, 
αιυᾶάο δέ ιαπείρογ Ροίξυ]ατοε γοῖρ. 
να] τας : πους ΜΙ] πὶ οἰ πη οἱερσο- 
τις Ριτταοῦ σοητγα Αἰςαιτη ροετᾶ οἵ 
(οοἰϊς ἘΧΠ]Ιο πλι!ξξατῖ. Ἐπ πα γαση γα- 

γηῖη ΡΥΪΠηὶ γέρέγ ογ 5 ἈτΑΡΙΟΧ᾿ [ΠΠτσιπὶ χε νι] τατοπι οχροτγίπλσπτο αἰ ἀ οἰ Πδης. Α ρεϊποὶρίο ο- 
Πἰπὶ οπληίθις αταοία οἰαιτατί σις αϊ ογατς ταΡΘ5: ΠΠῚ χαρά {ΠΠ| ποπ θατθαγίοᾳ ᾿ορητία ἀοπλΐ- 

«ἢ « υ»ν»ὲ.δθ 

ΙΟΝΝ Υ 1 ΗΠ ΔΑ ΤΟ ΛΔ ΝΑ 5. 

.-“.« ͵ -»“» 53; ἜΑ ΕἸ ͵] ᾿ 

ΙΟ λῶν ἕκαςον διετελᾷ. τῇ δι, ἑξὴς ἡμέροι παλιν σχωτο 

20 ἔχιζάγματα καὶ ἵὰς ξζκγεαφαξ ὅ' διχοίων τε ἀδς 

ΡΉΣΩ ᾽ “ " 
20 πλημμέλες,η διοασοινες αἀὐον τὰς πέλας, ὧν φέρω-- ̓ 

ΑΜ ΝΣ ͵ «“ Ν Δ ΑΝ 

ὃ δ: ἘΝ Ἧ 40 εἰς ΠΟ σΟν ΓΘ ΌΥΟΝ, ὠφπῦρ τὴ ΜΜήυλξυναϊοί πῦὶε εἵλοντο. 

Βᾶτυγ αὔτα οἰαίτατίθ.ρτο ταποηθτθη,- ᾿ νν 

ὩΣ ΠΌΆΕ ὐϑὰ 

λιπαρφιῶπες μὴ δλαζῷ ἀὐοὶ Ὁ ἰρχζω" ὡφ!ε ἐν πολ- 
ἐν τ ς Ἶ 

λὴη υέαῖ πὰς ο» ῷ στουἐδ)ίῳ πταρογζας ἀμηχϑρία.ς Ἧ; 

δζκλυϑείσης δ βολῆς, οἱ τσοθφήχϑνιες χτ' δμος΄ ε- Ὑ 
] Νωᾳ (μι ΡΣ ͵ λ Ἂ 

κουτέρων , "ἡ Ὑ ὀνλῶν βολάυτῶν οἱ εὐὐῥμμοτατοι,σοος Ἶ 
᾿ 2 Ἵ Ρι “» ΚΟΥ Δ ᾿ 

Τ' Λαρκιον αφικϑύϑιυοι, πολλαο ἐπδιοιοτο τα αὐδδὺς 

ἀν ἐγυκπὸς δεήσς, διδαι σχοες ὡς οὖν ἐχείνῳ ζας ἐλ- ῦ 

πίδαςἡ βελὴ τέθήται πα(ᾳς ̓ χὰ Ὁ ἀασούδα ον εἰντῷ νι 
Δ 32 “͵ .-“» ε ΜῊΝ 

ἰδ τ ρχίω πονηρὸν ἐὴ) τῷ κοινῷ λέρονες. ὁ δ΄ 

ζῶ ὠτενὴς , ὦ πολλὰ οὐ μέρᾳ δεουϑυὸς πε χαὶ αὐτίξο- 

εδρίᾳ (γαρϑέντος, ἤν τὺ τότε διεικαἰχεῦο, χαὶ πεῖτ 

φόυϑυος αἰασὸ πότων σἕκ ἀφίςαῦ γνώμης ῥα! 

ςὰς ὁ Κλοίλιος, αὐαγ»ρά4 πε αὐτὸν, ὡς αἷρ εἰωθε(αν, 

ποιᾷν οἱ με σοξασιλάς,ὼ  ὑπαΊείαν αὐτὸς ἐϊξόμγυται ̓  

τ τοοῦξτος οΨ Ῥώμῃ μόναρχος ὠπεδείϑη : πολέ- 

μου πὲ ὦ εἰρζεύης Ἷ ἢ πϑυτὸς ὀηνα ποραγμαῦς ἐὐζι 

κρουτωρ,δνομα, δὲ αὐτῳ τίνα") δικζᾳτωροι, εἴτε ὀξμὦ 

Ἔ ὄξοισιαν Ἔ κελάᾳν "ἡ ὀχζκαταῆφν ὃ τι ϑελά, τά τε Δ 

χα αι χὴ τὰ χα, 2ο: τοῖς ὀήνοις, ὡς ὁ αὐτο δοκη" ταγὸς , 

κων, ἐδικίᾳ οἱ “Ῥωμαῖοι και λοῦσιν᾽ εἴτε, ὡς ἴμες »οά- 
Δ ΌΡΝ ͵ ». 75 :ς »“»)οῖλ » ιν 

Φοισι, δος 1 ποτε νου ϑυζωυ αναρρησιν" 67} 4 φοραος 
ΛΕ ΝΣ ΔΥΣῚ πῃ ᾿ Ὁ 

5 δήμου τ΄ Ῥρη ζω ἀλοονϑρος, κτ' τὸς πατοίας ἐλι-᾿ 
Δ. εἶν ᾽ 7 ε 3 2 2 ἵ 

σμμους,θΕλλ ν εζάν, δὰ αἰ τσ αὐδρὸς δ ποδει,ϑεὶς ἐ- 
᾿ 3 3 “») 3 ᾽ 

γός. ὁ γὼ ᾧοντο δὲιν ἔχιφθονον ὄνομα. ὃ βαρὺ δέκ ᾿ 

-Ξουὴ πολιν ἐλάυϑέρων χέξοπά,άση, Ἵ πε τὰ Ἢ 
ΩΝ ἣν ἐφ ΔΩ τ ΕΞΧΕ 

γϑμων ἕνεκα οἷνα μηϑεν ὄχι τ μισουνδύαις πσδθεηποῦ 

σιν αἱ ζιαῦτωι δζευνα φεῖαι " ἔσπτεὶ τὸ γε Ὁ ἐϊξοισίας μές, 

“γεῦος ἧσο δικζουτωρ ἔχά, [ὑκιςα δηλοῦται “κἰ πσὸ 1 Ὁ 

γομκαζος" ἐς] "ὦ αἱρετὴ τυραννὶς ἡ δικζοτωεία.] δυχῇ 

σι δὲ μοι ἡ τῷτο παρ Ἑλλδύων οἱ Ῥω ιαγοι Ὁ πολίε 

μα λαξΆν.οἱ χὸ ἰσυμνῆται καλόμϑροι παῤ ἝΔ 

λησι Ὁ φ᾽ ὀχαϊον,ὡς ἐν τοῖς πὐξὶ βασιλείας ἱσορίΘεό- ̓  

Φραᾳςος, αἱρετοί τίνες ἡξ τύραννοι" ἡρῶντο 5. ἀὐζις " 

χαιρὸς αἱ πόλφς, ὅτε εἰς ἀδδιςον “χοόνον, ὅτε σζώνε. 

χῶς,δλλὰ τσδϑς τὰς χαὶ ρὅσ,0 πῦτε δύξηε συμφέρῳ; ὁ Ἷ 

Πρῆακϑν σοὺς τὸς φυγάδος τὸς πὐξδὶ Αλχαῖον ν᾿ 

ποιή ην.ἤλϑον ἢ ΘΧῚ τ τὸ οἱ τρῶτοι διδα ,ϑεί]ες τῇ πεί, 

ρᾳ Ὁ γεήσιμον. κα αῤχαὶ υϑὺ γὸ ἅπα(ᾳ πόλις Ἑλ- 
λας ἐξασιλϑ εϊο, στλξω ἐχ ὡς εἷρ τὰ βαῤξαρα ἔϑνη 

δεασοῖι- ᾿ 
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᾿δεασοϊικῶς, δολὰ καίζῳῷ γομοὺς τὲ χαὶ ἐθισχκοις ΄πα- (. παδαπτατ, (δ 4 Ἰχγαίοσος δ ΠΊΟΓΕ5 ρᾷ 

τϑίοις᾽ χαὶ χε «τίςος ὡἶ βασιλάϊς ὁ ϑιχοιότατὸς τεχαὶ [105 τοσηῖ! Ἔχεγσορᾶτι: ΟΡΓΙΠΊ 56: ΓΕΧ 
; ς ͵ δεν ; πιαθεθατιτν ᾳ οἴἴδε ἐμ ἘΠ Πλιις δε!εσῇ 

' - δ 
νομιηκφταζος, χσὴ μηδὲν Οχ διαιτῶν μᾶνος Ὁ πατρίων. (γα ητΠΠΠπλις, πα ἀΠσεάεης 40 τ ᾿ ἢ ᾿ ᾿ 
δηλοι δῈ Ὧ, Ομ 99 ΤΥ ΠΘΆΘΕ: πὲ καλαν τος ἡ, πε: ρατυῖϊς : ἰά οι οχ Ποπιοτο 

βασιλάς, χαὶ ϑεμιιςοπόλοις. χαὶ μέϑοι πολλοῦ διέ-- «τᾶ Πα υοτ, τ τορόσνοσαῖ διχασπόλους 
ΗΟ ῥητοῖς ὩΣ αὲ ἀζοιλίω διοικούμϑυαι χα" τς δι μιςυπόύλοις, πος οἰ Ἰατὶς τγαίξα- 

ΕΟΝ ͵ ; ͵ ͵ » σὲ “Ζτοτοβ: αἴθ, Γεσηατ οἱ ςοτείς σοπάϊ- 
οί τὸ ἡ Λαχεδοιμονίων" αρϑυων δὲ τίνων ον, Τ' τ Θ 
7 ει ΠΝ ος τίοπίδιις, πουτ ρα 1 σε α ΠηοΠΙοΚ, 
Ὁ ͵ λ ἵ λιΔι ΩΣ 

ὀξοισίαις πλημμελᾷν, καὶ ἀνὰ μϑυ πόδια ΟΣ ϑεάροίαιᾷ αἰϊψαοῦ θοῦ πσθρογιης 
μϑύων, ταῖς σῇ αὐτῶν γνῶ κα!ς τοὶ πολλά δγοιχοῖου-- Φφβδαυτ ροιοίξατο, ὃ ἴῃ το. Δα πηι τᾶ- 

Ϊ, «“ Χ -“ ε ἣ . . -- ᾿ ἀκ, Ἢ 

τῶν. δεςχεραγαήῆες ὁδον Ὁ πσραγίλα οἱ πολλοι,κο- τὸ Ναμῖ ὍΝ ᾷ ἴαλπι τλοηνᾳ (ε- 

᾿ ᾿ Ν ἢ Ἷ ΓΟ - ΕΟ Θὲββυλ λευκὴ θοβολ ἠμομμε νόμδες ααΐ, Ρ πα) γα τοὶ ̓ ξ ἰο ας ἣ τα 

ΟΛΗΥΔΉΡΕΝ ΘΕ  ὙΝ σἴλπη ΓΟ ρ. ογπιαπ αδοϊοποτιητ]ερί- 

ἐν χα τα φῆσαι μῦιοὶ, (αὶ ἜΣ χας ϑυτοθ εἰς αν Ἐφ. (ϑυυ τος τ Βᾳςᾳ; ὃΖ πιδριβτατίθις [ΠΠΕΙτατῖδ, ἢ] ς 
γξωντὸ ΤΡ πόλεων φυλοχαῖς. ἐπεὶ δὲ Οὔκ αὐζᾳρ- ΡΓαΙΙαἰΐ5 ΓεορΌ Π ας τα ογὶ σςρογπης, 

χεῖς ἡΐαν οὔτε οἱ πεϑενῖες “π΄ αὐτῶν νόμοι βεξαιοιῶ (Ουοτίοβ αὔτ Προ ΟΡ 65 (τί τυογο πα 
ΠΟΣΑΝ ., 3, Ἁ ἀϑαν-, λ Ἀ 7 ᾿ τ ᾿ ΠλονεΣ ἥ 

Ὁ δίκαιον, οὔτε οἱ ζΣ ΞΞρ. Σ χαὶ Τὶ Ὡλεμελείας αὺ- Εἰ, ὩφΟ ΠηΔΡ ΠἜγΆτι5 δέ το τ ΟἰιΓα 

Ἵ ἢ ἌΡ ΕΗσΡ, ΝΕ ν΄ τοτοϑ δα ]εσπτατοίαμη (ΠΠοοτέι, δε τᾶ- 
τῶν λαιμᾷαμονίες, (βοηθεῖν τοῖς νομιοις, οὔτε οἱ χαιθ9ι 

ν᾽ λ » 3 λ ͵] 32 ᾿ Ἷ ἃς Ἶ ἐξ 

“πολλώ νέο μμοξιυπες «οὐ τὰ Χρ ατίςοι Τὰν πολῆάᾳ.- σοτοῖ ΠΠπίτατα ΠΟ ταπὶ ορτίπγα αι δά 

μάτων, διλὰ τὰ Ὡρεπωδεςαΐζᾳ τοῖς καζοιλαμξα-  ρταίςητξτεγατ {τατῦ ἀσοσηγο ἀατΠΠ1- 
πω. σι Ὡ  λ5 , « » ΠΙΏ Ζρηρ γος} Ἐ 

γόσαις αἰὐζοις σεευτυχίαις ἑὠαϊκοαίζοντο αἱρῴοϑαι,οὐ  πῖᾶ,ποη (ΟἹ ἰὴ ἡηηργομε!ς σαί πιαά 
ΕΣ 

ΠΝ, νντλν ἐνν  δουοιν δὶ ἜΣ ΟΝ ΑΛ ΝΘ ἔρις δον ἐς τπογΠτατθιι5, νογατη χϑ ιλη Π|47}2 δ ἴῈ 
γον ο» ἀξολήτοις συμφορα)ς.δλλά καν υ-20. ἫΝ ΤΟΝ 

ἫΝ (τς εὐ ἀρ δν, τει ἀὐφϑά ἱπιπηοάϊοῖς ργοίροτγίταιθιι5., ας θο- 
Ε μ δ Ι ἢ Ἵ Ἁ - - - - - 

-»» δι έσαις Ὁ μεέτδίον ἀτυχίαις » Δἰαφ,εομε- πᾶ σοὨΠΙτατΙ ΟΠ δ ΓοΙρ. σογγα τη ρογοησ, 

γων δὲ αὐζᾶς δ πολριῶν χοσίκων, οἷς ἐπϑυορθω-- ΘΟἸογο Πα; Εχ νπΐα5 αγ ίτεῖο οογγοξει- 
δως (λείας δ νὐϊουνανμδνος ἔδ4, ἀῤαϊκοίζοντοπα.- οπεπὶ Ροϊξυϊατξς, ποσοῖς οταῖ γορίας 

νὴ 7 ν ΡΜ. γ9 ͵ ΔΟΙΥΓΠΪΟ45 Ροτείξατος ταιζίας ἴῃ Π16- 
νπαλιν Ως αὐσιλιχοῖς πυροαννιχας δξοισίας ΠΣ ἼΗΣ 

τ β ΠΧ λυ αἰ ρτοίδεγε, σοπποίαταβ ποπο[ἰοσῖθ. ΝΗ ᾿ 5» ͵ Ὁ ΤΩ ἢ 

πὰρ ΝΑ καλύπήοιες αὐΐζᾷς ἀυτρέπεςε- νοσαθι 5. δ. ΤΠ οΙ͂ΔΙ: ἀνρχοὲς, (ἐκ εἰ 

φ9ις᾽ Θεῆαλοι νϑὺ Ὑδ ϑρῃῖς, Λαχεδοιμογιοι δὲ Τρηρεγαῖογε5) ἢΟΤ Δοφάαπιοηιὶ δυρμο- 
Ξοὸμοςὰς καιλοϊῶπες, φοξόμϑυοι τὸ δφίγνοὺς ἤβασι- τοο(ἰἀεἰΐ γηθόίεγα!ογ 5) 5 ἀρρε αι. 

Η ι ἐλ. 5. κνκ ΄ ͵ ΟῚ Δ Ϊ ἘΞ 
ἷ λᾷς ἐξ δοις καλῴν" ὡς οὐσὶ ὅσιον σφίσιν πυαβχον,ας μπᾶ ΓΕσῸ5 δετυγάπῃο5 ΠΟΙΛΙΠΑΓΕ ΟΓΟ 

ἷ Ὀᾶτιιγ, φταιρίο εἤδιγοίίταογο ροῖε- 
Ἰέλυ(θν ἐξουσίας ὅρκοις ἢ οὐραῖς ἐχτθ)εασισαντων ΘῈ νος υὐανες, . 
15 προς ἡροφξ σας ΑΕ Ρ βκΣ ἔξλτες μας οἷ ἰπτοίαγᾶάο δὲ ἀδιιοτίο- 
θεῶν, ᾿ς πάλιν ἐμπεδὸιώ. ἐμοι νὃἕυ δὴ πταρ αὖ--30 ἢς αἰΐς ἡ ἀρργοβαῃτ.αὐτοραξητ, 

τῶν Ἑλλάώων δοκοῦσι Ῥω μθῆοι Ὁ τἰράδῴγμα λᾳ-ὀ ἘἜρο Ἰρίτυς (νταϊχ!)α ὐαοἰδ ἀοίαπη- 

“(ᾧ, ὡςαἷρ ἔφυ" Λικίννιος ὃ παρ ̓ Αλξανῶν 3, Ὁ Ρζαπι ΠοσΕΧοΠΊΡ Ι ορίπού: (54 1ἰοῖ- 
ἥ ἐ την ͵ ͵ Ηἷπς ἂρ ΑΙ αηὶς πλιτιαταιπι πγαιατ, 

ΕΣ ΟΡ ΤΡ λείων ρώ- ΄υΐ ρτίπαὶ ροίε Ασαια ᾿Νυιηλἰτογίβα; 
λιν» γ λ ͵] ͵ ᾽ ἡ ἥ Ἔ 

τοῖς μ(ῦ τ' Αμουλίξ χα ἸΝομίτωρος δοίναζον,οπλᾷ- οδίτῇ ἀεβοιϊξις Πίτρο τερία πηαρ! γὰ- 
Ὴ “ “" ὔ 3 ͵ 3, - - 

“πούσης τῆς βασιλικῆς συτ[ενείας,αἰνιαυσιοϑς ῬΦη5ν- τις ΔΏΠΙΙΟΣ ΟΓΟΔΌΟΓΙΠΓ, οὐςοῆλα; ρο- 

; (ς ξποδεϊζαιτίω αὐντίωυ ἔγονζᾳς ὄξοισίαν τοῖς 
βασι-- τοίξαις τόσα ον "8. ποιμϊπᾶιο- 

' “ μου αν ͵ Ὑ τ ΜΕ τίητ. ἐρο πο τᾷ ἀε Ποπηης Πα! ΓΕ ἢ- 
: δὲ τῦγο ΠΣ 

λάζοι, καλῷ δὲ αὐθις ἀρ με: δε ἐν ̓ 54 ἀτιπα ρυγδυΐ, ν πο Ρτοΐέξα Ἀπιαπι 

ᾧτεῖν σα ἠξίοιω »πο}ὲν ἢ Ῥώμαὶ οἰ πόλις ἐλοιοεν, ΡοΓαοποτίτ; 4ι8Πὶ 6 ἘΧΟΠΊρΪο ἰρήτιις 
᾽ λ 3 " ᾿΄ωΠ Ά τ ὑπ ξς. 

Σλὰ Ὁ δξοισίας Ω «ὐξελαμβανοκδρης τω ὀγομμαΐίι Ροτείζατὶς Παδηγ1η (ε εστίποι Πα ᾶρ- 

ὐδοαδάγμα. ΣΝ: ἜΩ μδὺ πότου σε εὲν δὰ εἴη τα- 4. Ρε]]Ατίο. ν᾿ ογπὰ ἄς μος ΡΙυγα (οτῖθε- 

ϑδούρηου τὰ πλείω ϑράφᾷ. ὃν ἐὐκιε  ἸΟΒΟΣ νἱάεταγ ργαίοπείβ ορογί5. 

Κη Ἐπ ὑμὲν “ “ἢ Ἶ , “ Οὐοπιοάο αὐτῷ ᾿ ἀΓρα5 ΡυΙΠλας αἰ- 

“Λαρκίος ἐγοήσαΐο τοῖς μιουδὶ,δικζοτῶρ Ὡξ- δδιατοτγτοιηρ. αἀπλιπ γαγῖτ, απο πιθθ 
Ὡ ! - πω νυν } ἶ Ξ ἢ ὸ 

ὥς ξἰποδ' φαϑεὶσ, ὁ κόσμον δα αἰξεέννχε τῇ αῤχη(ἰω- μας παρ ἔγατοΐ οὐπαταπὶ Δα ογίς, 
Ὃν «ς 3 - . - [] Ω 

τόκιῷς πειροίσο μαι διεξήϑεῖν, (τα ἡοούρθμος ἢ) οὔρεπαϊο σοπαροῦ ἀϊςογο γατ᾽ Ἰςέξογι 

, ΠΝ ΔΕΙ͂Ν ν 4" μας νυ] ΠΠπγα, Ὡς πιασΠαΓὴ σΟρί Δ ΠῚ 
ἡσιμιφτοΐ(ο, ποις αγα: γωσονϑροις ἁπολλζυ ἐὕπο- ε: ὲ Ὡς Ὁ Γ ξυοΣ 

ἴσ τοις ἀναγ } χ ρια δορᾶς Ρα]ςΓγοτῖ! ας σοπάμοιθη πα 
αν»΄παρέξᾳ καλῶν καὶ ἐρφἸων ποῦ αδῷ) ΡΣ : : δα ΕΣ ἷ ἴα ων ἡ συμῷ [Ε9 ἢ ζ Ὁ ὙΥ ΟΧοΠΊρΙ οὐ Ιορ δ] ατοτῦίθε5 ὃς ἱππιοπτιι- 

γομιοδεταις τὲ χαὶ "που δοι γώ »ις χα) τοῖς ὄνοις ὑπᾶσι κὶς ἱπξογῃγδτοΓῖθι15, σοτοτίςα; ΟΠΙΏΪΡ. 
ἘΕ 

Ρι5, φἄ πιιταηποιαῦ, ατηρ] οξε! οο- - 

Ὑγτζηίς ἐχ- 
τεπΊρογα] τς 

δι ςειτο τη 
ταῖὰ ἰρατῖο. 



4ιοπιοίο 
φεῖεεῖς. 

ὝΡ ἴω ἈΠ πε 
ε 

ΠΕ ΡΕΡΑῚ «- ω. 

"ς 

3,3 ὈΠΙΟΝΥΘΒΙ 
ηυΐ αὐ τος ΡυΠοας τταξαπάδς δὶ πηῖΙ 

Δαϊϊοίππτ ΝΟ οηΐτα Π]διιάαται ΠαιΠῚ1- 

Ἰίςγε οἰαϊτατὶς ᾿πΠίτατα δὲ νῖτα γαῖίο- 

ΠΕ, Ποα ἱρΠοΟ Ια πὰ πορ] ρξάοταπι- 

νὰ νἱγογι πὶ ΟΠ ΠΠ14 Γα565 ροίξαϑ Παγ- 

ταδίπς, νυ Δα ποίξγα πα ρα 8 δ 

Κϊθοί ς τεδιις ἱπιρεπίαμι, τεαϊοία πα- 
σαοῖταϑ νἱ Δ οτί ΡοΠΠεοα ἐς εὰ ντῦς ἀ)- 

εἰρρ, ας οπηπίρας χα! ἰα τ δ. 

ΡαΪομγαπα Περγαίουι δίς; δὲ ἀς ἀμοιῖδ. 

αὶ εαπὶ δα ῃος ἀϊρηϊτατίς ἔα πρίατη 

Ραεγάιιχογιηι: ]ποτιτη σοσποίζοπάο- 
τα πν (πιά! οία5, δ οι!ς (ἃρίοθηϑ ὃζ οἰαπΠ:- 

θιι5 Περότ 5. ἀρτιι5 εἰφίοτις. Ετρὸ 

Ῥίδατοσ ρεὶ ῃοχ ντ τ] Δ! Γαῖα Πη ἰπἰϊτ,εααϊτῇ πηὰ- 
ἼπιΣ ας ὃς 

σἰτιιπι ογθαυίς δρ. Οαἴπαπι, φαϊοῦ- 

Ταϊατιιπι σεἤστατ οἰτοα ΟἸγτηρίδάοπι 

(ξρτυσειπγᾶ. χα πος γίος Δα ποίτᾷ 
ξἴάτοτη (ογασταγ οπλδηΐβ:Πος ν]]ὰς 

Βαοιτίᾳ; ἀἰξεατοῦ ἱπιροτία δίς πηα- 

στο οαυϊτ σοῆπι, [εἶπάς ροτοία- 
τὶς νίπγ οἰϊομάεγε νο]δς συδητα ἤτ, αα 

τούγογεπι πηασὶς Π8Π| 4 γί, ο- 

τοςὶαῆπι οσυτἕ ξαίοιθαις ἰσοιγεσ πὲ ρογ 

νίθειη ργαξειτο: Γοποιᾶῖο ΓΊΟΓΕ ΟΕ] 
τασίθιι συ! 4απὶ νἤτατιις, (δ ἃ σοπία- 

Ἰιδιις ἱπτθυ πα 5 ἔαΐτ, ἀπ Ρορ!οοα 
Ρτίπγι15 οοηί, χορ πγδρ γάτα ἱπα]- 
ἀϊδτν γαῖ πιοο ν οἱ αϊτ, Πἰ5 σετογίϑ 8 
τορὶϊ ρτίποίρατας ἱπηΠρηἰίς ν δἰ ταγθιι- 
Ἰεῆτος ὃζΖ πουαύαπῃ τογαπι Πυαἰοίος 
δῃίΐπηοβ ροιτογγαίς, ἀῆτα οπηηΐα ο- 
τηδῃὶς νηϊπογῇς ἱπηρεγασίς 4 δοῖ- 
το ΤΌΠΟ Ρορα] Αγ ΠΊπλο γὸρο αιᾶπα 
ορτίπις ἱπ{πίταταπι ἔπογατ,ντ ἐγ δεῖ πα 
ἐουταπαγαπι παταπὰ οξίπὶ οἴδογγεης 
βασι δαίοτὶρτίς νχογ δζ Πραγογαπη 
που ηϊσιι5, (54; ὃς ΠΠΡεγοτῖ ατατίθ, 

Ρεταῖο ἰπιγα ὅσαις τθριας οξία οπγηΐ- 
ἘΠῚ) (σταυ5 οἰ πὶ ροθηὰ ἀοτγοέξαητί- 
Ῥας οταῖ ργοροῖτα, θοΠΟΓᾺΠῚ ραγΓΙΤΟΥ 
δὲ οἰαἰτατίς ΔΠΛ ΠΟ ) γαρεγῖα {πε ΟἹ, 
τ ΙΑ εογαπη 4αϊ ρα οττατθπῃ τε ρ -. 
(εητ, δέ δρεϊηρδτὶ ἱπίαρετ. [εἰ πα6 πηΐ- 
Ἰἰτατὶ σταῖς (ςραγαῖα ἃ (ςηϊογίθιις, ἀἰ- 
φοίξας Ρογ οδτιγίαβ, τᾷ ρεαίτος φυᾶπι 
εαυίτος φυδάτιξατίαπι αἰ ρας; δέ ς 
ιάταοῦ ργαοίριιαπα ργαηὰ οἶγοα ίς 
Παρυΐτ; ΘΟ το! ιῖς ΟἸαΠο ἰπ σοπέμ!α- 
τιι σο]]ορα ορτίοποτη ἔθος αιᾶ γο ες 
δοορογοιτογι 5ρ.( Δῆμο πλαριτο ο- 
παυϊτῇ ατεγί δαῖτ: οἱ χα Ππρογοταζ, ἔτα- 
το πὶ ρια σοῖς 5ρ.1 ἀτρίμππι. ας ντθὶ 
ΡιαΠάϊο ἤπτ, πηαηθης νηᾶ Οαπὰ (ε- 
Ἡἰοτ δυιοἰητγα πλοοηΐα. ΒΕΙ]ο (Δεὶς ἀρ- 
Ρᾶταϊο, ργοάιέξίεχας (0 ἀϊπππη οο- 
Ρ ἰ5οῖογπα σαίξεγα πχοζατιις οἰ Ἐἃ,4 4 πηά- 
ΧΙΠῚΘ ὙΘΏΓΕΓΟΘ [- Ατίπος {Πρ οαθάταΓ, 

» 

1 ΤΟ Λ ἈΝΆ 5 δ, 
τοῖς πολἤ 4. 7εοϑεί τε χαὶ τὰ χοιγὰ ποραῆφν βελομέ-. ᾿" 

γοις. ἃ γδῥαξιλου ᾿ ζοπειγῆς πόλεως πολήδύμα- 

φᾳὺ βίοις, φοξ δῥωνύμκον χαὶ ἀπόξεμεσάμγων ω- 

«ϑοφπων βελάύμαζο, ὃ ραζάς μέλλω διηγεῖος, Ὁ 
ὥςτε, ὀχ λϑιοῦ ἐν Ὧι χαὶ φλυαδίαν φανζεῦαι, Ἐσδὶ “ἢ ' 

τὸ μικρὰ χὶ φαῦλα ἡιδλ" ασουδώωδ: Σου ὑπ πος 
πασι τὰ δίχα α δὰ καλοὶ ὁριζόσης 

πλέει καὶ «αἷς ̓ἣ 

δυ ἐν πότῳ καζαςηία ϑϑων αὐτίω ῷ αἰξιωμοΐι 

ἡγεμόνων" ἃ τις αὐ ασουδώσφε μὴ ἀγνοήν φιλόσο- Ἔι 

1Ο Φος, χαὶ πολίδιχος αὐὴρ Φποδεηϑήσεται. ἀὐθὺς μϑὺ τἢ 

δῖ ἅμα τῶ ὩὐῬαλαξῴν τω ὀϊξουσίαν, πττσαῤχίω "Ὁ 

πὀὐποδείκγεσι Σ' πόρμον Καοσιον,Τ' «αἰ “οσαϊφύσανα κι ο 

“πίω ἐρδομιηχϑοεὴν ὀλυμπιάδα. τῷτο Ὁ εὔος ἕως τῆς 

κατ ἐμὲ υεαξ ἐφυλαηετος πῦὸ Ῥωμαίων, χοὺ ὅτ 

δεὶς εἰς τῦδὲ γόνα δικζῳτωρ αἱ ρεϑεὶς, χωεὶς ἑπασαβ- 

υξ φοχίω διέϊέλεσεν. ἔπάφτα “ ὄξοισιας Ὁ χρα-ο ἡ 

τος ἔχλιδειξαι βουλόμϑμος ὅσον δε), καζοπληξεως 

μᾶλλον ἢ χρήσεως ἕνεκα, τοῖς ῥαξδούχοις ἐχέλάυσεν ᾿ 

ἅμα ταῖς δέσμιαις τὴν" βάξδων, τὸς πελέκής «ἰδ 

20 πόλεως Φέρᾳν' ἔθος Ἐἔχεχώεμον αϑὲὺ τοῖς βασιλάζσιν, ὦ 

ἐκλέφϑεν ὃ «ἰ πρὸ Ὧν «ἰπσάτων, δξ οὗ ὥδλέελος ὼ 

Ποπλικόλας ὁ πορῷτος ὑπαΐ ἀὕσας ἐμείωσε δχα τὸν ̓  

φϑύνον τῆς οὐρχῆς. αὐτὸς αὐδιυεωσείμϑρος. ἢ καΐζῳ.- ᾿ 
πλυηξαϑρμος πὕτῳ τε ὃ τοῖς ὀῆλοις συμζολοις ὃ βα- ; 

σιλικῆς ἡγεμονίας πὸς ζῳρακίυχους χαὶ νεωϊεραςὰς, ὦ : 

χροὕτίςον “υ κ  αὐὸ Σερείῳ Τυλλίᾳ τῷ δημοϊικωΊα- ἐὴ 

του βασιλέως χαιζοςαϑέντων γομεί εζϑον “ πσρῶτος ὁπ 

ταξεὶ Ῥωμαίοις ἅπασι ποιῆσοι, Ὡρμιήσῴς χτ' φυλάς, 
ἢ βίων οἰγείκεῖν ,“ὐξοεγράφονᾷς γωωναι κῶν νὼ πτα!-- ᾿ 

30 δὼν ὀγομαίΐζοι, χαὶ ἡλικίας ἑαυτῶν τε καὶ τέκνων.» 6-᾿ ̓  

λίγω δὲ ξένῳ πϑύτων ἀμησα ϑύων Ξ 

γεϑος πῆς ἀμμφοίαξ' τί τε Σ ἐσίαν τολέστι τὸρο 

ὠπειϑήσονζᾷς ἐδ4,ὺ Ὁ πολἤείανγ' ἐπ]αχοσίοις σιλκείοις ὦ 

ἀὐρέϑν(αν οἱ ον ἥδη Ῥωμαίων στεϑ)εχο δέκα, μυε,άώ- Ἷ 

δὼν. (Τ᾿ αϑτο ὀχκκρίνας τὸς ἔχονζῷς τίιὺ φρα! 4 )σιμον 

ἡλικίαν Ἔσο ΤΟ, ρεσξζυτέρων, χαὶ καζαχωξί(ᾳς εἰς 

ϑιχος, διέγφμμε πεζοις τε καὶ ἱπαεὶς εἰς πεῆαρας μος 

δας᾿ ὧν μίαν υϑὺ πἰω χρ αἴϊςην «ἰδὲ αὖον εἶχεν, οὐκ Ὅλ ( 

αὐυν πσολφπουϑύων Καὶ λοίλιον ἐκέλέυσε τὸν σεεωύ- ὦ 
4ο παῶν τὺ αὐτὸς ἐξόλεζ λαζῴν, τίω ὃ ποιτίω Σ πός ̓ 

ἐμον Κάσσιον ̓  ἱπεσαῤγέω"Ὑ 5 καϊζοιλφποινϑμξυ, τ ̓ 

ἀδέλφον Σ᾿ πόθον Λαῤχίον" αὐτὴ φρουράν Ἔ πόλιν 

ἐταίηϑη στεὼ τοῖς ρεσζυγέρφις αὐτὸς τείηρες μ»Δύυκᾷ. ὶ 

ὡἰς δὲ ῷ αὐτῷ πϑῤποι πὰ εἰς “- πόλειλον ΝΣ 
δύ δεπη,σξούγαγε ζᾷς δουυάμς εἰς ὕπται, Δρον" χαὶ 
καρ όίίϑεται φρατόπεδα, τϑίω καθ᾿ οἷς μάλιςα ὑπε-- 

λοίμ(αγε τόποις ποιήσεο ζ τὸς Λαΐίνοις τίου ἔφοδὸν.. 

οὐϑυ- 

Ἄς 

δ 

τ τε τ 

᾿ 



ΑΝΤΙΟ. ΟΜ. 
» οὐθδυμούμϑρος ὃ ὅτι φρονίοιον φρατη γῶν ὅξίν, (ἰ μόνον 
» τὰ ἑαυτῶν ποράγμαΐζῳ ποιάν ἰοαφοὶ, δλλὰ ἡ τὰ τ, 

» πολεμίων ἀοϑενῆ, ὃ μάλιςα μϑὺ δύδυ μοίχης ̓  πό- 

» }Ὁ χαζαλύεοϑαι πῶς πολέμοις,εἰ δὲ μή γε,σεεὼ ἐλθες 

ἢ χίφῃ φι «ρατιωϊικοῦ πλήϑοις δωπϑμη,πολέμιον πεώ- 
͵ Ἵ ς ͵ὕ ἣ ρ γ 3} 

» πόύτων κακίςοις ηγουνϑυος, ὁ πλάςα λυπηφοι ἔχον-- 

» Ὧκ,οις χσδϑς συγχ[ενές ὦ φίδοις αὐαϊκα ζονϑυοί τίνες 

᾿αὐαιοφεεῦτοι δ χιφκεςέρων μᾶλλον ἢ διχφηοτέρων ᾧετο 

δεῖν αὐζις δα λύσεων. χρύφα πὲ δὴ στέμυπτων κσο3ς ἐ- 

πιφανεςατους Λαΐίνων αὐυπότηες «ινας,ἔπφ)ε Φιλίαντο 

“οὐρα ταν ταῖς πόλεσιν' αὶ εἰν τῷ Φανγεροὗ τρεσξ4..6-- 
τ μϑρος χτ' πόλάς τε ὃ ωρὸς Φ κϑινὸγ, α γαλοπῶς ὀξφρ- 

γγοίσοιζο μηκέτι αὐτίω ἁπόνᾷς ὁρμάς ἔχάν πσϑ9ς 

τὸν πόλεμον" μάλιςαι δὴ ἀὐδυς ἐϊξεθεροίπάυσε, χαὶ 

δὼ Οιαύτης ἀὐεργεσίας φαφῆναι τὸς τὸς ἡγεμῦ-- 

γας ἐποίησεν. οἱ ἢ τίου αὐὐδχρ ωτορφ παυρᾳληφότες 
το, τ: Λαΐζνων φραϊηγίαν, Μακμίλιός πε ὺ Σ ἐξτος, οὖν Ὑ ε- 

ἣ σκλῳ πῦλά ὡς δχωυαμής σεευἐχονϊες : πουρεσκάσά- 

ὧν μϑὺ ὡς ἐλάσογϊες ἐχὶ τ Ῥωμώωυ, ἐδωπϑώων ὃ 

πολιωὼ εἰς Ὁ μέλλάν 
αϑμοίϊες πολάς, εἴτε ' ἱερῶν ἀὐθιὶς « γινουϑύων κα- 

λῶν. οὖ σύτῳ δὴ τω ὄγῳ Ἵνὲς ὐποσκιδινα υϑυοι 

φραΐοπέδου,Τ χώραν ἢ: Ῥωμαίων ἐπόρϑοιου. “το κου- 
βὼν ὁ Λαρκίος, ἰποςελλά Ὁ Κα λοίλιον ἐπ ἀὐθις, ἀ. 

Ὦντα ἢ ἑπωέων πὲ ἢ ψιλῶν τὸς αὐδράοζατοις.ὃς Ἔχι- 

φανεὶς ἀὐδις ἀποφθεϑόκητος, ὀλίλϑες μϑὼ ἄνας Ὥπο-- 

κΊεἰγά μαχόνϑυος, τὸς Ὁ, λοιποῖς αἱ χιμαλωτοις λαμ- 

(αὐ. τῴτος ὁ Λαῤχιος εἰν ΟἾν φαυ μῶν αναλαίων, 
καὶ τοῦ! θηγαις ἐχϑεραπτά σας φιλαν,ϑεφπίαις, ὡ- 

πέςελεν εἰς Ὑ ϑσκλον ΄ ἐ, ϑρθοις αγάυ λύξων, ὡρε- 30 
σξά ζξ σεωὺ ἀὐζις πέμψας Ῥωμαίων τὸς ἔχιφα- 

᾿ διὰ νεςαΐτοις. ὅτοι διε ζαντο καζαλυϑέεαι Ὁ ςρά-- 

Ἴ4 κα ̓' Λαϊιων,ὺ “δυέαχ ταῖς πόλεσιν ονιαυσιαίως 

αὐοχας. ζιῦτα ϑχεποραξα ϑιος ὁ ἀὴρ, ἐπῆγε ὧς 
δυοωάμάς ἐκ ὦ ὑπα!, ϑρου,ὼ ὡρὶν ἡπόώτα τ' ὁ ὠξο- 

σίας οἰπληρῶσαι “χρόνον, ὁ πατοῖς ἐἰποδείξας, ἀπέ-- 

241 ϑετο τί “ ρχζω, οὔτε πὐποκ  είνας συ εἰναι Ῥωμαίων, 
᾿ οὗπε δέελαί(ας τῆς παποίδὸς, οὔτε ὀλλη συμφορφι 

βαρεία. εἰξιξλλὼν σστθεμμιιά. εὖτ ὁ ὥϊλος ἀπ᾿ ἐχεί- 
γα Ἢ αὐδρος ὸρζάμϑρμος , ἅπασι παρέμφνε τοῖς λοιμα- 

(αὐουσι τίου αὐτέων ἀξοισίαν, ἀ,6ι τῆς πδίτης ασῷϑ 
ς “ ς Δ Θὰ τς, ὯΝ ε !] 7 

ἡμδν ϑμεαξ. φε εϊένα, οριο ἐκ, τὴς ἱξορλας πτουρφλη- 

Φανϑυ, ὃς οὐ μετθίως αὐτὴ τὼ πολίικῶς ἐχούσαζο, 

“πολλάκις αὐαϊκαοϑείσης “ὃ πόλεως καΐζῳωλῦσαι Σ 
, 3 ἐν ͵ “ ᾿ ͵ὕ 

γομκίμιους ὔρχας 5 ππλύτα πτοιήσοη τὰ «πραγ γίλαΐζῳ 
ἘΧς ἈΚ ΜΟῚ “Σ ΄ 7ὔ "7 ᾿ 
ὑφ ενί. κἡ εἰ μϑὺ ὧν τοῖς οϑνείοις πτολέμιοις μῶνον (αν 

- ἕ ΜΟῚ 5] ͵ὕ 3 λ " Ὁ 
οἱ λαιμβαγογῆες τ' δικταϊωφιαν, ἀγαθοὶ ασδοςάται 

͵ 27) 6 ͵ὔ 3 

ονον. εἰπε (52 ὑςερουίᾳς αγα.- 20 

ΒΝ γε 329 

(ορίταης ἀὐτοπὶ ργυάδτῖς ἱπηρογαῖο- 
τὶς ας, Ποἢ ταπτιπὴ {5 ράτῖος γοΡο- ἢ" 
ΤΑΥΟ, ΜΟΥ ΠῚ οτίαπη πο ἤΠ16ς ἐς ὈΠίταγο; ᾿ 
δά ἴῃ ρυτηὶς ππς ρυρπαίαδοτγες Βεἰ- 
Ἰλοοπῆςεγε,λητοοτῖς ΖιδΙη ΤΠ] ΠΟ 

ἀεετίπγδτο πλ]ΠἸτατῖς πχα τἰτιιἀἰπ15; δας 
416 ρεπηηα οἵς "ς}]α δὲ πο] οΠ|-- 
Πγὰ ατῖς 4115 σΟΠΓΓᾺ σοσΠδῖοϑ ὃζ ἀπ ΐ- νιν “ 

οο5 ἐποίρατο σορίτυν, οχἰ Πἰπηαίσατ τα 2)....)...Ὲ π΄ αὐρίμα 
Τηρὶβ Οχ σηπο αμᾶ ΕΧ ἰπτῸ αἰ πιθη- 
ἀΔ. ψῃαργορῖοῦ σεχσς Ποπληΐδιις, ἀ8 
αιίθιις ἢ.}14 εγαῖ {π|ρίοῖο., ἀἰπλ}ΠΠς 
εἰδληι δά 1 ποῦ ποῦ ΠΠΠΠπηος, {{π|2-- 
ἄοθας εἰς ντ ἐθ ραοθρογθηζ: ρα] πὶ 
4υοσας ΙΘρατοηΐσι15 τιιπὰ ΠΗ] τί ἢ. 
ΡΟΡ Π]Ο5, [ππ| [π σοπη Πημης τοι σεη- 
τοῖη (Ο]]ΠἸοἰτᾷς5, ἔδοῖ!ε εἤδοῖς π6 Ομ πο 5 
ας ΡΓΘοΪ 65 εἤξησ δά ἰ ΒΕ! πη. 
ἴῃ ΡγΙΠγΐβ δαιτὶ γα ὶς εος οἤΠοἱἰ5 ἀς- 
ΤΟΓΘΠ5., [τὰ θαηοησεητία ρεγπηοις 
γῇ ἃ ἠποείθις ἀΠΠπάοτοης. Αὐ 1 ατπο- 
ΤΠ ἱπηρεγαζογοβ, ϑοχία5 ἃς Μαδγηΐ- 
Τὰς, ᾿πττᾳ ΤΣ αἰσι!ιπὶ σοηείποπάήο σο- 
Ρίας, ραγαρδησ (ε χιαί! Ἀ οπιᾶπὰ νοῦ- 
(ς πιοτατῖ; ἀΐπ τα ΠΊΘ ἢ το ΠΊρι15 τογα- 
θη, πα αοά οχίρεξξαγεηςοος ρο- 
ΡΕ]ο5 φαϊποπάᾳμπῃ αἄογᾶς, πὰς χαρά 
οχία ΠΪΠ1] ἔλα ργοπαττογόι, ἱπτογί πα 
ΡΑι5 ]ιιφ44Π0 ἃ το ]ο Θχογοίτα εἰτ 
αὐ] οπλδηῦ ἀρτιπὶ ρορα]αθαταγ, 
Ἑδτο σορῃίτα Γ᾿ ατρία5 ᾿ΠγΠ.Ϊττίτ ἴῃ θοὸς 
ΟἸΙα απ οαπὶ ξογεΠΊπλα ἐχαίτιπη δΖ 
νοΪίτιπι τηδπα, 4α] πες ορίπαπτίδας 
{ραγαεηίςῃς » ῬδιοοΚ δἰίχαοῖ τορα- 

Θηδητζοβ ἱπτογβοῖζς ; νἤτο5. σαρὶτ το] !- 
45. Πο5 ἀϊξξατοσ σαγατοβ οχ να ϊπο- 
τις, σοτουσ 6 [χπ]Π]Δηἰτατίς οἵ οἰ ς 
ἀευϊηέξος, νπίποιίος Γαι] γοπιῖ- 
{πιπηο ρτοτῖο ; δ σιιπὰ ἢ 5 Ιασαζος Πηϊ- 
{τ Ἀοπηαποιῖ ΠΟ ΠῚ ΠΊο5: ΡῈΓ ]1Ὸ5 
εἤεάπι εἰ νι ἀϊπιηο 1 ατπογασα 
Ἔχογοίτα ἱπάποία ἰῃ δηπιιπ Ποιοηζ, 
Ηἰ 58 σοίείς ἀοπιῖ τε άπχίς Ἔχογοίταπι; 
δὲ Δῃτα Δ ΠῈ τοῦι}Π} ἱΠΊρΡ ΕΓ το ΠῚρΕ5 
εχρί οαπῆδε, ἀοΠρπαιὶς ῥγήμε σοπία]}- 
Βιι5, ἀἰδιαταγαπι ἀδροίαίτ, πεπηίης οἱ- 
αἰαπι ἃ (Ε οσοϊίο, ποσ ρα]ίο ἰπ Ἔχ ! - 
ΠῚ, ΠΕῸ 4115 στα. Π1Α] 15 ἱπποἱπτο. 

40 Ι4οχεπιριῇ οπιηες ροίξοα ἀϊξξατοτες ἡ 
ΡΑτὶ στη υ]ατίοποίςοιιτί {πε νίπας δά 
αταιξαν μας ποτα τετεϊᾶ. Να(αιιᾶ 6- 
πίπι ἰπ οπηηὶ Εηοτία ργοάϊτ γορεγὶ- 
τπι5, ΔΙ]  ῃ Ποὺ πιδριἔγατα ίς σοίς 
ΠΗ ἱπυσποάοίξεν ε ποι] του: δεῖς 
(προ τείρ.(Ο]επηίδιις πιδρὶἔγαεῖρ.δ- 
τοσατί5, τ Πΐὰ ψΉΪα5 ροτοίξαεί ρεγπλΐς 
τοῖα τ σοφέξα. 411 ἰΠ Ἔχτευ 15 τα πτ 
ΕΠ ἀἰξξαταγᾷ δάθριὶ, θοῆς ρατγίδη, 

" 

᾿ 

ΠΕ κας--. 
“1. τα “τι ευγηιιίι ᾿ 

“5 τιν Ὁ ΑΚ Ἴμι ᾿Ϊ 
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δοίη πτδας, Ἱ] σογγαρτὶ πηασηίταα!- 

ἘΦ προ ΓΙ , ΠῚ Π15 ΠΆΪΓΕΙΠῚ εἴδει: παῃς 

ετίατν ἴῃ οἰ 16. (ςἀϊτοπίθιι5. πλα τἰ5 

ς ,ρζ,. ᾿ ἐὰ ἽΠΠ5 ας τηδρηΐ5; ἄα πὰ νοὶ τορῃὶ ἰγτᾶηϊς 

: , τ ἀἰοφ αἰεξιατα (αἰρίοίο, νο! [τα ἰῃπιι- 

πο ὙΠ λρλ  τάοτα σαἰατηίτατος ἀπο δα εγδηῖ,ο- 
-΄. ΠΡ Ὁ ᾿ ἢ 

μα ίμν κε στιν οῃῃος, ]υοτηποῖ ταῆτατη ροτοίξατοπι 

6 (μι τ μαϑῶς, δοσερογαητ, που!ρατοϑ ίοίς ρει πλῖηις 

ἀιδιατουῖς Ππη|]6ς ργα πτογαητ:ντ Παῖς 

οπηπιαπῃ εἤξι ορίηϊο, ἀἰδιαταγᾶ ες 

νπίςαπι οαἰαίαϊς ἱπί Π4 1} 15 πα]! τε- 

“τηράϊαπι; δζ Ἔχιγοπηδπι Παπο {Αἰ τίς 

(ρεπι γε! αδπη ες, νδὶ σετογαβ ἱπία- 

τ ατεροτίς ρια οι ἀΠςε νηϊποτίᾳ5. δε 4 

Ῥαιγαπιαταῖο, οἰαρς ἃ ἀϊέξαταγα Τ΄. 

ΤιατρῚΪ ΔῃΠἰ5 οἰγοῖτεῦ αιφατίησοητίδ, 

οὐϊοίᾳ τος νἱία εἰς οπηη πγογιδ! πὶ 

᾿Ῥίϑατυτα ἱῃἀἸοίο,υᾶθο Γ,(ΟΟγΠοῖ τας 5 γ}1 ρτῖ- 

δῶν βρνδ τνῸ ὃζ (οἷς ἀοοῖδο ογι οἰτογηις ἐα 
νίις οἴ: νεταπα ργίπηαηι (Θητίγου Ἀο- 

ταδηὶ ηποά (ροτοτίδιις τοπιροσίθιις 

Ἰρηογαπογδηζ, αἀϊξξαταγατα ἐἤ  τγγαη- 

πίάεπι. Ποπὶ ὃζ (απατιιπὶοχ {πα Πρ (- 

οὐτηᾳ; σοπίτίταῖτ, δὲ τι υιηϊτία πη ρο- 

τοίξατοπῃ χα ἀγέειΠΠπγς σοπιγαχις, δὲ 

ντθες ἀε(οἰδυϊτἰητορτας, δ γοσῃ Αἰ 
στα τ, αἰ τα ἰπππίταῖτ: Αἰα ας πλαΐτα {{- 

Ῥεῖθε φείπι,ς 4υϊδ.Ἰοηριπη οι 4ϊ- 

οοζα. οἰαἴπιπι ΠΟ ΖῈ6, ΡΓατογ ΕῸ5 Ζυΐ 

ΡΓΟ 5 αθίπαρι πη, ἀεάιτιτοτῦ 1π- 

τογξξοίς ποι τηἰ Πα Πιδτιιοῦ ΠΆ]]Π1α, δὲ. 

ἘΧ ἰδ αἰΐψαοῖ του πη ητί5 ρει 5 ἜΧΟΓι- 

οἰδῖος. ἢ δυτῷ πεοεήαγιο δζ οχ γεὶῖρ. 

᾿“ςοπιπιοάο οπηηΐδ {114 ἔδοοτίς, ἱπαΐ- 

τογθποῃ οἱ Ἐ ργαίεητίς το ροτῖβ :ταῃ- 

ταπιοίϊεηάοτε νοἱαὶ οὔ μας ἐπείμογα 

σίδαε δζ ἰηαΠ!απὶ τε ἀἰϊια οἵς ἀϊέξατο- 

τὶς σοσαδυ απ. 4 αιοά Ποη (ο15 ρο- 

τοβδειθας, (εξ σετοτῖς ετίατη ναἶρσο πηϊ- 

ταῦ 5 Ἐχρετοπαίσα; τεῦιις ἱπτεγάπΠη 

οποηΐτ. Οπχηΐϊα ἐπῖπι, ποποίϊα δζ ντῖ- 

11 νἱἀδτιγ αχεῆῥεν ἀὰιπι νίτι5 Θουι πὶ 

τεΐξας εἴτ τ ιο ρεῦ οος5 4] ΠΠ|5 ργα- 
4ππτἀερτγαθατο,εφάοπιταγρία μαῦσοη- 

ταῦ δ] πα τΠ14. Εἰς αιζοτη τοὶ σαυα 

ὙεΠ παῖαγα, Πα ΟΠ ΠῚ οπιηϊδιδοηῖϊς ἃ- 

ταῖος ροίτος (μοἱοίσοτο νο]αίτ. γειὰ 

ἂς Πῖς Δ11ο τεπηροζς ἀϊριτατί ρϑτοίς 
φοπιπιοάϊα5. 6, ΠΈΠ5 ΔΠΠΙ15 σΟη- 

{016ς Βαδαῖς ἃ. ϑεπηργοηίιπη Ατγατῖ-- 

παπι, Μ. Μιπαςίμτη, οἰγπιρίαας (6- 
Ρτυμασοῆπηδ ργίπια, ψαὰ ἰῃ Πα ο νἱοίς 
Τιπογαῖες (τοτοπίατα, ρυ πο ραζιΠ. 
Αἰτμοηὶς οδείπεηιε Η!ρραίςῆο. 

ὩΙΟΝ. ἩΛ ΊΘΟΙΕ, ΔΝΎΤΖΟΣΞΕΟΜ.. 118. ν. 

πατείδος, μηδὲν “ἰ πσὸ τῷ μεγάλοις τ ρχῆς ζω 
φϑφούϑιοι, ζῶ δ “ον θαυ μκαι ςόν" γεωῦ δὲ ἡ οὖν  ἐμ.- 

φυλίοις δεχοςτισία!ς πολλαῖς χαὶ μεγάλαις γμομέ- 
γαις» ὁ ὄχι καζαλύσᾳ βασιλφῶν ἡ τυρωνίδων ἰτου- 

“«Ἱάνονϑῥων, χαὶ ἐπ᾽ ὀήνων συμφορῶν κωλύσᾳ μυ- 

δίω »» ὅσοι τηλικαύτης ἔτυχον ὀξοισιας, πϑιῖες α)ε- 

πιλήπηοις τῶ πρῴτῳ λαξογιι ἜΞΩ ὁμκοίες 

ἑαυΐοις παρέφοντο - ὡςθ᾽ ἅπασι φῆναι  αὐτίω 

δόξαν, ὅτι μία βούϑηα πϑρμτὸς δφΊν αλιαπου κακοῦ, χαὶ 

ΙΟ πελάσταα, (ῷτηείας ἐλπὶς Η δον πορραγῶσιν᾽ ΕΣ ἐγ 

πᾶσαι ΟΥ̓ΡῚ καιροὺς ἀιγας,ἡ τῷ δικζοιτωρος ἐρχυ.ἐ- 

πὶ δὲ τῆς χτ' τὸς πατέροις ἡμδμ ἡλικίας ὁμοῦ τεφα- 
χϑσίων Δ|ουλνονϑύων ἐτῶν Σπὸ τῆς Τίτου Λαρκίθς 

δικζῳτωρίας, διε λη. θη χαὶ μισητὸν ὥπασιν α᾽,3.5.- 

ποις διεφανη Ὁ δόγμα, Λάυκίᾳ Κορνηλίᾳ Σύλ-, 

λα ρῴτου μόνε πικραῖς ἡ ὠμῶς αὐτὴ γεν(α μέ- ὶ 

γ5᾽ ὥςτε τῦτε πρὸ ῷτον αἰοϑέοϑαι Ῥωμαίοις δ 1 ὀηνον 

ἀἁπϑρΐᾳ χρόνον ἡγνόοιευ, ὅτί τυροοννίς δεν Ὑ δικζα- 

τῶωρος ΡΧΥ. βεαλζωώπε ὙΣΡ ον τὰν ὀχετυχόντων ν 

20 αὐ, ϑοφπων (ἡ. »έςησε, χαὶ Ὁ τῆς δυρδοχίας χρῴώτος. 

εἰς ἐλοίχιςον ́ στενέφησε ,χαὶ πόλφς λοις ἐΐξωχισε, χαὶ 

βασιλείας ζὰς »ϑὺ ὀϑῴλε, (ὰΣ δὲ αὑτὸς ἀπεδιάξεν, καὶ 

ὁιλα πολλὰ χαὶ αὐϑαίδη διεκυραξαῦ δ ὧν πο- 

λύεροον δὲ εἰν λέγήν᾽ πολίζς τε χωξὶς τ οὑ πῶς 

μαίχαις Ἔσπολομϑύων, τὸς “ἰδαδυνς αὐτῶ σφας 

ἀὐύθις, οὐκ ἐλοῆςς τεβακιςχιλίων ἀπέκίφνεν, ὧν ἕς- 

νας χαὶ βασαίνοις πρῶτον ἠκίσοαζο. εἰ »ϑὺ δίζυ΄ ὁμαῖ-. 

χαίως ἢσυμφερφήϊως τῷ χϑινῷ (τα πϑϑτα ἔωρα- 

ξεν, ἔχ ὁ παρῶν χα οϑς ὀξεταζί. ὅΤί 5 Ὡὰ Ὧῦτα ἐξ 

30 μισήϑη, κἡ δέάγον ἐφανη δ τῷ δικζατωρος ὀνομ(φι. τ τὸ 

μοι ποξουκάτο ἔχιδεῖζαι.. πέφυχε ὃ. αὶ Ἐ δειυαςείαις 

τϑτο μόναις Σ ὄνλά χἡ Τοῖς ὀοις συμᾷαινᾷν τοῖς αἷθε- 

μουχητοις χα λιυμαζομδύοις ἕστο τῷ χοινοΐ βίου 

“οδαγλμασι. καλαὶ υϑὺ γὸ ἁπόνζᾳ χὰ συμφέρονζα, « 

φανεῖ) τοῖς ᾿γρωρῦμοις, ὅτῳ τὶς ἀὐζις γεύσηται κα- « 
λῶὼς" αἰχρὰ τ χαὶ ἀσύμφορφι, ὅτου πονηρϑὺς λαξη ὲ 
“οξοςαζας.τότου δ) ἡ φύσις αἰτία, απο 9ςϑεῖσοι τοῖς ἀ- « 
ἰαλοῖς ἅπασι νὼ κῆρας συμφύτοις. δὶ, Ἅἱῶρ μϑὺ πό- α 
τῶν ̓ ΜΕΐ δὼ εἶν τοῖς ἔτι, χοὸς θλ ϊοδιότερος. 

40 οἱ σι, εν ὦ κατόπιν οι Τὑπαΐον-βργίω 

λαξόγες, Αὖλος συ: ὩΣ μλτέ πε 
Ἂς Μωύχιος ἤχι ἐξδομκοφῆς ἢ ποε της ὀλυμ- 
πιαδὸς, ξὼ ογίκᾳ, ςάδιον Τισιχρ τὴς Κρϑτωνιατης, 

» 

τὔχοντος 

Γ 

Αὐϑζεύησιν Ἱωώπαρχου. 

ΔΙΟΩ- 



ΠΠΑΤῸ ΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ- 

᾿ἌΑΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣ: 
σέως, Ῥωμαϊκῆς ρχαγολογίας βι- 

Ολίον ἕκζον. 

ἡ 1 δὲ ὧν τῶ κατόπιν οὐμαυτῳ 1 ὑὕπαΐον 

ὶ Ξοχίω «ἰὐαλαξλῆες, Αὖλος Σεμ- 

δ ποδφνίος ᾿Α΄ὐατῆνος, Μαρχρο] Μωύ- 

λυμπιάδὸς, ἣν ογίκᾳ ςαδιον Τ σικρ ώτης Κροτωνια,- 

της ρῥηνίος Αϑέωησιν Ἱωπαρχϑ,Ῥννο μϑὺ ὁδὲν ἅτε 
Ὑυ9} νας ὩΣ ἣν Ὁ - “ 

πολεμίκϑν, πε πολίζικϑν ἱςορίας αἰξιον ὅχὶ Ὁ ἑαυ]ῶν 
ΜΗ -“ 53) .- λ ἢ ͵ μ λ 

ἜΡ χ᾽“ ἐπσραξαν᾽ αἱ πε γὸ πσϑὸς Λαΐζίνοις Διυογα 

πολλξζω αἰὐζις Ἔσο Ὑ ἔξωθεν πολέμιον παρέφον εἰρή-- 

γζευ, ἢ πε“ αὐωωράξεως ἕ' δϑιείων κώλεσις, ζὼ ἐψη- 

φίσειζρ ἡ βελὴ ἕως δῦ ὁ παξροδοκώμϑμος πόλεμιος εἰς 

ἀσφόλὸς ἔλθῃ τέλος, ἔπαυσε πὡς ἐντὸς τείχους νεωῖε- 

ξισμκους οἷς ἐποιῶντο οἱ πένηϊες, ἀφίοϑαι εῶν «-- 

Οις᾿ Ρωμαίων ὶ χὴ Δογίοις Δύδρασιν εἴ τίνες ἔτυγον ἐκ 

Λαΐίνων ἔϑνοις (ἐμυοικῶσαι Πωοῦκες," Ρωμοωιλα- 

νοις, ἑαυ! ἐῇ κυρίας, ἐαϑπε νϑυάν ϑέλωσι το Νὰ ζοῖς 

γείαμιηχϑσιν,ἐαντε (ἡ, εἰς Οὲπαξίδας αὐαςρέφᾳν 

Ὁ ἐἴγϑνων τὰ μϑὺ ἄρρενα τσοὶ τοῖς παϑάσι μϑυφν,ς 

δ ϑηλείας τ ἔτί αἴαμους μηβασιν ἕπεα χ᾽ ἐτυ[γόμον 

ἢ), πολλαὶ πόρυ γιιυαῆκες εἰς (ςΣ δλλήλων πολάς εἶχ»- 

δεδορδύαμὸ φζκ ὦ συβλυὲς κὸ δος φιλίαν" τυχϑσαι 
ον ϑ Κ ψιφίσμαζος ἀδείας, ἐδηλωξ ὃ ὅσην εἶχον ἔλι- 

λεσι Ῥωμαῖαι μικροῦ δεῖν πᾶσαι καιαλιποῦσαι τὸς 

δύσρας, εἰς πα]έρας αὐέςρεψαν' αἱ τε Ῥωμαίοις ἐκδὲ- 

δουϑύαι Λαΐϊνων,πλὴν δυψν,αἱ λοιπαὶ παίδων ὑ- 

«ἰξιδοῦσο. οἷ δὰ ζις γείαμακϑσιν ἔμάναν' οἰωνὸς 40- 

' Ἴυχλς, ὃ μῥηόσης: πόλεως Ὀλικραΐησῴα φ᾽ πολέμω. 

Ἐχὶ ασὕτων φασὶ “ ὑπάτων ΤΠ νεὼν καϑιερωϑάεζαι 

, Κοόνῳ, το Ἢ αὐοδὸν Ὁ εἰς Ὁ Καπίωλιον φέρε ἐκ ε 

ἀγϑραξυὺ ὁ δημδϊελς δὐαδειγύεζαι ἃ τῳ θεῷ καθ᾽ ἕκα. 

᾿ςφον Θγψιαυτ’ ἑορζᾷς τεὸ ὁ δυσίαςοἡ {5 ἘΠ βωμῶν αὖ- 

τὰ ̓καλιδρύοχ λέϊξσι 

σμμένον,᾿ ὑφ (ας ἐμιπύρες ἀπαρχας Σ ἔθυον Ἕλλζωι- 

χοὶς ἔθεσιν οἱ τὰ ἱεραίπταρ ἐχείνα φὐραλαξύήες. Ὁ Ἐδὲ 

»ξαφζὼ Ὁ ἱδρύσεως τῷ ναϑ 5 νὲς μϑὺ ἱςοροῦσι λαίξ(ν 

Τίτον Λαῤκιον Τ' ὑπα] 4 σανα Ὁ ασξόοϑεν οὑιαυτω 

οἱ ὃ ̓βασιλέα Ταρκώύνιον τ᾽ ἐ ἐκπεσόντα “ὃ Ὁ ΠΩ͂ “ἢ 2 

καϑιέρωσιν 5. ϑ ναξ λαξᾷν Πόςουμον Κομμίνιον, τ Ὑι- 

υὐῶς βϑλῆς. πότοις νϑὺ δὴ ὗς ὑπάτοις εἰρήνης, ὡς- 

υὸ κιος,᾿ Ἐχι ἐσδοιιηκοςὴς χαὶ πος της ὁ-τὸ 

ξιξίες δημοσίᾳ." δα Ὁ 5 βαλῆς ἐκύρωῷ, Ἐλιφεεσα 20 ταυηζνγγαζιπ ποτοῦ 5.06. 7.0 βεγηρἬ Τ6- ἴεμ οι, «ἀὐφείεαες ἊΣ 

θυμίαν “ ἐν Ῥωμῃ διατης. αἱ τε γ»δέ ἐν ἐΛαΐίνων πό- 30 

ὑφ᾽ Ἡρακλέες καϊεσκά.α. 40 ξι]ε οτεέϊαπι Ροιμίδξι; ρον απ (3-- 
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Θ ΟΥΝ ΙΓ ΑἸ ΞΕ. 

ΧΑ ΝΑ ΕΑ πηι. . 

μα ὀρ ῖς, ΑφεἸηπί αι Πορρ4- 

477,7», ἰδδογ [ἐχ!τσ. 

εἶ ΕονῈΝϑ ἀππὰς σοπίμ- Α- 6.277, 
δ Ιες παθιυιῖεα. ϑοιηργοηί- κα "Ὁ  οξῳ 

ὶ "τί πὶ Ατγατηῖ, ΜΟΜιίπιι- πίο, Μ.Μ|- 

δῷ οἰᾶ, ΟΙγπιρίαἀς δρέαα- δυεῖν τοῦς 
σοίπηα ργίπια, 48 ἰπ [Ἐὰ ἢν. 

ἄϊονίοῖς ΤΊΠπογαῖας Οὐοϊοηίατα, ρεῖη-- 
αἶρε Ατῇβθηὶβ ΗΙρραγολο. ΗἸ οδίαϊα- 
ται (] το ρόγα ὨΪΠ1] ἃ πηεπηοτα- 
ΙΕ να] ἐπ θε]]1ο νοὶ αἰογρὶ ἴῃ τερ. σεῆσ- Λ Σὰ 
ταητ: (Πᾶπὰ δ] πἀ ποῖα οἵ 1, ατηἰς4- «ἢ 
Ῥδητ δ οχιεγηῖδ δ 6115 οὐἰπ; δ ἰ!ροπ- Οὐ, {πὸ 
ἔλεχ 5. ἐποιῖ ὀχαξείο, ἀοηεοὶπι-. σ΄ μ[ᾳ “» 
Τηΐποης δε ]]πὶ δα τατιατη ρεγιοη δε 
οχίταπι, σοι δεθαγίη νεῦς πιοζιις ἢ- 
οραπι ρα] οᾶ ἀεἰἰτογαπι γοπλ]Π1ο-- 
ποπὴ ἢαρίταηεί 1) (Θ ἡ “άχέντ οβοσο- 

ὍΣΣ 
Ω, κοι 

“- ΩΝ Φιι 

ὑαίηγ ντ πχια 1 τί ηαΣ ΠλΠ]]ΘΓΟ5 ν]Γὶς 
Κοπηδηϊς αἰ αίτατο δέ ρειιἀθπιία σοη- 
{ριουῖς παρις οἤδητ,αυτ οπηθης Γ ἀπ πα ἡ ὐοτ 
τἰπίς, ρεπεβίρίᾷς οι αγθιτγίιιπη, νοεῖς. εν ἅν. 9.- Ἵ ““π 
Ἰεῃῖπα πιάποῖς Δρια σδίπιρο5, Δῃ ρά4- (ιν 
τς τερεῖογα: α ἰἰρογῖς, πηατο5 ἀρ γ ἷ 

-.-ὦἀ “Ὡφιιείσιτ τινι 
ΡΑϊτεβ πος πηαπείεηι; ατηϊπαίπηι: 
Ρῖα: ργοβοι(ςεγεητιγ σιιπὴ {|5 πηφιγί-ἶν “τορος {πα Ὡκὰ 
Ὀιι5. εγαῖ δυτῶ οι ῃβ ἰπτοῦ ΕΓ ΠΊΩ; ΒΨ ἔων. ἅ 
ΡΟΡαΪαπὶ οσπαθίμπὶ ργόρτεῦ σορῃ ὐ δν 
τἰοη στη ὃζ ἀιηϊοϊτίδιμ. ΕΠ] τιπὶ ασσα- - ε 
Ρίδεχ πος ἀξοτεῖο ᾿ἰσθητία, (βτὶς ἰηά αθέομς ΟΣ 
οαταητῖ Πιδῆτο τ Ποίθητιγ νεδίς ἀ6Π..» “7. “2. “Ὁ 
ἀετίοι παπὶ ὃς βοπηδης,  ατίηἰς ορρί--..« ἐξ τ εένες ὁ στε ἢν 
εἰς πηατίτί5ης ΓΟ δεῖ, ραπς οπηπος δά κῆς,ν ; ᾿ 
ΡΑίθητας γοποσία (ὰητ: δὲ 1 ατίπα ἴῃ, -α 
ντθα παρτα;, ἀμπαῦιια Ἔχοερείς, παγίς 
τος ργατα]εγῦς ραιγία : ἔα] ἰοὶ νγθίς θο]- 
Ιο {πρεγαταγα δυσιτίο. Ες φοπῇς 
ξεταῃττοτηρί τη ϑάῖαγηο ἀςάϊσαταπα 
ἴῃ οἴϊπο 4πο 6 ἔοτο ἴῃ (ὑαρίτο ἐπ} 4- 
(ςεπάϊτωγ: ὃς ἔεγίας ρα] 1σδ5 οὔ (λοτί- 
Ποῖο ἀεοζγεῖαϑ ἰῃ Δπηος Πηριοσ. ἀ- 
τάνοτο χα δητοα ἰδὲ ἔπεγασ, αὐ Ηοτ- 

σεἶντε. φρεσ τέσ “μ4“" 

ρος Ὁ 

- 

σ΄» σε» ταῦ 

οογάοτος ἃ" φο ἱπ{πἰτατί, ρυϊΠλϊτίας δ 
(λοτα ἰσῃ! δδοϊεμἊα ατγαοο τῖτι οα- 
τρέχη Εἰὰ5 τορ ] πππατοπθ ααϊ- 

ἄλτα ἱπίογίρταπι τεαάτις Τ᾽. ΓΑγρίο (α- 
Ρετίογίς απηὶ οσία] 1: υ! ἃ Ταγαυϊπίο 
5 ἀροΓΡο ς Τορηο ΟΧΡΕΪΠίο; ἀφαϊοσατίο- 
πᾶνετο οχ 5.( δοσερηε Ροιηηπι 
(οπλίηϊα. Ηοτᾶ ἰρίταν οδία]ατα, να ἠ]- 

ἘΕυ 



34} ΙΟΝΥΘΙΙ ΗΑ ΤΕ Θ ἈΠΕ Ν ̓ ς ο. 
χίπις, αἰτα ραχ ἕαῖτ. ῬΡοίξεοςίμξιὶ 

Ἀν ο.2:85,1πτοση Α Ροίξυπλῖας, ΤΟΥ ἱγρί πα, 

Α(Βοϊευποῖο (}}) α!θιι5 ΒΠἰτα (πτ ἀηππα οἵ [.4- 
ἀκ ΤΟΥ τρῖ-. . : Ἑ 

τἰοεουῆξς, τπἰςἰηά ποία, δά ΟΠ απὶνετπα; Πηὰ- 
ἀϊητερταιῖ σῇο ἀρραγατα Π|Ἐδιιγάταπι. οπηαπα 
λον [ματίν Πα] το τοῖα ογαῦ αὐ ἀσσογηξάιιπα 

αἰδοιῖς : Τλτίηὶ δια Πλαχί πα οχ ραγ- 
τε πα σοσοῦηταγ, ργοσοιῖθας ρο- 
Ρυ]οτῖ ρύατογ ράιισοβ σογΓΈρτς 1 αῦ- 
4υίηἱ! Μαπλΐα; πλπαπογίβιις δ ρο]- 
Τἰοϊτῖς : ΡΙοθοἰἰς νογο, φαΐθιις θο]]πὶ 
ποηρίδοοζοῖ, δπιοτίϑ ἃ σαγα γοῖρ.Π6Ὸ 
οηἰπὶ ν]11 ἀΠΊΡ ἰπ5 ἔληαὶ ἀαθαταγσο- 
Ρἷα. ψιαπιοῦγοπι πηαἰτὶ πιοίοἴςς α- 

τοητοβ ἱπάϊσηϊτατοπι ταὶ, ποσοῖς Πά- 
Βεραηστγο τξξις {π|5 οἰαἱτατίδιις αὐ κο- 
ἰσρδποϑ [Γαπδίιρεγε: ΠΟΠ ΘΠ1ΠῚ γοῖα- 

οἰ Βαπταγ ἃ Ροτοηιουίθιια; αΐθιι5 ροῦ- 
ὐ ( στγάταπι οὐ ἀϊπεπείεησες ν]ττο ἃ (8 

Ῥτοΐιρετς, πος Ἰλ οπιδηὶ ἜΧΟΙ ρθητο5, 
“συοῖααοσ οὐπὶ νχουῖδ. ἃζ Πἰθετὶς γο- 
πίτοητ, ἀοπγοίείοα αἰογι δος Π1}}1- 
αἰ, Πτουπηῖχῦος νγθαῃ 5 σε ηταΓ 15; ΓΟ- 
Ἰίφιος οἶγσα νγθοπι ρογ σαίεο}] ὃζ οο- 

τς Ἴοηίας ἀἰαΠος οδίεγααρᾶτι πε!  πο- 
τα πιο  Γοπταγ, σα ΠΊ 716 Γαγί πὶ ο- 
ΠΊΠ65 ΠῸ σοπίδπίι ᾿π]σαγθητΓοίρ. 
ἰτογα πὶ οριι5 οὔθ νηΐι15 ΠΟ ΠΆ]Π]8 1Π}-- 

“Ροτῖο, αιοά ργὸ πο αγδίγγατα δά πγΐ- 
ΠΠςςς πἰταγογοπιηία, Προ ΠἸ τατοπῦτοά- 
 ἀϊδιατοτ ἃ. Πργοτοπογοῖαζ, ἱππϊοῦ σοηζ Α.Ροίιι- 
Φοίυασιις. ὁ. ΤΕΣ : 

Ῥλΐας ἃ σο]]οσα Υ Ἰγρίπίο ἀϊέζατον ἀ1- 
τς οἰ: 54 νυ ἀροτῖοσ ἀϊξξατοτ,πλα- 
σι γαπα δααίτιπη αἤππηρίς Τ᾽. Ἔριι- 
τη ΕἸυΔπι :ρτοροζαῖοφ ἱππϊούιηλ 
“δεϊςξει, δὲ ἀϊα15 φυφατξατίαπι οο- 
Ρἰἰ5, γῇ) πη ΡαττῈ ΠῚ {ὶ, αἰτεγαπα  1γ- 

διηίο οδίμπϊατας σΟ]]ορα ατεγί δαΐτ, τοῦ- 
Ν τίαττι ΖΕ Βυτῖο παρ! ἔγο ααϊτα ; χααγ- 

οταῖη Δ. ϑαπιρτοηΐο; ΠΟ Πη ντδὶ τὰ η- 
ἄἀα ργαξεοίες. [ἀπληιιο οπιηῖθιι5 γοθιις 
δα Ὀο}1 ᾿ππειιέζο ἐρεσυϊδζογος παπ- 
πἰδης Τ ατίπος ἰτογ ἱπστοῆος οπιτοῖο 
ἜΧΕΓΟΙΓΙ : ἃΟ ΠΊΟΧ 4111, ΡΓΠΠγΟ 605 ἱπν- 
Ῥεῖα οοομραίϊε πιπηϊπιοηταπι απο 
Οοτδίομεπι ποπληδῃζ, ἃ ΡΔΕςΙ8 οια- 
Ποάϊιυπι ρτα πα δεῖς; πο 511 δὰ ν- 
πὰπὶ οςοἰάοσγαης, δ ἐπὶ ἰοσιιπ ἔο- 
Ὑσογιης 6} Γοοθριδοι αι Πι. ΠΑ ΠΟΙρ 5 
τάσηθῃ ὃς ρεοουῦθ.ΠΟῊ ΠΊΜ]Ε5 1Π ἀρτο 
Ῥοτιε απ, ργατοῦ θα υα (ογρίοπς 
φερογᾶτ; ἐο ]ιιο ἀρτοίξος οαπὶ ταις 
(υἰς αι ἀρ ὶ ογτί]ας ροήσησ, ἰπ ρτο- 
χίπγα τηπηἰπγδτα (6 44πὶ ροτιογαης 

λκᾺ ᾽ “" “ ε 3 “ -Ὁ" ᾽ 

Ἴες, καὶ Ὁ χωρίον αὐτῶν καζαλοίϊες, ὁρματήθλον ἐποιοιοῦπο τῷ πολέμου" αὐδραποδὲν δὲ χαὶ βο- 
͵ “Ὁ 537 Ἵ » “ΟΣ “-“" Ὦ δὰ νς το 

σκημαίία Οἕκ ἴσαι κα ελοίμβανον ον τοῖς αὐ 916 χωρὶς Τὰ ον τῳ Κορθιώνι ἐϊκαζῳληφϑεντων, 
»" - Η λν 7 . 

γεωργῶν εἰς τὰ πρεοσέσαζο, ἥ' ἐρυμοίτων, ὅση δουύα μεὶς παξοκαϊεσκά, ἀσμιένων ΤΣ πολλό 

“ ἔφζω, ῥαϑείας ἀξελυεῖο ᾿ξἰπολαῦσαι. μ δὲ 

πύτοις οἰ ραλαμβαλουσι Ὁ Ξοχζωὼὺ Αὖλος Τοςού.-.. 

μος, χαὶ Τ τος εργίνιος " ἐφ᾿ ὧν αἱ μδν ομιαύσιοι ἁ- 

νογαὶ “σϑὸς Λαΐοις διελέλιωζ πο βασκβυαὶ δὲ 

κσϑὃς Τ' πόλεμον ὑφ᾽ ἑκατέρων ἐγίνονζο μεγάλωζῷ 

δὲ Ὁ μϑὺ ἹῬωμϑήων πλῆθος ὧπϑῳ ἐχούσιον χαὴ σευ 

πολλὴ ἀσοϑϑυμία, χωροιῶ Ἐχι τὸν ἀγῶνα." Ὁ 5. Λα- 

ὥνων Ὁ πλέον ἀπσοόϑυμωον χαὶ ὑπ᾿ λύάξκοης καί 4ρ- 

,ϑίϑυον, τυ μϑὺ δοιναςευόντων «ἰν ταῖς πόλεσιν, ὁ- 

1Ο λίρου δεῖν πϑύτων, δωρεαις τε αὑπῦοο έσεσιν αὐ στσῦ 

Ταρχκωνίᾳ χα Μαμιλίᾳ διε ϑουρυϑύων τ 58.- 

μοϊικῶν, ὅσοις οὐκ ξὼ βαλομυϑύοις ὁ πόλεμος, ἀπε- 

λαωνουϑώων πὸ τῆς ΤῊ χοινῶν φρον δὸς -σεσὲ »ὃ 243 

λθοος ἔτι ζῖς βαλουϑύοις ὠπεδίδοτο. ζεαν καίζοντο δὴ 

“χαλεπαινονῖες Ἐχὶ τὅτῳ συχνοὶ καΐζοιλισεῖν ΤΣ πο-- 

λάς, χαὶ ασδϑς Ῥωμαίοις ἀὐξμολφν. κωλύφν ὙΣΡ οἕχ 

ἠξίοιω οἱ ὑφ᾽ ἑαυτῶν πεποιηνϑώοι ΤΣ πολάς, δλλὼ 

“πολλὰ ζωὼ τοῖς Δα φόροις τῆς ἐχοισίε φυγῆς γδῥιν ":: 

δείαν. αἰ πσοδεχόμϑμοι δὲ ἀὐζευς οἱ Ῥωμαῖοι, τὸς οὰ 
“ λ λ ͵ 3 ᾿ ΕἸ 

20 «μὰ γωνωξὶ χαὶ πτέχγοις ἰφικγουμϑώοις, εἰς ζὰς ον- 
λ ν᾽ -“ “ι΄. 

τὸς πειχοῖς καί ἐτοα ον φρατείας 5 ζὶς πολίζιχοις ἐϊκα- 
᾿ 

ζω μιγγιούπες λόχοις" τὸς δὲ λοιποῖς εἰς τὰ πύϑξ 
λ 7 ᾽ -“ ἢ 

πίω πόλιν δἰποςελλού)ες φρφύρκα,, χαὶ ταῖς ἰστοικία!ς. 
᾽ ͵] «“ 7 ͵ὔ ΤΣ ᾽ 

Δ πομερλζοίϊες, ἵνα Μή τί νεωϊερασάαν, εἶχον οὐ) φυ- 

λοκη. ἀπούτων δὲ τίω αὐτο γνωμέων λαίοντων, 
ε “ “ “ ᾽ ε 

οΤί μίας δὲι παλιν ποὶς πράγμασιν ἀφάνϑιης ἅ.- 

πϑρυΐζᾳ διοικεῖν κοιζοὶ τὸν αὐτῆς λογεσχαὸν ὀρυπά ϑύ. 
᾽ “ ] 3 ε Ἁ 

γου ΦΟΧΊΦ» δικζουτωρ ̓ ὐποδείκγυται ΤῊ αἰ πσάτων 
ΠΡῚΝ) δὲ ͵ εὐντσνε. ἴον ῃ ἣ 
ονεωπερος Αὐδλος [Ποςουμίος, ἑπσὸ τὸ σζεσουρχον-- 

΄ ε ͵ ᾽ ες 

20 τος Φεργενίου" ἑἡπτεσουρ γέωω δὲ αὐτὸς ἑαυτω ποδοςεἴ--, 

λεΐ καζῷ τὸν αὐτὸν ξ4πον τω “αδοτέρῳ δικζῴτω-.. 

δα, Τίτον Αἰξώτιον [Ἔλζαν  χαὶ καζα γράψας ο»ὸ- 

λίγῳω χρόνῳ τὸς ον Ἴδη Ῥωρφίους ἁπϑυζᾷς. χαὶ διε- 

λὼν εἰς τέηαρα μέρη τἰὼ δυυύαμμιν ομμιαξ μϑὺ αὐτὸς, 

ἡγεῖτο μοίρας 3 ἑτέρας Ἄ Τ' σκουύπαζον Φεργίνιον ἔτα- 

ξεν Ῥῦχῳν, τῆς δὲ ποίτης Αἰξέτιον τὸν ἑππσαρχζω" 

ὄχεδὲ τεζορτης κατέλιπεν ἔπαρχον Αὖλον Σεμ- ̓  

πδώνιον, ᾧ πἰωὺ πόλιν φυλαῆφ ἐπέζεν εν. πορρε- 

σκἀ ἀσμένῳ δὲ πότῳ πολύτα τὰ δχ τη δ4α, τσδ9ς τὸν 
͵ “ ΕῚ ε “ 

40 πολέμιον . ἧχον αἀϊγέλλοίϊες οἱ σχοποὶ πὸλυςραΐια, ΔΛα- 

ἄνοις ἐϊξεληλυϑύζας᾽ χαὶ αὖϑις ἕτεροι, δηλοιωῦπες δ 
ἐφόδου τὶ καζοελυηφιϑζεῦαι κσο3ς αὐτῶν χώξίον ἐχυ- 

οϑν, Κορς,ὥνα κα λούνϑυον, ον ᾧ φρουξᾳ πἰς ζῶ Ῥω-- 

ἀ(ϑίων εὐνοιχουρου(ᾳ ὀλίγ" ὸ ἁπα(αν δζκφϑείραν- 

ὔ 

ζω ἐκου- 



-οἱ ἱ μδὺ γὸ, ἐς ἐφόδου χωρᾷν "ξίοιωυ Τὴ τὸς ἃ μα. πω 
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ζῷ Σερριορόρνντὶ πε χὺ ὃ ἀγήν' οἰκίας τε αὐτῶν εἰνεπιίμ:- 

πορα(αν ἐρήμοις ἀφάνϑρας, ἢ γάῶ ἐδήοιω. ἀφίκεΐρ 
ἢ αἰὐζις ὀξεςραϊφυμϑμοις ἤδη, δ Αὐζισ, πόλεως ὅχτ- 

φαρεςάτης ἴ' Θδολούσκων ἔϑνοις, φραϊιά τεχα νὴ κ δ-- 

πλα ὺ δίτος, καὶ ὅσων ὀιδων εἰς 1" πόλεμον ἐδέοντο ἐφ᾽ 

οἷς χδι} ϑαῤῥησαι ες, ο ον ἐλπίσι χης αἷς ἡζαν, ὡς ὺ 

λων ὁδολούσκων στευαρφυμϑύων σφίσι τῷ πολέ- 

μου, Ὁ Αὐλατῶν πόλεως Ξρρξαμδρης. (τα μαθὼν 

9 ὁ ΠΙοφούμειος ὄξεξοηοῳ χῳ ταχέων, αρὶ ἤ "(Πυνελϑεῖν 

τὰς πολεμίας ἁπόρμᾷας. οἰγαυγὼν ἢ) εὐννυκτὶ τἰιὼ σεοὼ τὸ 

«τω φραϊζια) πορεία σεευτόνῳ, το“ οι σίον ̓  ἵ ΡΟΝ 

Λαΐζνων ἐφραΐοπεδοίκοτων Ὡϑὰ λίμνη “Ῥηγίλλῃ 

᾿χαλουμδύν,ον ἐχυρῷχωείῳ᾽ ̓  6): τ χϑῥακα τ 
χεφόαης ἢ: ἥ πολεμίων ον ὑψηλῷ λόφῳ χὐ ἢ διφξατῳ" Ὁ 

ᾧἰσπουϑύων, πολλὰ πλεονεκίησῳν εἰ ἔμελλεν. οἱ δὲ ἢ 

Λαΐώωων ἡγεμόνες, Ὀκ]αξιος πεο ὁ Τασκλαγὸς, Ταρ- 

κονίᾳ τῷ βασιλέως γαμίρος, ὡς δὲ ἕμνες γράφοισιν, 

ἧς Φ᾽ )γαμ(ροῦ, καὶ χὺ Σέξτος Ταρκύνιος" ἐτύϊγόμον γ 

ἤδη τἰωυικαῦτα χωεὶς δλλήλων ἐφραΐοπεδαί χότερ' 

εἰς ἕν σεευαλγϑεσι 6 διουαμᾳο χωξίον' Ὠ ἡ αἴϑαλα- 20 

(ύγ)ες τὸς χελιαῤχοις ὦ λοχαγριξ, ἐσχόποιωυ ὁξίις Ε 4-- 

“τω ἔπος τῷ τὸ πολέμου" κ “πολλαὶ γνῶμαι ἐλίθηῷ. 

͵ 
“ 

δικζώτωε, καζο,λαμᾷ(ανουδώες τὸ θρος, ἕως ,Σ ἡή- 
(ον ἀὐθὶς φοξεροί" οζκ αἰστφφϑλείας σημεῖον ἐῃ γομκί- 

ζυες τίω ἕ' ἐχυρῶν καζσληνοιδολ δρλλὰ διφλίας" οἱ δὲ, 

 ηϑορϑὺ ̓Ὡὐἰποζοιφρά σανζᾳς ὁ ὀλίγη “μὶ καϑείργαν φυ-. 

44 λοκη" "δ λό δουύαμειν λῤλραιξόγας, ἔχ Ὲ Ῥωώ- 

ἀνγάν ὡς ῥαδίαν ὀλώναι, τῆς χρ αἰίφης νεότηζος μῇ “μευ 
δέεληλυθιας" οἱ δὲιζς Φολούσκων πὲ ὁ τὴν ἀλλων 320 

συμμάχων βονϑείας ὀϑα νϑύάν στενεξόλάσον, τὰ ἀ- 

Ὁ σφὀλέφεφϑι τσ ἥ' ἢ ϑρασοϊέρων αἱοφυμϑύες" Ῥω- 

, »Ααΐας εδὺ γὸ εθεν ΄πολαύσᾳν οὐκ Ὁ τοιξῆς πο χού- 
γα,ἑαυΐζοις ὃ ̓ βραδειυόμϑνα κρείἥω “υέακτὰ πορα- 

γμαΐζο. ἔτι ὃ αὑτῶν βελάνονϑύων, ἧκεν φκ Ῥώμης 

δέτερος Τ᾿ ὑπώτων Τίτος εργώιος ἔ ον τἰωὺ στοὼ αὐ- 

τοῦ δυωώα μιν 3 αἰφνιδίως -» τὴ καιπῦπειν γυκπὶ πζωὺ ὁ-- 

δὸν Ὡ ανύα ς᾽ Ὅ! ἡ πραϊοπεδεύεται δίχα Ὥδικίατω- 

δος ἐφ᾽ ὅτεφφις ῥάχεως ὀράνης πϑρυκὶ ἢ ἐχυρφις" ὡς- 
τε ἀμιφοτέρῶν Ὁ ποχεκλΆοϑοι τὸς Λαΐωες “Ὧι 

τίου πτολεμίαν δξοδων' τῷ υϑὺ λὑαάτου Τρ Ἔριςε- 

ραΐν “αξοκαϑηκῦῥα μερῶν, τῷ ἢ δικζάτωρος ὃ Ἵ δὲ- 

ξιῶν.ἔ ἐτί ὃ πλείονος ταραχῆς καζολούσης τὸς οὐ- 
δὲν πλόον ἥὰ ἀσφϑλῶν πσφϑελομδμεςὴ ἡγεμόνας, τὸ 
δέοις "μὴ τὰ οἰχεῖα, “πολλαὶ ὄντα δαιπουᾶν αὐαίκα- 

ζῶνται βεοιδοωυούϊες, μαθὼν ὁ Γοςούμμιος ὅσον ζεῶ ἐν 

ἰύξις ὦ ἄπάρον φρατηγίας , πέμιτιᾳ Τ' ἑπτσουρχἕω 

ΠΊΔταΣΓίΠ1 6 σοητα οαἤζ, ΠΠΔΡΓΟρῖογ 
ν 1115 ἀοίετιάς ᾿ποξάογαησ, ὃζ του γα ΠῚ 
ναἰαπαγιης. δοσοροίδης Δτα πη ἢ δα 
ἐχροϑάϊτοπο ρ Απτο Υ ΟἹ σογιπιντς 
Ῥο ΠΟΙ ΠΠ πιά, ὃς γεοςητεβ σορίαϑ,δζ 
ΑΥΠλδ, ὃζ ΠΝ » Δ΄άηας ΒΕ Ὸ 
ἐὐσχέσ βι ἢ «4πὰ ἀσοοῇτοπε πη ]τι1ΠῚ 4- 
Πἰπλατὶ, Βομαπι ροπι Πα δοθαπτςοῖα- 
το πο 4; Ν ΟΙίζος ἰη (οοϊοτατ γεητα- 
τοϑ. αίζο ἂρ Απείαχίθιις ἱπίτο. Ηἰς 
σορ  τ15, ΡΟ Πλΐτι5 σα! ογίτοσ οσσατ- 
τὶς ΠΟΙ Ιθι15, Ρ Ια 5 ἡιιαΠ| 1 οὐζηρ οὅ-- 
ΘΠ ΓΘΠΣ ΟΠΊΠ65 : ρΙορεγαζοαιε μοῦ 
ποίξοιλ [τΠοῦς, ΟΠ Πλ {{||5 σΟρ ἰ5 νοηἱξ 
Ρίορα σαίεγα ἱ ατϊπογατῃ δα ἰοῦ 65 
Ὁ Π πη} Ἰοσο γαππῖτο ροίττα ἰρίς σατα 
τροιαία Ὁ τὴ τα η]Ὸ αἷἶτο ὅζαγάμιο, 
ἰπυπλίποητς ΠΟΙΙΡιι5;:] οἷο τηυ]το χιᾷ 
11] ορρογιπηίογε, Αὐτι τ ΠοσΠΠῚ αἰι- 
οο5, Οεγζαδί5 Τ᾽ ἰΟυ]ΔΠι15 1 ἌΓΕΙ ΠΙΐ ́  
το ρ δ ροπογ, γε] (ντ φαϊίαπα (στ δαπι) 
σοηοτ! Η]1π5, δὲ 56Χ. Τ Αγ αΪΠίμς, 4 Σ 
τιπῇ ἔοττς ΠΕΣ οαἴττα παθοθαηῖ, 
1π νππΠΠ1 ΟΟΠ1Π| οα σστα!ογπηῦ; ὃς δλά- 
Π τίδ ἴῃ σοπί] πὶ τε διιηϊ5 ατα; σοὰ- 
τσ οη! τις »ΠοΠίαΪτάτιητ 4 οΠᾶ πιο- 

ἄο ΒοΙ πὶ σογοῖε οροσζοζοεῖ : γατίδ- 
τα πη ηας οἵα (ξπτοητῖ5, Πα 4λπὶ οπί πα 
φεπίεθαπεϊπηρεῖαπι λοϊξάπτη ἴῃ ο6- 
οσπρᾶΐιπι ἃ ἀϊέξαϊογο ταπηθ] τη, 4ο- 
πεοίρί εφηγτοιγοσὶ Ποῖ θας; οΧ [1 
πλδῃϊοβ, ΠΟ (δοιγίτατίδ, (6 τἰΠλογῖς 
Ἰπάϊοίμτη εξ αοα {1127 πγιπί τα! 
Ἰοσιπὶ οσσπραίοης. [1], Οἰγοιιπγπα}- 
Ιφη4ο5 εος δὲ οοπάςπάος ραιτε οχοῦς 
Οἴτι5: γε Γι} δά νεθοπῃ ἀπσδάττη, 
ντεχραρηδία ἔοι πὴ δοίξητε τς ἢ 5 
τατίς το οτς. 411} {πλάερᾶτ εχίρεέϊαη- 
ἄλλαν οἸοἰς οεϊοτγίβαις (οἷς δα Χ Πα, 
δὲ ριαίογεπαα τυτίογα σοηῇ]α δι44- 
οἷοιῖθις. ΚομλδΏϊς ἜΠ1ΠῈ Πχούδγη πἰ- 
11] ΡΓοΐοτε: πρὶ νοῖο, 4ιιο τα ἴπ15 το 5 
σογογεταγ, οο ἔστε πΔο 5, Η!ς τὰ ἀ6- 
Ἰιδεγαηείθιις (προγπθηΐς στα {5 οο- 
ΡἰΪ5 αἰτογ σοπίαϊ, Τ᾽ τρί πίμς, τερεη- 
τε νίατη ἐπιθηίις ποέϊος ργατογίτα : (6- 
οτία πη 4; αἀϊξζατοις ἰῃ αἰτογίιις πο η- 
τὶ ἀοτγίο αίρειο ὃζ ψαζηγά πηι ηῖτο σᾶ: 

10 ἢταροίαϊε; νε νεῆηααςε [Γατίπίς οἶαιι- 
ἄἀετοῖαγ πη Ποἤιίσιμπι εχίτις, ἃ ἀθχιγὶς 
ἀϊάδιοις αἴπάςητε, α πη Πτῖς σοί: 
Ἰς. [τὰ πιαρὶβ οείαπι ταγρατίς ζο  ρ, 
ἀιυοίδιις τατα (οἰ απιπιοάο σοπίςέξα- 
τὶς, ὃζ γεγεπείθις ἢς ἀπσοοηάο Βα] πὴ 
(04 ΡοτιΠτηλιπι ἀίπΊογα σορεοη- 
τι, Ροϊεαπλῖας ΔηΙ πηΔπογίὰ ξογιιπι 
ἱπηραγίτία, πχίτεῖς παρ  ἔτιιτη ἐαίτοπα 

ΕῈ ἐπὶ 



γκὴ ΟΙΟΝ δι δ λταολαι Ν᾿ ἃ 5 5; 
Τ. Φδυκίαπι σαπὶεηαϊτα ὃς ἰοι5 αὐ- 

τααῖαζς ΙεΠΠ|πλῖ5, 8] οσσμρξδτπηοη- 

το πὶ ιοῃ ἀΔΠῈἱπλ ΠλΪ ΠΟΏΓΟΠᾺ νίᾳ αι 

Τ λείας ἄοπιο σογηπηραταβ (πεἰλο- 

Ραπταγ.ὶς ποΐξα σαπὶ {πὰ πιᾶπα ρΓα- 

τοταφέξις, ροτιιαία ΠΙι4 Δ }115 σα] Πδιις 

ετῖτα, ρυίας φυᾷ ΠοίἘ5 (εητίγες, οσσιι- 

Ραζ οἰιΠὶ ταπλμα. σας σεῖο ποία 

ντςορποιιογοάτοῖρο οἱ ἱπίε Δ ]οσὰ 

πιππῖτα, ἀσ πο ἀοπιοίοἱ φαίαξ οοπι- 

ταςατας ρᾶ {δὲ τε ξϊᾶ, οα πὸη ΡοΙ 

(εταῖο δάπεμὶ, ἀεταγθαζο ᾿η46 ο- 

πιᾶπος ἀεογοιεεῖίς, ρει αατα να]ο 

ταπιι πηππίγθησ. ταπι ϑοχίας ἀποῖῖ 

αἰτεῖ αἰαιπιρτίς ἐχιϊτίδιις, σαγία αι 

Ροταίε οἰτατιΠππλο ἱπ 1Π1ος ἱπαςέξας εἰ, 

4ιαίι (πογιπιὶ ἱπγρετ πλϊπίπις ἐχοο- 

Ρταγοβ. ἔς ἐογείτεῦ ἃ Ἐοιηδηΐς εχοῦ- 

Ρῖας, Γερα  ἀ5ας ᾿τοΓα πὶ τα» ἰταγι 11, 

οὔ Ιοοὶ εἰἰᾶ παιιγα αἀπογίαγεταγ, σας 

ε {προγηΐβ ριισηδητζες δαϊιπαης, (αὉ- 

δαθαδ. πη πιοητῷ 1 αἤογεθαῖργα- 

τοῦ νυϊπογα ὃζ ἰαδοσος ἱγγίτος , τα ἰπξα- 

λτοίγζοίη οαγα οἵ {{|5 ΔΟ τ, τοΎγίτας 

ἰῃμίαρογ ποιὸ δάαρδητζα ΠΗΠΙΓΠ, 4 ιιῸ5 

(εἰεέϊος ε ἱερι οῃ 5 Ῥοίξαπλῖμ ργα- 

οεἀξείιιπη νο[ σία (ςηα ποτα: ο- 

πιδηΐα ἰάτη Πγπλίτου σοι Π. το ΠΘΏτΟ5, 

Ραἰαπι οσπιιπίπογιητ [δὶ ρτ:Πάϊαπι. 

Ῥοίῃξς Μη ]ο δέ ϑθχῖο γιαπι πὸ 

ἀϊι ἀἰῆοττο ρα", (ξ 4 ααπι ρείπιᾶ 

ἀΥπιὶς ἀοοοποῖς. (σεζογαπα ἀϊξξατοῦ 

οι ἃ ρεϊποϊρίο δηϊπιῖ ἱπάαχίῆει θεϊ- 

[ππὶᾶθϑα; ρα] ο σοπῆσςοτο, ἰάᾳ; ΠΡὶ 

Ροταἀαοτίαγίοσϊι ἱπορίαπι ἔλοιϊς βχτιι- 

ταπιίρεγαγου στδαὶ ἀς σδιμ8 πλιζαιῖῖ 

ΡΓοροίειπλ. πτογοορτὶ ΕΠ πα εύδητ δῦ 

ἐααυϊτίθιι5 νἱλς οδίογαδητίθ. πα πε οἵ 

{πτοτῖς ἃ Ὗ οἰίοὶς δά 1 ατϊποιῖι ἄμοε5, 

Πρηἰβοᾶτες ΠλασΠα5 (οοϊοτιτη σορίδϑ5 

ἁαίοτε οἶτοα ἀϊεπιτογιῖ; ὃζ [145 ᾿τα πὶ 

Δ Ηοτηϊοῖς. αυο ἔλέϊα οἱξ νεποσοῆα- 

τίο ρύατοῦ ργοροίϊιιπη ἀσσο! γάγειαγ 

ἃ Βοπιδηΐβ ἀμοῖρι5 ργα ππη. οὐας 

ἤΠρπαπι ροίζοααιᾶπὶ νεΓΠ 6; ἀατ εἴ, 

ἴῃ πιοράϊαπη σαἰξγογαπι ἐρατίπι πὶ γετῖ- 

πο ρτορυοΠη, οἰε5 ἴῃ πππο πιοάπη 

τη ταυχεγῦς. δοχ. ΓΤ ἀγ]αΪηἰα5 ργαογαῖ 

Πηϊῆτγο 1 ατἰπογαπι οογπιΐ, ἀσχιτο 

Οὐλαλυίας Μαπλ] ας : πιεάϊαηη δοίε πὶ 

ταεθαταν αἰτοῦ ΑἸ ας Τ ἀγα 11 ΤΊ, 

ἃς οεἰγοδ ειιηι οπηδηὶ τΓαηϑέσσα ἀτα; 

ἐχί!ες : ἐαίτατα ]ιος; {Πξλτίατα αι- 

αἰΐο, ἱπ σοῦπα γτγα! 45» ὃζ πθα1 δοί- 

Τῆτον Αἰξύτιον, ἀφρνζαᾳ, πὰς ἀκα οζατους ἱππεῖς τε 

ὁ ψιλοις, καζᾳ λαξέα κελδύζ(ᾳς ὑρος πὶ καλῶς οὐ 
παρόδῳ κείυϑμον ταὶς “ὐραιχομιζομνϑμως Λαΐζῴοις 

αὐρρραὶς οἴκολεν" χαὶ φδτύς φριν αἰαϑέοϑαι τὸς πολε- 

Μίοις ἡ στον τω ἑπσπαρχη πεμφεισοι δχώαμις, νύ-- 

κτῶρ παρενελθεῖσοι,»Ὁ δὶ ὕλης αὐτοιξοις διελϑοῦσαι, ὼ 

““νονϑμη ἐϊκρτὴς τῷ λόφα. μαϑονίες δὲ οἱ φραπηρὶ 

τ. πολεμίων καζολαμξανονϑνα, χαὶ τὰ χτ' γώτου 

σφώ ἐρυμιγὰ, χαὴ σε εὲ «ἰδὰὶ τὴς οἴχοϑαν ἀρροϑις γθη- 
δὺς 5 2 7 Ε) ς ὰ νν 

ΙΟ ςὰς ετὶ ελπιόδις ξγρήες »ῶς ἀστφόλως σφίσι Ὡδα- 

χομιεϑη(ουϑμης Ἔσπορράξαι τὰς Ῥωμαίους ἐγνω(ᾷν 

Ἔσο τῷ λόφξε Β φρὶν ἢ χαξφιχι χαὶ λόφῳ χρατῶα- 

οϑαι. ὀϑθιαξὼν ἢ, πίω ὕπαον ἅτερος αὐτῶν Σ ἐξτος 

ἤλαυνεν ὀμὰ, χρατος αὐτί, ὡς ἃ δείξουϑμης αἰστίωυ “ὃ 

ῬωμιαἸκῆς ἵπταου-δυναίως ὃ ἢ Ῥωμαίων ἱπαέων τὰς 

Ὀχιόνᾷς “ἰπσομάναγτων, μέ 6 μϑύ ωος αὐτεῖεν 

“ἰ ποςρέφων πὲ χαὶ αὖϑις ἐπα γων" ἐπεὶ δὲ ἥ πε Φύσις 

τῷ χωεία τοῖς μϑὺ ἡδὴ κραᾳΐοῦσι ΤΥ ἄκρων μεγάλᾳ 

“πλεονεκτή μοιίζο, παράχε, τοῖς ὃ κάτωϑεν ἔχτξσιν οὐ-- 
ὙΠ ῳω ΝΥ λ ͵ Ε 

20 δὲν ὁΤί μι πολλας πῦνυ πληγας χαὶ “πόνοις δυζεουώ- 

τοῖς ἐφερεν,ὼ αὖϑις ἔτέρφι παρζῶ δυυύαμις τοῖς Ῥω- 

μϑήοις δχελέκτων ὀύδρῶν ον τὴς πεζικῆς φόλαΐοος 

Ἐχίχουρφο, δῶ ὁ Ποςούμιος χτ' πῦύδευς ἐἀπέςφλεν,οὐ-- 

δὲν ἐτὶ τραῆφν διιυώμδυος, ἀστῆγε πίω ἵπαον ὅχὲ 

τὸν λάξακα: χαὶ οἱ Ῥωμοῆοι βεξαίως κρ αζοιεῦπες ὃ 

χώφιον, πσϑοφαγως κρατέώον.) φυλακζω. μ᾽ πῷ- 

τὸ Ὁ ἔρορν. » ζοις «δὰ Μαμίλιον χαὶ Σ ἐξτον ἐδῦκᾳ μιῇ 

“πολιωὼ ΟΡ μέσου ποιάν χθο γογ 9 δὶ. ὀξεία. κρῖναι! τὰ 

“-ραάγμαΐζᾳ μαχη. τω δὲ δικζοτωε, ἢ Ῥωμαίων 
39 χαζαρχας οὕτως ξγονίι πσοϑαιρέσεως. ὡς ἀμουχητί 

καζαλύσαοϑαι 1. πόλεμον, καὶ πλύτων μιοίλιςα δα 

πἰὼ “πορίαν τὰν] δρτιςρατήνγων πῷτο ποιήσᾳν ἐλ-- 

“πισεινίι, τῦτο ἐφαϑη αἱ τίον χωρῷ δὶ Τ' ἀγῶνα. ἔϑλω- 

αν ἄνες “ἰσσυ Τὴν φρεουρφιιύτων ἀξ ὁδὸυς ἱσ- 

πέων ἀπίέλοι γοαμιμαΐᾳ. φέρφνϊες το δα δολούσκων 

κσδϑς πὰς φρατηγϑῖς  Λαΐνων, δηλοιῶπες ὅτι 

πολλαὶ δοοιυάμς ὐζις ὄχι συμμαχίαν ἥξουσιν εἰς 

ἡμέροιν ποίτίω μάλιςα,, χαὶ αὖϑις ἕτέροι πο δοὰ Ἕρ- 

γίκων. (ᾧ υϑὺ δὴ πύβδαοόντα τοῖς ἡγε μιώσιν αὐτῶν τα- 

40 γεῖαν πὐραταάξεως λϑαϊκζω πέως οὐ ασδϑαφοφυμέ-: 

γοις, ζεῦτα ζῶ. ὅτ δὲ τὰ σημεῖα ἤρϑη παρ ἕκατε- 

ρῶν μαίχης,αϑϑήε(αν εἰς Ὁ μέϊαξὺ χώθλον ἀμφο-- 

τερϑι. χαὶ ἀξέταοσον (ἐς δεωωάμᾳς χτ' ζᾷδὲ -Σέξῶς 

λϑὺ Ταρχύνιος ἔχὶ τῷ λαιοῦ ἃ Λαΐζνων ἐταηϑη κέ- 

εοαΐζος, Οκζα πος ̓  Μαμίλιος Ὀχὶ Ὁ δὲ ξιού. Ἐ5 χτ' μέσον ςασιν εἶχεν ἢ ἕτερος Ἵ Ταρκουνΐα πα!- 2. 

δὼν, Τίτος, ἔνθα χαὶ Ῥωμαίων οἵτε αὐτόμολοι ἡ οἱ φυγάδες ἐταί ηϑηζαν. ἡ δεΐπαος ἁπαίᾳ ποέ- 
-“ “Ὕ" ἣν, ἣ 3 7 “ 

χη δια ρε)εισοι, τοις χερφισιν ομ οπτεθ9ις παφϑςενεμϑη ) νὴ τοις χτ' μέσην τεζαγμένοις δ φόλαῖ- 

γώ. τῆς 



ΑΝ ΤΙ ἜΟΜ, 1.18. ΥἹ 4; 
Ι «Δ ε ! ΤΩΝ Ἦν..." νον -" » 

γαῖ. δ Ῥ ΟΡΘΉΩΝ φραΐιας Ὁ »ϑμ Φφίαεξον χέρας εἰς. χη,  ΟΠΊΑΠΟΙΠΠῚ γΕΓῸ ἀθχιηῖ σοῦπιι 
᾿ γενὸ ἑαπαίρχης Τῆτος Αἰζότιος,᾿ να ίως Σεῖτα τοπεθατ παρ ξεν ἐααίτιπι Τ΄. Ἔδθα- 

Ταρκωνίῳ" 5 ὃ ϑυξιὸν, Τίτος δεργώνιος ὁ ὃ ὃ ὑπαῦος, Ὀ-  ὠτίας, ορροίτιις δ6χ. Τ᾿ ἀγηυίπίο; Πηϊ- 

{γαπα ΤῸΝ Ἰγρί Πῖτ5 σοπία], οχ δάμοτίο 
᾿ Οὐγδιμι ΜαπλἜἔο; πο ϊαπι αοίοπι οχ- ͵ ΕἾΝ ͵ ͵ " , ) 

φόλλαγίος αὐτὸς ὁ Φουλδόρον 1: ὙΕ τ μάν. ΡΙεθατῖρίε ἀἰϊέζατον Ροι[πιιηγίας, σοη- 
Τίτῳ Ταρχωυνίῳ κα χὺ τοῖς αἰἴξὰ αὐτ' φυγάσι λορήσων ὁ-- φτοἤασιις σα πὶ 1. Ταγααϊηΐο ἃ οχία- 
μόσε. πλῆος ὃ νες σεευδιλούσης διευάμεως εἰς πα- ἴδιας, δτασαῃτδιτοπηίη νῖγαᾳ; δοῖς, ἴῃ 

7 44: Ἀοπιδηα, ΧΧΤΙΤΙ Ροαΐξιπη Πλ}]114, ὃς 
᾿ ἐλταξιν ἀφ᾽ ἐκαίερου τὐν {αηθς δα, Ῥωμσί πε ΠΎ]Π]6 ααυῖτος ; ἸΔ1 ατίπα, υδάτασίητα λ 

᾿ ᾿ μδ,Ὦ ἴχὶ δερμιυείοις ἢ τε τέβακι “χιλίοις πεζοῖς τσὶ Ρεάϊτιπι, οαϊτα εγίᾳ πλ]14. δ α ρυίας 
τειρχίλιοι ἡ ἑπωεῖς᾽ Λαϊνωνδ, ἔχι τεδαχι φμσείοις [0 φιᾷ δά τηδηιι5 γε Γοῖαγ, ὃζ Γι δε ποῖ 
δ: ὼ Φιςχίλιοι ἡ ἱπαωεὶς. ὡς ὃ εἰς χεῖρας ἡξάνε ἔμελ- ἀιοεδ μος ἰοησα ογδτίοης Πγυ] 5 6 
λον, οἵ τευ Λαήίνων φρατῆδ9 ὲ ἡσυϊκαλέσαῇ ἜῸΣ Ρτεοίδιις (ά ἐοτγυϊταάϊηξ οσοπογίαθδπ- 

τὰ; ἃ ἀϊᾶδιοῦ νιάξῃς ἔπος ΠλΠτος 

δ ᾿Οσφθέρριςπο λλὰ τ δ ὐδ νον έ ἐπαγωγὰ ὁ ἢ ̓δεησᾷς τουτῖτος δ θγίδ τ! ογι πὶ τα Πτο ΠΊΔίογα 
ὶ Ὑ ςραϊιωϊῶν καχρα: διεξῆλθον, ο πε ΡῬωμϑήος ὌΡΗ ταυΪττ 4 ης, δα ΟΧΙ πο Πτ1Π| δα τη τἰ- 

᾿ς δοιωώζας ὁρῶν τὸς σφέ ἔρφις, ὅτί πλήθᾳ σεουοίσονται τηοτα ΠῚ, ργορτο ας ἰπ σοποϊοπδ, 14- 
᾿κιαχρῷ Ὁ τσρούχονίι δ΄ ὅ σφέ Πἐρε,θξελέος Ὁ δέος αὐῶν {4 51|. (επατοῦιπι Πα ΠΊΩ ΧΙ Πη15 δΖ 

Ποποιδιππηϊς.. πο γαλος ΔΙ] οσατζις 
οἰ τ ὀχανοίς ϑλόνδρο στενεκοίλᾳ εἰς ἐκκλησίαν" Ἔ Ἐῶ οι τ 
ἱ Ἀ’Ρ ἘΣ ΕΑ ΕΒ Θκκχ εἴτ: ΓΙ ποδὶ ααγαηέ,, ΠΎΠΠτος, κ9" άπ 
ὃ ἴθ τησείρϑυος τὰς ωρεσξυτάτοις ὃ“ ον τῷ βου- ΕΧτῖς Πα πη Δα ρ οἱ ς φοτοτίσας νατίοἰ- 

»ν δαὶ σεουνεδρίε, Ἢ ὁ διμαιωζατοις, ἔλεξε ποιώδὲ Θεοὶ πο ΡΟΙΠσεπταγ οἰπιῖτατί Ποίξγα δες 

» »αδρήμῷ ὁ ὑπιανοιοῦται δὲ οἰωνῶν πε ὃ σφαγίων σὴ ν Ὁ χο τατεῖη [ΟΠ] σεπΊα; νἱέϊογίαπὶ »δεηίρπα 
λ ΓᾺ ΠΟΒΡΓΟ Ρογροῖια οῦρα ἰρίος ρίεγαιο ὃζ 

πληεμὰν Ἰραιςἐ ἀυλκοίαν τῇ ἡμὰς ἱ παρέξῳ καὶ Ὄ "κίων αἰπάπο πα ἤππάϊο γα πλ πογαηζεος 
» ἀτυχῆ, ἀμοιξας ἡμῖν »ἰποδιδύ νῆες ἀγαϑεὺς δθ᾽ ὦ δὲ ἰπἰτηἰοἰς Ποίξτῖς πιογίτο ἱπέοπῇ, Φ 
εἷς λ ἼΞ η ᾿ Νὰ αὐ Ε] "Ἢ κϑ λ 

.» αὐίϑυς σεθογ ες χα) ον παχθεύ τες ΟἽ πὸᾶρυτί : τίς πηασῃίδια θοπςΗο 5 ἃ ΠΟ 5 

» βίῳ διεϊελέσαιμϑυ᾽ αὶ τίς (ϑροῖς ἡμδϑνεμε-.- αἤοξεὶ, δὲ ταπι σορπατίοης ποδὶ5 (6- 
(αάογα πο α- 

» σώγιες τὶ 6 εἰχὸς, ὅτι πολλὰ ἐλφστεπον τε αἰηδεϊ χαατη ἁπιίοἰτὶς 4 

Ἷν ΐ τ μεγά ᾿ ταταητς (6 εοίάεπι πορίσαι παρίτατος 

Τὴ ἡρδμ ἐγα λω, συϊλυΐετε δες τ φίλοι, καὺ τὰς ΔΠΊΐοΟϑΚ ὃς ἰπΠἰπλῖςοϑ, οπληΐ. Πϊς σοη-- 

»αὐθιξ οι μμοκότες ἕξφνε ἐηϑροις χα φίλοις, ἀπλύτων τεπηρτίς, ἐπί αἴξ πη ποθ 5 δ6 Πα πὶ ἱπές- 
.» » ὑαξωδδήες τότων, πόλεμον Ἐχιφέροισιν ἡμῖν ἀδι- ταῦτ, πῦ ἀς ἱπιροτίο δὲ ρεϊποίρατα οῦ- 
) » χον, ὅχ “ρ ρχῆς κὺ ὁ διωυαφείας ὁπό, οοὲς ἡ γδι" τοπάἄφητεσ, νΓ5 δὰ ΠΊΔ ΟῚ 5 σΘΠΙ ΘΠ ΔΠῖ: 

ἰά επίπι λίπε εἤθι στα: ἀς Τγ 
(σθ9ς Ο 

"μά ἄλλον αὐτίω ὁ ἔχφ, ὕχεν᾽ ἡῆονγὸ αὐ ὦ δφνόγ" 3 4αϊπίοτιπη υγιδηίάς, ντοχ ίδοτα (τς 

Ἷ ΩΝ αὐ τῆς Ταυρρχυνίων τυφαιννίδος ἵνα, δούλῶν ππὶ ποίγατῃ οἰαίτατοπη βοίᾶτ. Οριις 
μ αὐτ' " ἐλά λέρας Ὁ Ἔπόλιν αὐδις ποιήσουσι. γοὺ δὲο ύ- εἴ ΟΓΡῸ ντ δὲ νος σθητιγοποβ ῖ]ιιθος 
» μας» αὐόρες λοχαροί τε καὶ ἡ φραϊιῶται, κιαλονζας δ “π πλϊϊτος,σαπη (οἱλτῖς ἄθοσ νοδἱ 5, ΐ ντ- 

Ὀεῖη ρογρεῖαο ταθητζαγ, ρισηα ἔπτα- 
“"συμμά, ἐς Ἴε πῶς οἷς οἵαῦ αἱ εἰ Ὑ πόλιν σώ “-- Ἶ ἐὰν , 

ἼΘ ΧΕ ζεοῖς; “Ἵ ζ τοϑβ ίοοίος, ἔοσίεϑ γος ἰπ ἤος σογιαπηΐ-- ἐν 
» » σιν,οὔϊδρας ἀγαϑοις ϑυέακ πἷξὰ τόνδε τ ̓ἀγῶνα: κι ἜΣΩΙΣ ργαιεοιίς γίγος; 4υίρρο φαϊπουο- 
» » σαμϑύοις ὅτι Ὁ “ὐροὶ ϑεῶν βουϑείας ὑπαργά τυϊγϑῥήν τγητῖς, εος ορᾶ ἃ ἀἰϊς ἱπιρεδίγαγε συ ἔοσ- Ῥ Ρ Ρ 4 
» τοῖς ἰφηδυναίως ἀγωνιζουϑῥοις» πόρτα τὰ παρ ὁ ἑαυζις τίτογ ἀἰπιίσδης, π44; ργοπιριεϊτάϊπα 

» ἊΝ ἃ Ἴ αιϊάφυία!} Ροίϊπιης δά νἱξξογίαπη σοη- 

" ΜῈ] "πο πᾷς παρεχοκδμοιο,α Φάγγου ἔεγαπτ, Π Φο5 4α] Ῥογίοια ἀςπιρίατ, 

ἢ » σὺν οα ἢ ὥ κυϑουύων, δλὰ τοῖς 'ς βέλομδυ ἤν ἡ αὖ- Ποοίαθογεβ ρῖο (ς Ἐχαπτίαγο {{Π| τ, 

.» τῶν ταλαιπτυρῷν. ὑπαρχά δὲ ὑμῖν πολλὰ κϑὺ καὶ δν- 40 ἘςΠαδθειὶς ἔοσταπα δεπεῆβοῖο οἱ 4- 

» λα πλεονεκίη ματα πρὸς ῶ μικόδνεσαο τὴς τύχης [τὰ πλυἶτα αια ρτὸ νἱξξοτία νεῆγαξ- 

ον» παρθσκά. ασμεένα, τῷ πϑία ὃ ̓πϑύτων μάλιςα ὺς φ ανό- οἰαητ απ ἐπ ΡΥ πηῖς τγῖᾳ πιαη ο |Π|-- 
Π1Δ. ΡΓΙΠΊΪΙ , Πη ΓΔ ΠῚ Πάξ, τὰ πιαχί-- ε» 

.» “Βρώταζᾳ: φεῦτον μδὺ, Ὁ παῤ δλλήλων πιφὸν, ἃ μιαῖ- τς 44 νἱποοπάος Ποίξος ρας οἱξ, πῦ 
᾿»λιςα δὲῖ τοῖς μέλλοισι ἢ ε βϑραῖ γχρ αἸήσᾳν. ( ̓γὸ ΕΣ εηἱπὶοχ Πποάϊογπο ρυί πη ἀἰε ἤγπη ἰη- 

β ᾿' » ξακϑύοιοῦ ὑμας τῇ μεερον διλλήλοις ἐξ βεβαίοις τιν ἴξε νοβ ἁπηὶοὶ βαϊΐᾳ; (οςἰ! εἴς ἀοθειίς: 
᾿ π΄...» ὸ ὭΡΩΝ ΝΕ ΡΟ Ὁ ΘΕ (ξ εὐ» ρατΓῖα Ἰαπηάιατ νοΡ 5 Βοε 

Ὶ »λῦ τῳ ἃ; ἀπασι παρεσκά)αχε τάγαϑον. καὶ 1 γὸ ἐφαφηϊ έ ἡδδ νυν στον θῶ 

κἸατίῳ Μα μιλίῳ ςασιν ἐνανίια» ἐ ἐπέχων" τα ὃ μέ ὃ 

.} 



346 “πο τ τῶβο 

ςαἵὶ, εἰάεπια; ἐπαπίτατὶ ἀΠ{ΟἹρ 115, 1α- 

ΡεΓ εἰάοπι ατῖς ίφοτα ἀ{15 ἔθ οι Π]5,π10}- 

τᾶ 6; {πιὰ} τα πῇ ΡοηΔ τῇ πιαΐα Ἔχρεστὶ 

- οΠι5: :οχ υΐδ. ἤγπια δὲ ἱπ ΠΟ] Ὁ ]ος 

Ὑβτογ Ποπλΐπες ἁπιϊοἰεῖς σοαἰείςετε ίίο- 
Ἰεητ, φαοτίος σοπίαπέξίς νας ἄοτο- 

ταπι (αππλα ἀεοοσταπάαπι οἴ. [ εἰπ- 

ἄς πίη ποίξιιπι πλαπι5 ΘΠ Γ τἰ5,2 0. 

ΑἸ φαί 6πη πλϑ] γα τη ΘΧΡΟΥτΟ5 γΙτ15, 

ΔΙΠ σοπίγα Ἔχίγεπγας φαϊατηίϊτατοδ (1 - 

ἈΙτὶς : (εὰ εχ ἄαιιο ΟπηΠος ΔΛ ΓΘ ΠΊς 

ἀϊσηίτατοπη, ἱπιροτίιπη, δ ΠΠΡογτατοτα; 
πεονχουρας, Πδοεῖς, λοι τατίδιι5, α- 

Τίνα χια χηκς μαδοτίς Ροηϊβ ταὶ ἠα- 

Βίταγ: ργοσογοβ διτοτη Οἰαίτατῖς ὃζ Πλα- 

φἰ[έγατιις το ρα] τοαΣ στη ἔκ ϊ5 τοτ- 

πιοητίς πα δυσίπλο τγαάθηταγ Ἐχίτῖο. 

πάτα ἢ πα}| Ποίδγα ΠΟΧα δος τηασηᾶ 

πεοραγια ἰαῇ, ᾿ρ Πα] πὰ ΠΟΡΙ5 ο- 
ταηϊδας Δοίπίηαθγαπε ἰηϊα γα σΘΠι15, 

χυίά εχίρεξξαπάππι εἰ ἃ νἱδλοτίθα, 

αἰἶτὰ τχσπτο ορο τ. ΠῈ παθοπείθιις αἰ 
τιαδείοπθηι αὖ στρα, δοποζιπν (πο- 
τα πὶ ΔΙΑ ΠΟ ποτ. ποραταπια; ᾿αξζο- 

Πα οτίαπι (Ο]1 πάτα] ς φἀϊταπιὸ Ροίγα- 
ται εἱς πρυῖίο ἰατη ἀϊξξογα Ἰϑιῖι15, 
Πτεξεςοηἤάοτγειις; 22γρίγ ες ΠΟ ἢ τα- 
1ες ποδὶβ οσουσῖε τος Ποίξίιπὶ 4πα- 
[ες (πρὶ σαραπλαι, (ε ἃ τλα]το ορίπίο- 
πο ἀετεγίογος, ἢ ρύχτογ Απείδτος π- 
ΤαΪΠ 6 ΠῚ Δ] 1} εἰς ες νι άςτῖς ΕΠ] 
(οοἴειπι: ΠῸ5 ψοΓῸ ρα τα θΑΠΊιΙ5 ΟΠ ΠΟ 5 
Μο]ίσος ἰπ Θου ΠῚ ΔαΧΙ πὶ νξταγος, 

ταΐτος οτίαπι 6 θαι ηῖς ὃς ΗΓ οἱ5 ; 
ΔἰἴΔ4; ἰππυπιθγα τογγίσα]α νᾶΠο πποῖιι 
πος ἰρίι ἤπρεράπλις. Ατ Πα οπληΐα 
1 λτϊπουῖ! ογαπτίοπηπία, ἱγγῖτα ρα να- 
Ὠΐδ᾽ ΡΟΠΠοἰτατίοηΐθεις (ιθπίχα. αἰ ο- 
πἰπι ἀοίδυιποειπτ οι οοἰετατεπ,ἄ6- 

αἀἸρηατί 247) 27 ρΟγἼ ΓΟ 779 ἀἰιοῦι ἱπηρο- 
τῖδ. Α|11 σα πέξαπτογ πηαρὶς ]ι4Π| ορί- 
τα Δητιτ, ΡῈ ταπριι5 τογέτος 2 άχΖεν. 
Παΐνεγο πππο ἴῃ ἀρραγαῖα (πητ, ρος 
ΡΓα (ἔγο νη δτοβ, 11} ἀΠΊρ] 5 εἰς 

να ]ος γᾶς. Φουα νοἔγαιη τοῖς 
αυϊάξηςοαπης ἀἰξτα ογεάπητ, δ πο- 
Πίαπι πι τἰτα {1118 πηι ηῖ, ΘΟ5 ΓΕ ΠῚ 
Ιου πηδίιεγα ραιοὶα ἄοςεδο γος! ρο- 
τί]5 Γαι σα [ῃ ΤΠ ΘΠΊΟΙΙΑ : ΡΓΙΠΊΠΠῚ, 

ἢ σοπΠἀεγοεῖς πιαίογξ ἢ] οί! ραττξ σο- 
ξζατη οοτία ΠῸΚ5 αὐπγα (τ ΡΠ, Πα 
ΘΧτ, 5 ἱρίοτγιιπι αἰ ξΕ15 ἐμέ 56. (τὶς 
ΔΡΡαγαΐτ: Γι ογ ΠῚ αὶ ν]τΓῸ δέ ἃ- 
ἰδοτίτου ρτο τγγαπηῖς σοτταταγί (της, 
Ραγαμηι αἀὐτηοάτιπη οἵα πα πηθίαμη., 
να] ροτίας Πγα]το ΠΠγἃ ΠΟΙ ΓΙ ΟΧογοίτιις 

« Ραττ Ργατογθα η Βο]] 5 Ποη ΠιιπλεΓῸ 
(ξἀ νίττιιτο ροτίοτος οδείηογε νἱέξοσί. 

Ιο δεείαν ὦ ἀππισιν ὁμοίως Ξπολωλεχέγαι, αὶ μήτε γυτ- 

20 εὃε, χαὴ σϑοξ ἐχτοάσαι τῆς παΐζῳας γῆς ἐῶτε; τε 

20 μῶν αὐζις φοζοις. πόρτα δὲ ζὼ 

40 δεινὰ δεδιότες, μᾶλλον δὲ ὀἀϑαμψήσ" πσόζτον 

ὁμιοΐ,, χαὴ πταιδείας ἐτύχεϊε χοινῆς, χαὴ ϑεοῖς ἔχὶ ΕΝ 

αὐτῶν βωμδμ, ἐθυύσοί)ς, χοὴ πολλῶν νϑὺ ἀγαθῶν Ἔἰπο- «ἡ «ὐῇ 

λελαύκαε, πολλῶν δὲ κακῶν πεπείροιος χϑίγη ἡ, ἐξα « ᾿ ; 

ὧν ἰχωραὶ ὃ ἀδιθλυποι πεφύκασι συϊκεραίννυεδζ πᾶ- « « ; Ἷ 

4: λυ ϑεύποις Φιλίαι ἐπφδὸρ ὁ ὁ αῦϑς ἢ μεγίφων χοι- « ἡ 

γὸς ἅπασιν ὑπάρχῃ ἀγών. εἰ “γὸ λυ τοχείειοι “λυήσε- «, « ; 

εἷε τοῖς ἐξϑροῖς, οὐχί τοῖς αϑὺ ὑμδίμ᾽ οὐ παρξᾳ μ"- 

δενὸς πειροιϑζεζωι δινοιδ, τοῖς δὲ τὰ ἕραα παϑεῖν, 

δολὰ ̓αδὺ αὐξίωμαι καὶ κὺ πίω ἡ ἡγεμονία, ὃ τίως ἐλά.- 

ναρκῶν ἥτε “παίδὼν μήτε οὐσίας "μήτε Ν ἄμδξα 

ὧν ἔχεϊε Ὡπολαύσῳ ἀδαθῶν" τοῖς δὲ ὑρρυρδῴοις τῇ τῆθ ας 

πύλεως χαὶ τὰ κοινὰ δγικοῦσι, τὸν οἰκκίιςον μόρον ὠτὰ 

ποϑοιγᾷν στοὼ αἰκίωις χαὶ (δα σαίνοις. ὅπου Ὑ ΜΕ 

πεπονϑύτες ὑφ᾽ ἡμδν καχϑν οὔτε μεῖζον οὔτε β.. 

ὦν, πολλὰ χαὶ πϑλυΐζδευπα, δξυξει(αν εἰς ἡμας ἡμμας 

πὸνᾷς, τ χοὶ “οξοςδοκϑν ποιήσάν ἀταμμι ν ᾿ 

χρ αἸήσωσι τοῖς ὁπῆλοιφ, μνησικαυκρεεῦζας ὃ δτί τὴς πὸ 

λέως »ϑὺ ἀδθις ̓ ἀπεασαίσεζε,χαὶ ( οὐσίας ἀφείλε- ὰ 

λάυταλον ὃ Τὴν εἰρημϑώων σδενος ἑτέρου φήσεϊε ὀβς δὲ 

ἐὴ πκἈεογεκηκάτων ἔλασσον, ἐαὺ ὀρθῶς σωοπῆτειδ. : 
μὴ ζιαῦτα “ὑμῶν πίω ηοϑαι τἰδὰ τυ πολεμίων, ̓ 

οἷα, αὑπελαίδοιδυ, δλὰ πολλῷ τῆς δόξης «))δεέςε- « 

δα. ἔξω τῆς ̓ Αἰιατῶν ΑΙ »σχεϊένας ὀδ τὰ Ἷ 

Ἅους  ὁράτε χϑινωνοῦς πτουρογζᾷς εἰὐξις τῷ πολέμου" 

ἡμεῖς ἢ ̓ἀπϑμίας ϑολούσχοις ἡξζήν αἰὐις αὐ σλαμα- 

θαγοϑυ συμμιεχοις, χὺ ὁ Σαβίνων τὸ ν πὲ χαὺ Ἕρνίκων σ ̓  

χροιξ" " μυρίοις ἀνοῖς Δ] οὶ δ χενῆς ωὐεπλαπουδῳ ἧ- 

ρα τα Λαΐψων., 

ὀνείοοιζο,, λὑασαέσᾳς ἔχονζο. χεγας τὺ ἐλπίδαις α 
λές. οἱ υϑῳ γε ἐἰκαζριλελοίπασιν αὐτῶν πἰωὼ ἔχτχϑυ- τὰ 

εἰαν, ̓αζοφρονησαίες τ σρατηγῶν τὴς ςρατ Ἴ- 
γίας᾽ οἱ δὲ μελλήσοεσι μαῖλλον ἢ βονιϑήσοισι, τείζον. 
Ἴες οὖ ταὶς ἐλπίσι τὸν“, φόνογ' οἱ δὲ γε σοήες ο 

ἌΡ σε οὲν ἔτι αἰὐζις 

σιμιοι “δ υήσονται.εἰ δὲ μγες ὑμδν ζῦτα μϑὺ ὀρθώς ͵ 
ῥῆοϑαι νομίζουσιν, ὀῤῥωδοῦσι δὲ Ὁ τἕἂὦ δλύτιπολέ (: ' 
μίων πλῆθος, βδα κγεία λΔιδαιχὴ μαϑετωίαν τὰ τὰ μή 

οὐϑυμεηλεγες ὃ ὁγί σλφον ὅξην οὐ ἐὐδις Ὁ ἡναϊκασμέ 
νον τοὶ ὅπλα καθ᾽ ἡμδι αὐόραθύ), ὡς οκ πολλώγή μ 
ἔργων τὲ χαὶ λόγων ἐδήλωσεν Ὁ 5 ἐχούσιόν τε χαὶ 
“ὐξουμίας πῦρ Ὗ Ὧ πυρφίννων “ὠγωνιζόμϑυον ,πα- 
γυ ὀλίρον. ᾿ μᾶλλον 5. πολλοςον μέρος τ τθημετερου ' 
ἔπειτα, ὅτι τὸς πολέμοις πους οὐχ οἱ πλείοις 

τοῖς τ ριβμιοῖς κατορθοῦσιν, δλλ οἱ ἡ χρείἼους τόρετῇ. 
πολὼ 



ἀ 4 Δὲ 

ν πολὺ ἔρρ»ν δὺ εἴη πὐραϑείγμαΐζᾳ φέρφν, ὁ(ᾳ βαρξα- 

ρὼν πὲ κὴ Ἑλλήνων ςραϊ ὐμαΐζᾳ αὐτβολλοντα πλή- 

»ο4 μμικραι ἡπόμυ κατηγώνίσεινζο., διωυάμάς, ὅτως ὡς.-- 

ον» τε μηδὲ πιςοιὶ ἐἢ) τοῖς πολλοῖς τὸς αἰἷξὶ αὐτῶν 26- 

τ κρῖ, ορίς. ἐῶ ταλλα δλλ ὑμεῖς ὑρ αὐ πῦσοις “κατωρθώκα.- 

᾿ "τε πολέμοις "νη ̓ἐλοίῆονος ἢ ὅσης γιοῦ ἔχέϊε διιυά- 

»μεως, μείζοσινῃ [ σαύταρ φἰϑασκά, αἷς πολεμίων 

᾿αἰτίο ϑέδιες; φέρε, δλλὰ τοῖς μϑὺ ϑηνοις Φοθεροὶ 

;  διέϊελότε ὀγ]ες,, ὧν ἐκρα {πε μιϑυχόμϑυοι" Λαΐζῴοις δὲ 

᾿ ἀὐχαΐα φεόνντοι ) Ὁ .ἃ Φ πειρριϑέεαι ποῖε ἀύδις 

"τῆς ὑμετέροις μμαΐχηφ: :- λλὰ πϑύτες σε ὁτί τα 

" ἀμφότεραι τὰ  ἔϑνη πολλαῖς οὐΐκων μμαζγαις οἱ πα-- 

τ τέρες ἡμῖν. Ξῴα δζευ λόρον ἔ » τὰ ἐκδῷ “τὰ: χρατη- 

ϑέγτων΄ γμμαΐζᾳ Ἐχὶ ταῖς τοιαύταις συμφοραῖς 

: χρείῆονα͵ ἐ4); τὰ δὲ ΤΊ κεκρατηκότων ἴηη ταῖς τη- 
" λικαύταις ἀλαξαγίαις χείξονα;:" τ τίς αὐ πῷτο φή- 
» σῴε γοιῶ ἔχων; λειωμείσαμαι δὲ δ εἴ" τὶς ὑμδ Ὁ μδὸ 

Δῆμ πολεμίων. πλῆθος, οὖν ᾧ ὦ βεαχὺ Φ ϑιυναῖόν ἐ ε- 

ΩΣ 
᾿ ᾿ γαϑῆς οὔσης καζαφρονᾷ, ἧς οὔτε Ξρετῇ χρ εἴτ- 

᾿»Ίων οὔτε Ξὴριθιῷ πλείων σεευνηϑη πυτε μη οὐ- 

ἢ ΟΝ ἰαύζος, τότου πολέμιον διωύαμες. χαὶ τῦδε, ὦ 

πολίται, τῷ μήτε ὀρρωδεῖν μήτε οὐκ βόπεοϑαι ᾳᾷ 
δῳφὰ μέγιξον “«ἰδακέλδυμα, δ᾽ ὅτι πλύτες οἱ Ὡκ 

ἀζοντες τὸ ᾧ βελά Μικοῦ στευεδίε παράσιν, ὦ ὦ 

»ὁ ὀφᾷτε, χϑινας ὑμῶν ποιησόνϑροι 6: τῷ πολέμου ἊΣ 

ὧν" γα, οἷς ἱσάφύοϑαι φραϊείαςὃ ο τε χρόνος ὃ τῆς ἡλικίας 

| ᾿ ἰποδέδωχε χαὶ ὁ γόμωος. Οὔχοιωο Ὁ αἰσχρὸν «δὲ ὑ ὑμας τὸς 

χίαν διώκειν" χαὶ Ὁ »ϑὺ τὴν γερόντων πσόϑϑυμον, ἐ- 

» πεὶ σέκ Σιποκίφγαι τίνα, δευύαται τῶν" πολεμίων, «- 

» ποϑνησκῷν γὲ πῦρ τῆς πατοίδος ἐδελφν" Ὁ 5 ὑμέ- 
» πέρ 9ν ἀκ οίζον,οἷς ἐξεςῖν ἀὐτυχηίασι αϑὺ ἀμφότε- 

ἡ ἐδ» σῶσαι καὶ χα γεἀὰν ἀσφόλώς' “εἰ δὲ αὐ λζ' ΄τῷ ὅ δρά- 

σοι (ἀν Ὁ παϑεῖν "λυναῖον μήτε τὴς τύχης πεῖραν τ 

»» (ᾧν : μήτε τῆς φρέϊης δόξαν καζαλιπεῖν: οὐ τῦθ9 ̓  

τ» δὼ ὦ αὐδρεςἡ Ῥωμαῖοι, τὰ μϑὺ πολλὰ “ὑσαρχέ χαὶ 

"αυμαςὲὰ ἔργα παρ ἑτέροις,οὐξ ὑμψήσᾳ λοίος «ίως: 

"ΑὔΡΓ καιρπώσιται ρος, ὦ πϑτον “Ὀχικαϊορθωσητεῖ τ 

» πόλεμον οὗνα, δὲ χαὶ ζϊς (ᾳ κράτιςα ὑμδλμ ἐγνωκόσι 

» ὦ γρναῖο, μὴ ἀκερδὲς ὅζνυται, αὶ τὺ τοῖς : πέρα ὅ δεογῶος 

Ἅ" μή ἡ ἀὗϑμμον ἦ ἧ, «ρὶν: εἰς ως- 

τὰ ἐλθεῖν, οἵων ἑκαΐέροις συμίησε) το 'χεῖ Τ,ὐκούσοιτε 

ου. ᾧ κϑὸ δμ ὧι καλλονῇ ̓ λυναῖον οὐ τῇ κοὐχ Δ.4- 

δῷ αρϑύῳ εϑοτυρήσεσιν οὗ τα  ἔρία στουφδότες, ζᾷς 

ΐ ἡ ϑζα πότοις χαὶ τοῖς συμμιαῖχοις αὐτῶν Φδολούσχοις τὸ 

 οἹν» ὀῤῥωδεῖ, πῆς δὲ οἰκείας δοιμάμιεως ὃ ὅτω πολλῆς 20 

7» ̓ ἀκμῇ ἢ φάὐγῳτα δά, πϑτοις δὲ τόφσωρ ἡλι- 320 

ΑΝΤΙΩ ΚΟΜ ΕΎΥΒΕΕ 347 
Τοησιμη εἴοε οσπηθηηογαΐε αταοο- 
τῖϊ ΒΑΓ Ρατοτιπηα: εχϑρία, ]υοιίοϑ ἰη.- 
Βιοητος Οχογοίτιις (προγατὶ (πτὰ πιοαϊ- 
οἶδ᾽ αἄθο ντ υϊβυίαᾷ νἱἀφατιγὶ Ἰποῖο- 
ἀἤηϊει Οὐ λΐττο σεογα. νὸς 5 ἱρῇ 4υο-, 
τίος ἀςθε Π]ΔΠ 5 ργοίροις, οὔ πχίποτγες 
44π| πιης Παθογοτίς ςορίας,ορροῖ- 
τί πηαϊουΐ αι. πὶ Ππ πο οἰ ΠΟ ιπὶ ρ- 
Ράτατα } Ατέοττο σετογὶς υϊάξ Πα ἰς 
τουγ 1165, αΠ ποτὶ δὸς νἱποογοναῖ ατί- 
ῃἰς νοῖο ἥδ ὃς Υ οἰ(οἱὶς ξογιιπγ (οοἱὲς 
ΤΊΟΤΙτΟ σΟὨτΟΠΠΙ ΠΪΠὶ, ντ 4] ἰη ργα;- 

του τς οσΗ!ξΕ1, Ἔχρογεῖ ἤπτ φαα]είπᾷ 
{πτ|5. ᾿π1Π|Ὸ Οὔ Πος νῸ5 (Οἰτὶς φιτ ας 
45 σεῆτζοϑ Πιυ]τἰς ργο [15 ἃ πηαϊοσῖθυς 
ποίπεϊς νἱξξας εἤδ, φισηᾶ ἰρίταγ Γατίο 
εἴς, [ποτῦ ροί τοι οἰλάες οσαϊιίοποια 
νἰ ἀοτὶ πιο ογξ, πο γᾷ νοίο ἀσιοσγίο- 
ΤΟΠῚ αἱ 605 τοιίες τα ΠῚ ἔα] Ἰοἰτοῦ νἱοἱ- 
ΤηΙ5 ὃ απ “05 (Ὰ Πα: πη οπτὶς πος ἄϊςο- 
τοῖα ἀεηηίγοῦ Πα15 νογιιπι [ογγεῖ 
Πιοίξίαπη παυ]εἰτιι Πα Π1, ἰῃ 8 ραιοὶ 
{πητ Πεεπι; ΠοΠ τᾶ νεῖο σοπτοπηηὶς 
τΑπι τηδρηϊ! ὃ ν Δ] ἀτ1ΠῈ ΟΧΕΓΟΙτΙΠῚ, 
41 Π.}}15 νη νοἱ ΠιιπΊοτο να] νἱ- 
τῖθας ργωξλητίου ἃ ποδίς εἰς σοηιγα- 
ὅτις ἰῃ Ομ ΠΡ 5 πα: μαέξοηι σοίτα 
(Ὰητ Βε}}15. Ηος ετἱᾶ, Ὁ αἱτίτος, δα 46- 
Ροπξάαπι πιεῖ ὃ (Ὡδοιη 4 ρετίςι- 
Ια πχαχί πιῦ οἰ ἱποϊταιηδτιπι, ργαίςι- 
τα5 δος ομλη 5 (παῖι5 ρυπγαῖοσ, ν 
ΠΟΓΉ 15, ΟΊ ΠΕ ̓ γοδ ίουιπι (υδίτα- 
τος ΒΟ Π αἰοαπι; αιδιι5 οἰ αταιῖς τῇ 
ΡΠΌΠορηαγο ἱππιπιαηίται τα τὶς Πὰ- 
Ὀεδητ. Αηποη ἰρίταγ 5. γο 5 υἱγὶρ, 
ψα]δτοβ τογρ  πογίατί; Πο5 γογο ἴδῃ δη- 
Πα ργδιια5 οἴξοστε (6 δά ἑαῤογές αἴ ρο- 
τα] ὃ δέ οἵ! (ΞΠας ραγατὶ Πης ΠΟ Πο- 
ἤτεπι ρεγάεγα, (αἰ ρεγίγο ρίο ραιγῖδ; 
νοεῖ τοόθατ, φαΐδι5, 1 θεπα ςοἤοτίτ, 
νι ΠΊ4 Ἰίσεσ, δὲ νἱτ ταὶ, δέ ταταπὶ 
τοροτταῖο νἱξζογίᾶ: Πη (θοιις, δ ἔλσετο 
δ Ρατὶ ἐοστίτου; πεοίοτγι πᾷ ΟΧρεττί, 
προνίγτατῖς σ!ογίδπῃ ροδέ (8 τε! ηηπ6- 
τε Νοππο δῆτα νοίἐγαπι (δου! (Δ α- 
τίτεβ πγα]τὰ ἐρτερία [λοίποια δριια ἃ- 
Ἰιος εὐϊταίππι, ἀςοληταγὶ ἀϊσ"ΠΠΠηδὺ 
δὲ γοίἘγὶ στα πὰ ᾿ροῇεονὶ ἀοπιοίεος σ]ο- 

»» πολλαξ δὲ χαὶ πὐξιξοήτοις φξᾶξᾷς οἰχείας Ὁ ἐξ ὑ-. 40 τίχ ἀπηρίος ρετοίρίεης ἐπιξξας, {ι ἢιι- 
ἴπι5 δ6 111 θεπς φοίεί ἰφυτςπὴ οἀ ΡυΠε- 
Πᾶς δάϊεσογιίς ὁ Ετ ΠῸ νοὶ] ἔοστοϑβ ἰῃ- 
τοῦ γοβρεπογοίᾳ πηοητὶς ρα πηία 46- 
(ρεζοπε, γε απο εἰπηϊἀϊοτες ἱπηριιηΐ- 
τατοπι ΠΡῚ ργοπηίτταητ, δά ἴτα χυϊά ν- 
τιίϑ]ας νεἰἔγαπι, Δητο ι4Π16Ὸ ἄσιιο- 
ΠΐαταΓ οχίροδαπάμπι πο αἱ ορτορὶΐ 
αἰϊσαίι5 ὃς σε πογοί! ἔλοϊ Πουῖς ἰῃ ριι- 
πα εὐἀϊτὶ ςοηίοίος τοίτο5 Βαδιιοτῖς, εἰ 
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Ρτατογίο! ἔπος τος ποπογοβ 05 Ρᾶ- 

ετῖα ςοπίπειο τι δα τ, στ Τὴ οΧρυ- 

Β]Ϊςο φἀϊοίαπι, εβΠοίαπιας ἢς 22 0- 

ἤεγαη» ποοοἈτιϊ5 δά νίταπι ἱπάϊρραῖ. 

ουΐ γετο ἱπιργοῦα δζ αἶγα ΠῚ ΘΠ 5 τΠΓΡῚ5 
ἔαρα ουρί ἀϊτατοπλ!ηἰεςοτίς, εἰ γεργα- 
(ξπταθο ππουτοῖῃ ιαπα νίτατ: (τα! 6 πὶ 

Δ} ηἰπι οἰπεπα πιουῖ ἡ ταπι ἸρΡήι ταπὰ ρα- 

τείας ντΠ]τπς ποτ) δ] πο ρεγεπηρεῖς πεῸ 

(ἐρυΐπιτα ποὺ σοῖογα τα! ἐπποῦτία 

ςοποεάεητυγ:[ε4 πορίοξῃ! ατο ἰπάο- 
Ρἰοτατί, αἱ Αἰ τί. δὲ ξοτῖς ἀΠ]απίαραη- 

τας. Ηςοἰρσίτατ σαπὶ ργαίοϊατίσ, το αἰα- 

εἴας οπηηο5 δά ργα απ , [ρΕ ΠΩ; Ρο- 

πάπα (οτεα ἐβοϊπογμηι ἀπιοξ ππηϊτο; 

αυΐίρρε αὶ ποονπο ρατίσιο ἔογείτοῦ 

ὃζ οχ δηϊπα (δητξιίᾳ ἐχαητίατο, παχί- 

πιδοοπίδουτατί οἰπίς θοπα; νοϑ Ἰρίος 

τγγαπηἰ 4ῖς πγοτα ΠΡοτατιιγί, ρατσίς τὸς 

Ροίςοπτί Πατα τ δὲ οἠιισατίοη!5 στατῖ- 

ἀτπ τοατατγί, τεπογαπη ΠΡ γοταπὶατα- 

τοπὶ ἅς νχοῖος α ποίαια πἰπλσογῇ [1- 

Βἰάϊας ἀςξεπίατί, (ςηϊθιι5α5 ρατγ 5 

Ργατατγί να 4αοα ρδυχ Π]απῃ νίτα (- 

Ροτοι, οἷ νο!αρταις οχίραης. ο ἔα !σο5 

40 1.1]ςς δἰ τ λυΐας ΒΕΙΙῚ τα πιρῃῦ ἀε- 

ἄμςεῖς, οχοϊρίοητίθ. νοβ  θογῖ5, νχο- 

τίδιις, ὃζ ραχτγίδιιβ. ο πηαέξοβ νίττυτο, 

ἥυϊ οούροτα πηροπάςητς ραιτία. Μοτς 

Ὡς ξοῖῖα [μια !ς οἴ οππηίδ. ἰρηδαῖ5 2 4116 

ας [οτείθας : (4 ρυ]ςῆγα δὲ σ]οτγιοία 

(ο]ῖς Βοπίς οὐχί. Αἀδιιο οχίγο- 

τη δὰ [οσιτπάίηξ ᾿ηποττδητὶς νεῦρα 

εγᾶτίη δατγίθιις, σα πὶ ἀἰπίπα συπ πῃ 

εοπῆάεητία ἱπιιαίπε Ἔχογοίτα,, ὃζ χαδίι 

νποοῖοςοποίαπηαγαης, θοπὸ ΔΠΪΠΊΟ 
εἴδει ὃς (6{ ’ς δοίίεν ἀιιςοτοι. Τ᾿ απα 

«Ροϊαπλιις ἰλιάατα δογα ΠῚ αἰδογίτατθ, 

νοτίςῳ (έϊίς, ἢ οἸχ ραρπᾶ (Θααδταγ 

οχίτας, μογα (ὃ ἀ{15 ἔλέξατα πλαρπιῆςα, 

Ἰυάοκα; ἱπ[είταζατῇ (ρ]επἀ!άος ἡιος 

Ἐοπιαηὶ φαοτδῃη 5 ρίτϑι, Αἰ Πλ τ πη ]- 

{πῶ δά ἔτος ογάίηοβ. Ασςερῖα ἀεἰπάς 

ἁἀαπεῖδις τοεγα, τα 15 Δ ργα πα ἰη- 

ςοπάεηείδις, οὔ οἰαπτοτο ΠΟΙ Ε πιιὰ- 

ἄσιπι, σαΐ ρείμηα ἀγπηάταγα δζ ΘΠ ΠῚ δ. 

ντΠΠς ῬῬοαγτξιίθιις; ἀοἴπάς Ιεσίοπᾶ 

στη, Π ΠΆ}Π{{0.ἀγ πη 15 (πλΠ]Πθιι54; οτ- 

ἀἰπιδ. ἰπγαξξο: οπιποβα; ργοπηίοιις 40 μοίτς ἔχουσαι" χαὶ Αἰ δ
ε Ν ϑὰς πη λη7. - ΜᾺ δέ 

δοῖς σοιταπηᾷ οσπλίτταητ, πα αᾷ σεις 

(λητε πιαπα. ντ νοῖο νττοίᾳ; πὰ ἔς ἔα ]- 

Τιτορίπίο: πᾷ ντεῖς; ἀΠίπιο ργώσερο- 

ταητρασπα ΠΡ ΟΡ πο ἔοτο, δά πὸ 
Ρυτηῖ απίάοπη ἱπηροτιιη ΠΟΙ ο5 ἰατιι- 
τόσ: Γ ατίηὶ, ἔτοτὶ οαιίτατας πα εἰσι 1- 

πο, 4ιλπ Ἀοπιαπος Θ]ατος5 ρΓΙΠΊΟ 
ἱπουτγίι ρεγου! γᾶ εχ πα σαητ:λο- 

ταδηὶ, γατὶ (δ τουγίταγος Ποίτ διάδοία 

ΣΙ ΝΟΣ 1 ΠΗ ΧΙ ΚΕΙΛΆ ΝᾺ. 5 5. 

᾽ ὙΦ τ 2 ͵ ε ὙΠ .ἡ -“ ᾿ 
ΙΟ λαίῴν,δνλὰ αἶα λοις,ακλιαὺςοις, ιτασῦ οἰωνῶν πε χαὶ “ 

Ἢ 3:7 Ε) ε ν᾿ ᾿ 
2Ὁ τ΄ ολίοον Ετ| γθόνον ἥδιςον βιῶναι “οὐ Ῥασκάυάσοίες. , 

« ͵ 2 ͵ Ἂν. 9 [ “Ἢ ' 

30 ὁ ΙΠοςούμιος ἐπωινέσεις Ὁ πσοόθυμον αὐτῶν, χαὶ τοῖξ΄ 

τε ὀηνας  πἰποδώσω τὐδαγεῆμα ἅμας, α οκ Ἔπα- 

Δίων ἐκείνων ἐθισμαΐν ὑπαρχᾷ φέρεοϑαι, ὃ γὴεύχι- “ἢ ἣ 

πσο9ςϑήσω κλῆφον, οἷ ἧς χενότη.) Φ δημόσιον, νὰ ἱκα- «" 

γὸν ποιῆσοι ὡς μηδενὸς ἢ αὐαΐχᾳιων δευθίωσων" ᾧ δὶ δὰ ̓  

ἡ χακὴ κὰ ϑεοξς λαί(ῆς ΔΙ οίνοια φυγῆς ἀσγήμονος ἔχι- ᾿ 

θυμίαν ἐμξϑιϑ, σύτῳ τ' φά γονϑυον ἀϊχούὐϑαςή- κὐ; 

σώ ϑαιγαΐον᾽ κρείων ὙΣΡ ἑαυτῷ αὶ τοῖς ὀλλοις “Δύοιτοὺ « 

Οιζτος πολίτης Ἔποθαινων' ἢ “αἰδκές αὶ τοῖς ὅτως ἀ- Ρ 

ποϑανϑσι μῆτε ζᾳφῆς μήτε τὴ θηγων γομμίμον μέϊα-. « 

ϑηδίων ὀχ φϑαράδαι. ζᾳῦτα δὴ παρϑεγνγωχϑτες, ἴτε “ 
γ « 3 ἢ 5) ἫΝ ἣ 

“ὐδολύμος ἅπϑομιες ἐχὶ τ αγωνω» λαζο ἴες καλδς" 

ἐλλίδαις, ἔργων καλῶν ἡγεμμόνας,ὡς ἐνὶ τω κινδεωῳ" 
δ 

Φ χρ ατίςον χὰ Κατ ἀὐχίωὼ ἅπασι πελος λαζόγτι ΟΝ 

μέγιςα ἕξον)ες ἀγαϑεὶ, φοῖᾳ τυφοίννων ὑμας αὐ οι 

᾿ἐλάυϑερωσοίϊες, πολά τῇ γφναμϑμη (ξοφείων διχα!α : 
οὐὑπταιτούσῃ χαειᾷς Ὡὀἰποδωσοίϊες, πταϊ δας ὅσοις εἰσὶν" 

ὑμδμ ἔτι νήπιοι, ὁ γαμεζας γωωναῆχας Ἑ πύξεοψομε- 

γοι παϑεῖν τσδὃς ἐηϑρων αὐήχεςαι, γηραιους τε παΊέραξ' “ι 

ὦ μιοικαίδλοι μδὺ, οἷς δὼ ἐμ") Ἶ ἐκ πῷδε 9. πολέμα “ ' 

εϑρίαμίον καζαγαγεῖν : αἰ ποοδεχουϑύων ὑμος τές“ 

κρῶν ὰ γουυακῶν ἢ παέρων᾽ δ ὐκλεἧς 5 Φυλωτοὶ Ὁ“ 

 ρέιες, οἱ σὰ σωμκαΐᾳ, γαριένϑμοι πῇ πατοίδε. Ἔἰπο- “ 

θαινᾷν υϑὺ Ὁ πᾶσιν αὐ, ϑοόποις ὀφείλξν, καχϑὶς τέ ἢ" 

εἰγαϑοισ᾽ καλῶς ἢ ὦ αὐδύξως, μόνοις τοῖς ἀγαϑοῖς.. Ἷ ' 

ἔτι 5 ἀὐτε λέφοντος τὰ εἰς Ὁ “ϑυναῖον ἐπαγωγὰ ϑείρ- : 

σος τὶ δὲοη μόνιον ἐμιπτί π] 4 τὴ φραζιὰ, ὁ ὡφιαῖ ον μμιαξ᾿ ; 
ψυχῆς ἁπϑρίες ὀμεξον(αν ἁμα,Θαρσά πε ἡ ἄγε ὸ, Ἧι 

λρῖ; ἀ ξανβνο αὶ Δ᾽ Πλλ το κο λιν, ν ς ΝΝ 
ϑησγ τῇ (χη; θυσίας τεμεγάλας δἰσὺ πολλών ἔς 

Πελέσῳν γῶν, χαὶ αὐγῶνας καΐζο τήσεοϑαι πολὺ ' 

λᾷς, οὐξ αἰξ4 ὁ Ῥωμαίων δῆμος ὀμὰ ποὺ ἔτος, ὠπέν Ἵ 

᾿λυσεν γὴ (ες τάξές. ὡς 5. Ὁ σεωύϑημια οἱδὰ δ ήγετ.ς 
μόγων παρέλαζον, χαὶ τὰ πἰρακλημικαὶ Ὁ μάχης αἱ. ̓ 

σοίλπιγίες αὐεκελάυσαινῷ, ἐχώφϑεων ὀλαλοιξαδίες ὃ- ἢ 

μόσε,τοσϑτον μϑὺ οἱ ψιλοὶ ὦ ἵπτεις ἀφ ἑκατέρων, ἔ- ἃ 

πήτα εὐ πεζαὶ φόλαξες, “ὡπλισμένος πε τάξ4ς ὁπ' ̓  

χαβίερος αἀγὼν,ὼ ἐν γερσὶ παᾷ ἡ μιουχη.ὡς ἢ πολυ 

παρόλοοον μιφο]έροις ὃ δόξης ἣ σδεϊξπεροι "ὃ ἐλπί 

σοι]ες μαχης δεησήν σφίσιν, δὰ πῇ χοσφτηἐφόδω 

τὸς πολεμίοις “ἰπυσλαζονες φοζήσᾳν' Δα αὐδὰν 

ῷ πλη9η Ὁ σφέϊέρας ἵπτου πιςεύσανϊες, ἧς οὐδ 

ῥόθιον ῴοντο τὸς Ῥωμαίων ἵπαεῖς αὐέξεαϑαι" 'Ῥω- 

μόγοι ὃ πω τολμκηρῶ χαὶ ἀπαϊξεσκέπηῳ ἔχι τὰ διάγὰ 29 

ρος 
"ἢ 

Ϊ 



ΑΝΤΊΟ. ΟΜ. 
λορβήερ,καταπλοξεος τὸς πολεμίας" (τα χω 

δλλήλων καταδοζασαϊϊες οἰ ο» αρχαῖς,τὲ ογαντία ἑώ- 

ν γινόνϑρμα. οὐκέτι ἡ 5 [ λὐτιπολεμίων δέος, ὀρλὰ 

Ὁ ἰΐγον ϑεύρ(οσὲ ἐχκατερϑι τῷ τε σω,ϑήσεαζ καὶ ΄ γροῖσῳν 

αἰτίον σφίσι νομίσαιῆες, α [γαϑοὶ μι χυταὶ χαὶ “ἷρ 

δυωύα μι ἐ ἐφανκῷ. ἐγένοντο δ ποικίλαι ἡ πὰ 

αἰϑὶ αὐζι; αἱ ο “ αἰγῶνος τύχαι. ποόῷτον υδὲ ὁδὲ οἴμυ οἱ ἱκτ' 

μέσην τ Ἐφλλαγία πετα[υϑμοιἡ Ῥωριαήων, ἔνα ὁ ὁ δικιτεί- 

ἡμὴ Ποςούμμιος ζεῶ λοίκδαις Ε: ἔχων σὐδὲ αὐτὸν ἱπισεῖς,ὼ 

κέρας, ῥωλεντος ὑοσῶ Τ' ̓ς δυξιὸν ὦμον δευτέρου { Ἱππρι 

κυνίμ΄ πα ϑὼν Τίτου, καὶ μγχέτι δωωυαιυϑίου τῇ χῴεὶ 

χθιαῖ: Λικίννιος κϑὺ γοὺ οἱ ἐ «ὐξὰ Γύμον συῤῆν ἐζη- 

χαχότες ὅτεῖ εἰχϑτων ὅτε ἢ ἢ ϑιωυατῶν, αὐτὸν εἰξαίοισι 

ἢ βασιλέα Ταρκύνιον ἀγωνιζονϑιυον ἐφ᾽ ἵπαου κα) ἀι- 

ϑωσχόμδωον, ὀύδρα οὐνενήχοντα ἔτεσι Ὡροφαΐοντα.πε- 

σύγτος ὃ Τίτου, μικρὸν ἀγωνισείμδιοι γεόνον οἱ πἷδὲ 

αὐντὸν,καὺὶ ἡ Ὁ σῶα ἔμψυγον πέραλϑιοι, )μναῖον σξοὲν 

ἔτι ἔωραξαν,δνλν ἐ ὀγώεριωυ ἐχιξσιζοῖς Ῥωμιήοις Ἐχὶ 

“πόδα, ἐπέτα αὖϑις ἔξησαν πε νὰ εἰς λὐτίπαιλαι ὀχώρεν, 

“το κ Ῥω- 

μης φυγάδων πὲ ἢ ἢ ἕλον δχιλέκτων ἱππέων ὅχε- 

Θονϑησαίντων αἰὐξις τοι »ϑὺ δέχ παλιν ὀἀὐαλαθόντες 

αὐτῶς,ἐμιοίχοντο" οἱ Φ φλαιγίοσ' ἑκατέρας ἡ ἡγεμόνες, 

Τίτος Αἰξέτιος καὶ χὴ Μαμίλιος Οκταξίος, λαμασεό- 

ταΐᾳ πϑύτων ἀγωνζὸ οιρὼ Φεέπούϊες »ὃυὺ τὸς ὑφι- 
σαμδύεο καθ ὃ χωρησφαν μέρος, διῤτικαιλιφαες ὃ ΧΩ 

σφετέρ ὡν πῶς ορυθηλειζαις γωρῶσιν ον» πσρκλοισεως 

ὁμόσε" ἡ ὃ συρῥξανῆες πληγαςξ κατ ̓ λήλων Φέξου- 

ϑατέρου ἣ: Ταρκωνίε: παίδων Σέξτου μα 

νω δ Μαμελίᾳ ΕΣ θώφαχοοῦ ἐλάσας Τ Ταὐχ μδωὺ, ὁ 62 

Μαμίλιος μέσον πὗρονήσας τ' ϑδξιον ἐχείνε (βεουχίο- 

να" ἡ πίπηοισιν Ἔστι Ἶ' ἵστσων. Ὁὐποχομειαθέντων γ.ἀμ-- 

φοϊέρων ἐκ μάχης, ὁ τεταγμένος αὐλοὶ ἱ Ὁ φρεσου- 

περ9ς ρεσξάυτης Μαῤκος δόρέφιος Τ τ ἱπσαῤχϑ 
παρφληφῶς ἡϊεμεονίαν, ιφαὰς Οἱςὰ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἱσταεῦ- 

σιν ὁχὶ τὸς 2) ασξότωπον ὃ μικρὸν ἀὐτίογῶν γεόνογ, 

ὀξωθόται ὃ τάξεως ὕλεπολύ: ἦχεν ὃ ἡ τῴτοις ΗΝ 

φυγαίδων “ον Ῥωμης ὗ ἑπισέων πὲ χὺ ὁ ψιλῶν (οηθφα" 

ρζω αὐλο,αγων πλῆκς ἱπατων πὲ χαὶ ἡ ψιλῶν πεζῶν 

καβίορόνιεν σὕτῳ ὥα ἀγῶνι ἢ ὁ τρεσξάυ τὴς ἽΜαρκος 

τλλέεμος ὁ τ ΤΩ ἜΤΕΙ Ὡρῶτος εἰραϊαγῶν θείαμ-" 

(ον, ὦ Ὁ Φρόνημκοι Ὁ πόλεως Ἰεταπάνωμϑυον ἐκ, τῷ 

Τυρρζωυικᾷ πηωώμιαυτος δγρεναφη 'σας, δόρατι πληγεὶς, 

πίπὶ 4, «ἰἶϑὶ αὐτὶ ὀῆνοι πολλοὶ Ῥωμαίων καλοί πε ὦ 

αγαϑοί.ἰϑ τ ὃ Φ “«ῶμα ὐτο ν καβίερ99 αἰὼν, 

πο πιὰ: 

αὐτὸς ον πρώτοις μειχόρδιος ὃ καθ᾽ ἑαυτῶς ἐξωθῶὥσιτο 

20 

349 

ΟΟΠτΟΠΊρια ας ΡΟΙΙΟ ΟΠ: ας ἰπαυδπι 
οΟρϊπίοηο γειῖς; ἐπα γατὶ, ΘΟ ἰδτ πὶ 
Δαπογ ΟΠ Πὶ ΓΑΡαΙτοΣν (δὰ ἴῃ ὰα 
ξοτγεταάίης (]ετῖς ἃς υἰ εἰ ϑαν [ρέςοἹ- 
Ἰοσαητοβ, ΠΡ τὰ νἱγος ερτορίος ρασπα- 
τοῦδ (ς ΡΓ ἰπτογιητς. [αϊτ]ιο νατῖα δ 
Τοοίργοςα ἔογτιηα σοι πη! ηὶς, Απτς 
ΟΠγηος αἰ ϊατοῦὶη δοὶς πηράϊα (οο 
{ππ᾿]5 {πῇ ρατιις Θαα τθεις, Γρίς οιπὰ ρτῖ- 
ΤῊ Ϊ5 ΡΌΡ ΠΑ ΠῚ οἵοῖ, Ορροπίαπιαας ΠΡὶ 
σοΓΠα Θχταγθατ, οι τὴ Τ τις Τ᾿ ΑΓ αἰ ηΙὶ 
Β]Ϊου πὶ Αἰ τοῦ, ἱηγραέϊο! ἴῃ ἀοχιγῖ Πιι- 
ΤΊΘΓΕΠῚ ΡΙ]0 σγδθίτεγ (Διιοί εις, ΠηΔ Πα 
πο ροῆδετς νεῖ ΔΠΊρ {15 : ΠΌΔ1Π Π1141ΠῈ 
1 ἰοϊηῖμς ὃς (αο]]ΠΠπς, ΠᾺ]]ο νου πτΠ1 
δὲ ροΠΊΒΙ τ ὀχαπηης ᾿ηΠίτατο, ἱ- 
Ρίμιπι τεσοπι ΤΓΑγχαϊπίατη ἔποίπητ εχ 
Ο64πὸ ρα Παητοηη δὲ (Δ οἰ 11; ν Γι Π 
ΡόΠα Ποπαροηδιίιπ). Ργοίξγατο δα- 
τοηι Τ Ίτο. εἰ 15 ΠΎΠΠτο5 ροίΕ πο Ιοπ- 
σῈΠῚ σφΙΓα ΠΊ6Π Γοΐατο ν τὸ ἀτοἷς σοῦ- 
ΡοτΘ, ΠῚ] ροίξθα σεογιιητἐοττίτου; 
(ξ ρεάεπι γεΐεγεητοσ, σθάςθᾷᾶτ ἐϊέ:- 
τουῖς ΓΙ ΠΠθτ15. αὐ πτοχ ἴῃ ἔγδιγίς Ιοοῖ 
{ἀσουτγγοπτῖς δόχῖο στπὶ ΚΟΠπηδηἰς 6χ- 
{01|0 15 ἐαχυίτιι λα; [ΘΕ ΠΊ τὶς, πο το- 
{πτοταητ πιοάο, ς ἡ τοί ππηρεῖς ἀΠἰ Πιὶς 
ἱπιρυοΠιοπει ἴῃ φἀποτίος ἔσοογαητ, 

. 714 101 ρήσηα αημαέα, ράτῖς 4] Τ..Ἐ- 

σιν ραὶ, εἰ μι  καιοίας ὁ νῷ ἑππάρχης εἰς τὰ σέρ- 20 

Βυείις ὅς Οξξδαίιις ΜδγλΙ]τις ἡ2γον (ὁ 
ὁΡΡο[Π,Ἔστοσίε ρισηᾶάο, φαδοιπηα; 
{ε νογταγθης, να] Ποίξειη ργοῆισαθᾶς, 
ψΕ] {05 τἰτα απτος γα τας ραπε; ρο- 
ἔζγεπιο εχ ργοιοσατίοης ἰπτογίς οοη- 
σαγγοηταβ, στα τεῦ, ΠΟῚ τατη σῇ [ετα- 
ΤΙτου αἰτοῦ ἈΠῈ γυ]πογατοαυίτατα, 

ταδρ ΠἘοτ πη ρεξξις Μδηη]α πη, Πιαί τα, 
Ρεγτπούαςεπὶ δήδέϊα; ΠΣΕ ΗΝ οοη- 
τα, [Γᾶϑῆχο {Π|ππ|5 ἀθχιγο Βγαοϊο πιο- 
ἀἴο: ἀπλθο; εχ ἐαμς ἀςἢιιῦτ, νττος; 
ἐχδοίθ γοΐατο, Μάαγοιις Ν αἰογίις, χα 
ταηςἰτογαπι, ὃς φυϊάοπ) (πίον ἰορα- 
τι οίαῖ, ἔμπρίο ΘΟ α τιπὶ ἀισατιιὶ ἴῃ 
ΟΡΡοίϊτοϑ οἷς οίξος ργς τες οιμπ} 4|1- 

; Πααπηάίι το ΠΠῸ , αν ποι ιίδιις Ιόσο 
ΕΧ δοίο θχταγθαταγ; χαΐθιις ἐχίαϊιπι 

, 64 τατις ὃς ἰειιῖς ἀγηγατιιγα (αδιιοηθ- 

᾽ ἄν τῳ Ὁ δὰ είς ις ἡ») ὶ 
ὁ Μαμίλιος ὀρφληφὼς ἐκ Ὁ ἕω ξαυτ΄ δὴ πα-- “ὁ 

ἣ 

ταῦ; αορο γεγο ΝΜ] ΔΠΆ Π5 ἰατη οχ να]- 
Ποῖα τεοο]]θέξιις, σαὶ να] ςααί- 

τι! ν οἰ Γ1Π|64; ΠΊΔ ΠῚ ᾿ΓΘ ΓΕ δάοτγαῖ. 

Ιῃ το σοπῆϊέξα ἰοσάτις Μ. Ν αἰογῖις, 
ααΐ ρείπηας ἐς φαδίηὶς τι απ ρ δα ΐτ, 

ἢ δὲ ἀπίπιος ΡΟΡΟΪ Ἀοιηαηΐ Ετταΐσα 
εἶλάς ἀεἰςέϊζος ἰτογυσ ογοχίς, μα Δ 
ἰέλιις σεοί τ, δ οἰτοα οἰιπὶ σστοσίο- 
ταιπι Οἷα πὶ ΠΊΔσΏΙΙ5 ΠΙΠΊΟΓας. {6 
οὐ σαἀαιιετο πγᾶρηα [τ οστοητίο, 

ᾳα 

Φετῳ, 

ει, ΡῈ ελλφουο, ἢ 

΄ 



Ουπι 1 Αια 
τὶς ἀςῦς] ]4- 
τ}. 

οεολένε θιᾳ εεεἰ- 
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ῬΌΡΙο ἃς ατοο Ῥορ!ίςοϊα Α]1Ἰς.ρα- 

τταῇ ργοτεσοηείδιιρ: αὶ οἵ! ΠΠ ̓ πίρο- 
Τἰατῖι ἅζαάμας (ρί γάτοιη ἀγτηἰρεγίδ τγὰ- 

ἀϊάϊπεητι ὃ ἴῃ οαἰεγα γοπηπηςξης, ες; 

Ἰρίος ργαξ φῃἱ πη αἰδογίταϊο ἴῃ τηξάϊος 

Ποῖος ἱπιτυπῆξησ, ἃ οἰγοσατηξαία ἐχ- 
{]ππὶ σαῖεγια πλα]τἰς σοπέεἐεϊ να]πο- 

τίρυις γπα οοσαδιιεγαητ, ρος φαοσιπι 
οαίιππη αςοῖες Ἀοπηδπα ἰπῃ Πηϊ το σοῦ- 

φυ]αθοζδης νέῳ; δά Ροζηρρίαος πλΘ- 
ἀϊιππι οσιιπιτεπεητος, στα (για αῖ 

οτάϊπος; πὶ ἀἰξξατοτ ΠΟ] Πατοϑ ἴα τη 

ἰπ βιρατη (ξητίςῃς, σο  Θγῖτοῦ σαπὶ εἷβ 

4005 οἶγοι ίς μβαύσεβθασ αι τίβιιϑ (πο- 

ουγτίτΠος δἰτογοίεσαῖο Γ. ΗΠ ογπλί- 

πίο οἵππ οαυϊτα 44 ]θρίοπα5 οἰγοιπα- 
μεθ, ὅζατεγρο πογιιπὰ ἔιρσαπα {ΠΈογς, 

ΔΟΠΙΪΠ ραγοιοπτ,ιρίςητος οσοίάοτο, 1 - 

Ρίς οἵ! ξουεΠΠπιο αοςᾳ; ἐμέ ἴῃ σοη- 

[ραταπη ποίην σ]οδιιηι ἔχοϊτ 'πι- 

ΡοῖαπΠ1. ἸΔΊΩΣ ΡΓΟρΙ π΄ αα15, ρΓΪΠΊι5 ο- 

Ζαμηιἱπ αἀπογίος ἰαχα 8 [τεπὶς οοη- 
οἰταττλητας ἀφηἤταιο ἂο {τοι ! οπτία 

ἐπουγγογαης, νος 1.4 Πὶς πα τὶ, οἤτε- 

ταταπι πτογοπληοη {υ{πἰπδτοϑ, ἴῃ ἔα- 

'βαίη νετῇ οσοιπηθετξι. [πτογθα ]οσα- 

τις ΗΕ τ πληἰμ5 ἔπο5 εχ ἤισα γθοαρῖος 

ἰπ Μδιμ ] ἀσπιοη ἀυχίτ: σρτο Πα; 

εἴ εονίτο, ζαταγα ἂς τοθοτο ΟΠ ΠΙΠ 

οτατὶς πα ργα τ ΠΠπ’ο, ὃς 1} ἰπτου- 
(εοϊυδεὶρίς, 4 σαἀδιοτίρο! τ, ρ!άϊο 
1η 114 φιοήδῃλ ἰξξι5 ἰπτοτῖῖς Ατϑοχ. 

ὝΤατγηιπίτς πη τ 1 ατἰποιῖ! σογπαι 
τερῶς, γα  εθατ οὐίαιητῖ ξογτίτεγ, ταη- 

ἀεπις ἀοχιτῦ Ἀοπιαπογῇ σοι ἰο- 

εοίαμπηπηοιιοι. (ξἀ νε Ροίξαπη συτη 

ἀο!εϑ!ς ἐχαϊδιις {προγιοπίθητοπη 
νἱάϊι, ἀείρογατα (λίατο σοηίθοῖς (δ ἴῃ 
τηράϊοσ:ν] οἰγοπαξτας ἃ ΟΠ. επα1- 
τ. παι} ὃς ρα 11. το] 15 ν Πα 14; ἔδγας 

οἶπ πο ἱπηρετίτιδ, 202 μη Γηε5 7202 
οὔτ, πτογίοἐ 5 αἰϊᾳαοῦ αὶ οΟΠηΐπις5 

εὔ Ιαςεῆξις δι πεγαητ Οςἤς ἀπο !. 
τιοχ οὔς 1 ατἰπὶ σοπέοττίπι ἐπρᾶ ἀετὶ- 

Οἰατ, ὃς σα[ἔτα ἃ οαοα1.ἀςείεττα σαρὶ- 
πὶ Κοπηδηὶ; ν᾽ ποι! ξτα βάα ἱπιιδτα 
ςοἴπι πη. ἘΑ1.ατίπογιιπ οἰδάος ἔα 
πλαχί πη, σΟΓΡΟΙΠΊ6» ἤτάροβ αδηΐα 
πη απτοα: 4 ΠΑ στα ππης 1105 
δ ἀϊατΠπλς νεχασίτηᾷ ας Πυφάτασίη- 
τα πλ Πρ ααϊεῖι, τί θιις εχαϊτα, ας ἀἰ- 

χίπτας, ΥἱΧ ἀφοίος ΠῚ}ΠΠς ἀοπγῖ γεάίεγο 
Ἰποο Πγ65.1 ΘΟ Ργο]ο ἐογπταγ Ρο- 
{πιιηλῖο ὃς ΠΙραητί. ει γεηλεδας αρρα- 
τα Πο ἄπο οατο5, ἤατιιγα δὲ ἔογιηα [6- 
σο ἃ ποίξγα παζαγαὰ ἔθιτ, ρί᾿δτογος, ρτί- 

ς τηα ἰΔΠ Πρ  Πἰ5 ἰππ6Π 65, ργασε θηζος 
Ἐλοπηαπιμη οαιπζατασα, ποίει αο 

ΙΟΝῸῪ ΘΙ 

20 ϑησκωϑύον οἱ πολέμιοι, δέπον.) ἡ πίώήοισι συχνοί, ον 

ΗἩΛΕΙΟΛΕΑΝΆςς, 

Ποπλίου χαὶ Μαρκου Τὴν ΤΠοπλικόλα παίδων ὧν 
Θεὸν αἰ πραασισαύτων . ἐχεῖνον »ϑὺ δξευ ἀσκύλάυτὸν 

τεχαὶ “μικρὸν ἔτι ἐμπνέονζᾳ ζοϊς “ἰ πο'αασις αἷς ὀμα:- 

δεύες,αστέςφλαν ἘΧῚ τὸν χαροιχκαοδασΐους 5) εἰς μέσους 

ζι πολεμίοις αἰ ασὸ λήμμουτό ςΊε ὼ παδοϑθυμίας ὠσά- 

μϑνοι, ᾿ πολλὰ ζαύματα λαΐο ὕες, αθο9ον αἰξοχυ- 

θέγτων σφίσι τ φυγάδων, Σἰποϑνήσχοισιν ἅμα. "2." 

ὠϑεῖται ἢ μα δ Ὁ παϑὸς ἡ Ρωμφίων φλλαγξ, καὶ ἥ 

πἰπὸ Τὴ τριςερῶν δχιπολὺ ὁ μέτρια τὴν μέσων πε- Ἷ 

10 ρεῤρήγνυτο. ἔττφτα κ(οιθῶν ὁ διιταώτωρ τίω φυγάὼ τῆς 
εὐ εδ 7 νυν! ἢ » ᾿ ) 
βοστῆς σφετέρων, ἔξουϑ4 καιτοίζουχος, ἀγὼν τὸς 

“ἴϑὶ αὐτὸν ἱπαεῖς. κελάύσας δὲ πὸν ἕτερον ρεσξά.- " 

πίω Τίτον Ἑρμιζωύιον, ἴλζω ἑπώέων ἀγϑντα Ὁ γώτυ Ὁ 

χωρᾷν τῆς σφετέρας φϑκαγίος, ὁ τὸς φά οογζις ὅχε- 
“ ΣΕΔᾺ λ Λ ᾽ σία... «ἡ »Ἥ 

φςρεφῳ,εἰ δὲ μή πείθοιντο, ἰσοκίφνα!, αὐτὸς αὐλίῳ. οι 
ΡΞ ἂν ἡ "Ὁ δ » ᾿ ͵ ϑὰ 

κρᾳτίςοις 61 Ὁ ςἸφος ὠδείται. χϑυστει δὴ πλησίον ὦ 
͵ 5.“ “» ᾽ ͵7 πο » ἣν 

πολεμίων ἔλμετο, ποεῴτος εἰξελαύνά τὸν ἵσταον σφ 4- 

μϑύων χαλινῶν. ἀθοφας ὃ “Ἀνουϑύης χαὴ καζουπλητος 

χύροης Ὁ ἐλαίσεως, δεξάϑμοι Ὁ μανικϑν αὐ νὼ πετ 

{ 

Ὁ Ούτῳ ὁ ωρεσξ τὴς Ἑρμιζωιος ἀὐφληφὼς Ὧι 
φοζνϑένζοι ἐκ “ὁ Φοπῆς ΟΜ σφετέρων, ἤδιυ σχὶ ιςς 
ραν Μαμέλιον (:ὡεφῶζ: χαὶ συμπεσὼν αὐτῶ, 

μμιεγίᾳω Ἴε ὃγτι ἡ βωμης τξὐρίσωω ΤῊ καθ᾽ ἑαυτὸν τότες 
δι. ϑοοπων,ἐχεῖνὸ γπε ὩΣ: ποκ είν, ἢ αὐτὸς ἐν τῶ. σκυ- 

λάνφ ἡ γεκρὸν πληγεὶς αἰ πσὸ τίνος ξίφ4 Ὡὰ Δ λα- 

οϑνος;ἰποιϑνήσκά. Σ᾽ ἐζτος Ἀ Ταρκύνιος τῷ λαιοῦ ὴ 

Λατίνων κέρφΐος ἡ γϑύμϑρμος,ὀῥτεῖχεν ἔτι ζοις διάνοϊς 

ζιυς ἐχὶ δυξια τὴν Ῥωμαίων χερᾳζος ἐξωβζ ἢ ςα- 

30 σεως. ὡς δὲ τὸν Ποςούμμμον ἐθεάσοιτο σεοὺ ἴοῖς ἐχελό- 

κζις ἱπταεῦσιν ἐχεφαινόνϑρον, ᾿ἰπογνοῦς πασης ἐλ-- 

“ιδὸς, εἰς μέζοις ὐδθυς ἴεται ἔνθα, δὴ κυκλωϑθεὶς ἰασϑοῦ 

Ῥωμαίων ἱπασέων πὲ χὰ πεζῶν, χαὶ “᾿βϑλόνϑμος σὺρμ- 

ταιχόλεν, ὡς εὗρ ϑηδίον, Οὔκ δυά. τῷ πολλὸς Θποκις ' 

γα! ΤῊ ὁμόσε γωρησαλτῶν δἰ ποϑνήσκ4. πεσόντων ἢ ἣ' 

ἡγεμόνων, αβρφα, τι ὕ πϑύτων αὐτίκα. ' Λατίνων φυ- 

γ᾽ χοὶ τῷ χαξφιχος αὐ ἐρήμου καταλάφϑενίος ἰαυθ 

ΝῊ φυλοίκων ὀδωσις" ιν οἱ Ῥωμϑ)οι πολλαξ χὰ καλαξ 

ἔλαίξον ὠφελείας. συμφορφί 1ε αὕτη μεγίφη Λατίνοις Τ 

[9 ἐλνετο, δὶ εὗθῃ πλάςον ἐκακωνηφ, » Φϑυρος οΘμς 

ὅσος ἄπτω πσοότερϑν Στὸ γὸ τερακιφμιυσίων πεζῶν» 
᾿ Φισχελίων ἑπασεων,ὦ ςαὸρ ἔφξωυ, οἱ λάφϑεες ἐλάτ- 

“Ὅς μυρίων, ἐσωϑηᾧ ἔχὶ τὰ σφέτεροι.οὐν ζω τη λέϊον.) 

τῇ κα χη Ποςουμίῳ τε ᾧῷ δικζατωσι ̓  ζιῖς πὐθὶ αὐτ' 

τεζοίοδμοις ἱσαεῖς δύο φανζεϑαι καλά τε μεγέθᾳ 

μιαχρῷ κρείοις ὧν ἡ καθ᾽ ἡμας φύσις ὠὀκφέρ4,οναρ- 

χόμϑυοι “δυφαν, ἡ υϑυοί τε Ὁ Ῥωμαϊκῆς ἵπαου, τσ. 

ὁμόσε. 



πρτα τς ς΄ - “Ὁ 

ἌἸΝΟΥΊ ΟΡ ΟὟ. 

ὁμόσε χωροιῶζς Ἐ Λατίνων “πα οίϊες Οἱς δόφασι,χαὶ 

πσεϑῥοπαδάο ἐλαῤνογες. ἡ (Τ᾽ ̓ (οπὴν Λατίνων 
ἈΝ ΚἿΛΙ τεῦ ων 
χ) Τ' ὀλωσιν ́ ' 

Ψ ᾽ -μ"ς ͵ 2 ΓΩῚ ᾽ 

λος λαξσης μούχης,ον τῇ Ῥωμαίων αϑρθφι τ' αὖ- 

τὸν ὅϑ πον ὀφϑίεδαι δυο νεαγίσχοι λέλϑνται πολεικιχζας 

χαφοικος αὐ πὐδὲ δείλζω ὀψίαν, Ὁ πέ- 

ἐγδεδυχϑτες ςολαξ  κἤκιςοι κὸ καϊλλιςοι, ὃ “ὁ αὐτο ἡ- 

ἱλικίαν ξγογϊες, ἰὐοίτε φυλαηογες ὅχὶ 3: πσδοςωώσπτων 

ὡς ἐκ κα ὴς ἡκόντων, ἐν ἀγῶνι οὐ κ(ου, ζες ἵσταοις 

ἱδρῶτι φξοφχοις ἐπαγϑνϑρυοι. ποραΐες ὃ Ὑ ἵπιων 
Ἷ, 

ἑκατεροι, ἡ Ἔἰιπονί ψναὐες “Ἔἰπο Ὁ λιξαδὸς ἡ ρα Ὁ γο 

ἱερὸν Δ Ἔςας ὀμα δίδωσι, λίμγζω ποιξσα ἐμξυϑιον ὃ- 
»-" » » ὔ Ε 

λίγἀωυ,πολλῶν ἀύθες «ἰξεςάντων, νὰ εἴ τὶ Φέεροεσιν ετ| 
΄ ᾿ 2 ᾧ 

χαινὸν Ἔἰτὸ φρατοπέδου μαθῷν ἀξιόντων, τίω τε μιοι- 
3 ὍΣ Ἕ ΕΣ; ,ὔ ΄Ν τεῦ “Ἥ ΩῚ 

χῴω αὐδις φεαζισιν ως ἐγλύετο, ὅτι ἢ ε νε 1 

(αχωρησανίᾷς οκ, Ὁ αἀλϑράς ὑτε σδοίένος Ετὶ λεχϑέσιν 
Ε “ » ὧὦ ! μον ι 
ὀφϑέεναι,πολλξὺ ἔστησιν αὐ ποιϑιϑυϑ πὸ καταλῴ: 

͵ -“ ͵ ς 7 Φι ϑεἶαν ξὺν ͵ Θάτα 

φϑεντος τῆς πολέως ἡγεμόνος" ὡς ἢ τῇ Καυτοπτιν ἡμίέξροι 
δὴν δ ίηρὶ Ἵ ᾽ Χ Υ “Ξ “τὴν τυ 

“οδοι τῷ δικζοτωρος ὄχπςολας ἐλφθον οἱ χοινων 
“" Ν λ ζῇ " “ ἿΣ 3 “Ὁ 

“ὐξϑέφωτες,Χ) σέο (οις ὀιλοὶς οὑπάσι (οις ὉΨ τῇ μι χη 
2 

“ἀνονδυοις αὶ τὰ αἷδε ἢ Ὀχεφανείας ἢ δαμμόνων ἔμιοι- 

ϑον,νομκἰσαΐίες ἢ αὐτὸν ϑεων ἐξ ἄμφω τὰ φασμια- 

ται ὡς τ εἰκὸς, Διοςχϑύρων ἐπείϑηξ ἐὴ τὰ εἰδωδᾳ. 

(της 66) “δ ύβα δόξου ἡ ϑοιυ κα φῆς ΤῊ δαιμόνων 
Ἐγχιφανείας ον Ῥω πολλὼ σημεῖα, τε νεὼς ὁ τῶν" 
Διοεχούρων, δ» ἐχὶ δ αἰγϑρας κατεσκάζασεν ἡ πόλις, 

ἔνθεοι ὠφϑ» τὰ εἰδωωλο:. ἢ ἡ παρ ἀυταῖ κρζωύη καλου- 

»ϑμη εμ κῶν τύτων ἱεροὶ, κἡ Εἰς τοδὲ χοῦ γὅ γομιεζο- 
Δ ᾿ ε » ἡ“ 3 λ 

μϑύη. θεσίωι πὲ πολυτελᾷς ας Καθ᾿ ἔκαισον σγιαυτὸν ὁ 

ὅο δῆμος δχέϊελφ ϑζα ἢ μεγίτων ἑἡπαέων ον μζωυὶ Κυὶν- 
Ἷς ͵ὕ “5. ] αθς δ ΓΟ 7 

᾿σίλίω λεορυϑύῳ ,» Ἐ καλουμϑυωις εἰδὸις, ον ἡ καιτῶρ- 

θωΐ ἡμέξοι τόνδε 1’ πόλεμον πϑθυτα ὃ ζιῦτα, 
« 3 3, ἢ 

ἡ μι τίω βεσίαν δλετελουμϑύη πομπῇ Τὴν ἐχόντων 
΄ ἐ ε τῇ Ν 7 

Ὲ δημόσιον ἵσωον, οἱ χτὶ φυλας πὲ χ) λοηθῖς χεχοσμη-- 

γυϑύοι,ςουχηδὸν ὅχὶ δ ἴσων ὀχούνϑιοι πορδονται 

πϑύτες,ὡς ον μαΐχης ἡκοίϊες, ἐξεφανωμϑύοι 9. λ- 

λοῖς ἐλαίας, χὺ πορφύρας φοινικοπαρύφες ἀμστεχό- 

αϑροι τηξέννας, ζῶΣ καιλουνϑύας ϑαθέας ,Ἔρξα μᾶνοι 

μδὺ πὸ ἱεροῦ ζινος Αρεως ἔξω τῆς πόλεως ἱδρυμῶνε, 

διεξιὀγες 5 αἰωγε ὀηνζεω πόλιν ὅζὰ χὸ ἀφρραξ, ὦ τοῆδοὶ 
᾿ο ͵ ε ͵ὕ ») 3᾽3, « Ν 

δ Διοφκόρων ἱερονπταρερχόνϑιυοι ὀ δες, ἐς!ν ὅτε 40 
«“ λω ἕξ ᾿ » 

πενζακιεχίλιοι, φέρονες ὁστὲ πο δὰ {ἡγεμόνων ἜΡΡι-- 
“ὝΜ,,Σ) Ὁ Ὧν γ᾽ δν ρα νὰ ΐς 

ςεῖα, ἔλαζον ἐν Ὑ κα χα, ς.Κολὴ χὰ ἀξία 9 μεγέθους Φ 
« ᾿ “, δον ᾿ ν 7. ὦ ͵ 3 

ἡ]εμονίας οψις ζμῶτα μϑῳ ὑ αἷρ τῆς “ϑονϑυης ὄχιφα- 
᾽ς ΟΣ ͵] ᾽, 7 Χ ͵ὕ ε ἣ 

νγείας ὥ' Διοςκέρων λερρυϑυα τε ἡ Ὡραηουϑυα, αἑτασο 
͵7 2, ον ͵ὕ 5, ε 

Ῥωμαίων ἐμαϑον" ἐξ ὦν  οκιήραο θυ 7ις. ὡς ϑεοφιλᾷς 
Ὧν ε 5 τ  χτῇ “ 7 ε 

ἤφ᾽ οἱ τῦτε ὀυθρωποι,([ω δῆνοις πολλοις δ μκείλλοις. ο 
το 3 ΛΝ Ί ΤΩ 

Ξ Ποςούμιος ἐχείγζωυ νϑὺ 1 νύκτα κα εςρωτοπεδόῦσεν 

20 

20 
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ΠΟΠΊΓΗΪΠι15 σοπστεάϊεητοπη Παἤ 5 ἔα- 
τίςητος, ἐππἀδητοσηια ἀο Πισαηταβ. 
δ (ἃ δὲ ρο([Ἐ Πιραπη 1 τ ποτα ΠΊ, ομΠῚ 
δά οαἵἔγα εἤδης σαρτα, ὃς ργα απ ῆ- 
Ἠ ΓΕ. ὰ ΘηγαΣ ἴῃ ἔογο {εὖ νείρογαπι 
νὴ τ ἄστη ἄϊιο αἀοϊοίσεητος πΠτατὶ 
ΟΌΪτα, ΡΓΟσΟΥΠΊΠαὶ ἃς ρα ]οΠπογείγηΐ, 
Ρατί ατατο,ναῖτι Διο τοιίποητε συ 
ἴπ Ραρπα Πα ογαητίρεοίοπη, ζε ας 

Ὡν 

ἀείσεμα Πςπτάτηθο, ἰαιΠςητα; ἔοη- 
τληα, σις δή σ᾽ ἀςπΑΥ οἰξα; ργοῆιτιοης 
Ράπιαπι (ςα ργοξιπάδηι ἐδοῖς ἰδσιι- 
Π4ΠῚ, ΠΊΪτὶς σὸς οἰγσι πῇ τεητιθι!5, 

τοραητίθυδηῖο ἐοαυϊα αο ἐχογοίτιι 
που! αἴοτγος, ρισπαπι εχροίαϊε αἰ- 
σπηταγ ὅς νἱξζουι πη: ἀἰστοῇπα; οἔοσο, 
παίαιιαππ σοπηρατις ροίξεα, ιιᾶις ᾿ 
ΑΙ σθητοῦ ἃ ργαξεέξο νγθὶς χιωπεί. 
Ῥοίζοτο ἀΐθ οαπῃ τοῖρ. ρα Πήςς οχ αἱ- 
ἑϊατουῖϑ {ἰττο τῖς Ἰησοῦ σατεα εἴπ5 ργοο- 

Π| Ὡιοπλοσγα 1} 1, ἀς Πα Πα Πα τη 4π064; 

νἱποπε οοσποι φητ, γατὶ εογιπάθηλ, 

ἀεογιηι ΕΠ ντγαπιη; ἐροξεεα,νο- ὦ 
ΓΙ ΠῚ} σοπὶςέξατα ογεαιογιης (α- Ὀαῆοιςο, 
{ἔοτιιπ οα5 Πα" ἱππασίπος. Εἴτς τὶ "ὦ 

Βοα ἀρρατίτἰοηῖς Ὠππλ ἤπιτα ἴῃ ντθς 
τιἶτα οχίξδητ πποπυποητζα: ἴῃ ἔοΓΟ 
τεῖπρίαπα (ὐαίξοταπι ραθίος οοἤτσιι- 
ὅζαπι νθὶ νἱΐα ἔπη δογηῦ ἱπγασίΠ 65; 
νἱοἰπιδαιιε ἔοης παπχϊπίδιις ἢἰςίαςατ 

ἀϊξιις, ὅς νίᾳ; ἡ ποίξγα ταπιροῦα ογΕΞ ᾿ς κα λεστευ 27:7 

“τι 

ἀϊτις:τα (μου ποίαπι ἰρ!ξἸ4απι, πο ““-- ἐμέ Κ 
νι 2 {με ὶ - ΡΟριυ 5 α οπηδηιις αιιοιᾷηἰς ΡΈΓΡΙΌΞΣ τὸ 

οετος Ἔαποίξεϊ5 οὐ π|5 νῖγος [ἀἸθι1ς .2.α 9...5. 
Οὐἠπε]θιις ρογαρίτ: ααα ἀἰς Πα ἽΠ1 
νἱέζογία σοπείσίτ, Ργατοῦ οπηηία νοΓο 
ΡΟΙῈ (ουβοίμπι τγαπίπθέξῖο δοῦιιπὶ 
“υϊ οαιο5 Παθοητοχ ΡΒ] σΟ; αΐ ρας 
δι ὃς σεηταγίας ἀΠἘἸη ξἘϊ, οτάϊης πὶ 
σαῖς νΕμ ΠΠτΕΓ ΟΠΊ ΠΟ 5 Ππ4Π α ρυρπα 
τοάοδητ, σογοπατὶ οπας οἰ ξασίηα, ὃζ 
Ραἰμλατίς α ραγραγα τορὶβ ἀπ  ξεϊ, 185 
νοοδῆς τγαροαβ; ἰηἰτο ροπηρα ἑμέϊο 
αὐ σὰς Μαειῖς χα Ἔχίγα νγθοιη {πτὰ 

εξ; ὃΖ τιπι σοῖοίαβ ντὶ5 Ραῖτος ΡΟΓ 

ξοταπιητγαηίςπητος,αμη ςάεπι (αἴτο- 

ΤΠῚ ρτςτογοίιτα, ΠΟΠΠιΠηΜΠ ΠΌΪΠ 4; 

νἰγογαηι ΓΔ], σογοητοϑ σα ΟΠ ΣΉ ΖΘ 

ξοτυϊεηἷ5 ργςηλία 'ῃ ργα 5 ασσορα- 

ταηγα ἀπο δης:ορτερίμπιίαης ἰροξξα- 

οὐ]υτα, ἀρ Πα ΠῚ4; ἱπηΡ ΘΙ πηαρηϊξτια- 

ἄϊης. Ηαοίπηταις ον φονμείογη Ιουϊ5. 
Π]ϊογαπι ἀρραγίτοηοπη ἀἰξξα μέϊαςα 
Κουιδηὶβ σοσποιιίπηιδιοχ Ζαῖϊθ. ργα- ἐς ᾿ 

τοῦ αἰΐα πλυἶτα ὃζ ηᾶσηα ΟΟΙσοΥς ἘΟΕΥ ἐν ΔΡΕΣ 

{ἰς ἢ σατὶ ἀϊ5 Πιοτίητ δἴτις ἰςοῸ]! ΠΟ ΠυΪ- ἐν στελέέθι κεν 

πος. ΑιρΡοίξαγτις 11 ποέϊε ῃ σα- ΠΡΟ." 

ΘΟ ἢ ὕ 
ῴ 

πανὶ 

«-. 

ΩΝ . ως ““-- 

{πάοτγοὸ πηδάοπιείθιις. Οὐ!Π16; ἐς ἐπαϊς δ, ἘΌΝ 

Ων 



312 
{εἰς ααα,(εαασητ]αος σογοπδιτθο5 

4αΐ ρεςοίαγαπηη ργαϊο παπαήσητο- 
Ῥοταπι: δΖ ολρτίας οὐοάϊα τεαάϊτῖ5, 

ἔλοτα ἀϊῖς ρύοὸ νἱέξοτία ἔδοϊτ (α] οογο- 
πάτο οἰἰαπΊτιΠῈ ὃζ ρΓΠΊ τας ατὶβ αάο- 

Ἰοπάας πηροπεπτὶ, ροσυ]ατογος 4υ1- 
ἄστη αὖ οαϊτίοτγίδιις ἰοοῖς οσατγία ἰΠ σα- 

{τα Δεϊατὶ, παητίδητ αάπαεπιαγο πο - 

Ιεπὶ οχογοιτῇ. ογατδυζοπιΥ ΟΠ σοταπὰ 

(εἰεδ τοδατ, 1 ἀτμὶς αητα ρογαξξαπα 
Ραρπαπη ΠΥΠΠπὶ δυχ]ο. ϑο σορηΐ- 

τοἰΠτ οπλποϑ ἀγπγα (πτποΓο, δζ Ἰητγα 

οαἴῖτα δά (πὰ χιοπια; Πρηα ργαῖζο οὐς 

{ε,δγιιατοα; οτάϊηςο ὃς ἀρ δείθιις ἐχ- 

οὐδ ιΐς ἱπηρεγατα οχίρεέξατο. δ οίοο- 
ταϊα νοῖο ἄποοσ, σαί τὶς ἢ σοπίρίσιιο 
ἘἈοιπαηίϑἰοσο ροίΠτί5,ντ οΑγραΠῈ σᾶ- 
ἀδαοτῖθις ορρίεταπῃ νἱάοτγε, ὃς δη- 

εἴθαις νετα; σαί τίς, Πεπα  Πειπὶ 6 πλιι- 

Πἰπηςητ5 ργοά γα Πθο ἁΠΊϊο πὶ ΠῸῸ 

Ἰιοίεμη, Αἰ φυφιπάϊα {ξππροῆτος. ΠῸΠ 

Ροτογαητοοηϊίσοτε σις πᾶπη οἵοῖ ἔοτ- 
ταπα ραιτίαπ,. ἀοίπαο ν ᾽ εχ φαίδας 
ἀαπιέαρα (ϑγιατίς ἐς τοῖο ργα το οο- 
σποιοτο, σοηίπἰταθαητ ἴητοσ ς αιϊά 
ἑλέζο οριις ἔογος. 1δὲ διι λοι ΠΊΠλιις 
υϊᾳ» σοηίο ας ορείπημπι οἹ]ς οχ {|- 
ποτε ναϊαν Κουμ πογαπῃ ἱππδάοτο, 
ἄοπες παρΐτὶ Ια θογαγοηῖ οχ να]ηοτῖ- 
Ριις. οπλπος ίαδοτς ἔοΠ εἰΐθητ, ἀγπλῖς 
Εὐἰ4 ΠῚ Πηαχίπια Ἔχ ράτῖθ ἱπατ θι15, 
οδταῆς αὐτ ἔγαδεὶς, πεοάσπι Δ ντθς 
τοσοης {πδαδη οι δυχι πη: σοῃτγα 
πΡΙ φάος πηαρπαπινδ]! ἀππλα; δέ δ6- 
πὸ διπιαῖαπη οχογοίταπι, ΒΟ]! οσπι 
Ροτίτα πη, δέ ἱπηργοιο δά πιθητανο] - 
πἰπιοπηππηΐς του θ116π. Ργιάςδητίο- 
τῖθιις αὔτ ποη νἰ ἀςθάτα τατιιπὶ ἀία; 
(οοἰοτγιιπι δυΧ  Πς Ιαςοῆξτς νίγος ἔου- 
το5 ἂς Ρε!]Ἰσοίος, εἰαϊοϑα; γεσθητὶ ἄς 
Τ Διϊηΐς νἱζτοτία: ρυαίογειπη σιΠ ἰπ ἃ- 
Ἰεηο τουγτοτίο ἐς πλαχί Πγῖς γι 

{υδοιη Πταϊσα:ν δὲ πη υ ο] 5 4ο- 
οἱρίαμτ, Πα] Ππππὶ Πιαὐθίτιιγι Πηΐ τυταπη 

τοξιρίαπη. ργοίρ᾽ οἰδήππι ροτίις αιῖο 
Ραξΐο ἱποοϊπλος ἴῃ ρατγ Δ ΠῚ ἡιΔηγ- 

Ρτϊπιῖ γοάεδητδ ργο ποσο γοριτδη- 
αἴ ἢ πα} οχ θα τ Π τία ρογοιρίᾶτ ἀς- 
«τι πηοητῇ, ΑἸΠ πρατε ποτ ργοδαθᾶι; 

φλγφῖς ᾿ὰ 16 Π116 ἀϊσεητος οοσῃ δα αοίᾷ 
4υϊοχ {ίποτο νοΠ δ ἴπ Πποἢεξιίσγαοτς; 
δ σοπιγα,αγρε εξ ργατοῦ Γατ πο Πὰ 
ἀοηλιῖ τοβιρσογο : γιγα Πγμ15 ποτ ἔλοο- 
τοητ, ΠΟΙ γα στατᾶ ξλξξιγοσ. ΠΟ ΠῚ 
(φῃτοητίᾳ εγαῦ, πῃ γότταης οαἤγα, ὃς 
Ῥαγατθητίς πιταγο ργα]ο.ἱηταγίπη μοῦ 

ΠΌΠτΟ5. ἃ Ποτογὶς Κ᾽ ΟἹ (οἰς ροτοίεηζ, 
δια πλίτιὶ αἰἰα5 σορίας Ἀ οπηαποσιπῃ 

ὈΊΙΟΝΥ 811 

ΙΟ ὡς ἐχέλάυσεν χι τά σπλα, ὼ μϑραν ο» 

26; 

ΗΛΙ Ὁ ΕΝ ΑΝ 5: 

ο ᾧ πεδίῳ" τὴ ὃ ἑξῆς ἡμέρᾳ ςεφανώδας ζοις αριφεύ- 

στινζῷ ον τῇ μάχη»ἃ τὸς αἰχμαλώτοις φυλαηεαῖ 

2 [συδὸυς, ἔλυε τὰ γικηϊηοκα ζοις ϑεοῖς. ἔτι ἢ αὐτωῖ τ᾽ ςε- 

φανον ἐχικᾳυϑμῳρὼ Ως; καἰ πἰρπύρους ὠπερχας Όις 

(ζωμοῖς ὁχετιϑέντι,σχοποί τίνες πὸ ἢ μέϊεωρων κατα- 

δδαμοίϊες,αἴλλόσι πολέμιον δχὶ σῷας ἐλαώύνήν ςρα- 

τὸν. ζω 5. ἐκ πᾷ ολούσκων ἔϑνοις ἐχιλεκζος ἀκμὴ ὶ 

σύμιμιαηος ὠπεφςαλυϑύν Λατίνοις, φρὴν "Ὁ κα χζω 

αὐ ἐχτελεοϑέιδα. ὡς 3 δὴ ζωῶτα Εἴνω »χρρὸν ἀπὲμ- 

υ χαφσικε 
ὩΣ ἰδίαις ἕκαιςον στημίε 5.» Φυλοικζωὼ ἡ κόσμιον 

φυλοί ον, ἕως οὐ ἀὐΐθις ὦ χρὴ “- αῆφν ΓΟῚΡ τ" 

γνη.οἷδ δ ϑδολούσκων ἡγεμόνες ἐξ πότ ζῖς Ῥω- 

μϑίοις παωρεμβοδιλοίϊες ὃ ὡς εἶδὸν μεςὸν μ»ϑὺ Ὁ πεῤίον 

νεκρῶν, ὀρϑους 3 τός χαροιχας ἀμφοτέρους, πσδοϊοντα 

2 ον ἢ: ἐρυμῖ ὅτε πολέμιον ἅτε φίλον σοϊένα, τέως, 

μϑὺ ἐθαυμαζον,ὼ πἰςἡ καϊφληφῆα τύχη τὰ “σρά- 

γμαζᾳ,;Σπύρως εἶχον συμξ ϑιλήν' ἐπεὶ 5 ρα Ἕῥμα.- 

σωζονϑμων ἐκ Φ (οπῆς ἀπόντα ζὰ «πἰδὰ τ ἀγῶνα, 

ἐμαϑον,ἐσχόποιω μ(Τ ὀήνων ἡγεμόνων τί χοῦ ὡὩράτ- 

πεινιζοις νϑὲ ἂν θοοισυτώτοις αὐδῇ ἐδύκᾳ χε οὐτίςον ἐὴ), 

χωρήν ἔχε Τ' χάρακα Ρ Ῥωμαίων ἐΐξ ἐφόδου, ἕως 

πολλοὶ μδὲ ἔκαμον “᾿ πασὸ Φαυμώχ, ὠπάρήχεσαι πεώ- 

πϑρμ)ες “«ἰ ασὸ χόπο, ὅπλα πὲ ἄγρυςα ζοις πλείςοις ἣν, 

“παν ἀπε} 
βοηϑῴα, τ ροι οἴκ90 εν ἀκραιφνὺὴς ὅπω παρζωῶ σδοδὲ- 

μία ἀὐις"κἡ 5 σφῶν αὐτῶν δουύα μις, πολλή τε ὅσαι ἢ 

ἀγα. ϑὴ ὦ ὡπλισμένη καλῶς, ἐμπιφροπόλεμοςε ἡ ὦ 

πσδ9ςδεχουϑμοις δξαπιναίως παρϑσοι. φοξερᾳ ζις 

30 ἀὐτολμοτάτοις φανγήσεα ἔμελλε. Οἷς ὃ (φφρεονεςά- 
» 

τοῖς Οέκ ἀστφόλὲς Ὁ χυδεφυκα ἐῃ ἐφαίνετο, δ ὐ- 

δράσιν αἴαϑοϊς ε ζᾧ πολέμια ἢ γεωφξὰι 1 Λατίνων - 

σεκύπίιυ δευύα μεν ρα μϑύοις, μάν συμμιαϊχων ὁμόσε 

χωρδν, μέλλογζᾳς Τ' αἰ αι μεγίςων χίνδχωυον ον 

ὀιλοτδία. ποιφοϑαι 7, ἔνθα, εἴτι συμᾷαίη πηαγσμα,(- 

δειμίαν ἕξοισι καταφυγάν ἀσφϑλη Ὁ 5 οἴκαδε (φτη-- 

δίας ποδϑνοφοϑαι μόνδον ἠξίοιω ὅτοι «αὶ χέων,ὸ 

μέγα χέρδὸς αἰ πσολαμίβανφν, εἰ μκῃδὲν Ὁὀἰπολαύσοισιν 

εἶχ Ἔ ςραϊείας κακόν. ἑτέροις ὃ τότων μδὺ σεσέτερον 

40 ἐδύκᾳ γοζσαι ποιφν,νεανιχὸν μϑὺ δἰποφαίνοισι Ὁ Ὡρό- 

χάρον ὁ Ἐχὶ τὸν ἀγῶνα ὁρμῆς, α)α, οὺν 5. Ὁ χοσϑοίδογον 
Ὁ ἔχι τὰ οἰχεῖα, φυγῆς.ὡς κατ᾿ ἀὐχίω ληψομϑύων φ χ6 

πολεμίων ὁπότερον δὼ αὐτὴν ποιηίοσι. γνώμη ὃ ζού- 

τῶν ζω οὖν »ϑὺ τω πα όντι χρατελύαοϑαι τὸν γχαραι- 

καὶ χαὶ ζα πσρὸς τὸν ἀγῶνα 4.}}επιζεαϑαι" πέμιπον- 
ἄς δὲ πϑὸς ζις ἄλλοις δολούσχοις, δυοῖν ϑυίτε- 

69. αΖιοιωῦ, ἢ δυυύα μιν ἑτέραν πέμτψν αἰξιόμαχον 

ἔχι 



 ΒΑΝ ΤΉ ΟΣ ἸΆΤΟΥ ΝΕ 
λε 5 1.» ς 

ὅχιΡ ὠρκαλοις,ἢ κὸ ̓ ἀπεςαλμϑύξωυ μεταχκαλῷ,. ἡ δὲ 

πιϑοιγωτάτη ζεις πλείςοις Φανγάσοι,ὶ “ἰπῦὸ ἣ' ον τέλφ 
βῴ ῃ “ ἌΝ ΦΕΥ Ω εν 

κυρωθέσο γγνωμη,ζυτα ππαρην »πεμλκα ἕνας εἰς τ’ 
7 -ς 3 

χάρακα τῶν Ρωμαίων καΐζοσχόποις, ὀγοικατί Ὡρε- 

σξάυτῶν ἕξονᾷς Ὁ ἀσφϑαὲς, οἱ δυξιωσον:) τ' ἡγεμό- 
γα. »ἡ φιροίσφεσιν ὁτί σύμιμαηϑι Ῥωμαίων ἥκούϊες ἰπὸ 

ᾧ χοινὰ (δολιούσκων,αἴη90}.} μϑὺ ὑςερήσανηες ὃ μα- 

χης,ως σϑοϊὲ μίαν ἢ μιριραν τίνα. “ὃ “σεϑϑυμίας γαριν 

οἰσόυϑιοι, τῇ ἢ. ἐΐξ ἐχείγων τύχη μέγϑῳ ἀγῶνα, δίχα 

συμμιαχων κα τωρθωκϑτων στενὴ δον) ιὠξαπατήσαν-. 

τες ὃ ἀὐθις τῇ φιλαν, ϑοφπία λόγων. ἡ πις-ἀ ἀν, 

ὡς φίλοις, σφίσι κατασκέυἀσαύϊες, ἄπϑυτα κατα- 

σκέψον )»ὺ δηλωίθοισιν ἀφικθυϑρυοι πλῆθος 1ε αὐτὴν 
Ν ς Ὑν οἷς λ δὲ νυ. ἢ “ "7 
γ) ογγλισμκοῦς ὦ οὐ δῳσκάσας, χαὶ εἰ τί ΧΤ γοιου ΕἸθέσι 

“οραηφοδτὸμ ὃ ζαῦτα ἀκριξῶς σφίσι 05) Φανε- 

δφ, τότε πσθοςκίναι βουλζωὺ, εἴτε ὄχιχά βᾷν ὐξις α- 

μάνον εἴη, “σοϑεμεταπεμψα υϑμοις δχιύα μιν ἕτεραν, 

εἴτε ἡ πίω παρᾶσαν ὠπαγήν.ὡς 5 ζτη ὐξοςεϑενζ 
ΤΠ ΣΝ, :-Ὲ "η ΟΣ ἘΔ 

ὑτῇ γνώ μιν, τὸ οἱ αοοχηοκοϑενίες αἰ το’ αὐδ' Ὡρεσίῴς, 

ΓΠΠ ΒΝ Ὑἢ 355 
ψ γίδια ραγος, αυτίατη ΠΉΠ7Δ5 γοιιοσατί. 
Οἱ νεῖο ΡΙοτῖσα; ργοθατα, δ αργο- 
σοι ἀρργοόθατα οἱ, (πλάδθαῖ πηϊτ- 
τοηος Θχρ]ογαζογος ἰῃ ΒΕ ομημαπουιπη 
οαἰεγα, ργοτθέξος Ἰερατογαη Ποιηΐηα: 
4] ἄατα ἄτιςὶ ἀοχιτγα αἀϊςογᾶς (δ οςίος 
γοηΐτο ἃ Ν ΟΠ σοτγιιπ σοῆτο: ἀοϊετες; 
ΠΡ] χιιοά (οτίας αἀιιοπογίῆς, ΠΌΠΑπα 
ἀὈζ ΟΧΙρι. ΠῚ ΤΟΙ τα Γὶ ΡΓοπιρτᾳ νο- 
Ἰπητατὶς στατίᾷ ; σετεγατη ἰρίογυτη ἔοσ- 
τας στατυ]ατί, αἱ Θτάῦτο ργο ο ἀθι 
46 ΔΕΧΙ 5 νἱέξοτοϑ εἰαίογίης. [τὰ ἔο- 
τὸ γτῖ]!ος νεγθοόγιηι Ια πάϊς ἀςοὶ- 
Ρίαῃτ, ξοπο τα; {δὲ γε ἀγηϊοῖς Πα, 
ΟΠ ηΪΔ΄ ΕΧΡΙογοΠτ, ὃς γα Πτ 6 ΡοΙ- 

ἤπτ φιυᾶτις ΠΠ]Οτιπι [τ Πιιπλογιις, πος 
Δυπηαζηγα, 71] ἀρραΐαϊας; Ζαϊάμπ6 4’ 
Πἰηλ παθοδης, χαΐδιις ργοθε σορηίτίς 
τας ἀδηλιμ} σοπίαϊταταγος (δίς, νετῖ 
(ατίας {τ ἀσστοά! ΠΠος ἀοοίεῖς ΔΠ]ἰς οο- 
Ρ ἰ5,4η ἀοπηῖ (8 τςοίρεγα. Ετρὸ ΟΠ 
ἀρργόθατα Παο (ςητοητία ἐχρϑαϊτὶ [ς- 
σατὶ ἡ ἀϊξξατοτεπι νοηϊἤεης, ργοάα- 
ἐξα 'η οοποίοηξ ἐχροίῆδητς τπδη- Σ τὴ νυ ἢ ͵ ΠΣ ἀν ΔΝ 

ἀφιχονδροι τσθ9ς Τ' δικτατζυθϑε» τὐϑαρϑε ἐφόλε τ 20 ἄλτα αὐ ἀεοϊρίεπάα οδροῆτα, Ροίιι- 
Οακλυσίαν, ἐξηγϑεοῦπο τὸς ὠξαπατήσονζας δηϑες.ο- 

' λίγον ὀΐω ὁ Ποςούμιος Ὠχτογὼν χρόνον, πσοὸς ἀύθις 

» εἶπεν" Πονηρουβουλάύματα, ὡ δολοῦσχοι, ἡ Θηςοῖς 

» τἰμφιέσαϊες λθγ9ις ἡχέτε" ὃ πολεμίων ἔργα. πράτ- 
Ἂς 2 ἢ ͵ ͵ ς -“ ᾿ 

υ πογ]ες, φίλων ἐϊξενείκα αἵ βέλεοϑε δόξαν. ὑμεὶς ΡῈ 

» ἀπέςαλϑε “ἰπσὸ τῷ χοινᾷ Λατίνοις συμιμιαυχήσονϊες 
ϑὲ 'ς » νι ͵ «“ Ν δ 

» καθ ηγυ ἐπει Ὁ ὕᾳεροι Ῥ μαχῆς ἥκετε κ) ΧΡ ουτόμε-- 

»ψος αὐζοις ὁρᾷτε, το αι κρόσαο βέλεοϑε ἡμας, ζω- 

»ἐγαγβία, ὧν ἐμέλλέϊε προ Ἴφν λέγϑγϊες.ὐ ἐδ ξή φιλαν- 
» ϑρῳπία Τὴν λόγων ἀῶ πλαϊἤεοϑε σδϑς τ΄ παρόντα 30 

» χαροῦν, σὲ Ὁ πσδοςποίημαι ὑμδ ὃ δάσο ἀφίξεως 

»" ὑγιές 651γ,δρλὰ μεςὸν δύλου ἢ ἀπατης.5 5} σξευη-- 

»ϑησόνϑιοι ζοῖς ὠγαϑοὶς ζοῖς ἡμετέροις ἐϊξαπέςαλδϑε, 

» δλχὰ κατασκεψονϑροι πῶς ἡμῶν εἰοϑενείας ἢ δγωμα- 

π''. ὐρδλυινλιυδαρῥ πὸ 
»" λόγῳ, κα ταίσχοποι Ἀ ἔργω. εὐριώνϑων ὅσος ἃ- 

πλυς Τ δ δρῶν,6 οὶ μακρθ πίςῖν ἔφησεν αὐοις 

παρέξει ὁ αὐτίκα ζς ἐλεςολας αὐδ',α; ἔλαξέ τε 
“9 Ὁ μοχης Οἷς ἡγεμόσι Λατίνων φερουϑυας,ον 
πε “ 5" ᾽ ͵ ͵ : 

αἷς ὑππιονόντο ἀὐθις πέμπᾷν ἐχικποίαν, φαξουνεῖκε, 40 

υἡ τὰς Φέρονζας εὐζᾷς ̓ ασδοοήγου. ὀμαγγωοδέντων 

5 Δ )ραμμ ἢ: αἰχμαλώτων αἱ ἔλαθον ἐὐτο- 

λας διηγήσοι υϑῥων, Ὁ μϑρ πλῆϑος ὥρμησε βλιῴν ζις 

ολέσχοις ὡς ἐθλωκχοζᾷς ἐπι ἀδῥφω ρῳ καζασχοσπτθς᾽ 

».ὁ 5 Γοςούμιος σέκ ᾧετο δῷ, ὁμοίους γίνεαζ Οἷς καχοῖς 
λ 3 ͵ὕ ᾽ ͵7 λ ͵] 

» τὸς ἀγαϑοιξ'κρφῆον ἐ1) λέγων χαὶ μιεγαλοψυχότερον 
ἷ » λ ᾽ λ΄. Ἵ ΔΛ» Ἀπ Ἀν Ὁ λ 9 

᾿»» εἰς τὸς δποκείλανζᾷς φυλαί ᾳν 1 οργάυ,ὴ εἰς τός α-- 

Ῥλΐ5 {π|ρεπίο Δ] ιαπει τείροηίο; 
ΜΜαϊδοοίηϊα, παῖς, οἱ ςὶ, θοπὶς νοῦ- 
Βἰβτερί ἰδ; δ οἵ λοίατὶς ΠΟΙ Πα, να εἰς 
το ροσταγα ΟΡ  ΠΙοΠ ΘΠ ἁπη οἰτίας. Ὠλ}ΠΠ 
εἤπ 5 ασοητο νοίἔγα σοπτγα ΠῸΚ5 ἰΠ1.α- 
τἰπουατη Δ χ ἢ πη. πιο φαΐ ροίἔριι- 
σηδπ γἝη 5, ὃ 1105 νἱέξος νἱ ἀοείς, 
ψυϊτὶς Πο5 ἀβοίρογε, ΠΠσ Ώγος ξογιηπι 
αυα ἔλέξατ! ογατίς σοπιγαγία: ὃ πος 
Ῥεποποίδεία αιαιη νεγθἰ5 ἱπ ργαίρης 
{ππγι]ατῖς, πε α; ἀπιθητις νει γί ρύςτο- 
χταβ Πα! 4ημδηι (Αἱ πα θοτη οτηηία 
ξποατα ἀοίοφ, ρἰἐπαίπητηδ:η. Ποίττς 
ξα!σϊτατὶ σοπστατα!αταπι ἘΠῚ1ΠῚ Θἢ 5, 
(ξ4 εχρίογατῖι ψιᾶ ἤγπηα φατ πιροο}}- 
Ια ἤπεγες ποίἔγα : δ στα τα νογα Πτὶς 
(ρεσιηάτοτοβ, νεγ 5ἰοσατοϑ ἀρ τί5. 
Ταπι {15 ραΐδτη ἱπΠτίητίδιιβ. αἷς (α 
ταὶ ἐμέξασιτη δἰἰέζη: Πἀοπηοχηις 
Πἰττογας ἰρίογιιπ), {ια5 Γι ατποτῖ ἀα- 
οἷδιις (ογῖρτας δέ διιχ πη ΡΟ] σοητας 

Δῃῖο ργο Π} ἱπτεγοορεζαῖ, Ρτοτα τ, 

Πιυναΐαας “Ἰατοτας. θαγιπὶ ΡγΟΔαχίς, 
αυΐδιις ρους ξεῖς, δέ σαρτί5. ἀια τίς 
ιιαπαπι πηληάατα Δοσορ Πςητ ἃ {υῶ, 
γφήεαγίς τασ]ετιάο δά ἐσείοπάιϊιπι 

γοϊίοος σοποίτατα εξ, νὲ ἀεργεποη- 
(ος5 εὖθ εοῃ })5 (ρεσυαίάτογος. Ροίξι- 
τοῖα νοῖο περαῦαῖ θοηΪδ5 νἱΓὶ5 ἱπηϊ- 
ταπάλγῃ πιαϊογι πῃ ἱπιργοδίτατοπη;ἃ- 
τας εξ ἀΐσεης δ τηδρῃδηϊηγῖ5 νὶ- 7 
τὶς ἀἰρπίας, ἰγαπὰ πῃ Θο5 481 Γη (ου πὶ 
(ἐγιαγο,, υαπὶ ἴῃ πλϊΠος ἐγηροίο- « 

ἘΠ ΕΩΝ ἢ 



Ὥς ΤιΑτϊηῖς 
τι ρ ιι}5. 

Τιδιϊηὶ ραοξ 
Ῥείμης. ἡ 
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γειδς οὗ ποπιοη Ιοσατίοη 5, φαδιη ρα- 

Ιλπν ρίας βούδητ, ἀϊπιϊττξάοβ εοβ ρο- 

τἰις, ὦ (πε πάππι ργορτοῦ τοξξα (ρο- 

οὐἰατίοηϊς ἐλοίπιις : πὸ Υ ΟἹ οἰς ἀδτα 
ποποίϊδθε!]! οοοαῆο, Πηπχυ]δτιγῖὶς [6- 

ῥαῖος εἰ! οςίος σοητγα ἴπ5 σοπτείζι; πες 
Αἰτἰς ᾿Πἰ Πηϊοἷβ οσσαίο ργα θοδταγίραν- 
σοηα!, πατη (Δ{|, ποπταίηδῃ γατῖο- 
πεποοῆάαε σαγδτῖς τπηοσῖρ. [τὰ σο - 
Ὀίτο νυ]σιὶ ἱπεροτα, Γο τίι 1115 ἀατὶ ἐς. 
Πι,(ξ« ἴτα γε πο γε ῥίςεν δ] γηϊα, πεσίμρνΣ 
ΓΟΙΘΓΤΟΓΟΠτΙΣ ΔΠΊρ] 5: ππλ}}1 6; 64α1- 

τος Δ ἀϊτ, χα] οο5 να; Δα Ν Οσοτί 

οαἰξτα ἀςάπισεγοητ.οχα, ρεσυ]ατοτῖ- 

δι εἰεέξις. ΠΥ ΠΙτο ἢ (8 ρισηα ραίαγα 

᾿αηι, φασί οσΗϊέξαγιιδ ἴῃ ογα[ἰπι1π]. 
Ἰβάπδοριις Ππτρτα ο. Παπὶ  οἹίοο- 
ταπι ἄποες ργοξιηάα δάμις ποέϊο 
οχοίτατο ΠΆΠΠΕ, ἀοπλιπὶ (δίς τθοερο- 
τι. 14 οπιῃΐθας τερι5 οχ νοῖο 
ςοάοητθις, ᾿χαπγατῖς Ππογαπι οαάα- 
ποτίδι, τγατοηια Ἔχθγεῖτι., σαπὶ 
ἀδφοοπεὶ τ απηρίιο ἴηι νεθεπὶ γα {1 Π 
πααρδρατγαηζποξϊ! (ππτ Πλυ τα Ρίαα- 
{ἔγὶς αυ πη 11 ΟἸΠΠ1111. {Π]Πατιι54; 1η4- 

στ ΠΆΠΠΓαΓἰ5 {Προ ]ς ξΈ 1115 ἀρράγατιις, 
τἀ πέξα σαρτίπουῖ 4 Πα; ΠΉ}18,δΖ Ὁ 
ἱπίπρετγ. )ο ἐρο]ογῇ ἀεοίπαῖ5᾿ἀος5 ὃζ 
ίλοτα αἰϊς ἔδοίς Χ 1, ταἱεητούαπι ἱπ|- 
Ρεπάήϊο; κάσηηηιε (ετγεσὶ, ΓᾺθ το, ὃζ 
Τρεῖα ἔλοϊεπάδπι ἰοσαις εχ νοῖο. 
Ὡδη [Πἰτο δ 6111 Ια ρούαζιιπι οἱς ν]έξιις 
ἰηορίᾳ, δέ πηάρι!5 Οαῖ ΠΊΘΓΙΙ5 16 ἴΠ 

τοῖι ἀςφβοοτγει, ταῦτα ἐγαέξας πεσαη- 
τς, ἃς ὈΟΙΙΟ πε σοπιπηοαῖας αἰϊππάς 
(Βυιςποεθησαγ νογδητα. ἰῃ 4110 πλοῖα 
οαπη δ. υ}ΠΠΠὸ5 Εἰ γος α {15 οὐπεοά!- 
διις ἱπίρίοἱ π{ΠΠΠ| τ ζ εχ ογα σα ]οὐταΠὶ 
το τίς σορποιίῆςι ρος οἤς ἢςο 
ΠαΠΊΪΠα, νοττΠῈ ἔδοῖτ ῬγΙι5 ΠΑ πὴ οχ- 
εγοίταπι Θά πσογοῦ, ἢ ἱπ ρα γι! (υἱὲ το π- 
Ροτα δεπίρηα ντδὶ εἴτ ἀπποηα, νὲ 
δῃτϑα, τα πιρία (6 {ΠΠ|5 σοπ[τππιέξατγιιηι, 
δὲ ἰὨΠΙταταγα ἴῃ πη σι] 5 ΔηΠος (Δοτῖ- 
ΠοϊΔιοχαπάϊπογιης ἡ, ἃς εἤδοσγιης 
νὶτογγα ΠΟ ΠΊΟ60 (Δι παγιπὶ {64 οετ- 
ἴδτα αὐ ρογοαγαπι ἔασι νθεγ {πρ- 
ΡῬεαϊταγοτοορίδπι, ὃς ντθς οπιηΐο σο- 
ΠοΙΙς σοπηπηοδεῖθιις ΠΊΔρ 5 α1141}} ΔΠ- 

τα φἤπιοτγοι. Ὁ Ριι5 σομΠἀογατίς Ρο- 
{ταπηῖιις (Δ χὶς ν 1114 τα πη ρ]4 τα πς οχ- 
{πγαεγόταν, [τὰ  οσηδηὶ ἀθρα]!ο ἀθο- 
Γιατ δεπθποίθητίᾳ δο]]ο τγγαπηΐσο, 
(λοτὶς νασαθδῃτ ὃζ ἔοτϊς. ὑς ῬΟΙῈ 4]1- 
ασος αἴο5 Ἰεσατὶ τοτίας δε] ΠΟΠη- 
Ἡΐ5,0Χ θα ἐλέξίοπο τὶς θο 110 γεο απηα- 
πογας Ορρί ἀατίπι ἀο]οἕξί, (ΠΡΡΙ συ 

ὧς εἴτα σΠ οἷρα γαηλὶς δζ ἱΠΠ1]1ς  Οπλδπὰ 

ΠΙΟΝΥΒΙΙ ΗΛ ΟΛΕΝ ΑἿϑ' 51 

ποςαλένζαξ᾽ χαὶ “ἰὼ φανερὸν ὄνομκοι ̓  ωρεσξείας 

ἀφάναι Οις λύδρας μάλλον," Ὡ[ὰ Φ ἀφωνὲς τῆς κάα- 

ζᾳσχοπῆς ἔρον -ἰπολέσοη "ἵνα. μήτε Φολούσχοις ἀ- 

φορμἀι ποϊδοίσωσιν 4. ,ωρεπὴ αὶ πολέμου, τρεσξευ-- 
τὰν ὀϑηρῆοϑαι σώματα σκηπό)ονϑνοις ρα τὸν ὡ- 

πϑύτων γάμον,“ μήτε ζις ήνοις ἐηϑροῖς “φόφασιν τῇ 

εἰ χαὴ 4. Ὑδους, δλ᾿ σύν ἀλοῖς γὲ σευ ἀπίςου. ᾿ὅλχε- 
«ὧν δὲ τοὺ ὁρμδὺ τῷ πλύϑοις, ἀφῴναι ζις ὀύδρας ἐς 

χέλευσεν ὀμαφρέφᾳν ὠμεταςρετη! φυλακῇ τἴρχϑος 

10 ἑπαέων, οἱ πσδοέπεμνψαν θεὶς Ὀχὶ πὸν ολούσκων 

χαφακα. ἐκβαλὼν 5 ζις κατασχόποις, ἀὐϊεπιξεωζ 

χὰ εἰς μαζχίωυ παρηγλε Οἷς φρατιώταις ὡς ὧν πῇ 

γιφυτοττίν ἡμέφοι ζῳξουϑυος" ἐδέησε δὲ σ;οθεγὸς 

᾿αὐτω μάχης. οἷ γὸ ἡγεμόνες τὴν ὁδολούσκων πολ-- 

λῆς ἐτιγυκτὸς οὐσης ἀψαφήσαδιες πίω φρατίαν, ᾧχοντο ᾿ 

Ἐχὶ τὰ σφέτερα. ἀπόμτων δὲ χωρησαντων αὐτω 

κατ᾿ ἀὐχίω,)δύψας πῷς οἰκείους γέχροῦξ, ὦ τεῦ φρα.-- 

τια) και ϑηρας,θμέςρέν ἐν εἰς πίω πόλιν ἀὐωρεσθε.- 

ἀμξῳ χοσμούμϑρος, ὅπλων πε (φοὃν ἐφ᾽ ἀμάξως 

20 πολλαὶς κομί ζω γ,χαὶ χεηματων φρατιωτικῶν Ὡϑα- ; 

σκάυας ἀφϑονοις εἰςφέρων, Χαὴ Οις ἁλόνζς ἐν τῇ μα- 

ΧῚ πενταχοσίων ὀἰποδέογζοις ἑξακιςχιλίους ἐπαν»- 

κϑωος. πο δὲ Τὴν λαφύρων ὀϊξελόμνϑμος ζς δεκα- 

(,ὠγῶνας πε χαὶ θεσίας ἴρις ϑεοῖς Ἔστο τε οοίκϑν-: 

τα ταλάντων ἐποί4,χαὶ ναοΐ κατασκάυας ἐϊξεμίεϑω- 

σε Δήμητο,, καὶ Διογύσω » χαὶ Κύρη, κατ᾿ ἀὐχίω.ε- 

ἢ ομδε ται ταν αθ απι 0 
πολιωὺ ἰὐζο!ς παρέοον φόθον ὡς ἐχελείψουσοι, τῆς τε 
γῆς ἀκάρπου “υουϑώης, καὶ τὴς ἔξωϑεν ἀγϑραξ οὐκέτι 

20 ποὐρδακομιζουδύης ΟΥ̓ τὸν πόλεμον. ΟΥ̓ πῦτο ὃ 

δέος ὁμασκέψαοϑαι τὰ Σιξύλλφα, τὰς φύλαχας αὖ- 

εἰν χελάύσας, ὡς ἔμαϑεν ὅτι πύτοις ὠξιλασαοϑαι 

Οις ϑεοις οἱ χρησμοὶ χελάζοισιν, 4ὐχας ἐποιήσατο, 

μέλλων ὄξαγήν τὸν φρατὸν ἔα) ἀετηοία “λύηται χτὶ 

τί πόλιν ἘΧῚ τῆς ἰδίας “δἰρχῆς, οἷα πσοϑτερον ζεῶ, 
ναοῖς πε ἀὐθις καϑιδρύσεαϑαι.ὼ θεσίας καταςήσεοϑαι 

καθ᾿ ἕκαιςον «γιαυτὸν᾽ οἱ δὲ «ἰ πο᾿αχούσαληες, τίω πε 

γἀδ παρεσκάασαν δυιέναι πλοισίοις καρποῖς, μο- 

γον τι ασύφαμον, διλλὰ χαὶ πίω δενδροφόρον, χαὶ ξ΄ 

40 ἐπειςακζοις ἀφρρας πασας δχικλῦσοι μάλλον ἢ ὡρο- 

τερον. ἀντ ὁρῶν αὐτὸς ὁ Ποςούμιος ἐψηφίσατο ζᾷς 

“υγαῶν τότε κατασκάας. Ῥωμαγοι αϑὺ δὴ πὸν πυ- 

δφννιχϑν απωσείνϑμοι πόλεμον ἀὐγοία, )εῶν, οὖν ἑορ- 

χαῖς τε χαὶ θεσία;ς ἤσαν. ὀλίγαις ὃ ὕςερον ἡμέραις 
“«ρέσξης πὸ 9 χοινῷ Τὴν Λατίνων ἦχον ὡς ἀΐεις ἐξ 

ὡπασῶν ην" πόλεων Ῥχτλεηϑενεσ, οἱ ποὺ εἰνγαντίαν ἐ- 

χοίϊες δὶ Κ᾽ πολέμε γνωμζωου,ἰκετηξίας ᾿ φέμμματα ὦ 

. παρε- 

26) 
| 
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ἘΠ 7) 8: ἐ λογὰ Ἂ 'παρεχόυϑιυοι. οὗτοι πὐδαρϑείες ὅχι πίω βελζὼ, τί δἀιοποιιητ αὶ δά (δπαῖαπη ἀδυᾶι, 

Ἀρτ ργλ πολέμου τὰς δέουας ἀ )ογζᾷς -ν τῆς  Ου]ραπι ἡγατὴ ΒΕ] γοίσγοβαπε ἰη οἰμ- 
“πόλεσιν ἀπέφαινον αἰτίοις Ἰδὲ πλῆϑος ἕν μόνον πῷ- τ. ΡΓΟΟΟΓΟς ἐν ]ριι5 Πος ταπτιπὶ 

ε Εἰδὺ ΠΧ ἢ Ἔ Ρεςοαίς ἀϊϑδταητος. 4ιο πα 5 ἐιι- 
το ἀμθοπεῖν λέγον; ὁτ πογηθφις ἐπεί αϑη δ (ογώγθις ἔχ υίθις ΡΓΟρτία ἱπογὰ συατοητίθας ἐν ῇ ͵7 ᾿ ᾿ 9 ,ὔ 5 ω ᾿ ἴχᾳ κέρδη παρεσκά ασμένοις. ζᾳυπης δὲ τῆς απα- οὈί(ςοιπὶ της, Η ας ΘΓΓΟΓῖ5. σοφίδι ᾿ - Ν ἕο; ἢ 5. ᾽ ἊΣ 

Ω . 4 ὶ 

της, οὐ ἢ Ὁ πλόον ὀῤαίκησ μέρος ζῶ οὐ μεμιπῆης,τεῖ;- “ νον ἐλναδνλῥας, ἐπφηαψνε. ἐτὸ Ἰὼ ὐ ΤΣ π ΑΝ; ͵ ΔΉ], νἢ ἰπὶ : χέγα! δίχᾳς ἐχας ζω πολιν ἐλέελ9ν. τ κρῳτίςης γέοτη- ὑ ἣν ΔΙ] Π]ΠΠΔΠΠΠῈς Οἰπἰτατο ΠῈ (υηῖς Εν μὴν ἢ) γεν, ὦ γάμος ἸΠΠῸ ρασπδς, ἀεί οτο ἱπιιοηζιτίς Πναιρε ΤΠΞΑΑΙΘ ΘΑ ΡΕΑ ΑΝ Θς ει ἧς ἌΡ τρρογα:ΐτα ντ νἱὶχ ἀοπηιις ἱπποπίδτος τ ἐδ ῷ οἰχίαν.ἠξίοιω πε ἀύθες ἴραλα (ν σῷας εἐχϑ᾽-- Πα Ἰαξξιι σαγρατ, Ροτοδαητᾳ; ντίς ν]- Α Ἴ ἢ τῇ Ν τὰ χΞῇ 7 "7 Ἐπ. ἃ “ . ζὰς οὔτε αἷξὰ τῆς ἐρχῆς ἔτι ΔΙ αφερονϑῥοις, οὔτε τὸ ἴτο ἀφαϊτίοποηι ξιοίθητος γθοίροζοηι, 
ΝΟ υγηρνφιλοφοιῶς;; συμμεχοις ἘΥ ουνο " ΔΙΏΡ ας ἐς ἱπηροτίο πος ἠοςηϊο 

: βὐλεῖς ᾿ νει, ἐμὴν ᾿ς ἰπτοροπτοηάδῃητζος, (δ ροΠΠασίδηι- 
πλοῖο ἀρ ξωνας φλλο ἡδπορουο αι  ρργβιδιτοςίοοῖος {ἰδ άϊτοίο:δέχιυ!ά- 
πϑῦ ὅσον δαί κίον ἀφείλετο τῷ Λατίνων αἰξιωκα- ααϊά ἔοσταπα Γι δείπουῖ ἀἰσηίταιϊ αά- 
ίηξη τῇ Ῥωμαίων ασο9ς. δύσονζαις ἀὐπτολμία. τε-  ὈΠΊρτπὶ ψοϊποτγῖς, δάἀάϊτιτος δά ἔ6- 
ΠΟ νὰ τὸ Ἀϑδ σοὶ τοι μαι ἐπε αὐλοιεῦ του οὺ ΤἸίσοπι ἃ ΟπλαπουιιπῚ ἐοττίτἀ πο Π1.1 8: “ 

ς ; ἘΣ ΣΉ  Ν, Πηρογατοηῖς ροῦ σορπατίοποπα οΡτο- ᾿ ωρὶ ἀσίςτων ποτε γίνολϑύων δρεμ- Ἵ ΓΕ ὡδλὸ συμμαχιών αὐσξφασιαω δ: δυέμι Παδαπταγ; ὃς ἔδγοηαϊς δαχι ἰς ΡΓοια- ἡ λ ΕΣ λ Σ 

ΟΠ μϑῆσχϑν , 9 συμῷορᾳας ὀνέχλάιον Ἄς καταληψα- ΡἴαΠη σιοηάδπη ἰοοϊδίατοπη γοιοσα- 
͵7 λ δι ς " Ω] [κι ἽὟ Ἵ : - - ͵ϑϑὰς Οις μηδὲν ἡμζοτηκότας, οἱ βάχρῳ πλειουςη- ὈΔΠΓΙῺ Πιθπλουίδηη : ἀπ πγ4; Πατγαρᾶς “" 

σαν τυ ἡ οδοτηκότων, ὀδυρόνδυοι πσαρ᾽ ἕκαα,,αἱ  “υείς σαἸαταίτατίθ. ἰπίοητος ὀρρτοπὶ 
, ἜΝ τῇ ἤ τ: ; ΕΗ οξητ,χαογιπιίοπρςο πγαίοΥ αι (οη- 

7 ζω γωτῶων απόγονϑυοι πασῆς τῆς οἱστας ΚΘ ἘΣ Ε Σ ῆ 2. ᾿ ταὶς τι ΟΤοτ πιπηοζις, Πρ ]ς γοοδίξ ἄς ᾿ ͵ λιν “Ὁ " ͵ Ν εῇ 

ἱκετήθλας ἴθ ζης ποοὶ τῷ Πορουμίου ὕίϑεντες ὩΦ ̓ ς Ιαπιοητὰ ὅζ ἤστιις αἀ ἤοθαητ, τοτίος (8 - 
τε παλεῖν τί τσϑ9ς τὰ δάκρυα χα ζᾷᾳ δεησάς αὐτὴν παι Δα σοπιαριοοίἀςθᾶι, ροίτῖς αά 
δέ ϑδιον ἅπϑω. ὡς δὲ μετέφησαν ἐκ, πῷ βου- Ῥο[ξιιπηϊ ρεά ας (πρρ]ϊοῦ ἱπίρηἰσεἶτα 

, ΑΕ » ἣ -“ » Δα » Ο ( ΠΣ μουν ον λϑγοὲ ὠπεϑύϑη Τῆς εἰωθόσιν -ἶπο. ε[οἴα5 ραῖτιιπη δία ας «ἡ ἸΔοτγ Πὰς ᾿ 
ΘΟΓ δζ ργασα5 6π1ο  Πγαζατγ δἰ νοτο , ͵ὕ [δΣῚ λ Ὃ ε “"ἭΝ 

ΓΗ Π Π } επις αϑμ Λαρχίος ἕ ἐπ ρα ϑ εἰεπαιι οχοεῆοεγῆι, ὃς ἔλα ο πιογοῦ, “ 
τος Ὥστοδ “δ )εις δικτοίτουρ ον τω ́  παρελθόντι ᾿ι-ὀ (οἴτο ἀϊοξάς (Θητδτία: σορία, Γ.1 Ατο ἢ ππό ες Ἀ σωκε ] 

[ “ ͵ ΕἸ “ - - -- - . . ΄ ᾿ .63 αὐτῷ, τέζαμιάδοϑαι πίω τύχζω αὐΐδις στινεξού- Φαΐρτίπιις οπηηϊῖι ἀἰξξατογίπρογίουι ως Ὁ) εδιωα πρκδς 
»λάσε, μέγιςον ἐὴ λέγων ἐϊκώμιον ὥριαῖν ἑνὸς ὁβ.. ΔΏΠΟ ἔπογατ, Πιοάογατο ἑοστιιπα νίοης Ὁ ..,,, 2,4. (26, 
πο ον ουχνώενν αἰ φαδ οἱ αἴ σοπίϊτ ργαοὶριιαπα διά ἀἰοῦς,ν, 

Ν᾿ “Ρ06οὐτῶ ΧΩ ποιέῶς ὁ, “165 (ΑΗ -ρϑυψσορησετα, ἀΠρῃ]ογῖ Βοπηπιιπα, ἱγα δζοϊείτατυιπη, "τα, : 
» ταῖς ἐὐπραγίαις Ὁ, ἀυκῦμως χαὶ μετείως φε- 30 πρῃςουτῖρὶ ξε Ἰοἰτατίθιις, δ ΒΟ Πα ἔμπα “λ᾿; 
» ρφι ζῳγαϑεί. πάσας μδν Ὗς ἀυτυχίας φϑονά. ξεῖτο ς4ιο πιοάοίξοα; Δηἰ πιο. ΟΠ Π 

ΣΝ ἡμέ ἈΡΊΝ ΕΣ ΤΥΣΌΥ 
» «ϑαι μαίλιςα ὅσοις κσοϑεέοῖν εἰς τὸς ζω πεινωϑέν- Πιρτοίρογίτατες ἱπυ ἀϊοίας οἤς, ρτςίοτ- 
πο. ὐμμλεὸν ὑδρικ βωρίρις τίη 4ιια ἃ ργοίἘγατίς ὃὅΖὨ οὐ Ποχι!ς ἰηίοΣ 
᾿» . 5 πο  Χ ν Ἐι9 Ἀ αΡυ της ἐ Ἰρῃτίαπι ἃς ξλαπι ποη ἁθδίξίποδης. 
» πῇ τύχη δὲ οὐ δὲιν πις ἀυ4ν,πολλώκις αὐτὴς στείφφιν ἥ : ! Πος [οὐ πΠα ὉΠ}: ΟΠ] Ξι τ ς 

᾽ η λα, ἐν 01 “ ᾽ οὐδ ΤῈ ᾿ - ἕ ᾿ 

ον» εἰληφοζᾷς ἐπ οἰκείαις καιχϑις τε χα αγαδοις,ως αν- Ι᾽ Τατίϊοπα ἱποοηϊξδητίδπι πο πιαῖο Ρο- (σεν κα 
δ ! ΑΝ τ 5... Δψδὲ. ΣΝ Π - . ΄ ΜΕ δ5 1 χαὶ ἀϊχίςροφος" οὐδ) λϑαίκδωυ πσοοςάγάν, ἸΟσυΟ τουῖο5 ΟΧροττὶ ἤητιπος οορτη- κπεέαρν. 
δος όδος ἰὼ «ἶξὶ ΟὟ ἐοώτῶν χιδυμωῶν, αν ἀος αἀιοτίατίος δά χτγογλιιπη ρεγὶ- 

(41 ᾿ Γ᾿ Ν 

ἐαναε ῥίων ζ ΠΝ ΟΣ ῳ, ἐν Οοἰἠπηι; χαρά εἰπποαϊὶ πεσοῆϊγατο 
» Ὗ " ῃ - . , . 

"ζω ὉἹ ῸΚ, γνωμιίευ ̓ ΤΈΟΠΕΙ ῥά, εὐλρμ εις, ' τλΟΪτὶ ργατοῦ δἰ Πηἰ (δ πτοητίατη αι ἀ- 
᾿ Αἰ χὴρ “ϑωνα μεν μα χυτα " δέος δὲ σφίσιν Ἐ1) λέγων, ο΄ (65, δ πρτὰ νίγος ριισηαοος ἤδῃτ. νο- 

λ λ -“"Ὕ ᾽ ͵ λ ͵ὔ « , .-- Ὡ) γα ἘΣ 

» ῆ χοινὸν μίίσος δχτασώσωνται τοῖο. πότων ὁσὼων 40 οὐν τὸ τᾶ πο ΡΒ] ἰοῦ 1 οὔ- 
»ΉΕ Σὴ 2. Κο Ἵ ἘΒᾺ {ΓΑ ΔΠϊ ΟΠΊΠΙΠΠῚ1Π 4105 αΠοςῖοζ 17}: 

Ἢ (ὰ ἀγα; Ἅ Ι {Ὶ - - 

᾿ ΤΡ. ΕἸ Ὰ ἐλ τι ἐπ ἢ ΑΛ ϑῆν: οὐ "ᾷ  ρεπαπη, ρεοοδτίθιις ασειθος ἔς ρία- 
ἡ εὐ μδοτόντων ὀνασοξ χτίώνται δἔχαι, ὡς ζλος  ρητ δε πῃρ[Δοα 165; αιιαῇ! ἃ οσίποτῇ 

᾽ Τὴ Ε 3 σαν -- τ . 

» δηχότες ον, Τὴν σεενήθων Ἐλττηδοῦ κα τῶν, αῷ ὧν “ΤΕΠΖς ἀοροποτγαγίης, ὅζο δ τὶ Ππτ Πα Ϊ- 
Ἢ: εἰς Ἐχιφωφαν «σοοῆλϑον Ἐχιλαϑονϑροι,ὺὼ πεποιηχό- Βιις ταιοπίδιις δά 2αγζα) ἐγ νῆα : 
ὶ χνῖν..» ΕΥΡΌΧΣ ἐς ἀπ Ἀις , ητ; ὅζ ἱπροῦαΠὶ 41 πὸ, τες τυραννίδα, τ ρχέωυ, δὶ ὅχ ἡγεμονίαν,ως Ὡρο- δαλίοτίητ: ΒΟ {06 Δῃ16 

δ νὰ ἤν... δὲ εἶδεν ΒΥ Ρτἰποίρατιις δέ Ρυαοο ἐπεί πεῖς, ἱπ ἐλ 
ἐν Ἰ)  ἐ του ΤΟΤΕ ἴεν δε ὑμῶν τγγαπηϊάοτη νογτογίησ. πιράϊοουία εἱς “ΩΝ 

τ ἃ 3 [6] ] ἢ Η 

» γεμεσηταὰ λέγων ἐι),εἴ τινες ἐλάνθεολας «ὐξεεχονῦμαι  (ς ἀοἰϊδεα:πεοϊπάϊσ παπάιμη ἢ ἁἤτοτί 
᾿ ᾶἀα 
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1ιδοττατὶ ατας ἱπυρογίο ρορυ πὶ νοτοτοηὶ πόλᾳς καὶ Οῤχᾷν ποτὲ μαϑούσοι τῆς παλαιαἷ ἀξιὼ- «1 

αἰϊσηϊτατξ γοτίπούς σαρίαπτ. ἀαοάί ο- ΩΣ ΣῈ μεϑίεν ἘΠ εἰ δὲ ἜΜΑΥ οὐ κρὼ ἄν. ἠὰ μὴν 

ἱπηατῖ τοτ (ρείαα ἔτιι- ἘΣ ἐν ςς Αἰδτάμν, ἣ Ρτἰπιασῖι γοσῖι αοδζατοτοβ (Ρ ων ᾿ ἢ ἡ ἢ 

{ἔγατος ᾿πίδπ 115 πα] 8:4 πηαποδῖ,ῃϊ- - εὔϊες, ἔα ΟΥΕΤ, τῶσι τὴς ἐλπίδὸς, ζημιωϑήσον τ 
ΝΘ ΘΓ ͵ ἡ ᾽ ͵ ἔδυ ιν, 

ΜΠ ργο αἰ ίταγιιπι 10 Πλΐπιι5 Οπιπο5... ται, Οδεῖεν ἐσεα Ὁ κωλύον πϑρζας δνΘῈ Ὁ ποὺς τοῖο δ 
3 . . 1... ᾽ ᾿ ͵ “ ν “5 “2 [}. 

Βιοπλΐπο5 Πλυτα 5 Ἔχ οί ΕΠ 5 ροτοδῃτ. ο- -ο ὥνληήλων Ὁσπολωλέναι " πᾶσι Ὑ ἐὴ) τὸν τῆςελά.,- « 

Ἁαπηΐδιις, Πυϊππαταπι ες [δ οττατίς ἀφί.. ος ρίας πόθον ἔμφυτον' πολλῷ τε κρείϊονα χαὶ βεξαι- « 
Πάοια. Αάἀάοθας ορτίπιῖ ὃς αυ πλ ΠΠ- ; ᾿ ; ἜΝ ἜΦΗ 

ἧ Σ οτέρφιν διποφαινων ΣἸριχέω τίς ἐργέσιοις. δλλα, « 
ταιπι οἵ ἱπροιίαπι, σιοά {ρα ϊτος αι 1} ΜΝ ΜΝ 

Βεποβοίίς πιαρὶς ᾧ (πρρ !οἰ απ οἤοο 4 ΟΘΊΘΡΩΣ χε εν βουλέται ' δι΄. ΗΝ 

᾿ςοπτείποατ. "πιο εποϊοπείατη, παὶς μϑυΎ ἀὔνοιαν ἀκολουλειν, τῇ δὲ φόξον᾽ ἀϑαϊκζω 
15; τ τ 3 -“ ͵ λ 

ἡ ἘΠ μ ΗΝ ἘΥΒΕΕΆΜΠΙΝΙ τ τν τ δὲ ἐἢ Φύσεως, μάλιςα μισείοϑει τὰ φοίεροι πθρ- 
τἰπιοατατ,ἰ4 ποςοίπτατο πατιγα! οχος κα, τελέαν δὲ τῷ ἈΝ ἊΣ ιν ὭΚῚ 

{ππιοῆξ οπτηΐδ. Ροίζγοηλο πούτατις ΡΝ ζ; μα ἤν; 

νιοχοπηρία ΠΡῚ ργοροποιθητερτορίἃ ἥ ἐεὉ  βΠο ρα Ις χρ οτίςοις ταξλόορνωὼν ΘΝ Ἵ 
δ ΓΑ (9, } 

Σ ᾿ ΠΣ 3 , Ὁ, ἦν Η ᾽ Ψ δὶ 

πιαϊογαπι ἐλοϊπογα,  αΐθι15 11|Δ]465 ἐΦ οἷς ἐπαινῶν ἐτύϊγόρον ΕΧΕΙΝΟΙ 5 ὄχιλεγρονϑυος γι 

{πας ΠΠ π γατίπε, γεοδίο ρας φαου ]]! γι λούσας ὅσας χτ' κραίτος πολάς οὐ χαζῳσκαδοίες, «΄ 
» τ ΐ 5, ΑΞ λ 3 “ τ ΝΑ 9 ΓΝ 

“μεμεεσεζαι Ἐ5 Νἱ σαρῖᾶ5 ΠΟΏ ἀἰγαογίπε, ποῃ ες. οὶ χΟηδὶν ὐειρουδ ες τὸς δαὶ δναϊποδι ζόμε" 

ν φραδεείδις ἀοείοἰαιεγπτ, πο 1πΊ|δταϊ- ὙΠ τ μ᾽ ΣΤ ἣν ΕΣ τ 
Ὄφτν εἰ Χ εν κυ φ Ρ Ἔ ἧ δας τὸ Β ΧᾺ ἷ « 

ε΄“ ταυτῷ τοάοσοιίητ; (64 σοϊοηίας ρορ! 5» ᾿ἰποικίας τῆς Ῥώμιης ποιδιεῦπες, χαὶ ζοϊς βε- ἷ 
β -- ΝΣ : ΠΕ ! ͵ λ ΄ ΧΊΩΙ 

πο Σ᾿" Ἐοπλαηὶ ἰςοογίησ, δὲ νι δεῖς σαοῖπαοῖ λομυϑμοις αν" χρφυτη)εντων ρα σφίσι καΐοικεῖν « 

τε Ὃ ἦν. 6} 3. , ν ͵ὕ ͵ 5 ἽΝ 3 ᾿ 

ἼΝ ἜΝ «αὐτί πλίστατο νο]]δτ οἰαίτατο ἄατα, τς πολιτείας μιεταδιδογίες, μεγολξευ ἐκ μιχρὼς ἐποι- αὶ 
Ϊ Ϊ - δ τον ͵ ἀν “ ἢ ἘΟΗΝ 

βοτη Ἔχ Ράτια ππαρπαπη το ΔἸ ἀατῖπτ. το τοὺ πόλιν. κεφάλαιον δὲ αὐτῷ τῆς γνώμοης ζῶ, : 

δυΓηΠ18 (οητοητία ἔτ. ΓΟ ΠΟΙ ρΓῖς- δτῖνς ἢ ν ΤΩΝ ΡΚΥ ΤΙΣ 
Ε : 20 ξωσώοϑοι ζᾶ: «τσονδδις “9 νυ λα: κ᾿ 

ΠΙΠαπι οαπὶ 1 ατῖπο ποπλπο ἔσεαμ5, ον ρας ς Ὁ κοινὸν ΤΊ Λά; Ἢ 

Προ ν Πὰς οἰαἰτατῖς 46] τ 1Π| ΠΊΕ ΠΟΣῚ τίνων, αἢ ἦσαν πεποιηνϑύοι “πο ό τερον καὶ μιηδενος αὶ 

πξητο Γεροηὶ. Ρο  ἐμρηγοφαίης 50γ. δύ ὰ ἰτημαίτων μυδεμιι πόλᾳ μννσικοικν. « 

δ ]ρίοῖαδ, ἐς Ραροτοπουδπάος, ἔσ- Σερξῖος ἢ, Σουλπίκιος αὐϑὶ υϑὺ τῆς εἰρέεϑης χαὶ τῆς 

ἄοτο Ὠ1Π1] σοπτγαάιχίτ. νογαπι οαπαὶ ἢ ἐὔρ ΡΤ χρλος ὯὉ. δ 

κπον Τ ατίηὶ ποῇ τη} ΡΠ Πγ ΠῚ νἱοϊαγπῖ ; ν ΠΤ Ήἢ ἧς ἀτή 

δας ἐλυσαν Λατίνοι οὐ πῦπε « 
Καάοτα,νεάοσςορτος (ε ὃς σοαέϊος οχ- τσδϑτερ9) ζθς ἀσονδαις »χαΊ ουχί ἅ 

Ξ “ “η ͵ὕ Ὗ (7 “- δ ἐν. 

βτ: ) ουΐδητες πτογεαπτιι γοπίδπι, 4 1π- χυρρῷτον, ὦ }ε συϊγγωμυης τινὸς ἰὐζις δᾷν, δρακζω χαὶ «᾿ ᾿ 
. Ε ᾿ - Β 9.7 ἢ ᾽ λ ͵ 2 ἍΝ 

Ἢ εἶ ἤρον νὰ ἌΡ ΙαΝ Τα ΤΩ ΕΠΠΘΗΡ ἀπατίω -πσοοξαλλουϑυοις, δλλά, πολλώκις ἡδὴ χαὶ “΄ 

τς λαοδητ; ἰατίας ες σοηοεῖῆᾷ ο- , ἢ ͵ κα ΝΣ 
ἀμ δὰ ΘΡΝ ἐλ ταε ασδϑτερϑν᾽ ὡςε χαὶ δ,ορθώσεως σφίσι δεῖν" πἴωωυ μὃμ « 

͵ » τ ηίδιις νοηΐα ὅς ̓θοσταῖα οὐ σοσπα- μή α ὦ κι ας; ἀκα Κν" 

δῶν 2 τἰοηϊοτοίροδα, Δ πη 4ἴο ἀρτί οο5 πλ- «' φανάπασι συϊκεχωρηοϑτα χα τίου ἐλθυλεξιαν ζ «, 
᾿ τι τ ᾿ ΄ ᾿ ἝΞ ἴ Ἧ . Ν λ “ Υ Ἦν γε ἢ Ξ ἰγΝ Ὁ) ἣν 

Γγαάα κῶς κεν ἔτατ!, ΠΛ ΠΙςα; σο]οΠΙ5 ἈοηΔΠ]5 ραττξ 30 Ὁ συϊϑυὲς, τῆς δὲ γῆς πἰωὼ ἡμίσφαν αἰΐθυς ἀφαιρε- “ 
" ἶ } "" Ἂ τ} Ὁ ΜΊ ὅῈ, . Ε - -“, λ ᾿ ᾿ “" ε ἐ᾿ " 

Δ Ν ἸΙλτα αἰ! αι οο Βεπεβοῖο ἐς τὰ αλεύοι , χα Ἀλιλοφυνχοὺς Ἔυτοςσι ἕο οη Ῥωμαίων εἰς «᾿ 
Ὶ τ ᾽ λ τ, 2 » 

ζαιιδδητηθαυῖς ἰπτοῦ 605 ΡΟ Πάστεσ. χίωὺ οἵτινες ἐκείνζευ κ (οἸμην ΝΣ λὔδρας 

ποῦς Πλο τ αὐάσατ. Ατϑρι δῆπας ἀν νι , ΠΝ αν 
᾿ς ἀϊγαοηάα σου ορρίά4 σοπίθ] αἱ, πλΐ- μεηδὲν ἔτι νεωΐερίσει φυλείξοισι, Σπόξιος 5 Καὶ 

τατὶ (6 ἀϊσοῃς Ππιρ]Ἰοἰταῖοπι οούπὶ ὀ σίος δυελῴν ᾷς πολάς αὐτὴν σεευεξούλά, ε, ϑοιωμα- 
4] ρεοσαῖα οἷς ἱπιριιη6 τοπλϊττοπάα. ὧν λέγων Ἐχὶ ταῖς ἀὐνϑείαις τὶν" “«“ωραμοιιύτων 
(ἀλάφαητ; αιυοά ΟΠ ἱΠτΈ]Πραητ ἐος. ὠἰφῴναι ἀξ ἃ εδηίας αὐζῖς ἀζημίους, εἰ μὴ ϑευωαν-. 

ΡΓΟρτοῦ ἱπίπταπι ὃζς ἱποχ ἢ] Γρα στα ἧ Ἶ 

ἱπι!ἀἴατη πα ργοίειδητζι ογοίσθη- τ ΠΑ ΠΝ ἠδ τ ΥΜΕΣ ς ἸΣ 
τοπὶ ρορυΐαπι Κ οππδηῖ, ΑἸ ροίξ αὰ [41 ναφαιρέτον ον ἐθέσι «825 τίωυ πολιν αὖ 
Βα! δτεγοπος νππαπι ἔροιο αΐο- αὐξονϑώζω, ἄλλοις ἐπ ἄλλοις Ὀχιτεχνῶνται πο- “᾿ 
τατῸ 5 δ ἸηΠάϊαπϊ ργοροῖτο, ἄοπες 40 λέμοις,χοὶ ξυξξποτε πέυύσο Ὦ περι άλου ΟΣ ̓  , 

ο΄ πρϊίδγαμα Πυπο αἤοξτῃ σογαπείη ρια- έ Ἐπ ΩΣ ΤΣ “ ἊΝ 

, φοτάϊἴ5 ; φμιαπάοσιάαπι ροτεπιο Ὁ ἀμ αι ἐδ 1 “ Το τοιρὶ σα! Ὲ ψυχας γὰ 

ἣν πη νογῖτὶ Ππτ ΠΠη ΠΑ ΠΙ ΠΊ λας ΟΠ 11 δύφηνον οϑοικεῖ πα)οε᾽ οἵ γε πελάυτῶντες “«ἰπσοτυτ « 

ΒοΠια τγγαπη θη} ἴῃ σορσῃαῖαπι ΠΟ δφίννῳ ποιήσαιοϑαι ϑηξίων ἑπόύτων ἀγοικωτατῳ « 
᾿ οἰαίτατεπι αἰδγθγα, σα] στὶς ἔσεάθ- συβυη σφαΐν τίωὺ πόλιν ἐπεχείρησαν, ὡπασας τς “ ΤᾺΠῚ Ραέϊϊς, σΟΠτΟΠΊρτ Πα ἀϊὶς δο- [ἢ ἐκ ΕΞΤᾺ 4 } ἡ τ 

᾿ . : ἕ ει α!ς 67 “ 

τα πη ΓΟ ΙΕ διις : ΟΠ Δ] ἔρος ἔτει ψαατη ῥέψαιϊες (Σ Ὁλὴ λκαῖν ὁμολογίας, Οὐκ ἄλλαις ὕωυν ᾿ 
; 3 ] 32 ! νὴ ἢ ᾿ Ν λυψο ᾿ ς 

γύβθγα εἰῤεχείλαὶ απο, ἢ ΒΕΙΝ πα ἐς ἐλπίσιν ἐπαρϑεήϊερ, δα ὁτί,θι) μυὴ αὐοις χτ γνώμαν ὃ 2, 
Ων Ι 3 ͵7 ε 3 

νοζο πο Ππσοοάογοι, 1115 απτοοῖθ χρήσῃ τὰ τό πολέμου, δικζεω σσεῖξκίαν ὑφέξοισιν, ἡ “ὦ 
γα 

Ὄ.ῃᾳΨῳ. νὴ 

ἘΝ εἢ δὴ δὴ ,ὔ Αἰ Ὁ}. ͵ὔ 

ταὶ κουτα μ(οϑειν οτί Δ“ τὸν ᾧϑονον τὸν ἐμφυτον πε 



ἘΠῊΝ μικρὰν χομιδὴ. τοδοι δείγμμασι τε χαὶ αὐτὸς ἡξίε 
᾿ ᾿ς -“ ᾿ ΠΥ Η͂Ν δ ἍΠΑΣ 

ἡ -ν χϑ.ϑαι ζις τὰ ασξϑορνων ἐρ.9|5.»0, τἰω Αλ(ανών 

ο, πύλιν, ἐξ ἧς αἀὐζὶ ὠπωκίεϑησαν οχαὶ Λατίνων πᾶσαι 

» πόλᾳς, ) φϑονοῦσαν ἔγγωσαν ζοις αὐτλυ αγαϑοῖς, 

ον χαὶ τίωυ ἀδάαν εὼ ἔχὶ Οῖς ποοώτοις ἀ μδοτήμασιν ἀδ- 

ον θέ; μείζονος Ἐχιξουλὴς ἀφορμάς ποινίᾳ ϑύξυ,-ν 

» ἡμέρᾳ καϑελᾷν ἔγνωσαν μιά" ον ἴσω δὲ ὕξαϊες 1) ὧ 

,"» μηδένα. Ὡωμμιφρήοϑαι τὴ ζᾷ μέγιςα χαὶ ἀδίορθωτα 

] » ἔρον οὐ ὙΣΡ̓ δὴ φιλαν,ϑοφτπείας σσσὲ μετειστηζος: 

"β. τὸν τυ ἰσποιχισαύτων σφας φϑῦνον ,ἐπεὶ πέρφι ᾧ' δὲ- 

» ογζος ἔϑοξεν ἐ1) βαρις χαὶ ἀφόρητος ̓ ς: ὀϑαοομέ- 

ον γοις, τὸν δὲ Τῆς ὁμοδμω γα πσουδύᾳν" χαὶ ἴοις ον ἐλατ- 

ταϊῶσι πείρας ἐλεγηϑενίᾷς πολεμίοις ἀφαιρέσᾳ πὸό- 

Ϊ λέως ᾿ζμιωσανζε, -ἴἶβᾳ ν᾽ πολλάχις Ὁ μῖσος 

᾿: » ἀϑγαλλακῶν Ἔἰσποδιάξα βίων μηδεμίαν εἰσπσρά- 

᾿ ξχοϑαι δίκδω. ζωῦτα εἰττῶν, χαὶ Ως ἐποςασῴς τσ" 

Ἴ Λατίνων ἁπάσας ἐϊξαφιθμησάμνϑυος, τἶμ᾽ Ὡπολο- 

» πλῆϑ)ος ὅσον ζῶ λύαμγήσας , ἠξίου τὸν αὐτὸν (πον 

» χρήσαοϑαι» ὃν ἐγφήσαντο ᾿Αλξανοῖς πσοϑτερον᾿ (ς 

» ῥϑδὺ πολής αὐ Δϑελῳνρὺ Ὁ χῶφφιν αὐδ! τῇ “Ῥωμαίων 

» ασροόϑεῖναι " τὴν δὲ δύ ϑϑοΐπων ἴους νϑὲ ἀὐγνοιαν ἀ- 

» να αϑϑς ἀὐύθις ἰποδάξα υϑῥοις : ἔχονζᾷς τὰ σφέτε- 

᾿» ῥφ. πολίᾷς ποιήσαιοϑαι » ζους δὲ αἰτίους τῆς στοςτί- 

; υ πως, ὗφ᾽ ὧν αἱ «πονδοὺ διελύϑησαν, Ἔποντεῖναι, ὡς 

ον» ρηδυε᾽ ὅσον δὲ τὰ δήμου πῇωχὸν καὶ Ἔξρχϑν χαὶ 

»ἀγρηζον, -» ὀῤδ)απόδων ποιηίψοϑαι λθγω. 

᾿ πῆς βουλῆς. τῷ δὲ ϑικτάτοωρος τίου Λαρκίε γνωμώω 

᾿πσδοελονδμου, χαὶ συ ϑενὸς ἔτι λέξαντος ζο, ἐναντία, 

“σαρηῆσαν εἰςκλοιϑέγϊες εἰς Ὁ σεουέδχιον οἱ τρέσξές, 

᾿ ΟΣ ἐποκρίσᾳς ληψόνϑμοι τ χαὶ ὁ ΤΠοςου μιος,ὀγφδισας 

: ἀθις Ος σε ϑξέποτε (᾿φροονιοϑέωωι δεωυα νϑίοις κατ 

» χίας,Δίχαχον »ϑὺ ζ, ἔφη, τὰ ἔοαζαᾳ παϑεῖν, ὦ πε δὴ 

» χαὶ αὐτὰ πυραηφ ἐμέλλετε. εἰ κωτωρθωίᾳτε ας 

Ἵν» πολλάχις ἐμαϑατε ἐωὶ ἀΐζυς ὁδοις" οὐ ̓ ϑώτοι 'Ῥω- 

» μάίων τὰ δίχα α, ασο9 τὴν ἐχεϊκῶν παροπέοϑαι,.2ο-- 

᾿ ᾽ ν. ͵ γ- 

» χουρῦμων καζαπεφέ;,ασινδλλα χα! ως ς «- 

» αἷοτίας ἀύζις αζγμίοις ἀφιέναι.ϑεῶν πε ὁμογνίων ἕ- 
τ ᾿ ΣΝ » 

»» γεκα, χαὶ τύχης ἀὠτεκ ἕστου, παρ ἧς Ὁ κρῴτος ἔϑον. 

» γι υϑὺ δξζυ, ἐφη,πὸ τὸς ἡλάνθερωμϑμοι Ε πορά 7εοϑτ᾽ 
ν πιν.ἃ Δ ͵] ᾽ ! ἤ Ἂ λ ΜΠ 6 7 

“ "τῶνὉ Όις αἰχ μαλωτοῖς Ὡσολυση !..) τς μολδς 

ΓΝ πο ραδῶτε ἡμὰν,ὼ “ὥς φυγάδες ἐξῥια στε, τότε τὸς 

ον χὐξχ φιλίας ἡ συμμαχίας ἀζωλεξονϑμους ωρέσξάς 

τα οἱ πο Μ' 

» μηδένα, οἰκτείρᾷν δαυ τὰ μέτοια ἀ δ οπτόμόντων, τω ̓ 

Ϊ 9 Ζια ΠΣ: ᾿ Ἵ] ς 7 Ψ, 

ον μϑμων εν ζοις πος ἀὐθις πολέμοις Ῥωμαίων ποτε 20 

ΕΥ σ΄: ΩΝ Ν αν τὰ ; ᾽ΠῚ ΠΊΔΠΟΙΡΙΟΓΙΙΠῚ ΠΕ ΠΊΟΓΟ. 

᾿ς ζυτα μϑυ σμυΐζᾳ λεήθεντα Ἃς στσῦ Τὴ σεοεφηχϑτων 20 [8 ΡΠ ΠΊΔΓΙΟΓΠῚ (δῃατογαπι (ἐπίθη- 

ΕΓΒ Υ ἽΊ: 327 

Πιδπη ΠΪπί πηγὰς ἀατατὶ οἤδητ ρα 25. 
Αἀάαοοβαζᾳ; δὲ ἰρίς πιαϊουῖι οχϑρία, 
4 ΑἸΡαπὶ νης ἰρίι οπληοβᾳ 1 Ατἰπὶ 
ΡΟΡΕΪ ἀφάμπεεϊ,ηοά νι ογοταγ ἱη1- 

ἀοτεὶρίοσιην ξο]τοἰται, ζρείητα νεηΐᾶ 

δᾷ ποιιας ἱπΠΠ 145 αθατὶ, νης ἀϊς ἀς- 
Ἰεηείαπη ἀθογθιουϊ τ: οχ Εἰ πλᾶτος ροτ- 
ἱπάς οῇθ, πα! τπθάϊοοτο ροσσατιπι,,, 
ἀϊρηατγὶ νεηΐαᾳ, δέ ἴῃ πα }}}}} ἘΠΟΓΠΊΘ 
αἵ ἱπσουγρ! δι! δἰ πγφάπιοιτοτς, οἵδ᾽ 
(ςα; (ξα]ταΣ ουϊα!Δμ ἰπἀο] εητία, Ποα 

» ἀδικοιώτων. πολλῆς δὲ ἐὴ μιφείας χαὶ δ δλγησίας 10 Πυιπγαη τατίς ὃς πιο οΠία;, ἰηυἀΐαηι, 
4υδπι ἴῃ {{] σόπογίς [πα 4; σοἰοηϊα ἀιι- 
ἐϊουίδιις, οιιπὶ ν]τγὰ πη ατ1πΠὶ στδη 5 ὃζ 
ἱπτο  ογα 115 νἱἀογοτασ, ρα ΠῚ ποι ἤητ, 
Θατγ ἔοετο η σορῃατίς : δΖ 115 4] (6 16-- 
τπἰοτίθιις σοπατῖῦ. Ποίξος ἀςο!αγαγίηῖ, 
νεῦς πλυ!έξατίς, Πα11115. δῦ 15 ρα πα5 
Εχίσογα Ζ] (ρα πλυτὰ ἱγγθσοηο ] α- 
ὈΠῚς οάϊι ἀδάσγιης ἀοςσιπιεπία Η!ἰς 
ἀϊδι!5 ἐπυιπγογατ!ια οπηπίθδις 1.8- 
τἰπογασι ἀςἐπιομιθις, ἃζ τεάυέζα τη 
ὩγοΠΊοτΔτὴ ΠχΠ] εἰ πο οἰεαεη φαΐ 
πρεγίογίῥπς Ὀς 1151. 8τἰη15 σφο! ΙΠΘητ, 
(παάἀεθαι εοάοηλτηοάο 4πο ἀητο ΔΒ 
Ῥάπος εἴτ τγαξγαπάος, ντ ἀϊγιτῖς ορ- 
Ρἰἰ5 ἀρογτ ατίπιις κομηαηο αἀάοτο- 
τα: 40 1 ατίπο5, Ζποζααοῖ αἰϊχυᾶ θ6- 

παιοίοπιίαιτι ἀςοϊαγαῆθης ἐτρα ρο- 
Ῥυΐαπι Ἀοιπδηιηι, γοτοητίϑ [εἰς ἔα- 
οὔΪτατίθαις ἰῃ οἰπίτατοπ) φασι ξάος; 

"Ὁ ἀε(ρ!οηϊς νεῖο δυέξογος δ θεὶς 
ψιοΙατοτγοϑ δου (ντ ργοάίτογας ) ρού- 

᾿ουτίοηάοϑ : ΓΟ Φααπι νΠ]σιβ ἐσοπο- 
τα ΠῚ, οὐἱοία πη ὅζ Ππτ||ς, Παθοπ στα 

Ηςξιε- 

τία; αΐθιις ΓΑγρὶΐ πιαχίπιο ἀϊέζατο- 
τὶ ΡΙασαίτ: ὃς παπγίης ροίς σοπιταά!- 
οδις, Ποσατί ἰπ (δ πάτιιπὶ γοπσσατὶ {πητ, 
νι τοίροπίαπι ἀοοίροτοπτ. Την Ρο- 
(Ἰαπλίτι5 ἘΧργοθγαζα εἰ5 ἱποα τσ Ὁ }}1 
τλδ] τα, Πατὰπὶ χα 46πὶεἤστ, Πα αϊτ, 
νοϑ Ἔχιγοπηῖ5 ΑΙΠ οἱ Π14}15, Ζαΐρρα αι 
ὃζ ἰρίι!, {| τος οᾷ {11 τοτίοβ σορ τα! ἰς 
νἱα (πςοοῇπηῆδξε, μος πἰ 110 τγαξξαῆο- 
τία Πγἰτία5: (δ Ποη οἱ Ἀοπιδητιπι ἴα- κ΄. 0 , 

τὶ α'χαϊτατοιη ροίΕροπογο, σοσπαῖίος οι ΕἾ, ἜΓΒ: ἴον 
Ω ᾿,.9 ΑΥΤΆ; Ε] 5 τ 5 

» γιζομϑδμους ὅτι συϊϑιυς εἰσι, καὶ δΧὶ τὸν ἔλεον τὴν αδι- 40 Πἰἷς τείρεξξιι, δὲ ημποά σοπειρ Εἰς αἁ 

οἰοπίογαπι πιδεϊσογάϊαιι ἰάεο πος 

πποᾳ; ΡΕσσατιιπη πραπο νοδὶς δεῖς, 

ἴῃ στατία πη ἀςοτιπι αίθιι5 σορσπατίο- 

πἰςίαγα οὐγα ἔππε ; ὃς ἐοστ Πα ̓ΠοοΓ- 

ταν οαΐας θεποῆοίο ρορα]ις Κι οτηα- 
Ροτασίτ ΝΠ ο ρίζας ἴτ6 οπληὶ γαθ,η}1- 
δετί. νδὲ νεῦο σαρτίιος αἰ πη (ογίτίς, 
Ρογῆιρας ἀςαϊ ἀοτίτίς, Ἔχία!ος εἰοσοτί- 

τίδ,τ ας απλϊοίτία ἰοοϊοταῖεα; ἰσσαῖοϑ 

πρπαν 

“ 

“μου «ωισος ΠΕΣ Ἷ 

“ἀγθ αἴ «Μι }ὠμὶ᾿ 
ἘΣ Ξε 



318 ΙΝ ΦΙ ΠΥ ἸΚΟΥΑΙ ΕΝ ον ᾽ν 

λα πος πηίττίτο, ἱπιρογαταγος φαϊά- πέμπετε ασοϑςήμας, ὡς σϑθενος ἀτυχ σονζαις Το 

4υϊά αχυππὶ οἰξ. (σπὴ πος γοίροπίο μεσθίων. ἄπήεσων οἱ ωρίαξης Ἰυπας ΣΝ 

ἀϊπνΠ Ἰορατῖ, ρΟΙ  ραιιοος ἀἴοϑ τοιοῦ- , μα αν ον ἃ ἤθνν. 
κρίσᾳς λαθονῆες, αὶ μετ᾽ ολιγας ἡμέθφις ηχϑν ζει τειῖ 

ἢ (πε σαριίες5 τα πα !5., δ ισοηταβ ὺ : 
Ἄ 2 ͵ ι λ ἢ ᾽ 

πιοῖαιοι σαροτο Ροτπογαῃσ τγη5[ι- αμ χ μουλώτοις αὐφῴκοτες, Χο] τς ἁλόνρ μας. 
ἢ π ν᾿ Ἐ ἱ Ε Δ] -61 ͵΄ 

σαϑ, ἜΧΕ διι5 οτίαπι σιπλ 1 ἀγαθίηῖο μόλων δεσμίους ἀρ»γ)ες,καὶ Οις ἅμα Ὑ αρκωυνίῳ Φυ- 
᾿ ἐδ. . ᾿ “».-» ἅ 5.) τ ΦΟΉ Ἱ 

δα: ΡΓῸ αυϊΐδας ἼΠΉΡΑ (ςηαζα ἴῃ γάδας ὀξεληλακέτες τῆς πόλεως" Δμθ᾽ ὧν ἀδρόν τῇ 

εἰ πἰῆαπα απγοἰτδτγ ἰΟοἸοτατοπληιο ὍΝ ἢ ΝΡ μὴ βαὰ Ν 
ΟαπιΓαιὶ- Ρ ἣ ρα πῆς βουλὴς πίωυ Ῥρχαμαν Φιλίαν χα συμκα-- 
κατα αας τρρρρτὶ ἔπηζ, γοποιιᾶῖο ἱπγοίπγαπο ΑΝ τ : ΠΣ 

τεπουάτυτ. ΩῸῸ ἧς ΟἸ πὶ ἃ βου] δυιαποίτα ιο- ὀ Δίαιος ὀρϑὺς τς αρ ὕζον ποτε λυονῦνας. : 

τι τας. Ηἰς βηϊς ἔπ Βο}}1 φαοα σαπὴ τ᾽ εἰρζωωοδικων ὀῥενεωσανΐο. ὁ μϑὺ δὴ ρος ̓  

΄ Ϊ ΤΡΕΩ͂ΡῚ ν ΕΣ ͵ ᾿ 

δώνν δμειεμ {Πνλι γταπηἰς ροίς φοτιιπὰ εἰςξΠ πο πῚ ΡΟΓ γ0 τὸς τυραύνους εὐνὰς πόλεμος ΄ πεβαχαιδεκαέτης ὦ 

᾿ κ΄ πυατιοτγάφοϊ πὶ ΔΏΠΟΚ βοίτα οἰ. Ταί- Ὁ τὰ ον Ασα ας ὦ ἈΠ Ὴ ο Κ 49)... Ἂ 

πιυϊπίμς5 τΕΧ (ο]τι5 ἔπο σοποτί (πρετ- Εἷς εἰ “ πος ς ΝΣ 

{πε5,ποπαροῆπλο ἔογπηο δ τατίδ ΔΠΠΟ, χειέλθυτης. 1 ἀρκύνιος ὁῈ ὁ ἰφασιλόνς, (ὄυτ' ἐπ 
ἕ 2) δι κη5, Γρο Τ 5 - λα 5 ͵ "ἡ 

ΠΡετὶς ογθαζιις ὃς αῇπηίδιι5, ποῖα;  ἀλϑίπος Οκ, τό ὅλους ζωὼ, ὁμοῦ τί γέγϑγως Οὐνένηχοντα. 
ὁ ΦΕΗΤΑΜΕΟΕῚ : Ξ, ἑ πο δ ἀπ τὰ τὸ Ἢ 

νοὶ ἱπἰπηϊοῖς πα γα]. ΠῚ το] ογαηθ,Ἠ ἔτη, χτ' τὸν γοόνον τῶτον Σιπολωλεκώς τὰ τέχνα χα, 
ΥΙΝΣ -: ὯΙΣ Ἧ ἘΣ δ Ὲ ἘΠ αν ΦΉΣ 

πες 1 Ατίηἰς οἰπη ΔΠΊρ]ἰπ5 ᾿Πτγὰ ΟΡΡὶ τὸν Ὑυ κηδεςῶν οἶκον, χαὶ γῆρας ἐλεάνὸν χαὶ πρ ᾿ς 

ἐλ τεςϊριεητίθες, πες Ετγαίοϊδ, πε σ Α Ἶ ᾿ ἵ , ΤῊΝ 

Ἔν ΠΟηΠ6 ν]}10 αἱΐο ρτορίπαυο πος Δ ουντλαδν, τε Λατίνων ἐσσοδεχοιόνων αὐ 

' ἀξ ᾿ δ δετο ρορυ]ο,ίη (ὐαπηραπίαμα ὰ- τὸν ΕΤΙ Τοῖς πολέσιν 5» οὐπτε Τυρῥξωανν,οὐτε Σαθίνων» 

Ὁ τς: μὴ πὰς (ς σοπτυ] τ αὐ ΑὐἸποἀοπλαπιοο- οὔτε ἀλλὴς πλησιογώφφυ πόλεως ἐλά ϑερας Θοῖδμε- 
(1 σηοπγίης ΜΟΙ]οπ), (πα που πλῖγ-. ας εἰς αὶ Καμπομίδα, Κύμάν ᾧγετο “σεὸς ΑΘ 

ΤΑΏΠιΙΠῚ: ἀριϊ “016 ΠῚ ΟἰιΠὶ ἦ:65 ΠῚ 

ἰτα τλυτος Τὰ ρογα χ δσ, τη ουτιο5 ὃ 

Ὦν σεις « Φ- σί,ρ,΄ 40 ἱρίο ἐδρυΐτις εἰξ. Ἐχίμ!απη νοτο ' 
ἐ : Ν ᾿ ᾿ ἣ ͵ ΕΝ Το ΙΕ ΌΝ 

τιν ρνιίίξε Γ αὐῖ οαπὶ 60 οὐδῆτ, ραΓ5 (ὑπΠγ15 ΠηΔη- (μοὺς Θ᾿ιποϑνήσκᾳ, χαὴ ϑοιτύγεται “ἰ πο’ ἀὐτε, τ δὲ. 
ἬἜΣΤΕΑ τε λϊηραίδε ἘΣ ΤΊΣΙ : ἐν πμέμδέ νος κ ᾿ 

ΒΥ ἡ {τ; Ρᾶτ5 ροΓαἰίαβ οἰαίτατες αἰροτί, π΄. σοὺ ἐκείνῳ φυγάδων οἱ νϑὺ οὖν τῇ Κύμη κατέμέναν,, 

τεῦ ΘΧΠΙΪΤο νίταπι Ηπίογαπτ. Αὐ Ἀοπια οὐ ΨΥ ἢ παν ΤΗΣ 
: ; ᾿ : οἱ δὲ εἰς ἄλλας τίνας πολής σκεδειοϑενίες, 6 ΧῚ ξένης τὸν 

κΊ ΕΣ τριοδίας ρος βηΐτα δο 114 Ἔχίοῦπα, ἰπτοίτῖπα γο- ᾿ ; ΐ ἥαττα ΓΝ 

| ἐμμκωίει ζα τ ΥΥΕ ἀρ οτααιτ βἀϊτῖο, το ταῖς ρα επαταπι βιω κατεσροψαι. ᾿ ὠμϑήοις δῈ καπαλυσαρόνο ἢ 
ν ͵ Ἢ ἄδτς - « « ΄ ἐγ 5. 

Ἐ}Γ ε5. Λα ὁ“ τυάϊο 5; δζ σοπιτοιογΠὶς Πα ργορτοῦ πος κ᾽ πσ’αιθοφυς πολέμους ἡ πολιτικὴ ςάσις αὐτιςε- 
᾿ - - ͵ὔ “ Ν -“ Ὶ ͵ !] ι 

ῬΟΙΙαπι τ ποίδῆς, εἰ ὑιίεὰ το- 2 πϑμίςαται,τὴς »ϑὺ βουλῆς ψηφι(β νϑμης καϑιζῷ τὰ 

ποσατῖς γε ἀἸ τ πηογοηταγ]εσίθιι5. Παπι , ΡΞ: ἢ Δ ΑΚ ΝΣ 
δ διχα φήρια, οὶ ας ἀμιφιςξητήσᾳς, αἷ Ὡ͵ᾳ πον πῦλε-. 

ςοπιγαδζαμπι [{τὸ5 ἐο φοίτα ίτατίς ὃζ : Σ ᾿ ἥ : ἌΝ ΄ τὶ ΕΣ ἣ δ ι 

ἱπηριάἀοητία: ργοςοἤογιης, νῖ πηαχί- μον ἀινείοδνλοντο, κρίγεοζλαι κί , τς γομουσ᾽ ἢ μ᾽ δεαΐξε, 
᾿ ΑῸ Η 3 λ Υ ͵ » ἣ 

τπλᾶς δέ σγδα ΠῚ ΠγΔ5 ΟΧοϊταγ πετοπαρο- 320 ἄς σζευ δὲ διννοι γος ἀμφιςξητηκατων εἰς μιεγοιλους. 
Δ Ἂ - ͵ 3 7 λ 

ἤλτες, ἀϊτιπι ρΙεθεῖϊ (6 ποη οἢ!ς (ο]- κλύδωνας ἡ διάνας ασδοξεξηχότων ἀτοπίας πὲ χαὶ τ᾿ 

ποπάο Πηριιητ, Δι ]Δῃτος5 (ς ἀστὶς οὗ ' 

Ρε]]οτιη. ἀϊπταγηϊταῖοπι τοῖς ΔΠΗΪς 
Ἔχοϊαίος ἔπΠς, ρεοογᾳ ρος, πγαη- ' ᾽ Ἢ ἮΠ Ἵ ἼΦΠ 5 ἷ Υ ͵ ᾿ Ἶ 

οἱρία ραγεῖπη τγαΠϑξισίῆς, ραττῖπ) Πο- λυρϑμης οὖν τω πολυέ4 πολεμώΧϑη βοσκημῶν διε 
: - Ξξ ͵ Δ Ὁ 8 » ΄ Ἷ 

{ττπὶ ἐχοιαγποπίδιις φάοπιρτα οδ, φϑθαρκᾶνων, χαὶ λύδραπόδων ἀὐϊ μολίαις καὶ χουτατο 
ἀγριος ας. τ Σ “" 7 “Ὁ, Δ ἢ 2 

Ῥοπαα; ντραηᾷ ΠΡ ἱπι ρθη Πς αὉ ϑδοκ(αὶς αὐὐυνιοδεντων, τῆς Ἰς χτ' πολιν κί ήσεως ὀζαῖν 

{{πιρτὰ : πο πογαζογοβ σΟΠΓΓα τοίογας, ἣῳ ἌΡ πων ἢ ͵ ᾿ 
Ἶ ἥτις γηλωκλυὴς Ἵ δὰ; Ἂν τὰ 

ΟΠ ΠΟ ΟΠΊΠΐἰ" ΠῚ ἔπ Π|Ὸ Πὰς σα ]ὰ- ἐπ σειθ; εἰς Το ρα Ἢ απ ας Ὁ δ" 
ς να 65. ς, ἘΝ ᾿ λ λ 

τλίτατος., ΠΟῚ (0]1ς που ας οθατα- δυυέσων ζύτας μϑυ ζξε συμῴορας ομοίας ἀπτισι γέσ 
ε Ὁ .,υ - ᾿ 2 “ ᾽ 

τὶς: Περαηταμοίς ἔογτα ροῆς, ἢ ργατοῦ ϑνέναι Λερόντῶν, Καὶ ου μόνον Οῖς γρεωφφλέταις, Οὐὴς ᾿ 

" ἐὐ νι ἃ ΒΟΠ]ο 4Ρ Ποίίδιις ίρο- 40 δύεκτὸν δὲ ἡχϑυλϑώων σφίσι μιῇ μόνον ἃ Δ] αὶ τὶν “πὸ- 
121 ΠΏητ, 1ΠΠΠΡΕΙῚ Θὰ Π006; «ἢ 5 ἢ » ᾿ ἡ ἩἸΠΙ ΡΟΣ σά αθοα; Θοράπτγ τ χέμον ἀφηρέθησαν αὑσσο ΤῊ ἐχϑρων, Σλὰ καὶ ὦ 
Ρογάοτο, πα ρος ται ροῖα ρατοητί- δ εν 6. νι ὙΠΟ, ὶ 

διις οἰαϊδιι5 πγατιαπὶ ἀφάοτίητ. ἰταη; δεοιδῴοις τισὶ τὴν] πολιτῶν οὖν εἰρζεύη σεευγίλλαξαι, 

ἄτι οπογαζογος π1}1]} αἰαὶ δά πηϊτ- ᾿πολωλεχέγαι" εἸξιοιώτων δὲ σσοὲ τὸν δομᾳςῶν οὐ-᾿ Ϊ 

5 δ ταητιποα; στρά ίτογος σαί ααπιίο! δὲν μέτριον κ᾿ πσουϑμήν,οῦπε ὅ' γεεωφφλετῶι σετὶν ὦ 
ῬΓΟΠηλίττιῃτ, δέ 11 δ νίμτας αυϊάοπι ᾿Εν: ᾿ 

τουηίττοτος ΠΙ ης ογο ἀϊτα ]υϊάοπι ροῦ- 
(οἰτιοῦο {Ἐπ ητς: Ἰατὴ σαῖς ἃς οἱϊ- τ δον 

- οὐ Πποθαηὶ δογιμ ἰὸς {μα τά ο δὸι νϑιυ ηδὴ χὶ συφροφας τὰν οὐ τοῦς ομμοία ς οὐπτὼν 

πΌωΣ 

20 δύμιον, τὸν Ὄχικλυϑεέντα Μόϑλαχϑν ἧ τυραννοιῦτα πότε, 

Κυμαίωνπαρ ᾧ βοωχεώ τίνα ἡμεραΐν ρριθυον ὄχα-. 

, Ὁ ον ͵ὔ 2) 

να ονἐυυτίας, μϑν δυμοτῶν κχὸ ἀδιιυάτως ξγάν σκητι 
͵ ͵ ἢ ͵ ι 42 πε ἐν 

“Ἰονῶσων Δ|αλυφν τὸ χρέα εχῶρας 
τε αὐζοις χεκωπ 

͵] 5 .᾿ Ὰν » Ὁ «ν 

ποιάν διχαιον, θυ τ μϑὺ,ϑὲ τος πύχους ἀφιέναι ἣν 
δρι ΛΣ Ἀ ΣΝ ΕΝ Ἂ 

μηδὲ αὑτὰ τὰ ((ωδιλάγμαΐᾳ φζκλύφν' ἐξ ὧν σεοῶο-- 
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τύχαις ἐγίνοντο» χαὶ λύτο δαζαξς χτ' τίω αλ,8ρα"» Παςγεϊαγαπι σοπιζαδετεῖ; ὃζ ἰη ἔοτο 

ἔς; δ᾽ ὅτε χαὶ χᾷ ραΐν συμμαχία" χαὶ σεένετεζαοακ  τομφίοῤαιοχ ἀἀποτίο Πξαρᾶτ,ποππιιη- 
“- ἡ εο ἢ ἢ Ὧ γε ἢ τ ὈΔΠῚ οτἱ ἢ δ᾽ ᾿ , 

»τᾶς ὁ πολιτίχος Κϑσμος. ἴζωυτα ὁρῶν ο [Ποςουμίος, ὦ ἡππαὺ ΠΒΉΜΘ Ποπίογοραηῖ πανς ἣν ν ἢ 
Εν  ὰἃ ἐπα ἘΦ ΟΠΊΠΙ5 ΟΓο οἰ ΠἸς σοπιθγθατας οοι, Ὁ. 5 

ἐπι Ὁ Ὡμμωῆμον εἶχε αὐ δὰ πϑλύτων ὅμοιον, καλὸν Ης νι ἀξς ῬοΙιιπλίι5,Ο αι] οτίαπητι πα δ΄ ποτν ἡ πον Ὡς 
ΟἿ “ ͵ λ λ " Ὗ « 

αἰ τόκδδιυαι πολέμῳ βαυρή ἕοις πολιτικοῖς γήμω- Ποπογοχαηθοαθουπηίθιις μαθοθα- οΡ Ὁ 
3 3᾽ » ἣν 53. “" » - ἡδρᾷ κε ἍΣ ᾿,» 

γας ἔγνω" χαὶ “Ὡρὶν ὀκχπληρῶσαι τὸν ἔσχατον τῆς αὐζ-. τατ, σγδυ ἀπὸ ΟἴΌΠΠ6ς τξροίτατος ἀς- 
᾽ -“ ᾿ . 1: Ϊ Α͂ - ὯΝ χῆογο ὄνον, τίω τε δυκζωτωρείαν ἄξω--΄ οἸϊπαη ας οΕἴς σπίτι ὃς ρει πᾶ οχ 

. “Ὁ ; “Ὄ  , , τ, ὙΠ κἀ᾽ ᾿ς ἡ ΠγαπλΠῈ 50 Ὑ} Ἱπηροτ τοπυρας ἐχρίο- 
“ἢ... »: ".} . . . . 5 

μύ(ᾳτο "χα (Ὁ λις ρα βαρ νο Τό ς εἰβοι,είηγατα ἀϊέξαταγα, δ ἰπἀῖθο ςο- 
σζένυπωώτου ζᾷς πατόκοις κα τεςήσεν Ρ ας. ΤΑΪ τ οσιΠ1 ἄϊδ, ν πα σα σο]]εσα σοη- 

᾿ ͵ γ 8 π) . Ἢ ἘΞ Ῥ ᾧ 
᾿ τὐϑαλαμᾷανοισι Ὁ. ὕπατοι παλιν τίω «γιαύσιον πε ΤῸ 106 (Ο] ΕΠ 68 τη αρ Ἐγάτιις οΟ ταῖς. 

ἧ : Ι ἐξ ᾿ - τῷ - Ἔ ὌΜΝΝ  Σ ἐδ ἠνδεῦδεν (ἤνος, χοὶ Ττὰ ἄδῃιιο σοπία!ο5 αππυῖ! ἰορ ἰτἰπγῖια 

Ππέ Σ ᾿ πε ἊΣ δλ ῥα τω σὲ τυδοὶ γατιπι αἤιτηῦτ, Δρ. (Ἰδιά τις Αἰν. 6.572, 
ΛΟ" ΠΧ μδῃ φάτ Ὗς φαὈίπις, ὃς Ρ. ΘογΉΠς Ρεϊσα5.α Ρτο- ΟΝ τς 
Φορον εἰδὸν ορθως, ὅτι δέ «ὐἰξεασθὺ τὸν Οντὸς “ει χοῖς Ῥεδηϊπηδάμποτγίοητος Πἰ 1] εξ πηδρὶβ Ρ' σογηιο 

3 λ ν ἣ λ ͵ “5 ὦ ἘΞ 

φορυξον ἐχὶ Ὅιυς ἔξω πολέμοις" χαὶ «ωρεσκάσα ζοντο ΕΤΕΡ. Ζιάτη νι ηδϑ τπΠΓθ 45 ἰπ Θχτοῦ- πα ἀπῇ 
{Π| χα πῇ Ὀδολούσκων ἔϑνους τὸν ἕτερον σφαῖν ἐζαγάν πΆΒε]Ιὰ ΔΟΠ δὶ, Ἔχρε ἀπο π ΠΝ ΟἹ- κμπαγοικίς, 

᾽ ἢ , ͵ ἐπα ᾿ (τοϑ, στ αἰτεῦ ἰρίογῃ ἀμχ εἴει, ρ- 
φραϊείαν, ὕμιο ρηφοϑαι τε ἀὐζις πσοοδυμούμδμοι ΡΑγα φησ; ]τατὶ ῳ οδτγα (ς 1 τίς διι- -“ ᾿ ΄ γ- , Ἵ μῃ Α φ 

τῆς δσοςαλείσης χτ' ΡῬωμθίων Λατίνοις συμμα- χ Πα ηΠῆδησ, δ ποπάιπι (τίς Ρατα- 
, ᾿ β ᾿ ἂν Δ᾽ γ( βοῇ " ; ἢ Ε 

χίας, χα) πσξλκαζολα Φ ΟΣ ἰϑασκάυας αὐτὴμ ε τος ργαοσοιρατζαγὶ, πα ταθάτατ. ἡ, ἃζ 
αἱ σεῤνεςαλιυϑύας. ἡδλοντο ΣΡ καιχεῖνοι δυουαμεις 1Πος οχεγοίταιπι ἰὰπὶ πλᾶρῃπα ΟἰμΓ οῦ- 
3 ε -“ Ἂ ͵ὔ Ἷ ἣ Ϊ Ξ ἧ ἡ εάφῳν πάσῃ «ασουϑεῖ, χαὶ εἰς πὰ πλησίον χο ἰοτίθετο, δὲ ργορίπαμας σὅτος Δ ΒΟ]! 

᾿ (οοἰοτατοπι ρετ]εσατος (ο]]]οἰτατα; οο- 3, ͵ »κοιλ λ 

ἔϑυν τρεσξἀεϑαι, το ϑακα λοιωῦπες ἘΝῚ τίω συμι- σηΐτο φ ρΡΙεδς ἀϊπιάογος ἃ ραττιοϊίς, 
͵ ͵ λ λ 3 ἰ - 8 ᾿ 

μοῦχίαν: “πἰὐωυϑοινουϑροι ζις δημοίριους Ἐ ΤΟ τηχεναι ἃ ίρε οοποορῖα ἔλεος ἐχίοιπαϊ ῥοῦ 
,ὔ ω νς-" . ἔτ ες 

πατοικχίων, καὶ νομιίσανῆες οὐ Ὑλετο τ Τολὶν ΤΠΡᾺ τῶ τς ἘΠΕῚ ΠΡῚΝ 
» ͵ ΕΥ2 ᾽ . ΑΡΟΝ ἘΠ ΕΒ ἐπστόξϑον "ἠρὰ ἜΝ τεπΊ. Ηος οχρααϊτοὨἱ5 οσΠΠ τ σι ᾿ 

ΒΕ ν᾿ δ “ (φμαῖις σιος; ἀρργοθαῆξε νηιπεγίι, 
φραϊείαν ἐϊξαιγήν βουλάυσαι ϑμοι,, χα δόξαντες ἀ- ςἀϊχοτῖι νε δά τοπηριι5 ιοα ΓΑΙ] τι 

μὰ μ 5 ἐκ μη ν - Ω . - - . 

πασιΐςὶς στευέδροις ορθῶς βεδουλάζοϑαι. κσοοήπον σοπίοτίρείοηϊ ργςπηἰογᾶτ, οΠλΠ65 Πηϊ- 
-“ ᾽ » -»“ ,ὔ εὴ ἐν ἘΣ ὦ . . . 

ὕκειν ὥπασι ἴοις οὖν ἀκμιῆ, χϑονον οφάσαντες οὐ ᾧ τὼ  ὠΙτατὶς ᾳτατὶς οἰιιο5 λάἀοήξης, ἂ ουπὶ 
“ . ε “- - .1: ἐ 

χαταγεξαφδὼ “μ ςραϊιωτῶν ἔμελλον ποιφαϑαι. ὡς ΡΙοθοἰ πρίας Δα πα Πίτατε (Δογάπιεπ 
ΝΟΥ ΜΕΥ, ἘΤ δον κα ν , τ ΠῈ οἴταῖῖ ΠΟῚ ΟὈτοπιρεγαγεηζ, ΠΟΠ 

υ αι χΖυΎχουο ὐθις οἱ δυμάόίρχοι λουνϑυοι Ἶ 
Ὥρδι τ ἘΠ το ὅδ ἰάςῃι ΔπΊρ Τα (Ἐπίδγιης ντοῦο»δζ οΧ " ΤᾺ ᾿ ο, ΔΩ ἢ λιν Δα ἐ.Σ Ο ἦ Ἡα  Ν δ τ ἐπ Α 
51 1} 1.7 τον [ΟΕ ΘΙΤΘΥ ὉΡΙΚΙΣ ΘΌΡΕΟΙΣ τω «ὐ-- 39 φρο αἸΠΠΑ1 ρεϊποῖρίο ρογτοσιιπὶ ἐπηρε- 

ε “ ͵ ᾿ 32. ΕῚ ΨᾺ . 

ἴω ἐκούτερος εἰ [χε γγὼ μιζκυ " ὍΛᾺ ἐν)ὰν φρξαϑμοι, Εἰ ταπΊριις σοΠ  ΔΏτοΓ ΔΙτοῦ δἰτογί δ - 
διεςήκεσαν τε χαὶ τὰ «ἰγαγτία. “ρα Ἥοντες δλλήλοις ποτίᾳτις οἵδ. 'Νατα δεγι]ο ρίασεβρας 

ἘΠΕ ΙΝ  τάτος, ἘΨ, ͵ ΠΛ τΟΓο ΠῚ νἱ4 πα ἱΠρτοαϊ, ἰαχτα Μ᾿  4- 
τἰρα πόύτα τὸν τὴς ΦρχΉσ θονον διετελέσοιν. Σ ἐρ- Ἂ ΤΙΣ Β εἰ 
πὸ πῶ νὰ ἜΣ Ἰεγῖὶ ροριυ γι Πηπιὶ (ὀχαλογ (εητεητῖ- 

ελίῳ μδρ ὙΣΡ ἐδόκει τίω πκεσεραι ον πὸ δῃχ:ηυϊοεηίεθαι πιράεπάμιπι (δα το- 
͵ δ μη . . κων ἐς ὦ δ 

6 ράψεοϑαι,τὴῇ Μανίου ὥϑλέδίου γγωμῃ τό δημοίκκω-  Ατῃὶς Ργἰποίριϊς., ἀθογοτα τογα  ΠΠ τς ἀὺῖς 

ζῴτου “αϑοοενϑύω, ὃς ἠξίου πἰω τρχὠϑ ασαοϑαι ἀϊπγιπυκτίοης ἀεδτογιπη, μετ ρο((ο1; 
ἘΠ τ , Ὗ ΗΕ. 55. ρεῶν ππλιίηυς,ποη ρεγπχτιδάο ντ αΐ ργς- 

στως. μαλι αὐέσιν ἡ μείωσιν ων ἈΚΥΟΣ, ὑπ τότ ἣν χος Τὶ ᾿ τῆς σασεωςημμοίλιςαι δι αἰφεέσιν ἡ μι Ξ Δξ Πἰτατῖ (ΟἹ υτίοηὶ ἀϊε πα ἐχοοηηήςησ, 122 ͵ ἂν ΩΝ ! ͵7 τι -“ 

ψιφισαιεδὺ ̓ ὰ ὯΝ γε. κωλέσιν της ἀπτιγώγης πργῳρηξταῃο α᾿ἀασοτξτιγ ας ροτίαα- 

ζχ αἰτρημέρων (4, Ὁ ὥῶρον, ἰϑακλύσ 4 τε ἀεηάοϑ ροτίιι5 Π114Π| ποροείπταις δάϊ- 

μάλλον ἢ ὀϑάγκη Οὺς πέννίς ὅχι τὸν φραΐζιωτι- 40 ἜΣ ροτδὴν τυ ὁ ἤδεμα δ. -- 
ὃ Γ ᾿ ἵ Γ 10115Π : ; , 

χϑν ὕρχον ἀγήν,χαὶ ζας ἐμιφολας χτ' τὴν ἀπειϑοιώπων 145 4ΠΟα116 1114 εἰςεγοοιδης Οἢ τήν «ιτὖνε ΖΞ: Ι 
ἌΝ ΗΝ τα ͵ δ αν τς σγάδιιο5 δ ἱπη ΠΊΪΓΟ 5 ἰπΗϊσοη ας, χυαί μα’ κε μά, 

πᾳ “ κα μόνο. ΝΠ ποι ον τν Ππ| τ 

οὐσῃ; πολάῴ, μετεκους δὲ ἴνας καὶ ἐχυφεο" χίνδουυονγὸ ὃς παυίτατί σοπιιοπίοπτος, ρο σα πὶ 

δὐ ἐὴ μὴ πσϑος ἰπονοιαν ζ πώνται σεενελϑόντες εἰς επίἰπιοῖϊς πο σαι ἔλέϊο δά ἀείρετα- 
2 2 Ρ 3... ΟΝ 3 ᾽ ,ὕ ἢ Ϊ ζω ύτον δ ϑοςποι τῆν καθ᾽ ἡμέραν εὐδεῴς, ὀὐαϊαζ ἢ ἣν τἀπὶ αιἀλοίαπι (ξ νΟτΤΟΓΟ ΠΣ ̓μοπηΐπος 

14] ͵, ΘῈ ΥΕΥΕΣ αυοτίἀϊαπὶ νἱξξυς ἱπά Τρ! (1 σοροτξτις 
Αϑυοι φρα! λον οἰ σν 50 ἢ πὰ ΕΣ (ἀπαρτα ροριίο. Ἀρριϊ ἸῺ 

γ᾽ τῷ χορυφαιοτάτου Ὁ τσφϑεφηκϑτων τῆς Ἔριφο- το, υϊ ργαοίριιας ογᾶς ἔλέξοηίς οριῖ- 
ὶ 



Ὁ 

260 

πιατίτιπι,(εητοητία ἔαϊτ ποτα ἃς τῖσὶ- 

ἄλιποι ἱπάἀυ!σοηάτιπι ρΙ δὶ πλο]] τοῦ, 
{4 ροτπιϊτιδήαπι ξαπογαγοσῖρις ἀ6- 
Βίτογιπι χαοοῖ!ᾳ; ἰατα Ἔχαέθ η πη, 
ὃς σοπἤίοτσία ἱπάϊσαπι πλοῖο ραιγίο 
ΡΥ νεθαπίιπὶ σοηίϊομα ογάϊπα πα; 
ἃς ΡαΠᾶ5, 4115 νδαἰ πχοηίαπι ἀείε- 
τοπτίθις Ιεσες ροροπείςησ, οχίσοῃ- 
445: πἰ 114; πΠ ἰαταπι ρ] εἰς σοη- 
ςσεάἀοεπάμπηι, πες αἰξγιιοπδπη οἷα πια- 
Ιλπῦ ροιεητίβ. ΙΝ πο εηϊ πη, Παίς, πα- 
τιοάϊοα [ἰδεείατα ἰαίοίασμαητ, ( ] τὶς 
τε δυιεῖς ηιαΣ αητρὰ Ρεπάοθδσγεσίθιι5, 
δὲ ρα Πἰ5 αιᾶ5 {1Π|5 ᾿ποραπτ οοῦροῖο, 
ῃΐΠ ᾿αΠΔ σοἰοείτογ ἔλσογοης, πο οὐ 
ΡΓΟσΕΠᾶτιιτ αμαίμεία, ντ ΑἸ συ τασθα- 
τΠ| Πλοιοῖς ἀσστοαίαητι, σοοτορα- 
Ὡγι15 605 ΡοΓ(Οδτίδιη δΖ ίλπδπ οἰαἶτας 
τὶς ρᾷστοπη, Ζ)πὶν]τοία πηδίογεπι ἔι- 
ταγαῖι νι ἀεὈιἰς. Π6σ. Ἡ. Ραγιας ΠοδΙς 
ἐδ άτῷ νίγος [πητ ὅς ρατυῖ οἷα ̓απιδτιις 

δά πα ἔλοῖξΑ εἰ ργομαρει Ππ πα. (δά 
γα! αἰ Πππλιιπι το πὶ δα σοπῆοϊξ απ 
Ρἰςθοίοτιπη [πο] εητίαπη οἰἘ (θηδζιις 
Ροτξεῖα; αι ἢ ρτο ἰορίδιις ἴζοτημ5, α- 
Οἷς ΠΠοσ5 τουγεθίπγα5. πο πος ρο- 
ΠῸΪΑτῖς ἐογαπι (ΡΠ ΠΟ τί πλι15. ργΠ1οῸ 
ἀεάσοιις ἱΠουγγοπηι5, 1 ρΙ εθὶ γε Πρ. 
ΡοΓΠα Θυίπηι5., οἵ! σατη Ορτίπηατίθιις 
Ἰίσογες σαραῆοτγε, ἀοίη ἐς πιασπῇ ροτί- 
οὐ] εἴτ πα Πα μ15 ἱπσθη  τγγβηϊοὶ ν Γ, 
οἷπις ἔλαοτοηι ΘΡ] π τις, Ιορίριις {π- 
Ρειογεπι ροτδείϑηι [0] σοραγαιιεσίτ, 
ταγίαπι Παγὰς Ποῦὶ5 ρογθατ. Δά 
ἴλης πιοάιπὶ ἀΠερταητίδις ἱπτεγία 
Ποπία Πθι15,Πγ|τἰ5η5 [η ἰεπατοτῖ! σοη- 

(:Πὰ νεγίςᾳ; δ Πςτοηεδιῖς, σ!π ρο Ἂἱ- 
τογοδι ΟΠ ΠῚ ΠΙΠΓΠΟΓΠ16; σοΠυτο- 
τα τη ἱπο τος Πθρίτιις ἢ1Π1] (Ὡ]πτατα 
ἀεςοτηὶ ροῆσε, (θηδτιις το ἰηξς ἐγ αἰ-- 
τα ΠῈ5 οἰ. [ἢ Πὰς σοητδιίοηςς ἱπίαπη- 
Ρῖο ΠΊΌΪτΟ ταπΊροτο, αἰτοι σοπίΏ πὶ 

ϑογα ]ι15, σα] ΟΧρθάϊεο ἰοστς οδεῖσο- 
ταῦ, Ρ]εἶσο πλα τῖ5 ργθοῖ. ὃς οδίε ας 
Δα ΒΟ Οοἰοτατ αὐ πέξα »ΟΟΠίοτΙρτίς 
Ποη ἱπαϊτὶς (δ γο πταγὶῖς οορίϊ5, νεῖ 

τα ΠΊρι15 ΡοΙ υαθας, δα ὈςΕ]Πιτπ εχὶϊς 
Ὑ οἱ οἷς οεἰαπητατη ἴῃ ἀρραζγατα οσςιι- 
Ρατί5, ορἰπᾶτίδιις Ἐοπηαποϑ Π6Ὸ ΟΙΙΠῚ 

Θχογοίτα γεηταζος,νε αυΐ ἀοπλοοὶς 
(φἀϊτοηΐ δας πγατυΐδα ἱ 1 γ]οἰτιῖς αὐ - 
ΘΟ σταιίτος ἰδ ογαγθης; πος, 4015 οὐ- 
270 Ὡτὴ αἰίαγος σοηργρα: {δὶ 
νοτο Ἰπτορστῃτη οής ᾿ς. Ππ1Π| οἷς ἱΠ ουγα 
υαηίο ΠΡότοι. αἴ σιαπ ΒΟ] ]ατοϊησο- 
Ρ ἤδη ᾿ἱ χαὶ ἰρίι 4εθε!Π]η ἀϊ ογαης, 
ΡεγοαΠΠς πὰς ΒΕ Οπηα ποι Π φοἰς τας 
τ ΟΠΠΏΙθΡι15, ἰςῃθ5 ΠοπογαιΠ πὶ οΧχ 

ὈΙΟΝΥΘΙΙΙ 

[οΟ πὸ μετϑάς Τυφῶσι τελῶν ἀφάφυδύοι ὦ ὧν ἐτέλοιω βα-. « 

20 καυτουγώνιφον, ᾧ γεωκῆμοι βαδίως᾽ Ὠχικρουτήσουδρ ἣβ « 

30 ᾿σεευα θείη σεευέδριον, χαὶ συλλαμίανόντων πολλῶν 

40 πόλεμον, ἔτι ἢ; ϑολέσκων πόϑασκευα ζο θῥων,κ χὺ ὌΝ ω- 

ΗΕ 1 - ἌΤΕΝ ας 9: 

χεουτίας αὐφηφᾷ ἡ ὁ αὐλαίδης, μηδὲν «ὐ»διδόναι ( Ρ 

μω μαλάχϑν, δλὰ χαὶ ἢ σεευόηλαι μάτων ας ὀμα- Α΄ 

πράξᾷς Ἐλεβέπῳν. ὗς δεδδυάκοσιν, ἐφ οἷς ἔμελλον « ἥ 

ϑιχαήοις ποιφοϑοι, χαὶ τὰ δικαφήδια, καϑιζῳν τὸν οὐ τῇ τ ̓ 

πόλάᾷ μϑϑοντα αν «ἰποιάτων κι τὸ ζυς παπέείοις δ, 

σμιοις, ( ύμμφείας ας χτ'  οκλιπόντων αἰθὶ΄ αὐ- « 

ΤᾺ νὸ γόμοι δεδωχκασιν, ὀὐαναγοκήίεοθαι, εἴην ὃ ζοϊς «᾿ 

᾿Π δημοϊιχοῖς μηδὲν ὃ τί μὴ δίκαιον, μιηδὲ δχούα μεν αὐ- Ξ 

ζῖς συϊκαϊζασκόσαζῳ πονηρα!. κυ ἊΣ γιοῦ, ἔφη, «ἶ' 

σιλάζσι πσοότερον, χαὶ ΤῊ εἰς Φ σῶμα τιμιφρειαν,αὶς « 

ἐκολαζοντο αἰ σα’ ̓αὐτὴμ, ὁπότε μαὴ ταχέως ὦ « 

τήσφαν τί τῆν" ὀλιταηονῦμων, ἐλάϑεροι γελϑνότες, ζ 

ἐαὺ δὲ τί κενήν ἢ μετεωοιζήν κσδϑενεηϑεήγες Ὠπβάς. 

λωνται, καυτείργω δ αὐζοις τῳ (φρονοιεῦτι μέρᾳ: ὁ Ἔ 

πόλεως χαὶ ὑγταίνοντί, πλείονι αῷ Ὁ γο(ρεεῦτος Φανησο- « 

μϑίῳ. λὐσταῤχέ κῶρ γε ήμῖν οὐ μιίχρ κα ἰχὸσ: ασφετα « 
ζι 

“πραγμαΐζο, » ἢ τῆν πα τειχίων νεότης ὁ ὑτοίυν τὰ « 

χκελάὀρῆρα ποιφν" μέγιςον δὲ πϑύτων ὑστλον χρή ἡ δὲς « 

διυμοτικῶν, Ὁ τῆς βελῆς χρατος,ᾧ ̓ δεδυήσᾶθα, αὐζιὶ « 

μῷ ττλυ γοκιον ἱξανϑροι. ἐ ἐαὺ αὐ πτουκατακλινω μεθα, : 

5: Ὁ Δ αἰξιώσεως,τρῶτον αἱ α,8 “ἀυὀφληζομδι,εὶ πα-ἃ 

οϑν ον τ ριςοκρῳτία πολί ἀ εὐ,δήμῳ τὰ τὰ κοιναὶ ὅχε-- « 

Φεέψουϑυ πέτα δὼ εἰς χίνδγωυον οὐ τὸν ἐλαίχιςον δὶ ο- « 

μϑι. εἴτις ἐκϑεροιττάσας αὐτὸν, ἐϊξοισίαν χκρείονα, : 

τ γόρον κατασκέ άσαγτο τυραννιχϑς ὀμὴρ, τίω ἐ- “ἢ 

λό ϑϑερίων αὖϑις ἀφαιρεϑζεϑαι. ἌἰᾳφΦε-« 

ὀουϑύων Τὴ] αἰ “πἀτων χτ ἊΣ σῷας αὐζις͵, χαὶ ὁπότε 

ζιαῦτα 

ἑκατέρῳ, ηκϑρ β βουλὴ φιδονάχίας καὶ χἡ ϑορύξε αὶ λόγων. , 

ἀκόσχκων, οἷς ὁρληδοῖς σοξφεπηλάκιζον, ἀκούσαι ἔπ 

(φτήριον ἢ ζώλε ευμα ὁδὲν καϑιςα δι »υδιελύξιοι χα 

τοιξουϑυκ ὃ εἰς τα πολλῷ γεόνε, ὁ ἕτερος νη ὑπάςς 

τῶν Σερδΐλιος" ζ  Σ ἡ φραϊεἰα, χτ' κλῦρον ἐκεί ἢ 

“αξρτηκουίᾳ' τολλῇδείση ῥϑεφαπείᾳ αἴδασκά ας Ὶ 

“ὔμμες Θ δ γμοτίχϑν σεευάφφιο ἢ ἥ τρλόνθυ: δώμε 

ΣΙ εἰ ἐκόσιον,ως οὐ χαιοφι Ἢ φασε ᾿ξῆλου ὯΔ 

μαίοις μδὺ ἅτε τσ: δεχομϑύων «(τ᾽ δχευα μεως ἴα 
ἘχῚ σφαξ, ὕτως, ςασιωτικῶς πολίευοκδύες,κὶ ὁ ὭΘΡω ὑφ, 

ὑοιός “ρὺς δλληλξ,τίτε εἰς γείρας ἡξᾷν τοῖς Ὀλεῦσιν ᾿ 

οἰουϑμων' σφίσι ὃ πολλζω  ξοισίαν ὑπαρχῳν, ὁπότε 

βόδλοιντο ᾧ ἼΝ πολέμου αὔχῳ. 73. δ ἤρχοντο πολεμμ, ̓ 

δὲον ἀὐοὶ΄ πολεμουκῦμοι, τότε δὴ καταπεπλορότερ 

δῷ Ῥωμαιωνζαχος," ἱχκετηθίας δθλαξογες οὐκ κα 

πόλεων. 
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͵ ὅθεν ϑγαλῦστω μου ὦ γεέος σέκ ἔχων ἀστή: 

᾿ς λαίων κάςξι πθρυ πολλας. ζεῦτα εἰπτῶν, 

« 

ἈΠ ΟΡ ΜῈ αὐ 
͵ πόλεων οἱ γραίτατοι, το ήεσθῳ δ) ἐποίες ΩΣ ἐρ- 

υὐλίῳ γ,οηοϑαι σφίσιν ὡς ἡ μξδ)ηχόσιν, ὁ τί βούλοιτο. ὁ 

ἢ οφας τῶ ςραῖά. (ὡν παρ αὐτὸ, ἐϑηᾷς ἢ ϑοῷας τῷ φρα! δ κατι λαίθων πταρ αὸ »εοϑηζας 

67 τε,χαὶ τοιαχϑσίοις εἰς ὁμηρείαν ον τὴν Ὀχιφανεςά- 
] 

Ι 
ὴ 

᾿ς των οἴκων ἐχελεξάνϑυος,γετο »λελύαξ, Τ' πόλεμον 

αἰ “σολαξζων. ζῶ ἢ Ῥρα Οῦτο λύσις, ὀθαζολὴ δὲ τις 

ἡ ἰδασκάυῆς ἀφορμὴ Οῖς φϑαι οϑτῖσι ζ παῤ ἐλπί- 
ϑὰ τῆς ἐφόδου. ἀπελθόντος ἢ τῷ Τὴν Ρωμαίων φρα- 

Ἴώματο, ὀξηπήοντο πάλιν ολούσχοι τῷ πολέμου, 

Φὠτεπολᾷς φραξανϑρυοι, καὶ εἴτι ἄλλο χωρίον ἔχι- Ιο 

᾿χήδιφον ζει ἀστφόλφαν σφίσι θα νεῖ » Δ. οἱ φυλα- 

κῆς χρείἼογος εἶχον. (Δ γἡταοντο ἢ αἰὐζις πῷ κινδχωώου 

φανερῶς μδὺ Ἕρνικες ἡ) Σ᾿ αζίνοι, κρύφα. δὲχα τ 

ὀων συχνοί. Λαῆῖνοι δὲ, ωρεσζείας ποὺς ἀύθις ὅχι 
᾽ " ᾽ ͵ ἌΣ ὌΝ 

συμμαχίας αἡτῆσιν ἀφικουϑυης., δησαγίες ζις ὁ.- 

ὅρας, εἰς ἹΡώμέωυ ἤγαρον. οἷς ἡ βουλὴ τῆς βεξαίου 

πίζεως γαθαν »ὐἰποδιδοῦσοι, χαὶ ἐτί μόιδον Δ εἰς πὸν ἐἰ- 

γῶνα πσο9ϑυμίας ἕτοιμοι Ὁ ἦσαν ἐχούσιοι συμπολε- 

μεῖν"ὃ μάλιςα  βαλάζεοϑαι «ϑὺ ἀἰὐζεις ὥετο, δὶ αἰοί- 

γης ἢ ἔχάν αἰτήσαιοϑαι . ζούτοις ἐχαρίσατο, ἴους ον ζοις 20 

πολέμοις αὐτῶν ἁλονῶς, ἑξακι «χιλίων ὀλίγον Ἔστο- 

δέον τσδϑικα. δωρησο ϑμη, χαὶ, ὡς δ. μάλιςα χϑ- 

σμονὴ δωρεὰ πσο99ήχϑντα τῇ συϊϑυεία λαάζοι.πόᾷς 

νῥὺς ἐαϑῆσιν ἀμφιέσαίᾳ ἐλ ϑέροις σω μκοισι φρε- 

πούσοι!ς.Ὁ ἢ συμμαχίας σὐοϊὲν αὑτῇ ἔφη δᾷν δ Λα- 

“νων, ἴχανας λέρρυσα ἐΠ) (ς οἰκείας τῇ Ῥωμῃ δὺ- 

γάμᾳς,αμεὐύαοϑαι πῷς ἀφιςαμϑύοις. ζιῶτα ἐχείνοις 

᾿Ἀποχριναιυδύη, ψηφίζετω τὸν χτ' ὡϑολούσκων πόλε- 

μον. ἔτι ἡ αὑτῆς ον τω] βελάστηφίῳ καϑεζονϑυης, χαὶ 

νας ἢ δυωαμάς Ως ἐϊξελάυσονϑμας σκοπούσης,εἰς 20 

᾿ηἰὼ ἀχϑραν λὐνρ ρεσξύτερος ἐφαϑη Ε ῥάκος ἡμφιε- 

σμένος, πτωγώγα βαθιὼ καϑφκὼς ᾿ κβμιζωυ, βοῶν καὶ 

Ἐχικαλόνϑμος τίω ἐξ δύ, ϑοαπων ἐχικουρίαν. (τω- 

δραμόντος 3 πῷ πλησίον ὄχλου, εὶς ὅϑ εν ἔμελλε πολ- 

λοῖς καταφανήσεα ζ, ἔφη “Μμνν)εὶς ἐλάσϑερος . ἐφρα-- 

πευυϑμος Σ ον ἡλιχία φραϊείας πασας,ὼ δυᾷν δεού-- 

σας ποι κοντὰ μάχας ἀ᾽γωνισοί νϑιμος 5 χαὶ ριζεία 

πολλάκις εἰληφὼς ἐκ Τὴ πολέμιον, ΡΤ κουτέορον 

οἱ τί. πόλιν εἰς ἐχαζᾷς ἀλϑνϊες φενογώφίας χα οφὶ, 

είος ρα ϊκα οϑεὶς λα, ἔγεχοι “᾿ Δι φλῦσαι ὯΣ εἰς-- 

“ποραῆονδμας εἰξφφορας᾽ ὡς Ὁ μϑὺ γωθίον οἱ πολέμιοι 

κατέδραμον ζῳ ἢ χΤ' πόλιν αἱ σιτοδίαι κατὸμαλωξ᾽ 

δὸυ- 

λοςι ποῦ δομάςοὺ σε ὅοῖς δυσίν σλπζοῥῆανπος Ἀ“' 

δεασυτῳ ἢ “ὁ βαϑίων ἔργων ἡ, ,δὐτεῖπον αὐτῶ, πληγαξ 

μη 
βάκιον,χαὴ ἐδείκγυε ὃ ςῆϑος μεςὺν Ταυμῶχ, ζῷ ὃ νῶτα 
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οΡΡίἀἰς ἐπρρ!ίουπι τίτι σαν ἐξείη 
ΓΑΠῚ15 Ρτοστεῆ!ι, ΠῚΦ ρεσοατ,οοηχ- 

πλἰττοραητίς ἴῃ βαρ ςφ» αι Ὀἰτε ἃ δοτ- 
ὉΠ]. αὶ οσορτίς ἴῃ νίαιπη ἜΧογοίτιις 
οἰ θατῖῖς ἂς νο[ηθιις, τγεσοητῖσα; οδί- 
ἀϊδις ἀεἸεέξ!5 εχ ΠΟὈΠΠΠΊπγὰ ]α16 
ξυλ] τα, γεγο αὈιτιἤποπι Ὀ.}]}} ογεδς, 
4ις «ογάμς οταῖ αἰ] Ατῖο, ὃς [Π{Ὁ Ρογατα οῦ- 

Ἰοτίτατε ργααξητῖς αα Ἰη[Ἐγιθη πη (ς 
οσσαίϊο. οαπὶ ρτγίπλῖι εηΐ τ ἘκοηΔΠιις 
Ἔχογοίσας διτ, ἄσπαο Υ οἱ [οἱ δ. ] Πα πὶ 
ἰποσπάογπητ, σοτη Π.ΠΉ ἰτῖς ορρὶ ἀϊ5,4ς 
οοτοτὶς ἰοοῖς πα αἰχαϊά (φουγίτατί 5 
ΡΓοπαττοτγδς, ἀγιηίοτς ργα Παΐο (ορεί5. 
Αἀοιυίας ΒΕ} (οσἰοτατοπι ρτοραίδι 
{ αἀὐάϊάοτγας Ηοτηϊοὶ ὃζ ϑαιπὶ, οἰδπι 
ψοΓο ὅζ 41} ΠΟΙ Π1]]1. αι 1 Ατίη! Ιαρατος 
δογαπιίοοϊοτατίς ροτοης σαιΠΔ δά (α 
ΤΥ ΠΟ ς νἱηχογιης, κοπιαπηα; ρεγάιϊι- 
χογπητ ]αΐθαις ντ δ πδτιις ρίὸ ἤγπηα ἢ- 
ἐς ὃζ ργοπίρτο ἱππδηαὶ {Ἐπ ο (ν]ττο 
επὶπὶ οἴεγοδαης δὰ 14 Ὀο ]υπὶ {παππὶ 
οροτγα)στατί γτοέεγγεσ, σοηοοίητηποά 
ἐος Ρυταθαῖ πηαχίπηα σαρογο ίςα ρτα 
νεγθοιπάϊα ΠΟ ἁπάοτο ρέῖεγο, σαρτο- 
τα} ργοχίπγο δ. }1ο ἔευπης (οχ ΠΉΠ]1α, 
Ἰάφ (πο ρτειίο; ὃς ντ ἀοίτα οορπατὶς 
παιηἰ βοςητία ρίιι5 Παογοῦ ογΠΔΠΊΟΙΙ, 
οπηπος νοίτίτα ἱηρεημ5 ἀἴσηο οχοο- 
Τ1αἴτ. σοτούα πη Δα Χ  ο 1 ἀτ που Π6- 
σααϊτίς οριια μάθετε. (ὈΠΊσοτς Ἀοπιας 
{πᾶς νἶγος δά {της πα 45 ἀε ἱπηροτι! ἀ6- 
(εττουίθιι5 ρα Π45. οτπὶ πος τοίροπίο 
ἀϊπιΠς 1 φεοἷς. δ  Παπὶσοπτγα Ν᾽ οἱ- 
(το ἀφογεαῖς. [ητογὶπι ραιγίθιιβ ἰη οι 
τί σοηί]ταητῖθ. ιιὰ5 σοπῖγα οί ἔθη. 
εἀτισείοητ οορίαβ, πηασῆο δῖα α1- 
ἄλιι (ς ἴῃ ἔογιιπι ργοϊεοίς, ρα ΠΟΙιΙ5, 
Ρτουἤληπο Ῥαγθα ὅς σαρι τί οίαα- 
Τάτ, πηασῆο οἰαπηογο ποι Πατα 

ΡΟΘπὰ ἱπιρίογαῃϑ. ξλξῖοηαε σοποιγίι ἐπα 

ΘΧΡΓΙΟΧΙΠηΟ, {Δῃ5 ςοπίρίσπο]οςο, Αἱ 

ίς ἱπσεπιιπη οἰππο πη; ΡοΙξοχρίετα ο- 
πιηΐα τα  Πταγὶς ατατὶς ΠΙρεπάϊα, ροίξ 
ἀποάειτίσίητα ρα Πα, ρο ἔτορογίαῖα 
ΑἸΙΖαοτίος ἐουτίτ ἀ]η15 ρα Πα, σὰ 

ἀϊθιο τα τε πηρογα ΓΟ ΠῚ ρ. 46 ΟΧΙΓΟ Π.Α5 

ΔΌΘα ἴα 5 τοάοσ! σης, σοαέξιιπη α5 4- 

40 Ἰίεπαπα (ξοϊῆτς, νε τγϊδαταμη ἱπηρογα- 
τῇ οδέξιτοει: δρίγάξαρο!]ο αὐ ΠΟ Εῖθιις 

Ρορυΐατο, θοηΐβα; νεραηΐδ Ρ ἀπποπαΣ 

οατίτατξ ἀδίαπιρτὶς, οἴ! (Ο]πσηο Ποπ 

οἤοι, ἀῶ (ς α ἐπεπεγαζογο νῃᾶ σιΠῚ 

ἀπο. Η] 15 ἴῃ (ἀγα: δέχιία ἀοπηίπο 

σταυίας αι 44 ἱπηρογαπτί τοίροίαεῖς, 

οςυπι Ηαρτίς αἰατίπι. Η!ς αἰ ἐς, ραη- 
ς Πἰ54 Ὀϊ εξ 5, οἰπδταθαι ροέξιις να] πο- 

τἰ δ. οἱὴγρ 17 ὑφ ϊο ἀσοορηῖς ρΙ οΠῖι, τετρῖι 
ΗΗ 
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γὅς ΙΟΝΎΥ͂ ΘΙ ΒΑ τὰ ΟΝ ΑΚ 

νετβου δας αὖ εγο γεεης 15 {ΠΣ δ’ οτα- οὗ μκουτος ἐκ πυ πληγῶν δα πλεῶ. κραυγὴς δὲ χαὶ 

δηταπι, Υ Βὶ σοοῖτο οἰγοι πλ  αητίαπη. οἠμογῆς ον ὕπαρ ὄγτων “πνομϑύης, ἡ πε βρυλν 

οἰαπιογο ᾷο [Δ πιο ητί5, (ἐπδτιις (οἸατας ολύπι κι ΤΠ τὰς νυ δ μέ ίωΣ Κι 

““Πτοταᾳ ντρο ἀϊσασγοθαης ἱπορο5, ΘΕΈ, ᾿ : ῖ ΑΝ 

ἀερίογᾶτος {πα Ἰπέοττιπίμπι, Ορ ΟΠ. ῬΩ ἰδίαν το Στὸ λυ αῦῦχαι ομϑμω "» χα! βονλειν τ ζν ἐν} 

"αν οἰ ηἰς ροίἘ]ᾶταδ. Ππηι|6; 6 )γίμαϊις λας αἰξιοιωύτων: ἐκΊε «λυ οἰχιῶν οἱ τὰ ασθ9ς κα, χρέα, Ἷ 

χαϊδας ποχί οὐ ἂϑ αἰΐαπιιπι ῥγογίρίος. δουλωθεγες,κομῶντες, ἁλύσᾳς ἔχοίϊες οἱ πλήςοιχα Ὁ 

ῥαηὶ ἴ ἐπ ρηῤιϊοιη; (χυα!!άο οΔΡ Π] το, πα ὃ ᾿ 

᾿"σλτοηΐς ὃ ροά οἷς νἱηξεϊ ρίοτίααςο, Πο- δ πλ τ ᾿ Σ ἘΣ ΈΣΝ ( μ᾿ 

τηίΐης γοτίποτο δα άξδτο: Ζιο5 Πααὶβ νο] εἰ δι ἄνα τι Νά ἡ πώ ϑοϑς ̓ ἡ ὐῤτι Δ [9 αὐαρντιν 

Φησοτοῖ, {Πατίπη τος ἀσθθαταγ ΠιΔη]- μϑμου.ζοσοαιύτη λυ’ῆα, τὸν δήμιον ον τω! τοτε χαιβώ Χϑ- ὴ 

“Βας:τΑητα γαῖ 65 ρίε σοι 1 τοπηρογῖς 1Ὸ τεῖγεν,χαὶ οὐ μ( πολὺ μεςὴ “ν ἐκφυγϑντων ϑὴ, 

ἀεὰρ μν νος ἢ ἀρ τὸ ΡΙαπαπὶ ἀγροοί ὁ ΕΘ 
ἡ 

. ργοῖισίς 4 εγεαογίρης. [ὈΪ τις να- Ν ἀ τὸ ἢ ΕΙΣ  ὴλ ΕΤ Ἀνμριν ΝΕ 

“ εὐ ποία (8 πιαϊτίτυιαο ἐπὶ ἴον [.- μέω ." πληλουρ, ἴζι] “" τίχῶς ζω ΔἸΠΊΟΟΣ δὲ ἢ 

Προτοῦ, αίρρε ηαὶ πιαίοσιμτ ἱξογαπι ὀ ΦΕΙνΟν ἐδόχει ἴθτ' γογθνέναι, φάλγων ὧν τῆς ἄγ: 

δυϑογοῆοι, ζῃοσταπιαίτα ροτί ν]46- ρας ῳχέτο. ὁ δὲ Σ᾿ ερσίλιος ρίψας ἜΝ αἰξεπόρ φυδις 

Σατατ τγορίας ἔιρῖτ σοτΆ το. Αιϑεῖ- ἐσϑῆτα,, χαὶ ἀσδοκυλ ιὄμϑρος “δὴ μοτικῶν ἐκαίσοῦς 

ΠῚ ἰςέζα ργατεχία ργοσυι θη . ͵ ᾿ ἔσο ΠΝ ἊΨ 
αἰΠῖας αδίς ἯΙ Ρ μ δακρύων, μόλις ἰδδυς ἔπεισεν ἐκείνζεν υϑὲ πίω 
οὐπη ἸΔοΓυΠγῖ5 ἀπτο Πησ]ο5 ρορα]α- ᾿ 

«τἴαπι, στο ρατί ας οἷδ νὲ 1Π|ο ἐϊε (ς 
ἘΠ ΑΔΙ ᾽ ἴεν » λ Δ “ .« « »Ἥ ἮἋΣ 

ἡμέραν ὄχτοχειν. εἰς δὲ πἴου ἔχτουσὸμ ἥκειν. ὡς πὴ 
ὀ ᾿ ὍΝ 5 ἱ " ΟΣ 0 τα ͵ 

ςοπτϊπογοητ, ὃς γοάἰτοητ ροίξοτο; »γο-. οουλης ὀχιμελάῴαν τίνα αὔξι αὐτὴν ποιηί(ονϑῥης 
Ἰ ᾿ Ὑ ὌΝ ᾽ λ δ νΔ ͵ Ε “ ! » 

ρίείεας οΔυΟ τιν σογιιπὶ συγα ἔογο α-. ζαῦτα εἰπτῶν, αὶ τὸν κύρυκα, ὀύφπεῖν κελάσσας, μή 

7 οἰαίιιι σογροζὰ ἴῃ ρυϊαατῦ νέα πὴ αὉ- ἘΛθξ γο ; ᾿ : παι 
« 3 -“,ἭἝ “ Φ 

“«ἀποετο, ἀομοο!Ἐπαζις πρεγθατα [14- γνοίη, ζους δὲ ττουρονζοις ὅποι βούλοιντο ἀδεως ἀπει-ς 

ταϊοι: ὃς ργαίδητοβ ροῖϊε αίγο ίσοιιγο. γαι, διέλυσε τὸν ϑυρυῦον. τύπτε μδν δζίυ ἄχοντο οὐκ πῆς 
ὉἶἿ Σ ᾿ ΠῚ ᾽ δὴ ΣΝ ΚΟ ΝΣ ἰε ἵ “τῳ ͵7 Ἢ ποσαπιςα; ΠΠογειιαῖαις ἵτα τα πλ τις ἀγοραξ᾽ τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ “παυρξωῶ οὐ μόνον ὃ τὶ πότ, 

(ςἀατιις εξ, ἀΠσοάρφητε 6 ἔοτο ρορα]ο. " τ οι, απ ΣΝ δ ἀμμειί 

'ϑοηυοητί ἄς σοηβαοθαῖ ποὴ νγραπὰ λιν ὄχλος, δυλὰ χαὶ αν Τὴν σουύειζες αγεῶν Ὁ δον. 
ς ἘΞ ΒΈΛΟ ΕΙΣ λ ἊΝ λέ, ΡΣ Ρ ᾽ «Ὁ ͵ 

ταηταπι, (ςα στο Ἐς οτἰᾷ ε ν]οϊηΐα ρίο- μόϊρον πλλῦ)ος, καὶ ζω ἐξ ἑωθινοῦ πληρὴς ἡ ἀγρφφ,: ἣν 

οδο5 :Ογαπηφ ἃ πιλης ρΙαπιπι ἐγ πῆς δὲ βουλὴς σεενα ϑείσηις, ἵγα αἰξὶ Ούτων βολά- 
Ω ξ ἢ ς- ᾿ ͵ τ ἫΝ 

«τγατιοοαξῖο ἰβπατα δα σοπίιταηάιιηι σφενῦ τι χρὴ πορατν, ὁ μδὸ Αγταιος ϑημοχόποι Σ 

αυϊάϊη τ4}1 ποροτίο ἔβέϊο οριϑ5 εἤξι, ΤΩΝ 7 Υπδορέλν γι ΤΣ ΝΣ 
χουλή τὸν σζοσουρχοντοι, χα τὴς “δυτονοίαις ΤΡ Ὥσπορων, 

ΑΡρίτι5 οο]οραπινοσαθας αΠδηταῖο- μα ςς Ὁ ὩΝ ἘΣ Α, τὰ ἷ Ἵ 
ἰ ΠΠΠΙςῚ ιο Ὃ δὲ Σ᾿ ἐρδίλιος ἔχεῖνον αὐ ν χαὶ αὐϑοιδη,. 

ἜΓ ἀ 57} ΤΕ ΠῚ ΡΟΡΙΪΙ, δ ἀπισοπι {{Ἐἰπ|5 ἱπορα πὰ 30 ἡγέμοναο Ρ ΄ ἀύφῆθ9ν ΧΘῚ μ᾽ 

ἔ πὴ .Ηἰς ἀϊῖς ργασοηθηι προ ᾿ ἈΝ μεν ἢ . 
᾿ Ἴ Σ 5. ἩΒΕΠΌΕΙΝ αἰξιϊεριξοθη ΡΙΟ20 ξέγα τῶν δομφςῶν ἐξεῖναι σῶμα. πολίζικϑν ασϑϑς ἴ- 

τὰς οἰαπηαία. ΠΘΏΔηΙ ογοάϊτογιιπη ΠσοΓα ἀν πγνλυκ οὐ τ ἢ ἤς τἀμά ἐνὶ ἢ 
ἤν ΄“Ά δον γθέος αὐγήν, ἕως ὁν ἡ βουλὴ σδὰ αὐτ Ὡ ᾿ 

2 . πῆς " ᾿ ͵ [ΩΣ ᾿ “Ὗ 5 ͵7 

1ῃίο] εις: σοπτγα 56 ΓΌ 1 15 1 πη} 4ὰ- χα! τ“ παρόντων τῇ πολ χα κῶν ὠτίον τέλος δὲούτ 
Ξ Σ ἘΕΎ ΕΝ τ ΡΊ α μ" 3[ τ) ͵ ΜΝ 

{τογατη δζοοηταπηαοξ, σφ ΠΔ1π|65 Π1α δὲν ἐδρετο ὯΜ λόγων. ΤῊΝ ζύτῳ ὐλαπήνωνί πεῖς 

Πογαπι ργαίςπτίι. πεο βηαπῃ ἐοϊεθᾶς νι ἢ ΕἾ 
ΐ ΘῈ Σ : πὶ -σουδύου ἐλαύνογ]ς ζ ἵσαωο σ. 

(ἰτεγοαηα!,ἄοηςο 1 απ Πὶ δ αἶτα5 οἶτα- ὩΣ ἐδονα τὰ ἐς, πσουρησὸμ Εἰς 

τἰΠΠπτὸ σατία ἢ ἔοτῇ δάιϊπιοίαητος ππῃ- τἰω ἀγϑραν,ἐξεληλυϑυζις αἰγνηοίῆες Όιυς πολεμμίοι 

νος Το τας Ν ΟΪίσος πηᾶρηο ΟΧογοίτι Ἔχ 6, μεγάλη φραΐζια καὶ ονᾷς ἔχὶ ζοις ξα λυ ὁρίοις ἤδη. τ 

ἴδπιας [4] ἤπε5 ατιϊρ ΠΊς, Αάαμεπι χαὶ οἱ κδὺ ζαῦτα " οἱ δὲ πατοίκχιοι, χαὶ ὦ αὐ παίων 
Δι Πτ το σς οΡαιτίοίογί: φαίτα πη» ὃς πὸ πε ἡ ξ με ἣ 

ἀαοταᾶος ἀἰυ ες αὰτ πγαίοτῖ! σ]ογία Το εν ἘΑ͂ΝΕ ΝΥ, ἈΠ ΜΕΤ ὶ ἥϊ- 

οἰπϊποτῶτ, εἰ {ἀπηπιο ροτίοιϊο, ατ- “ΧΑΡΆ ΕΘΝ, οὐαὶ 1 αἶξι ἐγ λῶν αι γδγευδυοίῖες,, 

τὰ σαρ  εραπτο]ογίτου ρ  ηΙ νεῖο,- ὠσλιζοντο {5 ζαχους.οσοι δὲ σον αὐτλν; οἰ πορϑι». 

(οττίπι οδςγατί, θολὰ σαροῆςθαηι, 40 κάλιςα δὲ οἱ Ὧος δϑμείοις πιεζό μοι, οὔτε πλ ς, 

προ] τορι ορογαπη παιιδᾶτ; (ςα οἵ Ἶ 
σαυαϊο δὲ ἀσπάσείο δ. ]] Ἐχγοσπα πὶ 

᾿ροίρίεθαητ, φιδῇ ρογ ἃ ργαίςητίιπι ἜΠΥΣ ΤῊ ᾿ ν ; 

] (. τ φηρίογαμπῃ ἤπ δ πιοητατ. ἃς Πα 15 ΘΌ σ᾽ χίω δεχοκᾶμοι τὸν ἔξωλεν πόλεμον, ὡς «σουροντῶν 

Ι,. ζα., λον Βοτταγοιαγ δά ἀείςπαεπάδῃι ἐρόροδ σῷαξ κακῶν ἐλευϑερωσονζα: ζος Ἀ' δεουϑύοις αἀμεϑᾳν ὶ 

ρατοπας οἰξοητᾷτος ασ σοιηροάα5 οἷ Ἐχιδιάκγυνες ὧς ὀλύσᾳς κ᾿ (ς πέδας, Ἐχικερζομϑίϊες 
{ων δι ἐμμέλειτε} Σοὶ : : ᾿ Δαγρίο τορίταῦαηι, Εσ αι δά τυταπά ον απο Ἔν κτὶ ἈΡΉΜΜΝ ἐκτ ον. 

ἐΝ “ «7. ες {{π θοη ΒεΠ]ρεγατο ραῦ οἵος, πες Ἡρώ τῶν Εἰ πἰπεν Φυλο ΕΝ ΕμοΕ τὴν αἰαθῶν ἀξιον εἴη 

«“ Ε »" ΄ -“, “ ͵ 

ἡγοντο, οὔτε αλλωὼς παρέιηθντο ζὶς χρίγοις θῶ 

[κασιν ἐχιχουοίαν σϑεῖειιίαν' ἡδόυϑροι ὃ χαὶ κατ᾽ ἀ. 

- ἤθε Ε ῇ ἢ 7 Δ εν Εν φρο 

τ. ἀδοταησ χαὶ απάοτοης ἀἴςετο, ἕτις. 7} σφισι πολεμιήν. πολλοὶ ἢ ὁ λέγην ἐτολίζθον, ὡς αἰμιάνον 
: ὶ ““΄-ς “ Εἴη 



εἴη, ϑολούσχοις δουλά φν μᾶλλον ἢ Ὡς ὕξρᾷς Ὑπα- 

τεικίωνπσουϑμάν. ἡ τε πόλις οἰ κι᾿ γὴς χαὶ ϑορύξου 

χαὶ πϑιυζοίων γωναγκείων ὀδυρμῶν Ἐχίμπλαῦ. φυ- 

χὰ ὁρώνϊες οἱ βουλάυ ταὶ, τὸν ἕτερον ; αἰ πατῶν Σερ- 

απ ἴλιον,ος ον τῶ παρόντί πιθανώτερος δ) Οἱς πολ-- 

λοῖς ἐδύκει, βοηθεῖν ἐδέοντο τὴ παπτοίδι. ὁ δὲ συϊκαλέ.- 

σας εἰς τω ἀφ ρραν, τῷ παρογίος χα οφύ τίς δμα[κζυ 

ἐπεδείκνυεν οὐκέτι πσδ9εδεχουϑρέωυ πολίζιχας φιλο- 

νφκίας, χαὶ ἠξίου γι »ϑὺ ὁμόσε χωρᾷν Οἷς πολεμίοις, 
ἌΣ ἢ ἡ οι δι.κ "ἡ 

χϑινῇ γνώμη γγφησοι νοις, χαὶ μὴ αὐξ δάν ὀϑάςατον 
αἰῶ παπεάδα, “πυουϑύξωυ, εἰν ἢ θεοὶ παΐώοι ὦ χαὶ ϑῆχαι 

πσδϑοόνων ἑχαίςοις ἡσοιν, ἃ μμωταΐζᾳ ὅπιν ἅπασιν δῤ- 

εϑεφποις" γϑνέων πὲ αἰδὼ λαξέν οὐχ, ἱκθμῶν ἐσουϑύων 

ἑαυΐζοις Δ [οἱ γῆρας αμεὐν χα γωναμκῶν ἔλεον τὴν; 

αὐἥίκα μάλα δάνας χαὶ τορρήτοῦς ὑξρῴς Δραϊκα ἐ)η- 

(Ουϑύων«“πυουϑύφν" μάλιςα δὲ παιδίων ἔτι γηπίων, 

οὐκ ὄχι ζιαύτως ἐλπίσιν ὀμαϊϑαφέντων, οἰκίφραι 

λωζας κὸ “«Ὡροπηλακισμὸς Δύηλεφς στὸ ὃ τ’ παρόν-- 

πε κίνδγρυον ἁπϑ ες ὁμοίαις “ορροϑυμίαις χευσανϑροι 

΄ὐἰβοιλύσωνται, τότε δὴ σχοτσὴν ἴἰγα, πον ἰσζω χαὶ 

χοιγζω νὼ (φἴνδιον ἅπασι τω πολήείαν καϊζῳφήσονται, 

μήτεπυ πενύτων Ἐχιξουλά οντων ταῖς τ] πλου- 

σίων ἐσίαις: μήτε ἐκείνων ποξοπηλακιζόντων τὸς Ἐ 

τύχαις ζῳπφνοτέροιρ' ὕχιςα ΣΡ ἐῇ (τα πολιτι- 

καί δλλὰ χαὶ ζ)ς Ἔἰσόροις ὄχεχουθία. τὶς ἔς αἱ πολίζι- 

κ᾿, καὶ ζοῖς συμίξαλούσι ζὼὶ χεία βοήθα. μετεία. ζῖς 

χϑεῶ αϑικουμϑῥοις ΄ καὶ ῶ χρ ατίςον τυ τὺ ὁρ,.369- 

ποις ἀγαθῶν, καὶ πάσας Φυλοίτον ἐν ὁμονοίᾳ. (ς πό- 

λᾷς,πίςις ὅχὰ σζεωδηναγοςς οὐχ ἅἁπα(ᾳ κὺ ΟΥ̓ “πὸρ.- 

τὸς οκ, μόνης λύαιρειϑήσεται τῆς Ῥωμαίων πόλεως. 30 
ζῶτα χὰ ὅσαι ὀῆγα, ο» ζιούτῳ χαιρῷ λεηϑάδαι “σθ9-- 

χε, διεξελθών" ελά δ ἱρ τῆς ἰδίας ἀὐνοίας εὸ 
3, ͵ ᾿ λ “ 3 “ὝἮ Ν Ὑσ 7, 

ἔχὼν διατελά σ299 τὸν δημον, απελογειτο, χα ἡξίου 

(ξάξᾳοϑαι “ ςραλείας αὐτῷ ζτης δυθ᾽ ὧν ασοϑ- 

θυ μως εἰς οἰὗθυς ζω, τῆς μ»ϑὺ τὶ πόλιν ἐχεμελείας τω 

σεευσιῥηθντί πὐδοοηχούσης,ἕαυτῳ ἢ τὴς ἡγεμονίας τ 

πολέκ(θον πἰποδεδὸϑύης" ας γὸ αὐζις βεαξέῦ- 

269 σαι ἴα: τύχας τὸν κλόοϑν τ οοϑαι Ὁ), αὐτῶ ἐφη Ὁ ἊἍ 

βουλζωὼ ἐμπεδὼσ ν,Ὁ τί δὼ δ μολογήση) τω πλη- 
δε λυ, ,..}.9 7 Ζ. λ γ Ὰ ὔ 

οφ᾿ αὐτὸν ὃ ἐχείνοις,πτείσφν ἴοις δημιόζῷς μὴ πσεοδὼ- "ἢ 
-“" Ἷ αὶ 7 "Ἢ Σ λ ον αὶ 

σάν ζοις πολεμμίοις “΄ παπτοίδὼ. ὥᾷᾳυτα εἰπων,ἐκε- 

λάυσεσς κήρυκα. Δύφπάν, ὅσοι οὐ Ῥωμαίων ἔχὶτ' χτὶ 

Φϑολέσκων πόλεμον χατ᾿ αὐΐ ἐκφραΐ ἀύσωσι,ζας “ύ- 
ὁ Ἶ, 2 ἦῥ ͵ ἢ 

τῶν οἰχίας μηδένα ἐξάναι μῆτε καί ἐχήν, μήτε “πωλῴν, 

μήτε ἐνεχυροίζαν, μήτε γος αἰ ἀπαγάν ρὸς μ- 
δὲν συμξόλαιον, με κωλύφν τ᾽ (ελόυϑυον“Ὁ φραϊεί- 

ἐς Χϑινωγάᾷνοοσφι δ᾽ δὺ ὀσπολάφθῶσι “Ὁ φραϊείας, Ως; χτ' 

ΘΛ 11:0) ΒΙΟΣΝΣ ὙΠ 

᾿ 

, τείας {πσσαττγογεῖ. ἰς αάποςαζα ἢ ςοῆ- 

᾿ ροαἴπταῖοπὶ ΠΟη ἰάπη οἰπῖ]ος σοητοη- 

10 θαῃῖνηδη 65, ΠΕῸ Ρατδηταγ οοστὶ 

20 ἰβοτίτατε ἀεριυ!ατη Πιογίς, τῇ ἀθπηιπὶ 

ἀμθον, Ρἰεθ εἰς πα ρατγᾷ ργοάθγδε 

363 
οὔ ὙοΠοῖς (δγαίγα, Ζυατη ρετέοττε 

 Ρατγιοϊογαση ἰπἰαγίαβ, τοῖα ντθς 6- 
Τα ]ατιι, τσ αίτιι, ὃς Ἰαπηθητὶς πλα]ὶς- 
Ῥείθιις ἱπηριοβατωγ. 14 νίάοητος ραλο - 

᾿ {τ 5. ΔΙτογι ΠῚ σοπίμ! ατη δογι  πῦ 
ἘΣ Ιη ρα ίςης σγδτίοίον ἀριά να] -᾿ 
8115 οτο ν] ἀοΡαταγ,οδίςογαθαηι νερα- 

οἴοποπη ρίεδε,οἰτεπαϊτ ργαίςητοπι πα- 

το 65 Γουγο οσαης νὰ Παποίη Ποίξοπ 

Ρατγίδηι, ἰπ πα ἄθο5 ρατγίος πηαϊο- 
ΤΌΠΊΠ]Πς Πηοπιπηθητα Πηρα]] Παρ 6- 
αἢτ, Πα Πογηϊηΐθιις ἤπτ σαγ ΠΠ Πα: 
Ῥαγρητοβ το πογοδηταγ, σαὶ (Ε ρογατα- 
τοπ ἐδέθη άετε ποχαοδηζ: Πλδγεδη- 
ταγααο Πλ]Π]Ογα πὶ, 4αΐθι15 Ἰα Πα ΠῚ 
ἐογθηα: Πης δτίοσος ἀῖητιο ἱπξ πα; 
ΤΙ αϊπος; (ς ἃ τηαχίπιε ατατίς τοπογα;, 
ΠΟῺ ἴῃ Πας οαπισατα ᾿Πἰτγίας ὅΖ ἐΠγ1η1-- 
τα 5 σοΠτι1ΠῚ 6145. σετογιπη ροίἘπΔΠὶ 
ΡΓαίςης ροτισα!απν ρατὶ πη πὶ 4-- 

ἀε!!θεταγαπι {τὶ χαοπηοάο σοπῆϊειι- 
τὰ σ᾽ Δ Ὀ}}1 ὃς (4] τὶ οπιπίθις ΤΡ. 
πος αἰμίτθιις ἰηΠπάϊα: Πγαδητιις Ρεξ 
Ραμροτγοβ, Πθο {ΠΠ| ἱπΙα]τεης ἔοι πὶς 
Πα ΠΠιπλ. Πα. πο 6ἢδ οἰ]: δά 
ἔοτε νι δὲ ραιροσίθι5 ποη ἀοἤτ οἰμ}]6 
ΔΕΧΙΠΙ τη, ὃζ ογἀἸτουι 11) σοΠΠΘΠί ἢ ς 
Βιαθαάζιιγ γατίο. παῖ ηιοά ἱπίογ πο- 
Τηΐπος5 ΟρτΠη ΠῚ σΟΠΓΓᾺ ἱΠίμγα5 Πτ 
τοπηθ πη), δ σοποογήϊαπη [Πτοῦ ο- 
ΤῊΠ65 ΟἸἴταταϑ τπσδταγ, σοητγαΐξζαιπὶ 
Πάοπι, ΠΟ οπηπίηο πεοίῃ ρογροϊαμπη 
ο(ο]4  οπηδηατορ. (δ ]ατα ἱτὶ, ῥγοτεῦ 
2207 6792 το 674 71:722 Ογρηγεζζρ, ΕἸ: Ὁ ὃζ αἰϊὰ 
4016 τα ΠΊρι5 ΡΟ α]Αρας ἀἰΠοτοης, ρο- 
{ἴγοπηο δαϊςοίς Ποπη 1} ἀε ἔα οὐρα 
Ρἰεθοπι σοπίξδητί θα ποιο]ξτία; ργοα; 
(ὰο οτρα ἰρίος {ξπάϊο τοραθαῖ νείςοῦ 
εχροάϊοπξ (υ(οίροίθητ, σααπο Ρε- 
Π65 ΠΟΙ] ρᾷ ντθὲ5 σπγα ἢτ, ρεπαϑίς γα- 
το δε]ΠἸο ἱπιροτία, (οτγείρεις ἱτα νο θη- 
τίριι5. αἰοθαταμο ροΠ]οἴτος πὶ ρατίαδ, 
ταταιη ἔογο χψυϊάφυϊα ἱρίς ρςδί ρτο- 
ΤΑΙ ΠΌτιις οΠοτ: δ ις 115 λελβήηε, ρος 

σ΄ 

010. Ηἰπς ἀἰξεῖς ἰαΠττ ργασοηθτη 
ΡΓΟΟΙαπιαγο:]αοταιοῖ ΔΠΟΓΙΠῚ 

ΠΟΠΙΓΑῪΥ͂ ΟΠΟο5 “πέξι! σοπί115 ρτοίς- ἡ 
ὅζατ οἰβδι, Πογ ἀοπτος ΠΟ ΠΎΪ ΠῚ ΠΙσογδ “[» «(αἱ 
πος; Γοτίπεῦο, ΠΟ; νδάδγε, πὲς; ορ- 77. -ὸ " 
Ρίσπογαγο, ΠΕ; ἔξ ΠΉΠΑς σου οὐ ν]. ς. Χ. 
ΠΟΥ ΤΑ ΠΟ ΕΥΘ, ΠΟΩ; ῬΠιδετε πα 
ἴῃ Πᾶς τα τίᾷ Ποπχξ ἄλγονο]]οτιποι- 
ἀιοτῖνγοῖο ἀείογογοπῖ γα]. σοηττα 

ΗΗ ἢ 
με δ " «Ἀρ 41Ὰ.9 Ι 



Ἀ "ο΄." ΠΙΟΝΎΥ ΘΕ. Η ΑΙ ΟΥΑΔΈΊΒΟΝ. Αϑ. οἱ 

ΕΣ) ὦ (2.4 ᾿ Βιος ργὸ σοπιγαόλιϑ συϊαίας σοπάϊτίο- )"- τότων πορᾳζής ὑσαρχήν Οις δϑμάς“ςς, ἐφ᾽ οἷς ἔκὰ- 

στ ὁ ηἰδθυς, ἐποηδ εἴς οτεαϊτοείθα5. Ηαο !Ί. (οι στευέξϑιον.ὡ ς᾽ ζιὡτα ἡχουσὸὰν οἱ πενηες, αὐτίκα, 

μ} ̓ ζ΄ τὐάϊτα Ποχουῖιε μπΟρΟσ; ΠΊΟΧΩ; ΟΠΊΠΟΣ οὐ "πο ιθ πλε  ΘΕῈ 

δι: ᾽ 
πλάσῃ αἰδοτίτατο Δα ΒΟΙ]ιΠῈ ργορογα: ε ΜρΉ νην γῶν ΡΝ ον τγνς, 

Βᾶτ,ρατε ίρε Πποτὶ Ἔχοίτατὶ, ρατδ ἱπιρο- λεέμον ὡρμεέωυ Ὁ οἱ μϑὺ ὠφελφῶν ἐλπίσιν ἐπαρλείϊερ, 
᾿ . ἕ ᾿ . σΉ τ ΟΝ ἘΣ «-ἡῶν 7 “ ΤΑῚ ἣ Ἵ] ᾿ 

Ἰρμμον ὑκδευς, ττοτίς στατία: δ ρΙατίπιὶ νεεβιιροτες, οἱϑ ἢ φραϊηλοίτου γα (ἷι, οἷ πλήφοι Τ' Αππιον καὶ 
ὶ δ γι. ςς . Ἂν - “« ΑΦΎΣ ΝΙΝ ε 

᾿, δ. ΄ ἔβην ἐκ Ἰῆγοι Ὁ μδν ἽΜΡ ἡμαῖῃ ζιὶ εὖ τῇ πολ χτὶ Τὴν αἰ ασομάναντων τσ οπτῆ, λαχι- 
λ ͵ 1 Ἷ 

ΠΟΟΣΙΠΙΝΕΟ ΟΝ ΕἸ ΟΟΑΒΕΙΡΗΘΡ σζκοις φά ο»ἡες.ὐδαλαξὼν 5. ὁ Σερδίλιος ὁ φξρω- 
δογι] ας αἤπηαρτο δχεγοῖτι, πασᾶ { Ὦ ΟΝ φϑκλ πο ἐδ 

οαἰατίτατο Ὁ ππρηξ δε ΒΟ Ὶ Ἐξ ι πβήξη ὑῤ τρεν ἰπώόρῳ ΚΣ ἡάκ, των 
ταῖ,νι ΠΟΙ, ητεαδπι π ἀστα κο- 2,3)0», γα. συμμίξη Οἷς πολεμίοις, τρὶν εἰς τίω 'Ῥω- 

τηδηιιηι ἱγγιαῦ, οδιι.πὶ δι. 8 οαπὶ ΙῸ μαίων χώραν ἀὐζες εἰςξλιῴν . χαὶ χαΐζᾳ λαξὼν χέϑδὲ τὰ 
“ : ΣΝ Ψ ͵ ͵ 2 αὶ Ἷ Ϊπ Ῥοπηεείπο σαπρΡο τεηάφητοπι οΓ. Ππωρδυπίνων χωοίον ἐφρατοπε ΝΣ Ἀν 

ἐπ οι, ρυχἀδητοτησας ἀστὸς Τ1,Ατἰ- ͵ “ ἀπ τ ύτν. 
νων χώραν «ζυϊϑονομιευογζᾷς, οτί πὐρακα λοῦσιν αἀὐθῖς 

ΠοΙαΠΊ,ιο ΠοΙαΠΠ δῆς οἱ] ΡΟ ΠΠ|ο- ἜΞΩ τὰ ταν ς 

οἰϊιίαθ νείροταια οἰγοα αςη πὴ τιι- (ὠήραντο ᾧ'᾿ πολέμει αϊθδὰ δείλζωυ ὀψίαν, πἰξδὶ λόφον 
δ λέω Β .. ΜΕ ») ἥ 7 » ὦ 9 “ 

τα απ, νἱσίπτὶ ἔδγπιο [πα ά ἰς ἃ ο1- ῴΦἀνὰ ὡς εἴκοσι σαϑζο, “ὃ φραΐοπεδείας αὐδ' αφεςῶτα, 
Ϊ {{{ 4 Ἷ ζ 5." 3 -“ (φοταπι οαἰξὶς αἰ ξλητξ, δέ ἱρίο οαίἔτα ΠΡ ὁ γβακα -ὸ αὐῖς νυκτὸς ὑχετίϑε!) ἸΑνν τ 

πλοίδτιις ΗΘΚ οἹ οἱ ποέξα ἀρστοίς 
Πίμητ, ατί ραοοϑ οἤς,βοβα ἐειος ἐς Αἱ ᾿; ; ΝΥ Ε τ ᾿ 
Ἰοῆρο {τἰποτθ, Πεὺ (τς ργοπιρῖοϑ δζ ΣΕ 5: καζοχοποις, τσ σλυμίας τ: φφϑδξως εϑαε ἶῳ 

τς . 3. ὦ [6 [4 ΦΆΤ, 

Δἰδογοβ ρίορτεγ (βαϊἰτίομος ἱποριιΠ}; Οις ἐκ Ὦ πενήτων τὐξὰ ζᾳ γοέα νεωϊερισχκους, ον ἀ-- 

418 τ γα μὴν ὡς νίρετε διροθ ει κιῆ μάλιςα δυχκοιώζᾷς ἐὴ) «65 Σεραΐλιος ἐτιγυκτὸς 
Ὃ 1} ΘΠ ἢ Ϊ οὐδ 7. ᾽ ὃ - ᾽ 3 ταγ. 5 ΘγΆ ΠΠ5 ]ια  ἀΤπι ΠΟΧ ἔπ|τ να }]0 20. ΣΙ ΉΝΟΙ ἔ, ᾿ Ὁ ἈΠΟ Ἧ {ἢ 

ἀοξοπίο, ν᾽ ρείπλα [σα Δηἰπηφάπετ- φλ ΩΝ ἥν Ἀτδι Ἀδέν 

εἰς Ποῆςς ἤης οτάϊης ἰπ ργςάαπη οὔ- Εν»»Ὁ φύ πολέμιδς ἐκα)εν ατακτῶς “ρονομιευογζθι4, 
. δ Ξ τ ΤΑΣ ͵ ͵ 3 " Ε ͵ 

(ο5.,ἀροττίς πα ]τἰς 6 να]]ο ροιτίς οο- δγνοι ξαι κελάυσας πυλίδαως ἐκ “' χρακος αδηλως 

οὐμαβ ΨΠΙΙΠῚ {ρΉιΙΠη ΤθΊμηΉ ἴῃ 05. σωχναξ,αφ᾽ ἑνὸς ὐραιβνματος ἐφῆκεν ἐπ᾿ ἀὐθις ὃ 
᾿ ᾿ ΤΠ ἢ Ϊ γ : 2 αν ιλεν ἊΝ ὙΠ Δ ἊΝ ἱπυπλίπτ οχογοίτα. ψα θιγορθητίηο πος φρά τευμα. Χμ Ὁ πο δας: Ἷ ν ΑΝ εν 

ορίπατο σδίϊι τογγτ5., ραποὶ γοίπξοσς , ΠΥ ; ᾿ , 
οοπαιὶ,αἀ νἈ]]1π| ριισπδητοβ σοητγι- ϑολούσχοις ασροςπεσόντος,ολίϊοι μδύ τίνες ἐσαοςτίν- 

ν Ε Ὁ Ἷ λ Ὁ ͵ ͵ Ὁ ΛΎΣΙΣ 

οἰ ἀφ {ππυ το! αὶ ει ΠΠηπις ἕιρίθη- τεσσ 99 ῷ ϑραχι μαχονϑιοι κα εχόπηςφ οἷ ἀλ- 

τες, ΠΉΪ 5 Ππογιιπι ἀπ} 1ΠΠ5, ρίοτι6. λοι φάγϑ9,)ες σο  οπαδῶο »Ἂ πολλοῖς Ἃ σφετέρων 
(λυιοἱὶ δέ ἱπογπιος, ἱπτγὰ ἔπππὰ ν αἰ] πὶ - τολέσϑμ] ἐῤίβυῦμα πα ἢ ̓  ἀρ ρο 

(ετεςσεροζαπε, (δα Κ οπγδηίς ον [- δ ον ἢ ς ΟΝΑΝ 

σἰοίδαιδείδιις οἰγου πιά αι, ροΙΕ ποπ πολώλεχοτες, Εἰς Τ᾿ ζαρακφι διεσώζοντο. ἑπορϑμων δὲ 
ξ τ ᾽ “ ... [ ᾽ λ Ν ͵ Ν ,ὔ 

Ἰοησατη ἀςξεποπεπι οαίξγα ἀθαἴ46- 30 αὐΐζοῖς Ὁ Ῥωμαίων ον ποδὸς,ὼ πὐξεορντων Ὁ φρατο-- 
δ. 85 . ἿΣ ͵ { 3 πε 

τιητ, ΠΑ ΠΟΙ 15 δὲ ρα σου ιι5 αΥ ΠῚ Ϊ56; πεδὸν, (β,οφχουῦ ὦνγα “,θόνον αμαείνοϑροι, παρέδοσὸν 

Δο οεἴείο δρραγᾶτι Ὀο]]Πἰςο τοίοσιπι- οὸ γδβαχκα ἜΜΑΑΝΕ ΝᾺ ὐδραπὸ ΝΣ » Ὡρυκν μν χαὶ 

ταδισαρτῖα5 6(Ἐ οτίδπι ΠΡ ογοσαπη σου- “ ΝΜ γεν τὴ ἈΌ εἰ} 
ἐς ὅπλων χὴ “ εἰς 1 πόλεμον τἴρασκάν τα. 

Ροτῶ πιαρποβ ὨΌΠΊΟΘΓιΙς, ραγτίμη Υ οἹ- Ὄ Τρ της Ἴ9 γέμοντα. εὐλὼ 
κὸ ͵ » “ Γ 1 

ἐσοτυτη,, ραττίπη Τοσίαγαμηι σϑῃτίτΠ1; δὺ ἐν Δ ἐλάλλερᾳ συχναὶ, τοὶ μϑ αὐτοὶ δολού- 
διρεοιιπίαγιπη;, Αγ αὐ σ πε, Οἰξ 1 πὶ σκων,τὰ 55, αὐζοῖς (ἱωαίς νι ϑύων ἐϑνῶ γ΄ χοημα- 

Ρἰατίπιῦ, μασι ὰ (ξοιις απ Οχριιρηα-. σα τερὼ ὅσαι, χουν σὸς καὶ αἤγυρος αὶ ἐσθὴς, ὥς,τῷ δὼ πό- 
τὰ νὸς ορ δι ΠΠηγ. μα: οηρμία δοῖ- ΟΟ ξως Ὁ “χεατίςης ἁλέσης ,πτῆϑυ πολλὰ ζοϊς ςραΐϊιω- 
ΕΠ τις τ τὶ σοποοῆπη,νε ,γο (5 φαϊία; προς ὙΚΟΣ Ἶ ἧκεν ι } 

πιογαγθηταγ, ΠοΟ 4 44 πάπη 1ῃ ραδ]1- τοι, πτα ἀφ ν Σερδίλιος,ὡς ἔκαςος ὠφθληλείη, 
εἴ τοίοεγξι Ρτα δ ἀϊυα ὃς οδῇτσὶς η- δὲν ἢ εἰς Ὁ δημόσιον θῥαφέρωσι,“λ  φινεί κοι χε- 
οξί!ς,οχοτοίτ δα ρτοχίπιᾶ νγθέδιιοις 40 λάὐσας, ἡ τ' γοβακᾳ πυεὶ δους,λυθλαιὼν (ας δεωυά- 

- ἀλη Ροπηειίᾷ Δυιχίς, πᾶ μας ΠΡ] τις μά εν κι πίω ἐξ γύταΐᾳ ΑΕ τα ΑΚ μὰ 
5 απο Παριτατουῖιᾳ; ἐγεαξεία, ργξτογος ΜΝ ἜΨΗ ΡΝ Ἐπ ΠΝ ἐϊεν 

αἰυϊείῖς δ ρ]ουία ἰοηρο σοῖογαβ ργςσο-ὀ ἐκ ὙῈᾺ ῳ γὺ οὔϑμον πλυλασιν ἀὐρηθα .-- τ δὲ 
Ἰεβατ,αγατα; νε τσ δεῖς σαριιτ. μᾶς οὗ- δόξη ἡ πἌδτῳ πολὺ ζαύτας αὐτρεχν εδοκᾷ, ὦ ζὼ 
(εΠ]λπὸ ποέζοσᾳ; ἀἴοδᾳ; πο ἱπτογις. ὡσαδρ ἡγεμὼν Ἡ' ἔϑνοις, πὐθιςρα]οπεδοζσαις ὃ αὐτίω, 
ποῦς ὀρριιρπαιυίτ, παι οτἱί ΠΟΙ͂ ἡ ἅτε ἡμέροις ὅτε νυκτὸς δνακοιλαῖν τ φραδ ἵνα μιν- 
ἄἀατοταγ δά ἱπιεγημυϊοίς πῇ ἐοπηπᾶ- ΝΜ ΠΑ, ἐν ͵, ΑΜ 
νοσδρίεπ[,Δπτοοροτγα Ἔθεοσοῆ- ἧς τ} ἰχλωας ΕἸ ἀραπθυσο ζ) κυ ΤΕ Ὑ ΤῊΝ 
εἰξά4: αι οστδτίοης οῇςοίτ,νι ἔλτης, αιοφυδνοι, μήτε πολέμε παῦλαν δεχομῆνοι; δίῳ 

ΧΔΊ 

σχοι ὀλίγϑις πὲ καιταδόξζαϑ)ες ἐῃ ̓ χαὶ ὡς ἐξ ὁδού μκφ.- 



ἌΨ ΤΊΟΣΥ ΠΟ Ν: 

καὶ ἀκηγχϑμία χαὶ ασὸρ4 συμμάχων τ Ῥατείνας,εἷ-. 

λεν αἰΐοις εἰν οὐ πολλῷ χρόνῳ, χαὶ τὅς οὖν ἤδη πϑλυύΐζᾷς 
κατέσφαξεν ὄχι έψας ἢ) χαὴ ὅσαι ζει ογζαῦϑα. χεη- ; 

ο΄ ματαῦοις φρατιωώταις φέρᾳν πὲ χαὶ ἀγάν, ἔχὶ ὧς ὀλναῖς 

70 ποόλς ἀπῆγε αἰωὼὺ δουύοι μιν, δ εένος σζκέτι τὰ ὅο- 

λούσκων ἀμεἰϑᾳν τὶ δεωνανϑύε. ὡς ὗοϊς ἱῬωμαᾳ,- 

οἱς πεζουπένωμϑύα ζῶ τὰ τ δολούσκων πράγματα, 

κυδοάγων τὸς διμήφ9ὲς αὐτῶν εἰς ἀφρραν δ ἕτερος 

“ἢ ὑπάτων Απαιος Κλαύδγος,λυδδας τρια χοσίοις, 
5.42 2 ε Ἷ ͵ 7 « 

ἥα, δὶ ἀὐλαζείας ξγ|6ν οἱ ποροϑώνϑυοι σφίσι πίςς ὁ- γ᾿ 

μηρφῶν μὴ “οὐ δαασονδῷν, μκοἰς!ξί πε ἡἠχίσουτο,πτλύτων 

ὁρωντων,ὼ τὸς αὐχένας αὐτὸν ἐκέλάυσεν Ἔἰποχθαψαν. 

ἀφικονϑρου δὲ στο τὴς ςραϊείας οὐ πολλαὶς ὕςερϑν ἡ- 

μέραις τῷ στουυπάπου, ὼ τὸν εἰωϑύτα δ ϑδοϑαι εϑρί- 

αμίον οἰπὸ τῆς βουλῆς ζοις ἀγῶνα, λαμίσδϑν ἀγωνι- 

σαϑίύοις ςραΐηγϑις αἰδιοιιῶτος λαξᾷν, ἐμποδὼν ἐγί γέε-- 

το,ςασιας“ ζω δστοκουλῶν; χαὶ πολήείας πονηραξ ἐδφι- 

«ὠώ μάλιςα ὃ ἀυτϑῖ καϊηορρῶν, ὅτι ἐκ Ὦ πῷ πολέ- 

μου λαφύρων σσὲ μίαν μοῖραν εἰς Ὁ δημόσιον ὀμή- 

τ γα λυ δον οἷς αὐτὸς ἐδούλετο κατε , 

πέσε τίω βουλζωὼ μκὴ δοιοῦαι τῶ] ὀυδδὶ δι εϑρίαμμξον. 

65 Σερεΐλιος ὑξοίαϑαι δοκῶν “ἰασὸ τῷ στευεδδίξ, εἰς 

αὐϑοίδι4αν σέκ εἰωθῆαν Ῥ ὠμίαήοις ἐξπετοικαλέσας 

“εἰς οἰωκλοισίαν τὸν δῆμον εἶν τῷ σε9 τὴς πόλεως 

πεδίω, χοὴ διεξελθωνζῳ ποραΐϑεντα χτ' τὸν πόλεμον, 

᾿ Ψ (:αρχονῶος τὸν φϑονον, πῆς βουλῆς 1: ααδοση- 

λακχισμκὸν ϑιηγησοίϑμος, ἔφη Ὡρὰ “δ ἑαυ πρά- 

ξεων ἢ τῷ (ξὡμαγωνί(ᾳ ϑμου ςραϊφὐμαΐς ἔχάν πίω 

Ἕ πομπά 4ν ἐχὶ καλοῖς 1ε ὦ ἀὐτυχέσιν ἔρχϑις ὀξου-- 

σίαγι τα εἰπτὼν, εφανῶσοι ἜΣ ῥαδδους ἐχέλάυσεν, 30 
᾽ 2 δὶ δ “ 

. Ὁ αὐτὸς ςεφανωσαίϑρμος, ἐγών τ εϑριομίικζωυ ἐαϑητα, 
“ Η͂ ε ΠΝ λ 

πσοοῦι εἰς “πόλιν ίσαο Ὁ δήμου πόιυτὸς τροπεμι- 
͵ « ᾽ δ ! 3 ἼΞ Χ λ 4 ᾿ 

πόρϑρυος,ἕως εἰς Ὁ Καπιτώλιον ὀῥέξη, κὶ ζᾷς δ. γας 
“ 5», 5 ἐν ἢ ᾿ 

ἀπέδωκε, τὰ σκῦλα ὀρέϑηκεν. ἐκ ὃ τότ φθόνον μϑὼ 
) ο ᾿ 3 ͵ὔ τὴ οὐ 

ἔτι μείζονα, πύρα τ πατέξαχίων ἐπεασαίατο, οἰκείου Ἀ 
ΤῊ ͵ Ν ἢ : ζ ἢ ΝῚ 
«ὑτω παρεσκά ασαΐο Ὁ διημοίικϑν. οὖν (ιαὐταις ὃ 

᾿.» ι Ἶ, Ὁ δῦ " ω ἌΝ 3 (: λ 

ἀκαΐζοαςασιαις Τὶ πολέως ὅσης,ἐχεχήξια, τὶς -ἶν δῷ δζοα, 
ὶ "“ , “ ἕ Ἶ, 

μέσῳ “πυουϑϑη βεσιων παστθάων ἐνέχᾳ, , ζϑ, πϑιυηγυρ4ς 

᾿ Ἐχιλαξοῦσοι λαμωραὶ Ἐ δαπϑώαις, ἐπέρον ο» τω 
ς ͵] πν2 “ΜΉ ΧΆ, 

παρϑνίι α πλήθεος διχοςασίαν. ἑορταζασι 5. αὖθις ὅχε- 40 

πίω) πολλὴ δοιυα μά Σ᾿ αζῖνοι, τῷτον οὐκ, πολλϑ φυ-- 
, ΔΎ, »  “" λ ἢ 

λαξαΐῆες ΤΠ χρόνον, αρχονϑμης ετί νυκτὸς ποιησαμλνοι 
δ ς 3 ἌΡ τς Ἀ ΘΙΟΨΚΑΝἢ 

Ὑ ἔχίςασιν ἵνα, ὡρὶν αἰ αϑέοϑαι τς ἐγδὸν, ἔχ: τῇ πολά 

μων γὺ ῥᾶςα δὐ ἐχρἐτηξ αὐτῶν, εἰ μὴ ἢ, ψυλῶντι-.. 
γὲς ποοααϑενηες τ φὸλλαγίος, αὐλαῖς Ὠπξλὺ ες αΡ- 

᾿ παγῆς ἕνεκεν, ϑορυΐον εἰργοί(ᾳντο. βοὴ πε γὸ ἀὐθὺς ἐγέ- 
᾿ Ν ο. ἜΣΉΨΤΙΣ τ ἀλοισυλτΣΥ 
νεΐο, ἡ δρόμος  [ξωργῶν εἰς Φ τειη99, ρὶν ἢ Ἔ πύλαις 

νΨ] 

στιτο" χα, ἐ- 20 

ῈΒΕ ὙΥἹ 36Σ 

δῃχίετατς, δο {πρρετίατιιπι ἀείεξεα 
ΡΓΕΗ͂Ι, ἀΧρυρπατῖὶ {πε ἱπτγὰ Ποῃ Ϊοη- 
ΘΠ το ΠΊροτῖς ἐρατίιπι. αρτο ορρί- 
αὁ δε ̓ πτογίςξξις οπηηίθεις Ζα] ραθογ- 
ταῖς ΔΠΠ105 διε σ᾿ ΠΟ ητ; Πς οἴἴα πη Πη1]1-- ἡ 

τίδιις ἀρόγα ἂὸ ἕξεις ρογιηϊῆς χυϊά- 
αι ἱπυ οἰ γθητοριιπῃ. [πές δὰ αἰίας 
γίθο5 Ἐχογοίτιιπ) ἀπχῖτ, Ποτηϊ πο Υ οἱ- 
(σοταπη γοΠΙ οτε ἀιαρ  ἴπς να! θπτς, 
ΤΟ οΠλἰ τίς Ὑ οἱ οἱ 5, αἰτοῦ σομία} Αρρίμς 
ΟἸαπάϊις ργοάαέϊος ἴῃ ἔογαπη σα Ο 
δογιτη οδίτ468, πε αὶς ρος πο ΗΠ 
ἀατὶς οὐ πάἸθιις σοπῆσγηδίδπιτεπΊοτα 
νἱοίατετ, νἱγρὶς σαίοςη σοπίρεέξα ο- 
πιηΐππι ἀεοο ]ατὶ ταῆπτ. Ἀεπεγίο ἀς- 
ἱπάε ροίς ρᾷυςος ἠϊε5 οοϊ]ερα, δέ τγῖ- 
ὈΠΊΡΠιπι, αὶ ἀτιοῖθιι5 τα ργαοίατα 
σοί οοποραϊ α (ξηδτιο]εθατ, ροίξιι- 
ἰλητὶ, ΟΡ ΓΕττῖτ, απ οἵα ἀρ ρ ΟΠ]. ἢ 5 δζ 
Ρζᾶυα τεῖρ. ἀπλατογρηι. [Π ΡγΠΐς νε- 
τοἰπουίαθατῖῳ Π1Π1] εχ εἴτις μ6 "1 ρτα- 
ἀδτοτα!Ποτ π ρα ] σα τη «γαζίπ, ἃ 
οτρρὔῃ74 ααΐ θι15 ᾿ρία νο τ, ἀΠ]αγρίτις 
εἰοιτ:ρογίαλπτη; (βπαταΐ 6 τε απ ρμᾶ 
ἀεςεῖηετγει. Τ᾿ πὶ 56 ΓΙ] Ππ5 1  αδίαπι 
ΠΡΙ αἰδπαῖα ἔιέξατῃ εχ ἰπιδης, οπ- 
ποτ (8 δα ἱπίο!ταπι  οπηδηῖς σοπ- 
τιπηφοίαΠι. Αἀτοσαῖο Ἐπί πῃ ργαϊα- 
οἔτεπι υσθὶ σατηριιπι ρορα]ο; ἀςπαΐ- 
τατϊίᾳ; ργο σοποίοποτοριιβ αίθ οο δεὶ- 
Ἰο ρει τὶς, ἃ σο!!ορα ἱπυἰα, Γορυ] Δα; 
αιᾶ αἰξπατι ραῆιις εἤδε, αἷτ (8 εχ (15 
ἔλξιῖς, ὃζ αἰοοἷο σογγα πη 5 ΘΧΟΥΟΙΓΙ, 

“Π ».ὐλόνω ἢ Ϊ 

ν Ἵ 

μιαθότο οὐ τας ρύξοίαγα δ  ε]ἰοἴτεῦσο- " 
{25 1γλμηρρῥα ας ροτηρα: ροτείζατεπη. 
ΗΙς ἀϊ!!ς, σας σογοηαῦ αΠΠτ,σοτο- 
Πᾶτι56; δζ ἰρίδ, ᾿πηρτα νε[το τγϊπιπη- 
ΡΒαΙΪ, ργοσθάςθας ἴῃ ντθοπι, ρτοίο- 
πιοητα τοῖο ροριυο νίπιιο ἴῃ (αρὶ- 
το πὶ: ν δὲ νοις το α τς ἀδαϊσαδιυίς 
(ρο]α. φιο ἔβέζο ροδ 5 ἔδπογοπῃ δὶ 
σοΠοἰ ἰαϊτ. ρατεσίογιι πὰ νοτο Πγαῖο- 

τοι ἱποιγεῖτ πη] 411πΔ.. [πη τοῖς- 
ΡΌΡ]Ϊος ρεστατθατίοης ἱπτογοοήογιης 
αυαα τοίη: ᾿ἰπ ποῖα: ραιγογ!δοτο- 
τῇ οατηλ: ὃς ἔοσγία: πα ἰρ] πα 4 πια- 
σηϊβοδητία σας γατὶ (οἱ δι, ΡΙ εθὶς ἴπ. 
ργαίξης (ςἸτίοποηι σοι! θεᾶς. 1) πὶ 
δος ἔδίξιιπη ἀσίταητ, ϑδὈ πὶ, αυΐ ἰαπην 

ἀπάιτιπι πος τεπιριι5 οδίδγιαγᾶς, Πγα- 
ρῃΐς σορί 5 Π Εος5 τεηάδτ, ἰπίτίο ποίἘὶς 

[τοῦ πστοῖη, ντ ἀοςηι ρεϊυ(χαᾶ (ςη- 

εἰγεταγίη ντθο: αἰ ΠΘηγας νοσὶ σοηι- 
Ροτο5,η1Π νο τος αἰϊιιοτα τα ίχαο ρα - 
ἀἴτατα ἀίαα!Π,, ργα ας σαρίἰπε ν}}}5 
δάοττὶ, τα γαΪταπλ Ἔχο τα] τ. ΠΑ} α- 

στείτες ΠΊοΧ οπὶ οἰλπλογα αὐ ττο- 

πα σοπουγγούπησ, ρυϊαίααπι μοί ἐε5 
1] 

ΘογΠ 5 Ἰα- 
ἀπ ρατγᾶ 
ἄς Νν οἰίεις 
τιϊαπηριατ.. 



366 ὉἿἹΟΝΥ 1 
αἀ ροττας αοσεάοτξε, οτιμτι αἄυςη- 

ταπιντ σορσηουίε ΡΟΡΟΪι5.. ΘΟΥΟΠαῖιΙ5 

δαδίπος ἔξ- [ῃτοτίπι ὃζ ἐροξξασυ 5 ἱπτότα5, το [ζεῖς 

Ῥοτείευςε, [π4]ς Αά ατπλα ἀΠσυιγίαπι εξ: ππαταγο- 
τος βαπαῖς ὅς ας Δ ΘοΓΆ  ΠΠππ| ν οἰ ὕζαγίογαπι πγα- 

εὐξανατν παι (ατὶς πχασπα οοηῆιχίτιια πἴτιι- 

ἃ, Ββοίεπι ἱπυαΐτ ἐεἤππι ποΐξαγηο, 

κίποτς ὃ νἱρ Πα, πος οχίρεξζαπις κο- 

τλδποίιπῃ πηροζαπιοντνοτο ἰπιγατο ! 

ἰφέξαπι νεητατη εἰς, ριρπα ρτα ἕοΠι- 

παῖίοπε ἤπον}]ς ογάϊπιδιας ἰηΐτα αἴξ, 

πᾶντίοτις ἔοτταηα ἰεσίοηι ορίο,σςη- 

ὦ ΔῊ τατὶς σδτιιγία, νῖγο νὶτ οσσιγγίτ ρασπᾶ- 

Ἐπ Ῥαης ργοπιίσις ροάϊτος δέ ἐααΐτος: 

δείαθιεπίεθαηε ντγία; 6 ργορίπααο 

{πρρετίς, ὰς ἸΑογδητίθι5 ΔΏΙΠΊΟΚ5 δέ 

νίγος δἀάογοης. σαο ἕξ νὲ ἀϊι τηδ- 

Πα ΟΟΠΙΟΠΙΙΟΠΟ ΓΙ ΠΟ» {τ ἀδςοοτῖα- 

ταπητἄάοπη ΒΕ οπλδηὶ οηαίτατα ΠῚ δίς 

βιεητῖς ϑδθίπος πιηάπτάεπαο : πλι}- 

τίϑα» σα 5 ΟΠ πιάσηο σρτίποτῖ! ηκ- 

ταοῖο πῃ νερθπα Γεθ, σετογοϑ τα πὶ 

ἱπττατηςηίᾳ ϑαδίπος, αὶ ἐρεέξαπαὶ 

Ῥτατεχία νεπαγαητ, οσσπραταγι(νε 1ῃ- 20 

τεγ ἱρίος οὐροίιτιπι ετατ) ἴῃ (πογιπὰ 
δάἀποηταπιίοσα ντδ δ ΠΛΠΏΪ τα, ΡΟΓΖΕ- 

ᾷτος ἰπ νἱποιΐα σοπίοσεγιηζ. ϑαογα 
γεῖο μοῦ δε ΠΠ ἱπεεγγιρτα ἀπιρ|ο πιὰ- 
Ἰοτὶ ιαπῃ ἀπτα {ππηρτιι οΧ {οπαῖας 
ςσοπίμϊτο ἱπξαιγατα πη; τα; ἵτὰ τατ- 
{ππἢ ρορα 5 ἔτ Ἰῃ ΟΡῸ]15 ὃ Πιαγῖτα- 
εἶθιις. ΝΝοηάᾳηι Πηῖτο ἔείτο Ἰερατὶ 
αὖ Αὐγαποογαπισοητῖο νοηϊπητ; 4 11αΣ 

(ὐλπιραπα τεσίοηιβ ρίαοίριιος τοπ6- 
Βα οᾶρος. Πἰ1π (πάτιπὶ ἱπτγοάαει, 
τεροίςςθαπεν οἰίσογιπι ΕοΠεῖγαπο- 
ΤΌΠῚ ΔΡΤΌΠΙ, “6 ΠῚ ΡΟΡαΪα5 Ἀοπλα- 
Πὰς 46 ΕΟΠοιγαῃῖβ σαρταπι, ἀπ δγαῖ 
εἰτις Ιοοὶ ργα Πα Ἰατγι 5: ςἀποίχας 'πἀς 
ΡταΠπάϊαπι ροί[ξυ]αθαπε. χιοα πὶ Ήε- 
τεῖ, ἀδηπητίαραης Αὐτιποος ὈΓδαὶ 
νεητιγοβ ἴῃ ἀρτιπὶ ΟΠΊΔΠΙΙΠΊ, δέ 
{πτηρταγος ρασῃᾶ5 ρτῸ {ΠΠ]ατῖς ἰῃ βηἰτ- 
τηοϑ ἰπίαγῖβ. Οὐ αΐθιις ἴτὰ τείροπίτπη 
εἴς: Ἀεπαπείατε ἰερατὶ Αὐγαηςίδ, ἰὰ- 
{πὶ νἱἀοτὶ Ἀοπηδηΐβ, νὰ 48: 4115 
νίττατε δοφαϊπαίτ εχ ποίξθα5, οα ρο- 
{{εγῖ8 νῦγοϑ ργΟΡγ 25 ιταάαῦ: ποαὰς τί- 

ΙΟ 

ἩΛΊΟΥ Ν Αἢ 5.5: 

Οιυς πολεμίοις ὐοϑςελϑεῖν. ὡς δὲ ἔγνωσαν αὐτὰρ πίω 

ἐφοδὸν οἱ κατ᾿ πολιν, ϑεωρφιοῦτες μεταξὺ χαὶ ζοεις σε- 

φανοις Ἐχικείωϑροι ̓ καταλιπολες ζις αἰγῶνας, ὅχὰ τὰ 

σπλα ὡρμ σι" χαὶ φϑούνᾳ τω Σ ερδιλίῳ σζενα θεῖς 

(Α δωωαμις᾿ ἀδῥκέλευτος ἱκθρή" ζῶ ἐκεῖνος ἔχων (ω- 

πεζωγμένζωυ,δοςπια 4 Οἷς πολεμίοις “ἰπῦο πε «- 

γευηγίας χαὶ χϑπου τεζαλαγπωρηκόσι χαὶ οὐ σθ9- 

δεχοιϑμοις πίω Ῥωμαίων ἔφοδὸν. ὡς δὲ (Α »έτειναν 
Ε “ 2. ἡ ] Ν ἄχ ν9 , Ως 

εἰς χεῖρας, ἐγίνετο μκοίχ᾽, ὃ μϑὺ ον ζαξζᾳ χαὶ χϑσμῳ 
ΡΥ τἰιὼ «σουδων ἑκατέρων ἀφηρημϑμη" οἱ δὲ ὡς 

5 0ἢ Σ., ͵ ᾽ ͵ὕ Ε. ͵ ͵ 

ὥσο τύχης νος ἢ φόκαγξ φόλατΐί, ἢ Ἅοχος Ἄοχω, 
λυ ῬΑ 2 λ ᾿ ͵ ε “ λ λ 

ἡ ἀνὴρ ὀμδδι (:ωέπείον, ἥπωεις πε χαὶ πεζοὶ πεφυρ- 

ϑύοι ἐμαίχοντο. “Σρωο οἱ δὲ αὖθις ἑκατέρωθεν ἐπηε- 

σὸμ,οὐ 

Δμαϑουρρεωώονϊες Ἶχι πολεεὼ γρόνγον ὀῤτεχήν ποὺς ζα.- 

λαγπωρίαης ἐποίοιω. ἔπάτα οἱ Ῥωμϑ)οι σξ9φλμο- 
Ι ΄ χε ! “ λ 

ϑρὴς σφίσι της ἵσταου, παλιν γικωσι Οις Σ᾿ αξίνοις" Ὁ 

πολλοῖς δισποκ)είγαντες, ὀϑέφρεψαν εἰς ποὺ πολιν, "Ε 

οργες αἱ μμουλώτοις πϑώυ συχνοιφζοις Ἷ "ὦ αἰ πο- 
7 Ψ ΠῚ ] ͵ 2 

λιν ογζᾳς Σ᾿ αξίνων. οἱ χτ' ϑεας τσδοφασιν ἀφιγμένοι, 271 άε "- 
πυοοκαζαλήψεοϑαι ζοις δχτοῦσι τὰ ἐρύματα τῆς πὸ-- 
λέως ἔμελλον, ὡς ,αϑ ἀὐζις στεωπετακρν, ὀϑαζιοιῶς-. 

Ἴςς εἰς τὰ δεσμεωτήεια καπτείίθεντο. ( δὲ θεσίας αἷς ὃ 

πόλεμος ἐμποδὼν ἐλμετο, διπλασίας τὰν ασϑοτέρων 

ψηφισευϑρυοι ,αὖϑις εν 4ἀὐπαϑείαις ἦσὸν. ἔτι δὲ 

πϑὸμηγυφιζρισιν ἀὐθις ὡρεσξ υ ταὶ παρησὰν ἐξέ. 

ϑνοις Α 5!» κων, οἵ τῆς Καμπϑμῶν χώρας ζῷ καλλιςα 

πεδὶῖα, κατεῖχον. οὗτοι καζαςα ες Ἐχὶ πίω βουλξὼὺ, 

ἠξίοιωυ τί ὡολούσκων, τυ: καλουμϑύων Ἐλχεξανῶν, ὟΝ ' 

30 γώραν, ζεὼ ἀφελόνϑυοι τὰς Ἐχεφανοις Ῥωρφγοι,κλητο 

οϑύχοις εἰς φυλακξὼ τῷ ἔϑγοις ἐκ πεμφϑεῖσι διεγ4- 

μὸν, δἰσποδιδόναι σφίσι, ὁ τί φρουφᾷν ἀπαγαγεῖν 

δξ αὐτῆς ἐαὺ δὲ μὴ ποιήίφσιν, Αφούϊΐκοις ἡξονζᾷς ἔχε 

τἰω Ῥωμαίων ὀλίγου γρόγου χαὶ δίχας ληψομϑρουξ 

ὅσων διέθεντο τς ὁμόρους κκκῶν. Ῥωμάγοι ὃ ἀὐδζις 

ζαᾳδὲ ἀπεκρίναντο" ΑἸάμετε ̓  ὦ ὡρέσξς, Ἀρουΐκοις,, “ἵ 

ὅτι ἡμεῖς οἷ Ῥωμαῖοι διχαιοὗυϑι ὅσα. κζᾷται ἀις Φρρε- “ 

τῇ πολεμίους ἀφελόνϑρμος, ζυῦτα ζοῖς ἐδόνοις ὡς οἱ- «ἡ 

πο δα διδόναι" πόλεμον οὐ δείδουϑυ ΤῊ ΑρουΓ. δ᾿ ἰ κεια 

λ -ν ͵ »»-» Δ σὰ 7 ῖ 
μακρᾷ τὴν πόλεων οὐσῶν" οἱ Ὁ καμνον 

. ΕΣ “ 3 » 

πλοῖα Ὧο5 δα πὶ αὖ Αὐτιποῖβ, πες 40 κων οὔτε ποόφτον , οὔτε διφνόταζον ἐσονϑυον" δλλ οὐ « 
Ῥτίπχαγη ἔαταγα πη, Π6Ο στα ΠΠΊ11Π1; 
Ηἰτηϊτῖι αἤποτος οἵ φαϊιυπτις ἐς νἱγ- 
τῦῖς αἴα; ἱπηροτῖο ἀϊπγίσατο, αοά ἢ ἴῃ 
Ρτοοϊπέξα ν᾽ οἰ Πλιι5,εχοίριθπμι5 ἢ- 

λυυποος τΕρΙάς. Ῥοίεπας Λυγιμποῖς οὔ να- 
ἀευϊηοίς ἰΔξ 40 Ἔχογοίτι! γοηϊξιῖθ.  οπηδηὶ σαπὶ 

δεγαλίία,, ἀοΠΊοΠΠἰοὶς σορίϊς δογαη]ο ἄπος οο- 
οὐττοτῦς δά Αὐτοί, αα αὐ ντδς αΠ ας 
οδτοίπιο δενίροἴπηο [λα ϊο.νιτίᾳ; οᾶ- 

ἔλφη μὰν αἰ πσυρχά πᾶσι μκοἔχεοϑει αὐξὰ τῆς ἡγέμο- 
“ δυν» “ δ: τ. “ “ ς ᾿ 

γ|ας χφῃ Φρετης ον αὑγωνισχκῷ Ιε ἐσομϑμυον ορώωντες αὐτῷ 

πὸν,ακαζαπλήκτως δύξοίθα. ΤΘ ζτα ᾿Αρουΐκοι « 

τὲ πολλὴ φραϊιᾷ ὁρμηϑαγῆες εἰ τῆς ἑαυΐ' ὁ Ῥωμαῖοι 

ς οἰχείας δοωυαμᾷς ἔγοήϊες,ἡἴουδύε Σερδιλίς, στευ-- 

τυϊχόροισιν δλλήλοις αΓχοΐ πύλεως Αρικείας,ἢ δεέ- 

»4 ςαι δῆς ἑκάτον εἴκοσι Ὁ Ῥωμης" ὦ φραΐζοπεδοῦον.) 
ἑχατερφι 

΄ 
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Εἰς} 9. 5) ᾽ ἤν Δ τς πεν ί Ἶ 
Πα τεεοὶ τὸ οὔ, οχϑέϑι9. ολίγον ϑδλήλῶν διέφώ- ἢγα ροίιογίτϊ πχαλαγα τ τίς οπ:ὺ 

πεδ. ἐπεί δῈ τὅς γαφαχας ἐχεῳτιξϑανζο, πσοϑῆλθον τἰθιις, πο Πλα τ1Π} ἰΏτογ (8 ἀπ αητία; 
εἰς Ὁ πεδίον ἀγωνιού νϑιοι" χαὶ συμπεσοϊες ἐξ ἑωϑινξςσΛήξννα!Ποήητις ἐοπιπλιηΐτο, ἱπ ΡΙαηϊτοπὶ 
μέχρι μεζθυσηςή μέρας δλὐτεῖχον' ὥριε πολεδ ἐξ ράν τλθρενς ΡιΓΟςοἤςγαης : οοἸ]ατίσαας 

| ΠΝ λυ δοϑα) νόμον φιδ ἜΜΟΝ Ὁ Ὡ 1|ρπίκαπιδης νίᾳ; αἀ πγοτί ἄς πὶ τὰπα 
! αὐδήυτη ᾿ Ἀν Ὠ Ηρ δι ρὲ ΔοΥύῖτοῦ αἰ πιϊσαγιιητ,νε πιο εὶ νι ΓΓη 4; 

᾿Αρφύϊκων ἐϑνος ζεὐρὼ τω μεγέοᾳ τε χε βωμ(ή,χϑι 9. ρλάοτξι ΒεΠΠἸσοίᾳ οηΐπι Αὐσιποογιιπὰ 
“{οως δφνότηζε πολὺ Ὁ ϑηοκῶδες ἐχούσῃ φοξερώτα- σφοηςοταῖ, ἤξατατα δ τοδογοιγυοίᾳς ων. 
δὼ ὑπ λ ἐς ἐν φ᾿ ἘΜ μῳ Ὁοιὶ ἐπα δος τἱβ αἰροέξιι ρία (8 ἔδγθης ἔσσιτη φυϊά- 

, ; , ἤδονς τ οι ΣΡ; ἄλληι δχτουγ θη]. [ἢ πος ργα ο Ιαιι4δ- 
ων τί ἐοϑαη τὸν Ἢ γα, αὐτὴν. - ᾿ . μάγων χρατίσους ἐν  οἸμ ᾽ς ταῦ σηαίζαμη ΚοΠηΔΠΟΓΩΠῚ νίγταϑ, ὃ 

ὮΝ ͵ “΄“ ὁ), ᾿ Ἐν 

Αὐλον ἘΠ ηστθ μον ἄλθαν, Ὅσ ΠΡ Ἐω ἰκπεαρυθϑε ΤΟ γργίραῆς ἀποῖς οοτ! Α. Ροίξαπηὶ ΑἹ- 

ρχζω ον τῳ πσόϑοϑεν ογιαυτο. Ὁ μϑυὙΣ χώξιον δὶ, υὶ ἀϊδξατοτ Πιρετοτίαῃπο ξιογαῖ. 

ο ᾧ ̓ μάχη ἐγίνετο ΐ ἡχιοϑ, ἑπσπασιμων ζῶ, κολωνγους Ἰοςιις οἰ πὶ ἰῃ 410 Ραρπαθδτιιγ, ΠΟ Πα 

ΙΕ τ ὠλρχὴφ “ΕῚ ΥΓΎΈΠΕΝΝ εἶχε ὙΠ Ὥὰ ἣν ογατ σα τα 0115, (ξὰ οοῇαροίας (ἀχεῖς 

ΒΕΦΡΙΝ “ δὴ Ἐλ ΡΣ αὶ τι π. 1] 15, 8. ἰπτογγαριι5 ργο 15 4Πη- 

; πο τεέρις ον" ΓΡῸΝ Βὼ ὦ τ ἴω Ἶ " - Ἷ σα είϑ ας να] θιι5, σε Πουτγὶ ραγιὶ 6- 

ΤΠοςουμίος τἰδαχελάυσα νϑυος Οἷς ἀμφ᾽ αὐτὸν δἰπα. ααυίΐτατιις ροῖει δῆς νίαϊ. δ] Ῥοίξιιηνγ!- 

δἰ ἵσπσων καταξζσαι, χαὴὶ ποιήσας «ἴφος ὀύδρῶν υδοαυίτίθιις ἰαΠς ἀοίσεμήοτς, δέ ἔα- 
«ε Ε Ὡ» 3, 3, Ἂ Α. 

ἑξακχοσίων,οὺν οἷς κώλιςα ἔκαμνεν ὠϑουμϑύη γωφίοις ὅχο(οχοδητογιπι ρίοθο, 11 Πγαχὶ ΠῚ8 
ον τ σι ͵ Ν , Υγςς Ρατῖς ἰερίοπος ἰαογαθαησ, σὰ μοίξες 
ἡφόδαγξ, ἐν ζούτῳ σεευνώτῦ, ζῖς πολεμίοις, καὶ αὖ ἰπααίιτ, ΟΠ ο Ἐπί πις; ΓορτοΠπς Π]οτα πα 

" ΄ 3 ἌΡ Ε ΟΣ, ἂν ἢ ε 

κα ( »γίφησιν ἀδθις. ὡς δὲ ἁταῖξ ἈμΕΚΟσρΙ ἂν οἱ πῃροίαπι, ται το έξις (6 πο] Ραγθα- 
͵ τῇ , μων λ . , “» 

βαρθαροι.ϑοίρ(ος ογέπεσεζοις Ῥωμαίοις, χαὶ φιλο-- 20 τἷς Ἀοπιδπος διιάδοίδίδίϊτ, φοςοπίς 
γέκία Οἷς πεζοῖς αοὸςζοιὶ ἱπαεῖς. χαὶ καθ᾿ ἐν ἀμφό-. βόε ον ρης ὀφρηνοεν {.- 

νέος Ν πχν ἐν 4116 ἐχ γιγίχιις σηθο ἀεχιίιι 
τω λε- : - , 

τὸ γϑιδὺ »θξωλώσι ϑ ἀῶ ἘΣΤΟΝ ᾿ Βοίειαπισογηα ἱπηρα πὶ οἵξ νίᾳ; αἀ 
ΠΝ ΑΝ ἐπ ρλτνον ἋἽ οἶμδὺ ἱπ αὐξι τὸν χαξϑ  ταπηγαίαηι. πο ἔλξξιπι οἵδ νὲ ραγοῖπ 
χα Φάγϑεσιν ἔπονϑμοι , πολλους ἀπέκ)νανγ᾽ οἱ δὲ ἷξε ολῇτα Ειρίξτος πιᾶσπα σπάς ἰηίδαιι- 
ἜΣ μαχονϑμοις χτ' γώτου ἐπῆν. Φεψάνϑιοι δὲ χά-  τΤταῖαγΡαΓ5 Ρυρπαητος λάμις ατεγο 

χείνοις εἰς φυγάὼ Ἐχτπονον τεχαὶ βραδεῖαν τω Ὥστο-- ἐπ τε δ ἢς ἐπὲν ἀπο μ τ 
, δέ ΝΡ ΕΞ ΘΝ Ἰς, ἰσηῖοα; ἀσ πηάσηο ἸΔροτοτοσθάςξη- 

ΜΟΡΊΩΝ πόρτα ΡΊΞΕ: Θὼ ς Χ, τὰ , ἐφΊ Χο», τρις ρεῦ ἀσο εΐᾳ Ἰηπαθαης, ποιὸς 
πένονζις πε“ ασοχϑ'])οϊες ποδὼν,ἡ ζᾷς ἰγγυας πλα- Ρεάιπι δὲ {πῆταρες οὔ] ιῖ5 φἸλάϊις 

γίοις ζοῖς ξίφεσι ϑιαιοφιώπες,ἕως ὄχι τὸν χαάφοικα αὐ- [ἀσοϊάξητες »ἀοποσαά ΝΠ] πὶ Ρεταο- 
Δ ἀφίρνῶ. βιασοείνϑροι δὲ χαὶ ζυύτου τὸς φύλα- 30 Ὀΐτεῃε, συϊας Ρτοραρπατογίδιις ροὲ 

» . ἐδ . ; νι ἢ νίμα (πδπιοτῖς ζ{πεϊίσ.», (πεχας εηϊπὶ 
υ π χας οὐ πολλοὺς ογζᾷς » ἐκρὡτησὸω τῷ φρατοπτεδου , χαὴ τ τὶ ογδητ) σα γα σαοηις σερεγαῃς 

͵ 3 ΜΔ ͵ 2 ΣΝ χὰ « λ ἢ 

διηρπασὸυ" ὠφελείας μϑρτοι οὐ πολλας 46 9ν, οΤί ΑΗ ὃ ἀϊπραστιιηῦποη ΠΊάσῃο [πΌΓῸ ΓηΪ- 
« ε - 2, ἥ “» Ρ “ἄν . οἴ 9 

ὕπλα χαὶ ἵπαους, καὶ εἴτι ἀλλο πολεμμίφήσλον χεῦμα Ἰίταιπα, πἰ 81] ἐπί πα ἰδὲ ργατογ ἀγπηα ε- 

ζῶ ζωτα οἱ «αἴξὰ Σεραίλιον χαὶ Ασαιον ὕπατοι ἔ- ἀποϑάιις ὅζ ἴα ἱπίξγυπηθητα δΟΠΪ το- 
ὙΞΙΣ ͵ ᾿ς οτγαπ εἴς. Ησς αητ ας σεήστς ἰπ 

᾿ πῶς ΘΕ τὰ «ο κλαμδαίοερι τίῳ Ἷ ΩΡ ἐπρεδαμα ΟἸΔαάϊις ἃ ΠΕ ι15. 

 ϑικἀὼ ἰρχξω Αὐλος Θεργίνιος Μοντὸμος, χα Τι- ῬΡοβ Βοςογοατί πηι σοπηῇ: Α.Υ̓ Ἰγρίπί- αν οικο, 

τὸς Θείούοιος Γ έμινος ο᾿ϑόχοντος ᾿Αϑζωύησι Θεμε- τις (α!πδταπιις, ἃζ ΤΟΥ εταγίι5 (π6- «ομῇτΑ γ τα 

2 ξυχλέοις, ἐξηχοσῶ χαὶ ΔΙ αικοσιοσ μι πίω κάσινέ. παηΐπιις, ρεϊποῖρε Ατμεπὶς Τποπητο- ἀπε Πα ἢ 

τει, μελλούσης ἀἰΝρὰπίν τῆς ἑξδομιηχοςφῆς ἸΡΎΝΕ οἷς, ἀπο Δ 0.Ὁ. ἀιιςοπτείπιο (εχα- Βε!]αΐπτας ὅς 

ας Ὁ ͵ ΕΣ ͵ ᾿ , σοίπτο;ἰπξαητς ἴῃ (ξαπδτοπι ἀπ Ή 2 ἔοτίϑ, 
τέρας ὀλυμπιάδὸς,, ζω ογίκα, δοόίσπερον Σ τησιχρῳ- 40 Ἰδρτυαροῆπια ἰδοιπάα ΟἸγπιρίαάο, 

τῆς Κοφτωνιάτης. δχὶ πότων Σαζίγοι πάλιν ἔχὶ 40 ΤΊ Πογατος Οτοτοπίπίῖς νἱοίτίτος- 

Ῥωμαίους φραϊείαν ὕ«ν μείζονα παρεσκά ὠζαντο" τα. ΗΙς σοπῆς ϑαδίηὶ ταγίας σοπῖγα 

Ν ὡς, ἠὲ Γι ἈΠ] ἘΞ ἥ ορ. ΚοπΊ. πταίογοπι φ44792 4216 ραγὰ- 
Μεδυλλινοι Ῥωμαίων στοςαν!ε ὃς ὦ Σαξώνων ῬὸΡ Σ ὔε 

᾿ πρμδω ΠΧ τ Ραηζοχογοίταμη; δ. ΜΘ μ]Π]ηὶ ἀείεςε- 

Ἀ 

ἔϑνγος ὁ ἐποιή “«ἶδὰ συμμανχί κα, , δ εν λα 
85 ἀμ; ΠΡ ἰώ τ πο να ΜΑ τας ᾶο οὔ ϑαθίηΐς (οοἰειαιίς ἔσσάοτς. 

“- 2 δὴ « , - -. 

,ϑἔιυοι ὃ τ' ὄζρενοιαν αἰνὰ οἱ παυτδάκιοι, πτ αρεσκευαζον- Παοτγαπι ΠΊΦηζΟ σοΟρηϊζα ΡΑΙΓΙΟΙΙ πηᾶ- 
3 “«-Ὰ.. ᾽ . ῳ τώψ. π᾿ « 

το δ ζαχέων ἐξιέναι πϑωςραϊιά" Ὁ 3. δημόίιχϑν ὄχ τυζαθαης ἐο5 τοτὶς φάογίγι νἱγθ5; δ 
ΒΤ. ἘΝΕΜΕΥΝ ΤΉ Ρἰοδς ποίςθας ἀπο ΚῊ ίς 
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Ε ͵ ε " ᾿- Ν ΎΥ 

τοτῖος (Ἱ]απα {Π]ογιπν ἀςίαθ᾽εσαπάα πολλαχίς αἱ υσοέσεως «ἴξὰ υ ἐχιχουοίας δεομέ-: δ᾿ 

Ραπρογαπι οροίζατο ΡΟΙ]Ποἰτατίοπίθιι5, νων" ἰπόρων, ὀρτιδιεπαοόντων ὃ αἰπὺ ἐκείνοις ψη. 
. . ΕΓΓΙΙς ἢ Ν Σ ΠΣ Ἷ ᾿ : ΤΡ 

ἀξοτετὶϑ οπληίβιις ἰγτίτίβ. ταις σας φι ῷ αϑίων. χατὶ ὀλίμε 8 συλλολόνϑροι, ὅρκος ΣΝ 

ταις ραυϊατίπι ἔδοίθπτος σοπίπγαραης “6 ον μεν τος ᾿ ζ; τὴ 

πα]]ο ἀπ ρ ἰπς 6110 ἵπαάγο ραιγὶοῖοβ, λοὲς ὥρῃ ᾧ γή: νον ὑῶν ἜΣ στον φϑια, κνν 

δὲ νῃϊουίαιε ποραπὶ σοπίπηξεῖς ν- πατϑάκιοις πολέμϑ μήδενος, καθ ἕγα τε τὴν Ὄσιορω. 

τίθιια σοηῖγα ουϊαοιιπγα; ν]οἸ εητίαπὶ “καΐιοο υϑροι κου ὸ] “δὸς τὸς οὐτυϊγόμονζας Θοη- ἢ 
ΡΟΔΕΝ ν ἢ 3 Ἶ “ "ὉἋΓΔ ὡν πο, (ἀσοαγγογοι ρράγαΐτας [απ ἐλ οοι, ϑήζθηεευὶ ἐγίνεζο.τπολλα χἢ μϑδχαὰ ὀδῃ Ὁ Ὥσειυω- Ὁ 

(ρἰγατίο τιιπὰ ἴῃ 4115 Ραῆππι σοπτθη-  ἀ ἤξὺ ΩΣ : ᾿ μ᾽ 

τἰοηίδιις δὲ τἰχίδ5οτιπι πηαχίπιε σοπ-ὀ Κτ ογάψμμαχίαι τ Ὁ ἜΣ, ἐμφανοΉ ῸΝ 
Ἰἴδιις ἀἰοίοξζμρν, ῥγαῤορρεῖδηις. οατι επὶπιν λίφα ὃ ἐδηλούτοζοις ὑπάτοις, 714 8. πδϑοηέσαν οἱ [ 

οἰτατὶ δά ἀαπάα ποιλίπα νομῖγε Πο]- το καλούμϑυοι κσο9ς Ὁ ̓Αἰπολογίαν,σεεν αρπαίσαι ζινὰ δ 

Ἰξτ, δε ταις ει τον νπῦ ιεπδπὶ εὐδπξ ὀνμιυυλε δ θείνεῶν, οἱ τέγεὶ ὐβόϑοι ΕΓ 

ΑΥτίρογο, 720. σΟΠσ] ΟΡ ατὶ 'Πορα5 ογῖ- ΚΝ » Ξ ἸΑποΝ ΑΝ Ν 
Φ δ Ρ' . ς { υ ᾿ " 

Ρααγαης ποπηίποπη, ξεοτίδιις αἱ οα- φενίες, τὸν εφερονϑυον αφηρφιουτο,ὼ τὸς ὑπηρεζας ὃ 

Ρταπι ἀἰ πλίττεγο ΠΟ] ]δτ, πχαὶς πιυ]έϊΑ- ὑπάτων ϑ μι εὐϑύοις αὐζι παι οἵϊες ἀπήλαωνον, ὅ, 

τίς ἃς τορι ]ΠΠ5. σαοά Πα 15 Εαπ1ο5 απ Ὅτε ἵπώτων οὔτε παπξάχίων ὁσοι ππαρόγίες τὰ γινόμεες: 

ΡΑττίοίιις ἐς ἱπτογροπογοσ, ἢς δὺ πὶ γα χωλύφ ἠξίοιω, ὠπείχονό μὴ οὐππαίφν. καὶ δὲ ὀλίε 

4αίάοπα πιᾶπὰς ΦΡΕΙΒΕΌΑΒΕ ΡαυΪα- ἣ 

τἰπηχαοτοτα οἰττα5 σοπμξιΠοπο Δστι- νΣ Ἶ Ἢ 

Ὅν τορίετα οἵ. Ετιπτογίπι ἀππὶπ- ΑΘ ὃ Ἧ σασά τῇ κτ πίω πόλι ' αὐξουϑύη,καὶ ζῷ τ Ἵ 

τας σ! (οἰτ (δ αϊτίο, ξοτίς ᾿αοςς δΌ!Παπὶ πολεμίων τσϑ9ς καΐζαισκά ζω τοὐδασκάυαζόμϑμα, 

πηαίου!θ. ἰπ [65 νἰγίθιι5 ραγαθαταγδθ μείζω πἰω ὑχίδοσιν ἐλοέμί(ανεν. ϑδολούσκων 3 πάλη 

Πο[Εἴθιις, Ν ΟΠοἰς τατίας δά ἀςίξξιο- ἀρ  βουνδυδα ἰδ υ νὰ αϑρδιρωλουμδόω ἈΩΣ 

ποπη (ρεέϊαητίθιις, ὃζ 2179 15: δὲ ΑΨ δ Ὡς ὦ ΘΗΝ 
οτοθτς ἰοοίογιπι ἰοσαυοηίθα5 (Ὲπα- χανων, τορεσρεία, Ἔπτο τό υτοων Τ' Ῥωμαίων υπηχϑῶν. 

ταπα (ΟἹ ΠἸοϊτἄτίθιις πε {6 ἀείεγεγσετ οῦ- παρζωυ, αἰδιοιωώτων σφίσι συμμαυχόϊν ο» τοίζῳ 

ἰεέϊζοϑβ ῃ νία Πο[ίθιις υγϑὲ δε ιρρἴξε. πολέμε κάλϑροις. Λατῖνοι μϑὺ γὸ ἔφασχον Αἰχϑωοις, 

γεχεῖξης. Τ ατίπὶ ἐπὶ πὶ αἰεραης Ἐ ιιος ἐμέ δὴ ἔγξα ΤᾺ χώρ ἀὲοξρι λιξηθλω μ τὺὶ ἀπ : 

ἐλέζαϊῃ ἀσταηυτπι1π} ἱσγιρτίοπο ρτα- ΑΨ ἫΝ ; ἐἀανς ἢ 

ἄδς τῆν ὃζ ἀϊτίριΠςξ ἴαπα αἰΐχαος ΘΕ 0 πολάο ζινας "δὴ διηρπαιχεναι" οἱ) ον Κρου-. 

ορρΡίἀΔ.(ειηξιπλοτία χαοαις ργαῆ- σομέρία φρουροὶ πλυσίον ἐῇ) Σαδίνες Ξποφαίνον- ' 
ἀϊατῖ Ππρηϊβοαθαης δϑαθίποσρίορεο. τες, ὦ πολλῇ ̓γοωρδμες πσϑοθυμία ζ φρούδιον πο: 

ἔξ, ργαι!ϊ ορραρπαπάϊ ρεγοιρίἀοθ: χεμᾷν ϑηνο ὙΔΕΙΙ ϑηδο πνδδν; ἀπα[γοῦϊε ̓ “γερρνὸ Σ ΕΣ 

ΑἰΠ αἰϊ 4 πλαίιπα παητίαθαπε ἴδηι ἔα- ͵ ὙΥΕΠ ΤΕ 
σοϑυο οηφαν τὰ τησομϑρυοι. παρε 

ἔζαπι αὐ Πιταγιιπι, ροίσοητος ορεπὶ ἢ ν»Ὁ βιοηλφαν {ταχέων αἱ ῬΈ 
͵ νοι πὴ 7 ΄ ᾿Ν ͵ ΤΣ 

φοἴοτοπι. [Δ π6; δὲ Ν ΟἸσογαπι ἰοσατί 30 ϑϑμονίο 5 Ὁχ Ὁ σεευέδριον καὶ θὰ δολούσκων τῇ ἢ 
δάοτᾶτ,αίσπατι ρο[πυ]λητες νεφάδθπι- σζης, αἰξιοιῶπες σἰπολαξῷν δὼ ἀφηρέϑησοιν αἰ τσ’ αἱ - 
Ρῖὰς πρίαροῦ το Εἰταθγοταγ ποιά. τά, χω ραν,ρὶν όξαοϑαι πολέμου. (ξωαρϑείσηςϑ. 
ὈοΙΙμπη ἱποίρεγεητ. Ετρο σοδέϊο ἔι- ἹΚΘΞΞΑΝΟ “ Οχ ν ΔΝ εἰς ΔΑΒ 

«ἰδ πύτων“ βουλῆς, Ὁ) κληλεῖς ποδόστος "κι πασὸ Τυτὶ 
ΡοΓΠἰβίθπαζιι, ργί πηι ἰδητθητίαιη το- ῇ δ ΡΠ Εν ὙΠ ᾿ “ 
σατιις 1.1 ἀγσίας, αἰσηΐτατα ἐν ρτα- πατῶν Τ τὸς Λαρκιος,ο,ξιωσά τε, τϑϑυχά ν δοκῶν 
Το] Ιοης δὲ ργιάφητία, τς Ιοοιας οἢ: φρονήσει ζῳ, δέοντα ἰχϑμωταΐος, πσοοεθὼν ἔλεξεν" 

ἽΜΙΗι ΡΟ φαα σετοτὶ τἰπλθπ 4 οχίι- Ἐμοὶ, ὦ βουλὴ, ἃ μϑὺ οἱ ὀιλοι δοχοῦσιν Ἐ1) φοξερᾳ χαὶ «Π 
ταδῃτϊ δὃζ σεϊ οὶ παθοτα οριι5 Γεθ ο, ἌΤΗΝ ἡ ᾿ς "" 

; ΟΣ ἴας δεόυϑυα βονϑείας, “τε φοξερᾳ, ει) δοκᾷ, οὐ 
προσ τίπιοπάανιάξειγ πθοδαπιοάιϊιη Ὅν: ᾿βδη)ειας ετε έμε ᾧ Ἵ] 7 ε λ -“ὝὝ 7 3 

ντσεητία, αια (ΟΠ ἰσοῖ δά οροπιίοοιϊς 700 πε) ΘΠ 6 τ ὕςς ρα Ως; ὅτου 
ξεγεπάδιη ὃζ αὐσεηάος μοίξες αἰιίμδι, ρῆσαι," καθ ὁγτίνα, ὅ9πὸν τς πολεμίους αἀμίσα 

411: Ω εἰ ..} 97 ἕ "“" ͵] 2, 3 “᾿ 
4υα δὐτοῖῃ ΜΠ πος εν ὅὰ πχαΐα Ρυ- 40 α Ἀ στε μεέγιςα τυ κακῶν γομκίζουσιν, ουτε δμαΐκαια, “ 

Ὁ} ὃ τη Ἵ Τ - ΔΌΛΟΝ αν , 3 7 Ἀν ες ἌΤΑΣ “ ͵ὕ 
ΤΠ ΠΕΘΟΒΤΑ ΘΕ Ο ΘΠ ἼΠΟΡΟ ὄχι ῷ παρϑνι, αἰ μελείας αὑτὰ ὡς σεσὲν ἡμιαξ Ολα 
{τ]άτο, Ποσ] σοητος τα πη ιιᾷ Π1Π}}] 4- ΤᾺ δῆς ἼΝ ΤΗΝ φοξενών ΕΣ 

Ὡϑα γίες ξχοῖσι, οβέρωτα πηπὶ ἄδειγα, θα νεῦο μα ]πὶ πογγδάα νἱ- ; Ν ᾿ ᾿ ᾿ δχ λ , ᾽ ἡ χε ͵ 3 ͵ ὦ ἈΝ 

ἀφητιτ; ὃς ΠΙΠ γοργίπιαπταγ οοἰογίτοι, ὠΦφαμνον )»χα! εἰ κη ἴᾳ,γέως αὐτὰ σήσονϑυ, ἐσατης “ς 
- - - » “" δῷ ΠΣ ΤῸ) ΝῊ 

οΧιγοπηᾷ φοπβιποποπι ὃς (πδιοτο- ὀναβοπῆς ὦ συγχύσεως ἣῇ χοιγῶν αἰτία, ἡ τε ΤῊ δημοτ “΄ 
ΠΟτοΙρ.Ὁ ; υἱοί ἱ δ σεῖς ΠΗ Ρ , ν᾿ ΄ β ΟτοΙρ.ΑΙ]αταγα; υαίοίϊοο! ρΙεοίοσιιπι κῶν ἀπείθηα τυ οἰκ αἰξιοιώτων τα ἐχιταηομϑμα. 
ἱποθεαϊδητία ἀοιτοέξδης ἱπΠὰ σοηία- ἘΠ ΔΝ ὙΠ Ὶ τ ΛῊ 

. } « γ 

Ἰαπι,δς ποίξγα ἱρίοσγιιπη ογρα το γαξγα- ΘΟ τ υὐεύκος “ρα, ἤν, καὶ ἡμδν" αὐ τ ἡ πσϑϑς “ ᾿ 
᾿ ἐ Ἷ Α τοι ἐν ᾿ ν σῷ 9 ͵ “ 

β τος ὃ (ἰθοτίαις (8 σογθητας πλογοῆταϑ. Ὁ λύήχϑον αὐτὴν χα Ὁ ἐλάκειαζον χαλεποτης. “ὦ 

οἰμϑ. 

ρου πᾶσα ἡ πυλις » ἀκοσμίας πλήρης ᾽ ϑορύξε ὦ: 



ἈΝΕ ΎΗ Οἱ. κ ΟΜΝ 1 8: ἡ ἢ 
» οἶα ὃ, μηδὲν ὑμὰς δεῖν ἐν το παρόντι σχοστεῖν,Εἰ μὴ 
.» ὕπως ὀξαιρεϑήσεται (τα ἐκ τῆς πόλεως, χαὶ μιᾷ 

᾿ ἁπόμῖες γνώμη ζἃ κοινὰ ασξϑ τὸν ἰδίωγ΄ αἱοφύμϑροι 

Ι ἵ πολίϊἀύματα ὁ ὁμονοσει μϑὺ ἊΣ ἡ πόλεως δεύα- 

» μεσ, ἶχα)»" ἔς-αι χαὶ φίλοις ἀσφάλφαν ταῦ, καὶ χαὶ 

»ἐθρος δέος" ξασιαζου(ᾳ δὲ, ὡς νεῦ, ζούτων οὐσὶ͵ 

ῷ ἕτερον δὼ διύαμτο ἀψα,τράξαοϑαι. θαι μκαίσοι μι 

Ἢ σ δὼ εἰμὴ χα) ἡ αὐτίω διεξεργ σατο, καὶ τϑάσοι Οἷς 

Ἶ φθροῖς δίχα πόνου ὦ κραάτορ" ̓διμὰ τὸν Δία χαὶ ζεις 

. ἀλλοις ϑεοις, Οὐκ εἰς μαχρ αν οἴομαι Οιαῦτα πολ έ.- 

" ουδύων ̓ἠμδι μήσεοϑαι. διῳχίσμεθαι γι ̓ ὡς ὁρᾷ- 

τ τειχαι ἡ δύο πολάς ἔχομϑι, πίω μϑὺ μίαν ὑπο πενίας 

, πέχαὶ ἡ ὀῥαΐκης τηρχουϑῥζω, πἰω δὲ αὑὺ κόρου χα 

ᾧ ὕδρεως. αἰδὼς δὲ χαὴ χόσχμος χαὶ ἡεδκῆς ὑφ᾿ ὥνη πάσα 

»  πολίζοο) χοινωνία, σώζόται,τταυρ᾽ συ θέ τέο, μϑμ4δυ 

λέων. Ο γ τοι χήεὶ Ὁ δίχα ον ἤδη σὰρ ̓δλλήλων 

μίᾷανουϑυ, καὶ τῶ βιαιοτέρῳ ζϑεμϑυ Ὁ διχκιόταν 

᾿ς ζᾳ ϑ»οία,, ὃ ὀὐτίπαον ὀξολέσαι μζ τῷ 

» σφετερυ καχοῦ βελδι δέήρερὶ Ὁ οὖ αὐζις ἀσφα- 

» λὲς φυλαηοίϊες, τὴς Ὁ αφόρου Χϑιγὴ ἢ σεσώοϑαι. 

» ὧν ἐ ἐγὼ ὑμας οὐδ, πολλζωω πσδϑνοιαν ποιήσοιαϑαι, 

» βουλέω ὑτῦ αὐτὴν Ούτων καϑισαγζαι, ἐπειδϑὺ α.- 

» πολύσητε (ς «ρεσξείας. ἃ δὲ ταῖς ρεσθείαις᾽ Ὥσο- 

» χρίναοϑει ον τωΐ παρόντι παρω νά ἔ ἔχω, (ὗτα ( δεν" 

5 ΠΑ δυλείσινιμᾶι αὐπαμτούσιν ἡμας ὡδπλοις 

Ἰ» χρατήσδυτες ἔχουδυ,αὴ πόλεμον απτειλοῦσι μὴ πᾷ: 

» ϑουϑύοις, ζαδὲ λέγωμνϑω, ὅτι ἡ Ρωμᾳῖοι τϑλίςας ὑ- 

» πολαμβαγομῆν κ]ησάς ἐρ χαὶ διχαιοταΐζᾳς, ας κα- 

εν ποιμείγαμυϑυ αιφοία τἰρὺ πηρετέω ἀφριωίναι, αἶα 

, δῦντες αὐζο, ζις ὀἰπολωλεκόσι" χϑινωνητέον [τε]πά- 

» σι χα ἡ Οῖς ἐχ ζούτων γλνομδνοις καταλιπεῖν αὐγωμους- 

1». γιοῦ δὲ “ὑπαρχόντων ἤδη σερησόμιελοω, χαὶ 
, ἑαυζους ὅσα. πολεμίοις βλα οι. Λατίνων δὲ ὃ 4- 

Ὁ Ῥοίω ἐπαινέσαγιες, ὀὐαϑοιρσειύωμδυ Ω ϑεδιὸς, ὡς 

᾿ ΝΠ ““παλελμήε; εἰὐζες ἐως οὐ ω πιςὸν Φυλασ- 

“ν γα μν ἱχανξὼ ἐπ δ; αὐΐζοὶς πέμωψοιμοι ου ̓ αμὰκα- 
-χροδ ας ῥχϑύμαι χρατίςας τε σὲ δέχαιοταίζας ἔ- 

φρο τίου Φημὲ χξῖδαι βελέω Οἰς Κ᾿ τίω πῦλιν »- 

) μύδρις ἡ ἡμας ς Ξἰποδοιοῦαι, χαὴ ἡ ὐτίω «σἕκ εἰς μαικραὺ, 
᾿δλλὼ τῇ Ἐχιούσν ἡ ἡμέφᾳι. (ὐτίω ̓ἀποφάοα δίς 

ον γνώμων Δ τ χὴὶ πότων ἐπαρεσαύτωυν,τό- 

περϑὺ αἱ ρεσξῴαι λαξξσαι (ς εἰρηυδῥας Ὄσοκχρί-. 

σἰρἀπνρλάγησαν" τῇ 5 ἑξηςη κέρᾳ (ξυαγασθντες 
Τξωλὴν οἱ 'ὕπατοι,τἰξὶ Ὁ ἐπϑμορθώσεως ἴ' πολϊικῶν 

369 

Ἔἐρο οοτῖς παπο η1Π}} αμά πχαρὶς ρτο- 
(ΡΙοἰαπάτιπη σεπίξο, 14 Π| ιοπιοάο 

{0 ]Δτἰς εχ ντρθα ᾿ἰς ὐζῖις, ν ΠΔΏΪ ΠΊ65 
πδίογο ΡΌ ΘΙ σα: ΠιΔΠῚ ΡΓἰμΙαταν ψα}1- 
ταῖῖς τοίροξζι οἰπίτατθ σα ῬογΠ 6 ΠΊι15. 
4α {1 σοποοῦϑ ἢτ, (ΠΠοἸες ταπιταδη.- ᾿ 
αἰς ἁπλίοῖβ, φιαπὶ  Ξπν: ΠΟΙ θιις: 
δι ἔα ἰαξζατα,ντημπο, Ποιι- 
τγΠ Πουτιπη ρτςίξαγο ροτογίς: πηΐγιπα 
πὶ (εἰρίατη σοπές ξιιγα, δὲ ΠΟΙ Ίθιις {-- 
πείαθοτγο τγαάϊτιγα νἱξξοτίαπ. συοάὰ 

ΤῸ Ρογ]οιιςπὶ ἄξοσα; σεῖετοβ δτθιΐ ἔογο 
ορίποσ, ἢ {1 τοίρ. [ογπλα σοπτίπυς- 
τα αἰ 1 εηϊ τα {ππγιι5,ντ νι οτίς, ἴῃ 
ἀ.45 οἰτιἰτατα5; ΠΠΔΓΠΠῚ ἈἰτΟΓΑΠῚ Ρβὰ 
ΡεΙτας ὃς πεοεῆπτας ταριηζ, αἰτογα 
(τίοτας ἃς ἱπίοἱ εητία. ριιάοῦ διιτο πὶ 
ἀεοοτιιπη ὃς ἰπ5, σα ίθιι5 σοπίδγιδίιι 
οπηηἰϑ Οἰ}}15 (Οοἰοτα5, αὐ ντγαα; ἐχῇι- 
Ιφῃτ. ἴτα4; τπδηὰ ἰδπα ἴπγα γο ἀ[Π}115, 
δέ (πππγΠλι1Π}Ὲ [115 ΡΟΠΙ ΠΊ115 ἰπ {{ΠΠ|Π| 
νἱο]θητία, σας δοίτία ; πγαίεπιος αἀ- 
πογίαγίος ποίξγο πιαϊο ρογάεγα, “δ πὶ 
ποῆτα (ξουτγίτατὶ σοπίθ!ξο νῃα οἱ 
1115 πλαπεῖς ἱποοϊπιο5. Η αἷς εβο 
ταὶ ἀΠ]Πσοητεῖ ργοίριοἰεπάμιπι, ὃς {τ 
Ρογεα σοπίμϊτβτιπι σεπίξο οι ρτί-- 
παι ἰθσαῖος δυίο  πουίτἰ5 : υΐθις ἱξα 
πυποτοίροπαάξάήππηι φγδίτγουΥ οἱ οἷς 
τεροτθηείθαϑ ἃ ποθ ὶβ χα νἱξζοτα8 ἂτ- 
Γηΐδ ραγδιιίπλι5, δ πἰ γοάάαπημς, δε ]- 
Ἰαπὶ πιηδπεῖθιι5, ἀϊσοιι5  οπιδηὶς 
ΒομοίΠΠπηθ δοααυϊτα νἱ ἀογί χα ]ς- 
σἰτίπηὶ δα τατος ραγτα Πητ ; πος ρος 
πος ἔτα1τὰ ἔοι Πἔτατα νἱγτατὶς ἄδθοιις οἵ- 
υίοατς, το ἀἰεῖς (Ολίλεο: ᾿ς πα {11 4- 
ΠΛ ΠΔ ιοτιταηταγε ἡ σοπί πη ἐς νἱτί- 
διι5 ΕὨϊχαγοβ νὰ ραῖῖα δέ ΓΟ ΘΑ ΠΊΙΙ5 
ἰρήι, ὃζ δά ροίξογοϑ τγᾶίπλϊτταπλι15. α[70-- 
7μὶ ἢ ἰρῇ βὰ ποθ 8 δἰ πλθγθπλιις,ποϑ ἴ- 
Ρίοσ τγαξζαγθπλις πο] τοῦ. Ἰπε 6: 
ταπΊ νεο ἰφιάατα σε πεποϊ δείᾳ τἰπιος- 
ΓΕΠῚ Δ ΠΊΘΠΊΙ15; ΡΟ ΠΙσθητα5 Π 14 Πὶ 
εἷβ οροῖα ποίγδπι ἀθξιταγαιη, ἀοπθο 
ἰῃ Πάςρορυ!! Βοιηδπὶ πηδίεγίης ἔπεσ 
Ραἤατγος αυϊάσιαπι ΡΓΟρτΕΓ ΠΟΘ; (εὰ 
πγδῖιζα δἤπιτιγας εἰς σορία5 Πιδηζας 
δα ἀείςπποπειι {(μποίαης. Ησο τὸ- 

20 

20 

.σεοϑοα Θἰποχρίσ. ἀπαλλαγησῶν ὁ 5 τὴν! ωρεσίῶν, 40 ἰροπίᾶ ριτο ἔογο οριίπια δέ ἐμ: 
πγᾶ: ΡΟΙξ ἀΠζοἤπιπι υτξ Ἰορατογιιπι, 
αἷο Ρυπγπιίςπατιπὶ ἀαπάϊιπιντθα- 
ἰδ τα πα τἰθιι5 ; ΕΠ. 4116 ποῦ ἀἰπτίμι5 
υδπ ἴῃ ογα[Ἐἰ μὴ ἀϊεγεπάιιπι. 
ΗΔΟΙ Δτρὶϊ (επτεπτί οο!] δυάδα α Ρᾶ- 
τείας, Ιοσατί σι ἰαπι αἰ δεῖς τείροηῇς 
ἀϊπαι τ ίὰπε. δα αιθητὶ νεο ἄϊς σοπ- 
(α]ες οοδέϊο ἔξπατι ἀϊρι οἰξάτιπι ρτο- 
Ροίμοτο ραίγίϑης αο ραᾳζῖο ὑγθαμὶ 

7 

πρ--- πα ἀῶ 

“ίρξ ὅπε ἔν ε-- 4..““ς 

“εὔωτε δ,» -εἴέέω σε " 



270 Ὁ ὃ Ν υἱοῦ τ ΧΕΙ, τ ΑΚ ΝῸΚ 5.8. 
ταπταΐτις ροῆοητι φοττῖρί. ἂο ρείπια5 ϑορύξων τοξουλες, σχοττψν.«ρῶτος δξχυ ἐρωτηθεὶς [γώ-. 
(ξητεπτιίᾷ γοσατις ΡΟ Ἰγριηϊα νὶγ ρο- μῶω ΡΞ ςεργίνι Ἐς ρϑημόῖι πὸ ΦλνῶΝ 

Ρυ]αγίσ, πςἀἴδτη νἰάπη ἱπρτοῆμις ἀἰχττ: ἀυδωῆρος ἔϑὰν, ἔλεξεν Ἐπ4 δ ἰϑυμάρ 

: τς Ουοπίβριεδε πρετίοτί ἀππο π δος ΤΡ (- ἐγ δή ῦ: ὐμφβδ νου ρον “.-. « 
ταν . Ρτὸ ΓΕΡ. ΠΊαΧχΙ πη ἀεοϊαγαιιτ ργορτίτα- )ος ον Ὁ τ αρῥζϑοντι οὐμιαυτῳ, πσξηλυμίαν “σλείςην εἰς « 

υε" )αλει δὲν. ἀπε οἰίσογαπι ὃζ Αὐγιποοτῖ νΔ]1- “ὡς ,ἷαῷ πόλεως ἀγώνας ἐπεδείξωτο, Φϑολούσχοις ὡ 
ἰτω 4», εὐρρῷο βιτων τὼ μον χαὶ Αἰ ρούΐκοις πολλῇ ςραϊιᾷ ὀλχεῶσιν λῤτιταξαίμδμον «ὦ 

Ι 7 - « φείθδο [ἰ56π| Ὀο Ϊᾳ τὰ ποῦησαας6- Φ».»ς "7 ἐλ αν πο. 

] ἧ πὰ Ἔ" ες Ροτπηῖ Δ Φονἢ ἰρόαοει! Ν: 8 τα 6 υμδμ, οἴομαι δῷ τὸς (λυγαραμῦν ΤΡ ΉΡΟ ΠΟ ΟΝ ᾿ 

“π΄ τοπηποπξ,νε ογεάϊτογι δ. πες η σοῦ- τῶνδε ὅ' πολέμιον μεταιρῥνζας αἰ φγαυζ, μηδενὸς αὖν- «. 

ΡΟΓΑ οΥῖ ἰτ5 Πτ,ηεοίη Βοπα. δὲ ἰ4οπὶ Τὐϑ μήτε ὃ σῶα. μήτε ουσίαν πο ΤῊ δουφῶν « 
ἴαις ΟΠ  ραγαπιδιοοτιπὶ νίᾳς Δἄ αιο5; γ0 χραίφα Χ᾽ Ὁ σὴ οὐὐο δίκαιον Ἐ1) ὼ χονδῦσι οἷς πότων, «΄ 

Ν᾽ ἱ : νία; τ65:1Π σεῖδ- ͵ ἐν επ ΝΜ 251:. ἢ κνν; 
ΠΘΕΣΘΒΠΟΕ; νίᾳ δά ΠΕΡΟΤΟΣ ΑΒΕΕς ἀτρατὰ παπαων,ὶ παισὶν ως ἐϊγϑνων᾽ τὰς ὃ ὀηχὸς ἀπ 
τοϑὶμϑ οα ογοαϊτου θαι παχία οὈ]ρα- Ἷ 2 -“ ὕ ΠῚ] ͵ 

τἰοπες οοπτγαέξιιπη. Ροίε πη 1, Ἰωγέμιοις εἰ ) Οις δεδδμάκοσιν,ὡς ἕχα οι στευέξϑρον, Φ 
ΠῚ 5 Ω Ξ ᾿ ἣΣ “ ΩΣ Ὁ νι 

Τιατσίας ἄχ: ΜΙΒΙ ΡΟ, νά ςτατορεί- μᾷ Ὁ στα ΤΊτος Λαάρκίος εἰπεν᾽ Ἐμοὶ ἢ, ὦ βουλὴ, « 

 τρῖϊ, πο Ποβ (0105 αι ἔογστος ἰπ ΒΡῈ} δὸκᾷχρ ὠτίςον, μὴ μόνον ζους οὖν ζοῖς πολέμοις ἀγαϑοιὶ «΄ 

᾿ Ἀμογῖι, νετῖϊ οτίαπη τε! ρίε δέ νηῖ-. ο  δύοις, δλλὰ ὁ ὁ ὀιδον ἄπθωται δῆμον ἐλάζϑερον «Ὁ 
τογίαπη ἃ οδιγαξείθιις ΠΡ εγαπὶ ἔλσεγσθ. ς, Ὲ Ὡ πε 
Βις. Π. {018 τατίοης τοι οἰαίτατοπιῖη. συμβολαίων ἀφοῦ, μόνως γὸ δὺ ὅτως ὅλέω Τ' πό- « 

ἥ 7 ; « “4» Ἵ , ἘΠῚ ΑΥ 

] : ἢ Γ ςοποογάϊαπη γοοσογίπηι5. Ἱ τας Δινομονοδᾳ, ἐργασαί,ἴθα. σοίτος ὃ παρῥιθων ἀπ-« 
} “ἢ : : τ ἀεῖπάς Αρ. ΟΙαιιήϊιις {πρετίοτῖς απ πιὸος Κλαύδγος Ὁ ὕπατον ὥὀρχζω τω! “σα ρῥιθοντι ἔτει «, 
Π -( « Ἂ: - ἐψηρο " ἘΠ 3, 9 ρὰ - « “ δαῖδεκ τ διε δὰ ρο(αϊχίτ: Οοτίος ΡΟ, ἐς πος περὸ «ὧν,ἔ λεξζεν" Αεἰ »ϑὺ, ὦ βουλὴ, ὁσαίχις αἰ χὺρ πότων 
᾿ τς ἢ το, Ρροπίταγ ψυσίπἰο,ίδιηρεῦ εἄάςπὶ πα να. τς ον νοοῖ ; ΓΝ 

οΡτπεοίεπιθηιίᾷ, ρ᾽ εὶ π1Π}]} εογιιπα 20 καθ ϑεϑὴ Ἅθγ.ς, ὅΧ1 Ὁ αὐ εἶμι γνώμη, μὴ δγαγες « 
τ τ λ » ἈῊΝ ὑ ἢ 

αυα Ροίτα]ατ Ρεγπλττξ ἀ,, τ1Π ἸαΠπ1πὰ τῷ τῷ δ Ἴ  ἢ τὰ “ὐαξιωνϑύων, ὃ τι ΔΛ γον. 
- Β . γ ἦν ᾿ 3, , 

δὲ ποποιὕ;πες (πιπηϊττοηάος εἶσε- μήτεκαλθν, μήτε Ὁ φρϑνημα “ὃ πόλεως ἐλοιΠοιῶν «, 
ποτοίος Οἰμἰτατί5 ΔΠ ΠΟ 5. ΠΘῸ ἀα ρτῖς. κα σρτῆ γιοῦ μεταγινώσκω Ἔ ἐξ εἰρχῆςμωι φανέντων 

Πιπαίδητοπεία πἴισ συ πητο:]1ο- ΣΝ ΤῊ 9 5. ἈΦ ᾽ ͵ : 
Ν πα ΘΟΕ ερυῦοι Ο.οὲγ" ἢ πόύτων ὁ εἰζωυ ὁὀν,ϑόφπτων ἀφρονέςαιζος  εἰκ 

αυίη εἰε πα ομληϊα πλοστα! πη δι Π-- ἐοδου ΑΠΑΝν τῶν 3 ΕΜ ᾿ Ὁ Ἰ 
; τηις,[, οἵ ργατεεῖτο ἀπ ηο σο]ερς Δά- -» ΤΣ μδὺ,ὑπαυτος ὧν,δυτίνεογξ αϊογτὸς μοι ἴ ἕῴ 

πιογίμητί δὲ ρΙορξχηη6 σοποἰτἄτί το: ὠπατου,ὼ Τ' δήμιον ἐχισείογζος, ὐτέοον,ὸ διεμάνα ὄχι 

τοι, δὲ ἴῃ (φητδτία ρογπηίογι πη,ηθσ ἡ ἐγνωσμκένων, ὥτε φόξῳ ἰποδαπεὶς,,έτε δεήσᾳ, « 
ιῦ. ἕξ 2 ͵ ΤΕ ΑἸ ζν το ᾿ τοΐγοῖς ἀοἰοέξας, πος ργεοῖδ. δυτ στὰ ὅτε γάφισιν εἴξας" γιοῦ ., ἰδιώτης ὧν, [αμμιἐμαυδ, « 

τἰα ἤσχιυισ,πιιπο ργίπατιις πο Ι ρα π| 46- οὐκ ἐν Δ ἢ "ΟΜΝ ΑΚ 
Ἰἰσοτξ, ὅς ΠΡ αγιατξ ἰΙοιοπά! ργοάογθ. οὔ τίωυ παρβησιαν καζαισεοδοίζευ" εἴτε μου Ὁ ἐλέσλ- ὁ 
ντοῖ!α; οἰἴᾳ; ναἰἔγαπι ἀρρε τα ̓ἰθεῖ 30 θον Ῥ ψυχῆς ὑμλν ἕκαςος ξὠλέ) Ὀποκαλῷν ἀὐγνΐο, 
Πᾶς απίπηὶ πλοὶ ΠἰΡοστατξ πιο σοῆοτο-. εἴτε αὐθοιδὲς, ὅσον δὼ ζώ ὄνον, [οὔκ αποφήζομα « 
Πταιδ τας ἀτγοραητίᾶ,πιπηᾷ 4 γίχθτ ον. ἀν ωλεῦ εξ δυγμμένε,] ἡ σϑνέποῖε εἰςαίξω σριζ'- Ἁ 
το, [Ὁ Παοτοέϊα (οπτδτία ἀπ εάᾶ,πες ζ; Ε τς αν 
νπλ ]Δοδίτοτῖϊ γοπα!ΠΠο ἢ ἰπ τηρτο- “δ ἜΣ, ας ἘΝ, το: τὴν Ὁ μι. 
δοτῖ! οπλίηιηι στατίᾶ ἱπιγοάπιοδπη: εἰσξαονζας αὐζᾷς ἁπάσῃ ταδοῦυμα α,γρωμϑυος,ομέσεα Ἷ 
ἰπλπτο οὐδ ΠῚ οἷτ15 (δ πιοητία διιέξοτος χωρησω" λογιζόυϑρος ὅτί πᾶσαι και χία ὦ ΡΥ [φορά νὰ « 
τοτῖς νἱγῖθιις ορρισπαθο :γεραταπθσῳ συλλήζδζω ὀμαΐξ πὴ πόλεως, “πὸ ̓χρεοχοπίας Ὅρι αι 
οπηηΐα νἱτία ὃς αἰΠςηΠοηας, ὃς (ντ οῦ- ἢ Σ εἰ οςςτο λές, φρονωυ νκ Δ ΑΝ 

Ρ Β ὡὐδ ὦ Ω ΟΙΟ υ ἐχο. ἰτεϊο οί: 
Ρεπαϊο ἀϊσατη) {πδιιογίτο οἰετατίς εχ οὐ ο μα κεος ἐμ Φελυμίου ἀλος, ἀπ ΟΝ τ : »σ)οῖλ »Ἅεὰο ᾽ λ ᾽ νεὰ )ὔ 4 Ὁ ὴ 

ἱπτογιογίο αὐτὰ πγαζιατίτίο Ππαίοιτισδζ ας, ὅ 714 οὐ Ὁ ἰδγον ἀστφὀλέσ,δρλα Ὁ Ὁ πόλεως αξιά.. 
Ἂ Ξ - ἀδιῖν ΌΤΙ . ὕ 5. ͵ ͵ ϊ Ἁ 

πὰς 45 ργαάδτεγ, τι ἰπίλης, (χυοά σχοπειν, εἴτε ὅπως δὴ “ππο}ε οἰήσεται τα δὲ λέγεαχζ, συξ Ὁ ἢ 

ΠΟῊ Ρυπαταπι (84 ΡυΒ]Ισαπι ἱποοῖ- 40 χωρῶ αὐτωνομί ζιν ὅπως βεὸ λξ ! μέ;οι πϑωτὸς τ“ 
τλϊτατοπι (ρεέξαπαᾷ σεπίςο)ἤπις 4ιο- ͵ 
τποάοουσησας Παοἃ ΠΊΕ ἠϊξξα ορίπα- ἀν π Ν ΕΣ “"- 
δίτατ, γααταγ πὰ ορἰπίοης ρογ πΊε ]Ϊ- σαι ϑροις. 674 «(ἀ γεέα ἀπσαιζούσινο χαιξϑιμές “ 

πε τ ΤΕ: ἥ δι χες Λα ΄ δι ͵ ἰδ 
φετιγαθαίο τα ϊΐ αὐλοί» ἰΐεοα! (πταρες γάλζω δὲ βοηθφαν, ἃ μονα ὅφῖν τὴς δεχοςασιας Φαρα. 
Δάποτγίατι χομα ἸηΜείτυτα ργαῖεγ ρα-. μάχαὰ οὖ τω παρϑντί φροίσω,δικζουτωφφι ἑλέαζ χο Ἵ 
τας τηούοπὶ ἱπἀποσπείδας. Οὐοηΐ- ἀπε νὰ ς..5 ! ΐ 3 ΜΡ Ν δὼ“ ξ ς,ος ὀνά θεω ὠνᾶνος ὠξζοισια, ουλζυ 
ΔΠῚ ΔΕΓΟΠῚ ΓΟΠΊΡιΙ5 Ζμ6 ΠΟ 4:54 ]16- ἔσχτοὸς ὃν .χξ ἐξ ὑχαὶ β ἶ 

Πιιη, (ςα ργα ςηταπθαπὶ οροπὶ ροί τα, ἀϊσαπὶ ἡιοά πη Εἱ νπίσιιπι ἰη ργαίςης (δ Ἰτοπίδ νσς 
ἀθατας το πλ θα τη: ἀϊξξατογα πη αδπὰ Ρεμλαπὶ ἀϊσοπάππὶ οοπίςο, μα ρτο ἱπαροσίο δέ (οπαταπὶ 

ΧῊ 

.ἅ 

αντιωσομίαι ζοϊς μιὴ τὰ πάτοια πολί 4 κατα εἰφηγῆτ “᾿ 



ἈΠΕ ΤΟ ΤΒΌΟΥΜ': 

» χα ἡ δῆμον αὐαϊκοίσᾳ (ὰ κρατιςα τῳχονῷ φρονᾷν ἀἷλΞ 

» λη δ οὐκ ἔσται πηλιχούτου χα χοὺ λύσις. 

εἰπογῶς ̓Απταπου,ὼ “γέων Ὀλεϑορυξησαίντων ὦ ὡς τὰ 

δέοντα εἰφηορυνϑμου, Σ᾽ ερείλιος τε ὁὀντιλέξων δϑέφη 

χαὶ ὀελοι Τινὲς τὴν ὡρεσξυτερων γ,Πῶντοῦ αἰτῶν τὴν 

γεωτέρων] ον 

τα 

σκόνης τε ἀφικγουμῦμων, ὃ βίᾳ 

πολλῇ γεωμδρων"ν ᾿ς ὁ πὗρας ο᾽ Θὐνίκυσεν ἡ Ασαιου γ μέ. 

τὼ μζ' (τα οἱ ὕπατοι χϑιρῇ γνώμῃ χευσείνϑμοι, δ 

πλείφων οἰορδύων᾽ Ἄσαπον υἰποδ οϑήσεοϑαι δικτα- 

τῶρᾳ., ὡς μόνον ὄχτχε «Ἴῆσοι τὴς πξϑρασίας δγωυη- 

σύνϑιυον,ἐχεῖγον μδὺ ἀπτήλασὸιν, ΜΜαμιον 5 λλέειον 

ἀδελφὸν Ποπλίου τῷ πὐϑξτου αὑτναἱ σαντος ; τὰ 

δημοιρεώτατον δοχοιῶτα ἔσεαϑα!; χαὶ ἡ λύδρα γηραιὸν, 

εἰπέδιεζαν,αὐτο Ὁ φοξερϑν οἰόνυϑιυοι τῆς ὠξοισίας ἃ αν 

πογρζεσαι" ὀὐῤδδὸς δὲ ζᾷ πϑώτα δχεφχοῖς ζοις “-ραά- 

[κασι δεῖν να, μηδὲν ὀξεργάσηται γεώτερϑι. 

λαίζων δὲ τί Ξρχἕω δλλόσιος, χαὶ ̓λευελμδμς; 

ἑωπα ὀχέων Κόιντον Σερδΐλιον, ἀδελῷον τῷ στευυ- 

πο αἰ τος Αἰπαίῳ Σερδιλίου, ταρηϊγήλε πὶ τὸν 

δήμιον εἰς ἐκκλονσίαν παρᾷμαι. σξδενέλλοντος δὲ ὄχλου 

συχνοῦ τό τοτε φεῦτον ἐξ οὗ τἰωὼ ϑρχίω ο ὁ Σερείλιος 

ὠπέλεο, ταὶ ὁ δημος ̓ ἀγόμϑιος ἔχὶ ἡᾳ ̓φραΐιας εἰς 

᾿ Φανεραὺ ἀἰπόνοιαν ἔξάπετο, ἐλθὼν ὅχ Ὁ βῆμα ἐλε- 

» ξεν Ω " πολίται, 1 ἰσμκὲν ὅτι ἐσ λουϑροις ὑμῖν ἔδίνά ἀεί 

.» Ἄνας ον πὸ ὅ Ὀϑλλεθίων ὅλοις ϑρχῷ ὑμδν, ὁ ὑφ᾽ ὧνἐ- 

᾿» λάκρφι τυραννίδος χαλεπῆς γεγόνατε, χα συϊενος 

" ΤΊ μετοίωνητυχήσατε, ὑμας ἀὔθυς ὀχτδέψαντες 

᾿» ὗς ἀπόμτων δυμοϊικωτατοις δοχούσιν. ὡφ]ς οὐ διδὲι- 

» Χῆς ὑμῖν δεομϑῴοις τι βεξαιώσονδν τῷ δήμῳ Φ.ε- 

᾿τ, λάρον, δ αἷρ καὶ ἡ ἐξ ἰριχῆς αὐτῷ ἐδώκαι μρ »οἱ ἱλο- 

ΤΠ. η9, ἔσονται, δυλκὰ συ δαχλυίσεως μετείας, ἵνα. πιφεύ- 

᾿Ξ »τεὴ μῶν ὃ τὶ δὼ αὐ πασοοω μευ ἐμπεδωσφν. ἡλικίας 

᾽ν» Ῥδλὸ Φεναχίζῳν ὕκια Ἐλεδέχεται χι ὃ τελῴον 

» ἡκουϑυ αι τ ριώ ως, ἥτις πὸ ὡ βαδουργεῖν ἐλοίχισον 

» φέρεται μέρος , τδὐοχοεύτως ἐχονῦρ ̓ χόθνον τὲ οὐχ. 

ον τε ρωϑι που τὸν λφπουϑιωον βιό Ἰὑᾳ μέλλονϑυ,δλλὰ 

» τ μῶν, δίχᾳς ὧν δὺ ὀξαπατῆσαι δυκῶ νυ ὑφέξον- 

.» πες ζαῦτα μϑὺ δὰ δζυ,ω ὑφιαῖ ἐφάυ, ὡς οὐ ἡ μαικρωῖν δεό- 

» μαϑρα λόγων, τσὴ (θ9ς ὃς εἰδύζας ἐ ἐάσω.ὃ δὲ μοι δόχεῖττε πα- 

» Η Τ ὑφ᾽ ἑτέρων, εἰκότως ὅχὶ πόύτων «ἑναήάῳ, 

» ὁρῶν ες αἰοίτινα, Τ᾽ οἰϑακαλοιώτων ὑμιας Σ ἔχι ζοις 

» “πολεμίοις αἰ χοιάτων καλνε ὧν οὐ δέον 

᾿ οϑὲ τἷϑὰ τῇ τὴς βουλῆς δἰ θιξαξαςϑαι, μηδὲν 5 

» ἘΧὶ τέλος ἀγόντων ΤΥ ὁμολογηλόντων' τῷτο ὡς ὁ δι- 

» χαίως δρ «ἰ πσογῇ ἀύητε χαὶ αὐξὸὶ ἐμοῦ, δυσινὺ ὑζ!ςδὲ 
"2 

» ᾿ιίλιςα πισωσαμιόωυ, ὝΨΗ ΤῈ Ὑ βελζω εἰς 

» τὗτο ὃ λφτώργημια, ἑτέρων ὄντων “ὁ Ὄχττηδ Λφοτέρων, 

1 5 μη: ΜΠ)... 37. 

δ ῬΙεδεπιςοσαῖ δὰ σοη 4 τε ρ. ντί-- 
1{|ΠΠ||π. αἰτας ΑῚΡΕ Εαὶτ Πούατη πλαΐος 
τυ Πηἶ5. Εδπο Αρρὶϊ οτατοηοπι 

ἱππίοτίβιις οἵ ἐτοπλίειι ἀρργοθᾶτ 5, 

ΘΟΓΠΙΠΠας σοπιγαάίξζσας Π πτγοχίτ,δζ 

αἰ χιιοτ αἰ" ἰοπἰογο ες νἹ δε] (ππταἶμτς 

πους 4] δ ΡΑτατὶ αα ῥος νοπογᾶτς δ 

ς δὲ σαυΠλπ| πλάση νἱ ἀρορφητιαΓα: 
νἱοϊτταπμἀδ Αρριὶ (οπτοηιῖία. Πλοίη4α 
σοπία]ος νὩ δ ηἰηυ ΓΟ ἢ] ο, ργατοῦ ρῆα- 
τἰπιοτῖ! ΘρΙ ΠΙΟΠ ΘΠ απ] Αρρίο ἀἰξια- 

10 τυτᾶ ἀςἤπιίηαδτντείο!! δα πος Ἰάοῃεο, 

20 

2 

40 

τοραΐο 1Π0 Μ΄ αἰςείῃ ἔγατες ΡΠ 

Ῥτίτο ΓΟ] 5, οἷ! ρορυ αν] πγις ἔοτα 
νἱἀοτοτου ἶᾷ (δ σγοδποτγιης ἀϊξξατο- 5 Τγιδατον 
ΤΟΠῚ ; Γατὶ ἰρίαπη ροτοίξατῖς τογγογοπι ΜΡ Ν ἱστία, 

(υβεδαυχγαπι εἴς : σετογιιγ Πλἰτὶ νίγο 
εἴϊε οραϑπ ταὶ περοτίο, πο χα! ἀ οστα 
γεύμς ἐκ α ῥέγαιῖς γλ τατα πρι.]ς ἰηϊ- 
το τηαρ έγατιι, δέ εἰςέζο ππαρι το δα. 
Ὁ. δογαπίο, {ταῖῖς εἰς αι αὐτὶ ἂρ- 
Ρίο ἐμογαςοοπηίῃϊ, ἰπ σοποϊοπό νοσα- 
ἘΠ Ῥοριμαπι. 40} σπὶ γε ιεη5 δά εἴς 
(εττῖις ργίπλιπι εχ Ζιο δου 15 πγα- 
σἰβγατατη ἀοροίμποτας, δὲ ρίο5 ἐπιπὶ 
αα ΓΑΙ  τίαπὶ σοροτγετατ, αὐ πιαηϊξοίξα- 
τίαπι ΓΟ] ητίδιη ἐς νογτζογαῦ; ρπο τγί- 
ΒαπΠαΑΪ! (Ἰο]οσυτας οἵξ: δατίοίο Ουἱτῖ-ὐ 
το, ρεῦ νοβ ΔΙ 105 6 σοπτο  αἰς-" 
τία πιδσιγάτιις σΠροΓΘ, ΡῈΓ 405 ἃς 
σται! Πηπηα τγγαπηϊάς 1|Ρογατὶ εἤϊς, Ὁ 
ΠΟΟν ]Δ δα αϊτατία ράσο ἐτυ Ἐγατί:ροτ- 
ταϊτιοηταβ νος ἰἷ5 αὶ οπηληΐαπη ν46- 
τοηταῦ ρορ Αγ ΠΠΓηϊ. σαατα ΠΟ Ορα5 
εἴνενος ἀοσοᾶπι Πο5 ρορυ]ο [ἴσον- 
ταῖς π, ΠΑ ΠῚ οἱ ἰφτη ἰηἀς αὖ ἰπἰτίο ἀ6- 
ἀϊπγις, σοπίδγπαταγος ες; (εξ ντραιι- 
οἷς πεν τι ἀντ οῖν δεν ̓ἰς φυς ριςατα ροὶ- 
ΠΙ οἰ πλιτ, βγπλαηι, τ αι 5. οα Θη πε 
ατατο (ἀπλι5,[π ηυᾶ Παιιά ιαζ, ἀοϊας ο΄ 
οδαϊτςα ἀϊρηίτατε, ας ἱπῃροϊξυτατᾶ, 
'υᾷ πλαχί 1 ΟΧροῦς Οἱ: ὃς ιοᾷ ν ταῦ 
(προτοίξ, ποι 4} ] ἀσοταγ απ ἸΠτΟΥ 
νοϑ: νι ἀςςορτί ροί πεῖς ροσπα5 ἐς πιοὺ 
(πτεζεινογαση πατοί(ντ ἀἰχι)αριά νος 
τοτίτις τοὶ ΠΟῚ 'βΠᾶγοΚ τάσοθο,ντ ιια: 
πυαϊτὶς νεγθ 5 πῦ οσεδης. ( οτογῖ ημῖᾳ 
υοά Ὁ Δ11|5 νοὶς ασοί τ, ἱπηΠγ6- 
εἴτο ἐς οπιπὶ (τρί σασὶ ν:ἀειηἰπί, αΠ 
(τηρεῖ νἱἀςτῖς αἰϊηιξς ςομ Πδιις δά 
ΒΕ Ια νος οομοσγιδι. ΡΟΙΠΙςοτ!, ίς, υιῖ- 

δα5 πα!ροατί5, αἰξηδῖα ἱπαραοιγαταγί, 
ποοταιηᾶ ν]] ργοι Ποῖ! ραγτοπα ἴπη- 
Ρἰεγοι μος ρων δζάς πῆς (πρίσατὶ νο5 
ἰαγα πο ρος, ἀποθιι5 ρου] πη ἀτγ-- 
σαπηξιὶς Π46πὶ ἔλοϊαπη: τιῖπὶ ατιο  (6- 
παῖα5 της ΡΙεδὶς ἀπ ΠΠπλοὸ Ποη ἈΡιι- 
τοτοῖαγ δά ταἱθ παι ποτα πη, οἵπὶ πῦ 

“ κα. 

γγηηαις, 



37: ὈΙῸ ΝΎ 411 ΕἸ ΤΟΝ ΕΒ Ν᾿ ̓ ς 5. 

ἀείηι αἰ πιασὶς ἰΔοπεί -τὰ απο πο τω φιλοδιημοτάτῳ δὸοχοιώῶτι ἐΠ) καταγοήσοο χ᾽ κὶ « 

ἐπ αἰϊμάτας οτηαῆσει ος {πππγπ1ο 1πΠ1- τῶ ̓μὴ "ἢ ἀὐχρατο Ἢ ἘΠ Δ ἢ 

Ρετίο η 410 4υα τ] ν᾿ ἀογθηταγο- ξωϊ Τα ὌΝ ἡ ἌΝ Ε ̓ ρδοδῃ ἢ 

ἰ ἴατα {πε {Π|- αἀ ᾿ππαπ πη Ριΐπια, εἰΐατη {πη ἢ , ΝΑ ἐρρνν 

τουρ.ἀίθογο ροῆσπη,οοτῖο ποη οἱ διοιωησοια.οὐ ΣΡ δήπου στουεξαπατὸβ ὑμας ἔχε- « 
ἣν: Ἢ ,ὔ λυ ͵ ᾿ , λ ͵ 

ουγρυτοτίς πιο ρτιἀφητέ δὲ ἀο]! σου- ξαδιον τί ἀπαπίωυ, καὶ βουλάυσαϑυον  υ- «ὦ 

{οἰιπι νοοῖ] νοῦὶς ᾿ηΐδτγς ἱπια τα. τῆς συΐκαχϑυργεῖν “ἰσοολαμίανετε . εἰ Ὗ»Ὲ ζύπιιι. 
Ἵ Ἷ Ἷ ἿΣ Δ χα, ᾽ ε « 7 3 ͵ 
πο πὶς Ριτατίς ἀφο ΒΟ Πα Π.ΠῚ ο ὑμῖν εἰ φέρεται ἰδὲ ἐμοῦ ὡς ὡπϑώτων δι,ϑοφπων « 
ταπίαπι πΠοσδηιΠπλιιπ|,ἔοῖτς ἄς τς « ἜΣ ΠΟΤ; : 

4υοα Πθοι;ταπτιπὶ πλοῖα Ππλοη τί ἔτο- Ὁ οβΞ ἐμ λθεν ρον 3213 μριγ ΘΟ 

τἰ,απίτπος νοίεγος {πὰ {αἰροἴοπο ΠΡ ο- τῆς νδυ πῆς “υψίας, ἐμοι πειδόνϑυοι, ζᾷς ψυχαὶ «ἢ 
Α “Ὁ Τὰ . 3 ͵ ᾽ λρὼὰὼμ ) ͵ ἌΡ ΔΙ 

ταῖο:ϊγας ροῦτο δῦ ἈΠ, οἱ βτγαπϑέογιο ἰῃ τὸ ἐλά ερωσατε ἔΧῚ δὲ ζὺς πολεμίους τω οργάω με-- «΄ 
᾿ Ρ» ΓΞ ’ ᾽ ε ε “2 

Πμοίϊος,υὶ ρατγία νοϑ δζ Προγταῖο ίρο πάθετε οἰπὸ Τὴ φίλων, οἱ πόλιν πὲ ὑ μαζάφε ἌΝ 

] 

Ι 

ΤΠίατα οορίταῃτ, σετογίσυο ΠΟ Π, ΠιΠὶ “ Ὁ ΚΑ ΔΟΜα ; ἷ , 
ΟΣ : μᾶνοι ἤχϑισι, χα ὀυτ ἐλάσθερων δούλους ποιήσον- 

᾿πά!οίο σται. Π1α 5 αἴῆοοτο: ὃς πιιη- ς Ἂρ ζϑ - 
3 λ λν ἡ τ ΠΝ ΑΝ " 5. Δ ͵ ᾿ } 

τἰδπτασίαπι πο Ιόρο Δθοῖς ἃ ποῖ πτις τέ5, Δ] ζῳ ἀλλα ὁσοι διάνα, αν δυ,ϑοφποις νενομμιέ-- «οὖ 
ς ἴτε . Ὁ Ἷ 3 232 ε “ 7 

βηίδιις. ἐχρεάϊτο ἰρίταν νοβ δἰφοῦίτοτ, σαι, Δ. φλειναι ασεὐύδόνϊες, οὐ πόρρω τῆς χώρας ἐῃ “ἢ 

ὃς οἰξξαϊτς ΗΠἰς, Βοπταποτιιπα ναὶ α{Π- ἀἤλψονται. ασοοϑύμκος δίζυ δἰποϑύσαεϑε, χαὶ δείξατε «ὦ 

Ὑξητχίθητγος ἱπτοῦίς νίγος σσοογάς 4]1ο- ἜΣ , ες ᾿ ; ,͵ 
Το τ Ἶ αὐὐζοις ὁτί χοῦ ςασιαζείᾳ ἡ Ῥωμαίων δευύαμις κρεῖτ-- «α΄ 

τισι ροτδτία να] ἀίοτας οἵδ. δι Θη πὰ ζσύῬωμα ἀρ εγ τι ᾿ 
ἃ, ἐδ ΟΝ ς ͵ὔ ΕλῚ λ 2 ς -“ 

ποη οχίρεϑεαδαης πος ἢ σοητία εὰ-ὁ 7 τέρα 5π| ἀγχόθι 7} τ αὑσσουδυου- « 

ταις γπδηΐπιος, ας Πγοίτας αα ἀδοίας σινημιας δχτονζὰς ομοϑυμιαδὸν, ἢ διχᾳς ὑφέξοισι τῆς « 
: : ; , 2. σ΄" 3 ᾿ ᾿ 

Ρατας ἀαδιιητ. ᾽ς οηἰπιριζατο, ν οἱ- τόλμης αἰξίας. ενθυμυΐϑητε ΩΣ ὅγι ϑδολούσχοι χαὶ «ἢ 

(τος εἴϊε ϑαδίποβας φαὶ δο  Παπὶπο- 

δὶς ἱπξογᾶτ, πλατεῖς α νοῦ ἰδ νἱέζος ργο- 

15: ὃς Πφα5 πιαίοτα πιιπς δἤειτγο οου- οἰ 7 ἶ : ͵ 

Ροτα,η6 4; Γοιτίογοβ Δηἱ ΠΊΟ5 ̓ πἀ ταη- να λαδοντες »οὐτε ἀυχας τὰν τσδϑτερων ἀλχί- 
Ρ « ͵ὕ ,ὔ ᾽ ϑύξο. ὦ ᾽ Ἢ 

τι πη νὸς Οὔ Πγατιας ἀΠσοτά 45 σοη- λιϑπτερας κΊησοίνϑροι, δυνι ὡς σοὺς δολήδοις ἐχόν- «΄ 

] 

δον ἢ, Ὧι ͵ 3 Ἷ , 

70 Σαζίγοί εἰσιν, ὧν πολλάκις ἐχε αιτήσεζε μκαχοβδμων, «ἡ 

Βοιείδας νἱπά ; ὸ ΑΡΒΗΝ Ἵ ΤΠ1-. ἢ ε ἢ ἀν , (1 ,πονυυν κόνιν τεπχπεῖο, Υ δίνειο ἐς μοί θα5 νη] χων, καταφρονήσαντες ὑμδῖν", ὅτὸν δὲ τὸς πολε- « ᾿ 

χὰ ͵ ὝΥ ΓΟ, Π ΝΜ, 
οὗ τὸν πολέμιον ἔπουχϑντες ἡμίν ουτε σω κᾳἵζρι νεῶν μεί- « 

᾿ , ιδ(υπηρίδειτῖς, ροπάθο νοἱς (Ἔπατί ; ; ΚΡ ΡΥ ΣΝ δον 

-, ὃὲ Ἀὰ5 Ἴ ατε εἰσι σοπτοητίοπος, ὃς μείους δι ρῆσηοϑε, ἐγζυώμαι ὑμῖν ἰοὺ βουλέω ἐγώ « 
"Ὁ ᾿ Σ ἜΣ ΝΕ 5 ᾿ .« ὧἃ “ ͵ Ὗ Εν 
Ὶ] Γ ᾿ : Αἰϊὰ5 ροτίτίοηε5 45,.Ὁ ὈοΠ] σα νἱτ- ζ πε π μ᾽ γεεῶν φιλονάκιας 5 χρὴ Ὁ τί ἂν ἀλ-κο 

᾿ - ἘΙ - βε ς Κ Ἃ Ξ 2 ΠΗ ."» 2. Ὁ ͵] 2 ͵7΄ “Ὁ Η 

Ι ᾿. ἐν ος 7 τιυκτῖς πποεῖτο οοποοΠαγί ἐπεθειπη!θς- λοῦσα» αὐτῆς οἡτήοῦε μιετέμον. αἰξίως τῆς ὍΡε- κα 
1} Ὧ ) δ᾿ Ἷ Β - Εἰ 5 ͵ 3 Ἷ ) ὭΜΣ ταίπητο οπληΐα σογρογαοσηηΐα οπα; τῆς ζεὶ αἢ ποϑϑοίοριαϑε (ον τω πολέμῳ ,βοαθά σῳν. « 

πες οἰαῖς  ομηδηὶ ποηο5 ρίσποίδιος- 
παιςτς αἸοπο δῖ ν]] 5 οστγαξξις Πο- ΡΝ ἜΩΜΟΣ ΤΕ Ν ἕν 

Χατοποδζαγ. 4 νειῸ ἐοττίτογ σογίαιο- 30 6 δδπτάμια πολίτου Ῥωμαίων ἀρρέσιαςος, πὸ ἃ 
. “. . Στ " λ “ ν 

τί ητ, ἰ5.Ρ ποπο ἘΠΊ πηὰ σογοτα ογτπ- τε δοιυείου καὶ ἄλλου πότος συμζολαίτ. ζις δὲ τσδο-- «ἡ 

ἡ ας πο ΨΩ, ὩςΟ Πλΐπιις Ποης- ούμος ἀγωνισανϑύοις κάλλιςος μϑὺ φεφανος, πολὶς 
ο Δοδιίηρει δι Αίοο5. πος Πασα»ἴᾶ-. τὰ, γα κϑίη πᾶσα ἐρ 5. Ἐπ κὸν ἐνχᾶς ν 

: ε; Ὶ κι ππτς [) νουλλυὴ πᾶσα ὁ λος δὲ ὁ ρα ΤΩ ; 
1ἰδας οἴ Ποποίξαίπλιι5 β 1115, ας δ »4 ἕν δν τ ἑῷ ς Βήι ν᾿ 
τὸ ξλπΜΠαγξ ροίπης γοίἘίτιθγα, ὃς μΠο- ἐκ ήῳ ἡράδι, "0. “ὑασαρξά μι ἐδαθν: ΘΟ ἈΠ} 

ποῖα τα 8 ΠΠῸΠ τατος. ΕΧοιηρία ρτὸ- ἦχθιος οἶχον ἐπτλυορθώστη γρημιασιν ἘΝ ΠΝ ἢ. “41 

μιὶ τὰ ποτῶν ΠῚ πιο ἐτῶν Ὁ δαμωρῦνα τιμαῆς. πο δα δ φγμα πε ὑμῖν αξιω ϑμέ «ὦ 

ψοθί5.Πιρογίςι] 5 τὶς Οὐ]Ιοἱ, ΠΟ (δοιις ἰξωδν ον αν ΩΝ , εἰ | 
Ἔὰ ἘΠΘ  σαν δῇ οϑαι ς πδς χιν οἷς “Ὁ 9 γ. ουγώ- ! 
Ζ|οἤδξηι νοίτει νἀ ΠΠΠπιι5. Ηςς Ἢ ἀπόϑῳ ἡ ν τ. Εἴς υμὸ ὍΣΑ Ἅ] 

αἰϊςοητξτοτα ρίεθο ὃς ᾿δϑτογ αι ιν "ΟῚ γ Ὑ ΦοΟ ΧΕ ὑμῶμ. λ Ὅτε δας} 
ΠΙΙ]]Ο ἀΠΊρΡ Ιι5 ἄοἱο οἰ εη ἀα:δζιηοχ Εἰπόντος αὐτῷ, πτᾶς ὁ δῆμος ἀσμένως ἀχϑύσας «ὡς 
ΡΟ] οἶτα οἰδ αὐ [ἃ δο]1 (πᾶ οροτᾶ. ἀ6- 40 σξοὲν ἔτι φενακιοϑησόνϑιυος, αὑσέαετο στον ᾳ- 

ΤΟ Ἰορσίοπος σοπίοτίρτα πῆς, πηρΌ]α οϑαι τῷ πολέμου, χοὶ Ξ δέκα φραϊζιωτικοὶ ζούγμαΞ ᾿ 
Π.ΔτΟΓΠΟΓΙ ΤΠ Πα. 6 χα. τογηα νεγῖς; ἊΝ δὲ δ ὐϑὲ τ φ Ὕ ἢ ἡ «, δὲ 

φΟᾺὉ1 ατετί δες (ητ, ὃς οφυίτατη “ᾶ- ωω, ΩΣ ΕΝ 
τι οὐΐα; τε δυιογεῖ ραπείτίο : αογά ατιᾶ- ἐκασος Τ" ὑπάτων ἐλαίεν,»ὺ τ πώτεων οσὸν ἐχασὼ 

ω - . Β “ ᾿ Ρ “»ἕε 

τοῦ ἐσίοπες οἴϊ ΓΟ ΙΖ 10 Θαϊτα ΠῚ Πιι- “αδοφεμεριαϑηζῳ, 5 πεῆαρᾳι, Χὴ τὸς λοιπὸς ἐίστιξ,0 

πλογο, ΔἸ ζατοτίς (οηοθᾶτιγ δα ρίοία.. δηκταάτωροἡ αὐτίκα. τοὐδασκάσνα σοίνϑυοι ὦχοντο ΠΣ 2 1 ὃ 

οὐσίο(ξἰπηα; ἱπίπγινέτὶ ππαταγαπογαητςὶς- , ἀρ οα α νς ρα  υϑι ͵ ΚΞΝ 
: ὝΕΣ ζῳγους, ὄχι, Ὅχ1 

τούτη ηιιος, ΤΟΝ δτατγίας:ηνΝ οτος, ͵ Ὁ ἐῶν Αἰχανὰς Τίτος δετάριος, ΚΠ} ὅ- 
Α. ρίηϊμ5 ἰρίς ἀἰξζαιον Υ αἰσπίις, λέσκες Αὐλος Θερίιος αὐτὸς 5. ὁ δικτοίτουρ λλέριος ᾿ 

ὄχι 

ἷ δι Ψ “Ἢ "ὰ Ε; “κ,λ “ --ὠἠ 

πεως δὲ αφείοϑω πασα μϑ οὐσια,. πὰρ δὲ σω κα, πῶ- « 

-- ποκα παααν-ααποιννονοσι ον Ὅ-...-ν Ὁὦ...-.Ἀ  -.--- 



ἈΦΝΝΤΙΟΣ ἈΤΘΥΜΕ ἘΠΡΕῚ ΝῈ , 373 
ὕχι Σαξίνοις. τἰωὺ δὲ πόλιν ἅμα. ζοῖς γεραϊέρφις χαὶ ἰηϑαθίπος: δά ντδὶξ ουοάίαπι οαπὶ 
ὀλίγ ζινὶ ςρα]άύκατι ἀκμίαίων Τ τος Λαρκιος ἐφύ-- (φηϊοσῖθας δ ραισα ἰμπίογι! πὶ ΠΊΔΠΙ 
ἘΝ ΤΥ ΦΕΝΞ ΚΑ, γεῖαν μ᾽ χρ ζ τοπέϊας ον Τ΄ Τἀτρίας. (στα Ν᾽ οἰ οἰς νοὶ ρεὸ Ὁ 

Ἴ , ὩΣ ῖ βισαι. “5 ἀν τ, Οὐ  «ἶϊο ἀοθΕΙ]Ατιπὴ οἰ Πἀδτος επὶπὶπηα- 4158. ἡὺς 
σιν ἔλαβεν πλ  γὸ ὑπεραίρᾳν πολὺ γομιίσαίῆες, Ἰοτίθιις σορὶϊ5, (πρεγίογαπη οἰδάϊιπι "“ 7 ͵ 2 λ Ἷ 3) - ΓΥῚ Ν κσξϑτερων κακῶν ὀμαμνηοϑεν)ες,αἰγώγις αἱ ζᾳχίοις ἡ τηοππουία οἰτίιις 40 4Π) σδατ 15 δα σετ- 
φρονιμιώτερφι ὀραϊκα αϑενες ηνέαϑαι. ϑεσῆον ποοῷ-ὀ ὀ τἰαίηξη ἱπηρε]]ςητςο, ΡΓπηὶ οπηαῆος 
ἐ᾿ δρμησλμ ἘΔ δὰ ΒΉΕΝΣ Σὰ ἐφ τ᾿ ΟΟΪπ5 Δάοτι! {πῃτ, Π πγυ] ταις ΠΠ]ος οα- 

ἢ πος ΠΣ {γα πλοζαῖος σοῃπίροχοτς το ργα]ο 
στενόν 4 φραζοπεδούσαϊες.δνονϑμης γα οἰπη} δογίτο ΔΙ υζα μ ας {τοπις ριι- ᾿ ᾿ ᾿ ἘΝ ἢ) (Ἶ ΓΖΔ ᾿ ἘΞ ὃ τερας, πολλά μϑῳ δα σειγες ““υναϊα, πλείω ὃ ζᾳ ὃ 4- σηαίοπει, πχαϊογοιη ταπης ἰρή ἀσοορης 

« » λ 7 [χ᾽ Νε «“ ἤ “ Η . 

νὰ «ἑποομείναγες,εἰς φυγών Φέπον.)" "ὁ ὁ τε γδρα ἴο Ιδητ αιιαπι ἰῃτ] ΠΠΘ πὶ ο] οπη, Πα αν 
Ε τε Εν ἘΝ αὐ ΝᾺ πολιορχίαςπα- ἴῃ ἔαραπη ίς νοτταγῦτ: (ρενί,, σαίττα οἱ 

2 Β πὲ 1. . 

σάρῖα, δὲ Υ εἰϊτγας οὐ ἀοης ἀοπλΐτα;, 
; ἘΡΥΡ τ ΩΣ ΐ ; “ν΄ ποριεροητίς οἷα ορρίαΠ. Ρατὶ πηοίο 51δίαἱ ἀευϊ- 

φρόνημα. ον» ολίγω πϑυ ἐταπειγω νη γόνῳ. κίῷ δὲ δαβίπογῖ ρίτίτιις ἱπτγα δγθιςτοπ- “Ἐ- 
“} -Σ ͵ Ἷ “) «- . - 

τἰρατάξά ἐξ αἀμφοτερων βουληλεντων. ἐπτείτα ἡ τε ροτίς ἰραζίιιπι πητ σοπιρτεη, ἄςοτο- 
! ͵ γ ΝΟ Τὶ 15. τ ᾿ ἸΑΡΑ͂ΒΙ ἘΣ τ: ͵ ͵ὕ ε “ ΕΣ τ ἐ. 

'ό πολλὰ ἡ σωμαΐζᾳ, χρη οἱ ςραϊιῶται ἐλαῦον. ΞΡῸΡ : ΠΡ ΤΥ ιν 05, 6, κι υαρεορρίθϊαν παδιηααρ μα ΠΤ Ο51: 
Αἰχϑμοῖ ἢ ζῷ, “ ἀεϑενείας αὐτῶν ὑφορώνϊες, ἐπεί ζα Ροτιτη τ Π ορῖϊ σορία τΉΠ]05 ροείτι!ς ΡῈ , ͵ "7 Ἀ᾽ ἢ ἥ Χ» ἕ ἘΝ ποτ μς εἶ ἢ Δ Υ̓ συμμάχων τέλος ἔχοντα ἐπύλοντο, γωρλοις πεέχυ- εἴπ Ξ ηυίαιιτδ ΑἸΗΠ (ἰς νγίθιις, οί - ΞΕ φυϊ ἀοτῦ Σ 

“ , ΣΈ 7 2 ͵ ὰ ᾿ “ ῃ, 695 ὑπ εκούϑζευτο, χαὶ εἰς κα γας οὐ πδοήεσαν, ζᾷς ἘΌΝ ἐδ ν μ πὲν τον τς Ὑ 
ξ ͵ λει “τς κὐ »»  ρ ᾽ Ι ΠΠΟΌδηξ ΠΙΓΙΟΤΙῚΙ πε ποχωρήσής, ὅπν πο αξ τη ὀρωῖν ἢ δρυμδυχκο- 10 «ἰἰ5,οστποθδηίς ἰοοῖς πγιη εἸοτίδιις, 
τεῆς καμία ὑῶν { {ἀν νοῳ ΠΟΩ Δι 1{11Π ἀοίεπΊ ρτγοσοάοιο; ὃς 44 

λῶν ἀρ ονς ! [ῶι κὰ κδν αὐ, ἘΜ: ἢ Ροτεγαησ, γεοθάθθαης ρογ πιοηχίι πὶ 
φέρονἼες τὸν πολεμον" οὐ νϑύτοι γε ΔΙ αᾳσωσααϑτα- χυχ (ται ἴσα, οἰ αῆς ἸΖυιαπηάϊα 
θῶον τίω φραΐιαν ἐδχουήϑησαν; ἔχτδευϑων αὐζὶς τὴν ΠιοΙίδιις. πο ροτιιογιιητταπηοπ ἱποο- 
ἐ εἶδὶς, ͵ ΤῊΣ ΤΝ Ιαπιεπα Ἔχογοίτιῃ γεάποοις, εἴ κο- Ρωμφηων ον γωρλοις χρημνωδὲσι Ὁλιμιηρῶς χα λᾳ-- ἶ Ι Σ : ζῆ ἀν τ ὙΠ Φ ῬΛΔηΪ ροῦ ἀὐά 18 ΓΠρ πη Θο5 αι θῆτοῦ 

χὴ οὐ ὙΝ ᾿ ὑεῖ σοηίςἐζατί, σα γα νὶ σεριΠςατιιο [ὰ-- 
ΤῊ ἐκ τῆς Λατίνων γῆς ἐγμετο » ΧΑΊ δα οὶ πος ὅϊο ἤιρα (δ ργογίραογιιης ΟΧαστο [.4- 

εν» “ ͵ὔ 3 7 ͵ 5 . λεων ας ἔτυχον αὐτῶν. τῇ το τή ἐφοδὼ καπταλαζο- τἰΠογι ἢ; ἃς γοχ (ἐσιιτα εγεύγι ἀφ 1- 
4 ὙΑΥ, ὧν ἈΠῈ» ἤ ᾽ » ͵ Ἵ ο : . " ϑυοι,εἰσὶ δὲ ὧν χαὶ οὐχ, φιλονφκίας σέκ ἐκλιπόντων τίοπεϑ ορρίἀοταπι αι ΡΓΠΠΟ ἱπηρο 

᾿ “ ͵ ᾿ Ἐπ, ἢ τι σερογᾶτς; ας Ἔχρισπαιίοπος ΘΓ ΠῚ (ᾳς ἀκρας,ὀδωσις. φφδλέθιος ὃ χτ' γοιου γωρήσαν-- Ρ ΡΠ Ὁ 
« ἧς Π᾿αὰἱ οΒΙξίπατα ἀγσος γετίπογς οὔτεπ- 

ζ τῶν Δ Ἵ ὃν εἰ οὐ, ίαμξον Ἔσο Ο - - ς αὐτζυ τὸ πολέμου,τον εἰωοτοι ϑρία μι της 30 ἤρίοητ. γαϊοτίας ςοπέρεζο εχ αδπηὶ- δ κα λ ἄν ἣ “ Κρ ᾿ ᾿ . ᾿ νίκης κοαιταγογων,ατελυσε τὸν δημιον Ὥστο τῆς ςραϊεί-. ΤῊ (ςπερητία δ6]]ο τ τὴ ρίιος; (οἱ εη- 
», ΄-" γ"»ν ἣ ͵7 ς- δ᾿ ᾿ ἡ ἢ κὴ ΐ ΄ Η «ς οὐ πῶ πῆς βουλῆς χα ον ἘΠ) νομμεζούσης, ἵνα, μὴ πὶ εἴτι ἀφάμξβο, ΠΜΠΙτίὰ ΠΠθεγαιίς ρο- 

ΡαΪαπ., οαπὶ πδάϊιπ) (ΘΠ δτιι τοπηριις 

εὔϊτε νἱ ἀοτετιι, πο Ζαγ εἶτ ἱΠΟΡα5 Ρῖο- 
ΠΑΠΠὰ γοροτοτδι, [π ἀστίι ἐς Ὗ ΟἹ οις οα- Μ ͵ 35) ᾽ τυ ἐάων ὁ εὶ Α᾿ - φῴλεν, ἐχιλέξας λύδρας εἶν Τὴ Μ πόρων, οἵ πίω τε Ρτ οοΙοποΚ πληῖς, ἀοἰςέϊος οχ σεπα 

πολεμία» φρουρήσᾳν ἔμελλον, χαὶ Ὁ ον τῇ πόλάςα-  ῴπιυ]ετι ης, Πα] δύ οδιγα ΠΟΙ εἴης 
; ᾿ Ἵ . Α ; Ε Ἂ αὐ δ Ε - σιν ΟΕ λείψφν. (δι ελο εη σοί μθοο, ΡΓΣΠαῖο, δέ (ςἀϊεοίλ πὶ ἰπ νεθε ταγθᾶ 

ΣΤ ἣ ἀκές ὝΜ ᾿ ἕ Ν πιϊηποτγδι. Ηἰς τα ογαϊ παῖς Ροτίτ  ί8- θοπιεβίςς 2 πῆ ς: : ΕΡΈΡΕΗΣ Ἄ ἠξίου πἰωὼ βουλξὼ ζς ὑτσαεσῴς αὐτῶ βεξα ὦ πατα,ντ οἷ! ργοπηριᾷ ρΙοβίς ἰὴ ριοο!τίς τὐτδεφοτα 

ρέφη᾽ ϑέλιδαι δὲ ὄνομκαὶ αὐτῇ ὁμοίως ἢ), χαὶ ΦΙΣαζώων 

͵] Ν ͵ὕ Υ 2 7 ᾽ 

(όντων Ὁ ςρατόπεδὸν χΤ' κρ τος. ἔπειτα φυγή τε αὖ- 

Η͂ Ε “" ἘΠ Β λ ͵ 
ἜΝ πσοοέσᾳς ἀτσαιτοῖεν οἱ ἀποο οι" εἰς δῈ πζωὺ δὸο4- 

« 2 7 2 ͵ 

γτήτον ζὼ ὁδολούσχοις ἀφείλοντο »Χληδϑυχοῖς αστε- 

͵ δ ΝΎ 8» " ͵ ἔ Ὁ ἀείςμητ. 
σοι 59 κεχομκισχκεγζου Ὁ “ἰδὰ τὸ πληγῖς πσϑ9ϑυ- ΕΧροττὶ πητ ορεγᾷ, ἰρι] απο; ΡΓΟΠΆΪΝ 
μον ανῶις αὐχῶσιν.ὡς δὲου “σϑϑςειγεν αἰὐτωΐτὸν γοιθυ, 40 {1 {πότ Ζυ οιιπὴ Πξὰ περ Πρ ούςητ, ἃς ντῖ, 
δὶ ὡςιαῖρ ασδότερον, ζε αν ιούτο τῇ γνώμη, συςρέ.-. Ὠτεᾶ (εητοητία ἰρίτι5 γεο ἀπγαγδτ, ἰ- 

τ 7. γι) ΠΝ ΠΣ: Πίοτιπι ἐλέλίο απ ἃς πΠαπγοῖο ἅξ νὶ ᾿ς ψανῆες ἐπ᾽ αὐζις νέοι χαὶ (βίαιοι, καὶ πλύο4 τυ ἐπέ. ΡΓςΡΟΙ ατ αἰτοῦ, αἀιογία θατογ νῖγο, 3 Ὁ “ Νὴ ; ἡ λ ᾽ν Ξ “ ρων ὅχιχε αἰοιῶπες, χαὴ τότε ὀρ τείααι ον; ρ πογις . γῃᾷσῃοα; οἰάπηογα ἴῃ οὗ ἀςθδοςοβα-" -" “2 Ἁ ᾽ » ἤι - “ὁ λῆ καταζοὴ ἐχρῶντο »τίω οἰκίαν αὐτῶν" δημοχκόλα- Ὀάτιιγ, 291.47932 Οἷτι5 ἔτ Π1 ἱππιδης νῖ 
᾽ ΝΥ ς Ἱ ᾽ ν « λ ΓΟ Ϊ ᾿ Ἢ κα διποφαϊνονίες, ἡ " αν πονηραΐν χ ρον. ὡς δὲ ααἀα]ατεῖο ΡΙο ὶς δέ πη] αν Ἰςρυιπδα- 

Ἷ κῷ, λἰδεε δ 5 Ὑχ τες ἑϊοτγς. γχάεηε οὔ! πυητίαγοιασ ΠΟ ΠγΠος ᾿(ἁλιςα ἡ Ὕλοντο οἱλυδρες ὄχι Ὁ Οχκλύήσιας ἢ δικα- Ἶς Ὧδ τὴς : ἐπ θει : " ὅν, ἵ ᾿ς νὰ " Ψ, Πἔος ἴῃ ἐπ τοί Β. οπ ΠΡ οτιῖς νος ο- 
φηρλωνγ,πολί β ματι τότῳ πᾶς ἡφανικέγαι τίω τ᾽ ταγὸς αἴας ἰηΠζπτιιτο τοτᾷ ραιειοϊοι 

] 
1 



374 ΡΠ ΟΝΎΒΑΙ Η Χὐππ ὉΠΑΕΝ Α 8.8. 
Ροτεηκίατη εἰς αἰ τοπη, ἰπα σ 
Ψαἱοτίις, δὲ ἰηϊαες {6 δα ρορυ!α τγᾶ- ἈΒΙΟΣ ΣΝ “πὰ ὅτι μὴ πμλο προ, ΡΥ ἘΎ 

ἀιιοὶ φιοίξιισ,οιπὶ ἀδρ!ογαδείοης ἰηξα- 
ὙΥΕΎΤΟ, ας ἱ δος σαν αὐτλνασο9 τὸν δήμιον ὀγ4δίσας. πίω 

]Ἰ1οἰς τα! τι σο ἢ] ΟΥιἢ} Οχίτα ; ὅζ( νι ἢ μεν φϑίσας,τίω τε 
Βοτί (ΟἹ οτὶπ τα]. Δἀιιογτατίθιι5) ρατ- μμέρλουσὰν καζωλήμεοϑαι σῷας τύχζω Ὁ αὗτα 

͵ 7 ᾿ ῬΩ γν 3 

τη εχ αἰδέζα, ραγτίπη Ργα ΟΠ μτὶ βουλά (α ϑύοις ἀῤακλιαυσοείμϑρμος, χαὶ οἷα, εἰχὸς εὖ 
ΠΘΠΓς ἀΟΌ ΠΊΪΠ6,γφμ α νι οἰ Πατι5, 6 Οιούτω κακῷ «ἴα μδϑὺ ἐκ, πάλοις ΧΟ δθπὸ τῷ πλϑὸν 
οὐ (6 ργογίραίς. φάιιοσαῖα ἀοἰηάς ᾿ν δῷ ΤΕΣ ἡ ωὺ νον εἰποϑε ἘΠῚ ἀρ, τ ἤγετο πΝ ΝΕ 
φοποίοῃα ἢ ΡΟρ Ϊα πη Δ]]οσιτιις οἴ: 47, Ε 
ἹΜαρηδπι νοθὶς στατίαη Ουϊητος Π4- βουλά. 7ηφμου: χαὶ συ καλέσας τὸν δῆμον εἰςο ἰνίον 

ὕεο, ῸΒ ΡΓΟΠΊρταπη ορεγᾷ ἡ 18 Π| Π]Π}] σίαγ, ἔλεξεν Πολλζὸ χά, σαν ὑμῖν εἰδώς, ὠ ) πολίτοι,τῆς 
νἰτῖο η Ποσε ]οὸ Ρτα ΕΠ 5; πλαϊοτῷ ΙΟ τε τσξϑδο μίας ἐὼ παρέογεοϑε μοι, ἐχούσιοι « σεευειξφε- 
ετία πη, οὐ ἐροέξξαται ἴῃ Ρτα ες νίτται- 
τοῆι. 80.4 ὃζ τοίοιτο νοθὶς στατίας Πιὰ- 
χίπηορογο Πα], τῇ 41115 τατ οί 15, 

ῥϑροι τῷ πολέμου. γοὴ ἔτι μάλλον τῆς ρετὴς ξὼ ον 

νοδίς (απι ΡΟ ΠἸοἴτιι5, ὃζ τοσοπο !ο μὴ ψάσαοϑαι Ὧς Ἅο χέσᾳ: ας κοῦ τῆς γν 
οχαίρεγατος (βαἸτ ΟΠ θι15 απίπγος,ν ο]:- λῆς ἐποιούμζωυ σρὸς ὑμας, κσὰ εἰς ὁμόνοιαν ἤδη πο- 
αὶ ΠΟ ΠΠατίμς5 ὃ αι θίτοῦ νεγιία; ρατ- 
τίς. δε4 Ππιῖΐς τηεα νο]αηταῖί οὐίξαπε τε καίζα φῆσοιι τεῦ φείσιν ὑιδι σύμ Θουλος καὴ διαιτης- 
αἱ (ΔΙ αταγίριι5 γεὶρ. σοΠ 115 ἔμπα ρτα- τὴς ἀμφοῖν ἢ γγμόμδμος" κωλύοι ἢ τραῆῳ αὐτὰ, 

εὐ ΜῈ ποὶ Ρἰδοϊτα: Πα υηεγο ἃς νἱτίθιις οα- Ὡἰὰ ζεις οὐ τα βέλτιςα τω χοινῷ Φερνοιεῦζᾳς ζῷ δὲ 
τ τος (προτίογαϑ, δέ ΡΓῸ ἐπι Ὁ} ταῖς στρίσιν εἰὐζις ἐν τῳ παρόντι κεφαρισμένα ασξ9α,- 

δουμϑροις, οἷ, πλὴ τε ὁξλικραζοιῶτες ΤῊ ἑτέρων, ἃ ὉγαΙ ἀΐοτος Ζυλ τη ργαίοῃϑ γογ {ἔλτιι5 50 
Ῥοίτυΐατ. Ερο σοητγα ίςποχ,νε ν! οτῖς,( 
Αἰΐο5 φθος, Πτοὶ Πτη1]}65 παΐσθο (Οςίος, δοουαίμει, ἐῶ Θ γέον αἰὐἴιᾳ παρέχεται μάλλον ' ̓ 
ΟΟΠΙΠ1Ἰς αι θη ρο εητοβ, (δ αά οα “ραγμαΐα ἔξονται. ἐγὼ δὲ δῶν πὶ τε δὴ, ὡς οὀφίτε, 
εχίρημξαάα ἀοἤττιτος νίτγιθιι5: δχιοά οΙ ὅτέροις Οιούτοις Ε. εἴ συμμμαυχους, ὧν ἡ ὦ τὴ γνώμων 
το χαιπη μού οἱξ, ἀςοαας ΡΕΠΟ5ΠΟ5 ἌὌ: ἰοὼς, ὠδνυ  ἀζονν ἔργῳ ἐπεξελθεῖν, χαὶ 
εἴς νἱάεταγ γεῖρ. ργοσιγατίο, ργίπιατα 
Εἰ σ!π ντγας 5 ράγτε {ΠΠΠγ|τ45.Πάτη (ς- ᾿αἷξ ἐφηκενή δοκοῦσαι ἡμδι ὑ τῷ κοινοῦ “σξόνοια, ἰδία, 
Τᾶτι15 ΠῚΟ ΟΥΙ ΓΙ ΠδῖαΓ νὰ ρέης [41 {τὰ- καζὸς ἑκαύτερον μέρος ἀπίρθεια Φεροννϑύη. τῇ τε γὺ 
ἀἰοίϊιπι νοίἔτς πημ]τἰτι ἀ! πἰβαριά νος βουλῇ δὲ αἰτίας εἰμὶ ὡς Ὁ ὑμέτερθν πλῆλος ΧΕΣ, 

Οίςτὶ ἐ ᾿ χ δον - τγΔάτισοΥ α114{1 ρατγα5 οσίοτίρτος πὰς. σπάζων, χαὶ πσδὸς ὑμαὶ Ὁ σ βέθλημαι ὦ ὡς ἐκείνη 
ἴοτε ργοίεσιιαγ δεπαιοίδεία. 51 ᾿σίταῦ 

“ἬΠῚ τ ἢ Ὀεηςἤοῖο Ἡβα μᾶλλον πἰιὸ ἀύγοιαν Σἰτοδιφογύεϑυος, εἰ μδὲὺ δῶ ὁ δῆς 
(Ὀπὰ (δπατιῖ ροῦ πε μϑεαπι  ΠΠΠει, 929 μος 4 πσεοπαθὼν ὀξέλιπε ᾳ: δὲ ἐμοί τῇ Ἵ βουλὴ 
τείροπάοπάτιη πλ1Πὶ ἔα δε, ν εἰ ἔγιπὶ τον τ: ἐσᾷς, ἐκεῖνα μοι Ὡἰπολογητέα, δε, 
14 πιεπάδοίιπι οἵδ, πθο ν]]απι τ Π πης τι ἐψάσνοϑε ὑμεῖς, εὖ ἐμοὶ δὲ συτὲν κακούργημα 
ου]ραπὶ γαάθγθ. πππο ΠυοηΪΔΠῚ (6- Ὁ ὺ΄, Ἵν ἤη7ι ἊΣ 

5} αἰ χὴ Ὰ ὅθι ουλῆς ὁ 
Πατιι5 ΡΟΙΠ οἴτα (πητ σγίτα, πος ῖς Πὰ- ᾳ. τὴς βουλῆς ἡμολογηλέντα οὐ 
Ρεοδριά ρίοθοηι σαιμλπι τ ΘΑ ΠῚ ἃ- γέρρνεν ὑμῖν ἐχετελῆ, σὸς τὸν δῆμον ὁ Ἄδοος Δρα 

ἑ ἢ τς “ ͵ ͵ “ἢ ᾽ » ἣ “, Ἶ “: 

σογοιῃοη ἔλέζαμη ἰά τηεὸ οσίςηίι, (4 χαιος γίγνΈτοι μίοι,ο τί ΘΟ ἐμιοί στευδόχοεοτα πεπογ-ς 
ξασαμα ἔλέξιιπη ἀρ θοδιις, Ἰῆγπιο πὶ θαΊς, δλλ᾿ ὁμοίως πεφενακίσμελει χαὶ φϑαλε λογίς 
Τηασὶς ]ι41 νοὐ 5: ΟἹ] ΠῚ 60 (Οἱ πὶ ἌΜΑ 

Ὁ ἡ ΔῈ “ἢ ἀν: μέλα α, οτερδοι μάλλον υ ξ ὃ «οὐ ἃ Ἀτἰπίαγία ψαοα οἵμπι ςοετογὶς ίαπὶ ἠο- ἘΦ Θ ἢ μδμε γῶ, ΙΖ χΧ 
οερτι5,(ςἀ φιοά ρτγίματὶπη οτία πη τη α- χϑιῇ ἡπατημαι κζ Ὧν "τῶν, μόνον αἰὐδικοίαι, δογιὰ 
Ιε δι άϊο, φιαί! ρες 4 ἀς Ποίξε σαρζα ὅσοι ἰδιαικακῶς ἀκῖχϑαι, ὡς δὴ ΚΟ Ὁ: ὐϑὰἕ πο- 
ἐρεηΐ5 ΡΙεθεἰϊς Ποἢ ΕΧ σοπηπλιηὶ (6- 4.0 λείων ἀλόντα, οὐ μα κοινῆς γνώμης τῇ σεευεδρίου, «ὦ 
Πδτια (ξῃτοητία ἀθάογίπη, σαρτῆς ρτο- ζ; ὶ μ ᾿ς Φιστροις ὑ βουλουῦμος ἰδίαν ὠφέλ αν ποιής- 
Ρτα σοπηπγοά; δζ χη σιγὰ (φῃδτιις τῇ “δ, ξ 
νοΪπηταζοπη θοηα οἰ ΡᾺΡ]ίσατς οἱ οὐ ς φἰϑκλὼ χε. "6: τῆν" πολιτῶν ὁ ὀισίας δὴ α΄ 
Ρίἄ;νοία; ργφτοῦ αἰ οἰ ρ]ίης τατοπξίη- μεύψν ἀξιωῖν, ὃς γε κωλυούσης, Ἀμεῦ, γ,ὐ Θανομεῖν᾽ 1 
στο (ο Πτα ἃἰσ(Ο] μοΥ πη ἃ μα Πτία, τος φραλείας ̓  φγαγτίου δύων ΤῊ βουλά τῶν, ἀφήκώς, 
πη Ποίξίοο σα εοηῇ. ΙαΒοεὶδ. διναρὶς 
{Παῖς δἰλμίζες αἰ] ποῖ ἀθθιιογίπλ. 
ΟΙϊοίτασ πλΠὶ ὃζ σο] ποῖ ἴῃ Υ᾽ οἱ- κμίᾳ ̓κατέχν ὑμαξ. ὠνείδεφαι δέμμοι καὶ Ὄ ̓ ξ λον. 
ίζοβ ἀοαιιέξξῖο, φ ἀρτιιτὴ πιάση δ 1.» εἰς ϑολούσχρυς οἰκπομπῇ 9 ὅτι γάῶ πολλξωὼ χαὶ 

ἀγαθιὼ 

δέον “το ταῖς αγφαυλίαις χαὴ πλαίαις ον τῇ ἡ πολε- 

σῃαᾶῖις πατοιχίων δοουαφείαν : αἰτιω κῶμοι Ἰ χεῖλιασας ας" 

[1 

Οἷς ἃ οἰγῶσιν ἀπεδείξα δε, μεγοίλξω μϑὺ ἐποιούμάυ {Ὁ 
δὐλεννς Ἵ ς »ἫΝσΖι ", λ ΠῚ 

τατη ργααη4ο 4πα ἰςηδτις Ποιηΐης «σου δζου αμείαοϑαι υμιὰς Οὶς τε ἄλλοις, χα τῷ « 

« 

-ττ΄ὖὕ- 

{ .. 

« 

« 

« 

« 

«. 



ἈΠΕ ΡΟ ΣΤΆΡΘΙΝ, ΓΕΒ ὙῈ ᾽ς 
- 3 δ " Ἃ ᾽ “ , 3 Ἂν ς “, ᾽ 

᾿ν εἰγαϑάο οὐ τοῖς πατοικίοις σὐτῖ ζοῖς ἱπασεῦσιν ἐγαρι-ὀ Βοπιπὶ ποα ΡΑτγοἱἷς απτ σα τίδιὶς 
᾽ »Ἥ Ὧν ἢ «ς ͵ « 5 . ον σα μιδιυ,δλλὰ ζοῖς οἰπέροις ὑμδμ) δειέγᾳ κα" χαὶ ὃ κάλι- ὀἰατρίτας ἤπι, (64 ἐρεπίς εχ νείετο πα- 

Ι ͵ λ δεν ὁ 3 ᾿ ε 111] Ϊ . Η 

ον» ζὰ μοι πίω πλείφ των ἀγόμνακτησιν παρέσχεν , ὅτί τῖοτο αἰ αι  ογίπι ; ἃς, ιο πηαχίπιᾶπι 
Ὁ Α͂ΨΘΟΗΝΕ φ ἙΨΕΣΟΔΑΙΝΕΎΝΗΥ ἘΔ εἰ5 ἱπαϊρ ηατίοΠ ΠῚ Ππηοιτ, αιδάτίπ- 
τ ἡρρμμμμ ὙΡΝῚ μκῇ εὐϑς ἀμ νδυ τ, αὐ ΒοΠτὶ δὲ ΔΠΊρ] ας 6 ρ]εδς οἰμες ἔοττα- 
᾿ς, σι ααοοκα]ελέγησὸν ὄχι ςρατολογίας, βίων ὕπο-- τίς αὐέτί, (μρεγλογὶ ἀεἸςέξα ἰπ 6486- 

᾽ “- 3 Ὰ -“"Ἥ “ Η Β . 

Ἶ » ρήσαλιες. εἰ μϑὺ δζωυ ἀκικαζοντί μοι ὁ σωκᾳ στα {τε πὶ ογάϊποπη αἰ]οδδι ἴηι Ηΐσο ἢ τηϊ- 
᾿ς, παρέπεσεν, δῆλον δ ἔργω ἐποίγ(ᾳ Ὦς ἐηϑροῖς, δ ἰνὶ φοτροτς νἱροηιὶ φρο! Αἰ Πξητ, ἀοοἸΑ- 
ἽΝ " Ἢ , »“Ὡσξι « ἃ, ταεπι ἱπι πλϊδὶς Π68}1} νίγο 84 ἤτ » ογζῳ με ὀυδδα “οδουπηλακισαν" ὄσιψ δὲ κἷρ Ι ἀρπαν ῇ Σ 

ὍΝ ἢ Ξ ΩΣ ἜΘΗ ΝΣ Ν Ἂ ΠΟΠΓΕΙΠῚς Σ ΠῸΠΟ αυ ὈΠῚ ΠΊΔΙΟΓ 

.» ἐὐδδμκήχοντα ἐτὴ γέλϑναν, χα) οὐ δχωυατος ἐτι αμκεὶυ ἐν (ἐρτυαροηλγίο , ΠεῸ ΡΟ ΠΠΊ της ἰρίε ε 5 “ει -»ν “ » "ἡ 5» « ΕΣ Ι ΠΥ ΟΣ ἑαυτῷ εἰμι,“ ὁρῶν τε ὅτί σέκ. δ ἔτι αἰ ἐμοῦ πειώ- χο ΥἱἹοϊ(οἱ ας ἀείξπάεγε, πεὸ νοίεγας (8- 
λ) ι ς ,ὕ «ς ᾽ ͵ λ » ΩΝ ΚΗ ᾿ ᾿ σαιτο ἡ τίσις ὑμδῇι,, δ ποίει! τίου “ξἰρχέω, χαὶ ἀϊτίοπες ρεῦ πι6 σοπιρείοϊ ροηδξ νἱ- 

γ)- " τράν δια, 4: ΚΕ κῸ; ἄδο, παρ ἔγατιπὶ ἄθροπο; ὅς Παΐ (ξ ζις βουλονϑύοις Ὁ σῶμα ἐμαυτοῦ ποιαὶ, εἴ΄τι οἷον ; Σρλὰ τὰς β τ ᾿ ΤᾺ απιεἀεροριοβριυταπε, εἰς πτοὶ ςοῖρο- 

- : 

᾿ Υ 9.9 Η “ 7 ͵ “ ᾿)) Η 
ΥΩ ἐμοΐ ὀξηπατῆοϑει » οπαρρῳ ΠΝ " δὺ δὲι- τὴς Ροτοίζατεπι ἔμοϊο, τγαξξεησ πὰς ντ 
᾿ς χαιωσι. ἴαυτα εἰπών, Ὁ μϑὺ δημδίριον ἅπθρ ες πιξιπινίάεδίτασ. Ηἰδς αὐάϊτίς τοῖα 

ἢ : ἢ " Κα : : 
᾿ς συμπαϑήαν «ἱποηγάγετο, χαὶ παδούπεμψαν αὐτὸν Ἢ ἐὐρνϑοια ἀπο Ἧ 

3 ",Σ) δον ἢ ἄγϑι ,, : ᾿ς Ον τῆς ἀφρρας ἀπιοντα᾽ πίω δὲ βουλζεὼ ἔτι γαλεπω- ΠΟΕΟΘ Ἢ ἘΠΚὰ ν ΩΣ {80 Νν»- ; ΠΩΣ αὐ εν, τηδσία οτίαπι (ςΠατιιηγ ΟΧαίρογαυίτ. ἂς 
᾿ς πέραν αὐτῶ ἥμέοϑαι ἐποίησεν. 4θεξ ὃ μι πστοταδὲ πιοχ Πὶ πλοῖα ἐδουτί Πππτ προς ΠΟΠ δ ον Ἐὰ 7 5. Ὁ ἢ πιο ς ο᾽ 

ἐγίνετο οἱ ϑὺ πενηϊες σζκέτι κρυῷα σσοίὲ γυκτώρ»ως ΔΠΊΡ τς οἶδῃη ΠΟΖαΘ ποέξι, ντ δῆτα; 
δ 91 τ: ὲ ͵ . 

ζσοϑτερον ,ὥλλ ὀμαφανδὸν ἡδὴ σενιόντες, ἐδού- [ἀ ρτοραίδτη σαι ἔλοίεητος, σοπη- 
φων 'λδυον-ἰπέςασιν ἐκ δ παποιχίων. καὶ δὲ βουλὴ κω-- χο (Ὀἰτάραπτάς (ξοοΠοης ἃ ραττιοιίς, (8- 

" ΩΝ ΠΑΡ Στ, τος ἐν μω , Πδζιις γοῦο νοῖατο σορίτᾶς, ᾿αΠπ|σοη- 
Ἷ υδυ [φ τὶ. Ζο" “τεται σω , ν ᾽ Σἰλονα 

λύφν Ὡ ανοουυϑύν, ὧς τοις ἐπέταξε μι ἴ]ο5 ποπάμιτι Θχογοίτιι5. αἰπηϊττοίο, 7ὔ λ ! τος “» ] ω 

λύῳν τὰ ςραϊὑμαΐζῳ. τ ὙΣΡ ἱερων ζᾳγλάτων τ  ἨἘΡεβαγθηίπι ίλοτας ἰερίοπος Δα ο 
͵ ᾿" ἣν “ 4" Ξ Υ- 

κύριος ζῶ, ζοις φραϊζιωτικθις ὀρχϑιὶς κρυτειροο ϑύων, ἰῃ ροτείξατε; φιοά (λογαπιοητο τοηθ- 

χαὶ σσοίεὶς δἰπολείπεοϑει τυ" σημείων ἠξίου" σού. τολταγ, Πθο αυϊίηιιαπι ἀοίδτοτο ρ πᾶ Ὁ ,- 
εὐῦσῃς ΤῸ ἀρ ΤΠ , ἃς ψΕΙΙδῖ, ταπτιτι ΡΟ] ]οθας ἀρια νπῳπι- 
ΠΌΨ ! -Ὁ [ . [σά 9 ἘΝ, ᾿ ΝΥ Ὲ 
πο χοθειο τὐρύς τα μεθα ἐρνο 1 5 ἀιιεπηαας ἱατππγαπαϊ γε] ρίο. Ρτατο- " ΄ ς ᾽ λ ΄ 

κατεσκόι γα δὴ ὡ φραϊείας 5.ῶ9 Αἰχϑμών χα Σαῦῖ, Χοθάταγ αὐιζα πὶ τα τα: σφι, μα 
γῶν σεονεληλυϑότων εἰς ἕν ὅχὶ τω κ Ρωμαίων πο 2Ἐημιὶ δ ϑθίπὶ δά δε! !απι Κὶ οπιαπίς 
λέμω.ὡς δὲ τσδϑῆλϑον ἔξω τῆς πόλεως οἱ ὕπατοι Ως ἱπξετοπάμπι σοπίρίταῆςης. Γλοίπάς 

; ᾽ Ὠ(α] 65 οπὶ σορὶΐα Ἔρτοίῃ, οα- 
δυιωυάμεις ἔχοντε ᾿ ὡς παρεμίολας οὐ “πρόσω ΟΠΗΣ ΟΊ ἘΣ ἐηδ 

ἀχς ον υρύρα ΟΣ {γα ποῃ όσα δίε ἱπυιίσοπι ροί δῆτ, 

-ἢν 

5-- αν, τ ὐθας"-. 

νος τὰ πὰς τς -- 

ς- ἀωε, 

Φ γς, ἃ Ἅ γ7, 7 « ; [9] 

αὐ ϑνληλῶν ἐλύτο σεἐνελλοντές οἱ φρατιαήται ει930. πηΠΠ|τος ἀγΠηΐς ὃζ Πσῃϊς ροτίτί, ἴῃ νηιιπὶ 
᾿ς Ἔνπηθυτες, ὁπλων πε χα! σημείων ογτες κύθμοι, Σι-  οτηποβ σοΠρΤΟΗ͂Ι, πΠίσαητο φαοάαπι 

κωνίου τινὸς Βέλλου παροξιούαντος ἀὐζις, ἀφίςανται διοϊηΐο Β6]]το, ταρτῖς Πρηϊς ἀςέξοε- οὐ μι Α ᾿ Ξ ᾿ ἜΝΙ ΝΟΝΊΣ ἣΦ 
τ πάτων,ε ῥπασαΐῆες πὰ σημεῖα." “ιμιώταζᾳ τιμτα ΠΟ Ριις ἈΠ} οπίπι η ο-, 

τε , τρδι τὰ ΜΌΝ ΤῊΝ τιδπΔ ΠΛΠΠτία Πρηἷς Παδοῖαγ νοπο- 
Ὁ Ρωμαίοις φῶτα ἔχ: ςραϊείας, χα! ὡς εἣρ ἱδρύ- 

λ 
Μ΄ πο ΤΑ ὈΠΠ 5: πος πλημ5 αογα ἰμἀἰσαητας 

ματα θεαῖν ξϑο γομκίζονται ̓ λογαλϑύς τε ἐτερφίς, ΧΑ 4ι4πὶ ἀθογιπα Ππηαίαογα. ογοδιίαιια 
«ἰδὲ ἀπϑύτων Ὄρῤχοντα τὸν Σ᾿ κίννιον δι ποδεῖξαγ- ποαϊς σεπταγοηΐθιι5, ὃς τοὶ {ἀπηηλᾶ 
3} δ 7 5. ΠΥ Ξ ᾿ 

᾿ς Ἴκς,ρρος τὶ κουταλοιμίξανοντωι πλιησίον Ανίητος ποτα-- ἀε!ατα δά διοἰπίαιη, ΤΑΟΌΓΘΙΩΣΝ ΠΟΘΙ  ϑεςείπο τ 
ΝΠ υ κοί τορι ἄλπιρτορε Απίεποπι Πιιίιπι οσοιι- πβοητεπαίᾶς 
ὦ ου μι. ο γέων Ξ . Ω ΓᾺΠ1. μὸ πεν τῆι κῦθϑσω ἐλέν ̓ ; "0 ἀν ἧς ἢ Ραπτ ποι Ιοησοάθνερςε, αΐ ππης ἰη- ὅ 

νου ἹἹερὸν δρος καλήται. ΤῚΜ δὲ “ἑΣαάτων Ὠ λοχαγῶν ἀενοσατιγ Μοηςίδοοτ. οπηφ; ἃ σοη- 
͵ ᾽ λ Ἱ 7 λ ᾽ “ λ . . . - 

ο΄ μεζᾳκαλοιώτων αὐζις ἁ κα δεήσᾳ χαὶ οἰμ(ΘὙη, χα! 4.0 (ΠΠ|διι5 ὃς σαπτατγίοπίδιὶς το οσαγέγαῦ 
δ ͵ 3 Ψ ς ͵ὕ 7 Ἢ Η ᾿ 

πολλὰ αὑπσιτοναϑμων,απτεχρίναιτο ο Σ κιννιοφ Τα «ΠΙᾺ ΡΓΘΟΙΡι5 δέ [ΔΟΓΥ ΠῚΪ5., ΠλΪτᾺ 22- 
τὰν ὦ ΠΡ νοὐϊέρ, ὦ πώτοί ὦ ἌΓ 6717) ρο ΠἸσοητίδιι5, τοίρο πα τ δἰοἰηϊ- 
"" ον ἐρ. ὦ πατξζχοι οὐ ἀπτήλθισαι!ε ΘΟ. τς. Οιϊᾷ νοβὶς ναϊεὶς ρατηίς, Δ δὸς πδο ν ΠΝ ΝΡ» 5.9 4, δ Ἵ ᾽ ͵ ῆ ἂ ὃ μον  ἀξγφήνονς 

τῆς πατξιόὺς, χαὶ ἀντ᾽ ἐλόυερων ὀδύλοες ἐποιησοίε, πῃῃς τοιιοζατίς, 4105 ἰρίι οχρο εὶς 
πε ὦν ῇ Ἵ δ ἷς “ “ ᾿ Ω .Δ" »ἡγεοῦ μεταχαλῴτε; ποία. ἢ πίςῃ (ας ὐολέσῴς ἡμῶν ρατεία, δὲ οΠδογίς ἕξοι τὶς ἰσγιοσ ας .5 
2 ͵ ΟῚ ͵ " ͵ 3 Ϊ 1{Π ΠῚ’ ΠῚ “ὥς 

» Ἐἐμπεδωώσεϊε,ας πολλάχις ηδὴ ψευσαάνϑμοι ἐλέξγεοϑε; ὍΝ Βάς ἈΟΡίς ΡΠλΠΠὰ Πι ΠΑΡ 5, εις, 
σον ἐξ αν ΑΜ ΤΣ πηδὶ ντοοίξατ, πη τοτίος ἔς Ὁ ΠΠΠΙο  δο 
δλλ ὅψ΄ μόνοι τ΄ πόλιν ἀξιὅτε κα ἐχήν,α:πί!ε κὐη δὲν Ξ ἜΣ - πο τς ΣΆΤΑ Ἵ “π ν (οἰ νεβδέτεποτζε ναεὶς,αἶτα. ποη οτᾶς 

"ἊΝ χσο Τ' πεν τῶν χα ζονπτάνων γον λϑυνῦυοι ἡμίν δὲ νΟὐ 5 λο ο(ΠἸ ραι!ρεγοϑ δέ τοηιιε5.ΠῸ 5 

ἫΝ 1 

ξ 

4 ἐξ 

Ξ 



Ι 
 φΦ 

- «εὔνοι ΚΝ 

δ 
ἡ 

376 
εοπτοητὶ ουίπιι5 ΠΟΙ ΠῚ 65 ΤΟΥΓαν δὶ 

». 2) Ἰιδοιγαῖοπι ταοτὶ Πσδαῖ: εἄφ,νδὶοῦα; 

7  βιοείτ, ραιυίαπη Ποῦὶς ρατα δἰ πλι5. 

ὶ 

| 
Ϊ , ς Ζ' 

Ψ ,... «μιρς “ντΡε ηαᾷ ε Ἠπιτἰπηὶς οαίξς ΠἸς ρΙεΡεπὶ, 

εὥςς θαητεηΐπ εο πο Ἠὶ (011 φαΐ: Αἰτο- 

Ηἰςὶπ νεδοιη γοπιητίατὶσ, Πλάσι τὰ- 

πλαΐτιις ἔτ ὃς ςδρίογατίο, αἰ συγίια» 

Ρογν 5, Ιεθ εἰς ντθξ ἀοίεγογε ραύδη- 

τίδαις, ραττοἱἷς οο5 4ργορο 1 ἀϊποττε- 
τα Δ ΡοΓ νἱ πα ἱπυίτοσ Γοτίπατο σοηδη- 

εἰθιι5 : ογάῖια οἰ ΠΊΟΥ οἰγσα ροῦταϑ δζ 

Βετιις; πες ἀϊξες ἔλξεῖςςς τρεγαθαταγ 

ΒοΙΙ ΠΡας, π 114 ατατῖς, (ο αἰ ται 5..1- 

σῃϊτατῖδ, νἰγτατῖσνα τοπογδιίβ. Εἰς 5 

ἀεῖπάε οὐοάϊδθις οχίταιιπη, 4αΐ οὗ 

Ραποίτατοπι ποη ναίοραητ {Ὀ.Πποτο 
οὔιτα ἱπηροτῇ πηι] εἰτ ΔἸ ἷ5, τα πῇ γΘΓῸ 

παρᾶ ραῖϑ ρ] δ ἰϑ (Ὁ εἤυπάεβατι; ς 

ναϊας τεῦς σαρῖα, 4] τοιηαποῦδηζ, ἰὰ- 

ταςηταραηταγ ες ἱππΐοξ ἱποπίαθαης, 

ἄσπι ντδξ ἀείοϊασὶ νἱάθθδης. ἰξουτα 
(ππητ οοη(υ]τατίοηες5 ογοῦτς,δζ δοσαία- 
τίοπας δογαπη 4 σαυΠλπὶ (ςοςΠΙοἢὶ 
Ργαθιιογαης ΡουΙΊἀοπιτῶριι5 δὲ Ποῖος 

τα ἀδθυπαϊ οχοσγγοῦᾶτνίῃ; δά πτα- 
πἷΔ. 554 χυΐὶ ἀεέδοεγαης Π.ΠΊτο5, ΘΟ α- 
τεητὶ πεςοἤλγιοσ σσιηρατι 6 ργορίη- 
4ιδ στὶς ραῖοῦς, σοταγα το ρογαρᾶτα 
ταδὶ ὁποῖα, ἀϊπο πιαπεητῖοβ ὅζ το 
σοριδητος σοῃἢτοηταπι δ (6 τὰ οΧ 

οἴείζοηις 22 ῥογάς πσιπλογο. τοίιρίο- 

παπι, πα Ἰςία, πιϊίετίασα ἱπάς (δοστα 
Γ25 νἰταδαητ; νοι δ σοῖογα ταῦθα 
οτἱοίογιπιας (Ερσῃϊμπι. πος Παοπτί- 
ππὶνηάς (Δεἰσέαοογοητ {5 σαρί ἶτα- 
τίδιις :ταπὰ Θογιπι “αὶ ΠγΑΠ 5 ἀγιῖθιις 
Πυάεθαπτ, ας ἱπἀεδης ἔα] Ἰοϊοσί- 
Βιιδ,νοΙ] 4114 ψιαρίᾶ 46 σαι ᾿ἱπῖαο 
Δηΐηο ἔσγεθαης ργαίεητοπι {τάτιπὶ 
τεὶρα ] σας. Αττ ρδιγιο! [ἰδ τα γα ρου- 
ΟΟ]Π, πχεῖιεθᾶς ρυίπιιπὶ Πα 11] ργῖπΊα 
Παδᾷ; οσοδίοῃα σα ΠῈ Ἔχτογηο Ποία 
σοπίπηξεϊ. ἔλσεγεης ἴῃ νγθοπι πηρο- 
τασπητας νο] τ σηο ἄατο σοτγορτίδ δύ- 
τῊΪ5 οἷ! ἔα ΤΠ] 1 1 5 ὃς ΟἸ ΤΕ ῃτο ἢ ς, ραῦς 
νἱαβ ἰογιδῦδητ 4ια τπλεγθησ δ πθητῦ 
Βοίειμπι, ραῖ5 σας !]α φγοχίγμα οσσιι- 
Ραθδητρτς ἢ 5, ράγς ργὸ πιοοπί δας ἰῃ 
οἀπηρὶβ οαίξγα πχοταθαηταγ. 11] ν ΟΓΟ 
ΡΓΟρτογίδηίπην Π1Π1] Ποῖ ἔλοοτε ρο- 
τοταητ, η πη] ίαητ ἀἰίροίει ΡοΙ:- 
ΠιΑΠῈ διτοηλ σορσποιείο, (ξοοογας 
Προ ΠΟΙ 6 δάϊπηρογθ, Ποὺ ἄστοβ νὰ- 
ἴϊατο, πες φυϊχιᾶ ἠαπηηὶ ἄλγε Πα ά 
ΔἰΤουτ5 πιοσπηθπτὶ δε, ἀοπογᾶςπηο- 
ἴΠΟΓΟ : ὃζ πηπτατα (δητοητία ἀε]θεγα- 
ταης ΟΡ γεσοποι Πασὶ ρο]οητ οοη- 
αἰεοπίριις : ἀἰέξξαιφας {πη ἃ (σπατιις 

ΙΟΝΌΎΥ 11 Η ΔΕΒ ΘΑ ΝΛ 9 5. 

ρχέσά πᾶσαι γῆ ον ἡδὺ 2 ἐλάϑερον ἔχωμϑρ, ὅπδι 

ποτ᾽ δἰ ἡ,νομίζεοϑαι πατείς. ὡς δ ΉΓΆ} (τα « 

Οἷς εν τῇ πολέ, πολὺς ϑύρυξος χαὶ οἰκκθ»γὴ ζω, καὶ Ὡ ἃ 

ΤῊ ςενωπτῶν δρόμως, τῷ μϑὺ δήμου καΐζαλιπᾷν πἰὼ 2γ8 

πόλιν Ὥρα σκάυαζομϑμου αδὖρ' 9. πατοικίων Ὥπο- 
͵ὕ :} ] λ ͵] -Ὁ λ Ι 

ἐπ αἰξιοιωύτων χε βίαν ζεις μῆβαλονδινοις Ὡρος-. 

φέρφν᾽ βοὴ τεαύθὶ ς πύλας ὦ πολιὶ ᾿δυακλαυσμὸς 

ζῶ, λ9γ9ι πέχκατ' δλλήλων ἐηϑροὶ, καὶ ἐρία, πολεμίων δίγοι 

ἐγίνοντο, Οὐκ τι ὯΔ] οικρίνογζος σδτ νὸς οὔτε ἡλικίαν, 
Ε ε » » » -“ ᾿ ε 

1Ὸ οὔτε ἑταιρείαν, οὐπε αἰξίωσιν ρέτησ. ἴτω δὲ οἱ (ᾳ- 

οϑείλες σὺ τὴς βουλῆς φρϑυρῷν (ᾷὰς ἐϊξοδοις ἡσὸὰν 

Ὁ» δὴ ὀλίορι" οὐχ ἰχθιυοὶ ἔτι δὐτέχάφ ν, ἀκ(ιαεϑενίες 

«ἰ ποὺ τῷ δήμου κατέλιπον πἰωὺ φυλᾳακζω, αὖτε ἤδη 

Ὁ δυημάϊιχϑν πολὺ ὀξεχεῖπο χρὴ Ὁ παϑὸς ζὼ ἀλωσά 

πόλεως ἐμφερὲς, οἰκ(9.γη πε δυκ ασπονϑυόντων, αι 

καζάμεμμις δλλήλων ἐγίνετο ἐρημου ϑμέωυ αἰ πῶ 

λι ὁρωντῶν. Τ τϑτο βουλα! πε συχναὶ χὰ κατηγϑρίαι 
3. ὦ "“ ᾽ ͵ 3 7 πα} ᾽ 

Τῶν αἰτίων τῆς Φσιοςασεως ἔγοντο. «Ὁ τω αὑτῷ 
“ λα » ΄ ΤΩΝ τέ 

χφίρῳ, χα) το πολέμια ἐπείίζθεντο αὐΐϑις, κατδϑνομιευον- 

20 γα τίωὼ γάσα ρα τῆς πόλεως. οἱ υϑύτοι πποςαγες,τὸν ὲ 

Δ αίκαῖον ἐχεσιτισμκὸν κ Τὴν πλησιον ἀγφαΐν λαμ- : 

(αϑοίϊες, ἀλλο3 σοεὲν τίωῦ χώραν καχϑυρχϑιοῦτες,(- 
ε , λ ὶ Σ᾿ ΙἽ ᾽ “ ͵ 

ϑιον ὑπαιθόμοι, αὶ ζις ποδοειονζῶς ἐν τῆς πόλεως 
Ν 5 ! ] « , δ. ᾿ 
χἡ τὴν ριξ φρουρίων ὑπελοίμθανον,σώχνοὺς δὴ γί-- 

γουϑίοις. οὐ Ὗ μόνον οἱ τὰ γρέα χαὶ ζς δίκας ὼ ὡς 
ϑιυΥ͂ “ἢ ͵ 

παρφϑεδοκωμϑύας ὀραῖχας Δ οι φυγεῖν πσδϑαιφου-- 
Δ ἈᾺΧ: [- ᾽ ᾿ γ ΟΝ "27 « ε 

κῶμοι στευερρέον ὡς ὐθυς, νλα ὼ τυ ἄρλνων ὅσοις ὁ 

βίος ζῶ Ξρροῦς ̓  ῥαϑυμος," ταῖς ἐχιϑυμίαις χρρήγειν 

οὐχ ἱκανὸς ἢ πονηρον ὑλετηδοίμείτων ζυλωτὴς, ἢ 
“» ΝΥ 7) 3 Ν γ), ἡ) 

30 φϑλονερος τοῖς ἐτέρων ἀυτυχίαις , ἢ δὲ ἀλλζωυ Ἱνὰ 

συμφορανὴ αἰτίαν δολοτδίως Δἰοακχείνϑυος τῇ Κου- 
ϑεςώσῃ πολιτεία. Τὰ δὲ πατεικίοις ον μδν τῷ πα- 

δόντί ζᾳ ες χὴ οὐνέπεσε πολλὴ χαὶ ἐκσίληξις, χαὶ ὡς 

αὐὐζια δὴ μάλα ΤῊ Σποςατῶν ἅμα Οῖς διρλοεϑνέ- 

σι πολεμίοις ὅΧὶ πἰωὼ πόλιν ἡξόντων δέος. ἔπειτα ὡς 

ἐξ ἑνὸς -ἱδακελά:καζος όπασομῖες τὰ ὅπλα, 

στεὼ ἴρις οἰκείοις ἕκαιςοι στελοίταις, οἱ »ϑὺ᾿ ὅχὶ ζαὶ ὁ- 
λ α { ΤΑΙ ὁ λ ͵ὔ ᾿ Ἵ 

δὸις, αἱ ἡ ζν ογομκεζον ζις πολεμέοις, παρεθοηδοιω "οὗ ᾿ 
βιΡ λ λ ͵ » « ο 9 ΕῚ γ΄ ᾿ 

ἢ ὄχι τὰ φρούρκα, φυλᾷκης ἐνέκᾳ Ἢ ἐρυμῶν, ὠξηεζ; [ 
τ 5 7 ͵ , ᾽ 

40 οἱ ἢ. οὖν Οἷς τροκάμϑροις “ὃ πόλεως πεδίοις ἐφρωτοπε- ἶ 
ἤ 

ϑυζύοντο᾽ ὅσοι Ά ὅζὰ γῆρας ἀδυύύατοι τὅτων τὶ δραν ἡφ» ἱ 

ὄχι ὗς τείχεσιν ἐτάξαντο. ἐπεὶ Ὁ Οις ὡὀἰποςαζας καπέ- 

μκαϑὸν οὔπε ζοῖς πολεμίοις πσοοοίϑενϑίοις, οὐτε πἰὼ 

χώραν δηοιζᾷς οὔτε ἀλλοβλαπηονᾷς σὐσὲν ὃ τί 

χαὶ λόορυ ἄξιον, τῷ δέοις ἐπαώσδμτο ᾿ χαὶ μμεταϑέ- 

κϑνοι ζᾷξ γνώμας, ἐφ᾽ οἷς Δ[οιλλαγήσονται “αοὸς 

ὐζιυς ἐσχϑπτοιυ, χαὶ ἐλέηϑησὸν αἰσο ἡγϑυμϑύων Φ 

σεενεδδία Ὁ 

«ἢ ἂν τῶ αξεαρσυς ΟΣ Ξ ἘΞ, 



δα ἢ οὗ» πιοῖν τὰ αι 377 
Ι σεευεδδίου λόγϑι πϑωΐοϑαποὶ »χαὶ πλόον δνλήλων ΡΥ υῖθιις νατία Ιοῆσος; ἀπογορδη- 

Δ θἴφοροι, ιετειωταΐοι, χαὶ “ὡρεττωδέςατοι ταῖς πα-- τοβ Θπτοητία; πα χίΠγ15 Παῖα πούς 
Έ Μ ἀἰΠοτοπείθιις δέ ργὸ γατίοπο ρτςίοπτὶς 

δύσις τύχαι ρρῶοὶ ̓ αβεαθύτα ; ἀν, ΕΠ Ν8Ὲ τξροτίς : Ὁ πγα τα (ςοο ΠΠΠς ρ]εθοπη, 
δασχοῖες ὦ ὡς Οδ: ἡμιά κακία πεποίηται τίω “ξπόςα- (εἀ Ρατιπὶ οὐρα ]αῃη σα] αιἰταιῖ ας, ΕἼ ̓ : ἀ 
σιν ἀα ̓αὐτὴν ὁ δῆμος, δλὰ (ῷ »ϑὺ, “ποῦ τὴ" ἁ- Ραττίπι ἰηἀτιέξαπι ἃ γμα ΘΟ Π] ΑΓ]: 

ν καίων συμφοραΐν βιαοδεὶς, ζᾳᾷ δ» υὑσοῦ ΤΊ συμ δ ἵτὰ Πηαρί5 οδίςοιτᾶ ]ιδληγ (δ πο ἴπ|- 

(υὐλ ΦΆΧ Β ἌΝ αἰοίο,ντ Πατεῖ ἀρ ἐπηρου τίς (Ο]οτ, δάΠιςο΄ 

ἥν Ὑὐμκώπιιβθρυό ὐπϑιί οὐπιλφῥπσα ΡΙεγοϑήμο Π14}} σοη ἢ} 0] σοῃ (οἷο 5, 

Τῶν φέροντα χρίνων' οἷα, ον ἀκα λᾳ γίγνεαϑαι Φιλή. οοττγοίξίοης ἀοΠἸἐξοσῖι λα ΓΟΟΌΙΓΟΓΟ, 
ἔπειτα ὅτι σεένοίδευσιν ἰὐζοις κακῶς βεξουλάυμϑῴοις πιοάο ἄδτιν ποηοίϊα οσοαῇο. οἷι ἰρὶ- 
οι ἐ πλείοις, χαὶ ᾧγπούσιν ἀὐαλύσοιοϑαι ὸ ἀ εὕρτίας, το τυγίαιῃ ἔλεος τε ἔθηταῦ Ραμ τοη τα, 

ἀλχήμωνας ἀφορμας λαιμιίξαγούες. ᾳᾷ γρεῦ έργα Ὀοπαίρε η ἐσγαχιπη ἔαξξα, ππριηΐτας 
δ Ἢ Λε ἀν ΚΑΒ Ν εἰς ἃ ίδπαῖαι ἀδοσγησζιγ, ἃς ποπεῆας 

λᾳ ο 

δρώσιν ̓ ἀκι ΜΙ μετεγγωχόπον, χρὴ Ϊ ΡΔοϊβρατίοηίς οδαϊτίοηςς Ριοροπδη- 
χοπν «ἷὶ ὅ μέλλοντος χρόνε, Ὑηφισα δύο αἰΐις ταιγ,ἔοσο ντ οοητξτὶ Πητ ἢ ργορτίας (6- 
ἀδήαν τῇ τὴς βουλῆς τος ̓Ὡ[ολαγας ποιυσα ϑύυς ἀ.- Ἐξ (ς τεοίρεγα. 5᾽Π}8] πιοποθαητ ΠῸ 

τρέπεῖς, αὐγαιστηττως τὰ σφέτερα δέξονται. ἠξίοιω πε ΡταΟΟΙΙςητας ςοτοτο, ἀοτογίογος οἤξης 
ΕΟ 4αλητιπ) δα ἰγᾷςποις ἴῃ [4 τε ΠΊρα5 το- 

Ὅὑτα παραινοιοῦτες, μή) χείρους. ὀργἀὺ ε εἰ κα- 
ςοποι ΠἸατίοποπι αἰ ογγοησ, 41|ὸ ραῖϑ5 

κιόνων ζοις χρείποναφημιηδὶ εἰς ἐκεῖνον Δ αι θλέοϑαι ἀργηρῃς αὐ ρεις ποςοήϊεδιο σορο- 
χενονίας Δα λαγας, ὅτε ἤγοιοῦ Ὁ ἐχάν δϑαίκαϑή-ὀ ὀ τοταγ,αις πγαίοτο πηαῖο πιϊπογίτηθάο- 
σεται λροήπον:" τω μείζονι κακῷ ζυλατῆον ἰζοϑα!,  τιττδα τίη; ἀΓπλίσ, ἃς ἀφα είς σογροτῖ- 

Ἃ ο νι ̓ Ιρίβπα ο Πθοῖταῖς Ρτίααγο; 4 αἄ 
ρῶν δόσά,σι (ὑμακῶν Τλίξεπῇ εἰωελάς τ ϑίβεατω Ρεπο ἱπηρο δ }ς. Ουοαίι 
ἘΜ ἀφαιρεδον ἀὐδ' ὑφ ἑαυτοῦ" ζαῦτα γοῥουὰ πλοάετγατίοπὶ {ποτ ραήγές, Τα αὐ 

72 ἐῤ τῷ αδγουαπου" μετξίως δὲ “χφησαμδροις, εὲρ ΘΙΉΧΙΣ ν. εἰϑ ἔσο οοΠ]ϊοσῖι νυ :ἰρίοία; ργίογος 
ο»ῖς αν συμφερόντων βουλά μάτων μέοϑαι, χα ΤασοπΠοΙΠατίοπεη αα τιγοβ.,, ταρι- 

τᾶτοϑ ᾧ ἱπηρογίμπη ἃ γοῖρ. σαγα Πηαρὶς “σξϑτέ ξρ ἐκείνων ὅχὶ (ς Δ! ἰϑλαγας ᾧν, ὐθυ- Ρ : ' 
ϑι ᾿ν ομ δα ρδιτίοίος ρογιίπϑαζ, ὃδζ θΌ ΠΟ νἱτο 5 

ἘΦ υμϑὺ οἰς ὅτι Ὁ μδὺ ΞΡχήν τ᾽ 1 Ὀλὶ ὥπίφ Οἷς πα- ἄεοδαζ ρος ὃζ Δ  Οἰτίας ρυποΙρίμπι 
πεικίοις χὑπααρχί, οἰ ζηΐε Ὁ) χαὶ εἰράαύης, Οἷς 5. Δμπατοτο. Μαϊοίξαιξ ροῦγο εηδτζιις πῦ 
γαϑοῖς. Ὁ 5  αὐἰξίω κα. τῇ τὴς βουλῆς Οζα οὖ τῷδε κά-- ὁ ἀοιεϊπιοητιπι Δοοορτιγαπι, αι 
λιςα ἐλο- Πώσεοϑαι ἀπέφαινον, ἐν ᾧ μκοίλιςα Ὅς ἀ- ΠαροΙΔγίοϑ σαίτις ξογείτεγ ἔογε 5, ττὰ 
βῷ ἜΝ (ξηυάτιγ σο ἢ] 12; (4 Προ πιοτοίδπι 

ναίκαίας συμ ἱμώς 5 γμναίως φέροπες, ἀσφόραῖς το λοι ἴαπι οἰλάθπη τοῖρ. αῇξογας. απγᾶ- 
λήφύσοισιν, δλλ᾽ ον ᾧ δεροργήτως, ταῖς ψυχαλεὸ ομκί- 30. τἴμπη, ἢ, οἵ, ἀσοοτιπὶ σοπίςέϊαηάο, 
Δοιοῶπες ᾿λἰασρέψοισι Ὁ κοινόν. δὐοίας δὲ ἔργον ΡῈ Ἱποο]ιπλϊτατο περίρεγα. Οργἄάιιπι 

εις ἀὐρεπείας ὀρεγοαϑύοις, τῆς ἀσφϑαείας ἰπῦρο- 4ι!46 πὶ νττῇη;. {1 ροῆπης Ππλι} σοη- 
τος τησοῖο: σαοαί αἰτογαζειηγ ποσοίαι, 

ἐᾶν ἀγα πητὸν οδὺ βάρ Φοῖν τυϊχούᾳν' εἶδὲ φξείρ ἷ ΣΤῸΝ ἘΠ ἐδ: 
λοιτόνιςϑαιτέρου,ζαᾳ τήξια τὴν ἀλωρεπεςέρων "5 τῃρρὶς πεςοίατίαπι. Ης ἀςηὶᾳ; τοη- 
μιξέα ὀμαϊκαιστεροι. τέλος δὲ ζῶ ὑτ ύταπαρα- Ἀἄἀεθαιμουῖ δἀιποπιίο,νι Ἰεσατὶ πηϊτ- 
γοιεύτων , τρέσθης Σὐποσέλλῳν Όις Διφλεξονϑμοις τογοπτιι 41 οπ (ἘσεΠογίδιις ἐς ἀ- 
ΕΣΉΜΧΕ ΟΣ ἑφιλίας, οὲ συν ἰδ ἠμῃτή) πλϊοἰτία ἀσεύθητ; Ζ Δ Π40 εὐγαῖιπι εο- 

τῇ! Ποη δἰϊετ πη πη ἰσαη]ς. Ρ] δος. ἰτέα ἄς 

λύήκεφον. ἐδύκει αῦτα τῇ 1 βουλπ: καὶ μῷ ̓ζῦτα ἽΝ Τσπατ: ΠΊΟΧΟ οἰ οξἘ] ααΐ εάν ὀγα]]ο- ,τ ἍτὩπι ὦ νι: 

πσξηχάεισαιμθρη ὅς Ὠχετηδιφοταίτους, διεπέμψατο χοῦ Ὠχαχίπι ᾿ἀοποὶ, ΠῚ ππε]η σα- γᾺ Ι 

πὐοϑείοις ἐχὶ τῷ άφαχϑο, οὐτειλαυβίν πτεωϑαίνε- 40 {γα σππὶ πηιαπήατις, νῦ ΤΙ ΠΕΓΟΤΟΠΙ δ, 

οϑει πταρ᾽ αὐτλυ, τίνος δέοντοωιχαὶ ὅχὲ ἴισι δὴ χα οιςιὡς οἰ5, 4 Παμ, τορι Πα οῦοητ, ἅζηα]- 

ὐὐβονν Οὗ τος νὼ ἀν ΤΩ Ῥιις Ιερσίθιις ἴῃ ντρξ γράϊτς ρο Ἐυ]αγδτ. 
ΠΑΝ Ἡριωπόλινα αρέφῳ εἰ ὙΡΡ εἴη τί μάταιον ἢ οηίπι φασα ροτοτι ἃς ρο [ΠΡ Πα, ἘΝ 

χαὴ δουνατὸν “ὐ ωτημ; ΣΧ ΘΩΡ οὐανθιωσεοϑαι σφίσι Δα πογίαταγαπιοπαταπη, ΠΠης {] ροί]- 

πἰωὼ ξελζωυ. νειοῦ μϑὺ ὀξίω ἀΦ ΤΣ Ὡἰσποθευϑύοις τὰ οσλα,  τἰς αὐπιῖβ ἰῃ ντρ τοπουτογοηγαΓ, σοη- 

ἡ κατιβσιν εἰς τίου πολιν, ἀδάανὑπουρξῳ ὃ; ἡμίοτη- ςοΠτιπα ἐπὶ δὲ ἀοἰΠϑ οτῖιἐπηριιπίτατῦ, ὃς 
Ν᾿ ν᾿ 1’ ΠΝ τὺ} οἰοπίατιμη πῃ ροίξογπι ΟΡ] αἱ ΟΠ δ. 

μδιων»Ὁ εἰς τ΄ Ἔσο 6 δὲ χοϑνον αμψης]αν αν ὃ ΚΟ, απο! {τοπσαπη ΟροΓα ΠῚ τοῖρ ΡύςΠι- 
σα δουλάζωσι τῳ κοινῷ, ἢ πὐεϑθύμος κινδεουφύωσι τοτίητ, ὃς ροτί 5 ρτὸ ρατγία Αἰδοτίτος : Π ἢ 

1) 



| 

278 ὉΙΟΝ ΘΙ ΛΑ ΟΥΑΙ Ν Αὐδι Ἵ 
: : νι ἂὉ } ᾿ ] 

(8 οδιθσούίπςπῦ ἀεξατατα οποία δζ πἰξὶ τῆς παπτοίδος, αἰ μίξας καλαὶ χαὶ λισιτελάς, 

ςοπηπιοάα ργα ΠΛΪΆ. Ηἰβ πιδη ἀκτίς (τας οἱ ωρέσξ4ς ς εὐντολαὶ κομισείμϑμοι, ὠπιίδο: 

ἀρυ  οΧοτοῖται οΧροπτίς,]ορατί δέ αἰϊα σὸν ΟΣ ΤΣ τῇ ςραῦ ἘΨΑΥ ν᾽ αἰλουθενμνολ, 

»Ὁ {τα τος ρου !ατοης δά αἰ άοτο γοῦθα. ᾿ϑνξαιθῥων δὲ “δες ὙΆΣ 

ἢ; φ ἀτοίραογαητοαπι ἱπυϊτατίοποπη (8- ἐϑυδθβι  υμμυα δἀἰπορατῶν ζα  ἀσεθ᾽ Ϊ 

ςοἤδοτγας,(πατυῖς (προγ ᾶ,πιογοῦτα- ληῆσ ΕΝ αἰτροψίαν χα! βευρύτητα καὶ πολλῶν 

τετυ, ὃς Ρεγροτιᾷ Ππγυατίοπέοχρτο-. εἰρωνείαν ζοις πατειχίοις ὀνάδϑισαύτων, εἰ πσόϑόποι- 

Ὀγαγιητ: ηιαί! γεγο ἱρπογαγᾶι ψυρι5. οῦται »ϑὺ ΠΟΥ ΝΜΈΜΕΥ ἘΞ ΤΌΤΕ 

τοῦς ρΙερς οριις παθογοτ ας θα πο- ΠΡΡΕ  ἘρΗρα υρὰῇ " νον μ᾿ 

οεἤπιατο σοδέξα εἴδει (δοςάοτο. ἰατσ τ Ἃ α ἀπέφη᾽ γσρίζο ται δὲ αὐτῷ τίωυ ἀδφαν τὰ 
Ϊ 

Ι « Ἀν 5 , ζ “ " ᾿ 

Ὶ ] εος Πδὶ (ες Ποηἰς ἱπτριπίτατ, φααίϊ μηδεμίαν ἑπσοοειν τῆς Ἔστοσασεως δικζευ,ως πῆρ ΕἸ ἢ 

᾿ 
] 

λ 

ΩΝ 

Ἅ δι - Υ͂ “ 3 “ “μ, 

Ϊ εἶμ ῬΕ ΠΟ 1105 δάδπαυς εἤειροτοίϊας; ἃ 1Ὁ χύρμοι,τῆς βοη)είας πὲ αὐοὶ δεόυϑυοι τῆς πολίμικης, 

Τρ ςροαπτιοἰι αυχ ΠΟ σοπετα οχῖοτ-. ΤΣ τὸς ὀϑνείοις πολεμίοις σἕκ εἰς μκαικραὴ ἐλάυσο- 

παπὶ Ποίξοπι ἰαπηἰᾷ σιιπη τοτίϑ νἱτίθιις τ ᾿ δν λ τ σι 2. ἐν Ἵ ἰ 

αἰταταγῆ; σοητία ἡιο5 ΠΟ μέλη αἷς μδὺ 1 πϑρφραζια, τες ουο εὐ τς μτοίροὶ ἡράτῶν ' 

ἄεπι ροηπης ἀττο!! γα, 4υΐ χης ἐρ θγ πῆς ἰγει οὐ σφέτερον ἡ ριζυτω Ὁ (ϑίμδαι ὠγαϑον,αλ- ὦ 
- . 

͵ 5, ἡ.ἢ ἦν τὸ 

] ] (Ἰατοπι ρυτοητ ποι τ ΠΡ ἔοσε θοηο, δά τὴν σεουαγωνιουνϑύων θυ τύχημα" τέλος ὃ τῷτο 

Ϊ 
ἢ Ω «Ξ Η εἴ ἃ ᾽ εἶ 

ἑ ] Πυάπι ἐςτοητρα5 ρὲ σοπιπιοάο.ΡΟ- κροοσϑέντων ταϑλόλῳ, ὡς ἀμεινονἤδη αὐ) μαϑόντες 

Ι]]}: ἤταεπηο Ποογατίοηξ οἰδαίςγιητ: τς [ᾶ ἜΝ Χο νον, ͵ " 
κατεηθυσας πολιν Ὥστοολας, γγωσόντωι (929 

Ιρίοϑβ ἐοίτε παπᾶ πεοεῆπτατο οοἤίτζατα πὰς οο ΥΘΡΝδΝ πον ἐπι 

Πτοίαίτας, δε ύγομξι το οτος σααϊος “ἢ πὐῤτώρει, μέρ δ να ἐμ ρώι ἜΡΩΣ Ὄπ: 

Βαθίτασὶ Πηταἀαογίατιοσ: πχα]ταία; [Π- λεσσας ἀπειλας ἐπϑμαΐεινα ϑϑρων,οἱ μϑὺ “ωρέσξᾳς «-- 

| 

: : δ: Ὁ ΥΒΕΤΝ ' 
ΠΝ τ πα 1} ἘΣ ἜΣΚΕ ἂς δὲν ἔτι πρὸς ζαῶτα ὀὐτειπόντες,αγτηλλασθοντο ,χαὶ 

{81} σοπιγαάίχογιπε ἰθρατὶ ν ἢ ᾽ ΑΝ ΠΣ ΡΙ τ 
᾿ ἜΓΕ α ΟΜΕΡΕυΤ Ῥατὶ, Ἰξ4. 20 (ἃ οὐδα τὴν  ποςατῶν ζοῖς πατεικίοις ἐδήλωσομ. 

τοπογῇ ραιείς ς ἐχροίπογαπητι ἰςοοῇο- 
τα πη τείροπίμππ, το σορσῃίτο, α]το 

«ς Ε) λ ᾽ 3, ᾽ 

ἡδὲ πόλις ὁ), Ὅς Ὁ ποκρίσφς ζαύτας ἔλαξεν, ὦ» 
Ι 9 ὁ ΄“ Α χ κ᾿ “ ᾿ ᾽ 

| πηασὶς ἰῃ ντθο τα πγυἰτατῇ ὃ τ ρΡΊ 44- ζῳρφχαυς χαὶ δείκκασι πολλοῖς γαλοττωπερον ἤσσεϑ- 

] ' τ ΠῚ ὦ ρτίτι5: ἃζ Πο( [ξπάζιις Ηἰ5 πη] 5. ο8εν ἐλμετο, καὶ οὔτε ἡ βουλὴ πόρον ἀὑρᾷν οἷά τε ζω, 
: Ν ΑΞ πΡλ ΣΎΣ τ : κι κρὸ 

ἢ Θχίταιη ἀἰ]α δας αἰ τ οὩς ΠΟ ΠΙΓΟ οὔτε ὀμαϊξολὰς, δεςφημιαῖν δὲ χαὶ κατηγχοοχών, ἀδεὶ 

Ι; ' 

᾿ 

7 Ἰ 
. ., - 

' Ροζογαῖ, οἱμπὶ ργίῃοίρος ρατγ πχαΐτος λλάράθεςυ Ν ΚΗ τ Ὁ 
ἢ} }}} . δ ᾿ . δ: ς 

᾿" κποτσ ΑΕΤΕ ἘΓΑΟΝ ΟΣ ἐπ ΘΝ... τῷ λου ευ ον δρληλων, ἔχε 
Ἷ “4 . 5 - - ΧΩ ͵ Ν ᾿ ! . 3 Ὰ 

}" τἰοπίδ. ςοπτογεγδι, ἃς οσίεπις οδιυς " πολλάς ἀχούουσος Ἡμέρας» διελύετο" οὔτε Ὁ δημοίι- 
ΠῚ ᾿ - ᾿ . λ ω ε ΕΣ 7ἷ ᾽ 

γ β Δυγθιι5 76 ἑηξεέζα ἀἰπλϊτγθγεῖαγ; ΠΕΣ χονπληὸς, ὅσον Ετί παρενϑρεν ἀὐνοία δ] πατοχ- 

ΡΙ ες νεθαπα,ιις αἀθπιο ἀοτμοΡαταγ ΓΟ ἢ “ " » Γ "Δ 1 ΕΝ 

ἈΛΟΣ : χίων, ἡ" πόθῳ τῆς παυτείδὸς ζουα κα σρκένον,ομκοιον ζεὼ, 
β Ϊ Ρατγοϊοσ ἔλυοτςο δ ραιτία ἀεπάε- ᾽ Ἀπὸν Ι Ν ͵ Χ ! ,» 

Ἰ τίο, αὶ ρετίξαθας Ππλ}}15: (εξ ἀ πἰ πος; ὥλχα - ἸΌΝ Φαι ερωςῖε ὌΠΡΟΙΕ ἐμρν Ἐπ Θ; ΒΗ" 

] οἰᾶνε ραίαπινο πηάρῃᾶοχ ρατῖς αἰ τι- ἰὰ ῥφ βέθαι ον δὲ σστῖὲν ὅ' καζουλάπομδυων ἐδόκ ἐξ. 
Ὶ σίεθαητ; ὃζ μἰ 1 Πγηλὶ νἀ θ θαζαγ το !- σύτων ἢ “μουϑύων τ οἷ δὲ ὕπατοι" χαὶ Ὗ» ζῶ βροα- 

Ι αῖι. πτοτοαςδίμ]65, οἵι δγεις {προτ- χὺς ὁ λέπουϑυος αὐζις ἔτι τὴς ρχῆς 2ϑόνο φ' ἡμέ- 

Ι] εἴτε ἱπιρεγιϊ τᾶριις, ἀξ πα χογᾶς σο- ͵ - εἶ ον τ νυ  ϑὴλ ᾿ 

' μα ὙΡ ΠΕ ἐνῈ νέην ἢ ΘΕ ΘΗΣῚ ΧΕ ἐσιαῖν. ὁ δὲ δημος, 675 τρ ρα 

1}}}} πιασιἜταταϑ [ἢ ςἄροληαγῖο 7 σὴ 6- ὁ γθόνος ὧν ᾧ ζᾶ; Ῥρχας ὄχικυρφιώ ἐδᾷ στενελῆον- ὦ 

Ἵ7).. τι στηιᾷα!, ποπιίπς ςοπί αι αθ-ὀ (ας εἰς Ὁ πεδίον, δ θνος οὔτε μιξξιόντος τι «ἰσα- 

' ] Ρίξτο,ας πο υὐγο φυϊἀξ οδ!ατῦ δά πιτ-. πείαν, οὔτε διδονϑύζωυ “ἰ πσουϑέοντος λαξάν, αὐτὸς 

] τᾶτε,ἱρίε ἐς ρσπαιῖς οσίμςς5 ᾳ οὔ πηά- ΕΓ ΨΜΝΕΕΝΎΝΕΙ ΔΕ ΠΝ φάω εἶ 

Ε " Ι ͵ “ " λ 

στατἰοίοβ ἀριι ορτίπχατος ἀσ ρΙοθ οι, ἘΠ. Ὅυτίω; δημὼω ἘΞ Τ ΠὩΜ λυδρας [] 

-- Ῥοϊαπηῆ (ὐοπιϊηδιδρ.( αΠΠ;ιο- ιςοχε χίια, Ποφουμον Καὶ σμμίνιον, ἡ Σ πόϑμον Κασ- 28 

τα ΠῚ Δι ρ οἱ 5 δίῃ ἀςθο αὶ ρτϊποῖ- 40 σιογ, ὑφ᾽ ὧν Σ᾿αζίνοι καζῳπολεμηϑενες, τῆς ἡγέμιο- ᾿ 

] ΑΝ Ο. 2:61, ρατα σοεγᾶσ, Τον ἡ εὐμμίαζης ἡγοί αἱ ηἰαρι σπέξησαν, ἐλλαῆδι μα Σ ΣΟ ΈΕΙΝ, ὦ 

Ι] ΟἸγτοΡ. 78, ἡ (ςρταδροΠπηδίξοιιπά ΟἸγπιρίδαξ, ; Δ ΠΣ εὐφορο ἐν ἡμρὰμ αὶ" ΡΝ 
εοπῇΡοῆιυ- λυμπιαδὸς, ζω «ἰρίκα ςαϑῇον Τισιχρ τὴς Κροτωνα- Ὁ 

| 
[ 

᾿ 
' 

Ι 
᾿ οἰβτατα Ιᾶ αϑὲ6 ϑοογαητ, νἶΓΟ5 ἐκ φηδ 

' 
Ι 

τοὺς Οοπι- 4 νἱοἷς πο ΤΊΠογατος (ὐγοιοηί- τ ΤΣ, ΚΗ Ἂς Ἐς 
᾿ Εἰμο δε δρ 45, ργίποῖρο Αἰποπὶς ᾿ἱορπεῖο. ΗΙ οὔ της ξθχονΐος Αὐϑζωνησι Διοίνητου. ὅτοι οὐ δαλαίόν- 

πιατυτίιις (ΌΠτο πιαριγαζαπι ηϊἤεης 17ε97 ἀρχίζω καλάνδαις Σ᾿ ετηεμξοίαις,ϑονηον ἢ ζις 

] Οα]οπά. ϑοριοπθείθιις, αηϊς οσηπίἃ προτέροις ἔ)ος ζῶ, ωρὶν ἢ ἣ- δδων τ δ ραξακζ. 
] (ππατιι σοπιιοσαῖο δ ραῖτος ἐς ρἷο- Υ ὙΠΜΕ Ἴ αὶ δἰ χαϑέδεξ: ὭΣ 
Ϊ ' Οἱ τοαττιι γοτα ]ογαΠτ: ρττηα; (επτεπ- Ὁ ἀλεσθνι ὑχαλοδε ἢ δημοτμαν ἃ Σ ᾿ τὰ : ͵ ϑ'ν» ὦ ’ » “" 2 Ι Ὶ 

] τἰαπητοραιιοτῖις Αρτίρρᾶ Μοπεηίμπι, λέγφνηξίᾳν ἥντινα ὀχκνοιαν ἔχοι, ρῶτον Αἰποφήνα οἷ 
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ἡ 

- -- - 

» ὅτε μετοίως": ἀτυχίαις γοησα μϑύους, ὃ 
᾿ » σαγίων μὲν ἐκ ὃ πόλεως, θιλο ἢ μηδὲν ὑμας διάνον μκή!- 

᾿- Ί ἐρίαζονϑύων μήτε ϑζκνος ϑύων,δον, ὡς διδηχαγή- 

᾿ σον.) χωξὶς αἰαουλης σχοπτϑγίων,α ἴα αὐτή ῶς δυξαϑρυοι 

ΜΠ Τὰ ΟΣ τ 8 ΥῈ 
πἰρακαλϑῆες ὀύδρα. ἡλιχίας ἐ) πὴ κξατίςη αὖτε ογ-- 

τα»ὸ ((ωὡέσς δυκῶντα τῆσι ϑηγων φζκαφέρᾳν,μάλιςα ἢ 

ἔχι τῇ ασϑϑαιρέσφ πολίθυ μῶν ἐπαινένϑιον, ὅτι ὃ 

μέσης ῴᾳξεως ζῶ ἀπε αὐθοίδ αν ἀδιςοχρ αἰικῶν 

αὔξων, ὅτε ῷ δήμῳ ὅσοι βεαλυηϑείη “οραη ῳ ὄχιϑέ- 

πων, Αγείπὸν Μενίγιον "ὃς ὄχι ΩΣ διϑιλαγας τἰωὼ 

» (υλζὼὺ παρεκάλ4, ζᾷδε λέγων" Εἰμϑὺ ἅπασιν, ὦ βα- 

» λὴ,ζοῖς παροῦσι " αὐτὶ γνωμέων ((ὡέξαννεν ἔχφν, χαὶ 

» μϑεὶς ἔμῥηε Ὁ ασθ9ς δῆμον διδελαυγοῖς ἐμποδὼν ἔσε- 

» εζ, ἐφ᾽ οἷς ϑζκλυσύ θα τος αὐθεις, εἴτε διχαίοις οὖ- 

ϑ σιν,εἴἴτε μιὴ ὁμόσε! ὲ ζᾳῦτα παδουκάτο μόνον σχοπῷν, δὶ 

» ὀλίγων δὼ ὑμᾶν ἐδήλωσα λόγων, ἃ φρονεῖ πῆ, δ 
» δ᾽ ὁτότινες οἰδν) βαλῆς ἔτι δάν, πότερον ὑμῶν π - 

» γόγ 6:1 συμίξξῶαι παο5: ζις ἀφεςφηχοζᾷς ἢ πολεμᾷ, 
πτις. -ἡ εἰ “7 ΡΟΝ , « 

᾿ Εχ ἡγϑύμαι ρα δον εἰναι μοι δὲ ολίγης δηλώσεως ὁ Τί 
"Χο" ποραῆφν παραινέσει δὶ ὀμαΐκη ὄζος, πλάῤνων 

» διδοίξαι λόγων Οιὶ πρὸς (ς διόιλαγας ϑηγως ἔχονζᾷς 

» ὑμδ" σ(]αγαντία συμιπείθεσιν," ἡ δεδι ἤτοι ̓μδηγονῆες 

» ὑμαῖ ζα φαυλόταΐᾳ ἢ; χαλεπῶν ἡ βαϑίας ἔχοντα ζᾷς 
» ἐπανορθωσᾳς ὀρρωδδιευζας, μμεγίςων πε τὸ ϑμιώτων ἵ- 

» χαγῶς ανεῥρισκέπηως ἔχοεσι.ὺ ὅτὸο πεπόνθασι παρ 9- 

» δὲν ἕτερον," ὦ 4}ε λοῇσικῷ μὴ χρίνήν Ω συμφέρον, θυ ᾧ 

» θυμῷ ἡ μόμία.πῶς »ὃ οὐ ϑτοι λέίοιντο Ὡροορφίαϑα τί 
» τῇ δχρενοία “ χεησίιον ἢ δυρυαξῃ, οἵ τινες «ἰπσολαμι- 

» (αγοισι τηλικαύτζιυ πολιν ἢ ζ(ϑθύτων “-ραμῶς κυ- 

» 6ιαν, Ἴδη χἐφϑονονΊςε χὰ λυπηραὺ Οἷς αὐξκοίκοις γινο- 

» χϑυζω,ἢ δίχα Τ δημδίρεα κρτεχήν πὲ κὺ σωζήν ΣΝ 
Β ἐ- ὑΑὴ ΑΥ ΟΣ Ν τὴ 

᾿ » σεαζ τὰ ἔϑνη βαδιως,ἢ ἕτερον ἐπαξζεαῖ δῆμον ὀρτὶ Ὁ 
» πογηροτάτου χρείἥονα, ὃς αὐδις πϑδοπολεμκήσᾳ 1 ὃ 

» Ἔρχης Ὁ χτ' πολλζὼ ἡσυχίαν συμπολί 4. σε. »πα- 

» ρεγών ἡ Ὁ, εἰρζεύη καὶ εἰν πολέμοις ἑαυτὸν μέποκον: δὲν 

» γὸ δὼ ἕτερον ἔγριεν εἰπάν, ᾧ πιςεύογες ἀξιώσοισιν ἡ- 

» μαξ μὴ δέχεα  Ος διϑθιαγας. ὧν ἑχούτερον ὅσης δ 

» μεςὸν ἀὐνϑείας, ἐξ αὐτῶν ὑμας ἀξιωσαιμ᾽ ὸὺ ἔγωγε 

» Τὰ ἔργων σχοπήν, νου μη ϑένζᾷς Τί ὀχαςασιωσαύτων 

» (δὸς ὑμας ΤῊ ζῳπφνοτέρων ϑδζν ζοις ἅτε πολιτικῶς 

ἴϑαγωρν- 

Ν 2 - ὃ 7 

» Ὁ συμξαν ἐπὸ “ὁ τύχης πολλοὶ ἢ ὅκ εὖ δζανοιϑύων 

ον» Πρὸς ὑμαζ, αγαπήῆερξν.) ταῖς γγω μας, ὦ τὅτον οἴ0}) 
» σφίσι παρέναι “- ἀὐκταῆον χα οῦν, ον ᾧ καϊζοιλύσοισιν 
ΚΕ 
»7ε χὰ ΩΝ Ἑρνίκων ἔθνος, τσ 3ς τω “μηδένα. χεόνον ἐξα!-- 
» ρέτον πεποιῆαϑαι Ὡρὺς ἡμας πολέμου, ἡ ὧς ἔνα [χος 

» χαχοὶς δυραγασετϑγες, δυγκεύουσιν ἠδ" ζις α)ς οϑιᾷ. 

3.,9 

νίγαπη ἤξατα κατε ἰἡΠσηΐᾷ; ργπά δια: 
(τ πγαχίπης ἰδ ατῇ ῳίαρίξτοτ (ς σα- 
τοτο ΤΙ ΓαρΡ. τη Θ π15 ἰΠτοῦ ραττεβ, ΠΕ 
(ρεγδιᾶ ἔουιβ ορεϊπηδιία, πος; ΡΙςδὲ 
οὔπΊ ρεγιη τς Πσοητὶᾶ: ] (Θηατιιπα 
δα αοξίῃ ἤαο νοῦθα οχἰογίασι5 οἰξ: Μεπεπῇ 
ἰσδς χυοίηαοε ῃἰς φάος Ρ.(Ο,βδῃ.- οοπβιίωπι: δι Σ Σ Σ 

ἀξπηοητ Παδοτοιίς, πες οἴοι ἡ οΡ- 
σι ἔϊατοῖ ρδοὶ οπι ρΙεῦς χιοοῦᾳ; πιο- 

ἀοςσοιηροπεπάς, Πς ἰ{Πἰ5 σοηάϊτίο- 
ηἰθιι5, τις ίδοι5, δέ 46 Πἰς ταπτῦ ρτο- 

ΤΟ ροίϊτα εἴδει 46] θεγαδιῖο, ραιοῖς νος 6- 
ἀοςοτγοπιηὰς π1οὰ {τ δητοητία. πῆς 
4ιοπίαπι αι άαπι ἐς ἰὸς ἰρίο δάϊηιις 
αἰχυϊτεπ ἃ σεπίδητ,νεγαπι (Ἄτίτις πτ 
ΓΟσΟΠΟΙΠΑτὶ Ρ]6 1, δῇ ΘΙ ΠῈ σιαΠῚ 6 
σοτοῦς, πο ν᾽ ἄδγαγ πὶ ἔμ  Ἰ τη Ραι- 
σανειθαςοπέίογγο Πιθαπη (δ το πείαπλ: 
(ξἀ πεσεῆς μαθθο ργο]χίογο ντὶ οὔὰ- 
τίοπο,ντ ἀοσοᾶ, ἐος ηπ ρασϊβοατίο- 
ηραδπούγεηζ, σοπιγαγίαπι νοδίς πὰ» 
ἄεῖς,ο άπ ]δαΐθιις δ. ίληατα ἔοἰ - 
διις ἱποδηιο  ς νὸϑ ἡ τ ραίάος 

γχ.ὁ ἴαγγξι, ἡ ον 1772 πχαχίπγα ὃζ σαγατι 41Ε- 
ΠΟΙΠΠ πλα (ατὶς ποδί! ἀογατα Πορ! σαγα, 
υοάποη αἰΐδπι δ σαι ]τη ἔδοϊιητ, 
ΠῚ αυΐα παρ 5 ἱτα ἔατογαπῃ ἡ 14Π| γὰ- 
τίοποπη ἰη σοη Π11πὰ Δ Πΐθεης. Οΐς 
οηΐπῃ ἴσαι ἤξτος δηΐπιο ργαιίάοτο 
ντς Πταιτ ρο ΠΡ ]ς, φαΐ ραταης οἰαϊ- 
ταῦοπὶ τα τα πη τα ΠτΙ565 Γεθας ροτίτατη, 
νεϊπυϊἸοία [4 δ σταιιῖς τ ΠΠἰτἰ Πγΐς, 
νο] πὸ ρἰεθί5 δαπιίηϊοιο (μῥαϊλ4: 
Φ»βεγἱο στο ἔλοΙ]ς ἢ2 οὔβοῖο οστίηοτα. 
δο οδίογιαγς ἰΠοΟ αΠ165 ρος; να! ρτο 
ῥας ρεππηα, αἰ ᾷ της]!ογξ ἰπιγοάπος- 
τειαα ταπη ριρησῖ ρΓο ἱπηροτγίο, απ 

ἴῃ σδπλμηὶ ΓΟ ρ. Δἀπγηϊτατίοης ααῖ- 
εἰἰΠΊπχαπη (ς ργασοατ, πέσ ναὶ ἰῃ ρᾶσα 
γα π δ ΕΠ115 ἀ σε άατα πιο οὐ αι 
Π. ΔἸ ροῆθης ἠΐσετε,ημο ἔγετί πος ἃ 
Ρδος ἀςεποττιδτα Ὁ αὔτ νιτίᾳ Πος 
{τυϊτῦ πεν οὐδἱς εχ ἱρία τοτ ξιοὶς οοη- 
Πάογαπαα γεϊπαιιο, γοριτᾶτίθιις ροίξ 
πλοζιις δζ (εοοῇΠοηδ ἱπΗπια ρίεδεοιι- 
ἴκ, χια φαοίαᾶ ἱποὶι ποτ ὅσ ἱπι πο - 
ἀςίτε σαἰατηίϊτατδ.({ἰς αθτξτος πῦ ἔα - 
ΤΘΏ 5, ὅτεῖ ἀΠΓοοΠτιπι εχ νγθθη ἢ} νο- 

40 Ὀἰ5 πιαϊί πες ἔλοίς πεο ςορίτατ,ταητιπι 
Βοπείξαμη ραοϊ βοαιίοπεπι οχίροξξᾶς; 
τλυτος εχ Π]5 αΐ πγαΐα νοῦς νο απτ, 
ξουτυτῦ πα ποσαίιπη ορί Ἂς ατείροτα, 
εὐοξξιο Δ  ΠΊ15 ριιταγα πος οἤς 4 
τρια ορτατΠἸΠγι1Π|, 010 {1 Ρετᾶ νε- 

{για ὁποίτογο αιισαης, ΪΝαπῃ Ἐ πα, 
γοΙ οὶ, ϑαδίηὶϊ, Ηεγηϊςοὶ, μποίξος ποίεγί 
Ρετρεταί, δζΖ πο τεσεπεῖθιις οχαίρογα- 
τὶ οἰλάϊθιισ,αστος ποίξγος Πὲ αἰεί τ, 

1 {0 
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(αμηραηΐα νοΓΟ Επαπας; αιυϊάπυϊά 

ἀιβία {ες γο αϊπγι5,αττ αροτῖο 46- 

(οἰίξαιπτ, απ οσουίτο αἰρζοέϊίογοῦ» ρα- 

ταητ. Οὐΐη ὃς Γ ατποτῖ! σοσῃατα σθης 

νἱάοταγ ρατιπ σομ ἴῃ ἴπ οἴπεῖο ὃς 

Π4ς ἀπλϊοἰτία: νου ΠΊ εἰπ5 {1065 Π16- 

σπαραῖβ πὔτίαταῦ ἰαθογαγα ΠΟυΑΓΠΠῚ 

ταῦαπῇ σπρίἀἰηα; υάΓιπη ῥέογηηηο ο- 

πιηος ψαληγαίαπτ αὐϊάϊ, Ετ πος ᾳ παο- 

[6 Π1|5 4|105 Ορραρηαι ΠΊ115. ΠΕΙΠΟ 1- 

ῃ οοάεπιαγ, αγαῖϊς ππείοπηοητο Γο- 

᾿ς ; ργοίρεξζαπηιβηια ψ Πὰς ἀττΙρὶ, 

Ῥιςας αὶ ρὶ, (δγαίτία {ΓΑ Πϑ σοῖο ηος 

νἱάδηηις5 Ππὸ πιοάο Πϊς οσοατγγοη- 

ἄτην Πε πη4]15. ἃς μαο ρατίπγαγ αῖ4 
(ρογάπιις ρ]οθοπη ποδιίομπι τεαάϊτῃ- 

γα ΠῚ ἴῃ στατὶα, δζ ἴῃ ποδὶς ροίταηι ες 

᾿(οίπλις νῆο (ςπατιίςοπίαϊτο ἰςαϊτίο- 

παπ σου] ροποῖο. ἂς ἀππΠὶ ἔοτΙς δἄδο 
τὶς εἰξ τούτη Πα 5, ΠΟ ΠΛ ΠΟΙ Π- 

ττὰ πηοοΠία τογγοῦ οἴτ ἤάτα Ποα; οοἷο- 

τ ΠῚ ΔΠΧΙ ς απ ἀπά ππὶ πος ἰπ ταχὶ- 

τ αὐ τοϊοιαηᾷ οὐ αϊοπ ἘΠΊ, ΠΕ6; 
ΤΡ! ορρἠααμογηῦῃ παι ἰτἰταάΐης {μἘΠεῖ- 

πλις δα ἐχελρίομαίαε τοῦ σθῆτος μοί "ἢ. 

«ταις ίη πος ἱρίο τποάϊοο ἃς πιῦο} ]ῖ 

πιιΐτετο πηαίου ρατ ρΙεδοι(πητι πηοῦ- 
σοματ , οἰ δτες ποι ἔγὶ, ὃς ορίβοαβ ; Ποἢ 
δαἀπιοάῇ ἤγηιὶ σα οάες ταγθατὶ ορτί- 
τλαίη γορὶ πλϊπἰ5. Αἀ Πα ο ογοῦγα 1]- 
Ἰουιιπη δά (ςοςΠογος τγαπϑξασία, οτίαπι 
το] 5 οὔϑ {πἰροέξος ἔλοίαπτ. ϑαρογ 
ὉΠΊΩΪα ΠΟΙ ΠΊΘΔΓΙ5, ΖΕ] τογττοῦίο 4 Ὁ 

ΠΟΙ. οσοιιρατο διε ΐ ΠΟ π᾿ ΡΟτοιΕ, 
ἔλυπε πος ἰᾷ τουγίται: σιοά δοσοοτγις 
ἱπορία,αιασὶς οἰ τουτοδῖτ. ργατοῦ θα, 
ποά Πα Π ἀΠίπιοσ ΠΟΙἔΓΟσ σοΠΠΠ16- 

(τοῦτα πη δ6 Παπ, οὔ πιαϊοσῇ ατίο- 
ὙὙϊ τατον (προγατ: λυ ]ΠἸογους (πος τῇ 
Ραγαθ Πα; Ραοτὶ ὃς ρατέτοβ ἰοηΐο σοη- 
Ἐδέτι, Π γ ΗΠ} ς ἰαρσοδεῖ Παίτα οὉ- 
εττᾶς ρει οσῖ ὃς οδρίτα, ρίογᾶτος, Ια ρ- 
Ρ ἰσᾶτος,οχεγᾶ σαϊπίᾳ; αο σοπαα ργᾶ- 
Τλητο5.]απιοηταῆτος {πᾶ οιπ| ρταίςη- 
το, τππ| Παρ 5 οὐἱᾷ Εαταγατη ἀδίο]- 
τἰοπ δ, Πλ (ΘΓ Ὁ1}1 ὃ ἱπτο] ουδὈΠ]1ροςεῖο. 
ΠΟΙηΟ. ἢ. τ4Π ἱτητηδηἱ Θ[Ὁ ἱπσοπίο,ντ 
Δα Ποιῖι αἰροέξα πο τα βοτιιγαηΐ πιο, 
ἃς αἰποίαταν Ποιηϊπῖι ἱπέοσταπίο. αὰ- 
Ρτορτογ ἢ ρΙοεἰῖς Πάοτο πο  Πγ115,το]- 
Ἰοηάα ἔππτ ς πηεάϊο ὃζ παῖς σοΐροζα, 
Ραττίπν οὐ Πα ϊοηὶ ἔογδ κα πα τΠ] , ρατ- 
ΤΠ} [ΠΟ ΟΙἘαητίς ἰῃ ἀτηϊοίτἰα Παοὶ, 16. 
ΟΧΡΟΪΠς αα!α νἱγίτι το! α οτῖτ δα γτ- 
᾽ς συ Οαἴαπη ὃ ας 4}. αΧ 115 ἔτετί 

᾿ς ἈΠΟ ΟΡ Πλιι5 207 πηαα (δ Γοὸπαπη ρτο- 

τι ποίἔγα πηι τοβιρία ἃς νηΐσα ἤγηλα 
(ρος, τορι ραττὶριοτῇ, ραγιπηι οἰξινς 

το τες,λείαν πὲ ἀπελαονουϑύζεν, χαὶ δειοφιπονζᾷς ἀδῷ- 

20 Οὔκ αἰξιομούχου πλυρωμκαΐος Ὁ πλόον ὅ61 δημό- 

« γειὼ αὐομιολίαι στεσεγεῖς αὐτλυσοος ζους ἀφεςηχϑ 
Τὰ 

20 γοία!ς ἐῶν πόλεμωος, ὥπομζῳ, αἰρθόνᾳ (ᾳ δῳ 

λ Ν 2 2 εν . 

4ο “9ς ὁ δημιδίυχον ἔχήν, ἀπαλλακτέον ἡμῶν χαὶ 

ΠΥ ΟΥΆΝΕ ΝΑ Θς, : 

Καμπϑυίας δὲ χα Τυρῥξυίας ὅσα. «δοιαάίςως, ἡμῶν « 

ἀφάῴυϑμα Ὡ[ουτελς (ἃ μϑὺ ἐκ τῷ φανεροῦ ἀφίςα- « 

ταὶ ζα δὲ ἀφανῶς τ ρᾳσκάυαζξται. δόχεῖ πε συ εξ ὃ « 

Λατίνων συϊϑιυνὲς ἔτι βέξαμον ἡ μᾶν ΔΙανδύαν, φί. « 

λιον εἰς πίςιν ἐλϑον,δλλὰ χαὶ Ούτου πολὺ μέρος Φαι- « 

ἵσται νοσεῖν, ἔρωτι χρᾳζούμϑρον ἧς ἀπόβϊες γλίροι- « 

τωι μεταξολῆς. οἱ δὲ τέως Ἐχιςραΐζοπεδοζοϊες ἔτέ- « 

69ιςεγεο αὐ τειχήρᾷς ἔγδὸν κα ϑήμεθο,, γάζ πε ἀ-᾿ ̓ 

σορὸν ἀφάχότες, χαὶ αὐλας ὩΔΙαρπαζονϑύας ὁρῶν- ἦ 

μολοιώζας,οἕκ ἔχοντες ὃ Τὶ γευσοιμεθον Οις κάκια 

καὶ ζωῦτα παοουϑυ, ἔτι ὩΔ φλλωγήσεοϑαι κδϑεῆς 
μας ἐλπίζονιες Ὁ δηημοίικον,χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν “πσαρ γ«᾿ 

εἰδότες, ἑνὶ κα ζουλύσαοϑαι ψηφίσματι τίο φάσιν. οὔ- «᾿ 

τως ἢ κακῶς ἐχόντων ἡμῶν τα σα ϑρίων, 

(ῷ «τὸς τείχους διφνὰ ἡ“Ἴον ὅςἹ φοξερᾳί. οὔτε ὙΣ 

πολιορκησόνϑμοι παρεσκά ασμεθα ἐκ, πολλοῦ, 

συμιμιωχιχοι, οὔτε πλήρᾳ αἰὐξ; Ὄπ) οωντῶς ἐσμ' 

ὡς ασϑὸς Ὥσαζτα πολεμίων ἔϑνη. τῷ δὲ ὀλίγϑυχεὴ 

ξαιοι τεζαιοογμένης Ἔἐριςοχε κίας φύλακες. αἵ 

ὥς γινόυϑμαι, Φ σύμπου ὕπονό)ον δὴ) ᾿ 

κασιν. αἰ ἅπομτα δὲ (τα. ἡ τἂν ἐχιπηδὲ 

συΐκομιδὴ, κρ αἴουϑρης “ἰ πσὸ τὴν πολεμίων. τῆς 

γῆς αἰὐδχούατος οὖσοι, φοξῴται ἤδη λιμῦν" ἐπεὶ 

ἷ οὐ τῶ ἰπόρω “υώμεϑα,, ἔτι μᾶλλον Φοξησᾳ.γώ 

δὲ Ούτων,ὁ μηδένα, χοϑνονήμας ἀὐςαϑεῖν τεῆς ΔΙ. ᾿ 

γωύαια Τῶν  ποςατῶν χαὶ “παιδία. γήπτια χαὶ γηρὰ 

“ϑν65,.ν ἐαϑῆσιν ἐλεάναῆς χαὺ ογήμασι πενθίμιοις ζ 

-Φερφυϑρυοι κτλ ἀφρραν χαὴ ἴοις ςενωποις κλια]ο 

ἱκέϊ4οντες,ατὐὔ]όνϑιοι δυξιαξ ἑκαίςου τὸ φρνάτων ς 

᾿πολοφυρόμϑιυοι 1 κατεχουσδυ αὐδες, χαὶ ἔτι κ(ϑ, 
καϑεξζουσὸν ἐρημίαν 5 διφνζωὺ καὶ δύυπομιόνητον ἿᾺ 

δυσεις φριοῦ οὕτως ὠμὸς ὧν τὸν ζόπον, ὃς Οὐκ ὁ 

σαν σχ 
Ως; δ, ϑοώπων τύχας. ὡ ]ε εἰ μέλλουνϑῳ ἀπί 

τὰ (9. σωμαΐζᾳ, ἐκποδὼν, ζῳ μϑὺ,, ὡς ἄγρα Ἷ 

πολιορκίαν ἐσόυϑυα, ζῷ δὲ, ὡς οὐ Δ᾽ αιὐϑροιῶτα βε- Ὁ} 

(αι ως φίλα. ἀπελαυγουϑίων δὴ γαὶ Ουτων, τίς ἡ φυ- « 

λοαιξου(ᾳ πἰωὼ πόλιν ἔτι λφφ δύσεται ϑυυΐα μας ἢ Ὧϑ! « ᾿ ᾿ 

πιςευσδλυῖες Ὀχιχουοία (ὰ διφνὰ Τλιμήσομϑι “ἰτῦ- ἢ ᾿ ῳ 

μϑυύφν;" »ϑύτοι οἰκεία, καταφυγὴ ἡυδγυχαὶ μόνη (εξαια «" 

ἐλπὶς," ΤῊ πατοικίων ἀκμῇ, βεουγεῖα, ὅθ1ν, ὡςαἷ “ 
;- 
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ΨΥ Τα κι ὅν; Ἰ ΚΒ 
»» δροιτερὼ οὐκ αὐξιον χι τη τὶ μέγα φρονᾷν. ( δίιυ 

» οἱ τὸν πόλεμον « πσουϑυάν εἰφυορύνϑροι ληροῦσιν, χαὶ 

» φενακίζρισιν ἡμας, ἘΝ οὐχὶ φανερῶς παραινοῦσιν 
᾽ "ἢ ͵ ἂν τα Ἐν 

» ὀμαικιθτί χαὶ δι γα, πόνου τς δαδιδόγαι ζοις ελϑροις ἡ- 

ον» δη ποῦ πόλιν;δυνν ἴσως ἔγωϊε τετύφωμᾳ! ζαῦτα Χέ- 

» γῶν, αὶ τὰ μὴ διφνὰ ἀξιω δεδιέναι " τῇ πολ δὲ συ ξεϊὲν 
“ " ͵ δ᾽ ὙΕΝΝ “ 

» ἕτερον ἤδη που χινδέωυ ἀύεται," μεταβολὴ, το αγμα 

» οὐ χαλεπὸν : κτ' πολλζω πε ὁ ἡμῶν ἀὐπέτειαν εἶκ 

» πϑυτὸς ἔϑνοις χαὶ τύπου ϑῆτα τε χαὺ πελοιτίω ὄχ λον 

» εἰςξδέξαιοϑαι “Δυοιτοιζουτὶ Ὁ ὅν ὃ πολλοὶ εϑρυλλϑ- 

υ σι τὴν εγανιουνϑύων τῶ δημοτικῶ,χαὶ κὰ Δί᾽ ὡς 

»ν οὐχὶ ̓φαδλοταΐᾳ.εἰς τϑτο ΣΡ ἤδη τινὲς ἤχοισιν (ὑ»- 

» ϑείας, ὡςῖε μιὴ γνώμας εἰρηγείαϑει (θτηφίους, δ, 
. » ὰ- "2 ᾿ 

» ἀγα; λέγῳν ἀδυωνάτοις.οἱἕ ἡδέως δ ἐροίμμζωυ, ποία, 

» μδιὺ ἡμῖν χρόνου δὺ ϑήσεται «ἰξιοισία τὐξὲὶ τα (ὰ 

» ποραγμαΐᾳ γινουϑμοις οοὕτως ἐγζεξ ὄντων τὴ πολ 

» τὸ ἐηϑραΐν" ποία, 5 συτνωμκη τῳ! χεονισμῷ χαὶ τῇ 

» μελλήσφτλυ, ἐλάυσονϑύων συμμαχών, οὐ οὐ ̓γρογί- 

» ζϑισιν σ δ μέλλουσι δινοϊς" ἰις ὃ ὁ παρέξων Ὁ άσφα- 

» λὲς Δρὴρ ἢ θεὸς, χαὶ κτ' πολλζωὼ ἡσυχίαν στευάξων οὐκ, 
" πϑυτὸς όπου, χαὶ “οὐ δαπέμψων διάζρ9 αἴ ἔχε. 

͵ ΝΜ λ ς νν- -“ ΄ ᾽ ΄ 

» χουριαν" ετι ἢ δὴ, οἱ ς ἑαυτῶν παπείδως ς᾽ «λεί- 

. ἢ» ψοιῆες, χαὶ πσδϑς ἡμας μετὰμαςφησόμϑροι, ἄνες ἔσον- 
͵ Ἐν, λ ἣ.5.. - ἢ λ 7ὔ λ »Ὕ 

» ταῦ πότεροι οἰκησᾷς τὲ χα! ἐφεςία χα βίοις, χαὶ ἐμμιά- 

» οϑθι πϑραὶ Οἷς πολίταις ΟΥ̓ΟΣ πατέρων ἔχτφαν4αν, 

» ἢ δύξων οἰκείας τ ρετὴς ἔχο γ) ες: καὶ τίς δ «ἰ πσομείν4ε, 

» (ῷ οἰκῴα, πο ροιλιπτὼν ἀϊαθεὺ, τῆν" δλλοτϑέων αἰδιρῶς 
“ Ε τ ὃς ͵ λ » 

» μεταλαξῳν καικων; οὐ ὟΣ εἰρζευης χαὶ δυφὴς μετα- 

ἡ ληνόνϑροι δι4ζ 69 ἡξοισιν,διλὰ κινδχούων ἢ πολέμϑ, 

» ἐξ ὧν ἀδηλον εἰ καΐορθω ϑήσεται ὃ τέλος Ε ἢ Ω δημκο--: 

» τίχϑν χαὶ ὀμέςϊον ἐπαξόμεϑα, πλῆθος, δἰ χαὶ Ὁ ὐϑὼ- 

» δὲ ὠπελοιϑὲν Ζεῦ, δηλονότι ΄χαὶ χρέα ,χαὶ χωταδιχ ας, 

“»» (ΕΣ ὁμοιόξφποις ζύταις συμφοροὶς ἀγαπητῶς 
« «“ »᾽.χσ ὧς » ὅπου τύχη μεθιδρυσόμϑμον;ο χρυ ζφλλα χεονουνὴ χαὶ 

Ὲ -“ . {σ΄ ͵ 5 

» μέτριον, ἵνα, χαὶ πϑτο αἰὐζις ᾿αρασωμκέδοο, Ὧ|.. τάτο 
΄«ὰ ὦ ΩΝ ᾿ς » 

» γέτι Ὁ μηδὲ οἰκεῖον ἐ4), μεῦτε ὁμιοδίεητον, μυῆτε ἐι-- 
[ ἀν γῇ ᾿ 7 " “ » ς 

» σχκαΐν χαὶ γόμ(ον χαὶ παιδείας ἔσεοϑαι τὴς πσαῦρ ἡ- 
5» “ λ λ 

» μὲὼ ἔμστειρον, μοικρῷ δὴ ποὺ χαὶ τω πϑυτὶ καίχίον 
"5 “»ῃ ς κν" λγ ͵ λ 

» δῤὐ εἴη τῷ παρ ἡμῖν. τω μδὺ ὀχιχώφίῳ χαὶ τέκνων 

» χαὶ γουυναμκῶν χαὶ ορνέων, χαὶ πολλώΐν ἄλλων σωμά- 

» τῶν οἰκείων σμιη οὶ ἤδη εγνθαώδε ᾿χαὶ αὐτν γὴ Δία τῷ 
Ἷ » ᾽ ς " ᾽ “ » ε 

» εϑρέψανζς ἀὐθις ἐδαίφοις ο΄πο)ος. ὀμαίχαγος ὧν ἃ;- 
Ἀ ᾽ » ͵7 «κ.λ ] Ι ες Ν ᾿ 

» πάσι χ) Οὔκ ἐξαίρετος "ὁ δὲ χικλητος γε οὐτος! χα) 
4“ ἢ 3 Ε εν ᾽ 

» δχ!σκζευος ὄχλος, εἰ ϑροιτο ἡμῶν στεύοιχος, σα εἶεγὸς 

» αὐτῶ Οὐτων -νθαδὲ ὀγτος , κι Ὡρ νος ἀξιωσάεχιν- 
͵ 3 [3 γ» ᾽ Ἐν ε » δγωυδύᾳν ἀγαϑού, εἰ μι τις αὐτωΐ γῆς τε ασύφριτο 

] ἴῃ ΝΟ τα - «΄ " ᾿ ζ γ᾿ γγὰ 
Μέρη δῳσάν, χἡ πολέως μοιραν ὁσίου δὴ ἕνα, Ους γε 

ΙΟ 
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νἱ ἀρεῖς, πος ἀϊσπιπη ον φιοί αΐε οὐ: 
(ςπείπλ" ππασηίῆςς, Οὐ] ἰρίτας ΒΕ ΠῚ 
ξογοη αὶ διέζογος οὐ: ἡ ἀφ] !γᾶτ, δζ πος 
ἀςοϊρίμητ,ας ΠΟ Ροτίιι5 αρογῖς {παρά δι, 
Ππηποίδησαίπεαο]αρογα νεθῶ ἰηἰπιϊοἰς 
δ ηῦς ἀφάοτος Ατέοιταῆς ἰρίε νβηΐ]ο- 
Παπ5 ΠΟὴ τἰπηξάατίπιεο; οἴ ντδὶ πα ]- 
Τὰ Αἰ τυ 18 ̓ πγπλίποαῖ ρου υ!α ᾧ πλῖ15.ν 
ταῖίο γος ΠΟ δαπτοαῖι αἰ ΠΟ Π]Π]ς;ας Ροτ- 
(Δ οἱ]ς πτ οχ υϊδυι!ς σοπῖθ. ὃς Ιοοί 8 

ΤΔΟΙσοΠαγῖος εοἰρος ὃς οἰ Ἰς το Ϊ Αγ πὶ 
νυ ]σας γεοίρογο. μος. η.ο[Ἐ φιοά ρΙ6- 
τίᾳ» ἰλέξδητρ  οδς δα πογίαε: ρογἸουδ 
ποποιπηίηο (δηρ [5 υἱάειπ7) (τ01146. 
πᾶ οο {{υ]εἰτῖς ἰαπὴ νοπτῖ οἴτνι ρτο ίἃ- 
1υταῦι (δητθηες Δ ογαπταγνοτῖα ἰπα- 
πἶα. Οἱιος5 ἐρὸ [Ιθοητοῦ γορδμογίπι, ἡ 
αυσητῇ τοπηροτὶς ἐραιία ποῦὶς δά {4 
εχίςηιςηα οσοράατιιτ, οἴ ΠΟ 5 ταπὶ 
ῬΡΡΕΙπιπλίποαῦντθὶ. αἰ σιᾶ νοπίαπι 
τηογοταγ σα ἑζατίο ἴῃ εχίροξεαϊϑ αιι- 
ΧΙ 5, ἀπο πτγατῖ. ποι γῖς μι Π}} οαπ- 
διδητίθιι5ὲ δαῖτ 45 πγοστα 1 ̓Πγτηοτ- 
τα! να ἰΠτοΓ ΠῚ ΠῸ5 τα ριτιγ, ἢ ρθε 
οτίατη νηάθοῦα; σοπιγα τιν δέ Πὰς 
φἀάιιοϊπτοτ δαχ! 4 ΣΤ Ὁ ΠῚ αὶ το] δα 
{υλυϊία; ρατεία οδπηργαδατ δά Πο5, 
Πα τα 6 ΘΓ τὺ τγῇ ςά ες, ἢ] τι, 
Οραβ5: δὲ Ποπούδβ ρει οἷπιαϑ ἔιοβ ὰ- 
Ρεδιησ,νεὶ οὐ πγαϊογῖ πο ττατξ, νοὶ 
οὔ ρρεῖσ νἰγτατὶβ ο]ου ά  Ετ αας (Ὁ{Π|-- 
πραττε δὶς ἀοπιοοὶς θοηὶ5 αἰΐεπος- 
τι ΠΊΑΙ ΟΓΕΠῚ τΓρΊτεΓ ογὶ ρατιϊσορϑὸ 
Ν,οη. ἢν γρᾷος 80 46] οἱ 5 ν πα ΠΟ 
οὔ τὰσηταγ πὰς νεπίοπε, ἰξ δά θε 1 
δζροτίου]α: ουῖ! ἱπσαγτιπη εἰξ η ἔΘ- 
᾿ἰχ αταγαϑ πτ εχίτιις. Αἢ ρ᾽ εθεἰᾶ ὃς [ἃ- 
τε σατοητ ἱπιγοάπσοπηις πα ἰττ11-- 
πὸοχραϊίς πἴπο πιη δ: ν] Δ] σοῖ οὐ ς5 
αἰϊοπῦ δὲ τη] ατίοπος δ παϊ{ποάϊ 
πιδ] ΑΙ ρεητεῦ φαοοῦᾳ; (πος τταπῆδ- 
τιιγᾷ ὃ Ζιατη ντ ἀσιμιι5 ΔΙΙο αἱ πρὶ δὲ 
πιοάο[Ἐ ἔούς, σοτίο νο] ποοἰρίο ρίεθς 
ποίξγα Ιῦρα,ατα; αά6ο οΠΊΠΙΟΧ ρατῖο, 
ἀοτοτίοσ ογίτ, σαοά πος ἔμ γίς πο- 
Βὶς οἰξιδιτ εἰ ἀθηι νίτα γατίοπὶ αϊπποῖα; 
πεσοοπίποτιαϊπῇ πο γαγῇ,]ερτπη,δΖ 
αἰοἰριίης ροτίίᾷ οἵ Βαδίταγα. τί παῖ: 
σεπα Ρ]εδὶ5 ΠΡ οὶ, νχογο5. ράσοηταβ, 
ΔΙ: ἀοπιοίιοί, εἶσ πιο 65; (τας 
Δάεο παιδ]!ς (011 ἀοπἀετγίππη;: 04 ο- 
φαηίθιις ἱπεξ πεσεῆατγίο, πε ϑιοα 
εχίπιὶ. Ατασσογπτι {πιἃ δε πηι! Πη 
ναΐσας, ἢ ποδί(οῦ σοΠαθίτει,σιιπι ηἰ- 
ἈΠ οτατη ἀρ πος μαθοαῖ, ρίο αιΐ- ἢ 
Ῥυβηδπι ΒοηΪσ (6 ρογίοι] 5 Ἐχρομοτθ 
νοΐει ; πιῇ 4015 οἷ5 Ριουηττταῦ ἀρτΟΒ 

δὲ φυληταπιοαπηηΠ6 νερὶβ ραγίς Π}»; 

481 
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(ροϊατίς ποταπι ρο οΠΠοτίδιις ; χυα 
πεοίαϊθιις υϊάξ ροίε πλυϊτα Ρτὸ ΓΕΈρ. 

ςεττατηῖπα σοποςάοσγα ἀἰρῃαπηιγ. Ὁ 

(οτταῖϊ πὸ ἢϊ5 ψυϊάεπι (0115 σοπιοητὶ 

Διοτίπι, αέζατατσι οτίαπι ποηογαϑ ὃς 

τηδρ Πἔγατιις, σοτετογι πη» ΒΟΠουαΠῚ 

ζΟΠΊΠΙΙΠίΟΠΟΙΠῚ ΕΧ ἄτι οπὶ ρατγί- 

οἰΐς. [τὰ ἤστ νὲ ἢ ποπ σοποοίογ Πλι5 
αυϊ4ᾳ ρο(ξυ]αιιοτίητ, π᾿ πλῖοος ἐῸ5 

μιαδεαπιιιβτϊ γεγο ρου πι ογ  Πλ115, ρους 

εαὶ τείριι δ] σα, α ποδί ρ(8 ρα Πιπι- 
ἄατα. ΤἌσοο χυοά δθεἸ]ο ἀρτατῖβ σοῦ- 
Ροτίδιι5 πιιῆς ΟριΙ5 Παρεχηις. ΠοΠ 4- 

στίςοἱ 5,6 Ο πιογοοπατ5, Πθς Πσρο- 

τἰατοτίδιις, πες ορίβοῖθι5 (6]]]αυ15, 

4υ δε]! πάο ἀἰίζαπς ὃς ΪᾺ σετογε:α- 

ταπι ἐπίπν οἵα ἤθη δἤϊπιοτο ρεεσα πὶ 
ξλςετς: ιαῖος ντίχιις ογαης σοΠ ΘΠ δὲ 
{πὶ οχ οἐπηίΐβιις παιοπίδις σο]]εἕξι. 
ΠΑΠῚ ΠῚ] ἰταγα δι χ  τπ1π| ΠΕ 65 ἰῃ ΡΓΟΙ- 
Ρῖα ποθ ίς νἱάθο, ΠΟ Φ {τ [6 εχ πηρίο- 
υἱΐίο οἴξετγες, δ άθυς πὶ τε πιογα ἰΠτγὰ 
τιςηΐὰ γοοὶρίςπάμπι ; οιπν σοηίξος 

χιλεΐτας ντθος ορρτοῖλς ἂὖ ἱπτγοαιι- 
δε ες ρτς Πα 5. Ηςς ἴλης ατα; αἱ τὰ ἴασαι 
Ἐχροίτα σοπἤάεταηπτος, Ππλ0]ς» ἱπαϊ- 
ταπτίιιηι νος δὰ ῥΡαοϊποαδτίοποιῃ Π16- 
πιογοσ, πο 4; ΠΟ ἀρια ΠΟ5(0]05 δ 
Ρτίπιος ραῖρας αἰΠΠ ἀοᾶτ ἃ ἀἰυϊείδιις, 
τοπιιο5 αὖ ἢ] είριις, (δ ἰῃ οπγη δι 
σι ὑγομῖ!ενγ ἀἰ σα ) ρατιι σα; Πα σΠΙ565 
οἰαἰτατίριις ρου πη Ὲ6 ἰητοῦ ρ]15 δ 
ταϊπας Ππγιΐτας ᾿ητοτοςάατ: ἴῃ φαΐδιις 
τεῖρ. ργαπάος πηοάογατίοποίδγαδιε- 
της ρδιΓΙΑ5 :(προγρία νογο; δὃζ σεῖεγᾷ 
{πα θοπα δΖ (εἰρίος ρεγάϊ ἀθγιητ:δζ ῳ, 

ὨΙΟΝΎΒΙΙ ΒΔ ΚΓ ΝΟ Δ 5. 5. 

κυρίοις αὐτλυ ἀφελόνϑμος, ὧν οἱοὲ αἰξιοζωδυ Οἷς «. 

πολλάχις ἀγωνισοιυϑύοις αὐτὸν πολίπως με-« 

ζᾳ διδόναι. χαὶ ἴσως δ. σε εξ ἴουτοις Ξἰρχεαϑείη δοϑεῖσι « 

μόνοις, δλλα χαὶ ἐμυδῆμ", καὶ Φρχῶν οχαὶ ΤῊ ἀλλωνά- « 

γαθών ἐπ ἴσου Οἷς παποικίοις αἰξιωσῴε μεταλαμ- « 

(αν. οὐκοιῶ εἰ μδὺ οὐκ ἐχιδέψονδν ἕκασα ὧς «ὦ 

ζυνϑμων,Εηϑροῖς ἀὐζις μὴ τυΐγόμοισι ευσομεϑαι; « 

εἰ συϊγωρήσαυμυϑι," πατεὶς ἡμὶν οἰχήσεται χαὶ ἡ πο- « 

λἤεία, ασϑος ἡμδμ, αὐτὴν καζαλυονδρη. χαὶ 8 τῦϑος- « 

το ἄϑημι εὐ ζωῦϑα,, ὅτι πολεμικῶν ἐχιτηδείων (φκα- « 
τῶν ἡ μᾶν ο» τῳ παρόντι διᾷ οὐ γεωργῶν ,σεσὲ ϑητυ, “- 

σεοὶ ἐμπόρων οὐοὲ τῆν αὐξὰ (ς βαναύσους τέχνας ς 

ἀοολουμϑύων,ους ὧμα δεήσά μόμθανᾳν ζῷ πολεμι: “΄ 

καὶ. χαὶ πέραν αὐτῶν διδόναι "γαλεσὴ δὲ πεῖφοι τοῦ « 

μὴ οὖ ἐὐφ ὀραίκο δὲ ζοιούτους εἰ) ζοις σύϊρλιυδεους χαὶ “ 

ἐκ πϑυτὸς ἔϑνοις μετὸμιςα ϑύοις.ςρατιωτικζιὼ ΝΡ “ 

οὔτε ὁραὶ συμιμμοιχίαν ἡμῶν σδοειμίαν στενεςῶσαν, 4, 

οὔτε, εἰ φανείη τίς οἰκ, τῷ ἀδοκήτου, παραινέσοιμμι δ « 

ὑμῖν ποἰδαδέξαοϑαι αἰντίω ζοῖς Ίείχεσι ποοϑχείρως, «“ 

20 πολλαξήμας ὄχτςα νϑμοις πόλᾳς ταῖς εἰρα ,Θείσας «“ 
Ἐχὶ φυλακὴ φραίζιαὶς δεδουλωμϑμας. εὐνθυμούμϑυοι « 

δὴ ζῦτα, καὶ ὅσαι δὴ ἕτεροι ἡμῖν εἴρηται πσόϑτερϑν, “ 

ἔτι δὲ ΤῊΝ ἱδακαλοιώτων ἔχι ἃ: Ὡ|αλλαγαξ « 
» « 2 3 ᾽ 

λϑαμιμνησχϑυϑρμοι, ὅτι οὐ πεῦρ ἡμῶν μόνοις ἢ ποοφ- “Ὁ 

τοῖς πενία, σθ9ς πλούτον ἐςασίασεν, χαὶ ζουπτεινότης « 
δ φΦ ,͵ὔ ᾽ ἡ ε ͵ ε ἐς “-“, Ἁ 

τῦδϑς ἔχιφαν4αν, ὄνκᾺ οὐ ἀπάσοις, ὡς εἴπτειν » χα) " 

μικραῖς χαὶ μεγάλαις πόλεσι πολέμιον ὡς ζᾷ πολ- « 

λᾷ πᾷ πλείογος Οὐλα-ῆον καϑίςαται " εὖ αἷς οἷ σῶ9- 5 

ἐφήχϑτες Τῷ χοινοΐ, μετοιασαες νϑὺ, ἔσωσαν Ὧᾷξ «. 

20 πατοίδως Ε αὐϑα δεία, δὲ χοησαϑωοι δ μα τὰν ἀλ-α« 
| αἰάἀηαϊ εχ πλυ]τῖς ρα. οἰἙ σοπι- ΙΪ σε ἐα γοτένσον 
᾿ς Ξροίτιπ,,4| 1414 {|| ράγτα νἱτοἴτιπ εἰς 

τς Ἰς (οἱ στ ργξιογεα Π6 6; πῃ ππιπΊαπΠο σοῖ- 

λων ἀγαθών χαὶ σῷαξ αὖθις διωλέσαν" χαὶ ὅτι πὸ α΄ 
“ εἰν ΠΝ 9 η Ὧ» ΄“ν ͵ 

,ξῦμα ὁ ἂν οκ, πολλαῦν σεουΐοτον ἢ 5 νοσειν πέΈφυχε « 

Ροτο(δπηρογ γοίθοαπε πηθιιθτῖϊ νἱ- 
τἰατῦ,ης ἔαοάσταν γε αἱ σογροτίς ίρο- 
εἰε5,8ζ παῖιγα ὑγοιὶ ἀδβςοίατ: ποη]πς 
οἶμαι} (οοἰξεατα πλοῦ 4 ράγῖεπὶ οχ- 
εἰαἀοη τη εὐϑέΐηηο; οἰ ο Π ρατ- 
τίθιις Ῥαυατίπη ἀδρογοαητίθι5. νηὶ- 
πογίττας ἰρία ταπ θη ἰητεγίγαγα ἢτ:}6- 
δ άμάι , οορίταητες ΠεσοΙΠτατῖς ν]ΠΊ, 

αἱ (011 δέ αἰϊ σοάπηπι; πε ἔσειε ἰπίιιο 

κουταῖ τί ΤΕΣ αὐτῶ μοφίων' χαὶ ἔτι πσϑϑς Οὐτοις, ὡς « 
ΕΣ ᾽ ζ ἢ 3.) Ν Ἷ ᾽ ᾿ 

οὐπε ἀν,ϑοσπείου σωκίφτος οηεί Ὁ καμλψον ὌπθΊε- α 
Ὁ λ ͵ ΕΎ ς , ν-ε)ολ Ι) 7 μὲ 

μμειν γ6ὴ μέρος" αἸο,θα, πε ὙΣΡ ἢ ὅς δἰ λύοιτο πῷ « 

λφπομϑύου,χαὶ ἡ φύσις σέκ. ὅχιπολὺ Δα ρκής - οὐ- « 

τε πολίϊικῆς χοινωνίας πίω νο(οὐσαν ὀξελαύνᾳν μωῖ- « 

δαν Ὁ ὙῈΡ δὺ φϑαύνοι “,ὰ λυ δίων μεραΐν ὦ σύμ-« 

πὸρ Ὥσολόμϑιον σοὺ χρϑιῳ᾽ τῆς 1ε ὀμαΐκης οὐϑυ- “ 
ἘΠῚ ἢ μ τ Νὰ ! ΤΗΝ Ἵ ᾿ 

αηἰπιο ἔοιταπα νἱοἰΠπτ πος, πεο 40 μηδϑαδϊες ὅσον Ὁ χραφτος ἡ χα )ιοι εἰχϑύσι μόνη μη γᾶν « 
ηιυαίι (διηροῦ δπταγὶ νοτογῇ οὔροτες, 
ταπιοῖς ἀτγοραητία ὃ] ̓ η(ςἰτία; (ε4 Η6- 
ἐχιπλὶπὶ ὃ σε τα, ἐχξέρ!ο ξα οἱ σοη- 

λεσαινέϊε πσοος ΩΣ τύχας, μηδὲ ὡς ἀπόμτων ἡμῖν « 

χατ' ἀὐχίὼ ἐσονϑύων, αὐθαδείας ἐμ-πίπλαοϑε χαὶ « 
᾽ ἢ νος ΡΣ  ϑες  ξν 7) 

(Πϊοτῦ ποη Αἰ46 ιιαπηα νοδητηει- ἤὐδῷ Ἅας δὰ ὀζτνς αὐδηιο Ὁ εἰξαῖε, τἰϑαδείγμα- Ἶ ᾿ 
ἱρῇβπτηρτο. Οροιτοῖ. τα πὴ Πηριος σι γρησαιμῦμοι τῆς ἀὐξουλίας, μὴ Οἷς οϑνείοις, δολὰ « ᾿ 

Ὦ ΠοΠλϊποοτῇ οἰαίτατος ΡΓςοΪατὶς ἔλοῖπο- τοῖς ὑμετέρϑις αὐτῶν ἔρηϑις. ̓  ὙΡ ὀύδρα, ενα αὶ πὸ- ΗΝ 
τίθιις οὔ (ςἸρίις σοπτεπήεζε, ορογᾶς; λιν δλδιυ Σὶ ταῖς χαλλίς αις ἰδίων πράξεων φι- 
ἄλτο νι ροϊξετίογος θογιπη δϑξοποβα λοῦραῖ ὁϑα! δ. καὶ Φὸ λωπαὶ ὕπως ἐμολι 

ζω. 



"ὁ υταρ ἔσονται, σκοπεῖ. ὑμεῖς ζοίνιω ἡδὴ πολλοις πὸ- 

ον λεμίοις ὑφ᾽ ὧν τὰ μέγισα ἡδικηϑητε, «ὑτουχφείοις 

κ λαοί Ἰες, οὔτε δμελᾷν οὐ’ οὔτε ὀχραλῴν ο᾽ ὡ» τ] ἰδίων ἐ-- 

.» ἀυυλήληθε, Σαλὰ καὶ οἴρονκ κλοίροις ἀὐζις ἀπέδο- 

ἢ 1,9. πατείδαις οἰκεῖν ἐἷξ ὧν ἔφυσαν εἰάσαῖε" ἰσοψή- 

Ἡὼ Φοις τὲ ἢ χαὶ πολίταις ὑμετέροις, ἤδη ζωὴν ἐξ αὖ- 

᾿ ΟΥ̓ ἐγαοίσεο ϑειρύτου 5 5. ὁ δ θαι μ(ασιωπερον ἔργϑν ὑ- 

᾿ κεδιέγω λέγ, οΤί Δα! ἡ ΕὟΡ ὑμετέρων πολιτὴ πολ- 

.» λοι μεγάλα εἰς ὑμαξ ἐξ Τα δοπτόμονᾷᾳς αφήκαϊ εἰ 

} ᾿ »γιιοξιῶν, εἰς αὐΐδες μ οἷς ᾿Ξἰσποσκήνψαες ζι: αἰτίοις 

᾿ »ἡϊω ὀργώδ,ὧν ἤσαν οἵ οἱ πε Αντεέμιγας, κλυρουγχῆσαι ἐς, 

: χ) ὁ Κορυςομερίαν χα) ἡ Μεδυλλίαν καὶ χὺ Φι δέυδυ, δ, ΟΣ 

᾿ » λοι τὐνῷ (« ΣΡ δὲϊ' πόμᾷς ἐϊξασιθιμεῖς ̓Αθθη γεωὶ, οἱἧ 

» ὑμεῖς χαὶ ΟἉ, πολιορχίας κρατηλενζας μετρίως π᾿ )ου-: 

᾽ λατήσαῖε ὃ πολιτικῶφιχα σέκ ἔοϑ. ὅπως ἢ κινδγωνος 

᾿ "2.4 τα καπέλαξε πίω πολιν, ἤ ᾿ χ{0γ99, λλ ἐξ 

᾿ » παρότα τε δι" Ὁ Ἐχεάχες, χαὶ στ εὲν ἡ λοίήωτωι Τ' 

"" ἀσφαλοιξ. ἔπειζα, οἱ Τ᾽ πολεμίων φέδυκδυοι, ζὶς 

Π» φίλοις πολεμήσέϊε; καὶ οἱ τὰ ὑοχείεια “λυόνϑμα 

] ̓ μεϑιένὶ ἐς ἀἕμια, ζις συϊκαζακτησαι υδῥες ὑμῖν πἰωὼ 

Ι » Ξρχξὺ ζυμιωσέε; πόλιν πὲ τίωυ ἑαοΐ ὑμδμ" παρέ- 

Ι "λούϊερ ἅπασι Ὧοῖς δεουϑύοις ἀσφϑιῆ καπαφυγάυ, 

» (της ἀπελαύνᾳν αἰ ασουϑυφτε Όιυς αὐϑυ δρῦς, οἷς οἷς 

» ᾿σευεξαφηϊε,καὶ σεευετται δαί γηε » Χα! ἡ πολλανέ φὰ 

» γωνήσοίϊε κακῶν 1ε χαὶ ἀγαθῶν ο᾽ εἰρξωώη πὲ Καὶ κτὶ 

5 πολέμους;οὐκ., ἐαὺ ζᾳ γε δίκαια, χαὶ τὰ παξοοήχοντα 

"» ὡς ὑμετέροις ἤδεσι βούληεϑε πο τ ναὶ χρεὶς ὁρ- 

» γῆς κρίνηϊεὉ συμφέρν. ΝΥΝ ὅτι κω δὲ! καζαλύσαι- 

ν αϑαι τὐωὺ σάσιν, εἴποι τὴς δ, οὐχ ἡῆον ἡ ἡμεῖς ἐγνώ- 

» χαρδυ Η χαὶ πολλζωὼ παρεογημεελαι ἡ “δοϑυμίαν' πῶς 

» σὶ δὼ καΐαλυσαι μέθαι αὐτίων, πὗτο πειραΐ λέγ. 

5 ὀρφὶς Υ ὅσῃ αἴθε τὸ τὸν ̓δημόν ἢ ὅξιν αὐθαδάα, ὦ ὃ οὐ-- 

Δ [αιλύστων αὐτὸς αδι-- » πε πέμπει χοὸς ἡμος ὐξὶ 

» κῶν,οὔττε ζ;ς ὑφ᾽ ἡμδυ" Σποςαλάσιν ποχρίνεται πο- 

» λίιχας ὦ Φιλαν,ϑοφποοις Ἰἰποκρίσᾳς, δλλ᾽ αὕθρη- 

» Φαγέχαὶ ἀπειλή, εἰκούσαι ῥα δῆον σῴκ ἔςην ὃ τι βέ- 

» λέτα). «εὺς μ) ᾿ὐτα τί [παραιναἱ μοῦ πτραπφν,ακού- 

"ὅτε μου. ἐγὼ τὸν δῆμον οὔτε α ϑζαλλακτως οἰομϑ] 

» ῦξὸς ἡμας γ,οὔτε δράσῳν τὶ ὧν ἀπειλφ' Ἴεκ,4- 

τ εὐαϑυορῦ τί Οὐκ ἔς!ν δμοια, ζοϊς λόορις ἀὐτῳ τὰ ἐργα" 

᾿» πολυδμ ἀιδον ἡιδμ[ἐωσου δαικέναι αἰξι δρλύσᾳς 

᾿. οἴομαι. ἐπι Μὲ δὲ ιἦ πατείδα τ΄ τιμιωτάτων Καιτοί-: 

» χοῦ υϑυ,ὼ βίαεὺ ο οἴκους, ὁ γονέας, πϑύτα τὰ πλεί- 

ον» ζοὺ ἀξιας οὖν ταῖς ἰδίαις ὀξοισίαις ἔ "65. πόδ 

»κ δλύέρι ς 651, τὐμλυαίχαίων έτος ςξεράται (Ὁ μ( 

᾿"» βίου πὶ πε τόκαθη ἡμέραν ςέκ ἀὐπορϑ,ζυνος δὰ ΠΥ 

» Ὡς ἔρφιτὸ  μειᾷς “δοκλήσᾳς ἐὶ δὲν ἐχε) ;ἡ ἡμετέρϑες 

ἈΠ ΓΟ ΚΟ Μ  γὰ: 383 
ΡυΙοτῖβεις πο ἀθροπογόης, Ετρὸ νὸ5 
ἸρΠ1 ἸΖ ΠλΗ]γΟ 5 Ποίξες ροΙς σγαι Πα 5 
ἱπία σίας {0 Ἰαστιτ γοάἀδέξος ΠΕ; οο- 
εἰ ΠΠ|5, ΠΟΩ; ἘΧΡΕΠ 5 οί Ραττίαο 
αοπλῖθιις ὃς ἀρτὶς τε τς, Πα} ΠΠ|ς ΘῸ 5 
τοτίποτε ἔθος ρυΠ Πᾶς ;ΠΟΠ Πα] ]1ς οτ- 

ἴδῃ οἰ αἰτατεῖη ἰαΥο ε δὲ ἰμς (Π ΓΑρῚ, 
υοάᾳ; πηασὶς Πυγαπ πη} οἰ, νείεγο- 
ταιπῚ ΟἸ αν ΠΊΕ τς, ρΟΙῈ στδυΐα ρεο- 
οσατα ἰῇ νοὸς Δα πη} Πἃ ̓ῬασΠαΠῚ τουϊῇ- 
{πς, σο το τὶ ἰῇ αἰιέξογος ἱγᾷ οὔξαιΠο; 

Ι0 ΘΟΧαθο ὈΠΊΟΤΟ [ἀστῆς σοΐϊοηὶ 7005 

20 

20 

409 

ΘΛ |πἰς Α Οτοπγη ας, Οὐ ἘΠ πγογίδτη, 
Μεβμλπᾶ, Εἰεπ ας, αἰ τς πλο]ε χιοῦ- 
{τη}. ἢ. ατιίπος ολπος Πης ἐπι ηγδ- 
τατο, 405 νὶ σαρίος πηοάεύατε οαίτί- 
σαίτῖς ὃς οἰ τοῦ ὃ πος ν]]}π| 1Π 66 οἱ" 
αἰται αὐτὶ ροτίσα! ιν απ ἀςάφοι!ς 46- 
οἱάϊο; [δα δὲ νοίξγα οἱ επιδεία ἰαιιαταγ, 
δέ νι Ὀϊς ἱποοἰ ἰπγίτατί 11] ἀσοοίπι Ες 
4] ποι θας ρερετγοι ες, σα πὶ Δ Πγ] ἷς 
ΒΟΠΠρογα δ ἰοὺ αι ραγάο Πλἰτὶς πλ]ϊ 
το ΠΉ ΠΠ{Ἐἰδ ιν εἴῖγος ἴῃ αἤσγοηο ἱπηρο- 
τίο (οοἷοϑ ππαἱς ΠλῸ τα εἰς ὃ ψαΐ νγθῷ 
νο(εγαπι ρτα θετῖς οπηηῖδιις ἐο τοξα- 
σἰςητίθδιιβ τατι!η γοσορτασα τη, ({Ἐ|- 
πο ἰεἰς ἰπἀἸσοπαβ οχ θὰ ρε]]ογα, αϊ- 
θιιεῦ ΔΘ ΝΕ ἐειἠπιεια ΕΠ ς., τη1}}- 
τὰς; ὈΕΙ1ο ὅς ρασε ργοίροτα δὲ αιιετίς 
Βιαδα 5 σοπιιπιπηἰ4 ΙΝοη (1, φαοά 
ἰυ{τ εἰ ὃς πλοῖος νείξγος ἄσςοῖ, νο- 
[ποτῖτὶς ἕλσογο, ὃς πῆς ἰγὰ αι νεῖ]ς ἦς 
{4 ]σαιιε τ. 56 ἃ ἀἰϊχοῦῖς ἈΠ 5 Ν ο- 
δὶς φιος; Ρίαςοτ (δἀατὶ ἀπ ΠΠαἀππὶ : δζ 
ν ΟΠ οι οητοΓ Ια σπρίτηιι5. ατ ΟΠ ΠῚ 
πιοήο ρασαηήππιῇε, οἴϊξαε {1 ροτα5. 
νί 465 ]υδητα {τ Ίῃ ρίεδς σοΠτιΠγφΟίας 
4|α:ς, σα ΠῊ 2, ]ΟΥ 205 1 (οτἰτοτατηοη ΠΟΙᾺ 

αἰσπαταγίοραῖος αἄ πος ἦε ράσο ΠηΪτ- 
τότ ᾿ς Π6 ΠΟΙ τς χαϊάειη τείροπ ες 
Πυπίφης ὅς οἰ] τοῦ, (εἀ {πὰ ρεγθῖς ὃς 
πϊἰτάταγ: πος αι δὲ νε! τ, οηΐ6- 
ἔχαγα οἵδ ἔμ οἸ] 15. Αά τς ἰρίτηγ πχθιιπι 
σοηΠΠ απ. Ερο ρ]εθε πὶ πος; τὰτη ἰη- 
(πίη ποῦὶς οἜΧχίπηο νῖ Γοςδοι τὶ 
πῦ οἰρίατ,Π64; ἔμέζαγαπι σα Πγϊηα- 
τα, δος ἑμαο σοὨϊ οἰ δ5, φ ἀ ξξ!ς εἰς ἔα- 
δα ποη τείρδάογε νἱ ἀοᾶ: πη πλο Ριτο 
οατη ρα! Ποδιϊοης Πταρὶς ὦ ΠῸ5 σαρῖ- 
ἄστη. πο. ἢ. δζ συ! ΠΠΠΔΠ| ραιγὶ [γα- 
Ὀἰταπηις; ὅζγοπι ἔΑ ΠῚ Παγα, ἀοιηο5,ρα- 
τοητζε5, ἂς σοῖογα 416: ρΙ αΓΙ ΠῊ ἔλοί πε 
Ποπιίπος, ἴῃ ροτζοίξατα ποίξγα παθε- 
τς : 1 ἐχίῃ! στθο ἔσοῖσα; σατεῖ,οΥ- 
Ῥαῖα ργορί 415 ποςο Πα α πίδας, Δ 
πα ποι ἀΐαπο αυίάοπη νἱέξιι ἐπημές, 
Οὐοα 415 τοσοτ,σατ ρίταγίη {15 ς- 
ΤΠ. ηἾ5 ΠΘΩῸΘ ποίξγας ἱπαϊτατομ 9 



284 Ὁ ΝΥ 1 ΗΑ, ΠΟΙ ΝΑ ὁ ̓ς. 
«.«“ 

αἀπλίτεῖς, πες» Ὁ Ιἐραῖος ποιοῦ ἁρίτὸ ΙΝ καιχοπαθών, αὐτὸς δὲ συσὶὲν Ἐχιωρεσξάλετω - 

εἰ πΠοσταητῇ τ ΒΕ: ΗΗῈ ΡΕΓ οὐ νοῖ- μσοϑεύμαζιοτι, νὴ Δία Φαζωυ δια ρα Οὗδε, λόφου « 

Ραταπτῦ παξξεπι ἃ ἰσηδτι απ τ, πο ΣΡ ΣΟ ὀκίννν ἂν ΚΟ ΝΕ ἐς τ, 

: Ω ἘΣ ἀχοὺᾳ χρδοι τῆς βουλῆς, ἐροον δὲ σαν ὁ γο- 

ὙΠ] πὸἱπάς μυιπγαπῖι ἃζ πγοάοτγαιῖ ἔα- 4 τὸκ τῆς "δ 26 αι  ολα 
᾽ ᾽ 2, ͵ » ͵ 

ὅζαπι σοπίοηαί ν᾽ οτίςα; Πγαἰτοτο5 ἃ μϑνον ἐξ αὐτὴ, οὔτε Φιβοι πον ου πε μετξιυν ε 
᾿ - “Δ. -: 2 ἕρν ] ε 

ποδὶς ἀεςεριᾶ οχἰείπγατ, ἐ{ (ς πιρεῦ ἐξηπατῆσοϑαι τε οἴεται πολλάχις υῷ ημὴῆμ αὐχσι- « 

ΡΟΙ]Ι σα Πγτ Πο5 οἱ ργοίροξζωγος, πος οφουνδϑύων ἀεί τίνα τσδόνοιαν ἐστ ποιήσσιοϑα; μ41- « 

Δεὶ ΙΟΏΘ ΠΟ ΕἸ ͵ ΣΎΕΣ ᾽ 
ταπηθη ν]] οἷτις τατ μη [πὰ θοπλι5 ποῦ “γε χσρονου ϑύων.ωρεσξείας ἢ πέμπειν ἐχ, ΠΣ 

Ροτοίξ δηϊπλ ἱπάυσςοτο νι ᾿ς σαῖος ! ) δ ρς 15 ͵ὕ ᾿ ͵ ᾽ 

παϊττατ,ν οτίτα πο ργορίοῦ τος δοσυία- δι 2.9 ζι τ ἢ κατη)θρῷ εἰωχίας αὐτο ΕΝ 

τοῖος ίπος υοιἀίλπος γορα]δπι ρὰ- δοικως τε μή ἴωος ὧν αὐζιοι δἰ αλδοτη. αχα δὲν «᾿ 

τἰατιτ. Εοτίδῃ ὅτ α!]αοά νείλπα οοα- τὸ ἢ, χαὶ φιλοτιμίας δὠοήπου πόξὰ αὐτὸν εἴν παϑος᾿ συσὲν 

τϑτιοηὶς (θεὲ νἱτΠ.Ν ες παἰγ:χυᾷάο 

δὃζ ποίεγί ογάϊμϊς αἰ'χσιος οσοιραιῖς -“ ν ͵ ΣΝ ἔξει: Ἦν 

5 Ξ- ΣΈΜΜΗΣ : ἐδ. τότο ιμλονάχον Ἵὡφϑοιχει, Χ ἐν Οἕκ αἴξιο -αὖ 

Βοοσροτυίςαχ οστεπιίοηί (άϊυιτ:8ς ει χαὶ Φιλθνάχ9 56] ἌΘΩ ὁ ὦ 
ἐς 2 Ὁ “ΝΘ ͵ ἘπΓῚ ταν φὰς, ἣ 9.0. ᾿ 

σιυίσατο νἱτῖο ποίιιης ΔΘΠΟΙΟ ράσο δ ἡἼάοϑαι τῷ ὀντιπαλου, Ὄλκ οὐ πλρτος ἀεὶ ᾧ- « 
- Ν Ἂν γι! Ν λ ͵ ἣ ! 

ἄετςο, (δ (δπτροῦ σποοῖια; πηοάο νιῆ-. τουσι Ὁ φναι 6 6που, χαὶ μιῇ “σϑϑτερον αρίζεοϑαζ« 

: ΣεΘ κε Κ᾿ "λ Υ ν οὐτἢ « ΄ » ͵ 

ςετο, πᾶς ρτίας Ἰατσίτὶ θη Ποία, “|.} λαίᾷν Ὁ μέλλον 4) παλήν “ἰπσχείοκον. «ὐνοου- «, 

ἀσοορτατος ΟΡ ποχίοβ {δὶ ἔεςετίησ. ἜΣ Σ ἘΝ “ ΟΝ ᾿ 
ς κϑμος δη τα. οἴοι αι δὲιν «ρεσξείαν Ὡσπςαλζωα « 

Ηχοεποτορυτδης ςοπίςο]ερατοβδά σϑ τὰ ὅθ. 
ἈῚ ἜΡΩΣ ἘΠ ΉΡΕΝ, ἔα ΣΝ ἐν ΤᾺ αϑέ Ἷ 

ΡΙοδ πητιζάος,οΧ [5 υ!θ. ἔλο]πις (ΘΈΡΟΥΣ Ἡμρίηχθυς Θός, τὸ ἤϑλιξα πικερι ὠγ «᾿ 

Βα  Παδίτυτα Πτ ἀαπάᾷᾳ; εἰς ροτοίταιξ Ους δὲ ἰποςαληίθυϑύους ὀύδρας αὐΐζξεχρ ἁτορας τὴ « 

τος ροποπα! φυϊδυ!ςας: ἱρίς σαι παραμαΐ, ΣΆ Αὐθμωυ κῶν ἐφ 

νἱίιπι (ιοτίς σοπαϊτιοηιθις. Π1Π}} δά ̓ Ν ἢ ΡΝ; εν Το, “ι 

(Ὡπατιπιτοξογοηο διηρ 5. ]ρῇ.η.1ἃ ; ἀτή εἰ ὐαν μ᾿ Ὁ ΠΕῚΝ ἢ 

Ρετίρ! οἰσητᾳ απο (ἀρειδὶ δέ ται φέρονζοις. αὐ.) εἴσονται Τότ οἱ γέ αὐροπηικοι “ 
.1- . . Β Οε Ω λ ͵ ε͵ Ε 

νι ἀξτας, ν δὶ ἰεπ(δείπε (δγίο νος ξ46- δυχοιῶῦτες 61) χαὶ βαυρᾷσ, μαϑοήϊες ὅτι ἀληθαΐς ἀσου- « 

το σοποοτγάϊα; δέ Δ «αυΐοτες σοηάο- δαξέε κἶξὶ πίω ὁμόνοιαν, χαὶ εἰς ἐχπάχεξερας συΐ: « 
Ξ ἼΓΕΙ ὩΙΠΠ11α:] Ἄ ἤ εν ὌΝ “ " 

(ποπάσητ οδαϊείοπος: πα ας η ποῦς χαϑίσθεσιν αἱρέσής, σεσὲν ἐαἰξιοιωῦτες οὔτε ὯΝ ἧ 

Π ροίπι]αδιιπῖ πος ἱπιροῆιδη6. Πλπὶ πα ποτ ἥξρςς 

{ττίγατί αηἰπιὶ, δεῖ ἢ πλ 165 ΑΙ οααὶ ιοὸ ἐὐυν νοκα Ὡς θὲ τῇ: ἡ Ἵ 

Πητμυροτθία Ἔχαίρογατγὶ (οἱ δτ, ὃς σιγὰ ἄλλως πε Χο} ταπεινὸν ἡ, τσθ 99 μϑρ ζις “ἰσσερηφα- « 

οδίδ αι ῖς ἀοἰοηἰτί “ Ηχο Μεμροηϊὶ γος γοκαίνεοϑαι φιλῴ, σοϑς δὲ ζει δερᾳιστά,- « 
Η Σ “ -χο. « »“»Ἢ “ ΑΘ, -“-᾿ ͵ 

αἰξτα ρβῊΝ ςοηίοῆιις βὰν ρα τα οὐζῷις ἡμερούοϑαι- ζαὗτα εἰπόνοος τῷ Μενινίου, 

οορίτ, ραιτίθιις ροῦ ραττος σαρίτα οδίο- κ ΗΝ τ᾿ ἜΡΟΝ Ἶ “ 
: ἐμ ΐ : πολὺς -γέστε υλ - 

τοητίριις. ηᾶ αὶ ρΙεδὶ ςηυΐοτοϑ ἐγαῃζ, ας ΘΙ ἧς πῆ} 6 8 ἜΕΣΙ θιελεελ τοι “Ὁ 

(δία ἱπαίοεπι οποιταδαηταγντ οπιηὶ 30 59, Ἀν συμμοριας οἱ μῶν οἰχείως ΔΙ φκείνϑιοι “σξ)9 
. - . ὁ .-“ ΔΕ χ ) -“ ᾽ 7 “ 

{ιυιάϊο ντσογξι ρί είς ἰῃ Ραττίᾷ γεαϊτα, Ους δυμιοτίχοὺς ᾿οδακα λοιῶτες διλλήλους πασὰν 

πιηάοαυάεηι οἰτι5 σοη[Πι ἀσεπλ εἰςφέρεοϑαι παφοϑυμίαν, ὅπτως καταάξωσι τὸν δ μον 

παίει οἤξηςνίγιιπι Ἔχ ορεϊ πηγαί πὴ [- ἜΝ ἧς δὰ ἢ εὐ ΕΝ 
: ἐμ ὰ εἰς πίω πα δὰ δ “ὐξοςφληφεέσανη γα. 

δίοης πο ἢ ΠΠΠαλΠλ:σοητγα ορτίπγὰ- πιο σλ ττα φφληφ γερο ία 

το νας Ὡτ σα ῳ 

--τ- 

τ χ- τ κα 

5 δ ίοσν,  υ - “σὰ ω 

γε ϑοιωυμαςον" ἐπεὶ χαὶ ἡμῖν ἀὐῤζὶς εἰσι ἐινες, οἷς Ὁ δὲς- "ἢ 
ἢ 

͵ ͵ 2 ὃ ον » “} ΤᾺ δ 

τἰιιπι λο, αα πἰΠΠ] οππῖπο νοἱε- τότε γνώμης ὀυδρῶν Ἔξισοχρ «τικῶν δχτφανέςατον 
Ν .Ω-’ . δι ελ  9 λ λ λ ᾿ “ ᾿ 

Βατ πγατατὶ ἀς ρυΠπίπο ἔξατι γεῖριοιιπὶ ὀ ὀοἱὉ Ῥρισῦκρ «ΤίΚοι χα αἰξυ πότος ϑελονες μιῇ “. 

π]Π] πὰ ἱπαςηίγοῖ ργαίεπιδηειηλςῦ- οϑαι οἰ πῷ παποίξ χο ἜΣ Πείων:-ἰ πΔ Σ 

ΠΙΙα 1, ἀπ ΠῚ 1Π1 ἢ Ἄ ΗΝ τὰ ΤΣ να. γι. 
;- “ ἱ Ἴεςο τί γϑυσο!) Οἷς παροῦσι. μεταϑεα ῖ μϑῳ οέκ ἀξι- 

Ιεδας, πος ταπηθῃ ἴῃ (ςπτεπεῖα ρετγί- Εν ζ γυστῖς ; ΡῈ ΡΣ: “". 

{τετς ροζοζαῖ: ἑητορτί ροῦγο δέ Πευττὶ σήες ζω; πσδοωρεσάρο,νϑυᾷν ὃ εγγωσμκένων ὅ 
ἐν ΨΉΩΣ ας, ἥ δ ΝΑΥ͂Σ ΠΡ ῊΝ ἵ ἈΚ τδϑν "1, ἢ 

ἐλαιοηὶ ἀφάϊ, ρασοιη ουρίεθδητοο- ἑυυ αλλ οι δι ὁ ς [1] ἀκέραιοι τε, Ὑ φαισεῶν οὐ- 
-- ἰτὰν - ᾽ -“ ᾽ ͵ » ᾿ 

προ Τρ ταν τα ΠΝ 40 δετέραις συμφιλονφκοιῶτες,Εἰρέευζευ ἀγάν βελόμε- 

Ὁ} «οὐ Ξ 1ο. - Ν᾿ εἡ ἥ ! ! 3 “ 

ΤΟ ΟΡ ΑΕ ΡΘ ΟΠ αΙΘ. ΠΟ γοι5Χ) οπτως τευ ράς γύων.) σχοτπτῷν α ξιοιεῦπες. σιω-- 
α04ΠῈ ἃυτο ΠῚ Οἷα σΟΠιΟΠΟΤΙΓ, (επίοῦ ΟΡ Ια πε σζί ἘΠ ΜΕΣ ͵ 

ἐσηζι! ἰαυιάατα ἱπροπυίτατο Μοπεηΐ, ὅ779 γ)υο ΠΟΘΙ τς τρπατ 

ςεῖοζος ΘΠ δα {Π1]ς πὶ ΓΟ ρ. σατα πὰ Τ' Μενίνιον “Ὁ γυναι τητος,» Οὺς λοιπὸς ἀξιωσας»- 
Ἵ 

(ὰ Γούοπάρῆι ν᾿ παν Πδογος ρῖο- μοίοις ἐκεί ω ““μέαζ κυδεμῦ νας, λέχϑις ἐδ ὅσαι δ» 
Η 2. ͵ ! - 

τδαιτπ αὐ! αι (ςπείγοητ, δέ πηρί- γούσι συ παῤῥησίας χαὶ “«:απονᾷς διγα, οκ» χα δὺ-- 

στο οχίςαοηστι αὺς Δρριοαγ πτΓ, « πως τ ἰξ 
νος Ρὲ : ΤΩΣ αὐτο, τερον τ΄ αὐτὸν Ὁ9πὸ μματὸ ἐξ 

δια τἀ ποηλῖθς ἀα ἰο πιο ητίᾷ αἰςεη- ξ ρέτερον ἐκαλά χ, ' ἐξ ὧν Ἴ 
[ ΐ μ: ΤᾺ ἷ ο ͵ σι νον , ῃ » δὶ ΗΝ 

(8 οἰταυῖε, Μ΄ αἰογιαι,, ἔγατγε εἰμ ααΐ ὧν γγωμκῆν δἰ ποφζυαο , Μαμιον όλέσμον ἀδ ἧφον τ 

σεενελέυ- 



ἈΝ Έ ΤΟ. 'κπὶ ΟΜ τ τ νὶ 
σεευδι4.υϑερωσανῷος Δ πόλιν ἐπὸ βασιλέων, αὐδρα 

παρ ὀνδιναοιοῦ ἢ; ὭΡριςοχρ αἰικῶν τῷ δήμῳ χεησρα- 

σχμένον.ὃς αὐαςας, ποεξτον ὑπεμίμγεσκε τίω βελξὼ 

ἰδίων πολήφυ μῶν, αὶ ὅτι πολλάκις ἀυτεϊασοϑλεῖον-- 

τος τὰ μέλλονζᾳ συμίήσεοϑει διφνὰ, δὶ ὀλιγωείας ἐ- 

ποιήσοινίο τὸς Δόορις᾽ ἔπφτα ἠξίου τὸς ονανίιευϑίοις 

5 ϑζκλλαγοῖς μὴ «ἷξὰ πῷ μεϑίᾳ νιῶ δή φν, δον ἐπεὶ 

δ ςάσιν σἕκ εἰα(αν ὀξαιρεϑέεδαι ἡνίκα μικε ἃ ζῶ ἔτι 

τὴ πὸλά Δα φέρου(ᾳ, νι γέ τοι σχοπτεῖν ὁττως ΟΥΝΣ 

(χα μδὲ αλίατος,εἰ δὲ μιὴ,δεςίατος, τὸ πολλαΐν αὐτία 

σφίσι βυονϑρη κακῶν" τίω τε αἰξίωσιν αν δυμόίι.-. 

κῶν οὐκέτι τίω αὐΠζὼ ὠπέφωνεν ἐσονϑιυζεω τῇ ασϑ9-- 

τέξφ. Οὐδὲ Ὀχὶ τοῖς αὖθις εἰκα ἢ συμθύσεαζ Τ' δη- 

μρν,ἀπαλλαγάὼ ΚᾺ0} χεεῶν αἰτούμϑιον μόνον, ὀνλὰ 

χαὶ βοηϑείας δεύσεοϑιι ἄινος ἴσως,ἀφ᾽ ἧς εἰς “- λοιπὸν 

ΡΣ γον ἀσφόλὴς Δα ελέσφκαζαλελύοϑαι μϑὺ »ὺ, 

ἀφ᾽ ὅ' παρήλϑενη τῷ δικζῴτωρος ̓ Ξ χῦ, τ φύλα- 

κα τῆς ἐλάϑεοίας ἐντν γόμμον, ὃς ἅπε ᾿ἰσιοκ) εἰνᾷν πο- 

Φεσιν δὲ τοῖς βουλονϑύοις ἐδίδου μεζᾳφέράν ΕΣ χρί- 

σφς ἐπὸ Τὴν πατοικίων Θχὶ τὸν δῆμον" χαὴ δ τί δὲ ὁ 

δῆμος γνῷ, πτο Βὴ κύφρμον" ἀφηρῆοϑαι δὲ χαὶ τίου 

διλζωω ὀϊξοισιαν λυ δημιδικῶν ὀλίρου δεῖν παᾷᾶν, ἧς 

οὖν τοῖς ποδϑϊέροις χεόνοις ἠν κύρμοι, που γέ χαὶ τ 

Οκ τ πολέμιον «ϑρία μον Οὐκ ὀΐξελμετο ἀὐζὶς ἀ- 

δφιαϑαι προ τῆς βαλῆς, αὐδρὶ παρ ὀὐζιναοιοῦ ὀήνγον 

αὐτῶν βουλουϑύοις ἐξελύετο, διλλὰ χαὶ ́πσοοεαστέ- 

λαυσε“ὃ αὑτῶν ὕξρεως ἀτιμίας, ΞΔ τί ἢ κί ασο 

᾿ πολλῶν ασουδέύωὼ χαὶ πσοϑνοιαν. ζμῶτα δὲ ἀπειργα-- 

᾿ οϑει συϊκαλύψανζῷς ὁ τὸς χϑρμεφαάτοις “δυπατοι- 

χίων, ὑζρ,ςὰς δὲ ἕινας ὦ πλεονεκίᾷς αὐἰξὰ γρηκαῖι- 

σχμὸν ἀδίιχον δάγως ἐασο υδουχϑζα οἵ ρος πυλὺ ὅζα- 

Φορον χα) ἔχῚ μεγάλοις δϑιω4οϑεν τύχϑις, πολλὰ κα- 

(ᾳδουλωσάνϑιοι πολιτῶν σωμαΐζᾳ, πύτοις πὲ ὠμας 

ὼ κἰαϑηφανοις αὐαΐκας “αδοςφέρφονϊες δ λλόχοκον 

ἐποίν(αν δυέοχ ὃ ξριςοχρ αἴίας ἅπϑρ Ὁ δημόΐίιχϑν, 
ε ᾿ Ἷ λ ͵ 2 7 

ἕταιοίαν πὲ συςησείνϑροι, χαὶ ζωτης αγαδείξαγτες 

Ἄπατιον Κλαύδιον ἡγεμόνα, μισόδυμιον αἰδρα,ὼ ὁλι- 

Ὑδρχιχϑν , δ] ἐκείνει φέρουσι πόύτα τὰ ποραγμαΐζᾳ 
"“»» τῶ ΤῊ Ν -“ “ -“ 

τῆς πόλεως οἷς εἰ μιὴ Ὁ σωφφϑνοιοῦ μέρος τῆς βέλης 

; ταχέων παύσε), μὴ ποθοῦσα Ετι πορβωϊέρω λήσῃ ΙΟ 

. λί πίω ἄκριτον συ᾿εϊένα στονεχώρφ τοῖς ζοιάτοις, σΣεῖξ γε 20 

᾿ ΄ωἰδὰ τῇ χρίσᾳ ἐλαησμϑροις εἰπὸν παποικίων 

δημοίιχους τα δίδοοϑαι τοῖς καΐζοιδικαισουϑώοις, ἐ- 

ὃς ἐχηϊηδείῳ ζῳύτης τυχεῖν τῆς ἁμῆς, Ποπλίῳ Σερ- 30 

᾿εὐλίῳ Πείσκῳ᾽ ἐφ᾽ οἷς εἰκὸς τὶ παοονίις τὸς πολλοις 

᾿ ἀϑυμεῖν, χαὶ πονηφ9ὲς ἔχάν αἰ τῆς ἀσφόϑλείας ἐλξ 

᾿ πίδας" 2 ὅτε ὑπάτῳ ὅτε δικζᾳτωει κήδεοϑει 

38 
φαπῃ βγη (θ' τε ἐγς ραιτῖᾶ τορίο ἀο- 
τλϊηατα Π εγαιογαῖ, ν᾿ ΓΠ ΠΟΠΊΪηΪ ορτί- 
ΠγΑ᾿]Ώ ρορι]ατγί στγατία (εοπάππι. Δα 
οἵ «Πατγοχι δι, ράγγος ργίπγῖ ἄς [αϊς 
ἴῃ τ ρ.ἸΠΠΕἰτατῖς σσιποπείξοϊτ, ὃζ ουπὰ 
ἔςρο 5 σαϊαπηίτζατος νδτιγας ργςάϊχα- 
τς, νεῦρα ταπηοπ {4 πΙ Π}}Π1 Γαϊῆς ἔλέϊα. 
Τεἰπάετοραθαῖρδοὶ γοοϊαυιδητεβ, νῖ 
ΠΟη ἄς πιοαεγατίοης ἴατη Ἔξ (0}11- 
οἰτί; (ςξἃ συαπάοαι!αξ (ςἀἸτοποπὶ πῦ 
ΡΔΗ͂Ι ε]ξης οχί πὶ εχ ντῦς ρει πὶ 
οἱ ησογοτ, πιιης (αἸτ8 ἀρ σεγεητ πο- 
πιοάήο αιιᾶτοσίις το }] ροΙοτ; πο ἔοττς 
Ἰοπρίας (Θγρεησ,βογεῖ ἰΠ 4 Π4 01 15,4τς 
σοτῖς συγαῖι Ρεγα ΗΠ οἰ]}15., ὅς τα ας 
Π14]15 οσοαίοπξ ργαδοτγες, ρα δα ρο- 
{πυ]ατα ΠΟ ἐφάεπὶ αι δῆτα ἔυταγα εἰ- 
{,πεσφαίάεπι σοιεπιοηϊς σοπάήϊτϊο- 
πος ργοροίπταπη ἱγὶ, (ο]4πὶ (ΟΠ ἰσετ ἀΘ- 
Βἰτογιπι γα ΠΟ Ἐπὶ: (δα ἐοτγίμῃ 11-- 

ἸΔπὶ οτἰᾷ δυχ απ χιοάρίαπη ροί]4- 

τα γαπι, πο τῖα ρογπηδηθαῖ]η ροίϊε- 

τιιπχ. ᾿ιέξαταγα ἐπίτη ἱπτγοσιέζα ὩΣ δος 
τοπιρ. ἀπε ιατᾷ 6Πς Ιεσοπὶ ρογ απ, 
ἸΙθεττας εἴτις φῆτθα ίαγτα τεξξαᾳ ἔπος; 
ημὰ πὸ {ποθαζῖ οἰποπι πἀεπηπαῖαπὶ ἡ ΔΩ ἐν τοὶ 

ἡ ἦΡ Δαηποσαᾷιηπτεγῇοὶ, πες ρ]εθοίοβα ρα- 
τι οἱ ἱς ᾿μἀ οῖο νἱέξοβ, ραϊγίοϊς σοΠ6- 
ταηβάοκτγαάϊ (δὰ, 616. [δ δεσι, 4 - 
ΟἰτιΠῚ ἃ Ρατγῖο 5 δα ρορα! τγαπείδγγς 
ςοποεάεςθαι; ὅς σιοά ροραις {6 ἡ: 
{λιυῆει, [4 γατιιπὶ εῆς ἡηῥεύα!. Κ οἸ]- 
ἀύδίη ετίδηι ροτοίξατοπη ρ᾽οδὶ ρὲπὸ 
ἰπτοῖαπη ΔἀεπιριαπΠ1, 118: ρΡΕΠ 65 ΘΠ 

ἘμΑ "44 ἢ. 4: 

[ 

Ζ ᾽ δ . Π|} 

(προτίοτίδιιβ (θοι} 15 ἔμοεῖς ; πυληῤο-- “Ὁ μ᾽ Ι 
ποοτεπιρίμαπη 6110 ραττιπγα (δ πα- «πη ε ρας ῶνε ὅε 
ται ἱπηραῖγαγα ροζογίς νἱτο ἐῸ ΠΟΠοΓα ἢ; “τε. εύῳ στ εεο- 

ἀἰρηιΠΠπιο Ρ. δογαο Ργίςο. φαΐδιις,,,.- (Δ ον ξύν 
τεῦ. οσπηοῖαπιν σα ΠΟῚ ἱπιπλογίτο 
δηϊπηῖς οσοίάοτζς, ὃζ πηαἱς ἐς ἰπαίεοι- 
τίτατς ἰρογαγα,οιπὶ πος σοπίὶ] πος αἱ- 
ἄχατογ, υΐ συγαπη ρΙεδοϊοτῦ {υὲςορε- 
τᾶς, ρτοῆσεγς υϊάημᾶ ροτιιεγίητ, (δά. 
οΒρΙεδίς Πα ὅς σιγᾷ, εἄςπΠ| οιιπὶ 
Ρίεδε τεροτταγίης ἱπί αγὶᾶ δέ ἱρποπλΐ- 
ὨΪΖ. ιια; ογρεητλά ΟΟΟΪ εἰς πη Δ ΟΠ ΙΏ 5 εΕ 

ἐεϑια πο ἀρταιοπηηπιο αιιοφ ογαϊ- 
ῃἰς ρατγίοἱ!, (4 ἃ οὔτιιπιο οι ς χαυίδας 

40 48 δὲ ἰπτυτοτῖι Ιπογογῇ δα ΠΠΠ115: 4 

οἰαἰ δ. πλαϊτας ρεσιηἰαϑία στγαηα ιι5 

νίατγίς (οοπεγατὶ, Πγθίτος ὀρργοίος αθάιι 
χοιϊητίη (δεαϊτα πη, ὅς οὐ ΠΟ Ιτοῦ 5 Ὁ 

{(ρεῖθς ἀοπιίηᾶάο νῃϊμποτγίλιη ρίεθδ 
δ΄ ορτί πατίθ. αἰεηδιογίησ; ὃς ἔλέξίο- 
πεοδῆατα,αίοίτοα; ΠῚ ἄπιοα ἀρ. ἰδ 
ἄϊο, νίγο ρᾳισοσῖι ροτξτια Πα ]οίο ὃζ 
ΡΙεθ εἰς ἱπξεπίο, ΠΠἰ}5 ρα (ιδιιοτίαης 

τοῖδπι ΓΕΠΊΡ. αι. ΠΠῚ ἰαπίοῦ Ιοπάτις 

« 
ἐ- 

δὲ εὐ. ΨΨ 



Αρρὶϊ Οἰδυ- Ῥο Πᾶς νοσάτιις δπγγοχίς ἀρ. ΟἸδα- 

ἠκεεσεσ  Καπίας , (δγαϊτατξ δἕζος ὁ Π105 τ ΦΗΜΑ22 ΟἰπΟς 
Ϊ ͵ 

“μ΄ μιιι ) στέζ ὦ Γ 

! 

ἡεῦκρ, "᾽ ϑυο φιῖ ἁυαγιτίᾷ σαγεῖ Ρατγίᾷ ἢ Οζα Ρτοίε- 

- 

Ἶ΄ς,.., μαι )εῬιῆ 

486 ΠΙΟΝΥΘΦΙ1Σ ΗΠ ΑΤΙΘΟΆΚΝ ἃ 5.5. 

Ρατς οὐδ πίτοτίτ ρογι σα αὶ εἴς νεϑίπε ἐμποδὼν φήσεται,, κινδέω ἀ ήν ̓ἷρ αὐδιρα-ποδισμκοί " 

αἰγιαταγ ὃ ἰῃ ἐογυίταζοπι τοάρατιτ,. γος χαὶ χαζᾳσκ ἰτ δε πόλη  πελ δ πο δον 

Ῥοἤεοιπο ργοθατ 0] ἀἰχιτ (δητθητιᾷ , Ἀττα Ἀρι ῶδε , ι 

Μεηρηὶὶ, ὃς γε ργορογο παϊτγαταγίεσα- φξωύαΐο, σεεωδυκεῖν πῇ Μενινίᾳ γθηοϑση γὙγωμῆ »χαὶ ι ἼΛΑΣ ν. 1} ἢ ΣΑΣ ΘΟ ΣΣΝΝΕΝ 
εἰοιορατος νογο τοητάγθϑῃ ροίπηται-ὀ τω φρεσξείαν ἡξίᾳ πέμπτᾷν Ὡ οἱ ΤΧΘΟΥ ΑΘ ΘΝ 

- 4 τἷο - 2 Υ͂ »" « 

ὈΟἰτγατα ἔτο (δ ἀϊτοποιη σοπηρτίπηεσαε: δρας αφικονϑμοὺς στει ρφίοϑσα μϑὺ, ὡς βάδονται κα-- 

ποάϊι ρὶςδς ροίζι!ατα ποερδιοτίτ, ο- ᾿ ἀντ ΝΣ ΩΣ ΕΙΣ 
4 ᾿ πη ἢ ἐπ Ἐ ἴ» ζῳλύσαοζ πίω ςασιν᾿ εἰ δὲ μή διδοίη ὧις οὐθις ἃ βα-- 

Τζ. ΄ νι. ᾽ ςοριαηά οἵα αι 11 σοποοήστεις λοίν, δύχεο τὰ ἀενρδρς. ἐλ ἘΣ ΣΝ 

2 ͵ ς ΕἸ ͵ , 

ἄϊιις, Αἀποτία ρΙοθι ἐλ οηί5, νγ πγὰ- “εις Ὁ ἼΣο: τ »δ Ὁ οὐγαϊικμϑύης τῳ δ ἡμω 

᾿ φηίῆςε ἀε(εἰρίο(δπιίοη5; πος ὀγρρμὴμθ σασεως, αγήρ μέγα, φρονωνεῷ ἑαυτῳ, καὶ τότο σῶς 
᾿ ἘΞ ΤῊΞΙ το Θλσηδὲ αιιρειθιαπΑειμε να; 10. αὐά. δικαίας πάσων ἘΝ "Σὲ ἡγος ἐπι ΙΕ. 

τί τί ογάτας ρταις, ζροπογο ς ἴῃ δ δ μὲν ὦ ΕΝ ᾿᾿ Νὰ Δ ΠΣ ΕΣΟΣ ἀπβεὶ 

δαταϊπιγαπἰς γοθιις φηΐΠ,115, ἀϊρηϊ- τ ληᾶνς αἰ ἀλη ξιχὰ ΘΕ Ρα 

τατῖς ορτ πηγαὶ εδί(εγιαπάκ Ππάϊο- 515 ἠὲ ολι στῶν γλυὴς » ἴϑι ; ἰο μα σῶν 

ΠΙΠΠΏλι5. 5 οσσαίοηο ἀύγερῖα οχ σοῃ- ζρυ(ᾳ τῆς τἐριςοκραἰιας" ὃς ἀφορμζω λαρωντίω ς 

ἤ Το 797) Ὑ δ]ει!, νεγδαίδοιτίη Πᾶς πιο- τῷ ὥρεσίου δημηορθίαν, Οιούτοις ἐγελίατο Ῥγι- 

ἄμπι: Μιποτγειιν αἰεγίας ἱποιγγῆε ορις" Ἐνέ ΡΠ “ Ν ἐρίος 25, εἰ ΟἿΣ 

οα]ραπλ,Π] σοῃτοηταϑ (πὰ ἀἰϊςσογε ίεῃ πο μὰ" ἥ ᾿" Ἧ ἔην ἐἤροοῦν, 

τεπιίαπι, ἀϊπεγία πη ςπτίςητος ΠΟΠ ἰῃ- τὸ γνωμέων ἀπεφζιυαΐζο μόγζω, ἵν δὲ τὰ οναϊίία « 
Ξ Ἦ 3 , ἂ ΠΣ “ ΔΘ Ἀν 8 

ουΐᾳῆσι. ἤς επίπι Ποἢ οριις εἱ ἔοι ἐγγώκχϑτῶν μή καί» ϑρᾷ τὐξ εζεῦ γΣΡ αὐτῷ μηδὲν ἐ- “ 

ἀείαϊς ρῆας δυιάϊτε νἰεἰϊς. Ναποηαο- χοῦσοι Τὴ σοϑφόντων αὐτῶ κακῶν. ἐπεὶ δὲ σῴκ ἀ- « 

- πίαπα οἱ πο βιϊτίλτίς (4 οδίμϊετς γη-.͵.͵. τί. ρῃσεν αὐτῶ ζιαῦτα συμξουλδφν, ἀξ ὧν συϑὲν « 

ἄς ηῖΠι} Αἰ τυ ψιαπι ρα Ππγογιπὰ οἷ-,,. “Ὅλ α΄ ΠῚ) ὼ ἢ ; ἢ 
ρον 20 δὰ τοῖς καχιςοις Ὑ- πτολιτῶν δουλάύσουϑυ δλλά « 

αἰπιπα ἱπριιΠι Γοροστοπιι5, νοΓ ΠῚ οἴ- Ὁ. ΤΟ ΟἸΟ ΧΑ ΦΕΡτΝ ᾽ 
λὴ 3 Τὰ ᾽ ἕ ᾽ ᾽ 

ἰλτα πῃ Πδὶ δἀμπιογίδητας ἱπιιθέξιις, οτἰᾷ τοὶ ΤῊΝ ογανιι δύων αὐτῳ κα) ψαΐ, καιμοὶ ἀνε ς: 
- - . ᾽ διῇ εὐ Δ 3 

ἴῃ πε νο]ίτατιι εἰς, να] ες ταὶ χαος; ς ἐμγήεϑη ,΄πολλζωὼ ἀμαϊκζω ὁρῶ καμοὶ πὐδὰ « 
ἜΝ απο χίγῶς ἐμ ρὼ καίμὸ 

ῃςςοῖϊε οἰξ ἀο Πἰς ἀΠδγεγς, δζ ργίπῦ. ῸἸύτων εἰπεῖν, ΣΠΞ απ: δέσαιδς ἌΜΕ 

“ οβμίας ῃ πα σα! απηπίδβς ἄΠΠποτγο. ἔχ- - ἡβε εν , ἐπ ὩΠΒ 

Ρτοδύδαίΐς εαΐπὶ ΓΉΪΠΙ πος οἰμ]ε πες τό [9 φυλάς ὠγεί δὲ" αι ὙΣΡ μοι ασ69ς ὅγε: ἡ 
"ἢ ἣν 9,5. 2 λ ς Θὲ: ἢ 

1ιδεγαῖς πάτα, φιοά [ποτὰ ςοπίςέξος τηδοῦ μα ἘΞΕ πολίζιχον,ττε ἀὐωρεπερ,ως Ἔη πῦνς ̓ 

τηοαϊς5 ΟΠ ΠΙΡι15. πη ]το5 65 ραιρογος τὸς χεουμαίιζεοϑοι αὐ ϑηρυ 51 πα, χαὶ πολλοῖς « 

1ϊρογίατς ἐρο]αποτίπι; φσιοάᾳ; ρίερο- ηϑ πενήτων ἀφήρη μα! τἰω ἐλάυϑεοίαν, χρὴ ὡς ἡ ἐ-«᾿ 

Ἰοτ ἐδοςῆηοπὶς πῦ πϊηίπηα {1πὶ δας ͵ τα ἢ 13: ἈΝ ΧΜΣΣ ἡτὴ ͵ Δ ΡΝ 
Ὅν πῇςασις πὸ δήμου δὶ εμμε οὐ ἡχίςαι γέλονεν. ὧν Οὐ οὲν « 

(8. σποταση ηἰΠ1] νοσιπὴ εἴξπεφ ἃ- πρρήν  πὐήμιὉ ἐῤτι ᾽ β ἘΝ γε ὃ πος ΠΕ ἵ 

παπι, ἔμοί!ς ρετίροχοσίτίς. [ῖς ταὶ ὅτι δέγδες ὅν συ ὑγιὲς, ῥάδιον ὑμῶν καλαὶν ἦοϑι γὸ, “Ἕ 
Ὑ ἱοτὶ, (οἰ η αἰΐπιιος ἃ πὶς ον ἀςβίταίη 20 ππεῖῷ δλλέεμε , ὕίνες Εἰσίν οὖς κρςδουλωσαι μων “τῇ 

γὼ ὥϑϑς (ἀ χρέα; ἕνας οὖ δεσμοῖς πολίζᾳς ἐφον;, ἢ «; 

γι ἔχω; "τίς τ Μ ἀφεςηχότων “|ὰ πἰἴω ἐμάὼ ὡ-« 

μότηζαᾳ ἢ Φιλογρημαίιον φερόται τὴς ἑαυτοῦ πα-- « 

τές ποπιίηδ, Τ ἀπε οηπι αρείξντα!!.,  τείδος; δον Οέκ ἀρ ἔγρις εἰπεῖν. το(ούτου ὙΣΡ δέω ἐγ 
«μξον ἀοθβίτιπι ἰπ (δγυϊτυτξ αθάμχο-ὶ ἀνὰ πολιτῶν δεδουλώοϑαι Ὡ ἃ δέος, ὡξίε πολ- « 
ὅταν οτίφηη πγυ τἰς πγοα σσος γί ΠΊ, λοῖς πόρυ τὰ ἐ ̓μαυπῷ πασδοέ μϑιος, ζ σένα ον Ὀὀἰπο- « 

ΠΕΟΥ]] οογαπι αἱ πα ἀεί ταμάατῇτ, 
{πρχαπι δι ἰπξΑπλίᾶ οσ οἰ ΠἸΔιιογὶ πιο ἀ Υ͂ ᾿ : ᾽ 3 Ἃ ͵ 9 λψιδευ ὦ Π λ ἕ »“7 

ΟΠΊΠΟΘ ΡῈ 7216 τραιναν ἀν εν οδλλά πθρπεξ εἰσίν θλδύϑεροι » ζφη σπτλυτες οἱ- « 
.- - “ὅτῳ . ᾿ “ δ “νι 

τᾶ Βαδεητντο]ςητοο ὃζ ἀπιϊοὶ, τας πη Ὺ δδδυσι μοι γαθαν Φίλων τε χαὶ πελφτῶν ; χα) οὐ τοῖς 

πηαχίπης ΠΕΟΘΙ Αγ 5 οδίεγὶ νο]ῦς. Νεοί, ο αγαϊκαιοζῴτοις ὀϊξεζαζονται. χαὶ οὐ λέγω ζαὗτα κα- « 

ἴῃ ποῦαο Παρυΐ, ας ηᾶς παδοὺ χαΐδα 
[οςοἤοεῖρ.ργοόρτοῦ πχθᾶ ογ ἀα]!τατοπὶ 

͵ λ 7) ᾽ ᾿ »κ"να " 

φερησοιντῶων με πσϑϑό)οτον ἐποιησαι μιζωυ Οδοίξ ατί- « 

“Βοος ἀϊοο ἴῃ δσοιήατίοηξ εοτγῦ αὶ πῦ Υ Τὰ ἍΝ ͵ 
 ς - Ἐς ΣΥΝ τησρρών Μ᾽ μη τὐραπλήσια , πεποιηχο- “« 
“ Ἰάξ Πσοτῆτ,ηφοῆααί οσσεῆο Ιερ.2ε- »»» Ὁ {9 Ἢ 

ὙΩΝ Υ Ἢ των, οὐσ), εἶ ἵμες γό ,υϑυοί τι ἕ « 
Ἢ γείαπτνῇ, ἱπίιξε ἔοι ἀγρίτγοσ :(8 ἀπρετν κι ΡΒ τ ΡΥ ἐόρας 
"οἰ ςέζα πλΠὶ ογπλίπα αἱ! Ὁ διὶ (αν, ἀδικεῖν ἀὐθιυς οἴομαι, .ὄνλα Ὧᾳς ἐμαυτα 1|6- “ 
τῶ πις ἀἸΗΠοἰΠξἀρρο!ΠΔαΐτ δὲ πιαίοσαπλ (ολᾷς δ σπολύοι(αι. ἃ δὲ εἰς χαλεποτηζῳ χαὶ πτογη- « 
Ποπλϊηῖ! δητοποηδηῖ, πέοπίππης; Ρ] δϑσω ΣΕ  ες Ἶ ς ἐκ ; ΨρΡις αἷν αὐ, ϑοσπτων σίειν ὠνείδισε μοι, μεισοδῃ-- « 
δὲ δΖ ραιισογιπι ροτοητία [Ἐπ] οίτιΠη, Ρ ͵  ὦ Ἢ ρον Ἶ εἶ ἐμὴ ΤΩ Ἶ 
“ιοά ορείπτατιιπη τορ  πλοπταραγ,οῦ- Δ ἐν ὮΙ ΥὙΥΧΙΤΝ - τὰ Γ χθα σὐδεσσ τα 
παμηΐα ἧαο παϊαὶ γοδιίραπη (ππτοι-ὀ χξλίας φἰϑάγ μα» χφιγὼ πρώτων ὑμδμ" 691 καϊη,»- “ 

͵ 

ρημαζῳ,» 

: 
. 
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ΑἸΝ ΤΊ Οἱ ΊΟΙΜ. 
Ἰδ᾽ ρήμαΐᾳ, ΤΣ οὐκ αἰιοῦτε κρείονες ὄντες ἑπυῦ γ- 
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» ρόγων “δόχεοϑαι οὐδὲ ἀὺ πωρελάξέϊε “ἰπῦῦ τὴν" 

. ἀσοϑγϑνων πολιτείαν, “ἰ πὸ τὴς κοαικίφης Τὴν οὐ αὖ- 

» «ϑοϑέποις πολίᾳενν δημοκρ αίίας ἀφαιρεϑέεδαι. οὐ 

» » δῦ ὧτ ὀλιγδρχίας δγο μ(9. ϑῆται τῇ τυ χρα- 

.» ἀίσων ἡγεμονία" καὶ δὴ Ὁ ράγαακ πὐὸ τῷ ὀνόμια-: 

» ὡς “ακαίζαθλυθεν, ἀφαγιοϑήσεται" ἡμεῖς δὲ πολ- 

»λῷ δὺ διχαιότερον ἐπενείκαι "ϑιυ ογφδὸς χαὶ ὀληϑέφε- 

᾽ν» ξϑν,διημοχϑττίαν χαὴ τυφφεννικῶν ἔργων ἐχεϑυμίαν.6- 
ΟῚ 3 ε “ον ᾽ 

» δεν! γὸ δὴ ἄδηλον ὅτι στὰς τύφοινγος ἐκ, δημοχϑόλα- ΙΟ 

» χος Φύεται" χαὶ ταχεῖα, ὁδὸς 6:1 τοῖς καζοαι δου λούοϑαι 

» Τὲ πολάς βουλουϑμοις, ἡ ΟΥ̓ ταν καχίςων ἀ9 υ- 

» (α πολιτῶν Ἐχὶ (ς διωαςείας, οιἕ ϑερᾳηεάλων αὐ-- 

»» τὸς Ὁ] ᾳτεϊέλεκερὼ στο μέτρι τῷ παρόντος παώε- 

» ται. 4} ρίςε ὅτι σα αὐ ἐπυλιη(αν οἱ φαῦλοι χαὶ 

» ζαπεινοὶ ζοιαῦτα ἐϊξα δ ῳν »εἰ μὴ “ἰασὸ τῷ σεμνοῦ 

»» χαὶ Φιλοπολιδὸς πϑτου ὀξηγοϑη(αν, ὡς δὴ ἀκίνδυ- 

Ὁ γον ἀὐόις Ὁ ἔργϑν ἐσομυϑωον, χαὶ τσδ3ς τῶ μηδεμίδω 

ν» αἷασοῦ εν δικζωυ, χρείτηονα μοῖρφιν τὴς πδϑτέρας ἐς 
᾽ν οἷν Ἵ 

» ξογζ. μαϑοΐε δ δὼ ὡς ὀΑΗ (τα ἐγὼ λέγω,μψη- ΣῸ 

» οϑένες ὅτι δεδιΠόνϑυος πῦρ πολέμου, χαὶ Δ {[9:λ- 
ον» λαγας Δϑαίκαιας  ὀἰποφαίνων, ἅμα ἔφη χαὶ ὡς Οέκ 

» ἀγαιπτήσοισιν οἱ πένη]ες ἀφεθέντες υ χοεών : δὴ - 

» λδὲ χαὶ [βοηθείας δεήσονται ᾧινὸς, χαὴ Οζκ δ έξονται ἐ- 

» τ ἐφ ὑμδν) ὡς χαὶ πσοότερον ρχόνϑροι. πελδυτῶν 

» δὲ ὑμας ἠξίου ςέργάν΄ τὸς παρόγᾷ, χαὶ συϊγχωρᾷν ὃ 

» (οὐ ὁ δῆμος ὅχὶ τὴ κα ϑύδὼ δικαιώση λαίόν, μὴ δζρε- 

» κρίνανζᾷς μῆτε πὸ καλῶν αἰαφὰ, μῆἥπε Ἔσο δι- 

» χαων ἀδιχκα. ζσοιώτης -ξα αὐθαδείας Ὁ δύδητον ὥ- 

» Τος ἐμπέπληχε τῆς πόλεως, αὐὴρ «ρεσξύτερος χαὶ 

» πϑϑᾷς κεκαρπωκϑύος Φξπαρ ἡμδι πιμας. ἄφᾳ 

.» ζω σοι ἀἴξιον ̓ Ὀλμέξμε, καιθ᾽ ἑτέρων τὰ μὴ παδϑον-- 

»» τὰ ὀγείδη λέγᾳν οὐ ιαύταις ονὰι κατησρθάζαις ογόχω : 

» χαὶ τσοὸς »ϑὺ Τὰς ““πῦο πότου ῥηϑείσοις Δα Ξολὰς 

» Φρχεῖ τὰ εἰρηυϑύα" ἰπὸρ δὲ ὧν βελάυσόνϑροι σεευ- 

» δηλύϑοτε, δόχεῖ μοι δίχα α τε ἐὴ χαὶ τῆς πόλεως 

» αἴξια χαὶ συμφέροντα ἡμῖν, οὐ μόνον ᾧ οὖν ρχαῖς 

» ὠπεφάυα μέζων, διλλὰ καὶ νεοῦ ἔχι τὴς αὐΐης γνωμκης 

» ἔχιμϑμων ποφαίνομα!, μὴ συϊχεῖν τὸν χόσχκον Ὁ πο-- 

20 
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τηϊηα, αοζαιιοῖ, οἴ {τ|ς “07 πλεϊίογος, 
ἀοτγεξξατίς ἀθτογίογι πη ἱπηρογίμΠ; δΖ 
4υᾷ ἃ πηαίου! .ἀσοςρ 5 γοπηρ. πη ἢ- 
Πἰτίς ἀεροπογαγο ἴῃ ἀοτογγ πγᾶ οπηη 
(ρεοϊξ, ρορυ ατῖς τερ πηϊηὶς, θη οηἰπὶ 

{{ππ ορεϊπηαδτῖι γερίπι,ραποοτιτη ἀο- 
ΠΛΪΠατιΙΠῚ ΠΟΙΙ ΠΟ ΓΙ ἀτο; οθοογίς 
νί γος σδ πληϊοίο ποιηΐῃς ἱπ πηαῖὰ 
ΔΡοΪςαζαγι πος ΠγαΐΪτο ἰ{Π|π|5 ὃζ νογίτς 
ἘΧργοθγαιογίπλις ἰρίι{0]ΠΠοἰτατίοποτα 
ΡΟρΡαΪΙ ὃς αβεέχατίοηξ τγγᾶη! ἀϊ5.οοη- 
{ξατ ἐπί πὶ  όγρε οὐππος γγᾶποβ εχ ρίς 
᾽ς φἀ]ατογίθις βετῖ; δ οχρεαάϊτα νία 
εἰ δά ορρτείπιεπα οἰαἰτατίς ΠΠΡοττατῷ, 
μα ρογ ἔπθπογ ροΠΠπλόσιπη οἰαίμπι 
ἀιιςίτ αα ροτεπτίαπι; ]πο5 Ἐς (οπιροῦ 
οοἰαἶτ, ασ πο παπο αίάετῃ οοίεγε ἀς- 
Πηΐτ. δ οἰτίς νοϑβ ἱρή! πιιπχαάπι πα σδι- 
{τος Πα] ν ]ες ὃζ αθϊςέζος Ποπλίῃο5, 
ΠἰΠ ανεπεγαηάο {ξο ρατγία απιαῖογα 
οδείτατος, ρΓοροίττα ρα ΠΟ πιοάο ἰη- 
ςο]υΠγϊτατῖς ὃζ ἱπηριιηϊτατ! 5, ΘΓ πη οἵ- 
ἴλπι ροτϊίογί5 σσαϊτίοπί5 4π4Πὶ ΔηῖΟᾶ. ᾿ 
Ετμαονογοαπλε ἀἰοΐ, ἐν ἡρ 725 ὐεγθις ρων 
Ροτο τς φοΠ]σοτς, ἢ γοςογ δηλ ηὶ, ἀ(,ς, 
νος δα! οτοίγογοῦ, δὲ ραοϊβοατίοπειῃ, 
εξ πεςεήλγιᾷ νεϊεὶ οἴδήεις, δά αϊ- 
ἀϊΠε, πὸ σοπτοητος ἔογο ραιρογαθ ςυῖς 
Αἰϊεηὶ γοπηΠποπο, (4 οὐἱᾶ ροιπυ]δτιι- 
τοβ αἰ ιοα διχ Πα, παοἱπιροια πο- 
Πγαπι νταπτοα]ατιτοβ: οί γεπο {π- 
πΠπ νι ρταίεπεῖα θοπὶ σοπίΠ] γοπλιις, 
δὲ ΡεγτηἰττοΓο πηι5 ΡΙοδὶ πα σιπηηιις 
ςοπάιτίοπεος γοάϊτις, Πα] ]ο Ποη τὶ ὃς 
ἱπΒοποῖε, ΠΊ 46 ὅς ἐπι μ{Π| ἀἸ οὶ παί- 
πε. Τ πιά αγγοράτία γορί οὐ νοίαΠιΠὰ 
συ ]σιις νίγ ίεποχ δ ποίτγο ἔλιιογς ο- 
ταηϊδ. ἀεξιπέξας ποποσίριις. Ιἄνοῖο 
τὸ ἀἰρῃῖ! ογαῖ Ὑ ]ετῖ, 1115 ἔα] ργοῦτα 

οδίϊςεγε, οἷ ἰρίδ τα} 0.15 οσποχίιις οτὶ 

ταὶϊπ θ᾽} ϑεά ἤασς οὔεγα {π|πι5 σα! πὰς 
(υἘεσεείητ. Ὁ ποά νεγο δα ριςίςητοπι 
ςοπίμϊτατίοηςεπὶ αἰτίη οῖ, νά δίας πὶ 

Ἰυΐζαπη ἃς ρορ. οτη ἀἴρπιιπὴ Ποῦ Ι5ας 
ντῖ]ς, Π, Πα πηδάπηοάϊι ἃ ρεποίρίο αἰ- 
χί, ὅζ πιιης 04; οΟἰἴδητοῦ ΔΠριιοίο, 

ποη ςδξιπάήσπιις θεπο σοὨ Εταταπα 

τΕῖρ. {ξατῦι, πες πηοιιαπηι5 ΠΟΠ πηο- Ι 
7] » " ᾽ ᾿ μετ 5 -“, - » τῶν οἱ , Ἢ 

. λιπείας, μηδὲ χιγήν ξϑη πεύτερὼν ἀκχίνηζο,, μηδὲ ω-- 40 πἰϑάδς πγαϊογ οδίαιςξα λοι δεὰ το - 4 ({ιο [ “" 

Ἵ ΟΝ ΡΆΡΕΝ “ πὸ νΝ τηϊηπ (οοίεῖατς Πήδ, ἐ {τὸ ας Μύνδον: “αι 
͵ γαιρᾷν ἐξ αὐ, ϑοζπων πίς!ν . ἱερον 2ιϑναυ μῦ ἡςπα-- ἰλπλιις εχ ΠῸ γ1{0 ἜΡΙΝ: ᾿ “Ἂν ᾿ξ, Μιδουνιοιν αὐ λζεάα 

ἤχϑι ΑΥ̓ΗΝ ΝΥ ὙΠ ..1Ὁ οτᾶ, ιια τιιταβ οἰαϊτατργα τι Ξο  Ὴ, ἫΝ μι 

ἣ 5 οἰχείται: αὐστζρόλωφ » ὁ μι τε μὴ] θἰχειν ου- ἢ ςς σράατοιις ἱηρταῖας ΡΙΘΡΙ γοβτηῖα- 
᾿ 

γ᾽ ἢ 

ἣ 2.“ 2} ΥΝ ͵ ͵ ΧΙ 
» γγωώμονι ἀὐδιεκων ἔργων χα ἀλεμίτων γρήζοντι" χἡ οὐχ 

» ὅπως κ᾿ πσοκαζαχλιίνο μα! ἀι “Ὁ γνώμης Φόζῳ δζ-- 
" ἀπὸ “ ͵ τ 5 λ 

» Φορων ,οἱ Ὁ οὖν τῇ πολ διημδίιχον ἐπ᾿ ἐμοι σεευ!-- 

» ξαγ]ες δεδίήονται με,δολὰ πολὺ μᾶλλον ἤσξϑτερον 
2)52 - ο. 

» ἐρρω(α! τἰωὼ ὀργάὼ, χαὶ ἀγὸνακτῶ τοῖς αἰτή μασι τῷ 

.- 

[μας αοπείατίας σσουρίοοητί. 1 δπτῖια; ἌΥΨΩΝ 4. 

δείενι αἀποτίατιοτίι πτοία ἀς (ξητοη- (75. “455. 
τὰ ἀςος 8, ηαΐ σοποίτατίς ἴῃ πο νγθα- 
πα ΡΙοδὶς Δη πη 5,ΓΟΓΓΌΓΟ ΠῚ σοΠᾶτιΓ; 
νῦ πλαΐτο πλαρὶς ἱπιια]οίσας ἱγὰ Πηρᾶ; 

ΡΙεθίᾳ; ταϊϊα ροίπ]δτὶ ἀμρίο πηλρὶς ᾧ 

ΚΚὺ 



ῆ Ἂν 

ΟΣ κων, 
ἃ -.0Ὁ 

ω 

τ΄ Ὡς ολπλίη Ρο ξυ]ατίοηί δ. πιοάφοτγαταπις, μεῖς ἁπόρῖος ἐψηφίσαοϑε ὅτως" δλλὼ πλότον δὴ ον“ 

» ἰ , 
“ἢ 2. 25)» ᾽ 

οὔρρ"ς Ἴ᾽, ξἰδηταιρειιεπειοῦξ νρνυϊαείις ρας, οἰ παπτροιτοπταηαξ ὑμργοῦα εἴας ρος νήκαζαᾳ ἔχφν ;χρφῆον γὸ τ΄ ἐλαἤονος αἰτίας ὁρ 
ἀπεει ἐ ΚΌΦ ἤλτα ςοποοῆπτος νος Περὰ ἰείσ,σαΣ 40 δέν ρον βλαξδδαι προ πυδείξα θα δ Σ 

338 ΟΝ ΒΥ ΉΤΑΝ ΝΑ ας ὌΝ 
δητο(οσεηίδατη. Υ επτά σαθοῳ ΡΟ. δήμου διπλασίως ὑμδμ τε,ὦ βελὴ, ὃ οὐ αλλουοὶ ἔς 

αδίπγάδπη πιςητξ ἀςπηίγοτ, αὶ αιοά τνωῤμοηε τεϑαυύρικᾳ, ὅτι οὐκ θλα όψα ες αυῸ 

εἰ ποιεῖς ρυίτις φυᾷ οχ ρέεο Ποῖπς. 1. ὁ ἘΡΉΜΗΝ ΣΑΣ ΩΣ ᾿ 

βοτοῦ, ατὶς αἰϊθηὶ δ. μἀἸοατοτί τε. ὅν Ἵ ΕΞ. ἐν νάζισονν ἐνήες Ὁ Ἶ 

Ποποπη ροτοῃτί, ἢ Ο ἀγπγαῖα δζ Βοῆϊ- ζᾳκριμῖ ἀφεσῴς αγτου ϑνω, νέου ἐπτει ον τοῖς οσῆλοις « 

Ψ 
᾿ 

Β ὝΕΣ" . - 7 “ “ ͵ ͵ ᾿ Τὴ ᾿ 

{ποτ ἀσεπτὶ οὔσοάετο νευϊτίς, δΖ φαϊά- ὀ [66] αὶ τὰ πολεχμιέων δρᾷ, στα συϊγωρήσᾳν βάλεανε,"“, 
ἡυῖά "11 ργατεγοα Το Πδιιοτίς. Πρερίς “τ κὰν ϑιδο τί ᾿χυτω ϑοχεῖ, δύξ4 3 δήπου, χαὶ πσφῴτον 

ἴ ἱ ἱ 1 «οϑ ; » 7 Ω », κνκεΐ 
μεν ἡρ τὸ Ροίξυϊατς πῈ Ἢ - ποιήσε!) Τ' αἰξιεμϑύων ἰσότιμον ἐὺ τὴν αὑτῶν ὑμῖν “ἦ 

χεγεμάογηρ Ποποχί, δέ ντ εαταπάξτο- ῃ ΥΔΕΟΝ 4. πα 

τατη δι! ὃζ πος Ππητραγιςῖραδ. Ετ- με εγαν- Οὐποθβαμεῖς ἡωτς αν αἰξεαησέ τα α; ΟΝ 

φοδά ρίοδὶ5 ἀπιϊπἰΠγατίοηςπι ρατίθ- ὀεσατίω,ως πῆρ ἐφζυ, τ ον ανιϑοφποις πολίϊφᾳῶν,ὺ ὑ- αὶ 

ταϊηΐ τος γεοϊ ἀογεθ μας ἔοΓΠΊ8 δ το μὲν ἀσύμφορον τοῖς αἷξ ιβσιντοῦ "χ4 παν ρων; Οὐκ έο [ω 

ΟἸΧῚ Ϊ Ϊ “ ε κὸν τὸ ἡ ͵ 2 ᾽ Ἵ Ἢ δ ἀἰϊχί)ειξ οπηηίτιπι οτΑ ΠΠΠΠΠπλα, δ Ὡ« ΤΙΒΥ κ᾿ ἀφρονίσι ΣΝ 

τηἰπίπις ἀϊσπα, 4υ] αἤοξξατίς ἴῃ ἰὸς ἡ πτρ Μ ΠΟ ΩΝ 

ἐπιροτίῦ. Νοη  (Ὡριιοττί5. αἰϊαςας- ὀ ἔ' οἰ (39 νος τ σὴ ὀρυδρος τυξφννιχθο ΟΡΩΒῸΝ Ὶ 

τίτἰς οπηηἱ ἀπγεπιΠπηὶ, 11,4 φαίρηαι γνασγετὸν ἡγήσανϑυοι, δὴμω πυραννίδὲ πολυκεῷόλῳ,", 

ψηΐτς νἰγὶ τγγαπηϊοῦ ἀοπχἰπίαπι, ηῦς γιὸ ὑμας ἀῤζιυς κοἰραδωσέϊε,ὶ ζωῶτα ἐκ δορὶ ὩΣ 
δ Π - -“ - Ν ᾿ ᾿Ν ἥ 

ΡΙεθ δ (Ὀο Πα πγαϊτοιῖϊ οαρἰτῦ) γοὶρῇ ΤΕΥ ΘΕ σοΠα " αν 

{δἰ εςοτίτίς τγγαππίϊ;144 πὸ σταὶς ΠΕΡ ΣῊ “ι ϑκηι ἡ δι ἶ εχ Δ 

ἀπ πδ ν, ἴδ ποοδίπεατο αααξι!. ἡ ὀ τῶ» ὡΘ Οὐὴ 666) ἀνϑνοῖν ὁ α γυυ: δ Ῥπῶο δὰ ΩΝ 
νεῖο Πἰ 1] πποίπρογἤτδ!αά, 1 ρτα- μῶν ὦ ζαϑες. τὸν ὃ Ὁ ἀὐοηΐον αὐτὶ Τ᾽ χολοιζεαϑαι. π 

. . ΟἹ 5 ϑέδ οι τν Ε ] “" ΒΞ ἣν .) τεγδηϊ πη  (δητεητίᾷ 1] σεάοτς. Οοά- ἐφ οἷς δὼ πλν μμμελὴ σῃ, φῃ, μᾶσζ δὶ αὐζὰ πσϑος 
: Ἀν"... ι: εἴ Γ Ων ᾿ ἡρτς 

" (Ἕἔνεὶ ἰη(ςηίρτα ΕΠ τ μα ΡΙῸ ἀες λᾳαξη,πῶς, δοκεῖτε, αὐϑοιδὲς ἐφ΄ αι »ὁ υπῇρηφ νον; μή] 
Ῥίῖτα ρεσοᾶῖο ραπα ἱπίπιρε ποπογαγῖ ἵει Ἀπ ΟὟ ξ , ΝῊ 

ἐἰδυ οιος Ρ ΒΒ προς 9 »ὃ δὴ ἐχείνη τῇ ἐλπίδὶ ἐπαιρέοῦε, ὡς μετοιασά πἰϑχ ας 
Ἰσατίτ, Ζυ4Π| ἀγίόραητε δε ὰροῦθᾶ ἸΝΝΝ ΤΩΝ ἀντ τὶ Σ ἤρα 

ατατὶς ἔοτο ὃ ηὉ οἰ ΘηΪ ΠῚ υοά (ρογο- Ος αι ὡσάς οδημωῶς,εαν Φανέρον αὐτῷ “λμη)) οτίυ- « 

᾿ 

Ϊ μι ! ! 3Ὰ ᾿ ς λ 
ἔπταγαπα, ἢ ἊΣ ΠΣ {ς ΠΠς τότῳ Μενίνιος ἐψεύοϑη ὁ ϑύξης, δ ὴρ σώφρων, ὡς καλ" 

παγίς. Αο]σεἰϊς ορπίοης 4 πος, πΡΓῚ ͵ ν Ἧ Πορσποῦς σ Ρ ἐκ Ὁ ἑαυΐν οπων τεκ σι οουϑιος γοηφὰ αὑτὺρ ἐς 
ἐλ! ̓ τας Μεπεηΐας, νἱγ ἰητροῦ, δζ οΧ πα ΤΩΝ ἤρα μ τύ τς κε 4. 
{ὑἰ5 πιοτίδιις θεῆς ἄς 41|5- αἰΠίπγαης. ( “ ρῶν. ἐϊκείσε:) γὸ ὑμῖν πέραι τῷ δεονίος βαρὺς σα γ 

: 5 Σ ΠΡ » Δ, τῷ Ολ τὰ το ὙΛΜΑ] ( 
ἈΝ Ρτα {προτδίὰ επίπι, ]υα νἱξξοτίᾷςο- ὠτεαυϑοιδείας," φιλᾷ αὐδὶ Ὁ κρ αζριῶ αἰεὶ γίνεαϑαι» Ν 

ΤΑ Ϊτατί (οἱ εῖ; δέ ἱπρίοητία, οὐ πιαχ- αφροσεεώης, ἧς πλάςον δχ δος, μέϊέχῴ μέρος" ΚΣ 

τὴς νυ]ρας εἰ οὐποχίππι; γος ἰαἴο π Ἐθ ; κα ΡΝ ἥ 
Ξ τ ΒΝ χρῚ οΟΨ ς»θονω χϑέω ὑςερον εᾧ ἐκάς 4 

στδαῖις ργαπιαῦ: δέ ἢ πη {}477η9 αἰ ἰηϊ- τῇ ᾳ, ἐπὲ ΓᾺ ὡ: Ἷ 5 ΐ Σὰ τὴ Ἂ ͵ 23 “ 

τίο,ςοττς ΔΙ ψιᾶτο ροίξ οὐ νηᾶψιιαη- ἐλ ΩΝ πἰγκνωρα, τ άνη ϑμον ἜΣ "Δ. 
41 τερυ] τη σοτγερτ5 ἀΓΠ 5 δδάἌεπι 70 τὸν (τόπον ἡμίν σοξαρῶς ἐχεϑησε). ὡ61ε Εἰ τοὶ χοδ9 

Ἱπίοϊςπτία νοδὶς ἱπ(αἰταίτ. [τὰ 4; ῃ ΡτΙ- συϊγωρήσεϊε ̓  συμφέροντα εἰ γομμιίσαγ]ες Ἶ ἕτερον ΤΙ 

τὰ εἰ ροπμίατα σοπιοεΠΘτίτῖς, σαοά {τς ἡρυ ἀυοὺρ Πρ το ρίας ΠΡ τες, ἄν 
ἐκ θεν ; ς ἐπα ,ϑηήσεοϑε᾽ ἡ αὐ}ις ὀννο τότου γαλε-" 

ἐχροάϊτε νἱ ἀδαζατ, ΠιΟΧ δοσοτγίδιίς γὸ Χ 5 [ΕἸ Ὁ τ ᾿ ἢ 
Εἰς αἰ ἱά ἀδιεύίις, ας τρον τατίας αἰ ἀκ ελῶρος ἢ ἃ Ἶ ἘΠῚ 

ΠΟ Ιρίο τα οἴίτις; χαδί δὲ ρτίπγα 114 οκθθλωσιν υμας τελάυτώνες πολέως, ως ον πολ: Ἧ 
τ ϑ» " "“ϑ" ᾽ Ἵ - εἰ Α 

τεγγοῖο νοῦδὶ5 Πητ οχργεδ; οπεορο-.͵. λαΐς ΩΣ ἡ το τελάυταῖα, «ἦν Σ υφφιχούσεις, οἷς οἷ“ 
10, Ϊ Ἢ Φ λ ω Ὅν. 5 » αν {ἔγεπιο ντῦε ρα] ]πηϊη!; σι ἴῃ 1115 γεωμόροι πσρὸς ἢ; πελατῶν  ξηλοίθην. εἰεῆ ἐσ “ὦ 

[τὶς εὐνί αζηῤτ αοολα δὲ που ΠΠπ|ς ᾿ ἜΣ [ “ΡΗ 
μέν" ΐ γ- : ἐχείνων ἀγϑμακ)ησαίες ἢ οϑανῥιω, ϑήσεοϑε τοῖς αἱ -' 
ϑυγασις, ν δὶ σεοπηοτί (ἡ εἶξ ασγίροί, σι ᾿ ἀκ ᾿ 
[ΠΠγεεγα τοίοσεες [αἷς οἸΙεπτῖ ρα ΠΠΠαητ. ἐμσι,τί δὴ ποίε σζκ αὐτολεν Σρχεοθε ἐλάύλρα φρο 

πΞ ΙΞΣΝ ππτροςς 

[ ς ͵ ς ͵ λ “"Ἡ υ ει. 
“πώτερον, ὡς φοόξζῳ ὑπακχούσοιγ)ες χφὶ το ζοδ τα, ως" 

----᾿Ὁ 5... 

“ ὧς, οἷ πφψοΠπυ τς 

“πδεχΠοοίρίοτξροτς Ἰίδεζος οχίοτες- 
τα ΔηΪ πος ἱΠο ρ τα ὃ ργαίξας, Π. ἰςαϊο- 
τὶ τηοτηεῆτο ἱπηρυ]ος, ἀπο ιαπη ν]- ΑΠ ἐν ἢ ; “-. 

. {πὶ ἀδιγπηητιπη σοὶ ρίπη5,ροπε- οϑιι νοι ἐχά γιφοζείτω δὲ ὑμδδυ μηδένα μιήπεο τα " 

« τοίιπι Δηϊπλιιτη ργοπΊογο, ααάτη ροξ Ὡποςατῶν αὐασάσμὸς, μῆπε ὁ “ δρλοφύλων πόλεσι ᾿ 
ΤλΪτας ατιπας ἱπά ρΠαγὶ ΟγΓΟΥΪ ργα- 
τοτίτο, δ ΠΙ 1] τα]ς ραγηλίτγογς δι ρ]1, ΜΓ 
(ετοα; ταπἀξίαροτοΝος οἰἘ ιοά ας με 
είδιτογιιπὶ πιοτα, ας οχίογπο θ6]1ο τογγοδηγίπί, ἀὰς ἀοίροτειίς ἐς ἀοπιοίιοῖς νἱΠΡας αυλ4 6 

πολλὰ αἰ ασομείνανζᾷς, τότε ἀγδμακίν πδξὶ ἢ γε» 
νότων, χαὶ μὴ Ἐχιβέπειν τὰ Δοιπτὶ,, χρὴ ὁψ 4 Ῥῥι αὐτάν ἡ 

μος μήτε χα ]ωγινω σκέϊε “ὃ οἰκείας δυνάμεως ὡς 5 ΧΝΝ 2 
“ ! 

ἣ 

. Β 
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᾿ 
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"» αὐ ἀὐχόκϑροι χρείἤονα ρα ϑεαΐν΄ ἡγησει μεϑοι" οἱξ 

ν) »Ὁ μηδὲν. ὧν μὲ δὴ 

ἙΝΉΈ ΤΟ, κ' ΟΝ 
» ἰχϑυῆς οὔσης Οἷα σῶσαι πἰιὸ πόλιν. ἡ εϑὺ γ δὰ 
» φυγάδων βεϑιχεῖα ὄςην ἰοὺς, καὶ οὔτε πολιιὼ α)9- 

» ὃ εόνον Δἰαιϑμουᾳ, ὡς αἰρ νιιῦ οἰ σοταίθοκος μέ- 

»)4, ἰποῦ καλύθης ὥξφι ἐτοῖς χάμεείῳ, ποείζε- 

τ» 9α; δὲ τὰ θχττήδιφα οὐχ σπῶς δὲ ὐπαγῆς ἔτι δὺ- 

ὅδ γησουϑῴη , ἐπτ4δδλὺ πὰ σγζαι αὐδλώση, δλλ ἐσ) αὐ δὰ- 
» λοϑεν ὠνητὸὰ ἐπειφξαϊγεοϑειι ΟΥ̓ πενίαν, οἷς ἔπε ἰδία 

» οὔτε οἡ κϑινῷ γρήμαζᾳ, ὅθ!ν "οἱ δὲ πόλεμοι ταῖς πε- 

» διοισίαις “δἰ χρημάτων ὡς τὰ πολλὰ δύτεχοισιν.ὦ- 

᾿ γευρχία πὲ ἀύθις, ὡς εἰκος, χαὶ ςασις οἰχ, τῆς αὐο- Ιο 

᾽ν χίας ἐμπείοῦσει,, ζαχὺ 2 9.χέᾳ χαὶ Δ] οὐλύᾳ τὰ βε- 
»λάὐμαζᾳ. οὐ ὙΣΡ̓ δὴ αὐἰξιώσοισιν οὔτε Σ᾽ αξίνοις, οὐ-- 

» τε Τυρρζωοϊς, οὔτε θέλοις σι ἢ δλλοφύλων Ὡα- 

» δύγ)ες σφας ἀὐζιυς, ἐχείνοις δουλά 4ν. ὧν χὰ εἰδθί πος 

» ἀφείλονζ πίω ἐλά ϑεοίαν σεωὼ ἡμῖν" χαὶ κάλιςα ὡ- 

»» δὲν πιςευ ϑήσονται «σϑ9ς αὐτῶν οἱ κακῶς αὐτῶν τπἰωὼ 

» πατοίδα, χαὶ αἰο,φαὺς ς ὡπολέσοιι “αδοθυμηϑείϊες ᾿ μὴ 

» οὐχὶ ὁμοία. δδάσάν πἴοὺ «ἰ ασοδυϊξουϑυζω. ΦῬιςοχρ ᾳ-- 

» πεῖται δὲ χαὶ τὰ ἔϑνη πέειξ ἡμδυ ἁπϑυζο., ὁ Ὁ δ- 
» μόϊιχϑν ἐν σστξ μια πολᾷ μεζοποιάται τν ἰσων. ὡς-- 

» τε οὐ δὴ που οἱ πσοουχογϊες ωῳ ἑχαφῃ πολᾷ τὸν οἰ- 

ν χεῖον Ούκχ ἐών]ες πβακιάν δ λον. πϑτον εἰςδέξον- 

»» ται τὸν ἔστηλίωυ χαὶ ςαισιαςὴν εἰς πίων ἑαυτῶν πατοί- 

» δα" μὴ μεζα,δόνῖες δὲ ἀδδὶ Τὴν ὁμοίων, σεωὼ χοῦ- 
»γῳ φερήσον,) ΥἽν ἴσων. εἰ δὲβιξαγε γνώμης αἱ μὗδτοι-- 

» μι, χαὶ π΄ δαδέξαιτὸ ὡς ἀὐξυς πολις, ΟΣ ἤϑη 

» Διο. γενωσχοινθ᾽ ὡς αὐ πολέμιοί πε ογ]ες, χαὶ τὰ πο- 
» λεμίων πεισόμϑρμοι. ἔχομϑυ δὲ αὐτῶν διμήξοι χαὶ γα- 

» μιεζς χαὶ παΐέροις χαὶ τω ὀνγζυ συϊλμ4αν" ὧν οὐσὶ͵ 
Ο 

ΝᾺ 

»Ο» 4 ν συβλυών φήσαιν)ες δἰπολούμϑυ, εἰ Ὧλ-- 

» μήσεηεν ὁμόσε γωρήν, ὡς ταῖς ἐσαύταις λώξαις 2 οι-- 
» γρησόμϑυοι" χαὶ ἀὐζις, εἰ ττο κάϑοιεν, 4 ἴξε ὅτι 

» λήκψεαϑε αντιξολοιουζᾷς ; ὀλοφυρούϑρους ᾿ ὩῬασι- 

δυνς σφαξ αὐζις ὑμῶν δίχα “ὖν ὅπλων, ἁπορμζα, 

τον ἰασουδύονζας. δναὶ ΣΡ αἱ τοιαίδε αὐαΐχαι ἢ πού- 
ον Ὅς τὸς αὐθοίδιάς λογισμοις κλιά σαι ἃ και Εϑλάν εἰς 

χϑριν πὸν ον Τὴν φυγάδων πὸό- 

» λέμον Οζκ αἰξιώ δεδιέγωι, τα δι. (5.5 ἐκ αὐ" 

» δλλοεϑναῖν φοζερᾳᾷ οὐ γε πσϑϑοτον ὄξηταιϑη(αν μέ- 40 

» 26. λόγϑυ ζιαῦτα, δλλὰ χαὶ κσόϑτερθν,, ὁσοίκις ἡμῖν 

» πεῖραν ἑαυτῶν ἔδωχϑυ, ἐλοίηω δόξης διεφφαύη. ὅσοι 

.» δὲ οὐχ ἱχθυξωὼ οἴονται 61) δειύα μιν τω τῆς πόλεως 
» οἰκείαν, χαὶ τῆδε μάλιςα ὀρρωδοῦσι τὸν πόλεμον, ((4-- 

» ϑετω(αν οὐχ ἱχϑυῶς αὐτὴς ἠσϑηνϑύοι. προ ,ϑύ γε 

» πὺς ἀφεςηχοζᾷς “ϑυ" πολιτῶν αὐτίπαιλον χεῖδοι ἕξο-- 

» μϑυ, εἰ βουλόμεϑο, με φοποόντων ἐχιλεξαυϑροι 

ἜΝ ΒρυΝἢ 530 
νιδὶς τατοίατη πῦ (βΠοίδης. παπὶρτο- 
ξαροτῖι ἡγζογηρ» νὶς οχίραα οἵδ, ποοίϊο- 
τ παπο γἝατε,ἡμα ρου νσπλαπῃ ἀπ 
ἀϊαο ὶπ τασατγιὶς ἐσγαγο ροτογιης, δαξ 
ταρῖο νἱπογο σοπίατηρτὶς σοπηπηρατῖ- 
Ὀιι5,ασ πε ΑἸ απάς συϊάςπι σοπηραγα- 
τα δάπιείμογε ργόρτογ ἱπορίατη : γε ααΐ 
ποσρτπδῖαπι ρεσαηΐαπι Παθᾶς, πες 
ΡΕΡ]Ισαπη. Παπὶ ΒοΙ]α ρΙογατηφ (ῇξ- 
ταηταγ ΡεσμΠίαταπη οορία. Ῥτατογοα 
Οα ΠῚ ΠΕ]]15 οἷδ πη ρ τ {τ οἵάο,δζ ογα 

ἀϊθιε πε σοπιποποπλἠζατη ςσατατα 
ἀπάτα, δγειὶ σοπί!αἱρίογι ἀΠΠρα- 
Ὀαηταγ. πο οπίπα ἀἰσηαβύτεν δα ί- 

ῃΐς αἂς Ετγαίοὶς αἰ Πσνο Ἔχτογὶβ 1 Π (δγιϊ- 
τυτοπιίείε ἀδάογε, χαῖρε δὲ ἰρί1 ΟἹ ἐπι 
Ἡδογιαζοι ποδιίοῦ αἀεπιηογᾶτς: ἱπλπτο 
το Ηάε5 ηυϊάςπιἐπργοθὶς {{π|5 δὲ ἔσ- 
αἷς ραττία ἀοίειτογίθιιβ παοθίταγ; (ἐσ 
γφοίποίηγ πιὰ Ἰά4 ἐλέξατί ππτ ἰ5 ἃ ααϊ- 
Ὀιις τοοερτὶ (πετίητ. ταραπτας διτοτη 

δὲ Πηϊτπγα στε Ὁ ορεἰπχατίδιι5, πος 

ΔΡια ν]].πὶ βαγατα Ρἰ οὶ αι υΐ οιιπὶ 

ὃ ΡΓΟσοεῖθαι5 ἴιι5 ςοποράϊτατ. πα πια- 

Πάπα οἰαίτατί Π]|ατιιπι ΡΓίπλογοβ, οἵ 

παίμαπῃ 148 ρΙοθο πα ποθ οΓα αυϊά- 
Ρίαπα Ππδητ, ἐχτεγηδπῃ {8 δέ (εἀίτῖο-- 
(ἀπιταγθαση ἴῃ {π|25 γθορίθῃτ ρδιγῖα5; 
δοτὶ αασιη 15 μὰς ἱπηροτείᾶτ, ἱρ (Ε 
τὰ ἤθπὶ απο ἴστε ρτίαατί ρατίαπτιιγ, 

Ατῇ πῆς (Δ]]ατ ορίπίο, δὲ οχοϊρίδηταγ 
ΑὉ αἰΐχιιο ρορα]ο, ἰδὲ τα άοτη Ποίϊος 

εἤτξ ρεγποίςεπτιιγ,δζ νὲ Ποίτος τγαέξα- 
Βὕταγ. Ηαθεπιας ετἰᾷ οοίμἀες θογαπὶ 

νΧΟΓο5 ὃζ ράγεητεβ σετογαπιης σορπαᾶ- 

τίοποπη. {πο πα ροτία5 ἃ αἰΐ5 ορτᾶ- 

ποεῖ πηας ὃ Πο5 ἴη οοίρεξξει σορπατοτῖϊ 

τεποίἀαδίπιιις,Π πος ἀσστξαὶ ἀμ ἔπο- 

"ἢ 
ᾧ 

τί πτ: γο ας Ἔχιγεγηῖς ε05 Ἐπ Θσαταγί ογα-. 

αἰατίθιις. Οἱ ἢ διαίγθηςος που υεδέ 
είχε, οτεαῖτε παϊϊ τποχ νεηϊτγετ αρ- 
ΡΙΙος5,8Ζ σα πὴ ]ΔοτΥ Πῖ5 ̓ ΠΕΓΠΊΟ5 ίενο 

δὶς ἀςάετοπτ υϊθιιοιτηᾳ; σοπαϊείο- 

πίδιις. γεμεπιςητος οηΐπι ἔππε ποσοί: 

ἤτατος μυϊαίπηοα!, ὃς να] άς ά φαδπι- 

ἸΙδεῖ σοπιαπιδοίαπι ἔγαησεπάδπη αἴ: 
ας ἰπ πἰ μι !ατὰ τοάϊσοπάαπ. ἰΔτὰ μ: 

τῷ ἀϊδιῦ ρος εχ {{π|5 ργοξαρ! 5 δεἰ- 

Ιαπα τἰπιεη Δα πῦ ρυτῷ, Εχιογηοϑ νοτο 

τογγοσός πΠοη Ππης ρτΙΠγϊ οΟροτίΓητις 

ἴηῖγα πιπας οὔπίξεγα; αατἤΠημϊ ὐὐζο- 

γέμς ΠΟΙ ς 'π πος απάεαῖ, ες νου ὶ5 πῦ 

τοίρδάετε. Οἰοά αἷἴϊτ αἰ’ αἱ νεγοητιιτ 

ποπορθὶς ἀοπιοίείοα γίγος πο {{{Πο|- 

δῃζ, ὃς ἰάδο πλαχίπις δε ΠυΠ1 εἰ ποῖ, 

(οἰλητίε πῦ (δεῖς 1145 ρογίε (16, σοτῖς 

Π{ιος ἀοίοττουῖθιις ορροπάπλις ΠαΡο- 
Βίπιυς, ἢ ἀεἰςίδιι εχ (δγαϊτῖς παρίτο, 

Κκ 

«αὐ ζίν 
Δ Ρ“ 

3... 

ματα, πὰ ττσαι τ σπου σα 

--.  ---π- -Ξ τ πν Ὅπρ- κα 

..»..»“Ὁ... ὕλ 

τς τὸ. τῶ - 



ΞΘ -----  - - ---- -...---- τυ 

390 
ναϊοπεΠππτατν σαοπὶς [εγῖαῖς ἄο- 
παῖε νοϊπϑείπμϑ. (ατίι5 οηΐπη ΘΕ πος 

Δδειταιε ἀοπαῖο » 4 ἱπηροτίο Ὁ 1115 

χα. ἔππε (Ἀτί5 ροσῖτί ταὶ μλΠΠΙτατὶς. ντ 

4αἱ τοτίες ἱητογίμεγς ποίξγις χροαί- 
τἰοηίθιις.σοτοτγῖι σχτογηο Ποίεἰ πος ἱρίϊ 
πυδῆτα ροΠιιπλι5 αἰδογίτατο οσοιγγος 
πυις, ΑΠ Πηρτὶς οτη πὶ. ΟἸἰοτο 5, δ το- 

᾿ἰχαα ρίεθεψιαηράποι ἐπ οξπεῖο.υᾶ ντ 

αἰαοτίογ το άδπλις δα (πρειιπάαρα- 
τίσι ϊα, ατὶς αἰ οὶ τη Πποηξ οἷς ἰαῦ- 

σἰεπλαγηῦ ἴῃ οοταπιιπε,ίε νἱ γι Π1. 

πϑἢΠτέροτϊ σεαοπάμπι, δὲ τηοάετατίο 

δάἀμιθῶάα εἰς, ΠΟ οτρα ΠἰΠηΐσΟ5 οἷπας 

Χελνιοηάῇ οἴ δα οἴρα Δπλσο5: 1115 
πόοοδέξ(ξἀ ρουίπαί! στα ατὶ νἱάς- 

Βίπιιτ. Οὐο ἢ Ηΐβ σορίϊς ΠΟ αβηοίξ- 
εἶδα αἰϊαπ4ε ἱπἀἰσορίπιιβ ΔΕΧ1]10.,6 

ἢ οΔΙΈο Πς ργα Πα Ἰατος θαοσαδίπαιια, ὃ 

ἴῃ ςοἰοηίας ἀἰπηος γοιιοσαυτιηλ5. 

ἡυουῖι φιδητα πλυϊτίταο τις Ρχίπιο 
ἡ ρεία]ςες σοσποίδξοτςο, σεπίαίαπτ Ἀο- 

τπιλποχιπι οἰμ αἱ ρα εττατῷ ατεῖρα- 

τίη, οΧ Χ ΧΜ. αοτίι ης ἱδρυϊπχᾶ αὉἱ- 

ἄἀεπιραττξ χαυδίς ργοίιρογί πππιο- 
τιι5. ἡ] ἀϊοᾶ 1 Ατποτῦ Χ Χ Χ ρορὰ- 
Ἰος,χαυΐρ. ργοριογ οοσπατίοπξ πΙΠΠ} ο- 
ΡτΑΡ Πες ρος σομτίπροτο φυᾶ ντριι- 

σπξτ Ὁ πορθίς ἢ] πιο ἀφοογηδίαγ οἷς 
χαμαιπὴ οἰ ἰτατίς ἰα5., φιιο ρεῖοτε π 
ἀειπημηι Εἰηξ βοίδπι ἢ νπιτη δάπαο 

δἀάίάετο; {ιοά, ααᾶιις ἰη δΩΠ10 πιὰ- 

χί πὶ πὶ πλοπλδε, οσνος δηϊπχαάμοτ- 

εἰς μαίξεπιις, πες οὐί]τογαπι 1 

φυᾶτηοπιίς ΝΠ] το δά νἱξξουίδπη ς- 
Ἁ φιςοριι οἴξαο Βοηίς ἀπιοϊϊθα5.}1ἴ5 Πο5 

δου ἀαπηις; ἀρ Δα μοτίαγ!οϑ Γαγί ἀπέ 
πη ίαπι. Ναπχογοίᾳ ροτζο ταῦθα, ἢ 
ἱππροτίτος ἀτιοας μαίσθας, Ὠ1Π}] ἀρίτνι 
ἥξοει, (4 {πα {δ Ιαροξβοις πλαἰτἰτι --. 

πε; τΑπῖος; Πηδρὶϑ σΟΠΙἐξαταγ,]αδηῖο 

Ὁ γηδίογιρες ἀπροταγ σορίΐ5, δομὶ νεῖο 
ὙΠΊΡογαῖοτο5, οὐ 4{Π] ράτιιαβ σοορο τ 

το σορία5, Ὀτοαΐ ες φάαιροης. ργοίπς 
ἡ υαπειίρειάοποος ἀπέξοτες παθιιο- 
Σ τίπγτς, πη ἀδεγιητ 1 οοσῖ ἀπέλιπι 
(εχαυὶ νεἸΐπτ. Ηας ἰρίτιγ σορίταηῖο5,δζ 
σοίτοταπι ρΟρΡΗΐ Ἀ ΟΠΊΔη] ΠλαπΊογαβ, 
Πἰ 1] Πατηὶ]ς, ἱρποῦῖ!ε, δὲ νοῦ ὶς ἱρί!5 
ἱπάϊρσηιπι ἀξογοιοείεῖς. Ἀόρατα ροί- 
(ει τεφνηρ ΔἸ] υ 5 : Οἱ] 4 ἰρίταγ πο- 
δὶς ἐλοϊεπάιιπι σεπίος ὁ ποσ οηϊπηίου- 
τε ἰφπλ άπ ἀτ1πὰ ἁιά το σαρ 5. ΝΠ 14πὰ 
Δα ἀείδεϊογος ἰθρατίοηςπΠι Πα τδ 4 ΠῚ, 
ΘΟ 5] ΘππΠιτοπηττάϊπγ, πεοία- 
οἰδπάιπη αἰ φυϊάπυᾷ αιοά ν]]4πὶ 
τἰπχοτῖβ ας τγερ᾽ ἀπ οηΐβ ἐρθοίειη ρίας 
{ς ἔξγατ. Ουοα  ροίτίς ατπιίς ἰῃ νεθοπι γοιιοτῇ γοδς ροτοίξατεπι ἀς (δ ρεῖ οἰΐαπι οἰ δοταπάϊ,, 

ΙΟΝΥΞΙΙ ΒΑΙΙΘΟΘΛΑΕΝΑ Ἕ 5. 

το ξανζᾷς μεξφιάσαι, μὴ ασεϑς τὰς πολεμίοις 

20 χοντα πολάς, οἷ μτ' πολλῆς ἀὐχῆς δέξωντο αὐ πϑ 

30 εἰδύζᾳς -οιρχάν,ἀσνημονδσι,ὼ “δὲ αὑταῖς σφόηλοντ 

γάλας. ὧςτε ἀφρις αὐ ἡ γειοϑααι δου βίοις αὔόρ 

40 γω! ασεύδεϊε. μιν δένα, μήτε ωρεσζείαν πέμιπᾷν κί 

πὰς ἀκμα οζάπους ἐλάϑερῶσαι κρφῆον »ὸ χἐλάϑο Ὁ 

εἰαν ̓λϑράσοιοϑαι σώτοις," ἡγεμονίαν ὑπο ἐκείνων ἐδ 

ἀφαιρεϑίεδαι. ἔγθέσι Ὁ ἢ; πολεμικῶν ἐμπάρίδι κα;- ἡ 

γζωυ, πολλάκις ἡμὶν “ἰραγινόνϑροι χτ' (ς «ραϊιαξ.. 

Ὡρὸς ὃ τὸς ἔξωϑεν πολεμίοις οί πε χωρώνϑυ ὧπα- 

σῃ παοϑδυ μία ὃ τὸς πελαζο ὡπομζᾳ, ἐπα γώ 
Ὁ Τ' δημόιικοῦ Ὁ αἴϑεον.΄ ἵγα [5] ασόϑϑυμον ἢ “σξϑς 

τὸς ἀγῶνας, ἀφεσιν αὐτῷ γσφρισώίϑα, ' γφεῶν, ὑἹ « 

χϑινζωυ,δλὰ κατ᾿ αὐδρα.εἰ ὙΡ ὦ, δῖ τοῖς χα ο9ις εἰ 

τῶν πῷτο ἔξω Φ μέτεμον, νὰ “δὸς τὸς φίλους, ε 

οὐκ ὀμαϊκαζόμϑροι ΟΣ χάοιζοι δόξομδιυ διδόναι, δὴ - “' 
λᾷ πάθουϑροι. ἐα) 5 ὁ ϑιλης δχιδέη βονϑείας,ως ζω - “ 

τῆς σέκ ὥσης ἱχϑμῆς, τός τεὸν ἢ Φρουδίων μέζᾳ- « 

πεμπωκβθα,ὃ τὸς ον» 5 Σποικίαις αἰακαλώμϑιυ. πῇ: « 

δὲ ὅσον δὴ πλῆϑος, ἐν ὁ ἔγίιςα γινονϑμὴς μή 

σεως μ(αϑειν βάδιον αἱ εἴλ. πιρισχαί δέκα μυειάδες εἰσί « 

Ῥωμαίων ἣ' ἐν θη τεϊιμμηνϑύων᾽ ὧν ἕπεο αὐ εἴη μέ-“ 

οος ἕδδομων ὃ φυγαϑδικόν. λέγω δὲ Λαΐζωνζι 

αἰχῦρ ἡμδν ἀγώνας ΟΥ̓͂Σ Ὁ συγίενές, ἐαὺ ψηφίσηοϑε “ 
αὐταῖς ἰσοππολί είαν μόνον,ἣς αἰεὶ Δ[οἽελοῦσι δεόμε- “ 

γα!.ὃ ὃ πϑώτων 68) κρ τίςον οὖ τοῖς πτολέμιοις , ὦ ὅτε “ 

ὑμεῖς ἀΐο' ονεθυμήϑητε πω, ἥτε συμβόλων οὐ- « 

δεὶς λέγᾳ, τῶτο σο9ϑεὶς παύσομαι. σξεϊενὸς οὕτως « 

δὲ! τοῖς μέλλουσιν ἀὐτυχὲς ἕξῳν δῷ ἀὐγώγων τέλος, “ 

ὡς φραϊηγῶν ἀγαθῶν. πότων ἡ ἡμεϊέρᾳι πλετεῖ πὸ- 

λις' αἱ δὲ δ αὐτιπαλων αυϑυίζρισιν. αἱ μϑὺ δξζυπο- « 

Δυοῖν λοῦσαι δρυυα μ4ς, ὁτὸμ λαθωσιν ἡγεμόνας Οὔκ “ 

τὰ πλήςα, ὁ ̓οσούτω μάλλον καχοπαϑοῦσιν, ὅσω 

αὐ μείζονα ἔχωσι πὸρον" οἱ δὲ ἀγαϑοὶ φρατηλοζται, 

μμικραξ λάζωσι δυουαμάσ,ζουχέως “ποιῶσιν αὐὐζας με- “ 

ἔχωμϑυ ΠΟΤᾺ Ὁπορήσονϑῳ Ψ ϑϑγεοϑαι βουλονϑύω 
Ε ͵] -“" 5 

οὐθυμούμνϑυοι δὴ ζαῦτα χαὶ ἔργων ὁ πύλεως μὲ 
Ἷ Ε 3.4 

μνηήκϑροι, μηδὲν ζῳιπεινὸν, μηδὲ αγλιυνὲς , μαδὲ αὐά- “ 
ξιον ὑμδι αὐτῶν ψηφίσησϑειζι ὄξω, εἴ΄ τις ἔροιτο με,τί 

͵ εν “κῃ δ τι.) ͵ “᾿ 
πορατᾷν ὑμῖν παιρανω; ζαυτί γὸ ἰσως πάλαι γνῶ- “ 

ΔΝ ΔΆ 3 . ἀγδὴ 

τϑςαφοςηχθῶς, μήπε ἀφεσιν ψιφίσα εχ χξξω 
͵] ΕΥ ε ᾽ Ψ ᾿ 

μητε ὀνλο ποιήν μηδὲν, ὁ ἐς δόξηεν αὐ φόξου τοῦ Ἢ 
͵ 7 3 3 ἡλϑι λιν 

κμάηθλον ἐὴ χαὶ αμηχόνίας" ἐαὴ δὲ καζαϑεμϑυοι τὰ « ̓ 
« Στὰ ε ἣ 

ὅπλα κατελθωσιν εἰς πίω πόλιν, χαὶ χοϑοίογωσιν Πκρ᾿ 
" λ ΕΝ Αγ ἐσ ϑῃς μ ἘΝ 

μᾶν βουλάύσαοϑει «πὐξὰ σφῶν αὐτῶν καθ ἡσηβθι υ 

» 



.» δεετασαγζῷς ,λελοϑαι μεδιοτηῖι ασοὸς ἀὐζοες, εἰδὸ-- 

: ζεδτι πὸρ Ὁ αὐονίον, ὀηγως τε καὶ ὀχ λος ἡ,ασοὸς 

Ἦ» μϑὺ πῷς ζᾳπεινοις αὐϑα δὲς “μέαῖ φιλᾷ ασθὸς δ πῶς 

» αὐθοίδιᾷς σαπῴϑαΐ. παυί(ᾳ μϑμε ὃ τῷ Κλαυδίε, 

᾿ηδ μεγάλη φωνὴ χαὶ ϑορυζος ὄξαισιος ἄχρι πολλξ γεό- 

γε καΐήχε Ὁ σκενέδριον. οἱ νϑὺ "Ὁ τϑριςοχρ αὐιχϑι δὸ-- 

᾿ χριώῶπες ἐῇ, ὺ τὸ διχαιότερφι το 9 ἢ ἀδίκων οἰόμε- 

᾿ς γοι δὲῖν αχϑπτειν, τῇ Κλαυδὶς γνωμη παροςετίϑεντο, ὼ 

9 τὸς ὑπατοις ἡξίοιωυ μάλιςα μϑὺ τῇ χρείονιασδ9ς- 

σι ὁ Θρχῆς χρῴτος, ὅ δημόζιχον. εἰ δὲ μή γε, φυ-- 
ἤν ͵ εἴ πἰνοΣ ΝΣ ͵ η! πὰ 
λατῳν αὐτοὺς ἴσοις, χα) μι καϊιούάν μηδείεραν ὥςα- 

᾿ σέων, φχκοαθμη(α νδύοις 5 (ὰΣ γνώ μιας ἢ; σεενέδρων, 
Κἢ ταῖς πλείοσι γγω μίας “εχ γ. εἰ δὲ πότων αἀμφοϊέρων 

“αἰ χυβιδόν]ες οὐὐκρ «τοροις αὐζοις ποιήσον.) τυ φ- 

᾿ λύσιων, οὐκ ἔλι έν αὐζιῖς ἔλερον, δλλ ἐναδιώ. 
Ἢ : σεοϑαι πασῃ παροϑυμία,, λόρρις τε, αγρις δῤ ὠζη, 

χεώμδιοι,ἡ ὅστλοις, ὅτ αὐαΐκη “δύνηται, ἀὸ δὲ τϑτο 

ο΄ ξίφος καρΊερϑν, χαὶ «δὸν ὧὡπα(ᾳ ζ᾿' πατεοικίωνὴ γεὸ- 

Ἐχιθυμοιώῶπτες »τῇ Μενινίου πὲ χαὺ Οϑλέθου γνώμιῃ 

πορλςείίϑεντο, Χὺ μάλιςα οἱ “αφοβεξηκϑτες ταῖς ἡλι- 

χίαις,οὐνθυμούνϑμοι ς συμῷοραξ ὅσοι καϊαλαμξα- 

γοισι Ὡς πόλάς ἐκ ἵ' ἐμφυλίων πολέμιον. ἐξιηήωμε- 

γοι Ἀ ὃ χραυγὴς τυ γέων χαὶ τὴς ἀχοσμμίας, πὸ τε Φι- 

᾿ λότιμωον αὐτῶν ὑφορωκϑροι αὶ Τ' Ἐχτπολᾳσμον ὃν ἐ- 
τς ποιοιωῶτο χτ' τυ ὑπάτων, δεδιότες ὡς σσδϑσω χά- 

᾿ δοκρασίας ἐλάυσονϑυον, εἰ μή τἰς ἀὐθὶς εἰξάεν, εἰς 

ἣν δώκρυα δεήσᾳς τὴν εγαϊιευϑύων πελάυτώνιες ἐ- 

ἡ γῆς στε χόόνῳ Β Δαλεηϑείῆες ἔτι σὸς ἀὐΐθυς οἱ ὕ-. 

ἡ παι τέλος δξωωείχθ τὴς εαυτῶν γνώμης Οιόνδὲ' 

"Ἡμεῖς, ὦ βαλὴ,μάλιςα μ»ϑρηξιδυϑυ ἁπὸυζᾷς ὑμας 

ἧ ὁμογγωμονᾷν : θῆγως πεχαὶ ζαῦτα «ὐξὶ κοινῆς (᾿τη- 

ρίας βαλάυομϑῥοις" εἰ δὲ μιὴ, τοῖς ωρεσξυπέροις ὑμδ 

» εἴκειν τὰς γεωϊέρους, αὶ μὴ φιλονάκεῖν,εὐθυμου ϑμας 

Ἧ ὅτι κακείνοις εἰς ζω πίω ἐλϑοῦσι τω ἡλικίαν τῆς ἴσης 

"αὐ ρξῳ τυϊγόμᾷν ὡμῆς ρα τὴν ἐΐγονων. ἐπεὶ 

δὲ ὁρώμϑυ εἰς ἔφαν ὑμας ἐκπειτόωχοίς ὀλεθριω- 
» Ὁ ι 

"ἢ ϑοίδιφαν ὑμῖν ὁμμιλουίαν ΤῊΜ γέων,νεοῦ υϑὺ ἐπεὶ β6ᾳ-- 
ἀπ Ὁ ΕΑΆΟΚΜΕΙΜΕ ΝΥ 
᾿ς» τὸπέλος Οὗ πότῳ λαῷ τὰ δύξαγζᾳ ὑμῖν, αἴπιτε εἶν 

» σῷ σεωυεδδίου" εἰς ὃ τὸν ὄχτοντα σύλλουονἡξεῖε με- 

» σϑιωώτερϑι δ υόνϑροι, χαὶ γνώ μιας ἔχονες αἰ κείνοις. εἰ 
Ἢ ὃ τούραϑροι ὦ φιλόνάχον ὑμῖν, νέοις νϑὲὺ οὔτε δικα-- 

τῷ χεροῖν 

ΞΡ. - τ χις πὰ 

ἈΒΚΟΤ' Τ.Ὁ. ΚΘ ΠΡΙΤ Β ΥἹ: 

᾿ὰ χωρῆσαι μερίδι »φζα λογιζονϑύους ὅτι βασιλικὸν ἔ)5 υ- το 

᾿ πῆς ζτης εἴγεζ δ “σοϑαιρέσεως. οἱ δὲ τῆς εἰρζεύης 20 
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(δοετίητς, ποάοτζατο ἄς εἰς Πξαϊπάπιπι: 
4ιφηάο (οἰτῖς οπλπο5 Πα]τος, ρχαίου- 
τἰπι να] ριισ, ἴῃ μα πλ ]ο5(ἀρογθίτο, ετς 
σαίαρειθος (δ ἀσπηῆς σοῖογα. Ὑὶ 
(ἸΙδαάϊας ἀοἤτ, νοοϊξεγατίοπος ὃζ ἱπ- 
σαπϑ {ἰγορίτας ἰη (ΘΠ ατιι ἐϊι ἔτ, πα πὶ 
4 ορεϊπγατίμτη ἔέϊτοηΐς νἱ εἰ ἄτι, 
πες ἰμ{{4 ἱπΙΠ|5 ροροηξάα ἱπάϊοα- 
θαι, ΟἸδιάϊο αἰϊοητίοθαπειις, ποττα-- 
Ῥαπτυγηιο αγμὗθς σοΟΠΙΌ]ς5 νὰ Πλο]οτ 
Ρατγιϊασοράοτδς, ΠΊΘΠΊΟΓΟ5 γορίατη (δ 
Ροτοίξατοιι παρογς, πὸ ρἰοθοίαπι: ππ 
πλΐπιις, (αἰτοπι απο ἰς ρα θούθηῖν- 
τιῖφ (αξεοηΐ, ποὺ αἰτογαπι πρρτίπιο- 
τοηῖ, ἄοπος ἀϊπαπηογατία (δ τοις ρ- 
Ρατογοῖ πηαίου Πα ΠΊοΓα 5, ΟΠ πο 
τταπὶ πούτπι ἔλσογα νυ θητοϑ δά (ς ἂὐ- 
Βἰτείιτα γοσα πη τγαπογεης, πεσαῦᾶτς (8 
ἰά4 Ῥογηλ Ππτος, (ἃ ρίο νἱγίδιδ γοίτὶ- 
ταγοσ; ναγδὶ5, ἀοποο  ἰσοζοῦ; δ ἀγτηΐς, 
ἥποριις ἔογεις. ογαῦ δατοπι ἰ5 ρίοῦιις νὰ- 
1:49, δὲ ρεπα τοῖὰ ρατποογα ππρη- 
τὰς πυϊς φἄπατοῦαῖοοῃ!ο. Ραοὶς ἤπι- 
ἀϊοῖς (ξητεπτία Μοηθηϊὶ Ν᾽ δογίίια 
πιδρίς ρίασεθατ, ργαοίριις (ςπἰοτίδιιβ, 

χ 

( Ν ; 
, ῳ τοῦς 

( 

Ἔν" Ὁ »"---- 

ταραταπείδιις αιαητα σαἰαπλίταῖος (οΞ:5 

Ἰογεπτ οἰ Πα ΒΟ Πα σοπίεδαϊ (ξἀ (πρε- 
ταητο οἰαπλοτς ἀζηας ἱπιπιοάοα ἴι- 
ὉΘΠαΠῚ, σοΠϊτοπτίοπαπα σοῦ πΠὶ νογίτὰ 

δὲ σοπειηηδοίᾷ οῦσα σοηίΠ|65, ΠΟ ἔοτ- 
το, ὨΙΠ εἰς οεἀδτοτισ, ΠΟ ν] τα 5 [6 Π|- 
Ρεταγοπεπηδηίβιις, τα θ πη αα ργοςος 
δ ἰδοεγπιας νογί, ουτοίξαθαπταγ αα- 
ποτίατγιος. ϑεάατοτιπλιίτι, λέξοαας 
ταπάεπὶ Πἰεπτίο, σοηί[: ρείμ5 ἰητοῦ (ς 
οοἸοσιαί, ταπἀεπι ΠΟ απ ργοταίογα 

μν. Φάποντο. λωφησοινζος ὃ τῷ ϑορύξε αὶ σιωττὴς “ἡυομέ- 30 (ξητεηείαπι. Νος Ρ. (Ο, ἱπρεϊπγῖ5 ν 6}. 

Ιεπιις νι οπΊης5 σοῃίς τ ΓΟτΙ5, ΟΠ ΠῚ ἃ- 

125 .ταπα πιαχίπιο φαοτίος 46 ρα ἶσα 

(Δ[υπὸ ἰποίάϊε σομία!τατίο : πη Πλίηιϑ, 
Δέον (ξπϊοτίθιις νείξγαπι σοάοτοία- 
πίογος, ὅζ πο σοπτοπάσγε; ςορίταἢ- 

το5 Π ] φιοσας, νΒὶ δὰ ἰά ατατίς νεπ- 

ταπα Πιοεῖς, σαπάσπι ποποζεα παρᾶ- 

ἄϊιπι ἀπαῖι πιπουίδιι5.5 6 φιοηίαπι 

νἱάσπηις γος δά γἰχαπῃ ργοϊαρίοβ,πος- 
οδι ΠΠπχατα ἰπτεῦ Βοπλίπος πο Πι; 

δεϊππίοτίθ. νοίεγ πλαϊτῦ ᾿ποής ἀγὸς 

αὐ, ϑεοφπείων νόσων, χαὶ πολλξεὼ πίω αὐ- 40 σαῃτία;, παηο, Ζιία ρατ αἰεὶ (προτοίξ, 

ποσοοπίαϊτατίοηί τᾷ οἶτο 5 ἱπιροηΐ 

Ροτοίξ, αρίτο, δὲ ργοχίπηο (επαῖι οπῃ 

το οεῖδ. παθπείδις δὲ πηαίοτὶ πηοάο- 

ἢῖα τεάϊις. Ὁ πο ΑΠΠ ἃ σοητεηεοα θαι 

ποη ἀοἤιταυίτίς, ἱπποηΐδ. ροίξπας πος 
ταάιοίθιις ντεπλαγ θα σοπίαίτογιρι!5, 

(ςἀ ἴῃ ροίξεγαπα Π]οτῖι ἱπιπιοάεἤιαπι 

“ φαὶς οὔτε συμξέλοις ἔτι συμφερόντων ,χοησόμι)ου, δλὰ κἡ) εἰς ΩΣ λριπὸβπνείρξοίθρ αὐτῶν 

ΚΚ 11) 
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Ιερε σοεςοδίπιας, ργαίογρτο ἀππο- 
τατ Πα ΠΊΘΓΟ, ΠΌ6 πὶ (Ἐπατογαβ ταδ6- 
το οροτῖαζ : ἜΉΡΗΝ γεῖο ἢ ἄδπαο 
τορατί (ξητεητῖς ἀϊογεραγίης, σοτθη- 
τίοποῖι δογῦιπὶ Εἰ ΓΙ ΠῚ 6 Π1115 Γατίοης 
ΘΟΠΊρΘΠ αἰ ατία, αι1ΔΠὶ γῸ5 ΠΊΙΠΟ δααὶ- 
το ορογαργογίιπι ἀποϊπλι15. δ οἰτίς (α- 
ποΊοσοπὶ Ποθὶς εἴα ίαπι ἱπάς αὐ νεὸς 
σοπαϊζα, αιια: οὔληία ἰπ (ςπαῖιις ροῖο- 
ἤζατε ροηΐσ, ρύατοῦ τααρὶγδτυῖ ογοα- 
τ, ἢ »]εσαπη ]Δτο ΠΟΙ, ἃς ὈΕΙΙ1π- 

ξετεπάϊ ἀεροποπαϊᾳ; ἀγθί ει. πογιιπὶ 
τείπι Ροτείξατεπη εἰ ρθηος Ρορ 
(υβτασία. 'Ντπο ποη 46 Α]Ίο σοπία]τα- 
τας, ]υάτη 46 μ6 110 δ ραος. άγοπα- 
οοἵϊδπ ο(α νι ρου πη Π|5 ρορα]ο σα] 15, 
ποίϊγα αὖ 1Π᾿ 0 (δητεητία το ὰ 
τα. Ιτὰητις πα Ἰ δεῖς εχ πο ]ερε σοτηϊ- 
τίϊς, (επτθητίας α νοῦὶς ἀϊέξας σοπηπηῖτ- 
τοῦλι5 ΡΟΡΟΪ  (Πταρ ϊ5; σαοά Παορο- 
{{ΠΠππι1π| γατίοπε νογα σοητξεῖο το  " 
Ροήξ ν᾿ ἀσφατιιτ : δζ φιοά ῥ᾽ ατίπτη οα]- 
ΟἹ] ἰ5 ργοδαταπη βιογίτ, ἡ γάτα Παθο- 
ίπηα5. Ὀῖρσηὶ (πε ίαπτ πος μοποῖε 
4αϊ Ρογπλδηίογαπτίη 46 γερο] ίςα, 
ΠΟδΙίοιΠὶ θοποχιπὶ πγαϊογιπΊ4; ἔι- 
ταυτὶ Ρατιίοἶβες. ΗἰΙς ἀἰξδεις (απαταπὶ 
ἀϊπιογαης. ϑεφαδητίθας ἀθἰπο ἀϊε- 
δι οἵ ρεῦ ππητίος ᾿αΠΠ]ῚΈπς οἵ ΠΕΠῚ 
ΕΧ ἁστῖϑβ ὃζ σατο ]]1ς πγαἰτἰτιϊη ρτα- 
{το εξ, (δπατιπηα; ἴῃ δα ςοπὶ ἤϊοπη 
ἱπάϊχιἤξητ, ροίξαιαπ σορποιιεῖο ντ- 
δεπι ρΙαπαπι ας ταὶς μαμδη Πα, Ρὰ- 
τϊοίο5 4; ἃ (εσΠογιιπι ραγοπτίδιις δέ 
Ῥατιμ}1ς ΠΡ οτῖς ραγτίπι ργεοίδιιβ, ρατ- 
τἰπι ἢςτιι δὲ [ατηξιίς νἱέξος εἤϊ,, ρτς- 
{ταταπι ἀΐεπι ργορτοηη ἔππτ τη ἐοτῇ, 
4υοάὶ ἴδτα {πΠγΠη0 ΠΊΔΠΕ ΟΠΊΠἰς ΚΘ ΠΟ- 
ἐϊβ να]ρο δον π7 (6 σοατἕξατῃ ογαῖ: 

Νδζ Ρίο αἠς Νυϊοδηϊ,ν ὶ σοποϊοπατγὶ 

ΠΊΟΚ αγαζ, ΡΓΓΠΊΙ ἜΕΕΙ τε ΡΙεθεπὶ 
αυοάταητο [πιο ταητδα; [τοφαςητία 
οδιιςΠἰΠ τ: εἰπάς τοραιογσνε αίε- 
τ οχίρεέξατξε ἄοπος ἐς πατιςοπίτῇ 
ἤετει. ἀοπιοῆιίςσος απτίδεοπογῆ οπο 
ΔὨΪπιο οἡς ἰαΠογιηι; ταοορίαγος Κτο- 
τὶ αἰτδέξιις [Πο5 σαυΠΠ πος. τὰ ἱηστο 
στ ὃς ̓ ρί1Ἰδηΐτοῦ δο πιοάοίξο Ιοοιτί 
(της, δέ σοζοτος ογαπογῖιε νὲ Βεηίσηας 
ἃτα; Πα ΠΊΔΠ 45 Ρτοξογγεησ (ξῃτεητίαϑ : 
ΡΓἰΠγΠῚ4; Γοραπεγας Μαεπεηίμπ1. ἴ5 
σαπα ΑΠΌγγοχη]οτ, εὐ ξ αἰχίτ ]ια: Δη- 
τοῦ, Ποιῖδης (παῖ δά Γθοοποι]τα-- 
ΤΙΟΠΘΠῚ ; σα 6ΠῚ 1106; (δ ΠταΠ ΠῚ, 
ΡΙΌΡοτΓο Πηγϊττοηἦος Δ ργοβιηραηι ρ]ε- 
Ὀεπὶ Ιεσαῖοϑ οἱΠῚ Ρίεπα ΡαοϊΗοαπαὶ 
Ροτείξαις. ΡοΙς ᾿χξϊης σοτογί οοίπ]αγος 
(ξοιιΠΉ πὶ κτατὶς ογάϊ πο πὶ τοραῖῖ, ο- 

ὈΙΟΝΎΞΙΙ Ἢ "1 Γὰδ ΕΝ ΑΒ 8. 

ΙΟ μον ἔχῳ τί ἐϊοισίαν, ψῆφον ἐχιφέροντα. εν δὲ τα. νι 

20 μϑύοίϊες ἀὖνοι τὴ πόλᾳ, χαὶ μέλλονες ἰσομοιρῷν ἡμῖν «΄ «, 

20 πολλῆς ετί γυκπτὸς ἁπα(αν οἸρλῷ πϑυζοδα πῶ. καὶ χ᾽ Ἵ 

᾿πις ὀχκλλαγας τ ϑακαλαὺ τω βελδώ' "χαὶ γγώτ᾽ 

τπἰωὼ ἀχοσμίαν γόμω ,ταάξαΐες τριθμὸν ἐ ἐτῶν ὃν ΠΟῪ ΓΝ 

πῷς βελάλονζας ἐχάν᾽ τοῖς ἢ «ρεσξυτέφοις Ξἰποδὸν- ὯΝ 

τες λόγον αὖϑις, ἐαὺ μηδὲν συμφέρων) ἢ ἜΤ γρωμϑιθ, 

ἀχείᾳ ́  ̓ φιλονφκίαν αὐτῶν λύσομϑι οδῶ, ἐδ ἀμφ γὸν « 

ὅφην ὑμὴν πσδϑακϑύσοι ἡ ὃ ἀκαιϑεῖν. ἴσε δὴ ποὺ γόμωον ἡ ' 

μὲν αἰσσαρχοντα δ οὗ τίω δε οἰκούμϑυ Ὁ πολιν,πθμ: 

των ῇ κυρίαν τίω βυλίω, πλέω τέρχαξ ιποδὲῖς αι 
ξαι »καὴ γομμοῖς ψυφίσαι, χ πόλεμον Ἰοθώς - ὶ 

στευξςῶτα καζαλυσα χ᾽ σὕτων ἢ Τὴν ποιῶν τ δῆς α 

γῆς βελάσόμεθει. ὦ ὥςτε πολλὴ αὐαΐκη τὸν δημον ὅχτ-«᾿ 
κυρῶσαι (ας ἡ μέϊέρας γνώμας, ψήφε δλυομδμοναιον 
ἐιον. αἰϑαήείλαίες δ τω πληρφ παρῆναι χ σπῦγ- ἃ 

δὲ Τ' νόμον εἰς τίω ἀρρεφῖν, ἐπφδϑὺ ὁ ὑπην ἐκ δἰποδείξης «ὦ 

ϑεΐας γνώμας, ̓ ἰποδώσουϑυ αὐτῶ 7’ ῆφον, οὗ οὗτως « 

Πὴ μίλια γομείσαιϊες Ξρϑζεῦαι πίω ἔσαν ὑμδμ" ο1|« 

δὶ, δ οἱ πλείους ψηφίσων"), τῷ ἡγησόμεθα κύδκον. « 
ἀξξιοι δὲ δήπου ζμύτης εἰσὶ “ὃ ἀμμῆς τυϊγόμν οἱ φζρκ- ἃ 

κακῶν τε ὃ ἀγαθῶν. Ὧὑτα εἰπογίες, διέλυ(αν τὸν « 

σύλλογον. ταῖς δὲ ἑξῆρη ἡμέραις φϑαϊ ελαι χελδ- , 

σανῇες ἅπασι τοῖς κτ' τὸς ἀγρϑιξ ὼ τὰ Φερύεια, πα: 

ρἦναιἡ τῇ " βελῇ «ξραγρρά σεες ὃ ὕχειν εἰς 1 αὐτέων 
ἡμέραν, δ ἡ ίαϑονς ὄχλου μιεφὴν (Ον τί πὸ πο- 

λιν, ἡ Ως γνώμας ὧν. πατεικίων ὀξηηωμθύας τὶ ἢ 

δεήσεων ας ἐποιοιεῦτο σειὼ οἰκιθγῇ χὺ ὁ ὀδυρμῷ κ᾿ 

πὲ ὸν γήπια, πέκγα Ὡἰποςατῶν, τῇ Ἵ κυρία 

μερῶν ὀξηείαν Ὧδε τἰωὼ αἰ ρροὶν φολαρννελίαυ θα χα 

βἧλντες ἔχι δὲ ἱερὸν τῷ Ἥφαϊςου, ἔγθοι ζῶ ἔθος αὖν 
ζιςς ὁ Τκκλυσίας ὁχτελάν,κοοτον μϑὺ πον ς 
δῆμον ὅΧῚ τὴ ἡ ασουδὴ κα πσοοϑυμία Ὁ χτ πλῆθος Ε' 
φίξεως" ἔπφα παρρεκαλείαν ὀκδέχε τω δὰ ησύ-- 
χίας. ἕως οὐ ντω Φ ἐβρ γ τῆι τῆς βοῦλδν 
τοῖς ὃ οἰκείοις πλν ἰποςατῶν ἀγαϑεὶς παρήνοιωυ ἐ 
πίδως οἐχψιος “ Πρ ΘΙ, Τριβαλλοῖς τὰ φίλτα. 

ναφάς, τοῖς ἜΣ προς Δόορις οἷς ὦ παεότερονρἐ, 

μέω ἀπεφδύατο τα αὐτίω “αἰὼν φρεσξείαν σης 
φέλλάν πσοὸς τὸς ἀφεςηκόζας ΠΣ παχέων, αἰδοχρα- 
τοροι Ὑ Τ᾿ ἰολαγών. μ΄ αϑτον ἀυίςα!) καθ᾽ ἡλικίαν, 

κα λούμϑροι οἱ πίω κι πο᾿ατριδωὼ ἐ ἐογηχϑτες ρχέω οἷς 

ἁπασιν 
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Ὕ βελὴ κσοϑαιρεέσιν, δον, εἴαῷρ ἄρα ἡμῦδτλμον, ΤῊ 

ΑΝΤΙΟ ΟΜ 18. νἱ 
ἰδιτν ΤῸ “ ͵7 “ ͵ “ οἵ 

ἅπασιν ἐδοκᾳ τὴ Μενινίᾳ κεγϑήοϑαι γνώμη , ἕως δὼ 
“ Ἵ Βα Ἶ ὑυ- ὁ δὴν δν 

ΧΑ ΉΧΕν ὁ λοίος εἰς τ΄ Ασπαστον.ο ὃ ὀναςας, Ὁρωϑι, 
μ Ἔχις ΟΝ τὰ φν, θὶ..Ὁ » “ἃν ͵ ὋΣ Χ 

» ἔφησεν, ὅτι τὴ τοῖς ὑπαιτοις 661 κε ἐλ αρ (σμένον, ὦ βαλή, 
Ϊ “ 2 " ν Γη-} “"ἢ 7 Ν “ 

ὺ ὼ τοῖς ὀήνοις ὑμῖν ὀλίφου δεῖν πᾶσι, και ζω γήν τ' δῆμον 

» ἐφ᾽ οἷς δὐ αὐτὸς αἰξιοῖ" ἢ μόνος δξ ἀπλύτων ἐγὼ λεί- 
9 .} 

» ποιϑὶ ονανιιωϑθέντων τσοϑς φχκλύσς »ἐχείνοις 
πν9 λ Ἄγ τς, ἊΣ τ Δ ἡ ! Ε 

» τε ἀπε θης δ βίων, ὑμῖν σδοίὲν ἐτί γθήσιμιος ὧν. 
ν " Δ κα » ͵ δ, 3 Ὁ ὁ 

τὐμάῦοᾳ, τὐπιγευποοντ Σαρ δνέμας 
» σμιένων, συσὲ καζαλείψομαι Ὁ γνωμάωυ “Ὁ πολῇείας 

- ἑκων ὅσω δὶ δὼ ἐρημότερος ύωμαι 
ἧς ΒΡ ͵ Ὁ Ἵ φ, ͵ εν ἔς ͵ ῇ 

»ὐσοελούϑύων, Τοσούτῳω «μμίώπερ9ς ὑμκῖν εἰ 9.141 πο!ε 

Ἷ» οὖν χρόνῳ, ἡ αἰξκές αἱ μοι ζῶναι μϑὺἔπωμγνος, πελάυ-- 
, ᾿ Ἔ ν ᾽ ! ͵ “ λ 

᾽» τήσοι δι δὲ οὐρα τυ φχιγινουϑύων μνήμο«εἴη »ϑρ 

» ὅχυ ὦ Καπιτώλιε Ζ4),ὺ ϑεοἱ πόλεως βηείσχκοποι τὴς 
« τ ε “Δἔλὰε; 

᾿ ἡμετέρας, ἡρωές τε ̓  δοίίμονες ὍΕΙ γών τ Ῥωμαίων 
» "“" “ «ς ͵ 

» ἐφορφύτε, καλὴ ̓  συμφέρου(ᾳ πᾶσιν ἡ τυ φυγάδων 
! 3 Ψ ε ᾿ Ν 

» καϑυδὸς, ὁ ψευοϑείζω ἐγὼ τυ ἐλπίδων, αΣ Αἷπὸρ Τ' 

» μέλλοντος ἔχω ὅγε. ἐαὺ δὲ τι διάνον ἐκ πὅτων καΐζο.- 

» λάξοι βολά τπἰωὼ πολιν" ἔς“ αἱ ἢ πῦτο φανερθν 
Ξ ᾽ ρὲ 3 Ι ᾽ 

» Οὐκ εἰς μαικρ αν᾿ πότοις »ϑρ ταχεῖαν ἐπτλμόρθωσιν «αὖ- ΣῸ 

» Οἱ δοιη]ερὸ (ῷτηοίαν τοῖς ποραγμασιν ἀσφϑλαη᾽ ἐμοὶ 
ΠΩ ἃ ἪΝ ΟΝΡῚ 2 »" Ἵ τ ΣΉΝ ἑλῦ χός 

» 80δσ ὅτ᾽ οὐ ὀλλῳ χαιρώ πτωτῦε τὰ ἡδὲςαι εἶ λομυζωυ 

»}} αὐτὶ τυ ὠφελιιιφίατων,ἅτε γιοῦ σϑοδίδωμι 2 

» χοινὸν, ἰδαν καιζουπο α΄ Ἥσυϑρμος ἀσφόλῴαν,ἀ υϑυάς 

» εἴγε ὦ μειλίχιοι. θεοῖς μδὺ δὴ ζῦτα ἀὐχοιοι λόγων 

ΡΣ σε ἐν ἔτι δὲῖ " γγωμζων 5 ζὺ ασϑϑτερον δστ-: 

᾽ν» Φαλνομ(α! » τὸς ̓ ϑὺ οὖ τῇ πολῴ ὄχ ϑϑογζας  δ)ημο-- 

᾿» ἀικῶν ἀφῴοϑαι γφεῶν,τοῖς 5 δἰ ποςάταις πολεμεῖν ἐ;- 
" ’ὔ Ἴ “ ») 2 ͵ ᾽ “ « 

» πάσῃ κσοοθυμιία., ἕως ὀῤ ετί λ᾿ φνϑϑωσιν οἰ τοῖς ο- 

᾿ς πλοις. 

ὁ λόγος ὅχὶ τος νεωτερους, ὀρ ἀπάσης Ὁ βολῆς ὅ- 

᾿ σῆς, αγίςαται Σ᾽ πόριος Ναύτιος, οἰκίας «εἰν ταῖς πόμυ 

᾿ λαμπρλΐαταις Ὡ᾿ οαἰδυχος" ὁ γδορἡγεμιθν αὐτῶν τῷ 
᾿ μροις Ναύτιος, ἰπὸ ἢ σεοὺ Αἰνεία ςφλαντων τίω «- 

᾿ ποιχίαν,ὃς ἶ ̓ Αϑίυαῖ ἱερός Πολιάδος, ὼ Ὁ ζόανον 

ἀπηνείκα τῆς θεαὶ μετὸμιςαϑμος, ὃ διεφύλαΠον 

ὀῆνοι παρ ὀνγων μεζαλαμβανονῖες οἱ τῷ λύοις ὄντες 

“ῬἸΝ αὐΐιων' ὃς ἐδόχει τὸ ὑ οἰκείαν ρετίω λαμ- 

ἀκῆς δξοισιας τἀύξεοϑαι. Ξρρξάκϑιος Ὁ. Φπολογεῖς 

«αι κϑινζωυ Σ)πολογίαν “ἂρ ὡπόύτων τυ γέων,ως 
2 ͵ “ λ ᾿ ) ᾽ ] 
ἅτε Φιλονάχια τῇ ασο9ς τός πατερας, ὅτε αὐθουδεία, 

χενίάνδμων, ὅτε τίω ογανύιον ἔων οὐ τῇ “αδότεξο: 
να 

ἡλικίαν γνωμ(η σφφϑνέντων »τελδυτῶν ἔφη Ὁ πιςὸν 

σῴτου πωρέξῳν ̓  μεζαζολίω. συϊγωρᾷν θῶ ἀὐθ!ς, 

τὸν τὰ αὐζᾷ μοιτο 

(ῦτα εἰπὼν ἐπαύσαΐο. ἐπεὶ ὃ αἱ ἢ Ὡρε-30 
[ω -" ἡ -“ 

; ᾿σξυϊέρων γνῶ κα! τῇ Μενινίξ κσϑοςέϑεντο , ἡ Καιϑῆχεν 

ἡ μιά Περί: (Δσοτάος, ΡΠ ἴῃ οτηὶ 

Ι 393 
τηπος αοοοάςεθᾶς Μοπεπὶϊΐ (ςπίθητία» 
ἀοπεονοηίτεταγ δά Αρρίαπη, α ατ- 
φεης, ἡ] ἀφο, παῖς, Ρ. (ὃς οΟί] θα 
δέ νοδἰς ἔδσγηγς οπηηίΐδιις ρίασογο ρ]6- 
Βασι γθάπιοϊ φαΐθιις ᾿ρῇ δες οσάϊτῖο- 
πα : πιθα5 ΟΧ οπηη ρας αὶ αφήότα- 
οἰαπγαῦαητ, (ΟἹ ροτοῆς, ὃς ΠΠ|5 απ 
ΘΧοία π.,ΠΘΟ ν Οὔ 5 ἈΠΊρ τας ν τ]. ΠΟἢ 
ταπΊοη ργοόρταγθα ἀΘ[{{ᾶ ἃ ρεΠππο Ὁ- 
Ροίϊτο, Ποοτοὶρ. αι Πλπ| νο] ῃς ἀςίς- 
τάτη. ὃ χιιο Πηαρὶς ΠΟ σοτογί5 ΠγθαΣ 
(δητοπτία ἔδατγοσγίδ. ἀδίπτιαγ., εο Πγ4- 
ἴοτο πῃ ρτοῖῖο αἰϊχιιᾶάο ἀρ νος το; 
δζ νίαιις αι, ἀςιπμέξεας πο πλουὶ 
τ οτ θοῦ δρά ροίξογοσ. Ἑαχίς (δρί- 
το] ῃς [πρίτοτ ὃς εἰ ντθῖς ᾿παΐμς ρεςῖ- 
(ες, ἰςπλοπεςῳ δέ σθη! φαοῖαιοῖ ο 
ΠΊΘΠΙΙΠῚ τΟΥΓΙΓΟΥ ΠῚ αἰρί οἰ τίσ, ν τ θοηῸ 
οοπηπηοάος, ΓΕΙριρτοξαρὶ γεάεαῃι, δζ 
ἐρο ἔΠ]ατ ορίπίοηο ηιᾷ ἐδ ἔπτατο οὔ- 
ςΕρὶ. ποά ι ᾳά τπαἱ! ρεορτοτ τ οσίῖ- 
114 οἰαϊταιί σοί ἀοτίς, ά ᾳὰ δγου αρρα- 
τοθίτ,νος οοϊογῷ ορεπη τταπηᾳ; (τῷ 
τοθας ἰασαπεῖδ. αττι]οτίτῖς: πὶ νοτο, 
4αὶ πος αἰΐας ν πα ιάτη ᾿ᾳσιΠ 14 πλδ]αΐ 
φιᾶ νι] ἀΐσοτο,πες πᾶσ ργοάο τεπὶ: 
ΡΛ] θα (δουγίτατί οοπία!6η5, θεηϊ- 
σῃὶ ετἰτἰς Δ Ῥγορίεῖ. Ηαο (ὰπτ νοῖᾶ 
τλδα: γοτθ]5 θηΪπὶ ΠΟη Ορις ΕἰἘ Δπν- 
Ρἰἰα5. σοτοτ (ξητϑτίαπι δα π6Π 24472ὲ 
ἴσο απ αῆτο  ρΙερεῖος ψα ἰπ ντθα 
Ρετγηπδηίσγιης, Προγᾶάος εἰς ἐς τίσ: 
οαπὶ ἀοίςγσουθ. γεγο θΈ]Π]} πὶ τοῖα νἱ- 
τίαπι σοπτοητίοπε σογοπάμτῃ, Δπλ- 
ἀϊα ἰῃ ἀγπῖσ ρεγίἰτογίπτ. Ηἰς αἰ 5 
οδτίοαϊι. Ροῖγο οὔ (ςπίογος Μοηοηϊ 
(ξπτοπτίᾶ ἀρργορφήξησ, νδὶ δά ππῖο- 
το 5 {ξομρεοίῃν 97 ἰἠφεῦε τόρ Π αἱ νδτιηὶ 
εξ, οπχηίθιις ρατγ δ. εχίρεξξατίοπθ αι. Χ, 
τεξεῖς,(ατγοχίς 5. Ναί ἐλ ΠΑ Πα ΠᾶΞ 
τις Οἰαγ ΠΠπγΑ. Πᾶ αἰιέϊου εἰτις βεπογίσά κι: ϑ. ᾿ 
ὙΠΙΙΣΕΧ “πες ἴῃ ἀράιιςεπάα ςοἸοηία ῦ «(ὐφαῷ μα 
(οοἱϊς ἔπεγατ; χα ΜΙΠογιιας ἐν τἐμν ἡ ὙΩ 

"« : ἘΠ . 

-. 

ον, ᾿ 

στατίοης (ξοῦ τε ξ]ογαῖ; ουας οὐξο- 
«ἴα ροῃεαταδηίϊς ρα παϑί μος ΠΟ Ποπα 
σετὶς ̓ Ναυτία. 5 οτίᾶ {5 νἱττατίριις ἴπ- 
τοῦ ἰπηΐογας οδίρί σις, νἱ ἀεθαταγθγε- 

“αϑϑταΐος δὴ τὴν" νέων,ὼ σῴκ εἰς μαχρ ἂν “δ ΐσσα- 40 αἱ σοη(υ]ατῦ ΑΠσου
τατι: οὐ :πεοχοῖ- 

ἐ(ὰς αοσιηχαπὶ ἀείςηποποϊ πποηῖ, πα- 
σαυΐτ οος ρεγ σοητοπάεπαὶ {4 4υς 
αττοραηῃτίλπῃ ἀἰΠεπς 4 πιαϊογίθιις - 

᾿παῖι, οπὶ αἰ ποτίδ πὶ {προγίογε παῖ 
᾿τααγεητζαγ (ςητξτίδπι; (64 μηπὶά ἰπ ἀϊ- 
ςοηάΑίςητοητία ἀοἰ χιιοτίης, ῥεῖ αῖα- 
τεπὶ ἰαρίος ες: δο ταπήεπὶ αἱτ (ε ἢ- 
ἄειπ {15 γετδὶς ἐβέξαγαπι πιιτγατο- 
ῃς (ἐφέφρελα. Ἰτληας ρογπλίττετς (ς οἴ, 



Τιεραῖῖ εχ 
50 δάϊεεεί- 

ἴοτεϑ πιῇ! 

{ 

. φἀπηοάππιταγθαίεπεις ὃς (ξαϊτἰοίι5, σξάυταῖς. ζῶ δέτις ἐν τῶ φραΐοπέδω πϑρυ ταρϑιγώ-: ἢ 

δ ᾿ 

τς ὧν ἢ 
"π᾿. ἈΝ 

ἴω, ἥ “ΑΔ 

μ᾽ 1.47 

ΨΑἴουι]ς 
φαιὶ ογατῖο. 

᾿ ΠΕΠ. 48: αἤοξζατίο ρἰεγίσχας βπττι- 
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νῖ ριιἀοητιίοτίδιις, ἀεςσογπαπι χυϊ4- ὡς αἰμῴνον Φοονϑσιν, γτ ψυφίζεο πὸῦ στί δὐηγῶϊ 

πυϊά νἱἀφαταγο τορι] οα:ς πἰῃ1] οὔ- τω χϑίνῳ συμφέρᾳν, ὡς συτίεν σζῷων γε “σῶς (ὗτα. 

τταἀίξξατος, (4 οδίξουτατος (Ὀπίοτς. ἐγανιωσομδύων,διλιὰ πτ4σουϑύων τοῖς ρεσξυτέροις.. 

Βιι5. 5: ΠΉ}Π1ὰ ἀεὶ πάς σετογίς ᾿ππθηϊθιις ΠΩ δ πύτῳ ̓  5 λων γέων οἰπεφδιυαμϑδέω! ΟΣ 

ΡῬτοπλϊττεητίδιις, ργατοῦ ράισος ρος Ὁ, ΡΜ το τῶν πον ΦΎ ἀττὶ ὅν ϑΝ 
Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ ἐπνεσαι “' 

Ρίπαια σοσπατίοης ἰππέϊος Ἀρρίο, ὀλίγων ἀινῶν πϑύυ ἢ; Απταῖα συτϊενῶν,ἐπαινέσαϊες Ἶ 

ςοηΐαϊος ἰδαάατα ἱΠοταπὶ τισάείπία, ἀύκοσμίαν αἰϊῶν. οἱ ὕπαζοι, καὶ τ Ῥακαλέσαϊες εἰς, ὴ 

ἰαΠηςηας νι (Ἐπιροτ ἴῃ ρα] 1οἰ8 οὐ. πϑλύτα τὰ χοινὰ Ὁ υάτους ἐπ). τρεσξά οὶ εἵλοντο δίχα ὦ 

ὙΠ τυ π τὸς Ὀχιφανεςάτους Τ᾽ τρεσζυπέρων,ὐκτὸς ἑνὸς ἅ. Ὁ 

ογς Ποῦ ΠΠΠΠπλος (δἰ οτιΠι.0 : μα μος 

ΝᾺ Ἔχοθρῖο ςοπίμίατος, ἔπογαπε ατι- πϑυᾷς ὑπαΐικοι ο Ἰἀποδειηδεήϊες (αν οἷδε ᾿ Α- 

τοῖὰ Ηἰ: Τ. ἀγρίας Εἰαιιις, Αρτίρρα 19 γζίππας Μενίνιος Γαδ υος, Πόπλιος Σ ερδίλιος 

Μεπεηίις Ὁ Ε, Μ᾿ Ναἱογίις ΜῈ, Πποπλίρ ἡος, ΙΠοςούμιος Κ οἵντου ὑὸς Τακερῶς, ΤΙ ἱ 

Ῥ. δεγα! ας ΡῈ, Ρ᾿ Ροϊιυπλις ᾧ Ε Αἰδύπιος Τίτου ἐδς Φιλαίιος. Σέρῥιος ΣΤ 

Τιυρεῖῖις, Τὶ ἘἜδαμπας ΤΕ Εἰδαι5, λυ τε ψόαν ρου . κὰν φρρν δὲ υςς ῴὼ. 

5ε(. δυ!ρίοίας Ρ Ε (ὐαπγε πα ; Ἀ. 
χιος Ποπλίᾳ ἧος Καμεεῖνος, Αὖλος Ποςούμιος Π' ει 

Σ “- ͵ Ἂἢ ͵ », «ι κι ἥ 

Ῥοιξαπλίις Ρ ΕἸΑΙΡας, Α. ρίηας σλιδυος βϑόλθος, Αὖλος Φϑεργίνιος Ἀσλθηδῃ νώ- 
Ὰ Ψς, ͵ Ν “ -“ « ΓΝ 

ΑῈ Οαἰϊπιοπίδηας, δὲ 5ρ. Ναυτίας5, αϑυϊανός, "χ᾽ ῦτα ὁ βελῆς ϑρελυϑείσης,οἱ δ΄ 

Πἰπαο ἘΠ θο τ ΕΝ π: ἫΣ ὑπαΐοι πσοοδιϑονΊες εἰς ἐκκλησίαν, δόγμα βολῆς. 
ΓΛΙΓ1ΠῚ ΡΓΟΘΎΘΙΙ ἐβοσπῃξ, δὐέγνωξ, ὺ τὸς Ὡρεσξάᾷς ἡΐασον. εἶ ἘΣ, ΕῚ 

Ἰεσαῖος ργοάιχεγιης Οπηπίθισ νετο, ; ΣΝ τ, τ ἧς: ΤῈΣ 

σαρίοπείδιις πλαηάατα εἰ5 ἀατα σορηο- αὐἸξιοιε τοὶ ἄς βλτούχοι οἷρ φ ἊΨ : ἐφημκυειν »εἰποος 

(ζετο, ἀροῖτο τοίροπάῤξγαητ: ι ρίο-. πον ον» ᾧ φανέρῳ, το οΠ νότῳ δὼ ζϑφπω δεούωνται», 
θεπὶ αοοιπηηας πιοάο ὀϑεν το- 20 φιλίαν ᾧ δ᾽ μῳω στουϑέα κσοϑς τὰς παζικίους, ἀπε, 

σοηςΠ οητ, πο ἄο]ο πιαϊο; ργοΐαρος- ν λουχαὶ ἀπάτης, ἡ κα αι γῷ τὸς φάγον Πα ΝΣ 
4{ς ἱπίπα ργίμηο 404; τοπΠροτετα- ἡ πνμεῦ, πράξας πῶ, ΙΝ 

ἄπιολητ. (σιιπη ἰς πα ἀατῖς Ιερατςα- σφέτεξα Θλ ταν 9: ἘΠΕ φς αὐ τον ἌΘΕΟΝ 
ἄεπι ἀϊς ρῥγοίεεει ἔπης. ργααςηῖς τα- Ἴες ( “ντολας, αὐθημερὸν ὄξηεῷ.. φϑοίσαι(ᾳ 5. ͵ 
τηθη δοχιπὶ δἀποητηπι λπηα οπηηϊ- οϑισίαν ἌΣ φήμη, διήϊγφλε τ χὰ σραϊοτί ἢ ] 

ὉΠῚ αυα᾿ίῃ ντεροφέϊα ἔπεγαδηῦ: ἸΩΟΧΟ» ᾿ πλύτα πὸ οὐ πῇ πόλα “ἡυόμϑυα: ἡ αὐπίκα πού 

τοτὶς οαἴτεῖς οί ρ]εδς Ιερατίς ἰαἰς ΒΕ αες ΠΩ περ αθ ΝΡ ΣΝ, ͵ 

οδιυιίαηι. 564 ογὰς ἴῃ οαἤετῖς νὶγ χα! άᾶ {ππο} 89 Θ᾽ ἘρῸ  ΑΘυν ΟἿ, (ΟΝ οι οουεοϑὸν πστοτο οα σον 

4] δζ πηοητῖς ἀσιΠηΐη6 ἔπταγα ’Ισηρα δὲς ᾿ ςασιαςὴς αϑὴρ, ὀξυς τῇ γνώμῃ ασοοϊδεῖν ("ἢ 
Δητο ρΓαιίάογο, δὲ (ντογατ]οηιαχας. ἐσρυῆύων ἐκ πολλού,ὶ πσοοφπεῖν ὃ τιγοήσοι, ὡς λϑίτ Ὁ 

ΙΖ 4115) απίπλῖ (ςηίΔ (τίς ἔα ἰοίτοῦ ρζο- Ν Ἷ δ τς ἐπ ν ἣν ΔΑ ἵ 
: : 9) δχωυ ἐκαλάτο νυ 

ξετγε ροζογαῦ ; ποπηίης Γ..]πηϊἢ; φαοά 39 λος αὶ κωτίλου,Οὖκι ἀὐδγουατος,ὃς ἐκαιλάτο μϑρ Δ 
11 σστπιπο ογαῦ σπὶ γασιτη ἐχραϊ-. ἤἜ{09 ἼΙεένιο ὁ θύνυμος Ἂ καζαλύσαιι τῦς βασιλ 

(οτο: σοσποπηοῃ Βιατὶ νίπγραιτρίςθ, οὐκ πληρώσαι δὲ Τ' ὁμονυμίαν βάλουϑυος, ἠξίου χα 
νι Ἐχρίογος ἀρρο!διίοηῖς πηι Ἰτιἀϊ- ΒΒ οοῦτος ὅχηκαλφαϑαι" τοῖς δ ϑξα πλοῖα Μως Ἂ 

τὴ χενοασουδὲὶ α. ὅ' αἰδρὸς εἰφήρχεΐο » χαὶ ὅτε βεληϑεῖενοι 
“πος ς,.» ἄϊςσοϊο ; νὰ ρογ ἰοσιπὶ Βεαζας νοοϊτα- Ἵ ᾿ Ἵ Ἶ “΄- 3 » ΄-» ᾿) ᾿ 

Ρ ἐχισκωτήφν αὐτὸν, Βοοῦτον ἐπτεκοίλοεου. (ὅτ ὁλύνρτ' τεῖιγ. Ηἰς οτΠὶ ργαξδέξιπι οαἔγος ἠρώρτον ᾿ : ΐ ἄδιν 
ταπὶ δἰοίηίπι ἀοοι δι, σοηίατς) ἡγέμονα Τ' φραΐοπέδου Σ ιχίννιον διδοίξας, ὡς σύκ ἀπο ] 

εἴς ρΙςδι ἢ (δ ροίυ]ατῖς ργαθογεῖ αἱ μάῴνον εἴη τω ὃ ἡμω ῥαδίως ἑαυτὸν ὅχτδέπν ᾿ 
. . . . ΄ Π ͵ ᾿ ͵ “ δον Ἂ “Ἔ Ἡ ᾿ ] 

ΠοΙ]οπι, ἢς Πασίτατὶς ΟΧί ρα, ρτόδτο πο ΘῊ Πγερδι δἰ αι μὴ ἀπ ἐχο βογος οἰξι Σ ἊΝ 

ἤΠοτοπι σοπίδιογοταγ γο τ Π}} Πα ΠΩΣ Δα ος αν ΟΔΙΟΝΣ Ἧ 
Αἰϊηπιαητίίρει αἀιιογίΆγοτιγ, δ τγταρ- Δ τέρα δὺρ ἀμέτε 3: ἈΑλαΝ ἥκς ἢ 
σατὴ τοι 15] γπαῖη ΔἢΠησεζγαι: ρο δίς 40 2: πολλοῦ, χαὶ Φαγωδιαν ἀνὰ ἔχτϑειναι τοῖς Φὸα 

ταῖς (8 αξξιτιπ σα ΠἍπ| ρ] είς, σοπ-) γμκασι τσοϑφποιητίω" αἰ πσοοουϑμὸς τε αὐτὸς λρϑνή-: ν᾿ 
πηοῃ ἔγάτος αυϊά ἀἸσεπάιιπι οἤϊξτα Μιχὰ αἰ δήμου λόγϑν, ζά τε ϑήνα “ἐασοθές- Ἵ 
ἔλοϊθηάϊιπι, ρεγίααίε Ποηλίηὶ. Μὸ ἤ πΝ . ἢ ͵ ἢ 

μᾶνος ἀ γρὴ ρα νη λέγήν,ἔπτάσε τ’ Σ ἐκίνγίον. χα ἢ 
Ρἰεθείη οοποϊοηξαάιοσαία, 5 Οἰ Πἰτι5 ὦ ἀρ νοῶ ἡβῷ πέος μος 

Ἰερατος δάπιζτις (πἱ σαι Π]λπ| ἱπΠπτεχ- Ὁ Δ Ττοο μϑρ Σικιννίος συϊκαλέ(ᾳς εἰς Οκχλῆήσιων Τ' 

Ροποῖο. ΤῸ ρτορτοῦπις Μ᾽ γαϊο- δῆμον, ἐχέλάυσε τὰς πρεσξά7ας κὺρ ὧν ἤκϑεσιλέ- 
τὶ 5] σατοτγιι ΠῚ ΠΑ Χί Πγι15 Πάτα ἃς ρο- γιπαρθὼν 5. Μαψιος Θϑϑλέεμος, δε, αἷο ζεῶ αὐ τρε- 
α]ατὶς πιαχίπης, (4αοά οἷς οἴσα (6 γὴν Μ ἐ ͵ Ὁ τ: ἤθη , κ᾿ ΜΕ. 

Ρ "14 8 σξύτατὸός τε ὶ δημοϊυκώταϊος φχη μϑρΊυρήσοινζος αὐῷ ᾿ 

τῷ πλή- 



πὶ πλύϑοις τι χσδοϑυμίαν ἀὐ νϑυεςάταις φωναῖς 

ὼ πσδοοηορδλαις, ὯΝ ὁ διωπῆς ἔτυχε, ζοιδτοις ἐγεύ- 

» (Ὁ λθορις - Οὐδὲν ὑμας ἔτι κωλύον δὴν, ὦ δημιό-: 

᾿, ταὶ οἵ κατεῖναι πάλιν ἐπὶ τὰ ὑμέτεροι, χαὶ διηλλα-- 
᾿ λ ᾿ Ἵ 5. Πὼΐ ἅς λ 

᾿ "8 “δος τός πατέρας. ἐψήφις- αἱ γὸ ἡ βουλῃ κα- 

ον λξὼ χαὶ συμφέρου(αν ὑμῶν καϑοδὸν, ἡ γνωμζωυ πε-- 

ον» ποίηται μηδενὸς ΤῊ γεγονότων μνησικακεῖν ἡμιαξ τε 

᾿ .. οἱ ἐγίνωσκε φιλοδημοζοποις ογζὰς, χαὶ πσδς μ᾽ 

Ε (ᾳ δίχαια φμφυϑύους : φὩρεσξί ς αἀἰπέςξαλκεν, αὖ- 

ον» δόξαις μηδὲ εἰκασχκοῖς “χεώμϑροι «ὐξὶ τ ὑμετέραις 

» γνωμῃς, δρλὰ περ αὐτῶν ὑμδι ἀκούσαγϊες ἐφ᾿ οἷς 

» αἰξιξτεκαζαλύσαοϑαι Ως δεχοςασίας, ἢ ἢ μέτοιον 

ν(ἃ ν αἰτημάτων, χαὶ μήπεπῳ αδεωμάτῳ, μήπε 

» αἰ, ὀνλῊς αἰογευης αὐηχέςου κωλύηται » συϊγωρῶ-- 

ον ἀϑυ ὑμῶν, μχέτι τίω τῷ στευεδδίου γνωμζωυ κδὲ- 
' » χόκϑμοι, μηδὲ εἰς χέδνοις μάκχροις χαὶ φϑόνοις αὐτί- 

»παλων ὁμαζαλόγίες τὰ πσραγμαΐζᾳ. ζῶτα ὃ τῆς 

» βουλῆς ἐπεψηφισμένης ; δέχεοϑε ἀσχμένοι ζᾷ χαει- 

, » ἀαυθυδῆς,ον μεγάλῳ ἤϑέμϑρυοι τί Τσαύτίω ἀύτυ-. 

] » χίαν, χαὶ πολλζεὺ τοῖς ϑκοῖς χαφιν εἰδότες αὑτῆς, εἰ 

.» πολις ἡ Ῥωμαίων, ἡ Ὁσούτων -οῤχου(ᾳ αὐ, ϑούπτων, 

, » χαὶ σεευέδριον ὃ τἰωῦ ἡγεμονίαν ἔχφ πϑύτων αν" ἐν 
᾿ , ὃν, οὐκ ὸν οἰὗθις παστοιον΄ σε σὲν ϑυ" α)- ο φώτ ρψ,κε σου ὑέρι 

. » τίπώλων εἴκειν , μέν μόνοις “κα πασοχαίζουχλ ἰνονῖοι τῆς 

.» αἰξιώσεως ἐχϑύϊες ,χαὴ οὔπε ἀχριβολογείοϑει «ϑὲ δ! 

᾿)» κα ϑηχόντων ἑκατέροις ἠξίω(αν, ὡς «ἑπσδεέςεροις 
ἦ᾽ Ἅ) .5 3 

" » χρείτηονες Β δλλ ἰὐθι πσδότερϑι «ἰδὰ Δι λύσεως ε-- 

1» Ὡρεσξά σανζ,, οὔτε ζεὶ αὐθαίδάς ὑμδι" Ἐἰποκρίσφς,3ο 
ἃ » ; λ Χ “ ἡ ᾿ 

πς αξ ἐποιησειαλε πσξς εἶ τ κου φρέσρᾳς, τπξϑς 

." ΟΩ ἐδέξαντο νὥλλω υασεμειναν υμδμ" Φ (βα- 

ΝοέοὌἊ2ὅᾶΐΖἁ[μ« το οὴ Ἱ » ὠφαὴρ αὐ παιδὼν αφρϑνων γθυςοι πατερές᾽ χα! πα-- 
ΓΝ Δ » ͵ 2, [απ Ἧ 

4 "λιν ἔτεθϑιν πρέσῴείαν Ξἰποσελλῷ ὠοντὸ δεῖν, αὶ τυ" 

"» διχαίων ειονενοτειν 5 ταὶ πϑοπα “ὑορδύψ,, ὡ πο- 

“ » λίπεῃ (ἃ μέτεια. ὅΧὶ δὴ ὑσαύτης βεξνκοτες 6.- 
" » τυχίας, μὴ μέλλέϊε λέγῳ, ὦ δημόται, ἄνων γρη- 

ΝΠ" ὧξετε μηδὲ οὐ υφώτεημῶν' καζαλυσοίυϑροι ὃ πίω 

{, δι! ΌΎΦΝΝ ἌΓΟΙ ͵ λῶν; ᾽ 
"" γα υλύζω ὑμας πολιν ,ἢ ὑφ τε χὰ λαείίας οὖ 
"χϑσας Ῥποδιδόῖε, ̓ σλύαδηες τ ὡς ζω ἡ ἐν 

,» ὑω, ἐρῆμον τὴ κα μμμμλϑθοτον. εἰ δὲ παρήσεε τὴ 

ἢν χαιρον τῦτον. ἀὔξαιοὃς αὐ μζλντ τς ὁμμοίον ἀὐρϑ ἕ- 

" 5 Τέρογ. παν(ᾳ νϑύου δὲπῷ ὥϑλξθμου, πουρελθωῶν Ο 

Ἢ Σιχέννιος, Οέκ ἐξ ἑνὸς ἔφη δεῖν λόσρυ ὦ συμφέ- 

β ᾿ς ον ὀξεζαζιν τὸς 4 βο υλάσονδρους, αἰ πυσίίος.- 
ὶ 

" 
᾿ 

᾿ ἢ] 

-ἰ Ὁ τ᾿ 

» Ὀχρατορας Σἰποδείξασα τσ Δι ᾳλύσεων, ἵνα μῆϊο 

 Ὧ αὑτῶν, ὦ δημόται, ᾿( πάσης κτσξοϑυμίας χαὶ 20 

ὮΝ Γὰ ὍΣ ΒΌΌΝΝΕΙ 4. 5. γ δος 
{πιάτιιπη ρος ἕαυεἰς δοοϊαππατίοπίθ. 
τα; Δρρε!]ατοη το πα ρατιιτ) ἠατο ἢ- 
Ἰεπεῖο, νουθα ἐποϊτίπ ἤππο πο ππι: 
ΝΝΙΒΗ ἀυμρ τις νοταῖ νὸς Οὐυϊπτος το- 
ποεῖ! Δ γοίεγα, ὅς ἴῃ σ ται τράγο οιιπὰ 
Ρατείδιις. Γλδογευῖτ ἐπίπι νοθὶς (δ πα- 
τιῖ5 ΠοποίΕἴι ας ν το πὶ τοάϊτῇ,, οιπὶ 
ΟΠ ΠΠῚ ριατογιταγῇ οἢεπίδγιπι οὔ- 
Παϊοηα: ΠΟ54;. Ππο5 πους οἢξ νοῆτὶ 
ΔΠΊΔΠΓΠ πιο 5, δὲ α νοδἰς το πιο- 
Γίτο Ποπογαγί,ἰοσαζος πη σιιπὰ Πἰδ6- 
τα ροτζοίξατε οπιροηξαϊ Βιΐμς περο- 
τ: πο ΠΟΡὶ5 ρας ἢτ σοπίἰςξξατίς ντὶ 
ἄενοῖεῖς νοϊαπτατίθιις, (δ διά τα οΧ 
νοδἰ5 οι κἰαεἰογε, ἴθι ΙορῚΡ. σιιρία- 
τὶς ἤηιτὶ ἀϊ σοτγάϊαπη, ἢ νεγα Ροίτ4- 
τα πηοάείξα ἤητ ὃζ ροΠΊ Ια, ὃς (Δ Πα 
Ἀοπηαηὶ Ποιηίηἷβ ἀϊσηίτατο σοποεαὶ 
ααρδῃζ, ἱπηροτγοτῖς ἃ ΠΟ ίς, Π οχίρο- 
ἕζατα (ϑηδῖιις ἀο] δ ογατίοης ἀπηρ 5, 
ΠΟΙ ΡΓΟοΓΑ Πα ηάο Ποὺ αἰεηάο νἱτο- 
ΤῖΠ8 ἱΠ] Δ΄) Ποίξίαπι. Τα σιπ{6- 
Ὠδτις ἐφογοιιοτίτ, ΠΡ τὶ φῃηΐπιο ργοπ- 
Ρῖος; [ἰπμαἴο δοποβοίμπη {Ππ|4 ἀςοὶρί- 
το Ουἱτίτος, ὃζ ρτατί {πλπ| 1 πηαρπα 
{ε]ϊοίτατο ροπίτε : Πιασπαβημα ἀἰίς οο 
ΠΟΠΊΪΠΟ σγατῖδβ ἀσῖτο, Πιοά ρορ. κο- 
ΤΆΔΏΙΙ5, ΟἸΠ015 τᾷ Ι.τ6 ραῖοῦ ἱΠΊρΟΓΪΤΠῚ; 
δείξηατιις, Ζα] ρυϊ πλδς ἰπ γοῖρ. πο ο- 
ταῖῖοης οδτίποῖ, ΠΟ (ΟἹ τὶ δα ππογία εις 
αυϊάαιᾶ ςεάοτο, ἠς ἔπα ἀἰρσῃηίτατο το- 
τηϊτγαητ, (6; νοῦ ἱ5 (ΟΠ 15 νἱτγο (πα σπλῖι- 
ταῆτ,ηςς, γι ροτίογοϑ δριια ἱπίδγίογες, 
οχαζξε γἰπαγὶ νο]πογίητ α ἤτ νιγίαίη; 
Ραττῖς οἤ οἰ, (ξ ἱρῇ ργίογες ἐς ρδοὶ- 
Ποατίοης Ιοράτοϑ Π γί πτ; πο πρέγθο 
αυϊάξ γείροπίο ψιοά ΡΧίπης ἰορατῖο- 
πὶ ἀφ πΠς οἤεπί,, (ο οδάοπδηζος νο 
Οἷς ρου]! Ἐπτη ἔλίδιπι ὃζ σοπτιιπηα- 
οἰᾶ,ποη δἰϊτοῦ χιᾷ ἱπάι]σεητος ραεπ- 
τας ριπογὶς ΠΟηὮ ῥεγ φἰαίο τρίτο (Ἀ- 
Ρἰοητδιι5;δογετα τα γί πη ποι ίορα- 
τος, Ραγατὶ ΠΟΠ ΠΗ] ἀςίαγςο πο ἄδςο- 
ἄεῖο, δζ οηπε5 οδαἰτοπες ς 4145 44- 
τ ἰτταυο ΓΔΏταπΠη οἴρὸ ἐο]Ἰοἴτατξ παξεί 
πα ουπῃέξεπηηι ἰπάἴσαγα ΠΑ ΠΑΠῚ γα 
Ορις μαρθατῖς οἰμοϑ ; ὃς ποίῖτο ποδὶς 
Π]αάετγο. ΜιΠδπι ἔδοεϊτε (δαϊοηξ, ἱτα 

} 3 ᾽ λ ΠΣ ὴ 4:5 “ ς 

ον ςασιν, ἀπίϊε χαίοονῖες εἰς πίω γήνανδϑιυξω πε ἃ ,«ϑρε- 40 ἰατί η ντθοπὶ ἥπς νος σαπαίτ δζ ΔΙ ει, 
ουἱ πλαίαπι οἀπισαιοΠἰ5 σγατίλπι το - 
αἰτῖς, ἀοίοΙαῖα; φιδηταπη δα νος ατιῖ- 
ποῖ, ὃς το ξξα: ρεοογῖι ραίσι!5, Θπο6- 
ἢ Παης οσοδίοποΠῚ ΔΠ.  (Ογίτῖ5, δ᾿ μγά 
ίχρε Αἰϊαπι ορταιογί τς ἢ Πλ]6Π1. 
(πὶ ποι ἀἰεεγαὶ [πο δε Υ διδγίις, 
ΡΓΟρΡΓΕΙ 5 25 γοαίηρ 51 οἰ Πι15. αἰτ,Ὸὺς 
ΠΟ ΟΧ γΠᾶ ογατίοῃε 404 ἴῃ τοπ [τ 
αἰξείπχαγο σοπίαϊτος ᾿λοπηΐπο5; (ε οχ- 



396 ΤΌΝ ΕΑ 
Ρεηάετς οἰ σοπιγαῦία ογατί οῃς Π1Ο- 

πισητα, ργαίοττίπη ν δὲ ἀε ταῃτὶβ γοθιι5 
ἀϊ(χαϊτίτατ. Ππλιαᾳ; Ἰαεθαῖνε τοίρο- 

ἄστοῖ φαΐ νο]ςς, ριιάοτο δῖα; τἰπλοῦο 

Ροΐτο. τος εηΐπα ἱρ[5ταητα ποοοίπτιαις 

οἰγοιπιιςητίς ριιοτᾷ δέ οὐπέατοηξ 

πῦ ρετγηηίξτοτα. 5]ςπτίο ἀεἰπάς ἔλέλο 
εἶ! 4115 ἰπ Αἰ οσυος ἰαξξᾶτος, το α- 

τέγος αἰ] αὶ] ρτὸ νηἰιογῇς ἐϊος- 

τεῖ, ποπῖο οχἤίξεθαι, διοίηῖο (Ὡ ρίας 

εδπξ νετρατερείοητο. Τ ἀπάστη, ντ ἐ- 

Ἐ Λα  Βτα- τας ΡΟ]]ΠΙοἶτιι8, ρτοα τ Γ,. [απίὰ5, αὶ 

τὶ τείροιο, Βτῃς Πορσποπλίπατί νο εθθαῖ, ἀλτίσα» 
οτεθσίς ἃ πιο τἰτ αἴης Πρη 5,1] σοῦ- 
οἰοποπι παδαΐτ: Μειὰς ρατυϊοι οι Πη, 

4] Δῃ πη 5 νεί[Ἐγὶς ἱπίςαϊς, (Ὁ αἱγίτο5, 

ΤΌΠΟ ΠΟ; νῸ5 διτοηῖτος Ὠαῦετο νῖ- 

ἄἀεταγ: οος; ἀεἰςέξί πΠὉ Διά ετῖς ἰη πλ6- 

ἀϊᾶ ργοΐεγγο χια φιμοηαϊασας (ετπηλο- 

πιβ ίπτογ νος ἰδέξατί5. ἂς ἔογταῖϊε αι} 

Πιον εἰπεῖ ρυταῖ ργοχί πη ΠῈ ρίῸ οπη- 

δ ἰςΙοσυταγᾷ; ὃς Πα] {τ Ρατίσαϊι, ἔο- 

τε νι οπληςϑ ἔοι ας (Π᾿ηθδης, ἱρίςς; 

ἡφτεγ γι ἴῃ τατο ροίτι!5,(δοιΓα Ρ ρατα 
{4 ἔγτιδταγ Βοπῖς αἰϊεηα διιάδοία σοη- 
-ηυϊῇείς: πιο ίαης σοη[]ἴο. 51 ἐπὶ πὶ 
ἰς οπγηΐδιις εἤτσι δηΐπλις, ΠΠρι]οτί τἰ- 

τπηϊάϊτας νῃᾷ οαηπος ἰσάσγεῖ: δ ἀπ ν- 
πυίαιυα; (μα (εοαγίτατὶ ργοίρἰοίτ, ρετ- 
ἦγεῖ ταίρι θ]σα. Ετρὸ ἢ δηθὰ ποίοίς- 
Βατί5 Ηπξ δήεηε νείἔτο τἰπτοσὶ, νο 54; 
ψῃδοῖ αγηηὶς ΠΠοττατοηγτοποῖς γπλῖ- 
τοῦ, πες (αἰτῷ αἸςίτο Πὶς νος ἀοσςητί- 

διις. ϑιρεγδὶ εηἰπὶ δέ ἱπῃρετγίοί πο- 
ΤΪΠ 65 ΠΟΩ ἰὰΠὶγῖ Δηδα σι [{{π- ὃζ 
πιϊπὶς Δα πος νοηίμππτ, (εξ τορδητ ὃζ 
ἰμυίταηι ντ γράθαπηυς Δ4] ρτορτία. δ 
να ρατὶ Π᾿δογταῖς ργαάϊτοϑ δ] αι} 1ἢ- 
οἱρίμης. (σαγ ἰσίταγ δια ΠῚ ΠΏ ΠΟ πη αι 
φιτοη τὶ Πἰοτἰσὺ φαΐ τ ητεπυ Ποία πὶ 
{ππλϊ τίς, δ ἔτος αργιιριῖδ, ]ιιασ αὖ εἰς 
δοςερετίεἰς ᾿ΠἰαΓΙα5., ργοξεγτ5 σογαπὶ 
οὔηπίθις ὃ ο πη γί, χα εἰπλοί5 ὁ Πα 
Ἰίρεῖς Ιοχαξαὶ ἀϊισεπι (ἐυϊ πη ηϊ, νο- 
ἤτιπὴ ἘΠίΠῚ ἰμ5 ἀρια εο05 ροετίξ]αγο- 
τε ᾿Ιρεγο, πι}]ο τοίρεέξα ρετγίοιη!, ηἱ- 

[1]|α; ἀΠΠπλυ]4η5. δέ φαοηϊᾷ Υ᾽ ΔΙδυῖτις 
περαῖ υ!άηλάπηι νεῖαγο ἡαΐη γοάςα- 
τίς δ ριορτί, οί ιαπιίεπατιις σοη- 
Τοπε γεαιτῇ, ἀδογειιπιᾳ; ΔἸ 41τ- ἐς 
ΔροΪεη4 οπτπίι πὶ οΠεηίατγιπη της- 
πχουία: γείρσςεθο ηιοά νεγίτας ἀΐξας 
δέ Ὠσοοἤπιας ροίξι]ατ. Νος, Ν᾽ ΔΙου!, οὔ 
ΔΙΪα πγυ]τα; σαι Πα νοιᾶτ ροίπεἰς5 ΑΓΠῚ 5 
νοίἔγα; Ποἱ Ποβὶρίος οοπηίτγογο, τ πὶ 
ΡΟΙΠΠΙ πηαΣ ἀτα; ἀρουιΠΠ]πηα τγαβ. Ρτὶ- 
ΠΎΆΠΠῚῚ 5 4114 ΠΟ 5 ἀσοιηίατίς ιαῇ ρεο- 
οδιιοτίπηιι5, δέ ργο δοπεβοῖο ἱπηριτα- 

ΙΑ Τὰ ΝΑ 05: 

οϑαι τὸν αγαγίιον ἀύζις λόγϑν,θιλως πὲ χαὶ αὐϑὰ τηλι- 

χούτων “«ραϊμίχ σχοποιουζα ᾽ ἡξίᾳ πε λέγην “σοὺς 

ζαῦτα πὰς βελομϑμοις, ἁπα(αν αἰδῶ χαὶ ἀὐλαξαν 

Ὁποθευϑύοις" γὸ “Ἐχιξέπ4 τὰ “«ραγμαΐᾳ σφί. 

σιν εἰς. οιαύζας ὀμαΐχας καζαχεκλφσμμένοις, οὔτε ον 

Χγῳ ὅτε αἰογευη εἴκειν. σιωγτῆς ἢ “ἥμονϑίης : ἊΝ 

πόρτες εἰς δλλήλοις ἀἰπεθλεπον, Ἐχιζυιιῶτες τὺύ- 

“ἧν τῷ χοινοῦ λέξοντα, ἐφαίνετο δὲ συ εϊίς᾽ δ Σς 

χίνγιος τοῖς ἰὖθις πολλάχις ἐχοῦτο Ἄϑορις ὲ πσξοεέρ- ᾿ς 

10 γετοι χτ' Ως “ὑπυοοέσάς Λάυχκιος Ιοιώϊος ἐχεῖνος ,ὃ 

βελόμυϑυος ἔχικαλέοϑαι Βροῦτος χαὶ τυχῶν ἔχηση:- 

μασίας Ὡραὰ τῷ πλήϑοις ἀ,ϑρϑας οὐ ριαύπίω διέθετθ 

δυμησρθίαν «Το δέος ὑμας, ὦ δημόται, τ πα-« 

ζιχίων, οὔϊετηχὸς Ἐλχὶ ταῖς ψυχαῖο, ἐκ πληοσφν ἔοι- « 

χεν᾿ χαὶ «ἰὼ τὸ τεζουπάνωμϑμοι, φέράν τὰς λθορίςα 

γξῆοϑαι “σοῦς δλλήλοις ,0- « 

ψ 

» ͵ πο ρον ΝΗ 

εἰς μέσον, οἷς εἰωϑοιτε 

κυάτε. οἴξται δὲ ἴσως ἕκαςος ὑμδν) 1 πλησίον πὸ ἢ, 

ἥ' χοινοὺ λεξάν, χαὶ πλύζας μάλλον, εἴ΄ τι κινδεώά.- «΄ 

μοὶ ὅξίν, “ἰ ασουϑυφν" αὐτὸς δὲ ον τω ἀσφόὸκᾷ βε-« 
Δ ε ᾿ν - λ ἜΗΝ 

ΣΟ θμκώφ, τίσ ον ΠΩ Ὁλμηροὶ “ξλϑον αὐξλύνπαι, 
τότου Ὁ μέρος ἐζάν ἀδεαῖς κακῶς εἰδως. εἰ ὙῬά- « 

πϑρῆες το το πσολοαίξοιμϑυ, ἡ καθ᾿ ἕνα ἡμδυ" ἕκαςον 
᾽ η ν “ » ͵ νι.» ει, 
ἀτολμία,, χϑινὴ πᾶσιν ἔς αἱ βλάθη, χαὶ οὐ ᾧ Ὁ ̓ δεον α 

ὡςς Ἔστοσχοπτει ἀσφῳϑοὲς 5 ΟᾺ πόύτων χοινὸν Ἔσο- α 
᾽ 3. 1 3 λ ) ͵ 2 ε εἰ 

φδλλ᾽ εἰ χαὶ μιὴ πσοϑτερον ἐγνωῖε ὅτι λέλυται δ «, 
͵] « Ν 9 ε -“,᾿ ε ; 

δὲος ὑμῶν, χαὶ Φ ἐλάϑερον ἅμα τοῖς ὅπλοις βε- « 

(α!ως ἐχέϊε ον γε ηδὴ μιαίϑθετε, διδαισκα λοις χ2-" 

σείνϑιυοι πϑὅτοις. οἱ ὝΣΡ αἰ χυρήφανοι χαὶ βαυρᾷς, Οὔκ « | 

Ἐχιτα-Πογες ἡμῶν, ὡς τσόϑτερον, Ἰκούσιν, οὐδ) ὠπεί- « : 

30 λοιεῶπες, δλλὰ δεόνϑροι ἡ Ὡβοικα λοιωῶπες ἔχιτὰ ὃ 
ἘΠ ε “7 ἘΠ Ὶ5 Ὁ» 
γμετερφι μας χαΐφναι » χαὶ ως ἐλάϑέροις δξ ἴσου « 
ΕΣ »" ες ᾷῷ ΠΣ, Ὁ Γι 

ηδὴ φχοντα ὀμυλάν. Ὧι δξέυ ἔτι καΐζῳ πέπληβϑε αὐ- « 
λ -“" ᾽ 2 » » ΄ 

ζις, χαὶ σιωπαπε, δλλ Οὐκ ἐλάσϑεραι Φρφιφτε, χα! « ] 
» ΚΣ ηἹ " ᾿ νυ Ν᾿ 

Ὁ αρῥηξαν)ές ποῖε ἡδὴ τς γαλινοις, λέγεϊε εἰς δ. 

χοινὸν ἃ πεπόνθε σοὺς αὐτῶν; ὦ ετλιοι,τί δεδὸί- « 
ή “ ͵ η « ͵7 »"»Ἅ»Ὕ Ε ͵ τἀ ΑΝ} 

καίε μη ὦ παίϑηϊε, γέμον τὴς ἐλθυϑεροςομίας ἐ- « 
᾿ λ ΔῊ ων, γι. ͵ 

μοι χεωώρϑροι; κινδχωυ ἀὕσω γὸ αι ῶΡ ὑμδω εἰπεῖν τὰ « 
Ἵ γς ᾽ ᾿ ᾽ 

δίχα α, μα; παρρησίας ἐγὼ τσδὸς αὖθις, χαὶ 
᾽ ͵ ᾿ λ ͵ 4. ΔΒ Ἶ 

ποχρύψοιαι. χαὶ ἴρτι Φϑλέδμος συ σὲν ἔφησεν εἰ 
Ν ἢ 3 ͵ ς δῦ τὰν 5. ΤῊΝ τὴ 

40 ὁ κωλυύον αναςρέφῳ ὑμας Ἐπὶ τα οἰχεία,, τῆς βου- « 
-" ἢ 

λῆς διδούσης τι καϑοδὸν, χαὶ πσοοφεψηφισμένης ὃ « 
Δ. ΄“ .» ΦΙ ἢ ἱ , 

μη μνησικάκειν, τα σοχρινόυϑμος κσϑϑς αὐτῶν, « 
“ ᾽ ω ΟΝ 9 “ »" ς “4 ΚΓ. 

ἀκ δεὶν δΛ, Ὁ χὸ αϑαίκα]α, εἰρηαϑτι. ἡμας; ὦ ὄλγέ- « 

6.6; πολλὰ μϑὺ χα! ὀηγα τὰ κωλύονζοι ὄφιν Ὅποῦο- « 
͵ ε 4... δ νὰ 

μϑύοις τὰ ὅπλα ΕΦ ὑμῖν “Ἀυέαϑαι ὲ τρία δὲ τὰ μέ- Ω: 
Ν ἐς “ ἢ ᾽ “ 

γίςα κ) Φανερωταΐζᾳ. σδϑτον μϑυ, οτι εἰκα λοιώτες “ 
εἰ ἼΣΩΣ ἱξ» ε ῆ 7 “ Ν 5:2 ᾽ ͵ "1, 

ἡμέν ὡς ἡ ρίηχϑσιν ἤκέῖξ, χα! οὐ 6.εργέσιας οἰξαδε « “ 

μέρ, Ἰὼ 

Ϊ ! 

Ἷ 7} 

Ὁ Τὸ 

] " 
"μέλ 

ἡγὴν 



Γὰ ᾿ς διθμι ΧΡ 1 
» μέρά, διδόναι πἰωὼ καϑοδὸν" ἐπειθ᾽, ὅτι συ σὲν «ἰ πσοδη- 

“ἭΜ "“" ᾽ ἣ ἢ, γ.3: νι 

» λουτε “ὐδακαλοιοῦτες ἔχι ἄς Δ[σ)λαγας,εφ οἷς 
᾿ ᾿ ͵ »ἢ 7 ͵ ὅ ἘΥΡΑ 

» αὐζᾷς δικαιοις ἡ Φιλφαν,ϑοϑποις πποιησομιεῦα " Ὁ δὲ 
ΓΎΡΗ: ἘΣ δὰ ον δ᾽ ἈΝ ἰὲ ᾿ »κ" 

» πελάυταῆον, ὅτι βέξαιον ἡμῖν ὧν δβ αἰ πὐθογηοϑε, Οὐδὲν 
[ἢ 3 “ ] 

» ὅν, δλὰ “πολλάχις ὠξωπα τών) ἐς πε χαὶ φενακί- 
ε “ 2 « ς΄. πῇ 

» ὧρες ἡμᾶς φχκ]ετελέκᾳε. ἐραΐ δὲ ΠΣ ἐκφςου χω-- 
Α πλ ἐγὸ “ ΕῚ ἥ λ λυ» ὦ ἃ ᾽ 

» ρὰς, στὸ τῷ δίχα) δ ρξαϑρος. χα ὙΡ ἰδια, χα! ον» 
“." δνινν. τῷ ͵ Ὑ 9} εν 

» χφινῷ λέρρνζᾳς, Ὄστο τ διχαιδ' γθὴη ϑιϑχεοθτω. εις 
Ε “ ς -“ ο5 ἡ ὃ » 3 

» ζίγιω εἰ »ϑὺ ἀδικοῦυϑυ υμας, Θ;αῖὲν δεομεῦα ὅτεα- 
Ε) 7 413 “ »ἡἃ 

» δείας ἅτε ἀμνηςίας. χαητοι γε Οέκ αὐξιοῦμϑῳυ φαΐ κοι-- 
» "“ ᾽ 3.) “ “ 2 

»» ψωνᾷν ἔτι τῆς πόλεως, νλ δχιμθυθμδυ ὅποι πποτ' 
ς -“» ᾽ ͵ 

» δῥἡμαζ ἄγη Ὁ ̓χϑίον, τύχη ἢ δαίμοσιν χα εψαν-- 
«ε ᾽ , λ ΄ ͵ 

» 7ες ἡγεμόσιν. εἰ δὲ ἀδιχούνϑμοι τσδ9ς ὑμδμ,, ζιτης 
Εἱ “ "“ Ὧν 5 ͵ 

» ζι αϊκασμεθο τὴς τύχης πειρφζευοι ΟἹ ἡ ἔσκεν, τί 

» ϑχ ὁμολογεῖτε,χαχοὶ αἰἶξὰ ἡμας ἀὐθὶ ἄμόμϑροι, συ -. 
“ 2 “ εἰ ἥν. ὦ ᾿ 

» γνώμης δειαζ, χὺ ἀμνηςίας γε δὲ ζὼ αἡτειοϑε; - 

» πίω διδόναι λέγέϊε" χαὶ ἧς ἀφῴοϑαι ὥτεῖτε ὀργῆς, 

» ζύτης ὡς ἀφιένες μεγαληορρότε, συϊγέονϊες πἰὼ “ὃ 

» ὀδηϑείας φύσιν, Ἐπ δικαίων αἰξίωσιν α)αφρέφον- 

,» ες. ὅτι δὲ σέκ ἀδικείοῦε, ὄν ἀδικεῖτε, χαὶ πολλὰ χὰ 

» μεχαλα ἀὐεργετηϑενηες “ἰτιῦ τῷ δήμου, ζῷ υϑὲὸ εἰς 
» τίω ἐλά θείαν, ζῷὶ δὲ εἰς τίου ἡγεμονίαν, οὐ κα, λοὶς 

,» Σιποδεδὼκ κε αὐτῷ (ᾷς ἀμωοίξας ̓ μαϑείε. “ποιήσομαι 

» δὲ ἀφ᾿ ὧν ἴςε χαὶ ἀὐθὶ πραγμάτων τὸς λθορες, καὶ» 

Ἦν σρ9ς ϑεῶν, ἐαν ἴι «ψεῦδος εἰίτω, μὴ α)αίογηαϑε 5 ΣΝ 

» ἀὐϑὺς ἐλέϊχεϊε.ἡ μῶν Ω ρχαῖον πολίτάυμα ζῶ μο-- 

» νουρχία » χα) μέ 2.6. ἥμεας ἑξδόμοης (τη χεώμε- 

»» γοι διε]έλείᾳν τὴ πολήεία." χαὶ ἰραπαᾷς (2 ύγε- 

» μωγίας ως οὐδὲν ὁ δῆμος ἡλαιΠωϑη» πωπολεί ποὸ 

, αν βασιλέων, χαὶ πϑύτων ἥκιςα “ἰπῦὸ τὴν πελάυ- 

"» ταίων. ἐαΐ .ὃ λέγ δγι πολλὰ ἡ μεγαίλαι ἀγαϑεὶ Οκ 
“ -“ “ὋΣ ἐς λ γι 3, 

» τὴς ρχηῆς αὐτῶν ἐκαρπωίατο. γωρὰς ὙΣΡ τῆς ὀνγὴς 

᾿, θεραπείας, ἡ χολακά)ογῖες αὐτὸν, οἰκεῖον υδὺ σφίσιν, 

» ἐηϑρὸν δὲ ὑμῖν ἐξούλοντο ἐὴ "ὃ “ποιοῦσιν ἁστλ ες οἱ 

᾽» “τυραννικῶς ἐϊξα γϑί)ες Ως δχιυαςείας ᾿ κρῳτήσαιγες 

» πολέμω μακρῷ Σέοσης πόλεως πόρυ 4ὐδαίμο- 

» νος, ὅξον ἀὐδθις μηδενὶ χϑινωνέο ζ “Ὁ λαφύρων,δυλ᾽ 

» οὐϊι καΐζα εν» πὸϑᾷς αἰ Ὡροϑλέαζ πλὅότῳ ἴρς- 

» σιλέων, σέκ ἡξίω(ιν, διλλὰ φέρφνἠες εἰς μέσον ἔϑη-- 

ΙΟ 

20 
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τίς ςοποοίΠοποπι γοάϊτις, ἀεἰπάς χιιίᾳ 
Ἰῃευιτατίς Δα ράσοιπι, ΠεΟ ἱπάἸσατίς ψιᾶ 

᾿ 6015 δας Πα πηδηΐς οσα τσ δ 15. ρο- 
{ἔγεπιο ηαΐα τοιίες ἃ νοδὶς ἀεςερτὶ ὃς 
Εἰ 1, ΠῚ] σογτὶ ποὶς ἐς νοῇ τὶς ΡΟ]]:- 
Οἰτί5 ργοπλίτγογα ροἤτιπηας, [λσαπι ί6- 
οτῇπι ἐς [Πρ] 15, δὲ ἃ ἰατο ἱποίρίδπη; 
ΟΕ Ὲ15 ἴῃ ΟΠ. θιι5 ναὶ ρεϊπατὶς νοὶ Ρυ- 
ὈΠΙοΙ5 αἰ ςερτατίοπίθ. ρεῖπια ἀςθοῖοῖς 
(ε ταιῖο. Ετρὸ ἢ πος νοδὶς ἱπίτίατη [6- 
Οἰπγιι5., ΠΙΠ1] οριις μα θαπιις πες ίπι- 
Ριπίτατα πες οἤεπίαγιιπι οὐ] οπο. 
ἰπλΠ10 ΠΟ Οἰατατῖς αι ξ σοπίοττείιιπ 
ἀο Πἀογαπιις ἀΠΊρ ἰι15,(ἀ οὔπηαποθί- 
ΠΊ115 ΦΙΠΟΟΙΠΊΠΕΘ ΠΟ5 ἔατα ἀμπχογίπς 
ἐουτυηᾶ ἄφοβα ἀπςες ἰξοιτος. Οἰοά- 
Πινε[εις ἐπι αγιϊς ΟΧΑΡΊ ται, ρα! {{- 
Τ115 Πα ΠΟ ἔουτιιηᾶπη ΟΧρου γί, σα πῦ 
ΔΟΏΪΓς να 5 ἴῃ πος πηδὶ ςἐέξίς, νο- 
Οἱ ροίήμς νοηϊα ὃζ ΟΠ επίαγῃ οδ]ταΐο- 
ΠΘΟρ5 οἵ ξατεπηϊηὶ " Νί  νοτο ηιᾶ 
Ῥατίτῖβ, Θαπὶ γος ἄδγο ΠΠρ είς : ὃς ἰγα πὶ 
4ιαπη ν οὐ 5 ΓΕ ΠΊΪτὶ οἱ ρ εἰς, Θ4Πὶ γος 
ΓαΠηϊττοτς ἰφέξατίβ ; σοπΠάοπίος να- 
τἰτατῖ5 Παϊαγαπη, δὃΖ ἰπγὶς γα οπο η ἴη- 

ποττοητοβ. 0 απτοπ ἱπί τί ΠΟ Δ- 
Ποϊατηίηί, ἢ απ οἰδιῖς ; χιοάσιςρ!ο- 
Ο᾽ ρύο πιυ]τἰς ας πιαρη 8 Βοποῆρι!ς, τῇ 
ἱπταςπά 4] θοτταῖθ, ται ἰη αἤσγοπάο 
᾿πηροτῖο, πγαίαπι τες] ] γί τς σγατίαπη, 
Δα το ]οχιιαῦ αιια ἱρῇ (οἰτἰ5: ὃς Πχαϊὰ 
τηρητίαγ, ΠῸ ΠΊοΓΑ ΠῚΘ ἀγστίτε οδίο- 
οἴο. ΝοΙ γα γοίρ. οἱ πὶ νηΐις ἱπηρογῖο 
Ραγαϊτ; ἀπγαυίταιο ἴ5 ΠΈλτιις ἔογπης (6- 
Ρῖοπη ατατίρας: τοτοαε {|| ἱπυροτὶὶ 
τοπΊροτζο Π1}}}] ἀδιγίπιθητὶ ρ]ς 09 αο- 
οορίτα τερσίθε5, ργαίεγτίπι που ΠΠπηϊ5: 
νι ἱπτογίπη τασθαπι πταΐτα δ Πλαρπᾶ 
οοπηπιοα τ: εχ {Ποσιπη ρτίποῖρα- 
τὰ Ροτοερίς. ΠΑ ΠῚ Ργατοῦ ἰἰα δ] ηα- 
τηεηϊα, αΐθιις ΘΔ ΠῚ {01 πη ίσαπι, νο- 
δὶς ἰπξεπίλτη {ιιάοθδης γεάάογο, (φἕ 
ἐλοίιιπς οπηΠα65 αὶ ἰοσ τἰπλαπὶ ροτο- 
{τάταπὶ ἴῃ τγγαπηϊσατη νοταγα σαρὶ- 
ὉΠ) ο1ΠῈ 56 Π{Ἀπ|ντροπὶ ἤοτγοπιῖη- 
τλάπγ Ιοηρο θΕ]]ο Ἔχριισπαῆξηι, ρο- 
τα Πητη; ρις απ, Ποπλίης ἰῃ ρατῖοπη 
εἶτις Δ πλ|Πο,Γοτίπογε Πδὲ,δ τεσ ἔς- 

» χα ἁπα(αν τί ὠφέλᾳαν' ὡςθ᾽ ἡμας χωεὶς αὐδρα-- 40 τὶ ἀἰ{ΠΠ πὶ, ΠοΙμιοτιιπῖ, πγα σητὸς ΘΠ 

» πόδων ὼ βοσκημῖχ, ἡ τῆς ὀηλης κτήσεως, πολλῆς οὐ-. 

» σης ὦ καλῆς, Ξηργυξίου πέϑῖε μναξ κατ᾿ αὔδα. φζα- 

» γείκααϑαι. ὧν ἡμεῖς αἰμελήσοινες, ἸδΤὼ τυραννικώ- 

» τέρον ἐγρῶντο Ἵ δξοισίαις., σέκ. εἰς τὸν δῆμον σλημ-- 

» ῥμελοιιώτες, δον εἰς ὑμας, δεςανγαο εἷοιῶπες ἐλὶ τοῖς 

» γινονϑύοις, τὴς μϑὺ “αν βασιλέων ἀνοίας ὠπέςη- 

» Κϑυ, ὑμῶν δὲ πσφοφεεμεϑοι" καὶ σεωνεπλναςάγ,ες αὐ-- 

σράοτγονοΐρο ΠπλΠ]|τῦ ; ἴτὰ νὲ ΠΟθὶς ρτς- 
τοῦ πηᾷοϊρία δὲ ρεοοζγα, Οροϑα; σείθγᾷς 
πα τας δΖ [ποι] Πτα5, νἱΓίτπι απ; 
πλΐηα: ἀγσοητὶ τὶ σα γθηταγ, Οαΐδιις 
Πο5 πορ]εξεῖς, φιοα ροτοίξατοιη τγ- 
τα πηΐος ΘΧογοογοηζ, ΠΟΙ ἰῃ ρῥεθεπῚ, 
(ξἀ ἴῃ νοβ: βέϊα εογῖ ροστοῇ,α θαπο- 
Ὁ] 15 τερίθιις ἀο(οἰ μι πλιι5, νεγασηις 
Ρατταϑ (θοαὶ {ππλι15: δζ Ἢ νοδίσιπι 
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ἰῃ δος τατι η ντῦς ΠΑ Πν η σ[Ἐγὶ5 οο- 
οττῖ, {15 χρυ ῆς, νοδὶς ρεϊποίραταπα 
ἐουαπι ἀδτο ἰπγῖι5. σα πη η8ε [ἀΡίμ511- 

οὐπῆδτ ποῦὶς τγαπῆτς δὰ ἘΧχίῃ!ςς πγα- 
φηὶς ἸΑγσ ΠΟ Π1Ρ.Π05 (ΟΠ οἰταητες,ΠοΠ 

{αἰ ππ πὰς ἰά ἔλοοτε, πε νοίεγαπι ἢ- 
ἀςπὶ ἀεἰογογοπηαϑ : (εἀ πγυἶτα πηαρπα 
δέ ςοῃτίημα δε ]]οτῖι ρογίοι!α ργορτοῦ 
νος Ἔχδῃιϊαι πηι; Ζαΐδιις ἰατη ἀςοί- 

ΤΌ δρυΠλΠΠῚ ΔΠΠΙΙ ΔΙΓΕΓΙ ΠΊΕ, ΡΓῸ 
σοπηπληί ΠΠραγῖατα ρα σΠαΠτα5 ΟἰμΠὶ 

οπιηϊδυς ποπιπίδας. νὶχ ἀππὶ ΘΠ πὶ 

σοηἤίτατα γερο]. (ντ Ηοτ (οἷδε ρος 
ΤοροΠτΙΠ45 ΠΊΙΓΑΓΙΟΠ65) ἄἀποδας πο- 

δΙΠΠ πο Ετεαίτοτῖ ρορα 5, Ταγηαιῖ- 

᾿πίοπῆδας ὅν εἰθητίθα5, ΟΠ παρ ηο 
οχογοίτι γοροϑ το ἀπισοπτείδιι5 οθίαπὶ 

Ρτοίε αι, ραιοὶ σπὶ πλα τὶς ἀϊπιίσααί- 
πλὰς; ὃς αἰδοτίτατα πιαχίπια ἀθυ!ξες 
Ρα σφας ΠοΙίθιις, (προτὶ σοηί 
Ρτίποίρατιιπι σοπίεγιδα  Πγ5. ΠςῸ ἴτὰ 
ταυἶτο ροίς, οὔ ὃς Ῥοτγίεπα γὸχ Εἰτὰ- 

τίας, τα πὶ {5 σορ 5 οχ νηϊπογία Ετγα- 
τία σοπίογ ρα, τ ΠῚ ργοξισοταπι ΓΘ- 
δα ΠῚ ΔΕΧ  Πἰς ἸΙῦσο τε ροτο ςοΠ εἔϊς, 
τοάτισοτο ΟΧρυ]ος νοεῖ, ασ ποβ, 48] 

ΡΆτος ΠΠ|5 πὸ οἤοπηι5,οΠἀϊοης, 'πο- 
ΡἰΔ, νατ 5 Πρ ΕΠ 15 ρΓΕ ΠΊΘΓΘ ΠΊΕ, 

τά επιϊηυϊέζα πιαϊογιπ Ππογαπιτο- 

Ἰεγᾷτία σοσρίπτας τεραπὶ ἐκ ζο 6 ἀταϊ- 
εὐπὶ ξαπι ἀϊίσεαετο. Τογιο ἀςῖπ 
δὲ νἰτίπιο τερίδιι5 γεαϊτατη πλο]]ςπτ|-- 

Ὅιι5, αἰοἰτίς δ] τγίσίητα Γ τίηὶ ποπλΐ- 

Πἰς οἰυτατίθιις,, ν 5 {Ὸρρ]οο5 ορεῖα 
ποίξγαπη Πρ] ογαητοβ, δ, τη 4 Π1- 
παυείποίάετετίς, (οἀαἸίτατος σοπΊπηι- 
ΠοΠΊΠυΕ να] ΘἀπισατίοΠ απ νοΪ ΠλΠ1τ|- 

“ΔΓ σΟΠῚΠΊΟΠΠΟΓΆΠῖε5, ἀείεγεγε ΠῸμ 
((πηΐπλιι5 : τατίαας Π18}] ΠΟ ΘΕ 5 
δις Πηαρ ΠΟΘ Πτίι5 Π14ΠῈ ργο νοὶ 
Ῥαρπατγο; ἰΘΟΙ ΠΎ115 ΡΕΓςυ]οίλην αἰοᾶ; 

δέ στη Ποίδε σοπρτεῆϊ, πλυ]εῖς αοσο- 
Ρτῖς να πείρας, 4 ΠΔογατία πλα]τὶς σο- 
σπατίς απλίοῖϑη; ἃ σοπιαθεγηδ δι, 
νἱοἰπιις, σα σης ἀποῖδας Ἔχ ηχί- 
Πγιι5 τοῖατη ροπα5 τερίαπι. Ηας {πῃς 
αια νοδὶ5 ργο ΠΠθοττατο σοητγα τγμαη- 
ΠΟΒ ρα Πα τίθιι5 ρα ΠΙτίπγι5, Πιαίο- 

το Ζπ πη Ρτὸ νἱτγῖδιις αἰδογίτατο: ας 
ποη πηδρὶς ΠΘοοίπτατα φορέϊί, αι πη 
νἰγτατίς οὔ ονίάμ ἀτάοτςο ἐπάμεϊ). ΝΝῖις 
ΠΠ4 ΠῚ ορτορίαΠΊ Οραγᾶ ΠΑΠΔΙΟΓ 15 
Ποποτοπὶ ὅζ ἱπηρογίιπι ΑΘ ηείθι15, 
ΠγΔΙΟΙΌΠΊΠΙ6 Ἔχ ΕἸ Π]ατ ΟΠ Δ  ΡΟ- 
τοητίαπν “πα γοητίδιις, διάϊτς, ὃς ἢ- 
αυϊά ἃ νετίτατε αἰ ςοετο, φυξαάπιο- 

ἄἀππια ρτίποὶρίο ἀἰχί,γεοίαπιαῖς Ροί- 

ΙΟΝ Υ ΑΙ ΠΑ ΤΟ ΕΝ.Α ὅς: 

τοῖς κἴθ' ὑμδμ), οἵ τε οὖν τῇ πόλᾳ χαὶ οἱ ὅχι φραΐοπε. “- 

δὸυ, τς υϑὺ ὀξηλάσαυϑυ, ὑμῖν δὲ φέρφνϊες αὐεϑή- « 

κα υϑὺ τίωω ἐκείνων ὀρχίω. πολλαίχις πὲ “δυόμνϑμον “᾿ 

ἐφ᾿ ἡμῶν μεταϑέαϑαι ασοὸς τὰς ἐξελαϑενᾷς μεγά-“ 

λαις δωρεαὺς αἷ ὑπέτεινον ἡ μὲν γα, μιὴ Ὁ σοϑς ὑμαξ « 

πιςον εἶν χαζοιλίπτωμϑυ,οὐχ, ὑπεμείνα νϑυ,διλὰ ποὰ- “ 

λους αὶ μιεγαίλους νὰ σεονεχεῖφ χινδχυύοις χαὶ πολέμοις ἢ 
τῷ “πειρόντος ἔτος ἑ- «ἿὩ 

σηαχα, δέκατον ἡδὴ Φιξομεϑο, πάσιν αὐ, ϑοϑ,ποις μας 

οἱ ἐμιαῦ οτλνίσαιμᾶν “ομ 

ΙΟ χόμϑιοι αἷϑὶ Ὁ χοιγῆς ἐλάυϑεσίας. ἀκαΐζς ςάτου μδὺ « 

ΡΈΕΙ Ὃ πολιτείας οὔσης, οἵα γίνε φιλᾷ αὐθὶ ΩΣ «᾽ς 
μεζαξολᾷς (ᾷςΣ αἰφνιδίως γινουϑμας, δ σὶ ταῖς ἔχτ-« ἣν 

φανεςάταις πύλεσι Ἴ υβῥξουῶν,Τ αρκυνίταις τε ἢ δϊ-«“΄΄ 

εντϑ μοῖς καζαγήν βαλονϑμοις τὸς βασιλᾷς, μεγάλη “᾿ 
ΟΝ 

φραίια Ὡραχι γδχου 4 ὑσανῆες, ὀλίγϑι πσρῦς πολλοις 4, 
“ϑιηΐς ὠνίσμκεϑει, μεγίφην Ὁσποδάξαμϑροι ροϑυμίαν, 4 Ἰ 

ἊΝ 
͵ὔ ᾽ “ὩΣ νὰ Ν ͵ “ “ »ε 

χώω. ου πολλοῖς δὲ γρονοις ὑςερον, ΠΟρσινον Τυρρη- « ἦ 
“ ᾿ 2 τὰ δ τὰν 

20 γαΐν βασιλεα, καζαᾳ γήν χαὶ αὐτὸν αἰξιοιεῦτα τὰς φυ- 
͵7 “ 2 ς ᾽ς ΑΥΞΞ ΠΝ 

γάδαις, τῇ τε ὃξ ἁπάσης Ἴ υρρξωυίας ζῶ αὐτὸς ἐπήϊε- ὦ 
᾿ψν- 

τὸ δρυαμ4, χαὶ ταῖς “π΄ ἐχείγων ἐκ, πολλοί σεωνα:- «ἢ 

ἀϑείσαις, οι ἔχοϊες αὐξιοιαχον γχεῖδοι, κὸ ΔΙ Ι οὶ πἴτο «, 

καΐζανλ4οϑεί!ες εἰς πολιορχίαν πὲ κ αἀμηχὸνίλμ, χαὶ ̓  

πϑωτὸς πυραγμαΐος δἰποοίον, τω πϑύτα “ἰπσομεῖς «ὦ 
γα! τὰ διάνα, φίλον ξιῤαἰκάσα νϑυ ἀπελϑεῖν. τὰ ὃ. πε- “ ἕ 

λάυταῖα,, πολτζω καϑοδὸν ζ' βασιλέων τἰρασκάνα:. “ἢ 

(ἀνϑύων ΡΥ τῷ Λαΐίνων ἔϑνοις, ἢ τοιαχοιτα ποὸ- “ὦ 

λφεέπασρμϑμων, αντιξολοιωζας ὑμας ὁρῶντες, χαὶ « Ψ 

30 ὀλεφυρονϑμοις, χαὶ ἕγα ἕκαςον ὅχεροωνϑωον, ἕτα- 

(κοὐχ αἰ π’εμείνα νϑυ εἰκαζολιπεῖν ἡγησοίυϑρμοι ὃ" τ Ἵ 

͵ ͵Φ « ΠΝ 

ζοντπες, πολλά τε σωκαΐζᾳ. συγί[εναΐν τε χαὶ ἑταίρων ὁ“, 
ὶ « ! ᾽ 2 μϑῷ ὁμοσκήνων Ἔιποξα λο ες, ενική(α μϑυ τὸς πολεμμίους, “΄ 

Ἁ λ ΄ ᾽ »“ ᾽ δ' 

χα, τς ἡγεμόνας αὐτῶν ἀπεκ είνα νϑυ Ἷ χαὶ τίω βα-“ 

σιλικδεὺ συλύφαν ἁπα(ᾷν διεφϑείρα ϑυ. ἃ μδὺ δὴ“, 
40 εἰς Ὁ σεενελάϑερῶσαι ὑμιας Ἔστο Τὴν τυραύνων πα- “᾿ 

1: σῦς ΔᾺΝ ͵ δ ε “ , ΕΣ 

ρέφοαϑα, αἰ χῦρ δευσα μεν Ὁ ἑαυτῶν τσοόϑυμμον, ΓΕ 
ε Ἁ 5. ᾽ “ ᾽ ᾽ γ᾽ 

«σου τῷ αναίχᾳίου μᾶλλον εἰς ἀὐδ' καζᾳςαγτες, ἢ « 

«αἰ: Φρετῆς, ζῶτά ὄξιν. ᾧ δὲ εἰς Ὁ ἀκμάοϑαι τε“. 
ἣ 2 ς 

χα χήν ἑτέρων » δγουαςείαν πὲ «ἰξεξζαλέαοϑαι μεί- « 
"ἢ ν᾿ 9 ᾽ “ 3 “κε 

ζω ἢ χτ' τίω ἐξ Ὄρχῆς δόκησιν, ἀχούσαίε ᾿ ἡ ὁπώς, « 

τός τε ὐτίζᾳ ϑεένᾷς μοχη νικησοιϊες,, οπωσείμε- “Ὁ 

δα, ἡ τῷ αὐθεόνι, Τὐϑ χἰ τἀτων διεσώσα δι Ὁ Θρ- “ὦ 

ἐαν τί θα θένω τὸν λόοον ἔξῳ τῷ ὀληθοῖς ̓ ὡφαΐ ἌΝ. 
᾽ ͵ μὰ ᾽ εν 3 ' 

ὦ Φρχομᾶνος εἶπον, γα τι ὠσοιοϑε μοι. ὑμῶν »ὃ ἐπει- “ 

δὴ 



ΑΜ αὶ π΄ σὺμὶ 1. 18. ὰ 
» δὴ ὃ ἀσφονὲς ὁ ἐλά λείας ἔδοξεν ἐξ) βέξαιον, οὐκ 
" ἀπέγφησεν ὅΧὶ πότῳ μϑύφν, ΣᾺ πὶ [ο Ὁλμᾶν: 

» γεωϊερφποιᾷν ὁρμιήσοϊες, ἐηϑρὸν ὡς ἁπὸμ ἡορύνϑροι 

"ὦ αἰξεεχόνϑρον ἐλάϑερίας, καὶ μικροὺ δεῖν κσδϑς ΕΞ 

» πϑρυζᾷς αὐ, ϑοφποις πόλεμον ὀναδείξαγες, εἰς ζωῦτα 

" τὰ κινδγωυφύμαζαᾳ, ὃ πὃς “ἷὩρ “Ὁ πλεονεξίας ζᾳυ-- 
2.» “-Φε ͵ 27) -“ -“» 

5» τὴς ἀγῶνας τοῖς ἡμετέροις ὠλοὅε δὲιν Καΐζον Θ᾽ οὗδαη 
ε 4" ͵ “ ) 

» σωμασιν. σίας μϑὺ δΐευ πολάς χτ' μιὰν κὴ δύο πολε- 

ον μού(ας ὑμῖν ὑπὸ τῆς ἐλάυϑεοίας, ας ὺ ὧν πα- 
͵] ς 

᾿ ἐφίαξεως χάρωσαμϑυοι οἷς δὲ τειχομαχίοι ς ἐλθν-- 
Ὁ 

» πες, πσ᾿ηχϑοῖς ἐποιήᾳ νϑιν.ἐώ. τί Ὑ δεῖ κτὶ μικρὸν 

» λέγάν Ως “οραξῴς οὩσαυύτίω ἐχόνζᾷς λόγων ἀφϑ0- 

»γίαν:δυλὰ Τυρράυίδῳ ἅπα(αν εἰς δώδεκα. γεγεμμημέ- 

»γζρω ἡγεμονίας , ἢ πολλὴ μϑὺ τῇ κτ' γάῶ, πολλῇ ο τῇ 

» χτὶ ϑιλα΄ῆαν δγωυαςεία «ἰθιοισια ζε(αν ἄνες αν 

ἣν οἱ συϊκαζοκΊησανϑροι ὸ ποιήσοιϊες αὐτίω ὑμῶν ὑπη- 

Ἢ χϑον; Σαίζζίγοις δὲ ζυτοιςὶ, ἔϑγος τηλιχοῦπον, οἷς ὄζὰ 

τ πϑρτὸς ὁ πὐξὶ “αν δ» τείων ασδϑς μας ζῶ ἀγὼν, 

Ἢ ποία παρέοσν ὑμὰ βοήθφα, μιηχέτι Δἰαμειλλώοϑαι 

» αἰοὶ ϑυ ἴσων ; ἰ δὲ αἱ αν Λαΐίνων τοιάχονζῳ πὸ- 10 

Ῥ λᾷς, ὁ μόνον μεγέθᾳ ἐπαιούνϑναι δεουνάμεως, δλλὰ 

» χαὶ Ὀχὶ τῷ διχαιότεροε αἰξιοιεῦ μεγαιλοφρονδσει; 
» ἥγες ἡν οἱ καζα δουλωσο υϑροι ; ὼ οὐ δαοόντες ὑ- 

» κἷὸ αἰδραποδισμιοῦ χαὶ καζᾳσκαφὴς ' πολέων δὲο- 

» βϑμας χα ζᾳφυγεῖν ἐφ ὑμας; ἐω τάλλα, δ(ᾳ οὔπω 

» ΔΙ αι ζασιαζοίες παοὺς ὑμαζ, ὁ ὐδι μϑρ ἀι μεζα.- 

᾿ν “ποιξένϑμοι μον τῆς Φοχἣς ἐλπίδων, σεωνεχινδὺ-- 

ε γά μϑυ ὑμῖν. δολ᾽ ἴδτὼ φανερῶς ηδῊ τυραννίδα, 

"» αἰξιξεξληνϑύοι «ἰὼ φρχζω » ὁ ἡμῖν ὡς ἣν» δούλοις 
2 « ον ᾽ Ἷλ «“ 

» “οἰ δαγοώκϑροι ὀξηλέ[ηϑητε, ἡλιεις τε ΟΥ̓ ΚΕΤΙ ομιοί 20 
ς- ε "“ 7 δ Ἷ λ 

"7 ἄσθ99 ὑμας ἀχανοίαι Δ θυ ϑδυοΐες, ον ὃ τότῳ, καὶ 

» τὰ ὑπήχϑω ὁλίορυ δειν πλωτὰ ἐπθυίςα ) Ν τύρξαντων 
᾿ 2 ἣ λ 

᾿» μϑὺ “ὁ  ποςάσεως ϑολούσκων, ἀχολουϑησᾶντων δὲ 
“ ᾽ ," - 7, ΒΥ “2 

ον αὐζις Αἰχφυῶν, Ἑρνίκων, Σαᾷίνων,θννων συχνών, ε- 
Ε πον 5.4... 6 λ ᾽ ͵ ς 

"» δύχει τὲ οἷος ὅχ, ἕτερος δὴ χαιοος . εἰ βουλουϑρμοις ἡ-- 

»» μὲν ζῶ, δυοῖν ὄξεργασαοϑαι Θούτερ ον," καζαλύσα- 

Ὁ» αϑα; τίωυ εὐριχζω ὑ ᾿ ἢ σοὺς Ὁ λοιπὸν ξἰποδεῖξζαι 
͵] “ ν᾿ 2 ς ἀλ. μη 

» μετϑιωπεροιν, ρα μέμνηοϑε εἰς οἵαν δὀιπογύωσιν τῆς 
ΕΣ ς ᾽ δὲ νη 2 ͵ὕ 

Ὁ Ἔρχης ἤλθετε; ὦ ὡς εν πϑρτὶ δὶ ἀθυμίας ἔγρεώῶε, 
. ΕΑΝ, ΓΡΗ] δὶ 

᾿» εἴτε μὴ (γαρούμεθα ὖν ἀγώνων ὑμῖν, εἴτε μη 49 
“ ͵ , λ εὴ 

» ὀργῇ ἐφειῆες ὡς τὰς πολεμίους Φεψομεϑα, ΘΙ 0199 
" λα ͵ 2 ! Γ ν ε λ ἢ δεησᾷς χἡ κ᾿ πσοοέσ4ς ἐποιησοοῦε ὧι ὀξίυ οἱ ταπεινοί 

᾿Ξ ἀλ δι ςς -“ ἢ Ι - ͵ ς , 

»» ἡ (σϑ3ς ὑμας ὑξςρλσχκένοι τοτε ἐποιήσαϑυ, ἡ“Πγ9εν-- 
: ϑο σα! ͵ “-“ «»] 

» πες Τ' δεήσεων,ὼ πειοϑενῖος τ αὐ τσοσεσιν, αἷς ὁ βελ- 
ε ͵ ͵ νὰ δι, 

,» τίςος οὑτοςὶ Σεραΐλιος αἰ “οαλάσων τοτειζσθος τ’ δὴ- 
2 ͵ ει 

» μὸν ἐποιήσαζρ . ἔϑὲν κϑὺ ἐμνγησικακή(α δ ὑμῖν τσ 
ἥ ἥζ)ς 

» πάλαι, γουςὰ δὲξὶϑ μέλλονζς ἐλπίσαϊϊες γρόνό; 
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αύδπη ἱπτιῖο νἱίᾳ οἰ ΠΡ οττασ, πο μας 
σοπτοητὶ, ααἢὶ οἤπς τὸς Ποιι45 ΠΊΟΪ τί, 
Βαδοηῖος ργὸ ΠΟΙ θιι5 αυίοιπια; 11- 
Ἀεὶ ες σιιρεζοησ, δ Ὀο]]υτ ροπε ο- 
τγηῖθιι5 ΠΟΙ ΠΙθιι5 ᾿πτοηταπῖοδα: Γατὶ 
Δα Πα ρετίσυα ὃς οπρίαϊτατῦ νογα- 
τα ΠῚ ρΡΓοραρπαδιίοποι αρυτοηῇ ηο- 
{τ|5 σογρουίθιι5. ἐχ' ἐσ ἐφρογε ἡπο- 
τίοϑ πῆρα ας ἰΐπαβνα οἰαίτατος ρτὸ 11- 
Ὀεγῖατο νοδ οι ἀδοεγίαπτας, ραγ- 
τἰπι δοῖς νι ξξαβ, ρατττη Ἐχριρηαῖαβ, 

(Ρ ἱροῦ σοσρογ 5, τΑσοο. ]οΓ- 

{ὰπὰ Θηΐπὶ δτιίηρι τηϊπυτατὶπι γοσθη- 
ετε σοί, χυα τδηταπὶ νοιδογῖ ργα- 
Ῥεης πιδτογαπῃὺ γμαἰ9 1 εὐγαρο,αο. 
γηϊμοτίαπι Ετγαγίαπι ἰῃ ἀποάςοϊπι 
ἀϊαϊαπι ἀπσδτι5, ταγγὰ ΠΊΑΓΊΖῈΟ ργα- 
ΡοτοηταπΊ, ητιῖς νοδίίσιιπι Θἀοπλμῦ, 
νοΐτοσας {πδίεοῖς ἱπηρογῖο ὃ ϑαθίηὶ 
{{π|, σεης ταῆτα, τα ΠῚ 016 ΡοτιίΠαχ ἱπι- 
ΡΥ πγ0}1., Ὡς ΔΠΊρ 5 ἀθ ααο ἴα- 
τα νοδιίοιιτη ςοτοη ας, οι π. Ππαπα 
ορεξμέξαπι εἰκὉ Οἱ ἀ τγίρίητα 1 ατί- 
πὶ ΠοιΊΪΠΐς ροριος,Ποη ροτοητία ίο- 
Ιμπι εἰατος., νογιπηειίαπη ροτίογα ἰμ- 
τὰ Ἰαξείταητος, {158 ρογάοπηαίτ, οἴξα- 
οἴτχας νι ἀφάϊιίοης ἔλέϊα ἀςρτοσαίοη 
τας ἀἰγερείοπας δέ ἀἰγυιτίοῃ 5 {Πάτιπὶ 
ντϑίιπι" Οπλΐττο 4114 πα: ποηάιιη 
ἀν δὶς ἀΠπἀεητοες, δε ρί! σπος πΠοη- 
ΠΪΠ] οπηπχοάοτιιῆη εχ ἱπηρετίο ἔρα- 
τητος, νη νοδϊίσιπι ρατίοιϊα {δ ί- 
αἰπηα5. (σεῖογαπι ροϊξεα απ αρεγῖα 
ἰατα τγγδηπίσαπι ἀοπηϊπατίοπεπι ν- 
(ἀγραπτος, ἀεργεεί εἰπὶ5 ποίεγα νε]- 
τυ πηαποίρίογαπι αἰεὶ ορεγα. δέ πο- 
ἤτος απἰπιος ᾳ νοῦὶς αἰςπαῆις, ἐς- 
(οἰ(ςεπτῖθαις ἱπτογίπι {δ αἸτἰς ρεπο ο- 
ππιηίΐδιις, ἱπίτῖο ἐς οηίς ἃ Κ᾽ οἰ οἷς 
οτἴο,ἂς ΠΊΟΧ ΘούαΠΊ ΘΧΕΠΊρΡΙ πὶ ίεςοα- 
τίς Ἐ ηαυϊς, Ηεγηίϊ οἷς, δ᾽ ἢ]5,πλα ἴσα; 
ΑΠ1ἰς : σαπι ροτιΠδητ,  ρεῖ πος [ἰσα{- 
ίξι. αἰτεγατγα οοτο, ας χοιτεῦε νος 
Πγατη ἱπηροιίαπι, δι ῃ ροίτοτ πηο- 
ἀετιατίις γοάάογο : πηεπλ ἴσης ἱπ 
Πυληταπῃ ἀοίρετατίοποιη ἐς ἱπιροτίο 
νεπειῖτὶς; ὃς φαδπι (ΟΠ Τοἰτὶ ποτιεῖς πο 
νοὶ ἀοίδγογοπλις νος ἰη {5 θ6]11ς, νεῖ 

ἴτας ἰπδαίσεητος δά Ποίξες τγαηίγος- 
πλι5 πὰ ΠΕ πλα]τα5 ργοσς8 40 ροΪΞ 
ἸἸοϊτατίοπος οἰ εείείς ὁ Ο 4 ἰρίταγ 

πος ΠΠ11165 νο τίσ ια ορρτοῆη πἰκα- 

τἰϊς τὰ ἔςοίπγι5., υἱξεὶ ργθοίθιις δέ κα 

ἱπάμξεὶ ροΠΠοἰτῖς φιιας 5 Θγα τς ἢἰσ, 
νἱγορτίπι5, ΘΟ τοιηροτζο σοί], ρί6- 
Βὲ οὔτυ τ ΟὈΙ τὶ ρεατογίταγα ἱπίαγία- 
ταιπι 7 [ἢ ξαταγατη ἐρεγδηταϑ πιο] 118, 

ΠΤ] 
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δτουτοπιροτο σπη ἕξις μοί, οιαπὶ 

πλοτίς σφαρτίαἷς το  πηπι5 ριαάδαις 

ερτορία το οδορεία ηυᾷ πορὶβτεά- 

ΑἸ Πς στατίαπι ὃ ̓ ζαπι (ΟΠ σοῖς ἀϊ- 

σηαπηηυς τα  διι5 Ρογί ου] 15. ἱπλπλο ἢΐ- 
ΠῚ] πλίηιι5. αΐῃ οτίδπη 05 ἔγυἘγατὶ ο- 

{Ἐἰς οπυηῖριις ας σοη τ] 6πὶ ΠΟ γατίς 

τεῖρ. ποιπίῃς ρχοπλίττετς, ἰρίαπηαις 

μμης νίτιπι ορτίπιῖ, Ζιο ἀδι! ἔπο- 

τατὶς δὰ ἱπιροίξαγαπη ἐλοϊο πάλι, ρτί- 

ταις τε απ ρου ο Πλαρ 5 4 ΠῚ 

Ὑ]]ὰς Πογαίηι πὶ Πλαγιογαῦ: Πάσης ἴ- 

βηοπλ ηῖα ΠΟῚ οδ δ] ςὰπὶ πα] έξα- 

{π|5,.ΠΠΠ| αΐϊα Ροἰξυ]αρατ ντ ρο!Πϊοῖτα εχ 

πῆμο δὲ θοπο ργα τατοτῖδ, πος αἰΠ|- 

πυυ!αδατ ς ισιιπη μμο γογηἤλ6 ἕαξτ τα 

χστείοττο. Ναρεγ ἀυτοπη (Πος ςὨΪΠὶ 

αὐϊις αἀαηη, ὃζ σαραϊ ἀςίατε Πη]8) 

οὰπ ἴῃ νος αὶ, δ ηὶ, γοΙ οὶ, ἐς 

ςσοταπληὶ (επτεητία ὃς ἰρῇ οοπίμγγο- 

χης, ὃζ οσῖογος σοποίταῆξητ, πΠοη- 

ποδάποβ οοδᾶι εἰ 5 γοξιρετο, νεηα- 

τη αϊ δέ σταιιοϑ νἱτὶ δά Πυιπη1]ς δ ν]]ς 

νυἱρσας, ΠῚ 81] Ποη ΡΟ ]ΠἸσςητεβ ργαίςξη- 
τὶ5 (4]υτἱ5 σγατίαὐ ὃ ΠΕ ΠΟ5 ταγίιπι, νῖ 

(χρε δηῖς, ἀςοίρετγο νο]]ς νἱ ἀογοπηῖ- 
τῖ, ργατοχο 5 ἔγαθάϊ ππης Μ᾽ γ- 
Ἰετίι πα, γα πη ΡΙ οἱ σταιΠηπλυτη: οα- 
μι ἀεϊπάιξι, φιλί! πΠᾺ]1ο πηοάο ἃ 

ἀιϑατοτς, ργαίεγηπι εγσα Ποσ δοηϊ- 

σῃο, ἀςοίρίοπαϊ, (Οοἱ  νοδ 5 δά Βυΐας 
ΒΕ Πιϊπυας, ποτε πηηις πα τ πλα- 
σηίσα ας ᾿που]ςητῖς ΡΓα 5 νἱ οἰ ἢγ118. 

οὐπηαας ἔρε οἰτία5 ἄς οΠ]αταπ ἔασι 
εστορίς τἄταπι αὐ έατ ντ 60 χοημῖ6 ἴᾳ- 
ταγοπηϊηὶ ὃς ἀθδίταπι ρΙεδὶ σταιίᾶ γε ά- 
ἀστοῖς. νῦ πος ἱπαΐτοϑ ἴῃ δ Πγ]15 ὃζ (τι 
Ὡρηὶς ἀϊατίας τοτποῖς ν οἰ ΠΟ 15,410 
ΡΓΟΠΊΙ Δ ροῆετίο οἰτατο, σας ἀφοτο- 
τπεγατῖς ἃ ρτϊποὶρίο. [ιξζατουε νεῖο 

ὉΙαΠοποτη [ξαπη ὃς ταὶ τυγρί τἀ ΠΟΘ ΠῚ 
ἱπάϊρηδηῖς, γεϊατίϑα ἴῃ νγθοτη Πρ ΐ5 
τα τος δα {πα ἀἰπηϊττοητο, γοβ ἀγγερῖα 

ἔΔ]Πεπἀϊ οσσαἤοης, δὲ ᾿ρίαμπι Δ οἰ ΠῚς 
ἰπίατία,πεσ ΠΟ ς φυ 4 ε ρας ρτα- 
ὨεΙΠς; (ξ νπο εοάξᾳ; δέϊο ττῖα σγὰ- 
ὉἱΠΠπλα ἀε! τα σσπλ 15. πᾶ δὲ ίεπα- 
τις παι εἴζαιξ ἀϊπλί πα {π|ς, δεν τὶ {ΠπΠπις 
Πάσπι νἱο] αἴτις,8ς θεπείέξογες Ιαθο- 
ΤῸΠῚ ρΓα ΤΩ ΪΟ (ταυά αὔλῖ5. Πα αἰ ληὰς 
᾿νυϊα(πηοάϊ πλυΐτα οιτ ροδηηης νο- 
ὈΙς ρατείοἰϊς οδίίςογς, ποη ἀϊσηαθα- 

ι νοθὶς βετγὶ {πρρ]ῖσες,, πθο νοΐας 
Ροίξσταις Δ χυοα ἀρ] ξτα, Πηραηίτα- 

τί5 ὃζ οδ Παἰοη!ς ματα σοῃα!τοηΪ- 
δι το π πηρείγαγο. Νοη ταπηξ Παῖς 
ἀσοιγαῖίις πᾶς οχουτιξἀα ἰμάϊοατημ5, 

το πων αἴξιογ ὀντα τῆς ἀιμῆς ζατης τυχεῖν" Οὐκ θέλου « 

δ 9 -φψ- “ “" " ΠῚ ͵ 2 ͵ 
20 μή ἀξαπατᾶν ἡμας αὐδις δύξητε »Ὁ πολλοιχις ἐτριη- αὶ 

30 δέναι τῷ δήμῳ γϑριν, ὡς!ε κα τέχάν ἡμας ἔτιἡξιϑ- 

ὉΙΟΝΥΒΙΙ ΗΔ ΤΟΥ ΝΑ 8 5. 

᾿πος νος ργαραϊπηις; ἀεθε! δείσας πουρέοονϑρ ὑμῶν ἑωοΐρις, χαὶ πιϑύτα πολέμια ἐν ό- 
Ψ ͵ “ “ 2  -, 

λίγω καϊεργασαιϑρμοι ἰχϑόνῳ, παρημϑρ ἀο»ες αἰ- «᾿ 
͵ ᾿ ᾿ ὑ Ἵ γ᾿» Δ΄ οἱ ὴ 

χιαλωτοὺς πολλοὺς χα! λείας και λας. θυ ὧν Ἄνας « 

ἡμῖν γδρίζα ἀπεδωκαᾳῖε; ἀφο: γε δικαίας ἢ δυχυ- δι) 

δευύων αἰδίας. πῦϑεν ; πολλοὺ γε δὲϊ χαὶ διένψευοδε αὖ 

μϑύγε καὶ ὰς «ἑποοέσάς ,αἢ ἐχελάύσαῖε “' ὑπαΐον «' Ἷ 

“ἷῶ τῷ χοινού ποιήσαοϑαι. αἰντὸν ἢ Ουτοι! τ βελῆι- « ἣν 
Ω ͵ Δα γ. τϑῇ ᾿ 

φον, ᾧ κα  εγρησοιοϑε (7899 τὸν Φενακχισ,κον, αμοιρονα 

ἐποιήσοίε ΤΥ ϑριάμξων, πλύτων μάλιςα αὐ,ϑ65.-«᾿ ὶ 

νος παδοςϑενες αὐταὶ πίω ὕξοιν, δὰ ὅτι τὰ δίχαια, « ἢ 

ποιάν ὑμας, ὡς ὑπέοεεϑε, ἠξίφ, ὦ ἀγθμακτῶν 6ΧῚ ᾧ- ὯΝ 

Φεναχισμιῷ δῆλος ζωώ. ἔνα[γος δὲ δὴ τῷ χεόνου" ζυὴ. 
νΥ ᾿ ἘΞ ΤΟ τ ͵ ή Ὁ 

ὙΣΡετι τσϑ9ς7)ες πο τὸ διχαηου Ἄογώ γ»παύσο-« 
“ΡΝ Α» λλΝΩς ΠΝ ῸΝ ͵ ΟΝ μαι θ᾽ ἡμῖν Αἰχϑμοι τε ὦ Σ᾿ αδίγοι ἡ ϑολούσχοι;μιά «ο΄ 

γνώμῃ χρυσαμϑιοι, ἀδοί τε ἐπὸρϊςανζ,, χαὶ τὸς δὴ- « ̓  

λϑις πουρεκοιλθιω τ 519) ἐφ᾿ ἡμας δύαϊκαεϑητε κα- δνο 

ζᾳφυγεῖν τὸς Το πεινους χαὶ φαύλοις οἱ σεμιγοὶ ἢ βα- «, ' 

μῆς πϑύτα ὑπιοψέμδιυοι τῆς ποῖτ (Οτηρίας; χαὶ ὕα «ο΄ 
ὉΡΕῸ 

σαΐε, πσοοκλυμμα τῆς ἀπάτης Μαϑιον ϑόλέφιον «ος 
ζυτονὶ, τὸν φιλοδημοταΐον αὐόρα,, ἀὕρεοϑε ᾧ πιςεύ- : ὶ 

σοιες ἡμεῖς, ὡς σέκ δ ““πσὸ δικζατωρος τε, χα « ' 

τα χονςοῦ «ἰἘὰ ἡμας αἰδρος, φενακιοϑησύμμες π᾿ 

γοι!, στευυροίμεϑαι, ὑμίν χαὶ τοῦδ τ πολέμου ,χαὶ τόσας 

ἐηϑρους ογικῶμϑυ »οὐ μμικρους Ἰ σεοὲ ὀλίγους, οὐσὶ, αν φν 

φανάς αἰ πουμείναν)ες ἀγῶνας. Θοῆον δὲ ἤχτ' τἰω ' « 

πότων ἐλπίδα, τέλος εἰληφότος καίλλιφον τῷ πολέ- «΄ 
μου, Ὧσοῦτον΄ ἀπέγεοϑε τὸ χαράν. χαὴ “πολλζω εἰ- « 

τε ἀκοιζᾷς “'σὸ ταῖς σημαηος οὖν τοῖς ὅπλοις, ἥα «, 

παρέλϑηϊεζς ἰτωυοέσφς, ὡς τὰ ἐξ ἀρχῆς διέγνω- δ᾿ | 

τειεχ αἰσσολϑροντος ὃ Τ αὐδρὸς Τ᾽ φεγαχισγκὸν, δ δὲ « ̓  

“Πω αἰοευύξω τῷ ἔρορυ, δον εἰφενέχθμῶς εἰς πίω πό- « 
λιν τὰ σημκεῖα,, χρὴ Διαφένος Ὠὶ τὰ οἰχεῖα, ζ ϑὺ- ᾿ | 

ναάϊμεις, κσρόφασιν πτοιησείνδυοι ζω πίω τῷ μὴ τὰς 

δίχα αι ποιῆν, πῷτον ὑξρισεΐϊε, τυ δὲ πσοὸς ἡμας ὁ- ΠῊΝ 

μολογιαῖν συ σδὲμίαν ἐφυλαξαῖε, δολ εὖ τῶ ἀιπῳῖς 

τεία τὰ μέγιςα “παρενομοήσοίϊε,Ὁ αἰξίωμα τὴς βου- “ 

φ 

ἵ 

᾿ν ͵ -») Ἢ 

40 λης καζῳλύσον)ες, χαὶ πίω πίον τὸ αἰδρὸς δχκφϑεί- « 

χόριν Ὧ πόνων. ζωῶτα δὴ ἢ γα. “πος πϑτοις ὁμοίαν» 

“πολλὰ ἔγογγες λέγήν ασεὸς ὑμαξ, οὐκ ἡξιοῦμϑυ, ὥῶ« 

πατοάχιοι, “δὸς ἱκεσίας ̓  δεήσάς ὑμδν ζαπέοϑαι, “ ᾿ 

οὐδὲ ὡς πἶρ οἱ τὰ δφᾳνὰ δεόραχότες, ἔτ᾽ ἀδεία χαα- “Ὁ 

μγησία, καϑοδὸν λαμᾷανφν. οὐ μά ἀκχριξολογεῖ- «Ὁ 

οϑαι γε οἷδε τέτων οΨ τῷ παρόν οἰομεϑος πῶ “ 

ζω 

' 

᾿Ὶ ΄ς“- ᾽ ᾽ ᾽ 

Θανῆες, χαὶ τοῖς ἀὐεργέταις δὠονηζον “ποιήσαγ)ες πίω «᾿ β 

; 

, 



ἑ ΑΝΤΙΟ ΚΟΜ 
; ' " ὯὩ  «ξὶ ὁμονοίας Δι αλεξόνϑιοι στευδιηλύϑα »ϑυ" 

ΟΣ ἀμελείᾳ, χαὶ λήϑη κοὐραδόήες αὐζᾳ φέρομϑυ. 
» ἐφ᾿ οἷς δὲ ὠρεσξἀυέϊε, χαὶ ἄίνων δεόνϑροι ἥχετε, ἴι οὐ 

» ἔροον ἀπ ἀὐγοίας “Δνόνϑρον, χαὶ τὰ λοιπὰ ζιαῦτα ἐ- 

᾿ σε εἰκαίσωμϑυ. οἴομαι ποίνιου τὸς ζαῶτα ἐρᾷν αὖ- 

» ζις, ὅτι πὐδὶ πλύτων ὕκοισιν ἀὐόχεατορες, ὡςθ᾽ δ τί 

» οὐ πείσωμϑυ δλλήλοις, τοῦτ᾽ ἔς! κώφκον. ἔξω ζῦτα 

» ΠΩ γιγγέοαϑω τὰ ἀκϑλουθα σϑτοις᾿ σοεὲν ὀὐτιλέ-- 

» γω" βούλομαι δὲ τὰ μα; (ῦτα ἐσόμνϑυα παρ αὐτῶν 

» μαθεῖν, ἐπειδολὺ εἴπω ἡμεῖς, ἐφ᾽ οἷς αὐἰξιοῦμϑυ 

» ποιφαϑαι τίωῦ καϑοδὸν, χαὶ συϊγωρηδ" ζαῦτα, “ὅτων } 

᾿ » “ ᾿ 

δ. τες ἀσφόλεία τὰ ὅπλα ϑησομῶν οἰ Τὴν χφρῶν »ὉἹ] ἰ(οτραέζλποηῃ ἔοτο γτῖτα ὃ αἷς ογίς δν. ἃ δον 
Ι- κα αςήσομυϑιυ αὖϑις εἰς τί πότων ἐϊξοισίαν τὰ σωμα-- ἀεἰαον »ΡΟΠεῖς ἀὐπηὶς τοῖο Ποϑ ροῆς ; Ϊ Ι 

τ λ Ν φ πὸ ΑΜ 0. τ ννατδια Ι 
᾿ ̓ ἰω γφξαφηζομϑύοις "ἕ ΩΡ ἀκ τὴν πῶμα " {αἰτοῦπαπα ποπάμιπη ν] Ππιπ|(προῦος | 

ΠΣ παν μαρν μὰ 4 νὰ κο ατὰ τὴ μεν, συν, υ ἐν - περοτίο ἔβέζαπι δε. ὃς χαϊά νεταθὶς ' Ι 
.» σχκασιν , οπτὶμ Ατπίῳ χα τοῖς ὁμοία, Φρονδσιν ἐχενῳ ἰᾺτιτίτις ἀπε αατὶ ἀφογετίς 4|115, ιιᾶ-- ᾿ 
ὍΣ φανῇ ἢ τοῖς αἰξιωμασι θ᾽ ὡρεσξάυτῶν, οἱ (ς ἑαυ- ( 4ο Ἀρρίο δζ οἷτις ξλδτίοηὶ νι τη ἤιδ ξ,ι δὴη 
τὰ τῶν παρέχο!ἢ τς ἐΣλὰ Ὁ οὶ ἢ αὐδρῶν πότωνὴ ὁ, ᾿Σ Δῃ. αἰρηἰτατὶ Ἰεραξοσααι τα ται Η ρ ἡ“ 

, ΤΣ ΣΣΑ ΑΙ»; Αὐρτοσιν ἢ ΑΝ γε ϑο δ διδδος ΘΓ ἱπιεγροποπείιπη ὃ αὶ μοῦ πο ω 
πος τεξονημας ὀξηπατιᾷαν. ως λῶν ἀἀε 6 Ὁ} δζ απῖοα πο5 ἀδοεροταητιδη ἀ15 το εἰ | 

» για, δὲ ὁρκων τὰ πιςα. πταιρωσαμϑμοι ππονρ αὑτῶν; 30 Βμῃς, [ιτοίπγαπάο ἤγπηλτα ἢ θὲ ας ῃςοί ἣ , 
ΠΟ δολ ἐγώγε ΠΩ ὡπα(ᾶν πίςιν αὐ,ϑοφπίνξυ ζ,-ὀ πλῖθιὶ πηλρὶς αυαμη διαπλδηα (αἱροξξ ; ὶ 

Πρ πίω δέδουκα, ἐδ ταῦ ΤῊΝ) ἐὺ τας ἡγεμονίας ὄντων «ἰδ αυαηάο οῖπι  ροιοίαηίραις οοη- ΕΑΝ 
ΕΝ ΩΣ Ἐπ δου θα ς ταπηηὶ ν]άςο. ὃζ (οοἰοτατας ιιαὶ ἰπτοτ " ΜΙ 
πε ες ; ' ἱπηρογαηαϊ δυϊάος δζ ἰητεῖῦ [Ιδαγτατὶ ἡ 
Ψὕ( Πς Φοχῳν αἰξιῶσι τσϑϑς τός ἐλόπεειας μεζῳποια- τρῃρςεςποῃ (ροπτε σοαιητ,ίαρε ἰᾶπὶ Ἶ 

» κϑροις, γε χοσῷτον, λα χαὶ πολλάκις ἤδη καΐζᾳ- 

» μαθὼν Ὀχίςα και Ὁ σοῦτον ἰουξίᾷς ὄνον, ὅν δὼ 

» αὐτῶν αἱ ἀνα κα! χρ ατῶσι. Οἰς ὀξχυ ἡ ἔς φιλία 

» πίοι» οὐ ἢ τῦϑου γνωμέων Συλήλους λεροιππά αν ὦ- 
» γα ϊκαοϑησόθα,, φυλα΄Πονες τὸς οἰκείους ἑκαύτεροι 

.» χφιρϑες ᾿ἰσσοψία ἢ δὴ ποῖς λ(Τ᾽ αῦτο, Δ] αφολαὶ 

»» στενεχεῖς χατ' δλλήλων, φϑόνοι τε χαὶ μίση, ὦ παίᾳ 

“ ὀηνὴ κακῶν ἰδέα, : χαὶ πολις ὁ παὐϑὰ τῷ φθάσαι δολέ- 

.ὐζὰ ὦ αἰτίπαλον ἀγὼν, ὡς Ὁ» τῶ μέλλφν χειυϑμε 

» τὸ παϑενν. πολέμου δὲ πολίιχοῦ, ὡς ἅπόμες ἴσασιν, 
»» Χαχίον χεῦμα σπεϊὲν, ἐν ᾧ τὰ μϑὺ κραΊηϑεντα ἀτυχεῖ, 

υ τὰ δὲ χρυ τήσοινζῳ, ἀδικεῖ, χαὶ πὐθέες! τοῖς νϑῳ “ἰπσὸ 

» Τ φιλζάτων ἐἰπόλλυοϑαι, τοῖς δὲ τὰ φίλταζᾳ 679- 

" 7 με δὰ λ Ἕ ε “Σ 7 ᾽ ἣ ͵ Η ᾿ ἶ ες λέγεϊε φαρερῶς; ὅλι 5} ΞΟ ΕΛ ΠισινΕΙ: τίω πο- ροτατίο» πα Παπὶίρε νυτίς πος νγθοῖα |} 
ΟΠ,» Δι κα ελϑεῖν αὐξιῶτε; ποίαν ἡγεμόνα τὴς ὁδυΐ λᾳ- τοροτοτα ὃ 4π4πὴ ἑοττιπαπη (δ Ὸ 
Ε ͵ Μ ͵7 Ε ͵ »᾽ Ϊ Ϊ Υ Ι ᾿ ̓» (ογ]ες τύχζω νος κἰ πσοϑοξουϑμης 4 )υμίας »χα- ἔλμιο; Ἴδτω: Ρπεμεν δτατοῖ- Ι κι ἡ κι ΕΣ Ἀἢ ͵ ς ᾿ Ἰοηθι15 ὃ Π1Π1] ΘΠ [γ ΠγΔΠΙζαζίς δὶς | 5 μλφᾷν πὸν ὑμλυ Ἢ τὰν ΑΝ ἐξ ε ᾿ Ἵ ᾿. "6" Ὑ2.ι} ἢ ἄγε βλ τάδε ἐνλα ̓ Ω εἰ ἢν Βεηϊρηίταιὶς Ποίῖς οἤουγὶ μαξξοπιις 
᾿ » δεν αρεϑϊφνονϑρων ἀκούοϑῳ, δ πρὶ οκ ταὶ ο δυσί ἰτηις5, ΠΟ Πόπογδς, Ποῃ Π|ᾶ- Ἰ 

» χαξ, Οὐκ ἐπθινορθωσιν Ὡσποσιας, Οἦκ ϑιλο αὐτλως 855, σἰἰγατις, Πὸἢ Ἰεατηθη ἱπορία;, πΠοῃ } ᾿ 

ο΄, ὁτίοιο. χαητοι οὐ λέγᾳν ὑμας ἐγεὰ μέλλέϊε ποιάν, τὸ Αὐνὶ ̓ ον ἐθιγκι ήδη, πῶ ι ὁκρλῳ ἡ πιν-; μδο δι δ ΙΝ δξζατι Ππι|ς5, (εα αι ἃ ἐβοςυῖτῖς, ἀΐσογα ᾿ ΤῊ ᾿ » δλλα, ποιηστινζαις λέγήν, ἵνα, σδϑῴληφοτες ἡδῪ ἵν υτῷ οἷς χὰ οι ᾿ Ϊ ὥς λέγ, εἴν οροτῖοθατ: νὶ σοπΠάοτατίς αἰψιίθυς Δ ον "Ἴ 

» Τίς ἐγιυητὴς ἔς αἱ “ὧν ὁμολογῶν ἡμίντζνι πιςεύσαν-- 20 

40 ἢ65 ντᾳ Ὧο πιυζιιας σΑ᾿ ΠῚ ΠΑ: Ππαππι- 

ἘΝ 461 
παδηάο ἀς οὐςογάϊα φἕξυτὶ σοπιιεηί- 
ται, (ς ΟΒ] ἰοπὶ τγαάθπ ἃ ροτίμς. 
(Ουΐη Ἰρίτατ ἀρογις ἀἰοίτῖς, αι ἀς 
οαυηΔ δας Ἰορατὶ νοποτίτἰς, αι ἀνε 

Ὀεπδιοὶ: δηϊπηὶ ἔλέτ5, σεΐογα ΄ιοαις 

τα  ὰ ἔσταγα ροεπλις σοηίΐςοτο. ς- 
[ροπάεβιπι, ορίπογ, νεηίγο (δ οπὶ ,. ἯΙ 
ΠΡ εγα τοιίτις πεσοτίϊ ροτοίξαις αοστα-. (ασίεξε, 
τιπῈ ἔοτγα φυ!ἀΠυϊ 4 ἰπτοῦ πος σοπιιο- δ Α ἈΝ ἤς 
ποτῖτ, διττὰ; δ ἔχε ιοά οἰ σοπίο- 
46 ῃ5 ; ΠΙΠ1] σοπιγαάϊοο. 564 οτρὶο Ι͂ 
εχίρῆς αἰίετα, ψυίά {τ αταγῖ ροί! τς ἊΝ 4. 
68. Οἱ Πο5 φοπαϊτίοπος ργοροίιοιί γα . 
Π115 ααϊῦ. τοοῖρι να] πηι15 ἴῃ ντθοπη 

4565 ΠΡ ΟΙΓΔΙΙΟΓΙΠΊΙ15, 7115 οΥἰτρο 

«(« 

“ὖ 

αἰ 4 οἱ ταητίίρον ἄπαγε , φιαπηά μα δας 
σοπτίηοι πςροῆϊτας. Ὁ μαπαπα ἰρίτις 
Ηἰὶς ᾿ἱπτεγοεάσε απηϊοίτία ὃς Η46ς, νδὶ 
σοδέϊι, πΠοῃ οΧχ απ πιο, αἰτευὶ σου  Θπλι5 
δἰτεῦοϑ , νττ 56 {πᾶς το ροτα πὶ ορ- 
Ροττιηίτατος οδίεγιδιθιις ὁ δυίριοίο- 

ἡμάτη ἀδογιης, Ποσ οὐϊπηάτημο ἰῃ- 
υἰάϊα,, σοτογααις πηϑίογαπι σο ποτα; 
νεγϊίηιις αἴτογος ἄοίο ργαιθηῖγο σοη- 
τοπάοπιίρα5 , δὲ ἰπ πλοΓὰ Ροτίσυα !Πι 
ἱπτο!]Πρεπείθιις. ΝΝῚΠῚ] δυτεπὶ οἱὲ ο- 
ταπίαπι σοηξείποης οἷα} 1 θ6]1ο ᾿ 
ἴμ5 5 ἴῃ 400 νἱξξος ἐδαυίτιγ πη ετῖα, 
νἱέζοτγος ἱπιρίοτδβ: ὅζ αἰτουΐ ἃ δέ 1- 
ταὶς ρου πα πταΓ, αἰτοῦ ρογάπητ ας 

1) 



Ϊ 46: ὈΙΟΝΎΘΒΕΙ 

ῇπιος. Α ταῖος ἔουταπας δὃζ σαἰαηλῖτα- 

τος Αροπιϊηδη ἄδς πεονοβ νοσεῖς ρΡᾶ- 

τὐϊοῖ!,, πςο Πο5 ΡΙεθεἰϊ οδίςαιαπηαιν 

νοσδητίθιις; (ε4 φιληάο ποβίοσταηα 

ἀϊυ τ, σοπτοητὶ Πππλι15 εἶπ ΒεπςΗοίο. 

μαροδης δὶ νγθεπιτοταπι,ὅζ πα Πο- 

δί5 εὰ σετειίβαιις δοηὶβ οπηηίθιι5 (- 

ἀπτατ (Ο]1, μα Π1}}1 ὃς ἱηρ]οτία ρίοθος 
Ῥαιγία Ἐχρα]ίᾳ. οαπλιῖ5 δὲ ΠῸ5 αυοοῦ- 
406 ἔοττιηα ἀυχοεῖτ; Ἔχ [ἘΠ] πλᾶτος ΠῸΚ 
δἰϊοπασα]οοιιπι, ποι στθοιη ποίἘγαπῃ 

᾿βείετοτο: σιαπάο ποίπτιιπι Ποπλο 1]- 

1ὶς γε πα αΐτ 4ρθ! ]!πνδὰτ ρατγίπι ἀο- 
ταὶ οἰ ΠΠατπ, αυτίᾳογα οσπμιιπία, φατ ἀϊ- 
σῃίτατοπη νου ῚΠ ρατγία; ντ ἱπατὶ το- 
ΠΠΟΔΠΊΙΓ ογατ ἀς Πάογίο: πηπῖοὸ Π6 
1Ιδεττας φυίάοπι (ἀρεταῖς ἀγΠγῖ5 ρατῖᾳ 
δζ Ιαθογίδιι5. οπγηΐα ναὶ δ] πὶ ρεί- 
(ππιάεάϊε, νοὶ υοιἀίαπα ἀίαπηρίι 
Ἰπορία; δ {ημ!άγείϊεζηρρ εξ, οεἤπιίι- 
ΠΡειδί5 115 ἐοαποιατογίθι. δα νἱ]εἰπχῖ 

" ̓ 40 ΠΟΥ ας το π798 οὐ ἐν ὉΣ Ποίϊεοβ ἀστὸς 
ἣν, {ΠΠ1|5 σοσαηληγ σοίογο, ἐοἰοη4ο,ρΔη- 

ταη4ο, ἀταπο, ρεοογα ραίςοηάο; πΠο- 
Ποιαπη ππαποὶρίογαπη οσίογα!; ρας 
Οαῖοη5 ὨΟΧΙ, ΡαΓ5 ΡΕαΙοϊ5, ὨΟΠΠΕΜΠ]1 

(σα!αττιπου ΘμτΠΠπηα ΒοΙΕἴα ) ΒοΙ5, 
αατ πγαΠΠς οὐ αγίθαις. τασξο τοῦ- 
τλξητα ὃζ σοπταῃηο [45, ἥλρτασαε δὲ 
Ιδλθοτες ε ποϑείπ ποέξεοιῃ, ετογαπη- 
41 νἱοἸεπτία: ογυἀεἰίτατοπη ὅζ ἰΠίιι- 
τιοίαπη (ἀροτίαπι, ψυᾶ (Ὀ{ἘἸΠΪ Πλ115. 
Τοτοῖσο ταπεῖσαε π|4}15 [εἰ Βεηθῇ 
οἷο Πδεγατὶ, Ιατο δηΐπιο ὃς υδητα 
εααϊίαας γί γί σοητοητίοπε ροῆϊι- 
,πλας, βαρίαπγας, ἔοτταηα δέ Πο ὦ 

ἱ 

σΠ͵ΙΟ Π ΠΟ 

τ: 

1π11165.χξρίο ποῦίς πητ τη εἰ Οτς- 
οἷ, Ρασίπι Ραγθατὶ ; ριαοίρας νοῖο 

: Βοταπη {πγ0] ὅζ Πποίἐγὶ δυιέζογος σο- 
Ἷ ΠοΙῖδ : ΠυΟΓΠΠῚ ραῖ5 Ἔηδα ἀπέξι ἰπ 
ς Ἑυτοραπι γος εχ Αἴπα, νεθεπη ἴῃ 

Τ᾿ ατίο οοηἀἰάοτγιησ ; ραῖ5 ΔΙ ]ααηῖο 
ἱ Ροίξεχ ΑἹΡαίςοιτι Ἀοπιΐαπι, σοἱο- 
; Πίαην ἀράιχογιης ἴῃ ἰοοα πα πιιπς 
στο πααΐπημ5, (πητα; ΠΟ ἱ5 νἱγας ΠΟῚ 
(Οἰατηα ρϑι]ο, (δ 4 ετίαηι τεῖρίο ιὰπι 
11Π|5 πγαΐογοβ; δέ σαι Πρ τδη αὶ ἴπ- 
{που 1111 οηἱ πὶ οχ ΠΙῸ ἐπι ργαγιηῦρα!- 
ἢ 40 ποἤίδθις ; πος νογὸ Πίπο ἃ οἰαί- 
Ὁ5. ΠΊΪΠ 5 Δ ΓΟ τη τη ἢ γαθι]ς αὐ αἱϊς- 

Ἠΐδ ΡΕ]]1 σα} ἃ ἀοιηοΠἰοἰς. ΤΠ αὶ 
ἵξοιαεὶ ἐππτ δυίρίςἰα Β οπλι]1, πο! οτξ 
τογγᾷ σοηίςέζατ!, ἀοἰρεχοτῦτ ρατγίατη; 

| 

ρα, Πυὶ Πο5 ὁ ῥεγίσμί (εταδητ; ΠΑΡᾺ, 30 Φ ὁδοῤ ποιησαίμϑρμοι, πα-τοίδαι νομμἐζονϊες Ὁ ἐλάϑς- « 

Ῥτο αὐ [1 ἴλοιὶ τΑ 115. Ζυ ας τ΄ 

ΤΙΟΙΡΕΙΟΕΨΟΙΚ ΕΝ Α 55: 

λέσοι.σχὶ ζιαύταις δὴ τύχας ̓  συμφοραῖς οἵκ 4. .« 

κταίαις,μ᾿ἤτε ὑμεῖς, παϊίχι οἱ, καλάτε ἡμαξ, μήῆπε « 

ἡμεῖς αὐζις ὑπαχούωμϑυ,ὦ δημόται, δὶ ὡς διήρη- « 

«ής κ τ λ λον τ ΝΣ 
ϑὺ ὅτι Ἔ πολινὕλζω, ὦ καρπουοϑωίαν ἡ δίχα, « 

ἡ Τὴν ὀων ἀγαθῶν ἁπϑύτων ᾿Σπολαυέτω( αν μόνοι, «᾿ 
'πὕς ταπεινοῖς χαὶ ἀδόξοις δυημύᾷς κξϑλόγγες οκ δ ; 

πατείδος. ὠπαλλα-πώμεθα ΄χαὶ ἡμεῖς σποι ποτὶ ὅδ « 

ἡμαξὸ δα μθν ἀνγη,τῦπον δλλόσοιον ἐκλιπεῖν γομιζ- 

1Ο σοιγ]ες, οὐ πολιν ἰδίαν. ὅτε ὙΣΡ ἡμδμ τινι ὐὐΊθαδὲ ὑ- ν΄ 

πολείπε!) κλῆθος γῆς, τε παϑῷον ἐφέςον, οὔτε ἱερᾷ 

χϑινὼ,, ἅτε οὐἰξίωμιῳ ὡς ον πατείδι, ὧν πἰξιέχομε: « 
γοι φιλοχωρφίνϑῳ αὐ ὼ τὐροὶ γνωμέων μϑύφψν, δ α΄ 

σδε ἡ ΩΤ διυ σπλων τοῖς σώ κασι μ(Τ᾿ πολλῶν πό- «ς 

νωνέλδυϑερία, ἐπεὶ τὰ ὑϑὺ οἱ πόλεμοι διέφθφραν,τὰ ἥ 

ἢ ἡ Τὴν καθ᾿ ἡμέραν ασόρις αὐαίχαιων ἀξανλδωσεν, : 

πὰ ὃ “ἰασὸ ἣν. αἰ χύρηφαγων δδυφςῶν πτύτων αφηρέ- ὡΐ 

ϑηνϑυ" οἷς πελάυπτών)ες δϑαϊκαζομεϑα πὰς ἑαυτῶ ἡ 

χλοήρϑις οἱ δείλαιοι γεωργεῖν, και ὐ]ούϊες, φυϊάύοήϊες, «΄ 

20 ἀρφιῶπες, ποίμνια, νέμωογϊες, ὁμοδουλοι τοῖς ἑαυτῶν, 

δορικτήτοις δύδραποδὸις δγ]ες, οἱ »ϑὺ ὀλυσά δεθέπες, “, 

οἱ ὃ πέδαις,οἱ δὲ ὡς εἰ τὰ χαλεπώταζᾳ ἕ ϑηρίων, “, 

χλιοιοῖς χαὶ μύδγοις. εἰκίας δὲ δὴ χαὶ πσοοπηιλαχις ας 

; σοῖς : ἢ μαίςγας ἔ ἢ πόνοις οκ γυκτὸς εἰς γύκζα., χὶα, 

πᾶ θ έω ὁὠαΐκος ὠμότηζα,, ἡ ὕδραν καὶ χἰπαύβηφα- «΄ 
νίαν, ζεὦ ὑπειμκείνα νϑιυ ἐωὐ Τούτων ὄξω τηλικούτων «᾿ 
3 Μῃ " « λῶχ γ ] 

αηλλαγμῖνοι χαιζων Αἰ σῖσὸ Ἴ δαίμονος, ὅση «σουδὴ « 
Ν , ἘῊ ͵ ͵ ν΄. "ἡ δχυυαμς ἔκοίςτ πιαιρεςι, φά γωνδυ π᾿ αὑτῶν ἀ- “᾿ 

Ἴ ἉΡΑΕΛ “ μων ε ΠΩ 
σχκενοι τύ γέμυ ὰ γεὸν, οἵαῦρ ἡμιας σωζουσιν, ἡγεμόνας 

Γ΄ εἰαν,ὃ πλῶτον Ὁ τἰρετίω, πᾶ γεῤὴήμαῖ αἰσαοϑέ. « 
 ξεται γῆ κοινωνοῖς, τὰ μϑὺ ὀλύποις ἐσουϑίοις τοῖς ἐπ 

ποδοϊξουϑυοις, τὰ 5 ὠφελίμους. πο“ Βαδείγ μαῖα 5 τ 

πων "“ιυέεϑω(αν ἡ μὲν πολλοί πε Ἕλλξωοες, πλήςοί τε 

᾿ βαρξαροι,μάλιςα ὃ οἱ τὅτων τὲ ἡμδὴι πσοόγϑνοι" 5 

ὧν οἱ μϑὲὺ, μετ᾽ Αἰνείᾳ στωναναςαγ]ες εἰκ, “᾿Ασίας εἰζα 
 νοΣ τ ΤΣ " » , 
τ' Ευρωπην,-» τῇ Λαΐνων "7 πόλιν ὠχι(αν" οἱ ἢ ὕςε- « 

ὀΐξι Ἰχι θ διε ἤεο. Ἶ ἌΡ Ξ , ΠΝ δ9ν λίᾳ ὀναςανίες, Ῥωμύλου τ΄ Ὁστοιχίαν ἀΐον--“. 

Ὅς, εἰν τοῖςδὲ Οἱς τόποις ἱδρύσαντο τίω ἐφ᾽ ἡμὴ οκ- «. 

40 λφπομϑυξωυ.“ἰ πα’ "χ4 τέ ἡμῖν δεωίαμις οἴρο ΔΊΣ 
΄ ͵7 ἷ “ ἮΝ 7 (π , ἽΝ 4 ἣν ' [γώ ; ̓ 

“πλείων μόνον τῆς ἐχείνης ἡνονϑύη, διὰ ὁ διπλα- « 
͵ ᾿ ͵ “" ΝΜ 

σία; χα “Οδοῷασις διχαιοτείρφι τῆς μετλμαςαάσεως. «᾿ 
ς “ “2 « ἶ 

οἱ νϑυτοιγε 45 Ἰλίου μετλμαςανΊες,κ πὸ πολεμίων «ὦ 
3 Ἷ « -“ Μ ἐ ΄» 

ὀϊξηλαύνοντο" ἡμεῖς δὲ, αὐτόθεν “(ποὺ φίλων" ἐλεάνὸν « 
᾿ 7 Ὁ 5) δῷ «ῷὖῷ; ᾽ Ἴ Ἢ 

δῈ δὴ που “δὸς τυ οἰκείων," ἢ δλλοχθίων ἐλαύνε- « 

αϑαι. οἱ δὲ Ρωμύλῳ σεονα ρφίνϑωοι δ΄ φραΐιας, ὅχὶ « 
τ “" « “ 

τῳ κτήσοιοἷ κρείῆονα γέ, ἰ χύρφϑδὸν τῆς παιῥῳαξ᾽ « 

ἡμεῖς 



ἈΝ ΤΩ ΚῸΜ: ΕὙΒ: ἩὙἱ 
Ἂ ἡμεῖς 5. ὁ ἄπολιν χὺ αὐέςτον ὠκλείπονηες βίον, ἄπεϑε- 

» οἷς ἔχίφϑονον, ἴτε λυ. ϑος ποις ᾿λυπηρϑν, ὅτε γῇ ἀινὶ 

» βαρῖαν φέλλομᾶν ὡποικίὸν. δλ α δὶ αἹμιαΐος αὶ χὺ φό- 

» γὼν ἐμφυλίων ἐλλοήες χσθϑς τὸς ἀπελαῤιονζας ἡ η- 

» μας, Σ συϑὲ πυοὶ Ὁ ὁ σιδήρῳ κακωσοιϊες 1 ̓ὀκλφπομέ- 

ἣν γζωω γάδ, δὶ ὀρ μνημιόσεεσον συσὲν αἰωνίᾳ αίθλε- 

'ν ποῆες ε΄ ᾿ϑραρνὼς ταῖς παρεασογδημβμαις᾿ φυλαῖς ἡ 

» εἰς αδουλήτοις αὐαΐκας καΐσκλφαϑείσαις ἔϑος Κεὶ 

» δράν' θεοῖς δὲ Ἰηπιμδρτυρσίδμοι χαὶ δαίμονας, οἱ τὰ 

» ϑνητὰ αϑτα χτ ὁ δίκίω ἀγρισι, »Χ) ὁ καζαλιποήϊες ἐχεί- τὸ 

. γος ὀατορ άξαοϑαι ΩΣ «ἷῶρ ἡιδι δίχα: ἐ ς ἐκεῖνο 

» μόνον αἰξιοῦμϑῳ, οἷ εἶ εην ἡδὺ τῇ πύλς τέκνα νή-- 

» πία χα) ἡ γρνής, ὶ ἡ εἶ τινὲς ἀξα γευυαῖχες ἡμῶν ἐθελησω-- 

» σί ᾿ινωγᾷν τῇ τῆς τύχης,; τὰ  σώκαζα ππολαΐῷ. τα 

υ ἡμῖν Ὄπθ, Θὴ λαξάν, οὐκέτι σξεϊενὸς ὮΝ δεόμιεϑει, 

» Τμοκ τὴς πατρίδος. Σλλ, ἀὐτυχεῖτε καὶ ὼ ὧπε βίον 

»δγθὺ »σξραιρῆοδε, ὅτως ϑπολίτά ζα κα ἡ αἰκϑινωγγζῳ 

» πσϑϑς τὸς ταπεινόϊέροις φρονοιοῶπες. 

᾿ Βροῦτος Οιέτοις εἰχτὼν λοίας,ἐπαύσαΐο' τοῖς ὃ παρῶ- 

8 σιν δ(ᾳ πὲ πἶξει τ ϑικσήων εἶπεν, ὀῤνϑῆ 0) ἐδόκει, χαὶ 20 

᾿ ὅτ δ αὐτύρογίας 5 ὅ σεουεδδίε καί η)ϑρησεν ,μαλιςα 5 

εὐ οἷς Ὁ ἀσφϑοὺς ΤὟΜ ὁμολογιῶν, δόλου μεςὸν ἀπε- 

δείκνυε κὶ χ᾽ ἀπατης. ἐπεὶ δὲ ὰς ὑξρᾷς πελάυτῶν διηλ- 

᾿ δον, αΣήξν ὑξεισμεένοι “ἐσοὺ Τὴ ϑλυφεῶν, καὶ τ 
δεν. 

᾿ οἰκείων ἕκαςος αέμνησε κακῶν, σποϊεὶς γξ φεῤρὸς «- 

᾿ χῶς χίω δζανοιδω, ὃς ούκ ὀξεχεῖτοτ τοῖς ϑαιχρισιρδ᾽ ἘΞ 

᾿ γεκαυλήτο ( κοιναξ συμῴοραϑ. καὶ, πῦτο Οὐκ αὐζις 

᾿ μόνοις σεευέξαμγε παϑεῖν, δλλὰ κὰ »ὺ τοῖς Ὡἴϑοὶ Φ τοὶ 

᾿ ἡχϑίσιν. οὐδὲ γὸ οἱ  φρέσξᾳς τὰ δαίχρυα, καζασεῖ 

δαϑὺ δὴ. 

403 
Ο5 αἰτο πὶ αὶ Παξξοπις ἤης ντρο ἂς 
Ιαῖς νἱχίπγις, ποὺ ἀϊίς ἱπυϊίαπι. πες 
Πιοπηϊηΐθιις αἰοϊοῦ αν Ὠροτογτγα Οἱ1- 
48Π| σταιῷ ἀφάποίπγις σο]οπίδτη : 
ΠΟΙ ΟΥ̓ἼΟΓΟ Πος ἰΠι ΟΠ Π1ς σα Ρ.ςοη- 
Βιώδδεί οιιτὶ ἘΧρα]Ποτίθιις, πος ἰρηὶ ἔοτ 
τοι ναίζατα τοῦτα σααπῚ ἀο(δγίπηισ, 
ὯοΟ ν]10 ἰίο (δπηρίτογπα ἰῃἰ πη  οἰτίαν 
ΠιοπιπΊοἴο γοϊέξο; (ντ οετο ο]οης 
Πατίοποϑ Πὰς οσιγα ἰσ ἀοτῖς Ιορος νίο 
Ιατα;, δὲ λα ἀϊτιτας ποσείπτατος γεάδεέϊας 
ἔχειν (ξ ἀςος σοπίοςῳ τοι τατί, αι 
ἰυ{τε πιοάεγαπτιγτες Πγογγα 1, 1-- 
Ἰίσψιαις σοτη Π τΟητα5 νἱπαϊδλπι. Π- 
Ἰι ἃ νπιιπὶ ΡΟ Ἐυ]απγι15 αΐ Πα θοΠλιις 
ἴῃ ντρς ρατιοϑ ΠΙθοτος δὲ ραΐεητεβ, δὲ 
{ια: ΠΟ 5 γχοιος ἔοττα πα σοΠηΐτΕ5 
εἴἶξ νοϊαεγίης, νὰ Πογῇ οούροζα πο- 

Ὀὶς τδοίροτο Ποθαῖ, Πος ποδὶς (υπΠοἱτ, 
πες αἰ αι ρεείπλι5 Ε Ρραιτία, 
δά ναΐοτς ἔα] σας, δὲ νἱττα νε Πθοι; 
αυδάοταπι πο 1115 Δ  Πγΐ5 Πιπλἰ- Ὁ 
Ἰίογες ἃ σοπγιηππίοης ἐχο  ἀϊτῖ5. 

ο “ἷς Βτατις αἰχίτ: ν σαῖς ο[Ἐ τὰπὶ 46 
ἱαγατιπη ἐς (δ Πατιῖς5 {πραγ θία νοῖα ἀἰ- 
Χ ΠΕ ; ργαίεετίπη σατη Ραξζοτίι Ποπε 
ΡΙἐπαπι 40]] ἀο ἔγαιια!5 ΕΠ] ατραο: 
τοῖ, Αἰ νυ] πηδπὶ διζεπη ἰΠ τ Γἰαυ πὶ 
σΟΠΊΠΊ ΘΙ ΠΟΥ ΑΓ ΟΠΟΙ “185 ἃ ἔσο Πεγα- 
τοσῖδιις ρεγι!ογαης, γεποιιατα Πηριι- 
115 πη ουίαγαπι πχτ ΠῈ πη πιοσγία, Πα τὺ 
ΠΊΟ Θγᾷῖ ΔΠΪΠΊΟ τ4Π| γἰρί4ο νι οδτίπο- 
του Δοτγπγα5, ας πποτοῖ ἃ ἰαπηςΠ- ὦ 
ται!οη θι5.1445 Ποη Ρ]εθο 5 ταπτα πε 
δοοίαἴτ, (δα 1ἴ5 οτίαπη φαΐ ἃ ίθπδτιι νο- 
ΠοτΆης. Πατη πες ἰορατί τεπηρογαῖς ἃ 

; χυύν, εὐρουμούκϑιοι ἴσας ον τῷ διοιχι ἰσμοί τῆς πὸ- 50. Ἰλοτγπηῖς ροτούδησ, σοσίτᾶτος σα ντ- 
“, λεως ἀτυχίας. ὦ πολις  ἀιὸ γούνος οὐ ᾧ ᾧ ὁ κατηφής Ὁ 

δεδαιχρυμδροι, δ΄ τί ΕΝ ἡ" λέγήν Ὄσοροιοπτες, εἰτήκεῷ,. 

Ὧ42 5) ὃ τε πολις εϑρζωσος ἐπαύ(ᾳτο,ὶὼ σιωπὴ καὶῖε- 

᾿ δὲ Ἔ ἐκκλησίαν, παρῆλϑεν ̓ ὐπολογησόρϑιος ζῦτα 

' ὁραῖῃ ἐδὺκ4 αν διλων πολιτῶν ἡλικία, τε παροῦχῳν 

᾿ χαὴ αἸξιωσά, 1 τος Λαῤκχιος, ὃ ὃς δὲς ἸΞσοδειηθεὶς ὕπα- 

Ὅς ,διωυαςείας “ὃ καλουμϑύης δικζῳτωδίας, ἡ ᾿ κρώ- 

᾿ πίςαὰ πϑύτων αὐ ιϑεύπων γοησείυϑωος ἱεραὶ χαὶ σεξα- 

σμοί μεςὴν ἐποίησε νομιιαὐδέοζαι τίω Ἐχίφονον εἰρ- 

» ἂν πε δϑμᾳοηχοὶς ἐϊκα λῶν, ὡς μὰ " 

""» ὠπὸρ, ϑοζπα, ϑῴαπεραγμένοις" τὰ ̓, τσ πενή- 

» τῶν καϑαιτήομυϑρος, ὡς Ὁ δίκαια, αὐξιάντων,βία μάλ- 

᾿ » λον αφέεοϑαι ΤΥ φφλυημάτων," χάεδι οὐ ὡς τίω 

.» βελξὸ σφε ὀρθῶς δὶ ὀργῆς ἐχόντων Ἐπ τῳ μιηϑενὸς 

᾿ΤῊΜ μετείων παρ αὐτῆς τυϊχομᾷν,κἄλλονἢ ἐ ἐχὶ τὸς 
» αἰτίους" πειρώυϑμος τε πἰπυφαίνν βφοχὺ μϑρὺ ὑπαρ- 

Ὀἰς ἀΠγαξξίομοηι σοίε ιοτθηταγ Παΐ- 
(ετῖα : ἀΐπις ππα Ἱ δὲ Ἰδοτυπλαπτος 
(αθδησ, ὃς φαϊάπαιη «4 ῥαε ἀἰςείεης 
ἀπδίταθαπι. ἡ τνοτγο (δ άἀατίς ἰαπηεπεῖς 
ΠΙσπεαπὶ οδοίοηὶ γο αἴτιπ, ργοα τ 
Δ4 τείροηἀεηάμπι ἰ5 αι σετεῖοϑ οἷ- 
1165 αταῖα ας αἰρηίΐτατε νἱἀοραταγ αἢ- 
τεσεάετε, Τ΄. ΓΑτγρίι5 δἰ5 οοηία!, φαΐ 
ἀϊξεαταγα; {ππλπγα σαπη ἰλιιάς φοίτα 
Ρ᾽ατίπηατη (Δ ογα: οἱ ἃΟ νοποίαῃ- 
ἀκ τηαϊοίτατιίς απ ἀϊάεγας, σιιΠῚ οα ρο- 

χιξαλόυϑωος δὲ τὰς «ἶξὲ τῷ διχαια ποιίοϑαν 40 τοίξα5 Δ]125 ἱπυ]]οία ἤτ. ἀρρτοίπισαιις 
ἀείατγο ἀϊππόγογο, ὃς παπο ἔσοπείαῖο- 
τος ἱποιίδης, 4] (8 τὰπὶ οὐ] 65. ὃς 
ἱπηπηαπος σε ΠΠ]δητ; ΠΟ ἰπΟρα5 τὰ- 
Χαηδ, 411 ἰπί ας ρο[Π]αγοπσ, ςτίϑα; 4- 
Πιεηΐ γοπλΠποη νἱ ΘΧτογαΠεγα ἄρτα- 

τία οδτίπεγα πλδ]]ςῆτ, ὃς ἰπγπχεγίτο (6-. 
Παῖαΐ, α 0 Π]Π|] ααη ἱπηρειγαγοηζ, 
ἰγαίςαγεηταγ, ροτίας ὦ [νἷ5 αὶ ἰη σα]- 
Ρὰ εἰΐδητ: σοπδηϑα; οἰξεηάογο πη ΐτ' 

ΕΣ 

ΤΟΙ ιρσὶΐ ὁ» 
τατίο, 
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πιαπὶ ΡΙοδῖ5 ραττοπη σοητγα νοϊαητα- 
τοπὶ ρεσσατε,ςοαέξζατηηιις ἰΙοηραῖΠο- 
Ρἰατοπ ΠΟ Ποπὴ ροῖογο "(εἀ ρίογοσας 
Ἰαχιι ὃι Ια(οἰτία: ἀεαίτος ργο δἰ ἀΐης 
γε ]ς νίσετε, αο ρου τρί 45 σιρί ἀϊτα- 
τἰδιις (Π]ς ἀς αἰίεηο (Δτιδέλοετε: αἸ(σετ- 
ποηάοϑα; οδίεης ἱπηργοθοϑβ ἃ πηίεγα- 
ΒΠΠθιι5, ὃς οὐΐο αἴρηος ἃ δεπίρηίταῖς 
ἱπάϊρεπείδιις: αἰ! αχυς η Ππαποίςπτοη- 
τἰᾶτη ἰοσιτιις, νοία Παΐάθπι, σετογα πὶ 
ὭΟΩ ρετίπήα σταζα οιηξξϊ5 ἀὐαἸτοτῖ- 

Ως, ΠΠΠ] ρτοποίεθας, οσπιαγπλαγαη- 

ΕἸΣ 
Ἱροιῖο. 

τε δά Πησια πιαἰτἰτ πη 6, 4}115 ̓π41- 
σηαπτίθιις γοίτισατὶ ἀοίοτγεπι, δἰ ἱϊς α- 
Ρετῖς νοῦ οιιπι ἀἴσετς ἔατεπιίβιι5. (ςά 
ΠΠΟηρεραιμοίογοβ δγᾶτ δἰτογί5, νὰ οὉ- 
(ςατατοηταγίπ ταῦθα, ρύςρο !εῆτῖς ο[- 
πλοῖο πα Ἰρηδητίαπι. (απι4; ρτα- 
τεγεδ [ ἀγρίῃς δαϊεοιῆσι ραιιζα ἴῃ τα- 
πιογίταῖοπα δογιπ ὅζ γεδε! ΠἸοηδ: οχ-ς 
εἱρίξς εἴτα γεγδα ἄτπιχ ρερείογαπι 51- 
οἰΠίτι8, πχαρὶς ετίαπι εχαίρογαραϊ Θο- 
ΤΕΠῚ ἀπ ΠΊο5, αἰ σῶς οος νοΐ οχ ἢϊβ νοῖ- 
δὶς ρος ἀϊίσεγθ, φαΐ ποῆογας, ]υα 
στατία γαπογίος ἢ ΡΑτΓα ΠῚ πη ΠΕ Δῃϊ. 

ρας εηἰπι παῆς ἴῃ ἰρίο ρεγίοι]ο- 
ταιπα ἔδεποτο ρ]οδῖ5 οραπι το] οἰταητί- 
Ῥιις ΠῸ]1Α Πιιπταηίτατῖς ἂς πποάεἤιίς 
νεῖ ἰη πηθηῖεῖη νοπίμηϊ, 4ι14165 1Π-- 
ἄϊιεητς δηϊΠΊος {1 τε 5 Εχ νοίο (ποςεῆε- 
τίητ; δ φαο5 Πιιπο σσταπ,ο]]οἵ!5 νεύ- 
δι5 ΙΔσοίαης, ροτοίξατὶ πα: παριιογίης 
οὗποχίος ὃ 414 ἱπίο᾽επτία τοπηροῖα- 
Βαηε, αι τογπηθῃτ5, αΐθι5 ἰπι- 
τη ῃ ἰτατίθιι5 τγγαπηϊοὶς ὃ 51 νοῦς ρ[α- 
ςετ (οτυϊτατοπιίεγαϊγε τοῖο νῖτϑς τ6Πι- 
Ροτς, ὃς νἱ ποι 15, νεγθοτί δι, ,'ρηϊ,ἔο- 
το, ἔδυ, σετεγίβηις ογιςί τίθει οη6- 
οατὶ, υϊ οι ξξαπηίηϊ ργοίςξξϊς5 ἀυπγΐς 
δέ τηαηίθα ροδέ τεγσα το ἤοχὶς 22 ὦγ- 

ὑερ»» εο5 (δηιι ὃ ]ιοαί [ἰδ ογγατὶς 411-- 
41|ὴ0 ταῃρί Πλϊηὶ ἀεμ!ἀεγίο, ποτα εὸς 
ἔεττο φηρρίζα. Ἐτνοϑ Ιερατὶ δὐς ἀἸοῖτα 
Παίς Πο5 σοπαϊτοηΐδιις γεποσειίς ; 
Δυτῖι που πο νιτῖς, Ε σοποίοης ἠϊ5- 
ςοαϊτο. ΠΟ 6πὶπὶ νος διιάϊογίπγις 
Ροίξεᾳ. Εἰηΐτᾳ ογατίοης, δ πλιγΠλιι- 
ταῦτ τοῖα πγ]τίτιο., νεῦρα εἰμς γε 

30 ὑμῶν Ὀἰπύ)θὴ δουλάψφν πϑύτα τ᾿ Κ βίκ 

λϑύοις ἃ μαιοΙχϑυμδύοις, δὶ πυεὶ,ὃ σιδήρῳ, ὺ λιμώρδ πο 
πείσῃ λώξη Ὀἰπολλυϑοις, μὴ τοιαέϊε τ χρόνον, ὁδ- “οὖ 

ὉΙΟΌΝΥ ΘΙ ΉΗΛΙΕΤΟΘΟΑΕ ΝᾺ 5 5. 

χον τῷ δήμου Ὁ μὴ χτ' γνωμάωυ ἀδικϑεοῦ, ᾿ ασὸ δὲ « 
μῆκοις ποθίας ζι α κασχκένον αἰτεία ἰὼ ἄφεσιν, « 

Ὁ δὲ πλόον, ἀχολασία χαὶ ὑξρά "Ὁ τω καθ᾽ ἡδονὰς «- 

ἕω ἐφάχϑς, χαὶ δι οϑπαγῆς αἰτηρέϊον ον Ὑ ὄλλο- « 

τοίων ταῖς ἐχιϑυμίαις πταρεσκάυασμένον, ΔιΙακρί- « 

γέοϑαι! τε οἰόϑρυος δεῖν Ἔστὸ Τὴν ἐλεφνῶν τὰ πονηροὶ, “ 
ἡ πο ὅ' φιλαι,ϑεφπίας δεουϑμων τὰ μίσοις αἴξια, « 

χαὺ ζοιέτοις ἀινας ὀγοὺς καιϑισαά νϑιυος Ἄϑορες, ὀηλεῖς « 
"ϑὺ, οὐχ ἅπασι δὲ τοῖς ἀκϑύοισι χε σιρισμκένοις »Οἴκ«᾿ 

Ιο ἔπφθεν,δυλὰ εϑροες ζω ἐφ᾽ ἑκοίςω πολιξ, ὦ τὰν ϑὺ «Ὡ 

αἀγδυακτήσάς, ὡς ὄξω μοζῆοντος ἀξ λύπας, αν" δὲ 

ἐϊξομολογήσᾳς, ὡς σδτὲν ΤΥΜ" ὁλυθῶν διποκρυπήομέ- 

γα. ἔλα ον 5 πολλῷ τῦτ' ξὼ ϑουυτέρου Ὁ μέρος" ὡς.- 
τε ἡφανίζοντο ῷ πολλῷ, ̓ ὴ «ὐθ ζω ἡ τῷ ἀγϑθμακῆαν-: 

τος βοή. ὀλίγα ὃ πότοις ἔτι πσδθόϑέντος τῷ Λωρ- 

χίτ ὦ ᾧ ἐπϑθμαςαάσεως αὑτῶν χαὶ “ὁ πσοοπεϊείας τυ 

βολάμῖχ καϑαψα ϑύν, το ϑα λαξὼν Τ' λόγϑνὸ τῷ 

δήμου κσδϑεφηκὼς πότε Σ ἰκίννίος, ἔτι μᾶλλον ἐδά- 

χίωε ἜΣ ὀργαξ αὐτῶν, λέγων , ὡς ὧχ, πότων δὶ μά- ἰς 

20 λιςα δειυαινῷ αν" λϑγῶν καΐζα μαϑεῖν, οἷαι ἀμαὶ χαὶ ὃ 
χαείϊες ἀὐθυς αἰ σπσοδεξον}) καιελϑονίς εἰς πίω πα-- “ 

τοίδω. οἷς » Ω» ἀκμῇ τὴν δνῶν ὅσι χαὶ δεουϑύοις “ 

τῆς τσοὶ Τ δήμου βονϑείας, χαὶ ὅχὶ “πϑτο ἤχοισιν, - “ 

δὲ νεωῦ ἐπόῤχεται μετδίους χαὶ φιλαν,ϑοφποις ποιᾷ- “ 

οϑοι λθχϑύς, ἄνα γρὴ δόκεῖν τὐραςήσεοϑαι Ὡ9΄- “ 

γοιαν,οτλμ οἰὐοις κα’ ἐλπίδι, χωρή σῃ τὰ “πσρᾳϊμα- « 

(ᾳ,ὰ 05) σαν ὑξρι ζμϑμα τοῖς λθορις “ἰσχεί-. « 

δκα, τοῖς ἐρορις ; ποίας αἰ υρηφανίας ἀύθις ἀφέξεαζ, « 

ποίας αἰχίας, ποίας ὠμότητος τυραννικῆς ; Δικ εἰ κδὺ “ 

χεόνον΄ δεδὲ- « 

λα ταῦπλα ῥίψαγ)ες χαὶ τὼ γεῖρε «ὐξ,αγαλϑήϊες,α- “- 
χϑλουϑεῖτε αἰΐοις. εἰ δὲ τῆς ἐλά ϑερίας ἔγεςην ὑμῖν τίς “ 
πῦϑος, μὴ λύαοοὃε αὐτῶν. ὑμεῖς πε, ὦ ωρέσξς,ἢ « 
λέγεϊε ἐφ᾽ οἷς καλάτε ἡμας δικαίοις ἃ ἢ μὴ λέρρ ες, μὰ 

ὧκ, τῆς ἐκκλησίας ἀπίϊε. ̓  Ὑ δ ἔτι μεταδοίημϑῳ ΩΣ 

ὑμῖν λόγων. ὡς 8 ἐπαύσοζο, πόώτες οἱ παωρονῆες " 
ἐπεϑθορυξν(αν, ὡς τὰ δέογται λελογισμκέγῳ συϊκαταΐι- , 

Ρταἰοπταποιπι σΟ{Π πὶ ἀρρίοθαηβ. 40 φέμϑυοι. χαὶ μα; οι χέρα “Δυουδίης, Μενώϊοσ ἢ 

Οἷτο ἀείη ΠΙοπείο, Αστρρα Μεπο- 
Ὠΐ15, ΖΕ 1η (ξςπατιῖ Π]υοαμΕ ΡίῸ Ρίεδε 

νοτβαίξοοτγας, δὲ νι ἰοραιῖο οἷ ρίεπα 
Ροτοίξατο ποθι, ργαοί ρα διι- 
ἔζου ἔπουας, Πρηι βοαῖς ίς ]αοα; νεΐ- 
Ιο ἀΐϊσογο, ἰἀ νοῦὸ ΡοΙστατιη ἔτ ρ]ο- 
Ὀὶ, Τροὺ ἐπεὶ (6 πτιης ἀπ. ι1ΠῈ νοτᾶσος 
ςοπαϊτίοηος ἃς τατίοηος νι ας ραν- 
τι (Α] ατατοδ αι ἀἸτιγαι, ἂς ρυϊηχῇ πγΑ-- 

γδίπαας, ὃς κρ χαὶ πᾷς τῷ τῇ βαλῇ λόφοις “ἷρ Φ 

δήμου διεγεζ, χαὶ τῷ πεμφϑζωι τί αἰύξχρ χτο- 

9 φὡρεσζείαν γνωμιζιυ δἰποφζυαϑμος, αἰτιωταΐος 
δὼ, διεσήμανεν ὅτι βούλεται χαὶ αὑτὸς εἰπεῖν. τοῖς δὲ 

κατ᾽ ἀυχὼ ῷ πράγμα ἐφανν,»ἡ "μου! γέ τοὶ λόγων 

ὑπελαίον ἀχούσεα Κ συμξασάς ϑηγϑινας ον γγώμας 

“δτηείας ἀμφοῖν ἐχογων μ ὦ Ὁ κϑὺ χσδῷτον ἐπερρό- 

ϑη(ν 



ὙΠ πνὙ5..}) “ΝΣ 

ΑΝΤΙΟΩ, ΚΟΜ, 118. Υ 
τϑηζᾶν πόλιες βοὴ μεγαληνλέγν κελάύονες" ἔπφτα 
ἐπέσρον,ὃ σιγὴ τοσαύτη κα έλαξε Ὁ ἐκκλησίαν,ὦ φ]ς 
“μηδένα ὀχχλλάξαι Τ' τόπον ἐρημίας.ὁ δὲ τα πε ὀηνα,, 

ὡς οἷον τε ξεῦ, πιϑανωζατοις ἔδοξε γ,οήσαα, λόοοις, 
᾿ Ὡ “βελἀυμαῶς ἢ ἀχουόγων ἐσογασμκένοις" τελά.,- 

ἀν ἢ δημχϑοίας, λέγῷ) μῦϑον ἄμα εἰπεῖν εἰς τὸν 

Αἰσωπειον (πον συμπλαίας, πολὰξζωὼ ὁμοιότηζα, 

ΟὙΠαθας ὙγΑ ὑπαεν ἩΜΥ μ λιν 
᾿ ἐλῴν' ὅδεν αὶ μνήζυυς αἰξιῶται ὁ λόγος, ἢ φέρξ!) οὖ ἐ- 
πάσαις Τ Ὄρχαϊαις ἱξοδίαις. ζω δὲ τὰ λεηϑέντα΄ ὑ- τὸ 

ν πὸ ὑπατου ποια δὲ᾿ Ἡμεῖς ἀπεξάληϑυ «ἰ ασὸ τῆς 

» βελῆς, ὦ δημόται, κατοος ὑμας, τε Σιπολογησόνϑροι 
ΔῸΣ ἢ 2 « ͵ 3. ΟὟ “χὴ 

-Ἶ αἷῶρ ἐχείνης ου τε ὑμδδμ" κατηρορήσονῖες ἯΙ γὸ ἐδόχει 
ἢ ἔν Δ᾽ Ν “᾽ Δ ͵] Ν ἣν 

» ζωυτα χα ρον ἐχάν; σε ἐῃ ὙὉ' κα! εχούστος Ὁ χϑινον 
’ 

.» τύχαις πσοϑεφορα ολὰ ϑχραλύσογες ἁπαση “κσδ-- 
͵ ι ς εν ΕΝ ΓΠΣΣΣΣΣΝ ὸξ 

» δυμία χαὶ μιγχόμη τίου ςασιν,χὴ καϊαςη(θνες εἰς τ 

» Ὄρχης χόσχκον Ὁ πολἤείαν" ἔχονες δὲ αύπτυ ἢ ἐξε- 

» σίαν ἀὐόκε τοραι. ὡξῖε «ἰδὲ »δὺ τσ διχαίων σε σὲν 

.» δὼ οἰθμεδαι, δεῖν, δι: ̓Ιοιυύιος ἐποίησεν «τς. εἰς μα- 

᾿." χρὸν Οὐκ μηκύνᾳν φόνον" ἐφ᾿ οἷς δὲ φιλαν,ϑοφποις 20 

᾿Ξ οἰόμεθα, δεῖν λῦσοιι τίω φασιν, καὶ τίς ἡ βεβαιωσου(ᾳ 

»» Ἂς ὁμολογίας ἡμδμ" ἐς αἱ πίοις» πὐξχ πότων ἃ διε- 
»γνώκανϑῳ ἐροῦνϑυ ασξϑς ὑμαξς. ἡμῶν -θυμουϑίοις 

᾿,» ὅτι παίᾳ ϑεραπάεται ςαάσις ἐξ ἁπάσης πόλεως ,ὃ- 

.»πὸν δξαιρεθῶσιν αἱ τἰδαοοῦσαι πίω Δα φορὰν α)- 

.» πα!» αὐαϊχαϊον ἔδοξεν 1) ἜΣ Ξρχη,ϑις τῆς διηγοςα- 
Ἁ 

.» σίας κσοοφάσάς γνῶγαι πε ὼ ποῶσοι. ἀρογϊες ὃ ὧς 

᾿.» οτομοὺς τἂν δϑυείων αὐασαραξάς “δ παρόντων 

» χακῶν ὠτίας γέφρνιας, οὕτως αὐΐζᾳς διορθούμεϑα. 

.»» πῶς ὀφείλονζᾳς εέα καὶ μὴ δγωυα νϑύοις Διαλύ.- 20 

» σααϑευπϑρζαις ἀφήίοϑαι “ν᾽ ὀφφλυμῶ διχαιξωϑυ. 
᾿» χαὶ εἰ΄ τίνων ἤδη τὰ σωμοΐζᾳ, αἰ χρημέρων ὄντων ἄ νο- 

ον» μίμοις τσοϑ)εσμίαις χα τέχε!) »ἡκὁ ζωῦτα ἐλ ϑεροι 
» δὴ χρίνουϑι. ὅσοι πὲ δίχαις θλόνῇες, “ἴα παρεδο)ης 

᾿ τοῖς καιζο,δικαισοα ϑρμοις,ὼ πότοις ἐλά.,)έρφυς 61) βε- 

οἰ» λομέθο, χαὶ ζῶ καζαγνωσῴᾷς αὐτῶν ἀκύρους ποιοῦ- 

" »Δϑροαῦθὲ νϑὺ δυ τὰν ἐκ τῷ παρεληλυθότος ξένου 

᾿»συμξολα ων, ἃ τἰω στοςαισιν ὑμῶν ἔδοξε ποιῆσει, τῷ- 
ΟΝ τὸν ἐπϑμορϑθούμεϑαι τὸν ζξζππον. «ἰξϑὶ δὲ αν ὕςερον ὯΣ 

.» σονϑρων, ὡς δ ὑμῶν τε, τω δήμω, χαὶ τοῖς οκ τῷ 40 

.» στευεδρίᾳ χοϑιγῆ βεαλάυσαϑμοις φανῇ ννόμου κυρω- 

; » ϑέγτος, οὕτως ἐχέτω. ϑχὶ ζῦτα »ϑύτοι τὰ ὄζαςφήσαν- 

᾿ς »(αὐμας ἐῶ ἰπὸ ἢ πατοικίων,ὦ δημόται" ὃ σϑτων εἰ 

» τύχοῖϊε, δἰπογοξῶ ὑμῶν ῴεοϑε, καὶ σδτϊενὸς ὀιλου ὠ- 
Ἶ »βέγεαϑε ; δίδοται νι ὑμῶν. ἀπίϊε΄ Ἴδη χαλοϑύϊες εἰς 
ον πατείδα. αἱ δὲ βεξαιωσουσαι ( ὁμολογίας ζαύ- 

νι καὶ Ὁ ἀσφλοὲς ὑμῖν πουρέξεσαι πίςᾳς, ἔσονται 

4ος 
σησ ΠΠγπηαγο ἀσοἰαπηδιιπὶ εἰξ νι 41- 
σοΓαῦ: ΠΊΟΧ ΓΑ Πτ1ΠῈ Π]οΠτ τοῖα σοπ- 
οἰοργαθις, νι Ιοσιις ἰς Πἰ ἢ] ἀϊογγεῖ 
ἃ (ΟΠ ̓τυάίης. Π]Ὸ ρος ςείογα δά ροῖ- 
(δ οπάμπν απαηι ἤοτὶ ροτογαταρρο- 
πη Πηη,α, δζ δά αάϊτογαμ (δ τις «εἰ- 
τ“ ΠΟ Ππεδητία, ροίἔγοπηο οδοίοπεπι 

αἰαυ τς ἀἰοίταν ἔδυ δά “ΖΕ ορεατῦ , 
ἐογπιυίατη σοπῆξξα: πα, Παοηίαπι 
δά τοπὶργαίεητεπι ἀσσοπγπηοάαι!η- 
τη, Υἱ[Α οἴ τηαχίπηε Ηοχηε ρίεθοπι, 
φεἰεδγααγ οεηηίθιις ρεί(οἰ 5 ΠΠΠοσι5. 
Τ οςατις οἰ δυτξίη Πδης (ςπιοητίδπ,. 
ἾΝοϑ ἃ ίδηδειι πλιΠΠΕ (ἰππητ15 δ νος Οεΐ- 
Τίτος, ΠΘΟΡΓΟ ΠΟ γείροηίατί, πεσ νος 

ἀοςσαίατατγί: (μας Ἐπὶ ΠΊ ΠδΟ τέριι5 Π4- 
Ὀετε, περ αιάηιαπι δά ργαίξητεπι 
τεὶριοσταηδηι σοηξοττο νἱα πηι) (εὰ 
τπηοαϊς οπηηΐβ. ἀδιαγὶ ορεγᾶ νι σοπι- 
Ροίτίς5 (ἢ 4115 ἴῃ ρε Πίπιιπι ογάϊπεπι , 
τειεἰταδταγ γείρ. (πηι ΐπ πος ρο- ἡ 
τοίξατε πη Δοσερογπηι5 Προ γαΠ., ΠῸΠ 

ρα νἱάδταγς ἰατο ἀϊογογο; σαοά 
ΡΓΟΙΙΧΑ ογατίοης ἔξοϊτ [πἰπ5. Ὁ α]θιις 
γεῖο σοπαϊτοηίθιις ἀΠΠΠπάταπὶ ιιπγα- 
ποροῆπε ἀἰτί πη, ἃς πα ἤάς ραέξα πο- 
ἤτα σοηβτπηατί, ἐς ἢϊ5 4υ! 4 ἰρή σοπ- 
{ξαύυας αὐάϊτα. ΝΝος φηϊπχαάποτιθῃ- Ϊ 
το5 ιιλπΆ] δου (οἰ τίο ποτα ἱπ ἡιιαιι 9. “2. Φατσειστ, 
οἰαίτατοε τεξε ςξαγαγὶ, ἢ το  ]απτογ εἶπ 25. 9... τ 
ολυα, πεςεἤατία τη ἀιιχίπγι5 ρΓαθί--» κρένω “ . 
Ρι145 [πυἶπ15 αΠΠΠ|41] σαιδς σοσποίσε- αν (χ. γεῖ σειο δὶ 
το αἴτια ἀθοϊετο. σοπηρετῖος; φιοά αὐτου Ι 
ἱποϊεπιεηῖες Ὡς Δ]16 ΠῚ Ἐν κεν μα 
Ρταίςπείατη πλαϊογιπη συ] ἐποτίης, αὶ 
{τς ες σογγίρίπηας. Οἱ ἰοξο ποπ 
{ὰητ, τἰς Ομ θτι5 α5 ΔΙ σῃπΠι γε Πυἰττὶ 
φαυμπὶ σεπίδπς. Ετ Π]πογατη σοῦ- 
Ροτα, ιοά ργαπιίτατ (οἐμεϊοπὶ ἀἴεπν 
Ἐχοοῆετγίητ, εχ ἰορα άτη τεπδταγ, ας 
αύοαας ρίαςετοης Ηρογα. δ χα ετίαπι 
Ροτγ μ ςος δα ἀἸ ει  απε ογεαϊτοσίθιιδ, 
δὲ πος Πρ ετος εἤϊε νοϊαπλις, σοῦ πι- 
4πε οσάειηπατίοηες ἱγγίτας ἔλοί ΠΊ115. 
Ἑτάςερτγατεγίτῖς ψαίάθπη σστγδέείθιι5, 
Ρορτεγ ιος μας (εςεῆπο νἱἀδιιτξα- 
ἔχα, τα Πξατυϊ πη". 4π Αἰτατίς νεγο, α]4- 
ηυίά νος; Ρορυας, δ) Ἔπάζογιιπη σοπ- 
{εΠΠπ|85 σοϊηγαιπὶ σοπῇ]ο {πατιιογίτίς, 
(ποῖτα ἰεσα γατιπι ἤει. Νοπης ἢ 
(ππτηυσνος ρἰεθεῖος αἰἰοπαγάτα ρα- 
τιϊοἱϊς ; ὃζ Πἰς ἱπηρειγατίς σὔτεηζος νὸς 
ἔοτε ρυταθατίβ, πες ψυϊάηιιαπὶ ργα:- 
τοζολ ἀοπάεγαθδατίς ὃ ἀδηταγπιησνγο- 
ἰδ. ψιάγε ἴτε ἴάτη [ατὶ ἴῃ ρατγίατη. Αά 
ςοππτπηδηάα γοτο Παο ραέϊα δέ ρῖα- 
Πδἅδατα νοῦὶς ἰςοιιτταις, ες ἀλθίτος 

Αρηρρς Με 
ΠΕΏΙΙ ογδτίο, 
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1ϊς τατοηΐδ. ας Ἰορί εἴπας δΟ (Οἱ οΠ ΠΟ 5 

Πμαδεηταγίη οπιπίθα5 ᾿Π᾿ ΠαΙ οἰ αι Πα 

ἀϊγοπηριοπίδιι5. δοπατυίςοί]το ας 

{ἴ-- --τχπεισητατς ϑείπτοσ ἰερες αἀίοπδεπτος 
᾿ς τ στα; να ροιὶ, πος ΠΟ (ουΡαπη5 οί 

νἱάεδίταγ, ὃς (δπατις δἤεπεῖος. Η ας 
᾿ΔατοπῚ πᾶ: ΠΏ σοΠοΘάππτιγ ἢτ- 
Ἡτηδέοτς, πες (ςπατῇ ρος ιάημαπὶ 

᾿ ροὨτζΓα ΠΟΙ ταΓ, ΡΥ Πλ ΓἪ ὯΟ5 ἰορατὶ 
νοδὶςροπάεπλιι5, ορΡίρσπογαηταβ νο- 

δὶς σοῦροζα δὲ φῃΐ πγα5 δΖ ἔπη 145 πο- 
τας ; ἀεἰπάς 411] {δπατοτγοβ οἱ {(ἀοο,:, γο 
ποΙα η 5. ( δου θεηταγ Πομ,]Πᾶ. 

᾿ πόεηίτη ποδὶς ἰΠαἰτἰ5 συ απ} (Οτί- 
Βετας χιοά ρἰεδὶ οἤπτοίατ : αΐα Πο5 

{ἀππιις (Θπατιι5 ργοσεγαβ, ὃζ ρεπλϊ ςη-ς 

τεητίας ἀϊοίπιας. ὟΝ [τἰπγὰ ΗΠ 465 Ε{Ἐ εθ792-- 
γί οὐληρ. τα οἱβ αο θαγθατίς σεν 
εἴδει, ἡ ἐλ’ 6472:772 τ πα }}Π το Πρ 5 

Θχί πῆς; οἵ (οἱ]!σοττεγροίιτο Ἰαταῖα- 

ταῦ άο [κἀκ Ἰοἴταγ, ἀ σα; τε ἰδ 5 ἰη- 
δαπτυγ ραέζα; 415 Πγμτα5 ρεϊατουῖί 
{᾿πιυ]τατος, λυ ]τα 4; Ρορι!ογαπὶ θο]1ἃ 
βηϊϊτι ας αοᾳ; ἀαὐίτατνιαε ραισος 

ΡΓΪποίραβ ργοτοτο (θηδξιι ἰπδἰ αγ Δ 
ἱπτογροόποῖς ρεγΠλ τς, Πππι6 πλαι]}-- 

τίς ΟΠΊΠ65 (Επάτοῦοβ , ΠΖΌΠΟΓΙΙ ΠΟΙ ΠΑ 
5.(ΔΠου δαπγαγ,ίαγατε ροτ ογρλα (α- 

νι - 

Ἷ “ἐσ 

Ν 

ὁ αὖ ατα, ντὶφ ίς οδαϊτίοπος ἔπ οτῖς ίδγιια- 
κου δ ς ς τατος βτπλίτογ. ηΠαλωβμοαὶ αι ἐοσάοτα, 

«θφοςν ἀοχέίγαβα; Δ ἢ 68 αἰΐ5 το [ἘΠΡ.ἀσσερταπὶ 
᾿Ξ Ὶ δὲ ἀατᾷ, Δ] απγηίατὶ Βειτε ἀςῆπο, πες 

δ νίτα το ]ς ρα οπογτι πη ἱπΠἸταζαπα : 
ποα; νοβ σετοσὶ δυίοιιίτατα πλθπηογᾶτὶ 

ἃ Βοηλίηαπη ἱπιρίοῖ! ὃ τγγαπ ] σοτ ΠῚ 
(ςο!ογα: ἃ ημῖδ. Ἀοπηδηα νίττιβ θείς 

ν 

ΕΡΡ ν Ἐς - ΠΤ ὑαιξ. ἰῇ -πῷ λ Ἵ Αὐδ ἢ" 
ΡΙατἰπηῖ. ν᾽ ἤ4πὶ φάθις ἀἰοᾷ πεηλίηὶ 30. αὐτῇ 3) Ὁ χϑίνον συμιῷερον εἰταορυί(ᾳ, ὃ 
γα! ρποιᾶ νεὶ ἀπδίδπι; ποσ δή ἀπν- 
ΡΠα 5. Ὁ αηδπὴ 14 οἰ Εὰ πα ςοπι- 
ταιπαῖῃ νοΠ τατα ᾿π πο τ, ὃς δἰτεγος, 

ες ΝΜ ροΓαΙτοΓος ἔδγιας. ἤδς ΠῸ5 ργίπγα ὃς 
{0] σοπιγαχίτίη νπιιπ,Πεο νη πα {-- 
ποι ίφραγαγί αὐ ἱπαϊ σι οροῖ ῃὶ πη (δ πη- 
Ρετπεονπημᾶ ἀδίποῖοροτε ἱπηρετῖ- 
τἀ Πυἰττ4ο ρει επείδ. ἀποίθιι5: [τἰ- 
ἀξαηιυί ργαεῆς ροήϊτιηι δὲ τοῦ. οδία!ε- 
ΤοορΡα πΠαθεητναίρο αἴ ρατέτγο νε] τ. 
46; πὸ ορίηίοηε ταητῇ σοηἰςέξδπημ5, 
γοτῖι οἰᾶ ψμοηϊάϊατια ἘΧροτ πη ξείς ἀ Οἱ Δ Ὸ 
τλ115, (1 ἰρίταΓ τογγεπηιις δζ τοῦγα- 
τητ πο, αἰτο ῖα αἰτεῖς ἔλοο Πτηιις 
Πποροιίαλη  Π14}15 αἸ ξΕδ νεἰπηαγ, οαπὶ 
Ὀοπαίαξζα ἤπτργα πη σθσιτ Ποἢ 
οὐκί Ὀταςς οΟρίοχὶ πος ηἰςξ,αὶ- 
ΤΆ 1 ΡΑτΓΙΑ, ἐΓαΐτιιγὶ ρυ ἘΠ σατοτῖῖ 
οσἠιριπάϊης πο ΠΠ πη, ὃζ {παυ1Π- 
Ττηΐ! ΟΧρ  δττὶ ἐς Παοείαπη; δὰ τε αῖ-, 

τῖπλα (Θσμτίτατος ράτιιπι (ςσιγασ, δ. Π4ος πῆ 4Δς, χααῇ Ποίξος πη ΠΙΠΠιὶ (υἰρίσαητος οπιηίαία ἦὺ 

ας. βχεψηφιῴται μδὺ καὶ βελὴ ζιῶτα,ὼ νόμου τά-- « ὌΕΡΕΟ 

26 ὅλης ὑμῖν δοιώωι “Φ βελὴῆς τὸς ὀρχοὺς,Εἴτε πϑϑᾷς ΓΕ ᾿ 

ΗΛῚ ΤΟ Ά ΝΑ 5 Ὁ. 

πασινοιμιμοΐ πε χαὶ οὖν Ε94 τοῖς Δἰαλυουϑμοις ας ἔλα 

ξιν ἀἰποδὼσ 4 τοῖς γφαφησονϑμοις᾽ κά λλον ὃ ὑφ᾽ ἡμδνα 

εὐθαδὲ γραφέοϑω τὰ δυζανζοι, ὶ ἡ βελὴ πότοις πεί- «ὦ 

σε} ἢ ρϑύφν βέξωια τὰ συϊγωρούνδϑια. γιοῦ ὁ μηδὲν «Ὁ 

ὕςερον ογανίιον ἀὐζις “ἰ πσο βουλῆς ἀξενεηϑήσεονζ, « 

χορῶτον νδὲ ἡμεῖς οἱ τρέσξ4ς αν δὸιχοι, δὲ δόγ!ες ὑμῖν « 

δωκαΐζῳ ἢ ψυχας ὁ Ἄνεας ζᾷ ἑαυτῶν, «γέχυξα" ἔ- « ᾿ 

“πέτα οἱ ὀῆνοι βουλέάυταὶ, ὅσῃ τῳ ψηφίσματι σεευεῖξ 

γφαφήσον ). ἐγὸ δὴ ποῖς ἀχϑντων ἡμδν᾽ γοαφησεταί « 

ἀχτ' Θ' δήμου. οἱ ὃ ἡρρύμϑροι τῷ σεευεδρίφ,ὸ Ὡρῦ- 

τοι ΤΣ αὑτῶν γνώμας ̓  ιποφαινόνϑρυοι ἢ ϑηνων,ἡ μεῖς π΄ | 

ἔσκεν. πελάυταια. δὲ πίςϊς ἅπασίν δεν αὐ, ϑοζποις οἷος 

Ἕλλησί τε τὸ βαρξαροις, ζεῦ σσείεὶς πωποῖε ὀμαιρῆσς 

έονος, ἢ δὶ ὁρκῶν ̓  ἀσονδῶν ἐγϊυγζος ϑποιὶ ποίει ϑμη ̓ 

ἕξ συμξασεων, ὑφ᾽ ἧς πολλαὶ μϑὺ ἰδιωτῶν ἔηϑραι μὲ 

χραὶ , πολλοὶ ἢ πόλεμιοι πόλεσι εσρϑς πολάς σύφξάν- 
Ἴες,διηλλάγηξ. ὁ ζιύτίω εἶχε λαμᾷξανέϊε [1] πίςιν, " 

εἴτε ὀλίρρις ὅχι ϑέπετε τοῖς ἡγεμόσι ' σιουεδρίψ αἷξδὰ κα 

ΑΙ Ἧς 

ξιϑτε τὸς Ἐχιχραφορϑύους τοῖς δυγμκασιν ὀμνύφν, ἢ . " 

μῶὼ καθ᾽ ἱερῶν βέξωιμα τὰ συϊκείυϑνα φυλαξφν. δὲ- ᾿" ἵ 

ἕιας δὲ " «σονδεὺς χαὶ πίςης ἐχὲ θεῶν “δυοιϑύας μή- ὙΠ Σ 

πεσὺ φχκύόιλε, Βρότε, μήτε αϑα!ρᾳ Ὁ καίλλιςον ἔχτ- αὶ Ὁ 

τηδοῦ κοατων αὐθρωπίνων, μηδὲ ὑμεῖς α)άογηεϑε αὐ ας 

τῷ λέοόντος αἸοσίων κρὸ τυραννικῶν αὐ, ϑοῴπων πονγη- 

ἐδικό; Αἰ δτρωμιοἠωντθροτῆςκολὸ ὠπέ ΕΣ 
εἰπὼν ἔτι τίωυ ὅτε ἀγνο: ϑμζω ὑτ' σοδνὸς αὐ, ϑ65:- 

πων θέτε ἀμφισζητου ϑύζωυ, παύσομαι. τίς δὲ ὅδ 

δὲ δλλύλων 
εἰμφότερφι ποισα σωζξοϑει τὰ μέρη. αὕτη αϑύτο 

“σεῴτη νὴ μόνη σεουῆγε τε ἡμαῖ εἰς Ὁ αὐζ', χαὶ 7 

ἐάσᾳ ποῖὲ δῖα δλλήλων μέα, δεῦσε!) »ὃ «εἰ, ἡ 8: 

δέποϊε παύσει) ὀζκ υϑμήν,Θ μϑὺ ἀμαϑὲς πλῆθος ἔμ- ἘΠ 
Φρϑνος ἡγεμονίας" Ὁ δὲ ἡγείαϑαι δυυναίμϑιον βώλά 5΄ 

τήρμον, ὄχεοϑαι βελομυϑίων ὄχλων. χαὶ οὐ δόξῃ κι 

το μόνον εἰκαίισαν]ες, διηλιὰ χαὶ ἔργω πειρφιϑεντεςῖ- 4 τ 
σχκεν. Ὧι δίχυ δεδυ θα “ράγκαζᾳ παρέχον)ες δὴ- “π 
ληδλοις ἢ ἀ δὲ λθορῖς πονηροὺς λέχουϑι.γοησὰ πορα- - 

γμαΐζᾳ ἔχοντες «ἦν γερσίν; δλλ᾽ Οὔρι αὐατῆυξαίες αὖ- “ 
Οις, χαὶ τῶ χεῖρε «αὐξεξϑοονῖες δλλήλοις, ἀπιμωυ εἰς α 

«ἰὼ πατείδα, παλαιαὺ τέρψιν Τῦν' ἡδίςων, ὃ πον 5. 
πότων γλυχύταΐον ιποληνόκϑυοι ΟΝ Ὀχτῶι- " 

τόμϑυ ἀσφϑλείας ἃ ἡτοῖς , ὁ πίςής ἀπίςοις; ὧς- 
“ὖρ οἱ πολεμιωταΐοι ὼ πόρτα αἰ πσοχὶ )οίες χε δα 

, χεῖθο)» Ἶ 29, 

ὴν 

ἃ 



ΜΝΤΙΦΙΚΟΜΕΙΒι ψὶ 
» χεῖρον» ἡμῖν μδν, ὦ δημόται, τοῖς εἶχ αὖ στευεδίου 

᾽ ΄ νιν “΄:ε “ 

» μία πίεις ἀπό, θὴ αἰεὶ τῷ μὴ δὼ ποῖς΄ ὑμαξς “διυέ- 
ς “ ᾽ ,7ὔ Δ « 

᾽᾽ ἔν «ἰϑὰ ἡμᾶς γ» Εἰ κατελθοΐς 2 καχϑες, ξοφας πεὺς- 

" μ᾿ ἀγαϑοὺς εἰδόσι "ὦ Ἐχιτηδούκαζα γόμκίμκα οτίω 

» τε ὀηγζων τἰρετίω, ζιὼ πολλάκις ἐπεδείξαϑε κὺ ὦ εἰ-- 
ζ2 λ τὶ Ἂ ͵ λ΄ »] δὶ ᾽ ἽΝ ζῶ “" ͵ 

» βζευη χαὶ ΧῸ, πολεμωύς. χα Εἰ τε δὲ αγαιϊκζου τῆς πῖ- 

᾿» φεὼς "ἡ ἐλπίδὸς τὰ συμξόλαια, χϑινῆς ἐπθιορθωσεως 

» τύχοι Ἢ τὰ χϑέοῦ ὀηγα. πιςεύομϑυ ὑμῶν ἔσεεϑιιι ἀγαϑοὶ, 
λ 24ΝΜὰ ͵ ΕΣ [}} », ς Ι » » 

» χα! σστίὲν δεομιεδο, οὐτεορκών, οὐτε ομκήρων » ἅτε δι- 

ν λης πίςεως θὰ τῷ πλήθους συ τδιμιαξ" ὑμῶν υϑύ--ἰοὸ 

» τοῖγε σοὺς σὐοὲν Τὴν αἰξιουνϑύων «ἰναϊπιωσόμεϑα. 

» χαὶ πίξὰ υϑὺ τῆς πίςφεως ἐφ᾽ ἡ ΔΙᾳθονᾷν ἡμας Βρϑὅ- 
Ω , “» Π δ» τ κἢ πον ͵ ᾽ 

» τος ἐπεχείρᾳ, ζχυτα ἴχανα. εἰ δὲ ὡς ὑμῶν φϑονος οὐ 

» δίχα ος εἰιαϑηται πονηροὶ αϑι τὴς βουλῆς Δ|ονος. 
» ϑαι πείθων, βούλομαι ὧνα χαὶ ασϑὸς στον εἰπεῖν 

» λόρον, ὦ δημώται " χα! μου ἐσ 9 ϑεών αἴθ υσυχίας 

» χαὶ πσϑοφοχῆς ἀκούσοζϊε. ἔοικέ πτως αἰ, ϑο5πείῳ σω-. 

» μαι πόλις στούϑᾳτον ὙΣῥχαὶ ἐκ πολλων μερῶν Ἐ- 
πὰ ἢ ΨΥ ͵ “ “ἢ δ ἀὰ 

» ον ἐχϑυτερον " χα) οὔτε δεουα ιν ἐχῴ ἕκαςον τίω αὖ- 

» τίωυ τῶν εἰν αὐζις μερών, οὔτε γρείας παρέχεται 20 
-» ᾿ 

» (ἀξ ἴσοις. εἰ δὴ λάζοι τὰ μέρη τῷ αὐ, ϑοοπείςι σώμκοι-- 

.» Ὅς ἰδίδιν αἴεϑησιν καθ᾽ αὐτὰ χα Φωνζὼ, ἔπειτα ςά- 
ὄν υ ᾿Ν ἃ 7 ἘΠῚ ὔ »Ὕ Ἵ .“ 

» σις οὐ αὐζοις ἐμπέσοι καθ᾽ ἕν νομϑροις τοῖς ὀηνοις α- 

» πᾶσι “θοὸς πἰὼ γαςέφᾳ μόνζωυ, καὶ λέοριεν οἱ »Δὺ 

» πόδες, ὅτι πὸῦ ἐω αὖθις Ὁ σῶμαι ἔχιχεῖ "αἱ ὃ χεῖ- 
“ Δι. ὁ 3 νον ͵ 5» 

» ρές, οτί ζᾷς τεχνας ἐργαζονται, χα! τὰ ἐχττήδα οκ- 

» ποραζθυσι χα μάχονται “πολεμίοις, ὦ ὀηλα “πολλὰ 

» ὠφελήμαΐζᾳ παρέχουσιν εἰς Φ χοινον᾽" οἱ δὲ ὦμοι, ὍΣ 

» τί τὰ ἀ ϑη πόρτα ἐπ᾿ ἀὐθις κομίζεται" ἢ ἢ χεφόλὴ, 

» ὅτι ὁρός ἡ αχούφ: Ὁ ὃ φύικα, ὅτι φϑέίεται, χαὶ Τὰς ὁν- 30 
; »»»λοις αἰαϑήσᾳς τρδοι λαίὸν ὡπαίας ἔχῴ, δὶ ὧν σωζε- 

» ται ὦ “Ὡράγμα: ἔπειτοι φαῖεν σδὸς τἰωὺ γαςέρῳι, 
ἢ ἸΣὰ δι,ὦ γονυφή, τ σὕτων“ποιῴς;ἢ τίς ὅπν ἡ σὴ γάξας ἡ- 
᾿» μὲν ἡ ὠφέλφα: δλλά σύ γε ζοσοῦπον ἀπέχης 9 ὡράτ- 

Ν ""εννἋ -" ͵ “ ᾿ ον Ἵν κα συϊκαορϑοιοῦ ἡμῖν τυ" χϑινή ̓χξησι θυ ὡς1ε χα 
ἥ» αὐτιταο (ἢ 4ς χα «οχλᾷς ᾿ ᾿ χαὶ ὡράγμα ἀφό- 

» βῆτον ὑπ ρέϊφν ὀμα καζουίᾳ, χα! φέρᾳν ἀπὸυζαχό-- 
»» 9Ὲν εἰς τίω ἐκπλήρωσιν τὴν σεαύϊης ἐχιϑυμιῶν. φέ- 

ἌΣ. Ὧν ἘΞ 
᾿» βρέ, τῇ οὐ μεζοπτοιούμεϑο, τῆς ἐλάυϑερίας, ἡ ὅππολ- 

407 
ἀετεγίας ἡ ΝΟΘὶς ηυϊάοπι ἰἐπαιοτίθᾳ, 
νπαηβάερίποίς νος Ρἰεθεῖος ροίξτο- 
ἄϊτιιπη Παιιἀηυδηι πηα]ος5 εγσὰ ΠῸς 
ἔοτο; φιοά (οἸπλις νος ρδς θάμοατος 
εἴϊε ἂς Ιερίτἰπηὶς [πα 11ς ἰπγδιιτος,σοτό- 
τΑΓΆ ΠῚ6; νἱγτατῇ θς]10 ὃζ ραος (ςρς 2|- 
ἐμμγία ἀφ α Πς (ρεοίπλίπα. Οὐ αΠ νἱ- 
ἀοτιτ 465 δά οδροποπάδς τος ἃς οῦ- 
Βυπηδᾶάλπη πιε]]ογῖ ἔρθηι πεσε αγία, 
Πο5 σοί νοδίς θεπςο Παίπλιις, πες τς- 
“αυϊτίπηιιβ ἃ ρεδο νοὶ ἰδ αγά ι1π|, νεὶ 
οὔίμάος, νοὶ [14 β4εἰ ρίρῃογαιν δὶς τὰ 
πη ὨΪΠ1] Θοτῖ ιια ροίοἰτίς ἀοποραῦδί- 
πλι5 ατα ῃςς ἐς Ηἀς (μεροτίητ, ΟΡ ἃ 
ΠΟ5 Βτυτιιςσοηαζας οἰξιγαάμπσεζο. 51- 
44 νοτο ἰπ νοῦς γοίτάου μαι αηϊα 
ἰῃυ!ἀἴα, πη σαν οὐ ἐς ἰοπατιι σορὶ- 
τατίοπος ρογίπια εν, Προς Ποηπ ἢ] Πὰς 
ηποφ ἄς το ἀΐςοτο; Ζιοά νοὸς Οεἰτὶ- 
τἐδ ῥοῦ ἄεος οὔτονῖ Ζαϊςεί δ αἰτδεὶ δι- 

αἀϊατίς. ΝἸάστατ οἰυἶτας πΠαπηαπο σοῦ- 
Ροτὶ {Ππ|}115. ντγιΠγ; ΘΠ πη σοπιροῆ- 
τῇ οἹΈ, ὃζ πγατἰ5 οΟ ξατ ραστίδιι5; ιιαγῖ 
πηρα]α πος οαηξ νίπι παδξς, προν- 
{5 ρᾶγος Ἐχ δός. [ἀπ᾿ {Π ρεγ δ αυαφ ᾿ 
ΒυΠΊΔΠΪ σοΟΓΡΟΓΙα ραγδ ριορυίαπη (ςη- 
{πὶ ἰτοτη 4; νος δοοίρίατ: ἀοίηάς (6- 
αἰείοπε ἱπτεῖ 645 οσῖα, γο ἰτια οπλη 65 
οὐτγα γηιπὶ νεητγᾶ σοηίριτξι, Ἰοᾶτα; 
ΡΘ(ες,τοιῦ {] σογριιςπουπηθοῖε: τᾶ. 
ΤΩ Πι15,Ορίβοία (ς ἐχούςοτγς, νἱϑῃ οὔ- 
Ρατατγο,οιιπν ΠΟΙΈΕΙ ας ριιρ παῖς, αἰ ᾽λ54; 
ΤΉ Μ]τας νι] τατος η σοπλιπο οσέογγε; 
ἴτ8 πυιπηοτὶ, οπογα ίς δαϊαΐαγε οπιηίΐαδ: 
οϑ, Ιου Ε; σαρατ,νίάεγε ἔς ὃς διάϊγο, 

ΤΩ 

ΠῚ ἐπιτὶ ὭΣ ς. 

ἕω Οὐδ πως 

753, 
5... 

-- 

Ἔα 

--- 

οδρίοχις ἔπο οδτίποτο το! ]θος ίδπς 
τις οΠΊ ΘΒ, ΡΟΓ ἤιιο5 οϑγρφδ (9. τας εείέ- 
γα ςΟίοταεητυτγ; ἀεἰηάής νϑητγὶ ἤϊσδητ, 
Τανογο θοῆς σεχέογ, ἡ] 4 Ποτιιπη [------.. 
οἶδ δὰ χιαπι ΠΟΟΪ5 γείους σγαιαΠ1, 
4ιοά ομηο απ] Θητα πη ΠλΠ10 ταῃτΠὶ 
δθοίξ νι αἰ ̓χυϊ ἀρὰς δὲ ποθ ίσιτη οχε Ὁ Ὁ 
ΡεάϊΔς5 ἰπ σοπηΠΊιΠ65 νίτι5, να οτίαπ 
οἴοίΑς δέ ἱπτογασθος, πεὺ ἔογεπήιι---- Ὁ 
(5 ποδὶ 5, σορεης ΠλἰΠἰ γάτα δὶ δὲ νῃ- 
ἀεουτηςᾳ, σοπααίγεγο πιας τιᾶ5 σρί- 
ἀἴτατος εχρίβαητιαρε δθγαπηι Πο51Π 
1|θεγταῖεπι, ὃς εχοιτίδπηι τοῦ Οσσι- 

» λων ἀφιέμεϑα, ποραγματειών , αὐ ἕνεκα. Τζιπης ὑ- 40 Ρατίοῃο5 4145 (υΠἰποπιις ᾿χαίτς στα- 

» πορϑμονδρ τεἰ δὴ ζωῶτα δόξάεν ἀὐζις, χαὶ μηδὲν ἔτι 
Ν ε . 2 ᾽ ε; 5.7 

» δῴη 6 ἑαυ ἔργον, ἔαϑ. ὅπως δ ὅχὶ “πολὺ δζαρκέ- 

ἧς σοι δχουνϑείη ὦ σῶμα, δλλ Οίκ αἷ εἰντὸς ὀλίγων ἡ- 
» μερῶν τωϊκακίςω Ὧ μόρων α)δηωϑείη λιμῶ; σφκ ὁ 

" ᾽, ἡ πε θαον ὃν... ἃ λ ͵ ε : “ »Ἐ)5ι ὀλλως τίς εἰπεῖν. τ΄ αὐτὸν δὴ (3. πογεἱ ππολαθέϊε 

ον ΕΣ πόλεως. πολλὰ ὙΣΡ δὴ ἡ ζαυτίω τὰ συμ- 
“ -Ν ΦΡΡῚ γ ͵ ΕΣ δ “αὐ 

νυ πληρόντα ἐϑνη, σοτὲν δλλήλοις ἐοιχϑτα᾽ ων Ἐφ τοὺ 

τία. δ1 {τς νὰ πὰ οἰδ {πτ, δζ 1114 ροί- 
Πᾶς μείαι ἔπππι οὐ ποίατη, ἤοείης υ]- 
Ιο πιοέο ροτζεγίτ γε σογρα ἀϊα ἀπτεῖ, 
δ΄ ΠΟ ἰπῖγα ρδιοο5 ἄΐες ἔπιε σοπ- 
(ἀπηδτιιγ, σεποῖο πιογεὶς ρα] ποὺ πο- 
πιὸ παραγ ροτοίξ, Εοάεπι ίλης πιο- 
ἄο δὲ ἀε οἰτίτατε σορίταϊς. Πατη δὃζ μᾶς 
σοπβοίμπης πγυΐτα ΠοΠ ΠΏ Π1ΠῚ σϑπογα 
ἰητοῖ (ς ἀΠΠΠπλ 114; Ζαοτιιπι φυοάσας 

-ς 

-ς 

ἣ 
Ν 

« ΄ι͵ 



“98 ΠΘΝΟΥ ΘΙ ΒΔ ΨΟΛΔΕ ΝΑΙ “, 

«Ῥιορτίαπν ΑΙ ε πὶ νίππιίπ σοπαπηα- ἰδίαν “ιν τῳΐ χοινῶ χεείαν ὡς τἷρ τὰ μέλη τω σώ- « 
ΥΥς] » ἤν ποοοηξοττ, {ἴσας πλοπιθγα πο οοῖρου μαΐι,π ὡρέχς. ὩΣ "ὃ ΠΣ εἰχοοιὶ γεωροοῦσι), οἷς 

τί. αυϊάλπι ἀρτοβ σο ητ:4}}} ροὸ ἢἰς ὃ αν κῶν γδοδ πὺς λει ΝΣ 
σοητγα ΠοίἘος ρασηδητ; ΑἸ πιετοα- “ΧΙ τυ συσεθνι ΘΘΘΝ ΠΝ 
ταῦῃ ΘΧοΙ οτος, ροΥ πηι Ππρογίαης ποράύονται πολλας Ὡ]α ἡερλθόσηρ ἀμώμων: οὐδὲ “ 
πλαϊτα σοπητηο 4; ἐπητ 1 προολιια ζᾷς δὠμαΐχα!ας ἐργάζονται τέχνας. εἰ δὲ ζαυτα πόρτα « 

νι τγαζξδητς ορί οί. ψιοάίι μας οπηηΐλ σὰ ἔϑνη ασϑὸς τί βουλζωὼ πίω ἐν δἰ -ρίζων συ « ἡ 
ςἰαἴα τη σαπογα σοητγα (Ἐπί εχ ο- ͵ ͵ ν᾿ τῇ ὑλύς 

κρίνος χει ϑυζω φζαςασιασᾳε, κἡ λέορι, Σὺ δεημιν,ὦ βου- « 
Ρτἰπηατῖθιι5 σομζαητεπὶ ἱπίπγρεπάο φρο λένε ΤΩΝ ἣ Ἵ 3 7 Ν 3. " 3... ἢ 2, ο 4,3) ᾿ 

ἀϊσοτοητ, Τὰ νοῖο υἀ Ποῖα θοπὶ ἔἃ- λη, ὦ ποιῆς ἀγα "Ὁ ἀρροίνο: με { χάν τ ν- «᾿ς 
οἷς ὃ σα ΓΑ 115 τα ρογαγα ροίτ] 5 πῦ Θ- λων αὐξιοῖς ; σὐσὲν “5 δὼ εἰστεῖν ἔχοις ἔπειτα σῶα δοὺς 
Πἰπι ν]Π σαιλπι αἴογε ἘΡΕΡΊΗΙΗΣ 10 ὠπαλλαγησόμεϑοί σου “ἡ τυραννίδος ζρωύτης ἤδοη πο- “΄ 

ἱ ἱ 1Π1 δ ! ς ! τς »οὼλ “ ᾿ ᾿ 4ιαπηης ΠῸ5 νἱ Πα σαί πλι5 αὖ Πὰς πὲ, αὶ δίχα ἡγεμόνος οἰκήσογϑῳ ; εἰ δὴ ζαῶτα φζᾳνοη- «΄ 
τα τυγαπηϊάς, ἀοπηε ρείποῖρε ἄςρο- ἣ ΡΣ . 
Ἰαρος μας ἱπαμιπη { ἐραιεθε δες, τυ σεευήθων ἐχιτηδο μῶν Ὅσισᾳ ον, κω- «ὦ 

͵ ἤν λ “ ᾿ 7 λ "ἡ ᾿ 

φογοητ, ἃς ἃ σοπίμοιίς “πα ἰς ἀεπῇς-ὀ λύσῴ ζαυτίω κακζοω καικὼς Ἔξ πολέξοϑοι πίω πόλιν, ας 
᾿ Ή βέδτ ἐς 3 εὖν λ Ἵ Ν ᾿ " ᾿ ἢ 

τϑητ, αι νοταδίς μᾶς οἰπίτατομη ηὰ-.͵ αἰ σπσὸ λιμοῦ πε χαὶ πολέμου, ᾿ὺ πλωτὸς δι Ὲ καχϑύ; 

Ιδπὶ πγαὶς ροεῖγε πιο, θ6 110, Αἰ ςηπα ΠΣ ΚΞ {ἀέρος Ὁ, ὐελθι ρον Ν π Ρ Ἢ τ κ ἘΠ 56] ἡ μαϑονῆες ὀξζυ, ὦ δυμώται, οτί κα ϑοί πῇ» οὖν τοῖς σωμα:- « 
οὐηπίθιι5 οα! απλϊτατίθιια ὁ ΓΙοἰτο ἰρὶ « « ͵ “ ε ν ῶ ““,Ὑ{ΠῚ 

ΤΕ Ξ . - υ ξι 5 ΚΓ] Ξ τας Ουτίτος, Ποατίη πο τί5 σογροσίς- σινημίδμ" ̓ λοιδὸρ9 μδων ταλοε ὸς ποθι ΠΟ ΘΝ δέ ̓ 
οοὺςς Βανοῆτοῦ πὸ ναϊσο πηδ]6 διά ΐςης, Φῴ ὁ σωκα: Ῥεφομίη, χαὶ σωζ (ϑζονϑύη, χαὶ ἔσιν “ 

ἃ ἕ εἰσ ἡ ΠΝ, ν ἢ ς ͵ "ἭΝ 
Ἶ Χ τοοῖρας ἀπιπη δ τα, δ στα ἀππὶ ὠὡςεί τίς ἐσίασις χϑινή, Ὁ σδϑεῷορον ἀπτλρτων τὸ τὴς ᾿ 

(εγαατατ, εἰξχιις νας σοπΊΠΠΠῸ ΡΕ- ἰχκλλαγῆς αἰτίον ἰσποδιδου(α. 3 ὅτως Σ ταὶς πόλεσιν 

ΠΆΓΙ ΠῚ, {π1Π| Οὐ, ΓΙ θυ ΘΠ 5., σοη- 5). ἘΜ ΕΝ Ὁ ἀπὲ ΡΣ τοΝ 
τ νκ λον. μὴ ἡ διοιχου(ο. τὰ χοιναὶ 9 Χἡ Τ' «τσδϑφηχονίος ε (ϑ9-“ (ἐγ 5 6 ΡᾷΟΟΠῚ ΟΠ. 1 Π1: τα ἴῃ οἱ- οὐζα τὰ κοινὰ, ἘΠ 

͵ λ ͵ὔ ὕ Ν᾿ ͵7 ἈΠ. ιν 

αἰτατίθιις ἀΠροπίαητοπι ρα] σα ίοπα- νου μδμη βουλὴ, μῷ ὡς σωᾷ Ὁ φυλατᾳ χα ἐπόμο δα 
τίιτη ὃζ ἃ οὐ ας ςοπιιοπίατ ργοι- 20ι" παύίᾳοϑείζας ἐχιφϑόνοις κατ᾿ «ὑτῆς φωναξ λέ- «΄ 

ἘΦ, 
ἕ Ἂ ΞΞ ᾿ "“ ᾿ 2.» λ Ὶ ἀσητειη, οπηηϊδίογιαγο, τοὶ, σογγί- ορὕϊες, ὡς ἐϊξεξληϑηπε τῆς παπιοίδὸς, ὡς ὀλῆται χαὶ “΄ 

βετο: ὃς ἀοἤηίτα ἱπυ!α!οίας ἴῃ οιπὶ “δωχοὶ αἰξεέρχε εϑε δὲ αὐτίωύ. οὐθὲν ΟΡ ὑμας εἰρ- « 
νοσεϑ δέξατο, ΕΧρ Πίος νος ραιγία μοῦ Οὐ δ ἐρρίξε ς λρω οι, ὟΝ 
Θαπ,,να ἜΓΓΟΠ65 ὃζ ΠηοΠάϊσος γασατ. 2 αι ΧΑΧΘ)» ἀρ Δ ερ ΕΙΣ; ἊΝ εὐ ᾳ καλὴ ἈΡῚ 
ΠΪΗΙ] δηΐπι πα]! νοθὶς ἔδοῖς, πος ἃ-͵͵ αὐτιίξολᾷ, χαὶ ὥς χειδος ὑμῖν αμαι ταῖς πύλαις αγα- «᾿ 
οἷοτ: πηπιο νοσαῖ δ οὐατ, ραμάοπεῷς πεζασαίᾳ, ἰποοδέχε). ᾧριαῦτα λέορνζος ἜΜε-«, 
γΠ4 ΟἿΠῚ ρΟΓτ5 ν]Πας νος Ἔχσαρῖαζ. 
Ἴδα ἀΐσοητο Μεποηΐο,, πλμϊτα να- ΠΣ 5. ΕΙΚΕΣ ᾿ ἡ 
τίαια ρου τοῖαπι σοποίοηθΠῚ ἂθ δι- εἰαν ἐγίνονζο Ὁ Μῆ Τρ ΤΟΣ Ὸ ἐν ζι δ τελόμ 
αἰτοτίδιις ἰφέξαθαηταγ νοςοβ. ροίτο- 29. τῶν 5 Ἄθρου,σθ99 ολοφυρμίους ἐξαπεΐο,ὺ (ις μελ-. 

: το οπΐη ἤης ογατοηἷς νεγίιις 4 1- δουίας καϑεξᾷν συμφοροὶς, τς τε πορυϑυονζᾷς οὐ 
πηςῆζα, ΡΓΟροπογοῖ σα αΠγίτατας νεγὶ σε αν 

{πο ἰπηπλίποητος, [ΑΠὶ πα ΠΘΠτί δες ἱπ πα πα ας σα | 
νεθο 4ιιλπΠῃ ΟΧριΠΠ15, ἀερ]ογαγείηις ἐν Ἄς ώορ.. 

ἘΞ ἥ Χ δὲ ἮΝ ͵ η » ἼΘΙ 3. δὴ » Ι 

ῇ ! δυλ βου! πλ ογίαβ, οι ἴῃ Ιασιγπας Ὄλία βοη συμφῳρφονήσαγες ὀεξον(αν ἀπαγάν ΕΝ , 
η ᾽ ᾿ λ δὴ ΄ Ν Ἵ ϑιειχ 

μεν π  .., οὔιπαβ νπάοος σοποϊαπηάτιης,4α-. εἰς τί πόλιν, χα μιῇ πϑίξῳν τὸν χθονον ̓ ολίχϑυ τε; 
[πω ις, ξὰ  Ἐρυονίε ἱπιγεθεῦα, θοτδρυβτετεῖοῖ: ᾿πόμυ ἐδέη(ον᾽ πεῖνα) “ἱ ὶ ζάχους οκ τῆς ὀκκλο, 

ΝΥεσπιαϊταπη θείας αΐη σα οτίτεῦ 6 ΠΗ δι ν ͵ - “ Ὁ» 
(8ι : ᾿ ᾿ σι αττλζῳ, τα αἴφ, τοι εσξά, ς4- 

σοποίοπο δἰ Γοηττο τοῖα Ιθρατίβ σοπι- “ὩΣ “ραγμαΐᾳ τοῖς ὩΡ τοῦ 
ἢ [ ἃς λ δ 5. ΝΣ ͵ὔ 

τ ΠᾺ, ὨΙΠ1] ἀπηρ τας ἐς (δοιείτατς [ὰ- πιδέψαί εν... τ εἰς ασφλλφαναξα Ε 
ἐὰν ροῖυ- δογαπτῖος ; ΠῚ Βγαζις 223 γρρραίηηεη ΡΙο- γμμαϊφυσανϑροι » εἰ μή παρέλθων ο Βρφυτος ἐπέ- 
αἴα. 5 . . . “, » “Σ “ ἃ στοῖϊίις ΕΙΝΕΜΗΡΕΝΙΕΣ ΠΟβ δι στ, ἱ- 40 ὁ. (ᾷς ὁρμας αὑτῶν, τὰ μϑὺ ὀνγα καλῶς ἔχήν ῷ δή- 

ὨΦ κΉ τς ᾿ ι - (ΟΣ. οὗἴο Παθοῖο σοογα σας (σῃάτιις ἱμω λέγων, ᾳ ἢ βουλὴ ὑπιοήτο, χαὶ πολλζω αὐτῇ 
Ρ ΘΙ οἴξεγγοσ, ππαρηδηηας Ρτο ῃἰσ ὰ-. τω ΠΑΡ ἐν ἔγήν ᾿αἰξιῶν: δεδοικέγα! 
Ὀοπάδχῃ οἱ ρτατίαηι. γογογὶ (8 τάπηοπ. 1 6 ΧΡ" ὙΠΟ ] νεχήν ἡ ν 
αιταγιπη τοπΊριι ὃς Ποπηΐπος ἐγτᾶπι-ὀ ττϊ τὸν ἀπϑμζᾳ, γρονον Φάσκων, χα! τόφ αὐλις πόε2ο. 
ΟΟ5; Ὡς ἀγτερτᾷ οἰ πὶ οσοαίοης, ρίθΘ-. τυφφιννιχϑές αὐδρας ἐχτχφρήσονζᾳς, εἰ τύχοι τἶξε" " 

͵ὕ ᾿ Ϊ 

Ἶ 
᾿ 
Ὶ 

᾿ 

ξυνψ, 

μος τα 

γινίῳ,, πολλαὴ χαὶ ποικίλαι πτουβ ὁλέων πω δ μιη)9--. 

θεῖε ταγίις ἱπιιάογθηζ, ΠΙΘΠΊΟΓΟΒΟ; Του γεγονότων τω δήμω μνησικακεῖν τμιαν δὲ δὴ 
ἴῃ απ} 1Γὰ5 οΠπιπάοτῶι. Υ πᾶ ροττοίο- ᾿ 1 γώ ἀσφόλ4αν πᾶσι τοῖς δεδδικϑσι τὸς χρείἼονας ᾿ αἰγίτατο πα ος οπληΐθιις αὶ (δ ροτεη- ΡΞ, Ῥστθλτδη ὑνς Ὁ Ὁ κομον ἯΠ ἢ Δ} 
τἰογο εἰπγεᾶτ, { σοττῦ ἢ, Θεία πη ]ςά.- (αὐτίω εἰ Ἄροιτο αἰΐζις φανερϑν, ὅτι τοῖς ββουλομε- 

νοιςξαῦ- 



ἀπ 

ΨΥ τὰ, π Ομ αν χορ 
γοις ἀὐζις ἀδικεῖν, οὐχ ὑπαρξῴ δοωύα μις ἕως δ᾽ δὼ 

παρὴ ὦ δοώααϑαι ππόγηροὲ δρᾶν, Οὔκ ἐλλείν 4 τοῖς 

“πονηρθὶς τὸ βέλεοϑαι. ζύτης δξιυ εἰ τύχοιεν πῆς - 

σφϑλείας, οὐδὲν ἰὐξις ἔτι δεήσ΄. αἰσστυχὸ γτος δὲ τῷ 

“ῬΜενινίῳ, ὁ χελδύσανζος λέγήν τίω ἀσφόλφων ἐὺ ἔτι 

» 1 δῆμον οἰΕ1) δείαϑτι, Συϊγωρησοίϊε,φησὶν, ἡμίν τό- 

» χονᾷς ̓ ἰὐποδιφκχνεωύαι καθ᾿ ἕκαςον ογιαυτὸν δξ ἡμλν; 

» δίθις δὴ ἴμνας, οἵτινες δήλου μϑὺ σοένος ἔσονται κύ- 

» διοι. τοῖς δὲ ἀδικουμϑῥοις ἢ κα ιουουϑμοις τὸν δ. 

»» μοτῶν βου σοισι, χαὶ οὐ «ἰϑεύνονται αμ διχαίων «-τὸ 

» “ποζερούϑωον συϊϑένα. πῷτο ὑμας αὐτι(ξολοῦμϑι χαὶ 

» δεόμεθα κσθος τοῖς ὀῆγοις οἷς δεδωχαΐε, εἰ μὴ λόοος 

»δλ ἔρον εἰσὶν αἱ Ὡ|ολλαγαὶ, δοιωῦαι χαὶ ̓ϑρίσα- 

οιοϑε. ὀγϑὺ δξιυ δῆμος ὡς σϑτων ἤχούσε »μεγάλη 

βοὴ ἢ μέγρι “πολλοῦ και τέχών, τὸν τεαῖδρα ἐπήνᾳ,ὦ 

τὸς ὠρεσξά ας παρεκαλά συϊγωρῆσαι σφίσι ὁ τὸ- 

το. οἱ δὲ Ὡρέσξᾳς μεζᾳταγ)ες ἐκ, τὴς ἐκκλησίας, χαὶ 

ὀδχκλεηϑείγες ὀλίγα “σϑὸς δυλήλοις, παρῆν οὐ 

[ ΟΥ̓ μαικροΐ. σιωπῆς δὲ δμουϑύης, πουρ θων ὁ Με- 

»» γίγιος, εἴπεν᾽ Το υϑὺ ὡράγμα, ὦ δημόται, μέγα. χαὶ 
“» ᾿ς » ͵ Ἀαλῶν ; 

» πολλῶν μεςὸν “ἰ πσοψιαῖν ἀτύττων᾽ δέος τὲ χα) φροντίς 

»ἡμας εἰξέργεται μή “ποῖς ϑύο πολάς πτοιήσωνϑυ οὐ 

᾿" μιά πλὴν, τὸ γέ ἐφ᾽ ἡμῶν τῇ μέρος,Ο εξ “δὸς ζω- 

» πίω εγαϊιόμεθα, πίω δέησιν ὑμδμ. τϑτο αϑώτοι γχα- 

» δίσαοϑε ἡμῖν, ὃ χαὴ αἰπὺ ὑμδ ὅξιν" ἐχεένατε 

ον» Ἵρ ρεσξφυτῶν τοῖς εἰς τί πόλιν ἀφικονϑροις δη- 

» λῶσαι τῇ βουλῇ ζῶτα. αὶ ὙΡ εἰπἰω ὄξοισιαν παρ 

» αὐτὴς ᾿θωρϑυ, ὅπως ὁ. βελωμεϑα, ποιή (ᾷοϑαι Ως 
δ. 9 ͵ » « ͵ ᾽ 

» δζκλλαγας,οἰὐζοχρ ὠτορες ογ]ες Ὧν αἰ τοοοέσεων,αὺ-- 

το ἢ] νο ητ, ποσοηάϊ ροτοίματξ εἷς ἀο- 
ἔοτο. ψιδπηάϊιι οὶ ΠῚ Πλ8}15 {τ ροτείϊας σι 
τη ςἐαοίοηα!, πὸ ἀςέοτε ἤςο νοϊ πη- 
ταῖςηγ. Ηᾶς ἰσίτοτ (ἐσαγίτατοπτ ἢ ρΙο 
Αἰ αατιιγ, ΠΙΠ1] ορις ἔοτς ργατογθα. 
(ὐπλ4; Μεποηϊας αθοτγοῖ εἴ ἀἴςοτς, 
αυσηᾷ οἴου Π]Δ(δοιιτίτας ]αᾶ ἃ ρίοθα 

ἘΠΑΤῚ ΔΠ2 ροτοίζατοιη παθοδησ, πὶ 

ΓΡΙΕθοΙΙς ἰπατιᾶ ὃς νῖπα ρατίεητίθιις 
Ἰσουγγατῖ, ΠΟ Ο ΡαΓΙ ΔΏΗΙ ΠΠΕΠ] 114 Π| 

γα πο ἐγαπάδγὶ. πος ἃ νου ἷς ργθοὶθ. 
στεηηγ5 ργατοῦ "4 φια: ἱγο ἀ6- 

ΑἸΠῚς ἢ π νετθίς, δά το νοτὰ ἄς ρος 
ασίτατ, Εἰς 4 τς, Ρ]ς5 νίγιπι ἄτι 
τηασηΐς ΔσοΙ απ οη θι15 Ια Δαίτ,ας 
Ἰεσατος τοσααίς γε ποσ ]υοφ [δὲ οῦ- 
σσάοτοητ. Γιπα ἰορατὶ α σοποίοῃς αἰ- 
στο, ροίς θγεις οο]]οσιῖι τεάθαηε: 
ἔλξῖος Πἰεπεῖο ργοστοας Μοποηῖμ5, 
ἴτα Ιοσιτιις εἰ : Μόρσπα (Οϊτῖταεβ τος 
εἰΈ, ὃς πα ]τῖς ρίεπα (αἰρίοἱοη δι δὃ- 
{πΓάϊ5 : τίπγοτ οἰ ὃς συγὰ χυσαᾷ πος 
{(υδῖτ, πο ἔοτις ἀπὰς ἴῃ νῆα ἔλοίδιλιις 
οἰτίτατος : ταπιθη, Ζαφητῖι πῃ ποῦ ὶ5 οἱ Έ, 
πο Πδ5 αι! 46πὶργασοα ν ο[ἔγας γορο]]!- 
πλιι5. Ποσταπηθ ποδὶς οὐσεάϊτε, φιοά 
δίῃ τοῦ νε[γᾷ εἰς: ρεγπητείτς Ιοσα- 
τοβίπ ντθ γοογιῖ,δζ ἰδηαταΐ ῃςο ργο- 
ΡοΠοτο. ΖΔ Πγαῖ5 επἰπΊ αὐ οο ροτοίξα- 
το τη ἀσσορογίΠλι15 ρᾷσαπη Ποίἔγο ἀρ ί- 
τίατι σσροηοη αἱ, ὃζ φυρα ν] πῇ ἔπο- 
τί ργογαϊτγξα! : ἰρῇ ταπλοη πῦ ἀ'ἥπαπὶ 
ςοπίοπιας ταητι πὶ ΠΟδὶ5 (απηογο : (τά 

ἤ ΤΣ τύ υ- ἐν χ᾽ 24), μὰ ἐν 
» Ο( γέ τοι οὐ δικαιξνϑυ τῷτο λαξδέν" δλλ ὅη 5 τὐϑοὶ30 αυΐα ργατεγ ορί πίοποπη σους πο- 

τ ν οὐκ ο πς “ ΟΦ ΔΩΣ 
» δύξανη μῶν ἀπήντη.) ποδάγμα κα νον, οἷα αφελομε- 

νυ." ᾿ ͵ “» Ἁ Ἵ 2 ᾽ 7 

» γο! 1 ἰδίαν ὠΐοισιαν, ὦ σεονεδρίῳ φερονίες ἀνα. ϑησο-- 

"» μϑυ' πεπείσμκεθει, μϑύτοι καχείνῳ “(τα δόξῳ ἁ ἰῷ 

» ἥμιν. ἐγὼ μδὺ ὅξωυ οὐϑείδε μϑυώ, χαὶ σεωὼ ἐμοί τι μέ- 

"ρος φρεσᾷξείας" Θϑλέσκος δὲ πορά σε )»ὺ οἱ λοιποὶ 

"» στοὺ αὐτώ. ἐδύχει ζωῶτα" ὼ χτὶ «σουδιζὼ αὐαίαν- 

τες ὅχὶ τὸς ἵσταοις,"λάονον εἰς ἰὼ πόλιν οἱ μέλλον- 

τες δηλωώσφν τὴ βουλὴ τὰ υνόνϑρμα. ᾿πρφοςϑέντων δὲ 
τρραν ἢ [ἢ “ ͵ ᾿ ὙΠΥΣΣ 

τῶν ὑπάτων λϑοον τοις στο ἐδ)οις . ϑλέσλου ,ϑυ ζὼ 

γνώμη, διδόναι κὺ ζ πίω ῷ δήμῳ τί γδριν" Απε- 

πιοὸς δὲ, ὅς ἐξ Ἔρχῆς ζὠαύμοῦτο ταὶς ἍΓ4}λα- 

γαῖς ὁ τῦτε οὗν τῷ φανεροὗ αντέλεγε, βοῶν χὺ δεοις 
Ε ͵ Νὰ ͵ ͵] γν 

ὄχι δοτυρόυϑρος,ὼ ὅσον μέλλοι ἀσέρμκοι κῴκων βα-- 

λῷν τῇ πολιτεία, “αϑολέΐω γι θκ ἔπφε τὸς πολ- 

λοις, ὠρμηκοζας, ὡς αἷ εἶπον, φζαλύσαοϑαι τίω ςά- 

σιν νύ δὴ ψήφισμα Ῥ βελῆς,τά τε ϑινα, σα οἱ “Ὡρέ- 

σξᾳς ὑπέοοντο τω δήμω, ἐῃ) κύρκα, χαὶ τίω ἀσφα- 

Ὀί5 τὸς ποῖα, ροταίξατο ποίξγα φυο- 
ἀλπηπιοίο ρτίπατί, αἀ ἰεπαιῦ γοπιτο- 
τάτι τοίογιπιμς. σοπ ἢ Πλ115 ταπη θη εἰ 
4804; Ρτοθάτιιπι {γ| οαάοπα αι πο- 
Οἷς ργοδαηταγ. Εσο ἰρίταγ ἢίς πιᾶπε- 
Βο, 8, πγοοῖιπ Ιορατογιῃγ ραΓ5: ' αἷς- 

τίς ἰδ τ οιιπη το] 15. ΡΙασυΐς πος: 

ΡΓορογοηας ςδίςσοηί οηαῖς, φἀπο]Α- 

ταητίη νεῷ 4υϊ Πρηἰῆσαύσης (οπαταὶ 

αυϊά ἀροτοίαγ. δέ ςοπῇϊ αὐ (επατῇ τας 

ξεγοπείδις, Ν' αἰετίας σοηίο ας σοηοῦ- 

40 ἀεπάλπιρίςδὶ ὃς παποτατίᾶ, Αρρίας 

νοτο, αἱ 4Ὁ ἰπίτῖο ραοϊ ποδιίο πὶ σδτγα- 

ἀϊχοτατ, τς ιος; ΡαἸᾶ (ς ορροπορθαῦ, 

νοοϊογᾷσ, 4605 ατιοίξδῃς, ργααϊοςῃ8- 

4ιιε φιυᾷτογαπι τορι ] τα; πλα]ογαπι 

(οπλοη ἰασοίαητς. (δ η1}Π}}] ργοβοίεθατ, 

πιοί πιαχίπια Ρρα15 (νῖ αἰχ᾽) δα ρα- 

ξοπα οὔξε ργοοϊαίογ. ἐλέξπιαας οἱ 
5.0, φαοά δζ σοτογα Ισατοτιιηη ρο }- 

οἶτα ρος δὶ οοπῆσχμαθας, ἃ απο ἰοοα- 

μΜΜ 

ες γοαυῖτί Οχ εἰ πηαγοτ: Οσοςαΐτο, τος μεν .-.} 
4αϊτ, πΠοδὶς αἰΐχιπος ἀηητος χ πο- ἤρα ες 

τὸ ογ πε ούξαγα παρ! ἔγατας., συΐ ,ο δες Ὧν 

βχ θως {πὴ 
» 

ῥ». 6 βώμων 



Τράβυαὶ Ρἷε 
Ὁ" Ῥὶς. 

( 

410 δι ΝΥ 1 Ἢ, ἈΝΤ ΟΡ Κ ΕΝ 9.5. 

τἰτατοπὶ ]ι4π| ροτογοτ ρογπαίττοθαζ, 

ΗΙς ογάϊπατίς Ιοσατ (οαιοτί αἰς ἴῃ οα- 

ἢεατεπογ,ίξηδτιις ρ᾽δοῖτα ᾿πάϊσαιο- 

τας, Ποϊης ρ οὐδ 5, πιοποηῖο Μοηο- 
πίο νι παίττογοῖ δά (φῃαταπη 4] αὐ ἐῸ 
βάετη ἀσοίρογεης, πλῖπε 1 ,]υηϊα Βεα- 

ταπ, ἄς πιο ἰάπη ἀϊχί ; δέ σαπῃ οο Μ. 

Τ)εοίτιπη ὃς 8ρ.1οἱ]ΠΠπππ|.6Χ (ςπαῖι5 ἀα- 
ταπη ἰεσατίς ἀἰ πη! 414 ραγ5 οπὶ Βτιτο 
ἰπντθοπιργοίεέϊ εἴτ: ἀρτίρρα οἰιπὶ 
το! χα ΐς πιαπίττ ἴῃ οΔΙ ΓΙ5., Γοραταϑ ἃ 
ΡΙοῦςο νε!οροπη ργαίογθογοσ {πὰ πηᾶ- 

“σῃπγατις ογθαγοης. ϑο αι ητὶ ἀϊε Βιι- 

τις γ πὰ οἵ οο]]ορὶ5 αἄογαῖ, ρος ΟΠὰ 
(δπαῖι ῥοῦ ἐδιίαϊος ψιιο5 νοσδησ ( εἰρη- 
γοδίχας πος ἀἸΧοΓΙ ΠγΠ5)οσροίτα. ΡΙοΡς5 
ἀποαβ πα τὰ  ογαῃτ, ττῖθατα ουΓῖδ5, 

(αμα5 δα φρουτολας τη ΟΙΙΠῚ; (6 4]10 

Δρρο γα νο]ῖς ποπλίπο; Ρεγ ΠΊο ]΄ςο- 
Ὀἰτ) ἀπηπος πηαριτατιις ογθδαίς 1..1ὰ- 

«πἴαπα Βευζασα, (Ο, διοι πίῃ Βα ]ατι1Π1, 

ηπο5 δ απῖρα ἄπιοος Παβριιογατιδζ ρς- 
τεῦ πος Ὁ. ἃς Ρ. 1 Ἰοϊηΐο5, δὲ 5ρ. [ἰςἱ- 

Πἰππῦ υραπι. Ηἰ ααίηαας ργίπλί τες 

Ῥαμηϊτᾷ ροτρίζαϊοῃη δοσορογας, απδύ- 

τὸ ἀΐε αητο] ἄπ [λεσοιηθτοβ ; πο πι- 

δἀὐπιοάμππι ἤτ ἃς ποῖτγο τροτα. ΡοΙῈ 

Ρογαξξα σοπλίτία ἰορδτίς (επατας νἱἄο- 

“Ῥᾶταν θοπε ίς παθοῦο οπληῖα ΠΌΟΓΙΠῚ 

σαι τα Π πιογαπε. Βγαταβ νοτο σοπ- 

᾿οἴοπο δάποσατα {πα{π| ρΙοδὶ νὰ οὶ 
τηδσὶγαταπη (ἀογοίδη ξξαπα δὲ ἱπαϊο- 

Ἰαδί!οπι εξ ἀεοείποοσ, ἰερε 22 δος 

ἰαία4 ἃς ἰατείαταπάο αἀάϊτο σαοοοη- 
Ατηλαγεγαῦ μα τοίξουγῖτας. Ρ]ασαϊς πος 
οπληίθιις, ἰοχ α; ἂρ ἐο δζ οο]]οσὶς (οτῖ- 

Ρῖα οἵδ, παο: 1 τ δαπιιτ ἱμαΐτα πὶ Π6- 
πο, γεν ΠαπΊ6 να]σο, Ζα Φητιατη ἔα - 
σοῖο σορσίτο; Πθρ νογροζαῖο, πος Α]1-- 

ππὶ γογδογαγα ἰαθεῖο: περ οσοίάϊτο, 
ποσοοοίάοτγε ἰαδοῖο. 5 ας οδεία ἔθ- 
ςετῖτ,αοεγ εο; ὃς θοπα εἰμς (οοῦ 
ἀΐςσατα ἔπητο. ὃς 4υϊ εἴ οσοί 4οτῖς, ρὰ- 
τας ἃ σαάς εἴο. Ετ πο ἰῃ ροίξεγιπι 
φἰοδὶ ροτοίξας οἵου δυγόρατο παπο ο- 
σρηη, (οἀ ρεγρεῖιο πιαπογοῖ πλπλοδί- 
115, ἀφ ξ!! (τ ΟΠΊΠΕ5 Οἰμ1685 ἰΠΓΑΤΕ ΡΟ 
(οτα οϑρΐα, ντίαιις δ ο]ςσο ἰῃ (ςπηρί- 
τοῦπαπη νίμιγος ὅζ ίς ὃζ ροίξεγοϑ: ἀ1- 
τας ἱπηργεσδιίο,ντοίμι5 οδίογπατοῦῖθ. 
(προτὶ ἃς ἱπξοτ εἴης ρρίε!: τγᾶϑρτοι- 
(οὐδ. νοῖο, ἃ αἰϊ5 8ζ (ππιοηίθ. ἀσοίάο- 
τοῦ σοπτγαγίῃ, απ στα! Πηπιο ΟὈΠεΙ 
δεῖς ρίαοι!ο πο ᾳ; πιοβ ρα Κοππα- 
πο5 οὔτίπετ, νετγὶ σα ΠΟΓα ΠῚ σογροῦα 

λέαν ζὼ ἡτεῖτο Ἐχιφέπει. (ῦτα οἱ πρέσξᾳς δε- 

οἰκησοίυϑμοι, τῇ και τῦτπτιν ἡμέροιπαρηανἐχὶ Ὁ φρα- 

ἰάνθη. ΚΠ θύω, αῇ, βου ηνιξξειφηίοι ΟΣ 
το Μενινίου πτευρωμνέσειντος τοῖς δυμότοις δἰ ποςεῖς 

λα! ἕνας εἰς τί βελώὼ, οἷς τὰ πιςὰ δωσά, πέμπε- 

ταὶ Λάύκιος Ἰόνιος Βροῦτος, χορ οὗ πσόϑτερον εἴ“. 

ΡΥΚϑι 5 χρὴ σευ αὐτῷ Μαυρχος Δέχιος, χαὶ Σ᾿ πόξκος 
“ἸἸχίλιος. τυ δὲ Ὡρὰ τῆς βάλης ἀφιγμένων,οἱ μϑὺ 

ἡμίσᾳς ἅμιαι τοῖς πὐδὰ 1 Βροῦτον εἰς πἰωὼ πόλιν ἀπε- 
1ο ςκαληίαν" ̓ Αγείωπας 5 μα αὟΡ λοιπῶν κα εμάνεν 

Ἐχὶ τῷ ςραΐζοπέδου, ϑζκγραψα; πὐρακλοϑεὶς τὸννί- 
μὸν τοῖς δημιδίικοῖς, χα θ᾽ ὃν δἰποδείξοισι ζὰς ρχαό. 

ολ ΑΝ ἘΚ, ε΄ “ - ὡς 

τῇ δὲ ἑξης ἡμέρᾳ, πουρπίαν νϑὺ οἱ πὐξὲ Τ' Βροῦτον, 

πεποιήμϑύοι Τὰ ἡσϑϑς πίω βουλζωὼ σζου, ϑήχας ΟΥ̓ 30: 

“δου εἰρζευοδικῶν, οἵξ καλοῦσι Ῥωμα)οι ᾿Φ ιδλάςνε- 

μηϑεὶς δὲ ὁ δῆμος εἰς Τὰς τῦτε οὔ(ᾳς φρατοίας,ἢ - 

πως βούλεται ἴις αὐζᾷς “ασδοφαορρά ἀν, αξ ἐκεῖνοι 

καλοῦσι χουρίας, ρχοιζᾷς οὐιαυσιω οὺς ἰσοδιφχγύ-. 

οἱσι τὸς αὐϑὲ Λάύχιον᾿ Ἰούγιον Βροῦτον, χαὶ Γαὶον Σ τ΄ 
20 χίνγιον Βελλϑτον , οἷς χαὶ τέως εἶχον ἡγεμόνας "χα ἔτι 

κσδὸς πότοις, Γάϊον χαὶ Πόπλιον Λικωνίοις, χαὶ. 

Α Γαϊον᾿ Ιοεσιλλιον Ῥισγομόν. οὗτοι δημδρχυκζοὼ ὀξε- 

σίαν ποϑώτοι παρέδλαζξον οἱ πένϊε ὀυόρες,΄ ἡμέξοε 

τεζαρτη ΓΟ ποιῶν εἰδῶν δεχεμίοίων, ὡς Ν)»- 

2Ο. ἦ καθ᾽᾿ ἡμαξ γοὸνα τυ ὕ. τελεοϑέντων Ἀ ξ,- 

χαιρεσίων, τοῖς μϑν Ὡρὰ τῆς βουλὴς ἥκοῖσι Ἀοω- 

λῶς ἔχφν ἐδύχει πόρτα «ξὶ ὧν ἀπεςαάλη(αν" ὃ δὲ 

Βροῦτος ἐκκλησίαν στενα;γο; γῶν, (Δ »εξούλάυε τοῖς, 
δυμύταις ἱεραν χαὶ ἀσυδον Ὄστοδὲϊ ζοι πίω τρχζω, 

20 γόμῳ πὲ χαὶ ὁρκώ βεξαιωσανᾷᾷς αὐτῇ Φ ἀσφόλές. 

ἐδύκει ζῶτα πᾶσι, χεὶ γράφεται τσδὸς στε ὸ Τὴν 

στευοιῬ'χόντων "δὲ ὁ νόμος δ51:" Δηυδοχον ἀχον- πὶ 
.“ « “ Ε] ἣ 

ζῳ, ὡς πῆρ ἕνα πολλῶν, μηδεὶς μηδὲν Δυάγκαζέ- ' 

τω δρᾶν. μηδὲ μαςιρρύτω, "δὲ ὄχιζουΠέτω μαι- ': 
““ε" 3 

σοι ἑτέρῳ, μηδὲ διποκίιύτω, μηδὲ δ)σοκτεί, « 

ογάν κελάέτω. αὐ δὲ ἴις τυ ἀπηρορδυμϑῥων τὶ ποιήτ αὐ 
. ͵ 2 » Ϊ 

σῃ, ὀξαγιςος ἔξω, χοὴ τὰ γρήμοίζᾳ ἀὐτν Δηήμυΐξος α΄ 
ἱεξφί" χαὶ ὁ κτείνας ινὰ Ὡρ ζῦτα εἰργαισμκένων,φο- « 

γου καθαρὸς ἔςω. χαὶ ἵνα, μὴ εἰς Ὁ λοιπὸν τω δή- « 

49 μωῳ ὀξοισία. “λύηται καΐζῳπαῦσαι τονδὲ τὸν δον 
ΣᾺ εἰς πϑλύτα πὸν χϑόνον ἀχίνηζς ΔΙ] ο μείνη, πὸμ- 

ἄς ἐταηϑη Ῥωμαίοις ομόσοιι καθ᾽ ἱεραδν, ἢ μιάωὼ γεής- 

σεοϑα τῳ γόμω χαὶ αἰΐθις χαὶ ἐΐγϑνοις τὸν ἀεὶ γρό- 

γον “ρα πετωῦ ὁρκώ ασϑοςέϊεϑη. τοῖς υϑὺ ἐμιπεδοῦ-- 

σι τὸς ϑχοις τὸς οὐρανίοις ἵλεως {ὴ Ν ὼ δαίμονας τὸς 
7 ᾿ ΣΥΝ Ι » 

καζα  ϑονίοις τοῖς δῈ τἴῬαθαήνοισιν ,οὐανζα, ἡ πὰ ρα ϑεαῖν γίνεαϑαι » χὺ τὰ “ὐβοὲ δαιμόνων, 
εἰ.» Ῥ. Ε ᾽ “ “ες ᾽ 

ὡς ἀγή πῶ μεγίςω οϑοηθις, Οὐ. Ἰστων καιπέςη τοῖς Ρωμᾷᾳίοις ἔθος, τὸ ΤῊ δηρῦδχων σωμαΐζῳ 
ε δὴ 

ἑεπϑᾳ 
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ον οι Μὶ αὐ. ΥῈ 
ἱερᾷ ἐἢ χαὶ πτλμαγῆ χροὶ μέ, τῷ καθ᾽ ἡμαξ γοό- 
γου Δι ουνϑύφ. ἐπεὶ δὲ ζῳῶτα ἐψηφίζᾷντο βωμὸν 

χαλεσκά α(αν ἐλὶ τῆς ἀκρωρείας, οὐ» ἡ καϊεςραΐοπέ- 
δυυ(αν,δν᾿ (χὶ τῷ καζαλόντος αὐδυς δείμιαΐος πότε ὠ-- 
γνοκα(αν ,οὡφή παάδιος αὐτῶν σημαην γὙλώοσσα, Διὸς 

Δφμαΐου. ᾧ βεσίας δχτ ἐλέσανϊες, χαὶ τὸν“ πσοδε-- 

ξανϑνον αἰύξυς τύπον ἱερὸν ὀμένες, κατηήείαν εἰς πίω 

πόλιν ἅμμα τοῖς “ωρέσξεσιν. δἰσοδόνϊες δὲ χαὶ τοῖς ον 

: τῇ πολά θεοῖς γα ριφήφμα,, χαὶ τὸς παπρικίοις πεί- 

σαϊες ὁχτκυρῶσοι τίου εἰρχίεῦ, ψῆφον ἐπενέίχθυ- 10 

ὥς, δ, χὰ πότου παρ αὐτῶν ἔτυχον »ἐδεηη(αν 

ἔτι τὴς βουλῆς ἔχιδέψαι σφίσιν αἴδρας εκ τὴν δὴ- 

δ 9 δύο καθ᾽ ἕκαιςον εγιαυτὸν Ἔἰστοδι4χγεώαι, τὸς 

αἰ τουρετήσονζας τοῖς δυμδσχοις σίφν δὼ δέωνται , χαὶ 

δίχας αἷς αὐ Ἐχιδέψωνται ἐχεῖνοι, κριγοϊεῶπαις» ἑερῶ 

πε χαὶ δημοσίων τύπτων χαὶ τὴς τὶ ἀσρξοὶν ἀὐετηείας 

Ἐχιμελυίουϑύοις. λαξονες δὲ χαὶ στο Ὁ συϊγώρη:- 

μα Ὡἴρὰ τῆς βουλῆς, δστοδιφκγύοεσιν αὐδρας, οἱς 

«ἰτυρέζς τυ δυρδθχων χαὶ σζεναῬ᾿χονζᾷς χαὶ διὲ-- 

χκαιςαὶς ἐκοίλοιω. γιοῦ υϑύτοι ΚΣ ἔχεχώειον γλῶτ--Σ0 

(ων ἀφ᾽ ἑνὸς ὧν πνρα΄οισιν ἔργων, ἱερῶν τύπων ὅχτ- 
ἀμεληταὶ και λοιοῦ ποι, τίω ὠξοισίαν αἰ τοηρεϊιρκζὼ Ε- 

πέρων ἔχουσιν ὡς ασρότερον. ἐχττεδατήω δὲ ἀὐδις 

πολλὰ χαὶ μεγάλα ̓ χαὶ «αδὸν ἐοίκασί “πως καΐζῳᾳ τὰ 

πλάκα τοῖς παρ Ἕλλησιν ἀγϑοανόμοις. ἐπεὶ δὲ 

κατέςη τὰ “-πραγμαΐζᾳ, χαὶ τὸν ἀπὸ Ξρχῆς κόσμιον 

ἐχομίσαΐζο ἡ πόλις, ὄχι τὸς ἔξω πολέμοις αἰ ασὸ 

ἡγεμόνων φραϊιὰὼ κα]ελέγετο, πολλξεὼ εἰςενείκα μέ-. 

γε, πσοοϑυμίδω πῷ δήμου, χα! δὲ ὀλίγου ὄγε πϑώ- 

τὰ (ᾳ εἰς πόλεμον ἐχιτήδφα 4 Πεπὴ ποιήσανζς. τ ν30 
Φιἰακληρωί(ᾳ ϑμων «ἶξὲ τῆς δξοισίας, 

ὡς ἔςιν ἀὐξῖς ἔθος, Σπόριος μϑὺ Κάσσιος, ὃς ἔλα- 

χε τίω χτ' τί πόλιν ἐχιμέλφαν,΄ ἔπεμψε μέρος 

πὴς κατειλεγμκένης δοιυάμεως, λαξὼν Ὁ ὐρχοιῶ" 

“Πόςουμος δὲ Κομάωιος ἐξῆγε τί λοιπξὼ ςρα- 

ἀαν, Ῥωμαίων τὲ αὐτῶν αἰξιόγρεων ἀνγγων μοίφφιν, 

χα! Λαΐίνων Ὁ συμμαχικϑν Οὔκ ὀλίορν. κρίνας δὲ 

Φολούαχοις Ἐχιχάρῳν πρώτοις, πολιν αὐτῶν ΛοΙ- 

γ9λαν ἐξ ἐφόδου καζολαμᾷανεται δ Ἐχεξόνγονϑρων 

μϑϑ μ᾽ ὧν αὐτὴ μεζα: ποιζοϑαι τίνος ϑήρετῆς, χα! πι- 40 

γα φραΐιαν ὕπα,,ϑρον ἰσος λαάντων Ἢ ἥ τὸς ἐχτονᾷς 

λϑείρξαν Ὠχίςευον, αἰο,φαῖς δὲ αὐαϊκοιοϑεέντων φυγεῖν, 

ρὶν ἢ λαμασοϑν τί ἔρον οἰ ποδείξαοϑοι, χα! σοϑὲ οὐ 

τῇ τευχομμαυχία, "μυναῖον συ ὲν  ἰποδ4ξα ϑύων. μιὰ 

οριον ἡμέφα τῆς πε γῆς αὐτῶν Ῥωμαγοι ἐχε «τη- 

Αν ἀχονιτὶ, χαὶ αἰωὼ πόλιν οὐ “πολλαὶ “-πφραγμαΐῖέυ- 

ϑέντες χτ' κροίτος ἔλαίξον. ὁ ΤῊ Ρωμϑίωνςρα- 

41 

(λοτοίᾳπέχα ἤπτ; φαΐ πιαηοῖ νίχιιο δά 
ποίγαπι (δου πι. Ηἰδ ἴτα ἀςογοείς 
ΔΙΑΤῚ ΡΟΙΠο τ ἰῃ ν οστίοο ΠΊΟτΙβ Οἱ 115 
ἰπ ιο σαίἔγα Πα ραπτ; 4 πὶ Ρασὲ- 
(ὐ τοΟΙΓΟΓΟ αυο ΓΠΠῸ σοτγορτὶ μπογαηζ, 

Ρδιτία Ἰϊησιια Πομηϊπαταητ Ιου 5 αιι- 
ηἱ, ὦ Πρῃίῆσαι Διὸς Δειμοιπίου. το 
(οτος ρΙασατο, ὃς σοπίδογατο 200 
ε1147» ἴσο ἴῃ πο σοηίδάογαηε, οἴιπὶ 
Ἰερατὶς ἰη γγθοπη γοπθγτογιιης. ν οἱ γο- 
τὸ ὃζ νγβθφῃ β αἰἰς σγατίας ας ΔΓ ρους 
(οΙπαγαπε, ἱπηροίγατα {μ] Ππγαρ Ἐγᾶτιις 
οὐΠτγηγαιίοπεα ραιΓο 5. ρεταητ Πίτι" 
ΡεΙ ίδπατα ρογπλῖτι ΠῚ νὲ χαοιᾷπίς5 
ἄϊιος ἐρΙοδα νῖτος ἀεσπεητσ, αὶ τεῖ- 
Ῥαπίς {πλἰ πΠγοης υϊαμἃ οριις 
(τ; ὃς [το 5,125 ΓΙ Ρ ΠῚ οἷς σοπηπλ8- 
τἰ τι ϊσςητ: σἀϊαπηα; (Δογάγιπι, Ιο- 
σούαπη ΡΕ] σοτιιΠΊ, τη; ἀΠΠΟΠα Οι- 
ταπ παθεᾶτ. Ηου φιοα; ρεγίδπαγιπι 

ςοηςεῆο,ογεδιεγμηςπιος Ζψ77ς ΠλΪηϊς- 
ἔτος ὅζ φο!]εραβ οί μά ϊσας τι δι πουῖ 
ΔΡΡοΙΙΑθαπτ: πο νογο ΔὉ ΟΠ οἸ ουιιπὶ 
νπΘ νογπαοιία ᾿ησιια 4 Εαηες (16 εἰΐ, 
(λοτατιιτι Ὁ ἀἴπ1ΠῚ ΟΠΓΑῖΟΓΟΚ ) νοσαηζ, 
Ροτοίζατεπη μαθθηζος αἰτουῖα5 πηαρί-- 
ἤτατας πυιηΠΠγαπ),ντδῆτοα. (πα ΠΣ 
νεΓΟ οἷς ἔπη πγΐτα ἀο πιάρσηα Γα5; 

(ππτα; πιαχίπηα Ἔχ ραγῖς (γασο 
ἀγορανόμοις (14 εἷΐ, [0γ1 ζθ᾿γεγηη» υέηα- 
ἐΐμερ»ε αγ 117) τα 1]65, Ροτίο ραρατίς 
Ἰάτάτοθιις, ὃς τείταζα ἴῃ ρει πἰπῇ οὐ- 
ἀϊπεπιγοραθ] σα, αχτεγπογαπι 6 |10- 
τ! οαυἃ ἀεἰεέξας ἔπιπε Πα τεὶ παρᾶ 
Ρ εὶς αἰδογίτατο, ἵτα ντ ἰπτγα δγοιοτ- 
Ροτίϑ ἔρατίιιπι δα θο]]α πη ράγατα ἔπο- 
τἰπτ οπληΐα: ἂς πλοχ σοπίι}δ.6χ πιὸ- 
το (οττίτῖς πλιιηΐα, δρατγίο ( απο οἰιτα. 
τεγαπι νγθαπαγιτῃ οὐ τίσις, το έξιιπη- 

4 τα Πἴτπι ιδηταπι κα ργα ζαάίμερε 

ὡγόές (σοῖς νἱἀοτγοταγ. γα! απ πὶ 
οχογοίταπι οεἀπχίς Ροἤαπιας (ὐοηγΐ- 
Πΐτς , ἱπ 7πο Πῦ πηοάο ἈοιηαΠοΙιΠι 
οτγατί τας παπηογας, (δ ὃς 1 ατἰπουῖῖ: 
ΠΟΙ ΘοΟΠτοπΊΠΕη 44 ΔΕΧΙ Δ: ρΓΙΠΊΟ 56; 
Μο]ίοος δάἀογίοπάος γαῖις, ΘΧ ΠΠΟΓῸ 

σορίτ ορρίἀππη δογαπῃ [ρα 1Π1. ετ! 

6 ΠΙΠῚ ορρί ἀδηὶ αῃίπηος (ππιεύθηζ, δ 

οαπιοχογοίτα ργοαίγοι δα δισοπάμιπι 
ΒοΙ ς ποαγίαπι, ταΓρίτοῦ ταΠγ ἱπτγὰ 
πιοοηϊα ππτοσρα]Π, ργίπισῷ ργαοϊ δι 
αἰϊιιοά οἀ! ἀΠΠοης ἐδοίπιιδ: ἀταπς αἄ- 
οο πίῃ πιοπίμπι Ζυϊ4ξ ἀσίοπποπα 
βοτειτἀϊηἰς ν" ἢ ἀςάεγε ἀοοιπγεπτι. 
Ὑηο ἰρίταγ ἀἰς τι σοῦ οογ {πο ρα] 
πογε(υ μέσης ἰρηίτη7)}Π ροτείξατοπι 
τοάφέζας εξ, τῇ ορρί4{ Ἰρίππι οχριι- 
σῃηδεῖι πῦ πιάσῆο ποροῖίο, (ΟοὨζα! 

᾿ 

ΔΕ: ὶ. 
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Μοἰ(ςὶ ἀεδεῖ 
ἰατὶ. 



41»: 
Ρισάὰ τα Ριις σοποεῆλ, ὃζ το] έϊο 
1δὶ ργα πο, οαπὶ οχογοίτα δά αἰϊυά 
Ὑ οἰ(ποτιπι ορρίάιιπα σοπτεπαϊτ, πΠο- 
πιίης Ροἰ υΐσαπι, ἤοη Ργοσα 4 [οη- 
σα] αἰΠιταην: ποπυποαας οσσυγγογα 
δαίο, μος ἀρταπη Ἔπηοηίας, Δ πηουῖς 
σΧχογοίταπι δα πιοβηΐᾳ. δὲ τ ]τες, ραγς 
γαϊαἷς ροιττατ ΘΧχοῖ5, ρα ΠΊΌΓΟ ΡΕΥ 
(ταἰαϑ (πρεγάτο, ργίπλο ορραρπατιίοηϊς 
ἐϊς ροεί( απ οο οτίαπι ορρίο. Ὁ υο 
σδρῖο, ἴῃ ραιισοβ ]ιοίάαπι, αὶ ἀεΐο- 
ἐιιοηϊς αἰξοτες Ἀτεγαητ, πὶ πηδάϊπιοτ- 
εἶτ» το ]ιιος ρεσμπ 5 δ ΑΓ Π1Ϊ5 Π18}- 
ἑζαῖος Ῥοριὶ βοπηδηὶ ἰΠ8 ἔλοοτα 
σοερίτ ἰη Ροίεγιπι. Ηἰς χιοαιιο 
τεϊέξα πχοαΐοα ργαΠαϊατίογαπη πλα- 
πα, (ςχιοπεὶ ἀἰς οαπὶ Ἔχογοίτα (ο- 
τἰοϊος ρος, νεθοπυ ποῦ] στη δὲ Ν ΟἹ- 
(φοτγατη φαδί οἀριιτ; πὶ αι ὃζ ν 4] [455 
εἴαῃῖ σορία, δΖ Γπηα ΠΊσβηΪΔ, ΓΕ] 6 
δά δε πὶ πεσοίατία ἰλπὶάπάτπι δῦ 
ορρίἀαηΐς σοτηραγαζα.. παης σαπὶνις 
4ιςδά νείροταπι ορραρπαίε, Δπ,}- 
ἔς πιογιπι σοπιρ! γίδια, Γερο Πς ο[Έ. 
Ῥοῆξετο ἀϊε οδραγατιίς γί τίθει, ογα- 
τἰθιι5,., ὃ (0415, 1π|Ἐυγαταγιια αγάτ ορ- 
Ῥυρῃατίοποπητοτίς οορίΐδ : (Σὰ νῖ οο-΄ 
σῃουῖς Απείατος (οσγιοἰδηΐς οὐ οο- 
φηδιίοποπι πιασηᾶ ΠΊαΠιι {πσουγγα- 
το, ἀϊαϊίο Ἔχεγοίτι, ἀπ Δία τη Δ ορ- 
Ρυρῃατίοποπη τα] τς οὔ Ιεσαῖο 11- 
το 1 ἀυρῖο; το χα Ποίϊεπηάγοετγε [ϊὰ- 
ταῖς. εοἀοπΊηπε ἀΐε τας νιγοδίυερο- 
ἢ εἰξ ξα!Ἰσίεεσ, οπληΐππι ἐρεερία ο- 
Ρογα, (δ νπίαϑ νἱγὶ νίγτατο ἱπογεάδι- 
ἔτ σαΐπ5 λοίπογα, μι} ἐχα ]ιιαγίτ ο- 
τατίο. 5 σεῆεγα ρατγιος5 αγατ,ποῃ οΟὗ- 
(συτῖς Πδτιις ραγεητίδιις, ποπλης Ὁ. 
ἡΜατςίας: ποπιο ἔτυρὶ, δ ρει! θετα- 
11 4ε σεπέγοίθ απῖπιο. Ραρπατιπι εἰξ 
δαϊοτα νιτοδίηις ἴῃ πη πιο 1Π1. 
Τιλιρίι5 ργίπγα ἰπος δάπγοτο Ἔχοζοῖ- 
τι αὐ (ὐοποἰδῃδ τηοπΐα., πλυϊτὶς ἰο- 
οἷδτοηταραῖ δἀϊτιπγ ορρί ἀφηΐ νετο,ο- 
τείχὶ Αητίατία πα δυχι!ο, φαοά οτο- 
ἄεθαπι ὑτειυΐ δἤογε., οπηπίθας ροτ- 
τὶς αρογιὶς σοηξογιίπι ἰπ ποίξεπι ἔΘ- 
τογαητ ἱπηρετιητσι. αὶ οπηαπὶ ργπγαπι 
πηρτοίποποπι ἐχοερογιπτ ἔυγη εν, 
ἰγγαθπείδις ἱπέδγεητζος πλαϊτα να] πο- 
τὰ : ἀεἰπάς ραγίθας {προγιεηϊεπεὶ- 
διι5, ἱΠιρυΠΠ ρεγ ἀςοι τα, σα δγιης. 
Οὐ νἱίο, Μαγοίιις, ἐς 4μο δῆτα ἀϊ- 
Χὶ, ΟΠ Ρδιοὶ5 το τς, ἐχορίςῃς ἰη- 

Δ ͵ ᾽ “3: δ Δ ᾿ κ᾿ " ΤῸ 
πὶ τὸς πολεμίοις α,ϑἜρ9οι. 'Ῥωμαιοι ὃ Τ᾿ νδὃυ πος τίου ἐφοδὸν αὐτῶν ἐδέξαντο, χαὶ πολλαξ πλη- 

δι -“΄ε ͵ »"" ΕΣ 2) ᾿ ᾽ ͵ Ε -“ 3 

γᾶς τοῖς ὁμόσε γωρφύσιν ἔδο(αν. ἔπειτα πλφονων βχπόντων, ὠθούμϑμοι χτ' πρανοις χωρία οἰ ὡέ- 

ὈΙΌΝΥΒΙΙ ΑΙ ΤΑ ΝΑ τὰ. 

20 ὀκώναι ; τά τείοϑς τὸν πόλεμον ἔχττήδάα, πευρε- 

30 χεῖν ἔγνω, Τῆτον Λαρχίον ἐπ ἀὐΐθις καζαλιπτῶν, ῷ 

40 ἀω ἅμα ἡμέρα, τσ οφῆγε τοῖς τείχεσι  Κοριόλας, 

τηγϑς τά τε ἐἰιοζουλέφϑεντα χεήμοϊζῳ ὀχαρπάσάι 
τοῖς φραψιωταις ἐφεὶς, χαὶ φοουρϑν ον τῇ πολά κα- 

ζῳλιπτῶν, ἐΐξηγε τίω δοωώαμειν ἐφ᾽ ἑτέροιν πόλιν δ᾽ 

Ὀϑολούσκων ἢ καλῴται μϑὺ ̓ Πόλοις ᾿ χτ' ΔΙ ϑονμα 

δὲ οὐ πολὺ Ὁ Λοίγϑλας ἀπέχή. ςυϑὲνὸς Ἄ αὐτῷ πολ.-. 

μήσανζος ὑπὸμτῆσαι : δζανύ(ᾳς τἰωὼ χώραν χτὶ πολ-- 

λξὸὼ φὑπέτειαν, «ὐδοςέξϑθλε τοῖς τείχεσι. ν᾽ 3 φρᾶ-- 

“ιωτῶν οἱ μὃν, Σ πύλοις Δ[ ουκόψαύες »οἱ δὲ, Δ οὶ 

κλιμοίκων ἐχὶ Ὁ τεῖχος αὐαξαύτες, αὐϑνμεφανὸν γί-- 
λ Ἵ] -“Ἥ 7 ͵ οὐ ᾿ 

ΙΟ νο}1) χα! ζαυτης τὴς πόλεως κύριοι. ὡς ἢ παρέλαᾳ- 

6ε τἰω πόλιν, ὀλίχϑις »δὺ ἄινας δχτλέξας͵ τὰς αἰτίους 
-"Ἥ 3 ͵ ϑκ δ λ 

τὴς δστοςασεως, αἰπέκίήνε, τὸς 5 λοιποὺς λεημάτων 
2 ͵ ε 2 τ 

αφωρέσᾳ ᾧζμιω(ᾳς,ὺ ὅπλα ἀφελόμδρος, Ρωμαίων. 
Ω δ 32 ε 

τὴ Ὁ λοιπὸν ζιώαϊκασεν ὕπηχϑοις. καζαλιστῶν δὲ, 

'καν ζι τη βεφιχεῖαν Ῥ φραΐζιαξ μοῖρὸμ ἕνεκα. Φφυλᾷ- ὦ 

κῆς, τῇ καιποπίν ἡμέφοι δευύα μιν δυδηαιξὼν, αν 98:-- 

Ἂν Ἐχὶ Κορχόδαν, πόλιν ξχιφα,ὴ σφόδρα, χαὶ ὡς- λ 

“αὖρ αὐ μυΐξϑπολιν τυ Θολούσκων᾽ ἔνθα. χαὶ δεωύα.-, 
μιςζῷ στευφλεγμκένη καρ)εροὶ, ὁ Ὁ τεῖχος " βάδιον 

σκθυασμκένα τοῖς ἐνδὸν εκ, πολλού. Ἐχιχφρηίᾳς δι τῇ 
πειχομιαιχία, μέτρα δείλης ὀψίας, Ὄποχρϑέ.) πσϑὸς 

οναϑδων, πολλοις τ οἰκείων  σολείας. τῇ δὲ 

ἑξῆς ἡ μέφρι χριους τε χαὶ γέρρα ἢ »λίκαχας ἀὐξεπι- 
'σαίμϑιυος, πιο ρεσκάυαζετο μὅβ,, ὡς πάσῃ τῇ δριυά--: 
μᾷπειρφσύμδιυος τῆς πόλεως" ἀχου(ας δὲ στὶ πολλὴ 

χήεὶ μέλλουσιν ᾿Ανλαται βουγϑεῖν τοῖς, Κορχολάνοις 

9 συγίενὲς, χαὶ εἰσιν οἱ πεμιφϑειες εὖ ὁδῶ ἡδὴ, 

μεει(ᾳς τὸν ἑαυΐζοῦ φρατὸν, τω μϑὺ ἡμῖσά τειχομκά-- 

5 λοιπῷ κωλύφν τὸς ὁχτόνζας διενοότο. νὼ γάνον) δὼ 

Ὁ αὐἱης ἡμέρφις ἀγγώνες" Ῥωμαῖοι 5 εὐίκων, πὸ των 

μϑὺ πσσοϑύμιος ἀγωνι(ᾷ μϑρων, ἑνὸς 5 αὐδιρὸς ἀπίξον 

πϑρετίω χαὶ πὸρυτὸς λόχϑυ κρείονας Ὡὀσοδιάξα μέ- 

γε πορᾳξάς" ὃς ζῶ μδὺ εἰκ τῷ ἥμοις ἢ πατεικίων, ὸ 

οἕκ ἀσήμιφν παϊέρων᾽ ἐκαλάτ δὲ Γαῖος Μαρχιοξ' 

σώφρων ὃ Τ' καθ᾽ ἡμμέροιν βίον ὁ δύδρ, ὁ φροννμκαΐος 
ἐλ ϑέρου μεςὸς. ἐἥμετο δὲ ὁ ξπος τὴς ἑκα τέρας 
μαχης ζ ὁςδὲ' ὁ μδὺ ἽΛαρχιος δξαγα γῶν πίω φρα- 

καὶ κτ' πολλοῖς τόποις ἐποιφτο ας πσοοςζολάς. οἱ δὲ 

Κορκολαῖνοι, μεγα λοφρονοιεῦπες ὅχὶ τῇ τουδὶ Αν- 
“ιατῶν βονϑεία, » ὅζὰ μακροῦ σφίσι ππαρέσεοϑαῃ 

Ἐχίφευον, ὀμοίξανηες παίᾷς ζὰξ πύλας, ὡρμηίαν ἐ- 

Ι 

κλιίναν. πϑτο κοι δὼν ὁ Μαρῤκεος,  χῦρ ϑ προϑτερον ἐφῶωυ, ἵξα.) στεὼ ὀλίλϑις . δέχεται ΦἜἔχι-30 
͵ 

φερονϑνον 



Δ ΡΟ ΌΜΙΕΥΒ δὲς 24; 
᾿ ͵ " , “ Ἔ Ν ἡ Η ᾿ς Φερόνϑιον “υ" πολεμίων ξἼφος" καζαζόλὼν 5 συ- Τυττοητοπι ΒοΙἘτιπι σατοτιαπη. ρτο- 
᾿νοιὶ αὐτῶν, ὡς ἐνέκλιναν οἱ λοιπδι χαὶ πσοὺς δ πό- {Ἰγατίδαιις πλμ τς, γα! 105 ἱπο! Πδπ- 

Ὴν ἥ ἌΓΕΝ. Ὁ ὙΡΕ τοῦ δ πῃ ντθεπι ξιρίεητος ἰη(ααΐταγ, 
ον »ηχολούγφοκ εἰνών «εἰ τς ον. γέρσι,,Ἐ- 6. οχ βρης ἰπιοτίπι φιοιηιοτ αἤδημογος 

πικελάσόνϑρος τοῖς φά ορεσιν αει ἢ, σφετέρων, ,α- τιγ, ὃζ ἔπος οΧ ἔαρα τεποοδηϑ (ες ἢ- 
͵ οἷ 3-ς νε « 4 (Ὁ ᾽ ἢ . - ἐν 

: φρέφῳν τὲ ὁ ϑαρῥᾳν,ὺ αὐτο ἔπεαϑαι. οἱ ὃ αἰδεαϑεν)ες ἀοητί φῃΐτηο (ςαιὶ ἰαδοης. (το ἔογ- 
Ὧι τω ἔργω, αὐέφρεφ ἡρώδθι ξ; ὼ ἴδ ηαθ; ω ξ. ποτα {Π| ριἀςξαέει, ρεάδπι γοίογαητ, 

ΠΝ εν ηεο  αγάλοῆος δὲ ἐλ ΤΩΝ Ποίξεπιαυε ργοπηθηῖος σα άπητας ἔι- 
“πέχείντο πτανον ες χ) δὶ χον!ες᾽ χὺἡ δὲ ολίγϑυ γον τός ἸΡΞΞΩΙ δὰ ἰον. ΑΜ, ἃ Δ Κὸ σδητ: Βγουίημο τοπηροῖς Οθαΐς φαῖς 
συμπλακένζῃς ἕκαςοι δεψαυϑυοι, πσοϑφέχειν πες θύσας ἢπς, φἀποίαης δα πλιγοσ. ας 

» ν; « 7: ͵ , . 5 .“- . . . 

τείγεσιν" ἡ οΜαρκίος ϑρασύτερον ἡδὴ χι γδγευύων, ΜΜατχοῖις αἀδείι [ᾶ ροτίοταή 5, πηα- 
"» ΟΝ Ν λ ὩΦΉυ ! Ϊ Ϊ Ϊ ΜῚ [Ξῇ πυροσωϊέρω μᾶλλον ἐχώρᾳ" ὁ πσοὸς αὐταῖς μόμε- το 850 παρ Ρτορτραίτιγ: ρίαδαιις α( 

ΤΗΝ , παν ,», σὰ ἰδουτα ροτῖαβ, ν πᾶ οἵπΠ} ἔιρίΘητίθιις 
γος ταὶς πύλαις, στευφφεπικό)ε τοῖς φ ()ο»ἐσιν εἰς Ὁ 

Ἢ ἢ Ἧ μὰς Ὁ Μ 1πιΓὰ ΠΊΟΘΏΪΆ ᾿ΓΓΠΠΊΡΙτ, ΟΠ ΠῈ6 δζ ἃ- 
ἌἍ “τα! τὶ τὸ - ἥ : . 

τῇ σεευφοπτεσοντῶν Ὁ ἄς γ: ὄνων στ ἸἸϊ σα π οο πα τὶ πλα]τἰς ραγτῖθιις πη ντ- 
πολλὰ μερὴ τὴς ποόλέως, Φογος ἐμεῦ ἀξ αὐῷοιν πο-- Ὀεπὶ ἱγγαπηρογεησ, τηᾶρηᾶ νι ΠΊ7 6 

᾿ ἡ). 5 λ λ λ “" «ς .- ὅν ᾿ λιφ' δ μϑὺ αὐὰ πῶς ςενωποις, τὴν δὲ πἰξσταὶς δὲι- {γαρος εἀεβατιγ, ἀι1π1 411 ροῦ νίοοϑ, 
; ἊΨ ; ; ΣΟ, Αἰ πη ααϊαπιοχραρπατίοηίδιις ἀἰπιϊ- 

σχονϑδὼ ς οἰκίης κα μϑυων. στεσελᾳ, ζανον ἢ τῷ ᾿, : : 
ἵμ ἽΤΟ Ἂ - σατῦτ. [ἢ 60 σοτταπλῖης Πμ]Ιεγος αιιο- 

᾿ ἔργου ἀμ ὄ δὸν τὴ γι αἴκες, Σἰπὸ ̓ ἜΣ ὀιλουσαι πιο  ππαθαπτορρίάαποσ, ο τούς Πο- 
τὸς πολεμίοις τοῖς καιλυτήηρσι" χα! καθ᾿ ὅσον χάσω  (Ἰδτοριις ἱπηρετοητος : ὃ ρτο (ς ις 
ὴὶς ἰσὺς τὺ δγωύα μὲς ζὦ, ασοοϑύκιος ἐξούθοιωι τὴῆπα-ὀ πε ααδητα ροτογαῖ αἰδοτίτατο οροπῃ 
ΒΕ λλύν δ ποκρὺ χεόνον ΕΣ ἘΝ ἔεγεθασ ὙπἐαῚ ΒΊΟΝ αἴ ἔθῖανν 
ΜΕ λα δον, δηΐ ΓΟΌΣΨΟΝ Ἀα ΘΝ ἘΣ τὸ τας, σϑαΐει (δ ἀςάετε νἰέξξοτίδιις. σα- 

ΤΣ ΟΣ ἐν ἢ ΠῚ ρταϊπ πππστηοάμπι νγῦς, οφίοι! ο- 
κεχρτηχοσι. Τότον Ὁ τ΄ (ζπον ὀλόσης Ῥπόλεως,οἱ τχηρηϊδά ἀϊγεριίοποπι νγδίς ναί, ἀϊα 
μϑὺ ὀῆνοι Ῥω 7οι πσϑϑς ϑόπαγάν ΤΡ ἐκαζλφ- ρχγαάϊς ἱποιμπηβδοδᾶι, χιοά πηασπᾶπι 
φθεντων ἐξαΐποντο, αὶ μέ γδι πὸ λλοὐ διοτέλεν τσοος- οἰεπάοτγοῃε οριιπὶ δὲ πιαποίρίοτιιπι 

͵ “ 7 Ξξ “- ςορίδιη. Ατ Μαγοίιις αΐ ργίπγι5 [Π1- 
'χείυϑροι ὠφέλει ἡ πολλῶν ὑπαρον] 

πη ντῳ ἀμολό γα βΡΩΥ  ρρταπι Ποίξίμπη γοιάογας, δέ ργα οο- Ν Ε ΠΝ ᾿ « δὲ Μ 7) «7 “ Ν ΑΝ ᾿ τ εὐ 

τ αγνδρανποδωνγ" ὁ αρχίοφο τοέρτος ,ζσξυπος τρις ΠῚ Χιγα τα ΠῚ ἰΠτγὰ Πηοοπία ἢ Πα 
ἂν ) ͵ὕ Ν ͵ «ς ͵ ,’ Β . 

σας τς πολεμίοις, ἡ λοιμισδοτατος ἀπτλυτων “»υο- σηϊτογ ραρπαιποίατ, ἰπ (δοιιηα ραρηα 
ἣ ς ͵ ΕΣ “ ͵ »ΐ - ἊΑ Η Η Ἷ Η 

μῶνος Ῥωμαίων ἐν τε τῇ πτειχομμούχία, Χ) τοῖς ἐντὸς “τί-- σοῦτγα Αητίδτες πηαίογῈ ΠῚ οἰ. πὴ ν Γ-- 
» ͵ : (« ἤχων ῥὰμὴι ᾿ τατοίη ργα ττιπθς επἰπὶ  π1ΠῈ ριι- 

σι, λα μίζσθ9 δα, Δ (δες. ξ ἸΕΩ, Ρ 
τος ας ἡκαϑαίς  ο να . ταραῖ Βιιὶς ἀδεῆς ργα]ο : (οἀ τηοχ 

, ᾿ λ 2 ͵ 2 Ἵ ΕΝ λ Ἶ; Ν 

σα ζι ττεϑς τς Αὐμαζαις ἐφαιν. σϑ᾽ξ γ5» ζαυτης ΡοΙῈ ἀεάϊτίοπε (ὐοτ οἰ αποτιιπι, οἰμπὶ 

ἐδιχαίωσεν ἰπολφφϑέεαι τὴς ΓΥΣΩΝ ἅμα τω 250. ραιοῖς ]αϊ σοπίεαα! ροτογαηζ, δοσιΓ- 

χραᾳ)ηϑίεϑαι τίω πόλιν, ὀλίφις τὸς ἀχολουϑῆσαθ  Τίτ: ΟΠΠῚ6» οἰεηαιῆςε ἱπἔγιιέξας ἰαπα 

δυιυα μϑῥοις ἐπα όνϑυος, ἐχώρᾳ δρόμω, αὶ καζα λα- Δοῖες ΠΊΟΧο; σοπρτεαγαβ, ὃζ ντθοπὶ 
ἘΞ ΚΡ ΕΣ τῇ ἣ , ςαρτᾶ ρτίπηι (18 πιιητίλυίτ, ἔα πα πη 

θὼν κτεζοιγμένας ἡϑηΐζας διιυάμε ἩΡΑσ υὑ' λλϑ-. ρῇεπάεης οχ ἱποςης χαίρεις ατασης- 
ά: εἰς γέειβφις ἰεναι τίωυ πε ὀλλωσιν τὴς πολέως περ- Ρεπιῶ; δ ὁχούατο σοπία]ς,(ς Ποί ἴα τα 

τὸς α)αϊγν4 τοῖς σφετέροις, τεκμμήφιον δἰποδάκγιξ τοθοτί ΡΩΝ τ ἀςείη ΡύΕ 
λ Θ. 3 ᾽ -“ Ε ΑΣ ᾿ . Ε 

αὐνκαιπνὸν, ὃς ἰπὸ ΤῊΜ ἐμιωργεϑεισῶν οἰκιῶν πολιξς ἐΙδηῖς, Ρεπηις ἘΠῚ βΒθ δ. μὰ 
λοζ, νὐλώυθεν, εὔρ ςεπυ; καὶ αλφςζηρολνας τΑῸΪτῖς οαίι5 ἰῃ πη α᾽απὶ ρογγαρὶς ἃ- 

αρεηχαμᾷι νων ΤῊΝ ΚΗ οἴεπη. Παπη Απτίατοβ πο {{{πἰποητος 
ὧν τὰν πολεμίων ἑλί 4. ὁ 674 τὰ σημεῖα, ἤρϑη Ὁ απ σοΠΊΠλΪΠα5,4πα (ς ἱπέδγγος, 'οοο 

᾽ ᾿ -“" ε ΕΘ. 9 ! ΎΥς . 

μάχης, ποξῶτος ὁμόσε τοῖς ογαΐζιοις ἐχωρ "Ὁ πολ- σράεβθαητ; ἀεπίλαηιμιςε σοΐοπα ἐεειυΝ 
λω » “" ᾽ ͵ τ, ᾽ ᾽ 7 “οΥ 

λους δ᾽ εἰς γειρας ἐλθόντων ἜἰποκΊείνας, εἰς μέσην αὐΞ 49 [Ἰλητεϑ, ἴδοι] ς ἱπιροτεθαῃε, οφάρητος 

ΠΡ ἘΣ ἀν ως ο ὐϑόται, οἐ ὃν ἌΡΗΝ ζ, ἡρ!ογίρ ἱποιγτγῶτὶ ὃς ̓ς αιςητί. 0 

ἌΝ την ὭΣ 0. ΝΣ ἢ “Ἢ ν ΠΝ. Ξ σορῃίτο, ΡοίἘιιηλει5 νΟγίτι15 ὴ6 ἀείο!]α- 

μδυ Οὐκέτι καιγεαϑτω τπσθ99 αὐτὸν ὑπτενδνον, δὰ το σταυία ΔΙ χα ἃ ἀοοίάογου, Δ ΧΙ ο 
9 ! ᾿ ἌΡ δ Ι 3 λ ᾿, . . 

ἀξέλυπον ζὰς τάξής καθ᾽ οἱ “ϑυοιτο χτῶν, κύκλῳ δὲ (υδππίήι να! ἀπΠΠπλαπὶ ἰυμοηιιπὶ πὰς ᾿. τ 
.Ψ 2 ͵] ᾿) Ἵ ΠῚ ΓΗ - 4 ΕΝ Ἔ 

«ἰθιςανὸ α,ϑρϑοι,ὼ ἔδϑηνον ἐ ἀσογωρφεεῦτες ὅλον. πιΠ|. 40] ἀεηίατῖς οτα πίθιι5 ἰγγισης 

ΒΝ -α Ἱ « ο ΄ ἰπ ποίξες ;νοτῆσδαμε ἰῃ βιραπὶ φάποτ- 
τὰ χ) ἐπόνϑρον. ὁ δὲ ΠΠοςουμος ὡς ἔγγῶ πῦτο, δείσοις 

ῇ λ τὶ ΕῚ ν 5 , 9» “ ! 

μήτι μονωθεὶς ὁ αὐὴρ πα ϑη,τὸς κραζίςοις Τὴν γέων Φρωσρις αὐτοῦ πεμιπτ. Ὁ Έχεινδ, “ποιησειν- 
Ἂ λ λ ͵7 2 “ ᾽ ͵ ΡΑῚ ΞΕ λ ᾽ 

Ίες πυκνοῖς τος λόχους, ἐμ ϑηλούσι τοῖς πολεμίοις. ὥὕ δεοξα νϑμων 2 αὐϑὶς Τρ κι μετώπον, δλλ 

ττὸν ΜΜ 

Ἀ 



414 

(Δτιῖς., »γοπθ ἢ Υἰτου ας . ᾿ΠΠΘΠΘΓ τ 

Μαγείαπι ςοπίποίατιπιν άπ, δ 
εἴτοα εαπὶ πιασηδίῃ Πγασῷ, αἰος οο- 

εἰίοβ, αἰΐος (επγίηθσος. Ῥοίς Μαγοῖο 

«ἀιιος οοηἰ αηεϊς νἱτίθας ἱπιιαίογιτ σο- 

τοῖος 401 οείαπλτιιπι (στα σδητ οτγάϊ- 

πο οαάσδητος υοίσιοσ το ξεγοησ, 
Βαυά αἰΐτετ ψιαπι νἹΠΠΠπγα πηδοίρία. 

ἹΜεπιογαθι!επὶ ορεγαπι η οο ρτα ο 
παυαάταης Κοπηδηὶ τ Πἴτα5., σππι 41], 

ταπι ριςοίρας φαΐ Μαγοίαπι ργοτοχο- 
ταητ (64 οτπηοβίρεγασίς ἰρίε Μαγ- 

Κοἷας : σα οἰτγα σοπιγοιογπαπι ἱπηρι- 

ταδαταγ νἱέζοτγία. (απ νετο ἰδπὶ σοῦ- 

τοπεδγαίσεγει, Ἀοπηαπὶ {Ε ἴῃ σαἤετα 

τεσερογαης οἶατί εῸ (πσσεῆᾳ; πλαεἰς 

᾿Απείδείατη οσῆς, πλαϊτοϑ οτίαπι σαρτῖ- 

πος ἰεσαπι ἀϊπισςηταβ. ΘΟ ΖαοΠιὶ νεῖῸ 

ἀϊε Ροίξυπηας Δἀπιοσαῖοίη σοποίοῃῷ 

χογοίτα, ργο Χο Ιδιάδυϊς ΜΜαζοιαπΊ, 

σοτοπίϑημο γοάϊπχίτα πη ΟΡ Ρταοίατα 

σνιγοάυς μία ο παυιαῖαπ Οροταπη,Γα- 

πλαπογαιης αἰ 5 οτίαπι ργα: Πἰ5,4οπα- 

το εαιο δο!]αῖοτα, ἱπηρογάτους ἱπίι- 

ση 5 ὁχογπαῖο , ἀθοοπΊαια σαρεία5 
᾿φοΙροτίθιις, ἰρπι5 ορτίοηί ρεγπαης; 
ἀγσεητίσιιο ιδηταπη ἱρίς ἔοτγο ρος 
“ξε, ὃζ εχ γε! αα ργαα ἘΧΙ Π1115 ρτί- 

“πλτ5. ΜΗΙΡιις νοῖο ἔτεχαξιὶ ασοΐα- 
τηατίοης ἰαιἀδητίδιις δ στατα !δητῖ- 
'Ῥιι5, ργορτοῖϊας 17 γεραϊαί Ματοίιι5,αἴτ, 
{ἘσΟΠ(α]} σοτογίςα; οπχηίδας, οὐ ρτα- 

ταὶα ἡυ δι (6 ἀἰρσπατί Πητ, ἀρογορτα- 
ος τἴαϑ ΠΟΠ [ΑΠΊΘΩ {6 νΙαΓΕΠῈ [15 ἀΟΠΪ5, 

4ξά εαϊιο σοῃτθῃτιπι ἔοτε, δ ηΠρηίς- 

ἀππη (ρ]επἀογοπη; δὲ νηο σαρτίπο, αὶ 
Ποίροϑ ΠΡῚ πς. ΤΊ αΠῚ ΠλΠΠ το 5, χα! ργίας 
γοποιααπταγ νΙΓὶ ογε τ ἀπε πη, π1ὰ- 
σὶς οτίαπη αἰ αἰτίαγα τη οστογαρτιτη δά- 
ταϊγατὶ ίαπς, δζ ῃ ταῆτα ἔα οίτατε ταῃ- 
τάτα τηοάοἤιαπη : εἰξαιις οχ {0 ἔαςῖ- 
ῃοζα (ὐοτίοίαπιις σοσποπλϊπαῖι5, δ 
οπηηϊῇ εααίῖαιο οἰαγι ΠΊΠλις Ἔχ τς. 
Ῥοϊζοηαάδτγη νογο σαπη Απείαείδιις ἤσ 
ἀεριιρηδίαπη οἱξ, το αι Ὗ οἰ (σοττιπι 
Ῥορῃὶ Ππημίτατος δάπιογίας Ἀοπηα- 
τος ἀεροίποχιης, δέ πχαΐ Αἰ Ποίξ- 
1ε5 σογεθαηι δηἰπιος: ὃς σαοίάαοῦνοὶ 
1 αὐπγς δηλ ούδῃς, ναὶ ίς δά δε! πὰ 
ἱπῇγαςθαπτ, σοπηασίςισγαης, Ὁ αΐδιις 
οπηηίδιις οἰεπλεητοῦ Παδιτῖς, Ροίτι- 
ταις ἀουηαμη Γαι ογίας ἀϊπλΠτ οχογοί- 
ἴὰπην. ΑἸτοῦ οοπία! (ὐαῆπας ἱπ νεθα 
το] έξας, ἰπτογοα σάσπι Οογοσγίϑ ὃς 1.1- 
δεεὶ Γἰθετας ἀοάϊσαυίτ; η πο οἰτ- 
οἱ τλαΧ ΠᾺΪ (προτ ἱρίος σαγοογος ΠταΠῚ; 
ααδιῃ ἃ. Ροϊζτιιηλίας ἀϊξζατογ ργα 

Ῥοσλείίιςα. 

ὈΙΟΝΥΘΙΓ ΗΔ ΟΕ ΝἊᾺ 5.5, 

εἰς φυγών Φαπέντων, πσοϑί(φ τέρω “κἰπυσχωροιιῦ-: 

τες, δ οίσχοισι τ Μαρκιον ϑαυμίΣ μεςὸν, χαὶ αἴ, 

αὐτὸν ὁρῶσι γεχροῖς τε χκείυϑῥους πολλοιὲ ὶὸ ἡμιϑανάς.. 

μ᾿ πϑτο ἤδη χϑινεῖς ἐχώφφιω, ἡγεμόνα, Τ᾿ Μαύρκιον 

ἔχογϊες ὈΧὶ τὸς ἔτι Δαλϑμονᾷς οὐ ταξά, κτείνον- 

Ἴες τὸς ὑφιςα νϑύους χαὶ ὡς αὖ ὀὐδραπόδοις ὩῬα- 

χεώρϑροι  αἴξιοι μϑὺ δὴ λόοου ὼ ϑητοι Ῥωμαῖοι ογ᾽ 

(τη τῇ μεχη ἐγϑύοντο ᾽ κρ ψτίςοι ὃ αὑτῶν οἱ πσ69- 

ἀασίσαί)ες “’ Μαωρχιον' “ἷρ ἀπόρῳ δὲ δ 

ΙΟ Μαρκιος, ὃς χαὶ τὴς νίκης ὀὐαμφιλογως αἰτίωτα-- ἢ 

ὧς Κὦ. ἐπεὶ δὲ σεευεσχϑταζῶν ἠδ, οἱ μὃρ Ῥωμαῖοι, : 
Δὐεχώρφιω ἘΧῚ Ὁ ςρατόπεδὸν͵, μέγα ἘΧῚ τὴ νίκη φροτῖ 

γοιῶπες, χαὶ πολλοις μϑὺ αϑηρηχϑτες δ ̓Αντιωτῶν," 

πολλοῖς δὲ αἱ μκουλώτοις ἀφ» "ες. τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ, 

συϊκαλείας ὁ ΠΠοςζούμιος εἰς ὠκκλησίαν τὸν φρατῶν, ἢ 
ἔπαινον τῷ Μαρκίου διεξῆλθε πολιώ, χαὶ φεφαύοις 306, 

αὐτὸν “ριςείοις αὐέδιησεν, ἀμφοτέρων ϑριφήειαος 
" 

“δῦ ἀγώνων Ἔσοδιδὸιξ. ἐδωρήσοιῷ ὃ αὐτὸν ἵστσω πὰ ᾿ 

λομιφῇ, φρατηγιχϑῖς δχισήμοις κεχϑσμη ϑῴῳ, ἢ δέ 

20 χα, σώμασιν αἰχμαλώτοις, ἐπ ἐκείνω ποιήσας οὗ 

-“---  -ὴοῦνΨ 

«--- 

---.Ὁ.Ρ ῤΦῸΦῇΧἕΕΡῸ -τιταπῶσε.. ταναςν ὺπτσ. Ὁ 

ΠΝ 

-α 

εω 

βούλοιζο λαξῳν ̓  ργυξίῳ δὲ ὅσον αὐ δξεγέίκοο ν᾿“ 

δεωαιζ αὑτὸς, ὁ πὸ τὴς θιλης λείας κοιλαῆς ἀπαρ-. 
χοῦς. βοῆς δὲ “Ἄνουϑμης δξ ἀπόύτων μεγάλης, ὠφὺ 
“δ ἐπωρνοιιύτων πὲ χα (Δυγηδόυϑμων, πουρϑθὼν ἡ 

Μαωρχιος,τωΐ τε αὑσσάτῳ γϑριν εἰδέναι ἔφη, ἡ τοῖο 

δηλοῖς ἅπασιν; ἐχὶ ταῖς ἕμμα)ς ὧν αὑτὸν ἠξίοιου" (ὶ αϑώτ | 

τοὶ καζαγοήσεοϑαι γεαυταῖς, τὐρχειϑηήσεοϑαι ᾿ τω 

τε ἵπτω, τὴς λαιμασοϑτηΐος Τ σημείων ἕνεκεν, ὦ 
ἑνὶ αἰ χ αλώτῳ, ὃς ἔτυχεν αὐτο ξένος ὧν. οἱ ἥςφρατ 

30 Δἀώται χαὶ πσϑότερον ὠγάνϑμοι πὸν αὐό'ρα. τῆς ὦ 

γαιοτηῶς, ἔτι μίόῶλλον ἐθομα(ᾷν τῆς αἰαϑοψίαρ 

πλούτου, χαὶ ὅτι μεποίως ξώεγκε τίου ζριωύτίω 4... 

τυχίαν. οὐκ, πότου Κοριολάνος ἐπεκλή.ϑη τῷ ἔργρυ,. 

καὶ πλύτων ἐγεχθνᾳ τυ" κτ' τίω αὐτίω ἡλικίαν δχατος 
φανέςαζος. τῆς δὲ πσρὸς τὰς Αντιάζᾷς μἰχς 

τῷτο λαξούσης Ὁ πέλος, αἱ λοιπαὶ Ὑἶν᾽ δολούσκων 
πόλς διελύοντο τἰιὺ τσοὸς τὸς Ῥωμαίοις ἔγϑρω», 

χαὶ ὁίᾳ τὰ ὅμοια, ἐχείγοις ἐφρϑνοιων᾿ οἵ πε ον τοῖς ὅν. 

πλοις δὴ δγες, ὁ οἱ “ἰδασκάυαζόμϑροι Ἃ πῦλε- 

40 μον, ἐπεπειωυγῷ. οἷς ἅπασιν ὁ ΤΠοςούμιος ᾿δχαφκῶς 

“οησάνϑιος Ν αϑέφρεψεν Ἐχὶ τὰ οἰκεῖα,, χαὶ «ἰαφῆ- 

χε τω φραΐιαν. Κάσσιος ἢ ὀἕτερος Τὴν ὑπάτων, 

ὁκαζαλφφϑεὶς οὐ τῇ Ῥω μη,τὸν τε νεὼν τῆς Δήμη- 

ζς χαὶ Διονύσου ὁ Κόρης ον τῷ! μεζαξὺ χρόνῳ κα- 

ιέρωσεν,δς ὅφν ὅλη τοῖς τῷ μεγίςου ἱπποδρόμου τέρ- ἢ 

μασιν, πῦρ αὐζῷς ἵδρυνϑῥος (ς ἀφέσᾳς,Δὐξαμέ- ΝΝ 

γᾳ μϑὺ αὐτὸν Αὐλου ΠΠοζουμές ὅ" δικζοτωρος αὩρ' ' 
τῆς πὸ 



ΝΥ, ΟΣ ΘΜ. 

πῆς πόλεως αὐα,ϑήσᾳν τοῖς ὅποῖς, ΚΑ θ᾽ ὃν "χρόνον ἔκελ.-- 

Δεν ἀγωνίζξοϑαι ποοϑς τίω Λαΐίνων ςραίιαν » τὴς τε 

βελῆς μ᾽ ὃ νίκη κα τίω καζασκά ζω τε ψηφι- 
͵ » ͵ Ἵ ἊΝ «οἵ (υϑέης ἐκ δῦ λαφύρων ποιύσαοϑει παίαν,τότεϑ 

ἘΠῚ ἔρορυ λᾳαίοντος τίω στευπέλᾳαν. ἔγλύοντο οὐ 

Ι ᾧῷ αὐτῳ γεόνῳ, “ϑὸςς τὴν Λαΐνων πόλς ὡ- 
πος; “λοι πὰς ν᾿ ορὴ τ ΤΑ 
πα(ᾶς ὅτου χα, χαιναὶ (ἴθ σρχών, ἰ χὺρ εἰρζεψης χα 

φιλίας ὅπ, “οἱ ακινῆσαι τε σε ϑὲν ἐπεχείρηξ ὧν τῇ 

'χασ΄, ̓  (ὠωηδόνϑροι τῇ καϑύδω ὅ δήμου φανερ οἱ ἢ-- 

(ἃν,τῷ τεπολέμου ὅ σὸς τὸς ἰποςαζας ἑτοίμιος ἐ- 

δύχοιω (Λ, γάφρᾳοϑαι. ζὼ ὃ τὰ γραφέντα Οιάδὲ οὖ 
» “" 7 « ͵ λ “ Ἱ ͵ 

ταῖς σεουϑήχαις᾽ Ῥωμαίοις χαὶ ταῖς Λαΐζινων πολεσιν 

“ ἑπάσαις εἰρζωύη ασξϑς δυλήλοις ἔχω, μέ ρας αὐού- 
Ν᾿, , ον "» λιν» δ ͵ 2 εἰ λ ᾿ ὐθὶ 

ὄφινος τε χἡὴ γῆ τίου αὖ τίου φασιν ἐγωσι" κα! μέστε αὖθι 
᾽ .Ὶ Ε 

"ἢ πολεμείτω(ᾳν “δὸς δλλήλοις »μηόι ΩΣ πολε--: 

ἡ ν ίοις ἐπαγέτω(αν, μήτε τοῖς Ἐχιφέρφισι πόλεμον ὁ-- 

"δὺς παρεχέτω(αν ἀσφόαόσ' βονϑείτωσοίν τε τοῖς πο-- 
ε Ν ͵ 

Ὗ λεμουμϑύοις ἁπάσῃ δχωυάμει ἐ λαφύρων πὲ χἡ λείας 

" πῆς οκ τῷ πολέμου χοινὸν τ ίσον λαϊγὸνέτω(αν μέ- 

"95 ἀμφότεροι" δ πε ἰδιωϊροῶν συμξολαίων αἱ 20 
ἘΚ Σά Σ ἃ , 

τ κρίσφς -ψ ἡμέραις γιγνέοθω(αν δέκα, πωρ οἷς αὐ γέ- 
"“ ͵ 

ϑγηται ὃ συμξόλαιον᾽ ταῖς δὲ (λ  γϑηχαι!ς ζύτως μυ»- 

᾿ δὲν ἐϊξέςω “αξοςϑεῖναι, μῆτε ἀφελᾷν ἀτ'' αὐτῶν,Ὁ τί 

Μη αὐ μὴ Ῥωμαίοις τε ὼ Λαΐνοις ἅπασι δοκῇ. ζυ- 

ο΄ σα ϑρδὴ Ρωμα)οί τε ἡ Λατίνοι στουέϑηχθῳ πσθϑς 

δλήλοις,ὀμύ(α ες καθ᾽ ἱερῶ γ. ἐψηφίσαΐζ δὲ χαὶ ὃυ- 
Ἢ "“ -“ -““ςε σοελ νυ 

| σίας ἰπτοδοιοῦ αι ποῖς ὅκοις ἡ βελὴ “αραφηόίους ὄχι τ 
ΙΪ “ “" “ ς πε 

τς ρος Τ' δῆμον »Υ συλλαγοι ς, γι 99) εισοι μίαν ἡμέ- 
"» ͵ ἿἭ « “ ᾿ μ Ἢ 

᾿ς ρανταῖς καλου ϑοις Λαΐιναις ἑορταῖς, δυσὶν οὐσαις 

ταὼ μδρ ποσ τίω ὀῤιερωσαντος βασιλέως Τ ἀρχυ- 30 

γί, καθ᾿ ὃν γόνον οἰκίαν Τυῤῥίωοις "πἰρὼ δὲ ὁτέ- 

τ δανϑ. δήμου σοοοϑέντος, τε τὸς βασιλς οκίϑμνων, 

107 ἐλά ϑέφαν τὺ πόλιν ἐποίησεν' αἧἷς ἡ ποίτη “σδ9ςένε- 
“" ͵ δὺς» ““« ή δ 

μη» τῆς κοι)οδου ' Ἔποςατων ἐνέχαι. ἰζωω ὃ σδοςα- 
3 3 ᾿ "»" ͵ 

σίαν ὁ τὺ ἐχημέλᾳφαν αν" οὐ αὐταῖς γινονϑῥωνϑυ-- 
"“" Δ ε ! « ] ,ὕ 

σιῶν “τε χἡ) αὐγώγων, οἱ Τα δηρδόχων ὑπηρέται πτουρε-- 

λαίον,οἱ τ γωῦ ἀν» φινομιικζεὼ ἔχονες ὀξοισίαν, ὡς- 

κπὖρ ἔφζων, χοσμιηϑενϊες “ἰπῦὸ Ὁ βελῆς πορφύφᾳι χαὶ 
εϑρόνῳ ἐλεφανινῳ,ὼ τοῖς ϑηγοις Ὠχισήμωοις οἷς εἶχον οἱ 

βασιλές. ὁ πολλῷ δὲ ὕφερον γόνῳ τῆς ἑορτῆς, νη 

“ὑπαϊικῶν εἷς ο Μενύνιος Αχείωπας, ἐτελάύτησε τ’ 

βίον, ὁ νικη(ᾷς Σαβίνοις, ὃ τὸν “ἐπ᾿ αὐτῶν ϑρίαμον 

Ἐχεφανέςαζον ἀνγα-γὧν, ᾧ πειαϑεῖσει ἡ βαλὴ τω καί- γαγῶν, ὦ 
Θοδὸν ἐπεδεψε τοῖς φυγάσι ̓ χαὶ ὁ δῆμος πιςευίας,α-- 

ῇ “ Ὁ ΤΣ νι τῇ ἐν ἢ ἢ 
. πέση ΤῊΝ ὁπλων᾽ χἡ αὐτὸν ἔθαψεν ἡ πόλις δημοσία, 

χαὶ καλλίφῃ πλύτων αὐ, ϑο9’ πων χαὶ λαιμισξϑζοτη 

᾿ 

᾿ 

ζᾳφῇ. οὐσία, ΟΣ οὐκ ὩΣ τῷ αὐδδὶ εἰς μεγαιλοωρέπειαν 

, ῬΌΡΙῖςε σγατα] τὶ ρ] εἱς γοαϊτα, π Βε]- 

40 ὈΠΊΡΠιΙΠῚ τοι] ογαῦ: ΟΠ 5 (υδίτ (ξ α- 

1 ΒΕ ΨῈ 4ις 
οὐΠῚ 1 Αι πίς ἰπίταγις, ΔἸ: ργοτορινο- 
πογαζ, δὲ (βπατζιις ρΟίς νἱξζοτίαπι 6 τηὰ- 
παι 1ϊς ἔβοϊεπδπι ἀδογειεγαῖ,ορογῷ- 
ἀαοταπη ἀδπλιπη αἰδίομεγαητ. Εο- 
ἀεπη τοπΊροτε οἵ 1 τ πογιτη ρορα] 5 
οπιηΐθις ἔσθ άτς τεπουάατιπὶ οὐδ, ὃς ἰη- 
{ταυγατα ἀπ οἰτία:αοηΐαπη (τἀ το 8 
το ροτα ΠΌΪ]Ο5 τεηταγαηῖ πηοῖι5; δζ 

Ιο σοπεγα ἀεςέξογαβ ργοτηριαπὶ πα- 
πλγαης ορείαπη. (ὐοπεπεθαηταγ δὰ- 
το Πᾶς ἰῃ εο ποτα: Κομηδηΐς ὃς 
1 τ πουιπὶ ρΟραΪ 5 οπηπίδθιι5 πλυταα 
ΡΑΧ οἴϊο ἀΐπι σα απὶ δζ τεγγα Πτατίο-- 
πεπηδαπάσηι ορτίπδηζ: ὃς ποτὶ Δ]- 
τεῦὶς δε Ιππὶ ἱπέογαητο; Ποο δἰαπάς 
Ποίϊες ᾿πάποιητο, αατ θα! ̓ ππὶἱπέογδ- 
τρις ἴτοῦ τατα πὶ ργαθεητο : δζ Βα Ϊο 
ἱπέοτατίς οραπη ἔθγιιητο τοις ν τ θι15, 
δε! Πα; ρεσάδπιδοίρο]α εχ απο ἐϊ- 
αἰάπητο. Γ)ς ρυϊπατῖς σοπιγαξειθις [1- 
τος ἱπάϊοίο ἀϊΓ πλιιπῖοῦ ᾿πτγα ἀδσαθπι 
ες, [π ἔοτο εἴτα ρορα] δὶ οδιγαέξις 
ἰς λέξαι ἔποεῖς. Ηἰς ἔα ογὶς σοπαϊτίο- 
πἰδιις Π1Π1] δά άεγε δῖ ἀθηλοῦς ᾿ἰσεῖο, 
πἰῇ οχ οοπίεηία Κοπηδηοτιπι ὃζ [.4-- 
Ἐπογαπὶ ΟΠηηΐτ. [Ιπ Πᾶς σοπάϊτί-- 
ὉΠαβἔσατ15 ἰπτοῦ ντγοίαια ἰξξιπὶ εἰ, 
ἱπιγαταπη 716 ΡοΓ ἔΔοΓα ογηηῖα. ϑφοτῖῇ- 
οἷα οτίδηι οχ 5.0... Ἱπ{ίτατα ίππε, δ α- 
ὅϊα αἰϊο στατία ρίο γεοσοι]φτίοπε ρίο- 
Βὶ5: ξεγίίσχας 1 Ατίηἰς ἀϊος τογιῖις δά- 
εἴτις :οπὰ ρτία5 ἀπο ταπτιπῇ εἤξης; 
ΡΓίπλα5. σοπίξογαζιις ἃ ταρε 1 αγηι- 
Πῖο, 460 τειηροτα ἀθυίοίς Ετγαγίαμ; 
ΑἸτοτ, αρορυ]ο δά αϊΐτις, φααηάο ρα}- 
{5 τερθ. ΠΠΡεγτατεπὶ δάδρτιις οἵδ. ἐπα 
γεγο τουτίας αςοοίπε οὐ ρΙ εὶς χασίε- 
οεἤετγαι τεάϊταπι. Ηαγαπ ἔδγίαγῇ 18- 
οὐ βοῖ 5 ὃς [415 ργαέξοϊς (θπατας τγί-- 
Βαποτιιπη δα πη τος, αὶ (τ ἀἰχι) 
ΔΕΔῖος 4 Γιατήκης ἀαρρείϊα!, Πππ]6 πὰ ἀ- 
φρρφινόμιοις 21 ΠΥ ροτοίξατοιπι Παρ οηι: 
οτηδαίγχις ρςίοχτα ὃζ (61 οραγποα, 
σοτογίσ ας Γερς ἱππρηΐδιι5. Νέος ΠΡ, 
τλαΐτο ΡοΙῈ σοπί]αγίπιπη νηις Αρτίρ- ῥ 
Ρὰ Μεπῃεπίις ἀἴεπι ἔτιπὶ οὔ τ, ἰδ φαΐ “᾿ τρεσιαρο 
ἀουειῖς φαθίηὶς οἷδε! ΠΠ πιῇ εχ εἰς ττῖ-- ϑυεοίκα ἃ 

ἴκης 
: - 

τὰς ργοξιρίς οοποοίτογας γοαίτιπι; δέ δ 

ουἶπς ἤάεπι (δοιτα ρ[ ες δ εις “τ στες τς “γαὺ -- 

ἀϊίςοΠδτατ: οἰάταςς εἰξ ἱπῃροηίς ριιυζς (ἧς ας γα 
᾿ ΒΙϊοὶς, ΠοποΕἸΠΊπιδᾳ; δ ἰρ]επα! {Π1|- 
τα ουπδῖι  Θρα ταγα. οἵ ΘηΙπ| ρτίπα- 
τὰ [λουϊταῖος Ποιηἰηΐ5 π {πσογεης 
ὰ πιασπίβοαχη ἤππι15 δ (ρα ]ογιιπι; 

᾿ ὌΞῃᾳ.Ὸ “.«“ι ἢ} 

. 

οκκομιδὴς χαὶ ζιφῆς Ὡὐπογραΐσοι" 
ΔΝ εἶ 
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ἰάεοσαςο ΠΡογοτγιπι τατογος ἄδογοις 
ίξης νὰ νπαπν α νυΐρο νη] ρα ἱπηρόη- 

[ς εἴξιτε δὲ πππλο σοηάογε:ηοη ροῖ- 

πλίπτος ρΙεδς ;(φἀ ιτίδιιηὶ αἀποσατα 
φοποίοης, σΟΓἘ]5 Εἰπς τᾷ μο]]ΠἸςῖδ 414 Πὶ 

οἰαΠδιις ργο Χο ργαα!σατίς, τοπηρε- 
ταυτί 016 δέ ἔτυρα!ταῖς γἉΓΩῈΟ [ἢ ρτῖ- 

Πλΐσ ραοιιπίαγιτη ΟΠ ΘΠτία {πη Πη 5 
εἰφέξα ἰδιιάϊδιις. ἱπάθσογιη αἰθθαητ 
τι! νιτα πη ἱσπο δι τοῦ δζ Πα πΆ}]]- 
τοῦ {ιποζατὶ οὐ ἱπορίαπι: δέξογοϑα; 
ΡΙεδι (πεγιπτ ντ ἰῃ ἔπ ποτῖβ (ἀπηρτιπὶ 

οδξεγγοησ φαδητι ρί! σξία" Πρης. ατὰ- 
τα πος ρ εδι ἔπϊτ; πποχῆας Πηρις 
ἱπγροσάατιιπι οσἐογοητίθιι5, ΠΑΡ ΠΔ ν]8 

Ροοιπία οοἰ!οέξα οἵξ. πιο σορηῖτο 
ΡυΔυϊτ δπατιπη ρετηηίτοτο νε ἈοΠλα- 
ποιπλὶ ΠΟΘΙ ΠΊγι5. ΠΟ] Ιατα νίγ εἶπ 
{προ {ρεϊτοταγ : ἀθογαιίγχας {ππη- 
Ρἴμπι οχ ατγαγίο, σοπηΠ,1Π{4 [ὰς σιγὰ 
αυσίποτίθιι5. Ηἰ πιπεγο τηαχίπγα ρο- 
οαηΐα Ιοσαῖο,, σοτροτε ἰρ! απ αΠΠΠπὶς 
ογηδῖο, σετογίςα; (ππηρτίδιις πηαρσηϊ- 
βοεἀρραἀϊτατίς, ἀδξιπέξαπη ργὸ ντ- 
τιζιπη αἀἰρηίτατο (δρε]ίθγιητ, (δ αΠὶ 

(ςπατιις ΠλιΠ] ΗΠ σφητᾷ ας πλμ]ατα ρ]εθ5, 
πος ρία σοπιγίδαταπη 14 4:5 ἃ ηι15:- 
Πποτγίθδιις γοοίρεγα νοἱς ; (εἀ Ἰαγρίτα 
οἰΕΊΡΙας Πδουῖς, πη δγατα ἱπορίδπη,ης 

ζινονο ον ἤν, πρϑεν 'ποα πάρη! ρατοτηΐς νίγτατ. ἤιι- 
αἀἴπιη σαροεγοηι. ἘΕοάεπγτεπηρο- 
τα ὃζ ςοπίμς α οΟία  θιις αέξις εἴ ,οςη- 

“ἤλημς σαρίταπι σοηταπη ὃζ ἀξοεπὶ πηΐ- 
᾿λιεοηιια ἀρ 15. Ατχαθ πςοίθης 
φοίτα ἢΠις σοπία] θιι8. 

ΙΟΝ ΗΔ Ὺ ΤΙ. ἈΝΊΎΟΥΥ ΟΜ, ἈΠ 8: ὙἹ 

ὧςτε χαὶ τοῖς Ἐχίξ9 ποις ἀδοὺ τὰν παϊδὼν βαλάο- 

μϑιοις ἐδυξεν ὡς ἕνα, “δου πολλών, ἀὐπελῶς ὥκχο-- 

μίσει πὲ χαὶ ϑούψαι. οὐ μνϑύτοιγε ὁ δῆμος εἴασεν, δὸ- 
'λιο, σφενα, γα ϑνϊες οἱ δημῶρχοι Ὁ σλῆϑος εἰς εἰκκλυ- 

σίαν., χαὶ πολλὰ διελϑονίες εἰκώμια τ τε χτὶ πῦλε- 

μον ἔργων τῷ δ δρὸς χαὶ Τὴν πολίικῶν, τίω τε ῷ- 

φροσεωύξωυ τῷ αὐδρὸς χαὶ τω λιτοτηζα, τῷ βίᾳ, μα- 

λιςα δὲ πἰωὼ εἰς χρηματισμὸν ἐϊκρώτειαν ὄχι μόκχι- 
ςον Ῥῥαϑϊες τοῖς ἔπαγνοις, αἴοαςον ἐφη(ᾷν ἐὴ ἢ 

Ιο ποραγμάτων, ὀύδρα πηλιχοῦτον ἀσήμου χαὶ ζᾳπει- 

γὴς κηδείας τυχεῖν Ὡ᾽)ὰ πενία». ππουρήνεσοίν πε ᾧ δή- ἐδ 

μῳ τἰωὺ δευπλ ζω ὀμαδέξαεϑαι, κἡ σξεωενείκειϊν καθ᾿ ἢ 

ὅ(οι ὁὸῤ αὐθὶ ταξωσι. τοῖς δὲ ἀχού(ασιν ἀσχκένον ἔλύε-᾿ 

Ό. χα! αἰδίκα, φέρονος ἑκαίςου ὃ ζα;ϑεν, πολύ, 
χεῦμα (νην. καϑοῦᾳ δὲ ἡ βουλὴ τῷτο, δὶ α!-ὦ 
δ ωύης ζ “Ὡξάγλα ἔλαζε, χαὶ ἔχρινε μὴ χατ αὐτὸ 
ὅρα. ἐξφφινισμιῷ 1 ὁχιφανέςαζον Ῥωμαίων αὐξάδεῖν 
θα ήγουϑυον, δλλ οκ Τὴν δυμοσίων ἐδιχαίωσε Φ.- 

νδλώμμα “ἡμέαϑει, τοῖς ζα μίας ἔχιϑεψα(ᾳ τίω ἔχε-, 
20 μέλᾳαν. οἱ δὲ πολλωΐν πόμυ μιοϑωσανες ιογκάτων ' 

Ως παροχαΣ ς χϑσμκῳ τε πολυϊελεζάτῳ χοσμκήσειν-. 
Ἴες αὐτο Ὁ σῶμα, χαὶ πϑώτα τὰ λοιπὰ δχτχορυγή-᾽ 
σαΐῆες εἰς μεγαλοωρέπειδν, ἔθαψαν αὐτὸν αἸίως 
τὴς Φρετῆς. αὐτιφιλοίιμούμϑρυος δὲ ὁ δῆμος κῦδος Ῥ 

βουλξὼ, φοξ αὐτὸς ἠξίωσε ἃ σεουφςένεηϑὲν Ὡ9΄- 
Φορον, δἰπποδιδόντων τῶν ταμιών, ἰπολαίᾷν, δολ᾽ ; 
ἐ ἐγαρίσαιζο τοῖς πταισὶ πῷ αὐόιρος, οἰκϊείρων τί Ἔπο-: 
θίαν, ἵνα. μηδὲν ὀϑαξιον ἔχετηδοσωσι τὴς τῷ παΐξος 
ϑρετῆς. ἐμεῦ δὲ ἡ ἄζμιησις οὖν τω  γοόνῳ πότῳ 

Διὰ τ σα των δ ὃς ἀὑρέϑυ(ανἱ ἕνδεκα πότων μινοκάδες αἱ ἀμμησονδνα!. χαὶ 
᾿ δ᾽ δον ν ἐν ε ,ὔ ς “ “" 

(ᾷ μδὺ Ἐλὶ τῆς τότων αἱ πο αἹείας ποραρθϑεντα Ῥωμᾳίοις, ζεῶῦτα ζῶ. 

ΔΙΟΣΤ 



ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΑΛΕΞΑΝ- 
᾽ ΔΡῸΥ ΤΟΎ ΑΛΙΚΆΡΝΑΣ- 

σέως, Ῥωμαϊκῆς εἰρχαηολογίας βι- 

Ολίον ἕξδομωον. 
-- 

Ι,͵ ἴπου δὲ Γεγϑυίου“ Μαχεείνε χαὶ ΠΠο- 

ἐς Ἵ πλίᾳ Μυυχία Ὁ ὕπαΐζον δξοισίαν πα-- 

οὐ Ὁ φφιλαξόγτων, σίτου ασόμις ἰοχυξοὲ τίω 

τὴς καϊέογεν, ον τῆς δἰποςασίας ἢ Ῥωμώωυ 
᾿ λαζοᾷ τίω ὀρχζω. ὁ μδὺ ὙΡ δῆμος ἀπέςη ἢ πα- 

πειί ων μα τίω μεεΐρηπωφινξε ἰσημερίαν, αν αὑς 

᾿ ᾿ τίου μάλιςα τ' Φρχζω Τ' ἀπόρου" ἐξέλιπον ὃ Τ' χω-- 

ἐφν οἱ γεωροριεῦτες ὧμᾳ τῇ χινήσᾳ, χαὶ μέϊέςη(αν οἱ 

αϑρ΄ ἀὐχερέφεροι πυρὸς τὸς πατεικίοις, Ὁ δὲ ϑηἴι- 

χϑν μέρος ὡς τὸς δημαζιχους " χαὶ διέμάναν δῇξ ἐχείνε 

χωεὶς δλλήλων δγϊες,ἕως ᾧ κα)έςη Ὁ σεευῆλϑῳ! ἡ πό-- 

χήμερινὴς ζο πῆς. τὸν δὲ μεζαᾳξὺ λέϑνον οὖ ᾧ ὁπᾶς 

Ἐχηελάται «ὐῦρος ὡράγος 5 ἔρημος ἡ χώξφᾳ Τὰ ι- 

; μελησονϑρων ὁ ἐχὶ πολιιὼ χεόνον διετέλεσεν,ως 

μηδὲ κα]ελϑοῦσι τοῖς γεωρορὶς αὐα λαίᾷν αὐτίω ἔτι 
ἀν Σ ͵ ΚῚ Ἵ λ ὦ 5 λ 
βάδιον τῇ, δούλων τε Σστοςασ 4 χαὶ κί υῶν ολέ,369, 

,ἴθ᾿ ὧν αὐ]μὼ ἔμελλον ἐργαίζεα, “κεκακωμϑμζω, «- 

φορμεῆς τε (ὶ πολλῆς εἰς Τ' ἔχτόντα «᾿γιαυτὸν αὑποιαρ- 
χχούσης, τε απερμῖν, ὅτε ξοφης. ὐτα ἡ βελὴ μσ- 

θυσίᾳ, ωρέσξᾳς διεπέμπεΐο ωρὸς Ἵ υρρηνοις ἢ Καμ- 

πόροις, ἢ Ὁ καλούνϑρμον [Πωνϑωτῆνον πεδίον, σῖτον ὁ-- 

(ὃν εὐ δυύναινζ πλήςον ὠνησονϑμοις. Ἰπόπλιος ὃ ὅα- 
λέφιος, Λύκιος Γεγόύιος, εἰς Σ᾿κελίαν ἀπεςάλη- 

(: Φδλέειος μϑὺ ὸς Ποπλικόλᾳ, Γεγόμιος 3, 9.- 

Ίξοου ἢ ὑπάτων ἀδελφός. τύφοιννοι ὃ τότε χτ' πολάς 

,μϑὺ ἡζ, ἐχιφανέςαΐος 5 Γέλωνοό Δφνονϑύοις, γεωςτὶ 

Τ Ἵπαοκε ἁτοις  ἀδελφξ τυραννί δον παρφληφὼς : 

υχὶ Διονύσιος ὁ Σιυραχούσιος,ὼς Λικίννιος γέγραφε, 

ἡ Γέλλιος, ὦ ὀῆνοι συχνοὶ ἱῬωμᾳίων συτφιφέων, 

θεν ἄξηταχότες Ὁ αἶϑὰ τὸς χρόνοις ἀκριξῶν, ὡς αὐό' 

ζοῦρο»ν δηλοῖ, δὶ εἰκῇ ὃ «δος )υχὸν ̓ ξ ποφαινόμε- 

Ὁ γοιεἡ μϑὺ γὸ εἰς Σικελίαν δἰ ποδειηϑεῖσοι ωρεσξεία, τὶ 
 π δυῦτερον ονιαυτὸν τῆς ἐΟδὸμιηχοςῆς δούτερας ὃς 

λυμπιάδὸς ὀξέπλάυσεν, δξηοντος ̓ Αϑζωησιν Ὑζρι- 

λίδε, ἐπ]αχαίδεχα, δι δ, ϑογίων ἐτῶν μ᾽ Ὁ ἐχζολξὼ Ὁ 

βασιλέων,ως ἕτοί πε ὦ ὀῆνοι «κεδὸν ὡπόμῖες συγίφᾳ-- 

φᾷς ὁμολουρῦσι' Διονύσιος ὃ οωρεσζύτερος οἴδουχο- 
φῶ ὦ πεμτήω μ᾿ Φῦτα «ιαυτῳ Συρᾳχϑισίοις ἐ- 

πόναςας, καϊέοε Έ τυρωννίδα ΚΤ τρίτον εἰγιαυτὸν 

τῆς οὐγνενηκοφῆς χαὶ τρίτης ὀλυμπιώδὸς, “χοντος 

[ο 

λις εἰς ἑαυτίωυ, αὶ πολλῷ πσϑότερον ὀχρελλαγεῖσοι τῆς 

20 

λ17 
Ὁ ΟΙΤΥ ΦῚ  ΑἸῈ.- 

ΑΝ ΡΕΙ Ε ΕΤΓΑΤΤΟᾺ κι. 

γα», Δπεἰγηίεαλης οηα- 

ιαγΉηῃ {δεν {(δρ1Ἴ»ῬΉη. 

2 τὸ Ὁεραηΐο Μαρςετί- Α.ν.Ο.26α, 
πο; Ρ. Μίπιιοῖο σοπήϊ Τ' Θεραρίο 

ΟΣ. ᾿ ὃς Ρ. Μίημα 
ζῶ ΤΠ ᾶρΠΔ ΔΗ ΠΟΙ: σαΓίταΚ εἰο «ΟΠ ἀα- 

), νεδεπὶ ἱηπαίε, Ἔχ δορί πόμα φατῖν 
ἮΝ Πρπῃεοσῖα, ρΙεθς οπίπια 

Ρατγιοἱί5 ἐεσοῆεγαι ροίξ α'φυίποέξίιπι 
δυξειιπηηα!ς, (δ Ἰρίαπι (ςπηέπτίς ἰπί- 
τίαπι : ἀρεγ]ας ρεῦ Πο5 πηοτὰβ ἃ σοΐο- 
Ὠἷς ἀείδιτιις εἴξ, ἀτπὶ ἀἰτίογες (ἔχαζηρ 
{5 Ῥατυϊεῖος, τ πιεγοςηδγίαπῃ ναἶριις 
ΡΙεΡῖς ραγτες (δαυίταγ : πηαπίογιπιςς 
ἴτὰ (ςραγατίπι ἄοπες ρασαῖα οἰυἶταβ 
ταγία ἰῃ νηὔ σοίγος; αιιοά ρϑι]ο δη- 
το Ὀγαπιδπὶ σοπείρίτ, προ τοπηρο- 
τίδ ἔρατίο, ψιο ταπηρείεἰμα ίβτίο οοπῆ- 
Οἷτα Ομ ΐ5, ΓΓα σοϊοηΐς εγᾶϊ νάσιιδ: 

20 8164; οτίαπι ροίἘ ἀρτίσοίδγαπη γε άίταπι. 
ΔΙ᾿ χυαπλάίι σα τιγα αρτε Ροϊεγαῖγο- 
Ρατγαγί, νῦ χια (δγαϊτίογαπι ἔπρα, δΖ 
ἱππηθητουαπῃ ἰηταγίτα , ΖαΟΓΉ πὶ ορο- 
τ οοἰ ἐπα] εγᾶϊ ἀρτί, δ ξξα οἴοτ: πες 
τλΔσΉΠΠῚγΕΪ (6 πλϊπιιπὶ να δἰ πλεπῖο- 
ΤΌΠῚ 1Π δ θΠταπ ΔΠΠι1Πὶ σοτηραζᾶ- 
τὰπὰ ογατ δ Πἀΐαπι. Ὁ οοσπίτο,(6- 
παῖμ5 ]ασατίοπας ἀἰπηϊίις ἰη Ετγιγίαπι 
δζ ἴῃ. (ὐληραπος δἴηια Ῥοπιοτίπος 
οἄρος,Δ δοεπιςη δ έτιπγεητα Π4Π- 
τὰ ροήξης πηαχίπγα. [ῃ δ: απ πα ΠῚ 
ίππι Ρ. Ν᾽ ἰεγίιις ὃς 1.. (ἀοραηίιϑ ; Α]- τ 
τεῦ, Ρορ!Ισοὶς ΗΠ Τπ5:Ἰτογ, αορδηὶ οὔ- 
{015 ἔγατου. 12 ἐα τὰ πι ορρίἀατίηι τγ- 
ταπηϊτορηδθᾶτ; δὲ ἰπτοῦ πος ἐπ ποπ- 
τἰΠπτηις εἶο ΓἰΠοπγθη 5 Η] ας, χαΐ 
τοσοΠς Ζπ9 'πι ΗἸΙΡροοτγατίς ἔγατγίς {πὶ 
ἀοπηϊπατίοηοτη {πσοοήστγαι; πῦ 1ο- 
πγήτιις δυγασιπᾷπιις, νε ΓἸοίηἰς (οτί- 
Ρίττ δὲ ΕἸ Πτ5,ἀΠΠχὰς αἰίχαοι οπηα- 
πὶ ΕΠ ποτίοϊ; Πα} 14 τεπιροῦιπι γάτίοπα 
μιαρίτα, νετεβ ἰρίᾳ ἱπάϊσας (64 τεπηε- 
το αυοά η πηρητοπὶ νοπεγαῖ, Π γπΊὰ- 
το. πατὰ Βαοεράτῖο ἴῃ δ᾽ οἰ τὰ οπα- 

49 υιραυϊτίδοιιπάο ΔηΠῸ ἐδρτιιαροίπης- 
(ξουπάς ΟἸγτηρί Δ Ϊ5,ρτίποῖρο Ατῃς- 
πἰς Ἡγθγ τάς, εἰαρίϊς ροίξ ρυϊίος το- 
σβ. ΔΠηΐ5 ΧΥ͂ΙΙ, ντ δ Πὶ ὃ 411 ἔδτα 
οὔλπας (οτίρτογοβ νη0 σοπίθηίι ργο- 
ἄἀπητ: ἂε Ποηγήας (δπίοτ ἀππο ροίξ 
μας ααυίπτο ὃς οὐξιιαροίιπηο ϑγγάσι- 
[ςἰπυαίτιγγαπηϊ δ, ΟἸγπιρίφαϊς πο- 
παροίπηατουτία ΠΠΟ τοττίο, ργποῖρε 
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ΔΑτμεηῖς Τα! ἴα, αὶ βπσσοίπι Απεῖρε- 

εἰ. Ἐοτοπάμπι ετατ Πα 15 ῬΑ ΕΟΙ5 ΔΠΠ 5 

ΘΠΠΙογοταγ ἴῃ Τπρρατατίοης τδρογιπη, 

9’ “[ὑγτῆρρ ἴῃ ρυιίρα ὃ ταυΪτογαπι Δη- 

εὐς ποῖα Ὠἰ ποτα; (δε τοτίς ἀπαθιδ ας 

ετῖθιι5 ατατίριις ἃ νεῦο αρογαγο ΠΟ 

Ρογπαϊττίταγ. Ὑ Ἰάσταγ αυτοπη 4] Ρτ]- 

τηι5 Βοο ἴῃ τοπιροτῖ! τασαι!45 γοτυίτ, 

(ουΐας νο[εἰρσία (δοιαὶ ἔπητ σοτοτ!) ΠΟ. 

τΑΏ τ ΠῚ 1Π ΡΥ σοπιπιδγαγης 'Π86- 

πἰΠς, Ηἰξ σοπῆς Ιεσατοσ παὶος ἴῃ 51οἱ- 

Τιαπι ιπιθητὶ σοιηραγαηαὶ στατία, δζ 

ἱπάς οἰπὶ τγγαπηὶ ἤπαπογς το πῆδ; 

ΠΕΟ ἀΙΏρΡ Π5 Τογατατιις (ἀγα σΟΓΙΠῚ Πϊ- 

{τοτγίαβ 415 τ πὶ ξποτῖς δ: ΟΠ Πα τγγαῃ- 

παῖς, ἤπο ν]]ο ἐχαπαίπο, ΠΟΥ ΠῚ Ππο- 

πιρη, ιιοά ἔσοιτο οσουγίοθας, ροία τ 

(8: ΠΠ1Ἰρίταν 5:οἐΠΠαπι ρεῖοθητοβ, ά- 
ποτίας ἰπ Πλατ τεπιρείξατες πααογίτ; 

δὲ οἰγοιπγπαυίσατο ἱΠ|{{|8 ςοδέτι,ίεγο 

δα τγγαπητπη ροτισποῦθητ; οχαΐζδας 

1δὶ Πίεπις, ἱπ τα! αἴτατο ἀσπηαπιτο- 

πετῇ, αἀποχογαητς πλαἰτΠῈ σοπηΠΊΘα- 

ταιπ,. (Οἱ νοτο ἰη οπηεείπαμη σδΠ1- 

Ραπι τα Ππ πτ, ραταΠὶ αὐίατ υϊη ἃ 

Ὑοἷοἰς ἱπτοτῆσογξταγ ργο Ὄχρίογαῖο- 

τις, ΠΟ ἀεἰατί αἱο οχία Πρι15 Ἀοπια- 

ἰσίςστος; ποίρίταπι ποτ {ππάϊο (οτ- 

μιατίς σογροτίθιι5, ἀπ 1 ρεοιιπία γεας 
πᾶ, ἴῃ νερδτγοπεγπίπης. [ἀςπιαο- 

Ἰ41τ Πὶς χαὶ (σιπλας ναποῖο. οἵ ΘΠ πη 
ἴῃ πδο ντρα πλα]τὶ Ἀοππιδηὶ εχίμ]ος5 

᾿ 
] 
! 

ἀεροτζι, φυὶ οἵ! Τἀγαϊηῖο τερε ουα- 
{ἐγαῃτοχ νἱτίπλο ρα, ρείππο δά σα- 
Ρ τς ἀρρ οἰ Πος νίγος ατγγάππο ἀο- 

Ροίσοθαητ. χιιο πῦ ἱπηροῖγατο ροίξιι- 
᾿ [Δδᾶι γι ΠΡῚ Πσοτοῖ θα ἀσείποτε ρίρπο- 

».. 

τα,ἀοπος!ρί Βοπαίπα γοοϊροτδτ, αιιας 
αἰεατΊπἰατς ρα δ] σάτα α ροραϊο Ἀο- 
τηᾶπο; δζ εἰτις [|τἰς τγγαη πίστη ἔοι θᾶτ 
ἱπάϊοοπι. Γλοπηϊπαθαζαγ απο (ΟΠ 15 
Αὐἤοάοσπλας Αὐοοτγατὶς Π]1π|5., ἹΓ 
«ποη οδίσυτί σοποιῖ5: αΐ α οἰαίθιι5 αρ- 
Ῥο αθατιγ Μαίασιις; ((« οὐξ Μοία ) οὰ- 

αι αρρο ]ατίοης ργορτοῆτι τοπηρογὶς 
ἰρμσέ αι ῥγΌΡΥΙο πουλίης ἔπ ποιίογ:; 

νῆας υοά ἴῃ ριιογίτία ἔσεπχίπα δα οι, 
ὃζ ητς πηι Π!ογίθιι5 σοπιιοηίπης ραῆτις 
εἤξε,ντ φαίάαπι ρεοάπητς: πο, ντΑΠ] 

τϑ! πητ, οί πλἰτὶ οἰειηρεπίο, δ ῃ 

ἴτὰ πλ }]Π15. ΟἿἷἱ σαϊαίπηοαὶ τγγαπη! 15 
οσσαίοπος παδιιοσῖς, φαῖρας αα οαπη 
νἱϊς ροτιοποῦίς, σι πιοίο ἱπιροιίιιπι 

᾿ φάμα ηἰΠταπετίς, ὃς αοπὶ παποσῖς 
᾿ ψΙα ΟΧΙΓΠΠῚ. ΠΟΠ ἰπιθ προ ἘΠ ππτὴ νἱ- 

ἄσταγ {προεπίᾳ. ρασ]ρεν Ἀοπιαπα- 
ΤᾺΠῚ ΤΟΥ πὶ ΠαιΓατοης σΟΙΠροΠαΐο 
ἄϊςοτα. ΟἸγπιρίφας  ςχασοπηηαηϊαῦ- 

ΙΟΝ ΧΊΘΙΙ ἩΓΕ ΝΞ: 

3 ᾿ “ » 3 τ ὶν 

ΙΟ ὠγησουϑιοι, χα! πουρηίαν ἐχείαν ἀλγϑϑϊες ὥδὸ τύραν- " 

20 Πωμδυτῖνον εἰποςαλένες πεδίον, ὀλίγου 

30 ,γἰδες, Ὁ νδὺ πσρότον ἀξαϊφας τὐϑὰ ὅ' τυραῦνε τὸς Ἢ 

40 λυδδίας ἐλεῶ “παὺς ὧν, χαὶ τὰ γωυαιξὶν τόμόῆον χ᾽ 

ἔτεσι [οὗν τὰν ̓γεόνων δοίη τις εὖ φοραχϑὶς αὐ-- ΠΝ 
δράσιν Οἰρχαλας κὸ πολυέᾳς σεεωταΠουϑύοις πο αᾳ-- ἿΝ 

γμαϊείας: “δυεαὶς ἢ δυσινὴ τοισὶν ὅλαις Ἔποσίλαγη- 

ϑέεσωι τῆς ὀληδείας, σύν δὼ δχ ϑένάεν. δλλ ἔοικεν ὁ Ἰ 

«οεῶτος εἰν ταῖς γεονογραφίαις πὔτο καζαχωοί(ας, 
ᾧ πϑύτες ἠκολού ϑη(αν οἱ λοιποὶ, το(ϑῦτον μόνον Οὐ Ὦ 
ρχαλαις ἀὑρὼν ὀμα γραφαῖς οὗτι ρέσξς ὠπεςιί- ᾿ 

ληίαν ἐλὶ πότων τὴν αἰ ποσ᾿ώτων εἰς Σικελίαν, σίτον. ΐ 

᾿Αϑέεησι Κοίου, μετ᾽ ᾿Αντιϑμζω. ὀλίγοις »ϑὲ δὲζο Τὺ 

γος ἔδωκε δωρεαν᾽ σἐκέτι μέὼ ἰϑδὰ δ Ἕλλζωι. 

κῶν ὄξετάσοι συγίραφέων, δοζις ζῶ τύφφιννος το 

Σικελίας, ἀξα(ανίζως δέππως χαὶ χτ 2 ασοϑοτυχὸν. Ἢ 

ϑεῖναι Τ᾿ Διογύσιον. οἱ μδὺ δξευ ἐχὶ Σικελίαν πλέ: ἱν ̓ 

οἵἶες τρέσθς »χημῶνι γοησαμϑροι κτ 
Θίλοαιῆαν, δ᾽ ̓  09 ᾿ 

κύκλῳ πἰω νῆσον «ἰδεσιλῳν ὀμαϊκα οϑείϊες, ̓χοόνιοίπε, 

κατήλθη(αν τσδϑς τὸν τύραννον, χαὶ πίω χφμερινάεος 

ἐχεῖ: Διο τείμανϊες ὥραν, ́  μα ϑέρος ἐπτλρηλθον ᾿ 

εἰς Ἰταλίαν, πολλαῖς κομίζογες ἀφρραδ. οἱ δὲ εἰν 

ὁ ἐδέω-. 
(ϑν ὡς καΐζάσκοποι ποὸς τὴν Θολούσκων ὀύαιρ αὖ 

ϑζεῦαι, Δ: σ,Θληϑαύες ὗσο ΤῊ οκ Ῥώμης φυγώ- 

δων' χαλεπῶς ἡ πθώυ δὰ τἰιὺ ποοοϑυμίαν ἕΐ ἰδίων ' 

ξένων αὐζῳ, Δ} ο.σῶσαι τὰ σωμαΐα, δυουηϑέντες, δ γα, ᾧ 

τ χουμῶδ αλέφρεψαν εἰς δ Ῥωμώυ ἀπρακζι., 

ὅμοια δὲ τότοις σεευέξη παϑεὶν τὸ τοῖς εἰς Ἔ Ἰταλιῶ-, ᾿ 

τἰν ἀφικονδμοις Κύμώυ. χαὶ ὟΝ ο» (αὐτὴ τῇ πόλᾷ᾽ ' 

πολλοὶ ἱῬωμᾳίων Ὡ[οῬίθογϊες οἱ σζεὼ τω βασιλ Ν: 

Ταρκωονίῳ φζκ(φϑενϊες εἰκ “ὃ πελάυταίας κά χηςφ 

» » ἢ οῦξεν ͵ » κὰ ὶ 
ὀυδρας ἐπεχειρηᾷ, ὅλ ϑανατῳ᾽ Φσοτυχόγ]ες ἡ 

ΕἾ ΠΟΥ ΟΣ ᾽ ; 

του,ρύσια, καζασεῖν αὐζᾷ τὰ σώμαΐζᾳ πὰ “Δ άπε- 
͵ Ἷ ὍΦΡΌΣ «“ ᾽ ͵ 5: “δ 

σαλκηας πολέως ἡἠξίοιω ἕως Ἔἰσολοίξωσι (ας ἑαυύϊῶν 
3.ἢ} ΟΣ ΟΝ κε ἽΕΙ “ ἄν ἢ 

ὅσίας,α ἐφαζ αἰ πῦῦ Ῥωμαίων ἀδίκως δεδημάζαζ, ὦ 
ἣ ῇ " ν ἤ -:ὲ μὰ. " 
ἡ αὐτῆς ῳοντὸ δεῖν “Ὁ δίκης Δ΄ τύραννον αἰὐξις “δμέο ὌΜῊΝ 

αἰω.ὁ ἷντοτε Κύμης Δειςύ } , κριπΐω.ο ὃ τυραννῶν τῦτε Κύμης Αφδιςοδημος ἑωὼ 
ε9 Γ 32. 2 δῷ ε ον. 

ὁ ᾿Αδισοκρῴτοῖς, αὐὴρ Ὁ Ἶ' δχιτυχόντων ἕνεκα “ύοις,. 
εἰ..9 - ὡν ἢ ειιν ἥω 
ὃς ἐχαλότο Μαλαχος ἰ πσὸ ἀςῶν, καὶ στεὼ 

ηἹ ΤΕ ΡΑΘΎΥΙ Δ - "79" ἡ “Δ 
γγωθαμιθίερφιν ύζὼ ὀγόμιοιΐζος 1 κλῆσιν, εἴθ 01! 3η ᾿ὰ 

ΔΝ ὁ 

, ἜΣ 
γὼ 

Γι ν ὦ 

ἔπαοκεν,ὡς ἱξοροῦσι «ινεο᾽ εἴθ᾽ τι τσ άος ζῶ φύσᾳ ἢ 

μαλακὸς εἰς ὀργάμὡ, ὡς ἕτερϑι γοαφοισιν. ἀφορμαῖς, ὶ 

5. τυραννίδος ὁποίαις ἐγφύσαΐο »χαὶ ἀνας ἤλϑεν ἐπ᾿ (} 

αὐντέι ὁδουὶ, καὶ πῶς ϑιῴκησε τὰ χτ' πίω εῤρ χω, κα- 
ζαςροφῆς πε ὁποίας ἔτυχεν Οὐκ ἀἄχαιθον ἐῃ δοκῶ, 

μικρὸν χτφησανίᾷς τί Ῥωμαϊκζωὼ διήγησιν, κεφὰ- 

λαιωδῶς διεξή εν. Ἐχὶ Ὁ ἐζηχοςῆς Ἂ τεταάρίης ὀλυμ- ὦ 

πια δὸς, 

᾿ 

, 
Ὗ 8 
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σετορσσενῦ ἀστοςς τ 

ἜΤΙ ΟΕ ΟΜ ΕἼ Β: ἯἩἬἼ ]{ΦΡΙ 

πιᾶδοσ, δξγοντος ̓ Α ϑζεύησι Μιλάαδου, Κύμζωυ τἰοὼ 

εὐ Ὀπικοῖς Ελλξυίδα, πόλιν, ἣν Ἐρεδιφε τε Χ δν- 

χιδεὶς ἐκίι(αν, Τυρρξυῶν “δὲ οἱ τόξα τ᾿ Ἰόγιον χϑλττον 

χαϊοικοιῶπες, ἐκεῖλαν θ᾽ αἱ πῦὸ ἵ ΚΑτῶν δξελαϑέντες 

στοὼ γγρόγῳ,ὼ σεωὼ εἰύξις Ὀμίξεικοί περ Δ αόγιοι 
᾿ συχνοὶ Ἕ ὀηγῶν βαρξαῤων,ἐπεχείρν(αν ἀῥελήν,σϑτῖ- 

μίαν ἔχονϊες εἰπεῖν διχαιαν πασοόφασιν τὰ μέσοις, ὅτι 

μ᾽ Ὁ ἀὐδογμογίαν “ὃ πόλεως. ἐ γὸ καὶ Κύμη κατ᾽ ἐ- 

χείνοις τὸς χεόνοις πἰϑεξόητος αὐὰ Ἔ ὁλέω Ἰταλίαν, 
πλϑτου πὲ χ δοουαμεως ἕνεχα,, χαὶ ἢ: ὀηγων ἀγαθῶν, ΙΟ 

γἀῶ πε κα]εέχου(ᾳ τὴς Καμπόμαΐν σπεδια δὸς τοὺ πο- 

λυκαρποζαᾳτίω »Ὁ λιυϑύων κραζοῦσα τ ἜΜ... 

σηνὸν ἐχιχαιοφζάτων. τότοις ἐχεξελάυσαιες τοῖς ἁ- 

γαϑοῖς οἱ βωρξαροι ὃ φραΐ ἀὕδισιν ἔτ αυτίω, πεζοὶ 

αὔν οὐκ ἐλαῆοις πείϊηχοντα μυριάδων οἡπαεῖς δὲ 

ϑυῷν χιλιάδων ̓ ἰποδέογϊες δὴ διςμεύφμοι. ἐςραΐπε- 

-δούχόσι δὲ αὐζις οὐ μαχρὰν στο τῆς πύλεως, πέροις 

»ὕ ΉΤΟ οἷον οὐ» σστϊενὶ χρόνῳ μνημονάσεται 

᾿ ἄμόνϑυον, τε Ἕλλα δὸς, τε βαρξαρᾳ γῆς ἀδαιμῦϑι. 

οἱ ρα τὰ φρατύπτεδαι, βέο ἥες αὐτῶν πποζο μοὶ, ολ.-- 

Οὔρνος ὀγομμαι ϑυυτέρων των δὲ ἑτέρῳ Γλαίνις, ἀφέντες 

ζς χτ' φύσιν ὁδους,α)έφρεψαν τὰ νά καΐῳ, χαὶ μέτρια 

πολλοῦ διετελείαν διὸ ΤῊ φομίων αὐαχωρφιώῶτες 
ἴχι Σ πηγας. ζῦτο καζαμαϑϑήϊες οἱ Κυμαῖοι ,.τὸ- 

τε ἐθαρρη(αν ὁμόσε τοῖς βαρξαροις χωρῷν, ὡς. δὸη-- 

ὶ μονίου {ῳπεινὰ μϑν ζᾷ ἐχείνων μετέωρα, ϑήσοντος, 

; ὑψηλὰ δὲ τὰ δοχϑιοῦτα ἐῃ σφών (ῳπεινά. γείμκαἡῖες 

ρον ἈΜΥΔΡᾺ 
αἰ πόλιν ἐφρφύρφεου Ἴ τῇ δὲ ἑτέξϑι ξναιξ εἴηον ὧν 

ν φυλακῆ᾽ τῇ δὲ τοάτη » “σϑ9 τῷ τείχους ταξαμϑμοι, 

αὺς ὁχτογζς ἐδέγοντο. σὅτων ἱπαεῖς υϑὺ ἡίαν ἑξαχο-- 
Ὑλ ᾽; ἣ ε 

210 σίοι» πεΐϑι δὲ τεβαχιςχίλιοι χαὶ πτενζοιχϑσιοι " κὶ ὅτως 

ὑγ]ες 1' τὴριθμὸν ὀλίορι, (ς τισαύᾷς ὑπέςη(αν μυ- 
᾿ 7 ς ᾿ ͵ ᾽ ΝΡ ] Ἵ 

᾿διάδαις. ὡς δὲ χα τεκίαῦον εἰΐξες οἱ βαῤθαρϑι μαχε- 
. ὁϑα! παρεσκθυασμένους, δα. λοιξανες ἐχώφφεων ὁμιό- 

ἣ ͵ὔ » [ ΄ γὴς 

σε τ΄ βαρξαρον φόπον,λυδυ χόσχς, πεζοί τεχαὶ ἵω- 

πεῖς αὐα μὶξ͵, ὡς ἁπόυϊας -Οὐπασονϑροι. ἦν ὃ Θ᾿ ασο3 
πόλεως χωδίον, οὐ ᾧ σζευέμμισοον δρλλήλοις, αὐν- 

"λῶν φενὸς, θρέσι κὴ λίμγαις ἴϑοριφόνϑωος, τῇ ἼΣΕΕ. 

οι ρετῇ ἢ Κυμφίων σύμμαιχος,τω ὃ πλήςς )βα»- 40 

(αῤων πολέμιος. αὐαϊξεπόνϑροι γὸ ὑτ δρλήλων ἢ 
Ἣν συμπαΐούνϑμοι ὑπολλαχ, ἤ μδὺ ὦ διλη 5 μάλιςα ὃ πε- 

δὶ τὰ πέλμαΐζᾳ δ λίμνης, σσοὶ εἰς χεῖρας ἐλϑογῆες τῇ 

φόλαγίι ἢ Ἕλλξύων, αὐζι δὶ αὑτῶν οἱ πλείους διε- 

φϑαρν(αν" ὁ ὁ μϑὺ πεζὸς αὑτῶν ςρατὸς ὁππολις,πἷεὶ 

ἑαυτῳΐ σφ ὀκεὶς, ἔρον ὃ ἀδὲν γγυναῖον Ἔἰποδι4ξαινϑυος, 
ἀύος ϑιλη δχασκεδαιοϑεῖς ἐφυλιυ.οἱ ἢ ἱπαεῖς σεουλ- 

419 
τὰ, ργποίρο Ατῃοηὶς ΜΙϊτδάς, (α- 
τηδς ἀγάοδπινγθοηῃ ἰη Ορίςοῖς «Ὁ Ε-᾿ 
ταισπἤθιις ὃς (Παϊοϊἀοπῆθδιις σοπ- 
ἄϊταπι, Ετγυίοῖ αἱ Τοπίμ πα ἤπαπὶ ἀο- 
οοἸπογαης, ατα; ἱπάς ρος ἃ (α]]1ς εχ- 
ΡαΠΠ ἔπογαητ: οαπηαις ᾿ἰς  Πλδυΐ ὃς 
Τοαμηὶϊὶ ΔἰΠΖας ΠοηΠ1}}1 Βατ αγὶ, οο- 
πατὶ (ππτ οχίοϊπάογε; ποη οὐ ἐπ λπὶ 
Αἰ ααπη σα Πληη, (πα ταητιιπη οὐ 8 - 
ἸἸοίτατο πη. ογᾶς ἘΠἰΠῚΊ ΘΟ τοπηρογς (ιι-- 
τὴς ΡοΓτοταπη [τα] Ἰατη αἰττίατιιπη,ρο- 
τοητία;, σετογοτα πη πα Βοποτιπι πο- 
πγίης σοἰεῦτος, σιοά ἀσταπὶ παδο- 
τος (ὑατπραηὶ σαπηρὶ ἐοΓΕΠ ΗΠ Πγι1ΠῚ, 
δὲ Ρογῖις οἶγοα ΜΙ(δπῇ ὁρροτχτιηί!- 
πιοβ. αι ΐθιις Βοη 5 ἰη Πα ΐδητος δαγθά- 
Τί , ἘΧρααϊτίοποπι σοηῖγα γγθο πη οὰπὰ 
ἐξοογιητ; ραάϊτιπη φαϊπροητζα πη] 1α, 
ΠΟΙ ΠΊΪΠΙΙ5 ; ΘΖ. ΠῚ ἀποάειιρίπτὶ 

τ1}}14. ΗῚς ποη ρύοσα] αὖ ντθς σαίτα 
ΠΒιαθεητίθ. πλίγιιτη δοο 41 ργοάρ τι πη, 
414}6 Πα] τα ν πη] τη Ἔχ ΙΕ {{ΠῸ πηο- 
πιογαταγ, ΠΘΟ ρα τάοος Προ αριά 
Ῥαιθαγοβ. αὶ ργατοῦ ογῇ οαίξγα ἤπο- 
Ὀαπεαπηηοβ, Υ' αἰταγηι δ (]ΔΠϊς, ο- 
τα ΠΟ παταγα]! πηοατιι νοιτογιητοαί- 
(ι5,Α]ϊιαπηάϊα αἰ Οἵ 5 γειγοσςάςη- 
τοβ φἀ ἔοπταϑ ἔμοβ. φαοά νθὶ (πα πὶ 
διάιίπογαης,, τὰπὶ ἀοπλιπι Δι {ππτ| 
σαπῃ Ποίξε οὔρτεάϊ; ἱπτογργεζατὶ [)6- 
τῇ ἀεργοὈγιιπὰ εἰατᾶβ γος ΠΟ ΠῚ, 
(π45416 Πα πλ1}65 αἰατιγαπ : αἰτίας 
τυ αγίαπι τοῖα ἰπππεηταζο,, ματα νῆᾷ 
δά ντῦὶς ργα Πα ιπ1,ΑἸτογα δά Πδιυλτ πὰ 
ουἰοάϊαπι το! έξα, τογείαπι ἰπ αοίοιπι 
ΡΓΟΔυχεγῦτ,εχοθρταγί ἱπιρατιπι μσ- 
{πῖαπι. αγαητ δυτοπι (Ἔχσθητὶ 6 ΟΪΓΕ5, 
ΡΘαϊταπι απατιιοτ Π Πα, δ σαϊηροη- 
τὶ ἡχίαρογ. ταῦτα ράγιιο παιπλογο {π{ἰ- 
πιο τὰ ΠαΪτα Π11114. (τος ντριι- 
σπαγο ραγάῖοβ δἰ πα πιθττθγιης θύ- 
αὶ, πιάρηο ν]αἸατα πιοτο ματραγίοο 
δος ἱπππαίογμηζ , Π}110 ογάϊπε, ρογπχΐ- 
χε ρα τ. ἐχαίταβ: φαδῇ οπηη65 ἠε- 
Ιετυγὶ. γαῖ απο απτα ντθξ νδὶ σοπ- 
ΒΙσεθατιγ,ν 4}}15 ΔΏσ ΕΑ, πη οΠτΙθιισδζ 

Ραϊα 1. οἰαινα,ρτο νίττατο (ατηαπο- 
τα πὶ ἔλοϊοης, ἰπί]ια δαγρατογ πγ8]}- 
τἰτπἀἸηἱ, ργοιγιάξταϑ οΠί ΠῚ δὲ ργοοι]- 
σαδῃτος (6 ἰπαϊσοπ, σαπα Δ] δ᾽, τα πη οἰ - 
σας ποίας ραἰ 15 νογασίποβ. ργία- 
Πμαπὶ δά πλαπιιδ οἵ! τατος νοΠ Γοηΐ, 
ἸΡΠίε ἱπυίοοτη οὔτεγερδης. ἰτα ησθῃς 
1116 ρεάοίξτῖς Ἔχοτγοίτας πλατια οο]]1- 
ἤοπο αἰιᾶιις,, Ππα}]ο ἔβείπογα τηὸ- 
τ γα θ}}} οἀϊτο, Α]115 4]1ο ἀἸσρα]ατῖς, ἴα 
ἔυρᾶίο ἀςαϊτ,αχαίτος αὐτῷ σοηρτοάίο- 

ὶ 
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Ῥαηταγ χυίάοπι; ὃ ΠΥ ΘΪτα πὶ Ποροτὶ 

Βιοοεραηι αταςίς: (ς αΐα ργορτοῦ 

Ιοοὶ αησυεῖας οἰγοαπηαδηῖγα ποίξοιμι 

πο ροτογαῃζ, ἱρίο οταπὶ [λεο ατα- 

ςος {ιἰπιϊπίδιις, τοηἰτείδιις ὃς ἐπι τῖ- 

διις αἀϊαιιαητα, τουτὶ οὐ, Φ 0, ἔα σα (ς 

τιδπάαγαητ.η πασριρπα ργαοϊαγαπι 

παυαγηῖ ΟρογαΠα Οὐμπηδηὶ οΠυ 165. 

ξαογιηῖα οπηηΐτπὶ οοπίείποπε ρο- 

εἰΠΠπιὰ οδυα νἱοτία : (ξ4 ἱπτεῦ ο- 

ταπος Ατποάεπιις Μαίασας επίταϊτ, 

ετοηίπι ἄμποςοπι ποπίππι πη σα ατί σοῦ 

ταπιΐηο ἱπτογοπχίτ, Αἰ Ο54; ΠΊΕΪτΟϑ νἱ- 

τος ἔοιτοβ. Εἰηίτο 6110, ρεγίο! τίσις 

παπληὶ νἱἰΠιὶς ὃζ σταῖς, ρα τἰ5α; 

Βοποτίβος αι πη ρυρπα οφοἰοΓγᾶς οἱ- 

αἴδιις, πιασπα οοπτεῃτίοηο ἀἰδοορτα- 

ταπι Εἰς συϊπαπὶ ἀεεγεταγ ρείπηα σο- 

τοπα οὗ Γεπὶ σοίξατῃ ξοττίτοτ, ηᾶ Πη- 

ςοτὶ ᾿ἀϊοες5, Δε Ποάεπιῖ που ποποῖο 

ἀϊσπαθδαηταγ,ριεε ααοαιςξδαςητο: 

Ροῖθητας οἴμο5 δ (Ἔπαῖιις νηϊπουία5, 

Ρτορεμήοτος ογαητίη ΗΙρροπιεάοη- 

τεπὶ πγασι γα πὶ σααίταπι, αγατ δτε πα 

Χτθποροηεβ ορείπχατας (σΠ]Δ ΠΑ ΓΕίρ. 

Ρἰεθς νεῖο ποι πλα]τιπὶ ροτοζαζ. Εχ 

Ποςσαταθίτι οττα (δα! τοπο,ν ΕΓ δῖα 

Πιρίοτος Π6 ἴῃ αὐπγα ὅζ σαάσς οχίγες 

σοπτοητίο, ροτπαίδγιητνισῖς ἔλέτίο- 

πῖ,ντ απηρος νίτος σμα] 0. Ποποτατίὶ 

Ρτα της πποοητς. ὰ οσσαίοης ΡΙ εἰς 

Ραιγοοίη!{ἀἰςερὶτ Αὐἰποάεπιις; (6- 

ατις ἰῃ οἰαΠ| ἔασι πα Ἰὰ οχογοοηβ, σοη- 

οἰοπίδιις οαπὶ ἀπέξαθατ, σγατίσᾳ ἱπ|π|- 

ταῖς ΠὈ] σοποΙ Πα ρατ: ρτοσοῖο54; ΠΟ - 

ΠΌ]Π]Ο5 ΡῈ] σα ἱπτογπογτεγα ἄγρας 5, 

Ρτίαδτα ρθοιη δ Π.ΕΪτΟ 5 Οἱ 111ΠῚ δάϊα- 

τπιαθατ. ιαργορτοῦ ορτίπιατιιπι ργο- 

ςοτίδιις πιο] οἴξιις εγαῖ ὃς ἐογηγ δδὶ- 

115. νΊρείτηο ἀεἰπάς ἀππὸ ΡοΙ ρὰ- 
θπαπι {Π|4πὶ θαι ατίσαπι, (πρρ]οιιπὶ 

τα αἀ (ὐσαπιαπος νεποίιης Ατοῖπο- 
τα Ιορατί, ορᾶ ογδῆτοβ οοῖγα Ετγιίζοϑ. 

ΠΔΠῚ6; ΡΟΙῈ ρᾳςοῦ οἰΠῈ ἰλοπηδηἰϑ ἰηΐ- 

τᾷ, τοχ Ειγαίοοτα Ροτγίοπα ΕΠ] (πιπὶ 
Αταπίοπι, αὶ ργορείᾷ ΠΡῚ αἰσίοποπὶ 

Ραγατο συρίοθατ, σι ΠῚ αἀϊπγ!άϊα ςορία- 

τα πη Ραιτο πηϊίογας, ν ἰαρτα ἀἰξτα ο[. 
ἰδ τιιπὶ Αὐϊοίπος ορραρπαθαζ οδρι]- 

(ο5 ἰπτγα πηοοπία., ἰρεγδῃϑ (6 ΓΘ 6ο5 
ἔλπλθ ἴῃ {παπὶ ροτείξατοπι τεάδέξιι- 

τιπ. Ε]ας Ιερατίοπο δάἀπμα,ργοςο- 

τος ορείπχατίιπὶ Αγ οάειηο ἐπέςπί, 
δὲ τἰπγδτος ἢ {ΠςῸ ἴῃ αἰ ἰ]ααπη σαἰ απ - 
ἴάτοπη οὐ] οοτοι γο Πρ Ὀ] σαπι, νἱ ἄ6- 
Ῥαητασ ΠΡ Ἐρτορίαπι οσσαοποπὶ Πᾶ- 
ΔΕ το Θά ποπιίηῖς ἃ Ρίςξτοχτα Πο- 

ΠΟΙ πιο: ρου παίοα; ροριΐο νι Ατί- 

ΕἸ τα (ο 
θ0γ δὲ ὁμόσε, ὼ πολεὼ τοῖς Ἑλλησιν οὗτοι παρέορν 

! 3 “εἶ 3, ᾿ 

πόγογ᾽ ἀδυωμαίοι 5 ογ]ες κυχκλιωσαοϑαι τὰς πολεμίοις 
᾿ ΜΠ ἐν κε 

Δ [(, φενογωθιαν, χφήτοι Ὁ δα μονίτ κεραυνοῖς ὑ- 

δῶσι ὼ βρονταῖς (χιναγωνί(ᾳ δε τοῖς Ἕλλ
ησι, δεί. ες 

᾿ “{ζ 5» -“ 

σαιήϊες, εἰς φυγάὼ Φέπον.). ἐν ζατῃ τῇ μάχη πὸρ- 
ΚΣ ΝΕ ΩΤ: "ΑΝ δ ἡ, 

πες μϑρ οἱ “' Κυμαίων ἵπσεις λαμιτοξος ἡγωγίσανίο,, 
“" 7 Ὁ" γ "»Ὕ 3 

τὺ τῆς νίκης οὗποι μάλιςα ὠμιοϊλοχϑεώῶτο αἰτίοι “δυέ- 
Ἱ ϑαι"ὑρ ἁπϑμζῷς δὲ πὰς ὀίλοις, ̓Αεισύδημος δ΄ 

Μαδλαχος ὅχικαλούμνϑυος" κ ὃ Τ' ἡγεμόνα Τὴν πο-᾿ 
ῇ πος 9 χα ͵ « ἷν ᾽ 

ΙΟ λεμέων (ὄντ᾽ ἀπεκίάνε μόνος “ἰποςὰς » Ἀ) ὀηνοὺς πολ- 

λοις κὴ ἀγαϑοις. λυϑέντος ἢ, σῷ πολέμου, ς ϑθίτι- 

οίοις ϑυσίας Ὄιστοδόν]ες οἱ Κυμαῖοι τοῖς ὅκοῖς, χαὶ τα- 
λωω.» 3 “ ᾿ 

Φας ἵ' διποθανόντων οὐ τῇ μάχη λαμπρὰς ποιη- 

σείμϑρυοι, αὐξὰ ἢ“ "εἐριςείων, ὅτῳ “χοῦ Τ πορτον Ἔπος 
-“ ἌΝ Ω ͵ 3 Ω 

δόέω αι φεφανον, εἰς πολλζωὺ καπέςν(αν ἔραν.οἱ μδὺ γὸ 

ἀχέραιοι κριταὶ Ὁ Αδιςύδημον ἐξέλοντο Φιμκῆσοι, χαὶ 

ζῶ. ὁ δῆμος μετ' ἐχείν" οἱ δὲ δουναζοὶ, Τ' ἱαπα- 
χίω Ἱπαυομέϑδοντα, χαὶ ἡ βουλὴ πάί(ᾳ πότῳ σοιυεςς 

" Ὧ Ξ λ “" 

λάμᾷανεν" ξὼ δὲ Ἔριςυχρ αὐυο τῦτε -ραὰ τοῖς Κυ- 
ν᾽ « ἵν ᾽4 4 Ἐ ΩΣ ΕῚ “ Ν 

20 μφ1οις ἡ πολί εἰα, , χἡ ο δημιος οὐ πολλὼν ἀμγων κύριος... 
"ἢ δ᾿ ͵ 2 -) ͵ ν 

ςάσεως Ὡ|α ζαυπτίω πἰοὺ ἔραν αγιςα μϑιης, δείσσιν-. 

Ἴες οἱ ωρεσξύτερϑι μιὴ τασδϑς ὅσῆλα τὼ φόνοις γωρήσῃ, 
ΘΟ φιλότιων, ἐπει(αν αμφοτέροις (ὲ ταξς συΐγω-. 

ρῆσοῃ ὧς ἴσας ᾧμας λαξν ἑκάτερον τυ αὐδιρῶ),. 
ἜΝ ͵ σαν, ον ΠΝ ͵ ἢ « δ 

Ὡσο (της δ ΦΌΏρχης δήμου πσδοςατής ὁ Μα- 

λάχος ᾿Αριφύδημωος, χαὶ λθορυ πολίζικού δγυύαμιν 

ἀσκηή(ας, ὄξεδη κα γώγή Φ πλῆθος, πολήφύμασί τε 

χε εγϑρισμένοις ὀϑαλα(ζ ὧν, χαὶ πῶς σφέϊερ ζομδύοις : 

(ᾳ κοινὰ ΤῊ διωυατῶν ὀξελέξγων, χαὶ στὸ Τὴν ἑαυ- 
᾿ ν . 41 “ ᾽ 

30 τῷ χουμάτων πολλοιὶ Τν πολιτῶν 47 ποιῶν. ἕω 
͵ “ 3 -“ 3 

τοις (ζσ έφηχϑσι τῆς ϑριφοχρ αἴας “ἰῷ ζυταεπα- 

Αϑὴς χαὶ φοξερῥς.εἰκοσῶὼ δὲ ὕξερον ἔτ τῆς ασρϑς τῶ 

βαρξαροις μάχης ἤλϑον ὡς πὸς Κυμαίοις Ἄρι-. ΐ ] 

κυνῶν Ὡρέσξᾳς σοὺ ἱκετηδίαις, αἰξιοιεῦπες ἀδοι ὦ 

βουϑῆσει, σφίσιν «(ποὺ Τυῤῥξιωῶν πολῴμουμδοις,. 
μα ρας Δ ᾳλλαγας αἱ ἐποιήσαΐο πσϑϑς Ὁ Ῥω- 

μιαίων πόλιν ὁ βασιλόϊς τυ Ὑ υρρξυῶν Πορδῖνος,Τ' ἶ 
εὶ 9) 

{ον Ἄρῤρον, δὸις πἰοὺ ἡμίσήαν τ φραίιας, ἔπεμ. », ͵ - 
! δ. Υϑ λ Γ ς » "" 

δια» ϑρχέω κί ησαοϑαι βουλόνϑυον,ως οὖν ζοῖς “δ 
͵ » ΕἸ 

40 σύτου δεδήλωκα λθορις. ὃς ἐπολιόρχει πότε τὸς Α- 

ξακζευους καϊζῳπεφά γϑας εἰς Ὁ τεῖχος » ὦ οὐ Δ ᾧ 

μιακροΐ λιμῷ πίω πόλιν αἱρήσᾳν ᾧετο. ζαυτης τὴς 

ωρεσξείας αἀφιχουδύης, οἱ πσοϑεφηχθτες τῆς πε ιρίςυ-- 

χραίίας μι(οιεῦτες Τ᾿ ̓Αδαςύδημιον, χαὶ δεδιότες μή 

ᾳ καιχϑν ἐργαίση.) «θὲ πἰωὼ “πολήείαν ὃ κοίλλιςον ὑπέ- 

λαζον εἰληφέναι χαὶ ον οΟὐἰποδὼν αὐτὸν πτοιήσκιοϑα! 

σεεὼ ἀὐοήμονι Ὡροφα σ4. πείσαγϊες δὴ τ δῆμον πο: 4π΄ 

φεῖλαι 



ἜΎΨΤΝ δι,- 

ὌΞ ΨΌΝ . .- 

ἘΞ 

-.-».. 

ἈΝ Ὁ. αὶ Ο Μ|| 8Ὲ8 ΤΣ Φ 
φεῖλαι ̓ Αδμκζωυοῖς διςχιλίους ὀυδρας Ἐχὶ συμμαχί- 
ἀν, καὶ φρατηὸν “δισποδείξαντες τὸν ᾿Αφιφόδημον, ὡς 
δυζᾳ πολέμια λαμισοϑν, μζ' ζῦτα ἔποφαῆον 

ἐς ὧνἢ καζαικοπήσεα ζ μαυχόνϑυον αἰασὸ τῆν, Τυρ- 

βῥξωω γ αὐτὸν “ἰπσεελαάμβανον, ἢ [Ὧν Φ πέλαγος δζκ- 

φθαρήσεοϑαι οϑυόνϑροι Ὑ «ἴσου τῆς βουλῆς κύ- 

διοι καταλέξαι ζοις Ἐχὶ πίω συμμκαχί αν ὠξελάυσο- 

αϑίοις, τῆν" ὃν ἐχισήμιον χαὶ λόγϑυ ἀξίων φεϊθένα, 

κατέγραψ,αν" ἐχιλέξαντες ὃ ζις ξἰπερωτάτοις τε 
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οἷπίς ἄπο πα ]]1 νἱγοτιιπι δυχ ]!ο (8 --- 
παίττογοι ἀιιέξιι Αὐἰοοπλὶ, φαοά εἰ" ́ ᾿ Ἴ:- 9 κρέα 
ίςτ δε ]]ατοῦ ργαοίαγιις, ροίξοα τηδοίῖ- δὴ υ του πητ ππη οὶ 

Ἄ ““«“.“"΄ 4““Ὁ ἵ 
Ππαραπταγνενοῖ αν Ετγυίοῖα πὶ Ρυρπα 

Ἰητογ  πηογοῖαγ,ν ο] ητοῦ παυσαηά πη 
ΡΕΙΓγοτ. οαΠῚ οπΐ πὶ ἀοἸςέξις παροπάϊ, 

Ροτοίξατοπη α ἰπατιι ἀσςορ δῆς, εχ 
ποδ δια αὐτ ἰ Ἰσυιῖτις ργοτὶϊ πο πίη ϊ- 
θιι5 ΠΕΠΠἰπς ποθ θη γοτ ]ογιητὶπ α- 

του] Δ πγ: {ς οσ(οτ ρτῖς ἐχ ρίςθο ραι- 
Ροτγίπγῖς ΔῸ ΠΟΤΕ ΠΙΠΪ5, πος (ς π- 

λ ὔ -“" 5 “ ὰ 4 ᾿ 

χαὶ πονηρφτοιτοῖς τὴν δυμοιικῶν, ἐξ ὧν «εἰ τινας ὑ- τὸ ΡΕΓ νῦ ποιιδηάατγιιπι Γογιιπὶ ορίος 

πω άυον νεωτεφισχκους εἶχ, ζούτων στενεπιλήρωσαν 

τὸν πὐπόςολον. χαὶ γαῶς δέχα, παλαιας κακιςα πλεού- 

σας καϑελκύσανιες, ὧν ἐτθοιδοίρχοιου οἱ πενέξατοι 

Κυμαίω ν,εἰς ζύτας ἀΐθις δμεξίξασαν, ϑαίνωτον «- 

πειλήσαντες, ἐαν τις Ἔπολάφ,ϑὴ τῆς φραϊιαξ. ὁ δὲ 
᾿Αδιςφόδημος ζοσοῦτον εἰπτὼν μόνον, ὡς οὐ λέληϑεν αὖ- 

τὸν ἡ Δ δΐνοια, με ϑρών, ὅτι λόγῳ μϑὺ Ἐχὶ συμ- 

μαχίαν αὐτὸν "δστοςέλλοισιν, ἔργω δὲ εἰς παροῦνα)ον 

ὄλειϑρον, δέχεται αϑὺ πίω φρατηγίαν» δμα Θεὶς δὲ 

ἅμα Ος φρέσξεσι ϑυ Αἰδικζυων ΟΥ̓͂Σ ζιχέων 2 χαὶ ΧΟ 

Ὁ μεταξὺ πέλας»ς ᾿χτπόνως χαὶ κινδευυωδῶς φζρε- 

ἱ γύσας, ὁρίζεται καὶ Οις ἔγίςα Αἰδακείας αἰγιαιλοις' 

χαὶ χαταλιπτῶν οὖν ταῖς ναυσὶ φυλακζεῦ Ἔστο "γρῶσαν, 
ΕἸ “ἢ ἕ ις λ διάανον Ι «ο»λ Ω 

οὐ τῇ σοθφτη νυκτὶ τίου Ἔστο ϑουλοιοσης οδὸν οὐ πολ- 

λζωὼ οὖσαν γύσας, ἔχιφωώνεται ζοῖς Αἰ δικδευοῖς 

«δὶ τὸν ὀρῇρον αταϑοϑυκήτως. ϑώνϑμος Ὁ πλησίον 

εἰδῇ τὸν γοβαχα,χαὶ Οις καταπεφάυγρίᾷς εἰς τὰ πεί- 

ΧΥ πείσας πσφϑελϑεῖν εἰς ὕπα,ϑρον » πσδούκαλάτο 

Οις Τυρῥξωοις ἀδθι εἰς μοί γζωυ. “λυονϑμης 5 Ὡἶρα- 
λ 

ζᾷξεως καὶ ἀγῶνος καρτερφώ, οἱ υϑὺ Αδικζωοὶ βρᾳ- 20 
λ πόμυ 

ὩοΥ τατὸ Φ τεῖχος αὐτὴν φυγή. ὁ δὲ Αοιςό- 

δὺὴμος σεωὺ ζοϊς αὐϑδὰ αὐτὸν λογασι Κυμαίων ὀλίορις 

οὖσι, πο Ὁ πῷ πολέμου βώρος ““ πσοςὰς, χαὶ τὸν ἡγε-- 

μόνα ΤῊ Τυρρῥἑυων ἀὐοχῴοία κΙείνας, ζέπει ζις 

δλλοφύδλοις εἰς φυγάὼ, καὶ γίκζυ ὀραιρόται πασῶν 

λαμοσοϑταάτίωυ.“ απο αξαμϑυος δὲ τα, ἃ ἀ- 

μηϑεὶς ἰασὸ Τὴν Αδικζωαἷν πολλαῖς δωρεαῖς,απέ- 

πὰ 

΄ “ ΕΝ, 3 ͵ 
μείναν)ες γερόνον »Οψεκλιναν α,ϑρ9οι, 

λ ὰ ἣν ἅς, ὧν τ ͵ ο ς 

ταγέων, αἰτος ἀτίελος τοῖς Κυμαίοις  αὖ- 

᾿ιαδιογδης (ροέζος, εχ ἢΠἰς οἰαθηι 
ςοπίεδςοτιπσ, ἀθάιέξῖ5 ἀσοοπινετα- 
{15 δὲ παυιρατίοῃ! ρατιπὶἸ ἀοποίς τεῖ- 
ταπλ θιις5,4υΐθιι5 ργχογαης (ππηαπο- 
ΤᾺ ΠῚ Θρο Πα ΠΊΠΊ1:; δὲ ργοροῖϊτα Ραμ 
σΑρίτΑ]] Παῖς (ς ἐχράϊτοηὶ (δ άι- 
οεγει. Ατηποάδπλιις πος ταητιπῃ ρτα;- 
ξατυ 5, Ποη ἰδτοῖς (6 ̓ ΠΙΠῚΪσΟΓΠ ΠῚ Π 6 Π- 
το ἢ; 41] ΔΕΙΧΙ]Ποσιιηὰ ἔοι ἀογιπιίρο- 
εἷς ς ἴῃ πηδηϊξοίξαπι πλϊττογεηῖ ρεῖ- 
πίοίαπι, [α(σερίτ φαγῖ! σορίατατη ἱπγ- 
ΡΕΣΙΆ ΠῚ: ΤΏΟΧΦ; οπὶ ΑὐἹοϊ που ]ορας- 
τί5 (ΟΠ 165. πιαγ Παοά ἰπτοῦ (γᾶς 
δὲ Αὐἱοὶᾶ οἵδ, μλασηο ἰαθοτο παρποα; 
ΡΟΓοσ]ο Θπιθηίτς, αἀ ρτοχίπγιπι ἃ- 
τί οἷα Πἴτι}5 ἀρρυ] τ: το! ἑτοσαςταςπαίς 
παυίδιις ἰάοποο ργαπάϊο, οοπέεέϊο 
Ρτπια ποέϊο τογγείττι πεῖ, απο ἃ 
τααγὶ που οἰἘ]οησαμα, ἀΠ]ποι]ο (ς ἃ- 
τἰοἰηἷς Πεσορίπαῃεῖριις οἰξότατισιπι- 
46 ρύορε νγθοπὶ σαἰγα ροίαει, 
Ροτγίπαίε οί ΠΠς ντ ἰη σατηριιπῃ ργο- 
αἰτοπι:ςοποἤίπιηας ποίξειη δα ςοῦ- 
ταΙΉ ἢ ΡΓΟΠΟσδαΐτιᾶς τη ΟΧ ΘΟ] ]Αεῖς ἢ- 
σῃΐς σοπημ Πππὶ οἰἘ δούς ργο Π1; 
ποπῖαπηξῃ Ατὶοϊπὶ ἄτι Ιοσιπ αὶ 
τοπιιογιητ; (δ (θγφο  ἱπυρ 1, σοηξοτ- 
τἰπι ταγίας ἰπῖγα πιοοπία γεξιρογηηζ, 
Ατιποάσπαϑ Πἰρατις ΙΘξΕΠΠΠπιο ηπο- 
46, αογιπι Οχίριιι5 γαῖ ΠΕ ΠΊΟΓα 5, 
τοῖαπὶ οἴτπις ρισπαΣ τΊΟ] ΘΠ {{Ἐ]παῖτ:. 
δὲ (πα τλᾶπα σαίο ἄϊπος Ποίίαπ, ἢι- 
σατίσαας Ῥαγθαγίσ, ρα] μογ πιαπὶ δο- 
ααϊπυῖς νἱξξουίατη. Η!ς5 σοίε5, ποπο- 
ταῖιις αἷο Ατιοίπἰς ρου αδπη ΠληΙῆςς, 
Δρηαυίσαιίς ιδητοοίι5; ντρίς (ὰ- 

τὸ νίκης βουλόνϑρος "χνέοϑαι. εἵποντο ἢ αὐτῳ πολλαὶ 40 πιαπῖς {5 νἱξξοτία αἤογγοτ παπεὶ- 
δ νυ τλκέν βευδσκ ζὼ 
αἰχμαλώτοις ἢ Τ υρῥέωων ἀφούσοι ̓ ὡς δὲ πλησίον 

ἐγϑμοντο τῆς Κύμης, ὁρμμέσας ς γαῶς, ἐκκλησίαν “ 

ςρατῷ ποιάται,ὶ πολλὰ υϑὲ τὴν πσϑϑεςηχότων Ὁ πὸ- 

λέως καϊηορρήσας, πολλοῖς Ά τυ. ὀυδραγαϑησατων 

κτ' τί μαγζω ἐπαϊνοῖς δι θών, Ἐἰργύφμόν τε διδοὺς 

ἀὐΐφοις κατ' ὀρδρα,ὶ ς ἴα υ Δοικζωαν δὼ- 

{1Π}. (αι εθαπταγ οπη ρογηλα τα Α- 
τὶ οἰπογιιπὴ ΟΠ ογαγία, γ ἢ οητος σαριῖ- 
τπο5 Ετγιίςοϑ δέ ἰρο]α. ἰΙαυλατο ρίο- 
Ρἰπααις (ΟιΠηῖ5, Πλιιος δα [ἴτας 2ρ- 
ΡαΠτ : δὲ φἀποσαῖα σοηοίοῃο πΆ}}1- 
ταπι 9 ΠΊΠΪτὶς νογθὶς ἱπιιοέξες ἴῃ οἰαϊ- 
τατῖς ργόοσογαβ ; ΡΥ χα; ἰλα δεῖς αὶ 
(ς ἔοττο5 'π ρισηα ργα[πἰτογαητ, ἀἸυ 18 
Υἱττἰπι ρεσμηία, δὲ λα Ποῦ θιι5. Ατί- 

ΝΝ 

Ε 

ΕΣ 

», 



ΕἾ ὰω { ̓ 

[ Ὃ 
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Χ Ι 
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εἰπογιπιίη πιράϊππ ργοροίείς, ορα- 

Ῥαῖνι βδεπεβοίογιπη πιοπιογοβ, ροίΕ 

«απ μη ρατείᾷ το[πίτατί οἤδητ, Παιοά 
τος ΠΡὲ ρουου! απ ἀθ ορεἰ πχατῖδιι5 ἱπγΠλ]- 

ποτε; οροῖη ἔογίοης ρτὸ νἱτριις. Ο- 
ταηϊδιδυτῶνπο ογο σγατίαβ σα ρι5, 
φ ἰρίας ορο ργατοῦ ἐρξ δὲ (αἰεὶ γος 
(φητ, ὃζ ρίςπὶς πχαπίδιις; ἔαις {45 οἱ- 

τίτις αἰ πιὰ5 Ζυαπη {ΠΠ|πι5 (Αἰ ατοπι [π|- 

ταϊςοὶς ργοάϊταγος ΡΟ] Ἰσοπείδιι5, ἰδα- 
ἄλτα δογιπὶ νοϊυηταῖ σοποίοπο πα 

᾿ἀϊπλπι. Γ)λεϊηε νοσαῖο ἰπ (Ὁ π1π|τοη- 

τοτίατα (τε! ἘΠ πιο πο α; δζ ΠΊΔΠῈ 

ῬτοτρΠΙ πλο, Αγ το Π  θι15,σΟΠηΐτα- 

το, ίροᾳ »ηοίϊογπῦν (ἃ ἄςοίρὶ ΟΠ Πο5 

(ο]εητ)οος σοτγαρίτινε ράγάτος Παδο- 
᾿ χετδά το ]οπάππὶ ργαίξητεγῃ [ταταπὶ 
τεῖρα δ]. Ηἰς δἤιπηρτῖς ορετίβ ας ροτῖ- 

«οὐ] ΠΟ οἱΐς, πιο ἰτία Ργίας φα! ἀροη- 
ἀυπὶ ουΐπια, δζ σαρτία!5 4ιοπίςεοιπλ 

Ροιταδατ, πο ρτοτίο [ροτταῖα ἄοπα- 

τἰϑ,νεεογαπη 04; υτογοταγ ΒοΠςιιο- 

Ιεπεία,ου παῖς πααίθι5 ἰπ ροττας (ια- 

πῖᾶηος ἀείατιις εἴς, Ἔτς αὐ ̓ τας οο- 20 Ἴ{ ουϑύων πατε 

σῃατίοὨΐθιια τα Π τιιη], 40 ραγεητῖθι!5, 
ΠΡετίς, ὃζ σομίαρ  θι15,{πι 05 [ΔΟΤΥ ΠῚ 15, 

οἰου!ς, φιη ρΡΙοχα οχοίρίθηείθις, ίπα- 

ΟΠ Πηῖση; Δρρο]Ατϊοηίθιις οσ(α] αταη.- 
εἴδιις . πδοποη δζ σεΐογα πιαἰττα4ο 
ντθαπα σαπὶ στατυ!ατίοπα ραιίπηας 
ἄμοεπι ἀξάμποοθας δά ἰρίπις ἀοπιιοὶ- 
1απὶ. Οαπὶ τεπλ πιο] εἴτα ἔογοητος 
ΡΙΟςετόβ, ΡΓαίοετίπι 41 σορίατῇ ἰπη- 

Ῥοτίαπι οἱ ἀδάογαησ, δ ]1ὰ 1ῃ ρογηΐ- 
οἰσιη ἰρίιας ππαο ἰπατί ἔπογδητ, πιαὶς 
ἄς τυτῖς σορίτατα σοερεγῖς. Π]ς ροίς 
Ράοος ἄϊες, 4ιος νοτβ ὁσίου παῖς 
Ἰη(απιρῆτ, δὲ τοοἰρίε πα 5 ταγάϊογίθιις 

ΟΠοΓαυ  δ:γάταϑ ἴ4Π δ οὐΐς τεπηριι5,41τ 
(ς νεῖε ἀρὰ (θηδίιπι ἐς γοδιις οῸὸ 
ΒΕ]1ο σοίεῖς ἀἠογοις, δζ Ιρο]ὰ ἰπ46 
Ραττα οἴϊοπάστο. οαπιαας ρτγίπηογας 
[τεααθητοϑ η ἰςπαῖαπη σοπποη Πςητ, 
Δίξαϊτ οὐ 6, οπλπίδα; σοποϊοπαδιιη- 

ἅτις ἀεπαγγαυίς ογάϊηο. Ἰητογ πὶ ραγατὶ 
δι δῆτα ἔμοϊπουῖς ἰοοἱ!, σας μαθεπ- 

τοδί νείτε, πλαρηα οατογαα ἴῃ σαγί- 

ὉΙΟΝΥΘΙΙ ἩΛΙΕΙΟΛΑΛΑΆΝΑΙΆ 8 5. 

βρέξας εἰς χοινὸν πᾶσι “ὐδοϑεἰσ,ηξίου μεμα ῖ δὰ ἀ. 

ἐργέσιαΐν, τὸν καζαπλάυ(οσιν εἰς τίω πωτοίδα,,ὼ , 

δῦ τίς αὐτωΐ ποτε “συμξαη χί γδχουος ὧν τῆς ὀλιδρ- 

χίας,ὡς δηούαμμες ἑκάφω, βονϑεῖν . πότων δ᾽ πολ- 

λας ὁμιολογϑιούτων αὐτω γάρ ζᾷς εἰδέγω. τὴς ε ὀῤελ- 

πίςου (φτηφίας, ζεῶ δὶ ἐκεῖνον ἔρον, χϑὶ “ὁ Ἐχὶ τὰ οἰκεῖα, 

οὐ σεοὼ κεναῖς χερσὶν ἀφίξεως, καὶ ζᾷξ ἑαυτῶν υχας 

δον ἢ πίω ἐχείγου πσοϑήσεοϑαι ζοϊς εϑροῖς “ἐπαγ- 

“ϑηουϑύω ν,ἔπταινέσας ἀΐεις, ἀπέλυσε πἰω εἰκκλιησί- 
ν τοι » λις Ἀ 

ΙῸ ἀγιχᾳ! ΜΙ πάτο καλαῖν εἰς πἰκ αὐἷῳ σκηνζωὼ ζους πογη- 

φοτάτοις ἐξ αὐτῶν,ὼ χτὶ χεῖξοε εἡωναιοταίτοις, δωρεῶν 

τε δὸσ4 χαὶ λόγων φιλαν,ϑοφπία: χαὶ ταῖς ἁπϑόμᾷς 

ἐϊξαπατώσαις ἐλπίσι ΔιΙᾳφλείρας, ἑτοίμοις ἔσκε συ. 

καιταιλύσται πίω καϑεςώσδμ πολἥείαν. οἱ σζεωεροοῦς 

τὺ σεενανγώνις΄ ας λαξων,χαὶ ἃ δεήσᾳ «ραν ἑχα- 

ςοις “ἰ ποοϑεμϑυος ζοις]ε αἰχιμαλώτοις οἱ ̓ χἰηγά- 

“το ασϑοίκα δοὺς τίω ἐλά ϑεοίαν, ἵνα, κὴ «ἰω ἐχείνων 

ἄνοιαν κσξ9ςλαῦη, κατέπλ4 κεχοσλκήμϑῴος ταῖς 2312 

ναυσὶν εἰς ζοις ΤΊ" Κυμαίων λιμϑμας. οἱ ἢ ἥύςρα. 

ἐρέφ πε καὶ μωγτέρες Ὁ χαὶ πᾶσει ἡ ἀλλὴ 

συΐϊλύφα, παιδία, πε χαὶ γακεταὶ γωυαῆκες, ὑσυ᾿ζω-- 

χων ἐϊξιοῦσιν ὐΐξις, δακρύων αἰξεπλεχόνϑροι χαὶ 

καζαφιλοιώπες, χαὶ ταῖς ἡδίφταις ἕχαςον ὀψμακαλού- 

αϑἔιοι πδϑφηγϑοίαιςοὶ κἡὶ ἀλλ ἢ πληθε ἡ καὶ πίω πο- 

λιν ἅπασα, γορα χαὶ κρότῳ δυξιουμϑύη τὸν ἡγεμόνα, 

“σδούστεμπτεν εἰς τὸν οἶκον ἀὐππόντα. ἐφ᾽ οἷς οἷ δϑεςη- 

χὅπες τῆς πόλεως δϑιωμᾶϑνοι, μάλιςα 5 οἱ τἰω φραη- 

γίαν αὐτῳ τρπδα δϑνες,χαὶ ζάλλα ζα πρὸς “ὁ ὀλεβρον 
μμηχϑμησείνϑροι » ποιηρϑὺς “ἷρ τὸ μέλλοντος εἶχον 

20 Δ σ.λογισμοις.ὁ 3 ὀχαλιπὼν ὀλίγας τινας ἡμέρας, ον. 

αἧς Ως ἀὐχας ἀπεδίδου ζοις ϑεοῖς, χαὶ Ως ὑσεριζούσας 

ὁλκαδέυς ἐδ ἔχετο, “ΠΝ χαιοϑς ζῦ, ἔφη βούλεαχ (ἃ 
ποραῤϑεντα χτ' Τ' ἀγῶνα, πσοϑς τί βουλξὼ ἀπα: 

γεῖλαι,ὼ τὰ οἰ Κ΄ πολέμου λάφυρᾳ Ἔσοδήξζαι (ἕω- 
ἤϑοντων 5. 5 οὐ πελῴ χτ πλῆρος εἰς ὦ βεαλάυτήφιον, ὁ 
αϑὺ ἐδημιοθρά παρελθὼν Ὲ ὦ πλύτα ζα δνόνδνα κτὶ 
Τ καχίω διεζης "οἱ τὺ ρασκά αοϑένες αὐτσ' αὐτο 
στευερ᾽ϑὶ δ χιϑέσεως, ἔχογϊες «δ Οις ἑκατίοις ξί- 

φη,χ' πλῆθος εἰςδραμονες εἰς Ὁ βαλά ήσιον,»ἰπο-᾿ 

ορτἰπγατίαπι ἐξ ΟΠ ἘΠῚ. Δ ΠΊΟΧ ο- 4 σφαήοισιν ἁὡπϑυΐς ζει ξῆριςοχρ ατικϑιξ. φυγὴ δλζ' 
Ἢ νη χτ' Ῥ ἀφρρα),ὼ δόμος, ἥ μϑυ, ὅχὶ (ᾷξ οἰχίας, 
ὥνέζω “πόλεως, πλξὸὼ τυ σειυφδύτων τί Ἐχῖϑς- 

σιν' οὗτοι δ τ άχραν χα! ζᾳ γεώρμα ̓ ᾿ ζις ἐρυμγους τὸ- 

ποις τὴς πόλεως κατελαίμᾷανον. τὴ δὲ ἐχτούση γυκπὴ 
λύσας εκ ν᾽ δεσμιωτηφίων οι ἔχι θαγαΐτῷ πολ- 

λοι ὀνᾷς ὃ χαὶ καϑοπλίσας ἅκα ζὶς ὀῆλοις φίλοις ον 

οἷς ἤσαν χαὶ οἱ ' Τυῤρῥξυών αἰχ μιϑύλωτοι, φυλακζω 

ον 

ΔΠῚ ̓ ΓΓΙΠΊ ΡΟ ΏτΟ5, ἱπτογοηγογπττοῖαπι 

᾿ὐχηπος 6 ἔοτο ἀἰαρετε, ἀοηλιπὶ χα ί- 
Ἢ ἄλτα, οχίγα νεθοπὶ 4111, χσερεῖς σοπ- 

. (οἰϊ5; 1 Ασα πὶ δὲ Παι4]14,]οσΔ4; ντ- 
δὶ5 πιυιηϊτίοτα οσοιρᾶς. δε χυθεὶ νεῖο 
ποέϊο (ο] τὶς νι ξτς ὃζ τοῖς σαρίτί5, 
Πυοτῖ! πηαρ 5 γαῖ ΠΕΠΊΘΓΙ5, ἀγΠγα- 

τίσ; ν Πα Οἴτη σοτουῦῖς δι ]ο 5.1 4α δ. 
ετᾶτς οτίαιτι οαρτίαὶ Ετγαίοι (το τ πὶ 



ἈΑἈΝΤΙΟ ΕΟ. 

τκ ζύτων καϑίςαται πἶεὶ Φ σῶμα .ἡ μέρας 5 “Δυομέ-- 
͵ " -“»"Ἥ ᾽ ᾽ λ λ 

γηφ,συϊκαλέσας τὸν δῆμον εἰς οκκλησίαν, χα) πολλζωω 

κατηγϑθάαν Δα ϑένϑυος Τὴ φονά ϑέντων κἰ πο΄ αὖ- 
αὖ πολιτῶν,ἐχείνοις »ϑὼ ἔφη τεϊ φρῆοϑει σεεὼ δίκη, 
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πολλάκις Ἐχεξουλέ θεὶς κἰ αὐ’ αὐτῶν, Οἷς δὲ ἀλλοις 

᾿ πολίταις ἐλάνθεοίαν φέρων παρόναι » χαὶ ἰσηρροίαν, 

χαὶ ἄλλα πολλὰ ἀγαϑα τα εἰπτῶν, χαὶ θαυμάτων 

ἐμπλήσας ἐλπίξων ζοις δημοτίχοις ὡπϑμς, δύοτα 

καλλιςα καϑίςαται Τὴν ον ὀύ ϑεξποις πολυ μῶν, 
ἥται «πσδ9οιμμίοις τυραννὶς ,γῆς ὀμαδὲ- Χο 

σὸν, καὶ χρεών ἀφεσιν᾽ ζούτων ὃ τί ἐχεμέλ4αν αὐ- 

Ὡς ἀμφοτέρων αὑπτοτονῆτο ποιήσεοϑαι, φρατηοϑς «- 

ποδιφ »ϑεὶς ἀὐξκρατωρ, ἕως ον ἀσφὸνᾳ τοὶ χοϑινα, “δλύ»- 

πται χαὴ δΎμΟΧρ αεἰυκζων “καζῳ ζήσων πολἤείαν. ἀσμέ- 

γως ὃ τῷ δημιϊικοῦ χαὶ πονηροῦ πλύϑοις πίω Ὄρπα- 

γἀὼ τυ διλλοχθίων δυξανϑύου, λαξὼν τίω εἰδ.- 

χρφύτορφε ὔρχζὼ αὐτὸς -αρ ἑαιΐῳ, ἕτερον ἐλεφέρᾳ 

βούλάυμα., δι᾿ οὗ τἰρβακρϑυσοαίυϑμος ύζις, ἀπὸύ- 

των ἀφείλετο τίω ἐλά ϑερίαν. σκηψανϑυος ὟΝ εἶ: 

ποτ] φνζᾳ οα.γας καὶ ἐπϑμαςαάσᾳς ἐκ τὴν πλου- 20 

σίων εἰς ἴους ϑημοτιχούς, Δ οἱ τὸν ὀμαιδοισγκὸν τῆς γῆς, 

χαὶ αὶ Τὴν δυμείων ἀφέσᾳς, ἵνα μὴ “δύοιτο πόλεμος 

ἐμφύλιος, μηδὲ φόνοι πολιτικοὶ, μίαν ἀ ὁ φΑσκήν ἔφη, 
ὡρὸὶν εἰς ζᾳ δήνὰ ἐλθῴν,φ υλᾳακζωὺ, εἰ ζὰ ὅσλα πσθ9ε- 

γείιϑϊες ἐκ ταῦ οἰχιαἶν ὥπδμτες, ζοῖς ϑκοῖς καϑιερώ- 

σέαν, ἵνα, χτ' εϑ ἐξωϑεν ἐχιόντων πολέμιον ἔχθιεν 

ὐζὶς “τὸν δ αΐκη τὶς καϊζο,λοίθη »χ,2 9 αι, χα μιῇ 
καθ᾽ ἑαυ κείοϑαι δὲ αὐτὰ πέως δὰ ζὶς 3εοῖς ον 

καλῷ. ὡς ἢ χαὶ τῦτο ἐπείοϑησον, αἰνϑημερὸν ἀπὸμ- 

τῶν παρελονδνος Κυμαιωνζᾷ ὅπλα, χαὶ ταῖς ἑξῆς ἡ-- 20 

μέραις ἔράυναν ἐποιζτο ΤῊ οἰχιαἶν" εἰν αἧἣς πολλους χαὶ 

ἀγαϑοις τὀὐποχ)είνας τυ πολιτῶν, ὡς οὐχ “ὡπὸνᾷς 

Ὅις ϑκοῖς ππἰσοδείξαγᾷς ζᾳ ὅπλα, μ ζτα φυλᾳ- 

χαὴς τοισὶ χρατωε) «ἰὼ πτυρφνίδα," ὧν ἡ μία μ»ϑὲ, 

ὧν τ ῥυπαρωΐζατων χαὶ πογηρφζάτων πολιτῶν, 

κϑ ὧν κατέλυσε τπἰωὼ Φριφοχρ αἰοκζεὼ πολήΠείαγ᾽ ἐτε- 

ξοὶ ἢ,κ αὖ δμοσιωζατων δούλων, οις αὐτὸς ἠλευϑέ- 

ρώσεν, Σ᾽ πυκΊ εἰγουνζῷις ζις αὑτῶν δεασοζακ᾽ Φίτη ὃ, μι- 

αϑοφόρος, ον, τυ ἀγοκωζατων βαρξαρων.ὅτοι δὲς- 

χιλίων οἕκ ἐλαίῆοις ἡφ ὦ (ᾳᾳᾷ πολέμια μαχρῷ πολ- 

λῷξ ϑιλων ἀμείνους. ὧν ὃ ἀπεκίφνεν ὀὐδρῶν (ᾳ εἰχϑ-- 

γας ἀϑελὼν οὐκ, πϑωτὸς ἱερῶ, εἰς βείξηλοις τόποις φέ- 

ρων, Εἰς τὸς ἀδζυς τύποις ς ἰδίας ὀῤτ' ἐκείνων ὀνέςη- 

σεν᾽ οἰκίας ὃ αὐδῇ χαὶ κλῆρας ὦ Ἔ λοιπὴν ὕπαρξιν ὀύα- 

λαζὼν,ἐἰξελόνϑρυος ̓ χευσὸν "ἡ αργυφον,ὼ εἴτι ὀιλοτυ- 

ρωννίδος ζῶ ἄξιον κίημα,ζᾷ λοιπὰ ζις συϊκαπασκά..-- 

ἀσασι ρχζω ἐγαρίσατο" πλείς ας Ὁ. χαὶ μεγίφας 

οἷς πασοι 

Ἐ18Β. γὰϊ 

ἀϊυποης, ὃς αἰ ἰοηὶ ςτὶ5 τοι ΠΠοης:ς- 

40 Ιοησερταξλητίογος ςοτετίς. [Πτογοπη- 

. 
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εχ ἰδ οἰγσαίε σοῃἰταῖτ:δζ ροΙ ταπι 
ἹΠυχὶς ἀϊος,οπαοσαῖο 'π σοποίοπεπι 
ΡοΟραΐο, πγαίτιιπη ἱπ οσοίίοϑ ἃς οἷος 
ἱπυςέξιις, ργοῃευπείαυίτ (8 πγοτῖτας ἄς 
1115 ραοπδβ (πη ρῇΠς, υΐ τοῖς Π]ογ 
ἴῃ Πα 5 οἤ ει αρροτίτισ:σοτοτίο οἰαί δας 
ἁἤσττο (Ὁ Πθοτίατε πὴ δὲ ἴι15 σ᾽ αι Πη,4- 
Ἰΐλας θομα ρ  υτίπηα. Ηἰς ἀϊ δεῖς, τερίο- 
τίϑ4; πηϊτίῆσα (ρα ρΙςθοιϊς οπηηίθιις,. ὁ, 
ἄπο. ἐρτερίϊς ΤΩ ΓΕἰτυτῖς φάἀτηϊηγα- 
το Πα ΠΣ γε ριοσίτις οἵξ, (πα (οἱ ἐπι οῆς ἥκς ᾿ΑΡΡΕΤΙΝ 
οὐ ΠΙ σε ετ γα αἴ Ἐχογαϊ)αστοτ 7." 5 2 σ «ες 

ἴως γ»ᾳ', 

“48 νιγηπΊᾳ» {}}15 ργοσιιγαταγαπη ΟΕ} 
ΤῬοΙ εἴτε, ἢ δθίο!ατῖι πὲ ἀαγετατπι- 
Ρετ απ, ἀοπεο ροδτίς γοδιις ρορα!4- 
το πὶ το ρ.ἔογπγ ἱπ πἰτα Ποτ αππαις 
ἱπυργοθιιπι νυΐρις ΑΙ απούαπι θοπο- Ὁ 
ται αἰγορτοηθι ἰθβητεύ δοοίρεγεῖ, 
(πηρτᾳ Πθὶ ρίεπατίᾳ ροτείξατο, αἰϊαά 
ἱπτυ τ σοπ Πα; ρεῦ φιοα ἀσςαρῖος ΗΝ 
τι65 ρατίτου θεύτατο οδβ ἐχυῖτ, Εἰηρς 
επἰπὶ γογογὶ (6 πο 5 ταηχατας ἃ α1- 
αἰτίαις ἰπ ΡΙεθεπι σοοτίγετας, ργο- 

Ρτεγαρτοτγιπι αἰ! ΠΟ ΠΕ πῃ ἃς ατίϑ α]1- 
επἰ τοι ΠΠοπδ αι, παν δ6 Πππ| οἰπ 6 
οαάδεος ἱπτοίτηα: οΧίξογθητ,αἰτίε ν- 
Ὠϊοιπὶ πιοάμιη ἱπιθηΐτς 4ιο σασοτὶ 

Βοοσροῆπιτ {1 οπιπος ἀὐπτα Ἔχ α θιις5 
Ρτοίατα αἰϊς ἀδάϊσεητε:ντι αιιοᾶτ εἰς ντὶ 
φοπτγα Οχτογπαπὶ Ποίτεπι, Πα] Δ πο 
οριις Ειοτῖτ; πόῃ σοπιγαίειρίος. ἰῃτο- 
τῖπι τε Πππις ἀδροπὶ ρεπες ἄθοβ. 
Οἱοάἁ νθ] ρετίααίιε, ατπγὰ (πηδηίς ἐ, 
οπιηίδιις ςαάσπι ἀἶδ δά δπίτ: ἀεἰπάς. 
(ςαιεπείβιις (ογαζατιι5 ῥγήμα!ασ 65, ἧ 
ταυΐϊτος θοπος νίγος ἴῃ εἰς οσοίάϊτ, 
πυαί! ποη οἱηηΐα αἰ15 ἀγπια γερταίςη.- 
ταῇξηι το ἐέϊο, τρις ουοαϊίς τγ- δέ. 2--((ὰ ψεαα Ἁ 

τΑΠ ἰ ἀςπὶ (μα πὶ σοπΊπλΠτ : αα- οἶς λον.» κσ ΡΥ, 

ταπι νῆα σοπίϊαδας εχ (οτά! αἰ ΠΠπνΐς.  νοσεόνν ᾿ 

δὲ ΕΠ ΠΙΠηῖς οἰαίθι15, φυσι πὶ ορο 
τορι δ] σα συ θογηαοι]α ορτἰπγατίθιις 

δάοπιογαῖ : αἰτογα, ΟΧ ἱπιριϊς (δα, 
ατο5 ἰρίς ον ποῖος ἱπτογίέζοϑβ πιᾶ- 
πυηλἰ(δγατιτογι, εχ σοπά ἐξ ξ τς θατ- 

Βατὶϑ ἱπυτη απ  ΠΠτηΐς. αἱ ΠΟ ἢ ρϑιιοίογας 
οὔδπτ ἀποδας πα] θτι5,1ῃ τς τη] ἰταγὶ 

ΡτοταΠὶ οἤΠσίε5 εχ οπιηηίθας τε ΠΊρ| 15 

ἴῃ ργοΐαποϑβ οσο5 τιδη τ] τ, 5 ̓η ἰο- 

τος δαγιπι τς ΠΙτιεῖς. ἀοπηος εοτῇ ὃζ 

ργαάϊα θοπαᾳ; οεῖοτα ἱπυδάςης, εχ 
Ροτῖατο ἰπ4Ὁ ἀυτο ἀγρότος;, δζ Πἰααῖα, τττοκρ 

αἰϊιἀ ἱπογαῖ ἀἰσηῦ ροΠεΠΠοπειγγᾶηϊ- Ὁ, Ὁ ς 

σας το 4 [αγρεθατιγίας ἀοτηϊπαιίο 

Ὠἷδ αἸΤοττοσίθ. (ξἀ ρΙατίπγα δὲ πηαχίπηα 
ΝΝ ἡ 

...2.- 

ὌΧ Ὶ 

Ῥςς 



Ε 

ἡ24 ὈΤΟΝΥ Ὶ 

ἄσιτα Φαραν 5 4] πετοϑ ἔπος οσοίά6- 
- “ὦ “-«(««{{ Ἔ 

ΤΠ ὃς Η] 145 1π σο πη! πρίαπη. (δτευι πὶ 
πγαίσιϊαπι οσοϊίοτιπι ργοσοηίοπη 

Ὶ ᾿Ππάπη ρεϊποῖρίο ΠῚ 1 ἔδοογατ, ροίἔοα 
{{δτοχ ογάσαΐο, (δι νου 1} σοηὶο- 

ἔζιγα, πιάσηο {00 ρογίσι]ο οἀπςατὶ 
σσρίταμ 5, σοΠάζι5 εἰς οππ πη νὰ αἷς 

“Ρεγάετς (τἀ ἀδργθοᾶιθιις [4 Πατεῖ 
ΑΥἰτ5 ἀρ φαὸὺς δἰορφηζαγ ραεγΐ, 

ΟΡηΐχα οἐππίστη ροτιτίοη πος οτίαπι 
Πλαποῖο στατί Ποατγὶ ν ] θη 5. Ἰτα τη 4α- 

ἄεπι εἰς ργάτογ δηΐπ1] (δητθητὶᾷ σοη- 
ἷ οο[Πτ : (δ [τὰ ταπηςῇ νῖ σαιιοῦεῖ Ππο- 
-΄σση6ο οδίρίγατίοης ἔαξζα πηο]γεη- 
τω 4] υϊ4 σοπτγα τγγαηηϊ θη: ἴθ 
{τηϊις οπΊΠ65 Ἔχ στρα ρῖγα δἰ πη ἃ- 

“Ἴο, δζ ρεῖ ταγα ἰραγίος ἄδροῖα ρτο- 
οὐ] οπληϊραις Πἰσαγα θεῖς αἰ  ρ!ηϊς 
δοίει115,ρέοῦγα ραίςεητες, δὲ Α[1ὰ Πιι- 
ἴὰ5 σεπεγὶς τα σα ορεγὰ ἔλοϊθητα5; 

| ΤΩΟΥΓΓΟΠῚ ἱΠΙΟΓΓΉΙΠΑΓΙ5 [1115 ΘΟ 
β ἀερτοπεηάεγογυγίπεγα πη ηϊα. ΠΠΙτο- 

ἊΝ ὙΠ δὶς ρατεγη δ ἰΑτ θι15 ταγὶ ΔΙ ρα πταῦ 
] ζ 4υαι πη οἱρία, (εγαϊςῆταβ. ρατγιιηη 

{ποτὰπι ᾿ητογ ςόξοτίθιις. Ετ πα ἰπ σο- 
᾿ ὡς τὴς καυοτΌΓΌΙη ιοηης οἰθαπη ν]]ο ηἰ- 

Ο -ἃὦ νι  πλι5 οχΠίξογοῖ βεμοΓοίο 5 ἃς πγαίσιι- 
θῇ Ἰὰς, φξαϊτ ορεγαμῃ νὲ ἐπι πδγοῖαγ 

ξι μμμ ᾿ γἴοτα νγθαῆς ᾿ππρητιτῖς ςἀπσατίο, Ὁ- 
«οί αν {1Δτὶς σγπηηδί5. δζ. αὐπτούαμη πηοαϊ- 

τατ] ΟΠ θιι5. ὃς Πγπταγὰ ν]έξι5 Γαιτίοης 
ων ΡΓΙῺ5 στε ρφηταγ ρα οΥ  ΠΠτ επὶ πὰ 
6Ὸ5 ΤΊΟΓΘ ΨΙΓΟῚ ΠΕΙΠῚ ΘΟΙΠΔΠῚ ΔΓ] ος, 
Ἤστγας δὲ οἰποίππος σεγογα, γουσα 

᾿ 486 οτἰπίμ πη Ποάο5 γε] σατο ; πη ἀαἱ 
Ῥί ξΕῖ5 τι! πο ῖ5 τα ϊατιθαι5., τοπιθυδηας 
ὃζ το Πθιις ἀπ οσ ΙΠι 15,82 [Π γιπι- 

Ὀγα ἄδρσοτο. ἴῃ Ἰαἀππ0 (αἸτατοῦίιΠ, ὃζ 
δα τίδιοίπα5, αἰ οσις ΠγΠ σαγίτα {1- 

δεν στ τὶ Ἰοσοδγαγαση γι ῆςας, σομηϊταδαητα 
ἢ Ἰροφραάδάοσα Πγι]ΠοΓο5 οαπὶ ν 1 6]- 

115 δζ Η48ε1}15 :]ρίσαμς ἰλπαθαητῖ οοϑ, 
Ροξεπο5 ἴῃ θα ηθα ἀςέδγοητοσ, ὃς 414- 

θαίςτος νησηαητατίας δο ἰρεοια. ᾿- 
Ἰαίπχοα! εὐαοαιίοπς σογγιρῖος νίς 
416 44 Δῃπιπὶ αταιὶς νἱσοίΠλι1ΠῚ, 
τὰ ΠΏ 46 Πγ1Π} [ΠτΟΓ νίγος σθμίογὶ Ραί- 

ς ἴῃς εἰξ. (ὐππηηια Πϊϑ αἰ ΐδηϊις πη] τἰς 
“ ΒΟ !ςΠπΠῆΠδι δειηα]ταῆδι (σιπηδηὶς 

οἰαθες, α παΠ1|ο ΠΡ’ ἰμππ ογ 61 1τὰ-- 
ταν σθηο τ τοπηροτᾶς, Δ} [ἢ τατο 
«ΟΠ οτατας (Π2ΠῈ ὑγγαπηϊάομη, ποία 
αταῖς {ἘἸγρίτιις Ἔχ οἰ 5. πηουῖτας ἀςφογῇ 
ΣΠ ΟΠ πη. ἱπἀϊ οἷο Ραῃδς ἀςάϊε.1η- 

(ἀγγθχογιπτ ΘΠ πῃ ΘΠ1ΠῚ, ὃζ οἰαίτα- 
τοῖη ρυϊίπο ΠΠθοτταῦὶ το άίάοται ΕΠ 

᾿Ιντρείσνε. ππαος 
Π] «ιν τ ““" Ξ 

.- “.δ᾽΄" δοε ΝᾺ 

λ 
ὕοτν λ 

γαῖ, 41) τροῖς ΔὮΐ ΕἾΔ ΥΧΟΓΟ5 ζο- 

Ι ἬΛΕΙΘΟΧΕΝἊ Α τς: 

δωρεας Οἷς ἐποκπείνασι ζοις ἑαυτῶν δεασυζᾷς ἐδιδὲο" 

οἱ δὲ ἠξίοιωυ ἔτι χαὶ γαυαιξὶ ΤΡ δεασοτῶν χαὶ ϑυγα- 

ζασι στενοικεῖν δ μεαν ἢ τὴν πεφογά μϑύων Γ᾽ ἀρ- 
᾽ 3 ΜΗ ᾿ς ͵] “ 

βένα κατ᾿ ϑρχας ον σσοίενι λθγώω “ποιησοιϑμος ,ὑςε- 

ον εἴτε εκ ϑεοιισοοπίου ζινὸς, εἴτε χαὶ κττ' τὸν εἰχότα 
λογισμὸν, οὐ μευκρὸν αὐτῷ δέος Ἐχτιβέφεοϑαι νομμί-- 

σας,ἐπεχείρησε νϑὺ ο» ἡμέροι μιὰ πᾶσων ἀπολέσαι" 

δεήσᾷ δὲ πολλὴ χουσανϑμων ἀπόώτων, τας» οἷς ε- 

τύχον αἱ τε μητέρες αὐτὴν οὖσαι. χαὶ οἱ “τοῦδες {ε- 

1Ο φόνϑυοι. 5) 46 (σοιοϑαι ὐΐζις βουλόμϑυος χαὶ ζουυτίω 

αἰωὼ δωρεαν, ϑινάτου μϑὺ Φἰπολύς ὩΡαὰ γνώ μζωυ, 

φυλαικζω δὲ ποιούμϑυος αὐτὴν, μή τι συςάντες μετ᾽ 

διλλήλων βουλάϊ)σωνται χτὶ τὴς τυρφυνίδος, ᾿ὠπεῖς- 
͵ ϑὺ ἢ 5 “" ͵ ΕΣ " 

γα πόυζᾷς ἐκχέλάυσεν οὐκ πῆς πόλεως, ἀλλον ἀλλή, 

χαὶ διαντὸρ ἔχάν οὐ ζος ἀγρ915. μιηϑενὸς ὯΜ πσδϑφη- 

χόντων ἐλάϑέρφις “παισὶ με μαιϑήματος, μήτε 

Ἐχιτηδούματος μεταλαμβανονίᾷε, δλλὰ ποιμίαηνον-- 

ξτε,χαὶ (λα ΐζᾳ χτ' τὸς ἀγρϑις ἔργα “ρῆον- 

(κ᾽ ϑαΐνατον ὠπειλήσας, εἰ τις δξ αὐτὸν" ἀὐρεθείη 

20 παρελθὼν εἰς πίω πόλιν. οἱ δὲικαταλιπόγες ξ πα- 

ζῴας ἑςίας, οὖν ζοις ἀγ6916, ὡς πο δοῦλοι, διεέφοντο, 

᾽ς ὀἰποκτείνασι ζοις παπτέ Ἷ αὐτῶν λα ἀύοντες ἵνα, 

δὲ μηδὲ άλλων πολιτῶν οὖ μηδενὶ ἕηται μήτε 

“δυναῖον μήτε ὀυδρῶδες Φοϑιημα..πάσὸν ἐχϑυλῦ- 
“2 -“- ν ! ͵ “" , 

γο ταις αγωγοι!ς πίω ἐχιζεφονθύζω γεότητα τῆς πὸ- 

λέως ἐπεξλιετο, ἐῶν μϑν ζᾳ γυμνάσια. χαὶ Ως ο»ο- 

πλίοις μελέᾷς, δρλάξας 5 πίω δίαγτμ, ἡσϑϑτε- 

69» οἱ πτάϊδες ἐγφῶντο. χομαΐ τε ὃ τὸς ἀρβενας,ὼς- 
τὸρ ζς παρϑένοις Σ ἐχέλάσεν ὃ ἐξανθιζονϑύοις ᾿ὴ βο- 

30 φρυχιζουϑμοις, χαὶ κεχρυφαλοις ς πλοκαμίδως, 

Δλύαδοιοῦᾷς, ἐνδύεαϑαι τε ποικίλοις αὶ ποδηρᾳς χοῦ 

τωνίσχοις, ὦ χι λανιδίοις ἀμπέχεοϑαι λεπῆοις τὸ μκα.- 

λαάχοις, καὶ δίαγτὸμ ἐχάν αἰ ασὸ σκια)ς" ἠχολουύθριω πὲ 

εἰὐξις εἰς τὰ διδοισκαιλήα, λυ ὀρχηζῶν χαὶ αὐλητῶ, 

χαὶ  ὐἰραπλυσίων Ούτοις μουσοχολοίκων,τῖϑαι- 
4 γυϑυ δ : λ -“» ͵ ΡΣ 

πορδ οκίλνοι πτα δδυγώσρι γύωναμχες σκιαὶ εἶχον, χρή ρι 
͵7 Ἷ Χ ᾽ ἡ » λ ͵ ᾽ 

πίδοις χομιίζουσαι,χεὺὴ ἔλουον αἰδους αὐταὶ, κτένας εἰς 
λ Ν 3 Ἷ ͵ 

(ἃ βϑκανία φέρουσαι, αὶ μύρων ὀλαξάφροις χὰ κατο- 

πῆξδα. ζιαύτη ἀγωγῇ Δα φλίρων ζις “ππα͵δεις ἕως 

49 ον πληρωσοισιν εἰκοςὸν ἔτος, τὸν ςτὸ ΤΟδῈ γφόνγον εἰς 

ὀύδρας εἰα Ἴελῴν. πολλὰ ὃ χαὶ ὀλνα Οἷς Κυμαίοις ἐγυ- 

(ρίσας χαὶ λωζησοίυϑυος, χαὶ οὔπε ἀσελγείας οὔπε ὡ- 
Ἷ » δυτ κῇ ͵ « 2 -“ ͵7 

μότητος Θποξικία: Ῥποοονϑρος, τε ἀσῷαλως κατε- 

χά γα ““ελάμβανεπίω τυραννίδα, Ἰ γηραιὸς ὧν ἤδη, 

δίκας ἔτισεν οὐ μεμκύ]ας ϑςοῖς τε χαὶ δύ,ϑοφποις, 
»ς ὧ Ἂ »  ἸΧΥῸΥ 

“αρϑϑρριζος αἰπολόμϑρυος. οἱ δὲ ἐπ μα ςαγ,ες αὐζῇ ΠΣ ν 

«πόλιν ἐλδϑερ ὡσαϑ)ες στὸ τὴς τυραννίδος οἱ πα,δὲς 
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Ἅ4 θεὶς ̓ χαὶ κατ᾿ αχρϑιξ κελόύσας Δ 

ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 
δῦ πεφονάννϑύων «π᾿ ἀυτῷ πολιτῶν ἤσομ, οἷἧ 

κατ᾿ φρχαξ πϑυζς ἰποκ)εῖναι εἰν ἡ μέρα μιὰ, πσῶ9- 

ελόνϑυος, ἐπέσαν, ὡς ἔφζω, ἰπσο τὴν (φματο-- 
φυλοίκων οἷς ἔδωχε (; μηπέρας αὐτῶν, ἀκλιπαρη- 

οτοίξῳν. ὀλίγϑις 

δὲ ἔτεσιν ὕςξερον,  α; κωμας διεξιὼν, πολλζεὼ χαὶ 

ὲ ἀγα ϑέω εἶδε νεόστηζῳ, δείσαις μιὴ συμφρονήσδμϊες ἐ- 

παναςῶσιν αὐτο, φϑοίσει δζκιχάεισαυϑυος ἁπόνᾷς 

ἐξουλά ετο,ωρὶν αἰοϑέοϑαι ζινα. αὶ τραλαξωὼν ζις 

φίλους, ἐσχόπει μετ᾽ αὐτο δὲ οὗ ξ3που βάςτα τε χαὶ 

ζύχιςα λάθωσιν ὀμαιοοφύνϑμοι. πτο καζο καϑοντες 

οἱ παῖδες, εἴτε μιζυυυϑδέντες “ἑπσῦ Τὴν, στευφδύτων 

τίνος, εἴτε αἰὐζοὶ κτ' τὸν ἑαυτῶν εἰκότα λογισμὸν ύσαο- 

πησόμϊες, φά ουσιν εἰς τὰ δρΉ, τὸν γεωργιχϑν ό- 

πασαΐϊες σίδηρον. ἦχον δὲ αὐδις Ὀγχίχουροι χτ' τά- 

χος ογϑδχκτοέξοντες ον Καπύη Κυμαίων φυγάδες, 

ὧν ἦσαν ἐχιφανέςατοί τε χαὶ πλείφοις Καμπϑυών ἔ- 

χρνῖες ξένους, οἱ Ἱπιαομέδοντος πταϊδες, τῷ κτὶ τὸν Τυρ- 

βζωνιχϑν ἱασπαρχήσανζος πόλεμον, οἰΐοί τε ὡπλισμέ- 
ἿΝ ͵ ᾿Ξ 

νοι, Κακείνοις κομίζοντες ὁπλω: Καμπόραΐν τε μι- 20 

αϑοφόρων χαὶ φίλων γχεῖδοι συϊκροτήσανιες σἕκ ὁλί- 

γάυ. ἼΡΤῊς δὲ καθ᾿ ὃν πόρτες ἔξλύοντο, Ὧεις ἀγρ9ις 

ἣν ἐγϑρωῖν καζαϑεοίϊες ἐφόδοις ληςριχαὺς , ἐλεη- 

λάτοιωω, χαὶ ζοις δούλοις ἀφίζασων οὐχ Τὶ δεασο- 
"Ὁ λ Δ 5 ἕ ͵7ἷ ἷ 

τῶν, χαὶ ζις εχ, Τ᾽ δεσχκωτηφίων λύοντες καθω- 

πλιζρν,χοὴ ὅσαι μὴ δχούαιντο φέρᾳν τὲ χαὶ ἀγάν γοη- 
᾿Ὶ [, λ Ν τ, ἢ ΤΑῚ 

μαΐζαᾳ χα βοσκημαΐζῳ ,τὰ μνὃρ ἐπιμυπορ αδίαν»τα δὲ 
» Ἵ 

κατέσφαηον.Σἰ πορουνϑύῳ δὲ τω τυραύνῳ ἄμα 28) 

ζύπον αὐζὶς πολεμεῖν, ΟΥ̓ Ὁ μήτε ἐκ αϑ φανεροὗ 

ς ξλυχάρησᾷς αὐζις ποιζοϑαι» μῆτε οὖ Όιϊς ἀὐξις 30 

χεονίζν τόποις, δρλαὰ γυκπὶ μδὺ εἰς δριϑρϑν»ἡμέξᾳ δὲ 

εἰς νύκτα συμμεδφοϑαι (ς ἐφόδοις, χαὶ πολλάκις 

᾿ποςείλαντι ζοις ςραϊιωᾷς Ὀχὶ πίω βοηϑ4αν τῆς γώ- 

ρας Ὡ ἃ κενῆς ̓ “ρα γίνεταί ὡς ἐξ αὐ γκισμκένος 

δ σώμα μφείξιν, Ὁὀἰποςαιλεὶς “πὸ τὴν φυγάδων 

ὡς αὐτόμολος᾽ ὃς ἀδάαν αἰτησάμϑρος, αὑσέοστο τῶ 

τυραύνῳ αὐ θοιλαξὼν ἰὼ ἰποςαλησομδύζεω σειὼ 

αὐτῶ δουύα μιν, ἀξάν Ἐχὶ τὸν τόπον εν ᾧ «ἰοὺ φχεοί. 

σαν ἔμελλον αὐλίζεεϑαι γύκτα οἱ φυγάδες. ᾧ πιςεῦ- 

ΤΙ ΒΝ ΤΉ: 42: 

σαίογιπι αὐ ἱρίο οἰ αἰ α τη ; Π105. ΟμΠὶ 
ΟἸ᾽πὴ οὐηδς νπα αἰς οσοίάοστγε Πατυϊίς 
(οι, Ποχαβίνι ἀἰχι)ρυςοίδιις ἔλις Π τιιπη, 
ααΐδιις ρα θγουιπῚ πηαῖγος ὕχογές ἀ6- 
ἀεγαῖ, ἐν ὐγύο {ὑρτῦροῖος τατὶ ἀοσοῦα 
ἸαΠδγατ, Πατη οἰμπη ἰοῦ ἀπ ηὶς ροΙ, 
ΡεΓΡασοβ τεῦ οίςης, αηἰτηδά ποις 
(δτ ἢ. οἷ πη Ϊτιι τη ἱππς Πτυιτὶς να]! α;, 
τ ΠῚ ἢ 5 ΘΟΓΕΠῚ σοΠίρΙΓατοηξ, δέ ρτα- 
ὈΘηΐγο ν Οἱ 85, σοσ ΓΔ Οἷς ΟΠΊΠ ας οΧ ἱπ|- 
Ρτουο ἱπτεγῆςοτα :αΠ}  τίϑη; ἀπηΐ- 
οἷ σοπίπἰταρσατ Παοπηοάο ἱποαυτος 
οἶτο δὲ ἔλοΠ]ς ορρτίπιογετ ἤοο νθὶ ο- 
σποιιοῦο ᾿ππ 6 Π 65. {πε αἰ οι 5 σοη- 
(οἱοτιπη ἱπά οἷο, Πιιοταἰρίςίοπε πιο- 
τί νεγ ΠΠ1}}},Ἐπσεγαπτ!η πιοητο5 αὐΓο- 
Ρτίς [ςτγατη τί τα [ΠἸο5: πποχ ας αἄἀ- 

δῖ εἰς ΔΌΧ πὶ (απ ποτιιπ οχίμ- 

Ἰὰπι 4] ἀσεθαης (αραα: ἱπτογ τος. 

ΠΟΙ ΠΙπλΐ Ἔγαησ, δὲ ρἰασίπγος (απι- 
Ραπούιπι Παρ ρας] οίρίτε5. ΗΙρρο- 
τ] εοπτίϑ ΠΠΠ, οἷας φαΐ Ετγιίοο ΒῸ]ο ἢ 
ξιογατ πη σὶ τεῦ οηα!τῇ : χα Ποη πηο-᾿ 

ἄορι] αὐπηδτὶ ἐγαης, (ς οτίαπη Π]15 απ 
Τογῖς ἀτῆλα Δἤοτεαησ, να] ἀαπηηις 
ΠΊΘΓΟΘΠΑΓΙΟΓΏΠ) δέ ΔΠΊ] ΠΟΥ ΠΊΔΠΙΙΠῚ 

εἰ απηρδηΐα σοπιγαχογαΠ ΗΪ ΟΠΊΠος 
σδἰμη ες νἱγίθιις ἀρτος ᾿Πἰ ΠλΪσΟ πὶ 
ἰπ(οαθαης ἰατγοοί η115. ργα ἄς αὐί- 
φοητο5,ὅζ (δΓι0 5 αὐδάποοητος ἃ ἀοπλί- 
ΠΪς; ΕΧΟΙΠΡΙΟΒαῸΟ ουεοα! ς (οητοϑ 

ἁτπιαθαητ: δ Πα! γογαπι ρεσογαπ- 
γε ίετγο διτἀσόγα ΠΟ ΡΟΙΠΟητ, ΧΕ 
Ῥαητ νοὶ] ἱπρι!αθδητ, 1] τγγάπηο Πκ- 
{ταητὶ πα τατίοης ἰΠἰ Πιϊοἷς Οσσιγγα- 
τοῦ, Ζιο πεοαροῖτε γα σοτεγι,πδο 
οοάειη ἰοσο {πδ{Ππεγοπε αἰυτίας, (δά 
Ρίο ποΐξδευγηὶ ἀϊαγηϊνα {Ππεγὶς (ρα- 

τίο,παης Πΐσ πη Π6 , ΠπΠΟ 1ΠΠ|ς νοίρε- 
τί στα αγεπταγ, οἰ ἀθγοπιααα π1}}1- 
το ργα Πα ῖο πλ Π|π| ἀστο[εϊθιις; αΐ- 
ἄλπι α παπλοῖο οχίμ!πι (6 οθτι] τ, 
αιιοηῃ 1Π| ἔα ἄδτο νευρογῖδιις σοτρο- 
το γα β ιρα ρος ΠλΠΘγαητ. ἰς (ασιι- 
τίτατοπη ατγγαπηο {ρα ]ατιι5., ργο πη ῖ- 
Πτίς, ἢ ςορὶς (ξοιπα Παϊτγογοηταγ ρους 
ἀιιέζυχαμη {1125 εο ἰοοὶ, νθὶ ἰςαιςεη- 
θη ποέξεπι αἕζυτσὶ εἤδης οχίμ!ς5, ἃς 

σοι πο δα θεὶς ὁ τύφφιννος αἰτοιοῦτι οὐδὲν, καὶ Ὁ ἕαυ- 40 Βαβίτα οἵδ 465 ποιηΐηϊ, φιοά η1Π}} 
" - Ἷ 

τὸ σωμα δικῆθον παρεχουνϑύῳ " πέμπει ζις “σιςοτοῖ- 
ε ᾽ ε (φ τ λ λ 

Οις τὐν ἡγεμόνων, ἀηγϑνίᾷς ἑὑπαεῖς τε πολλοὺς χαὴ τέω 
ν » Ζ 7ὔ λ 

μμιοϑοφόρον δχυύα μιν . οἷς οὐνετείλαΐο, κάλιζα μϑὼ 

ἁπυυεζις φυγάδας, εἰ δὲ μή γειὼς πλείςοις ἐξ 

αὐνῥ δήσανζας πατρὸς αὐτὸν ἀ γήν.ὁ νϑὺ δ καζασκευ-- 
͵ὔ -" ᾽ ͵ ͵ ᾽ ς ΑἿ δ 

σας ᾷυτα αὐτύμολος, κατα πε ἀποιξᾧς ὁδους, χαὶ 

Ὡ,ὰ δδυμδμ" ἐρηκον ἢγε ̓  φραζια) ζᾳλωπωρούσαν 

αν» ροίοςη5,(δἰρίπτη ργαθογοῖ οθ- 
ἤάἄοπι, πιοχῳ πΪΠῚ ἀτισιπι Πα ΠΊπλὶ 
αἄάϊτο οααίτατιι ὃζ Πηουσ Πα 5 οο- 
Ρ 5» σα πὴ πηδάατις νῖ Θχία!ος5 οπηπος ἢ 
ΡΟ δητ,αατ σοττο ρ] ατίπλοσ, νη έξος ἰῃ 
νεδδρογιγαμεγθητ ΟΡ. ξιθγισατίς Μ- 
ἐς 11 τιζϑξαρσα οχετοϊτα ρου νία5 σα - 
οἂς ὃζ ἀείοττος ἰαἰτας ᾿τοτς Ια οτίοίο 

ΝΝ ὦ 
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τοι ποϊεςοπτιιππατο,αάπχίταῦντ- 
Βα υᾶπη ΙοΠσΙΠηπις. [ητογοα δα ἰταὶ 
οΧΙΌΠο5 4 ἴῃ τποητο ρτορο Απογπαπ 
πὸ ργοουνεθα ροίτ5 ᾿η Πα 5, νὶ {π- 
σῃο (ντ οοπιιθῃογατ) ἐροου!ἀτογίθιις 
ἄλτο σορποιιογιης ὀστοῖς τγγαΠηὶ 
ὈΟΡίΔ5, τα δύῃ οΧ {{|ς5 ΟἸΓΟΙΓΟΓ Ι, Χ 

δας! ΠΊ πος, ρα δ. ἱποϊπέϊος δὲ ἔα- 
(ςεϑίγπιεητοτῖ σογοητζαβ: 4] οὐορα- 
(συ ]ο 4111 ροκ [185 ροτῖας νοις ορεγα- 
αἰ οἰδια πη νεθεὶηΠπυδιδπης: ἀ6- 
ΡΓΟΙηρτίςΩ; Ζαοϑβ ἰη ἔδίοἱ δ. σοἰδιογαης 
σἸλαά!ῆς, ἰῃ νπιμπ σοΠπιιοηοΓθ; ἔλξος 

Δρτηης, σοΠξοιτίη] ροιταπὶ ας Δ4ἃ- 
πογπατζῃ ἀποϊτ ἰπααφίεγας; ας οατ5 σιι- 

. Ποά δ. οπηπο ορρτεῖο, (μος ἰᾷ πγα- 
πίδιις ργορίηημος φἀπλεγαητς ροιτίς 
Ῥατξιίθιι5, ΠΟ ΠΟ (εατίδες Ἔγατ. η.1114 
ποᾶς ξείζαπι χυοάάαπι ρα] στη, 
δζ τοταπη ναἰσις νασαατ ροτατίοη θ. 
φοτοτῖβα; ᾿ΠΠατιτατι θι5;τὰ ντ πης ροτί- 
οὐἶο οἰηέξας δα τγΓΑΠῊΪ ΓΟΡΊΔ ΠῚ ΥἱΔ5 

Ρεταδάογοητ σης οἰγοαἰαπαᾶτη ας 
ἀξ πλυεὶ νἱσ!]αθαητ συ οάα5: (ε Πἰς 
“πος; ἃ 105 [ἃ (Ορίτος, αἹΐος εὐτίοϑ οῦ- 
[οάογαπεποη πλασηο παροτίο : ἃς [τ- 

απ «ξϑομσιοητος ἴῃ αιάος νη ΔρτΠ6, σοῖογος 

᾿Οὖς Π6Ο σΟΓρΟΓ 5 [Δ ΠῚ ΠΕῸ ΠΊΘΠΓΙ5 ρΓας 
νίπο σοπιροτζδβ, σα] Δ ΘΓ ΠΟΘ 
Ῥεοογῖ: ΑΠοἀἜπλιπὶ νοίὸ οἵ ΠΠ δ οτῖς 
δῖ σοσῃατίς σσριο επί, ὅς ἰη ἢγ1}- 
ταπὶ ποέϊε ἔπε ϊς νογθοεῖθ. ας τοσγτεγα, 
δέ (ντύχο «“ογἦο ἀϊς3) οΠπληὶ ογιιοίατιις 
σεποῖο δῇ] ἐϊαπλ,πτογέθοογαησ. ἂἵᾳ; 
ματααϊςοῖτις εχ γραῖα ὑγγαπηὶ ἔλπηί- 
Ἰία,ντηςς ραγιια]οϑ [ρα τος πος πιὰ- 

Πίοτος., πος ν]] πὶ ἐχ σογιτη νηϊπογίᾳ 
σορπατίοης ΓΟ ]]πῦ Ππούθητ: (οτιι- 
τατὶ οὐἰδηι ροῦ τοταπη Ποΐξοιη σπέος 
τυγαηηἰ 415 δα ϊατοίος, ἀΠσμ]ο ἰῃ ἔο- 
τα πη ργοσοΠογαηι: αἀποσαίοη; ἰῃ οῦ- 
[Το 7917} ΡΟΡιΪο,σπλα Ροπαηζ, ὃ ρτῖ- 

{πηδην γοῖρ. ἔογηιαπὴ το Ἐἰτασπτ. ΔΑ 
πῆς ἰσίταν Ατποάεπηῖ,απηο τγγδῃ- 

ΠΪαἰ5 οἷα οἰγοίτου ψιαττοάθοίπηο, οχ- 
(υ1ος Ταταημ πίαπὶ νοπογπητ, ροίςσξτες 
ΠῚ ἰπι5 τ 4] σοητγα ραϊγίατη, ἵορατὶ 
Ρτϊπιῦ το εἰτογαησ,ντ χα πθο οὗ Ππαης 

ὍΤΙΟΝ 5: 1 ἯΙ ΑἸ  ΟΓΑΊΒ᾽ Ν ΑΧ5 5. 
γε} ᾿ 2 ΕΣ; ἡ τὸ ΠΣ 

δσλης γυκτὸς ἐχὶ τὰ πλιόζον απεχῦντο της πολέωξ, 

“μέρη.οἱ ἢ Ἔστοςτίται νὴ φυγάδες ο» ῷ πἰϑὶ Ἄορνον ὁρᾷ 

“πλησίον ὃντί πύλεως λοχώγιες, ὡς ἔμαϑον ὠξϑηλυ- ; 
“ 5 ἣ λ 

θζαν εἰκ πόλεως 1 Ὁ τυραῦνε φραίιαν, (μή κασι 

μηνυθῥᾧ αἰ ποὸ Ὧ σχοπτῶν, πέμωποισιν ἐΐξ αὐνἣ! «ὐδὶἐ- 
ὔ Ν 3 ͵ ͵ 2 

ξ κοντα μόϑισοι τὸς εὐτολ κοτοιτους, δὲ φ)ερας ἔχο γε, 
᾿᾿ χ: Ἷ ͵ 

ὦ σφακέλλοις φρυγόμων χομίζονᾷς. ὅτοι σἰδελύ- 
«ς Α 2, 32 2 ͵7 « "»" 

γϑωναφας, ὀνλοι ΚΑΤ᾽ ϑηλας πύλας γ) ὡς Ὑέρνήτοι «πια-- 
2 ἈΘΑΤΕΣ 2 ὙΠ 7 Ε 

ρφσπεσογϊες ἔλαϑον.ὡς ὃ ἐνδὸν ἔγϑμοντο 5 τείχους, ἐἶξῇ,- 
» ὦ « ᾿ ᾿ 

ΙΟ κύσϑμῖες εκ, Ἧς σφαχέλλων ἃ καλεκρυτῇον ξίφη, χα 

(ιωδλονῖες εἰς“ αὐ ποῖος τόπον, πάτα ἐκῴθεν ὁρ- 

μήσϑμϊες α,Ἄρϑοι παοϑςς ἔχετ: Ἄορνον φερούσας 

πύλας, ιζ1ε φύλαχας αὐδ' πον εἰνεσι κοι κουϑμδς, 

ἡ ις σφέϊέροις ἁπλυζας ἤδη ᾧ τείχ “πλησίον ὃν 

ὀμαπετήαϑραις Ἐ πύλως αὐ πσοδεηο) )»ὺ ὅτοὡρά- 
λε Ὡ “ 3) 2 ν» -“ ͵ 3 

ξαΐϊες ἐλαϑον. ετύχε γὸ ἐχείνη πῇ γυκτί ξαρτή τίς οὖσα 
σρλ Ν 4.5 ἡ ς τ ᾿ 7 5) ᾽ ᾽; 

δημο  ης,» δὲ αὐτ' απας ο Τ᾿ πόλιν ογ λος Οὐ πῦτοις 
51 ταν ἐτο κν τσ. 4) ΑΚ ΎΜΝ μ ΕΣ «τὶ ὧν χὺ ταις δινχοις παϑείαις, τότο παρέογεν αὐϑις χν 

ΑΓ « ͵ὔ Δ Ὁ] : 

πολλίω ἀδάαν απασας διθῴν Ως ἐχι τυραννικζιὼ 

20 “ 4 εςίαν φερόσας ὁδὸις" ὼ οδὲ πῦθὰ Ἵ θύραις πολλζωώ 

ἄνα ὼ ἐγονϊορῆαν ἀὗρον φυλακὴν, Σλλὼ χαῤζοὶ ζεις 

μϑρηδὴ καϑευδονζᾷς, ζοις Ἀ μεϑυογίᾷς ιποσφαξαλῆες : 

δίγα πὸνϑ»ἡ κι “πλῆϑος εἰς ποὺ οἰκίαν ὠσοίμϑυοι, Όις 

μϑὺ ὀλλ δ σύμπουζᾷς ἅτε μῶν ἔτι κρῳτϑνις, ἅτε 

Ὴ φρεναΐν, χὰ οἶνον πσοοξάτων δίκην καϊέσφαϊξαν: 
«ἦΆ ΘΔ 9, Ε 

Τ5 ̓Αειςύδυμον Χὺ ζις πώδας αὐλῳ,ὼ Ὁ ὀζωω συϊγέ- 

γῴαν συλλαξόνες,α 26. πολλῆς γυκτὸς αἰκιζουϑμοίπε 

χαὶ φρεξλοιώῶτες,) πᾶσιν, ὡς εἰπᾷν, λυμαινόνϑυοι κα- 
τον ον ἡ ΕΣ ἀΝ) ἐπι Νὴ δ ον, ,᾽ 

χοῖς, αἰπεκΊηγαν.θιυελογες ἢ τ τυραννικὴν οἰκίαν Ὡρορ- 

20 ῥιζον,ὡς μήτε παιδία, μήτε γωωυαῆχας, μτε συ[γέ- 

γῴᾷαν μηϑεγὸς αὐ καζαλιυπῳν,ὺ δὲ ὁλης γυκτὸς ἁπτμ-: 

ᾷς ὀξερά γησανϑροι Όις (ἀωερλϑις τ τυραννίδος,η- 
! Ἵ ὩΣ », Δ 5 7 5 

μέρας γμονϑρμὴς ασοϑῆλ)ον εἰς Τ' αγοραν.Ἔπάῴτα συγ-- 

καλέσθμϊες Τ' δῆμον εἰς οἰχλοισίαν, Ἔἰποίίδᾳν.) πα δ- 
πλα,ὰ  παποιον καϑίςαν}) πολίείων. Ὄχι τῷτον 

δὴ τὸν ̓ Αραςύδημωον ἔτος ὁμῷ πιοσαιρέοχα, δέκαζον ἤδη 
"“, ͵ὕ Ἢ λ 7] ͵ὔ 

τυραγνᾶντα Κυμκῃς.οἱ (ὼ Ἰαρκονίῳ φυγάδες καϑι-- 

σα νϑυοι, χτ' “δὃίαποίδὸς ἐξάλονῷ (ὐδιέσαος : 

κην.οἱ ἢ ρέσξης Ῥωμαίων τέως νϑὺ ὀμπτελερον,ὡὼς 
ἧ ᾿ ἃ »ὕ νὰ Ἴ] 5, Σὰ » ἢ ΕΣ ᾿ 

Πεοτα γοη ἤδη, πος οαυῆς ΡΙΓῸ τερ.ἱ- 40 πε ὄχι στον Ἀκονϊες Τ' αὐγώνγαι,ξίτε ὀξοισιαν ἐχούϊε, ἣν 
οξάς ροτείζατ Παδείθητ, χα ἃ ίδηδτι 
ΠΟΙ ΔοσΘρ Πδητ; ἀεί ηάς οἵ! ΠΙΠΙ] ρτο- 
Βροεγδτ, ν!ἀεγοητᾳ τγγαπηῖ οὐ Ππα]α 
δὲ ρτθοος ΘΧί 1 Δα πογία πη ρατῖοπῃ 
Ἰπο!ηδτρ, Ροτῖτο δα ἀςέοηΠποπο ίρατίο, 
δὲ ναάατὶ ρασιιηῖ5, Ποπλης ΔΠΊΡΠἶτ5 
οδίογιπαητο,ητογὶπὶ ἄπτη σδιδ Ρεη- 
ἄστ,οἴαπη ἀσάστγιηι ἔς ἴῃ νίδπι. ἔαπηι- 
Πἰτ ΠῚ} ΘΟΓΙΠῚ ὃ ἰαπηρητα, ΔἸ] αταδητα 

ἐκ ἐπεέδενψων ὐὐζις ἡ (πλὴ,αϑρὶ ὃ πόλεως ἀπολοίφα 
δίκηγ.ὡς Ἄ δὲν ἐπέραινον δλλ εἰκεκλικότα 1: τύραν- 

γον ἑώρων ἔλι ϑαήερα μέρη,εβζο, ζαις «σπουδὰς κὰ παρα- 

κλησφοῖ φυγάδων,ο)τησοί υϑρο! γϑόνον εἰς οἰπολογίς 
δ , ἥ ΛΝ, ΣΧ» τὰ πὴ 

αν, διεγζυήσαγ]ες τὰ σωμκοιτα γρημζ, ἐν ὦ ἔχου μέσα 

Ὁ δίκης, πϑανὸς ἔτι φυλαἭοντος αὐθις, ἰποδρασαληες : 

ὠχοντο.ϑεροἰπονζᾷς 5. αὐδῇ ὰ τὰ ἰποζύγια ὁ α ὅχι 

Τη 

ὩΣ 
Ι 



Ἰ 

Αὐτὰ Ὁ. καὶ τ ΒΥ τῆ 
"ἢ σιτωνία χομεοϑειζα, χομαΐζα ὃ τύρωννος καπέ- 

Ὡέν τως υϑὲ δζω ταῖς ωρεσξείαις ζοιαῦτα πα-- 
φούσαης ) ἀποράκζοις ὀμαςρέψαι σευέξη.εἰκ δὲ τὴν 

Γ Τυρῥηνία. πόλεων οἱ πεμφϑενϊες χείγφοις τὲ χαὶ 

ἶ ζας στεσωνησοίυϑροι, ταῖς ποζοιμκη..9:5 σκάφος συ- 

χατεχϑμίσαν εἰς πίω πόλιν. αὑτὴ βεοαχωώ ἄμα, χεό- 

γονή ἀγϑορὲ Ῥωμαίους διέ, ϑρεψαεν' ἔπφτα ὠξανόκω- 

θεῖσα, εἰς ζὰς αὐζᾷς ἔἰπορίας κα-τέςησεν ἀύθις. Δ δὲ 

οὐϑὲν εἶδος ὀμαγχα!ας ζοφῆς ὃ οἕκ ἐπείεφιζον ἔτι. 

((ωέξαινέ τε σέκχ ὀλίγρις αὐτῶν, ζῷ μ»ϑὼ ΟΥ̓ πἰὼ 

ἀσόριν, τὰ δὲ Ὁ εἰ πίω ἀτοπίαν τῆς οὐκ εἰωθυίας ΕΞ 

δωδὴς, ζοῖς μϑὺ,ἀῤρωζως Γᾳκῴοϑαι ἴᾳ σώματα, 

Ὅς δὲ,παρημεληυδύως ΚΣ πενίαν, χαὶ πϑιυΐζοπα- 

σιν ἀδεηουάτως. 91 

τήρϑμοι τῷ πολέμω υϑαλούσχοι 5 ωρεσξφων Ὁ πορρή- 

τῶν΄ Δα ποτολαῖς ονῆον δλλήδοις εἰς τὸν κατ᾿ αὖ- 

ὩΣ πόλεμον, ὡς ἀδοουώτων ἐσουϑμων, εἴτις αἰὐθις 
ἤχίθοιτο κεκακωμϑώοις πολέμω τε χαὶ λιμῷ, δύ πέ-- 

᾿χάν.ϑεων δέ ἐς ἀὔγοια, οἷς φροντὶς ζῶ μὴ αἰδώδεῖν 

᾿νύ ποῦ ζοις εηϑροῖς Ῥωκμαήουις “λυονϑμοις,ἰφανέςαζο, 

ἰχαὺ τῦτε πίω ἑαυτὴς δεουα μιν ἀπεδείξατο. ζοσοῦτος 

ὙΣΡ ὡς ἀφνω εἰς (ὰὶ πολάς δου  ολούσκων φϑύρος 

[-ὐέσκηνψεν,] ὅσος εἶν συϊθενὶ ὀλῳ τόπω μνημονάε- 

χαι βιυόνϑυος, οὔτε βαρβάρου γῆ. [9 Ἕλλαδος,] 
»))ς 

᾿πάσανήλικίαν χαὴ τύχίω χαὶ φύσιν ἐρρωμϑύων [τε 

᾿ Ιχαὶ ἀοϑενῶν μῖὰ ὁμοίως διεργαζομϑυος. ἐδήλωσε 

᾿πἰω αἰπὐρθολάο τὴς συμῷορας ἡ πόλις χιφανὴς Ἃ 

δδολούσκων, ϑελίζα ὄνοκᾳ αὐτῇ μεγάλη πὲ χαὶ πο- 

᾿λυαν, ϑοφπος οὖσα πέως᾿ ἧς ὁ λοιμὸς μίαν «ἰπσελεί- 

) πετὸ μοῖραν ἐκ τὴν δέκα, ,Σ 5 ὀηνας “αἰ πσολαθῶὼν,α- 

ππίρεἶκε.χαὶ τελάυτών!ες σ᾽ ὁζώ ὅσοι πἰθοσαν ον Ὁ 
συμφοραξ,τρεσξά σαί νϑυοι Ῥωμαίοις ἔφροισοιν τἰω 

ἐρηϊκίαν, αὶ παρέδοσαν αἰ πόλιν.ἔτυχον 5, χαὶ αϑϑ- 

τερον ἐποίκοις ἐκ τῆς Ῥώμης εἰληφότες" ἀφ᾿ ἧς αἰ- 

"τίας χα Ὁ δαύτερον ὧοις κληρϑύχοις πῶ αὐτῶν ἧ- 

τα ζις Ῥωμφίοις μαϑούσι τῆς υϑὺ συμ.- 

οἷς ἐλὶ 

ποιῶ. 
ἡ Ὡς ΩΣ 51] δ. 03 “νυ ὯΝ ᾽ 

Φορας οἶκτος εἰφηᾳ " χα] οὐ δὲιν ὠοντὸ (οις ε 
Ὦ ὔ ον ἐπ ὅν Ν ͵ “ὉὟ 

τό Φιαύταις τύχοῦς μψησίκαιχειν, ως ἴχφνας δεδωχόσι ζο!ς 

ϑτοῖς “ἀρ σφων δίχᾳς Δ0θ᾽ ὧν ἔμελλον δρασφν.δε- 

λίζας5 ὐϑαλαμθανᾳν ἐδὸκᾳ κλοιρϑύγχῶν  ποςολῆ 40 Υ οἰΤτγας νεῦο πῆ ραΐιππ} σοΐοΠο- (οϊοηΐε- 
᾽ » Η ΠΩ 

ζκχ ὀλίγων, πολλὰ τὰ συμφέρονζῳ ον ὅσ γμα- 
᾽ λ .: » Ω 

τὸς ὀχελοίιζονϑροις. τὸ τε γὸ χωφίον ἱκϑιυὸν ἐ1) ἐφα!- 

νέτο, φυλακῇ ἀξιογρέῳ καζωληφϑὰν, οἷς δ νεωτεεί- 
»} ᾿ δ» ἘΝῚ 

ΚΣ ποδοικινᾷν τ Οπλονϑύοις ἡ, μέία κώλυμα οεμ- 
ἶ ΣᾺ ἡ 9 ͵ ο ((: "αν Νὰ η ἢ ΤΕ 

“ποόον ε,} τε Ἔστοθια, “' ϑοφης ἡ κα ἔχουσαι Τ' πο- 

αν, Ὁ παρ ὀλίρ ον μεδιωϊέρᾳ “λνησεοζ ὑπωτηάύετο, εἰ 
Δ ΔΌΣ » ἮΝ Ὁ ͵ προ 3 Υ ἐμετας α"η τὶς ἐξ αὐτῷ Ἔσο 5 πληλους μοῖρα ἀξιόλοίος. 

αν... " - δὶ 
ὡς ὃ ὅτὸ ἐγγωσᾶν οἱ γεῶς(ι χεχ ᾳ-- - 

427 
{πιπτοητατίοηΐς σγατία ΡΘοιιηΐας, τγ- 
ΤΑ ΠΠΙΙ5 ἐοτίηυτ, ΟἹ Ποϑ ἰρίτγ σὰ- 
{π|5 Πα: Ιεσατίοπος τα ἱηξθέξα τοπογίβε 
{ππτ. (Πετεγιτη 4υΪ ΠΝ Πι Ππογᾶς ἰπ Ε- 
{ΓΟΓΙ ΑΙ, ΠΎΠ ΠῚ ἃς ἔτ αὐ οἷτις τορῖο- 
ὨΙ5 ΡΟΡΠ5 ΠΟΘ ρειιπη, ἴῃ νγξ σοπα- 
Ῥοτταιογυης παιήθας (δοιπέο ἢπιπιῖ- 
Προ σοπηηγοάτι δγοα αΠπτηρτο, 
Ἰαϊδογαθαταν ἱπορία Ποιταητοα; ἴτανε 
Πα ]Π]Πτην οἰ δ᾽ ροπιῖς, αἀ χυοα πεσεῆπ- ὌΝ 
τὰ 5 λάϊσοτα (ο]δι, ᾿πτοηγατιηι γοὶ η-: 

10 χαοδγοητι πο ἔαόξιπι εἰξ ντ πλα[τὶ νεῖ 

ΡΓκ Ἰπορίδ,ν Εἰ ρτς ἱπίτοτία αἰ πγοηεῖς, 
Δ οέες οἴἴδης σογροείβιιβ ; ραιροῖος 
νοίο, Ζιοά συταῖο (8 ποη ροίϊοπε, 
Ρτοτίας ἰῃυΑ] 1 ἴ5, -( Ομοά νὈΊΥ οἱ- 
(οἷς παραγ ἀδιξεἰς εἵξ σορῃίταπη,οο- 
οὐἰτὶς Ιερατοπίδιις ίς ἰπἴοςπὶ ἡ Βοἷ- 
[πὶ (ΟΠ! οἰταραητ: γατὶ ροραϊατη κο- 
ΠΔΠαΠ ΠΟΖΕΔ ΙΑ ρατοπῃ ἔογε [- 
τλὶ (ππ|Ὲ} δὲ Πο[ειι5.5 64 ἀοΐτη Βεηϊ-τ 
σηίτας,ου Ἔγαῦ συγ; ΠΟ ΡΟρΡΌΪς ο- 
ὨΊΔΠιΙ5 ἰΠἰ οἷς {πσοιηθοζεῖ, τ πὶ 

20 4ποφ πιδη  ΠΙΠεης νἱπι {πα ἐχ- ᾿ 
(Ἔγαῖτ, ταῆτα οηΐ ΠῚ ρε Ἐς τία τρε ῖϑ 
γοΙίσος ἱπιιαίπτ,φαφητα π] Πδ᾽ προ ας. 
Ριιά αταοος πε ἀρ δαγθαγος ἔμ 
(ς πποπιογαζαγ, 111} ςτατὶ ραγσεῆς,πος 
Ὑ}Π σοπάἰτοπὶ νο] (αχαϊ, πὸ ἰῃ ἐς θὲ- 
Ἰες ἱποιάδύοε, πο πη να ἀος, σιῖας ο[4- 
αἰς πιαρῃίτααο (Ὡτίς ᾿]π το ροϊοί εχ 
ΠΟδΙΙ οἰπα σαητίς στῦς,Υ εἰ τγῖς ; ]αα 
τλδρῊς ρΓῖμ5 ὃ ροραϊ]οία, Ποτιμη οχ τ 
Πιαυίξὰ οἴξ,νε ἀφοίπηα ταπτιιπη ρας ἰῃ.- 
οοἰδτιπη ΓΟ ἰ]ιια τηδηίετίς, σεῖοσὶς ο- 

τα πΐδιις Ἔχ[Ἐἰη ἐξ ῖ5. Οτατοτάάαπὶ σαὶ 
39 μιαῖς οαἰαπηίτατ! {προτέμποτο ἡκεσίμγες, 

Ἰερατὶς ἡ ῥϑε ΠΛ ΠΠς, ἀοοἸατίοπαπι ρὰ- 
ττία: σοηαοίϊ, (Ε ὃς ἔπ ἀεά! 4εγιιης 
ἴῃ Πάξ ρορι! Κοπηαπί. ἤδη δ Δητεα 
οοΐοπος ἐχ ντρε ἀσοορεγαητ ἀςοηια 
ΓΠΠῸ το ΠῚ ΠΟΙΙΟ5 ἴῃ ὐάοα,!ε7) ἀρτί 

Ρατταπι{Πλ1ττὶ ρο[ξι]αδαητί Οο, 
οορῃίτο, οιμαπος οαἰηλίτατίς πλϊί6- 

τατιο δ ϊτποο ραταγιης ἴῃ εοἰπέογσ 
ταπίο το πη σοπάας οὐ" ρου θηπεναία! 
Πιο[είμιπι ἱπίαγίας; γατὶ (τὶ ροσπα: ἀΤίς. 
1υ{ΠῸ ἱπἰ πιίσος ργο σορίτατο (σοίετα, ὦ 

ΓΙΌ ΠΕ ΠΊΟΓΙΠῚ Πλΐττὶ ρΡ] ασαΐτ, Γορα- πῇ. 
ταῃτίδιις πλα]τα ἱπ 46 ργοιδταγα σοπυ- 
πλοάα. Π4Πὶ ὃ Ιοσιι ἱρίς, ἢ σοσιρα- 
τοῖαγ γα] άο ρα παῖο, (τὶς πιᾶρηο 
ἱπιροάίπηοητο ξαταγιι8 ες ν᾿ εθατις 
ἰἰς φαΐ τος Ποιια5 ΠΟ] τὶ να] ] δι: δ σοἢ -᾿ 
ἰσξξαγα ογαῖ, ΠΟ ράτιπη ἴῃ ντθς γο πη: 
{τὰπὶ Αἰ πη οητογιπη ᾿πορίφηλ,{ οπλἱ- 
στατοῖ ΠΟ σοπτοπηπδαα ρΡΙοθ 5 ροττιίο, 

ΝΝ πὶ 
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ςοἀ πἰμ] ας δά ἀεσετηοη άπ οο- μάλιςα ἢ ἡ ςάσις δύουρριπι ζ μϑδέηνῳρὸν 
αὶ ἀεπαιβαὶ, 

Ἰοπίαπι ἱπηρυ]τ τας (φαϊτίο, ας, ρτίο- καλῶς ἔτι πίω πσοϑτέραν , Οὐ γν οι ψιφίζεοϑαι 

τε πόδυπιρτίοθο γο[ἰπέϊα, ἄθηαο οχ- ἐπ κννν , ΠΥΡῚ ᾿ ΟΣ 

᾿ τὸν “στοφολον παλιν ὡς χα “σϑότεθϑν,0 δὴ- 

ἀτάοί(ςεθατιτατίτις ἐπι ντ δῆτα ρΙε5 Ὑο- τὰ Θ9νγ0 δη- 
» ͵ ΠΑΡ ἰὴ 5: ᾿ ͵ 

ςοποἰταθατοτ,δζ ραττιο 5 Τπσςξίς θαι: μος ηρέλιζέτο, καὶ δι ̓ λ..: ἔλα ζις παφοραοης πολ- 

παυΐτας; ἰπ 605 δέ στασΐα ἰαξιαθαηταγ οὶ τε χαὶ γαλέποι ΚαΤ' «αὐτὴμ “ἐϑροντο λόχϑι, ΤῊ 

φοπυτία: αἰ ς ἱπουτίᾷ φργηηῃ ὃ ίοσοῖ-. μδὺ ὀλιγώείαν ἐἶκα λοιώώπων χαὶ ῥαϑυμίαν, ὅτι σύ 

Ξ ἀἰδϊπουίαπείδιις, υΐ Ποπ πηυτο δῆτ. οὐχ πολλῷ ασοϑείδοντο τίω ἐσο εϑέζω τῷ οἰτου κα 

ρυαυ ΔΙ Πσπτ ἔαταγαπι φηῃοης οΑΓίτα- οὐὐϑΝ τ τμὸ εὐνστ 

το πη, ΤΠΔ]Ο 4; πτάταγα αα ΠΠΠΘηττο- Ὄ, ἴγμΞ., γνν δ ὉΠ πὸ : ΦΕΡ, κ μΦορ φ 

πιράϊα: αἰ τς ἀλτα οροῦα σαγίτατομη Αἱ λεξήματα ΤῊ ὃ ὧς ἐχιξουλης αἰ τ αὐτὴμ᾽ γεχονέ- 

ΠῚ ἱπάι 1 αἰοιιογαπείδιις,ντ χυΐς- τὸ γαὶ σιτοδείαν "ἰποφαμνόντων, δὲ ὀργά πε χοὴ ὄχιθυ- 

ςοἰποηὶς τοοογάαστίοης 1ηΠδπληγατί, αἱ οὐ τι ἀν οὐ πο δὴ ΡΣ "ἡ αἰμνγήσ' {πο 

Ρἰεδοπι σημε ἡ} 4 γαΠ0π6 αΠρετοου- ΑΝ ὙΣ πα ας δὲ δὴ ΦΣ ὐδα δέλο ἢ 

Ροίθητ Ηδς ἰρίταγ οὐ σαι 45 τπατιιγας- Ἶ ᾿ ΓΕΉΚΥΣ : 

Βατιῦ ςο]οηΐα τἱπο; ἀςΠσπατῖς αίε-. Χ" Ἐυθδνι ζαχεια ἐγίνετο, πειῶν ἀσίοδι ΘεντΕΙΝ 

λμῃαῖι δά οαπὶ ἀεάιιοξάδπη {γα Πλ01Γ15. λὐδραδ γα ασὸ Φ βουλὴς ἡγεμόνων. τῶ]. δήμῳ ὃ χατ' 

ῬΙεδὶ ρει ποίρίο σγαταπη οὐας πα τι] α]}- ἔρχας »ϑὺ ἀσμνον το οὲ κλυρφύχοις Ὡιαλαγχά- 

405 ἴῃ οο]οηΐδτ νῦ 4υἱ δέ ἔμ πγε πὶ πε ερο ὅσ 

εἰξιρίτατί οἤξητ, δ, τορίοποπη μα θίτι- ὧν, ὑπ ὧς : μόνῳ χαὶ χῶρ 
3 ὕ 2. 3 ] λ ᾿ ἃ 

τὶ [ουταπαῖαηι. ἀςεῖπάς σοπίογαητες (τι ἀὐδ' ΘΑ ΕΡΕΙΤΑ φὐγυμδύρδυῳ, ΤῸ Ἄθιμι}" ο9 

Ρείξεπι χυα: ἀεἰἘἰπαταπι ἱρῆς νεθοπὶ ον τῇ μελλϑσῃ αὐτὸν πυοδέγεοθι πολά γλνόνϑμος, 

γασιςίςοοτγαῖ ἜΠΑΘΕΝ Πιαδίτατοτσῖ-ὀ ὀ ὀ ὀζι(Ίε οἰκήτορας διεφϑοίρκᾳ, χαὶ δέος παρόχε μὴ χαὶ 

ὃ ἢ Ξ ΙΝ 5... ἢ ΧΑΘΩ ᾽ ἢ ᾿ 
Βιι5, ὃζ αἀϊπιεπαδ πλεῖ {Ππ1}1}15 τγαζξα 20 ζοιὰ ἐποίκοιέ ὦ ΣᾺΣ ἐργαίσηται, μεϑίξατο χὰ μικρὸν 

τἰοηΐς τογγοατ, ρα] τ] πὶ πλταρδητϊ ἃ- λον τ ΠΣ ος ΠΝ Π ὙΌΣ 

πἰπιοσιντ ΠΊΠ]το Ραμοίοτο5 ἀαγτ πο- εἰς τλμανία ἡ γγωμκη.ὡς!Ε οὐ πολλοί τίνες ἐφφαγησαν 
π « , ͵ "» ᾿ ͵ ᾽ λ ΔΨ 

ταΐηα 48 αιοῖ (οπατιῖς ἀδογεαογαῖ. ει μετεχήν βουλονϑροι πῆς Ὀστοικίας, δλλο πολὺ ἐ- 

. . τα. - ΝΕ Ὸ .) ͵7 Δὶς Ἅ 3. " 

αἴας Ποβἱρίος ἰαπὶ σοηΈΠ Ραπίτοθαι, λαῆοις ὡνη βουλὴ ἐψηφισαΐο. χα οὗτοι δὲ ἡδὴ στζῷων͵ 
ἑ ἐδ Ἶ , : - ᾿ ἀ 

δετογρί ποτγία σᾶταγ οχίταπη. το ἃ οἱ Ὲ Ὁ καϊεγνώκεσαν, ὧξ κακῶς Θεξουλθ θύων 

ταῃΊοῇ αἰογηὶ ςς ραΓ5,δζ σποτηιοῖ ηῦ ΝΕ , Ἷ , ἥν νὰ ὃ 

(ροητε ργοβοῖοὶ οιροιδιοπατυίσοη- καὶ λύσω αγεδύοντο τἰωὺ ἔξοδον. καελείφϑν μδυτοι τὰς 
Ἄνοκ ἢ ν σῷ 5) Ἂ Δ, ἢ ,ὕ 

{(υἰτο έζο νε οχ οπτηΐ οἰ Πα πλοῖο τὸ Ὁ μέρος,» Ὁ αλλο Ὁ μή ἐχϑέσιως σζέψευρα, ᾿ ον 
" - Ξ ““ ,γ)ν5) ͵ “ τὰ. 5 ε 

(οτῖς οοϊοπὶ ἀποογδταν, στα! ΠΠΊπηα ὃς τῆς ὀξόδου, ψηφισανϑυης τῆς βουλὴς ἐξ ἀπόύτων 
. . “1. ς τς. “. . 7) « ͵ ͵ λ 2) ἣ λ 

ἱπάορτοσδῦΠ] πλα]έξα ρροίτα "5 απ «ἢυέαϑαι Ῥωμφίων κλήρῳ πίω ἔξοδὸν,χτ δὲ τυ λᾳ- 
οΧίοττο πγίσγατο ἀετιφέζαποηκῖϊτα Ὀο6- κα Ἀν πα βλοι πω 

ΠΟ ΠΊΆΘ Δ ΠΊΔΏΙΙ5 πξεο δ π ε.. ΡΟ ΈΜΘΕ λον Ὁ ΕΠ Ι 
͵ὔ ] -Ὸος ΝΣ ΘΩΨ ἐν 9. Ἢ 

Τἰττας πλίσταγο πος Πημ]εἰ5 ἀἴοῦ. ροί!, 30 γεμϑμης ζυμίας. (δι τεδη Ἷ σθλος ᾿ὀυωρεπὴς δῤαΐ- 
᾿ τ ΣΕΥ » 2 ἌΣ ΜΕ ᾿ 

αἰἰα Νογθδηι, [νἀτη] ΠΟΙΆ 15 νγθοηι κη εἰς ἀελίζας κοίζῳληφϑείς απεςαλη) ἡ ἔτερος αὐ- 

Τοτοῆιπα (- ΠΟΙ Ἰσῃοθ!!οπι. Ἐς ΙΠΠτταπηεη {πα 
ἄϊτο τοςτι- 

᾽ ΡΝ « ᾽ ἤ ͵ .“ 

᾿ 50 τ τ οις οὐ πολλαὶς ἡμέροις ὑφερθν Εἰς ΝΝωρξαν πολιν» 

: ς ραττοῖος., πος ἰραάπιοςν τα- ᾿ ΤΑΙ τ " ὙΠ 5 ͵ »ο] ὶ 

ἀείςιε. ξΟΡ δ ου ον ρΟΡ τα 6:1 πα“ Λατίνων ἐϑνοῖς σεκ ἀφανὴς. ἐϑυετο δὲ 
πιογᾶτ, Τα ἀιιλ πη τΟΠΊ τ: Εἰ ΠῚ ΠΟ τὰς "ᾷ Ὁ) ἥ. 

τε! ρίοθ5 πιαρὶς εταπν οχαίρετγα- σεοδν τὴν οἰ, λογισμεϑ ἴοις πατειχίοις, Χτ, φριω πίων 
δ ΝΣ τ Ω Ἂν λ "τὰ Να 5 ΚΕ ͵ 

Ῥατιι δηϊπλῖς νοΠΘπηθητοῦ ἴῃ ραῖγας ἐλπίδα, τῷ λωφύσν τίου ςαΐσιν' ὄνον οἱ αὐξδωλάφϑεν- 
᾿ π᾿ ποι 4 », " ὄν 55 “.ὉΦ “͵ΨΛἼ.Ὃ» -“ 

νοοϊξογᾶς,ρογ σαῖς δέ (οΔ]]τ,ραιι- ες ἔτι χείρους ταῖς ὀρ γος ἤσαν ᾿ πολλῇ τῇ καζᾳθοὴ 

᾿ οἷδ ρυϊπλι τὴ σοριητίδιις, Πιοχ στερα- 

τἰ πη, σταίας ἴλη ργοπηοητῖς ἱπορία:α- Κα ΕΝΟ, ι ΕΠ ΣΝ 

ὅζοηις ἰπ ἔογιπι σοποαγία, τ θα Πος Εἰαξ,ολίνρι κι ( μὠυϊονίες Ὁ Ξε τον, ἐπτείζᾳ, ἀὐϑελοῖν 

ἱποϊαπιαθαητ. Ροῦ ιο5 σοφέξα σοη- (μυζονωπέρας ηδὴ μομδνης τῆς Ὄστοθλας. χἡ σέο 
ἕ - δ , Β ᾽η » δ» ᾿ λ ͵ 32! 

οἷοῃς ῬΡτορτο ας ἐμ γμραίμεν δ. 1οἷ- (ὁ δα μώνῖες εἰς πίε ἀγοραν,ζοις δηζοχοὺς ἐξοων. σεώω- 
ΠΠπς, Ζαΐ τας σΟ]]ορ ΐ ρτίποορϑ ογαζ, 

δὲ ἱρίς νε μιοηλοητοῦ ῃ (ἐπ ατιιπ ἱηπ6- ΡΝ, ἤν ε ΕἸες ιν τς 
ΠΣ ΤΩΝ γγίος, ὃ τὸ μω τ 

ἕτας οἰΕ, ἐπα ἤϊα οι φαδητατη ροῖο- Ἄ ΤᾺΣ Ἂ ἀμ ἐς πεῖ. ΕΟ .Ν 

ταῦ σταιαῃ5;8ζ σοῖογος πο; ἰδ εθαζ λυςφέρρᾳ χτ Φ βελῆς,αὐξων,ὼς μοαιλιςαι ονν»Τ' 9 κ᾿ 
ζ - ᾿ "»" ͵ Ν λ 2 ΓΚ 4 ͵ Ἁ “" ἡῶϑ 

{τπᾶ5 ἰῃ σοσγχπιαιπης σοηξογγα δητοη- αὐτῆς Φ)ονον, χὺ ζὺς ὀνος ἡξίᾳ λέγήν ἃ φρονϑσιν ες Ὁ 
Ν Ἂ- ᾿ ΤΑ λ ἤ ἐν , ῃ “" ᾽ ͵ 

τἰαϑ» ἱπρυϊ 5 δοίη απ δέ Βεατιπι χϑινὸν, μιϑλισα 5.1 Σ ἐκίννιον χὺ δὰ Βρδτον,α ,ϑρανομὅς ᾿ς 
τὰ ΠῸ ἀἍΠ|6ς5 που ἸΠΆΓΠῚ Οἰτα 5,4] δζ ͵ ε) Ε “- ε ͵ Ε 5 ψ ΕΝ 

; 5 ἈΡΕΡ Ἀν Σ τοότεοῦ νάκᾳαλων ἐκοτερον δ ονο Ὧ οἱ. Φ 
Ρτπγα: ἰςος ΠΙ οἷς ρΙοδ᾽ δυιέζογες [με- ; ἴ ἢ τὰ {- ἡτπ τ Ξ Ν τῇ. Ἷ Ὥ 

ταῦτ, δζ ἱπιγοαιέζο ἴῃ γοπυρι] σαπὶ οξρτῆς διποφασεως ᾧ δήμῳ ἡρξα»,ὺ τ δημδρχεκην 
ὑζοισιαν 

«οὐ βουλάτῶν ἐγχοώντο,κατά 1 συφροφας ὦ ἐτα!- 

΄ ἢ 3 ἡ να, ὟΣ ͵] Α ͵ 

αλϑείσης ὃ κιἰ πο’ αὐΐ' ἐκκλησιας, παρελθὼν Σ ποδατ 



Ὶ 

Ἵ , 
Ἵ ΑΝΤΙῸΟ. ΟΜ. 

Ἵ ἐϊξοισίαν εἰφηϊησα ϑυοι, ρῶτοι αὐ ἔτυχον. παρϑυ " 

᾿ς 1  ϑτοι, τὰς καχοηϑεςατοῖς Τ᾽ λόγων ον πολλό πα- 
4, ͵ ΠΣ ΘΙ ΟΣ Δ Ἔν 

“ἢ ρέσκθ. ασχκένοι,διεες ες, α (οις πόλλοις ἀχουήν ζωὺ βέ-- 
ΕΙ - ε ᾽ Ἷ, ΤΑ ΑΥ̓ΤΟ "Ἥ) ε ν 

λουϑύοις, ὡς εἰκ παονοίας 1ὲ ὁ ἐχιδυλῆς ἰοῦ ΤῊ 

ο΄ πλοϊσίων “Μυοῖϊο ἡ πὐϑὶ Τ' σῖτον ̓ ύποοία, Δ έλευ- 

᾿ ϑερίαν ἀκόντων ἐκείνων ὁ δήμιος εἶκ, “δ ἰποςάσεως ἀΐ- 

7 ρεῖο. ἰσομοιρᾷνε “δὲ χτὶ μικρὸν ἀπέφαινον Φ συύμφο- 
, ΤΑ ᾿ ΠΝ Ξι ὧν τ τν τ 

ρας Οἷς πένησι τὸς ἀὐπορϑο᾽ ἐχείνοις νϑρ »ὺ ἐΠ) αὶ ὅ9- 
ϑω, »»᾽ ͵ ΝΥ ἷ ἔργῳ ΟΜ 

φαὶ ἐν ἀφανψ το ϑακᾳυϑμας,ὶ χοὐματα, οἷς ὠνέμε- 
κ᾽ ͵7 2 ΣΝ τὰς Ων [5..} 

γοι ὰς ἐπάοακίους ἀλϑρας,:» πολλὴ ὑήϑροψία ἧσαν 

χαχοό᾽ ζοις ἢ δημόταις ἀμφότεροι ζωῶτα Ἔσο ὑρώς ἐξ 

χᾷν τίω πε Σσποςολζωὼ ὃ, κλυρόχων, ζει ἐποιήσδμτο εἰς 

γοσεροὶ χωοία, ἐκ λον ἰποφαμνούϊες εἰς σδοφανὴ τὼ 
“ ͵΄ Ε) 3) ε ͵ λ 

μάχρῳ χείρονα, ὀλεβρον,αὐξονϊες, ὡς μόλιςα ὃ ἑωυαΐοὶ 

ἐφ δ λόγω τὰ δᾷνα, χὰ τί πῆρας ἔςαι ζ' κακῶν ἀξιϑι-- 
ὶ ι ε ͵ ἢ] δ οα ὡς ΝΣ .- 

τες μαθῴν,ἰ πϑομιμνήσχογϊες 1ε παλαιῶν αὐὖθυς αἹ-- 
ΟΜΝ Κις λα λ τὰ ͵ 2) » ͵ὕ ῆ Ν 

᾿χισλκων οἷς σι σασὸ πλοισίων ἐτύχον οἰκία λεν ες» Χ) 

σὰ ὀῆνα, τὰ σμοία, πὕτοις χτ' πολλζω ἀδίέαν διεξιογες. 

πελάυϊ! 5 ὁ Βρϑτος, Εἰς ἀπφλζώύίωα ζια)δὲ κα]έκλ 4- 

σεην λοόϊον,ὡς εἰ βεληθάεν αὐτῶ: πείθει, ζὼ (χέων 
͵ὕ 43 7 Ὰ λ ͵ 

πσδοφανα[καίσων τςεκκαύσαγζας Ὁ διάνον χατασζε- 

σαι." νϑὺ δὴ ἐκκλησία διελύετο. οἱ ὃ ὕπατοι τῇ κα- 

τπιν ἡμέρα στευεκοίλθν  βουλζωὼ, τὐξάφοξοι ὄντες 
3 ἣν " ᾽ 

χτοις χανοΐο με ϑμοις,ὼ δ Βρότῳ δημοχοπίαν εἰς 

μεία τὶ καχον πποσκήσψ ἀν οἰόυϑροι. πολλοὶ υδϑὺ δὴ χαὶ 

πόὸρυτοδα,ποὶ ὑπὸ πε αὐΐ' ἐχείνων ἐρρηγη ὃ στουεδρίῳ 

λόγοι» ἶσα νη ϑήγων τρεσξυπέρων,  μϑρ, οἰουϑύων 
[ δ " «ς Ἷ 7 ͵] 

δῷ ϑεραγάυ ἀν τ' δυμον ἁπάσῃ σδοφησρθλα, λογῶν, 
νὰ ἥν 5} χα τ τς ͵ Β ῇ 
χἡ χἰτοο ἐσ ά ἐργών,»ὺ τὸς ηἸεμιονας αὐτο μεδιωτερθς 

μ᾽ σφῶν ὑπ Ὑ κοινῷ συμφέρφονζος “' δῆμον Ὡϑα- 

᾿χαλϑνζας σχοπάν"  δ,μυηϑὲν οὐνδι δῦναι ὦ κα λάακχί ἕ- 

αἵ συμξελάυόντων τσϑος ὅχ λον αὐπα δὴ ἡ αἰλφι δ, 

εϑρασείανγε Χὸ δρύποιςον δυμοχϑητων δύ, ϑοφπων κα- 

νίαν, δλλ δἰπολογεῖα αὶ μϑὺ,ως φυ εν εἴη δὰ τὰ 

πατοιχίων γεγονότων ὠτίον, ὰ ὑπιούφα “σϑϑνοίαν 

ἕξιν τ᾽ καχοῦ Ὁ διωυυατίζοις ἢ ζα οο ῆοεσι Τ' δῆμον 

Ἐχιτιμα),ὸ αδϑαγϑρδ..4ν ὡς εἰ μιῇ παύσον 71 ςά- σιν ὀῤαῤῥιπίζοήες,αξίας πίσοισι δίκας. ζώπης ἡγεῖτο 

πεσούσης πόμυ Οἱς(:έδροις Φιλονφκίας" ὡς)ε χαὶ τὸν 

δῆμον αἰαοῦ Ὁ βοῆς οὐδ ὀξαχο υονδύης ἔχὶ πολὺ τα- 

ξφῆϑεντα, σσευδρα μᾷν Ἐχτὸ βελάιληεμον,ὰὼ πάξ ὁρ- 

ζεὺ (χὶ τῇ πσφοεδοκία “ἡ μέαϑαι τω πολιν. μ( Ὁ 

στῦτο οἱ υϑὺ ὕπατοι παρελθόντες, σσενεκ οι λοιω τὸν δὴ- 

μον εἰς ἐχκλησίαν " ζωῦ δὲ οὐ πολὺ “ἃ ἡμέρας ἔτι ΘΗ 

πόνϑμον " χαὶ παρελθόντες »ἐπειραῖντο ζᾳ δύξανζᾳ 

ποὐδασκά αζν,τιδενς εἰς μέσον τὰ “ραγμαΐα, 1). 

εν 1 λ29 

ΙΟ 
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[9) 

τη δαπατιι ρτίπηὶ ΟΠ πΊΔο  Ἐγατίπὶ 
αἰΠεοιιτὶ Ἔγαητ. ΗΠ Ἰαπιάπ τι πη] ρῊ 1 
ἤπιας οοποίοπος πηοαίτατι, ργορτο ᾿ 
151 γρηφαίϊπε, ΘΟ] Δ υτάγι τς 41: ρΙοθὲ ὦ 

δαῖτα σγαζατη ογαῦ, Ζι41] ἄλτα Ορογα 
δὲ ἱπ[ 15 ἀΤαϊτ ἐχόττα οὔεῖ ργαοης 
ΔΗΠΟΠα; σαγίτα ἴα [ΠΠΠροττατοπα "ΠΠ}ς 
ἰπυϊεῖς ρΙς 5 ρου ἰθος ΠΟ στη ἱππαο πὶ 
(οτ, ρἰατιπιι πὴ) οΠΐηγ ἀροῆς ντραγοην 
ἰπ μας εαἰαπιίταῖα ἀἸΤουΪταῖξ (ςηγὶζς 
Ἰοςαρί οτος αἴ; ἱποροβ. πη 1ΠΠ|5 6ΠῈ 
τ1πὰ αἰ Πηςητα ἴπ ΟΟΟΕΪτῖς ΡΟΠ ΔΓ], 
τὰ ροΟιΠἰας δ Θπηοη 05 σσιπδατις 
δαιιοξμεῖος : φαΐδιις ἔγοι! ΠΟ πα πη 
Ρίαπςο σοπτοιηηᾶε: ΙΕ θοῖος ἀυ τα ΠῚ σΔ- 
τοῖς νιτοαῦς, Δα αητ, Ο] οΠίδτη ἴῃ 
τιοσΒοίος Ιοσος ἐπ ΠΔΠὶ, πηαπίίεο 
δέ ίορα ατγοοίοτὶ οδἰεέξαπη ρετγίσιο; 
ἀϊβιοιυίτατετη νευθὶ5 αι ϊδητῇ ροϊοζαπε 
᾿ΕΧασρετϊαηῖεσ, δζτόραητοο 15 το Πα 
φτηαϊοσιπι Πηΐς; τοίτσαπτοθα; ΠησηΟ- 

τίατη ρυϊουὶς αΠἸπϊτιιιη (ἀτε1α», ψΔ 22 
χοχος νῇ Πιεύαητ, ὅζ [τὰ ΠΠλ11Π1ὰ ἀδς]α- 

πηᾶτος Γηασῃα Πἰοῦιϊα. Ροίξγοπιο Βτι- 
τας ἰδγπιοηθιη {π|π| ΠΟ Πλἱ ΠαιτΟ Π8 
οἰδαπΠε νο δι ΠΡῚ ράγείο, Ὀγει (8 ςΕ- 
ξεέξατιπι νῖ 4 πιαί ιν Ποο ἀσοδ ας 
{επτ,ἰρήι το Πησιιογέι. ἴτα τιΠ} σοηςο 
ἠϊπι εἴς. Ροίζοτγα ἀϊε σοπέμ]ος (6- 
δῖα σοπποσαγιηῖ, ΠΟ ΙατΙ ΟΠ ΟῚ τἷ- 

πλοητος, ΜόΓοητο56; Π6 Βγιτα5 (0]]1οἱ- 
τατίοπο ροραΐ πηασητιπι 4] πο πιά- 
Ταπὶἱπιιοπογος. πλαΐτα ἰδ ὃ νατία ἐΐ- 
ἐτα πητταπὶ αὖ ἰρί!5 σοπ δ ιις. τα πὶ 
ὁ παῖ πιαίοσι θιι5; ΠΟ Ώ}115 σεηίςητίθ. 
ἀε!πιξάδτη ρ]εθοιη οπηπὶ νει θοῦ 
σοπηϊταῖο, ὃς ρο Π οἰτατίοης ορετς τη] -- 
εἰσαπήοσ4; ἄπιςα5 οἶπ5, ρΓοροίτα γογῖ 
ἀϊπουίτατο; ὃζ οὐ πγαπίσατο οἴ ρ᾽εθ 6 
σοπίΠο ἀἰρ᾽ οἰξάτιτ χαϊά εἴἴες ετερ. 
αἰϊὶς σοητίαᾳ {παάοητίθιις η1Π1}π4}- 
σοθάππινασο ἱπυροτῖτο ὃ τεξιδέϊα- 
το, πεσαἰθπάδιη διάδος δὲ ἰπτο  6- 
ταδιΐδιη εἰπς αἀπ]ατοίαπι ἰπίδη!ᾶ; (ςἀ 
τείροῃἀοηάπιπι, πα} }2π| ἢειΐτι5 ΠΊ4}] 
ου]ρᾷ ΟΠ ἴῃ ρατιίοἱ 5, ὃζ (θσατυ γοτα 
οατα ἔστε ΡΓῸ νἱγίδιι5. σοτογα πα τα γΡα- 
τογος ρΙοδὶς οδίπγσαπαος ουπιίητοῦ- 

Ε] ἐλ ὁ “Ὕ « »-ψἭῬ» ᾿ ξ . . 

γνωμης Ασαῖιος, Ἂ ζὺ ἡ γικωσα αὐτῆ. πολλῆς ἐμ-- 40 ταϊπατίοης, ἀαταγος που τα5 ΡΟ 45 ΠῚ 

(οἀϊτίοπος ἔοιιοτε ἀεππογει ΗΠ (επ- 

τϑτία: ρτίποερϑ ἔπ ΑΡρία5; 418: δ νή Ι 
οἷἶτ, πα Χ  Πηὰ ρΆΓΓΕΠῚ σΟΠΙΘΠΓΙΟΠΘ; ἵᾶι 
νῖ ὃΖ ρορυῖιις οἰ πλουίθιι5 ΘογαΠΊ τοῦς 
τἴταις ἐ οὐ Γ10 αὰ σατίατη σοπουττγογοῖ, 
δ] 'π εχίρεξξατίοπεπι ἐγθέζα οἤδετοτα 
οἰαἶταθ. Ροί ἢςς ἀϊεἰαπι νούσοητα, 
ςοπῇϊ νοσαᾶῖο ἴῃ σοποίοπομη ρορυ]ο 
ΡΓΟρΓΟΙ͂Ι ἡ γαραϊπςομαἰσδτατ ἰφπατι9 



χω 

Ἢ ΠΙΟΝΥ5 
νοϊαηίατεπι οἴϊεπάοτς :εἀ οδίξαθας 

εὐἰδαπας,ὅζ πος αἰτεγηΐβ, πος ἀδοςῃτὶ 
ογάϊης νοτρα νιτίπης; βεθαπο ξ νπα 
οἰαπηίταθαητ, ὅζαίτεγ οοίπεερεθαι αἶτε- 
τί τἴτα γε απάϊτοτίθ. ἀΙ βίος «σι φυϊά 
ΠΡ ὶ νο]]οης ἱπιο!Π!σοῦο. (ὐοπία]ος, νυ 
Ροτίοτὶ ροτείξατε ργαα τὶ, ἰπηροτίο ίαο 
(υδἱεἕξιιπι νοερᾶς φυϊάαιυά ἴῃ ντῦς 
εἴϊοτ:ς ἀϊπογίο ετἰδαπὶ σοπτεπάςθαδης 
{(πυπι]οοῦ εξ σοποίοποιι, ποις 110- 
τατη (δηατῖι: 8. υ!άα! 4 4 ρίεθε ἐπα - 
οατὶ ας ἀοσετηϊ οἰεγεῖ,ἄ οπηης ἴῃ ἔα 
εξ ροτοίξατοι ργο ἢ ρεροαθατ,ο- 
οἰαπηατίοπε “αἰάοης 4γίγτος, δ ραταῖα 
ςοηρτοάϊ οιπὶ οδ Πἄτίδιι5, Π οριι5ο- 
τεῦ: ρτο σοπία θιι5, ραιγ οἰογαπιρίο- 
διι5.ογαῖα; ἰπσεης σοτταπηξ, Πες αἰτοτὶ 
οοάεηάιιπι ριεαδᾶτ Αἰτεγῖς., φιδίι Πὰς 
νηδςοίποηπο ραῖς νἱξξα ἴῃ ροίζεγιιπι 
αἰτοτὶ πιο ἰατο σοἤπιτα οἵου. ἰαπηα; (οἱ 
οἰτοα οσσαίαπι ογαῖ, ὃΖ σοπουγγεῦαῖα 
ἀοα!θ. ἴῃ ἔογαπη σοῖογα σΖαος; πλμ]- 
εἰτα οἱ] ἀοάτιγη;, Ὡἱ ΠΟΧΊ απ ορ- 
Ρ(οΠδι,α πηδηίθιις δ] Ιαρί ἀιιπ Ἰαξτα 
ποπτεπηρεζατυτί. Πο Πα βεγε,ρτὸ- 
στοῖτις 2. γροαζηεη Βυιτιια, α σΟ(Ο] θιις 
«αἰσεπάϊ ροτοίξατοπι ΠΟ] ρας, ( ἀϊτίο- 
Πεπγίς σοϊηροίτατγιιηι ρο ἢ] σΘης. ΠΠὶ 
οοἴιπι (11 ται, ιιοά ργατεητίριιδ τὶ- 
διπίς σοποίοπατοῦ ρΙεθείιβ 4 (6, ποα 
ΑὈΠΠ|ς αἰσαπάϊ σορίαπη ρεπῆες, ρετ- 
πλϊίεγιης οἱ ἀϊσεγο. αὶ, Πςητῖο μέϊο, 
ΠΪΠ1] Αἰϊα Ἰοσατιι, πς ἱητογγοσαυς 

σοπίϊ!ε5: Μεπηἰη Πίδηθ, παῖς, ηο- 
δίς σιπὶ ΑἰΠΠ ἀϊιμτι σοπροπεγοπια, 

Ἰοσσοποοίϊαπι ἃ ν οὐ ἱ5 ἰπσ,ντ αοτίες 

δαιιοσαιοτίητ,εὶ (8 ρατγίοῖ! πη σητςε- 
ΝΣ - ΠΟΠΟίοΠΕΠῚ ΠΔΟΙΠΊΩ; ἀ6 τὰ 

δῆτ, ΠΟΩ; ἱπτουταγθεητ ΜεγηΙΠίΠλιι5, 

ἴπ{αυῖ εραπία5. Τα Βεστας : (σας 
Ἰρίταγ πηραα εἰς ἢο5,8ζΖ πο {1π|τ|5 τεῖ- 
Ὀαποβ ας νοϊαητ ἀϊσετοὺ κςίροπαϊε 
(ἀὐεραπία5: Οιΐα πο ἱρῇ σοηποσα- 
ποτα ΡΟ οπι ἰη σσοϊοποιη, (ξ πος 
σφοΠΙ υδιῃ ἢ ἰρή νοσαηξης, Ποη ἱπι- 
ΡΕάϊτιτὶ ε΄ π.ι5,Πες οτος οὔτγο- 
Ρτατῖ. παης 414 Πο5 σοποίοπεπι δά- 
ποσδιπγι5,ΠΟη πος σοποϊοπασὶ Ρίο- 

᾿ϊδαηλι5, (δ πος δῷ {Π|5 ργο  θετὶ 
ἰπίχαῖ ἀιιοίπγις. Τ᾽ Ππι Βεατισ, Υ ἰοὶ- 
τις, (Λυἱτίτος :οσσοΠεγιηςποθὶς δά:- 
ποτγίατι! ψυ! αι 4 γο]εραπηιβ. Αδίτα 
ΠυΠΟ, ὃζ ἀεί ῆϊτς σοπτεπάεγο : στὰς 
γοδὶς οἰξδίιγιιπι τὴς ΡΟΙ]Π σςοτ, ιιδη.- 
ταπὴ ἰγαοατὶς νί πη. ος υοφ τεϊδαηὶ 
ἴῃ ργαίςῃς ἔοτο οἷς σοαίτο; δα οχῖγος 
ΤΉι1Π} τ ΠΊΘ ἢ ΠΟἢ σοάετίς, ν δὲ αἰ ἰσ6- 
τἰτἰς φιδητδη1 ΠγαρῚ ἔγατιῖς νοῖτογ μὰ- 

Ὡς παρ, «ὐϑὸα--..; 1 ΕΑ ΚΟΛ ΝΑ 5 5. 

σφίσιν οὐ» τῇ βουλῇ λέγφν. οὐνίςατο δὲ ἀδζὶς ὁ δήμζ- 
᾿ ᾽ Ἷ Ὡ τ ; ͵] τς ἈΕῚ ᾿ ἥ , 

χρφ,χα Οὐκ ζιὼ ον μερά οὐδ, ον χϑσβκῳ γινο δος παρ 

ἀμφοῖν ὁ λθχϑς.ἐξόων ὙΣΡ (και, χρὴ ἐϊξέκλιφον διρλής 

λοις ὡ)ε μὴ ῥάδηον ἐὴ Οἷς παρούσι ΤΣ Δ φνοίας 
τῶν,“ τί βούλονται, σεευιδᾷν. ἐδιχαοιω δὲ οἱ ϑὺ Ὁ 

παῦοι,τίω κρείἼογα, ἐχονῆες ὀϊξοισίαν, ἀπϑῥτωντδρ- ' 
“ὦν Ἢ εὐοὶ ͵ Διί ͵ - 

χὰν ἣν ὦν τῇ πολῴ οὗ δὲ δή μδρχοι, τω Οκκλιήσιαν ες 

«τὴν τῇ χώωείον, ὡςαὖρ ἐκείνων τίω βουλέω χα) ὁ 

πόσα ὅχὶ ζος δημόταις ζω κρίναι τε χαὺὴ ψηφίζεοϑαι,, ᾿ 

το ζύτων ἀὐοι πϑὸ ἔχάν Ὁ χκρ ίτος. σεευηγωνίζοντο δὲς 

μδὺ ἡ πλυθυὶ Ὀχιξοαίσα, χαὶ ὁμόσε γωρῴν, εἰ δέοι, ζοῖς 
κωλύοισι παρεσκἀ ασμένη᾽ ἴοϊς δὲ αἰπάτοις,οὗ πα- Ἷ 

, ͵ δ ἡ Ν᾿ ΣΝ 
τϑάχίοι συςφρένψναὐῆες αὐζοις. ἐγίνετο δὲ “πολὺς ὠγῶν 

«ἰϑὲ τῷ μὴ εἶξαι ἑκαπέρϑις., ὡς οὖν μιᾷ, τῇ τότε ἡΠη μὴ 
πο βϑαχωρουδύης τῆς εἰς πὸν λοιπὸν φόνον ἔκατε- 

ρῶν διχαιώσεως.. ἡλιὸς τε πὖδε χαζαφοραν ζιὼ ἤδη, 
λ ͵ 3 ᾽ Ἀν ἡ κἤ " 

χα) σειν έϑεχεν ἐχ, αν οἰκιων Ὁ ἄλλο σλύῦος εἰς, 

τῖω ἀγϑραν" χαὶ ἔμελλον, εἰ μιῇ γὺξ ξχιλαμᾷαγοι πίω 

ἐραν,εἰς πληγας τε χαὶ λίθων βολαξ χωρήσφ. ἵνα δὰ, 
ἐς, Ἴ Δ τ ζ τὴς ΤΡΩ͂Ν 

50 μὴ τῦτο ϑῥοιτο,σοϑελθὼν ὁ Βροούτος, ἴους ὑπάτοις ὦ 
ἠξίου δὸϑάεῦαι λόγϑν αὐτωϊ παύσήν αὑπστορούμϑμος γ8. 

πίω ςάσιν.κάκεινοι δόξαντες σφίσι τ δακεχωρῆοϑαι,, ' 
«“ ͵ , ΤᾺ 5. ἌΣ ΠΟ ΟῚ 
Τί ὐυϑηρδδγων παρόντων, οὐ πτοῦρ ἐχείνων ὁ δητ 

μιαγωσος ἡτήσειτο τί. γαφιν, χε ῥέποισιν αὐτῷ λέ Ἕ 
γήν. σιωπῆς δὲ ϑυονϑύης, ἄλλο μδὺ συϑὲν ὁ Βρούπς. 

εἶπεν.ἠρωτησε δὲ Οις κ' πσάτος ζιανδὲ νὰ ἐρώτητ. ἰ 

σιν" Ἄ ρφ9( γε, ἔφη, μέμψηοϑε ὅτι Δἰοίλυουϑροις ἡμῖν « 

πίω ςασιν πότο στενεχωρη Ω δίχαιον ὑφ᾽ ὑμδν,, ὁτὸνα! 

οἱδήμῶοχοι σεουαγογωσι τὸν δ μον ιἰὺρ ὁτουδητ! « 

30 γος, μμὴ παράναι τῇ σεενόδὼ ζις πατεικίοις, μήτε α 

οὐγοχλν;Μεμινήμεϑαι, ἔφησεν ὁ Γ ἐγόύιος υχαὶ ὁ Βρϑ- « 

τος ἐχιφέρφ Τί δζζυ παϑῦντες ἐμποδὼν ἵξαιοϑε ἡμῖν, «΄ 

χαὶ Οὔκ ἐάπεζοις δηρζδχοις ἃ βούλονται λέγῳ; πος “ο 

χρίνεται πσεϑς ζαῦτα ὁ Γεγόμιος" Οὗτι οῴκ ἀὐοὶ (τ κ΄ 

ἐχάλεσὸμ τὸν δῆμον εἰς πἰὼ ἀκκληήσιαν, ΣᾺ. ἡμεῖς « 

οἱ ὕπατοι. εἰ νϑιὺ δξζω “ἰ τεαῦὸ ζούτων ἡ σεεοδὸς ἔλμετ, « 

οὐθὲν ἀὺ ἡξιοῦνϑυ οὔτε κωλύφν, οὔτε πολυχῦξδα- 

μονήν" 57: δὲ ἡμεῖς στευηγοΐχϑυϑυ πίω Οκχκλῆς « 

σίαν, οὐχί Ούτοις ἀγϑρά4ν κωλύομϑυ, δλλ «ἰαα 

40 Ούτων αὶ κωλύεαϑαι οὐ διχαιοῦμδω. χαὶ ὁ Βρφέ.- « 

τὸς «ἱτωυτυχῶν , Νικώμϑυ, ἔφησεν, ὦ δημόται, χαὶ « Ι 

χεχώρηται ἡμῖν ασὸ α΄ ΔΙ αΦόρων σα ἡξινι 

οὐνδιν.νιοῦ μϑὺ δζζω ἀϊπιτε,χαὶ πειύσαοϑε φιλονάχοιῶτ ὦ 

τεφ᾽ αὔριον δὲ ὑμῖν ὑπιδφοῦμϑι “φωνεραὶ ποιήσᾳν ὁσὴν « [ 

ἔχετε ἰού. χαὶ ὑμεῖς γε, ὦ δημζρηρι, πὐδαχωρήσα- “ 

τε αὖθις τῆς ἀγϑρας ο» τωΐπαρόντι.οὐ ὙΝ εἰς τέλος « ι 

πο“βαχωρήσετε, μίαϑοντες ὅσον χεάτος ὑμδν" ἡ ΞῸ “ 
χηΐχ 



ἈΝΤΤΙΟ.  ἈΟΝ. 

. χ᾽ ἔχ, γνώσεοϑε δὲ Οέκ εἰς μακραῦ. ἐγὼ τῷτο ὑ- 
» μὰν πσιονθ ζδη ποιήσᾳν φανέρϑν, ̓ μεέτϑίωτε ρῶν αὐν- 

» τῶν Ἔποδώσᾳν πίω αἰ αρηφανίαν.ἐαν 5 φενακίζων ὑ- 

» μα ἀὐρεθαΐ, γοήσαοϑε ὁ τί βούλεοϑέ μοι. σε θὲνὰς 

ὃ. ασϑὸς ζαῦτα ὀῤτιλέξανζος, ἀπήεσὸν ἐκ τῆς οκ»- 
͵ ΕῚ Νιε 7 ε ͵ 2, ε ͵ 

χλησιας,οὐ ζᾷς ομιοίας αἰ πϑολήν4ς ἐχονῆες ἐχδυτεθ οι" 

λλ οἱ μϑὺ ἀπορϑι,δὸοχοιοῦτές ἀ «ὐξ σῆὸν ἀξ ρηκέναι 

τὸν Βρῶτον, χαὶ Οἶκ. εἰκῆ Ἀὐτοοαέοϑαι πράγμα τη- 

λιχοῦτον " οἱ δὲπατοίχιοι, “πὐἰξεφοονοιεῦτες πίω χου- 

φότηζρ, τῷ δ, ϑοϑπου, αὶ τὐ σου έσεων ἰοὺ πολ-- 

μανἕως λόοου χωρύήσήν οἰουϑρυοι. μηϑεν Ὑ αἰ σσὸ Ὁ 

βουλῆς συϊκεέχωρήαϑαι ζῖς δυηρζδηγοις ἔξω πῷ βοη- 

θεῖν ζς ἀδιχου ϑύοις τυ, δημοτικῶν. οὐ μίώὼ ἅπασι 

γε εἰρη4, καὶ μάλιςα ζοῖς πρεσζυτέροις,, ὀλιγώξία τῷ 
͵ » λ ͵ὕ Τ »" ζω 

“σξαγλατος, δυλα αδϑςέχήν ΜΗ τί ἀνήχεςον ἡ τὸ 

δύδρος ὠξεργασηται μωψία. πῆϑ ἑξὴς νυκτὶ χοινω-- 
͵ὔ “"Ἤ ͵ ε 51 - τ᾽ ! 

σείυϑρος ζις δημζϑχοις ο Βοϑότος τίου ἐαυῳ γνωμζω, 

χαὶ το’ Ῥασκάνασείυϑυος γεῖδφι Οἔχ ὀλίγάυ δημό- 

τυ κατέξαινε μετ αὐτὸν εἰς τω ἀχϑραν - χαὶ ὡρὶν 

ἡμέραν λαμ αν ““υέοϑαι καζοα,λαξζόμνϑυοι Ὁ Ἡ- 20 

«Φαιςείον, ἔνα, ζῶ εϑος αἰὐθις ἐκκλυσιαζν, ἐκαίλοιω 

Ο αϑὺ εἰς ἐκκλησίαν τὸν δῆμον" πληρωϑείσης δὲ τὴς ἐ- 

γρρας Ν δχλος ΩΣ ὅσος σσέπω ἐδύκει, στον λϑεν' 

παρελθωὼν' Σικχί γγίος ὁ δὴ υδοιχος,πολιὼ »ϑὲὺ ἐποιήσαι-- 

τὸ “Ὧ ΤῊ πατοιχίων λόλϑν» ἀπόμζᾳ αἰ ποομιμνή- 

᾿ ὕκων ὅσοι χὉ ΤῊ δημοτικῶν ἐΐζις ἐπ ηϑη "ἔπει- 

| ταί ρ τῆς παρελϑούσης ἡμέρας ἐδίδωσκεν, ὡς κε- 

τκωλυκϑύος ὑω αὐτὸ εἴη λόσρυ τυχεῖν ̓ χαὶ τίω ὧξ.- 

» οἵσίαν τῆς ὥρχῆς ἀφηρημϑμος . τίνος ὙΡΡ δὐ ἔτι γε- 

»βθᾳ; πῶς δὶ ἂν νι ὑμδυ ἀδικουνϑύῳ ποὺς αὐτῶ 

Ἱ» μας ἀφαιρεϑείννϑυ ;Ῥχουσι ΣΡ δήπου πϑωτὸς ἔρ- 

' » “90 Ἅθγϑ9ι,χαὴ οἕκ ἄδηλον τί οἷς εἰπεῖν ἃ φρονοῦσιν 

.» οἕκ ἔξεςιν, οὐδὲ πτράξαι δὰ ὀξῃ ἃ βούλονται. ἢ χ9-- 

» μίζεοϑε δίίυ, ἔφη τὼ ἐϊξοισίαν ζω δεδώχα τε ἡμῶν, 
᾽ν "εἰ μὴ μέλλετε βεξαιοιῶ αὐτὼ, ὅπως ἦ Φ ἀσφϑαδὲς, 

᾿" ἢ νομω γξαφέντιζοις ἐμποδὼν ἡμῖν Ὁ λοιπὸν ἐσομμέ- 

͵ 19 γοὺς κωλυσείϊε. ζριαῦτα ΔΙαλεθϑεὶς οὈχικελά..- 

᾿ σαντος σὑτω τῷ δήμου μεγάλη βοὴ τὸν γόμωον εἰςφέ- 

ρφνυἔχων εἰντὸν δὴ γεγραμμένον, ὀϑεγένωσκε, χαὺ ψη- 
᾿ς ον ὀαδίδωσι τω πλυύὸς ΤΟΣ ἀυτεϊ πο δα γοῆμα ἐ- 
᾿ πενείκᾳν. 4) ἐδύκᾳ ῶ “Ὡξάγμα αὐαζολῆς δεῖαζ, 

͵ στοὶ μιελλησμ, μή τί ὀνλο κώλυμα ϑύνται πσξϑς 
» υύπατων. ζω δὲ ζιόςδὲ ὁ γόμος " Δηῦρχου γνώ- 

» Θγαντίον, ἡ δὲ μεσολαιφείτω Τ᾿ λοίον.ἐαν δέδις οὐρὰ 

Ἐγε Ὸς Ὁ ας. ας, 

» γοίκεϑα, κύριοι τσ ἄλλων, εἰ μηδὲ τῷ λέγάν ἐσόμε- 3 

] 

ΕΒ ὙΔ8Ε «δὶ 

δοατ ροτείξατομη. ητο Πρ οτῖς φατε δγός 
αἱ. Ηος νοδὶς ρο]]ΐσοοσ, πς δ. πᾷ 
νος ἀςο!αγατγῖ, ὃζ {προγθίδπλ10- 
ται γο ἀϊτεγῇ πηοάοιξίοτοπι. Οὐοά- 
ἢ νοϑ εἰ ἢ {ὃ σοπιροτγίαγ, τγαέζατα πη 
νι ρει. Ηἰδς νεγδίς οσαπη πεπῖο οὅ- 
τγλαϊσοτοῖ, (οἸτα οἱ δοποίο, ναγίδῃτό 
εχίροξζατίοης ρατγεῖζι. Ππατη ἱποροϑ ριι- 
ταῦδης ὀστερίυ πη Αἰ υ4 Ἔχοορί τα 
Βειταπ,, ΘΟ τΟΒΊΟΓΟ ταὴ ἱΠρ δε ρο]- 
Ἰϊεϊτα πα: ρατεῖοῖ νεγο σοπτοπηπεθδηξ 

1Ο [ευτατειι ΠΟ ΠΛ Ϊ ἢ 5, δοῖα ργουλ 
ταῦ! που ν]Ιγὰ νοῦ δ ργοσοῆαγα. ΠῚ] 

οπΐπι ίξηφιι σσοοῆϊπιηι τὶ διιηὶς, ΠΕ 
ντ οροτη ἔεγαητ ρθε ϊς ἱπ ατίατι ρα- 
τἰοπείδις. ΝΟ  ταπηςῃ οπλπας, ργαίειῈ 
τί πι Πάτα ργαΠάογα5, Πορ] βορᾶς ποσ 
περοτίιιπη:(ς ἡ ἀπ πηλή πποιτοη ἢ σοπ- 
(ευδτηορτδιια αἰϊαιοά πηαίιπν ογθᾶ- ᾿ 
τεῦ Ποπλϊπἰς ἰπίλ πᾳ. ϑδοσαοητὶ νοῖο 
ποέϊε Βγιζας σοπηπλΠΐσαῖο ΘΠ γῖ- 
θυ δ σοΠ ἢ], ὃς οὔραγατα πηι ρ]6 9 
Ρεϊογιπὶ πο πιοάϊςᾳ, ἀοίοξαϊτ οι π 
εἰσ ἰπ ἔογιμπι; ὃζ ρεῖας πὶ ΟἸΑγὰ ἀϊα5 
{ΠΧ δι, οσοιιρατα ας Υ π]σδηΐ, ν δὲ 
ςοποίοπος μαθοτ Οἱ εθαπε, νοσαταηξ 
ΡΙεθ απ τη σοῃλ τι}, 4ο γΖ0χ ταίοιτο 
ἐογοίπος οπΐτη νπηηπαπ απτοαταητα 
ταγθα σοπιιεποῖαῖ ) ργοστοίι5 272 2926-: 
αἰ Ἰοἰ ας τ θαιπιις, πλ τὶς νεγθὶ5 αο- 
σαίλυϊε ραττίοῖοβ, ππεπιογαῆς οπιπία 
απα τηρφηά7 σοΆττα ρ]οεἴος ἐσεγᾶτ, 
ἀοϊηάεαίεθατ (ας μοίζετπα ἀΐε ρεγθος᾿ 
δ άϊοξάο ργοΒι θέτει, ὃς ροτοίξατε { 

ΠῚ ρΡεγΠ ΠΊγ1 Ἂ, 

τοῖο ροίετῖ- 

80] 

ΓΠΠῚ δἰ ίοαὶ ρου Πος ο 
ΜΝ “ γι πϑ Ἷ “ που 

ον βουϑεῖν δχουαμεϑου, εἰ τίων ἐϊξοισίαν τῷ σιευαγάν ὗ- ται Ὀςσοιττοτς, ἢ ποΡὶς Ροτοίζαδςσ- “" 5ςὅ- ΡΣ 
τ ποορπαϊ νος δαϊπηταγὴνοῖθα οπίπ1ι-.. 

ἰαἰτία πα (πε οπτηἰ πὶ Οροτιτη : πος 
οδίσυγιπη εἰς, χαΐδιις ἀΐσογο ας (δ π- 
τἰππε ποη ἰἰςεῖ, ἰϊς ηςο ἔλοίεπαϊΐ 4ια: 
νοϊπητίοτε ροτείξατειῃ. δ ρίταγ τος 
εἰρίτο ροτοίξατεπι χιαπὶ ποῦς ἀςά!-- 
{πἰς, ἢ δαπὶ σοπῆτγιηαγο νὰ τατα ἤς ποῖ 
να]τῖ5; φατΊορο Ιατὰ γεῖατο πααι5 ηο- 
δὶς ρος ἱπιρεάϊπηεητο π. Πᾶς 

40 Ἰοσατιις, οἰμπι ρος 5 Θαπιπηαρηο οἷδ- 
τῆοτα ἰπδετγοῖ ἔεγγα ἰοσεπι, (οτρταπὶ 
ἰάτὰ Βαθεης. γοοίταυτ; ρογπη ἤοαις 
ΡΙοδὶ σαίςαϊο ἐ{Πε{πτῖπι ἔοτγε [πγτὰ- 
σία, πο γος ἀΠ]ατίο ποτ Δα ουπέζα- 
τίοπεπι ποη ἔξγγοσ, πο ἔσττε ἱπηρθάϊ-΄ 
ΓοῖυσΙΠτο ΠῚ σΟΠ 111ΠῚ. Γαΐ 411- εἷᾳ ! ᾿ 

τ ν᾽ ᾿ 

ὶ - ͵ ἂν ν ἢ ᾿ το 1} 6Χ παος ᾧ,ΟΠΟΙΟΠΔΠΙΙ ΔρΡΕΩ Ρο- ς φὰς ᾿ 
᾿» μέρ ἀγϑράσοντος ἐν δήμω, μηδεὶς λεγέτω μι ἼΠῸν.......--- -- τες τε ] 

τὴ τ ὐοε με νὸν δ Ραϊπτείδιιπο πειὸ σοπιγαάίςίτο, πες ] 
Ἰοςῃτοπι ἱῃτογρεῖατο. δας ΠΝ 

τηα αὶ Ἐγατιι5 ἘΧΌΓΕ ΠῚ. υοά οηἰπὶ ποντσο ᾧ ζως 
ΒΙο πη τα ΠΠ ποτα 15,11 ης Ιοαιΐ ἢ 

ςοὰδν 

, 

ὑμεκει 4“Ὧτττ 

7 . 

ὌΨΟΣ τον τεῆς, ἢ 

κι) πες “0 “ἱ -, Ι] 

ἤ..(: 
-..- γε 

. ἐξ εἰκόνες 



μα 

. 

͵ 
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ξεεςῖς, νᾶες ἄλτο τὶριιηῖς (οἰ ατα- 

ἐππιίς πια!έξατη 1. ΠῚ ἱπηροίαοτίητ. 

εἰ ναάος πὸ ἀεξάῤτγις, πλοῦς πγυ]έξα- 

τοῦ, ὃς δοπα εἰμι ίᾳογα ίπητο. δἰ 

ςοπιτοιοτγία πχυϊξατιπα κυππ(πιοάὶ 

σαυα ἱποί ἀοτίς, ̓ ς πὶρεπο5 ρο- 
Ρυΐαπι εἴτο. Ηας Ιερο σοηπεπιαῖα 

(ταρ 5 ρορμίδ, τεϊθαπὶ σοποίοη θη 

ἀϊπιυϊοταπι. ΡΙεὺς Ομ απίπιο δ τ, 

τηασηδπῃ Βτιτο ᾿Παδῦϑ5 στατ Δ ΠΊ, σα 5 

᾿παυρηταπι οδ παπς Ιεσοιη Ἔχ [Ἐπγα- 

αι. δϑεειτα ἔπη ἀείπάς πλιῖτας 

πα Ϊ τίς ἐς τοῦ. αἰτογοατίοπαϑ ττίριιπο- 

τα δ] σοπίτι;8ζ πςα; Ρἰεδε ἰςπατι: 
οδίαϊτα γαῖα παθογα νο εἴτ, πες (απ α 

"κά 

ἰεῴως ὧν νάδιὸ ἀρρτοθαῖο ΡΙΘδιοίῖτα. τὰ ρεύοοι- 
“ τρητχίοποπι νΓῚ «ἰπἰρεξξι ετᾶτ ἰτογῖϑ. 

ποη ταπΊοη οἄϊιτι Πος Ργοςοίἤι ἃ 
λβείπιις ΑἸϊ]υοα σταυίμα,ντ Ποτὶ (οἷος 

ἴῃ πυϊα πο αἱ ροτταγθατοπίθιι5. παπὶ 
πος» ΡΔυροτες ἱπιροτιηι ἔςσογαιητ ἴῃ 
αἀες ἀἰαϊτιπ),ν ὈΪ ρυγαγοητ Πα οητιι- 
τοϑ ίς αἰϊπιεπτα γοςοάϊτα, ας ργοίξαη- 
τ2 1 σου Πιοατυ πὶ ἀσστοῆ! (πητ αἰτί- 
Ροτο ξ ροτίοτοθαητ γος ράτιαδ Ἐπ16- 
ΤΟ ΠΊΑΡΊΟ ΡΓΟΙΙΟ, ὅζ Ο11Π| ΔΙρΕ ΠῚ ἀε- 

. Ποοίοτ, σοητοῦτ ογαης ταὐϊοίθιις ὃς 

ΠοΓ ίϑ: πο φ ἀϊυίτας ἔτοτί (5 ας οἰτοη- 
εἰαγιιπι νἰγίθιιϑ, ἴσος παρ ηΐδ5, νεθοπι 

δ τόπος γοϊπογπητ, ροῦ νίπι ρα]ΠΠ5 

δ Ν 
αὐτο ας ἱΠορ θιι5:(ς, ντ ραῖτοα αι] (ς 
τα ογατΠηηης σοτιης οτρα Η]Ϊος5. τα 
Ῥεςοατῖς ΠΠ]Ποτιιπι ἰγαίςο άτατντ πὰ] 

γ Ῥεπδιο ἢ} ΘΟΓΠΠῚ ΘΠΠΓΑ ΠῚ ἉΘΟΓΟΠΙ. 

Ιῃ Ποςοτογαπη νεραηάγιπι [ἔδτιι, ργο- 
Ρἰπααΐ ρορα] ἐπυϊταδαης Πααὶΐ νο]]δς 
Δα ίς πιίργατο, οΟἤϊδυξηζοϑς υ]τΓῸ ἰκ5 οἷ- 

"τἰτατίς ὃζ Δ] 1ὰ Πα πηδῃϊτατὶς ΟΠ οἰ: α1- 
ἄλι, θπδιιοὶο απίπγο, σα αΠλϊτατε πη 
αὐγόμς υι(εγατί; (εξ ρίοτίᾳ, οὐ ρε πὲς 
ἘαΙΙοϊτατῖς ἱπαἰ ἀπ}. τα τα; οἵ τοις 
ξαυ 15 οπγίρτγαγαητ, δ (δ 65 ἈΠΡ᾽ ρο- 
{ποτιιητ: ΦΖαΟ 1} 411} ΓοΠιϊρταγιιητ ρα- 
οατῖς ἴῃ ντθο τοις; ψι!4Δπ| ἢ τοῖα ΠῚ 
οπιαηίογαιητ. Ηκσονίάοπιθ. ςοηῇς 
Ρίασυίτοχ 5. ἀεἰςέξι Παρίτο ἐχογοῖ- 
ται δάμςοο, παΐξεὶ αὔτ οίδης ποποίτᾷ 
οσοαίοποηι, σιοα Ποίξες ογο θεῖς ἰη- 
σαγποη δ. δζγαρ 5 σγαιΐα Ἰητα Πρ ης 40 Έ ὦ λεηλασίαις κακϑλϑίης “Ὁ χώρας “αἰ ποῦ ἰυ πολε- 
ἀατηπα:Γοραζαητος ἰητευῖ πὶ ὅζα!α Πα- 
ἴα Ἐχροαϊτοηἷς σσπγοάα ; υλάείϊεε! 6- 
ἀιιέζο οχίγα ἔπος ΘΧογοίτα, ΓΘ Ια α]5 1Π 

Οντθο, Πα Πλεγο ἱπη πη! Πατὶς, ἰςαοτξ ο- 
, ΓΟ ΔΠΠΟΠΩ; ὃ δΙΠΊατΟΚ ΤΙ ΓΘ ΠῚ Αἱτ 

Πγδτοτῖι σορίᾷ παθίτιιτος Ὠγ{ΠΠς τη Πο- 
Ποῖ ἔπι πηδτατοτίθεις ; (ς ἀἸτίο Πα πηςΩ;, 
4ιοδα πη [τὰ ἀγάγοι, πιογαϊοι γᾶ. 

Ὑἱαοθάζα δι ρ] αγίηγῦ αι οσβτηιαπαᾶ 
Ι] 

» 

ΘΠΙΟΝΎΥ͂ΒΙΙ1 

20 γοινλὐείχοντο" ὅτε οἱ πλόσιοι βιαισοείνϑυοι πὰς οἰοϑενέ- 

20 ἐλπίσιν 

ΔΊ ΘΑΆΙΝ 5“, 

(τα ποιήσῃ, διδότω ζοϊς δημδρχοις ἐήυνς αἸ)νϑεὶς 
εἰς ἔκτισιν ὃς οὐ αὐτῷ ̓ φχεθῶσι ζημίαξ. ὁ Ὁ μὴ διδοὺς 
ἐγζυητ ϑανάτῳ ὥγμιξεϑω, χ) τὰ γεύματα αὐ ἱερᾷ δ 

ἔζω. ; ἀμφισξητόντων οος ας ς ὥηγμίας,αὶ ἤν 

χρίσᾳς ἐςωᾷξ ἔχι ὅϑδημθ. {τὸν τ᾽ γόμον ὄχεψηφί, Ὁ 

σαΐῆες οἱ δὴ ζρχοι, διέλυσαν Ὁ ἐκκλυσίανοὶὺ ὁ δῆμος. 

ἀπη4 πολλῆς γεγονὼς μεςὸς ἀθυμίας, τω Βρούτῳ 
μεγάλέξω γαριν εἰδῶς, ἐχείνε ϑυκῶν ἐ!) Φ οὐθύμημα 
Ὡ" π: ὙΉΣΕΣ ΔῊΝ 
Κ γόμα. μϑτ πολλαὶ ὼ αἰξὰ πολλῶν ἐγένοντο ἴοῖς, 

33... Ὁ , 

ΙΟ δηρζρχοις “σδϑς τὸς ὑπάτοις δύτιλογίαι ᾽ χαὶ οὐπεδ. 
γὰ 

δῆμος ὁπόσα ἡ βελὴ ψηφίσοαγτο, κύρια ἡγεῖτο τε ὧν 

ὁ δῆμος γνοίη, τῇ βελη φίλιόν τι ζῶ" ̓ ὀμτιχο δ αίετα- ὦ 

αϑίοι 5 ἡ δὶ “ἰσσοψίας ἔχογϊες δλλήδοις διετέλοιω, 

ξ μέζω τὸ γε μῖσος αὐδῇ εἰς ἔργον αἱ ὀνήκεςον ἐχώρηο » 

οἷα, ον Τὶ ζοιαύταις φιλᾷγίνεα ας ζαραχαῦς. ἅτε δ ροὶ ᾿ 

πενή]ες ἔχι ΩΣ οἰχίας ὡρμηᾷ “ πλοισίων, ἔνθα, ὑ7 

λαμβανόν τινας ἀὐρῆσᾳν  ἰποκφυϑύας ζοφας,ῃ ΕΣ 

φανερῷ ἀγ9ραν αῤπαξᾷν ἐπεξόλοντο, δὶ. ὑποιῦμο 

τες ὠνφαῖ πολλᾷ φζα φόρα μεκρ ὁπότε ὦΐξαπορ 

θέεν αργνοίσ,ζας ἐκ γῆς ῥίζας: ἡ (οτόμας σιτῷ 

ςέφοις,τῇ τε οἰκεία δχωυάμά, νὰ τῇ ρα πελᾷτωι 

πολλῇ ὅσῃ, καΐζολεῖν αὐτοὶ πἰιὼ πόλιν ηξίωξ, τὸς ὺ 

ὀξελοίσανες ἐξ αὐ, τὸς ὃ δἰποχείναντες᾽ ὀηγὰ δι 
αϑιον, ὡς αἴ οἱ (ῳφρονέςαΐζᾳ πολήέυοόμυϑμοι τ 

τὸς ἡοὺς πατέρες, 4 γούση καὶ κηδὸνϑύη τῇ ὀργῇ τὸ 

ᾳ: ἐμδοτάδας αὐδῥ γρωρϑροι. Οιαύτης ἢ. καΐζουν-, 

ξάσεως ὥσης πὐδὰ τ Ρωμώάω »αἱ πλησιόχωροι πόλᾳ, 

ἐκαίλοιω πὸς βαλονϑύους οἰκάν προ σφίσι Ῥωμα!: 

Ων, πολήείας τε μεζοδὺσᾳ, ϑηλὼν φιλαν, ϑείπι 

“ὑπαΐδυϑρυοι, αἱ κδὺ, στὸ Κ ξελτίςου, δὶ ἀνο 

τε ὦ ἔλεον “Ὁ συμῷορας,αὶ ἢ πλείους, δα φϑῦνον ὃ π 

λαι ποτὲ ἀτυχίας. χαὶ ἤσαν οἱ ἀπὸμυαςαγ]ες πάροι-. Ι 

χεσία νὼ μεταϑενυδυοι (κοἰκήσᾳς ἑτέρωσε,πολλοὶ ᾿ ̓ 

γυ᾽ ὧν οἱ μϑὺ ὀμέφησαν αὖϑις, ὉΩΡ χαπέςη Α΄ 

γματα ὃ πόλεώς, οἱ 5 χαὶ διέμειναν. ζαῦτα 3 ὁρῶσι, Ὶ 

Οις ὑπατοις ἐδὺκ4 “Ὁ (“λῆς Ὀχιδεπούσης,ςρατοπέδου ὦ 

ποιφαῖ καζαγεαφὺν,ὺ ἐξαιγήν ἔξω Ἐδχωα μου. εἰλήτ 

φεᾷ δὲ ἀφορμὴν ᾧ ἐϊχφρήκατι πρέπεξ ἐδχεδρομαῖφος 
͵ Ξ Ὁ ᾽ Ν " ι 

μίωνθαμινὰ ζῳ πε ὀηνα, ὅσα οὐκ Ὁ, Ὡράϊκατος ἡζὰ 

ἦν, ἔχιλοίζουϑῳ οἷς, ὑπέρορια φρατίας ἐκπεμφϑείς 

ως ἀὐπορωταΐᾳ μϑὺ ἕξζωσι τῇ ἀγϑρά γϑλος οἷύαο- 
! 3 3 ᾽ ᾿ “- 

λάφϑεν)ες ἐλαης  υόνϑυοι, εν ἀφϑονωϊέροις Ἀ' δζρω- 

ξωσιζοις Ἐχηηδείοις οἱ τὰ ὅπλα ἔχονϊες, ἐκ ἢ πελε- 

μείων ἔχτσιτιζουϑμοι,λωφήσᾳ 5 η φάσις ὅσον δὴ φρα- 
᾿ 7 ͵ Ἁ ͵ ἢ ἃ ͵ ΕΣ 8 ἐ 

τία Καίέχοι γθογογ᾽ μλλ σαι ἢ ἐφαινέϊο ἐργω (εθαιωσᾷν ᾿ 

αὐτῶν 

᾿ 



ἣ 
ΕΙ 

ἡ 
; 

᾿ 

φΡο  Ν ὰ πσ συ ΨΩ ΤῊΝ ΨΨΨΟΝΣ ὙΨΌΣ ΝΑ 

.2 

συχνῶν ἐϊκρ τὴς ἐγ γμετο,ὼ 

᾿ πορωτέρφι γεγϑνῆα ἴοϊς κτ᾿ Τ' βίον' ὡφ1ε Οἷς «ἑποομεί- 

Ἑ ΑΑΝΜΚΗ ὦ.» ΚΌΛΜ. 

αὐ Ὡς θζκλλαγας,συςραϊδυόντων διλύίλοις παϑι- 

χίων ὸ δημοῦῇ ἡ “λυησουϑμη τοἷδὰ τὸς κινδχωύους χα- 

κῶν: χαὶ ἀγαθῶν ἰσομοιοία, λλ φρο ὦ Ὁ πλῆθος 

ὑπήκοον ἀὐδοις, αὐτὰ, ὦ ςαἷρ πσοότερον, ἑκούσιον ὑπτήν- 

πε ίσοϑς Τ᾽ καϊζαγοαφέυ. ὀμαϊεζω 5 “αὐξοςφέράν Οἷς 
λ ἥ Δὰ 3 ὔ ὩΣ ῊΝ εὦ 

ο μηβολονῦροις Οζι ἐδιχαθν τ΄ ον ἥ' νὸιον οἱ ὑπατοι" 

λ ἐκ ὥ παπεοιχίων ἐθελονταί τίνες καϊεγραφησὸν 

ἅμα Οἷς πελαταις" ὺ ἀὐζις ἐξιϑσιν ὀλίγον Ἔσο δὴ- 

μϑ μέρος στευεςράτευεν. ἡγεμὼν ὃ ὠξήθοντων ζω 
"ἢ 7 ς ἡ ͵ ͵ ἘΣ ν νον 

Γαιος Μαρχιος, οπ΄ Κορμολαγων πολιν ἐλων,χφὴ τὴ 10 

ΣΝ ̓ Αἥιατας τἰριφεύσας μάχη : ὦ οἱ πλλάςοι ταν" 

σκοναραϑύων τα σσλα δυμοῖ, ζτον ἐξιόντα ὁ ρῶ ες, 

ἐκξ ωεϑηξ οἱ μϑὺ δὶ ἀὔγνοιαν, οἱ Ά τὸ καζορθωσάν ἐλ- 

πίδι"αἰξεξόητος Ν᾽ ξιηδη ὃ ΠΩΣ χοὴ δέος ἀυτε μέγα 

οὐδ Οἷς πολεμίοις ἐἰευῤνᾳ. αὕτη πσεοδιθϑσα ἡ ςρα-- 
Διὰ μέ πόλεως Αντίε, δι γα σίτου πολλᾷ καζωλά- 

φϑέντος οὖν ζις ἀγοϑις,ὼ ὀυδραπόδων βοσκημμοίτων 

Ἔ μετ᾽ ἐ πολὺ παρζῶ εὖὐ- 

νασι πολλξε κατήφφαν ἡ καζοιμεμιψιν Ἔ δημαγω- 

ὧν ἐμπεσῴν,δὶ ὃς Σποςερφα ἐδύκεν Ὁ ὁμοίας ἀτυ- 

χίας.ὁ μδὺ δὴ Γεγόμιος ὃ Μινύκιος οἷ ὅτον Τ᾿ «ϑιαυῖν 

αἰ τοαάσοντες, ον μεγάλοις νὸ πτλυτοδαυποῖς χημῶσι 

δνόνδιυοι,ὼ πολλάκις ὁμαςρέψαι κινδεου 4  σϑρῖες ᾿ 
“πόλιν, ὅθεν διάνον εἰργάσαντο, ὀηλὰὰ διέσωσθμ ζῷ χοινὰ, 

φρονιμώτερϑν μϑιδονἢ ἀὐτυχέςερον Οἱς συμξα! γοσι 

χονσα οἱ ἢ Τ᾽ πότοις Ὄστοδ 4 Θεγίες ὕπατοι 

Μαρχος Μνύχιος Αὐϊκοῖνος, ὼ Αὖλος Σ εμιωρώνιος 

οΙ. 

᾿ Αζατνος, δεύτερον καζαςαγ)ες ἔχι δ: αρχέωυ,λύσνρες 

ὅτε σπλων ἅτε λϑίων ἀπάροι, απο ϑνοία. μϑὺ ἐχρήσαν- 

τὸ πολλῇ, σίτου κὸ ὀήλης αἴοραξ ἐμισηλῆσοι 5 πόλιν, 
ἘΦ ὡ ὦν 323.» 7.3 ͵ ε ΧΩ ͵ 
ὡς ον τῇ κατ᾿ αὐτ' ἀϑετηολα “δομογοίας σλήϑοις κά- 

μϑύης ὁ μδὼ ἐϊξελυετογε ἀὐζις ἀμφόϊέρων ἅμα “πό- 

τῶν τυχεῖν, ὀνλὰ σεουᾳφφῆλϑεν ἀκα ζῷ κόρῳ ἢ ἀγαθῶν 

ἡ γουσονϑμων ἀύθις ὕξεις. ἢ τότε δὴ μέγιςος καί ε- 

λαξε τ Ρωμάω χίνδγυυος ἐΐξ Θρχῆς,τε ἥκιςα, ἐδὸ- 
7 λσλ Δ ΠΣ 5, ΠΡ ΡΕ ΟΣ ΤΟΝ 

κά οἷ τε γὸ δχὶ 7 σιτωνίαν Σἰποςαλένίες ὑπ᾿ αὐδ' τρέ- 
. σξάς, ἐκ Ὡἰραϑαλαηίων πε ἡ μμεσογείων ἐμπορίων 

ὅὄϊπον ὠγησεί ϑυοι καυτήγας»»" δημοσία: οἵτε Ὡιαμεί- 

ξεαῖ (ς ἀχϑρας εἰωϑύτες, ἐκ πϑρυτὸς τόπου σεευῆλ-- 

δογπαρ ὧν ἡ πῦλις ὠγησαι ψϑύη “" φόρτον «ὖχ ἣ' χοινῶν 

χουν »εἶχεν οὐ φυλακῇ. ἦλϑον ὃ. ὁ οἱ πσοότερονα- 

ποςαλέντες -ἡ Σικελίᾳ ρέσξφς, Γεγόμιος χαὶ α- 

λέφιος,πολλας ἄφροντες ὁλκαδοις᾽ οὐ» αἷς ἐκομίζοντο 

πυρωνν πέντε μυειάδες μεδίμιγων Σικελικῶν, ὧν ζω 

αϑὼὸ ἥμισυ μέρος ὠγητὸν ζῶ βεογείας πὸῤυ μῆς, Ὁ 

Ὁ. λοιπὸν ὁ τύρωννος ἀπεφξαλκά πσοϑῖκα δους, ὁ τέλεσι 

ΚΙ Β 1: 43, 

τοσοΠοΙἰατοηοῖτι ἔλσεγα σου ΠΛ ΠΠὶς 
ΡΔτιϊοϊοτιιπι ἃο Ρ]οαἰοτ πλ] τα, η.- 
ΤΕ ΓΟ; Ροτίσυα ργοίρογα εχ ἀπο δά- 
πογίαη; ἐοστιιηα (οοίοταβ. Υ ογ! ρ!οθς 
ποη οὈοάϊεθατ, πος,ντ δῆτα, ίρδτε οἵα 
ἐοτεσατ Ποπλΐπα. οορσοτο γογο ΘαΠῚ]6- 
σὶρ. πος απτοοη πο 5: 4 νοι πτατ] 
Πυϊάαπὶ ἃ ραιγὶ οἷς οὐ οτρτὶ ἔππτ ν πα 
οὐμπ. {]5 οἰ δεῖ διι5: φαῖδιις (δ ραιςῖ οΧ 
ΡΙεδε φἀάϊάετατ(οοἷος. Γλιξξαθατ αὔτ 
εο5 ΟΟ Μαγοίας, αὶ (ουϊοἱοβ σοροζαΐ, 
ὃζ εχ ςοηῇϊξξι ουπσι Απείδει δας ξοττί- 
τὰ 1 15 ρα Ι πᾶ γοτα]ογαῖ; σας ἀπέξῃς 
Ρἰετῖσα Ἔχ ρίεθα μα ΠΡ. ἀπϊπηιπὴ δά- 
ἀεθατ,ν οὶ ῳ οὶ θθπε νο Π]Ἔητ,νε] χιοά 
τοῦ θα πα σοίτγατα ρεγαύοητ, Δ Π}.Π.. 
ἔλῃγα σο]εγαίσατισ, ὃς πλάστο τογγοσὶ 
οὐατ ΠΟΙ ίθιις. 15 Ἐχογοίτις νίᾳ; Απτῖ- Ἐχοιτῆο ἴῃ 
{1 Ργορτο ας, ργάτοῦ πηασηδπὴ ἤτι- ᾿μμαιος, 
πιςητὶ ν᾽ ΠῚ ἰΠ ἀρτὶς Γορογῖδπ), Πγληοί- 
ΡἰΪ5 χιος; ρεοουϊ δια, πγα]τῖς ροτίτιις 
οὔ; Βγοιᾳ; ἀοπηαχῃ το {το αρ οτα- 
ταις ορ ρι5:ἴτα ντ 4αϊ πΠιαπίγαητίη ντ- 
θα, πιαὶ οὈ]οαιαγδφηγαγ τε ηἱς, 
ἡπογαπι σα!ρα νἱ ἀοίσαητιιγ Πι}}}} ἔς Ξ 
ἸἸείτατς τα δτὶ, Ατος τὰ αραηίμϑ δ 
ἹΜιϊπαοῖας Πυιῖι5 απ οΟί] 65 ΠΊΑρ Ἢ 5 
20 ψ δὶς ἰαξζατὶ το ρο[ατίριις., οἰμπ 
ίχρε νυθεπι (Ὠδιιοττη!ς ν] ἀογεπτιτ, 
Ππὸ ἰφδξιγαταιηςεπ σιδίογαῃε, ὃζ (εγ- ὌΝ 
ὉὈΑΓΠΠΓΓΟΓῚΡ πιαίοτγα ρει δία Φυατη 
ξε]!οἴτατθ. Ηοϑίδοιιι Μ. Μιίπιιοῖιις ΑἷνΟ, 165, 
Αυρατίηιιβ, ὃς Α.ϑομηρτοηῖας Ατγα- Ἐν ρϑεια 
εἰμι » ἰγογιιπη ΘΠ Πἀς ΠῚ ΠΊαρΠἘΓΑΤΕΠῚ ρεουίο οὐ: 
αἀερτὶ, ν ἐγ ἀγΠλἰ5 ὃ ΠΟ ΠΠ1ο οἰαγί, ππι]- ταῦθα: 4ο- 
τάτα ογᾷ Βα αογ τ πιροτταπαὶ ἔσιι- τροπι ας ταν 
τηξιὶ ΔΙ ογαπ4; Φοπη ΠΘατιιιγη; 6 οι 
ἴῃ ἀπποπα ν]]ταῖο σοποογαϊα ρορι]ὲ 
σοπἤίξογες ΠΟἢ τα ΠΊΘΠ Εἷϑ νι] 16 
οοητσίτ,(ἀτιγίτατοπη σοπηΐζαπτς ροτα- 
Ἰαητία: ὃς φσιδηο ΠλϊΠπης ραταθατητ, 
ἄξημο πιαχίπυπι ρορυΐο ἈοπΊαθο 
Ἔχοστατη οἵἢ ΡΕΓΙΟΌ]α ΠῚ. ΠΔΏ1 ὃς ἰὸρα- 

τὶ τπιοηζατιῖπι Πλ{Π|. ς πιο άϊτογγα- 
πεῖς ὃζ πηαγ Γ[Π15 ἘΠΊ ρος ἔτυρας σο- 
σπιρταβ ἀσιοχογμπης πη Ποῦγοα ΡΟΡΙ- 

οα:ὃζ ποροτίατογοϑ ἔτ ΠΟ ΠταΓΙΪ νπαϊ- 

ας οοπῆπιχογιηζ; 4105 Οἰαἶτα5 ΟΧΟ- 

40 πογδυϊτ,επηρτάϑημςο ΟΧ Δ ΑΓ ΠΊΘΓΟΟ5 
ΡΌΡΙΪος «Πογιαιῖς. ν᾽ ἐπόγαης ἃς Ιο- 
σατὶ {προτίους Δππο ἰῃ 5101] πὶ ταῖς 
{1 ασαηῖμ5 δέ ΔΙ ουία5.,, οὐπττι Π.11}- 

τίς οπογαγιῖβ, υαΣ Δἤογεθαπσ τγιἰοἱ 
υϊπαμαρίητα πλ]]1Ὰ πηεαϊπππῦπη 51- 
ουοτιιηι : φαογαπη αἰ πη ἴα πὶ σπηο- 
ταῦτ αἀὐπηοάπιπι ν]]} ργαεῖο τε]! υτιπὶ 
τγγάπηι5 ἄοηο ΠλΪΟΓαῖ, ἰυρίες (μπ|- 

Ο 

20 

20 
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Ρτα ἁἀποχογαζ. Ἐδς Δρρα ΠΠς ροϊᾳυᾶ 

ἐπ νερα σοσπίταπι εἰς, ἀὐπ πα αἸτιιπα; 

ἑητεῖ ρατγιοῖοβ ἀς ἐταπγεητὶ εἴτις α{- 

Ρεπίατίοης ἀρίταταπι οἵξ. Πατη αα] α- 
φυϊβηποὶ ογαῦς ρείσας διπια πε ΠΠ1], 
φουΠάδγαητοβ ἴῃ αιϑητίς ντρς αἴτει 
πιεοςἢΠτατίθιις,8ζ ἀοπιιπὶ τγγαπηϊ (πὰ- 
ἄεθαητ ἀϊυϊἀςπάιϊιπι ρΙεθ εις ποιηϊ- 
πίβας, ὅς σπηρῖαπι ρθοιηΐα ριιθ] σα 
τειοπάςπαῇ εἰς ραγιο ργετίο; ἀοφοῆ- 
τεβ Ποσροιηπιαπι δεηθῆοίο ραρε- 

ΤΌΓΑΊΠ ΟΡ] πῖος ἰγὰ5 ΡΟΙΪο πα τίσ ατί, 

Ατατγοσδητίογος ὅζέαδιιτογος ρου 

Ροτεητία;, αἰερδητ οι πἰθιις πτοάϊς ο- 

πιηΐσας Πάϊο ρΙεσεπι Δ] σοηάλη,: 
-ξοπίμ!εραπτῳ νὲ ιδῃ ροφης οαε- 

Ππιε σοπηπηραῖι οἱ νεπάογοητ, γε πα- 
οεἴπταις α«ἄ πιοάοίείαιη σοταρε !εγο- 
τατ, σοτογίϑ, Οἰπίτατί5 Ιασίθες πηδρῖς 
{υδιἰσογεῖαγ. Εχ πογατῃ Πα ΠΊἜτο οὕαῖ 
δὲ Ματοῖας 116, (ὐοτοἰαπις σοσπο- 

ποῖπα, Ποη νεῖ γο ἰαϊ οἰατι τἰπλ! 4εα; 
{ἐπτεητὶᾷ ἀἰσοης,(εα ἀροτῖς πηασηδας 
δαάδοϊα οἰληλιταηδ, ΠΛ α]τὶς ρ] 6 15 
διυάἰεητίδιι5. Παπὶ ργατογ ρα ]σα5 ο- 
Αἰ σας, οτίαπι ργίπατὶπι ἱπέςπίας 
Ἔγατ ΡΙς δ᾽ οὐ γοσθητογη(ν ει! νἱάοθα- 
τυτ)ηϊατία τ). σοπίπ]λτιι Θη πὶ απα- 
Βίεπεὶ ργοχίπηῖς σοι, 15, σα πλ ΠΟῚ 
ἀεεῆσης ραιγιοίογιπι {πιά ϊα, ρ]οδ5 

ἐν φάἀπογίατα πηδρὶ Πγάταπη οατη ἄαγοπο- 
Ἰμεγαι;νογίτα νἱγὶ οἱαγίτατε ὃζ αι δοϊᾷ, 
πε ἔοτις Πἰβ ἔγοτας σοπαγεῖαγοσεραθ. 
τΟ]]εγο ροτείξατοπι τε διιπιτίαπα; δα- 
σεηζο ποῖαι. Θ.1ΠῚ ρατΓ οἰ ογιιηι {ππ|- 
(ἴο, Ζαϊ Π0}}} νπλαιᾶπ οδἀ! ἀατοταη- 
τορεξοίαιοτγαηι. Ηδο ρίταγ οἤεπία ἰγ-- 
τίτατιισ, ὃ πγυτατᾶ ΓΟ ΠΊρ. ἴπ ΡΓΠΕΙ Πάτα 
ξογπηδπῃ τοίξίτα! σιρίδης, ὃς ἰρίς (νε 
ἀϊχι)ραίατη πἰτεατιγ ρίθθοπι σις ]- 
Ἰεῖς, ὁ Ἰάσπη νι δοοτεητ ρετίμδάερας 
4115. Ἰατὴ ας οἶγοα ίς Παροῦατ δι! ἀαπὶ 
(οἀα!!τάτοτη ΠΟΙ Παπα ̓ απο πα πι,ῖ- 
Ῥιις ὃζ πα ΧΙ ΠΊ115 οΓαῖ σΟΠί5,ζ ΔΠῚ ΡΪς 

οἸϊεπτοΐα;, 1125 οἷβ Πλ Π τας σοπιπιοήα 
σοῃο! ΠἸΔπογαησ. αίδιις εἰδτιις ἔογο- 
οἰεθας ὃς ἀροῦας ἰρεπά ας, ἰτα νεαά 
(ἀπ πλτιπη οἰαγίτατίς Κα ήφίηρ οσιςπο- 
τεταγε πα ππ5 ἔθ οἱ οχίτι δαπαζιι. ῃ, 
δας ἄς σαια οοφέϊο, δὲ τορατὶς εχ 
τιογο ρεΙΠλιπι (ΘΙ οσίδα5, ἴῃ ααΐδιις 
Ρογράιιοῖ ογδητ φυίαροῦῖο σοπίγα ρ[ο- 
Ὀεπιίδητοητίας αἰσογόι, νΌ] δά ἰηϊο- 
ΤΕ5 ἐκ ογάζηε γβηταμη οΕ[Ἐ,4 σοπΙΓ. ρετῖ- 
τὰ ρτοίογθηϊ χα νε ]οὶ ἔλουΐταϊς, 
ΤαυΪ εἰς απ πιιθηείθιις ὃἃζ ἀιιγος αἰτοητας 
ΡιαὈοπείδιις, π πππο τηοάππῃ φοπ- 
[Γὰ ΡΕΡεπηἀϊΠοταίτ, ΝΟΩ περοήπταῖς 

ΠΙΟΝΥΒΙΙ1 

Ιο Υ 

᾿ δι ͵ὔ ς 3 πον τῶν Ὁ 

χα τῷ δήμου ζοιόγδε" Οἷτι μϑὺ οὐχ ὑτ' αὐάΐγκης τε “ 

ΗἈΑΎΤΟΛΕΚΝ δ 8. 

πὐδαχομίσας ζις ἰδίοις. ὡς ἢ ἀπηϊλδον ζις ἐν τῇ ΠΕΙΆι 

λφόκαζαπλοις Ὦ σιτηγῶν ὁλκαίδων ἢ“ Ἔσο Σικελίς. 

ἐς, πολλὴ ἕϑτησις οὐέπιπηεζοις πατεικίοις αἰ πὺρ Φ᾽ 

ϑξαϑέσεως αὐλγιοἱ μϑρ “ὃ ξχιφχέςατοι αὐ! τὸ φιλοδη- 

μότατοι, ἴσο 3ς Ως κα)εχούσας Ὁ χοινὸν ὀμαΐκᾳς Ἔπο-- 

(λέπονϊες, τω τε ρα ὅ. τυραῦνε δωρεαν παρήνοιωυ 

ἅπασι φζρανέμα; ζοῖς δηημοτιχοις,ὼ Τ' ὠνηθεντα οἶκ, 

δημοσίων χομῖν σῖτον ὀλίγης ἀὐξις ἀπεμπολῆσοι 

ἁμῆς, διδείσχοίες ὡς ἐκ πότων ἐὺ μάλιςα “λύοιντο 

(των ̓χιφχέςεραι “ατ3ς τὰς 4 πῦροις αἱ Ἢ πε- 

νήτων ὀργαι.οἱ ὃ αὐθαιδέςερϑι χαὶ ὀλιγγδρχικώτεροι, 

πάσῃ πσοϑϑυμία πε ὼ μμηχϑρὴ καιχοιῶ ῴογτο δᾷν τῷς 

δοημοτιχϑες" (ωεξέλευον ὡς ἔγι μϑϑιςα, ποιεῖν αὐδις 

ἀμίας ς 4.9 ραξ εἶνα, σωφρονέφεροι τζ, Τ λῥάγκζω 

“λύοιντο,ὺ ωρὸς τὰ λοιπὰ“ πολίείας δίκαια, νομιμμώ-- 

περφι.πὅτων ζω ἢ ὀλιγορχικῶν κ᾿ ὃ Μαρχιος ἐχεῖνος. 
«ε ͵7 ᾽ Ὰ 2 « ε ν 

ο Κορκολφνος ὀχικλη)εις γοῦν, ὡς οἱ λοιποικρύ-. . 

φα κὶ δὶ 4 λοιξείας Τ᾿ ἑαυ" γνωμέων Ὁσοφαινόνϑυος,. 
᾽ ἱ χϑῳ.7) 7 ς 2 -“ ΠῚ 

δλλ δὐτίκρες γ᾽ «ϑρασέως, ὡς}ε πολλοὺς ἀχοῦσοι χαὶ ἵ' 3) 

20 δημοτικῶν. εἶχε ΣΡ ἕνας ἔξω Ὁ κοινῶν ἐξρυμῶν, χαὶ 
»Ν 5» ΤΑΣ 2 
ἰδίας ταφοφασᾳς γεωφὰ νονϑμας, ἐξ ὧν εἰκότως ἐδὸ-- 

᾿ « λὶ» τυ 

κά μισᾷν τὸς δυημοίιχοις. ὑπαϊείαν γὸ αὐτῷ μετιοντι 
2, Υ͂ ᾽ 3 

ἔγίιςα “ἥνονϑϑαις ᾿ρχαμρεσίαις,»ὺ τὸς πατοικίοις ἐ- 

χοντι σελναγωνιζουϑρους,οἰγαντιωθεὶς ὁ δήμιος Οὐκ εἴ ἢ 
) --φ»νγ7 Ϊ 

᾿χῴωω "πίω πε λαμισοότηζῳ πὸ ὁμοῦ ἀσε δδιωῦαι Τ᾿ 

δὸς κυ ̓ τόλμαν δὶ ἀὐ λαξείας ἔχων, μή τί ΕΣ (τα 

γεωτερίση «ἜΣ δηρῶρχων καταλισιν : ἡ μάλιςα 

δεδιὼς, ὅτι στουελάμβανεν αὐτῷ πασῃ “προθυμία ὃ 

ἢ πατεοικίων πλῆθος, ὡς σδοϊὲγι ἢ πσοότερον ζωύτης 
ν δφ“-ῳ «͵ ΝΣ δ εἰ 2 ᾿ 

20 τε σίευ τ ὕξρεως ΟΡγἢ ἐπαρ,εῖς ο αὐδρ»ὺ Ἔ μεταξολὴν "» 
ΙΝ ᾽ 3 Ε “" ᾿ ᾿ 

5 πολήφύκατος εἰς Τ' ἐξ ΦΡχης χόσχεον δὀἰποχατα:- πῇ 

φῆσαι πσδϑϑυμούμϑυος, ατοςΊε, ὡς πὖρ χαὶ πσοότερον 
ἐφξωυ, ὐαφαυδὸν ἔαρ α.Πε Ὁ 9 δήμου χατάλεσιν,χαν, 
τὸς ὀηγοὺς ονηηὴμ. ζῶ 5 πξὰ αὑτὸν ἑταιοία, μεγοίλη νέ- 
ὧν ἀὐ δυῶν, οἷς ζὦ τὰ μέγιςα ζιμή κατα βίων, χαὶ πε- 
λαται συχνοὶ σζευέφηχϑτες ὄχι τ οκ πολέμιον ω- 

. φελείαι ς᾽ οἷς ἐππαιοθ ϑυος ἐφρυαῆετο, χαὶ λομιτσξὸς 
ζὐ ὁ πσδϑῆλϑαν Ὀχὶ μήχιςον Ἐχεφανείας.: μέὺ 4.υ- 

τυχθ ἴς γε ϑζὰ τα καζαςροφὴς ἔτυχε. σεεναϑεῖ- ἢ 
« Δ “ “" ἊΝ ͵ ες 

495 σης γὸ αἷῶρ τότων βουλης, χἡ {νῚ] ρεσφυτερων,ὡς 
Ε) πρὸ τ γεν “" ᾽ ἐϑος ὼ αἰὐὐξις, προξτον δἰποφέυα ϑύων ζὰς ἑαυ 

΄ 3. ΠΕΣ 3 ὯΝ ς 
Δι  ανοίας,ο» οἷς οὐ πολλοί πίνες ἡσὰρν οἱ Ως ΧΙ, ᾧ δη- 

μου γνώμας αὐτίκρὲς ἀρρρδύσδμϊες 3 ἴα Κφϑηχεν 
ΕΣ Α 7 ς 2 ᾽ 

εἰς ζοες γεωτεροίςο λθορς »αἰτησαϑυος ἐϊξοισίαν πα- 
᾿ ς 7 ᾽ “»ε 

φαὶ Τὴ ὑπάτων, εἰστεεῖν ὅσοι βούλεται, χαὶ τυχῶν ὅχε- 
͵ ἵ ,7 “ “ 

σημάσιας τὲ μεγάλης χαὶ “αϑοςοχῆς, λόγον διεξηλθς 
ἘΞ 

λ 

ΧΩ 

᾿ 

ἰ 

᾿ 
. 

Ι᾿Ὺ 
᾿ 
Ἂ 



Ἁ Ε λ Ἷ « λῶν “""Ὕ λ λωφ 

.» ἀγώσι χα] Φέρωσιν οσαι ἂν ἀὐύθις δυκη, χα μι) εις ο κως 
μδ΄} ᾽ “Ἢ λ ͵ ὌΝ 4 ͵ ͵ 

τῳ λύσων αὐτῶν (ς “οἱδανομίας ἡ, μήτε ἰδιώτης, ματε 
᾿ ᾽ λ ἂ Ψ ΠῚ 3 λιν “ἢ 7ὔ ῷ Ξ ΣΙ ᾿ Ξ 

..» Ὄρχών, δεδοικὼς τόν γόμον, ος ἀφαιρᾷται χαὶ τὸν Δ99}5  ττεῖ δὃζ ἔδοίεπάὶ ΠΠθογτατοπι δαϊπηΐτ, ὃς 

» ΟΣ Ος ἔρορις ,ϑαίνατον δχετιϑεὶς ὥγμίαν Οἷς πποττξ πλίπαταγ ΠΠρογᾷ νοοῦ δπηϊτγοη- 
ὰ 

ἈΝΤ 6. 9κ ὁ Μὰ πὰ 8 Ὁ Ὁ 43) 
ξᾳμ-“ 3 ͵ δε λτομτα ἢ Ἄ 

» χαὶ Σιποοίας βιαοϑεὶς ὁ δῆμος ἐποιήσοιτο τίου Ἔποςα-  ἰπορίΔ4; σοφέξαπι ρίεδεπὶ (εςεΠπης, 

ν σιν, ὦ πατέρες, λα πονηρός ἐλπίδι ἐπαρϑεὶς,ὡς κα- ΡΟ Σὰ πια ἰτἰοία πγέητο,ντ πρρε 

Ν Π ουν τοὺ τϑῤρισοχρ αἥίαν ὑμδί, ̓δὰ ΞΕ ΕΡΟΣ τίαιπι ροτξτίδπι ἀοπηιοτεῖ, ὃς ̓ρία ρο- 

ἐῳ πος μ ρὶ δγοῖ “πὸ. πἰγαῖαγ οππηίμπι, ρατο νο5 ἔεγη16 ο- 

᾿ ἐσρϑμος πα Ω πϑρζας ὑμᾶς χῃῃοςροτίροχις ς ραοῖς σοηάϊἰείσηϊ- 
» ἠϑϑηα ζὰ αἷξε (8 ς ϑζελλαγας ἀὐτο πλεονεκτη κα--  υις,αςταῦτο οἷας οὔπηοίο ἔλεξα εἰ: 
᾿ ἂ δ ὥνᾷς: ὧγε οἰκ ἀπέχρησε ΔΙ α φϑείραντι πἰωὼ ιαπάοσυίαςξ ΠΟἢ φοπτρητα Πάεπις 

» ἀξχζ(ὰ συμξόλαια πίςιν,καὶ ἜΣ ζύτν ερυδύθὶ οοπιγαξε!δ. (ἘΠ ν]ο] δα; Ιορας 

. ΒΕ. ΠΣ ἣ ἢ ἄς ἰς ςοπάϊτας,ναἴο σοτηπιεπῖο ΠΟ- 

» ὀμελθντι νομοὺς, μα η}εν ἀλλο πολύν αλμμονν, χϑ- μη ἰπ{πἰταῖτ παρ [Ἐγάτιιπι ρογ Ζιο πα 
δὲ οἵ ͵ 2 λ 7 ι Ἶ λ " 

» γζ δὲ χαζαιφησοινᾶμος ρχζω ὄχι το καϑελῳν τίω ςοπίαᾳ!ατιις σοπαε!]ατατ,εῖια Ιερε ἰατα 

» τὴν" αἰ πάτων, ἱεραὺ χαὶ ἀσυδον ἐποίησεν αὐτί νό-το (Ἀοτοίᾳπέξιιπι ὃς ἱπυο] ΑὈ ] πὶ ἔεοϊς, 
δα ἘΑΑΥ ΕΙΣ , ε ᾿ 5. πε 

» μώ, χαὶ νεοῦ τυραννικζεὺ ὠῇξοισίαν πἰξεξ)ρόνϑμος ὦ δπαηῃς τοροητὶ Ρἰοδι(Οἴτο νοδὶς ἐπὶ 

Ἵ ἣ ἜΑ , ΘΑ ἢ δ ΡΓαΔαπε τγγαπηϊοᾶ ΠΌῚ ροτείζατειπι 
τω ὁμω λέληθεν υμας.οτὸν : : ς 

ν᾿ ἡ ΠῚ γεωφύε χυρ κα ἴδ ΩΝ μαφιοτο . αἰοτγαίτ, (απ. Π, εἴτις ραῖγοη τα ητΑ ΠῚ 
»γΡρὲπ ὀξοισίας πολλῆς οἱ πσδοεςηχϑτες αὐτὸ σθ9- Ροτοίξατεπα παξεὶ, Πομοῖτο ργατοχτιι 

“ ] Δ ακλζο » " 2 νι τὰ Ἔ 

» φασιν ἐὐωρεπὴ πσϑϑθϑηλονϑμοι, Ὁ δὴ Οἷς ἀδικουμε- (ἀσουτγιοηάϊ ρτοῆϊς ἐπί ατῖα ρεθεἰῖς,οά 
᾿ "“ “" "δὰ 3᾽ ͵ ! Υ ΞῈ ει 

» γοις Τὴ. δημοτῶν βοηθεῖν, Ὡ[ᾷ τῆς ὀϊξοισίας της Ροτοίξαις ἀΡυτξτος, ἀσλῃτ ὃς (ογατ αις 
Ἰϊρδιιοτῖς ποπλίης νοδητο,φ ΠΕ ρτίαα- 
ταις Πα (Π παπὶ πος παρ ΠΈγάτιια 1 αἵ" 
ἄςατ πγοτι]ερὶς, σας νοῦ ὶς ἀϊοξα! ρα- 

; ' ᾿ » Ι ἔνι οὐδὲ ͵ τίθιις: Πα ηᾶ οἱ ροτοίξατὶ ποπηεη ἀα- 
» ὠνγζεὼ ἀφιᾷσι, τσ οφῆκεν ονο -- 26 αἷς ς : : Ἰτὴς 
ἐλάλεραν τίω Ἵ Ἶ β ἌΣ ἢ ἄκων Βίπλιις, (1 (αρίπλιις, ΠἰΠ νογ ΠΠ πη Ππώ4 

Ἔ οϑαα ἰῇ δυουαεία, ΤΡ ὌΝ ὀῳ ἐτεξ 9.» δζ οὔξείπιπι οπηίριις, γγᾶη! ἀἰ5) χαϊά 
» ποθ στὸ δεν αλη)ες, χα πόρτες ἂν ομμολογήσηπε, πιταξογι υπί5ης νἹΓί, ἢ τοτίτισ ρΙ Ε 5, 

» τυραννίδαυ;εἰ δ᾽ οὐχ ὑφ᾽ ἑνὸς ὀύδρος, δΛᾺ ὑφ᾽ ὅλου ον Ὡραρ ἢ ὁ οβξέμας οὐ 
Γ΄ ] ͵] Ν ΔΎ] Ἷ “1 ΐ Πσὶ Ϊ 

» τυραννούμμεθοι δήμου,τί (οὕτου Δ, αφερφὉ 5 ἐρ- ἫΝ Ἷ ξπὲνλ ἜΝ ἐπ λλῆνν τ 
ὀξὰὼ τι ῦζ' ὑτίςον μϑὺ δίζυ κῶ μηδὲ Ὁ ἐδιθς (ΠΩ͂ τς Βοις ὅτ ἀο- 

--" ἜΒΕ ΤΝ ἀπ ἤ παπῆε, (δ φυάτιῖ5 ρογτα!Π{Ὸ ροτίτι5, 
» ἀπσέρίκα, τῆς ἐϊξοισιας ζυτης ἐασοι καζαθόνλομε- Πους θοηιις ῃἰσ Αρρίμς οδίεθασ, πλι]- 

᾽ Ἑ ΄ν ͵ ς 2) ΡΎΡΑ τ 

» γον, διλλὼ πόύτα “ἰ πσομεῖναι πσδϑτερϑν, ὡς Αππσιος τοᾶηῖο πιαΐλ μας ργοίριςίςης. Ὁοά 
ς ᾽ ͵ 5 Ϊ Π " 

» ὁ βέλτιςος ὧν πολλοῦ ζῳ διφνὰ, κσδϑορωμϑμος ηξίου" ΠπΘΣ ὅλον ἘΡΡΕΣ ΙΝ μτος 
: ΤΟΣ ὍΤΕ ὙΣ γηδηἰ πη ϊτοῦ δα] διτι γλάἸοἴτῃς εἰ ἰςα- 

» εἰ δὲ μὴ, γιοῦ γε ὁμοθυμαδὸν ἀπϑιυζᾷς ὀξορυξανίας 
᾽ λ 75:-ε 3 "“ Π ᾽ « 2 

» αὐτέου πσεϑρριζον, οὖκ, τὴς πόλεως κθϑλδν, ἕως ἐς 39. εῇ δζ ορραρπαῖα ἔμο 5. ΝΝεο ρτγἰπιῖς 
» οϑενὴς ἔτι χαὶ πσδοφπολειιηϑέεσαι ραδια. χα τότο ἤιος νοδίς Ρ (Ὁ δι (ΟἹ ς «οοἰάϊτ : (ξἀ 

» οὐ πορῴτοις ὑμῶν, ὦ βουλὴ, σϑϑὲ μόνοις ὀξεδλώετε παῖε ρα ρτςῖοτ νοϊαητατ δά πεσοῖς 

εἰ το τς τυ πΠ καὶ Ἰνς Υ ΆΓΟΡΣ Ἐρταῖ Πτιατες τεάδέξι, πες οριϊπηπ τοῦ. Πγᾶ- 
" παῦκειν»πολλοις [5ὲ] χα! πολλάκις ἡδὴ Οἱς εἰς ἀξου-- ᾿ Ὁ 

͵ 2. σφῳ “ ͵ ς -“»Ἢ “ : Ἔν: 

ἡ λητοῦς λϑαίχας ὙΠ τος 3 ἁεῦν σι τῆρα  τῃρίοτῇ ργϊποὶρί 5, (αἸτοπι οοτ ἱποτο- 
ὃ λ " ᾽ » 3 " εν 

» οἰςης ὐθὲτα μέγίςα, ὅπ Ὅς Ὅόχας Οὐκ εκωλυ-- τχθητα σοῃατί {πΠττο]]Πογο: ἀρραγαίταᾳ; 

» σὸν πὸ καχοῦ, ζὰς αὐξήσάς πειφόλοϑαιι καθαιρν χα ραπίτεητιᾶ ἼἜ βὴ ρθν: εἴττο 

: ͵ ΠΆΡΕ , ᾿; ο: Ἰίσεῖ ποπ οοπέογξάα {τ οὔ ργοιάεπ- 
» ἢ οια Το γϑϑων γέν, “Ἴων οὖ- : : 
πὸ Ὑὸ τῖρα γ᾽ αιν ΠῚ ἃ τία. τατςῃ Αἰἴο πιοάο πο Πιίπας Γο- 

τ ρος ρθη {τ Πα πὰ Βιεις οοπίπϊ]ετο,ἄϊτιπι εἰοπίγο ποη Πηϊς 

» ὀναφώνεται, τῇ κωλύσά τῷ τελϑὺς αφφαγίζουσαι Ὁ ἰἀρυϊας οΕἸεγαπεργιποῖρία σα τι 

» οὐ τῇ Θρχἢ ἀγνοηϑάν.εἰ δὲ ἕισιν ὑμδδμδάνα, αϑρ ζᾷ τὸ 4.ο χυϊνείξγαπι πιο] οἰτς χαυίάςπι ἔογαης 

» δήμου ἔργα. δὴ δυχεῖ, χαὶ κχεκωλῦαϑαι αὐτὸν οἴονται ΡΙ είς ἱπίοἱςπτίαμη, δζ φοπιροίσεη- 

ΑΝ ηδοσα ΝΣ Σοῦ ᾿ς ἀλπιριυταητποροτρατυτογι ας το- 

μας ον: ὀξακῦν ἀν: ἐπέ ἊΣ φήμῃ Ιἰρίοης φαδάδπι τοποπταλης νἀσαη- 
ἢ ! χες Ἵ Ι 3 : 

» δόξωσι λύφν ας ὁμολογίας τσ ϑτεθϑι , χαὴ τὐ σκίαί- ταγα σοπαδητίς ργίογος ἀϊσοάογο, δ 
δ, ͵ «“ οἷ» ἐν 30 Η ͵ Ρ ᾿ 4 2 

» γᾷ ες ορχϑὲς, γγωτωσὸμν οτί Οζκ φχοίϊες ἀγαζίυο-- ταπυταπάππι νἱοΐαγα : (οἰδης (6 Ποπ 
4. Ὁ “ ἣν ͵ ᾽ἅ λ δ». ν ΠῚ Ϊ ᾿ 

» αϑυοι,οὐϊθὲ ῤαισριεῦτες ζὲ ὁμολογίας, δολιὰ τοὶ ἀ- πέξιτο αϊατίαπη [9 τοραϊίϊςης; προ 
πὶ , ἀρφοδασθῥδεχς ν νἱοίατο ραΐζα,ίς Ἰῃ νἱοΪαζογος Θογιιπα 

» γηρηχϑζας ὑμθορφυνϑυοι αἰὐό δρωσιν, δι οτίοί τε ρος 
νὶ τῷ Ὕ τι ; , δηϊπιφάποιτογο πα} ἀδούαπι τς οθ- 

» ϑχοὺς ἐσον Ὠλὶ πω σφετέρῳ συ φέροντι ζς. : ἱὰ ἐν 
ΤΟ ΚΑΊ  σῴετερῳ συμῷεξρ9 ποχίοϑ , δζ ῥὲε ἰα!το τε» σοΠίΠ]ςητος 

1 

ταις 6 οἰαίταῖς, ἄπτα δάϊλας πιο ΠΠἰς Ὁ 

Ε χίπγῖς Το! 1 {δοιτὶ, οὔ πῦ ΟὈἤΠΙ τ Πεης,,- 



(εἰς εὔιποάϊς. Οἰοά αὔτποπ πος, (δά 

ΡΙεδ5 ρείοῦ ἔχις δὲ Ραέϊα νίοίοσ, 
Βιπο (με! Πφαστ,αΐα ΠΟἢ εἴ σοητξια 

Ἰϊς ψια ἴῃ τοαίτα οδεϊηίτ. ρος. ἢ ττῖ- 
διυιηίτᾶ ροτοίξατξ, 6 ἰδπατα ]α ἄσγο- 
τας ρία ποῦνε ἰςπατῇ τὐγο Ια ἀετεῖ. 
νείταγ δτοα πο δά ηὰς ντὶ ἀοθετ,ας 
αἄαα ίπυδτα οἰξης Δα σογτιρτοίατη 
δοσοπέμποπο Βυ1ι5 γοῖρ. ΜΘ ηΙΠ ς 
4λτιε σοποϊοηΐβ πιιροῦ παθίτς, τ ψιατῃ 
«αττορᾶτία ὃζ ἱπιπηοά εἴτα νογθα τεῖδι- 
(τῇ δα ἐπ ἀοτίησ, σαατηπαε ες παης 

Ἰαξεξεϊ πίη Ποπηΐπος, νι] νἹ ἀδείη ρο- 
μίτρα οΟ ποτα τοτᾷ νἱ πὴ τΕΙρ. 
ὈὈΕΠΊΩ; ΠΟῸ5 ΠΌΠΊΕΙΟ νἱ ΠΟ Πτ, οᾶ ρΟΠ65 
{εξοτε. Ου]ά ἰσίταν ποθ 5 ἔδοίοπάτπι 

τείξατ, φιαπάο ἱρή Ἰερες δὲ ἔσεξάογα 
σαροταπγιγαηίστεαί, ΠῚ νετεδίρτοίς. 

οτος τος ρογίε αλπλιγ, δ η118: μαο- 

ταπιις ἰπἰ αἵτε νίαγραητ, ίαῖτε δ εἰ5 εχ- 
τογυοάπημς, σΟἰἰ σφάπηιι5 6; σα ρίἰ- 
ταῖες ΘΟΙ ΠῚ [ἢ Ροϊϊοειηι : ΘΓΑΙΙΔΠῚΩ; 

ἀπ Παρ αΠλι5,αϊ ΠΟη ἐᾶΠ| ΠΟ ΏτΟΠῚ 

εἰς ἀςἀοτίπτ,γε σοππετγίᾳ ῃ Τὰ ολο- 
Τππηδητιιτη τοΡ. πιοάείξοίς [πῃ σοτοτῖδ 
σεγδητίο τηταπὶ οἷς ἱπηριιἀξτίαπη δ 
ἐται ἀα]οητίληῚ ἱπυπ  οεῖης, 1: νὸς 
φοραῖ δὲ τοσαρεγαγο ἰατ ΡοΓάήϊτα, ὃς 

το Ια τισὶ εὸ πο ρα οἰξ Ππάϊο. 
ἽΝεο δ]α πιο] ου οσςσαίτο οχίρεἑξζαη 
οἤ,Π χυϊάεπιίαροτε ἱποῖρίτι5 : αυᾶάο 
τιαΧίτηα ΡαΓδ ἔδη6 ἢ]  ξΕ πητ; ὃς το- 
Ἰίφαὶ Ποπ ροτογαης απ γε τος ργας 
Ἱπορία, Π ταν! ὃ σατὶ οὔ πηδατιις ρα θο- 
φηταγι σοσδταγας πη ργΟ ὈΙΠΊΠῚΪ 46» 

ὅζητιοβ ορυϊπγατίτπι ΓΕ  ΠΘἢ (Ὁ ΠΊΡΕΥ 
οὔοπάϊτ,νεσο πη ἀσίεγουο: 4 νείο κ- 
αυΐοτας [πητρίς πιοάοίες ἴῃ τορ. σοτο- 
το, πος αυάημᾷ οΒταγθαγα ΔΠῚρΡ Π115. 
ΟΟΑργορτοῦ σοπΊπιραῖι5 φογιδος 

φοπίξο,Ποο γετηϊτοη αἴ φα!} ἄς νο- 
ἩΑΪϊα ρτοτῖο; (εἀ φιαητὶ ν πη ἴῃ (απ|- 
τηα σατίτατε νοη! θυ πητῖ, ταπτ ἃζ ἢ ο 
νεπάςηάα εἴς : οὔ Τὰς Παἰσθατὶς οο- 
ΤΑ ΙΟΠ65 δὲ τατοη 65 σοΠΙοηταΠοαβ: ἃ 
{εἸἰϊγοι σταῖα ΡΙ ες ἤδης σατίτατξ, ας 
ΡΓορτεγρίουςι (δςοἰποπᾶ αςοϊήϊτ,νος 

ταΔο ἢ ἰηατοϑ οἰδηγίταῖ ; 04; ἀρ ΓΟ5, 
ἀσοηάο δοξοίοπάο, Ποη δοιια ἀἴχις 40 
ΠΟΙΠ]ος νααιϊετῦτς; ὃζ ατγαγη1 {{π|- 
Ρτίδιις ἴῃ ὀχιθγηδϑ ἐγ πγεητατίοπος 6- 
τοραπαὶς εἰξ ἐχ μαι Π1. Πα πη 4 Πὶ 
ΠΟἢ ἢϊς (0]15, (δα πγι τὶς 41Π|5 γος δὲς 
ἔδοργπησ ἰπἰατὶς.. νῖ [πιο] Π]σαπλις 

τας πὶ πὰ πος αῇξέλιγι ἤπε οἰα- 
ἄς, ΠΠΠ οπιηΐα ργο δἰ άϊης ῬΙοθὶς ἐε- 
ΠΟΓΙΠλι15, Πους σοποϊοηαΐογεβ ΘΟΓΠΠῚ 
ΠΟ5 τογτίτλητος πγίηλιὶ (της. ααο ἢ 

10 γῴω “ἰκκλησίαν, καὶ ἴοις ἰασὸ ΤῊ δημιουγωγῶν βηϑάγ- « 

“ ᾿ ΕΣ ᾽ “ ἐλ 5 Ὁ δγι οζρ εἴασὸν οὐΐδις (αὶ πα ξῷα πλεονοκτήσανζαα, «΄ 

320 ραξ᾽ αϑαγκα ἀϑήσοντοι δὲ οἱ μδὺ καίκιςοι,χαὶ Οϑϑέπο- « 

Ηὰ δι λυπ εἰ ς Ὁ Ἢ 
δίχαια πράξουσι. μέγα. δὲ ὑμῶν ϑιμέοϑω τεκικήρμον, « Ἷ 

δι τῷ λύφν ας ὁμολογίας χαὶ ἰραασονδεῖν οὐχ « 

μεῖς ,Φρλὰ Ὁ δημοτικὸν ἜΡῤχᾷ μέρος, Οὔκ αἰξιοιῶ « 

ἐμυϑμν ἐφ᾿ οἷς ἀὕρετο «ἰὼ καϑοδὸν. οὐ ΣΡ χὶ τοῖα 

κακῶς δράσοι «ἰοὺ βουλζω, Σλ. Ὄχι τοἱ μὴ τ “ 

ἐχείνης καχοῦοϑαι;, τίω δυ δηρζδχων ὀξοισίαν ἡτή- δ᾽ 

σαΐρ"γ,οῆται δὲ αὐτῇ σέκεέτι εἰς ἃ δι, σὲ ἐφ οἷς (ὕ. Ἀ: 

ρέτο, δον ὄχι ὩΙαφλεα χαὶ συϊχύσᾳ τὴς πατρίου ν 

πολιπείας. μέμγηεϑε ὙΡ δὴ ποὺ πίω νεωφᾷὰ “ἡμομέ- Ἂν; ν᾿ 
᾿ 

ὧς οὖ αὐτῇ Δόγϑὲς οὕσζω ἐπεδείξαντο αἰνθοίδιάα! πε « 

χαὶ ἀκοσμίαν, αὶ γε ἐφ οἵου εἰσὶν αὐνχήμιοιτος οἱ μήτ 

δὲν ὑγιὲς φρονοιοῦτες, ὅπ τς ἔγγνωσοῳ ὡς ον τῇ ψήφι " 

δεν ἁπὸυ Ω τὴς πόλεως κρατος οἧς αἰὐζ κε ατήσο 

μὴ Ὁ ἀμ ύφοϑει ζιὶ φόξανζες. χαὶ ἃ πέως ἀδι- «ἡ 
5 3 ] ᾽ ᾿ [ 

κως ἐχθίσιν αφελεοϑαι στ δίκη Ὁ χαὶ εἰς 2 ἍοΙπΟν « 

παῦσαι πλϑόγων ἐφιευϑιοις " χάφαν εἰδυζας Οἷς ϑεοῖς, ὦ ' 

εἰς ζῷ λοιπὰ (φφρονᾷν, δρλὰ ζιυ πίω «ἰὐγέξαλον αὐ « 

Οἷς πίω ὀρανανοωδίίαν πε χαὶ πολυποραγμοσέοῦ, (κι 

ὑφ᾽ ἧς ὑμεῖς ἀναϊκαεϑέντες ζοϊ τε -ἰπολωλότα πεὶ 

δάοῦε ὀναλαίν, χαὶ ζῳ, λοιπα δὲ ἧς πσδϑοῆχε φυ- « 

λακῆς Δαξφνχαηοὸς 5 ὁπαρὼν οἷος οὐχ ἕτερος, εἰς 

γε “ϑέχεοϑαι μέλλετε σωφο9!ψν, ον ᾧ κεκοίκωται «ὦ 
αὐτὴν ὦ πλάςον μέρος “ἰτεοῦ τῷ λιμιοδ, καὶ Ὁ λοι- « 
πὸν Οὐχ δ ἔτι δχωωμτοπολιοὼ ὀρ τίο,εῖν “ιδόνον “ἶ ; ' 
ἀχερημοίίιας » εἰ ̓ αὐϑρίους τὲ χαὶ ἐιμίας ἔχοι ἜΣ ἀγο- « 

ἧς 

πεταὶς Ὄιξοχρ αἴας χαίροντες, οκλισεῖν τοὺ πό- « 
λυν,οἱ δὲ ἐχτάκέςεροι,πολί 4 εοϑαι κοσμίως Η μῆϑὰν « 
ἔτι γον" λοιεῶτες ὑμῖν. (2 πε δζζω ἀγϑραξ αἰάφυ-«᾿ ! 

λακῆς ἔχετε, χαὶ τῆς ἰμμῆς τὴν Ὡνίων μι ϑὲν ὀρίετε, ω 

ΣΝ ὅσου πλείςου δὼ ποτεζᾳ ὦγια, Ὁσούτου χαὶ 7. 

χαὶ “ὐξοφασᾳς ἀλόγοις, πίω τε ἀχάριςον τῷ δή-. ̓ 

ΤΩ καζαθοζω, ὡς ὑφ᾽ ὑμῖν" χαζχακδ ας, (: 

Τῆς σιτοδείας ,ἣ ΟΎΟΣ τίω Ξἰσόςτισιν πίω ἐκείνων. ἵ 
“θέτο, χαὶ πίω καζαφλοραν ζὺ ἐποιήσοιντο τὴς γῆς, ἃ 
ἡϑντες αὐτίωυ χαὶ φέρονϊες ὡς-εἶ» πολεμίαν, χα! ᾳ4 «᾿ 
ἐϊξαιρεθείσας εἰκ τῷ δημοσίου δεαπόβῥας εἰς ζιες Ἔπο- «, 
ξαλένζας ἔχὶ πίω σιτωγίαν δύδρας" χαὶ ἀλλα, πολ- « 

λα “ἡδίκηοϑε “ἰπο' αὐτὰν"- ἥα χαὶ γναΐυϑυ δὴ Ἅ «᾿ 
ποτε ὄφιν ἐκεῖνο ὦ διᾷνον, ᾧ ὯΔ α, ϑήσουσιν ἡμὰς α- κῳ 
δ μὴ ποιαΐυϑυ ὥπλυτα τῳ δήμω ζῷ, καθ᾽ ἡδοναὶ,“ 
ὡς οἱ δημαγωσοὶ αὐτὴμν δεδυόνϑροι ἔλρυϑν. εἰ δὲ « 

8)... ἢ 
αησεῖε 
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δ. ἢ δῳ δὲ ᾽ ᾿ λ ζ . .-. » ἀφησέϊε καὶ τῦτον οἰκ τυ χρώ, τὸν χα! ονγπολλάᾶχις ργαίξηϊτοπγ) οσοαοποιη ΘΠ. (Οττἰς ας 

» θύξεοϑε ζοιούτον τυχεῖν ἕτερον. χαὶ εἰ γγοίη τῷτο ὁ δῆ- ππαηΐδιις, ρο ΠΣ ἐτο ἔγα Πιμ οι ο- 
ΠΣ νᾶ  Πο6 ἡφαχίην ἐὐεψ τ ἰαχωιὺ ὠπε: ΠΕΡ Π᾿ ρΟρΠουοΥ ΙΓ ρ] οἰ5 νο ας 

; 01 Ὁ Ὸ5] οὐ ; ΟνΝΟ5 ΙΓ 5 Οἴτις σΟ ΠΟΙ] ΟΓΘ, ἂο 2 φοζπε 
» φαπεεϑε, πολὺ κάλλον υμῖν βερυ» εἰκείσεται, ἐρβαοῖ ἄς! πῆς, τα αθῖς νοθὶς πα παϊτο σταῖς 
» μέν μϑὺ Ὁ βουλόνϑυον ὑμδυ ἡχγούνϑρος, δάλον δὲ ὃ Ὁ5; 7056; Ποίτος ἰπἀἰςα τ, αὶ νοΪμο- 

323 μὴ διιυάνϑυον. ζιαῦτα εἰπόντος Μαρκίε, δγέ- ΓΝ. τη 5,4 υ] ΠΟΠ Ροιμοτ 5. 
φηίαν αἱ γναῖμαι “3 σεευέδρων, χρὴ ϑύρυζος εὐ άϊ» “ν Ἷ ἘΚ ΩΣ ἀτι νατίαταπι 

ἰοτο πολιᾷ. οἱ δὲ.) 5 τοὐρυγῆς οἰγαίοι ζῖ; δη- {εἰμ δπατα (ξπιεητίῖβ, δζρταυίτοτ οἱίᾷ 
θέ ὑπ 2.9 ἪΝ ὙΣΡ ὁς ἥΣ Ἧς μή τα πχα]τιυατίι. ΝΑ χα Ἰατη ης ἃ ρτίη- 
μόΐίρχοις, ἡ (ἃς [φῦ λαγας προ γνωμέων Ἅῶυ- οἱρίο ρ]ςθὶ οδίξἰτεγαητ, ὃζ ραο βοατίο- 
μείνανϊες, οὐν οἷς ἢ πε νεότης ὀλίγου δεῖν πᾶσαι ζεὼ, χαὶ (ο Ποπι σομτγα νο μπτατειῃ δατηϊίξγαηῖ, ἡ ὍΝ ΤῈ Ρὴ ΣΌΣ δέφι Ἀϑηβύται ΤῊΝ αιυΐδιις ογατ ἱππιδτιις ροῆς τοῖα, δέ ς΄ ( 

ὅι, βαρέως φέρρήες [ὲ ἐα τῦϑήμου λῥαρρωυῖε ἰξηϊοτίδας φαϊίῳ ἀἰαπιπνως τ; απι- ᾧ τ ἔν : ὁ κὐγον ἐδ χός ΜΙ ΠΟΠΠΊπλιις, πιο οἴξα ἔογοπτος ΡΙ εὶς 
ας, [ἐστήνοιου τὸν ἀυδρα., ὡς γλυναῖον Ὁ Φιλϑπολιν » χα] ἱπηρυἀοπτίαπι, ᾿Διἀαᾶτνίγιπη ντσα- 
ζἀᾷ κράτιςα πω χοινῷ λέχονζο. οἱ 5. δυμοϊιχας ἔχονϊες ποτοίαπι ἃζ αιπδητῶ ρατγία, ορείπιος; 
ὍΣ παξϑαιρέσᾳς,τὸν (πον χαὶ τὸν πλλοϑτον οὐ πἴρα  σοπίο]οητεηιτοῖρ. Ατ ψογιιπι ἈΠΙ ΠῚΐ 

: δον Ὑἢ ὐ Ρ τοροπίογοβ ογδῃτίη ρἰοδ,οροβα; ἃς δέοντος οχτείμκηχϑτε πε εἰρζεύης σὲν Δύαίχα- ΡΒ : ΠΑΡ ὡ β οὐ ἀρ κΑβ ἐν άν ἀϑθως Ποηοταϑβ ΠΟ ἰμ{ξο θ] τὶς οἰ πιααητ, ͵ « Δ ΚΩ " ξὸ ,, 
Ν᾿ “τεὸν “ὑπολαμιρανοίες, ον ὗἰς λελϑμθύοις πος 4υ!ἀζ ρᾷσε πηλρὶς ρυτααπε πο- 
 αὐσσ' αὐτοῦχαὶ τίου γγω μεζων οὐ πσϑϑείενίο ἡξίου πε ςοιτι, ογαιίοπο οἱας οἤδηάεθᾶταγ, 
μὴ Οϊς (ξιαιοις, δλλαὰ ζοις φὐγνώμωσι πόθ ναι αὔθ’ τα- ὀπεορτοθαθαης (ςητοιτίᾷ; ςοπίςβδτα; 

͵ λ» ΠΟ ΤΣ ΤΠ ΝΥ ὙΎΡ ΠΟΙ νἱ, (εα ργἀφητία δζηγοάετγατίοπα πεινοπέρων, κη δῈ ἀρεπες, ὅλλ ὀναΐχαον ἡ ιοϑωῃ 20 ὃ ΤΟΣ ἀνε Α Ττνω 3159 ΠΡ ς {ἀρεγαηάο5 ἱπξεγιουίς ογάϊηϊς ποις Ὁ. Ἂν» λ " ΔΩ αὐ ΑΒ 

ὅ θλεκες, ἈΩΣΝ ὙΠΟ ὩΞΑ τ συμπολίϊά.ο- πο5;8ζ α'ατίτατῷ Ποἢ Δἰρογηδη απ νέ 
λϑρους ἐπ 4)γοία, γινόνϑμον" μανίαν τε ὠπέφαμον ἱῃβεοοτῇ, (δά ατηρΙ εξϊοηήᾶ νεπεςεῖς 

᾿ἰὐτο πἰὼ συμί(ουλζωὺ, οὐ παρρησίαν, σσοδὲ ἐλά.3ς-  ἐἔατίᾷ, στη αἰϊας, τῇ ἰπ ςο πο 344 οἰα! 
! δ. ον τ προ ἂν ἈΔ},9. Δ 15] ( [4:αἱ Ξ 1ΠΠ ΠῚ οἱ Ν εἰαν. βεαχὺ υϑὺ δξζυ ὅτο Ὁ μέρος χαὶ ἀαϑενὲς ὃν, πε- δεπδιοϊβητία: αἰεθαητῳ σο. ΠΏ οἰτις 
ἘΘΟΞΙΝΚΗΣ ͵ ἘΆΝ ΤΟΝ ατοτ οἤδ, Ὁ δηϊ τη  1η ἐἸ ἐς ὃ ἔς 

τ ν ππ| 5 Μἰ εθυ: γ᾽ Αϑδῥἧῳ ἸΙθογτατῷ. ϑεα ρατβ ἢςο,ντραγαα ἃς 46- 
ξ μ ᾿ Ξ- ῳ λ ᾿ "1. . οἱ δ ἡμῦρχοι παρησὰν ὙΟΡ τῳ σειυεδρίῳ, ἴϑανρρυ- 115, σοσαθατιι σεάοτς νἱ χηρογϑης ἃ ͵ »2) ΜΥΤμΝ Χεὶ δέον Ξ : : ϑέντες αἰ ποῦ Τὴν αἰ ποι άτων" ἐξόων πὲ χαὶ ἡασαιοον, Ροτίογίδιι5. ΕΗχονίάρφητες τ θιπὶ 

“ λ ͵ ἜΣ » 7 5 Ὁ 

καὶ τὸν Μαρκιον λυμεαΐνα καὶ ὀλειϑρον τῆς πόλεως (αἀοταητ. Π. ἴῃ (σπατιι, νοσατ ἃ οοη 1.) 
ΠΝ ευνερξάρυο 488. δγβίδιζγαα πὶ Θέ θύμον δὶς οἰλπλίταθδητ δέ 7γα ρα! ρίταθαης, Ματ- 

ἐὼν , ΜΞ ὉΠ νὰν Η Ἵ ἘΠ ΤΣ τ δ ἀξ ι ἊἪ ἐπε. “ἢ οἷτια» Ρείξεπι ἂο ρεγη οἱ ταῖρ. Ποιηΐ- 
χαὶ εἰ τή κωλύσφαν αὐτὸν οἱ παστδίχιοι, πδιλέμωον ἐμι- 30 παθαητ: ας ρ]ς δὶ πα] ΕΟ οητοιη ἃς 

͵ ᾽ λ ἕ ΠΡ, ͵ ᾿ δὲ ἐν -. -- .δ Φύλιον εἰς τίου πόλιν εἰξοιγϑντοι, ϑουνάτῳ ζηγμίωσθμ- ὀ  ἈΑοἰιυίίς ΒΟ ΠΠ ἰπ νγβξἰπιροτταητοπι μΠ] 
γ δὰ. 9 ἕν "7 Ἵ 2 Η οἷ ᾿Ξ ΐ ΞΖ, ες" φυγῇ, ἀὐὶ ποιήσν τῶτο ἐλέλϑν. ϑορύξου δὲ ἔτι κὐααι του Ἐ ΑνΝ δ τὐντ 

πο. 15 ι, , , τ ΧΠ]ο, ἱρῇ ς τἀ ἐέξαγος πλπαρᾶ- πλείονος ἔχ: ἴοις λο.ϑις τα δηρῶδχων ψμονϑύῳν, ἡ ΔαΓΕ ἽΡ 
δε, : ; ΕἿΣ ᾿ τιιγ, Αα σαούιτη νοῦρα δ πγαΐοτο τα- 
δ λισα Η ΤΥ γεωπέρων ᾳ; ΤῊΣ τς δυρανακχε- πα τι οχότο, ργςίογτίπη ἱπηϊ οὐ. τη ϊ- 
Οιώτων »ἔπαρζείς Ουτοις ὁ Μωρχκιίος, αἰνθοιδὲςξερον ΠΔ5 {185 ᾿π ἴσης ἔογοπτίθιι5, Ματγοίμς 

» ἤδη χὰ δήπηετο ν᾽ δυρδ χων χαὴ εϑρασώτερον ἽΕΪ διυάλεϊογβέξες, ογίας ὃς οι πατίμς 
ΡΒ ΨΑ , ͵ ΝΣ ᾿ Πττὶ Ϊ Γ:]ΠΠΊοΟ νῸ5 » Μη παύσεανε μϑυτοι, λέγων, ὑμεῖς ζαι ροἤονπεςτίω ἢ ετἰδαπος πα Βόθατα ἐἀρο 

᾿παἶτ, Ροσταγθατίς τοῖηρ. οδοίϊοηίθιις ͵ δον “" λ ΕΝ ᾿ ΑΝ Υ 

᾿ τ τ ν,μαγϑγϑιώπες οι ἐγμ.3 ἴω) ΟΥ̓ΚΈΤΙ εἰ ξεῖς (ΘΔαςτος ταγθἄ᾿πορξ. ποα πὶ 
᾿ » λθγῷ δϑίσομαι κσξῦς ὑμας, Δλλ ἔργω. ἡγφίω- εβετίτίς, ποι νετδίς ΡοΙ ας νοδί(οῦ 
τ ἰλϑρης ἢ τῆς βουλῆς, ὡς ἔμαϑον οἱ δή μδρυχοι “πλείοις 40 ἀΠςορταθο, ί ἡ πηδηὶθ. ἱ Εχαςεγραῖο 

ὑγζὰς Όις βουλομδύους ἀφελέαϑαι πἰωὼ δόϑεῖσον ἐξ- αἴττ(οηατ, Ἰδυιηὶ φορηΐτο Ρίαγες εξ 
ΠΣ αν ΩΝ ΣΆ ΠΣ, μρέναν τεῦς ΣΙΘΆΘῊ ἐξμὲ αι! νοΠ οητ ροτοίξατξ ΡΙ δ ςηγοὶ οοη- 

κέν ὑντὺ τ ΓΟ Γ φεΠλπιδάϊπχοτο, ὦ αι σα ρογοης ξατο 
ΩΝ ἐξέδραμον ον τῷ βουλά ἤηδίου χεέχρῳορτες, ςοπαϊεϊοη  διισ, ργουριογαηςίς σατία, 

ο΄ χαὶ ϑεοῖς ζοις ὀρχίους “οὀχκαλούμϑρυοι. χαὶ μ τοῦτο νοοϊξογᾶτος δ ἱπιιοσαπτος ἀδοστεῆες 
᾿ς σζουαγαοῤντες εἰς ἐκκλησίαν τὸν δῆμον, ἐδήλωσαν ἰααετῖ, Πλοἰπάς σοαέξα ἴῃ οδοίοῃοπι νας ἀρ ΩΣ 

β ΨΨΦΌΝ οὐ , Ὅν ἰοθε, Πάϊσδιιαγῖσ η 4 ἴῃ (πάτα Ιοςσιι- Ἷ 
αὐτῶ ζ ο» οὐλυ ἷσσο Ρ δ ᾿ ΓΕ ἀφ γι ον (,( Ζε 

ΓΝ ἐπ ἷβ ἀ. Ἢ βηλενζας ἜΜ ᾿ ἐρ τα οἴει Μδτγοίιις; ΠΩ; αὶ σαι ρα Μλτείις ας. 
ἀρχεδ,κο τὸν ὀυδρα εἰς δἰπολογίαν ἐκαλϑιον ὡς ὃ ἅ ΡΟΡυΪᾶ ἀϊςοη 8 ἀτοςι]ποτῦτι ιος οἷ τρίεε. 
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Ε΄. ντὉ 

Γ7»ν “αι ΤΗ͂Ν 

48 
1ΠςῸ σοπτοπηποτζεῖ, ατα» Οὐ τη ν]ατΟΓῸ5 

φογαπτα αΐδιις γος ραγατ,ο σοη- 
τασλοΠ}4 νογθόογιπη γα ΐσεσοῖ, πγασὶς 
Θχαίρογατὶ τ θπὶ, αἤτιπιρτὶ5 ςἀΠδιις 
δὲ 4Ἰίχυος Αἰ 15 οἰ δι15, ῬΓΟρογλητοῦ 
ἱπ δαηγ τοπάιητ. 5 ξοιτεξουτιπα ἢςτε- 
θαταάϊνας ρτὸ οαγία, Πγα]τοσα; Ρττί- 
οἷος φά (ς ρεύτγαμοθασ, [Ίρατις στίαπλ. 
φοτοτῖϑ {|5 (0 4411 ι15.(τιο νἱΟ, ττῖδι- 
πὶ απ διις ἱπηρογαποίπητςντ οὔ σοηι- 

ἣν Ριοοπάοτότ,ὃς ΗΠ ἰροπιςίεχαί νε]- 
᾿Ἰοονὶ ἀπιοογοητ, ογᾶτ ἁιισοτη τη ααϊ- 

Α Ι65 1,1 πῖπι5 Βγατας, δ 5ρ. Το 5 π- 

»" 
Ι νἱἀοεγαγ ΑἸίαμιοπι {πἰ οτάϊ ἰδ ατεῖθα- 

σλ. Παϊ νι ἀοσοῆοτιητ ΠμιαΠΠ ἀγγορτατὶ 
Ποπλίπεηι, ρατγίοἱ!, φιοα ἀτγοχ ες 

τὶς δῆτα σδαΠλπὶ σοσπίτατῃ νἱ «πο ], 
οδίεσοταης (8 ρίο Ματγοίο, δε ρα ρηΐβ5 
ΔΡερογιητ 05 401 ργορ 5 ένα ἀσσα- 
ἀετοπτ Ὁ ο ἡ ἔλέξιιπι σα πι ΓΕ ΠΊΟΓτο- 

ττὰ ντδο ἀϊπυίσαῆξι, ργοι!πογθης εχ 
φἀϊθιις οπηπα5; Ποπογατὶ ὃς ἀἰ τες, 
Ριοτορδάμπι νΠΔΟιΙΠῚ ΡατΓ οἱ ἰς Μδύ- 
οἷαι, δὃζΖ ΓΕΟΙΡΟΓ Π τη ΡΠ Παπι 10 

τεῖρ [παταπλτας ἱπέογιους σοΠ το ἢ 5 
Βοπηΐπος ὃζ ἐρεπὶ, τἀ ἠεξεπάεηάος 
ετἰρα πος, ὃς αοϊεπάπση φυϊά αι! 41}: 
Ἰμθογθητ; (Ὡ]ατα οπληὶ τοιιογξιῖα ηπα 
αὐ πλυταβ ΠῚ ΠΥ σ᾿ ΠΟ δὲ Αιογαηξς 
ἰιαέξεπι5.} 11} ταπηξ αῖγοχ δὰ ἀἴε ρετ- 
Ρειγαιῖιτ; (ςα ἀππυϊοτῦτ η ογαίἰπιιπι, 
φαοη τς ὃζ ργθοί δι ΘΟ] πὶ Ηοχί. 
ϑοσαοπεὶ 16 ργίπηὶ τυ δια Πὶ τη ἔογαπι 
Ῥτοστοῆ!, νοσαῖο ἴῃ σοΠοϊ ΟΠ ΠΊρο- 
Ρυΐο, νης ΡΟΓῈ 411 σγαυίτοῦ ραιγιοῖος 
δοσιίαθδης, πο α ραξία ἐοίε δῆτ, 
Καάσοᾳ ὃς ἱππυγαπ άπ ρΡΙοδὶ ἀοία- 
Ροτίοτίι οἰοπίαειπι οὈ]πΐοης ἀατατη 
νἱο]αΠεητ :ὩΠεγοθαητα; ἀτραπ τα 1 
Ρᾶγατη ἤποογο ρΙοθοἰ 5 τοσοποιίατο- 
ΤᾺ ΠῚ, ἔτ πθητὶ ρα παγίᾶ σαϊας ἱρὴ πηα- 
αἰλυπαύδηος ξΠεητ, ΠΠΠ]οποιιηαον- 
τεῖ]565 σο]οηΐας, ὅΖ φυϊἀι] ρτςῖογοα 
πο τὶ εἤξης δα ταϊπαοηάατη ρἱοδὶς 
πα ἰτἰτ ἀπ δι. ΜΪεἰς δτίαπιῃ Ματ- 
οἴαπι ᾿ππρδέξι πησγ, τοίογεητζος νογθα 
εἴας ια ἴῃ (δῆδτα αἴχογαῖ; νῖςς 4 ρο- 
Ῥαΐο ή σαιμλτη ἀἰοξάλπη δγοοίπειι5, 
πὸ πηοάο νοϑηΐγο ἀδιθέξαγισ, νογα πι- 
αἰτία α Π]ες δά ίς νεπίθητος νογδοσὶ- 
δευισταίεςοτίτ. οἰτα δῆτα; τοίξος ἴῃ {6- 
Βατα αἰζζογιμτι Ποπογαι ΠΠπηῖ] αιξᾳ; 
Εἰς ογάϊηἰς:ἔλέξα: νοτοὸ α ἀΠΠδὰς ἱπῖα- 
τῖα τοτῖϊ χα ταης ἴῃ ἔογο δἀξιογαῖ ρο- 
ΡαΪαπι. Ηἰς ἀϊδεῖς ἀαθαῶς ΡΔιτίο 5, { 
νοΠοπτ, ρτο (ς ἀϊσομ αὶ οορίαηι; ἀοτῖ- 
Ὠδτὸς ἰῃ σΟΠΊΪ το Ροριυ]ᾶ, ἀοποοίςηα- 
τις αἰ πλἰττογοτιγ, Πᾷ ἔοσις ἀς Ποςὶ Ρίο 

ὈΙΟΝΎΥΒῚΙ Λα ΟΝ. 5.5. 

πσοοςείγεν αὐδοις,δλλα καὶ Ὅις ὑπηρέᾷς ὑφ᾽ ὧνέκα" 

λῴτο, ἡρμ 4. τ ἰζων Ο;ς λόγϑις ὀύφρξεν, αανακτή- 

σϑμ]ες ἔ1 ΕΠ] ἀιϑίρν οἱ ̓ δηκζρχοι εὐ δα λαίξόες ζμΊ Ιβ ἀ- 

λϑεανόμιοις Χ) ἡ ΤῊΝ ὀλων πολιτῶν συρφοιὶ,ὥρμυνᾷ ἐπὶ 

αὐτον᾽ ὁ ἢ ἔτυχεν ἔτι ὀζετείξων σε» ἣν βελά πνείξ, 

τ πατεικίων πολλοῖς ἐπαλϑυϑιυος, χοὶ τἰω ὀιλζωω ἐς 

ποίαν πίω αὐξὶ αὐτὸν ἔχων. ὡς δὲ σεουόδον αὐντὸν οἱ ᾿ 

δημργοι, “αξοτέταζα; Οἷς ἀγορανόμοις Ὀχιλαξέας, ἐς ἢ 
Ἂ ' σώματος, εἰ μὴ ἑκὼν βελξ) ἀκολοῦθῳ,Οία ἀγϑ- 

ΙΟ εἶχον ὃ τῦτε [ἢ ἀρρρανομιοκῦν ὀϊξξοισίαν Ἵττος Τοιούιος ; 

Βερῦτος,δ ὁ “Ἰαχίλλιος Ῥέργας. οἱ ἱμϑὼ δὴ ̓ππξϑεύεσὸν 

ὡς ὄχιληψουϑροι τῷ ὀρδρὸς" οἷἢ πατεάχιοι διφνονη- 

γϑύνϑιυοι ζοὖρ᾽5 γ, πὸ δηρῦρχων ΠΣ δίκης ἀγε- 

6ϑα; ἕνας σφῶν βία, πσφούςησὸιν αὖ Μαρχίξ, κὴ τύ- 

πἰοες Οις ὁ ὁμόσε χρερεύζς ἀπήλασὸδμ. 
Δα θοηλο- " 

τος ἢ 5 ᾧ παϑοις ὀμὰ πόλιν ὅλζωυ »ἐϊξεπήϑων ἃ ἁπϑυτες 

ον ὦ Με: οἷ ιδρ ο ς» ζ!ς ἀξιώμασιν δ ὀντες, "δ γ6- Τὰ 

μὰ ἐχοήτες 6 ̓ὧπ τὸ Μαρῤχοον ̓ ὑτραασιοιωῦτες ἃ ἁμας 

τ: πα-τρακίοις, αὶ πίω ϑοχαήαν λὐακτησόμϑιοι. πο 

λῇἤείαν" οἱ δὲ ζει πεινοὶ ταῆς τύχαις 5 χρὶ ἡ βίου ασϑυίζον- Ν 

περ αρεεζύψν παρεσκθ. ασμένοι Οςς ϑημδρχοιενὰ ποιήν ̓ 
δ τιὸυ ἐκεῖνοι κελάσίφσιν "ἢ ἡ πεαϊδως, ὑφ᾽ ἧς κρα]ού-- 

αὗνοι πεως Οὐ ϑὲν ἐτόλιθν εἰς δλλήδοις Ὡἴϑα 

τὸτε λύγρητο αἰτοῦ αὐτῶν. οὐμάς ἔδρασα! γε οὐθὴν ̓ 
δἀύνκεσον πω ἡμέραν ἐκείνω, δὶ εἰς πίω ἕῳ 

Δυεξϑιοντο "γνώμη τὲ χαὶ ὶ αἰδωνλήσέ τυ ὑπάτων. ὰ 
εἴξαντες. ἀῃ ἡ δὲ ἑζῆς ἡμέρῳ, ποϑζτοι καζοξαίτερ.ς Ἦν 

εἰς τίω ἀ ἀγηραὺ οἱ δ εὔγχοι, σεάυεκοίρεω πὸ τὸν δή μον εὐν: ᾿ 

οὐχ κλιησίαν, καὶ παφιόντες ὧκ, ϑυχῆς, πολλὰ μϑ ὦ π 

320 τὔἶν᾽ πατξικίων κατηγθρϑίν ὡς ἐψάυσμένων ῷ ἣ 
σζευϑήχας ἢ ὯΙ ἡ φἰ αθεζνκότων Όις ὃ ὀρχϑὲς οἷς ; ἐποίή-- Ὅ ἰὰ 

(ᾶντο πσοος τὸν δήμιον ᾿ἷωῦ εἰμνγηςίας εἰπών, 

πίςς ̓αἰδαφέροῆες τὸ “μὴ βεξαίως αἰΐζις δ 
ὅδ κσϑϑς Ὁ δημόίυχον,τίω τε Ἔ σίτου ἀπόριν, ζε 

οἱ κατεσκά ασὸμ,χαὶ (ς :ἰποςολὰς ἐὐ ΗΝ ἽΝ 
5)... τῇ 2 

ἀμφοτέρων». ζὰ ἀλλα ὅσαι 

ῥηδυας αἰχ' ἜΝΕ οὗ τῇ 1 βουλῇ λόγοις “ 

ὅτι χαιλούκϑρυος εἰς Ξιπολογίαν αἰ ποὺ Κὶ δήμου, ὅ μόνον. 

σὐῤεηξίωσεν ἐλθῴν,διλλὰ κὶ Ὁ τὸς αφικομϑύοις ἐπι ἐπ᾿ αἱ Υ ' 

ἀχϑοανόμοις τύπων ἀπήλασεν. ἐκαίλοιω : ὃ ̓ πυρᾶς 

Το τῇ βουλῇ λυομόνων,ζοις οὐιμοταάτοις Ὑ ἐκ 75 

«ἰϑχζοις ἀ αἰλοφλνμμρῃ ὕξρεως, ἀπουίᾳς Οις τύότεπα- 

οϑνᾳς χτ κτὶ Τ ἀγϑραν  δυμιδίυοις ζαῶτα ὃ εἰπόγερ,ὀδι- | 

τ βουλοιδροις εἴη, ζοις πατριχίοις ̓ ὐπολογίς ἵ 

αν, κατέχοντες Ἐλὶ τῆς οχκλυσίας τὸν δήμον, ἕως ἢ 

βουλὴ ΔΙαλυλεία. ἔτυχον Ὑρι τρ ο αὐτὰν Ούτων 

στευέ- 
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Ὁ 

τ τ. 

ἌΝ ΟΣ ΟΜ. 

ὶ σεένεδρἀζοντες οἱ παπείχιοι, Δ[ο.πορϑιῶτες εἶπε 

υὐπολογητέον ἀὐζεις εἴρη ας τὸν δήμιον αἰαίρ ὧν διε- 

ὀλήϑησαν, εἴτε μϑυητέον ἐφ᾽ ἡσυχίας. ἐπεὶ δὲ αἱ 

λείοις »νώμα! (ᾧ φιλων,ϑοπα, τὴν αὐϑθειδεξέρων 

παξϑείλοντο, Δ 4.λύσαντες οἱ ὕπατοι πὸν σύλλο9»»"» 

πυϑϑήλϑον εἰς πίω ἀορραν ,ὠ πτεχοινας Σπολυσομε- 

γοι Δ φιξολαξ, χαὶ πύξὰ τῷ Μαρχίου τὸν δῆμον ἀξιω- 

; σογίες, μρϑαν βουλάσασϑαι δῤήκεςον. χαὶ παρελ- 

βὼν ὁ τρεσξύτερος αὐτῶν Μινύχιος, ἐλεξεζιαδε Ηἰ 

» γυ ὦ δημῶται , χαὶ σέκ ἄλλοις Ζιγας παρεζομεδον ὧν 

» λὐλέγωνϑι," ὑμας, αἴδτυρας. τίω τε ὙΝΡ ἀφορίαν 

» Τὴ οἰκῶν καρπῶν Ἐχίςαοϑε δήπου χαὶ ἀδοὶ Ὡἰὰ 

» τὸν οκλέφθεντα ασύρον “δυουδυζωω" πίω πε ἀλλζων 

. καζαφϑοραν τῆς χώρας οὐ “αρ ἑτέρων ὑμας δεὶ μια:- 

» δεῖν ἀφ᾽ ἧς αἰτίας σεουέξη, χαὶ ὡς πελόυτῶσει ἡ 

» πλείςη “γὲ χαὶ ρίςφη γῇ ̓πόύτων ἐασόμικε καρπῶν 

» τε χα) ὀύδραπόδων χαὶ βοσκηκάτων,ζῷ μδϑὺ «ἰπσὸ 

» ΤῊ πολεμίων Διαρπαζουδύη ὦ δὲ ὑμῶν μὴ Ἐχε- 

» χορηγϑῦσα Ὁσούτοις οὖσι, χαὶ μηδειίων ἀλλζω πο- 20 

» φοφξὼ ἔχοεσιν. ὡξῖς οὐκ ἐἷξ ὧν οἱ δημαγωώρριὶ Ἅ1«.- 

» (ἄλλοισιν, δολ ἐξ ὧν αὐθι ἰςξε,λιμὼνἡχϑύνϑροι γε- 

» ρνέναι, παύσαοϑεσοοςα ὄντες Ἐχιξουλξωὼ ἡμε- 

» τέροιν τω παρ ,χαὶ δὲ ὀργῆς ἔγοντες ἡμιαῖ οὐθὲν ὡ- 

.» διχοιώζας. οἡ δὲ Ἔἰποςολαὶ τυ; κληδϑύχων λὐτ' ὁρα- 

» χαίου ἐγϑύοντο Η χϑινῇ δόξαν ὑμῶν ἅπασιν «ἰᾷ φυλα- 

» κῆς ἔχφν χωρία, εἰς πόλεμον Ἐχιτήδάα" χαὶ μεγάλα 

» ὦγησαν, ον καιρῷ σφόδρα Δύαγχαίω “δμόνϑυαι,ζοις 

» τε ἐϊξιόγίᾳς ταὶ πὸς “ασολφπομῦμοις ὑμδιυ οἱ νϑὸ 

» για φϑονωτέρων ἀὐποροῦσιν ἐκεῖ τὴν φχιτηδείων" 30 

.» οἱ δὲ εγθυίδε αἰ παομείναντες, ἡ ον ασϑρμίζοισι τῆς ὡ- 

» γϑραξ.ἢ τε ἰσομοιεία, τῆς τύχης, ἧς μετέχονϑῳ ὑμῶν 

»» τοῖς δημιδίιζοις οἱ παπτοίκιοι, κλήρῳ ποιησείμϑροι πἰοὺ 

» ἐξοδὸν, οὐ ψώγεται . τί δῖζυ παϑόντες οἱ δηκκαγωγϑὶ 

᾿» αἰϑὶ ζύτων ἡμῶν ἐϊιαλούσιν, ὧν χϑινας ἔορϑῳ Ως 

» γνώμας χαὶ ἴαᾷς τύχας, εἶπε διφνῶν ὀντωγ,ὡς οὑτοί φα.- 

» σιν, εἴτε ὠφελίον, ὡς ἡμεῖς οἰόμεθα ; ἃ κϑὺ Ὑ» 

» ἔχι τῇ γεωςὰ βουλῆ “δμορϑμη ΔΙ Θεθλήμεθαι αἰχο’ 

» αὐτὴρ᾽, ὡς οὐκ αἰξιοιοῦπες μετεοιάσαι πἰξὰὶ Ὅς ἀι- 

» μας τῆς ἀγοραξ, ὡς Ἐχιξουλάσονπες ἀφελέαϑαι 40 

» τίω δξοισίαν Τὴν δ ζργων,ὡς μνησικαιχϑεεῦπες ὑμῖν 

»» τῆς δπυςάσεως, χαὶ πολυτὶ ᾧφπω κυφοϑυμούμϑμοι 

» κακῶσαι Ὁ δημοίικϑν, χαὶ πλρτα ζῳ, Ὁ αὗτα ἐἰκλή- 

» ματα, ἔργοις δἰπολυσόμεϑου Οὔκ εἰς μκακραὺ, οὔτε 

» καχϑ) ὑμαξουϑεν ἐργασοίυϑροι , τέ τε ὠξοισίαν Τὴν; 

» δηζδγων ἐφ᾽ οἷς τότε σεευεχωρήσα δ ὑμῶν ἔχην,καὴ 

» γιῶ βεξαγοιιῦπτες" τῷ δὲ σίτου τἰω δἰοίξασυ, 

σοπίτϊταίσαταν πὶ σατίδινεγτατη τοίρῦ-- 
ἀετοδρυα ροριαπι δά οὐδ᾽ εΐζαϑ οα]ιι- 
ταηΐδ5 εἴδοι ἰατίας, ἀΠ ὁα5 αἰ ΠΠ λυ] τ 
{Πςείο. ὃς χυΐα ρΙατία (πτθητία: πλασίϑ 
Παπιαηα απ {πρετ θα ὉΠ ΠΠ1ὰ Ἀπηρ] ο- 
ὥεδαητζαγ, σοηία!ος, ἀϊηλῆο (οηατα, 
ΡΓοσοΠ τς ἴῃ σοπλ εἶτ, τα τη ρα ] σας 
φγο (ὠρννατε ἀἸυήτειτί σα! απίδϑ, ταῖτι ρτὸ 
ΜΜατοῖο ᾿πτογοο αν! ἀρυα ρορυ]ῇ,πα- 
αυϊά ἴῃ οὐπη σγα 5 Πξαταογοης, ργο- 

στοῆπιοας (ΘΠἰ ΟΠ] ουαπν Μίπιαοίιις, πὶ 

» μδὺλ Ὡ τῆς σιτοδείας ὸὀἰπολογία, βεαχεῖα 651 πα-- τὸ πᾶοίεπτοπιίᾶ νοτθαίοοϊο: Ὁ Δἀ ἤπι--Ἐ- 
πλξιὶ ρα παρ αττίποῖ, (δα τῖτο5, ραιοῖς 

νειθίσ μι οἵδ, 66 Α]1|5 πᾶ νοδίστο- 

ίθυς. 8οἰτίς σοττο ᾿ρῇ ἔττιρο5 ΠΟ ΡΓο- 

πο ηΐς ργορῖοῦ (το ξ ἸητογΠλ ΠΔΠ|: 
πος εἰ ἡποί οχ αἢΠ5 χθαγατ5 νη 46 

σοῖοτα τεσίοηῖς ναίείτας πτ ργοξοέα, 
πονοταηδποίο αοοίάοτγίενε ἀπι- 

ΡΠΙΠΊπλι5 ὃζ ορτίηγι15 ΡῈ νΔΟΌΙ5 ξι6- 
τίς ἔυρίδιις,πλᾶς!ρ 15, ροσοτ δ συτα 

Ραιτίπι δῦ ποῆ!δ. ἀΐγορτας Πτ,ραγείπι 
νοδίς πη (Ποίας, 4υ}  π τᾶτα πα] τίτιι- 
ἄϊπο πα} αἰ παδετίς αἰ!πιθῆτζα. 
Εἰεἰρίταγ Ειμηἷς σα ἃ πο ααᾶ νο[ τὶ 
ςοποϊοπατούοβ ρογ σα απλη]ᾷ αογῦτ, 
(ἃ αυᾶτρῇ (οἰτῖ5. το ἃ οἵ ἴτὰ οο νοβ. 

πο ἰατεαῖ, ἀοΠηΐτε σα! διπγίτατειη πᾶσ 

ἱπγραζαγο ποιεῖς ἱη{α}15, ὃ ἰγαίςϊ πο- 

Βἱς ἱπιπιθυῖτς. (οῖογ σοϊοπος ποσοῖς 

ἤτας σοεσίς ἀςάιτιοῖ οχ ςΟπλαΠὶ οΠΊ 

νείεεα (πτδτία,ντ εδης ρυς ΠΟ ]οοἱβ 
δά ῬεΙὰ ορροιτιηῖδ: ρτοξατῳ 4 ταιι 
ἰηίχαο τἔροτς, τ πὶ ἰρῆις αὶ ργοίςεει 

(ππτιῖαπι νοῦἱ5 ΓΟ αἷς. Παπὰ ὃς ΠΠ1ν- 

δοτίοτε {πο τοῦθ τα μαροητ σορίδΠΊ; 

δὲ φαΐ Βῖο γοπηαθίογαης, ΠΠΙ ΠΟυΐ ηάηΡ 

αμἰεα]αοτᾶς σοι Πηθαῖι5 Πορία. ΠῸῸ 

ξλῦ ἱπιργοθαιὶ ροτείξ, ]υῖ! σοοηὶς 
(οτῖα ἀπέξίς5. πος ραιγίοἱ! σαπάθμι νο- 
δι(οῦ ἐοσταηᾷ (δ᾽ ογίπιις Ὁ αἱ ἀ ἰρίτας 

1ῃ πιοπιᾶ γοηίσ {{Π|5 σοποϊοπαζοσιθας 

οτἰπλἰπαγὶ Ποσ, ΖΟΪ ντ οαῃμάδνοθιίοιπι 

μαδαϊπιας (δητοπείᾷ, ἴτὰ ὃζ ἔοεταπᾶπῃ 

(ιδίαίπχας οαπμάδ; πὰς πηδί,νε {ΠῚ 4-- 

{πτιπαε, νι ποῦὶς νἱάθταγ, σσπγοΔπι 

ΝΑ σα! πηΐδς αι αρροτίογαπε (επατᾶ 

ΡτΓοχί Πλῖι, ΠΟΙ ]ο ΠῸΚ5 πιοάεγαγί τόση 

ψεπαϊ πα ρτοιία, οοπατγί ροῦ ἰῃ Πα ας 

το] ]οτς ροτοίξατξ τ ρα η τἰδμ,, (γάτα 

πιοπῖοίος (θοοΠΠοηὶς ἴΓα5, ΟΠ ηΐΡιις 

πηοάϊς ρΙ ες αἢ]εϊᾶ συρετο, δ σοτοτα 
Βυΐπς σεπουὶα οὐἰ ΠΉΪΠ8., δγεαὶ ἔλεε !ς ἱ- 

Ρἤ5 ἀΠποπλι5; 8] ΠΟ το νος ν]Ὸ 

Δ δοίπιας, δζεγ θα ηἰτἰᾷ ροτείζατῷ χαὶ- 

μας σοπάϊεϊοηί διταπο νοῦί5 σοποοῆϊ- 

πιὰ. εἰΓἀξ πη Ππο 6; ΟΠ ΠΊαΠΊ118. 
(ταπχοπταπι οτἰαπι ἱτα ἀϊποηάήοτιγ, 

ΟΟ ..υἢ 



ἀὸ ΓΙ ὃ Ν ἰδ ΟἾΔ ΤῸ ΑΕ  ο 

σας νοδὶς οπιηΐδιις ρἰασποτγίς. ἔχ- ὡς ὸμ ὑμὴν ἅπασι δύξη, ποιυσονϑροι. σὐθαμείν 

(ρεξξατς ἰρσίτοτ, ὃς Πα! Πποτιπὶ πο. οἶζυ, ἐαν τί μὴ ἔρηται ζούτων, τότε κατηχϑρτε ἡμ 

ΡΞ Ἐαθίτυτιταπι ἀσπιαπη ποβ ἀσοιία-. ΟΡ κὲ βουληϑείντε ἀκριξῶς ὀξεταίσει ζὰ Αἰ όφο 
το. Ομ οαἢ νο δεῖς ασσαγαῖο ἘΧΑΠΊΠα- Ἀδε ὺ ΥΤΕ Ἃ Ἔ ζδτ: ; 

" - . 5 ἶ 0 ᾿ "τ 

τὸ ἢαῆο ςοπιγόδμπογῆδπι, ἰαΠΠἰπ|ς Ππὸς χαιότερον λυ μεῖς οἱ πατξάκίοι τό ἡ μου Χατὴ 
7ὔ 2 λ ἌΠ Ω “ῃ, ϑι. ΚΝ ΓῚ 

Ραττίοἱ᾽ ρος δ οπι δοουίατεπη5, ]ιΑΠὶ οοίημϑιυ,η πίω βουλξυυ εις ἔχοίτε δὲ αἡτίας. ἰδὲ 
νος ἰδπαῖαπ. [πἰυ ΓΙ σηΐπὶ ΠΟΪς ᾳ- πε ὙΡ ὑμεῖς, ὦ δημόται χοὶ μηδὲν αοϑεοϑῆτε 

᾿, ΒΚ, ο᾽ ἃ ᾿ τς 3 ᾽ 2 “»" ͵ οΟ οἰτὶς Ουϊτίτος; (φαοά απαίο θοπανο οὐεν" εἰ γειοϊρα ἀμαμείνοι ἐξ τῆξ γρώμἠ δι 
πὶ αι Ἰατἰ δ) ἀππὶ Πῦ εχίρεέξζατο σοη- εὐ ἐπῶν ἤν ἐξ 
ΣῈ ἌΥΘΔῸ ἌΣ ᾿ ἼΡ ο 
ΔΙ ΠΟ εἰ δχίοι 14 Πα ἱπεαδεόνυ- 4} τελθαυκουτη γϑρὴν αὑτῆς γδὴ ἀφ ΟΠ. 

ἐ ἕ τς τὰ ποθ τ ἵ , 3 ἋἍ 

τίς, Ατχαΐ πεπηο ποίοίτ χιιαπὶ ἔοι ο τ Οὔκ οἶδεν ὅτι πλωτὶ τοῦ βουλονϑύῳ βάτον ἔρον 
ΕΜ ᾿ ᾿ ᾿ ͵ , 3 τ ᾽ ͵ ἼΩΝ 

Χ οὐϊἰς γος τὰγθατα ἃς σοποογαϊαπι ἃ ἰὼ Ἄλροιτο, συΐγέαι χαὶ ὀμελᾷν ομόνοιαν Οὐ, πόλεως ἕς 
Ω - δ . - δι ἮΝ ἣν » ῦΨ “- ε ͵ ͵ λ Ε ὩΣ 

αἰαἰτατο ΤΟ] ]ογς, ἐὰ ογ πη πᾶτί Ζθογαπὶ χα εἴκα λοιοῦτι, ὧν ἡ πίςε!ς μέλλου(. χαὶ οὐ ἀδ' 
βάες ποοτῖα ρεπάθατ, ὃζ ΠΟΠ ἴ4 ΠῚ ΠΟ5 ΤΕΥ Ξ Εν ἢ ΑΡΝΉ 

᾿ 5 λω ἐτίουσα,, οὐ Φυλακη ἐςί τῷ μὴ παϑεὶνίι α ΧΘ), αὖ 
τιογὶ ροίπε αὖ ἱποομγηγο 415, 4 14Π| ! "θυ υ.8 Ἱ Τό ϑν, 

ἐεβυθδες Ὁ ΠΝ ΩΝ ΟΝ 
οὔδτίποτς ἴῃ ΟΠ οἷο. Νος (ΟἸ᾿ ἀτπισος νε- οἱ σροφασις τό μή αδίχειν 5 χα] οὐ φις (589 

δ τ - Ἕ « ο᾿ ͵ “" ͵ ᾿ . 

Πα τεργεμποποιη πιογοηταγ σαῖσα-.͵ χϑσιν ὑμὴν μίονον ὧν ΔΙ ᾳΟαλλοισι τίω βουλίω. 
Γ ΐἿ δ 3 .«᾿᾿[ » ᾿ εν Ἰαπηη!ῖς (φπαταπη ἱπηροταητ τὰ πο συκοφαντούσιν, δπττιμὸῖ ἴξιον, δολιὰ χαὶ ὑμῆν οὔοο 

Πλΐπιι5 νΟ5, 41] εἷβ Ζεη3676 σΓΘα τ|5, δ 
πόάιπη οΧροιτὶ μα οη βάἜγ μη, 4772 ἡΠς ᾿ς ΨΤ Τὴ ΠΕ ΟΝ Ων ᾿ 
ἱπη] ἰπηὶ ζω ὙΣΡ̓ λλοντα εφοῦ ἱπάϊρ παπυϊπί:αος οροστεθαῖ, πὰς "αλτετειογξίοο γορ μίας, Εἰ τῶ μεν , 

ἴπ᾿ Επταγαπι τἰπχογοιῖς ἱπίατίας, ἰγαπὶ αδικημαΐζῳ, χα ὥς ἐπ᾿ ἀὐδθις ὀργας μελλούσας Ὁ 
παοααις ἴῃ {ΠΑ ογααγο το πη ρογα. παης χῷ. γε δὲ φαϊνεοϑεζοχύτε δῷ κάλλον ἢ φρονιμώ: 

ῬΓ πιασὶς 4 ΠῚ Ριι- ᾿ ͵ Ἧ ͵ : ὴ σογῖθ ρΓΡΓΟΡΟΙΟ ΠΊΔΘῚΝ ΠΌ 41 Ρ 0 δᾳᾷ ἐγγωκενοωμ χα Ὁ αστρόλέφερον Ο» τῶ καχουρ »- 
ἄσητοῦ ἀσιτῖς, ἀπ πὶ (δ οατγίτατο πη το 7 

ὩΣ ΕτΡ Ἢ τέρῳ ἀιϑέναι. κόξι μϑὺ δὴ «ἶ χοιναῖν ἀδικ' ἴῃ πιφεποοητίαᾳ σο]]οσατίς. ΗΟ ΡΓὸ ἐτις : 
. εἰ 3 ἢ λ λα ͵ “ ἿἜ ᾿ 

"τοῖο (πάτα σοηττα σΑἸ απγηίᾶβ τγίρ- τῶν,ΕΦ οἷς τίιυ βουλίω οἱ δυμδρχοι ἦν Φλλον, στο 
ποτῖιριιο {ΠΗΊσοτο. (Οποπίδπι αὔτ ξζδαι οἴοκα! Ὥσαδτα εἰρηοϑαι. ἐπεὶ δὲ καθ᾽ ἕνα ἕξ: 

ὔ Π’ὶ : Ἁ αν: ἐφ άρο δε ἢ δὲ πηρσι!ος ποι ἔγτ (110 ΟΥΙ ΠΛ ΠΔΏτΙΙΓ; καςονή δι; «ἰεὶ ΚΝ τ ν ΠΝ’ 
αιαί (δητοπτῖῖς ἴῃ ἔσπατιι αἰ ζ}ϊ5 οἰαΐ- ν᾿ ͵ 
ταῖὶς σοποογα!ᾷ αΠΠγαματηιι5; δ πιιης Ἶ Ἷ Ἐ ἢ ν 
(ΟΟΜατοίιιπι απγατογοτη ραϊγίω, συοά Γαῖον Μαρκιον λμδηα φιλόπολιν ελθϑεδοι Φς 

. Β ͵7 « - -"Ἢ [ 

1 δος οσιτας πτ ἐς γερο] σα, θσαγο δ ιξησαιυϑμον καρ τὰ χοινωΐν, Ὄσοκ είναι ζνπού 
αὐ ἴῃ Ἔχ Π πὴ ἀσοτο οαρίτς, νοἱο ἠ6 φυγάϑα, 'ποιήσφν τῆς πατοίδος, βούλομαι χαὶ αὶ 
πος ιοα; ιοά ἰυ{π| ο[Ἐ ἀϊσογοινος δ ΣΌΝ 

ω υ ςσοηἤάοταϊο “ιΔΠ1 τηοάςίξε δο γοτα ὌΙ “σξ3ς υμιας" χαὶ σχϑ9 
͵ ἅς. 5 δὴ 3 δ ἘΠῊΝ ς ΘᾺ ] 

Ἰοσατατιις Π1Π1. Ν᾽ 5 ΡΙοσοἰϊ οὗ ἱπ στα- 30 Λί Τοῖς χα, ἀλήϑεις ἐραΐ ὅυς Δλοχϑες ὑμεῖς, ὦ διημότα 
ς - - Α ο λ λ λ ᾽ »Ν"ενλ 

τίατη οὔ (οπατα το αἰγοτίς, τίς ραταῦα- ὀ “Δ αλατήίονδιυοι απ 9ς τίω βουλζωυ, πογγρἕωυ ὑμὲ 
. . - ον μι φς Ξ - », 2 » τ λ Υ, τ Χ 
τ “5 ΔΙ πα ΟΠ Ϊττὶ γοθίς: δίῃ αἰχὶ- ὠξοῦε τῶν δανείων ἀφῴοϑαι, χαὶ βονϑείας ἕνεκα." 
ἱππὶ ραιροτῖι, Π6 νἱ ορργί πηογοηταΓ, φ , , " ἶ ᾿ 

: ἘΓΆΣ: : (ογυολίλυων πενήτων, Σορηϑνίας οζ αὐτῶν ͵ 
ταδο  ἔγατιις ΡΘΕΠ Εἰς ογεατὶ οχ γείεγο μέκειλς ΔΝ ; ΤΡ γ᾿ ἡϑϑίθι ἢ “ Ἶ 
σοτρογοδὲ ἱπγραῖίατο νεγο:, Πλασπας "Ὲ ἰἥς φαγιω ΕΙΣ ΟῚ ἵξυπει ἀμφοτεξ αν ΝΌΟΝ ΡΗ 
πορὶς ἐσ! ς σταξαδ. πη σ  ἔγαταπη αὔτ δὸτες ἡμίν χαφιν,ελάξετε ᾿χαίζᾳλυσαι πίω ῶρ- « 

΄' ΚΗ : λ ἢ ͵ »᾽ ΔΊΣ Ν “ ἬΘΟΥΣ σΟΠΙαΪ ΠῚ ἐν το φτἣις ἰςπαταὶ τερῖ- χά Τῶν αἰ “σάτων, ἢ βουλζιὼ ἄχυρον ποιῆσοι τῆσ' 

ΤΊΘῺ ΓΟΓΌΤῚ Δα ΠΊοΓα, ρατγία παν ΓΟΙρ. ΠΥ ΟΟΑΘΝΕΝ "τ ἡ οὐχ ΕΝ ω “Ὁ Τὸ χοινῶν πσδοςασιας, ἢ πἰωὺ ζαξιν ὀναςρέ-" 
ω ογάϊπε ρεγιογίοτο, πος ΡΟΙΠΙς, πος “ ͵ ΔΝ δῷ δ᾽ " 

ναι ροτοτίς, αἰ 4 ἰσίτατ νοὶς πῦο γα τῆς πατείε πολίείας,οὔτε ἡτησαιαἷδε, οὔτε τ ὑτὰ ᾿κὸ ἡ 5.0’ 5 ΤΕΣ ͵ ͵ “ἘΝ 
οοϊαϊτ,ντ νο τὶς ἤας οπηπία σοηξιπ- λεΐειίι ὄζζυ παϑούϊες, ἔχτιχάρφτε πούτα συΐγέφν ζαῦτα “- δῷ . λ ““ ἔραν ἸΛΠ Σ Ποποτος ποίος το] - 40 νεουΐ; χα νι διχαίω πις΄ ἀ οϊες »Αξάμας ἡ ζ Εἶπ 
ΘΓ σριτὶς 9 δὶ ἱὶ » οὐ Δὲ Ἔχ αι ͵ ἊΣ ν᾿ ΠΡ τς ὃ δὲ ΤῬπατογος ἃ (δῃιοητίίς τεάφαιρῴοϑαι; εἰ ΟΡ οὐ Οἷς μετέχοισι τῆς βουλῆς «΄ 
ΟΧ φηΐπιο ᾿ἰθοῖθαας ἀἰςοηαϊς ἀστοῦ- δ :οὶ "ΩΝ Κα ΟΣ, αὐ ΝΣ πν 
τοῖς ΨΟΪ ποΓ εἰς, ΠΙ 5 ΠΔΠῚ ΓΑΙ ΠΟ 5:- Φέ πω: ἼΜΕ Εὰ ρα Νὴ ̓ϑόώμν..... ὦ: - ' Ἵ 5). 9 Ε ε » 4 
αιιὰ5 νο[Ἐγὶ ΠΟ ΠἘγάτιῖς αἤογεητὸ αἷς γλν»τί δὶ, ὺ εἰττοῖεν οἱ πσξϑεφηχότες ὑυδν σλτάχες Ὁ} « 

οἰ - ὧν, . ΄ὔ “ “Ὅν “ὝἬ “ὐος πον; Ρατγίοἷοϑ αἰ] Ὸ5 Πλογῖθ ποίῳ χουσα μοι νομκω,ϑαναΐττω ζηγμιοιῶ ἢ φυγή τμ« 
νοὶ] ἜΧῇ]ὶ ξ 2 , ν ᾿ ὙΠ Ἐν εενε ( ΤῊΝ ο πηι]ξξατα ροτοιιης ὃ ΠΑΠῚ πατδάχίων ἕνας ἀξιωσοισιν;οὔτε γὸ οἱ παλα)οῖ γομίοὶ «' 
Πος νοῖοτος ἰεσος ἤδπς νοδὶς ροῖα- , ΕΚ γ πμρῖ ας 

- δ ΧΕ ΝΣ τίω διδόασιν ὑμὴν Ἔ ἐξοισίαν ἡγεωςφίι “ἥυο- «Ὁ [ταῖς ἄλητιπες ΠοιιαΣ σοΠαή το Πας ἰηϊ- Ὅυ ᾿ μ᾿ τόξο ἐσιανετε αἰιρῶξ ( ἊΝ 

τὶ οπὶ ἰδ παῖ άεεὶς, Ἰοριιπι ροῦτο λδνω τξος πίω βουλξωο ἐμολογίαι. Ὁ ὃ ἀκξαμνάν « 

ζις 

ὅἢον ὧν πις- ἄύετε αὐδθις, χαὶ ρὶν πειρᾳϑζεναι ἀ: 

φαντούσι, χαὶ διϊςαίναι πίω “πόλιν αἰτίαίνται » χαὶ μ 

δ 

ᾷ 
᾿ 



ἧ 

ΔΝ ΤΙΟ.  ΒΟΝΜ.: 

» Οιυς νομίμοις ὅροις » χαὶ τω βίαν κρείβονα. ποιῷ τῆς 

» » δίκης, Οὐχ έτι δημοίικ9 γ ὅν, ὀλολν εἰ ζῳ λυ ϑὴ βούλε- 

»  ϑεἀχούφ, τυραννικόν. ἐγὼ δὲ παραινέσοιμμι δὼ ὑμῶν, 

» ὧν αϑρ ἀΐρεοϑε ασεϑς τὴς βουλῆς φιλαν,ϑοθπων, 
» μηδενὸς ἀφίςαοϑαι εὧν δὲ σῴκ ἡξιώσαπε ὩΙφλυό- 

» ὑῖναι τίω ἤϑραν τὸ τῦτε τυγείγγμηδε. γιω Σαῥειποιΐοϑαι. 

» ἵα δὲ μᾶλλον ὑμῶν ἔύνται φανέρϑν, ὅτί οὐδὲν οὔτε 

» μέτειων οὔτε δίχαγον αἰξιοίσιν οἱ δηκαγωχοὶ, λι- 

ΠΣ λᾷ ἰϑανόμον τε χαὶ ἀδηουάτων ἐφίδνται, μέτε- 

» γεγχόντες Ὁ “ΦΈλΟλα ἐφ᾽ ἑαυΐοις ἰοῦ. οὕτω σχοπτεῖτε, 

» χαὶ “ἰπαολαζετε ζοις μετεχονζᾷς τῷ στεωἐδρίου ζοῖς 

» οὐ ὑμῶν πολήφυονϑμοις τ: ὅτι “πονηροὺς κτὶ 

» τῆς βουλῆς Δ] οαἴίθενται λόσρις οὖν ὑμῖν, χαὶ καζω- 

» λύοισι τίω παποίον Ἔξριςοχε αἴίαν, χαὶ Δίαςασια.- 

» ζοισι ἰοὺ πόλιν ἅπθυτα (τα λέροντες ἀλη. η" 

ν ζῦτα ᾿" χαὶ Ὁ πλύτων » ποιοῦσι χαλεπώτατο "5 

Υ» ὅ7| δγωυαςείαν «ει (αλλονται μείζονα τὴς συγκε-- 

» χώρηνϑύης αὐδις, ἃ ἄκριτον ἰποκ  εἰνήν Ὀχεχήοοιῦτες 

» ὃν 4 ἐθέλωσιν ἐξ ηιδι ταὶ ὅτι δὲ! ζους ζυτα ποιοιωῦ-- 

» Ὁ ς,τεϑναγαι νηπτοινί, πτῶς ω ὑμεῖς φγέγκοίϊε ἰοῦ αὺ-. 

» θρίδιάαν τῷ 9 σεουεδρίου; χαὶ τί δὼ εἴποιπε; ϑῤα οὐκ ἀ- 

»,γδμακτήσηϊε χα διάνα, φανῆς παοίν, εἰ πἰοὺ παῤβῥη- 

» Ἰῶ ἀφαιρήσεται τίς ὑμας χαὶ πἰὼ ἐλάϑεοίαν, τὸν 

᾿ἷὡρ τὖν ἐ ἐσα των χίνδοιυον ὄχεϑεὶς ζοις ἐλάϑε- 

"Ὧν ΕΒ ουξρ τῷ δήμου φϑεγξαιδίοις; ,ΟΣᾺ, ἔν- 

"ς΄ ἀλλως εἰπεῖν. ἔπειτα ᾧ παϑεῖν σῴκ δὼ αὑποεμείς 

᾿ς ]ειζὶ αὗτα ἑτέροις παρονζας ὀϑέχεοϑαι διχα,- 

» οὔτε; πολιτίκα γέ; ὦ δημόται 5 χα μέπεια, ὑμδυ (αὶ 

» » βουλάλματα; : Οιαῦτα αἰξιοιῶπες, σέκ ἀΐθοι βεξαι- 

»οὐτε ἀξ καθ᾽ ἑαυτὴν" 3 αθολας ἀληϑεῖς ἐῆ, [χῳ]} 

» "Ὧι συμξοῦλά ονᾷς πίω φὐθανομον ὑμδ δεωα- 
» ζείαν [4] αὐξ οραῦ αὐξουϑύζω, (οὶ δίκαια, τῶ χοινῷ 

» φρονοιώζας ξἰποδείκγυϊε; ἐμοὶ μϑὺ ὙᾺΡ δοκεῖ. δὰ, 

» εἶνε (ᾷ «ἰγαντία, βούλεοϑε ὧν ϑ[αθέθληεϑε ποιή, 

" ἐμοὶ συμξξούλῳ τῶν Ἔ κιεπξ ασαῖϊε » χα ἡ ζις 

» λόηϑις ἐφ᾽ οἷς ἀρϑεεϑε, πολϊζικῶς κοὸ μὴ δεροργήτως 

» Ὁγείκεϊε. θές" αἱ Ὁ ὑμῖν »ϑὺ, εἰ πῶτο ποιήσεϊε, «"- 

» γαϑοῖς ἐῃ) δοκῴν,ζοις δεάπειθῶς Ια κεινδροις “Ὡρὸς 

» ὑμας , ιετθμούν. δίκαιαι αϑρ δὴ ζῦτα παρεχὸ ἐυϑυοι 

20 
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ΡΓα τρια τγαηίρ τοί, δ νἰπιίαγο ρος. 
τίοτοπη ἕπσοτο, Ποη ρ]εθείμηι οἴξ, (εὰ 
τΥΓΔΠΠΙΘΌΠΩ; { νοτῖ δά γα να 5. Ερο - 

{παίοτῖπν νους, ντ {ια: ἃ [πάτα θ6- 
εἰρῃίτατο ἱπροιταες, του Πρατῖδ: 1185 
ψΟΙῸ οὐπὰ τοαϊτοτίς ἰη στατίαη., ΠΟΠ 
ΡοΙξυ]α(ς, ὨΘΠΠΠΟ 4 οτη νίαγρο- 
τίς. Ν᾽ ταυτοπὰ [ας Ροτίρίοἰατίς ηΪἷ- 

ΠΠ πιοάσγατιηι ξιπινε ςοηῃσϊοηα- 

τούος νο τοϑ βροτοῖς, Ἰη! ηιια ὃς ἰπι- 
ΡοίΠ ΗΠ α σαρετα, τοπῇ σοπήογαῖα 

ΙΟ Ροπηάς αοί! νοτιτῃ εἤτξε ὨΘρΟτίμπη: 
ὃς Πηρίτε αἰοπατοτίθιιβ νοἴἔγος πγαρὶ- 
{γατας ἀοουίατγι, ο« πγαὶς ἐς ίσπαια 
Ἰοαυαπίωτ ΔΡΕα νος, δζ φοπιο]]οῖς 
ουρίαῃς Ραιγία πὶ ορτἰπγατίιιπι το ρ- 
πλοη, (ρα Ἰτοποος ἴῃ οἰαίτατς. σοποί- 

᾿τοπε: (ας απο νογα πτ οὐ τ] Π4; [8--" 
«οἰσπτοηΐπι Πα ο ΟΠ ἰδ) επἰ (πο 4’ 
ΟΠλΏ ΠῚ οἱ σγδα!ΠΊ πλθτη ) απο Ρο-- 
τοίζατοπ ςοηςεῆδ πγαίογοιι ΠΡὶ νίατ- 
Ροητ, ἄϊητι σοηδητα Ζαο]θοῖ ηο- 
Παπ) ἰΠἀοπιηατιτ οσοίάογο :ς δ: 
ἡμαίε. » μοζκἰαγίντταϊα ἐλοϊξητος ᾿'σοδε 

ἱπτριης ἱπτουβοογο: απο Ήο ἔοῖγος 
τὶς βαης ςηατις αττορδητίαηι υ 
αἰςοτειίοἐ χη ἠδ ἱπαΐρ Πατοπηϊηὶ, αἴτο- 
οἷφ νος ἱπίαγία ἀϊσογετίς αβΊοὶ, Πα υ15 
νοδὶς ἀϊοξά! ἃς ἔμοϊεπάϊ πες. αήϊ- 
τηογοῦ, δὲ ΟΧτΓοΠλι1Π ρου λα Ἰητξτα» 
τοῦ 1ἰ5 αὶ Πἰθαίϑαι ρτὸ ρΙεδε νοσοπὶ 
σΠλἰττογοητ ὃ περαῖο ΠΟ Ροτοῆίς. Ες 
Ροίεα αι ἰρίϊ ποῃ ἐογγοιὶς »Ξηασὰπ.,: 
Ριιτατίς ἔδττο ἐξ αν εκ η πόνον πλοάε- 
{Πα ίαπι πα νείγα σοηἢ]ϊαῦ πη λα 

ται οποίρί οἰ πιϊπατογίθας νοίεις - 
30 ἄρχῃ αἰξγυ τις αηπῦ ἀςοΙαγατίς. Ἐπὶ 

δέ ντῆ!ς γεῖρ. σοΠ] πηι οούατη οἵδε, χαΐ 
(πάσης πο Ππᾶπλις ἰπ].πὶ ἤαπα 
νοίγαμι ροϊοητᾶ ογοίσοτο ὃ Πλ]Π[}ςοτ- 
τείτα νἱἀοταγ. ΖαοαΠ] σοητγα ἡ πα Πη ἰη- 
{ππλυ!απλΐ τὶ ν αἱτὶς ἔαοοετς, πλε (παίοτα 
τιοάςΠι οἴτοτις; ὃς (ααίδας γοτδὶς οἵ- 
ἐεηαϊπλίηϊ,εα πο ἰτασαηάς ἔσεις, (ε ἡ 
αἰ] τοῦ. πος επἰπιὶ πηοήο σοπίδηιιε- Ὁ 
πλΐ πὶ ντ ὃς ἰρί! θοηί ο]8 ν᾽ ἀφαμηίηὶ, δ ς᾽ 
ἐπί πγῖσος νοίγος 2 {μ {ε ροεἴτοδς. 
Ετρο σαπῃ γατίο νοδὶς τοάαϊτα {πε ἰκ- 

᾿ἀξϑούμαξ μεγάλα, ὡς γε ὄχ οἰδαῖδα., πειθουϑυ ὑ- 40 {{πΠππ|α,νὲ ποδὶς υϊάεπι νἰάσταγ, 

μας μηδὲν ὄξα μδοτόμφ.γ6 γςαὰ ὃ χαὶ Φιλαν,ϑοφπα 

» ΠΑΝ ΝΑ “χρισόβϑα, Οζα τὐμίκα βουλονυϑυοι ὑ ὑμας, 

δὶ Ἐχτάχεςέρους ποιῆσαι »χωεὶς ΣΑΙ 

» ὌΜΝΝ Ἄνοόνϑνα αἰϑὶ τί καϑοδὸν ὑμῶν, ὧν ἡμεῖς »ϑὺ 

» Ἐλιλεληοϑαι βουλόμεθα, ὑμεῖς δὲ δίχα οί ἐξεἰ πασο-- 

" μεμγῆοϑαι, ̓ λῥαγκαζόνδροι δ αὐζα, τἰδαφέρψν 
5 γιουι ἱ,χούήζοῆες δυὰς πολλῶν χαὶ μεγάλων, ὧν ὑμῶν 

(μράοπτας, ἣς αι ἐλοἰατῖς ργατεῦ οῖ- 
βοϊῖ. Βοπίρηίταιίς ροῦγο ὃς παπηδηϊ- 
ταις οἤΠοῖᾳ ια “οὐ Ρ(Εἰτί πηι, πῦ νε 
ἘΧΡτΟ τοΠΊμ, (ς νι νος το δπηιις ς: 
αυίοτος, τ νοτογα, τι ποι ΠΠτης το τἢ 
νοίετί τόροτε βίτίτα, πα’ πος Οὔ] οἱ 
νο]Πγι5, Δ γος ΠῚ ΠΠΠς Ρατ εἴς, εα 
ἡμηααρᾳ ργοίουγο ΠΠΠΟ σορ Πλι, δ 
ΡΓῸ παλυἰτῖς Αο πάσης αι Ρετοηεῖθι!5 

ἐξ ΡΣ 
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442 ΙΝ ΥΘΙ 
ψοδίς μἀ] Ππλι5, απο χη αν οἷς 

στατίαπι τοροίοίπγι5, 6 οοοἰ ἀατίς πο- 
να ΡΕΠ]ατῖς νίγα πη ἀπΊδητοπΊ ραττία: δζ 
ἴῃ τὸ ΠΛΠΪ Π τασὶ οηΠ]Π1ΠῈ ΟΧΟΟ πε Π1- 
ΠΊ.ΠῚ. ΠῚ ΔΘ ΔΠῈ ΟΠ ΠῚ Ἰαξξιγατη ἔλος- 
τοπλιι5 Οἱ ῖτο5, {1 οἰπῖτας ταητα νἾττιι 
τα ρτιπάγεταγ. ΠῚ Πλτπὴ εἰ Ἰρίταγ ν 

ἤαυσον ἸΡίτας σαι Δ τεπηϊττατὶς ἱγάτη Παηο, ἃζ 
τχειποῦος συοτναίξγιι δε 110 ΡΩΝ: 
(ΑἸτεπὶ εἰ ἐς θϑδησ, Αι νεγθοσγιιπι 
ΤΑΘΠλοσίΑΠῚ Ἔρτερίογιπι ἐαοΙΠογιπα 

ϑι 
πειεες «ἐεΩ 

» " “ «εἴ. ΑΗ 4»-- 

Ἢ κ΄ ἔς : 

ἴὰ ἘΦ Νη 

ποίξεῖς αἴ (ξπατι5 οι 1ΠῚ ἀοπαῖο ργο- 
“οἶδα, ὃζ [ἀπά ΠῈ ἩΓΠΊΓΟΙ ψΟΡΊ ΓΠ772 ἴΠ 

᾿Βτατίατι τοάϊτο, ας οἰαἰτατὶ ρυΠΠππαπὰ 
γηἰτατοιη τοάάϊτο. [ά ἢ νοδὶς Ρογίμα- 

π΄ ΕΓ ΠΟΙ ΠΠπΙΣ, ἰσίτοτο πος ΠῸσ σοΠ- 
Το νοίγα νἱοϊοπεία : (εξ πος ρ]εδὶς 
ἘΧρογΙΠΘΏταΠῚ οπηπίδθιι5 να] ποσί 

ἁηλϊοιτία ὃς θεποβοίοσιι πχαΐτο Πλα- 
ἰογιιηι οσσαποποπ ρα δ Ρίτνε] πο- 
4 πτοίειπὶ θ6 111 δ στα ΠἸπιατῇ σα] 4- 
πιϊταταπι ρεππογα!ἰαοῖετ. Ηςς ἀἸ 
(ογοπτς Μιπιιοο, γίδιιηὶ νι ἀδτος τὰπ 
ογατίοης πιοήοίϊα τατ δεηίρη!ς ρο]- 
ΤἸιοὶεἰς Ης ει πα α]εϊτι ἀπο πη, στο ἔεγο- 

᾿Βαῃτ; ΡΓα οττίπι νείο Γ. δἰοίηϊις ΒεΙ- 
[πτα5, 41 ἐραηῖβ (σα ΠΠοηΪς διιέζοῦ 

ς Πιογαῖ, δ ἀμχ ἀυπιοσιπ τεΠροτα, ἰη- 
“Ι ρηΠΙΠπιις ορτἰπιατίθιις, ὃς παονπᾶ 
ΤΟ [Πτεγῦ οἷπο5 οἷαγας, τιδαπαῖι τὰπο 
ἰτογῦ! ἔππρεηϑ, ΕΠ ΠΟἸ]]ερσατῇ π1ὰ- 
χίπια δαογία δαταγ οἰ τατὶς σοΠσοοΓα 
ἃς [Ἰλταπα ρτ πα, γε πἱ πἰπης ΠΡῚ νεῖ- 
Ιεπιταηταπι. Πι,αθθγατ στ ραγος Ποπο- 
τος ὃζ ροτεηεα ρογαγοίη δ πλ  ΠΠΠἘγὰ- 
τὰ ρεγ ορείπγαῖος γοριιθ. ἤοπιο Παζιγα 
ΤΆΔΪι15, ὃς ἱρποδι τος οἀπσατιις., πες 
ΒΕ Π τι δ. ἐρεέξατις πος Ραοΐς: ντ οἱ 
σΔρίτῖς ρευίου!α πηθιπογοτ, υΐρρα ααὶΐ 
αἰτοη 5. παυ]τοῦῖια; πταϊογιιπη οἰπῖ-- 

τατὶ αέξοτ οἴου. 15 Ρογρξίς απίπιο αις 
ἀϊσεπα εἤξης ἃς ἔλοϊο 4. οὅπλιηϊ- 

| οαῖοφ; οἵ ΠΟ] ορὶς Ἐπ ΤΥ οἴ! ἰάε πὶ 
δὲ {ΠΠ||{ππτίτεητ,γγεχίς, ραιιοίσα; 4ς- 
Ρίογατα βίβητε ρ] εὶς πηίίθγία, δὲ ἰδιῖ- 
ἀἰατίς σοῃΠ- ῳφ ἀϊρηατί εἤξης ρίςδὶ γαὰ- 
τίοηξ γτεάάογο, πος Πα Π.Πἰταῖθι εἰτις 
ἀο(ροχιῆσητ, ρατγίθιις απο: αἰοθατίς 
Πιαδετορτατίᾶ, φταηάε ἱποίρεγδγασο- 
το συγ ἱποριιπη: ὃς αάϊθοίτ το ΠΕ (8 αι- 
τΠΓΠῚ ν Δ ΟἸΠ1Π} σοτοτίς, ἢ ἀἰἰς Δ 
τοίροπάοτοῃτ. Ηἰς αἰ!ς, οὔ  νίήοτε- 

τὰ ΠηϊτοΥ ὅς: λάτοςδοἠἰλείοπδ ρηΐοτ, 
γοτγίῃις αα Ματγοῖίι αἰϊδηϊτξ σομ μα! θι5, 

ἩΛΔΕΙΦΑΚΝ ΝΑ "9: 

δεουϑμοις ἐησρισοίμεῦοι, αὐ τίω παρ οὑμδν, λὐτιλᾳ- « 
(ᾧν τί τἰιὺ γον, μήτε Ἰἰποκίόναι, μήτε αθρδιρῇ ὃ πό-« 

λέως ὀυδρα φιλόπολιν, ἢ τὰ πολέμια πϑλύτων χρά- ἀν 

τίςον. ζημιωσὸ θα, Ὗ μι ἀνά ἴ σε ῶ Ὁ δημόται, « ᾿ 

Οιαύτης ΞΞσοφερησαίῖες ρετῆς πίω πόλιν. μάλιςαι ῷ 

δὲ δίζω δὶ αὐτὸν ἐκεῖνον ὑφάναι τὴς ὀργῆς δίχα οί ἔσει α 

μηηεϑεήες ὁσοὶς ὑμδαῦ ει ἔσωσεν οἷν ζοις πολέμοις υχαὶ μὴ « 
λόγων μνησικαιχεῖν φαύλων, ΣᾺ Ὲ ἔργων δ 

καλῶν ὁ εδὺ Σ λθηος ὑμας τῷ ψ λὐδρὸς σὐτὶὲν 

Ιο ψυ,αἱ 5 ὃ πράξας αἰτεῖ μεγάλα ὠφέλησαν. εἶ ἣν ἀν, 

σϑς πῶτον αὀζελλακτως ἔχετε, ἡμῶν γέ τοι χα τῇ « ἣ, 

βουλῇ σοιεϑε αὐτὸν δεονϑύοις, χαὶ ἡ Δ α λάγντε « 

ἤδη ποτὲ βεξαίως, τίω πε πόλιν, ὡς αὖ ὁξ Ὄὔρχηςα. Ἴ 

εἶχε, μίαν ἐϊ) ποιήσοζε.εἰ ὃ πείθουσιν ἡ ἡμῶν οὐ )συξωρήτ αι 
σεϊε, 4 ἴςε ὅτι συτῆ ἡμής βιαζουϑύοις ὁ ὑμῶν εἴξομϑυ, 

Δ εἴτε φιλότητος ἀδόλου καὶ ὸ 'των ἔτι μάζθνων “ 
ἡδὲ ἡ ὑπάραι τῷ δήμου πάσιν αἰτίαι ἔφαρὴ πολέμϑ ἐμ-- ἃ 

φυλίου αὔϑις τεξᾳ, ὼ κακῶν ὀμηχέζων. ζιεῦτιν ἡ Ι 

τῷ Μμινυκίου διεξελθόντος, ὁρώγηες οἱ δημδρχοι τῇ πῆτε 

20 μετειότητι Τὴ ̓  λόγων, καὶ τῇ ἢ φιλαν,ϑενπίᾳ ΠΝ 

«ὑτοσχέ σεων ὑπαρόυθρον Φ λοθαε, ἤλϑθοντο αὐ χα-ο 

λεπώς ἐφερον,μαίλιςα 5. Ταϊος Σ᾿ κίννιος Βελλϑτορδ τις 

πείσας τὸς πεννᾷς ποδία! Ψ πατξακίων,ὶ φρα-ος 

τηλϑο Ἐἰποδι θεὶς αἰ το’ αὐτῶν ἕως ἦσαν εἰν Οις ὃ. ἡ 

πλοις κῆδος δὐνρ Ξὴρισοχρατία "Ὁ ὁ Ὡι δ: στὸ ΦΟΗΝ τα 

ηγμμένος αἰ ασὸ τὺ πολιτῶν εἰς ἐχιφανᾷαν, πίω 3, δη- ὦ ᾿ ' 

᾿ϑρχικδὸ ὀϊξοισίαν δούτερον ἤδη παρφληφὼς ποτ. " 

των ἥκιςα Τὰν. ϑημαιγωγώνη ἑαυτω συμφέρᾳν ὁ ὁμονοῆς 57. 

σαι οἰόνϑυος πἰωὼ πῦλιν,χαὶ΄ τ Ἔρχα γον δα λαίν χο-᾿ 

20 σχκογ. οὐ γὸ ὅσον ζὶ ἑιμιαὶ ἡ δευνάμᾳς ἕξάν ἔτι ζις αὐτ΄ 

(ς οτος, Ἢ πολ ἀϑουϑμης,γε-. 

Ι 

ἣ 

Ξε: Ξ- 

ἰς ὃς. 

ϑνως τεχκαχϑς,χαὶ τεθροι μένος ἀδόξως, χαὶ λαμ 

ασϑϑν συἠὲν Σἰποδιίξα μὗνος οὔτε χτ' χε πολέμοις οὔτε, ᾿ 

ων εἰρξεύῃ, Σλὰ καὶ Ὃ «ξεστὴν ἐ ἐχαίτων κυδριυάσῳ,, Ἵ 
ὡς ἐσασια κῶς πίω πόλιν, ᾽ πολλῶν αὐτῇ κοικώνγεν ὁ ἦν 

γϑνὼς αἴτιος. οὐθυμηϑεὶς ὃ ὅσαι 65 " λέγφ Ἰὲ ἡ Ὡράτ-᾿ ἢ ̓ 

τειν, καὶ μῷ Υ̓λ ρχόντων βουλάυσαίυϑρος, ἴων " 

καιχείνοις ἔχε ὁμογνώμονας ὀέφη, ἢ μμικρῳ ὑ τὐξὶ τῆς, " 

καίοχουσης τ πὶ δῆμον α ἀτυχίας ποδυφοίμϑμορ; ζιζπε 
40 ὑπάτοις ἐπήνεσεν,δτί λθοον ηξίωξ Αἵσσου εἶν ἴοις δὴ ἢ 

μόταις,ἐχ αὐεβιδόῆες αὐτὴν Τζαπάνότητος, οὗ “ἢ 

πατοικίοις εἰδέναι αριν ἔφησεν, ὅτι αἰδις δὴ φροντίς ' 

ποῖε εεἰρέρχξ.) (φῳτηείας πενήτων' ὼ ἔτι μϑιδον ἔφη 
ΓῸ πϑύτων οἰ ϑρτυρήσφν, ἐ , ἐαν ὅμοια, ὐἰϑάλων 

ταὶ ζοϊς λόθοοις τὸὰὶ ἔργα. εἰπὼν δὲ ζῶτα χαὶ ̓δόξας μές 

τές ὀργἀὼ ἐὴ χαὶ (Ὡλαλλακίοθο, ὕπεφρέφέ “δὸς 

τὸν Μαρχιον παρέφηχότα ζις αἰ ω'ἀτοις, χαὶ 1 λέγ 

Συ δὰ 



ΑΝ Ὁ... ΒΟ ΜῈ 185. ΟΥ̓́Τ 
Δ υὐοῦ τ πολ) δε αὐτῷ πολίς, ἃ 
οἷ» “υναῖε, αἷδὶ ὧν εἶπας οὖν τῇ βουλῇ; μάλλον δὲ ὦ οὐκ’ 

“» δὐτιξολάς χαὶ παρα τῆ Ως ὀργαῖς αὐτῶν, ἵνα μεπειω- 

» τέραν Ἐχιθῶσι σοι ζημίαν; Ἔουφοϑα μϑὺ ὙΣΡ οὐκ ὁὼ 

ν΄» αξιωσαιμμί σε,ζοσουτῶν ὀμόδρὼν εἰδότων, τὲ εἰς ὀμα;-- 
ἣν λεύτοις καζαφάγν Ὡτολογίαις, Μ αὐρκίον ὄντα, χα 

"» φρϑνηκα μεῖζον ἢ κ᾿ ἰδιωτίωυ ἔχονται " εἰ μὴ Ἔρα ζοϊς 
" » αἰ χσιάτοις χαὶ Οἷς πατρικίοις χαλῶς ἔχ πείθᾳν 

“»ν “ῶρ (ϑυ τὸν δήμων, (ὶ δὲ οὐκ ἀρᾳ καλῶς ἐξά δ 

"να αϑτο «ἶξς σεαιίν, ποιήσαντι. 

οὐκ ἀγνοων οὗτι μεγαλόφρων δύὴρ οὐχ αἰ ασουϑυφ 

πο χατήγ96995 ἑαυΐοῦ “λυόνϑμος, ὡς ἡ οτηκῶς ἄφεσιν 

ἣ αἰτείοϑαι τῆς “μκθοίας, ὐἰῖὲ εἰς ὀλοφυύρμοις χα δεή- 

σήεκαζοφάὐξεται Ὡρὰ τὸν ἑαυτού ὀϑπον,δλλ ἤτοι 

δι μὴ εὐλεπελολῥαι λπδὰ 
ἔμφυτον αὐϑθοίδιαν φυλοίήων, οὐθὲν «ἰπαοθωπά-- 

σά πὸν δῆμον, μετοιάσας “«ἰξὰ Όις λθγϑὲς" διτῦρ χαὶ 

πὶ. στουέζη. “Δνονϑμης γδρήσυχίας, χαὶ πολλῆς ἐμπε- 

τὶ (ούσης ὀλίχϑυ δεῖν πᾶσι ζὶς δυμοίικοῖς παδοϑυμίας 

 ππολύσῳν αὐτὸν, εἰ τὸν παρόντα δε ρφιπσῴε χαιοϑν, 20 

1: ζιαύτίωυ αὐθοαίδιάαν ἐπεδείξατο λόγων, χαὶ Ὁσοῦτον 

᾿ «ὑτῶν" κατεφρόνησεν ὧς παρελθὼν, ἔξαρνος μϑὺ 

" ΠΩ οὐθενὸς ὡὼ τὴν πσϑὸς τίω βουλξωὼ εἰρημκέ-: 

δ γῶν χῦὶ τῷ πλύϑοις, οὐδ᾽ ὡς μεζαγινώσκων ἐπ᾽ 

. δὶς, εἰς οἴκίοις χαὶ παρωτήσᾳς ἐϊέπετο᾽ τὐρχζωὼ 

. δὲ συὲ δικας΄ ας ἀϑθὶς ἡξίου χέϑοϑαι «ἰδ σσοὲ- 

" γὸς ποραγμαΐζς , ὡς σϑοϊξ μίαν ἔχουσι νόμιμον ἐΐξ- 

Ἢ | δισταν" εἰ δὲ βουλήσεται ὡς ἔχι ΤΡ κί “σάτων ἀυτῷ 

χατηλϑβῷ» εἴστε ἔργών ἀὐθιώας ἀπωτεῖν, εἴϊτε λο- 

ὁ γῶν, θα νόμως δεῖν, ἕτοιμος ἐῃ δίκζω αὑσέχφ. 20 
) » ᾿ 

παρεληλυθέναι δὲ τσεϑς ζις δημόᾷς ἐλελν, οἵ 

᾿ χαλοῦσιν εἰϊοὶ, ζῳ, »δὺ, δχτίμυήσων ταῖς μἴρανο- 

.ςς μίαις αὐτῶν χαὶ πλεονεξίαις, εἷς ἐγεύσαντο «ξ 
" 

" 

τε τίω -ἰπέσασιν, χαὶ ̓(Τ τὺ καθοδον'τὰ δὲ, σύμι- 

(ζουλάσων ἔχτο εἶν ἤδη ποτὲ χαὶ συςείλαι (ἄς «- 

δίκοις Ἐπ ϑυμεϑε: χαὶ μῷ τῷτο Ἐχιςρεφώς πϑρυ 

χαὶ εϑρασέως αὐτὸν ὡπϑώτων και ϑηπό)ετο, χαὶ μά- 

λιςα ΤῊ δηρῶδηων . “ὐδοοζωω δὲ ἀὐτῷ ζς λόορις, 

οὐχ ὡς πολίτου δῆμον δύαδιδα σχονίος, ἀλογι- 

ὭΣ 

- -ῖΞ. Ὁ 

Ὁ 558 

-“--- 

Ἔῶι, 

πων. ἦα 
ἡ. 
᾿ σώφρων ἀὐλαξ4α πσοὸς Τὰς τῷ κραζοιῶτος ὀργαξ, 

Ι ΩΝ ὡς ϑρούσε»πηλακίζοντος ἀδεαΐς τὸς “σο 
͵΄΄ χεῖρας, ἀχρᾳτὸς τίς χολὴ, χαὶ βουρ4α, τῷ κακῶς 
᾿ παροντος αἰαϑροψία ζο τοι λέοροντὸς τεαυτε με- 

' ,18 ταξὺ πολις ϑορυζος ἐΐμετο ̓  τῆδὲ χαὴ τῆδὲ δα μκ- 

νὰ “μεϑελχούϑμοις, ὡς οὐ Διο. Φόροις πλή)εσι, 
χαὶ οὐ ζς αὐτὰ βουλονϑμοις, τὴν μϑὺ ἡδονϑμων 

ἢ 

(ῦτα δ ἐλελν, το 

443. 

Αττα Βοπο νἱγ, ἱπφαΐτ, συ ποἢ ἀς- 
ἔςπαϊς δὲς ἀρια οἰτιδ5 τπο5 πα: ἰη {6- 
πάτα αἰχ [1 } ἱπλιπο ποη {Πρρ]εχ 46- 
ΡΓΕσΑγβ δου ἰγαπὶ ντ τὰ πγυϊέζοπε 
οΙειποητ σθπαπ ἱπΗτίατὶ πο {παάδοὸ 
φοΥΆπη τοῦ ΘΟΠίοΙΐς, αυτά ἱπηριάςη- 
τοηι ἀοἔοηΠοήεηι σοπέμρογο; ομΠ πα 
{5 Ματοῖιις, δὲ πηαίοῦς 48 πὶ 4 ρτὶσ 
παῖ πῈ Ποπηΐης πη ἄδοςδας δηΐπλο. πιῇ 
ἔοττε σοῃῇ] δέ ρατγί οἷς ἀξσογιιη οἵδ 
Ρζοτε στπὶ ρΙεθοάαρεγε,τς νεγοάοπι 

ΡΓοτεϊρίο αςοιε ἀβάςοει. Ησῦδι- 
τεῖη ἀϊςοθας ἤθη ἱρποῦαπϑ νἰτιπῇ δίς 
(Ὁ ππαρ δ ΠΙ ΠΊ11Π7, ΠΕ Ο ροΥδ Δη  ΠΊιΠὶ 
ἰπάμπισετα ντ ἰρίε (8 ἀο]"έεὶ δοσυίατοῖ, 
Ραπᾶφ [δὲ γοπλίτεὶ ροτογεῦ, δέ δά ρτα- 
Γ(5 Εἰπ]ατιισα; ργατοῦ Πρθη ΠῚ {{π1Πὰ 

τεξιροτγοῖ; (64 Δι οπχηίηο σαι απι 
ποη ἀϊξξιγαπη, δυῖ ρο ἱπήτα ἀγγο- 
σαητία ης πιοάοίία ᾿᾽απαἰεδατς 
ΡΙεΡ πὶ Δ]οσιτιγαπη: 14 χιοα ἐα- 
ὅταπι εἴς. ρτα δῖτο οπίπῃ Π]επεῖο, δέ 
Ρεπς οπιηΐδιυις ἱπο!Πδεῖς δά δδίο]- 
ποπάτιπι ποι ΠῚ. {1 (δ ΔσσοπΊπιο- 
ἀδίος το πηρουῖ, τα ἀγγορᾶτεγ ὃζ σοἢ- 
τεπηρτῖπι 605 αἴξατιις εἰξνντ πἰΠ11π6-- 
τἰαγοῖαγ ΘοτιπΊ π: ἴῃ (επατι σοη- 
τα ΡΙεθεπη ἀΐχεγατ, πε ν]] πὶ ρα (8 
ἔετγες ρα ῃηἰτοητίδτ, ἀπ πγίογατίο- 
ποτὶ νεηίαγηνε ρεῖογεζ. ἱπηπηο ΠΕ ἰι- 
ἀϊςῖο υϊάεπι δογιπι (ς ν]]Α ἴῃ τα νο- 
[εθας {ρπλίττεγε, ντ αὶ Π.]]Δτῃ ἢ α- 
Βετγοητ ροτοίξατοπη ]ερ τἰπηαπη. φιοά- 
ἢ υϊβαριι σοπή.. (ς ἀςοιίατς νο]]ετ, 
ἀϊξοτῦφ λυτ έξογ τατίοηξ ροίσο- 
τον  Πορος θέμε, ραγατατη (6 αἰαῖ 
σδιηλῃη ἀἰςογο. πᾶς νετοίς ρα ΠΠς δά 
ΡΙοθοίος ἱρίις νοσδητίδιι5, ραγιῖπι ντ 
οΒίαγρατγετ!ρίοσιιπη [ῃ]41185 ομρί ἀἴτα- 
το5, ἰῃ 4045 ΘΓ ρ Π ης ὃζ (ες εΠ]Ποηὶς 
τειηροζς, δ ρο[Ἐ τεάϊταπι : ραγιῖπι γε 
{(πδάοτες ταπάοπι αἰ ]ιδπάο σρί ἀϊ- 
τατος {ΠΠ45 σομίθεγεπι. Ροίς δ πια- 
σηδταπη (ΟΠ]οττία τα πὶ δι οί ἰπιις- 
ἔλυς εἰτ᾽η οπηπες;ξ4 1π τι θιιΠο5 πια- 
Χίπη6. ἱπογαῖ διζοτη νογδὶς εἰπ5 Ποπ. ) 

ςομΠάοτγατα γεπογςητία, τίη οἷπς αὶ ̓ 

τ νος , ἘΠ ΗΣ ; οοπίδηταῃείς γατοπίδιις εάοςες ρο- ἢ 

σὸς αἰδως, οὐδ, ὡς ἰδίωτου πολλοῖς αὐπερϑονῦμου, 4.0 Ραΐαπη; ποὺ (οὐ τία οδατείδ,ντ ἰπ Πο-" 
ταΐης ργίπατο, 4 πημ]εἰς σχοίμς, ρο- 
τοπείογιπη ίγας ἀφο παῖ; (64 ὈΙ11ς 1π- 

πιοάίσα,ντ ἰη Ποίϊα χυὶ οὐ ποχιϊς Π- τ 
(υἰτατπιγερίάς, ρτααϊϑᾳ; φϑΠ ἐξοτιπι 
ςοπτετηρτις Οαρτορῖοτ δέ ἰοαιςη- 
το άπιις πιάρπα5 τα Πγα τις ογαῦ, νὲ 
ηυϊάᾳ; ρίασογοταις οἤοπάοτοι, ἰῃ τᾶ 

ἀϊπαετίις τ] τἰτ ἀϊηἰ5 νοι πτατίρ. 4 19 



Ὡὐπαὐπσ απ “πππσσσαπππσανοσ που 
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ΔΡΡΙαυιἀοπείδιις5, 15 οδἤτερεπείθις: 

δενθὶ ἀοἤίτ, πιαίοῦ οτίαπη σοοτίαϑ οἵα 

εἴαταοσ ἂς {ἔγερίτιι5, π4π| ρδιγῖοῖ! ο- 

Ρτίπυατη νίγα πη αρρο ]αθδησ, Ιαιάδη- 
τὸς εἰς π ἀϊςεπάο ΠΡεγταῖεπι, δὲ δἷ- 

Ετπιᾷτος (ΟΠ εχ οπιηὶ (πογιιτὰ ἢῖι- 

πιεῖο εἴς Πἰδεγῖι, φαΐ ποφ χαρεγ πο- 

{ἴατα ἐπ {δ ἱγγαοητίαπιταγθα εἰδτ τοῦ- 

τίτας, πος; Ζηζ οἰα! ΠΠρουθος δὲ ἰηΐ- 

΄1ιο5 φοπαζιις δἰηα τ5 ἀεἰπἰγεία- 

εἰπασεε. ριοθοιί νογο,αστο ξογοητος 

ἱπιργοροτῖα, ργαἀϊσαθδητ οιιπὶ τ οἷ ο- 
ἤαπιὶ ὧς ἀσεεραπι, ποία πᾳ; οἵη !- 

πὶ ἱπξεπιΠππλιπι. πος ἄδετγαῖ η1- 

θυ(άαπι απίπιις, [4 φιοά νἱ ἀφ θδτιγ 
ἔρος, [ξατίπι ουτα ἱπτογῆσογε Πο5 αά- 

ἱππαθαητάμιοες πια τ 15, ὃζ δ᾽ οῖ- 

Πἶτ18 ΡΟΙΠΠΊΠγμΠ ΔΠἰΠῚ15 μαθοηδς ἰα- 

χαῦαῖ. αὶ Δοοι δ Ππλεἰπαςέξας πη Πο- 

τα Πυ, σσσηίο ἕπτοῦα ροραΪ , ἀσσιι- 

(Δτοπεηι οἰδαίις. σαρίτα!! ἐςητοητία, 

ἥπατι ἰάταπη αἰοθατα ἐγίφηογη ςο]- 

Ἰεσίο, οὐ σοῃτιπ1ς 14 π| ἀφ αΠΠδις 1Π|- 

τᾶν, 005 ργ4ἰΘ ἸαΠ05 ἃ (ς νὲ ομπὶ 

ἀπιοετγδυ, ρα Πατος ΔὈασοτίς. Παῖ σο- 

τα πιο ἴα πὶ πα πἰΠτῖς 1] Αταπη, ἴῃ ἱρίος 

4υϊΠογίητ τοοϊάεις. Ηἰς ἀϊ!]ς,᾿αΠπε 

δαπ ἀποὶ ἰῃ ἱπιπιπεητῖοηι ἔοτγο τιι- 

τπααΐπγ,. ΕἰὉ απτοπι Ιοσιις ναίξα ταρα 

Ποτγεπάας;νπάς (ο]εθαπε ἀφπγηαῖος 

ἄλτιε ργαοίρίτος. Ἔ α116ς ἰρίταγαςςοί- 
{ἐγαπε νι οαπα οσριεθπάοτγεπε. σοη- 
τὰ ΡῬφτγ  οἱ  οὐμπι Παρ ΠΟ οἰαπηοῖς σοῃ- 
ξεεείπι ἴῃ σὸς ἔδοούπητ ΠΊροταΠῚ; Ὁ 
ταγία αι ΡΙο 5 1Π ρατγίοῖοβ. πος ἰάπιῃ 
ἀϊᾶιὶς ἐλᾶλίονς ἀεσογιπη (ςγπαθδτιγ 

νιτπησας, προ ]Θητίριι5 (ο ἱπ αι] οο ΠῚ, 
πος πγᾶπιις σομ θοπτίθιι5. σοι ρΓο ΠῚ 
ταπιθῇ δ του ρογατὶ ἐππτ ἢϊ πτοτιιδ ἃ 
ςοπ ἢ πηεάϊοςίε ἱπιτι θητίθις, ὃς 
ΡοΙ ΠΙξογες. τασθαπα {ππιπηοιιοητί- 
δι15. ταῆτα τα πὶ εἴαζ οἰτι5 πιο! Ἐγατι5 

οὐλεμας πὴ ον ταπταπι Ποηουῖς τεῖθιιθ- 
Βαταγ ροτοίξαιὶ γοσία. [δὶ διοἰπίας 
Ροτταγθαζιια ἃς αηχίτι5, απο ἀ τἰπτοῖοῖ 
ποαδαοτίαγίοβ σοσογαῖ ν μη νἱ Γαρεὶ- 
Ἴεγς; ποϊοηβ σορτίς ἀεπίξεγα, σαδη- 

ΌΤΙΘΟ ΝΘ 

20 αὑτῶν, τύτήων ἀπήλασεν.οὐ 
λ λ » τὸ κοδοπηλάκχισμον τὸν εἰς Όις αἰ τυυρέᾷς σφῶν υο- ̓ 

") “, ᾽ γῶν 
μϑνον,ἡ τὐυχελάυσαντων ἧ χαὶ ζυτα εἰπὼν, ἐπέτα 

ΗΝ Ο ΝΑ αὶ 5: 

Ἐχὶ ὗς λόγϑ9ις ἰὐτω, Τλμ δὲ πάλιν ἀηϑονϑύων. χαὶ 

ὯΝ: ἐπαύσατο λέγων,ξτί πλείων ὀῤέςη βοὴ χαὶ 35. 

ρυθος. οἱ μϑὺ ΣΡ πατοίκιοι,χρ τίςον Δύδδῶν λέορ"-: 

τες,ἐπνοιου αὐτὸν ὅχι τῇ παρβησία,, καὶ μόνον ἀπέ- 
2 ς Ι “Ἢ Ι] « 2, 

φωννον ἐἷξ ἀπόύτων σφῶν ἐλάϑερον, ὃς οὐπεπολε- ' 
7 2 Ψ 32, 2) - Ἂ 

μίων ἐϑάσεν΄ ἔχτόντων σχλον, οὔτε πολιτῶν αὐϑας 

δᾷς χαὶ “οὐ δανόμωις΄ ἐκολοίκφυσεν ὁρμίαζ' οἱ δ
ὲδημῦδν 

τικϑὶ, δεφαγαιοιετοιοῦτες Ὀχὶ ὗοις ὀνφδισμοῖς, βωριὼ 
Ν λ ἢ ς ͵ » τ 

χαὶ πιλρὸν, χαὶ πολεμίων ὠπόυτων ἐῆϑιφον αὐτὸν ἀ-ὖ 
τ ] λ Δι τος 2, ““ “ 

ΙΟ πεκα λοι ασϑοϑυμίαν δὲ πολλζωυ εἶχόν τίνες ἡϑοη οἶδ᾽ 

πολὺ ἑῷ Ὁ ἀὐχερὲς, ον χφρῶν αὐτὸν “Δ [ (φθεῖραι νό- 
μμω.σεδωήρχϑεωυ δὲ αἰὐζος εἰς αῷτο χαὶ στουελοίμίδανον 

οἱ δυημογωγ91» χαὶ μάλιςα Σ χίννιος ογψεθίδου ὧς, 

βουλή κασι ὰς ζυίας.τελάυτῶν ϑιῶ, ὅπ 4. πολλί, 

ὐτύκαταδδο μιζωὺ ἐποιήσουτο, αὶ ἴους θυμοῖς ἐἰξέκαυ- 

σε Τὴν δημοτῶν, πολις ἐμπγδύσας,τῇ κατηΐοοία, τίς 

λος ἐϊξξώεγκεν, ὅτι ϑοίνατον ὐτοῖ καΐζοη φίξεται δ 

᾿ϑρχείον,τῆς εἰς ζους ἀφρρανόμοις ὑξρέως ἕγεχεν, οἱ τῇ 
“ν σΥ 

“σξοτέξοι ΤῊΜ ἡμερῶν ἀγήν αὐτὸν χελά εϑενζας ὑφ᾽ ' 

ξεν ἀγάν αὐτὸν ἔχι τὸν αἰ πρκχείυϑυον τὴς ἀγρραξ λθο, 
ἼΨΦΨΡΓΝ Ε) ΠῚ ͵ 5 ε ᾽ 

Φον.ἐς] δὲ Ὁ γωρίον,κρημγὸς ζϊαίσιος, ὅθεν αὐθις [τ-ἴὖ 

δος ονγάν Οις ξχιϑαναΐζοις. οἱ μϑὺ δἶζο ἀπγορανόμοι, 

“ποδοοήεσαν ὡς χιληψονϑροι τῷ σω μκατος᾿ οἰ ΝΣ 

͵ )ὕἷ 3 ἢ ᾽ 5 Ν 
τέαχιοι μέγα ἐμξοήσανπες, ὥρμησαν ἐπὶ ἀύθι ἀ- 

εϑρϑοι" ἔπειτα ὁ δῆμος Ἐχὶ ζοις παυτοικίοις. καὶ δῶ 
ἵ λῦ “᾿ « Ε 

πολλὴ μϑυ ἔργων ἀχοσμιία,, πολλὴ 5 λόγων ὕξεις παρ 

30 ἀμφοῖν, ὠϑισχμοί τε χαὶ χάρῶν ἔχτξολαι. κατελείφθη 
δὲ χαὶ (φφρονᾷν ζύαϊκα η τὰ πο ακινοιῶτα «ἰσσὰ 

τυ κί -σάτων βιασοα υϑύων εἰς μέσοις, χαὶ ζοῖς βα- 

(δούνχοις ὀϑαςέλλάν χελευσαντων ζις ὄχ λοις ζοσαώ- 

ΤΣ δου δρδξ αἰνὸς τς εὐτε υέθος ΩΣ 
οὕτω τίμιον Ὁ τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας τίμημα. 
ἐφ᾽ οἷς ὁ Σιχίννίος ἀδημονῶν χαὶ Ια ταροιήο δυο, 

ἀὐλαξείας τὲ μεφὸς ὧν, μὴ πσοοςαναίκαίση τὰς δζᾳ- 
φόροις ζοις βιαίοις ζὰ βίαια λῦσοι, ἜΡ τεῦ 

λ -“ Ὰ 

ὟΣ ἑτέρων ἀινῶν δὴ ΕΝ 

ἰ 

ἤ 

᾿ 

᾿ 
 -} 

ΕΣ “ ᾽ ἣ ἢ τε 2 

ς ἄο γε (ςῃγο] ἀστοῖς εἤξι; ποὺ τὰ- ἀξιὼν Τ ἐϊχφρήκατος, τ, ἅπαξ ἐπεξλνετο,ὸ «δύψ 
. 3 2 “-“ 3, 2 λ Ελ » 

Ἅτηδῃ ναΐςῃϑ. ἰοπτοητίαπι {πὰπὶ Ἐχία- 40 ἐφ οἷς ἐχρινὲν ( δ)ωυατὸς ὧν, πολὺς εἰν τω σχοτ4) ὃ τί 
αυΐ, ΟΠ] οἷτα σορίταατ αιυίάπαπι ἔα- 
σοτοῖ. Οὐοπι Βαγθητοπὶ νἱήρης [Γ. 
Ἰαηΐιις Βτατι5, σοποίομαζοσ {Π|6, 4αὶ 

Ραοἷς σοῃ ἰτίοπες5 Ἐχοορ τϑογαῖ, ΥἹΓ 
ΔΟΟΥ ΟΠΠῚ 4]185» τ1Π| ἴῃ ἜΧρΘΙεΠαΙς 
αΠΠΠουΪτατίθιις, (ο ες (ΟἸπὶ Πτοηοῖ 
π6 οοπιοηάατ, (δ 4Ρ ἰπσαρτο “Ἴγηις 
πίαιο δὲ σα! άο ἀοἤίτατ, εππὶ νἱά6- 
αἵ νῃϊπογίος ραιτοῖος ἱστίτατοβ,, ρα- 

ποξδᾳκχίεον, ζῶ κατιδὼν Ἀ᾽ αὐτὸν αμμηγθιμοιοῦτο Δλάώ- 

χιος Ἰοιωώιος Βοοὗτος ἐκεῖνος ὁ δηκαἰωοῦς,0 τεχνησοί- 
χϑιυος ἐφ᾽ οἷς ἔσον) δικαίοις αἱ ΔΙ λλαγαὺ διφνὸς α;- 

νἡρζάτε ἄλλα τσὴ πόροις ἀὑρᾷν οὐ Ὥὀσίροις, ασῶθ4- 

ἔρχεται μόνος μόνῳ, καὶ ““ τεσοτίϑοται μὴ φιδλονφκῷν, ἐξ 

δλερκατι ϑερμῶ χαὶ “οὐ δανόμω σεευα:γωνιζονῆοον, 

ὁραΐγτα τὸς πατεριχίοις ἁπθυζς ηρεθισμεένους , ρα 

ἑτοίμους 



ΑἸ τιον κ͵ΟΜΊΚΝΕΒ. ΨΩ 
ἑτοίμοις ἀπϑλυΐζαις,εἰ κλυλεῖεν “ἰσῦῦ ΤῊ ὑπάτων, ἐχὶ- 

τὰ ὁσύλα χωρᾷν, τὸ τε δήμου ὃ καρερωταΐον μέρος 

ὐδοιάζον, ὁ οὐρο ἀγαπητῶς δεχοινδυον αὐόρὸς ἔχι- 

φανεςατου “ἂν ὦ τῇ πολᾳ κοὐ ραδὸσιν ἐλὶ ϑαγώτῳ, 

δ΄ τ. ἀπὸ 
ζαι»ὺ μὴ χωράν ὁμόσε ἴοις ὑπατοις, μή τί μεῖζον καχϑν 

ἐργείσηται »τσο9ϑείνωι ὃ τῶ αὐδρὶ δίκζω, δοίσοαιντα 

ὄγον δον δύ τίνα, ψηφΦον αὐαδοιοῦ αι τοῖς πολίταις 

ΑὩΡ αὐτο χτ' φυλάς τ τί δὶ αὐ αἱ πλείους ψῆφοι 
ΩΝ “ἢ ᾿ 

» χαθαιρωσι, τότο ποιφν" τυρωννιχὸν »ϑὺ ἐὴ) λέγων χα! 1Ο 

» βίαιον, δ γε ἔπειρφφιτο Δ] α΄ ρα ήεοϑαι, τ αὐτὸν ὑ-- 

5 παρχάν νὸ ΚΑ ἸΉ0,ο69) ὸ ϑιηκαςῆν, χαὶ 5. μέδε Ὁ ἄμι9-- 

» ρας κύφμον"πολίζρχϑν ὃ, Φ χτ' γόμοις Ἔπτολογίαις τύ-- 

γτα 1: ὑπαΐιχον, ὃ τί αὐ τοῖς πλείοσι δίκας αἷς δὸ- 

ξῃη, πϑτο παϑειν. πείθ) πϑτοις ὁ Σειχίγνιος ομμηδὲν 

᾿ ὁρῶν βέλφυμᾳ κρφῆον, χαὶ παρϑιθων,ἐφη" Ὑ δὸ μϑὺ 
“ ͵ διν5 λ δὰ Ν 

» ασουδζω ὁρότε Τὴν παξικίων, πίω εἰς τὰ φοονιγ(. "ἡ 
» “" Ὡς ΕΙΣ » [ἢ “ 

» βίαια. ἔργα, ,ὦ δημόται,ως ἕνὸς αὐόιρος αὐϑοδους,ολζου 
ΣΕ 860] - "κ᾿ πὰ ΑΔ γαρς ον, Π 

» ἀδιχοιεῦπος Ὑ πόλιν, ἡ“Ἴον τ) ὦ πληῦὸος δ υμετε- 

" 69᾽. ὁ μζὼ ὁμοίοις μυέα ζ χ) 6) ἀὐύζις, καὶ ἔχ κεφα- 20 
θα “Ὁ 3 2 2, ὅς, 

» λζωὼ ὠϑείοϑαι, ὥτε όχονς πολέμου, ὅτε αμίζίυο-- 

» μϑμοις; ΔΛᾺ, 23, σοόφασιν ἀὐ αρεπὴ “σϑϑθόλνον-- 

» ταὶ ᾧννες, Τ᾽ νόμων, ᾧ (δοηϑοιοῦτες ἀζφαιοφέώται τής Χο. 

» λάσεως, ὃς Ούκ ἐᾷ 5 πολιτῶν σδεἰξνα, “δἰστοκίφναι ἀ;- 
"}ὸ͵ὄορχσ τὰ - ͵ ᾽ 

» χριζον,συϊγωρησωμϑῳ ἰὗζις Ὁ δίχαιον πὅτο, χα! τὴρ οὐ- 
πα ͵ »ὶ Ν ες ,΄ “αἶα Α "7, 

» δὲ γομκίμκα παορίϊες Οασδ δίχα α υτσ᾿ αὐτ' "Ὁ δείξω.- 
«“ “» » ͵ “ 74 ν᾿ -Ὁ ͵ 

» μϑῳυ ὅτι τοῖς 4 ὐγνώμωοσι μάλλον] κρείτἤοις ἢ τοῖς βιω!- 

» οἰς ἐῃὴ) Ὧ ἀδιχοιώτων ἡμας πολιτῶν βελο θα. ὑμεῖς 

» μϑὺ ὃν ἀπίϊε,ὼ δυ μέλλοντα χαιθὸν ον δέχεοϑε; πο-- 

» λιωὼ ἐσονϑμον. ἡμεῖς 5. τὐρασκάνασοίυϑροι τὰ καί]ε- 

» πείφρντα, ασο9ς,ϑήσομϑυ χοῦνον ᾧ αὐδδὶ εἰς Ἔἰπολο- 

Ὁ γίαν,ὼ Τ δικίω ἐφ᾽ ὑμδλυ σεουϊελέσονϑρυ. ὅτὸμ δὲ γέ- 

Φγηοϑε τῆς ψφε χτ' δν νόμον κύφκοι, Τιμιήσοίϊε αὐτῶ ἧς 

» αὐ αἴξιον ἀὕρήϊε ὥμίας. χὴ πθὶ δὲ πότου ζσαῦτα. 

» Δ 5 τῷ σίτου δζκ πράσεως τε χαὶ ΔΙαϑάσεως, ἵν ὧκ 

» τῷ διχαιοζαπου Ὑρν.).εἰ μή ὡς ἔς αἱ πϑτοις χὺ τῇ βε- 

» λῇ φροντίς. Ἐχιμελησομεϑοι. ζῦτα εἰπτὼν, διέλυ- 

σε οκκλησίαν. μτϑτ οἱ υϑὺ ὕπαΐοι σεευαγαι-- 

γ9)7ες αἰ βελζωὼ, ἐσκόπτοιώ ἐφ᾿ ἡσυχίας, τίς δὠὐ γέ- 
͵ -“Ἤ 7ὔ νὰ 

γηται “ὃ πουρὅσης ζῳ φοχὴς λύσις. χα δὸζεν 

πρῶτον μδν δἰποθερατεέῦσαι πἅς δημιζᾷς 2 ἀὐώνοις 
΄, ΄ 3 -“ 3 2 

πόρυ καὶ λισίελάς “ποιήσαν)ες ἀὐθις ᾷς ἀρρφοις᾽ ἐ- 
Λ λ ͵ ᾽ -“» ὕ ο 

πειτα πείθειν τὸς πσδοἐφηχϑίας αὐτῶν, γα ει Ὁ βε- 

τ παύσοιοϑαι, χαὶ μὴ κοῖϑοίγήν τὸν Μωρκχιον. εἰ ὃ 
2 2 ͵ 

μ" πεί)οιεν. εἰς μακροζῴτοις αὐαξϑιλεοϑαι δ ξονοις, 
.“ ᾽ “, ἜΣΞ 2 οί 

ἕως ὸρ εἱδοανθῶσιν ΠΩ πολλανν ὀργαί. ζαῦτα Μηφι- 
! ς Ὁ 5 “ ψ -" 

σα νϑροι, Ὁ μϑὺ αἷὡρ τῆς ἀφ ρρβοὶς δόγμα εἰς Τ' ὃ ἡμον 

445 
τατοβᾶ; οπηη65, ἃ σΟΠΠ, γοσσταγ, αγ- 
ΠῚΔ σΟΥΓΙροΓΟΡΙοθῖς ναὸ ρου πγαπὶ 
Ρᾶτίοπη ΔΊ ίσογα, ΠΘο ἢ ρΘητὶ ΔΠΪΠγο 
ἔεττε νὰ νγ οπηηΐιπιίη ντρα ποθι ΠΠ|- 
πλι15 Δα {πρρ] οϊα ἀφάατατ, ργαίογτίπι 
ἱπεπηπατιι5. ἴταη; σοπία τ ἴαπὶ αι ἀξ 
σοάεγο, ΠΕΟ ριρπαγο οὐ σοηΠ ῃ6- 
αυϊά (Θααπατα ἀατίιις : (ς 4 νίτο ἀΐεπα 
δά ροραπι ἀϊσογε: ρεγγαΠ ας τγίδιι- 
θιι5 σαί οιο, χιοά Ρ]αγίαπι (ΠΗ ταρ ς 
ταῖιπι ἔποτίτ,  ἕλσους. πᾶ 6Πδ νἰο]θη- 
τα τγγαπηΐσα ΠΟ Παποραῖγαγε οο- 
πεῖαγ; νυ άθπι Πτ οσαίατοτ ὃς ἱπήοχ, 
ἰάεπια; ρας αγδίτογ. οἰ] εἢς,4α- 
τὰ ΟΧΙαριπη ρτςίοτίρτο ἀϊοξάα σαῖς 
Ροτοίξατς, τοῦ ρατί φυ! αα!α ρ᾽ ατίαπα 
ἰπἀϊοῖο ργοπατίαταπι ιοῦίτ. Ραγαῖς 
διοἰηίμς, σι α Π1Π}] νϊἀδγοτιγ οΟ{]-- 
τίς : δ ργορτοῆπις ἠκ γρραίζερε, ( ογηῖ- 
τίς, παῖς, (Δ αἱτίτος, πὰ Ρατεϊοίοτα 
δά οααες δζ νἱοΙςητίαπι τοπάεγα; 48] 
νπαπὴ Ποιηΐποπα {πρεγθιπὶ ὃς ἰπ το- 
τὰ οἰ ἰτατοια ᾿ἰασαπ,ν οδὶς ΟΠ Πὶ- 

Βιι5 ργαίογπησ, δε πος Ποῃ οροιῖοῖ 
οί! οἱἷς Ππλ1|65.Π60 7472 ργα οἰ ρίτοβ: 

ΠΟΩΣ να] δε Πα Ἰπέδγγο, νοὶ] ἱπέογοπεῖδ, 
τορασπατῖο. Ες συοπίαπη ποποίτα ρτς- 
τοχταπι Παδοηι!ορσδ,ι (θχτεηη ἰαπια- 
το νοΐτι ὃζ (πρρ]Ἰοῖο εγίρογθ, ψιοα θα 
ποη ἢπαγοίιθπι Κοπῃ. ἱπάςοπιπατιιηγς. 
οσοϊ αἱ, ἔγαδητας ΠοσίαΓο, ψιιαπηα5 ἐ- 
Ρἤ πὸ ραητηοδιίοῦ ἰπγα πεο ]ορίβιις: 
νυ Πτο ΠἰΙσδητ πη }16 ΠῸ5 ογρα οἰπο5 1η 
ΠΟ5 Ρασοδητζαϑ ντὶ οἰαπιρητία χιᾶ νο- 
Ἰςητία. Ν οβ ἰσίταγ αθῖτθ, ὃς εχίρεέζαιο 
τέριι5 σιιοά Ὀγοαὶ φάους. ΠῸ5 2227671772 
τοϑ φασί νΥρθητα5 οαΓΑ Ὀ] Πγι5: ρταῆ- 
πἴτος; μεῖς νῖτο δά οαυῆς αἰξεοηοπι 
τῶροτο, ἱμἀ!οἰπιπι νοδἱ5 οΟΠλ τΓο ΠΊ115. 
νοϑ νθὶ σαί σα] ροτοίξατοπι Ἔχ ἰεσααο- 
σΘρογτἰ5,Πγι]ξ απ οἱ φιαπὴ σοπλπηο- 

τα ΠΠς νι ἀοίταγ, ὑγοσαίτίσ5. ὃς ἐς πος 
πυίάςπι μαξξοηις. πο νεῖὸ Δα ἔτιι- 
πιοητατη γοπάἀσηάαπι αἴηπα ἀϊίρεη- 
(ληάμτιπη ατείπος, ντ ἰ ἤασ αι τα {ΠΠΠ|- 
τὰθ, πῆ οοηῆ᾽ ὃς (ςπαγαὶ ουγα πετίς, 
πος ργουίἀοίπγις. Ηἰς αἰξεῖς,οοα- 
οἰοηξ ἀϊπιῖπτ. Ροί Πα οσίμ]ες σο- 

εἰὐδις 40 αἰχοίξπατι, ἀοΠΡογα θᾶ ρογ οτἵ χιιο 

Ραέϊο Παταγὸς (οατὶ ροΠςητ:ν Πα πα- 
486 ο“Ἐ οἷ5 Ργπιῖ ἀσπιοίοιὶ ρίερξ αη- 

ποηα ν]]τατο: ἀοἰπΘ ἀσοΓῈ ΟἰΠΠῚ Εἰς 
πιδοὶ(ἔγατίρυνεὶη στατίᾶ (ΘΠπᾶτιις αὖ 51-- 
εορίο ἀς(!τλητ, πες Ματγοῖῇ δα άπσαης 
7ᾳ ἐμαϊϊοληῖρ ρορπίϊ, χαοά ἱπηροτγασὶ { 
ποηαθαζ, δ  αυδηταπι Ποτὶ Ροῆτς ἀΕ 

ἔογαμς, ἄοπες ἱγα ναἱσὶ ἀεξογαοίσαητ. 

Ηἰς ἀφοτοιίς, 5. Ὁ ἀφ αγηοηα ργοπλ}- 

ΡΡ 

ΡΞ 



χ46 ὈΠΙΌΝΥΞΙΙ ΗΛΙΙΘΑΚΝΑ 55... οὐ 

φαταπτ ; σαπέξίσαις ἰαιἀΔητίθιι5, τὰς 
ταπι δοογαης. ταῦ δατοπγταῖο; θτειία 

Ὑ γογαπι αὐ ηποτίἀϊαπιιπι νἱξξιπι νο- 

.ἥ᾿- 

Ὑ μα! απὶ εἤς »4α’ δῆτα ἸΠτα [ἘΠ Δ ΠῚ (ε- 
ἀϊτίοπεπη 22 ἀρϑιθλα τρία ἔα ΠΘητ Πλὶ- 
πὶπγα. Α τη ραπὶς ἀφίῃ ς τηα] 5 ρτο- 
εἴδας ,σιιπη (ΟΠ 44 πὶ το ΠΠοη πὶ Πῦ 
Ῥοῆδςεητς, ἀπ Δτίοη ἘΠῚ ἱπηροτγαγαητ ἦμος 
εἰϊεῖδ αι δηταπῚ ροτογαητ: σα ΠΩ» ΓΠΟΧ 
ἡρήι Ἰοηρσίις ργογζοσατιης ας οςοα- 
{το Π6. Τιορᾶτος δίςυϊος αιΐ ροίξ ἀο- 
πιπγτγγᾶηι ἢ ΟΠγΔΠῚ Ρετγαρέξαπι, το - 

Ῥετεθαητ ραιγίλ ΠῚ, Απεατοςθοτγηδ- 

το παυϊρίο ρἰγατίςο, ἱπτοισερογαηζ, 

"ατη ποι ἰοησο αὐ Θογιιπη ροστα Πία- 
ἴο ἰςο θην ἀποοῦαβ; αἰγὸρτίδαας το- 
Ῥις δοτγιιπὶ ΟΠ ΐτοῦ, ἱρίος φαθηας 
“σοηἰθοογαητ η σαγοοῦοη. ΗΠ σοσηΐ- 
τίς, ΟΠ: οχρεαϊοποπι ἀθογθιογιηζ 
ἴῃ Απτίατες, Ζαοα ἰδρατὶ οὉ πος ηλ- 

ἢ πιΒΗ Πα ρου Π δῆτ πηροῖγατς : Πὰ- 
Βιτοσαοϊμηίοταπη ἀοἰβέξι, ντοῦα; 44] 
ὠοίνερῃ Ἔχϊθεγιης, ἄἀςοίοτα 2,2 2671 ο- 
τη τὰΠῚ ρα] σαγηλ 4 1Π| ᾿τίς- 
ὈΑΓΑΓΕΙΠῚ σαι Π γα Π} {πΠρεπίοης, τ. Π- 
τἰίρει ἀππΠν 1 ἀγΠη 5 εἸδι ροραῖιις ἃ ο- 
ΤΊΔΠΙ5 : Πα τετηρι5 ΟρΙΠίοπς οἷ- 
{15 ΟΧΤτ. 4 Αητίατος νὈ] σςοσποῦδ- 

ταητ (δ ρει τοτῖς ν τ θαις, ΠΘ τα Πα] 1 ἢ 

᾿ ἥυϊάεπὶ γε[ἰτογιιητ; (δα 70, δὰ ρτε- 
(ε5 νου, ὃζ τὸς διοιογαπη τοάατάς- 
τυητ, δ σογρογα ν πεσος Παθιιε- 
τίητ Κουπηδηὶ νγρεπὴ τερετῖεγα. [)1- 

τα Πο ἐχογοίτι δἰ οἰ πίπς νοςαῖο ἰη οῦ- 
Οϊοηςπη ροριίο, ἄϊθαι ἀἰϊχίτ Μαγοῖο, 
πη 408 115 ἀφο δογεταγ: ᾿ΠΠ 4ιε Ποη 
ντθαῃος πιοάο ἐτοημθητας δάςεῆς δά 
οἷς δα Πὰ σορῃϊοηδ; (ς 4 ἀστοίξο πη 
4006; πγυ]εἰτιἀἸΠ ΠῚ ἸΠταγτη ἢΠΠς ορο- 
τιριι5 δα φάτ αἰ ρτα το εἤς, ααῇ ἔο- 
τοπ Δ οΠεπτίἢταρία ρτο Πθοῖταῖς (ἃ- 
Ἰυτεηυοτοιῖτ5 ροριη!: Πγοηἶτο οτἰα ΠῚ 
ἸΜατχςῖο, ντ αὐ σαυῆληι ἐϊςεπήλπη αά- 
οἸεε:φαΐρρα ΠΌ]Π1α Ἰορ τε πο! ᾿πα]οἐΪ ρατ 
τε τυ γάαις (οηΐ ες οοπηιηίοαῖο 
εὐπι!ξηατ ΟΠ], ΟΧ πλάγι πὶ ΠΟῺ 
ΡΟτυπγττοπ τ νι ροραίες τα Πταπν {1-- 

ὈΓ ροτοίπατῷ αἰζγιθγοῦ: νἱἀοθαπτιγ ο- 
Ὠἶπη ΠῚ απο νεγϑη αἱ! ἰορ εἰ πγᾷ ἰπ- 
ἀσΠΠς, ια ἀἸΠοἰογοης δα πογίατίο- 
τῇ οπγηΐ ΟΟΠΠ1ὰ. ΡΟ ας νοσαιςὶῃ 
σοἰ οι ὨγΔΡ ΠΈγατΡ. Ρ᾽εδὶς νπᾶ 
οἷα (Εἷς ποςοΙ[αείϊς, ἤς Ιοσατας ες Μι- 
παρίας : ΝΟΒὶς ἙΡΕΣ, νἰδταῦ εχ νγ- 
θείξαϊτῖο το ἐπ 45 οπηπί δες νἱτίθιις, 
ΠδΟ ν]}ὰ ας τὸ σοῃτοηθηάι} σΠ]ΠῚ 
ΡῬίεδς; ργαίοττίηγ οιιπγ ν᾽ ἀοαπγις νὸς 

ΟΠ] νἱ ἱπτς αο νοι οἱς ασοτο. Οαπὰ 

Ὁ» 

- ἀξαόείχαυ, καὶ Χ) πότων ἐπαρεσού των, ἐκύρωζαν. ζῶ δὲ 

Οιονδὲ᾿ ς ἄμα ἐϊ) ἢ ́ ὠνίων ΤἼ προ ῦ Τ' καθ ἡ ἡμέ- 

ρω βίον, αἡτίνες ἐϑοντο ἐλούχιφ' αι τσ 9 “ὁ ἐμφυλίου 

σασεως. ὖα 9 δ᾽ “᾽ ἢ δυιζρχων πολλὰ λίπα ρησαιγῆες, τ᾽ 

,»ϑὺὸ ὁλϑονερὴ παρέσιν ἐχ ἀὕροντο, 5 εἰς γόνον «" 

ἠξίοιωω, αἰαξολέο ἔλαφον. ἀὐζί πε ̓ ασεϑφεμηχϑμής ᾿ 

σαινῷ ΩΣ ἑτέροιν,αφορμεῇ τοι δὲ λφσακθροι, 

πός ἐκ, Σικελίας τς ΑΘ ΜΕ ὁ κα τὸ ὁ πυράνγου ἠϊὴ 

-ρέσζᾳς,ὺ “τ΄ βοιχομίσανζᾳς ῷ δημωτ ἘΠ σίτου δος 

ΙΟ ρεαν, Σποπλέονζας οἴκαδε, Αὐδιάται πειρφιτήδιον 

φείλοιύϊες, καιτήγα.9», ᾿ἰπο(αλάοιζας ὁ ασοϑσωΐο 

λίυϑϑων, χαὶ ζᾳ τεχεήκαΐᾳ αὐτῶν,ὼς πολεμίων, δὲ ἰδ. 

ὠφελείας ἔθεντο, (ἡ) τὰ σωκοιζο. καϊζακλείσωνγες εἰ: ΠΝ 

ο» φυλακῆς ζᾳῦτα ἐἰκϑούεο οἱὑπαΐοι, ἐξοδὸν ἐψφίς 

σαν ἔχι τὰς Αἰδαζς, ΠΡΤὰ ωρεσζά ουδῴοις ἀὐζις " 

στε  ηξίοιω ἢ, διχαίων ποιφν.νὺ ποιησείυϑιοι Τ' Σ, 

ἀκμὴ ῳ αὐτὴ καζαλογον ἀξηείαν ἀμφότεροι, φ- 

Φισχκα. κυρώσαιε: ΛῶΡ ̓αὐαθολῆς ἢ; ὥ πείδιων ὁ το 

δημοσίων δικῶν, (ον αὐ “γρόνον ὦσιν οὖν τοῖς ὅπλοις. ΘΗΠῚ 

20 ὅλθετο ὃ 5 εἶπ. θχ δ, ΤΟ δα δυλὰ πολὺ ἐλοσου 

Ἴων. οἱ γὃ ̓Ανδαται μκαιοήες ὀξεφραϊ δ μδύοις τορος Ἷ 

δημεῖ' Ῥωμαίοις Οχοϊ -Σ ἐλαίχιςον δλὐτέρρν χρόνου. 

δεόμϑιοι 5 χαὶ λιπαρφιωώῶπες, τὰ τε σωμαΐᾳ τυ. ὀλόν- ; 

τῶν Σικελιωτῶν ἀπεδι(αν, καὶ χὶ πὰ γενμαΐα ὦ ὧφιε ἡ-᾿ 

να [ιο(εϑη(αν οἱ Ῥωμαῖοι εἰς πἰωὼ πόλιν αγα φρέναι. δ 

Δ ϑυλυλίσης δὲ φραίιας, ὁκϑὺ Σικίννιος ς ὁ δυῶν. ἢ 

χοϑ σεευα γα γῶν ὦ πλῆϑος εἰς ὀχκλοσίαι, εἶπεν ἡμέ. 

τε - ἡ σζέσ! Πελᾷν» ἤμελλε πίω «ἰξὶ τὸ 5. Μαρχίξ κίε 

σιν") παρεκαλέ τάς πε Σ "πόλιν ὑπαρχοίϊας αθρόως 

30 ἥκειν ὅΧ: τίω Ὧ δ νωσιν τῆς δίκης »νἡ τὸς Ἐλτ 7 ἀ- Ὶ 

γθῶν ἐζατείζοιζας, ἀφεμδνοις ; ζ΄ ἔργων, εἰς Ἐ αὐτίω, ἡ 

ἡδέραν ἀπϑωτᾶν. ὡς ἷ "ἐλά ϑεοίας κὶ χ τοῖα 

ὅλης τὴς πόλεως τω Μῆφον αἰαληψοιδύοις παρήϊεην 

γ: δὲ ἡ τω Μαρκίῳ “παράναι ποδὸς Ὑ πσελογίαν,. 

ὡς συτθξιὸς αἀτυχησονίι τὰ «ἰξὶς ἜΜ: νομείᾳιφνν. ὶ 

τοῖς ἢ ὑπατοις ἐδόχει βελά(α »ϑύοις μτὶ τῷ σεῦ! 

δρίς, μὴ τὐξεορᾷν Τ' δῆμον ὀξοισίας τηλικαύτης κύκς Ἧ 

δον γενό ϑιυον. 'ἄδρετο 5. αὐδις Ὁ κωλύσεως ἀφῴης ῖ 

δικαία ἡ νόμεεμωος, ἢ χξωκϑροι πϑύτα με ἀν; ᾧοντ, 

40 τὰ Τὴν α»τιδίκων δάλιρμμοὶ οἱ ΚΟ τότ παρεχαύς 
λείαν εἰς λθηϑὲς ἐλϑεῖν πῶς παξϑεφηκόζας τό ᾧ δήμου, 

(μὠόντων ἰὐζις ἢ ἐχετηδείων. ἢ ἔλεξε Μνύχιος ἴοι- 

δε Ἡμῶν, ὦ δηρδρχοι, δοκεῖ γεῖσαι τί σάσιν ὄξε- « 

λαύνᾳν ον “ὃ πόλεως ἁπάσῃ δριυα μά, αὶ μιν  Φιλονη- « 

κεῖν ̓ φρανΐοις ᾧ δήμῳ «ξι μνδενὸς γοήματος "μά- « 

λιςα ὃ ὅτου ὁρῶκδυ υμας Ὄσὸ τὸν βιαίων ἔλὶ τὰ « 

δίχα χαὶ τὸς λφοοὺς ἥχϑνζαις. ζφυύτης μδύτοιγε τῆς « 
γνώμης 

ἢ" 

Ϊ 
] 

Ι 

»- ρον 
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ον γνώμης ἐπα νοιοῦτες ὑμιαξ, τω βαλζωὼ οἰδμμεϑαι δὲϊν 

5" φξξαι πσοοξελάύμαζᾳ ποιη(ᾳ νϑμίευ,ὡς εἰν δεηγη-- 

» μὲν παπϑιον.δειύα ὃς 5 δὐ ὼ αὐξὶ πῷτο αἷρτυρᾷν, Τί 

» ἐξ 9 τίωδε πίω πολιν ἐκίισοιν ὑὸν, οἱ “σδϑορνοι, τῷ-- 

» Ὁ γϑας ἔχου ἡὶ βολὴ Ὡ[οἱετέλεχεν ὁ 59 εν πώ- 

» πόϊε ὁ δῆμος ,ὃ τί μὴ «αροδελάύσφενη βελὴ, οὔτε 

» ἐπέχρινεν οοὔτε ἐπεψήφισεν, οὐχ τ| γιοῦ, δ, σδ εξ 
» ἔχὶ ἢ βασιλέων᾽ τὰ δὲ ὀῆνα δίᾳ τω σέενεδρίῳ δύξῴε, 

» (τα οἱ βασιλᾷς εἰς “' δῆμον εἰκφέρονϊες, ἐπεκώ-- 

» φφίου. μὴ δὴ πὅτο ἀφαιρῴοϑε ὦ δίκαιον ἡ μδιμ!, μηδὲ 

» ρχαῖον καλὸν ἔθος ἀφανίζεϊε . διδοίξαν)ες δὲ ὦ 

» στευέδχιον, ὅτι διχαΐξ' δεῖοδε ὁ μετοία πτραγμματοξ, 
ν ᾿ "2 ΄ " " " »“" ᾽ ἤ ͵ 

»Ὁ ἂρ ἐχείγῳ δύκη, πὕτου τ' δήμιον Ἔσοδείξαστε χυ- 

τ ριον. (τα Τμ ὑπάτων λξγοντων ,ὁ αϑὺ Σ εχίν-- 

. γος Οὔκ ὐείγεζο Τὴν λόγων, σοὶ ἡξίᾳ πἰω βο υλιδὲν 
᾽ ᾿ }) ὦ Δ. ἃ ΤΣ κ᾿ 5 7 ᾽ 

ο οὐθενὸς ποιήν κυοίαν.οἱ ὃ Ὁ' αὐτίω ἐχογες ὠϊξοισίαν ἐ- 
Ψ ΄ , ͵ὔ 7 τ ͵ 

. κείνῳ, Λάυχιᾳ γνωμῇ ̓χοησοίμϑροι, σεονεχώρφεου γε- 
ΝῚ ᾽ 

. γέαϑαι Ὁ χσοόδόλά κα, διχαίαν ἀνὰ χαὶ αὐὐὶ ποι»- 

. σοίυϑιμοι «τσ χλιησιν, ζῶ οὐχ οἷον τε μι δέξαοϑαι ζοϊς 

αἰ πσάτοις. ἠξίοιωυ ΣΡ τς βελόυς λόθοον ὡὀἰσποδὸν-- ΣῸ 

ο ὡς ἰΐζις πε τοῖς τἰτρ τῷ δήμου ποραηοισι Ἶ κὰ τοῖς 

; στενα ρρέ("οισιν,ἢ τὸμαΐία λέγά νβωλομϑύοις,ἐπ4-- 

δλὺ ἀκούσωσι πλώτων Ἐ βελάνονϑύων, 5 τ αὐ αὐζις 

᾿ φανῆ δίχαιον πε ὺ τω κοινῷ συμφέρον, ἰποφζώα Κ᾽ 

φέράν ἢ ποὺ γνωμιζωυ ὥπόμζας ὡς τῖρ οὖν δικαφηθίῳ, 

οΤ γόμεμον ὅρχϑν ὀμόσοινζαᾳ "ὃ τ σ᾽, αἰ αἱ πλείους γνῶ-- 

ΜΑΙ '΄καθαιρῶσι, τῶτο ἐὴ) χύφμον. συϊγωρησαντων 5 

οἰ  ὑπατων,ὡςαξ ἠξίοιω οἱ δή μϑρηοι,Ὁ ασοοξέλά.- 

. μα γμέαϊζ, τοτευϑὺ διελυϑη(αν' τῇ δὲ κατόπιν ἡμμέ- 

" ὀαυπαρζῶ μϑὺ εἰς Ὁ στευέδδιον ἡ βελὴ -οἱ δεὑπαΐοι 20 
»" γὴν ᾿ 3 7 

δηυλωσα)ες αὔτη τὰ συϊκείυϑυα, τὰς δ »γθὺς εχοι- 

τ λρέω, ἢ αἰξα ὧν ἡχοϑίσιν ἐχέλάυον λέγφν. παρΐθων δὲ 

οΛάύκιος ὁ συϊγωρη(ας Θ προξάλφυμα δέκ, Ὧι- 

» ὅτοις ἐχφησοιΐο λθορις' Οὐλαινθανᾳ μϑὺ ὑμας,ω βε- 
χ “ἡ « ἌΤΑΝ ἢ ὡ »7 ᾿ 

» λῆ, ὦ συμζησομϑρωον, τί δὶ αἡτίας αἷ οἰομκεθπι, -Ὡρὰ 

" τω δήμω , τῆς εἰς ὑμας ἀφίξεως ἕνεκα, κατή 969» 

» ἕξουϑυ ὅ' πσοοξελάὐμαζος αὐδρα 7" αὐτί δξοισίαν 

» ἔχοντα ἡμῶν" ὃς οὔκ ὠετο δὲῖν ᾧ δίδωσιν ἡμῖν ὁ γόμωος, 

» ζώταπαρ ὑμδμ' αἰτεῖν, σε θὲ ον ἀὐεργεσίας μέρ Φ 

» δίχαιον λοιμίξαψφν. κίνδχευον δὲ οὐ τὸν ἐλαίχιςονα)αρ- 

» βίψομϑυ εἰς δικζωω «ἑσαηϑεες ἀλλ, ὡς αὐτόμολοι 
λ 3 ἢ 

» χαὶ ἀσξοδῦται καϊζαγγωεοϑενίες, τὰ αἴοαςα πεισυιῖθα. 
᾽ λ ! 3 “" ς ς 

» ἄλλα χα τὸρ ὄχηςανϑμοι ζωῶτα, ὅιμφς ὑπειμείνα νϑῳ 
Ὕ : “ “Ἥ ω Ὶ] ͵ Ν ὡς ἡ 4 

» εἰς υμας ελϑειν, Ὁ τε διχαίῳ πεποιϑοτες,". τοῖς ορχϑις 
3 ! ΝΣ 2; “ 

᾿ ὀχεφεμαιῇες »9Ι6 ὀμύσαγ]ες οἴσετε ᾷς γγωμας.φαῦ- 
Δ ΤᾺ ἐπ ε 

» λοι μϑυ δξῶυ ἡμεῖς γένως δὶ τηλικούτων χαὶ λέ- 
7 Ν τ ͵ η 3 ͵ ΝΥ -ἢ ! 

" διϑγ ες») πολὺ δ Ἰξοφήχϑγιος ο)δεέςεροι᾽ τὰ ἢ “τ 9.- 

ΒΕ ΎΝΤΙΙ 447 
γο[ητάῖοπη νοἔγατη ἰαήἠᾶτες, αῖ 
οοΠίεπγις (επατιιςσοπίαϊτα χελρηῤίϊεα τ΄ 
ΡΓΑΙΓΟ ΠΊΟΓΟ ρδΙΓΙο. Ροτο ες αὐτῷ νὸς 

ἸΡί! τείτος ες, (βὺπηροῦ οχ 41ο ντὺβ 
Βαο ἃ πιαίουθιις ποίετις εἰ οοπαάϊτα, 
Ποπογαῖῃ χμποίςπατιὶ μαδίτιπγ; πος 
νπΊηπδπὶ ]] Δα φθίᾳ; 5 Ὁ ἄσογο- 
τιν ἀατ ἀρργοθατιιτη (ὩΠ Γαρ 5 ροριι- 
11, πὸ πηοάο παηο, (δ πο τορίθιις 
4υ148..}}1 επί πὶ απο (οπαταὶ ρους 
(ςτ,α ρορυ]απιταξογορᾶς, ατο; ἰτα γα- 
τὰ πη ἐαοίοθαηῃς. Ηοο ἰρίτιγ ἴπ5 ΠΟΙ τα 
ποθὶς αὐξοεγο, πος πποτογατῇ ΒοπιΠ 
πιογϑτο το ἃ Πα! Ἰα Ἐὰ πὶ δέ τηο- 
ἀοτατιπα ρατἰτἰς, ἀρια (δ παῖ τε ρτο- 
Ροίτα, ]ιοα ρδτγίθιι5 ρἰδοιουῖτ, θέε - 
τα αὐ ρορυίππι. Ηζκο οοπῆ' νετθα 
ἄρτα ἔξγεθας δ᾽οἰηῖι5, πος υϊά- 
αιιδπι ἰπ (πάτα ροτοίξζατοπι σΟπλΐτ- 
τοῦς. σοΠ]}εσα νοτο {Π]ΠΠπ|5 οχ [ΘΟ (Ἐπ- 
τοητία σοησοήεγαπι 5 ( βοτὶ, σαπας 
ΡΓας δέ ἰρ[ιπ5 φασι 4 ρου] αἤφησ, 
406 εἰς σοπίϊϊε5 περατο Ποὴ ροῖε- 
ταητ: νἱἀεἰίσοῦντ ραῖγες ἄαῖα ἀϊσοεηάϊ 
οορία ρ ΙΕ εἰῖ5 πα σ  Ἐγατῖθιι5,. 546 
νοὶ ἐδάσπι νοὶ σοηιγατία {πφάοπείθιις 
αὐ τὶς. τα πῇ ἀσπλιπὶ “ιιοα ἰεξι1π ὃ 
οτοΡ. νἱΔογοταγ ργοπαπείαγεητ; ὅζο- 
τηπες, νεἰπ μά ϊσιτη οσίοήτι, ργα της. 
(οἰπγαπηοπίο ἰορίτπιο,(επιδείαπη ἔθ - 
τοῦτ; ὃ ηποά ρἰτιτο5 (ξητοητία ἀθοί- 
ἄοετεησ, ἰ εἤξε γαῖι. Ρόοττζο οἱτπὶ 
σοποοίΠΠ]ρηττγδιπὶ 5. (Ο Ποτὶ νερο- 
Πυΐαταης σσία]6ς, ΤΟ] ατιπῃ εἰ σο] ο- 
ααίϊαπη, Ροίξοτα νεῖο αἷς ἐγεαεπεί (8-᾿ 
παῖι!, ΡΟΙΈ ιι4πὶ σοπίμ]ες ἱπάϊσαιιθ- 
ταητ ρατΡιις χα “χ16γ (6 ας ἐγ ϑμηος 
ςοπαςηῆεε, τὶ θιπος νοσαῖος ἰπ {(6- 
παῖμπι ἰΠδγιιης ροτίτιο 65 {45 εχ - 
Ροποῖο. Τ ΠῚ ργοργοας Γςοῖμ5, ἰς 
α!(πατυςσίμϊτιιπη ποτὶ ρογη γαῖ, 
ἴῃ παποπιοάππ]οσιτις ἐπ: ΝΟ ἰὰ- -Ἐ 
τοῦ γοϑ5 ρᾷῖγες σοπίογιρεϊ, ππτασιπη οὗν 
ςοτῖας οαπῆδοντι Πῃὶς ποίξει δά γος δο- 
᾿ραΠαι5 (δπατισοπία τὶ στατία, ἀοουία- 
τογϑαραά ρΙεθε Βαδεαῦνηῖ ς ποῆίο 
“οοἸ]ορίο; υϊ περογορυ οἤθνι ]ιοά 
Ιεσοβ Ποδὶς ἀαητ, 4 4 νοῦίς ροταπλιι5 ; 

40 προίῃς μοιγα ἱπυριιταπα τι Ρ ἀσσορτο 
Βεποῆοῖο. ἱτα νει νοσαπηατ ἴῃ ἱπάἸοῖ- 

ἀπ. ποη ἰοι δίταγί ἤπΠλι15 αἰ οΆ ;(6 4 
Ρτο τγᾶςἢιρ!ς5 δὲ ργοάϊτοτίθ. ἀαπηηατί, 
Ρα τὶ πε ἀπΠηπια. ΠΠαΐτ ηΌ ποίοί ,τὰ- 
τηοη δά νος νθηΐγε {π{πἰπεΐπλις, ἔγετὶ 
ἴατα, ὃζ Ὠἰχὶ ἰαγαπιθητο, ’υ0 Οὔ] ατί 
ξαγειῖς (ςπτοητίδϑβ. ΪΝος χα! ν]]ες (ὰ- 
Πγιις δὲ Ιῦσε ἱπέδγίογαβ Πα πὶ ]ο5 ἐς 
ταῃτῖς γοθις ἀἰΠδίογε σσποπίατ: δαῖτας 

ΡΣ ἡ 



ἢ 

Σ γν-Ζο." ἐς 

3 ““1ι5, ξαάοτορ. νοτίαητίδιις οχ απο οὔπλιι-- 

448 : 
ταεῃ ἄς χυΐδις γεῦθα ἔλοίεπλιβ, ΠΟῚ 

(ππτ]ουΐα. Πς ἰσίται απ πγαπιαττεπαί- 

τοῖο Πίαίξα γοδὶς νἱἀεραπτατγ, δέ ν- 

σταν, τα τορι δ]ίοα ;ἀάαπι εἰίαπι ποοοίς 

(λτῖα:; νἸττο ποθίς εα οσοαάϊτα. [ῖσαπὶ 

αὐτοπ ρείπιπι ἀς ἰαγα. 95 ΡῸ ρὰ]- 

ἔς ποίετα ορε γερίθα5. δὲ οοπῇῆίςτατα 

Βδοτοὶ ρα] ας ἔογπια, ]ιαπὶ ποη ΓΘ- 

Ρτεμεπάϊπιις, νἱάσητοβ ρΙεθεῖος ἴῃ 

Ἰιά!οἰίς ορρτίπιὶ ιιοιίος Πείρατοηι οἷϊ 

Ραττ οἱ ς,(14 φαοα Ποη γατο Πεθαι)ο- 

σοπὶ τα {Ἐς ἀπέτοτς Ρ. γ ϊεγίο οοη- 

[απὸ αἰτοῖο, σεῖς μοπϊηὶ ρ]οθεῖο 

ἃ Ῥαττοἰ 5 ορργοο ργοιοσαῖο δάρο- 

ΡαΪαπι. χα Ἰερο ἈΠ] δας οἰ Πσδοῖιις 

αἀταοπάλτη οἰπίτατία σοποογά π|,δζ 

τορο!!οπάοβτοροϑ {μϑήμαίε τεμτᾶτοδ το- 
ἀϊταηι. Ηδς Ἰσίταγ!ερο, Μαγοῖο Παῖς, 

δ΄σο χοὗζ οπιηίβιις ᾿πἰαγί)πὶ δέ νἿπὶ 

) δ εις ᾿αϑεαι Δἰπτιπαηαις, ἀΐςπι δα ρορι- ; τ ἡ: 
' : τὰ ἀἸοίπηις, 8 [δ᾽ σαι Πάτα ταδοητας. φερονᾶνοι Τ' νομιον,λ “ὺρ ὧν απτλυζας ἀδιχείοϑαι τε « 

ἴδετε. πεσίεπατιοοπίμϊτο μίσ οο-. κχαὶ καΐι ούε αι λέρουϑυ “ποὺ Γ αἴν Μὰρ χία Ουδννς 

Ρ115. ν᾽ ἐπί πα ]ορίριις ἀο(εταϊπιατ, δὶ 

Ν γοίξεῖς σοπί τίς ἰοσιις οἵδ δ ροραῖ 
(υΒτασ!!5. ν δὶ νετο ργαῖῖο [ἢ Ιεχ ἰπ- 

τἱο 5, οἱ οοίεαξάιπιπι οἰ, οτίαπι- 
ἢ οοηίμϊτα νοίἔγα πο ργαϊπεγίησ. πο- 
τιοίλης ἀϊχετίς, ρεϊματίς Ποπιϊπίρις 

᾿πάϊοῖο ορρτοῆ!ς σοποοάϊ ργοποοα- 
τίοπεπι δά ρορευαπι; Ποδῖς νοτο ττῖς- 
Βιυιηΐς πο οἰ ἀςπλῖι5. Η αἷς ἰσίταῦ 

Ἰερῖς Πἀιιοία πο νϑίξγα πη αυϊάεπλία- 

ἀϊοίαιπι γοξιρίπηα5. Ομοα Δτοπὶ δά 
παῖαγα Ποη ἰσείριας Ὡς ργομγαΐρα- 

ταϑ Ιαροδ αττίηοτ, Ροϊϊαϊαιηις ΡΟ, νε 

Ρἰεδὶ πο ΡΪτι5 ΠθΟ ΠΠΪΠι15 {ΠΓῚ5 {παι 

νοδί5. 461: πγμἶτα δὲ πλαρηᾶ δε Ια νο- 

Βιίσιιτ σοπέδοϊς, ἐρτορ πη Ζπς ορο- 
ταῦι αὐ ἀεθε! πα παιιααῖτ, πος πλϊτ- 
πΐπγαᾳ σαι ἔαϊς ντ ποι ΔΙοΥ 11 17- 
Ρεγατα ἔλοϊατίϑ, (ε ρί] 4ΠΠ|5 ἴπαγὰ ργα- 
(οτἰ δασίς. δ1᾽ς διιτθπὶ δου τς νὰ ΠΟα 
ἀετογίογε ἰαγὶς οσαϊτίοης πλις, ΡΟ, 
{ϊ ἐο5 ητι σογτρογίθιις πο Ἐγ]ς ὃς ΠΡοτ- 
ταῖὶ σοπδηταγ ἰΠ᾿ τ ίαπὶ ἔλσοεγο, ρτο- 

ρΡούτο [ἀ]οἱϊ πλεῖ σομιθοδείς. Μδ- 
σιἔγατις ίλῃιε, ΡΓΙΠΟὶ δῖι5, ΠΟΠοῦο5- 

416, σασταζο 4Ο Τοστηᾶ ἱπτογ νοβ ρο- 

ἹΠ1ῸΓΠς 6Πς - ὃζ Π4Π15 1Πτ- 
ἰετίτ, ἰῃ δα πιίαγα νη σατὶ, οπλη .1πὶ 

Ἅαε ἀμποίπηις: ὃζ Ποιτ(ρ!ςη ἴα 114 δὲ 
τηασηΐῆρα νοῦὶς σθά  ΠΊι5,ἴτα αι 220-- 
ῥεχααῦο νοδιίίοιιπη πῆς σΟπχηΐα, 
ΠΟΪ ΠῚ 115 ἈΠ ΓΟΓΟ. δῖα ας ἀΘἸΌΓΟ 

ΠΙΟΝΥ͂ΘΙΙ ΗἩΛΙΙΌΛΚΑΚΝΑ5 5. 

20 γέλλουϑυ ἐχεῖ: λέγ γιχαὶ πσϑοθόλ ἀὐμαῶς ὠὐϑϑα « ᾿ 

Δ Ποτῖβαις ἀςθοτὶ ξατθπλαγ: σοτεγιιπα αὐ ἡ 40 εἰς τὰ σωμαΐᾳ ἡ δ αὶ τίω ἐλά ϑεοίαν “οὐ Θαινομμιεῖν, α 

»μαζᾳ « φαῦλᾳ “ἷρ ὧν λέξομϑρ. πότοις ὧν ἵῷρος- 

ἐχέϊε τὸν γοιοῦ,, χαὴ ἐαὺ ὑμῖν δόξη δίχα αἱ πε χαὶ συμι- « 

φέρονζῳ τῶ χοινῷ" πσο9ς ϑήσω δὲ ὅτι χαὶ αϑαϊκα]α" «᾿ 

συϊγωρήσοίε ἡμὶν αὐτῶν τυχεῖν ἐχϑήϊες. ἐρεὶ δὲ «ἜΣ ὰ 

πῷ ϑιχαίου πορώτον. ὑμεῖς δὴ, ὦ βουλὴ, ὅτε τὰς βα- « 

σιλής΄ ἀπηλλαξαῖς συμιμιείχοις ἐχούϊες ἡμαῖς » ἢ πἰὼ ἃ 

πολιτείαν εν ἡ γεοῦ ἐσμκεν κουτεφησείε, ὼ οὐ «ψι)9- ἃ 

μδυ ομειονεκζοιζᾷς εὐ ταῖς δίκαις τὸς δημόίικους 6- « 

ρώνϊες, ὁπότε συμία!» τὶ ϑξέφορον αὐΐθις τσϑϑς τὸς « 
ΙΟ πατοιχίοις" πολλὰ δὲ ζῶ ζῦτα ὑ γόμμον ἐκωυρωσαζε, « 

Ποπλίου δαλερίου ϑυυτέρου νυ αἱπυ των γνῶ-« 

μή “χεησάμϑροι,  ξήναι τρὶς κα ιογυουϑοις ἐσοὺ ΓΝ 

πατδικίων δημότοις “δοκαλήοϑαι Ως κρίσᾳς ἊΝ 

πὶ τὸν δ μον" χαὶ πὰρ σεϑὲν οὕτως ἕτερον, ὡς τὰ «᾿ 

νόμῳ τῶδε πίω πε πόλιν οὖν ὁμονοία, διεφυλάίΐξατε, « 

χαὶ τὸς βασιλής ἔχτονζας απωσαεϑε. πὗτον δὴ πσθ9- « 

καλοῦ βϑυ αὐτὸν ὅΧῚ τὸν δῆμον, χαὴ τὰ δίχαγα ΠΡΟ ὶ 

οὐκέτι δεῖ. αὐδὶ ὧν Ὁ οὔκ εἰσὶ νόμοι, τῖδὶ τύτων ὑ- « 

μεῖς τῷ παφοξελάσεοϑαι κύφιοι, καὶ ὁ δῆμος ὅχαψης 

Φίσαι.νόμου δὲ οντος ἀκινήτου, κἀν μηδὲν ὑμεῖς ποῦ 

(ουλάσηΐς, σότῳ δὴ που γρηςέον. οὐ ὙΣΡ̓ δὴ τῶτ « ' 

ν᾽ αὐ εἴποι ὴς, ὅτι Τὴν »ϑὺ ἰδιωτῶνοντων, τὸ μειογτ «, 

εκᾧν συμξαινᾳ οἷς αἷδὲ (ς κρίσφς κυσίαν ἐὴ δεῖ, 

αἰιὼ (χὶ τὸν δῆμον «τυοϑκλησιν, ἡμῖν δὲ τοῖς δυρῖδ- « 

255 ἀκυφϑν. νόμου μϑὺ δὴ συϊγωρήμοιί τῶϑε ἰου- « 

ομζονϑωοι  χαὶ ΟῚ πϑτο “οὐ δακινδοω ἀσανῆες ἐφ « 

30 ὑμῖν “ἀυέαϑωι δεκαις αἷς οὔχομϑυ. ἀγράφῳ δὲ χαὶ ὡς « 

νομιοϑετήτῳ φύσεως διχαίῳ τῶϑε αὐξιθόμϑυ, ὦ βελὴ, « 

μὴ πλφον ἔχῳ ὑμδ τ: δῆμον ομῆτε μεῖον, ἐν “ἐ τος 

διχαίῳ, οἱ πολλους χαὴ μιεγοίλους σεευδιεγείκϑν7ες ὑμῖν « 
πολέμοις ᾿ χαὶ «δὶ πἰὼ ἀπαλλαγἀὼ τὰ πολέμιϑν « ἷ 

“πλείφην Ἐχιδάξα ϑρμοι ασοοθυμίαν, καὶ τῳ μηδε- « ' 

νὶ Ὁ χελάυόμϑιον ποιᾷν τί πόλιν, δὶ αὐτί ἑτε- « , 

οοις ἔχιτάτῳ τὰ δίκαια, σἦκ ἐλαχίφην μοῖραν πα- “ 

δφοόλϑροι. οὕτω σὴ, αὐ ἡμῖν Ὁ μὴ μεῖον ἔχάν τὴν δι- | 

χαίων Οὀἰποδοίητε, ὦ παΊέρες , εἰ τὰς Ἐχυχφοοιώζᾳ 5 

ΒΕΝΑΝΒΟΝΟΝΟΕ 

κωλύοίε, Τ' ἐχ “ δίκης ὑφιςα ες αὐζις φοξον. ὖρ- « 
λ ἣ λ λ , λ διϑι ἣν “Ὕ ᾿ Ὁ Ϊ 

χας μδρ δὴ χαὶ πδϑεδρίας χα ὦμας ἡ τοῖς ρετη “΄ 
λ Ν Ε « ; μον ἀγα, “᾿ 

χα! τύχη ααφουχοισιν ὑμῶν, οἰόμεθα δὲῖν ἰπονέμάν᾽ « 
Ν ᾿ τν - " 

Ὁ δὲ μηδὲν ἀδικείαϑει, χαὶ Ὁ δίκας ὧν ὰΨ τίς πάη “ 

ασροφηκού(ας λαμβαλᾷν, ἴσαι χαὶ χοινὼ τοῖς ἀμ(ο. πο-- “ 

λίφνονϑύοις ἐ ἢ διχαιοῦνϑυ. ὡς τὸ δυ λαμτδῶν ω 
ὧν (Δ ᾽ ε- ε Ἢ ᾽ “ 

χγ μεγάλων ἀφιςακεῦος υμίν, οὕτω “Π ἴσων χαὴ χοιναύν “ μεϑιέῶβα. ἱχοωὰὼ ζαυτα εἰρήοϑω “ἰξὶ« 

τῷ δι-- 



ἈΝΤ ΊΟ, κοι 
ον γῇ διχαϊε,, πολλῶν ογόντων χαὶ ὀήλων λέγεοϑαι. ὡς ἢ 

» χαὶ στουοίσῴ τῳ κοινῷ ζᾳῦτα, ὡς ὁ δῆμος ᾿αἷξιοῖ γε- 

»γομβυα, »μεικρα διεξιόντων ϑϑέχεοϑε. φέρε ν»»»εἴ τίς 

» ὑμας ἔροιτο, (( μέγιςον οἴξεϑε ἘΠ) τὴν καζαλαμζα- 

» γόγτων κακῶν ζὰς πολάς,ὼ τῷ ταχίφου τὴν ὀλέιϑρον 

»» αἹτίον ; ἄορι οὐχὶ τἰωὼ δεχοςτισίαν εἰποΐϊε δ. ἔμωοι γε 

» ὅδ δυχεῖ. “τίς ὑμδμ" οὕτως ἡλίλιος ὅν ἢ σκαιὸς, ἢ 

» πέρᾳ τῷ μέξε μισῶν τίω ἰσηορθίαν, ὃς σύκ οἶδεν ὃ--. 

» τἱ δοθείσης δξοισιας τω δήμω; κρίνᾷν αἥ ἔξεςην αὐτῷ 
ῃ ὅτ ν Ἷ ἔῳ ἀκ: Ἕ ͵ ἘΜΟῚ 

ν δίχᾳς χτ Τὸν γοίμον 7, Ὁ ομμόγοία, πολίυσομεϑα; οἰ 5 [ο 

» τὸμανία γνοίρίε, χαὶ “αφελοῖοϑε ἡμῖν" «ἰοὺ ἐλά9ς- 
͵ 7: 2 ! Ν 

» θιαν" ἐλάνϑερίαν Ὑ ἀφαιρήσεοϑε, δικζωυ κὶ νόμον 

» ἀφαιοφύμϑροι" ςασιαζαν ἡμαΐς αὖϑις δμαϊκασέϊε χαὶ 

᾽ν πολεμεῖν ὑμῖν; δξ ἧς )Ὲ αὖ ἀξελαιϑὴ πόλεως δίκη 
ΝΜ ᾽ ᾽ 

»» χαὶ νόμος, εἰς ζιυτίω ςάσις εἰςπορά εοϑαι φιλᾷ χαὶ 
͵ ν ᾽ “» 1 “ Ε 

» πολέμιος. χα] ὅσοι μϑὺ Οἕκ. ἡλϑον εἰς σπεῖραν ἐμφυ- 

» λίων συμφορῶν, σο᾿τὲν ϑρωκαςὸν εἰ δὶ ἀπειοίαν 

»Χακων. μήπε ἀἰηϑονται τοῖς γεχϑνόσι διάνοις, μήτε 
͵ ᾽ λ «“ ΣΝ ε 

» χωλύοισιν ον, πολλοί το μελλοντα. δέοι δῈ, ὡς υ- 
» ον, (Ά 3 

. »,Μἔμεις » εἰς Τὅς ἐλαιχίςοις χενδγεύοις καζατα)ϊες, αἰγα-- ΣῸ 
" 3 ͵ ἃς λ 3 ͵ὔ ͵ 

»πητως ἀπηλλάγη(αν, ἃ οχφθος ἀττήτει » πτοιησοίκε- 
ΠΥ, "5 γε πὶ ͵ , 

»» γὸὶ τὴν κακῶν λύσιν, Ἂς 4 ωρεπὴς ἡ μετέξκα θ9- 

» Φασις δι΄πολείστεται πϑτοις, ἐαὺ ἔτι ταῖς αὐταῖς συμ.- 

»Ἰ φέρων.) τύχοης; ὡς δὲ ςέκ οὦ ὑμδ" καζα γνοίη “πολ- 
 .93 γδ τ ε 

» λξὼ ῥμοιαν χαὶ μόυίαν », ὐθυμουνϑμων, ὅτι μικροῦ 
Δ ε .-“ 

» Δδὸ ἐμσδϑοϑεν, αἰ ΤΡ τῷ μυὴ ςασιάζήν τὸς δημό- 
» Ὅς, πολλὰ ἔγγω μάν αἰ πεμείναλε, ὧν ἔνια, Κ- 

» τε καλλιςαι ζω ἴσως,'πε λισί]ελέςαζο, " γιοῦ 5 ὅτε εἰς 
͵7 . 2 » Ε] 

»γούμαΐᾳ βλάαεοϑαι μέλλονϊες, οὔτε εἰς 408υ- 
7 Ε ᾽ 7) »"Ὕς 

»ζίαν, οὐτε εἰς ΠΩ τυ κοιναΐν οὐσ), ὁτίοιοῦ, ἵγα, »α- 20 

Ἔ εἰζιοϑε τοῖς μι(ϑδνμόταις , Ὁ δημδίρκον αὖϑις ἐὐκ- 

»πολεμώσέϊε ; ξίκ., ἐαψ γε (φφρονῆπε. ἡδέως δ᾽ οὐ ὑ- 
» μας ἐρφίμμζωυ, γα. γνωμῶν λαζονες τότε, τἰοὺ χα - 

»» ϑοδὸν ἡμῶν (ωεγωρήσοείϊε ἐφ᾽ οἷς ἠξιθυϑυ: πύτεροι λο-- 

» γισμιῷ ασδο4δόρϑροι Ὁ χρ ατίςον, ἢ τῇ α)αΐκη εἰξαν-- 

ΣἼῈς: εἰαἣρ Ὑ»» (τα ὑπελαμί(αμέϊε ὠφελιμιφταΐζᾳ, 

» ἐξ) τῇ πολ, αὶ μϑύέϊεχαὶ νιῦ [οὐ 7 ὠζις ;΄ εἴτε ἀ.- 
» γαίχα)α. ἡ Οὐκ οὐδεχόνϑυα, ὀηδὼς “μέαχ,΄ [εἴτε χτ' 

» λογισμὸν γέρρνε ζτα ὀρὸν χαὶ δ συμφέρον αχο- 

» ποιοῦτο “ πόλεως, ] τί γαλεπα νέου μονϑροις ; τί 
» ὐρχίωγὸ ἐδ μὴ συϊγωρήσᾳν ἴσως, εἰ δουύα μιφ δῶ 

» ὑμῖν" συϊγωρήσανζ δὲ, μηκέτι τοῖς πεποραγμένοις 
» ἐϊκαλῴ. ἐμοὶ μϑὺ »ὦ δοκεῖτε, ὦ βελὴ, «ἰδὲ ϑὺ ὧς 
» Διἰαλύσᾳς γνωμῃ τῇ βελίιςν χε ῆ θαι "οἷς ανα!Ὁ- 
» Χ εἴκειν, τῷ βέξαια τηρᾷν τὰ συϊκείυϑυα. ϑεοις ὙΣΡ 
"» ἡμῶν ἐπυγζας ἐδωκαῖε “δῦ ὁμολογίαν ᾿ “πολλὰ χαὶ 

» δένὰ ἐποϑασαίυϑροι τοῖς τοὐδοιξὥσι ζαὶ σαι ϑήχας, 

Μ ΒΕΥΥΨ Ι, 449 
(υΠποίδησ; Πἰσοῖ δὃζ αἰΐα πλυ]τα αἴεεγο 
ΡοΟΠΠπη. Οοἀ διταπὶ ὅς τορι δ] σας 
Ρτοίαταγα {την ρΙ οἷς ροίξ] τᾶ, ραὰ- 
οἷ5 ἀςοϊρίτο. ἄρε Πα4υ}5 γος ἱπίογγο- 

σοτῖ, χαα ἢτ πηαχίπγὰ οἰπἰτατῖ! σα] πγΐ- 
145 δζ ρΡογπίοί θη αουῶς σο ΓΙ ΠῚ ΠῚ; 

ΠοΟηΠΕτγοίροπαετεείς [)](οοτά αὐ Πλ ΠΕ 
οοττε ἢ νἱἀδσταγ Οἱς ἰσίτιγ αἄθο (ππ]} 
τι οἵδ, αι πη ογοίμι5, αατ δ᾽ ΠΟΙ Πτατὶ 
τάττῃ ἱπί αι, νῖ ΠΟ νἱάεατ, ατα Ρορυ- 

Ἰοροτοίξατο ἱπάοᾷα! σαιΠΠᾶς μας ]ς- 
σ65 Εἰ ρεγπηϊττητ, οοποογάξ ἔογο γοτη- 
ΡΟΡΙΙσαπι ὁ ἢ σοπεγαγίιπ) νοδὶς ρ]α- 
σοατ, ὃζ δἀϊπγατὶς Ποὶς Προγταζοτη, 1- 
Βεγζας δηϊπὶ απξοσζαγ αὐ]ατο ἴτας ἂς 
Ἰερίθυς ) οοπέοἤιίπι ποδὶς ἀπ οπαὶ 
δέ τοῦ! ἀπαϊ πεοείπγατοπη νοϑίμηρο- 
ἤτιιγοβ. Πᾶ οχ ιδοιΠΊ6; Οἰυτατα ἴπ5.,σ΄ 
Ἰερεϑᾳ; οχίυϊησ, ἰῃ ἐαπὰ {ξαϊτίο με ]- 
Ἰιπ}ᾳ; (οἱ δτίπρτποίο, δζ ΖυΪ Πα πη 

Ἔχρογι πε σα! απιίτατοϑ ὈΘ]]ΟγιΠ οἷ- 
ὉΪ] ΠΥ. ΠΟΙ πηΐγατη ἢ ΠΟ οΠοπαπτιγ 
ΡΓαίεπεῖθιι5 ἱποοπηπΊο  5,Π60 ἔατιγα 
τλα] πιαῖαγα ργο ίθοητ. χα νογο, νῖ 
γος, [θα θι15 ρευ σα] 5 τοητατὶ, (6 συ ρῖ- 

ἀε1}Π|ς ἐχίο! πογῦτ, δά ἢ] δἱτῖς ρύο τεπι- 
Ρογετοπηβα 5, ἢὶ αυϊά Ποποίξε σαι: 
(τὶ ροτογῦτ, ἢ γαγίαπι ἴῃ σα οτη τηαἱα 
ἱποϊἀογίητὸ Οἷς ποη τπασηα νο5 8- 
ταεητία ατο; ἱπίαπία ἀφπηποι, { ςορί- 
τοῦ, νος, οἷ! Πιρογτο ]οπ ἀκ (ΘΠ ΟΠ 5 
σα ΡΙοδὶ φυσάδπι παϊτὶ σοποοῆς- 
τἰτὶς, πος ν τ νοδὶς ἐοσταῆς πος δά- 
πιοάμππι ποποίζα ;πππο, νδὶ πεοίοι- 
τυ νείξγα,ποο ποποβ,πθο ν]]ὰ το ρ. 

Ρατϑ διτοητδιαγ, ρίαπη Γατίιις, ταητιπὶ 
ἴῃ εἰπις Π π]οοσα πη σγατ πη, Χά ςοΥ- 

Ῥαγοὺ Νοὴ {πλοῦ Π (ἀρ ίτῖ5. Εἰ ἐπὶ 
1|ρεπίοῦ νος Γοσαίοπ, αυ!ά σορίταη- 
τος τὰ πο Ποὶς ἀφ ογίτἰς γοαϊίτιπη 4αῖ- 
Βιις νοϊαἱπηις σοπαάϊτοπ θαι ; νεγ πὶ 
τπεητα ρτουίἀεηταϑ5 76 ο{}6 ψαξίη ορτῖ- 
τι πι, Δ ποσοῆπιατο σοδέϊι. 51 ἐπ] Π 
οτο ἀ{{π|5 1ὰ εἤς αὶ τεραθ] σα, απ 
πιαπετὶς ἰπ Ἔλα οτἰαηπαπη (ςητδιία ὃ 
ΟὐοάΠ πεςοῆπτας τὰ ροϊξυίαθατ, πες 
Πσοθατ αἰτογ βοεις; [ἀὰτη τεέτο οδίι- 

᾿Ιο παςίμϑα (πης, πιο εχ νέα τοῖρ. 

40 δπτυγα νἱἀογεητα, ] φαΐη ἀημ0 ξογιίς 
Δηϊπιοὺ Πατη ρεὶποῖρίο ἔουτα 5 εχρο- 
ἀϊοθαῖι πο σοποράςογα, ἢ ποράγο ρο- 
τεγατίβ : ρΡοίξιατα νΟΓῸ ξηο] οὐοε 

(πὰ εἴς, δοπὶ σοπίμ!ετε ἄφοοτ. Με 
φοτῖς ορίπίοπο οέϊο ργοίροχ ες ΡῈ 
ΡαοΙ ρα ] σα; δ πα πο {ζατε ἀεδειὶς 6- 
ας οοπάϊτιοπῖθας. [δος Ἐπὶ πὶ Πποὶς 
ἀςάιπΠις ἐροπίογος ἐπ εγίς, πγυτα δὲ 
ἄϊτα ἱπηργασατὶ εἰπι5 τγα (στο ΠΟ σίθι15, 

1") 



.ο 

ΟΝ ἰρῇς, τὰτι ἰπ (ἐπηρίτογηῦ ΘοΥΠΠ 

Ρο τοτ!5. Ιτας ἰα{{ὰ δὲ να] τα πος ρεῖο- 

το, Ζυατ; οὐ) πὶ πεςοῖῆϊ ἤτνος ασεγε, 

ἢ φυίάοσπι ΡῈ ]1οἱ ᾿αταπιθητὶ πηοππο- 
τοῦ οἵα να! τσ ποη νἱάθο οαγ ρ᾽ ασῖριις 

νετθὶς ἱπου!οδηάμπ πε, Οοά νεῖο 
ποίξγα Ζυοηαο ρ] γί πλπΠὶ ἱπτογῆταθ 

Βος ἱποορῖο πθονὶ ἀςρε!!ῖ, πος ἀοἷο 
ἀεάιπιοϊ, ὃς αυοά σοδέϊὶ ἰη μος οοττᾶ- 
τῆςη ἀείσεπαογίπγας, σγαυίτοῦ ὃζ Ρ] 5 
υ σταυίτος οἴει δῷ πος νίγο, διι- 

ἄἴτο ΡΟ, νεὶ ροτίας πη πιεπιογίά νο- 
δὶς τεποσαῖς. 11] οπὶπὶ ἀϊξζαγι (ππΠ|, 

ἀποά Ὠοη οπΊπο5 ῥγοδδ πουοτγίτί5, ἢ- 
του ιια νογα πιρὰ ἔς δοοίρίτο, 46 ῃ 

νείτγαπι οἴοτ πεσοτίμπι. οοσίτατο 6- 
πίπι, Πα δ ο ποδὶ ρΙεἰρεἰίς φιίας ΗΠ] 
(ὃς ἀριια ρορυαπι τα} ἀΐσοτο ο - 
ςσεζε οοπτγα νοβ, 4Α᾽Α Μαγοῖμς ἀρυά 

φος εὶς ἀἰχίς, Πποπιοίο ἰῃ Εἰιπ} αἴο- 
ἐχὶ εΠετὶς. (οηαἀϊτίοπες ραοῖς αγπλ1Π- 
τὴδϑ ὃζ ται πποῦ Δάαγηδιηις αἰδεῖ- 
ἔϊαϑ νἱπου 5, 415 πεο νος {αὶ Θας 
ἱπγείαγᾷάο Πγπηδίς, πες ροίξεσγίς νο- 
ἢτὶς νίοϊατε 5 εἴς, χαφηηάϊα ςο τὸς 
Βιαδιταδίταγ, ρ τί πγις νοίξγιμι δαί οἱ 
νἱοίατε ῃἰς Μαγοῖπς., ποπάππι 488- 
ἀτίθπηΐο οχαέξο εχ 7πὸ ἔλεξα ίπητ; 
Ποη οΟἰΔη1. αὔτ ἰπ οδίσιγο σαορίαπι 
δῆρσαϊο, (Ε ρα] 1πι ἴῃ ποςίοοο νοῦ ὶς 
οπληἰΡ ργαίεπε ας, εητεητία ἰατα ἀς 
δροϊξάα τε διιηϊεῖα ροτοίξατα; οὐππ5 ντ 
Ρτἰπιατὶς αἴας ν Πίσας Πρ ογτατὶς ποίξτας 
οὐ οάϊς 46 (δουτὶ, γοά πλὰς νοδτοῦ 
ἴῃ στατίᾶ. απ εο αὐγοσαπτία ρέοπο- 
ὅϊα5 οἵδ, νι πεζαῖς ἤδῆς ραιροίιπα 

Ποπλίπαγῖς ρει δητί, ὃζ [Γ5 2] 114]1- 
ταῖο πη τγγαπηϊά δ; ε445 ΠΟΡί5 ΔἸ Πγεη- 
ἀλ ςξίπετίς. ὃζ σαοα ογας Ομ ΠΠΠ οἰτις 
ΡΟ τυ]ατοιῖι πιαχίπιο ἱπηρ][ι, ΠλΘΠΆΪη- 
ἢπς ΡΟ οὔ αἰχις, φασο εἴς ορροιτα- 
ΠΕΠῚ τξρι5 ργοπη ΘΠ αἱ ἰγας οπΊΠΙΌ. {{-- 
Ρετίοσίθιις ρ] εἰὶς εγγατῖς ἀςθίτας : {πὰ- 
Πῆδα;,υᾶαο ρΙεδς Ἔσχπαυίξα Πτρεσι- 
τ ϊ5, ἀϊατίπας; γογ νἱέξαϊ πΠοςοιΠἈγίαεῖι 
ἱπορία Ιαδογει, χίο ΠΡὲ ρεγπηϊτε γετο- 
τ ποαῖ απο Πδηιη οἰίάοιη αἰ οαΪτα- 
τἰδιι5. πΠοη απἰπὶ ἀιιγαϊῃτος πος ἰοη- 
θο τοΠΊροίο, ραπσοβ Οῖθο5 επηρείταη- 
τας ΠΊᾶσῃα ροσπηία, ὕέροίθ ἸΛΟρα5: (ς 4 
Ραττίπη το έξα νεῦρα ἤσ αδίταγος; ραΐ- 
τίπι,4 ΓαΠΠΔΠΟΓΟΠῚ" ἰΠταγίταγος σοπο- 
ΤῈ Ὡγογεῖς ἐπέ οἱ ΠΠ ΠΟ. ὃς ἴῃ Ηἰς {π2-- 
ἀςπαϊς αὐςοἰηίληίοδατ ἀρίτατιις ἰπτῶ- 
ΡΟΥ 5, νερτςτοῦ Πα ἱποσπηοία ηας (6- 
4ιυοτδιυγῇος νἱο]ηαἱ ρογίβπατῦ ἔα- 
ἀοτῖς σοηΠ]Π τ, πο πᾷ φυϊάξ αηϊπιδά- 
ὉΟΓΓΟΓΟῖ, ΡΔΌΡοΓας Ποοοῆασιϊς αἰἱπγδ- 

ΩΙΟΝΥΦΙΙ ΠΑΒΙΟΘΛ ΑΝ ἢ 515: 

το 9ε]ε, ὦ παΊέρες μάλλον δὲ αὐαμψή)ηε Ξ σεν ρα 

Ἱ »᾽ Υ «“ »Ν “ 7 

20 μις, ἕως ὁ ἡ πόλις ἡδὲ οἰκῆται » τοδϑέτος ἐπεχείρη-“, 
᾽, 

20 ρωννίδα, πίω ἰσηγϑοίαν ὀγομιοίζων,ἀφελέοϑει πταρῆ- δ 

ἰὐφις τε χαὶ ἐΐγϑνοις εἰς Τ' ἀεὶ “χρόνον. δλλ οτι μᾶν δὴ « 

{4 τε δίχα α αἰξιοῦνϑυ χαὶ τὰ συμφέρονζα,, ἃ ἢ πολ-- « 

λὴ ὀραΐκη ποιάν ὑμας (τα 641, μεμνγηνϑμους τσ α 

ὅρκων; ὡς “δὸς εἰδυζᾷς ἁπὸμᾷς σα οἷσὶ, ὁ Τί δὲῖ « 

πλείω λέρρνζαι ονοχλῴν.ὡς δὲ οὐ μικρῷ ζᾳ ϑ,χφέ-« 

οονζο. ἡμᾶν 6:1, τόγδε μὴ ἐκλιπεῖν τὸν ἀὐγῶγα,, μυή- 

τε βία" εἰξαγᾷις, μήτε ἀπάτη τα ϑενᾷς λᾶς 

τὶ πολλζωῦ αὐάϊκζω εἰς αὐτὸν ἀφίγμμεθαι , δφνὰ χα « 
πέροι διφᾳνων πεπογϑύτες “᾿ πσὸ σύτο τῷ αὐδρὸς, μα- « 

ὃ τί οὐ σοὺς εἰδύζας ὑμιας ἁπϑυᾷᾷς ἐραΐ ὰ ἅμα γνῶ- « 

μῇ ἡσκιοϑε οἰκεία. “αρὸς τὰ λεγολϑμα, ὠὐϑυμη-« 

ϑεγες, εἰ τὴν δημοτῶν νων ἐπεχείρησε ὡς ον πῳΐα 

πληρᾳ τοιαῦτα λέγᾳν ἢ ρα θᾳν καθ᾽ ὑυδ οῖα Μαρ-« ᾿ 
3: ἢ » ͵ ᾽ -“ν "“, η 9, ε "ἡ 

χιος ἐτολμκήσεν οὐ )ουδὲ εἰπεῖν, ποιὸν ποιε αὖ ὑμῖν παᾶ- 
͵ ΒΝ ͵ λ 7 ο"- ὦ 

ρέφη “ϑϑς αὑτὸν παϑος. ζᾷς ὙΣΡ ΟΡ Ὁ ὁμογοίαις τὴ 
ΚΑ όκσι 7) «ς Ἷ, λ ͵ ᾽ Ε] 

βουλή ἀκινήτους ομιολογίας » χρὴ μίογον Οζκ ἐδἔοι μιὰμ- « 
τ δ ͵ Δ) “ “Ὁ ἔῃ 

(ΐγοις δεσχκοις ἡ ͵ ἕνας, ας οὔτευ γ τοῖς ὀμψῳ-- σα σμμ μᾶν τοῖς ὀμφ- 
7 3) τῶν, ς ΕΣ Υ ! ͵ 

μοχϑσιν, οὔτε τοις ὃξ ὑμῶν" ἐσονϑίοις καζαλύφ 34-“«᾿ 

σελύφ ἐξ ὑμδμ" οὐτοοὶ Μαρχιος,ούπτω πέταρτον ἔτος“ 

δΖ οὗ γεβρηνδύας, οὐ σι} “ραῆων ἰοὺ καζαλισιν," 
, » 2 ᾽ δι. 2 Σ τ 

σὺ σὲ εἰς ἀφανές που καΐζαδες χώείον ολλ ἀϑαφαν- “, 
: Ἄ Ἶ 

δὸν εν πτωδδε ῷ τόπῳ, πολύτων πτουρόντων ὑμδμ; γνώκ ας 
μέζω ξποφξιυάμϑρος »ὡς “χεᾺ τἰοὸ δυμδοχικξωὼ ὄξε-«, 

σίαν μηκέτι συϊγωρᾷν ἡμῖν, δὶ αϑελάν, ἢ πξοτὴ ἡ“, 

μόνη τὴς ἐλάϑεφίας φυλακῇ πιςεύσαϊες, ἐποιώσεί-- “᾿ 

μεθα Σ Διο λύσας. ὦ σσοϊὶ οὐ ἔφη τῆς θλαΐζῃ- “ 

γείας, δλλ ὕξραν πίω ἐλδυϑεοίαν τὸν πενήτων,ὼ τυ- « 

͵ 

γ4 ὐτίω ἡμῖν. ὃ δέπθώτων αὐοσιωτοαΐον Κῶ λυ πτες 
« 32 3 δὰ ψ 

“ἰασὸ πσότου αὐξιωϑεντων, μα μγηοϑήϊε,ὦ πατέρες, (- “Ἢ 

τε ἀπέφαινε χαιοον ἐὴ) καλὸν Ἔστομψημονάζσοι ωρὸς “ 

Φ δ μόρον ἁπαίᾳς ὲ “ῳ τοῖς “«αὐϑϑτέρϑις ἐγκλή- " 

μασιν ὀργαζ᾽ χαὶ παρὴν γειῶ ὡς τεβδυχωταί τε αἰ «᾿ 

ἧ ἀγθηςίας, καὶ πολεωὼ ἤδη γγρόγον τὴς αὐαΐχα! ἀσου- “ 

νίζεπωι ζοφῇῆς, ὡδὶ) ἅπϑρ αὐτο ἐχτϑέναι οδζακο- “ 

ζᾳ δον Ὠλὶ πῆς αὑτῆς ϑἰποοίας τυ ἐλετηδείων ἐς 

αἰγϑόοίν. οὐ ὙΣ αὐϑεξῳν ἡμυας ἘχῚ πολιωὼ 
! 3ὴ 

ΟΥΟΥ ,0- “ 

40 λίγα σίζα, πολλοί ὠνουμϑύοις φργυξίου πέγηζᾷς “ ; 

αὐ,ϑεῴποις, δλλά τὸς μϑὺ οἰχήσεοϑαι, τίου πολιν « Ι 

ονλιπονίς, δέοι δ᾽ αὖ αἰ ποιμείνωσι, ζῷ καχοδαιμο- «᾿ 

νεςάτῳ Δα φθαρήσεοϑει τυ" μόρων. οὕτως ἥ ρα «} 

πουρεφοονά χαὶ ϑεοίλα("ς ὦ ζιῦτα πείθων ὑμαξ, « 

ὡς]ε συσὲ ἐκεῖνο ἡδυουή.ϑη καζοκαϑεῖν χωεὶς αν. ")- « 

λων, ὧν ασοοςετοίζετο,ζς τῆς βελῆς ασονδοὶς λύψ «᾿ 

αἰξιῶν, ὅτι πέγγες αὐ, ϑοφποι "Ὁ αγαίχαιε “ξοφῆς ξἰσο- « 

κλφόμϑροι, 

πῶ . 

Ὶ -Ἄ 



ἙΝ τῖα ἃ ΟΜΕ ΡΣ Υ; 1]. 
Ρ »"» -" ᾽ «Ὁ ἦ 

» χλφόχνδμοι,ζ σοῦτοι Ὁ πλῆθος ογες, ὁμιόσε γωρᾷν αὐα[-. 

» χαιαϑη σόντοῦ! τοῖς οὐτίοις Ὁ συμφορας,Ο δ εἰὲν ἔτι φίλιον 

» ἡχϑύνϑροι. ὧς]ε εἰ μανέϊες ὑμεῖς ἐπεκυρωσαΐ!ε (ὲ 

» γνώμας αὐτῷ ̓ς μηϑεν οὐ δ έοϑαι Φ ΔΙ α, μέσου,δλὰ 
" Ν ᾿ " ε 7, ΔΝ πα 

» ἤτοι Ὁ δυμόίρν 5 πολωλέναι πλῆθος ἁπὸν, Ὁ 

» πατοικίων «ὐξολελάφθαι ὅρος. (ὶ ὙΡ ὅτως ὠὐδρα- 
-“" ε ε ᾽ “ ἡ 

» ποδωδὼς παρέοουϑυ ἑαυΐζοις, οἱ »ϑὺ ἐκπεσεῖν, οἱ δὲ 
᾽ Ἢ “ Ἵ 

» Σαοθανφν, λλὰ θεοῖς μἴδτυρας ἡ δαίμονας ὧν πα-- 

" δουϑν Ἐχικαλεσαάμϑυοι, πολλῶν αὐ ὀξεπλυρωία νϑυ 

» (ς'«γρραξ,42 ἰςε, ὦ πῶς ξενωποῖς νεχρῶν ἃ ἢ μέγϑῳ 
« τ “ , Δ « 4}. 

» ἐμ καος κρῳτηρϑ πολίμικοῦ ςήσανίες, ὕτως ἂν ἐδὲ- 

» ξαμεϑαι τί ὀφφλουϑύζω μοίφαν. ζ ἕτων ἡμῶν δὰς-- 
ΦᾺ 57 ! » ας ! δῷ -»Ἥ δ ε 

» σεξυμῖ; νὼ πατερες, εἰσηγητὴς ἐλυετο, (ιαυτα δὴ 
» "“" λ 5. ἡ ͵ ΡῈ Μ ᾿ δ 

» μη ϑρν ῳετο δὲιν. χα) οὐχί λεγήν »ϑϑο Μωρχκίος 
4 7; 2 Υ ͵ ἄς γτν" 

» ὧν φήσᾳν τίιὺ πολιν ἐπεχείρησεν, αν  φἽΠ4ν ὃ ὅχ 

ΕΠ ἐλευ ἐπεξλνεῷ ὑδῦλα, χαὶ εἶφος αὐ, ϑοῴττων εἰς 
ε, « Ἶ «ς 74 2 3. 6 ᾽, ͵ 

» ἁπα(ν υγτηρέσιαν τοι (θυ πτορ ἑαυτὸν ἔχων,κα. λού- 

» υϑυος ὅχι τίὼ ὀρχίωὼω Οὐκ ἀπόυτὰ »γὺ τοῖς αἰ ΖσἪ- 

᾿» ρέταις τοῖς ἡμετέρφις ἢ ὁπότεκχελά. οϑενϊες ἀγήν αὐτὸν 

» Ἐχιξόννοιντο Β σλυηγας οὐποάζεται, ὦ σεσὲ τσ ἡμε- 29 

» πέρων σωμί τῶ γεῖρε τελάτῶν ἀπέχε!.). ὡφῖεπε- 
»» διεςην ἡ μν,το γε ἐχὶ τῦτον ἐὴ μέρφς, ὀνοιᾳ 4 ῶρε- 

» στὲς ἀσυλοίρχης ὅχὶ χλάυασμῷ χείωϑμον ἔχάν : ἔρ- 

9» ὃ ἢ; Σιποδιδὸυϑϑων τῇ ορχ ἢ μηδὲ ὁτίοιεῦ Ὡρώτ-- 

»ἼΨ. πῶς σῇ αἱ ἑτέροις ἀδιχείαϑαι λέρρεσι βονϑήσαι- 

“» μϑυ, οἷς γεμηδὲ αὐθις αὑσαῤχά Ὁ ἀσφόλές; ζ-. 

. τας μϑμτοι ας ὕξρᾳς οἱ πενηῖος ὑξοιζονϑροι ασδϑς ἐ- 

» γὸς λύδρος ὅπω τυρφᾳινοείῦτος, δυνν, ἔτι μέρλλονζς, καὶ 

ἐν χὰ μϑὺ ἤδη πεπονθότες δένα, ὦ βελὺ, τὰ ὃ, εἰ μὴ Ὡ 

» σλϑον ὑμδλμ" μέρος ἐμποδὼν ἔετο, τὐϑαὶ αεδὸν ἐλ- 30 

» θογες παϑεῖν, Ὅξα εἰκότως α΄" ακίϑινϑιυ,κὺ βονϑείας 

οὕωὸς οἰόμεθα, δεῖν σῴκ ὀυάυ τῆς ὑμετέρας στοναγα.- 

» γαχ ἡσεως τυχεῖν, ἔχε δίκζωυ αὐτὸν ἴσην τ νόμιμον, ὦ 

» βυλὴ, πσροκαλούμνϑμοι αὐθὶ ζὼ ὥπαίᾳ ἡ πλυϑὺς 

» μερμοϑεῖσα χτ' φυλοὶς,λθγϑυ δοθέντος ζις δεουϑώοις, 

» ἔνορκον ἐποίσᾳ δ ψῆφον ἴθι ἐκεῖ, ὦ Μαρκιε, ὁ (ὦ-- 

᾿ς τα ἃ μέλλάς λέγῳν οὐθαίδε, “σϑὃς ἁπόυᾷᾷς πὸς πο- 

» λίτας ἀ, ϑρϑοις ̓ πολοορό, εἴτε ὡς Ἔπὸ ἡ τίςου τὰ 

» χράτιςα στουεδόλάυες πότοις, εἴτε χαὴ σετευζωυεἴχά 

» “αὑτὴ πὸλῴ ζχῶτα μόμϑυα εἴτε ὡς σέκ, ἔς! δίχαιον 

» λόγων φ θωώας ὑπέχφν τὸς εἰποφαινουϑύους ογθοίδὲ 

᾿» γνώμας, εἴτε ἐχ ὡς εκ πσξϑνοίας σε εξ χτζε-- 
» λῆς, δὶ, ὀργῇ Ἐχιδέψας, τὰ μιαρῳ (τα παρα νήν 

» ἀσδϑήτϑης, εἶθ᾽ διπι δῊ “πόϊε ὀλνο διτολθγημίοι ἔχθ, 
» καζαθας πὸ αἰ χορηφανων χαὶ τυραννικῶν αὐχη- 

» ἭΝ ἐχείνων σεαυτὸν ἐΧῚ ΩΝ δημοίιχϑν ) ὧ “ππογηρὲ Η χαὶ 

» ποίη(ον ἡδη“ποῖςὶ ζῖς ὀηλοις αὐθϑρώποις σμοίον, ἡ μζ δ]: 

411 
τὶς Ἐχο!αΐος., σα Π} τες δογιτη ἤτ πὶν- 
τποῖας, ποοοῆπτγαις σοΟΠΙΊραΠίο5, ἰπ τηΔ- 

ἸΙ εἰὰς διιέξζοτος, τα πη 11 [οτος οχ ἂ- 
τηϊοι5 ἐαξξος, γγαϊταγοσ. συ αι ν ο5 ρᾷ 
ΤΙ ἱπί Πἰὰ σΟΠΠ]ἰλΠ οἰπς ἀρριοραῆο- 
τἰ5.. ΠΙΠ1] οταῖ πηοάϊι πη; ἰοα ἀὐτ νηϊ- 
τπετίᾳ Ρθ ̓ς ἀεἰοῖα ἔΠΠοτ, αὐτ ΠΠΠ1] ἐχ 
Ρατυοἱϊς σοπεθ. (ρογέαΠεε τε] αι. 
ΠΟΙ 6ΠἰΠῚ 60 (ΘΓ Π τοῦ Ποσ ρις θυ 
(δπγις ρου! πος Ποοδηάοσνςοο εἰς 
σοπίϊδααα οα]δηλϊτατῖς ΠΟίἔγα το θιι5 
ἱπιοσατῖς, ΟρΡΙ οι] πλιι5 (ταὶ οτο- 

ἀϊτε ) ἔοτα ὃζ νίας οδάψδιιογίθας; Πατα- 
τοαῈς ΠΊάσΠΟ ΟἰΠ 5 (Δ Πρ ἰδ ογατα- 
το, ἴτὰ ἀδηλιιπὶ Δοσορὶ ΠΈ Πλι5 ροττο- 
ποηυ ἀςδίταπι. Αἀ ται ἱπηρίᾳ ἔοίηο- 
τὰ Ρ (τοπάεβαχ πυΐας σοησίο; τα] 
νοδὶς παάεηάα οχιπηαθαῖ. Νθο ε1- 
τὶς ταπτπν (δ αϊτίο Θὰ ΠΊΟ ΘΡδταγ 
ΜΜαζγοῖις, α ἔμλξτις δοίπθης ; (δε Πα- 
Ὀεης δά πταη {|| ΡΑγάτα πη σαῖοῦ- 
τπιᾶπὴ ΟΠ Πα ΠῚ, οσάτις δα παρ [ἔγᾶ- 
ται ΠΟ ΡΑΓΕΪΓ: δέ ΟἹἹΠῚ ΠλἰΠΙ γί Πο- 
{το 1Ἰωπι ἀρργεπεπίμπι νε] θη ἦι» 
σεῖο, ρα Πᾶτος Γερο τ; ἀςηΐα; ἢς πο- 
ἢ τίς υίάξ ρερογοῖς σογροτίρι. Ὁ πὰ- 
ΡΓορῖοῖ χιοά δ ᾿πιπο διτίπος, τΔ1- 
τυπγιπηοῦο (ρεοίοίο (αεγοαγεζὶ ζ ἰη.- 
το Δ Π]ς παρ ἔγατιῖς Ποπλΐπε ΠΟ 5 
ΠΠπάϊταν ; πθο ν]]} 15 ιιαΣ πγδρ  Ἐγαταὶ 
σοπηρετιητ τη ποτίσαι ἐπῃρὶ σοηςο- 
ἀἴτατ. ὃς φιοπηοάο 4]1}5 46 ἱπίῃγίᾳ 
Παεγθητίδιι5 ορίτα]α δίπλα, φαΐ ης ἱ- 
ΡΗ͂ αιυίάσιη ἴῃ ταζο πηι ὃ Η!5 ἱρίτα 
σοῃτατη οἰ ἢἶς αἤ ξἘ] πος ραιρεγες δθ 
γΠ0 νἶγο ΠΟΠάπΠῈ τγτάηπο, (δά μυς 7) εἰς γῳὰ 7.» 
αἰρίγαητο; ἰηἰγίαϑα; να] ΡΕΓΡΕΙΠ ἰΔπΠ1, 
γΕ] ἰαπγίδπν ρογρο]υτὶ, αἰ νεἴξειιπα 
ΡΟ πιαίου ραῖς οδτδι, δ πῦ πιο- 
τίτο ἱπάἰσπδπλοῦ, ΓοσαΠΊι56; ν᾿ ΠΟΡίσ 
οἵ! ἱπάϊρΠαγί ο πος υχ Π τὶ νο τ, 
γοσδητίθις ἐπὶ φα ἀ απ1Πὶ δὲ ἰεσ τἰ-- 
πλὰπὰ ἱπἀἸοἰτηγ, ἴΠ αο τοῖς ροριι- 
Ἰὰς ρὲ τγίδιις ἀτα {5 » οαπΠἃ σορῃϊ- 
τῷ ἰαγατας ἰατασις εἰς Πβταρία Ἱ Μαγ- 
οἱ {Π 0, 8ζ φια [εἰς ραγας ἀἰσογο, αριά 
νηἰποσίος τος οἷος σοηστοραῖοσ (6- 
ξεπάς, ἤπς δοπο δηίΐπιο [ἴσος ἀαίρας 

40 οριἱπλιΠὴ σοπΠ]Ππι., πας (παάςθας 
ε τοραβ] σα, τς ἰῃἰα[Ἐπὶ εἰ (επιθη- 
ταταπι ἢἰς ἀϊξξαγατη γατοπεγη τερος- 
(οἰ, ας ποη ἱπΠάϊοίς πθο ργαπιεαί- 
ταῖαις, (δ ροῦ ἴγαῖη ΘΠ {ΠῚ (τοἰογατα 
Πα ςοῦπΠΙ τα, (τ αἰϊαη αιαπη οι ΠΊΩ; 

ἀείοπηοπειη μαθος ;ἀείσοπάς 40 4 
(ρεῖθρα τγγαπηίοδα; ἰδέξατία δά οἰα- 
Ιεπὶ πος Ἐἰαπ πη ργοῦς, ὃζΖ τα ἐπὶ 
ἔλςτο Δ}1|5 Ποπιίηίθιις ΠπηΠ! ει : (απο 

ΡΡ 

. ᾿ ] 
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“ Π 4. Ἔ 



πππ πα σᾳ΄.΄ᾳαθαδ.“«πππῃῃσ στα  πτατττοΣ 
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41: 
τοὶ 46} «σσαητίς Παδίταπι πα ΠλΠ|6 πᾶς 

πη(ογαδίϊεπι, φαδὶξ σατο ἡμμ ροίτ
ιι- 

Ιατιᾶς πο γἱπι ράγαῃς οὔτγα [ΣΟ 5, (εὰ 

οἷοτο (αι πιϊττῶς, ροῖς (ΑΙ ατοηι. Εχεπι- 

Ρίαπι τ ααῃί λίτατί5, αι τῷ νεῦρα 

οἴπος ταος ἄεοοι, αο Πα {αἰτοῦ ὈΟΠ 5 

υἱεῖς πα πης; 4] σαπῃ τοῦ ΠΠτ Δι ΠΊΟΓΟ 

παοζημηο νἱἀο5, ταητί5 σίγται!. (ρο- 

ἐξατίταπι πα ΠἸταγίριις ]απι οἰ 1115, 

χυΐδιις πο Ιοηρῖ πυϊάεπι τοπαριβ γος 

ζοπίδπάϊς (αἨοογεῖ, μι 1} !ἀσαπιπὴ δι 

(προτθῦ [Πατυοτιιητ ῃ ΠῸ5 ν]]ες ὃς Πιι- 

ΤΆΪ]α5. ἸρΡίι πλάσῃ! δέ νοπογαηάϊὶ ; (ςἀ 

ΡΠοτος πλοπιοηξ ΡδοΙ5 (εσοτγατπαϊ- 

τητος δά ςοποοτάϊᾷ, “πα η 40 ΠΟ5 80 

1Π|5 ξουταπα δραγασογαῖ; ὃζ σοπαϊτίο- 

πος πῦ {85 Πδ᾽ ρυταγοπτ ςοπηπιο ας 

ἢπιας, (δ4 4ια!ο5 πος Ροίςεθαπλις, 

ςὔσεἤετγιητ; ας ροίξγεπιο {αἱρίοἰ ΟΠ 65 

ἀς ἐτιιπηοητὶ ἀϊα!ποης Παρ Ἐχοσῖαβ, 

αἀϊσπατίίαητ ἀσσιγαῖς ἀπ]ποτγα. Οτλῖτ- 

τὸ αἰΐαιργοτς ἱρίο τυῖϑαρ ξιγΙ 5 ]ιι5 ΠΟ 

Ρίθοος ἀπ διιογαητ, ταπὶ ΡΒ] οο α- 

Ρα τοτιπὶ ΡοΟΡαΐαπη, ταπ| γιατ ΠῚ 

ΡιΓομοίαπάο ΡΙεθείοσ Ππησαος,ὅζ ρα- 

παιατίδὶ ἀεριοοαπάο ὃ Ετρὸ σοπίμ]ος 

δὲ (Θπατιιπιταητα ντδὶβ ργσπάςπιάς- 

φοθαι πἰδιτοϊαἀἰοίιπι ρορα, (θα; {ΠῚ 

ἂς οδίοδϊς οὐ πη ηΐδιι ρυγσαγοιο γο- 

το Ματοὶ πῦ ἀεςοῖπεοταγρο Πδ᾽ ριι- 

της πὶ οπλποσ βίο τα αδίο πε πάο ρίο- 

Βειυι(οΠἸείτατε ρυθοίριϑ "το νεῖο ρα- 

ἀοτιἀξέμοοτς ὃ Νες πος τΡὶ (ατίς εἰ, 

υἱτορτορίς :(ςἡ υαῇ το Βοποροίϊα,ο- 

Ιχτὰ φογαίσς οραμιθι 8 ἰλέξαῃβ γεῖ- 

Ραπιαρηϊοσα,πος υ!4αιαπα (ἘΠ 65 

τοπλίτγοτο ἀοργλέμα (ἀρογδῖΔ. οπλίττο 

ηποάρτατογ σοηατία δέ οὐ πη πατῖο- 

Πο5,οιἰᾶ πλπας ρΙο δ᾽ Ἰητθτας. Ετ ροίξεα 

ποπῖοάετνος Ρ Ο δαχέα πουλίηϊδ (α- 

Ροιθία, αϊ πηαΐογα {δἰ νῃιι5, ψυᾶ γος 

νοδὶς νηϊποτί, νίατρατιοῦ ἀεθεζοτ,εῖ- 

ἰαταῇ οπηηο5 ΡΙῸ δ0 ρυρπαγα ἄσογο- 
εἰΠοιῖς, νοἴτγα ργοπιρτα νοϊαηταῖς οῦ- 

τοπτας, Γοοιίατο Βοποβοίῇ ΠΡ ρείιια- 

τἰπι σοητγα τοτρ. ΟὈΪατι1Π1Ί, ροτίμ156; 

οασῆαπι ἀϊσογο, πος ν]] 5 πγα!έξς ρο- 

τἰσαϊαπι τοισογα. μος ογας θΟΠὶ οἰιιῖς 

οἤπείαπι, Γοποία νἱγατξ σο  Θητί5, ΠΟ 
οἤερεαρεῖς νου δ ἡφαφῖδησ, ἄτας Π]ς 
το ροῦ νί πὶ αρίτατ, συ [Π{Ἐἰτατὶ,σια- 

ἴα αῃίπηἱ ἤσπαίπητ ὃ ἔσθ άογα νἱοαγο, 
ἀοχιτα ἄαῖς Πἀξτοπηδίαγο, ραςΙ5 σοἢ- 
ἀἰεοπας το] οῖς, ροΠἢ οὔ ρθε ρετα- 
το, Ὁ οίτίποτο νίπι ἃ πηαρ Πγατίθι5, 
ποοίς αἀ τοἀάεηπάήας ν]11ς ἔτι γατῖο- 
Π65 νο ]ς Πίξοτο ; (ς σοητοπηρτίς μ1- 

οἰϊ5, ἀςίςῃΠοηίθιι5, ἀςργεσαιοηίθι!5, 

λα Ν ΤΟΝ δ. 

1Ο δὲν ὠμὸν σϑ᾿οδὲ ιἰ πυτερηφφανον ἐξωύείκαν πέλος καθ᾽ ΜΒ 

« ν.» -“ - 
᾿ 

20 χἰπρ αὐτῷ σου καὶ τῆς σὴς ϑεοθλαξείας Τίνας οὐκ ἐ- “΄ 

ἈΝ ψ « ᾽ » ν 

40 μϑυον, κἡ δικζω αὑτέχοντα, εἰ δέοι, χαὶ πόώτα πᾶ- “ 

κότος λαῦε καὶ παρα ζουνϑμου οῆ μοι οζαπεινὸν, ἐ- «΄ 

λεάνον, δ ἀπαιζοῦσιν αἱ συμφοραὶ μὴ βιαζόνϑυος « 

τὰς κακῶς πεποιθοζας, δλλ ιρχόνϑρος, αἰξίου «ὦ 
σωζξοϑαι. νέοϑω σοι πο ϑοίδιάγμα τῆς δχεφκείας, ὯΝ 
χξώνϑιος ὸν εἴης “σϑϑς τὸς ἅμα πολί ἀυουδίους ἀ.- « }} 

γεπίλητῆος, τὰ Τὴν ἀγαθῶν τότων ἔργα, οἵ ζοσοῦτοι Ὁ 

αδὺθῆες ὃ πλῆθος, ὅσοις γυεῦ ὁ βὰς, ἵοσειύτας δὲ ἀ- «Ὁ 
μές Ἐποδεδι4γμένοι χαὶ πολειμέχοις χαὴ πολίιχας, ᾿, 

ας σοὶ εν πολλῷ πόρυ ὄγῳ διελϑεῖν ῥάδιον, οὐ- ̓ ; 

ἡ ΟΜ φαύλων ἢ ζᾳπεινών οἱ σεμνοὶ χαὶ μεγά- “ἢ 

λοι, δλλὰ ὁ λόγων ἦρξαν συμξατηδίων ἀὐοὶ, ασρό- ̓  " 

τερϑι τσ 9] είνοντες δζελλαγαὶ, ὅτε διφλενοίμιαξ ἀπ᾿ «Ὁ ] 
Σληήλωνη τύχη »χαὶ Ὅς συμβαάσάς, οὐχ ὡς ἕαυ-. ἢ ' 

Οἷς ἰ πσελάμθανον το ξιςα ἕξν,δλλ ὡςἡ μεῖς ἡξιᾷ- ὦ ̓  ̓ 

«δυο, (τυνεχώρη(αν δυέοϑαρ χοὶ τὰ τελάυ τοῖα ῷυ- “6 
πὶ τὰ αἷθὶ πίω σιζοδοσιαν ἔγα [γος τῷ χρόνου τσ96- “ ̓  

κρούσμαΐα, ἐφ᾽ οἷς δὶ αἰτίας εἰχοιόυ αὐιὶ, αἴϑλκ΄ὦ 
πολλοὺ ἐποιήσειντο δ᾿-πολύσεοϑαι. ἐαἱ τἄλλα. δον ̓  ἡ 

ἥ 

ποιήσοιγο δεήσφς ὡπϑλώτων χϑινῇ τε ὼ καθ᾿ ἔκαςον σα 

δημοθικῶν Β πουρω ούνϑμοΐ σε τῆς. ἀμμοφοίας; ἀπε ; ̓ 

ᾧᾳ τοῖς μϑὺ αἰ π'άτοις καὶ τῇ βελὴ Ὁσαύτίω πολιν « 

“τχίβ9π44ἀοισικαλῶς εἴχεν,ὦ Μωῤκιε,δικα φὴν τὸ ̓ 

δῆμον “ἷὩρ ὧν «ἰὐγεκα λοιοῶτο- ασομϑύάν, σοὶ δὲ Ε. 

69. οὐχι καλῶς ἔχ; χαὴ δεῖοϑα! γε Τὴν δημοτῶν ὑπ ας 
“πὸ ἀφέσεως τὴς σὴς ὅτοί γε ἁπόμῖες οὐ ἠπὴν αἰαφὸν«΄ 

ἐξ) νομέζρισι" σὺ δὲ δὶ αἰοειώης λα μξαίᾳς ὃ ἀφ᾿ «, 
τῦτο; χαὶ Οέκ Ὄπογ θη σοὶ ζᾳῶτα,ὦ γλυναῖε, δον ὡς- μὲ 

30 κῷ» ὦ καλὸν ἐξᾳργασμένος ν᾽: ὑψαυχενῶν ᾿ὸ μεγάλης « 

ορραν «ὐξκέρχη Ξ χαὶ μηδὲν ὑφῴναι τῷ φρονήματος“ ' 

Ὁ πομαυχόνϑυος ᾿ ἐὼ Ὁ ὅτ! χαὶ λοιδορούυϑυος τως 

: δήμῳ, κὶ πὐσδοςείκα λῶν χαὶ ἀπειλῶν. ἔπειτα δ μεμέο 

σίχτε αὐτῶ τῆς αἰ ωρηφανίας,ὦ παΊέρες,εἰ τηλον 

Τῶν αὑτὸν αξιοῖ μόνος ,ἡλίκων συ θὲ ὑμεῖς ὥχλς Ἰ 

ες δ᾽ χϑε χαὶ πϑύτες ὑμεῖς “λϑαδέχεοϑε τὸν“ ' 
ἌΡ αἰὐτε ποόλέμον ψηφίσαοϑαι, Ὁ μϑὺ ἀὕγοιω χα “΄ 

“σέϑλμον ὑμδμ᾽ ἀγαπᾶν, μὴ δέχεοϑαι δὲ γδρινἐ- « 

δίαν 6χὶ κοινὴ βλαίξη λλ αι ασουϑύφν οὐπολουρύς" 

Ἄθμτα: Οὕτα ΡῬ ἀῶ ἔργα ἀγαϑοῦ πολίτου,ὼ ὃ χα- « 

λον έρορις ἀσχφιουτος, " λόορις. ἃ δὲγιωῶ ζπ βιάξε- «᾿ 
7 »“»λ “" , ͵7 ,ὔ 

ται τον ὅς1 σημεῖα βιδ, ποίων μέουυμαΐζοισερα- οἷ 

βέσεων:ορκϑες ὐραξαινήν,δείξιας Ὡὐ δα ασονδῷν, ὁμο- .“.8 
ϑ᾽ ͵ Ι 

λογχᾶς ὀραιρήν, δήμῳ πολεμῴν,εἰς ρχόντων σώ μκαα ἀ ἢ 
Π λ ΝΣ γα , ος Ὑ ἊΝ « , ᾿ 

ὑξειν »χο μηδὲεῷ ἐνὶ πἅτων ὦ σώμα ὑσάϑϑυνον « Ν 
᾽ τ.) 2 ἷ ! 

ποιήν, ΣᾺ οὐκρι τον, ὀμοπολϑίητον, μηδενὸς δεηθέντα,“ 

μη): 



δ ΑΝ ΕῚ δ᾽ πὶ ὁ ἯΙ ὮΓ 5. ὙΠ 
» μηδενὶ λυ" Ὁ σούτων πολιτῶν ἰσονγμόνϑυον, ἀδεῶς 

ον αάβενοςεῖν" ἄφφι οὐ τυφφιννικοὶ 9πε ζαῦτα ὄν, 

ψ 

πρὰρ. 5 

“δὸς. “΄. 

εν τ προ, παῖς. 

-.- “““..Ὁ.--Ξ.. 

» ἔμοιγε δόχεῖ. ἡ τϑτον δαίθος εἰσί ἄινες οἱ ᾿ωἰδόαψύχον- 

»7ες Ἂ κοὐ δαχροζοιεῦτες ἐξ ὑμλμ" αὐτῶν ̓  οἷς οὐτετῆχε 

» Ὁ σοὺς τὸς δημιοίιχους μίσος ἀδιαιλλακῶν, καὶ οὐ 

» δωωύαν}) στευιδεῖν, ὅτί οὐδὲν κῶλλον χα  (ᾳπεινοτε- 

» ρ9ὺ μέροις οὖ τῇ πολ φύεται ζουτὶ ὦ καχὸν, ὡς 

» χαὶ καζᾳ τῷ σεμγοτέρϑυ" Δλλ οἴονται τῷ Δα φόρου 

» Φυσῴ καζαδουλωϑέντος, χαὶ ὦ καθ᾽ ἑαυΐοις ἕξᾳν ἀ- 

» σφϑλώς. οὐχ οὕτως ἔχφ ὦ δληδὲς, ὦ γνώμης ἷὰ- 

» πορμογϊες τῆς τεὐρίςης Ν διδεύσκθλον δὲ τίω πεῖραν »» 

» ὁ Μάρκιος παρέχε )»ὺ “χοῦνον λαξόντες, ὁ ϑνείοις πὲ 

» ἅμα ἡ οἰχείοις (φοφρονιαϑέν]ες πο ραδείγμιασι,γνοίη-- 

» τε αὐ, ὅτι μοο,ευουϑμη χτὶ τῷ δήμου τυφοοννὶς καθ᾽ 

» ὕλης τῆς πόλεως μιοοεύεται" ὰ νοῦ μδὺ ἀφ᾽ ἠδ ρ- 

» χέται χρα "σαίᾳ δὲ οὐσ) ὑμδυ φείσεται. ζιαῦτα 

δεξιόντος τῷ Δεκχίῳ, αὶ Τῦν ὀίδων δηρδδγων, ὦ πα- 

εαλιπεῖν αἰὐθις ἐκεῖνος ἐδῦχει, στενα »ράυσαντων, ἐ- 

πάδη γνωμέων ἔδ4 τὰς σευυέδροις διτοφαίνεοϑαι, 

χορῴῷτοι μϑὺ οἱ ́ «ρεσξύταζοι ἶυ ὑπαϊικῶν, κα λού- ΣΟ 

μϑιυοι χτ' δ εἰωϑότα χόσγκον “ἰ πσὸ ἣξ ὑπάτων, αϑίςαν-- 

Ὁ᾽ ἔπειτα οἱ πότων «᾿ πἀοδεέςερφι κατ᾿ ἄμφω ζῦ- 

» χα πελδυταῖοι δὲ οἱ νεωταζοι, λόνον μϑὺ κενὰ λέο»ν- 

»Ἵες ἔτι »ὺ ζῶ δὶ αἰαγευύης τῦτε Ρωμφοις σῷτο, ὼ γέος 

» σϑοϊεὶς ἑαυτὸν (φώτερον ἐ) ἠξίᾳ ωρεσξυτου" ἐπεκώ- 

» δφιώ ὃ Ὡς κεινϑῥας ““πσὸ “ὖμ ὑπαϊροῶν γνωμας. 

᾿ ἅπασι ἢ πσροςεταἭετο παρϑσι, καϑοί εἰ ον διχᾳςη-- 

δίῳ, θ᾿ ὅρκου τίω ψῆφον ἐχιφέρφν. Ἄπισιος δζευ 

Κλαύδιος, αἰ πρ οὐ ὸ σϑϑτερον ἔφζωυ, ὅτι μιισοδη-- 

“Ἐ)} μόταζος ὡὦ ν πατεικίων » κ᾿ σοϊϑὲ ποῖς Ξ ὃς Ω 

᾿ δυημοίικὸν ἡρέσκεΐρ φχελλα γοῦς, Οὐκ εἶα “Ανέοεϑαι ὦ 

» πἀροξέλάυμα, ζιάτοις χξόλδοος λθορις .Ἐζυδό- 

» μάυ αὐ ἔγωγε Ὶ νὼ τοῖς ϑεὸις ἀὐξαϊμίων “πολλάκις, ἐ- 

Ὁ μαυτὸν υϑὺ ἐδ, γνωμής, Ἢ» εἶχον “ἷὩ ' τῦδϑς 

» Ὁ δῆμον δζχαλύσεων, “ὡς ἀπεκοαλζωὼ κἡ διχαίαν. οὔτε 

» συμφέρουξ ἡμῖν ἔσεα Ὁ αν φυγάδων καϊϑοδὸν "ὦ 

» Δ. πϑυτὸς οὐσαχις ὁρ «ἰξὶ πότου “ὐδϑετέϑη σχ9-- 

» πεῖν, τοοῴτος τε Ἷ θήγων ὼ τελάυτῶν μῶῦνος, ἀπ οἱ 

» λοιποὶ ἀπέςη(άν,ζὐανιιε μου ὑμας τε,ὦ βωλὴ, τὰς 
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αυαῇ πεπηίπα οἰ πο πε Πρ οτῖοσ, 
οδαπιρυαγα ἱπιραιίάς : ἀηποπ ΠπαῸ 
ἱπσρηϊ (ἀπττγγδηϊςὶ ὁ ΠΥ Πἰ ίᾳπο νἱἀ6- 
τυ Ἐτταπηξ (τ υ νοίετὶ ὁγάίηὶς 
4υΐτα!! (Πιιπάδης ἐσ 44 ὃ ἀρρίαυ- 
ἀλητγοπας; φαΐ Ομ ξίπατο ὃζ ἱσηρ - 
ΔΙ ρ] οὈὶς οὐϊο ἐχοαεα!, μαι ἰητοῖ- 
Ἰσιητ πιά! πος ἰῃ οἰυίτατε (πσοτοίςε- 
το ΠΟ πηδρὶς ἴῃ [υΠ.]ΠἸοτῖς φυᾷ ἴῃ Πο- 
ΠοΓΑΓΙΟΥΙ5 Οἰ]Π| ραττίς ΟΧ τι: (δ ἃ ριι- 
τἄτΟρργοῖο [5 Ἱιιος πατιγα ἀςαΐτ αά- 
ποΙίατίος, γος (5 (ογεὶπ ἔμτο. Νό ἴτὰ σ΄ 
(δ τας παδεῖ, ο ἰόσο ίαπο ἱπάϊοῖο 20- 
Ετγαητο5 Ποηγης5; (ἡ Ματοῖὶ ἐχρειῖ- 
της ητῖ!, ὃζ τα πλριις, νο5 ἀοοοθίτ, τ 
Δἰϊθπο τῇ νοίξτο ἰρίοτῖι ρεγίσα!ο σαίει- 
ϑαῖος, ἀρποίσετε αιοα ρυ]]ευ]ᾶς οὔτγα 
Ρἰοξ τγγαπη 5, ΡΌΠ] Ὁ] ες οοητγα τοῖδπῃ 
ΓΕΠΊρ ΠΟ: αι ππης ας 4 ΠΟ ὶς 
1ποϊρίτ: σοῖογαπη ρου ἱπαα] πογίς, 
το νοῦὶ5 υίάεπι ράγοοτ. Ησονθὶ 
Ἰοσυτιι εἱς Γδοίμ5, σοτεγίαας τ]. 0]. 
δα ἀίάδγαητ Παυ ἃ αἷρ ΠΠ|ο ργατογπας 
{{π| νἱἀογοζατγ,οῦ ἐγ α οΟίο Πα ἀϊσεη- 
ἀκ εἰξητίθητδεία;, ρτῖπιὶ ΑΠαγρεθαπς 
4αϊ χτατα δέ Ποποτο ἱπτεγ σοπίμ!αγας 
Δητθοο] ἰογεηζ, ογάϊπε οἰταιὶ α σοπίμ }1- 
διι5:4εἰπάς Πϊς αταῖε ἀϊρηίτατοα; ρτο- 
Χίτηΐ ρογεπαὶ ᾿ῃΠίοτοβ, νὰ ἀἰσογθς Ὁ 
ΑἸϊαϊά, (14 οπὶπι δάπις ρυάΔοτγὶ ἀρ“, 
Ἐοιηδπος ογαῖποο ν]] 5 ΠΕ Πὶ5 (ΘΠ 6 

(ρϊεπείογξίς ἀπςεβαι)εά νι ἀϊοςάε- 
τεπτίη σοηία τί (ςητθηχίδβ. πε θᾶ- 
τυγαυτῷ σαοτηιοτδάογαησ, φιοπηδάς 
ταοάπ (οἰδείη ᾿άϊοῖς,ατατὶ ἔογτα ίδπ- 
τεπτίηι. Ταης ΑΡρ. ΟἸδιάϊς, ας πι 
(ρτὰ ραιτγὶοἰουῖ οπηηίαπη ἱπέβη[Π- 
πλῖι ρΙοδὲ ἔα ΉΠς ἀἰχίπγις,, πες νπιαιᾷ 
Ραςξ εἰ ἀαιᾷ ργοθαῆς, ετὶ 5. Ὁ πὸ [-Φ- 
ῃοθαζ, Ιοστας η πᾶ πηοάήᾷ. Ν᾽ Π επὶ 
εηυ!4ξ, 14 ηιοά (πρε ἃ αἰ 5 ργεσαζιια 
{ὰπ|,ντ ἈΠ {5 οἤϊε πη ορίπίοπα, 114Π1, 
ἀᾶ ἀετεοδο!ατίοης ρΙ εἰς ἀρεθαίαγ, 
Βαθιι; σοπίξης πες ποποί πες ΠΠΠ 
πεονοθίς νι] ἔογε ργοξιροσῖι γβά!- 
εἴν: (γιοῦ οτἱᾶ ργορίεγ 4, ποτ οἰ ΠῚ; 
(υρεῦ μος οσίμταγοταγ, ργίπηι5 οπληῖ- 
ἀπη,ᾶς ΡοΙΈγεπιο (ΟἹ, οἷ! ἃ σοτογί5 46- 

» ἘχῚ τὰ κρείῇω Ἔ ἐλπίδα λα μξαϊονζαις,ὺ πϑώτα πτῳΐ 40 Πίτιογου, ΔΠπαἤ)ντα; νος ΡΟ, ᾳπιο- 

» δύήμω δίχα αἰ τενὺ ἀδέκαι πυδοϑύμος ϑειζονδύοις, 

» ἄμεινον ἐμοῦ ΄ δόξαν φρονᾷν" ὯὉ" οὐχ ὡς ἐξουλό-- 

» μέζω πὲ χαὶ τοῖς θεοῖς ἠυχόμζων, τὰ ποδαγμαΐᾳ ὑ- 

» μὲν χεχώρηχεν , δὶ. ὡς ὠμέζων, καὶ «ἰδιεςήχασιν αἱ 

" χαείϊες ὑμῖν εἰς φϑόνοις αὶ μιάση Η Ὁ «ϑὺ ὑχεϊμᾶν ζῖς 

τ ἡρδοτηνϑύοις ἡμῶν, χαὶ λυπεῖν ὑμας ἡ χεγῆς, ὃ 
δὺν κ 

» βάφον 651 ὼ πᾶσιν ὡς τὰ “πολλὰ “ποιήν στούηϑες , Πέκ 

Ἰογα ἐρογᾶτος, ἡ Π|] πό ρΙοδ᾽ ργοπιρις 
εὐεεάεθατίς, ππς ἘΠ εἴτ πὰς ἰπίτ- 
(τὰ, ἱπτε Πσεητίογοβ πλα Πα θεγθπηπὶ. 
παποημποηίᾷ πῦ νι νοὶ ἱ ατα; ἃ αἰ 5 ο- 
Ρτδα, (ε ντ λῆς πηοτα, τος οθοἰ α τ,στγα- 
τίαᾳ; νοδίϑ ἰπ οαϊᾶ ατα; ἱπυ 418 δθῖε- 
τῦτ,ἀοἰ ἐξ τεργεδάσεγο,νοσα ἰπ σαί: 
(τ σδιτζαγα (αιοα ὅς ἔΔοΙΠΠ πλῖ εἰς, 
δὲ βετὶ ἃ Ρἰοτίσα; (ΟἹ ει)οπλἰτταιη,οιιπὶ 
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ἱπτοπιρο[ί οἵδε νἱἀεαταγιιαπταπι 

υοπιοάο ργατοτῖτα σοτερὶ ροῆπησ, 

(ας (οἰΠίοοῖ ποῃ ἔαητ Ρἰαποϊποιγαῦὶ- 

114} 8 ργαίοιτίθιιβ γος πλο ας σοη- 

(υἰαταῖ, σοπαῦοῦ ἄΐοεγο. φυδα5 ΠΟῚ 

(πὶ ποίοίας ἔοτο νυ πλα]εἰς ἱπίαπίτο ὃζ 

ἴῃ πιούτοπιταοῦε νἱάθαγ, Π]]θογαπὶ ἄς 

Ἡϊς (ξητοτίατη ργοίογαπα; οορ τᾶς αι 

ροιουϊοία Πτάϊοοπα! ΠΡεγτας, σαί πι- 

με Μαζοῖϊ γερυταῃβ, 41] ΠΠΠΟ ΠΟΙ 

ὁδ αἰίαπι οαιηλπι ουττίς (δ ῖο ἰο ηα7) 

Ρτο οαρίτο, δε πῦ αγδίτγοσ (εουτίτατί5 

Ῥτορτία; πιαίογοπη πμαϊρεπάδηι τατο- 

ποπὶ 4μαπὶ νΠτατίς ρα] σα. Ἰαπα- 

ἀπιάμιπι οηἰπι ρου 5 οί θοἱ σοῦριι5 

πιειπ ργο νΟὔἱ5 Ρ (,ἀειοταπησεῖ- 

ταταϊπίδας ῬγοτερΌΌ!. ἰταα; αυϊάηυϊά 

(οτος τυ είς, οαπὶ οπηηΐι5 να] οὐ!Πὶ 

Ραποῖ5, δατ οὐλὴ (Ὁ 15, Ππεςοεῆςξιο- 

τίτ, σοπογοία ρογξογαπῃ. σετοσῖ αοδά 

γίχοιο, ἢ1Π|} τς ἀοτεγγεδίς ψαοιηῖ- 

πὰς ργοξοιά φυοά (επτῖο. ἂς ρυπλα πὶ 

Βοονος οοτῖο (οἶγο νοῖο, ρΙεῦςπι η]- 

41 ὅς μοι]! απίπιο ἔοττο ρεςίοπτοπι 

{ταιῦ τορι] σα: δέ ας 1111 ἰ πὶς 1Π-- 

ἀυ!σοητοῦ οῦςοα (ἀπτ, ρα γ Πρ, νοθςς 

ΙΔ σοπιοπιηὶ οο Ποπιίης, αδῇ πεςοί- 

ἔτατε σοσοητο ἰαγρ τί θα Πεῖδ, ΠΟΏ ΟΧ ἂ- 
πἰποὶ Βεποποί οητία ἱπάϊοίονς. νΊ4οῖο 

ηποπιοάο ροίξ ἀοἰοδλίοποπι ρ] εδὶς 

ἃ αὐπιὰ σοητγα νοβροιῖο πηρτα, οἵ! 

ἘΠ] Αἰ τι φαδγογοηταγ ὨΠ (οἸ πο π 40 

{δ ποη εἴξινοβος ατίϑ δἰ ἰθηὶ γα} ΠΠο- 

τΏοΠῚ, ὃζ ρογ (Ἐσοῇποποπι σοπαπλ10- 

ταπι ἱπιριιηίτατ ἀοοτοι τὶς, ηυοά 

(8 πι 1] ργατογοα ροίξυ]ατο ἀϊςεγοηιῖ: 
ἀιαπγαῖς ρΙοτία νοίεγιιπι (Ποη ΘΠΪΠῚ 
Θπιπος δ {{π|Ξ σοπίαἰτουῖθιις ἀεοερτὶ 

ὦν ογδητ) ποράγοης ἱπέτ πσοη ας ἰσρος 

᾿ παα α ἤάεπὶ οσιγαξξιμιπη ροττίποητ, 
δαττοπηοῖο ἀοροποηαπι ΠΙ ΓΙ ατ1Πη 
ΠΠ]ΙΑταπι πιο πιογίαμπη : πο σοτοπιὶ ας 
ἱπηροῖγατα στατία, σαΐπ5 νηΐμ5 ἀςΠΠ4ο- 
τῖο (6 αἰεθᾶσ θοοπς, σσξο πὶ αἰίαηι 
πιαίοτ πχαρίδᾳ ἱπίχιιαπη σσοςαϊ {δὲ 
Ροτίοτίησ, ὃς ρογηλίττί νε τγίδιιπος οχ 
(πο σογρογα ογεαγοης ΠηΪ5 ΠΠΡΏ] 15; 
Ρτατοχρητοβ πο ροτοπείᾶ, ντίο}]]- 
οοτἰηιγία ορρτοῖπς ραιροτῖρ. υΧ Πα 4.0 τοῖς ἀδεκου ϑύοις καΐιογυο υϑέοις ηϑυ πενήτων ὅλτ- “ 
εἤτξι ας τοξαρίαπιρςα γοιιθγα πΠαϊδη- 
τος σου Πηα γα ρα Β] σαν. ΘαΠλς 
ΡΙεθείαπι γορ πηθῃ τγά(πγατασο οπρὶ- 
επτοβ. Ποοημοα; ρεγπαίογιητ ΠΟ ὶς 
οὐί(υἰτοτοβ, νε ΘΟ]! σ ΠῚ ἐγίφημογηῦ» 

Δαπλἰττογοταγ ἢ (πατῇ, ΡΟ Το ταίρ. 
πγαΐο, ΡΓα οΥτῖπη δα διισοη 8 (6 Πάτις 
ἰμυϊἀἰαπ,Πγο (Του ργοοι! ἀτιδῖο πιο- 

ΤΑΙ Ἐἰ5) πχα]τῖι γροϊαπηᾶις, τοξλητος; 

ΙΟΙΝ ΘΙ ΗἈΙΒΙ ΔᾺΝ Δ5 8555, 

ΕἸ 27) “ - ᾿ Ἷ ᾽ 

[0 Ογκ οἴομφ δὲιν πῆς οἰχείας ὠστζϑλξιας σπἌείω τοι 

20 πόρτα δ(ᾳ μαλαχιαϑενες αὐτῷ στουεχωρήσοίϊε, ἄ- ̓  

» φ νυ) - ε » νὴ 

29 ἐφη᾽ ἔγγω(αν οἱ πλείοις ὑμὴν" οὐ ὃ δὴ πϑώτες πα 

οὐ χαιρῷ νεωυὶ “πμησόνϑμον ὁρῶν ἐάσω. δξ ὧν δὲ ζάπε: ἡ 
κσοϑελθοντα ἐπελυορθωσύ μεθα Κο μὴ πϑυζῴπασιν «ἡ 

«ὐιάτως ἔχφ ἡ αἰεὶ μ᾽ παρόντων ἀμμεινον φρογή- “ 

σονϑν, ζῶτα “πειρασόμεθα, λέγφν. χαίτοι μὲ οὐ ΔΝ « 

ληϑεν τί μαίνεεϑαι χὺ ϑανατᾶν δόξω “ισὶν ὑμδυ; γνὼ-« 

μώυ «ἰξὶ πύτων ἐλδκεαν ̓ ὀποφανόνϑιος ᾿ οὐϑυ: ̓ . νΨ 

μούμϑιος ἡλίχοις ἔχφ κινδερύοις ὁ τ παρβησίας ἈΝ, 

γ9.»ὺ ΩΣ Μαρχίκ συμφορας ὃς οὐ δὶ ἕτερον ιγωΐα Ὦ 

Τα τῆς ψυχῆς ἀγῶνα Φέχή, λογιζόμδιυοςδλλ ἢ; 

(ας πλείω πο νος 
εϑαι πξόνοιαν, ἢ τὴς χοινὴς ὠφελείας. δέδοται Ὑδ « ἢ 
ἤδη τοῖς αι πῶρ ὑμδμ, χινδυωίοις τὸ σῶμα. τοὐμὸν «ἄς ἢ" 

βαλὴ, ἡ χαϑωσίωται τοῖς "ιἰ πῦρ τῆς πολέως ἀγῶσιν ᾿ 
ὥςτε τί αὐ τω δαίμονι δοκῆ, μ᾽ πλύτων πε νὰ σεῦ ας 
ὀλίφρις εἰ δὲ αγαΐκη, κὰ μῶνγος ἀὐλυὼς πείσομαι ἕως, [ἢ 

σέ θέ τι ψυχδωὸ; οὐολίς με ἀφέξε φέδι 
οὐχ ἃ φροναῖ λέγ γ. προῶτον μϑὸ πϑθ᾽ ὑμας ἤδη ὦ Ν᾽ 

τε αἰξιεῖ βεξαιως μαϑεῖν, ὅτι δες υϑυὴ χαὶ πολέμιον ̓ ν} 

ἔχέϊε τὴ καϑεςώσῃ πολί]εία τὸν δημόίιχον δ λον ὁ Ν ̓ 

πἴω πὲ ὑμῖν ὀθάλωται χαὶ καζαι φρονήσεως αἰτία 

Ὁ ΡῬνῈν. ὡς ΡΥ πἴωῦ αὐαϊκζωυ συΐγωρηϑεντα ὑφὺυ 

δὶ σέκ ἀτὶ ἀ)γοίας, σοὶϑὲ χτ' κρίσιν. σχοστεῖστε 

σπως ὅτε ἀπέςφη λοαιων τὰ ὅπλα ὁ δῆμος ἀφὺ 

ὼ πολέμιος ἐτόλικησεν εἶν τῷ φαμερού “δυέαϑαϊ. 

δικείαϑαι μδὺούϑεν, Ὁ μὴ δεαοϑαι ὃ τὰ γρέατι 

συμᾷεξληχϑσι Διο λύσαοϑαι »οσκηπηόυϑμος" χα ἔς “΄ 

ψηφίσαοϑε ὑμεῖς χεεὼ πε σοχοπᾶς, τ ΑΝ ᾿ 

ἡεΐο]ς καΐζα πίω Φ)πίςασιν, οὐθενὸς δὲ ετί δεήσεαϑαι“. ᾿ 

δακρουεϑένϊες “«ἰποὸ τὴν συμξούλων" ὡς μή 2. 1 

“ὠφελον ξχικυρῶώστη τὰς ἔχὶ τῇ πίςᾳ τεϑενᾷς γώ-«᾿ 

μους, ἢ μεη)ενὸς ΤῊ] πότε γεγυηνϑμων μνησικακεῖν 4 
ἀδικνημκοίτων᾽ Οζα ἡγαίπησε ζούτης τυχὸν τῆς 

ὥς ἧς μόνης μεμνηνϑίος ἔφη πτεποιϑαϑαι τι υπό 
φασιν, δρνν ἀθες ἑτέραν ἔτι Τα της ἥπει μείζω χα!“ 

πο ϑοινοκια τέραν δωρεαν, ὀξοισίαν κυϊα δδ δος δὴ- « 

αὔδχους ἐξ ἀὐτεῖκαθ᾽ ἔκαιον ἔτος αὐποδιφκγιώαι,ωρὸς « 

Φασιν μϑὺ ποιούμϑυος πἰωὼ ἡμετέραν ἰαευὺ ἵνα δὴ“ 

Ἴυξια τὶς “ἰσαρχη χὺ καζαφυγή ᾿ ὡς Ὁ. Ὁ δένδεφ 

Ω 2 ͵ -“ ΄ .9 

τι χε! » ἐχιζελάων τω χϑσμῳ τῆς πολῇίείας ᾿ χαὶ εἰς « 

δημίοχρ κἴίαν “ὐϑ ἐφήσει τὰ “Ὡξαγμαζᾳ βουλόμε- , 
Ἀν ΟΣ ς ἔν τν ᾽ “3 

γος. Χ) τσ το ἐπει(ᾷν ἡμᾶς οἱ συμξβλοι Ὁ “ κχεῖον ἐς “ 
ἤν Ή χα, Λὴ ΔΎ ΟΝ “ Ἷ 

σαι παρΐϑεῖν εἰς τ βελζωυ ὄχι ᾧ χοιγῳ μὐραγινόμε- -« 
ΘΝ ͵ Β ν(ν " 2 

γον χακανὸ μαλιςα ὄχι ᾧ (λῆς φϑόύνῳ, πολλὰ, Εἰ αῆρ« 
3 ᾿ ͵ 2 Ν ἠ 

Ῥζα μέμψησϑε, χεχρ αλϑτος ἐμοῦ, ἢ μδρτυφφυμῆμου “ 
ϑεοῖς 



᾿ 
: γ ς 3 » 

ἶν δφους τε ὼ αν Δοξποῖς, τί πόλεμον ἐμφύλιον αὐτ
αζὰ-- 

ς -“χ“ἷ-΄ ᾽ « 

» φῃγ εἰς Ὄ πῦλιν εἰςαξέϊε, πόρτα δᾳ υμεν πασοοξέξη- 
᾿ ς ; δ δὲ “ ) λ 

» χε;λείοντος (ι ὀξίυ ἐποίησεν ογθυφος ἡμίν δῆριος, δ τ 

τ »χαὶ ζω τίου ̓ υτῳίσεουεχωρήσαιε Ὁ φρχζω; Οἐκ ἐτα- 

] » μιδύταῦ ̓  Ὁσαύτίω γάφιν »σσοὶ ἔλαᾷξεν αἰαέμο-- 

ἣ» μϑμως αὐ]ζὼ "ἡ (φφρόνως, δλλ ὡς δεδοιχόσι Ὁ ἰχωὼ 

] » το καί επηνυχόσιν “ἡμῖν. πάτα ἱεραὺ καὶ ἀσυδον- 

» ποδειηϑέμσαι δὲῖν ἔφη Ἔ Ξβρχζω,ὄρχοις ἐμπεδωδεις,ν 
Ἂν ς 

[ 9. ,ἢ - ᾽ « 

11.» χρείω ἀμἀὺ αἰτόνϑιος ἧς δεδωχαίε ὑμές τοῖς ὑπα- 
᾿ Ι «ς “Ὁ πὰ » λ ͵ » 

Ἵ » τοις. ὑπτειείναε αῦτο, αὶ ταγες Χὶ ἢ ομίων κατ 

ον ὄξωλείας ἑαυτῶν τε αὶ  πσδληϑνων ὠμύσοίε. ἐ δξέυ 

, 

Ἰ 
᾿ 
Ὶ 
ι 

' 

᾿ 

λ , 4 ἘΔ Ἐν τὸ χων 

» ἐποίησε χαὶ πότου τύυχων; ἀντὶ 5 χαραζας ὑμῖν εἰ δὲνο! 
πο .;) ᾿ ͵ ὃ χης ἣν 5 Ζ Ἷ ἢ 

» χαὶ σωζᾷν τ’ παῦτόμον Κοσᾷον τ' ποληείας, ὡΦῷοζαμημος 

᾿ ᾿ δ᾿ »“»"" ,ὔ “ν᾽ ᾿ ͵ 

» πὸ πότων ἢ πλεονεξιῶν, ἡ ταις Τ' πο ρανομίαις 
Ὁ οηδ ΠΛ 

» ἀφορι(ο!9 Ὁ ὕφερον γεησείνϑρος, γόμους πε ἀασο96ε- 

ον λάτοις εἰςφέρᾳ, καὶ Οὐτοις Ὀχιψιφίζ (ἢ ὑμετέρας 
ῃ “Ὁ να: -“ ᾽ ΄ 3 

» γνώμης δὲ γα; χαὶ οἷς αἹ υμεις ὀκφερηϊε δόγμμασιν ου 
“ : ἘΠ τ ον ων 

» ασοοςέγή Τ' νοιοῦ,, χαὶ τὴν κυ άτων ὡς σῴῃς ορθῶς 
“τ, π  π  ςςΣ , φ νον ὡς Θδ, 

» τίω πόλιν ἐκ ἐξοπαά οντων κα τηο»ρ4,χαὶ τοῖς ὐκθα- 
᾽ 

ον" γοῖστι «ρας ὑμετέφφοις (ὠϑύχας “πολλὰ δὲ δφἼν 50 

» ὧν οὐ δυιύαται ςογαίᾳαϑαι λογισμὸς αὐ, ϑοφπινος᾽ Ὁ 

» τίω τύχίω, ὡςαἷο ἐφζω, διλλὰ τίω ἡμετερφιν ὅχι- 

᾿» γζαφ Δ [οίνοιαν. Ἐχιξελάύεοϑαι τεύφ᾽ ὑμλμ σκη-- 

» αήομϑμος, χαὶ δεδιέναι μὴ τἰοὸ ἐλάϑεοίαν ἀφέλη-- 
ϑοον  ν 6.) Οὐ 

Ι.» εϑε, ἢ τὴς πατοίδὸς ἐκ(λνῆε, αὐτὸς ἐφ υμν ςω- 

᾿» τα μηγχόμωώμϑρος Ὁ} αἽελᾷ, χαὶ ὃ μὴ παϑεῖν, ὃ δεδὸι- 
» χέναι φησίν, Οὐκ ϑηγῳ Τωνὶ φυλαπονδυος δῆλος ὅξην, ἢ 

» τῷ δρᾶσαι φϑαίας. ἐδήλωσε δὲ σῦτο πολλάκις μϑὺ 
Ἵ Ἁ ,ὔ ν 2 λ “Δ Ἷ ͵ 
» χα) τ 9 τέο 9ν . χα, ἔχε πολλῶν ὧν ὠξείργα “αἱ »με- 

»μνηοὃε ΤᾺ ὧ παρϑν -μάλιςα Ἀ Μαρχιον ζυτονὶ τὸν 20 
ν»ν9 ! " ε 7 Ω εἴ 2 
» Φιλοπολέμον αγόρα;, οὐτε “σδϑ,ϑνὼν ἀᾧαγων ονταῖ, 

᾽ ΕἸ “Ἢ ͵ὕ 3, ἣν ἐ 2 7 

» οὔτε αὐτὸν Ὄρετη λῴπομϑιον οὐϑενος ἡμδδμ, αἡτίασα- 
: ᾿ ἢ ᾽ λ λ ᾽ ͵7 

» μῆμος ἐχιξουλά ἀν αὐτο, χαὶ πονγφοὶς ο»)οΐδε γγω-- 
͵ »ὕἷ Ε ᾿4 ᾽ [) νον λ 

» μας λέγήν, ἀκριτον ἐπεχείρησεν Ξἰπτοκίφναι. χα! εἰ μιῇ 
ὙΠ " στὸ » « “ ζ Δ: 

» δέάνον ἡγηήσο νϑυοι ὁ πράγμα οἵ πεύυπαύοι, χαηυ 
᾿ “ ͵ λ λ 

» οἱ τὰ κρείηω Φρονοιουτες στευεςραι φήΐε, χα! πίω πα- 
᾽ ᾽ » ᾽ “αν ε- ἃ “ 

» δανομίαν ἐπέσεε αὐτῶν,-ν μία, τῇ ποπεη μέρα πλυ- 
Ε - Ἧ « "»" ΔῚ ΄“΄ 

» τα ἀφηρέϑητε,οίᾳ πατέρες πε ὑμῖν στωὺ πολλοῖς κΊη-- 
! τ" ΒῚ..5.. δ. 

» σαρϑροι πόνοις καπέλιπον, χα ἀύζι υμεις Οὐκ ἐλφτ- 
5» « 2 7] “γ 

» Οις ἀγῶγας “ἰ πσοςαγΊες ἐκείνων, 
8 Ω ͵ὔ ε “ 

» πἰωὼ ἡγεμονίαν,τίω ἐλά ϑεο αν" οἱ δὲ υναιότερϑι χα 
᾽ 2 , ᾽ Ἀ ᾽,»ὦ ᾽ λ λ ᾽ 

» Οὔκ ἀγα πήσοιγ)ες ἀὐΐο Ὁ ζω οεἱ μα μ τϑτων ἐ-- 
͵ [ἢ ᾽ “" ͵ ) . ἡ τ δ ͵ 

» ΑΕλλεῖε “μ ἀγαθῶν βιωσεοϑω (ας ψυχας ἂν τοϑ9- 
»᾽ " γ᾽ ε 9. δ ᾽ » 

» τερον" ζχῶτα αφηρέϑηϊε,οἱ μϑὺ φυϑὺς, οἱ δὲ σἕκ εἰς 
ΓΟ ΣΝ “ ᾿ « » 

» μαχραγοἶι γὸ δὼ ὃ κωλῦσον ζεῦ, ἕτως αἰο,φαἷς ἢ κα- 
"» ͵ “" 3 ,ὔ “ “3 ! 

» κως Μαρχιξ ποδὲ ὀναρπαοϑεντος ὠὡφτὴρ ον ἐρημία, 
ὩΕΝΑῚ λον » ! ἢ ε λω. 

» χαμε μί, πότον Σπολωλέναι δχροααοοϑεντο πσο Τ' 

ΑΝΤΙΟ. ΟΜ. 18. ΥἹΙΙ ; 475 
ἄεος ἤγηι] ὃς ποπλίηδϑ, Ῥ6 ἢ πὶ οἰ! 6 
ΡΕΓΡαταμπι νος ἴῃ νγθοπ ἱπιγοάπιοο- 
το, ὃς ρα αἴσθητο τα ν οὐ ΐ5 ἰαπη σοῖς 
ἀετιητ οπηπίδ. Οὐ ἰρίταγ ἔθος θοπα 
πλοῦς ροίξιιαπη πιπο ]ιοφ; Πλα- 
σιγαζαπη οὈτίπαίτ πο οἱἐ πιοάείξα 
νίᾳ μας στγατία, Πδο γθι γιοῦ οαπη δο- 
ςερίτ, (δά νεἰας πλοῖα Ἔχργοαπγα οῦ- 
τογγίτ5. Μοχφ Ἰδογοίαφηξξα ὅς ἱπαΐο- 
ΙΔὈΠοπι εὐιτὴ πγαργατῖι βοτὶ νο] τ, 
δὲ ἰατοϊαγαπάο (φοιιεῖτατί οἷς σδιιουῖς 

το πλαίογοην ποποίοπι ροίτΔΠ5 Πυδηλ 
νοϑ ἐςάϊπξεις σοί! θιι5. ΘῈ Εἰ μας ὃς 
Ἰλος, Πῆτο54 [ὩΡΟΓ οχεῖς, ἱαγαί!ς ἢ 
νοίξγσ πη ὅς περοζαπη νο[γογατη ροῦ- 
πἰοϊομ,. 14 τῦ ξδοϊτροιίτα πος ηπο- 
αιοὶ Ρτὸ στατιία δέ οἤϊτοῖο γεὶρ. ἀθρίιο 
ὁχοτίᾳ δὸ ΠΕΪς ἐγαπάίθιις δέ ἰηἰ φαϊτατί- 
Ρι5 Ρεγ ας δά πγαίογα [δ᾽ σγαάιπι 
ξλοῖατ, ἱπσοπίμϊτο (πάτα Ιορα5 ἔστι, 
εα54; πη νεἴξγο σοπίοηίι β πηγάς {{|Ὲ-: 
Ἐτλσ1|5. Ὗ εἰἕγα ἀθογοῖα ΠΙΠ1] πχογαγιιγ, 
οδίμ]ς5 ᾿ησαίατ πλαὶς τεαξξατα γεῖρ. δζ 
ΠΠυϊά ργαίεν μομίγ αν ἐκ ῥοόξατ!ο θη 
φοςϊ αἰ τίδοιι5 Ζιαπὶ νο ]οπλιι5,(ντ ποη, 
(Ἐπροῦ ἄατιγ « Ο[|Π|5 Βυιπιδηΐς αιπ6-- 
αἱ Δ α1) ποι ἔοττιιηα (ντ ἀἸχ]) (οἀ 
πα] τα ποίεγα ἱπιραταῦ: βησοηβαιδ 
ΠΡίρεῦνος ἱπΠΠ4 ας Πγαὶ, ὃς ροτίοα!α 
οἵα πὰ Πθοίταῖς ἃ νοδὶς απ ρατγία 
δχιιάταγ. ἱρία ἰπ νοϑ [Ἰὰς πο Πὰς ἔα- 
δὈτίσαγε ποη ἀςΠηΐτ; δοίδείς αρεγῖς π- 
ἄϊςατ, ία ποῇ αἰϊαὰ ᾿πΠἀαγαμπη τοπιο- 
ἀϊππν (οἰτο, δηλ [ ρσίου χαα τἰπχοῖ 

Ρία ποδίς ἱπέεγαι. ψσῃοα οιπὶ ίαρθα- 
Ἰὰς πλατεῖς ἐδοϊπογίθας ἀςοϊαγαθῖς, νε 
ΤΊ ΘΠ ΠΠΓΕΪς, τ πὶ νεῖο ΠΏ Πιαχὶ ΠΊΟ, 
ἄντ Ματγοίμπι μπης νίγαπι δ] ΠσοΣ 
απ’, πεσ ποΒι ταῖο πος νἱττατε ίξοιη 
ἄσπιν} ποι τὶ ογάϊηϊς, οὐἰεέϊο οεῖ- 
πίῃς σιοα ἱπ Πα ἴθταγ ΠῚ ὃζ ἐπ᾿ Πηῖσας 
Ὠϊσςοητία (ὃ ἀϊσαι δπτεπείας, μέτα 
σα Πὰ σοπαία εἱς οσοίάετγο. δζηϊῇ οοῇς 
ἰηαἰσηίτατοπι τοὶ πο ἔδγθητθβ., νο- 
Πτγαπηηις ραῖ5 Πησογίού, σοΠρ] Οθατὶ 
οἰ θυ θεὶς σοπατζιις ἱπί ιΠΠπηος., 
νῃΟ ἢ]ο ἀἰς ρογά! ἀ Π6τῖ8 οπιηΐα 1185 
πγαίογοϑ τα τὶς ἰαοτίδθιις φυσῆτα νο- 

Δ Ν᾽ 7 - . - . 

ἐχειέ, 6 αἰξίωμα, 40 δἰ5τεϊὶαπεγιης, 414 4; ΝῸ5 ΠΟ ΠΉ]ΏΟ- 

τὶ Ππππάἴο τας τ ηϊ, αἰ ηἰταταπη, ἱπΠηρ6- 
τίη, Ποτταῖοπι : δέ αὶ ν εἰξγατη σθ- 

ποζοήίοζγος ίπησ, ΠΟἢ ἔοτοητος ἤπηε Πα 
Βοηΐϊς νίπογς, ρυϊα(χαᾷ (ς Πϊς ρο]ϊατί 
ΡαΠῚ εἤφης, ἀπ ΠΠοης απἰ πλᾶπη, ας 
τποχ, τ ρδιΐο ρος. ᾳ( Θηἰπὶνοῖαγθ 
Ροτεγαῖ, τᾶ ἰπβάς δθγερτο πος Μαγοῖο 
τα] 1 4Π| ἰπ (οἰ τἀ πα, σαΐη ὃ εσὸ 
ΡοΙ οὖ ρεισπι ἀϊςογρο τπἰπιϊσοιῖα 



τδηίθιι5, δζ φαοταποῦ γΠΊΠΙΔΠῚ αἄ- ἀϑρώ οὶ » Ὁ πὸϑᾷς δίϑοι “πώποϊε ἀραιω ϑηίαν, κα « 

ποτίαεί ἐγαητ απ ἴῃ ροίξογατη δάποτ- 
(Ἀτυτὶ ν4ε αηταγ ἸΠΙ 5 ρΙ εὶς σαρί- ἢ τς πὰ Εἰ σε ϑο; Ἴ τϑωόμι ἽΝ 
ἀϊτατίθιις ὃ πο επἰπι σοητρητζα ἔς » τῷ ίαις ες ΩΝ ἐγὸ ὸ ̓Ρ χέοϑη δες Νηρ... 
πος ἄπιος ταπτιπηι {π{ππ}1ΠΦ ἄς πηοάϊο, νῷ ς ὀχ ποδῶν » ποιησειμϑυος, οὐ μέχρι, δοῦρο ἐλ- « 
ποςίπιγα πος φοπἢ δι ᾿μοϊποτιπλ βὼν, ἀπέςη τῆς οὐ ϑανομίας εἰ δεῖ τὰ μέλλοντα πει “ἢ 
Ἰἰπλῖτος., ΠἸσεῦ διταγογῇ οχ ργατογιτῖς κμφήρεοϑαι ΠΣ γερρνόσιν, δον ἀφ ̓ἡμδμτἰρξαμε- « 
φοπηϊεξξιγᾷππτοτο; (οἡ ἃ ποῦὶς ἔλέϊο 
ἀπι8. υϊ4ημ!4 φἀποτίατίοτγιπι ΠΡ γος ὗν 6 αὐτίπα λον μη εἶν » ὡρῶν χήμαβῥοις“ 

ὈΠΙΠΠου, αρα δε νἱ οἱ θητὶ τογγοητί5 πολις ἐμπεσὼν, παρέσυρεν δὐὺ Ὁ ὯΔ 'γείκεν,οὔτε 4..-« 

δος ἱππιο ἢ ΠῸτα; τ ἀφρρῖχο, ΔΟΠ. “δλυείας φάδονϑυος, ἅτε ἰρετῆς,ὅτε ἡλικίας. Ούᾷς ; ι 

ἘΠΕῚ νϑη μλξεῦο, ῃΟ ν τα, ποαῖα- ΙῸ ὑμῶν ὁ δῆμος ὦ βελὴ, καλὰς ἐα τ αὐ ῶξε, Ἵ; 

τι. Ηδλῃς νοῦὶς ΡΟ ΡΙεθς ἜρτορΊα ΠῚ 
φγατίατη ΡΓῸ τοῦ ΠΊΑΧΙΠ118 θοΠοΠΟΙ 5, 
ψοὶ γοάἀιάιτίαπι,νε! γε αίγαγα Ἔγαῖ, ἢ 
ποη πα Πδι ρογνοσ σο ίθίτα. σα πᾶς ἐν. ἐπι ὦ οὑγε δὴ γιοῦ χάκχεῖνο ἀπο κμλῆτι πάλι," Ι ] 

-“ 

δὲ {Ππώ4τατίπιπιὶ σοηΠπάογατο, οὐ ἔε- τλαϑτο γλυναῖον ὶ νὴ σῶφρον αι ἔρον ἔδρασυ,«. ἢ 
οἷς ρο(ξ νείξγιπι Ποὺ ργαοίδγιπι ἔτ. τὰ δηεἶτε ὅγια ει γο ἡ Ἔπον ἀυτῳ! ασεοςφέρεοϑα ἐπα 
οἶπιις δ ργπ πε ΠΊπλιτ : ντ ἀΠσατὶς ζί δ 

- 

ΠΟ ΠΑΠῚ Πιοο ΔροΠΉ11Π1 Οἰ1Π| 68 {Πτ. χεῖνος εὐ ὡς ἔμαι γὑμας οὐκέτι Φέρονζας ἀσπέε, 
Π|ςῸ ἰρίταγ σὲ φηϊτηδάπιοστίς νοὸς ποθ Τ' Τ ὕδουν,δολ ΣᾺ ὁμόσε χορὸν παρειά αν ηξα εν" 
ΔΠΊΡ Ππ5 Ιατιτοϑ (παπ| ἱΠίΟ] Θτίδ ΠῚ, (ςἀ καὶ μικρὸν Δἀὐδραιδων ὃ ἑαυτὸν ΠΣ ὧκ μέϑης μας“, Ὶ Ἷ 

ΡάΓαῖο5 σοπρτααϊ, ταγγίτιι5 οσααίςαϊτ: γίας, Ξιπο δ σ 9 βια ξε πῶς Ἰλτὸ ο δ ε ο ἢ 
ΔΟ ΠΊΟΧ (εἰρίμιτη τεσο ]Πσεης νεὶαξ 6 ξ αἵ πο 
οἴραΪα αὐ ἰη!Δηϊα, ἃ νἱ δά ἰπ5 γᾶ Πτ: Ἷ 
ἀϊεπηᾳ νῖγο αἰχίτ ψιαῇ δά πα ἰοἰπΠ, ΄ αἴδρα ὡς δίκζω ὑφέξοντα, ἧς αὐτὸς ἔμελλεν κατήςα, 
Ἰρίε ἔπταγις δ ἀσσαίατοτ, δζτοίς, δ οροὸς τε ὃ αδρτυς κὶ ὦ δικαισὴς ἔσεοζ, αὶ ὶ τυ θα δα, 

ἰπμάοχ, ὃς ἐντὶ τρίτο. ἜΣ, Ἢ ὠμμφρίας κύεφιος. δὴ. 5 ̓ὶ ἀσϑϑς τῶτο ογέφηϊε,νομί- “΄ 

Πυοααο τοί ξογοτῖβ, γατὶ Ποη αὐ ἰπ61- πῇ Ἔτσ να πο υλνι ͵ δ αν 
οἰππα γοραγὶ ποιηϊποιη, β δά {ΠΡρ]}- σαϊες οὐ ἔπει δίκευ, δρλ᾿ ἔγα ζγωφιοίαν κουλήοϑαμι 

Τ' ὐδρα, τ ὡς σοϊοεγος δε Ὶν οἰὐῶχρ τωρ τρα- οἴαπη : ν ἀδς (8 παι {Π{π|5 τοὶ ροπαπ πὰ- 
Βετα ροτείξατοηι, (ξ ἀπιπιζαχαῖ ροίξ Ὑμο ὅτὸμ ὑμεῖς ταροθελά )σηῖε, ζυὐταξ: ἢ 
γείτγα σοπίμϊτα δ᾽ ἀεσεγποηαὶ τας εἰς πιψηφίσαι κύξιος ὃ τε αὐθαδείας ἧς πολις ἔπνᾳ τό- 
ίξ, ροίτα πιιης {προτθία απ της ᾿ 
(ρίγαθας ἰησοητοπ, νοπῖτ δ νος ογα- τε, ὑφόται νεωοὶ, ὁ δευσορδυορὺ ὑμδιλ ἤχει συνῇ γα θα} 

(υυπίω αὐτο πίω χάευ. οὐγδυμούμϑμοι δὴ (τα, ' τιπι τα ατίαπι ἤᾶπο στατίατη, Η!ς 
πε σοπΠἀογαείς ἰαρῖτα ταηἀςπΊ,, ὃζ 20 ἀἰοϑεοϑε ἤδη ποὶὲ, καὶ χ) μόλε ὃ οΤί πορταῦ ὅζα μδὺ ἀλεα, ] 

(δπτῖτο φυ 4461 Παζξοηιις οἱ ΠΠΉρ]1- Ἄσερα βελέόυσαϑνοι μάλλονῇ Φερνηθτερφι Ε' ἀ-ο ἶ 
οἷπια Παπὶ ργἀξείις στα Ηςατί οἴ 5, εἴσαιδε ΕΟ ΕΌΝ ἘΥΕΨΝΝ ολϑ. 

τοῖιπι ἰά σοἤΠπ{6 τη νοίξγα ἄδπηπα ὃζ γ8 Ὲ ῴορας υμ γε χαὶ 

ἱποοιηπποάα: αιιοτίος γοιο σεπετοίς Θαφ' δα ο(ᾳ ὃ κῷ Τ᾽ Θ᾽ γλυναίει σαϊῆες τοῖς ἢ, αὐὐδανὀμοισαν ας Ἵ 
τοΠ ΠῚ ἱπ| ψαίτατι οἷας ΠΕ ΤΗΝ τὸ χαὶ ἡ βιαιοι “ ΣΉ λας, (τα ὶ ἡμίν εἰς δέον , 

(ξουταπη ες ξαυτιπι οχίταπυ. Οὐ 4 (έξηχε. ᾧ δζυ ὑμῶν ὄχεςα νϑμοίς ζεῦτα “αραναΐᾳ ᾿ 
Ἰσίταν νοδὶς μας (οἰ πε. πλάςοληις “παῖς ν; χαὶ Ἴνα γνώ κῴωω αἴ δἰ παρόντων ἀ-“᾿ ̓. 
ε[Ἐ πιοα ἀθ ριαίςητί ποροῖῖο (ξητδτία Ὁ ͵ ΓΑ ΤΥ ᾿ , 
Ουα ρΙ δὶ φιοιπμοάοοσιιπιηιας ἰαγρ τί ποφαίνομα! : ὅζᾳ οδὺ ἐηϑεισοολε αὶ σεουεγωρήσαϊεν 

᾿ 50) ͵ὔ ς ᾿ 

οἰτῖ5 δζ ρᾳοὶς σαι σοηςο ΠΕΠ|5, τατὰ τῷ δ Ἥμω 9 τίωω ΘΡρων ΔιΙαλλαηονδιοι »Οπώφοητ 
͵ Ψ κν. 

(ογιιατα, ΠΙΠ1] εογῦ αιῖς ταης σοποςῆ!- παῖε »Φυλοίτνκύεια, χὰ μή λύφν: τὰν πῆτε συΐω-“ 
{πἰ5 πιοιιοητο5; Πῦ νὰ Ποηοίδα δ οχ ἡϊ- 40 ργδεντῶων μηδὲν, οὐχὶ ὡς καλῶν ὦ τὴς πόλεως αὐξίων“ 
ϑηίτατο τορι δ] ος (χα εηΐπη ΟΠ ΡΟΣ Γ 

ἐπητῤγίο νε ποςο ατία ὃς ἱποοιτίρ δίς ὄντων᾽ πόλον γδοῤ; δρλν ὡς Δἀυαίχαίων κα ὁ μηκέτι ἐπ" 
1ϊᾳ. (Ποτοτῖι 4 Οχίγα μιᾶς ρει νὶπὶ δέ αϑύων δ, θωσινδ(ᾳ δὲ δὐ ἔξω πότου βιαζόμδυορχσι' Ἵ ΡτΑτοΓ ἴα ἱπιιτἰς ΘΧΓΟΓΆΠΟΓΟ ΠΙΠΤᾺΓ, τ ϑαινομδῖι" ἀκόντων ὑμδ ὕχυχφρῆ λαμξαϊφν, μή- ᾷ 
Πρσροηρρήϊτο, πος ρογηχίτείτο; (ξ ἀϊ- 174 συϊχωρ᾽ν αὐτῶ, Ὀ μήτε παρ βέπειν,Σολ᾽ δὐτιαράτ- “ 
ἐξῖς ἔξεῖσα; τορυρπατῖο, ταπῃ ν πεσῇ 1 
Π]ΔΠΊΠΙ ΠΠΡῚΪΙ. ΠΟΠ ΘΠ ΠῚ Παῖς (Έ πλ 6] οὔτ ὑγρις πὲ χαὶ ἐρρρις. Χαὶ ἡ ὁμοΐ πόρε, χαὶ ἢ 

ΟγΓΑΟΪ ΝΟ] ργροΐδιις ἤεχις νοὶ νὶ σοα- ἕκαφον ἰδία. εἰ ὙΣΡ,αὐ ἀπαῖξ᾽ αἱ αὗῦτοι τς εἴτε παρ" 
ἐξα, [ἢ τοις οὐἱᾷ 42 ἔχσοιε σοπιιο- τηϑεὶς, εἴτε αγα κι κοϑεὶ φ»Ὁ τὰ λοιπὰ ὅμοια δε. φρώτ- “ 

ΡΩΝ 
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π πὸ -τηνα.--- 
Ε- 

᾿ 

ΑΝΤΊΟ. ΟΜ. 
, “νος ἐχείνα μμεμψημδύοις, τἄλλα ὃ ὁπῶς μιῇ ᾿ ζιαῦτα 

ν᾿ γλρήσεται σχόπεῖν. ζαῶτα μϑὲὺ ὅξευ ὅεν ἃ χϑιγή ἡπορᾷς 

» ὁμας οἴομαι δεῖ ἐγνωκόζᾳ ἐ) "Ὁ παρεσκάυάοϑαι 
» σοϑες ἀδίκοις 5 ὁ ϑήμου πλεονεξίας παραινῶ. ὡς 5 

» ἡ πὗτο πεϑὶ ὃ γεωὶ “αρφόχειται αχόπειν, ὅμοιον 61 τοῖς 

᾿ ὀρις εἴχήρημαισιν ἰτα τοῖς ἀδίκοις τὺ “ἰϑανόμοις, 

» ϑχ ὃ δι ὁ ὃ δήμδρχος ἐξαπατῶν ἡμας ἐπφράτο Ὥστο-- 

» φαίνεοϑαι, δίχαγον ὃ μόδιον, μαϑε!εοἱ μήπω (αφῶς 

» εἰδότες. ὁ υϑιὺ ὀζζω νόμος ὁ πῖξα ἢ δικαφηθίων ἢ, δμο-- 
"“ « 3 -ς ἈΒΙΩ͂: 2 3 » 

» “κῶν, ὃν Δέχιος ἐχρ ῳτέλυαΐ μἄλιςα, ὁ καθ ὑμ Ιο 

» ἐγράφη Τ παϑιχίων, ἘΝ αὐ ἀσφόλείας καίι- 

" χυουδύων δ ημοιρκῶν, ὡς αὐτὸς γε δηλοι ,γφαφας 6- 

»χὼν οἕκ ἀμφιξολοις" κὶ Χ) ὑμής ἀποὸρῖ ἐς ἀεὶ το λέγέϊε 

» χαλῶς Ἐχιςάνϑυοι. μέγα. ὃ ἢ πϑτὸ σημεῖον ὅθιν, ὃ χαὶ χαὶ 

» πουτὸς ἀμφισθηζου δε διχα!α χριτήειον Ἐὴ δοχεῖ 

" χεατίσον,κ γρόνος οὐνεαχαιδεχα έτη ἤδη γελρνῶς, ἐξ 

» : ἢ γάμος εὗττ ἐτειϑη" οὖ ᾧ πϑμτὶ δείξω Δέκιος ἐκ 

» ἔχοι δέκζο συ ϑὲ μίαν, ὅτε δημοσίαν κατ᾿ σθένος τὴν 

» παδικίων οὐ ᾧῷ νόμω δεδοκιμιασχκένξω, ὅτε ἰδίαν" εἰ 
» ὃ φήσφ,δξάτω,ἡ μυδλν ἔτι δεόῖθα Ἄθορυ. αἱ ἢ ὅμο-- 20 

» λογίαι καθ᾽ ας ὁ δήύσαιϑε Ὡρὸς τὸς δημόζας,αἹ νεως(ι 

» δνόμϑμαρ γε ἡ νι χαὶ αἷξὶ τότων ὑμας μιαιϑεὶν, 3. 

» πονηρϑς πε ο δημῦρη» ς αὖ εγρεῶ᾽ δὺο ζῦτα 

.» συϊχωρν μαῖα, «ἰξαγεσι ΤΣ πῶς δημόδίορυ τυ 

"χεώῶν δ Ξοχίω τίωδὲ Ἐποδείκγυονζ, καθ᾿ ἕ ἐκϑίσον 

» Ομιαυτὸν Ἐχυσυείας ἐνέκᾳ, Ὑ καὶ ἀορομϑϑων᾽ χαὶ κω- 

» λύσεως, ὀῆνο ὃ ̓ τοβοὰ ζῶτα σξ δέν. μέγιςον δὲ ὑμῶν 

» “ἡμέοϑω τεκρμιήδλον ὅτι ἅτε νόμος, ὅτε αἱ σζευ, δήχαι 

» χατ' αὐδρὸς παϑιχίᾳ δικαζαν τῷ δήμω δεδωκάσιν 

» ἐϊξοισίαν,δ ποιᾷ νεῶ αὐτὸς ἢ δήμως. ατείται αὐ 20 
3 

» παρ ὑμῶν, πσεότερον γε Οὐκ ἔχων. συνθεὶς ογ αὐ ἀ οὗ- 

.» ξιωσφέ τι παρ ὀήνων λαμίᾷανάν, ὧν 641 νὸ γόμῳ Ἀ κύριος. 
»λ “7 

» δίκαμον δὴ φύσεως λὐομολετηΐον, ὦ ὠβολὴ, πῶς αὖ εἴη 

» το ὃγὸ στο Δέχιος ἡ ἡμας ὦξετο δεῖν σχοπεῖν᾽ τοῖς. 

»» ἀϑὺ δημόταις,αἷ γε δὼ φύγωσι δίχας “ἰτασὸ ἥ' πατϑα- 
͵ δ' κεῖ ..8}.3 ͵ὔ ὕ Ν “» ὕ “»"Ἥ 

»» Χίων, χα) αἷς θυ ἐχείνοις δ,αρδωεῖντ ὅημον δικα ν᾽ τοῖς 

» δὲπατειχίοις, μήτε ὅτ ἐπαάγωσι Ἴννι Τὐν δημοῖς. 

» κῶν δίκῶω, μήτε στὸ αὐ κινδειυ ύσωσι, τς πα- 

» σριχίοις τὰ γείκη διαιτῶν, διλὰ σότοις μϑὺ ἀμφότε- 

» ξο. ὄξέγαι πλέον ἔχήν»ἡμῖν: ἢ σχοίξτέρου ΤΥ δικαίων 40 
» » μετέχην; εἰ δέτι Μαρκιος ἀδικεῖ Τ' δήμον,ἢ χαὶ τὰ 

» λος ' παξιχίων ὁργιροιεῦ, δίκαιος 1 1: 

» πόλεως ὀχπεσεῖν, μὴ παρ αὖθις, δὶ, οὐλούδεχρ 

» λεὶς,διδόῶ ὦ αὐταί δίκας, ὥς αὖ δξιγόμεμωον. εἰ μιὴν ἀτεοε, 

» ὦ ὁ Δέκιερ μδὺ δῆμος ἴσος ἔφιαι διχα φής, χαὶ ὅλ χα 
» Εἰσοιΐζο αὐτῷ πσοὸς αὐδρὸς ἐθροῦ ἔλιφερ ων! 
» Φον᾽ οὗτοι δὲ εἰ “λύοιντο ὃ ψήφου κύσκοι, ὑγν. 

ΕΝ ΒΡ ΔΩ: ., 4,7 
πἶτ: (ξἀ ργίογὶς οἠενκαἰϊοπὶ ΤῊ ΠΊΟΙΟΠὶ 
σλπογο οροζτοῖ ης ἰῃ ροίξετί ἱπιρίη- 
βατῖ ΠγαΠ τοῦ. ἄγχι πος ἰῃ σοπηΠλη6 
νΟ5 ΟἸΠΠ 65 Πηοηΐτος νοΪο; Ποιτογηιο 
γτραγατὶ {τὶς ἱπί ας ρΙ εὶς ομρίαἰτα- 
τἴδας τοπίξετο. Ουοα νοτο οτίαπι ἰά 
ἦς 4 πιιης ἀρίτιτ, σοτογίς οἷτς ἰηἰπ- 
{πἰὶς σοῃατίθις {π Πηλ}]6. πο ἐπὶ 
Δι ἀ  ΠΠ1ΠῚ, να ἐπ πες 05 ἀφοἰρίῶς 
νας οαποογο , αἰοἶτα ααΐ ποηάμπα 
οἷαῖς ρετίριοϊία. Τεχ ἀδ ἱπάϊοϊϊς ρο- 
ΡΟἸῚ, φαα [λεοίμς πηαχίπιο ηἰτίτατ, πῦ 
οὐτγα ΠΟ5 ρδτγί οἷος (οτίρτα εἰξ, (ξ ργὸ 
ΡΙεθεἰϊς νὶπι ρατεητίθιις ᾿ντ Παιοῖ εχ 
ἰρίπιις Ἰερὶς νεγθὶς δια δίραϊ 181] Πα- 

Ὀαητθιις, ὃς οοπέοΠθτη οἰξαριά νος 
ΟΠΊΠΟ5 ΕΠ] ΓΕΠῚ το Ποτί5 Ορτίπης: δ 4Ε- 
ἔογΆ ΠῚ ἈΓΡῚΙΠΊΘΠΓΙΙΠῚ Π110 ΟΠΊΠΕΘ5 111-- 
τὶς σοπιγοιογα ρίοθο ἀθοου ΠΏ ΓΏΓ, 
τΟΠΊρι15 ΧῚ Χ ΔΠΠΟΙῖ οχ ΖῈΟ εχ παο 
ΡοτΪατα εἴτ: χιο τοῖο ἰρατῖο Π)ςοίας5 ηῦ 
Ροτοίε ν]] δέξίοπειη οχ Παοεσς οοη- 
τγα ν]]Π πὶ ρατγίοίπι οἰξεπάεγς, νε] 
ΡΟΡΙ]Ι απ ψε] ρυϊπαζαπη: αι ἢ αἷς (6 
)ο[7ε. οἰξεμάατ, δ ποη ογίτ ρας νοῦ- 
ὈῚ5. ΔΠΊρ]Π5. (Οδτογαπι σοπαϊτίομας 
4αϊθαβ Παρεγρ εὺς τεσερτα οἐ Ἰη στὰ- 
τίαπη(παπη ας Πἰς Πα 6 οροίίει νὸς 
εἄοςετὶ, συδηάο 6ά5 τεϊδιιηιις πγαὶθ 
ἱπτεγργογαταμ)άιιο μας οἱ σοποράμπητ, 
ατἰς ΑΙ Ιθὶ γοπα ΠΟ Π πὶ δὲ παρ! γα- 
τιῖς Πυππ5 ἀπ ππαπῇ ἀεΠρηατίοποπι δά 
ἀεξοηΠοπεπι νἱπὶ ρατιςητίαπη; ρτα- 
τογθα Π1Π1]. Μαχίπηο αἰτειη ατραπηδ- 

ἴο οΟἸ]Πραγα ροσοίεἰς πε εχ ἰασο πθο 
εχ ρᾳέϊο τις εἴα ρίοδὶ ᾿πα!σαπα! Πο- 
πλΐποῖη ρατγιοίι πα, χ πος ἰρίο χιοά 
πὰπο ρΡ]θθς ἔλοίτ. ροτίς ἐπίτη ἃ νοῦὶς 
μος φιοά ποη ᾿αρεὶ μαέξεπιι5. ἢ6- 
τπγὸ γοῖῸ συ! ἀ4αδπα δῇ 415 ροτίουίτ 
4ιοά ἰρἸερίθιις εἴς ἸΙοἰταπι. Τατὶ ρου- 
τὸ Παῖαγας ΠΟΙ (οτίρτο, δά χαρά πος 
Τεοία5 γειοσαῖ, Ζαΐ σοπίοπταποιιπὶ 

εἰ, πα ἀσσιίδητασ ἃ ρατγι οἱΐς ρΙ οθ ει, 
{ππ6 ἰρῇ ρατγϊοῖοσς ἀσοιήξησ, ᾿πἀἰ οἴ 
εἤξ ρορ]!; ρατγϊοἰοσι γοῦο Πἴτο5, πὰς 
ΡΙεθείος αραπττγθοβ, ἔπις ἰρήῃ τοὶ Ππτ, 
ΠΟῊ αἰ ΓΙΠῚ] 4 ΡΔΙΓΙΟἰ 5 : ὃς Πξογαπη οῦ- 
ἀϊτίοποπυ ντγοσας πηοάο ροτίογοηι 
εἤξ, ποίγαπι πουῖγοὶ Ουοάί Μαῖ- 

οἷτια δὰξ Αἰ τπ|5 ΕΟ Πγ65 ΡατΓΙ Οἷτις ἰ5- 
{Πρ Ιεθ επι;, δὃζ τους ο[Ἐ πποστῖς δυζοχ- 
ΠΙΠ, πο ἀρ ἰρίος (ἃ Πἰοιπαΐσατιις, 
Ρα πᾶς εἰ ἄοτ, ντ ἰεσες ροίευίδης. πἰ- 
{ι ἔοττο 1) οοὶ ναϊρας ἀαις οτῖς ἴπ- 
ἄοχ, δζ πἰ μὲ} (ΠΡ ρῇ στγαιβοαθίτιτ οδ- 
εὐδ ἰἰ Ππη σ αι ἔσγθης {πβτασία ; Πἰ νὸ- 

δ 

ΤΟ, ἢ φοπηπλἰττᾶτι ρ5 σα] σα], γθιιπὰ 

οο 



418 
ΡΙυτίβ ἔλοϊξι αυᾶπὶ Ἰχαίαπα 40 ἐο γεπι- 

ΡΒ] απη, α {τς εἴας ἰἀἰσατίοης ρεῦ- 

“αγίαπι ὃς οχίξογατίοπας, δ τῇ Ποπλί- 
παπιοάϊα ,τατη ἀφο τἀπὶ γα Ἅπαν 

Δα πιδὶα οὐτη ρα νίταπη δόξατ. πο οἱ 
α΄ηαῦ νι αἰείξπατι νος ρ᾽ οθεἰΐ {το οχί- 
(ἰπηοτίς, σα ποπου θ᾽, παρ γασίθιι5, 

ὃ υϊάφημ!ά οἱξ ἰη ντῦς ργα ταπεῖιι5, 
ΟΠ ΠΕ νος ργοόρῖοσ νίττατξ ἐήμς ἔἕατο- 
τπλϊηὶ, ὃζ στατίας ἀρὶτὶς οὐ ργοπῆρτθ πὰ- 
τδῖατη νοῦ ἱς ἰη ντδεγοΙτιε παῖς ορο- 

ΐ Ἷ Η λ » 3, , «ὶ » ΟΡᾺ 

τάτη. Ριρηδητς οηΐ πῇ Πα Πτογ (Ὁ ; ΠῸΟ ΙΟ χαὶ Οὐκ ἔχᾷ λόφον, οἷς ἐπταινίτε, ζούτους φοξῴοϑαι, «΄ 
σοπἤείτ,νε ιος ΙΔ! ἀκτίς, Θο5 τἰπηρα- 

εἶσ; ὃζ φαιΐδιις πηαίογα σοΠ ΠΊ ΈΙτ|5, Εἰς 

Ποῇ ογοάατίς σοῖογα. σαί ροτία5 σοη- 

Πδητοτσ εἰς αὐ οπηηΐα ογεα τίς, φὰς ς 

οτηπηίθιις αἰ ΗΠ αἰτῖδ ὁ πη 4805 ἰα{{ς 

φοΠΠΙ ἰς οαρίοη 415 ἰάοηεος εχ Ἰπιὰ- 
τίς,6ο5 Πῦ (αι ἐς Πῖ5 1ρίι5 σοί] ἰ5 (α]ς5 
ἱπάϊςσατο ροῆς ἀποἰτῖς. Ῥοτογᾷ Ρ (Ὁ δὲ 
αἰϊα πιαϊτα ἀείατγε ἀίσετε ; {ε νοὶ μας 
(υΠΠοίαης. Ὁ τοηίλπη τέ ἐς ντ]ταῖς 
ςοπαῖας εἰς ἀΐςετε ᾿φοῖας, δοπᾷ εἢς 
᾿φοποογάϊαπι, ΠγΑΙΑ (δαϊτίοπετη: ὃζ ἢ 
οδίδοιπάςπηις ρίοδὶ, σοποοτάξοτο 

.οἰαίτατξ -ΠΠ γεῖθΠλι5 05 ν Ὁ] ρατῖτί- 
οἱοτγῇ ρε!!ετα οσοίάεγεα;. ἱπάμέξαγος 

πος δεῖ] οἰ] 14: οἵ πγα]τα ροΙ πα “αἱ 
ρας ἀϊσοτοα, ΡδιιΟ15 σΟΠΕΏΓΙ5 ΘΓΟ. ἂς 

ορυϊηγᾶ ἀοπλίγου αἰ ΠΙπχι]ατίοηξ 1)ο- 
οἰϊν(ποι ἐπίπὶ ἀἰσαπι {{0]1 4 τατε)Π ριι- 
ταῦ γι] τατ γε ρα δ] 1σαΣ πα 5 Ἰητ6}}]1- 
σι αίε χαϊ πιρεγασσοῆπι αὐ τγαξξαηα 
παροτία οἰα1]1α, ιᾶ ἃ ΠΟ 5 41 ἢ εἰς 
ςοπίδπαϊπγι5,δζ οἰαίτατξ 6 βάγια πιὰ- 

σπαπα ἔδοίπλιις: ἀεἰηες ἢ ρετ[αίγῇ 

(ς οτεάϊε, ντ Αἰ 116 1} [ΠῚ ΠΟΙ 5 ἀεάαιϊς 30 ὑμας,ως γε πο ϑοιδοιοῦα! ἄνα ἔκδοτον ἐχὶ ἀμϑεία : 

φαίπρρ!!οίιπι, ργαίοττίπι οἴαεπῃ νο- 
ἤχγαμῃ ΠὉ οδίοιιτο πεο νΠ} παζιπη σα- 
πεῖς, ποτα Ιρή ργα ἘΠ ΠλπΠ|]ῃ το 
τα ταὶ ἀποίτἰς5, ἔγαυρσίαᾳ; Ποηλίπεπ,δΖ 
ἰπ ταῦθα οἰαΠΠθιι5 τγαξξδῃ ϊς5 Π}}1 (6- 
οαπάμπι. Ατα; Πα δυας εἰς ἀΐςετς, 
σαπλίοίατ νο5 (ΟΡ 67 τχαχί πῖ μαθογα 
τοίραξξιπι {Ἰρρ] σα πγ,ας ης Πποίείδιις 
4υίάεπι πὰς σοπβιρίοπεῖδ. μδης Πιι- 
πγαηϊταῖοπι οἰδιιάσγο. ΘΟ ἀΠ οδιγα- 
τίαπι ἄς ποῦς ορίῃίοηοπι μαδυῆςς 

ῇΦΞΕ 

Τεςὶ, εἵϊς ἢο5 ἱπῃρίοϑβ 'π ἄξος, ἰηἰ- 40 ϑεοις, ἀδικα δὲ ποραβονζς σὸς αὐ, ϑοῴποις, τί ἐκ 
2 ᾿ 

(ἴο5 οὔρᾷ ποπλίηθ5, Ζιοά 414 Ἐπ οἱ- 
Πὰς σοπίμϊετο ροτυος σταυίμ5, οά 
Ὧοϑ5 αἸϊς ποι πἰθιισαι Ἔχοίος γαάϊοί- 
τὰς ρογάθγου  Νοη ορι εξ πορὶς ἴα 
οδίαϊτοτε Πεοὶ, ες ς οἰαίδ. ἀςάεη- 
415; Ὡςο ἀἐ Δ]115 γοδιις ροῦπος ἀρδαϊϑ: 
ΒΕΟΡτΑΠΊι5 οχίογηα ργαά δια Ποπ,ἱ- 
Ὠϊδ απ ηϊ5 ἀςσογησηάμτη Πποθὶς αὐ4 
{Ἰπὶῃ τοὶ ποίξγαπι; αι γεαις δά πος 

ΔΙΟΝΥΦΕΙ ἨΔ ΤΕ ΑΕ ΝΟ τς ς; ᾿ 

͵ λ “ ἌΡΑΣ 

Ο ςασις᾽ χα! ϑεραγγάυονες νϑὺ τ. δημον, ον ὁμογοία. πο-: 

Υ 7 “ ς ε Ε ἔ 
ἢ ται τὰ συμφερονζο. το κοινῷ φροιᾷν ἑαυτὸν, ὃς "ϑέτι 

τα αἷϑὰ πλείονος ποιήσονται τῆς ἀδιχϑυἥμης ἰὴ πο 

ἰντυ πόλεως, μέλλογϊες Φραὺ χοὺὶ δ᾿ τορχίαν, καὶ μᾶ-κ Ἷ 

σος ὑϑὺ ποι αὐ, ϑοπων , χόλον δὲ πο λεών δος 
ἀν, ι λ » "ἢ ἶ 

δίκης Ῥστοίσεοϑα χαὶ Λίν πονηρῶν ἐλπίδων ζῶ οξκ « ᾿ 

αἰξια τα αἰϑὶ τῆς βουλῆς, ὦ δημόται, σχϑπτεῖν, κ᾿ ἢ 

ταμωὶ τὸ τς αὶ, Ὁ κοληκα ϑείο α, Σ 
ὐϑαχωρῷν ὁμολογέιτε δὶ ἰρετίω » χαὶ πολλας γά--«' 

εἰς εἰδέναι φατε τῆς πσοοθυμίας, ζὼ ἐπεδείξατο ὦ 

«ἰδὲ τἰωὼ καϑοδὸν ὑμῶν. μάχεται (ᾳῦτα δλλήλοισ' πο 

ἀξ οσε 
Πα. χαὶ ἅμα Οἷς αὐδις τὐξὰὶ Τ᾽ μειζόνων »ϑὺ ἔχε 

πειν, οὐδ δὲ ΤῊ ὀήγων ὠπιςεῖν. ἃ δὲ οὐχὶ μιᾷ γρώ- « ἡ 

μϑνοι γνώμη ἢ πόρτα πιςεύετε αὖθις Ἑ ἜΚ. πόλον ἢ} 

τῶν ἀπιςεῖτε, δρλὰ παροξουλάῦσοι μὸρ αἰΐθις (ὰ « . 

δίχαια, ἑχανοιὶ 61) νομίζετε » δικάσει δὲ τὖϑὲ αὐτῶν « Ἧ 

“ὕτων ὧν «ποροξελάζοισιν, οὐ ἱχϑυοιξ, πολλὰ Οὐ ̓  ̓ 

ὀῆλα «ἰϑὰ αν" δικαίων εἴγον ὦ βουλὴ »λέγφν,λὰ ἐν 

καὶ ζῦτα ἰχϑμα. “5. δὲ αἰεὶ τὸ συμφέροντος ἐπᾷ: κ ἢ 
φφῖτο λέγφν Δέκιος, ὡς ἀγαϑὸν αϑὺ ὁμόνοια, δ'ιᾷνον ὃ ἣ 

Δ 

λήφυσόμεϑα,, κωλύσανες δὲ οιξ βούλον") ϑυ πα-. 

τρικίων θδρηλατειῖν ἢ μιωιφονᾷν, εἰς πύλεμωον ἐμ 
Φύλιον καϊζαςήσουδιυ,πολλὰ λέγήν ἔχωγ,ὀλίγϑις πά-: 

νυ γρησομμαῃ. τεῦ αϑὺ ΤΌ οι μάσαι ἔχω Δε- 
κίον τῆς εἰρωγείακ᾽ οὐ γὸ ηλιϑιότητος γε εἰ χρφῆον οἶξ- 

παρελήλυϑεν εἰς ς “-ραξάς (ς πολίζιχας οἡῦμ! 
7 Ε » -" ᾿ -“-7ὦχτ “ἕν: γεγηξϑικότων ὧν αὐταῖς,» μεγαλζω εἶχ, μικραῖς ̓  

ἥν Ἀν ᾽ ΄ ε ΐ 
πεποιηχϑτῶν τίου πολιν" ἔπειτα εἶ πείσᾳφν ὑπελαξεν. 

τοῖς ἔλϑροις »χαὶ ζαῦτα πολίπίω ὑμέτερον, χαὶ οὐχί ἣ 
ΤΥ ἀφανῶν ἔνα πολιτῶν ἢ φαύλων, δοκὰ ἐν! 
χαὶ τὰ πολέμια. λαιμισοὁταΐον ἡγείοϑς ἐῇ), ὦ Τ' βίογ! 
(φφρονέςαζον, ζῳ τεπολίικα ποραῆφν αϑενὸς γί. 
φϑνα. χαὶ ζῦτα ἐτόλμησεν εἰπεῖν, εἰδὼς ὑμας πλεί-«΄ 
ςῊν αἰδῶ ποιουμϑύοις ἱκετῶν, χαὶ μηδὲ πολεμίων πῷσκ ̓ 

καζα φάύογονζᾷς ὐθαΐδε ζιύτης Ὀἰποκλείονζα, τῆφο΄ς 
φιλαν, ϑοφπίας. εἰ δὲ τλμανίια ἡμας ἐγίγγωσκες ἐ- « 
πιτηδοϊογᾷς, ὦ Δ έχιε,λμόσια, κμϑὺ φρονοιωώζᾷς αἰϑξ ας 

ἡμίν τότου στευεξούλάυες ἔρονον ἑπσομεῖναι διάνότε- «΄ 
69» αφ οὐ παολῤμζοι χαὶ πϑμωλές, Αισηϑάγηες ϑεοῖς κ 
τε χαὶ ὀν,ϑοφποις, ΔΙ φ φϑαρησόμεϑα, :οὐ δεόμεθα κ 
θυ συμᾷξούλου, Δέχιε, οὔτε «ἶξὶ ΄ πολι ικῶν ἐκ- κ 
δύσεως, οὔτε πὐξὶ ὀήλου χονμαῦς ὧν ἡμῖν πορα- ὃ 
κτέον συ ϊὲγός" σὲ ὀϑνεία, φρονήσᾳνές ὀμόρὸς τὰ οἰ- κ΄ 

χκεῖα, συμφέρογτα κρίνῳν οἱο ἄθα, δεῖν, οὶ μέρα πῆφδὲ ἃ 

τῆσηλι- 



Ϊ 

᾿ 

ΑΝ ΤΟ ΒΟ Ν. 

» Δ ἡλικίας δζᾳ πολλῆς πείρας κακῶν τεὸ ἀγαθῶν ἐ- 

9» ληλυϑῦτες “πολέμιον ,συὐτὲ ἀπφλες, εἷς χρώνϑδροι 

Ϊ 

ἢ 

ΓΝ ΄»" " 3 ς » «ς 

» φοί{πε ἡμας : ἀνιῶ χοϑ τον ἐπαοουϑρας υῷ ὑμδμ, 
᾽ » δὲν “ 2 

» δλλὰ πολλάχις ἤδη ἡ ὑπὸ πολλῶν ἐπθραςαϑείσας, 
»Ὕ ͵ , 7 Ε ͵ 

» τῇ σεουηϑᾳ “«πραύτηίι “οἷ ραϑύνες,ἀκαζοπλήκτως 

» οἰσουϑυ.»ὺ εἰ δή δράσεε τὰ ὅμοια οἷς λέγέϊε, ἀμυ- 

Ἕ νόθα, ϑεους τε (ιωαγωνιςὰς ἔχονϊες οἱ νεμμεσῶσι τοῖς ἡ 

ν φέγρισι πολέμου ἀδίκου, ὃ αὐ, ϑοφπων ἑξοῇες χεῖς- 

! 

-ὩὩ δ ὰωπ πὰρ σε ἐπ 

» ὅφ. Οὐκ ὀλίγάν συμμαχων. Λαΐτνοί τε )ὃ ἁπομΐες, 
τῷ ὯΔ ) 

« ,»» 

» οἷς νεωφίι 1 ἰσοπολἤείαν δεδώκα υϑυ,σεωὼ ἡμῖν φῇ (ν- τ 

» ται ὡς αἶδὶ παιδὸς ηδὴ τὴς πόλεως τῆ ςδῈ ἀγωνιζό-- 

“» μϑμοι, οἷ τε “ὐϑενδὲ Σισποικιοϑεῖσοι πολάς πολλαὶ ἡ «-- 

»» γαβαὶ οαἷθὰὶ πλωτὸς ποιόμυϑμαι σωζεαῖ, ̓  μήΐξοπο- 

» λιν αἰ μείζοσιν αἰστὴ.εἰ ὃ εἰς αϑακζωυ ἡμιαξ καϊακλεί- 

» σέ]ε “Ὁ πϑυταιχόλεν Ἐχιχο υρίας μὴ τὐξεέχεοχ,νίτωυ- 

» κϑυξμεν,ὼ Δέκιε,ὼ ϑεραπογίας εἰςἐλάϑϑεοίαν φ'Ὁο-- 

»καλούμϑροι, χαὶ πτολεμμίους εἰς φιλίαν, ὼ πϑυᾷς α-- 

» «ϑιοσποις εἰς χοινωνίαν ἢ" οἰκ, τῆς νίκης ἐλπείδων, ὁμόσε 
» χωρᾷν ὑμνο μηδενὸς ὃ πότων δεήσεν, ὦ Ζ4 χαὶ ϑκοὶ 

͵ ἜΝ λλε ͵ ͵ ὥς λυ 2. ἢ 
» πόρτες οἱ πολιν Ῥωμδάιων καϊεέχοντες, δλ ἡ ,με- 

» 26. λόγων τὰ φοξερᾳὰ ζῦτα ἐλθεῖν, ἔρον 5. μηδὲν 
Η͂ ,» τ , ,, ᾿ Ως Χ»7᾿ ὯΝ 

» ὧξ αὐὴ “λροιτο ἀησρ . ζᾳυτα μϑυ Ασσιος εἶπεν. 

εΜαμιος ὃ Θλκέξλος ὁ δημοϊικωταΐος ἢ οἰκ πῷ στοσε- 

. δρίε, ὁ αἷξὲ Ἂς ὄζελλαγας πλείφην διτοδάξα νϑμος 

᾿» αὐροϑυμίαν, φανερῶς ὼ τότε ᾧῷ δήμω στευελαίμξα- 

»γερὸ λόοον διεξῆλος μ(' πολλῆς συϊκείυδϑιυον φρονζι- 
.Ν δὸς, ἐχύϊδμ᾽ μϑὺ τοῖς Οὐκ ἐῶσι μίαν ἐὴ πόλιν,δὰ- 

» λα διαιροῦσι Ὁ δημιϊικον Στὸ τ παδιχίων, χαὶ “ἰὼ 
» μικρὼς αἰτίας πολέμου πσδοφασῴς ὀϑαζωπυροῦσιν 

» ἐμφυλίᾳ" ἐπαμνῶν 5 τὸς Ὁ συμφέρον “ὸ χϑινὸν ἡγου- 20 

᾿ μϑμοις,ὦ πόύτα ἐλαῆω Ὁ ὁμονοίας Ὡϑευϑύοις, δι δα -. 

» σκῶν ὡς εἰ Ἄροιτο Ὁ δίκης, ὡφντῶρ (δῆμος αἰξιοῖ, κύ- 

» Ελος , ζυπίω Ὡρο ́ ι στευεδρίε τἰὼ χάξιν ἐχϑντος 

» λαξοι,ζα χα υϑὺ δὲ ἐπεξήσιν ἀτρι τέλους, δ, αρ- 

» Χεοϑεὶς ἀυτωῖ ῷ χεχραημϑϑω Φ, σωκατος, ἐχτάκέςε- 

» δον μᾶλλον ἢ χαλοπώτερον αὐτὰ ἡσε. εἰ δὲ α'δᾳι 

» ἐχ πϑρωτὸς οἰουϑύων 69πΦ τὺ ἊΝ πέλος ἐχεθᾷ- 

»» γδ γόμμεμωον τῇ δίκη, Ὁ Μη Φ5 “ννήσε!) κύριος,  ὶπολύ- 

» σᾷ ἡ αἰτίας “᾿ αὐδρα,, αἰδδύυϑιυὸς μϑὺ ἀὐθ' Ὁ κινδὺ- 

» γάδον σῶμα, ὃ΄ πολλὰ ὼ καλᾷὰ ἔργα ἔχ μεμνῆαϑαι, 

»" αὐταπτοδιδὸυς Ὁ νἀ Ἰεὰ χάξιν τῇ οὐ χδούσῃ τί 

» ἐξωσιαν αυτῳΐ βελῃ ο ἀσϑϑς μηδὲν εἰὐγανιιωϑθείση ξ 

»» μεδίων. παρζναι μϑύτοι τῇ δίκη στωυεξῴλάσε, χαὶ 

» σζευαπτολογεῖα ̓  τω ὀρδρὶ, καὶ Τ' δῆμον οοἰξιοιωῶ μι-- 

» δὲν γνῶναι γαλεπὸν αὐξὶ το τός τε ὑπατοῖς χαὶ τὸς 

»Οκχ πῷ σεωυεφρίᾳ πόρε, χαὶ πῶς διδοὺς πατεικίοις 

Ὁ ΓΒ ὟὙἹ 449 
ατατὶς ΠλΌ]τα Ἔχροτεὶ Ὀο 14, τ ρτγοίρε- 
τὰ τιιπι φάπιοτίᾳ, οὐ πίῃς {τὰ5 ααΐ- 
θιις ΠΟΠ ΠΟ ΡΠ ΠΊΠΙΠῚ ἃ νΟὶ5 τογγῖ- 

ταΠλΓ, (ς ὃς ἀητὸ ἔρο εἰ» αὶ ψοὐις 
7222 4 ΤλυΪτὶς αἱ ΔΡΡοτΙ (πλι15,1Π- 
τγορίάο, (ἐαἱ πῦ σομίμετα ζογία  Ἰεηῖ- 
ταῖς. ἔογοπλις. ὃἃζ ἢ ἠἀϊϑ!ς κα ἀϊἀοτίτῖς 
ἐλ ΠΠΠ]1α, ἀθίθ μἀσπλις πος ἀϊίς ἰα-, 
Ὁαῃτίθιις, 1} 1η ὈΟΠ] ἰπίυ[Ἐὶ αιιξξοτος,ν 
νἰπάϊσαπτ; πες ἀδογιητποδὶς δυχ !α 
ΠΟ ΪΠιιΠῚ ἃ (Οοἱ 5. Παπι ἃς 1 απ ο- 
ΠΊΠ65, υῖθιις ΠΌΡΟΥ ΠπΑ]ς οἰμιτατῖς 

ἴας5 ἀφ άϊπητις, ρίο ποθίς [ξασῦτ, ας ρέο 
πασντθοντ σοΠΊΠΊΠΠΙ ἴδ πὶ ραιγία 46- 
σοτταθιιητ; δέ τἀ ΠῚ Πγυ τα ΒΟΠαα; σο- 
Ἰοπία οχ πασντὸς ἀδάπέξα,πιοαϊς ο- 
τη θας ΔΠ Πἰτοητα νεἰπσοἑ Πηϊς Π14- 
πραῖϊνοτζας ραιγία ἀςέοηία ἱρίοτι αιο- 
{πον γίδιις. Ὁ οα{ ποσοἤητατοτη πο- 
ὈΙ5 ἱπηρο που τς οροῖη νη 116 
σοττορδα!, ({π]Ποθίπηιις Γ)εοἱ δὲ οτς 
1105 δα [ἰβογιατεπ), ὃς ποίξος δα ἁπηϊςοῖ- 
τίαπι γοσαγο; οπηπίδας ἀςηΐᾳ; Βοπιΐ- 
πίθιις Αἀ σοτηπηαπία νἰξξογία ρςηλία 
ἱπαϊτατῖς, νοδίίσιιπη οῦρταα!. (Δ αἶδιις 
ψεὐξάματις ορις ἔτ, ἕαχὶς Ταρίτεγ ἀἰίας 
σεἴεεὶ Ζαϊ νεθοπι Ἀοπιαπιτοπεητινι-: 
4ις ἱπῖγα νογραταητιτη Πίοτεγα ποῦς 
τοῦ σοηἤηϊαι, πε φυίϊάσηατα ἰηάε (6- 
αυστογ ἀστία5. Εἰαο Αρρίι5.Ατ Μ’ 
γδίεγίις (επαϊογιτα ρορα]αγίς πγαχί-- 
της, σαίας Ππά  τπ| ἰπ Γοσο πο απ άϊς, 
Ραττῖθιις ρ τί πλατπι (ογῥεν οὨίεαίς, α- 
Ροτίο ρίθδὶ τὰπο σασα; ραιγοοίπαζιις 
εξ, πιοάϊτατα ογατίοῃο σα ΠΕ ρ᾽ τίς [5 α 
οἰαἴταζαπη ((λφαοχαο ν πατλ ηοη οἢξ ἢ- 
παίρητ, ίς  ρΙεθεπια βασι οἵα αἰ! 48» 
τοηζ, ἰφαΐδιιοᾳ; 46 σαι οἰ1114 θεὰ 

Οταχίας Ἔχοίζαγοητ. ἰαιι4αθαῖα; οο5 ἡ] 
γα τατῖς ρα δ] σα γοίρεξξι οπιηΐδ οῦ- 
σοἴάία ρο[παθογδι: ἀοσθης Πι μοί 
ΡΙεδι, νι ροίτυἱατ, ραγπλίτγατιιγ, δέ Παῖς 
στατίδ οἱ ἃ (φηδῖι νοΐθητα ἄθειγ, ἔοττα 
ΠΟ ργοοο γᾷ Δ4 εχί τι, (εἀ σστεπταπι 
ἀςαϊτίοπο, 4.115 ᾧ ἀμί σομία]τιι- 
τᾷ ἐς ἀεαϊείτιο. ΘΟ ποαΠ τε δα η Πτ6 16- 
σἰτπλο ἰοἷο ἀςοί αἱ οπιπίπο νοϊίης, 
ΡΙεἰ, ἢ σα! ου]αϑ εἰ ρεγηίτγαταγ, α- Ὁ 

40 (ο]αταγᾷ τοῦ νἱγτιιῖ5 εἰτ158 γοπογοητία, 
“υδπάο γοσθῃς οἰἰα πη Π {π πο πιοτία 
πυι]τογῇ ας ργξοϊαγοτῦ ἰρῇ" ἐμοὶ ποι; 
το αταγᾶᾳ; (ςπαταΐ Ρ σοποοῆα Πδὲ ρο- 
τοίξατο παπο στατίᾷ, ρος; ἔδο Π ταῖο [πὶ 
σοποράςπαϊς φαίβι δος ροίξ]ατῖς, 
πιοάο πῦ {ΠπτἰΠἰ πᾶ. ϑαμάοθαι ταιτξ' 
(ξῃδταπι Δἀπποσατοιί ξιησὶ οΠοῖο, δὲς 
αἀοῆς σαυΠληι ἀϊοδτί πΠοιηίηὶ ; πτα]- 

'4ιις σοῃ[ι!ο5,τοταπι (Ἐπαταπλ, τε οἰοσῳ σοτοτοσ, Το οητ σσσῖα ρίςθοπι ἀσρτγοσατὶ ποαυἀ τη 
δ λον 

πὶ 

ΕΑ 

ΖΔ 



ΥΥ 

' 

ΓᾺ δι δ δι 
τοῦ Πατυδείθαδηϑ: [ἀ ποη ραγαΐ πιο- 

πιομεὶ ἔοσς δά ἐα!ατξ ρογιοἹ τα ητῖς. ΠΘῸ 

τἰοτἄταπα τεο ἐμιοπαῖζι, (δα ρετ οἰ - 

οῃτῖος οὐἱᾷ ὃζ απιίοος,ο ἀδυϊπέϊος θε- 

ποβοὶὶς ρἰεδείος ποπλίΠο5; στείλη; 
ἀπάμπι ἀεθίτᾷ πος (υΒτασίοτα τδρο- 

το αὐ οἷς γεροίσοη 48. Εσταχιπὶ οτίδῃι 
ῥὶεναδσηῖι νία πὶ ΔΠλδΠ ΙΓ γοΙρ ]. πὶ 

Ρτγοδίταγίᾳ ἰηξεπίοτγα οἰαίαπι, αοσῖϊ 

Οἡ ΟΧίριμ15 1Π Ρίεδε {τ πα ΠΊ ΕΓ : 46 

πιαίογοπι οτἰᾶ οοταπι αὶ ἱπάοϊοίοτς 

Βατηδηὶς πους, ἃΖ αν! ϑγαγὶ πού ηῖ 

γίτος ποπογαῖος Πηπαηάο ἰαθαίσδης 

δογαπῃ οτζαηα. 564 ΠιαΧί Πα αἷς ο- 

τατίοηϊβ ρατϑ δά ΜΜμαχοϊῆ νοτί εἰς, πὶὶ- 

(ζεῃϑ της ρθοοβ,δΖ περοοήπτεατοπι 

Ῥτοοίδιις. οραβατηίΐπι, ααπάοααϊ- 
ἄσμα ἐρίε μαδογεζι σαι ἀϊπιάπ (6- 

ΒΑτιπῚ ἰπτοΓ ὃζ ρΙεθ ΠῚ, δζ τγγαπηϊοί 

Δηϊπιὶ Ορί ΠίοΠΘ σγαιιαγοῖι ΡΓΌΡΙΟΓ 

ἱπροπίμπι ΔυΓοσδητίι5, ΟΠ 6565 ΠλΟ- 

ταδγεητ πο ρίορτεσ ἰρίμπι οὐτὰ (ξακτῖ- 

οης οἰαἰ!ς ΒΕ} (διεγοτα, ὃς οαἶὰ- 

ταίτατοϑ ηιιλ5 [4 (ξοιιπη (Ο]ςτ τί Πογα: 

τὸ Πάεπι οαἰαπιπίδτοειθ. {15 αἰξγιια- 

ται, άτπη ἀε ρεηξίηα νίτα τατίοῃς οἰα!- 
Βιις ἱπυίίᾳ 11] πχατασ; (ς ἃ νεππηρῖο 

τεογατῃ Παρίτα, εογαπιίείε ρεγηλίττο- 

τοῖ ροτοίζατὶ, ]ιιο5 Ια πῆς ἀϊςογοῖατγ,δΖ 

ἱπϊαε οδίείειπι ογίπηοη τα ἀείςη- 

ἤοπε ἀϊποζοι. ἰᾳ ἃζ δά (φ! τέ εἰπς ἐδ 

τα ΠΠπλιιπη,, δζ δά σ]ουίᾶ σαι ΔΠγο- 
το τεηεαταγίρ!ςη 14 ΠΠἸΠπλμτη, ὃ (ῃρ6- 

τἰοτίδιιβ ἱρέας σείεἰς σοπίξαημςηϑ. ΠΠ 

δατεπι ἰδγοοίαιη πηοάοἤείς ργαίεγαῖ, 

δΖ ρογίοι!απι {πὰ π11} τοι ἴπ (ςῃδειπὶ 

ται οίατς, ἔοτε νῖ οχ μα σστοπιίοηε νἱ- 
διὶ ἀϊοςἀληϊςππίατία, γιέζογος σι 
Ἰσῃοηλπίδ. Ηὶς γψεῖο πιαΐτις ογατ πη 

τηοιιοηάϊς απεδιρας, Γεσεπίξης σα]4- 
Ταϊταῖες ΠΊΑΧΙ ΠγΔς δ ἔλπγα ςεἰ γαῖα, 
απ ντρίδιις ρεῦ ἰδαϊτίοπος δορί 1. 
ίεμι. Ηκχςαϊετᾶς οὔ πγα εἰς Ιαστγ- 
τηΐς, ΠΟ Πηγεϊδιίς (πα γογίϑ, υἱγ ταῖς δο 
ψΊΓΓΙΣΙ5 αἰρηίταῖς [ἸΏ ΡΓΠ}15 ν οηοίδη- 

ἄιις, να ν ἀϊτἰε πατῇ ογατίοπς βοέει,αα-- 
ἀαοίας ἰᾷ Ιοουτας εἴς. Ουοαίι ῥοο, ἴη-- 
αἰτ,Ἰ αὶ νερὰ τρεγεπταγ, ΡΟ, ρα- 

τΔητ4; Πι41 ἴῃ ντρ ἱητγοάποί πιοτγῷ, 
( ρΙοδι οδτγα ρατεϊοίος σα σα! πὶ ροτ- 
Τἰττατῖς. ἂς νεγοηταῦ Π6 τα Πογα πὶ 
Ροτοητίατηασῃο 767}. Πγαΐο ογείοατ, 1- 
(σδητ(ς (Δ}}} ορηΐοης, δὲ σδττα 4Πὶ 
σὐιιοηϊτογθάογο. ΥἹΧ ἢ. αἰϊαᾷ οἱὲ ντῖ- 
Πἰὰ5 Δα (]υιτξ Πυιῖτς τορι ]Ισα;, τα π- 
ἄλπια; ΠΠσοτίατοπι οἷτι5 ὃζ ροτοητίαπη, 
Δἴσι6 σοποοτγάϊαπι σοπίθεπη 4Π1, 
παᾶ Αἰαπιὶ ρΙοἰρῷ αὐ μνύμιος περοτία; 

Ι. ΑΨ ΟΥΛ Ἢ Ν ἈΠ5᾿ τ: 

χτ' πλῆθος ἀφιχονϑμοιῖς" σεονοίσήν Ὑ» ἀμιχρὰ ἜΤ ἢ 

χυνδυωδυόνίι ἡ πότους, (θτηείας ῥοπήν" χα μἱὴ μένον ἃ 1 

ἀὐΐθις ἕτως ἔχήν “ γνω μα!ς, διὰ ἡ πελοίζας ἔκαιον “ὦ ΠῚ 

πῶς αὐλοὶ καλήν, χαὶ Φίλους στενά γ4 νην εἶ πίγας εἶ 

οἰκείους ἔχουσι ἢ: δημιδιρκῶν δὶ 4 εργεσίας κι πσσλαμ-α 

(ανάν,ὼ πὅτοις γιουὶ ᾿ ̓πεϑέραν ὁ φάφλουϑϑξωυ χαξιν «ὦ ἡ 

Ὄχι ὃ ψηφοφοείας ὠπαζδν" τὸ τε φιλόπολι ἡ « ἢ ἢ 

πύνηρϑν, “χουςὸν οἶκ ὀλίρον ἀπέφξουεν ἐκ ᾧ δημόμ- «ὦ 

χοῦ μέρφις ἐσόμϑρον" κ) ἔτι πλῴον τώτου, ὃ ασοὸς ὥξκο 

ΙΟ τύχας παοφ ὴ ἜΣ αὐ, ϑος»πί γάς » χὰ ἐλείν οἷδε τὸς οὖ οἷ ἣ; 

τοῖς αὐὐξιωκκασιν, ὅπτὸῳ εἰς ταττάνὰ πέσωσιν αὐτῶν αἰ“ 

τύχαυ.ὁ Ἀ᾽ πλείων λόθοος ἐγίνεῷ αὐτο χσο9ς ̓  Μαρ- ἐ Ι 

χιον, το δοἰκλοσιν ἔχων νοϑοτήσ μεμεγμέ γζωω, ὴ δέη- «ἡ 

σιν δῥαϊκν."ξίᾳ »γὸ αὐτὸν, π᾿ διςαναι Τ᾿ δμον ἐποας ἃ 

Ὁ βελῆς αἰτίαν ἔχ, » τυρωνιχὸς ἐἢ) φχθονε) ΠΣ “᾿. Ὑ 

Ὁ αὐθάδέαν όπου, δέος πεπαρέςηχεν ἅπασι μῆκος 

δὶ αὐτὸν ρχὺ ἕλωνται ςάστως χαὶ κακῶν ὀρηχέςων ἃ ΕΠ 

Φέρϑεσιν ἐμφύλιοι πόλεμοι, μηδὲ ποιᾷν ὀληϑεῖς χαὶ Ε,. 

κυρίας ἀξ κατ᾿ στο δζαξολάς,υϑμοντα [ τς φ9.- ἡ 

20 "έϑύῳ Φ βίῳ, »λὰ οὔμα ζῳπνὸν τἰὐζολίδο ἢ π 

τοῖς ὠδιχεῖο ζ λέορρεσι Ἔ ὀξοισίαν Ὁ σωμαῶς «-« ἡ 

Δεῖν, χαὺ μιὴ φάγῳ ἀϑιχον ἔκληκα λόγω μ; δίκης αὖ ἱ 

σολυόμῦμον. ζχωτα ὃ αὐτο παρ ὸς τε (φτηοίαν ὡ- δ᾿ : 

σφϑιέσαζο, ἐξ), ὁ ποὺς ἀὐδυξίαν ἧς ὀρέγεται λαμ 
“φόταΐᾳ.. αὶ τοῖς πσξοῦπηργμμἕνοις ἔρορις ἀκϑδου-- ὴ 

9. εἰ ἢ αὐϑο;δέςξερος ἔς αἱ κιἀλλονἢ μεποιώπερος, Φὖ 

" ἰοὺ βελξὼ αἰδιωσάφπούτα κίνδγουον ἑαμλν « πσο- “ ᾿ὴ 

μϑιυάν,κακζὼ μϑὺ ἡ-ῆαν, αἰα,φα) ̓  γίκζωυ ποῖς πτειεϑεῖς ἡ, 

σί “πϑοφάνψν αὐτὸν ἀπέφαινεν. ζῶ πε οὐζζῶϑα πο- ἢ 

20 λιξ ὀλοφυρφιϑμος, τὸν καϊζαλαμξανόντων κακῶν το 

(ςΣ πολής ὦ Ὁ δευχοςτισίαις τὰ μέγιςα τὼ φανερωτα-«, 

(ᾳ ἔχιλεχϑυϑιος. διεξιὼν δὲ (τα μ πολλῶν δὰ- δ 

χρύων οὐ καξοςποιητῶν χαὶ πεπλασμένων 5 δρλώώτο 

λυηϑινῶν, δμὴρ ἡλιχίας πὲ χὴ ρετῆς αἸξιωσί παροῦ-᾿ τ 

χῶν, ὡς ἔμαϑεν κινώνδυον βγχὶ τοῖς λείονϑύοις Τὸ σεοωτ 
ἐδδιον, οὐχ τῷ πεθοιρρηχότος ἡδὴ ὠϊξέφαινε Τ' λό θυ 

εἰ δὲ τίνες ὑυδυ, ὦ βελάσπαὶ, λέγων, ταρφιηον.)» δὸ-- « 

κϑεωῶπτες ες εἰςώγήν πονηοὸν εἰς Ὁ πόλιν, ἐαὺ τῳ δη- «- 

μῳ συϊχωρησηῖε ψῆφον ἔχτφέρᾳν χτ' τ: πατες ἄν ᾿ 
40 χαὶ ἐπ’ σπεϊενὶ ὠγαθῷ νομίζϑεσι τω αΜ' δηρδδγωνα 

ἐϊξοισίαν πολλζωω ἰαχεὼ λαξοῦίαν “λυήσεοϑαι, μά-“ 

ϑετω(ὰν οἷ τομογες δόξης, ὁ τ μανία, πσοοφήχον- « 

σα τι πο φληφότες. εἰ δ τί ὀηλο (φτηρίας αἤτίον ἔ- « 

αὶ τῇ πόλ τῇδε, ὺ φ, μμηδέποϊε “Δ ἐλδυδεοίαν μήτε 

ἐν 3 Η7 αφαιρενέευαι οὁμογοξῷ Ὁ ἀεὶ ὸ μιὰ γνῶ; ἢ «. 

“δῷ πότων “εωμϑρξω Διο ελν οἷ χα ὁ δήμωος α!- « 
τιωταῖος ἔσται συμ, δαληφϑεὶς Ἐχὶ τὰ ρα [καῖᾳ; « 

ἘΠ ΤΣ 

Σόϑωσων: κ« 

ἀν 
Ἐπ ρα 

Ε 3, 

ΚΕ": 2 
᾿ 

Ἄ- 
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» ἡ Ὁ μὴ μίαν ἐῇ τἰωὼ δ)οικουῷὶ τὰ κοινὰ πολϊείαν ἀ;- 
» χρᾳζον, μήτε ὀλιγδρχίαν μήτε δημοχρ αἴίαν, δ λὰ 

»Ἐ μικτίω δξ ἁπασῶν τότων καζάςασιν, τῦτο “ἷῷ 

»πϑώτα ἡμας ὠφελήσ. βάξα Ὑ εἰς ὕξρᾳς Ὡιποσκή-- 

» γ4 ̓  ποβανομίας, πϑτων ἕκαιςον ἢ: πολ μῶξ ὐζ' 

᾿» χαθ᾽ ἑαυτὸ μνόμϑυον. ὅτὸν ὃ αἸακερφι)ὴ πόρτα με- 
Ν “" ᾽ ᾽ “ ᾽ -“ 

» χοίως, Ὁ τ΄ ακινοιῶ μέρος ἀεἰ ἡ οκ βαῖνον εκ τῷ 
ἡ ͵ 40 ο ΔΎ ν "“" ͵] 

.» σζόυήϑοις χϑσχμϑ, “ἰσσὸ Τὸ (θοφρφνοιωῶτος τὸ μϑύογτος 
πνν κνν κ᾽, 71 ὼς ἯΣ ͵ δ πὸ 

» οὖ τοῖς ἰδίοις ἐϑεσι καίείργς ). μοναρχία μϑῳ ὀΐω μιῇ 

» ᾿ὶ αὐθαίδης “δυγθλεῖσα,, χαὶ τυφφιννικαὶ διώκειν ἔρξα- τὸ 

» μϑύη ὥυλωμαΐα, τ΄ αὐδῶ νὀλίϊων χὰ ἀγαθῶν κα- 

»Ολύς.. ὀλιγδρχία ̓ , ὧν Ἵ ὐρίφζων αὐδραΐν στευε- 

» φηκία, ἢ γελῶῶε ὼ ὑμεῖς γεουὶ, ὁτὸμ σλϑτῳ χαὶ ἑται-- 

» ξίαις ἐπαρθεῖσοι, διχαιοσξεύης ἢ Ὁ ὀηνης Φρετῆς μη- 

» ϑένα ποιῆται λθγ5ν,ἰπτῦῦ δήμου φρονίμου χαταλύε- 

» ται δημος ὃ (θρφρονῶν καὶ τὶ νόμους πολίφυόρϑμος,ο- 

» τὸμ ἀχϑσμάν Ῥέζη) ὁ τ ρανομεῖν λύσυο  χραίι- 

᾿» συ αὐδρὸς βία καζαληφϑεὶς διχαιϑται ὑμῶν ὃ, ὦ βε- 
» λὴ, μοναῤχου αϑὺ ἐξοισίας, ἵνα, μὴ τυραννὶς ἥυται, 

» (ᾧ διιυατὰ ἀὑρ5) βοηϑήκαζῃ. δύο "ὃ τ᾽ ἐνὸς Ὥστο- 

» δείξαίϊες τῆς πολέως κυφίοις, κ᾽ πϑτοις σέκ ἀόδαςον 

» χεθνον ὀχιβέψαγες ἔχήν τ ϑρχϑὺ οὗλλ οὐμμαώσιον, 

» σρεῖὲν ἡ“ηον δὀἰποδείκγυοϑε φύλαχας αὐτῶν τϑιαχο9- 

» σῖοις αὐδρας οὐκ Τὴ. πα-τϑιχίων τὸς χρ «ἰίςους τε χαὶ 
Ἶ “ρεσξυΐώτοις, Ζ ὧν ἤδη Οαλὴ σζευέςηκεν.ὑμδιμ" 5 αὖ- 

» τῶν, ἵνα υϑύη)ε ἐν τῶ] τὐδοοήχονίι χόσμῳ, φυλακζωὼ 

» σγεδικίαν ἀρ. τῦδε Φαίνεαϑε πεποιηνϑροι. ἢ πδς 

» αϑὺ ὑμδμ) οὕπω ἔδφ(ᾳ μὴ Δ ᾳιφϑαρῆτε ς Ὡ4.- 
» γοίας “( πασῦ πε μεγέϑοις ἡ πλήϑοις ἀγαθῶν, οἱ τυφανγ-- 

» γίδος πὲ πολυχφονίᾳ ἡλδυϑερωκαῖε πίω πόλιν ἔνα! 

» χθς, ν οὔπτω φολέξιὼ ἐογκαίε ὑξριζν ἢ Φυφαν, ὁ 

»» πῶς σεευεχεῖς χαὶ μακροὺς πολέμοις" τὐξὰ 3 Δ ἢ 

» ὑμας ἐσονῦμων εὐθυμούνϑμος, δίς ὁ μακρὸς αἰὼν 

» φέρᾳ μεζαξολάς, δέδοικα μή ὦ, οὐ ρακινήσαϊες οἱ 

»᾽ δχρυατοι οἰ, πῷ στουεσδρίς ,λαθωσιν εἰς μοναρχίαν 2 

»πολίτάυκα «ἰθεςησαν)ες τυραννικξιύ.ἐα) δζευ χϑινω- 

» γήσηε ἡ τω δήμω ἴξ πολίδυμῖς, ὅθεν ὐὐθαΐδε φύ- 
» σε κοχϑν, ιν, ὁ πλέον ἔχφν αὔνλιλων αἰξιών, χαὶ δ 

» βελὴῆς πσδοςέϊαμοισονϑμος τ΄ βαλόνθμον σεευαινάν ᾿ 

» σζευα δικήν πόρτα γὸ τὰ εἰκότα χοῦ «ἰϑὶ πόλεως βα- 

» λάομϑυοις πσδϑνοάν" κληθεὶς αἰ ποῦ δ Ἡρδδχων εἰς τ’ 

τ δῆμον ὁ μέγας ἐχεῖγος ̓  σεμλγὸς , Ὥὀσποδωσά τῶ δήμω 

» ῷ φαύλῳ ἡ ταπιφγῷ 909) ὧν τορ ας τε φανοῦ: 

» ται καὶ ἀδικῶν Φαινηται,»ὺ δίκης ἧς δὼ αξιος ἢ 14.0- 
ΝΥΝ ἀπ 7 ᾿ -“ ὍΝ » ζεται. αὐτὸν δὲ τὸν δ μιον , ἵνα μιῇ φυφα τηλικαύτης 

171 ΒΒ 461: 

δὲ ΔατΑΙΠΙΠ γατίοπεπὶ γοτῖ! τὰ τοτηρε- 
τατῖ, ν᾽ ΠΟΟ ΡῈ Π65 ραιιοοϑ μοίαα ὁῤ1}- 
γμαΐε5, ΘΟ ΡΟΠο5 (οέαη ρ] εἰ {πῖπιρο- 
τα πη, (πα πα Ἐὶ εχ Ηἰς ἱπΠπἰταδτογτο- 
σίπηεη, Ἰά νοτο (τ πης ΠΟθὶς ΡΙοάο- 
τίῖτ ΝᾺ ἔΔοἸΠ πο δά ἰπία σίας ἃς ἰη] φαΐ- 
τατος ΡΓοΪαδίταγ νῃδηιια’α; οΧ ργααϊ- 
ἐπῖς τοῖρ. ογπλΐς, Π ρεγ ίς (ο]α (τ. ιοά- 
ἢ πη] ΘΟ ίτοΓ Πλ ΘΔ ΠτιΓ, ρατδ ἡιαΣ 
ςσοπίαποτί δο ἀδοξγοπη τηοάϊι ἐχοθάο- 
το νας ίτατ, ῃ ογάϊηξ σοροτιταθ αἱ- 
τογα πιασίς (οὐτία γευ ΠεΏτο; Πλογος 
ΡΓΠΕΠο5. ηᾷ τερίᾳ ροτοίξαϑ δα (παπᾶ 
ἱπο] Πάτα ὃζ {προγδίαπη, ρΑυ] δεῖ πη α; ἱπ 
τγταπηϊάξ ἀερεηεγᾶς,α ρδιιοῖβ ὃς ορτί- 
πγατῖθιις οσπ ΟΠ ταγ. (ὐδταγιπη ραποο- 
τι ροζδιῖα ροποδ ορτίπηατος ἢτα, Πα 
πᾶς Ρ6π65 νος, Οἱ αἰ {15 ὃς ἐλ( οηί- 

θιις5 αἰατα, αἘἰτὶς σετογαγιιπηᾳ; νἱττυτ 
ΠαΠ]Ατὴ γατοη Παθιεγίς, ρΙ είς ργὰ- 
ἀφητία σογγίρίταγ ΡΙΘθς ἰρίαν δ᾽ α ππο- 
ἀεἴϊο δ Ιϑρ τίπιο γερὶ πλίης δα ἰπηπηο- 
ἀείξαπι δε πἰ χυᾷ ἀοπηϊπατίοποτη ἠ6- 
Ποέξϊοτο οαροτίτ αν ὐπὸ γπορίαη ορτῖ- 
ΓΟ Ὑ]ΓῸ ΘΟΠῚ Ραίοίταγ, ὃς νἱ γοιγῖτῸΣ 

Δ οΠποῖῖι. Ν᾽ οκ αἵιε ΡΟ (λιῖς ργοιυ  ἀϊ- 
{π|5 πε γορίᾳ ροτζοίζας νεγτάταγίῃ ἴγγὰῃ 

πἰάοπλ. ΡΥ πο δηϊπι,άϊπιοδιις οσπλ|Π-- 
{5 τε ρα. σαθογπδοια: ποι; ΠἰβπΆ- 
τἰτῖ (βἀ φηπιυιῖ ἱπηρογ τξριις ργαίοτί- 
ΡΠ Ις : δὲ ΠΙ ΠΟ πιίπιις Δα! Π |ς οἷς 
οὐοάες ἐγεσθῆτζοϑ νίγος, ταῖς ὃ νὶτ- 
ταῖα [Πτοῦ ρδιγιοἷοβ οἰ πᾶταβ; οχ χαΐς- 
διι5 (πε πᾶζιῖς ἴλτη σοηξδτι νοδΪς αιιτοπὶ 
ἰρίς,ης δῷ ΟἹ Οἱ Ππλ τίθιις ἀκτὶς, 
ΠῸ]1].πὶ μαΐξοπας (νε νἱδτατ) Δ ϊ- 
ας οἰἠοαίαπι. Α΄ φιφηηαιᾷ νο- 
Ὀὶς ΠΟ τἴπιθο πα ηἰπιίᾳ [ο ἰσίτατο σοῦ- 
ΓΟ ΡΑΓΆΪΠΐ, 40] ΠΌΡΕΥ οἰαϊτατα ΠΡ ε- 
ταί εἰς α ἀϊατί πα τγγάηϊάς, δὲ ποπάπιτα 
πδέι ἐἤ!ς οτίππι δα τπ{ἰτδήιιπι11}-- 
ἀσπάπιπην ἃ 4]115 ργορίογ οσιϊπιιαταπὶ 
ΒΕ]]οτιιπι (δε ε ΠῚ : αιταπῆθη ἀἢ ροίϊο- 
τίταταπὶ νογᾷ σορσίτατίοπο Ρταορίο,. 
Πυδηταθα; πιπτατίοῃο5 ἰσραπη ατπιπα 

αἤογας, νεσθοῦ Πα ιάπάο ροτοπτίο- 
τοβ ςΠαῖογοβ Ποιιατίς ΓΟ θα πη ργα48- 
τί οἰεἶτατί τγγᾶπίσαπη ἀοπλϊ παιοπεπὶ 

40 ἱπροζδητ. Ετσὸ [ δέ ρίεθεπι δά τεπι- 
ΡΕΡΙ. κἀν ίογίτἰς, Ὠ1}}} ᾿ἰης παίσοιαγ 
ΠΛ 1: 4 Π᾿4 15 Ἔχ τογίτ χυΐν εἰ τ ρίας 
ΡοΙϊ φιαπ1 111, δὲ [π. (επᾶτα Δ] αα πὶ 
ἐλξεϊοπδίη πος ΠῚ ραγαπουῖτ, (οροῦ- 
τοῦ ΘΠ1ΠῚ ΡΓοΙρίςετα ΟΠΊΠὶΔ τα Οἰκι1- 

τατῖ ἀσοίάοτο οἵα νοι Ππ}}]})  Ἰς ρογ ττί- 
Ῥαποϑ αἰξξα σοροταῦ Πλαρηιι5 16 νἱτ 

δὲ νοΠοΓΑθ ]15 γατίοποπι ἔλξζογαπι ὃζ σοσίτατοτγιπι γεγο ν ἢ] ας [παι] ρΙοσεσι]α: : ὃς ἢ οοη- 
αἱέξιις ξιογῖτ μηδ! οῆοἱ!, ροσπᾶ5 ἀδδς πιογίταβ. Γρίὰ ρογτο ρίοδβ πὸ ρετυίδητεσ ἰα(οί ας ταπιαπα 

οῷ 1) 

7) 
, 4 3, ««ε« ες δι ἐς ς, 



46: : 
πδέϊα Ροτοίπατξ πον Ππργο ἰΠπππο- 

ταπι Βοπηπᾶ ἱπ{ἰηέξα ἱπξοίξες ορτῖ- 

πιατοϑ, ((οἱεῖ οπίπι ἰπ να]ρο τυ γα πη 15 

"ὙΘΒοΙείρειο) σαποδίς ἰὰ ἃς Πσεητίᾷ ηϊ- 

πιίλπι σοπηρτίπλαι νἱγ αἰ αΐς ργα δς 
ἀϊξεζατογ νοῦ ἱς ἀϊέξαδ : φαΐ ργο ροῖο- 
ῇλαις Ἰἴροτα νιτοίλτη ραγτξ 6 οἰυίταῖς 

το] Ἔπάο, ἱποογγαριαπιτεγαφδίς γε !- 

απ: δέ σογγθέξίς πλοτίθ. ἃς νίτα: ἰ6- 
φίδια, ογοδείϑα; το  Ππγατί. φαΐ ρτιι- 
ἀεητηππιοτεραητ γερο] σαπ., εχ - 
Ῥ[οὐἰβ πεζὰ (Ἐπιε τε ἱπηροτῖ! ρατεῖδιι5, 
Ρτίματιις οὐἰτ ἀςπαο, πἰμ}] ργατοῦ μο- 
ΠοΙΈΠῚοΧ δα πογαῖας. ΟοηΠἤογδηζας 
ἰσίταγ Πα! Οο πη αἱ ξογπιᾶ γοῖρ. ορτί- 
τηδπι εἴα, πο το γοετα ρΙεθεπῃ: (8 
ἤουῖ φιοτϊδηηὶς πιαρ [ἔγατιῖς νγρῃος 
ογεαῖ, ἰσσιιη1α; [ΠῚ (λιοϊεπάατγῦ τα 

᾿ Δργοσαπάατῇ,, ὃς ραοῖς δ6}]|4; ἀδσεῦ- 
ποπαϊ ροτοίζατξ α νοῦ ὶς δοςσορίτ, δζ ἢϊ- 
Ει} Ποτγῦ ρεηοβ (ΟἹ (δπαταπὶ οἰξ, οιιπα 
Ἠ0]14 πγαίοτα πες ροτίογα ἤης οἰαίτα- 
τίς περοτία: {ς εᾶ δά ἰιιάϊοία φαοη; 16- 
ταϊττῖτο, ργαίεγιίπι ἴῃ σαι Πς5 ημα δά 
το Προ] ἰο δτιίηθης, ν Οἱ αι5 Πλοτας 
(τ ἀϊοηΐ5, δυιςτγτᾶη 415 αἤεέξατα;, ας 
Ρτοαϊτοπὶς οἰ Ποίτε τγαέζατα:, δας 
{Π}}Π 1 1ΠῚ οΥἰ τη ἱ Πί γειις ασίταγ Ὁ Δη- 
ἴο ΘἢΪπὶ πΠιαίογξ τογγοῦεπ ργοροίμο- 
Τἰτῖς Ιοσττη τγαπίρτοογι. ὃ ππογιηὶ 
σοτΓαρτουίθι5, αἰ ξ4ο ἰηϊ 5 οιι- 
ΡἰαἸτατίθιις πλθ]τοβ οσι]ος δὃζ οδίοτιια- 
τοῦ 5, ἴάΠτο Π16]{{|5 ΘΟΙΕταταπὶ [αρ6- 
δ εῖς γοπρι δ] σᾶ. Ηαο ὅζ αὰ χια- 
ἄλλῃ πη ἤδης (ςπτοηείδπῃ Ιοσατιις ἀ6- 
{|. ας φαοτηιοςῖ ΡΟίῈ διιτ τος ατὶ 
{πητρραιιοῖ8 ἘΧΟΘρ δ, ρργοθαιείαης. 
Ουμπηημε ἰφπι(οτ θαπάατῃ οἴει 5 Ὁ, 
Μαγοῖμ ἱπηροῖγατα ἀϊσοη] οορία, πο 
οχοσίις οἱε: ιοπιοάο της ΡΟ (οἴ 
(γί πα ίπ πασ τορι] σα, ὃς φιοά ρτο- 
ΡΓΕΥ ποῦ ογσᾶ νοβ Βεποιο] επτίδπη ἰπ 
Βοσροτίου !α ἀσιιε ποι, ]υᾶᾳ; γραίϊ- 
φπερτατοτίρῷ ἔλπιοσ νοίξεγ οἱ τείροη- 
ἄδαζ, (οἰτίς οπληο5, ὃζ (οἱοεῖς πιο τας γ- 
Ὀὶ περοτία πλεῖ! δ Ἔχί τ ρογιοποτείτ, 
ϑ6α φῃοηίαπι νἱηςίτ Υ ΔΙ οὶ (εητξεία, 
ἔλαίτα Πητ εὰ νοθὶβ, πιθδα; ἐς ξατιιγὶς 
νδηδ τ σοηϊςέξατίο. (Ποτοτ γιὲ ὃζ νὸς 
4υΐ 5. (Ὁ (Ομ εἰς, (οἱατῖς φαΐδιις σοη- 
αἰτίοπιδευς ρΙεδὶ ἐφάοπάιις Ππ|;δζ ορο΄ 
Ποσίτη 401 46 τα ρου οἰ τοῦ, ἰα δεῖ ετί-- 
Ὀυμπος οοτγᾷ ἐΐσογο φιοάηξ ἢ πγαίεΗ- 
ΟἷΌΠῚ Οἰμἶπ5 τὴς ἀορσιίατα Ράγαης, δὲ 
ΠιοάηΔΠὶ ἀσοιίαιϊοπὶ Ποπηρῃ ἰηίογί- 
Ῥαητ. Ηχοη!ε : τατας ς οθ θα γοῦθα 
αα ἰπ (φησι αἴχογαῖ, αοοαίατῇ ἱτὶ; ὃς 
νοἰ 5 τείδιιποσ ρῆτογί (ς πὰς ἀε οαυηὰα 

ὉΙΟΝΥ ΘΙ ΗἩΧΕΤΓΘΑΚΝἊΑ 8. “. 

10 ἢ χοινῶν. Ἐχίξοπαζφ.ἡ ζαῦτα οὐτὸς ἕξ μηνῶν διοι- «Ὁ 

20 Ὀχρῳτορο. πεποιήκαε ποῦ ( «λζύ ὅτω ̓  ἢ, δικαφη- «᾿ 

30 λάυτῶν οἱ μετ’ αὐτὸν αϑιςάνϑυοι,, στλζεὼ ὀλίγων, οἱ ν᾿" 

4οζέλάμα »φαφονῇες εἰδῆτε ἐφ᾿ οἷς ποὐραιδιδῦναι μὲς 

δέοισίας μόμυϑμος χύριος, μηδὲ ἰπασὸ Τὴν κακίζων ως 

οκδημοιγωγούμϑυος τοῖς χρ αζίςοις πολεμιῆ" ᾿ γὸ οὔ 

ὄχλῳ φιλᾷ γίνεαζ, ἡ τυραννίς" φυλαΐξᾳ τὲ χαὶ συμῆνα,, 
ἐάσά πο βανομεῖν ὁ ὀχκι φέρων φρϑνήσᾳ αὐὴρ, δικζᾳ- « 
τῶρ ὑφ᾽ ὑμὴν αἱρεθεὶς ὃς ἀὐχρῳτορι ἡ αὐυσγέ ,ύ-- « 

γῳ γρώμϑιος ὄξοισία.,τὸ τε κι ὄξελᾷ τὴς πόλεως « 

μέρος, ὁ ὃ μήπω διεφϑοιρυϑύον Οζα ἐασᾷκακωϑὴ- ἐν 

γα!» Εν τὲ ἡ γόμμιμκο. βίων τὰ χράτιςα μμεϑοιρμοσαμε- “- 

γος, ρχας τε δ σοδειξας αδ δ ἡγῆται (οφρονέςαζᾳ « ἵ 

κησοίμϑρος ἰδιώτης αὖϑις ἔς-αι,2 ἀμμῴεϑαι μόνον οκ, "ἊΝ 

“ὅτων λαξὼν, ὀῆνο Ἀ οὐϑαν. ζῦτα δζχυ οὐϑθυμυγϑείῖες, . 

χαὶ Φ δὔμα τὴ πολιτείας τῷτο ἡγησείμϑροι χρ ψτίςον «- 

Ἐ{), μηϑενὸς ὠἀπελαύνέϊε δ δῆμον, δλλ᾿ ὥςκὖρ τὐρ- το 
χαξ αποδείκγυται Τὰς καθ᾿ ἕκα ον οψιαυτὸν ἡγησομέ- ΠΝ 

γας Ὁ πόλεως, χαὶ νομοὺς τὸς μδὺ ἐχικυρφιῶ, σεδὲκ 

ααιρήν, ὁ «ὐξὲ πολέμου αὶ εἰρξεύης Ὁ. αιγεγνώσκῳ, ἃς 
μέγιςα χαὺ κυρκωταΐζο 6:1 ον τῇ πολῴ ὄχ ατ- «, 

ζμϑίων, μεζαᾳδεδωχᾳε αὐυτωΐ, χαὶ οὐθενος πότων αὐ- « 

δίων μεζα,δίδοτε,ὼ κλιςα “ἂρ ὧν αὖ τις αἰτίαν ἔ- “ 
Χῆ τί πέλιν ἀδικεῖν, ςείσιν εἰςαίγων ,ἢ τυραννίδα, . | 

σκθυαζουϑωος," δὶ ποοοδυσίας τοῖς πολεμίοις ὄζοω-, ᾿ 

λέχϑιϑνος,ἢ Οιϑτον {ι καιχὸν χτχφρῶν πορα φνοδσω, "Ἶ 

ὙΡΡ δὼ φοξερώτερον καζασκάυἀσηῖε ὃ πρ'δαξαινᾷν« 
τὸς νόμοις ἡ τὰ (3 κενήν, τοῖς ὑθδας“αῇς χαὶ πλεογές «΄ 

κταῖς πολλοῖς ὀφϑαιλμοις κὺ φύλαχᾳς αὐδί δἰποδείῖ- « 

ξαίϊες, Ὀσώτῳ χρφῆον ὑμᾶν εξᾳ τὰ χϑινά. (ὑταὺὶ «, 

σὰ πύρα πλήσια σϑτοις εἰπὼν, ἐππαυ(α το. ΤῊ ὃ βυ- ων 

λοιποὶ ζύτη πσδϑφέϑεντο τῇ γγωμκῃ.»ἡ Ὥ 6 ωρι- 

(ύλάνκᾳ ἐδ4 »φαφεαζ, λοίον αἰτησείμϑμος ὁ Μαρ- Ἷ 

χιος εἶπεν Οἷος μϑὺ,ὦ βελὴ,ασοϑς τὰ χοινὰ ἐγὼ γέ- « ̓ 

χϑναρὸ ὡς δχα Ἔ πσοὸς ὑμιαξ φζγοιαν εἰς τῷτον “Τ᾿ χίγ- « 
δέουον ἐλήλυθα, κἡ ὅτι του ϑοὶ γγωμιΐζωυ ὠπήντηται μοὶ 
τὰ παρύμδυ, ἁπόμῖες ἰςε, ἡ ἔτι μᾶλλον εἰσεοϑε ὅτὴν “ἢ 
τὰ κατ ἐμὲ ΓΩ τέλος. ἐπεὶ ὃ ἡ ὥλλεθίε γνωμνς « 

ἀδο ὸ συρυείξίκη, μδὸ ουρικεύῥου, ἡ ἡμεῖς ΤΣ 
λ ᾿ ᾿ 2 ἢ “ λ "ΝΜ εὖ 

καχϑς εἰκα φὴς τ ἐσομϑίων. ἵνα πὲ ὑμεῖς οἱ Ὁ ασθ9- “ 

τω δήμω μέ, λέϊε,καγὼ μὴ ἀγνοαΐ «θὲ Ἄίνος ἀγώω-« 
γιϑμφ »κελδύσαίε δὴ τὸς δηρῶδχοις εἰπεῖν ογανίιον «΄ 
ὑμδ; τί Ὁ ἀδίκημα ὄφιν ἐφ᾽ οὗ μέλλοισί μου κατη- « 
“ϑρόν, χαὶ Ὁ ποζαπὸν ὀγομκδι Ἐχιχρανοισι τῇ δίκη. « 

ὁ μϑὺ δὴ ζᾳῦτα ἐλευ, δοκῶν ἔχ: τοῖς λόορις οἷς εἰ- 
πεν οὐ τῇ βελῆ,τίω δίκζω ὑφέξᾳν" χαὶ βαλονᾶνος ὁ- 

μολογῆσαι τς δηρζδχοις 3 δι ζύτης ἕνεκα. δ αἰτίας 

μϑλλουσιν 



ΑΝΤΊΙΟ. ΚΟ Μ. 

μμέλλοισιν ἐὐτν κατησρρᾷν.οἱ δ ϑημζηοι, βελάυσε- 

μϑυοι χτ' σφας Ἐ τυρωννίδι Ἐχιξουλάϊ4ν αὐτὸν “πτιώ- 

σανίο,ὼ τσϑϑς ζιὐτίω ἐχέλάυον δ αἰτίαν ἤχειν Ὥστο-- 

λογησόμϑρον᾿ α βελόνϑυοι ὦ ἔϊκλημα εἰς μίαν αἰτίαν 

,45 καζανρλόήσαι, ὁ ζαὐτίω ὅτε ἰχυραν, ἔτε τῇ βελῆχε- 

᾿ 

Ἵ 

--.“͵-΄΄ ὋῸὋ͵.. 

Ὡ-ὰ. ΦασΨ Ψ  α.- -.- 

σχκέγζευ, δυνν ἑαοΐοῖς τε παρα ηοίες ὠξοισιαν ὃ- 

βόλονται ἐϊκαλάν, χαὶ βοήϑφαν ἀφαιρήσεοϑαι τὰ 

Μαρκίε τἰω ἐκ ἣ' σεευέδρων οἰονϑιοι. ὁ ὁ Μωρκιος 

» εἶπεν ᾿Αλλ εἰτοι ἔχὶ ζαύτη γὲ κριϑύσομαι τὴ ϑζκίο- 

» λῇ, δίδωμι ἐμαυτὸν ἔχ διχον τοῖς δημόταις, χαὶ μη δὲν [Ο 

» ἔζω ὦ κωλῦον γεαφεαῖ Φ «ποοξύλάυκα. εγέ- 

γε 3 τοῖς πλείςοις ἢ σεουέδρων ἀσμένοις ὅχὶ τότῳ 
υέαχ τῶ ἐϊκλυήμαΐι τἰω δίκζω ᾿ κατ᾿ ἀμφότερᾳ, 

χαὶ ὅτι σέκ ἔς᾽αι Ὁ λέγν ὦ φρονᾷ τίς εἰν τοῖς σεευέ- 

δροις ὑπαιτίον, κὸ ὁτί ῥαδίως ἀἰπολύσε. δ φχκξολξὼ 

ὁ αὐὴρ, βίον ἐζυιλωκὼς σωφρονα, κὸ δυεπιλη ον. 

γοαφέ) Φισοοθόλάνκα μῷ ζᾳῶτα “ἷὩΡ τῆς δ[-- 

κης , »ὸ χεόνος εἰς “«ὐἰδασκάυ δὼ ἡ Ξπολογίας ὁρίζε) 

τῶ λύδδι μέ Ἔ τείτὴς ἀσρραξ. αἱ ὃ ἀφ»ραὶ Ῥω- 

μαίοις ΠΑ ΤΩΣ 

ἡμέρας οὐνάτης. οὖ ὃ ζύταις σεενιϑγες εκ ἀχφραν 

οἱ δημοϊιχοὶ εἰς πίω πόλιν, ζᾷς τε ἀμείψς ἐποιοιω-- 

τὸ τὴν ὠνίων, χαὶ ἊΣ δίκας παρῇ δλλήλων ἐλάμζα- 

γον, ζᾳ. τε χϑινὰ σίϑν ἠ(αν κύσιοι κτ' τὰς νόμοις, χαὶ ὃ-- 

(ἡ βολὴ Ἐχιξέψον ἰὐοις, ψῆφον ὀμαλαμβανοίϊες 

ΤΌΤ ΒΑΓ 

ὁ μέγρι τὴν καθ᾽ ἡμᾶς γρόνων, δὲ 20 

46) 
{Πππ| ασοιήᾳτατος. Αἰ τ δαηὶ οϑπηιῖ- 
Πίσατο ἱητοῦίς σοη ΠΟ, ογὶ πιο γγαπ-. 
πα 15 αεέξατα οδίεσετῦτ, Π γαητα; 
νι δὰ 1 τοίροπίθτγιις νεπίγος ἴῃ ἱπα - 
οἴτῖτι ; ΠΟΙ Ώτος οὐ ΠγΊ6 ἢ ἰῃ Πρ] σεται 
σαι Πλπὶ Ἰποϊιιάεγο, ἐαπηηιις πεο νΑ]- 
ἄλτη;Ποο στγαζατη (δ πάτα ς αἰξγιιοη- 
τα 5 {ΠῚ Πἰσδτίαηη ἀσουίαάϊ ρτο ΠΡίτο, 
Πυλθ ας Το πατιτη, 00 Πλΐπιις Μαγοῖο 

Ραττγοοϊπαγοτι, ἀοτογγίταγος ἔα ρυτᾶ- 
τος αἱ γοεί 416 ογήγρίλ ζ." ἱπηάία. Ταιπα 
ΜΜαγοῖμϑ : 81 καὶ πδῆς σαὶ απχηΐαπη τγα- 
(ρΡοπάεπαᾷ εἰξ, ρεγηλίτιο πὶς ἱπαἸοο 
ΡΟρΪ, πες ἴῃ πιοζὰ {πὶ συ 5.6 
(οεϊδαταγ. Εἰπς5 ογί τ 5 Το ΠῚ ἀρὰ 
σταταπι ἔπ οἱ οσίίος (πατοσῖι, ἀιιοῦιις᾽ 
ποηγἰπίδιι5: τ αἴ ΠΟ ΡΟ τ] Αθαταῦ 
ντίοπατου (δητοτγία α δἰ πὶ σοπίοηῃι ἀϊ- 
ἕϊα ταιοπξ γεάάογοι; ἡ χησά αἰΐαε “03 
εανμ 6 ἐρρίάϊάττατα χαΐα ἕλος ἔρογα- 
Βατατγ ἀπ αϊταγας πᾶς σα! πη! 4π|, νὴζ 
ἴῃ οὔλπί νίτα ἔγιρὶ ὃς ἰγγεργεποηῇθὶ- 
Ιῖ5. Ροῆδαο 5 Ο πε ἄς μδοϊίτο, ὃς 
(ρατία τεο δά ἀβέεμποῃξ πιοάϊτᾶ 4Δπι 

Ί 

τ τ τὰν Σ “κ΄ 
ΡΓογοραταγ ἴῃ τιϊπιιἤϊπῇ. Νιπήϊπα 
αὐτ Ἀοπια Ποπο Ππο6; ἀϊε οείερτα- 

Ὀᾶτατ,ντ ππης οτίᾷ. Πἰς Πα 1Π|5 ρΙεῦς - 
Δρτο 5 ἴῃ νγθε σοηῆπιοθατ, πα] Δ Ὁ 
Ρεγηχυζαθαῖ, δζ ἰατο ἰπτογίς ἀσεθαῖ, ὅς. 
(υβταρία ἔογεθατ ἀα πεσοτίς ρα] 18, 
ἀε αι. νε! ]εραϑ εἰ ρου πλτιογετ αγθῖ- 

ο΄ ἐπεχύροιω" ΟΣ δὲ μεζαξὺ τῦν ἀγορῶν ἑπ]ὰ ἡμέρας, 

Ἷ ἀὐῥδυροοί τε ογες οἱ πολλοὶ χαὶ πενήϊες, οὖν τοῖς ἀγρϑις ἢ 
τε τα, ν εἰ ( πάτιις δὰ ε τεΐογγευ: γεἰ ἐς. 
χε (ερτξ ἀίοθιις ἱπτεγπηεα ἰς γαγὶ ἀ46- -- 

διέτοιζον. ὯΔ δὲ ὃ “αποοξρόλάυμα ἔδλαζον οἱ 

δήμζοχοι ῃ πασδϑελϑόγϊες εἰς τἰω αἀγϑδϑὲν οσεευεκαίλε- 
᾽ ᾿ ῇ ᾿ -“" ν᾿ ἥν ͵ “, 

ν εἰς οκκλήσιαν τὸν δὴ μον χα πολλα, ἐϊκωμια, τῆς 20 

βουλῆς διελϑονῆες, αὶ τὰ δόγμμαζῳ, αὐτὴς αὐαγνόγϊες, 

προοάπον ἡμέφφν οἷν ἣ τίω δίκξευ ἔμελλον δχτελάν' 

εἰς ζὼ ἁπϑυίᾷς ἠξίοιω ἥχειν τὸς πολίᾷς, ὡς “ἷρ 

Ὁ μεγίςων Δι οαγνω(ομϑύοις. ὡς ὃ, διεξοήϑη ῦ- 

τα, πολλὴ ασουδὴ ὦ τἰράταξις ἐγίνεΐ “υ πε δημο- 

ἀικῶν Χὺ τὴν παπεικίων' τ νϑρι,ως τιθρυσονϑμων 

Ἢ αὐθαδεςαΐον "ἃ 5, [ἵα μὴ “)95) “ἰσοχείριος τοῖς 

ἐϑρὸῖς, ὡς ̓ ἷρ τριςοχρ αἴίας ὠγωνιζόυϑρος. ἘΞ 

δόχει 5 παίᾳ χινδυου 4 εαϑα ἡ τῷ βίᾳ χαὶ τῆς ἐλάυ- 

ϑεδίας διχαίωσις τ» τω τότε ἀγῶνι ἀμιφοτέρφις. 

Ἐχιςασης δὲ τῆς πείτης ἀγρός, ὁ μϑρ ἐκ τὰν «- 
γώ , ὄχλος, δ(ος ἤπω πσδότερον, σεενεληλυθὼς εἰς 

πίω πολιν, ἕωθεν ἔτι καί ψχε τίω ἀρρραν.οἱ ὃ δή ἷν.-. 

οὶ στευ εκ αλοιω ὃ πλῆϑος ἐχὶ τί φυλέτιν εἰκκλι- 

σίαν, χω (α, τῆς ἀγρροὶς «ὐξιορῖ γἱσεινῖες, εἰν οἷς ἐμελ.-- 

λον αἱ φυλαὶ φήσεα ΐκατ' αὐ. ὦ τῦτε τοῦ φ τον ἘΞ 

δύετο Ῥωμαίοις ὀκκλησία κατ᾿ αἰδρὸς ψηφηφορ95 

φορᾶς, σαοά πιαρπα ρατβ Οὐ ραιιροῦ- 
ταῖξ Ορθγαγθηζιαγ (15 πηδηΐριι5. (ο- 
τογατῃ τα πί ἀσσερῖο 5. Ὁ ργορτεῆι 
ἰπίοσγι, ρορυ]ᾶ ἰπ οοποίοπξ δάιιοοα- 
τῦτ; Ργο Χο 4; ἰφιἀατοίοηατα, ἰςέϊτοα», 
εἰιις ἀδογοῖο, ἀἰξ ἀϊχογιητς 44 115 ἀε- 
οἰάεηάα οἴκει; δά φαπ4; ἰππ]ογαητ ο- 
ΠπΊπος οἷος φάεῆς, σορῃίτατος ἀθτο- 
Βιις πιαχίπηΐ5. Ηἰδ αἰπαίσατίς νιγί- 
αυς (8 πιαρπο [πιο 46 1ἃ Περοτίαπι 
ἱπιγιοθαης: ρΙεδοἰΐ, να νἱπἀ σατατ! πὶ 
Ποπηίποπι ΔιγοσαηεΠΊ πηι; ρατγι οἱ, 
απ !ο,1ο5 Ὡς ΟΡεΪπγατίπ ργορισηᾶ- 
τοῦ ἰΠ ἱπ᾿ Πλσογα ἢ ΠΑ Πι5 νοηίγαι: ν τ 

τιίδιε οπηης νἴτας Πεγτατίσαιιο {πὲ 
40 ἴμ5 οΧ Βυϊαϑ ἐμά οἱ! οἰιδτα ροηάοτο αγ- 

γθίνετο αἰμοτάττοι- Α᾿ 2.“ ἔς 
ιλω ἸΡΎΝ 

ζεται αῦ- οι. τάον 

ὈΙΓαπΓΡι5. 
τα; πυπάϊπα;, ἀστοίεπὶταγθα, 14Π:- 
τὰ Πιπη ]4πὶ αητοα ἰη νγθθπι σοΠἤϊι- 
Χοῖαῖ, (αἸλΠ|Ὸ ΠΊΔΠΕ6 ἔοτιπὶ οσσαρά- 
αἰτ. τε δαπὶ πααἰτίτ πα σοπαοσαῖα 
ααἀτείδιατα σοπλίτία, Ιοσα ἔογι ξιπίςιι- 
115 ἀπ πέϊα ουΐχιε Πρ παιότγιητττί- 
Βαϊ : ΔΟ τὰπο ΡΥΪΠλαΠῚ ροραΐμς ο- 
τη Πιι5 {ὙΠ δατἰ5 σοπΊ εἰς νἱγίτί πὶ ται 

Θ᾽ ἢ 

; ἡ 

ἢ 
Ι 

᾿ 
ιοἡ 



464 , 
(τασία, πταϊτιιπι τοοϊαπλδητίθιις ρα- 

τηοῖς ποία ἤεγοῖ, δέ σὐταγίατα οχ πιὸ- 

τε Πουὶ ΡοΙ τυ] παῖδα. (πρετϊογῖθα ὃ- 

πἰπιτοταροτίδιις, ιοτίοα ρΟρα]115 6 Χ 

ΡοΓΠΛ ΠΙ πατας φιδοιπΊα; ἄς το [ὰ- 

Ἄτατας οἤ ει  ταρία, ρεῦ οοῃ!. νοσατγὶ 
(οἰεδατ αὰ σξτατίατα σοπλϊτία, ρεγαξεῖς 

σῷ Ρεΐας (οἸεπηί. αϊδυάαπη εχ ἰορο (α- 

΄ οἦς; ποτ! ΠΟΠΠα11 οτίαπι ποίετο ἢ- 

δ ὉΠΙτΟΙΏΡοΓΕ, ΟΠ Πίοθαῖα; πα τίτι- 

“ ἀοαπτενεθεπιπ σαπηραπα Μαιτίατη 

ι ὯΡ Πρηίϑ οταπὶ {{|5 σεητατ οπ θι5, ΠΟ 

{ξουϑ δοίη ΠΙ] τα. σα! ου]ο5 ἀυτο πὶ {- 

τοθαῆς Ποη τά ΟπηΠο5 ,(ξα ροΓ 5 
αἱ φοπταγίαδ,πος ΠΗ] νοσατί ἃ οὐῇ: 

Κων Ϊη νηϊπογίαπι εἤξης σοπτιπι 

ΠοΟΠΑρΙΏταΓΓΟΣ σοητατγία;, ἰῃ (δχ οἰαῇος 
τ ΤΥ ΡΗ Ἢ 
Ὶ μι, Ρτίπτα νοσαθαταγ δά (ογοπάα 

οὐ Μαβίαρία συΐας σεπίτι5 ογαῦ πλαχί Π15, 
ἡ αυκῆας ρείπιπι οδτίποθας ἰπ Ὀς]] ς 
γουαίηςτα : ἴῃ 464 σεπίεραηταγ σα α1- 
ταπι οὐξοάςοίπη σεηταγία, οἑτπδσίητα 

οὐ φράϊταπι. ΡοΙῈ Βδῃς (υταρία ἔογερας 

᾿ ̓ Οἰαπς σοηία πλίποι, (Ἔσιιπάτιπ ἰῃ ἃ- 
οἰ οἰοἸοσιηι οσσιρατγο (οἰ ἴτα, πεο ρεγίπ- 
“ἀἄδφατπηατα νυ ργῖπη δΟῖα5, (εἀ αἰγιά- 

τς χοϊευίας :σοηίξαθαῖσας Παστπα]τίτα- 
Ἰ δο γἱρίπεί σοηταΓ]5: φαΐ αιτγίθαο- 

τ ΡΒαηταγάας [Δ γογιπι ΠσΠδγιοσιιτη δ 
«ΤΙΤατίογιηι, ΔΙογπη6; δ 6110 ντ]ππὶ 
ορίσιιπι. Τ᾿ οτεία οἰ αῆ!ς τ" ἤρα νὶρ πτὶ 
σδπταγίαγα,ν δου πη 44; (δ σα Πίι πλϊ-- 

πού, ἀγπγατιγαας [εὐϊοτ, Ιοσῖ ροίς Π18 
τεπεραῖ ογάίποα ργοχίπιῖ. Οαττὶ ἀς- 
ἱποορβ γοσαθδηταγ, αὶ γτοοηία ῥγο- 
χρη ᾿Π ουΙοΓ 5 αγδῆῃζ, ἰτα ταυτὶ ογ [ἢ ἃ- 
οἰεἸοοῖ οδείπεθδησ, δ ἀχρεάιτίογοπι 
σογοθᾶς αὐ πηαταγαπ, ΠῚ χποα; νἱρίπτὶ 
σοΠταγίαϑ Ἐχρίοθδητ, ὃζ ει θιιτας Πὰ- 
Ὀεῦαης ἄτας σοπταγίας διο Πατοσ πὶ 
ταδί οἰπιτηᾳ4;- Οὐΐητο ἰοσο νοσαθα- 
τιιγ οἰ ς ΠλΙΠΙ ΠῚ] σε πίτι5, φιιας ἔῃ 4 5 
ΔΥπγα δῖα δζ ἰΔο 15. ἢϊ ΠΕ] ἴῃ δεῖς 
Ἰοοῦ μαρεθᾶι, (εἡ σνείμὲ Ἐχροάϊτα πγά- 
Πα δέ να] Ἰτατοη διι5 ταητατη ἀρτα,(ο- 
4ιοῦδτογ ]ορίοπατγίοσ, ῃ ττὶρίητα ἀϊαϊ- 
{ι οξτατίαδ. Εσοπε πη] δυτᾷ οἰαίι1Π1, 
ΠΟΙ Ραιιοίοτο5 γα] 115 οπηπίριις, ν]- 
τίπηιπν Ππαδεθαητ  ὉΗΤαρῃ, ἰῃ νπαπὶ 4 ΟἼες, ἔσχαΐοι πίω ψῆφον αὐελοίμίξανον, ἕνα μόνον ἔχογϊες ; 
οῶσιος ΤΟΙ ΘΕεϊ σρηταγίαπ,. ἢ ὃζ ἃ σο]4- 
το ποτε δτογιΠ1, Ζα ΡΓῸ σαϊπ5ηιϊις 
οοπία (ΟΠ θαι Ποσὶ, ὅς ἃ ἀοἰ ἔμ θιις ἰπι- 
ΓΆΠ ΠΟ 5. Π τα πὶ ΠΟ (ΘΖ α θαπτχιι ηἰ- 
{1 νοϊπηταγιὶ; 15 ἀο οφυμΠς απέξοτῖτα- 
τίς ἱπ (υβταρᾶο μηϊπίπια;. Ετσο Π ρτί- 
τᾶς ΟἰΔἤ!ς Ποῃαρίηταοίξο σοπτιιγία; 
σοπίςῃτίτδε, ποοο ΘΠ]αΙτας δὲ τη αχί- 
πὶ σοη [τις ροάίτος, Πηΐς ογατ (Ηταρίο- 

ὈΙΟΝΎΒΤΙΙ ἩΛῚΙΦΔΕ ΝΑ 5 5. Ἢ 

΄ ὔὕ ͵ “ » ἢ 5. ΤΥ ὑη,. 

το ΄ σημείοις πεζο"γμμένον,ὡςῬ οὐ πολέμω. ἐπέφερον. 

γος τὴ εὐ αν, 
20 βίοις, Ἐκ ασοξεξηκῖῆαν τάξιν οΟ» τ μεχαης μϑϑ- 

ΠΝ 

͵ ϑὺ 2 ΚΣ ᾿ Ἵ 3 ͵ 

30 μά πε οὐσίας ἔλα“ ον εἶχον, χαὶ τάξιν εὖν πολέμωτ' 

ἡ φυλέϊοκη " πολλιὼ 5 εγανῥιεινϑύων ἢ; παξικίων ,ἵνα, 

μὴ τϑτο γ)μγ.). αὶ Τὶ λοχίτιν αἰξιέντων σεεναγήν ὁκ»- 

χλησίαν, ὥς αὖρ ἀὐοῖς πάτειον ζῶ. οἰ “ὦ τοῖς σϑόπε-. 

6ϑν γϑόνοις οὔτε μέλλοι ψῆφον ἐζενείκειν ὁ δῆμος, ὑ- 

“ὥῬ) ὁτουδητίνος ὧν ἔχεβένψ4εν ἡ βολὴ, ἐκαίλοιω μῆδ΄ ὟΝ 

οἱ ὕπαζοι Τ λοχίτιν ἐκκλησίαν, ἱερᾷ “οότερονόχι- , Ἷ 

τελέσαγηες,ἃ νόμος οὐὗθις ἔφη, ὁ μέ ἐγρΑ καθ᾽ ἡμαῖ (ἡ 

ὄγῳ “ιγὰ ὅΖ αὐτῶν ἔτι τι. στουήᾳ 5. Ὁ πλῆθος εἰς η] 

ΕΣ “ὃ πόλεως Ἄρφον πεδίον, αἰσυῦ τε λοχαγϑις αὶ νος 

ἣν 2..ΘϑὧϑὌἱ 

᾿ ψῆφον Ἔχ, ὡπόμες ὀύθηαξονες, δλλὰ χτ' πὰς γε Ἧ 

“ Ἵ Ε΄ ἀν -ν « ἃ «ἢ ᾿ ᾿ 

οὖς ἔκαιςοι Ἄθιχοῖς, οπῦτε κληϑεῖεν κἰ πσὸ ΤΠ. ὑπάτων. ἫΝ 

ὄντων ὃ Ἵ συμπόώτων ποιών ὦ οὐνενήχκοντα ἡ ἐχϑυτον Ὁ 
͵ ἣν ! ΡΣ εἰ Ἵ ἕ ἥ ὰ 

λογών,κ) τὅτων εἰς ἐξ διηρη ϑύων συμμορίας, χαθῳ- ͵ 
ΧΡ ΤΡ ΑΝ ἢν Υ ἴδ Δ) 

τὴ μϑὺ ἐκαλότοσυμμορία,, Ὁ Ὁ ψῆφον ἐπέφερεν ἢ 

ἐχόντων Ὁ μέγεφον ἕμμιηκα Φ' ὅσίας,χαὶ τίω πξλτίως ; 
λαμᾷανόντων τάξιν εν πολέμοις" ὦν οἷς ἠΐαν ἱπαέων 

μϑὺ ὀκτωχαδεκα λόχοι : πεζῶν Ὁ), οδοηχοντα. δοίπε- ὦ 
ἌῸ ͵ ͵ " ,. ΟΝ 

δφ. ὃ ἐψηφηφορ4 συμμορλα ΜΙ: “(αοδεέφερων τς, ᾿ 
Ψ ΠΥ 

μϑυων,ὼ ὁπλισμὸν αὶ Τ' αὐτὸν ἐχόντων τοῖς τποροΐοςα- ὶ 

σας, δὶ ἐλοίῆονα" αϑτο δὲ Ὁ συλῆϑος εἰς εἴδζοσι λϑ- " 

28 σεου)ετοιγμμένον ζῶ' πσφοςέχειντο ἢ αὖθις δύο φυ- ᾿" 

λαὶ πεκτύνων χαὶ χαλχοτύπων ς κὸ ὅσοι ὀήνοι πολεέμι- Ἵ 

κῶν ἔργων ἢ γ χήοστέχναι. οἱ δὲ ον τῇ τοίτη συ, [ ᾽, ; 

μορία κα λούμϑυοι, λόχοις μδὺ δξεπλήρφφιου εἴκοσι, ἱ 

ἀμμκα δὲ εἶχον ἔλαῆον Τὴν δευτέρων : ᾿ τάξιν πίω ̓  
2 ,ὔ 3 ͵] Ν᾿ πὰ Ε Ὰ -“ν ΝῚ ἢ" ἷ 

ἔτ᾽ ἐχείνοις ελοιἤονα,, χα! ὁπλα οὐχ οἷα, τοῖς 3 
" ᾿ “-ὝΜ,.»" ΡΝ αἰ 

αὐτῶν ἔφερον. οἱ δὲ μ᾿ πότοις καλούρδυοι ἴμΝ Ἱ 
Ν᾿ 
Ψ 

ἰ-οἾ ἡ 

ἀσφϑηέςερϑιν ἐλοίμᾷ(ανον, χαὶ ὁπλισμὸν ἀὐςαλέςε: , 
ἘΟ ΡΝΙ » ΝΣ ἢ ΤῊΝ 

69 Εἰγ5ν" διηρζευτο δὲ εἰς εἴχοσι χα! οὗτοι Ἀϑιχοίφ' στένε: Ὁ 
͵ δα μεν ἢ ͵ “«κς ΠΝ 

ταοντο δὲ κἡ τὅτοις δὺο λοχοι βυχφυιςων κ᾽ σαλπις " 

κτῶν. πέμ-]η δὲ ἐχαλόάτο συμμορία ὃ, ὀλίγϑυ πά- ἣ 

γυ πέλμεη υϑύων ργνυείου" ὁσλα δὲ ζῶ αὐτῶν σαυ- 
το ᾽ ὮΝ 3 ψ 

γία, χαὶ σφενδόναι “οὔτοι τάξιν Οὐκ εἰχον ον» φόναγί, Ἷ 

δολὰ ψιλοὶ χοῦφοι στενεςραΐ) ἀὑοντο τοῖς ὁπλίταις, ὌΝ 

εἰς. ποιαάχοντα λόχοις διηρηνδύοι. οἱ δὲ ̓ Σπορωταΐοι. ; 

“ϑυ πολιτῶν, Οἕκ ἐλαῆοις τὴν δλὼν ἑπόύτων δ): 

λόχον. οὗτοι ́ςραϊιῶται ἡ(αν ἐλά ϑεροι τοῖς ον καΐα- ἢ 

Ἄθοου, ἡ εἰσφορῶν δ χὰ ὡμήμαζᾳ γινουϑῥωνα- 

τελάς, ἢ δὶ ἀμῷω ζαῶτα οὖν ταὶς Μψηφοφορίαις ἀ- 
! » σον ΄φα ! ΟΝ ἀμοταΐοι. εἰ μϑὺ δίζυ ὅχὶ ἢ; πεώτων λόχων, οἱξ οἵ τὲ 

ἑπαεὶς ὠξεπλήρφφιο, ὃ τ πεζῶν οἱ τί “ες τίω 
͵ » " ΜΝ, » 

τάξιν ον» τω πολέμω λαμξανονῆες Β Ὁ δῷ φρϑνή-- 
φε ΔΝ. ͵ὔ ἕ ͵ ὯὉκ « 

στιεν ἐτῆα νὰ ἐννεγήχογϊα Δλοηθι,τελος Εἰ γεν ἡ ψηφοφο-- 
͵ Ἀ 

᾿ εκα 



ΑἸΕΊ Ο; ἘΠΟΝΜ. 

Ἵ “ἴα, ὼ οἐκέτι τοῖς λόνποις “ἐξ χαὶ οὐνενήχοντα λόχοις 

ἡ λύεδίϑὸτο ἡ ψῆφος" εἰ δὲ μὴ τοτοτήροιτο, ἡ δοϊ τέρα 

Ἢ συμμοξία. Ἃ δύο ὦ εἴκοσι λόχων ἐκαλάτο, ἡ ἡ τϑάτη" 

ἢ σῷτο σεωυέξαννεν ἕως ὃ Ὁ ἀὐδ' φρονηίφσιν ἐπα ὼ 

ο΄ ρὐνενήχοντα λόχοι. ᾿ τὰ μδὺ πολλὰ ἀγωνισμάτων 

Ἐχιῆ πὐοώτων κλήσεων τέλος ἐλάμβανεν, ὡς μηδὲν 

᾿ ᾿ ἔτι δεῖν ἐσαίτων ὺ «ὐϑυΐίως δὲ που “ὡράγμα οὕτως 

εὐδοιαζονϑυον οὐέπιπηεν, ὡςφ]ε μέ: οι Ὁ ἐσχύτης «5- 

᾿ς φοΐ ν Σπορωζατων πσδοϑιϑεὶν ̓ χαὶ ζῶ ὡς πῆρ πέ- 

ἣ ὅϑις τῦτο σαοϑέντων Τὸν προτέρων δύο χαὶ εὐνενή-- 1ὸ 

ο΄ χοντὰ κὺ ἑκατὸν λόχων, τω πελάυταίαν ψῆφον ἐπενε- 

᾿ς ἐθεῖσαιν ἐχείναις , αὐτίαν μμέοϑαι “ὃ θχὶ ϑούτεροι ρο- 

πῆς. οἱ μϑὺ δίω στενανγωνιζονϑιυοι Μαρκίῳ, ζυ- 

«ἴω ἡξίοιιυ καλήν 1 πἰπὸ τ τιμημαίτων ἐκκλησίαν, 
ε ͵ λον ͵] ͵ 

αὑπσλαμᾷανονῖες ζα χα »ϑρ πο τῆς ποξφ της κλη- 
ἡ « λ ᾽ ΝΑ ἃ ἢ ή ͵ ᾽ Ἷ 

᾿ σεῶς ἵν τῖσο αν ὀκτὼ ἡ οὐνενήκονϊα λοχὼν Ἔ΄πολυδη-- 

σεοϑαῦ 1' αὐσιρα" εἰ δὲ μή γεν πο “Ὁ δούτερας," πδά- 
ν . “" ς 3 ΑἹ 

! τῆς. οἱ δὲ ϑημζρηρι ζωυτα ὑφορωνῆροι » Ὁ οτ φυ- 

λεβικ ὼ ἐκκλησίαν ὦοντο δεῖν σεεναγήν, τῷ αὐγῶνγος 

ϊ 

Ω ΠΡῸΣ 

τ πος- φοώψι ὡς. 

“ ͵ὔ « ὕ « δ᾿ 

ἐχείγζευ ποιήσοι κυδλαν" ἵνα. μιἤπεοι πενηϊες ἢ πλε- 20 

σίων μάονεκτῶσι, μήτε οἷ φυλέϊιχοιὶ Ἵ ὁπλιτῶν ἀτί-- 

μοτέραν ἔχωσι χώφφιν »μῆτε ἀπερβιμιμένον εἰς ξε- 

αἴξ κλήσᾳς ὦ δημοίυν πληῆλος Σ'ποκλείη.} ΤῊ, 
᾿ς ἴσων ψήφων" ἰσθψηφοι ὃ τὸ ὁμιστίμιοι πϑύτες δλλήλοις 

᾿ “λνόνδιοι, μιὰ κλήσᾳ Ὁ ψῆφον ἐπενέϊκωσι χτὶ φυλας. 

“αι... σὰ 

᾿ς χαὴ ἐδύχϑεωυ διχαιότεροι ἀὐοὶ τὴν, ἑτέρων αὐξιοιωῶ" δ: 

᾿ς μοΐίιχϑν οἰόνϑροι δεῖν, δλλ σέκ ὀλίγ ρχεχϑν ἐΠ) Ὁ τὸ 

᾿ δήμου δικα φήφμον, ὼ τίω τς ἢ ἀδικοιώώτων Ὁ χοι-- 
᾿΄ - « 7 Σ ͵ 

γὸν Δ| ἀἴγνωσιν ὡπόντων ἐ1) χοινζω. συϊγχωρηϑεν- 

᾿ «ἰοὸ δίκζω ἐ ζῶ λέγεοϑαι.ποεῶτος αὐέξη Μωύχιος 

᾿ς δὅπερος Τὴ ὑπάτων , χαὶ ἔλεξεν οιἱς ἐπεςέλεν αὐτῶ 

λθορὲς ἡ βολὴ" χοόζτον μϑὺ ἁπα(ας ἜΣ ἀὐεργεσίας 

ἰὐσομιμγήσκων, ὅς ζῶ εἰληφὼς ὁ δῆμος ποδὶ ἢ! 
πατρικίων" ἔπειτα αἰξιῶν αὐτὶ πολλών ὼ καλῶν ἐρ- 

ἴων μίαν δὀἰποδοιϑζεζαι δὰ ᾧ δήμου δεονδῥοις σφί- 

σιν αὐαΐχα!αν γγφείαν, ὅχὶ τω χοινῷ τῆς πόλεως ἀγα- 
44.θῷ" χσρὸς ὃ πότοις, ἐπταινῶν μ»ϑὺ ἑμόνοιθι νὰ εἰρηνξευ, 
μ κΨ 7 « ͵ 2, 3 "“ 

ο΄ χα) ὁσῆς ἀὐδοαιμονΐας ἑκάτερον πότων αἰ τιὸν 641 ταῖς 

οὐ θ.7.2. ε ΟΝ ͵ σῇλ 

πος ὃ αὖθις ἡ τότου μόγις πο ἢ παπειχίων, ὅπ 4. 30 

ΠΝ ΠΕ 46ς 
τα πη, ΠΟ γοοδδητχιῖ το πᾶ Ὠοπα- 
σἰπτα]υ πα; φιοά ηἰ βοτεῖ, ἰσοιπάα 
οἰαἤὶς νἱ σι πείάιιατιιπη σοητωτίατ νο- 

οαὔατιτ ; ΡΟίΣ τοιτία, ὅΖ γο χα; ἀεἰπ- 
οορ5,ἄοποο σοπίδητίγοπι Ποπαρίητα- 
(δχ σοητυτία ας ρΙογα ας σοῃτγοιο- 
{πὰ ρει πλατιιπ οἰ αἤτιιπὴ (υΗταρ ς ἀ6- 
οἰΦοθᾶτιν : τα νε ἤθη ἀπηρ|μς εἴδει ο- 
Ρ 15 ν] εἰς : (64 γαυΠπτης ἱποίάοβας 

. ἴφῃτα ἀπη δἰ σαΐταβ, ντ ἀοιοπίγοταγ Δ 
ν]εἰπγτ ᾿ΠΟΡ ΠῚ σοΠτιγίαπγ: 1: αἸ- 
Οἱς ῥήγαγλάρ ργίουθ, α ΧΟ α 1 σοη-᾿ 
ταις, Αἰταγατγὶ ραγιῖ φοσοάξο, ΘαΠῚ {0 
πγούλθητο ρςροπάσγαγο ἔηοοτοτ, ίθο- 
ας (ἰτασίο οδττουογία ΗποΠῚ ἐπι: 
Ροπογοῖ, ἴτας; Μαγοῖ ατοίας ρὸ- 
(πε σαητ οὐζέμν λα! σοταϊτία, ἴῃ χυΐρας 
ΡΓῸ σεηία ἰβεεθαμταγ (Παρὰ: ἰρα- 
τᾷτος ἔσο ντ ἃ θα πτα οἶΔΠΠς ΠΟ σσίπ- 
τὰ οὗζο σευτυνς σὈ(ΟΙογοζαγ; νος] (,1- 
ταῦ αἰροιηεία τοστίανο οἱ αἤπς σεητα- 
τὶϊς. ΤΉ ΕΗ νεῖὸ Ἰ4οπη {|ρ᾽σαηταϑ, 
εὐῖρατα σοηλ τὰ τα  Πογατ σορόγο, εἶ5- 
46 π Ἰ οἰ απῇ σοπηἰττοτς, Π6 νο] οσ 
ΡυΪ]εητὶ ορθηοϑ ρίςτορατίεα νἱποοζόῖ, 
νεῖ οἰλῆτοὶ ρτοϊεγαγίοσ; πεν ρ]εδβἰη 
ΟΧιΓοπηᾷ τοϊςέξαᾳ οἰδδπι οχοϊάετγο- 
τοῦ ἃ {ΠΗ ταρ 5; (4 οπηπος σα υ}}} δΖ 
Πιοπουῖς ἰππ γα ἰητογ (6 σι απαγξιαγ, ἀγα; 
νη τερυτίηι δά {πΗταρὶα νοσαγξτιιγ. 
γιάδεδαπιαγᾳ σαι ροίξυ!ατε, φιοά 
ΡΟρΪ ἰμάἰ οἱ ρεμος ρίοδδ ροχίας οἱ] «τσ 
ἄεθεαι υᾶ ρεπας ἔξ οηξ ορεἰπγατῦ, 
δι απ τοῖρ. οτίπηεη δα οπιηϊ σορηϊ- 
τίοπειη ρογιίηθατ. [ΙΔ οἵ αρσῖς οθεί- 
πα! Πξητα ρα οἱ5,ἰδηγα; σαυΠλπὸ ἀ{-- 
οἱ οροιτεγεῦ, ρυ πιι5 ΜΙπαοίιι5 οσία! 
δίοοηίο (εσσοίίη ἘΧ ρος τις ἃ ἰο Πατιὶ 
ἰῃ πιαη τὶς παρεθατ: ἐχοτγίμση; α οῦ- 
πγοπηογαῖίοπε ραποποίοσῖ! χα ρΙεὃς 
ΔΡα ΓΙ οἱ 5 Δσσαρη δε, ρύο τὰπῃ πατεῖς 
δέ Ἐρτερ 5 ΠΟΥ 5, (ἔα 25 207)»126 γ- 
πα Δ ρΙεθε στατίδπη ἰρῆς ἐμχο ποσοίς- 
(ατίατη, δὲ γεὶ ρα θ᾽ ̓ ος θοπαπη “λγ, εθη92-- 
γραία, τεροροίοϊς. ροίξ δες δαϊϊοίε 
τπλαἶτα ἰπ [διά ο πὶ ραοίς ὃζ σοποοτάϊας, 
τεςεπίξῃβ σιδητας (ΟΠ οίτατος ἀγη θαὲ 
αἰαίτατίθιις αἤογαητ; ἐσοηῖγα ἀϊσοτ- 

Ν πόλεσιν ἐχτλεγονδμες - κατηγχϑρῶν δὲ δυχοςασίας χαὶ 40 ἀϊπη ἀλτηπδηϑ ΒΟ ΠΙΔ4 ας οἰ}, αΐ- 

πολέμιον ἐμφυλίων ἀξ ὧν πόλφε αὐτόμόροις ἐπε- 

Φαηνέν ὀῤηρηαϑα,»»ὁ ἔϑγη ὁλᾳ δ)ολωλέναι" ἴδακα- 

λαΐν δὲ μὴ πὰ χείρω αἵρφαϑαι ζοις Τῶν κρφῆσνων ὁρ- 

ἢ δλτ έψανζι, δλλ᾽ ἐκ λογισμϑ σώφρονος τὰ μέλ- 

᾿δοντα ὁρᾷν, μηδὲ τοῖς και χίςοις Ὦ πολιτῶν “όλοϑαι 

ος συμβόλοις ΕΣ μεγίζων βαλάσονϑμοις, διλὰ τοῖς 

χρχίίφοις σφίσι δοκοῦσιν, ὑφ᾽ ὧν ἡδείαν ον, εἰρζεύη 

"τ δα ον... δ υδ - 

Βιις ὅζ νεδος Ἔχοίίᾳ: ἤῃϊ νη οἰΠ {18 
οἰαίθιις, ὃζ Πατίοπ 65 ἱπταρεὰ ΠΕ ΓΠ6- 
οἷοπα ἀοἰεια. οὔατα; ἢς γα ἱΠ π]ρσοῃ- 
τος Δετοηογα (ειαηταγ, Πορ]βέεϊς ρο- 
τἰοσίθαις "(εἀ (Οὔ τα σορίτατίοης ἰη Ε{1- 
ταταπη Ργοίριοίδητ: δὲ οἵ! ἀσαῖιγ ἄθτα 
τηλχίπηα, Ποἢ ΠΟΘΕΠΊ ΠῚ οἰ Π5 16 
οἰπὶς σοπῇΠ]ίαπα (Θαιδητιν, δά νῖτο- 
ταπι Ορτἰπιογίπη; ἃ φαΐ. (οἴαης ραςῖϑ 



-τὰ 

᾿. πα ΝΣ, ...ὕ.ὕ...5.... 
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ὉΜΑ͂Ν 

«ἰς 

ΟΝ ᾿ - -- . , ͵] ͵ 7. : » Ἧ Ἧ 

χ νἰγοτῇ οἹοϊῃ,ντ σοπιγα ας σφισι ποιήσοισι, λϑγων μῶν αὐταῖ μνησιχοιχοίωτες 

466 - ΒΨΓΘΥΝ ΘΕῚ ΗΑΓΙΟΘΑΚΝᾺ 5 5. ' 

Ῥε Πα: ταπιροεῖ δ. Ρ᾽ ατίπγαπα Δάϊαταπα ὼ τὶ πολέμους πολλὰ ὠφεληϑμζω αἰῶ ΠΥ δῶ 

Ρ μι} πὰς ΣΝ τὰ πο ἀν οἷς σία αὐ διχαι ὡσωσιν ως μέϊαβεθληδύοις πἰωὼ φύ- 
ἱ ῃ » ΠΝ ἃ ! δε δα 

τὸ ιοιὶς εοτέδεραι ης βιταρβίαξετ “’ πισεῖν ὃν ὃ κεφόμαιον εὐ ἀπόμτωνῆξ λόγων ΝΣ 
τοπτοοηῖγα Ματοϊῃ, (84, ἢ ει ροου δεμέαν αὐδϑυς ἐπενείκειν χτ' τῷ Μαρκίϑ ψῆφον, λας 

γορέον ἐρίίμσ οἱγτμίἜ νἸτά Δθίοἰμογεητ., μάλιςα μᾶν δὴ αὐτὸν ἀφῷναι τ’ αὔδρα,, δύαμιμγη- ἢ 

πλδΠΊοΓο5 ΠΙΟΠΊΟΔΟ {τ πιογίτς (6 σχουϑύοις οἷος εἰς τὰ κοινὰ ἐλρετο, χαὶ σ(θυς κατώθιν Ἵ 

τερυ δ] σα, ιοῖᾳ; ἐρτορία δζ ργαοἰαία . ἌΡΗΝ Ὑρινος ΤΩ ἀνδδν 

ἐλοίποτα ἰῃ θα ]15.Ρ Πρ οτταῖς αἴας ἰπγ- ἰο Τ9Ὴ Τ κοινῆς ἐλά ϑεδίας τε ἡγεμονιας ΠΆΘΟΣ δῆ ὦ " Ἵ » ͵ ΕΝ 

Ρέϊο ρορι! ἘΚοπιαηὶ εἀϊάεγιτιπεσε,͵, μοῖς, ΧαῚ ὡς ὅτε οσία, » ὁὑ ΤῈ δίχο αι, ὅτε “ϑϑφήχϑιτας Ἑ 

» ᾽ .“ “ 2 «ν ὯΝ 

οἴας, ρίας δραὰ (6 ναοῖς Ππδηϊνοῖ- ΙῸ φαύλων, ἔργων ̓  ἀχσρισοιεῦτες καλῶν" ἢ ἌΧ 
ἣν ν . - ς Ξ ἘΣ Δ γυνὴ ᾿ ον) 

θα οἷς Ἰηαπία θᾶ τοῦ δεπείλδϊογαπι ἜΜΕ ὁ; Ὀο ἐἐρδανς παρέ ἢ ̓  

στατίδπη. Ποποίξαπι ετἰαπι αὐίο! ας η- " “»" ͵ ὙΥΝ) «“ »»»ν ΝΥ ΠῚ 

ἀϊ οσσαποποπι εἰς οὐτίρ!ς; πυαπάο σώμα τοῖς 2. (9. φορϑιε, τα φέρξων ̓  Τί αὐ “π γοι αὐ Σ ): 

11ε (8 νὶιγο δάπογίατις ραθαας, δο- εἰυτο, ὯΔ  φγνωσιν. εἰ ὃ οὐχ οἷοι τε εἰσι Δα λυσαοϑαι, ἢ 

“αϊοτμαγαβ ἰη {Πογαπὶ ἐς (ς ἰμἸοἰο. η΄. πρὸς ἐχεῖνον, ὄνλὰ χαλεπῶς χαὶ ἀπαραιτήτως ἔ- ̓  

. φατϊοπῇ οἰιπ1 {10 ἰη σγατίατη γράϊτο πο- “χοῖσιν, οὐθυμηϑενᾷς ὅτι ἡ βελὴ δευσονϑμη πἰξιώχς ἣ 
αμεαησ, (δ 4 ἱπη ρ Δ θὲς ἴῃ εἴ βόδι 7. ἐπ ΕΣ πεν 

οἄϊαπι, τοίρίοἴδης (αἰτοῦ ἀορτοοᾶτιεθ ΤΡ ἀσιν δ υδρες οἱ κρ «τίςοι τὴς πολέως ΤΟιαχϑσιο " 
ἢ ἦν ᾿ “" ᾿ 

ΡΟ 60 (Πάτα, [Γοσῦτοϑς ΝΊΓΟΚ [ΟΕ 115 παϑεῖν τί χαὶ ὀχικλιαοϑίωυαι Ως ἡ ιν ἀντί, εκ μῆδι, 
οἰαἰτατίς ορτίπχοσ,Πέξδηταγα; ἃς π1ο- ἕνος ἐηϑροῦ τίμιϑοίαν, ζοσούτων δέησιν ἀπω(ᾳαΐ φ Ὶ 

ὈΘΔΏΓΟΓ ΔΗ ΠῚΙ5 »ΏΘΟ ΡΡτοῦ ΨΏΙ51Πη1- λων, δλλὼ πολλαΐν χαὶ ἀγαθῶν αὐδρῶν γα ῥία δίχίω Ἢ 
ΤῊΙΟΙ Ραμα τοῖ ΦΠΠΙΟΟΓΙΠἢ ΡιΟς 5 Γ6- 

ΡΟ ΙΔτ,(ο  ἰητος θοποεῖι νἱγοσιιη στα- ἘῊΠ ἄμε ας τ τῶν ΑΙ 
τίατα ν πἰιις νἱγὶ σφ Πᾶπὶ περ! σᾶς. ςς τοις εἰπτὼν,τελόυταῖον ἐκεῖν τ ϑιτργειαε ἴ ἤμπι 
δὲ ̓ϊς Πγη]14 Ἰοσιτιι5, ροίξγεπιο παης τι ψήφε μδὺ ἐπαρϑείσης, ἐαν δι πολύσωσι αὐόρα, ὦ 
ογαδτίοηὶ δάϊθοῖς οἰλαία! αι : ἢ (ΠΗτὰ- Ὡ τ μηδὲν ἀδικείαϑαι τὸν δον “ἰτ αὐτῷ, δὺ-ς 
δος (αϊς οἴ! ΔΡ(ΟἸποτίης, ἔογο νὰ γοιιπὶ ΠΡ οὐ  ΟΘΝ φυλάει Ἐχἤελοοϑ 
ΦΡτογ πποοοηιᾶ ἀθίο]Π αἰεὶ πχξ- Ἰ Ξ παρε δες κε, νι 
ταῦ: ἱπἀἸοίτιπι οἱ το ογίησ, οσγο ντ ΕΑ ΡΙ ςδεορδροις ΞΕ φανήσο «-- . 

. ἀσρτγοσατουθ. εἴ! ἀοπαῆτ ν] ἀφδτιγ. σχκένο. παυίᾳνϑυᾳ ὃ Ὁ Μμυκία, παρῥιβὼν οδη- 
γι Μιπαοῖ ἀεπίτ, διοίπίμς εεϊθαπις Ὁ αἴοχος Σ᾿ ,κίννιος, ὅτε αὐτὸς ἔφη πσφοδώσήν Ἐέλά- 
Ῥαϊε ἡ γεοαίμερ ἴτας Πςς (ς ργοάϊταγῖῖ ϑεὼ ῥα ΤΜ᾽ δημοτῶν, οὐτείπδῖξ. προ οδιδοῦ, ἈΠ ᾿ 
Ἰϊδοιτατξ ροριι, πος βοῆς ραΠαγαπη.,. “10 «κω Ὁ υ(ς "ς, , παίων ἥν 
ντ ράστι δἰ αἰ ϊς: (6 ΠΠ| ρατιοῖ! Βουηὶ- ψήνέκων ἐν ἐξ (λον εαβέχοίσε ὦ παρ ΘΘυϑΣ 
πΟίογῖο δά ρορ}}  ἀἸοἰῃ Πίξαης, 4α- 20 δδα ἔχ δικζω τοῖς δυμμούιχοις, αγαδωσάν αὐξ 2 τὸ 
τατῖι (δ ρορι]ο σαἰσι]ος, πος αἰ μά. ῆφον,θηλο 5 ποισᾷν αὖξὲ ζυῦτα σὐοῖν. μα ὗς 
τς ϑῆδναι ἐ πα ΡῈ ΙΝ χα παρῥθων ὁ Μωυύχιος εἴπεν᾽ Επ4δη πϑώτως,ὦ δὴ- 5 

ΠΑΠΘΟσΠΌΙΘΟ, ΓΙΌ ΠΟ. ΠΊΩσΊ5Π0- “ » “ ΔΤ 9.ὧΝ ἔ, 

πρδι δ μή ιοις οΟΠΊΠίΠο 5,» μῆρχε, Ὑῆφον κε εϑάσαι «ἷξε ϑθυσρος πσεοϑυμέ ἢ 
ΟΥἸ ΠῚ Π]5 ΠΠΠχῖτοσ (τος δοοιιίμιϊο: δζημᾷ- οϑε, μκη)εν ἔξω ἢ εἰκροημαίος κατηορ4τε ΣᾺ ἴεν, ἐ 

40 εἶ! τγγᾶη!4ςπ) αἰϊεέξατο ἰηΠπλι]α-ὁ τυραννίδι αὐτὸν ἔχεχ ρᾷν εἰφηγ[εἰλοίϊε, τῶτο διδούσκε- ὦ 
{Ἐἰσ, μος εγύγεῃ ςἄοςεῖς, εἴπδα; αἴοτις. 17, χαὶ πόϑὲ τῴτου ζα πίςφς φέ ρέϊε. λόγων δὲ αὐτῶν “΄ 
ἀιραπχξτα Υ οὐρα αὔτ] 15 ηιια αα ίς- ΤΣ ΚΈΘΝΣ ἐπα Δ ρυλοδει αν ᾿ 
παῖ φοητῖγα ρίεξ ἔβοϊε, νι ἐἰο τα, πος τ ΟΡ ΈΑυ, ; ἀκα το ὰν Ὧι ἀπεροοΝ ὶ Ἷ 
πγοπηογαῖς ἢςῸ δοοιαις. πάηιοἀα4 τὲ ΛΕ ποθέν με τε κατηορρᾷτε. ἀφφοϑαι ὙΣΡ αὐτὴ“, 
Πιοσαττίποι, οΧ (Έπατις ἀρογοίο δίς ἐνηφίσαΐζο ζαὐτης τὴς αἰτίας Ὁ (τωυέδριον, αὶ δχὶ βη-“ 
[ατας ο[Ἐ, ὃς ἐς σατο ογΠλίηο σαι! πῈ 4.0 τοῖς ἥχειν εἰς τὸν δήμιον ὅχιδέχαι ὦσαι. χαὶ Ἱϑπ“ 
ΔΡΕΑ ροριῇ ἀΐςει. Ηἰϑ Πηϊιῖς 5.6 ΡΝ ᾿ «αὐ λσί Σ 
Ἰερίτιατα» ἴτα ργοτοίξατας ἀοίςοπαϊε, μέσῳ Ὁ πρφγοδυλϑομαις ᾿.ὸ κδο δίσύσ ΘΌΝ γ9 Ἴ ,ὔ “ Ρ λ ! 

Τῇ Ρτίπλα5 τε ιιπογῇ δ᾽ οἰ ηΐτις ασσιι- ΤῈ ὌΠ ὑλικῶν δ ,Ξ: αϑυ τῆς κατέξη. ̓ δὲ δημδῆγοι ' 
(λιϊοηξ πηφαἰταταατα; ἀσοιιγαῖα ογαῖ- όφτος αϑμ διέλετο τίωυ κατηροθίαν ΣΣ κίννιος ΟΡ 

μ᾽ Ω - . - “ », ᾿ς ’ “ Ἂ ΟΠΕΡΟΕΙ ῆσι υϊάαι!ά νπηηιᾶτοις πολλῆς ἔχημελείας χαὶ ἰρασκά ῆς » πόρτα δ(ᾳ Ν 
σοΠτΓα ἰ ΤᾺ, νρὶ Ο δὴ Η Ρίςθοηι ἐξοογαγαις ἀχογατ, μά “ρα ων ἢ λέγων ὁ αὐὴρ χΙ' τῷ δήμου διέϊέλεσεν, εἰς 6΄ 
τγγαπη ἄς αβδξξατίοπξ τοίοτςης, ΡΟΣ δὰ ΑΝ Δαῤαι ζεχ ἜΧΕΝ ΝΣ 
Θἰ1πὶ ΡοΓΟγΆτΓης αὶ Ρ] ΓΙ ΠλιΠη ἰῃ- καΐζασκ ἘΠΡΝ ΠΡΑΡΕ μ»ῃ τἠῤά τ “ἢ ν᾿ 
το ττριιπος ροϊογασι, [λείπάενθὶ "ν᾽ οἱ δεευατωταΐοι ἢ δ' ηρῦρχων εἶπον. ὠφό παρ 

λαῖν 

εἰ 2 λ « Ὅτ "“ λ ! ΠΥ ΟΝ 

ΖῸ εγος αγδγος αἰρίδειν. Ἴαυτα χα] πο ραπλήσια πές, ἣ 



τ συ." τ.“ 

᾿ 
λ 

ΜᾺ 

" 

ἥ 

᾿ 
[Π 

“᾿ 
ι 

μ 
Δ᾽ 

{Π 

ἽΝ 
]: οουϑυοι,ὼ δὲὸ 

ῷ ἈΠ ΤῚ Ὁ. Ἔ ΟἿ Ὑ 8. ὙΠ 
; ϑαῦεν Μαρχιος Τ᾿ λόοον, εἰρξάμϑυος ὀύωϑεν Οἰπὸ 

; ὁ πορώτηςἡλικίας, διῆλθεν δίας ἐφραϊάμϑίος ἐἰδύ- 
» « » ΝΑ . 

“ἷῷ τῆς πόλεως φρα]είας » ὼ δίϑις εἰληῷως ἐχενιχίους 

ἢ προ τυ. φρατηγῶν ςεφαγους, πολεμίων πὲ τὸς λη- 

φϑενᾷς αἰχι (φιλώτοις αἰ αὐτν,, χαὶ πολιτῶν τὸς 

Δἰασωλνῷς οὖν τοῖς αγῶσι" ἢ πτουρ ἕκα τον Τὴν λε- 
τ φριϑμωὼν τά τε Ἔὴριζεία, ἐπεδείκνυΐ, χαὶ τὸς φρωτη-- 
γι μξτυρας παρείγεζ, χαὶ ΤῊ πολιτῶν τὸς Δ[«- 

σωϑενζας ἐἶξ ὀνομαΐος ἐκοιλᾳ. οἱ δὲ παρῆν ὀλοφυ- 

οἱ ΤΟ “πολιτῶν μὴτ' δ πίον σφίσι 

τῆς ῴτηξίας, ὡς πολέμιον Εἰπολέσαι ὼ κίφνωι, μίαν 

πὲ ὀὠτὶ “ππολλωὼν ψυχίὼ αἰτούμϑμοι, ᾽ ποὐ δα διδυϑνες 

ἑαυΐους δύ τ᾽ ἐχείνε χόϑοϑαι ὃ τί βούλονται. ἠ(αν3 οἱ 

πλείους αὐτῶν ὧν τῷ δημοϊικοῦ ἕδροις, χαὶ “πολλὰ 

; τῷ χοινῷ γούήσιμοι "ὧν ς τε ὀψ4ς χαὶ Τὰς δεήσᾷς 
ἔμ» 7 4.5 Ἷ 

. δὶ αἰοειύης ὁ δῆμος λαιμξαγων, εἰς οἴδεΐοες ἡ δαίκρυα ΕΚ - , ᾿ Ὁ θὰ χρ 
τα πε. ὡς δὲ χαὶ τί ἐεϑῆτα ὁ Μαρκιος αἰξερρη- 

ξάμϑυος, ἐπεδείξατο τὰ φέρνα Τὴν ΦαυμῖΣ μεςὰ, ὼ 

πὸ ϑηνο μέρος τῷ σωμαΐος ὀϑώπλεων τὴν πλη- 
πὰ τὸ ἢ ποὺ οἷς ᾿ » Υ Ι͂ῳ- 

γων» εἰ “αὐτῶν αν,ϑοφττων ἐργὰ ἐὴ) νομίζουσι, 

σωζήν μδὃὺ “ἐκ Τὴν πολεμίων πὰς “πολλοις,Σἰπολλύ-- 

γωι δὲ τὸς σω)ενῶς ον εἰρξωύη ς ὦ εἰ τυραννίδα, καΐζᾳ.- 

᾿σκάυαζονϑυός τις ὃ δημόίικϑν ἐλαύνᾳ μέρος εκ πό- 
ὐ. τ ͵ 3} ͵ κ᾿ 7 

λέῳς. υῷ οὐ μαλιςζὰ αὐξεταὶ τε χὰ) ζέφεται τυ- 

ρωννίς “ἔτι δὲ εἰντῷ λέορντος, δον μϑρ ζῶ πῷ δημω-- 

χοῦ μέρους ξχεφκὲς Φιλόηγθηςον »Φσπολύφν ἐξα 
Ν Μἷ ΒΡ ἡ ΑΥΡ ͵ 2 " ΦΡΝ, πῇ - -“ 

τ΄ αγόῦρα,, κ᾽ δὲ αἰ ανευσὴς εἐλομᾷξανεν, εἰ χἡ δικέω ὑπει-- 
Ὧν... Διὰ : ͵ 4.1} 2Ὰ Ξ ͵ 

χε τυ σρχίω αἶξὰ Τιαύτης ὠτίας, αγὴρ Ὁσαυτά- 
ε »νἝ ε .-.-. “Με -“ ͵ὕ 

᾿ χίσι πριδὼν τῆς ἑαυ ψυχῆς ἕνεκα. τῆς ἀπθύτων 

φυλακῆς. δίοι δὲ ἠΐᾷν φύσᾳ βάσκανοι χαὶ μισόγρη- 

"τοι ἡ ἀσεὺς παίαν φὐχίνηζοι ςασιν, ἤλϑοντο κ»ϑὺ πο- 
'λύφν ἡ αὐδρα μέλλονϊες, οὐκ εἶχον δὲ ὃ τί δὼ δέλο ποι- 

τὥσι, Δ! ὃ μηδεμίαν ἀὐοἰσκάν ἀφορμέωὼ τυρωννί:- 

δὸς ἢ δχιϑεέσεως φαινουϑύζωυ, πῦρ ΕΣ ψήφοις «- 

γφληφείαν. πϑτὸ καζα (α«θὼν ὁ Δέκιος ἐχεῖγος, ὁ 

ὡ τὸς ον τὴ βελη ποιησαίνϑμος λθοους,ὶ δ σσοο(έ- 

λίμα πὐϑὶ ὃ δίκης γραφζωαι πὐρασκάυάᾷς, «- 

»ψέφη,ὶ σιωττὴν μέοϑαι κελάυ(ας, ἔλεξεν" ̓ Επ4δη,ῶ 

υἱδημύται ἢ" εἰν τῇ βελῆ λεηϑεντων αἰ ασὸ Μαρκίε λο- 

[Ο 

20 

20 

ἡ τι ΑΘ 
νἱςες ἀϊσεπάϊ νεπεγιητδά Μαγοίαπν, 
οχογίας πο ἀν αὐοϊείοδτία {α,Γοοῦ- 
(υἷς φιοτίος πλΠΠ τατος ρτο τορο δ! μ 
σλ,ημοτ νι ξετίςος αὐ ἱπηρογατοσίθ. οο- 
τοηᾶ5 Δοσορετίτ, ποῖ ποίτο5 νίαος σα- 
Ρετίτ,ιιοῖ οἷα 8 ἴῃ Ρ το 5 (ουπαιιογίε; 
δε δά πησυ]α αἰξξα οἰξάςθαι ἐοττίτι:- 
αϊηὶς ΡΙΓαὨλία, πη ρογαζοα5 τοίτες οἰτα- 

δαϊ. δὲ εἴπος ἰείπαῖος νοσαῦαζ (ὰ 0 
αιοπης; Ποιλίης, 4] υσοαή, δάογδηϊ, 
Ιαπιοητᾶτος, Γοραητο5η; ίτιος οἰιδ5, Πδ 

ΜΠ «Ὁ» 

σι αιξε λὰι. 

ἘΡΡΕΝ ἘΝ 

“τεἰα 

αὐέζογοπι {πα (] τὶς να Ποίξειη ρμεῖ- ἡ 
ἀοτοητ, ν ΠΑΠῚΦ; ΡΓῸ πη τἰ5 Δη τη Γὸ- 
Ροίδοητος, δ ἰεἰρίος ἀβάξητζες ρῖὸ οὺ 
ππ!ξζαπάος χιο πιοάο [δότε πο- 
ΓᾺΠῚ Ρίοσῖςς ΡΙεδ οι! ογαητ, θεπο ἄδτγα- 
ΡΕΡΙοΑ ποτιεῖ; φιογιπη αἰροέξιιηη δ 
ΡΓΘΟο5 γοποσίτα ρίεδς, πιοιοθδταγ δά 
τα Θγατοηξ δέ ἰδουγπγαβ, γ τ νοο οῖ- 
ἰλπὶ Μαγοίις (οἱΠ Δ νείτε ρεέξλιις οἷσα- 
τοί θιις ορρ!οτ οἰξεη αἶτ, δζ ρατὶ πιο- 
ἄο αἤξξέϊδς σεῖογαϑ ραττες σογρου 5,7 - 
φίέαχς τιιπα ρατᾷτ εἰ 4 ςπὶ ΘΠ ρορα- 
ἰππιίη δε]]ο τ εγιαγο, δὲ (γιατ η ρα- 
ας Ρεγάοτγο; ὃς μΐ εὐ {Π}}41 Ὁ ἱάίεη 4-- 
ἰἰφιεῖς αἰἴσαίαν τγταπιπίς πὴ αἢςέξαγο, ὃ 
Ρἰεθξεχ νερε ρο]]οτς, ῥεῖ αυαπη ρΓαύ- 
οἱραο ΟἹ εττγγᾶη!ς σοδ]οίσοτο δέ ἔοπε- 
τὶ : ποηΠ Ιοχαΐ ἀεἤεγαζ, οαπῚ Πηϊτίοτ 
δζ θοποιιπὰ νἱγοσῖι ἀπηδητίοῦ Ρ Θδίς5 
Ρδῖβ δοοϊατηαθαῖ αἰδίο θά ππὶ ποπλί- 
ποίη ρα ἀεπ ἢ οχἡἘἰπηδης να] Ποοὶ- 
Ρίαπι, σποά Πυμιίμη ΟΕ] ογ π᾿: Π|5 γοιις 
ἈσοτΓοταΓ ΥἹΓ 4 τοῖῖο5 ν τα! {πἅ οοΠ- 
τοπηρίπῆσι ργο (αἸπτο οπηπίμπ,. ετε- 
τῊΠῚ Πΐ ἐγαητ Πσϑπῖο ἱπαϊο ργοθῖε 
ιςἱπέοπίο, δ Δα 4ιαϑ!θοι (ςαἰτίο- 
65 ἔΔοἰΠΠΙΠς ἱπυρε!]!εραηταγ,ςρτε δά- 
ἀπο ροτοζαπενε νίγπι ἀοἸ πεγθηῖ: 
ΠἰΠἢ ταπηςη αἰ ἕαςεγε ροζεγδηι, ο 
ΒΜ οο ἱπυεπίγεης φιοά ἰῃ ἰγγαπ- 
Ππιιπὶ να] ἱπΠπαἀϊλτοτεπὶ σὈπιροτεγοῖ; 
ἄς ιο οτἰπηίπο ἐμ [ογξάις ογαῖ σα]- 
οὐ 5. Οποά νδὶ απἰπιδάμπιογεῖς [)6- 
οἷς {ΠῸ χαΐ δρᾷ (επατῦ νογδα ἔθος: 
ταῖ,αἴα; οἤεοεγαῖνι 5. Ὁ ἐς ποοίπαϊ- 
οἰοίοτδεγοσαζ, πγσγεχίς, δὃζ ἰμ ἰῖο [- 
Ιξεῖο μεϊοσιιτας εἴς: Οἱιοηίαπ Ματοίϊ 

“ ον γῶν, ὦ ἢ Ω Ι καὶ τάτων ἀκολουϑησαγτων ἔργων βιαίων 40 νεῖδα Ουϊτίτος ἰη (επάτι ἀϊέξα,ιαᾳ; 

9 

ι 
(- 
Ἷ 

"" 

“ 
] 
ἢ 

᾿ 

ῃ 

ἢ Ἴ το- 

Ξ : 

ι 

νι - ͵] ᾽ Ι ἀλλα ε ,ὔ 

Ἧντε Χ) ἃ αϑρηφαγων σολυοῖσιν αὐτὸν οἱ παπταάχιοι, ὦ 
ΒΝ... δ ! δι δὴ τοῖς 

»Ὁσϑὲ ἡμίν δχτδέποισι κατησρρᾷν, ἀἰχϑύσοίε δή υμὰν 

»ἔρηϑν ἔξω λόγων ἢ “υναῖος ὥπ' λὴρ τυϊχορᾳ 
͵ὕ « 3. τ » Ὁ οπεποδαγμένος, ὡς αὐϑαωδὲς κὴ τυραννίχϑν, "ἡ δ 

τε δ ρ ͵ ἢ δπκν νας τῇ ν᾽) Ἵ - νυ μλυ κατέλυσε νόμον αὐτὸς ἰδιωτὴς ὧν, καϑετεέ. ἴσε 
͵ ͵ “ » ὦ ε »δηπτου πόύτες, ὅτ τὰ οκ ἢ “πολεμίων λοίφυρᾳ,, ὅ- 
λον Ἐν) “ἷν “Ἢ ν γα ἡμῖν ὑπαρῤχή τυχεῖν δὲ “δηρετ δημόσια ἐὴ χε- 

ἰη4ε ἔμέξα νἱοἰξια ὃζ (πρεῦθα οσίξοιι- 
ταίπητ, «δίο αὔτ ρατγιοἱΐ, αο πς Πο54- 
ἀξαςοιίατο ρεγπλἰττῦς, διγάϊτα χαοά- 
πϑ ἔλοίϊπιις ἐργασίας πίον βιοῦν ῦθα 
11 ρεγρειγαγίς, ψιᾷ αγγορδης δ ἰγγᾷ- 
πἰςιιπ ; δζ φα] 8 γοίγαπι ἰερὲ Ποπιὸ 
Ρτΐαατιις νἱο το αἰπι5 {τ, ἀΠοἶτο. 5 οἱ- 
τίς Ὠἰ Πλϊτῖϊ οπηπε5, ριαα οχ ΠοΠ διις 
ποῖϊτα νίσταςε ραγίαπα ἰερίθιις 4}: 

"ζει ΓΩ αν “ΜἝεέις 

«Ψ ΈΕι ἥ φρο 

ισει ας ΕΞ τ 
δ" δ λοι τὴς 05:3 
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εἰρορυΐο; δέ ης ἄσποοιη υ48 οχοτγοῖ- 

τας ίπ οάπα ἰα5 παροτο, ποάππι ρτίπδ- 

ταπὰ ΔἸ ]αοτα υ(ςἀ αια του ἐαπιτγα- 

δες νὴ ὦ ἀϊ, νεπάϊχις, δ ρεσαῃίαπη Γοίεσ τ Π 

ἐὰ:; ἕω] εὐ τ φτατίαπι. Ἡαπο]εροπι πα]  α 

Ξ το ποη ἀϊοαπι νἱοἰ δαῖτ, ποτοργεῃοη- 

ἀἰτ χυϊάεπι, οχοερῖο ν πὸ Βοος Μαΐ- 

οἷο : “αἱ φοπτοπηρῖα Εἰ 5 απέξοτγίταῖα 

Ὅοϊαις πος Ουϊτίτος ρα Ποῖα ἔγασιάδγα 

(ρο] ἰς αὐ οἵτ,πῦ ργίάςπι, Ἑ4  αρε- 

τιου δηποργοχέμο (πὰ ΕΠ ἱ πα ΟΧΟατ- 

- δ ταυ]ταπὶ Πα ΠΟΙρΙ ΟὐΠ1Π1, ΡΟΟΟΓΙΠΊ, 

(ταπιοητὶ, αἰϊαταπηηι6 τοῦ πὶ δ 4 α1- 

ΠιμΠοτῖς, {1 πες φυαίξοτὶ μαοοθτι- 

Πἰτ, πος ἰρίς νη αἷς ὃς ργδείαπη ἴπα- 

τατίαπα οι τ; (ξἀ τοῖᾶπὶ ργςάατη {ας 

ἁπλοῖς ἀΠ]αγσίτας οἵξ. Ηος ἐχαυϊάς ἔα- 

ΟΠ 5 αὐραπαπιῖ αἷο τγγηπία 5.υ 4 

Πἰοῦμι αἀπ]αζοτγοβ ἔπος ὃζ (ατα Πτο5 

(ιυταγαφ τγγαπη ας αἰϊοιτογος ρα ]1- 

Ροττς νἹοΙαγαπὶ ΘΠ Ορ πὶ αἴττο. Αἰ- 

ταάδηη οχ ΠΟΙ. σαρταπι(ς πο αἰ- 

ὉἱΠΗῸ ἁπιῖοῖβ {π|5 5; αυτ ἔλέξα χυϊάοπ,, 

(εἀ (ἈΠαἱς Ιοσίδιις : Ζαογ ΠῚ ΠΟΌΓΓΙΙΠῚ 

Δριιά νοϑ αἴσογα ροζογίς. πᾶ νΕΓΠΊ6; 
ΤΡ (οἰτί5, 8ζ Ιοσο τη δέ ἔλέξϊαπα; πεο ρο- 

τοίπὶς ηἰΠ οδιτα ἰοσοσ ὃζ ἱππυγαπάμπι 
πς αδίοίιοτα. Οὐ πγ1Πις- Ἰρίταν σοτο- 

ἰδ, ΓΑ ΠῚ 15 ξογτιτα 4! ῖς, οἰ σατγοἶρι15, 

οσαπτίδοῖο. Ηςσασοιυατίο πηασηδΠὶ 
ἱπο!πατίοποπι σοῖς ἰῃ ραγτξ Δἰτο γα Π,. 

πεν ἐπὶ ἔξησὲ ΓΠραπης» ἀδίοί ποτε σοί ογαητ, Πῖ5 απα]- 
ἄκων σγρεν σον δ, τ μα τς λα θδῃτ ΓΟ ΠΎΠΠΠι18,ατ Πλα] σὰ τὰιγ- 

θα, υα ρἰεδῖσ ογαῦ ραῖϑ πηαχίπηα, Πο- 
τηϊποπὶ πιοάϊς Ομ ΠΡ. ρογάϊτατη οἱ- 
Ρἰοη5,ταηταταπηας [που ]!οητα οσσαῇο- 
ΠΕ ΔΓορτα, Πηαρ 5 οὐ αα Ἰα ἔμοϊξάτιπι 
ἱποίταραταγ  ογαπα ΘΠ ογαῖ ἄς ρῖς- 
ἀκ ἀϊαϊίᾳ : Πἰσοῖ ΠΟ πλαϊο δηΐπιο ἔαέξα 
εἤξι,πες αὐ Πτιοηάδπη τγγαπηίάξ, νὶ 
οαἰαπχηίαθαταγ Γλεοίαϑ ; (ΕΣ ορτίπηο 
δῃΐπηο, ν ΡΟ] ]οἷ5 Πγα] 15 ἐα 76 αἴξεττε- 

ἀϊΠΠάεγοῖα ραττιοῖῖ5, ποῖτος ἀπάδοῖο- 
το5 Οὐ δαπὶτᾷ λέν! ογεῦγαβ Π ἀρτιΠὶ 
ἘἈοιηαπιπὶ ἐμοίοραης Ἵχουγποποβ, 
πχιίτασηις ἰηἤς ρα 45 αρἱρεθαητ: ὃ 
αιοτῖοβ ἐς πάτις νο]]δῖ σορίαδ ΘΠγττο- 
το ας: ἀΥσοΓθητ, ΠΏ]]1|5 ΡΙΘείογαπὶ 
οχίθατ, (ο αἰ ̓ ς ηΐβ πγ]]ς σα οθᾶι, οἷά 
ἀςπΊη; ΠορΠσοθαητ:πος ραϊγίοἰογαπι 

- ΤαΔΠι5 Δ ΓΟΡΟΡΠΑΉΔμΠῚ ροΓ {6 (λτίς 

᾿ βοηοπι ἐδοιΠετίς ἰπ ἀσταπι  πτίατοπη, τὸ ὑμδ καζαδρομό τῆς Αι δος 

τογατγῇ ἰσίταγ ἀεπιδίξγοι Μδγοία5, τι : ἡ 
δ ἍὉ0 )0 ζιὕτίω λέγω. δυοῖν δὴ ϑεώτερον οἰ ποφζωυατω πατ ας 

ΠΟΙΟΥ͂. ΡυαΓεῖρ 5, λἀ παστείροπάε δὴ τὸς ξεφαϑοῦς, χαὶ σε τρισεῖα, χαὴ τὰ Φαύμα' 

ΜΠατοεῖ. (2 επίπι δὲ (ςε Πὶς αἸσεη 11ο- χα ΝΣ θην περοίείαν, οὃς (ι,ταλέγε,δϊα 

ὙΡΩΤς ς ΐ Ν ͵ ΤΡ ἌὍΙΙ, 

Παῖη 40] ΡΓΙΠ5 ἀΠΌΪΟΓΟ5 ΟἹ ξμεγαηῖ, 320 τὸ Ὁ κατηγχϑρῆμα πολλζω ἐποίησε πίω ὅγε ϑαΐτερα, 

ταῦ το πη απ, οαπὶ οπίπι ρος 5 αάμις 40 τῷ βελίςου, ἢ ἐπϑλνορθώσεως ἕνεκα ὔν, κατεχόήων. 

ΗΛΕΙΟΑΚΝᾺΑϑ5 5. ' ὕ 

λέ φδνόμος, ἡ τότων οὐχ, ὅπως τὶς ἰδιώτης Ὁ κύ- « 
Ε) 3 2 ΜΡ « Π) ς - ᾿ 

φιὸς, δον σδοἰὲ αὐτὸς ὁ Φ δγουακεως ἡγεμιον" ὁ ἢ (.« 

μίας αὐζῷ παλαίων, απεμπολᾷ χαὶ εἰς ὦ δημό-«᾿ 
᾽ ͵ Ν ͵ Δ ΝΟΣ ΥΝΤΑΡΥΣ ὦ φν ἢ 

σιον αὐαφέρᾳ τὰ γρημαίζο,. χα τότον τ΄ γόμον δξ οὗ « 

τίωδε οἰχοῦϑδιν-Ὲ πόλιν, ἀχ, ὅπως κα πελύσε ἴις, δα 
5, Ν᾽, 9 3 ἌΧ ΠΆ ν΄ ΤΟΣ ( 

οεὶ ἡτιασαΐο μὴ οὐχὶ χκάλως ἔχήν ΔῊΝ ὧϊπ Μό
νος « “ 

Μωρκιος αἰ πὐριδὼν αὐτῷ κειδθϑ χαὶ κυρίου ὄντος, «΄ 

μόνος ἠξίωσεν ἀφαὶ ρήσαιοϑαι τὰ χοινὰ ἡμδμ.. ἼΣ δημώ-« Ἂ 

ται, λοίφυφοι, εὔξεσι χαὶ οὐ πάλαι. πιοιηζᾳ δύων γδρ ας 

σωμαζᾳ, πολλὰ 5 βοσκή μαζαᾳ,πολιὼ Ὁ. σίτον, πολλὰ « 

δὲ ϑιλα, γοήμαιζᾳ, αὐξιξαλονδύων, {τε τω ταμία « β 

Ταῦτα ἀπέδιφξεν, ὥτε αὑτὸς διποδόμϑμος εἰς Φ δημέ- « 

σιον δ ζοώεῖκεν ὦ φργύδιον, δλλὰ διένᾷμμε ὁ καλεγα- «ὦ 1 
Ἵ “᾿ς 7 « “ ἢ 

οἰσαΐο τοῖς ἑαυλν. φίλοις ὡπαί(αν τί λείαν. πῷτο δὴ« 
7 ͵ 5 ὙΞονΩΣ Ψψ««ΦΟῚῚΣ 

τυρωννίδὸς τεκμήειον ἐ1) φημι Ὁ ἐρχϑνιπως γὸ δὺς κ᾿ 
λ ε 2 “" ᾽ 

τὸς ἑαυ κόλαχαέ τε καὶ (ὑματοφύλαχας εκαὶτῆφαςς 
μελλέσης ( )ερορις τυφφοννίδος ἢ" δυμδιρκῶν δ ηρ- ας 

ζ 

γέτει γουμωτων" χαὶ νόμου καΐζάλισιν {ὴ φανέρᾳν« 

" 

ἡ 
λέ ' 

ρελθὼν Μαρχιος,ἢ ὡς οὐ διένᾳμε τὰ λάφυρᾳ πῖς 

αὐνν φίλοις ἃ ἔλαῦξεν εἶν τῆς πολεμίας, ἢ ὡς ζαῦται, 

ποιῶν ἐ καζαλύᾳ τὰς νόμοις. ὧν σσεξτερον ξζ4 δε ιῦ 

ὑμας εἰπεῖν. ἐὐζι ὟΝ» ἀμφότερα ἴςε; χαὶ τὸν γό, μον, 

χαὶ Ὁ ἔρχϑν»χαὶ οὐκ ἔνεοιν ὑμῖν ἐποψηφι(ᾳ ϑϑροιςα κεν 

τῷ τὰ δίχα α χαὶ ζῷ ἀδορκα δόχειν ἐγνωκέναι. ξαθεν 

χιε᾽ τ ϑοι δίδωμι ΟΡ δὴ σοὶ τὸν Ἄδον τστον. τὸ: 

μεζᾳξολζω οἱ μ»ϑὺ ΣΡ δχτφκέςεροί τε χαὶ αούδε-- ν 

ὧρες ἱπύρ ἀφέσεως τῷ ὀυδρὸς, κα λοικώτερϑι ᾿ 
3 , 9Ω, 7. ΝΛ Ι «“ ὁ ῶν 

τῶν ἀκχούσαν)ες ἔγϑμοντο Ὁ ὃ καχοήθες απὸμ;, 97 ὁ 

μου πλάζον μέρφς ζει, οἰκ, πϑρωτὸς δι πολέσοι πα ᾿ 

δρα δήπου πσοοϑυμούνϑρυον, ἔτι μάλλον εἰς Οὐὑταῖ- 
ΕΝ ͵ » ἌΟΣ ΟΣ ἊΝ “ Ὶ ᾿ 

πα  μ διθηἐεγαυλῷς ἀΦΟΩμΩΙσ » Φανερας λαξορῦμον, Ϊ 

Δ Ε Ὁ ᾿ » ᾿ ̓  Ἷ 

κὦ γὸ ὀλϑλοὴ ν᾽ λαφυρων Ὡἢ οἰδὸσις ὁ μόω ὁ εἰ 

“υδϑαμρέσεως γε πονθραρ. Χϑη ἔχι καζασκθυη τυρα!-. 

νίϑος, ὡς ὁ Δέκιος ἡτιάπο, υονδύη ἔ Σλλ οὀἰπὸ πλυτῦς 

χὰ χοινα, και κῶν, ςασιάζοντος ὙΣΡ̓ ἔτι χαὶ διεφηχότος, 

τἰπὸ ΤῊ πα τοιχίων τῷ πλούϑοις τότε, καζα Φερνή-. 
σοκίγες οἱ πολέμιοι, κα ζοιδρομας τῆς χώρας ἐποιοιῶς. 

το, χαὶ λεηδασίας στευεχεὶς ὺ κὺ ὁπότε δύξη τῇ βουλῇ. 

δὴ κωλύσου(ᾷν ζῶτα δυυμα μιν ὀξελϑεῖν, σϑτίεὶς ὀξηᾳ ; 

Τρ δημοτῶν, διλ᾽ ἐπέχαο9ν τε ὦ αὐξερώρων τὰ 7,5} 

γόυϑυα: ἡ δὲ ΤΙ πατειιίων χεὶρ οὐκὶ δ καθ᾽ αὐτίω 
ευἰξιόμονἧ 
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ἀξιόμαχος. τῦτο καίζο καθὼν ὁ Μαρκιος,ὑ π’έοα- οταῦ ναἹ!άα. χιο φηϊπιαάυοτίο Μαγ- 
ποῦς αἰ χυάτοις, ἐαὺ ἐχιβέψωσιν αὐτῶ τί ἡγε- οἷο ργοππτ ςοπία διι5, ἢ (ς ἀπιςοπι 

ἥ ΠΝ ἘΠῚ αὐ δὴν τ τον τὰ ΧΙ ετΩ, ἐκῚ ΤΣ ἀλημμι ον πεῖκ τς ̓  
ἔυκᾶι : κὰν» ὝΡΕΩΣ ᾿ ΞΕ (ς ρασπα5 {ππηρταταπη ἐς 
᾿ καὶ δίκζω λήψεοϑαι παρ᾽ αὐτὴν ἐν ζάχφ. λαθὼν μρβίδις. 41ιὰ ροτοίξατς ἱπηροίγαϊα, 

δὲ τίω ἐϊξοισίαν ὁ Μαρχιος,σεονεκαλᾳ Οιζ πε πε-. σοπιιοολεῖζ οἰ τος ὃς ατηϊςος, 8 Πααὶ 
λαᾷς καὶ ζις φίλοις, χαὶ “ἣν ἄλλων πολιτῶν οἷς ΑΠΠ οἴαος ε δα Πΐςα “αοὶς νίττιτο δοΐο- 
ΠΥ λοιδυοιρ ἰλολαῦσει ΑΕ τῷ φρωτηο»ὁ τύ- ΤἸίοϊτατο ἐρεγαγοητ χα ϊά Θππ οἰ απγεη- 

"Αὶ ἘΜ ΝΕΑΡο, ὁδὶ τί σα ΠΥ] ας ἰδ ΠῚ ν᾽ ἀογοτιγ Βαῦετγε οἷτ- 
χης κι (α πολέμια, καὶ ἜΣρέτης.. ὡς δὲ αὖ ͵ βτι οἃ (8 πγλπιπῃ (τὶς να] ἀαπη, οχ ἱπι- 
αἰξιομαχος ἐδόχει σεενεληλυϑέναι» “σοϑηγ 6 Χ1 ζοις Ρτουο Ποίξες ἱπυδίτ. ἔλέξασιις ἱγτιι- 
ΕΝ λεμίοις οὐϑεν πω πσοοάδύζς. ἐμξαλὼν δὲ εἰς χω- το Ρτοπο πῃ ἀρστιτα τοίδιταπη τλασπαθο- 

τς ραν πολλῶν ἀγαθών μες-ζὼ,ὼ ἄμόνϑμος ἀφϑόνε λεί. ὨΑτῸΠῚ ΓΟΓΙΠῚ οορίΑ, Ὠππγογοία ρτα- 
ἢ τόν τὸ τος ͵ Ψ ᾿ ἀφ ροτίτιια, ρουτα τ ΠΠ]ἶτοα ἱπτογίοτο- 

πὸν λ γ- ἜΣ : Σ Ν᾿ σειοεεφηχε ζοις φραΐιωταις ἀπθωτα ζο, ληφδς ταιη ρατγτίτοντ φαΐ ( οροτὶ απ ἀἸάοταπτ 
΄΄ « ε λ . “ "Ὁ Ἷ 

Ἷ τα Δ ανείμοιοϑαι οἵνα. οἱ νϑὺ στεσαρφνδνοι τϑἐρ- (σρίος,ρογοςρῖο ἰαδοτῖι ἐτιέξε, ργοπι- 
,7 ͵ . ν “Ὁ 

γϑυ,τὸν ΤῊ πόνων καρπὸν κομισανϑυοι, τσϑοθύμος ρτίογοϑβ δά 4145 ἐχρεάϊτίοπες ἤθγεηι; 
ὰ ΕῚ Ε ““, τ 5 ͵ . . δ ας ἢ 

᾿ς ἤχι ( ἀλλας ' ςρατιας ἀπϑλυτῶσιν" οἱ δὲ Ἔποκ»η- ΦΟΠιΓΑ ΔΕ] ΡΟ Ρρ τί. πὶ ἀοπλὶ πλδΠ- 
: , “-.- σα Ἶεὶ (ἐγαητ,νιάθητος ἡτιδητί5 σΟΠΊ ΠΟ 5 

μηϑέντες ὅσων αγαθῶὼν ἀύθι ον μμέ-- : ἐν, πε ΔΝ 
σϑωτες, οὐλυμιηϑεντες ΥΩ ᾿ ἐξ ἘΣ (εἰρίοβ ργορτοῦ {ςαἰοπ 6 ΠῚ ρυ αι μ{- δ σὰ ! 3 7 ᾽ λ 

(λαῖῷν, 2|α ὁ σασιάζον απ εν ν ὧν ἡμέ ὅς (κρείῃ Ροίξεγας εχρεαϊτίοπος Πδ] οὰ- 
2 ͵ , Ἃ 

λοιατας ἐξόδοις “ἥμωνται φρονιμωτεροί. Δ ονοια. ποτοητ ργυάοητίις, Αταμο Πα ταπῃ 

᾿νε 

“ ὺς , Ψ. ΟὟ ΚΣ 

ΨΙΕ 

σ΄ ΕΣ ἣ « 3 ! λ Δ Υ 32, ᾿ - - αἱ δ. 

μὴ τ οὔλγος ὅδε ἐδίεοι «δὲ ὃ ὕμον ἴχρῳ ἃ τὰ ναι λοι μα ψυϊαικαμασαν τιν᾽ αἷσοο Ε αὖ αὐτίω χ0 Ἐξ 
ἣ θλῳ ἐκεῖ φδν " τὴν ̓  ΕἾ πὸ ΩΝ Ῥατις λέξαι πος,νε]αγρ τἰσποτα τγ- 

Ὁ: ἐξεταζουδνη, ἡγϑυγώγία, τίς ἐφοινέτο τλῃῃϊρατη, τα ΠΡὶ σοποί ΐαγοῖ πιαϊτί- 
Ἷ ἐπ) καὶ δεκασχὸς τυφφιννιχϑς . ὡφ1ε βοῆς χαὶ ϑορύξζου ταάίπεπ. Ὁ παρτγορτογ οἰλπλουίθιις Ἂς 

ἀῶσω. ζω ὀμαιπλεως ἡ ἀγρδϑὲ » χαὶ οὔτε ὁ Μωρ- ὠ Φταπλιαίτι τοῖαπι ἔογιιπι ροτγοροθαῖ, 

ΚΣ τα εἰν γενεᾷ, , ΡΒ ΚΗ πες Ματοῖο δά μας τείροπάογε νὰ- 
χιος τος ἴᾳωτα εἴγεν ὁ τί Ὥστολο το,οὐτεου- ἀβει ὰΝ 

Χ' ἐς Ιεητε, πος σοπίμ!ς,ποο νυ] δἰίο;νιὶη- ] » »} 5.αἷλ τ ᾿ τὸν 

-- ᾿ἀὐΝοδν Ὄνος ἀσεῖις εἴ “Ω Ἂ τἴϑαδύξου ἔιος ορίπατο δζ ἱποχίρεέξατο {δὶ ογἰπΐπ6 
πυξοςδόκητου φανείσης ὅπ σφίσι τὴς οἡτίας. οδίςδο. Ῥοττο ομπὶ ΠοπΊο ἈΠΊρ] ας 

Γ ᾽ ᾿ “» 3 εα . οἷα . τὸς 

ἌΝ, δὲ σϑθεὶς σζκέτι ἀπελογεῖτο, ὀμέδωχϑῳ οἷ δύ- ταίροπαοτοτ, τε σαι ἱπογίρτα {{π|ροτ- 
"“ὦΨ" “μΨ “ὦ᾿ ͵ 3 ͵ - “4... . ΆΙ 

Ι αἴχοι τίω ψῆφον ταῖς φυλαῖς, ἕνα, ὄχτγρα- Ρεῖαι ΟΧΙΠ πγυ!ξγα, ρογπλϊττεραπε τί 
ἐ ον ν ἀΐγον. κε ον Ὀυῖδιις οἰ σα ]υπὶ; σουῖτὶ ορίπου, πε, 

Ἷ ἘῈ ΠΡ ΤῊΣ ψι γεν νὴ Ἢ νι ᾿ οι ΠΟ σλρίτα! πὶ οἱ ρα παπι τγοσαῆδητποῃ ᾿ 
ος δὦ ἁλαδαι τὸν ὀύδρα, ϑοινάτῳ αὐτὸν τιμιήσδωτες. 30 ἀαυαπατοῖαγα ροραΐο. Ῥογατίς ἀεἰπ-- Μάξειας 42- Ὁ» κεν ὃ τ 

ΤΣ 2 « , “ .-: Ἢ Β Β - 

ο΄ ὡς ὃ ἐπεψήφισὸμ πόρτες, ἰαοιθμουμδμων ΤΡ “ἂς (υβῖταο ἰΐ5, ὃς ἀϊ πα πχεγατίς σα] σα] 15; Ἰπηδεα, δὲ ; 
"΄ - . Ν τ - ττὶ ἃ ἄνεγν» ΕΣ οἱ 

͵ ἜΑ ΓΝ ἜΑ ΠΌΤ ππασπδοχῆιεις ἀἰεγοητία. οσαπὶ να Ρίεδος “ ἡ" ψήφων, οὐ μέγα Ὁ Δ. ϑλαγμα, ἐφανη. μίας ὙΣΡ ΦῸΠΠιᾶρΠα δὲ «δοςήζαπι, ὁ... κ΄ ἐρᾷ ᾿ τ τ ὙΠ ς τα Σ Γ επίηυ νηα δ νἱρί τὶ τα πο τείθιι5 ΟΠ ΘΠ ἰπ ρακιείοι, 
τὸ υλών οὐσῶν ᾿ ο εδὸ ᾿ χη Εἰχϑσι ποτε ᾧ »αἷς ἡ ψῆφος ὀὐεδὸνν, "χαΐδιις ἄλτιῖς Ἔγαῦ σα]ου 15, 4 Ποια πὶ 

δι ν ͵ ΕΣ ε ͵ὕ φ .“η ᾽ ͵ ι 

Ὧι; Σπολυουσας ἐάν 9 ὙΠΑ  δδ: εηεο: ὡφιεεἰ δὺο ᾿ ἀθ(οΙαεδατας Ματοίις: φαΐδιις ἢ δο- 
"“" ᾽ δι λ ᾽ Α 2 ; . οἷ 

καδο:ηλλον αὐτω φυλαὶ, τίω ἰσοψηφίαν ἀπτετ « ςεἴπῆξης ἄτια;, ταις (Παρ 15, αδ-- 

λύετο δι), ὡς αϑ᾿ ὁ νόμος ἠξίου: αὕτη πορῴτη κατ 2 (οΪατιι ἔιη]οτ ἘΠῊΝ δ τες δ 
ὍΆ, " δι δ ΝΟ, 3.0.7 : ΓΙΠΊΔ ΡΔΓΓΙΟΙΙ ΠΟΠΊΙΠΙ5. 46 σΔ 114 κσδϑκλήσις εἰς πὸν δῆμον ἔγμεο Ρ ᾿ ΣΤ: 

λοόδος πν τΝὶ ἤ ; ἐὰ ἢ ᾿ ζ;, ἵ τ ν Δρι ρορυ]πη ἀϊςοπάδιῃ οἰταιίο: ὃς (" Ο 

ὅδ τὐῤμβρῖ χρυ ν᾽ γεοου τ ρ πρρ λαμ. εχ Ποτοπιροείαδεθαι ΠΡ ΠΕ ΘοΓΣ “Ὁ οὐ μος. ΝΜ 
ξανόεσι τω τῷ δήμου “ὐδοςασιαν 5 ε)ος χαπτεφη,κα- τἰθαιηὶ αιυϊδιμοιπίαιια Ποῖος οἰαϊ- 3: ἐν πῶ “ὦ 

λᾷν οἱ δύξᾷε τὴν πολιτῶν δίκξωυ ὑφέξονᾷς “«ἰτο 4ο δις ἀΐεπι δά ρορυ]ιπὶ ἀΐσετο νπάς ((νμ' « 25 ων 

᾿ νι νδερξα τ ΥὴΣ δ ͵ πιαχίπιαμα ἱπογοπησητιπ) ροτοίξας 
᾿ (συ. χρὴ ο»)ενδὲ ὉΡ ἀλϑυος ὁ δμος ἡ - ἐξ ὶ ᾿ 
ἈΕῚ μουν. χα δὴ Ξ Ν ἐν ΜΕ Ρἰοδὶς παραΐτ; ὃζ σοπῖγα ορεΠγδτιΠ ᾿ 

ου «ξιω- 
ἄεσλν. ͵ ᾿ ς 

ΨΥ τπξοτία ἐών 2.0 κα ΩΝ ξλδο ππαχίπγαπη ρυίηας ἀἰρηίτα- 
ματος ἀπέξαλε, βουλῆς πε μετεχήν ὄχι έπου τίς δοσορίτ ἀφιτπηεπτιπη,, δά πη!η]ς 

347 ζις δημδιικοῖς, χαὶ φρχας μετιέναι συγχωρούσοι, ΡΙεθοῖίς Ποπληίδς ἴῃ ἰσπαταπι, 84 
ς ͵ ͵ ᾽ ͵ ν Ϊ Ϊ ϊ ἱ ἱερον χε τ Δ οί το ῥι αν Ἐ-:οϑροφλύδυσει, χοὴ παρ ξγατιις ὃζ (ρετάοτία, ΑἸΙοσαας 

ἦ αν ᾳ δορὶ τη Ε΄ - ͵ ΡΓΪπιατῖοϑ ΠοΠοΓοβ, 4111 αχε (0]1ς5 ρα- 
ο - ὦ ὧ ἥ . 

ἀκ ΠΟ ΕΡΟ δον μ{' ἐρ χα ΦΉῊ 3 Ἰὐρῳ τι οἷς ρου! ατοα ἔθογαητ: Ζιιος ρ] δὶ 
: νων; ὕπασι χϑινωσοι δὴ , ζου μνᾶν ὑπο ὀναγκης τε σοιηηληϊσαγιηζ, Ραττὶπλ ἱπαϊτὶ δΖ 

ἈΚ 



Γ μ σεεξ- ζω 

. “ὦ... 5 Ὁ 

“Ἄι;.:υο.. ιον πη πο 
Ξ 5 ΨΗΜ ᾿, ἢ λ λ 3 ἣΝ Ν ᾿ ἋἍ " 

ποςοῆπταις ςοαόει, ρατεῖπη (ἀρ  ξτὶ σοα- ὀ χαὶ αχϑυσαςζῳ δὲ ον, “σϑνοίας πε χαὶ Οφί ἀρ, αῆδ᾽ 
ΕΣ . Ω εν λ αν, δὴν 53, μπ 7 βὰ ἢ Ν 

ΠΙο πα ξεῖ,νε ΑΒΕ κι ταπιρογθ. ὧδ χτὶ τὸν οἰκεῖον χα σὸν ἐραΐ. τῷτο υϑύτοι Ὁ ἔος,ὦ κα- 
{πὸ νοσδηά! ροτεητχίο- Ὁ ΝΟ οὶ ͵ β ; 

(Θβμοπ ΒΗ ΒΑΘΔ ΡΟ ΘΘΙΡΣ ΗΝ λῴοϑαι ζιὶ ὦν τῇ πόλᾳδιενας΄ δ ζονζοις ῬΧῚ δίων ὃς 
τοδί ᾿πἀἸοίατη ρορα]], πη αἰτατη ργα- Πορν πϑ νον, ΓΝ ᾿ ὑ ΈΡΡΗΣ 

Βεῖα πιατουίᾷ ροτοίξ εἰπι νε! ]Διάατε 5. 499 ἐγ έτο χω ΘἸθφολιαξοα ἣν αὐ Ἄδγῶῃ μὴ 
νοὶ νταρογαγο νοϊθητίθιι5. Πάπα πλμ{| Φορμας ζϊς ἔπαινᾷν βουλουϑυοις ἡ ψεγηνιπολλοὶ κδμ 

. . ΗΕ "». Ε λ Ε ΕΣ ᾽ ΕΥ) »"Ὗ Σ 

Ροπὶ δὲ Βοποίξὶ νἱτί μβαυιάαιαᾷ ρο “5 δηδη καλοὶ χαὶ αγγαϑοὶ ὀυδρες Οὔκ ἄξια τὴς ρε- 
Ὶ ΤΙ ΜῈ ΕΣ Ἡ ἠζαμς ἰδ, ὑτῦ. ; 

Ὑἰγτατιπη τη οΓΙε5 ἱπυργοθς ασποίαγις ΕΚ α,φῶς χαὶ κακῶς “ἰπσὺ ἘΠῚ ν 

τι θΠἰς νίτα ἰρο]ϊατὶ πη : σσοητία. ῷ ; ΕΑ ΝΣ Δ. ς 
. . - . ». . οι 7] αὖ Ν᾿ . 

ταυτὶ αὶ (πὰ ροῦθο αοτγγᾶηϊςο οἤθης τς ΠΗ ὑ ων τ μὰς γἱ: Ξ ὧν Οὐ 

ἰησεηπίο,οαξεὶ νῖτα ΔΟ Πιυάϊοταπι γα- Θαυννιζοι Οϊς ϑποις λθ.9ν ὀγνα κα οὗενιες Ἃ ποσὶν 
. ἢ ἣν. ;ς λ Γ' 7 , οἾ 

τἰοποπιγεάάοτο, ραπας ἱπεγιηγτηο- ΤῸ τῷ βίου χα τὰ ὀχττηδοΐ μαι των, δια: ζᾷς κασδ99η-- 
Ϊ Ϊ ΠΠΕῖΙῸῚ ἐπ, Ἷ "ὕ αν νι δς ἜΝ Ἵ ͵ τίτας. αυοα 4υοιίεϑβ τεῦϊο ̓ αἸςῖο Πο- ΠΑΜΕΙ Ὁ ὝΕΣ ἘΕΣΘΕ τ ε χασε, πη πίε ἝΩ 

τεῦ, Θσιτίπιοαας {ρρυΙΠΠΘΥΘΠταΓ εἰδτὶ 

τλφσηαίῖ (ρίτίτας, ηασ πᾶ ὃἃζ τ τῆσα ; ΕΝ ἀρ ι  : μ᾿. 

τεδ ν Δ οἰ, 8: Ιαπάατα ΘΕ  οπληῖρι5. αὐχήκκατα σζώυ δίκη, μέγα. τί 2οα κκοιφῦν ἐφαίνετο 
5 - - - . ΟΥ̓ Ὸ » ΄-" λ « ν { 2 « Ἷ ᾿ 5 

πυοείος αατν στα η γοὶρ. Δα πηϊπἰγα- εἰ χελκανχαι σαν πλύτων ἐπη στο ὁπότε δὲτϑρε- 
Ι ; Ἰἶτε ΠΗ  Ξιὴὴ Ἶ ἘΚΤΙΝΝ ΕΡ Δαν μι ξ ι: 
τίοπείρεξϊατα, ροΓ ἸηιΠα!ᾶ ἱπίυξε το! τὴ φθονηϑεῖσαι ὀῤδρὺς ζὰ κοινὰ 42 δοικοιῶτος, ἀδίε 

Ἰεγεταγ, το ας 14 σταμε νἀ θάτιγ, ᾿ 

ΠΊΟΓΙ54; Διέτογε που δαητιγ. δοςί- ; 
κοῖς ΤΑ 9,5 “" 7ὔ : 

- ᾿ . Ζ, 
) ἀϊτᾳ ἰατη πρεπαπιοῖο, νι όψαίης κο- “1 τ ἔλους Ὄρφζαντες κατηρρρϑέωτο. πολλαχις τε 

(τς, βιόταητα ργοθγοίο ἱπαϊοῖο δέ 4]16Πὶ 

ταᾶπας ἀφο! δογδης ἔλτίμισης οἤζτεαθλ. βουλάυσανδυοι Ρωμαῖοι, πότερφι δὴ καταλῦσαι 
ἀρτόοράγα, δῇ ΠΠοτο ντ ογαῖ γο ξζισα. οἰδῷ᾽ ἡ φυλοηφν δή -τρὰ ́ ν πσξορόνων ΤΟΣ μέ ας 
πιαϊοτίθιις, ΠῸΠῸΠ σοη ἢ] ο Πηξ ἱπιρο- ούρο ςλω τα ᾿ δ ον δ ΚΑ ΖΝ Ε ς μὰ Ἢ ον, στὸν ἐπε υχαν τῇ βουλη «ὅρας. εἰ ἢ δὲι χρὴ αἴντον 
{ποεῖτ. Ὁ πο αΙ ὃς μα ἰῃὶ 46 ταπτίς γεριι5 Ἐπ δοιαυ νη ͵ 9 2Ὲ| ΧΑ 

᾿ ΞΡΟΤηΣ ἐμὲ δποφζύαοϑαι αἷϑὶ τηλικοῦ ι τα ἱπτογροηῦάα οἰ επτξεία, νοι ἼΣΩΣ 1 ου τ τηλικούτων πο λατῶν ἀρρτ [ ἤ , 3 δὲ -“ δὲ 9 θ᾿ ε  - , 

ΒΥ γε πγο5 ἰρίε, ἢ ρετίς οχαπηϊποταγ,ν- γγωμίζωυ. ἐμιοι δόκει, Ὁ μϑῳ εθος χα θ᾽ ἑαυτὸ “εταΐζ- 
τ|}15,8ζ τοῖρ. οπηαπα {ππλτης Ὠδοοίς μϑρον γ,οήσιμον Ἐ1), ἀν ἐπ ἀριωμαίίο ὀῤῶ, ΥΣ 

Ρ̓ ᾿ - - - - ς. -, ἵ τὰς ͵ δ, ῳ 

(ατῖτ; (εἀ ΠΝ ἀρ τολαϑνϑοοῖπος τατον, χρᾷ ον δὲ χαὶ γεῖρον γίνεαϑαι “ὐδαὰ ζιυς τ] δη- 
ἄμ ἔπετῖς ρτὸ τ που ἱησοΠΙ15. ηᾶ μϑ ζ, ρββεηόρξαν Ἶν Ἷ ἐξ ᾿ 

ἀποιίος μας ροτοίξαβ ἰπο  ἀἸτίη νίτος Γ ἠέ α, ᾿ς Ἷ τ ὠς ζίᾳ ὕω, 
ἀυίτος δὲ πηοάογαῖος, ἀπ ΔηΓ ΟΓΕ 5116 ὥυτυς ὀμδρες δίχαιοι χαι σωφρφνές, χα! ἴα χοινα, τὰ 

Ζ .΄- . . . ΕΝ 2 " "“" 

Ρατηῖς ]ύαπι νι] ταιῖ5 ργοργία ρρ!- ἰδίων ὀυαγχαιότερϑι τϑένϑυοι, ὁ ὑδὺ ἀδικῶν ζα χοι-- 
. τ ατς Ξ ΠΝ ὑΞ ᾿ Ἷ λ τ “ λύτο ον οἷο ρεγπί οἱοί!ς το ῖρ οἰ αῖθιις Ρεολρε γα ἐμαφολαν δοὺς ζὼ πσδϑοῆκεν, πολὺ δέος ζο)ς ἑμωοία, 

τίς γγορατο, σοι ογὶ α ΠΠῚ}Π10.σο δεῖς ρον δ τ ΎΡΗΝ ὁ ἡ 

ἀοτογγ πε: ΒοΠὶ ἁδατῷ νεῖ, ὃζ ορτί- τ τ κ 70 ἤ ἮΝ τ τως Ἧι » : ὍΝ τ 
τα απίπιο δ τοτρ. αοσοάςητος, τα - 529 Χαι στο Τὰ κρατίφου καδ9ς ἴοι. χοινα, «σξοίων, οὐ-- 

2 7 ε ͵ 2. ᾽ 8. ἡ ᾽ 

τε δικζευ αογήμιογου αὑὐσσέφεν, οὐτε εἰς αἰτίας ὥλλο- 
7 ᾽ 7 ᾿ « λ 

πϑώοις τὴν ἐχττηδοί μα των κουτεςη. στὰ δὲ “πογη-: 
λ δ δὴ το " ΓἯ 

691 ζφ| ἀχϑλαίοι, χα! Φιλοχερδεις ὁν, ϑ659ποι τήλι- 
7, τ ἢ » ἢ ἢ 

καύτῆς οὡἰζοϊσιας τύχωσι, ζῳ γαντία, Ούτων γίνεται. 
“η 2, σεὸὰ νὴ ᾽ ἴω “ « ξ 

ὠφς!ε οὐ Ὁ εθος ἐπθιυορ)ουοϑαι ποδϑοῆκεν ὡς ἡμζδτη- 
α΄ 5. τ “ ( " νιν 9 ᾿" ' ἱ μᾶνον, διλλα, σχοστειν οπττς αὐδες καλοὶ χαὶ ἀγαϑοι 

Βὶς5 ργωπάϊθιις ἀο]οέξιιπη Βοποτιμπι τὴ δόντι τεῦ νδυ μϑεώ ποεῖν ναὶ ΚΤ ΑΝ 
νἰγογαπιἤαθοτῖς, ὃζ ΠΟ ταπλοῖς συ εἱς τ ν ἀαβ ͵ τἀφω ρῶν Νὰ Χ' ͵ 
το πὶ τὶ πτοπιςητὶ σοπηΠλΪτΓΕΓα. σι ζᾳ, μέγεςαι εἰκη ἔχτ ῥαπήσεται. ἡ μϑὺ δὴ πεῶ- 

“ δ᾿ πἤίτατο ἔτο ογἰ πε πατοηϊ δ, πὸ 
τίε5 νογο ΠοαμΔΠ} ὃζ ἱπτο πη ρογαῆτα 

ἁπατίαις Ποιηΐπο5 αἀθρεὶ (πης {8 
Ροτοίζατειι, ἔξοεγιης ΠΙ5 σοῃτγαγία. 
ΟΟὐΑργορτθγῃοη οριι5 ἔτ τηογξ οου- 
τίσογονε νἱτ οι, (ςα ἰπ ογοδαϊς ρ[6- 

Αἰφαςὶς διε ρα οηΐς οχίτας, πα τῇ Ῥωμᾳίοις ἐμπεσούσοι μ᾿ τίω ἀχβολξὼ πο ᾿ 
Ῥυίπηα ροΙἘρΡυΠΟς γοροϑ ΕΧ σδιμΠς ἴΔπὶ 40 βασιλέων σασις,ἔο,Ε Οιαύᾷς αἰτίας, χαὶ εἰς ζυῦποκα- 
ἀϊξειῖς Ἀοπὶς Ἔχἤτιε. Ὀγο χίοῦ δυτοπη “ 
ἴῃ Πᾶς παγγαίίοηα ἔπ, ΠΕ 15 ΠλΙ ΓέταΓ ξεν ; ΤΟΥ Μ. 
“αοπιοάο ρατκεοἱϊ τἄτατη ροτοίξατεπι δ Πα ΑΘ πιίαὶ “ειυ φισαι! ἴω ἡΞώκω.. ὠ .. 
Ρἰεδ᾽ ρογηλἰοτίπτ,οατα πε απο τξέκίοι τηλικαύτης ἐξουσίας ποιῆσαι τὸν δημμον κώς-, 
Ῥ ΠῚ Εοτίπε ορτίπηατοβ,ντ ἰῃ αἰ ἰς (8ε- δον οὔτε σφαγῆς Τὴν τρίτων αἰδρῶν “Ἁμομϑίης, 
ΡῈ οἰαίτατίδιις οί ας. Νπι νπυί- οὔτε φυγῆς, οἷον εἰν ἄλλαις πολλαῖς ἐδύετο πόλε- 
φαϊις, ἀπ πὶ] αὐ ργατογ ορίπίο- “τας ΔΖ ΕΝ, ον, ΤΑΣ, ἈΝ 

σι. ποει γδ ἐκασος ὅΧι ζις το βοιδύξοις ἀκούσμίαι-: τ δυάϊες, οἰρῖς σαι πη εἰὰς αἰδοῦς; 
ι ᾿ τάξας ΕΣ, ἐλ “ξέν ἊΝ ἐλιὰ 5. ΞΕ ἢ πλῈ 
ῃροα]ϊας Πάφηι μαδοι μαιταιοηίθιι6. 51 τίω αἰτίαν μιοιϑεὶν,χα, Ὁ πιφὺν οὖν ζω τὴ τί). ) μόνη. 

ελογί- 

τὸ αἱ ΔΙαγνωσάς »χαὶ καβαιρεϑείη ζῳ Τὴν μεγάλων. 

κως λραιρεθείη, διάνόν τι ζὧοις ἄλλοις κατεφαίνετο, χα! ῦ 

͵ ΑΣΑ ΤῊΝ ΟΝ δὶ Υ» ͵ πεσκηλς Ὁ πελος. ἐμιήκεουα, δὲ τὸν αἰ χὺρ αὐτὴν λό- 
᾽ Ϊ 



ἈΝΤ ΡΕΟΜΕῪ 

᾿. ἐλογεζομιίωυ δζζυ ὁτί μοὶ πολλοῦ χαὶ πὸ πόμτος δεή- 
π᾿! λ ᾽ ς Ι ᾽ Ὧ ᾿ν μ ͵7 «“ 

τ σᾷ πιςῦς ἐὴ) ὁ 29η94. εἰ ἕοσουτον ἐφῷζων μόνον, ὅτί 
Υ Ϊ παρῆχϑυ οἱ παπτοάκιοι Ο;ς δημοίμχοις τίω ἑαυ 

ἥ διυιυαςείαν, χαὶ ἐΐξον ἀὐδ!ς εν ξὐριςοκρ ατία. πολι- 

| πεύεοϑαι , τὸν δῆμον ἐποίησδν τῶν μεγίςων κύριον, 

ἢ δὲ δὲ δὲ σεῤυεχωρν, ϑη (ῦτα αἰτίας, παρέλιπον" 

] ΟΥ̓ σϑτο ἐπεζῆλθον ἁπάσας ᾿ χαὶ ἴρτι οὐχ ἿΣ 

πλοις δλλήλοις βιασοίυϑροι χαὶ “σοϑςανανγκοίσα»-- 

τες, δλλαὰ λθορις πείσλυτες μεϑήρμοσὰν, πουτὸς 
κιάλιςα ὀμαγχαγον ἡγησοι μιΐων ἐ1) οὗοις λόηϑες αὮ-1ὸ 

τὴν διεξελθεῖν, οἷς πῦτε οἱ δγωνας-ἀ)οἵϊες εἰν ἐκα- 
᾿ ᾽ Ἷ 7 δὰ.  Υ 180 ΥΣ 

'πέροις ἐγρηήσόδυτο. οι κίϑέσο κε σ[, ἂν εἰ τίγες ζᾷς 

οὐ Οἷς πολέμοις ποραξῴς ἀκειζως οἴονται δεῖν ἀ- 

ναγραφάν, χαὶ πϑὶ μίαν ἔς!ν ὅπε μα γζω πολλοῖς 

δῥαλίσκοισι Δλθγϑύς, τόπων πὲ φύσάς, χα) ὁπλισμκῶν 
γ»ῳ] λ ͵ Ἷ λ “ 

48 ἰδίοτηζας. καὶ ζάξεων ἕξόποις, χαὶ φρατηγῶν τοῦθ αι- 
͵ νχι "» Ἵ “ " χ' ,, 

κλήσάς, χαὶ ζῷ ἀλλα, διεξιόν)ες ὅσα τὴς νίκης αἰτία, 

Οῖς ἑτέροις ἐξδύετο" πολίζιχας ὃ χινήσᾳς χαὶ ςασάς 
ὁμα γράφοντες Οὐκ οἴονται δὲιῖν “ἐπαίηληφν ζιες λό-. 

᾿ς ονῖς, δὲ ὧν αἱ ποϑοίδοξοι χαὶ ϑαυοις΄ αἱ ποξαξάς 50 
ἐπετελέοϑησαν. εἰ ὙΡ τί χαὶ ἄλλο τὴς Ῥωμαίων 

πολιπείας μέγα. ἐγκωμμόν 651, χαὶ ᾧνλοῦοϑαι αἰ ποὺ 

ΡΝ ΔΑΘΕΝ ΑΜεμὸν πότον, ΝΥΝ 
μᾶὼ δόξαν Ὁ ἔρχϑν »μκῶλλον δὲ αἷὩρ ἅπϑωυτα χαὶ 

θυ μας ὄγτα λαμασοόταΐον, Ὁ μήτε ζοις δημο- 

᾿ ὥχοις χαζαφρονήσανζᾳς τὴν πατοικίων, Ἐχιχάρη- 

στ αἰὐδις, χαὶ πολιὼ ἐργάσοιϑῴοις ΤῊ κρατίςων 

φόνον, ἅπϑδρυτα ζἀκείνων ἰϑαλαίῷν, μήτε ζις 

Οἱς αἰξιώκασιν, ἢ ΟΥ̓ σφωΐν αὐτὰν), ἢ ξενιχαὶς 

χϑν ἅπὸμ, χα Ὁ λοιπὸν οἰκεῖν ἀδεῶς τίωὐ πόλιν᾽ δνλ᾽ 

ὥφιαϑ» ἀδελῴους ἀδελφοῖς, ἢ ππαϊδους ορνβῦσιν ἐν 

οἰχία σώφρονι αἰξὶ αν ἴσων διχαίων Διᾳλερομέ- 

γοῦς, πτεῖϑο! χαὶ λθγω Δ οαιλύεοϑαι ζἀ νείκη, ὀρῆχε- 

σὸν δὲ ἢ ὀμόσιον ἔρορν μηδὲν αἰ πομεῖναι δώσοι 
-΄ χατ' δρλλήλων᾽ οἷα, Κερκυραϊοί τε χτ' αἰωὺ ςάσιν εἰρ- 

γαάσαντο, χαὴ ̓ Αργεῖοι ,» χαὶ Μιλήσιοι, χαὶ Σικελία 

πᾶσα, χαὶ συχναὶ ἄλλαι πόλάς. ἐγὼ μϑὼ ὀίω ΟΥ̓ 

Οὗτα “παεοφλομών ἀκριξεςέραν μᾶλλον ἢ βοα- 

ΙΓΒ. ΤΥ. 47: 

(ορίτααπη ἰρίτα ρα ΠῚ Π16 δαῖτ ηἰ- 
ἢ] ἱπυροτγατατγιιπι Π οἱ, ΠΟ σ ταπτιιπῃ 
αἰχ δι, ρατγίοῖος ΡΙΕδΙ (πὰ πΠὶ ρογιηῖ- 

{Π| ροτεῃεϊα πη; οὰπη ροΠξητρεγο- 
Ριἰπγατος γοπηρι Ὁ]. σα θογηαγο, ρἰοδὶ 
ΘΟΠΊΠΠΠς Ππηαχὶ ΠΊαΓ ΠῚ ΓΟΓΠΠῚ δἵθ 

Ὀἰτγίαπι "Δα Πᾶς ροῦτο συγ ἰά οδοοῖδ- 
τίητ, ΟΠ ΠΠ]ΠςΠγ. Θαργορῖοῦ οὐηπε5 γο- 
ςεπίαϊ. Ετ Ζιιοηΐαπη οᾷ πημτατο ΠΟἢ 
νἱ δὲ ἀγΠ 5 Ἔχρτεῆλα εἰ, (δα νουθὶς ἱπη- 

Ροῖγατα δ γατοπί θαι, Πεσο γι ἀιιχὶ 
δῆτα οπηηΐα ΡΟπεῖς ἰρία5 ογατίοποβ, 
αυίθα τιιπα νΠΠ!πητ ντγαίη; ἐλ ϊοηὶς 
ΡΓΙΠοΙρες. Α΄ πηΐγοσ {Π48] τὰς δ6}|Ὸ 
σοίτας δοοιγατππης ἀείογ θοπ 425 ἐχ- 
{ΠπΠἸπλαητ, δζ ΠΟΠΠΕΠΊΖαΔτη γπο ρτα- ἡ 
Ἰῖο ῬΙ ατίπγαπα νογθουύιπι ἱπηρδάιϊιπτ, 
Ἰοσοῦι"ΠῚ ΠΑΓΠΓᾺ5, ΑΓΠΊΟΓΙΠῚ ρΓΟρτΓο- 
ταῖδς5. πιο πὶ 4110 ἀοῖες ἰηΠπγιέζας 
ἐποείησς, ἀποιπ δάἀϊποτγατίοηοδ, σεῖο- 
τ Ὸς ἀσηαγγαητος 4018: ΔΙτογαττίς ν τ 
ἑϊογίαπῃ ρερεγογίησ :ἀππὶ νοῦο (ρὸν 
τίοπα5 δὲ οἰπῖ]ες πλοῖι5 ργοάππτ, οπ ἃ ς 
ΟΡ ΚΣ ΡυτΔητ ΟΓΆτΙ ΟΠ 65 ΠΟΙ ΠΟ ΠΊΟΓα- 
ΓΟ, ΖΠΑγ 1 ἰη δα ΠΛ γα Ὁ ΠΠἴδιι5 Πα σοτίῖς 
ξοπῆοίοπήϊς ταπυϊπορίηατα βιοεῖτ εξ. } 
Ποαοία. ῚΧ επίπῃ δἰ πὰ οἰ τη τοῖα Κο-᾿ 
τγδηα ΓΕΙΡΕ]. γατίοπθ αηπὸ ἄϊσηιπι 
ἰαιιάε αἵᾳ; δέξο ἱπγϊτατίοπε οπιηίπιη 
Πιοπλίπυμπι, πε σαί άεπὶ ορίπίοπθϑ, 
Δ ΠΉΪΓα 1114 δΖ ρυςοίαγα οἰαΠΠἸταϑντ πο- 
Παρ εὺς σοητεπηρεὶς ρδτγ οἱ 5,6 τα- 

π4ῈΟ πταχίπηα ορεϊπηατιπιὶ σαή6,ο- 
πῆ ΘΠ Θούτπὶ ροτϑητίαπη {10] ν τγρα- 
πιεγίσ πος; Υἱτὶ αἰ σηΐτατα ργε Πλ Πθῆτας 
ΡΙεθξ νπἰπογίαπι ναὶ (Εἰς ορίδιις,νΕ] 3 μ Ἵ δΣ Ἀ 

᾿ Ἐλεχουρίαις γθησοιϑροις, Φ{ οιφϑεῖραι Ὁ δημοτι- 30. οχτεγηὶς αυχ Πῆς ὀρρτοογίπενεντθ 
ἴῃ Ρροίζεγιιπη Πηο πιεία τεπεγεησ; (δ 

͵ 

»-Ρ- 

ὶ 
ὶ 

ΠΟΙ 8ἃ[ἴτογ ἂς ἔγαιγες σαπὶ ἔτατείδις 

δα ΠΡογὶ στη ρατοητίθιι ἰῃ θα πα π- 
{πἰτατα ἔτ 1]1α,ἀ4ε ςαο ἰπτε αἰ σερτᾶ- 
65, νοις ὃζ γατοηῖθιις σοπτγοιιοῦ- 
ἢας ἀϊτοιπογίης, π χιιαπγ ργοστοῇη δά 
Ἱπυπιαηΐα ἔμοίποτγα οἰδάεϑας ἱπηπιςεαϊ- 
ΤΑ θΙ]ος; αα δες (δ αἰ ρορπί ρον (Θά ϊ-- 
τἰίοπος σοηξθοιξ πχεπηχογᾷιαγ,υ (οὐ- 
οὐγαϊ, τρία, ΜΗΘΠΙ, τοτας; 5 [οἰ Ἰα,8ζ 
αἷϊα: οἰαίτατος πλα]τα;. Ηας εἰ σασα 

͵ ε .1: . - . 

χυτεέροιν ποιήσαοϑαι τίου διήγησιν" κρινέτω δὲ ἕκα- 40 οὐ Π] Πρ οπεῖτς αυᾶπη οδρεπαϊο πατ- 

ζος ὡς βούλεται. τῦτε δὶ δεν τὴς δίκης πῦτο 
Δλαξούσης Φ τέλος, ὃ μϑὺ δῆμος ἀπελύετο τσϑ9ς-- 

φληφὼς δῥόδητον αὔχημα » χαὶ και ϑηρηχέγαι πίω 

ὭΣ ριςοχρ ατίαν γομμίσας " οἱ δὲ παπτδίκιοι, καυτηφᾷς 
τε χαὶ ζαπεινοὶ, δὶ αἰτίας ἔχοντες τὸν δαλέειον, 
ὑφ᾽ οὗ πείοϑέντες ἐπεζεψαν τω δημώ αἰ δύκζευ: 

ζω πε οἰκιφγὴ καὶ δεαίκρυα Τὴν" οἰκτειοόντων πὲ χαὶ 

ταῖς {{πά τπδ]πευῖπυ: ᾿] 41εἰ εἰξο σία; 

μαδυίτ, ΡΙοδς ἀϊπ ἃ ἀδπγεητας {ππ|- 
Ρήτ (ρίγίτας, εχ Πἰ πηδης {6 ἴΔπὶσοπ- 
τα ΠΠῆςπ ορεϊπγατίῃ ροτθητίαπι: ρατγίοἷ 
χοῖο, ἀεἰςίς να θιις ὃἃζ αηἰ Πγϊς. 1Π- 
ουίαδαητ Υ δουίαπη, οαμι5 {παία ρΙ Θὲ 
ἰπἀ!οἴαπι ρου πη ξδησ. Μαγοὶα8 οαπὶ 
τα Ϊτουιπι ἰδοῦν τ5 ὃΖ σεηχί τι 4ο- Ἐν 

" 

ἐπ --- 
4,«1( «ἰες γξυ ΒΡ- 

ΠΣ 
ΠΡ υ 

«“ϑιδκκ ΟΝ 

2 ͵ 

ππεσεξιτιως 

᾿Ἰἰδεγαα. Ετρονθι]15 Πιιποοχίταπι - “τ 



το απ τ τον πῆς 

ωἷ" 

Ω 

ἔων " : 

““ κἌρνα ΠῚ ὰ 

ὃς 4 γε, 

είτε Ὦ ἱἵ χα 

γνν" Ὁ 

᾿ 

ΠΝ ΙῸΟΝΥ 9 ἢ 
ταὰσπιὶἀοάδιᾶες οἵξ; ἱρίς δά εἴ σαίιπι 

ΠοσροΠΊ ΠῚ εἀιαϊτ, πος αἰ ηυ]ά- 

1.14 ΠῚ τηαρ Δ Ϊ ΠΛ ΪττΘ (υἃ ἱπάΐσηϊπι 

γο! ἀϊχίσνο! ἔδοῖτ. (ς πγαίοτγεπι οτίαπὶ 

ΔΏΪΠυΪ ροποιοίταζοτη δέ σοῃίξδητίαπι 

Ργα (οτο εἰ πρτοῆτι ας, σπη νἱάο- 

τεῖ νγχούοπη πγαίγα ΠῚ; (ΟΠ ΠΠ|ς νεἰτιθιι5 

ςς ρἰαηροητεϑβ ρΡεᾶοτζα, δ (γε Ποτὶ (οἷεὶ 

οαπὶ φοπίασας ἃ σατ ΠΠπτϊς Πδοοίπειι- 

ἀϊηῖδαις δυο! Ππταγ πιοσία νοὶ ἐπὶ ο, 

ὺ [τονε Πιλ Πδι15 σα απτατὶ διι5 )νος- 

τ ργδηΐοο: πἰ μι} πιοῖας ἰαποητὶς ας ]4- 1Ὸ 

᾿ Ἷ ΟΥ̓ ΠΛΐ5 ΠΛ] ΠΟΥ ΠῚ, τα Πτα ΠῚ ναἷὶς αἰχίς 

εἰς, ὅς ἔογεὶ δῃΐπιο ἱπέουτα πα τη [οΥτΟ 

ν ᾿αΠΠς σοπηπγοηάδιίι ΕΠ ο]ο:Πυοτα ηὶ 

στη ἀϊογ οχρίογαῦ ἀεσεππῖιπι,Πγ1- 

: ᾿ Ὧοτ ἴῃ ν]πὶς οὐἰαιπια πη σοίξαατατ. ἂ- 

115 Ὠἰ ΠῚ ἱπυπλογαῖας αἤΤδιηιθις, πες 

(ππιρτὶς ν}}15 ἐχΠ]ο ποςοίϊατιῖς, ργο- 

Ρεγαιίτ δά ροτταπι, ποπηίης (ςἰςητς 
ΕΥ̓ Θσει 410 τοηάογοι. Ραιοὶς ἀείμάς ἀἴο- 
«αΠ Ὁ 50}- ΠΩ Ἢ τ ρωϑρ Βις ρος, φοπλἰτίογα πη το ΠΊρι15 τοα τ, 

ΤἸατσιο νατῖα δζ ΘΟ ἃ ροριο αι, ᾧ. δυ]ριςοίμς 

Ῥιοάιρ Δ“ (ἀηγοτίηιι5, 8 5.1 ἀγρίτι5 ΕἸ αυ15 116. 20 

Ἴταπι. Εο αμμο ντθ5 πε ϊτὶς ἀἸ α] ἴτας 

τοττίτα οἵ οἰξξιῖβ. παπὶ δὃζ ἰρεξϊγογα πηι 

ἰῃίοἱίτα ἔδοῖος πλυ]εἰς οσποτγίατα (τ, 

δὲ ἐχαιιάϊτα: νοσος ΠοΠλ ΠΕ ρραγοηῖα 

αὶ Ἰοηιογοζατ; Ποπλϊπιπλ]Θ ᾶς ρΟ- 

ςυάιπι [τὰς 6 πατογα!! ζυγηαὶῃ ρία- 
πα πηοπ[γοίατη ατ]ας ᾿πογοάιθηθηλ 

ον (ῥοοΐετο ἀορεπογααης; Πλ 5486 ]0- 

πος, {-οἰδε4οβαπιαγογαουϊα, δὲ Πλ]] το δίς, 
ἃ ἥλτι ἀϊαίπο ἱη[ἰπέϊα;, τοΥΓ ΡΠ] πλασ 

τ ἐγ ]!οι ντδὶ ἔοσταπατη ρύςἀϊς6- 
Βαητ ει δ πιούθιις φυίάατη ροι τ] εης 
) νυΐσιις τοπταρατ, πηάσηο ροσοτγιπητη- 

τογίτα, πο πλ πιιηι ταις πτοῖτος ογο- 
Ῥτγα ποῦ ογαῃίηοο ν]τύᾳ πλοῦθοϑ ρίο- 

τ΄ σαάεβατοαἰδηλίτας: "15 ἀδογατι μλησ 
ο΄ ἱπάϊρηατίοποιη εἰϊς ἱητευργοτατίθιι5, 
᾿ 4ιοα νἰγΓα τ. ΟΡ Π.11ΠῚ εἰς θης ἃ 

τ΄ Ρατγία αἰ Π15 ΙΔ} Ποταπὶ δὰ ἄξεος τὸ- 
τ φγαπεθαβ, ἰοἀ ἔοτιιπα ὃς πος ὃζ ςα- 

τετοϑ ΠοπλἸ Π}Π} ςαἰτ5 ΟΠ Π65 ἱΠΊρι1- 

ταυτίθιις. Ταηήθηι νεηῖς αὐ (ἐπαζιιπὶ 

αυϊάαπη Τ΄.Ι διίηϊις, αρτοτας,]ςξείςα 

ἄε!ατας; νὶγ (ςπίου, δέ (Ατὶ5 ἀπ ρ] γα 
ἐλουϊταῖταπι ἀουλίῃμς ; σετογιτ τα γὶ 40 
ΡΙοταπιηας ἀσρογο δέ πηδηίθιι5 Οριις 

- ξβοοτε (οἸ τας, 15 ἱητγοάιέξιις ἰη ἰςμα- 
τὰπιὶ αἰοδας νἡατι πὶ ρεῦ ἰοπιηαπὶ 
Δα [ἘΠ Ιουιο πὰ (Δρ το ππιπι, ἃς ἀἰ- 
ΧΙΙ͂ς, 11 τίη ς, ἄἰς τας οἰ θι15,6ο 5 Πι- 

κυ Ν Ὶ Δ  ργοχίπηα ἐμάίογμρ ροστηρα αι θεΪ-, 
Ῥυζί]τατου [πὶ ἀφ αΉ18 ργαίἱτατογοπη: ντ ΙΔ ς 
βαὺὰ Βα] 5. ΠΠ]0ς ἸηΠταιιτοῆς, ἃς ἄοπαο ςοἰοδγεῆς 

γεέζληησ. οο5 οΠίπι ΠΟ δοσαρται, ὅς οχ- 

Υ 

"ρἴ «νὸν 
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ἩλΑΙσλΑΛΑΝ δὺς. 

πσδοπεμπόντων τὸν ΜαΡχιίον. αὐτὸς δὲ Μαρχιος 

οὔτε ὀμακλαυσαϑιυος ὠφ,ϑη Ως ἁυΐ τύχας οὔτε 

ποιμώξας, οὔτε ἄλλο εἰπτὼν ἢ δδάσας ὀμάξιον τὴς 

εἰντεῖ μεγαιλοφροσκεύης οὐσὶ, ὁτίοιοῦ. ἐπι δὲ μάλλον 

ἐδήλωσε πἰωὼ “πωναιότητα χαὶ καρτεδίαν τῆς γνώμης, 

͵ δὰ οἰκαδὲ ἀφιχόνϑιυος γεωναῆκα τε Εἰδὲ χαὶ μη- 

πέρᾳ καζαρρηγνυμϑμας ζιυς πέπλοις, χαὶ ζᾳ φέρνα, 

τυχόδ)ούσας, χαὶ οἷα, εἰκὸς ὄςεην ἔχι Οιαύταις συμῷφο- 

ραϊς λέγφν (ις Ξποζά γνυμϑμας Ὥσο ΤῊ ὀμαγχαος 

τάτων σφίσι, ϑαινάτοις ἢ φυγοῖς, ὀῥαϊξοώσας, ΝΣ 

κσϑ9ςζᾳ δᾶικρυα χαὶ ζοις εϑρζωύους τὰν γωυαικῶνξ. 

παϑεν᾿ ἀασασανϑυος δὲ αὐζᾷς μόνον, χαὶ οἰ ρακαλές, ἢ 

σας “δυναίως φέρᾳν Ως; συμφορας , Ὅις τε παϊδας 

αὐταῖς τὐρδαϑέυϑιυος “ΟΡ ωρεσξύτερος Τὴ" πα] - ὦ 

δὼν ξὼ δέκα, γεχϑνὼς ἔτη, ὁ δὲ νεώτερος αἰ πσαΐκα.- ̓  

λος ἔτι" ἀλλο δὲ οὐθὲν οὔτε Φιλοφρφονησοίμδιυος, οἷος ν᾿ 

εἰς τίου φυγάς ιφύσεοϑαι ἔμελλεν, ἐϊξηᾳ χτ' ἀσου-- 

δὼ ὄχι ὧς πύλας, σδεϊειὶ δηλωσας ἘΕ: πἰὼ ἀ- 

παλλαγάωὼ ποιήσοιτο. ὀλίγαις δὲ ὕςξερον ἡμέραις, ἴ 

κα ϑῆχε υϑὺ ὁ τὴν, ἰρχουρεσιων χαιρος, ὕπατοι δὲ α-- 

πεδείηϑησαν αἰ ασὸ πὸ δήμου Κόιντος Σουλπίχιος Ἷ ' 

Καμμεεῖνος ᾿ χαὶ “Σέργιος Λαρχιίος ᾧ λαύϊος Ὁ δα τ. ἡ | ᾿ 

τερον. ζα 9. χαὶ δὲ ἴινες ογέπιτό)ον εἶχ, δέγματω Ὁ 
δαιμονίων τῇ πὸλᾳ συχναὶ ̓ ὄν ψ4ς τε ὙΣΡ̓ Οἕκ εἰωθύαιμ, ᾿ 

ἐφαίνοντο πολλοῖς, χοεὴ φωναὶ ἠχούοντο δ᾽ οὲγὸς ὄγτος 

τῷ φϑεγίουϑύου, γ9να! τε δύ ϑοῴπτων ἢ βοσκημαίδο Ν 

των πολὺ ον τῷ χτ' φύσιν οκθεξηκῆαι, εἰς ᾧ ἀπιόν ᾿ 

τε χαὶ περφιτωδὲς ἐφέροντο, γρησμμοί πε ἤδοντο Ὁ 

πολλοῖς γωριοις., χρὴ οφασμμοῖς καύτοχοι γωναῖκες οἰ- 

κίας ἐμιαΐ, ἀύοντο χαὶ δάνας τῇ πολ τύχας ἕ ἡνατὺ 

δὲτις χαὴ νόσο- τῷ 'πλήϑοις Δλοιμκικὴ, χαὶ πολλὰ ζεὼ ἐποί- 

ἡσε βοσκημάτων φϑορα»" δυϑρφπων μϑέτοι ϑοίνα-, 
3 ὙΣ ἀθεν “- ᾿ ἱ 

τὸς οὐ πολιξ ἔλρετο, δὶ ατρα νόσων Ὁ διάγὸν ἐχώρη- ἐν 
-“ ἥ ὰ ἴω ᾿ ἷ σενιἴοις νϑὺ δὴ ζιῶτα χΤὶ ϑεοῦ “ἡμέοϑαι γνωμζω,νςὉὉὉ 

“μεσῶντος δι τὸν ὡόιςον τὴν πολιτῶν ἐξηλασαν τῆς 

παποίδὸς ζοὶς δὲ οὐθὲν τὴν" γινουϑίων ϑεού ἔρορν,αλ-: 149. 
λὰ τουηρὶ χὰ ζωῶτα κα ἤζλα ἀχάυτα 
πεία ἐ1) παῦν. ἔπειτα ἡκέτις Ἐχὶ Ὁ στευέδριον τῆς 
βουλῆς, αρῥωζος, ἐχὴ χλινιδίου χομεζουϑυος, Τῖτος 

Λαήνοςονομαι, Ὡρεσξύτερϑς τε ᾿λύὴρ » χαὺὶ ὀεσίας ἵ- 
χαγῆς κύριος, αὐζυροὺς δὲ χαὶ τὸν πλείω ὄνον τῷ 

βίου ζώ νοῶν ἀγεῷ.«ἕα εἰς πἰωὼ βουλζιὼ οὐνεφϑεὶς, ἔφη 
δύξαι καθ᾽ ὕπνον δλτςάντα τὸν Καπιτώλιον Δία λέ- 
γᾷν αὐτῷ; Ἴθι Λατνε,ὺ λέγε ζοῖς πολίταις, δτι μοὶ τῇ 
γνεωφίὰ ποβιπὴ τὸν ἡχϑύμϑιυον ὀρχηφ- ζω οὐ και λϑν ἔδως 

Ὠωπία ὀῤαθω Ως ἑορζαᾳ : ὁ ἐξ Ὄρχῆς ἑτέρας ἔχτ- 

πελέσωσιν" οὐ ὙΡ δεδῈ [μα] ζωτας. αὐτὸς ὃ ἐκ τα 

ὕπνων 

ὉΣ 

ο, 

Ἐπ". «.. ἀρ 
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ἵ 
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ὩΣ “.».-. 

ἈΝΓΓΟ ΚἈΘΝΝ: 

ὕπγων ἔφη ὁμας“α τα συϊὲν ἡγήσοιοϑειι Ὁ ὀγον», 
δλλ ἕνώι τυ πολλῶν χαὶ ἀπατηλῶν «ἰπσολαζῳν. ἐ- 

πειτα αὐτω πάλιν τὶ ους ὕπνους ἐχεφανὲν Ὁ αὐ' εἴς. 
δῶλον ὅσ ϑεού χαλεπαίνᾷν πε χαὶ ἀγθμαυκτεῖν οὖτι Οἕκ 

ἀπήϊγήλε πσθὸς αἰ βουλζωὼ (οὶ κελάυοϑέντα, χαὶ 

ἀπειλάν,εἰ μὴ πϑτο δρασά “ἰφ αχίων, ὅ7| στε με-- 

γάλῳ μα ϑήσεται καικῶ μὴ ὀλιγωρᾷν Τὴν δαιμονίων. 

ἰδὼν δὲ Ὁ δυύπερον ὀναρυτίωυ αὐτὼ ἔφη ποιήσαιοϑαι 

κθὶ ἀντο δῦξαν,χαὶ ἅμα δὲ αἰοαομλης ἔχφν Φ “τὸ- 
Ψ 3Ὰ ᾿ Ἁ λ ͵ 3... “ἡ λ 

γμα λαξάν, θὴρ ἀὐύξυροος χα ϑων ογειρφίζῳ «σϑ9ς 

πἰω βουλξω ὀκφέρᾳν, ὁπείας χαὶ διφικάτων μεςὰ, 

μὴ χαὶ γϑίωτα ὀφλη ̓ ὀλίγοις δὲ ὕξερον ἡμέραις τὸν 

ἐὸν αἰστῷ νέον χαὶ Καλὸν, οὔτε «ἰποὸ νοΐφον, οὔτε “π᾿ 

ἀλλης ζινὸς αἰτίας Φανερας στοναυρπαοϑέντα αἰφνι- 

ϑίως οἰποθααινῷν " χαὶ αὖϑις τίω τῷ ϑεοῦ ὄψιν Φανέσαν 

ῳ Οις ὕπνοις δηλοιώῶ, ὅτι τῆς αἰτροψίας χαὶ τῆς 

καζοιφοφνήσεως Τρ ἀὐτῷ λόγων πἰωὼ μϑὺ ἤδη δὲΞ: 

δωχε δίκίωυ, τὸν ἐὸν ἀφαιρεδεὶς, δὲ ὀλίγϑ9ν ὕςε- 

69. δωσφᾳ. ζαῦτα δὲ ἀχούσας, ἔφη καθ᾽ ἡδὸνζεὼ δῈΞ 

ξαοϑαι τὸν λϑυϑν,εἰ μέλλοι δοίγωτος ἐλδσεοϑοι αὐ-- 

τῳ παρημεληκότι πῷ βίου" τὸν δὲ ϑεὸν οὐ ζαυτίω 

αὐτῶ ασο9ςϑεῖναι πίω τιθοίαν, δὶ εἰς ὥπϑθωτα 

(ἃ μέλη τῷ σωμαΐος ἀφορήτους χαὶ διάναξ ἐμξαλεῖν 

ἀλγηδόνας, ὡφῆε μηδὲν το, ϑρον ὀυά4. “καζαςαάσεως 

τὴς ἐσούτης δυωύααϑαι κινᾷν. τότε δὴ ζεῖς φίλοις κοι- 

γωσοίυϑυος ζῳ συμξεξηκότα, κελϑιοϑεὶς «τ ἐκεί- 

γων, ἧκεν Ἐχὶ τἰωὼ βουλζω. διεξιὼν δὲ (ὗτα, χτὶ μι- 

χρὸν ἐδύχει μ᾽ ἀλγηδόνων ἀπαλλαϊΠεοϑαῤχοὶ ἴστω 
πϑύτα διεξῆλθεν, ὁμας-ας εκ, τῷ κλινιδίου, χαὶ τὸν 

ϑεὸν δμαξοήσας, ἀπής Οἷς ἑαυτοΐ ποσὶ “Δ! οἱ τὴς πό- 

λεως οἴγα δε ὑγιής. ἡ δὲ βουλὴ δέοις ἀμ πλέως ἐγέ- 

νΕτο, αὶ ἀχϑμὴς ζῶ ἕκαςος, Οὔκ ἔχων συμξολξὼ οι 

Ὁ δηλούμϑμον ζω «ἴσο τῷ δτοΐ, χαὶ τίς ποτε ὁ τῆς 

πομπῆς ὀρχηφῆς ̓ παρδϑαρύνϑρος οὐ καλὸς αὐτῶ ἐξ 

φαϑη. ἔπειτα λέγ αἷς ἐξ αὐτὸν ὀϑαμνηαϑεὶς Ὁ γε- 

γόυϑρυον, αὶ πϑλύπες ἐμδοτύρησαν «(ὦ δὲ ζιονδειὀμὴρ 

Ῥωμαῖος οἶα ἀφανὴς ϑεροίποντα ἰόῆον δὴ τίμιο.- 

οἰα ϑαινάτου πραδοις Οἷς ὁμοδούλοις ἀγῳν οἷγα δὴ 

πὐθεφανὴς ἡ τίιφαία, τῷ δ ϑοῴπου Ἄρηται, δὲ ἀ5»- 
ἄγχι ἃ ͵ ψ» ἢ “ δ υλ 

ὑετ τς μασίχϑύνϑμον ἐχέλάυσεν ἕλκειν, χα! εἶ΄ τίς 40 ἰπΠδγατ,αητο ἐμαίογιεῦρ ροιη ρα ΖΑ 

ἄλλος ζῶ τῆς πόλεως τύπος ἔχεφανῆς, ἡχϑύμϑυον τῆς 
" ἃ 5 -" 3. ον ᾿ πε 

πομπῆς ζω ἔξελλε τω ϑεῶ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χαιο9ν ἡ 

“πόλις. οἱ δὲ ἄφρντες τὸν δε ροίποντα δὶ τὼ τίκφοίαν, 

Ως χεῖρας ̓Σποτείγαΐες ἀμφοτέρας, καὶ ξύλῳ κσϑ99- 
δήσαντες τὖθὶ τὰ φέρνα, πὲ χαὶ ζις ὦμοις, χαὺ μἰέπρᾳ 

Ὃν. καρπῶν διήχοντί, πα ρηχολουϑοιου ξαινοή)ες μάς!- 

ξι γυμνὸν ογτα. ὁ ἢ οὐ ιάδε ὀϑάγκη χρᾳτούμνϑμος, 

τ 8 γὺ 47: 

Ροττούξαπη ΠἰΠ1]] ἔρος (οπηηϊππη,νι 
νημπὶ 6 να] σα θιις αἴ Ὲς ἱπαηίρις. 
(εἀ ἀεπιῖο δὶ ἀοτγιηϊζειὶ οἰσιοτίαταπη ΞῚ 
οαπάοτῃ ἠοἰ ἰροοίξ, παρ ῃδητὶς φαοά 
ἃ πο γοτι! Ποῖ αὐ (οπδτι!ΠΊ, Πγ1- 

παπτίσις, Ὠΐ οἶτο ἰά ἔχοογοι, ἔογε γε Ρ : ἷ 
Πηᾶσηο (00 πηαΐο ἠςβάϊίοοτοι πιιπιίπα πῇ ας 
οοπτοπηηοις. ᾿)ς μος (δοπάο πηι ἴη ἄξε: 

Ῥεδ α. 5 

τὰπὶ ἀσπαγγαγοι (προνοίᾳ ἰοτηηΐο- ! 
ται τογγίσαϊα, ὃζ ΓΠ1ΠῈ ἔοττα πποι6- 
τοῦ πος πη ]τἰ5 ἀΐθθιις ρος, Γερο ἂ- 
τα ΠΠῸ ΑἸ ππὶ ̓ ππα πε πὴ δέ ο]ερᾶτοπη, 
πεοσήογθο ν]]ο, Πα 4]18 αιιαρί4Πι22- | ᾿ 
Τεγίλης σα Ὰ ΠᾺ τλαη εξ τάρτιπι. ἀεἰ- Α 
41 (ρϑοίοπι δ᾽ ταγίτις ἰῃ (οπιηΐς οΌ- 
Ἰάταπι ᾿Π 4] σας, πο σ] ἔξ οοπτεπι- 
ΡταΠ14; ΠΊΟΠΙΓΟΓΠῚ ἀϊιπογαση ρας 

| 

20 ἱπίξατοι ἴατα νίτα ίαταγο. Ατἄθιιπη πῦ 
μαμο δὶ ραπαπι ἱπῆϊχηῆς, (δ ἴῃ ο- 
Πγηΐα σοΓροΓὶ5 τπθπιῦγα ἀοίογος [π|- 

ταὶ Πδ ̓ ητο θυ! ]ο 5, γε ΠΌ]]ος ἀγτιις 
ποιοῖς ροῆϊπτ αρίχιια ογιιοίατι στα- 
εἰΠπηλο. αοταπη ἀδηλι (δ διπῖςος ἰπ. 
σοπἤΠ τη Δ δι, Θογαχηηιις ἱπ-- 
{ὰ χηεΐῃ (επατιιπι γε η!ς, Γλατα ῃςς 
πάγγαγοῖ, νἀ θραπταῦ ἀοίοτος ρα 4- 

νἱίο (6 βαπάοπῃ αι ορί πίοη 6 ΠΏ, 

τι ἰδ ᾿αἰτ πὶ 6 ἀπ !!Ποης {|1], 

Ππλυ] αιῖς νἱ δ πη {|5] τεπὶ ραάεπήαπι 
νι Ποιηο τυ ἴσα δ ίοποχ ἀρ δ πα- 

ΡΑιτίπι δγθαὶ ροίς αὐ ρα αεπά πὶ 
εἴς, ΟΡ. δια εἰς, ίς συ απι ἢ ποῦς 

ΔΟΓΟΙαἰτ ατσοης ο ἰςέξἰςα]α, ἱπποσαῖο 
ἀφο, ρα διις (πἰς ρογνγθοπῃ 40 

να ἀριδτοσῆς Ἀείδπατσπε πνοτυίδυα: 
Πι,αττοη τς οπηπίδιι5, ποῸ να] ητίθις 
οοῃϊίσοτο φαίάπαπι {] ἄειις να] ες, 
ααυϊίνο εἴος 1Π|ς ροπηρα: ργα[αἸτάτογ, 
αὶ παι ΡΕ]]ι5 ἀοὸ νἱίας οἴοτ. ΤΔη.- 
ἄεπι χυίάαιη εχ 1115 ἐλέτιιπι γεοογάα- 
τας οἀΠΠΤΠοτῖς, αἰεί πδπείθιις σετογίς, ἰά 
εἴας δυϊαίπηοαϊ, οἷς αι άαπι Ποπ. 
οδίσαγας (γαιιπι αἰαγαζαΖη2 σοηίετ- 
εἱς τγαάίάεγαῖ ἀπσοοηάμπιπη δά {πρρ!]!- 
οἶτιπη: ὃζ 40 πηλρὶς σοπίρίσια ροπᾶ 
εἴτε, ρεῖ ἔογιιπὶ σετογααις ἱηΠρπία 

νιθίς Ιοσατγαἢὶ εἰιπὶ Ἠλστίδηθο σα αἱ 

εἰαίτας ταης ἄεο τγαάπσοθαζ. ρου 

ααϊ (δειαπα {ΠΠπ|πὰ δά (ρρ!ϊοίαπ 4Ὁ- 

ἀιχογαητ,οχρᾶῃο ἀιηθαθιις πη 615, 
Ἰίσποηας Δα ρούξας Εἷὰς ὃς ΠαπηοΓοϑ. 
Αἰ Πσατο, φιοά νίπιις δα ᾿Ἰαπέξυτας ν- 
τιϊαίιιθ. ΠΊΔΠι15 ΡΟΓησογαῖ, νἱη - 

ἐχυπχίεησπεητος, ἤδστίς πἀαπη ἰῃσοίς 
(ἀγαητ, ἰς ἰπ ταὶ! παροίπτατα οΟἰἘίτιτιις, 

ΒᾺ ἢ 
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ἄϊτας νοςθ5 δζ οἰλπηοίοβ Θπλίογαῖ, 
πος ἀοϊοτοχργοῆσγαϊ, δὲ σοίξας δὰ 

ἤρὼ οἀϊάετας ἱπάδοοζοϑ. Ηυῆς ἰσὶ- 

ταῦ ομηπε5 ἀσοίρίοραῃσ ἃ ἄςο {ρηϊ- 

βοαλτὶ (ΑἸτατοτξ μπαπά ΒῈ]]πι. Οπο- 
παι αὔτ αὐ Παπο Παγγαιοῃἱβ ραγῖοπι 

νοπτατη αἴξ, Ποη ορίπου ΠΙβητίο ρυϑο- 

᾿ τοιραπάϊ σαοπιοίο [ὶ [4] Πᾶτ; πο 

“ νεδά {Πεδιγίσαπι νοθυἸογα πη 4; ἀρ- 

Ρδάϊοοπι ὃ δὰ Ποτί ἀπ οτγατίοηίβ σο- 

πὰς εχίρατίοταγ παγγατίο, ίθά ντ (τα: 

ουὐϊα 48 τοὶ 48 ἔλοϊ: ν] ἀο] σοι σθῆτος 

Ταιδῖ!ς φυῖ- 61; ργῖ πηα; ἀοσηΐο Πα  οπηα οΟίπῃ- 
διις ὃς ἱρίϊς5 ἕ ἩΡΑοΣ Ξ 
[ᾳιεῖ ἀο. Χογιητ, (αγασδῃϊοας αμῆΠε, Πα τΠΠΠ- 

ταδποτιπὶ ΠΊΟΓΙΙΠΊΩ; ΡοΡυ]οτῖι σοἱοπίασ,ποη(ντ 

Ῥοβο ρος, Ζυϊάδπὶ ορίΠδτιΓ) ναραϑ δέ ΒΑΓ Γαδ. 
Ῥαϊδατος. Ῥο]])οίτας (ππ|. Π. ἴῃ πῆς ΡΓΠῚΙ ΠΡ τὶ, 

τ αυξίοτίρῇ ἀς Πυΐμ5 σξτίς οτἱριηίριι5, 

σοπῆτγτγηδταγί πο πος ἀγραπηξείς ἰῃ- 
πιυιπτειὶς ἐπ πηρά τ ργοάαξεἰς σογιπη 
ΡΓΙοῖς πιουῖθιι5, Ιοσιρ, δὲ {πα ἴ5, χα: 
τετίπεης νίῳ; δή ποῆτατέρογα,ποντ 
εγ»παπης αοσοροτῖιτ ἃ πιαϊοτγδι5: οχ- 
᾿{ππηαης (τ θοπεῖδ. ἀπε φαίτατος γὸ- 
σἹοηίς ΔΙ ἰσυἶτι5, ΠΟ Ὴ ἔατίς οἵς {1 ἰῃ οἷς 
Ῥατοοπίςπαϊς (πιαηταγ Ε 45 ἱπάρο- 
ατῇι, (ξ ἡ οριις ἔτ εἤτ πλυ]εἰς ὅς ἰγγοῖτα- 

δ ΡΠ το ἘΠ πιοη 5, Π Πὰς πτετοτί νο- 
Ἰϊητ: [Πτοῦ 8: ργίπιῦ ὃζ ργα ρα [ο- 
Θυπλτγίθιιο σετε πη ἢ 5 ας σαΐς; Ρο- 
Ρυ ]οΐπ οοΙεπάϊς α{15 δέ ρεη σ!πητρα- 
τες. ἢ α5.}. ἴδτι ἀϊαυΠππηο ἐδγαατζταπιὶ 
(ἴασατιπ Ραγθαγὰ παιῖο, πος φυίά- 
4ιδιη ἴῃ εἰς σα πίοι ἱπη πη τα ὉΠ} ΓὰΣ 
αἰαίηα πχστα : ρου ΠΊΠλιιπὶ νογο θαύ- 
δαί; 46; πλι]τας οὉ οαυ 45, ψιας πᾶς 
τοίογγε τδρας πο Πηϊτ; Πεο ρα τεπ- 
Ροταπη(οτίε αἥάιιοὶ ροτπδγιης ῃαέξο- 
Παιδ ντ οὐ τῇ ἀβογιιη), ποτ οτρία ρα- 
(το γίτα σεϊεῦγαπε, ἀδαϊίσογο δα α]!- 
41 εχ ρατῖο ᾿πητηπζαγα νο]ποείης νοὶ 
ΖΕ ργρεΐ,νεὶ Δέσι,ν οὶ (Δ}]}, νοὶ ϑογ- 

τῆς, ν 6} 1Πα],4]1νο ν]14 σεης Ραγθαγα; 
ἨΠῚ ἔοττο ἰπ δ᾽εηᾷ ροτοίξατε γε αέζα, 
δὲ δοσέξα νἱξξου5 τίτις γοοίρεγο. (ο- 

ἈΝ ποτα ρορυΐας Ἀ οπηδηι5 Πα Πηζ οἅ ἔοτ- 
τα Πα» ἰη] αϊτατῷ Ἔχροστας εἰἘ, (6 ἰρίς 
(γηροῦ δ] ϊς ἰαγα γε  ἀϊ ϊς. Εγρο ἢ θαγ- 
Βατίοὶ βα!Π τς σεπαυίς, τάτα πη Δ ἐΠΣ 
(πτνττηπταδητ ρτίπηα ίλογα τἰτιβηπε 
Ψψογηδοιος, ΟΡ χιας Δ ταπτάτη ξ6]1-- 
Οἰτατοπλ ΡΟ ἢ ΠΠ δῆτ, ντ Θὰ ροτίις ἰῃ, 
οἵηηος σοηζος {δά τας ἱπποχί Πξητ, 
1ΠΠΙσυῖς {αϊ ου]τιῖς Ιοσος ργαίοθοη- 
ἀλες σεπ(ιΠοης : ποο γετα οι αυϊά- 
40ΔΠ} ΠυΪη ρογ Ἀοηηδηος, ἢ αΠἤδπὶ 
Ῥαυθατὶ, τοῖα ταοία ίῃ δασθαγίοτη οἷς 

 ἨἩ ΛΤ ΤΟΙΛ ΝΑ 5.5. 

ἐξοαΊΣ:, χαὴ φωναὶ δερφημοις, αδ ἡὶ ὀλγηδὼν ἐξούλετο, 
χαὶ χινήσᾳς “αὶ τίω αἰχίαν ἀορίμιογας ἐποιάτο. ζοῦτον 

δυπθυτες “ὐγόμισοῳ ξ1) τὸν “ἰπσὸ Ὁ θεοῦ μιηνυόμϑμον 1 

ὀρχηφὴν οὐ καλον. ἐπεὶ ὃ χτ' αϑο γέγονα τῆς ἵςο- 

ρλας Ὁ μέρος,οἕκ οἴομαι! δῷ ζᾳ αὐἰδὰ πίω ἑορτίω τε- 

λούυϑυα, αἰ πο’ αὐτῶν παρελθεῖν ᾽ οὐχ ἵγα μοὶ ασϑὸς 

,λαριεφέρας γλύηται τσε9,ϑήχοις )εατθιχας τὸ Ἄθρριφ γον. 
διυϑηοοτεέροις ἡ διηϊησις, δυνν ἵνα Ὑ λϑαίχαιων τί πιο. ἧ 

͵ «“ ν ͵ " λλε 

φτωυσητοι ποραϊμῶν, ὅτι τα στευοιχισανζῳ εϑνη τ’ Ρω- 
͵ ε ΡΣ, ΠΟ. ᾽ ᾿ 

ΙΟ μαίων πολιν, Ἑλλζωικοι ζω, ον Τῶν  χιφανεςαάτων 
᾽ , ͵ἷ σὸς αὐ ὧΝ “ἤ 7) ͵ 

Ὡιποικίαϑέντα τοητων, ὄννὰ οὐχ » ὡφαὸὴρ ἐγιοι γομζου- 
ἡ 

σι. βωρξαρᾳ χαὶ ὀμέςιω. αὑτούμζω ον Ὧν . 

τωΐτελῴ τῆς πσοφτης γραφῆς, ζὼ οὐδὲ τῷ μους αὐ- ̓  

΄ἂὖυ ἐϊξέδωκᾳ, σεευταξαιυϑυος, μύφμοις βεξωω.-. ᾿ 

σάν πεκμιήθάοις πίω πσοόϑεσιν, ἔθη χαὶ γόμμμμα ὡ ὅχι- ᾿ 

τηδαί, κοίζα. παλαιὰ παρεχόμϑυος αὐτῶν, ὦ μέπραδ Ἧ; 
ἰῷ Ὑπηω 

κατ ἐμὲ φυλοιῆοισι γρόγου, οἷα, Ὡρὰ τῆν σξο- [ 

γων ἐδέξαντο οὐχ ἡγϑύμϑιυος Ὡἀἰπογρζω Οἷς ὀύαγρα- Ὴ 

Φοισιζᾷς ἔρχαϊας ὦ Ὄπιχας ἱξοθίας, ὡς ραν 

20 Ἐχιχωείων αὐζᾷε παρέλαξον αἰξιοπίςως διελϑεῖν,δις-. ὶ 

λὰ χαὶ μἱπυεσκῶν οἰόυϑυος αὐταῖς δεήν πολλων τὸ δὲφτ 

αντιλέκτων,εἰ μέλλοισι πιςαὶ φαγήσεα ζ΄ οὐ αἷς Ὡρῶ- 
δ ͵ ͵ “ ἥ χ ΠΡ 

τὰ "ἡ κυριωτοΐζ, πλϑτων 61) πείϑοκίαι ; ζι γινομε- 

νοις καθ᾿ ἑκαίφην πόλιν αἷθὲ ϑεῶν χαὶ δοωιμιόνων πα 

πϑίοις σεξασμοις. ζῦτα Ὗ» Ἐλὶ μήκιςον χρόνον. 

ΟΥ̓ φυλακῆς ἐχά Ἑλλας τε ὴ βωρξαρος χώρᾳ,ἁ, ̓ 

99εν ἀξιοϊ χαινοΐομᾷν εἰς αὐτὰ, πσὸ δείματος κρᾳα- ἱ 

μϑύη μώυιμξν δαιμονίων. μάλιςα ὃ ὅτὸο πεπόνθασιν 
οἱ ξαρξαροι δχὶ πολλας αἰτίας, αἷ ὁ χα ο8ς οὐ τω πα 

20 δόντι λέγην, ν᾽ χξόνος σδεῖεις μέ Θ᾽ παρόντος Ὄπῦο 

μαβῷν ἢ τοὐβανομῆσαι τι πἴϑὲ τὸς “ὡργιασχμκένοις ΠΝ ' 

θεῶν ἔπάσεν, τε Αἰἤυπηΐοις, ἅτε Λίξυας τε Κίπι, ᾿ 

ὄτεξ κύθας, τε Ινδοις, τε ϑηγο βαρξαρον ἔϑγος ϑϑνο 

ἁσλῶς" εἰ μυἹ τίνες ὑφ᾽ ἑτέρων ὀΐξεσία, πϑὶε τ μόνϑυοι,, 

(ἢ χρα)ησάντων "γα κα ο)ηφ ἐχιτηδούματα μετατο 

λαξῴν.τὴ Β΄ Ῥωμαίων πὐλη ζιαύτης σα οἰξποϊε πάρᾳ-- 

ϑζεῦαι σεευέξη τύχης, δλλ αὐτὴ ζῷ δίχαα. πορατᾳ 

δα πϑρωτὸς ἑτέροις. εἰ δὴ βαρξαρον αὐ ὦ “δυος (ὦ, - 

Ὁσούτου αὐ ἐδέησαν αἰὐοὶ ζὰ τοῦτα ἱεροὶ ὶ τὸς ὅλι- 
40 χωρίοις ἐθισμοὺς Ὀποικαϑεῖν, δὲ οἷς εἰς Ὀσαύτίω ατϑϑ- 

ἤλϑον 4 δαιμονίαν, ὡφ}ε χαὶ ἴοις ἄλλοις ᾧπασιν ὧν 

ἦρχον, οΨ καλῷ κα πτέφησαν ἴους ϑεοῖς ζοις στφετέρις 

ἁμιαῦ νομίμοις" ἢ οὐϑὲν δὼ ἐκώλυσεν ἁπτὸν ὀκίξεξαρ- 

ξαρώαζ ὦ Ἑλλδυικϑν ὑπὸ Ῥωμαίων, ἑξδομιζων ἤδη 

κρῳτόμϑμον ὑπ' “αὐτῶν “ἄυεαν, εἰ ἦσαν βαῤξαρϑι. 

ἕτερφς “δι δξευ Ὡἰποη ζω δ ὑπελαίεν,ὼ αὐτὰ ζῳ γὺν 

(ετνοτία, αιτα ἰλπι (δρτπιαπὶ ατατδιπ ΠΠ]οτιιπι ἱπυρότίο τεπεῖατ, ΑἸΐ5 ἔοττο σοπίοπτας ξΠοτεχ 

“ραῆό- 

[δ᾿ 

ἱ 

Ἷ 



ἈΠ 1 ἈΚ ΘΩΜ. 1 ΒΡ  ὙΒ1} 47: 

᾿ς αηραΠόμϑυα Ἐλὶ τὴ πόλ4 μάυύμάτα οὐ μικρὰ τὴν"  ρταίδητίθ. ρορα]ὶ Βοπιαπὶ χογοιτἰίς 
“μ,} « ἐν} ΝΟ 7 Ϊ ΤΊ Ϊ ΓῊ παλαιῶν ἐλιτηδυ μι «“απολαίᾷν ἐγὼ να μήτις ἀτριπιςητα ποη ἰφυΐα ρυΠοτιηι ἷπ 

π᾿, 2 ἐπ ΕΓ, ἮΣ {πἰτατογαπα {ππγεῖο. ἔσο γεγο, ποαιιῖ8 
᾿ ἀεϑειῆ Ὁ πίοιν ἐ0) ΤΟ ΠΥ ΠΑ ΒΕΘΕῚ Πιδῃσ ρτοθατίομοπῃ ρυτος Πυια] 44Π|, 
Ἧ χείνδωυ ἢ ἀπίθοινονἰπσόληνιν, 0ΤΙ σπιδωτος τ΄ Ελλη- πον Δίαγάς {π|ρ᾿σοτατβογράσος ροίξ 

, νιχοῦ κρῳτήσαϑηες,αἰσχχέγως δὼ τὰ κρείω μετέκκαϑον ἀειπέξαπι Ογαοιᾷ νὩΠΙοτί Π),ΠΠ 6] ο- 
ΡΝ ΗΝ ΕΞ ΤΕ τ νἱττο ἱπάς πηυτιατος, ἔργειὶς ν ΑΡ ὄ αἰ Ἷ Ξ ἐς βΑΓΓΠ5 ΠΟΥ ΠῚ ΟΠ 5, σοί αγας Πιπγᾶ 
ω χρόνε δὴ τέκιυδρσιν, ὅτε ὅπω τίω ω Ἑλλάδος ὅδ , εἰ ΠΠῸ τθροτο; 00 πος τ κενμυ μος 
ἡγεμονίαν, Οὐ εἴς ὀνλζευ δχρεποντιον ΟΣ εἰδ μείων ργζω, Ἡρραητ, ΠΟ αἰ ἰΔ5 τα Πδγίμδς "Ρυΐη- 
Κούήτῳ Φαξίῳ βεξαιωτῆ χεώμϑρυος, ὺὴ συξίδιιιας ἔτι οἶδ; (ςυάτας “αθήμοπη λυξζοτξ ᾧ. Ἐὰ-  ΡΗΒΕΜΗΨΝ πέραξ' πὐθλῥηθταείο; ον λύὴρ τμ τὰ το Βίαμη, αν Πι15 ΡΓῸ ΠγΪτῖς ΠΎΪΠ {{|Ἐ{- 
Ἁ Ν ἜΤ ἀπ ΕΝ οἴτ,ντ αοπηδῃ τι (Οτ ρου πη αητί- 

κα, στωυ μϑῳ Οἕκ ὡΖ ὧν ἢζουσε ς ἢ τ Ρωμαΐκα ταξα, Ὁ ἀχοζία τὰν Ὁ ὧν ἢχουσε 4 ΠΠ γλ5;4ἱ ἀγραπγδτα ργοίοιι πο ͵ 5ΓΝ, πὶ ΦΠν οὐ ν ἡ ! ! - ει “Ὁ: Ἡ “ μόνον, ϑηνὼ ἡ ἐΐξ ὧν αὐτὸς ἐγνγω,παιρέχονδρος. ω- (ο] ΠῚ ΕΧ [5 υας αἰαῖ απ ϊοτατ, (ο ὅς 
« Ω ’ ως --« “Ὁ - - 

πίω δὴ “Ὁ ἑορτίκυ ἐψηφίσατο μδν κἡὶ βέλη Ῥωμαίων οχίϊς ας ἰρίς σοσρποιιοταῖ, [πος 
͵ λ ͵ »΄ " Α ᾿Ὶ ͵ » . . “ 5 Ξ ἀὔγαν,ὡς χαὶ πσεότερον ἔφξω, κα Ως Ἄνουϑῥας 40- ἰδίτυν μος. ἀφοτουίς ἰσπδίις Ἀλοηπα 
ΟΥΑΙ ΉΡΎΝΝ Ἠι5,ντ δὲ (αρτα ἀϊξξιιπι οἹἢ,οχ νοῖο Ας 
ῬΕΤΗΣ ὡ ἀριός: ἀεί ον Ῥοίξαμηι ἀϊξξατοτίς, η ἰς ῬΉ 110 1,Αὶ- 

᾿ λὲν αἰωνίζεο ζ ασϑϑς ᾳς ἀρύῳ πῇ ἐμαπιτον πολήθ, πο ἔδοογατ, σαπὶίσῃα οἷϊ Γ Αἰ Πἰς σο]- 
᾿ ͵ ᾽ » ἀο - ἀλαῦτα 5 καζαγήν ἔλιχφοουσας Τ ἀρχύνιον ὅχτΎ ρχἕώ" α- Ἰλτυτας εἤδε, χαὶ υἱοίαο βνάργοἀοίοϊ- 

γαλϑαῖ ἔταξε καθ᾽ ἕκαςον οὐγιαυτὸν εἰς πεϊᾷεθισι- σποίᾶτ,δζ ᾿ ̓ιχυίηίμπι ἴῃ τορπαπηγα- 
ἘΦ ΨΦΡΜΜΟΝ , “νι ἀιιοοτγονοίεβαηιιὃς ἴῃ πογιην(βοτίἢ- ας ἡ) (υς ἀγώνας» Ἐργυξλου πτενζοχοσιας μιψαδ᾽ χἡ μέ 

Ἷ δε μοι Ὁ οἰογαιη ΔοτιπΊη; ἱπηροίας φιοτδη- ΕΤΕ εἰ χθ ὅτ Ἤρα αν τὸ : 
τῇ Φοινικικοῦ πολέμου το ἐδαυπόρων εἰς Τ ρ΄ “Ὸ τς αΠΠρπαυίτ αγρδτὶ πλίπα5 αίπροη- 

τίω.ον δὲ ὁ ἱεραῖς ἡμέραις (ταις πολλὰ μϑὺ Ἀαλ-. τα5: Πποα οδίδγαδιιπι οἱξ νίᾳ; δὰ βεϊν 
λα ἐγίνετο νόμοις Ἕλλζωυικοις.» καζρ, τε πόρηγυθι-.-  ΙυπιΡαπίοῦ. Ροτ ἐος ἀϊος ἐοίξος τιιπὰ 

᾽ ε 7 Η Η Ξ ΑΝ [δὴ δλϊωμοῦ δ ι ᾿ ἐκεχά ὙΓΕΡΤ ργϑν Πα πλαΐτα πόσο αγαοδηίοο ἀροθαπ 
ΒΡ Πρ τα, οἵ ᾿ ν4,. 1... λφεαα ἴαηοίτσα πιέγολτας δ ἐχοίρίξαος πο- 

δὐ εἴη, λέγν" (ῳ. 5 αἴξ: πομπην τε χα θυσίαν» ζα χα {ρίτες οὐγγεηρρήχιθϑί, ᾿Π ἀπιοἶ45., 4 Ορα6- 
᾿ ἱ 3211 ζις ἀγῶνας" δ θὴ γὸ εἰκ ζύτων ἡ (ἃ μὴ λέήϑεντα τοίαπι οι σοτηπηοήηογαγο; τῇ ροπη- 

ἐξεταζιν᾿Οιωδε.ρὶν ρξααζ ἢ: ἀγώνων, πομπὴν ἐ- Ρα, δου βοίοτγιιπα, Δοσιιπιςρίεχ 4αΐ- 
Ν᾿ λον ΟἹ ἐ θεῖ; οἱ ἐ μεογίξην ἔχοίϊε φὀἰξοισίαν οἰπὸ τῷ Ὀιις οεῖετα νΘ] της ταρξῖς (τὶς φ(Ἡπιατὶ 
" ἌΣ ἐκ οτεν οι δὸς ἜΗΝ κἢν ΑΝ ΉΝ οὡς ΡοΠιιπύγατῖο ἐγατ Βιμαπηοαὶ. ΡΙασῷ 

᾿ς Καπιτωλίε ὙΠ δὲ αγϑρας ἀγϑῆϊες ὅλ ἔωνα γϑνπτ Ἰμβογαπιίπίτξτας οοτταπιίπα, νἱτί Ρε- 
ΓΝ πύδρομον."]οιοῦτο ὃ. ὃ πομπῆς, τσορτον νϑῳ οἱ πτα]δὲς ΠΕ5 4105 (ἀπ πτὰ ογατ ροζείξας, ροπι- 

ο΄ αὐ αὐσοϑευζοίτε ἢ 5 πομπψῳ ἔχοιες ἡλικίαν, ἐπ-- 39 ρπι ἀἰΐ5 ἃ Ορίτο!ίο ρεῖ ἔοσιιπι ἀ6- 
ς΄ πᾷς »δὺ,ὧν οἱ πατέρες φμήκατα ἑπέων εἶχον, πεζοὶ ἀπιοοθαηι ἴῃ οἴγοιιπη ΠΊΔΧΙ ΠΛ; [η 
τος  λοῆες ἐὰ ὥξωξ ἀξ «14{ε αἰχθν ὙΕῸ Ρτ δας ΠΠοτιῖπι ΠῚ ρα θογταιὶ Ρτοχίς- 
Ὁ μα ναΝ τε πλεον νίτ ὦ ταὶ, αὶ ἰαπὶ ροῖ ςταῖοπι ροπηρα ἱπτοῖ- 

ἴλας τε χτὶ λοχούς, οἱ δ ,κτὶ συμμοσλας τε (ξ-, ες ροῆξητ; ἐπῃΐϑα; ἱπιιοοδαπειισ ἰἱ 
ὡς εἰς διδουσκόλϑον πορά όνϑμοι ἵνα, φανεροὶ “ϑοιτο Πποσιμπη ραῖγοϑ ἢ φααϊεῖ σεπία οτδῃτ: 

ον ζἷς ξένοις ἡ μῆγεσα ὀύδρϑαζ Ὃ πόλεως ἀκμὴ, “λη- φοτοτί, ροαΐτος ἱῃσοάοβᾶι, ΠΕ μὲ 
Βα νους οὐ οὐτοιοῤκθλθυθονδώδο οὶ ἴῃ ρα ἀείτοιη πα] τίαπι ἀσσοηίςπα! εἷς 

; ὭΣ, ͵ Σὰ ἐξᾳ! ἣ (ξτ}}||Ρατ 145 δετιγπιας ΑἸ ΠΕ] πΈ ἘΠ], 

τεθοιῶπα τε σεονωθιδὰυς νοις αι Ἄτοῦς ἐπτσοὶς Ρργ οἸΪλῆδος δὲ ογάϊπες ἀἰΠεγθιτί, ροῖ- 
ϑ " εἰ τέρα, 9 ἦ σ᾽ ν . . 5 - 

ἐλαύνογῇες" (ϑ᾽ οἷς οἱ ἀθλημῶν οὐγωγιφω α΄ πε Χου-- πᾶς αοῇ ἰάππὶ {Ππτεγαγίαπι ρετογέι; 
νὰ 

φων ἢ ἴ βαρέων, »ϑὺ ϑηγο σῶμα γυμνοὶ, Ὁ 5. ὩΣ: ᾽ προδῷ κὐ τὴ ἄγον ἩΠΡῸΣ 
ΠΙᾺ ἱ ὌΝΤΕΣ ἘΑΕ ΡΝ ὉΓΠΊΔ δζ ΠΕ ΠΊΟΓΟ ΡῈ - 
ἯΙ ̓θιλυπήομδυοιοετο Η "ἄ ἐὰ ῥὰ. πῇ εἰς εἰ ἔμ᾽ Ιετὴ ατατ δὴν ἐν 02. 0 (εηιο- 
ἐρϑρμεν, ὡς ἐξ ας ἐλρετο ἡρ ει “Ἔλλυσιν. Ὁ θᾶτιγ ιαάτίρατ!, οἰ σαυ!, δ ἰΠπρὶιπη 
Ἑλλαδὶ καζαλέλυ »Λαχεδομμωνίων αὐτὸ καζᾳλυ- οααοτγῖ ἀρίτατογος : ΡΟ ηιιο5 δι ]οτας 

τ΄ φαντων.ὁ 5 Ὡρῶτος ἐπιχήρύήσεις δ'ποδυθῆναι Ὁ σῶμα, φταυϊοτῇ ἰφυοτιπης,; σοτταπηἰπῖϊ, πιι- 
αὶ γυμνὸς ὀλυμπιάσι δραμὼν Ἐχὶ “ὃ πεντεχαιδεκα- μἰγώμων ἀν τς ταητῦ τοξξὶ μεῤίϊχα- 
Δ τ ρὲ ς , τσ γιφιοαρερογε δε: χαὶ πλος οτης πηᾶπε 

᾿ της ὀλυμπιαδὸς, Αχόρλος ὁ Λακεδαιμόνιος ζεύ ζα, ὃ δὰ τηδα νίᾳ τόροτα, ἤσατ οἰ πὶ ξαϊτίπ 
ατςοίιίη σαασησε αητί αατιῖς οἰξ,οτῖο ἃ Γἀσεάατηοηιῖς ἰπἰτίο. ῬΓίΠηιις αὔτ πυάδαίς ΤΟΙΉ, ΠΟΤΡΙΙ5, 
πυάυίο ΠΟ γπιρίφοο [ἘΔ 4ἴο ἀεουττίτ, Αοᾶτηιις ΠΑσεάςπιοηϊ, ΟἸγτηρίαάς φαϊπταάςοἰπιαιαη- 

Ἢ 

εν ο 

- 



476 ὉΙΌΟΝ Ύ 1. ΕΗ ΑἼΡι ΟἿ καὶ Ν Α.5 5, 
πε λ " ϑυ δ ! ἰον “ ῆ Φ 

το νοτὸ ταγρα μαροθαῖαγ ἀρὰ οὖς τσϑϑ τὅτων δὲ αἸονέυυης εἶχον ὡπϑυ]ες Ἑλλζωυες, ὅλα 
Ἷ πὶ δ ΤΙ 5» ὅδ χ τ Ε' 

(τςοοϑ τοῖα πὶ ΘΟΓΡῈ5 παν μ τις γυμνὰ φαήνᾷν ἐν ταῖς πα. 

᾽ να δῷ Ι “(5 ͵ 
πυάατε; ἤσας σοΠ] σοῖο Ἰίσεῖ ἐχ ΠῸ “ ὍΝ ἐεδοεδἐούνοθις (1: 

ταεγο τοι οπιηϊα συαα πιο ὃς απ- ἷ Ἶ ξ ΚΚΖΩΣ ἜΝ 
τὲ Φ ἰ ; οτὰ υϑ ποιῶν. πίωω 
τα πιηο, τι πδει ϑεσει πο πδΞ. 2 πα τοσν ελκο μο νους ΟΠ σφ ΠύζΩΣ γϑίω 

Ε »7 λ 2 ͵ ͵7 Η δι νς ν ἡ 

τοσσισοῖῖο Αἰαοῖς ὃς ΝΊχὶς ᾿ξ 8 [π]1ς Αἴαντος χα Οδυοσέως παλζω θχι πὴ Πέξόχλου 

ἴῃ Ῥαΐγοο ποπογᾷ πιηε θυ. Παγγαῃ5, ζᾳφη γινουϑιύζευ ἀφηοού ̓υϑιυός φησιν Τὼ δὲ ζωσα: «᾿ 

ΜεαῖτΗἱ ἀπο (ἀςοϊπξεὶ πιϑαϊα ἴῃ σεὲς Αύῳ βήδιυ ἐξ μέοτονώρῶνα, οἱ Ἑμιι ΣΝ 

ταππεη ἰεῦο. αἵα ὅς πα η  ἔο [5 ἰάεπὶ ἥπατα 
ὶ 

᾿πάϊοατίπ Οἀγ Πα, ν Οἱ [τὶ δε Ὺ Πἰχῖ5 [α- ἀλη αν ιὰ ἘΠΕ ΟΣ ς 6 ̓ τῇ “, 

ἕιάεχροηῖς, .ἷ5 γογῇθ. δὶς αἷτ, δζ οἵτη- ϑυμοσξιος συγ μίης ,ῳ Οἵεδὲ (οις ἔπεσι Οἷς ἐφαβ'" οἱ“ 

Α ἃ δι ἘῸΝ ᾽ » ἐν ͵ ᾿ ᾿ 3 ᾿ ; 

Διο λυ απείθ. ἀσου χες ΡῬἄηίδ ργς- 1Ὸ σή ρα πόρτες ἐπήνεον᾽ αὐζὰρ Οδυοσάςξ, Ζωσα-"΄ 

οἰηχίτ σοηίτα! αν πιάρπα γοηυ 44; ΒΞ ἘΠῚ ῥ ὡς ἀκ οὶ ᾿ οὐ: εν. ἡ ΚΑῚ 

πιιάδης ἔοπιοζα, δέ ροΐξας νϑ]!] ἀοίαις ᾿ ; τ κε μον τ ήτιρήν ΡΣ: πὴ 

Ιλοοῖῖος Αοΐδτος μπυπιεγοβ. Μεπαϊ- λοὺς τε μιεγοίλοῦς τέ, φανέν δὲ οἱ 4ἦρεες ὠμωοι, Στῆς ἢ 
᾿ ͵ , ΝΗῚ νι 

οὔ Ροτίὸ πποια τογρ  πογίδητοπι γος χα [δ σἸδαροί τε βρφχίονες. πῦν ἢ “ὐἹωνχὸν οὐκχέτι ἊΝ 
ΠΕ . . - 3 οὐ 1. 7 ΝΥ 

ἄαςοης ἢς οαπίτ: Ηἰς αἰ 15 το ἀεέει-. βουλομϑυον μιϑυχεοϑοι δον Θἰσποδφλιώντα εἰφγων, 

Βυϊταγάογιας ΠῚ Ιπυϊτῖι ὙΠ ΠΡΙ (4δε εἴρηκεν (ἧς τξέφαν Ἴρῳ "κακῶς ὠδίνει ΩΣ 

; τοτγεπιθητξ. Η απο σίταγ αν ΑΝ ἀπ τ ΡΣ 
ϑαπία ΡαθοΥοΣ δ μος Αλλα χα) ὡς μψηφήρες ἀ.,9ν ζώσαντες ὀϑαΐκη “- 
Ρεσοτῖ. (ἀγα οοτι!πὶ πλογ ἀππὶ Πο- Ἷ εὐναράμ μα οτ τος, 

ἀϊεχυοίογαδης κ οπηδηὶ, ίατ5 ἀρραγοῖ Δφόζοτα. τῶτο δὴ Ὁ ἐὺς Ἔλρχαχον ὧν» ζ;ς Ἕλλησιν 

1Π 05 εἴ ἃ ποδίς ποῃ ροϊξουοτ τέροτο ὃν οἱ φυλαῆοντες μέτρα σϑδε Ρωμαῖοι δηλοί εἰσ! ἢ) 

ἀοίυτηρηῆε, (τἀ πα πιυταῆς υϊάξ, τ. οὐ χγοοςμιαϑῦγτες παρ Ἶ τὰ ΣΟ ὯΝ 

Ποσ.ΡΓοστοα τόροτί5. Ῥόσγο Δι} ]6- 20 ΓΟ ΜΕΥ ἐλ αν θς γι. Ἢ 

τὰς (δ ]ιιεραπταγ (αἰτατογαπι σμοτὶ ἀἱ- Ν ὙΠ} ΦἾΟΣ ὑπ Ὁ 1 ἤπὉ 

αἱῇ τε αγίαπι; ρείπιο νἱγοσιπη, ἀοίη- Δ 3 ἌΈΡα. Ἰ5ια: ΠΡ ΟΥΤΩΝ ἌΘΘΟΙ ξγλν, νενεμιηαϑδύοι, ἐν 

σερϑ ἱπηρυθδογιπι, ροίξγσπιο ραθτο- τοέρτοι »ϑυ,λυδραΐν δούτερϑι "),α ἡμείων τελάυταῖαι Ἢ 

τα πη: ΡοΙ ἢ ιος τἰδἰοίπος πἤδητεσαη- δὲ πσαίδων᾽ οἷς παρηχ9 ον ον ΣΝ τἰρχαϊκοῖς ἢ 

ταὶ πιογῖς τας Ὀγεῖιθ5, υδγιιπὶ ᾿ “ “Δ Πα, τ ΟΝ πλὴν ΓΝ 
Ὧ5] μμιῴυσωντες αὐλίσχοις βιροιχεσίν,ως χα εἰς τοδὲ γρθ-: 

Βυσυίηας ρογπηαηίϊεν (5; οἰ ΠΠατ τα- ΧΡΠ ΘΙ ΧΟΊ ΧΟ 
κε; Ὰ Ὶ “ λ λ ὔ «- ͵7 ΕῚ ἣ 

αις ρα ]ίδητος οραγηρας (ερτᾶ ἤδίαπι ἧ τύ κ᾽ κιϑαεις ΠΌβαν ἐπή]αιχορδοες ἐλέφΝ 

Ἰγγαϑ,ὃζ ψια νοσδηταν Βατϊτα: ποτ τίνας, καὶ ζῷ λερύνϑμα, βούρθιτα 'κέρκοντεο' ὧν οἷϑᾷ ̓  
- λε ᾽ ͵ «ς ω 3. Οὐ 

νεται αριά Οτασος ν[ις πιθο τόροις κᾶν Ελλυσιν οἰλέλοιπεν ἡ γρῆσις ἐπ᾿ ἐμοῦ, πεώτειος 
ἀε[ἰταρια οι νογο ἀμί βεηταγο- οὖσα" ρα δὲ Ῥωμαίοις ἐν ἁπάσαςς φυλῆς ὩΣ 

γτηη10. Δητί 5 (Δογί 5, δαἰτατοσγῖι Πα ὶ- ΡΥ ͵ ΠΝ : Μβ; 
᾿ ᾿ ἢ Ἵ λ ὡ τὸν 

τα Ἔγαττιπίσα ραπίσοα Βαϊτεῖς αΓεῖς ταῖς Ἔρχαλαις 2υηπολίαις. σκάςγαι δὲ ΟΡ ΧΊΟΝ 

αἰξειϑῖα;, οΙ ας ἀορϑάεητίθιι5: σείξα- 50 ἡσ' ἂρ χιτῶνες Φοινίκεοι, ζωςῆρσι χαλκχέοις ἐσφιγμέ-. Ν᾿ 

Ὀδητα; Ὀτουϊοτος τη Ἰοοσθις ἰδηςο- γοι, χα ξίφν αἰξορτηκῦψα, χὰ λόγαι δέ ότι ΝΣ 

Δ5: ΥἹΓΙ γΟΓῸ οτίλπι ἀγαᾶ5 σα]θας ἰπ|1- δυ᾽ μετοίων Οι ν ει Ἴ χροινη λαλεῖς δ, ; ' 

σφ δ. οτἰ [Ἐς ὃ ρίΠη5 Οχογπαῖας]δ- ἘΝ ϑδΝς ΠΝ “Ὁ ᾿ς Ὁ ὧν 
4 σπου Ρτα σε εθαῖνπιι νἱτ,χαὶ ΦΩ: μοις χεχϑσηκη δα, χα τὔεροὶς υἥγεῖτο δὲ ὦ“ { Ἐπ 9.8, ε 3 ὍΣ αἱ Ἢ 

Ρίαῖθας ςεῖογῖς (α]τατοηὶς ἔουπλι}1 45. καθ ἜΚΈΡΟΙ χρεὸν εἷς ὀϑήρ,ὃς ογεδί δου ζς ἄλλοις ᾷ , 

τοργαίπιδης θα ]Πσος ἂς σοποίτατος τῆφορχύήσεως ογήκκατα πρϑῴτος, εἰδοφφοραΐν ζὰις πολ Ὁ 
; ἠδ: τγτἢ Πηῖ5 ΡΙοτῖις; ἐλορθ τιν μιυχαξ χαὶ σξέωτόγους κινήσᾷς οὐ ζοϊξωξπδσκελ ἀσά ἢ 

τἰοἰς.14 σοπιιῖς Ἔχογοί ἀρ ατγαοος πον ες Τὰ ΔΕ Σ τ ΗΝ 

ΟἸ᾿πὰ "2 ΡΓἰπιὶς ΕΝ Ἰει δι υγαν ὍΠ τὴ ρν ρυϑμωις. τος ΕΘΝ Ὁ, ν 

ταίαἰτατίο, χα νοσατις Ργγγίοίηα : {1- (τ κω τῇ ὐαθοῦ παλαιὸν ξχιτηδοί μα,, οὐ 9- 3. 

τ 4 Μίπογις ἱπιιεητιπ οἰ, ιιας σπλοις ορχῆσις ἢ καιλουμϑύη Πυρρίχη,εἴτε ᾿Αϑάυαξ, ἥ 

ΡοΙὲ ἀεἰετος ΤΊταηας ἴῃ νἱξζογία!! Ιω- 40 χρρφτης ἐχὶ Τιτόμων ἀφ ανισμεῷ χορόιζν χαὶ ὀργαῖς . 

τἰτία ἔογίαγ ργίπηα σιιπὴ ἀγΠλἰς (Α]ταα Ἔθεο σεν τ τά ΣΣ Σ ἐξα δ Σ ΔΝ : 
δρας αρξαμόμηη 

; 
(ξ οῃογδασαις ἀμΧ 6 : ἤπια ργίαϑ ετ- τον μδν ὦ ΤΡ ΥΟΝΉ ἐδ 
Ξ ᾿ Ξ . 1 - 
ἴδπι ἐπ πἰτατατη α (στο τίθι5, ἄτιπι 1ο- τε παλαίτατον ετί Κουρητῶν αὐτίω καΐζοφησοι 

ἶ μ᾽ ͵ “ ᾿ ΄ ͵ ͵ὕ 2 ; 

ποτ ΠΌ 6 Πα οθδησ, πγ]σοτᾶς ἂγ- λϑμων, ὅτε τὸν Δία τιϑέενούνϑυον ϑέλγήν ἐξυύλοιτο 6 
- Β - - 7 ε “ “ Υ πιοτῖι (οπίτι γι πηΐσοα; πιξργογαπὶ κίύπω τε ὁπλῶν ἡ χινήσφ μελῶν ,χαὶ ῥυθμῷ ,καϑώ: 

πλοῖα, νι πα θθης θα. ηιδ τ ἰρίϊ δ αὔϑος ξ΄ 15 χαὶ ηῷ ΡΥ. γβρσῦθς ΤᾺ ΘΠ ΠΕΙΙΠΡΙΣΤΑΣ ρου υοθος ἐχή. δηλοι ὃ χα) τότου τω ξὐρχαιότητα, 
Π004; ΠλοΓΟ ρεοἷς ἀγαοὶς νοῦ πδοι- ὩΙΡΏ ΚΟ  Ἕ σ᾽ Δάμμ). Ἶ 

Τὰ ἔΠΠῸ, ᾿πάϊοας Ηθπιογις οὔ ἰδὲ ονππίχνξου οις. ἘλΛΛΦΘΙΝ  ΨΙΘΘ 6 πολλαχημόν 

4 

πο ΨΨΟΙ 

ἕ 
ΠΝ 

᾿» 

᾿ς ὍΣΣ τοὺς. 

προ, τὰπὶ ἴῃ σα ]ατιγα ςἰγροὶ ΑΟΒΙΠιΕ δ μίϑίλιςα δὲ οὐ ἀασίδὸς καΐζασκάση, ἧς Ἀχωλᾷ 

δωρήσοι- 

--Φο(ς πσττσ πα ο-- 



Δ ἈΠ ΤΊΟ κι 
ϑὼ ρἤσαοϑαι ᾧησιν ἭΦφαιςον. αἰ πυοϑένϑρος δὼ 

αὐτῇ ἡ δὺο πόλάς, τἰωὺ «δὺ, εἰρξεύν χοσχκου υϑμ ζω, πω 

δὲ »πολέμω κουοπαλούσαν, τὸ ἡ πίω ἀμείνω καϑιςη 

] ̓ τύχέωυ, ἑορζας ποιῶν χαὶ γαΐμους χαὶ δειλίας, ὡς εἰ 

ον εἰκὸς, χα ζωῦτα λέγ Κοίϑοι Γὴ ὀρχηφῆρες ἐδι- 

εν Ἂν “) δὴ ῥα ζίσιν Αὐλοὶ Φόρμκιΐη ἐς τεβοζιὼ 

ον ἔχον αἱ δὲ γωυαῖχες Ἱσείνδιαι θαι ον, Ἐλ ασϑ»- 

᾿ς θύρρισιν ἑχαςη. χαὶ αὖλις ἕ ἔτερον αὐτὴ ἢ Ἅ[ακεχο- 

Ὁ τλεϑαι Κρητικὸν ἠϊϑέων πὲ καὶ παρϑεγων χορϑν, ὦ δῈ 

“» εἴρνκεν' Ἔν δὲ χορὸν ποίκιλλε πὐδορνυτος Αμφι- 

- γυήδο, Τῷ ἴκελον οἷον ποτ᾽ οὐἱ Κνωοσῶ ἀὐρείη 

᾿ 

᾿ς ρ Δαϊδῶωλος ἤσκησεν κοωλιπλοκαμῳ ᾿Αδιαϑυ». 

4 » Ἔνθω δὲ ηΐθτοι χαὶ παρλέιοι ἀλφεσίξοιαι ̓  Ω;»- 
᾿ 

ἡ ̓ χειῶτ᾽ δλλήλων ἔχι καρπῷ χέρας ἐχοήες. χο- 

᾿ σμον τὸ αὐτοὶ αφηγϑύνϑυος οἱ ἵνα, δῆλον ἡμῖν ποιήσάεν 

ν᾿ δη ἡ ΣΤῊ ἀρρένων κί χινησιίς ονόπλιος ζῶ ζαδὲ λέγ 

" ιν Και ̓  αἱ δὺ καλας σεφανας ἔχον,οἱ δὲ μαχαίρας, 

ιν» Εἶχον γουσείας ἐξ ἰργυρέων τελοιμώνων. ἡγεμό- 

᾿ς γᾶς τὲ τῆς ὀρχήσεως αὐτῶν Οις εὐνδιδονζας Ὅῖς ἀλ-- 

Ἶ λοῖς χαὶ πσοϑκαΐζαρχουδίοις “ἀγων,ζιάδε γεαφφ 

᾿» Πρλλὸς δῇ ἑμερϑενται χορὸν πἰθαςαθ᾽ δίκιλος Τέρ- 

᾿ς» πύρϑυοι. δοιὼ δὲ κυθιφητῆρε χατ' ̓αὐξις. Μολπῆς 

᾿ » ὀξαυρχοντες ἐδινάον κν μέεσοις. οὐ μόνον δὲ οὐ 

᾿ς πῆς ογαγωνίου τὲ χαὶ κα τεασουϑεισμεένης ὀρχή- 

μ μὰς τὰν χορῶν, ἢ ἰδ (ἃ ϑυνπολίας τὲ χαὶ πομι- 
᾿ πας  ἐγφαῦτο. Ρωμαῖοι, Ὁ συξλυὲο δῦ τῖς αὐτο Ὁ 

“ “ας Ὅυς Ἕλλξωας ἴδοι, δλλὼ χαὶ εκ, τὴς χερτὸ- 

1 μὺ καὶ τωϑαεγκῆς. ᾿Ι ὙΡΡ̓ Οις «νοπλίους χορφὺς 

᾿ς οἱ ϑυ" Σατυρσιςῶν ἐπομπυον χροϑὶ ἐ πἰὼ Ἕλλη- 

ἱ νικζὼ εἰδοφοροιωῶτες σικίνγζωυ.. σκάναὶ δὲ ἀὐζις ἡ- 

σαν, Οἷς “μδὸ εἰς Σιλξωυοὺς εἰκαϑείσιγμαιλλωτοὶ χι- 

τῶνες, οὗς ἔνιοι ᾿χρρταίοις και λούσι, χα! ἡ καθ ζύλαια, 

Θὰ πϑιυτὸρ ὀύϑοις " εις δὲ εἰς Σατύροις, «ἰξεζω- ᾿ 

{ μαΐᾳ: καὶ δὸραὶ ῥάγων, αἱ ὀρλοτρεχες ἐλὶ ταῖς τ᾿ 

" φαλαῖς φόξαι, καὴ ὅ σαι ζύπις ὃ ομοία. οὗτοι χαιτέ- 

μ 
! 
Ι 

“" 

σχωτῇῆον πε γχαὶ κα τεμιμοιῶπο ζὰξ ασουδαϊας χινή- 

᾿ σῷ Ἐχιᾷᾷ γελοιότερα μιεζαφέφοήες. δηλοῦσι δὲ 

{ αἱ τῆν ϑριαμίων εἴζοδοι παλαια) χαὶ ἔχιγώειον 

οὖσαν Ῥωμαίοις τίω κέρζομωον χα  (αστυρικίεὺ ταις 

“ὅν. ἐφῴται Ὁ» Οἷς καζαγϑισι ἀκ νίχας, ἰαμξί- 

ὧν τὲ χαὶ καζασκωπῆψ ζὺς μὰν αν δ -- 

δας ἀύθις φρατηρλαταια, ὡς Αἰϑέώησι Ὦ ζοις τς 

ἢ πέυταῖς Οἷς Ὠπ Ἣν ἀμαξών παξότερον ἅμα 
Οἷς σκώμμασι ᾿παρφρχουκῦμοις " νεῶ δὲ ποιήμῳ- 

τὰ ἄδοισιν αὐτὸ . “εἶδον δὲ χαὶ οὖ λῤδρων 

δήϊον ζᾳφαὶς ἅμα τοῖς ἄλλαις πομα αἷς 

ΟΝ ἀδϑν λον. 

ΙΟ 

20 

29 

49 αποθδης. 
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αὙ υἱσαπο ἀοηατὶ, ἤπσοης οΠἰπιίπ οο 
ἄἰτιδ5 οἰυίταταες, Ατοτᾶ ρᾷος ἤογοητοΠΊ, 
αἰτογατη Ὀ6 1 ἀϊπεχαζαπι, ξε]οἰοταπι 
1Παπὶ ἀσίοτιθιτ ἔείτος ἀἴος ἀροπιοπΠΊ, 
νασδητε τα Πρ τ ς(ντ βοτί (Ο] ετλαῖας 
[1] γϊτατί σας. (ατιηξ ἤς Πάδου: ] σγ- 
τυ πη (αἸτατ ρα θ65: 1105 ΠλιΠ]15 ἴΠτοΥ 
Τιρία εὐτπὶ οἰτἰτατα πγοάι!λητΠ8 ἄπ» 
εἰα πὰ πάις. τας ὶη νου] ς ἢιϊι- 
ρα ροξζατᾳ οπογοαβ. Ἰλυγίμις αἰἴππὶ 
ςΠποιατῃ (τετίσιιπι σομ το εχ 
νἱγσ 1}. δὲ ̓πποηΊδιις, ἰπ εὐ ει οἸγ- 
ΡΟ ρα] εἰοσαπτία σα ]αῖαπη ἰΠἸσλῃς 
ῇς αἷτ: Ατφ “πουῖϊ νατα οαίατγαι Μ}- 
οἰ οῦ ατῖς, Εογπιοίᾳ: αδίοπη σα] 
Μιποῖς η ἀγὸς ΕΒΠηχίῆς ἔδγιης Ατῖ- 
φάμα χα ́ ἀαΐοη οἰπι. ΠῚ βογθητος 
ἴπαση 65 Ὠἰ ἄαᾳς ρθε] ϑαἰταθαητ, 
αἰτοῦπα ΠΊΔΠΠ σον πο] τε ητα5. 
Τ)εϊπάς ογηδίιπ ποτὶ ἀείοσείδεης, νξ 
ΤλαΓΟ5 αὐπηαῖοϑ (αἰταϊς ἱπιο Πρ άτηιι5, 
παςδιϊοίτ : ἄτηις μὰς οὐπαθδηττα- 
αἰδεία (εγτα:ίς 1105 Ἑαίοία αἱ ἀγροπ- 
τεὰ ἀοροηαξς διγοιι5 οη[15. ϑα]τατίο- 
τἷς οτἱὰ ἀτποας, ]υὶ ἃς ομογοα ἱποῖρο- 

τεητ, ὃς (Ἀ]τα Ἱ πποάιϊος ρτςίγοητσο- 
τοῦς. ἢϊς νευθὶς ἱπτγοάποῖ: (Ἰγοιη.- 
{ ομόταπη (ρεέζαδατταγρα: ποι; 
Ϊῃ σᾶραζ διε πιδηιις ἰδριἧς (Ἰτατα 
Ῥεῖ, Εχογί πιοάμυ]οβ, εἰραησ πιθ- 
ἀἴο αστλὶπε σγοβ. ᾿Νβοτᾶτιιπη α πιο- 
ἀϊτατα {{πΔ σοτταπιυϊηῖθιι56; ἀρτὰ οΠο- 
τοῦαπι (αἸτατίοθ, 401 ἴῃ σαΓα ΟΠ 
Ροπιρίίᾳ; Ἀοπηδηὶ ντοραηταυτγθογαπι ἡ 
οὐπὶ τοὶ ρευριοἴταγ σοσπατίο;να- 
ΤᾺΠῚ οτίαπη 6 ἰσαγι! ὃζ Πα ϊ στα ΡοΙξ 
Διπηᾶῖοβ σηΪπι οΠοΥῸ5 ἰῇ ΡοπΊρα (6- 
αυεθαηταγ σΠ οΥἹ (λιν τ ατιιη), {οἰ Π-- 
ποῃ τοίογοητοβ (ἀγασαπίοδπι. Ε η81- 
διι5 ηυἱ 5] ποςτεργαςεπταθαητ,απηΐ- 
δἰ ογαπτταηϊοῖς ν]]Ποί!ς, φᾶς υ πὶ 
ΔΡΡΟΙΙΔητ σογῖθας, απ συ !σ] ο σοῃ- 
(δττῖς οχ Ὀπληὶ βου σοπούε: 7} ν6- 
το δαῖγγογαπι (ρεοίοπι ἱπάιπιογᾶς, Πϊτ-- 

αἰπὶς (ς ΡΕΙΠθιις ̓ ἱποίηχογαηζ, πογγοπ- 
τοσηῃςο ἰῃ σαρίτε σογεραητίςιλϑ, δζ [14 
ἰδ (ἀπ. Ηϊ (γίος 1105 πιοῖις [π41- 
οτα ἰπαϊτατίοης πγασὶς ἴῃ τι πτη ἀστού- 

δεά δζιτί τη ρΠογιιπη ἀε- 
ἀμάιῖο ἀτραΐς Ἀοπηδηὶς ἴάπὶ Οἰ᾿πὶ 

νογηδουΐος ἔαΠΠ{π|Ίσαγγί!ος τος ὃς (8.- 

τγτίςος ἰα{{|5. Ρογ ΠΑ ττῖταγ εηΐπὶ νἱέξο- 
τος ἀςάἀποεπείδιις,αταθος ὃς ἀϊέτογία 
ἰδσογε ἰπ οἰ ΠΠπλος νἱγος ὃς ἱρίος ἱπι- 
Ρετατοτος, ἀπο αΙ Ατβοηϊς (ΟἹ ς- 
Ῥαητρογῃρᾷ ἰπ ρἰαιμξτὶς ἀιιςξτες, (ςὅ-- 
τηατίθας οδυίος ἱπηροτεγο: πιο διιταπὶ 

ΕΧΙΟΠΊρΡΟΓΑΙ ΙΑ σαπιιπτ ροσπηαῖα. υίη ὃς ἴῃ {ΠΠυΠπείππν νίγογαπα απο ῖθαι5 ροπηρί5ἴητοτ σεῖοτος 



478 
ξετοῖπιι ριςοςάσητες νἱἀϊ οποτγοςία- 

τγτίσοβ αὶ Ποίῃπεη (αἰταγξι, πγαχίπλα 

ἴῃ ἀιαίταπι οχίςαϊ 5, Γαιίας αὔτία- 

τγυίςοϑ,δζ (αἰτατίοποϑ ἰαυγτγίσαβ,!Ο 11- 

σατγαπη, ΠΘΟΥ͂ Πιθτογαπη, ΠΕς αἰϊοῦπιὶ 

Ῥαγβαγογαπῃ [τα] ίατα μαίτἄτίιιπι, (ςὰ 

Αταοοαπι οἵδε ἱππόται, ἢ ργο ἰχίτις 

εὐΐποογα ψοϊι, νογεοῦ πο πλο] οἴξιις 

ΑἸ φαΐθας εὔο νἱἀφαγ,οῖ! γος πτῚη οοη- 

(ἤο. Ροϊ πος ομοτγος τγαπίιθας ἃ- 

σιηθῃ οἰτπαγπαγῖ ἂς εἰδιοἰπιιπι: οί 

415 «1 σοίξαητες ἀσουγας ἀγρΈητοΑ5 

ΔυΓΘα565 » [ἘΠῚ (ΔΟΓα5 τι ρα] α5. Εχ- 

τγαπηῖ! ρορα ΔΡΠΊΘΠ εἰααάεθαπι ἄςο- 

ταπι Ππλα Δ γα, 48: ΠΟΓΙ5 βΒαϊἰα- 

Ῥαπτιιγα νἱ τίς, βαπη ρα ογοᾶγ ἔου 

τᾶ πα Βηρσιηταγαραα (ὐςοοβ:ὁπῃ- 
ἄεπι δι μαι, Ἔα άςπια; ἰΠΠσηίδ:Πλι- 

πεῖα του , 8 {πη ρ ἱπαςη ς αἴας; 

Βοπηπίθδιυς ἀοπαῆς τγαάθταγ: ποοίο- 

Ἰαμὰ Ἰους,Παποη 5, ΜΙπογαα, Νορτιι- 

πὶ, ΑΙἰογιι πη; Π105 (γαοἱ ΠΟΥ ΧΙῚ 

ἄσος πυιπηογᾶτ; (δ ἀπε ]αϊογί! οτδ ΠῚ; 

ς αῖδ. ἠποαςφοίπι ΠΠ|Ὸς θυ ἄταγοῦ- 

τος, Ὁ φαταγηῖ, Ορίς5, ΓΠαπν 5,1.,4- 

τοῆς, Ρατοαύαπι, Μηοηλοίγηος,8ζ ςε- 

τοτογαπι οπηπίμπ πη ποτα ἔλῃα δέ ἄτας 

οχἢᾶταρα ἀτασος: τιπὶ ΘογαΠὶ αὶ 

Ροίξοα,οχ ο ((Ἰεῖ Ἰαρίτογασοορίς 

ἱπι ρου! Π1, οχοιτὶ Ροι μι ρεπτιτ, Ρτο- 

(τρί πα Γαιοϊπα, ΝΥΥπιρίματῖι, Μιιίᾳ- 

τι, Ηογασαπι, τγατίαγί., Ταθοτ, οπηῖ- 

ἀεοτᾳ; ιοτιπη ΔΠ Πα: το ξεῖς σοτ- 

ἃ Ροπθ. πιοσια διις, ῃ σα ἶοϑ αἰσξάης 

αἰῖσᾳ; Ραγος Ποπογοϑδάερτα ες ροῦ- 

μιδεητις Η ογςου]15, Ε(οα]Δρ ],(αἴτο- 

τ. Ηείεπα, Ραπίς, ὃς αοσα πη παπηο- 

τοτῖι. Ατχαὶ ἢ δαιθατῖ (Πδητ κοπια 

ςοπάϊτοτες ὃς (οὶ μυπις ἰμΠἸτατοτας, 

παοτίμμπι αττίποθαῖ ἀγα σαῃῖοοβ ἄεος 

σοῃίοϑα; οὔβ φοΐοτο σοητερείς ρατγΙ5ὲ 

δα οἰξδάαι Ποῦ ὶς αἰ! 5 ργατοῦ ατς- 
ςος παιιοη αἰ τᾷ οὐ ίλοτα μας Πππτ ἀο- 

πιοῆειοα; ὃ τῇ ἀσπητα ργοδατίοποπι 
Παποντρυτίἀᾷ σα! απηηίοταγ. Ῥοτγα- 

διαρῦρα,σοπξοϊην λοι σαρᾶτοοη- 
{{|ος (λοογάοτοσῳ αϊρ.[λ5 ογατ, δ νἱ- 

Αἰ πλδυῖ} 4; πλοῖο ΠΟΙ γαῖ. ΓΟ οτί5.. 

πιφηίθι5, δέ Ππγατίς ἀαπα ραγα νἱ ξπ- 

πιΐς, ἱπίρογίϑας ἰῃ οαγῖ! σαρίτα ἔαρ. 

φεγοα!θιι5,οδςεριίίᾳ; ργεοίθιι5,τ ἀο- 
παῖ πη ὩἰΠἔγος δας πηδέξατς ἱπδεῦδησ. 
πυοεῖι Αἰ" ΠἘλητξ οτἰάτιιτη Ποία νεέϊε 
ἐουϊο δας ῃ τὥρογα ΑἹ! (πρροίτίβ οα}- 
τις οαάςφητς οχοίρί εσατ; αο ΠΊΟΧ ἐχοο- 
τἰατᾶ οοςἰ4ςθᾶτ πγξρτατίπη, ἐς ΠΠΡαταία; 
ΟΧΤΙΠσΊ]15 Οχτῖς αἰ 56; ΠΛ δ 5 ρεΙΠηϊ- 

τας ἕλεγοα ἔασι μα ̓πυδαςθρᾶι ὅζ ῃ σδῃϊ-- 

ὈὉΓΟΝΎΥ͂511 ΗΑΑΕΊΤ6ΘΙΑ ΚΌΝ Ὁ 8.5. 

φροηΐευϑύοις ̓  κλίνης τὸς (ατυειςὰς χϑρὸς κινεμμές 
γός Ὑ' σικιννᾷωυ φρχ ἡσίν, μεν (σαι Ἀν Οὶς Δ δαιμόνων Ι 

κήδεσιν. ὅτί ἢ ἅτε Λίγϑων,΄τε Ομέρικῶν, τε Νὼν 53] 

ἀμνῶν βαρξαῤωνἕ ον Ἰταλία καζοικώντων ἐδ μα 

(α τυεικὴ παιόζο; χὺ ὀριγησις ὡς δλὰ Ἑλλδυύων,δέ- ἢ 

δοικα μὴ ὦ ὀχληρϑ ἐὴ) φισὶ δόξω, λθγ9ις πλείοσι πιτ ὦ 

σοῦ αἵ, ὁμολοορύνϑυον πράγμα βαλόμϑρος. κἂν β 
δὲ εις χϑοϑῖς Οὐτοις, χιϑοισας αἱ τε ἀ ϑρόοι χα τς ἵ 

ληταὶ πολλοὶ παρεξζήεσαν" χα μετ᾿ ἀδθυς οἵ τῶν ᾿ 

το ϑυμιωτήσκα. χε μμίζοίες τδργνξίου χαὶ γρισίου πε- Νὴ. 
ποιηυϑμαι ,ζο, τε ἱεροὶ καὶ ζῳ, δημόσια. τελάυταῖαι ὰ 

δὲ πότων αἱ τον σεν εἰκόνες ἐπομπάνον, ἀμ 

αὐ ὀλύδρωΐν φερόνϑυαι, μορφας τε ὁμοίας παρξ- 
“χρύστα ταὶς ὥαρ Ἕλλησι πλαιονδίαις, χαὶ σκ 

α χαὶ σύμξολα., χαὶ δωρέας »ὧν ἀὐρεταὶ καὶ δοτῆι 

λυ, ϑούποις ἕκαςοι οὐ δαδίδονται οὐ μόνον Διὸς, 

Ἥραᾳς,ὼ Αϑζυαξ, κὺ [Ποσᾳδῶνος. χαὶ ἄλλων 

Ἕρλξωες οὐ» ζοις δώδεκα ϑτοῖς τ ριθμωοῦσιν, δλλὰχ 

Τὴν προ ινεςέρων, ἐξ ὧν οἱ δώδεκα, ϑεοὶ μων 

20 ο»εῶται “δυέοϑαι .΄ [Κρόνου χαὶ ̓ Ῥέας,χαὶ Θέμ 

χαὶ Λητοῖς, κὴ Μοιρῶν καὶ ΜΜνημοσεεύης, ὡτῖνα - 

λων ἁπόώτων ὅσων δξὴν ἱεροὶ ὦ τειϑύη παρ Ἕνας Π 
σι ἡ δ ὕςεοον, ἀφ᾿ οὗ τί τρχζὼ δ 

Νυμφώΐν, Μουσῶν, Ωἱρών, Χαράτων, Διονύσου, 

ὅσων ἡμιϑέων μουϑῥων αἱ ψυχαὶ ζῷ, ϑυνητὰ Ὅσο ᾿ 

ποῦσοι σωμαΐᾳ,, εἰς οὐφφιγὸν ὀμελϑεῖν λέγονται καὶ 

ἅμας λαχεῖν ὁμοίας κοῖς, Ἡ δφικλέοις, Α' σκληπεοῦ, 

Διοςχούρων, Ἑλένης Πανὸς, ἄλλων μυφίων « χατο 

εἰβαυρξαροιῆσαν οἱ πίω Ῥωμζων οἰχίσανες, 

ἑορτζωυ ζὐτίω καΐζαςησείυϑυοι, τί ταδϑεῆκεν αἱ 

ζιυς δὲ Ἕλλξοικοις πθύζας σέξ4ν ϑεοις τε ὼ δαὶ ' 

νας, ΤῊ δὲ παπεοίων αἰ προρᾷν ἢ διάξατω μ᾿. ἡμῖ 

ἔξω ας Ἑλλζοιχοά φύλου “τερον ῷ πεπθι  Σ 
χα ζᾳ ἱερα: ἡ τῦτε Ια ςαλέτω ζαὐτίω πἰωὼ : 

διάξιν,ως οὐ ὑγιῆ. σχευπελεοϑείσης ἢ τῆς πομ' 

ἐξουϑύτοιου 4θες οἵτε ὕπατοι, »ὸ Τὸ ρέων οἷς δι 

ἢ “ὐυϑυηπολῶν. χες ὁ αὑτὸς ζω τωι ἡμῶν. ̓  

χερνιψα δυοίτε ὟΝ αἀὐζὶ, ὁ ζῷ ἱερα καϑαρῷ αξε 

αγνίσανιες ὑδουτι,ὃ Δηνυΐθος καρποῖς ζχιῤῥαύΐοντες 

αὐτῶν ταῖς χεφαλαῖς, ἔπειτα κα 4 ξαάνμϑιοι. συήν αῦ- 

τε (ἰς αὑωτνρέταις αὐτὰ ἐκέλφο ον, τυ ἢ οἱμδὶ , ἐεῶς 

ἐς ἰὐξον θύματος ἢ σκυταλη ζις κροτάφοις ἐππαὴοι" 

οἱ δ, πιτύοντος αἰπετίεσαι ΩΣ σφαγίδας" κα ῥῶ 

τϑτο δείφαντες τε αὶ μελίσαίιες, ἀπάρχαξ ἐλόμ-᾿ 

(ανον ἐξ ἐχοίςου «ὐλαΐχνου » “πϑωτὸς ἄλλου μέλοι" ͵ 

αἱ ἀλφίποις ζξας ὀϑαδουσαν!ες, ποδϑφέφερον ὥς 

δύοισιν ὦ 
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ἈΝΤΙ  κὸ Ν. 

᾿ ἄῤρισιν (χὶ χανανν" οἱ ῬλΩΣ Όις θυ Ἐχετιδεες, ὑ- 
“] φῆπηον,ὺ χυφοςέαπενδὲὸν οἶνον χτ' Ὑ ἁγιαζουϑύων. 

᾿ ᾿ ἕκαςον σὴ ὅτι χτὶ γομκδὺς ἐγθετο ζι ἀμφὶ δυσίαν ὑφ᾽ 

᾿ Ἑλλδύων καταφαλενζας, ἐκ τῆς Οἷαύρου ποιήσεως 

ἐδ γγαδιαι ῥαδῇον. ὁ Ὁ χερνιπῆο ρους εἰςαγᾳ Οιξγρω- 

ἣ ν ἀραὶ Ἰοὔλαιο γξω μδύοις, ον οἷς φήσιν" ᾿Χρνίψαντο 

ν δι᾽ ἔπειτα, καὶ οὐλοχύζᾷς Δὐέλοντο. τερχοτομιοιῶζας 

᾿ τενιπὸ ὁ κεφόρῆοζας τείας, καὶ γάϑει Κα ρθλι Ὁ πῦρ, 

Ι" » ὧδεγφαφων “Αλλ᾽ δγ ̓απαρχόμνϑιος χεφόλῆς τοί- 

᾿ » χας ὦ πυεὶ βϑιλεν σκυτάλας τὲ παιονζᾳς (ὁ μέ- 

᾿ τῶωπα, ΤὟΜ' κρείων, καν ζα πεσόντα οὐογζᾷς, ὡς Ἐλὶ μἴ 

μ᾽ » Εὐμα ου ποιᾷ θισίας' Κύψε σὲ ἀπαρχόνδιος δά 

» δρυὸς, ἀὦ λίπε κείων. Τὸν ἔλιπε γυχτ' ζ, 5 σφά- 

» ξαν πὲ χαὶ ἀΐσων. ἀπαργας τε πὸ τ λαμ ων 

λαμβαγογζαι, καὶ στὸ ΤῊ ἀλλων μελαΐν,καὶ εἰ». 

ἀλφίτοις δυΐζονζᾷς καὶ καδαγίζονᾷς ὀχὶ Δι ξω ίῆυ, 

"] » ὡς Χὶ Ὁ αὑτὴς ποις θεσίας᾽ ὁ σὲ ωὐμιολετεῖτο συζξω-. 

Ἢ » τὴς, Παγτοθεν Ξρχόνϑυος μελέων ἐ ἐς πίονα, δημόν' 

᾿ » Κα ζὰ »δὺ εν : εν πυρὶ βδχς παλιώύας ὀλφίτου ἀκτῇ. 

" (τα 5 Ῥωμαίοις ἐτίν εἰς ἐμὲ πορα“Ἴονᾷς ΤΣ ταῖς 20 

᾿ θισίαις ἰδὼν ὅχτοα μα! ὦ μμὰ ἐ πίςᾳ τῆδε Ξθρχουρδμος, 

ν᾽ ἐβαρξάφοις ἐπείαϑέω ἐ) πὰς οἰκιςτὰς τῆς Ῥώμης, 

ὁ ΔΛ ἐκ πολλῶν τύπων σεουδηλυλύζα ς᾽ Ἕλλξζωας. ὁ- 

᾿ λία μϑὺ γὺ δὰττηδεζ κοιζο, «ἴξὲ θεσίας τὲ κὶ ἑορζει ὁ ο- 

" μοίως Ἕλλησι ἡβμμίόενε ́ χαι ἕνας δχίελᾷν εὐνδὲ ἐχέ- 

Ἷ ἘΒ, ἁπϑυτα ὃ ζῦτα ὡραῆψ, ἀπίδαινον. λοιπὸν 

Ἷ Ὁ. 641 μοι αὶ αὐὲὶ ; ἀγώνων οἱ μ᾽ Ἔ πομιπζωὼ ἐπετέ- 

" Ἅοιου ὀλίγα. διθῴν «νεῦτος ὁ ̓ εθείπαων πε (ω- 

Ἵ Π ὡὠράδων χαὶ ἕξ ἢ αζάὐχτων ἵσσσων ἐγίνετο δρόμος, ὡς Ν 

᾿ Ἑλλάυοες Φ τϑρχαλον ὀλυμπιάσι τε ὼ μέτρι τὸ πα- 

ἢ  ρόντος.“ν Ὁ ὑπεσιχαῆς μίλλαις δα ττηδοί ματα δύο 

Ι παλαιῶν πϑρυ,ὡς ἐξ Ξρχὴς τὐνομιολετήνν, φυ- 

ἡ λαπουϑμα ἰ ποο᾿ Ρωμαίων μέχρι ξ κατ᾽ ἐμξ μενος 

χεῖ) χρόνων, τότε «ἘΣ (αὶ τείπωλᾳ ἢ οῤμῷ 7) ὃ παρ 

τι Ἕλλησιν μϑὺ ὠκλέλοιπεν, Ξρχαῖον Ἐλυτηδαί μα χαὶ 

ἡρωϊχὸν, ᾧ ᾧ ποιφ πὸς Ἑλλζωυας (ὗμηθος ον ἢ μάχαις 

χξώλϑροις. δυσὶ οἵ ἵσαοις ἐζάυγμένοις, δι πον ζυύ- 

γυ) σεουωθὶο,ζίτος παρείπεζο σῴραϊοο ἵσταος βυτῆρσι 

σεισοχόλϑιος" ὃν ὄὀἰπὸ τῷ “παρηωρῆαχ κα χ σεευεζάεθαι 

'παρήωρον ἐχαίλοιω οἱ παλαροί. ἕτερον Ἀ παῤ ὀλίγαι 

ἔπ φυλᾳαηοκῦ 

ἀσὶν Ῥρχαήχδισ δ τ τὴν 'παρεμξεδηκότων Οϊς Ὄρμάσι 

δρόμος ὅτὸμ “ὦ τέλος αἱ Ἢ ἠμτὸ ἅμωώλαι λοίζων- 

πῶ, ̓ἀπυπηδώγτες Ἐσὺ Υ -ρόιζ Χ οἱ παροχούνϑυοι ζοῖς 
ζεϑιόγοις, οἵδ οἱ ποιηταὶ μδὺ αδα  Αὐϑδωυοῆοι" ἣ 

νον πόλεσιν Ἑλλζωίσιν « οὐ ἐερφυργίαις 

ΥἹτὶ αὶ αιιγίρις ἰη οαγτι,ΑΠΠἀς δηῖ, τος ροοῖς οἶδαι 

᾿» 

ΓΥΒΙ Ν  δ 479 
{τὶς οβεγεθαητ (ογ βοδητίδιυιι ἡ α- 
τὶς Προ τας (οςοηἀεθδητ, ὅς γίπιιπι 
τοῦ αἠἀοϊςπό πη αἢπιπάςθαῃτ. 
(τα Πηρυΐαίαχτα τα σας (αετοῖος 
ται ἰορ δος ξιξείτατα οἤς, οχ Ἡ οπλοιῖσα 
ΡοεΙ {έλοις οἱὲ σοϑηοίςοτο. Πα ΠΊΠ]ῈΟ 

τὐὐαθποδ ἰδ ητος πρυδαο άμοῖν πλο- 

ἰΐσαις ντ τον δ᾽ Πσ οφοῖς: Ηϊης ἰοὸ- 
τ5 τϑθτσις, (Πα Ββοιάζα Ροτιϊοίο- 
Ὀαητ. Ρ]ος υσαις ἂς σαρῖτε υὐλέξἠ- 
γα ἀς(φέζος ἴῃ ἰρθσπὶιοο ῆς ἢς αἴτει 

το [πἰεείτχας Ἰσῃὶ (ςέξος ἐς νοττίςς ρί5 
Ιος. νεᾶλθῃς οτἴαην Ποίας ἰπ ἔγοη- 
τοίη τ τος ἡχοίμελ!, ἃς σοἸ]αρίας πηα- 
ἐϊαπτοι: πους Επηγα] ἐου ςίο;: Αἴ 
ας πιο] ραγίμπν, ύοῦπα {πᾶς ρεῖ- 
αὐτῖτ: ἰη ἐς Ἐχαπίπισηγ ἸΟρΌ]αης, ἔθΩ 
ἐαυσυς ἰἀδοοτθ ΘΌΠΡαΠΟ Ῥυπλίτίας ἱπ- 
τοι Θχγοῖιιη αἰϊούππηα; πηετη δγοτῇ 
ἀο(μπιξτεὶ,οα (φ ἔατίηα ἐπυδιιτα5 (προῦ 
Αὐῖς αἀοίεητος 22Ζἐγοαίμε; τ ῖτ εος πὶ 
(λοτϊβεῖο σαηίτ, (τιιάληιμς ἀς σπη ἐς 
ἀε!θαης ἐγα ξυ]α τπευη τίς, ΡΙηρσα 
ὁοπιιο Εἰγιπιοχ ΟΠ ἰδ ΡΟ] πε ριιτο 
(οπίρετγρίς, Πλπππλίσα; φποίοπα νο- 
τασίδυς ηἀϊτ. Ηςς  οπταπος οτἰαπη- 
Πι1ΠῚ πηρὰ αταῖς [π᾿ (λοτὶς οδίδγιαγα 
σοσπίταπι ὃζ ρετίρείλιιπι Πᾶθοο : ὃς 
γα] πος νπιιηι ἀγσιιπγδτι!γ πὶ {{: - 
Πεῖτντ σγεάδην  ομγα ςσαϊτογες ΠΟ 
Ραγθατος πΠΠςῸ, (6 ὁ ππα]τῖς αταοία 
Ἰοοΐ5 σοπιιοηδ5. Εἰτ τὶ επίτη ροζοίξ νε 
δὲ ὈατΡαγὶ χιυ!44η} οἶγοα ἐο ξογιπὶ ας 
(λοτοτιιπη γαῖ ον ΠΟΠΠΕΠ]ος τἰτας 
αὐτὴ ας εἰς σΟπτηλῆς5 μαδοσητι ρα 
προ ΠΡ }}ς εἰς νεςΟιιςηϊδητ οἴη ηΐΔ. 

30 Ἐ εἰ υιιπὶ εἴ νι ὃς ἀξ σοτταπιίπίθιις 
1: ΡΟΓ ροπηραπι ἰπ| θα ηταΓ, ρδιιοίϑ5 
ἀϊΠογαηι. Ῥυ άγιις ὀτατ Αι ἀρ ἀΓΙΠῚ, 
Ὀίσαγαπη, Πρ ] τ απ 6; Ἐιο Γῇ οἱατ- 
(υ5,Πσυτ ἀρ ατςοος οἰηλἱη Οἰγαλ- 
Ρία, ὅς παῃσ τοι» [ἢ ὀ εααο (ἐτίθεις 
σοτταπηϊηἶθι15 ἀπο ἀπε ΠΟ τιιπ 
ατασοίαπηι {πα ΐᾳ, ντ [πίτίο ἱπΠτατα 
(ὰητ, ἴα μασαίαις ἃ Ἀ οπταηὶς οδίοε- 
τπιαηταγ : αἰτοῦ πη, τ σατογαπι; συ 
ἀεξεοίειη αγαοία, ρυοιιπι δὲ Ποτοῖ- 
σαι πιά ϊιπι. 0 ἀτασοβ πῃ ριρηίς 

40 ντρητῖοϑ ἔαςῖς Ποπλετιι5. ΠαπῚ ἄποδιις 
6415 Ὀίσατγι!πι ἴῃ ΠΟΥ ἘΠῚ ᾿πηέις δά - 

ἱμηροθατιτ τούτίτις ἔμπα, Ἰοταπηοπα 

τἰς λάποχι5; Ζιιοιη πὰ ρήωρον γοράδαπε 
Ρτίοὶ, στὸ τῷ παρηωρηοῦντα Χῦ, σμουεζῦ- 
2ϑα,» Τα οἷ, εχ εο χηοαί ἀρρόχῃε: αἹ7πε “ά. 

ἡμρέζης Ε[70 1 αἰτοτῦ, αοά Ἀριια Ῥάισος 
αἸίψαοι τα οἷα: ροριιΐος οτἰαπηηιιπὶ 

ὁδίδτιαταγ ῃ φυϊθυ ρεοἱ πιοτὶς (λοτί οἰϊς, νοξζογιιπι ουτία5. Πηίτο ἢ. ἐιοτιπ) σοτταπηίης, 
(άτας, Διμοηπίεπίες Σσποβξάτοις ΠοπλϊΠαητ, 



λδο ΠΟ δ τα 
ἀοΠΙίοητος Ἔ σαγείριις, ρήι Πάϊαπη ἰπ- 

τοῦ (8 σοττατίπι σαγγαητ. Ρατγαξεῖβ ο- 

χυοίιδιις οατγτγίοι !ς, πάππε απτογ 

αι (υἱς ἰρίοτι σογροτίδιις ἀξροτταγέτ, 

οιιτίοτοβ, ρυρί!οβ 9 Ππδξατοτοδ. μας ο- 

τἰπι τεία σεηογα σοτταπίπιπι ἀραιὰ 

Ρτ ίσος τςοος Ἔγδητ,ντ ΗΠ οπιογα5᾽π- 

ἀϊςσατίη Ραιγοοῖ! ἔππεγα. (Οετογαπῃ 

πηράϊο ἰητοῦ σοτταπλῖηᾶ τοπΊροτο οο- 
τοπαῦδης δέ ρίώοοῃ! 5 ςεἰεδγαθαπε 

Βεπείμζοτος ἔπος, πιοα αταοῖς νίι- 

ται Ππιο δ ἰδυιατ!ππιο; πσας Ατἰλο- 

πἰς ρεγ ΓἰΡ γα! ξλέξίτατιιπη ο[Ὲ: δέ ο- 

Πεηταρᾶτ ρεξτατοτίδας γείατα ἐχ Βο- 

ἢςείρο!α. ϑεάςηίπι ἀςἢἰς πςοΠΙεη- 

ἄιιπιεγαῖ οπηηίπο, οἰπ ροίςοτγετς ἂγ- 

φαπιοητί γατῖο "πες ἰμο ργο]ἰχίας ἐς 

εἰς ἀΠογεηάτπι εἴ; (ς 4 τειπριι5 Πο5 ἃ 

ἀϊποτγείςαϊο δά ἰμππἰταταπη Παγγαιοη β 

(εὐϊεπατοαοςαῖ. Μτεγροίςπαῖαβ οο- 

πουίτ ἐς ίοτιο 48] απο ροπηρᾷ Πετὶ 

τι ΠῸ (αὐ ξεγοα ἐἀ{ε5 (9 λὰ ἱὰρρ!!οίαπα 

«αδάσπᾶιας ἄϊεγαῖ,ε δὶ πουίτατε σοῃ- 

ἰδοίς, πης ἃ ἀφο ϊππα απ Ὀο! πὶ 

ΡΓαίαἸτογοία,ντ [ργκαϊχὶ; ὃς ταααῖ- 

το Βεγὸ χε (δγαιπι ταπη ἔσξας τγδέξα- 

ταῦ, δέ πγαϊξξα οἱ ρτο πλογίτο ἱγγοραῖα, 

Αἰΐδτη ροπηρϑιη ΑἸΙοσος Ιμἀοσ Ιου ἀς- 

οἴοαὶς ἀπρίο ππαίοτς (απιρτι 4ιαπὶ 

ληῖθα. Ατῳ παοίμηταας ἢἰς οοπί. 
φοίτα ργοάαητατ. 

ΠΥ ΘΟΝΥ 511. ΕΙΣ ΕΣ 

ΧΆΝΡΕΙῈΕ,. Ἡ ΑΙ ΤΟΣ Ε- 

μαδρῖς, Δ, ηήξαζηρ ἤοητα- 

παγη ἰῥεν οὔξαη. 

ΑΟΥ.Ο. :ός, 
ςοηῇ 6.}υ- 
Ἡοδι Ρ.Ρι- 
παῖῖο, Ὀ6}1ἃ Αὴν 
εΥοἰίοὶς ἀὰ τῷ 

ες Ματοῖο 
(οιϊοίδηο. 

ΩΣ, Οϑ1 ἰος, ΟἸγηηρίαάς 
ΝΙΝ, (Ἐρτιιαροίπιηα τοττία, τα 
Ἐς “ΝΣ νἱοἷς ἰη Παάϊο ΑΠΎ]ας 
Π, ΟἸοτοπίεπίις, ἈΠΟ  ς 
Ἐπ) ΑἸΠοηΐς ρτϊποίρς, οσῇς 

ἔμεγς (.. Ια] ς [αἰὰς, ὃς Ρ. Ρίηατγίας 
Απῇις; νίτὶ πιπίπης δε! ]Πἰσοί.. ὃς ΟΡ 
μᾶς ργςοίριις σΔυΠ[Δπ| ἃ ροριιο ογοα- 49 
τἰ:]αογαπι οΟ(π]άτιι Ἔχογταπι ΟΠ τ πὶ 
Ἀοιπηαηαπι γοπηρι]σαπι 1ῃ τοῦ δὃζ 
ταῦτα οοηίθοῖς ρεγίουα, νὶ δὰπὶ ρο- 
πο ἔπηάϊεις Ἔγαποτίῖς. Μάδγοίι5 61 πὶ 
1Π|ς (οτίοίαπηιις, αυΐ οὐ {πρὶ ςἰοπεπὶ 
τγγαπηϊἀϊς Ἔχ Ή]ο Ρεύρετιο πηι] δα- 
018 ἔπαγαῦ ἃ ροριο, ἱηάίσης πὰπο 
φαίμπ ἔεγςης, δ ν] οἰ (οἱ ἐπἰΠλίςος οια- 

" 

20 «ἑασὸ τὸ θεοῦ λέγεοϑαι “ οὐ χαιλὸν ἀπαρχονζᾳ ̓  

39 ΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣῚ 

ΜΗ ἈΕΙΘΟΘΑΚΝἊΑ 5. 9: : 

Ὡσοθαᾷς,΄ τὸν ςαδιαγον ἀμιλλώνται δόμον ἀΐὰ 
λ δ ͵ ἢ τ ᾿ ΝΜ ΛΝ 

τσϑϑς δλλήλοις. σελέοϑεντοων ὃ γ5 1} ἱπτικων δδο- 

μιν, οἱζοις ἑαυτῶν σωμιαισιν ἀγωγιζόνϑμοι,τὸτε εὐ ἢ 

σὸν, δρομς τε χαὶ πύκτοι χαὶ παλα;ς αἱ “ποία 
3 ͵] “ 2 -“ ΟΕ τ ] 

ἀβλήμαζᾳ παι Οἷς τ θχαύοις ζᾳυτα ζεὼ Ἕλλησιν, ἁ 
ε ΟΊ ᾽ λ “ ͵ “ “ «ἢ Ἦν 

ως Ομηρος ὅΧχι πὴ Παΐόκλου δηλοῖ ζᾳφη. ὠδ. 

Οἷς ωΥ οὶ μέσου Μ᾽ ἀθλημῶν είναι, ἘΣ ἷ 
ἈΝ ͵ « 3 “"Υ̓ 

ταΐον ἡ κρ ψτίςον ἁπῥτων ἐθων ᾿ἀπεδείκνεωτο,ζεφα-. 
͵ Ν᾽ 2 »ε [δε Ἶ 

γωσῴς χἡ ὀϑουρῥὴ σφς ποιουμϑυοί τινας, αἷς ἐτί θυ πὸς ̓ 

εαυτῶν ἀὐεργέζ;: ὡς Αἰϑζωησιν οὖν ταις Διονεσιαχᾷὶς. 

ἐγίνετο θεσίαι ς᾽ χαὶ σκύλων ὅσων Δοίξοιεν (ὐκ πολέμιον ὦ 
3 ᾿ δν 2 ᾽ Ἢ 

ἐχιδείξᾳς Οἷς εἰς θέαν σεενεληλυϑύσι. δυλὰ "ὁ ̓ 
εν πῆκι ἸΔᾺ ΤΣ " ͵ ͵ , ΤῊΣ 
αὐ μϑὲ (οὐτων οὐτε μιηϑενα ποιησοιοϑτι Δθορὺ, ἀπο 

͵ -“ ε "εον“"»ἭἬ᾽ Ε) ἢ 

“πα ούσης τὴς αἰ πύθέσεως, χουλῶς εἴχεν,οῦτε μηκύ. ἣ 

γήν πῆρα τῷ δέοντος ἡρμοῆε. χαιοὺς ὃ δὶ ἰοὺ «ἰασο-ὺ 

λφπομϑύζω δινγησιν ἐπ μα γῴν. ὡς» δηΐζα πΞι 
Ὑ λιν ὙΠΟ Ἰ Ξλὶ ͵ ἘΔ ΣΙΩΝ ΤῊΝ 

θα τὸν ἅπα ϑεντα ὄχι ἀμιοοιῶν “ἰ ασὸ τῷ δεασῦτο 
ον Ἧ »"Ν 2 ς “ 

ἡ πσδϑηγησοί ϑιον “Ὁ πομπῆς, ἔμ(αϑεν ἡ βαλὺὴ ω 
[.) λ 3 -“ 

ττο ποραρϑὲν ὀμαγεωσει ϑύου,τῶτον «ἑανολαξῶσα 

ὀρχηςῶν, ὡς τῶρ ἐφξυ,ϑαζωτήσα(ᾳ τὸν ᾧ δε οι ' 

τί λωξησοίϑυον,χαὶ ὥγαίαν Ἐχιρληῦσα ἧς ἄξιος “ὦ, 

ἑτέραν ἐψηφίσατο τῳ ϑεῷ πομπτζοὺ ἐχττελεαϑέωαι ᾿ 

ὃ ἀγῶνας ἐξ τὐρχῆς ἑτέροις Φσὸ διπλασίων ΡΥ: 

μάτων ἢ πσξϑτερον ἐλώοντο. ἡ ζα »ϑὲ ἐΧὶ ζούτω! 

σεῤυπελεοϑέντα τυ ὑπάτων, ζριαίδὲ ζῶ. ΩΝ 

ἢ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΕ 

͵ « Ἐπ Ὁ ὍΝ 
σεως, ΡῬωμαίκης ἰρχαιολογίας βι- 

Ολίον δγδὸον. ἱ 

Ἑ ) ᾽ 4 Ν 
ϑ᾽ὴ : ϑλῷ Οὐύτοις Ὀποδιφηθενηες ὕπαπι: 3} 

Ἱ εσδὸμιηχοφὴν ἡ τοιτίω ὀλυμπιαάδ 
καθ᾿ δὼ οὐγίκαι ςα δον Αςυλος Κρο 

Φος, δυδρες ὕχιςα πολεμικοὶ, χαὶ (ἃ. 

τῆς ϑχῆς (της ρα τῷ δήμου τυχόντες 
πολλοῖς χαὶ μιεγοίλοις ὡὠαϊκαοϑησαν χινδχρώοις ἢ 

ταφῆναι. πολέμε καταρῥαιμτος οἰχ ᾧ ἐχείνων αὐχῆο,, 
δὶ ὅγη πολις ολίγϑυ δῷ ἐδέησεν εἶχ ξάθρων ὀϑαιρεϑῆτ, 
γα]. ὁ Ὑ Μωρκχιος ἐχεῖνος ὁ Κορκολαίνος,ὁ Στ 

πυραννίδι αἰτίαν ἔχων,ὼ φυγῇ αἰδίῳ ἐλαϑεὶς,ἀἰανακῶς 
ἔχε τῇ συμῷοροι, ἡ ἐμιφρίαν δὰ τὰν ἐηϑραδν (ου- 

λῤμδυος 



ὦ 

λόμϑυος λαί!ν, δὲ οὗ σ᾽ αὐ αὕτη “μοιτο (που, καὶ δὲ 

οἷας διιυάμεως λὐασχοπεῶν,ίαν ἀὕδισκε Ῥωμαίοις 

τῦτε λὐτίπαλον ἰχωὼ τω ὡϑολούσκων, εἰ κι γοη- 

σαϑυοι γγωμιγοκσ τυχόντες ἔμφρονος ἡγεμόνος, το 

φήσοντωι κσδὸς αἰὔζυς τὸν πολέμων. ἐλογίζ ζετο οριοῶ ὡς 

εἰπείσ4εζους ϑδολούσχοις, δεξαοϑει τε αὑτὸν, χαὶ τί 

ἡγεμονίαν ἔχιφέψαι τῷ πολέμου, ῥαδίως αὐτῶ 

ϑ.απετράξεται ζω ἔρϑν. ἐτάξατε δὲ αὐτὸν ἡ σέω- 

εἰδησις τι πλήσιίκις χτ' ΕΣ μάχας διάνα, δεδρα- 

κῶς τ, ὶ πολᾷς συμμιαγίδαις ἀφηρηνϑύος. οὐ τὸ 

" ἀπέςη γὲ τῆς πείφοι Ὁ ᾳ Ὁ τῷ χινδχεώου 

δι ον εἰς αὐζα, τὰ δῴά χωρᾷν ἐξουλάύσει- 

᾽ οὗ παρήνλδω αὐτῶν ὁτιοιεῦ. φυλάξας δὲ γύκτα, 

᾿χαὶ (αὐτί σχοταλαν, ἧκεν εἰς Αγτίον πἰιὺ ὄχεφανε- 

ἰ ξατίω ὦ ἀϑολούσχοις πόλεων, ζευίκα, πἰξὰ δὲῖς- 

τ νον ἤσὸν οἱ κατ᾿ πίω πόλιν" χαὶ παρελθὼν εἰς οἰκίαν 

λὐδρὸς δυιυαπτοῦ δὶ ἀὐλθφαν τε χαὶ πλοῦτον, χαὶ 

᾿ ῶ- ον ζοἱς πολέμοις πξαξῴο μέγα εΦ ̓ ἑαυτῳ ἕὐβρς 

ἢ: νοιεῦτος » χαὴ Ὁ ἔϑνος ὅλον ἀλϑντοςς ὡς ζᾳ πολλὰ, ᾧ 

Ἐπ π᾿ 

δεζουδύου (γη τῇ τὴς ἑςίας. διηγησοίμδρος δὲ αὐτωῖᾳ; 

᾿ καζαρούσας αὐτὸν ὀϑάγκας, δὲ αδ χὑανέμεινεν ὄχι 

» ζις ἐπθροι καζο φυγεῖν, μέτξια ἡξίου φρονῆσαι χαὴ 

» ὀν,ϑεῦπινα «ὐξὶ δύδρὸς ἱκέτου,, χαὶ μνχέτι πολέ- 

ΡΜον. ἡγείοϑαι τὸν «ὑποχείριον, μηδὲ εἰς Όις ἀτυ- 

» "ριώτας χαὶ τεζοιπεινίο νῦροις ἰποδείκγυοϑει τἰὼ 

Ῥ » ἰχοιὼ, «ὐθυμούμϑωον ὡς. οὐ  λϑύοισιν Ἐχὶ Οἷς ἀΐδις 

» πράγμασιν αἱ : λυ λ ϑεύπων τύχαι. -διιύαιο σ' 
» οὐ ἔφηντθτο ἐξ αἰντϑὶ κοίλισα μκαϑεῖν ἐμοῦ, ὃς οὐ τῇ 

» μμεγίφῃ πολ ρατιρός πῦτε ἐὴ Τὰ ἄλλων τς 30 

ἣν» γε ἔρημος χρὴ ἀπολις καὶ (ᾳπεινὸς ἐῤῥιμιμένος,ζοῦτο 

» ΒΕ τὲ τί ὸῦ ὡϑρῷ ὄγτι (οἱ δυκη. "αὐτο αροῦν κα 

» δὲ ἐπ ζσαῦτα αγαει ποιῆσῳν ΡΟ ΕΠ φίλος 

τω ἐ9»4 “πυόνϑιος, δι οὖσα καχᾳ εἰργασειμἔωυ 

᾿ ΕΝ εἰδότι γινωσκᾷς σὐδὶ ἐ ἐμοῦ, γοῆσοι τῇ ὀργὴ ὅτωι 
ἱ "λθικανοι: ϑεύναπον γδῤισαί μοι τὸν » ζάχίοον, αὐδδχς- 

᾿» Ελα τέ χαὶ ἴλι τῆς ἑείας τῆς ἑαυ καϑιεράσας τὸν 
᾿ ̓ ἐκέτζω. ἔτι δὲ ἀστο (τα α λέγοντος, ἐμιξαλὼν πίω 

πε τϑμνοὺ Ἔσο τῆς ἕοσίας ἀϑαάφησας ϑα- 

᾿ϑρετῆς πεισύμδυον" καὶ πολλας αὐτω ἘΜΌΣ: εἰδε.- 

Ἔ γα! τῆς τδϑς αὐτὸν αφί (ξεως ἐφη, ἀμί Τίγου οὐ μι-- 

Ὁ κρα τῇ) καὶ Τυύτίων ἰποφαινόνϑυος " ϑολούσχους τέ 

"6 αὐτοῦ πὸύᾷς αὑπσιλροτο ποιήσάν φίλοις, ϑηρζαδιος 

ὙΠΟ Ὁ ἑαυ ὑπαϑίδος. κα Ὄ συϊϑὲικίαν ἐψεύσατο ἢ «ἰπσο- 
ὃ [ 

᾿ αέσεων χεύνα δὲ τίνος αὶ πολλᾷ “πα ρῆλοντος (φᾳλευομέ- 

ὑεῖς Οἱς αὐδρασι χτ' σφας, Μαρκίῳ πε κ ὃ Τύλλῳ υκινάν 

Ἁ ΝΡ Ὁ. ΟΜ. πιβται 

Τύλλος ΑἼιος ὄγομιαι εὺ , ἡ ἱκέτης πῷ ὀὐδρὸς νὰ κα- 20 

Ρ πε αὐτὸν ἐκέλάυσεν, ὡς μηδὲν δύάξιον τῆς ἰδίας 40 εἴε δῃΐπγο ἱπροτ,νε αὶ ΠΙΠ}}] (πα νἱτ- 

48: 

Ρίςῃς, οἱ ΠῚ ἀϊρίσοτοῖ 41ο ραᾶο ἅς ' ἐμ ϑδω Ἔ ' 
αυίθιις ορίδιις ἰά ροῆδι εβίοεγς,ν- 1 [«ὐσηαδο νι κι} 
ΠΔΠῚ ΓΙΠΟΥ͂ ΟἸ οοτιιπὶ ροτθητίατι ο- ὦ 9. Γ2 
τηδῃΐβ ράτοσῃ ἱπποηΐοθατ, ἢ ἐς σοΠ- ΟΣ ὦ " 
ΤᾺ Πὶ [οητοητίᾳ ἀπιέξι ρει φητὶ5 ἱπ-' μα Ἵ] 
Ροτατοτῖς ΒΟ] Πμ1 οἷς ἱπέοτγοησ: σορὶ- νά Ὑδτρυκυ σε ον 
ταράζαμις {1 Υ ΟΠ οἷς ρουίπαάοτο ροῆδε ὦ Ι 
ντίς τεοίρογοησ, δο]ΠἸυς ἀπσοτη ἔλ-- . 
σοτοηζ, ἔλοϊ!ς (ς ἃς Ὀτοαὶ το οοηΐο- 
ἔζαγαμη. 564 ἀρτογγοθαζ οιιπ σοπίοϊ- 
οπτία:]ρρα φαΐτος οἷβ οἰδάος ἴῃ δ6]- 
Ἰὶς ἱπτυ ΠΟ τ, νγθαϑημο (οοἷας ας Π, - 
(ες. Νου τάπιθη οοηστι ἀςΠιίτίς; (4 
(ργοτα ρογίσιη! πιαρηϊταϊπο, τ τοητα- 
το, Παῖς 4 1}}}5 ροτροεὶ ἀφογουῖε, 
ΟΡίοεματζα Ἰσίταγ ποέξΐα οδίσαγα,νο- 
πἰς Απείαπι ποθι ΠΠπηαπὶ Υ' οἱίσο- 
τα πὶ γγθοπη »ΟΟ Πα τΟΠΊρΟΙΟ: ἱπρτεῖς 
(υδαιια α65 νἱγὶ αὶ οὐ σοπεγίβ Πο- 
ὈΠΙτατοτη δζ Οροϑ5 Ρἰαγίπλεπη ροιογαῖ, 
δὲ οὐ τος 6110 σεῖϊαβ πιασποϑβ σογο- 
θατ (ρίτίτας., τοτίχιθ σϑητὶ γε ρἰ ατί- 
ταιπῈ ρύσογαῖ, Ποηγΐπο Ατιῖις Τ]- 
[πι5,(ΠρΡΡΙοχ δά ἔοοιιπι (δά θητὶ ἀσοί α τ: 
ἀοπατγταζασιο ποοοίπτατα αι σοπι- 
ΡΟΠας οἵδτ δά μοίϊος φοπξιρθις, ο- Ὥ τ »: τὰ 
ταθαῖ ντ πγοάογαῖο ὃς πυπηαηο Δ6- ἀν 
δυβείπρριίος Πάταογοι, πονειιβα!- μριμτν! ᾿ 
ταπι ρῖὸ Πποίξε μαδογεῖ ἈΙΏ ΡΠ 5, νεῖ ἢ -ξ εσ Ἅ δ΄ 
ἴῃ. σα! απϊτοίι πη ἢ] ἐξα πηᾳ; νίπι οχ- αι " 
{(εγετεῖ; σοηἢΠ ἀοτᾷ5 Πα] Πάτα ἔοτ- ᾿ 
τα πατιπη ἱποοὨ  αητίδηι. Εσλτη (1Π- 
πυϊηίοττίς ἰπ τ Π]Ἰτατοπὶ νεὶ πλεὸ οχ- 
οπηρίο αιρας ἀϊίσετγα ; αὶ πποάο ἱπ 
τηαχίηγα γερο νἱς ργα ξαπιιΠΠΠ15, 
πη δῷ ογρϑδης ἀοἰξίτατις, Θχία! ὃς 
ΒαΠΉΠ]15 απτοτοίασθο, Ραϊδιτας ιοά 
ἰδέ μοὶ ἩΡαεείε, οδά ΡΟΠΐςοοΣ τἰδί, 
τὴς Υ᾽ ο[(οἱς, {1 1π εἰτι5 σεητί5 δηλ] οἰτἰ-- 
τα Γοορίατ, τλητα πη 4]]αταγι πὶ θοπὶ, 
παδαζαπη [ΠτΕ}}1 Π1Δ]1 οἴαπα ΟΠ πὶ Σ 
πογίαγις. πο {Π πηδιιῖς ἰῃ πλ6 δηΐ- 
πιαάτιοτῖογο, σοη [ΕἸΠῈ ἰγαπι Ὄχοίος, 
ὃς πιούζοπη ΠΪΗΪ ἰλυσίγα ααπι οἰ 
{πγδ ΠΥ: [8 ΠΊΔΠῚΙ δΖ Δα ἔσο τιμπὶ 
τηδέϊα (Ὡρρ]ίσαπι. Νοπάμππι Παο 
εἤδλτας αγαῦ σαπι ΓΤ ΠῈ5 ροτγγθέξα ἀο- 
Χίογα ἀρρίϊεξα ἴοσο (δ ]ςυατ, ὃ θοηΟ 

ταῖς ΡΑΙατας Πτ πα ίσπαπα: ίβαιιε πια- 

σΠᾺΠῚ Εἱ σ ΑΓΔ ΠῚ ἤδθοτο ἀϊοίς, αὶ δά 
(ς νεπουῖτ; ποποτῖβ αι σφ ἰὰ ἐμ 
ἱπτογργοῖαπο: ΡΠ Πσοθαταγαις {8 σατο ἘΠΕ “ ΤᾺ ' 

ταπδς εἰ γοϊίοος σοποι]αταγα πη (7), δῇ, ὼς ὃς 

ἔζο αἰαίς οἰαἴθιις ηϊτίο: χιιοά ἃζ ρτα- 
τίς. Νος ἰτα πλαΐτο ΡοίΕ Μαγοίις δ 

ΤΆΣ Ὶ ἴπτοῦ (8 οομίπ]ταγιης ἄς ΒΟ ο 
ΠῚ 
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- Ἐοπιαηίς ἱπέεγεπήο. ΤῊ 15 νοϊεθας 

ςοπίοηίπιοιαπίθας Υ οἰ σογαπαν γὶ- 

Βιις σοποίτίς νεθεπὶ ἱππδάετγε, ἀτιπὶ 
(ξἀϊτϊοπίριις ασίτατοταγ ρορμίμο, δὲ ἱπι- 

ΠΡΡΕΙΕ, Βιαθεζεῖ ἀποος. Μαζγοίις νεῖο ἂ- 
΄ ἰεατ ρτίϑ πξαπι ρίαπια; δο]] σαι" 

ἴτα χιατοπάαπι ; ἀοσεῃϑ Ομ θιις 
ὭΡΑ ἘΠῚ δάςῆς πιιηγίπα; δε Πἰοἰς νοῦο 

Γ -:- τερυϑτάπτο πηδρίς, σιιδητο δ στγαυίο- 
γες ἤπτ σετετίς, ὃζ ἱποογιίογοϑ (οστίγὶ 

(ο]εᾶτ εχίτις. ὃζ ογαπῖ απο οπηδηὶς 
ΟΥ̓ οἴ οἰς ἱπἀιιοία, 'π ἄτιο5 ΔῃΠο5 ἔα τ 
ὅζα ρᾷυΐο δηῖοα. δ᾽ εῦρο ἱποοππάογα- 
τε (ἰπ4α1Ὁ) ὃζ ργαργορειο δε π᾿ ϊπ- 
τα ]οτὶς. νἱοαδ᾽ς ᾿πἀποίαϑ,πθο πα ρθ δὶς 
παπΊθῃ ργορίτίππι. Πα] οχίροξια- 
τπιοτῖς ἄοπος ἰρή πος ξοίαῃσ, ἀοίςη- 
ἄοτετε νι 4ε θεῖς ὃς νἱπάϊσατε νἱοατα 
ἔάετγα. 4 σιοπιοάο βετὶ ροῆπε, ὅς ντ 
{Π1ρτίογοβ ἔα πις ἔταηραηῖ, πος γεγο 
ἰαίτατα ρίππηαιια θο ]απὶ σογοῦς νἱ- 
ἀοαπλι, ερὸ ΡΟΙῈ Ιοησαπι σορίτατίο- 
ποῖα ἱπιιοηΐ. Ορα5 οἹα ἀυτεῖη ντ ἃ πο- 
δὶς ἀεςοριί ἱπγ ρυογεβ τετησγει. Μο- 
ἄμυτα νοτο ἀεοὶρίεπαϊ, φαεπι Παξϊο- 
Πιι5 οχίροξξατα οσοαίοπα ἀριιά πα 
{ξοτεῖαπι σοπτίηαὶ, πὔς ἀδηγπη ργο- 
ξοτγε σοροῦ, ΠπαΠ6ο τὸ αὐ ΒΕ] απὶα- 
τἰπηάταπι νἱάθο. ἰς εἰ μυϊυίπηοά!.55- 
οἵὰ Ἀοπηδηὶ ρεγαξξατί ἰππε, ἀο5 6; 
οεἸεὈγαταγὶ πλασηϊῇοἰς ἐπ ρΕί15 : σοη- 
βυεπιᾳ; δά οοβ ρεΐξξζαπάος πα τ Πο- 
ἰρίτες. Ηος εχίρεδζατο τϑίγροσε δζ τι 
105. δὲ Ν οἰ(σούαπι χιδηταπῃ ροτζαγῖς 
τηλχἰπηᾶπη ἐγοχαξιίφιη δὰ νἱς πάτα 
ἰ4 ρεξξδουίαιη οχοίταρίςσ, δ γεγο ἰῃ 

4 νεθς Πιογῖς, ΠἀΠΠτπιιπη δἰ 6πὴ ἀτηΐ- 

“θα. 

' .ὐ Τ ουπηφά ςοπῇϊ παίτις, χαΐ οσουῖτο πιο- 
ΕΞ ἐκ ΑΝ 4 πρατ,σορίτατε Ν' ΟἸίσος ντξ ῃποδιαΐϊη- 

πδήοτε,δζ ἰπ ἤος νθῃ 6 τὰΠ} Πλμ]τοξ. 
“5 (ειτιοίοϊτο,α πος δι άϊογίπτ,πης ουη- 

. - Φ . 
ἑϊατίοπο νος εἰβέξιιγος ἐχ ντῦς, ρυςθι- 

φτ:πιην 

Φσθπας ταγοσς; ἰΠἘΔπ| γα πηατογᾶ, 1 ατας 
“ἵν- Εν τσ ολι ακ ἃ ΤΪ τς ἀσοερίτ; δὲ ἀΠ]4τὰ ἴῃ αἰϊπά 

“τρις ἀΧρεαϊτίοπο, “2677 τοτιῖς ογαζ 
ἰῃ Δρραγαπαϊβ γεθιις θ6 110 πφοοίαγιϊς, 
᾿εἰηάς νδὶ φάϊπιεηίτ ᾿μάἀοτιιτη τἔριις, 
αὐτὰ [Π1π|ς ὃς ΡΙ παγίς σοπίμι!ατῇ ἴα πὶ 
ἸηΠΠΘητ, ρα ΠἘ4υ ΠΊπλ Υ ΟἹ Οογατη ἰπι- 
ὉςΠτα5. ΕΧ οΠηΐδιις ορρί 5 φαΐζοτο 
ΤΌΠΟ αἀρεξδάος! πάοσνεηίτ: αο- 

Γ. τη πγαίοῦ ραζο (6465 ΗΧίς ἴῃ (Δοτῖ5 ὃΖ 
7) ρυδιϊοις]οοίς, οὔ πό Βαδογᾶι Ποίρίτος 

. Δα ηποβρυίπατίπι ἀἰποττοτξε: ἃς αο- 
τίο5 ρεῦ νἱαβ ἱπσθάφγθης, ρεγίο ἠαἱ τί 
(εἰ σοπρ!οδαβαητ,ὃζ σατογιατίπι γτς 
δεῖ ρογπηδαθᾶτ: ἱτα νὰ ἰδ ΠῚ ΤΠ ΌΓΠΊΉΙΣ 
ἀο 1Π|- ας Πηϊῆγα μοι τοῖαπὶ νεθεπὶ 

“ΕΘΝ ΘΗΙΙ ΗἈΤΙΟΆΚΝ ΝΗ ς: 

ἐδύχει τὸν πόλεμον . ὃ μδν ὅζευ Τύλλος αὐλικα. μαλᾷ 

ἐξούλετο πᾶσαν τἰιὼ ϑδολούσκων δεεύα μιν Ὡρβαλα- 

ὠν δαὶ τί Ῥωμιζωυ χωράν,ἕως ἐξασίαζε, καὶ ἡγεμό- 
νας διστολέμωυς εἶχεν. ὁ ἢ Μαρκιος ὠτίαν προῦτον ᾧ- 

ἐτὸ δᾷν ἀὐσεζῇ χαὶ διχαίαν εὐφήσααϑειι τῷ πολέμου" 

διδείσκων ὡς ἁπάσαις μὃρ ποράξεσι ϑεοὶ συλλαμ- 

(ανοισι, κάλιςα ἢ) ταὶς χτὶ πολέμους 5 ὁσῶ μείζους τεὸν 

εἰσι τῦν Φῆλων, εἰς ἀδήλοις φιλοῦσι κατασκηπον ΣΝ 

τύχας. ἐτυΓγὸμον τότε Ῥωμαίοις ἡ ἡδολούσχοις ἔχετ 

1ο χήρίαι Ὦ πολέμου καὶ ὀμοχαὶ πσδὺς δλλήλοις οὖσαι, 
ἀσονδα τε διετεῖς ὀλίγω πσδότερϑν δόνῳ Ἄόμε 
γα. Ἐαὺ υϑὺ δίχυ α΄ αἰϑεσκέτόδως, ἔφη, ἡ ΟΥ̓ ζᾷχο 

τὸν πόλεμον Ἐχιφέρης,τῷ λελῦοϑαι ΟΣ «οονδαὶς αἱ- « 

τίος ἔσῃ, χαὶ Φ δου μόνιον οὐχ ἕζής ἀὐνϑυές. ἐαὺ ἢ πε- « 
» « 3. τος ΤΗΝ ΠΡ  ΟσΙ “, 

δαμείνης ἕως ἐχείγοι ὅτὸ ποιηίφσιν, ομείώεξοϑαι δοξζά 

χαὶ λελυμδύωις «σορδοῖς βοηϑεῖν. ὅπως δ᾽ δὼ πῷ 
δι τῇ 3... 3. ἣν λ 32) 

ὅδύοιτο, χα ὅπως αὖ ἐκεῖγοι μδὺ ύὔξφαν τοὐϑοιασο ἢ 

δὲῖν, ἡμεῖς 5 δύξαμυϑμ ὅσιον χαὶ δίχαιον Ἐχιφέρᾳντὸ ε 
, αι ᾿ "» ἤν ὃ Π ᾿ 

πολέμον, ἐγώ σζεῶ πολλή φρονιιδὶ ἐξάσρηκα. διά δὲ « 
Ἐπ 5 δ » Δ ͵]Τ 2 νυν (: 

20 ὑφ᾽ ηὗ: ὐθις ἐϊξαιπατηϑενζας Ὄρξαι τῆς τὐθανος ε 
π΄ ἄδὰ 75} δ. 215 ͵ ἂ Ὁ 3 ΜΩΡΩ͂Ν ΤᾺ δλ 

μίας. ὁ δὲ δοπος τὴς ὠξαπατης, ὃν ἐγώ πεως μὴμ « 

στο ὑρῥητον ἐφύλαῆον, δῥαινϑύων πὸν οἰκεῖον εἰντοῖχα!- « 

69.» γιοῦ δὲ σῃ ασουδοίζοντος ἔρχϑυ ἔχεοϑαι;» ϑοηον 

ἐκφέρφν ἘΧῚ μέσον ὀϑαγκρίζο οὗιόςδε δεγ'θεσίας « 

Ἐχιτελῷν Ῥωμο7οι μέλλουσι, καὶ ἀγῶνας ἀγήν δἰ" 
“ ΤἘΧ ΄ - αδυϑιτ Ἢ 

πολλων γρημῶ, στφοᾷο, λαμασεϑις ἀφίξονται δῈ « 

κρϑέαν ἐχὶ Ούτοις πολλοὶ Τὴν ξέγων.τὅτον ὀμαμεί- « 

γᾶς τὸν χρὸ γον, ἴζι αὶ σὺ, χαὶ δολούσκων ὅσους δευύασαι « 

πλείςοις “οὐ ρασκάσασον ἐλϑεῖν χὶ πίω θέαν ὅτὸμ δὲ « 
4 ΘΩΟ Ἵ ᾽ δ ͵ Λ΄ 

30 οὗ τῇ πολά μη τῖν" ὀὐωγχαιοτοτων ζινὼ σοι φίλω 

χέλάυσον ἐλθεῖν ὡς ζρις αἰσσάτοις, ὶ δὲ  ἰπορρήτω 

εἰπεῖν,ὁτι μέλλοισιν ὄχτίϑεοϑαι τῇ πόλᾳ ϑολούσ 
Ἵ τος ἰ ΤΣ, τ Δ ᾽ ! ἊΣ 

γύκτώρ,χοὴ ἔγτ1 τότο ἡχϑέσι Ὁ ἔροον α,ϑ6ϑοι. 4 » 

ἴαϑι ὡς εἰ τῦτο ἀχούσφαν, ΓΟ ον ἐτι -νδοιώσαμ)ες ον 

(ξαλοῦσιν ὑμιαξ εκ “ὃ πόλεως, χαὶ παρέζοισιν ἀφο 

μῶὼ διχαίας ὀργῆς. ὡς ἢ ἠχουσεζᾳῶτα ὁ Τύλλος. 

αἰπρηγαοη τε, χαὶ ΤΠ παρϑντα χαιοῦν τὴς φρατείας 

ἀὐαξλκόμϑυος, πῖθὶ τίω πὐρασκάυὼ ἐγίνετο τῷ πο: 
λέ ἤν ὭΣ ΑΕ “ ΓΙ ΧΆ " τὰ Ὁ; ͵] 

εὐ ; στει τι σΡΟΥ̓ΚΑΝν τῆς τα ν ἴδιε99, Ἰελίου, 

40 τεέχφ ἱΤιναρίου τίω ὑπαίείαν δὴ παρφληφοτων ᾿ 
5 ΛΔ Δ: ΟΞ ΑΝΝ χραίίφη Τα Θολούσκων νεότης ἐΐξ ἁπασης πόλεως, 

ὡς ὁ Τύλλος ἡζίου,παρξῶ Ἐχὶ τίω τυ ἀγώνων θέαν", 

κρὸ κουτεσκήνοιω οἱ πλείους ον ἱεροῖς τε χαὶ δημοσίοις ὦ 
ἢ ΡΣ Ν ΝΣ Ων Τὴ ."" 

τόποις, Οὔ, ἐχονγες καΐζῳγωγας ΟΡ οἰχίαὶς “τε ὼὸ οὐρὰς ὶ 

ξένοις" χαὶ ὁπότε ) Τρ ςενωπῶν πορδιζοιντο, κὴ; ᾿ 
| ᾿ 

συςφροφαξ χαὶ ἑταιφίας αἰ, ϑρ9οι διεξηεσαν" ὡξῆε χαὶ 

λόρρν ἤδη γίνεοϑαι «ἰδὲ αὐτον λρὰ τίω πόλιν,χ Ὁ 
ἧσο. 



ΑἸ ΤΊ δι κε ᾿ΕΥΒ. ΓΕ 48: 
ι 4. ἸᾺ ᾿ , Ἵ ας 

αὑπσοψίας ὠτόποις. ον ὃ ζυτῳ «αξοφέργε) Οἷς ὑπα-ὀ (αἰρίοεἰο ἐχΠίξογες πτογθα [δουπαζιις 
, ᾿ ε νῶι Ἵ λ ς - αὐ ἴῆκα Ε 

τοις ὁ κατασκθι αοϑεὶς αἰ πσὸ Ὁ Τύλλε μιζιυυτὴς, ὡς ΠΥ ῚΣ μηδ γήδέν τατον δε ο ἾΝ 
ἡδυν κρωδῃ ὑπ τας, κα ς “ γῶ0 τπαίοτας: ὅζιγτ ἴῃ Γο Οσσυἶτα 414Π| 46 

Μαρκιος ὑπεθοτοχαὶ ὡς δὴ πόρον “πράξιν χι τ 5 4 
ΤΙΝ ποτ ταν, 0 οἶνος ΔΙΆ οἰ ἀρια ἸΠἰ πηῖσος ργοίογγοτ, αι γα- 
αὐ Φίλων Ε23)}οις μὕηων οπφερᾷν,ορχθις καιταλθμ- γῃρῃῖο Δἰευηρὶτ σομί]ος ντ ὅς (δουγί- 

« Δ» 8 ΄ τὰ Ὁ 79 ΑΝ 

(ανέ!) Οις ὑπάτους ἰ χὺρ ἀσφόαείας τε αὐτὸς Δ αυψ, τάτοπὶ ΠΡὶ ργπίϊοπι, ΠοΟΥ͂ ΟἹ Οογαπὶ 
ς Εν Η . Ε ἤνίῳ 

ὼ ἢ μηδένα, ὡολούσκων μαθᾷν ὁφίις ξιὼ ὁ τ μἄσυσιν μπὸ οκῳ πρ τ ἃς το ἤης 

ἐΉΞΕΣΙ ! δ ον ἡ γ ἀδὰ λ ΤΟΙ ΙΓ Ὁ [ΠΠΔ ΠΟ ΠῚ οἰς Πστη ΠΓΠΠ 
κατ' αὑτῶν πεποιηυϑύος" ὺ κ᾿ τῦτο ἐχεφέρφτ ας ΕΓΟΟΠΠΩ : δ ΠΡΤΟΟΡΙΝ 

δυ , Ἢ ᾿ ἈΝ ΘΝ σον ἐς ἸπΠΠ115 ἀραγίτ. ογθἀϊτα πη οἱ ἔλοῖ- 
“ὁ ύχεϑέσεως τῆς κα εψευσμένης μᾶνιεσιν. εἐδὸκ4 ζῖς 

᾿ ἵ ΠΕ : ΐ Ιεῖασ πλοχ σοῃία τ || ςσπποσατίς 
᾽ 5 5 Δ ς 3, ΑΝ : ς ᾿ 

δυδράσιν δνηδης ἐΠ) ολθορς.Χ) αὐτίκα. ἢ βουλὴ κατ’ νἰεἰτιπι (ςπδτογίδιι5, ἱποχ ἰη σοηίρο- 

λὔδρα ὑπὸ ἢ ὑπάτων κληθήσα. στευϊβκζρ, ὁ πο δα ϑεὶς το ἔϊαπι βογῦ ργοάιιξξιις, ασσορτὰ εἰᾶθ 
δε μναλυμΣ σα ἐν ι 1}}} ἱΧῚ 8 χη 4216 αρπα (071-- 

ὁμΖωυυτὴς ζις ἀὐζες εἶπε, χαὶ το 99 ἐχείνων ζᾳ, πιςαὰ 115 Πας, αἰχίτ οδάξ 7 07} ἀεοῖ 
ἈΝ} ἂν ζ; τὴ δον τ τς οἱ “ς τὸ δ' [μἰος ἀϊκεγαί. ϑεῆατυ5 οὐ ΠῚ 1 αῆτε γα πὶ 

τῇ ΠΟ λθΡς λέω μεν ρλρο λμαν Ξ ἡ “(μρεέξαπι Παδοτοτ, νἱάσης ταπτῖ ἰὰ- 
5 Ω "1 - ᾽ Σ 

εδοκᾷ μιεςον ὑυψιίας » ὁσωύτίου γεοτῆτα οζ ἐγοςε- μρῃτυτίς οχ νΠᾶ σεπτε τΠ816 ρασαῖα δά 
᾽ δ, - - 

7 ϑνοῖς δζαφόρφυ σφίσιν ἔχ Ἔ θέαν παποοελθῴν" ασθο9- ἰροΐζλου!α οοπἤχηδ, ἀοσράξις πος 
ΠῚ ͵ὔ Ὀεδλ᾿ 5 ͵ 2 ἢ » λ ἡ Το ΐ Ἷ : ελϑούσης ἢ μιδιυύσεως,ἣς Ἔ ἀπατίω ἠγνόαν,ἰαευὺ (ε- Ἰῃαἰοἱο,ουίας ἀο]ας ἱρπογαθάταγ,ναὶ 

ΚΙ Ὰ τὶ πη ξιδο] πο δ λώ » , ἀς ἰῃ ορίπίοπο {πὰ σοπβτγπηδειις 6: 
(αμανὴὶ δόξα ἐλαίεν. ἐδῦκᾳ τε ἅπασιν ἀπαλλαῆφν 
ζὰ ἜΡΟΝ Ὡρ Σς ζΣ μα Ρἰασυῖτα; οπληίδ. (ππλΠΊο οὶ ΕῸ5 ΟΧ 
τς λύδρας ον Ὁ πόλεως, Ὡρίν ἡλίον δουύαι,ίοις ἢ. γρβε δῆτε (ο]!ς οσσαίιητ,, ραπα σαρί- 

πφοϑεῖσιν ξχικηρύξαι ϑούνατον "᾿ἐγμεληϑέεδαι ὃ τῆς τίς ρει ργώοοποπι ἀοπυητίατα ἰϊ5 αὶ "} 

ἀπαλλαγῆς αὐτῶν ἵνα. χωεὶς ὕξρεως ἢ (Τ᾽ ἀσφϑκεί- σοπιγα ἔσοίἤσητ :ντ αυτῷ τατο δζ Πα) 4.) ϑηαε δ, 
͵ ἀτή: ἐν τι β σιῆς 5 ἀπςοάετγδι, ἀ σαγαγο σσία]ο5. ΗΟ κσ κα δῆ 23:.-- Ι 

ας λμοιτο,ζοις ὑπατοῖς. αυτα “ ὕλης Μηφισαϑύης, 20 ςΟ θᾶ : Ὁ ε ἡ }}} 
Πτπνν ν,ϑ6 ἜΥ ΒῈΣ ἀδξο, ργάζοποβ βοῦ ΟΠΊΠΟΣ νας γ΄, (Δ οζα «Ο 

οὗ μϑὺ ἐκηρυτῆον {ο γ φρε. ὅσ: ὦ ἐλρίθίι ἀμ Π ααὶ οἀϊσοτοητ, Ν ΟἸίσος ουοίι- ὦ ᾿Ξ 
Φδολούσχοις οὐχ“ πόλεως αὐτίκα, μαλα,χτὶ μίαν α- οἷο εχ νερς Δθῖγο ΟπλΠο5 Ροῦ νῃᾶροτ- 

᾿πϑυΐς ἐξιόγᾷς πύλξωυ τἰιὼ καιλουμϑύξω “Καπυΐ. ταπι(δρεπαπλτα ]ΐ νετο οἴ σοῃῇ. ἀς- 

. ἀγάλονμο δ Ὁ ἸΌΝ ἀποεθαης αθοαητοβ :ν Οἱ πη αχί ΠΊο ἀρ- 
γζου ἕτεροι δ᾽ παρέπεμπον ζοις ἀπαλλυήονϑῥους ἀκα, εμηοι 

τ ύνων Ραγαϊτ απᾶτιις εουαπη οὐδε Ππ ΠΊοτιΙ5, 

Ος ὑπάτοις" ἔλα μαλιςα ὠφδνη ὅσον αὐτῶν Ὁ πλῆ- ὃς φισηταιη τοῦ, οπχηίθιις εοοπὶ 

ὃὺς ξὡ,ὼ ὡς ἀκμαῖον ὡπόϑυ,ὐφ᾽ ἕνα. χα οϑν "ὦ τὶ μίαν τοιηροίο ρεῦ νΠΔΠῈ ροΓΓΔ ΠῚ Ἔχοιητί- 

. ἐδξιόντων πύλζω. τοοῷτος »δὺ αὐτῶν ὁ Τύλλος ὠξη4 δι: Ρείπγις ΓΌΠ]ς εχίδας ργορετα; 

ὁ ζαχέων,καὶ καζολαζὼν Κὶ πσφόσω τῆς πόλεως ΣῊΝ ποῃ ἰοηρε Ὁ νιρς ἴοῦο 

με ςς ; ἜΝ ᾿ς ᾿ ἈΨῸ ἰάοποο . οοΠ]Πἰσαας τδὲ χαΐ νεπηίγαπς 

τόπον ὕλττήδφον,οὐν ζούτῳ ζοις ὑςεροιωῦζᾳς ἀυελάμι- (οτίας. Β΄ νοῦο οπηπο5 σοΠΠ ΠοΓαΠῦ, 
(ανεν. δη᾽ ὃ πϑύτες σεουήηϑησ' δι, οἰκρλησίαν προιη- 20 ροκέϊα οδοίοησ, ογίτοῦ ἴῃ  οπηαπος 

σούνϑιυος, πολλῇ καταξοῦ Δ᾽ Ῥωμαίων πύλεως ἐγεύ- ἱπυεᾶϊας εἴ, ἀϊσεης Υ Ο]ίσος ΘΓΔα ΘΟ ΠῚ 

σαΐο, δι4νζωὼ αὶ Ξἰιπύβῥητον δἰ ποφαίνων τ ΞΞ: ὑδρι- δέ ἱπέφπιαμῃ δῦ οἷβ ἀσσορίΠς ἰπίητί- 
, ΣΡ οὐυ θερινὴν ΠΣ νων Δπι, (οἷος οπληΐτπ) Ποίρίταμη. γερο 

ΠΟΘ Ν ρνβς ρ νη εν βίῃ αὐ ὕδραν ἀβῳέν γυ Δ ἢ Ὁ τἄρα ΡΕΠΟΚΞ:ροξα]αθαῖᾳ; ντ φυῖίᾳ; ἰπ ίπαπῃ 
ΕἸ ζ 2 Ἷ π ἐν ͵ 2, “ λ » ᾿ ε 

ὀξελαϑέντες εκ “ὁ πόλεως" κα λέγφνηξίς ζοῦτα πρὸς Ραττίαπι ἰἀτοπαῃτίαγος, ἀλγοῖα; ορα- 
᾿ Ἢ ͵ “ ὯΝ Ξ, μῦν 

ἢ ἑαυ πόλιν ἕχαςον,ὶ σρατῆφν ὅπως παύσων ) τῆς ταπι νῖ οὔρείςξεγεταγ Β οπηαποιιπ- 
“ ἢ η ή ἘΡΩΝΤ ἐΞ. τὸ ἐν ἐνθις ΠΉΤΝ παξ᾿ Ρώμσῦοι, ΓΝ δα οὐήες ἴ᾽ τὐρανομίας. (οἱοητία, ὃζ ν]ἱοἱατί ἱατὶς Ραπα ΔὈ1]Π1ς 

δ ἐσέ βο ττΝ ͵ ΠΣ ΕΙ : ν τεροτογὅταγ. ΗἸς ἀἰξλῖς Ποπλίπος ἕλέϊο 
ὥᾳυτα εἴπτων κ᾽ πἰρδαϑήξας ὀν,ϑεφποῖς ἀγόμακτόν- 

τ τ νην ϑοςς...ν.. 0} 14» αίδ σουλποῖοϑβ, ζάσί Ἐχασεγθα- 

(ας ὑλτ ὦ παῖ, διόλυσε Τ' οκκλησίαν. ὡς ὃ ἀπτόνλα- αἷς, αἴας ἴτὰ σοποί ΟΠ 6Πὶ ἀϊηγίπε. 1 
͵ » λ ο δ] ! ἈΝ ῬΣ ᾿ ΒΕ “ 

τες εἰς ζὰς ἑαυ ἕχαςοι πατείδευς, εδηλωσὸὰυ ζοῖς ρᾳπιίῃ [Ππὰπὶ αϊίας ρατιίαπη γθιοτῇ 
3} Δ Δ ἀϑΥν 3 2 ἡ τ ἣξ 

ὀῆλοις τὸν τσοϑττηλοιχίσμον, όχι μᾷζον ὀξαιρογϊες αὶ 40 ΕΠ δ γάνα ΠΡ φοητα 

“ : , δου χα ᾿ ν ΠΡ οί, 6 ππο ἔαετι Οχασσογαῖοῃα, “ἡνουδνα, "γόμακιᾳ τεπαᾶσαι πόλις χα κατεχήν Τ' ΝΠ ος ΘΕ Ρ Ἷ ἢ 
ἀξ ΡΝ μα Ϊἰα οἰμἶτας αὐ γα (δ οστί πα τ: ΠῚ: ΠΩ; 

γ Οὐροηδ ταν Ἅ[σαρε 3 ομδιη τε διΔη σῦς. ΟΕ ρρίἀατί πα Ἰορατίοπ θαι, τοτίτις σοητὶς 
ὀιλζευ ; εἰς μίαν αγϑραν πόρτας ἡξίοιων ϑολούσχοις ἰῃάϊξειπι οἰἘ σοποίΠπιπὶ οἶπ 4υο οο]- 

Ὃ ΕἸ “ Τρ - -- 

ἰέναι, ὅπως δ χοινῇ χϑήσαιντο γνώμῃ “ἴθι πολέμα. Ιατὶς τις ἀς ὩΣ να ε 

ἡ ΚΑΙ ͵ πο ἧς ςοΠ 3 Ρατἰπἤσατου ΤΌΠς5, σης πο- 
ἐγίνετο ἢ υτα, 1 1 υλλϑ μαάλιςα ογα, νὸς τυ- ᾿ : τὰ 

ἀφύξρ, ἂχ ςΣ ς ποιατίοτος νπάϊᾳ οοπυρηϊηεης Εσε- 

Ἷ : τιᾶ,ρτατογα; Πο5 ππασηα το] ια ταγ- 
3... . 5] 2. ἡλι»9 κι ΧΟ, ε δ χα ᾽ ) ᾿ : 

ἢ ὐλοεῦχλλος Ἐἰρνη’ Εχεΐξων πόλιν. αὕτη γὸ ἐδόκει )2΄ Βᾳ τηθ!πταάοιμοο ἐπίπι ορρίάἀιπι 
Ι Ψ 

»- 

«. ο 
- -..:- 

΄ 

͵ ὙΠ 2. ἸἘ ΔΩ ς 55 ΤΑδο Υν ὶ ἡέσαν ἊΣ αἀπῶσης πύλεως οἵ πε οὐ Ο;ς πελέσι, Ὄ πολὺς 
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φοτούογιπι σοπλϊτία ἀρῖο ἰοσο ἤπτιπὶ καλλίξη χκείαϑαι σεευό δὼ ἘΠ λήναιὴ Νλι  θω α ᾿ 

πάίμως ἐτοῦτα ἄτανσςν, ὁ ποθ ναίων εὐνῖτο οἱ εματ αὐτῆς, ὦν κάνη »οἰπίτα ᾿ ς ΩΝ ἡ παν 

ΠῚ τινὰς αὶ "ΕΗ (δ ταρί5:9 8. πολ, ψῆφος ϑιρεδ δ}. ζις παροῦσι χα τ Ὥανα αἰ 

εἰπαῖτα; ΠΠ]ΠοσιιπῚ (εῃτεητία 401 Βο Πππὶ γγωκκή,κι γᾷν τὸν πολέμιον, ὡς Ῥωμαίων ὐρξωτων τ Ἷ, 

(υλάορδτ,ηᾶάο ροεγ Ἀοπιαπος ρτο- χύθὶζς ασονδὰς ραν ἐμαΣ: τ. Ἀν ΔΝ 

τος Δα5 νἱοἸατ εἴτι. (ὔα; ἰαπιάς. τολε μεῖν ἀὐζος {πον οϑθίντων σχοσει μ᾽ ὥς 
: : Ἔππτς ἷ “ι 

ΒΟΗ͂Ι βετοπαὶ ΘΗ ̓ ἘΟΠΓΠΘΓΘΗΡ “ πέλεσι, παρελθὼν ο Τύλλος, σεευεξούλάσεν ἀὐζις ἡ 
Ποῖος, Ργοστο ας 2, γροαίζ  αἰ]τι5,(πα- λ , δ 32 ᾿ά ] "“" 

Πιαςοίγὶ Μάγοι, ὃς οχ 110 ψυατὶ χιιο καλῷ τὸν Μαρκίον,χα) αὶ ὅδ." γὅ περυεονέδθαι τοῦ ᾿ 
- . Β » ἐς ͵ ς 

τιοάο Ἀοπιδποσῖ! γίγας σοπιιο ]] 1 ροῖ- δυὴη Ῥωμαίων καταλυθείη δευα μις. Χρ φυτίςτι "ὃ α- 
Πηι. τὴ ἴυτον πος τὐλ τῆν τ 1ο πϑώτων δμ, ϑοφπων εἰδέγαι, πῇ τε κοίμνᾳ ζῳ “ὃ πόλει 

Ἰαθογεητγος Ἀοπιαηα, Πα να]6- , τὰ λογ ἀμα οὐ ΑΝ ΟΣ τ ἱ 
ΘΒ ΘΟΕ : "Ἢ ὡς πορξαγμαΐζο, ὃ πὴ κάώλιςα ἐρρω.). ἐδόκᾳ ζοώ- 
δῖ. ΡΙδοιῖτ σοηΠ] τ, ΠΊΟΧΩ4; ἀοοία- νη ΕἼ δ αὐ ραν ΑΟΣ ͵ 

πηαταγη οἱΕ αἰ οπηΠΙΡιι5, νοσάγοησ ῃο- ὧν τοπθυτες εὐλεἐ ἐ τ ὀἀμδρα,χ)ο “ 
ταϊποιη. ΤΠ Μαγοῖας αγγερία οσσα- χιος ἧς ἐδόλετο οὐΦορμμης λαξόμϑυος, ὀμέςη χκατηφῆς 

᾿ ΣῈ 3 λ 7, ͵ ᾿ Ἄν τν ἤοπο ορτατι πα, ργο τ πα ίξιι 4ο χὰ δεδακρυμϑμος,ὶ μικρὸν ὄχτοων γόνον, ζοιότους δ ἢ. 
- Ϊ ἘΞ Ἵ , ᾽ δ ει ς τ ὦ ,᾿ οὐ Ἰλοτγπηαθαπάμ5: ὃς ΡΟΙῈ πηοαίοιιπ {- ἔθετο λόχοις" Εἰ μϑὺ ἡοούμζω ὑμας ἀπόρως δια 

Ἰεητίι πη, τα! ρογτοχαῖτ οὐδ οΠοΙΉ: 51 ἘΠ ἜΝ» δὐν ἀν “6 ὐνο ἢ 
. - . Ὁ» δ “ 

ΟΧΙΠΙ πηατοτη απ άοπι οἵ οαμπα 72 οσκὼν οἷδε ἽΠ: συμβοβαρν ον ΔΡ τς μ 
ναίει ἐς πιοα σα]απηίταϊς (δ πτδια ΠῚ, γον ὀμα[καγον τῇ χῦδὶ αὐτῆς Ὡσπολογειοθα, οὐϑυμου- «ς 

ἘΞ .- - - ᾿Ξ τ “Ὕ 3, »λ κ 
πὸ περοῆαγια ογθἀογε ρει εατο ἀς.ς Ὸς υϑυος ἢ, ὡς οὖν πολλοῖς ὶ ΔΙ Ιφιφόροις ἤϑεσιν εἰκὸς, ἐξ) “ὁ 

ἜΝΙ ἱ ἰοῦ ἢ ΑΞ ͵ ἡ "Ὁ τορι ΜΠ (ετγεῦς. δϑά υοηίᾶ ἴῃ τάπητα ἱηρεηίοσῖί ὩΣ “Ὁ ξήσετε δόξα ὅτε ΣΉ ας Δ 
νατγίοτατα ργο ρα 1]6 εἰς πὸ ἀξίους χαὶ , παι τ Δ 
[ΠΟ αἴ ἱπιπιοεῖτο ἐαἰρίςδτας πο πό 20 Ἴϑυσα ως Ογῆο αὐ ἀτερ αἡτίας ὀληγους τ ὀἰχαιας ἥ 
Πηφίατα σαι 6 ρατγία ρα! ηπη ἃ ρο- λάσε με ο δημος ον, ᾿ παϑίδὸς, πόρτα μώλιςαι οἴο- Φ 

- “1. " “ - -- -“"Ὗ ἴω « ΝῚ ΕΣ “ -“" Ε “Ἢ ᾿ ᾿ 

ῬΆΪΟ, Αγ ίτγουῦ ΠΏ ΠΕ ργίμηα οπιηϊθ σος. (4) δὲὶν πορφτον ΩΡ εμιῆς Φυγὴς ον Κϑινῳ τσ 
ΐ - «“ ς » ς ͵7 9 3, 5 ἢ 7 Ἵ ταῦ νηϊἰπογίο σαοῖα νοίτο τα ἀξ απη ἁπουζα, ὑμαξ :ἰπολογήσαοϑαι δυλ ὀρ σεοϑέ μου, « 

ΧΙ πγεὶ γατοπ Ἰταα; ρει ἄξοϑβ το, ΡΠ. 
νε ὃζ νοὸς 4] ἴατη δητο ΠΟΙ 5 ιιΔ1Π| (ἀ- ΕΡΉ Ὁ- γὰ εἶδ μὴ δρυρ τς, ὩΣ τ ; ἔπ οε ΣΝ ἡχον μοι ει; Ὁ ἡπάϊρηἷς Πλο 15 4 ἱπ πηϊ οἷς ἤτη Πα ὶ- ὩΘΡων,κ) ὡς ἀέκων Ξ τῆς ππες α ἡ ὦ 

- - ! «᾿ ἡ ᾿ 

τι15,ΠΔΠΊ] 0 Ργατογ ας ἂς ἔς ἰπ πος Ἔ τύχης, διεξιόντος, τερον ποθφτεῦ τι ὦ ἉιαΠΊ]ΠΟΡ μαι τ τύχ χα μὴ ὧν ποθότεδ τος 
᾿ ἢ Η ἢ Ἷ Ὁ ΥΝΙ « ω ᾿ ς : Ἰπξοτταπιῃ ἱποί4θγὶ Πγ, ρατίθητοῦ τη6 χε ποραῆῳ ἀκοῦσοι,ωρὶν ὁποῖός τις εἰμὶ ὁ πίω ἤώ- «΄ 
δ Ἰδτὶς ἐπ ΘΟ ρει ππδιιπὶ ἄθ το, σο- ΤΕ ἘΤῊ οὐ ὦ, 

τε 15 ἀοΠἀογοιῖς σοΠ] απ, Π πο μ  ὸ Ὡο τ Ἢ ἌΣΩΝΣ ἤ- : : : ᾿ λοοος. Ῥωμαίοις Ὁ ἰά ργοϊδιιγιπ., 41815 ΠΠη, Ἔχ απλϊπα- ἀρ οχθιυ ὁ ἀξϑσωλεν ϑρξωμο ΡΟΣ ΘΟ 
δον, Ε 5 Ε » 3 » ο 5.9 Ν ᾿ 

ποεῖτ5.Πος, ἢ, ἀϊα Παΐς ραιτὶ ἰδεπχοηἰς 320 μϑυ ἐξ Φρ χης πολίτευμα ζεῦ ἐκ πε βασιλείας κἡ αἰρι- 
2, Ἰτηπλογάθοῦ, οἰ πλΠ] τερεζοηήα [τ 4]- φῦχρ αἴας ἔπάτα ὁ πελάυταγος βασιλόις Τ αὐρκώνιος " ἥ 

ἴῃ 5. Ροραΐα ΠΊΔΠΙΙ5 ἃ ὈΓΙΠοΙρὶ , ᾿ ν»ζ7 , Ξ Ων ἘΠΕ ΟΡΙΙΣ Άο ἀπ ϑα ΡθΠοΙρΡΙΟ τυραννίδει τοὺ -ξργζωὺ ἠξίου ποιᾷν . συςαγ)ες δίχυ ἐπ᾿ 
ΤΟΠΊΡΘ]ΙοΑ Παθαΐτ Γϊχταιη ΟΥ̓ΘΡΊΠΠῚ ν ἐν. 3 Δ εὐὖῶν ᾽ ] ς ϑὴν ΤῊΝ νυ ζ 

δὲ ορτίτηατιπι ροτοίϊατο. 4ιιαπὶ απ “ΚΡ οὗ τῆς Ἔἰρισοχρ αὕιας ἡ ωΣ ὑϑὺ ἐχεινον μὸν ὀξό- ἌΩῚ 
ν]τίπηιις τοχ ΤΓΑγ αἰ Πΐτι5 ἴῃ τγγα πη (αδλον οὖν Ὁ πόλεως, ἀύζ! ὃ ζα κοινὰ καλέογον, ἰρίφην “΄ ἡ ἢ 
νοττογο νοῖϊος, ορτίπλαταπι ργόσοτος κἡ (φυφρονεξατίω, ὡς ἁπόμ]ες ὁμιολοχούσι, καίζοιςη- “Ὁ 
οαπὶ σοπίρίγατίοπο ξχέξα οἰθσοτιπτ. ὑϑυοι πολἤείαν.γρόγοις πὲ οὐ πολλοῖς “ξ γιωῦ ασοΆθ- 
Ἔχ νυ θϑ:ππηρεῖσα; ἔσγιιπη ΠαΒοΠΐς,ο- ὁ ὁ ὃ 
ῬΈτλπὶ ὃς (αρ τας ΠΠ λα  τεῖρ ἴα. Ὁ ΘΟ ἄσπετα Ὁ τ ετοον ΤΟΝ ὶ 
ΤΠ ΔΠῚ, ν᾿ ΟΠΊΠΕ5 σοΠΗτΕΠταγ, πἤίτιο-. τε χαὶ ρορτατοι Τὴν πολιτῶν, πονηροἱ ς γοησα μοι Νὴ 
τιηζ. ΝΌΡΕΓ Διο ΠῚ, ΔΠΙΟ ΓΙ ΘΠ ΠΪΠ1ΠῚ “σξϑςάταις,θννα τε πολλὰ ἐϊξυξρισὸν,ὼὺ τελάυτῶν- “᾿ 
οἰγοίτεγ ας ψαφα τ πη, Θρ πηι Π τὶ 40 πεςκατα λύφν τω “Ἔἐριςοχρ ατίαν ἐπεχείρρεωυ. ἐφ᾽ οἷς “᾿ 
4υϊς ἱπουΠΊ Πα; οἰ αι Πγ,Πγαΐος 4{- “-..7 ΜΕΝ ᾿ ἡ, ΚΝ 

. Ξ ἀπὸ ς υϑυ Ο ο- “ 
(65 (ΘΟ, οὐ] ΑἸ ἰα πλαΐτα ργοζογις 3 τῆς βέλης πσξέφηχοτες ηλξοντο, Ὁ ͵ ε Ἑ “ ν᾽ ἣ ΙΑ τῇ ἐοςεγαητ,τασῃ ρογαπιο τεηταοσιης πῶς παώσονται Τ ὕξρεως οἱ χινοιεῦτες τίου πολιτείαν, “ - 557 εὐξσλνοὴ Ὁ εσΣ ἰλτ. νὰ ΟΡΓΙΠδτο5 {ποιοῦ ἀσιθδογηδσιι- σχϑπτήν ἡξίοιωυ αἱ Ὡρ ἁπϑμζ 5 Ὅοις Ἔριφος αὐιχϑῦο, ν Ϊ Ϊ : : ᾽ λ ἢ »ὕ ϑ. οὐ κῇ τὰ Τἰδ τορι]. ]ιιαπη το πὶ νηἰπογίῃς (δ πα- ἐκ μϑὺ αν “ρεσξυτατων Απαιος, Φινηρ πΉλλων “ ταις ἱΠα ἴσης τυ τ, ὃς ἀΠριοἰοπ ἢ οὔτις. 5, “ ᾿ πῇ “ν Ξδπη ᾿ ; ἣ ι 

Εγνντ πεν ὁ δ δεας πρ ἐὺς ἐγέίᾳ, ἐω γέοϑαι “ νεωπέρων,Ὲ ἣν 4 ρᾳέῖο ἱπίαγίο {Π| γοῖρ. ταγραῖο- αὐξιος ἕνεκα ἐπταινέοϑαι, ἐἰκ ὃ ΡΟῪΝ 
τος σοί οτὶ ροήξης. (4 τη τιιδα!ς ορτϊπγατίαπι ραττίβριιβ ργα φοτοτὶς ἱπτογςπίογος υίάοπι ἶτο- 
Πὰς Ιαθογαιτ Ἀρρίιις ΟἸαπαΐμς, νἱγ πλΪ τὶς Ποῖ θιις [Δ 4 τ ΠΠ Πλι15; 1 οἰ αΠίο65 διιτοπη, 650: 

λ ᾿, 

χαὶ λ9- 
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» χαὶ Δθγϑὺς ἐποιούμκεϑοι ΡΥ πότος Ἐχὶ τῆς βουλῆς 

» ἐλάϑερ9 ἐς, ὦ δήμω πολεμοιῶπες, δια, πογηροχρᾳ- 

» ἴα» ὑφορωμϑωοι" συ χαταδουλωσαοϑαι τίνα 'Ῥω- 

» καἰων,δολὰ Ὁ  ἐλάύκρον᾽ ἁπασιν ααἸξιοιοῦπες ἐ- 

» χϑν, τἰω δὲ «ξϑσασίαν Τὴ κοινῶν Ἀποδεδύοϑαι ζἰς 

"» κρείτοσι ζιῦτα ὁ ὁρῶντες οἱ πογηρόταζοι πὸ πλήϑοις ἐ- 

» ΧΕΙνΟΙ “ὐδοςάται 5 ορῴτοις ἐγ» ὠσὰν ἡμας σις φαγε- 

» βώταζα. ς οὐγαϊδιουμδύοις σφίσιν εἰκποδὼν ποιήσαιοϑαι, 

» οὐχ ἅμα αμφοτεξοῖς ὀχυχήρησόίες οἱ ἵνα μὴ ὅλι- 

», Φϑονόν τε τὶ βαρὺ ὃ Ὡ πρᾶγμα α ὕλωνται. δλλ᾽ ἀπε τὸ 

» ἐμοΐ τῷ νεωτέρου πὲ Ω ἡ ἀὐκεταιχφοίσου τρξ Ξάχϑροι. 

ὟΣ αϑ δ σμυ τοϑϑτον ἀκριτὸν ΜῈ ἐπεχείρησου ̓ ὐπολές 

» σα ἔπειτα ἔκδοτον οὐὸὰ τ τῆς βουλῆς ἤζίοιου ξὴ ἔχι9α- 

» νατῳ λαζῳ. Ὡἰσοτυχόν ες δὲ ἀμφοτέρων, “δούκα- 

» λέσαντο ἘΧῚ δικζευ ζῶ ἀὐθι ἰ δικασῳν ὁ ἐμελλονγτυραν- 

» γίδος Ἰθαιθαλόντες αἰτίαν. καὶ συ εἰξ τῷ το ἐκκαϑον,(τί 

υ δημῳ τύραννος σδτδεὶς ρ τ με δῶν τ "βρίτωνσυ- 

Ὁ φας, δλλὰ ζοιωαντίον μα τῷ δήμου, ζω χρατίσον τῆς 

» πόλεως αὐαιργ μέρος. διυκαιφηειόν τε οὐχ, δ τὸ ὦ ζῶπα- 

» πέρ» ἀπέδωχϑῳ μοὶ, τί λοχίτιν χαλέσανιες εἰκ»- 

Ἔ χλησῖαν, δλ δπόώτες ὁμολοχϑῦσι πονηρότατον ἐ) 

20 

. ἢ δικαφήξιον καὶ ἐπ᾿ ἐμοῦ ποστου καὶ μόνου γλνόνδρον, 

» οὖ ᾧ πλέον ἔμελλον ἔχαν οἱ ϑῆτες χαὶ Δῥέσιοι χαὴ ὗἰς 

Φ δλλοτοίοις Ἐχιζουλάυοίες βίοις, ΤΡ ἀγαθών καὶ 

» ἢ χαὶ ζῳ, κοινὰ ἰ σώζξοϑαι βουλονϑμων. Ὧοσούτον 

δὲ ορα μοι αἰεί τῷ μηδὲν ἀδικεῖν, ὡφ}ε ογόχλῳ 

χρινόνϑιος οὗ Ὁ πλέον μισόνγεηον ἐῶ, καὶ Δ ἡ πᾷ- 

» τὸ ἐγϑρόν μοι, δυσι μόνον ἑαάλων Ἅήφοις, Ὡστοτί)ς- 

᾿» κϑων πίω ὀζοισίαν τλλδηκῦγτων, εἰ μὴ ταζοϑικα- 

» «ϑείωυ ἐγώ, καὶ ζᾳᾳᾷ ἐχαΐζα. πείσεοϑαι “τὸς ἐμοῦλε- 20 

» σϑντῶν, χαὶ παση «σουδὴ ἢ χαὶ “αοθθυμία «ἱρὰ τὸν 

- ἀγώνα κατ ̓ῤμοῦ γονσοιυϑύων. Οιαῦτα δὴ πεπονθὼς 

᾿» ἐγὼ «εὺς ΤΥ ἐμαυτοῦ πολιτῶν, ἀξίωτον ἡ ἥγησοι- 

»μίω τὸν λοιπὸν ἔσεαϑαι μι βίω, εἰκῇ ἡ λοίξοιμι παρ 

» αὐτὴ δίκας. κ᾽ ΟΣ ὅτὸ ἐξόν μοι ζῶ ἃ “Θ γον 

»γως εἴτε οὖν ταῖς Λατίνων πόλεσιν ἠδουλόμό χτ' 

» Ὁ συΓϑυὲς, εἴτε ἐν ταῖς γεοκίιςοις, αδ οἱ παπτερες ἡμδμ" 

» ἀπῴκισαν, Οζα ἠξουληϑζευ " ἐφ᾽ ὑμας δὲ καπέ- 

» Φυγϑ9ν 9 οἷς  ἡπιφά μων ὦ τε “σοῦ Ῥωμαίων 

ΓΙ ΕΕ 

Π1 ρΙςΡί5 ΔΕ ΠἾτα 5, Ππατιουτ ρυίπηοβ ἡ 

45; 

πες ἀεἤίπας ἰπ (οπαῖα Πδουίς ντὶ νεῦ- 
ὈΙς, Ποη Ιεθ πὶ ορριρηδητοβ, (ςἃ {ι- 
(ροδϊαμν Παδοητος τα] οτῇ Ροτδιίαπι,. 
περ νῖ οἷο πὶ Αἰ Ἰ ας (Θγυίτατο ορρτί-, "᾿ς 
πλογοηγι5. ἰδ ντ οοπίοτιιατα ΟΠΊ ΠΕ 5 

{πα ]ἰθεττατῖς, γεῖρ. τοσί πη ροτίογίδιις 
τοάάεγεμημις. Ηἰςο ν] δτος ὨΘΘΟΠΙ πὶ, 

Πο5 4] ἄροιτο ἢ ΠΕΣ ̓αἀποτίατεπιν, οὗ δς 
πγβάἴο τΟ]]ο ΓΟ ;ΠῸΠ ΔΠΊ05 {ΠΠ|1|] δρ- ; 
στο, δα νἰταη 48 ἐβοϊποτίς ἱπυ!ἀίατα;, 
(ςἀ οτῇ! ατπεἱαπίοτο ὃ ορργο Πα ἔλοῖ- 
11. Ασργίπηο ἱπὶ σαι πὶ της σοῃδτὶ 
(τ ρεγάογο; ἀοἰπάς της ΠΡὶ ἃ (επαῖμ., 
Δα {πρρ] οἷαι ἀφαϊ ροίξυ]ατῦς. Οοτῇ 
νίτος; ἔτι ἐγατὶ,ν οσασιης πης ἴῃ πα 1- 

αἴτιπι οὐ ἰρί] ἀγαης ργςξατατὶ, δ  εξῖο 

οτ πίῃς δἤφέξατα τγγαπηϊα ς. ν ὈΪ πΠΘ 
μιαπς 4υ!άς πὶ [γα τατεπ (οπίογτ, 
ΠοηλίΠ ΠῚ τΥγαΠΠ11ΠῚ} οοητγα ΡΙοθοπὶ 
οοπίρίγαγο οἵ ορτίπγατίδιι5: (ς οδιγα, 
ΡΙεθὶς ΟΡ( Ροτοητἠ]ηγιτη “ΠΟΤῚ 6; Ε 
οἰαἰτατα το!  ογθι πος πα !οι πα] ες 

Πογο ραιγίο σοπγυγίατῖς σοΠλἰ εἰς ; (64 « 
ἡμοά ομηπο5 ἔατοηταν ἱπιργοθατ- 'Σ 
πλα1Π1 ἰΔἸ οἱ τι, δζΖ ἐς της ργίπιο ἂς ίο]ο Ὥ 
ξαξϊαπλ:ίη 400 ταγίρα πιογοςπατία, Ια- (» 
το σαγοῆς, ὃζ δἰἰθπῖς ἐουτς ἩΠ ὐπε 
Ρἰτς οὐγῆμϑο ούας μα δίταγα, ηιλπι νὶτίὶ 
δοηί χα! Τα[εἰτίαπα ὃ γετηρ. (ΑἸ πᾶ εἴς ' 
ουρίμητι. Τ Δηταπι Δατα ΠῚ ἱΠΠΟσεητίαΣ 
ταὶ {προτξαϊτνε οὔ σαι πιοα ας. 

ςορτατγοταγ ἃ ταγα οἰππι5 πιαίοῦ ρας 
δοηΐς νἱ τς ̓ πέεηίᾳ ον, ὃζ οὐ πος πα ὶ ᾿ 
πο; ἰπίπιῖσα, ἀποθις ταητιτη ἐα- 
τηΠαῖις [ΠῚ ἘΠΕ ῊΝ τρις ροτοίξα- 
τοὶ ἀςροποπείθιις Πἱ Θρὸ ἀλη Παγοτ, ᾿-- 
(4 4 πὶ οχίγοπια ραμγος ἀϊξείταη- ἢ ἡ 
εἰθιις, ὃς οπληὶ {πιά ϊο σοπτοπείοηθα; 
ἀὐ ΗΝ πηφοοηηϊτδιθιι5. ΗΠ οἰρι- . 
τ ΡΑΠῸς ἃ πεῖς οἰαἰϊθιις, γα] αι ν τας ' 
(ρατίπιπη πὸ ἀαχὶ τ ]Πὶ νίταῖς, ηΠΠ ρα- 
Πας ἐς ἰρίι5 {πππογοπη. (αρτορτοε 
οαΠ| σου τ ταὶ νίποῖο ἴῃ οτἵο νο] ῃ 

1. τὶ ἰδ ορρί 5 οὔ χεμτ σοσπατιοη, 
νο] η συαρίᾷ Γοσθῃϑ ἃ ρα. ΠΟΙ Γς 

ἀεάιιέϊαᾳ ςο]οπία,Ποί αἱ (ςἡ δά νος οὅ- 
ἔασετο πηα]υἱ, φαοϑ ἐσ σᾶ ΠηαΧΊ Πῖβ ἃ 

. ηδικηνθίοις, χαὶ μάλιςα ἰὐζις ἀπερθονῦμοις, ἵ ἵνα. 40 ΡΟΡΟΪΟ οπλδπο αἤοέξοϑ [ΤῸ 115, οἷ; γ « 

» Χϑινῆ μεϑ' ὑμδίν ὦ, ειορυσαιμέωυ αἰὐΐοις ,ὅ ὁση μοι δυ- 

» να ες, λόγϑις τε, ἔν). δὲῖ. λόγων, χαὶ ἔρρρις, ὁπὸμϑ ἔρ- 

» γὼν δέη ὑχϑῤιντὲ τίω “μεγάλξωυ οἶδα, τῆς τειιὶ πσοδὸ- 
» χῆς μουγαὺ ἔτι κάλλιον. τῆς ὠμῆς ἡ μεύμκῶτε, οὐδὲν 

» οὔτε μνησικαικησαϊες,οι οὔτε αὑπσολογισαικθμοι ὧν ὑπ᾽ 

» ἐμοῦ ζλτόντος ἐπαϑετε χτ λζεις πολέμοις. φέρε. δὴ “τίς 

» δ εἰΐκω ὀῥὴρ. εἰ δόξης χαὶ ἡ ἀν, ὧν αὐξλοῆχε μοι 

ἱπέοηπήπμπιος;ν νπα νοδιςιπὶ σοπη- 

πλαπος ἱπίασίας ν]ο!!σεγοῦ Ρίο ν δ, 

τ νοτθίς,ν δὲ νας εἰς οριιδτῇ ΩΝ β 

πέλᾶις ΟΣ ξμεεῖς. Βαθθοαις νόδ19. τ᾿’ Ὁ ἿΣ 

πιαρῃᾶρ, στατίᾶ φ ἢγς ΟΧΟΘΡΟΓ τς - ἅτ; 
τ τπαϊογδ, σαοάταητο της ΠΌΠΟΙ αἵ - 
Ποἰτῖς γα τς ΟὈ] Οἱ ΟΠ}. Πα} 15 
4ια νΟὔϊς ΒοΠ]τορουῖθας ἰπτι Ετσο 
μας νἱγ οἤςπι, {1 ποποτίδιις ἐς ἱτῖς 

99. ἢ] ᾿ 

σι ον οὐ δ ν 

ἂν. συῖρθ, »0 
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ΡΓΙαΔτας Ὁ Ἰηστατῖς οἰαίδιις, ππλυΐα, 

Ραιγία, ἀο πιο, ἈΠ, ]ς 5, Ροματρα 5. πγὰ- 

ἰογαπα δρι]οτῖβ, ἃ] 1565 θΟΠΙδ' ΟΠ ΠΪγ 

Βιις;:8Ζ πα οὐηέῖα παΐξις ἀριϊά νοδ, 

“μος απις ἴῃ Π]οτιπι ργατίαμπη ορρα- 
φῃαιΐ, ΠΟῊ ἱπέοἙἌγο ΠῚ 605 4105 ΡΤῸ 
οἰαἴδιια ἐπ᾿ πηϊοοβ {τ Ἔχραῖτι5. ΠῸΟ 

Ρεπεξοετοπι [εἰς Πο5 ρτο Ποίτίδις 

᾿ΔΠιῖσος σοΠΊροτΙ ὁ ΟΠ ΡΟ νΙΓῸ ῸΝ ΩΣ 
Ι. δ“ ποηϊιαδοο σης ᾿ηἰπὶ οἰ δ ̓ γαίοι τα Γ 

τείδπι ροῦτο Ἔχ  ἰπγο, ΠΟῚ αυᾶΣ Π6 

οἴποηη ἀςάϊσπατιιγ, (οα] θα πο οχ- 

τοῦθ οἰπξ 16] αἰοίαἶτ: δέ Γοστο 6 πὶ 

ελῖτι ἀι ἰσαπ ρυτο, ἴΠ 404 τυτι}5 πηᾶ- 

Π6ο, πο ἴπ 4 ἰΠἰΠ 1115 ΟΧΑΡΊΓαΓΙΙ5 

{ππι:ροζοαας, 1 δῖ Πο5 δα απετίς, 

πιρονοῆτα ἐπιτάϊφιντραγ εἴς, ἀοΠιοτίησ, 

ΒγθΩὶ τη πῇ Πα ΓΔ ΟΠ ΘΠ. ἔπτιγατη. 

δοίτ5 σηῖτα ρορΐο ἴλοπη. τοῦ δ. 5 
Ἔχεγοῖτο πα ]ην ποίξειν τηλοὶς ἔοῦ- 

. φηϊάαίαπι πὶ νΟ5; Π6Ὸ αἰταα τη δρ 5 

οαταῖς (οπηρεῖ, θᾶπη νῦ ροητοπὶνο- 
. ἤἥταιῃ τοάάδπι ἠθθη|6πι. δέ ἰάεο ρο- 

ΠΟ ρυ]οονοίξτος,α"ος ἰλπ ὀρργοήεογιπε 
τ Ὁ δι Βο]]ο, Ἁ]Ϊο5 ἀπιϊοίτία: ίρο ἐς ]ογαπτ; 

ἄκϑοοο, ας ποσοπίπη ἐς νἰτίδιις οοιηπιπης δο]- 
1απὶ εἰς ἱπέδγατί5. αἱ ἢ Ποπουίῆςο ἴῃ- 
οεμί Ππάϊο νος ἢΠ1|ς ορρόποτγε ροίρα- 
εἰς, ὅζ ἴῃ ΡῈ] πὶ σοηίοητίατς.ντ ΠΟ 

ξοϊτἰς, Ροτοπτίαπι φούθμη ΟΠ] ο το ]ο- 
τίς ς πγρήϊο. Ετ φῃοπίᾷ οχ πο σοσπο- 
(ζετο σαρ τς φια τοὶ ἀσρτοα!οπαα ἃς 
ΒΕΙΠ σαγοπαὶ αν πὶ ργοεῖαγ γάτῖο, {- 
τς ἰ  ρατγίτίας τς θοποποίοπτία Πιοα 
το Ππχομ αι οἰ , πεῖς ντεαίᾳ;, ἀἸσαπὶ 
Π1Π1] ΠῚ πηι] 5. ἀπτα οπη ΠΑ ᾿σίτοῦ 
φλοηρο αἰ ρἰοϊατίς ντ ρίτππι δ ᾿ξ πὶ 
ΒΕ] ργατοχγῦ Πα θοατῖς. φυΐ σαοπιο- 
ἄο ιςγεη 5 {π|,6τ οαπὶ νοίξγο σοπη- 
τηοαο,Διάΐτα. σοῦ ας ρεϊπγῦ κο- 

Τα Πἰ τοΠΠοΎΘ, ράγατι5 ΕἰῈ ἀζ{Ἐου]ς. ὦ 
αὔτ οἱ ρος αοροῖίε, αὐ επιρτιιν ΠηΪεῖ- 
Τα 5, ἀπ ΡΠ οἱἐ δζξουτης, 4 α{1 αιπίᾳ; 
ῬΟΡαΪας ραττξ {παῃῃρογ νὶπα Π|ὶ οτο- 
τὰ ν6]1τ τεοίρογθ, ΠΙΠ1] οτίτ τᾶ ρατγιῖ, 

εσοηθη, ἀεὈ 16, φυᾷ ντὺς Ἀ ομηδπα. 
' ͵ ΑΒ μαοτςνοῦὶς ςεπίοο μππιο πἢ οχ- 

Ν (. Ρ ορρίἤα νοεῖγα χα τοηεητ γορεῖᾶι, ὃς 
Ὁ σε ύρηνν, ππρηϊεοηΐδθ.εος 4145 ἰπ τογγτογίο νο- 

σας κα) ιος  βτως Ἰξτοπαθπίογαης, σχοράογο πρβοδης, ὃς 
«ς (κυ ὧν «Πα ά Αἰ Τα ἐς νοεῖς νἱ δά (δ ροιτγα- 

Χογιητ, τοἀάοις {πΔάφαηζ. πος ΡΓΐας 
δε Πην Ἰηέοττο, ]ιαπι {1 τοίροηίαπι 
ἀοάοτίηι, 51. ἤας ἐσοου τ 8,α τογασγῇ 
ΘΟΓΙΙΠῚ ΑἸ: ΟἹ τῖ5 σοί ΕΟ ΠΑΪΠὶ : απ 
Το5 νοίτΓας τοοιρίοτῖς ἤπς (ὑταρτι δὲ 

, 

ν ΣΟ 

.." 
ἄε ἘΡᾺ 

ΠΣ 

ΒΙΘΙΝ ΥΒΥΙ 

εν αἰς ἐν . Α π“-" » “Ἢ « 

ογάϊῇ. [τὰς Ιασατος 84 Θο5 τηϊτείτε, ]ΐ 40 πέμπετε ὀξζυ τρέσζᾳς ὡς ἀὐξυς,απιωτοιώζας αξ κα- “ 

ΗΑ ΟἿΑ Ἐ ΝΛ δ: 

“ἷδὰ Οἷς ἐμαυτοῦ πολίταις τυρρὸμάν, ποϊοὰ ΟΜ ἀἢα 
παϑύντων Ὄιποςερηλεῖς ,πὐσϑὸς ἢ ὗυτοις, πα πιρίδος πὲ « “ 

χαὶ οἴκου, χαὴ φίλων,ὼ ϑεῶν παΐῳων, ἡ ζαφων κσθ9- « ἡ 

γϑνικῶν. χαὶ πϑιυτὸς ἄλλου ἀπελοιλεὶς ἀγαϑθούγπαρ᾽ - 

ὑμῶν δὲ ἅπϑωτα ζωῦτα ἀὑρὼν » οἷς ἐκείνων γάξαν ἔπο- « νὴ 

λέμοιω, μὴ “ἡνοίμιζιυ χαλεπὸς μδὺ οἷς λυ τὶ πολι- δ ἢ 

Τὸν εϑροῖς κέχρημαι» χονοὺς δὲ οἷς διῤτὶ πολεμίων,“ 
φίλοις; δλλ᾿ ἔγωγε οὐδὲ οὐ ὀ δὸς μμοίφφι ϑείζωω δῦ, «-᾿ 

δίς μήτε Φ πολεμμιοιοωῦ δὲ ὀργῆς ἔχη, μήτε Ὁ σῶ- « 

1ὸ ὧον αὐτὸν δὲ 4 νοίας. πατοίδα, δὲ ἡορῦκαι οὐ πἰιὼ ἀ: “᾿ 

παρνησα δύξωυ με πόλιν, δρλ, ἧς δλλόχοιος ὧν,πο- “ν 
λίτης γέρρνα" γζῶ πε,σέκ οὐ ἢ ἡδικη αι φίλξωυ, δον. [Ἢ 

ω Ὁ ἀσφαλὲς ἔχω. χαὶ δἰ ϑεὸς τε σύλλα μξανη, χαὴ Ἰ Ἵ 

( ὑμέτερα, ὡς εἰκϑοοασοϑθυ κα ἢ, μεγαλξωυ χα ζᾳ- “ 
γεῖαν ἐλπίζω “μήσεοϑαι μεταξολζώ. 4 ὙῬίςε ὅτι «“, 

πολλῶν ἡδὴ “πολέμιθο πειφοϑενίες Ῥωμαῖοι, οὐθένα: “᾽ 

μῶλλον ἔδι4σων ὑμδῖυ; φοοϊέ ὅξιν ἐφ᾽ ᾧ κάλλον ασου- “ 

δαζοντες Δα τελοῦσιν ἥ 

ἀοϑενὲς δἰποδείξωσι. χαὶ 219 ζῦτο ὧς μᾶν πολέ- « 

20 μω λαίξόντες ὑῶδμ ἔχοισι πολάς, ΩΣ δὲ φιλίας ἐλ- - 

πιϑὶ πο δακρουσείνϑμοι οἵτα μὴ καθ ἕνα πϑύτες γε-' Ϊ 

γόνϑμοι, κοινὸν ὠξεγέγκητε κατ’ αὐτῶν πόλεμον. Εα) “ ᾿ 

δΐχω τὐμοωτία ὑμεῖς δὠτιφιλοιιμιούνϑροι 

πε, χαὶ καίων ἅπόωτες ἔχε τῷ πολέμου γνώμ. 

ὃ ποιζτε γεω, ῥαδίως αὐτῇ ὦ χρῴτος σαύσετε 

δὲ Ὅοπον ἀγωνιοϑε, χαὶ πῶς χεύσεοϑε Οις τϑαᾳ- 

μασιν, ἡρίο γγωμιζωυ αὐξιοῦτε με δἰπεφζιώαοϑαι, “᾽ 

εἴτε ἐμπειοίαν μοι εἱδτυρφιιῦπες, εἴτε ἀὔγοιαν, εἴ' « 

ϑψατοδε: 

δὴ “λύοιτο ̓  χαὶ ἅμα. συμφέρουσι ὑμῖν, αἰχούσατε 

μου. Ῥωμαίοις ἡ μϑὺ ἐξ ὀρχῆς αἰ πσαῤξασα γῆ᾽ 
βεαχεῖα ὄφιν χαὶ λυπηροι᾽ ἡ δὲ Ὀχικτηΐος, ζὼ ζὰ «ὦ 

αἰϑώζου; ὠφελόρδυο, πολὺ κὸ ἀγα βῆ ς Σ 
ἡδικη δύων ἕκα τος πω ἑαυ αἴξιοῖ λαξῴν, σσεϊὲν οὔ- «Ὁ 

τῷ μἰκρὸν, σγ ἰδ αἰ οϑενὲς, σδεἰὲ ἀΐπορον, ὡς ὦ Ῥωμαί- “ ' 

ὧν ἀφ υπδυήσεται. ζούτου ἢ οἴομαι δεῖν μας έξαι. “ 

τέχουσιν ὑμδύ᾽ πόλᾷς, χαὶ ὅσοι τείχη οὖν τῇ ὑμετέρᾳ . 

γἢ ονετειχίσαντο, οι ἶξιοιεῦτες ἐκλιπεῖν, χαὶ εἴτι ἀλλο « 

βία σφετερισαάμϑροι τὰν ὑμετέρων ἔχουσι, πείθον- “ 

τες δὀ-ποδιδόναι. πολέμου δὲ μιήπτω χετε, ωρὴ Α, 
ἡ λαίζῷ ς πα αὐτῶν ̓ δποχρίσάς ν ἐαὺ γΡ ῦτα “Ἱ 

ποιήσητε, δυοῖν ὧν βούλεοϑε ἰτρξῳ ϑούτερον ὑ- ἢ 

μἷν" ἢ (ᾷ ἑαυτῶν δὀἰπολήμεοϑε ἀνά κινδουύων χαὶ “ 

δωπόμης, 



[ 

5. πε. « 

π᾿ «αὖ ἐν, 

) 

ἌΝ Ο ΒΟ ΝΜ [1 

υ δωπόρης," καλξὼ χαὶ διχα αν κορόφασιν εἰληφότες 

» ἔσεοϑε τῷ πολέμου. Θ ΣΡ μὴ τὰν Σρλοτθίων ἔχε- 

᾿» ϑυμεῖν,δλὰ (ῷ, ἑαυτῶν ὠτταχτεῖν, χαὶ μεὴ τυγχόμον- 

» Ὡς Ούτου πολεμεῖν, ὥπθρϊες αἢ ὁμολογήσοισιν εἰ 

» καιλογ. Φέρε δὴ ποιήσᾳν οἴξοῦς Ῥωμαίοις, (αὐταύ-. 

» εδιμιαελελονϑύων ; πότερον Ὁσποδωσάν ζᾷ χωεία ὑ- 

» μἱν; καὶ τί κωλύσᾳ πϑύτων ἀΐθες Ὡσοςῆνοι τὰ ἀλ- 

» λοτοίων; ἥξοισι Ὑ Αἰχάμοί πε χαὶ Αἰλ(ξανοὶ χαὶ 

»Ἱ υρῥξευοὶ, καὶ πολλοὶ ἄλλοι, πίω ἑαυτῶν γάρ Ὡσολη- 

» ψόμϑυοι. ἢ καϑέζῳ ζᾳ γωεία ,χαὶ κκηϑὲν τ διχαίων ΤῸ 

» ποιήσᾳν: τἰρ ἐγὼ νομίζω. σκοιῶ ἀδικεῖαϑαιι “-ϑΞ- 

» τερον λέχϑιϊες αἰ αὐτῶν, χτ' Ὁ αὐαγχαὴον ἔχι ζῷ 

ν ὅπλα ;χωρήσέϊε, καὶ συμμαχοις ἕξετε, 

» ἀφαιρεϑενϊες,πεγνωκασιν ἄλλως ὁβ ἔτι αὐζᾳ, ἢ πο-- 

» λεμοιῶπες, πολήψεαϑαι.χρ τίφος ὃ ὁ χα! 6965 Ὁ) οἷος 

» οὐχ ἕτερος ἔχτϑεοϑαι Ῥωμαίοις, ὃν ἡ τύχη Οἷς ἀδι- 
» χουνδύοις οὐδ) δ ἐλπιοϑεντα παρέσκάύασεν, ον ᾧ 

» ξασιαζρισι, χαὶ «αἰ ποοτό]άύοισιν δλλήλοις, χαὶ ἡγε- 

» μόνας ἔχοεσιν ἀπείροις πολέμου. ἃ νϑὺ δΐζυ «( πασοτί- 

ν» ϑζαϑ αι εδ4 λϑορισ,»ὺ παρομνᾷν φίλοις, Τὶ πασης 

» γοίας χαὴ πίςεως εἰρηνῦμα. αἰπσ' ἐμοῦ, ζαῦτα ὄὅειν. Ἂ 

» δὲ ἔργα ἐκαίςῦ!ε πσδθοράοϑαι τε χαὶ μηχόνα- 

» «ϑα! δεήσᾳ, ζοῖς ἡγεμόσι τῆς δεονάίμεως δχτϑένειϊε 

» Ὡ|σνοζοϑαι . ἀσόϑϑυμον ΣΡ Οὐμὸν ἔς-αι εὖ ᾧ λ0 

» μεταηηε τύπω, χαὶ πιειροίσομαι μήδενος {ὴ χείρων 

» μήτε φραϊιώτου, μι τε λοχαχϑύ, μήτε ἡγεμόνος" ἀλ- 

» λὰ καΐζαγεῆϑε μοι λοξονϊες ὅπου δὼ μέλλω τὶ ὑ- 

» μας ὠφελῆήσφν. ὼ 4 ἴξε ὅτι ὃ 

«“ λε “" 

οσοι ζα ἑαυτῶν 

ΟΤί ος πολειδ ὑμὴν με- 

ν γάλα βλάστην διοιυατὸς πῶ, ἡ στεὼ ὑμὴν ἀγωνιζ- 

» βϑυος, μεγοίλος δυυυήσομο! ὠφελῷ. ριαῦτα μϑὲ 39 

Ἢ Μαρχιος εἶπεν. οἱ δὲ δολοῦσχοι λέοντος πε πῷ 

; λὐδρὸς ἔτι, δῆλοι ἦσομ ἀγαίκϑρυοι ζις λϑορις" χαὶ ᾿νοδἰς ΠλΌΪτΠῚ οὐδέ, (οοἰαπι οτίατι 

. ἤη2 ἐπαύσαΐο, μεγάλη βοὴ πόρτες ἐπεσημίεναν, 

. ὠσί χε ώτιςα ἑπσο τϑευϑύῳ᾽ 2θγν τὲ οὐϑεγὶ σδος- 
Δ 5 ὮΝ Ι ͵Ἱ Ἐν 

» ϑενίες, ὄχικυρϑσι τ΄ γγωμκην. γραφέντος ὃ αὶ δόγίκατος, 

ἀὐθὰ ἐξ ἐκάςης πόλεως ζειυς ἐχιφανεςατοις ὀύδρας 

ἑλόρϑμοι, ρεσξά ας εἰς τί Ῥωμάν ἀπέςφλαν" 

»ῇ τῶ δὲ Μαρκίῳ ψηφίζονται βουλῆς μετοισίαν ον» 
δε 5 ΝΗ Ψ 

ἁπάσῃ, ᾿ὴ Ὥρχας ὀξῴναι πϑυΐζοχόσε μετιέναι, ᾿ 
» ἘΠ Ἁ δ » “» Ἶ . . 

τὰν αὐλὼν οποσοι ἀμιωταΐᾳ, ζώ παρ ἀὐζις με- 40 οἷο ἀσογοιοίπης αϊρηίτατοπ) (ςπαῖο- 

πεχάνοὺ ὡρὶν ἢ ς Ῥωμαίων δὀἰποκρίσᾳς ὀῥα κεῖναι, 

πϑύτες ἔρχου εἴχοντο ΕΥ ϑασκά αζόνϑμοι ζῷ πολέ- 

μια" ὅσοι τὲ αὐτῶν ἡσὸν ἄϑυμιωι πεως, κα κωϑενες 

οὖν ταῖς πσοϑτέραις μάχαις, τότε πόώτες ἐρρωοϑη- 
. σὸν ὡς πἰοὼ Ῥωμαίων καζαλύσονιες ἰαω οἱ δὲ 

εἰς πίω Ῥωμάωυ ᾿ἀἰποςαλένες αἰτο αὐτῶν Ὡρέ- 

᾿ς σοῴς, καΐζαςαντες ἐχὶ τί βουλίζω, ἔλεγϑν ὅττί 

4). 20 τίοπεπι (πἰροξεῖ πη ἱπαΐςοπι, ὃζ ἄι- 
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Ροτ σι] ο;αυς ΠΟ οἘ4Π| ἔα πγᾳ; δο[-, 
Ἰϊ σαι Πα εἰς, ΕἸ ἐπί τ οπλη 
οοηέείποης Ποποίξαμη, Παῖς "ς, ᾿ 
ΠΟΠΡΡοΙΟΠς, σΟΠτΟΠτΠ5Ω ΠΟ ΓΒ {85 ] 
τὸρετοῦθ, ραῆΠὰ5 γορα ᾺΠ}. ἀΓΠΊ 15 [15 ἃν 
(απ ρετίςααταγ. Ασοάμπι αϊα ριι- 
ταιὶς ᾿οπηαποβ ἔλέξαγος ἢ νὸς παπο δ 
νίατν πΠί ατς Ὁ Ν τγαπη τε αΐτιγος νος, 
Ὀὶς ἀσταπιὸ δέ σαϊά γοταθίς χυίῃ πιοχ 
τεἸ πα πδητ αι 0] αἰ ἐς ππΠὴ εἤνο- 

πἰοητοηίπι Ἔ ααϊ, ΑἸθΑηὶ, Ετγυίοί,}- 
Τιΐψαο λα τὶ, Γοροτίτ ἢιτοῦγαβ (μα5. ἢ 

τετοητοτος οσουρατα, ΠΙΠΠῸς ἰαΠἘιιπὶ 
ξλδιατος ὃ ντ ορὸ σοτῖς δι δίτγογ. Ετρὸ 
Ρτοτο δεῖ αὐ ἐρίις ρυογίθι5 οὐταπν π- 
ἰυτίαπι, (πηλοτὶς αγπῖα πΠοσοἤατία, ὃΖ 
ας εῖς δυχΊ !Π]ατος χυοΐσιοῦ ἂρ εἰς. " 
(ρο] δε πιητ,ηοο (ρεεδῦίε αἰ το ὐΔΣ,.- ΡΎΝ, 9. ὉΔῸΝ 

δὐπηατα ΓΔ Πιυτο 5 {πὰς ροΙ6 γεοϊροτά... τδ ν γεν μὰ 

Εις Ποσ τοπηρας, {1 ν]]Π1Π| Αἰ Π 4, 0 ἐκ 5 ἘΝ" 
“ 

Ἀοπιαηὶς ἀουίε πάϊς ΟρΡουτΙΠι1ΠῚ, 
αιοά ἔοτταπα ρορα]ς ἱπιατία ἰ. ἢ 5 ὡϑὰ 
Ρίατῖοῦ ρει οἤετ, ἄτιπι}}} οὗ (φάτ... τ 

[ στεσί 9 9) 

σας Βαθδτ πη ραγῖτος Πλ τα: Ηςοίπης “εἔα λον 
ἀς χουῖρας ἀπλῖσος ππγηγα Πάς θαπο- » “δε 
το]οπτίαη; πιο ΠοΠο5 γεγθὶς οοπίαί: ΣΤ ὦ ἸΝ ἢ 

αῖια νογο ἴῃ Ππρυ]α πιοπιοητα ἕλξις. φεε σα κεν ὋΦ 
ἐχίςαοπάα οὐιης δὲ ατῖο ρου εη- “Ππν πο "ΕΗ 
ἄλ,οα οορίδγιπι ἱπηρογατοτγίδιι5 σοπ- 
{ΠΠἀεταπ το! παρείς. δε πος πηδιπι 
νοῦ ΐ5 Πιυάϊππι ἀξ οτίτ, πο πἸοι ΠΊ]6 
ΔῊ Ιοσιιπι Πρ διιουῖτίς : ορογαπι 
ἀαδοποααο νοὶ πη] το, νε] σδτατίοης, 
ψο! τείδαπο {1π| ἀετοιίοσγι οςί ρίτο πς,, 
ντιἰτηἰηΐηις ὃς αὐδυιτ πληὶ, ν δἰ σι ΠΊ 4; 
γοδὶς ορεία πιθὰ ργοξαταγα νι ἀςθι- 
τυ ρογίπαίαπι μασοητα5, πγα, ΠΟ 5 κι 

»Ἥ: 

: Ργοξιταγαπ ἤθη πιο ϊοοτίτοτ, Ηας᾽ 
Ιοπαςητοι Υ οἱτοἱ (ς ΠΠρθῆτοῦ απιάϊγα 
Ὡρηϊβοαθαης. νὰ νοῦο ἀΐσεγο ἀοπίτ, τ 
ΤοΠοΪΑπιαγιηῖ γοζϊοτποποιο: ΠΕ] 65. 
ΔΠΊρ]οτο “οἰ θετατίομς αὐ άϊτα,σοπι- 
ΡτΓοδαγαης ΠΟ ΠΏ 15 (Θπτοητία πη. (οτὶ- 
Ρῖοφ ἀξογοῖο, πιοχ ΠΟΒΙΠΠΙπηῖ αιᾶ- 
ἄπο ορρίἀατίπι ἀοἰοξξα Ἀ ομηᾶ ἰῃ ἰο- 
σϑτίοποπι ανἰίδγαης. σοτοτιπὶ Μαὔ- 

ΑΕ. 
λοι ὑφέφον ἢ 

τῳ ὁ4ροϑῷ τ. 

ὶ 

τίατη ἃζ ἴαις σοί οσῇ πηδο Ἐγατιπιπη 
ΒοΠο 14; ΟΠ ΠΙ ΠῚ. [ἴῃ ΠΙΟΟΙΠῚ ΠΣ 
1δέγει ορρίάο. πες εχίρεξζατο ο- 
τοαπογαπηγείρσίο, οι γῇ σαροῖο- 
Ῥαητ, ὃζ δε ϊο (8 ραγαθδησ, τὰπι Πααὶ 
ΡυουῖΡ, ργα"Πἰς ἔγαξε! οἤςης, τοσίρίο- 
Βαπταπίμποσ,ν ας ἐπογίαγι ποτα πῇ 
ἱπιρογίαπλ, Ατἱοσατῖὶ α οπηᾶ πλ ΠΠνν τ 
ἰῃ (επαῖιπῃ ἱπιγοάπέει! (πῆς, αἰεσδης 
ΕΥ 55. πὶ 
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ὙοΙ τος πιασπορεγαοῦροτο ντ(α α- 

τὶς ςοπιγοιογῇίς ἀοἰποορϑ ἁπιϊοὶ πῆς 

δείοοϊ! ρορα! Ἐοπιαηὶ, ης ἄοἱο πηα- 

1ο: Πιταγαπηᾳ; Παπι ὃς Πγπηαπη Θὰ πη 
ἁιλϊοἰτίαπγ, ἢ ἀστοϑ {05 δ ορρί ἄὰ ρογ 
Ἐοπιδῃος οσοιραῖα Γοοίρίαῃτ : 1185 
ΠΟΟΡΑΟΟΠῚ ἰπτοΓ 605 ΗΓΠηᾶ ἔπταΓΑΠΊ, 
πος δι οἰ τα πγ: Παῖαγα ΘΏΪΠῚ ἰτα ΘΟ ΠῚ- 

Δφαζαταπὶ οἵα νεϊηϊατία ρα] σηι ορ- 
ΡτοΠουιρογαησ Ππγα]τατοβ, γα ητ- 
ἦτο πο ροτίτίοης ἔπ ἱπίαις γορα]ία, 
{δὶ 2.72 Ὀς}1 πεοεῆίτατοπι ἱπηροπο- 
τεῆς. ΗἰΝἱ ἐϊξ!ς, 8 Ιερατῖς ἐχοθάοτο 
ἰυ(Π-, ἰπ ἰδ πατι σοπίαϊτατιπη οἵδ: Πθο 
πλαϊτο ΡοΙς τοποσατίς, 46 σοπηπιμηὶ 
Ρατϊγαπηίςπτιζτία πος ἀατῦ οἰ  τοίροη- 

ΟΠ ΘΠῚ ΠΙΙΔΙΌΓΟ.. ΠΑΠῚ {1185 ἃ ΠΟ 5 

γ τγαῖαγοβ. ροιξυ]ατίς οπΐπη ἰπίαια δζ 
ἱπυρο 1114. πδη {ι ἀοπαῖος πο ἰδ ἂ- 

] ὦ ΠΩ Η  βἴῸΚ Πγμζατο σΟΠΠ]1Ο ΠιΠῸ τοροζογος- 
ΠΠΥΤΣ στννο δὲ ὅονν αν [5 {Π|π|ξπ|Π| ἤτοι Θο5 ποη γα τα] ργ- 

᾿ᾧ ΟΝ Πρ ἀονρρίπες. ααογ νετο ἀοπλ Πα τη 
«ὦ ἘΣ έος, ἴαγο ΒΟ] ργογίεις απ  Π{{|5.. 605 14π| - 

Ὧν ἀφῶ ν μω δ Ὡ Ἰίσαος ἱπι απὸ ΡΕτΙτς. ΠῸ5 σοῖς ορτῖ- 
»,., 

πἜο ἀκύ κοι, ἐλ Πλὰ5 ρος ΠΊοΠες ἀποίπηις, αι. θε]- 
ΤΊ ἸΟ ροτίτ (ἀππι5: οἵα; Ποη ργ πη ππης 

ΟΥΈΠῚ ἱπποχουί μη, ἰς ταπὶ ἀριά 
ἄςοϑβ ]πᾶπ| ἀρια Ποπηΐη65, δὲ τὰ ἀρ 

Ἵδεθαῖος αυᾷαριά τςςοβ θοθρταπὶ 
εἴϊ πομοτίπιις, Παιιαηιαηιᾷ νος 
οοἸοτγίπλιις, πος θ6 110 φοαιυπτα ρεγῖ- 

σηδιυΐαπη ΓΟ] ΠΟΥ ΠΊ115. ταΓρ  ΠΊΠλιιπὶ 
ς Ὑπίπὶ οἴει, τος νίτστιτε ξουττι Δ! ποις 
τ Ραγίαβ ἀπλίττοῦο ροΓ {{πτἰτίλτη ὃζ ἔοτ- 

Πιϊάϊπεηι. ΒΟΙ]ατς δαῖοπὶ νος πος, ἢ 
Ρἰ σευ, σοσίπηιδ:Π6ο, Πα οι, ἀθργθσα 

ατ: (δ Π ἱποοροτίτῖς, ἢο5 ἀςίοπαο- 
τῆι 15.ΠΗφσο Υ οἱ οἷς τοππείατε : Ππχὰ]} 

ς 46 πιοποῖα. ΠΠ05 ρυΙογο5 ἈΓΠ1 {{111-" 
Ρἴμτοϑβ, ΠῸ5 νοΓῸ Ροίτογίογες ἀθροί" 
τιιτο5. (ἴ Πποοτοίροπίο ἰοσατί Υ ο]- 
(σοτιιπῈ Δα {π4Πὶ σϑηταπ ΓΟ ΠΆΠΠΠ (πητ. 
Ἐυγαπα ἰσίταγ σοι έξ!5 ΘΟ ΠῚ 15, οΠι- 
τατἱ σοητίς σοπίοπία ἀεσογηίταγ ντ 
δεΙἃ  οηταπὶς ἱπάϊσατιγ. τὰπὶ ἰΠγ- 
Ρεγατογοα ἰθσιπταγ ΓᾺ]]5 ὃς Ματοῖ- 
τι5: ἔλέξοηιια ἀφογοτο,σοηίο  διιπτιγ 
σορία τεῖδατα σο Πσιιπταγ,δζ σοπηραά- 
ταταν φυϊάυϊ Δα θ6!Παπὶ νίἀογοζιῦ 
ΠΕΟΟΙΠ γα. σα πη 1 ἰΔΠ1 αἰ Πηἰττοη- 
ἄς οἤσε σοπιοητις, αΠΠγσοης Μαῖ- 
οἷἶτισ,Πς Ιοσιιτις ἐἤΠ: Οὐδ ἀφοτγοῖα πε 
Πὶς ΠΟΙΆ τς, θοης Παθότ, δζεχίοιιοη- 
4 της πο χυαχις τοπηροτγα. [πτο- 
τίη νοτο αἄτπὶ Οχογοίτιις οσίογ θεῖα, 

-- 

ὈΠΘΟΝ ὙΕΘΠΓῚ 

Ι Εν Ἷ , ἴππι. ἸΝοη Ιάτοῖ ποϑ Ὁ Οἱ (ςἱ, Ποη ἁιγηΐ- 
«ἀἰδὶο εἰν οἰτίαπι νος, (4 Ποποίταήη Βο]]] οσοα- 

γοτ 5, (ας (οἰτίς νο5 Πιγ πη] Π14Π| Π1ρ6- 

7) « “Ἥ ΝΣ με λνη 40 λέμον. ἐπείτο ομΘφέουται ςρατγησρὺς αἰὐξχρ ατορας τς ; 

ΕἸ ΑΤΟῚ ΟΥΑΤΕῚ ΝΊΔΕΘ 5: Ὁ 

ϑολούσχοις «ὐϑὲὶ πολλὰ ὅς 1 καζαλύσαοϑα, ζο πρὸς. 

Ῥωμϑίους ἐϊκλημοαΐζᾳ ᾿χαὶ τὸν λοιπὸν χδόνον τῇ Φν 

λοιὶς χαὶ συμμιαίχοις ὀμ4.. δόλου χαὶ ἀπατης. ἔσεαϑαι ἣ 

δὲ Ὁ πιςὸν ἀὐζις τῆς φιλίας βέξαιον ἀπέφαινον, εἰ χ9-. 
,7ὔ “Ἢ ς “ ͵ « « ς 

μίσοηντο γώω πε πἰωὼ ἑαυτῶν,κοὴ πολάς α “«( ασὸ 

βϑίων ἀφηρέϑησαν. ἄλλως δὲουτε εἰρζωύζευ, οὔτε με, 
ὑ ὑγ“ « ! ΒΩ Σ δὴ ΜΡ Υ̓ δι ἯΙ Ὁ: τ ὑπσαρξῳ ἀὐζϑις. Ὁ ΣΡ αὐδιχρῶς Ὗ 

μδυον «εἰ πολέμιον ἐἢ) τω πλημμέλοιωτι, φυσῴ.η- 
ἢ ΡΝ “ ΡΝ » Ἴ: , ᾿ ̓  

ξίοιωυ τεμή καΐζαφησοι σας εἰς ὀμαϊκζοων πολέμου ἄν 
͵ ἃ ῃ Πρ τῇ “ἅ,Ἱιψῃῥιιῳ Εν 

Ιο τὸν δικαίων ἐἰποτυϊγόψονίς. ὡς δὲζαυτα εἰπονοῦ 
3 Δ ΩΣ ΤῸ 

“ρέσξᾳς,ἐξουλά)οντο κ᾿ σῷας οἱ σεούεδροι, μεταςη- 

σάνϑιυοι ζους ὀύδρας . χαὶ ἘΣ ἔχριναν αΣγ.6 

᾿, 
᾿ " 

Ρω- νἦν . 
απ, ἢ 

ἡ Ὅσο- 
χρίσᾳς ποιήσαοϑαι ,καλέσανες ἀΐξις πάλιν (Χὶ τὸν 

σύλλογϑν ουτίω ἔδοσαν πίω ἰποφασιν Οὐ λαψ-«΄ 

θρίγετε ἡμαξ, ὦ τ ολοῦσχοι, φιλίας μϑὺ σαν δεό- . 

αϑιυοι,ασοόφασιν δὲ 4 ὠρεπῇ λαξάν βουλονϑροι ΟἿ 

πολέμιου. ἃ γΟρήκετε παρ ἡ αὑπταιποιοῦτες, κα- « 

λῶς ἐχίςαὃε σποϊξποϊε ληψονϑροι" γοήζετε Ὁ ἀ- ἀν 

δίκων χαὶ ἀδχονώτων. εἰ υϑὺ ὀξζυ δόντες ἡμῶν τὰ γώ- “ἢ 

20 ἔάα, ἐπείΐζῳ. δόξαν ὑμῖν,νεοῦ ᾿ὠπαΐφτε, ἀδικεῖοϑε μὴ“ ἢ 

χομμιζουϑυοι “εἰ 5 πολέμω ἀφαιρεθενες , Οὐκέτι αὐ- “ 

τυ οντες κύριοι, ἀδικεῖτε ΤῊ, Σολοτοάων ἐφιέμε-- ν 

νοι ἡμεῖς δὲ κρ κι, τας ἡορύμεθοι κτήσάς, α οὐ πο- " 

λέμω κρουτήσα]ες λαξωμϑιυ οὔτε πορώτοι καταςη- " 

σοίνϑιυοι νόμον πόνδε,οὔτε αὐτὸν δύ, ϑούπων ἡχϑύνϑροι " 

μᾶλλον ἐῇ Ἀοὐγὰ γεῶν᾽ ἀπϑυζῷς τε χαὶ Ἑλλζωυας χα. 

βαρξαροις εἰδότες αὐτῶ ̓χοώμϑροις, οέκ ὁὐ εὐγδοί. « 

ηλϑῳ ὑμῖν μαλαχϑν σεσὲν, οὐση, αὐ Ἔστος-αἰηνϑυ ἔῃ “ 

Τρ δορυκτήτων . πολλὴ ΣΡ αὐ εἰν, κα χϑτης, εἴ τις ἃ « 
απ ον ἀρ ἐὰν ἐμ τὴ “ΥΩ 

Ξολῷ ξηρότης χα ὙΠ ω εὐπγδεοτ; ζυτα Ἅμα 2ῳ 

λίας τε χα μίϑειλας ἀφαιρελείη. πολεμῴν ἢ. οὐπε 

βουλονϑροις ὑμας αὐαϊκαζουϑυ,οὐτε ααδοθυμουμ 

νοῖς πα ρα του μεεϑου αὐ δὲ αρξηοϑε,αἰ μιυνούμεϑο ζωῶς- 

σὰ Ὀϑδολούσχοις ἀπαίληέῖε, χαὶ λέγεϊε ὅτι λήψονται « 

μϑυίᾳ ὅπλα “σϑϑτεροι ἐχεῖνοι, Ἔσο ϑήσομϑυ 

μεῖς ὕςερφι. ζαυτας οἱ ὡρέσξᾳς ς ̓ οχρίσφς λᾳ- 

(όντες,ἀπήϊγφλαν τωϊ χοινῷ πλή94 τὴν Θολούσκων. 

στευά ,ϑείσης ξέν αὖϑις εἰχκλϑισίας, μζαϑτο χοροῦ. 
ὕφαν "7 ͵ λ 

τῶι δόγμα χϑινὸν Ὑ' 

πολέμου, Τύλλον πὲ ἡ Μαρκεον' δχοναῖμ4ς τε ψηφί 

ὥνται καταγραφάν,ὼ χεήματα εἰςφέρᾳν, λ 
ἥ ͵ « ς Ρ̓ ᾿ ΄ Ἔν 

σκάυασαοϑαι ὅσων ὑπελαιθανον δεησάν πω 

πολέμω. μελλούσης ὃ Ὡἰαλύεοϑαι τῆς Οχκλησίας, 
2 Ν ἃ ΕΥ εἢ Δ ΘΗ ἢ Ν Α ἡ 

αναφ'ας ο Μαρχιος,εφη Αἱ κᾶν ἐψήφις αι Ὁ χϑινὸν « ' 

ὑμδμ, ἔχ καλῶς, χὰ γινέοεϑω χτὶ ΤΣ οἰκεῖον ἔκα σαι χα!- “ Π 
͵ - 

69ν. ἵ ὁσὼ Ἄ φραϊάύκατα μέλλετε καζαγχράφῳν, ν} 
χαὶ ᾿ 

ς» 



Ἂ 

Ἷ ΟΊ Ο᾽ ΟΜ 18 Ὑ 1} 
! 

᾿ ᾿ ἡ ἃ ὀδα ἀνϊεπι ζῳ ἕξοντα ὥγας,ὡ εἰν εἰκὸς, ἀοολί- 

Ε΄ υ τὠλορἐρέδθα σοι, δούς 
᾿, εδμίβελονδύοις δξὴ πσφονομεῦστι Γ “ πολεμίων, καὶ 

» πολλζωυ δσονέμεο, λείαν, [ε στεὼ ἡμίν. ὑπο ται Ά 

' - ὑμῖν, ἐαν λαὸς συλλαΐζη, πολλας ὦ κᾶλα; δώσῳν ὦφε- 
ὃ,» λείας. ἔτι γὼ ἀποβασκά. οἱ εἰσι Ῥωκαιοι, δεεύα μιν ὅ- 

,, πω σεευεφηκί αν ὁρῶντες ἡμετέραν. ὧξ)ε ἀδεεῖς ἡμῖν 

᾿, ,ἰπαρξή πάσὸν ὅσην ἐν βολω θα ζ ἐκείνων χώρας 

᾿ καταδραμῴν.  ιποόδξαρϑύων ὃ ἡ (αὐ τίω Ἔγνω- 

μάω Ἧ δδολούσκων, ἐϊξήεσαν οἱφρατης οἱ ὄζὰ ταχέων, 

Ὡρὶν ἕκαςα “Δυέαχ Ῥωμαίοις ζα ξ«λάὐμαΐζῳ δῆλα, 

πολλζοὼ ἐπαρόνϑυοι ςρατίαν ἐχούσιον ; ἧς μέρος ὺ ὃ 

Τύλλος ἐχων,εἰς Λατίνων χώραν ονέξδλεν, ἵνα, “ξώ- 

«πασφεΐ πολεμίων αἰωὺ ἐχεῖλεν ἐχικουρίαν" Ὁ Ἀ, λοι- 

πὸν ὁ Μαρκιος ἄγων, ὁχὶ Ὁ Ῥωμαίων ἤλασεν. οἷα δὲ 

ἀπσοοοδοκήτου καχοῦ τοῖς χτὶ δ χώραν φῴατείζοισιν 

Ἐχιπεσόντος, πολλὰ μϑὺ ἑάλω σωκαΐζᾳ Ῥωμαίων ἐ- 

λάϑερᾳ, πολλὰ 5 ὀύδραάποδα βοῶν πεὸ αἰσεοζυ- 

γίων ὼ ὀήγων βοσκημῖ χοῆμα οἶκ ὀλίλον' σιτὸς τε 
ὅσος ἐϊκατελείφ3»,ρὺ σίδιηρος,νὼ ὁσοις ὀήνοις ζᾳ χωρία. 

γεωργείται, ζᾳᾷ μϑὺ ἡρπαοϑη, ἢ διεφϑαίρη. πελάυ- 

τών!ες "ὃ ἡ πῦρ εἰς (ς αὐλας φέρον)ες οὐνέδδλον ὥο-- 

λοῦσχοι" ὡξ)ε πολλοῦ χεθνου΄ μηδὲν ὀϑϑναίάν αὐΐζᾷς 

διωύαοϑαι Ὅιυς Ὁ πορϑλόνζας. κάλιςα ἢ ὅτὸ ἔπαϑον αἱ 

᾿ξ δημοτῶν κτήσᾳς,αἱ ὃ ἢ πα-τοικίων ἔμήναν ασινάς" εἰ 

δέῆινες ἐθλαίησου εἰς ὀῤδραποδα, ὰ βοσκήματα ἐξ 

᾿ς δόξαν βλαξδῦαι το "ὃ απὸ Τ Μαρκίᾳ παρηΐλητο 

᾿ς Οἷς ολούσχοις ἵνα. δὶ αἰπσοψίας ἔτι μόιδον οἷπαποί- 

χιοι λων.) ζῖς δημιοζυκοῖς, ὁ μὴ ὀϊξαιρεϑείη Ὁ φασι- 

Ῥωμαίοις ἡ καταδρομκιὴ ὃ χώρας » ὁ ἔγνωσαν Οὐκ ἐξ 
(δ “ ἤ λ ᾿ ] λω 
τς ἰσῳ γεχθνήαν ἅπασι τί. συμῴῷοραν, κατεξοων μϑὺ 

“πλοισίων οἱ πέγητες,ως ἐπαοῤντων σφίσι τὸν Μαρ- 

χιογ' ἀπελογϑιῶτο 5, οἱ παπτεάχιοι; κὸ καχϑυργίαν νὰ 

ἕ φρατηχϑό ζυπίω ἀπέφαηνον. βοηθεῖν δὲ ζοῖς Ἔπολ- 

λυϑύοις,}} σωζᾷν ζᾧ «ἰξεόντα, δὲ “ἰ πσοψίας τὲ δλλής- 
λωνχαὶ δέος “σρϑδυσίας, σσεϊειὶς ἡξίου. ὡξ)ε χτ' πολ- 

λξὼ ἀδάαν ὁ Μαρχιος ἀπῆγε πίω φρατιαὶ, χαὶ χαω- 

πέφησεν ἁπὸμζς ἐλὶ ζῳ οἰχεῖα,, παϑονζᾷς μϑὺ σεξὲν 

δάνον, δρώσανζᾷς δὲ ὅσοι ἠξίου, χαὶ πολλαΐν ἀὐπορή- 

σας χονμῶν. ἧχε ἢ χαὶ ὁ Τύλλος ὀλίηϑ9ν ὕςξερον οἰκ 

πῆς Λατίνων χώρας, πολλας ἐπα όυϑμος ὠφελείας. 

διε "ὃ ἐχεῖ δυα μιν ἔρον ὁμόσε γωρᾷν Ο;ς πολεμίοις 

μαυχησόμϑμοι, αἰ το ασκά. οἱ τε ὀγτες, Καὶ παρ ἐλπι- 

δὲ τῷ διφνού σφίσιν (χτπεσόντος. οἰ δὲ ούτου, πᾶσα 
πῦλις ἐπῆρτο ταῖς ἐλπίσι, χαὴὶ ϑεῖψῆον ὡς αὖ τίς “ἰ πο-έ- 

λαξεν, ἡ τε καϊζαγραφὴ “ἶν" ςρατιωτῶν ἐγίνετο, 

20 
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δί ςοῖογα εχραάϊοπτυγ]υσ νιν ἀςο) 

ἤϊππο πηλοῦ ὃζ ποροζίο πὸ ροπιητοοη- 
Βοτί,ασο δὲ ΤΌΠ]ας δἰ πιι5. φαΐδα5 οὕ- 
σοΠθετργα δε εχ μοίπίοο δὲ απηρία 
οοηίςααϊ ποτα, (αυϊ πη ηὶ. ΡΟ] σοοῦ 

νοδῖς, Ποο ἱππᾶτα, πλϊτα ὃς ἰπ συ] ς ἢ - 
τα σοπληοάα. δἄϊπς οηἰπι Ἐοιπηδηὶ 
(απὸ πηρατγαιὶ, απο ν ἀδδηῖ Πο5 Ποπ- 
ἄτη σοῃτγαχ Πς σορίδ5. ἰταημς (δοιι- 
τὸ ποδὶς ᾿ἰσε δὶς πυᾶτιπι νοἸ ποτ  ΠΊις 

Δστοτιηι ρογοθγγογο. Ῥτοθαῖα Ν ο]- 
(εἰς πας φιοαις (δ πιεπε,ρεϊιιαπὶ 
οπια σοπᾶζιις θοῦ Ποίςοτοητατγ, 
οὐοἶτις σστο ἢ] απτοιιπὴ πιασηα νο μΠ- 
τατίοτη τη τηδ Πα: ποῖ! ρατίοπι Γ α]- 
1υ5 1 ἘδυΙ Πού ΠῚ ἀρτο5 ἀυχίτ,ιποαμα 

ἰπε ΠΟΙ (τ οπίγθης δα χ Πα : ΟΠ} 

ΤΟΙ οΐ5 Ματοῖι5. νγθοτη ΡΟ : ορ- 
ΡΓΟΠΙς πα ἱπιργοιηίο πλαϊο ἀρτοίεί- 
δυι5, πλοτὶ σαρε {πε τατη (γα τα Π111-- 

Βοτί:θοιιηὶ φιοαιο, ἰππγθῃτογιιπη, δ 
σοτοΓΟΥ ΠῚ ΡΕσΟΓΌΠῚ, πηᾶσῃᾶ Υἱϑ: δ 
ἐταπιεητὶ φυϊάαυα εγατ αὶ αι; ἕο τς 
ταπιθῆτα [6 ΠῚ, ὃς σοίογιπιὶ ἱπίἔγα: 
πιθηταῖα ταϊσαπη., οπνηΐα νεὶ ἀϊγα- 
Ρτα τπητ,νο] σούταρτα. ροίξγοηπο ν11|αὲ 
ἰπἰςέξο ἴσπο αν οἰ(οἰς οχυξα {ἀπτνε 
πο ηἰ ἰοησοτοπηροῖς ροΠοηττερα- 
τατὶ ἃ ἀοπηἰ5. πηαχίπηα νεῖῸ ἴῃ ρ[6- 

Βείοταπι ρτς ἀϊα (αἰ εδαταγ; ρατγὶοῖο- 
ταιπη ἰατἰ πιπ αἰῖς οἢ ραγοίτα ᾿φυτΠυϊά 
εἰς ἀδπιηὶ ἀαταπι εἰς, ἰά ἰπεγα πηδηοὶ- 
Ρίογαπη ἂς ρεσοτιπη ργαάδπη σοη[Ἐ- 
εἰς. πς εαϊπιν οἱίοις πηιαπάαγας Με δ᾽ 

«- οἷἴκι5, 10 γα σα ἰητοῦ ρατγί οἷος ὃ ρ[ο- 
Ῥεπαίυρίοἰοηο5 σ! !οογοητ, δὲ (ξαϊτίο Ἦ 
πδηοτοῖ ῃ γερο ἀϊατίι5. σα οὐ ετίδιτι 
οοπείρίτ. τ οηίπὶ Ἀοπιδτ γεπαητίας, (3. -τι- 
τὰ οἵδ ἀστογιπι ρογυδίξατο, σορσῃῖτο 
ποηααις αἰ] έξα5 οὔτε γος Ομ Π|, 
ΡᾶΠΡοτο5 νοοϊογασαηταγ ἰῃ ἀἰιίτο5, 
Δ ρῆ ἰπἀπξξαπη οδιγα ἐς Μδγοίμπι: 
Ρατγίοἱϊ νθτο νέγα ΠΊΘΉτιΠῚ μος ἀιπιοίς 
οἤς αἰεδαπῖ. πεπιο ταπιθη ναὶ γεθιις 
Ροτοιητίθαϑ {πσσιγγογα, νΕ] τε]! πιιας 
(ογιατς νοἱεθατ,οὐ πλμτιας [ρἱοο- 

Ἠς5 ὃς ργοαϊτίοηἰς πχδίιιπη. [τ465 Ματ- 

οἷς τατας ΠΠαίλ5α; δὲ ἱπτερτας ἀοπη 

40 τοροιταίτορία5,4οαςοΠαζαβ ῃ Πο- 
{ἔδπὶ ργο αι ίτεῖο, ὃς [που] οητα ΡΙαάα 

ἀϊταιας. Ραγίγμοαο δζ Γ Ὰ]]05 ρα ]ο ροίξ 

εχ ἀστὶς Γι Ἀπ ΠΟΥΓΙ1ΠῚ Οἱ1Πὶ ΠΑ Δ ρΓαῖ- 
ἀλτοάιτιηδπι δ] 11 ΠΟ 5 ΠΟ διμίις 
εἴας σοηρτοαϊ, νὶ ἱπηραγάῖιια ὃζ ορ- 
ΡΓΟΙ ας πη! οτοροητίηο, 0 ἐδέξιιπη 
ο[Ἐ νεὲ οπιηας Υ οἰίσογιιπη ροραΪ’ ἴῃ 
ΤΔΡΠΔ5 ἴρ65 ΟΓΙσοΓοπταγ, ὃζ Ορ᾿ ΠΟ: 
Π6 οἰτίιις τὰπὶ ΤΏ ]]65 σοηίογ θογεταῖ, 

«Ὁ 

4χε 

«-ῷ 
«Ὁ ἴκι 

77 64. 

ΓΙ 
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ἐσιξ 



θὰ δι ὩΣ 

»Ὡ- Ν Ἄννα 

ἣ ᾿ κἀξ ὺ 
ν 

-- νον 

-" ; 

ἐ 
δ, ὦ. «ς«ς ἃς 

« ἃ ..», “ὐϊς ᾿Ὰ ΡοΥ σορίαβ σοπίοτίθεγο, σΟΠηΠΊΘΑτιΙ5 
ἀρ, «1 τους Πα Πτα πε θιι5 Προ γαγα, ἀγπηα ξ.- 

᾿" 

ὐ κοι Ποαἰαγ». 
8 

΄- 

Γ᾿ 

κὁ “! 

490 , 

ταπὶ σοῖοτα Πα σῈ5 ΟΡ οἵοτ ἱπηροτα- 

τοτίθιις Πιρροαϊταγότατ. Ροίϊαηιαπι 

διτεπι ρυαῖτο ἔαϊς τοις Ἔχ ΘΎοίτι15, 

οσατη οΟ]]εσὰ Μαγοίιι5 σΟΠΠΙΙα σοπτιι- 

Τ|τ, Ζο πιοήο Γα5 σοτεηάα εἴης ἰῃ 

Ροϊξογαπα ΜΙ, ἱπααῖτ, Γ]]ς νι ἄσταγ 

ορτίπλιπι, Αἰ αΠ{ς ἱπτοῦ ΠῸΚ5 διξατίδῃι 

σορ 5, Ἰτογα πὶ ποίξεππι οσατα νἀ 

ἤπγα ὃζ ΡγοπιρεΠηηγα Πα ἢ τι ΠλΔΠα 

Ποίξες ρεῖεγα, ἔδοοίθαῃθ ρυρηα οο- 

Ρίδπλ: ας ῃ οσὔρτοάϊ διυάοδητ,ν πο ργο- 

Ἰο ἀε {ὰπππηὰ τοῦαπὶ ἀδοούπογο: πῃ 

δυῖοπὶ (4αοα Ειταγαπι ογοάο ) ΠΜΠΠτ| 

τηδίοο εχ ραῖῖς τἰγοηὶ δὲ ἱΠπρογιτς5 

τοὶ πα τατὶς ἀποίθιις παπς αἰθαπὶ 

ςοπηπίττογα νογοπταγ, τα ἄρτος 

δογαπι Ροραϊαγί, ἰοοίο5 Ὀἤταπεῖς, 

σο]οηίας Ἔχριισπαῦθ, ΠΟ γ]1ο αἱϊο 

(ιοαά εἴτις ΠοΥΙ ροτοτε) τοπρογατο 
πιλὶεβοῖο. αἰτογαπινεῖο πιστοπηδηθ- 

το, Ἀστοβ 16 ὃζ ορρί 44 τοῦ, 6 ἔοττε 

ἱπουξοάίτος μοίξις ᾿ππράατ, ὃς πλὰ- 

σδπη ΔοοἰρίδΠλι15 ἱσπο Πα ΠἰΔΠῚ, 1 ρ- 
Ροτδτο5 ΑΙ ΙΘ Πα ἘΧΠΆΠΊΙ ΡΓΟΡΙΙ5. δοά 

Θιππι ΠΕ] Πἰς πιδηίατι ΟἹῈ, οροττεθῖς 

ἱη!παιτγαῖο Πουδὶ σοΠ]αρία (θπτ πχα- 
εἴα, οἤας γορύγσατο, οα Ἐς. 11 Πλιηῖγο, 
νταρτίοο]ς {τ το ασίπ πη: ΠΟιΙα5 ἱπία- 

δείσατς, ὃζ Πα! αἰϊαα οραϑ ἤτ, ςεἰο- 
τἰτεγεχροάϊγο. ΤΊΡΙ ορτίοπεπὶ στο, 
ΕΧΓΙΕΓΠΙ5ΠΟ ΟΟρ  ἰ5 ρίας τη Δ] ς, Δ 1ἰς 

ἐσαα Πίο γε! ππδπτιγ “αἱ γοσΊθ»η15 εις 
Ὑεμεπιρητογ ποὺ Τ ΠΟ 

ΡΙασυίτ; δέ φαῖα ρογροέξαπι παδοδαῖ 
. ἵ ες Ἐς ᾿ : 

τ δφα ἢ Ἃ φρρευνν ον ΠΟΠΊΪΠΙ5 ξο]Ἰσίτατοπι ἃς ἱπά Π Ἰ4Π|, 
111 ρουπλίς οἀπισοπ1Π} ἘΧΘΓΟΙΓΙΙΠ1. 
Ατὐ Μαζοίιις ἤοῇ ἀπλρίτπ5 οἰπέξατζι5, 
Οἰκοθίος ρεεῖῖτ, ορρίαπι ργομίσιια 
Πιαδίτατιπι ἃ ἀ οπιαηὶς σοϊοηὶς ὅζ οἱ- 
ταἰθιις ἰπἀἰροη!5:Θοαιο ΟὈΐτογ ροσίτιις 
εἴτ Νά τὰ ορρι ἀδηὶ νθὶ σοσποιιογιης 
Βοίζοιη οσοιραῖο ἀρστο ἰάπῇ δά ππο- 
πἰαίμπα σοπτοηάοιο, ἀροτεῖς ροττὶς {- 
ΠΟ ΑΓΠηΪς ργοστεῆι οὐδ, ἀεαϊτίο- 
Π6ΠῚ ἐσσογιητ. 760 ἔδέξιπη εἰ νε ηἰ-- 
ΕΠ ΠΟΙ Πς ραῆτ Πτπτ. Ποπηΐπεπι ΘΠ πὶ 
εχ ορρί ἀληϊς ἱπηρογατού ν 6] ὁσοί τ, 
γα] ἰῃ ἜΧΕ πῇ ἐσίτ, νοἴξος ταπτιιη} 1π 
νάπη ΠλΠΠ]Ί τ πη, ὃζ οἰθαγία η πποηίξηι 
ν ΠΌΤ ἰπρογδ τ, δ δ] αδτα! ραοι- 
Ηΐα : το! ἕξοι; πτοάίοο ργαΠάϊο τῇ δά 
οἷπας ἴῃ οἢΠοῖο σοπτίηδηάος “τα δά 
ΠΟ ἘΠῚ [ηἰιιγίας ργορυ λ η485,αάαιχίς 
οορία5. Ηἰς ἰλομγᾷ ππητίατὶς, ΠηαΪοῦ 

ΟὐΔ ΠῚ ΤΟΥΓΟΥ ὃς ταμητις οΧΠ ττ,ρα- 

ΠΥΘΝ ΥΒΤῚ 

Ὁ , Ψ 2. ῇ νος ͵7 

το ἔγω πείζομ(ᾳ1. φραΐεἰα νεοσυλλέκτων,χοὴ ἡγεμόσιν, 

20 

20 χέο, ἐπέδεψεν ἐχείγω πῆςε 

Ξ ] ς λ ἶ; ΕΥ) ͵ ' ἣ 

40 τὴν ἀπέκτεινεν ὁ φρατήσος Οοένα., οὔτε ὠζηλάτ, 

ΠΑ ΤΉ ΟἽ ΕΝ ς ς; 
ΠΩ τ τ “0 “ ΤΑ ἢ 

χφ) τὰ ἀλλα κι “οηρότειτο οσξι Ος φραστηλϑις ἐδ. δ 
»“)οῖλ ἃ “ -“ « ͵ 3 ͵ ἽΝΑ " 
ὅτ) ́  ὃ. σεωνῆκτο πᾶσοι ἡ δχυύαμκις., ἐδουλάψετο μῷ 
΄ στουαιῥχοντος ὃ Μαωρχιος, ὅπως “χούσων) Οἷς λοι- 

ποῖς ποραγμασιν. ἔφη δὲ Ἐμοὶ δοκει,ὦ Τύλλε,κρ 

τίςον ἐι),νείμαοϑαι ζὰς δεινά μεις ἡμιαῖ διχῇ" ἔπει-. 
ἣ λῳ ς " Δ ἘΣ ν᾽ ΝΣ 

τα τὸν υϑὺ ἕτερον ἡμὴ) ἀλοντα ὧοις ἀκ μφ)οτάτοις 

πσδοθυμοταάτους,ὁμόσε χῶρᾳν Οἷς πολεμίοις μαχ 

μϑιυον" χαὶ εἰ νϑὺ “ἰ ασουϑμοῦσιν ἡμῶν εἰς χεῖρας [έ 

μιά κρῖναι τὸν ὠγῶγα μούχη" εἰ δὲ διποκγήσουσιν, 

πείρφις πολέμου, τὸν" πὸ δ ὁλὼν κίνδοιιιν ας 

ἀέπειν,τίω τεχώφαν αὐτῶν ἔχτόντα πορϑαῖν; χαὶ [ 

συμμιάηους αὐξεαυὸδ, χρὴ Τὰς δἰποικίας ὀιμαιρᾷν, 
πϑὸ ἀλλο καχϑν ὃ τί δυούαμτο ποιήν τὸν δὲ ἕτερ 

Θοδὲ κἰ πσουϑμοντα, φυλοικζοὼ ποιφοϑαι τὴς πε 

ρας, Χχοὶ ΤΟ πόλεων, μὴ λάθωσιν ἀφυλαίκτως 

ζὶς ἐχεπεσόντες οἱ πολέμιοι, χαὶ “Ὡράγμα ἂὶ 

παθωμϑυ, εὐ ᾧ τῶν ἐπόντων ἐφιέξμεθοι, ζὰ παρ 

τα ἀφαιρεδενϊες. δολὰ χοὴ τὸν ο)ϑοίδὲ αἰ πσοιυϑύο πὸ 

ἤδη τείχη Δυορϑοιῶ ὅσοι πέπηωχεν, χαὶ ζοιφοοὺς αὐ 

καθαράν, χαὶ φροφύδκα, ὀχυφφεοῦ, ἵγα. Οἷς γγεώρορι 

σι τί γώφον «ὑσσαρχωσι καταφυγα" “ςρατεία ) Ἶ 

ἀλλζωυ αρϑοκαταγραφάν, καὶ ζοφας οἷς ἔ ω οἱ 

σιν ἔχτχορηγεῖν, χαὶ ὁπλα χαλκάύψν, χαὶ εἴτι ἀν 
Δύαγχαὸν 651 πράγμα, ὀξέως “ὑπηρετεῖν. διδὲ 

με δὲ (ι τίω αἰρέσιν., εἴτε τῆς αἰπφορίου φρα; μα 

εἴτε τῆς ογ)οίδὲ ἰ πσουϑυούσης ἐθέλάς φρατηγεῖν. 
(τα λέχϑντος ἰστῳ, σφόδρα ἡγοίαϑη πδὼ γϑὼω 

ὁ Τύλλος᾽ χαὶ Ὁ ϑραςήσκον Ἵ αἰδρὸς εἰδὼς χαὶ ὅλ, 

ζω φρατίας όχῳ ; 

Μαρχιος οὐθὲν ἔτι Διο μελλήσας, ἧκεν ἄγων τ 

δευύα μιν Ἐχι Κιρχαίαν πόλιν, ον ἡ κληοϑόχοι 'Ῥὰ - 

καίων ἤσειν ἅμα ἕοις ἔχεγχώφίοις πολ φυδυλ μον α 

δα λαμίαν 4 τω πόλιν ἐξ ἐφόδου. ὡς δξγγω 

σαν οἱ Κιρχαῖοι χρα που ϑυζοω σφῶν τί χώραν κα 

“ποξϑοά ϑυσον τω] πείχᾳ ἰὼ φραΐιαν, αὐοιξ 

(ἀξ; πύλας, ὄξηεσὸν ὁμόσε Οϊς πολεμίοις αἴο ͵ τοι; ' 

ὐραλαζῷ τἰωῦ πόλιν ἀξιοιῶπες ἢ τ ἰὐζις 

στίον πὸ μηδ ἐν παϑεῖν αϑήχεςον ἐγίνετο. οὔτε ὙῬ. 

σεν Οκ, τῆς πόλεως" ἐσθῆτα δὲ Οἷς φρατίώταις χαὶ τὰ ; Ὶ 

φας εἰς μὦρῦα ἱχαγαὶ ̓  χαὶ τὺργυεμόν τί μέτϑιον λα- ὰ 

(ὡν, πῆγε τω δχυύα μιν, ὀλίγ ἄμ μοῖρφιν οὖν τῇ πόλᾷ, 

καταλιστῶν, τῆς τε ἀσφόλείας αν «πἰγοικοιύτων ἕγε- 

χα, (Αῇ τὶ“ τασὸ Ῥωμαίων πάθωσι Καχϑν, τ τὸ μηδὲν 

ὕφερον γεωτεράσοι. εἰς Ὁ Ῥωμάν ὡς ΚΟ 

“γμόμϑμα, πολὺ πλείων ζα φαχὴ νὰ ορυξος ἐῶ: ἢ οδϑὺ 
᾿ πατξι 
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᾿ πατρικίων τὸν δῆμον ἐχόντων δὲ΄ αἰτίας, ὅτι πολεμεε- τυοἱἷς ρΙεσεπὶ ἱπουίαπιίδις φιοά νί- .-ξ με παιαα 5" 
εὐ λὔϑρα, αὶ δραφήρκον, χρὴ φοϑνή οτος 4 λνοιξ, ταπι ΒΟ] σοί, ἱπἀ ει πτίαπι δὲ πιά- ὙΒΝΑΡΝ Ψ. 

πῇ ΠΣ τῷ ΐ Ε - ῊΣ ἣν ΤΟ -" ἵ 
Ἰ μεξὸν, ψἀυϑεῖ αἰβιξαλόντες αἰτίᾳ, τῆς πόλεως ἀπή- βηαπίπγα πα, 4 Π{0 ἱπηρ]!οἴτι πη οὔ πὶ ΓΕ ῴ 

σννσι 

Ρ ἈΡΤΝν ἦ Πῖροχ ντθε εἰθοι ΠΈΠΙΥ ΟΠ οἰδῳ ἀπσειι 4-.... γι 
λασὸν, χαὶ παρεσκθἡασὸν γέμονα, ϑολούσχοις γε- ἀραιΠρητ:δε ὁοίιτα ΡΙ δὶς τολριβ αι δ τ δ 

λ , ἢ μ . Ὃ ἷ 4“... 

γέαϑαι" ΥΥ δὲ πσδοεφηκότὼν τὸ δήμου, Ἀατήχϑθλας βι5 οὔἹΠΊαπ Π  δπδτιμ γορογοπείθι!ς, 
ο- Ν᾽ “Ἢ ε 9 ᾿ Ἷ πῇ σεουεδρίου ποιουμϑύων ,χαὶ ὦ πσράγμα ὅλον ἐξ 4υδίι ἀοἷο ἸΠογαπι το 5 σοτγογοτιγ, ὃζ 

Ἐχιβουλὴς αἰχο ἐχείνων κατεσκά άοϑαι λεγὸν- ΒοΙΙαπιποπ ἱπτροτοτετ τοτιπὶ ροριι- 
ἢ “ ἢ ΩΣ Ἰαπη, (ἃ ρίεθοιη ᾿λοπιαπλπι ἀιιπητα- 

τῶν, τὸν τε πολέμιον οὐ Χϑινὸν αὐπτὶσιν,ὄνλλα, σφισι μιο-- νας: Ομ] ορίπίοπί ἀσοοάεθα νυρὶ ρας 
2 ! ! . λ Ξ᾽ Ν ͵ ὁ .Ἵ . 

γοις ἐπαγεοϑαι σκητύ]ονϑμων" χα! ζὼ Ὁ κακοη)ε- ἱπυργοηπιηα. (οτογαπι ἀς Ἔχογοίτα 

κατον τῷ δήμου μέρος ἅμα ζούτοις. φρατείας δὲκα--1Ο (ογἰδομο,εποσαη 5 (οοἰογαπι αἰιχὶ- 
"᾿ ᾿ ᾿ »ἱ ; Ἢ Ϊ ΙΪ (αγεάφῳ, ἢ Ἴὰ ΔΠΝ Τὶ συμμάχοις, ἢ καζασκά Τιῖς., συγδη αἷς πεσε δ 5. οὐ πχπζιαβ 

ἶ , δι το ἢ (πγμ ταῖο5, ὃς ποι απας πῃ σοποίο- 
ζζΟ. 7 ἐλ ϑντῶι ξ9 : πω τ μ 5 

αι (ᾳ κατεπείγοντα, [9 Ὁ ϑ τὐλλθνλοὶς ηἴδιις οὐ παι πατίοπος,, ΠΟ ἰπ πηξῆτοπι 
2 ᾿ ΩΣ ΤΣ “"" σ᾽ χὰ ͵ ͵ ᾽ ἡτν ἢ Η Ῥ 

63)» χα! ζᾷς ον ταῖς «κλισίας χαιτήρρΘ ας. σδεῖξ αιϊάξνοηϊε, Ιᾷ απίπηαάιπιογιξιος μαῖα 
" ΄“ ͵ ς Ἷ . . . . 

εἰς νοιοῦ ἐλοίμίανον. τῶτο καζαμιαϑοντες οἱ τρεσξύ- τηαχίπιΐ, σοπη πη ΠΠίσαῖο ἱπτογίς οοπ- 
ε ἢ , " ἯΙ ΟΡ ΣΙΝ κὰ ἐν ἐς ΤΑΣ Ὁ 

τατοι τὴν Ῥωμαίων, συςραφέντες ἔπειϑον ἰδία τε {]ο, φοστοῦη μος δέ Ῥτιπατίτη ὃ ρα 
στὰ ᾿Ξ ΉΜΟ Α ΘΟ ΒΙΪσα ταν θα] εητΠΠπλυπι πο πηηις 6 

χα! :᾿») χϑίνῳ (οις ςασιωδεςᾳτοιῖς ἡμοάκων πταυ- 
Ιερε οοπίδετς ἂαὸ πυϊιίπιοάὶ {π{ρ]-- οὶ ͵ Ζ ν Ρ Ρ 

σοιοϑσα ΤῊ εἰς ους πατεικίοις αἰπσοψιων (εχ οτος οἰοπίδιις δέ οἰ πυ!πἀτίοη σι15; τ; ΟΞ 
! τ ὑλξες Οὐ ΝΣ ΩΝ “ » ξ δ τις: ἘΜ - 
πηχϑοαών᾽ διδαύσχοντες ὡς εἰ δὲ ἑνὸς ὀύδρὸς ἔζπφα- ῴἢεπάογιης, ἢ νηίας νίτί ποθ ς χες 

γους φυγάὼ Ὁ σούτος κίνδγωυος κατέδε τί πόλιν, τί "πὰ ἐπ τὰ ἘΒΘΝΒΘΙΘΘΙΕΈΒΕ ΕΒ: , 

χε" κσϑϑςδοχοι ἐαὺ λμαϊκα οϑῶσιν οἱ πολλοὶ τυ πα- 20 ΟσΖΌΙΟΟΧ Ρεο Δῇςσ πα τπΡ ΠΠσας 
᾿ Ἵ ΠΣ Δ ΒΡ ΟΣ πα τὶ ΡτγΙΟΙ ρΙ οδῖς ροτα!αητία οχαίρογατίν, 

τειχίων το πηλθεκιαλεν ἐ6 τσ ΤΌ ἐμοῦ Οα8.  ρῃῃάειη οραηιιν απ πηι πἀπδτο, 
φρονήσει. χαὶ χουτεοον οὗτοι πίων αχοσχκίαν τὸ πλὴ-. δια τα σοοτοιοπιηῖ ρςἰς πηπηοάθ- 

θγις. ποιυσοιυϑύου δὲ τῷ πολλοῦ ϑορύξου,στενελϑοῦ-  ἔξἰαπι. δοίατο ρογγοταπγμίτιις ἔστιιο- 
. -“ ἘΝῚ ͵7 “ Η « Ε ᾿ ἷ. Ἶ σα κα βουλὴ ζοῖς μϑὺ τισὸ κοινοῦ τὰν Λαΐιν ὧν παροῦ- τονεηδζις ἰῃ οαγίαπι σοπιιοσδίας, Ρτὶ 

| ΠΈΣ δ ἀ τ Ὲ7 Ὠλιτ 1 τ μούπΠὶ Ιορατίς Πα [ΠῚ ρ6- 
σιρεσξάυ ταῖς ζῆ συμιμιαχίας αἰτησιν, ἀπεεχρίνα-- τοραητ δυχ ἢ ππν,τείροπάϊτ ποῦ ἕλοι [8 

Δ ΝΣ μετ ἡ ᾿ ᾽ ΄ Ἴ Α ἢ : ᾿ Ξ 

τομὴ ρα δον ε1) σφίσι, βοηϑφαν διποφελλᾷν χτ' Ὁ πα- ὀ εΠείη ρυςίεπεία {πρροτίας πηίττεγο, τ 
» 7. “ λ΄ Ἢ “ Β ἢ ἊΣ τα - - . 

Ορϑν᾿ αὐδις δὲ ἐκείνοις ἐχιϑέπειν τίω ἑαυτῶν φρατίαν τοτίτα ἱρῇς ρογηητεί Ἔχογοϊτι σοπίοτί- 
; 1 πε, ἘΠ “ ͵ τ ; : καϊζαγοάφᾳν, καὶ ἡγεμόνας τῆς διωναμεως ἰδίους, Βοτο,οἴχας ρτορτῖος ἀπσος ρίχῆσετα, 
εν" ν Ὑρι τ ἢ ἡ τλῃταΠΊ4; σορίδτιτη ἐν ἐά ὀοίϊερε ἐταϊτ- 
οκ ὁσζω ἀρ αὐδὶ ἐχπέ ψωσι δεουαμμιν. : 
“ΡΠ τ ΟΝ τ, τρρς, φυδηταπι ΘΠ ΠΌτας οἵδε ροριι- 

ΟΡ ΎΣ ταῖς σεου δηχαις αἷς ἐποιησδωτο τσθ9ς οὐΐις 30. [ῃς ιοπιᾶπας. παπα Ποτιπὶ γΕΓΕΙΠΊΩ, 
᾽ ᾽ ,ς Ἂ" ͵ « ͵ »-" Η͂ ἷς ΠΗ . - 

πὐἰξιφιλίαε, Ἔσύρῥητον «ὦ ζύτων ἑκάτερον ᾿ἴοις δὲ ὀ νετίτιπη ογαὲ σοπάϊκϊοηίθβιις ξοεάοτῖς 

 αἴσσατοις ἐφῆχαν φρατὸν τε στευα;γαγεῖν οὐ καΐῳ- «410 Δγηϊοἰτίαπη ἴπτεῦ (5 ΒγπηΔοΓΆητ, 

, Ἐπ Ο λὰ Δ] φυλακὴ ξ ἔχᾷν ΠΩΣ Τ)εϊπάς σι ρας πηδά δι ἀεἰςέξιπλ 

4} 11. ἌΝΕΣ τοβραν ᾧ μαδετγε,νγδεπι ουοά ἐς Ἀγπγαΐο, αιι- 

μα ϑακαλᾷν εἰς ὑπαι,ϑ69ν δὲ μήπως χηγλ(οοίοτιπι δσςοτίεγο; θχογοί ιν 
͵ 2 ͵ “ ἡ ὦ 2 “ ͵ Η ἴ 

τ΄ δγωάμεις ἐϊξάγήν, ἕως δὐὺ ἀἄπϑωτα 4 επὴ ρυτω. νετοποῦ Ρτίας οἄποοτο φυδῃι ργοθα 

᾿ χα όδῆμος ζαῦτα ἐπεκύρωσε. ζιὺ δὲ βεαιχὺς ὁ ἰπίεγιδαοςητ οπιηίλιςλάςπιαρργο- 
᾿ Υ͂ ᾽ » Ὁ ,ὔ « ΕῚ ΐ ν ὲ λέπομυϑιος ὁ ρχὴς (ξἠπ  πἕξεις χρόνος. ὅδε συσὶγν Ῥδαυΐς ρορυΐαβ. ϑαρογογας δυτοπι 
" ὙΠ , Δ ων σοπίμ!θι8 46 ἀγχνο παρ γάτα ποῖα 
ἔφλεισαν ΤΡ ἐψηφισμένων ὅλχι τέλος ἀγάν, δολὰ ταυίταπι τεπηροτίβ. φααργορτοῦ ΠΙ8}] τ 

͵ ς “ὦ “ν ἌΝ Θ ὌΠ Ε ͵ 

παρέδοσαν ἡμίτελη οὐτόυτα Ό; φς κϑ ἑαυΐζους ὑπάτοις. ξοΙαΠῚ 4115 ἄεσοτγεῖα ογδῃῖ, σοπῆσοςο 

οἱ δὲ τοῦδ τέτων τἰωὺ εὲρ "ζω τ Ῥα λαβόντες, Σ πό-- 40 Ροτιοίιης, (ξά τοπῦ (δ πηϊροτἐςξϊᾶτγα- 
͵ ς, ᾽ Ϊ Ϊ Ϊ Ἷ 4 τὰ ἕιος ᾿Ναὐτίος χαὶ Σέ ξῃ ςΦῴρμος, ςρατία! τ τ ΠΙΘΘΉΙΩΣ (ποσεἤοτίδιις. ΗΙ ἤιοτε 5. Ανν. δ; ἐφ; 

Ν, Ἴ αὐ αὶ ΟΝ 

' , ον , ᾿ς Ν,αιτίας,5οΧ, συγ 5:1 σΟ συ ρεῖ5 ΕΧ ςου 5ρ. 
᾿Ο διωύαντο πλείφην ἐκ, Κ᾿ πολιτικοῦ κατεφήσαντο συλ. ντθδπα πιαϊττπά πο σορίϊς φιιάπηχὶ- ΤΥσθΟ ὃς 

---- --------------- 
---- --- - - 

--- σον 

ΐ᾿ 
ἡ 

, λ ͵ Ν λ, ἃ, Ἰ ϑόδιιν μὰ “ν εχ. Εμτῖο, 
λθ θυ, χα) Φρυκπτυθλας Χ) ὠμόν ὺς Οἷς ἔχιχαιο9- τὶς, οαίξο "Δ ορρόστιπα ἀΠροίιογίις νοἰτὶ ἄμοα 

͵ ͵ὔ ΕΥ ξ 3 1. - . 

τάτοις φρϑυφίοις ἔταξαν, ἵγα, μηδὲν ἀγφοήσωσι ὃ; ξχὲ Μραοιήλτοτεβ, πο α υἱ 4 ἰρπογάγθηῖ βου πεχλογοσοῃ 
ἐ- ͵ ͵ ͵ ͵ ἐᾷ “ » ἘΣ . - σ΄ . - ΠΝ 

τῆο χώρας πυραβοιϑύων᾽ χοήμαζῴ πε αὶ τον ὁ -  ἂρεττορίοπξ βοτξαδερεσυπίατῦ, παν ἰοιεοι,α 
α 71] ͵ ν- ͵ Ἀν ἀνα τη δητὶ; αὐ ΠΛοσῖας ΝΠ τη αρηᾶ ΟΧχίρσιιο 

πλα ον» ολίγω 2ξονῳ πολλα ητοικάσαγτο. ζα, μϑυ τ Ξ σοπΊρΑγαγιτ ΟΊ ρΟΓΕ. ἃτα; ἴτὰ ἀοπηὶ » ς ! » ε ᾽ τὰ ..3} 9 τὰ ᾿ » 

“ζω οἰκεῖα, παι ρεσκάζαςο οἰΐθις ὡς εγώ αϑίςα, ὶ ἐδὲν (υς Ἰπ(μτιιϑα ογαπτ οπιηία αα βίςπς 



1. ΟἾΝΟΝ τα 
περοῆπτιας ροϊευϊατο νἱάογοῖαγ, δά 
(οἰ ποη ΟΠΊΠο5 ρατὶ αἰδογίτατα οδο- 
ἀϊεδαπι; σαπι]ας ἔροητα δά ΡΟ ΠΠὲο-- 
οἰεταῖοπη αἀ ἀϊιοὶ Ποη ροδης, πο οο- 
βοπάος ἡυ άοπι (απατιις οδίεϊτ, ιοά 
τἰπγούοτα ργοάϊτίο. ὅς ΠΟΠΠΜΠ]1 Δ ΠῚ 
ἀρεῖς δά Υ οἱίοοβ ἐβῆσεγθησ. ᾿γίμὶ 
νεῖο ἀείεδιοηιίς ᾿πιτπππὶ ἐσσογιης 
ΖΕ αι; ὃς {06 ᾿ρίατα δΕ}}} ἐχογάϊιπι 
ΤΑΙ ΠΠς ΔΑ Υ ΟἹ (σοΚ Ιερατίς, ἔσθάιις οὐμπὰ 
εἰς ἃζ (οοἰδζατοπι ἱπγεϊαγαηο Πγπλα- 
ταπτ: ΠηΠογαηταιιο Μαγοῖο ΠγαΧί ΠῚΔ5 
δέ Αἰδοοιγ!πγα5 σΟρἰΔ8. πποτιιπὶ οχ- 
ΕΠΊΡΪο πιοιὶ ὅζ ΑΠ]Π] πλατεῖ, οἴαπα ἱππα- 
βαης γοϊίςος, ποῦ ΡαΒΙίδο ́ υϊάεπι 
οἀϊδεοίαθιμ Πς φυχ 15:64 παι! {π0- 
τιιπγίο (οἷος οχροαϊτοηί ν!]οης δά- 
ἄετα. ταπτιιπὶ αθοαϊ νῖ εο5 διιοσα- 
τοητ, νῦςοΟΚ5 οτία πη ἸῃΠίρατοησ. Ὀτοαϊ- 
4116 τάπτιιπὴ ν τππὶ ἀσογουίς Ν' ΟἹ Οἱ 5, 
αυδητιμπι Π]ιιΔΠῈ Δητς Παθιογαηῖ, 

ΠΘ τιπὶ Ζυ άΘτη οἰ} ΕΟΓΠΠῚ Οἰαἶτα- 
τος τηαχί πιο ἤογεγει. Ηἰς ἔτεγις Μαΐ- 
Οἷ5,ΓαΓ 11 1Π ἀσταΠῈ ἈΟΙΠΔΠΠΠῚ [Γ- 

ΤῸΡ τ: πχογαζαδηαα 101 ρεγ αἰίσιοσ 41-- 
(5,6 οιαἴξαυς φα! αϊά {πρεγίουίθιις 
Ροριυαιϊοηίδεις 1πταξξ πη τε ϊιο- 
Τα. Ραμοῖς ταπλοπ οοΓροτίδιι5 ἰησο- 
πποτίπη ἴῃ Πᾶς Ἔχρααϊτίοπα ροτίτιις 
οἴξ. οοπιιαίατα απίμπι ργοτίοίιογο {{- 
ΡΕΙ οὕ τΠ|6. πλαϊτο ἀητα σοηβιρσογδηῖ, 
Ρατϑίη νγθοπη, ραΓδ ἰΠ σαίΈο}]α πλιιηΐ- 
τΠπππὰ ,νῸ 4ιαηπ6 εἰδπς ΡΓΟΧΙΠΊΔ. 
Ρέοοζα νείο {ας {ΠῚ γραΐηγο αὈίσεγα 
Ποη ροτιθγαηγ, Ιἐγποσηιθ ραίξοτεϑ, 
ὃς [ΓπΠΠῚΘΠΙΠΠῚ οι πῃτ ΠῈΊ ἰδσθῃς ἴῃ 
αἵεῖβ, αἰίαδχιις ἔτασας υχ γε] ρα 
ΤΑ  δαὺ «ἄῤπς εἤδητ, γε] ἰαπι σοπλ- 
Ροτταζα;, Ποῖος αδίπα!εγαησ. δὶς ΠΠς 
ἜΧογοίτις ἀἰγορεῖς ὃς ἀορορι]ατίς ο- 
πα Πὲθι15, ΠΟ ΠΊΪΠ6 σοηρτοαί αἰ, 4ο- 
τασπὶ γε ιέξις ο[Ἐ: τᾶτα ΟΠ τς ρτα;- 
ἀλ,ντίξητα ΤῈ ΙΣΙΣΕ γοΙ οὶ σοπίρε- 
δια Ρυγχα: πιαρπἰτυάίης, απ! ίταηις 
Ἐλοπιαπογιιπη τἰπγ ἴτας, “αὶ ΠΌΡΟΥ 
ΔΙ ΠογιΠὶ ἀστογί! ρορυΐατοτες, Δ ΠῚ 
ἱπηραης ἔπος ἰη σοπίραέξι ἔπο ναίξα- 
τὶ Πηογθηζ, ΠΑΡ ΟΚ (ἀπηρίδτιιη (ρι- 
τίτιις, ὃς σοποορογπησ ἔρεπι ἱπηροτίΐ, 
4ααίι ἰαπὶ πη πιο Ποροτίο ροίϊοης 
ἄοἴοτα δἀποτγίαγίογιπι ροτξιίδπι: 4ε- 
ογοτίςα; Δα ἀσοηάδς ἡἴ15 σγατίαϑ (Δοτ Η- 
οἰ, τ ρ]α (ι ἴογαα; ογπαθαητίρδίς 
Βο[πίμην ἐρο ΐς - ναοᾶτοσας ρα] ς δῖα; 
ΠΠ]ατίτατίθιις, σε! δγαθαης Μαγοίμιη, 
Ρταξοτθητος Θα ΠῚ ἴῃ Γαΐ ΠᾺ]ΠΙταγὶς ρα- 
Τἰτα ΟΠγηΐθυις. τὰπὶ Β οΠιαΠὶς [ΠΠῚ 
(ἰκοὶς δὲ δαγθαγὶς ἀποίθιις : ἰπ ΡτΠῖ5 

ΙΟ χίῳ πλείς- ζω πε ται “παρολυμοτατίω. πιρξαμδέων, 

20 9ι5 εἰς τω Ῥωμαίων γάσ᾽ χαὶ 1 καϑεζόνϑμος ἡ ἡμέ 

20 ἄλλοις καρποις, ̓πός μΔὺ οὐ χερσὶν, ζοις δεχαὶ συ 

40 δεῆσαν ἡγεμονίας, ὦ ὡς δὴ ῥαδον καὶ χἡ ον 

Η ΛΈ ΤΟΣΛΕ ΝΕ, Ἶ 
αὐτῶν ἔτι δὲῖν ἐδόχει" ζῷ δὲ συμμαρκ οὐχ ὦπὸυ- 

σα αἰ τήχϑυεν «αξηλύμθ, ἐχούσια. πε Οέκ. ξὼ αν ̓ 

στουα φοιοϑοι πῷ πολέμου" ὡς!ς συσὲ “σοϑφαναγκα-ς ἣ ᾿ 

ὧν αὐζῳηξίοιω, φοξούνϑιυοι «σοδοσίαν. δ δὲ πα 

χαὶ ἀφίςατο αὐτῶν ἐκ πῷ φανγεροἱ οχαὶ ζοις ἘΣ 

σχοις στενελοίμξανεν. ποοῦτοι δὲ ἡρξαν Αἰχφυοὶ τῆς, " 

Ἰἀἰποσασεως ἅμα τωΐσυς ζῶα τὸν πόλεμον θιθες ξἐ ἡ 

φυγ)ες ὡς ζους Θδολούσχοις, χαὶ συμμαχίαν μεθ᾿ ὃ ὅρ-. 

κῶν σεευϑευϑυοι" σραΐια) τε ὠπέςφλαν οὗτοι ᾧ Μαρ-. 

δὲ ΟΣ Ν πολλοὶ χα, ν τὴθ ἄλλων συμμκείχων χρύφςε Ἷ, 

σειυελαίμίδανον ζῖς ὡδολούσχοις ̓ οὐ Ἐπ ψηφισμ 

Ως συμ κουχίας ᾿ εἰ δὲ τίσιν ζω μον 
“ ΄ ͵] ΦΨ 

᾿ ἢν “ν δοιύαμις ΜΝ Ἵ . (ο 
ὅσζωω οὐπώποπε ἕλον; ὅτεμιαλισα ἤκικαζον ον 

πόλεσιν. ζω ἐπαγόρδωος ὁ ο Μαβκιος,ογέξαλεν 

συχνας,ἐδήου πἰωὼ γάῶ ὅσζω εν ον τῇ ασδότερον εἰ: 

λῆ παρέλιπεν. (μάτων μϑὺ δζζυ ἐλάυλέρων ρα 

ΛΩΝ ἐγκρατὴς ἐγλύοτο χν ζιύτζω πἰοὼ φρατιαὶ ἶ 

οἱ ΣΡ αὐϑοητοι Ὁ πλείφου ἄξια συσκάνασείυϑ υς 

πάλαι πσξότερον ἔτι κατεπεῳϑγεσδν, οἱ μδὺ 

αἰ πολιν,οἱ δὲ εἰς ζῷ, πλησίον φρφύεμα, ἅτινα, 

“χυρωταΐζα; ζῳ δὲ βοσκήματα αὐτῶν, ὅσαι οὐχ ι 

ἤσοῳ ἀπελάσαι, χαὶ ζοις νέμογζᾷς δε ροίπονζᾷς 
θα φντόν τε ὅιτον ὅλὶ ταῖς ἁλωσιν ἔτι κεήνδυον, κα ὰ 

κομεισμκένοις αὐαιράτει. πεονομάσας δὲ δῈ κἡ 

πορϑήσας ἄπθυτα, οὐθενὸς ὁ ὁμόσε χωρῆσαι ζ 

ἐν ἈῚ ἔπ οἴκου πἰωὼ φραΐιαν απῆγε,βαυρφανοῦι ᾿ 

δη τω πλυςᾳ τὰ ὠφελφανν, αὶ κ᾿) ϑρολήη ἡ ποράο ; 
οἱ ἀέα ἃ μιέγελος τῆς κρκιζρυϑύηςλε 
ραΐντες, ὃ πἰξὶ τῆς Ῥωμαίων ἀπολμίας ἐκουονϊες 

οἷα δὴ πέως πίω δλλοτθίαν λεηλατοιῶπες, ἀδεᾶὶ 

τότε τί αὐτῶν γἀδ ἀύείχοντο δου ϑυῶω ὁραῖν 

αὐχή (αυτός τε μμεγοίλου τλεπίμπλαντο, ὺ ο, 

ὑτοιῳ « 
ὃν καταλύσει πίω ΤῊ αὐτιπαίλων ἱ ἰχεω. θεσί 

ἀπ ανοῖ Οἱς )οῖς ἐποιοιεῦτο, ̓  σκύλων αὐαϑ 

ἐς γεως Ἢ ς ἀγϑρας ἐχόσμμοιευ" καὶ ἤσαν ἀπολμῖες 

ἑορταῖς, ̓  ἀὐ παϑείαις, τὸ τὸν πε Μαρκιον  ιδμιὰ 

ὑμνοιαῦπες διετελοιου, ὡς εἶ Ο τε πολέμια φύπα-ς 

τὸς αὐϑεύπων, καὶ ἡ ὁ σρατηρρς οἷος οὔτε Ῥωμίοῖος, 
ὀγγος φρατηρὺς Ἑλλξωωγῆ ̓ βαρξαρων συοϊίς. μέσαις ᾿ , 

δὲ 

Ἵ 
οἱ Ἷ 

ἢ 



ἡ δπέ τύχης αὐντὸν ἐμιαικαίραζον, ἀπθ οι ὃ ὅσοις ἔχι χῖ- 

μίσφε,κτ! γνώμέω αὐτῷ! παρ ογωρϑιεῦται ὁ ὀρώγϊες δι- 

γα πόγε. ὡεῖε σοῖς ἀὸ τὴν ἐχόντων πίω σραϊάσσι- 

μονήλικίαν, ὃς σπολείπεοϑαι “τὸ Ὁ αὐδρὸς ἠξίᾳ" δυλὰ 

πϑώτες ὡρμιόμυτο μεϊἐχφν χη πξλξεων, χὴ ὃ σεευήείαν 

ὡς αὐτὸν δ ἁπασης πόλεως. ὁ ̓  φΡατηγϑς γ)4 

Τ απευθυμίαν τὴν δολούσκων ἐ ἐπέῤῥωσε "ὦ ὁ δ Ἵ πο-- 

λεμίων αὐδρῴον εἰς ζῳπεινζωὺ καὶ ὦ ἀὐαγόρον. κατεκλήσεν 

ἀμιηχὸρίαν, Ἐχὶ ἄς συμμαχίδας αὐτῶν ὅσαι Ὁ πι- 
ΕΥ διεφύλοον, ἡγεῖ Ἐ διεύαμειν χαὶ αὐίρᾳ Ετοιμζα- ἢ ΙΟ 

σείυϑυος δ(ᾳ εἰς ππολιορχίαν χρήσιμα ὡ, ἔχε Τολε- 

εἰνοις ἐλαύνγᾳ Ἵ Λαΐινων ὀνζὰς ἐϑνοις.οἱ Τ᾿ ολερῖνοι 

ας πολλοῦ τὐἴϑασκά ασείυδωοι τὰ εἰς “πόλεμον, ὼ 

πὸ ον ὃ χέρας εἰς" πόλιν συϊκεχομεκότες τ ἐδέχοντο 

αὐτὸν Ἐχτόντα' ὑ χρόνον δύ ἀγα ἀὐτεῖχον, ὐπὸ “3 πτι-- 

χῶ κιϑυχόμϑμοι, ἡ πτολλοὺς Ὑ “ππολεμίων"κο.τεέβω(ᾳν" 

ἔπειτα αἰ “σὺ ΓΒ ἢ σφενδονητῶν αὐαφελλόμδωοι, μέ γθι 

δίλος ὀψίας ταλαγπωρφιοῦτες, “πολλὰ, μέρη τῷ πεί- 

ις ὀξέλιπον. τῷ το καΐζακαθων ὁ ο Μαρχιος, τοῖς μδὺ 

ἀῥοις φραϊζιωταις ππαργ! "γήλε κλίμακας τρξϑεφερῳν 20 

ΕΓ μιαρόν τῷ αἰξεξολου " αὐτὸς δὲ τὸς 
᾿ χραΐι (σοῖς Ὁ σραΐιας αὐολαιβῶν," ἔχις πύλας ἵεται 

᾿β ρόνδυος εἰπὸ τὰ τύ ΠΠΕγΟν: : ὁ [οι ῤῥηξας. πος μιο- 
χλοιὰπαρόργξς τϑεώτος εἰς Ὁ πολιν. δὲ φέρης 

χὸς Ῥ πύλαις πολὺ χα) ῥκαβερὸν οἾ τφοὰ δὴ πολεμίων" 

᾿ δέγονται πεαυτὸν ἐῤῥωμϑύως, καὶ μέσοι στολλού δὲε- 

χαβίοξϑιω ἀγωνζόμϑροι" “πολλῶν ὃ αναιρεδώτων, ὅέ- 

πονται. οἱ ' πολλοὶ, χαὶ ὶ σκεδαι«ϑείῆες, ἔφ 4.5.» αἱ αὐὼ τὸς 
φενωποιδ. ὁ δὲ ἠχολούθᾳ κτείνων πὸς “πολεμίοις κα- 

λαυμξανομϑροις ὅσοι μήν τὰ ὅπλα ῥίψαήες εἰς ἱκε-- 30 

ἰας ἔξαποντο. ἐν 5. πὅτῳ ̓  οἱ ἐφ δ κλιβικων - 

πε ἐχράτοιου ̓  τείχοις. τϑτον δῈ Τ᾿ ̓ ζόπον ἃ «- 

᾿λούσης “δ πόλεως, ἀξελόυϑρος ὁ Μαρχιος ς᾽ ΟῚ λα- 

᾿ φύρων ᾳ λιοῖς τε ὀὐαϑηκαζο. 5 Ν χϑσμορ Ζ Θολού-. 

σχὼν πύλεσιν ἔμελλε δυέοϑαι τὰ λοιπαὶ τοῖς σραΐιω- 
᾿ χαις ἐφῆκεν φζερπασαι. ζῶ ὃ. πολλὰ μϑὺ αὐτόϑι σώ-- 

μαΐζῳ, πολλά: ἢ » χρή κοζανπολις ὃ ὃ σῖτορ" ὡς}ε εν ἡρά- 

δον ἐξ) μιά ̓ ̓ πὸρᾷς ἐκκομμίσοι τὸς χεατήσεινζας 

ἡμέραι δὶ ον φζαδογηῆς ἀρ »γῇες νὼ Φέρρίες τὰ μϑὺ 
᾿ ἰὐξὶ, τὰ Σ δὲ αἰ πσὸ Τ νι ποζυγίων, ππολιου " ἀὐαϊκα- 40 

 φϑη(ὰν ἐζατείψαι γε ὄνον. δ φρατηοὺς, Ὡΐ τὰ 

᾿ πύμαζο ὑπὲκ οἰμείᾳ πόύτα ὀξεκεκόμειςο, Τ' Ἔπο- 

λιν ἔρημον καζαλιπὼν, ἀπῆγε: τίω δεούα μιν ἔχὶ Βω- 

λανῶν ἑτέραν πολιν. ἔτυχον δὴ ἡ οἱ ἱΒωδλανοὶ τ γα 

τότες αὐτο τ ᾿ ἔφοδον, ὼὸ ὺ παρεσκάυασμένοι πϑώτα τὰ 
πολ ἀγῶνα Ἐλατήδᾳα. ὁ μϑὺ δξζυ Μαρχιος ὡς 

ἈΚ τς τὸ χὰ τ ΚΕ ΜΠ 49 
νοῖο ἔοι Ἰοίτατοπη οἷις ρεφάσαδᾶς, σι 
ομληΐα αιια ἀσσταάογογαγ, πε λόγο 
{ἀσοράεγοηῖ οχ (δηιδτία, ΘΟ μάρτορτεῦ 
ΠΘΠΊΟ ΠῚ] τατὶς ςτατῖς ογαῦ 0] οἰπ5 ἀῖι- 
(ρἰοἰα δαὶ ποι]οιίξ 4 οπιηος (ας τοῦτις 5.4’ 
σογοπαὶϑβ ἰοοῖος ἀήθους (Ἀτασοθαησ, δὲ 
οΧ οπηπίθιις ορρ  ἀϊ5 γρμἐ δὰ εἴ ςοη- 
Πυιοθαης. Ατἰπιρογατοῦνθὶ ν᾽ οἹίσο- τὶ 
ΓΕ ΠῚ αἰ αογίτατο ΠῚ σοηΠτγηδατ, ὃζ ν γῖ- ταῖν 

1ος ποίην αηΐτηος δά ἸΟΣ 1π|- 
δε !εβαας ΔΗΘΌΠΕ ας τράορίτ, οὐσιγαίο- 
οἷαβ θϑούιπα ντθο5 αια; ἴῃ Πάς ρογπηα- 
πεδης, Ἰχὶτ Θχθγοί τ] Π}:ραγατίσα {|}-- 
σο τορι αὐ Θρραρπαιίοποπη ποςοίλ- 
τίϊς, ᾿πι ΤΟΙ σῖπος [τὶ πὶ ΠΟΠΊΪΠἰς Ρο- 
ΡῬυΪα πη ἔδοϊς ἱπυροῖαπι. ααϊΐ ΟΠ] (6 
ἀτιάμηπ δά 6} ργςραγαιογαδητ,τοσας 
(125 Ἔχ ἄρίο ἱπεγα τηοθηΐα σοπηροτῖα- 
ΤΑΙ, ὑξοὶ οηζο ΠῚ ΟΧΟΘροΓΠΠζ, δέ οΠὶ 

Αἰ] πα πη ἴῃ οχ πιο η!θ. δογίτογσοριι- 
σηαῆξηι, πγΐτοϑα; ᾿οίππι (πο αίς 
ἔβη, τὰ Ππάο πὶ α Πυθα τοῦ θα5 τορι, 
{0 νείροταπι ΤΆΘΪ 5 Ιοοῖς πιιάδγιηζ 
τησοηία. πο σορηΐτο, Μαγοίας σοῖο- 
Τοβ ΠΊΠΙτ65 τπΠ|τ δάπηοιῖς (0 8}15 φὰς 
ΤΟΙ Ραττος οοίσεηέετο : ἰρίς σα πη |6- 
δΕΠΊπιο φαοαὰε ροσῖαπῃ δάοετις οἱ, 
ἘΠΎΟΪ 5 τ6}15 ρατίτας δ τασγγίθας : ροτέγας- 
ἔτεα; τοραρα! 5, ρείπλιβ ντθ ἱπστοίς 
{5 εἴπ. ρογταπι (θγααθαῖ πιάση ὃ νὰ- 
1146 ποίπίπ πα πιι5:4] ἔοσγτίτεγ ΘΠ 
οΧοοροζγιητ, ὃζ ΑΙ αατρεγγοραρπα- 
ΤΠ γόοιο: (ςα πηι] τς σατἢς, ΓΕ] 4αΐ 
τοῦρα νειτοτίτ ὃζ ρα νίας αἰ πσοτγατ, 
ΠΠΙς ἱπίδοιιτας ἱπτεγέξοϊς φαοτημοσ δίς ᾿ 
(Ἐαιιογοσα; (ο] 15 Ράτορης (πρρ]]οῖθιις, 
αυϊ αύπλα ργοϊςο Πςητ τοῦθ πησθπΐᾷ 
4πος; (οΑ] 15 οαρτα ἔπη. Ιῃ πη ς πιο- 
αὐ εχρίύρπαῖα ντρα, Μαγοία5 ἐχεπι- 
Ρτὶς ε ργαάα ἰροιῖς ααϊδιξσαπι ἄξος 
ἀοπατοῦ, τπΠι Υ' ΟἹ σογατη ορρί 4 οΥὐ- 
Παταῖ, ΓΕ 4 τη] 0.4 Ἰγρίς ἃ σοη-ς 
οεἴπε, πογατ φῦτεπη πα ϊτῖι πιαποῖρίο- 
τα Π., τα πη θ τὶ, ΡΘουηίατῦ; να γιέξοσί- 
Βιι δά ΟΧροιταη αι πὸ {Πἤσεγοῖ νπα 
αἰς5; (δ ρεῦ νίσεβ ἀσθητοβ ἔσγοητοβη; 
ΡΑτγείτη Τρ], ραγτῖπι απ Πτα, Πλ] τα πὶ 

τὅροτ!ς ἰπίαπηεγο σορεραητηγ. [π|- 
ΡαγάτοΓ Ἔχροστατία ταπι ορίβα5 τῇ Πο- 
τϊηϊδαις ν αἰ πο 5, σοι το] αυτ ορ- 
Ρἰ ἄτη, ὅς ΠΟΡἰΔ5 Βοίφηι ἀμπχίς. ΗΙ, ο 
ἀιποητῆ οἷμς Ρίςη δι, ἰμΠγυχεγᾷᾶς 
(6 συπέξί5 αὐ ριρηᾷ Πποροι γῖς. Μδΐ- 
οἴπισ, σης ραταγοῖ Ορρί 4ππῈ ρσὶ πο 
ἰπυραῖι ἘχριρΠδιασῖ, ΠΟῚ γΠῸ ἰοσο 
Δορτοῆαο οἵδ πηοςπίδ. ορριἠδηΐ νεῖο, 

ἐξ ἐφόδου τίκ πόλιν αἱρήσων, 5 “πολλὰ μέρη ́  τείχους ἐποιήτοος πσϑοςξολοίς. οἱ δὲ Βωλανοὶ 
Ἐπ᾿ 

ϑοοῖος ἜΡῸ: 



- 
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οχίρεϑιατα ὉρΡΟΙΆΕ ΤῈ τεπγροτί5, αὐδωμείναδες χαιοὺν ἐχττήδιφον, αὐοίχρεσι Ζιὰ χά. 
Ῥουιαπιαρογίαῃτ; αἰτοῦ; ΔρΊΉΪη6, δζ λας ΣΝ ϑυοι χτλιαλο ΣΝ 

Ἰαῆταδες οτάϊπίθις, ογατηρῦτ; ἃζ αρ- ον εὐνδν υ Ἑ 5 Ἶ ἀξ ἰώ... 
στεῖῃ αἀυοτίος, πα ϊες οσῇς, ρΙασρυς κυ ακποῦσι τοῖς Χῳ ῥιετοτον τοι πολλουοαύνθι 
(αυοϊατὶς, το  υις ἔσο άς ἔυρατίβ, ἱπιγὰ ποκλείναντες, ἔτι δὲ πλείους πὅτων καζο αυμαΐι-. 
πιοεηΐὰ ἰς τϑοϊρίαπι. Ατ Ματγοίις οο- σαίες, τός τε λοιποιὶ αἰα, φῶς αϑα[κασανες φυγεῖν, 

ἱ - 2} ᾽ - ιν φι Βαίταν οἰ(ςοτῖ βαραίηαπι ἔοστε ἔοστιι Δὐέςρεναν εἰς τίω πόλιν. ὡς δὲ ἔγνω πίω “ξοπάϑεο 
μὰ πὸδἄοτγαϊ οἴ φοοίρεζεταγεα ίρηο- ἀπ ἢ ων: Ἔ κοὐ δδηρι, ΟΣ τὰ ὴ 
ΛΑ) οἴ ρατοί5 ρίορογα δ πο λυ, ἡ παι ὁ ἡκύλμο λυ τις ᾿ ἜΡΟΑΒΕΝ εἶν᾽ 
δὲ ἀπροτίος ας πρ γοςο!]ερίτ; αἀ ἀἴτο- παλος ἐλυεζο παυρεῦ σεωὼ ὀλίγοις κὺ απουδίωυ »χα 
υειτερί 5 απ πτο, γεἀητερταυίτοῖ- ὀ τῷς Οὐ τῆς ζ γῆς σκεδα οϑειᾷς αὐδιαιξὼν, σεευίςα, 

: ΠΡ ζ ἌΕΕΝ ; ᾿ 
ἄἴπες; δζ ργςπγοπίτοβ αι ἐλέτο ΟΡΙΙΣ ΤῸ τὲ χαὶ παρεϑοίβῥευε: Ἀλ η)π καὐόξηθε ἊΣ φἕ ἊΝ 

οἴει, απ νει Ποίἐο5 ογυροτγᾶτ, γαν- ' το, νῆμα ὐν ἘΣ ΜΕΝ 

(Ὡς ορριρηατοπτιορρία. Τ᾿ πὶ ΒοΙΑ- “πουδείξας ἃ δεῖ ραῆψν, ἐκέλάυσε πυξϑεὀνφντῇ, 
; Ἵ Ἁ λ ᾿ λ ͵ ͵ ᾿ ὮΣ ἢ ὁ 

πὶ μϑοςοαξρετίοιο, φατογιατίπη 6- πολέ χν ἴΩΣ αὐᾷς ζετο: χοικϑίων δὲ παλιν γ6 

ταπιραητ, Ν ΟΙ(Οἰ5 (νι πποηῖτί Πιογαπι) Τλυ Βωλαᾳνῶν τή αὐτῇ πείφρι. χαὶ χτ' πλῆθος οχ- 

ποη ἐχοῖρίςπεθ. δογιπῃ τηρεῖ, (οἀ δδαμώντων,ἕ δέχονἢ ἀὐυδολοῦσχω δ 

Ρεῖ ἀεο! μα τεξαρ!δτθα5 : 405 ορρὶ- τς ἐδ ΠΣ ΟΝ εὐβίοτος ν 

ἀδηὶ, οἰ μπὶ ΠΟ ΙΠτοΠ]ΠΙσεητα5, ἴα ρεῖ- ἔπτν Ἵ Ζ “ας ῳ ἐὐρόρις σὰν ἤν λεραν;, 9) 

(δουτὶ ἔπητ. ἐο5 Μαγοίις Ιοῆσεα πις- μὺ ἽΧΕΡΟΙ βωλανοι πέρ ἀὐπτρρίου Οζα εἰθυ ΟΝ »Ἐ- 
πῖδας ἀἠξταίτος ἱπυαῖι οὔ ΙοξΕΠΠππὶῖς δίωχον ατρᾳ πολλού. ἐπεὶ ὃ πσξόσω “ πόλεως ἐγέ- 
Ἰωμοπίι, πγυίτοϑα νοὶ τοραρ πᾶτος γε] γογζο, ἔγων τὸς ἐχτλέκζοις ΤῊ νέων ὁ Μαῤχιος, ὁμόσε, 
ἔαρίςητος οσοίαϊτ; δὲ ργορεγδηιος 'πς τῆς Βωδανγοῖς “ "τὰ εὐ αὑτῶν ὐὐτοδς 

ντδξ ἱπίξοιιτας, ρυα ι ροστα οἷδιι- Δ ΡΑΣ, . ΠΑΥ ΤΣ ΣΝ κι, Ζ0 γος, τυ μϑΔὺ υϑύων, δι} 5 ͵ ΠΥ 
ἀετεῖαγ, ἰγγαρίτἰητγα πησεπίδ. ν δὶ νο- Τὴ; αμμεἰνονϑμων, ΤΊ ὃ φάυγϑντων. ὁ ὃς 

᾿ ἣν Α  σ ΟΝ τυ τ ᾽ " ͵ κ᾿ ΤΑ 

ΤῸ ἱπηρογαζοῦ ροστα (ςπηεὶ ροτκίτιις εξ, χολουθων τοῖς 6 ΧΙ τίωυ πόλιν ὠθουμϑροις, φϑοίνᾳ Ωρ ν 
ΒλοῚ Ξθκοιοει Κοἤξρηῖ τηδηϊ5αἤο- ὄζηρρα, θέαι Ὁ; πύλας, ἐκζιασοίυϑρος εἰς Ὁ πεῖξ΄ ι ᾿ : τὰ πρδιριδ Ὑ2 1 ἘΠ ὝΠΟ 
Ἰδυϊτ, ὃς Βοϊδηὶ ἀείογιϊς πλσση!θ.Ιη 40 295. ὡς δὲ ὁ ξρατηγὸς ἀπ ἀξ ηρυ πολῶν ΠῚ. 
το τεξιρογιητ ἘΧριιρπαῖο 60 ετίπι πα 8 ᾿ ὩΣ ἐν ΘΝ ΚΟ ΠΣ ; τὸ υ τυ πλ 
ορρί 4; τ] τὶ τῇ οἴτιο5 Πηφποραπάοσ, Ἄλϑετο, ἠχρλουὴ χα Ὁ δ ο ΤἼν Φολούσκων πλῆ )ϑι 

«.. δ) “" ᾽ 3 - ᾿ 

τὰπ| Ορα5 αἰγὶ ρίξ425 ρεγπλτ: εχροῖ- 9! ὃ Βωδαινοὶ Ὁ τειη9ς Τκλιποιῖες, ἔξ,» ὁχὶ 
ταῖς; ΡῈ οτἶπιπη δέ δετα ρα νης οἰκίας. νόνϑυος δὲ καὶ ζωώτης κύριος τῆς πόλεως, 
πετγία, ντἀπτο ΐῃ ΤΙ οἱεγ δ Πηη ἐχρησπά- ἐπέζεῳα τοῖς φραΐι ὠτας ζά τεσωμαΐᾳ ἐΐξαν δραπο- ὲ 
ζίοχο, ἀφυαι πὶ ορρίάιιπ, ἱποςηαϊτ, ἡ σράθοῖ αν ͵ ἢ 

γι νην μϑῖζα ἵπάς [,αθίςος οἷι Ἐχογοίτιι ρατῖίτ: αιιας ; ΘΙ ΘΟ Ἅ[ϑρπασαι. ν᾿ 
“ οἰαίτας δὲ ἰρία τι πο 1 ,Ατίπὶ Πποιηἱπὶς 6- Ὅσπον » ὡς χαὶ πσξϑτερον, ἁπα(αν ὀκκομί(ᾳς Ί 

τᾶς, 'δέ νῃα οχ ΑἸδαπογιιπι σοϊοηϊίς. 30 λείαν σζεὺ χϑόνῳ τε χαὶ χτ' πολλζωὼ ὀξοισίαν, (' ὅ-᾿ 
πυοσνε ἩΈΠΈΓΕΡ Ἄστος ἀλος ὅ'υ- τῷ πἰωὼ πόλιν ἐγέωρησε. «ἰ]άῦ9εν δὲ τίω δοωίατος 
ἐσό ρτίτηο ἱποαγίαῃ Ἔχαγοῦαζ, 4 Π14- ἢ πῆ ν᾿ ͵ Ἦν 
ΠΣ σοπίρίσαιπι ἔογα ΕΣ τ 8 ἐλ θμαλαίξον " }υ τ τ ΚΟΆΡΕΝ ἡτὰ Λα θιχα- ἃ 
ἢς ἰποεπάϊατῃ. .αὐἰσαηὶ, ἔτει γπὶς [οἴ ζὼ δὲ χα! αὐτῇ τοτε Λαΐωων κα πολις, Αλξας, 

Ἦ Ἔπς ΔΥΡΕ τελ Ὁ μλ ΡΥ τὰ ͵ ΑΝ 
τισπίθι5, Π6Ο τεγγίτὶ Ιαπτ, προ νογῇ νων» φ πὴ χα] Φηλη αποιχος. καΐϊαᾳπτληξααϑαι Ἃ βυ- 
φαἱρπαιίαπι: (εἰ τοπις τεραρηαη- λόυϑυος τὸς ἔγδὸν, ἔχαιεν αὐτῶν πζιὼ χώεαν ἀλιὶἐ. 
ἀο Ιᾳρίὰς ποίξεπι (οαηἀδητοῖη γεῖθ- πιὼν, ὅθεν μάλιςα ἜΝ ΗΝ ἡ Ὁ εἰς ἃ ας οἱ ΕῚ 
σοίθης πο ηΐθιι5. ροίἔγεπιο ταπηθῇ Δ ΑΝ τὸ ἢ» ΤΕΤΩΝ ἢ. 
ἐχριισπατὶ (πε, αο ποη γαίογεης αδιχῤμοὶ Ὁ τειχος εἰκατεσκά ασμένον ἐγήες, ὅτε 

͵ » » τὶ 2 " 

Ῥδιιοὶ τὰ ΠῚ ΠΊΕΪτΟΚ , δζ ΠΕ τα 1{| αιῖ- καϊεπλαάγηί(αν αὐττίω ἐφοδὸν ὅτε μοιλάχϑν εὐνέ- 
ἀεπιτοπιροτίς ἰητογηυϊοίςεητος, Ια -ὀ δο(αν ᾶσυϑὲν, δ δύτεῖχο »Ἐππο μαχο υϑυοι δυναίως, ὦ 
πεῖο. παηῚ γοΪ(οἱ ἂρ οπηπὶ ρατῖοορ- 40 χαὶ πολλάχις Ὠχιῦ αἰνονζει; ἐῶ τείγρίς αὐ ςολς Σ ᾿ 
Ρυρπάθδης, ἰὩσοεἀεητεβ βῆ! τεοςη- ΣΕ θας ἜΝ ΡΉΣΤἢ Χ' Ἔταν ἐκ 
τοβ ;ἡτα ντορρί ἀαπὶ ἀἰς5 ποέξεςᾳ; οὔ- ὠἀδέδεαι μά ἫΣ τελὲς ἔμ γε ον ΟΝ 
τίπιλτο ἰαδοτε ἀθξατίρατί, οορετοσιις “Ως πολλοὺς αγωνιζομδροι, ὁ λφόνον « Τ' ἐλάχιουν Ὁ 
τπαιγὶς ἀςοφάοτο. Μαγοίις ος 4ὰ0- αγϑαπασόμϑροι. πολλαὶ γὸ «σοοςξολαὶ καθ᾿ ὅλέυ δ΄ 
πμεορρίάτιπι αἰτὶρίομάιιπι σοποοῦης πόλιν ἐγίνοντο πσὸ Ἵϑ δολούσκων ἐκ φζαδυχῆς, ; 

ε ’ γυῆϑὴν , ς Ἶ μὰ δὰ , 
“ἐπσοχωφφεωτων δ ἀεὶ του χεκμηχότων, ἑτέρων 5 πυφοςφιόντων γεαρῶν᾽ πσϑϑς οὧς ἀγωνιζ-- 

5 ς ς ᾿ φαλ᾿ ἣν λ 3: ἢ ᾿ “Ἥ 2 οἱ δὲ ΟΣ ἡμέρας , χαὶ Οσοϊξ τῆς νυκτὸς αγαπειύσα ϑροι λιφόνον, ἐκλιπεῖν ζιὠαϊκαϑηίν ἃ 
τὲ ε ; ᾿ ᾿ Ἵ « ᾿ τεῖχος ὑσπσῦ κόπου. τ δα λαῶν δὲ χαὶ ζω τίω ὁ Μαῤχιος τω πόλι ὀξζωυδραποδὶσείο, χαὶ 

ποιῷ 

Ω 



ΓῚ ὃς φραΐιωταις ἐφῆκε μεφίσασχ (ς ὠφελείας. ἀ- 

᾿ς γαφή(ᾳ 5 7 δειύα μιν ἐκεῖδεν, ἔχ τίω ΤΙ εδο υῶν πό- 

λιν ἐιῶ ὃ χαὶ αἰντὴ “' Λαΐζίνων “λύοις᾽ σεεύ εταγμμένξω 

ζ: φραϊιαν, αἀφφικνάται, κὸ αὐτί ἁ κα τω σλησιασοι 
5... ΄ ς ᾿ ͵  ν ν ῳ 
τοῖς πεί γεσιν αἱρᾷ χΤ' κρ «τος. τὰ αὐζὰ Δι αἌιςο 

ΟΣ Ὡρότερον ὀκε(ας, ἕωϑεν ἀὐθες αὐαςή(ᾳς “ δηυύα- 

μιν, ἤγγυ ἔχε Κορξιῶνα. οὐ, Ὁ αὐτῶ πλησίον πῷ τεί-. 

'χοις,ζὰς πύλας ὀμοίξανες οἱ ἐνδὸν, απϑιυτῶσιν αὐτι-- 
᾿ Ζ ς ͵ Χ Ἱ 2 ν᾿ σὴ 
πσδοτείγονες “κε τή ας .Χ) πο βαϑιδύγηες ἀμαχητὶ Ὁ 

πεῖη9ς. οἱς ἐπαινέίᾳς ὡς τὰ κε ῴτιςα αἰξὶ σφών βε- 

(υλάμϑροις, ἐκέλάυσεν ὧν εδ4 τῇ φραΐια, φέρονζς 
«“ ᾽ ͵ Ἦ Πὰ Ν το Ἷ 

ἠχεῖν, ηργυέλον χα, σίτον. Χ) λαξωὼν σίᾳ κοξδοεέταξεν, 

ἀπῆγεν δυιώα μιν ἔχ τἰωὼ Καὶ οοκολαναΐν πόλιν. πα-- 
᾿δαδόντων ὃ καικείνζωυ Τὴν ἐνδὸν ἀκα χητὶ, χοὶ ὡς αν 

-“ ͵ 2 ἣ , “Ὁ 

“πολλῆς πσροθυμίας ἀν )ϑρας τε τἰδαοόντων τῇ δυ- 

γαίμι4, χαὶ χούμαΐζᾳ, κ᾿ δίᾳ ὀῆνα; ἐπετετακῷ ἀὐθις,ά.- 
-»“ «ς Ψ -“» λ .-“ 

πῆγε Τ φραψιαν,ὡς ὅζα φιλίας γῆσιπθύυ »ὺ χαὶ τϑτο 

ἐασουδαιζεν,ὡς μηδὲν οἱ το ροιδιδόγϊες ἀὐζις ζὰς πό- 

λάςπαϑοιεν ὧν φιλέ δρᾶν ὁ πόλεμος, διλλο χαὶ γάῶ 

ἀδήωτον  πολαμθανοιεν,ὼ βοσκήμαζα, χαὶ αὐδρά-- 

ποδδι δίᾳ κατέλιπον ὅΧῚ ἢ“ κίησεων,κομἰζοιντο.αὐλί- 
᾿ Ὅν δ ἢ ] δα σὸν οὖ « ͵ 

ζξοϑαι τεσέκ εἶα. Τ' δια μιν οὖ “1 πόλεσιν, ἵγα μιῇ 

“λ0η) δὲ τοῤπαγὴς πσϑὃς αὑτῶν " κλοπτῆς κοιχϑν, δ - 
λάὰ ῦϑοὲ τοῖς τείχεσι καλεςραϊζοπεδοζ ον. Ἔσο δὲ 

᾿ ͵ 2 ͵ -“ ͵ 37 δ ΕΓ λ 

της αναςηίᾳς τὴς πόλεως ,ἤλαωογε “Τ᾽ φρατὸν ὅχτ 

“Βολάς, ἐχεφανὴ πε τῦτε οὐζαν,χαὶ ον ὀλίγοις πόϑρυ 

6 παῖς ἡγϑυνϑώαις αὖ Λαΐίων Ἄμοις πόλεσιν ὄξεταζο- 

μϑώζω. οὐ ασοοςδεΐξα ϑέων ὃ αὐτὸν τσ ἐγδὸν, δλὰ 

τοῦ ἐρύ καίι πιςευόγτοων ἐχυρῷ πε οι, καὶ τῶ πλή- 

οὔ ἀπ᾽ αὐτο καχη(ουϑύων, οὐ δακαλέ(ας τίω 
δυυύα μεν ἀγωνίζεοαϑαι ποδοθύμος, χαὶ τοῖς πσξ τοις 
ΓᾺ “ .- « ͵ 

ὀχιξλλὅσι τὰ τείχους μεγάλας δωρεας “ πσοοομε-- 
ἶ " τ χοῦ ον ͵ “"ἷἵ͵ ῇ 
γος, ἔρορυ εἴγεΐο "χα ἀκ “ξς ζφυ τη τῇ πολᾷ μουχη 

χαρίορφε. ὦ ὙΣΡ μόνον Ἔἰτὸ τῷ τείχους ἡμξωύοντο τὸς 

πυοοςιόγζας οἱ “Βωδλανοὶ, δλλὼ ἡ ὅς πύλας ἐϊξέλεον 

| αὐοίοογΊες ἀν, ϑρϑοι, καὶ χτὶ τὸ πρανοῖύς ἐωϑοιων βία 

᾿ς πῷς “ἐφιςακϑμοις ᾿ Φόνος πὲ πλέζος αὐτῦθι ΤῊ ὥο-- 
,ὕ 2 ͵ὔ λ ἣ τυ ΤᾺ Ἃ 

λούσκων ἔλυετο » χα γξονος τὴς τεῖγ9 (οι χίας πολὶῖς, 

τῷ τεκρῳτήσᾳν“ πόλεως, ἄπορος ἅπασιν ἡ ἐλπίς" ' 
Ἷ εἶβῳ ὙΝ ᾿ " 5 τ ν ί.. ἢ 
ο λα τὴν ̓ σπολλυρβίων ἄδηλον ἐποί4 1 δἰποισίαν 40 
ἢ Ἴ 

Ὶ ὁφρατηγϑς, αὐτικαϑιςὰς ἕτερϑις τὰν δὲ καμγόντων 

᾿ς “παρεθοίρβεωε τίω πσοοϑυ μίαν, ὅχὶ Ὁ πονοιοῦ μέρος 

τὴς φραΐιας αὐτὸς ὠϑθούμϑυος. Ζεῦ τε οὐχ ὁ λθηγος εἰὐτο 

μόνον ἐπαγωγϑς ἐπὶ Θ ἀὐψυχον οδλλὼ χαὶ τὰ ἔργα. 

Ὡ. 

ΑΥ̓͂ Φ' “κ' ΘΜ. ἘΠΕῚ ἡ 
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ΠΛΠ]Πτὶ, σαρτίαἱς (αΡ Παἴτα νξάτϊ5. [ἡ- 
ἄς σορίας (ογατίς οὐ ηἰδ. αὐ Ροάτιπη 
τεδαυχίς, δὲ ᾿ρίαπι 1 ατίπὶ Ποπλϊ Πί5. 14 
ΡΤΙΠΊΟ ἱπηροτα σορίτ, δὲ νὰ σοτογατγα- 
ὅζδαίτ. Ῥοιείαϊς ρτείπγα ᾿αος οῦ- 
Ὀἱοπξ ἀιιχίτ οορία5. ργορίπχαᾶεὶ ροτ- 
τα ἀροιτα (Ππτ; ὃς ορρί ἀλη (πρρ!οῦ 
τῖτα οδυιΐαπις τ. ἀςαάτίοποπι δοο- 
τιιητ, (Δα θιι5 ΠΟ Ἰαιιατὶς ποιὰ ορτί- 
τὴς {] οί] Πδητ, ἱπηρογαυτ ροοιι- 
Πἰλπη δζ ἔπ πιο ητιτη ἴῃ νὰ Ἔχοῖοῖ- 
τιι5. ἀσσορτίςα; 4πα ΟΧοροτγαι, δ τχίς 
ΘΧΘτοϊ τ τη νοτίας (Πογίοϊος. ὃζ σιπι τα 
{Ππ|πς οὐ ορρίἀὶ οἴιιες ππαραρπα 46- 
αἰ ἀΠΠδητ, σοι πγοαίι56;, ρεοιηΐΔ5, ὃ 
σεῖοτα συ ἱΠηροζαγαῖ, ρΓΟΠΊρε5 Δηϊ- 
Πηΐς ΟΧοΓΟίταὶ (πρρααϊταεησ, οορίλς 
νείατρογοοἰαἰξαστγαπη (6 ποχά α- 
Δυχίτ. [4 φηΐπη τ σε ἰπ Ε. ( ΑΥΤΟΝ 
«υία ΠΟΙῚΪς ρατογοηταν ἀφα τίτί!, (ξ 4 4. πὶ 37. 3ι. δ «ὦ 
ΔΡΤΟΚ,Υ 1115, ροοούα, ὃ το ἐξα ίη ργα- 4. ἤωκι στε Ἃ 
αἰϊς πιαποίρία, μια τοο ρογθητιπαο ἢ- τς ε ε- 4“ - 
Ποθατ ΠΠ|τας αἰ γί  Π ορρί ἄϊ5, π6- ΟΝ μὲ 
υϊ4 ρεσσαγοητ τις γαρπῖδνα; (04 
οαἔετα πιςτα θαπτασ ρίορο πησοΠΐδ. 
Ηΐἴπο οχογοῖτῇ αἀηγοις δα ΒΟυη]]Ας, 
Παοά ορρίσππι ὃς Π]Π {τς τις εγασ, δζ 
ὙΠΕΠῚ Ὁ ΡΓΓΠΊΑΙ 5 Γ τ] σα ΠΟτΙ5 οἱα]- 
ταῖς ὩΠΠΊοΓΟ ρογοχί σας. σα τη 5 Ὁ 
ορρί ἀδῃϊς πιοσηϊα βγηγίζατε ὃζ ργοριι- 
σηδιοτῖ πλυ]τἰτιἀἸης ἔγοτίς ἐχο 6- 
ΤΟΓΟΓ, ΠΉΠΠτος αὐ Γοστίτοῦ ραρῃδητ)πὶ 
ΟΧΒοσταζις, ργοροίτἰ5 Πα χί Πγ15 ρτα- 
ΤῊ 5 ηἰ5 4 ΡΓίμηΐ επί Π δῆτ ῃ πηοσΠία, 
τῷ γοητς ἀρστεῆας 6[Ἐ: ρυρπαταπηα; 
εἰἘ οἴτοα 4 ορρί 4{ φοτίτογ, ηᾶ Βοια]- 
Ιλῃϊ πη πτοάο αἰποπἰδ.μοίξομη ατοο- 
Βαητ, ίς οεᾷ δρεγείς ρογτὶς σοῃέοτγείπι 
ΡΓοτα πη ροθδηζ, φἀπογίοβα; τπαρηᾶ νὶ 
ΡοΓ ἀφο! ρα !εραητ. Ρ γί πὶ  οἱ- 
(οοτατα δ᾽ σα Ι, ἀΐπα» ἀπιγαις ορριι- 
σηαῖίο, ΙΧ ν]]αίρε νἱέξοσίς. ϑε πηρε- 
ταῖοτ πὶ σαάεπεῇ Ιος 4] ἴος ΤΠ οἰ δς, 
εἰποίεδας πὸ (δητίγοταγ ἀοιγιπηδιι πὶ 
Παιπηοτ!: Ια δογαπ θα; αἀάεθαι δηϊ- 
ΠΊΪΙ, ὃζ Δ οι] Π16; ραΓτα ρΓΟΠ  ΟΓΟΊΕΓ, 
ἰρίς Ιαθᾶτος Βι]οίερατ: πος νογδίβταη- 
τιιγη, γετῖϊ οτἱᾷ οχέρο {05 απ πηαθαζ. 
πᾷ οπληΐα (δίρατ ραγίσιι]α, 11] Ἰητῶ 
τατιιπὶ ΓΟ Πητῦ5,ἄοηος νἱ πηοοηΐα σα- 
Ρετςτ. τά οπηα [ας οτίαπη ροτίτας ντ- 
Ῥε,νἰ έτος ραγτίπι οσο αἷς γεραρηᾶταϑ, 
Ραγτίπι νίπος σορίτ: Δάσρτιδα οἰαγις. 
Πηιᾷ νἱτοτίᾷ, οχεγοῖτα αδάεχίς, ρ[α- 

- 

ς δ 2 “ ᾽ «“ Ὁ) Ὰ “ 

πϑύτα ὙΣΡ ὑφίςαΐο κίνδχωυον, χαὶ σεσὲ μια πείρας ἀπελείφ,ϑη, ἕως ἐὀλω Ὁ πειχος. χραᾳπήίᾳς 
“»Ὕ ς ΝΣ " ͵ ᾿ 

δὲ χαὶ ζαύτης σεεὼ γρόγῳ τῆς πόλεως, χαὶ ΤὴΜ ὀλόντων τὸς νϑρ οὐ χφρῶν νόμῳ «χα φϑείρας, τὸς 

δὲ αἰχμαλώτοις λαξῶν, ἀπῆγε τίὼ δχυύα μιν, Ἐχιφανεςάτζω γίκκζωυ ὀξενείκαινϑυος, καὶ λα- 

ΠΤ} 



- 
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εἰπεὶς ὅΖ αοα] Σι ΠΠ πνῖς οπεγαταπιίρος. φυρφι καλλιςα χϑὶ πλέσα ἄγων, ̓χοὴ μα ῖς ἀς ο 

ἀαβεταο ἐς Ρέσιιπίΐς καὶ ἐββλ μοὶ πὐλλοι ὧν ἐἰξανετὴς ἐλμεῖ. δ Ὁ αὐνίοι ας όἢ 

τος ΘΠ ΠῚ δ᾽ 4118 [ἢ σοΙΟΓΙΒ ΟΡΡΙαΙ5 ΓΟ- ἘΠ ἌΣ ΠΑΝῚ ᾿ ωΐ. 

Ῥουοδαηταγ οροβθ. Ροίξ μας απά- ὐσ ἀρ ΡΗΜΗ Ἂν Τ φραΐιαν. Μῳ ' 

ὉΠΙΠΦ; [τε ςοτγξι, δ σοῦ ογατῖη ρο- μὺ χα ὡ 667. Ἅ[ϑπορ ΟΡ "να ποοχείειος δ, ' 

τοίξατα, πεο ορρί άπ ν] πὶ εἰσ ίςορ- καὶ πόλις συτίδ μία. ξεϑαλίιοτο ἔξω Λαπινίᾳ, ει τορο- 

Ῥοπεραξρίατο Καυϊηΐαπη 4ποάορτις, πίω γ πόλιν οἱσεεὺ Αἰκίᾳ. καζάραῆϊες εἰς Ἰταλίαν 
ρίάιπι Ττοίδῃϊ φαΐσιπι ΞΕ ποα ἰη τας. «τ ες ζκ(ον. αὶ ἀφ ἧς ὃ Ῥωμαίων εὖ “ϑέος, ὡς χὰ 

Πίαπι ἀρρυ]εγαησ, ρείπλιπι σοπα!46- κιδὰ σα τὰ μος ἀκ Ὁ “ι. Ὁ 

ται, ἀξ ντίιρτα ἐχροίε, Ἀοπιαπί θᾶ “έϑτερον μοι δεόηλωται οἱ δε θλίείω τῇ κα, ϑμον. 

ἱπάε τγαχογαης οπρίποιη. Ορρίάδηὶ τες, πλωτὰ (πον ᾧοντο δὲῖν ἰ πϑονϑμήν, ἢ Ὁ πσρὸς 

αὐτὸ υϊάεῖς ροτία5 ρατὶ ΒΕΡΈΈΒΕΙΙΣ το τὸς (πσϑϑχϑνοις σφαῖν πιςὺν ἐϊκαζαλιπεῖν. ἐπλῥοντο 

φιᾶ βάοπὶ οΓρα ἀάρεβεϑ ἀείογεγς. εἴς ΚΠ ΟΝΝ “ διὰ ἀπίϑεκιεειος ἋΣ 

σο δοτίτογ [δ᾽ δ! αδπλαϊα τιιπὶ 1η Πλα- μι ον κι ἦν: 

Ἡίς, τὰπὶ δῖα πιοπία ρυρπάτατη εἴ, Ὁ ὑ ἘΠΜΘΣΟΝ ΟΣ (φρῦχα 8 μέ εὐδῶγε τολος 

(64 Π|}}} ργοξεοογαης ργίπλ! ἱπηροῖιδ; Ἰζῦ χέατος τῇ σοβτὴ ἐφόδῳ, δλλ᾽ ἐδύχει γιφογϑ δὲῖν 

ττὰ νι ἀϊαταγπα οοΠάϊοποορι: ες νἱ- ἡ πολιορχία χαὶ τοιξῆς. Φισοςας δίευ τῆς πὸ Χιορ δ». 

ἄετετατ. Δ ΠΙ ςῃς ἰρίταγ αθ ορραρπα-ς. αὐχίο ΌΡΙΕ, φράγσε τλω, Δαλλυχν ἮΝ 

τίομε Μαζοίμ5, ορρίἀιιπι ἔολ δὲ ναὶ- ᾿ ἘΕΝ ὙΣ ΜᾺΦ ΣΉ ΒΘ ΡΥΕ ΨΦΡΤΥ ΟΦ ἢ 

1ο οἰηχίτ, νίαβος οδίεαϊς, νεταπιδαχίς σαύφϑυ, ζας οδδυς φυλατίων, ἵνα, μῦτε ανοφϑι, μήτε 
ἿΣ ͵ δ οι ον ΤΣ ἢ “) 

1ανταπι οοπηπιθδῖιιβ Ἐχοάεγοι. Α πιχουρία τίς αὐτῶν ἐζωθαεν “ρος υη.). Ρω- 
᾿ - . ““Μμ ἡ ᾿ ͵ ᾽} Η͂) 

Ἐοππαπὶ οὐπὶ απάίγοης (οοίας θοὸς. μα)γοι ὃ ἢ“ τεχεχρ αηνϑύων πόλεων ἤδὴ Τ᾽’ ὀλεθρον α- 
ἘΞ ἈΦ λμβανὰ ΣΝ 5Ὲ ρει ο τ: ον ἘΡαα ἢ «ΟΥ̓ΡᾺ ἐαρνυτα »-. 

τ οαϊοπειη δάδέϊδς,οὈ- .,.. 5. ΣΤᾺ ΠΥ ἘΣ ' ςείπτατο αα ἦς Ὅτ 20 ὅτε ωρεσξείαις οὐοχ λούνϑροι ἀφιωτρϑύαις Ὡς 
τυηΔεγοηταγᾳ υοι! Αἰ ηἰς Ιορατίοηί- 0 σὸς, ἼΣ Ὡὐὐμρμλνναν, 

θυ φογιτῃ 48] η ΒΘ ρεγμλαποθδητ, οἰΐθις οσημμέβαι δὰ ζ' »ϑυδσῶν ον τὴ Φιλια,»ὁ δὲο- 
“1. - - ὧν ἧς . ͵ Ψ - ΦΖΙΣ ἣν {55 

δε δυχ!! τι ἱπιρ!ογαδᾶτ, τουγίτὶ ουίαπὶ μᾶνων βοηδείας, “' πε Λαεὶνίε Τ' αἷξζ φχισίκον ορρω-- 
Σ ἀπε ὦ ἊΣ νἀ να; ΩΝ 

ξεγαδτο  δυίπί! οἰγοα πηι ]ατίοπθ,ὰΟ δοιοῦπες οὐ χερσὶν ονταρὸ εἰ τῦδὲ ὦ φρούφδκον Ν ἀπς 

ἵ 

» 

" 

[ αηϊοπο σαρῖα 6] κ᾽ ἈΞ ἤν Ὶ ; ψοτῖτὶ 6 ἤα ΠΊΠΏΪΠΟ Ρ ΤΣ πόλεμον ἐχὶ σφαΐ ἡξάν 4θεὶ οἰόνϑρμοι, μίων ὑπέ- 
τοίαἰῃἰρίος οοπιοιτοίοζαγ,ν Πῇ πλᾶ- 7 προ ον ον ἀπμον, 1; 

Ἰογαπι ουηπίππι τε ἢ ογοάεθαηῦ, λαῦον ἐσεακ ἀπόρτων Ὧ' κακῶν λύσιν, εἰ ψηφίσοιντο 
᾿ δ Ξ ΠΑΡ κω Ν εῇ “ «“ 5,5}. ἢ 

ΩΜαδτοεῖο γεάϊεας ἴῃ νεῷ ἀσοεγηογο- τω Μαρκίῳ Τ' καιϑοδὸν ἡ ὁ τε δημιος ὦπας ἐξοα,ὰὺ οἱ 

:νοοὶῇ ταρ δε, τι θαηῖση; δὴ ΠΡ πε ΟΥΦΝῚ Ὁ ἬΝ εν Ν 
ταῦ; νοοϊξειαητετοῖα ρίςθα, Φ ἡμδίογρι νόμων εἰςφέρᾳν οὐνμλομευϑ “ὦ 

5 . . 3 ͵ ΑΝ Ψ ε », Ἴ ͵ 5 τ᾿ ᾿ 

Ραγατὶς ἀειτγείταπἀα πα ϑὲα τοέεετγε δά ἈΡΕ ᾿ κ βαενο, Γ ζῇ, 

φοραΐαπι. 56 (« ρατγίοἱϊ οὐ οᾶῖ,πεσ . α κη ὦ ᾿ ὑπψέ τ πῷ : 

Ἂ πὶ δ τηηνς ἀετοίεπιςο! τἀ ςατα «(ὐξιδύῖες 8: δεδικαι μένων λύφν λέν. μὴ γμυουϑύᾳ δὲ 
- ἢ ͵ ε δ δον 2 ἌλνῚ),, ΤΣ ͵ ͵ 

ταυτζαγί σαπγ4; Πα] σταῖς 5 σιηδιυ- 329 ποδοξαλδ καῦς “ἰαῦὸ ὁ βελῆς, «ΘῈ τοῖς διηρῦδηρις Ν 
ΤΣ ᾿ Ξ; ")., 7 “ ; τς ; ᾿ 

Ὠϊ ]αοας ὩΪΠ1] ἀπηρ ας αἀ ρἰεδτοίο-. τι χσθ9ς)ειναι γγώμζωυ εἰς “᾿ δῆμον ἐδὺκ4.ὃ ἡ ϑαυτ 
Ε Ἷ ΤΙ ΩΞ 7 2. Ὁ ΩΕ ὕδν ΕῚ ε ἐδαμμη Ἄλον ὁ ἐπθμρ αν τ 1 Ὁ μον ἀἴξιον, ἀφ᾽ ἧς δήποῖςε αἰτίας ἡ βαλὴ ασουδας 

τὰς» αὶ {πρετίουὶ τοπηροτς [Δ ογὰ ἡ αὐ ἠρω μι ἀρυάξυ., 
: : ἣν τὸν τε ἐμιζοθ9 "Ν 

ἸΜαγοῖο, τα πο ρίεδὶ ποπηϊπέοποσαῦα ζᾷ : ζ- ̓ αϑεν χρόνον χἰσρ 8 Μαρκιά,τοηϑ ᾿ 

νο δε αἀπεγίατις πτ; παὰ ἔοι] σοη- βελονϑύῳ ᾧ δήμω καϊαγόν αὔτ', ἡγαν ἐιωϑη" πότερος 
ς᾽ Ὁ ψῈ: το Ἂν ᾽ ͵ »" (ὦ. ΄“ε Ἵ 

ἰοέζατα πιιπὶ ἜΧροιίτί νοϊοπς οἴας οὅ- πείραν εἰὐτο᾽ ποι ϑρη Ὁ γνωμης,ἢ ᾧ μὴ συϊγωρᾷν ἐ- 
ἈΠ ΜΕΝ ΡΣ ἜΞΓΙΞ Ξ ΛΟ ς ἜΝ ἢ ἢ 

βαπτίαπα ; 4} ἰάςο ἀ 101} (6 ργαξϑ, χοίςω ἑτοίτιος, ὅχὶ Ὁ κάλλον αὔτ’ «πουδοιζάν παρορ- 
΄πο παρ 5δοοξάοτοι ἀφ οτίαπι :ῃ πο παδωνν Ἢ 

ψεῖο ντοοιῖ φα! απγηῖ45 γθί]ογει, αὶ κα, "κα ς Ὅσο ΑΚ βελουδύη δζοα 
λ τὸ ΤΣ, εἰς “4 ᾽ 

Ῥαττῖ! ἐπ εϊηέξα ὃς Δἀπιϊπίειϊο Πα ἃ Θολαὶφ πο δι κηδενὸς ὧν εωρατῆεν (ὃ ἀύὴρ μήτε α1- 

ἹΜαιοῖο βετὶ ἀἰίταθαης. πᾶ ἱρῇ ἀἰΠ1- ἀκα, μήτε στεερ᾽9ς ἐΠ).χαλεπὸν γὸ ἣν Ὀπθρρηῶν αὐ 

σασϊαθαης σαιλπη Πυΐμ5 ΘΟ ΠΠΠ1|. 40 “Ἄυόνϑυον ὃ βέλάυμα συμ. δ). ἀκύ(ας δήρδι 

ἱ ἰτἰς Ματγοῖας. ὙΠ ἔθ Σ 
Η!- ΡοΓιταμ δι ας ἜΥΘΡῚΝ ᾿ τὰ πὰρ ὐφιμόλων ὠνῶνο Μαρχιος ᾿ ὡς εἰγέν ὀργῆς, 27 
ντοῖδζ ἰγαῖτι5, ΠΊΟΧ ΘΧογοί τ γεγίας ΠΡ ΕΥΒΕΑΙ αν Ἀ τ ὙΩ, Δ Δ τι. ἢ 

ψίθοπι πιουίτ; ὃς δα ἔοΙ ας (Ἰα1}185, ἄ,θις λὐαφηίας Ἷ διευαμεν γὴν ὄχι τ' - ὠμέωυφυ- 

ἡπαάιαρίητα αὖ ντρο {Δ 4}5 σαἤετα λακζω δ Λαπὶγίᾳ Ὁ ρχους καζαλιπων. ἡ αὐὐδκαι ὦ 
Ῥοίαϊτ: το  δξα σορίαγιπα ρατῖθ απδῃ- πόλεως ςασίοις τεῆαραχο ἤα Ὡποοὼ γ,καϊεςραΐο- 

τὰ (υΠσοτει δά σοπιϊπιαπάδιῃ οὐ. «πέδχζσε οὶ ξάκοννς Ὁ ΧΙ, λους ΤΣ φρκαον 

ἀϊοπεπι 1 αὐ ηὶϊ. ἈΔ4 οὐππς αἀπδη- ΠΕ ἥμιν Ξὶ ῥ 
ἢ υσι ἢ τ΄ πα ὐτο χτὶ ᾿γέστε.- 

τατα ταπτιῖς ἴῃ γεα τ ΠΥ ΕΪ τς ἜΧΟΙΤΕ λυσιὃ ἡϑσίαν χὺ τ πολιν Ὁσοῦτος εέπε 
ΩΣ ΤΕ ᾿ ἢ Ἐν γ.Ὧ Εν; 4 ἢ ͵ 

εἴϊ, δο ἢι ἰαραίαπι ἱπίζατες Ὀρριισπα- δ "ορυθος,ὡς αὐζώκᾳ τοῖς τείχεσι δ᾿ πολέμου “σξ9ςα.-- 

ξογτος. 

Ξ- 



ΑἸ Ύ ΟΣ ΡῸ Μὰ 

» ξογτος. ὦ ξὶς οἱ κδιὺ, ἐχὶ τὰ τείχη, τὰ ὅπλα λαζονῆεςς 

᾿. ἔθεον ἀνά. τὐρδαϊ δ μαῦς το δὲ, χὶ ὧς πύλας χτ' 

πλῆθος ἐφέροντο γωξὶς ἡγεμόνος" οἱ δὲ, τὸς δου λους 

καϑοπλισαύϊες, ἔχε τοῖς, τείχεσι ἢ: οἰκιῶν ἐφηῷ ̓δὴ δῈ, 

εἰ αΐω πε ἄκραν ̓  Φ Καπιτώλιον," τὸς ϑηνοῖς ἐρυμνὸς 

. πὐποιῖς “ὃ πόλεως κα ελαμίξανοντο" γυναῖκές πελελυ-- 

᾿ μϑύαι ζὰξ κβμας, ὅχι τὰ τενϑύη ὁ τς νεὼς ἔθεον, ὁ- 

᾿ λοφύρουϑρμα! τε ᾿ δεόνδυαι τ ϑεῶν, δι ποςρέν α; Ῥ 

πόλεως 1: Ὀχτόγτα Φοζον. ὡς 5 ἡπενὺξ παρῆλθεν, νὼ 

᾿" Δέχιόσης ἡμέρας Φ πλάρον γχαὶ ὧν ἐδεδοίκεξ σοσὲν 

ἐγινεῶ 5 ΣΌΝ ἔνϑυεν ὁ Μαρχίος ἐφ᾿ ἡσυχίας Ἔ σεευέ-- 

δδαμον ὥπομῖες εἰς ἀφρραν οἱ δυημισίιχοι πόςπα- 

περικίοις ἐκοίλοιω εἰς ὦ βελά 7ηθμογ" χαὶ εἰκκὴ “9-- 

ζωλάσωσι τω αὐδρὶ τἰωὺ κα ϑοδὸν,ἀύζοι βελάζεοϑαι 

ἰδ σφῶν αὐτῶν ἐφαί(αν ὡς πσοορδιἐδόνϑυοι. τῦτε δὴ 

; σεευιϑονΊες εἰς τί βελζωὼ οἱ πα-ππδάχιοι, ψη φίζωνται 

ες ωρεσξά ας ασϑὸς Τ' Μαρκιον  ἰποςείλαι πίνε αἢ- 

δας οκ ρεσθυζῴτων ᾿ οἱξ μάλιςει ἐχεῖνος ἜΣ ΣΟ 

; ἕξ, αὖθι ϑελύσεως τε χαὶ φιλίας ΔΙ ῳλεξουϑύοις. 

ἡ(αν ὃ. οἱ πσδοχφεκοϑεϊες αὑα' αὐτῶν αὐδρες οἶδε, 
Μαρχος Μωύχιος, ἃ Πόύςουμωος Κομένιος, χαὶ Σ πό-- 

διος Λαρκιος,ὼ Πόπλιος Πινάομος,ὼ Κόιντος Σ᾿ Δ 

πίκιος, ἁπόμΊες ὑπαϊικοί. ὡς ἀφίκονῷ Ἐχὶ φρω- 

ποπεδὸν, χαὶ ἔγνω πίω παροισίαν αὐτῶν ὸ Μαρχιος, 

καϑεζόνϑμος ἅμα. τοῖς Ἐχιφανεςάτοις ζϑολούσκων πε 

ὸ “ θήνων συμμάχων, ἔνθα πλάσοι ἔμελλον ἀκούει ζ 

; Ὦ λεσουϑύων ,ἐχέλάυσε καλῷ, τς εὐόρας. εἰςελϑύγ-- 

των ὃ αὐτῶν,"ρξαῦ τῷ λόοου Μωνύκιος,ὁ πλέτα χτ' 

΄ ὑπαΐείας φόνον ασουδα(ας “ἷρ αὐτώ, χαὶ μά- 

λιςξα τοῖς δημδίρχοις οὐγαϊἐιωϑεὶς ὦ ἔλεξε οια δε Ὅτι 

» »ϑὲ ὁ δίχα ω πέπονθοις “ἰπσὸ τῷ δήμου, ὦ Μώῤχιε, 

μετ᾽ αἰο,φαἷ αἰτίας δξελαϑεὶς οκ “ὃ παβίδος, ἅπου- 
»Ἴες ἰσμεν' χαὶ σατθὲν οἱομιεϑοῦ σε ποιάν ϑουμαιςον, εἰ γα- 

"» λεπαινᾷς χαὶ ἀγϑυακ ης Ἐχὶ ταῖς τύχαης. χοινὸς Ὑ» 

» δὴ Ὁ ἀπόύτων Φύσεως τ ὁ γόμμος ̓ ἐηϑρὸν δὴ τῶ 

᾿ δδασανίι Ὁ πεπονϑὺς κακῶς. ὅτι δὲ μα; λογισμκοῦ 

δ: σώφρονος ὀξεταζῇς οἱς ἀμέεοϑαι τε χαὶ ἀμορῴ- 

» οϑα! σοι «σϑϑφήχει, σδοϊξ μετειαζῆς κόθὶ πίω ἀῤά- 

» ποραξιν τὴς δίκης, ΣᾺ οὐ ῷ αὐτῶ τίϑεσει τά τε ἀ- 
͵ “ ΕΝ, “ὝἮ ΄ ͵ 

" γωγτία ποις μτίοις, ᾿ τὰ φίλια τοῖς πολέμοις, γόμιοις 40 

» πε χινᾷς φύσεως ἀκινήτοις, "ὦ τὰ τσϑὸς τὸς ϑκοῖς σεωυ- 

» χαροίηης δσια σε οἷ σεαυτὸν δξ ὧν τε καὶ σείις ἔφις, 

» ἔτι μέμννσοη ,τῷτο πεθουμάκα ϑιυ. ἤχουϑὺ πε Ἔσο- 

» ςαλένγες “( ασὸ Ὁ χοιγού “ρέσξᾳς οἱ πσοουχοήϊες ἡλι- 

" χκία τ πατειχίων, χαὶ πὐθὲ σεττσδοθυμοταΐοι, με- 
2) μεγμμένξω φέρογϊες δικαιολογίαν παροαητήσᾳ, μ χὰ ἐφ. 

» οἷς αἰξιξ νϑὺ σε δρελύσαοϑαι δ᾽ ἔηϑραν ἀγὸς δ ἥμιν; ἀπαϊλνοή ες πσοϑς ὃ ποις, ἃ γομίζ- 
ΤΥ ἢ 

». 

,. δας, πο στ της εχίσοαϊς τηοαῦ 

128:}, ΨΤΨΙΣ 1497 | 
τίο εἴτανε σοτγερτίς αὐ ΠΊΪς [Π {0} πλὰ- 
σηξγαγιῦ 4} δα πγοηἷὰ ἀπ αγγογοητῖ, ᾿] 
ΑἰΠ Δα ροττας ἀρῃλϊΠατίπη ΠῸ}]Ὸ ἄϊπος ] Ϊ 
ΡιΟρογαγῦτ; πος ἀφογαης Ζυϊ αὐ Πιατίς 
(τς ρατίοτος ἀο πη ο[οος5 ραγαγῶς 
ἀςἔςηάε ο. 1] συγί πη φαΐ οἵοοπ ( ὰ- 
Ρἰ το] Πὰπὶ σοτογαα; ντῦ]5 Ιοσα πηι η]- 
τοτα Οσσιραγοητζ: Πγυ]Πογο5 σα τη ν]ὰ- 
Ἰάτιι ρδῆπ!ς οὐ πῖθιις λα ἀε] γα ἃζ το πη 
Ρἰα σοποιγγοσδητ, ργοοᾷτος νὰ αἱ] ΡΓς- Ἱ 
(5 αὐ ες μου σα Π φιιοττογοης. θοῦ ] ' 
Ππαποττογ ἠατίοποπι οχαέζα ποέξε ας ᾿ 
πγασηλ (ςαιδτίς ἀἸδὶ ράγτθ, οΠῈ 11] 
ΠοΓΟΘΟΓΙΙΠῚ πα τη πογαπτ, πο οα- 
{γα πλοιογοῖ Μδγοία5, τοτα ρ] 65 ἔὰ- 
ἔϊο ἰπ ἔόγιιπὶ ΘοΠΟΌΓΙα ραῖγας ἰῃ οιι- 
τίατη νοσδαϊτ; ὃζ ἡ 5 ( ἀδοείπογο- 
τας Πουληὶ γοάϊτις, πλ Πα σδητατ (οἱ-- 
Ρίος ΠῚ σοίαἰταγος,ν τ ργοαίτοβ. Τ πὶ 
ἀεπημπῈ σοφέξὶ ἴῃ ΘΌΓΙ. ΠῚ ραῖγαες ἀ6- 
σταπογιηῖ ντ Πα] ης (δ πίογοϑ οχ ρατγί- : 
Βιι5, ας {16 ἀΠΠσογοτ τη αχί πιο, ̓ Θρδτί Πορατῖο αἀ ἢ 
δά εἰπὴ Πιττογόταγ, φέξυτί ἐς ρασς ατ- ᾿ “Νε ι 
416 ἁτη!οἰτία. δά 14 ποροτίῃπι ἠο]ἐτὶ ΑΙ . 
(πὶ ἰ; Μ. Μιπαςίας, Ροίξαπηις (ος, “πα ἈΝ ΘΙΣ 
ταϊηϊας., 50. Γαγρίας, Ρ. Ρίπατίας, Ὁ. νιαμῦνμΝ, ζ:. 
ΘΠρίοἷτι5,οπληος σοΠ(α] τος. ΗΙ ροίς; θα αὶ ἜΘΕΙ 
ὉΠ} 1Π σαἴτα νεποιῦς, Ματγοίπς σο- 

σηίΐτο ΠΠοσιιτη δά πθητι, στη Ὑ οοο- 
Τα ΠῚ ̓σοτογοτγιπηη; ἰοοἰογῖ ΠΟΒΙΠΠ711- 
τυῖς σοπίξαϊτ πο ἰΙοοο πιαχίμηε ροί- 
(ες αὐ οπιηὶδ.χαιάϊγι συα ἠϊσοτοη- 
τὰ, 0545 Δ (6 νοσατγὶ ἐπ. χαΐ ροίξ- 
Παδπα ἰπτγαγῆσ, ΜΙπιιοῖτ5 1] 1 ὁοη- 
{υ]ἀτιν (πο ρΙατ πη ρτο 60 Ιαθογαια- 
ταῦ, ΡΙεδία; (8 αοουγίπια ορροίιογατ, πη 
Πιαης (ςπτοπτίαπινογθα ἔθοῖς: ΙΝοπιο. -ἐ - 
ποίει ἰσπογαῖ, Ματγοὶ, δ εέξιτη τε ἃ 
Ρἰοθοεἰπίατία, δέ ργοργοίε ἐχρι!π1 6 
Ρατγία. ΠῸς ΠΛΪΓΑΠΊΕΓ ῃ ἱπάϊσης ἔεις 

Ο 

“εοιί--- 

20 

20 

ἼΟΟ ΠΟΥ ΤΙΤΠ ΣΕ: πτπγα τον» 
Ῥαάτγαταπη Εἰ ν ες τις εἰ φαὶ ςἤτ,πέοη-} 
τις πτ. Πα τ ΠΤ τ, ΠΟ ρεΓΡΈ ΠάοτΟ 
τείᾳπο ἱππάϊοῖο ἰη πο νἱηάίσατε ἀα 

τπιαγε τα τοαᾶς ἴοςο παδετε ἱπποχίος 
δὲ ΠοΟΧίοσ, ΠΪσΟ5 δ [ἰ ΠῚ] οϑ, ποι - 

το; Πααγα Ιαρας τη Ὁ 1165, ὃς ρί6- 
ταῖξ εῦσα ἀθος τοπηεγαγο, ποτα αὐ! 4 
ἱρήιις πησπιογῶ, ας ἃς 6 4}. Πατιις 
{ις. ἃζ νεπίπγας ἃ ΓΘΡΌ ΡΠ] σα Ια σατί ε ρὰ- 
τιϊοἱ 5 πάτα πηαχί Πιὶ, ταῖς; Πα  Π1- 
πλὶ, αἤξογξιες νἱο  ατὶ ἰπγί5 Ἐχροι τ] ατί- 
οπᾷ μηϊχιᾷ ργεοῖιι5, Ἔχ ροίτατῖς; αϊ- 
Βιις σοπάϊτοπῖδ.ος πίφαπηιας εδ] οἴητι 
ΡΙοθετεάςιπαξίη στα: Ππλα]ᾳ; αά- 

τὰ 



τ 
“ΣΦδολρ. -;, 

[γ 

“4... μἱ Γι: 
Η 

νι εἰδὶ αβταῖτ, ὃς πλυϊταβ τε Πιίτ ρος. 

“4, πὸ 

.λοδ ; ᾧ 
τηοηίτατί ]υϊᾷ ἱπ τεπὶ ταᾷ ἔογερατο- 

πιι5, Π ἀχαθτο ἔλοοις ἄδσοαῖ παχὶ- 

χης. Ασρτίπη ἐς ἴαγο ἀϊςετατ. (οίρι- 

ταταῖ ἱπ το ρίοὺς Αιγ θα Πὶς ἰγείτατα, οο- 

παθᾶταγα τα ἱπάἀσπηηδτιπι οσοίἀοτο 

αυΐδιις εγαὰς ἔογ πη! 441} 15. 14 πε βεζος 

τος ἰδπαῖοῦοβ ῬῬΒιδαίπγις,εἨοίπλι5- 

ηπς ποιά τιμηο σΟΠΓΓᾺ ἴπ|5 ρΑΓΕΓΕΙΊ5. 

Ροῖξεα οὔ Πίὶς ταὶ οσοϊάεπάϊ σοπαῖι5 

εἤϊει ἱπιροάίτις, 41 εἰδὶ 44] ρορηίωρ ἀιϊ- 

φετο νοϊπογῦς, ὃζ ἀοσυίᾶτο φαριά (6- 

ταῖα ρΙςδὶ πγαὶς Ἰοσιιτιια εἴτες. γε ίπιτ|- 

Τι5 ΠΙσ4ΠΟΩ».ντ ποῖ; πες ραῆπία- 

ταυςτανεῖ (δηιξιία ἀϊξῃς να! ογαϊίοπὶς 

μιαδίτας ρα πδ5 ἰυετς. Ηἰς φαος; ι- 

ἢτατί, ροίγεπιο δά ϊογιητπος, δε τγγᾶ- 
πίάετη εἰδὶ οδίεςεγῖς. αἄ πος οτίπηεῃ 

τοίε]Ἔπάμπι1ρίς το οὔτι {|| ῳ ἂρ οὸ 
φἰαυτίπια Δ οῆος: ρεγμα Πρ; ἀετοῖα- 
αἰοϊῇ ρορα]ο. 4ς (δπάτις τὰπῸ 4006; 

Οἰὐιοάπᾶ ἰρίταγ πα] τ δὶ ογεαιίπλι5 

ΠΟΞ5 ΡΑΙΓΙΟΙΪ ὁ ΘΓ ΠΟ5 Β6}|ο ρειίσ,πο- 

ταπηταητῆ ταποίογοτη ἰπ τα σαι 
εχροίτυις σβό!πηπηο ἢς ρἰεδε ααάξτο- 
τά τεοχρυ!ιπι νο αἱ, (Ατῖς σοπηρεῖ- 

εξ «᾿ τη εἴτ, αληάο ἀπο}. ταητ σα! υ]15 

ἊΣ 

- 
“ὡς 

ἀαυιηατας 65. Πιάργορτοῦ Π6 Πἰδ5 ηῖ- 
ἀξίμτγα Ποῖος ες ροῖες, ψαΐ τὰ ντίη- 
ποςεητοῖη αδίοϊπεγαηι. δεά ας, Π]1- 
Βετ,τς τοτίτι5 ρ είς (Πγαρ 5, τοτί 5: 
(Ἔπδτας μά ϊοῖο Δα ἀϊέξιιπι παῖς ἱπέοτγ- 
ταπίο,ἰαἰξτιιπλα; ΕΠ ταῦ ἰη ΠΝ οΠΠΠα5 

οἄϊαπη; φυϊά ἀαπιηὶ ἀδάστιητ ἔσπηῖ- 
πα τῖδι Ματγοὶ, νὰ φαγί ΠΟΙ ς ἢς ὃ φαὶ- 
Βαςτς σα] σας ἱπ ἐχΠ Ἔρεγιητὸαα- 
Ῥεβτο πια οἀϊξξίς ἐχαρίτατιητὴ Δ υἱά 
γεγο Ῥπετὶ ποίτεϊ ναὶ ὀσογαητνο] οο- 
σΙτΑ ΘΓ ΠΣ πα σοηῖγα τς ὃ χυΐδιις 

πιης ἱπλπλΐποῖ ρου σα] πὶ σαρτίἶτα- 
εἰς, ΑΙΙΔτ ΠΊ6; Πα Π δ γαπι χαα (οἰθης 
νοπεηίγα τὲ οαρτίβ νεθίδιις. δ ἀμ πη 
πάϊς Ματγοὶ,, ψαΐ ριζας ἤς ροτίε- 
Πυεπο5 ἸηϊΠηϊσος δ πΠοχίοϑ, ντίητο- 
τί τη πο ἁπγϊοἷς φαΐ 4θιη ραγοαζαγ ὅς ἰῃ- 
(οπείδιιβ. μας σατο ίδοιις {4πὶ δο- 
ΠὰΠ| νἱ Γῇ ἀεσεῖ σορίταβ. Ετ νὶ οπληΐᾷ 
1Π14 οπηίτταπη, 44 τείροπάεσίς, ἀἰς 
ΡεγΙοι πα, Παῖς τ γοροῖ, Πα Πᾶ πᾶ- 
ἰογαπι πίαγίᾳ ἰαοο πα ς, πηοπυπιθηζα 
ΘοτιιΠ. Ἥἴγιια5, ΠΟΠΟΓΈ5416 εἰς ἂρ μο- 
ταϊπίθιις σοποοῖος δά! πᾶς ἢ ἀθογιπὶ 
ἴτε πὶ αγὰς. 46] αδ γα, τοι], Πα Παπι 
πχογτο]ρίογαπι οἤηῇιης (ρο] Δ5,εχα- 
τἰ5, (αδιιοττῖς, σοσηας σα]τιι ρτίπας ίο- 
Ἰοππὶ ἃς Ἰερίεἰπιο χα! 44 μας ροί- 

ἷ 2 Ϊ ΠῚ Ϊ ἢ 4 2 ͵ ἢι5 ἀἰσοίεὸ ἐχυίάςπι π Π} νίάςο. Ἰ νὰ Πασρτο ποδίς Μαζοὶ, ργοσὰς ἔδηδτιι ὃζ σετοτῖς ἔπῖ5 οἷαΐ- 

ΠΙΌΝΥΞΙΙ ΜΑΙΠΙΘΟΛΑΛΆΝΑ 58. ἢ 
ἣ 

το Φέψα μϑυ,ζτε γνώμης ὅτε λθγών αὑὐσοσεῖν σε δίχας. « γαῖ 

20 Ζξελαϑῆναί σε βελόμϑιον 4 ρέϑη. δυο γὸ ἑδζως ψήτ α΄ 

Ω ͵ λων, ΩῚ ον ᾽ 3 
20 αἰ χιμαλωώσιας χα Ὑ θΛΩΝ ὦ παϑεῖν ἀὐζις εἶχϑς, ἐα) 

40 ἐς τυϊγόμᾳν “' νομίμον; τί πσϑὸς ζῦτα φαίης αἴ; 

ω ] Ν ͵ ͵ γ,. Ξε ᾿ 

μϑυ ἢ κουλλιςα χἡ συμφορωταΐα, σοι, τα παραϊ- ὁ 

γέσογϊες. ὀρχέτω Ἀ ὁ αὐοχ διχαίων λοίος. στοσέςη ὃ « 

ϑδυημόϊιχὸν ἔχε σοι παροξιουθεν αἰ πῦὸ Τ δυρδόχων,ὺ ἦα 
ὙΠῸ ν » τ Ἂν τ δ᾽ 

χον ὡς Σιποκ)ενθντές σε ἀκριτον,οἷς φοξερος ἤοὗχι ἥἴτὸ αὶ 
» ᾽ ς ΛΟ στ ΄ ῇ 

ὰ ἔρχϑν ἐκωλυίᾳ ϑρ ἡμός οἱ ὧν “5 (μὠεδρίᾳ,ὼ παρέ- ̓  
ε 5. πος 

Δομϑὺ (ϑι μηϑὲν ὃ μὴ δίχαιον ζοὼ πῦτε παϑειν. μ πιο 

πα ϑύκα λοιώπο σε οἱ κωλυϑάγες ὀμελήν, ἘΧῚ δικζω, «, 
᾽ ᾿ λιν» ύοου λον 3 ας ΛΟ ΤΑ ΟΝΟΩΝ 1 

αἰτίασουϑιοι πονηροὺς εἰπειν Κϑιτ' αὐτῶν ο» τῇ βέλη «᾿ Ϊ 

λόφους. ἰὐγέφηϑι ὁ πσϑς τϑτο,ως οἰοϑα, ὃ Οἕκ ἔπε- «οὖ 

Ῥσοϊυχόντες χαὶ πότου, πελάυτών]ες ἤχον ἐφ᾽ ἡμας « Ἶ 

αἰτιώυϑμοι τυραννίδα. Ἐχὶ ζω πτίω αἰντὸς ὑπέμεινας “. 

᾿πιπολογήσα Κ Ὁ αἰτίαν, ἐπεὶ πάμπολυ ἀπεῖ- ςαὺ- “ 

τῆς, χαὶ παρέσχες τοῖς δημοίικοῖς πδδὰ σεαιλν Τ᾿ ψῆφον « 
Δύαλαξφν.ἡ βαλὴ 5 χαὶ τῦτε παρζω, πολλάς ἐποιφι «ὦ ι 

τὸ δεήσᾳς πόθέσῳ. ἄϊνος δέω ἡμεῖς οἱ παΐξίχιοι Ἢ συμ- ἥ 

(εξηκότωνκακῶν γεχόναυϑυ ἀὐτίοι; χαὶ δζοὶ τί πολε- «΄ : 

μεῖς ἡμῖν ζσαώύτίω ἀὔγοιαν ἰποδιάξα νϑίοις αὐξέσε « 

χτ᾿ δ τότε ἀγώνα: δολὰ μζωυὼ σοὶ Ὁ δημδιιοὸν ἅπόμα,ς Ἷ 

ἷ 

Ἢ 

φοις μόνωις. ὧφ}ε σοὶ πότοις δὐ εἴτις σοὺ δίκη πολέ ' 

μμιος, οἵσε ὡς ἐδὲν ἀδικῶντα ἀπέλυφ ἀϑνμι, εἰ βέ 

λά,πάσι μδϑὺ τοῖς δημόταις δυζαν,ὁλη ἢ τῇ βόλῃ Φα- 

, χούσαοϑαι σε τὴ συμφορᾷ,  δίχαιον εἶνο 

συ Ὁ ωρὸς ἁπόμᾷς ἡμας μῖσος" ὄνον αἱ γωυαϊκές σξ, 

ὦ Μαρχιε,ίι διάνον εἰργασοινῷ, αὐθ' ὅτου πολεμάς αὖ- « 

Ι 

] 

“ ,ὔ 3 “Μ “ ᾽ ᾽ ; 

ταις ποίαν ἐπενέϊα σοι «ἰδὰὶ φυγῆς ψῆφον ἢ νας εἰ-- 

ποῦσαι πονήρφυς λϑορῖς; τί ἢ οἱ ππαδὲς ἡμδλμ" δρασαι . 

Ἴες ἢ δρρεανουϑαεϊες ἀδικον πὐξάσω,κινδυου 4 δσιν χα 

πόλις ὁδῷ; ὁ τὰ δίχαια διαιτῶς, ὦ Μαρῤχιε, ́ καὶ πῦτον 

οἰᾷ δεῖν τ' πον τὰ ὑπαίτία ἐηϑρὰ μισεῖν, ὦ φε μὴη- 
λων ᾽ ο Λ ἈΝ ἐς ᾽ ἐγ) ͵ Υ 

δὲ τ' αγα (ων φείδεχ κἡ Φίλων. Οὐκ ἀρφι ρος Χ9.) 
δ ἀν Κα ἘΜ ἈΠ “Ὁ νοι ἢ 

αὐδρὶ ἀγαθῷ φρονής. ἵνα ὃ ἁπϑμῖα ζῦτα ἀφῶ, αν ας 

ἔχοις εἰπεῖν, ὦ τσϑϑς Διὸς, εἰ΄ τὶς ἐρφιτὸ σε, τὸς δὲ δῆ. ̓  
Ἵ ο δι πο χω ᾽ σΥ,. 

ζῴφοις ἢ πσδϑχϑνων αἰ παθὼν ὑπ αὐ ὀμασκαπηᾳς,« 
λ Δ ἢ ͵ » ᾽ ΦΩ͂Σ 

χαὶ μας ας χομάζονται Ὡρὰ αὐ,ϑοζπων, αὐφαιρην 
δ ΤΩΝ ι ᾽ ᾿ 

δεῶν ἢ βωμοὺς ὦ πεμϑώη ἢ νεὼς, ἄνος εἰδική καΐος ὁρπμς 
" ΠΝ ΝΑ Ν “ἌΝ 

γὴ συλᾶς ἢ καζαχαι4ς,ὼ αναϊδέπς, ἡ σεξασμῶνθκ «, 

ἐγὼ »ϑὺ “ὃ δὲν ὁρω τα (ι «ἰδέ τε ἡμδι, ὦ Μαρ-. 

χιερὸ 3 ἐν Κὶ σεευεδρίει, αὶ πῦξὶ ' ϑιίδων πολιτῶν, οἱδ 
Ὁἰπολέσσοι πσξοϑυμῇ οκαιχὸν δὲν ὑπ᾿ αὐτῇ πεπονθωὼδ, « 

ζᾳφων πε χαὶ ἱερῶν ὦ πύλεως Ὁ γήνανϑϑης τὲ ἡ εϑρθ- « 

«(α μϑύης, 

θυ, 40 515 ρογαίταπι μι] δ οἰ ἰατίις, ργοφ (δρυιοτίς δὲ τοπιρι!ς ὃς ραττία αιῖς τς σοπυίς δέ 4" 



"" 

ΙΝ ΔΎ, 
ον 5Χ ἵἴχανας ἡδὴ 

ἈΝΤΙΟ ΚΟΜ 5.18. γι 
' »Μαρϑύης, ζῷ δίχαια εἰρήοϑω. “αφαιρέσᾳ 5, δὴ πὸρμ- 

ν Ζς »ϑὺ αὐ, ϑοφποις χαὶ τὰς μηδὲν ἀδιχκοιιζος σε,γυ-- 

ν ναι ξὶν ὁμοῦ χαὶ τέκνοις δίχας σοὶ δοιοῦαι πσοϑφῆχεν, 
« Ν ͵ 

» πϑύΐζᾷς δὲ ϑκους τε χαὶ ἥρωας χὺ δα μονας, πόλιν πὲ χαὶ 
͵ ᾽ »"» ! 3. (ζ δ ᾿ 

» χώραν διπολαυσαι τ λυ δυρδόχων ὀινοίας,χα! μωδὲν 

ν δξαίρέτον μηδὲ ὠτικκθρηζον ἀφέαχ μέρος “πὸ σου; 

τἰϑὰ πότων εἰςπέκοραξαι δίκας, 

» ζοσοῦτον μϑὴ Φόνον ἐργασοίνϑιος οι σαύτίω δ χώραν 
ἂς ͵ ᾿ 

ν πυδὶ χαὶ σιδήρῳ λωξησείνϑμος, οσωύζας ἢ πόλος εκ 

» βα,ϑοον αἰαςφήίας, ἑορᾷς 5, χαὴ θεσίας ὼ σεξασμκοις 
“ον , τι.» »» ͵ ᾽ν Ε 

ν ϑεῶν κ᾿ὶ διχι μόνων, ὡς ἐν πολλοῖς τύποις αὐξόρτοις αϑαΐ-- 

. χαΐᾷς λμέαχ ὺ ἀϑύτοις, καὶ ἰδ) γομείκιθον αἰμωοίφους: 
» ἜΞΕ Ε΄ ἀτὸλ » ε πε -“ 

» ἐγὼ μδρ ὅζω οὔκ ἠξίοιιυ αἴδρα σττῳ Φροντίς οπτοσηδν 

ν ξἰρετῆς αν, τε “σειναμρῷν τοῖς ἐηϑροῖς τὰ Φίλια ,ἐτε 

ν χαλεπὸν ὀργάὸ ἐὴ χαὶ ἀπαραιτηῶν εἰς πᾷς ὄξα ὗν. 

ν τομονζας τι αἷξὰ αὐτὸν, δνλως πε χαὶ δίζας παρ αὐτῶν 

» εἰληφότα πολλας ἡ μεγάλας. ἃ αϑὺ ὀζίυ Σιστολογεῖς 

» οϑα τε αἰξ δ" αὐτῶν εἰγουϑυ,ὼ παρωτείεϑαι σε 

» ἰδὲ δ" δυμοιικῶν, ῦτα ὄπιν. ἃ ὃ αἰ αὐοίϑεαϑον 
Ε ΕΣ ε Ψ " ας 

» σοι δὲ ἀὔνοιαν οἱ ἡκωιωὠταΐρι΄ φῳιλονφχοιῶπες χαὶ ὑπι-- γχ0 

ν οσήοϑαι ϑφχκλλαιπουϑύῳ “δ9ς τω πατεοίδα, ζωτί: 

ἘΠΕ ὡῷ δεώώααϑαι σοι μάλιςα ὑπαρχά, ὦ Ὁ ϑεῖον ὃ τί 

. συλλαμίανᾳ, μετοιάσοι, ἃ (αι μι υσααχ δ τύχζω, 

» οὐθυμηϑεντα ὅτί μεζοιξολῆς ἔχεται πρώτα τὰ ποδά- 

Ἶ ἣν» γμαΐα, καὶ συσὲν ἔχ “ἂν αὑτῶν φ
ιλᾷ ὄζανϑυφννε- 

Ἢ μεσᾶται τε ἀπϑυζα “ἰποὸ ϑεῶν τὰ αἰ παρέχοντα, “τὰν. 

'Ὦῳ εἰς ἄκρον Ἐχιφανείας ἀφίκηται, χαὶ δέπεται πάλιν εἰς 

» Ὁ μηδὲν. κάλιςα δὲ τῷτο παοά τὰ σκληρφι χαὶ με- 

ἐν γάλαυχα φρονήμαΐζᾳ χαὶ τὸς δροις Οκξαινοντα τὴς 

ΙΟ 

͵ ὃ ͵ ͵ ΝΜ, 
», αὐ, ϑεφπίνης Φύσεως. “ὑφ Ρ χᾷ δὲ σοι γιοῦ πλύτων 30 

» χρώτίςα καζαλύσαοϑαι “- πόλεμον. ἡ τε ὙΡ βουλὴ 

» παίᾳ ὥρμηται τί. καϑοδὸν ψηφίσαοϑαι σοι, ὶ ὁ δὴ- 

»» μος ἕτοιμος ὅφ1 γόμω κυρωϑένίι λῦστιι πίω ἀφφυγίαν. 

» ὦ ἄζυ ἔτι κωλύφσε ζᾷς ἡδίςας χαὶ Τιμμωταζῷς ἌΧ 

» ΤῊ αὐαίκαίων σωμάτων ἐἰπολαίάν, χαὶ χεχομέοϑαι 

» τίω πἰϑεμαχνῶν παπείδα,, όχφν τε, ὡςτῶ σαι 

» ἀσξφϑοῆχεν, ρχόντων οχαὶ ἡγείαϑοι ἡγεμόνων, παισί 

» τε χαὶ ἐίχϑνοις μιέγιςον αὔχημα καζαλιπεῖν; τὅτων 

» αϑυτοὶ Τὴν αἱ ποοέσεων ἡμεῖς ἐγζυυταὶ πασῶν ἐσχκεν, 

ἀν9 
σαυῖτ, ἀϊδα πη. ΝΙΠ ἐοσῖο σδηΐες α- 
4ι1ΠῈ ΟΠΊΠ 65 ΠοΠλΐΠα5, ετἰδπη ἰΏΠ 
Χίοβ ιν πα οἵ νχουίδ. ὃζ ᾿Ιθογῖ5 ρασπᾶς 
τί δὶ ἀατε ;ογηηοσῳ τῇ ἀφος τῇ Πογοας 
δὲ σεῃίος, ντθ πη Ἰτα πη ὃ ἀστὸς, ἰΠογα 

ἐγ υιπουιιπὶ ἀπιδείαπη, ΠΙΠ1}4; μα σετὶ 
εχί παι, [1] αἷος τς ἱπυριιηϊεῖι αἰ Πγϊτεῖ, 
Δῇ ποῃ (ἀτί5 ρα Παγί! ἴΔΠῈ ἜχορὶΠι ἂρ 
οτηηίδιιδ τοῦ οα τὶς Πγαρίθιις, τοι ἀρτίς 
ἰσῃὶ ἔογίοφ ναἰξατί5,τος ἔα Πα τι ειιοσ 
15 νγδίθιις, του ἐοξογαπ, (λοτιΠοϊοτγᾶ 
σοτοιῖςφ, αἰαΐπὶ ὈθΪτας (ΟἹ Θππἰτατίθιὶς 
τη ΠΊΠΪ τς 'π Ιοοἷ5 ρίαπα ςΟτίςοίσοτα 
οοαξεῖς ὁ Εηυξ ιθίτγον ἱπάϊρηῦ νἱ- 
τὸ οὐ αυδτι οι πη νἰγτατῖ5 σαγὰ οἵ, 
νε] ἁπλίςος οὐ πη ἰΠἰ Πγϊοἷς οσίππδεγο 
νΕ] οο5 χυὶ αἰϊηι ἴῃ ἰρίιιπι ἐδ] 1π- 
ααητ, πη ρ] Δ ὈΠΠ1 ἰγὰ ρογίςαϊ, ργα- 

{Ἔττίτι νι πιιίτας ππαρηΔ56; ροΏδ5 εἰ 
Τποτίης. Ηας ἰρίταγ μῃς αι. δέ ΠΟ - 
ἤτιιπὶ ογάϊης Ἔχσαίαπγιις, δέ Ὁ ρίερε 
ἀερτοοάπλτ, Ἀ εἴξας ντ (πδιιοϊᾷ αυας 
τα (ἴα; Ποποτῖς {Ἐπ ] οί! Εἰδὶ ρο]]Ἰςξ- 
τα, ἢ γράθας ἴῃ στγατίᾶ οἴ ραττία. Τὰ 
εἰ ρτςξίδητξ ροτοητίαπι δάϊατᾶ ἔλποτϑ 
παπηγὶπῖ πλοάεγατε ἀπ ρεηίαγο, ορίτα- 

- . Ε Β »-- 

ΓΕ 4; 4υΆ πγμτατοη!ρ. οθηοχία της ο- τ 

ταηΐα, ὦ ΠΙΠ1] 1π τοι ᾿μππγδη!ς (τἀ δί- 
1ε: ὃ φυϊάαυ δά (ἀπυπλιτη οἰατίτατῖς 
ἐα{τισίιτα εὐφέξιτη ἐπλϊπογς σοθρεγίτ, 
ἱπάϊσηῃατίοηεαη ἀθογιιηι ποη εἤπιρο- 
τον νοττ: ταγίιπι ἰπ Πἰ ΒΠΠπι : Ἰάαι6 
ΡουϊΠητηῖ νία νεπίγα (σεις Αο (ὰρετ- 
δΙς Προ 5, ὅς [18 αὶ Πα πηδπίτατίς 11-- 
ΤΆ ΓΟ τγαηΠ]ητ. 1 ἰςφετ αυτξτθὶ παης 
ΠομοίΕΠΠπαϊς σοπαϊτϊοπίθιις δε! ]} πὰ 
ἀεροπεία. πᾶ δὲ (ξπατιι5 τοῖα δὰ 46- 
σετποηάχῃ δὲ γε τ πὴ ἱπο! παὶ, ὅζ 
ΡΟΡυΪας ραγατας εἰς τα ποῦο ρΙ εθ (οἰ- 
το ΡΡεταΐ ΟΠ πα! 4 Πθεγαγα. φυϊά 
ἰρίτασ νοῖατ τα (Ὁ Δ ΠΠΠπατῖϊ ὃ σα ΠΠΠ:- 
τηδτῖι πΠοσοΙΠιιάίπιπι οσίρεδιι τατ- 
{ἀπ ἔτυι!, δὲ ραιγίδτη τουῖα5 ἀγπγΐς ἀ6- 
ξεηίδιη τεοίρεγε, ργα δ ἱπηρεγαηςί- 
Ριις,δζ ἀιιέξοτες ἀπζεγα, Πθεγίδημε ἂς 
ΠΕροτίθριις ἀπ ΡΠ ΠῚ ΠλΑΠῚ δε 16 σ]οτὶᾶ- 
αἱ πιατογίδπι γο!παοτε ὃ Ποσγιιπη σεύ- 
τα ΡγοπλΠοσιιπὶ οπηηΐιιπη δγοα ργαῖς 

» ὡς αὐδίκα “μάλιςα “βμυσουδύων. γεωῦ υϑὺ ὙΝΡ οὐχὶ 40 Παπάοτιπι πος ἰρδίοτος (ππλι5, πὰ πο 
λεον 

» καλῶς εἶχε ψηφίσειοϑει! σοι τίω βελζωὼ ἢ“ δῆμον 

» 89εν ὀχτεχὲς ἢ μέποιον, ἕως αὐτιπαρεςραΐζοπεδοί (ἃς 
» ἡμαν,ὼ τὰ πολεμίων ἔργα. δράς; εἰ δὲ Ἔιστος΄ αἹης κι} 
» ὕπλων, ἡξᾳ σοὶ ὃ αἰϑὶ “ὃ καϑύδὸυ Ψ Φισχκα φερόμε- 

» γὸν ὑφ᾽ δ οτκ εἰς μακρα).αἰγαϑεὶ νϑὺ δὴ ὐταύ- 

» παρξᾳ σοὶ Δίαλλαῆουδύῳ᾽ »ϑμονίι Ά Ὄχι Φ ὀργῆς, ὼ 

» μὴ Δἰφλυοιϑμῳ ὦ μᾶσος πσοϑςἡμας, πολλὰ ἢ ,χὰ- 

οπίπληοη ἄσςεθαῖ εχ 5. Ὁ δα ρἰεδί- 
{οἶτο εἰδὶ ἀεςογηϊ συ 4] χυϊά, ἀππὶ 

εχεζοίταπι μαῦρες σοητγα ΠΟ5, δζ σ6- 
τὶς τα Ποί Πἰτοτ. ΟΠ αἱ αγ πη ἀϊίσς- 
ἄλς, Ὀτευὶ δά τὸ ἀδξούεῖαπη ἐς γάτα 
ἃ ποθὶς ροτέογεταγ. Ἡαοίτπηι χια τό- 
ςδο Πάτα Παἰρείς σοπιπγοάδ. πο 
ἰπῖγα ρου παῖς, ὃς οἀϊᾶ ἴῃ πος ἀερο- 
ΠΕΓΘΏΟΪςο5, πλυΐϊτα τἰδ᾽ οδιιεπίξι ἀπ Π- 

ΤῈ 



ζ0ο 

εαΐτατος; εχ ἡαϊδας ἄπας παπο, θα: 

πγαχίπτα: ἔππτ ὃς πη! ΠΠΠΠπλα;, ἐχ- 

Ροπδῃ,. ργΪΠ10. πυσάτοπι ἀἸ ΠΟΙ] ΟΣ 

ψο]ροτίι5 ἱπηροΠΠ 116 πὶ ΠΟ] 15, ΟΠ- 

πο ]οτς (οἰ Πσοῖ ροραὶ Ἀ ΟΠ δη! ροῦοῃ 

τἰδπυ; ἰ4ας Ὗ οἰ ἰδογιπι αγηλ!5. ἀοἰπάς, 

εἰἰαπιῇ νοτὶ σοπιροϑ οδήας, μΠαῦοθο- 
τὶς πχουτα! πὶ ΟΠ ΠῚ ΠΛ Π ΟΓΓΙ Πγ115. 

(τ υτξίτα ορίποι, πα! Μαγοὶ, πος 
τὶ ΠΙθετς Ιοαοπιί (ποσοπίς. Ας ρτς- 

πτππιοοπἤάετγα τοητατς το ἱπηρο δ 1- 

11ὰ. 5 οἷβ ἰρίς ΡοΡ. Ἀουηαθιηάλτο ται 

ταϊππδητατο ἀοπιοίείςα; οχ 488 {1 οχί- 

πιατι (δά ἰτο, (χαο ντ ἤπης Παῖ, οχ- 

τογαιοθίς ἱρία ΒΕΙΠ πεοςίπτας : πᾶ ἴῃ - 

ητο οσπηαηὶ ρεγίσα!ο , οσο ΠἸΑτὶ (ο- 

ἴδῃς ἀἰΠπἀεπείαπι αηἰπ}1) πες Υ οἱ οἱ 

ταπαϊοθιης, πες ν]1 σεηδ αἰΐα ας 

Ττα τᾶ ̓ ποοἹἶτ. Με τατι δεἰᾷ νἱγία πη εἱς 

Τ.Δεἰηὶς σοτογίσ ας (Οοἰ 5 ατα5 σο]οΠ 5 
ποίεείβ: τος ργοροπηοάϊι ομληο5 ὕγο- 

τὶ αἤαταγος οχίρεξζα. Γ[λαςος πθοαμα 

ταϊ Ππλη]ος τὰ (δῃίογαϑ τί ἰΠίογοδ τοῦ 

πορἰςίππε, ΦΖυοῦνΙΧ οὐλη ας σειοιῖς 

Ρορα] 5. 56 ἃ οπτηΐϊῃ ΠυπαΠΠπλιηγ )α- 

ἰᾳπιεητῖιπγ,ὃζ αοά ἔρεηι πο γαπα Ίῃ 

αἀιιετῆς παπηαᾷ ἔοίοΠΠτ. σαη ἐτ]5 νἹ- 

Δ Πιαπηαη δ ροτίας , Ε[Ἑ ἀφοτιμη. Ρε- 

ποιοὶ ητία, αΐ ρεῦ οἕϊο [ᾷ ατατες Πο- 

ἢτατι νυ δεταρηζαγ,ηοι (οἹ ἢ ἰπ ΠΡ οτ- 

ταῖς, (ς ἀ οτίᾷ ἴῃ ἐο]οἴτατο δὲ πη α]ταγι πὶ 

σοητία ἱπιρογῖο. Νθο ΠῸ5 Ρεάαηϊς φὰς 

ΤΟΙεεἰπἰ5 αἰ πον ραγα δ οἰπγατί δ. ςοη- 
ξετ,υαγῖ! οσουρα τ ορρί 14: ροτοίς 
οΠΪπὶ οτίατη το ἰΠ ογίου ἱπηρεγατου, δζ 

ταϊποσί δας ἰπΠπγαέλιις σορ ΐσ , ἱπβγπγα 
πιπηἰπιθῆτα ἃ ραιοἱβ ἀδίοπία σαρεῖο: 
(ε4 οὔΠάοτγα νεθὶ5 πιασῃϊτ 41 Π6, 18: 
δέτοθιις Ὁ. ΠΟ σοίεἰς εἰ οἱ αυΠΊ πη, ὃς 
ἀξοτῖ ἔλαογς ἐουτα αι! ΠΊ Πα: ροΓ ας 
ΕΧ Ραταα ται πιαρηα ἔαέϊα οἰζ τα56; 
{{{5 ςορί45, φαΐ. ἔγοτιις γοπη ταῦ ἂἵ- 

ἀπιαηι ασστοάοτῖ5, ΠῈ ματα ἐλέξας πο 
ΔἰΙαο αὶ ργοία πο πλἰποιῖς το Υ οἱίσος 
ἃζ Ξηποϑ ἄϊπιοοῖο, 4105 Πο5 ἰρί! ᾳ δά- 
πο {ππλι15 (ρου ἴτας, τοτίος ργο!ο 
νἱοίπηι5, Πποτῖε ποδίϑοῦ ΒΟ ]ατοίαπε 
ααΠ. Ρτοίηάςε (οἴτο τα οἵ ἀοτοτίοσγίθιις 
Δάποτίις ργς Πατίογος σογτατι, ὃζ οἵ! 4.0 
τοτίος ν᾽ ϑ 15 Δἀποτίῃς (θη ροῦ νἱποοῖα 
(οἹτος. Ομ ἢ σοητα (δ γος μαθοτεῖ, 
ΠΠ 4 τατη δἀπηϊγατίοης ἀἰσηῖ [πογίς, 
Πιᾷ ΡΟΥΙταΚ ΓΟὶ Π.] τα ΓΙ ν ΓΙ ΠΟΓΑ5 ἴῃ 

ΡοτΙοι 15 ΠΟ ταητ αὐ αοία (πρρεῖεγα 
Δ ίεις Αἰ ηα ἱπιιαείθι5, φαητί (ἃ 

δοηα ἀοἰεηάξείθας. Πα πη 1ΠΠ|ς νὰ πχαὶς 
σράδε, ΠΙΠ1] ροτῖς: [εἷς π1}1]} το χαῦ πς 
ΠῚ τῷ σοτᾶς ἐοστίτοτ, ὃς μας ργαοίριια 

ΡΟΝ ΠΙ ΠΤ ΘΑ ΝΑ 519: 

“» ͵ ͵ .: κ᾿ ἥδν 
10 τῷ αἀδυουάτου. Ῥωμαίοις. ὡς οἰαϑνοι τὼ σὼ, πολλὴ μδρ «᾿ 

Ι] δῇ ΄»" ͵] ἫΝ ᾽ ΄“ ΄-“ 

20 λεέσι. μεγίφη ἢ πασῶν βοηϑήα,, ἡ ζὰς οὖν τοῖς διήνοις ἐλ-« 

ἡ Οὗ λλ οὐὐθυμοί Ὁ μέγεϑος “ πόλεως, καὶ Τ᾿ λαμ, σϑϑ 

ν᾿ 

λεπα, ἐξ ὧν ἐγὼ δύο τὰ μέγιςαι γυωῦ χαὶ φανερώταΐζᾳ. « 

ἐραϊ πὐεξτον μδιν,ὗτι δὲςχόλου “μέαϑαι. μᾶλλον ἢ ἀ- « 

δχρυάπου ποραγμαΐος πονηρὸν ἐρωζῳ ὥχῴς 3 πόλεως, Ὶ 

Δ Ῥωμαίων καϑελῴ, τζωὺ ἰοικων, χα τα ἢ Θολού- ; ' 

σκων ὁπίλοις᾽ ἔπειθ᾽, ὅτι σοι και ορθωσαντί πε ὸ δχέϊυ- «΄ Ἷ 

αχὐνζι πϑύτων αὐθρωπων ὑπαρξζά σοι δεξί χέφατοννο- «ἡ Ι 

μίζεϑαι,.δξ ὧν Ὁ τα παρίςαταί μοι Φφρονᾷν πἴδέας 

σου,ἀχουίον,ὦ Μαρῤκιε, μηδὲν “ϑϑς τίω ἐλάυϑεο 

51 γεότης δχεγώριος: ὃς εἰ Ὁ ςασιαζον ὦ ἤγγε- Τὐ εὐ υναἰθνμθοιλολεεῖ δφιναζυΣ ον. ΕΒΟΝ 
γησε.) δὲ σστο χτ, πολλζωυ δμαϊκζω γιοῦ, (9. τονδὲ- "ἢ 

ΑὟνςε ᾿ ᾿ 
πόλεμον πόρτα γὸ “κ᾿ πσὸ δέους χϑινοῦ. στευίςααζ ἣ 

λᾷ τὰ φζκεφοραθχ ὅτι ολοῦσχοι κραυτή(θεσιν, λ « 
ΕΝ 5, 3 Ε 3 

σοοϊὲ δηλο ΤῊ κι πίω Ἰταλίαν ἔϑνος οὐθέν πολλὴ 
ὯΝ οἱ ΠΝ ΟΣ 2, ! 2 7 ͵ 

ἡ Δαάνων ὉῸ θννὼν συμμα χων ξποίκων “ὃ πολι 
ΦΙΥΤᾺ Ὁ 3. ἡ “Ἥ ᾽ ͵ « ͵ 

ἰοὺς, ἕω ολίορυ παίῶν ὀχίκουρον ἡξ4ν πὐδοςδέχου 

φρατηοοἵ πε οἷος σὺ, χαὶ τρεσξύτεροι νὰ νέοι ἵοσοῦτοι 
Ν ἴω « ᾽ » » 2 

Ὁ πλῆθος, δίϑι δὰ πασοις σέ εἰσὶ ταῖς δῆλος 

ἐ 3 ς Ἷ 

πίδοις σε ξποε  μδυ) ᾧ 4υσα νϑίν, συμπάσης πες γι: ̓
 

μείνων δύ, ϑοφπίνης ἰομίος, ̓  ΓΟ. θεῶν ἀύγοια, δὶ 

οἷς Ὁ μόνον ἐλά ϑέραν εἰς τὸδὲ γούγα 7, πόλιν ζω “ 

οἰκου νϑυ, οἴδδξω ηδὴ Ῥγιῶ ““υεα),δλλὰ ὼ ἀΐδα; ὑι0-- 

γα;, χαὶ πολλῶν ἐϑναΐν τέ υ(αν. μησὶ ἢ Πεδιιυοῖςν 

"μας εἰκοίσης, μηδὲ Ἰολεράνοις μηδὲ τοῖς ὀηνοις ι-- 

χροπολίταις ᾿ ὧν καίέονες τὰ πολίχνια" ᾿ "5 ἡ Ἴων ὁ , 

τς σὺ φρα]ηγϑς,ὼ ἀπ᾿ ἐλαηονοςἢ ᾿σοαώτης φραΐι 

ὀλιγόμ,ϑοοπίαν χαὶ φαυλότηζοι ἐρυμῶν ἐξιασαζο". 

τηΐζαᾳ τὸν ἐὺ τοῖς πολέμοις ποράξεων,χαὶ πἰωὼ οκ 

ϑείς παρϑ(ον αὐτῇ τύγζωυ, δὶ δὼ ἐκ, μικραῖς ὥσαύτ 

οὐ μονυλρύῖιτ ἀιδ υρε τ. ΝΣ 
σῶδε ὁχτγήράς, μιὴ γόμιιζε ἠλλάηθαι »δλλὰ μέμψηι 

ἀκριξῶς οι «δολούσκων πὲ χαὶ Αἰχϑμῶν φραζιαὶ 

παν »οἱς ἡ μεῖς οἵδὲ οἱ νειοῦ ογες οὗ ππολλ ας οϑι 

μῶν μάχαις, ὁσαίκις ἡμῶν ἐτόλιιηζαν εἰς πόλεμον 

ζᾳ φῆναι. ὡς]ε σεωὼ τοῖς χείροσιν αγωνίζεοϑαι μέλὰ 

ἴαϑι πσθος πὕς κρείτονας ,χαὶ σεοὼ ποῖς ἡΠωρϑ 

ἰῷ πϑρυτὸς χσϑὸς πὰς νικῶνίας «εἰ. εἰ δὲ δὴ τὸμ 

ἄα, πότων ζῶ, ἐχεῖνο γέ τοι δου μμαζὴν ἀὔξιον, πῶ 

λέληϑε σε “πολεμικῶν ογζο. “πραγμάτων ἔμπειφϑν 

ὅτι Ὁ Ὡἴδαὰ ζὰ δνὰ ἀὐτολμον οὐκ δξίσου βαγί: 

νέα, Φιλᾷ᾿ τοῖς τε ὩΡ οἰκείων ἀγαθῶν ἀγωνιζομέ-: 
γοις, χαὶ τοῖς ὅχὲ τὰ ὀνλλόπθια, ποράυομϑύοις" οἱ δύ «᾿ 

γε, ἔα) σοοὲν κατορθωσώσιν, βλαίπηον}) "τοῖς ὃ σὐφὲν, «: 
ἐαὺ τὔ)αἰσωσιν,κοιζο λείπεται. χαὶ πὸ σφόιλέοϑε ἄὶ« ' 

μεγα- 



ἌΝ ΙΟ  ΚΟΝΜ Τ 1}: ὙΠ ζοῖ 

.» μεγάλας δυωάμᾳς αἰ συῦ ' ἐλοιῆονων, ὁ Τς κρείτ-.- οἰ σαυλουν ἱπτογἀ πγαίοτες σορία 
Ι »ζικοἰ πὸ φαυλοτέρων οπῷτο οὖν τοῖς μάλιςα αἰτίον Πογηᾶταν ἃ πλϊΠο τίθει, δέ Ροτεππογος 

“Μὰ Ὄ τ οοοἔοΕέΨινἔοὁοὁλσ[{0υὕψΎῪΝ πνκνδειοοῖ ἃ ἀεδιοτίθιις. ὙΠ πγξς οηΐπη γα5 οἱξ 
ἕ ζον ᾧη Ἄν τὸ ἐμβρῆς, οἰ ξ δήμδμι Ὁ“ περροῆπτας; ὃζ ἜχιΓοπῖί ροτίοα  (ατίς 
» χφρος ϑτώρσος ο,λκιναι τίνι χ) μι τσδουπαρχον φυσᾷ. εβαάϊπαοηάᾷ διιάλοίαπι ποι ποη ἢξ 

Ὁ '05, « 3 Α 3 λ ὶ . «ν᾽ 
» εἶχον ἔτι πλείω λέγάν αἷῦρ {' ἀδγουάπτου, νὰ χα ἰπηδῖδ. 564 μὰς ἤἄετεμας ἀϊχιῆςίαξ- 
»(ὖτα ἰχϑμα. εἷς ἔτι μοι καΐζα. λείπε!) λόγϑς, ὃν εἰ μὴ Ποῖατ, υ δεῖς ρίιτα ροςεπι ἀΐςσεγςε Υ̓ - 

πὰ τ.., ΕΝ ν Ὁ οἷ πατῃ δάμη {πρετοίξ, ιιο {1 π αηΐ- 
μετ᾽ ὀργῆς» δλλλ. οὔκ, Ἄθγεσμιδ κρίνᾳς,ορθως τε εἰρπαν το ἰγάτο,(ξ γοέξα γατίοης ρροπάεσίς, 

! Ν ! ! , δ᾿ ͵ τος 

» δὺξῴ, ὁ τ ϑα τήσιται ύι ἡΜαππειολήαι Π τξϑομε- θα ταγεδι (Ἀτοἷο, αἀάπςοῖς το δά 
Σ τ ς ͵ μ τϑα, . .-“ . ο΄. 

» γωγίις δὲ ὅν (διτ ὁ λθροφ; ἡ ὅδεν! ϑνητῷ φιώτι)εοῖ γαπίτοητίᾷ. χαοάπαιη {Π4} Νεπνηὶ 
» ἢ: μελλογίων ἔσεαζ βεξαιαν δχτφή μείων ἔδωχαν ἔχήν᾽ 190 πιοττα αἱ ΠεΠεμηεοετέ ἈΜΜΟΥΙ 

Ε Ρ] ς » ὦ 2». « « 5 ς , » ἐσὶ οὐ ἀὕροις ἐκ τῷ ἘΣ αἰῶνος, ὅτῳ ἜΣ χτὶ (ςἸο τ πος ρΟΙὲ Ποπλ 65 ἤδῖος νυ], 

υὐδδ ᾿ ὌΨΕΙ ΎΒΥ: τοροτίας ουΐ οπχηίαποςοΠδείητ εχ ίςη 
πο ρήσετα δα μακο δεν οψανκω 7 σὴς τοητία, πα άπη δά ποτγίδητο ἐοιτιιη. 
»τύχυς. χαὶ δχρὰ τῦτο οἱ φεοονήσά πσοουχοί ες ἑτέρων, 4ιαπιοῦτ αὶ ργιάξεία ργαίξδητςος- 
ΝΣ ς μακρὸς βίος ἢ τὰ πολλὰ μαϑημαΐζᾳ φέρᾳ »ρῖν τετῖς, χιιᾷ νῖτα ἰοπρα, δ πλατεῖς τοῦ 

οἔϊχφρῷν ὁτῳδήίποῖε ἔργῳ, τέλος τι πυρϑτον οἷο.) ίααῆοπ Ρε υίηᾶ τῷ φυαπησαπιφ,. 
- ᾿ς τη ΤΣ ἢ 7. Σ;κἅαρστοήϊδτιιτ, πη εἰῃς ρεπηπ ρεϑδη- 

"δὼ ῬΒΈΘΕ 7πευτερϑη μένον ῷ βέλοϊδ γλυέοϑαι σφί- ἄτη οδίδηι, πῦ οἰπιταπτῖ ας πὶ ἰρ 
» σιν, δλλὰ ἢ Ὁ πὐθα γνώμώευ οἰκξησόυϑμον᾽ κύλισα (ρὲ ἀο(παιιοτίηι, (οἀ οἵ οιἱᾶ ηυΐρο- τ »ἢ οἱ ὍΜΩΣ δ ξοιξουβλοὴ ὧῶν ἘΝῚ γίνον.) τοῦ Ργατογοχίροξξλιοηξ ασοίάοτοιασ 

᾿» ποραγμάτων κύριοι, χαὶ Οὲ αἰτίας Ἐ κατορθωμῶν ἢ ΡΟΠΠΠΙπλΝ ΠΕ ΘΟΝΙ ΠΠΡΕΝΦΙ ΕΕΗ͂ΡΕ 3 

͵» σφι κατων ἀπϑμῖες εἰς αὐζις αὐαφέφφισιν. ἔπειτα 20 τοίϊαῖς ρδαν εν ρος πὰ νὴ Ἐυβο - 
ὑπ νμμΝ ἈΠ ΎΕΥ ΑΝ τ τῆ ἀπηνῳ 4 πι4}} ουδτιις σαι ας να]ρὸ γεξογτί Ὁ 

»δῤ μϑὸ ἀὕρωσι μηδεμίαν οὐδίαν," μιχς οἰς χαὴ ὀλίγας (οἹδι: ἃς ἢ νἱάογίης οχ τα [γατίοης πὰ “ 
» ὠ τω μὴ κατορθῶσαι βλαζας, ἁπηο.}) τιν ἔργων" απὶ δαῖτ ραταῖ ἀἰλπιηθση ξυταγῇ,, ασ- “ 
» ἐα) ὃ πολλας χαὶ μεγάλας; ἀφίςαν). αὖτο δὴ χαὶ σὺ δτοάϊΠτυττοιη : ΠῚ ΠλΪτὰ ΠΊασΠΔη;, “ 
3. ΣΙ ἢ " τ “Ο κΑΝ ἀεἰηπῦτ. Ποστι ηὐος ας, δζ Δητευᾷ 
» ποίησον πεὶ στο ΤῊ ε γ»εαν στῴδλης χτ' τ' ς ΠΕΡ Β ὸ : τς ἼΣ 
σας ψάρῃ Ὅμοκῷ Ῥετ ΟΠ τεγὶβ. ργοίρίος ψαϊά ξπταγῖ τὲ ͵ Ν λ ἶ. ε ͵ , ͵ Ἵ 

᾿ πο μμον.χ “ ὡὰ μ ὑπαῤξη τὶ συμβήσεται ύι τας {εΈΡο!]ονίποατῖς, πες νοῖο ροτίατίσ, 
»ν ὅιν. δὶ οἡτίας νδμ ἐση τἴρᾷ τοῖς “ἰπσοϑῦξα δος ἱπουίᾳδοιὶς Δριά τος Ποίρίτες, νταρ- 
ο ΚΈΡΩΣ ὙΠ Ὲ γα ς πσραγμασινἢ δυ-  ΦφτοΙὰς γοπὶ ν τ. ππαϊοτῷ. ἀοίηής νΒὲ 

“ Τὰ “ἡ ! ͵ » γ Π Ϊ ΠῚ »γαζοῖς. φραΐιαξ 5 ἡμετέρας παλιν ἐκεῖσε αφικομϑμης, ΠΟΒτΌΓ(ΏΠῚ οἷϊ ἜΧοΓοῖτι ἀρτῖϊ Π]ογιῖπα 
ἱπρτοίη ναἰξαδίπλι5, (πος ΘηΪ πα ἰΠἰτ- ν ἌΛ3.. ἃ δ ἀν τσ ἢ νν 

χα Ῥλμεουση ἔς με" γάω ἐγὸ δ εξοιῦθα, μὴ τὰς 40]. ἸΔοο τί (πλιι5, ἱΠυ]τας γο  ῃ 
»ἀτικωρφύνδροι τὸς φξξανζς ἡμᾶς καχοποιφν' δυοῖν 30 4πεία ροτοείμηι5) αἰτεγατγῖι ουδάογα 

» Οὐκ αὐ αοὗοτοις δια τέρου,ἢ ασο9ς αὐτῶν ἐκείνων, οἷς πδροτοτί5, υΐη 4υτ 4θ 115 ἰρῇϑτυγρί- 
3, 2, "» ͵ Ε ρ ᾽ " . . . . ΕΣ 

» ἄτιος ἔση συμφορῶν μεγαίλων, αἰο,οαἷς ὀύαιρειϑῆναι, τεῦ ἱητογῇ οἰδγῖ5, αὶ. πλαρδ5 σα] ταὶ 
᾿ς Ωρ ὁ.» “ ν᾿ Φ ταῖος ογθδθεγὶς "ας ΠΟΙ 5,41105 ροῖ- 

νη 29 Ὁ σποκΊεν δὸυλω υϑυο λ- : ἘΞ μ 
ἡ σελ μι, οἷ ΠΡΤΕ τ πο ἄστε αἵη; ἴῃ {εγαίτυτε γεάίσογε σοπα- 
"Ἀρ: μα δὲ δὐ ἐκεῖνοι, ωρὶν ὧν τω παλεῖν ὦ κακὸν τα ἢ. 8. ξοτταης {1 ργϊ ἡ αἰ χυϊὰ 
» ἀμέοϑαι, ζαλύσᾳς ποιφα χσος ἡμιας Ἐχιχφροιω-- ΤΠΔΙ  ΟΧΡΟΓΠταΓ, ραοῖς ἱπηρειγαπ 485 
᾿»Ἴες, ἔκδοτον αἰξιωσφαν (Χὶ ἀμιαοία σὲ τ ρα διδόναι" σαι ἀςάδιτο δά (πρρ!ἰοϊᾶ: χαρά ί-, κ΄ 

᾿  ι ηρ- ὑ τ ΠΣ απεςεῆπτας σοερὶς ἔλσεγο πγυΐτος τῷ 
» Ο πολλοὶ αὐρθα ἰ Ελλζωες εἰ Οιαὐᾷς - Ρ Ἔ χὰ ἀν ξ 

β - ρλῤῥηαι ἜΙΙ "τᾷ ατάςος 4υᾷ δατθατος. ΗΠ ςοίης τἰδὲ ! ͵ ΕΣ ͵ ε “ ἥν δ 

ἢ (σαήες ὌΡΗ ζύα καϑηζαν “μενα ἀρῶ γε ραγιανί ἀδτιιγ, πθο πποτπόγατι ἀϊρ πα 
"μικρα χα οἵκ αἴξια λοορυ ζᾳυτα εἰνωι σοι δόχει. χῇ δεοοητεπηπεπάσης ἔμπης, ΔΠ ἰῃ οχίγο- 

᾿ , “ἐν -“, ΆΪ᾿΄ “ Ι ΕἾ) . Ξ μι ἃ » δέον αὐτῶν" ἰχορίδὲὶῖν, ἢ κακῶν συμπθώτων ἐσαΐᾳ, 40 πιϊς “ταν τ πίρας Ἦν σον ρος 
ΝΕ ΧΎΝ ͵ ι λ ποσηδιηαο ΠΊΩΡΏΙΠΟΙΙ τα ΠΙΔη; ΠΟ - 

Ἁ τς Ὲ ̓ Ἷ "ἢ Ὁ ̓ἐ- τ ἀν ἐπ μβθνς σοπίεἡπέτις θο- 
ΝΠ παχὺ αγα ον! νας ἐἴζοί ἐὴ δόξας; πἴιὁ ηιᾶ τεροτυταθὶβ ρ] ογίδηι Ὁ ἰά φῃΐπ 
» χαὶ γὼ τοῦτο ὄξετα(ον. πσοῶτον μϑὲ τυ φιλζῳτων χα! Ἔχροηάς. ργίπηο σατοηἋπ ΠῚ εγίτ ας 

᾽ μ ς Δ Α" " 

» αὐα χαμοζα των ὑπαρξ4 σοι φερῴοϑαι σωμιαίτων, μκη-- ΤΥἰΠηπ,ῖ5 ῃροειϊεπαϊαϊ ον μιῦῖ τ 
3 Χ ἴον Ἔν ὧν νὰ “-" Β . . 

 »Οκ,αθλίας ἢ γιυέσεως χαὶ ξοφῆς ἢ ἢ ϑήνων ἐν ἔλεν τὰ, οαΐ Ὁ ραττι, σἀπισατίοης, σοτογίσα, 
ΕΒ ἰποι πόνων ὁ ΡΒ ὑπ τ τιο ποπιίης ἀςαποζγατῖς Πλο 6 5 ΠΟΙ 

ὧν, ὃ Χρλθῖς ἀμοίοας δστοθϊδως" ἐπτείτα ἢ ΟΏΔΠῚ γος στατίᾶ: ἀοἰηάς ριιάϊσα 
ὶ πρλμάν.ν ἃ Ὁ ΑΥΝΝ “ 5.1.) Ν ᾿ ἘΣΤΗ εἰ αν 
" )ειβμετης σωφρογος, ἡ “Δ ο. Τ' σὸν πρ)ον Οὐ ἐρημία χα φοίυσε,ᾳασ ταί ἀοίἀοτῖο ἰῃ νἱἀπίτατα 
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(οἰα φοπάεης, 4ϊο5 ποξξεδα ταλπὴ 
ἀε- 

Ρίογατ ἜΧΠΙαπι: αὐ παῖς ἀποῦι8 Π]115, 

αἱ σιαπι οστεσί!ς Πατὶ {πε ργορεηΐτο- 

εἶδας, ταΐέξας εχ Π}οσῖ! Ποποσίδ. ρεῦ- 

εἴρετο ἀοβοτοπσ, δ ἰῃ ραιτίἐοστπηα- 
τὰ Ποτγογο σ]ουῦία. ΖΓ ΠῚ οὔ πγΐ- 

(δτος ἃζ ςαἰαπυίτοίος σορ τίς ἰροξξατα 

ἱπτοτίταισ, ἢ δυία5 ἔπο 5 πιοσηΐδις πο- 

ἢεεῖς αἀπιοῦοῖε τιᾶ5 σορίαβ ΠΟη ΘΠ1Πὶ 

τυιῖς ρατοοητῖ 4] τἰπχεδαπιχεύσο {9 εο- 

μα οηλδη ργορ 15, ὃζ π|άεπι αὖϑ τα 

ΔΠΠοϊπητατ ἱποοπηπιο  5;:{εἀ ἔπεα 5 1Π 

ξοστουμιεητίβ, ἱπηπι Πα} 5 ̓ π(οἸ δεῖς, 

οπηηΐα; σοπταπΊοΠΑγιιπὶ βΈΠΟΓΟ ἀς- 

(χσυΐοητ,Ἔχαίρεγατι (α 15 σαἰαπλϊτατίθιι5. 

8 πογυπη πιδογαπι σα]ρα πῦ ααίοτί- 

Βαῖτιν [5 ]αΐ ρετρατγαγίησ, (ξὰ εἰ φαΐ 

μᾶς ΠΠ|ς πεσοίπτατοπη ἱπυροίποτίτ. Πὰς 

νοϊρταῖο5 ρογοΙ ρίο5 Π τος τι {πσοοί- 

δεῖς οχ (επτξεία. Γδυιάοπι νογο δὲ Βο- 

ΧΟ μογοπι(αας δοπίς νἱτίβ νπίσο πητοχ- 
Ροιξ Δ) πα! επὶ πᾷς Παδίταγας ἢ5,ν]- 

δ. πιαιγίοἰα ἀϊςδεὶς, αΠΠογαπιητοῦ- 

ἐοτ, νχογίς ρεγηίοίοβ, ρδεγία ΠΎΔἰτ5 

σοηίμ5: δζ ΠΕΟ δα ίφοτα, πεο δα [δ6- 

πλΐπα, ποσα Ἰαΐρ ἀοπιο οι αιιο- 

σαπιηας ροτποηοτῖ5, ἀπχίττοττο ααΐς 

αυᾷμίτιις Δο ΡΙα5, 40 ὩΘ ἰρίις5 φιάοηι 

ΤΑΙ 5 ΟΥς ἢ αποτῖ {{π ἔλοῖβ σγατίαπη: ." 

(ἀλδιυῇ δά (πᾷ νε]τατεπι τα]15 Πρ 115 

ΕΙΟΙ ΠΌΤΕ ΟΠ ΤΠΟῚΕ οδἤιπα- 

τίοποπι πσοη δ Οπλττο ἄΐσοτο, ΠΟΠ 

(οἷα ἐχοίππιτε ἔογο α᾿α ΠΠπ|ο σας, 

γογαπι τᾷ οοποχίαπι πα! ἀἴα: ραΓα, 

λῸ ἱπέογιογα {πἰριοἰοπίδα5; σαοτιαπι 

ντγατης; ἰοἱοῖ ἱπ 125 ράγετο: αἰϊαϑ᾽ 

το! οἤπίας τασθο, πα περοῆατῖο (ς- 
ππηταγ νἱγῖ ἤπο απηϊοῖς μα δίταητεπα 

᾿ Ρεγερστειργατογοο οί ξατίας αὰς ἔοί- 
ποτοῆς ἃζ ποξαες Ποπιϊηϊ. α ἐς δζ 

σοη ἰς ἱπιπλἰττηταγ: ἃ απ], αΠίπηα ὃς 

λ φοζροτς ἀϊοτιιοίατί, ροιὲ νἱτᾶ τη Π1Α]]5 
ἀγαπραέζαπι {{{πππ οὐίατη Ἔχρογίπηταῦ 
οδίτις. Ηας οσΠάογαης Ματγοὶ, γε ρὶ- 

(οε,8ς ἀςἤπο πηοηλ 1 Π ἀσσορτς ἃ ρα- 
ττϊα ἰπἰατία: ἂς γεϊςέξα ἴῃ ἔοστα πᾷ οα]- 

Ρᾶ Πιδίοσαπι ὰς τα ΠΟ 5 δζηοσαῖα 
Δοσορίπλιι5, [τὰ5 ΓΘ Ογτο ΓΟ ἀοπιῖ αὐ 

ΓΆΡ οΧαΙς Πηατεῖς στα Πιπιος, οἤ οἷα 

ςδιἰμιρς (παν {ΠῚ πα, (ΑΙ τατίο μος [ἴθ 6- 
τούαπη ἀθ] οἰ ΠΊ πγα5: τα; ΡΕ]ΟΠογγ πη 
ἀςδίταπη τος ρατγία;, Πα το σε πα 
ἃζ ταητῇ νίταπι εἀποαιτ. ΑἀΠαπο 
Μιπαοῖϊ οτατίοπς ρος ραῦπδπι πιο- 
Ἐπ ἤιε τοίροαϊς Μαγοίιις: ΤΊΡΙ χαί- 

ἄεην Μιῃιοῖ, νοδίσα; σοτογίς (εΠατιις 
Ἰορατῖς ἁΠλΐσαΙς {Π}, Ράτγαταα πιαπτῦ ΡοΠτιηῚ δεηείοετο; 48 πίῃ ἃζ αῆτδ, οὔ οἰαὶς ΕΠ πη ν, 98 " 

40 ΓΟΙρΡ. νοδί σοῦ ἱπίογιίγοπη, Πλ τὶς ας Ποςο Ἀγ 5 τοπηρουὶδιοσπχοι αἰ ξἰς, δ ροίξ ΟΧΕΠΙ ται! ϑελπι" 
| 

ΘΝ ΥΩ 

"“" Ὁ ΕΣ “ἢ -“ 

ΙΟ πας᾽ ὀνλζω ἰδεαν τσξϑπηλακεσμα ᾿χωρήσοισιν, ὑχαῦ 

20 γος ᾷωτα δρώς, ὡολὰ καρπωσαίνϑμοί γα ἔπος 
᾿λύκα, ΡΟΟΣ “Ὰ ! » 

τς Κα σῶν ἀσεξη μῦς ὠφέλάαν οἀκισήσοισι Ζ αὐϑαδ 

20 κρας ἢ αἰ ασορϑμοισι τελέυᾳς. ζῦτα ὀθυμ 

μὰν ἢ εὐ τ Ἂν “ 5 “ἷφ«{ 

40 ὦ Μινυκεε,χὶ υ μεν τοῖς ὀλλοις τοῖς ἅμα πὅτῳ 

᾿ 

ΗΑ ἐς ι 
χηρεία, κα ϑη.), παῷ ἡμέραν γύκζᾳ (ὲ σὰς ὀδὺρ9- δ 

χϑμη φυγαζσξϑς ἢ πότοις, πέκγων δύοιν, οἷς ἐγοίῶ οἱ 

ὠγαθῶν ἀσδϑγϑνων ὀγζς Ὄἰποϑνοῦς, Καρπτϑαῖ, ζῴξε-- 

χείνων ἐμμιας,ἀὐδοξϑγϊας ο ἀὐτυηρύσῃ τῇ παϑίδι,ὧν - 

ὡπϑώτων οἰκίας ἡ ἀτυχεῖς αὐα κα ἁϑήσῃ ϑεωρᾷνκα- ̓ 
ν 4 λιν ΤᾺ ζᾳςροφας,εἰ τολμήσάς πσοϑφαγῳν τοῖς τείχεσι Ὁ πό-" 

Ἧς 
Ε Ώ οὐ ΟὟ, ε ΡΨ 

Χεμον. Ὁ γὸ δὴ φείσον.) 7 σῶν θ)ενὸς οἱ ἷξε σφέέ- 

ρὼν κινδερυ Δ. )ογες,»ὼ εἰς τὰ ὕμοια, κακῶς “σοῦ δ 

ΕΣΩΝ εἰς αἰκισχκους αὐτῶν, κὸ ὑξρᾳς αὐηλεῆς, χα" 

Τ' συμῷορων (ιαζονϑιυοι" σἕτων ὅχ, οἱ δρῶγες,δρλν 
εἰ ΟΡ ΝΣ ΒΊΖΟΣΕΘ 3 2 ς γ ΗΝ; 

ὁ λραϊκίω ἀὐζις ἐχεβεὶς αγτίος ἔση.ἡδὸνας μϑιυζι 
͵ ͵ὔ 7 3, 

αὐτας καιρπώσῃ, κτ' γνωμιζωυ χωρήσοιντὸς ΘῈΣ 
3) ἜΑ ΝΣ κνΝ, Ν οι ἀν ΠΟΥ Ν ΝΝ 
ἔπαινον ὃ ὁ ζῆλον ἢ ἀμμιας,ὧν ὀρέγεο ζ γ6ὴ τὸς 

δε ἵ 7 

θ0ις αὐδρας, σχϑττά ποίας ἡ ἀνας᾿ μη οκτόνος χεχλῆσι 
ἣ δὲ ͵ δ ΜΟΥ ΟΝ ἢ ν ΔΩ 
χἡ πτωμθ Φονος,χ) γύυνοχος ὀλιτήδλος,Χ) παϑιδὸς ὁ 

ΕΥ2 » Ὗ κω 15) ε 

σωρ᾽ ὃ ἅτε θυσιῶν, τε «-σονδῶν, στε ἑςίας, τη 
ων» ρΡ» Ἔνι Ε “, ἵ 

αφικη . ϑιγωγϑον ἐξελήσᾳ σοι τ ἀὐσεξῶν ἡ διχαίωνο "- 
7 ᾽ “»Ἥ Γ 3 ἘΣ 2 ᾽ Ι Ἢ 

δείς. ὐξις πε σέκ ἔσῃ ὥζμιος οἷς φὔγοιαν οὐδὲ 

ζπῳ.ἐα γὸ λέγάνοτι γωξὶς ᾧ μίσως, δ ΣΕ  λι 

κεςάτων ξξᾷς, ὦ φθόνος ἀπϑωτήσε!) πολι οχ Τ σ 

ἡ φόζος εἰν ' ἡσσόνων, νὰ δὶ ἀμῷω (τα ξχτξε) 

ὦ ὀηλα; πολλὰ γχαλεπᾶ «( εἶχος συμστεσεῖν αὐδὲ 

ρἥμω φίλων, χαὶ -Ψ ξένη οι ΚΣ "ὃ δὴ ρα 

τε κ) δαιμόνων ἔχτπεμπονδμας τοῖς αὐόσια, χαὶ δάγα 

Δα πσξαξαμδύοις ἐραννύας ἐωῖ, ὑφ᾽ ὧν αἰκιζεμἃ 

ψυχας τεὺ σωμαΐζοι, κακοὺς αϑὲ δζαντλξσι βίο ο 

Μαρκχιε, μετάγνωϑι ᾿ κὶ παῦσαι μησικαικῶν . 

πατοίδὸος. τύχζω τε πϑώτων αἰτίαν ἡγησαι ἦνο, 

πέποιθας πρὸς ἡμδιμ ἢ δέδραχας ἡμας κακῶν, ἀπ 

ι χαύρων ἔχι τὰ οἰκεῖα, μος τε αϑθ ζολάσα 

ἡνεςαζας,ὺ γωναιχὸς τε φιδλοφροσεεύας ἡδίςας, 

χγὼν ἰασείσμκοις λυκωυτατους" χὺ σεαυ τ. δἰπύδὸς 

λημοι καλλίςον τῇ γμυνηζᾳ νϑρη τὲ χαὶ τηλικοῦτο 
ὅρα παιδοζ (ᾳ νϑμη παϑίϑι. ζιαῦτα διεξξϑύνίος 

ΜΜωυκίᾳ ,μεικρὸν ὅχτονων ὁ Μαῤκχιος εἶπε" Σο ἢ νγ΄ ᾿ ἐν Ἀἢ 

σιν ἰπῦὸ Ὁ βαλῆς, φίρος εἰμὶ πσφόϑυμος, εἶ σι ὲ 

γα μία! “ποιάν ἀ;γαϑὸν ὅτι μοι ὦ κσδϑτερον ὅτε πο, 

ὑμέτερος Σ τὰ κοινὰ, ἔπσραῆον, οὖν πολλοῖς 

γαϑοῖς ἐμεοϑε χα ο9ῖς φφῆσιμοι, ὰ κ᾿ τίω Φ 

' 



ἈΝΤΙΟ. ΚΟ Μ. 

" Οὐκ ἀπεςράφητέ μὲ καζαφρονήσᾳ “ τότε τύχης, 

τς ὡς θτεφίλοις 4 ποι, δηουάμϑιον ἔτι, ὅτε ἐηϑροιξ 

' »κχακώς,δλλὰ ἃ χοροὶ χ) ὁ βέξζαχοι δεμείναϊε φίλοι Ὲ 

ΗΝ "ὥς τερε ἐμῆς κηδὸυϑιοι,κὴ γαυαιχὸο, τὴ τέκψων, χαὶ 

ὁ δ ον συμῴορας [ αὐζίς ιχϑυφοτέρας ποιοιοῦπες ἢ ἰδίαις 

οοἸπιμελείαμ. τοῖς δ, ὀλοις Ῥωμαίοις ἀπέλϑομαί τε, 

ἣν »ὡς δυύα αι αιϑίλιςαῃ πολεμῶ, καὶ Θ»ἰϑἷξπτοῖς μεισῶν 

᾿Ν » ἀΐεις ς παύσομαι" οἵ ἐᾷ δλύτὶ πολλῶν ὼ καλῶν ἔργων, 

ΤῊΝ » ἐφ᾽ οἷς ἱστιμᾶος ασξϑϑῆχεν, ὡς τὰ μέγιξα ὄξημζδίηκο.-. 

ον Τὰ «ἜΣ Ὁ χοινὸν, ἰο,ρῶς ὀζηλαξ ὁ ἐκ παϑίδὸς, τε 

- » μητέρα αἰδεαϑενῖες ἐμάὼ, ὅτε παϊδας, ἐλεήσαινγες, 
δε οὔτε ὀηο παϑος ἡ, ἡμέρον συ θεν χε ἢ ἐμῆς λαξόντες 

ἀπὸ » τύχαις. «ἀκαϑοήες δὲ τότο,εἰ υϑὺ αὐθὶ δεῖαϑέ του παρ 

» ἡ; μῆϑεν ὀκγοιεῶπες λέγεϊε, ὡς ϑκνὸς αἀτυχύσον- 

» 7ες Ὁ δγωυατῶν. «δὲ δὲ φιλίας χαὶ ϑζκλλαγῶν αξ ἁ- 
» ξιῶτε με ποιήσαιαυς “θϑς τ δῆμον ἐχὶ Τὶ ἐλπίσι τῆς 

» , καλοδου οπαύσαοϑε φζαλεγϑυϑυοι. πόϑυ δα ἀγάπῆς 

» τῶς δὲξ αι μζω δὦ εἰς φιαύτίω κατελλεῖν πῦλιν, εν 

Ὡ ἡ τὰ κδὺ ἡ εἰρετῆς ἄθλᾳ, ἡ κακία φέρξ)" Ὅς δὲ αν" 
Μὲ » κακούργων ζιιφείας,οἱ μηδὲν ἡρζδτηκϑτες αἰσο- 

Ν᾿ ολδύοισιν; ἐπεὶ, φέρε πὸ: λών, εἰστε ἐ μοι ζίνος ἀδρο- 

β ξ » ας αἱ αἰτίᾳ ζᾷύτης ἐγὼ πεπείφφι μι τὴς τύχης» ἢ 
ἔς ἣν » ποῖον ἘΣ ΩΣΙ ἔροον ὀῥάξιον Ὑ ἐ ἐμϑιυτῷ “τ9γ- 

» γῶν; πε τέων ἐφραϊφυσαμιζων ἐξοδὸν κομιδῇ νέος ὧν; 

ιν» ,ὅτειοϑς τὸς βασιλῴς βία. ταινίας ἡομοήμονς 

ἰὼ ̓ οκ της ὃ μαχης᾽ Ξῤριφείοις αγεδούμιζωυ “πὸ 

φρατηςρὗ φεφανοις, “πολίτζω αἰ ωραασιᾷς, καὶ χἡ τος. 
λ 

- Ο 

20 

Ι2.» Δὰν ὧν τερρμαχίαι ὥρω τς, ἧς σἕκ ἐγὼ τερτὸς ΕΣ 

ἄς πεξζυ," σευ ̓ ὀλίγϑις" ὥτε φυγὴ “πολεμίων ον πα- 

» ὀᾳταξεως ἔγγμετο, ἧς σζο ἐμεὲ αἰτιωταΐον “δ υέαχζ πϑώ 
ΤῊ Ἰεε οἱ παρόγιες ὡμολοοριώ "ὅτε ϑηνο « λαμασοϑνἢ 

» Ἄυναίων - πολέμοις ἔργων 6ὴν αὐά.. τῆς ἐμῆς εἴτε 

: » ὀὐπιλμίας εἴτε  ἀὐτυχίαρε ἐπραρϑη. ὶ) ὥστ ἡδὺ. 

᾿- σως αὐ ἔχοι ἧς ̓  ἕτερος ὑπο αν γαγος αὐδρ, εἰ 

: μὴ ̓  ὁ Ὁσαῦτα,λέγην' δλλὰ πόλιν τίς διαί, αὐ αὐκαυ- 

.» χήσασ χ᾽ φρατηγδο ἢ λοχαγϑϑ ἑλῶν οὦραν ἐ ἐγὼ τίω 

ἥν» Κοριολανῶν; αὶ χ Φ αὑτὴς ἡμέρας ὃ αὐτὸς αὐὸρ φραΐιαν 

Ἢ πολεμίων Φεψα ϑρυος, ὥς εἶ ἐγὼ Ὁ Αὐιατῶν ἐχί- 
δος Χϑύρον τοῖς πολιορκουυϑύοις ἀφικουϑύζω ;εω Ὗ»Ρ 
Πς λέγᾳν, δ᾽ ὅτι Τιαύζᾳς ςΘήρεζα, ὕλιδξάμδωος οὐξον μι! 

»λαξφ εχ τ λαφύρων “πολιωὺ μϑὺ “βυσὸν,πολεωὸ δὲ 
' » ϑξγυρην αἰδριύποδε τε) ὁ ἐπσυζύγεα καὶ χὺ ββοσκήκα- 

“ν ζα,ὺ γἀῦ πολλζω ὼ ἀγαϑίω,ςζκ ἠξιω(ᾷ δὶ ὀύε- 

Δ ς αγροητί δοοίροτς, πλφῃοὶρία ἰτοπη,απλθητα, ρθοογα, Πχαϊτοϑ ὃζ Ροπος ἀστοσ, πο υΐ; (ςα δά νἱ- 

ΓΤ ΝΙΝ 

40 Ἰΐα5 φιος Υἱγ [οττῖς ἐς ς Ἰδέξατε, οιίᾷ-- 

792 
τυεοη διιογίαιϊ εἴτις, πες α(ρεγηατὶ ἰῇ 
ςδέοττυπα ἴῃ πὰ πος» ἈΠηΐοΙς ρτοάςοίς 
(ἐροτεγαπῃ, πος; ἰηἰ πιιοῖδ Ομ ας : (ἀ 
νι θοηὶ δὲ Π αἱ «πηϊοὶ, ςΟἰξαπεὶ της δ6- 
πειιο  εητία ριοίδοιμὶ οἴπ5, δὲ ουγαπὶ 2. ““π νει 
ἱπίαροτ ἀρ τίς πλατεῖς πχος, νΧοτίς, ἰδ 6- τοις 
τογῖι; υοτιιπι ρα] Πγίτατος να ἔγα ργο τς 
αἱάότια Ιεμίοτος το αϊτίς. σετοτίς ο- 
φηδηὶϑ ἰηξο πίει (ππ| αυᾶτιπη ροΠπα Ι 
πλαχ᾿ Πλ6) ΠΟΟ ὙΠ] 5 οαπς ἀτη; 
ὀρριισῃαγο ἀςΠηᾷ : αὶ οὔ πὶς ποποὸ- 
τατα ἀεθεγδιοδταγη ἡλεΐτα δζ ριχείαζ, 
ταίλοϊπογά, αδίι δια ΠΙ ΠΟ ἢ ΓΟΠῚρ. 
ἀε]α ΠΕ τα »ἵαΓρίτον σχθρογυῃζο ρα- 
ττῖα Πα Πγαττ πχραπὶ ΓΟ τὶ, πος 1ἐ- 
Βοτος ται γαῖ, πος ν]]ὸ αἰϊο ἐς μᾶς ἢ 
ταῖς αἤοέτιι ἴῃ ΠΛ ΠΟ 5 Παῖς δῖ ἢ 
Ηος οἵ (οἰατίς, Πᾳυϊά νοδίς ἱρ!ς ἃ πὶ 
ἱπιρετγαϊιπῈ ΟΡ ἰς, ΠΟ ρίροας ἀροεξ, ἃ 
ὨΪΠ1] οηἰπῃ νοδί5, ααοα αμίάοπι βοΐ 
Ροΐϊε, ἀεποραδίτατ, (σοτο τῇ ἃς ἁπλίοίς 
τίᾳ δὲ ρᾷςο, Πᾶ πο ίρα γϑαΐτιις οὔ ρ[8- 
Ῥοτεαίητερτατο νυ εἰ5, ἀοἤΠηίτς ἀροτο, 
δοϊίίεε! νηῖος τα εΐ οριαη αι: εξ τραί- 
τα ἴῃ εᾶ νερξ, ἰῃ ι νἱτιατῖς ργα πᾳ, κ΄ 
ἐετατ ἱρ πδυ Πππηὶ,, δὲ πια!ςβοϊοιῖι ρα- 
τα πη ]ράταν ἰηποςδιίθις, [)ὶςσεἤϊπὶ 
οδίεογο, φᾷ οὗ οὐ]ρᾶςχροτγιαβ 1 πλ 
Ποοϊηίοτταηϊῇ ὃ ον ηιοα ἑαοϊπιςΠ- 
αἰρηῦ πηοῖς πλαίου θιι5ὲ ργίτηδ πΜ] τὶς 
τυ αἰ πγᾶτα ροίαἱ Δἀο]είςοπς δάἀπιοαίι, 
υδηάο ςδιγάτεροϑ νὶ τοι αυςτοη- 
το 5 ΡΕΡ ΠΑ ΙΠΊ115. ΕΧ ΕΟ ΡῬΓα ο οποῷ 
ΠοΙΌΠΑ ΓΕτᾺ]1. 404 ἱπηρεγαίοῦιης οἵ- 
πᾶιτ οὗ οἰδ δγιατ,, ὃς Ποίτξ ἱπτοτ- ἢ 
επιρι.4εἰηάς δὲ ςετοτίς φαοταοξ 
ἵπτογβα σας τ]. ας ῥοάς τί, ΡταΣν Ζα 
ΠΙ5,ηΠρηξ παυδι ορετᾶ, δέ εχ οπηηΐς ας 
Ῥυς ἐοττίτιαἰηἰ5 ργαπηία γεροιῖαι: ὃς 
ΠΟΖας ντὸς ν]]ὰ νἱ σαρτᾶς εἰξισαίις ερὸ 
τησεηΐὰ π ρτίπιμ5 ας οὔ ργ Πα σοη- 
(ςεπάετίμη; πος; Βοίϊες ἴῃ δοῖς ξιρατὶ 
ίυης, φαίη πηθὰ ργαοίρις ορετα ρῆ!ϊ- 
φαῖος [Δ ἤππτ οπιπαϑ 411 ρα] ἰη- 
τογ σης: πες; ν]Π δἰ τυ οριι5 ΠΝ 1:- 
τίαΣ ργαοίαγιιπι δι σοπογοίαπη δ σας 
τηθα νεὶ (εἰἸοΐτατο νοὶ] αὐάδοία ρογά- 
ὅταπὶ εἴς. ν᾽ ετῖι μα ἐοτταῆα ΡοΙϊει 4- 

ὯΜ΄ 

ΓΤ ᾿ 

τα κει στρ 

θρ 3. Υ - 

ἀν οὶ ρὸν 
ῤ “«΄α - 

ἢ ποπτᾷ πλα]τα. δ. α 4αϊδ νο] πη] ναὶ 
ςεπτυγίο ντθξ αἰα φαρταπι σοτίατ ρο- 
τοτίτιπουτορο (οτ!οἰοςἐξοάοπης, ἀΐα 
ξααπι ίς ἂς ἔπιρατιπη ἐχογοϊτί ΠοΙξὶ- 
ππ|,Πουτ ἐρο Απτίατία ξυραυ ςορίας, 
αιᾳ οδίεῆις νεηϊςθδηζ διχ!!ο, τάσοο 
πιο ροίξτα! νἱττυτίς ἰρεοἰπιίπα, οὔ 
ΠΙσεγοτ ταὶ 6 ρύαάα πιρῃᾷ νἱπὶ δυτὶ 



το 4 ΠΙΘΝΎΥ ΦῚΙ Ἢ ΑἸ ΠΊΘΝΝ ἘΝ ΟΑΙΟ: 

ταπάλπιπυϊάίαπι εχ οπιηὶ ργαάα ν-. πίφϑογον ὡς μάλιςα. βουληϑεὶς ἐμφυτον τὐδασεῖν, ἜΣ 
-3 ΔΎ ὁ « ͵ ᾽ ͵ 7 ἐν 

παπιταηταπι δο!]Ατοζοπι ΘΟ ]Ὁ11ΠῚ 46 πολεμμιςὴν ἵπασον ἕνα, μόνον εκ ΤΥ λαφύρων ὑαδῇ 

Ϊ [π| Ἢ { 1- - 3 ᾽ 3 ὔ οερί, δζ οΧ σἀρτία!5 ΖΜ: ΤΑΘΕ Βοίρ (ον, χαὴ τὸν ἐμφυζού ξένον ἐν τῶν αἰχμαλώτων, 
τοπι: ΓΟ 185 Ορα5 ἴῃ σοπηπιαης 46- ον δὴ τὲ ΚΤ. 

τ ροΐα!. ΟΡ Παοέαξξα νεγιπη ραθηδ5 Δῃ. ἐδ α ΜΟΊΡΗΣ Ὁ Χο αν το ο Ὁ ΡΟ ΟΝ 
᾿ Βοποζγος πιοιαΐ; γεγῖ! ΠΟΙ ΠΠΠηἷς οἷς. δξυ ἀμ(θδλας αὐξιος ζω δχὶ πότοις αὑτσέχφν," Ὡς. 

Ἔ οί κα Ἐνα - 5 Ξ χ “ η ᾿ 

αἰππι (δ οὶ, αη τοάἀάογο πτα ἱπέοσίο- μας λαμξανᾳν; καὶ πότερον“ πὸ τοῖς καικίςοις μέ: « 
ρος ἡ 1-τ Ὁ γ ἐπ Ἄν “ὦ τίδιιδὶ Ατποη Ὁ Πα πις ΡΙεθβοχρι εϑϑὴ ΣΕ ΟἿΣ οι ΤῊΝ ῥέγεῖις φναυτετος 
1, (δ ιοά Αἰ τας ἐπ ΠΡ  ἀἰπίδιι , ̓ αχα ορξν οὐ  αύθο  Ν 
ἃς Πλριτἰῖς νἱτᾶ τεγοίοπι. Ετ {ας νηι- σε ΑΝ τ (9 ζύς, ΓΝ ἥ τι 

Πύλη ν εἰ νηΐ! οἤεηάετε ροτεγῖς, αὶ ὅτι πόθι τ’ ὀηλον βίον ἀλθέθισοα χα πολυ ὦ. -« 
τ ΤΕ ᾧ Χο ὁ 9. . - ᾿" [ 3} -“ ΕῚ 

πλοῖβ Παρίεἰοὔ!ς οιμρί ἀἰτα. ρατγία {τ 10 φοάγομως Ζεῦ. ὁ τίς δὐ ἔχοι δεῖξαι τίνα ΞΔ οὐ Ὅς ἐμ’ 
᾿ ὈΧΡΟΠς5, ἀπ ποτὰ Ρυίαατιια, ορί- Ἐκ ΝΕ ΤΉ ῊΣ ἘΑ ΣΡ Ἐς ἀὐοοντα, τ 

Βιυιενε φρο] ίατισ, νο] αἰο πορίαπλίῃ-. . ΠΑ ππ αν τὶ ; ἡ 
3 , τος σαν κι λέ ἂν “Φσολωλέχϑτο »ἡ Ὑρημοστων “ερ9 

(ογῖαπίο αἱ πι59 ̓ πλΠλο ΠΕ ἱΠΙΠΉΙΟΙΙς Ξ Ἴ ἼΠ τ ᾿ δέ εν γε“ 

“γαίάοπη ν]]ιις ν πα ι14Πὶ πΜΠΕΐ ταῖς οτῖ- γον, ἢ ΘηΉ νι συμφοξο “βησαιμθμονν ΘΟ φΣ 

Πιδη οδίθοίι τεἰ ργηναίγε «εἰ ραδίϊσο: ε ηϑρων με σοτδεις ππωποὶε ἡτιασαΐο » σοὶ διξξαλει 
(:ἃ νηϊμετίος παδαὶ τείτες φιοιί αἰα- ἐπ’ συθιενλ απὠτων, ΔΛ κ ασὸπϑύτωνε δοτυρξτο, δ: 

Ἠα ἔτυρατατίς ποι ΠρατΙ ΠΠ πλα Τῖχο- κα τὰ ΜΝ Σπκε τ  νδις Ἧ: 
ΒΡ τὐν ττ : - - χῳ ὁ Ἀαῦ ἢ ν δῤεπιλητῆος ει) βίος. ἢ ρς- τἰτ ΑΙ χαῖς τὰ πλε νογίαταπα ἰδ τορι 8}- ἢ ἘΡΞΡΑ (σέλα 

πὴ ὦ ͵ ᾽ς ͵ " 

σα, νῖ ἐχοία ποὺ ΠοιμΪ ΠΕ ἢ σαἰαπηῖ- ὀ σίδνη ἘΙαΝ ὡς δὐ ἡ ΤῊ πολί 4. ούτων σο "με" 

ταῖοπα ἱποίἀοτίπγ; ιιο σαπὶ ρος σηλεισοι, ζουυ πίω ἐξ4ργασοιτὸ (ι πίω συμῷοραν 
(δπν πο! οσὶ βασι δά Παγοῦς, ἀδτεγίο- Σ ἐλέοϑα; τίωὼ κρε “με δ. ΤΩ Ἢ χείρονα εὐ Ν 

ΓΕΠῚ Ρ ατα ογΠῚ, δέ Ρεγρογαο τπὶ ας δ εϑεσλῳ; ἀβ ποικ λέγον Δ ὦ Σ Ὶ 

ἐσ ταπι ἔέλις [4 σροῦίπι, ντ ορτἰπιᾶ- ὲ ὑπο το Ὁ ΛΙ- φ, ΠΣΣ 

τα πα τοσί πη ἃ πιαίογίθιις ἱπ{ΠἸτατιι πα Το τσ λϑυη πο τ Ἐπ ἐς ο; χύεῖς 3 

φοΠπο]εγαζατγ, δΖ ἱπηρογτα πὶ ἀτα; 1Π1- ἐφ΄ αι “λυ χϑινωνο αἰκα ϑης οὐχ λος χα] πονηρ96. δλλ᾿ 

Ρτοθ ΠῚ νψα]ρα5 Γογῖ! ροτίΓοταΓ. ΠῚ ΠΊῸ ἔγωγε πόμαϑίια ἔπυραθον, ἀ  η Ἤν τ ἯΙ «ἘΝ 

αἰπογΠηπια ππογαητ πιϑὰ Ππάήϊα Μι- πο ἣν ἜΣ Σ ' ᾿ 

πιοῖ, ντ τοῦ σαγα ρεροῖαο ρεποβί6- τὸ ̓ [9 ἤν" ἐν ἢ 

μαῖιπη οϊοτ, ὃς ραιγία γαῖ ρ.ἔογπγα σοη- της τις Ἅ[«. λύει τὴς Ἶ ἂ αὐ σου 

(Ἔγαγοῖαγ ΠΟΙ Π|15..0 Εἷς ΠοΠο ἘΠΕ μῶυ. αὐτὶ πότων μδὺ τὴν καλῶν ὄχιτηδοί μα, ὯΝ; 
μῖ ΄ ε ΩΝ «ς Ὁ Ζ) Ε] 

ἢΠπλὶς Πα ϊϊς, πα ἀρ πιαίοτος πο-.͵ ὦ τοῖς Ἴ οι ἢ ηλωτὰ 6 εὐὐχέϊ, Τὰ ΔΝ 
ἐατθον ν υτῦν}" πολ ΤΕ ΣΟ τ το, ; 

- εἈτὰ Ψ ἤγος μα θοραηταν «πιμ]ατίοης αἸσηὶ χεῖς ἜΝ ΑΥΤΟΝ ὩΣ «Ν 

ἤπια, παποίο!ςεπὶδο ογτιπαῖᾶ στα- τῇ Ὁ ακοτν τς τ Σ ἀγμ] ἄνα 
ἢν ΠΡΌ Σν ἐίσασει, ΤΕ νου ΠΡ ΡΜΗΣΣ. 

τίαπη ραττία πη! γε! [τ, πῦ ἃ ρ]εδα τειοθὸς ἀἰμοίοας» 5 Χ ὅν στσο Τ' ὁ μοῦ μιὸ ἐξ λα 
τι ἢ ἐδ ν Ἵ ἘΣΘΙΝ κονν, ᾿ 

(οΙ εἰοέζο, Μιπιοὶ, (δ 4 πτυτο ρίας α 59 ὦ Μινύχιε, δρλα πολὺ χσθϑτερον ἔτεσῦ τῆς βϑληφ,, 
. οἴ ἊΡῊΣ Ω Ξ εὶ - 2 ΝΡ ͵ ͵ -“ 2 Ἷ «, ἢ {δπαΐα; 1 Ὁ [Πἰτῖο ΠΊς, οι πη τγ δι. Π|5 ἡ χατ' ϑχας ἐπαιρουσα με χενας ἐλπίσιν, ζευϊχα 

ἘΡΙΝΕΙΣ Κη : : Ὁ Ξ ἶ 
ἢ ξμμι νει δ ἥν ΜΕ Έ ΘΝ εὗοχοι ς τυραννίδα «ὐϑ.ς ϑηγοιυϑιύοις »ἭἬ: 
ἸΠἈΠὶ τεχίς, γοίατς ἰ(Θοαγίτατε ΓΙ : ἘΔΣ πΡΩΝ ; ΝΗ . ΑΣ ἸΠΆΠῚ ΠΟΟΙΘΧΙΣ μῶυ,ως αὐτῇ παρέξε(α Φ ἀσφόλὲς, ὅν κιγδυρυδι 
Ρ τς ἰταγη 5: ἀοἰηἀς, σα τη {π|ρἰσαγοῖαγ πε τα “ἢ 
ποσαί ΠΡΙ εχ ρΙοδς οτίγογαγ ρου 1, Ἰρο δΟ ἡ τ κτὶ ρον ἀο παρεῤὼ-" 

ᾧ ᾿ ρὲ ὁ ΞΟ ἜΣ ΤΑ ον δ. »“Ὕ ᾿ «“ ὯΝ “. 

ἀε(δἰταταπι πε ἰηἰπϊοῖς ργο άϊς. Τὰ χε με τοῖς εηϑροῖς. σὺ νϑυτοι τότε αὐτὸς ὑπαΐζοςἤεϑα;," 
΄ δ... - ᾿ ͵ Ἑ Ν Ὧν ΟΝ 

ἱρίς Μίπιιοί σοπία] ογας Πιαπο 5. ΟΜ ύχιε, ὅτε Ὁ ασεοξέλάδυ μα ὃ αὖϑὶ πῆς δίκης ἐ- 
ξλϑυτη ες ἀς ἱπάἸοἷο, ὃς συαπάο Υ ἃ- , Υ Ἐκ ; Ἶ , Ἃϊ 

Ἰογίῃς ἀθἀεπάϊπι πΊο ρΙεδ᾽ (πο Π5, ὕλμετο » καὶ δείκαι Οόλέειος ὁ τοὐϑαϑιϑύναι με ᾧ 
“ ͵ ΩΝ ἊΝ ἐ Ω ͵ὔ 

δο ποιηίης νἀ λυάατας οἴ: οίερο Κῶ πορανων Σσδου τα 6 1 τοῖς ὅλος φδοχι 
γοτίτας πο (Ἐπαῖιις υοηας (Ἡταρίο καγώ δεδιὼς μὴ ψήφῃ δοθείσνις “ἰπασὸ Ὁ σεευἐσδρῶν" 
ἀατηπαγόγ, αἤθ πῇ ὃς ἱπάϊοῖα ποία !- 40 ὀλεῖ »σφενέγνων, ποαρέξᾳν ἐμαυτὸν ὑπεοό ἰδ ς 
τατῖ! ργοτα . 1 πππς Μιπαοὶ,Γείροη- ξ αὐλα ΠΣ πὲ Δ οὐπύχαι!ς 
ἄς ντεῖϊ! ἃς (Θπαταΐ Ραμα ἀἴσπας νΠς 7 ν ΤΣ ΘΩλ᾽ πζεῷ, πσοκας, π  ν 
ἤτη οδ δοπε τταϑξατᾶ τεπιριιδ]ίοαη, ἜΚ ΧΑ τῇ βϑλη ΤῊΡ ες πὶ αἰξιος ἐφανζω εἰ): 
ΔΠΡΙΘΌΙ τἄτιπηπιοάο. δ] Ἐπ ΠῚ ΟΠ πὲς οΤὶ τὰ χρ ῳτίςα ἐπολί θυ ϑμζωυ χα) ἐποραῆον, ͵ 
της οὔτγα πιο σοηίδηΠ 15, ὃζ ὉΠΊΠὸς δήμω μόνῳ : εἰ μϑὺ γῈ ἅπασι ζ πελέκει 

Τὴ ΟΧρΡΠΠΕς, Ἰΐχιιθτ νὸς ΟΠΊΠΕ5 4αϊ πϑύτες με ἘΞ βόε, ὦ φανερὸν ὅτι τπτς ΕΣ ᾿ 

Πος [Πατυπς. νίστατξ οὐδ, πεσε Πα ἘΠ ΒΑΟΥ ΝΣ, πε ὡτῇ τ λι » ἐς 
οσιιπ ἴῃ ντθα 4] νίτιιπι Ποποίξ πὶ εἴῳ “Μὰ ΤΑ3} κι  γ8) ΤΑΙ Ἢ εν δ τ ἰ 
40 Βοπιιπὶ σαρίατ. ψιοα Π (απατις Δ τῇ ποὸλά δεχόμϑυος χα λοχαγασιαν" εἰ ὃ βια οϑεισαιὴ « ὅ 

βϑλὴ ᾿ 
᾿ 

ν᾽ 



ΑΝ ΤΙΟ. κὸ Ν: 
Δ ν" 

» βουλὴ σεευεηγώρησε τῷ δήμω, χαὶ Ὁ ἔρον αὐτῆς «- 

»γαίκης Κῶ, ἐ γνώμης, πονηξϑκχς αυτείοϑααι δηπου ὁ ο- 

᾿ ςιμηλογοῦτειυτὴ μνδενὸς τί βουλζωὼ ὧν αὐ “σξϑέ- 

᾿ »,ληται κυρίαν. ἔπτιτα εἰς ζιαύτίων αἰξιοῦτε Ε μέ πὸ- 

»λινκαλελϑεῖν, ον ἡ Φ κρότον μέρος “᾿ ποὸ πῷὸ χείφ9- 

᾿ σόχε ταν ἀξα καβεγγώκαιτε μίαν. φέ- 

Ρβ, χαὶ δὴ πέπεισμαι» κὶ Δ ὀλυσεκδμορτ τ' πύλεμον, 

Ὶ » ὥστ» αἰδιοῦτε, καϊοληλυθαι, ὦ (ἰς ἡλῷ Ὁ Οὐταί ἔσ᾿ι 

Νὰ μοι Δ |ϑῃοια.: χαὶ (να, βίον ἔν : πότερα ὃ «- 
» σφλλὲς ὃ ἀκίνδεουον αἰφούμϑυος, Ξέρχας τε ἴα , ι- 

"μας ἡ τὰ ὀδα ἀγαϑεὶ, ὧν αἴξιον γο ἡγοῦ μϑη ἐμαυτὸν, 

ἷ ᾿κμδδιῶν ϑεφοιπτάσαν αὑποοιϑυαῖ ὙΤ ὥρριτα πίων σὕτων 

» ὀξοισίανῦ οχλϑν: : πονηρὸς ἄρφι δξ ἀγα) λυῖσομαι, 

» χαὶ συ οὲν ἔς αἱ μοι τὴς “σοϑέφφς Ξρετῆς ὀφεδος" 

δλ οὖν τοῖς αὐΐοις ἡλεσι μϑύων, χαὶ τί αὐτίιὺ ασθ9- 

; αἰρεσιν τῆς πολήείας φυλοήων, ογανῥιώσοιαι τοῖς 

μὴ (ὐτὰ παδοαιοουμϑροις. εἶτα οὐ πσοθδυλον ὅτι 

πολεμήσᾳ μοι πάλιν ὁ δῆμος,  δίχας ἑτέεοις πα- 
» λιν αἰξιωσφ λαμίξανάν, τῷτο ἀὐο' πσοζτον εἴκλημα 

᾿» ποιούνϑιυος, οτί τῆς καιϑόδὸου δὶ ἐχεῖνον τυχῶν οὐ τὰ 

» πσϑϑς ἡδονζωὼ αὐτοῦ εροιπάζοικαι ; Οῴκ ἐνεςῖν ὀηλως 

ον εἰπεῖν. ἔπειτα ὀμαφφαγήσεται Ἴις ἕτερος Ἱκιλίῳ πα- 

» ἐαπλήσιος ἢ Δεχίῳ »εϑρασὸς ϑημαιγώγθα, ὃς εἰς 

[ » τίιάώσεται με δηϊςείναι τς πολίζᾳς ἀπ ̓δλλήλων," χα, 

» τῷ δήμου τερῆψ᾽ Ἐχιξζουλζὼ, ἢ παροδιδόνωι τοῖς 

ῳ πολεμίοις, ἡ τυραινίδι, ὥραν καὶ Δέκιος ἡτιασοαΐο, 

ἶ Ἐχυχφρν, ἢ ἢ ὀιλο ἀδικεῖν ὃ τί δὴ ποτ ᾿ οὐ αιτῷφα- 

᾽ "η᾽ οὐ Ὁ Ὄπορήσά Φ μιισοιεῦ αἰτίας. ἜΣ πὲ σϑ9ς 

τοῖς οιδοις ἐβδουήκασιὶ Ὄ ὥυτ ἡ Φερουῦνα οὔκ ΕΡΎΤΕΣ 

ν» Τὶ χθδαν ὑιδι! πέτμινκα ς ὶὺ λείαν ἀπελήλακα, σὲ 

! » πολ ἀφήρηαι, χα ̓ τὸς τωρ σϑτων ̓ ἀμιευομέ- 

» γοῖς τς μϑὺ πεφόνάκαᾳ,, τὅς δὲ τοῖς πολεμίοις πα-- 

Ι »Ἔσδέδωκα. τα ἐαὺ οἱ κουτήγϑοϑι λέγωσι, φη- 

» σω τατϑϑς αὐθιὶ Ξἰπολορούκδρος ἢ :ἢ ἅνι βονϑεία 7 

» σθ (4) ,ὧρᾳ οὐ Φανέρον ὅτί καλλιλογεῖπε, καὶ εἰρω-- 

μϑύεωϑε, ὦ Μυύχιε, ὁ ὀγομκαι κα λον ἔργῳ «ὐξ θεῖε 

α᾿ » ὀῥοσίῳ ; : θγ δὴ καϑοδὸν μοι δι δόϊε, δλλά σφαγιόν 

μὴν μεπῳΐ δήμῳ καταγεε" ὥχα μϑὺ χοὴ 1 βεξυλάυμέ- 

»» νοι τῶτο ρα ηφν" ὅλὰν γϑῤ ἔτι μοι γε 

» αἷμ χεανέρχεται φρονάν᾽ εἰ δὲ βέλειϑε ,ἴίϑημε οὗ, 

Ἢ συθῖν ὧν πείσομαι ααξϑορώκϑροι' τί δϊίυ ἐς αἱ μοι 

» τῆς ὑμετέρας ἀγνοίας ἢ μϑοίας φελος,κωλύν μϑὺ 
» σχεῖν, οὐδὶ, δὺ βέλησϑε δίζυ »δεουνζοεϑύων, ϑρίζε- 

᾿» αϑαι ὃ ἡ τῦτο τω δήμω σοεὺ τοῖς ὀῆνοις ὍΣ - 

» (θυϑύων; ̓δλλά γὸ ὅτι υϑ τ σεενοίσ μοι Ὡρὸς ἀσφα- 
.. λᾷαν δὲ ωὼ ὑμεῖς καϑοδὸν καιλάτε, ἐ ἐγὼ δὲ ταχεῖαν 

᾿ κεν, δίᾳ ἐν τῳ πολέμω πεγρακτα μοὶ πότῳ, ὃ- ΠΝ 

518. 4 1Πι τος 
ΡΙεδὶ σοαδτυς ἀςάϊε, δ (λϑ εἴας πο- 
ςοΠπτατὶ τε δυιςπάϊ οἰ, ποη νοϊ]απτατὶ, 
[Ἀτοπηϊηϊ νος ἱπηργοδογῖι Ποπηϊ πῇ γῶ- 
δὶ πηροτίο πος (επατῖ φυϊάημαπηεο- 
τ αύαν νος ροή. δὲ ροίξοα νυ εὶς νῖ 
1η ταὴδ οἰαἴτατξ γοογγαῦ, ν δὶ πηο οτος 
Ρατδτ ἀδιουιογιδιιδὲ αγρο ἱπία πιιΠῈ Πα 
Ρυτατίς. δοα ἤηρο μος πηι] ρ(λίτιπι, 
ἃ ρασοίαέϊα ππιοίὶᾶ (ντ ΡΟΙΕυ] τίς το- 
πιουίαπν; αι ΔΏΪΠΪ ροίξΠ ας δεῖς Ὠχῖ- 
Πὶ ὃ ]ιδαπη νἱτᾷ νἱέξιτας (τὴ ὃ Ν᾽ τεῦ (6- 
οὐτίοτγα ἃς τατίοτγα ἰδοιζας σοπηΠ]1α., ἱπ 
πα Ἐγαυ δας, ΠΟ Πουῖθιι5, δ 3}1|5 αιυί- 
δὰ πλς ἀϊσηῇ οΧ ΠΕ πο, ἀπ. ̓ ξ 415,46- 
πλογο ρου διογᾷ νυ], ροΠο5 φαξητο- 
ταιπὶ σοπίογοπάογῇ οἱὲ ροτοίξαϑ ὁ πγὰ- 
Ἰὰι5 ἰσίταγ χ οπο 8, πες αι! 4Πμαπὶ 
ΨΆΪΕὶ ρτα τοτῖτα νἱττος. ράοτίτ, Δη πτο- 
τοσ δοίαὉ τετίηςης,  ἀεπης ἰΠΠΠἸτατιπὶ 
ἴῃ τορι δ]ῖοα, αἀμπογία θοῦ ἀϊπουίπι 
{ςητιθητίθις ὃ 4 ας ἢ ἔεσεγο, ρτο- 
οὐ] ἀπθίο ρΙεθ5 πιο τοῦ ορρυρηδθίς, 
ΔΙ Ια5 65 τοτι ρασπας 4226 τοροῖοτε νο- 
Ἰεῖ; δὲ Ποσίρίμπι πλΠι] ρυπγῖ οδἰϊοίος 
οτἰπλεῃ, ῳ ΡΟ ρίατη γο πτατας πη ρᾶ- 
τιίατα, ΠΟη σοἰαπη οατη σταιῖς ΟΠ ΠΟΙ Ϊς, 
ΠΟΙ Ροτοἤις ἰά ποσαγο, Εχοσίοτιγ ἀ6- 
ἱπάς Δ]|14ι15 [Οἰ]Ἰο {ππ|}}15. δα Γλεοίο 
τεϊδιαηιις ααἀαχ, υΐ οὐ πη παθίταγ πα 
ἱπτογοίπος αἰ ΠῚ α (γος, δας Πἀἰατὶ 
Ρἰεδὶ, ααττοιηραθ ο μοί δας ρά6- 
το, διττγγαπηϊαξ (ντ [)ςοίας σα! Ππϊ4- 
τις οἴ") αβοέζατα, αὐ]! σστγα ἰθρας 
ἔςετο, “ιοάοιιπιφ ἱρῇ νἱ απ ἔποσίς: 
ποη οηΐπι ἰπἰπλίοο οτἰπλίηα ἀδογαητσ. 
401}. ἀοσεάδι ὃς παῖς π0 αἶα ἀΠΠΠπλιι- 
Ἰατα χιια: ροῖ πλς πος δ6}1ο σοίξαϊμητ, 
ἀρτί ἔοιτο νατατὶ, ργαά ἘΣ ΕΝ, ντΞ- 
θ65 φογοὶ ἡ ΕΥ 0 ΕΓ ρῖα, Ῥρυρπα- 
τογοσ οατῇ ραγτίπη σα, ραττίπη ΠΟΙ 
Ροτοί ει τε τὶ, Πα Ὸ ἮΠ α πὰ 40- 
σαίατοτίδιις αι] 4 τοίροίιγις (τ αὐ 
4 νταῦ ϑΌΧ}]ο ὁ ἀπ πῦ ἰρίτασ πγαπίς 
τ οἢς, Μιπαοὶ, νος δ. 14 ταητῦ νετ- 
Βα ὅς βσπιοητα αῇοεγο, ας τοὶ ποίατίας 
Πιοποίτα ποπηςῃ ργατοχοῦς ὃ ΠΟ ΟΠ πὰ 
τοάϊταπα πα αἱ «δὶς, (θα της ν ἰξἰπγαπὶ 
ΡΙεδὶ γεάιοίτίβ ; νοθητο5 [ουταῆης ἂς 

ἡςξὸν “ΟΡ ὑ- 40 Ρτγιάεξητος: Πἰ] ἐπἱ πὶ ἈΤΆΡ Ια Βοηὶ ἀς 

νοθὶς {πίρίοοτ. τ {1 ἴτὰ Πυδυμα τίς, {πε 

τα, ὨΪΠ1] νος (οῖτο αιοα ραἤαγις ἢ ἥπι. 
504 υϊα ταὶ Ρτοάοτῖς νδἰἕτγα ναὶ ἱ- 
σπογλητεία νοΪ (τα Πεἰτῖα, 4αὶ Ὠ1Π}] νεῖα- 
ΓΘ, οτἰαπηί νο τς, ροτοτίτῖς; (δ πος 
αυος ΡΙεδὶ ἢ Ἰρατοοτοτα ἰαγρίτὶ οορα- 
τα ηἱ [ἃ (Ἀτῖς οἰξοίιπι ορίπου, Πἰ ΠῚ] ταὶ 
μὶ αἀίφουτίτατξ ςο! δταγῇι μπης ΠΈΘῖ 

νο5 νοσατίς γοάϊτῖι, ἐρὸ νοτο οῦρεη- 

ἣ»» 



τού ὉΙΟΝΥ ΘΕ Ὴ ΚΙ ΘΟΚΕΝ ἈΠῸ)5. ᾿ 

ἀϊοίαπιαά οκίπαπι νίαπι. Οὐοά νοτο ὁδὸν ἐΧῚ τ΄ ολειϑρον, ὦ πολλῶν οἴομαι δὲῖν ἔτι. λθγων ́  

ποοαάσίοτίαπι, ας Βοπούδ, ας βῖθ,. τὴ δ ΩΣ σας ΑἸ δοξίαν, ἢ Φιμυδεὼ ,ἢ μὲν δ 
ν 

ἴάτοτῃ πυί οπδαςατι (αμᾶσο οῦαπι, 6... χηήδ σὺ χῴτων, ὦ Μνύκις,πσοόνοιαν ἔχάνμε “Ὁ 
᾿ ἀΔομὶςταοηα!ει Μιπιιοὶ, τοξες ἔλοἰξ 5) Ἰρι; ΑἹ πειζιύπον ἐ οϑῳ ΄ 

Ἰ (ἀ ιοά άς δἴααε ἱπιρίς ἐαέξζυγιις οίους ὅὼ πον, Ὁ αχέσα Ὁ λρίσιῳ τα μοι φρατ ας 

᾿ ἤπι, ἢ νεϊεγαπη αὐέτογίτατεπη ΘΓ, ϑήσε) πειαϑέντι ὑμῖν, ἀχδυίον δὰ τῳ μέρ, ἐγ ΝΣ 

: διά νἱ οὐ ΠΠ πὶ. Ερο Υ οἰ ίοΐς, ἀὰ Βοῖπ5 χέμιος ἐδυόμδω τοῖς δδολφύσχοις, καὶ πολι ΣΝ 

] δουιπι οΥζ,πλαἶτα πλα Δ πτα]}, δά αῇε- ΕΓ ΤΠ ἐἰεῖ" Ἐπ λον ἣ 

του ραττία ἱπιροτίππν, ροϊδιίαμη. ., τὰ, ὦ’ Ως, ΝΣ 

δκοἰοτίαπν Δ ἢη ΠΟΙ Ἰρίταγ ρα γαῖ Πο- ἌΣ τῶι κλέος, Ἐκημῷ ἰριαῦ με “᾿ ̓ μαθ ΕΝ . 

οτγατὶ τὴς αὖ [5 Πο5 δεηεβοις αῆθ- “ποτ 42 πεποιϑότων, μισείαϑαι ὃ αἰ πασὸ Τὴν 

ςοζαπι, ἃ Ια τς μαδογὶ οαΐο 14, Πο- ΙΟ κημϑώων ; εἰ χϑεῶ ΤῊ οὐκ α Εν - οὐ ἢ 

τοι ]υοά ρα αἴξ. Ηοτῖι νιταπΊᾳ; τῆ Ὁ τόν ὠἰκφέτεοι, εἶς πὸραῆ 

ταπδν εττῖς ἴῃ σοπιγαγι, γος ςηίπι ἰπ σὰ ᾿ το αὸ δρξοω ΣΝ 

ξογαπΊ στατίαπν αι. ΘΓ τη ἱΠΙ ΠΛ ΙΓ, τ ἢ “Ἔ ἐνγς τῷ ᾿ Ρ ὑ ΑΥν 

δχαίαπι πιὸ δοπῖς οπηηθ. δὲ ἰπ πἰμϊ-ὀ φείλεοϑε μϑὺπϑύτα τα κα ὦ Ὁ μηδὲν ποιήσαϊες. 

[υπὶ γοδαΐξιπι αδιςοἰ 5: δὶ νογο τος ρίψατε' ὅτοι 5 οἱ τὸ διάνὰ αἰ π΄ ἐμοῦ παϑόήες, ὁ 
“Ζ ππαῖῖς αὐπα σητ τς τὴ6 οἰπτᾶτα δοίατο πόρον ̓ ὸ αγές!ον χαὶ ταπφνὸν ἀπολιν ὑπεδέξαντο 

σατεητεπ. αἰ ςξξαπγα; δέ ἱπορῶ, Γεςα- π δ εδιδέλεω κα οὐών  άρ ΝΝ 

Ροταπτίη πα ορρι ἃ. ες οὐτοητ τᾶπὶ τ: Ἧς ΡΠ ΘΟ ΕἾ; ᾿ μ 

(ρΙεηάιήο ὃζ πιὰ ἱ ΐ- σι μόνον “Τὼ αμασξϑν ἢ μεγαλόψυχον ἔρον, λα 

ται πιπὶ ἀσάογιπι ἀριὰ ογηπεβ μος χαὶ πολήείαιν ἔδοσοίν μοι ον ὡπαστης “ὃ ἑαυτῶν πὸ, 

Ροριυίΐος, {πηι πγασ  γζιις ὃς Πο- διιχαὶ Ξ2 »γαὶ ῳ, ποὰ ̓ το Ξ ἢ “. 

Υ χίπιος. Οτηῖτο 414; Πα ΠΟ τς τῆ πὶ ὶ μὰ τὴ ἵ ΑΝ 
ὭοτΟΝ ΓΠΑΧΙΠΊΟ Ἵ »ο τἄλλα" δλὰ νι φρατηγὸν Ξἰποδὲ ΠῚ. 

Τπηρογατοτγῷ πὶ ογοαυθπηῦ ΟΠ ΠῚ 4185 Ὅστο : 
͵ « Ἢ “ΜΝ ͵ Π 

Ἐπ γα ητ οορίατι, δζ τοῖα Πὶ ΓΕΠΊΡ.1 Ἔστες δλδαβορς σραζιαξ, γ (1: τῈ χρινα; 

πτοὰς (ΟΠ ας πΊδπιῖς τγαάογαης, ρος ἐμοί πεποιήκασι μόνῳ. Φέρε δὴ, ἄνα λαξων καρδια 

Ἰρίτατ φιο ρεέξοτς ροήϊοπι μος Ράε- χγροδοίζωυ δὼ ἔτι πότοις, ὑφ᾽ ὧν τηλικαξ 

το, ηυῖδ. ταητὶς αἢοἔγις (απὶ Πποποτῖ- ΠΝ μὰ αν... 

ἴηΐ ἰὰς ἰηΐ τε ἐλοιῆον αδιὲ 
ἤθυις, 4ς πο τηϊπίηγα ψαίαςξ ἰαας ἰηἰα- σλη δι ἀμ815.» με 

͵΄ ἌΡ ΡΥ Ἐν, ἢ ..» Τ᾿ Ἶ 

τίαὐ αἰ ἔοτες δεπεῆςιϊς εογαπι]αάοῦ, γι ζι ἴδῃ Ὁ Ξἢ “ χαείϊες ἀὐπθι ἀϑιχοῦσι Με, ὡς 

ἤρα νοϑ πιοίβ. Ερτορίαπι νΕΓῸ Ιλι ἀξ υὑμας ὧι ἐμα1. καιλζωο γε δῦξαν οἷ 4 μοι χες 

πα ! Δέογγετ ἀρ Ποπλίῃος, Π πὸ ρος. αὐ ϑεφποις γγω τἰὐἀρυ ρος. 

ἀϊυοπε ἰτογαῇς οορποίσετγές. δί 45. ἢ ἐπαινέσφέ μου ἀχου(ᾳς, {τί τὸς »δὺ φίλους, ὑφ᾽ 
ἀπὰ πη6 ἰδάατοτ {1 διιάϊγετ της απηΐ- ἢ ᾿ς ΩΝ ἊΝ 

τος, 4}. ἐοποπάας ογᾶ, ποίξο5 σοτι- παϑάν μοι (ξλεῆχε, πολεμίοις δώρων, τὅς ὁ 
᾿ ᾿ ΕΣ. “ , ῃ , » λῶν 

Ῥεηηῖς; ὃς μοίξες,α χιυΐδιογαπα ἀοἸεη- 30 ἡϑρούζ,υῷ ὧν ἐγοζω με Σπολωλέναι Φιλϑυς, αὐτί πη 
- Ἂ - -“ ῃ τ Ἂἢ τ] 

ιι5.ἜΧροττῇ αιηΐςοβ: ας ροίζεα οἵ ἀθ- μισεῖν μεπϑς μμ(οιώζῃς, Φιλάν 5 π΄ς φι λοιζο, τ" 
ΔΩΩ͂Ι Ω Ϊ Ϊ Ἢ » ϑ, " 5 ᾿ τ τῷ οαΐο γοίρδάοτο οα!οπιίδιι5, δέ ἃ- ρὐγαδιανγγνώμην ἔοροι;ἴ)ι διδτ ὲ δὴ -ἰϑὰ δ.) “ 

τποῖο απηβτεθις, ἔςοῆς σοπιγαγια ὁ 1 ἈΚ ΣΝ ΞΕ Ἶ Ὁ τῊ Ν 
γοῖο ὅς ηδ οἱ (665 αἰτίπεῖ, οομίάοια “2 κ΄ ΚΡ ΤΡ ΑΓ τ) ὴΘ 6, αἰ ΕΞ ΠΡΈΒΘΝ 
Μίϊπιιοὶ, φαα τς πη δογῖι αγρὰ Πης πι ὑμω τυθδοδὼ τ' πότων πιςῖν, οἷα, Τ' λοιπτον ὑπαρξᾳ (0, 

. Ε - ΄ ἂν 7 “ ͵ (ον » Ψ 

ἔλυοτ; ὃζ φυά! ς ἔαταγις Πτίη ροίοτῖ, βίον. νεω υϑὺ γε πάσης ράξεως ὃς δ ἁψω οι 
Ἴ ΥΠ 1{1Π ΔΉΗΪΙ ς «ὟΝ Ρ “ ἢ νείξετι σο πη Π] (δουτας, Βα Ὠἰς 6. ὑμδββσυλλαμ(αίοισί μοιρὼ σσεῖδ μίας πείρας δἰποῖ 

δἰτᾷ ράἸάογο. ππης (πο Ὁ {15 δά ι- ͵ ΡΟΣ ΤΟΣ , : 
1 χϑνω. στο πῆλι οἰξα)ε ἐῃ) ποτ ῚΠ ΟΠ ΠῚ. Πα: σοηῖγα νοβ ασρτο- ἀμ τ. : ῳ ἘΣ ἧς ἐμῆς; εἰ γὸ αὐ χτ' ὁ ΟΣ, , 

ἀϊου, πα ]Π]ος; σοπατι Πυγογι ὦ χιᾶ- ὧν Ὁ εμκῆς εἰ αὐ πατειοὺς οὐχ ὁσιο 

τα πη στη θητ ριιτατ!5 ρίοτατίς πος γῶ πόλεμον οψεφησακζου, ἁπϑυτα ἐγθζω οϑαν 

51.η.πγηρίᾶ σουττα ραττίᾶ (πος ρ Πςπὶ 4.0 μοι γίνει χ τὐϑοὶ ϑεῶν' ὁπότε σὴ δίῳ πγεόσν χέγρ 
ἢπ ττεγεῖντ ρίδπε δάιϊιοτίᾳ εχ- δ νοῦν ἐν ͵ : ἢ ΒΕΙΝΠΕΝ Ρ μαι τῇ αὐδὲ τὸς πολέμοις τύχη, καὶ ὁπόσοις δὼ ὕπο" 

Ῥογίγου πα ηγπασιῦς 4 οι η 44 Π.]Πιὶ ὮΝ ; ΠπΣ ΠυΝΣ ἡ ἢ 
ἴῃ Β6ΠΙς αὐρίτας ἔοστιηα, δέ φα!ι!4 σι ΟΣ μασιν ορ)ον ἁπόλυτα μοὶ χοβ, τ 
τοπτοίαροράϊς, (τίς ἀρρατοῖ πιο νᾶ δῆλον ὅτι ἀύσεξης εἰμι αὐὴρ, χαὶ πο ξᾷς πσρϑήρης “ 
«οῇς Ρίαπι, δέ ἐπ{ξίτατῖι πγοιιπὶ ποπο-. (αν κάλοις. ἢ ραν μεζαξλιλωμαι οχαὶ τὰ μἢν ὑ- «΄ 
Πὺ. Ουϊά εὐρο γηϊἱ οχιροξξαπ άπ ο- μέτεροι αὐξῴν, τὰ δὲ πῴτων ταπεινὰ ποιήν ὡπῶ, γε- 
τἱτ, Π ΔΠΪπγο τηστατο, τος νείτγαβ απα- “Ἐς, σχυ τὐν. ΡΝ 
ΡΠοαγα, δ τεβ πόγαγὴ ατογοτο ἰηῆ-.͵ 9" ἘΤΑῚ μοι , ἀρφα οὐχὶ πλμανάια. , χα πονηραν νεμέσιν 

ε Ξ “ δον ΄, “ν» ͵ ͵ Ἢ 
ταῖν ΑΠποπ οπηπία γοιτθηταγίη οοη-.͵ ἕξώ τἰδὰ τὰ δαιμονίου τοῖς ἡδικηυϑροις Ὡμιθοθν: “, 
τγαγίῃ, δέ ν]κΓῖς ἜΧροτίασ Νειηθἤπηὺ χαὶ ὡς“ 



, ΑΝΤΙΟ, ΒΟ Μ 

» χαὶ ὡφαῦρ ἐκ ζα πεινοΐ μέγας ΟΥΕΣ τὸς ϑεους ἐγγυο-- 
ἮΝ »μάυ, ὅτως αὖϑις οκ μεγάλου τατπτάνὸς “πυήσομια!, 

»ἡ (μὰ παϑημαΐζᾳ “παιδούμαζᾳ νήσε!) τοῖς ὀηνοιφ; 

» ἐμοὶ υϑὺ ζᾳῶτα παείςα!) χόϑὶ πὸ δαιμονίου φρονάν, 
λ ἥ ͵7 ΑΝ Ὗ- Ἵ 3 Ἢ εν λ λ » χαὶ πεί)οιαι γε ζᾷς ἐδαννύας ἐχείνας ζᾷς φοξεροὶς χαὶ 

; » ἀπαραιτήτοις ζἷς Δὐδσιό ὕι ἐζμπγραξαμϑύοις, ὧν ̓ 

Ἢ » σὺ εμψηοης » ὦ Μινύκιε, τῦτε μοι χολουϑησάν 

ἡ, ψυχώώ 1 ἡ σῶμα αἰχιζουϑμας , ὅτου εἰκαζολίπω 

ον χαὶ ἀσοόδὼ τὸς σωσανζᾷᾳς με δὀἰ'πολωλότα ὑφ᾽ ὑμδυ, 

» ἡ (τ τῷ σῶσαι , πολλαξ χαὶ κα λοὶς τσ οϑοίᾷς Δὐερ- 
ἣν γεσίας,οἷς ἐπζυηας ἔδωκα, ϑεοις, ὡς ἐω σεοδνὶ κακῶ 

ο,» άφιξιν ποιησοζυϑυος,, χαὶ πίω εἰς τῦδὲ γ, οὐγῳ χαϑα.- 

τ» ραν χαὶ ακίανζον στευϑίαν πίςιν. ὅτὸμ δὲ φίλους ἔτι 
ἫΝ καλῆςσ,ὦ Μωύκιςε, τὸς ἀξελασαν)ας μερὼ παπτείδει, 

ἣν» Τ' ἀπαρνη(ᾳ ϑύξω, φύσεως 7 νόμοις ὀϑακαλῆ, χαὶ 

ον» ΤρδΣ ἢ! ὁσίων ὀχ λέ[η,φαίνη μοι τὰ χϑινόταζᾳ, ἡ ἰπῦῦ 
ον» μηδενὸς ἀγνοίμϑυα μόνος ἀγγοίν " ὅτι Ὁ φίλον ἢ πο-- 

Γ » λέμιον ὅτε ὁψεως δε (ἢ χαρακτὴρ, οὔτε ὀγό μκοιΐος 
ον» θέσις, δλλὰ ταῖς ̓χεείαις χαὶ τοῖς ἔρορις δηλοῦται τό- 

ον» Τῶν ἐχκοώτερϑν. φιδούυδύ γε ὡπϑμες τὰ ὠφελοιεῦτα, 

» ἡ μιαούμϑυ τὰ βλαπηοντα, οέκ αὐ, ϑοϑπων ἡμῶν ἀι- 

» γὼν τονδὲ δε ϑύων Τ' νόμον, Θεὲ αγελιόγτων ποῖὲ “αὐ- 
ον τῶν, ἐαὺ τλμανζα΄ αὑτῷ δοκῆ᾽ ΣᾺ αἰ πὸ τῆς χοινῆς 

» Φύσεως δξ ὡπϑρῶος χεόνα πάσι τοῖς αἰαϑήσεως μέ} 4- 

» ληφόσι χείυϑμον, ἡ εἰς αεἰ ΔΙ ιυϑροιῶτα ἢ Ὡραλα- 

» (ογ]ες" χαὶ ΟΣ πῦτο φίῥοὶς τὲ ἀπαρνόθα, ὁτὸμ ἐ- 
᾿, δικήσωσι,ὼ ἐϑροιξ φιλοποιώ ἄθαν, στὸ τὶς ἡμῶν παρ 

» αὐτῶν ὑπαρξη γαφις" πόλιν πὲ Ἐγφαυϑμξυὴ 5 ὁ-- 

» τὸν μϑὺ ὠφελῆ,ςερο»ϑυ στὸν ὃ βιλοίπήη, καζαλεί- 
ο »πορϑυ,Ὁ δζκ Τ' τόπον ἀγαττώνϊες αὐτίω, ,λὰ ΡΥ 

» Ὁ συμφέρον. χαὶ ϑχί τοῖς μϑὺ ἰδιώταις ἐπέρχε!) καθ᾽ 

τ ένα φρϑνφν,οὐχὶ 5 αὶ πόλεσιν ὅλαις χαὶ ἐϑγεσιν. ὦ ξ]ε ὁ 

ὙΠ ζύτη τῇ γνώμη γρώνϑιος ,σεσὲν ἔξω ηυ 9κίων ἀ- 

διὰ ξιοῖ νομίμων, σε σὲ Ὡρὰ αἰκὺ χοινζεὺ ἀπόρτων α’-- 

"ἂν εϑεσίπτων ποις διχαίωσιν. ἐγὼ μϑὺ δὴ ποραωντὰ ἐ- 

Δ ρὶ.: μαυτού,τα τε δίχαια, ἡοοῦμϑ! ποραηφν,ὼ τὰ συμφέ- 

»» Θϑντα, χαὶ τὸ καλοὶ, ὁ ἁμαι ζαῦτα ἢ τος τς ϑεους 
τὰ ὁσιωταΐζᾳ ̓ Ἂ οὐ δέοιαι δικαςας αἵ αὐτῶν λαξὴν 

»» πὸς εἰχασμῷ χαὶ δύξη πεκι αίοφιϑμοιῖς 1 ὀλήθφαν α»- 
» ϑεΐποις, ὅπ ϑοις τεὴρέσχοντα “ραῆω. οὐ ΝΡ 

» ἀδιχιυάτοις Ἐχεχήρᾷν αἰ “σολαμᾷξανω ποραγμασι : 

»» ϑεοις ἔχων αὐτῶν ἡγεμόνας" εἴγε δὲῖ τεχμαίρεοῖ τοῖς 
»» γεγονόσιν ἤδη τὰ μέλλοντα. θὰ ἢ  μετοιότητος ἐφ᾽ 
» δῷ τοϑακαλῴτέ με ξ χαὶ τῷ μὴ παοϑρριζον αϑελὴν Φ 

» Ῥωμαίων μος μηδὲ ἐκ (α, ϑοφν δλζω αγα φῆσαι δ 
» πύλιν, εἶχον “δξέυ ὦ Μυύχιε, λέγᾳν, ὅτι σῴκ ἐγὼ τό- 

» τοῦ χύφκος, συ θὲ σοὺς ἐμὲ ὁ αἷϑὶ τύτων σ8ὶ λόγο, 

7, 

ΓΒ ΜΙΝ ζ:ο7 
δὲ συ οχ μαι ΠΉΠ]], ἀθουῖ! ορο Παρ ηιι5 
οὐδέ, ἢς ταγίτις οχ πηᾶσηο ἢ Πυπλὶ- 
Π15; ποιισα; σαί ἀοσιπιοητο οτίς ἂ- 
115 ΜΙΠῚ χα ΐάσιη ἰά ρογίπαίαπη οἴ ἐς 
αἰς : δέ του τ! δ 1]6ς {{τὰ5 ξαγίας, χα (νος 
τὰ θη; Μίπιιοὶ πιοηυ) οἰποτονστ. 
{15 (πητ Πρ] σα 116 5,τα πο ογοάο δηΐ- 
ΠΛΙ1ΠῚ ΠΊΘΙΙΠῚ ἃζ σοΓριι5 ρογροῖιο οχ- 
ογαοίάταγαϑ 5 ἢ ἀοίογαογο ἂς ργοάίς- 
ΤΟ 605 40] της ἃ νοδἱβ ρεγάϊτι πη ΠΟΠ 
πχοίο (δγιδγιης , (εἀ ᾿Π(Προγ οτίατα 

[9 πηι ]εἰ5 δὲ ργαο]αγίς ογηάγαης δοης- 
οἰϊδ : α θι5 ροηίογος ἄεος ἀθάϊ, τὴς 
ΠΌ]]Ο δοῦν πιαΐο νεηπς, ὃζ Πάεπὶ 
(οὐαὶ μαέξοπις ἱπιαπλὶ παΐατῃ. 1 1Πὶ 
γεΓῸ ἀπλίσοβ Δα ́ ηηο νοσδ5, Μίπιοὶ, 4 
ΤΟ ΟΧρα]ογηης, δ ρατγίᾷ χια πη6 40- 
περαιίτ, Παῖαγος Ιεροβ πυοσας,8ζ ἐς 
Ρίοτατο ἀΠΠ δὶς, νι ἀογίς ταὶ σσυηηΐ. 
(ςηία σατεγθ; 40], αιια ΠΕ]]105 ΔΙ οααὶ 
Ποίοῖτ, ἰο ας ἰσπογοβ, ἀτηϊοῖ! αὐ Ποίξδ 
δ ἔβοϊςεὶ Ππεαπηξιῖς δας Ποπηΐπο αἰς τ ὅ 

ςογηϊ, (δ νίτι δ ορουίθιι5. Οτηπος ο-( 
20 ἰΠῚ ΤΠ ΠΠΔΏΓΕΠῚ ΔΓ Δ ΠΊ115, ὃ ἰςξἀθητοπα 

οὐϊπγι5: Π σι ν}]} πο ῖς Ποπηίποι, πος 
᾿, Ξ τ -π 

ΔΏΟ]εσεπη Πχουίητ, ὅζ γεῆσαδης, ἢ ἀϊ- γ 
εγίμιπι νἱἀφατιιτ; (Εα αιιοα ε ἃ οο τ 

ΓΛΌΠΙ Παῖαζα ΕΧ ΟΠΊΠΙ πιο σε} 15 (6 Π- ΖΦ 
ΚΖ { ργα αἰτίς ἰη(συ]ρτᾶ, δέ ραύροῖαο ἀπ-,.,, 

ΓΑΙ ΓΑΓη, Ασα ροΥΠλι15.Ἰἄθοα; τπ| 4- «( 
τέξει. ος 5.4. ΓΑΪϊ οἷς ΓΟ πτἰΠηι15,41 ΠῸ5 αἢ ποίηση: 

ῸΓΠ15; [1Π| 1 ἰ ΠλῖσΟς ἀπλῖσος ἔο  Π1118, νι 

{Π πος ἀεπλθγοδηταγ σγατία. ρατγία , 
ἥποηᾷςο, ἀὰπὶ ρτοάοίξ, ρίοτατο ργοίς-΄,.., 
ΠΠΙπΊαΓ; ἢ ποσθαζ, (αἰ ΕΓΙΠΊ115 ; ΠῸ 
ΓορτογΙοσιιπὶ Θαπη ΔΠγᾶταϑ , (θα ρτο- 
τοῦ σοπηπιοάαι ΠΘΟ ρειατὶ (Ο] πὶ ΠΟ 
ἴπο5 ἰά ρτὸ {6 ιαιιο ᾿ητο]Π]σιιηῖ, 
ἃ δὲ οἰαίτατας δὲ σεηταβ ἱπτεστγα. ατ- }.... 
τς τα 41 Παποίδητεητίατη (δηαίταν, ΄..,,΄ 

πος ἀϊαηΐς ἰοσίθιι5 φυ!4ατι.πὶ ΠΩ 
σηαῖ, πες σΟΠΊΠΠ6 ΠΟΠΊΪΠιΙΠῚ ἰμ15 νἱο- 
ἰατ. ὃς ἐρὸ ἀτ1πὶ πιεῖ ἀσὸ περοζίιιπη, 
ἔλοοτο δ ριτο 4πο [Ἐπὶ {τ δὲ ν- 
τἰ|ς, ὃς Ποποίξπιιπι : αἴας δάςο οἰἰαπὶ 
Ρίππληςς οριιδ οἰ ντ ἢϊς [τε πὶ Θογαπὶ 
Βιοηλίπατα ἱππαϊοῖο, αὶ σοπἰςέξαίς δὲ 
ορίποηΐθις δα νογίταγοπη σο Ππηδητ; 

40 τηράο ἐπ μέϊα πηθα ργοῦοπι. ἢος πὶς 
ἱπηρο ΠΡ] τι οἹ γὶ ἀγοίτγογ, οἵ ἄξος 
ἀιιοες ἰσίαγ: ἢ Πἰσοῖ εχ ργατογιεῖς ἂτ- 
σαπιθητιιπι ἐς ξαταγί5 ἄποτος. Θοά 
αὐτῷ Ποιταπηϊπὶ νε πχοάείξε ἔοεταπα 
νταγ, Ποο γα ἰοίτῃς σεπτῷ ἈΟΠΊΔΠΔΠῚ 
οὐπαιπι, νγθοπηνα {πραεγιᾷ ἔππάϊτας, 
Ροῆδπι Μιίπαοὶ ἀΐσοτο, πὸ οε πος ἴῃ 
πχρα ροτείξατα, πες ἃ πε ρετὶ ἀεβοτε: 

ὺ 

9. 

20 



φοῦ 

τρίῃὶ σορίαγαπη ταπτῖ! ἐπι ρογίαπη εἤε 

οτοάϊτι πη» ΡΟΠΟ5 Πιο5 πηφηοτο δ6}}} δ 
ῬΑςῖ5 αὐ ἰιτα: τὰ; ἂ ἢΐ5, ΠΟῚ ἃ ΠΊΘ, 

Ρεϊξ 45 {ππῈ ἱπ ποίας, πα ̓ Ῥαςῷ. ΝΝοπ 
πλπηεπ Ποτοίρσαοο : (ς{ οἷι ὃς 'ρίε ρα- 

Ἔκ τος ἄθος νοπογου, ΠΊδΙοστη 4; (ΟρῈ]}- 
οἵα ὃζ παῖαϊς (ο] ἢ γα οθαγ, υΧοΟγε 865 
νε[ξγας ὃς ΠΡ ογοϑ πλ ΠΟ γοσ, πη 105 ἱπ1- 
Πηδτῖτος πη αυτογα 46 Ραᾶτι τπαοἅατε- 

οἰάφητ: ἀτα ἴῃ ργι πιο ἱη ν οἰἔγδηιστα- 
τίδαν Μιίηαςὶ, αιος Ἰεραῖος πηῇερο- 
ῬΆΪ5, πος τοίροπίιπη ἀο: δ᾽ ΡοραΪα5 1 
᾿Ἀουηδηῖς τοάαϊτἰς Δρτὶ5 ὃς ορρίαϊς 
“41: οσσαραιίς, γοπος τίς; ΘΟ ΟΠ 5, 
'Ννοϊίσος ἱπ ΡοΓΡοτιᾶ «π᾿ οἰτίαΠῚ ὅζα- 
“αμαὶς οἰαἰτατῖς ἰὰ5 Πσας 1 Ατῖπος γεοί- 
Ρίατ, ἱῃτογροῆτο ἰαταίαγαηο, δ ἠϊτγὶς 

ἽἼΠ 605 ηαἱ ραέϊα νἹοἰδιογίησ, Ρδςδ οἵ! 

Ἢ ἊΝ ὦ φοξιοίᾷ, ΗΟ τεπδτίατε, ὃς Ππεπι- 
νὴ" “Ἢ ̓ ἸΔαἀπιοάαχη χά ρα της, ΠΟ ρα 41}- 

-Ξαςαῖ; τηαρηἰςς αἰξἰπηαπα, πεομοῖξ 
ΟΝ] ]αΠῚ Ποοτδριι5 ποτα Υθ:ταΓρΡΕ νεΓΟ, 

-- ]᾽σπάγατη ροΠαΠποπα ουρίάιπο δο1-" 
--ἸαἰπΠίμοτε ἤθη πεσεῆατγιῃ, τῳ αάθο 

δος Τ᾿ ὈσΠῚ ργορτίαγῃ ορῦ ρογίσαϊο σοπίπῃς: 
ὁ ἐζυπγ:δὲ οἰτοπα το 1118 ργαιτιῖα τα: ἃ- 
Ἰεπούιπη ἀργοτῇ ορίἄος πηφπεπε, ἢ 
τεῆσητε ξοτταπα γοπὶ σείδης ἱπέο!Ἰςἰ- 

τοῦ, ὅζ, Π νοθὶς νϊάστιν, αἀάϊις μος εἴ- 
“Ὁ 1ΔΠι, Ε05 Ζπ| ντθ 65 Δ]!Θ Πὰς Ρεγιπιυτίᾷ 

"ΔΘ τάρογο Ὠϊτα Πτατ, ἢ ν᾽ ποφηταγ, ΠΩ 
Ἰρίογατη ντθέ νῃὰ οἵ ἀσίο δῃηϊτιςιο, 
᾿δὲ ργατοῦδα ἴῃ ἰρίογιπι οσίροξξα ο- 

» ἀετιαξξαγι νχογος, οτος δά σοητα- 
πα} 188 Γαρὶ, ὃζ ράγεηῆτος ἀξογορίτος ἴῃ 
δγαίτατξ ἀδάμας. δίπγα θεᾷ (ς παι πῇ 
ἄοοεῖς, Πα πγαϊα πῦ ἱπηριιᾶ4α Ματ- 
«οἷο, (ξαἸρίογῇ {πε α]τἰτία: ; αὶ, οἵ [ἰσεας 

εἶδ, φἀπλΉΠης ἰυΠ]ς ροΙπυ] τίς, οπληὶ (8 
Ῥετίσαϊο ἐχρεάϊγθ, πα] ίης ἐς (Ὡπηηα 
ΤΟΙ αἰςᾶ ασογα, ὃἃζ σοι ποητεῦ  η γ14-- 
τα 4]]ςηΐς ἀϊοϊοηί δας. ΗΠ αθειὶς τοίροη- 
απη ; ΠΙΠΠ} ἃ πης οχίρεξξατο ριατογεα: 
{4 αδίῖτε δέ ἀἰρίοίτε ψυϊ νοδὶς ἐμέο 
Ορασίτ, δα ἀοἰ δοταπάϊιΠ) Χ Χ χ εἴἶος 
«([ο. [Ώτογοδα ἴῃ νείξγατη στα, Μίπιι- 
οἷ,εχ ποσαρτο δϑάποξ ὀχογοϊτ. πο 
ροῆεξτ. πῃ, Ππα πηᾶρηο νοίδεο ἄλημπο 
Βῖς πιαποΓα. σοῖογΒ τη Δ6 γερο ΠΠΠ11ΠῚ 
εἰς οχίρεέζατο της δα ασοίρίδάμιπη γο- 
ἰροπίμπι τοπουίασθ. Ηἰς ἀϊδ!ς (ατ- 
Θ6ης, ΔἸ Πυτ σοη ΠἘοτίμπ). δε πθητὶ 
γεγο ποέϊο οἶσοα ν] τ ΠΑ νἱρη 4 Π1ο- 
τἰς σα[εγις., ἀυχὶς δά το] χια 1 ατπο- 
τῖϊ ορρίάα: ἤπιε πο τοιογα δά δε 
νϑηταγα ἵηας Ἀ οΠταηὶς δυιχι!α, ἤσας 

. 

ὈὉΙΌΝΟΥ ΘΙ ἩΔΜΕΓΙΘΟΑΕΝ. Αι δς, 

ΟἾοϑ. ἀοίατο δοσιγαῖς αΠΠοτίτο: αχααπι, 
ὃ νῖ υϊίᾳ; ἔπ θοπα ἰπ ρασε ροη-" 

20 «ἴον ζ μιρῆενα δεδοικέναι μήτε φϑρὸν, μἥτεχῳ 

30 ἐλά ϑέρων ἔχὶ γήρως ὅδοδ γινοιδύοις καὶ ὁ ἀκα διδὸ 

40 ἕνεκα, τίω ἡ φραϊιαν οἰκ, τῆς χϑεας ἀπαζω. ψμεγα 

ΟΝ ἐγὼ φρατηγος εἰμι ὃ διυάμεως, πολέμωυ καὶ "Ἢ εἰ-« 

βίης ὅτοι κύριοι" ὧξ)ε τϑὰ τότων εἀτεῖαϑε εἰϊτε ἐ- « 

νοχας,εἶτε φλλαγαξ, δλλὰ μὴ πὰρ » ἐμιού; οὐ , μιἰὼ - « 

Φυτίω γὲ δίδωμι ἢ Έ Ξἰσθχρισιν, δλλὰ λοις σέξων « 

τὸς παΐῳοις,κἡ τάφοις αἰδούνϑυος κσδοχϑνὼν,ὼ γάζε " 

ἐξῆςε ἐφεω, γευαῖχας τε χα "παγδαις ὑμδ" ἐλεῶν, "Δ ἢ 
οὑκ ̓ Ῥαϊηδείοις κα ὥσι τὰ πατέρων Ρ αἰδρῶν ἡξᾳ σφϑ." δ 

κμαζα,ὼὺ ἐχ ὕχιξα ἕ' ἔδιδον ὼ δὶ ὑμαξ,ὦ ὁ Μούκιε, τῶ 

ποοϑχήφιοϑεν)ας ὑπωὺ ἡ πόλεως, τάδε Ἔἰποχρίνομαι 
Ο᾽Ἐα) Ὡὐποδιδῶσι Ῥωμαῖοι Ὀϑολούσχοις χώραν τε ὅσην" Ἢ 

ὐζις ἀφηρζε),ὶ πολάς ὅς κα ]έ" ἐχοίσεν, ὀύακαλε: ᾽ 

σαίυϑωοι. τὸς ἐποίκοις » φιλίαν τὲ  ποιήσον!) ασδὃὸς ὐὐ 

Οις εἰς Τ' ἀεὶ ὑχξόνον, αὶ ἰσοπολῆείας μεζο,δωζθισιν ὡς «᾿ 

Λαΐωοις,δρκοις καὶ χὴ Ὥρας κα ́ τἰϑαβαμόήων τὰ σι σ 

χείυϑμα ποιησει μοι, δραλύσοκαι Ὡρὸς ἀἰὐζις 1’ 

λέμον. »ασφότερον, ἢ τα ἀπα [γέ εξ αὐδις, Τ' αὖ 

τὸν Ὅστπον ὃν σδὸς ἐμὲρὸ “ϑὃς ἐκείνοις αὐξδὶ Κὶ ϑιχα 

πόρυ ̓δλτερεφώς (τα ἐζελογίζεοϑε' καλόν τοί 

ἰδίας ἕκαιςον ἔχονται κίησάς, οὖ οὐ εἰρζεύη ζῶν, αὶ πολλο 

αἰα.φὸν ὃ Τ ΤΠ δλλοβίων πῦϑεε θυϑύοις,᾿ οἕκ αἰαΐκη τ 

λεμμον αἰ σομϑύφν,΄ ο᾽ ᾧ δὴ ᾿ ἐς χξὶ ἰδίων ὡπθῖι 

χινδειυ 4. }(ϑεσιν ΠΕΣ τα τε ἀθλα ὑλιδείκνυ) 

Οἷς, ἐκ εἰς ὦ κατορθῦσι,ὶ μὐ)Ἴογοῦσι γμόμϑια γί ὑφ δλ- " 

λοΐίας γλιχοιθροις. εἰ ἢ βέλεοϑε, ποροτίϑεοϑε κὶ Ὡ (ᾳ 

πόλ4ο ἡδικημδύων αν “ὡὩροςλαξήν. βελουᾶνοις,ἐαν) 

ἔτι πσϑὸς Ὑτο ,γαυαχας βχηδειὶν αἱ. αἰλάφα “φραῆξκᾳ 
ὦ “ταϊ δὲως εἰς ὕδδω ἀχϑυϑδύοις, αὶ σις δούλοις ̓ 

σκέϊε Ὁ βαλξὼ, ὅτι πύτων ἢ" κακῶν σέκ ἂν ἔχοις 
τιασοιο Μαῤχιον, ἀλλα 7 ἑαυ! αφεεσεεύην. π' 

[δ] ζχ τὰ τὰ δίχαια, ποιήν,, μηδενὶ διφνῷ πξαπε 
τ ὑεν! ἐααύτων κίνδεουον αὐαιρησον). μίξει 
τὸς φ, λογωριοῦπες οὖ τοις ἱεδλολίοις. ε ἐχέ εἴς 
χρίσῳ; ̓αὅτων ὅλον οὐ ἀὕρφιοϑε παρι ἐμῷ ς αι ἣν 

ἀπίϊε,ὶ σχοστεῖττε ὃ Τί πρακβέονὺ ὑμῶν. ἕως ὃ 'βελέ 4 
σης »δίδεομι γεόνον ὑμῶν ἡμερῶν ζ,χοντα. ἐν 5 τ 
κιεζοιζυ γοόνῳ, σήν 1ε χάφιν, ὦ ὠὡ Μυνύχιε, καὶ ϑυ δι ἧζῳ , 

Ὁ αὐ ̓ βλαπῆοιοϑε αϑρούσης αὐτῆς ονθοίδὲ᾽ τῇ Ἶ 
διαχοςὴ “αερεδέχειϑέ ἐξ ἡμέξᾳ ᾷ: Ὀἰποχρίσᾳς ἢ 
ψόκδυον. (αῦτα εἰπτὼν, αὐέςφη χαὶ διέλυσε “' σύλ-ς 
ἐπ τ ὦ τῇ δὲ Ὀχιούσν γυκτὶ πόθ ὲ πίω τελάυταίαν ἵν (. ἱ ᾿ 
ΔλακζΖὼ αἰαςηας πίω φραζια), τυ ἴδ Ως λοιπεὶς δι: 
Λαΐνων πόλᾳς, εἴτε κατ᾽ ὀαγϑφαν. πεπυσμένος ὅτι. ἢ 
μέλλῳ τίς ἐχεῖϑεν Ἐχιχουρία ἡ Ρωμαίοις ἀφικέοζ ̓  ΓΙ Ω 

τῦτε 
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ο΄ πὐτεδημηγρρῶν ἔφησεν᾽ εἴτε αὐτὸς πἰλασοίνϑμος τον της ἀρμα γαίίεες ρτὸ σοποίοης ἐϊςε- 
Εν νὰ μὴ δύξῴε «αριζόμϑνος ζὲ ἐηϑροῖς καῖα- Ῥαττας ἰρίς γα πιο οἰ ἤηχογαῖ, ΠΟ 

ΗΝ Ξ πριν ͵ ΒΕ Πα πὶ ἰῃ Ποία στατίαπη ᾿πτογπλ Πης 
λελοιπέναι “' πόλεμωον. ϑχτοθρὼν 5 τῇ καλουκϑύη τ δοτοτατ ὃς Ἀσστοῖις ΓΟ δρυαπι, οχ- 
΄ ͵ ς ἡ ΡῸ Ι Ἵ » ᾽ ν᾿ ΧΝ ΝΕ 75 - νν Η 

Λοίγϑλα»ὃ δὺγα, πονδ γγρόμϑμος αὐ ἐϊκρ τὴ 45) τ΄ ΡΕρΠαῖαπι πλϊπίπιο ποροτιίο, αἰ τίραϊς 
Ἴ “ ἢ » ἢ - - ᾿ ὅς, εν 

αὐτὸν ζ4πον ον ζᾷς ἑτέρας ἀξαγδραωποδισοί ἡ χαὶ  ἢουτα 5, Ἔχ παηϊυίταιις, σαρτία!ς αδ- 
ἢ 
ἰ ͵ ἥν Δὶ “ον , πὶ ἱ ἷ γό γχρρπα(ο, πὶ μ᾽ Σαζιχαγῶνἠλαυν πέλὶνεδλ ὴὶ ἀιέϊϊς. ἍΟ ΠΊΟΧ βΟΓΓῸ ΘοΠτΓα ϑατγίσα- 

Πο5 ἀἰχίτ Ἔχεγοίτι πη. ὃζ ροτίτας πος 
ἡ Φιύτίω, ὀλίηϑν αὐτίοδγϊων ἢ; οὖν αὐτῇ γρόνον, ἢ (ὰς ᾿ ἡ. Ἐν ΠΝ ΠΩ οι πυος; ορρίἀο,ργρ δα; ἀπη δου οὐπα 
ἀξ αὑτῶν ἥὰὰ ἐρων Τ᾿ πολέων ὠφελείαξημιρᾷ πὲ Ρατγτς οορίεῖι Εσοῖγαπι τ", Ἰρίς οἵ 
“ -“ ᾽ ͵7 Ὧν Ἃ ἡ δὴ » . Ἴ« - - .“. 

᾿ φραΐιας κελάύ(ᾳς ἀπαγφ εἰς Εχέζαν, Τ' λοιπήνα- ΦταΪΐχαο Ὄχογοίτα δοιίαπη ροτίτ: ὃς Πὰς 

Ὶ γδλαιξὼν δεεύα μιν, δ λυ ἐχὶ πόλιν ὀηνζευ Ἑκαλουμέ- τὸ οὐἱᾶ σαρτὰ ἀἴτορταα;, ἴῃ Ρ ρυρΩΝ 
ΕΠ }}..“ ι ᾿ ΤΓΌΠῚ ἸΓΓΕΙΡΙτ. 781 Οἵ οἱ ΓΟ ΤῸ Γ 
Ομ Καϊανδυόνϑμος ὃ αὶ Ταύτης ἐϊκρ τὴς, Φῴερ- “Ῥ ΒΡ ἘΠΕΙΘΡΩΡ 
«ἿἝ ἐπ ν τὶ κα αν ἐ (6 : [ ΡοΙΠδητ,εχρίρπαῖο οο ]ποα; ορρίάο, 
παζα,εἰςτ " ΟΑΘΕΧΑΟ ΠΑΡ ΎΕΕ ΕΣ ὅ διωσηλως- οτγάϊης Ρογγοχίτ δά σοτογα τας; ΑἸδίο- 
τῶν ὃ ὀὐτιο εῖν ἢ ΤΠολυσκανῶν, κΤὶ χρ υτος ἑλὼν χα [λπὸϑβ δέ Μιιρίίαπος νὶ ἐχρυρπδιίτ: 

ἀνζιυς ἐχὶ (ς ἑξῆς ἐχωρ4." ̓ Αλζιήζᾷς »ϑὺ ἂν ὼ Μοε- (ογαμοϑ νοτο ρεγ ἠςξαϊτίοπε 2, βάερ», 
ΕΜ, τς β σεν ως  τερερίτ, Ρογτγο δφέιβ ἰητγα τγὶρίη- 

γιλαινους οὐχ, ̓ἰφχομαιχίας αἰρ 7 Κοριολαινουὶ δὲ καθ τὰ αἴας ἰβριξ δαλίχογηε Ορρί ἀϊ5, ο- ς Ι ͵ ! ον 5 πεν ὟΣ ͵ 

πρώ λαμθανᾳ, γλρόμδυος ὃ οὐ ἡμέραι ϑιά- ΠγΔΠῚ Ραεΐς οἵ πλυΐτο Πλαίογα 411211 
χοντα πόλεων ἐτῆα κύριος, ἥκεν ἔχ τ΄ Ρωμιέκυ,αἰων Ζρτίιις οχογοίτα; ὃς τγίσοίπιο ἔσγπης [{ὰ- 
Βαλε ςραΐιαὺ Ὁ φροτερας' ἢ ςαδίοις Ὀιποογὼν ἄἴο αὖ νγθε ἰπ νία Τ αἰρα!]δηα σαἴξτα 

αν ὐλεωεὶ λόγω ΤΊ ΚΎΤΟΝ ἘΠ -ὐρὰ Ροίαιε. Ἱπτογοα νεῖο ἄμππι 1 ατἰπο- 
; ͵ ΓᾺΠῚ ΘΕ οχίοϊ παῖς δ δ (8 ροτῖγα- Ψ ἢ ο.ὰ ἐε ἢ » 

" οἀρώμεδροΣ οϑὸν καλεφραῖ πεδούσεν. αὐλὴ 20 μῖτ, (ἐπατυΐ ΡΟΙῈ ἀϊυτίηας ἐς Ματοιὶ 

ᾧ ὃ (ς Λαΐωνων ἄξηρ τε σϑ9φήγετο πολλάς, Ῥω- Ζροιευϊατίς ςΟ(μτατίοπες ν] πὶ οἰ ηἰ- 

᾿ϑήοις ἄσξϑς ἀξ Ὀχίϊαγας αὐτο πολλὰ βελάαμε- ΜΠ ἔδοοτε απο ρορα]ο Ἀοπιαποίπ- Ὁ 

"οὶ ἔδοξε μηδὲν αὐάξιογ-ποιᾷν “ὃ πόλεως, διν ἐαὺ δὲ ἀϊσηαπη εἤοι: (δα ΠΥ οἰίοι ἀφαιτιξείς ς 

,ς ὙΒΘΝΙΝ ΠΗ ὙΟΨΡΕ τ Ἀοπιαποίοοϊογιμηᾳ; δζ {ρα ϊτογαπι 
του ώσν» ΟΧον ἈΟΡασ ΟΜ ΟΧΘΣ Ὁ ΤΟ. αὐτοεοριίο, ὃς, ροίι5 ἀΓπηΐς. ἰεσαίος 

Α ͵ ἣ δὰ ε ! “" [η ᾿ ͵ ἐδ αῇ ἜΝ ᾿ 

ᾶχων ἐλ χρὴ ὑστήχϑῶν γῆουκαζαλυσαρόμοι τ᾽ πολε- ἂς δι οἰτία πγττοίθησ,επατιςοοπίαϊ- 
᾽ Λ ; λ . πον ἃ δ 

μον, ρέσζάς Σ΄ποςείλωσι τος Διἰαλεξουϑρους κόϑε ταυπιῆετί ἄς σοπάϊιοπίβ. ἔα άεγίσ; ἃς 

φιλίας, σοοοελάζσαι Ὁ σοωνέδριον ἐφ᾽ οἷς ἔσον.) δι-- ἀςξογατιτη γξογεί δ ρορυ απ: ταητῖσ- 
͵ ἡ νῶν νι ὦ ͵ τος ΚΟ “ Ρέγνεῖο ἀιιπιίηῖτα Κα οπλδποιῖ δ ίο- 

χαίοις Φίλοι, ἃ τὰ βελάυϑεντα εἰς Τ' δῆμον δξεγείκεϊν' Ὅτ 
ἀφρόν β κ ἰτω ἐξ οἰοιαπη Ηπος πηιαποεηζ, ὃς ποτοῦ 
0 ἈΠ ΛΕ ὍΝ ἢ ͵ ᾽ ΝΕ ͵ 

εῶως σὶ ων ον τῇ χώφφι υϑρούες ἐτό οθς, δ Αὐα ἢ δὴν» ἢ (ς σεγεγθησ, ΠΙΠ}] πηΐτα ἀεοοτγηξδάμιπ,. 

χων,εργα ποξατωσι πτολέμίων 9 (4 576ν ἀὐύξις ψηφί- 30 ϑοπηροῖ οπίηι ρορια5 Ἀοπιαπιι αἰ- 
Ἶ ᾿ ς ᾽ . . . 2 

ζαχ φιλοῖν,ϑ695πον.πολιὶ γὸ δὴ Ῥωμᾳίοις ἀεὶ λο- Ἰίροπτοῦ οαυῖτ ης φιάᾳααπη τας (ατ, 
ἘΜΜΡΑ ἀπ ἘΣ ΑΤΩ ὑ, ͵ ἸΟῪ σογεῦ πος Βοίίμπι πλεῖι σσήοτγοτ: ((ἀ ,.,, ! 
91 μηλν δδασοι ποόϊεὰξ ὑλεζαίμαιτος, μιν ἀν Δαπιοτγίαυ 5 ροίς ἰέξιιπὶ ἔα άιις δ αά- ἢ " Ψ ὯΝ τ ῸΣ ͵ 
ξῳ πολεμίων εἴξαῆας, αὐγζανδίες δ Οἰς ἐλ Φοροιϑ, τα ας ἱπηροτ Πα θοπας,ταπὶ ἀθπλαπι , 

ἀν τ δαοοῦσιν ἑαοΐζους ὑπηχϑοις ϑοίζεϑαι τεε- ὀ ἸΙατρίγετῃγ Παθά ἀπ ροτεγοης: 
ς ΌΨΙ Ἵ ΩΣ ΑΥ̓͂ . «-. . . ,ἷ 

᾿ς 'πιδέπειν ὅτου δέοιντο ̓  μείων. χαὴ τῶτο Ὁ φρόνημα Θιπηα» ΔηΪΠγΠ ἰῃ Πλυ]τῖς δέ ρτααί, ρος, 

ΩΝ, Σ " ͵ ͵ ; ᾿ς α]]ς νέα: ᾿ " εὐ ζῖς πολλοῖς καὶ μεγαΐλοις κινδεωύοις φυλῆς ἡ τίς] ]ς νίῳς ὦ Ποιετᾶ ατάτοπι, Πις οχ 
τογη δ ἤπς ἱπτοίξηἰς ντσογετατ Ὀς 15; ᾿ , ͵ δ. Ἵ Ν Ἄχ, 9 7] 7 τ Ε τας : ἷ ' 

᾿ πλιεχαΐα τετῦς ὀϑνείους κ τός ἐμιφυλίουςπολὲ οδίξδητοῦ γετίπείτ. Ησονθι πάτο δμεῖο οὰ 
᾿νε ΓΟ 415 

“ »ς “ Ἵ 7 “ 

μους, με 5 6. 8 καθημας “0)5 φχκίετελεχε. (αῦ- Ρἰασιογε, γαγίαπη οἰδεῖ (ας ἴῃ ἰορᾶ- τα τσ ύμι 

τὰ ψηφι(ᾳ νϑρης “ἢ βελῆς, ὦ Ὡρεσξ (ας ἑτέοφιςἐ-. τἰοῃξ 1’ σοπίυ]ατος ἀςοξ, αὶ Ρατογᾶς. Γ, 7: 

Π »" ἡ δνο δέκα εὖ ρας ἐκ ΝΟΣ ααἰξιωσούϊας 40 βρῆρι σατο ἐμηελα ἐξ ἸὨρ ΠῦΡος 

Ε αὔἴϑρα ΤΑΝ ΝΥ ΟΣ ΝᾺ Ρυ]Ο Ἀοπηαπο; (6 ΡΟΠΠΓΙ5 [ΠΙΠΉΙΟΙΠ15, 
ἵν, ς Ἢ τῶν ἀρ κῶν δράυπέζοα; οχογοίτι, νοι δ τγαηδα- 

: γαξιον πα κα αλύσαντα Τ' ηϑραν»ὃ «-ὀ ἱϊοποίπιρειτατοῖ ας οιροτγοτηῖ χαῖς 
5 ν ᾽ ο ͵] φαΐ. »5,ὲ - “Ὁ Φ 

ναφήσαιντα τίω δεωνα μιν εκ χώφφς, πείοι κ᾽ ΟΥ̓͂Σ ἀξίη ἤδθι]ς αο ρεγροι ἔσράιις σοῖο 
, Ξ ζ ἣ ἌχεηΣ ᾿ 

λόγων συμξατηρίων ζωῦτα πειρόίοϑαι πορ ἢν, Ρορυΐος νοοῖ: υᾶάο φάαιυϊά πο ΖΖ 
ὌΕΡΕ ΕΟ ΨΗΡΙΝΣ ἘΣ ΩΣ {τὰ5 Ρτο τὅροτγα να] ρυϊπατὶς Ποπ η1Ό.. 

Γ τ Μὴ Ἅᾳ ἐς, Ο γρὶ οἰαϊτατίδ, Ἔχτογαρατ, τἄτροῦ ἀα- ΄ 
“Ὁ οϑαι Ὡς ομοδλογίας Ἱ πολεων,ὼς τσ)ε αἰ χο' αὐα- ι 

κὴς Ἕιγὸς ἢ χα οφὁ συϊγωρφυνϑμων χαὶ ἰδιώταις χαὶ πόλεσιν ἅμα τῶ μεζαπεσεῖν τὸς χα ο9ις ἢ 

«7 
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Ἢ τοῦ ἄοπος ςοἴει δα ποοοῆπτας. (Τῦ Πΐς 

ταδηάατίς ἰοσατὶ ργοίο 1 {πητ οἵ ρτὶ- 

ἀαππὶ αὐ δίοταπι ἀα αάποητα Ματοῖ!. 

λάυοηι δάγαη, γα! ς [πφἰΟτ ας ν εῖς- 

δὶς νπίαπε, ἤππυὸν ἐπ: ἀϊσηίτατα 

ΡοΡαΪὶ Ἐοπιαπί. Οὐΐθιις 116 η1}} - 

Πα τείροπάϊτη!Π ντ πο ας πΡ᾽ σοης- 

ψϊοοης, ὅΖ τοπαγιθγεηταγίητγα τ {π- 

ἨΠῚ. ΠΟῆ οπίπι (δ ΔΙΊ Ρ] οτος ἀαταΓαι 

Ἰπάαοίας. Γσαπηαας {Π| ποίοίο χα κά 

Ἠαονεί]ςητ ἀϊσογς, ποῇ ρογπλτ, (εὰ 

ὙΠῸ οποΠιρίο σαί τίς οχοδάοζγς; Πλ}- 

πάτα, αἰ ποογθηζ, ίς τγφέξατυγιηηντ 

᾿οχρίογάτογοσ. [τὰ {ΠῚ Πίοπτῖο οσδέειπὶ 

( ἀδάογαπτ ἴῃ νίαπι. Ηΐας τὰπι ἔι- 

Ρειθα ὅς πηϊπαοία ροίξαμαπα ἰορατίτο- 

παπτίαποτίτ πάτα, πο τὰ ιΠ46πὶ 

Ρίασαυίτ δπλίτεὶ Θχογοίσαπη: Πὰς αυοά 

Ράγιιπι βάογοητ ἱποχροῖτο δα] ογαπι 

ψὙΥΝΠτὶ ᾿(εγαηῦ ΘΠΪ ΠῚ ΠΓΟΠ 65 ρου 486) 

ἤυς 4ιοά ρυτατοητ, ΘΟ  Ἀ] πὴ τ Πλῖ-- 

ἀϊτατὶ (πατὴ ἔξαγε ΠΙ8}}1Π εἰς ἐγατίη- 

ἢεῖα ) ποῃ (λεῖα τατο σοτηπλττὶ ροῖῖα 

ταπτατη αἰοαπη: ἤπς ἀςη4αα ἀδογιπῚ 

παπιοη Ἔχροαιτίοποπα ἱπμ δαῖτ, ναὶ 

Δαρατία, να] ογασυΐα 51} Π1Πᾶ,ν ε] ρα- 

λα πυαρίδπη το]σίο : Ζιογαπη αἴας 

Ἀ ἃ ἄπ οδίογαδητίοσ Ζπαπὰ ΠΟΙ ΤΙ {ε- 

Ἰιερβῖῖο αἀ' Τὶς. 
ἹΜατοιᾶ τεγ- 
τα, εἰδοῦ! ὉΓ 

"οαἶ Ποπλῖπος : (δά ἰΠογάσνγθεπ Βε- 

πιϊοτίδιις πλαηἰτὶ ργα Πα 15, δὲ Ποίϊς5, 

{ἰ ἀοσοάοτοηι, ἀγροὶ 6 ργοραρηαδσιι- 

Τλατα Πα ἀριηταγ ὃζ ἀρραζαῃ- 

ταῦ, ποπάξ αὐοϊοέξα οπληὶ ίρε ἢεέξεη- 

ἀϊηὶς Βοιοὶ ἀϊ Μαγοίιτη, ἢ τπηαΐοῦ δζ Ποπογατίοῦ 
διθ5. 

ὅν) ὑπὸ 

-" 

Ἐπ" 

ἴδω: Ἰεσᾳδίο πυττοτοῖαγ, ἀεοτοταπὶ εἰξ ντ 

. Ροπιϊῆσοϑ αυιριιτος,, δζ αυ]σα πη 4.68 

΄ς Ποπογεπὶ Πα Παονο (Δσγατη ρΌδ]σῸ 

. {ππρταροτογεητ, ([ππτυτοπῃ Ἀοτης 
ν᾿ Ἰβοογάοτος ὃς ἀθογιπη τ] ΠΗ ροῖ- 

ταυτὶ ; Βίχιις ἰρίι οἰαγίτατε ργαίταπε 
΄ς ψεῖοτίς, ὃ ργὸ ραζογηὶ βεῃοσίς ας [πᾶ- 
Ἄχαπι νἰττθταπι ἰρἰςηάοτο αἰρῃίτατας 

. δοπίδημπαητι) ργαξογθητοβ ἀθογιπι 
405 οΥρῚ 5 οοἰετοης, ἱπΠσηΐα, (Δοτο- 
ας νο[τἴτα δηλ τ, ν ΠΟ ἈΡΠΊΉΪΠΕ οᾶ- 

{γα νο[εἰιῖ πὶ ρεῖεγθησ, σα οπὶ ροίξιι- 
Ἰαταῦ! χα: ἰοσατὶ ργοχίπῃ!. αἱ ντθο 
νεποίθης ἃς πηαπήατα (παῖα5 Εχρο- 
[ποταηι, Ματγοίας πεοϊρίογιπ ροίἐα- 
Ἰατὶς αππαίΐτ; (ἃ {παήττ ντ ἱγξτ δζ ἱπηρε- 
τατα χοοτοητ, ἢ ραοξ παῦεγε νο]θητ: 
Αἰΐας θ6] γέπαιγαπι οχίρεξξαγθητ δά 
ντθὶς τη οΠϊατ εἀϊχίτας ἢς ρος νοῦ 
θα δὰ (ξ ἤδεγεπι. ΑἊΑσ Κοπηαπὶ πος 
Ὅπο 4; οοπαῦα ταὶ, ἀοίρογατα ρτ- 
ἴὰας ραος, ραγαδᾷτίς δά οὈΠ οὐ Ξ (π{|- 
ΠοηάΔΠ),ἀ (ροίετίς οἶγοα ξοΙ]Δς οζ ρου- 

1Ιο ἀπιέναι τίω ταχίφην ἐκέλάυσεν οἰκ, τῷ χάρακος, ἀ- 

,» ΕΣ ", λ ἀν ΄ ἌΜΕ ων 

20 γωγα, " εἴτε ἀρφι χαὶ τῷ δαιμονία σφίσιν ογανίμμές ὦ 

20 ποῖς, ὁ τῶς ὀηγοὺς ἁπϑυζς οὗσοι τιμιζω ᾧμα ἑερανῆ, ᾿ 

Ἐν ξας- σας τς 

ὨΙΌΝΥΞΙΣ ΒΟ ΟΣ ἈΝ Α15.5. 

(ὲ αϑαΐκας,ἀύθις δζαλυονϑυων' οἱ μἂν Ὄποδει ἢ: 

Ἴες “ἰασ’ αὐτὴς ωρέσδ4ς,ἁ μια τω πυϑεοϑαι πἰὼ πα- 

οϑισίαν τῷ Μαρχίμ,πορά. )ενῖες ὡς αὐτὸν, πολλὰ ἐ-᾿ 

παγωγὰ διελέχϑντο Ξ φυλαί ηονϊες χαὶ ον τοῖς λθονις Ϊ: 

ζω αἰξίωμα “Ὁ πολεως.ὁ ἢ Μαρκιος ϑηλο υϑὺ συσὶν 

ἀπεκρίναΐζο, στευεξάλάυσε δὲ κρφῆον τι βαλδυί(α μές 

νοις ἥχειν τοκαΐν ἐντὸς ἡ μερῶν᾽ φᾷς ὃ αἰὐζὶς ἐσε- 

οϑαι μόνας ὀῥογας τῷ πολέμου. βουλονυϑώων δέ, ' 

“σϑϑς ζῶτα λέγάν Τὴν ἰὐδρῶν, οζκ ἐπέφεψαεν, δ. 

πειλη(ας ὡς εἰ μὴ ́ποιδίῳσιν, ὡς χαζαισχοποις χρ- 

σε). καχεῖνοι σιωττ ἀπιοίϊες, ἀὐϑὺς ῴχοντο. μα- 

ούγΊες ἢ οἱ βαλάυταὶ δὰ Ἵ Ὡρεσξά τῶι (κ αὐϑα- 

δᾷς ἐἰπυχρίσᾳφς τὲ ὃ ἀπειλὰς τὸ Μαρκίδ, φραΐϊια) ᾿ 

,“ϑὺ ἱ δον δξάγήν σεσὲ τοτὲ ἐψηφίσανζο, εἴτε ὼ ἵ 

ἀπειρφπόλεμιν Ὧ' στφρέϊέρων φραΐζιω τῶν' γεοσύλλεκζι ᾿ 
Ν᾿ οἱ πλείους ἠΐαν αὐτῶν ἐὐλαξνϑεγες" εἴτε ὑπ 

τῶν πίω ἀπολμιίαν" ἥκιςα ὙΣΡ οὖ ἀὐζις Ὁ δα φήφμον ὶ 

ζῶ; σφόλεροὶν ἡγησοίυϑιοι πηλιχοῦτον ὀϑαιρέαϑαι ἀπ᾿ Ι 

γε τσϑ9ς τίου ἐξοδὸν, ἢ οἰωνῶν, ἢ γουσμαν ΣιΟυλὶ 27; 

λείων ̓ ἢ νος ὁ Πείας πατοίς τ ὧν σίκ ηξίοιου οἱ τότε 
2, ͵ Ν “ « .-“ ἌΣ ἵν 

οὖν, ϑ 95 ποι. ἀκ )ου τῶ οἱ νοῦ, πϑβορϑιν᾽ φυλοίηφνὃ " ; 
͵Ἱ ᾽ ͵ αν 25. δ αι τς τὰ λ ἿᾺ: 

πολιν χιμελέςερα Φυλακη..) στο τ ἐρυμῶ τόσες 

πιοίζις ἀμεωεοῖ, διέγνωίαν. (τα ρα οίϊε Ἷ 

ὦ πἰρασκάυαξζόμϑροι, Ῥαπεέλπιδὸς ἄπτω ἀφισαμε-., 
ς ΟΣ Ἵ ᾽, -“ ΠῚ ἡ ᾿ 

νοι,ὡς δγωυατὸν ὑπαιρηϑν Ετὶ μεζοπειοϑέωναι τ΄ Μαρ-. 

κίον, εἰ μείζονι χαὶ ἐμμμωϊέρα Ὡρεσζεία δεηϑεῖεν ἄντ 
ἕνα ἢ κο 5 ΤΝ «ΩΣ : ᾿ ΔΝ τ 

Τό, φίζον}) τς τε ἱεροφωνζᾶς , χα τὅς οἰωνοσχό-. ἡ 

λφτουργίαν πἰϑὶ τὰ ϑεῖα δημό)ελὴ λοιίξογϊες εἶ)ον" εἰσι Ὁ 

Αἰ παῤ αἰδόῖς ἱερᾷς χαὶ ϑεροιπ δ ταὶ ϑεῶν πϑύυ πολ ὃ πταρ οὐὐξις ἱερᾷς χα) δεραττόστω γπὼν πόνυτῶλι 

λοὶ, ἢ αὶ ἅτοι τὴν διλων Ὡ [σι φωνέςαζοι, καΐζᾳ Ἐΐωμ 

οἴκοις παϊέρων ἢ τρεᾷς οἰκείας αἸξίωσιν ἔχοίες' Ὁ 

μα αὐξις ν ὀργιαζονϑύων πὲ κὺ ϑερατγά,ομδύων ὦ 
“ ᾿ ἠ ε Ε Σ,"» δὰ 

θεῶν τὰ σύμζολα,, χαὶ ὧς ἱεραξ ἀμπεχομϑύοις εὐ)ητο 

ζς,ἀθοϑφοις ἐχὶ πὸς χαραχας ἢ“ πολεμίων πορά)ε-᾿ ἡ 

ϑαι;, τὸς ἀὐζις φέρφν]ας τοῖς κσὸ 9] έφοις λόορις. ὡς ̓᾽ 
ὅτ ἘΣ ν σὺ ε νι» ' 

ἀφίκοντο οἱ αγόρες, χ) ἔλεξαν ὁ(αἡ βελὴ ἀὐζιυς ἐπε- "1 
9 δ Ε) ς « ἐρχαν ων ἢ 

40 ςελλέν, ξοϑὲ τότοις ἔδωχεν ὁ Μαρκιος“ἰπὸρ ὧν ἡξι 

οων, δλλ ἡ τὰ χελάσοόνϑυα “ποιάν σεονεξάλάυσινά- ᾿ 

πιόγζαςεἰ ϑέλεσιν εἰρήγζωυ ἀγήν," Ὡροςδέχεο ἡ πὸ- 

λέμον ἥξοντα “σὸς πόλιν" ἡ Ὁ λοιπὸν ἀπεῖπε μὴ 

ὀζκλέγεαχ, ασϑὸς ̓ ἀΐθις. ὡς ὃ κὰ ζτης ἀπέτυ- 

ον ἣ πείρας οἱ Ῥωμαῖοι, παί(αν ἐλπίδα, φζκλλαγῆς 

ἰπογνόν)ες, ὡς πολιορκησόμϑροι παρεσκάναζοντο, ἬΝ 

τὸς μϑὺ ἀκ μαιοζάτοις ὑπὸ τὴ τάφρῳ ὦ Ὡρα τ πύ- 
λας τά- 
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λαὴς ταξανες᾽ τὸς ὃ ἀφφυϑύοις δὴ “τραΐιαξ, οἷς ἔτι 

σώμοίζᾳ. ἱχανὰ ζῶ καχοπαϑεῖν, ΧῚ τοῖς τείχεσιν. αἱ 

ἢ γωναῖκες αὐτῶν,ὡς ἐγίες οντος δ ὅ" διάνδ, καΐαλι-- 

᾿πϑσωι ἢ οἶκοι μονῆς Ὁ ἀλρεπὲς, ἔθεον ἐλὶ τὰ τεμϑϑη 

᾿, ξἰ γεων, ὀλοφυρόνυδυαι πεὼ «σϑδοκυλιόμϑυαι ἢ ξοα-- 

᾿ κἰ γων. δὼ ἅπας νϑὺ ἱερϑς τόπος οἰμ(φγῆς τε ἱκε]είας 

᾿.. γοωυαικῶν ὀμαπλεως ομάλιςα Ά Ὁ τῷ Καπιτωλίου 

᾿ Διὸς ἑεοϑν. ἔνθα, δὴ τίς αὐτῶν 4 τὲ χαὶ αἰξιωμοίΐίι 
) Ἂν ] ΕΣ ἰο ᾿ ͵ 2" Ν 

" «ρθρυ( ἡ ἡλικίας οῷ χραισω τότε ὑ(, ἡ Φ69-- 
γῆστι τὰ δέοντα ἰχϑμωζᾳτη,δόνεσία μϑὺ ονοκία, , [Π0- τὸ 

πλιχκόλᾳ 5 ὅ' σεευελάυϑερώσαντος Ἔ πόλιν πὸ πο, 

βασιλέων ἀδελφὴ ὃ δείῳ ψὶ ὐραφήμοίι χενηϑεῖσαι, 

Ἐλὶ ὃ αὐωτάτω κρηπίδος ἔφη Ὗ νεὼ,ὸ ασοϑεκαλείᾳ- 
μϑῴης ὀηγας γευναχας, πρῶτον αϑὺ παρεμιυϑν(ᾳῦ, 

ἢ παρεϑουρριουεν, οἷ ὅσα μὴ καΐο. πετίλη αι 2834- 

γόγ᾽ ἔπειτα ὑπέο,εἷ μίαν ἐὴ σωΐηφιας ἐλπίδα τῇ πο- 

τς λφ(αυτίω ὃ οὖν αὐ 40) μόναις καταλφπουϑμην, ἐαὺ 

τς ϑεληζοοσι ποραῆφν ἃ δεῖιχα τίς εἶπεν δξ αὐτῶν᾽ Καὶ 

τ ῳηἱ ποραησσαι δ ἡμεῖς αἱ γοωναἶκες δα σώστι δχενη- 

ος »ϑείγυϑυ Ὑπαΐίδα πὸ αὐοραΐν ἀπειρηχότων τις ἡ ὦ- 

ἡ» σαώτη «ἰϑεήμας Ως ἀοϑενᾷς κὺ ταλαγπώροις Ἰδεὴν Ῥ- 

Ν᾿ .» οὕς; Οὐχὶ δπδλων, ἔφησεν ἡ ϑλεσία,ὼ χά ρῶν δεόμε-- 

τ »γαϊ" τότων μδὼ ὙΣΡ Ὡπολέλυχεν ἡ μα καὶ φύσις" δ᾿ 

.» ἀὐγοίας κ᾿) λόγϑυ. βοῆς Ἀ δι πῶτο πλνουϑιης, χαὶ 

μος δεολβύων πασῶν φανεραὺ “ποιόν εἶ΄ τίς δεὴν ἡ ἔχιχου- 

.» εἰα,λέγά πσϑϑς αὐζᾷφ: Ὑαὐτίω ἔχουσαι Έ πινα ραν 

20 

ἢ ,» τὲ ν ὠχϑόσμκον ἐαϑῆτα, κὸ ς ὀηγας Ὡἰδαλαξῦσαι γο- 

ος »γαϊχας» ὼ τὰ πεχγα. ἐπαχϑιϑναι,βαδίζωμδυ ἐχὶ τίω 

᾿..» ὥετουρίας ὁ Μαρχίᾳ μυξξὸς οἰκίαν" αὶ τσ 3 »»νά- 

.» τῶν αὐτῆς τὰ πέκγα, δεῖσαι, δεω θα μ᾽ δακρύων, ἡ- 10 

ο΄ »μαξτε οἰκείαν ζς μηϑενὸς καχού αἰτίας, τὸ τί 

᾿ .» ογέσαίτοις χινδερύοις (αν παπιοίδει, κασοοελϑεῖν ἐχὶ 

" .» Τ χάρακα “ΤῊ πολεμίων,αοου(αν πύς πε “ωνοιξ, ὼ 

ἡ! τ» πίω μηϊέρᾳ αὐτῶν, καὶ ἡμας ἁπα(ας: ἀκολουθῶνϑυ 

ἡ» ΣΡ αὐτὴ, τὰ παιδία ἐπα χϑυϑραι. ἔπειτα ἱχέτιν"μο- 

“.» αϑμζω πῷ πέκ»ε, αἸξιοιοῦ καὶ δείοϑαι μηδὲν ὀρήχεςῦν 

» Χ τῆς παιτοίδὸς ἀξεργάσαοϑαι. ὀλοφυρουϑύης γὺ 
τς ν αὐτῆς χαὶ ὀυτιξολούσης, οἰοτὸς {ις εἰξελάύσε! Ἱ αὖ-- 

» ὅρα, καὶ λογισγκὸς ἥμερος. χ, ὅτως΄ φερεαὺ κ᾿ αἴζωτον 

..» ἔχ καρδίαν, ὦ φ1ε αὐαογέοϑει μη ἔξ κσδϑς τοῖς ἑαυ- 

, ο »ηἦἢ ,ϑνασι κυλιουδυζω. ὡς 5 ἐπήνε(αν αἱ παροῦ- 

Ι 'στι τ’ λόγον, ἀὐξα υϑέν τοῖς ὅτοῖς πειθὼ χαὶ 

τῶν Ἐχτλῖναι τῇ δεήσά, ασδοῆλϑεν ἐκ τῷ πευϑμοις᾽ 

αἱ δὲ ἠχολρυθοιω. χαὶ λ πϑτο “οὐ ροιλαξοῦσοι Ωςε 

ὀηγας γωωαῆχας, ἐποράζοντο ἔχ τίω οἰκίαν “ὁ Μωρ- 

χίξ μηδς ἀ,ὥρϑαι. ἰδοῦσα δὲ αὐζᾷ; ἡ πὸ Μαωρχίου 

ο΄ γωυὴ Θολουμμία, πλησίον καϑηνϑύη ὁ ἑκυρα, ἐθαύ- 

᾿ 
Ἷ 

“" 

ὑ 

͵ Ε 

ἐν αν-- 

40 ἰτα ξεγγοῦ ροέξας μαδοτας ἱπ)ηροπεῖγα- 

τὰς Τππί τας : {Πρου ΠιοοΠΐα νέτο ο- 
τλοΓ ἰ5, αἱ [Δ θοσὶ ἔογοηάο οταπλτιιηι 
εἤεηγιἀομεὶ. Πρίόγεα χα ϊογος, γτ 
τηα]ο ἰ8πΠ| ἱπηπυποητο, το ἐξ 5 ρα ηθ- 
τγα ἴθ ς ας 1π}, ἃς πορ!ςέζο ἀδοοῖο, 
συτγγοῦαιτ δα ἀοἰθτα ἀδοτῖι, ὃ οἰιπὰ 
Ἰαπισητῖς ργοιο ας θαηταγ αῆτο Πμηι- 

Ἰαογα : ΟΠ ΠἰΔα; ἰΙοσα ίχοτα πη παγῖι,, 
{πρρ!]!σαῃτίιην αἰα]ατι ορρΙοθαπταγ; 
(ξἀ (ὑδρί τοί ηἱ Πουΐβ το πυρί πῃ πηαχὶ- “ 
πα. ᾿δ᾽ φιιασάδηισοποζς ἂς αἰρηίτατα Ἴ 
ΡΓΑ ΠΆΪ ΠΟΙ 5. ΔΠΏ]56; ΠΊΔΓΙΓΑ. ὃ Δ] ς 

ΡΓμάφης πποσιίηα, Ν᾽ α]ογία, ΡΟρ  σοἹα: 
{Π|π5 τ σα ΠῚ ὈΥΙΠΊΪ5 νΓΡ ΠῚ ἃ τγταῃ- ἣ 
πῖάς ᾿ἰρογατιοταῖ ἰοσοῦ, αἰ οἰ Πἴτιις ἰΠ- Μ᾿ 
(πέτα, ἐπ ἰπσοῦπιο τοΠΊρ] ! σταάι σοης- 
{ππ|τ: νοσαζάϑηαα δα ἔς σοῖογας, ρτῖ- | ς 
πὰ} σοπίο]ατα 6, ρα ης θοηο εἴθ 

δῃΐπλο, πος ρουτογγογί ροτγίσι!ο. ἀοἰη- | 
ἄς ροἢσεθαγαν νηϊσαην (ρεγοῆδ ρα- 
Ὀ] σα: (αἰυτίς ἰραπι:αα ΤΏ 1Ρ{15 (οἷ15 πτ 
Ροίϊτα, [τ νε!ητ μα: ἔλοϊοπάα (πες 
σεῖο. ΤῸπι νπα οχ οαύιπ Πυηδγο, Εξ 
αυοπιοίο πος ἐππλίης ροΙΠ]οπλας (οτ- 
πάτα ρατγίαπι, οιπὶ ν τὶ ἀςίροπάοτίης 
Δ ΠΊιΠῈ ὃ 4115 τᾶτας Δ ΠοΟ νίγο5 μὰ- 
θαπλ5 ἱπ Δ] κα ὃζ πιο ὃ ΝΟ ορας, 
εἰς, Πα εΥ͂ αἱογία, πγαηίδιις δζ ἀγπχΐ5 5. 
δαϊίθυς ναοφιϊοηοιη Πα οΠηιι5 (οχυβ. 
ΡΠαΙ]ερίο :(ς ἃ νοθὶς δέ αἢοέιιθιι5. | 
᾿Ασροϊατηαταπι εξ νῆο οΓΘ, ρτοξειγος 
Πα! μαβεγος διιχη!!. ΓΓαΓα 14: [πὶ 
Ποοίοτάϊάο ὅζίποιίτο νεται, αΠ αἴη- 
Ρτὶς σοτογίς πλ]]εγίθιις, αἀιιέξίοηις, Ω 
ποδί (οι πη ρατιὶς ΠΡ εγῖ5, σα πλιι5 δα α:- ΠΣ Έσε, ἣν 

ἄες Ν ετυτία πγαῖγὶς Μαγοὶ!; δ μῆς Στ Σ πετ- 

Ϊ 

εὶς απις ἱρίϊις σοπια ρυιοεῖς, σα} Παπὶ “οπτσττ αν 
ΟΥΥ ΠῚ 5 ΓΟ Π.15, 1 δζ ΠΟ5 ΟΙΊΠΙ5 Π14- ρ 

1Ἰπίοητας, ὃ ρατεὶᾷ ἴῃ οχίγοπηο ροτῖ- 

ουἶο σοπ(είτυτᾷ παϊίογατα, ρρτθαίαταε 

δὰ σαἴγα ποἢιῖ,ἀπσεης ἔοσαπιπερο- 
το5,Θογα Πγ6; ΠγατΓ, δὲ ΠῸ5 νΠἰ ποία 5: 
ςοπλίταδίπιιγ οἰ ΠῚ απ, δὲ ἰρία πο- 
τος ποδίίοῦ ἀμπσεητος ΠΡ ογοσ: ἀεἰη- 

ἀςντίαρρίοχ ΠΠΠ τευ πο ατη οαἱα- 

ταϊτατθηι ἱπέογας ραιτγία. Πᾶ Δα οἰμ514- 
πιρῆτα ὃ ργοσος πο γατίο {1 δὲς Πο- 

τη, ὃς πηφηϊτατία γοίρεξξι5. ΠΟ 

ἈΝ 
αι τε 

ἱζστας αὶ 
ρων τε 
Ο 

. τευ 

---" 
ὶ 

᾿Ε: »Ξ-, 

Βι]δ, νι πιδίγεπὶ δ σεηια ία νοΪ ταῖς 
(Πίποατ. 1« φοῃἤ]απη νὰ οτηη!θ. 

ΡἰΔοαίτ,ν οὐ ξλξτίς ντ α1] ρεςοίθας {ας 
νἱπι ροτίαλάεπαὶ ὃς στατίαπη αἀάοτξς, 
ς ἀεϊαδτο ἐρτεῖία εἰξ , σοτοιῖς ργοίθ- 
“ιοητίβιις. ἃς ΠΊΟΧ. αἰιπηρεἰα σοτοτὶς 
πηαϊγοηϊς, ἤπι8] φἀϊοτγαηι ἀοπτῖ Υ ο- 
τατία: . 4.145 οπὶ ν᾽ ἀΠΠοτ νχοῦ Ματοιΐ 
Ὑοϊαπληίΐᾳ ρτορο Τοοτῖϊ αἤπάςης, ῃγΐ- 

ΝΥ Ὁ 
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᾿ κα, Οὐυνα ἱπαυίτ, νος να τίς τα ο- 

τος. Πο ἡ τὰ ΠῈ πυαΐτα νος ἴῃ 4ο- 

τασπὶ αΠΠΠ Δ ὃς πυϊίδγατη ὁ ΤαπιΝ - 

Ἰοτία: [π οχίγοπιο ρογίοα!ο σοῃίτατς 

δὲ ἱρίς, δζ ραετὶ {ΠῚ ρρ]Ἰοεβ φάτο οῦ- 

ξασίαπεν οταγία, 6, νῃηῦ ὧζ (οἰ πη δι- 

χίπιπι, οὐδητοβ, ρεϊπηα γε τα] ευςαγῖβ 

φοπηπλιΠἰ58 ρδττῖα , ΠΘῸ ῬΑ ΓΙ5 ΘΔΠῚ, 

εἴ Βαᾶζεπας ἴῃ πα Πππ5 πλαηὰς νεπο- 

τίτ, χης ΑὟ οἰ (οἰ5 ΠΠθετίαῖα Ἔχα; {τὰ- 

ταοῃ ραίςσοῃτ Εἱ, δ πὸ Πιπάϊτις οοπα- 

Βυπταγ δπούζεγε: ἀεϊηάς, νῖ ργο πο- 

Ὀἰδἰρ[5 ἀρρ σατο νεῖ ϊς, ἃζ ῃϊς [ηξ6]1- 

οἶθιις ριιογῖ5, ΠΟ μοίξαπι πο] ητίδπι 

εχρεγδηνατ ας ἱηξουτιηῖ νοετ πα 

Ιατα {αἰ πεπιιβ συ]! ρατη. δ᾽ μα ἴῃ τὸ 

πιίτῖς ἃς Βυμπηαπὶ δηἰπιΐ ραγτίσα]α ία- 

Ρετείε,  ἐτυσία, πλϊίδγούα πγΌ ἰοῦ πγὰ- 

Ἰίοτιιπη 4145 οἰ πι (Δογοσῖ! δέ (λητοτῦ 

μιαροὶ ραττίοίροϑ : ὃ αἤιπηρτα τεοῦ 

Βοπαπδο ) Οἰιπηπί8, οἰ 571 ΡΠΕΓΙ5, 

ποδίσῳ (ἀρρ|ἰοίθιι ἔδγοπιῖδ. παποτο- 

με απ ρτορσοηίξ, νας αὐ Β] ΠῈ,οΓὰ, 

οδίδοτα,μος ργοοατὶ ἀθῆπε : ρτο πιμ]- 

τίς νπᾷ παποτεροίσοῃϑ στγατίᾶ, γι ρᾷοε 

ξλοϊατοαπιίαμ!ς οἰαρας, ὃζ γεθσταταῦ 

ἴῃ ἀεἀοταητέ (6 ρατγίδπ, σοῦτο ΘΠ Πὶ 

Ρ(ιλάςδί5 πες ἀείρίοἷοτ τε αητο μος 
ῬοΔες ασοητξ νἱτ ρίπι5. ΘΠ. ἰη ντ- 

Ρέτοάιιχοτίς, ὃ ἰρίᾳ ἱπυπιοσία επι πὰ- 

᾿ Βεδὶς ρου, νεραγοίξ, ΟΡ ἐγέριαπι ς 

ἊΝ δξ μου] ρετίσα!ο ραιγίᾶ: ὃζ ποβ μο- 

Δ μογατίογες ἀρ πηδεῖτος ἔαοίεϑ, αι185 

Ν Ῥε Παπι (δπλομοτγίπιις ]ποά ἰρῇ πα- 

ἮῊῃ φαϊμεηπετερείίογο: νἱ 4ςθίπιαγ ΠΠΑτ 

τ λροίξογαας Ρρεπίος υα: Ὁ Ἀόπλα- 

ν᾿ Ἰοδεϊϊα ϑαδίπιιμι!ερατίοης ὅπ ἀΐγο- 

Ἰϊς: ντξ παης οχ ράγιια πηασηαπῃ ἔσοο- 

᾿ν χαπι Ηοπεοίξαμῃ οἰ ρογίοα αν δταγία, 
ΕΙϊὰτα τεοίρογς, Ἰθεγαγο ρατγίαπη, (οτ- 

παῖ ἔπας οἴ165., νἰγτατῖς ἱπηπηογτα πὶ 

ΠΙΟΝΥΞΙΙ ΗΑΙΙΟΘΟΑΚΒΝᾺΑᾺϑΒ 5. 

ΙΟ ρ΄ σοισιν δμελῴν" ἔπειτα “ἥρ ἡμδμ! αὐτῶν αντιξολῷ- « 

" ͵ ΣΝ ᾿ Ψ΄ 

20 γευναίκὼν Φανησοιεῦαι, οἡ Τ' συςάντα΄ Ῥωμύλου“ 

ποθ, οσοἰΠἰΑτίσα; ἀποίδιι ο ρορι- } 

φ]ογίᾶ Δα ἔλη Πα: ̓Ρο[ξοτος τιλίτμϊττα- 

εἶ ᾧ στο δοεάς ποδὶς Πθεης ὃς αἰδογις μᾶ 

ΤἊΝ ἡ- Ὑρταϊίαπι πες σππηέζατο Υ᾽ ετυτία. Παπη 
ἱπΊΠηΠΠ 6 Π5 ΡΟΓΙΟΙΠΙΠῚ ΠΕ] Ϊὰς σοπία]-- 

Τ πγοπιᾶείθιις φατε τ ὃζ σοτογῖβ Πη1- 

Ἰϊογίθιις, ας νοποπηρητεῦ ἀςργοσαπτί- 
δας, Ν᾽ ἐτυγία ρος ἢ φαδτα!απὶ ΠιοΙΩ͂ 
ὃζ Ἰαστγ πᾶς ἰη4αΐτ: Αἀ ᾿πβγπΊαπη δζ 
ΟΧΊ τα (ρθη σοπξιρ 5 Ν ἀἰογία, πο- 

{τὺ ν {ελίεεἱ τ αταγιιπὴ ἔσο} ΠΑ ΓΙ ΠῚ 
ΔΟΧΙ πὰ :υΐδθιις ρίοτας φυίας εἰἘ ετ- 
σα ΡατΓίαμ, ὃζ νο]τητας (αγη 8 αἱ οἰτι65, 
ἀια]οδοιπιηις Ππτ : (οα ἀοίμητ νῖγος 

δὲ ς[Ποδοϊδ.αἰϊεμαῖις οἱ οηϊηγα ΠΟ ς 

(ϑεῖσῃες Δατπιογας ρατίτασ. Ηἰπς ἐϊ- 

ἐειστπα τί5 6; Παίς ἰΙδογγ ΠλΪ5, ΟΠ τοις. 

419 λο πσδϑευϑύν δαίκρυα » ἐσιγήσεν. ὀδυρονϑίων δέχα!, 

μασέ πτερὰ εἶπε Τίνος δεουδμαι,γουναῖκες, ἐληλύϑα.- « 

τε χτ' πληλος εἰς οἰκίαν δύφηνον τὸ τουπφνζεύ; ἢ ἡ ὅα- « 

λερία ἔλεξεν" Ἐν ἐσχάτοις ὅσαι κινδχίώοις χαὶ αὐταὶ, « 

πὰ γήπια, ζιῦτα,καζοπεφἐὐγασιν ἱκέτιδες Ἐχί σε,ὦ « 

δδετουφία,, πίω μόνζωυ χαὶ μίαν (βούθφαν,αἸξιϑσοι σε, «ἢ 

χοφῶτον »ϑὺ οἰκίφραι πἰωὼ κοινζωὼ πατείδα, οζὼ ἐθοΐα 

“πωποϊεμμονδμζωω αἰσπσχείοκον, μὴ αἰϑίϑης ἄφαι-“« 

ρέϑείσειν ἰτῦο Θολούσκων Δ ἐλδϑεοιίαν" εἰ δὴ ἡ φεί- « Ἵ 

σον.) αὐτὴς χρᾳτήσοι ες οδλλ 5 καοϑρριζον ἔχιχή-« ᾿ 

στη. χαὶ ἢ δυςήνων πιο δίων πότων, ἵνα μὴ πέσωμϑι « 

εἰς ἐγθρών ὕξριν, ἐλενὸς ὅσοι “ΥΜ συμξεξυκότωνδ «΄ 
μὲν κακῶν ὠτίωη εἴ' τίς ̓ὅδην ἔν σοι ψυχῆς ἡμέρφυχα! «Ὁ 

φιλανϑεύπου κα!αλάπονϑμν μεξὰς,ἐλέησογ,ὦ ὧε- « 

τουοία,, γεωυὺ γωναῖκᾳς χοινωνησαί(ας ἱερῶν πόϊεχαὶ « ̓ 

ὁσίων" χαὶ τἰραλαξδτα μ᾽ σκαυτῆς ἀδολουμγίανπε« ' 

πίω ἀγα, ϑέευ γεωυαῖχαιυἡ τὸς πιάϊδεις αὐτῆς, καὶ δ; 
ἱχέτιδαις ἡμας φερού(ᾳς τὰ νήπια, χαὶ (υταεὶ 6. 

“νεας,[9ι ασδϑς τ ον, χσὶ πεῖϑς, ὦ λιπαρά, ὦ μὴ - ᾿ 
] 

͵ 

τῷ, ασεισοιοῦγαι “δὸς τς ἑαμλν, πολίτας, χαὶ Ἀατε ᾿ 

λ ἌΣ ἊΠι2)ΙΈ9 2») ς Ω 

σάς ὸ, Ὁ ἴαϑι, ὦ 5 αὐξεόψεταί σε ἐῤῥιμιμένζωυ Ὄ 
ὌΝ Ὁ “5 λ 2. 4 ἔμ »“" ΟΝ 

τοῖς ἑαμλῳ πόσιν ὀνὴρ δυσεθης. καΐζῳγαρρυσει ἢ τ’ 
ἣ ᾽ 2 ε, « 

εἰς τίω πόλιν, αἰη πε ἀϑοίναζον ἕξᾷς κλέος, ὡς 
Ἁ 3 « ἣ 

Χχος, ον, τηλικούτου κινδχως χαὶ φόξε ῥυία νϑίη τωυ " 
͵] ενΝΝ "“μ" 2 -“ » Ε 

πατείδα,, ὁ ἡμῖν ἐμῆς αἰτία ποϑὰ τοῖς αἰδράσινἔ- «, } 
« ᾽ ᾿ 3.3 » ἬΝ 

ση ὅτι 1' ὁ δγυυηδέντα “σ΄ ἐχείνων δα σκεδουαϑέωνα ἣ 
ἢ Ἴ ᾽ » Π Ἅπη 

πύλεμον αὐταὶ διελύσα ϑυ " ἐκείνων τὲ ἔγζονοι ΩΣ 
ὶ ᾿ Ἂ 

πσϑὸς Σαξίνις πόλεμωον ,΄ αὗται ρεσξϑυσαμδυα 

διελύσαιντο, ἡ σεενα;γαι χϑῦστι τς τε ἡγεμόνας χαὶ 
μ δ 5» “»-»» 

ἔϑνη, μεγαλζω ἐἰκήμιχρ ὡς ἐποιήσειντο πόλιν. και 
Ἐν ε ᾽ 

ὁ χίνδγουος,ὦ Θετουρία, τ: ἐὸν κοι ίσαιοζ, ἐλάγιερω- 
μ᾿) , “" Ω “ ᾿ ͵ ' 

σαι τ' παϑίδα,, σῶσαι Ὧᾳς ἑαυτῶν πολίτιδους, κλέος ας 
τ ω ΑΝ ; “ν᾽ ΚΝ 

“ϑρετὴς αϑοιναΐζον εἴγϑνοις τοῖς ἐσομδώοις ᾿ἰαλιπεῦ, ας 
λ ε΄ ἣν ε “ [ “ον δὸς ἡμῶν ἑκοῦᾳ ὃ κ( ἀὐεοϑυμίας Ἔ γδριν, ὃ ασεῦτ ας 

ω ὃς ͵ ἐππεῖ ͵ Ἄπέ » 
σον, ὦ Θετουρια. βαλζω γὸ ἩγΘόνονο χίνδγευος ὁξ 
Ελ 5. Ἐπ᾿ ] ΙΑ « "» ᾽ " ὶ Ν 

ὡν Οὐκ ἐχιδέχε). ἡ μϑὺ δηζωτα εἰπου(ᾳ,ὺ πολ-κ 

τυ ὀήλων γωυαμκῶν ᾿ χαὶ πολλας δεήσάς ποιαμδύων,, 

μικρὸν Ἐχιοοῦσα ἡ τξετουοία χαὶ δαικρυ(ᾳ σα, εἶπεν", ͵ 

Εἰς αἰοϑενὴ χαὶ λεπηζεὺ ἐλπίδα, καζῳπεφῳάγαῖε, ὧ« 

λλεσία, τίω ἐξ νδ ἀθλίων γωνα κῶν βούϑαν, “ 

αἷςἡ μϑὺ δ ὔνοια ἡ ποὺς Ὑπαῖίδα παρέεῖ, χαὶ Ὁ 6- « 

λῴν σωζξαϑαι πὸς πολίχας, οἷοί ποτε εἰσιν᾽ ἡ δὲ ἰαὼς ὸ “ 

ζὴ δυρύααϑαι ποιάν, ἀπτες]ν. ἀπέεςρα-ώ]αι γδῥημας, 
ὦ ὥϑλε- 
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ΑἸ ΤΊΤΟ  ΚΟΝ ΕἼ. Ὑὴῖ 
ν᾿ ! ΕῚ κα 1] ᾿ ἐς, ᾿ «με» 

» ὦ ϑόκεθία, Μαρχιος, ἀξ τ πίκρα ἐχείνζω ὁ δυμος 
᾽ η ! ΙΝ ͵ ἔν αὐτο δ᾽ ἐν 

» εἰν καί έγγω δικζου,ὶ μεμείσηκε τ’ οἰχίαν ολέευ ἁμια, 
" [νΣ ΓΕ ἌΨῪ, 3 , ᾽ ᾽ 

» Τῇ παϑίδι. τϑτο ὃ ὑμῶν ὅππτὰρ δηλ νος, νλὰ πτοῦρ 
Υ ᾽ ς τς Ὁ -“ ᾿ 

» ἀὐτῳ Μαρκίϑ λέγῳ μϑυ.ὅπε" ὀλοις τῇ δίκη ἢλ- 
[1 ͵ Χ ἢ ᾿ ἣν ΠΥ 

»» 96) εἰς τέωῦ οἰκίαν; πσδοπεμπόνδμος “σοὺ τ ἕτα!-- 
λ » ͵ ἢ 

» ρών», χαζαλαίξωῶν οὖν πενθιμοις Φύχεσι ταπεινὰ κρ ως 

» ζούσας οὖν τοῖς σϑνάσι τὰ τέκνα, αὐλν,ςενϑίᾳς πὲ,οἷα εἰ- 
4... ͵7 ν ͵ὕ « -" ,ὔ 

» χϑς,ὼ αὐακᾳ λουμῦμας τίου καϑεξε( αν ἡμᾶς τύχίω, 
! Ω ΄ λ τ, ς φορ μ 

» ζερουλϑυας ἐχείν, στὶς μικρὸν αὐπο)εν ἡμὴ ἀδαικρὲς, 
ε Δ᾽ ᾽ ι 

» ὡσα λίθος, καὶ ἀτενίσοις, ΟἸεται, Φησιν, Μαρχιος 
ωαἔὀ 5 ,ν «“ Φ ὦ Ἷ 

» ὑμῶν, ὦ Ἀατεριαμκοι ὼ συ, ω Φολουμμία, κρ αἰίφη γυ- 

δο,. 9 λ ε ΠΣ “ ε "“ ᾿- 

» γαικῶν, “ξελαϑεὶς αἰ πασο ἵ' πολιτῶν, οτι γυναῖος ζω ἡ 
ΔΤ. « 

» Φιλοπολις, αὶ πολλοῖς ὑπέμεινεν “ἷὩΡ  πατοίδὸς 
Ἔκ ρν ᾽ » ὦ ͵ λ 4 -“ « 

» ἀγώνας. δλᾺ ὡς Ὡρὲπ4 γωυαιξιν ἀγαθαϊς »ὅτΤω 
Ἵ λ Δ .3 “»Ἥ ᾿ 

» φέρέϊε Ως συμῴφορας » μη δὲν αογήμιϑν πο! σοι μηδὲ 
᾽ ἃ ͵] “" Ε) -- » 

» ἀγμωνὲς, χαὶ τὰ παιδία ζεῦτα πϑαμώύνια ἢ ἐμῆςε- 
» ᾽ “ φ“ι"ε δι “ 

ἔῳ ρυ μίας ἔχουσαι, δέφεϊε «Ἰξίως ἡμδμ πε χα! ̓  “Δύοις" 

᾽» οἷς ϑεοὶ δὸϊεν εἰς αὐόρας ἐλϑοῦσι τύχζωυ μ»ϑὺ κρείπονα. 

» τῇ παΐζ»ς,Ξρετίω ὃ μὴ χείρονα" χαὶ χαιρέϊε.αεϑβχο- 
λ ᾽ "“" ΕΣ ͵ 

»(ωα, ἡ δαίμονες οἱ κατέχονες αὕτον Τ' τόπον, γαίρε- 

»7ε. ωὡςἢ τα εἶστεν, ἡμεῖς »ϑὺ αἱ δεφ)υγεῖς ας ῶ 

» παϑὸς ἀπήτει Φωνγας αὐαϊξοῶσοαι νὴ πα όσοι τὰ φήνη, 

» αὐθιοχύγηνδυ αὐτω τὸς ἐσχάτοις ἀασασμους χομιό- 
»μᾶμω "παιδίων πἅτων ἐγὼ μϑὺ᾿ τ Ὡρεσξζύπερον -- 
᾽ν 2.9)}.ἢ δὲ μήτηρ ὃν γεώπερον εἶχεν Ἐχὶ Ὁ αἴκάλης: ὁ δὲ 

»ἀσποςραφεὶς "ἡ παρωσαίνϑρος ἡμας, εἶπεν" Οὔτε σὸς 

ε (τος ἔτι, μῆτερ οἔςτὦι Τ᾿ Ἔσο τὅδὲ χρόνον Μαβίιος, 

“ΣΥΝ ἀφήρηταί σετ' γηφφξοσχϑνὴ πατείς᾽ ἅτε σὸς ἀ- 3 

» γ΄ Στὸ (ὐτης,ὦ Θολουμγία, Ὁ ἡμέ ραφ, δλ 4 τυ- 

» χοίης ἕτερον αὐδρα λαίξσοι ἀὐδαιμονέςερον ἐμοῦ" 

» ὅθ᾽ ὑμδμ,ὡ πεκγα φίλταζᾳ,πατὺρ, δ, ὀρφανοὶ ̓  ἐ- 

»βήμοι ΓΝ ζταις ἕως εἰς αἰδρας ἔλϑη]ε ζαφήσε- 

"ὃ. (αταεἰίπων, ὀήλο 5' σασὲν ὅτε διοικησοί με-- 
ὃ 2 7 »} “ ͵ ͵ τὸ 

» γος, ὅτε ἔχιςείλας,.2) οποι ποράΕ}) φροίᾳς,απῆλ- 
» ἘΝ ͵ ΕΝ ραν ς τ Φῇ 

» θεν οχ ὃ οἰχίοις μιονος,ὦ γίσναμχες; αδὸουλὸος, οὐπορος, 

» Οὐθὲ 1 ἐφήμερον ὁ δύςηνος ἐκ ἑαυ χουν ζ- 

» Φέωω ἐπα ϑίϑιυος. αὶ τέταρῶν ογιαυτὸν ἤδη σϑτον, ἐξ 
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Μαζγοίας εχ πὸ {τς {Ππ4πά!οίαπι 
ἀςεο ἔξοϊς ρορυ]ας, δέ τοιτᾶ ἐλΠ.]Π]απὴ 
νη οἷϊ ραιτία οχοίαπη παδοτ. 4 συοά 
ΠΟῇ ΟΧ Αἰο 40 4Π}1ρίο σορ ΠΟΙ Π1115. 

Ροϊιιαην Θηΐμη ἀαπηηαίι5 ἀοπλιπα 
τοάττ απλὶοῖς ἀςάπσοῃείθιις, σι] ΠῈ τὸς 
ΡΟΠΠΟυ (ον αἰ ἀαιας ὅς ἴῃ στε πιο τοπδ- 
τος αι ςέζος ἰρίΠας ριιεῖος, σοπηςητος- 
ας (ντρατ οί) δὲ ἀορίοτγαῆτος ἴοστα- 
Παπὶ Ζυ Πα δίταγας ΟΠ] Πγι15 {Π1π5 οὐ- 
ὑᾶτα ργαίοπεία, [ἔΠ5 Αἰ πιδητιπη {6- 

[0 τηοζις ἢ τοἰς ὃζ ἱπγηγοτῖς οσα ἰς, να ]- 
Ρίσ: Ῥειίτ, πααυΐτ,ν οὐἱς Μάαγοίας, πηοὰ 
πηαῖοῦ τας Ὗ οἰ απληϊα ΠΊΕ] οταπι ο- 
Ρτμλα, ΧΡ ας φοία δας σιοά σοπο- 
τοίῃς τ ΔΠ1ΔΠ56; ρδιγία;, ἢ υοάφ ΡΟ 

ἐδ Πγυἰ 5 ΙΔσογας ρευτυϊογίγατ νος [τᾷ 
ιᾶς σαίππι ἔοττο, νι ρίο ας, πο 625, 
δὲ σοπεοίαϑ ἐποπηίηδς ἀσσοτ: πος ρα 6- 
τος αδίοηιία πιοα (οἰαγίιιπι, οσἀππισαῖα 
ντ ἄϊσπαπι οἱ νοδὶς νοίξγας ἔπ Πα: 
4υΐβιις,ν δ᾽ δ ο σποτίπτ, ἐογταπᾶ ργο- 
φοΥ ΠιΘ] Ιου πῇ πγδα,νττατοπι ΠΟη 46- 
τοτογοπη: ἃς ναίεῖδ. ἰα τῇ ΘηΪπὶ αθεο, 

το πα ης5 νεθοπὶ Πα θΟΠῸ5 νίγος 
ΠΟΙ σΔρίς ἀΠΊρ] 15, γ ο5 πος; αἰ ρε- 
παῖος, ὃζ ἰατοϑ ρδιτὶΐ, σεηϊᾳ» Πα] 5]10- 
οἱ ργαῇάςς, ναίεις. ΕΗχο νϑὶ αἰχίτ, 
πος Πηϊίεγς εἄοητος νοῦο5 145 Δοἱοῦ 
οχρτγίπηεθατ, ρἰαησοητοαβαις ροέξογα, 
ΤΌΘ θά Πλι15 [ἢ ἀΠΊΡΙΟΧΙΙ5 ν] πη 5; 050, 

ΟΧΡαοτῖς Πἰς πχαίογθῃη αι ἢ 5: ΠΠάτοΓ 
ΘΟΓΏΠῚ, ἴῃ ν]Πἰς σογθῃϑ ΠλΠογοπη. 6 
ΔυοΓίας, ΓΕρ ΠΠ5 Ποῦ Ϊ5, Πα απ: Νὸς τ- 
δ᾽ πλατεῖ Μαζοίιις ροίεμας οτίτ ΑἸτας ; 
(ἀ «ϑίπα τε ἰδ] (εβοέξατίς τὰχ πυττί- 
τογῷ ραιγία: πες τιδὶ Ν᾽ Οἰαπιηΐα ροίε- 
Πας πτδείτας; (δ ἃ ἢς (οΠχ αἰΐπ πη τηδτῖ- 
τι πὶ παέξὰ ἐοττηατογ της τἤδο νο- 
Βί5 ΕΠ σαγ ΠΠταὶ ρατεῦ οίο ; (δ οὐδὶ δ 
ἀείο! τὶ αριια [45 νίᾳ; αα νἱ τ] 6πὶαῖα- 
τΟςἀποαθίπιιπὶ. ΕΗαοϊοσυτ5, ΠΟ. 
ἀϊροίείς γεθιις ἀο πη Ἐἰοῖ5, ΠΟ πηδπ- 
ἀλτίς ν}]Πς ἀδεῖς, ης 'οσο χαίάειπ Πα - 

φάτο ἡτιοπι ροῖογοῖ, Δ ἰϊτ πη ίογ οχ ςα - 
Βιιςἰοίας ο ᾿παῖγοπα,ης ίοταο, πὸ 

οἰπία, πα νηΐας φα!ἀξ αἰεὶ νἰατῖςο 

Δα πηρῖο : ὃς ἰαπὶ αιιαγαπι ΠαηοΔΠ- 
Ὁ ἢ . ἢ Ἵ Ὁ Δ δέξο τϑ - ἜΣ Εν » β' φ4),4 τίιῦ πατεοίδα, πλρζᾷς ἡμαΐξ δλλοϑίους αὐ 4.0 ηῇ, εχ χαο πῃ ΟΧΕΠ αδ τ, οπγπο5 πος 

» γενό ικικεν,οὐ γράφων συ σὲν, ἐκ ἐχιςέλλων,α τὰ σε- 

» εἰήμαξ εἰδένω βουλόμϑυος. πσοὸς δὴ ζριαύτίου {υ- 

»"χίω ὅτω σκληραν κ) ἀϊωτον,ὦ λλέξία, ἰγα; ἰακευὶ ὃ- 

» ξοισιν αἱ παρ ἡμῶν δεήσφς, οἧς ὅτε ἀασασμῶων μέϊέ- 

» δωχεν, οὔτε φιλημάτων , ὅτε ὀηνης φιλοφεοσεούης 

» σσεδιιας, πίω πελάυταίαν ποράσόνϑρος οκ, τὴς οἰ-- 
! «κ«' δε ᾿ς -“ ς ων» Ὁ “ 

» Κιας οδὸν; ὄν, Εἰ Ἂ πύτου δειοῦς υμεις,γῶ γοιυαϊκεφς» ὃ 

ΡῸ αἰϊοηῖς μαθεῖ; ἨΪΠ1] (οτι δίς, πἰ μὰ} 
πλαηάατ, ΠΟ Πα ἀρδηλμ5 (οἰ στΓαΐ, 
Ἀριιά τᾶ ἀπιπιπη ὃζ ἱπηροποιγα 1} ἃ- 
πίπιιπη, Ν᾽ δίογία, αι ΘΗ οἰξτ ργεσοϑ 
ποία ὃ 4185 ΠεΟ ἀπηρίοχα ἀἰρσηατι 
εἰζ πες οίςαΐο, πεο ν]]α αἰ ἰα σοπηϊταῖδ, 
αἰϊστοαίξς Ἔχιγοπηῖ οχ ςἀἴδιι5. Αἰταπιᾶ 
(πος φαοσας ροτῖτίς νο5 Πγυ]ίοτος, δὲ 
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ουαηΐμο νΟΪτ8 πος ᾿μἀξοθηταβ ροτίο- 
πᾶς ἄσοῖο, βηρίτε ἰΔπη δὲ πης ὃς  οἷα- 
πιηίαπι δά δπὶοσοάοίο νη οἵ ρι6- 
τίβ. υΐθιι8 ΡΠ} ἜρῸ ΠΊΔΙΟΥ ΘἸ1ΠῚ λΓ- 
ἔθου νευἰϑραᾷ Η]ο ρατίοποπὶ οἷς 
{εγαπιὴ ἄϊοῖτα ὃς ἀοςοτο Π16. τοσαθο 
ντραγοατ (5 οἰαΐθιι5,4 αιΐθιι5 ρατγία 
ΡυΪ ας εἴπ ἱπποσᾶς ὃ ντ πλΠογραταγρο- 
ΡΟΠῚ, φαΐ πος πηἰίδστιις οἱ ἱρίϊιι5, Ποο 
φοπάοϊ υἷε ὃ ντ ἀείεγας ὃζ ργοήδι δὸς 
4αΐ, Πσατ δῆτα πγιἰτίς αὐ οο σγδαίρι5- 
4ις αοδι οἰααιθιι5,ταπηξ γθοθρογιης 
ἘΧΙΌΪοΠΊ, δὲ τγαέξαγαης ποῃ πηα]σης 
νι ποίϊεπι, ε θεηίρηο νι ἀπηϊσατη ὃς 
Ορπαῖαπη. 4110 ΔΠΙΠΊΟ τοράθο ΑἸ, 
ΘΧΙΙ (αἰ απέζογος ἀππεῖ, ἃζ Π] ΓΙ 

Βεῖαι (ἐγαατοτίθις» Ηαοοίης ἄδςοῖ 
(λῃα τηθητίς πγαιγ ἃ ΗΟ ρετεγοῃςο- 
οἷπε οογάαδταπι νΧΟΓΕΠῚ ἃ ΠΊΑΓῖτΟ ὃ ΠΟ 
σορίτο ΠοΚ5 Πιαῖγοπα Πα Ὁ ξοροίξι- 
Ιατε, σις πες δριιὰ Ποπλίπος ἴα 8 
(ππτ, πεοαραά ἀςο5 ρί. δἰηῖτε ἴσος 
τϊίεγας Πσατ ΗΠ ἐὶς {πἸΠγ015 4 ἔοτταηδ; 
πος ἀςάεοις ἱππρεγ φαἀάϊτε. Εἰηίτα 
οτατίοπο σοοτία5 οἱδ τᾶτιις πη ]ΠΙΓ 1 ΠῚ 
Ρἰογατιι5,ταητί5 ας 5 ρογίοπιιογιηῖ ο- 
Ἰα]είθιις, νι Ιοπσο ροῦ ντρεπη οχαιήϊ- 

τοῖα οἰαπιοῦ, δέ ταὶς ορρί ογέταγ νἱ- 

οἰ ργοχίην. Τπι Ν ἰογία γαγίῃβ ΑἹ 145 
ΡΓΟΪΙΧας δὲ οέζι ΡΙεπα5 ἱπρεπλῖπα- 

αἰτ ρτοσοβ,σθῖοῦςα; Πιαιγοηα ν ἡι1α- 
ηπε γαῖ αἰτογαςγί δπγοἰτία σορηατίο- 

πόνος σοπί μη Ἐ Πππλα:ῃςς ἀοππεῦαηζ 
(πρρ!]σατοταησδτος σοηπα. Τ᾿ Δηἀοπὶ 
ΜΝ ετατία οὔπῖχις δαγιτη ργθοῖθ.. ἃς [Δ- 
τηθητῖς νἱόξα, εσατοπϑηλ (πἰσορίτ ρίο 
Ραττία, ρο ]οίτα (ς ἰτγὰ ΠῚ οιπὶ νΧΟΓα 
ΜΜματοῖϊ Πδογῖσᾳ, ὃζ σοτοτῖς φποῖαος 
σοπηϊταγὶ νο τσ σοῃ αρ θι15 Οἰ11Π}. 
Τεα!ατα τηαῖγοης ἰπηρίογατο ἀδογιπι 
ΔΌΧΙΠΟ πε ίρςε {πὰ ἔτ γαγδτας, ἐστείς 
(π εχ εἰιις αατδιι5, ψα 14 ἐρτῆξηι οσία- 
Ἰιδιι5 παιπτίδιιθγιητ. 1 ]διιάατα {Πατῇ 
νοϊαπταῖο, ςπδῖια; σοπιιοσαῖο, Γατιι- 

Ἰογαητς ΠΠάτιτ ργοίςέξίοης, δ Δη 
Ρογπττξάα εἤςι τοραιπογιης (ξητεη- 
τίαβ: Πλα]ταα; ἃ ΠῚ. νου θα πρεῦπος 
ἐλαίιητ, ὃς νίᾳ ἴῃ νείρογᾷ ργοτγαόζα 
οοηίμϊτατίο. φυ!4ἅ ΕηΪπι Ποῇ ρατιιιπη 4.0 νϑὺ δξζυ χαὶ ρα πολλῶν ἐλέ θην Ἄθορι, Χϑ 

Ι 

εΠ ροπου] ἀςπγοπίγαθᾶτ,(Ι πα} 16- 
τὸς ν πα οπ ΠΙδογὶς 'ῃ σάτα ποι τιπὰ 
ἰγο Ππογθηταγ. Παπ ἢ 1} σοπτοπηρῖο 
ἴαγο πρρ] οι πη δε! οσ του! σα γοιπο- 
τοητ, οτος νὰ νγθε ροτίγοπταγ Ππε σεύ- 
ταυλΐηο : σεηίςαητηια (45 Μάγοι 
οορῃαῖας πο η145 ργοβοι(οἱ νπὰ οΠὶ 

ϑῳω ᾽ ν ᾿ ᾽ γω ε .4..} 

ἠξίοιω πε αὐζὰς Μόνον ἐάσει Ως κσδϑεηχου(ας τω Μαρκίῳ γααικας αἰμ(ο. Τοῖς τέχϑοις ἀὐτὶ 

ΙΝ ΤΙ ΛΟ ΚΝ τ ΠῚ 

λ ἈΠ 9, ν ΕῚ 

20 σπεινας, μιηδὲν ἔτι πλόον ἀσημογάζᾳς. παν 

πόύτως ϑελέϊε ἀογημογό(ᾳς ἡμας ἰδεὶγν πσολάξετεν ᾿ 

παρᾷναι σϑὃς αὐτὸν κα μὲ χαὴ ολουμψίαν, ἀρρύ(ᾳς 4 

χὰ κῶμινς Δι ἐγὰ οὐβονή μϑ οι 
τὸν Δόγϑίς, κὺ ἄνα δέησιν ποιήσομϑι ́  ἐδιλέγέελ δι. «, 

δασκέϊε με. φείσα ἰρακαλώ Ὕ ἑαυ πολιτῶ 

ὑφ᾽ ὧν ἐκ “ὃ πατοίδὸς ὀξελύλα) ἡ μηδὲν ἀδικῶ 

οἰκίίρμονα, ἢ. ὁ συμπα.3ὴ χσδος τὰς δυμοίιχους δι 

᾿ϑεπαρ ὧν ώτε ἐλέους μέϊέογεν, ἅτε συμπαϑείας: 

καζαλιπεῖν ὃ ἄρα χαὶ κσδοδδιοῦαι τῶς κ᾿ ασοδ 

10 μϑύοις ἐὐτῳ Ἔ φυγάὺ, οἵ πολλὰ χαὶ διάνα, πέπον 

αἰ αὐτεχσοότερον, ἃ πολεμίων μῖσος, δρλὰ 

λῶν χαὶ συγ[ενῶν ἄνοιαν ἀπεδείξαγνῷ να ψ 

λαξῶσα αὐξιωίῳ τ' “ον τὰ μϑὺ  πολέσαντα φ 

τὰ ὃ σωσανζᾳ, ἀδικεῖν; σύκα εἰσὶν ὅτοι λθορι ὑγιαι 

μΐξος “σξϑς ἡον »σποὶ γειναιχὸς ἃ δεῖ λογεζο 

“σϑϑς ὀυόρα. μηδὲ ὑμεῖς βιαζεοϑε,γοινακες,ὼμ 
τείσοὸς αὐ,ϑούποις δίχα αι 641 »μμἥπε πσδϑς ϑκου 

σια, τα ἡ μας αἹπεῖαῖ ρα ἰὐτϑ" δολ. ἀφέ! 

ἐλεάναξ,ως πεχηώκα υϑυ «ἰ πσὸ “ὦ τύχης, κεῖα ̓ 

νης ἢ αὐτῆς, ἕοσῶτος ὀδύρμως οὐκ ἢ" γωναμκῶν ἐν 

χαὶ τηλικαύτη καΊέογε Τ οἶχον οἰμι9υγὴ,ὡ ς)ε ὄχι 

μέρος ὀξαχουαϑέωώαι Ὁ πόλεως τί βοξὼ, ὰ ἐςοίς 

“λυέαϑαι τὸς ἐτίες “ὃ οἰχίας φενωπους ὄχλου. τεῖτα 

ἥ τε ὥϑλεθία παλιν ἑτέρας ἐξέτεινε μαχρ ὼς ὼ συμ 

παϑεῖς δεήσᾳς, αἱ πε δλναι γουυναῆκες αἱ χ(τ' Φιλίανηἢ 

συϊλυφαν ἐκακήέρᾳ Ἵ γωναμκῶν ταδοφύχουσοι,ὶ 

ρέμϑιον λιποιρῶσοι τε χαὶ ορνα τῶν ἀτήουϑυ 

Οἕκ ἔχου(φ ὃ τι παιϑὴ κσδϑς τὸς ὀδύρμοις αὖ 

30 ζΣ πολλαὶ δεήσάς, εἶ ξεν ἡ ϑετουδία, χαὶ πε ΝΣ 

τω ρεσξείαν αἰ πῦρ  παπιοάδὸς ποιυσουϑμὴ ζῶ ὑ- 

πέχεζο,τίω τε γωυαῖκα ἢ Μαρχίᾳ τ Ῥαλαζϑδᾷ, Ἢ | 

χὰ τέκνα, χαὶ τυ ὀιλων πολίδιδων ὰς βαλομϑῳ 

αϑὺ δὴ αὐϑορδ ἧς ἡμόρϑυαι, χαὶ τὼς ϑεοιὶ θῆκ 
σείμϑυαι συλλαξέαϑει σφίσι Ὁ ἐλπίδος, απηείᾳ 

τὴς οἰχίας, ὦ ασδϑευτίειλαν τὰ υόμϑνα τοῖς "ς 

τοις. οἱ κσξοϑυμίαν αὐτῶν ἐπαινέσοινες στε 

λοι Ἔ βελζὼ, χαὶ αἷξὶ τῆς ἄξοδου τ γαναι 
εἰ συϊγωργῆέον αὐταῖς, γγωμκηδὸν ἐπιωυϑαίνογτο. π᾿ 

22. δ ἑασέρας “διεέϊέλε(αν, ὃ τι γοὴ ποιφν. οἱ αϑὺ: δ. 

μικρὸν ἀπέφαινον τῇ πολ χίιδϑουον ἐὴ »γαυαῖχας ᾿ 

“δυό. πέκνων εἰς πολεμίων φρατύπεδὸν ποράυομυδίας 
ἐάσαι.εἰ γὸ αἰὐζις αἰ ῤιδοῦσι “Πυγενομμισχκένων ὁσίων 

«ὖξέ πε τρεσζείας ᾿ ἱκεσίας δοξᾳε μηκέτι “αρϑίεαῖ 

Ως γεουαγκας,α μοι ῊΤὶ σφων ὀδωσεοϑαι τἰω πόλιν. 
᾿ ᾿ Ξὶ 

ΜΚ 1} 



ΑΓ ΚἈΝ: 

τ πορθυομϑύας. ἕτεροι ὃ σύν ζωύταις ᾧοντο δεῖν ἔχε- 
φέπειν Ἢ ἐξοδὸν, ἐγ μελῶς 5 ὧ ζνυᾷς παρή! σὺ φυ- 

« ! 32 ον ͵ 
λατ4ν, μφϑε νομκισεινζᾳς ἐχήν τοϑο. Ὁ πολεμίων 
ἔῃ τ χῷ ἀκ ΜΉΝ, 2, ας τὰ ὗς 

᾿ εἥνα,σ μηδὲν Τ' πολιν αγήχεφον ὑπ΄ αὐτῶν παϑειν. οἱ 

ὃ πάσαις σεευεξάλάυον συΐγωρήστα ταῖς βαλονῦμαις 

γωωαιξὶ Ὁ ἔξοδον, ἵνα, σεοὼ μείζονι αἸξιωμαίι αἱ τω 

Μαρχίῳ πσδλφήχϑυσαι “ποιήσωνται Ἔτι 'χῦρ δ παϑί- 

δὸς δέησιν. Ὁ ὃ μυγδὰν αὐταῖς συμξήσεοιζ διάνον ἐγίυη- 

( ἀπέφαννον ἐσονδρους,γεους υδϑὺ πσεφτον,οἷς καϑο-- 

“ποϑς ὃν ἔμελλον ποράψεοῖ πάσης ἀδίκου πε χαὶ ἀ- 
͵ ͵ " ΝΠ ΑΥ75. νῇ 2 ͵ Ἂ ΄ 

γοσι Ὡράξεως καϑουρον χἡ αἀμίανζον ἐογηχϑται Τ' βίον. 

᾿ οὐίκᾳ ὃ δί(θ ἡ συϊωροῦίᾳ γνώμη Ἔ γωναιξὶ Έ εἐξ- 
3 “ὋΣ ΕΣ Ὶ ᾿ » 

οδὸν, μέγιςον ἀμιφοιν ἐϊκώ μον ἔγουζᾳ, Ὁ ϑὺ βόλης 
ὧν 7 «“ πο ἣν ͵ Ἄ 

5: φρονίμου, ὅτι τὰ κρ τίςα ἡ γνησουϑμα πσϑϑείδε-- 

το, σε εϊὲν αἰ πῦὸ Φ κινδύ τηλιχούτου ὄντος ἐχτίαρᾳ- 

ϑείσα τῷ Ά Μαρκίᾳ ὁ ἀὐσεξείας, ὅτι πολέμιος ὧν, 

ἴχιςεύετο μηδὲν ἀσεξήσᾳν εἰς ὃ ἀοϑενὲς “' πόλεως 

μέρος,κύδιος αὐτο καζαςας. ὡςἢ δ “σεοεέλδυ- 

μα ἐγξάφη ; παρ διϑονϊες οἱ ὕπαζοι εἰς Ἢ ἀρ ρξϑὶν »Χα) 

᾿ στουα; γα χϑύϊες ὄχκλήσιαν, σχϑτοῦς ὄντος ἤδη, τὸ δὸ-- 

ξαντα τω σεευεδρίῳ διεσείφης', ὦ παροίπονύχειν ὡ- 

πὸυζῶε ἕωθεν ἐχὶ ὰς πύλας, «σϑοπέμμονᾷς ἀξιἐ- 

ΩΣ γωυαϊκας, ἀὐδὶ ἢ  καϊεπῴχϑντων ἔλείον ἔχι- 

μελέα ζιδτε ἢ ἥδ πδὰ τ’ ὀρθρον ζῶ, αἱ υϑὺ γοωαϊκες 

ἀΐξσαι τὰ “πα δῖα, μι λαμπαάδὼν ἦχον ὅχὶ Ὁ οἰκίαν, 

ἢ τἰραλαῦϑσοι Ζ δετουοίαν, απ ολίον ἐχὶ ζοὶ πύ- 

λας οἱ 3 ὕπαζι ζάγη πὲ ἡμιό νων ὀρακα ὼ ὡμάξας, 

κὸ τὰ ὀνννα, φορῴα ὡς πλέςα πὐἰρασκδυασοίυϑροι,κα- 

΄ 

οὐ 2 Ὁ Ο- 4“. ὩΣ, ᾽ 

χολούϑοιω ἢ) αὐταῖς οἵ τε εἰκ 5 σοουεδδίξε ἡ τυ. ὀῆλὼν 
"» γ΄ ὅν ν 93 “ δ. ἢ ᾿Ὶ 

πολιτῶν συχνοι σζοψέχεις 5, ἐτταηγοις χα δεησᾳ τί 

ἔξοδὸν Ἐχιφανεςξέρὰν αὐταῖς “πποιοιεῦπες. ὡς ἢ ἀύσεω-- 

οπῆοι πόρρωθεν ἔτι «τσ 9 ὥστι τοῖς οἰκ, τὸ γδῥαχος αἱ 

γκωαῖκες ἐϑοντο,πέμπά ἱπαίωνίινας ὁ Μαρκιος, 

χελό (ας μκαϑεῖν τίς 651 ὁ πσϑϑϊὼν ογλος ον Ὁ πὸ- 
Ν 2 ὌΠ ͵ ἣν οὧἱ ἜΤ] ““Ἕ«{ 

λεως,ὶ ὄχι τί πταρελύοντο. μαθὼν ὃ παρ αὐτῶν οτί 
7 ͵ὔ 

“δι Ῥωμαίων αἱ γωναῖκες ἡχοίσιν ἐπαγχϑίϑυαι “παιδία, 
τς πριν αν οὐ τῇ ͵ Ν 9Ὲ νἀ ππ Δ 

“ὐξϑηγειτω Ὁ αὐτῶν ἡ πε μη τὴρ ἡ ἡ γυνὴ ἀστοῖ χ) Τὰ 

τέχρα, ποοζτον μϑὺ ἐθούμαισε-ὃ τόλμης ΩΣ γεωαι- 
᾽ ͵ὕ 3} ᾽ Ι Ε) » 

χας,Εἰ γνώ μευ ἐφρν εἰς γδραχαᾳ πτολέμέων αὐτερ α»-- 

δρῶν φυλακῆς ἐλϑεῖν, ἴσαι τὰ τέκνα, ὅτε αἰδοῖς ἐ- 

τὶ τὴς όμοηέσης γωναιξὶν ἐλάυλερως χαὶ σώφροσι 

ποδϑνοάνδμω, ῷ μὴ ἐν αὐδράσιν ἀσεευύϑεσιν να 
ΕΥΣ Σ “ ε Ε 5ς 2 

οὔτε χινδυυύων λαξοῦσαι δέος, οἷς ὀμαρρικ)ν ἐμελ- 

λον, εἰ τὰ συμφέροντα τσο9 ν᾽ δικαίων ἑλομϑροις 

ΓΙ ΤΙ 

σιωϑθείστη (ᾷ ἱκεσίας 'ποιήσον γ᾽ ἔπάτα τ αὔδα. αὐτὸν ἴο 
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Πἰδετίς. ΑἸ πε 5 φυϊ ξ ρου πηϊττεπ ἃ 
εχίτ (8 ἀμ !σοητο αἤδευδάας, νους 
οδίμάες δὲ ποι εϊα ρίσῃοτα,ιιο τλ πιις 

ἰη νεδεπιίπυίτδιε.  ατίαπη ἢ} πα 6- 
Ὀδητοπηηῖθ. αι νος ρεγγηϊτοπ- 
ἀιπιεχίτιπη, ντ πγαίοτγε οἷ ἀἰρσηίτατα 
ΜΜατγοῖϊ σορπατα ρετβιησεγοηταγ 46- 
ΡΓΕσατίοῃς Ρτὸ ρατγία. ηι85 Π1Π1}] Πγα- 
Ἰ] ρα Ὡγας, ἰροπίοτος οἰϊξάεθαηι ρτί- ἡ. 
πλιπὶ ἄςος, δ φαοτῖ τατοὶα ρΡ]Ισὰ- 
τατα οἤξητ: ἀείηαο νἱτίι ἰρίαπι αι πὶ 
δαϊγοητ, αὶ νίτᾷ ΠᾺ}1Ο νπλησαπι ἰηἶ- 
ἴτο ὃζ ἱπιρίο ἔδοίηοσς ΡΟ ΗΟ. Ηχς 
(επτερητία υἱοῖς, πιάση οὗ Ἰλιάς τὰ (6- 

. μαῖα ρει ςητία᾽, 4υ  ορίπης ἰπ ἔμτα- 
ταχη ργοίροχίοι, μι} ἀστεττίτες ρος 
τίσι πχασηϊειιάϊπο: τι ρίοτατίς Μαῦ- 
εἷϊ, ἀς αιιο μοίτς πὐδτ ορίπἰο μΙ 8} 
ΡΑιγαταγιπι ἱπ Ια ἴῃ ἐπηδς! ς οἰαῖτα- 
τί ράγτοπη τι (8 ἰρίπι5 ροτοίτατὶ ρου- 
παϊίτοτοῖ, δεπαιιίοσίίϊτο ἕλέϊο οὔ- 
{165 Ρρτεη [πῃ σοιη τ, οΘοποίοπεπα 
δαἀποοᾶτοιιπι ἰᾷ σστοπεργαεγ: ἐχρο- 
{πίϑαιις (ξη τις ρἰδοί εἰ 5, ἀϊοιητντ ο- 
ΠΊΠ65 ΠΊΔΠΟ ρτα το Πητ δά ροτζατη, δῷ 
ἀεάιμοξε πιυ οτος Ῥα γὴν: εἰς 25- 

Ζογίγς σαταῖαγος ῃθοςαεια δ ἰυςξ 

πιαῖγοπα ριεγοϑίθοῦ πα οητοβ, σι ΠῚ 

(οὶ. αοςεἤετγιιητα 465 Ν εταγίας, σα ας 
Δἰαπαρτα ροοογαης δά ροτιᾶ. (οα- 
{165,4 πλρ]δς ἴα ρα] 65, ρΙ αὐ ἔγα, αἰ λας 
νεἢὶςαΐᾳ 4 ρ]ατίπια ργα ραγαιοτᾶτ, 
ἱπηροῆτας {{πἰ5 γε ϊου 5 ρίσοιεὶ (μπτ 

ΡοΓίδιϊς Ιοπρί! νὶς ἐρατίαπι. ὃς αἢοία- 
Ῥαητατ 65 τ ο ἰςπαζα τι1Π} 6 ΓΟ 5 

αἰιιϊ ισοητίπαα (οτὶς πα τὶ ; αἰ π]56 

ϑεζορδύας αἰαὶ “σϑούπεμπον ἄρα πολλῷ. πταρη- 30. Ἰαμάϊρ. ὃς ςδρτγεοαιοηίθιις μαπς ρίι5 
εχιτῦ τἀ ςεδι!ασυϊςητίογεπ. (τ 
νεῖο οο ροοίπησητ, νε ηιιαπηατιλπι ἃ 
Ἰοησε,ἔαοἰ]ς ταπιξε σα[ετίς ροήοης,Ρ- 

(ρἰςῖὶ, Μαγοῖιιβ πχίττίς δ ψιιοῖ εααῖτος 
αυϊςοσποίοδτ ηισηᾷ εχ ντροερτοῆα 
{τταγθα,ὅζ Δα αι νεηΐδτ: σα πια; Γο- 

παπείαγετας, Κοπλαπασ πηατγοηδβ δά- 

ποπζατγε οἴ ριοτί5, δ Ζ πηαιΓΕ ρας νΧῸ 
ΤΟΙ 6» Οἵ {15 ριιοΓ5 ριαοσάετς, ρτῖ- 

πταπὰ ἀσπηίγατας εἰἘ πλυΠ Ἔτι πὶ 4- 

οἷᾶ, απ Ποη ἀυθίταῆεηι δάϊγε ςαίγα 

4 Ποίξιιπι αρσα; νἱΓογα πὴ ριασπάϊο, ας 

οὔ ραετίς; ΠεῸ Ρυάοτα πηδῖγοηα] το- 

τοητα;, 00 πλίπις ἰῃ ἱσ ποῖοι νἱγογῖ 

οοπηίρεξξα νοπίτεητ; πος Ρεγίουϊο ἀ6- 
τοῦτγίτας, ΠΟ ἱΠοΌΓΓΕΓΟ Ροτεγατζ,Π ἂ- 

ΡΕΔ (ὰο5 ἴπι5 ΠλΐΠΕ15 ναἰεγοῖ ΖιάΠλ]- 

οτἵας ργαάα ουρίαἶταδ. Πεϊπάς οἰπὶ 

ἴδτη ργορε οδητ,οσοιγγογο πηδτγὶ εχ- 

σφίσι δόξ4ε κέρδος αὐᾷς “πποιήσοιο ιν ̓ ὠφέλ4αγ. ἐπεὶ 5 ἀξχοΐ ἦ(αν ) ὑπϑμτᾶν τῇ μητεὶ “ξϑελ- 

᾿ 

Τεράτῖο ἃ 
Μακχοιᾶ υλξ 
τὰ» πηι τε - 
Ὀτῖ5, ἀυςς 

Μψετυτ Μᾶς 
οἱ παῖς. 



᾿ 5» Ξ 

ὁ μυίας γον 
] Ἂ πῶλοι ,α ἀὐκυν-} ὁ ᾿»... 

υ 

] 
᾿ ̓ 

τα οαἤγα σαπα ραιοῖς ἀβογουτ, πηρο- 

τατοτίας ἰδοιγοβ ἀθροποῖα ἱαΠ5 Πἰξτο- 

τίδιις, ἃς ἕλίοες νὈἱ ρίορε πηαῖγοπινο- 

πἰγοτατ,δπιίττετο. πο επίπι ἃ οπ1α- 

τὶς πιος οἰϊ, χαοτίοβ ΠΉΪΠΟΓΟ5 πηδρί- 

γαῖας οδαίαπι ἄπητ πγαϊοτίθι : αἱ 

(δγπαταγ ὃς πΠοάϊς. εχ πος ποῖ τὰ 

ἸΜαγοῖις νεῖας πλαίογεπι ροζοίξατοπι 

ἐκ ξοπυοπταζας, σαηέζα ἱπηρεεῖὶ {πὶ ἀε- 

Ροίαϊτ!π|ρηία. ταητα εἰ ρἰ οτατίς δέ το- 

ποταμία; ογρα (ΘΧῸΠῚ ΟἰΓὰ (τ. Υ Οὶ 

ψεῖο σοπθθποῖα, ΡΥΪΟΥ ΠΊΔΤΟΥ ἁοςεί- 

{τ δὰ (αταπάμηι, ἰογάϊάατα ἴῃ πιο- 

τοπα ἰαροιητίπηι, ὉΟΕ] 15 ἰΔοτγπγδτίοῃς 

ταδιάϊς, παι γα θ!}15 αἀπηοάμπι. τὰ 

νἱ Μαγοίας, ἱπιπιοῖις παξξοπα5 ὃζ 

τίσι 45, αο Ψοίμε οδπτπλατας δά οἰα- 

διλη ας ΠπαδοιπΊα 0 πλοϊο ας. ἤοα 

ναἱαἶτ ἀπ ρ! 5 πλαηοτς ἴῃ ρτοροίπο: 

(ςἀ αὐτορτας Πα πηαηΐ5 Βοδιίριις, απη- 

Ρίεχας εἰ θαπι, (ΑΙ υτασίτηιε ἃς δίδη- 

ἀϊῆιπης οδρε!λαίττας ἄϊι της, Κ224γο- 

γοοχαῃίτηαταπι ἰαραπτοῦηα; {ΠῚ Πυτ 

δὲ τεξοιίε. Ρο[ααᾷ πηαττῖβ (αἱ ατατίοηὶ 

(εἰς ᾿πάπαἰταπι οἰἘ, νχογαπηι δ ᾿ΠθῈ γος 

οΧοϊρίεης ἱπααίτ: Βοπα πηι] οτῖς οἷα 

βεἰπ ἐδοι Υ οἱαπιηία, “πα: ἀριια ππὰ- 

{{6πὶ πιο πηφπίογϊς, Πθο (ΟΠ τἀ] πο πὶ 

εἷπις ἀε(οτιογίς πο ΠΊΕ] πλ]Πὶ στα- 

τίαις ροτα | ἔασοτο. Ροί μας ντγαπι- 

4 ΠΠἰπ|πὶ ΔΡΉΡίοχας ὃ (ντ ρα ογατ) 

ὀχοίουϊατας, τατίπιπι (ς δά πλαῖγ νοῦ- 

εἶτ, ἤπια; ἀΐσοτα οατ αὐποηίῆοι. Π|ὰ 

(πές αδαάϊεπείδας ἀϊξειταπη αἷτ: 

πἰΠ}] επί πι ροτίταγαηι ἱπηρί 1: Γορᾶ- 

Ῥαῖᾳ ντ 410 Ιοοο πιι]ετυιἀἰηἱ ἴα ἀἰ- 

σεῖο (οἷοτγος, ἰδὲ σοηπάσγει. Ρογρτα- 

ταπι ἰά τ Ματςίο; ντ φαΐ ραταγοῖ (6 

Ποποίείις γείροπίττγιπι οογαπῇ Π11]- 

εἰταάϊπε, πες ἀςξιταγας ᾿α{τὰ5 γατίο- 

πες αΐθιι5 ΟσουΓΓοΓοῦ Πγαίγῖς ργθοὶ- 

διι5. Ετσο δά ἱπυρεγατογίιπι τί θιιπαὶ 
Ρτορτοα5, ρ γί πι πὶ ἱππει] οτος ἰη- 

ἐς (ΕΠ .Π|1Π ρα ΠΊ ΘΠ τι1ΠῈ τιαηϑίοεγο; 

ἱπάϊσπιπη γαῖα 6 (Ὁ ]Ἰπγϊούς ἰοσο, δὲ 

Ρἴο ροτείζατο, ουπη πηατῖς ἀροῖς. ) ε- 

1πάς ποθι ΠΠππηῖ5 ἀποιιπη ὅζ σοηταζί-- 

οπαπι αἰ διεὶς ἰῃ σοηίοΠιπῚ, ὃς αά- 

τα ΠΠς υϊςιπηαια φάοῇς σπρογοησ, 

πιαττίὶ ἔδοῖς ἀἰοξαϊ οορίαπι. Τ πὶ Υ ὁ- 

τατίᾳ,, δά ίξατε ἰπΠΠ|ς σοηίμσε Μαγοιὶ 

Π|θοτῖς 4; . ὅς ̓ἰὰλ οπγαπατιπι ΠηατΓοπα- 

ταιπι ΠΟΙ ΠΙτηΪς,ρεῖπγῖ αἴα ἤσαϊτ πα- 
πὶ ἀςῆχίς ΘΟΕ] 5, Πμασηαηγας ἰρία {ρ6- 

οἷε ργςίςητίθιις τ ἢ δγατίοπ πῇ ΠΊΟΙΠΓ. 

ἀεϊπάς νθὶ δα ίε γεάϊε, πο ]οοῦτα οἵ: 
Ηᾳα τυυ]οιοβ, ΗΠ Μαγοὶ, οορίταητος 

ἰῃ(Ο] οπτᾶ δὲ σοτογαβ σα] απχίτατοϑ 1185 

Ι 

1Ο αὐτὶ ἀῶ αἰδὼς κ᾿ ρόγοια. “ἢ ασθϑς Ὁ τος ἀὐσεβ 

20 γεν οπκλελυμϑύξω νὴ ῥέξίαν ἐλὶ Ἐγώ. ὡς τ 

20 οϑαι-πταρεκαλά πε αὖτ᾽ οὐ ᾧ καϑεζόνϑυος εἰὼ {) 

40 γῶν ἡ λοχαγῶν, ὦ ὔμ λων ἐα(ᾷς παρᾷναι 16 

ΗΛΕΙΘΛΕΆΝΙΝ 5 δὲ 

βθὼν ἐκ τῷ γδῥαχος ἔγνω στο ὀλίγϑις, “(ςτε 

χες οἱ ασϑϑηγειος τὰν. φρατηγῶν ἔϑος ζω, Ὄἰσποϑι 

κελά (ας τοῖς ὑπηρέταις, χοὶ (ας ῥαῦδὲις, ὃ : 

05) ὦ μήζος, καζαςείλω. τα ἢ ἱῬωμα! 

ποιᾷν ἔθος, ὅτὸμ ὑπϑωτῶσι ἢ μείζοσιν εἰρχαῖς 

ἐλοίῆοις ὔρχας ἐχονϊες,ὡς μέχρι Φ χαθ᾽ ἡμα 
γε. δὼ δὴ τότε στουήθηαν φυλοίηων Μ 

ὡς ὠξοισία, μείζονι μέλλων εἰς ζυιωυτοηξάν, πὰ 

πέϑετο τὰ “Ὁ ἰδίας Ὡἴράσηκα Ὥρχϑε. ὥσα: 

ἐπεὶ δὲ σεεύεγίες δλλήλων ἐγλώοντο, πο τη μϑὸς 

δεϊξιω(ονϑύη ασδοοῆλϑαν ἡ μήπηρ,πένθιμα τεῦ μ 

ἐσμμένη Φυχη,ὼ (ρα σᾳςὐκ)ετηκῆα αἰ σὺ ἥ δὰ 

κρύων, ἐλεφνὴ σφόδρα. δρῶ Μαρῤκιος ἰδὼν, Ἔ 

πέως ὸ φεβρὸς ̓ οἷος ἅπασι τοῖς αιαρ9ῖς αὐτέχᾷ "9 9] 

ἔτι ὥΞ λελογισμκένων φυλαηφν ἱχόυὸς ζῶ, δλλ᾽ ὦ: 

Φερϑινϑυος εἰσ ᾽ παθών χὶ Ὁ αὐ, ϑιοῴστινον. «7 

ειλαί(ὼν αὐτίωὼ ἠασαζέτο, ὦ 5: ἡδίςαἰς φωναὶ ἀΐε 

καλά, ὁ μέχρι πολλοῦ κλαίων πὲ ἢ πὐξεέπων χαὶ 

«σασμαοὖν ᾧ μυΐξος ὀδις εἶχε, τω γον κα δεῖξ 
αϑρος ἁκᾳ τοῖς πέκνοις, εἶπεν" Αγαϑῆς γεωναιχϑς 

οον ἐποίγί(ᾳς, ὦ Φολουμνία, μείνα(ᾳ ΤΟΥΣ τὴ μ' 

μου" ἢ οὐκ ἐϊκαζωλιποῦσα Ὁ ἐρημίαν ἀὐτῆδ, ἡ 

πασῶν ἡδί ςην κεγάδασοι δωρεα. μετὰ ζῦτα 

παίδων ἑκαίτερον πσϑϑφαηϑυδμος, τὸς πσθ99 ἰχρ 

ζς «ασασμοις Ἔἰποδὸις, ἐπέφρεψεν αὖϑις πσοϑ6" 

μέρα, ὦ λέγάν ἐκέλάυσε Ἄννος δεονδμη παρεοννἢ 
᾿( 2 ͵ 3) ᾽ “΄ ᾿ 

πότων αχϑουοντων εἐφησεν ἐρᾷν οϑϑενος δυοσίς, δὲν 

Ἵ Ἵ Δ 37) 5 ς 

βίῳ δικαζήν τός ογίλοις, ον σὕτῳ καϑισοιυὺ ὁ Μ 
3 Ἵ Ἂ ε Ε ς ὕν 

χίος ἀσμκένως Ὁ ῥηθὲν ἐδέξατο, ὡς δὴ «ἰθιοισία ἢ 
δὶ ἢ ΡΥ »ν» ὦ ͵ ͵ ᾿ 

χφιων “σῶ9ς τ΄ ἐντάυξιν αὐτῆς γρησόμϑμος, (4) 
“ ͵ “ον Δ πο αΣ »- ΔΑΝ 

χάλω ποιόμϑυος τοῖς οχλοις Τ' ΦσΙοΆρισιν. ἐλθωὼν 
ΡῚ λ “, “ 5. ἢ 

“ν᾿ 3 » ἥ “ 2.2 9 

σσοϊὲ οεσίαι γϑῆοϑτι Χατ' ἐχείνης σα εξ μιά. ἐπ 
Δ. ο ΄ « 

καϑισοίνδμος τὰς ἐχιφωνεξάτοις ἢ τε ἡγ 

κϑιον, τίου μιηέρφ. ἐκέλάυσε λέγφ. χαὶ ἡ ὥετο 

φἴϑαςνζ μδύν τίω τε γωνακα τῷ Μαρχίᾳ ἃ 

τεέχγα;, χα (ς ἔχιφανεςαζς τὴν οὐ Ῥώμῃ 

κὠγ,Ὡρῶτον μϑὺ ἔκλαεν εἰς Ἐγάῦ ὁρῶσα μέγοι 
λϑ,ὁ πολιωὺ ἐκίνησεν ἐκ ἢ πα οφίϊων ἔλεον. ἔπάτα 

ναλαξϑσω αὐτίου, ἔλεξεν" Αἱ πωαῆκες, ὦ πεκρον} 

χεε,ζας ὕξρης ἐνθυμενϑμαι, Τὰ ὀνας συμφοραὶ ᾷι 
σύμ- 



ΔΙΑΤῚ Ὁ. κα ΟΜ. εἰ ναὶ 
» συμθησουϑύας αὐταῖς, ἐαὺ ἡ πόλις ἡμδίμ) αἱ πὸ τοῖς 
» πολεμίοις Ἄμηται, παίᾶν ὀλλζω Ὡπογνϑσοι βοήθαν, 

» Ὧ᾿ τοῖς λυδράσιν αὐτῶν «Πιϑσι Δα λύσαοϑοι Τ' 

» πόλεμον, αὐϑαδις χαὶ σκληροὶς ἔδωχας ποχρίσᾳς, 

» ἄγουσαι τὰ τέκνα,ὼ τοῖς πενϑίμοις σϑτοις ἡμφιεσχέ- 

. γα! Φύχεσι »χατεφυφον ἐπ ἐμὲ τίω σὴν με γτέφφε,, ἢ 

» ϑολουμγίαν πίω σὴν γωωναγκω , δεόνϑυαι μυὴ «ὐθά-- 
» δεῖν αὐζὰξς τὰ μέγιςα Ἔ οὖν δύ, ϑοόποις κακῶν πῦὸ 

» σου παϑού(ᾷς, σοἰϑὲν υϑὺ οὔτε μεῖζον οὔτ’ ἐλο-ῆον εἰς 

»ἡμας ὄξα μδοζῦσαι »πολλζεῦ ὃ χαὶ ὅτε ἀὐτυχοῦνϑυ, [Ιο 

» φύνοιαν ἔτι τἴϑχοόνϑυαι οὦ ὅτε ἐτείσοιϑυ, συμ.- 

» παϑήαν. ἔχονϑυ ὙΡ̓ αὐταῖς υἷοπυρῷν οἂξ οὗ σὺ ἀπῆ- 

» ὅφις οκ τῆς πατρίδος, ἡ κεῖς δὲ ἔρημοι ὃ Ὁ μηδὲν ἐ- 
᾿ [4] ] “»" ͵ 

» σι οὐστι κα! ελιπομεῖῦα,, σεεσέχως πε πο Ραγινουϑύαις 
λ «ε " λ , ᾿ λ 

» σὸς ἡμαζ, καὶ ποία μυθουμϑύωις ζὰς συμφοροὶς 
»ήμθμ, χα σεουαιλιχϑύσοης. τύτων δὴ λαμᾷανουσαι 

» μνήμιζυυ ἔγω τε χαὶ ἡ σὴ γοωυὴ στενοικουροῦίᾳ μετ᾽ 
» ἐμοί, ζᾷς ἱκεσίας αὐτῶν σέκ ἀπεςράφηνϑυ,δλλ᾽ ὋΣ 

Ν᾿ νυν  ρήμαῦ, οϑριθηνε, οὐ Θὲ 
»"ρ τῆς πατοίδὸς “ποιήσκοϑαι δεήσφς. ἔτι δὲ ΣῸ 

αὐτὴς λεχϑύσης,ἰ πσολαξώνο Μώρχιος εἴπεν" Ἀ-- 
» δγουάτων δεουϑμη, μῆτερ, ἐλήλυθας, αἰξιδᾳ τῶθ9- 

» δοιώαι! με τοῖς εἰκιξαλοῦσι τὸς “᾿ πσοϑεϊξα ϑρους, ἡ 

ν τοῖς ἀπόυτά μὲ ἀφελονϑῴοις τὰ ἐμαυτοί, τὰς γα- 
» Θιίᾳ νδροις τὰ μέγιςα τὴν" ἐν δ, ϑοῴποις ἀγαθῶν" 

» οἷς ἐγώ, τω τὐρχζωὼ τίωδε πραλαμξανων,ϑεοις τε 

» Ὁ δαίμονας ἐγίυνας ἔδωκα, μήτε ασροδωσάν Ὁ χοι- 
ΤΑ ἃ »"ὝὟΡ ͵ δ " ͵ 2. 

ἡ υ νὸν αὐτῶν, μιῆ τε τϑοκαΐζολύσοιαϑαι τ' πολεμον, αν 

» μμὴ ολούσχοις ἅπασι δοκῇ. ϑχοις τε δὴ σεξόμϑιος οἷς 

»ν ὠμοίᾳ, αὐ, ϑεθποις αἰδούνϑμος οἷς ζᾷς πίςης ἔδω- 30 
͵ ε ͵ ὙΠ) Ἷ δ δι δ 

Ὁ χα» πολεμήσω Ῥωμαίοις τε 56. πελοῖς" ἐαν δὲ 

᾿» δσοδιδῶσι τίω χώφαν Ὁδολούαχοις ζεὼ κατέηρεσιν αὐ-- 
»" ᾿ λ η ͵ ͵ “ΩΣ 

"] » τῶν [βία., χα Φίλους πτοιησωνται,, πτλυτων σιΐϑις με- 

ἢ » (αᾳδιδόν)ες τυ ἴσων, ὡς τῷ Λαΐννοις, ΔΙοαιλύσομοι 
ἵ Ἄν ἢ " ΡΥ ο, ἈΞ 

» Τὸν στ 9ς ἀὐδιυς πολεμον" ϑλὼς δεου υμεις μϑνυ δΐωυ, 

ἡ »ὠ γωυαῖκες, ἄπιτε, χαὶ λέγεϊε τοῖς ὀύδράσι ζφυ- 

᾿» Τα, χαὶ πείθετε ἀύθυς μὴ φιλοχωράν τοῖς δλλοΐδίοις 

᾽» ἀδίκως, Σύ ἀγαπᾶν ἐαν ζᾷ ἑαυτῶν ἔχφν ηὶς 6" 

» μησὶ, ὅτι πολέμω λαί(όντες ἔχωσι τὰ ὡϑολούσκων, 

117 

(αἰπἴποτο σορσοτοπταγ ἢ νεδς ἴῃ πο[ 
ΠΊΔΠι5 νεηΐγεῖ, ἀοίρογατᾳ οπιηὶ ορς 
4]1ᾳ.. συαπαοαιεπὶ ν γα σαΓιΠΊ Ρᾶ- 
σοτη ροτοηείθιι5 χγρ ἀαΓῸ ἂς προτ- 
θὲ τοίροπαιι.,, αἀάιξεὶς (δοιιπι {πἰς 
ΡυοΙ͂5, ὃς ρα ῃηΐ5 Ὠϊίςς ἀπγίξξα αρα- 
θειθιι5,σοπΠιρογιης δα της [Π14Π} τη ᾶ- 
τΓειη, ὅς Υ ΟἸΠγηΐαγα τᾷ νχογοπη;το- 
ϑᾶτοσ Ὡς ( ἰῃ ΠΊΑΧΙΠ115 δὲ σγιι ΠΠΠηῖς 
Οαἰατηϊτατίριις, χα θιι5 αὐϑ το κε μι δΕ- 
Βοογοητογ, ΠΟ] σογοπλα5 ; οπὶ Πα}- 
Ἰοἤοϑ πθο ράγιιο πὸ πηᾶρηο εἰ έξο 

νΠαι4π} Ἰα ογίητ; (εξ πηασηδᾶπιπο- 
ἰδ τιιπη ἱπ ργοίρετίς δεμθιο  οητίΔ ΠῚ, 
τιιπι ἰπ φάπιοτς σοπάοἰεπτείδπιςχ ἢ Ϊϊ- 
διιοτίης. πος εηΐπη τοίξαγὶ ροήμπλι5, 
ΟΧ “ποτα 6 Ρατγῖα ἀ ΠΟ ΠΠ{Ἐἰ, σης 
ἀοίοϊατα δέ ἴῃ πἰΠ1Π τεάδέξα {τηιις, 
οδ5 απ τις δή πος νοπιϊταῆς, Πποῆτς- 
416 σαι ἰτατίθιι5 ὃς οοπο] ας, ὃς 
(οἸατία ργαδυιῆς, Οὐυοτῇ οἰποίογαπι 
ΠΊΘΠΊΟΓΟς ΘρῸ ὃ νχογῖια, ἀοπιεοας 
νῖτας ΤᾺ] οςΐα, ργοοοβ Θά! ΠΥ ΠΟΙ ἃ- 
πετίατας , (α[ἘἸ Πυιίτπιιις ἴτα ντ τορσαγιιης 
δάτε νεηίτγο, δὲ ἀεργεοαγί ργο ραιγία. 
Ηἰς Μαγοῖιις ογαϊοῃξ εἰς ᾿πιουτΠ1- 

ΡΟΠ5; Ἀοτη, Πα τ, πη ροΠΠΒΙ]ε πη ροιῖς 
τατον τ ΠΠ15 τι πὶ ἘΧρα] της, πη 6- 
46 πτεἰς οπηηΐίθις ἐχιογῦς, ργοάαπι, 
Πιο5 φαΐ πα οχοθροτγίιητ, Βοηϊση: ἱπιοῦ 

, πογηίηος πγαχἰπιὶς δοπίρπα αῇδοε- 
ταπτ: 40}. ερο, σαπὶ ἱπιρεγίατη ἢος 
οαρεετζεπι, θοὸς σεηϊοςημοίροπίο- 
το5 ἀεάϊ, πις ἢςο γεπηρι] οᾶ δοΓα πὶ 
Ρτοαιίταγαπη, πες ρᾶσεπη ΠοΙδὶ ἄδτι- 
ΤαΠῚ, ΠΙΠ εχ σοπίεπία Υ ΟἸοογιπῈ ο- 
τηπίμπι. Ὀγοϊπάδτιπι ἀθουαπῃ ποτα 
405 ἰαγαυ, τσ Ποπηίπαπ Γειεγοη- 
τίὰ χυΐδιις Πἀεπὶ ἀφαϊ, οΠῚ ροριΪο 

Ἀοηιν. ἀεβρεϊϊαρο. Ὁ οαίι Ν᾽ οἰοἰς ἃ- 
σῖτος Ρογ νἱπὶ Ἔαρος γο[Ἐἰτιογίηι, δ 
1π ΔΠλ] οἰ γασδρτὶβ αι θα]6 ΟΠχΉ ΠῚ 
185, ρογίη εν  Δτίηϊς5,} πραγ γί ητ, 

ΡᾺΧ οἱϑβ ἀαδίτας; αἰτοῦ νοῦο πο. 05 
ἰσίτογ ππαῖγοηα αδίτα, δὃζ ἀἰοἶτα πα 
ΠγαΓΙτἰς νεἔγις, ὃς ἰπαέεις πε ἀςἰςδ- 
τὰς νίγρᾶα!ς ρετἱπίμτίαιηι Αἰ θη 5 Ἅἤ- 
εἰογῆφει; (ξἃ σοπτεπεὶ πῆς ἄξειν ταὶ 

» αἰξευϑμᾷν ἕως“πολέμω πάλιν αὐζοὶ κ᾿ ποὺ πότων «- 40 ρρηδιῃος οχίρεξξεοης σαν ΟἹ οὶ ΒοΠ]ο 
» Φαιρεθώσιν. οὐ ΣΡ διπογρήσᾳ τοῖς κραΐρῦσι, τὰ ἐ- 

" » αὐτῶν μόνον δἰπολαίῴν, δλλὰ ἡ τὰ Τὴν κρᾳῳτηϑεν- 

αὐοπηριαοοάξ δΕ}]] ἰατο γοοίρίᾶτ Υ ἱ- 
ἔζοτος ἐπὶ πὶ η (ατίς ρυτααητ {4 Γ6- 
σεριΠς εξ α δκ νἱέξοτιι θομα {δὲ νἱη 4 1- 

ζῶ ῳ ὙΓΣ ἊΣ 

“ε-- ", δτεν-- κα 

σάτα νοίξε. ΟΠ] ρογαϊσδοίᾳ (ΟἹ τα τΘ- 
τἰπδτος ίσ Π1Π}] αὐ (ς ρεγιίπθησ, πια- 
Ἰξι χυϊάιἷς ρογροτὶ, ΠΠς ἱπηρύτατα νεπ- 
ταγα πγαΐα; ΠΟ Μαγοίο, πὸ ΥΓ᾽ οἱ ἰοἱς,ῃηῦ 
ουϊαυδπι Δἰίογιπι πλογτα  . ΤῸ γοτο 

ΧΧ 

ἠ » τῶν ἰσὶα, αὐὐξιωσοισιν ἔχφν. ἐαὺ δὲ αὐξεεχόνϑρυοι Ὧν 
᾿ » μι) δὲν σοϑοηχόντων αὐτοῖς, πθὶ ὁτίοιοῦ παοήν ὑ- 

Ἀ» πορϑμωσι, φυλαί ογες Ὁ αὔϑαδες, ἐχείνοις αμτιώ-- 

} » εϑὲ Τὴν καζαλυψουϑύων κακῶν, οὐ Μειοχιον, σα σὲ 

, 

Ὁ --. 

πο ξυνσς κει 

, ' » ϑολούσχοις, σε οὲ ὀήγων αὐ, ϑοφττων σεεἰέγα. σού ὃ,ὦ 

ἱ 



11] [: ΠΙΌΝΥΒΦΙ 

ΠΠ πτλίοῦ νἱοἰ πα ΑἸτας οτο, Ὡς {5 πὶ 

" δυιξζοτγ μοϊποτῖς ἱπἰα[Π Ἰαχτα αἴας ἱπ- 

Ρἰΐ, πενε ἔτε5 ρτὸ ἰπές ΗΠΠπ|]5 νττὶςς 

ποίεε ἱπί πιὶοὶς, ὃς Πποίϊες ἀϊισας 605 

4υἱ πιαχίπηα εἰδὶ πεςεπιτιάϊης (πητ 

Ὀδιαηῶι : (εἀ πηεοῦ πιαπα, στα πὶ 

εἴν; ὃζ εαπἀξ αιαπη ερὸ ραιγίᾶ ἴῃοοὶς, 

ὃζ ἀοπηιιηῖ ροίΠάς; Πγεῖδ 4, Πποποτίθ. 

δζ ταθα σίοτία ἡέγμηε ἔτιΟ ΓΕ; δζ εοίαάξ 

ηδοιπι ἁπλίσος μαδο, εοίἀξ σορῃά- 

τος; εοίάεπι ετἰᾷ ποίϊεβ. εροηε ἰΔπὶ 

Ἰυϑαπι πὶ, Παθπι Οὐ ΠΊΘΙ1ΠῚ οχῆ- 

Ἴϊὰ ρεγι πὶ πλίίογα, ὃς παδιτῦ {πιιπὶ 

οι ρα πᾶ σοίξατα ἀοσίϊηο. πὶ εηἰ πὶ, 

ταξατηαῖοῦ, οεῖετα (ἀργὰ (ρε δζ (ργὰ 

νοταπὶ σοπείσογιης ἀφογαπ ἃ; Πο- 

πυϊπῖι θοπίσπιταῖο τα} ν ΓΟ ΟἸΓΑ; ουἱ 

πδτείζοτο πη ἐπείζαυτα πυτεοδαϊ στα- 

τἴαπι, ἰηταείσεῃς ροξξογί, πῆς πλ] 

νἰταπλτοταᾳ; θοποτιπι ἔταξξιπη ἀροῦ- 

Ῥῦ οἰποῖτ. Οὐοα πηοᾶς ραγῖος (εααὶ 

τφογα τ 4; Ομ ραττίσορο οἷα νο- 

Ἰποτῖς, 81} τα ὶπὶ δά {ππυπγαίῃ ἔς ςί- 

ταῖε πὴ ἀδεγίτιχας ροτοίξ Πογηἱηὶ σοῃ- 

τίησοτζο. “Ἐ Εἰπίτα ογατίοης Ν᾽ εταγία 

Ραυϊυαπι πιογαῖα, ἄοπες (το! οἷτ- 

οαπτδητίιπι ασοἰαπγατίοπε5, ας 

ἄτα πιμϊταπης ἰδιιάαθαταγ Μάγοῖι5, 

σοησαίουΠδητ, ΠΟ ]οουτα εἤΈΕρο νο- 

το; Ματοὶ ΑἸϊ, πεονεῦ οἱσος ργοάας 

Ροΐταϊο, αὶ Εχία!επι τα γεσερογιηζ, 

δέ τιιπὶ δἰ ἐς οσπαγαηῖ ποποτίριις, τπ 

σορίδτιιπι παγί τἰδὶ οτοαϊἄσγαητς ἱπι- 

Ρευίαπη: πο νοἷο νι ρυ πατίπι ρα πα 

ξλοῖας αὔϑῳ οσίςηξα ρα δ ῖοο, οὔτεπι- 

Ρῖα ραέζοτί δζ ἰῃγαγηδπτὶ βάς,υάτε 

1Π|- αἰεί εχ τὶ οὦ [απλοτας ἱπηρογπη: 

πες ογοάδς πιατεί τας ἢς πλδτοτη ἄθος 

δἀοπλδ,νε νηῖςο ἃς αΠ δέξο Η]οτατ- 

ῬΕΔΙ Ια α δ] ἱπιρία (πδάφατ: (εἄτορὸ 

ντς σδπλιιηὶ σεητίς ἐδητδτία δα! πὶ 

ἀεροπας,αιέξοτίτατο τὰ Υ οἰ(οϊς πὰ 

ἅς λα χαιᾶβ σοῃαἰτίοΠ 65, δζ ρᾷοεπὶ 
“σα νετῖᾳ; σεητὶ Ποποίϊα {τ]ὰ 4ιοά 
βετὶ ροτεγίτ! πα πο αδάιέζο ἐχογοίτα 

᾿ἼΠ νΠΠΠὶΔηπῦ σοποράδϑ ἱπάπιοίλ5. εῸ 

τϑροτί5 ἐρατίο Πἰος τ Ιερατίς νἱτγο οἱ- 

τόσης σομηπθαῃείθι5 ἄς απλϊοίτία 

νεῖα ὃζ ἤγπγα ρᾷσε ἈΡΈΓΟ. σοΓτο ΘΠ ΪΠῈ 
{σῖτο, ροριυιΐαπη Κοπηαηῦ, ιολά (4]- 

τι ἱρήίπις οχ ἰπηατίοης Ποτὶ ροιοτίτ,ο- 

᾿ τηηΐα δοηίρης οδοοῆιγιπι νος δ 

ἢ] Ρτοοῖδας : ΠιοαΠ ααϊς νὶ σοραᾶτ, νεται 

Ἷ πιπης νῖς, ΠΙ[}] Ἰαγσίτασιπλ πος Πγα- 

Ι σΠαΠῚ ΠΕΟ ρΑΓΠΠΠῚ ; ΝΥ [Π1ΠῈ ΟΧ ἃ- 
1115 Πγυ]τῖς σοσ Ποίσεγο ροῖο5, 1 Π ΕΧ 
1ϊς χα ΠοιΠ της 1 «τί ηἰβ ας σοη- 

σελ ροίζαιαπι αὖ ἀγπλὶς ἀπ οεήρτο. 

., κ 
ιἱ φμαμδα σλωμι 

Ι ἩΛΕΙΟΔΑΆΝἊᾺ 5 5. ' 

μῆτερ.» ον μέρᾳ παλιν υἱὸς ὧν ἐγὼ δέομαι μὴἶδᾳ- "1 

καλῷν εἰς ὀμοσίους ττστο ξζᾷς αὶ ἀδίκους, μηδὲ μ᾽ ἢ 
ἐηϑισων ἐμοί τε χσὴ σεαυτῇ πεζανγμένζεω., πολεμίοις 5 Ἅ. 

ἑαυτὴς ἡγειαϑει τὸς ὁραϊκαμοζοποις ᾿Σωλὰ παρ ἐ- « 

μοὶ “δυουϑύώω, ὡς ὅξη δίχαγον, παπτοίδα, πὲ γέμῷᾧ « ; 

δ ἐγὼ γέμκ, ὸ οἶχον ὃν ἐγὼ χέκτη μα, ἰμμιας τε καρ- 

ποῦοϑει Τὰς ἐμας, χαὶ δύζης δισολαύᾳν τῆς ἐμῆς,“ 

τὸς ἀὐθυς ἡορυνϑμέω φίλοις τε χαὶ συγ[ενῆς » χαὶ πο- ὰΝ 

λεμίους οἰζιαϑ» ἐγώ" ἰποϑέοϑαι τὲ ἤδη Ὁ πένθος δ 
ΙΟ ΟΥ̓ 6; ἐμας αἰ πσέμεινας ὦ ζᾳλαίπωρε φυγαὶ," ,] 

μοὶ Ὗ» τὰ μϑὺ ὀνγα;, ὦ μῆτερ. ἀγαϑὼ, κρείπηογα, “ 

ἐλπίδων χαὶ μείζονα ἀὐχῆς τ ρὰ δεῶν τε ὼ αἱ, ϑ65- “ Ἶ 

πῶὼν ἀπήντηται " ἡ δὲ «ὐθέσου φροντὶς «ἢ (ᾷΣ γηρ9- Ἧ 

(οσχους ἐκ ἀπέδωκα. γορίας,οὐτέηκηα τοῖς αὐλάξ«. ' 

χνοις, πικρὸν ἐποίᾳ χαὶ αϑόνητον ἀπτλύτων Τὴ, ἀγα- ᾿ 

θῶν “ἡ βίον. εἰ δὲ σεωὼ ἐμιοὶ τάξᾳς σεαυτίω, χαὶ Δι 

εμδν; χϑινωνᾷν ἐθελήσᾳς ἀπόμτων,οὐθενὸς τὶ μοι »" 

σφ τὴν ον,ϑος πίνων ἀγαθῶν. πανία μϑμε ὃ αἱ 

20 τῷ οΑμικρὸν ἡ δετουξία ἔχιοοῦίᾳ “έϑνον, ἕως χι1 

᾿πὐσδοεφηχότων ἔπωννος ἐπαυσαΐ Ρ. πολις τε χαὶ 

6: πολλοῦ δμόνϑμος, λέγ “σϑὸς αὐτὸν" Δλὰ 

γώγέ σε, ὦ Μαρχιε πέκρον, οὔτε «σοοδύτίω 

λούσκων “βυέαϑαι αἰιαῖ, οἵ σε φά γϑντα “ἰπαστδὲ 

ξαάνϑυοι, τοῖς πε ὀηνοις ἐτίμιη(αν., χαὶ πίω. ἑαυτῶν: 

γεμονίαν Ἐχίςευ(αν' οὔτε τὐρα (ας ὁμολογίας ἢ τι 
δρχϑὲς οἱς ἔδωχας ἰὐζις, ὅτε ζὰς δοινάμεις παρε κι 

λάμξανες, αὐδ., κοινῆς γνώμης ἰδία. καζαλύσαοϑαι Ν 

πίω ἔγοραν βούλομαι" μηδὲ ἰπαολοίθης πἰμ τς 
30 τῷ μηπέροι ἵοστεύτης αὐαπτετηλῆοϑαι ϑεοξλαξεία 

ὡξ]ετὸν ἀγαπητὸν χαὶ μόνον ον εἰς αἰα,φας νὰ αὐοῦ , 
(ς ΝΘ λ ᾽ - ͵ ὰ 

“ξαξῴς οὐ ακαλῷ, ὥϑλώ μίν χϑινὴς γγωμιὴς 

ποςῆναι! σε αἰξιαῖ Ἔ πολέμου, πείσαγζῳ τὰς Ὅο λ 

σχοὶς μετοιάστι «ἰδ ζᾷς ΔΙ αλλαγας, χαὶ ποιή , 
οϑορ τίω εἰρήνζευ ἀμφοτέροις τοῖς ἐϑνέσι καλζὼ: 

φρέπου(αν. πῷτο δὲ “δμοιπ αὐ, εἰ νεοῦ μϑὺ αὐαςήζς 

πίω φραΐια) ἀπα;γαίορις οοὐαυσίοις “ποιησύμδμοράς. 

εχ δὲ τῳ μεζαξὺ πότῳ γόνῳ ωρέσξ4ρ Ὡπο ας 
ἜΝ τε χαὶ δέχονϑιος, δΛ φιλίαν Ὡρα οἱ " ἢ} 

490 ἴα Ὡ σλλαγας βεξαίας. χαὶ 42 ἴαϑι' 'Ῥωμαγοι μὴ 

δία μήτε ὃ αδυιμαΐον, μήτε δ» τὶς ἀδοξία καὶ 

πείοῦσα κωλύσάᾳ, πϑώτα ““πσουϑροῦσιν “ραήψ «ἢ 

λθγῳ χαὶ ποὐδαχλυίσᾳ πειϑύμϑυοι" αἰαγκαζομδνοι “Ὁ 
δὲ, ὡςπῆρ σὺ νι αἸξιοῖς, οὐθὲν αὐ ποτε ἀϑρίσαμ- “ἢ 

τὸ ὑμῶν οὐτε μεῖζον οὔτε ἐλαῆον, ὡς δξ ὀῆγων πα 

πολλῶν παρεοί σοι καζαιμαϑεῖν, αὶ τὰ πελέυταια, « 

ἐξ ὧν Λαΐώοις σζονεχωρηᾧ Ὡσοςτίσιν τσὸ ὅπλων. “" 

δολοῦ- 

ἐρρσϑε 

ΟΝ 

οζ-- 
ἌΝΝ 



ΑΝ ΤΊΟ ΚΙ ΟΜ αὐ δὲ ὙΠ Δ σι 
» ἡδολοῦσχοι δὲ πολὺ τ αὔθαδες ἔχοισιν, ὡς συμξαί-ὀ Δ οἴ(οί,νεῖπ πιάσῃ ἐοΠοἰτατοίο! οι 6- - 

3. ἡ δ' 

» γᾳ τοῖς μεγάλα ἀὐτυχήζασιν. ἐαὺ δϑιδαίσκης ἀύζιξ, τὶ» να! ἀο οτγοοίᾷι, παυος ἀοοοαβ πᾶ- 
Ν Ὁ ὦ ΤΟΥ “: ͵ "5 Ἰεπιοαπησις ρᾷσοπὶ υουίς δ ΠΟ ρος 
1 ὁ ὅτιπά(α «δὲ εἰρζεύνι πϑυτὸς ὅθ: πολέμιου κρεῆων᾽ το οτη εἰἶϊξ, ὃς ἔροητο σοποι τας ἂς 

ἱ ͵ ἩΡῚ νὰ ὙἿΝ εὐκτν ͵ ͵ ᾿ ᾿ 

ο»σύμβξασις δὲ φίλων, κι τ' Πτν γινουϑμὴ πον, πχϊοἰτίας σοαέξίς Πγπηίογος; ΟΠ ᾳ; ργα- 
ε δι ! λε, - 

» ἕδρα τσ’ αὐαΐκης συϊγωρηϑέντων βεξαιοτέφοι᾽ χαὶ 5σ- ἄρφητηπη νἱγογαγη, τοδας ρτοίροτο πος τ [π [χωρνλεντων βεία οτεροι" χαὶ τοδας ρτοίρ 
᾿ ᾽ ᾿ ᾽ « - ὃ “τ ᾿ 

ον» τι(φῴρόνων δθὴν αὐ, ϑοθπων, ὅτὸμ μϑὺ 4 πεαῆφ οοάοσπείθ. πποάοστγατς ἔοσγτιπα ντί; τοβατρῖβΕα- 
Ἂ : : ττα ἴῃ ας δά μι Π}} πο πο τ πὶ 

δύκωσι 4ύεοϑαι ; τῦν ᾿ στο δὲ εἰς ταττις--: 5 ! 

-"΄ "νον ᾿ ὅν πο πο 4 ἀεπλίττογο : Πα δὲ αἰΐα αὐ Ἰςηίτατοπὶ 
» οκρρ εὐ θηθες ἔλθωσι, μην “υπσοιδοῳν ἀγλμνές δὲ α'σαίτατξ ἰπἀπσοητία πχοηΐτα ἢ {{ρ- 

3, « » « Ν 2 3 ἌΨ - 

᾿ » χα τα ὀηλα δ(ᾳ εἰς ἡμεροτηζα, τὸ ὁχτείχειαν ἐπαιγω- σετῖαβ, πα Πποη ἰρποῖα ἔπητ νοθίς γ- 
Ἶ ε ἂς δος ὅς Ὁ . . κὰν ἧς 

". γὰ παιδούμαζῳ. ἀὕρηται λόγων, οες ὑμεῖς οἱ τὰ πολι- ἴὸ μην τ ποθ ; ἐτρ Ρο- 
᾿ ἅ Ἵ ͵7 3, .-“ Η ͵ 1) Ὁ ἘΠΑῚ ἜΡ Ἰφδξς ,τϑ τεαυχ᾽ Φ ἐφ ρας {{{4π| ὀγοο ΙΑ ΠῚ, δ ἂΓ ἴττίο ταο 

ΤΥΜΑ Φ᾽ ΡΣ ΕΝ ἐεμρλξἠμμρτήρηρ ςοπηπηττοηξνε ἀρᾶ5 4115 ἰῃ γα ΠῚ ἰρίο- 
» 8 γεώ εἰσιν. ἐχϑγ ες “κ “πσοίοη σονται , ἡ πποιη σοεσιν ὄξᾳ- ταπι ῥογα νἱΦοραπταγ Ομ ἢ αἰ ΠΠοὶ- 

ἂ “Ὁ ͵ «“ ὃ. ἔα ζῶ χὰ ! -᾿ Ἀ 

» σιαν σοι τῷ φν ὅ τί αὐ αὐδις «(πσολαμξανης εϑίξ ργαοᾶς, πες αἀποιίτγαπττια πιο- 
7ὕ πμλε εν. ὁ ͵ ͵ ἀοϑυ Ὑρ ς Ρ ’ 

» σζενοίσᾳν. ἐαὺ δὲ αὐτιπρα« Ἴωσι (ϑι. χαὶ πῶς λϑορὲς Ὠΐτα, Εἷατὶ τορι το ἀπέξι σε ἰς, ρους 
ῃ ͵ -“ ͵ Ν λιῖξε 7, ᾿ Ϊ Ἴ Ξ » μὴ πυοοςδέγωνται, ταῖς Ὡ αἱ σε τίωὺ ἡγεμονίαν τί ἐν ἃς ἢ οσταπαπὶ Ρογροῖυο Πητ ΠΑ 

ν ἥ γον χιδμον ἀπ σαὶ ͵ ἱτασὶ ργοριτᾶ. ραϊατα ἀσροηοίπηρο--... 

τῶν ὑλνονδραις αἶξι πρό νω ας ἡρεους Δ|αλόνε- τίτιπη, ΠΟ νΟ] ργοάϊτον ας οογαπὶ αἱ 
» σοι! ς ἐπταιοόυϑμοι, τῆς ςφρωτηγίοιό αἰὐζις ἀφίςαίὁ φα- βᾷς πἰταπταγτια Ὁ ΝΟ] ΠοίΕἰς σοπί πο 

“ ͵ ͵ὔ . . - ο΄, Ἀ α 

» γερῶς, χαὶ μήτε πσοοδότης γίνου δῦ πεπιξευκότων, ϊοτιιπὴ γξ ΠΠηγὶς πος Π ΠΡ 15. 
Πὺν.5 3 ὶς ΐ Η “μήτε πολ ιπαθαδαι α᾽αϊκαιοζώτων' ἀσεξὲς γὸ ἑκά- πιᾶπι ντΓΙΠΊΠυς οἹ  πυρίσι. Πςο ρίο- 

ΕἸ έν ; ; ͵ σαταγα γεηὶ δά τὸ Ματζγοὶ 611, Πποη ἴΠγ- 
ὧν ομϑρη σο εαϑαι μοι χο- 20 ἐ ἣ Ε 

» τερον ζοιῦτα ἥκω δεορδιὺν σου “ἡμέοϑαι μὸ Ὃχ 85. ΡΟΙΠΒΙ]Πα. ἤσυτ τα αἷς; (οὶ χαα (ΑΠυτα 
» Μαρχιε τέχγον, οὔτε ἀδιούαζα, ὡς σύ φησ, πασης τὲ Ρἰοτατίς ἂς ππΠ|Ίτία; σοπίοίςπτία ρΟΠ]Π]ς5 

» ἀδίχϑυ χαὶ αγοσίξ στευφδήσεως καιϑουξοί. φέρε, δλλὰ ἔβοετα. Αὐἰπξμπηίαμη τἰπιες ἢ Ἰοσιπι 

» δύξαν αἰαφαὴ οἴσεοαϑαι δέδοικας, ἐα) ἃ πἰρακαλῶ σε ἀες ἀξρῃ Ρτοοίδαις ; τόνε Ὁ οἴ 
ἘΣΘ ΜΝ ΤΣ τὰς εῦσα θα ΠοπΊοσῖτος, αἱ τὸ μοίξεπι 

τ τξαήμοιως ΞΕ ἐπ "Π γείας ἀξελείηϑη- ᾿ δολμεῶ ἜἘχοοροείησ, ὃς ̓  ςσοπίοσγτι πηι 

ι σύμϑιος, οἵ σε πολέμειον ὄντα ἐπαοϑοξα υϑιοι, πλρ-- σμηηίμπι θοιτιπὶ αι; πατίαϊς οἰαἰσιις 
» τῶν μετέδωχϑῳ ὧν τοῖς φύσᾳ πολίταις μέτεειν ἀγα- εδηπιηίσαπτιγ, ἀπιστίης. Πας (πῆς 

» θῶν. ζῦτα » ὅδην ἃ μεγάλα πποιῆς τοῖς λόορὶς ΕΠίπιημα νει β τἄτοροτο (Θπηρεγεχ- 

» ἀεί, «ἐκ ἰποδίϑωχας δέζυ ἰδῖς πολλαὶ χαὶ κοι λές το }]15. Εγρὸ π (Ὧν πλα]τας {115 δ Ιποιι- 
Ἰεητας γετα ΠῚ στατίας, ὃς ἀσοορῖα αὐ 

2 ιν» ,ὔ 2 Ζ, ] ὔ 

» ἀμοιξα, ω ἀρὰ ἀπείρῳ δὴ ὅωι μεγεῦς, χαρίτων 1Π|- Βεμοῆοία πΠπῖτο πιογίτοιτιπι πἰι- 

»Ὅς ἀξ ἐκείνων ἀεργεσιας ᾽ς οὐγα τον ἡχϑυμϑμους 20 ηεῖο (ἀρογαίτὶ ὃ ψιο5., ΟΠΠΠῚ Πιδέξοπας 

» χαὶ πότων μέγιςον ἀγαϑὸν, ἐαν ἐλάϑεροις οἰκῶσι ἰ] στατίι5 ΠΟΟ Ορτατία5 Παδιογίησ ἃ 

᾿ ͵ ΕΝ ς “ "ὩΣ , ὩΧ}] ἷ Ρ ῃ ) 
» Ὅ πατείδας, οὐ μόνον ἑαυτῶν κυδίους ἐΠ) βεξαίως ἰπΊθετα ραιγίᾳ ναῦς, ΠΟῚ (οἱ πη πὶ 

4: Ὁ ΝΥ ζΖ "ὰ ΕΟ παςοίουϊτατε σοη Ια ΠῚ, (ἃ ἴῃ τᾷ- 
δλᾺ “το - πὴ ΣΥ͂Σ Ν 

ΝΕ ΟΙΧ ΦΉΣ ΤΠ ΘΒ τιπ οὐ ΘΙ ΟΧ Ἐν, ντ απ ίραητς νίσιπι 
“ τις » .Υ] 5) Ξ ἣν 

»» τεροι καιζουλῦσοι τίου “Ῥωμαίων ὀρχίω ἀμεινον,Ἡ  ἰτηροτίιπι Κοπιαπῇ ἄςο]οιο {τ (ατίᾳ5, ἐς ὌΠ 
͵ Ὧ0 γοῦν τυῖρο λ ͵ ᾿ - Β ἢ 

» μεϊέχην αὑτὸς ἐξ ἴσου χοινζευ καζαςησα βμοις πολι--  Φδγῃ σοῃίπείτζηζα σοΠ ΠΊΠΠῚ τεραθ!θυκοναδ αρνας κοκτ 
πε: Ὁ “ ͵ » - ͵ τος ΞΝα ᾿ ἢ ᾿ 

οἤείαν. ἐε δ λέγᾳν ὅσοις χεχϑσγαηχας ον. τῷ πολέ-ὀ 4ΠΟΙΌΓΟΊΗ 60 ΨΙΒΕΓΟ, Γάςθο χυοε ὅζ᾽ αὶ ἐξ .. 

υ λαφύροις, χοὴ πηλίχοις κεγάφισοι ποῖς συφρα παᾶτίς ΒΟ] ΠροἹ ἴ5 εο5 Θχουπατ5, ]υ1ᾶ-ος - ἰ ΕΝ ὍΝ 

πὶ ἡ πε: ἐἠρόρι χν ὦ Ἢ τί; ΠΗ Π τος ορ δ. ἀἰταγῖσ. Ετ ποσ ταητία ἢν κῶς ς 

μέ «κα 

’ ᾿ Ἂν, ᾿ ᾽ Ἵ 

»Ἵδυσαιδύοις πλϑτοις. τάς δὴ ὑυσούτοις Δίῳ δ νο- Ροτ το ἐΕΠοίτατίδ. φἀαιέζος, ρυταβ πὴ. ἈΤ" 
5 δὴ ͵ 3 - Ξ: - ᾿ Υ ᾿ “Ὲ 

» ϑῴους, χαὶ ἐχὶ τηλικαύζας βεξηκοζς ἀτυχίας, ου ἔοτεοδτοητος ργαιητίθας θοπίς, (ςἀ : ἜΘ 
Ϊ “»"» τ ἃ » “ συ )5.5 - - . ΐ 

τ» ϑόχεις ἀγαπήσᾳν οἷς ἔχοεσιν ἀγαϑοις, δὰ ὀργίφοϑιι 40 {σσοπίϊμτος, 
ἃς ἱπάϊρ παταγοσ ΠΙΠ ρᾶσ' υτιςνο ὃς Ὁ. 

ΜΕ πῆ τὰν ρα ΠΑΕΤΕΤΟ; ἰᾳ (Δῃησαίπο πιαπις Θογαπιρογιάδ- - 
» (ιι χαὶ αὐγϑμακτη σάν, εν μι} χα! Ὁ τῆς παποάδὸς - ἷτν (ληραΐπο ὑφ: 

“ ἜΤ Ὁ ἌΝ τ ΠΕ ΥΝΣ τίϑ ὃ Εσο οοτῖς ΠΟ Ριτο. ϑυροιοί οὐ- 

᾿ ΝΡ Εὐτων θὰ τασείσῃα ἊΣ" ἤ 4" τα ἴατη ἀϊοζάμιπι φυϊἀ8, {1 τατοΠ ἢ. πὶ 

Τΐ..» οἴομσ!. ετί μοι χα, λείπεται λθοος ἰουρ9ς μϑυ, αν ἱπάϊοίαπα δά ἢ θεὰς, πλα]ταπη ρα τα 

| ᾿ν ᾽ 2 ἀν 8. δι 2.2 “ ᾿ - ᾿ δος 

ἡ » λογισμκῳ κρίνης αὐντὸν, αοϑενὴς ἢ,ἔαν μέτ' ὀργῆς, «ϑξ ναϊαγαπι; ΠΠ  φλθτο ταςἰηία-, 
᾿ ἃ " ͵ : ᾿ ) ζ Ν ἣ ἐπιὸν ἘΠ 

Ι » δὲ διχαίως μι(ϑυνϑῴης “ἰπσὸ σου πατείδος. ὅτε ἢ οὐΐο 4 ροτίςα οτ5 ρατγᾶ: αυας 
Ἢ  ς ,ἼἸκὰ ὧν ἸῸΝ “Κ΄, παπὰς (1Π8 εταῖ, δι ἰη{Ἐἰειεῖς ῥΔεγῖς 8): “- 
᾿ 

νοῦ ὃν ς αρητὴνς 

᾿ 5 ὑγιαινείᾳ ᾧ πατείῳ κόσμῳ πολί θυ ορνϑύν, τίω τορεθαταγ, αυδη 40 46 τε πίαια το τ  - ὦ ἵ ἱ 

Ἔρὺς διχαίαν κατά σα χρίσιν ἀξζεύείκεν,δλλὰ νοσοῦζᾳ, ὁ ον , (ΔΗταρία; (δά πιοῖθο ἰαδογαίδατ, πὰς ἢ τ λ ἡ 

, ΧᾺ 
᾿Ψ" 



ξ20 

δπᾶς; τεπιρείξαις ἰαξταθατυγ πος το- 

αἴας οαταης δι ἰςπτοπτίδ, (εἀ ρεϊοτὶς 

Ῥαττί5 ριαἰξέϊος ποηυϊΠΠπιοοίςιςη- 

τίς. [πλπ|0Ὸ οἰ ΠΗΠ ΠΟῚ ἃ ρα ΠΠλϊ5 ταη- 

ταπι, (δ α οοτοτὶς οἵα π) οπληί δια, νῖ 

πον {πυτΠΠ5 γοῖρ. ἘΧρα 5 ξυΠὸς, ταπιξ ἢς 

ἢ φυϊάεπη πη ΠΊΟΙΟ5 [Π ρΑΓΙα ΠῚ ἰΓὰς 

ἀεβοος εἐπιπάεγα. παπλ δ 4115 πλ1}}- 

τὶς ορτίπιο δηΐηγο ΓΕΠΊρ. σεγθητίριι5 

ἰάθη νίαᾳ νεηΐτ: γασὶςφ (απτίη τοθιι5- 

-ς ΡΟ]. ααογαπη νίγτατὶ επίτείσθπτ ΠΟἢ 

ςς φάποτίδταγ ἱπΠίπὰ πΠΊΒ] ΟΣ, 1π|16|1α. 

Ἐπ χποδοτατϊθτατηξ (Ματγοὶ) ἔστ ἢςο νἱ- 

τὶ σοπογοί, νε σαίμι5 μαπλαποβ; Ἥεἰ!- 

΄συητα; ΠΟΙ ἀοτηι οἰ! νδὶ ραιγίαπι ἢ] 

οεηάξι. Εφοίτ μος ΓΑγααίηίι5 (οἱ- 

Ἰατίπιις, (νι ἀοπηθιςοῦ ὃς (εἰ5 ἰἀοποῦ 

᾿Θχοιηρί πη δἤθγατη) 5 ]υΐ οἴ σι! Πὰ 

ῬτπηΪ5 ατγγαπηϊάς ΠΠραγασίτ: ἀεϊπάς 

δά ρορυϊα τιαάιιδλιις αιδίι τγγᾷποϑίῃ 

- χράϊιαι οδτίποπάο ἱππατοῖ, ὃς οο πος 

Ρυ]ίας ε ραττία, Ποῖ τεσοπάϊαϊε ἰγαπη, 

ω ρα Ετπε 

«ἄφνι ἄθλων 

[4 

σοζδιι ἰατίς, σα πὶ νἱ 46 4Π| οπιπίδιις 
ποι ηίθεις ἰῃ πλαζαῖς οΠδηποηῖδθις 
οσσοιηράγαῖιπι τοξιρίαπι, νῖ ραῦς 

συα αι, ἡ οἅ χις [σίλ 6(Ἐ, μι! Π1}}15 
- ὑξ Ὁ ἀριυυυς ἴῷμα, Δτὶδζ (ἄρρΡΙοχ οὔ ἀε!ζογατη ἀθργεοατῖο- 

πῖρε; ΩΣ ϑῖς “πο σοηῇιρίαι; εἴτα αἰ 5 ἱρίς ἰηΠπξίτατο: 

ΠΙΟΝΥΞΙΙ ΗΑΙΙΟΛΑΚΝ. 5 5. 

ΙΟ ὡρέδην φϑύνος ἐκ Ὦ συμπολήφυουνϑύων ἀδίκως. δλλ «᾿ 

ΘΟ Οὗ [γα ΠΠἰ5 ἀΥΠ ἃ Ἰηστατί5 οἰ θιις 
ἰμτα τ, φαο ἕέξο νου Ππλ Ποτὲ ἔθοι- 

ἀοτ οαἰαπιηαπγ: (64 ἰη γεῖεγέ πο γαι 

Ρατγίδπι Γδυϊηίμπα (α οσια τ ἰδίᾳ; νἱ- 

τα το! χοῦ Ἔχερίς, πἰ11ο ἱπίυΐού ρὰ- 
τα. 5εἀ4 ἕο ᾿ἰσειε ας π}}1ο ἀἰίοτί- 
τηϊπο, πὰς 4Ὁ ̓ π᾿ πη οἷς ̓ πΙγίαπη φοσα- 
Ῥογίητ, ππι8 ΑΡ ἁτλ Οἱ, ρΑῚ ἰῃ οπλΠ65 ἱ- 
τΔαερδοο δι: Δῃ ΠΟῊ Δτί5 ροοΠαγ πὶ 
ἐχερίὶ ἂρ Ἰἰ αὶς ἱπἀἸοίθιις ὁ ἔουτΠ1- 
ἢπιοϑβ εογιπὴ ἔπ Πάος ἔδο ϊ ρεοοσῖθ. 
οοπηραίσιιος ; νγθοβαας (ΘΟ Δ5,Π1111τ|5 

Ἰαροσίδιις οἱΐρη (0 ἱπη ρθε γθάαέϊαβ, 
ἀειιδί δι: ὃζ ἴϑτη τοστία τη ἀπ πη 1Π- 
τα πιο πα σοἢϊίϊος μαμὰ ἰδ οοπ- 
πηρατυῖ! ἱπορία ργείΠΠῚ. πη γε πα 
ἰρίαπι ἔεγα δὲ ἱπίδ πα γα ἱπυροτίβ, οατα- 
{6 ἀΐγαοτγα δ ἴῃ {δγινταζοιη γε ἶρο- 
το (λτασὶβ. δ Πθο νεῃίθητζοβ ἃ ἰθπαῖα 
Ἰςρσάτος, δίο] τόπο ΠῚ ογ πη ηἰ5 το - 
ταπηηας ἴῃ ρδιγίαπι οἤδγεητζος, νἱτος 

ΦΠΝΌΘΗΝΙ ἶ Ἶκ απιίοος δ θοηοβ,68 γαιιθσίτης; πθοίἃ- 

Ἵ “»Ἥ ᾿ ; Ε) 

20 πεςρωτάσε τῇ πολά τῶς τυραϑνους ἐπαγϑμῶ 8 

Φ ᾽ ,ὕ ἥ » τε ᾽ » 

30 κίησοι ϑμὴ καϊέορον ὦ πϑάτον ἤδη πῷτο ἔτος εἰς 

,σοτάοτες ροίξγοπηο αὖ νηϊμεγίο ρο- 
Ῥα]ο ΠλΠΠῸς, νῖγος (8 Π 65 ὃζ νοπογαηάα 
ἀεοτῖ ((εγα ρταξεγξιος, ἀγα! ΠΕ : (84 
Βοος ταρα Πρ ογθο δείπιρε-, 

τὶοίο τοίροίο μαι ά ίδοιις ἃς νἱξξἰς ἀ4- 4.0 τότοις ἀπήλαίᾳς, αὐθοίδς αὶ δεασοίιχας ὠς χεχᾷ 
το. Εχυϊάξ πο ροῆπιπι ]δάατο Πιπο 
ται (ραγθιιτη ὃς ἱπηπλϊτο πη, τα 16 
Πιυιπιδηϊτατὶς Ππλῖτε5 ἐχοράςητζοπι γἰ- 

πολλῷ χλύδωνι σαλδυουδίη,; ὅτε ἁπαζᾷᾳ τότε αὶ αὑ- ᾿ 

γηρ9ις κσοϑςάταις γοησείμϑμον εἰ Ὁ δὴ μὴ τοῖς καχί- “ 

φοις μόνον, δνιλιὰ ὦ τοῖς ϑῆνοις ἅπασιν ἐδὺκ4 Οὗτα, κα» 

ὡς ἐ τὰ κε οίτιςα πολῇ ἀνόνϑυος ἀπηλοίϑης ὑδ αλ ν΄ 
τῶν, ὅδ), ὅτως ύι ασϑϑοῆχεν μνησικαχεῖν ασϑος Ἔγεῖα Ἵ 

αὐὐν΄΄. πολλοῖς γὸ δὴ νὴ θιλοις ὅσο Ὁ βῇπίσου πολι- “΄ 
ΊἼ4υουϑρων τὰ οὐ Ῥχπλήσια (μωέξη παϑεῖϊν" ἡ απφλύμοι «᾿ 

δὴ φρνές εἰσιν οἷς σίκ ὀῤτέπνάυσε κατοϑς τί δυχοῦξθα ν 

δ, ϑοφπίνως,ὦ Μαῤχιε, Φέρϑεσι ἡ μεζίως ὡπὸμ 

οἱ “δυναῖοι ὰς συμφοραξ, ὶ πόλος μεέϊα λαιμίξαγοισι 
οὖ αἷς οἰκήσαν)ες συσὲν λυπήσοισι ζᾳς παϑίδας' Γ 

πὸ κἡ Ταρκύνιος ἐποίησεν ὁ Κολλατίνος ἐπχεκοαιλθμε . 

γος, ἰχϑιὸν τἰραδάγμα τὺ οἰκεῖον, ὁ στονελδυϑερῶ 0, 

Ὄὐπὸ ἴ τυραύνων τὰς πολίζι " ἐπάτα φχκΟληϑεὶς τ 
ἀύθις, ὡς συμοςξα ων πάλιν τοῖς τυραύνοις 
φυδὸν, ἡ δος ζαῶτα ἐϊξελαϑεὶς αὑτὸς ὧν ὃ πατοίδ 
οὔκ ἐμνησιχαικά κσδϑς τὸς οχθλλονᾷς αὐτὸν, ἅ 

ποίᾳ τεκμεκα  φζκξολῶν τὰ ἔργα εδνλ εἰς Ἐ 

ζοπολινή δ" Λαδΐνον ἀπελθὼν, ἐκεῖ πϑλύτα ἣν νὰ 

πὸν ἐβίω χθόνον, ἀὐνοις ὧν τῇ πα ίδι φίλος. ἔξω 

ὃν δικῳς, ὃ διδῦοϑω τὰ διᾷνὰ τοῖς παθϑσι μιὴ ὯΙ αὐφὶ 

γήν, εἴτε φίλιον εἴη κακῶς δεύραχϑς, εἴτε ὀννλοΐιον, 

δλλ ἴσην σοὺς ἁπϑθυζᾷς ὀργά ἔχφν' ἔπάτα εχ ὃ ᾳ- 

γαξ εἰςπεωραξαι «δὰ ἢ ὑσρασαίγων ὩΣ δίχας , 

λόζοτον πεποιηκὼς γώ αὐτῶν τἰωὼ ϑρίφην "ἢ 

πεποριϑηκῶς συμμιαιχίδοις αἷς πολλοῖς 

λέω δμαΐκα! ων καζοικεκλφκως δ πορλα; Συλάς , 

αύξὲ αὐἰδραποδισμιῷ “ὃ πόλεως αὐ]ῶν καὶ καζασκαι 

Τ ἀγοιαίνοξ, ἡ κοινουδύξω ὀργά πσροφάγήε᾽ δ᾽ 
δὲ τὸς πεμφϑενζς «ἰποὸ-ἢ βολῆς “ρέσξς Φέ : 

(4σοι Ἔπε εἰκλυμάτων ἀφεσιν,νὺ κα ϑοδὸν ἔχὶ τὰ οἱ-" 

χεῖα, φίδοις χαὶ ἀγαϑους Δύδρας ἐλϑογῶᾷς οὐεξα ε 

σ᾽ σὲ τὸς ἑερής,ους ὦ τελάυταῖον ἔπεμψεν ἡ πόλις, εξ 

δ τεμμαΐζᾳ ϑεῶν ἔχονᾷς, γηραιοις αὐδρας΄ [τὸς 

θεῶν σεξασχκοις Ἷ καδοτείνονᾷς, [ἐδέξω" 1 δ λὰ 

“πωινέσω ζᾳῶτα σκληροὰ χαὶ ὑπῆραυγα,, χαὶ τἰω ϑνη-
 κ᾽ 

τίκὐ φύσιν ἐἰκ(ξεξηκοτα διχαιω μκαἵᾳ ὁρῶσαι καϊαφυ- “Ὁ 

γαξς ἀἡρηνϑύας ἅπασιν αὐ, ϑοφποις καὶ παρα τήσᾳς ὧν“. 

ἄξα μδοτόμοισι πόθ δλλήλοις, ἱκετησίας, χαὶ λίζῳ,« 

χαὶ ζ καζοφυγεῖν ἔχὶ πῶς ἠἡδικη ϑύοις Ὁ ἀδιχοιῶ π᾿ 

ταττνὸν, θεῶν ἡμῖν φῶτα τὰ ἔϑη καζοφη(α δύων «᾿ 

υῷ ὧν 

τηρϑύοις σοχρίσάς δὸις. ἐγὼ »ϑὺ οἶκ ἔγω πῶρε 



Α ἰχᾷ Τ ς ν: ΚΚΟΜ [, 

Ἷ» ὑφ ᾿ ὧν αδραήνοται πα ὁρ ὀργὴ νχαὶ δὐτὶ τὸ μισεῖν τ᾽ ἘΞ 

] ὃν, ἐλεζ' τὰς δὲ αὐθαδείᾳ χοίθρδίοις, χαὶ λι- 

Ι " " ἱκετῶν ὑξεισανζας, δι ΑΣ γεμκείφ ϑίοις « πσὸ 

ὴ "λῶν, χαὶ εἰς συμφορφὶς κα αφρέφονζως σέκ 4ύτυ- 

» χεῖρ. αἰΐθ 5» δὴ ὡεῶτο οἱ ζᾳῶτα φἴϑα φησοί μϑυοι 
ἢν χα] ἡ οὐ αδυήερή ἡμῖν ϑεοὶ, συγίνωμιονες τοῖς αὐϑερπί- 

»γοὶς Εἰσὶν ἐδρτή καινὴ ἀὐδιθιγακχῶοι, χαὶ πολλοί ἡ- 

Γ δη μεγάλα εἰς αζυς ἀξαμδροτόμοήιες,  ἀὐχαϊε κὺ »- 

»» σία! ς τὸν χόλον ἐΐξι λάσανζ: εἰ μὴ σὺ,ὦ Μαβζχιε, «- 

» ξιοἷς ζς μδὴ “δν" θεῶν ὀργας ϑυνᾷς ἐ: ἐ1) ὩΣ 5 ὡν»- τὸ 

» «ϑεύπων,αϑοινάτοις. δίχαια δι δζευ ποιήσᾳο καὶ γὺ σεαυ-- 

» τῳ ωρέποντα, χαὶ τ ἡ πατείδι αὐτῇ ἀφεὶς τὰ ΩΝ 

»μαΐα μετλμούσι γϑ χαὶ Ἃ ἰᾳλλαβουϑύη, χαὶ ν ὃ 

ρ ἄσρότερον ἀφείλετο σε, νεω δον ἐνδύσῃ, εἰ ἢ ἀόᾳ 

» σοὺς ἐχείνζου ἀδιϑελακτως ἔχφο, ἐμοὶ ζατίω δὸς, 

Ν ὦ πέκνον, «πἰἴω ἀμάυ τὴ χάειν, παρ ἧς οὐ τὰ ἐλαχί- 

»φου αἼξια ἔχήρ»« σε εὲ ὧν Αὐτιποιησηται αὐ τίς χαὶ ἔπε- 

» 69» δ λὰ τὰ μέγιςα νὰ  θιμιώταζᾳ, χα) ἡ οἷς ἁπϑυΐζᾳ 

» τὰ λοιπὰ κέκτησαι, Φ σώμμαι τ ἡπίω ψυχζω. ϑλρεί-. 

'ν σμαΐζᾳ Ὑ ἔχφο, (τα ἐμαὶ καὶ οἕκ ἀφαιρήσεται 20 
»με ζῦτα οὐλεὶς οὐ τόπος, οὐ χα 695, Οδοἰξ γε Θολού- 

᾿ν» σχων σπεἰὲ ὃ; { ϑήγων αἰ,ϑεζπων ἀλεργεσίαι συμπϑύ- 

» ΤΩΝ χα] ἡ χαφΐϊες τοσοῦτον ἰχύζοισιν,οὐσγ αἱ αν ϑεανομμής- 

» ΧεΙς Ἄνωνται οὧὡξ)ετὰ : φύσεως ἐξόν αι καὶ κά πὸ 

ον» ρέλϑεῖν δίκαια" ΡΥ ἐμὸς ἁπϑυΐζα τὸ τὸν γεόνον ἔσῃ, χαὶ 

» φεῴτι πϑύτων (τῷ βίου χάείας ὀφῴφλησάς μι, 

᾿ ον χαὶ ὧν δὼ δέωμαι, δίχα, πτροφαίσεως ς πσουργήσάς. 

ἧς πϑτο "ΣΡ ὃ ὃ τὴς φύσεως νόμος ὥεισεν ἅπασι τοῖς ἀ.- 

» ϑήσεως χαὶ λόγου μετειληφφόσι Ὁ δίκαιον" ᾧ πι- 

ῃ Ἷ σύεία, Μαρχιε πέχρον, ἐγὼ δέομαι (ϑὺ μὴ ἐπα- 

Ἵ » ̓γαγεῖν πόλεμον τῇ πατείδι χα ἡ ἐμιποδὼν ἱσαι και (Θι 

᾿ »βιαζουϑύῳ. ἢ ἢ πσδοτέφφιν δζέυ ἐμὲ πἰωὼ τλρια 

τῳ νίω (ϑι μητέξᾳ ταὶς ἐεαννύσι ταρηϑυσείνδυος αἰδδ 
»,ϑείᾳ, ἴτε τῷ καζῳ τῆς πατοίδὸς “ἔχου “πολέ- 

ν» μου" ἢ ὃ μινΐξοκτόνον ἀ ας αἰδούμϑυος, εἰ ἷξον τῇ Ἐξ 

πὰ αυΐού μητεὶ, χαὶ δὸς, ὦ πέκνον. πω χαξιν ἑκών. νό-- 

μὸν μϑὺ τόνδε, ὃν συ εἰξὶς πτωπόϊε αὐῴλε 
τον Λίφρον χαὶ σύμμαχον ἔχου(ᾳ »Οἷκ αἰξιώ, Μωῤχιε, 

» Μόνη μδι, αΣ ϑτὸς μοι δίδωσιν, ἀϊμιοιρος ον σοΐ ἡ Ἢ 

ἢ "έοαϑαρ ἔργων δὲ γενῶν ̓υὐπομνήσᾷς ,ἱ ἵνα, ἀφαὶ ἢ τ 30 

Ἂν νόμων, σχόπει παλιν ὡς πολλὰ χαὶ μεγάλα, ἥτις ὁρ- 

Ἃ Φανὸν ὑπὸ πῷ παὸς καζαλέφλοτα ἰραλοίϑᾳ 

» ἡήπιον, διέυϑυον ἐχί σοὶ χλέϑι, χαὶ τὸς Ἐχὶ ́ παιδὸ- 

ρίας αἰνντληίᾷ πὸ πονοῖς, Θ μύτη μόνον, δλλά πα- 
τ» τὴρ, ̓ν ἀδελφὸς, χα, ἡ Ὀφϑεὶ ὕ ἀδελφὴ, χοὴ πόρτα τὰ 

» φίλταζῳ. θι ϑλνουϑύη. ὅη 45 εἰς αὐόρας ἦλϑες ἐ ὄἄξον 

»»,Μμοι τῦτε ἀπηλλάσϑαι ἢ Ἕ δι: ἑτέρῳ γημκαινϑύεν, 

ὄνος, ἿΞ 

“ἀΠῚ ργίπχας ἀερεθίς φορές νιτα στα- 

18. 1Π1Ὲ Ζ2Ι 
((ς εηἱπι χυσς γα (ΟΡ γ (ΟἹ ἐς, ὃς ΝἜΦ 
πυογατίοποῖη γοστὶ οἀϊαπλ) Θο5 νεῖο 
4υϊαρετῖθε (ρρ]ϊς ΡΓΘΟας τοϊϊοϊατ,ις,,, Ἵ εὐὰ μἷς 
ἱπαἸρηδτίοη ΠῚ ἀ δου ΠῚ ἱΠΟΌΓΓΟΙ ΕΣ 
ΤῊ Ιο 5 αἰδία ταὶ φα]αταἰταιίθ5. πᾷ ἱρῇι 
ΑἸ . φαΐ ας ΡγΙ Πλΐτιι5 ἱπβιείευμιη βπ,, Ὁ 
ποὶδ τγα !ἀουῖις, ἱσηοίσιπι ροσσατῖς ἐὺ, λχάωα ΜΕΝ. 
Πιοπιϊη ἔδο!]ο5 δὲ ΡΙφοα  ]ος: δέ πλι}}- “5... 
τί ἴλπι, 0 σαυτοῦ ἴῃ οος ἀο]ογᾶς ; 
ψοτίβ ας ἘΕΡΙ ΠδΙ τὴ ἴγαπ ΠΠ]Οσιιπη ροα- 
ποῦαπι. αἰ ἔοττς δὶ Ματγοὶ 4 ΌΠΠῚ 
νἰάειυγ, ἀςοιῖι ἴτας πιογίαίος εἴς, ατἱ- 
τὰς Ποι αἴ ἱπηπηοτταος. αὶ θέξε ἰρίτας 
δ εχ ἀἰσηίταις τα ἔδοουῖς, ι ρατγὶς οα] 
ΡΔΙῺ ΓΕ Ποῖα, ρα ΠΙτοητί 1, ἰη σγὰ- 
τἰδην τοςῦ γοάοαῃτί,ας ἀυϊάπυϊά Οἰ᾿πὰ 
τἰδι αο τ] τ, ΚΡ ΝΟ Ουοά 
εἴρα {Π8 65 ἱπηρίδοδὈ115. Ὡ]Π 1 11 Πᾶς 
Ποηοτίς οδυῆςα σοποςάδοταιᾶ; ἃ πα 
ΠΟῊ ΤῊΪΠἰ ΠλΪ ρυοεΙ ῥοσα, δ αιιας Δ] Τιις 
υοφ Πρὶ νἱηάϊςατε ροῆπε, ΔοςερίΠὶ; 
(ξ πηαχί πηα δὲ ργοιὶο  ΠΊρτη Δ, ὅς αυΐ- 
Βιις συηέθα Ρ: ΑΥΔΙΕ σείογα,, 22229917 2,722 
ΠΟΥΙΡΙΙ5 δ ΔηΪΠιᾶ. ἃ ΠῚ6 6ΠΙ ΠῚ παῖς Πλ1- 
τ Δτ15 65, ΠΠΠ1Ο δυίογδήα νο] οοο νοὶ 
τεπηρογα: πες Υ οἰοοτῖ γα]! υογιπ,- 
γε ΠΟΠΊΪΠΙΠΊ ΟΠλΠίπ πη δοποῆοία, εἴ- 
ἰδῃι ἢ σα! πὶ ατείησᾶς τηαρπίτιιαίπςο, 
ταπίηπη ἀρηά 16 νά] ογε {1Π65, ντ ἢ ἰς Πά- 
ταιγα ἐς ν]οΪατὶ ὃζ ἀθο] οὶ ραιίαγίς:οά 
ΤΊΘΙ15 ΟΓ 5 ΟΠ Π τρογο, Πλ Πα; Οπηΐ- 

τἰᾶ, ὃς ππε σαιΠδτίοπο πλεὶς οδίεαῦ- 
τὶς ργθοίδας. Ηδης οπΐπὰ ἰορ Παῖιγ 

Ρις(οτρίιτ οπιπίδ. 4 α! (εηίμς δζ γατῖο- 
ἐν (ὰπτ ΡαττίοΙρα5. ΘΠ ἔίτετα, Ματγοὶ 
ΑἸΪ,Ἔρὸ τα οτος Βο Ια: Ἰηξογας Ραιγία;-. 

ὃς οὔίπτο τα νἱοἰ είς. ἀυτ ρίτων ΠῚ 

Ριϊοτδ, το πδτθηι ἰδὲ πλατγῷ, τι πγα-ὰ 
πὰ Εις ππαέζα, ὃς τας δε} ἱπέθυ ρ 
τεπταῦτ πφιγ οἰ Ἔχ πογγείοδς, σε 

τᾶ πγαττί, ὅς ν] το ἄοπα ΠῚ Παπιοστα- 
τί. Εσο οὔ Παπο]οσαπι, 4ιιαπὶ Π8}- 
Ιὰπῇ νη] τοιπριι5 ἀρ ] θυ τ, ἰο ΙΔ Π1 
δὲ νἱτεῖς δ Παθθαπι, ἱπάϊσπατη σςῃίδο 
ΜΜατγοῖ,πὶς (οἰδιη ἀὐβδδια αὐ Πας πιῖ- 
Πϊ οοποςῆ!ς ρογτοίρο! ατῖ. (Δα πι]6- ἈΠ 
ΘοΠ1 γε ΓΑ ΠοΠλ τά η, ΓΟΓΪΠιίσογο οῦ- ἢ 

ἰάτα δοοόπάογα αιοῖ δὲ ] ΔητΙ5 ῥγά- ᾿ 
Ζογέα ὈςΏςΗοἰΪς ἃ Πὴς {5 ἢ οέξιιδ : ας 
τοῖθηο}}α αἴαῖο ραρΠ Π]Π πὶ ἃ ραῖγο τος 
Πα αἤπιπιοης, πλαπῇ νίάτια, Θά ι- 

οατϊοπίς ἰαθουε5 ῬΕΓΓαΝ ; ΠΟῸ ΠγΔΓΓΙ5 

ταπταπι; [ἃ ΡαΐΙῖς, ἔγαυγς , ΠΕ ΓΙ Οἰ δ᾽, 

(ογοσὶς.. οαληϊθτῃ στ ΠΠ ΠγαΓα ΠῚ ἢ 6 -΄ 
ςοἴπιιάϊπαπι οοὺ δι ἐπ! ἀςῖηάε ν θὲ 
ψ ΠΠ απὶ τορσαπν {ππηρΕΠ|, οὐπὶ [ἰσο- 
τοῦ ΠλΪΠι το τς σατγὶς αἰτεῦῖ παθοτγς, 

Χ χα τὴ 

αϑνκαι- «“ ως . 



ὉΙΟΝΥΙῚΙ 

' 4]1054 1έτος εἄιισατο, δ ρ πγα ραγα- 

, πᾳ (ἐπεϑιυείπηοα ργαπαϊα, πο]αὶ, (δ 

᾿ Ἐν εἰἴδοια πλαηῇ ατρα5,σοητδτα ρία- 

τ ὐν μεντα σεηοτο, πε πο σο]]οσατῖς 

ἢ} ἴ ὉπαΠίθ. πλοὶς νοϊαρτατίθ. δεφοπιπιο- 

“΄. ἀϊς: αΐθας πο (ταυ Δ[Ἐ] ραττῖπα ἰπα1- 

Γ, τις, Ραττίπι (ρότε; ἔθο [ἴα » οπαπί πὰ- 

Ϊ τγα πα ΠῚ Ο ΓΙ πγᾶ. 0 ΘΠΐ πη ν Πα Πὶ 

᾿ς τΟΠῚ ΡοΓΟ, ΟΧ 400 τα αν! αταῖοπὶ 

οτάυχὶ, πηαγοτο δυιῖ Πγδῖα σαΓ 1 ας 

ἡμαπάο Βι]αγί ργορτεῦ τὸ δηΐπλο ἔμ, 

Ὧ2} 

115,8 ργωα σοπτίμπδητῷ ρτα 5, α] 4 

᾿ | ροίξαἰΐα γεροιταγο να] ποὺ ϑεάέοιτο 

] νοΠρτάτοπη ΠΎΪ]γἱ πταττί αῆοττς οσερί- 

ΕἸ, 6χ 4 δάπιοτιι ὁ5 Δ ομγαπη γοῖσ- 

ῬΌδΙ. Ππυπιὸ ταπὶ ΠηΑΧΙΠ16 ἰηξειχ {πὶ, 

φαπτιτςὶῃ πιςάϊίς οἰαπ (εἀ οἰ. ρα- 

τιοταπτξ νἱἀοτᾷ. ἴῃ αῖθιι5 ΕΠ] ΠῚ πλᾶ- 

χίῃγς ΡΟ] Ποῖα νι ἀεθατγὶς δὐξίοηιϊθι5, ὃς 

ΡΙοθοῖίς το ρτο ορυίπιαι . ππάρηο (ρί- 
τἰτα ορροποθαβ, ἰὶς πιο τογγοραητρία- 

- φίπυιπη: ἀαπὶ σορίτασαπη 6 4ι14Π} ΟΧί- 

"} 'σῃο πιοπΊοητο ἀοροπάετγει Ὠιππιλη 
ψίταιδα ταπη δα ἀϊτα τα πη ἜΧρογί ξια (ς- 

Ρεσορποιιούαπη, (όηρεῦ νἰτὶς {ΠΠ0{Ἐτὶ-- 
Βεις αὐ ἀφογιιπι αἰ] απη Ἰη ἀἰσπατίο- 

ποπι, απ Ποπληίηιπη ἱπυἀἴαπη δάμογ- 

τί. ατα ἴτὰ (απο νεϊπαπι Διο] πε 

αἰ )νετο ξαταγογιπη οταΠ} ναῖεϑ. ορ- 

ΡΓΟΙ 5 ἐ5 οἰ α1]15 ἱπυϊα α: νὶ, ὃς αργο- 

Ῥτιις α ρατγία. ας ἁυτοιη ροίἘ Πα (ε- 

οὐτα οἰα νῖτα πηθα, ({||ΐσοῖ νίταπι ἀϊςα- 

ΓΘ, 6Χ 400 π16 ἀοίο]ταπη ΟἱΠΠὶ μιίςς 

Ρτοτί5 το Ππαιιθης ΔὈΠΠ) ἴῃ Πἰς (ογάϊ- 
Βιις οχαέϊα οἱξ, ὃς ἰπ Πϊς ραηηὶδ Ιασα- 

δείθιις. Ρτὸ χυΐδις οπηηίθιιβ μῆς ἃ 2 
τετεροίοο στατίαπ,, ιις προ Ἰαξξοηιις 
τἰδὶ πιο] οίξα ξαΐ, πες ἔπταγα (πη ρο- 

{ογιπη, ἀϊιπὶ νίχογο, νὰ Γοσο ΟΠ ΠΟ τῖς 
ταῖϊς οἰαίδιις ἰαπι τα Ὁ, δς ἀεί!πα5 ἰπ- 
ΡΙΔΟΑ ΘΠ] τοῦ ἰγαίοὶ ρατγία: ]υοά Βοπᾶ 

νιτίᾳ; ποίξγι πη σοπλπλιης Πιογίτ,ποη 
τα 1 (Ὁ]1 ρασυ!ατα. Πδπὴ δζ δὶ, πλο- 
τοΠὴ σοῆοτίς. ΠεῸ σγαιυία5 αι αι) ΠῚ 

τα πη δῖ οσίοἰςητία; δζ πὶ] ἃ οιιη- 
δὶς οἰ! δ᾽, νι τὶς ραυίτογ ας ποῖ, 

2 

ΤΈΡΝΝ ΕΝ Σ 

τατα τη πιοάο νίμα: πη νἰτᾶ ββαζαμη 
εἰπείει, (ξἀ εἰ ἀοξιπέζα (νι ογθάεγ 
Ρατο Ἐ} ἱπχηχοτταὶε σ᾽ ουίαμη ραγίοι, δ 

Ν {4 9] σοι οἵδ, αὶ ΠΠγαῃ 5 ΔηΪΠ145 
Δ σοΓΡούς (ΟΠ πτὰϑ Γθορίατ, πιο πη ΠΟΙ. 

λ (βτουγαποις σα] σ᾽ ποίη; σαρίοτ, ὦ 
Δ πα ογογιπη οὔ ἀοπηο  Ππ ρεγῃίθεηι; 
Ἁ ΠΟΟ σαΠΊρὶ 4005 1 οἰ δος ΠΟΙ Πδητ; 
[δ 4 (μθ]ϊπιὶς ὃς ρατας χίμοῦ, ἴῃ ιο 

᾿ 

φαπινίάογοπι το Ρο 14 πο ξξδτεπη Ρο]- τῸ πολέμοις φέλλονζῳ, ὁρῶσα σε, χαὶ μαίχας ζχὲ μά: 

Πιοπος μα θοθίτατ; αυΐ Πλ (πο σοπη-(4 

΄ 

ΜΑΙΊΟΛΔΑΆΝ Α 5 “, 

χαὴ ἕτερφι τέχνα ἔχι,ϑρέψαι χα Ἷ γηροο: «᾿ 
σχοιὶ ἐλπίδας ἐμαυτῆ καζαλιπεῖν, σέκ ἠξουλής «ὦ 
ϑώυ, δλ᾿ ἔμεινα Ῥχὴ τὴς αὑτῆς ἑςίας, χαὶ τὸν αὖ- “ 
τὸν ἔφερξα βίον, εἰν σοὶ μόνῳ παί(ᾷς τϑεῖσα φὰ « 

μαυτὴς ἡδόνας πε χαὶ ὠφελείας ὧν ἔψάυσας με,“ 

(ὰ μδὸ ἄκων, ζὰ δὲ ἑκὼν, χαὴ πασῶν ἀτυχεςατίω “Ὁ 
ἐποίη(ᾳς μηπεέρων. ποῖον ὙΣΡ ὄνον, ἀφ᾽ οὗ σε εἰς σ᾿ | 

λύδρας ἤγαςρον, αὐ. λύπης ἢ φόξου διετέλε(ᾳ ;ἢ “΄΄ 

πῦτε ἱλαφοὶν ἔρον Ἐχι σοι ψυχέω, πολέμωες ἔχῃ“, 
λ γι μα 

πολλαξ 

χως αὐαιοφύνϑωον, ὁ δαύμαΐζα ὅλὶ φαύμασι λα, 

(ανονζᾳ.; δλλ ἀξ ὧν ἐπολιτ 4 ου καὶ ζᾷ χοινὰ 

ποραίες, ἡδόγζω ἴινα ἐκαρπωσα μων ἡ μήτηρ 

γὼ Ὡσ’ σε. τότε υδν ὁξίυ ζῳ, μάλιςα ἡτύχοιω, καὶ 

στως πολίρκης ὁρῶσα σε χείμϑμογ.. ο οἷς ὙΣΡ̓ 

θεῖν ἐδύχεις πολ ἀ μαισι, χαὴ πολυς ἐπγᾷς ογανιο 

ῥϑιος “Ὡρ τὴς Ριςοχρ κίας τοῖς δημιοζιχοις, 

τὰ ἐμοὶ φόζου μεςὰ ζῶ; οὐθυμουμϑίη τὸν αὐ Ν 

σινον βίον ὡς Ἐχὶ μικρᾶς αἰωρόται ῥοπῆς» χαὶ ς 

Ο΄πολλωΐν ἀχουσχκατων πὲ χαὶ πα. ϑηκκατων μαϑούσ 

ὅτι τοῖς ἔλισήμοις ἀύδρασι ϑεία, Ἴις εἰγανιοῦται ν 

μμεέσις ,ἢ φϑονος ἧς αὐ, ϑοῴπινος πολεμεῖ" χαὶ 

ὅ9ι μα)τις ὀληθῶς, ὡς μήποϊε ὠφελον, τ ὀκῷη- “ 
σουϑύων. και την γωνίσοιτο γε δΐχω σε πολις ἔχιρρα 

ὁ πολίζικος φϑονος, χαὶ δύήρπτισεν ὧκ, τῆς πα 

δὸς. ὁ δὲ μτ' (τώ μου βίος, εἰ δεῖ χαὴ βίον αὐτὴν 

καλᾷν, αφ᾽ οὗ μεκαζαλιπτὼν ἔρημον ἘΧῚ τοῖς πταὶ 

δίοις πὕτοις ἀπῆλθες πο πότῳ δεδαπθμη.) τῷ 

πῳ, χαὶ οὐ τοῖς στενθίμοις Φύχεσι τ πτι, αὐθ᾽ ὧν 

ο πότων ζαυτίω ἀπωτῶ σε χάειν, μηδέπο: ( σοὶ 

βαρεῖα ϑιυονϑύη, μηδὲ εἰς τὸν λοιπὸν ἐσομϑμη 

γον ἕως δῦ ζω, Δ[ολλαγάδαι πσδὺς τὰς σεα 
πολίζις γδη ποῖ, χαὶ πτιύσαοϑει τ’ ἀμείλικζον - 

λον φυλάοσοντα καΐζᾳ, τῆς πα-τοίδὸς" χοιγὸν ἀγα 

ἀμφοτέροις ἡμᾶν αὐξιουᾳ λαξᾷν, χαὶ Οὐκ ἐμ8 

ἴδιον μόνης. σοί τε Ὑ», ἐαὺ πειαϑῆς , χαὶ μηδὲν 

χέφον ςξεργασῃ, καϑιι σϑὲν χοὴ ἀμμίανζον ἔχφν συμθυ-- ᾿ 
σεται! πίω ψυχέω πὸ πϑυτὸς χόλου χαὶ σαροίγμας 

ὅς δαιμονίῳ : ἐμοί τεὴ ἴα “πολιτῶν τε ἡ π' 

λίζδων ἀμὴ ζωσῃ τὲ Ὡἰ δαχολουϑουίᾳ βίον 408 

μονω “ποιήσᾳ, χαὶ μ᾿ τί πελάυτίω ᾿ξἰποδιδουδῳ 

καϑο πῇρ εἰχὸς ἀὐχλάαν ἀϑοαίναζον οἱ 4. αὶ εἴ τις ἀ, 

Ως αν, ϑ,5πίνας ψυχας ᾿ὀἰπολυϑείσας τῷ σώμα 
αἰ ποσδέξετωι τῦπτος,, οὐχ, ὁκαΐζα ϑόνιος χαὶ ἀφείγης “Ὁ 

αὐ πυυδέξεται τίωὶ ἐμ, ἐν ᾧ φασιν τοκοικοϑαῖ τὴ 
μένας οἰχεῖν, σοοϊξ Ὁ λεχϑιᾶυον τῆς Λήϑης πεδίον, “ 

Δλλ᾽ ὁ μετέωρος καὶ καϑωρὸς αἰ ϑὴρ, ον ᾧ τὸς Θὰ « 
β θεῶν 

ΕῚ ἐν 

2 ,.-" 

ι Ἢ 
ἰο “ὦ 



» διαὶ, 4 φιωζ οἱ οἰκεῖν λόν»ς, ἀ δαίμονα κα ἡ κακαθκον ἐ- 

» χθ' ΓΝ βίον" οἷς ἧς ϑα λυ Ὁ σὸν ἀὐσεξὲςκὶὶ ὺ σὰς 

" ξΦ ας αὐτίωυ ἐκῤσμεν(α αι ὥνας αἱ αἰτήσεται ((ὁι 

» ρα ϑεοΐν ἀμοιξας κα λας. ἐαὺ δὲ ποδϑπη λακίσνς 

» τίω σεαυτοῦ μητέρ: χαὶ ἀτημον δπολύσης,, ὃ τί κδὸ 

» αὐτοῦ θι συμβήσεται ΕΣ ζῦτα παϑεῖν, Οὔ ἔχω λέ- 

ογέν, μαδάύρμαι δὲ σχεῖν ἀτυχές. ὅτι δὲ, ἐαν ψ' τὰ 

Ι » δα πολύτα ἀὐδα μονῆς, ἔφω γὼ, δὲ ἐμὲ αὶ ζὰξ ἐμας 

τς σύμφορα: ὁ οἷ δαχολουθησουσα ι, χ) δ δῦ α)ή- 

ον σου(ᾳ τἴω νυχδὼ ὀδχρύη,πθτων ἀγαιϑῶν σοι δ ονη--1Ὸ 

ον» ζν-ποιήσ4 1 βίον, 4 οἶδα. οὐ ὙΡ αὐέξεται ετουοία 

ον πίω διάνζωυ σὲ λύνκεσον ὕζειν ἐν ὑσούτοις αὗρτυσιν ὑ- 

» (οι οϑείῖσοι, τ’ ἐλαίχιςον βιῶναι “φόνον ΡΥ -» τοῖς 

» ἀπόμτων ὑμῶν φίλων πὲ χαὶ 1έηθραν ὁ ϑὐῤείαιεω ἐμϑω- 

» τίω Ἅ{α χφοίσομαι, βαρϑαν Φραὶ, χαὶ δάγας ἐ εέιν- 

᾿μ)ύας αὐτ' ἐμαυτῆς καζαλιπὅσα δ ἀμμφρρες. ὦ ὧν μὴ 
ῳ δεήσάεν, ὦ Ὁ λεοὶ τῆς Ῥωμαίων φύλακες ἡγεμονίας" 

τ ΨΌΝ ἀὐσεξῦς χαὶ καλοις δοίητε Μαρκίῳ λογέπμμοις' 

᾿ »" ὡραῶρ Ῥέτι τξοιόσῃ μρὶ πός τεπελέχεις ἀπέϑε- 

ον» Το» Χ) ὃ ὧς βαῦδοιες ΕκΧΙΕ, ἱν δίφρον θἰπὸ τῷ ῳ βυμα- -2ο 

εὗρ ἔγχεα μοὶ, χα πολύτα ταὶ νὰ οἷς ἱσοσμήοϑαρίας. 

» , ἀὐδκρατορας Ξχας νόμος ΤΟΣ μδρ ἐ ἐμείωσι ν(ᾷ δὲ 

ον» ΠΟ πορὸὺ εἰς πέλος ἐποίησε" δῆλον ἅπασι βελομε- 

"ῇ υγος ποιῆσαι οδτ τ μδρ ὀήγων “χέν᾽ αὐτα! πσεοτῖς- 

.» κεν ,“ἑσασὸ δὲ τῆς μΐξϑς δὄγεοϑαι" οὕττω χαὶ γιοῦ {ι- 

᾿ τς μίαν τ ὁ «αἰ ζολεπῆον με ποιήσφε,ὼ σοίυϑιος πἰωὼ 

ἣ .» χοινζοὼ πα δι δὰ, αὐτὶ κακοδαι μονεφαίτης ἀ δαίμονε- 

στ ̓ὩΞἰποδείξεε ἊΣ πασῶν γεωυαμκῶν.εἰ ἰ δ) αἰσιὸν ἐ- 

νν ὺ δεκτὸν αὶ “5 λϑιασι ̓πσέσκυλίεος μητέραν τῷ- 

τ» Τὸ ᾿ πὸρ ὀνο τατεφνον χῆνα χαὴ λτούργημια «ἰσου- 30 

᾿καϑμαῖ σωΐν εἴας ἕνεκα, “ὃ παϑιίϑδὸς. ζᾳῶτα εἰτιῦσαι, 

ἔρῥψω ἑ ἑαυ γαμοὴ, χ) ἡ ἰξεπλέξα(ᾳ ὁ Ἔ χερσὶν ἀμ.- 

ἂν ̓Φυτέραις τὸς πόδας Ὁ Μαρκίε, κα]εφίλησε. πείού- 

δῆς 5 αὐτῆς. αι 1 αϑὺ γεν αἴκες Δὐεξονίαν ἃ αμα πᾶσαι 

᾿ς χωκυτὸν ὀξεωὺ καὶ μακρόν. οἱ ἢ οὐ, τῶ σεενεδρίῳ πα- 

τ ρϑιλες Θυλούσκων, Οὐκ αὐέρροντο πίω αὐθήαν τῆς 6- 

ον ΡΥ ἀπεφράφιζαι. αὐτὸς δὲ ὁ Μαρῤχίος΄ αἰα- 

᾿λόνδνος εκ 9 Τδίφρου,ὶὺ «ἰξεπεσὼν τῇ πῇ μιητεὶ ανίφη- 

σιν αὐτίω Ἔἰπὸ Ὁ γἢ “)γη9 ὀλίρον ἐμπνέσῷ" χ᾽ ὸ χὸϑ Ξελαξὼν, 

Ὺ 

τι 

» χαὶ πολλὰ Θκχέας ϑαίκρυα, εἶπεν" Νικάς,ὦ ὦ μῆτερ, 40 χὶε (πιαηἰ ΠΊΘ ΠῚ; ΘΔΠΠΟ» 
“ ΡοΙΕΠταΪτας [δου πηγάς ΟΧοἰ απηδιῖτ; 

ἰδ 
» Οὔκ ἀτυχῦ νῇ γνίκζωυ οὐπε σεαυτῇ, οὐτ᾿ ἐμωί τίω Ὑ» 

- πατείδα, σὲ σέσωχας, ἐμὲ δὲ τ' ἀὐσεξη καὶ φιλόφορνον 
"αν ̓ϑπολώλεχας. (τα εἰπὼν, ἐχτ τίω σκηνζωο 

εἰπήφ . χελάν(ᾷς ἀκολουθεῖν πίω πε γυναῖκα ; καὶ 
τίμὺ μιγτέφα, καὶ τὰ παιδία" ειϑα, 1 λοιπὸν τῆς ἡμές- 
ξφᾳς χέϑνον σχοπού μῆμος στεὼ αὐ ὁ ἡ ην -ρατ-- 
ἥν, διετέλεσεν, ζὼ δὲ τὰ δξαγζᾳ αὐ ζις φιάδε᾿ αἰθδὶ 

ἌΝΤΊΟ; ΚΟΜ ΕΣ 

“(ς ἱπη ρου ΠῚ, δ ΠΊΔΓΓῚ [Π ἰρίι1Π1: ἵτᾳ δ 

}3.52 

αἰιιητ ἀ ἰς σαηίτος ἔοστιπαζητη ὃς δοα-. 
τπ] νίταπὶ ἀορογε: φυας γοπιιητίλτα 
ται ρίδγατε σσοο ας {1 σταῖῖᾳ ὃζ Πο--τ 
ποτο μα ῖτο, (Θπηροτ τιδὶ ργροἰατγᾷ αἰἱπτο 

ατιᾶ ἐς τειτιδυτοηςζ ροῖος. Θμοά 
τορυ]οτς {4} Πγαῖτα ἢ} ὅς ᾿]Ποπογα- 

τᾷ αἰ πη Οτίς, υ τ] ργορτοεγεα ὈΒῊΝΡ 
ψοπταΓΙΠῚ τ, ΠΟ ΡΟΙ πὶ ἀΐσεγο; τ 
συτοττα πη η ΠῚΪ ἐλο ι γ 1772 ΡΓοίρετί, 

ΜΠ 6 (τ οἴο ; οὐτᾶ [1 εἶδ] σεῖογα οππηεία 
(υπςοςάλητ ἐεΠοίτοτγ, ( βηράμηιις ἐπίπχ “ς 
Ποσηιοφὴ)ςοιῖς ἐοἱοῦ 0] πγεο Πτοα- τ΄ 
τιιΠγ16; οαἰαπιϊτατα ΠοΠηΐης τα σοηλί- 
τα ἰτατ, πος ἈΠ  ΠΊᾺ1ΠῚ τα πὶ νη] Δ Πγ. “. 
το Πα ποτ, ΠΟ Πα, πηοττς ν]] 5 θοηὶ ἔτιι- 

ἔϊαηγ πη Πὰς νῖτα ρογοίρεγα. ΠΑ ΠῚ νος 
ταγίαᾳ, ἢ σογαπ τοῦτο διις σοπτιιπλ6- 
ἜΣΤΗΝ Ρατίατισ τορα]4π|, πὸ (α[πϊης- 
τ νοὶ πιίπί πλιππὶ τα πη ροτίς ἐρατίι πα 
{προτυϊμοτο; (ξ ἰη ςοηίρεέξι οπηηι 
νείγιι πη τιΠῈ ἀπ σοι ΠῚ τἀπὶ ἰηἰΠγῖ- 
σοταΠη ΠΊΟΙ ρία ΠῚ ΠτογοἰαΠη, ἀΐγασας 
δὰ ξατίας τἰδί ρῦο πιο γα ἢ 014ΠῚ (ςιια5 
νἱηάϊος5. Οἰδθιι5 πο οριις πτ αχὴ 
ἀι! οὐ οάες παι ἱπηρογίϊ; θοπᾶᾳ; 

“ΑΓ Ρίαπη Μαζγοῖο πιδητζοπι ἀατο,ντ Πο- 
υιπιοάο ἰη δάπαπτα ΠΊ1θο ἰδοιιτο5 ἠ6- 
Ροίοϊε δέ ξαίσος (πα πλϊ{τ, (ΟΠ! ατὴς ἐ8 

εἰ δα ΠΑ 1 1Π (Ο] τη τη Ἐξ] τ. σειογὰςν 
Πυο πηρθγατουγία ἰῃ Πρ Πΐὰ ραγιίπη πηΐ- 
πυΐτ, ραγεί πα ἰπ τοτυ τὴ ἀπηουτ; ντ ο4- 

το Ρετίρίσογθητ ΟΠΊΠ65,Γρί1 ἰη 4]105 εἰς 

πππο Ποποζαῖαπῃ ΠΊ6 ἔμοίαϊ ὃς ςοπ- 
(ρίουδπι ἀοηατα οσπιιηὶ ραιτία; το - 
ἄλταιιε ς πλἰ(δυγίπγα πλι]Ἰογιιπη οπιπῖ- 
πὶ [ΟΠ οΠΠΠἸΠγ4Π}. δέ {1 ἔὰς εἰ δά "1.3 ἡ 
δοπαα πγδῖγοπν ργοσαπιδογοηςς ΠΟ 
Πες Αἰ ἴα πη) ΠπΔπη 5 (αι Π}}ΠΠΟΠ στὰς 
Ὁ θογ Ρτὸ (Ἁ υτο ρατγία. Ης εἰο-, 
αὐτά, μι πιο ρτοίβοίτ, δζ ἀπηθαῦ. πὴ 5 
Ὡς απηρίοχα ρεάος Μακε, ἀξυίοσ 7 
λτα εἰτ: ἂς πιοχ (δοιιτιις οἰ ΕἸ Πρ 5 δζ 
Ἰοῆσιις νη ΠΟ Ια 1} ΠῚ ΔΙΓΟΠΆΓιΙΠῚ 6- 
ἰυϊλτιις. οἱ (οἱ νεγὸ αὶ απάεδᾶτ,πο- 
υἱταῖο πὶ οἷα ἐρεέξασυ]! Ποη ἔξγεητζεϑ, 
Δασττογαητς σι] ο5. Ἰρία Μδγοίμς, ργο- 
ΠΙϊεης ε(6]14,σοτγερταπι ΠΊδ ΓΟ ΠΊ γα - 

σΟΠΊΡΙΕΧας, 

φ. ὭΣ Δ 
5. «πω, 4... Ω. ἢ 

ΟἸΠΕῚ πηαῖου: 
ΠΘΟΠΉΠΐ. ΠΑΠῚ ραττίᾶ ΄υϊάσπι (εγαα 
ἢ; της νεῖο ρία ὃς ἱπάυ!ροητοπὶ {Ὁ 
ρου αι. Ηας εἴτις ἰαϊτ ἰπ τε π- 
τοτίαπι, ᾿αΠΠς ( φαΐ νχογα, πγδίτςο, ἂῦ- 

4ις ̓ϊδετί5; νι ΓΟ! αδπὶ ἀπ Ρατῖοπι 
οὔ εἰς σοπίπ]ταιτ χα! ἔμέζο ορις ἔο- 

τοῦ Ταπάεπλίη ἢςο οσίδηίαπῃ οἵϊ: [)σ 
ΧΧΟ. πὴ 



ἘΑΓῪΥΥ 

54 ὉΙΟΝΥ ΘΙ ΒΆΡΙΟΑΆΝἊ. 55. 
τοάϊτα εἰας πες ἰξηατιπι σοττὶ αυϊά- μδὺ “ὁ καϑύδου, μήτε πίω βελζὼ τέλος μηδὲν ὀκφέ- ] 

Πιαπη φάροριυΐαπη γοξογγο, πος ρορα- φῷ εἰς πριν μήξε ἐκεῖνον ΤΣ υψηοδν τς αἰνὸν ' 

1μπὶ 4εσογποίς, ρυϊισιαπιν ΟΠοἱ ἐς ε ᾿ τ ἢ ΠΛῊΝ Ἴων ΩΝ 

χηλίοίτία ὃς ρᾷςο ρίηθ τγϑηβορ  Πδητ: τοῖς δολούσχοις 6 δ επῦ 05) τὰ αὐδὲ φιλίας Ὦ Χα- 
: ! ἀεθρος ! ὅπ), ἈΡΕΙΒῚ λ ν οἰ» 

Ἰρίαπι νετο οορία5 μέ ποχά 00 (τὰς ζαλύσεως τῷ πολέμου" αὐτὸν ὃ πίω ςφραΐιαν ὀμαςή- 

ΠιιΔ ΠῚ ΡΟΓ ΔΠΊΪΠΟΙΙΙΠῚ ΤΟΥΓΑΣ ἀθάμοο- σαντα, ὡς “Δ καὶ φιλίας γῆς ὠπαίγάν᾽ “ἰπσοοόντα δὲ ὃ 

. Ϊ Ϊ Ϊ Π] - ᾽ " ͵ λ λ 3 “ » “1 ; 

πὴ 1 ἐσ... ὃς ὦ πρ ΟἹΙ 5 ) -»Ἥ ἢ ͵ 3 λ λ "ἢ 

ἸΡΙ͂ σοπιπαὶ ΠΠΘητ,ρετοῖο ντ, το Δα 6- ξιοιῶ ΠΣ ἐχτδένανίῳ αὐτῷ Π1η φραῖιαν, ΘΎΩΝ 

᾿ἰις Ηοτὶ ροδοι, ἀπηίος οαπὶ Ποίξίδιις μδν φιλίᾳ δέχεαχ τὸς πολεμίους, σευ ηχας ποιή-" 
", ͵ 2 Δ» "» 

ταποισογοτιραχαπε οχ σάπο ὅθο- σαοϑαι διχαῇοιο; αὐτο τἰοὺ ἰσυτηΐζα, «καὶ Ὁ μὴ σφ -, 
ἀν ος ΜΕΝ ὅπ ἡζειτ: Ἵ Ἀσ ἫΝ 

πο Άοῖετ; οοταπηῃᾳ βδιατεεας εἰν, 1 γα φξΣ ζαὸ ὁμολογίας, ἐγ δεψανίας: εἰε θ ΕΒΘΟ Ὁ 
τὰ, ποιὰ ἴῃ οοηαἀἰτοπίριι5 ἔγαθσ πο- βωκδέ ἈΠ ΩΣ ἀν “ Ν 

Σ τω ! ἰ δὲ! α ὅν 
τοι ]υσαῇ (ἀςςο ΠΡιι5 οἰατί ρασοίατα- ὌΠΙΝ ὠμδ τ Εὴν σιν αἴ)ει ὍΣ πιβπλαοα Ὶ 

οὐΐτεπε, αδάϊοατο ἔς ἱπιρεεῦῖο. αατο- γο! » μή δέχοιντο ζᾷς Διίφλλαγας, ἀφίςαοϑει ὃ δθτ 
ΕΣ κου, ῬΙΝΙ ἢ Α ΕΞ ΡΤ ΟῚ Ἔ ἜΝ τὴν ι 

εἷπι ἰδοπεογιπι ἀτιοῖ! ἱπορία παπλῖ- χης αὐτὸν. ἡ ὙΣΡ οὐχ πἰασουϑυῷν αὐθιυς διλον “γὰ ὁ 

ποπν (πο ἔξυτοβ: ἀὰτ {τοπλοῖς ΠῚ: ρέοϑαι φρατηλϑν δὲ Ἔπσοοίων ἀγαϑοὺ ἡγε μόνος, ἢ πα- 

ΠῚ Τ' 
ε “ ᾿ 

Εχοτγοίτυιι σοπηΠηἰττογῶτ, ΠΊΑΡΤΟ Ὁ γι γδγου 4 σανζαις ὅτῳ δή Ἔνι τς δοιῦα ΟΣ Ἀν 

τηαῖο σορσῃΠί [ΓΟ 5 αυϊᾷ ἀοθυξητ οἰ - ᾿ ἣ Ξ 

᾿φοῖς, Ηχο {πηι αι {15 1ῃ οα ἀο]θ6- γαίμεις, σεεὺ μεγοίλῃ διδαι θυ σεοϑαι, βλάξη πίω 
ὃ Η Ρ ῃ ἷφ τῇ ν λ λ } ͵ 3 

τατίοης νἱἀοραητατ αἴ ὃ ρία, πε συμφέροντος διρέσιν. τὸ μϑυ δὴ βουλάϑῳντα ἀδῷ 
5 ἣν" . . Β τ; ! Ἶ λῳ ᾽ ͵ λ 

ὙΚΎμον ἱπξαπιίᾶ, ἐπ 15 ἢ ἘΠΕΧ ΤΩΣ χαὶ δόξαντα διχαιεί τε χαὶ ὁσια, ἐὴ ̓ς, φήμης πὲ ἃ 

͵ . (Ω 51,5 ὦ ͵ ε νι}. 5 Ἶ ΔΎ 

Ὀρσίεδας, νϑρ 4 Δἰατιιγα. δε τογγοθαῖ οἧς, ἐφ᾽ ἢ μάλιςα ὁ οὐδ ἐλ  ξεὶ ᾿ 

δος χισάαπχίυίρίοίο, πε έοττε ἱπσοη- τς ΗΝ ἐς πα τ 

(ἰΔοταταπα νυἶσῃς, σαοα Ποίζοπη ΠῚ τά ξόυϑυα,, τοιάδὲ ζω, ἐτάφονηε δὲ τίς ὐὐδζυς 
Ὃ " ἌΧ ΒΥ, ͵7 2! " δ 

ἀεθο ]ατιιπι ρατατγοῖ, ἐτυγατ {πὰ ίρο, Μψια »δεος ἐχουίᾳ, Μή ποῖ ὀλογίφος ὁὙ λος Ο» Ελῆ 

ἴῃ εβτθηςπι ἱγᾷ γτπογοῖ, ὃζ ἱρίατη, απ-. δὲ Τῷ καζαπεπολεικηχέγαι ΘΝ ἡ παλον ἢ 

Ϊ ἱ Ϊ ΠΑΝ ΚΤ » - ἣ 
ται σαι Ἅπὶ ἄϊςοτος, [εἱς τα Δ]. ὀργῆς ἀκράτου ἈΕῚ ΑΕ ΕἾΝ νίαν χκομς 

νι ργοάϊτοτῷ ἱπτεγπιογος. ὙΠ πὶ εἰ ΩΣ ΑΥΣΝ ὙΠ 
αὐδοδοτίου αὐτὸν, Οὐδείς Ἄθοου μεΐζαδὸις, αὐ γᾷε 

ταπηζ ὃς 14,8 παρα οδι σταῖς ρα- τ ἡ πα ον ἀκ ον ξέρει 

τίου ϊα, νίττιτο ας βάε ἱποοίαπα {δ1- φ)εση διολε(ᾳς. ἐδόχει δῖχυ αἰὐζοις χἡ ττο, Κα) Εἰ ΤΙ ὃ 
. ὕ 2 ͵ "“ 

τε. γεῖροητο ἰαπιίοἷε ρος πλστιος γότερον Εἰ χι νδυιύδ κα, σεοὼὺ εὴρετῇ σωζοισι πίω 

ΔιΏΡίοχιῖς Ἔρτοῇι (απ ας τεητοῦῖο: ἃς. ςηγαί προμῦύψ. ἐπεὶ ἢ «αἷϑὲ δύσιν ἡλίᾳ ζῶ δὴ 
2 

ποχ πλΠ] ογοβ η νγθοπι πτγεπογίς. ͵ τα κι - “. 
: ᾿ «σωσοιυϑυοι δρνλλο ε(αν εἰκ ἘΝ, 

Αἰ Μαζοίιις ρῦο σοποίοπε σαιατοά- ΕΜ ΝΣ ἐ ᾧ Γ᾿ (6 αν ι ὥ σχη ἐπ κὴ 

ἀϊϊα οαγ ἃ δε! 1]ο ἀοπῆοτες, ὃς οθηῖχ “ μδι γευναικες εἰς πίω πολιν ἀπηείαν᾽ οὗ Μαρκχιο 
Η ἐπε ντ Π αν ΑΘ Ὁ. δὴ: ν ἢ) ᾿ ξς ᾿ ΓΝ 

τορατῖς ΠΗ Π τρια ντ {1 ἱσποίζογθησ, 30 ον οχκλησια ζᾳς αἸτίας Οὀἰσοδὸὺς τοῖς ππιροῦσι δὶ αἷ 

Π ΐ "7 Ἵ ΠΛ...) ἱ ἵ 

ἃς ἐρηα ἘΔ ἘΕΡΕ ΩΣ ἼΣ ἔμελλε λυύάν τ' πόλεμον »χαὶ πολλὼ ΤῊ ςραΐῖι 

ταοζγϑς, 10] σοπτγα νί πη Δ] σι δή ο(- ν ΟΕ ΜΟΝ » : 
ς δεηϑεὶς συτίνῶνα! τε αὐτωῖ, χαὶ ἐπ4δονὺ οἴκαδε ἀς 

(δας, πλαΐτα 'η φαπυ ςπιοητ 4 Ιοσατας, " πα πε: ποτὴςν ΑΜΑΝ 

τα ΠΠτ θοὸς ράταγς (8 ἴῃ ργοξεξθίοποα, , Ἦν γ.)»μεμνηνϑυοις ὧν ἔπτιον, τῷ μι λὲν ὐσασο 
- ᾿ Ἶ ἘΡΕ τ ᾿ Ε 

ἐχοοήτος οαετίς ποέξο ργοχίπηα. λῶν ὀϑήκεςον παῦεῖν στεναυγωνιςαὰς μυέοϑαι" χαὶ ὀλὰ 
- . λ 19 ᾿ λ ΕΟ ὦ τ 

Ἀοπιαηὶ νογο, ντ(δπίδγαητ (ς ρογῖσα- ὀπολλα χα; ἐπα γωγοὶ ὀχριλεηθείς, “Ὡἰρασκά αξξοϑα Πη 

1ο ἰειιατοϑ,(παπα ταπιοῦ γθάϊτατη πγπι-: ὀάχϑυθν ὡς ἢ τέσ γον ΞΟ Ἷ 

Ἰἰογιιπα ργαπογιογαῦ) ἰατὶ πλα Π ογίθιις ᾷ, Ἴ ἀξένου ἐπ μο τς! 2705: ΤΩΣ “ἢ ἣ 

ΡΓοσυττο δπτ οθυίαπη,ο (ΑἸ τατίοηΐ- ἡ κἀν οι ἐμκαιον οτί λέλυϊ σῴων ο χε! 
ἘΠ ἘΠ δε Ἶ Η ἘΡΕ ΧΙ “5 - ὴ ͵ πὴ 

διις, ἰδ 111ς. ὃς 15 μαϊυ πο άϊ, ας δχουος" ἐεφϑασε γὸ Τ γασωκων πίω παρϑέσιαν σξ3- 
ν Σ : ἐ ᾿ “ ΠΕ ὲ ὃ » “» “δὺς 

ἌΘΠΙΔΟ ΕΝ τὸ τα ἜΠΟΝΝ Ἅφξϑσοι ἡ Φήμη στε πολλῃ χδρὰ καΐζωλ μπεήε νυ 

ἁἴατη [ο]Ἰοίτατα τε πιέξει, ργα σαιάϊο 4.0 “πόλιν, ἔθεον ἔξω, γαὶ ὑπή ΜᾺ Ρ , 
: ΓΕ ον ἔξω, χα! ὑπήντων ταις γιμναηζιν, αἰσο-ς 

ἔςετςο (οἰθησ φὰς ἀἄϊσεγς, ῃ:Π]αγίτατοπ ἣν: ἧς ζῇ ἜΡΧΝΝ ΠΙᾺ αἱξ 3 0} 

Ρτα (8 ἔσγεθαησ, πιοάο σοηξειτί, πιο- ρον πδρλοι τυ τ δα ἐκ μεγάλων κι ΩΝ 

ἀο Πηρα]ί. ΠΙαπι ἰρίτα ποέξοπη εχ- [Ων εἰς ἀδόκητον 4 τυχιαν δυ,ϑ69»ποι καΐζοςαντε 
. οἰ, τον . Ἵ Η͂ ! ε "“ κα ἢ 

πὰ ἐς Ϊη ἐπα τον ὙΠ Ὡρωηοισι τερὸ λέχϑεσιν ἰ πσὸ γδραξ, τὰ ὺ ἀθρϑοι, ἣ 
ἐαποητί ν οΥὸ αἱ Ἔ ΣΙΝ ΠΣ » ͵ » Ν᾿ 

᾿ ἐπε οΓῸ ἰς οοαξξιις ἃ σοηΈΠ]] χὰ δὲ χαθ᾿ ἑνὰ ἕκαςον δ᾿ ποδιάχγύμθυοι. κε ΣΝ 

υξ ξπατας ἀΘ βοποσίδις Μάγος νὰ γύκζω ἐν φωλείας πὲ χεὶ 4 παϑείαιε ἢ 

ζφοΓηθη ἐς ἀρΌΓο Αἰ τΘιηριι5 π1αὰ-  κολ ϑ Ὅς 1. παῦλα!) ὦ, 
λείαν Σ τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέφαι στονα  ϑεῖσοι “ἰασῦ Τυπῶ- 

βαλὺ ον λ ΟΜ ͵] " 2 ΄ 3 Ὁ} ἡ) Ὡ ͵ λ 3 

τῶν ἡ βέλη αὔδα μδὃρ τὸ Μαρκιδ γνωμέων ἀπεδείξατο, εἰς ἐτεροῖς ὀμαξληλέοϑαι χαιοφίς 7ι- 

τηδιφοτέροις 



ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. [Π18Β. ΥΠΙ. τῇ 
τηδφοτέροις ΤΣ δοϑησομϑύας αὐτῷ τιμιας᾽ ταῖς δὲ δὶς ορροττιπῇ ἀΠπυ]τ, πιαιγοηΐς νε-- Μαιτουῖς 
βω ΚΕ νὸν ἡεοίνν ϑδθων τῆς ἀφεϑβϑμλζας; τοοῦ Ρτοπηρτς παιιατδπη γοῖριθ.ορο- Ὁ ἰοραῖος 

πάλαι: δημοσία γραφῇ μνήμιζωυ οἴσοντα “ἐκ Τὴν ἐ- 

πιγινουϑύων αἰωγιον, αὶ γδας ὁ τί αὖ αὐταῖς λαξέσαις 

ὑδέςον τε χαὶ ζιμιωταΐον ἐσεοϑαι μέλλᾳφ᾽ χαὶ ὁ δῆμος 
ἐπεκύρωσε (τα. ταῖς δὲ γωναιξὶ βουλά ᾳ δύως 

εἰφήλθεν, δχιφϑύνου δωρέας μηδεμίας δείαϑαι οὦ- 

ξιοιῶ δὲ ἔχιξεναι σφίσι τίω βουλξὺ Ἐχὶ τύχης 

γωναμκῶν ἱδρύσαοϑει ἧερϑν. οὐ ᾧ ᾷς αὖἷξὰ τῆς πο- 

λέως ἐποιήσαιγῷ λιζὰς ́ χωεὶς οϑυσίας πὲ καθ ἕκαςον ἴθ 

ἔτος αὑτῇ σεευιουίᾳς φχτ ελᾷν, οὐ ἣ τὸν πολεμον ἔλυ-- 
(ἀνήμέραι. ἡ κΔύτοι βουλὴ χαὶ ὁ δήμος Ἔπὸ Τὴ χοι- 

γαΐν ἐψηφίσαΐζ χευμάτων ΄πέμϑυος πε ὠνηϑὲν κα- 

ϑιερω ϑξεζαι τὴ θεῷ, χαὴ ον αὐτῶ νεὼν χα βωμὸν, ὡς 

δ οἱ ἱερομνήμογες ὀξηγγῶνται ̓  σεευ)ελεοϑέωαι οϑυ- 

σίας τὲ πσξϑεάγεοϑαι δημόϊελάς, καΐζαρχονϑύης τυ 

ἱερῶν γεωναχὸς δὼ ἰποδείξοισιν΄ αὗται λάφτουρχϑν 

ἑερανν. (τα τῆς βουλῆς ψηφι(α ϑῥης, ἱέρφα υϑὺ π- 

188 πεδείϑη τότε πορῶτον ἡ τῶ γνωμωυ αὐταῖς εἰφη-- 

γηία υϑύη πὖϑὲ τῆς τρεσζείας, δόλεεία,, ὁ τω μα- ΣῸ 
᾿ πέρᾳ  Μαρχίου πείσα(ᾳ συλλαξέοϑαι σφίσι τῆς 

ὄξοδου. θυσίαν δὲ τοοφτίω αἱ γωωναῖκες εθυ(αν “ἷὩρ 

πῷ δήμου, καΐζαρχονϑύης τυ ἱερῶν τῆς ὥδλερίας, 

Ὠπ Κ καζασκάυα ἐϑέντος Ὁ τω τευϑὺά βωμοῦ, ωρὶν 

ἢ τὸν γεὼν χαὶ ὃ ξόανον ὀμαςα ϑζεῦαι »μέωὶ Δεχεμ- 

(είῳ τῷ κατόπιν Οψιαυτοῦ, τῇ νέα σελζωώη οζῷ Ἕλ.--: 

λζωες μϑὺ γεμιζυυίαν, Ῥωμαγοι δὲ καλοίνδαις κα-- 

Δλοῦσιν" αὕτη ζῶ ἡ λύσα(ᾳ Ὁ πόλεμον ἡμέρᾳ. 

οὐιαυτῳῖ δὲ ὕςερον ἑτέρῳ μ᾿ τὼ πορφτίων ϑυσίαν ὁ 
χαζασκάαοϑεὶς εἶχ Ὦ δυημοικῶν γρηκάτων νεὼς 30 

στωυέϊλέεϑη τε χαὶ καϑι ερ ὥϑη, Κοινζλίᾳ μυὸς Ἔ- 

(δόμη μάλιςα χτ' σελήνξωυ. αὕτη ὃ Ῥωμαίοις δεὴν 

 ἡπσδοηγϑυνδύη Κὶ οἰνυλίων νωνῶν ἡμέραι. ὁ δέχαϑιε- 

μᾶς αὐτὸν ζιὼ Πρόκλος δ εργίνιος ἅτερος  ὑπα- 

των. εἴ, δὲ αὐ πρτόμοτον ἱξορίας οσήμαΐι "ἢ ἐπα-- 

γορθώσεως ἕνεκα, Τὴν οἰουϑύων μήτε ὅχι ταῖς ἀμμαῆς 
ταῖς πτουΡ αὐ, ϑροαπων χαλρᾷν τὰς ὅκους, μήτε ἔχὶ Ἐ 

Δλύοσιοις χαὶ ἀδὶ Χοὶς πορᾳξεσιν ἀγθμακίν ̓  Φ δηλῶ- 

σα! τῶὼ “Δμονϑύξυ Ὀχιφανφαν τῆς ϑεοῦ κατ΄ ἐκεῖ- 

γον τὸν χεϑνον 

» Φαγτῶν «ἰξκέχοισι γξαφαὶ οἵα, τοῖς μϑὺ 4ὐλαξεςε- 

» θ9ις πέξδι Ὁ σεονέχήν ας ρα αὐ, ϑοφπων δόξας ὑ-., 

» πῷρ τῷ δοιμογίᾳ παρέλαθον, ἀμεζα μέλητος ἡὶ ζοιαύ-: 
» τῇ σσδϑαίρεσις ἡ βεξωία φζκνδῥη᾽ τοῖς αἰ προρώσι 

» Τὴν πατείων ἔθισμεδν,ὶ μιηϑενὸς ποιῶσι Ὁ δια μόνιον ἡ 
» χύριον ἢ αὐ, ϑοφ πίνων λογισμιοδν, μοίλιςα κϑὺ ἀύω- 

» ϑέοϑαι φιτζωυ τζωὼ δύξαν᾽ εἰ δὲ αὐιώτως ἔχουσιν, ἔτι 

ταπι ἀςοτγοιίς ἰλιιΦατίοηαπι ρα ΠΙοΟ ρειςαζ μο- 
τγοπιυπηρητο ἱπίογιριᾷ δα ρογραζιδῖηι ποτες μαρία, 
ΡοΙζογίτατίς πχεπηουᾶ : ργατεγεα ργα- 
ταίπ τη ἡ πο ἱρί!ς5 ἔογοι σγατ Πρ τπα 
δὲ πομο ἘΠΊ πλιιπ,. χιοα (ςπαταίσοι- 
(αἸταπὰ ρ]εθ οἴτο οογπγαγιιηι οἴ.11- 
1χ ἀς σοπιπηιπὶ οΟΠΠο Ὠ1Π1] ἱπυϊο- 
{πη ροτίογιιητ, Ποὺ αἰϊμ χυδη νι ΠΡὶ 
(ξῃατιις ρογπα ἃ Ἰσετοῖ το πη ρ! ἢ ὸ 
ταης Πλ0]Ποδτὶ ςἀ σατο, πο Ιοσο ρα 
οαϑ ρίο τΈρ. πιά! δης; δὲ αηππο οοη- 
πρητα (Δοτ Ποἰ πὶ ἐδὶ ρείαροτγο,ςο εἰσ |. 
41|ὸ θοΠΠ {ππηπηοι δῆς. νεγαπι {6- 
Παῖς ροριι54; Ἀογηδηι ἀδογεαίς 
Δίθδτη 6πιΐ ρα ] σα ρεσιηία, ἀξαηια 
ςοπίδοτγασι, ὃς ἴῃ δὰ τε Πρ] 1Π| δζ ἀγαπὶ 

σοπαϊ εχ ρταίοτίριο ροπιϊβοῦ ;(πὺ- 
Ρῖιτα45 ΡΌΒΙΠΪοο ἔδογιπὶ αλρήμογ γέμα, 
161 ποτὶ, οαἱ ρταςῆξε πγαίγοπα δπὶ 
Ἰρίᾳ ἀεἸσογδι δά ἰά ταϊ πη ογίμπι. Ηἰς 
ἃ (ξῆδτα ἀςογοτῖς ργίπηα ογεατα οἰ (8- 
ςετάος Υ αἰογία, ια πα] τίθει ἰερα- 
τἰοηἱς διιέξογ ἔπεσα, ἃς Μαδγοὶϊ πηδιγὶ 
Ρετίυδίεγατντ εἰ ργοίξέξίοπί να! εἰ π- 
τεγεῆς, υα ργαδιιητα, ργίπμπ (οτίς 
Ποίαπη πλα]ογες ρίο ροριΐο ρείορο- 
τας Προ τα ἴῃ ἔλπο ἔλέϊα, ρεϊπϑ 
α4ες δὲ ἀες ἤλτια οτρεγοτιγ, πη (6- 
αιξεῖς πχδίε Γλεσοιη τί, τοπιροῖο πος. τ 
ὉΠ αΠἰϊ, ααοά (ὐαοὶ γουμηνίον,  ομηα: 
πὶ οαἰεπ 45 γοσδηϊ. Π4Π| οὰ αἷς δεἰ- 
Ἰυτη ἀεροίτί ξπἴτ. ἀππο ἀεἰπάς ροίξ 
Ρτίπταπα (Δογ! βοίιιπι αἰτοτο, 465 ας 
ΡΌΡΙΙοῖς ἱπηρεπίις Ιοσατα ἔιεταζ, αἰδίο- 
Ἰυτα ὃς ἀςάϊοατα οἴξ, πιθηίις5 (αἰ ητΠ 15, 
εα ἀϊς φια (ξοϊιάτιπι [Πα ουγίτι εἴς | 
αἰτοϊτογ ερείπηα, (ηᾷ δὲ Ἀοπιδηΐβ μας 
ἀϊε5 ο[Ἐ ργιϊο ποπας Ὁ αἰπει]ς5) ἀςἀϊ- 
οδῃτο Ργοσιο Υ ἱγρίηῖο, αἰτεγο οί: ς 
Ιιτ. ΝΝοῇ αἰϊεηιιπι δυτεπὶ ἔπος ἃ 
Ιερίθιι5 αἰ ποτῖς, δὲ οὔ ργῖπιῖς πεοεῆα- - 
τίπ| δα σοττσοπάατη ρεγίπαποπδπὶ 
4αογαπάδπ,, υΐ ἄδος ΠεῸ ΠΟΠΟΊΙβι15.-ττ 
αὐ Ποπλΐπα {0 ἀοἸατίς σαάοτο, Πεσ Ὁ 

(ζεἰετθ.οοπἹ ορίπαπτιαγ, πγθηηογα- 
τα πιδηϊοπατᾶ εο τεπΊρογε πιιπλί πίθος 

οὐχ ἅπαξ χαὶ δὶς, ὡς αἱ τὴν ἱερφ-- 40 φταί(επτίᾶ, ἰάᾳ; (Ἐπεὶ δῖα ἱτογῦ, ἤουτ::Ξ 
Πμιαδοῖογ ἴῃ οὔπιδηται 5 ροπτβοῦ ντ ἢ 
4ιὶ το] ρίοί ἔππητ ἴῃ τοτϊπξαϊς ἀς ἄςο-ν ᾿ 
ΓᾺΠῚ ΠιΙΠΊΪΠς ΟΡ ΠΟΙ θ115 ροῦ ΠΙΔΠῚ15 
ΠΡ τα! τίς, ἡγτηϊτογ ίῃ ργοροῖϊτο ρεγοὶς. 
ἤεπτ, πες (φητθητκίαπη πλιζοηζ: αἵ φαΐ. 
Ραττῖοϑ τίτιις ἀείρίσαηγιγ, πθο ν]]ὰ 
αἰϊς πῃ μαπιαπα οσ[Π 4 ἱπυρογίμπη τγί- - 
Βυμπε, ορίπίοποπι ἤλης πηπῖοης, { - 
βετὶ ροῆϊτ:  γογο της ἱπία πα ες, ἱπ 
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πιαῖας ἄφογιιπι οι πγαίοτας ἱΠοιγ- 

ταητίπίοσιππία. ἘρεταΓΊρΊταΓ ΟΠ ΠῚ ΟΧ 

(ἐπαταίτοπίαϊτο ρα] ο Ιοσατίι οἴδε 

ἀεατοπιρίά ἀτορ ππναυ]δοτῖϊ, (δογίιιπι 

εχ σοι! ατίτία τπατσοπασῖ ρεσιηία ἰο- 

οατδῃὶ αἰίαπι οἰ σίοπι : οἱπη 4; ντγαςς 

ἤπια] σοηίξογαγοῖατ, ρυΠ1ο 222)», 7 Π7}2 

ἀεάϊοαιίοηϊς ἀϊς, οαπὶ {πἀταᾷ ας Πγα- 

1Ἰἰεγαπι ππιρτὰ ραγαῖα ἔμεζγασ, 1 ἀπ ηὶς 

᾿νοεδὶς πη πταίταγαπα να] οτῖ ργαίοη- 

. πα, νοῦς οἷαγα ὃζ ἀϊίογτα αἰχηΠς; αὶ τ- 

τ αὐ ἢ ΤῈ ΜῈ ΜΑΥΤΒΚΟΝ. ΡΈΡΙΘΑ- 

δὰ] 5115. ΖΠΟΓΙΠῚ γογδούαμα, ταάσα 

᾿ ἐπτοτργετασί νο 5, παῖς πιοηϑ οἴ: ὁ σίῳ νυ ἢ ᾿ 

ἊΝ 
πόλεως νόμῳ γυνοῦνκες γαικετοῦ δεδῶχαᾳ- 

σέ με. (υπηηΐς (ντέετο βείη που δὲ 

πορίπαιίς νοὶ νοοῖδ. νοὶ] νἱποη!θι5) 

ἦς χημίτα να]άς ἀπδίτατοητ πο ἔοστο πο 

Πηιαϊασεῖϊ οἴξεε φιοά πυμηδηαιανο- 

ὡς σοπι οἀΙ Δ ΠΠ|δτ: τα; {ΠΠπ]η ρυ!πλΐ5, Πα 

“ταηο ἀπίπη]ς [πη αἰ ἰπτθητίβ,Πποη ν᾽ 46- 

ταῦτ ἃ ]σποπᾶ πασνΟΧ εἴτε εἀϊτα, εἰσ 

ῖ πνηυα (6 νι ἀπΠὸ αππυπηαῦᾶς. Πάσπη ποα 

“βαδοίοητ: ραυϊο ρο[Ἐτοίδετο τοπηρίο, 

σαπιίοεις ἔοσιπα Πγαχιπλαπη οΠΠο τ - 

Ιδητία τ, 42 Ππχυ]αογατη οφάθτη νος 

τὔαος τ -Ρὰ πιαίουϊ νοοο τατίας οὐϊάϊε; ντ Π}14 

" 

ΐξ 
ἀκ 

πΣ 

ΤΟΙ ΠΟγΘταΣ ΔΌΣ Οἱ τα5 Ηἰς οςορηίϊ- 

εἰς (δηαζας ἀσογοιςντ αἰτα ελλα» (χοτῖ-- 

βία ὃς σετοπιοηία;, 05 ἰΔοΓΟ ΓΙ Δἢ- 

- αἰ{εἴτος ΡΓα ουῖρταν! εἰεησ, Πιοτα 15 

20] ΡΟΓασού ηταΣ. (ετογθηι ΠΟ 65 

ταοπίτα ργήγρα (ας τα οί 5 ΠοΓΘ Ι ΜΠ - 

τιαστῦς, ππχυ]δογαμη πος ΘΟ ἃ Ὀι5 πὰ- 

Ῥτία σογοπαγί, πος ἃ ν] ἀιι15:6ἀ (0115 το - 

ὍΘ ης ΠῈρτδ τεῖθα! Ποὺ Ποποσῖβ δέ Πχϊ- 
ποεῖ. Ν᾽ Ἔγαπι ἐς ἰδ τεῦ. πος ΠΠ]ςη- 

το ργατουπηττοηα ογᾶτ ας ργοάπη- 
ταῦ ἂρ εἶπα σεῃτὶς ἀοπηο [Εἰς (ογίρτο- 
τίδας, πος αἰτίας ἱπιπηούδηαῇ οἱ τα- 

ΠΟΤῚ ἀϊρτοηποηίθι, πυαρτορτοῦ τα- 

ποῖα δα παγγατοηΐς ἰοείθη. Ροίξ 
ἀϊτοῆτιπι ἡγα ]οτα ΜΜαγοίας (1 ἡ1|π- 
οὐ] πιοιίς σαῖς σορίας νοἰατ ρογίο- 
οἴαϊοιη ἀρτῇ αὈαιιχίτ: ὃς ροίξημᾶ Ὁ οἱ- 
(σοτῖι πος ἱπιγααίτ, τοῖα πὴ ργασαᾷ αὰς 
ἰρίι οδτίρογατ γρίτι5 ΠΡ ΠΥ ΡΠ] 
πὶ τοιοητο,ἀοπλιπ γραά τ, ΕΧογοίτας 
εἴσο, ααΐ Ιαδοίαπη οἱ (θοἷπι5 ἤιογαῖ, 
ααππὶ ορίδιι5 σταῖς ἀοπλιπη γος 
(ει, φυΐοτοπι ἃ δ 6110 Παιια αὐρτο αὐ- 
παϊττερατ, ἀποίχιο ταπη ἐααθΡαῖ, τ πὴ 
ἰσηοίσεπάαην σοπίοδας, απο πιὰ- 
τΟΓΠΟΓΠΠῚ αἰξούζυπι ὃζ ρΓοσαΠῚ γο- 
τποτοπιίᾳ, ἤπθηι ΕἾ] Ποη ἱπηροία- 
ίετ. ατ ἱποητιις 85 ἀοπλὶ ππαπίεγαξ, 
ἱπυϊἄςης τὰπι [σα] ςητὶς ᾿ποΥίδ πλ}]1- 
τυ η, ὃς ἔτι τατα ἰη προτ 15 χυα ἀο- 

δΙοΝ αι πὰ πιο κν Ὁ 

Ιο Λαΐμη φωνζωὼ 4 ὐσευώετὸν τε καὶ γεγωνόν" ἧς ὅ61 φω- 

Ὧν λ ᾿ “ ἣ 
20 τὸς τὸ γέω 5 χα) σιωγτῆς πλείςης καΐᾳ, δαίμονα, »- ἢ 

᾿ 

δὶ ἢν Ν 
40 ὦ οἰκείᾳ. ἡ μϑὺ διιυ χϑινωνήσα(ᾳ τὴν ἀγώνων αὦ- 

᾿ 5 ΖΕ ἀντ να » ἢ , 
(ς οὐδαπείς. ἡ δὲ οὖν ταὶς πόλεσιν «ἰσοομείνα(ᾳ γέο- 

μᾶλλον ἰδοῖς ὠπερθαίνεαϑαι » καὶ καχοδαιμονεςές 
6919 ἐ{. ἱσορήται Οίνεω ὅτι τὴς βουλῆς ψηφι(ᾳ μέ- ὦ 

νης οκ τῷ δημοσίου παίᾳς δχτχορηγηϑάεαι (εἰς, 
τὸν γεων πε χαὶ Ὁ ζόανον ϑαπόμας, ἕτερον δὲ γαλ- 

μα καζασκάυα(ᾳ νϑύων τὰν γωμακῶν,φ᾽ ὧν αὃ- 

ταὶ στου ζεύείχϑ χρημάτων οϑρατεϑεντων πὲ αὐτῶν. 

ἀμφοτέρων ἅμα ον τῇ τό τη τῆς Δἀὐιερώσεως ἡμέ- 

δ. ,ϑούτερον Τὴν ἀφιδρυματων,) καϊεσκάα(αν αὐ 

γοωνάϊκες 5 ἐφθέγξατο, πολλων παυρουσῶν, γλωήῃ, ᾿ 

γῆς ἀξερμιζωυθυόνϑμος ὁγοῖς εἰς τἰὼ Ἑλλαδα, Ὡ19΄- ' 

λεκῶον τοιόςδε Ὁσίῳ πόλεως γόμω γιωνάῖκες γαμέινς 

ταὶ δεδωκα τέ με. οἷα. δὲ φιλᾷ γίνεοϑαι πὐξὰ δ πα-«᾿ β 
δοιδύξους Φωνας πε χαὴ ὁ (ς, πολλὴ ταῖς παρούσαις 

οὐέπικϑ)εν ἀπιςία, ,,μ" πόϊε οὐ Ὁ ζόανγον εἰν ὦ φϑγ- 

ὥνδυον αὐ, ϑοφπίνη τῇ Φωνη" μάλιςα ἢ Ὅσοι ῬῚ 

ὀῆλῳ (μὲ τὸν νοιεῦ ἔχουσοι πἰουικαῦτα ἔτυχον »Οὐοι 

δοῦσει Ω φλείρονῆνον δ τί ποῖς ζῶ, (ὐτίω εἶχον ἰὼ ἣ 

“σϑὸς Ὧς ἰδουίᾳς ἀπιςίαν. ἔπειζο, αὖϑις πλυϑύγονο β 

γουϑύης, ον μείζονι φωνὴ Φ ἀὐζ' ξόανον ἐφθίγ 

τὸ τίω αὐτίω λέξιν" ὥςτε μηδὲν ἔτι ἐὴ ὦ ἀμφί-. 

λοοον. ἡ μϑὺ δΐζυ βουλὴ ὡς ζῶτα ἔμαϑεν, ἐψηφς 

σαΐ ϑυσίας΄ ὀήνας χαὶ σεβασχκοις, οἱ αὐ οἱ 

ρων δξηγηταὶ “ο΄ δαδῶσι Καθ᾿ ἔχαςον ἔτος ἐλ τ]ελᾷ)., 

αἱ δὲ γειυαῆκες ον ἊΝ κα εςήσοινίο, τῆς ἱερείας 

σοίυϑυωι γνώμῃ» τῶ ξοανῳ σύτῳ “μήτε ςξεῷανε 

Ἑλτ εϑάδαι : μήτε χλέϑις παϑϑεφέρᾳν γευυεῖχας, 

στ δόίπερων ἐπειρᾳ ϑη(αν γαίκιθν, πίω δὲ Ὧι 

ὦ ἃ ἦν Ν ᾿ » Δ ἢ 
δον ἱσορίαν καλαΐς εἰχεν; οὔτε πλείονα «ἰξς αὐ- 

“ ͵ 3 ͵ 3. Ἶ -“ Ν, 

πῆς ποιφοϑαι λ9. 9». ἐπόρῴφμι δὲ ὅθεν εἰς σύτον Ε. 
ἤ » Ων. Ἢ 

(ζω τὸν λόοον. μι τίω ἐκ αῷ γδραχος ἀπαλ- 
" “»Ἥ « 

λαγάο αἿ γαυαικιῶν, ὁ Μαρχιος «θὰ 
3 ’ λ ᾿ θυ δὲ τ: τῇ 

αγναςηίᾳ ς πίω φραΐιαν, ἀπῆν ὡς Δ αὶ φιλίας. καῖ | 
»“)σοῖλ - “ ὡ ͵ ἌΝ ἢ 7 «“ ᾽ .β᾽ 
δ) ον» τῇ ολουσκων ἔγμετο οπόῦντα ὁ ἐν 

͵ὕ »ὕ “ - ῇ 

λαφυρωνέλαξε δωρησοίνδιος τοῖς φραϊιωταις »ἕαυ- 3 
λ ΓΕ 51: ““΄.ς 2 Ϊ 

τω δὲ οὐ), ὁτίοιοῦ « πσολάπομϑυος, ἀπέλυσεν ἴδ ῃ 

τῷ ςραϊιὰ, πλόάτῳ βαωρφα ἀφικοκϑύη, τίω τεαϊά- ὦ 

ὙΠ: 8 αὶ οὐρ ἀηδῶς ἐδέξατο τῷ πολέμου, χαὶ δὲ π᾿ 

γοίας εἶχε τὸν αὐδρα., συγίνωμιης πὲ «Ἴδιον ἡγεῖτο » εἰ ̓  

Μή τελὸς ἐπεῦηχε τῶ πολέμω 5 μήΐζφος οἴκους ἡ λι- ᾿ 

της, φϑονῶσα υϑὺ τοῖς ἔχὶ φραΐζοπέδου “ἡνουϑύοις ὧν 
πολλων ὠφελῶν, διηζοτηκῦα. δὲ ὡνηλπισεν, εἰ κα. ὦ 

θαιρεϑείη Ὁ 
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ϑα;ῥεδείη Ῥωμαίων φοϑνήμα Ὁ πόλεως ὀδόσης, ἐ- 

«αχωύεζρ πσδϑς Τ᾿ ἡγεμόνα, ὃ πικρὼ σφόδρα ξεῶ' 
“» ΟΝ ς ΕΣ " 

πελδυτῶσα, ὅτι ὅ μίσυς ἡ[εμιόγας ἔλαξε τὸς πλά- 

ζον Οὐ τῷ ἐϑν4 δια ϑμοὶς, ἀξηγριωνη τε ἡ ἔρον ἐπ 

δδασεν αὐόσιον. ζῶ ὃ Τύλλος ΑἼιος ὁ ζᾷς ὀργας 'αὖ- 

τῶ οἰ δαϑήξας, ἔγων αὐὖξὲ αὐτὸν ἑταιοίαν ἀξ ἑπαάσης. 
πόλεως Οέκ ὀλίγάυ.τότῳ 5 ἀρα ἐδεδυκῷ παλαίτε- 

69) ἔτι Τ' φθόνον αὶ δγευα νϑύῳ κα έχᾳ ν,εἰ ϑὺ 45 ὡρά- 

ξας Μαρχιος, ὼ Ῥωμαίων πολιν βζκ φθείρας, ὃ 

εἰς ζϑολούσχοις αἰ ποοταξας ἔλϑοι, κρύφα, ὦ σεεὼ δόλῳ 

«τὸν ἀμελάν" εἰ Ἄ φχκμΐδτων Ῥ πείρας, ἀτελὴς τῷ ἐρ- 

9ρυ αὐαςρένψ4εν ὡς παφοδότίω, ᾿ωἰραϑόντα ταὶ 

αὑτὸν ἑταιοίαν, ἰ ποκίφναι" δ αἴ ἐποίᾳ τῦτε. στεναῖα- 
᾿Ὶ “᾿ ᾽ εν νὰν ἥ [41} 2 λ 4 

γῶν χεῖροι Οζι ολί γάμων, καυτηγϑρά Τ' αγόρος, πεχ μ(41- 

οϑϑυος ὀληϑεσι ψάνδη ἊΣ " “δυυσοιϑυα εἰκάζων γε- 

᾿γηκϑροις. ἐκέλάυέ τε ἰποδένϑυον αὐτὸν Ὁ τρχέω, 
᾿ ς ἤ ͵ δ ἊΝ ε Ἵ 

λοοον ὑπεχήν Ἔ φρατηγίας. ζω δὲ τῆφ"κ ποι ϑιυούσης 
2 ] “5 “ ͵ ε , » ͵ 

φραΐίια; ο» ταῖς πολέσιν, ὡς κ᾿ τἀὐϑότερον εἴρηται μοι, 
͵ μι ΘΣΊ τα ͵  “ Ἢ 

χύδκος, τῷ πε σεευα γαγεῖν ολακλοσίαν, ὦ “ καλῴν, εἰ 

τϑϑς σσϑξτερον τότων ἐδιχα αι, τῦθὶ 5 Ὁ τάξεως αὖ-- 

τῶν διεφέρετο, λθοον αὐἰξιαἶν ἀποδοωῦαι πσοϑτερον 

πεποραγμένων᾽ «τω κτ' Τὶ πόλεμον, ἔπειτα ἐαὺ ὡ- 

πασι δύξη ϑολούσχοις, Ὀαποϑήσεα ζ, τίω ρχζω. πύ- 

τῶν δὲ σϑϑὲμίαν ᾧετο πόλιν δεῖν, εὐ ἢ Ὁ πλφονλί ποῦ 
τῷ Τύλλε διέφθαρτο μέρος, “δυέαϑαι κυρίαν, δλλὼ 

ὦ ἔϑνος ἅπϑῳ εἰς πίω ἔννομον ἀφρδϑὶν σεενα ϑὲν »εἰς 

ζῶ ἔθος ζῶ ἀὐζῖς, στε αἰδὰ τυ μεγίςων βουλά.ε- 

«3, μέλλοιεν, ἐξ ἑπασης πόλεως παδϑξούλοις «- 
ποξελλάν. ὁ δὲ Τύλλος αὐτελεγεαοθς ζαῦτα, κα- 

λῶς εἰδὼς ὅτι διάνος εἰστεῖν αὐὺρ, “πολλῶν χὰ καλῶν ἔρ- 

γῶν λόχον διἰποδιδους, οἷν ἡγεμονικῷ αὐἰξιωκαῖι μέ- 
γων,πείσφ ὃ πλῆθος" ὁ ζσώτῳ δεύσ4 ἰμιφοίαν΄ωρο- 

δοτῶν αἰ πυυλχεῖν οὡ σε ὺ λαμισόϑτερος ἢ “μίωτε- 
δ9ς ἔτι ὑπ αὑτῶν ἔς“ αἱ» τὸν πε πόλεμον ὅπως αὐ βού-. 

λη) καζαλύσασ, συϊγωρησαίντων ἀπϑύτων, δυήσε- 

ται κύριος. ᾿ ἀὼ μέτρα “πολλϑ λόγων τε κὰ αὐτίμκο.- 

χήσεων ́  “ἐπαλλήλων γινουϑύων καθ᾿ ἑκαφην ἡμέραν 

ὦ ταῖς οὐκκλησίαις χαὶ κτ' πίω ἀρρραὺ “πολι ἀγών" 

. βόλοιτο, ΧΙ δίκζω. ὁ δὲ Μαρκιος αὐτιλέγην μδὺ γχο 

20 

Σ27 
ΓΛϊτῖς μοίείδιις δζ σαρία ντθε ρεγδμς- 
Γαῖ, νοι θητοῦ σιγᾷ ΕΠ Ἔχαίρογα- 

θατιγ: ἃς ρο(ἔγεπιο ρου Π]πγο5 σεητίς 
Ρ(Οςοτγοϑ οὐϊὶ (οἱ ἄτισος παέϊα, ηταπτῇ 
εἤξογατα εἰξ ντ δά ἱπηρίῃ ἐποίπιις ρτο- 
στοῇα Πτ ς πγαχίτης Τ᾿ ]]υις Ατείις ἱ- 
ΓᾺΝ ΠΠ]ΠΟγα τη Θχασιοθαῦ; ΟΠ πηαρσηὰ 
(ςυοθαταγ αὶ οιπέξίς ορρίαἰς ἐιέξιο. 
Ις ἰαπγάιιάιιπι ἰπυ ἴα ροτγοίτιις, ἀςογο- 
τεγας Μαγοῖα, {1 (δίπσατα Ἀοιπα νῖ- 
ἑζοσ γειιογιογογεγ, μοῦ ἸΠΠ 4125 οἰ το ]- 
Ιογο : πη ἔπ τατὶς σοηατθ. το ηἐοα 
τράγος, ντ ργοάϊτοτῷ ἐλ ηὶ ἐπα ἰη- 
τοι οἰοπάϊπι οὐ σεῖς, χαρά ὁξ ἔαετα 
εξ σολέξα εηπη ποῆ πιξαϊοοτί ἤγδπιι 
δοςσαίααϊς πουλὶ π,6 νεγίς ]ᾳ σοπίδ- 
ἕϊαης, δζ πο ξιγαγα ὁ Επταγὶς σο Πρ ς: 
ἰαδεθατα; ντ αθαάϊΐσαῖο ἱπηροιῖο γατίο- 
ΠΘΠῚ Δα πλ  ἰ ἔγατὶ τοάάογοι, ργαεγαῖ 
ΔΌτεπΊ (ντ ὃζ αητα ἃ πο αἰέξα εἰ) ρτα- 
Πα ϊατιῖς ορρίάοτιιπ σορίϊς, ας Δα τιῖ- 
σῃάδλτη γορίοηξ ἀοπηὶ πιαηίεγδηζ; δὲ 
ΡΓΟ ἱπιρογίο σοποίοπϑ σσποσαζὸ ρο- 

τοζαῖ, ὃζ ἀϊεπη οἱ νο] ει, ἀΐςογα. Μαγ- 
οἷας ποζαπι πουτγῃ ἀετγοέζαθαι; τΠ- 
τιπὶ 46 ογάϊπο σοπτεπάεθατ; γο ες 
Ρτας τοῦιπι δ. ]]Ὸ φοίτα γατίοποπὶ . 
τοάάογο; δοταπι ἀφίῃ, {1 ἱτα Ὗ οἱ (οἷς 
οαληΐδ. νἱἀετοτι,, ἱπιρεγα ἀςροπο- 
τειηες ἀ6(6 ἱπαϊοία τη σοι Πλϊ νοΪ 6- 
Βαζ νηὶ ουρίαπη ροριιΐο, ιιο  Πιη]Ππι5 
π πιαίογοιη ραγτῷ σογγαρίοι Ατείμ5; 
(ξἀ νηϊμπετία: οι δτῖς [ορ τ 115 σΟΠΆ Ε]5 ; 

“Ὁ 

προ 

ὮΝ 

ἰπ 4118: Πγο5 ογαζ, Ζιοιίος ἄς σγαι!ι- ---- 
- - ΣΧ --““ 

Πλΐ5 τοις σοπίἰταη ἢ εἰΐδι, σοΠ|4- 
τίος σοπιιςηίγο 6 Πηρα] 5 ρορι] 5. 14 
τεουίαρατ Τα ]ι5, ντ χαΐ (οἴτοῖ νίγα πὶ 
ἀϊίοτταπα, ἢ ἴῃ ἱπιροτατογία ἀϊσηίταῖο 
ΤΛΔΠΘΠ5ΓΟΓΠΠῚ ἐστορὶα σοίζαγαπὶ γὰ- 
τίποτ γοάάοτειῖ, ἕλοις ρογπαίαγιιπὶ 
τααἰεἰτἀϊηϊ; ὃζ Δάςφο αἰϊοπιιπὶ ἔογο ἃ 
ΡΓοαἰ το Πἷ5 ογηγίης, γε οἰαγίου ετίαπι 

ἃζ Ποπογατίογ ἔβέϊιις, ροτείξατοπι ρα- 
οἷδ ρτὸ ἀγθίτγατιι ὅδηι Ροπδάα οἴηπί- 
πὶ σοΠίςΠ[ δοςσορτατιις οἤετ: ἀἴπα; 
Δἰτογηΐ5 ογατοηίδιις δὲ τείροπίϊοπες- 
διις φυοιίάϊς ἰη σοποίοπίθιις δέ ἔοτο 
τηᾶσῃα σοητοπτίοης σοττατῖϊ οἵδ, Πειι- 

ἔργω ΣΡ 5χ οἵδ τε ζοὼ σϑοϊξτέρῳ βιάσααϑαι τ ἕτε- 4 ἴετ οπἰπὶ αἰτεγὶ νὶπι ἱπέογγο ροζογαῖ, 

δον τὴς ἰσθίίμιου Ὥρχῆς αἰξιωσᾳ χρᾳτιιυόμϑρον. ὡς 

δὲ σσοὲν ὁ φιλονφκίας ἐλμετο πῆρας, ἡμέραν ατδο4- 

πωνὸ Τύλλος οὐ ἡτ' Μαρχιον ἐχέλφυεν ἥχειν φ- 

ἰποϑησύνϑυον, χαὶ δίκζω ὑφέξοντα τῆς “δοδὺ-- 

σῖας,,ϑρασιίατοις ἢ αὐδρας ἀὐεργεσιῶν ἐλπίσιν ἐπα- 

βας ϑρχυορις αϑοσίς ἔρορυ “δ υέοϑαι,παρζῶ εἰς «- 

ποδει,ϑείσοιν ἀροραγ. χαὶ ασοϑελθὼν ἔχὶ ὥ βῆμα, 

Θ 

αιοά ρατὶ ἱπτρογῖὶ ἀϊσηίτατο ἔτ εἴ. 

(εῃταπῖρο. (πη 6 ΠΕ]}π|5 σοπτξη- 

τίομαπι Πηΐς ἤσγει, ΤΌ] ας ἀἰϊς ἀἰέξα 
Ματςῖο, ιι4 δ ἀεροπεπάμπη ἰτηρο- 
τίη ὃζ ἀϊσοη 4 ρεοαϊτοηΐς σαι πλ᾽ 
ςδρατοτγοῖ, (αδργπατίςᾳ; δά ἱπιρὶα ἔὰ- 
οἶπας Δ ἀΔο  ΠΠΠ|ϊς φαϊδυ4π|, απος5 
ΡΟΙΠοἰτατ Ομ δας σοττιροτγαῦ, νεπὶτ δά 
Ἰηάϊξξα σοπλίτία: δζοσίςςηίο τγὶ ρι!Π2]}ν 

] 



(28 ΡΙΟΝΥ͂ΒΙ ΗΛΙΙΟΘΑΚΆΝ ΑΒ 5. 
ΡΟΙῈ ργοιχᾶ Ματζοῖ! οτἱ πα πατίοποπῚ, 
Ρτοποσαθαῖ ταἰτταἀϊπειη, νὰ π1Π1]}- 

Ὗ Ἰςίροητο ἀςροποτγοῖ ἱπυρουίιπι, τοτίς 
“Μακε. υἱτγίδιις εαπὶ οδρείσετει. [δ] οἵ! Ματ- 
Ἂ ἄςς, ἔμπας 
ἐς Ἰλιιάες. 
23: ς:-- 

᾿ 

᾿οἷις φἀ σαυλτηῃ ἀϊσςεπάδπι αἰσεμά! 

πολλὴ κατηγϑοία ἐχοίσαΐο ὃ Τ' ̓Μαρκίε, ἡ Ὁ εἰ μή ὑβέ-: ἣ 

Δλοιτο ̓ φιποθέαχ ἑκὼν, τῷ δήμῳ τι 

λά σαζο' παύσῳ ἁπασῃ δεωυαι μά. αἰαβαΐτιςῦ ὃ 5 ζοὐ. 

δρὸς ς ἐχι τίω  Ξιπολογίαν. βοὴ τε πολλὴ κωλύκ(ᾳ τὸρ 
κώνων. 

Ἐπ 4 

(ει, ΤῸΠΙ ἔλέξίο πλᾶρπο οἰαπιοτε οὔ- (, ἢ : οὐκ τῆς ἑταιοίας Ὁ αὐδὶ τ΄ Τὐλλον ἐλύετο" ̓χαὶ 
Πτερυίτ,ιιο Πιίπιι ροῆξσι ἠΐςετς: ἐ6- 
ἱμάς δι! δο πη] αι]; ἔαγίαπ άπ δὃζ 
ἱπιρετεπάμιπη οΑπιίτηταϑ 9, οἰγοιπιῇ- 
Πυπι ποπλίπεπι, ὃς ἈΠ ΤΣ ἰαρίαἰ- 
διι5 ἱπτογί πλιηῖ. ΕἾ ἰπ το ἰασεητξ, 
δ χα σαί ΠΠΠΠπι5 ν᾿ ἀοτῦτ, ὃς χα! ἴαπι 19 τὸς ἀφικόμϑιοι, τὸν τε αἰδρα “ὃ τύχης ὠδύροντο, ᾧ ὡς, ἷ 
τηοστιο Ὡρογιοπεγῖς, [ἀπγδτγατὶ (ητ, 
νυ αὶ Π14|4Π| τοοορ οι Βταιίληλπλο- 
πιογαητος Ποῖ δέ ιᾶτα ἴῃ ΓΕΠΊρ. οῦ- 
τα] ΠΠπε θοπεῆοία : Ποπηϊοϊἀαβα:: ΠΠος, Ὁ 
φΟΠΊΡτοΒΘΠίΟς οσαρίοθαησ, αὶ τᾶ ἰπι- 

λκῷ ̓Φὗτα Παϊεὶ Βόϑε ̓φωνοιεῦτες,εὐβεἴςα!:) ἄπ 
τὸν οἱ ἱ εϑρασυταζοι, "Ὁ σειυναρα οἥες ΟΣ λίδοιρ, Ἔἰπο ἡ, 

κυνύοισιν. ἐ ἐῤῥιμιμένε δι ἀυτο μὴ Ὑ ἀγρρα), οἵ τε 

δαγινόυϑυοι τω πανν.ὲ ἡ οἱ (ὦ "τα ἤδη ναφοδ,.ς ᾿ 

οὐ κα λας εἰληφότα ὡϑὰ σφ «μοίρα, Ἰππλεγϑο.ς 

μϑυοι πόρτα σα Ὁ κοινὸν ὠφέλησεν, τὸς δράσαϊίας ͵ 
τ φόνον ἐπόλοεωυ λαξῳν,ὡς αὐόμου ἔργου ὶ ἀσυμφό. Ὁ 
δ9υ ταῖς πολεσιν φξξαιας, ὀρά. δίκης οὐ χήρώννοτ ς Ι 

Ρίιτη δέ τεὶρ. Ρετπίοἰοίαπι ΘΧΟΠΊΡΙΏ ( μὼ Ὧμνα δποκ ἴϑναι, χαὶ ζχῶτα ἡγεμόνα. μδλιφ ΠΝ »" 
εὐϊἀΠἜδητ, δα ῥεῖ νίπι Πουηἑηε πη ἰΠῖιι- 
νὼ ΘΙΠῚΟ; ἄμςεπ) οσοϊἀΠΠδης. ̓ 

Ἢ 

- 

ΑΝ 

εα ἱππρηΐβ ἔπι ξογι πῃ γαπι ἱπαΙρπατίο, 
4 φυίρι οἱ 5 δἰτις πα Πταιιογᾶς: ὃζ αιία 
νι ἰη ςὸ σαίτι ΠΟ ροταογαης πσοιγ- 
τοῖς, Παταογαηι ἀςξιπέζο ἀςδίταπη γα- 
ἔεττο στγατίδπη, σο [Δτ|5 ἴη ἔογῇ οπιηὶ- 

δι ια αὐ Ποπογαπάος νίγος ΠΟ ΠῸ 5 
ΤΟ Πα γιιηταγ. [Δ Π1Ω; ραγατί5 ΟΠ ῃ ἴθι15, 
οΓπατῇ ἱπηρογαζοσγίο οὐΐτι ᾿πηροίμε- 
τα ηε!π Ιοέξισατη ἰπΠἘγαῖαπη (ρ] Πα] 46: 
τιπι ρτα  ογεὶ ᾿ΠΠ|ς ΤΠ ΔΠ 115 δὲ ίρο- 
1115, σογοπίβ 116 ὃ σαρταταπιντί ΠῚ 

᾿γηδσὶ ηἰιι5, μι πος δ ]]Π1οἷς ἔλοϊποτί- 
θιις οἰατ ΠΠ πη] εἰιπὶ ἴῃ ἰςέξισα {π|5 πὰ- 
τη ετῖς Ἔχια ]ογῦτ, πχατο ἂς ἰδοιγηηδη- 
τα Ροριΐο ἔππιις ἀδάπιοδτα δα τορπὶ 
ςσοπἤειξξιπι ἴῃ Ριαοίριο (αδυτδίο. 
101 οα τς ρεσοτίθιις, σετογίσι!ε ρεγα- 
ξτις ἡ γῆ, χυα ταρίθι5 δι ἀποίθιις 
(Ὀροττοροοἰξι ἤεγὶ, δι οἰ ΠΊ πὶ χαΐ- 
4ε ἀγαίρτὲ ἀπε μεΐ ἄοπες ἤδπηπγα 
Δησιοίσεῃϑ {δ (ξαΠΠςε : ἀείηάς ςο]- 
οἕξας οβήπη το] 45 εοοπι ]οοο ἰη- 
Πιαπιατῦτ, δζ ἰΠ{ΠΡΘΓ τ {π|Π| Αἰτιπη 

οοττατίπι σοησοήοδγιητ, Πηοπιπηοπτῇ 
ἱπίισῃς ξπταγιπὶ ρα ροιεγος. Ἡΐῦς 
οχίταπη Παῖς Μδτγοίιι5, γίγαταῖς πα 
ΒΕΙ]Ο ππαχίπηις, ὅζ 'ῃ οπηπίθιις νοἱα- 
Ῥτατίδιις φυια ἱαπςηΐδιις ἱ ἱπηρθιαγοίο- 

20 δαχρύων. ἢ ἔπειτα καϊζασφαξαντές τε αὑτω βοσκή- ἢ 

) ζ γϑνακζριω οἱ ταὶς “φραδις το πο οἡμόμϑροι; Δ 

7.) ζῶνὰ αὐτῷ ( ὅχ ἱκανοὶ ἔγγγυοντο κωλυ αἱ “ὃ συμ-ῦ 
Φορας, ας μῷ Τ' ϑοίνατον ὀφᾳλουϑίας ἔγωξνά. 
ποδιδόναι χαείζ »συμφέρφονϊες εἰς πίω ἀγϑραὺ ἕν. 

20 94 τοῖς ἀγαλοῖς αὐδδραῖσιν εἰς ποὺ αγαίκαιαν ἅμ 
ὯΝ δὲ δὲ πούτα ηυδέπιςο δ λέντες Ἐχὶ φρωμνῆς }} 
Ὡρεπεςάτῳ ἡσκηρδύης τσμῳ, τ΄ Ὁ ἀὐϊκραζεικιϑες, ' 
χοντὰ ἐαϑῆτα, χαὶ ἴω τῆς κλίνης ἐὐτῳ Φέρεαϑαι ἐξ ̓ 
λάυσαϊϊες λαφυροι τε νὼ σκῦλα, ὺ φεφαγους,ὼ ι. 

μας ὧν εἷλε τα το νλβοι τίω κλίνω οἱ ἐλαμασελ-ις Ἷ 
“αῦι Τα νέων [} τοῖς ζ' πολέμοις ἔρορις " χαὶ χομί- 

σειήϊες εἰς ὃ “αδϑάςήον ὃ ὃ κάλιςα ὦ βχιφωνέε, ἔχ. 
ἀν ἔχ τ ̓ παρεσκάυασμένξων πυραὺ, συμ 
πούσης ὦ σῶμα τῆς πόλεως ὅλης μετ᾽ οἰμφγῆς τε 

Ἷ 

μαΐζᾳ ὦ ὃ τῆν δλων απαρξαδυοι πόρτων, ὑσωναῖς. 
ϑέρποι βασιλάσσινὴ σραΐιαξ ἡ ἡγεμόσιν ἔχ) πυραξα-, 
παῤχονται “παρέμᾳ γαν οἱ μάλιςα τ- αἴδρα ἀαπαᾷ- 
κϑνοι μέ 26. τὸ τῷ αδοανιϑζεαι πἰὼ φλϑγα" καπειτὰ 
σεευα γα γϑίες τὰ λείψανα, ἔθαψαν οὖ ῷ ἀὐτω γω- 

δίω ϑ,χθιοι ὑψηλῷ ΡΟΣ πολυχάφίας ἐρραιϑεῆι, 
μνῆμα ξχίσημον ἐργασαίμῆροι. Μαχιος μϑύδὺκ« 
Ὁιαύτης καζα σροφῆς ἔ ἀν δρῦρ τὰ ὁ πολειεικοὶ ἀ- τὸ 

Ειςος καθ᾽ ἡλικίαν, ἡ τσξὸς ἁπα(ας ἐς ἡδοναὶ δ Ὗ 

--- »»οὐϑώδς τῶς 

ἰεῃτ, ΟΠ τ Ποη τ ΠΠ Πι5: τὶς οὐίδγιᾷς, 5: Ὁ στὰ Ξέγισι γέων,ἐἴκρ τὴς,τά τε δίχα α. οὐκ πὸ νὸς “ 
ΠΟΙ ἰσριιπὶ νἱ, ρα ΠαγιΠ14; πλοῖα, (δ 
ἔροπτε, ἱπ ο]ίσαιις Βοηίταις; αιυΐρρε 
4] αοΠίπογο αὖ ἱπιπγία πα νἱγτιιτὶς 
᾿αυϊ46 τἰτη]ο ἀἰσηῦ ᾿πάϊσατοῖ; πος ίο- 
1ι1π ἰρίς ΑΝ ἢ Ὁ οπληὶ νίτίο, (ς ἃ ἃ- 
Π]ος εὐἱᾷ χά ὐλέλογη ἐξ εσα φαΐροῃς: Πγα- 
ΒΏΔΠΪΠΊι5 ἃΟ ΠλΠΠΪΗ͂σιΙς, ἃς Δα (6 ]6- 
τδάαπὶ Δηγϊοοτῇ αιιαΠὶ ποηρτίποριά 

μου μᾶλλον αὐαίδης ΡΥ ἱιιφειῶν δέος αἰχούσιος ἢ 
σοδι δὸς, δ ἑκών πε τα πεφυκώς “οὸς αὐΐά 
4), αὶ οὐσγ οὗ ον ἰρετῆς μιοίςφι ὦ μηδὲν ἀδικεῖν ΟΝ 
Λίνος, οὐ μόνον πε αὐτὸς ὡγνάζῳ Ἔσο πασηςκαχίας “ὦ 
“δοϑυμούνδμος, διλλὰ καὶ τὸς όνοις πσροταναῖᾳι. ἢ 
ὧν διχαιῶν" κιεγαλόφρων πὲ χαὶ ̓ϑωρημκαδικὸς, χαὶ ν᾿ ̓ 
ἐπτὴνόρθωσιν ὦ ὧν ἐκοίστω δέοι τὴν φίλων, ὁπότε γνοίη, “ 

παεχ- 

“ 

ὩτιςΩΝδ 

ν᾿ 
[ 



δυο λ ΜΕ ΨΗ Ο,.} ΕΟ Ε ἘΠ. Υ' ΓΠῚ 
ἃ πσξοχφοθτατος τῷ, πε πολεμικὰ ποραῆῳν οὐθενὸς 

χέρων χὰ ΞΡρισοχρ αὐικῶν" χαὶ εἰμὴ Ὁ σασιαζον τῆς 
“πόλεως ἐμποδὼν ἀυτϑ (ἱς πολ ἀύμασιν ἐΐμετο, με- 

'"γίφτζω δῦ κἡ Ῥωμαίων πόλις δχεδὸσιν εἰς ἡγεμονίαν 

ἐχ δ ἐκείνου πολιτευμάτων ἔλαίζεν. δλλ οὐ Ὁ 

“ὦ διινα τω κότερα πάσας ζὰς τρεᾷς οὐ δύ, 86 φ- 

ἥ ποὺ ““έοϑαι φύσᾳ" σεξξ φύσεται τίς ὐπὸ ϑυητῶν χαὶ 

Ἐχικηρων ασερμμοίτων, αἰξὶ πόρτα αἰ γαϑός. ἐκείνῳ γὲ 

δ ζύτας ὁ δαί ον ας τείας "σρισοίνϑρος, ἑτέ- 
ἵξᾳς Οὔκ ἀτυχεῖς κῆρας τε χαὶ ἰἴς πσξοοῆς Ἰὼ 
δ ῤισξαὺ χαὶ φαιδρὸν Οζα ἐπιζωῦ αὐτο Οἱ, ὅζποις, 

οὔτε Ὁ ϑεραπτάυτικον Τὴν πέλας ἔν τε ἀασασμοῖς 

᾿χαὶ πσοϑφαχορθύσεσιν, σε εἶ δὴ Ὁ ἀφ ιαελλακῶον καὶ 

ἡμετειοπαϑὲς, ὁπότε δὲ ὀργῆς τῶ “Ἄύοιτο, σοὶ ἡ πὸρ- 

χα (ᾳ λὐῤ,ϑεοφπινα ἐχικοσμοίσα χαθ.ς᾽ δλλ ἀεὶ πι- 

᾿χρὸς χαὶ χαλεπὸς δ δ᾽ ζαῦτα τε δὴ αὐτὸν εν πολ- 

“λοῖς πολέμοις ἔδλανψε, χαὶ πϑύτων μάλιξᾳ ἡ πίϑὲ 

ζᾳᾷ δίχαια, χαὶ τί φυλακξὼ “Οἰς νόμοις ἀκξ ῳτὸς Ὲ 
δ) 9 4 ῶ 2 ! ἴα ὯΩ 

χα) ἀνω!ἰραασήςος, καὶ οὔϑεν τω ὄχταηχει διδουσα 

( 

2 

» Ων λεοϑυδωον φιλοσόφων, ὅτι μεσύτητες εἰσιν, ΣᾺ 

Ὁἕκ ἀκρότητες αἱ «ϑυ ἡθων Ὄρεταὶ, μάλιςα δὲ ἡ 

"διχαιοστεώη. οὐ Ὗ μόνον ἐλλείπουσα πῷ μετθίου 

291 “πεφυχεν,δυλὰ χαὶ αἰχυρξάλλουσαι, ὐΐοῖς τε οὐ λυ-- 

ιπελὴς, δὰ ἔςσιν ὅτε αἰτία, μεγοίλων συμφορών, χοὴ 

εἰς θανάτοις οἰκέξοιὲ χα) λύμας δρηχέςοις καζᾳςρέ- 

φουσα. Μωκιον δὲ συοὲν κὼ ἕτερον ρα ὃ τῆςπα- 

"πσϑάδος ἐξήλασεν, χαὶ “ἄλλων ἀγαθῶν δϑμόνητον 

"ἐποίυσεν, ἢ Ὁ ἀκριξὲς χαὶ. ἄκρον δίκαιον. ζῖς Ὗ» δη- 

᾿μῦταις εἴκειν αὶ μέπεϊια, δέον, χαὶ ἀφιέναι τί ταῖς ὅχε- 

᾿ϑυμίαις, καὶ (ἡ ποεῦτα φέρεοϑαι ποι ἀὐθις, Οξκ 
ἧ ἐξουληϑη, ὐλὼ πσδος ἁπϑωταζᾳ μὴ δίχοια, δυτί- 

: 'λέγων, μῖσος ἤγᾳρε,χϑὴ ἐξηλαϑν τσδϑς αὐτῶν" τῆς πε 

᾿ϑολούσκων ςρωτηγίας ἀὐθις ἅμα. τῶ Ἃ  «μλῦστω τὸν 

᾿πολεμον,ἀπαλλαγώσαι πα δϑν, χαὶ μετενέϊκα οἷ τω 

Ἰοἴξησιν ἑτέρωσε που, ἕως δὼ ἡ καϑοδὸς αὐτο δυϑείη 

Ἡΐσὸ τῆς πατρίδος, χαὶ μιῇ τὸ ϑριαεῖν αὑτὸν ἐγδρὼν 

᾿ ἔχιξελαὶς τὼ ογλὼν ἀνμμαϑίαις. σχοτεῶν σἕκ ἠξίωσεν" 

ΔΛ αἰ χο'ἀύθεωον οἰόμϑυος δῷ ὃ σώ ῥ(φ ἰϑα εῖν 

Ὡς πεπιξευχϑσι αἰῶ τὐρχώω, κὴ λόοον ̓ ύποδὸις ὧν ἐ- 

'ποξαξε χτὶ πίω ἡγεμονίαν, εἰ Φωνοιτο ἀδικῶν, τοὺ κῸ 

γόμωοις αἕτωσο εἰν δικζω, τὴς ἄκρας διχοιοσξεύης Ὁ κα- 

λοις ἀπέλάξε μιαϑοιξ. εἰ κϑὺ δέχυ ἅμα ζοϊς σώμασι 

᾿ “Δἰαλυοίϑροις ἣΣ δῷ ψυχῆς ὃ τί δή ποτε δεν ἐκεῖ- 

γο, στο φζχ λύεται ̓ νὰ οὐδὲ μὴ οὐδὲν δεήν ἔτι, σέκ οἷσ᾽ ̓  

ὅπως μακᾷ φλοὺς αἰ πυολαίω Οιυς κκηϑὲν πἰσολαύσαν- 

(ς τῆς ρετῆς ἀγαϑὸν, δὲ αὐτί δὲ ιὐτίω Ἔπολο- 

Ὁ" ο 

2 

Ρτομαρι ΠΠπλιι5; ΡΟ σα ας Ἰλιάς ηυ]- 
ἸΙ (δουπάιις οχ ορεϊπγατίδυς. ὃζ πἰ (ο- 
ἀϊτίοπος νεραπα ἱπἤίτατι πὶ εἷπς πὶ 

ΓΟΡΌΒΠ σα πη ροα Ποητ, Πγαχί Πα Ἰῃ- 

οἸοτ ΘΏτα ΠῚ οἷας ἀαίρί οἷα ἀσοορηος 

ἘλοΠλΔΠΙ ΠῚ ἢ ροτ πη... 56 Ποη ρο- 
ᾧ π τὰ - 

τοιαςοθθῃος νίστζατζος ΠιΠλδηα Παῖατᾷ 

σαρογφῃθο νὨ]]ΠΔΠῚ ο Πλοττα ΠΟ Πλϊ--. 
πὸ παίσοταγ 401] Πτ οπυπῖθας δοηίΐτα--- 
τὶς πυσλουῖς αδίοξατις. Ηἰς σοετῖς ςἅ 
ταϊος νίγγατοϑ ἰαγσίτας εἴτι Πους, 11 

ΙὉ μΠαιά ἔδυϊξα δά πμπηίουϊς οὐλαᾳ ζ νεἰκὲ 

ξλιαῖος ποχαβ. ΠΟ. ἰποῖαζ ἘΠῚ ΠῚ οἷ 5 

πιοιίδις ᾿εηἶτας. ὃζ ἰργοπίταβ, ΠοΟὶΠ 
Δρρο]]αη 40 (Ἀ]αταπάοα 6 ΘΟΙΪτΑ5, 
πος οἴ εηῇς ρἰδοδθ 15 πιοάογατιίο,. 

μος {Π| συ ας ΟΠΊΠ65 ἀξ ΟΠ Ὸ5 μυπσ. 

Παϑ οτηαῖ σγατία; (Εἀ (6 ΠΊρΡοΓ Δοοῖδις 

οἴαῖ ἂς ἀΠΠς1]ς. Ηας εἰ ίαρε ἴῃ δο]]1ς 
οδαιοταπε, ργαοίρας εἰρίάα ἱπγπγοά!- 

σαῆις ἰπτῖς οδίογιδητία, δὲ π0}}|Ἃ α- 
«αυϊτατο τοπηρογατα (ειιογίτας  ἰἄθειτ- 

απο γογιπι οἦς ΠΩ 2 ἀπεί 15 ἀι- 
αἰ  υΣέ ιν κπλ, λνψτὺὶ. πότοι - ͵ ᾿ { ἕ : Ξ 

»"Ὄ σοί μία  ἐοιχέ τε ὡλη)ες ἐ4) ὁ ἕσο ΤῊΝ δ ρχαϊ- 20 ἔζαπι ρμΠοἰΟρΠΐς., πιςἀἰοοτίτατοβ, ΠΟ, τ" 

ΟΧιγοπηϊταῖος, οἷς πτογαπὶ νίγταζαϑ :---- 

Ρταίογτίπι 1ταΠἰτίαπι. παπν ἤπιος ἰηΐτα 

πιοάπαπι {τ| (οι Ἐχοςάαι πἰπλ πη, ρα- 

ταπι ργοο[Ἐ : ἱπτοτάτιπη οτία πη αυοίς- 

ἄλλῃ ἴῃ σταιιοϑ οἰ ΑΠηϊταῖο5, Πλοτῖο- 

416 πα (ογαΌι]ς5, ὃς ἱπΙΔ ΠΑΡ }}14 οΧ τί 
ςοηϊϊοῖς, Ματγοίο ίλπα μ.Π}]} αἰ οχ- 

ΠΙΪαπὶ διταϊῖς, σετεγαγιπιηας νἱττα- 

ταιτα ἐγαέζιιπν Δ ξαΠτ, απ πηπτα 
δ ἐχδ αι Πππτια ἰα{Ἐἰτία. στα εϊπι ἀ6- 

Ραυϊῆει ρίςδὶ ποπη μι] ςοάεις, οδίο-. 

οαπάατεσας Εἰμ5 ουρίαἰτατίθιις, ατ- 

4 ἴσα ῬΓΙΠΏ 15 ἸΏτΟΥ ΟἶΠ65 Βαθοτὶ,πο- 

ΤἸαἰτ: (δ ςοπιταάίςςπς δὰ Ἰηἰμτ4..ο- 
τηΐα, σοποίτατίς ἴῃ (8 οὐ 5 ΟΧΡΟΪίΙς 

ΠΝ οἱίοο ετἰᾷ δ. 1] ἀεροίϊτο,οιιπη ]1- 
ςετεῖ εἰ αδάϊΐσεγο πη ρογίαη, δὲ ταῖς 

στατο αἰΐϊο ἄοπος ἴῃ Ραιτίλπη τοῦοςα- 

τοῖαγ, ΠΟΘῸΕ (6 1ΠΙ ΠΥ ΟΟΓ ΠῚ ἱπῇ ας 

ὅζ ἱποοηαϊτας πλαἰτἰτ πὶ οὐἰσαγο. 

ποί αἰτεῖς γατιῖς οοτηρατοπάιυπιαρυά 
εο5 πὶ σοητα σης ἱπιρογα πη, τοά- 

ἀϊτίςηιις. γογαπι ἴῃ. ἱπηρεῦῖο σείτα- 

ταπα γατοηΐδιι5,{ σοπ ρουίγοταγ Πγ- 

49 Ιεβοιϊ, ἀλη 445 εξ ἰερίθιις ραῦπαβ, ἡ 

(ἀσπὶς ἰα{πἰτῖς Παιά ρυ] οι γαπη πηοῦ- 

ςεάεια τους. 51 ἰρίταν ἰοἴατα σοπι-. 

Ρᾶσο Ποτροτζίβ. Πιπα] οὐδ ΔΠΙ ΠΣ 

μἰγαρίία, χαχοιυπιηις ταράθῃὶ Θὰ 

εἰς ἰπτογῖς, ὃζ 1η. ὨΙΠΠ]απῈ τεαϊρίτατ, ------ 

μαι νίάοο φαοιμοάο θθατοβ ογοο- 

το ἀοθεδηι, αὶ Πμ]Ϊο ἐχ νίττατο ἔπι - 

ἔλα ροτοορτο,οτίαμη ργορτοῦ απ ΡΟΓ-.. 

᾿ φῶ ἤ 

.-- 

ον 

) 
Ψ ᾿ - Ρ 

ὯΝ ὦ ᾿ 
-- 

δ 
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539 
ςς ρυπτιφαοάῇ ἀπ πγα ποίϊγα ἴῃ ρεγρο- 

ἮἾ τὰυπὶ ἀεσαῃτἠτιπλοτγταίες, τ αυ!ἀ4πὶ 

ς εχιιπλδησ, δι ΡΟΣ το ἔζη οοῦρας 

αἰί]υδητο ἀπγαηττοιηρούς, θοπογαηὶ 

ἢ νἱτογαπι ΟΠ ρ ΠΠπιο, πιαϊογαπη σοα- 
τς τγὰ ρεγδγουὶ, εἰς απυρ! νἱγτατῖς σα ]- 

Πα τογοβίηαίταιγ ργα πηίμπλ,οτίαπι ἢ ἔοτ- 
ἴμππα νῇ {ΠπῸ ράγαπι ργορίτία ; υἱάϊείμο 

τς Βεπεαιάϊγε α νἱποηείδις, ἀ᾿᾽ πτυΓΠ 86; 
οοἰςτατί πιοπιοτγίᾳ. φαοά ὃς {ΠΠ| νῖτο 

οδείρίτ, Ποη οπίπι Υ οἱ (οἱ (οἰαπὶ πλοῦς 

το οἷς ᾿ἀχογαητ,ὃζ σο]ιητ ντ νΊΓΙΠΠῚ 

ΟἰἸπι Ορτί πλιμπη; ν ΟΓῚ1ΠῚ ετἰλη Ἀοοπηγα- 

Ὠὶνν ὈΪ Θαπ| σαί Πη ςορποιοταζ »οοὶ- 

Ρίδητϊας ρῦο πηᾶσῃο τΕῖρ. ἱπξοσιυηῖο, 

»-" « Ρτπατίη ἂο ΡΌΡΙΪσα Ιαχογαηῖ Ποπλΐ- 

᾿] : ΠΟΥ ποαγτῶζ ξογιπ ππαῖγοης, γτῚη ἀοτηο- 
ἤὰ μι μοι ᾿Σ {ςογαπι ὃζ πεοςοἤατι τι [αἔδιι ΠγοΓῖς 

᾿ βούροεεις : γ᾽ ωνίῶς εἰΕ, ροῦτο Διιτο ὃζ ραγριιτα οὐΠατα; 
]] π΄... ςετογο,αῖγο ἀπιίέξα (της νέα ρεγαηπῖι 

ΤΣ Ἰητορταπ. 4υϊπειίαπη πο Πηοσγία εἴπς 
( δ Ρο[Ἐ φυϊπηρεηπτοίπιῦ αὖ οδίτα ἀπηιτι 
Ὁ μρηαιπ απ εἀ ποίγο ΖιοῈ6 

δ τοιηροτο αὖ οπηπιδιις ἀεοαπταίαγ δ 
ΠΣ Ῥεςα!σαῖαγντ νὰ ἸαΠἘὰς δὲ ρίι5. Ρε- 

τίσ απ ἴτας». φαοα Ν᾽ οἰ (οἱ δὲ ΖΞ ηαὶ 
πος Ματοῖο Κοιηδηΐς σοηβαιοτγῦτ, 
Πυοαᾳ (προτιοτγίδιις οπηπιδ. στα 15, 
Ρατα δίς φαίη ντθεπὶς ππήαπΊοη- 
τὶς δασγτογίς, Πᾶς (οττίτιπι εἰ οχί τ. 

Τ᾽ Ῥοϊξραϊιοοςίηάε ἀΐος ιαθο Ἀοιηαπὶ 
Ἐχρεάϊτιο ςοίιμ]ες εἀιιέζο πλαρηο Ἔχόγοίπιι, ρτο- 
ἐστί ως στεῆπ νίᾳ; ἀϊοϊοη!ς {5 τοῦ Πηποϑ, σᾶ- 

᾿ἢτα πγειατ {πητίφογῇπιίπ ἀποδιςτα- 
ΤΊ] 5 λα Π ὉΠ Πλῖ5. πἰ 1] ταπιςῃ σοῖς 

-- (σγαπτ πιθιογαΠο (ἡ το ἱπξοέξα το- 
Ὁοτῇ {ππτ: ταπγοιη Ποίξος ἐρτερίπ, 
ΟσσαΠοΠοπῚ τοὶ θοῆς σετεηάα ργα- 
Ῥαογδησ. ρείας οπὶπι Υ ΟἹ (οἱ δὲ Ἔα 
οαπὶ οχογοίτα  Ουγηι 1} ἀρ τ} 1Π- 

τπαίογδητ, σα ρυτάγεης ΠΟ ΠΕρ]!- 
Π.. 685 Ῥενον ΕΝ τε ροῦῖβ Ορροιταηϊτατ6 1, 

ΤΩΣ Ζ “οἀ Ποίϊεπι, ἄστη δάιις πλςτι σοη- 
τ “Ἴϊογπατιις οἤει, αἀοτιεπάϊπη: Ζυρρα 

2τὸ΄ ἔλατο σον 4αΐ ρεγοιείβ τλετα ἀοαἰτοη ἢ ν]τΓο 
ΐ ᾿ Χ. εἰετἐέζατγας. [δ] οτῖο ἱπτογ ἱρίος αΠ 

Πάϊο, νεῖ ἄδγοπε δ. 111 ἀπεεπι, »οἰεὶ 
Ὃς κῃ. Ἐ 7μὶ Ρῇ ἵπτοῦ (6 σογγερτίβ ἀγ ΠῚ 15 
; ΣοΠΟυΓΓοΓΔΏΣ : ἴῃ 40 ργα]ο πες οσ- 
᾽ς ἀϊηΐδιις (δγαατῖς, πες ἤρηΐϊς οδίεγ- 
} 3, τατὶς, σατογιατίτη ὃζ ΡΓΟ πιο 6 ριι- 

πο δ) ρβῃαπογδηῖ ; ἱπρεηθηις {ἔγασος ογαῖ 
ὙΥ «ἄϊτα, πλρ]τῖς νετίπιχαα σας. ὃς ηἰ- 
ὙΠ ἐος (ο] 15 οσσαίας ργαιου ες, νη 
Δ ὉΠΊΠΟς Π]ΠοταΠῚ σορίας5 ἀοἸεἤτξι Ἰητετ- 
. προῖο. ἢς ποέξξὶς ἰητογαθηζα ἐπυιτὶ ἡϊ- 
᾿ς τοπηρτὶ (ητ, ὃς ἴῃ {πὰ σαίεγα γεπογῇ. (6- 

ααξιῖ νογο σφ ἀπῖθο Ἐχογοίτας γεῖγο 

ὈΔΦΌΟΣΝΝ Υ 1 

2.» 7 ε ἘΧῚῚ λ ] 

4ο τ δρλήλωνγ,ζῳ ὅπλα ἥρπασαν οχαὶ συμπεσόντες 

ΗΑΙΙΙΟΔΑΑΚΑΝ Α 55. ἴξιν 

αϑροις. εἰ δὲ ἀφθαρτοι μέ 26. τῷ πόμτος πυγχα- 

γοίσιν αἱ ψυχαὶ ἡμδιμ" οὖσαι, καϑοίτὸρ οἴονται ἄνες, ἢ 

χξόνον μι τω ἀπαλλαγάώ τίνα Τὴν (φ μάτων ο- 

Δ φύϑμοισι, μήχιφον δ αἱ ΤῊ ἀγαθων ὀῤδρών, 
ἐλάχιςον δὲ αἱ ΤῊ κακῶν, Ξἰπογφαῖΐσα μὴ φανοιτ᾽ 
δ οις ρετίω ἀσκοίσι, χαὶ εἰ ζεϑαντιὼ ϑη ζῷ, ἐκ τῆς 

τύχης.) «ρα «αἰ. ζωντων ἀλογία, καὶ μνήμη 71: ἢ 

ΡΣ “πλείςου “οὐ δα μείνα(ᾳ χξόνου τ χαὶ τῶ δυδρὶ, 

ἐχείγῳ σεευέζη . οὐ ; μόνον ολοῦσχϑοι τὸν θαίγα- 

το τὸν ἐπένθησλν ἐν τοῦ χαὶ ὡς ΤΡ -ἐρίςων ϑνονδιον, ον 
“"ν ᾽ « ΘΕ ᾿ ᾽ 

ἀμῇ ἔχοισιν" δεν χαὶ Ρωμαῖοι, τῆν Ὁ παϑος ἐγνώ- 
« ] ᾽ “Ἥ 

«)η,μεγοίλζωυ συμφοραὶ“ ποολαῦόντες ἐῃ) τῆς πὸ- 
͵ὕ 2 ͵ ΣΝ λ ! λ “ 

λέως, πένθος ἐποιήσϑθυτο ἰδία χαὶ δημιοσια" χα γοώμα)--. 

χες αὐτᾶν" ἃ γέμος ᾿δδὴν αὐταῖς κι ζοις ἰδίοις πὲ χαὶ 

ὀμωγχαΊοις ποιάν κύδὲσιν ,Ὄὀσοϑέυϑμαι 

πορφύρω», χαὴ τὸν ἄλλον ἁπὸμζῳ χόσμκον, μέλασιν. 
᾽ “ ͵ ΝΘ ΣΟ ΝᾺ 
ἀμφιασγκοις χεωλϑμαι»τὸν οψιαώσιον ἐπτενησὸν γρο- 

Ὅς ἣ βϑο ἢ; « "“ ' 2, ᾿ 

νον. ἐτῶν δὲ κί Ὁ παδὸς ὁμοῦ τι πενζοιχοσιων ἡδὴ 

Δα γερρνότων εἰς τονδὲ τὸν γἴδονον, οὐ γέγϑνεν ὀξίπη- ὶ 

͵ ι 
ὑσῶν πεζά! 

20 δος ἡ τῷ ὀυδρὸς μψήμη, δνλ ἀδέται χαὶ ὑμνόται, 
κσξϑς ἁπόώτων, ὡς ἀὐσεξῃς χαὶ δίκαιος δώνρ. [ἢ 

,μϑὺ δὴ καΐοιοχῶν Ῥωμαίους χίνδχουος., οἰχ, τῆς οτος 

λούσκων τὲ χαὶ Αἰχφμων Ἐχιςρατείας Μαρκιον λα- ἢ: 

(ούσης ἡγεμόνα, μέγιφος Τὴν ασεϑ εὐτεῖ λμόκϑρος,,ς 

χαὶ μικρὸν δστοογῶν χαὶ πᾶσαν πω πόλιν ὀμελάν ὦ ἣ ̓ 

βα,ϑεον,ζιούτου πελοῖς ἔτυχεν. ἡμέραις δὲ ὕξεν Ι 

ρον ὀλίγους ὀϊξελϑονες εἰς πίω ὕπαι,ϑρον 'Ῥω οι. ὴ 

πολλῇ ςραΐια, μα “σάτων ἀσόντων ἀμφοτέρων,, 

χαὶ πσοϑελϑον]ες ἀχρα τὰ δρῶν ζὴ σφετέρας ) κατετῦ 

30 ςραΐζοπεδοί σαν ἐχὶ λοφοις δυσὶν, ὧν ἰδον ἑκα τέρφυ, ὶ 

ΤῊ αἰ σάτων φρατύπεδὸν Ἐχι Οἷς ἐρυμνοτάτοιφιο 

μέ ἐδρασων γέ σὐοϊὲν μεῖζον, δολ᾿ ̓Αὐτέςρεψαν ἐ- Ὶ 

“«φαχῶι, χαΐτοι καλας ἀφορμας δόντων ἀὐθις δ᾽ 

πολεμίων δρᾶσαι {ι λυναῖον. πσεότεροι ὙΣΡ ἔτι ζ- 
τῶν ολοῦσχοί τε καὶ Αἰχανγοὶ φρατὸν Ἐχὶ τί Ῥω- 

μϑήων γάδηγα,ϑν, γνωμζων ποιησοίμδμοι μὴ ὀῤᾷναι 
Ἶ Ψ 2 » 4 

τὸν χαηοϑν, δὰ ἕως ἔτι καΐζᾳ πεπλη Ὁ δὐτίπα- 
Σ κ᾽ 9. 5. 9 ε « ἴω 

λον ἐδόκοιωυ, γωρήν ἐπ᾿ ἀὐθ᾽ ὡς χαὶ ἐχούσιον ΟΥ̓) δέους 
ΡῈ ͵ λ Ἢ ἀλδοιν ͵, 

φυσύμϑυον. ςασιάσαγτες δὲ σὖξι τὴς ἡγεμονίας 

ἐμκοίχοντο, οὔτε χτ' ζᾳξιν, οὔτε 'χτὶ πὐδαλίματος, 

δλλὰ φύρδζυ χα ὀνα μίξ" ὡξ)ε πολιώὼ ἀξ ἀμφοῖν 39. 

“μέεϑα; Φονον. καὶ εἰ μὴ δὲς οἥλιος ἔφϑαισεν, ἅπαξ 

δὺ αὐτοῖν αἱ δυνά μς διεφϑαρησαν. τῇ δὲγυκτὶ λυ- 

οὔσῃ Ὁ γῴκος ἀχούσιοι εἴξαντες, διεκρίϑησαν τε ἀπ 

δλλήλων, χαὶ Ὀχὶ ζιυς ἰδίους γϑβαχας ἀπυλλαγῆ- 

σα». ἕωϑεν δὲ ὁμαςήσαγτες ζᾷς διινάμεις, ἀπήέεσαν 

ἑκατερφι 

᾿ 



αὐτά ο. ΚΟΜ Ὑὖ8 ΤΙ 
ἑχατερϑι ἔχιᾷᾷ σφέτεροι.οἱ ἢ ὕπατοι -ἶρα τε αὐζ- 

͵ὔ Ν 2 ͵ ΠῚ ΦΠ ἃ “«ν9} Ι ) ͵Τ " 

μύλων ἢ αἰχμϑλωτων,οἱ παρ αὐτὸ Ὁ ἐρίον α'πεδραζ', 
Ε Ὅ- ͵ 

ἀκῳίσαγες οἷα, καϊἕογε λύοσα ἢ ϑεοξλαξ4α ζᾷ πολέ- 

μια ὅτε σεευεπέϑαεντο τῶ κατ᾿ 40 χζωὼ δοθέντι χαιρῷ, 

ποιάχοντα ςαδίων τὶ πλφον ἀπέχονϊες, ὅτε ἀπιονζᾷς 

ἐδιωξαν,-ν ᾧ κεκμηκϑᾷς κὴ ζαυμκαΐιας,ὶ ὀλίϊους εκ, 
γῦρο. 3..} “ 2 ᾽ εν λιν 

πολλωὼν ἀτάκζοις γωρδνζᾷς,ἀκραιφνός αἰ, χἡ στέῶ κ9- 

σίκῳ ἐπόνϑυοι, ρα δίως δὼ διέφοφραν παοσυδὶ" λύσαν- 

Ίες 5 κα ἀὐὐοϊζοις “αραχας,πήεσὸν θχι Ἔ πόλιν" εἴτε 

οὐνώρδροι ὅδ᾽ οὐδ ὁ τύχης δοθέντι ἐἰαθῷ, εἴτε ὦ πι- τὸ 
ήΊ δ Ἵ ““ι.Ο η "7 ον 

φεὐ ἐς νασκηττζω φραΐια, τῇ σφειερα,εῖπεξά πολ- 
-" ΄ὶ τς ο " ᾽ 

λξ ποιένϑρμοι Ὁ μηδὲ ολίχϑις ἴ' σφετέρων Ὁ ποξϑλῴν. 
» Ἷ ἐν ὐ ως ᾽ 3 7 “φ ΄ 
ἀφίκολθυοι Ά εἰς Τ' πόλιν,εν μέση πολλὴ ἡ διφλίας 

᾽ » ͵ὕ Ε 7 3, Ε᾽ 

δέξαν σχὶ ταί ἔργω Φερφυϑιυοι" ἡὸ σοοὲ μίαν ξξζοδὸν ετί ταν τ τό αι ῆ τ Ὁ ἶ “ ἐάν τ 
Λ ͵ -“ο, » ε ς 

ποιυσοίνϑυοι,παρέδος Οις θ᾿ εαυτῶς ὑπατοις τ΄ τ- 

χίω. ῷ 8 ἑξης οὐιαυτω, Γαῖος μϑδὺ Ακώλλιος ἡ ΤΙ 
ΓΑΕΞΥΣ, " " ͵ ὍΣ ὔ 

τὸς Σίκχιος, ὀυδδὲς ἐμπτάροι πολέμίθν, Τ' ὑπατείαν 
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ΔὈϊογαπενπάς νεπογαῆτ (εἰογῦ οοη- 
(0165 αὐάϊτο εχ τγαιοβιρὶς ὃς σαρτίαῖς 
αυΐ οΧ ρίο δαδίεγαης ρα ο, φυδῆτα 
τα δῖος ὃς ἀδξοτγιι ἱγα Πποίξος ἱπιιαίς 
ίςτ, πος νῇ! {ππτ οσσαίοης ορτατ- 
τη, [ΓΙ σίητα ΠΟῚ ΔΠΊρ] 5 (επηοτὶ {14- 
αἰϊς ; πεο ἀϊεάσπτος ροτίδοιιτι (ππτ, 
στην ροτυ Πης ἀοἔοος, (Διοίος,ραιι- 
(Ο5 6 ΠλΟΪτὶς {πραγ ἶτοβ, ἱποοσηροί!- 
τ ΠῚ ΔΟΠΊΘΠ, ἰρίι γεσθητοϑ (δγιιατὶς οσ- 
ἀϊηϊθας αὶ, δὲ ἕο ]ς ἱπτογπεοίοης 
ἄείοτο ; (δ πιοτίς σαίεγίς, ὅς ἰρήι τοάιι- 
χεγιηγίη γγθοιη δχογοίτιτῃ :ἤπς οῦ- 
τεπτὶ ἔοστα πα θαποῆοίο, πα πο ίᾷ- 
τὶς Πἄξητοβ τἰγοπα πὶ οχογοίτγιϊ, πὰς 
ιοά πο ρδιοοκ Πυ]4επὴ νε ]δτ δηηΐτ- 
τεγα. Ἀθπογίοβ ῃ νγθοτῃ πδρπιη οχ- 
ςορίτ ργοῦγαπη, δ τἰπι  ἀἰτατί5 ΟΡ Πᾶσ 
τοι Ποῖατὶ {ΠΠ| : ΠΕῸ ΔΉ Ρ] 5 νγροπὶ 
ερτοῇη, δά  ἀοτιης παρ Ἐγάταπι [πο- 
σεἤογίδιισ, ϑεαμπθητί ΠΠΟ σοπίϊι- αν. Ο, 16, 
Ἰες αογῦσ νίτι Ρ6]]Π]Ἰοοί, ΓΟ, Α αι τα, ὃς ςοπῇ: 6. Α- 
Τ᾿ δἰοοίας. ΗἸ οἷ! αι (οπαταπη ἀς Βς 10 ἐμο, τΣ ς 
ταίξογγθηζ, ρδουιῖς ρατγίθιις ρυ  ΠΊΠῚ σαπὶ Ἠετγαὶ- 

“παρφλήφεξ." 5. βελή πσϑοϑέντων λδηϑν πὐξ τ πο- 

λέμε Ὁ ὑπατων,τρῶτον ἐψηφίσοειτο τρεσξείαν πέμ- 

“ψα, ατϑϑς Ἐρνικας. αἰτήσωξ, ὡς “ρα φίλων πὲ χαὶ 20 
ἐγασόνδωων δίχας νομίμοις. ἡδέρκητο ὃ ἡ πολις ὑπ᾿ αὐΐῷ 

ἴχι ἀολόσκων πε χὰ Αἰχϑυῶν Ἐχιςραϊείαν,ληςείαις 

περ κα αδρομϑῆς ἣ ὁμιορέσης αὐζὶς γης᾿ ἕως σὴ αὐ ξ 

παρ ἐχείνων λαίωσιν ἰποχρίσῴς,ςραϊια) ὅσην δοωύων- 

“αὶ πλείςην καϊζῳγραφῳν πῶς ὑπατοις,ὶὼ ζις συμμά- 

χοῖς “ρεσξφῶν δἰ ποςολαὶς τἰδακαλῴν, σίτὸν πε χαὶ ὅ- 

΄πλα νὰ χεήματαρὸ τὰ ὀηγα, ὅσων ἐδ 4 ᾧ; πολέμω, χὰ 

πολυχφρίας “ἰρασκϑυασααχ,ὰὼ ἐν ζἀχφ.ὡς Ἀ᾽ ἀπήϊ: 

γέλαν ἀὐζις ὀμαςρέψ,αϊες οἱ ωρέσξᾳς 3 αἕ ρα ΤᾺ, 

Ἔρνίκων ἔλαξον ἰποκρίσ4ς, τί στον ϑήχας »ϑδὺ ἐ φα- 30 

σιν ἰὐΐδις δὴ “ϑὸς Ῥωμαίους χϑινῇ “Ἔμουϑῥας ἀδίπο- 

τείας ὃ ποϑὲ βασιλέα Ἰ αρκύνιον ὁμιολογίας “αἰτί- 

ἐνγτωι λελῦαζ, τίω τε αρχίω ἀφαιρεθέντος ἐκείνε, ὁ 

πεϑνηχότος ὄχι “ ξένης" εἰ δὲ τίνες αρπανγαὺ ἡ καΐζα- 

δδομαὶ Φ χώρας ἔλύοντο δχα ληφηξίων, ἐκ πὸ Χχοινῆς 

γνώμης γεἰονέναι λέχϑεσιν, δλλ, ἰδιωτῶν ἀἰδική μ(φυται 

μετιόντων τὰ ἰφχκ" δὲ ζις ζῦτα δρασόυᾷς παρέ- 

χῳ οἷοί τε εἰσιν ἐχὶ δίκην, ἕτερα ἡ ἀὐζοι ζοιαῦτα πεπον- 

εναι λέρ»γγες κ) δὐτείκαλϑντες, αἰ σγκενοί τέ εἰσι δ ἔχε- 

ΑἸ Ὁ πόλεμον ζαῦτα ἡ (ελὴ καθϑσα, ἐψηφίσατο νεῖ. 
μααΐζ Ύ καταγραφεῖ ον τ νεωτέρων φρατια) διχῆ, 

Οὐτων Τὶ μίαν ἀΐοντα Γαϊον ᾿Ακύλλιον ὁμόσε τῇ ἜἘρνί- 

κων φραδιᾷ χωρᾷγ' ἡ γὸ ἐκεῖνοι ἤδη ἡξ οὖν Οῖς ὅπλοις 
5 ἑτέραν Τίτον Σ᾿ ίκκιον ἔχὶ δολέσχοις ἀγήν,Τ' ἔτε- 

δον Ὁ ὑπατων "5 λοιπὴν τοζτίω μερίδα πύρα λα- 
(όντα Λαῤχιον Σ πόριον,ὃς ζῶ ποδεδι4γμιένος στὸ 

ἢ ὑπάτων ἔπαρχος, τίου ἐήίίςα “ὃ πόλεως χώραν φυ- 

Ἰερατοϑ παἰττὶ ὦ Ηοτηϊςος, αὶ νεϊας 
αὐ ἁπηϊοὶβ ὃζ ἐπε ογατίς τα5 ἰσγογερο- 
τογοης. (Π4πὶθ 6 ]]ο Ν Οίσο ἰπἰ τας αὐ 
οἷβ Δοσορογαησ, Ἔχοιγποπίθιις ὃς [Δ- 
τγ οἰ Π 5 ἰῃ Πηἰτίπλος ἀστὸς ἔμ 5) π- 
τοτγίπη νογο ἀππιτείροπίατη οχίρεξξα- 
τοῖαγ, οΟ165 4ι14Πὶ Ππχαχί πλιΠὶἜχεῦ- 
οἰταπι σοπίοείθοτο, ὃζ ἃ (οοἱ ἐς δα χ ] α 
ΡΟΓ Ιερατος δοσογίογο, ἔγαπηθητιΠΊ, 
ΥΓηΔ, ΡΕσμΠΐΔ5, αἰίδηιια θα ]]ο ποσοῖς 
(γί σεγιατῖπι δ σαἰογίτοῦ σοπηραγα- 
το τ νεῖὸ ἰορατὶ σοπαπτιίαγαης τς 
(ρσίυ Ηεγηϊσογατη:θος περαγοΐο- 
ἄτις ΠΡῚ νπισχιδηῃ Ἱπτογοςηῆς οαπὶ 
Ρορυΐο Ἀοππαπο; φιοά δυτοπὶ οἰπὶ 
τοσο Τἀγααϊηΐο ἰδξαπη ἢτ, ἰαπη Πηὶ- 
ται ΟΧ ΠΕ ΠΊΑΓΘ, ΟἸ1ΠῚ 15 ἱΠΊΡΟΓΙΟ ΕΧιΙ- 

τιιδ,[Π ΟΧΠ]Ϊο πτ πλογτιμι5: ΠΟ Πηϊ18ς 
ταρίης ἰατγοοϊπίανε ἔλέϊα Ππτ,ποη το- 
τἴτι5 σδτί5, (ξ4 ργϊπατογιπὶ Ποπιίπιπα 
ἀϊςοτς ἔδοϊπογα [ππογὶς ργορυῖῖς ἰηίοτ- 
αἰδητία πη; ο Πα Πο5 ἰρίος υΐίάδπι (α 
ρος δά {πρρ!]οί πὶ ἀσάοτο; δ Παθο- 
τε ίς συοσια ἐς {πο νἱοἰΠτπι σοη- 

40 αποζαπταγιπας δο] ΠῚ ἀειτεδατει6- 
Πδῖας ᾿ηῖ5 οοσηίτί5, ἀφ ογουϊς υἰαυίδια 

ἀϊυϊάϊ σοπίοτιρτας οχ ἰμπίογίθας σο- 
Ρἴλϑ: νπαιῃ ρατίοπι (, ΑΘα] τππὶ ἱπ 
Ηετηΐοος ἀποογο, αὶ ἰαπη Ἰῃ ἀΓπηΐς ε- 
ταῇζ ; αἰτεγαπι ἴῃ ν᾽ οἰίσος σο ]εσαπη 
εἷις Τ΄ δἰ σοίαπη; οαΠ} τοῖα 50. [νατ- 
δία, αὶ ργαέςέξις α σοί] θιις οτε- 
ατιϑ ἔπογατ, οαἱεοάϊτο ἀστὸς νγθὶ ρτο- 

" 

εἰς ὅς Υο]- 

(τὶς. 
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χίπιος. θοὸς νεῖο αὶ ποῇ ἀςάϊεης 

ποπηίπα, Πποίσαου αἀμιοεῆςητ ίο- 

τομαῖς αὐπιὶςἀοπεὶ, (0 Πρῃΐδ5 Παδι- 

τος [που αὐοος νι δ τ᾿ οηἶα, ΠΟ] 18 

τεροητίπα νἱ5 ποίτιπι ἱπρτπογοῦ ΡΟΥ 

νηϊπογίας ἱπαιητατὶς αδίθπείαηι. ἢ 5 

ριαοο νίγαπι σοπίμαγεπι Α. δεπὶ- 

Ρτοπίιμη Αἰγατηῖι. πᾶς οπληΐα ΠΛΟΧ 

ἐλδαίαηι. Αχαμας ΗογΠί οἷα πῃ αρτο 

Ῥιαπείξίπο ἱπποητίς. ργορα σαίεγα ἢ1- 

Ἰούιι δὲ ἰρία {π|2 πχοζδτιι5 εἴτ, ρᾳαΐο 

Ἰοπσίῃϑ αὖ ντῦς ἡτιατα ἀπιοεπτοίπιο 

Πλάϊο. Τοιτία νοτο αἷς ροίξαμαπὶσα- 
ἢτα σοπτιυϊογαηῖ, οπὶ ΗοΓΠΙοὶ δοῖς 

1ηΠγιυέξα τη σαΠΊριΠη Ρτορτοῆι Ρὺ- 

σηχ Πρ ηᾶ οχια δῆς, Ἀ οπηδηιις δζ ἰ- 

Ῥίο πὰς ἴῃ εο5 σορ 5 οἄαυχίι, ἰπγα- 
ἃς ἀξοςητεῖ ογάϊηϊδιις, πιοχηὰς νῖ 

αἰτοῦὶ ργορί πηπάγιιης δἰ τοί, (00 ]12- 

ἴο οἰαπιοῖα σοποιιγογιητ: ἃς ρτί- 
ται ψ Εἰ ἴτας ἸΔ ΟΕ} ἴ5, (ἀρ ίττ[5, δ ἔπα- 

ἦα ἐμ Πῃς Ἰαριἀἴριι5, ργοθ!απι ἰηΐο- 
ταητ, τη Ἰτίσημιο (ς ἱππἰσοπη να] ΠοτΊ- 
διις σοπίαποίαταητ: 46] ΘΠ 165 ΟΠ] 
Θααϊεί δια τα γΠ ατῖτη οοηῆϊχογαησ, ἃς 
Ῥοάϊταπι ἰτοπλ σοουτοβ ἱΏτοΥ (ε αἱ- 
τοϊοαγαητ ἀπε ραρπαταπι ΟΠ Δοτῖ- 
τευ Πουτγία ἰοσο σςήἠοπείδα5. τα οι 

ἃ φοῖες Κοιπαπα σορίἰαδογάγονε ἡ: 
οἱἘ Ιοπσαπι δ6}}1 νασοτίοποπι τπο 
τἰπιαπη δά ἀγπηα το τι. το ν]ο 
Ααυ ας ̓αΠΠτ τεοθητος ἴῃ Ποοσίοτειια- 
τος πη ἰοσαπη ἐοἤογιπιποσεάοτο:ίδιι- 
οἷος νόσος ἀεξατίρατοϑ γα Πϑἔουε ἴῃ 
ν]τπγαπῇ δοίοιη. Ατ, Ἡογπιοὶ, ν᾽ ςη- 

{(οταηι πποιοῦ οἴ ππὶ ογάϊπες, γατὶ 
Ποὺ εἰς ἔυσα ἰπἰτίαπι, σοπουτατὶ (6 
ἱπυΐοςτη, ἀοηῇς σπεῖς 'η Πποίξες, φια 
Ῥᾶττς πηοιιθαητιγ ογάϊπεϑ, ἱπηρτοίς 
ἤοποπη ἔσσογηηζ. 7105 Γεσθητοβ κο- 
ταΔηΐ ἘΧοθροῦπης ἔοστίτοῦ " Γαγα5 716 
ΔΟΥΪτΟΓ ὃς τηασῆα ΔΠΙΠΊΟΓΙΠῚ σΟΠ- 

ταπτίοης νεγίιπις σοποριταίατη 6; 
Ηοτηϊοῖς σαοαια «ἀποίδας ἰπ Ιοσιιπα 
Ἰλθογαπείαπι γοσθῆζας Πιριηϊτιςητῖ- 
διι5. Ια νείρεν [πΠτααῖ, σαΠ] σοη- 
Τὰ] σοποτίαιις σα ΐτοα ντ ππιης (Δ]το πὶ 
(εἰ νίτος ργωϊταγθης, ἰρίδ ταγηηα ρτς- 

ὈΓΘΙΝΕΥ ΘΟ ΗΑ ΟΕ Ν Αὐϑ 5. 

λαῆφ Ὅις Ἀ “ἷὩ τὸν φραϊιωτιχϑν κοι ζοίλογϑν, ὅσος 

δε αν εἶχον ἔτι βαςαζν ὁπλα, ζα,ϑενς “τὺ 

“σημείαις, ας τε ἄκρας φρφυρᾷν Ῥ πόλεως, χαὶ τὰ πεί- : 

χην μή τίς αἰφγίδ)ον πολεμίων ῥνητωι ἔφοδὸς, ἐΐξε- 

φραϊ δ μϑύης τὴς νεστηΐος ἀ,ϑρϑας. ἡγείοϑοι 5. δὺ-, 

γώμεως της Αὖλον Σ εμτοσφῴνιον Α΄ ατῆνον ὁβ-- 

δρα τὸν αἰ το αὐἰικῶν. ἐλρετο 5. τα οὐ Δἰάμα- 

χρού. ̓ Αχύλλιος μϑρ δξζυ ἕτερ 99 τῶν αἰ σσάτων, ὡν τῇ γ᾽ 

Πραινεφ΄δευῶν χώξοι τὸν Ἐρνίκων φρατὸν “ἰ πσονϑμον- 

το τακαζαλαζῶν, δῤτικαεςρωτοπεδοῦσεν ὡς ἐδυιμαΐ 

μλλιςα ἀ[χόϊώτω ,φαδίους ἐἰποπ Ρώμης Ὡιπροῶν ὁ- 293 

λίγω πλείοις φζκχοσιων (τὴ ἢ ἀφ ἧς κατεφραΐοπε- ἡ 

δυζσεν ἡμέρα, απ 9 δόντων εκ Ὁ γαρφικος Ὦ ̓Ἐρνίκων᾽ 

εἰς Ὁ πεδίον οὐ ζαζῴ, ἃ σημεῖα, τὸραντων τὴς μά- γῆν 

χης, δυτεξῆγε ὃ αὐτὸς τἰωὺ δγούα μιν εἰν χϑσμω πε χα 
χτὶ τέλη. ἐπεὶ ὃ «χοῦ ἐγώοντο δλλήλων, ἔθεον δλα-ο : 

Δλαίξαγιες ὁμώσε,τοοφτον "οἱ ψιλοὶ σαυνίων πὲ βολαῖς, ᾿ 

καὶ ξά μασιρὺ λίθοις Ἔἰπο σφενδόνης μαυχόμδυοι, νὼ ΐ 
πολλὰ Φαύματα ἔδοσθι διλληλοις' ἔπέτα ἱπαεὶς ἵπτ- 

0 πᾶσι συρῥαῆοισι κατ᾿ ἴλας ἐλαδνογϊες, χαὶ Ὁ πεν 

Φι τῷ πεζῷ Κ' απείρας μμαυχό δον. ἔνθα δὴ καλὸς ὑ 

ἀγὼν κὼ., οὐῆυμῶς ἀμῷοτερων αγωνιζονδθων, χα 
] 
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Θλου «ἡ ᾧ ἐτα ϑησδιυ,εἰκϑνες. ἔπάτα ἡ Ῥωμαμωνηβτι 

ἕατο καμνᾷν φόλαγξ, οἷα, δζᾳ πολλοῦ ἢ μεταξὺ χες, 

ἐὐῷ πῦτο φυλαβονϑίοις, οἰ σεσὺ τὰ καμνοντα ἜΣ 

λαίζος ὑπελθᾷῷ μέρ», τὸς 5 Φαυματίας, ὶ ζοιὶ ὠπει-, 

ἔμκαϑον κινένϑμοις αὐτῶν ζειυς λοχοὺς, Φυγῆς τε ἀρχήν. 
ζις Ῥωμαήοις ὑπελαξον,ὼ “«ἰΡακελάυσαάμϑροι ἀλ- ' 

λήδλοις ἐμξϑινοισι πυκ»οῖς ζ!ς ϑχοις εἰς τὰ χυώμϑνα ς 
» ὯΙ» δος -" ἊΣ 

τ πολεμίων μέρηρὶ οἱ ἀκραιφγᾷς Ῥωμαίων ὅλχα- 

ὀγζὰς ἀὐδις δέχον }" ἡ ζῶ αὖϑις ἐξ Ὄρχῆς ἀμφοτέ-. 

ρών ἐχϑύμϑς ἀγωνιζονϑμων κοίχη καρτεξοί. χαὶ γὸ ̓ 
«οὐ ΄ 2 -» “ -“" Ὶ 

οἱ Τ᾿ Ἐρνίκων ἐϊξεσπλλυρφιεῦπο λθχοι ζὶς ἀκμῆσιν ὑπο- 

πεμπομϑίοις εἰς ζῳ κάμνοντα αἰ πσὸ τὴν. ἡγεμόνων. 
5 λι: Λ ᾽ 5» ΑΝ 
ἴρτι Ὁ τξὰ δείλην ὀψίαν ἀδηδη, πο δα καλέσας τὸς 

ἰςῃς, ἴῃ ἀοχεγιπὶ Ποίξίιιπι σογηιιἔθ- ο ἑσσεις ὁὑπαΐος, γεωυὶ ἢ ὀύδρας ἀγαϑους “δυέαϑαι, ἐμ: 
οἷτ πη ροταση : 460 ΡΟΙῈ ρατιαπη πιο- 
ΤΑΠῚ ΠΡ ΠΟ, πιάσπα ἰδὲ σα 65 οἰξο- 
ἀϊτα. ἵγα ταῦ θατῖς 'ῃ ἢος σοῖηὰ Ηοῦ- 
πϊσοταπι οΓαϊηϊδις5. Ιστιιπλ δάπας 
γοΠίζοΡας, αἴας οτἰαπη ργοηοθας 
Ἀσοπιαπος ἴῃ ἄρχιτο δάιογίο ρὰ- 
σηδητος : ὈΓΘῸΪ τα πιο ρΟάογη τοί ]ο- 
τας δἰ σιοαας. παπλ ΑΕΙ]ς ἔοτ- 
τἰΠΠπιουιιπα ἐπ  Π 11} σίοδο {πρατιι5, 

(δά Οἷς πολεμίοις χε Ὁ δυξιον κέρας, αὐτὸς ἡγϑύ- 

μϑυος “Ὁ λης. οἱ ὃ,ὀλίγον νὰ δέξαι, υϑυοι γόνον ἀδοι,, 

ἐἰκλίνουσι,ὼ ὅΠ Φοόνος εὐζῦϑα, πολις. ὦ »ϑὺ δυξιὸν 

Τὴν Ἐρνίκων χέρας ἐπὸνᾳ τε δ, χαὶ ἐὀξέλφπεξ Ἢ ᾿ 

ξιν" Ὁ ̓  4 ωνυμωον ἔτι δύτεγερὼ «ἰθαζιῶ τῷ Ῥωμαίου 

δυξιού: μετ᾿ ὀλίῃον μϑύτοι χαὶ πῦτο ογέδωχεν. ὁ) 

Αἰχύλλιος ζες τἰρίςοις ἥ γέων ἐπαρόνϑιος, πειρεξουοᾳ 

ἈΑαΧΕΙ) 

᾿ 

ἫΝ 
πολλοῦ διέυϑυον ξυ υΐξτεροι ζοῖς ἕτέοφις τῷ χω- ὴ 

ἢ 

να τῦτε “θοτον ζιὠαϊκα σμμένη ὁμιλῷ πολέμῳ. σύτο ἢ 

σεευιδὼν Ακύλλιος ἐχέλάυσε ζοις ἀκμήζας ἔτι χαὶ εἰς. 

20 ρηκϑζας: ὀπίσω Ὁ φόκατίος ἀπιέναι. οἱ ἢ Ἔρνιχεσ,ὡς, : 

" 

ν᾽ 

᾿ 

4 

πες κατ Στ 

-α«--- 

ν 

Ὺ 
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ων 2ς ᾿ ΩΣ Δ 6 » 

χάχεῖ, οἰ δαϑαρριώων τε χα] ἐξ ογομκατος Φστολοι-- 
Ω » “ δ 2 ͵ 

λαΐν ζοις εἰωδόζαις οὖν ταῖς ὠρὶν τρις’ θύφν μαύχαις' 
᾽ “ ͵] «“ 55" 7 2 ἡ 2 

ΜΞ σημεῖα, ΤῊ λόχων, ὅσοι μβερρωμϑμως ἐδόχϑεω ἀ- 
! ο΄ 7 ς 2 

μεῤϑεοϑαι» ρα. Τοῦ σημειοφρόρων Ὄρπαζων, εἰς 

μέσοις ἐρρίτς ζις πολεμίοις, ἵνα. Ὁ δέος ἀύΐζις τῆς 
᾽ 3 ͵ 

οὐνόμου “μιιφοίας “εἰ μοῦ ὀϑασώσοιντο ὰς σημ(α!α6» 

ἀυδρας ἀγαϑους ἐὴ αγαγκαση : τῶ τε καμγοντί αὖ- 

τὸς παρεξοηοᾳ μέρᾳ αἰεὶ ξωὲ ἐξέωσε τὴς ςασεως χαὶ 

ϑατερον μέρος. ψιλωθέντων δὲ Τὴν ἀκρων,σ οὶ ζᾳ 

μέσα παρέμνϑυε «φυγὴ δὲ αν" Ἔρνίκων μ(  τϑτο ἐγί- 
᾽ δ ὦν Ι , δ Δ 534 » 

γετο ὅΧ1 τὸν γαφοικο, τεζφι οι μένη τε χαὶ ἀχόσῆκος 
ες ““ 207. ν » ΤᾺ ͵ 

χαὶ οἱ Ῥωμφιοι ἰδζις κτείνοντες ἡκολούϑοιω. ζσαιώ- 
᾿ ἌΓ 50 δ ͵ ἯΚΕ π ν " »»κα Ὡς 
τῇ δε ρα ασξοϑυμία ποία, τὸν τοτε γώνα τή Ρω- 

καίων ραϊια Θγέπεσεν, ὦ δ᾽ εὸ τῷ γάφοικος Τὴ πο- 

λεμίωνπφρϑίοϑαι τίνας δχτξαινάν, ὡς ἐξ ἐφόδου χή- 

ρωσοϑιίοις᾽ ὧν Οὔκ ἀσφϑνὴ τι πσοοϑυμίαν,οὐδι, οὖν 

᾿ πω συμφέροντι γινουϑώζωω ὁραῖν ὁ ὕπατος, σημιαίνᾷν 

χελάύσας ὧ ὀμακληίιυχον ᾿ κατερίξασε Οις ὁμιό σεχώω- 

εοιώζας, ἀχονᾷς “χει τν, ἐρυμῶν, δείσας μὴ ὠξύ- 

«(οδεξιων “βαλόμϑιοι, σεεὺ αἰο φυλή πὲ κὴ μἕ) μεγά- 20 
γ 

λης βλαζξης ὀῤαγκαοϑώσιν “ἰ πϑοχώράν »ἔπειτα χαὶ 

“ἰὼ οὐκ τὴς «αδϑτεράς γίκυς ἀὔκλάφαν ἀφανίσωσι. τὸ- 

τε ρδὺ δΐζυ Ἰδη" χαὶ Ἂν ζῶ «ἰἷξὰ δύσιν ἡλίου" χαλοον- 

πές τε χαὶ παιανίζο ες οἷ Ῥωμαῖοι κατεφρατοπεδοῦ-- 

σὸμ.τὴ δὲ ἐχτούσῃ γυκτὶ ψόφος πὲ ἠχούετο πολὲς Ολ; 

Ἷ τὸ Ὑ ραχος “μ᾽ Ἐρνίκων χαὶ βοὴ, χα) πολλὰ ἐφα!- 

γετο σέλατα λοιμπαάδων. ἰπογνονϊες 7). ἔτι ὀμϑεξάν 

94. ἕτεξοι κα χη, κοαζῳλιπεῖν τὸν γδῥακαι ἔγνωσομ αὖ- 

᾿ς ὑχέλά, τοι" χαὶ Ὁ ποιῆσὸμ αὐτῶν τίιὺ ἀταξίαν χαὶ βο- 
«ἡ ς δ» ς σ΄ 

ζὼ,ὅτὸ ζωύ.ὡς γὸ εἶχον ἕχαςοι δηινάμεως, χαὶ χτ' τα- 

ο΄ χθς ἐφάυχον ἐχτξοῶντες τε χαὶ Ἐχιξοωμϑυοι, τὰν δὲ 
' ε Ἵ Υ ͵ ᾿ 7 Β ἘΝ αὑσσολφπονϑύων 2 οἱ ῥαύκκατα ἡ γόσοις, οἰκ(θογας χὴ 

λιτὸμείας εν σειϑενὶ λόγω τίιδενϑροι. ὅτὸ αγνοοιῶπες 

οἱ Ῥωμαῆοι, πεπυσχκένοι δὲ ΤῸΝ ΚΟ αἱχ μϑλώτων 
͵ «“ 7 2 ͵ εν ἐξ 

“σδϑτερον ὁτί δγευα μίς Ἐρνίκων ἔτεξρϑε μιέλλά βου- 

ὃς ἡξζάν Οἷς σφετέροις ᾽ χαὶ αἰῶ βοζωὼ χαὶ ζᾳφα χω 

Ὦχι τῇ ἐκείνων ἀφίξᾳ γεγϑνέναι νομίζοντες (ᾳ πεῦ- 

΄πλα ὀϑέλαξον ὸ χαὶ τὸν ϑβακᾷ “ἰξεςεφανώσαγτες; 
γῈ Ὑ9, ἼΣΟΥ ΤῊ δ: 

{μη τις ἐφοδὸς αἰΐθις “λροιτο νύκτωρ, τοτὲ μϑν σπλων 
κτύπον ἐποίοιωυ αἰ, ϑρόοι οτοτε δὲ, ὡς τῷ εἰς κώχέω 
« ! ν3 7 2 ἽΝ: λ 9. Ζ λ 

ὁρμωρμϑρυοι, δα μινα, ἐπηλολαζον. ίοις δὲ Ἐρνιξι χα! 

ζυτα δέος μέγα παρῴνεν, καὶ ὡς διωχϑνϑυοι “σὸς 

πολεμίων, ασοροίδὲς ἄλλοι κατ᾿ ὀινας “δδὸυς. ἡ-- 
! Ὃ 5 1. ὅσον ς 

μέρας ὃ μμουϑύης, τς ἀπηΐγφλαν αἰΐοις οἵπεπεμ.- 
ἠ 3 ε -“ «ς 3 

φϑεντες ὅχὶ τίω χαΐζῳσχοτεζοὼ παεῖς, ὡς οὔπε δχεμα.- 
ἘΠῚ Ὁ " 

Μις ἕτερα παρήᾳ σύμμαχος Οῆς πολεμίοις, οἵ πε 
τς ͵ ᾿ 

τῇ ἀσώϑτεξο. πὐδαταξάνϑιοι μάχη πεῴφδγασιν, 

2 

δὲ ἰδ {ποσυγτῖτ, λοσεπάςῃς δ ὨοΠλΐ- 
ΠΟΙ ΠΟΙ πΊΔΠ5 ε05 ΄αὶΐ 6 (προτίογῖριις 
ΡΓΟΠς ἔοστίτ 41 Π|ς ρα] πια πη ταροττα- 
το οπίποποτγαησ: ὃζ Ποιδὶ (Ἔσηϊις γο- 
Ρυρπαητῖος ἀπίτηδάποιτογοῦ, Πσηϊξα 
τῖβ ογερταίσηα σοηϊϊοίορας ἰῃ Ποίξος 
πιραἴος ; ντ Πγοτιι ΠΝ] τατίς ροσηα, 
σα εἰλτασὶ οἤσησ ἢ Πρηα γοσορίς 
(ἐπι, σΟρΟΓΟΠΙΟΓ ἐΟΓτίτοΓ ΓΟΣῺ σοτοΓο, 
(οτηρογααε ἰρίο,νε αυκηας ρατοαδο- 
τγαθαῖ, αάογαῖ, ἄοπες ὃς αἰτογιπσοῖ- 
πὰ οἰϊατίοπο ἔμπα ἀϊπιοι ΠΡ τα Ρτο- 
Βίσατο νιγο 6 ΘΟ Πι, ΠΟ τ ΘΑ] α1-- 

ἄδσπι βοῖοσ ἰοσιμπι {ππππὶ τοπΐτ : (4 
ταγθατῖς ογα πίδιις ἐἤτιία ἔισα οαίξγα 
Ρεῖεθαης Ηετγηϊοὶ, ΟΠ Ἰδηῖ5 Θογιπι 
τοῦσα οϑρΘῃτῖδι5 : ΓΔΕ ΠΩ ΔΠΙΠλὶ 
Ἐοπηαηΐς ἰπῃ εο σεγτδγηϊης {προγίαϊε, 
νΓΘΟΓΠΠΊ ΠΟΏΠΕΠ οι πι φα γα]! πὶ 
ΠοΙαπν ροποίγαο διη1 Πιουῆτ, σΕὰ 
ΡΓΏλο σαρτατὶ ᾿πηρθξι, ΖαΟγατι 4[4-- 

οὐἰτατεπι πες ταταπι πος νι ]οπὶ σοΓῦ- 
ποης οΟ(Ε]. 1 τοοθρταὶ σαπογα,αῖα; 
ἰτα ἱπαΐτος ἃ ν δὶ] ορριισῃατίοης γθαο- 
σδυϊῦ; ΕΓ ῖτι15 6 Ε {προγίογο ἰοσο το] 15 
Ροτἰτί, στιὰ ἱρπογηϊηία ὃς πιασῃο ἀ4- 
ΤΏΠΟ Γαι σογξγαγ, ὃζ γοσοητὶς γιέξογίας 
φ]ογίιῃ. οδίοαγαγοης. 5016 ἀδπηιπὶ 
οςοϊάεητςο, Ἀοπηδηὶ ἰατὶ ὃς ᾿ ]]Δητας 
σαἴξτα (ὰ4 τερετιησ. ϑαχιθητὶ ποέξς 
{ἐγερίτιις πλάσηιι5 ὃζ οἰλπηοΥ οχαι ἴο- 
Ῥατι οί 5 ΗΠ εγπίοἷ5, ππασηισς; πα 
εἰς οο  ποοδατου]δγιπι ἔπροτ. ἀ6- 
(ρεγαπτος επίηχίδ ροήα ποῦο Ποίξοπι 
Ρτα το {π{ίπογε, ἀοίδγες σαίεγα ἀο- 
οτδαοταητ παι ἀποιπηταῖς πασ6- 
ταῦ οἰαιηοσίς ὃς ἀϊοιιγίατ οὶ σφ. 
ΠάΠῚ ΡτῸ {πα νΊΣ]]} χαϊία; Ργορεγαθᾶξ, 
ἱποίαπηᾶταϑβ ἔς ἱππίσοπη, Πορ]β εξ 5 εἰπ- 
Ἰατίθιις ὃζ ργθοῖθιις5 εογαπι “αὶ ἄδγο- 
Ππααεθαπτιγ ἀρτοτὶ αι ἰδμοἱ!. Ια ἰ- 
σῃοίδητοβ ἈΟμηΔηΪ, “| Ἔχ σαρε ας 
ΡΓ5 Δοσαρογαητ αἰ ΐα5 σορίας ΕΙογηῖς- 
οἷκ νέπταγαβ ΌΧΙ ο, οἰαπγούοῃι ἐππ 
δέ τα τη οχ ΠΠοτα πὶ ἀποητα οῦ- 
τα πη αὐ ἰτγατὶ, γαί πυρεῖα αγΠγῖ5 σοζο- 
παοίηχογαηςσαίεγα, ποη]ια ποέξξαγηα 
νἱς εἷς ᾿πξογγεγαγ; ἰπτεγίπι πηοάο οο]- 
Η{Πς (ουτὶς ἀςπίαπι οἰοηταϑ {γορίταπα; 

πιοάο, ρετίπάα δο 1 ἴπ ραρηδτη Γι6- 

τοπτ, Γοαοητεπι οἰ πλογοπα ΓΟ [Ότ65. 

Ἡοτηϊοὶβ αὐτο ποο 406: Π]ΟΓΟ ΠῚ 
αὐσεραῖ, ΠΘῸ ΔΙΊτοῦ φυδηι {1 Ποίξος 8 
ἰπίςαογοητι, ἀ ρου ξιρίοδδηι, α- 
Ἰἰας ρογ αἰαὶ νίαιῃ. Ν᾽ δὲ νοτο ΠΠχίτ, 
δὲ ἜΧρίογατίι ΠΜΠ οαυῖτος ΓοηΠτίαγίις 
προ αὐχί πα ποῦα νεηῖς ΠΟΙ Ριις, δ 

οος ]υΐ ρείαϊο Ρυιρπαυογαητ Πιρίης, 
1) 



"Ἃ ΤΟ ΝΎ 9. 
Ἀφυας εἄυᾶτο εχογοίτι σαἰετγα 46- 

ἐγία σοῖς, γοίσστα ἱππηδτίδ, σοπη Πηθα- 

εἰδιις, αγ πη: ὃς να] ηοτγατὶ [δ] ἀερτο- 

Ποπῆ ποῃ ραιςοίογες ἢ 5 4] ἔπροταητ: 

εὐ Πόηας οααίτατα ἰπ Θο5 40] ρεγ νἱ- 

α5 ὃζ {Πὰς αἰ ρα αιὶ οδογγααητ,μλ]- 

εἰν εἱ σαρτί ἔπης. "πο σοπία] ἱπιραπα 

ΔρΤΟΚ ΗΟΓΠΙ σΟΓ ΠῚ ρογδραζιΣ, ΡΓα- 

ἐλ αθορίτ, Ποηγΐ πο δαάςπτιο σοπρτο- 

ἀϊ. ιυμαῃασροτίς Αυη] ι5,Πο]16- 

9 εἷιι5 Τ' δἰ σοίαϑ ἴῃ γοΪίσος πλΠ1ις 

δυπλ τορος σορίάταπῃ, ἰῃ ΟΠ τογ- 

ΤΠῚ ἀΤΙΙΠῚ ἱΓΓΕΡΙΓ ΠΑΠῚ 1δὶ ὁγασ Γὺ]- 

1ὰις Ατῆμις Ὗ οδογαπι ἀϊιχ οὐ ἤο- 

τοητππηιο. ἐχεγοίτα, νοίθης Ἀοπγᾶ- 

πογαπὴ (οοίος ἱπξείξαγε ργίπλαπν,Πο- 

τὸ Μαζγοίις ἰπἰτο δε} ἔξοεγατ; τὰς 

τις ἰπ εοάεπ πιοῖὰ Ἀοπιδῆος εἴ- 

ἰατηταπι εἴς, πε μα Πγος δε χ πὰ 

ἐπ ΗΠάεπια πιδηξεθινε νοῦο (6 πλὰ- 

ταῦπι σοπίρεχεγιπτ ἘΧογοῖτι!5; πο 

πο ςῦρτοίη (μπτ. Ἔγαζ δυτοπι Ιοσιι5 

ἀπτογι δα π5.1Π 40 Ραρπαπάιιπ) ε- 

τατ, τα Πη]τι5 πγασηα ΟΧ ράτῖα (ἈΧοίιι5 
δι σοηίτασοίῃο; ν] ἐαίτατα5 ΠΕαΙΓΙ5 

εἤεινίαϊ. [4 απ᾿πιαάποτγίδιος οπηα- 
ποιῇ εηυίτος, δέταγρο Πδὲ ἀπιςοπτο {1 
(ρεϑαιοτος ταπταπι, ποη δα τοτος 
δἤξητ σοιταη 15, τευ θητεβ φάϊεγας 
εοηία!ςπι, αο γοράτγαητ τί! οΟίμτιπὶ 

ἸΡΙΙ νἱἀοτοταγ, ραγπλίτγογου (6 πλς 
{π ἐχυῖς ρεάοἰἔγεπι ρυσηδηη ἰὨϊτς.1}- 

]ε ςο]]διιάφτος ᾿Π]οβαιια εχ 645 (6- 
(τομάοτοε οἶτοα (ε μαδαίτντ οι εἰ5,1. 
το 5 φοίοεγο νἱ ἀογοταγ, ἰαογαπτίθιις 

{πσουγεογεῖ: ξισγαητγηας πϊ πιῆ} ργα- 

οἴρυια σαυα Ἀοπηδηοσίηλ νἱξξουία. 

πάτη ΡΘαἴτιιπ σορία: ρᾶταβ ντγοῦίαιις 

δτδῃτταπι ἀγπχαιγα [πὶ Πα ΠΊοίο, [1- 
τα] 6; ογάϊπιιπη γατίοης ἃς ριρηδηαὶ 
Ροτίτίδ: δὲ Ιηξογεηὅο ροάςπιτείεγεη- 

ἄοσας, νἐταπ 15 ̓Πῆ!ροηαίδημς 16 - 
Ριι5:Θχογοϊγαγὶ Ρατίεοτ Ν ΟἹ (οἱ ΘηΪΠὴ ο- 

ΒΛΏΟΙῚ {τας ΠΉΜ] τα ἀ οἰ ρ! πᾶ ,οχ αιιο 
ΜΜατγοίμπ παδιεγαητς ἀποςπι, ἰῃ  ο- 
ΤΔΏΙΙΠῚ ΠΊΟΓΟΠῚ πηι γδησ. ̓ τλητῖς 
λα πατῇ αἰεὶ 410 ΠΊαττΘ ΠογτατΠ 

εἴ: δ Ιοοἱ παῖαγα ἱπα  11α}15 πλυΐτα ν- 
τείας δάογίας {6 ἱπαίσεπη ργαθεθας 
οοτηπηοάδ. [δ] σατο Ἀοπιαπηὶ ἀἰιι- 

ἢ, ὈΙξατίαπη, ραγϑ οχ τγαπίπογίο μοίξες 
ἐπιυιδίογιιητ ἃ ἀἜχῦγο σΌγπε., ραγ5 τα- 
ταῦΐο οἰγοιῖτο ἢ δχίγοσχαμη μοί ]5 4- 
σιηοῃ ἔδοθγιης ἱπηραῖαπι. ἃ ΠΊΟΧ 
ΑἸΠ Ιαπορας οἰδσι]διῖ (της, 41 6ητ6- 
{ἰγίδιις ρα ς Ἰοηρίοτίθιι5 ἔουίφητος 

Ῥγδο ία δζ ρορ!ίτοβ, πγαϊτουῖ ΠηΔΠιΙ5 
ἀοοηίδητος σογροζὰ νο] ργοϊαροηζος 

20 δων,ἐν ὧν κχζω ἐδά “πυέαζ λόφος πεφωδης 

Ἷ; ΄ “"Ἥ , Ω ͵ τὴ 

20. τῦτε γίκης θυμό 9.5 σφόδρα, ἐσονϑρης οὗτοι Ῥ 

2 ὃς» ͵7 ᾽ ἐὐλες Ὁ ᾿ γϑ νὰ 
40 “πλεονεκί 4ν κατ ὅλλήλων παρείχετο. οἱ ἢ ὑπαεῖς “ΝΑ 

ἩΛΙΧΟΛΕΝΆΘ δε. ἤΝῚ 

ἐξαγαγὼν Ἐ δεωα μιν ὁ Ακύλλιος οτὸν τε γϑῥακᾷ ᾿ 

πολεμίων αἿρή μιεφὸν γτοι "κ τεσοζυγέων ὃ ἀγθραξ α ὅς. 
πλων" ἡ πὸς Φαυματίας αὐ ἐκ ἐλαίῆοις ὀγζᾷς Ὧ πες 

φάνοντων λαμθανᾳφ᾽" τἰώ τε ἵπαον ἐκπέμψας ὅχς, 

Οιυὶ ἐσκεδασμένους ὁμὰ (αὶ ὁδους τε ὸ ἴὰς ὕλας, πολ- ἴδ. 

λαν γένεται σωμχ ἐΐκρ «τής' κὴ Ὁ λοιπονηδη ΤΈρς. γν 

κων γώῶ ἐπήφ, λεηλαῖ ἀδεῶς, σδείενος ἐτιἰ πσομέν. ΐ 

υΖξαν. σι». 

γογίος εἰς χεῖρας ἰένωζεῦτα »ϑὺ Αἰκύλλιος ἔδρασε. ἢ ἢ 

ὁ Ὁ ἕτερος ὑπάτων Τίτος Σίκχίος, ὁ πεμφϑειεὶ Σ 

Θολέσχους, ὅσον ζεῦ κρ «τίςον Ὁ δγωυάμεως μέρφς, εἰς 

τ Θελιαγών γώραν εἰξέξλοεν. οὐ ιῦϑα γὸ ἡντύλλος. , 

“Αἴῇιος δ ολέσκων ἡγεμῶν, τίου ἐκ καιοτατίω συ- ᾿ 
σκἀασοίμϑρυος φρατία),γνω μεζου ἔχων ζα συμμαχι- “ἢ 

καὶ Ῥωμαίων κακῶσαι ποόξτον, ὡς τὴρ ὁ Μαῤχίος ἔς. 
ὅασεν, ὅχε ἤρχετο Ἔ πολέμφ, δόξας ον ῷ αυτῳῇ φὸ κά ὃ ̓  

Ρωμαίους ἔτι δζρ δρᾷν, ὃ μυνδεμίαν ζος ὑπ αἰδοῦς 
κινδχρυ ἀ οισι πέραν Ἐχικόρίαν. ὡς ὃ ὠφϑησαν ἀδ ι 

κὸ εἶδον δλλούλας αἱ δοω αἰ μιᾷ, ἐδ ἐν ἔτι λύαξϑηόμδυ ἫΝ 

στευήεῷ εἰς ὃ αὐτὸ. ἀεὼ  ὁ χῶρος ὁ μεταξὺ τ φρατοπε-, 

πε υλέςοε:ς 

λαχῆ τὐξεκοτεαγως' ἔνϑου σδ εξ τέροις ἡ ἵππος ἔμ. 
" , , ΕΠ «οος ͵ 

λεν ἔσεα χοησίμη,μκαιϑονες ὃ στὸ οἷχ' Ρωμαίων 

πεῖς," αἹογμυϑη ϑέμϑυοι εἰ παοϑν,ες ῷ ἀγώνι 
᾿ ͵ 2. ΠΥ ὺ 

δὲν τοϊδοςωφελησοισιν, ἐδέοντο Τ' ὑπάτου “σοοε, 

τες ἀθρϑοι,εἄσαι σφας καταξαϊζᾷς ἰποσν ἵ' 

κμιάχεοϑαι πεζοις, εἰ ζτὸ δοχεῖ αὐτωῖχρ «τίςον τῇ. 

κῴνος πολλὰ ἐπαμέσας,καταξιξαζᾷ τὲ πὸ τ ὃ 

“πων,ὼ στεὼ ἑαυτω τεταγμένοις εἶχεν ἔχεσχοπους 

ἐπϑμορθωζς τῷ κάμνοντος ἐσουϑῴοις. χαὶ ἔρμο 

Ααίοις αἸτίοι.ὃ »μϑὺ "ὃ πεζον ἀμφοτέρων, πληϑῳ ἔωφ᾽ 

μἁλιςὰ ̓  δι, ϑοαπων κὸ ὁσλισχκοῖς ὁμιοιίξ πον, ,. ' 

ξεως τε χόσμῳ ἢ κκοίχης ἐμπάρία, κατά τε ἐπαγώ- , 

γας ὁ ἰπσοχωρησ ἀς, πληγας τεαῦ ᾿ φυλρχαξ, ρα ὶ 

ἐφισηλήσιον, μέ καϑον “ὃ δξολδσχοι πλύτα (ἀπολέ-. ̓  

μια ἐξ ὕΜ αρκίον ἔρον ἡγεμῶ γα χαὶ εἰς (Ῥωμαίων, 

“ὐξϑςεχώρησὸν ἔϑη. διένϑιυον ὀξζυ ἔχ: πλάφον χέϑνον 

“δύμέ βᾶς αἰγωμόλως αἱ φόλατίες ἀγῶνι ζονϑιαι»ἡ ἐξ ' 
ἢ ῃ ᾽ ᾿ ς ΣΝ Υν 

χῶοιὅ φυσις ὀϑωμαδλος ϑσα,ἐκοτερϑις πολλὰ εἰς" ἣν 

Ῥωρϑίων δυχ ἢ γείμιλ ες ἑαυπῶς, οἱ νϑὺ, χτ' πλάγα, 
ὮΝ , » λῶν ον δ ω ͵ «ὯΝ 

Ἵ πολεμίων ὌσΟ Ἱ δ ξι 5 χερὼς ἐμιξϑιλοισιν' οἱ δ,αῦρι- 

ἡδύνγες ὅχρὶ 5 λόφε,ζοῖς κατόπιν δχτρραΉρυσι. ἔπφπι 39 
« δ. 20 ͵ δ ͵ «.ἡ ον ἐπι ᾿ ἢ 

οΙ μϑι,εἰςφαχκοντίζεσι Φς λϑ[γας" οἱ Ἀ,ζοις ομόσε γωρδν- Ϊ 

ὡς ζις ἱπισικοῖς ξίφεσι “κακρόϊέρφις ὥσιν χτ' βεαχι- Ι' 

γων παϊούϊες, ὃ ρας αἰκύλας κα αφέρονϊες,πολ’ ᾿" 

λῶν »ὃν Ὁ αμμυνουϑύας ἢ σκετιέσοις ζῷ σωμαΐϊα ΧΡ 

ρας αῦν 

Ν 



] 

ἵ 
Ὁ ἌἜΥΙ ͵ ΔΝ ἰ )ς | ὠλι ́  ἐτεθου κέρως, ὅν [0] δυϊξιὸν “Ε παρεῤρη[μκέ-- ΙΟ 

ἷ δ᾿ ᾿ς ᾽ ͵ 7, Ὁ ξας 
ο΄ γον εἰδὸν, ἡ τὸν αὐτοόπον ἐχτονᾷς σφίσιζοεις ἢ Ῥω- 

Ι 

. δώῴω- -.. 

ΑΚ ΟΜ' 718. Ὑ1ΕῈ 
μας ἰΐοις σκεπα σμασί τε ἀμεὶυτηφίοις ᾿ὠπέκοπον, 

πολλοῖς Ἀ γϑνάτων πε χαὶ ἀφραγαάλων πληγαῖς βα- 

ὁτίαις “δἰπῦκε «τίφης βάσεως ἐρβίχηεν ἡμκίθοινᾷς. πε-- 

εἰφςήκα τὲ πόύτοϑεν δολέσχοις Ὁ δινογ' ἐκ κδὸ ἥ! χτ' 

πσόϑοωπον οἱ πεζοὶ ἀὐθις ονέκφντο, οὐκ ὃ ἢ πλαγίων 

τεὺ 3 κατόπιν, οἱ ἡπτεῖς. ὡφεν χὺρ δευύαμμιν ἀαϑοὶ 
“δνουϑυοι,ὼ πολλὰ, ἔρίᾳ τόλμης πε χὰ ἐμπφρίας Ὄχο-- 

δεξανϑμοι, μικρὰ δῷ, πϑύτες οἱ Ὁ δυξιὸν κέρας ἔγο᾽ὔες 
͵ ͵ὔ ἐῶ λεὰ ,ὔ γν, ὦ ͵ 

χατεχόσγησθιν.οἱ ἢ Ο᾽ μέσῃ πε τῇ φόλατή τεταγμένοι 

μϑίων πεῖς, ὠξελίξανηες ζις λόχοις ,βαϑδέώω ὠπε- 

χώφϑιω Ἐχὶ τὸν γοραχα»ὺ οἷ Ῥωμαίων ἑπτεῖς ζῳ- 
πνν, ἀπ ι. ὑπο, Ἐς 

ὃ Ἰυλυυιόπει 5 “δ 9ς ῷ τ ἐξ ἑτέρα ΣἷΨ 

μάχην, παίων ἐχτξωνόντων ζοϊς πὐξιςαυρωμια- 

σι χτὶ πολλὰ μέρη Ἢ ̓χαραχος,ὀζήω ὼ παλίΐβῥοπος. πο. 

γουϑύων Ἀ τὰν “Ῥωμαίων, ὁ ὕπατος κελεύσας ζ!ς πε- 

τ πρδοεποψεασνομονι αν ΜΝ 
ποόϑτος ἐχωρᾷ χτ' ΦΈχίξατον, ἔχων ζις ρίςοις τυ 

ἱπατων;όχι ς ἐχυρωταζᾷς Ἶ ̓χαφφιχος πύλακ.δμα.- 20 

ζείλας 5 ζις ΠΣ αὐτῶν μουχουϑμοις, χαὶ ζις καταρ- 

μακᾷς τὴν πυλῶν Δ|αικόψας, οντὸς ἐγερὴνᾳ τἂν ε- 

ρυμῶ, χαὶ ζοις ἐχτονᾷις τὴν σφετερων πεζῶν ἐδέχε- 

0.1 ὑλλος 5 Αἴῆιος ἔχων ζιυς ἐρ ὠμϑρεςατοις ὦ 4..- 

πλμοζατοις Θϑολούσκων ᾿ ὁμόσε αὐτο γωρφ χαὶ πολλὼ 

ζ ἐρία “δλυναγα εἰποδιάξα νϑρος" ζῶ υϑὺ ὃ ἀγωνιςὴς »ϑὺ 

πολέιιον σφύδρα ἀλκιμος, φραηγῆσαι Ἀ ὅχ ἱχαψὸς" 

αἰ ασὸ χϑπο τὲ κ᾿ πλύήϑοις Φαυμῖχ χα]απονηϑεὶς Ὄστδο 

ϑνησκί τὴν 5 ϑίνων ϑολούσκων, ἢν ὁ γάραξ ἡλί- 
σκετο, οἱ νϑν,ἀγωνιζονϑροι κατεχόπησὸμ" οἱ ΚΟ ΟΞ 

πλα ῥίψαντες, Ὡρὸς ἱκεσίαν ΤῊ, χεχραυτήχότων ἐδα,- 

ποντο᾿ ὀλίφρι δὲ τίνες ἔχε ζῳ οἰχεῖα, φά»νες ἀπεσώ- 

θησαν. ἀφιχουθμων δὲ εἰς τίου Ῥωμῶν ἀἤδίων, 

οἱ ἀπέτφλαν οἱ ὕπατοι, μεγίφη χαρᾷ τὸν δῆμον κϑι- 

τέρεν, καὶ αἰὐίία, μϑὺ ζοις ϑεοῖς λϑριφηθίους ἐψηφί- 

σαντοβθεσίας, ζοις δὲ κἰ ποάτοις πἰὼ τ εϑριαμίων 

' διμζωὺ ποξοέθεααν" οὐ μϑύτοι πἰωὼ αὐτίω γε ἀμφο- 

πέροις, δλλὰ Σικκχίω »ϑὺ, Ὧ2 3. φόζου μείζονος ξΞ 

λάϑερωχέ γον ἐδόχει πίω πόλιν, τὸν δολούσκων ὑζξο.- 

73) 

δδίοϊἀεραπινπα ουπ ἰρί!5 τεσππιοη- 
τὶς ἀτγηΐσαας ἀςξεη(οτΐδ ; ππΪ του πὶ 
βεπαα τόσαις σοπίλιοίδητος ρτο- 
{ιη ἀϊς να] ποτίδιις, ργοίξεγπθῦδης (6- 
τηϊπεςο5. ἰαπηηυς νπάϊημς νγροθαη- 
τυ Γ οἰ ἐοἱ,α ἔγοητο ἃ ρεάθιι5,4 ]ατο- 

το στεῦσο ἂρ Θα ἰτἰΡιι5. Δ πλΟθτοπι 
(πρτὰ νίτοϑ [τοηις γορυρπαητος, ροίε 
πλυ]τὰ δυιάαοίας ροτί!α ας ἐρεοϊπηΐ- 
πα, ἴῃ ἄσχίγο σοΥπι ροῃς δα νπιιπὶ 
ςοηςῖ (ππτ. πις αἴ νΌΓΟ δοῖδς ὃς αἶτο- 
τιιπ} σου ΠΡΟ ἘΠ π4πὶ ἀοχετὶ οἰδάἀεπὶ 
νἱάεγαπι, ὃς Ἀοπγαπος Ἐαυΐτας ρατὶ 
πιοάο ἴῃ (ετεηάεγε, ἐχρ]σατ5 ογά - 
ηἴδιις ρεἀοιεητίπη οαίἔγα γοροτεθαηῖ, 
ὃὲ Ἀοπιαπὶ ἐηείτος {ϑγιιατὶς γα η-- 
δας ἱπίςφιεθαπταγ. ἃ ἃ πηπηϊτοη απ 
ὙΟὶ νεητιπι εἰς, Ποιὰ ΟΥΓΠΓ Ρυρηδ,6- 

ααϊείθιις να]! μὰ αἰΐχιου ἰοοίς οοπ- 
(ςεπάεπεθιις, δζ πού  θιις ΔΟΎ ΓΟ γος 
Ρυρπαητίθι5. σα πγηϊς  ΟΠΊΔΠὶ ἰδ πὶ 
Ἰαδογαγοητ, σοηίΕ] τυΠ|ἰ ρα ἴτος ντίὰ- 
(οἴιιπι σοηϊςέξιι ἐοΠς ἐχρίογεητ; ὃζ 
{τι ἀφθατιγδαΐτιι5, ἰρίς ρείπιιις σαπὶ 
ξουτΠΠπιῖς σαυίτιιπ) βγιη ΠῚ πγαππ ν Α]- 
11 ρογτδπη ρετίίτ : γοϊοξεσας ρτορα- 
ατοτῖθι5, δὲ ἀΠΠςξτ15 ρογτα σάτατα- 

ἐτίς,ἴπεγα να! ] απ ἱγγαρίτ,αο Θιιθηταβ 
(ε ρεάίτες ἐχοερίς. Οσοαγγῖς ΤΉ]]5 
Ατείας οαπὶ ναἰθητΠΠπηὶς Υ Οἱ σογιπλ- 

δὲ Δι ἀΔ οἰ ΠΠπλ]5 ; Εα τίδαι6 πη ]τί5 ἃῸ 
{τεπαὶς ἐλοϊπόσιθιιβ ( ογας εηϊπὶ ριι- 
απατοτ (ογτί5, 8ζ πιδῆι ρΡΓΟΠΊρΡτιΙ5; (εὰ 
φορί 5 ἀιισεη ἰς5 πλΐπιι5 ἰ4ΟΠΟι15) “422- 
ἀἰορς Ἰλθοτς ἐεῆιις ορρίετιςαις να ]- 
ποίθας οσσιπλθῖς. (ὑδτογὶ Ν οἱ οἱ σα- 
Ρείς σαίπτις ραγτίπῃ ἴῃ σοπῆϊέξι οδο 
{ἀπτ,ραγτίπη αἰ εξε!5 ἀυΠγῖ5 (ς νἱέζοτῖ- 
θὰς ἀςάϊάοταης {πρρ]ῖσα5: ραιιοὶ αάς 
πιοάιιπι ἔισὰ (εγιιατὶ, ἀοπλιτη τεαίθ- 
τα τ Ποο πλ65. ΕΗ! Ἀοπιςςορηί- 
τίϑ ροῦ πη Πο5 ἃ σΟὨΓΌ] διι5 ἡττῖοϑ, ἰΠ.- 
σοηϑραιάϊαιηηι ἔαϊτ : ΠιΟΧΟ; Δα ἀρξἀας 
ἀἰὶς στατίας δἀογηάτα (λογιβοία, ὃ 46- 
οτοιί σοπίαθιις Ποπογοϑ ττία πΊρ[γ4-- Τα απηρ μος 

Ιε5 ; ποῦ τἀπηθῃ ράγοβ δπΊθοδιι : (εξ 
δίσείο, αΐ ἃ πηαίοσο τογγούς νγθ τ Ὰ [1- 
Βεγαῖδ νιἀερατιιγ, ἱπίοϊεπτε Υ οἰίσο- 

᾿ ᾿ Ὰ δέ τ, Ἔ ᾽ “ ᾽ ων . 

φίω κχῆελων φρατὸν, χα τὸν ἡγέμοονα, αὐτῶν Σ᾽ ποκΊεί- 40 τῇ εχογοίτι ἀοίοτο ὃὲ ἀιιοα οδίο, πιᾶ- 

γας,τίὼ μείζονα πομ ζῶ ἐψηφίσαντο . χαὶ εἰξέλασεν 

ὁ δμὴρ ἐχωνίᾳ λάφυρα χαὶ ζις αἰχμαλώτοις ἡ τίω 

σζουαγωνισα νϑμΐευ δχωώαμμιν, Ὄριατι παρεμξεζη- 
χὼς χευσοχαλίνων ἵσσων, τί βασιλικζωὼ ἡμφίε- 
“μένος ἐάϑῆτα ὡς τῶν ζις μείζονας εϑριαμζοις γόμος. 
᾿Αχυλλίῳ ὃ τ' ἐλαονα εϑρίαμιίξον “ἀπέδωσαν,ἢ ναὖ- 

Οἱ καλοῦσιν ὠαν. δεδήλωται μοι ΡΥ Τὴν ̓ωροϊέρων 

ἰοτὶς τε αταρ ἢ ροπηρα σοποοα εἰς; 8ζ 
ἱπιιδέϊτας εἰδείη ντθεπη ργαίαη (ροΠ 15, 
σφριίμῖ5 Ρ “εοάἰδηῥης, τα ταις νἱέξο- 
τία: (οοἱ 5 ργοίθχηομεὀης» τταγ πτίθιια 

ἂς Ννοἰ(εἰς 
ΟΓΩΪΟΙ5. 

ουττῇ α4ι15 φιιγαὶς ἔγεηΐς ἰηΠσηΐθιις, 
οὐἰτα(ντ ίη πηαίουίθιις ἐγ πη ρἷς πχοσοὰςς. 
εἰ )τερσίο. ἀφῃ!]ο πηΐποῦ γιατ ρας 
οοπτίρίτ; 46 ΠῚ ΟὐΔτίοΠ ΟΠ Ποιηϊηᾶτ.--- 
ἀς ιαίπ προ Ρ. ἃ Πιε ἀϊέξιιπι οἰ 

ὙΥ ἢ 



] ε»., --««ὃ- 
ὡ ἣμ ὌΡΗ 

᾿".. ΠΕ ΩΣ μος Ὁ 

- 

536 
αἱά ἃ τείππιρμο ἀϊοτγας. Ἱπργεῖαις 

εἴ νεθεπιροαϊδιι5,οἴι σοῖοζο Ροπιρας 

- οτηατῖιι. αταο ἴτα Πίο ἀππαβ ππ|ϊτ. 

ΑΝ.0..568, Ξεπδτες σοπίμ 65 Ῥεγοοῦ ας ὟἸγρίηϊ- 

πρατηίο. ιι5, 50. (ὐαίπιις τοττίιιπι, οαπὶ νυν θδῃὶς 

οο,ἕ: 86. σΟρ 5 ὃζ (οοἰοτιιπη Δι Χ 115 ἰπ ΘΠ πὶ 

πὰ τὰν ργοξοξεαπτ. Ἰγρίπίο ἔβα, (απο 

πες ἐειηὶ. Ηογπί οἱ δ Υ͂ οἱ (οὶ, ργουϊποία ίοστο οΌ- 
οἱ ἀεβοἰϊατί. εἰσίς, Εἰ χαΐ πλιηὶτῖ5 ορρί ας, δέ ἴῃ εὰ 

σοιηροτίατίϑ τορι σαγοΥίθιι5, Δ τΟΚ5 
ναίταγὶ,ν. 1145 ἱποςπάϊ ρα] αητ: ἴτὰ ντ 

ὙΊγρίπίμις5 ΠΆΙΠ ΠΟ ποροτῖίο πλαῖο- 

τῶπι εἰπ5 τοσίοηβ ρατῖοπι ροῦπασα- 

τας, γα είτατο τὐζροίογηη: Αγ η [ογηρηπε 

εἄϊτα, σαπὶ παπῖο δά ἀείεπποπεπιὶ 

Ρτοάϊτει, ἐφεοργά5 σΟρί45 ἀοπηαπιτο- 
ἀπχογίοΥ οἱοὶ ὃ ΗΠ ογηϊοὶ, σῖγα 4105 

ἀυχὶτ (ὐαἤπι5, ρείπηιπι {πατιογρτ δ- 

ἐζαγαπι ρορυ]ατίομιΠὶ σΟΠΓΘΠΊΠΟΙΟ, 
πο! πηαοηΐδιις : Ποη ταπηοη Ροί- 
τηαπίεγιης ἰῃ ἐφ βητθητία; (δ ραττῖπη 
ξεγδοι Ππλος ἄστοϑ ταϊθγατί, αι] ρίμπ- 

ἐαγη Ἔχοϊάϊο ἴτὰ άαγεηταγ, νὲ ἔΔ- 
οἶα τεραγαγὶ πο ροίθητ; ραγτίπη ποῃ 
(τὶς Πάεςπτες πυππιτοηϊθιι5 πη 1α5 

σοπἤισογδητ; (εγᾶς ΟΠ πὶ ράγιπινΑ]]- 

41) ΒΕΓ ἰεσαῖοβ ρᾳσοπὶ ρατογαης ἃ 
σοπίμϊς : ργεϊπιαπα Υ οἱ οἱ: 401 δ οἐ Πτ5 
Ἱπηροτγαπογιησ, ρεοαπία ΘΟΠ ΓΕ] ρετ- 
Ἰοἰυτα ]πδητα οἤξε ἱπιροίατα, ργα δὶς 
τίσις σετεσῖβ σαϊθε5 ΘΧχογοίτα! ΟριΙ5 
οἴει, πη θισ:αο ργογη 4 ἈΟπηδη!ς 

οδεάϊοπεία, Ὠ1}1] ἀπηρ 5 ἀς αηπο 
ἔπτε σοπιοηάεγαηςσ. ἀοϊηάς Ηετγηϊοὶ 
ἀείξίτιτος (δ 4 (ος 5 νάδητοβ, οὐ" Φ 
ἄς ρασοφαῖηιδ φπηιοἰτία Θρογιης ΟΠ 
οδίι]ς (ὐετείαπι (ὐφῆπας πλι εἰς νοῦ- 
δὶς ἀσσυίατα σεπῖς δριι ἰθράτοβ, το- 
ἐροπάϊε, ρείμις 1115 ἔδοίε πα χα νἱ- 
ὅϊζος αοδάϊτος ἀεσοτγοετέδοετο; δ τὰς 
ἀεπηιη ροτοη ἄδπὶ ἁπλϊ οἰτίαπη (Οπ1πι- 
41ε Ἰερατί ΡΟ ΠΠΙσογοηταγ αυϊάπι! α- 

Παππὶ οδε ας ροΠ011ς, 1 πη ρογαιῖτ εἰς 
Ρασιηΐαπι δα ρου] ποπήα τθη- 
ἤππτπ ΠΙροπάϊα, δ οἰ θαυ ογα ΠῚ “πΔΠ- 
τιπ ἴῃ χη) πηοπίδπη τα] τθιις (Δ ς 
εἤξι. Δ πα ραγαπάα σοποοίπε εἰς ἃ- 
Ἰίχαος ἀἰθγατῃ ἱπάποίας. μα οπηηία 
οἰ ΗΠ ογη οἱ πγασηᾷ αἰδογίζατο δο σο- 
Ἰεγίτατε (μαλπγαῆςης, ὃς δηλῖοί- 
τίδπι ροῦ ἰοσαῖος ταγίππη ρου Πεητ, 
(αῆπις σο!]αππᾷατος δα (δπαῖιπὶ γὸ- 
ταϊπτ. Ῥαεγίθιις ροΙΕ Ιοησαῖη σοη - 
{Ἰτατίομοην ρασαί ἢ ἀπ οἰ τα πη ΘΕῸ 5 
ἼΘΟΙΡΙ : φοτογιιπι Ιασος ἔσο οιῖς (ας 
Ππαπ σομίμ!ο πη ςοηἤείταοτς {πο δἂἵ- 

δίτεῖο, δὲ γάτα οὐδ ἰρίας ρἰαοίτα. Ηπς 

,͵ΘΙΝΥ 511 ἩΛΨΙΟΆΑΒΚΒΝΙ.ἊΆ 5. 5. 

ἀὃ ἔχᾳ Ὡ αι Φοραὺ εἶτ ασθ9ς τὸν μείζονα.ἡ εἰφηλϑεν. 
ἢ δρὴρ πεζος, ζα λοιπὰ Φ πομπῆς ἐπαοόνϑμος «χα ὦ. 

ἔτος “το ἐτελάὐτα. οἱ «ἰϑὰ Ουτων τίω ἰπ’α-ἢ 

πείαν πὐῬαλαξόνηες “Πόπλιος Φεργίνιος, χαὶ Σ πό-. 

ξμος Κάσσιος τρίτον τότε δισοδ θεὶς ὑπατος,ζᾷς πε 

πολιτίχας χαὶ Τὶ συμμαχιχας ὀμαλοίξόντες δυρυά- ἢ 
Ν 

μεις, ἐϊξηγ9ν εἰς πω ὑπαιρϑρηνδεργεμοο διε ΘῈΒ 

Αἰχῳνεΐν πόλάς, Κάσσιος δὲ ἔχὶ Ως Ἔρνίκων τέ χα! 

ζδολούσκων, Δ ο.λαχὸ ἤες ζξς ἐξόδοις. Αἰχθιυοὶ μϑρ ̓  

το ὄζζυ ὀχυρωσόμ ες ζις πόλᾳς, καὶ ζα πλείςου ἀξια ὦχ» ̓  ΟΥ̓͂Ν 

.«-΄9 -“ 3 ͵] [4 -» ͵ 

ἀγρῶν δϑασκευασοί ϑμοι,τίω 1ε γῆν πὐξεεώρων δὴη-. ΝῊ 
͵ 4Ἅ,; υ 

τ ϑυζωυρὼ (ἐ αὐλας ἐμπισσρανϑμαε. ὧξ]ε χα' πολι 

λζὼ ἀὐπέτειαν Φεργίνιος ὅσην ἐδγούατο πλείςφην αὐ- ἢ 

τῶν γἀδ χείρας πε ̓  λωξζησαμϑινος, ἐπεὶ συοῖεὶς ὑπῆρ ὦ 

εὑτῆς ἐξ ς, μωυχόνδυος νὠπῆνγς πίω τραλιαϊ δοροῦς, 
σχοι ὁ χαὶ Ἐρνικες, ἐφ᾽ οἱς ὁ Κάσσιος ἐφρατευσε,γγώ-:, 

μῶν μϑὺ ἐποιήσαντο δηουμϑρης πῆς χώρας αἰξωοραῖ,, 

χαὶ στενέφυγϑν εἰς πἰωὼ πολιν" οὐ μάὼ ἔμάναν γε ἊΝ 

Οὶς ἐγνωσμένοις, χώρας πεάγα,ϑὴς χειρουϑρης, ζω οὐ 

0 ῥαδὶ ὡς α)ακτήσαοϑαι ἔτι ἤλπισαν, οἴυτῳ ὑπαρϑε Ζ 
᾿ 

ΝΣ » “ἊΝ οὐ δον ΑΔ, πὶ ἢ 
τεσ, (ις ἐρύμίασιν 6 σφοδρω οχύρ9ις ὅσιν,εἰς ἃ κα. 

ζῳπεφά)γασιν,ἀπιςοιοῦπες, διλιὰ ωρεσξείας ἀπες4- ᾿ 
ἣν {{ ἐ εἶς δὰ ͵ -ν ͵ ἥ 

λαντζαξος τὸν ὑπαάτον, ᾿ἷαρ καταλύσεως τ' πολέμου, 

δεησονϑιυοι" ϑολοῦσχοι νδν,ασδϑτερφι" ὁ ϑυσῆον οὗτοι, 

Δ εἰρξύης ἔτυχον, Σ᾽ ρ γύθλόν τε δόγ]ες ὅσον ἀὐό!ς ὁ ὕ- ' ̓ 
2 2, «“ 32, ΓΩ »“ὦν ͵ 

πατοςέταξεν, κἡ ζϑυλλα ὅσων ἐδ'4 τῇ ςρατία,ππλυτα αν, 
͵ Ἐπ᾿ Λε" ἐ ὍΝ ΩΣ Ψ 

πηρετήσαν ες" ὅτοι μϑὺ ὑπήκοοι ῬωμοΊοις ἐστ 

ὡμολόγησαν, οὐθενὸς ἔτι μεζαποιούνϑροι δἰ ἴσως 

Ἔρνικες 3, ὕςεροι, ὯΝ ) μεμογωνϑμοις ἑαυΐρυς εἶδον, Ὁ 

20 Αὑθρ εἰράψης τε χαὶ φιλίας διελέγοντο ασο9ς Ὁ ποῦν 

τον.ὁ ἢ Κασσπος πολλξὼ κατησρείαν “θοὸς ζις ωρέτ΄ 

σξφς κατ᾿ αὐτῶν Δἰαϑευδυος,κσοξτον ἔφυ δῷ αὐ 

(α τα χεκρατηνδύων τὲ ὸ ὑπηχϑων ποιήσανζᾳμ, τ 

Δα λέγεοϑαι «δὶ φιλίας" 5 Ὡρεσξάυτῶν ποιήσᾷᾳ!, 

(ᾳ διμυατὰ καὶ μέπεια λεγοντων,ἐκέλφυσεν ἐδοῖς ἀρ 
γύεμόν τε, κατ, ὀύδρα, Οἷς φρωτίωταις εἰς ὀψωνια- 

σχκὸν ἔθος ὦ “μέωών δεδόοϑαι; χαὶ Ὡ. ᾧ μάωυος ζφ- ἱ 

Φας ποφέρᾳν. ἕως δ᾽, εὐ τα ἀὐπορήσωσι,ζάξας, ; 

τινὰ “χοόνον ἡμερῶν, μογας αἰΐθις ἐδίδου τῷ πολέμου. ὴ 

40 ὑπηρετησαντων 3. ἀὐδις ἅπλυτα ' ̓ Ερνίκων Αια τά- Ὶ 

, χρὲς χαὶ (Τ πσοοϑυμίας,ὼ ὥους πὐξὶ φιλίας δῴαλεξο- 

- αϑβοις Ἔσοςφλαντων αὖϑις, ἐπωινέσας ἀδζιξ ὁ Κασ- 

σιος,λυέπτεμψεν ἔχὶ Ἐβαλζω. Οἷς 5 ἐκ ἢ“ σεωυεδρίου 

πολλὰ βουλάυσα ϑύοις ἔδοξε δέγεοϑαι μδὺ Οιυςλ-. " 

δδας εἰς φιλίαν" ἐφ᾽ οἷς ὃ “ἡυήσονται διχαίοις αἱ “δὸς 

εἰύζις σζευ, ϑῆχα!» Κάσσιον τὸν ὕπατον γγῶγαι! τε ὼὶ φῆ- 
ξεὶ 5). 3}5. ὦ) ἢ 1 23 ͵ ᾿ 

σα Ὁ Τί σ[, αὐ ἐχείνῳ ϑύξη,ζτο ἐ1) σφίσι κυρλογίζυτα 

τῆς 

ἥ 
Κ.Ὶ 

Γ 
ἣ ἵ 
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τὴς βουλῆς ψηφισαϑύης, ὀϑαφρεψας εἰς πίω πό-- 

λιν ὁ Κάσσιος αϑρίαμιξον κατογ ἐν ηξίου μέγιςον, 

ι ὡςίᾳ μέγιςα αν ἐϑνών κεχάρωμϑύος, χάριτι μαλ- 

λον ὐῤπαζων Φ πίον ΓᾺ τῳ δικαίῳ λαμᾷανων,ὃς 

οὔτε πολής ἑλῶν οὐκ πειηρμιαλέας, οὔτε οὐ ὑπτω,.36 9 

μάχη φρατιαν πολεμίων Φρψαϑυος ᾿ αὐ β(ϑἔλωται 

χαὶ σκύλα οἷς χοσραόται εϑρία μος, ἔμελλε καταγήν. 

ΧΩ ϑύξαν αὐθαδείας ὦ τὸ μη ἐν ἔτι ΤῊ ὁμοίων 

Οἷς ἄλλοις φρονάν,τῷτο ἔργϑ9ν αὐτῶ ποοῦτον φόνον 

ἀύείκε. Δ αραξάνϑιος δὲ τὸν εϑρία μον αὐτῶ δὺ- ΙΟ 

ϑέῦω ζὰς ασξὸς Ἐρνιχας ἐδξζώεγκεν ὁμολογίας. αὦ- 

ταὶ δὲ σου ὀὐτίγραφοι ΤῊ σὸς Λατίνοις ϑιυομμέ- 

γων. ἐφ᾽ αἷς πλώυ ἤλϑοντο οἱ ωρεσξύτατοί πε αὶ ἐμμιω-- 

τατοι, "ὁ δὲ αἰ σσοψίας αὐτὸν ἐλαίμξανον, οὐκ ἀξιοιῶς. 

τε: τὴς ἴσης ἐιωῆς ζῖς συξλυέσι Λατίνοις ἴους δλλοε- 

8,4; Ἔρνικας τυϊγὸμφν' σϑοὲ ζος πολλὰ ἀνοίας ἔργα 

, ἔχιδιεξα υϑύοις Ους μιησῇ, ὁτιοιοῦ δεδρακόζας, ΤῊ, αὖ- 

τῶν φιλαν,ϑοφπων μετεχήν" Ὁ πελ Ζρροψίας Ὁ λύ- 

δὺς ἀν ϑόμϑροι,ὃς αἰ ποὸ τῆς βολῆς ἐμμιηϑεὶς, Οζι δ.-- 
) » ) “ΩΣ » αὶ Χ “ ͵ 

᾿ς πεμησεν αἰτίου Οἷς ἴσοις, σϑοϊὲ ΜΡ χϑινὴς γγωμής 

Τυ σεωωέδρων,δλλ ὡς αὐτω ἐδύχει γράψας ὀΐξηνεῖς. 

χεΐζᾷς ὁμολογίας. ζῶ τε ρα ὃ οὐ» ζοις πολλοῖς φυτυ- 

χεῖν, σφλλερϑν δύ ϑοφπω χεῦμα ̓  ἀσύμφορον" αὦ- 
! λ 2 Γο 2 Ἵ 

χύματος τε ὙΣΡ λνοήτου πολλοις αἡτίον γίνονϑμον, 

λαν)ανγά χοὶ δχεθυμιών Ἔρρχροῦν “ὀκξαινουσῶν πίω 

δ. 3.9» πίνζωυ φύσιν. ὃ χαὴ τω! ὀὠῤδρὶ ἐχείγῳ σεενέξη. 

τϑισι ὙΣΡ υπσατείαις, καὶ δυσὶ ϑριαμῷοις τὴν πότε 

7 δὐ,ϑοφ πων" ποῦ πόλεως πετιμη ϑμος,σεμψότερϑν 
ὩΣ ᾿ Δοις ἐν 7 2 , Π 

αὐτὸν ἡγενχαι μιονορχίκὴς ἐξοισίας ἐλάμᾷανε πῦϑον, 

20 

ὐθυμούυϑυος ὅτι ζοις βασιλείας ἢ τυρδῳνίδος ἐφιε- 30 

μϑμοις ῥάφη τὲ χαὶ ἀστφφὀλεςτη δὴ πασῶν ὁδὺς ἡ Ὁ 

πλῆθος ἀὐεργεσίαις ισὶν ὑπαγομϑύη, χαὶ οἰκ τὴ χ4- 

ρῶν τῷ διδόντος ζῳ χοινὰ, συτείαϑαιι ἐδιζουσαι, ζιυτίω 

ἐφαπετο" χαὶ αὐτίκα, οὐθενὶ πσοϑοφπων" κὼ Ὑ τίς 

χώξδα δημοσία, πολλὴ παρημελημϑμη τὲ ὁ “ἑπσὸ Τὴν, 

φὐπορωτάτων καϊεχονϑμη πίω ἔγγω τω δήμω 

Δι ανέμεινιχαὶ εἰμϑὺ ἀτρα πῷδὲ ἐλθὼν ἡρχέαϑη Τ- 

χαϑὼ αὖ 9} χΤὶ γοιῶ Φ ἔροον ἐγωρησεν᾽" γε ἢ πλέῴο- 

γων ὀρέυϑυϑρος, ςτίσιν ὅ' μείκς ἀν ἡγέρεν, ἐξ ἧς οὐκ ἀ40- 

καΐζα γραφὴ τῆς χώρας συμαἰθελοίμξανάν, χαὴ ζους 

γεωςφίι πσροελυφθοζας εἰς πἰὼ πολίεἰαν Ἔρνιχας, οἰ-- 

χεῖα, ἑαυτωῖ «ὐβασκά. ἀσοι ζᾷ ἐϑγη. ζῦτα 21«- 

γοηδ εὶς, τῇ μ᾿ τὸν εϑρία μίον ἡμέρο: σε θηαλεσε Φ 

πληλος εἰς ὀχκλησίαν᾽ χαὴὶ πειρελθὼν ὅχ: Ὁ ὀημα,ὡς 

ΡΟΝ, » , Ἵ δ οὗ Ὁ - 
, τυχές Ὁ τέλος αὐτου σεευέξη. Λατίνους πὲ γὸ ἡξίᾳ πῇ 40 

ἔθος 65 ποιᾷν ζοῖς πεθοικα μά κϑσι, ποοῶτον υϑὲὺ Ἔἰστο-- 

δέδωχε τὸν χῦρ τυ, “ξαβϑέντων αὐτῳῦ Δλόγϑν" οὗ 
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νδὶ (δπατας ἀςσογειής, (πε ἰπ ντ- 
Βδην το πογίυς, πηαχί πη Π] τε] πη- 
Ρμαπι οι, νὰ πηαχ  Πγΐ5 {δ πιρατίς 
σαητίθιις ; στγατία Πγαρ ς νίαΠΓραῃ 5 Θ1ΠῈ 
Ποπούεπι ἡ ἀπνἴπτο ρο ἘΠ] Δη 5; αΐρ- 
ΡΟ Πα Ποῦ ντθο5 ν}125 οχρυσηαιιογαῦ, 
ποομοῆτοηη δοὶς πιάσδγας, πος τί πη- 
Ρἰΐ οὐ πθητιπι σαρτίπος ν]]}ος Πα- 
ὈεΡατδατίρο  α αι ἰῃ ροπηρατταάα- 
σοζοῖ πα το Ορί πο ΠΟ ΠῚ ἀγγορσδητία, 
νῇ φαΐ ἰπρία οἰπ]οπι πιοάιϊιπι (ς οχ- 
το] !οτοῦ, ἱπα  Π]απηαιια ᾿αογατας. οἰ, 
ΤΠπηΊρΠο ἱπιρειίατο, ραοὶς ΗΠ ογη οἷς 
ἄλτα σοῃαϊτίομος ργοτα]τ, τγδηίοτί- 
Ρ[α5 οχ Γι ατπούππὶ ἔπθάοις. αι45 ἐ- 
σοτείπηο τι]ἶς ΠΟ ποτ ΠΠΊΠΊι15 αα α; 
(ςατοῦα πὶ ὃζ ἤλῖα ΠΊΑΧΙΠ1115, Ιρία πι- 

16 (πἰροέλιηι ΠΆΡοΡαηι, σιοα ἰηήϊ- 
σημπὶ σοΠίεγθη σοσῃ δεῖς (015 Γ ατὶ ἰς 
Ποηοῖα χαματὶ αἰϊεηίρθηδϑ; δὲ ίρε- 
ἕζατα Πάοὶ ποιηϊπίδιις εος, σπογιπι 
6011 οχίξαύθης οτσα ροραΐαπι ο- 
ΠΊΔΠΙΙΠῚ πηδ τα. πες ρίασεθαζ εἰμι ἔ4- 
ἤι5 401 ἀσοορτῖο ἃ ίσπατι Ποῆογα, Πῦ 
Ραζεπὰ εἰ νοι πὶ Ποπογοπι Παδιμς 
(ετ,πες σοπηηχππίοατο οπΠΊ ραιγίδιις 
οοὨἤ]ο, το πο νηΐτ5 αι δίτύασα {0ε]-- 
Ρῖας οδαϊτίοῃα5 ργοτα δε. ἴτὰ ΠΙ ΠΑ 
ξαΠοίτας οἱ ρετιςυϊοίᾳ τ ὃς ἱπυτΠ!ς: ὦ, 
ἤοας ρΙοτ ας μας οσσαίοπο ἕστο 7,6 
ΡοΓα (ο]ες ἱπία πα ρεγθία ὃζ ἱπλπγο- 
ἀοτγατα σαρ᾿ ἀΙΠ65. τγῚ1Π| ἐπ πὶ σοη- 
(αἰαταιπὶ «που πΊ4; {ΓΙ ΡΠ οτα πὶ 
Ποποζε οἰπῖδιι5 ατατίς πα: ργα πη Πῶς, 
εἰατίας (ε σεγοατ;δὃζ ργΠο ρα] 5 ροίε- 
{πατὶς ἀρρεΐθῃς, οαπῃ φηἰ πη που δι 
[Δοὶ ΠἸπλα πὶ ΟΠ Πἰ ΠῚ τῷ τυΠΠΠῚ Πα πὶ 
νίαπι δα τεσηιιπι τγγαπηϊεπινο, ἢ 
ααϊς Ρ εὶς ἔδαοτοπι θοποῆο 5 ασηιιῖ- 
{πταπ}, ΡῈ] σατιιπι οριιη αἰ] αγρίτῖο- 
ποίοποτοτ, ΠῚ ν δι ἱΠστο 5 οἴ: ο 
ΠΊΟΧ ΠΟΙΛΪΠΕ ΡΓΦ ΤΠ ΟΠΙΤΟ ἀστί! ]ιεη- 
ἀλπυ ρο ]Πσα τη, αΐ ρου ἱπσυτίδπι τπηα- 
σἰγατιαπι ἃ ἀαΐτ|}, οσσιρατζιις ἔιο- 
ταῖς [πατυῖς ΡΙοδὶ ἀϊαίάοτα. δέ ἔοτταῆς 
τος 11 οχ (δπτεητία (πσοείπῆηει, ἢ Πϊς 
ἱπηροιγατῖς ασαυίοα  Ποτο ππαϊου πὶ 
οαρίϊτατο ἰποδηίῃς, ΠΟΙ ραγιαΠῚ (8- 
ἀϊτίοηεπι πους; {αας ἱπέο]Π!σοτη οἷ 
Ρεροτγίτ αχίταπι. νοϊοθας εηΐπὶ δὲ [,ὰ- 
τἴπο5 ἴῃ βατῖοΠι ἀσγογθτη αἰ απηὶ, δὲ 
τοοξης οἰαίταῖος ἀοπαῖος Ηοτγηίοος; 
ἔλαοτγοπι Παγιπὶ σαπείαπι Πδὲ σοποί- 
Ἰίατο νοϊθηβ. Ηΐ5 δηΐπιο ἀρίτατῖς,4]- 
τοῖα ροἘ τε πη ῥίπτιπὶ αἴθ γοσαῖα οοπ- 
εἴοπα, Ρύὸ τεϊδιιηδὶ!, νὰ πηος οἵδ τεῖ- 

κ»- 
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Οδίπις δά 
ΡΓπεΙρδτά 
αἰρίγατ, 

ὉπΡ ΒΑ] ριι5. ρεπλαπὶ τογιιπὶ αἰδοῦς 
ἤλγαπι γατίοποπὶ τε άιάϊτ ; σους 
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"δ 
οαρίτα ογδηῖ παρ: (6 ρεῖπιο οοπίαϊατα 

φαρίπος εἰς ρυϊποίρατιι εἰρη Κρ», 
σοπτιοπάςητοο, ρα ο νἱοις, ὃὲ κο- 
τυληιπὶ ἱπηρογίαπι ἀσποίζοτο ςοα- 
σἰΠδηξοιπάο σοπίμ!ατιι, ρασατα (δά -. 

τἰοπα ἰπτοίπίπα, ΡΙεπλ ἴῃ ραιγίδπιτα- 
ἀυχιῆς, 1 ἀτίποσφις Ἀοιηαπογιηι 
ςορπαῖοβ, ὃ ρογροζιος ἱπηρογ! ρο- 
τίχηϊιο “πιυΐος, σοποοῖο απ]! οἱ- 
αἰτατὶς ἰαγο, ῃ ΔΠγἸοἰταπὶ ρορα] Ἀο- 
ταδηὶ ρογάπιχις; τα νεχιο Β ΟΠλατα 
πο ΔΠΊρ ̓ π15 Δἀπιεγίαγίατα, (ς ραττῖ- 
πὶ ἀρρο!οητ: ποὺ τόσο σοπίαίατιι 
γοϊίοος νἱ εχ ποίτδιι5 ἀπγῖσος οο- 
οἰ; ὃς Ἡοτγηΐίοος σθῆϊοπη ΠΑΡ ΔΠὶ 
δε να] ἀπ, πα ντ ρτορίπαια, πιὰ- 
φσῃοροτγονο! ργοάοῆς ροίπτ νο! ]αἀε- 
το, δὰ ἀςάϊτίοποπι ν]ῖσο ἔλοίεπάδπι 
αὐάυχίῆε, Ηἰἴδαῖσιιο ππλ] θυ 46- 
παγγατίς, ρ [615 δηϊπηοβίἢ (6 χη τῃ.- 
τεῆτος νοίϊοθας, ψιδί! ῥγας σετεγί5 ο- 
ταρῖραι5 τεῖρ. οαγαπιάσοτγοῖ, δέ 'π ρο- 
{σγατα δέξαγις εἰϊει. Ροιγεπιο ἤς ο- 
τατίοποπὶ Πηϊτ, ντ ΡΟ] Πἰσεγεταγ ρ]εδὶ 
τοτταπτάσις δεπεῆοία, φιδῆτα Παπηο 
δά Θαπὶ ἀΐθ,, αι ΠΊ115 ΟΡ ΡΙ εὶς 
{ειάϊιιπι Ιαττ δια, ρε τΠοι: ἰάχις 
ἐογεργοροάϊεπη. (Ποποίοπςο ἀπ ς 
(Δ, πε τποπιοηταπιὶ συίάσιη σοἤλης 
τεπηροτσίς, δ πθητὶ ἀιοίθπατιιπ σοη- 
ποσφαῖτ πη οαγίαπ. απ αγγθέζηπη ὃζ 
(οΠ]ΠἸοίτιιπι Οὐ ῥγοχήρρατ οἷιι5 ογατῖο- 
ΠοΙῚ : ὃς ρεϊααδπὶ 4] φαϊ αιιαπι 
ἁσοτγοῖ, οὐ ργχαΐε ἀραιὰ ρΙεθεπι ςο- 
Ιαπογαῖ, ἴῃ πη θάϊιπι ργοτα τ: πη 4ο- 
αυΐάεπι ρ ες ρογατ 15 ἔπος γείραθι!. 
τά ἴῃ αἰογεηήα [ροτατα συάτη ἴῃ 
Ραγαπάο ἱπηροτίο, ρεοιάφηάαπι εἰ 
αἰυίο ἄστο,αΐ 6 ]1Ὸ ραττα5,Ποπλίπα 
νοσσία ΡΒ] σιι5,ατ γοιιογα 40 ἱπηριι- 

ἀςηείΠηπιο χαος; ρατγίοῖο, μα} ο ἰπτς 
τοηθατατ: δέ ἔτιπηδιὶ α αοἴοης δι ο Πα 
τγγᾶπο ἄοηο πη], χιιοά σιιηη σταῖς 
ἀεδυϊ ει οπηπίθ. οἰαίδιις αἰ! ἀϊ, γε η- 
ἀϊταιπν ἔπογῖς ρααρεείθιις, ργοι οπα- 
Ρτου τ ἀθη πα εχ ξτατὶο. ἀάϊας 
οΟἸΪοσαξτα πιάσῃ 3 (θχατης οτὰς ἔτο- 
πλΐτας, σα πές νοῦδα εἰπς πιο] εἴτε ἔα - 

-.- Β . . ΔΡΕ Ν᾽ 
τοι δ᾽. Οἱ νοτο ἀοἤττ, δ οο ρα γὴγ- 4Ὸ γόντων Τ᾿ Δθ79ν. φη4. 5 ἐπαύσατο, ὃ τε σεουύπατος 
οἰ ηίας στγαμίτεν οἵ! ἀσοσυίααίτ,ντ χα ί6- 
ἀϊπομ πλ πε μοτοῖ;ζισοτογογαπίς- 
Πδτογῖι ΠΟ ΠΟΓΑΓΙΠΊΠΊι15 αι; ἀσ Πᾶτιι 
τΑΧΙ Πλμ5: γα οίρας Αρρίλ5 Οἰ δια ἢ; 
τα ντίπτοῦ οχασεγθαῖος Ρ πιαίταβ μο- 
τὰϑ ἀπγαγοῖ αἰτογοδίο, πῦ ἤης σδι τ ϊς 
ἈΠΊΔΓ] ΘΠ ΠΊτηΪ5. δ εθας χαϊίδ- 
4υμεί ίπητ, (ὐπιις σοπεϊπιιατῖς σοπ- 
οἱοπηίθιιδ,λιιοτῶ ρος ΠῚ οδο  ἰαθαὶ, 
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χεφόλαια ζῶ ζαῦτα ὅτι τ μϑὺ πορῴτης ὑπατείας τυ- 

χῶν,Ὁ Σαζίνων ἔϑνος ὀῤτιποιούμϑιον τῆς ἡγεμονίας 
μάχη γικήσας, ζευα γκασεν ὑπήκοον Ῥ ὠμϑήοις νηε- 

«θαι διποδφηθεὶς ἢ Ὁ δούτερον ὕπατος, τίωυ ἐμφύλιον 

ἔπαυσε “ὃ πόλεως ςασιν, χαὶ κατήγαγε τὸν δῆμον εἰς 

τἰὼ παποίδα; Λατίνοις ὃ συϊϑυᾷς ὀγζᾷς ὃ Ῥωμαίων 

πόλεως,ἀεὶ Ὁ.“ ἡγεμονίας χαὶ τὴς δόξης αὐτῇ φϑονϑν-: 
(κ,εἰς φιλότητα σεουήγαγέ» τῆς ἰσοπολιτείας μέτα- 

δὸις,ὡ ἐς μηκέτι δὐτίπα λον, λὰ παίδω τίω Ῥω-. 

ΙΟ μῶν ὀνομιαίζήν" πδίτον ἢ καΐζοςας᾽ ᾿ δ αὐῷῇ αρχίω, 

ὡδολούσχοις πε ζώαΐκασε φίλους δυτὶ πολεμίων “μἐ- 

οϑαι»χαὴ ΩΣ ̓Ερνίκων ἔϑνος μέγα τὲ χαὶ ἄλκιμον, χαὶ ᾿ 

“πλησίον σφών χείυϑμον, β λοίτηφν πὲ ὠφελῷντὰ μέ- 

γιςα χϑμώτατον, ἐχούσιον ὑπηγάγετο. ζῦτα Ἀ δ 

ἢ (α ὅμοια ζούτοις διεξελθὼν, ηξίου τὸν δήμων ἑαυ ὦ 

παξοςέχῳν τὸν νοιεῦ ὡς ποῦρα λας ζοις ϑηναφ ασρθ- 
γοιαν ἔχοντι τῷ χϑινού, ἢ εἰς τὸν λοιπὸν ἕξοντί χφόνον.. 

πελάυτῶν ἢ τῷ λόγϑυ,ζοσοιῦτα ἔφη καὶ τηλικαυταα-, 

γαϑὼ ποιή σάν τὸν δυήμον,ὦ ἐε ἁπόυΐζᾷς αἰτὐροόνεαζ 

Ὁ ζις ἐπωνουυϑυες ἔχι τω φιλῷ, χαὶ σωζᾷν ὃ δημοττ 

χϑν᾽ χαὶ ζχῶτα ἔφη ποιήσήν οὐκ εἰς μαχρᾳν. Ὡ|«- ̓ 

λύσας ἢ ἰὼ ἐκκλυσίαν 2 χαὶ φόνον σὐεὶ ἀκαδμαῖον, 

«λεπτῶν, τῇ καιτότειν ἡμέφφι στενεκοίλά πίω βου-, 
λζὼ εἰς Ω σεουέδριον,ὀρϑζεῦ χαὶ πὐξάφοζον οὐσὸν 

Οἷς βηϑεῖσιν αὐ αὐτεῖ λθγ9ι5᾽ χαὶ “ρὶν ἕτερουζωῦςς 

ϑρζαοϑαι Ἄθορυ, τω στόρῥητον ον τω δήμω κ᾿ 
λαρϑεισὸν γνωμέων εἰς μέσον ἔφερεν, ἀξιων ζις βε- ̓ 

λάυ ; ΝΥ πολὰ ὃ δῆμος τῇ πολᾷ χρήσιμος Δ" 

ο»νε,ζᾳ μδὺ εἰς τί ἐλάυϑερίαν,ζῳ, 5 εἰς Φ ἑτέρων 

20 Ὄρχῷ συλλαξόμϑυος, πσοόνοιαν εἰστοῖ ποιήσαιοϑαι, 

τίω τε χώραν αὐτωγείμιανζᾷς ὅση πολέμῳ χρατηλεῖς, 
σαι, λόγω μϑν ζῶ δημοσία, ἔργω 5 τσὶ λϑαιδεςατωντὲ, Ἱ 

ἡ στοῦ φρο εἰενὶ διχαίῳ κατεοίχϑτων πατεικίων" χαὶ ὁ 
ὑπὸ Γέλωνος πῷ Σικελίας τυραϑνα πεμφϑκείσης σφί- 

σι δωρεαξ σίμως, ζῶ σδϑικα. δέον πόϑᾷς ΔΙ φνεί: ' 

μαεϑαι ζοις πολίζᾳς, ὠνηπίω ἐλαμβανον οἱ πένητες, 
σοδὸϑζωνοι ζξίιμιας ζῖς ὠνησαιυϑμοις ἐΐξ ὧν γε, 

χϑινὸν ΗΟ. ἀὐθυς μϑὺ ζω ἔτι λέχϑντος αὐτο- 

ρύξος ἀὦ πολις,αϑονϑύων πϑύτων χαὶ οὐχ ὑπημας 

᾽ Ε ( 

ἀὐτ ὦ ἐργένιος πολλζὼὺ ἐποιήσατο καιτηλϑρίαννῶς ζα- ν 
᾽ οι. 9 “ τ 7 Ι 

σιν εἰφα χονζος, ὶ ὅ' ὀίγων βελάυτῶν οἱ τρεσξυτατοί τε 
Ἂ 

χαὶ ἡιμιωταΐοι, μάλιςα ὃ Ατταιος Κλαώδ)96᾽ ὼ μές 
Ὧ ε 3 ] χ νχιϑ Ι 

221 πολλὴς ὠρφς ἡγρφιωμϑύοι τε χαὶ ἴον 

κατ᾿ δλλήλων ὀνείδη λέφοντες οὗτοι διετέλεσαν. 
» ς ε ᾽ ! 

ταῖς δὲ κατόπιν ἡμέραις ὁ μϑὺὸ Κάσσιος ὀχκλησιας 
᾿ν 3 - ᾿ ᾿ 

στευέχεις ποιούνϑμος, ὠξεδημαγωγάᾷ Ὁ πληλς, 

ΧΑ 

ἵ 

εαατὰ 2. 



μδ- ΞΞιἰ  πρασ πμδπ ἀὰ Ὁ 

σα σνς 

ἊΝ ΒΟ Σ, ἃ Ὁ Μὸ 1.1.8... Ὑ δἰ 
Ν᾽ ζ πε. γὰν..ἢ ͵ , , ᾿ 

χα! (ους ΖΡ τὴς χλη"δϑυχίας λο.ϑὲς σζενεφφερεν, κα] 

πολυὶ ὦ οὖν ταῖς κα τήχϑεοιαις Τὴν ϑυτίκς «“Πόντῶν. 
δ5 ϑεργίνιος τίω βουλξὼ ὁσημεέραι σζενα;γα γῶν, ΤΣ 

χρινῆς γνώμης Τὴν πατεικίων ὀὐτιπαρεσκά ζετο 
φυλαχαξτε ᾿ κωλυσάς γοκκίμιους.Χὸ ζὼ ςἸ7ος΄ ἐκαπέ- 

.“ο ͵] ᾿ λ 4 λ 5, ἃ 

ρὼωτ “οὐ βακολουθοιύτων τε χα! φυλᾳακζω τωΐδσωκα- 

τί παρεχόντων πολύ" Ὁ μϑὺ ἄπορον καὶ βυπαρϑν τε 

χα πλώτα Ὀλμαῇ “ϑόχάθ9ν; αἰ πὸ τῷ Κασσίῳ τε-- 
᾿ 

; (ᾳγμένογ" Ὁ δὲ ἀ )ϑυέςατον τε καὶ καϑαρθν “πὸ 

τῷ δεργινίῳ ἀϑευϑμον.τέως οϑ δξζυ Ὁ γεῖρον «ἦν ταῖς ΙΟ 
, 

ὀχκλησίαις κατεχρ οτει. μιοικρῷ ϑευτέρου ασξθέ- 
χουν ἔπήτα δὲ ἰσόρροπον ἔϑύετο, πσοϑονφυια,των ἘΞ 

αὐΐρες ΤΡ δυρδοχων τῇ κρείἤονι μοίφᾳ" ζᾷγα μϑν ὦ 

Ὡ[« ὃ μηδὲ ἐχεῖνο ἀμμεινον ἐἰ τῇ πὸόλᾳ, δεχασχκοῖς 

τε ργυξίου χαὶ ΔΙ φνομαὶς ΤΜ] δημοσίων Δ|«- 

φϑφοφνδρον Ὁ πληρος, Σήροϑν χαὶ πονηρὸν ἐ{) ̓ζᾷχα 

δὲκαὶ Ὁ οἱ τὸν φϑονον, ὅτι τῆς φιλωνϑ69πίας ζυω- 
τῆς Οὔκ αὐζὶ ἥρζαν οἱ πῷ δήμου “αδϑέςηχόπες, δὰ 

ἕτερϑς" οὐδὲν δὲ κωλυφ [αὶ πϑτο Ὁ δέος ὃ ασοϑς πίω 

αὐζησιν τῷ ὀύδρὸς ἐλοίμᾷανον, μείζονα γινουϑμέω ἢ 20 

᾿ς τῇ πόλᾳ στευέφερεν. ὀύτέλερον δξζυ ἡδ χττ' χξ τος 
οὖν ταῖς εἰκκλυσίαις οὗτοι σοὺς ζοις εἰςφεροκίρους 

αἰτοῦ τῷ Καοσίου γόμοις" δὲδαίσχοντες τὸν δῆμον ὡς 

οὐκ εἴη δίχαιον, ἃ Διὶ πολλών ̓ ἐκτήσειζο πολέμ(ϑν, 

τα μὴ Ῥωμαίοις γείοϑαι μόνον, διλλὰ χαὶ ΔΛα- 

ηΐνους ἀύζις ἰσομιοιρᾷν Οιυς μὴ τἰραλμουϑοις Οἷς πο-- 

᾿λέμοις,χαὶ ζυς νεωφίι πσοϑεελθονζας πσϑὸς τί φι- 

λίαν Ἔρνικᾳς,οἷς ἀγαπητὸν ζὡὼ πολέμῳ κσϑϑςαρϑεῖ- 

σι Ὁ μεὴ τίω ἑαυτῶν ἀφαιρεϑέεαι χώραν: ὁ δὲ δῆμος 
ἐχούων τοτὲ μῶν ζῖς τυ; δημῖν χῶὼν «αϑοςετίθετο λο- 30 

“ϑις,οὐθυμούϑμος ὅτι μιιχρὸν τί χα! οὐκ αἴξιον ἔς: αι 
, ἣν 9 »"» , Δ 2. τῇ ἐὰν 7 

θορυ ὁ Οκ τῆς δημοσιάς γῆς ἐσορϑυον ἐχαστυ Δφ- 
᾽ ΧΑ ͵ ᾿ ᾿ ! ᾽ λ μ 

49εἰ Ἐρνίκων τε χα] Λατίνων αὐτίω νεμιήσον-- 

ται ὅτε δὲ κἱ ασὸ τῷ Καοσίου μετεπείϑετο δημαγω- 
“ « ͵ὔ ΜΉΝ “ ͵ 

γϑεῶτος, ὡς πο 9διδόντων αὐτὸν ζοῖς πα-τοικίοις ΤῊ 

δηρδργων, καὶ “σοόφασιν ποιουμϑύων τῆς κωλύσεως 

ἀὐωρεπὴ, τί Ἔρνίκων πὲ χαὶ Λατίνων ἰσομοιοίαν, 

ὺ αὐτὸς ἔφη νόμῳ «ἰξελαθήν ἰούος Τὴ) πενήτων 
[ϑεκα] χαὶ εἰ΄ τίς ἀφαιρίοϑαι ποτε αἰΐζους αἸξιώσαι 

(α διλεντα,κωλυύσαι"κρῆον ἡχϑύμϑιυος εἰ ἡ ἀσφα- 40 

λέξερον Οςς πολλοῖς μικξῷ λαβοῦσιν ὁμοίως ἔχφν," 

πολλὰ ἐλπίσεισιν ἀπόρτων διποτυχεῖν. Ούτοις δὴ 

ζοις λθγρις τῷ Κασσίου δα μινὰ μεταπείθογϊος εἰν ταῖς 
Ε] ͵ 3 δὰ 

Ὀκκλησίαις τὸν ὄχλον, παρελθὼν εἷς τυ δηρῦχων 
ΑΕ ᾿ ᾽ ᾽ » 

Γαϊος Ῥαζολπιος ὀμὴρ Οὐκ ἄφρων, τί δυχοςασίαν 

ταί σσατων πέοετο παώσᾳν σύκ εἰς μαχρ ἂν, 
λ Ἂ , , ν᾿; ᾿ ᾽ καὶ τῷ δήμω ποιήσᾷν φανέρϑν ὃ τί χΘᾺ ποιφν. ἔχεση-: 

2329 

ἀς ἀϊυϊάεπα!ς ἀρτίς ἀΠΠ]Ἔγεης, δὲ ἰη αἀ- Κεραρταιῖα, 
παοτίδγϊος νο Ποπηθῆτοσ ἱπυς ΠςΏ 5. ΝῚ,- 
φἰηία5 νοῦο φαοιί ἴα (επατιπὶ σους, 
«ας σοτηΠΊΠη] ραζγιιπὶ (ξατοητία ραγα- 
Ῥατ σοῃῖγα θιιπὰ ργρ Πα ἸορίτιπγΔς; 
οδίϊασι!α. Μιγιηγηις σοπχίταδατις 
αἰ φοϊατυισι ααά τατο]απὰ ςοτΙροτὶς τα- 
τοῦτα πλάσμα: ἱπΠορο5. (τά, ὃς δά 
ααίάιῖ5 ααἀοπάιϊιπι ριοπηρτὶ, (δῇ]- 
πα; ΠΟΌΠ οτος ἃ {ιπρουίογες,  ἱγρὶ- 

αἴππι. [τα τς αἰ πηι ἀστεγιος 
Ρατδἰη σοποϊοηίθυ5 Πλυ]τιΠὶ {ΠροΓᾶ- 
Ῥαῖ αἰτοῦαπι: ταπάοπὶ α'ἥθατα; (τ, 
οὐπι τγίδιιηὶ (8 πιο! οτὶ ρατιὶ αἠϊιη- 
φσοτοηγ γε] χαρά ποη νἱἀεγοίαγε τος 
ΡυδΙίςα, να ρον ρεοιηίαγαπι ἰατρὶς 
τίοπο ὃς ΡΕὈΠσογατη ῥογογε ἀειῖς 
ἤοης σογίιρῖα, φα ἱποιτίαπη ἃς ἰπὶ- 
Ρτοδίτατοπι αἤιιοἤογοῦ; γο] φιοα ἰπ- 
αἱ α ταησαγοηταγ, Πα ΠΟῚ ἸΡ εἴτις 
Ῥαποβο ! διιξζοτος εἰἴφησ, φυογιπι 6- 
ταῦ ρίςσεπι συγαγε,ίς δ] 5;ν εἰ οτίπα 
ημποά πλειπογοης πο νἱγ 6 οΠΠῚ Ρεγ- 

οὐ] οἰμτατία πἰ πη ογείςεγος. ᾿ααπι- 
οὔτεπιρίο σοποϊοηετοτίς νἱγίδιις δά- 
πογίαατισ ἰθριθιις 4015 ἔσγοθαι (ας 
Πυ5;4οσεπτας ἰπ' ]ιπΠὶ οἢς ρατῖα Ππγὰ- 
ση15 ΡΟρΡαΪὶ ομηδηὶ ἰαδουίδιις, ποιὰ 
(ο]]ς οἰπίθιις Κ Ομγαηΐς ΔΠΠσπατὶ, (Θά 
Τ᾿ ατίποβ σιοηαςο οΧχ ἄπο ρατιϊοίρας 
ἐοτιιπη ποτὶ, 41 ροτίου 5 Ποη ἰητεῦ- 
ἐπεγίπτρατη 86 οτίατη Ηογηϊςσος Γοσθῆς 

ἀσσορτοϑ ἰῃ διηϊοι τᾶ: αι (ΒΊςογς 
ἄοθεας χποά δε}]ο (αραξεὶ ργορτῖος 
ἄστοβ ΠΟη δπηϊογίης. Ατ ροῦς πα 
ταις αἤητίοθας, ἀτπὶ σορίταθας, 
{ι ἀσοῦ ἱΠπς ρα] σις συλ 1, ΑτίΠἰς ὃζ 
Ηετηϊοῖβ ἀϊαϊ ἀςηάιις οἴοτ, εχίριμαπι 
γΠ]δηα; Ροτιοποῖη οὐΐᾳ; οδαοῆτι- 
τατη: Πιης (ΠῚ ρορυ]ατθιιϑίογπηο- 
πΐριις ρογίμδία πλιιταῦασ (Θπιοπτίδιη, 
ἀυλί! ῥεῖ τδιιπος ραιτῖοἱ5 ργοαίτα, 
αὶ σαι πὶ ἱπτεγοςάοηϊ Ποποίξαμα 
Ρτατεχογεῖ 1 λείπος δ ΗΠεγπίςος. αἷε- 
Ῥατοηίπ (ὐαῆπιας, (6 ΠΠογιιηὶ σοπίοτ- 
ται ἰορὶ πίεγο ς δά τε πάος ραιι- 
ΡΟΓος "της Ζδ4 νεται πο αυ5. νπης 
αι, γραχίγε γε] ]εῖ, ἄατα {115 ἐγήρογε 
Ροῆδει; (ἀτἰπισητῖς ἂς τυτίιις οἢς ρ]οθὶ; 
το Ἰσλτη οΧχ 4110 ρογτοΠοΠῚ ἀοοὶ- 
Ροτο, ]ααπα πλα]τα (ρεγαπο [ῃ τοῖα πὶ 
ςυϊεατ. Ηιυϊμίπιοαϊ σοποίοηίθι5 
οατῃ (αι ρΙ εἰς ἰἀοπτίάεπι ἰῃ {185 
Ραττος ρεττγάπογοῖ, ρα τ ἰῃ πιράΐαπι 
νη τ δυιπογῖ (Ο. ἈΔθυ]είιις, νἱγ Πλΐσ 
ηἰπης [πο] τις, ΡΟ] ἔς (δ Βγει οῦρο- 
{τυτῖ! σοπία αἰ] τι, ὃς ροριο οὅ- 
πιοίξγαταγὰ χυίά ἔλέξο ορς οἴει οῦ - 



540 
4υς πιᾶρπα νοῦς αοοϊαπλαταπη εἴδει, 

ὃ ταοχ ργαθίταπι ΠΙεητί απ: Νοππο, 

ἰπαυῖς, (Δ ΠῚ, ταις Ν Ἰγρτηΐ, Πιαοἱερίβ. 

(ππτσαρίτα ὃ νΠυπι, ορούζθατης ἀρτίὶ 

ῬαδΙ ςσιιπα νί ττίιπι ἀιυ 1: αἰτεγαπη,ο- 

Ροιτθατης ὅζ. Γατίπος ὃς Ηετηΐοος 

Ρατῖοπη εἰἶτι5 ἀσοίροίο, (ΟΠ 6; ἰά αἵπτ- 

πιαξητ, Βεπο εἰς, παῖς, Τὰ (ΔῇῚ 

Βοτιϊπι ψεγιιπια; Ρογπλϊττῖς ρ! 5 ο4]- 
ουἱοιυίά ταν ἱγρὶπὶ} ἀϊο ρου ἄφος,ν- 
τταπη αἰτοιῖ ᾿αχέμ ΓΟ αἤπαπα ἰςπτοη- 

τα: σαρυταθδτορας, σαοά λά(οοῖος αἵ- 

τίποτ, ς 1165 Πἰσ ποῦὶς 1 τίποϑ δὲ 

Ἡετηίςος; ἢ οτίδπη αἰτοιῖι πη ργο θα 5, 

δέθο ποθίς υίάεπι αἰ ἀεηαΐι οεη- 

(ὃς αιιοά εξ ριιδιίοιιπλ} δά μος πλΐηὶ 

τείροπάς; Π|}}}} αἰ ΠΠπλυ]δης. (πιο 

ΜΝ ἱγσίπίας ἀἰχ ει, Ἂς 1 ατπῖς Ἡοτηῖς 

οἶδας ἰπ ρατῖοτι χαμπᾶπη Δ πλἰττοη ἀϊς 
{δ ςοπιταάϊςοτς; σοτογαπῃ οἰαἶθι5 Κο- 

ρας ρα Πα τιπι (6 ΑΠΠ σ ΔΓ Ἄρτοϑ, { 

Ἰάξ οπιηίδας νἱἀογογαγ: τ απ νοῦς 

{5 αὐ πνυ]ττιἀϊηξ, Πα Ετρο ]πο- 

“Ὡἰἴατι αἰτογαηι ςητοητία σαραζ ρασοῖ 

ἀρ θοδας οοπίμ σας, αἰτεῦ σοπτγααὶ- 

οἰταγ ἃ σοἸ] σάτα αἰτοτο, δζ Πρυτοῦ 
δἰτεγθηι ροιεί" σοροία, οιππὶ ρᾶγος Πο- 
πούς ΠἸητ, σοί ηγε5 ἰᾷπα φαοα αὐ ν- 
τος; σοποράϊειιτ; ὃ: [4 ἀοαπῸ διρὶ- 
σαητ, ἴῃ αἰ το ηλριι5 αἰ Πογα πηι. 
ΤΡῚ δοοϊαπιαητο ροριΐο νι ξε ΠΊπης 
πλοηθητί, ὃς ροίταἰαητα το ]! οχ Ιοσα 
Ῥαττοτα ΠΠΠΔπ τς σίσποτοι Πα ΐιη1, 
(δἤΠα5 ἱπορ5 σοηΠΠ ,ντ αΐ πες δὃ- 
πἤετεα ἐογοπήα ἰερσα να] ]εῖ, πος ροί- 
(εὐ Ρεῦροῖς τεϊδιιηῖς. δ που ητῖδιι5, 
τας ἀἰπηϊπε οοποίοποιη. δε αςητί- 
διι5 νεῖο ἀΐεθις ᾿πΠτπιίταταπι {Π}0- 
Ιδῃ 5. ΠΟῚ ΔΙ ρ]ἰπ5 νεπίεατίη ἔστι; 

(ἐἀ ἀοτὶ πγαπεῆς ποσαρεῦαῖ νι μοῦ 
νἰπι Ιοσαπὶ ρεγέουτος : ὃς ασσοτίο θα 
δὰ {υῆταρία οχ 1 λτη5 ὃς Ηογηϊοἷς 
4αοτῖσαοτροτοῖαζ. {Π1| ἔταιξτας οοη- 
ποπίοθαητ; δγοαίηας τορίοτα οἱ ντὸς 
Βοίρίτθι5. Ηοσςορηῖτο Υ ἱτρίηΐτς 
νοος ρίαςοῃῖς Εαϊχίς ρεσ σοπΊρίτα, 
νι οὐγης5 Ζυΐδιις ἰη ντρα πο εἰὔεῖ 
ἀουηο πὰ, Ἔχοοάογοης ; ριαῆηῖτο 
κατά ποτηασποτοιηροτίς ἰρατίο δίς 
ἤιι5. νοῖο ἰπΠ1ὸ σοπιγαγία πηι ρτοοΪα- 
πατεῖ, τ φαογχίιοῦ παρεγθησ οἰαῖτα- 
τὶς ἰι5, Πα ΠΟΙΟΉς ἄοποο ρογογγοταγ 
Ἰοχ. (ὐυπια; εὐλ θη Ἴοσῖς ΔΆ]]ις οτος 
ΠηΪ5., νου τ ρατγοβ ἢ δά αγπηα δ πηὰ- 
ΠΣ γοΠίΓοτατ, ὃ Δ αἰ τα αα ἴῃ (δ ἀϊ- 
τ Οἵ 15 ΘΟ. 5 νἱ σογὶ (οἱ θητ, ἀπ π ἰαχ 
ἔοτγοτατ, Πα Ποτιιηῦ ἴπ οατίατη, ἰοιηαὶ ἀδογεζαγίὶ ἦς τοῖο ῃσροτῖο. ΟΓ ΑρΡία5 ρείπγι5 ΓΟΡΓῸΣ 

ἰφῃτοπτίαιη, Ποσαθατ ρΙοδί ἀσταχη ἀϊ αἰ ἀοΠάτιῃ., ἀοσθις πιο] ἰδία ὃ Ἰπυιεί] τὰ οἰ μα δἰτατογόπι,ς 

ΟἿ ὁ ἢ γᾶ αὐ ΗΑ ἢ ΟἿ ΑΓ ΚΙ ΝῚ Αὐδ ς, 

το μχοις, ἕν, οἰόμϑωος δᾷν ἰσομιοίρους ἡμῶν Ἔρνιχαξπε « 

30 ἐπραγμαϊδύετο βία αὶ χῴοοχρ «ἴα, κυρῶσαι 

ὶ “ιαθὼν εργίνιος, κηρυηφν ἐχέλάυσε χτ' ζις φε)Ἷ 

Ἵ 
ν᾿ Ἵ 

᾿ 

μκοισίας ὃ. γινουϑῥης αὐτο μεγάλης, ἢ «ζ' αϑτοσιως, ἢ 
πῆς Οὐχὶ (τα, εἶπεν, ὦ Κσσιε, καὶ σὺ ὥδεργώιε; " ̓ 

χεφόλαια, ὅς 1 ϑγομου;ὃν »δὺ,εἰ γ 6. πἰὼ δημοσίαν γἀῶ Σ 

κατ' ὀμόρα Δ αινεμηνϑέεσαι ἕτερον "εἰ χοὴ ἡ Λὰ- «ἢ 

πίνοις ἡ Ἔρνιχας μέρος αὐτὴς λαζονζκ. ὁμολογῆ- «᾿ ' 

σαὐτων ἢ αὐτῶν, Εἶεν δη σὺ μϑὺ, εἶπεν, ὦ Κασσε,ἀμ- « 

φότεροι Ταῦτα αἰξιοῖς τὸν δῆμον χιψηφίζψ' σὺ ὃ δ «, ' 

“αρϑέϑεων,ὦ δεργίνιε, λέξον ἡμῖν πότερφι ϑατεβϑν 
ἜΣ ΤΥ Πα τταν τ ͵ ͵ ͵ ΠΕ 
ἀκυρφῖς τῆς Κασσίου γγνωμίῆς μέρος Ὁ χὸ καὶ συμ. ̓ Ι 

χαὶ Λατίνοις ποιφν᾿ ἢ χαὶ ϑούτερον ἀκυρφῖς, αὐξινοὐδ᾽ «ἡ 

ἡμῶν ἀὐζοις Δι! ανέμεινζῳ κοινά : υὴ ΣΡ Ἐσόχριά! «ὦ | 
ΤΑΝ ἢ ἜΚΕΙ Δι ἸΔΟΑ 

μοι μηδὲν δισποχρυψα ϑυος. εἰπόντος ἢ τῷ Φεργονοῦ, «᾿ 

τῇ Λατίνων πὲ ὦ Ἔρνίκων δὐτιλέγᾳν ἰσομοιφία, δὰ " 

χτ' ζις πολίζᾳ, εἰ πᾶσι δύξάε, νέμεο συϊγωρῷ ἔχ: 2 

φρένας ὃ δημδοχος εἰς τὸν οχ λον, Εἶπεν" ᾿Επεὶ ζοίνεω « " 

Ὁ μδρ ἕτερον “ὃ ἡγωμης μέρος ἀμφοτέροις ΟἿς ὑπα- « 
σὴ το 3 ῃ λ πο 

ποις σεευδόχει, Ὁ ὁ ἕτερον ἀντιλέγέτοι σξ 29 ϑουτερ « 

ἰσότιμιοι ὃ ἀμφότεροι» χαὶ οὐχ οἷον τε βιάσαοϑαιϑ 
ἢ λέ Ω] λυκδί 3...» ͵ 

πέρὼ τὸν Ετέφϑν, ὃ μϑυ δίδοται παρ ἀμιφοτερῶν, 

λαξωμϑμ" πῦρ 55 ἀμφιςξητούσιν,λυαξϑιω μῖ 

Ἐχισημιζεϑαντος ἢ σῷ πλήθοις ὡς (ᾳ κε τιςα οὶ 

δε ϑύῳ,κχαὶ καζαλύφν ἐκ πϑ νόμου Ὁ ποιοιωῶ δὲ 

σίαν μέρος ααἸξιοιεῶτος, ξἰποραν ὃ τί γϑὴ πα 
Κάστος, χαὶ οὔτε ὀναϑέοϑαι τί γνωμέω ω 

εούμϑιυος,οὐτε μϑδυᾷν ἐπ᾽ αὐτῆς, δυτία "0 γτων Τ' 

δηρζδχγων, δγουαίνϑμος, τότε μϑὺ διέλυσε πἰωὼ ἐκ; 
᾿ ΄ ρον οτλοῦδένν, εἷς ἷ γ3-ς ͵ ͵] ἊἊ 

σίαν' τοῖς ἢ ἑξῆς ἡμέροις ἀρρωςίαν σκηύουϑμο 

ἐτὶ κα τέξαινεν εἰς πίω ὠἰφρραν, δὶ. αἰ πο ϑύω 

ἸῸΝ Ν ͵ ΤΑΝΩ “ “ 

μον" μετεπείάστετο Λατίνων πε κἡ Ἐρνίκων οσῦ 
μ 3 ΑἹ ς δυεύατο πλείςοις ἔχὶ 1 ψιφνυφορίαν. οἱ ὃ. στοῦ! 

᾽ ῃ ἜΠΕ. κε! 
αἰ, Δρ9οι" δὲ ὀλίγϑυ μεφὴ ξένων ζει ἡ πόλις. 

ἀπιένωι ζις μὴ κατοιχοίουζαις ον τῇ πόλφ χρόνονδεῖσ, 

σας ὁ πολιιώ.ὁ ἢ Κάσσιος τϑρμαντία ἐκέλά)ε κη ὑ - 

Ἵν, οὐρα ϑύᾳν Οις μέ εέχονζᾷς Ὁ ἰσοπολιπείας, ἑωραὶ 

Ἐχικυρωϑὴ ὁ γόμος. ὡς ὃ συ ϑὲν ἐγίνετο «ὅρα, δ ἢ 

σαδῆες οἱ παπτοέκιοι μῇ ξιφῶν τετοῤπα γαὶ ὃ. ρων ᾿ 

Ἰαιφολὼ ρων, οὐα ὅσα φιλᾷ βίᾳ συμ α ἢ 
ςασιαζούσοαις ἐκκλησίαις, εἰςφερουϑύου τὸ νόμου, ᾿ 

σεουῆλϑον εἰς Ὁ σζευἐδδιον, ὡς κὺρ ὡπαντων ἅπαξ 

βουλάσόυϑιοι. Αἴπασος μδὺ δξζυ τορῶτος ἐρωτηϑεὶς 

γνωμῶυ, σἕκ εἴα συγχωρᾷν τω ἡμω Ὁ Δ. ανλμν, 
« ἣν, γῇ Ῥ Ω λ Ὁ 

διδαισκων ὡς γαλετος ἔξαι χα) ὀδεσίϊελὴς σεεύοῖο 

ὄχλος 



Ι 
Ἷ 

᾿ 

ἈΠ Ὅν ἘΞΟΥΝ Εὐ8. ΥΕΓΙΕ 

ἡ ὄχλος πἰρονο, ἐθιαϑεὶς τὰ δημύσια, λιχνάζᾳν, χαὶ δὺς 

᾿ θὲγ ἐασφποτὲ ΤῊ χοιναΐν οὔτε κτη κάτων οὔτε χϑ- 
͵ »". ᾿ ͵ » ͵ λῶν [4 

μώτων ΕΤΙ Χϑινὸν μϑθυ ν᾽ αο,ἐυυὴς πὲ ἀξιον πφάγμα 

ἐῃ λέγων,εἰ Κασσίου κα τηχϑοφιοῦτες ὡς πονηροὶ χαὶ 

ἀσύμφορφι πολιτάσομϑύου, καὶ πὸν δῆμον ΔΙαφλί- 
2, 3 ΑΝ ΄“" ͵] “ 3 ͵ὕ 

ϑοντος, ἔπειτα αὐξ; χϑινὴ γγωμκῇ ζᾳυτα ὄχικυρω σοὺ- 

σιν ὡς δίκαια, χαὶ συμφέροντα" εὐθυμείαϑαι τε αὖ- 

ζις αἰξιων,ως οὐδ ἡ χάδις ἡ ὐρὰ τυ πενήτων, εἰ 
λ ὝΑΙ ͵΄ “Ἢ 7 λ»), 

ζῳᾳ κοὶνα, Διἰανείκαιντο,ζοῖς συγχωρησασι χα) ἔχιψ»- 

᾿ φισοι βίοις ̓ ασαρχά, δὶ Ἐλὶ τῶ πσεοϑέντι πίω τὸ 

γωμέω Κασσίῳ, χαὶ δόξαντι ζιύαγκακχέναι πίω 

βουλέὼ ἄκουσαν χικυρῶσοαι . σδοφπὼν δὴ (ὦ- 

τὰ χαὶ τ δαπλύσια Ούτοις ἕτεροι, πελέυτῶν τά- 

δὲ σεευεβούλάυσεν" ὀΐδρας ἐκ πὖμ᾽ «ὐτιμοζάτων 

βουλά τυ" ἐλέοϑαι, οἵτινες ἐπξελϑόντες τίου δημμο- 
“ “Ἢ ΟΝ 3 , »ν"ν ! 

σίαν γώ ἀφορκοῦσι, χαὶ εἶ΄ τινα, ἐξ αὑτῆς κλένηον-- 

, τες ἢ βιαζονϑιοΐ τίνες ἰδιωται κατ μέμωοισιν ἢ ἐπξ- 

] ᾿γάζονται, Ὁ αι γνόντες, ἰποδωσοισι τω δημοσίῳ" τἰωὼ 

δὲ δοιοϑεῖσθν “ἰπο’ ἐχείνων γάῶ,, διαιρεϑεῖσον εἰς ' |} 
χληήρους ὁσοῖς δὴ τίνας, χαὶ φήλαις ἀὐχϑσχκοις Ἅ1ᾳ- 20 
γραφάσαν, πίω υϑὺ ἀπεμποληϑάεδαι παρήν4,ὲ μά- 

λιςα πἰϑὰ ἧς ἀμφίλοοον τὶ σὸς ἰδιωζς ῶ, ὡξ)ε 

σιονωναζα υϑμοις ἐἢ) “δὸς ζις ὀὐτιποιησουϑώους πίων 

“ὡρ αὐτῶν κρίσιν, χαὶ πενταετὴ μιιοϑοιοῦ χε 

ὦ δὲ πσοϑιὸν εἰκ Τὴν μιοϑώσεων ργύσκον, εἰς ζοις ὁ- 

ψωνιασχμοις τὰν ςρατάνονϑμων ὀϑα λούοϑαι, χαὶ εἰς 

" . ογον 

ΠΟ μιοϑώσάς ὧν οἱ πόλεμοι χχορηγιαΐν δέονται " 'ΝΝῶ 
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ἔοτο νυ]σαπι,Π οτἷο αὐπιοίςογοτς ὃζ 4Ὁ- 
Ἰἰσατίεπάο ρα δ]σο, ποὺ τεῖρ. φυϊἀ 
τα] ξζαγαπι εχ ΡῈ] οἷς νοὶ] ργα ἀτί5 ναὶ 
ΡΕσαΠ 5: αἰεθαταιια γο ΠῚ ρθη ἀ4ΔΠ|, 
οὐπη (ΠΤ ἱπουίξης ντ ἱπ{πἰτατί ροί- 
{ταὶ αέϊζογθπη, ὃς ρ] εδὶς ςοτγιρῖο- 
τοῖπ, ροίξοα ἱρίος ἰά νους ἰαπὶ ὃζ 
ντ]ς σοΠΊΠλιΠὶ σοΠ ΠΟ ἀρργοθαγα. 
ΘΟρ τα Π 1Πὶ ετἰ ΠῚ, 1] ἀϊ ἀδηταγ Ρα- 
Ὀ]Ισα, ραυρογος Παθίτιγος στγατίδιτι 
ΠΟ ἰρί!5 Ζιϊ Ποο σοποοῆετγίης ὃς ἀε- 
οτειογίηζ, (πα φαέζοσγὶ εἰς (επτεητία 
Οδῇϊο, χαὶ (ξπατιιπὶ ἱπαίταπι δα ἀ46- 
σογπεηατ σοερ!ε νἱττς πι. Πα  ρία- 
ἕατυς δζ ΑἸ1ὰ ἴῃ θη οπι {εηίιπι, ρο- 
{γεπιο σοπίμ!αϊτ 6 ἰσπατα Ποποζατς 
{Ἰπηο5 πο 54; Εἰσὶ αὶ νΠ οι ἀστιιπι 
ΡΟΡΙΙοῖι ἀετεγπηϊπαγεηταμς, ὃ Πα 
ΟΧΘΟ ἔπι ΠΏ 0 ρει νἱπ ργίπατ Πο- 
τΉΪΠ 65 ἀδραίςεγεης αὰτ σοίογοπτ. ἐ- 
σηοίσογεητοτοάἀεγεπιραβ ῖςο. ἠε- 
τοΥΓΠΎΪΠαΙΙΙΠῚ ροῦτο 400 1115 ἀστιιπὴ ἀ- 
τ} 41 1π| ἔππάος ιοτοιιπης;,ὅζ τογπιῖ- 
Ὠἰς ἀςσσητχίδις αἰ ηξλιιπ), νο Πά  {πὰ- 
ἀςθβατ; πιαχίπιε αιοπη ρεϊπατὶ σοπῖγο- 
ποτίαπι ἔδοεγεητ; ἴτα νὶ δι ρτογίθιις 
ςοπιγα νἱπάϊσαζοῖος ΠΠογιιπὶ ει ἃ- 
ἑπιο; το! ππππ| ἴῃ Ζαϊη ιοπηίατη ]ο- 
οατὶ; ὃς φυ!αα!α ρεσιηΐα: εχ [9] οσα- 
τιοηϊδιις ργοιμεπίγες, ἱπηροπάϊ ἰπ Ππιΐ- 
{{τι πὶ {πραπάϊα,δζ δά οἰοςδάος (απ|- 
Ρἴα5 ΒΕ |]ο πεςοαγίος. Νῦς επίπι,'π- 
Παυϊτ,ραιρεγαβ πγογίτο ἱπυ!άεητ ἀ αἱσ 
τίραι5,4αὶ ΠΡῚ νίπτραϊδγιης πο εξ - " « ͵ ͵ ἃ λ 

» αϑργδριἐφη,ὁ Φϑονος τὴν πενήτων ὁ “δος Οις πλε- 
͵ “ ᾿ς λ λ ͵ 

» σιοῖς,οσοί στφετεοασαϑμοι ζῳ χοινα, ΔιΙᾳκατεχου- 
ἢ; 9 ΠῈΣ Ψ ἘΠ᾿ δ᾽ μόνον 

 σί, δίχαιος 691 χα! οὐδὰν ϑουμίαςον, εἰ ζο, κοινα μκάλ- 30 
ἥ ᾽ ») λ 7 ὶ » λον Ἅ; ανείμαοϑαι «εἰξιούσιν, ἢ ζοις δα ιδεςάτοις τὲ 
Ὁ ᾿ 7 ͵ ιν Τὰ κι , “οὐδ. δ, δὼ 

» χα) ὀλίοους κατεχάν. εν δὲ ἀφιςα ϑυοὺς αὐτηφορω-- 
ιΤΥΨ λ “ ͵ χ λ ν᾿ 93. λ 

ἢ» σιζοις γεῶ καρπου νϑύους, χα ζα, χϑινα, ογττυς χϑινα, γε- 
“' “ “ 7 3 

» γόνϑυα,, πτακύσονται φϑονοιῶπες ἡμῖν, πίω πε ἔχεϑυ- 
Υ -“ " “»“ ΕΣ -“᾿, Σ᾽ ͵7 

»» μίαν τῆς κατ᾿ ὀυδρα, Φ|ϑνομης υ ἀγοῶν ἐπϑρη-- 
, «“ ͵ -" πον ΘᾺ 

» σρύσι" μιαῦοντες 91! λέσιτελέςερφι τῆς Αικρῳς ἐκα- 
͵ λ ν ͵ 2 ν 7ὔ 

ὑν ζῶ μεραδὸς, ἡ κοινὴ ν πϑρτων ἐςαι κίησις. δὲ δαίσκω- 
ἶ ΟῚ Υ̓ 3} « Ν Ἵ ν᾿ μον. 

" Άδὺ τ αἰὐΐφις, ἔλελν, ὁσὸν Ὁ 29 ἘΠΕ) "» 19 δὴ ἐδ ἱπααΐτ,οος φιαηταπι πτογῇτ; ὅζαιοά, 
͵" μδυέκαςος Τὴν πενήτων γηδῆϑν οὐ μέγα λαίξων,χαὶ { νηυαιπίχιο ραιπραγαμα ραγαμ πὶ 

᾿ ΚΖ) ΕΥ, 3 Μ . - 

᾿ ̓ εἰ τύχοι γείτονας ὀχληροὺς ἔχφν' οὔτε ΣῈ Ρ αὐτὸς ἱχα- 4ο Δρο Π1Π| Δοσεροτίτ, ὃζ ἔοτταις ἱποοιπ- 
ἥς Δ΄ 3] -“ ἘΝ τον 5 ͵ “, -ς- . ᾿ ᾿ “» γὸς ἔσται πτο γεωργεῖν δ᾽ -ἰποδίαν, οὔτε τὸν μιαϑω- πηοάτιπι νἱοίπιιπι [να διιοτίτ, πος ἱρίϑ 
ΝΠ ὐβεεἰγείπνα ἀὐρίο ΠΕ ἌΓΟΣ ναἱςδῖς οαπ ργας ραμπρεγζαῖα σοίογα, 
“τ τορῆμ, οὐ ρα ὑπὸ, οὐ πο ΔἢΠ Ιοσαγα ηἱ νἱοῖπο. ἢ πὶ φυτοπὶ 

» οἀμβίανοι ἴῃ ἀξιολόγϑις ἐχόντες γέεωργϑις ἐργὰ- ΙΔτἱ απ ἀϊα ναυῖδϑς ὃζ ΠΟ σοῃτΕΠΠ6Π- 
᾿ « μχ “ δ. ὦ - . » σίας ἰτζσο ΤῸ χϑιγού μιοϑοῖντο, πολλας οἴσουσι ατοο-ὀ ἀἀΔδουΪτιγας ΠΑ επεία! σσοπτιιτ Ρ0Ρ]:- 

, γῳ ἘΣΘ Νος τ ς : Ξ : " ὑδουρχοὴ ὅτι χρῆϑον ἀὐζῆς ἔῶιν, ὑτὸν ἐξίωσι ηὴ οιΣ τὸ πιωρποείηδο ρεουξτατος κοαΐτας, ὀὐαῃ ΤῊ με γὺ : τίς ἰρή!5 οἢς, αιιοτίος ἐπ τπ| οτὶ » πολεμοὺς, οἰκ, τῷ δημοσίου ζα μείου τὸν Ἐγχασίϊισχκόν Ρ 4 πὰ ὸ ϑκῖ,- ὌΨΙΝ ΤΟΝ Ὁ ἴπ πα Π ται, Ἔχ ρα] σο ἐτιιπγθητιιπι 
, πα ὀψωνιασμὸν λαμίθανᾷν, ἢ χ "Τὴν ἰδίων οἷξ αἵ {ἰρξάϊατη δοοίροις, ατιατ Ἔ 5 

ΡΒ] σαπι πες πλίγαπα οἱ ἢ ρα δ] σα 
αἀἰα!] πγαίπτ αιιαΠὶ 4 ραιιοῖς ποπαΐ- 
πΐδιις ἱπηριἀφη τ Πηῖ5 τα ποτὶ. σιοά- 
{ι νἱἀετίης ἀςοεάετε ἱπάς {πος χυὶΐ 
ΠΌΠΟΕΧ εἰϑ5 ἐγπέξαι ρεγοίρίμητ, ὃς χις 
ΡΟΡ]ΐσα (ππτρνεῖς ρα δ] α βοτὶ, ἱπαὶ- 
ἄεῖα ποθ ἐδίπεητς, ὃς τοίτσοίοςε }- 
Ια αρτὶ νἱτίτὶπι αἰ ἀξ αϊ οιρια ἴτας, νοὶ 
ἐπι! ]}οχογίπε νυ] οτα πὶ οἢς σοπηπλι- 
ΠΟΠῚ Οἷτι5 ΟΠ1ΠῚ σοτογίς ρο ΠΠοΠοτη, 
Π|ιαΠ| ἴῃ ΟΧίσιιας Ρογι σι [45 νἹγ πὰ 
ΔίΠπσηδη ας αἰμ!ποπειη. Γλοσφαπηιι5, 

Ἵ 

Ἴ 
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ΡΓΟΠΊρτιΑ 5 1 ςταγ σοηξογγο:οιιπα 
ἰπτογά οἱ 54; ἔοεταπς απ ϊέξα Πητ, 
ἧς ἴῃ σοῃαυϊγδα!5 ρθοιΠ 15 πηασὶβ ἂρ- 
σιαιιθητατ. ας Ἀρρίὶ ἐδπτοητία 
οὐαπι (Ἀτὶς ρίασογο ν᾽ ἀθγογαγ, ἰδοσπάο 
Ἰοσοτγοσατις Α. ϑδργοηίας Ατγαιῖπιις 
αἰχί: Αἢτς οπχηϊα ἰδ απ άμι οἱ πλ]εὶ 
Αρρίας,νγε ργι θη ΠΠΠγι5 [η νδτιγὶς 
Ῥτοίριοἰθπαὶς, (δητεπείαγι πη; ΟΠ 6- 
{{Πτπηάύατη ατα; νεἹ ΠΠΠ πηατῖι δαέζογ, 
δείῃ γεξο ἰιἀἸσαιῖὶς σοί δητΠΊΠηι5. 
προτηρία πος ργατία ἀϊπηοιογὶ ἃ ρτο- 
Ῥοΐίττο ἔμοΙ] 15. πη 1 ΘΠ ΠῚ Οἷς ρτι!- 
ἀοηῃτίατη ἀσσεπογοίϊιπι ἴῃ Διο ΓΙ15 ἃ- 
πίπταπα Ια άαγο ΠλΙΓατῖς; ἀθίππο. χης 
4ιος (ξητοητίαπι ΠΟ αἰΐδπι αᾷ ἢΠ]|ς 
ἀϊέξξαγας απη; ρα α ἑαμέμη Δ 4 ας 
“Ψηἶῃ] οπλ πὸ ν! δῖαν ΝΑ Ηγηϊοὶς 
δ 1 τί ηὶδ γε οῦϑ δά ἰπς οἰ τατῖς δα Πη1 
ἤξης ἰρίς φυίάεπι ἀστὸς ποίεγος ἐ{- 
πἰἀςηάο5 οεπίδο. ΠΟ ΘηΪπΠῚΧ 40 {ΠῚ 
[ῃ δι οἰτία τη γθοθρτὶ (ὰΠτ, 605 ἄρτος 
Ῥαγδυίπηις; (εἀ πλμ]το αητα. ΠΟΙ ΓΟ 
Τατῖς, 1115 Ἔχτογηῖς Δ ΧΙ Π  ς, ΠΟΙ. 
ποίξεϊς φἀεπλίπηι5.  σΔΠ ΟΌΓΕΠῚ εἰ 
τείρδάδαπηιι5,ηιας ροΠΘΠΠΟΠΕ8 ἀπτα 
οοἰππέξαπη ἁπιϊοἰτίαηι νεῖ 11 νοὶ πος 
Πιαδυιΐπλιι5, οα5 ργορτίαϑ ἃ ροτραῖαας 
ἄςθετα πιαπούς {5 ἀοπιίηϊς : υϊά- 
αιϊάδιτοτη ἀρτογῖ ροίς ἐσσι σοπι- 
ΤΑθΩΪ ΤΑΙ τα ραγδιιθυῖμηιι5, ΕΧ θὸ οα- 

4 ροῤρμίο (απ ρογτίοπειι οδιιςη- 
ταγατη. δῖσ Θηΐπὶ ΠῈ 6 (Οοἱ 5 γα] υτ αθ- 
«Ἐς ἰηἰυτία, ἰαΠτα Ἰγαίσοπ αὶ σαι ρτα- 
“Ῥεδιταυ:ποσροραΐο Ἀοπγαποτἰπηοη- 
ἄτη τίς ἣς ν᾽ Φδδτιγ πγασὶς ντ]ἰτατίς 
απάτη Ποηῃείξατίς γατοποπι Πα {Π, 
((ετεγαπι εἰ ςξξ ΠΟΙ νἸΓΟ ΠῚ, ΠΟ 5 
Ἀρρίμς βηίϊτογας ρα] 1οὶ ἀρτί οἢς νο- 
1αϊτ,να! ἀς ἀρργοθο.ς οπὶπη πγετο 11- 
Βοτγίτις σαπὶ ρίεθα ἀροία ροζεγί Π}118, 

πα: ππσνῖγος; ΠοΠηΐΠΟ ἱπάἱσηδτατ; 
ὃὲ φυοά!ρί Π|Ἐ}] ἐτέλει γοίογιητ εχ 
Ρυρ]οο, ὃς φ εχ ποὶϑ αἰίχαος ἢμ|1ο 
106 [15 ἀρ τ 5 ἔα ΠτΌΓ. 4105 ἢ ΡῈ] 1- 
σαῖοϑβ νἱ ἀογίπτ, εογῇᾳ; γαάϊτις ἰῃ πο- 
σοἤπτατος προ ῃάἹ ρα δ] ρας, ΠῚ] ριιτα- 
Βυπτίμα γϑέεγγα νει ἀστὶς ἐγαάταγ, 
Δ} φοιιπῇ ργοπθητίθιι5. ΟΠηϊττο Ποη- 

Δ βηϊος ἱποραπη Πη4 15 σι 6γῈ Δ] θη 5 
ἀειυπηθητίς Π 4 ΠῈ ΡΓΟΡΓΙ5 σΟΠΊΠΊο- 
4ἰ5. ΝΟ ταπηδ ορίποσ (Ἀτἰς εἤς νεγιιπι- 
αι πος ἰῃ 5 ( (οεῖδὶ, (οἀ αἰΐο ψφιο- 
ἀλη οἤΠοἷο ργοπηογξάαπι ρ θδ 8 σγα- 
τίαπη; ἐς χιο ἄϊΐσαπι ραιΐο ρον δὶ 
ΡΓΙαΣ5 ολΠληη οχροίμπειο, νοὶ ροτίις 
περοΠΙτατθ, σας Ποοηιος; Πιοίεπάμιπι 
ΟΡ ὶδ (τ, δοἰτίς ργοοι!υ ίο φυϊά ρτο 

ΤΟ ΝΎΥΒΤῚΙ ΗΛ ἡ Ομ ΚΝ Αχθ. 5. 

κων εἰς Ὁ ζαμειφον' ἑχαάφου πεθλιμιμένων “ἔξιαι ὅτες 
“βίων, καὶ ὅτι κάλλον ο» τῷ συμπορίζιν χὴ Ὥρ- « 
γύδιον ἐχτξουρησονϑύων. ζαύτίω εἰφηγησοιυϑῴου « 
ἰοὺ γνωμάω Απαιου,] χαὶ σφόδρα δόξαντος 4080. « 

χεριᾷν, δόϊύπερος ἐρωτηϑεὶς Αὖλος Σεμασρῴνιος ἂ- « 

«τίνος ἐλεζεν᾿ Αστσιον μϑὺ δξίω ἔχω ορῷτον ἐπαμνν, « 
ε “ΡΝ ἐς ͵ Υ εν 

ὡς φρονῆσαι τε ἱκϑ,μώτατον «τ 9 πολλοὺ (ᾳ μέλλογ- « 
λ 7 λ "4 λ λον» ; 

τας καὶ γγωμας ζᾷς καλλίς'ας τὲ χαὴ ὠφελιμιφταζᾷς «᾿ 
᾽ 7 ͵ ΔΎ, ᾽ 3 εἦἡ 

ἀισοδφκγύμϑυον, βέξα, ον τε χαὶ αἰμεταικίνητον ὀγτὰ ο «ο 

το ζις κριϑείσι,χαὶ οὔπε φόζῳ εἴκοντα, οὔτε ̓ϑρισινίσσο- Η 

κλινόμϑυον. ἀεὶ ὟΣ» ἐπαιναΐν αὐτὸν χαὶ δου μκάζων Γν 

Διο τελωῖ, ἔπε φρονίμου χαὶ τῆς ψυναιότητος εὖ αἷξὶ Α 

ζᾳ δ φᾳνὰ ἐχφ.γνωμέω πὲ οὐχ ἑτέραν, λα χαὶ αὐτὸς « ' 

(ὐτίω ποδείκγυμαι, μικρὼ ἔτι πσο96ϑεὶς αὐτῇ, ἃ « 

μοι “πεῖν Απαιος ἐδύχει: Ἐρνιχας μδὺ ὙΡαἱ « 
Ἷ .- ᾽ 

Λαΐζνοις, οἷς νεωφίε δεδώκα νϑυ πίω ἰσοπολιτείαν, « | 

οὐσῆ᾽ αἰστὸς οἶμαι δεῖν κλλοφυγεῖν ζα ἡμέτεροι. οὐ ΣΡ « 
» ΟΝ “» ᾽ λ 7 ς»-» ͵ αὶ “ 

ὡΐξ οὗ πσοοῆλϑον εἰς πίω φιλίαν ἡ, απίω τ’ « 

φελόμϑυοι ζεες ἐηϑρους. Φιποχριγω μιεϑοώ τε αἰΐθις, ὅτι « 

(ς υϑὺ πσοότερον αἰπρχούσας ἡμῖν κτήσᾳο ὅσας « 

ἕχκαιςοι εἰχονϑυ ὁτε τίω φιλίαν σεευετίϑεμμεθοι, ἰδίας « 

πὲ χαὶ ὀῥαφαιρέτοις ἑχαςοις δὲῖ υϑμάν" ὕσης σῇ αὐ ἀφ σι, αν αῷ 
οὗ ἜΣ στευ, ϑήχᾳς ἐποιησείμκεϑου, χϑινῆ ςρατάυσ. ῶ 

ἐν πολέμου κύφμοι “λνωμεϑα ζύτων ἰπωρξᾷ 
Ἐχιβξαλλον ἑκαςοις λοίχος. ζαῦτα ὙΣΡ οὔτε ζς συμ- 

νὶ κιίχοις ὡς ἀδίκου μϑύοις, ὀργῆς παρέξᾳ δικαίας ατρ- «, 
φαάσάς, οὔτε τω ὃ ἡἥμω δέος μὴ δύξη (ᾳᾷ κερδωυλεώ- « 

30 τεροι σοϑ ΤῊ ἀὐωρεπεςατων αἱρῴοϑαι. τῇ τεαΐ « 
ρέσᾳ μ᾽ λὐδρῶν,οις ΑἼτατος ἠξίου δφις αἱ “ἡμέαϑαι «΄ς. 
τῆς δημοσίας γῆς. πόϑυ 4 δοκῶ. πολλξωὼ ὙΣΡ ἡμῖν 

πϑτο οἷσά παῤῥησίαν κσοὸς ζις δημοτιχοιξ᾽ ἐπεὶ νεῶ « " 
", 3.9 5 3 Α  ὰ 

γε ἀΐϑονται Κατ ἀμφότεροι, χαὶ ὅτι ἀὐθι τ λημο- ἢ 
Ἵ 5, 09 “5. ΘΝ 

σίων οὐθὲν δἰπολαύοισι κτημοίτων, χαὶ ὅτι ἐξ ἡμλ ἴς 
Ω ἥ »,χλ “ 3. ᾿ γὲς οὐ διχᾳίως αἰΐζῳ, καρποιώῦται. ἐαν δῈ δημασίω- « 

ἜΣ. 15. 5, ἦν , ᾿ θεντα ἴδωσι, χαὶ ζὰς α'α᾿ αὐττὸν πυδοςόδοις εἰσ (άχιι- 
λ λ ᾽ “ » « ! ᾿ να, χα) ὀμουγχαγα δουπθνω δίας, σοϊεὲν «ἰ πσολήνον- «. 

ται σφίσι Δα φέρᾳν, τῆς γῆς, ἢ τὴν ὡς αὑτῆς κωρ- “ 

40 πῶν μετέχφν. ἐαΐ 7) λέγν ὅτι Τὴν ἰπόρων οὐίοις 

͵ 
ζυτων « 
»} ' 

ψ »᾿ 3 Ὁ} 5» 
δίων ὠφελᾳων. οὐ μάὼ ἜσΤΟ ΘῊ γγ,65 οἴομαι » 
ἘΨΕΥ » Ψ λ ᾽ ᾿ 
ἑκάτερον ον πω ψηφίσματι γραφέν, δλώ δὲ 

᾿ "“, -“" 7 λ “ " ΑΗ 
λης ἕινος οἴομαι δὲῖν ϑεροιπείας τὸν δήμιον οἰκειωσαι- «᾿ 

ἌΣ ε ᾽ ᾽ ΕΠ 

οϑαί τε ἢ λα λοι, " ἐῶ μ᾽ μικρὸν ἐρεῖ, τω αἰτίαν «, 
πσέφτον ὑμῖν δἰστοδιάξα ϑυος, μᾶλλον δὲ τίω ὁμαγ- “Ν᾿ 

ων ΟΝ ἢ »Ν ͵Ἵ Υ Ἐς μὲ 
ζω χἡ Ὑ τὸ ποξακίέον ἡκῶν. ἴξε δήπου τὸς ὦ ΤΊ “ 

οχκλη- 

κζωυ,δὶ 

. { 

κτησαίυϑιυοι ἔχονϑυ οδλὰ παλαιτερθν ἔτι, ζις ὡ᾿ « Ι 
ὠ ͵ “" ἥ ᾽ λ ΕΥ ἢ ᾿ 20 τῶν κινδγυύοις,ουϑενος ἄλλου «σδοςωφελήσαμτος, ας «ὦ 

ἀλ 

; 
᾿ 
[ 
᾿ 

) 

' 

᾿ 

ἤ 

| 

Ὅῃ 

᾿ 

᾿ 
πνν 

Ἵ 
Ἢ 

ἰγῃ 
κκᾷλλον ἀὐφραίνοισιν αἱ δλλόσοχαι βλάξα Γι. 

ἢ 
οὐ 

πὶ 
'ὸμ 

“) 
Ἧ 

ΤῊΝ ἵ 

ΝᾺ “ 
Νὴ 
Ν᾽ 



ν᾿ 

ἈΝΗΓ 1 ΘΚ ΟΥΜ. 

» ̓ὀχκλησία βυϑενᾷς αἰ ασὸ τῷ ὃ ἡρζδχου λογϑὺς » ὅτι 

τ ρεῖο τἂσ αἰ -σάτων τὸν ἕτεροι πϑτον δ εργίνιον, δες 

» τινα γγωμιέωυ ἔχ αἷϑὶ τὴς κλυιρϑυχίας, πότερα ζοῖς 

» μϑὺ πολίταις συγχωρῇ Ὡξαινέμειν (ᾳ δημόσια, Οὶς 

» ΤΠ συμμέχρό οἕκ ἐά᾿ ἡ ᾿ τὴν χοινωῖν ΤῊ ἡμετέρων 

» σασὲν ἡμῶν συγγωρᾷ μέρος λαϊχούῳ; ὩΣ ἕξ ὠμο-- 
» λίγεια Ὁ καθ᾽ ἡ ἡμας μμέφος οὐ κωλύᾳν τῆς χλξϑυ- 

» χίας,βα) πᾶσιζᾳῦτα κρῴτιςα τῃ δυκῆ᾽ χαὶ ἡ συγχώ- 

" βῆσιρ ὅδε ζις τε δηρῶβχοις ἐποίησεν ἡμῶν αξέραιγδινι- 

1.8.  1ΔΣ :43 
ςοποϊοποττίβδιιπιις ἀϊχογίτ, αυᾷάο το- 
σαθατ αἰτογῇ ε σοί] δ ι15 ΠΠΠΟΥ͂ ἰγρὶ- 
πα, αι (ςητίτοι ἐς ἀρ τίς ἀἰι ἀς πα 5; 
ντεῖϊ οἰαίθιις Αογρραγῖς ρογηλίτγογος ἀἰ- 
τα] στῇ ριὈ] τ, (Οοἱϊς ΠοῊ ἰτοτη; απ 
ΠΟΠΟΡὶς υίάεπη ρατογοῖαγ εἴ αἰ! α , 
οαπγς» 1} 6 ἀἰχιΠοτ,ίς ποίξεγος ποη ἐχ- 
οἰαάοτγο ἀστοτῖϊ ἀἰαϊποποε,ῇ [Ἂς Ρίαρο- 
τεῖ ΟΠ 115, πο ρογπηΠιοης δέ τες 
Ῥιπος ΠΟ Ϊς λἀϊπεος, δέ ρΙεθειη της 
τίογοπι γε αϊταπηοαγ ἰρίτιγ σα τιπο 

» σας, χαὶ τὸν δ μὸν ἐχτάκέφερον. τί ὀξευ παϑόντες ἁ ἃ πότε ῖο Τοποοίππλις, πῆς γοιγαέξδ δἰ πλιι ὃ δας 

» σεενεχωρήσοι υϑι,νεοῦ δυαϑησόμεθα, ; ἢ τί σηλέον ἡμῖν 

» ἔς αἱ ζῷ διυναῖα χαὶ ζᾳᾷ καλὰ πολιτἀγματα χαὶ ἀξια 

» τῆς ἡγεμονίας πολιτάνονδύοις, ἐαὺ ἡ μὴ πείθωδυ ζις 

» χρησουδύοις οὐ πείσονϑυ δὲιχαὶ τῶτο σοοξὶς ὁ ἃ 

» γνοί." χαλεπώτεροι ΡῬ» δὼ τ μὴ πη δη 

»» ᾿ἀπϑυτήσᾳαν οἱ ψά ϑεντες τῆς ἐλπίδὸς χα ὁ 

» μοδλογηϑεντα μὴ χομιζονϑροι ὸ οἰχήσεται δὴ παλιν 

» φέρων αἰὐζις ὁ ζᾷ ασϑὸς ἡδονζωὼ πολιτάυόνϑμος, αὶ 

» οὐ τὔμ' δ ἔργων τὶς ἔτι κα ἡμδίμ" φήσεται. τί ὀξώυ ὑ- 

"» εν ρα, παραμαΐ » χρὰ τί πσϑϑςτίγημε τῇ Α͵- 
» πίου γνώμῃ, μαϑετε' δλλὰ μιὴ περεξανατῆπε, μη- 

» δὲ ϑορυξησητε,αρρὺ πόρτα αἰ ἀκχουσηπεὰ λέγω. ζϊς αἱ «- 

» ρεδνίοεϑύοις Ὠχὶ τίω ὀξέτασιντῆς χώρας χρὴ αἴξω- 

» ξισχμὸν, εἴτε δέκα. ὀὐδρασιν, εἴτε ὅσοις δὴ Πότε; Ἐχε:- 

» ζέψατε Ὡξαγναδαι τί τίνα, πὲ αὐτῆς δ), χαὶ ὁπόσζω 

» κϑινζωῦ 1) πόώτων, χαὶ χτὶ πενταετίαν μιοϑου δύο 

» αὐξᾷν ἃς πὸ ὃ δημοσίου πσοοςόδὸυς᾿ ὁπόσζωπε αὦ χαὶ 
5) 3 

»» ζιώτινα ἴοις δημόταις ἡμδίυ" διαιρεϑίεσαι ζὼ σ᾽ ὁθ ἐ- 

» Χεῖνοι χληροῦχον Σἰποδείξωσι γάῦ, ὑμας ς Δραγνόν- 

Δά πα ῬδΥ ΒΕ: {πὰ ργαοίδγα ποίῖγα 
ἔζατυτα ἀϊρπδα; ἱπηρεγῖο,  νίμμη εογ 
Ποη Ρατγίαδίθγι πλι5 ὃ πο Ραγίπδάςθί- 
Πι15 αἴ. ὃζ Ποσ Ποῖηο ν οἰ γιτη ἰρηο- 
ταῦ. ΠγΐΠι15 ΘΠ ἰπῦ ΟἨπἀπηταγ αὶ {μ4..--- 
(ρε ἐπι γαηταγ, σιαπὶ Ὁ] αἠϊεχς ρο]- 
ΤἸιοϊτἰς οἀππτατ, γαγίαςας ῥεῖα 1Π]|ς 
οἤπτει 4υὶ γε Πρ. Δα στατίατη ΠΠογαπι 
σοτῖς: ΠΟΟ τυ δι πογιπῇ υ Παπαπὶπο- 
Ὀίίοιηυ {4 ]τ πη ρ! ας. 14 ἰρίτας ἔὰ- 
οἰαπάτιπι σοΠίεξδπι αιιήϊτε, υϊάνο αἄ- 
ἀεηάϊι Αρρὶϊ (δπτοητία. ϑοα πὸ αυςίο 
ΤᾺΆΙΓΠΊΠΓΑΙΘ., ΠΕῸ ΡΓΐτς οΟίπγρίτο αιᾷ 
οσαπέξα ΚΕΝ ΕἸρο πάϊς δὰ πη αΐν 
Πείοποπι δ ἀεῇπίτίοπεπι ἀρτογιιπ, 
Πμε ἀεοξ νί τὶς, ας αποτοιιπλς; σοπη- 
παϊττίτς ντ ἈΠ σογπδητ μα δὲ ἡυᾷταπῃ 
ἁρτὶ ἄεθεας οἵ ριδ]ίσιιπι, δέ χυΐη- 
αιιοπηα δει5 σαι οπίβιια ιιρογο ρο- 
ΡΕΠῚ γραϊτας: 14 τῷ ὃ ααᾶτιιπι, Ρἰεθί 
ποίεγα ἀἰμία!. Τιιπα ας 11 αστα ρὲ 
ἀϊαϊἀοπάιιπι ΑΠΠρσηδιπετίητ, ἐς οο νος 
ςορποίοίτα, οπτηΐδιιδης, Δη ἰιἰς αὶ 
ΠΘ]]Ατη ροττίοηξ Παρθης, δῇ ῃὶς χαο- 

» (εἴτε ἅπασιν, εἴτε οἷς δὴ οὔκ ἔς; κλῦθ99, Εἶτε Οἷς 30. γῃπγοοπίῃμ5 ε[Ἐ ΠλΙ ΠΙ πλιι5,απτ ΠΟ Πηο- 

» ἐλαίχιζον ἔχρισε ἕφμυηκκαι, εἶ εἰπε ὅπως οὐ βούληοθεικα- 

» πὸμφμα! ζοις τε ὁξιφαὶ αὐτὴς ἀὐδρας,χαὶ οὺ ὑμέτε- 

μεν ψιφισμα ὁ πὐἰϑὶ τῆς κλαρφυχίας ὁξοίσετε ,χαὶ ζὰ, 

» ἄλλα, ὅσαι δεῖ δ μέοϑαι, 24. βεαχιὶ ὁ λφπορϑιυος 
» ὅ61 τὴς ϑρχῆς Οἱς αὑτἀτοις γεύνο,ζοιὸ εἰξιογζας ὑ- 

» πατοις, ὡς ὸᾧ ἀύθις κρασίςαι δοκῆ ἐξζφν,ἐχιτελέσαι. 

» ὅτε γϑὸ ὀλίγων ἴρν ὑμῇ πραϊμαῖ ζᾳ, δήται γ φόνων, 

» οὔτε ἡ γι σασια ἧι ζουσα Ξρχὴ Φεϑνημώτερον “0 Ἀφα- 

» (ᾳμαϑοιζᾳ συμφέφοντα ε.. ̓Φὐτίω ,ιποδηθη- 

» συμϑδρης,ἐαὶ ἐκείνη γε, ὡς τῷ ἐλπίζοϑυ, ὁ ὁμμονο. ΟῚ 4 

» σίμμον Ἀ τξάγμα Ε᾿ πολλοῖς ὃ ἥκιςα σφόλερϑν λύα- 

» (ολη χ) πολλά ο ὁ γόνος ον ἡμέρᾳ μια. ὁ μμετατίγησι' ὼ 

» Ὁ μὴ σασιαζ ζονζοις πσελέφηχθσι ΕΠ Ἢ απούτων 

» ἀγαθαὶ ς οὖν ταῖς πόλεσιν αἴτιον. ἐγώ δὴ δὴ Φυτίω ἘΞ 

» ποφαίνομαι γνωϊμιύωυ" εἰ δέ τις ϑηνο κρφῆον εἰρνηγεῖται, 

» λεγέτω. παυσαϑρου Ὁ ἐὐτος πολις ἔπαινος εἰκ 

Τὴν παρόντων ἐετο, χαὶ σδοὲ εἷς τυ) μετ᾽ ἐχεῖγον 

ἀοοσυχησιο ἀϊπ!α] ρίασεας, (γοατίο- 
ΠοΠῚ δῖοι Πηϊτουιπ), ζίεπατιίςοη- 
(υ1τἰ φιιοά ἐς ἀϊυ 6 η 15 ἀρτίς ἔλοίοτὶς 
οχίξοιτοποπι, δ τα! χαα οὸ Ρεττί- 
ποητία, αοηΪᾶ ̓ ξ τς Ὀτγδιιο πηα-- 
σἰξεγατας τοπηρας {ἀροτοίξ, ἀοπηδάδη- 
εὰ [ατυγὶς σοπίΠθιις σαηίδο, νὲ ἀρᾶς 
πιο πιαχίτης νἱ ἀθίτι 6 γερα]οΑ. 
ΝΝαπλ πε6; δῆτα ποροτία δγαιιὶ τε πι- 
ΡοΓῸ ΡοΠαπεσοηβοί: 6 α; Πἰ αἸΠΠςη- 
τα πτοία σοΠί| 65. γι Θητίις αἰ ρὶ- 

40 «οτο ροήϊπιητ αυία {τ νεῖϊς, ιᾶ ξατατί; 
ἢ πιοίο {Π1{ντίρογαπλις Ππι σοποοτς 
ἄς5. ΡΙεταπγα; αὔτ ν τ 15 δὲ τατα ο[π α----- 
Ιατίο: ἃζ τλα]τα πλιιτᾶταγ ν6] νηΐας αἰεὶ -- 
τόροτς. ργατοτοα πηδρ [γάτα οσίςη.- ------. 
(πς,οπληΐαπι δοποζῇ σαι] ἰο οι ἢ 
διαϊεανηις ΕἸΣῚ οἰἘ πλοα ἰφητθηεῖα: 1- 
4ιΐς πη] ογοπι Βασι, ἀϊοῖτο. Ηἰι- 
ἰπις5 νεῦθα πηαρηὶς ἰδ ἴθις ἃ Ζο7ο ΠοΥι- 
(οΠπ εχοορτιαίμης; οπληςς4; 4α] ΡΟ 

7, Ἰ 



ώ {,}.,-τεε-- 
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ΑΝ 

(44 ΡΙΟΝΎΘΙΙ ΗΕ ΟΝΧΕΝ 95. 

τορατὶ πιπτ, ἴπ δαπάεπι σοποεῆεγιαπε 

(ὁπτοπείαπι. Ροίς μαὺ ταῖς 5.0 {ογἰ- 

Ρταπι οἵδ: σοπίμϊατγίθιις ογοᾶάος ἀο- 

φοπιγίγος Παῖι ΠΠΑΧΙΠΊΟ5 5 4 ΠΠῖτο 

στο ΡΕΡ] το, ργοπαπηείαγοης αιδη- 

ται ἐλ ]οσαπάμπη οοι, δ φιιαητιπι 

ἀϊυϊἀοηάτιπι ροραΐο. σοτθίιπι (οἱ 5 
μι οἰκί τατίς Δα ορτίδ,Π ας ροί μας ἃ- 

σοῦ σοτηΠΊΠΠὶ ΠΛ τα ἀΟαα! γογογαγ, 

(π4π| σαι ρορηίο ροττομεπι οχ ἔζο- 
ἀετς ἀλη άδπι εἤξ. Ἰς  οπ ει δατοῖα 

«ἰρεενραϊτοτιιπι, δ ἀστογαπῃ ΑἸ τίδιι- 

τἰοηεπι, ὃ φαϊάαϊά ργατοῦθα σαγδῃ- 

ἀ ξογει,σαγαταγος ες σοΠ, πταγοβ. 

14 56 δά ρορυΐμπι τοϊατιπι ὃ ρο-, 

Ρυΐατε5 (αΠ| οοποίοπος φοἰίδιιτ, 

ἃς σ!Πσοητοπι (δ αἰτοποπὶ ἱπορῦ ποῃ 

γι 269, Ππαϊτ ν]τογία5 ργοστοάϊ. [πίεααοητὶ 
ΕΠΕΕ. 7. ΔΠΠΟ,ἰΠἰτίο (ἐρτπαροππισηπαῖτα Ο- 
Ἰοδει δου ἰγγαρί δ ἰς, πα νος ἰη Πα ϊο ΑΙγ1- 

ἴο,5Ρ. [τς δυγασαίδηι!5, ργΠοῖρα Ατἢεηῖς 

Ἰασιείαπι" Τοοἰξγατο,. Ἐαθίο, 56πι. (ογπεῖϊῖο 

ἔγοκᾶτας δ. σοΠ ]Πθιι5,αἶνο ρατγίοἱ! ἱπμΈΠ 65, πλὰ- 

ἐξ ιτται ἰογαπιίρ!πάοτς ΠΟΘΙ ΠΊΠΗΙ, (5 πα 

Ροτοητας (οΔ] τἰ5 ἀτατις ορίδιις. ὅζ 

Ἂς ἴῃ ογάϊπο ἱππίογαπι ποιηϊηὶ ἰδοππαὶ 

Ἢ τιασαπήϊς ποροτιῖς ρα θΠςἰς, (αίο 
᾿- ἘΔΡιις ἔγατοι σοηί 15. ὃ 1 ΟΝ δἰ ασῖιις 

Ῥορ!ίοο!α περοβ, οἷπ5 48] γέρας ἐχ- 
ΡΟΪτ ; φιαίτιταπη της σογθητος, 
Ρτοϊπμάς σοπποςσαηάα: σοποίοηϊς ρο- 
τείζατειι Ππαρεητεβ, Ππρευίουῖβ ἀπηὶ 
ςοπίμ!ειη 5ρ. (ὐλίϊπιιπι ἀστατία Ἰορὶς 
δὐξζοτγεγη, γγαηπ  4ἰ5 ἀρ ρορυππὶ 
«οτιογαπτ,ἀΐςχας ἀϊέζα δά σαι]λπὶ 
Δριια ροριυαπὶ ἀἰσοηἀλπὶ οἰταιιοτῖι. 
Δάφαατα ἀΐειη ἱηρσεητί πη τἰτα πα 
οοδέϊα, οπαγγαπεγιης ρτο σοηῃοίοπα 
φοί!α εἰιις φια: πηαηϊ ἔς ἱπάϊςατοητ 
ΠῚ] Βοπὶ εἰπὶ μαδυ δ ἴῃ ΔηϊπΊο: 
41 ργίπγαπη 1 ΑτΙηἰ5, ρΓῸ πιαρηδέε!!- 

οἴταῖς ἀπσεητθαϑ ἢ οΟΠεΠροτγοῖ οἷδ 

Ἐοπιαπα οἰπτα5,οοαας ποηοῖς σοη- 
τοητίς,Π ΟΠ πηΟ 0 οἰμτατίϑ ἰπ5, σαοά 
Ρετίογαησ, ἴῃ (πο σοπίμίαια ᾿ΠΠὉ]Π|- 

͵ (ετ,(εἀ οτίαπι τοττίαπι ργαἊαὲ ραγίοιηη 
ἱπ σοπιπλαηὶ ΠΜ τα ἀξογεαμπει: 46- 
ἰηάς Ηοτηΐοος, φαίδιις ΡῈ ]]ο πραξ!ς 
σταταπιοῇς ἀοβθεγεῖ! ποη δἰ ́ ααα {| 
ετίαπιαστὶ ράσο πλυ]ξταγοηταγ, ἀΠϊ- 
σος πα ΠΠςε ἔλοοτο αάτῃ {θά ϊτος, 
δὲ οἷἴιμας Ῥοτίμς 4ιαπὶ τε δατατί σα 

τς ἀεπιαια ἀρτούιπιὶ συοῆις ἃ0 ργα- 
ἀκα οὐϊαίοιπηηας Αἰτογαμη τεγιίδπι ἀ6- 
οἰ Ποτεῖτα ντ αἰ τε τίατη ργαάα, 
(αἰ δὲ αἄπιοπα ἀπι45 τοττίαβ ασοὶρί- 
δῃτ,ατ ἰηἴσεης δὃζ δε! ἀιισα5 νῃίσαπη: 
ταοηίπγαραπίχας Πίης (ςοιταγαπι ας 

ἐρωτηϑέντων, ἑτέραν γνωμέων ᾿δἰποφαίνεται.,ραφε:, 
χω δὴ μῷ ζῦπα ὦ τῆς βουλῆς δόγμα Οιογδὲ' δμα 

δδας ἐκ που αἰ «“σαὐικῶν  ὀἰποδά ϑάσαι δέκα, Οιὶ᾿ 

“ὡρεσβυτάτοις, οἵτινες ὁράσόμ)ες πἴωὺ δημοσίαν χώραν, ἷ 

᾿αὐποδείξοισιν ὁσζωυ πὲ δ μιοϑούοϑαι, καὶ ὅσζω τω 

δήμῳ διαιρεϑζεδωι Τὶς δὲ ἰσοπολίταις τε χαὶ συμ-- 

μκοίχοις,ἐαν τίνα ὕζερον Ἐχικίηήσωγται χϑινῆ ςρατά.- ' 

σάμϑμοι, Ὁ ἔχιξαλλον ἑκαίςοις χτ' (ἃς ὁμολογίας ὑ- 

παρχῷ μέρος" τίω δὲ ἀἴρεσιν τυ λὐδρών, χαὶ πίω 

ΙΟ Δ [σνομιδιὺ Τ᾽ κλσρων, καὶ ζἀλλᾳῦσα δὲ! μυέαϑαι, δ 

Οιὺ εἰςιόνζῃς ἐλιτελέσαι αἰ πα’ τοις. τῦτο Ὁ δῦγμα 

εἰς τὸν δῆμον εἰφενελϑὲν τόν τε Καΐοστον ἔγγασσε τῆς δὴ- ὦ 
μμαγωγίας, καὶ τἰωὺ λμουρριπιζονϑῴζω ον ΤῊἘἝ πεγή- 

των ςάσιν σύ εἴασε «ἰραμτέρω κσϑϑελϑειν. τω ἮΝ 

δὲ ἐζὴς ογιαυτω της ἐσδομιηχοφῆς χαὶ τεζάρτης ὀλυμ- 

πιάδὸς ογεςώσης, ζω εὐγίκα ςαδῆον Αἴξυλλος Συρο- 

χούσιος, Α' ϑέεησι δὲ Ὄῤχων κὼ Λεωφρατος ,Ο Κοΐντου 

Φαβίου χαὶ Σερδΐου Κορνηλίου πἰὼ αἰ πατείαν 

παρφλυφότων " ὀυδρὲς ἐκ “ὖμ πατεικίων, νέοι μϑϑς 

20 ἔτι τίω ἡλικίαν, βλαφαγέςατοι δὲ τὴν ἄλλων, καΐζοι 

τε αἰξιωσάς πσξϑοθνων χαὶ χτ' ὡς ἑταιοίας πὲ χϑὴ νη 

“πλούτοις μέγα διοουάμϑροι, χαὶ ὡς γέοι ζῳ πολδικα, Ν 

“ὐξαῆφν σε ϑενος τὴ οὐ ἀκμῇ χείρους, Καίθνφα- 4( 

ζιος ἀδελφὸς Φ πῦτε ὑπατου οντος, ὰ Λάυχιος ὅλο 

μος ΓΠοσιλιχϑλαάς “ἀδελφὸς τῷ καζαλύσαντος ζ | 

βασιλῴς, Πζα μιά Ἰρεζὼ ἔχονϊες ἐξοισιαν χτ' ον αὐτὸν 

ὀνον,"ὼ ϑζὰ ὅτὸ Οκκλσιαν στενά γῦντες κύριοι, 

ὑπα! σαντα ζ πσόϑοϑεν οὐμιαυτῳ Σ' πόϑμον Κάσσιον, 

τολμήσαντα ἴρες πῦδὰ ὀζκνομῆς εἰφηϊήσσιον γομές,, 
30 εἰφήξγφλαν εἰς Τ' δῆμον ἔχ τυραννίδος αἰτία τὸ ασθ9- 

φπόνιες ἡμέραν ῥ᾽, ἐκώλεν αὐτ' ὡς δχὶ Φ δημεαΎ δι- 
κζο Ἐἰπολοίησουϑρον. ὄχλου Ὁ πλείςου σεενα θέντος , 

εἰς Φποδειηϑεῖ ἡμέραν,συΐκα λέσαϑ]ες εἰς οκκλητο 

σίαν ὃ πλῆϑος,ζα, τε ἐμιφανὴ Ἔ ὀυδρὸς ἔργα ἐπ᾿ ἀϑενὶ 
χεουςῶ “νόυϑια, διεξηεζ τι Λαΐίνοις μϑὺ “ρῶτον,οἷς 

“ἀπέχον πολῆείας χοιγὴς ἀξιωϑέοδαι μεῖα ἀὐτύχη- 

μαύχϑυνϑμοις εἰ κὶ ζωύτης τύχοιεν," μόνον ἀιϑηπομω 

᾿Ισοπολἤείαν ὑπαΐος ὧν ἐν) αρ (σατο, δον ἔτι ὸ ἥ, ον φ 

πολέμε λαφύρων, ἐαν χϑινῇ μη) ΄ςρατιὰ τοίπίω, 

409 ἐψηφίίᾳτο δίδοα Κ᾽ ἐπτάτα Ἐρνιχάς,οιἷ πολέμω χήρω- ' 

ϑέγᾷς αἴωπὸν Ἧ ἔχρζωυ,εἰ μὴ ἡ Ῥαύ χώρας ἀφαιρέ- 

σφωὶ ζυγμιωθᾷεν, Φίλοις »ϑὺ δυπὶ ὑπηχϑων ἐποίησε, 

πολίζᾳς πὲ δὐτὶ ““ ασοτελῶν,γὴῆς τε ὁ λείας, ζεὼ ἐαὺ ἐκ 

σπϑυτὸς κ ἡ σων 1. ἑτέραν ἔταξε λαμξαμγάν δίπίω με- 

ρίδαι.ὡςφὶς μεριζουϑρων εἰς ζῴ; κλήροις Ἢ λαφύρων, 

πῶς μὲν ὑπηχϑαςὲ Ὁ ἐπήλυδας διμμιοιρίας λαμᾷανάν, 

τὸς 5 αὐθυχμμᾷς ἡ ἡεμόνας ζ(τίω μερίδου. κ ὃ ζυτῳ , 

ΟΙν 



ΡΖ 

- αἶαν 
Ἱ 
ὰ 

Ἷ 

᾿ 

ΙΨ᾿ 

ἈΝΤ ΟΥν Ἑ ΟΜ, 

δυοῖν δ" ἀτοπωΐζῴτων ϑούτερον ἐπεδείκνυσαν ἰΐζις 

συμξυησοκϑμον,ἐαν ζινας ἑτέροις ΟΥ̓ πολλας χαὶ με-- 

γάλας 4) εργεσίας ασεϑέλωνται ταῖς αὐταῖς ἐμμιῆσαι 
δωρεαις,αἧς Λαΐζῴοις τε ἐτίμησαν, χαὶ ζις μησὶ, ὁτι- 

οἰ ἀγαϑὸν ἰποδήζα υϑρους Ἔρνιχας . μιας Ὑ κα- 

χαλφπουϑμης ἀὐζις πιοίτης μερίδος, ἢ οὐχ ἐξῴᾷν ὁ τί 

δώσοισιν ἐκείνοις μέρος,ἢ τὰ ὁμοία, ψηφισοι ϑροις, μη 

δὲν ἑαυΐοις καταλείψ 4ν.ασδϑς δ Ουτοις, διεξήεσαν ὅ7| 

δημεῦσοι (αὶ χοινὰ τῆς πόλεως ὄχι Θὀινόμϑμος,οὐτε Ῥ 

βουλῆς ψηφιίᾳ ϑύης, οὔτε τῷ σιιυυπάτῳ δοχοιῶ, τὸ 

βία κυρφιο ἐμέλλησε τὸν νόμον, ὃς οὐ καθ᾿ ἕν τῦτο μό- 

γον ζῶ ἀσύμφορος πεχαὶ ἀδιχος, ὅτι παοοξουλάζσαι 

δέον στενέδριον,χαὶ εἰ δύξάεν ἐχείγω,κοινζεὼ ἀπόώτων 

τὴ τῶν οὐ πελφ τω φιλαν, ϑοοπίαν, ἑνὸς Δλύδρος Ἐ- 

ποίᾳ τίω γάφιν "δ ολὰ χαὶ κατ' ἐχεῦο Ὁ πϑύτων ὁε- 

πλιωταΐον, ὅτι λόγω μδὺ δύσις ζεῶ ζοῖς πολίτοις τὴς δὴ- 

μοσίας χώρας, ἔργω δὲ ἀφαίρεσις, Ῥω καίων μ»ϑὺ τ 

κτησαυϑύων αἰτίων, μίαν μοῖραν λημουϑυων, Ἔρνίς 

χων ὃ καὶ Λαΐίνων,ἣς οὐθὲν ἀὐζις μετίωυ, ζς δύο αὶ 

ὡς σεσὲ ζοις δηρῦρχοις οὐνανδιωϑεῖσι, χοὶ -ἰραλύφ 20 

δοίτερον οἰ τῷ νόμου ἀξιοῦσι μέρος Ὁ χτὶ τίω ἰσο- 

μοιρίαν δῶ ἐπηλύδων, ἐπείοϑη, δλλὰ χαὶ δηρζδχοις, 

χαὶ στενυπάτῳ, αὶ βουλῇ, χαὶ πᾶσι ζοις ΠΩ πῷ χοι- 

γοΐ ζἀ κρατιςα βουλάνονϑμοις, τὐμανίία, ποξαῆων 

διετέλεσε. διεξελϑόύντες 3 ζαῦτα, χαὶ εἴδτυρας αὐ.-- 

ἀπϑρυζς Ὧις πολίζᾷς ποιησείνϑροι, μσϑο δὴ 

χαὶ (ᾷς ἀπορρήτοις τῆς τυραννίδος παρείχοντο πίςς, 

ὡς γρήματα τε στευενέγχαιεν αὐτω Λατῖνοι χαὶ Ἔρ- 

γίκες, ζαὶ ὅπλα τἰδασκάυασαιντο, αὶ συμπορϑυοιντο 

ὡς αὐτὸν οἱ, ϑρασύταΐζοι τον Σὲ πολεσινέων, Ὄσορ-- 30 

ῥητὰ τε ποιούνϑυοι βουλάυτήεμα,, χαὶ πολλὰ πσδὸς 

ζυτοις ἕτερᾳι αἰ πηρεζριωῶτες, καὶ παρείχοντο ζιυς (ὐ- 

τῶν μὗϑτυρας πολλοῖς μιν ἀςοις, πολλοῖς δὲ οκ Τὴ, 

ἄλλων συμμαχίδων πύλεων οὔτε φαύλοις,οὔτε «-- 

φανής. οἷς ἔχις ἄυσεν ὁ δῆμος, χαὴ οὔτε λόορις ἔτι 

ἰπαρϑεὶς,οὐς ἢ δμὴρ ὧκ, πολλῆς ἰδασκάυης συγ- 

᾿χειυδύοις διέθετο, οὔτε οἰδοττ οὐδὸυς,, πιϑιαΐν υϑὲ αὐν- 
τω παίδων μεγάλξωυ παρεχόντων εἰς ἔλεον ὄχικου- 

Ὁ 102 (αν, πολλιων δὲ ἄλλων συϊϑυών τε χαὶ ἑταίρων σζευ- 

ολοφυρονϑύων, οὔτε ΤῊ χτ' πολέμοις ἔργων, δὲ οἱ 40 τὰ ἀδργεσαητίθιι5: ας ΠΟΘ γόγαπι ἡαϊ- 

Ἐχι μήκιςον ἧλϑε ζμιμῆς, φάδω τίνα ποιυσοίνϑρος, κα- 
(αγψιφίζτω πἰω δίκξω. οὕτως πε ρα » πικρὸς 

ΤΣ" 3 - ΕἸ 2 

τς Ὁ τῆς τυραννίδος ὄγομκϑ., ὡςξῖε φεϑὲ εν τωΐτι- 
͵ Ε] “Σ ᾿ 

μήκμαίι ὃ δίκης μετεία οργ ἐγρυσοιο (σθὸς αὐτὸν, 
» ΣΤ 5} ἰρη4 γὸ αὐτὶ δέ ᾿ Ν 
ζῶ Ἢ ἐκ ἀν του μαββΑδαν αὐτ' ὁξος μιῇ Φυγας 

ἐλαϑεὶς ον ἢ παποίδὸς, ὀρὴρ φρωτηγῆήστι πολ ἔμιοις 
» ᾿ ς Ζ 

τ ποτε δ4νοταίος ὅμοια, δρσν Μαρχίῳ, ζᾳ πεφίλια, 

1 ΒΥ ΙΕΕ 545 

ἀτιοῦιις ἀρίαγάϊς αἰτογυτ, γε Πιος 
Δ]ῖο5 οὐ πλυ]τα πηάρπαηας πλοσῖτα Πο- 
ΠΟΙΆΓΟ γο]πτ ια  ι15 Γιατί 5 Πλιι- 
ποις, ἀπὰς υλῆθι5 Ηογπίοοϑ ἢϊς- 

1] ἐς γορο] α πλοτίτοσ:οιη) το τα 
{Πι7αληζν α τοττίᾳ ας πο μαροδης 
Πυδηι {15 ἀδητ; δὺζ {1 οαάςπὴ οἷς 46- 
οογηδῃζ, ΠΟΙ ς Π1Π}] το]! υτιπὶ ἔὰ- 
οἴλης. Αἀάερδητ,οιιπη ρα ]ίςατο νε}- 
ἸΙεῖ θοπα οἰἰτατῖς, πος ἐχ 5 (Ο, πδσοχ 

οοἸ] σα σομίοπία, σοπατιπι νὶ Ιοσα πὶ 
Ροτέεσγο, σα ΠοΠ 60 (οἰτπὶ ἰηΐ τα 
ἐποτῖς ὃζ ἱπαε]}1ς ταῖρι]. απο σμπὶ 
ἀεδιοτίτ, τὰ ἴῃ ἰεπαῖι ἀοϊήδογαῖα, ἢ 
Ράτγίθιις ρΙασογει, σου ππΠοπΠ (ρτο- 
ταὶ ογά ηἰς ἔσο πα πο ρτατίδπη, ἰῇ ν- 
ΠῸΠῚ ΠΟΠΊΪΠΟΠῚ δα {γα πίη ιογῖτ; 
νογαΠῚ οτίδτη (χα οα οπχηίαπῃ Πτρτα- 
ΕΠ Π πλ πλ)νεγ ἷ5 τἄταπηπηοάο οἰξθη- 
ταῦτ ρορυο ἀοπδιίομαπι ἀστὶ ρα ]1- 
οἷ, τα απτοτῃ νεῖὰ εἴπῃ ἈΟΠΊΔΠΙΚ Δι1- 

ἔσιτα νοϊπογῖς, Ζυογιπι ράγταϑ {τ [Δ- 
Βοτίθιις; φυδάοσιίάοπη νηϊσατη ροῖ- 
τίοῃ πὶ Οἴτι65 ἀοσορτατὶ της; Πογηϊοὶ 
νεῖο ὃς [ Ατίηΐ, αα 4ιο5 ἄρα ἰς πἰ 1] 

Ρογεποατ, ἄϊι5. ὃς φαοά πο τἰβδιιηῖς 
4! ἀς ΠῚ ᾿πτογοςέςξηεθιις, ὃζ αἰτοσιι πὶ 

Ἰερίς σαριζ ιιοά αἄἀτιοπα5 οΧ 110 
Ρατεϊςίρες ἔδοίεδας ασγοραητείθιις, ρα- 
τατος οπηηΐδιι5 δὲ πε γαῖ ρα δ] σας 
σοπία!επείδιις ρεγεϊπδοίτεγ δαιπιογία- 
τα! Πτιοἰταδαπίσας νπἰπατίος οἰπποβ το- 
Πος πΠογιπι οὐ ηΐπ|. ΡοΙς μας οιίαπι 
(ξοτετας τυγαπ Πἰ ἀἰ5 ργοθατίοποϑ ρτο- 
ξογεθᾶι; σο ]ατας οἱ αν Γ Ατίηὶς ὃς Ηεῦ- 
ΠΙοῖ5 ΡΘΟΙΠΙΔ5 ἡ ΑΓΠΊ ΠΕ σΟΙΠΊραΓγα- 
τὰ: σποάσιο δα εἰπὶ σοπηΠηοαΓοηζ 
αὐ Δο ΠΏ} ρορι!ογαπη {ΠΟταπὴ ἰπ- 
τποῆος. οσουϊτογαι σοηΠ]οτιπι {0- 
οἰ, πλαΪταΓ ΠῚ] 116 Δ] ΤΑτιΙ ΠῚ ΓΟΓΕΙΠῚ Πηγϊ- 

εαἰεεῖ. Ηἰς φαοηας τοίξες δά άιιοε - 
Βαπτ πταΐτος τισι οἰαἰπ1Π1 τὰ πὶ (Οοἷο- 
τι ηγ,ηςς πηα]ος πες ἱρῃοῦ! 5. Οαἱ- 
διις ογεάφηβ ρορα 5, δέ πες πηραϊτα- 
τὶς {ΠΠπ ογατί οπίθιις πιοῖιι5, ΠΕΟ τηϊ- 
(ετοοτάϊα ἤδχιις :ταπιοτῇ τγῖθιις δ 6- 
τίσ» ΠΕ] τ5 4816 4]1|5 σοσπατῖς δέ ἁπηΐ- 

εἷς σι οο ἰογάϊάατίς γεογιπι Παρ ὶ- 

ἄσπι δε ]1ο σοίξατγιιπη ὃς Ποποταπι ρος “ἀτιϑωμμιν ἢ] 
οας ργοππογιτογατ γατίοης Παἰίτα, ἀΔ- ἢ “εστεασες σὰ ΞΕ 

πυπδυῖς Πομπηίηθη, Αάθο ἱπέεηίι5 6: { κ5νν ἐρκόε. 
ταττγγδηϊἀϊ, ντ ΠΟ ΡοσΠαΠῚ χυϊάξ πιο- «αι γε ὃς ὃ - ] 
ἀετγατιις, εαπη σαρίτα πγα!ξξαουῖτ 6- ζε. αὐτο! 
τοθαταγ εηϊ ΠῸ ΠΥΠΠ]Ὲς ἴῃ Ἔχ ΠΠ τι πὶ ι ' 
νἱ τ Πυρεγαγοῦῖς ἀττίθι15 ατατο (πὰ ρτς- 
{ἸλῃτΠΠΠπλιις5,1ἄδ πὶ ἔμσοτοι ιοά 2 πι- 
267 Ματεοίας, (ρατήϊσηιια ἴῃ αηγίσοσς 

Ζῇ ] 



",». 7} ; 
ἢ τῇ 6 ταϊπις ργοθΑΡΙ]15, ταπηοη δέ να]ρο ἢ- Ἰο χαὶ οὐ γξαφαῖς ἀξιογεύο ις φέ ἐρξ), μὴ ἡ παρελθᾷν. λέ- Ἷ 

ων 

᾿ .- ἐς “π͵α “Μω 

κι ἰ ἀίον ϑες 
Ἂν 

δε ῥτο ΝΥ 811 πα τολα νυ 
ΑΙ απιπ 5, ζοοπτγαξεῖς Ποίππιν τὶ- ᾿δἰσθαλὼν, αἱ ἃ ὑϑρὰ σευυιᾳ'ας, χα πόλεμων ἃ- 

ἈΝ ρυ Ρορυϊοϊηίρεΐζαητε ἀδάετῦτρτς- 

Ἤν ἶ 5 Ἰαῖεητς αἰεέϊαιίοης τγγαπη! 4 ]ς5, ρτῖ- 

Ν- ἐπαϊοαῆς ὃς δοοιίδε : ὃς ἀαπηπαῖιπι. 
᾿- αἰοπαῖα 4ηοα;»»ἀοπγῇ ΓΘ ΕΣ Ης, ἰδίας 

ἊΝ Βοιπηδποκοηίπα ΗΠ ἰἰς Πα (πητ ροί- 
σὉ {ς(Ποηα5 Ρρτία νὶ 

ξωΣ φλλα. ἥδυν ω Ἔσο τ 

Βιις, ἰΓγεσοπο δη]ς ἄπει ἐπα αὐήςονέπαϑ γαΐγη τῇ παυτεζοι. πττο ὃ πέλος τῆς. δίκης, Ἶ 

Ῥαιγίας. τὰς; Ροτγαέζο ἴὰι ἰοϊο,ααῖθο- Ὁ χ(ούσης, ἀγαρϑήϊες τ ἱζῳ μίαι τὸν ὀῤρδρα Ὄχι τὰν 
τες ἀπέϊα!η ἔοτο ἱπη πη Ποῆτῷ ΓρΕ ΠῚ, ἈΠ Ὧν “ΡΝ νυ κ ον ἀΝ ΑΝ 

ὌΠ ἢ Φ ἀλϑράς κρημνοῦ, ἀπόυτων ὁρώντων, 
795 ε 

ἰρίτοι μος, Π. τὰς Θγατ να] ρᾶτο δρυά ἔῤῥεψὸν χτ' τῆς πέδας. αὕτη γ ζὼ ζις τ τῦτε, Ῥω. 

Ἀοπιδπος (πρρ]ἰοἴτπι οοτῦ χυΐ πιοῦ- ἢ καίοις Ὀεγώειος ν ἐχιϑανάτῳ ἁλόντων κόλα- 
τὶ ααἀϊιά!σατὶ οἤφης. Ατη; παος ἀκα. “δὰ ὁ μδὺ δῶ ἜΜΕΕΣ πῊ ᾿: δ δ μεδέων Ὁ ͵ 

ΠΠ1ς χὰς ἀς πος νίγο ἔπητ ργοαϊίτς Πατ- 
τατϊοηΐδιις οἱξ νογππ]οσ. Νοη τὰ- αν τὸ λυδρὺς λόγων ζοιοφδε ζὐ. δεῖ δὲ χαὶ τὸν ο 

τηδῇ ὃζ αἴτογα οπττξάα εἴς; ιας, [ἰσοῖ πιβευνὸν, () 4. κἀκεῖνος πεπίς' ται “σῦν πολλεδ 

Ἀν ον ες μὰ λλεμ Αγετωμεὶ δέεται δόι τιον ὡς ἀδήλου πῶδιν οἴσης ἐπ ΩΣ 

τατὶϊα ἱπθηΐταγ. αἰτις ΘΠ Πα τί πητα ; 
ὃ αὐτο συσκάυαζομδῥης τυραννίδος, ὥεῖτος ϑανς 

ταῦ δίΠὶ ραῖγοπη (υ(ρ]οίοπς πχοτιι], πηδύσαςὁ πατὴρ τό ᾧ Κασσίου, χαὶ «ἡ Φ ἀκρίβερα 

οὐτη ταπὶ σοι ΓΑ ΠΠΠης ἔθ  Εν τῆς βασόύου ὃ πράγμα ἐξετάσας, ἧχεν Ἰλλτὶ 
Ἱεματιιτα δας: ΠἸαπὶφ ἀγοοίπεαπὶι. βου χζώ. ἔπ ἡρολά κω δὴν ἡντὸν εν, υτίς ̓  

χαὶ κατηγϑρος τε ἐλύετοι καζαγνούσης δὲ σὴ ἢ Ἢ 

᾿ περαιπς, μα: υ!άθιη ἱτας ρατοῦηας βουλῆς, αὐγαγῶν αὐτὸν εἰς πίω οἰκίαν, αἰπτεκῆψνεν. διδς 

“ἴῃ (οπτεῖη ἢ]ίπτη αἰροτίτας ὃς ἰποῖο- ζω πικρὸν χαὶ ἀπαραιτητον ὁ συ πατέρων ὀργῆς 

ταρητία, ργαίοστπι ἀριι οἷτις (Θοι ζο;ς΄ ἀδικοιοῦζᾷς, χα κάλιςα ον ΟΣ πὐλθἃ γμϑίο 

Ἀοπιδηος,ορίπἰοηδπη απο πῦ σοη- δ οὐδὴ Πρ εἰναι) Τρ Σ (φασι: ἐδ ν ̓ς 

16 }Ππππ4π| ὃ δῆτϑα Βγατας νγθὶς δ 6- ΡΠ ΤᾺ ὙΠ ὍΝ 
'τατου, ἴῃ δίῃ θο5 Η]Ιος δηἰ πη πογιῖτ,ασ . πρότερον Θ τὸς ὁ (οὐς Ππαι ς Οκχ, αλών,ἀμφφος: ; 

γί Πλα!εῆσςοσ ἰθοιτγὶ ᾿α ΠῚ ρεγοιτὶ, φ τέρους ζοις ἡ ὅους ἐδιχαίωσε χτὶ τ “τ κρυσύργων γὸ 
νἱἀογεπταγάσεγε ἀετθάποεηάϊοτερὶ- Οὐ ἰποθοινᾷν, χαὴ πελέκεσι ἴζοις αὐχένας απεχόσησὸν 
Ῥιις: δέ ροίϊεα Μδῃ]ας (δ]]σο δε ]]ο συμιαρσίῆν ἜΣ βασιλάδοι ἐθυχοιξει πὐϑὰ καίθο δι. 
ἐπιροτγατοῦ, ΠΠ᾿μ ΠῚ τ Ροίὲ ἐρτορ! ἴῃ Ρυ- ρ 

888 εἀϊταπι Οροτᾶ, ΘΟΓΟΏΔΙΙΠῚ ΡΓΙΙ5 κὸμῷ φῦ Ἢ Μάλλιος ι πὐλσῖμ πολὺ ἡ " 
νἰττατίς αγσό, πιοχ ἱποο  ητίᾳ δο- φρατηνγῶν,τὸν ἐὸν ἐρὴν; ἄύοντα Ἂ "πόλεμον, της μδμ 
ουΐλης, ΄ιιοὐ ἰη ἀοπιαπάστα ΠῚ ῇα- ᾿λὐδρίαςξ ἐνέχαι ζ;ς΄ ̓ὴρισείοις σεφαίοισ ἐκόσμησεν 
τἰοποποη ρεγιηᾶ[Ποι, (π  ἰη Ππ|1π᾿- πε ἔὅφψων δὲ ζχικαλῶν, ὅτι σῴκ ὦ ᾧ ὁ ἐταίϑϑη Φρϑυρ; 
Ῥογατοτὶς 6 ργωΠαῖο δά ριρηδπι οχ- ἥχι,. 
οοἴΠπΠδε,νὶ ἀοίεετογαπι πεοδαίτ. ΑἸ Πα; ἔμεινεν, χὰ ὐθὰ τίω Ἐλιταγάω τῷ ἡγεμόνος, 
ταα]τί ραττα, αυϊάᾶ πηαίοτγο, συϊάαπι 30 ἤλϑεν ἀὐγωνιούκϑμος ὡς λφποτακτίω ὠπέκίφνε. ὁ 
τηΐποτο ἄς σαμ8, πες ξΕΡοιΞΟ ΠΡΕᾺ λοι πολλοὶ πατέρες οἱ μϑὺ Ἐχὶ μείζοσιν, οἱ δεέα 
ἈΠ τς, πες ΘΟ ς παϊίδγατί (ππι. υδηταπὶ ΤΠ λρίῆοσιν αἰτίαις, οὐτε φέδω αν, παίδων, οὔτε 
ἰρίταν αἀ ᾿άης (διιετίτατεπι αἰτίηοοεῖ Ὁ πὰ ᾿ 
ορίπίοηϊ βάθπη (νι αἰχ!) ποη αὔτορο: ΕΣ μδὺ δὴ τῶτο οὐκ αἰξια, ὡραῖ» ἔφέω, 
(ς« 4115 πο Πα ΠἰΠΐ πη πη θ τὶ ἀγρ- δεθλήοϑαι τὸν λορον,ὡς οὐ πιϑανγὸν ἣ ἐκεῦα δέμε ει 

πχξτῖς γα σου αἰτογατη : ΐᾳ ροίξ λκχει τεκμεα, ὌνΤοὶ οὐ. “δος τί 
εἶα Ποοξ ὅζαάες αἴγατα πητ, ὃζ ἀτεὰ ἐτε ραν ἀγ4 συΐκα ταλεσιν, ὅτι μζ' τὸν ϑρίγατον Φ Και 
ΠΠ]Δτιιπὶ χάϊαπι ᾿πουίᾳ; (ὰ ἀἴποτε- σίου ὙΠ Υ δνθθον 50} - μέξρι᾽ ζ ὅν ̓  “" ἐξ 

1ιθα,Ἔχιγα ΤΈΠ] τὶς αθπ,, φαᾷ ροριι- ΜΩ 
Ἰὰς ροίἘπιοάο ἰπ ἀγὸς {Πἰπς ρατῖς ἤττι- τόπος αὐτῆς αἴθειος, ἔξω τῷ νεὼ τ Γῆς, δὲ ὑπεῆ 
χίτοίῃ νία χια; δὰ (Ατίπας ἔστε: ο- πόλις κατεσκάσασε γρόνοις οὖ μέρ τινὶ αὐ Ὁ, κτ' 
ῃδοίτις ςοηβίσατα {πητ, ἱΠ 6116 τΠἢ 40 ἔχι Καρίνας Φέρφυσδυ. ὁδὸν, χαὶ ὥἀλφύματα ὁ 
ἸΏ Α]1ἰς ἔληὶς ἀἴσατα ἀσπαγία, πῃ 5- ῶ κοινὸν ἀπέλαζξεν" ἐξ ὦ; ων ἀπαρχαὶ ον ἀλλοις τὶ τοα (δαὶ {ξαῖπα εγεέζα, οαπὰ ἰΠ- 
(οτὶρτίοηθ ας τοίξατιγ 6 φαΐδιις ρα- εὶς λὐέϑνχε,χὶ δὴ ὺ τῇ Δήμιστει εὐιολθοι υμμρις 
συ ϊς Πητ ροίτα ἀοπατία Ουοάῆρα- ΦΦι αἴᾷς, "ἔλιγφαφαῖς δηιλοιώζας ἀφ᾽ ὧν εἰσι κλανδν 
τοῦ οἷα Ποχ ἢ} δέ ἀοσιηάτοΓ ραὰ- ἀπαρχαή. εἰ δὲ γε ὁ πατὴρ μάτυυτής τ χαὶ κατ) 
Πτογαιῖς ἔμ ηδε, ποο ἀοπηαϑ οἷα οἱ. ἀντο α αἰντο ἐ»9»ἡ τολαφὴς ἐλϑετο ὅτε δι ἡ οἰκία, 
(τ ἀϊτυτα πες δοπα ραδ]ίσαῖα. ἀριάς σκάφη οὔτε ΝΣ ἐδημά νη. Ῥωνοίος κατ ̓ 

ἰφγον ὅθ: κτῆμοι ζωντων ἔτι Τ᾽ πατέρων, δλλώκανας 
χοίμα- 

τά] οες 



ΑἸΝΉΓῚ Ο. ἘΚ ΟΜ,: 118. ὙἹΤἧ 
λρηματὰ χαὶ ὦ. σώματα Τὴν “παίδων ὁ τί βούλον- 

ται Δ[φ τιθέναι Οἷς παφασιν Σἰποδέδοτα ὡςε σέκ ὦ 

δὴ ποὺ τω πῷ παΐξ9ς θισίαν τῷ μάυύσδυτος πίω 

τυραννίδα, Χὶ Οἷς τῷ παιδὸς ἀδικύμασιν ἀφαιρᾷ:- 

Ι εϑαι χαὶ δημάζᾳν ἡ πόλις ἠξίου. “ἰὼ μϑὺ δὴ ῦτα 

τω αϑοτέρῳ “κατατίϑε μα! τυ λόγων καλλον.ἔθη.- 

καὶ δὲ ἀμφοτεροις ἵνα, ὀξῃ Οἷς ὀψμαγνωσομϑροις ὁπο- 

πέρῳ βούλονται λόγων παοοσέχφ. ὄὀλιξαλ- 

λομϑύων δὲ τίνων χαὶ ζους πτηδους ΣιποκΊεῖνωι “ Κασ- 

σίου,δι4γὸν Ὁ ἔθος ἔδοξεν ἐὴ τῇ βουλή, χαὶ ἀσύμιφο- 1ο 

δον. χαὶ στευελϑοῦσα, ἐψηφίσοιτο ἀφ4οϑαι ζὰ μειροι- 

ι χιαης ιμιφοίας,χαὺ Καὶ πασῃ ἀδεία. ζω, μήτε φυ- 

τ» μήτε ἀτιμία, μήτε ἄλλη συμφορὰ ᾧηγμωϑεν- 

χα. χαὶ ἐξ ἐκείνου Ὁ ἔθος τῷτο Ῥωμϑοις ἔχιχγώρμον 

γέχϑνεν ἕως τῆς καθ᾽ ἡμας Δα, τηρούμϑρον ἡλιχία, 

ἀφῴοϑαι ὃ ἀμμορίας ἁπάσης ζις πάϊδως ὧν ἂὺ οἱ 

πατέρες ἀδιυκήσωσιν, ἐαν τετυραύνων δγ]ες ἐοὶ τύχω- 

᾿σιν,ἐαὐ τε παΐβοκτόνων,ἐαν τεαοοδοτῶν" ὃ μέγιςον 561 

πὰρ ἐκείνοις ἀἰδικημιαι. οἵ τε χαταλῦσοι Ὁ ἔθος τῷ- 

τοὐχτξα λονϑυοι χτ' Οις ἡμετέροις γοόνους, τω σεευ- 

τέλφαν τῷ Μαρσικούπεχαὶ ἐμφυλίου πολέμου, χαὶ 

Οὰ πώϑας ταν Ἐχικυρυλϑέντων ὅΧῚ Σύλλα πατέ- 

ρωνάφελόμνϑροι Θ΄ μετεῖναι Ως πατέίοις Ν Σ ὦ 

βουλῆς μετέχᾳν, καθ᾿ ὃν ἐδγωαίς-ἄυον αἰὐζὶ χρόνον, 

Ἐχιφϑονὸν πε δ, ϑοφποις, χοὴ νεμεσητὸν ϑςοῖς ἔρον ἔ- 

᾿ς δόξαν ἐἰποδείξαοϑαι. Ὅν ρτοι δίκη υϑὺ ἐκείνοις σεεὼ 

χεὐνῳ τι ορϑς οὐ μεμυτῶν παρυχκολούϑησε, δὲ ζῶ ὁ 

20 

ζω ον 

μεγίςου πε αὐχημαΐος εἰς ζῳπεινότατον “«ἢώμᾳ η- 

σαν,χαὶ συ ὲ ρος Ὁ ἐξ αὐτῶν,δτι χ γειυαϊκ ας, 

ἔπι λείπεται. ὃ Ἀν ἔθος εἰς τὸν ἐἷξ ρχῆς κόσμον ὃ Ού- 30 

τοῖς καθελὼν δύδρ ἰποκατέφησεν. παρ Ἑλλζώων 3 

' οὐχ οὕτως οὐγίοις ὁ νόμιος ἔχ, λα ις ἐκ, τυραύνων 

(Ὁ “ϑυονδύοις οἱ »ϑὺ στεναποκ ννυοϑαι Οἷς παΐασι δὲ- 

᾿χαιοῦσιν,οἱ δὲ ἀφφυγία χϑλοίζοισιν ̓ ὡφαξ σῶς οὐδὲ- 

; γουϑύης Ῥ Φύσεως γρηςους -ταΐϑαις οἰκ, πογηρώνπα- 

τέρων," καχοῖς ἐξ ἀγαθεδν “δυέοϑαι .δλ᾽ “ἷρ μϑὺ 

Οὐὑτων, εἴτε ὁ΄ παρ Ἑλλάώων ἀμείνων νόμος, εἴτε ὃ 
Ῥωμαίων ἔθος χρείἼον, ἀφίημι τω βουλομϑύῳ σχο- 

πῷ ἐπόμφμι 5 χὶ ᾳ ἐξῆν ων ΠΣ Ὁ πῷ Κασσε 

ϑαγατον,οἱ νδϑὺ αὐξανονες τίωυ “ξἰριςοχρατίαν.,.8ρα- 40 

σύτεροι τε κἰπυβοπηικώτερϑι Τὴν δημοτικῶν ἐγε- 

“ῥνεσδμ οἷ ἢ ̓ἀφανᾷτε δύξη Φερομϑμοι καὶ βίῳ εἰς (ᾳ- 

πεινὰ, σκωυεςοίλησαν, χαὶ ὡς Ξρίςον διπολωλεχότες 

: φύλακα “Ὁ δημολρίης μερίδος, πολλζωὼ ὀμοιαν ἑαυ- 

τῶν ἔχ: τῇ καταδίκη και τηρόρφέου, ζούτου ὃ αἰτίον ζω, 

ὅτι (ἃ δύξοωντα τῇ βουλῇ «ἶθὶ Ὁ κλυηρϑυχίας 12 ΞᾺ 

ποξαῆον οἷὕπατοι, δέον ἀΐϑυς ὀύδρας τὲ δἰποδεῖζαι 

ΠΥΠΠῚ Ιδχ δῇ [Γ αἰπογιπι σοπίμπειι- --- - 

57 

ραμβυκδεροτιοῖς ίοινπι δε οῖτ΄ κα , 
Ρότθιις ἕλσοτς ημο6 [δεῖ απατε ροσ ΄ 
ΡΌΪΟς Ποηααηιιδιη ραττγὶ,Π] ὑγγαῃη! ἀϊς 
οτἰταςῃ ἀδγα!ἴδι, οὐ ΗΠ ἐς] 4. ἔοτ- 

τ Πᾶ5 {5 ἈΠ ΙΠηΕΓο ἂς ρα δ]ίσαγενος- ἢ 
ἸαΠ7οτ. δὲ Βοος οἱἘ σὰ ρτίοτὶ ορίπίοηϊ (χω ἰν ων.» 
δοσεάαστη ΠἸοπτίας. ροίτιϊ ταπλοπ ναὶ ες οὐβνιε λει ἐξ 
τγα πιο νεἸςέτοτί Ἰίσθατ νι! Πδιιοτίἑ 9 ρῶς 
αδησίγ. (Οτπὶνεῖο ποππα]} ντξ 
σογοης [ΟΠ] Ἐπέος οτίαπι Π]ος (Δ Π|, 
Δῖτοχ (απαταὶ δΖ ρεγηϊοϊοίιπν Ἔχεῖπι- 
ΡΙαπιὶ νἱ πὶ εἰ: το Πάηιις οΧ ἰδηα- 
τυ ςοῃίαϊτο ραπδ, ρει Πππ|440]6- 
(οθητα]ῖς ἴῃ ραζγία νίποτγο, αδίχις ἐς 
τηπὶ ραγίσα!ο, Ππς ν]}ὰ ἱπέαπηϊα αἰ ϊα- 
νο πλυ]έξα. δζ οχ Θοτοπιροτα νίχιε 
ποἤεταπι χταῖοπΊ πος Πίος Ἀοπηα ἱπΖ ἡ 
τα τον ραγαπτιπΊ ρεσοαᾶῖα ἱπηριπθ, “ )ν. αἰνα- 
πη Πδετῖς, πὰς 11 τγγαπηὶ, ἴα ραγό ἡ 
τίοἰάα ἔποετίπι, πὰς ργοαίτοτος; σαοά ἜΤΗ 

ΠΟΡ ᾿ »υ ταν οὐ 
δρυα οπηαᾶπος οτἴτποη οἱ στα! 1- 
πλιη. δὲ αὶ τη ογο τη ἔπη ἀπε ]114-- 
τὸ Δρρτο! (αης ΠΟΙ τα τοπιρουῖθαβ., 
οἰτοα ἄποπι Ματγίποἱ ὃζ οἰ}}15 δ 6111, 1 
Ρτοίοτγίρτογιπι ἃ 5.114 ΠΠρεΐος ουγία 
Ρατογπίσηιις ποποτίδι5, πα πηάίι γος 
τα Ροττί (ππτ, ργοίιιογαης, νἱῇ 
(ὰπτ ταὶ ἀἴσπαπι Ποπλϊπιιτη ἱπι- 
ἴα ἀεοίιπηηας ἱπαϊρπαίίοπε ἔλσθο 
το. Ζαάργορῖοῦ ριοοδάξητϊο τετηρο- 
το ποῇ δυδίεγαῃς ν]ἱτ πο ἱπ{ΠΠ 
{πη πΊ, εχ αἰτΠη πιο ΕΠ ισίο ἢς ἀς- ἡ 
ἰεξεί, νε π6 σβῆι5 “υ 6 ΠῚ ΕΟΓΙΠΠῚ, 
ΠΠΠ ροῖ ἐππλίπας ἀεάμπέξιμ, {τ γό- ἰ 
Ἰίφαμτι. δὲ ἴα αι ΠΠ]ος ἃ πηβάϊο {5 
τα] τ, πηογεῖη δητί Ζαμπι γε τις. (6- 
τοῦαπΠῈ ἀρὰ (τάοος Πποηπιίος ἃ 
ποτίᾳ Ιοχ εἰς. παπὶ εχ τγγαῃηὶς ἢ 

Ζ ἘΞ ΤᾺ ἢ 

71. 4 2. ὑπὰ.. Τὴ 

γι Ἢ 

ἄο ἤτ πιοίίογ, χυΐ νοΐος ἀϊρίςίαι:.. 
ταδὶ τοπεττοπάϊιπι εἰς δά παγγατίος. 
πΐς (εγίοιη. Ροίξ (δῆπμ᾽ τηούτεπὶ 
401 ορτίπιάζαπι ἔοποθαης τερ πηοῇ, 
αιάφείοτος ἔξ! ρΙεθεῖος πιαρὶς 46 
γμαφῷ ἀεί(ρίοἰεθαης. πὶ νογο ργορῖοῦ 
ποπλίπὶς ἀς νίτας ΠῚ }Π]|ςτατο πὶ σοῆ- 

τταίογος, ἱπἀοίαπι ἔπππὶ ἀλπηπα- 

Ῥδης πιασπας απηθητία, ιοα οριί- 
ΠΊΠΠῚ ΡΓΟΡΕΡ ΠάτΟΓΕΠῚ ρ] ες 6 Π16- 
ἀϊο ξ]Π]|6ητ. Αυρεθδηγίνιης πγα:- 
τοῦτο Π] σΟΠ([165,Π0Π οχίειοηέο 46- 
οτεῖα ἔδηατις, οὔ ἀεθοτοης ἀδοδαίγος 

ΖΖ, “Π|} 



148 ΙΟΘΙΝΥ ΒΘ. ΗΟ ΕΝ νι: 

ἁρτῖς Πηίεπ ϊ5 ογόατς, δ δά (δπαῖιπὶ δέχᾳ τῶς ὁδλϑνζς Έ γἀδ,γνώμωην πε εἰρηγήσαιοἷζ πό- 

τοίοτγο, παπταπῃ ἀρτὶ δζ ΠΡ ἀϊ- σηντὲ αὐ, τίσι δεήσ γρικηθῆναι. σεενήεσαν τε πολ- 

αἱ] ΡΙασοτοτ. ἰαπισας ογερτί περδης δὶ λλιρν ουρ᾽, ἡ φἸἰἤννον εν δον] 

Τυτδα ἀο- ςρῖας ἐς ἔταθάς {] ἐλέϊα αοτταη- θυ, ΕΠ ἡκίϑ δ τως ΙΝ ΑΝ ̓  

ἘΠ; τἰαπι, ὃς (προτίογοβ τυ δαιηὶ ἱπουίαθᾶ- λϑροι, καὶ ον» ατία 4 ἰὠπονο 5: ηεὗβχοις, ὡς. 
- . . - . ! Ν , ἜΣ ὍΝ 

ταῦντργοάϊτογαϑβ γε ριδίϊος. τ σοπεῖ- “σξοδεδωχοζας Ὁ κοινογ᾽ Οκκλήσιαι τε σξωμέχεις ὑπὸ, 

μπα αὐ οἷτς ἀΠηΪ τε θιιπῖ5 σοποίοπες ἕξ τῦτε δηρῦδγων ἐγίνοντο, ὃ ἀπταντήσάς τός Ἄν 
. το -“ Ἀν’ ͵ ᾿ ψ ͵ ᾿ ἸᾺ γ 

μαθουθημιρ, δὲ ΒΣοπλὶΠα ροίσο ρα πτ ςς ( δ τὰ σθουήδύπες οἱ ὕπατοι ννώμδω ἀρ 

τα. ΓΗΙς σοπήπἀεγδιίς νἱπ} εἰς σοη- , τον. μην, 7) ἱ 
μος ἃ 

(]ριις Ὁς 1 ργατοχεα τα πλυ]τιαητοπη πολέμκθν σοοφασᾷ Ὁ τοίβαχι γὅν οὐ τῇ πολ μέρος 
Ν ͵ ἌΝ ΟΕ “7 [ὦ ͵ Ι 

ΡΟΡαΪΐ ράγτοπη αὈίοσατο, αιοά ἔοτιο ἡ ζαραουδνον ἔτυχε γὸ οὐ ̓ αὐτῷ ξονῳληφηρίοις 
. Β « δ᾿ , ! “ Υ), τὶ 

ξοιταηα ρεῦ [4 τοπηροτίς σοῦ Ἀοπλᾶ- το 1ὲ αἰτοῦ ὅ' πλησιοχώρων πολέων τὸ καΐζα δρομιοῆς τίσιν Ὁ 
Ϊ [ΠῚ] ἰ- ἐὰν δεῖς ͵ ν 9 ͵ ε ἫΝ ΠΕΣ ΘΧΟαγ ΠΟ Πί 5 δὲ ἰαιτοοί πἰΐς ἤηὶ ἡ γῆ βλατπῆομδίη" “τιμονοίας δὴ 3 ἀϑυκόντων ὑγεν ἣ, 

τἰπηογαπι ηοαγοιαν. [γὯ5 Παγὰς νῖ ἘΠῚ ΕΝ ΗΘΒΕΝ. ῷ ρξηαα ἥ 

νἱοϊ(ςετᾶτυιν, ργοϊ τίς Βε}}} Πρηίςοου- γος, Ὁ πολεέμο σημίέια Ὁ Ὁ δοιμάμ. ΠΝ 
(οτίδϑεδαης νγθαπας σορίδβ. οαπηηια λέως καεγραφον. εὐος ἡ ὑδα, τὴ χαζῳ γραφηΐι, 

- Ἄν» ἢ 9 7 3 3 δ΄ ΔΩ 2. ἀν 

ΡΑυρεῖοδ ποη ἀάγεης Ποπλΐπα, Ποη σπορων,αδ,ούωτοι οντες Τ' Οκ Ὗ' νοκίθν ὀϑαϊκζυζος 
- . Ἢ 2 “ τ ͵7 ᾿ ἱ ε ἮΝ: ἴνι.. 

ναἰξτος σοσ ορίθιις5 σοσογο; (Παπη ΡΟ οὐπέθξσι παξϑεφέρᾳν" τροφοήκφᾧ γ Ὦ πλήθους οἱδή- ὦ 

ΡΙεθο αθαησ τεθαπηὶ, δζ ἱπτογοοΠαγὶ ᾿ γῆν ον ΑΝ αὐ Ἔν ρ δλν νιν σοὶ “ΩΝ 
Ω . 5 κω σάεν ἡ τὰ Ἡ. 

εἴδητ Πημἷς νοὶ σογροτίθιις νοὶ θΟΠ 5 μυρχθιο ἱ μῦν εἴτις ἐχτχήρησάεν ἢ μῶν ΥΝ 
τ ἩΝΤτΡΣ ΦΙΡΩΙΝ ἢ Ὸ ο, ν ΠΝ , γΠ ' 

ὀρυπ αι Πα] τα ας ε ΟΕ ἀρ με πα Πα. ἐστον ΟΝ ΠΠΟΥΠΤΟΥ Τ᾿ πο. ἂν αγήν," τὰ γρηματας ' 
ἥὰ; Ν . . - ! ϑ ἰὴ “ -“ 2 ΝΣ ἢ 

ἱπέξεγε σοηαζις ο]οτ) ἱπτογηγ!ηατὶ ΠΟ Φέρην᾽ αππῴλαις χευσάμϑροι πολλαῖς, ὡς Οξκ ὄχι ἐμ 

ΡοΓΓΠΠαγος (6 ταγθατὶ ρ]οδοπ ἃ 4υϊ- ΝΙΝ ἥες ζοις ὁμασείοισι Ὁ πλῆϑος, λξηθξαν αἰ ποψίαν ΝΝ 
δυίαπι, ταοίτατα (πυρί οἰοπεπι τα] !- ἢ , ἐϑὴ: ἀρὰ ἃ 9 ἐν 

͵ ΣΟ κατελιπον,ὡς δικζουτωροι Σποδείζοες, ὃς ἐμίμεχαπ ὦ 
αιογαητέοτα νι αἰ ξξαγογοπι ογθαγοηζ, ὃ 19 ζοίῆες, ὃς ἔμ ἤ ᾿ 

7 λ », » Δ λ΄ ἢς ᾽ Τὰς ΝΣ 

αὶ ςεἰλητίθιις γε! 5 πη ρ [γαῖ Ὁ ὑπο ὦ ὁ πάλ ὀή 9 ὀῤυπά- ' 

Βιις (Ο]ας ἀρ Ο]υταπι ὃζ τγταπηΐσαπὶ ὀθέονον μόνος ἐξῳν ἐϊξοισίαν. ὡς ὃ ζιτζω ἔλαζον τὼ ὦ 
Ροτοβαῖοπὶ σοζοτοτ. ΟυμαΣ ορίηἰο νῬῚ αἰ πσονοίαν οἱ δημοτικοὶ, δείσαὐες μὴ Τ' ΑἼσιον δποῦ ΣΉΝ ΤΣ πον τα να δι : ᾿ ͵ 
ΡΙςδὶς απίπλοβ {δ τ, ν ογίε πο Αρρὶ ἀείξοσι πικρὸν ὄγτα τσὴ χαλεπὸν: ἡ ς Οὐ 

111 οὐδαγοητ, γα πὶ ἀπτιη ὃ αἰ ΗΠοἱ- Ἡ δ ΣΝ ΩΣ , 
Ἰειη, πιά! πογιητ α ἀαἷς ρακί ροτίμ5. παοήν ὑπενᾶυον. ἐπεί κα]εγραφη ζᾷ φραῖά. 
(ετογιπη σοηίοτιρτῖς Ιεσίομ θα σοῃ- ταν, δα λαβξόγ]ες οἷὕπατοι Ως δχιυαμάς, ἐξῆγον Ι 

ς (ἰὸς εἀπχογαητθας ἰῃ ΠΛ τα πα οῖ-͵ ᾧις πολεμίοις. Κορνήλιος μϑὺ δίζω εἰς τ΄ δ ενπτθμαν ὦ 

οὐ ἤελιὰ ΔΕΒ ΘΤ ΑΒΕ τα βρη οι ὅς ραν ἐμξλλῶν, ἐϊκαταλφφθῴῷ λείαν εν αὐτῇ ἀπή-΄. 
8 4 ΒΟΠΕΡΕΘΙΘΘΒΟΣΝ Δασεν.χὸ καῦτα Ὡρεσξάυσαμϑμων Ἱ ιεντὸν γΝ 

ἱπτογοςάσηεθιι5. Υ εἰεπτίαπι ἰασατίσ, ΠΩΣ ΠΡ ΜῊ ΟΣ ΩΣ 

σαρτίαος ρτοτίο ἀἰπλῖΠι, ἃς ἱπΔυιοίας πῃ 30) ἰοὺς τε αὐ χ μϑιλώτοῦς εἰΐξις ἀπέλυσε γρημῶν, νόμον. 
Σ  γ : λ ἢ Ε Υ, «ὦ Ϊ 

ΔΏΠιη ρορίσίτ, ( 1} αἰτοῦ ὄχογοῖα. γα ἢ πολέμϑ σεουέϑετο ογιαυσίοις. Φαξιος ἢ Τ' δ 
᾿ Ἃ - 5 ΦΣ ͵Ἱ 5 ΡΠ ᾽  ν κἢ , Ἢ ἿΥ Ἑαθίμς ἰπ ΖΦ φαογιπι ἀστιιπη ἰγγαρίτ, ρᾶν δυνά μκιν ἐγων, εἰς τ' Αἰχϑυανν γάν ογέξλνεν ἔπέτα ̓ἢ 

αἴας ἰπ46 ἴῃ Ν᾽ οΟἰσογιιπι. ΑΥ̓͂ οἰ οἱ » ΜΝ ͵ ἢ ἘΡΕΙ͂ ΝΜ π δ " 
: Ἥ ἈΠῸ κ4ϑεν εἰς ολάσκων. .,ρὐ μϑυ ἢ πο 

οὐπὶ ΔΙ ααμ ἴα γα5 {π45 αἰγὶ, ὃζ ἃ- ὅλον εἰς γον μὰν συ τυ ον 
: ᾽ - 3. “" ͵ ΞΟ ΕΝ ΟΝ 

στοϑ ναἰξαγί τὰ Π ητ τά ε πὶ σοητοπη- ὀμέσρν Φδολοῦσχοι, διαρπαζομδύων αἰδὶς ἡ κῴρομε-. 
ε . . . 5 Ὁν.9 5 ͵ οο ὙΥΟῚ 

Ριὶ5 Ἀομηαηΐς, νι 1 οχίριιο δάπθηϊΣ γωντ' ὠγραῖν ̓ ἐπάτα καζοφρονήσαλ)ες Ῥωμαίων, , 
Ἶ ν - ἐλ 5 “ Π ͵ » Ἵ ᾽ Πα εῃς πυπηοίο,, οσσιττογαης σοηξετι ὡς ὅἰ πολλῇ δοουάμᾳ παρόντων, ὀϊξε(ξοήϑοιων ἐκ, τὴς 

οχ Αῃτίατο ἀρτο, σΟτγερτίϑ ἀγΠ δ ρα. ΑἸ αῦ -ἰραεπὰ ἐριν ὑπο ᾿ 
ΚΙ ΐ ἔξ μ γαατ ας τοὶ ογλια, πασόμῖες ἀθοφοι ον ὗπτε- 

οἰρίτἰ πχαρὶς αιιαπι ρει οητὶ σοΠΠΠο. ΧΡ ὡρπασόυιες αὔρφοι (οχὺ 
“» 5. 39 ͵ ) ᾿Ὶ δ᾿ ᾿ 

αυΐ ἢ ραίαῃτος Ἀοπηδποβ Ορριοῇης Θεβθιν ἣ 3... βελά, σοιυϑροι. εἰ μι δὰ 6 
. : 2 2 σοςε 7 Ἵ » ΟΝ 

ίξης ἱπορίπατο αάιιεητιι, πιαρπαὶ ἘΦ) ἐσκεδεισχκένοις ζοις Ῥωμαίοις φανένες ὧκ τῷ 
Ἀοπιαηὶ δοςορίἤδης ἱρποπιπίαηι: 19 αἰσεοςδοκήτου, μεγοίλζω δὼ αὐδ' εἰργάσαντο οπήν, 
Πιης νοο σομίι! ἀς δάπιδητα 111ο- τ, , Δ, ἈΚ αν 

ς ὲ : γεω ἢ πσδοαιοαϑονϑυος Τ' ἐφοδὸν αὐτῶν ὕπατος Ὁ 
τα !ηγ ἃ ἐρεου]ατουῖθ. ργαπιοηίτας, {{{ αἰβθορον ῇ ᾿ 

τι “ 2 λ λ λ ᾽ 7 ͵ὔ ἂν 

ῬαΪατος ἴῃ ργαάας ΓῊΠ τες σείοτοες ρσαλέντων ὑχι ας σχόπας, δὐακρυϊσφζαχείᾳ ζοις Ὗ 
ΤΟῸὺΟσδυτ, ἃζ ἴῃ ογάίηςς θΈΠ]}ο σοππ- ον» Τ' σϑϑνομϑ:ς ἐσκεδασμένους λύαλαξὼν, ζᾳξινα- ᾿ 

. . - . . , ΔλλΣ ε “ Ἵ πίφητος ἀἰρο ΠΊτΟΝ οἱ οἱ νεγο, ἡιίσοπ- ὠ πέδωχε Τ' εἰς πόλεμον τοι ῤμοΠουζ, ζις ὃ Θδολούσχοις 
του ρτί πη ὃς αἰάοητεῦ νοηΐθραπησ, νῖ Ἴ δ δεν Ξ ἢ : : στοω καιζοιφρφνήσ ᾳἀχαὶ ϑοίρσ.: ὅσιν, ὡς δα δε Ὁ 
Ρτατοῦ οχίροίζατίοπθη σππέξας ἢο- ἐθρισ  χα 597 ὀχϑοι Ἶ 
{Πα τὴ οορίας ἰῃ ἀοὶς Πλητος οδίροχο- ᾿ ΧΕ ὧν, ͵ ἡ μἂ , ᾿ δ ὅν νἀ νη 
τας, Ποὴ τπραϊοοιίτογ Ὡς Ροττθγγῖεῖ: δούύαμκις, δέος ἐμπτιπῆᾳ ασϑῦς πτίιυ ἀδόκητον ὄψων" 

᾿ 

Χῃ 

ει Στλρ;- 

ἘΣ", 

᾿ 

ἜΌΤΗ τὰ ΠΥ «ὦ ΓΝ 
ξαν ἐφανη σζουέςτωσοι ον χοσζκω πασαη τ πολέμων 



Ι 

Ὗς Δωρ 
Ὁ. 

; 
δὰ 

Ἷ 

Ὶ 

᾿ λα ο.. κὸομΜμ τ. νὰ 
χαὶ τῷ δὺ κοινοῦ τὴς ἀσφόϑκείας συϑὲμία, φροντὶς, 
ΠΣ Ν ἘῸΝ ͵ ͵ὔ τ ͵ 

τῇς δὲ ἰδίας ἐκ αιστὼ (ῷτηοίας “σοϑνοια. “ἑπσοςρέψαν- 
ν ε ΦὉ «“ ἥ 2 2 ᾽ 

τες δὴ ὡς εἶχον ἕκαςοι ζῴχοις, ἐφ4.,χ9ν ἀλλοι χατ' 
3, ε ως ὧν 3 , 2 

δίνας ὁδὸιξ᾽ χὺ οἱ νϑὺ πλείοις ἀπεσώθησαν εἰς ἰοὺ πό- 
» ἥν ε ἘΝ ᾽ 

λιν᾿ολίρον Ἀ ξῖφος, μάλιξα ζο σεεντεζαγμμέ γον, εἰς 
᾽, λ 2 λ ὍῸΝ ᾽ “" 

ὀρφις τινὰ χορυφζω ὀναδδα ον,χα) ϑεύϑυον εὐ ϑω 
ε, ᾽ "»" ͵ ““ ον ε 

(ᾳ ὅπλα, τἰω ζχτοῦσαν γύκίᾳ, διένϑυε' ταῖς Ὁ εξηςἡ- 
“ λ ἥ Ὡς Ἵ π᾿ ͵7 

μέρω!ς Φοουραν “ἰξάφήσομτος τὸ ὑπάτου ω λοῷῳ, 

χαὶ πείσας Δἰοικλείσαντος ὅπλοις ξ ὀϊξοδοις, λιμῷ 

βιαοϑὲν αἰ πσογείρκον ἃ ἐν χαὶ “οραϑίδωσιζᾳ ὅπλα. 
ε « ᾽ ͵ 

ὁδὲὕπατος τίω πε λείαν ὅσ᾽; ἐπέτυχε; χαὶ ζῷ λαφυ- 

ἐφ, χαὶ ζιυς αἰχμαλωτοις ἰποδόοϑαι κελέύσας Οἷς 
,ὔ ᾽ λ ͵ὕ Ε ͵ Ἀν ϑν ͵ Υ Ε 

ζᾳμιαις,εἰς τίου πολιν ἀπίωὠεϊκε Ὁ  γυεκονοὶ μετ’ 

οὐ πολιωὼ χεόνον ὀῥαςήσας τω δοωύα μιν εκ, πῆς πο- 

λεμίας,απηλν ἐπ᾿ οἰκουντελάυτῶντος ἤϑη Ἢ ἐτοῖς, 

ἔχιςαντων ἢ τυ Σ; εσίων, ἔδοξε ζ!ς παπιδικίοις 
2 ,ὔ " αι λ ͵ ᾽ Α 

ηρελισχκέγον ὁραΐσι τὸν δΉ μον, χα! μετακιελουϑυον ὅτ 

τὴ Καοσίου καζαδίκη, ὁ φυλακῆς αὐτὸν ἔχφν, μή 

᾿ι ἰρακινήσᾳε παλιν εἰς δεχκασμων ἐλπίδα, ὸ κλύῖτ- 

βὼν Ὡ[ανομιωὼ αὐ αρϑεὶς αἰ ὀὐδρὸς δημαγω- 20 

γῆσαι δυωνατοῦ ὃ τῆς ἰ πο α]είας λαξφόντος ἀξίω κα. 

ἐφαίνετο ἢ αὐζις ῥάσα κωλυ δήσεαϑαι ζούτων τινὸς 

ὀρέγθυϑυος, εἰ ἕδμοιτο ὕπαζς δύνρ ἥχιςα δημοτικὅς. 

βουλάυσα μᾶνοι δὴ πὖτο, χελέάσοισι μετιέναι πἰω ὑ- 
- 7 ὦ Ἷ ϑὰ 77 

πατείαν τὸν ἕτερον Τὴν καιτηγϑρησαντων τῷ Καοσίου, 

Καίθνα Φαζιον ἀδελφὸν ὄντα τῷ τότε πα δύον- 

τος Κοΐντου, χαὶ εκ ΤῊΜ ὀίων παποικίων Λἀύκιον 

Αἰμίλιον ὀύδρα. Ἔἐριςοχρ ατίκϑν. Ούτων δὲ μετιόντων 

τίω ρχίω, οὐχ οἷοί πε ἦσαν κωλύφν οἱ δημιδϊιχοί' 

χκαζαλιπόνες ὃ Ως ξἰρχαυρέσιας, ὥχοντο ἐκ, πῷ πε- 30 

δίου.Ὁ Ὑ τῆς λοχίτιδὸς οκκλησίας κῦρος ον Ὁ ψη- 

φοφορίαις, αἰεὶ ζις ἐχιφανεςάτους ζῶ αὶ πσεφταῖΐι- 
μήματα ἔχονᾷς Ἂν απόριον ζωῶ ὃ ἐπεκύρφεωυ οἱ Δ ᾧ 

μέσῳ. ὁ δὲ τελάυταϊος λόχος, ον ᾧ Ὁ πλόζον τεχαὶ 

Σπορωταῦον τῷ δημιαϊικοῦ μέρους ἐψηφοφορά, μιαξ, 

ὡς χαὶ πσοϑτερον εἴρηταί μιοι, Ὁ ἐσούτης ψήφου κύριος 
ζῶ. πἰραᾳλαμθαϑοισι δὴ τίω ὑπ αἰείαν χτ' Φέ- 

(δομηκχοςὸν χαὶ Διο κοσιοςὸν ἔτος Ἔσο στενοιχισχκοῦ 

πῆς Ῥωμης,Λάύχιος Αἰμίλιος Μαμέρχου ἡὸς,χαὶ 

Καιίίν Φαΐξιος Καιίφινος δὸς, τρχονῶς Αἰϑάσησι 

Νικοδήμου οἷς κατ᾿ 40 ̓γζω στευέζη μὰν «ἰ πσὸ τῆς 

πολιτικῆς ἔχτταροι ηϑύνσαι δ Ἰχοςασίας, πολέμιον πἰωὼ νἱ 

᾿ οὐ πῦλιν πὺξ ιςτίντων ϑιλοεϑναἦν. οὖν ἅπασι μϑὺ δίυ ἔϑνε- 

ἱ 

δ 

ΠῚ 

τὶ 

ἧῃ 

σι χαὶ τύποις Ἑλλζώων ἡ βαρξαρων, φιλοῦσιν ἡ ΚᾺ 

ἔξωϑεν κακῶν ὀμάπειυλαι ἐμφυλίους πὲ ὦ οὐγδιη μοὺς 

ἐγείρᾳν πολέμοις. μδέ ιςαι 5. στο παορίσιν ὅσοι πολέ-- 

μιφὴν ἢ καιχόπαϑον αἱοφεοῦται βίον,ελφυϑεοίας τὲ χρὴ 
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᾿ποροδξαφ τορι δ] σα συγα, ἔπια: 4} - ᾿ 
4ς (Δ]τὶ σοπία] εἶτ. γεῖγο επῖπὶ ἔπρί- 

εθδπτ αιιδπη ἡ! ροτογαῖ σο]ογγίς ς, 
τῇς, Ἰὰς ΡΟΓ 8]14Π| ν Δ ΠΊ. 20 ΤηΔῖοῦ 
Ρατδ ἴῃ ντθεπὶ εἰδή : ΠΟΠ ΤΠ ΑΘΠΙΙ5 
σΙοριις, (δα ρτα σετοτίς ἱπΠπγαξξιις, γο- 
Τορίτ (6 πη πηδεὶς ουαἀπη ν ογε 6 ΠῚ, 
ἰδῖα; ἴῃ ἀγπηῖβ ρεγηοέζαυιτ [πίςαθη- 
εἶδιις ἀἰοθιις σα πιὶ σοηίμ} τα πλα! πὶ 
οἰηχί δε συ ο 15. ̓ πτογο 5 οπγηΐ- 
Ρὰι5 οχί τρις, ἔπιε σοι ρα Π,(εἰρίος 
δέ αὐτὰ ἀςαἀϊάἀοτιητς οΠία] τοῖα ργα- 
ἀλίρο!ἴδηιιο ὃς σαρείαἰς ρεγ υσίτο- 
τος νεπαϊτίς, ἰῃ νγθοπν ἀςίοτγγι ἰπΠπτ 
Ρεσιπίαπι πος ἴτὰ τηαἶτο ΡΟΙῈ Πηρτίς 
οαἰε τὶς εχ μοίξίςο ἀοηγιπι τοάεχίς 
ςορί45 (1 ἰρίαπι ἀπηὶ οχίτιιπη. [η- 
{πλπείθιις ροῦγο σομη 5, ρασιῖς ρα- 
τεῖδιι5, σαπ Ρ]εεπι ἱγγίταταπη δὲ 48" 
πιπδιίοηῖς Οδίπὶ ρα πἰτοπτεητ ν᾽ 485 
τοῦτ, σαιοῦς ΠΟ ΖυΪα Γου ἢ ΠΟΙΑΓΕΠι 
το] γοταγ, ἢ ταγίας ἰατρΊ ΟΠ ΕΠῚ δὃζ ἃ- 
στὶ αἰ! 4ο πα! ἔρε (εἀποθγοτιγαῦ Πο- 
της ἔλοσπ4ο δζ ροριυ]ατίδιις σοη- 
οἰοηίδιιςΙἀοποο, ἡ σοπίαϊατεπι πια- 
ἰείξατετη εἰιοξζο. [4 ἔλοΙ]ς σαοτὶ ροῆσ 
ν᾽ ἀεθατιν, ἢ σοι ΈΕ} σγξαγεγαγ νἱετηΐ- 
πἰπης Ρορυ]ατῖς. πο σομΠ]Π!οἀρρτος 
θατο, σοῃία!ατα πη απιρῖγο ἰΠογιης 
Αἰτογιπιεχ (δῇ αοσυίᾳιοτίρας, Γα- 
(οηοτα Βδδίαπι Δ υἱπτὶ τπηο σοπία] 
ἔγδιγοπλ; δζ 6 σεῖεζο ραττοἰοσαπη σοῦ- 
Ροτε 1.. ΕΠ] ΠῚ, ορτϊπιατὶα ἔλδτῖο- 
τἰβ πα ἰοίαπι. ΗἸ5 τηδρ Ἐγδζιπι ρα- 
τοητίδιις ρΙεδς πὸ ὁο ρβοιίγεπει 6Ηῇ- 
σετοπααι ρας; πα Πλι115 γο ἐξε]5 ΠΟΠλϊ- 
εἰϊδ ας οαπιρο αἰ σράστοι. πδπὶ σξτιιγία- 
τοῦαπι σοπητογιπη Ηταρίᾳ ογᾶτρε- Ὁ 
πος ΠΟΘΙ ΠΠπγος, δώ ῥεῖ πα! σεπία5 Πο- 
τλΐπο5; Γάγοῆιις ἴῃ οἷς νοηίοθατιγ δά 
τηράϊατιιηι οἰδπαπα (Γαρία. ν]τίπηα 
γοῖο οἷς, ἢ ι4 τηλχίπια ὃζ αροηῖς 
ΠτηδΡ εὐ 5 ρατο ἔογεαῖ σα σα ]ος, ν ηἰ- 
σαπγ,(ντ!ἅ δητο ἀϊξειπι οἰ )ν εἰπχῇ ((ἤ- : ἕ ἰώ. Απποίσιίταγ 4... 6.279, ἐσεῖς, λα ε θαι βταρσιῇ ΘΙΣΠΝΝ ΣΙ ὙΣ: 
αῦὔντθε οδάϊτα σοι χ Χ,οσίμϊες δὶ 

Ἑδδίις (αίοηίς Ε. ρεϊποίρα Ατῃοηῖς 
ΝΙςοάεπιο. αῖδτες ἐχ νόοτο {πσοοίς 
τ, Π6114 οἰ} {ξαϊτίοπο ταγθδητε γέρ. 
Οχιογηὶς δ6}115 ρορα!α αὶ οπγδηιπι 1η- 
(Πδηείδιις. [τὰ σεγτε ἰῃ ὁπ η θιι5]Οοίς 
ταῖι τασαταπη “παπὶ Ὀαγθαγαγιιηι 
σεπτα τη νίιι νεηΐτινε σα πεῖθιις εχο τ 
τογπίς ρογίου!ς ἱητοίί πα ἀοπαὶ (εἀ1- 
τίοπος Ἔχογίδητζασ: (δ πγαχίτης ἰά 4ο- 7 
οἰἀϊτπ ρορι] 5 δα Πα ατιιπιποία α’ 
νίτα αὐὔαοτία, ραγτίπι Πρ Θττατί 5, ρατείπι 

Π]ΠῸ δὲ 

{(ππγ1,. Ἐπ ς Μαπιογοὶ Εις (αίο Καῆ Βαδία; 
θα πὶ Ὺ οἱ- 
(τι. 

; Ἂν γέ γέ 

τα 
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, “Ὁ Ἤδμμκεῇ Χἰπιροτῖ! ἀοΠάοτίοιαρτο παπιηαοςοη 
πὰ πνχ 5. εἰπεῖο δ ̓ροῆπητ ἱπρεηΐα σπρί ἀἰτατί- 

ἐδ Ἡδμ ΑΗ δ "δας αἤποίαέξα,Π ρτοθοαητατα σοη- 
(ετῖς Ἐχεγοί εἴς : ὃς ἰάθο ργιάθητας 

᾿ ἤει πεν τοὶρα θ]οα ρια Πα 65 δπηρογαίπης αἱ ῖ- 
απ οχιογπογαπι ΒΟ] ογαπὶ (δ ηα5- 

“ὧν μβε δι (ατίιις ἀπισοητοβ ἔογῖς σοῃῇϊέϊατγι 

Ν μῶν "ἢ παπῃ ἀοπηΐ. Ετρὸ (ντάαη ἀἸχ ) ἔο]1οἱ- 

] τοῦ; τὰς σοηί] διις φοοίάϊς (αἰ άϊτο- 
ταπι τοθο ]τίο, ἸΝΑΠαΥ͂ οἰοὶ, πε ἀο- 
τιρῆίςο Κοπιαποζιπιὶ τποῖιι ἔχετ, 

ταϑ;ίας (προτιοτίς οἰ δήϊ5 πο ργα]ο 
͵ δοσορτα ἱσποπλιϊπία ἱποίτατὶ »1πο πλα- 

σπο σορίλτιιπι {πτιπὰ Πα ΠΊΟΓΟ οἷδ- 
εἰ; ππς Πὶς οὐππίδιις ἱπάμᾶιϊ, ἀδοτο- 
πείπης 6 Π]Παπὶ σαπΊ ρορυΐο Ἀοπια- 
ο σεγοῖο : σοέξαηϊ ορρί ἀατίπι ἰπ- 
πιδῆτιτο, ράτῖαπι σορίατγιιπι Πιϊοτιης 
σοητγᾶ Ηεγηΐσος δζ 1 Ατἰποσ: στ Γο- 
Ἰίχια, πιαίοτγα δὲ νϑ]ἀίογο, ἀοπη οχ- 
(ρεϑζαδαης δάμπιθητγιιπι ΠοίΠἸΠ1. 
Ηἰς Ἀοπλατα πππτίατίς, ρος δἰ(α- 
τίαπι αἰ Π5 σορίΐ5, αἰτούιιπι Ἔχογοῖς- 
τιιπη 1 ατίηἰς ὃζ ΗΠ ογηϊ οἷς ργς πο πλῖτ- 
τοῖο, αἰτοῖο ροραϊατί γοσίοποπι δ οἹ- 
(ςοταπι. (ΟΠΠΓοχ ποὺς (ογτοπείβιις, 
Οὐχ ομ  Βδρίο τυτοϊα οοἰογιηι οὔπο- 
ὨΪτὸ αἰτοιατη οχεγοίταπη Γιοίας ἀπχίς 
δα Απείμηι. ἰαπη 16 ργορ  ΠΈ5 οἦμς 
αὐγῦϊς πλοπτίριι5, σοηίρεξϊίς ποἤίμι 
οορίἰ5,οΧ φάπιοτίο σαίεγα ροίμίε ἰπ ται- 
πλμ]ο. δεσιοητίθις ἀοἰπάς ἀἴςθιι5, 
σατῃ Ποίξος {πές ἰῃ σαιπριτη ρτο- 
ἀἴγοης ὅς Ἀοπηαποϑ δ ρυρπδηι ρτο- 
ποσαζοηῖ, τα ἄσπα ν δὶ τοι ρο ἘΠ ατιπ 
νἱΐατα οἴ, εα χίς οορί45: δέ ρεαίχαᾶ 
τπδητς σοηίογεγδητζαγ,ΐιος πλι{τ|5 ἐχ- 

Βοιτατιις ὃζ οδτείξατιις, ἰαΠπτσηα σα- 
ποῖα. 10] πα] ἶτος θ᾽ ατο οἰδίποῦε (ο- 
Πτο,ροῦ σοϊπογῖοβ δέ σαπταγίαϑ σοπϊ- 
Χοίππῦ: σοΟΠΙ ΠΡ 54 8ΕῈ ἰΔηςοἰ5, ἴα- 
οὐ 15,8 σοτοτὶς ΓΑ ΠΠΠ]ΠΠσιις, Π τ ξξῖς σ]α- 
ἀἴ15 ἱππιαίογιης (6 ἱπιι!σὲ πὶ ρατὶ αἱα- 
οτἴτατα αἴχαο αἀδοίδ. Ππαπ (ντ ἴατη 
δῃῖς ἀϊχὴ)θιπάοπι ραρσηᾶα! πλοάήτιπη 
οδίθεπαθαης; ὃς μθητς ταὶ πλΠΠἰτατὶς 
Ρογτία Ἀοπιαηὶ, Ζιὰ ρ]ογιπησηαο (ο- 

σοσαονία σοπβγπηατα [Δθοσιιπητοὶο- 
ταῦ τία [προγίουος ογαητ (οἰ 46 πὶ ΘΠ 
ὃἃζ Ποίξες ρο ]οραηι υγεμείῥης, οχ το 
Ματοίτιπη κ οπιαπουῖ ἱπηρογατογιπῃ 
οἰ τ ΠΙτητ πη, ἄπσοια πδένὶ πιογᾶτ) (84 
στὶς; ἰοοῖ! αιιδ ῥεῖ πγῖ Θσοραπογαῃζ, 
τας Ρᾶτας ρογιπδοίτογ. ἀθίπάς ραι]α- 
τπὶ Ν ΟἸ(οὶ ρεάξτοίογεθᾶτ,ίογιαιῖς οσ- 
αἰηϊθ. οχοὶρίςητος χιγιγαλος (6 Βιομμδ- 

ὉὈὉΤΟΌΝΥΒΙ ΧΙ ΗΟ Ὁ ΝΟ ς. 

Ἵ 

αυίρρερίεθε εχαίρογατα οὐρα ργοσο- το 

Ἔθαπε νἱποοῖς, ποχποϊπάοίεα Ιοη- 10 Ῥωμαίων αἷθδὲ Ως μείχας, ἣ χεώμϑρυοι τὰ πολλὰ δε 

ε 7, ῃ ᾿ λὶ ἧς “ -“" ἶ Ι 
ἡγεμονίας πόθῳ. γαλέπαι ὙΣΡ αἱ μιοιϑοῦσοι τῷ πλεί- ὦ 
ογος ἐφίεοϑαι φύσᾳς, ὀξφροσυϑυωι ΤῊ σεωυθων ἔρ- Ἐ 

γων, (αι β]εράν' χαὶ ΟΣ πϑτο οἱ φρονιμωταΐοι ὧν ἥγε- ἢ 
» ΠΣ. 

μόνων ἀεί σίνας ὧν, τ διλλοεϑναίν ὀυαζωπυροῦσιν 

ξηϑρας;κρείτονας ἠγϑύνϑιυοι ΤῊΝ οὐτοπίων πολέμιον ! 

(τὴ δλλοδωπουξ. τότε σ᾽ δξέυ, ὥς υαϑο ἐφζω, κε ϑαίμω- 
γα ζοις “ἰ πυ'ἅτοις στευέπεσον αἱ τὴν ὑπηχϑὼν ἐπϑμα. ἐς ̓  

ςασής.(δολοῦσχοι ν»εἶτε τῇ πολιτίκῇ Ῥωμαίων: ΒΊΠε} 

γήσᾳφπις- ἀὐσαϑ]ες,ὡς ἐἰκπολεμουμϑῥου τῷ δημοτί-. 

κοὐ ασοὸς ζους ον τέλφ εἰτε τῆς πο ϑ)έρας ἡ “Ἴης μα 

χητὶ “λυοιϑύης αἰρκευύη παροξιωυλούες “εἰπε τς, 
ἑαυ τ" δυω αἰ μεσι πολλαἧς οὔστωης μεία λοφρονήσαν-, 
Ἵες᾿ εἴτε ἰὼ τα πόρτα, πολεμάν Ῥωμοήοις δ[έ- 

γγωσόμ. χαὶ στενα γα ϑϊες ἐξ ἁπάσης πόλεως πίω, 

γεότηται, μέρᾳ υϑ τίνι “5 δχοναμεως ὄχι (ας Ἐρνίκων ἢ 

πε ὸὺ Λατίνων πόλφς ἐσρατάνξ᾽ πῇ ὃ λοιπὴ, ἢ πλεῖξ ἢ 
φῃ τὲ Ζεῦ κἡ χρᾳτίςη, ζοις ἐχὶ ζὰς πολάς σφῶν ἡξονζᾷς ᾿ 

δέχεοϑει ἤμελλον. (ὔτα μαϑοῦσι Ῥωμαίοις ἔδο- 

ἕςε διχῇ νέμην (ας δευυαμ4ς, καὶ τῇ »δϑὺ ἑτέρα τί Ἐρ- ' 

γίκων πετὼ Λατίνων Ὡ  κὶ φυλακῆς ἔχν, τῇ ὃ ἑτέρᾳ ἡ Ἷ 

πἰοὺ ολούσκων λεηλοίφν. ουχλοιρωσοιυϑύων γ᾽ ἱ ' 

αἰάτων ς δυωυάμεις, ὡς ὅξην ἀδδις ἔθος, μέν 

Ἐχικουρᾷν μέλλον ζοϊς συμιμιαχοις φράτάνμα Κω- 

(ον Φαξιος παρέλαζεν' ϑούτερον 3 Λάχιος ἔχων, ̓ 

τί Αντιατῶν ἦγε πόλιν. “δυόνϑιυος ὃ πλησίον τ 

ρέων, καὶ κατιδὼν Τὰ; τ πολεμίων δου μάς, τὶ 

μϑὺ ὀὐτικαεςρατοπεδοῦσεν Ἐχὶ λόφου ; ταῖς δὲ ἑξῆς ᾿ 

ἡμέραις ἐϊξιόντων εἰς Ὁ πεδίον πλυ πολεμίων ϑαμιο Ι 

γὰ, χαὶ “ασοοκαλουυϑῥων εἰς κϑχζω » ζϑΐκα, πὸνοοἰ-ς ᾿ 

320 χεῖον ἔγχήν χα ον ὑπελάμβανεν, ἐΐξηγε ας ϑυιιυάμεις, 

χαὶ ωρὶν εἰς γεῖρας ἐλθῴ, ἰρδακλήσέ πὲ πολλῇ χα] Ἵ 

Ἐλιχελά σφ γρυσανϑιος, ἐκέλάυσε ση μα νᾷν ὧ πο " 

λεμεχόν" χαὶ οἱςρατιῶται Ὁ στεύηϑες ὀλαλαξαῇ “ἀν 

εϑρϑοι "45 απείρας τε ̓  χτὶ λόχοις σεευέξϑιον. ὡς δὲ . 

Ως; λοίγας χὰ ζᾳ σαωνία,»ὦ ὅσοι εἶχον ἐκηξόδλᾳ ὀξαιά- 3 

λωσὸὰν, ασασάκϑυοι (αὶ ξίφη συρῥαῆοισιν δλλήλοιφ, 

ἴση τόλλμη πὲ ἡ σχτθυμία τῷ ἀγῶνος ἑκάτεροι γεω- 

νϑιοι. ζῶ πε,ιὡς κ᾿ “σϑϑτερον ἔφζωυ, οἱ δαπλήσιος α- 
“Μ»"» -“ νξ ! ΕΣ ε ᾽ ν 

Οἷς ὁ τῷ ανγῶνος ξόπος, ἡ οὔτε" (Θφία καὶ ἡ ἐμπειξία ὦ 

᾿ 

ἥν, 

͵ » Ν δά ξν 7 3 
πεκρ ατοιωυ,ότε Ὁ κα ρβίεδαχϑν ὁ ἀτοαλαιττωρον εἰνῦϊς 

͵ “ὋΣ 2 ᾿ 

πόνοις “Δ᾽ οἱ πολλῶν ἡσκηυϑμον, ἐπεκρ «τει"ζᾳ γὸ αὖ- 
Δα λ ΘΛΣ ἃ ͵ ΘΙ, τ: ͵ [ } 

ζάχω «ξείοις πολεμίοις ζω, ἐξ οὗ Μαρχιον ἡγέμο- 

γω Ῥωμαίων Ἐχεφανέςαζον φρατηλοί τίου ἔρον" ΝᾺ ᾿ 

Δυτειχον ἑκαίτεροι, τῆς χώρας,ογ ἢ ΟΦ τοεῶτον ἔζησα! 
5. ον Ἔτι ἡ ᾽ ἥ “ ς 
ὅσΧχ υφιενϑρυοι. ἔπ4τα χτὶ μικρὸν Οδολοῦσχοι ὑπεγό- 

ὁϑιωυ ον κόσμῳ πὲ χαὶ ζο!ξ4 δεχόρϑιοι ζις Ῥωμδτ ἢ 
͵ 

οὐφιᾳροτ. 

κ“-“-πἰρεοσσνα 



ἈΝ Ο. ΟΜ Ε18.Υ11} 

τ ρικιςρατήγημα δὲ πῷτο ζω, ἵνα «σαΐσωσί τε αὐ»-- 

τῶν ς τάξῴς, καὶ ἐξ αἰ πύρδυοξιού ἕμωνται γωείου. οἱ 
δὲ πσολαξόντες αὐὔδθις Θρῤχῳ φυγῆς, ηχολούθοιιω 

βαδάων νϑὺ ἀπιοῦσι χαὶ ἰδξὶ σεεὼ κόσχκῳ ἑπομϑμοι" 

ὯΦ5 δρόμῳ ̓χωρφειῦζας Ὧι τὸν λαφαχκα ἐδκάσαν-- 

το ζαχείᾳ χαὶ ἀὐδὶ διωξᾳ χα ἡ ἀστευζαάκτῳ χξώνδροι. 

οἱ δὲ δ πτελάυταϊοί πε χαὶ ὀπιοϑοφύλακες λόχοι, νε-- 

χροιᾷ τε ἐσκύλέ ον, ὡς κεκρατηκότες γδὴ ΤΥ πολε- 

μων, χὰ ἐφ ̓ϑῤπαγάὺ τῆς χώρας ἐδαποντο. μιαϑον- 

τες βεβολοῦσχοι Οὐὑτα, οἵτε δῦξαν τὐϑαοόντες Φυ-τὸ 

γῆς, ὅη ζἰς ἐ ἐρύμασι τὸ χαάξοικος ἐπλησίασδιυ, 

λὑτοςραφέντες ἔφησαν" χαὶ οκαζαᾳλάφφϑεντες ον τω 

7 Φρατοπέδῳ, ἴω πύλας Δλὐαπεζαάσλυτες, ὀξέδγα- 
μον ἀὔνϑρόοι χτ' πολλὰ μέρη" γίνεταί τε αὐτῶν παλίν- 

ζπος ἡ " μάχη «οἱ μδὺ ὙΡ διώκοντες ἐφάυγ9ν, οὗδὲ 

φδύγοντες ἐδὶωχον. ἔνϑτ, πολλοὶ χαὶ ἀ;γαϑοὶ Ῥωμαι- 
7 χνο πω 2 [- ἢ “ 

ὧν ϑνησχοέσιν, οἷα. εἰχος, ὠ)ουυὅρμοι χτ' πο ανοῦς γω-- 

δἰου, χαὶ “«ἰπσὸ πολλων ὀλίρρι χυκλώϑενπες. ἀδὲλ- 

φὰ δὲ ύτοις ἔπαοον ὅσοι αἰϑδὶ σκῦ λοί τε χαὶ ὌΡπα- 

γαξ βαπόνϑυοι, Ὁ οὖν κόσμῳ τὲ χαὶ ζῳξά ἰπασχωράν 
ἀφηρέϑησαν. χαὶ ΝΣ οὗτοι καζουληφϑεντες αἰ πῦὸ 

͵ ἢ νοΞ ͵ εὐκὰ, (ἃ ῥ 
τὸν πολεμίων, οἱ νϑὺ ἐσφάγησαν, οἱ δὲ χμαάλω- 

ΠΥ] «“ λ ͵7 τω ὁ0 ιν ΜΓ 

τοι ἐλήφθησαν. οσοι δὲ Οὐύτων χαὶ Τρ πὸ τῷ ὀρους 

᾿ἀπαρβαηϑεντων διεσωϑησαν, ὁ ὰ τὴς ὥρας τυ ία- 

πέων ἀὐζις Ὠχχιξοηϑησαντων, ἀπῆλϑον ὉΧῚ τὸν χά- 

"ἔσα. «ἐδύχει τε ἀὐύζις συλλαξέαϑαι τῷ μὴ παοσυ- 

δεὶ Δ (ουφλεράδαι υλϑμῶν πολι ἐξ οὐφαινοΐ καταῤ- 

ῥαυγείσκαὴ ἡ σχότος δ οἱ Ό-» ταῖς βαλείαις ὁμέχλαις ν᾽ 

δζοις πολεμμέοις ὄχγον τῆς ἐχὶ πλέον διώξεως παρέ- 

λενου μδευμηδιήριοῖῖε, ποῤον καλορόν. 

οὐσῃ γυκτὶ λύαφήσας πίω φραϊιαὴ ὁ ὕπατος, ἀπῆγε σί-- 

γ χαὶ ον χϑσμῳ, λαϑεῖν Όις πολεμίοις πσδϑνοου-- 

μϑιος᾿ χα! ἡ κα  εςρατοπεϑδοῦσε ρα πῦλιν λέχϑυϑυξω 

“Λοίρόλαν, κὐξὰ δείλζυ ὀψίαν, γήλοφον ἵχανὸν ἐρύ-- 

χειν ζοις ὀχτονίας ὀκλεξαϑυος. ἔνθεοι «ἰσσουϑύων, 

ζις τε “(πὸ ϑαυμκάτων κα μνονζς ὀὠεκτᾶτο ϑερο- 

πείαις, καὶ οι ἀδημονοιώζας ἔχὶ τῇ ποἰδαδύξῳ τὸ 

παῦροι αἱ α ἰχεων. τϑα ευλού δος, δϑελαίμίξανε. 

Ῥωμα)οι μδὺ δίχυ εἰν Ούτοις ἢ, ἢδρίῇ ̓ϑολοῦσχοι ὃ ΤΡΤῸ 

ἡμέρᾳ ἐλϑετοαλέ εγήῶσιαν ζις πολεμίοις Οὔυλεδοι- 

ποζᾷς τὸν χά φφιχα,, κσδϑέλϑογες αερρατοπεδοῦ,- 

σαν. σκυλάσαντες δὲ ζις τὸν πολεμίων, νεχροιὸ, 

χαὶ ζους ἡ ἡμεϑυηζας οἷς σω ϑήσεοαϑαι ἐλπὶς ζῶ, τν 

αὗμοι ζα φας τε ποινσαί ἐϑυοι ΤῊ σφετέρων νεχραΐν, 

εἰς τί ἐπυτάτω πολιν Ἃ νπίαν ἀμέ ζίνζαν ἔγϑα, παι 
ανίζονϊες Ὠλι τῇ τὴ νίκη Η τῶ δυονες ω ἅπασιν ἵερφις, εἰς 

Αὐπαλκίας καὶ χη ἡδιμαὶ ταῖς ἑξῆς ἡμέραις ἐφαποντο: 

τῇ ὃ ὕλι- 30 

51 
πος; νὺ πος ἢτατασοπιαῖο ἀγα 6- 
τεῆς μοἤίαπι οτγάϊπο5, ὃὅζ εχ θα τοσα 
Ιοσο ἰπ δος Ρυρπάγεησ σοπηποάϊι5. 
14 Ἀοπιδηὶ ἔπρα: ἱπίαπα οἤς τατὶ, 
Βοίπεπη ςηίτη τοιγοσςάδηζεπὶ ντρθ- 
Ῥαητίητόρτὶς ἃς ἰρ] ογά πῇ θαι5. ν᾽ νο- 
τὸ ουγίαῃ Θος5 σαίεγα ροεῖοῖς νἱἀογιηῖ, 
οοἰετίτοι δὲ ἰρή! ἀἴχις ἱποοιηροίτα 
Ἰμ ς]αοθαηταν : ΡΟ ξγοηλ νοῖο 85 
σιλίη!ς σοητυγία ἰρο] αθαης σαάδιο- 
τα νοὶ ραττα απ νἱἑξοτία, ὃζ ἀΠοιιτ- 
τοθδηι δά νη Πὰς ἀἰτρίς 445. Ουοά 
νι Ν οἱίοὶ αἰ πηδάπογιογιητ, ὃ 4 
ἔασατῃ Πηχα!Δαογαηζ, ἰαπι ργορί πα 
γα ]ο, 'η Πποίζεπη οδιιοιίι γειτογιιηῖ; 
δὲ υ ἴῃ σα ἔγίς γα [δ] ἔπδγαπε, ρατα- 
ξαξιῖς ροττῖς σοπέδγεπι αἰίιοῦ ἰοςὶς 

ταπα ργαΠἰ, ἔαρ φπτθιις [ηἰς αὶ χρθαΐο 
ΡοΓΘ πε απτιτ, ρους ιςητίδιις ἰἷς 
4 γμοαο ξιρίεἴσαηι. 101 πγα εἰ ἔοττος 
Ἐοχηδηὶ σφοιἀογῖιτ πη ρα Π ροῦ ἀεοῖ!- 
υἷα, δὲ οἰγοιπγο πε ροοὶ ἃ Ρ᾽ατίδιις. 
πες οἰεπηοητίας τγαέξατί (πητ αὶ «ἢ 
(ρο!α ἀἰϊγορεϊοποοια (ς νοττογαδίρον 
ΠοΠ ναΐεητες ἱπ!ξαιγαῖο ογτάϊπος ὅζ᾽ 
ἡμ ἐμέμη(ε τεοίρετθ. Ππαπὰ ἢΐ ιοσις 
ΟΡΡΓΘΙΝ αὐ νοι ξιθιι5 ας ΘΟ ΕΟΠῚ ἔτι, 

δῖ νἰμ σαρτῖ. φαοίαιοῖῦ δατεπι νοὶ 
Βοσαπ1, νΟ] ΠΠ]ΠΟγα πη αι ΡΥ οἰϊαπ πὶ 
Ρτοῆ!ρατὶ ἐγαπι, εἰαρίι (πητ,ίογο ἴῃ σα- 
{γα Θααίτα πὰ ΔΌΧΙΠΟ γεάίογιης. ημϊ 
Π6 ἱπτογηθοίοπο ἀοἰετὶ ἤητ., Ποη ρὰ-: 
τα πη δά 1 τηασ Δ τοπιροίξας 6 οδΞ 
Ιο ργαοϊρίταῃς, δζ σαϊίσο ἀβη Π|Π|8ὲ 
ΠΕΡ]α {ΠΠῚ}]15 : ]ιια τος Ποίξας αὖ ν]- 
τεγίούς ᾿πίβξξατίοπα ργοίθαΐε, στὰ 
ποῃπροίήδςητς Ιοηρα Ρτοίρίςετς. 56- 
αιρητί ποέϊς σΟΠΙΏ] ὀχογοίτα τη (δγς 
τδτὶς ογάίηϊδας ΠΙεπτῖο αδάμχίτ, 44- 
τλορεῖα Π6 (εητίγες Ποίτί5: δὲ ίαδ νο- 
(ρεγᾶπῃ ἀβπλιιηι σαίέγα ροίείτ Δα ορ- 
Ρίάσπι Τοπριαπι ἴῃ τοῦγοηο 105 
ἀδτγαταπλ]ο, δά ἀγτοοη απ νη 14ο0- 
ποο:νψδὶ (δ Π|ἴεης ἃς (Διιςίος γε π6- 
αἰς τοίοιιίς, ὃς τητος οὐ ἱπορί πα: 
τΑπι Ἰρῃοπλϊ απ ογατίοης (οἰ Δτις 
εἴ. [Ι[{ ἤοο τγογιπὶ ἈΟΠΊΑΠαγΙΠ 

4 ἴζατα Ν ΟἹ οἱ ρείτηα Ιασε,νεσορποιιο- 
τιπι Ποίξος ὀχ Πης σαἤεγίς, (ΠΑ ἱρὴ 
οαἴξγα ργοπιοπογιης : ρο Ἰατῖςα; ΠῸΞ 
ἤίμπι σαάαμπετγίθιις, ὃζ {6 ]ατὶς (δ πι1- 
ποοίθιι5, ἐς φαοτγιιπι ἔφατο (ρα ογαῖ, 
(ἴσας (δρι]τ5,γοοορογαπείς ἰπ ρος 
Ρίπααμπι Απτίμπ). ν ὶ νἱξξοτίαὶξ ραΞ 
Δ ολΠέῖο5, δέ βογ πη ΠἰΔ ἔλΠα (δοτί- 
Βοδητας, ΟΠ τίΠιιοϑ δἰίχιιοσ ἀἰςς ἴῃ 6- 
ΡΟ 5 δζ νο]αρτατιθιι τιαπίςσοιιητ, 

δαμωδιν 

ή εγαρογαητ; τὰ ντ πιοχ πγπταγοταγ ἔου- γε Ὶ τὴ 

«οὐ “ε" 

᾿Ἂ 2ε" (α φ’ 
ὟΣ 



ὅν 

Οὐ ΠΠο νι ξξοτία σοῃτοητί ὨΙΠΙ] ἀἴ- 
Ρ τς τϑταίδηι, Ποποίξατη ἤπειη Παῖς 
ὈΕΙο ἱπιροίυ!ξησ: ( παπὶ Ἀοπιδηὶ 
ποὴ ΕΠΠΟητ Αι ΔΠΊρ] π15 ο σαί τς δά 
ΒΕΙαπι ργορτοάϊΐ : χαίρρε χαῖρε ο- 
ΡτΔδΙ]ς ετὰς οχ Πποίξίςο αἰσεάοτε, ἔι- 
θαπησας Πρ] ογίαπι σοττα ποτὶ ργα- 

ΔΡοποῖο ) παησ νοῦ ρίτὰ “740 Ἀρρο- 
τϑητε5, Θγιιης οτίπη ργίοσίβ ν]έξο- 
τα ΘΟ ΠῚ. νῇ Θη1ΠΔ σοσποιογιηῖ 

ΕΧ τγλΠϑξιρὶς ὃς ἘΧρ]ογατογίθιις ρεῖ- 
Ράποος εὐδῃῆς οιηδηοβ, δέ ἴῃ ἢ 5 
ΡΙετοίχαςε (αιοίοβ, σογγοριεῖα ΟοἶΠ15 αγ- 
Πλΐδ ΠΊΑΡΏΟ σΟΠΓΕΙΠρτιΠ 605 ρίορο- 
ΓΑυ δι τ: ΠῚ τὶ στίφη ΠΟΥ πη 5 ΟΧ ντ στ 

᾿. . δε ργοίςηαεθαητις δα ἐρεέζαουϊιπι 
ΜῊ μέρεος, οΙΓΑ ΠῚ Πΐς ὉΓΠῚ εἰίαπη δα γαρί πᾶς ὃζ 

ἧς ρα άλπ|. οἱΠΠΊ4; ΔσοΓΕΠΙ τιιπλμ] ΠῚ, 
πα ωνος, ΟἰΓΟαΠ, 1ΠῈ σα τς νά! ]ατπ νπάϊα; 

ἀϊγιοιο σοπαγοηζαγ, ΡΓΙΠΊ θ7ρη7511,722 1 

605 ἱπιρετιπι ἔσσεγαπε οπηδηὶ 6- 
ααυΐτας ταης ρεάϊθιις ργοιιοίᾶτος ρίο- 
Ρῖογ Ιοοὶ παταγαπι : ἀείηάς ρος πος 

ὑπ. Γαι σοΠρ] ΟΡ ατίς σεητιγῖ5. Πἰ ἰαητ 
εὐ λφν ἐτογαηὶ (ρρέξατα; νἱττατῖς; Πα. ταπγ- 
᾿ς ροτδριρπα ογοάπης σαἰεγογιιπη οἱα- 

{ποαΐαπη; ὃς ποη ηἰ΄ πεοείπτεατε σοα- 
ΑΙ, αα Ποτγιιπὶ οχιγαπλιι (δά τπὶ 

Ν χρβιρίαηε, ΟΣ σιπη ρΟΙῈ πιιπιεγοίαπη 
1πιθητατῖς [ἔγαρθ, Πα} ργατοτοα αης 
ΔΕΧ Πα. Εος Υ οἱίοἱ οχοὶρίθητοϑ, αΠ1- 
4υαιηάϊι τεπἰτούπης δογίτογ : ἀοηἊς 
ΡΓΟρταγ ἱποοιηπιοαϊτατεπι ἰοοὶ τό- 
σεἤοτγιητ: ο ρο ἔγε πιο ΠΟ πη Ϊτι πὰ 
1αἰς ΠΟ  διις, ἱρῇ ΔΗ ξΕῖ σταυΐας, τα- 
οαρογαης (8 ἴῃ ρἰφηϊτίοιι. 1δὶ σαγα 
πχοτατί, ἀἸει5 ἰπδααθητίθι5 οΧρ]ὶ- 
οληῖο5 δαί πη, Ἀοτηδπος δα ρυρΠαπὴ 
Ριοποσαθαηῖ : αἵ {1 (8 ἰῆτγα νδ]]ιπὰ 
σοπιείποθαητ το νἱίο Ν᾽ οἰ (οἱ ἱη σοη- 
τα ΠΊρταΠι δογιτη δ πξξϊ, σοπιιοοα- 
δῆτ εχ ορρί ἀἰ5 σορία5, ὃ οφἔϊτα ἢιι- 
τηογοία τηδπιι ἐχίοϊ πάθος ραγαθδηῖ: 
ῬετορΠξηταιις ρυαοἰαγιιτη ἐμοί Πιις 
ΠΟΙ ΤΏΔΡΠΟ Ποροτίο, σοπίμ 6 οιπὶ 
ΟΧογοίτα απ ν] απ ἀοαϊτίοης ἰη ροιο- 
ἤατοῖη γοάδέζο; (ἰ4Π| ΘηΐΠ1 νἱέξας ἰπ- 
ορίΑ ἴθι Ἰαϊογαθαγιι) ὨΠ (προτγιιθηῖ- 
ἐΠ5 Ἀοπηδηίς Δ Χ 1 ἱπιρεάπει ἔα] 1- 
οἴτατξ ποίξιιπι Ποηο ἘΠΊ πλιπὶ Βε ΠῚ 
Πποῖη ἰδπλ ἐρογᾶτίιι πη. Πα Αἰτοῦ σοῃ- 
[0] (ὐχίο Ἐαθίιις, αὐάῖτο σοϊ]εσα ἰῃ- 
ζοιτι πο, οἱ εἷς σοπο Π πη οσπάοητι- 
δι στη τοῖο ὌΧογοίτι ὁσουσγογοι δά 
ΟὈΠῚ Οχίὰ ὃζ αι65 σοηία]επτὶ, ίαογα (ἃ 
Ραταῃ) Ιατα οὔτ! φησ, αἸΐχια οἰμπὶ 
ΟΧΙΓΘ νοταγοητ, ἰρίς συΐϊάοπι πηδη- 

ὁ οὖν Ῥ Α 

ἾΝΕΙ ὐ ἢ», 5) 

ἢ "« ΟΝ, 

» σώ 

ΕΘΝ Υ Β.11 ΗΕ ΤΥ ΟῚ ΕΚ ΝΡ ᾿ς. 

εἰ »ϑὺ ζω ἐχῚ “ὃ τότε νίκης δὲέμιφναν,ὺ μιηδὲν ἐπεξειρ- 
γάσαντο, καλὸν ὁρ ὐζι!ς εἰλήφᾳ πέλος ὁ ἀγωγ. Ῥὼν ἡ 

μϑῖοι γὸ Οὐκ δἰ ὑπέμάναν ἔτι ασοϑελθάν ὧν» τᾷ χα- “ 

δφικ5ς Ἐχὶ πολέμω" ἀγαπητὸν δὶ “οὐ εἰ ἀπῆλθον ὡς ἢ 

Φ πολεμμίας,κρείἤογα πὸ προδήλου θανάτου πἰὼ ἄς Ὶ 

δόξον ἡγησάνϑμοι φυγάώ. γιοῦ ὃ τῷ πλείονος ὀρέγ9- Ἷ ' 

μϑνοι, χαὶ τίου εκ, “ὃ “σϑϑτέρας νίκης δόξαν ὠπέξα- 

λον.αχούοντες ὃ ὐδαὰ τεκαΐζασχοπτων κὸ πὸ ρα: 
» ,ὔ «“ “" ΔΑ ε 

χος ιτοδιδρασχϑντῶν; οΤί κομιδὴ πέ εἰσιν οἱ (φϑάέγτες, 

ἝΩ “2 7 ͵ λ 

πολλζω αὐτῶν ἐποιήσαντο χοίζουφρφονήσιν., χα! α 

καδπλα Ῥρπάσαντες, ἔδτον ἐτ' ἀὐθις. πολὺ ὃ ; 

ὦ λύοπλον ἀὐζις εἶχ Ὁ πόλεως εἵπετο χτ' θέαν τα: Ἐὰν 

γῶνος, καὶ ἀκα ἐφ᾿ τορπαγάώ πε ὁ ὠφέλφαν. ἐπεῖδε Ὁ 

τσφϑεξαλονϊες τωΐλόφῳ, πὸν τε ,ϑῥακα «αἰθεέςησα, Ὁ ' 

ὦ ζᾷ ̓αἰξιζαυρωμίατα Δ οι αὐϑὼ ἐπεχείρφιωυ,κορᾷς, Ἢ 

τοι υδὺ οἱ τὴν" Ῥωμαίων ἱπαεις περὶ μαχο δυο ϑέβις 

τἰὼ τῷ χωρίξ φυσιν, ἐξέδραμον ἐπ᾿ οἰὐοις᾽ ἐπήτα τό-, ἱ 
Ἵ ῃ ͵ " Ἂ Ι ἵπ, ἢ 

τῶν καιτοπίν οἱ κα λουνῦυοι ποίαδκοι κυκλωσαδες, ᾿ 

20 τὸς λόχοις ὅτοι δὲ εἰσιν οἱ ωρεσξύτατοι τὴν φραϊάο«. ̓  

αϑϑων,οἷς τὰ φρατύπεδα, ἐχτϑέποισι φυλούήφν, ὅτὸμ Ὗ 

ὀξίωσιν εἰς τίω κοχζω, χαὶ ἐφ᾽ οἷς πελάυταιοις, δ, πὴ ὦ 

ἀ,ϑρ9α Ἄρητωι τὴν ον ἀκμῇ φϑοροι, ασϑυίζογϊες ἕτεῦς 

ρας ἔχικουοίας,καζαφάςρισι ΡΟ πίω ὀ μα κζω οἱ ὦ 

ἢ Θδολοῦσχοι κατ᾿ Ὄργας μϑὺ ἐδέξαντο πἰωὼ ἔφο 

αὐτῶγ,ὼ μέρ, πολλῷ διένϑυον ἐκϑύμιος ἀγωνιζξε, 
μϑιοι" ἔπητα ὄζρς τἰω Ὑ χωείε φύσιν μιφονεκζριιῦπες ὑ-᾿ 

͵ὔ Ν ἥ βου Ὁ ᾿ λ ἐ{ ὯΝ υ ᾿ πεχώρφϑιωυ, κ) “τελλος ολίγα δ τὸς πολεμίοις Ὁ ΟΥ̓ 
3 Ω δ ΓΊΑΣ 

ἀξία λόορυ ἐργασαίνϑυοι, πλέω ὃ αἰδοὶ παϑοϊες χα- 
Ν᾿ ͵ » σῷὦ ἰὸς ΕΝ 

30 κα υπεγώρησωυ εἰς Ὁ πεδὲον, ενϑι καΐοιςρατοπεδὲὸ 

σαίμϑιυοι ταὶς ἑξῆς ἡμέραις ὀϊξέτα-ῆον τίω δουύαμειν, ὃ 

κυδϑυκᾳ λοιωῶπο τὸς Ῥωμαίοις εἰς καχζω" οἱ δέογκο ὶ 

λύτεπεξηεσαν. ὡς ὃ ὅτὸ εἶδὸν, χαταφρονήσαδιες αὐδόὁοὦ; 

«ϑολοῦσχοι, στο εκαλοιω εκ, ἢ πολέων διιυάμάε, δ᾽, ι 

παρεσκά ζοντο ὡς ὀϊξελοιῶπες πολυχήοία Φφρέ-. ' 
Ω Ι υπονα ͵ 7 } ει ὙὙἜΕΝΝ 

Θιονιραδιως τε δὼ ἐϊξ4ργάσανῷ μέγα ἐρορν ὑπαποῦ 
λνε ἊΝ { "ἢ ζ 5 ὌΝ ν᾽ ἐδ 

τεκ) Ῥωμαίκης δγευα μεως ἡ βία, χρωτήσαϑες," κα 

ὁμολογίας᾽ ΒΕ ΎΣΡ ἢ Ὀχττηδείων ἔτι 4 πόρᾷ Ὁ γωφίον.ς 
7 Ν : ς ᾽ “δ 
ἐφ» 5 πσϑϑτερον ἐχιχουρία Ρωμφίοις ἐπελθουσα,, 

ὑφ ἧς ἐκωλύϑησαν ὁδολοῦσχοι Ὁ καίλλιζον δχτθῴνα!ῦ 
4} ͵ ͵ εὐ Ἄγ ἐλ Γ ͵ ν 

“) πολέμῳ πελος.ὁ γὸ ἕτερος ΤῊ ὑπάτων Καίσων 
Φαζιος, μαθὼν εἰν εἷς ζὦ τύχαις ἡ τοὐραζαξαμϑδίη 

δολέσχοις δα μις,ἐξόλετο μϑὺ ὡς εἶχε πώχοις πά- 

σαιν ἀύγων τω δχωύα μιν, φύθυς δχπέναι ζοῖς πολιορκᾶ- 
Ν ε 3. "» » “ΩΝ 

σι φοφύσμον. ὡς 5. Οὔκ ἐμετο αὐτῶ ϑυονδίῳ τεχαὶ 

οἰωνοῖς ὠρϑύῳ ζᾳ ἱεροὶ καλοὶ, λλ ζωαγηίοῦτα 
3 ᾽ - « " ! 

τρὸς (ας ὠξόδους το δαιμόνιον, αὐτὸς νδὺ ἰπσέτ ὦ 
μφΕν, 

Ὡπἰὐὐσνοι 

πὐσπωσνα 



ἊΝ ΝΗ ΚΟ: ΕΞ Ὸ Μ'. τς ΡΒ. Δ ΤῈ 573 
ὶ μῴφο ς ἢ χρῳτίς ας λελεξαϑρος ασείβεις ὠπές 4- 

᾿ς λετῳΐσεοναῤχοντί. αἱ ὃ “[« τε ὁδῶν ἀφανῶν χαὶ νύ-- 

᾿ ̓χκτῶρ (ῷ πολλὰ ποιησοίνϑυοι ζᾷς ὁδὸις, εἰφῆλθον εἰς 

δ ἣν χάρακα Όις πολεμίοις λαϑοῦσοι. ὁ νϑὺ ὅδ Αἰ- 

ἵν μίλιος εϑρασώτερος ἐγεοῤνᾳ τῇ παρϑισία Τὴν συμ- 
Ἢ Ξ πολέμιοι τῷ “πὕτεπλή94 τῆν. σφετέρων 

Ἧι, ἐχεῖ πίσεουοι, αὶ ΡΥ δ μὴ ἐπεξιέναι ζεις Ῥωμαίοις 

εἰς μαχέω,ἐπαρϑ)εες, δὠέξαινον ἐχὶ Ὁ ὄρος, πυχγώ- 

σαΐϊες ζοις λόχοις, χαὶ οἱ Ῥωμαῖοι παρένϊες ἀὐζις ὀϑα.- 

(αι καθ᾽ ἡσυχίαν. καὶ πολλὰ πονᾷν πἰθὶ τωΐςαυρω- Ιο 

μάτι ἐάσόμιες, ὅπ, ζῷ σημεῖα ἤρη Ὁ μάχης, δζᾳ»- 

«πώσϑμ]ες χτ' πολλᾷ Μέρη τὸν χάρακα, ἐμπίιπηοισιν 

ἀὐθις᾽ χαὶ οἱ υϑὲ εἰς χεῖρας καζαςαντες, ζοῖς ξίφεσιν ἐ- 

ὶ μαώχοντο᾽ οἱ δὲ, Ἔσο ΤῊ ἐρυμῶν λίθοις πὲ ὁ στκωνίοις 

χαὶ λόϊγαης Οιυς ἐχτονίς ἔξαλλον,΄ βέλος πε σεσὲν 

ἄσκοπον ζῶ πεπιλυλθμων πὲ ον βεαχεῖχωδίῳ πολ-- 

λῶν ἀτοβοίῆονται δὴ τῷ λόφου πολλοῖς σφών Ὄπο-- 

ξαλόντες Φϑολοῦσχοι, εἰς φυγάὼ ὁρμήσανῆες, μύγις 

εἰς τὸν [67ον Ὀχποσώζονται χάρακα" Ῥωμα)οί τε ὡς οὐ 

υ ἀσφϑλεία πέως ὀνγτες ἤδη, κου τεξαινον ὅχὶ ζοις ἀρϑις 20 

᾿ αὐτῶν" ἐξ ὧν ἐχεσίζισμους χαὶ ζλλα ὅσων ασόμις ζωὼ, 

ἐλάμβανον ἐν τῶ; ᾿γάξοιχι. 2 5 κα ϑῆκεν ὁ ϑμ᾽ 
ἐρχαυρεσιών χαιοος, ὁ κδὺ Αἰμίλιος ἔμάᾷνεν ἔχὶ φςρα- 

τοπεδὸυ, δὶ αἰογέμύης ἐχων ἔχ συμφοραῖς Οζκ 4 .΄- 

μόσιν εἰς τἰὼ πόλιν εἰρελθᾷν, ὦ κρ αὐτίςον Ὁπἰσπολωλεκὼς 

πῆς φραΐιαξ ὁ Ά στευύπατος αὐτο ζοις ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἼΠΘ 

χονζς Ὀχὶ φρωτοπέδου καζαλιπὼν,εἰς πἰωὼ πολιν φ- : 

τοὺ συϊκῳλέσας τὸν ὄχλον Ἐχις ρχαιρεσίας, 

οἷς μϑὺ ὁ δῆμος ἐξούλετο δὸιϑίεϑαι τί ὑπα]είαν ὁμ- 

δράσιν εἰν Τὴν ὑπαλά κότων, οὐ τσοὺ ϑηκε πίω ψ5- 30 

᾿φηφορίαν, ὅπ. οὐκ αὐτὶ μετήεσαν τἰωὼ ὐρχζω ἐ- 
χϑγϊες,ὑρ Ἀυ) ̓μετίόντων ζρις τε λόχοις ἐκάλεσε, 

χαὶ ; ψήφοις ὀμέδωκεν. οὗτοι δὲ ἡσὸμω οἷς ἡ βουλὴ 

προείλετο, αὶ οἷς ̓ ωϑαϑηῳ τἰο ὸρχζω ἐκέλά.- 
σεν οὐ στρ ύδρα. τῶ. δήμω χε γαρσμμένοι ᾿χαὶ ἀπεδεί- 

ἔϑησλυ εἰς τὸν ὄχτοντα «γψιαυτὸν ὕπατοι ὃ πε γεώπε- 

᾿ς ρρφξάδελφος τῷ πσοοϑέντος ας ὐρχαιρεσιας αἰασά- 

τυ, Μωρχος Φαζξιος Καὶ αἰίφνος ἐὸς, χα Λάὐχιος 

Φϑλέειος Μαρκου ἐς, ὁ Ὁ πεὶς ὑπα! σαντα Κασ-- 
ψΨ ἣν τὸ Ἃ ΝῚ ΤῚ Ψ τὴν ᾿ 

σιον χρίγας ὅΧι τὴ τυραννίδι, χα ιποκπείνας. οὗτοι τίου 4.Ὁ 

Φρχίωὼ τὐδα λαθόγες, ρ “δα - ποϑανόντων οὖ 

τῷ. σϑὸς Αντιαΐζᾷς πολέμω φρατιωτῶν ἡξίοιωυ ἕπτέ- 

69ις καζογραφάν, ἵνα. Ὁ ἐλλιπὲς ὀμασηληρωϑὴ τὰν 
͵ ! "» ! ε 

λοχων.ἡ δόγμα, ποιησοίνϑυοι βελῆς,τσοοέγοανψαν η- 
Ἵ ΒΚ: δι Δ. 7 « ͵ὔ “ ἕ “57 λ μίεραν ο» ἡ τς ἐχονζᾷς ἡλιχιαν φραΐ θύσιμωον εδ4. 

τ μ Ἂ Ν δ᾿ στὸ γορυζος ζω πολιὶ χτ' πόλιν, ᾿ λόρρι ἢ πενεςα- 

(δὰ ει ΠΠπηας ταπιθη ὅς ναἱ 4 1ΠΠ- 
πγας ΟΠ] οσας σοοτῖοο Πλϊςτ. ]ια οο- 
ΟὐΪτῖς ὃς ρεταπησις ποξξαγηίϑ {π|πῸ- 
τὶ δας, ρεϊαίααπι Ποίεἰς (δητίτοτ, ροῦ- 
ὉσΠοΓαΠτίη σαίεγα, Ες (πρρετὶς Ἔ πιῖ- 
Ιἰο αἀάϊάοτιης απίτηππι. ἀξ Υ οἰοἱ 
ἔτοτὶ (πο τιιπὰ πλα]εἰτι πη 6, χοὸς 
ἰΡίο πηαρὶ5,]οά Ἀοπιαπας Ποη ρῖο- 

ἄϊγος ἴῃ δοίθπι, ἀεπίμδεϊς οτγάϊπιθις 
{δι θαπε άιοτγίαπη τα πια]ιπ. (οτ- 
(] ραῆτις εο5 οἰϊα πὶ ροῖ οτἰππὴ αἰςῶ- 
ἄοτο, δὲ οἶγοα νδι]τλ ορεγα πα] τι πὰ 
ἰπίπτηοτο, τοΧ ἄλτο ἤρσῃο πηαϊτὶς 
Ππλμα] Ἰοςῖὶς. να]]ο ἀπ] ἐπι ἴῃ 
605 ΤΠ το πα. ἰταας 411] σοπΠλΪΠι]ς 
οἸλάϊς ρασπαθδαηζ, 41} {πδοιιητοπι 
Βοίξεια ἰαπςεῖς, σα 15, ὃζ (αχὶς α ἤλι.- 
πἰπηεητίς ἱπηρεζεθᾶτ, Π}1ο ἰέξα ἰγγῖτο, 
ντΐπ σοηίείρατα ἀησυίξοίοοο πιαρῃα 
ταΪτἰτ ἀπο. 1 ΔΘ ΠῚΥ͂ οἰ οἱ ατα πιο 
ἀοσταγθδεῖ, πλατεῖς (πογιιπη 4 Π}1Π15 ἂ- 
τορτᾷ ἤιρα,νὶχ ἴῃ οαίγα πὰ γθαθετο- 
τα τ ΠΟΟ]Π165. αἵ ΟΠ ΔὨΪ ἰδπα τατὶ 
ἐταπηδταταπὶ ἰπ ἀστῸ5 Θοταπὶ ἀοίςοη- 
ἄσταπετ, ὃς ΓΑΡΌΘΓΙΩΣ 4αίθιις ἴῃ οαἤ τὶς 

ἰπάϊσογοητ. [πίξαητε ἀςϊηάς σοπηΐ- 
τἰογαπα τοῃροτο, βυ]Ππς γηδηῇτ ἃ- 
Ρυδοχοτοίταπι, ριιάοτα οἰδάϊς ἱσπο- 
ταϊηϊοία, χα νδ] ἀΠΠπάτη ΠΆΠ] τιιπὰ 
Ραΐτεπῃ ἀπιίίογατ: σο]] ρα οἰτ5,1Γδι- 
Πὶβ οαγα σα γογαπι σοπαπ,α, ἰῃ ντ- 
θειη ργοίςέξῃς οἵ": σοπιοσατοημο δά 
σοχλϊτία ρορυ]ο,ποη ἐς σοπία] γίδες 
ααϊδυία ηϊιος ρΙοὺς ογεαγὶ οοπήϊνο- 
Ιεθασ, (βῆ τασία ρευπλιτ, φαΐ ἰρί (πᾳ 
ίροπτςο πιο ξγατιπα ποη ρεῖεθᾶι; (δά 
ἂς 1ἰ5 4] σοηία]ατ ἀπ δίοθαπτ, σοι- 
τα Ἰς ἀφ άϊτ σαϊσι]ος. ᾿Ϊ ἐγαης πος ία- 
Παῖι5 Ιεσογας ὃς σοπίμ 65 τε πυητίαγὶ 
ἰπΠογατ, πο δάπηοάϊιπι στα ρΙεθεἰ 5 
Πουλ π θιι5.51ο ες Πσηατ ππτίη ἀπ ηῖῖ 
(ξαιοητοπη σοί] ος ̓μποῦ ἔγατογ οἷα 
41] σοΠλ τς ργαογαῖ σοΠ (15, Μ. Εδ- ΑΟΥΟ Ομαστ,ς, νον το 
θὴις Οαίοηὶϊς Ε. ἃς 1. ἰογίας Μ, Ε, πα σς 'α- 

ἴο, 1. Μαὶς- 
41 (ὐλήππιπη τεῦ σοπία] πὶ τυγαπη 5 τὶ οιασθα ἡ 

δοσιίατατς ἃς ἀλιηπαίητη ποοαᾶγαῖ. ΗἸ ἄοηιὶ. 
παδσ! γάτα ἰηἶτο ροίπ] τς ντ δά αρ- 
ΡΙεπος σεπτατγίαγιιπι ἀδίβέξις, ργο 
[5 φαΐ Αητίατί Ρ6 110 σφοἰ Δ Πρησ, σοη- 
(οὐ δογθητιι ΔΠΠ1 : ἱπηρειτγαίοηας ἱπ]ά 
5 Ὁ,ἀϊειη ργαίογιρίδγιπε 4118 γα Πἴτα-- 
τὶς ατατὶς ποστηΐϊηοβ ριςίτο εΠφητςδα Ἅ[4- 
εἰα ογρἴγα. ]αάτη ΟΌ σοι τοῖα να τὰ- 
πυαΪτυιάτα πὰ οἱ, ραπρεγγίπιο σοι ς6 
(ξἀϊτίοίς νοοϊξεγδηῖς δ ἀοιτοξζδητϊο 
τιΠῈ (Ὡ ΠΑΓΙ15 τι ΠΟΙ Ό]1ΠῚ ἱπη ρο Δ, 

Ο Ἷ, 555) ἢ» ᾽, ΕΣ “ ε Ε, ͵ 3 ᾿ ΕΝ [09 χων φασιωδιᾷς, Οὔκ αὐἰζιοιώτων οὔτε βουλῆς δ ὑγμκασιν ὑπηρέφν,οὔτε ὑπάτων ὀξοισία. πῴλαρχειν, 

ΑΑΑ 
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υοά Ριοπηῆα ἐς ἀϊι!ἀεπϊς ἀρτὶς 
ἘΠοτοπταΐ : σοηῇπεβαπίσιο σαῖοτ- 

τιατῖπι δα τγίθιπος, ΡΟ τίοπςπη εἰς 
Ἐχργοῦσγαηζος, ὃζ πιαρηἱβ οἰατη οὐ θι15 
Βαρίταῃτοβ Π]Πογαπι ΔΕ ΧΙ τ. οαπα- 
αυς σοτογῖς ΠοΠ νἱ θγαίαγ τοι ροἘ]- 
Ὀΐ οχτοῦηο ΒΟ ]ο νγροητς ἀοιηο σᾶς 
ΤΟ ΠΟΥ ΑΓ ΠΙ ΠΟΙ ΓΑ 5, 115 ΘουππΠγ Ὁ, 

. Μαπίας περαῦαζ (ς ρτοαϊτυγα ρίεδξ 
πος ῬαγηγΠαγαπι ἀεἰςξξ οΟΙα] δ ι5, 
ἨΠῚ ρει ἀδοοπίγος Βπίθπαο ἀρτο 
ΡΌΡΊΙοο ογθαςησ, ἄθαις {ΠΠ||5 ἀϊαϊ- 
Ποης (επατιδοοηίαϊτιι πη ἀραα Ρ[6- 
θειη ργοπισαῆδης. δὲ οπι σοπία- 
165 οἱ σοῃτγδαϊσςγοης, ρίξῃ μα] ]1πὰ 
οαυδητοβ ροῦ χιοά {ξαγοῖ πο τηϊ- 
ὭΣ ΡΓΟΠ ΠΔ ρΙ ε (ΟἸ πθγαητατπερα- 
Ὅατ ἔς νεγῖς εουθ Πι διιτο 5. Ργαίτι- 
τα Π,(δ οπηηὶ νἱ Δεἰςέζαπι ργο δ ἱ- 
τασιμτ, Ζαοα δὲ ἐδο τ: 181} ταπλεπ ρο- 
ταϊτ οἤποοες πδπὴ σοη εχ υτὺς ἰῃ δά- 
ἰδοθητο πη σα ριπι Ἔσται, Ροίπτῖς [δὲ 
(6115 ἱπηρεγαζουῖῖς, ἀοἰςέξι Παθο- 

θφητ; δὲ αὶ οἰτατὶ ποι ραγογθητ,θοβ, 
4ιυοπίδπι ἰρίος ἀπσεγα ποηιίθαπτ, 
τηυϊέξαθαπτ ρεου]ο; Πυΐ ἀσίος Πα- 
δειοητ, οαῇς αγδογίδησ, ν ]]ΠΙσητις ἄϊγιι- 
τί: Ζαΐ νογο ἰῃ δἰ θη 5 ἔμ] Π 415 4 (6 ερ5-- 
αἰκέξα αστισαϊταγα νἱξξιιπ αατογοηζ, 
ΘΟΥΙΠῚ ἀροῆτος ἐογθητεσαιο ἰηΠτι- 
ΓΊΘΠΓΙΙΠῚ ΓΙΈ ΠῚ, σὰ θΟιΠΠῚ, ὃς π- 
πιρητα ρεσογασαδ, ταπΠῈ χυϊά αι! αἦ 
ΔστοΚ σο] 05 δ ἔτασος σοπηροτῖδη- 
5 ἀρτιιηη οι, αι ἰπ τὸ τε ραπιις, 
αἱ ἀεἰεξξαπη ἱπηρεάϊοθατ, οδίξαις :]- 

Ὡς Ἰς απ ροτογαζ. ΠΙΠ1] οηἰπι βροτοί ατίς 
ν Ἐς μϑα ντθς τεϊδαιηὶ παρείς ροτοίξας 

ΘΟΓΌΠῚ ΟἸΓΟΙΠ ΟΥΙρτα εἰ τησθῃΙΡιΙ5 : 
ῚῪς πιο πὸ ΡεΓποέξατα υϊάσπι ἐχίγα 

Ψτθς οἷς ἔα οἱξ,ηΠΠ 2 ατήρ ζεγὴδ, θα η- 
«ο ὁπηποβ ρορι] Ἀπ. πηδρ [Ἐγοῖιις 

ΠΤ δΠοῖ ἴ5 πλοσ,νῖ ΓΙ δι ΙΠἰς οχίῖγα πποῦ- 
πΐ Π114 {τ ροτοίξαβ. {αΐπ εἰἰ οἰμ]1ς 
δε], ποίξγα αταῖε σοῆτῃ εἰς οπηηϊᾶ 
᾿ΠΊΔΧΙ ΠΊΙΙΠῚ, [ΠτΟΥ 4]145 Πγ]τας Πας νἱ-- 
(Δ εἰ σαυλ, ελη; δά ἀϊτίπηεπ 48 ντθὶς 

Ἂδο ΠΟΠΊΠΠΠΙ τ Πα σοπτίς 8 ]τς ἴῃ 
Ι ΚΣ τηῦτο Ιου (δου ῆςᾶς. Ποάίοα; 
- οι. Ὶ 

Ποποογαάϊίαπι {οἰ ῃ5,4ιιο 4 Αἰίαιιος 40 κ᾿ Ῥσπογρώσα Δ οἱ φῆσοι Ἢ πολιν,ἥδε ζω, ὅτι ν᾽. 
τ διιηὶ ρος 5, χα {6 4 εο ἱπηρεγα- 
τοῖς 4 τπη το πεθαῖ [τα] απ, νὶ ντθα 
ΡαΠίΟς Π6- Ζυδιη ΔΠΊΡΙ 15 ροτοίξατοπα 
᾿ιαθοτοητ,  δἰππὴ αι ἢ (Δ]]ἰὰ σορίϊς 
Ῥιαογαῖ, ]δ{1 πα διὰ ΑΠ1Δ5 τυπτὶ,οῦ- 
ξαρ!ῆξης. πα οσσαίοπε {Π|6 νῇις, ντ 
τλαο ΠἘγαταΐ ρΙοδὶς (λσγοίβηξξο, ἔμπα 
Ροτοίζατς οδιτα πιαίοτῖ ἰπ Παγαη ιπὰ 
Ρτϊπατο, σοιιγγοης ρίο ἰαξοα; Β6]1ο, 

ΒΙΟΝΎΥΦΙΙ ΑΥΓΟΑΙΚΝΟΑ 5 ̓ ' 

Ιο δημοσίας γῆς,» ΦιαθΣ κληρουχίας ψήφισμα 

20 

20 οἱσίαν κύριοι" τὐξιγέγρατῆαι αὐδὲ Ὁ κράτος ζοϊς τ 

“ 
᾿ 
᾿ 
" 

" 

ὅτι ς «ἕξι τὴς κληοϑυχίας ἐψνἀύσδλυτο ϑὸς ὡϊΐ ι 

σού ϑήχαις. σεευιὸ ἤες πὲ χτὶ πλῆθος ἔχὶ ζους δηιῖα, 

“χοις,ωγείϑεζον ἰὐζις “αδοδὸσιαν, κουτεξόων ἔχιν 

λούνϑροι Ὁ ΟἿ ἐχείγων συμμαχίαγιζοῖς μϑὲὺ δῶυ 

οὔκ ἐδὸκά χαιρὸς τρμόήων ἐΠ)»πολέμου σζώσες 

αἰωροσίου ς πολιτίχας ἔϑρας ὀύαζωπυρᾷν 

τὶς ἐξ αὐτῷ Γάϊος “Μαμίος σῴκ ἔφη Ὡροδωσῳ Ὁ 

μοτίχϑις, Οὐδὲ ἔχε εάν Οἱς ὑπατοις φρατίαὶὺ 

γράφάν, ἐαὺ μὴ πσοότερον δαοδείξωσι ἴους ὅρα 

ψαήηες εἰς Τ' δῆμον ὀξζενέίκωσιν. δὐτιλεούντων 
τα αὐ ύπατων,καὶ παοόφασιν ποιουνϑώων δ 

ὃὲν αὐτο συ[γωρᾷν ὧὡνηξίᾳ, τὸν εὖ χερσὶν ογτα πύλεμι 

Οὐκ ἔφη οοςέξαν ἐὐζις τὸν νοιοῦ, δρλὰ κωλύσ 

πάσῃ δεινά μᾳ τίω καζαγραφζω. κἡ ἐποίᾳ ζιῶτα" α 

μάὼ ἴχωσε γεμέρα πέλοις.οἱ γὸ ὕπατοι κσοϑελδῇ 

τες ἔξω τῆς πόλεως οὖ πῳΐ τὐϑακάυϑύῳ πεϑὶς 

φρατηγιχϑιὶ δίφρους ἔγηχαν οὐ ιῦϑοαυ,ὺ τὸν φρα 
χϑν ἐποίοιε καιταά ρου ρν,χαὶ ζις οὐχ ὑπακοῦον 

νόμοις, “7, αὐζυὶ ἀγῳν οὐ Χ οἷοί τε ἤσαν, εἰς ζεημα 

τα ἐξημίοιω ̓ ὅσφις κϑὼὸ χωρία ὑπῆρχον, ὐκυχϑ τῆ 

(τα, χαὶ (9 αὐλας καθαιοφιοῦπες ὅσων 3 γε ᾿ 

χϑς ὁ βίος ζῶ ον δλλοποίοις κῆημασι,ζούτων ἀ5» Ἵ 

“1 Ὲ κὰ φέρονϊες ζὰ παρεσκά ασμένα τσϑϑς τί ἐβ) 

σίαν,ζ409}γγ» τε βοϊκᾳ, χαὶ βοσκήματα χαὶ χἰσσοζι , 

αἰλϑοφοφοι, σκάση πόρτοια οἷς γῆ τε ἐργαζε 5 

καρποὶ συϊκομίζονται.ὁ Κ᾽ κωλύων σπἰωὼ καζογραφῖι 

δυ μῦθος σσοθὲν ἔτι ποιάν ζω δευναπός. ςυ ϑὲνὸς ἡ ΘΕ 

σι Τα ἔξω “ὃ πόλεως οἱ πως δημδογυκζωὼ ἐχονῆες ὁ ζ- 

μκιφ,0τί μη τσ 9ς ἐγα χαιοθν ο᾽ ᾧ πᾶσαι ϑυοισιν 
πύλεως Σ᾽ "γα χϑινζωω τ χὺρ ἀῷ Λατίνων ἐϑνοις τὸ 
Διὶ θεσίαν (χὶ Ὁ Αἰλξανων ὅρος ἀμαιξ αἰνουσοι. Ὁ 
δζανϑιώ4 μέτρα Τλυ καθ᾽ ἡμας χρόνων ῶ ἔθος, χω 

ϑενὸς 61) τὴν ἔξω “ὁ πόλεως ζοις δηῶβιχοις κυ 
ἡ δὴ ὁ Ὁ ἐμφύλιον Ῥωμᾳίων πόλεμον ἐχὶ Ὁ ἐμῆς, 

ἡλικίας, ὃς μέγιςος Τα σο9 ἰστοϊ πολέμιον ἐλύε δ 

κιήσα(ᾳ πσοόφασις (χὶ πολλαὶς θῆναι “δύξασα ε 

͵7 2 Ε] 

αὗϑγων τινὲς ἐϊξελνηλοίοϑοι “ὁ πόλεως αἰτιώρϑμοιβ 

πσϑὸς Ἢ πὸτε καϊέχο γτοὸς 'χτ' Ὁ ̓ Ιταλίαν ἡγεμο 
ΟΣ ᾽ 5 Ἂ ΤΙΝ : μι δενὸς εἶεν ἔτι κύφμοι, “ΧΙ τ΄ ον Γδλατία ᾳ φρα. 

πεόὰ, καϊέχοντα, ὡς ἐκ ἔχονες ὅποι ζώπων καίεφυ- 
Ἐν ἢν 7 ͵ Π9 ς ΓΝ... ᾿ 

99».0 ὃ τῇ πσδοφασῴζι τῇ χοησαικῷ, ὡς ἀρχῇ δημδ 
ΒΑ ὩΣ Ν " » ΄ πα 
ἡ πὸ αὐγή, Ὁ κρῴτος ἀφαιρεϑείσῃ Ὡϑὰ εις ἱεροις 
Ὁ δοὺ' ᾽ « ᾿ Ρ 

ὀρχϑὺς ἣ' προοοῤνων,αὐυτὸς ὁσίως ὁ σεοὺ δίκη βονθών, 
͵ δ. 

αὐτὸς 
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᾿ς αὐτός τεσουὺ ζῖς ὅπλοις ἦλθεν εἰς τἰωῦ πόλιν, καὶ ζοις ΟἿΠῚ ἀΓΠΊΪ5 ἴῃ νγθοπὶ γεηϊτ, τε Βα π Γα; 
ἢ Σ᾽ ᾽ » ͵ 2. 5) Ὁ ς ἘΞ 3 Μ 

᾿ ὀύδρας ὄχι πίω ὐρχζὼ κατήγαγε. τῦτε σὶ, ὁξωυ οἱ Ροτείζατξ (παπη γοίξίταῖτ. ϑεάταπο, 
᾿ς δημόται ὁ δὴ μϑρχικῆς ἐϊξοισίας συςτὲν Σἰπολαϑοίες, ΡΙ ἐδ οῖ Βοπηίπος, τε ιιηϊτία Ροιοίξατο᾽ 
' ὝΕ τῇ, ϑράσοις,κοὴ ΡΝ “ἡ ςραζολογίας ἘΠῚ] δάϊυτὶ,(  δγιης απίπηος, δζ 

Εν πρδυς δὰ Ὁ ΝΗΡ ΤΡ το 7Ὁ νεηίςητϊος αὐ ἀοἸςξξυπη, ἄατο ργχέο- 
ΝΞ του οίσιτ ΟΞ ΘΡΧΟν ΟμΜψύσον , Ὁ ποσοῦ ξλὶ5 (λοτάγηθητο, (τ με ψκίψμο Πρηἰς 

͵ ῃ 3, τ λ ᾿ -᾿ 'σημθίας κα εγφάφοντο. ἐπεὶ Ὁ ἐλλῴπες τῆν λόγων ρτοβιοβαπίος ποιηίπα. Ἰταηις ἵπρ- 
» η ͵ Δ 6 ὅν ὦ 5 ᾿ ὀξεπληρώνν, διεκλιγρώσαντο Ως ἡγε μονίας Ἔφρατο- ᾿οὐλ τλος ἘΡΡΥΡΟ ΡΠ ΠΡΟ σοη- 
πίδων οἱ ὕπατοι: καὶ ὁ κϑ ΤΟΝ ἘΩΔΥΣ τῇ βονϑεία Ὁ] 65 (οττῖτὶ {πα πτ ργοι ποίας. ΕΔθίο ἰ5 

, ἔ ͵ ᾿ εὐ Οδιιρηϊτ οΧχογοίτιις, ]υΐ δά τυτοίατη (ο- 
ν δσιοςαλέσὸμ δυούα κι ελεμᾷανεν, ὁ ν ἔα ᾿ συμμάχων Σἰποςαλήσλω 3} ομολν οἴογιι τα Πτις ογαῖ; Υ ἀἰεγίο διιτο ΠῚ με! απὶ εὰπὶ 

« ͵ ΛΔ ͵ ) " Ν ἢ 

ὃ δόλέξιος Τ' ον ϑολούσχοις φραζοπεδυύεσθυ, ἄγων το ἧς 4υῖη Υ οἱ (οἷς ἐγατι Οὐ ουπὴ αἤτΠ1- Ν οἰεὶς εοα- 

Ουξ νεωφίι καζαχραφένᾷς. μκαϑοῦσι ἢ πἰι παοοεσίαν ρτοτθσοητῖο {Ὡρροπηεητο ἰπ ργουίη- λό τμαι, 
στο Οἷς πολεμίοις ἐδύκά φραΐιαν Ζ-: ἑτέραν μεζᾳ- ἷαπν Ροταοη θυ, Ποίίδιις, σοσηῖτο 
ς ΘΟΒΕΘΎ ΘΗ, Δ ΈΡΕ ΡΓΉΟ ΤΉΝ εἰας αἀπιοητι, ν Πα τη οἱς εχ μεέμἼης ἃ- 
ἥν δ  ἐὐα ἀκοῦν 1: ΧΕΙ, Ἰἴα5 σορἰαϑ δοσοτγίετε, σαίεγα ἰπ πιπηὶ- 

οϑαι χωφίῳ, καὶ μηδὲν ον τῷ καζαφοοιάν αὐτῶν ἔτι τίοτοπι Ἰοοιπ τγαηϑέοτγε, Πὲς Ἀπὶ- ' ᾽ 

' “ὐοοπετὲς χινδευ δυμα, ὡς κσδϑτερον, αἰ πσολθίφν. Ρἰϊι5 ρεῦ ΒοΙ 5 σοητεπηρειιπ το η6- 
Ἰ ο ἐγεορνᾳ ζὐτὰ ΟΥΟΣ ζαχέων, ἀμφοτέροις πε παρέφη τατῖο (ε Ρετσυ]ο(νταπιε)οήϊεττο. αυτας 

“ ὴ3ΞςΞ ἡ ἈΟ ϑυ ἴμξων ὁμοία ἘΣ ΞΙᾺ ἐς ἱ 7214 ρετέςέζα {πηῖ ΤοἸετίτου: ταις 
᾿ ἀΕ ᾿ τον ΡΟ ον ν διηδόοδιις σορίαγιη ἀποίθιις Ἰάεμα 

γνωμιη ζο, ἑαυτῶν φυλή ἐρύματα, ἐαν ζις ζγτη, μα] σοτοηά! ργοροίπτιπη, [Ἰὰς τη πηἰ- 
Οἰς δ Τὴν πολεμίων ὡς βία χρᾳτηϑησοιϑίοις μὴ τίοηο5 το, 1115 ᾿πυφάοτοτ: αἰϊςπας 

ἵ Ἐχυχφρῷν. καὶ ὁ ϑζρὲ μέσου γοόνος σύν ὀλίγος ἐμετο, 20 Ρογνίπι ποῦ ἀσστοάϊ. ιο ξιέξιιπ ο[ξ 

φύξῳ ΤῊ ξχυχάρησεων τειξόυϑυος᾽" ἊΣ αϑώτοι χαὶ εἰς ντ πλυϊταἢ το ροσίς σοητογογοῖας ᾿}} 

να ΡΣ ΞωΥΣΙ ἀγρ κϑλν ΥΩ Βοσαάουίοπαὶ δοιί τπετιι πος ταπΊεη 
τελος γε Δ] ουνϑυῴν ον Οϊς ἐ γγωσχκένοις ἐδχουήϑησαιν. ἴῃ. δὰ ππρητς ρεγπΊαποτα ροτιογιηζ, 

ὁπότε ὙΣΡ δλισιτισμοῦ γαῤιν ἢ τ λων Ἐχιτηδείων πυοτίος εηἰπι οχ νιγίίαιις σαἰξτίς ἔγα- 
νὸς ὧν ἀμφοτέρφις ἐδὺχᾳ, μοῖφοί τίς Ἔ΄ποςα λείη τῆς πιεητζατιπι Δι δα αἰΐα πεσολεία ρο- 

αἴιαξ,συμίολωι πε αὐτῶν ἐγίνοντο,χαὶ πληγαὶ, χαὶ τοη Δ πλϊττοτοτιῦ σορίλτι!Πη ραῦ5 αἰ - 
, α νιχϑῦ ἀεὶ αἶθὶ Οῖ; ἀ ἐὐδδε ολλώ ΣΈ  συβ. ΑΒΕ: οοπῆϊέξας (δια θδητωτ δ να]- 

ποτγα,αἰτογηδητα νἱέξοτία. ο« σαΠὶ ͵ ᾽ ͵ 5.» ἢ ͵ ΕΝ ἃς 7 
πλεχουϑύων διλληλοις,ασπτεϑγησχϑν πε Οὔκ ολίορι;, χἡ (πρῖιι5 Πεγες, ολάεθδηζ. ποη Ρδιιοὶ, 

Φαυμκατίαι πλείους ἐγίνοντο. ζοῖς μδὺ δξζυ Ῥωμαίοις Φ Ρίατος (λποίαθαπταγ. 564  οπιαπο- 

᾿ἀπϑρμαλούνϑρον “ὃ ςρατιαῖς; σὲ μία, ποῦεν ἐχτοῦσα τιιπη ἰαέϊιιγα πο ΠΡῸΣ τ γ)ο!- 
Βοριϑυ δὰ ΑΜ υλοίσχων ξρα ΣΝ ΣῈ 30 (τοταπὴ οχογοίτας, 4115 ΡΟΙῈ δ]ίος νε- 
τ πὰ ΚΟΥ Δ) πἰξείδιις,πγασπδ σαρίοθαζ ἱπογειηθη- 

᾿ λωνγεπ' ὀλλοις ἡχϑντζωνγπολλζοω αὐζησιν ἐλφ μίοαγε Ὁ ΓΔ ἘΔ βἀμεοῖα οἰατί ἄαςος, σορίαϑ ἴῃ ἃ- 
φ' ᾽ ͵ ες ͵ ΠΝ, ᾽ τον μὰ ἢ 
Ούτῳ ἐπαρϑκϑϊες οἱήγεμόνες, ἐξῆγον εἶχ, τῷ γαρφιχος οἷεπι οάμπχογαπτ : σππηηις Ἀοπια- 
ἰδιώαμω εἰς μαϊχζωυ. ἐξελθόντων δὲ καὶ Ῥωμαίων πί αυοσις Ριοάιήεησ, αν Ρυρῃᾶ ε 

᾿ Ἁ ᾽ “ ε Ϊ Ϊ ' “» 

ΠΩ ϑαταξα θύων, ἰκωφὰ ΘΟ Χ᾿ νὅ χαὶ ἱππέων “41}Π1Π|, Ρδαίταπι, ὃς νο τα σο ΠῚ 

ι ν Ἂ ͵ πλ {ἃ ο[ἢ; οἰπὶ ρατὶ αἰλοτγίτατε, ρατὶ- 

καὶ πεζῶν χαὶ ψιλών, 107 τα τῶν γρωκδμων (1: 4ε ροτί τα ἀϊπγίσατοηζ ΟΠΊΠΟ65, ὃς ν- 
͵ λ λ..5 ͵ λ σὺ “ἄμ Ἕἑ δὴ ἵξ ἣ ῃ Η τ ὰ 

ϑυμίᾳ τε χα! ἐμίπειθλα.» χα Ὁ νιχθι ἐκαφου που ἐ- πιυϊαυίίηας ἰπ ίε νῆο νἱξξοιία: ἔρεπα 
᾿ ΤΊ λ » ν᾿: ε , ἥ 

ἀυτωΐ μόνῳ τϑενϑμου.ὡς δὲ γεκροΐ τε αὐτῶν πολλοὶ ἕ-- ςο]]οσατεῖ. (σιπλ νογο πη ]τὶ ντγΠ1- 
͵ δἰ νύν Ὁ ͵ ͵ - Ρ ἢ ΠῚ ΤΣ 

κατερωϑεν, ον ᾧ ἐτάηϑησὰν χωρίῳ, πεσῦ ἤες ἔκειντο, 41: ἰπίυα ιΐαις [Ἰατίομε οσσιδι 
τ νον ͵ ΠΝ (ες, ΡΙαγοθαις ἰασεῖεης (Ἐ Πηηες 5, 

ϑγη πλείοις πυ γε «ἰξὶ: ἯΣ Ξ ᾿ 
ΝΠ Ὁ» Πηχεῖους κραν, ὑῶν Τῶν δ ραμοὶ (πρεγεςπτ αὶ σογταπηθη »ν σὰ " ͵ δὲ ἈΛΔΙΝ ὙΠ 
ἀγώνα, χα ἴα, δνα ετί κδύοντες ολίορι γσὸμ, 40 ςοπιεϊπιιατοητιαῖ]ας δάδο πε ἢϊ ημΐ- 

χ 3 Ὁ - λ ! 3, ͵ Ἔ ΕΣ ἢ . : 4 
χαὶ σϑ εξ οὗτοι δραν ζ πολέμου ἔργα δεονάυϑυοι, ἄειη ΒΕ ]ἰοῖς ρετέιπρί Ἰαδοτίριις ρος 
βαρυνόντων μϑὺ ὐξις αν σκεπαςηοίων Ωὶ ἀω- δῦ, Ριοτοδζουιῖβ ἀγροῖς {ΠΠ]Πγὰς Πιᾶ- 

᾿ " ἴ Ἢ : Ἶ πὶις οὗ ἰπῆχοσιτη το] ογιπ πγμ[τίτιι- 
| γυ Ι 15 ΄πλη τὰν εμστε - ; ; ᾿ 
δ. γύμους χεῖρας, ᾿ς μπεπηρρτῶν βε ἀϊπειη σγαπδητίθις, ἢςς ἱποιιγίϊις }6- ὟΝ ͵ λ λ Ξ . τι 

; λον, καὶ οὐκ ἐώντων μϑυᾷν ὅς “σξϑεξολας, τεξα μ- Πμες (αἰτίμετα Ππρηείθιις, ρ]δάϊίς 
ΐ 3 Ε λιν » πὶ . 

ο΄ δίων δὲ τὰ ἐγχφεαδιων ζᾷς ἀκμας, ἔς! δ᾽ ὧν χα] ἀποσας νοὶ γοτιιῇς, νΕ!} ἰπ τοτιιπὶ σοη- 
ς κατεαηρτων ὅλων, οἷς ς εν ἐπὶ ζῶ ἤσϑαι, τῷ κό- τὰς ψἷ νῦ ὨΜ]]ὰς δοίαιη ΠἩ τ θως 

ὰ 2. ὦ , 3 » 7“ Ἶ Η Τ τῇ αἱ 
; που, ος δὲ ολὴς ἡμέρας ἀγωνιζονϑμοις ἀὐδοῖς πολις οἰϊοτνίας; οοτίμιιατο ρεγ τόσαι αἴθ πὶ 

ὴ 

ΑΔΑ ἢ 

Ξ 5 Ξ ΞΞ Ξ ς-ς ς 
μ-π.....ὕ....ὕ.....ὕ...ὅσ5-.ὸὔὦὔὦὔὉὃὕ.. κα 

τὰς. νἱ..........ὕ...ὄ »-οὔἍὦἹὮ - " τπ|..... αὐτῶν --ἰ-------- - - 



Ῥοτιςηεῖς ἢ- τ 6 Γ15. 

Ψ εἴκ]}ς γίτ- Ιλ ν᾿ ἱ 5 
σίηῖς πα. ρτοαϊρία ἀξογιπα ἰγαπὶ Πρ βοδητίδ; 

ΓΝ ῬΙΌΝΥ ΘΙ 
Ιδθοχε (οἱαιίς πογιιίς, ὃς δά ᾿ηξετξάος 

τᾶς ἀεδη  θις ; άοτςε, Πτὶ, πο τα 
δ: αἰτατοδιρεῖ αἰτα πη Ιοηρο οοτ- 

ἱπο)νιγοίᾳ νεχᾶτίθιι5,π.}1ο πλς- 
τα γα }}1 ἤπο ραρπα οἰαπάϊτιτ; (54 

,ς δίηρο Θχογοίτιβ, πσηο ρασ ἄτισε5 44- 
το, θεπταβ ίς ἴῃ οαίεγα {πὰ γοσορετίτ. 
ΝΗαιτεὶ ροίξεα ργορτοῆϊ ἔππε ἢ δοίς; 
(ξἀ εχ ορροϊεἰς οαίξγῖς οδίθγιδθᾶι [- 
4 λά σοπηραταπα Ποοο Αγ οχίγοτ, 
Ϊῃ ντρεταγηθῃ ΠλΠτὶ ορίπαρᾶτιτ,ατα; 
οἰίαπη ναϊρο ἰφέξαρᾶτ, ἐχογοίτιπι κο- 
πηδΠιπη, σπὶ νίποοτς ροήϊει, ἀατα ο- 
Ρετα ΠΙΠ}] ἐρτορίαπη σϑγοτο, οἄϊο οῦ- 
{0115 δ ἰηἀϊσπαιίοποίη ραῖγοβ Οὐ οἶτι- 
(πὶ ἀϊυϊ επάογιηι ἀστογαπι ίρξ ἰρίι 
ψείο ΠΉΠ|τος5 σοπία] 6πγ,νε ράγιιΠὴ Ρα- 
τίτατη ἱτηρεγατογίδγίι γι, αι! ραθδης 
ΓΑΪΠῚ5 ρει δτίπι δὰ πεοαῆατγίος ἔπος 

Ιητεγθα ἄπ πα οΐη σαἰ τὶς 
φογταγ, η ντθς οδίογιατα (πητ πλυ]τα 

ἐχαμαϊϊέα οταϊηοίξ νοσοϑ 2χεογίο φηἕΐο- 
γε,οὈαοτίατς συ] 1ς ̓Π(Ο] τς (ῥε ἦγ Ογ "71 
ἔλοϊοσι μα οπηηΐα εοτοπάςρθδι, (νῖ να- 
το5 ὃζ (Δογοιιπὶ ἰπτεῦργεῖες οο ]Δτὶς 
οΟδίδγιατοπίθιις τοίροημήςεθαηι) ἄθος 
πυοίαδ, αιυριι5 οπογας ηδ ροτίο! πο- 
τεητατ ἰορ τπς, οἤ Πίος εἴς η ποτα 
ἱρῆ5 ποπ ριιγα πεοτίτο ἤογθητ, φυᾶ ον 
το Πηάρ Δ ΟΠΊΠίμ ΠῚ Πα αΙ ΠτοΠοί6-. 
σαῖα, ταη ἤεπὶ ἱπάἸ οἰ δά ρΟιῆςες 46- 
ἰδτιιτη οἰξ, νπδῖη ΚΣ ο[ αἰΐπῦη ἱρηϊς (Δοτὶ 
ουἰοάα, ΟρίΠλ]ᾶ Ποπλΐπο, τ Πα νἱγ- 
οἰπίτατο, ίλοτα ρο]]!ογο. αἱ οἰΠῚ οΧ 
«ας ΟΠ]. δὲ 4|115 ἀγσιιπΠηξτῖ5 νΟΓΕΠῚ 
εἴτε οὐ πλ] 15 1Π 4] οἰατη σοσποιῆοητ, 
ἐἰαν»»ᾳα:1 ἀετηρτῖς ε ψογτίοα ΠΕ 15 ραῦ 

κ δόγαῃι τγλ χογιητ, νΠΔπηαρ 27 (ῥόον 
“αϑιογγάεο ἱπττὰ τηοεηΐα ἀςξοάοτιπε. 
ἄτιος γεγο 1Πο5 ιοϑ νἱτ εἰ ἱπεα! 8 
Ὁοιηροτταπῇ Ἔγαῦ, ρα ]Ϊος νουθεγαῖοβ. 
σοῃξε πὶ πεσδιθγαητ το ἐλέξο]ς- 
τίογα ίς οδτυϊογαης ἴβογα, ὃζ ναῖοσ το- 
ροπάογιησ ρἰφοδῖαπιίδτη εἰς πιιπη]- 
παπηίγαη. ΚἈαμοτγίο αἰτῷ σοπλϊτίο- 
ται το προτο, οἵ! σά ἐα νεηἰ Πδητοη- 

(οπιεαῖο {6 5,πλάσα σοητθητίοης ἱπτοῦ ρίοδξ 
δ ραιγί οἷος σεγτατῇ οἰἙ 46 Ειταγὶς οῦ- 
(ἴδιο; ἀηι Ηὶ ς ᾿πηίοτῖθ. ἱπηρίρτοσ, 
δζ τηϊηἰπης ρορυ]αγος, Δ σοπία] 4τιιπη 
ΘΠ σαρίαπτ οοτῆςφ ἰαΠπ πιαριγα- 
τῇ απλρίς Αρρὶϊ (ἰδιιάϊι, φαὶ ρΙεθεὶϊς 
ἰμξθπΠΠΠΠλις ἘΉΔΕΡΚΟΣ ὑπ ΔΕ αἱι- 

Ν ἀδοία ατα; ἀτγοραητία: Ρίεπιις, οἸ6η- 
το 156; ὃς (οἀαΠἸτατίδιις οπηηϊῇ (4 α- 
ταῖς ΡΟ] ]ΟτΙΠΊ ηι15: Ρ]οδς σοητγα εἰεηϊ- 
οτἱδ, δε ρεἕζατα ἰᾶ αιηυϊτατῖς γἰγία πΠο- 

το δὸις. ἔδοξε μϑυύτοι,ὼ λθγ9ς ζῶ εν τῇ Ῥωμῃ πολις, ὦ 

" ἌΝ ἀν ΡΠ ον ͵ ΠΝ Ἄ 
20 ἡθής. πόύτα ὃ. εἰς ζῦτο στευέτεινεν, ὡς οἵτεμαν τες. 

20 ὄμϑυον » ἀδίκημα ὀληϑες, αὐντίε μδὺ Ὁ χορυφὴς 3 

40 δρων.ἐχεῖνοι μδὺ »δ,ἐν τυ νεωτέρων ἐβούλοντο ζ" 

ονρρκῆς ΡΩΝ ΗἩΚΙΙΟΛΕΝ.Α 5 5: 

ἐγερϑνᾳ, τοϑϑοιλύοντος ζῷ νάζεοι, χαὶ φὲ πληγάς τὰ 

ο)ενᾷς “ποιοιιῦπος, ἱδρῶτος δὲ χαὶ δίψης χαὶ ἀῶμα-, 

τος, οἷα, ἐν πνίγα ὧρα ἔτοις ἴο!ς πολιὼ ̓ χοῦνον ἀγωνιζο-. Σ 

μϑύοις συμπιπῆφν φιλᾷ πω ἀμφοτέρφις γινουϑύων, Ἷ 

σδὲν ἐλαίεν τέλος αἰξιολοηϑν ἡ Χ"» ἘΝ ἀγα- ἱ 

πητῶς ἀμφότεροι Τ φρατηγῶν ὀνακαλουμδμων,, ἣ 

ἀπῆλϑον ἔχὶ ἴοις εαυτῶν χαφαχας "χα Οὐκέτι ὀξηε- 

σαν εἰς μούχζω σϑοίξτεροι, δον, δὐτικαϑήμϑιοι παρε- ' 

φύλα ον Ως; ἕνεκα, τὴν Ἐχετηδείων γίνουϑύας ἐΐξο. 

δυουαι υϑη πότε νιχϑῷ ἡ Ῥωμϑίων δυεύαμμις, ἐχουσίς 
μηδὲν ἐργάσοιοϑει παν μῖσος πε πξ ὑ- 

παάτου χαὶ ὀργά κὼ εἶχε πσϑϑς ζιυς παποικίοις ἔχις 

πω φενακισμῷ τὴς κληρουχίας. αἰὐΐοὶ ἢ οἱ ςρατιῶτο 
τὸν ὑπατον,ὡς οὐχ χθιμον φρατηγέϊν, ἡτιαἶντο ̓ γεαμ: ἮΝ 

μαΐζᾳ πεμποίϊες ὡς Οζι (χιτηδείοις ἑαυτῶν κα ςυ 

χαϊζῳ μδὺ Ἐχὶ φραωτοπέδου γινόνϑυα, οιαῦτα ζω, αὶ 

αὐτῇ δὲ τῇ Ῥωμῇ πολλὰ δαιμόνια, σημεῖα. ἐφαϊνέ 

το, δηλωτίκαὶ ϑείου χόλου, κατα τεφωναξ χαὶ ο' ζά 

χαὶ οἱ τὴν ἑερωῦν ἐϊξηγηταὶ σεευενείκθ τες Ως ἐμπεῖ 

δάας ὠπεφαίνοντο, ϑεαὐν χολοῦαϑαι Ἰλινας,οἱ οὐ χομί- 

ὧννται ζᾷΣ νομίμους ἕμμιαξ, οὐ καϑευραΐς σε ὁσίως 
Ἐχιτελουνῆμων ἀὐζῖς ταν" ἱερωΐγ. ζπησις δὴ τῦτ, 
πολλὴ οκ, πόρτων ἔυετο, χαὶ στ χρόνῳ μι σις 

Ὁσποδίδοται ζ;ς ἱεροφανταις, ὅτι τ παρϑένων μί 

φυλαΠουσῶν 2 ερϑν πῦρ, Οπιμία ὀνομκαι αὐτῇ, ὶ 

παρθενίαν ἀφαιρεθεῖσει, μεαϊν4 (ῳ ἱερφοἱ ἢ οὐκ, (ασ ἀ- ̓ 

γων πὲ ̓  τὰν ὀήγων τ-ἰποδείξεων μιαϑονῆες ὅτι ὦ μᾶυ 

ἴ 

φελόμϑυοι ζὰ ξέμματα, καὶ πομπάζογϊες δὶ ἀ}90 

οὐτὸς τείχους ζώσαν κατωρυξαν" δύο δὲ Οις ὀξελ ἣ 

ἀθέοις Δ  ,ποράξαοϑαι πίω φθορα), μιαιο!γώσαις, 
τες οὐ φανερῷ, “ο΄ ϑοιγ ρῆμα ἀπεκίφναν. αὶ κ᾽ τῷ 4 

καλὰ ζᾳ ἱεραι ὸ ζα μόμ]ά ματα, ὡς ἀφφκότων αὐ- 
Οἷς τ θεῶν Τ χόλον, ἐγίνετο. ὡς ὃ κα, ϑῆχεν ὁ 1 

ἀβρχαυρεσιαν ὄνος, ἐλθόντων ἢ ὑπατων; πολλὴ απϑ- 

δὴ "ὦ τἴρδατα ις ἔλυετο τῷ δήμου τσϑὃς ζοις πατδιςς 

χίους, τὶ τυ" “οὐ βαληψουδύων τί ἡγεμονίαν ἀῤ-΄ 

δδαςηδίους τ ὼ ἥκιςα δημοϊικὸς ἔχὶ ἰὼ ὑπατές 

“σδοαγαγεῖν" ὺ μιετή 4 τί ὀρχἑὼ κελά οϑεὶς α΄ ᾿ 

αὐτῶν ὁ ἡὸς Κλαυδίᾳ ᾿Απασίε, τῷ πολεμιωτάτου τῳ ᾿ 

δήμῳ δοχοιίῶτος ὉΠ) μεςῦς αὐθειδείας δρὴρ κ᾿ εϑρά- 

σοὺς, ἑταίροις τὲ ἢ πελάτας ἀπϑώτων πλάξον καθ ᾿ 

ἡλικίαν δεωνα μῆρος.ὁ ὃ δῆμος, ἐχ Τὐμιωρεσξυτέρων ὦ 

τὲ χαὶ ΤῊ “πῴραν ἤδη δεδωκότων τὴς δχτἠκείας τὸς 
“σφ ϑνοη- 

ἥ 

͵ 
ἔ 

: 



-“ 

᾿ 

ΑἸ ΤΟ ΟΜ ΕΙΒ: ὙΠ 57 
παδονουσονδμοις τῷ χϑινῇ συμφέροντος ὀνομκαιζων, ἡ- 

ξίου ποιφν τ πσάτοις. αἱ πε Ὄρχαὶ “διφφηκεσὸν,ὼὺ Ως 

δλλήλων ὀμέλυον ὠξοισίας. ὁπότε μϑὺ ΣΡ οἱ ὕπατοι 

καλοιεν ῶ πλῆθος »ως ὀἰποδείξογττες οι μεϊιονᾷς 

τἰωὼ ρχὡὼ αἰσατος,οἱ δημῶρχοι τῷ κωλύφν ὄντες 

χύφιοι, διέλυον (ᾳ -:ἐρχαιρέσια." ὁπῦτε σ᾽), αὖ παλιν 

ἐχεῖνοι καιλφίεν ὡς τὐρχαυρεσιασοντα τὸν δύριον, σφ 
, ε“} ᾽ ͵ “ 
ἐπεΐεπον οἱ ὕπατοι, τίω ἐϊξοισίαν ἔχοντες τὸ συγκα-- 

ἴῃ .", λ λ ͵ » ͵ 
λῴνζις οχ λϑίς, χα ζαις ψήφοις ὀῥαδιδὸόναι. και τη..9-- 

7 ᾿ γ ͵ 35. λ " 2 ᾿ 

ἔλα! τε διλλήλων ἐγίνοντο, χα) σζοσέχεις αἀϑιμαχία Ιο 
»« ͵ ͵ “4 λ δ - “ 

καθ᾽ ἐπσλας στουιςα νὅμων, ὡς ε χα πληγας δρλη-- 

᾿ λοις διδόναι ἀιναξ «ἰ π΄ ὀργῆς, χαὶ οὐ μαικραν Ἔσπϑοεὶν 

τίω ςάσιν τσ σπλων. ζῶτα μαϑούσα ἡ βουλὴ, πο- 

λωὼ ἐσχοστει λιδόνον ὃ τί χεφύσεται ζις πράγμασιν, 

εὖτε βιάσαοϑαι, δέωνα νϑμη τὸν δ μον, οὐττε εἶξαι βε- 

᾿λουδμη.ζὼ δ ἡ μϑὲὺ αὐϑαδεζέρα. γνώμη, ϑικζᾳτω-- 

τ ῥᾳ ἐλέοϑαι πδυ -; »χαιρέσιων ἕνεχα,, ὃν δὼ ἡγῶνται 

κεάτιςον ἐ{)" τὸν δὲ λαθόντα τί ὀϊξοισίαν, ζοις τενο- 

σοποιοις εκ, τῆς φῳδρωα  Ξελῴκαὶ εἴτι ἡμϑστηται 
" ἥ ᾽ Γ ᾿ 7 , 

ταὶς ξότερον ρχαις.ἐπϑμορθωσαοῦα, τὸν πε χ9-- 20 

σμκον τῷ τ λ μν , ὃν βούλεται καζαιςφησοίμθμον, 

λύδρασι Ὅς κε αἴιςοις δποδοιῶαι (ας τὐρχας «ἡ δὲ 

Ἰχιφκεζέροι, μεσοξασιλῴς ἐλέαϑαι ὧοις «πρεσζυτα- 

ζις τὲ χαὶ ἀμ μιωτοίτους λύδρας, οἷ ς ἐχιμελὲς ἐς αἱ ζᾧ 
ολ λ » εὐ. ͵ ͵ -" 

πὐξι ας Σργας ὁπτως κρ τίς “ρήσον ) πὐϑ9νον.8η- 
λ ᾿ ᾧ {|| “ ᾽ ᾿ ͵ ᾽ 

γα! »τὸν αὐτὸν ὅ9πον γαῖ» ἐχὶ Τὴ βασιλέων Τὴν ον- 

λιπόντων ἐγίνετο. ζωύτη κσοϑς)ενϑύων τῇ γνώμη ΚΝ 

πλφόνων, Σἰποδείκγιωυται τσ 3ς αὐτῶν μεσοξασιλᾷς, 

Αὖλος Σεμτοοφνιος Αἰαῆνος᾽ αἱ 5 ἄλλωι κατελύ- 

ϑησὸν τρχοω. ὅτι σα δοπάσσας πίω πόλιν ἀςασί- 20 

«50. ὅσας ὀξξω ἡμέρας, ἕτερον διποδείκγυσίν, ὡς 
7..75 5 ᾿ ῇ ͵ τι τὰ 
εἰΐθις ἔϑὴς ζῶ, Σ΄ πόφιον Λαρχίον. καχεινος συγκα 

᾽ λ “Ἢ Ε Ὁ 7 Ψ 

λέσας πίω λοχίτιν ἐκκλησίαν, χαὶ ζὰξΣ ψήφοις χτὶ 
᾽ ᾽ “ ᾽ Ε “ 

(ὰλμήκατα ὀῥαδὸυς, οἶχ τὴς ἀμφοτέρων ἀὐδυκη- 

σεως διἰποδείκγεσιν ὑπάτοις, Γάϊον Ἰούλιον εκ Τὴ, 
ἂν ἴς ς Ν 

φιλοδιημιδικῶν, χαὶ Κόιντον Φαζιον Κι αἰ(θνος ἡον Ὁ 
δ: ᾽ ΣΥΝ 3 ο, "» λ “ΕΣ » "αὶ 

τεθ9φν»Οῦὺ ΤῸ “Ῥφιςοχρ αίχων. χα] ὁ ὁ Ἡμος σοσὲν 
" ἑἕ » » 

ἐνέκα Ὁ αὐϑτερας χὑ“'ατείας ἀυτο πεπονθὼς, εἰασὲ 
»"Ἥ "»-Ὄ 2 Ν “ 

τυχεῖν ζυτης τῆς ὡξοισίας Ὁ δούτερον, μισῶν τὸν 

τοΐπαῖ {αΐ ουγαπι τοὶ ρ δ] σα: ὀαροίς 
(Δητ, εοσηῦς οί Π4ο5 σοί! 5 τε π- 
(ει. ΓεΠΠ ἄς θαητ ετίδπ) πγαρ [γατυ5,ἃζ 
αἰτογὶ αἰτογογαπη ροτγοίζατεπη πγυι}4- 
λῆς. ιιοζίες Ἐπὶπι σοῃίυϊος ἰηἀϊΐσος 
τοητ σοηγίτία αυίδιις σομί]οτις. ρ6- 
τεπιῖθιι5 ἀἀτοτατ, τε πὶ ῥτγοίμα ρος, 
τείξατε σοπγίτίᾳ ἱπηρεαϊςθαησ. γαγίις 
αιοτῖος Πὶ ρορυαπι δὰ σοπηϊτίᾳ νο- 
ξατοητ, σοΟΠί] 5 ΠοΠ {Πποῦαπτ, σοη- 
το ἀοητα5 ΡοΠο5 (ες εἰ σοπιιοσδηάὶ 
ΡΟΡΟΪ ἃ ρεγπλϊτοπάϊ σαἰ οι! ροῖο- 
{Ἰλῖο πη πε Πεθαηταιις (ς πηιιτυιὶς οτῖς- 
πϊπατίοῃ διις; δζ αἰοίτἰς ἔταὰ μοηὶς Ὁ , 
Ποπλίπίδιι5,1η ιιοτ ἀἸαΠἰς τίς ταηια 
ἔτρε ἴγᾷ ἐχαγίογαησ, νὸ ΠΟΠΠΕ]1 εἴ- 
ἴαπι αὐ ριρηοσ ἀεποηίτεπτ, δὲ πη Πῖ- Ἂς 
ΤΏ ΠῚ αὖ ἀτίηῖς αροῆεε (θέτο. [ἡ νἱ- 
ἀεπςίδπατιις, ἀϊα σοη Πα σταῖς χυϊά- 
ποπιαροηάμμη εἰΐδτ: πςο ν᾽ σο ίδοτα 
ναΐοης ρΙεδεπι, ποσ νοΐοης τεάογο, 
δϑεητοπιίαγιμη αἰτογα, ὶρ ἀἴοῦ εγατ,  ϊ- 
ἑζατογει σοπλ τοὐπὶ σαι] αἰςὶ αυΐ 
οὐγηΐι ν οτος ΟΡρτΙΠγ5:Θ1ΠῚΧ- 

{πἰγραιῖς νἱοἵς ὃς σοητασίοίς Ποτηΐ- 
ηἶθιι5, σοτιοίζοημς Πα ρογ (υρο- 
τίοτος παρ  [ γατιῖς ἐς] ἔξιιπὶ οἸοι, ὃζ 
τοροΒ] σα ργὸ ἀγθίτγατι (πιο σου Εἴτα 
τα, ΠΛ  Ἐγατας οὔραγς νἱΓῸ 5 ΟΡ ΠΊΟ5. ι 

αἰτοτα. πϊ τίου, ἰητογύορας εἰσὶ α Πατιῖ 

πιαλχί πγῖς ΠΟποτατ Πίσης, ιιθι5 
εὐγα οἴει νὰ ορτίιηα ἤτοι πηδρ [Ἐγᾶ- 
ται ογεατῖο; εοάεπὶ πιοάο αι (Ὁ9 
Ἰεθας οχ[ἰηξεῖς γερίθας. [η Πδης (οπ- 
τοητίαπι ρ]ογίηις ἀείςεπάςηείθιις, 
ἱπτοῦγεχ δῦ εἰς ποπηίηατας εἰς ἃ. 5 6πι- 
ΡΓοΠία5 Ατγατίπιι5, αγορατῖς το] 5. 
τι γατίδιι5. 4] τορι] σα πε (6- 
ἀϊτίοπςο ἀΐεδιις αοι ᾿σεθας φάτηϊηϊ- 
{γάτα αἰ τὶ εχ τηοτα ἀερηαιίτ, 5. 
1 ἀτρίαπ). 15 ἱπά ἰξε!5 σοΠλ τ [5 σοΠτιι- 
τί τίς, σο ]ςξλίς ας (ςοιπάμιπη ο] {δ ς 
{Ηπ πῶρ [ἴ5, σαπὶ θόοπα νιτ{Πιτε ραττὶς 
δτατία ἀςΠρηαυῖς ςοῃΠ. (Ο. Ἰυ]τιιπ1, 6 αν 2σι, 
Ρ᾽ε 5 ἔδυτογῖθις; δς  Ελδθίαπι (’- φοπη ο. 1ὰ- 
(οηἷς Ει1ι, ς ἔλδτίοπε ορεϊπηατίιιηη. γύπα - 
διπο ρίεῦς, φιοί ρτίογε ἰρίτιις σΟΠ- μες ξοχίς 
(] τὰ πἰἢ}] οἴεπία οἴει, ρα εἰἘ ἴτο- 4μίες. 

Ε 2 -“ “ὦὥ ν ᾿ ν᾿ . Εν να 

Αὑτώῶιον,χφὶ ὅτί ἐχεῖνος ατιμαοϑέμαι ἐδύχει, σφόδρα, 40 [πὶ αἄάϊγα σοῃίαίλτιιπι, οἀΐο ΑΡρίΐ, 

ὑδόμϑμος" ὗς 5 εἶν τελά ΜῊ αι τεζα μένοις δραφήσμον 
ὀύδρα, χρὴ οὐθὲν οὐδωσοντα τω δημω μαλακχϑν, ἐχὶ 
ἢ ΄ λ ,ὕ 5. δι] τίω ὑπ α]είαν παρελβῷ,,κτν γνωμέων ἘΝ κεγώρης 

Χχένω ζᾳ τῆς διχοςασιας. δχὶ τῆς ζύτων Ὄρχης ΑΙ- 

κανοὶ υϑὲ εἰς πίω; Λαϊίνων γώραν ἐμξαλόντες, ἀπή- 

λασὸν αὐδραποδὰ, χαὶ βοσκήματα πολλὰ »ληςρι- 
“-“ή» ; ᾽ς Ἵ 

χῇ ἐφοδὼ χουσανϑροι ῃ Τυρρξυαΐν δὲ οἱ καλουμϑμοι 

οὐἶτς τορα ἃ πταχίπηχοροτο [αταθδ- 
τΌΓ. Ρύοσεγαϑ5 δτίατη, φαΐ γοχαίγοαπς 
εδμἰςπὶ ἱπ4υΠτίμτ, πο ΟΡ] οὶ κορῶογῷ 
ημυίάφααπι ἱπἀ μα] γιπη, ρτοθαθαης 
παης(δάϊτοηϊς εχίτ πη. Ἡοτατη ςοῇ- 

(υἴδτα Κχυὶ ἐλέϊα ἴῃ 1 ατϊπογῦ ἀστὸς 
ἱτγαριίοπο,αδασογαητς Πλμτα πὶ πιδη- 
οἰρίογαπι ἄγ ΡΕΟΟΓΙΠῚ Γοροητίπο 
Ἰαιγοοίηϊο.Υ͂ οἰσητες θοφ,, Ετγαίςαρ 

ΑΔΑ ὦ 



"8 ὈΙΟΝ. ΗΛΤΙΟ. 
ΡΟρυ ας, Βοπαπη Ἰλοπιαηὶ ἀρτὶ ρατ- 

τοῦ ἱπέοιξαγιητ χοαγποπίθιι5. (ὔη; 
(δπατιις ἀπ] ατῖς [Π Αἰ τόριις αι ]5.4 
Ὑ εἰεητίθιις το5 τοροτὶ ἀξοτγειηςει, Ἐ- 
αυ,ν 4φητας ρυηᾶ ἐγμρ θθη)2 ἔς] ςἰ- 

του δὲ (ποςείΠ|{ς. τατὶ πευπηίπεπι ἠ6- 
ἸησΕρ5:ΟὈΠΪτα τα Πη .60 νοποτγιιητ αι1- 

ἀλλοίας, νι Ποη ἰᾷπι ργα ἀατογία τηΔΠιι, 
(εὐ ταίτο ἐχογοῖτα Οὐττοπδπι ἱπιια46- 

τοῦτ δὲ ν᾽ σαρογοησ: ἀιγοριίδημε ν}}} 15 
(τπγ} οἰιπὶ ορρί ἀο, ϊτατὶ ςοριοία ρτς- 
ἀκ, οπλιπιίς γεσερογαητ Δεν εἰοη- 
τος ἰερατίς Ἀοπηληΐ5 γοίροηάεγιης, 
ΡΓ  ἀοΠος Πἴο5 ποη 6 ἔνια οἰαίτατς, ςα 
α ςετοτίς Εττιςοτῇ ορρ 5, 1Π ἀρτο5 
Ἰρίογιιπη ἱπιιο δῆς. 1ηογίνε Ἰεσατί Τα 
Ἰηξοδδα ἀϊπη!ΠΠ, π Ν εἰεηιοϑ σι π ργα- 
ἦα οχ ἀρτὸ οπγαπο γεμποιτεῆτος ἰῃ- 
εἰάιιπε. (ας νθὶ (επατυΐ αἰ ἢ}15 γο- 
πιιητίατα ἔιπτ. Ὁ: ΠππῈ Ν οἰσηταπιι πὶ 

ἀδοτγοιῖς Δι θοθιις ςοηῇ: Βοίαπηα- 
τιιπη οἷὰ ταπηθη Πιεις (θη ατα5 ρίαοῖτο, 
ται τἰς ἐχρεαιτίοπεπι {πρὶ νοταπ- 
τρις. ΡΙεδὶφ ἀϊΠΠΠοπ απ ἀστογιπη ἴῃ 
πγεπλουίαηη γειιοσδητίθ:5, πα 4ι1η- 
αιρηηΐο δῆτα ἃ ίδπδτι ἀξογοῖα, ρα Ὁ] }1- 
ς4 θγρρὝμης ἵρε5 εἰαία εἤοτ; δὲ τοτίιι Ε- 
τγαυτία δ6 [πὰ 1 ἔοτς ἰφέξαθαπε, ἢ ς6- 
τοτί ρορυ] νη ηἰπιὶ σοηίεηίε Υ εἰξιῖ- 
Ῥας (πσοσυτγγογέι. Ν 1] ταπλεη ποιιηιὶ 
γέρα ναϊιδίιητ; (δα (οπατιςοπί!- 
τ ΠῚ οἴ) Πν ρἰς δ ίσιτο σοη βγπγδζιιπι 
ε[Ε, (μάτι δέ ἰνογτταγα 50." ἀγρὶ!. ΡΟΣ 
δας ςοὨΠ- οσἰιη ἐχογοίτθιις ργοίεει, 
(ξογίπιπη ποη Ιοηρσο ἃ ΚΣ οἱομέπρ ντῦς 
οαίξγα πγετατί {ητ: δέ ΟΠ Πὶ ρεΐ δἰίχαοῖ 
ϊο5 ΠΟΙ 5 η ργοαίγεῖ, ἀστιπη 014 Πὰ 
Ροτεγαης [λτΠΠπιπηῈ ἀδρορι αὶ, αρα- 
ἕϊξαα; ργα δ πιδιηρ] τίμημα, ἀοπλιιην 
τεαιιχογιηῖ σορία5. ΠεῸ Δ] Θογιπλ 
ςοπίμ]ατι σοίξιιπι εἰἢ πχοπλογαθ]ς. 

ἈΝΤΊΘΙ σΜ: 1Υ̓ΒΑ 11 

Ι1ο λεως,απήεσαν ἀὐποοιαν πολλζωὼ ἀγόνϑροι. ιεγταῖ, 

20 

30 μείναντες ἡμέ ρᾶφ συχναὶ, δ" οὐκ Δλὐτεξηγον οἱ 

δὴ 

ιεντὸ νοὶ Ὁ Ῥωμφίων γῆς πολλζι ἡδίκησὸμ χσδϑγος. 1 

μα)9.Ὁ ἢ. βουλῆς τὸν μϑὃὺν πσϑϑς Αἰχϑροις πόλεμον εἰς, ᾿ 

ἕτερον ὀϑαξϑηχονϑμης φόνον, πρῖδα δὲ δ εντομωών, 

“ατεῖν ψηφισαυϑίης Ν Αἰχϑυοὶ «ϑὺ Ὥ “Ὡράτα 

αὐΐφις χτ' νοι ἐχώρησε,ὼ οὐθεὶς ὁ κωλύσων (Δλοιπὰ μι) 

ἐφαίνετο, δ ράώσέ ἐπαρϑεῆες ἀλογίφω, ληφρικζωω κδὸ ἡ 

οἕκέτι ςραϊείαν ἔγνωσδν ποιῴοϑει, δεινά κει 8. βα- 
ρεία ἐλασόμ)ες ἐχὶ πόλιν Οἴδους, χτ' χράτος αἱοοῦ ͵ 

σι. χαὴ Ὡἰαρπασόυῖες ζο. τε οκ Τ χώρας χαὶ (ᾳὗπό- 

γοὶ ἢ ασϑϑς ζους πὸ“ Ῥώμης ἤχονζοις Ἔποκρινάμε- 
γοι,ὅτί σόκ ἐξ αὐτῶν ἤσαν οἱ ασδϑνομεύονγϊες πἰων γὼ: ἢ 

ραν, δον Ρ Ν1] ὀήγων Τυρῥξυών,ἀπελυσαιν ζιςς 

δδας,ούϑᾳν τὴν διχαίων ποιήσαϑῆες" ἡ οἱ ωρέσξ4ςἜ 

τυϊχόμοισι Οἱς Οιεντίμοις λείαν ον “ αὐτῶν χώρα 

ἀσρισι-ζᾳῶτα παρ᾿ αὐτῶώνη βουλὴ μαϑούσα, πολεμ' 

τε ἐψηφίσατο ὧς εὐ το μοῖς,κὺ ζις ὑπατοις ἀμφοτέρ ; 
»" ᾿ “561 ΩΣ ΝΑ 
ἀγήν τίω φρατιαν.ἔγνετο αϑυ δξίυ πόξὶ τῷ δογιλατ 

3 ͵ λ Δ 5. νοι ἐς Ἃ Ἵ φο μΟϑὶ 
αἰιφιλογία  χο πολλοί ἡσαῦοι πον πολέμον Οὔκ ε 

᾽ Ἵ “" ἢ « τες Οχφεέράν, τῆς κλιιρϑυχίας “ἰ πασομειμνησχϑήϊες ἵρ 
᾿Σ ͵ 9 2 «- ἣ δημοΐυχους ὃς γε πτεμιπῆον ἔτος ἐψηφισχκένης ““ πσὸ 

σεενεδρίο υ,κϑινῇ πιφεύσαμηϊες ἐλπιδὲ ἐϊξηπατίωυτο,χαὶ, 

χϑινὸν ̓ ποφα νονες πόλεμον εἰ χοινῇ χελσε) γνώμῃ 

πάσα υρβξωυία Οὶς ὁμιοεϑγέσι βοουϑουσαι. οὐ μώυϊ 

«σαν γε οἷ λυ" ̓ςρατιωτῶν λόορι, λλ. ἐκύρωσε 4! 
« " ἌΝ ν ΄ -Ὁ»ἭἌ 

οδημος Ὁ τῆς βουλὴης δόγμα, τῇ Σ ποδίου Λαρχίοι 
͵ λ λ ͵ὔ ἂ Χ ᾿ 

γγωμῇ πέχᾷ Ὡἰβακλήσᾳ ελσειμϑμος. χα ω- 
γ}γ7" ἦΞ δι Τα ἮΝ .ὦ Α 

τὰ ὀΐξηρον ὧς δωναμάς οἱ ὑπατοι, φραΐζοπεδοῦσο 
) 3 ͵ 2 λ φῦ ς Φ νὰ 

μδᾶνοι χῶεις δλλήλων οὐ μαχρων τῆς ποόλέως 

λέμειοι ὯΝ δχιυάμᾳς, πσφονομδσαν)ες αὐτῶν 

γῆς ὅσξω ἐδειύαντο πλείς ἕω, ἀπῆγον ἐπ᾿ οἴκου τί 
, 

φραδιαν.ὀνλο δὲ ἔχι τῆς ζύτων αὑσατείας λθγϑυ 

ξιον ςοϑὲν ἐποαβϑη. ἡ 



τ .- -  ὡ  πωττοα παρ τε τα 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ- 

ΠΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΚΑΡΝΑΣ- 

σέως, Ῥωμαϊκῆς ἰρχαιολογίας βι- 

(λίον ἐνναζον. 

Ωι 8  Ὅὐτοις ἔτει Δ, φιφοραξ γμο- 

μϑύης ῷ δήμῳ “σοὸς τίω βελξὼ -«ἰϑὶ 

ν᾽ Ξποδιφηθησουϑύων ὑπατων" οἱ νμϑὺ 
Φ' δ᾿ ἢ 2 ᾽ ΒΗ 

τ γὸ ἡξίοιου ἀμφοτερους ἐκ τὰν Ῥιςυ- 

χραϊικῶν ἘΧῚ τἰω τἰργξὼ τξϑα γα γεῖν" ὁ ὃ δῆμος, 

ὁκ τὴν ἑαυτωΐ χε ϑρισμένων" γνωσιμαχήσαντες 
᾿παϑς δλλήλοις ἡ βουλὴ ὺ ὁ δῆμος, ἕως στευέπάσαν 

δλλήλοις αφ᾽ ἑκαάςφης μεράδὸς ὕπατον αἱρεϑέεσαι " χαὶ 

᾿αἰποδείχνυ.) Καίν ὃν Φαξιος Ὁ δυύτερον Αἰ ασο 

βουλῆς, ὁ τὸν ΚΚ ἀοσιον ἔΧὶ τῇ τυρωωνίϑδι χρίνας ̓ Σπό- 

δμος ὃ Φούριος ἰπσὸ ΤὴΜ δημοτικῶν, ἔχι τὴς ἐθδὸ-- 

μηχϑφῆς ἡ πεμπῆης ὀλυμυπιαδος, τ βχονΐος ̓ Αϑζωη- 
η »ὁ ΡΝ πλνς, ϑλῇ 

σι Καλλιώδου,καθ ὃν γόνον ἐςρωτοπεδόυσε Ξέρξης 

ἴχτιτίω Ἑλλαϑω. ἜΡτι ὃ παρφληφότων αὐτῶν “ἰοὺ 

Ξορχίωὺ, Λατίνων πὲ ὡρέσξᾳς ἧκον δχὶ τίω βουλξω, 

δεόνϑροι πέμψαι σφίσι τὸν ἕτερον τὴν ὑπάτων μ' 
ε ᾽ », ͵] ᾽ 

δοευαμεως,ὃς Οἕκ ἐάσῴ ποφϑσωτέρω χωρᾷν τίω Αἰ- 

καναΐν καταφοφϑνησιν᾽ Τυρρξυία πᾶσα ἡϊλμετο χε-- 
͵ Με λ Ϊ ᾽ , 

χινη ϑυη,χα οὐ αὶ μακροῦ χωρήσου(ᾳ εἰς πολέμιον. 
͵ δ. τς ΝᾺ ͵ ΝΥ ᾿ ᾿ 

στολὴ γὸ εἰς κϑινζοω Οκκλησιαν Ὁ εϑνος" χα! πολλα, 

δ εντθμεΐν δεηϑέντων σεεναίρεοϑαι σφίσι τῷ κτ Ῥω- 
ι ͵ ͵ ! 2 Ἷ 3 “ 

μϑϊων πολεμου,τελος ἐϊξωώείχψυ ὀξῴναι Οῖς βουλο- 

μϑμοις Τυρῥώυενν μετέχήν Ἔ ςρατίαξ "ὦ ἔϑρετο χεὶρ 

ἀξιοκαχος ἡ Οἷς Θιεντόμοις Τ᾿ πολέμου σεωναιοομμέ- 

12. γη.. ζῦτα μιαϑούσι Οἷς εἰν πελᾷ Ρωμαίων ἔδοξε ςρα- 

ἄας ὅτε καζαγεραφάν,ὺ Ὅις ὑπατοις ἀμφοτερϑις ὄξι- 

ἐναι.τὸν »ϑιν, Αἰχφυοῖς τε πολεμήσοντα, χαὶ Λατίνοις 

τιάθρϑν ἐσουϑμον᾽ τὸν δὲ, ἔΧῚ Τυρρξυίας αἴξοντα (ἃς 

δωωυάμάᾷς. ὀῤτεραηε δὲ, πσρὸς ζῦτα Σπόριος 

ἽΣικίλιος τὰν. δυρῶρχων εἷς" χαὶ σεωναγων εἰς ἐἰκκλη- 
͵ Ἃ » ς ἣ λ λ “ ͵ 

σίαν τὸν δυμιον ὁσημέραι ; (ς «ἰξδὰ τὴς κληρουχίας 
ἀ ᾽ ῳ “" “ ΑΕ Μ15 

1) οέσάς ἀπήτει τοὐρα τῆς βουλῆς, χαὶ σσοὲν ἐ- 
͵ 4 λ ταν ͵ 2 τὴν τὶ ͵ 

Φη συγχωρήσάν ὄχι ΤῊ. πολεμέων,ουτε ΤΊ χι πο- 

λιν αὗτσ' αὐτῆς ψυφιζοιϑμων Ἐχιτελεοϑέωαι, ἐαὺ 
λ ὡ λμῃ!} 5" ᾽ " “" « ἣ -“ 

μηζους δέκα, ὀνδρας οἰποδείξωσι ξϑτον οράςας τῆς 

δημοσίας γώρας,χαὶ διέλωσι τί γώ, ὡς αὑτέσροντο, 

τοωΐδημω.ἰπορουμϑμη 5 τῇ βουλῇ κ᾽ ἀμηγχθνούση τι 

ἡ ποιάν, Αἴπαιος Κλαύδ)ος ὑποτί)ς.) σχοπᾷν ὅπως 

Ὡ] α τὐσί) α πυλέων [δυοδδγωνἼασξὺς αὐτὸν, δὲ- 
δώσκων ὅτι “- κωλύονζᾳ χαὶ ἐμποδὼν γινόνϑυον ζοῖς 

! ." 2 2 

δόγμασι Ἔ βουλῆς, ἱερϑν ὄντα , χαὶ γόμω ἰοὺ ἐϊξοισίαν 
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ΤΟΝ ΙΗ ΔΙΕΈς: 

ΧΑΝΌΒΙΕ, ΗΘΔ Κ: 

μα(ρμ!ς, “5110 421411|222 Κο»»4- 

“4γΉ7,2 ἰδε7 χογ145. 

ΕΟΝΕΝΤΙ ΔΠΠΟ γΉγ- Αν. Ο. 179, 
{μῦη ἸΏτοῦ Ράττο5 ἐς ΟΥ6- οἰγπιρ, 75, 

Ὃ Δηαΐς σοηίΠδιις. οἵα ἘΡΕΉΤΟ 
λ ΨΩ εἰ ΠΟΠΙΟΠτΙΟ, ΟΡ Ϊπγα- 5}. Βατίο;, 

10. τθιιδ νιταμη ας {πα Ελέτ οΠΐ5 σοπία- ἀρεῖς σθας 
Ἰεπι ἀοἰπἰπαπείδις: ρει α σοπτγα, [δὶ Ἔον 
στατος δά σοῃίμπ]ατιιπι πο Π γα οοη- 
τοπάοπις. 4υα: ραττίαπι σοηροττατῖο 
ποῃ ῥτγίυϑ οοἤλυίτ αιιαπι ἴτογ ἱρίας 
σςοπαεηΐτ νὰ νηφηυαας ἄδγεῖ οοη- 
(0]επι. ἴταηιο ἃ ίεπατα ἀεἤρπατις οἱ 
(ξίο Εδθιὰς 1 1,15 χαὶ (ὐα ΠΠπτ τγταῃ- 
Πα 5 τουτὶ ρογερογαῖ;α μ᾽ εθο 50.Εὰ- 
τίαις,1. Χ Χ ν ΟἸγπιρίαάς, ρεϊποῖρα ἌΡ 
τΠοηΐς (Δ ΠΠ|446. 400 τόροτγο Χεγχος 
ἐχροάπίοποπι ἔδοῖτ ἰη (τασίδι. ΗΙ 

20 Ππγμίλτηιις τηαρὶἔγατιιπὶ ἱπίθγιηζ, 
νεηϊτ δά ἰσπαταπ) 1 ατἰπογατη ]ερατίο, 

Ρεῖεηϑντ δά (6 πλἰτγογαιιγ αἰτοῦ σο- 
(Ὁ] τ σιπὶ οχογοίτα, ]αΐ σοιηρείςο- 
τεῦ ΖΕ χιοταπι ἱπίο]εητίατη. Ετγατγία 
παοαις νηϊαετίᾳ πηοποτὶ παητίαρα- 
τατγ, σγααὶ ἴῃ δύ πηΐς ἔαταγα σοφέϊαχῃ 6- 
πίπι ογαῦ σεητίς σοπο  τιπη. ν[ἱ οὐτπὶ 
Ὑείεητες επἰχί ΠῚ πλῖ5 εος ρυθοίδιι το- 
σαίςητνε 6110 σοπιγα Ἀοτηάπος (ε- 
(6 δά άετγοπι ἰοοίος. ταπάεπι ἄδογο- 
τῦ εἴϊ,]Πσετς Ετγυίοῖς χαΐ να !ςητίγε πὶ 
δαῖτ Πα πλρῖτα ντ ῃ Ν εἰθπτία πη δὰ- 
χΧΙΙαπι Ταΐξιις Ἔχουοίτας σοηἤπετει. 
Ηἰδίῃ νεῦς σορηίεἰς, Πα πη εἰ ργοςο- 
τί διις ἀπιρος σοηίμ! ες σοπίοτερείς εχ- 
ετοίϊτίδιις οχί γοραἰτογα πη, Οροπι 1. 4- 
τἰηὶς φάἀπιοτγίιι5 “Ἔ ιος ἔογεπ πη: 4]- 
τογιιπη,Α ἰππφἀοηήλτη οὐπὶ σορ 5 Ε- 
τγυγίατη. ΗΠ 5 Ὁ ηἰτεθάτιγ 5. [ΟἸ]πιι5, 
νπας εὐ ρα ποτῖ! σο]]οσία, φιοιίϊα- 
τἰς οδοϊοηίθιι5 ργοιη ἤλιη Ὡστογαπὶ 
ἀϊυϊποπξ αίδπαῖι οχροίσεης, περᾶίας 
(Ἐ ρογπηΠαγιπα ντ ν} πη (ΘΠ ατιις Ρἰα- .- 

εἰτῇ νεῖ ἰῃ δε Ποὶς νοὶ ἴῃ ντρδηὶβ π6- 

40 ροι!ῖς Δαπιίττογεταγ, ΠΠΠ ρίας ἀσοςπι- 

αἰτὶ βἰοηάο ἂς ἀϊαάζάο στο ΡῈ ]1- {τα 
ςο, ἤτοι ρΙεδ᾽ ργοπλ Πττη ἔιογαι, 4 ο- ὶ ) 
σπατὶ εἤςητ. Ηἰς Πατοηιξ ἰςπατῇ ηος ἢ 

ἐχροάίςητξ σοηΠ] μα πὶ Αρρ. ΟἸαυάϊις 
(ιδηνοπαίτ,ἤαγεητ ορεγᾶ ντ σοτογί ττῖ- 
θιυιηὶ αὐ ἐο ἀΠΠἀοτεῆς. σιιπ1. ἢ. ΖΕ (6- 
πλῖας ρἰδοίτῖς οὈ ΠἘατ,λαείγευ αἀπιοτία- 
τὶ, φαίαςοτ {τ, ας Ἰερίτἰπγᾷ ροιοίϊατοπι “ 

ΑΔΑ ἱὴ 
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δὰ ΟΝ 81} 
Βαδοατ:ὃζ φυΐδας ἱπτογοςΠοτίτ,οα 'πι- 

Ροάϊτο, υατο σοπίμ!οθαςῦνε (εητδτε5 

ἀείποορο σοπίμ! ες 4 ἀρσογοητ δ οπγα-᾿ 
τοητ, να ροῖ αἰ αι Ραποτιπι, Α- 
ΠΛ] Ατας ἰρίις ὃς ἀπ οἱ εἴΐξης. οἷα ο- 

τἰπὶ σο]]οσὶϊ ροτθητίαπι Πδυα Αἰΐτοῦ 

ἱπξίπρί ροῆς,ΠΠ αἰ Πάτα ἰητετ ᾿ρίος 
ξοιδαταγ, Εὰ (ςητοητία να] ς ργοραΐα 

οἰ σοπῇ. δ ρατεῖϊ ρει πιουίδι5: τοτῖδα» 

νίπθιις εβεοσγαητνεαδταιοῦ ετεῖθα- 
Ὠἰδίη ραττοβ μαίας τγαπίιγοη, 411 - 

ΠΙ υαπ ἴα γατὶοηΐδιι5 σοπατὶ Το πὶ 

ΑΌ δξιϊοηι δας ἀρταιῖβ δαοίτογα, 4ο- 

πεοτεάϊίγεητ ραοαῖα ταπηρογάι απ 1}- 
Ιε ρεγαϊςαςίτογ ἰπῃ ργοροίιτο πιάπεζοῖ, 

ποοίδοοἤμτγαπι ἀείογαγοῖ καῖ; Δάθο 

σογᾶπι ρορυ]ο {πρεγὈ ΠἸπλαπη οάοτς 
σοόςεῖὰ απάοτγος, 411ε ς Ετγαίοος οα- 

τογοβηὰς Βοίτος νγθε ροτίτοβ νίάοτο, 
4ιαπι οσοιράογαϑ ρα ]ίοο ἀρτο ἔταὶ 
{ππόγογατὶ ηαέζος (ες μοποΉΠπηδπα 

οσοφίϊοποπη πᾶ ταητα (προ θία τὰπι 
ἀϊᾶιτςταπι ἔδέϊις οι εγοηζ, σαπι δὲ 

ῬΙοδὶ οα νεγθα ἀρ! σα Π]ςς, αἰαης (ς 

αξειοη συ ]οσα ἱπτογοθάογο :ἀροῖίο- 
ας ίδηι Πα Ρης ἃ ίοπατιι ἃζ ςοπίαϊ!- 
Βιι5.ἴτα ἀείο! τις [ΟἸ]ΠΠπ|5 ὩΙΠ1] ΔΠῚρ 5 
Ροζογαῖ, Ροίξ ἔσο ἀοἰοξξις οἱὲ μια- 
Ῥιτας : ὃς φυϊδαυ νίι5 Ὀ6}]} ροίσε- 
τεῦ, (απ! Πγαθάτις πλαρηᾶ ργοιη- 

Ρτἰτααίπο,ἴάπη ρει πατίπῃ ιαπη ρα ]1- 
σειποχῆΐς σοπίι165 (οττίτί ΟΧογοίτιις 
δἀΔυχογιπτοοϊογίτου; 50. ΕασιαςΊη “ἢ - 
4ιαος, αίο Ἐδθίιις η Ετγαγίδπ. 5ρι- 

τίο ποοεήεγαης οπηηΐα ξο οἴτοῦ, πΠο- 
{εῖδιι5 πο δις σοπρταα! : πη α]τιπι- 
4ις ργαάα δἴχις σαρτπογαπι Πᾶς 
ἐχροάϊτίοπο ραγίππι εἰξ. Πᾶπη ἔσγπης 
τοῖσι Ποίξίοπη ρεγαασάτιις οἵδ 4- 
σοῆϑ Δο ἔεγθηβ; ργα απο πη Ποπι 
ἀοπαιῖς τλ]Πτὶ. χιο ἐβέξα ε(ξ ντ ρείμας 
εἰατη Ρ᾽ εὶς αππιατοῦ Πα ίτιις,θατη οχ- 
{εππατίοποπι τὰπα πηαρὶς σοπῆγπια- 
πογίτ: οχαΐζοα; ΠΑ τα τοπῆροσα, σο- 
Ρἰαϑἰπτερταϑ ὃς Πα λ5,πηαρηος ἰπίτι- 
Ρογ υσίξιι ἀϊτατας, ἀοπλιπι τοροττα- 
αϊτ. ΑἸτογ σοπία! Οςίο ΕΔΡίι ἐστα- 
σὶς διηέζαις. οπηηΐθιι5 ἐπηρογατοῦιῖς 
ΠΥ ΠΠΙΪς., ΠᾺΠ.Δπὶ ταπγοῃ ταγαπὶ σοίξα- 
ται Διά 6πιτοτα τ: ηὉ {πΔ οα]ρα, (δά 
ηιοα οχοίμς οἵου ρΙ δὶ, εχ ψαο δῆϊ- 

ἡ Ἀπὶ σοπίμ 8 τγταηη! 415 δοσιμαγατ ἀΔ- 
᾿πχπατῖια; πΠοσαπογαῖ. ΠΘΟ 6Πίπι, Πα 8 
ἀμιοῖς Δ σο!ετίτετ εχίξαιξάα εἤδηε, 
αὐ ἀξοςῃτί ργοπιρείτἀϊπα ΡΟ νἱπὶ 
Δἰϊηιι οσσπραηάϊί αι οἰατα ΠΟΙ . 
1Π]Ἰοσα (μῖ5 σοπιπηοα 5 ορροτιιπαπ- 
τποϊηιπη, ΡΓοτηρτοϑβΐς οχμ δ ρδῃτ; 

το ξαντοζοιὶ τέηαρας ἐκ τυ θη θχων οἰκείες τῇ β 

χ0 τία λέγφν πὲ ὁ παρα φν, σε τῷ δήμου τὸν λθηθϑνήτ 

30 5χ “κι πϑομειναύτων εἰς γεῖρας ἐλβθῴν ζ' πολεμίων 

40 γὸς χέιθον ςρατηγήσας,αφηρέν» τὸν ον τὴν ἐργών 

ἨἩΔΙΤΟΛΔᾺΆ Ν᾽ ἃ δ 5. ὯΝ 

“ζοντα, τϑῥαΐία πο ηφν»ὶ οἷς δ ἐκεῖνος ἐμποδῶν 
μρητω τα κωλύφν.σεονεξίλάνέ τε ζοις αὖϑις πα- ᾿ 

Ἂ ΠΝ 

] 7 “ἢ ᾽ “ « “ 

πίου, δόξαντες αὐτὸν ορθως παραινᾷν οἵπε ὑπατοι 
5, ε ͵ ἴων, Ὰ 

δ ὀλλων οἱ δευυατωτατοι 5 πολλὴ δεινά φεία. διεντοῦ 

λῆ γινεοϑαι.οἷ ἢ τέως μδὺ λόγω μεταπείθᾳν ὯΝ 

χίλιον ἐπεχείρφιωυ ὀπὸς  ζεῶαι “ἕν. πόϑὰ δ κλύοου ι- 

ας πολιτά μκατων, ἕως οἱ πόλεμοι λαΐξωσι τέλος ὧφ᾽ 

ἢ ζω αντιούτο, χὴ διώμνγυτο, Δθγϑν τὲ τὸν αὐϑαδὲ ᾿ 

εἰπεῖν ἐτολίκησε τῷ δήμου παρόντος, ὅτί κ(ϑλλο 

“βούλοιτο Τυρρῶοοις χαὶ ζοις ὀηλες πολεμίας 

τήσονζῷς τὴς πόλεως ἔχτδεῖν, ἢ ζυς κατέχονίᾷς , 

χώραν τίω δημοσίαν ἀφάναι, δόξαντες ἀφορμιω ε 

ληφέναι καλξὼ πσοϑς αὐθαδι4ανζοσαυ τιον ἴριωα 

δέως δυξα νϑύου,κωλύάν αὐτὸν ἐφησόδμ" φανερῶς ἔ- ; 

ποδαῖον ὅσαι τῇ βελη ἢ Οἷς ὑπατοις “δυχϑίμιμονωϑ ἷ 

5΄ Σικίλιος σδ᾿οϊένὸς ἔτι χώδλος ζεῦ. μ ὅτ ἡ φρι 

τιὰ κατεχράφετο, ὅσων ἐδ τω πολέμῳ,πϑώτα ὑ- 

πηρέϊφτο,ζὰ »δϑὺ ἐκ ἕ' δημοσίων, ζῷ, ὃ ἐκ ἢ ἰδίων ἀ- 

πάσῃ “ὐροϑυμία" ἢ δου ώχους οἱ ὕπατοι δχριηρω: 

σαίυϑυοι ζὰ ςρα φύματα, Ἰξήε"Σ πόριος »ϑὺ ᾧβριος, 

Ἐχὶς Αἰχανῶν πόλ4ς" Καίσων ὃ Φαΐξιος, ἐχὶ Τυρ- ὴ 

βζωοις. Σ πορίῳ μϑὺ δίὼω ὥπϑυτα χὶ νοι ἐχώρηο 
Ἰ 

πολλὰ οκ Ὁ ἵξρατιας : ἐϑύετο ἡμαιταί τε ὼ σώω- 
6 ,»ν νυν “ρι ΦἸΩΝ 

κατα λα. ᾧ,.ἐπῆλϑε γὸ ὀλίορυ δᾷν πα ὁσην οἷ πὸ 
-“ 3 Ἷ 

“μοι γάω καΐϊφχον, ἄγων ᾿ Φερων" ἡ ζὰ λάφυρᾳ 
͵ ε » ͵ ΄ “" τ. 

ςρατιώταις ἀπτδυταὶ ἐ στιτο. δοκῶν τε] ὺ τ' 

Κ᾽ γόνον ξὴ) φιλόδημος, ἔτι κῴλλον ἐκ ζυτης “ 
Η .“ ζ5 λ “-Ν 

φρατηγίας ἐδεοοἰπτά,σε Ὁ πλῆθος. Ὁ, παρλλϑ 
ε ἥ τὰ “.»{[ ὌΝ ς« καῇ ͵ 

ογθογος τ' φρατίας, αἰγῶν Τ' ὁ δε αι καν ΟΛΟΧᾺΘΟν 
2 -“ ͵] » ͵ ͵ ὅ λ1Ὁ 

ἀπαιϑη, γρημκασιν ἀὐπορον καιτεςησεν ὄχι |Τ' πα 

δὼ. Κα(νϑ Φαξιος ὁ ἕτερος τὴν ὑπατων,Ο οδ- ὦ 

παινον,παρ συσὲν εἱ δδτη κα ἰδγον, δὶ. ὅτι ὦ δημος, 

τίχὸν Οὐκ εἶχεν ἀὐκϑυὲς, ἐξ οὗ τὸν ὕπατον Κάσσον 

ἔχι τῇ τυραννίδι κρίνας ἀπέκτεινεν.οὔτε »» ὁσοι δέοι 

σου ζα χά φρατηγῷ χελάύσαντι ζοεις κἰ πσηχϑους πᾷ- 

ϑαιρχείν οὐδ ὅσαι πὐοϑϑύμῳ χαὶ “ὡρέποντι χευσαμές ᾿. 

νους, βία καταο εἶν, οὔθ᾽ ὅσει λάθραι «δῷ δύππολέ- 
μῶν χώρια εἰς πλεονεξίαν 4ὐϑετα σφετερφίσααϑαι, 

᾿ οὔτε 



οὔτε διὴο ξ (Ἴφν οὐτὶὲν ἕτοιμοι σὸν, ἐξ οὗ ἀμί 

Ἷ ᾧ γα ὧν ἐφρατήγή σ᾽ δόξαν ἀγανοζεὺ ἐξοίσεοϑαι ἐμῇ- 

᾿ λειχα ζῳ ἀλλα μδυ αὑτῶν οἷα ὑδειζοντες τω ἡγεμό- 

τ γι διοτέλοιωυ, ἐκείγῳ ἡ“Ἴον λυστηρφὶ ζῶ, χαὶ τὴ πὸλῴ 

᾿ βλάξυς οὐ μεγάλης “ἀξια" δ δὲ τελάυτῶντες ὡξ- 

φργάσϑθυτο, χίνδγωνον οὐ μικρὸν ζὔεγκε, χαὶ πολλζεὼ 

αἱ "ζευ ἀμφοῖν. “βινονϑμης ΣΡ τ ρατάξεως -ψ 

Πα τὴ λόφων,ἐφ᾽ οἷς ἤσαν ἐφραζοπεδοῦκϑ- 

τες ἀμφότεροι, πάσῃ τῇ ποῦ. ἑκατέρων διυναάμκει, 
λ λ λυ » ͵ὕ ᾿ λ 

Ζυλλά χα καλα ἐργα Ἰἰσοδφξαμδροι, Ὁ! ζις πολε- 

᾿ς μίους ὀμαίκαισαντες ρξαοϑαι Φυγῆς,οὐτεηχϑλου-- 

ϑησαν ὠπιοῦσι, τῷ φρωτηχϑύ πολλαὶ, κελάζοντος, οὐ - 

“πε οὐδα μείναντες οὐπολιορκῆσοιι τὸν ̓χαφφικα ἠ9ῳ- 

λησαν, ΣᾺ. ἐασαϑ)ες ἀτελὲς ἔρχϑν καλον, ἀπήε- 

σαν εἰς τί αὐτῶν 'ςρατοπεϑίαν. Ἐχεχάρησαντων δὲ 

ἢ ἀἰὐζχρ κἴτορο. ὀϑαγϑράῦσαι τίνων, “μέγα ἐμξοησαν- ἢ. Ι 
ἦ τῶν ἀ, ϑρ9οι καχίζρισι τῇ τε φωνῇ τὸν ἡγεμόνα. ἐ-- 

λοιδόρφεου ὡς πολλοὺς σφῶν χαὶ ἀγαϑοις Ἔπολωλε- 
χότα δὺ ἀπειρίαν φρατηγεῖν᾽ αὶ ἄλλη πολλή βδλα- 

Ἵ 

δαχαχαὶ ἀπαγήν σφας εἰς τἰω πόλιν ἠξίοιευ, ὡς οὐχ, 

ἴχϑροις ἐσονῆμοις, ἐαὺ ὁχίωσιν οἱ πολέμιοι, δουτε- 

“ραν ὐτεσομκεῖναι μοϊχέω. χαὶ οὔτε μεταδιδασχοντος 
ἐπείθοντο τῷ ἡγεμόνος, οὔτε ὀλοφυρομϑύου χαὶ ἷκε- 

᾿ς χάσογτος ἔπαοόν τι ρὸς ς δεήσᾷς, οὔτε ἀπειλαξ, 

; χαὶ ̓λϑατάσάᾷς, ὁπότε χαὶ ζαώταις χρήσαιτο, δὲ ἍΕΙΞ 

"λαξείας ἐλάμβανον, δολὰ “δὸς ἄπλυτα ζαχιωο- 

τ ρᾶνοι τα διένϑωον ζοσταύτη δὲ ὀμουρχία χαὶ καΐζαᾳ.- 

ΟΠ φρόνησις τῷ ἡγεμόνος πᾶσιν ἐξ αὑτῶν παρέςη, ὡςῖς 

«ἰὶ μέσας γύκζῷς ἐϊξαναςα ες, ζᾷς τε σκξευας ἔλυον, 

᾿ χαϊζῳπλα ὀμελάμβανον, χαὶ ζις Φαυματίας ἐξα- 

ν σαζον, Οὐ εϊεγὸς χκελδύσαντος. (τα ὁ φρατηοὺς α- 

θὼν, εὐαίκααϑη πᾶσι δδιώαι Ὡ ΓΥῚΡ μα τῆς ἐϊο- 

δου,δείσας τίω δῥαυρχίαν αὐτῶν χαὶ Ὁ ,ϑρασος. οἱ δὲ, 

: ὡς ον φυγῆς ὀμασωζόνϑιυοι (αἀχᾳ πολλῷ σκευα,-- 

“πὔοισι τῇ πολᾷ πόϑὰ τὸν δρ,3ρϑν. ὼ οἱ ἔχι τὴν τειχῶν 

ἀγνοήσαίηες ὅτι φίλιον δὼ ςρώτέυμα, ὅπλα πὲ ονε- 
ϑύοντο, χαὶ δλλήδους δμεκαίλοιωυ, ἣ τε δηλ πῦλις ὡς 

Ἰρὶ συμφορϑ μεγάλην ζαφο χῆς ἐγερῤνα μεφὴ ὁο- 
εὔξθου" καὶ οὐ “σϑότερον ὀϑέῳξαν 

᾿ φύλαχες ἕως ἡμέραν λαμαρὰν ἄμέοϑαι, χαὶ γγω- 

οϑέιωι Ὁ οἰκεῖον φρατάγμα . ὥ φ)εασοὸς τῇ αἰοουλη 

τ δ οκ τῷ καζωλιπᾷν τὸν γαιοφυκοι ζύείκϑωτο, χαὶ χίγ- 

οἰ ἤπο ς ἘΜΥΜΜΟΝΣ ἈΡΌΣΟΜΟΝ 
Ός ΠΣ Ῥ πολεμίας ἀτάκΊως. εἴ ἴε δξχυ τῷτο καταμκοι- 

θδγες οἱ πολέμιοι ἐκ, πόρτὸς ἀπιϑσιν ἀὐδθις ἠχολδη- 

ο΄ ψαν, δὲν αἱ ἐκώλυσιν ὡπαΐ Θπολωλένγαι δ ςραΐιαν. 

ΑἸ Ο. ΚΟ 18 
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σφημία χαὶ ἀγόμακτήσά χρησοαίυϑμοι, λύφν τὸν χά- 20 

ΙΧ, 

πεοῇ αἸ᾿4 φαϊάρίαπι ἔλοϊεΠάτιπ| οἱσ- 
(ετυοά δὰ Ποπογᾷ δίῳ β]οσίαιη ἀι- 
οἷς (εἱ ροῆοι εσάπισογα γα! ]α τατῆ θη 
ἐογῖ ᾿π Οἰ οητία τι ΠῚ ΙΡή] πλΪΠιι5 πλΟ]6- 
{λοταῖ, τιιπὴ γα ρα] οα; πο δάπιο- 
ἄυπι ποχία : ἂτ ροίξγοιημπὶ ἔλοίηι5 
που πηράϊοογοπι ντγῖᾳ; δίτα τ ἰσηο- 
τλϊ παισὶ. σοΠϊ ἢ έξαΠΊ ΟὐΠΠῚ ΠΊΆΡΠΟ 

Ρεγίσυϊο. οαπι οηΐηι νιγὶᾳ 6 σο δ ι15 
ἰπ φαΐριις σαίεγα ἸΙοσαπεγαησ, ἱοτίς νἱ- 
τίδας ἀείςεπάϊεης, ὃς σοπηηλης ἱπ 
σάτα ἱπιου πη ϊο δοίθθιις, Κορρασέ 
Ροίξηλαϊτα ἃς ργαοίατα ἔλοϊπογα πο- 
(Ἰοπι τη Ειραπη ἐρ! Πεητ, πες ρογίςοιπὶ 
(πηι Πιρίεητας, ἴσο οσίαϊα νεπειηθη- 

τοῦ πΠ λητο; πο τπσποῖο ὃζ σαΐγαᾳ οχ- 
Ραρπατο νοϊπεγαπε» (δ γε! έξα ἱπι- 
Ροετέβέξα νἱξξοτῖα, ἐπ (τὰ σαίτγα γεποσῇ 
ίαχπε. οὐμπ16:; ἱπηρογατογεπη ΘΠ ἡ αἰ- 
ἄστη δρρεϊίαγα σοπαγθηταγ, πιαρηϊς 
οἰαπγουίθες νπί ποῦ σοπα τί ῬΔΠΓΙΙΓ, 
ἀϊσοητοσ ρεῦ ἱρίπις ἱπιρεγίτίατη ἀοί!- 
ἀοταῦῖ ΠγυΪτοσ νίγος Πγεπαοσ: ὃζ ροίξ 
Αἰτας ΤΊ Ϊτα 5 να θοῦ ΠῚ σο ΓΕ ΠΊΕ] 145, 
ἱγατὶ ροίειιαθαης γε πιοτί5 σαίεεί5 ἴῃ 
ντθεπὶ {6 τεάποογει, πο {ἤδάδιγος 
Δα ἰτογαπάϊτιπν ργα πη {ἢ ΠΟΙ ς ἰπὶ- 
Ρεζετοῖ. ὅζ πο ηιο Πγοη τὶς οἷπ5 παοιο- 
Ῥαηταγ, ποις Ἠεέξεθαπτεας απηθη- 
τίς ασ ργεοῖθιι5 φαδηλες ἀεί 15; ηος 
τα ηΐ5, Πα π 40 ὃς Πὰς ἰητοηταγοιί,τθε- 
τεθαηταγ; (δὰ ἢϊς οπηπίδιις ἐχαίροτα- 
Ῥαπταγ, ταητιδηιο ἱπάς ἀποίς δ ἰπι- 
Ῥοτίογαπη σσταπιρτι5 ἱπυ {τ ΟΠΊΠ65, 
νι πηράϊα ποξξε τροητοβ τοπτογία γα- 
ἢΠροτγοητ,ατπηα απηθγθησ, (λα οἷος ἀς- 
Ῥοτιαγοπτ,μαπηης ἰαδεηῖο, Ποσοο- 
σηΐτο, ἀπιχ πεσεῆα Παῖς οπηηίθιις 
Ρτοίεοηὶς Πσηατη ἄαγο, γεγίτιβ εο- 
τα πλ η ἀειτοξξδη 15 ἱπρε 5 δι αοἰὶ- 
δτη. {|| Πα (δοιι5 φααπι ἤρα (δτιια- 
τί, πάρῃα σεϊεγίτατε οὐ ρεξο ΤἼπογε.., 
(0 ἀΠΠπσα!ατη πιογαησντὶ ργοχί πη}. 
αἵ εμηοάΐος χαὶ ΠΡ Δητίη πηςεπίθι5,1- 
σπογᾶτος ἀπηΐοιιπη ἀρτηξ ας, ἀγγερτῖς 
ΔΥΠ.ὶς σοπιοσδβθαητίςε ἱπυ σε: τε ας 
ετίδπη οἰαἶτας, ι1ΑΠ] πιάσῃ οἰγοῦπιοι- 
τὰ οἰλάς, ρϑίιογα 46 ταπχαίτιι γοξοττα 

{61 

"7 “" λ ΙΑ ε . 
ἀὐδις (ας πύλας οἱ 40 τ ποο ρυῖα5 4 σα ποά δ. ἀροττα (πὶ 

Ροττα χυᾷ ασε ἴδπὶ οἷαγα ἀοπηο σας 
Ἰεσίομες δ ποίσεγθητηγ. νὺ ργατογ - 
σηοπηίη!ᾶ ἀείοττογιπη σα[Ἐτογῇ, ρεγί- 
ουΐαπη ἔς ποη πιοάϊοοτο δαϊογίησ, ἱπ 
τεπερτῖς ρεῦ ποίιοῦ ἀποεάδητζαος πα}- 
Ἰοοτγάϊπο. αος ἢ Ποίξος τε σορῃϊταί πο. 
(ξουτὶ πα ΠΕ πτ,η 81] νεται δε απ τοειις. 
οΧχοζγοίτας ἱητογηοςίοης ἀείετας εἴας, ( 



16: ὌΙΤΟΝΥ ΤΙ ἩΕΙΓΘΟΧ ΕΝ 5.5: ΥΩ} 

(λα αὐτοπὶ νοίαπὶ Πυΐας (σα ἀ “5 ἀλοίν της ἀπαάρσεως ἢφυγῆς, ὃ σοὺς“ ἡ- ! 

ςοἴπις. ἔδα ἄρα βμτ (ντ ἀἰϊχὶ ) ρὰ- πων δ μο ἐα θῶ ούφευ, αὐχῶν πῚ ( 

ΒΙΙσατα ἀπιοῖς οἀϊαπι, δ παρά εἰ Πο- ἀπμε. Ρ ΠΑΆΡ ΩΝ Ἂ “: 
ΝΣ ΚΑ Ἶ Σ γος τ' ἐεκεινὅ τίμκῆς, νὼ μή ϑρια, « καταΐω χο-. 

ποεῖ πα άογθηζ, ΠΟ τυ τὴ Ρ[Δῃ5 1ῃ  υυος 2 ΤᾺ γ 1 Χ9. 
3 ͵ “Λε ε 

ντδοπιγειεΐξις, ΠΠ{Ἐτὶς ἤθγετ. Ρο- σχμηϑεὶς ἐπεφανέφατος υν.. Ὴ Ἄ ἑξῆς ἡμέρα μα- 

Πιάϊς νεῖ Ετγυίοί, σοσηίτο Ἀοπηα- θύγῇες οἱ Τυρῥξωοὶ δ ἀπαρσιν Ῥωμαίων, γέχρους πε 

ποιιπὶ αἰ (σοι, ρο]ἀτιιπτ θογιιτη σα- Δ ΣΩΣΝ λέ ᾧ, ὸ ΕΝ 4 εἶς μαΐι Ἢ» Ξρ ἄνθια ΝΣ 

ἀλυιοτα: δ] ατίϑαιις ἃς ἀεροττατίς (ιι- ἘΠ ΝΠ ΝΣ φ οὐαὶ “ ἐᾷ 

οἷς ταπι ἀἰγορτὶς ἱπηρεάπηοητί5, Ζυα αν Ὁ : “ ἢ! 

ταῦτα (ντ ἴῃ ἀϊαταγηὶ δε} νίαπη ρα- πολλω ἐἸορτς Ὁ ΕΕΣ ον ἀπέ θη ἀρ πολέ: 

ται) 'π σα[ττῖς γε ξτα ἔπογαηι, υαί μογ' διεφορυζ ὡς δὴ χρατϑνες,Τ' χώραν: πολεμί- 

νἱΐίζοτες, βπἰτίπηῖς Ποιξίαπι ἀρτίϑ ρος κο ὡν ἢ ἐπυτάτω λεηλατήσας, ἀπ ον Ἔ φρατίαν. ᾿ 
Ῥυϊατίς, Γοῖγο ἀρ ἀυχογαπτεχεγοίτα, ' 

ΑΝ 0.274, δευςητίς ἀπηΐ σοπίμ!ε5, (. Μαη- Ἢ , ἀἠεῖς γα τε ών 

ἐοαίπουοι Ι1πς, 8. Μ.ΈἙ δίς ἰτεύαπι, εχ ἰσπατ Ὁ Μαρχος Φαζιος Ὁ δούτερον αρχά ν αἱρεθεὶς, ψηφι- ; 
ΓἹ ᾽ ιᾷ “» 2 ) Ν ἤ" 

το αβίοτι, σοπίαϊτο σοπίγα Υ εἰεῆτες {απ πὰς σμα Ὁ βωλῆς ποιυσαϑυὴς φρατ' ὀξαγήν ὄχι τ ὥγε- 
ὶ : ; ἀταϑὲ: ΠΡΗΝ ΜΉΒΗΝΣ “ ΓΝ ἢ 

ἘΠ δε χίπλαπη ἀιιδιυτί Ἔχογοίτιιπι, εἀϊχοτῦς πονεῖν πόλιν σον δῦ πλέςον βΞ' ληθῶσιν,τσοούϑηχϑμ; | 
᾿ δά υλπ ἀἴοιη ἀοἸοξξαπι μΒαθοτονοἸ- πιο νὼ ἜΣ τὰς τ ὑπρι. ἔρω Ἵ 

; ᾿ ϑ 
Ιεητ,υεργα!ο ἐπε εἰαμεγὶ πορρῖηα. οἷι- ο ΠΥ Ὑ ΡΩΝ ; δι 

4ις τυἰδιιπογαπι νηις ΤΊ, Ῥοητῆ- 9» οὐδε ἢ ὐξις ἐμποδὼν ὅχι κωλυσά δ καΐζαγς ἢ 

οἷὰας οαἱπ το πιογοθάογεσ, ὃς (εηδταίς φὴς ενὸς δ ἡρζρχων, Τ ξερίε Ποντοφικίου, ὦ Θαβὲ ἡ; 

ἡ φοηίαϊταπι ἀς ἀἰαϊἀςπάϊς ἀρτίς πιὰ-.͵.͵ ὁ κλυρδχίας ψήφισμα, ὀμακαλεμδια,δεροιστάλ 
σῃο οἰαπιογα ντσογεῖ, (165 (]ιθ-.. 17, ἢ σειναρχόντων χυτ' τ ΣΝ ᾧᾷ Ἶ 

δὐτηοάῃ ὃζ {προτίογοβ) 46! π τς οἴτις ὙΕ ἢ (3 ς ΑΝ, ΠΑ ἀ Αν ΕΝ Ἢ 
: τε πκαλήί ας “π:; 20 αὐῇ'ὑπατοι,διεφηᾷ, Ὁ ἀρχεῖον" κα  πότο ἐπσρα 

ΘΟΙ]ορὶς, ΟΠ ςοογαητίητεῦ ἰρίοϑ ἀ{Π|4|- “  ς ἐξ η ΤΕ κίήν (ΠΩ Ε ἤνή νὴ 

τπη:αςτηοχ ίσηδτας τη Πάατὰ εχίεοιι- ὅΧι πολλης ἐϊζοισίας ζῷ δύξαντα τή ξφληνγνονϑ : 

τἰ (τ ]ΠΙθοτς. ἴτας σοη(οτρεῖβ ᾿ηῖγὰ ᾿ καζαγεαφῆς ο» ὀλίγαις ἡμέραις, ὀξηεσων ἔλὶ 

Ραιςοϑ ἀἴος σορίἸσ,ργοίθεει ἰππτοπὶ πρλεμίοις,δύο υϑὺ ἑκάτερος ἀΐων ' Ῥωμφίωνζαϊμα: 

διηῖς νγθαπὶς Ιοσὶοηίθιις, πες ρδμςῖο- ἔπαυσα ῇ ; ΕΙΣ 
᾿ τα αὐ ταγρα, ἔντα ὁ πόλεως ζχκ ἐλοι ὁ 

τίδιις οοοπογαπη ας δ άϊτοτιιπι δι1- ἐξ σε σ αν Ξ 
" ἵν ἍΔΕ ς δας 5} Δ 2 ΔΑ ας ͵ 

ΧΙ ΙΝ. 1 Ατίηὶ ὃς Ηγηϊοὶ ἀπ ρ 11 ἰτς ἸΕΥΠΙ ΧΕ ΣΙ ἡ τήν ἢ: Ξἰστίκωνε ὈΥΑΝΟΤΕΝ 
αυοά ρατίτα πη διεγατ, τ οτᾶτ: νογα πὶ ᾿ ξαλάσανγ.ἀφίκετο ἢ ἀὐζις δὰ Τ' Λατίνων τε Ἐρ 

Ποη οπηπίμπι νῇ (ππτ ορογα; (ε4 αἕϊῖς. γίκων ἔϑνους διπλάσιον πῷὸ κληϑάντος ὁ χηκεδαχ9 

οὔ Ρτουαρείτι πα πὶ τατος, τοπλίο- μέὼ ἐγεήσαντό ξ΄ πλρυτί" πολλν ὃ χοῤὶιν ἀδῆς, 

ταπε ἀϊ πηι ἄϊιτ, Τ Θγτίας Ζαος; Ἔχογ- ὯΝ ΤΑ ΡΝ ἃς 

οἴτας, ἱππίογιπη ἀπας Ιοσίοποβ, ἢ ΠῸς ΓΚ δ τοι, ἐς ἀπε λυμίατνεσπιλυ σοι ζρ : 
εἰξοχοῦθατγε ρίο πα πίθι5, Δ τυταη- 20 σης δγουαίεως Τ' ἡμίσφαν. ἔταξαν Ὁ Ὡρο πὸ 

ἀμπιἀρτῦ, Πα ΠΠ] Ποίξο5 εχ ἱπιρτο- ζίτον οκ δυοῖν (α ΓΤ οὐ ἀκμῇ φρατὸν, φύλα 
υεἰΐο ΕΧ(ΠΙ εγοητ. Οπλοτίτᾶ νΟΙΟ φτάτΈ ΠῚ, χώρας ἐάυΝ Ως ἑτέρα ΝΉΩΝΩΣ εὐνῇ : 

Πα: ἀΥΠηὶς ΔάΠας ντὶ ροήϊε, πη να. “ἴ ΝΗ οι ζιρλέιο ἣ 
το! ιετατατοίρ. ας πηαπίδ. ρεςπϊο. “ ἡ ἀν ἐν λ λον τ ΡΑ ΘΝ ΩΣ ΤῈ 

Αἀιηοτῖς ἀεἰπάς ρΓΟρΟΥ͂ οἷος ἐχετο-ὀ ὀ Α5)»0|6 ΤΙ δγουακις ζιὸ ὁσλων 2 ξλσεως, ον τῇ πὸ 

τἰδιοαίξγα ροίπογαπτίῃ ἀπο τυιπλιῖς καΊέλιπον,ακρας τε ὃ τείχη φυλαξονζε. ἀγανϑν : 
ποη πλμτίι ἰητοτ (ς αἰΠπἄτίθιις. Ποΐϊες. 5), πλησίον “ὁ ὀεντθμαΐν πόλεως ζὰς δεουαίμάς, κατε: 
4004; 4πτὸ νεθοηι οαίξγα μαεῦδησ, ΝΜ 
ΤΛΆΡΠιΙ5 δ νΔ] [115 ἜΧεγοίτιις. σομμ6- ἐν νλνον ἡ τα παν ας πα ᾿ , Κα 
ποίᾶτ οηΐτη δ τοτίτς Ετγυγία ργοόσοος τ ὅληλωνοῦῖν ὃ )} Ὁ πολεμίων δεώύαμις ὀΐξες 

: . . ον [ η, ΝΞ ͵ ͵ Ν Ἵ Ἵ “Ἢ 
σαπι (5 οἰ ἰφητίδιις "ἰτα ντ Ἀοπιαπος ᾿ἀ4γϑυν ρο πόλεως, πολλή τε ὸ αἰαϑη. σειν η) 
Ποη Πηράϊοοτίτεγ {πρεγαγές ππιογο. 49 ϑεσαν γὼ ἐξ ἁπάσης Τυρρυίας οἱ δυιωυατώτατοι ἵ 
(οπίαϊες,ντᾳ ποία πναϊεἰτάϊηε ἂὐ- ΠΣ ΠΕ ΒΈΝΣ Ὁ απ γεν στα ὡς ΔΉ : πα ττς ῥαρῆ πεγέςαις ἐπᾳίουϑυοι ὁ ἐγ μετο Ὁ Ρωμικε φρα; 
πλοτῖᾳ; ἰρίεμάοτο, δά πηοαῇ (Ο]]Π1οἶτὶ ςς δ τυ μωνδεδρῦλ ως Δ μἤ 

- ογᾶτης ρατῖταταπι οἴει ίαος ἡὅσοη-ὀ ὅΚοΟ Τυρρῶυιχϑν πΝ τας ἴσῷ ὑπατοθ ον ̓. 
. : .- “. [γ ΑΝ τσοὶ Χ , 

(ξητίφητες, σοπσογάϊδας ΠΟΙ σορϊς σπλη)ος ὁρῶσι Ὑ' πολεμίων, κἡ τίωυ λαμισθότητα τα 
3 ἌΥΝΝ δ ἂ » ἣ ΤΥ 

ἐὐμάνας φοίε τας; νΠπ| ΘΕ σοη- πλων, πολὺ δέος οὐγέπεσε, μι ποτε ὅΧ ἱκθνοὶ λιοὶ ̓ 
αἰτίτις, σα τὶς [| [ ἄτι- ἢ “ΠΣ ͵ πο ΓΠι ὶ Σ᾿ δξῃς πηι τίς δοΠΠἃ τι ξασιαζούση δευνάμ4 τῇ σφετέρα «ὁμονοῦσαν ἢ 

οοτς, οχίροξζᾶο οοτηοάδμῃ οσσαο-. ΝΕ , ἷ εν, τ ὦ 
τ' πολεμίων ὀρτιταξαιυϑιυοι, προ ὐλέαϑαι" ἐδόχει ΤῈ 

ΡΟΣ , ᾿ ἤ , ΕΝ, » ͵ - ͵ Δ 
εἰύζις οχυρωσα υϑροις ζὼ φρατοόττεδο τοίοῳν τὸν πολέμιον, οχδεχομϑνοις εἴτινα δωσῴ πλεονεξίας 

»᾽ 

ἀφορ- 

οἱ ἢ μ᾿ Οὐτοις Ὄσποδειηθε ἥες ὕπατοι, Γαῖος Μόμμιος 

ςραΐζοπέδοί ᾧὶ ἐχὶ λόφοις δυσὶν ἐὶ μακραὺ ἀφεςηχϑσι Ι 



Εν ἘΠΥΤῚ ὁ. ἘΠ ΟΝ. 

' ἀφορμδιὺ ὠζης ὃ ΤῊΝ ογορασῦς ὀλογίφωῳ κα- 

αφορνησά ἐπαρλεν. ἀκροβολισμοὶ ἢ ὃ λιν αὅτο σεευε- 
, χ'" ἰςἔλλῥοντο, ὁ ψιλῶν συμιπλοχα βεκχεῖαι, μέγα ϑ, 

ἡ λαμησοϑν ἔρρρν συ δὲν. οἱ ὃ ᾿ Τυῤρξωοὶ αρϑόρϑυοι τῇ 

τειοη ἣ; πολέμου, φλίαν τε ὠνείδιζον ζ;ς Ῥωμαίοις, 

Ἠΐΐ οὔκ ὀξγεσαν εἰς μαιχέωυ, χαὶ ὡς ἰθακεχρε- 

χὅτων αὐτῶν σφίσι Φὺ ὑπαίθρου, μέγα ἐφοϑνοιω. χαὶ 

ἔπι μᾶλλον ἐπήρϑησαν εἰς αὐαβο αν τὸ ὀἀὐτιπαλου 

σρατοῦ, αὶ καζα Φοόνησιν συὺ ὑπάτων, δυξαίϊες καὶ χὺ ὧ 

᾿ς θεῖον αὐτοῖς συμμαχεῖν Τ' δ δὲ ἑτέρου: Ἵ ὑπάτων Γαΐξιο 

“Μαλλίου χεραυγὸς εἰς ὦ φρατήγιον ἐμπεσὼν, τίει πε 

σκηνζωῦ διέασασε,ὼ τίκὼ ἑςίαν “ὀμέφρεψεὶ ὐυπολε- 

μιφηφίων ὅπλων ζὰ μϑὺ ἐασίλωσε,ζᾳ, ὃ “ἰθδκέκαυσε, 

{49 εἰς τέλος ἡφαμισεν' απέκίφνε ὃ αἱ τ ̓λαμασξ)- 
χατον ἀντ τὴν ἵπισων, ᾧ τὰ Οις ἀ ἀγῶνας ἐγεῆτο, 

Ὄ! ἡ Τα ξαπόντων ἡμγας. λεγόντων ) Τὴ μαύπεων 

τῷ τε χάφαχος ὀδωσι αδϑσημαίνάν ζις λεοιξ, χα τὰν 

Ἐλιφανεφάτων λὐδρῶν ἀπώλφαν,Δὐα φήσας Ὁ δ δυωα.- 

μι» Μόγμος, ἀπῆγε πὐξὶ μέσας νύυκίᾷς ἐλὶ τ΄ ἕτε 

εν» χαφαικαὺ ὸ μ᾽ ́ Ἢ σειναῤχονΐος, Ὁ ΥΑ ΝΝ 20 

σε. μαϑονες δξὰ δζωυ οἱ ΣΤυῤῥξυοὶτ Ἔ  πίςασιν τ Ἢ φρατηγού, 

ἡ δὲ αξ αἰτίας ἐμετο Ὡρα τίνων αἱ μ(ο:λώτων - 

χούσαδηες,ἐπήρϑησαν τε ταῖς γνώμαις ἔτι μάλλον, ὡς 

, πολεμιοιεῦτος Οἰς Ῥωμσήοις τῷ δαιμεόνίου, ἡ πολλξω 

εἶχον ἐλπίδα κε τή σήν αὐτῶν" οἵτε μόύτεις ἀχριβέ- 

«ερον δ ἌΔᾺ ποὺ δυχοιοῦτες ὀξητακέναι ζὰ με- 

ταρσια, πῦϑῳν πὲ Ἢ ἱ Τὐϊκεραυνωῖν γί Δ Ό,ΤΕ] βολαὶ, ὑΐ- 

γες ἀὐζις αἰσποδέχονται ὋΣ πληγας ἀπιονζας τὸ- 

ποι λαῶν, οἷς ἕκαςοι Ὀἰποδιδονται »χαὶ τίνων ἀγαθῶν ἢ 

κακῶν μᾶωυυτα). χωρῴν ὁ διμῦσε ζις πολεμίοις παρήνδν, 30 

᾿ς διοιρούνϑυοι Ὁ γγμόρϑωον (τ᾽ Ῥωρϑήοις σημκεῖον χτ' 

ιμό (42: ὍΝ ὃ βέλος εἰς ὑπάτου σκηγξεὼ καϊέσκηγψεν, 

ὦ φρατήγιον ογζο ὼ πάσαν αὐτζωὺ α, ἡ ἑρίας 

ἡφανίσεν' δ δὴ ασϑϑσημονν Τὸ δαιμόνιον τῇ φρατιὰ, 
τῇ χάφοιχος ἔκλφηιν βία χρτηλεντος,ὺ Ἢ ἔχιφανο. 

ξάτων ὄλε,ϑρον. εἰ μϑὺ δξίυ, ἔφασαν, ἐμναν ο» ᾧ χα-- 

τέσκηψε χω ριῳ Ὁ (έλος,οἱ καϊέχοτϊες αὐτὸ, μιὴ με- 

τἰωείκθ το ζα σημήα ὦ ὡς ζοις ε ὁτέξοις, μας τε πάρειν 

(ολῆς ἁλωσ(,ὰὺ ἑ ἑγὸς ὀλέ,ϑεῳ φρατοῦ, Φ γεμεσῶν αὐ- 

ζῖς δαιμόνιον ἀπεπλήρωσεν δὺ Τ χόλον᾽ Ὧ24.5 6- 

Φώτεροι θεω ἢ) ζντοιῶτες, εἰς τ ἕτερον γάφακοι 

μετεφραΐοπεδοί ᾧ, καζαλιπόντες Ε ἔρημον ΤΥ τύπον, ὡς 

ἝἜ (Οις δὐϑεφποις ἢ ὧν λεοῦ αὐροδηλοιωῦτος ξσυμῷο- 

ραξ, δλλὰ ζις τόποις, κοινὸς ἅπτας ζοις αἰὔθιὶς ὁ τἰρα τ ́' 

δαίμονος ἀξ όλος, ζῖς τε ἀπθυαςάσι χαὶ ζΙς "ἰ πσο- 

δυξα υϑύοις.ὲ .ὦ ὯΦ᾽ ὡλῶναι σφώντ' ἕτερον γδιῥαχαι 

βία ϑείας Ἐχιδκασιζουσης δυάγκης, οὐ , αἰξιάμεινὸμ 

ο Οαἰεγῖς σαρτίβ,ν 1115 ΟΧΟτοίπιις ἱπτοττιγγγ,. ἡ ΚΗ ὅτῳ γ 

“ἀσξΆοο ῥηυηείαγδιιντ, τοῖα ΠΕΙΠΊΙΠί5 ετὐκαρι 25. 
1 ΟΧ Κα] 00 ποῦθε η νιΓῸ ει οἷα ΠΝ 

11 τ63 

πεπιοχ ποἤίμι απάδοϊα το ογαγίἃ. 
ἰπτογίπι σοητίηϊα ἤθθαητς νοἰζατο- 
Ὠδς5,ἃς [ετοηταγίογιπι σοῃβιέξι οχίσ 
σαΐ, ΠᾺ]1ο οπιοητι πιο πιο γα 1, Ετγιῖς 

ἴοϊ πιογαγαπι ἱπηρατίοητία 5 τΠ||Πτὰ- 
τοηι  οπγαηὶς ΟΧργοδταθᾶτ, 1 ΠΟ 

ῬΓΟστοαογοηταγίη δοϊεπη;ὅζας (6 πηᾶ- 
σαηϊποοίςητίεθαησ, φυΐθιι5 τοτῖς σα πη- 
ΡἰΞ5 σοάογεγαγ. δαχίτ οὶ σοηίαἰ πη 

δέ Ἔχϑγοί[11Π σΟὨτΟΠΊρτιπη “ΟΜ ο- 

Ρἰπίο, ΕΔ αἰ 5 ρτορ εἰς Γρέι ΒΘ! πὶ ι ξ.», 
ΘΘΙΌΓΕΊτ, ΠΑΠῚ Αἰ ΤΟΓΙι5 ΘΟ] πὶ Ο). κι εὐμί κι ἢ 
δαὶ ργατογίιπυ ἐς οαΐο ταξξιιπα - ἴ. γ.. οἰ 
ξαϊτ: ἰαοεγαταπη οἴἢ Αι πλϊπε τοτοσίαπα, ἡ [ α ο. 
δποτίις σου ς5;αγηηα νοὶ] ήατα,νεὶ 
Δ δι ταν ΟΠ ΤΠ τοτιπη ἀδίμιηρτα : ἘΞ | 
{πόζα νῃι5 6 σοΠβ}]15 ἐααὶβ ἰρίςπ.- 
ἀϊαἸΠΊπλιῖς, Ζαο ἴῃ ριο δ νεῖ σοηίπος 
πογατ, ὃζ ἔλπΊα]1 ΔΙχοτ. ν δ᾽ σα ν- 
τε 5 πτοποίεητ,ἄθος σα ἘΓΟΓΠῚ ΟΧριι- 
᾿βῃαιοηἜΠπΊ δὲ οἰ ΠῚ Πγογιιπὶ νἱγοσ 
τᾺΠῚ ἰπιογίτο πὶ ροτῖοηάοτο, Μδη] 5 
ἜΧχοῖϊος πιςάϊαᾳ ποέϊε Πλ]ΠἸτο5 γα τς 
ΧΙ [ἢ αἰτεία σαίέγα, νὰ ἱπῖγα δαίάἀεπι 
Οἴαπὶ ΟΟ]] ρα ΠληἰτοΠο5 τε άοτγοι Ε- 
τγαΈοἱ ἁυαΐτα ἀτιοῖς πλίρστατίοης, ὃζ 
ΟΔΕΠΠΕς. αἰτ5 Ἐχ σαρτ 5 αυϊδηίάαιηι 
σορηϊτῖς, τΠαρὶς οὐ ΠῚ ΔΏΪΠΊΪς αἰαὶ 
{ητ, νος πίςτο οπηδηΐβ Πα πλῖπθ, Ὁ 
ΘΟΠΟΘρΟΓΠΏΓ; ΠΊΑΡΉΔΠῚ (ρεπινίϑο-, 
τίσ.  ατος ιοᾳ; Ελγη[, ἐιὐἠοχιδίοί 2. 
ΓΕΠῚ σΘΓΟΥΙΚ ΓΟγι ΠῚ οα οἰ Ἐἰπ τὴ σορηΐ-΄ς 
τοησπη Πάθοῖο ν᾽ ογοηταγ,(νπας (οἱ- 
Ἰισει επλιττᾶτιγ Πα] Πλ1Πᾶ υίδιις 405- 

ας αἰϊα τγιδαδπίιν, δέ ἴῃ ὅια ἄεο- 
τα ΠῈ Ιοσα ροίϊ ἰθεαπα ἹΠΠΑταιτη α τοοῖ-- 
Ρίδησ, χυία ἰτθιηι θομΐ πηδ]ΐς μοῦ - 
τοη πε) οτγτα ραηταγ ἔτος αἀ σοηίο- 

Σ᾿ 47) 

τξάἀας συπη Ποία πη Πι5"ΠΟ ἱπτογρτος χ 7 
τᾶτες οδἰ δίῃ Κοπγδηὶς ΡτΟαἰρίαπη)--ς τ ΤΕ, 

2“ ἐσνιιο στε 

Επ]ηλίης ἀθίατο ἴῃ σοηία} 15 τοητογίῃν ᾿ Ἢ ἈΡ Ὁ 
«ς 

ἴῃ πιο ργάτογίιιπι ογάτ,θοςς νέαις χά 
ἔοουπη ραπίτις ἀοἰεῖο, Πρηϊβοατᾷ ο΄," 
ἀϊυϊηίτιις Ἔχογοίταί σα ξγογιπὶ ἐχριι- 
σῃατοηςπη δέ οΟἰαΓΠΠΠΠηοτγιιπι ρογηῖς- 
οἷο. Ετρο, ηχαίαητ,η πηδηπῆςητ ἴῃ 
Ιοςο οαἹτις ταέξο,ποο ργοάἰρίπη (6- 
οὔ δά αἰτογος τα ΠΠΠξῆτ, νῃ]ς τἄτιπὶ 

(Ἀτϊαίϊεησ ἱπάἰρηατίοπε πιιπλ Πῖσ. πᾶσ (᾽ς, ς 
41 πιαρὶς ζ) ἀἸΠἄροτο νο ποτ, ἀοίδι-, ς ως ̓Ξ, τ ΝΣ 

ἴοης ἴῃ Αἰτούα σίγα τὰς [Τἀτίοης ἰη αἰτοῦα οαἘγατγά[οτῖῖτ, 5 0 ὁ. ΟΝ 
Ῥιπδοὰ οί πὸ Ποηηηΐδ. [δ Ιοοἱς οΔ- 

ιν... χὑνς 
Ἐχοαθροπῖτ, ᾧ 481 ΟΧοΟΡτί 
ἀἰϊὶς ἔλτα δ ἐχίοι ἀἢ ποοςίΠτεαιῶ αἰτογίς 

σαπτις ἀσπίπαητίδιις , π οχίγοέξζαιο 



ἔχτο, [ἰς οαἤετῖς νἱτγο σοἤεγαητ οί - 

Βιις, αἰτοτα χια ἀδίδστογοβ 1105 οχοο- 
Ρογαπ το ἀοίοττῖς νἱ ἐχριρπαβίτατ, 

ΗΙς αναείδθιις διά εἰς, Ετγυίοι τα οο- 
Ρἰατῦ {παγαπῃ ραττο, αἰ γα γεσάο Αλο- 
τηδηϊς ἀοίοετα οσοιραπε, τη πιπηὶ- 
πγδτιιπι σα Ἐτῖ5 αἰτοῦῖς ορροίτιιπη. εγαῦ 
Π]οσι5 αἀπηοάπιπι Ηγπλιις δ. ἱρῇ!5 ορ- 
Ροτταπιις, να να οχ ντθο ἴῃ Ἀοπηαπα 

οαὔττα [ευεπτὶ ἱπ ΠλΙΠ6Π5. 1 Ἰ1ΠῚ οὔρα- 

ἕν, τατῖς οπηηΐδιις ]αογιπι δἀπ,ίηίσιιο 

Ρτοάιιχογιης πη] τῷ, οὐ" οογ αἐῥηε μη 
σηαμα! [ἐτογΉ ορ 47,2. 1}5.χα!]οίσςη- 
τίθιις, αι Δοι Ππτπὶ ψαίπις αἀαφἕι!ς δά 
να] τη οπαῖς, 8. Ηχο δ] σταάμι, Πλ1]1- 
γος ρρο Αραπτνηϊπογίος, πσοίηας 
ἰρίογιπη εἰμι! ἀ{ΠΠππλῖ5 ἀπ  πΔΠτΙθιις 
ΡοΓσοΠυ τι σοι ραγα θΠτ; Αἰ τογι- 
τειιπὶ ρο π]Δητο5, τ ἀςίςεπάοτγδι ἴῃ 
Ρἰἀπίτίθπα,( ΒεΠΠσοίι πα εεὶ νο ]ςητ) 
δέ νπο ργαϊο ἀεσογπογᾶτ; δας ἔατα- 
τοΠταΓ σΠ δι] Π|, ΑΓ 15 νἰέχοτι τγδαϊ- 

τί5, Ραθηΐ54; πη] εβοίογιιπι ρογίο ατί5, 
ΕΠ} ργαοϊατῖι ΠΡῚ νίαγραγξι διηρ 1115. 
,Οὐοά οἴ ηαυοιάϊε ἕλοετξι, πθς χαϊά- 
πυᾶρτοῆοεγεπι, ἀβογοιοιιης 605 οἱγ- 
ΘΠ Δ} το, λπις δά ἀςάϊι᾽οηξ σοπλ- 
ΡυΠατι. Ηας σοπῆν ἀϊα ἐεγοθαητποη, 
τἰτη ἀϊτατο δαῖτ ριΠ]Δηϊ πίτατα; (αγαπς 
Ππιάπηδο απἰπιοί ὃς δε] οί) (δ {ι- 
{ροέξος μαθεῆτζαβ ρ᾽εἰρείογῖι τ τα πὶ 
ΔηΪΠγο 5,41 ἀςροίτα ργοπηρεϊτ πο, 
νο]Πτα πα ̓ σῃδιιπι ἱπΠπθγαητ οχ 

πο σοοτἕα ογαητς (δ ἀ το Π65 ἀρσγαγία. 
φάδις, ἢ. οοπογία θαταγ φαγὶ. ὃς οσα- 
Ἰῖς ψφιῖς ῆπο {προτίογο, σοπ 1 Ποπο- 
το ἰπυἀξτος,ταγρίτοῦ δὲ ρύφτοῦ πηαῖθ- 
Παιξρορε!!  οπλ.ἔβοογᾶς, νἱξ 5 οοπ- 
οοἴ νἱέτοτί, ας ἔιρς ργοῦτο δά- 
τηΠο,ης {1 νῖγο τε ρμας οὐ νἱἑτογίᾶ 
σοπείηροτοι. Ετρὸ οι νοΠ]ςητ (ςαϊτίο- 
πειητοτῇ α σαί τὶς το οτος, ὃς γηϊποῦ- 
ἔπι πα τἰτιι ἀπ τε άίσοτο ἴῃ ρυΠιηᾷ 
φοποοζγάϊᾷ, 44; νη! οληὶ σοΠΠ]ο ὃζ 
οἰτὰ ἀρογδτ: ]ΠποΠΙᾶ ΠΕς; απ πηφήποτ- 
Ποποίη χιοίάβ, σαί σατο ᾿ἰσεθαῖ σο- 
τεζοϑβ,ᾳ δέ πλυ]εί ογᾶτ, ὃζ βτοῖ ρογαίσα- 

Ι σ πθοθοι: πίω: 

ι ἀν πεοῖ-. ΑἿ 

1112: [πστεὺς «7, "ἐν 

ΠΟΦ γατ ΟΠ. ρογίπδάθτς ἴῃ τάητα δηΐ- 
τποχῖ ΟΠ πατίοπο: ν4ερᾶταγ μὶ ἄϊιο 
τηοαϊ το! αΐ Ρ {πος Ἔχ πηογοταγίςα!- 
| το: ςοττσοηεία Πϊτοτα ησοηΐα, (α- 
. Ταητ. ἢ. ὃζ ταϊος ΠΟηΠ111}1 Δ Πγϊχτί π.8]- 
υαἰτα Π|) ρου ορργοδγίογι ποι; 
φαάτοίταξζατνίος αἴϊττ δηϊπηος, ΠοσοΊΠτας, 
 νῃϊπογί!η. ΠΕ, ΠῖΙ σοΠι15 ΠΊΟΓΕΪΓ, 
Μεῖρίτας ποιῖι νετῖα; ἤτοι, Ῥηλίεγας 

.64 ΙΟΝΎΥΙΙ ΗΑ ΘΑΕΝΑ 85 

- Β - ", 3 ἴοχ Ἷ ιπ ᾿ 3, 
Ροτίοιες αἤξης πο ριιβ, ἴῃ σαπηραπι το ζαλλα ἐξ ὧν πλεονεκτήσάν ὦοις πολεμίους ἔμελλον,. 

λ ἥ « 7: “Ὁ 27 εν 327 Ο 

Ο χα) διχᾳς αἰ ποοονζᾳς ὧν ἐὅδώσαν, μἤδενος ετί ΤῊ) 

20 ζὼ, ἃ τω παρελϑοντί οὑγμιαυτώ: χτ' Θ ἔγ
χϑτον Ε: οἷς 

᾿αἴλῃι, δταάγπηα Πα θοθαητίῃ πιδηίθιι5; 40 χαὶ ζῳ ὅπλα οὖν γερσὶν ἔχον, οὔτε πειϑοὶ “ζσ29 

Φ΄ γεεῦν, δ, εἰύζι παρέδοσλυ Οἷς ε οἷς, ἐχεῖνος ν 

“ραξ ὁ τὸν ὀκλάφθεντα οἰ πσοδεξα μῦρος, ἀῤτὶ τῷοὦ 
καζαλάφϑεντος ἁλώσιται βία χρ ατηϑείς τα παπ ὦ 
δα Τ᾽ μαΐπεων οἱ Τυρρβάυοὶ ἀκούσαες, μέρφ δινὶ ΐ ε 

τῆς ἑαυτῶν φραϊιαξ πίω ἐρη θεῖσα ταῦ Ῥωμαίων ὯΝ 
καζαλαμθαγονται ςρατοπεδείαν, ὡς δπττείγισμα ὦ 

ποιησόνϑροι τὴς ἑτέρας. ζὦ δὲ πόμυ ἐχυϑϑν ὦ χωρίον, ἐς 
χαὶ ζὶς πὸ Ῥωμης ἔχ Ὁ φρωτυπεδὸν ἰοῦσι κωλύς 

σεως τῷ καλῷ χείυϑρον. ποραγμαδυσανϑμοι δέχα ὦ 

ἐϊξηορον εἰς Ὁ πεδίον (ὰς δενάμεις. νϑιόντων δὲ Ὑ : 

Ῥωμαίων ἐφ᾿ ἡσυχίας, πσοοςιτεδ ογες ποὺς. αὐ ὴ 

τῶν οἱ Ὁλμηρϑταζοι, καὶ πλησίον πὸ χάρϑιχος ᾿ (τ 

μϑιοι,γωνοῆχας πε ἀπστεκοίλοεω ἁπϑμᾷς, χαὶ ζοις ἢ 

γεμόνας αὐτῶν ζοις διφλοτατοις ΤῊΝ ζώων ἐοικέγαι λέ- ὅ 

ορϊες ἐκαχιζον,χαὴ δυοῖν ϑούτερον ἡξίοιωυ,εἰ νϑὲ ὀυτι- 

ποιοιίῦται τῆς τοὶ ζῳ πολέμια ἐρετῆς,καταξαν ἃς 

εἰς πεδίον μιιῷ τὸν οὐγῶνα, κρῖναι μα, χῊ "εἰ ὃ ὁμοῦ ο- 

οοῦσιν ἐ1) καχοὶ οἱ αδένς ἃ ὅσα ζοις κρείτο ᾿ 

μεγάλων αὗτοις ἀξιοιωῦ. ζοῦτο ἐποίοιωυ ὁσημέραι. (] 

ἐπεὶ σε ϊὲν ἐπεραινον, Σποτειχά ην ἰύξυς ἔγνωσαν ὡς 

λιμῷ παξοφαναγκοίσοίες ποΐδας ζῶα. οἱ δὲ ὕπαπι 

«ἰξκεωρὼνζῷ, γινόνϑυα μέτρα πολλοῦ, δὲ ὀρανδδία 

μϑρὴ μαλακίαν σδοϊδ μίαν" ἰμφότερφι ὙΡΡ 40: 
“οί τεχαὶ φιλοπόλεμοι ἤσαν" Ὁ δὲ Τὴν φραϊιωτῶνε 

Θε λόχαχϑν τε χαὶ αὐσοϑθυμον,,Α φινϑον οὖν Οἷς δὴν 

μοίιχοις δξ οὗ ἰδὶ τὴς κληρϑυχίας διεςτισία σαν, 
Ι " ν᾿ ον Ν ν»Ῥ ΓΝ 

φορωμϑυοι" ετί ὙΡΡ ὐὗξις ἐγαυλαᾳ. χ “9 ομματῶν 

τὸν ὕπαΐζον΄ ὠμῆς, αἰα,οἀ καὶ ὀῤάζια, τῆς πόλεως εἰρ 
γάσαντο, το Θα γωρήσαδες τῆς γίκης ζοῖς ἡΠηθεῖσι,χα 
φυγῆς ὀγφδὸς σῴκ ἀληθὲς “κ᾿ πσομείνανες, ἵγα μὴ κα- 
(ᾳγάγη τ' δχενίκιον εϑρίαμξον ἢ δῤήριβουλόνϑιοι "ς , 

Ὁ ζασιαζον ἐκ,  ραίιας ἐϊξελᾷν εἰς τέλος, ἡ Κϑ 

φῆσαι πάλι εἰς Ὁ ἐξ ϑρχῆς ὁμόνοιαν ἅπλυ Ὁ 

)υς»» εἰς ἕν Ψ το πας εἰφφερόυϑροι βολέώπεὼ Ω 

γοιαν,ἔττ4δ)} οὔτε χολοίσᾳ μέροις αἰνὸς (᾿φρονέι 

ποδοιεῦαι Ὁ λοιπὸν ζεῦ, πολὺ κὺὸ αὐθοιδὲς ὑπαρ 

γέοϑαι λόγων ζοις οὔτε πειοϑέοῦαι βουλονδϑμοις, δ ὴ 

Οὐτας ὑπέλαῦον τυ ςασιαζόντων εἡτίας ΟΡ Ὡς ὦ 

λαγής,ζοις μϑὺ Ἐἔχεφκεςέρας λουχοῦσι φύσεως" ογζῶ 

» τί χαὶ ζοιοῦτον εἰν τῷ πολλῷ" τίὼ Ὄχι Οἱξονφδι- 

σχκοῖς τυ" πολεμίων αἰαευ ζω ζοις ὃ δεςαγώο»ις ὅλ 

ὦ καλὸν, ὦ ἁπαίᾳ δέδοικεν ὁ, ϑοφπων φύσις, ἀ- 

ναγκζω. ἵνα δὴ ζαῦτα “ῥοιτο ἀμφότεραι, ἐφῆχϑῳ 

Οἷς πολε- 

ἐπ ἡ! 

Ὶ 



ἢ Ἄ ΝΤΙΟ. ΒΟ Μ' 
Ἷ πῖς πολεμίοις όγῳ. τε ὁ αἰαειύφν, καχίζονζας ὦ ως ἀ- 

17 γανδρον σφῶν ἡσυχίαν, ὦ ἔροίσ, αἰ χύροψίας τὲ χαὺ 
δ καζα φρονήσεως: πολλῆς Κμουδύης »αὐαϊκα να αγα- 

θγις γέαζ τὸς ἐχϑεσίωφ ἐῃ) μηβ ἡ βελονϑύοις. γενομεέ- 

νων γὸ σϑύτων πολλας ἐλπίδαις εἶλον ἡξᾷν ἔχ Ὁ ἄρας 

τήγιον ἀπ υζᾷς ἀγόμακζοιωζας καὶ χὴ καζαξοώνας χαὶ 

[" κελά ονζας ἡγείος σφῶν ὅχι τὸς πολεμίοις" στρ ὦ 

στευέζη. ὡς Ν᾽ ἤρξαντο (ἐς ἄξοδοις ' ἢ χάξαχος Ὥο-- 

ταφράψντε κα αὶ Ξιποςαυφφεῦ οἱ πολέμιοι, ἀν ἢ 

᾿' ᾿τήσαιες οὗ “Ῥωμαγοι δὰ ὄχι ὶ τῷ ἔργῳ, τέως δὲ τ᾿ δε ἢ 

! λίροις οἔπτα άθοφοι σειυνδέχονϊες Ἐχὶ Ὥς σκηναῖς ἢ: 

᾿ ὑπάτων ἔκεχρ αἰέσαιν τενχὴ ὁ ασεοδοσίαν αὐτῶν οὐεκα- 

Δρεοω,ὶ εἰ μι  τιρηγήσε. σφίσι Ὁ ἐξόδου, δίχα. ἐχεί- 

γων ἀὐοὶ τὰ ὅπλα ἔχοήϊες Ὄχι τὸς. “πὸλ εἰ(μίους ἔλεον 

ὀξελάύσεοϑαι. ὦ ὡς δὲ δξ ἀπόμτων ἐγίνετο τότο, παρέ 

να! “- χεόνον ὃν πὐξεέμϑυον οἱ φρατηφ οι ἱνομείσοιϊες., ἐ- 

χέλάρον τοῖς ὑπηρέταις συϊκαλν Ὁ πλϑὰς εἰς οκ-- 

κλυσίαν. χα ἐασεϑβθων Φαζξιος τοιάδὲ εἶπε᾽ Βραδεῖα 

"μδὺ ἡ ἡ αἰγδυανετησις ὑμδδνῦ «αἷϑὶ ὧν ὑξεἰζεοϑεὺ Σ 

» πὸ τν" πολεμίων ολὔδρες συςραϊιῶται χαὶ ἡγεμό- 20 

γες" χαὶ Ὁ βελονδωον ἐκοίσου χορῖν ὁμόσε τοῖς, οϑαν-- 

οἱς. πολὺ ἥ' Ὁ δέοντος ὕφερον Φαινόμδιον, ἀωρϑν ὅθι. 

[τερον ΣΡ ε ἔτι πῷθὑ ὑμας ἐδ 4 πὐραηᾳν, ὅτε 

"9 τν εἰύζες εἰδεῖε καζοξαίνονίας ο᾽ ον» ΤῊ ἐρυ ̓ ὴ 

» σἱ μαΐχης έχν βελοχϑροις. τότε αν δηήπὸ κα- 

» λόφό σίξὶ τῆς ἡγεμονίας ζῶ ἀγὼν »χαὶ τὸ Ῥωμαίων 

Ἶ Φερνηεκιτος ̓ αἴξιος" νεῦ ἢ δὲ ααίκοῆος ἤδη Ὑῦ ἡ Ὁ ὅσ 

δ Ὁ κράτίσον λαξη τέλος, ὁμοίως καιλός. 475. νεῦ ὦ 
.» τ ες οκίϑς ἐπὸυορθώσα δ τίω βεαϑυτῆτα, βου- 

» λόρϑροι,ὶ τὰ τὰ ̓αἰξελάφλοτα αὐδααιθήνς ὦ πολλὴ χα: 20 

» οις ὑμῶν τὴς Ἐλὶ τὰ κρατιςα ὁρμῆς, εἴ" γε ἐπ Ξρετῇ 

ἵν» τ. κρέῆον γε ὄς!ν Φόξαος ὀψὸτὰ δέοντα Ὡράτ-- 

ΘΕ ἥ ̓ μηδέπόϊε.᾿ εἴτ" δξέυ ἁπομῖες ὁ ὁμοίοις ἔχέϊεπε- 

» ἐὐτν συμφερόντων λογισμοις, ἡ ̓ασξοϑυμία τὴς 
»Ὠὶὲ αγῶνα ὁρμῆς ἁπουίᾳς κ ἡ αὐτὴ " καϊείληφε. γε 

᾿ "δὲ οὐμεϑα, μὴ τὰ πόδα τὴς κλυξϑυχίας ἄσθος- 

» χρούσμαΐζᾳ Τρ δυμόϊικῶν ασοος πῶς ον πέλῴ, ἐϑ 

(λησ΄ αἰτία. τω χοινῷ “δύνται βλάζξης" “ποία τὲ 
ας καείληφεν, ὡςὴ αὐξὶ πῆς ἀξόδου καΐαθον χαὶ 

» » ἀγόμάκτησις οὖν εἰπὸ πῆς αὐτῆς κσδϑαιρέσεως πα- 40 οἰλάοπι αἤογαηῖ τοῖρ. δέ (υ[ρίσαπιαγ 

» εὐ πόῤτων Ὑ΄ δὰ οἱ ̓ »ϑὺ ὡς “μιορυσύμϑροι πὸς 

» πολεμίοις, ΤΟΣ ὃς τῷ [ χάφαχοϑ ὀξελθεῖν" οἱ 
» δὲ, ὡς δ΄ποδρασόνϑροι. ἐξ ὦ ὧν δὲ “παρέφηκεν ἡμῶν 

» (αὗτα ὑπο] ἀύφν,΄ μαΐπεις εἰσὶν, οἰ ϑὲ σολασμοὶ, 

» δλλ ἔργα ἐμφανῆ, χαὶ σε οὲ ζιῦτα παλάμὰ, ΣΝ 
» ἐνῷ παρελϑονίι ογιαυτωῖ μόνδνα, ὦ ὡς ἁπόρ]ες ἴςε, 

μὰ ὅτε ἔχι πῷς αὐύθις πολεμίους πϑὕτοις “πολλῆς ὦ ἀγα- 

“" 

“τὸ πεσείατϊο ρα σπαθί Π1115; δ ν τ ο χ 

ΕΣ ΦΕΙ τός 
Ποῖ νείπος ταπι ργοργοῖς νειθὶς ἰη- 
σοἤοτει, δὲ αυπετοπα Π]οσῖ!, ἱσῃαιίαπν, 
ΔΡΡΕΙΙαγοῖ; τ1ΠῈ Μρενύα ετἱᾷ ἰδές εὸς 
ἐπεοὀγο: ντίαϊ, αἱ ν]τγο πο δι, ΟΝ ηἰ- 
Πλίδτη ἢ ατα ἰχο τς ἱπίοἰ τίαπι, ἔοττες ἡ 

ίς νίτος ργςξαγο σοσογθηταγ ἴς εδὶ πὶ 
ἐογοίρογαρᾶγνι ἘΕῸ δα ργατουπὶ 

ΘΟΠΟΙΓΓΟΏτΟΣ, ρτα ἰπάϊσπαιίοης οἷα- 

πιογίθις ργαῦϊατη Ροίςοτδι. Ἰά 4ιοά , 
ξαξζαπη ΟΕ τ οπίτη ποίξες ςαρέτιπε--ζια ΤΟΣ πονῶ κ Ἰ 

“΄ 1} 

οαἰ τότ πὴ οχίτιις ἕο Πα ὃς να ]}]}ο ἰητοῖ- ἜΞΞΣ “Ἢ πο βδμοο 
ς-«αὐ πεν} 2.{π Ϊ 

οἰιάεγο, Οπηδηὶ Γαι ΠῚ ἔογο ἠδπὶ ΤῸΝ : 2Ζκῶ 

ταὶ, ΡΆΌΟΙ ΡΥ ΠλΠ1ΠῚ, ΠΊΟΧ οατοτιατίπγ. ἦα ἔλμα ἡ 
! ςοπἢμοεδαηταά τοητουία ςοπίϊα, νο- 

οἰξδγαητος ὃς Ρτοαϊτίοη 6 εἷ5 οδιςέζαπ- 
το5; δζ, ὨΪΠ ας ἀιισεηιίς ριαθεγεῖ, 
(ς ΑΙ τοριίς ἁΥΠγΐς πο {1115 ᾿ῃ Ποίξοπι 6- 
τα ριαγοϑ ἀἰσξτοβ. Ὁ ποα στπὶ αὖ νπί- 
ὉΟΓ 5 ἤεγοῖ, ἄπισος Ἔχίρεέξατιπιτοπι- 
Ρι5φάεῆό γατὶ, Πξξοσίθιις πα ἀαγιης 
[ἴῃ σοποίοπεπη νοσαγο ΓΠ]Πτ65.. ΤᾺ 
Ἑδδίας ἡχ γεεαίγῦη: ργοστοῆῃις, πο δος 
Δἰ]σσιτι5 οἵἐ: Ταγάα συ νεηὶς νο- 
Πέτα ἱπάϊσῃατίο ΡοΙ τος ποί!ες σοη- 
τ} 6145, σοπ Π. το πα5 ας ργα ει, 
δὲ ἴΐτᾳ σομῆϊροπαϊ στην Ποίξίδιις οια- 
Ρἰαϊτας, 48 (ογῖπ5 4 Οροστεραῦνος 

(δ 11τ, ἴδ ἱητου ροίξτπα οἵδ. ἀπάμιπη 
ΔΕΒ δροῖις Ποοίῃοοίο, σπὶ ρυἰ Πγι1Π| 
νι ἀ{Π|ς οος α πιαη το π].ἀείσοηήεη- 
τε5 ργοθοοαγα δά Ργα τᾶ. τ ΠΟ ΘΠΪ ΠῚ 
Πιοποίξο οοτταδγηιις ἐς 1ΠῈ Ροτίο, δ 
ΟΧ ἀϊσηίτατε ρορα]ὶ  οπγαηί, ππονο- 

----- . . . ........................ὕ.. “προς κόρος ωκα οὐ... πω λλὶ., -- -- 

φΟτίπρατεχίτας, σεττο ραΐ ἄἀεςιις πῦ 6- 
τς. ἀτταπιοπτθέξε ξλοϊτἰς, ἀ νοὶ] ππης 
τα Π 8 ρ᾽),470 7147 ταγαϊ κατ ψαϊεί σον 
τίσοτο, ὃζ φυοά τοὶ χα εἰϊ οὐγήμη ἀγὲ- 
207 ΉΩΩ, το οἰ] ΐροτο: μαθετυτᾳ νου ίς 
πιάσῃ στατία Οὐ Πιιποαγάογε ποηο-, 
(ΙΠΙΠπλιΠλ}Ώ συ! δ ἀπποζα νἱττατῖς οχ- 
οτίας εἴτι ργαίτατ οηἰ πὶ ογο α αμᾶ Πυπὶ 
αιᾶ ᾶ οἤποιίτι ἕλοετο, Ατα; νεϊηᾶ οππῃςς, 
Ραγίτου νυ τατίς οΟπγιηἰ5 τοίραξζι!π, 
Πιαεατῖδ: νείπαπὶ ὁδάςπι νη ποτ α]4- 
οτίτατε δ σοιταπηςη ἔεγαπη! ηὶ. πᾶσ να- 
τοπλαγ πο ρΙερεἰϊ οὐ ποροκίατη ἀστὰ- 
τίαπὶ ᾿πἔθ πῇ Ποποζατίογίθιι, πηασ πᾶ 

᾿πάϊσπαβῖι 445 {45 ἱπο ΙΑ πδιίοπος ΠΟ 
αὖ οπηηΐδας εοάεπι απίπιο Ποῖ; (δὰ 
ΔἸϊοβ, νῖ ραπαϑ5 46 Ποίϊο {ππηᾶς, οχίγα 
σαροτο; 4]Ιο5, νταιβιρίαησ. Ολυϊαπι 
δὐῖοτα α{π|5 (πφιοϊοηίς πῦναζοϑ ρῖς- 
Βιογαηζ ποῦ οδἰοέξαγα;, (ςἀ ξιέϊα πιαὰ- 
πἰξοπαγία; 644; πῦ νετεγα, (δ {πρεγίο- 
ΤΟ ΔΠΠΟ φχίπιο(νι οὔηΠος ΠΟΙ 5) οα - 
τα; ααᾷήο οδιγα μος 1 ἐν ὦ γα - 
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ἀο πλὶῆο ὀχεγοῖτα., ὃ ρεῖπιο ργα]ο 
δεριιρπαῖο ἔο] Ποἴτοτ ; ομπὶ 5 φαΐ τη 
νοβ ἐποςθατςοδίμ!, (αίο, ἔτατογ πηειις 
εἰὶ {κοο, ροτει σαίξτα Ποίπαπι νὶ οὰ- 
Ρέϊς, δὲ οἰαΥ ΠΠπηατη ραττία τοροτατο 
νἰφεοτίδην, ᾿Πἱ ἀδτες οἱ σοτίαπι ποη- 
ΔῈ], αοά ποη εἤδυρ] εἰς (τιιάϊοίις, 
ποαι δα ἱποριμη στατίᾶ τγαξζαγοι γοηυ- 
Ῥυδ σαν, ρείπηα ροίἘ ρα πὶ ποέϊς 
ἐπί γθαα}{Πς τεπτου 5 ααξαραγιητ 6 
σαζτεῖς ᾿ποΠ οὐ άεγαῖο πος ρετίουο, 

᾿ ᾿ Ἁ 

υοά ΠΡῚ ποέξιι, πι10 ογάϊπο, ἢλ}}1 0 10 ξζῴχε Τ᾿ κίνδαοωον οὐθυμηϑέγες καΐζᾳληνο, μϑμο 

ἄϊμος εχ μοίίςο Ἐχοθάοητίθιι ᾿πληχῖ- 
πεγοῖ; πεοίρποπηίηία, αι ἀσοορτατί 
εἴξητ, υοά μοί πδιι5,υδητί ἴῃ (ς εἰς 
(ες, ἱπυροτίο σράογθητ; δ] φυϊάξ νἱέτο- 
τες νἱξεῖς. Ἡοτῦ πηετα, (τη, ν ΟΣ 
ΤΘὨταγο 68 δ 1165) 4 ΠΟΦ ρια- 
εἤςρροίπητ πες; ράζογε νοίαης, οἰμΠῚ 
{Πητμλα τί, 116; ΡοΓαΐσασαϑ δΖ ἀΓηγατῖ; 
ΠΟ; ρας οατῃ Ποίξα σοπρτεαὶ νοἱ] υἱ- 
Τῆι15, ΠΩ: ΠΟ ΠΟ τᾷ Δα ΠΘΠΠ115 οἴ ταἱ!- 

θι15 ργοριιρπαιουίθιις ἐἰα γε [ὰπηπΊα 
ἀεσεῖποτο, Ὡς ἱπηροά!πιᾶτο δ ποοιι- 
πχᾶτο {{πτ 15 χα  ΠΙΠῚ] αἱδουιταιῖς Ἰη (Ὁ 
ἀς ἀογατγὶ ρατίιητατ, ἀτγατης { δζ ΠΠ0- 
τα ΠῚ ΔηΪΠγο5 [6115 ἰΠΕξσατ, δ ΟΠ. 
πῦς ροτηϊοιοἔ ΠΠπλ]ς γοῖρ. ἀΗΠ1α 15 ροί- 
{ππτοχίρεξξατε ρᾳοατατέροτα, ργςίςη- 
τίη» νίγττατο ρυατογίτας ἱσ πολ] Πἰαϑ 6- 
"τασηάατο σαρίατ, ὨΙΠ1] νοταῖ πος συπὶ 
Ροπαίρο Βοίξεπη ἀρρτοάϊ. Παπὶ ργξῖοῦ 
δίας ὁσοδίοπος νἱέξογία: , Πλαχὶ πη. 5 

ποδίς ρύαθεῖ Ποίε {π]εἰτία: αὶ σιπι, 
οορί δεῖ! Πα Π] ΘΓ Ιοηρο Ποβ προγοητ,, 
ἃ νεῖ Πὰς νη ριςτοράτίια Ποίξγα ἔοῦ 
εἰταιἀϊηΐ ἀγα; ροτίεία τοπίξεγο ψιοαπτ, 30 ποδοθόηγουϑρους ἐλπίδες. ἔχομϑυν Ἀ, πολλαξ μϑὸ 
Βασργαοῖραα ςδπιοάϊτατε (ς ἰρῇ ρεῖ- 
τιαπόγαητ, δία πιρτᾷ Ἔχοιοίτας ραγία 
ἰπ σαίξο!]οτ πὶ ρχαπάϊα. ἀεἰπς οι 
ἀεθοτζι σατο ἂς ργπάξιεγ ασεγε πη- 
δυ]α, τθραίαητοβ οἷ ργαξδηιίου! δ ΕΠ] 
εἰ ηοσοτίῃ,, το οΓ  ἱποοπΠἀογάτοα; 
τυμπτ η ργσ πη; ρα πος ἀΟ {1 ἰηὩΪ- 
ὅτ ἀπεῖρίι, πος νεγο θοσιμ δ λοία 
Ρεττογτει 4 λῆς ρτα ἐς ἔοτας Πα οἰτ- 
οὐ] Ατίοποϑ, {πὰ αὐ ποίξγα σαῆττα 
οὐοσυϊτατίοπας, γάρ δα {τὰ τῇ ἰὴ ἀἱ- 
δτῖς τὰ π ἔλενις ἱπίο  δτία Ηςς ετρὸ ςο- “ε΄ 7 ͵ τὺ , 

Υ 409 τῶωγο χίγδγουος ξ ασεως α, σπε ἢ φ΄αι, εϑρασέως χαὶ αὐτῦξ σκέπῆ 
,, βτᾶτοσ, δέ τος Ἔρτορίατῃ ραρηαγ πι6- 

ταογος {Ὲ1. 605 αὐλφε ρεο ἢ !ρ δίς, αἰ4- 
οτος πος εἰἰᾷ ργα Πα σαρεῆϊεο; δέ φαξ 
αυϊία Ιοςῦ ἰπ αοὶς τπρη{ φοσερετῖζ, 
οἴ ΠΟΙ ἀοπιῦ,αρτῦ, ραιγίᾶ τορατει. φαΐ 

ὈΠΙΌΝΥΞΙΙ ΗΑΙΙΘΛΑΆΝΑΞ 5... 

Ο πότερον ἐξελομεϑα, μώχζω στε αἰτύ)ᾳν, οὐ’ 

ἘΡΟ φρουρίων φυλαχας. ἔπειτα δέον ἀὐξὶς στε ὁ 

ϑης ἀξελϑούσης φραζιαξ, χαὶ τῆς ποόφτης μάχης ὃ « Ἶ 
χρ τιςον ἡμῖν λαιξέσης τέλος, δοουνϑέντος δ δ: τότε ὦ 

αἰρογζος ὑμαξ πο του Κὶ αἰσωνος, ἀδελφοῦ ὃ ἔμ 

“τῷ δὴ χαὶ 1: γδῥακαὰ “ἶν πολεμίων ὀξελῴν, γίκζω. 

τῇ πατείδι καζᾳ γαγεῖν λαιμασοθζοπίων, φϑονήσαν- 
Ἴς αὐτοῦ ϑόξης τινὲς, ὅτι Ὁ διημϑέρχος Κῶ, σοὶ τὰν 

λϑεισμένα τοῖς πένησι ,διοτέλᾳ πολίϊ δ. ὀμδρος » τῇ 

ποεϑτη νυκτὶ μ( Τὶ κα χζω αγαασοσανῖες (ᾷς 
νας, ν6. δα ϑήμοτος ἀπεδρα(αν ὧν ὅσ χάρᾳ 

ζις ἀτάκτως χαὶ χωεὶς ἡγεμόνος ἀπιόγζᾷς οχ, πολε- « 
͵ "“ ᾿ “ ᾽ Δ ἫΝ ΑΝ ͵ ΠΣ 

Αἰας γῆς, χα ζωυτα οὐ νυκτί, ὅτε τίωω αμογευυ ζω 

καϑεξῳ ἀὐθες ἔμελλεν αἰ “σολογισάνϑροι, ὅτι πὶ ι 
7 -“ -ε ὃ “ 

χῶόφιω τοις πολεμίοις τῆς ἡγεμονίας ) δ ορέω 

αὐΐοις μέρος χαὶ ζωτα οἱ νικήσαν)ες τοῖς εχξ αἿημ 
Ἷ , Ἁ 5» »»)ς .“ δ" ͵΄ 

νοις. τϑτοις δὴ τς ὀνδρας ορρωδὸιοωπες, ὦ χαξίο 
γ4 Νὴ ΔΝ ᾿ “»Ὕ λ , " 

χϑι τὲ Χϑη) λογας»! Ὁ φραϊιώται, “τος οὐτε  ρχην ὁ ὶ 
7) 5 τ΄ 7 

ναῦροις, οὐπε Ῥόχεοϑαι βουλονϑύους πολλοῖς, 

αὐνουίδις ογζας, χαὶ τὰ ὑπλα ἔχονζᾷς ον χερσὶν οὐ 

ἔτι ϑιιρσούνϑυ ὅλ Οιότοις συμιμαίηϑις Τλίαρ" 

μεγίφων φγῶνα »ξαοϑαι, μὴ κωλύμαζα ὼβ 
ϑωνται τοῖς ἀπτλυΐζᾳ, τὰ καθ᾿ εαοΐοις ἀσδόϑυ, χ 

ρέχονϑιοις. εἰ μϑώτοι κακείνων ὁ ϑεὸς Ὀχὴ τάχρε ῃ 
ἀγά' νοιωῦ, ἃ νεωυὶ κα α(λλοηγες ζὼ ζασιαζο ὑφ᾽ ὧν 

πολλὰ ἢ μεγάλα βλαπῖξ) Ὁ χοινὸν, εἰς τὰς εἰρζαύης 

πε αὐαξϑηόνϑροι χα δος, "δὴ ἐπϑμορθωσοιαζ βϑλον 

σαὶ τὰ πευρΐϑοντα ὀνείδη τῇ γεωῦ Φρετῇ 5 μηδὲν - 

κωλῦσον ἔς αὶ χωρᾷν ἡμας εἰς πολεμίοις, ας ἀγαϑ 

ὀλλας ἀφορμάς εἰς ὃ γι δὰν ᾿ μεγίςας 5), χαὶ κυρκωτα- 

Ἴας,αΣ Ὁ ὃ; πολεμίων λίέόντον ἡμῶν παρέχᾳ οἵἽε πλή- 
ὁ ςραΐίιας μοχρῷ “ὐδούχονϊες ἡμδι", χαὶ πότῳ μὲ 

δηουγϑέγ]ες νὼ πσδὸς Ως ἡμετέρας τόλμας δὰ 

πειρίας δῤτέχήν ἐ ἀπεςερήχασι τὴς μόνης ὦ 

ἑαοΐις, ἀπευδλωσαθῆες Ἵ δυνάμεως μέρος 

λαᾷεία χαὶ λογισχεῷ σώφρφνι ποραπφ ἕκαςα. 

μου μϑῴους τσθϑς οἵους ὀρόρας ἢ ὀδχι ιϑτέρφυς 

πὶ τὸν ἀγῶνα χωροῦσιν, ὡς ἀμμιοιηϑι δὴ ἕνες, χαὶ 
« ͵ὔ ᾿ ͵] ς Ψ τ τ ηρδυ" καζαπεπληγϑτων ἀὐζις. αἱ οριοῦ ἰποταῷρ 

Ὶ ς ͵ -“ν Ε ᾽ 

σῴ, ταὶ “ μελθᾺ τὸ γδβαχος ἡδν" καϑιπαεύσι Ἴὴ 
Δ 2 « 

χα! ζᾳ πολλὰ ς-ν Ἄϑορις τὲ χαὶ ἔρορις ὑξρίσμαΐζῳ τὔ-“ 
͵ »ν"ὕ ΝΡ ᾿ ι - ΕΝ τὸ δουύαται. τα τεδὴ οὐθυμούνϑρυοι, χαὶ τὴν" πο ϑ]έρων ἀγώνων μεμγηνϑίοι πολλῶν ὀγτῶν 

“ Ὑπὸ τὰ εἰ -“" λ 3 »»ν 8. ΥΎΝΝΝ Σ χα καλῶν, ον οἷς ἀὐθις οὐγικοῦτε, γωράτε μζ καδοϑυμίας χαὶ ὁχὶ τόνδε Τ' ἀγῶνα" χαὶ ον ᾧ ὀοω 
“,“ ,σχτον ᾿ ͵ “ τΑ -“" ω Ἷ μἂνμ ἐχφςος γωξλῳ Τα τ, Τὅτον αἰ πυολοιξέτω χαὶ οἰχϑν ἐὴ αὶ Χλῦρϑν χοὶ παυτοίδο " χαὶ ὁ γ6 ̓ Ἃ 

ζ ὶ 69. 



ΕΑΝ ΥΓΗῚ Ὁ: ΕἘΘἊΝ: 

ιν σωζων τ’ πἰϑαςατίω, ἑαυταϊ πρατίῳ, τίω σωτηξίαν 
» αὑπυλαξέτω᾽ καὶ ὁ  ἐἰκαζαλιπων, ὁ ἑαυτὸν ἡγείοϑ οϑὼ τοῖς 

᾿ » πολεμίοις πρηδιδόναι. μάλιςα ὃ ἐκεῖνο κιὀμγηαθε,ῦ- 

Ἢ ] νυ μϑυ΄. αὐδρῶν Χφη ̓κφιχονδῥων ὀλίΐϊον Φ ὡὀπολλύ- 

᾿ »Μδυόν ὄφΊν, ἐξ ιναύτων δὲ ὁ φυρόντων κομιδὴ βεα- 

»χ Σ σωζόμϑρον. ἐτί δὲ αὐτο λέχρνζος τὰ εἰς ὦ γ- 
ναῖον ἐπαγωγὰ, χαὶ πολλα : μιεζαξὺ τ λόγων ὥν-- 

᾿χέοντος ϑαχρυα, λογαυγῶν τε  ταξιαῤγωνὶ δ Ἵ λων 

φραϊιωτῶν ἕ ἐκ ςον » ᾧ ὁ σεουήδε τὶ λαιμιτσφϑν ἔ ἔρον ον 

μϑίχαις οἰποδέξαμλύῳ ἔ κατ᾽ ὄνομα λὐακα Ἀριῦτος, 

χαὶ πολλὰ χαὶ μεγοίλα τοῖς ἰς τοὐριςεύ(ασι κ' τω μα- 

χίω, φιλάν,ϑοφπα δωσήν αὑπυτανερδύς πρὸς Ω 

πράξεων μέγεϑος ὕμας τε χαὶ πλϑτοις ὸ Ως 
ὀήλας βονϑείας, αγα(ξοήσᾳ4ς πὲ ἐξ ὡπϑώτων ἐγίνοντο 

ϑαῤῥᾷν τε ϑαχελά ουδύων »χαὶ αὐγήν Ὠλὶ ὃν αγῶ- 

γα, αἰξιοιωύτων. Ὧδ δὲ ἐπαύσαΐο »ασέϑέρχετα Ι ὡς 

ἐκ τῷ πλύϑοις Μαρκος Φλαζολήϊος ὅλος δύηρ τ 

μόίιχος μϑὲ κ χ᾽ αἰδδυργϑ, ὁ μέ δ αὐαδβριμιμένων το, 

λα ἐπαμαρδύων δὶ πρετίω, τὺ τὰ πολέμια δ- 
χιμος,χαὶ δὲ ἄμφω ζᾳῶτα ἑνὸς ἕξ ταγμάτων τῇ λαμ- 20 

ασοϑζατη Ξοχῇ Ἰκεχοσμογαδῥος, ἢ ( ἑξήκοντὰ ἕκα.- 
τοιζαρχίας ἕπεοϑαι τε χὺ ὦ κελά ὀμδνον ὑπηρεϊνχε-- 

λάϊ 4 νόμος. τότοις Ῥωμαῖοι τὸς ἡγεμόνας τὴ παϑίῳ 

γλώπη «ριμιοπίλοις κουλοῦσιν. οὗτι ὁ ἀνὴρ . ὦ δὲ 

“τὸς τοῖς ὀιδοις μέγας πε ὺ καλϑς ἰδὲ! γ᾽ σὰς σϑεν πὰ- 

σιν ἔμελλεν ἔσεοϑαι Φανέρϑε, Ἐχὶ τότοις ἔφησεν Ὦ 

ἢ» ὑπαΐοι,δεδοίκκῖε μὴ τὰ ἔργα: ἡ οὐ οὐχ ὁμοία, ὅλύνται 
ἶ »πῖς λόρρις; ἐγὼ φεῆτος ὑμῖν πὰ ἐμαυτοῦ Φ βέ- 

ἢ » (αιον τῆς “σωσχέσεως οκ Ὁ μεγίφης πίφεως παρέ- 
» ἔρμα" χαὶ ὑμεῖς δε ὠ “πολίχαι τε χαὶ ἡ Φ αὐτῆς ὌΝΩΞ 

»νοἱ τύχης ἴσοι διογνωκαῖε εἰς ἴσον καΐζα φῆστι τὰ ἐρ- 

» γα τοῖς λόρρις, οἕκ οὗ ἁεδρτομοίϊε ὃ ἀὐΐ' ποιοις- 
»Ἵεφεμοί. (αῦτα εἰπτῶν χὺ ὃ Ὁ ξίφος α)αϊείνας, ὠμμοσε 

ΤὨιχώειον τε Ῥωμαίοις χαὶ κράτισον ὅρχϑν, πἰω ἀ- 

' Η9 γαϑίωυ ἑαυτοῦ πίςιν, μκήζας τὸς “πολεμίους ἡξφν εἰς 

τίωυ πόλιν " ,ὀδῶφ δὲ οὐ. πῷτον ὀμόσαντος πῷ ᾧλαζο-- 

ληΐου τὸν ὅρχθν, “πολις ἀξ ὠπόύτων ἔπαινος ἔλνετο' 

χα ἡ αὐδικα οἵ οἵ τεὕπαζοι ἁ ἀμφότεροι ας ἔδρων : Ὅἱ 

οἱ (ς ἐλαῆθοις ἔχονῖες φρατηγίας ; χιλίαργοί τε αἱ 

λοχαγϑὶ, τελδυτώσα δὲ ἡ ̓ πληϑύς. ἐπεὶ ὃ τῶτο ἐ ἐγ: 
νέο, πωλὴ μϑὺ ἀὐλυμία πᾶσι «υέπεσε, πολλὴ: Ὁ φι- 

λότης δλλήλων, εϑράσος πὲ αὖ χαὶ νϑμος" χαὶ ἀπελ- 

ϑύγ]ες εχ, τῆς Οἰχκλυησίας,οἱ ἑυϑὼ ὑπαεῖς χαλινοιὰ οὐέ- 

θϑλον, οἱ δὲ ξίφη χαὶ 2.15 [χαςἔϑννν, οἱ δὲ σκέπαιφης- 
ἐια, ω ὑπλων ποτ τὰ ὀλίγου πα ζῶ ἕτοιμιος 

εἰς Τ' ἀγῶνα ἡςφραΐια. οἱ ὃ ὑπαΐοι τὸς ϑεοις 4..γχα] 

20 

40 

ΤΕ ΠΧ: 67 

(ππιπ| πα πἰ ρα αταπι (δγιιδιογῖτ, (πας 
(Ἰυτί σοπίι]τῦ ογθάατ ἐεσθητῖγα 4 1]- 
Ἰὰπὶ ἀοΠιτιεγῖς, ἰς χιοφ ΠΟΙ. ργο- 
αἀϊτὰ εχι ποι. ΠΙυά Ργαοίριις πη θπγῖ- 
ποεῖ τα, γα πο δὃζ ρυσηᾶάο ραισοβ - Μἤ 
νίγος δαάξτεν ἱπο παῖα νοῖο (ςπΊο] 4- 
οἷα νοτίδα; ἰῃ ἔπρᾶ, ρϑιοι ΠΊπιος οἰια- 
ἄετο. Ηςς άδοςεπάορησᾶ {ποτιῖπὶ 
νἰγτατο ΠῚ ΕΟ ΠΟ Πηογᾶζο, πλ]τασ; ἰπ- 

τοῦ ἀϊσοηἴ Ιᾳοτγ πηδ5 οηπάεπιό, δὲ 
τι δι Ποσ,οδταγίοπ5, ΑἸ οβας ἐρεξξατας 
ξοστίτἀ! Π|5 τ τας Ποπ ϊ πδείπ ἀρραὶ 
ἰφπτς, ΡΟ  ΠΙσοπιθαις πλιτα δ ππαρῃα 
οΧἰ πιία ορετς ργατηΐδρτο οαΐπδᾳ; ἔα- 
οἰποτὶς πχογίτο, ποπογοϑ, ἀἰἰτία 5, }14-- 
ας οῦπηοάᾳ, οδοἰπηαγ Ως ν Π πο, 
Ὀοπο δηΐπιο εἴδει, ίξη; ἰπ ργο τα εάμα- 
σοτος. ΟὉ1Ρ. Πηϊτῖς, 6 πλατειά πο Ρ- 
ἄς Μ.ΕἸ πο] εἰμ νἱγ ρ] εθείις δέ σοῖο βιν 

Πα ορεζγαγί {{|5 πα η δ. (ΟΠ τιι5, πὸ νἷ- γε 
115 ταπηξ, (δ δο] σα ξοτειτάϊπε σεῖο- 
τῖδᾳ νστατ. σΟπλθπάατιι5, ὃς οὐ πι- 
Βο Βαοίη νῃα]ερίοηί ΠΠ0{Ἐπὶ ογηδτιις κ 
ἱπῃραγίο: ουΐας ἀπέξῖι ὃ ἰαΠ4 (εχαρὶπ- 
τὰ σε πταΓ Πα οἷ {{||5 γραήρης (ςυΐ 
Ἰεχ θαι: ιοσβ ἄτισος Ἀοπγαηὶ νογηα-, 
οὐ]α Πηρια ῬηΠΊρΙΪος5 ποπιίπαπι. Ις 
ἰρίτατ, οἷ Ργατετ ςεῖετα, {Ἰλτυγὰ 1065 
δοίογπηαίπῆρῃίϑ εἤξε, εχ δαϊτίογε ο- 
οο, 6 410 οδίρίοὶ αν οπηηίδιις ροῆξει; 
Ηοεοείπςο, ἱπαίτ, εἰπχετὶς σοηΠ. Πα ἔ8- 
ἑϊα ποίῖγα ἀἰέξίς πὸ τείροπάθαδητὶερο 
ΡΓίπγι5 νοῖς ρτὸ πηειρίο σου Ππεηᾷ 
το ΠΆΠΠΕ β ἀξ ἔλοϊδπ. νοσιιοα; οἴπια5 

εἰυίαξᾳ; ἔϑεταης ἴοοῖ, 1146 φιοά αρὸ 
ἐλοϊατίς, γςέϊο ἐςοογίτιβ. ΕΗ ςξο]οσυτα5, 
αἵτείζο δηίς παγαῖς Ραττα ἰαογαπηθη- 

τῷ ,σαίμ5 Αρια Ἀοπηαηοϑ νἱ5 οἱ πηαχίς 
τ πο ἢ {04 Πάςε,πῦ πῆ ἀειξις εἷς 

ΠΙΡιις, γεπογίαγαίε ἴῃ ντρς. Ηος εἰς 
ΕΧΕΠῚ οἰ οὔππίθ. ρίασαϊτ: ΠλΟΧα» ΔΠ1- 
Ρο σσίμ]ος ἰά ἱπγίτατί (πΠτ,σετογῖα; ἀπ» 
(Ε5 ΠλΪΠΟΓΙΠῚ ΟΓΑΪΠι1ΠῚ, τγί θη τα; 
οξτυτίοπος;δζ ρο[ἔγοτο το] ΐιια πλ}}- 
τἰτιι4ο πα τα πλ. πο ἐδέξο, ἰησοης ἀ- 
Ιδοτίτας τοζιπὰ Ἔχογοίτα πα δ τ, Πγ11- 

τι46; ΒοποιοΙ εητία ; Ππλ] 4: το θαγ δΖ 
αὐάδοία. (οΙαταιε σοποίοης, 4 αἶτο5 
ἐτεπαθαης οημοϑ ; σετοτὶ σ᾽ δα ΐος ἰλη- 
σοαβαας δοιθρδητ, δυτ(οατα σχίογσος-. 
Βαπτ; δγςαία; οπηπος ογαης ραγατὶ δά 
ΡΓα Ια Π1. Ατοοη] ἀδογιπιορο ίδοτί- 
βοϊῖς ὃς ρυεοίδιις ἱπιρίογαϊα , ντ ρὰ- 
σῃα ΠῚ ἀτιοο5 εἤςης, ἀδσεητί οτγάϊ- 
Ὡς οορίαϑ 6 σαίετὶβ εἀαχογιητ, μος 

ἡδέως τ΄ 

γι ϑιῃ ἢ 
“πεὰ ςεε ἀν "ν «(α.᾽ 

“και ἃ . δι ὺν 2, 

ΞΟ "μέντα. 

ἘΠ 1.. 

“: Ὗ μα 

ς τε ὼ ϑυσίαις καὶ λιταῖς Ὀλικαλεσείμϑυοι τῆς 

ὄξοδου σφίσι “διμέοϑαι ἡγεμόγας 5 ὀϊξηγρον οὐκ, τῷ χαξφικος οὐ ταξᾳ χαὶ χόσμκω τὸν φρατόν. χαὶ 
ΒΒ. ἢ 

ἽΛ εὐὐεζ. 1.55} ρώ 



ἐ68 ὈΙΟΝΥΞΙΓΗΑΠΧΤΙΘΟΛΕΝἊᾺ 9 6: 

νδὶ Ἔα πτυηϊτοης ἀοίο δε νά ογαπε 
Εἰττυίοὶ παϊγατί, Ἔχ Δἀπογίο ργοάϊθγιης 

τοτῖς νἱγίθιις. τ ναγο ἴῃ Ρἰαπίτς νας 
σοπίξιτεγαητ ταῦθα δ6}}1} πσπῦ ἀςάς- 
ταπι, δίατο οἰαπλοῦς σσοιγγογαῃτ; δζ 
σοπρτοίῃ οἵτπὶ Θαα |0.οπαΐτος, οἷ ρα- 
ἀϊτίδιις ρεάίτος, τᾶτο ἔεγιογε ἀἰπηῖσα- 
ταητ, ντ πη τὶ γεγπΊ4; σαάετγεητ. ο- 
τηαπογῖ ἀοχιγῖ οοῦπα, οαἱ Μδη]ς ἡ 

Ὁδ(ι] ργαογαε, Πδὶ σρροίϊτος ἱπιραϊίτ; 
δέ οαυίτο5, ΠΉΠΠΠΕς Ἐαυϊς, ρε οἰἔγοπη σα- 

Ῥεῆεδάτρυρηαμι. αὖ πη γῇ οἰγοαπι- 
«οηίϊοδατιιγ ἃ ἀσχίζο Πού, φ Ετγα- 
(ρα δοῖες εα ραστε εἤδεποη ράιῖο ρτο- 
τοπῆοσ ; τα νι Κοπιδπας Ἔχογοίτας ἰδὲ 

Ιαθογαζεῖ, δὲ ογεῦγος ἰέζιι5 δσοίρογοῖ. 
εἰ σογπεΐ ἰοσαῖις ργαεγας Ὁ. Εδθία5 
Ῥὶς σοπίτ]; ἀϊιᾳ; το Ἐἰτίτ σαγία να] ποτα 
Ῥοτίέεγεηϑ τα πο ΠῚ ]ΔΠΟΘΑΡΕΓ Ρεΐζας 
γεφ δά ν]ίσετα τγάϑαογθογατιβ, χίδῃ- 
σαῖς σοφοί άϊτ, Το δυάϊτο Μ. Ἑδδίμς 
οδία],υΐ ἴῃ πιςα τα αθαταςίς, ΑΠππη- 
Ριὶς νι! Δ ΠῚ Π|15 σοπτατΙ 5,4 σοίτοα; 8|- 
τοῖο ἔτατγς (αίοπο, Ά ργατθγπο δας 
δοίθπι : αοταηάδ ετἰᾷ Ποίξίαπη ἀεχιγῇ 
ςοτπα ργατογαρέξις, εο ργοσεῆπτνδὶ 
Ἐοπιαπηὶ οἰγοιπιθηϊεδητιτ: ΠΊΟΧΟΣ 
ἴῃ ποῆξες ἰγγιεης, πιάσῃα Οὐ] ΟΓ Πα 
ἤτασο οἀἴτα, γε! ιιος ργορα! τ, δ ἔτα- 
τταπὶ δά πας(ρίγαητε  Ἐι1τ: 48] Ποα 
τααΐτο ροίῖ εἰς πιογίαα5. (ετεγαπην]- 
κοτζος εἰιις Πγαίογε ᾿πἢαιππηατὶ ἱγα, ίου- 
τἰας πη δάπογίος ἰγγαθγαης, Π1114 ρτο- 
Ρτία (Αἰ ατῖς γατίοης Παρίτα; δΖ οἵ πιο- 
ἀἰςα πιᾶπα ἰπ πγεάϊιπι ὃζ σοπέσγ ς 
ἄχγχμππι Ποίξίαπη τοῦδε ρεπειγᾶτος, - 
σειπαραπτ σαάδιογα; τὰ ντἱᾶ Πᾶς ρατ- 
τε ἰαδογαγεηι Εττυίοί, ὃς φαΐ ρει μο- 
(τες ργοεγαητ, ἃ νἱξε!5 τορι πλογδταγ. 
Αἵ πη Πτιπὶ ογιπῇ σοῦημ ἔπρα ρτο- 
χΧιηη1, ἰηαητς Μδη]ίο, νίος νοτία 
ἔπραυῖτ ορροίϊτος. πᾶπὶ χα! νίρτγα- 
το ἰῃ Μη πηι ἰασι]ο, ουρίἀοΠι εἰ 
Ροῦ φοπα δα (ταρίηξ νίαᾳ; λάερογαζ, 
οατης; 4 οἰγοιπα τε. Ἰη σαἤτγ γοίου- 
τεῖυτ, Ποίτες Ἀοπημαποτῖ ἄμςεπὶ οσοί- 
(ἀπ εἴτε τατὶ, (ππιρίεγιιης αηἱ πιοβ, δ 
ςετετὶς εἰ {πσουγγθπιθ. ἰῃ δἀπιεγίος 
ἄἀμςος οσβαῖος ηργείποηξ ἔεοεγῖς. ἵτὰ 
Ἐδδιὶς ποσεῆς ἔπ γαγίαπι Ὲ Ππηϊγο 
ἴῃ ἀεχιγῖ σογπατγάίοαγγεγο. Θποσβν- 
δὶ οὔ να! οατογια δά πιεηταητοβίςη- 
(ογαης Ετγαίοὶ, α ροτίδιεηάο ἀςο[τ- 
τούαητ, ὃς σοπάἀεπίατιπτίμος ογά Πα: 

ϑησαίντων αἰδθις ἃ: ἑτέρων, οἰγέχειντο Οἷς Ῥωμαίοις Οἕκ ἔχοισιν ἡγεμόνα. ζεὐα κα οϑηίαν δὲ πάλιν : 

᾿ Φιξιοι κα(αλιπόπες ὃ ἀϊώνυμον κέρας, Τὶ ϑείξιῷ βονϑεῦν. αὶ εἰ Το θ φυϑίοι κα. ΕΠ] ἐς ὠνυμον χεραᾶς, “Τῷ δἰξιῷ βονϑεῖν. ἡ οἱ Τυρρξυοι πορϑειονζᾳς ; 
-“ “ -" λ ᾽ ᾿ εἰφᾳ καρὶερῷ μαιλοήϊες, τῆς μϑὺ θη πλέον διώξεως διποξβέπον")" πυκγωσαίῆες [δὲ] τὸς λόχοι, 

- 2} 

ΙΟ καζαξαντες πὸ δ ὕπσων, ἐμαίγοντο πεζοί. ἱ 

20 χνων ἐλθούσης ὃ αἰχμῆς» ἔξαιμος “μμόμϑμος πὶ 
.ο- 3, 

3, 3, ον ἘΣ Ε 

20 αμρέται. ἐχεινος κδρ δξευ Ὁ πολιωὼ ἔτι 

40 τόεκαθ᾽ ἑαυζιά. παλτῷ 

« 5 λ 3 3 ᾿ 

οἱ Τυρρξωοι καζιίγζᾷς ὐζυς κυ ἐρυμάτων ἰδάμε. Ν 
3 ͵ ! 3 , ε ᾿ Νὰ 

τες » ἐθαυμασαν πε χαὶ ατεπεξηείαν ὡπαση δυνά. 
«ε ᾽ ἊΝ 2 ᾿ τ " Ἂ 

μέει. ὡς δὲ εἰς ὃ πεδίον ἀμφότεροι κα]έςη(αν, χαὶ δ΄ 
δὴ Ε) ς 2, πε ουν 

πολθμχον ἐσήμιζωναν οι σοίλπιγες οἔϑεον ὀλαλά-, 
ἘΝ ᾽ πὰ ᾿ 

ξαδες ὁμόσε" ὁ συμπεσόνες διλλήλοις ἱπσεῖς τε ἧ 
» ᾿ λ ΓῺ ͵ Ἂς δι. ᾽ 

πάϊοι,καὶ πεζρι πεζοις,εμιούχοντο, πολὺς δΖ αμῷ 
ἐ 3 ε “"- 2 

Ἴέρων ἐγίνετο Φόνος. οἱ μ»ϑὺ σίμυ ὦ δεϊζιον ἔχονγες 

Ῥωμαίων κέρας, οὗ τίω ἡγεμονίαν εἶχεν ὁ ἕτερος 
ε Ἵ ! 2! Ν 2 ς “ ͵ ἢ 
ὑπάτων Μόνος, δξεω(αν Ὁ καθ᾽ ἑαυτῶν Μέρϑς, χαὶ 

ον τῷ ἀὐωνύμω χέρφίζι τα ϑείϊες, ἰσῶο τῷ ὃ 

“ὧν πολεμίων ἐχυχλιοιεῶπο. ζω ΣΡ ἡ Τυρρ 

φάλαγξ χτὶ σϑτο Ὁ χωρίον χἰαὐρπετής τε ὼ Οὐ 

λίγω μείζων τὴς ἕτερας. πειρερῥήγνυτο δὴ ζωὦ 
Ῥωκαϊκϑν φςρώτάνκα, ὦ πολλαὶ πληγας ἐλαάμ 

γεν ἡγεῖτο δὲ τότου κέρως Κόϊντος Φαζιος, Ὡρ 

τὴς χαὶ αὐτιςρώτην»»ς ὧν, δὲς ὑπα σας" καὶ μέν 
πολλοῦ α»τεῖχε «αὐ μαΐᾳ. λαμᾷξανων πϑμΐοδο 

ἔπειτα λόίχη βλυϑεὶς εἰς τὰ φέργαι »μέχρα αὐλ. 

ΟΡ Ά.4} «{ ων. Κ ͵ ψ ᾿ 

ὡς ἢ πϑτοχϑύσεν οετερος Τ᾿ ὑπατῶν Μουρχος φα 

(ιος" ζῶ δὲ χτ' μέσην τίω φόλαγία τεζουγμμιένος" πῇ 
κχρφὑιςοῖς Ἄθχῶν αγαλαίοων, χα) τ΄ ἐτεθον 

δελφων Καίσωνα, Φαζιον αὐακᾳλεσαάμϑιος, “τοῦ 

λαυνεν΄ ἔχι πίω ἑαυ φόλατζα" χαὶ μέτρα 
θ ) »“) σὰ ! Ν λ.ῳὩ 

πσϑόθων, ὅπη4΄ παρήλλαξζων Ὁ δεξιὸν πολε 
͵ 3, 3 3 

κέρας, ἤλαογεν ὅχι τὸς κυκλαρϑμοις. ἐμπεσὼν: 

Οἷς, φόγον πὲ τοῖς ον χερσὶ ποιᾷ πολιω, χαὶ φυ 

πσδϑσω᾽ τὸν τε ἀδελφὸν ἔτι ἐμπγέοντα καζολα! 

ὄγον ὄχτθιοι 
᾽ Ι (ον δ τὶ "“" ΦΕ σΝΝ ω ; 
στο νη σκά" τοῖς ἢ ἀιυ(θοοοῦσιν αὐ θυμὸς ἔτι 

Ἵ 2 Ε 

παρέφη χαὶ μείζων πσϑϑς Ὁ αὐτίπα λον" χαὶ βὰν 
ΠΝ “" Ἵ ΓΕ ΤῈ χ ΜΝ 

Ἰας ψυχῆς “σδϑνού δυοι,σεεω ολίοις εἰς μέσοι 
7 λ 

σεσόν)ες τὸς μάλιςα (Διυγεςηχθᾷς τἂν πολε 
ν» “ -“ 

(φροις ὀξεπλήφϑιο νέχρων. χτ' αϑὸ δὴ τῷτο 
2, ε 3ς » 4 

ἐκᾳαμψεν ἡ Ἵ υρρξενων φαλαγξ, χαὶ οἱ παόϑτερ 
ἤ λ « .“ 

σαϑυοι πῷς “πολεμίους,  πσὸ ἢ“ χεχραημϑύω 
͵7 ε τ δον ΕΣ 2 

κϑπη(αν.οἱ 5. Ὁ 4 ώνυμον ἔχονες χέρας, κοἰμγοῦ 
Ν “" Ε 3 « “5 ᾽ 

δὴ χἡ Φυγῆς ϑρρήϊες ἔνθα ὁ Μόϑλιος ζω, ἐξέ ἱ 

᾽ ηἰς βϑλωντ' Μδ6 
ν᾿ Ν " δὲ ͵ ͵ πὰ. 

Ἅ α τα γϑνατος α ἴγγυος διηρήσε αἰωὺ λοϊγδω ὦ 
λ δ." ᾿ ᾽ 4 ) χαὶ Τ' μϑὺ οἱ πέρα ξαλίες κι τίω παρεμξολέω Ἶ 

»" ͵] ε Ὴ 

ἀπεκϑμμεζον" οἱ δὲ “πολέμιοι “" ἡγεμόνα τ Ῥω-, 
͵ » »ς - 

ϑήων τεϑνηχέναι ϑύξανῇες, ἐστεῤῥωςϑηφ ὁ οἰϑαθοη- ' 

᾿ 

ἐμ(αχοντὸ 

| 



' 

40 ἐμαίχοντο οὐ ταξ᾽ χαὶ πολλοῖς υϑὺ σφέϊέρων ἀπέ- 
᾿ ι ἐν κ ς Ἵ 5. Ὁ δ τὰ 

᾿ς (λον, πολλοὺς ὃ χὺ τὔν Ῥωμαίων ἀπέκίναν. ὡς δὲ 

᾿ ζῦτα ἐγίνετο, οἱ Τ' χαφοιχαι τ' οκλάφϑεντα αἰ πὸ 

Ἷ Μόμίν κα]αλαξομᾶμοι Τυρῤξωοὶ͵ στον" καΐζος φ- 

Ἶ ϑέγτος ὐπὸ ὅ' ςρατηκ»ἱ , σε το πολλῷ ἡ ασο99υ-- 
͵ -" 2 ππν 3 Ἷ ΧΙ] 

μία μεγάλη χωρφιοῦτες, 6 Τ' ἕτερον ἡπτείφοντο Τὴ 

Ῥωμαίων χδῥακα, ὡς (ύκ αὐξιογρέῳ δχωυαμάφυ-- 

λαηουϑμον.ὺ ζῶ η δόξα αὐτῶν ὀληϑής. ἔξω Ὑ τ 

Φιαείων ὼ ὀλίγων ὀῆλων “ον ἀκμῇ Ὁ λοιπὸν πλῆ- 

' ϑος ἐμπόρων τὲ ὼ δε ρο.πόντων χαὶ χήοϑ)εχνών ζῶ εὖ 

᾿ς φυτο ᾿ γίνεται! τε πολλῶν εἰς ὀλίορν στευελαϑάν)ων χω- 
ἂν ᾿ “ Ἵν: ΔΝ ὁ ᾿ 

᾿ εἰον ̓ «ἶϑὶ γὺ ταῖς πύλως ο ἀγὼν ζω; ὀξῴα, χαὶ λαλε- 

πὴ μάχη, ἢ γεχροὶ παρ ἀμφοτέρων πολλοί. οὖ τό- 

τῳ τω ἔργω ὃ πε Μόϑλιος ὕπαζοςς ἐκβουθῶν ἅμα 
δ: ἡ ἐπάν! Σ σλ «ὦ Ε) λ Ὶ 

τοῖς ἱπασεῦσιν, ὅτ 4“ ὁ ἵστωος ἔπεσεν, συ κα ενεηϑεὶς, αὶ 

᾿ ἀδιιαΐζος ὧν αὐαςφῆναι “ἰπσὸ πλύϑοις «αυμάτων,α.- 

᾿ 'ποϑνήσκᾳ, χαὶ πτολλοὶ δὰ ἀγαϑοὶ «ἦξὲ αὐτὸν ὀνδοι γέοι. 

δι λλιϑν αὐ ευλιμανε λίρκοζι τές 
Ἅλος εἶχε τοῖς Τυῤρξωοῖς τὰ μαδ)έυμαζᾳ. εἰ »ϑὺ δέζω 

ἐταμιά 7σανζρ τίω πα ρᾶσαν ἀὐτυχίαν, ἢ ὅζε φυλα- 29 
κῆς εἶχον τ γϑβαχα, 2 πε ὥὀἰποσκάυας Ὁ Ῥωμαίων 

' καϊέοον, ἀὐύθις αἰο,οῶς ἀπελϑεῖν ζω α [κα ζον γεοῦ δὲ 

πσϑὸς ὐπαγάὺὼ δι πολάφϑεντων Φαπόμϑροι, ὦ 

δλὐαψύχοίηες οἱ πλείους, και λζωὼ ἄγραν ἐκ χφ ρῶν 

: ̓ἀφηρέϑη(αν.ὡς Ὑ»» ἀπηϊλῦν δευτέρῳ τὴν ὑπάτων 

ἢ ἡ βαχοςξή ἅλωσις, ἠπείγετο στεὺ τοῖς Θρίςοις ἱτ- 

᾿ πέων τὲ χαὶ πεζῶν. χαὶ οἱ Τυρρζωυοὶ μαιϑονῖες αὐτὸν ἐ- 

᾿ πιόντα, τλϑ ἐςξεφαγωί(αν τ’ χα φακανμκοίχη πὲ αὐτῶν 

τ καβίεραὶ, “αὐυ ϑὺ αὐασωσοααϑαι βελομϑύωντὰ 

σφέτερα, ἣν δὲ, μὴ παοσυδεὶ ὀχ φϑοιρῶσιν ὧλον- 

᾿ς ποῖ γδβαχος, δεδοικότων. γόνα δ γινουϑε πλείο-- 

τ γορ, καὶ : Τυρρῶυῶν πλεονεκζρεωώτων᾽ ξεὼ ὙΣΡ αὖθις 
 δξι ρδεϊξίων δ χωρίον, χαὶ κσϑϑς εὐ, ϑοό ποις δὶ ἡ-- 

μέρας ὅλης χεκμηχϑζας τῇ μοχη" Τίτος Σίκκιος 
᾿ ᾳρεσξφυτὴς κὶ αὐτιςράάτηο»ς,, χοινωσαίμϑυος τῳ ὑ- 
πάτῳ πίω ὐλν, “γοιαν ̓ ΩΝ αὐακλυίροον ἐκέλάυσε 

 σημαίνν, καὶ καθ᾽ ἕν ἁπϑυζῷς γινουϑῴοις μιᾷ κσθ9ς-- 

ν (ἀμφνπλάνοα Ὁ χαφφικος, καθ᾽ ὃ μάλιςα ὃ χωξίον 
Ἕ ͵ 

τῷ Ὀχιμκαχωταῦον' πὰ δὲ χτὶ ἜΣ πύλας εἴασε μέ ΡῚ 

ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 

[ο 
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ιν ἔξ τό9 
ΡυρΠΑς ἱπίξαιγατα, ΠΛ ΪτΟΚ τα Ε {5 
Διηϊογαητ, τα ας οπηδηὶβ οσοϊάογιητῖν 
Τλυμὰ ἴῃ ἤπης ΠηΟ11ΠῚ σογίάτατ, ρᾶΓϑ 
Ετγαίσογαπη αα ἀοίοττα Μη! οα- 

. ἵξτα οοσυραιογατ, Πρηο δο ἱπιρογαῖο- 
το ἄλτο, πιασῃᾶ σεἰοτίτατο ἀτας αἰδοτί- 
ταῖς ἱπιιαίιι αἰτογα Κα οσημδηοιῖ οδίεγα, 
νι ΠΟ Παρ πλοπλξτὶ ργῳ πάϊο οἰτο- 
αἴτα. πος Θος ἔς αΠΠἰτ ορίηίο. πᾷ ργατεσ 
{ΓΑ Γίο 5 ὃζ ρφιισοϑ [105 γα ταὶ τοθο- 
το ργααϊτος,οτοσῖ νυσας ποροτίατο- 
τ ΠῚ, ᾿Ιχατίι ΑΙ ΟΠ ΠῚ4; δὲ οριβοῦ ἰη- 
εἴαζ. 10] πλα τἰς ἰῃ δησοτ Ἰοσαπηςο- 
ατέξατίς, (Πᾶπ| Δα ροττᾷ σεγταπηξ Ἔγατ) 
Δοτζὶ ὃζ αίρογα Ραρηα οοοτῖᾳ, πλι τὶ ν- 

τε πης; οα  (πητ. Μη] 5 ΠΟ; οθη- 
{0}, φυΐ οαπὶ ἐααίζατιι εο δάποίαθαζ, 
Ρτοϊαρίο βμο σο!]ἀρίμς ὃς ἰρίδ, οἰμπὶ 
Ρἕα νυ]πογαπι πγυἰτἰτἀ πε γοίαγρεγς 
ποῃροτιπῆοι, η θο οδῆϊέξιι ΡΘΠΙς; δζ 

οἷἶτοα εἰιπῈ σεοίἀογαης πλ εἰ ΑΠΠ ἔΟγτας 
ἱπιθηα5. ΡΟΙς εᾶ οἰλάεπι σαίτα πλοχ 
σαρτα (πητ; ΠΟη ἰγγίτο Τ ἰοογῇ νατίοἱ-- 
πο. Ουα (εἰ οἴτατε ἢ πχοάοτγατε (οἰ αἱ 
(ξητ ντὶ, ὃς εαρία σαίετα πυιη!Πδης ρτς- 
Πάϊο, Ἀοπιαπογῦ ἱπιρεαίπηρητα γοιὶ- 
πυϊξησ, ἰρίοσ ας τυγρίτο ἀϊσράεις 
οοοσίἤξης. Πυ πο δα ἀϊγερτίοηξ νετῇ, 
δὲ ΡΙετᾳ δά ουτᾷ οοτρδτί!, ἐρτορίδπῃ 
Ριαἀᾶ εταϊδειητ 6 πηαπίριιδ. τ οἰ πὶ 
ΔἰτοΓ οΟία] ἀπλ ἃ σαίετα σοσποαυίτ, ἢ- 
Ροταυῖτεο οὔ Ια ἘΠΠΠπλῖ5 οααϊτῦ ας ρε- 
αἴταπι. οαΐι5 Αἀιεπτ νὲ σοσποιιογίς 
Εττγαίοὶ, ἔβέξα οἰγοῖι νὰ σογοπα,ρτο- 
Ρυρπαγαητίοστίτεγ: ξαῖτα; ἰησοης σετ- 
τατηθῃ, ἢ 5, πὰ γεοίρογε σοπᾶτθι15:}}-- 
15, ἢ φαίεγα σαρεγεητιιτ, ἱπτεγποοίοηξ 
εἰπηςητίδιι5. Θοἀ οατη ργοιγαμογο- 
ταῦ ἀἰατίιις », δὲ Ετγαίοὶ ργα δ! ογθηζ, 
(φιρρο ας! πρεοτίογε οςο ἴῃ Ποιηΐ- 
πο5 ρεγτοτατῃ ἀἰθπὶ σετταπάο ἔατῖρα- 
τοβ Ρισῃαίθηῦ) 1. δἱσοίι Ιεραταϑ οὔ 
σοηί. ςοπηπιαπίσατο οΟἤ]ο, ἰ{Πττο-: 
σερταΐ σάπεζο, δέ ΠΠγ1] οοΠ]εέξος νπῦ 
74 μπρὲ σαίξτοτιιπι ἰάτας Δ οτίγὶ, ἃ 
Ράτῖς Ιοσιιβ 15 ἔοι Πτ5 ορρασπατὶ ροίς- 
ίς νἸἀοθατιγιροτῖς Ιάτογὰ οπλ τ γατῖο- 
Ὡς ΡὈΑὈΙ ;  ιΑ πιϊπίτης ΕΠ οἰξ;ναἱ- 

κατα ἕνα, εἰχότα λογισριὸν, ὃς οὐκ ἐψά )σαΐο αὐτόν" 4.0 Ἰο οοἤιιτος {1 (ρε58 (ΑἸυτίς αὔτ] σοτοῖ, 

ὅτι σωϑήσεοϑαι μδὺ ἐλπίσανϊες, μειϑήσονται τῷ χα- 

ξακχος᾽ ὧν διπογγωσᾳ δὲ πότου γινόνϑιοι, κυκλιώσεως 

τε πϑρτοθεν τ πσὸ τὴν “πολεμίων γινονϑμης, χαὶ οὐ- 

δεμιας αἰ ταρχούσης ἐξόδου, αναίχαιον ἕξοισι Ὁ 47- 

πολμον. γινονϑθης δὲ καθ᾽ ἕν χωρίον τὴς πσφοςξολῆς, 

ὕχέτι ασϑὸς ὀλκάὼ οἱ Τυρρξωοὶ ἐδα πονῶ Οδλλ αγοί- 

ξαΐες Φς πύλας, ἐχὶ Δ ἑαυτῶν αὐέσωζοντο χδρακα. ὁ δ 

48 ἀείρεγατα, ἢ νπάϊΐπιιο οἰηρογοη- 
ταῦ Πού 15, πα ]]ο ράτθῆτε ἐχίτ, αἰ" ᾿ 
(τος Ἔχίγοπηα πεσοίλσίο. [τ46; ἀππα 
νΠῸΠῚ ταπταπη ΠΟ Ύ ἰδτιι5 ορραρπα- 
ταν, Ετγαίςὶ ΠΟ ραρηαμοτιητ αΠΊρ ἰπ15, 
(ςἀ ἀρεττὰ ροῖῖα, ἰῇ ἔπι (ς σαίξγα γεσο- 
Ρετῦτ, (ὐδίμ! νετο ἢδο οἰλάς ἀςρυ] 8, 

ὕπαζς ἸΡίῳ Ὁ δάνον΄ ἀπεωσεΐρ, 
ΒΒ ἢ 
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τυτπιϑα 65 Γεσυτγγις ῃ δοίθπῃ. Εε- 

γχαπτ Πατη ΠῈ14Π| 4 εΔΠ| πταῖοπι ο- 
ἡπιάπὸβ ρυρπαῆς τὰπὶ πλᾶρηο ρτΌ]ο, 
ἵῆυς ἀϊαταγηίτας οἷς ἐρεόξοσιγ, Πὰς 
ΤΡ ΠΔΓΟΙΙΠῚ πιυπγοζοίτας,ἤαε ἔοττιι- 
βςξπαης Πα Ππη6 11}15 ἔλθ πεῖς νἱ οἱ ι- 
τα άίπος. γαπτ εηΐπὶ νγραπα ἰπππςπτα- 
τὶς αὐ ΧΧ ΠΉΠΠ|4 ρεάίτυπι, δὲ εαιτο5 
Ἤϊς χυδτιοτ Ἰορίοηίθιις φἀϊ πη ε] οἰτ- 
᾿οἴτοτ τ Πς ας ἀποεητὶ; οοἰοποιῖ 48ο- 
'ἥπιο δὲ Οσἰοταπι ρᾶΓ ΠΌΠΊΘΥΠΣ ρα ρα 
Ῥαυΐϊοδητε πποι αἸοπὶἱποσδρτα, ργοτῖγα- 
᾿ἀἸαεῇ νβηϊο δά οσοδίμπη (0115. δέ ἔοτ- 
πὰ οοττιαπηϊηΐος ἀϊπ πυτδυῖτ, πᾶς ΠπΟ 
παης {ΠΠπ| Ἰποϊπαητα νἱόζουῖα. αἰτοῦ 
σοπία πὶ σοφοί ἴτ, δ νΠὰ5 ἰΘσαζογιιι 
41 Οἷς σοηία! ἔπογας, 4] Πα πγα τὶ ἀι- 
οα5, τριιηὶ δ σξταγίοποβ, θοῦ Πα Πὶ- 
πηι ληῖοα. Ν᾽ Ἰζζοτία ταπλθη ραπας 
Ἄσοπ,. ΕμΠὸ νἱἀετυγποη ον Αἰ ημᾶ 
φυοάίεααςητί ποέξε Εἰγαίοὶ ἀοίοττίς 
᾿ΟΔί τς αδίεγαητ. Ροΐεῖα ἐς κο- 
τλδηὶ ἀϊγορτίς ργοξιρσογιπι ΠΟΙ πὶ ; 

“Ὁ Ὁλἤξτίς, δέ (δριπτῖς (αογιιτη σαάαιιεγί- 7χ0 πουᾶροι, ὃ ταφας ποιησοίνϑυοι τυ" σφέϊέρων νε 
4 δας, ἰπίπαίε σαϊεγα τοςοροτῦς. [δ] ἀ- 

ποσαῖα σσοίοης, ἔοτετἀἸΠίς5 ρταπηϊα 
᾿τείδατα {πε [ἰ5 ]πϊ ἐρτερίᾶ ἴῃ ραρηα 
ΟΡοΓΑΠῚ ΠΔιδιιοΓᾶς: ρεμηοοοο, α- 
(οηἱ Εδθίο σοῃίμι!ς ἔγαιγὶ, αὶ πιαρπα 
δὲ Δἀπηίγαη δ οὐϊάεγας ἔλοϊηοτα: (ε- 
“συπάο, Τ΄ δίσοῖο, οαΐι5 σοηἢΠ]ο οα- 
Πτγατεσορτα πογδητ; τειτο, ΜΕ] διο- 
Ἰεϊο!]οριοηίϑ ἀιιοῖ, τῇ οδ ̓ αΠαγαπάιιπη, 
τι πΊ Οὗ δάμη ἰγαπ Δ ΠῈ1Π ΡοΓΊου]15 ἔου- 
τἰταἀίπεπη. Η!ς ρεγαξῃς,δΖ ραποὶϑ αἱ - 
αἴιος ἀΐεις ἰη εἰίάςπι οδἤ ες οσίαπι- 
Ῥεῖς, σαπη ΕΠ} Ποίξες δα ρυρπᾶρτο- 
ἄϊγεπε, ἀοπλιπῃ τειογίι ητ. Ροτ- 
το, οἴ τοῖα Οἰτἶτα5 ρῦο πηαχίπηο ργου- 

ἈΠΟ ἘΠ οἰτοῦ ἀδραρῃατο τ τρΠῦ οἿ- 
τ μς, ΝΕ ΠρογΓ τ σοί}, εσιπίδυς πο- 

ὙὝογεπῃ, Πέσαᾶπϑ νΕ] ἔλ5 νεὶ ἴῃς εἡ ἰῃ 
Ὑατηῖς ὃς ΘΟΙ]ερα: ἀπιϊΠηοης ἰΔγοαπὶ 
δὲ Ροπῃραπὶ δα πηϊττογα. Ἰτλ]υετερο- 
τὶς πρῃίς ἀἸ ΠΥ ΠΠ5 αι τ Π τ διι5,οοα- 
{υ]άτιιπι εἰπγαυίτ,οῦ ἀπο δάπυς πιεη- 
(5 (πρετεῆδητς ἐς τηασι γαῖα λππιιο. 

λῃδροτείαγ θηΐπι οὐὔἶγα οί! αγία πλι- 
- . . τ ἁ ’ ͵ ᾽ ͵7 9. δὴ ΕἾΝ γ.. 

πίδ, νυ πογο ἱππηδηὶ (Δπιοίιι5, ἰτὰ ντ 40 φόνον λφπουδύων,ἀδεώατος ὧν τὰ “Σ ἀρΧῊΦ 4 
ἀεξουπλθαγοι. ϑεηδζας ἱΠτεγγερεβ 6- 
Ἰεριτσοπηϊτίοτ! ρτατῖα, απ] 6; (ξοῦ ἦτις 
ἰπτογγοχ ΡΟρΡαΪ πη ἴῃ σαηραπι .2747- 

ΑΥ, Ρ 75 ζημῖρ σΟοΟΑΠΕτ, ογεατιις εἰ αίο ἕὰ- 
ΟἹ, ΓΔ" - - ν Ἁ Φ ἀπ ξσα διο μι 80 Τ ὈἰΠ5, ἰδ αὶ ργίπγαϑ ἐΟγτίτι ΑἸ πίδ α (ρέ- 
 τρίπιο, δο] ΣΧ 7076 ῬΓΟΪΟ τοιθ]θγας, ἔγαγογ εἰὰ5 αὶ 
1ἃ εὖ “Εφιι!ς5 
ἃς ψεϊεητῦ. ἂν ππβς 

τἰαπὶ σομία!;8ς οὔ ςοἿ.. Ὑ]Ἱγρίηϊμς. Ηἰ 

ὈΙΌΝΥΞΙΙΗΛΙΙΟΛΑΝἊΑ "5 5. 

ς “"Ὕ ͵ 

ΙΟ μϑυος μέρα δύσεως ἡλίᾳ. τὰ δὲ τῆς τυχὴς 

͵ « »κὶὰ 3 || .ω ͵ 

Ο γῶδραχος ὡς σσοῖεις αὐτεπεξη4 Ὑ πολεμζίων ( 
͵ Λ 

πιούο οΟσί]ατι ἀςοςῆσγατς, πιπο τοῦτ 

ππαρεξοηϑᾳ πάλιν τοῖς οὐ τω πεδίῳ. αὕτη μεγίηη. 

γ6) ἢ τσξϑ αὑτὴς “δυέοϑα, Ῥωμαίων μαχη, 

πε αὐ, ϑοφπτων, ὦ μήκει χϑόγα ̓ χαὶ τῳ αἰχιςρόφ 

τὐχης. αὐτῶν "ὃ τὰν ον τ πόλεως Ῥωμαιωνὴ 

ἄφη πὲ χαὶ ἐχέλεκζς ἀκμὴ ϑιςμιυοίων μάλιςα 

ζῶ ν ἐλμεζο ὦ ΠΡ ΗΝ στευ)εταγμμέ γων τοῖς πεῆωρσι 

μασιν ἱπαέων ὁμοῦτι “χιλίων ὦ δχκχοσίων, Σἰπτο ἣ 

"ἼδΡΝΝ5, ΚΕΤΜΣΝΙ ὩΣ Ὁ 
τῷ ἀγῶνος ὀλίγω πσϑϑτερον τ μεσημίοίας Ὁ 

πολλοῦ τῆδὲ χα τῆδε νίκαις πε χαὶ ἡἼα!ς ταλανιν 

αϑυα διέμᾳνεν. ὑπάτου δὲ ϑοίνωτος ἐϑυετο, χαὶ᾿ ; 

πηορῦ δὶς αἰ “οα]άύσαντος ᾿ χαὶ ὀήγων πολλαΐν ἡγᾳ 

γων χὰ ταξιάρχων ὁ λοχαγῶν ὅσων συ εέπω πσδϑτι 

Ὁ μϑύτοι χρώτος ἐδύχει Θ΄ ἀγῶνος ἰδὲ τὰς Ῥωμϑ 

Ὧι τὰ Τυῤῥίωῶν παρεμβολῆς οἱ Ῥωμαῃ 

ἀπῆλϑον εἰς “' ἑαυτῶν γδρακα. ἔχεῖ δὲ οχκλησια 

ποιησείμϑρυοι, τοῖς ἀγωνι(ᾳ νϑυοις λαμασοῶς Ως: 

ςείας απέδο(αν ἀμας »ποετῳ μὃν Καίσωνι Φαξιί 

τω πῷ ὑπάτου ἀδελφῷ, μεγάλᾳ ἢ θαυ καςα ἕβ) 
Ὁσποδήξα υϑύῳ" δοϊτέρῳ 5 τῷ Σικκίῳ, τῶ ΥΝ 

“ποραξαρϑύῳ τ γδρακα ὀμασω(ᾳεϑαι" τείτῳ 
Μαῤκῳ Φ λα(οληΐῳ τω ἡγεμόνι τῷ τάγμματο 

τε ὄρχϑὺ γαθαν,ὰ Φ Ὡρὰ τὰ δφνὰ ῥώμης. δχοα 

ξαάυϑρυοι ὃ ζαῦτα, ἢ μμείνανες ὀλίγας ἡμέρας 5 

σύυϑυος,απτηείαν ἐπ᾿ οἴκου. πϑυτων 5 
λιν, ὡς χὶ μεγίφω ἀγῶνι καλλίςον τέλος εἰλη 

πἰωὺ ἐχενίκιον μμζὼ πὸ εϑριαμίξᾳ τ αὐἰϑιὸ 

τῷ αασδόοϑεῖναι βουλονϑϑων, ἡρνησαΐο αἰω- 

τὸς ὁ ὕπατος, οὐτε ὅσιον ἐὴ λέγων οὔτε ΕΝ 

ἀδελφοῦ ϑαιγατῳ χαὶ σξευοιβχοντος Ὄποξολ ᾿π 

πάν καὶ ζεφανηφορῴν. ἰποϑεὶς δὲ ζὰΣ σημι 
τὸς φραϊιωΐζᾳς Σ:-πολύσεις Ἐχιτὰ οἰχεῖα, πἰωὼ “ 

τείαν ἀπτωμσοζο, δυοῖν ἔτι μυῶν εἰς Ὁ “ϑιαῦ 

7. ἐταλαπωρά ΣΡ “πῦὺ Φαύμαΐι ἐξαισίῳ 

κλιινοστετής. ἐλορϑρης δὲ τῆς βελῆς μεσοξασιλ' 
᾽ “»φῳ δον 7 ΠΗ 

ν᾽ -πἰρχαιρεσιῶν ἕνεκ(ϑι, χοῳ τῷ δόζτερου μεσοθασι 
͵ ᾽ 2 φ, 

λέως συϊκα λέσειντος εἰς Ὁ πεδὶον τὰς δχ λοις ἁεὶ 

δείκνυται Καίσων Φαζιος, ὁ πὸ τριφεῖα, λαξζω , 

τῆς μα γης, ἀδελφὸς ἢ πῷ (αυτίω ὠἰποϑερϑύου, Ὁ. . 

τρίτον ὕπατος" χρὴ στε αὐτε Ἴ ττὸς Φεργίνιος. οὗτοι 

φιφλατος 
᾿ ἵ 



ἜΝ ΤΟ. ΚΟ Ν: 

: Δα λαχόήες (ὲ δεωάμεις, ὄξηείαν εἰς τίιῦ ὕπαι- 

τ θρον" Φαζιος ϑὺ, Αἰχϑμοῖς πολοιιήσάν προνομά- 

᾿ ρσι πὸς Λαΐίνων ἀγοϑιὲ οὐδεργίνιος δὲ Ο᾽εντθμοῖς. 

Αἰχανοὶ μδὲ δέω 4. ςρατὸν ἐλάυσονϑρον ἐπ΄ αὐ-- 

οι ἔγνων, αὐαςανῆες οἰκ τὴς πολειχίας Ὁ οἱ τά-- 
ἡ ᾿χις, ἀπῆλνον εἰς (ὰξ ἑαυτῶν πόλᾳε᾽ χαὶ μα φω- 

τὰ λεηλατου ϑύης τῆς σφέϊέδοις γῆς λὠείχοντο ᾿ ὍΣ 

᾿ς πε πολλαῖν κρῳτῆστη γϑη κϑίτῶν τὸν ὕπατον χαὶ (ς- 

τ μάτων καὶ τῆς λείας ὧξ ἐφόϑου. δδιεντλμοὶ δὲ κατ᾽ 
ὦ Φρχας οὐτὸς τείΐχοις μϑρύοίϊες, εν ἡ χαιοὸν ἔδοξαν ἐ- 

᾿ πιτήδον ἔχάν, ἐπέθεντο τοῖς πολεμίοις ἐσκεδεισχκέ-- 

᾿ γος λὐὰ τὰ πεϑία., χαὶ ποὺς “Οὐπαγάὺ τεέδαμμέ- 
᾿ς γοις τῆς λείας. ἔγρήες δὲ πολλξὼ χαὶ σχειετα γμκένξευ 

ἡ δυώαμιν, ἐμξοννοισιν εἰς ἀΐεις, χαὶ τίω πε λείαν «-- 

᾿ς Φαιοφιοῦται, χαὶ τὰς ὁμόσε γωρφιείζαις οἱ »ϑὲ Ὄἰπο- 
᾿αἸείνοεσιν, οἷς δὲ εἰς φυγἀὼ Φέποισι τχαὶ εἰ μὴ ἘΞ 

τὸς Σ ίκχιος ρεσξϑυτὴς τότε ὧν, ς1φ4 στευτέϊαγμκέ- 

τ γῳπεζῶν τε χαὶ ἱπαίων τ δαξονϑη(ᾷς ἐπέσαν αὖ-- 

' ζι οσεοὲν δὼ Ὁ κωλῦσον ζῶ πάν  -ἰπολέοϑαι ΣΡ 

ὧν φραΐιαν. ἐχείνου δὲ ἐμποδών λμουϑμου »σεεσελϑεῖν ἐ- 

 φθα(ν οἱ λοιποὶ οἱ καθ᾿ ἕνα διεσκεδασμένοι. πϑύ-- 

᾿1ες δὲ ον ζωτῷ “ἄνόνϑροι, λόφον “νὰ καζᾳλαμᾷα- 

γονται πόδ δείλξω ὀψίαν » χαὶ τίω Ῥχιοῦ(αν νύκίῳ, 

᾿ ον τότῳ ἔμειναν. ἐππαυρϑενῆες δὲ ζδιεντλ μοὶ τω κα- 
᾿ πορθωμαΐι, πλησίον τῷ λόφου τίθενται τὰ ὅπλα, ἢ 

τ᾿ πῶς ἐκ, τὴς πόλεως ἐχαίλοιώ, ὡς καζαᾳχεχλάχότες 

᾿ “τῷς Ῥωμαίοις εἰς χωθίον ἔγϑα, σύσὲν αν" ἔχιτη- 

᾿ δείων ἔμελλον ἕξν, χαὶ πσξϑφαναίκασονϊες σύν εἰς 
᾿ς μαχρὰν ποἱδαδοιῶαι σφίσι τὰ ὅπλα. γίνεται τε αὖ- 

πῶν, συχνοΐ ἐλϑόντος ὄχλου » δύο φραϊϑύμαζᾳ πε- 

; (Σ Ἐχιμάχοις λαχϑνας τῷ λόφου" πολλὰ δὲ δ)- 

Ὑ φρούεμα βεοιχύτεξοι καίζο, τὸς ἡον ἔχιχα!- 

τὴς πὸποῖς᾿ χαὶ πϑύτα ζῶ μεςεὶ ὅπλων. ὁ δὲ ἕτερος 

οἰτσάτων Φαζιος, γραμμάτων το μα Ὑ σεου- 
, ᾽ ! ᾽ χες “3 ͵ 

ργθντος αιχονϑρων, ἔχτγνους ὡς ὅτι οὐ ἐσώτοις 

τ εἰσιν οἱ καιζουχλιφοϑένϊες οὐ τῶ λόφῳ, ἢ κινδέωυ 62)-- 
᾿ς σοῖο ιν εἰ μή τἰς αὐζις βονϑὴσᾳ »λιμῶ θλώνει»αγα.-- 

ον ἢ ςρατὸν, ἤν δχὶ τὸς ϊεντόμοις στεὼ τά χά’ 
ὶ χα εἰ μιᾷ βραδύτερον ἡ μέσ: διζεώυσε τἰω ὁδὸν, οὐ- 
Ὁ υρὲνα ὦνησεν, δυλλὼ διεφϑουρυϑύξεω τἰωὼ ἐκεῖ ςραΐιαν 

᾿ καϊέλαξε" πιεζονδοοι ΝΡ τῇ ασὸμ4 Ὧν αὐαϊζαίων 

᾿- τοὶ καϊέχοτες πὸν λόφον, ἄξηλϑον ὡς τὸν 4 ωρεπέ- 

᾿ς φατον αἱρησόνδυοι τ ϑανάώτων" ἡ συμξαλόήες τοῖς 
; πολεμίοις ἣ ἐμιοίχοντο χεκιχϑτες οἱ πλέτοι τὰ σω- 

τ μαΐζα λιμῷ τεὺὴ δίνψ4 ὃ ἀγουπνίᾳ,ὶ τῇ ὀνλη καικώ- 
32.) ΟΝ, κὰ 

σᾷ. κεετ' ὁ πολὺ δὲ ὡς ὦ 9 Φαζής ςράτάυμα κυ 9ςιὸ 

ἹΥΒ' 

Ιο 

10 

40 

᾿ 

ΓΝ Σγὶ 

σαπα οχογοίτίθιις 4105 ΟΖ. Ε (οἵ ἐς: 
ἀοτατ, ργοίς εἰ πητ; δδίιι5, οδιτα .Ἐ- 
41Ὸ5 1 Δτίηὶ ἀρτὶ ρορυϊατογασ; Ν ἱγρί- 
Πἰμι5 7, σοητγα Υ εἰθητοβ. ξ υὶ δάϊποη- 

τι ἘΧογοῖτα5 σορηΐτο, ρίορετα οαἰε τις 

ΟΧ ΠοίΠῖσο πιοτίβ, γοσορογαησ (8 ἰπ ίυᾷ 
ΟΡΡΙἀα:ασγοσα; ἔπος οι ξασὶ ὃς ρις-. 
ἐλ5 ΔΟΪρῚ ρα (ιητ: ἴτα νὲ οσ(μ] ρείπιο 
ἱπουγίῃι πλχιτῖ5 σαρτίἷα πλαρΠίσα; ρ6- 
οἰ ἰς δὲ ρίαάα ροτίτοτατ. (ΟΠ ετοτῆ 
γείεπτοϑ οαπὶ ἃ ργποῖρίο πηοηίθ. (ς 
σομεπυϊ Πςητ, ταπάοπι οσσαποη ἢς- 
δὶ, ποίξοβ ροῦ σαπηροσ αἰραίατος ὃζ 
ριααἀδδυπάοβ τηᾶσπα τηδηι ἱπἔξτιι- 
ἔλίδαιις ογάμηῖδιις ἀρ στε, τπη ργα- 
ἄπὶγεςιροῦαῃσ, τ ΠῈ ΟΒιΐος ας, 
Ραττίτη Ἰῃτογίπλιιης, ραγεῖπη ἴῃ ἔραπὶ 
νοττᾶς. δέ ὨΠῚ Γ δ, οῖα5 ἰορατιδ οὐπὶ 
ἰη(πγιϊέζα ρεάϊτιιπι δέ Θηαίτι τη σατοῖς- 
τι (πσσυγΓθα ΘῸ5 Γοργο ΠΉ7δτ, αἰ 1] οδ- 
{πε φαΐῃ τοτας οχογοίεις ἰῆτογπος 
οἷοπς ἀοἰετας Πιδε. (ἃ Παϊας ᾿πτοῖ- 
τδητα τα] ας ἀατὰ οἰ ἘῚΠ ν Ππιπὶ (δ γος 
ςΟἸΠροη αἱ σορία. ἰαπηαια σοηστοραᾶ- 
τί οπμπο5 τ Πα] ππὶ ]πεη πὶ Ὁ ν6- 

ἔρεγαπι ὁσσιραητν δ (6 Θητο πῇ πο- 
ἑϊοιη ἐρογαπι. Ηὰο νἱξζοτία Υ εἰθητες 
οἶα, αγπηαῖα πη. Πα τυ πιΐπι οδίε- 
ἄστγαης, ὃς ορρίά4ῃος δχοϊπιοτατ, τ1α- 
{ἰ Ἀοπηδποβίη ταῖες ἀηρυ 25 σδο]- 
πήςησ, νδὶ οπτηὶ εσπηρατιι ἀοΠιτατί, 
Ὀγϑαὶ (6 σα πὶ ἀγηηβ ἐξάετς οορετοη- 
ταιγ, ΟΠ]ΠΊ6; ΠΊαρΔ ΠΊΠΪ το νεΠ 
(ει, Οἰπα οαἰγα ἔδσεγιης δά ἰλτεγα τις 
τα] ιιαΣ ορραρπατι οἤξης ἕο] οΣ 
τὰ: ΠΛ αΪτας οτίατη αἰΐα5 Πα ποτος ου{ἔσ- 
ἀϊ45 ἀϊροίπετᾶτ ρεγ όσα ταπη0}} πηῖ- 
Πι15 Ορρογίιηδ; τὰ ντ ἈΓΠη δτῖς ΓΈΡΙ 6 - 
τεπταγ οπτηΐα. Αἴ αἰτεγ ςοπί, Εαδίας 
ΡοΓΠττεγᾶς α σο ]ερὰ πιοπίτις ἐς οδ- 
(εΠοταπι ἐχίγοῦπο ροηίοιϊο, χυΐρρα 
415 ἔαπιες, ἢ ποπλο (πσουγγογοῖ, δά 
ἀςαϊτίοποηπι εἴθε σοπηρυ!ίιγα., οχοί- 
τὶς σορ 5 ργορογαιίς σοηῖγα Υ εἰθηιοϑ. 
4υ {1 να ἀἰε (δεῖς γεη σι, Ι ΒΙΠρτο- 
ἐςοϊῆξιε, [δά Ἔχογοίτα πη ἰδὲ ἀοἰετιαπι 
οἰεηάιϊηῆεει. οπι οπίπα νἱξξις ἱπορίᾳ 
ἴῃ σο]1ε ργοπιθγεηταγ, ργοάίογαητ δ 
ορρετεηάϊιπη ΠοποίιΠηπιιπὶ πχοτγιῖς 
σεπα5;8ζ ουπὶ Ποίείθιις σοΠρτο, ρα- 
σηδθαησ, ΡΙ εγῖ 4; ἔλυις, {τ|, πη ΟΠπηΐα, 

᾿ Αἰ σα» ἱποοπηπιοαϊς5 ἔγαξεὶ. (δ ραιο 
Ροϊξ οοπίρεέξιι5 ΕΧοτοίτα5 Ελθι!, πια- 
σπας ὃς ἰη πγαέξι5, (υἱς ααἀξτίᾷ, Ποῖ - 
δι15 ραιογᾷ διτα τ, Ππὶ Ετγιποί, γατὶ (α 

ἢ ὠφϑὴ πολύ τε ὶ σριι)ετα μένον, ϑοιρίος 

μϑὺ ἔφερεν τοῖς στφέϊέροις, δέος ἢ. τοῖς πολεμίοιφιχὸ οἱ Τυρῤῥάωοὶ Οἕκέτι αἰξιόμαχοι δ᾽ γομιἰσαν- 

ΒΒΒ 1 



Ι 

᾿Ξ 

αἰ ἀῖς 8Ζ τεσοπεῖρι5 ΟΟΡ 5 ἱπΊραγο5, 
τοις σαξ τς, αδίογαητ. Ατ Ἀοπηα- 

πἰ Ἔχεγοίτας ροφαατα σσποπεγαησ, 
πλασῃϊς σα Ἐτ]5 ργορο ντθοπη ἰοσο ΠῚ 
πΐτο ροιτἰ5,ρεγα!ψυοτ ἀϊος ορτίπιατη 
Υ εἰδητῖς ἀστί ραττδ ροριυ τί, ἀοτπιπα 
τοαογῇ ιητ. είξῃτοϑ νῖ διιάϊιο- 
ται Κοπιαπῦ εχογοίταπι αἰ πυ Ππ1π, 

οαπα ἐχροάϊτα ἱππδηταῖο, 4 4Π| ρατ- 
εἶπα ἰρί ἰη ργοπῖρτα μαθεσδπσ, ραγτῖπι 
Ἀπιτίπηὶ ( πι ογαησ.. ἱγγαρογαητ ἴῃ 

φοπῆπος Πδὲ σαπηροϑ: εο56 γοίοστοσ 
{ταρίθιις, ροσοτίθιι5, πο πα] Πῖβιι5, ἀϊτ- 

Ραογαης. ἀοίσεπάογδης ΘΠ πὶ 6 πλμηΐ- 
πιεητῖς σοϊοπί ργορτεῦ ραθα πὶ ρο- 

σοτιπι ἀρτοΓαΠΊ 116 Οαἰταγαπη, ἔτοτὶ 
{πο οχοιοίτα : πεοδητα Ἔχογοίτας δὶ τ- 

τιπὶ σοπηροίτῖς Γεθ {πἰ5 πγάτατο (6 
Ἷπ ταζαπῃ τεσερογαῆτ; Παοα ΠΟΩ Ριι- 
τα ητΥ εἰοπτος ροί ταηταπη οἰδάεπι 

τᾶτα οἴτο αἰπίγος ΠΟΙ Π14. Ης ΟΥ̓ εἰςη- 
τἰαπι ἰῃ ΒΕ οπηαπιιπὴ ἀΡΤΌΠῚ ἱΓΓΠΡΙΙΟ, 
Βτειιῖς φαίάοπη ἔτ, τοτηρας ἐροέξοο: 
(ξ4 ἢ τερίοηίς ἔραιία, χυα ρεγυδίοτίτ, 
ςὐΠάετος, τ νῆα ΟΧ ΠηΑΧΙ ΠῚ15 δὲ στα- 

ΟἹΠΠΠνΐ5. πατῇ ΡΟρΟΪΑο Ἐχσαγγογιηῖ 
νίχας ΤΊ οτίπι ὃς πχοητῷ ἰδηϊσ]απ1, 

δα νἱρείπλιπη αν ντδο {λάϊμπι ὃς ν]- 

τοῦῖι5; ΠΟη πιίπογε ΡΟρΡΕΪ Ἀ Οπηδηὶ 

Ρζοῦτο χυᾷ ἄατηπο; φαοά πιη]α τὰ 
ἢρηϊς εἴδξης σορία: αα Ποίξξἰποιτ- 

(ὰ ργομίδογοθης, [τὰ παῖς ὀχουγῇο [- 

τα εἰἘ ρείιις ηυ4πὶ σο]]Πσεγοητο δ 
σοπτατγίαγθηταν κοπταῃὶ Π]] το. 
(οαᾶο ἀείπάε 4 σοπία!θας (δηατι, 
ΡΟΙῈ σοπίαϊτατίοηοπι ἄς πιοάο δ 6] Ὶ 
σαπιν εἰθητίθιις σειδαϊ » ΡΙασυίτ ργα- 

{άϊατίοτιιπι ἀρπηθη ἴῃ Ππίθι15 Θχοιι- 
Ῥαζο, αΐ ρεύρεειο [ἢ ἀγ ΠῚ 15 Πηαποτετ, 
δέαστος αὐ ἡμέιγία τατατέτατ. Θεά σγα- 
τπαθαητοῦ (ἀπιρτι, αἱ ἰη ργα Πήἰαγίος 
Πηροπάοπάϊια ογαῖ ΠιΑχί πγι5 ; α 04 
«ταί πὶ Ἔχ δα γί γοι σΟὨτΙΠαΪς οχ- 

Ροἀϊτίοη θυ, πες ρείπατὶ σοπίας τεῖ- 
διυιίς (ΠΠσογεης Πρ] Π15. ΠΘ ας πΐ- 
Πι5 Δηρσεῦθαπτιι 40 ρᾳἕϊο ργα Πα ϊα- 
τι σοπίου δὶ ροῆδηι, ψιοα μα11{6 ν]- 

Ἅμο Ρζο οπηξες ἐχροίπτατὶ οἤξης ροτὶ- 
οὐο: ργαίδγείπη οὐπλ ΠΟ. ΡΕΓ νίσα5, 
(εἀ ἰπάεπηξτοτ (π᾿ πε η 1 Ιαθοτας εἱς 
(ἐπι. Ηατεπιςίη ἢϊς ἀ ἘΠ ουταείθιις (6- 
πιατιι, ΕΑ ἱΪ σοπτ !ο5 (105 σσιοσΑΓΊΙΗτ, 

᾿ σοπιηγιηϊσαῖοα; ἰπτοῦ (6 σοηΠ]1ο,(6- 
πατιιὶ ργοπλογαητς (8 ρύο ρατταίροτα 

ὴ ἰά ρεγίου (δ ίτατος οὔ οἰ Το πείδ, {εἰς 
δά Δτ,ΪοΪ5; δά Πα τσροῦ θΘ Ππὰ ἄτι- 
τΑτοῖ, ΡΓΟΡΓΙΪ5 ΠλΠἰτατιτος (ππηρεΐθι]ς, 

τ 

ΙΟ τηζα, Κῶ τε αἰὐξὶ σειυϊεταγμιένζευ εἴηον, καὶ τίω τον 

20 «9α!. αὕτή 

30 αἰ ΤῊ ὑπάτων, χαὶ σκέψεως “Ἀυουϑύης, να. γ6 

40 ἀπόυτων,ὶ μὴ εἰν δα δοχης,δλλὰ (μωεχῶς τὰ) 

Ἱ ἝΝ 

ΙΝ Υ τὰ ΧΙ ΘΑΕΝΑ 5 
τες, πσϑὸς αἰανϑέεώ τε ὶ ἀκμιηπζω δεωλαμεν εἰς ἀγῶ- 

γα χωράν,ῴχοντο ἐκλιπόν)ες πῶς χϑραχας. ὡς δὲ ΐ 

εἰς ζ,υτὸ σεενῆλϑον αἱ αὔν Ῥωμαίων 
διουάμήρἀμ- 

φότεραι . φραπὸπεδὸν τε ποιοιεῦται μέγα πλησίον δος Ἢ 

πόλεως ον ἐχυρῷ" χαὶ πολλας ἡμέφφς αὐτόθι 

τοἰμαϊηες,ὼ πἰοὼ ρίςην νυ ιεντλμωνν χώρανλε 

λατήσαιγ)ες, ἀστῆοον ἐπ οἴκου Υ̓ φραΐιαν. ὡς δὲ ἐ-᾿ 

γνω(αν οἱ ζδιεγτὶμοὶ ζᾷς δευναιμιᾷς “' Ῥωμαωνάφᾷ 

μϑέας πὸ σημειῶν, πίω ἀὐζωνον ὀυθιναίογῖες νε 

Ψ πλησιοχώρων πωρϑᾷν, ἐμ(όὀλνουσιν εἰς τὰ 

κείμϑυα τῇ σφέϊέροι χώφφι πεδία, ἢ Ὡἰφρπαζι 

καρπῶν τεχαὶ βοσκημκατων χαὶ αὐ, ϑοφπτων ὄντα, 

ςα. κα έξγ(αν ὟΝ ὄχ τιν ἐρυμοίτων οἱ γεωργϑ.» , 

λοῦ τε τὴν βοσκημῶν ἕνεκα, ὼ ἐργασίας κα΄} ἄγ 

πιςεύον]ες τῇ σφέϊέρα φραϊιὰ πσδϑκαϑηυϑμη" 

ἐφθα ᾧ ἀπελθέσης αγασκά ἀσοιϊες παλιν, Οἕκ Ε 

πίσοαγ)ες ὯΤοστεῦτα κεκακωϑμοις τὸς ΘΙεγτόμους τί- 

χεῖαν ὅτως αὐτεπειχείρησιν χτ' τῷ δυτιπαλου ποιήσε 

χοο γα υϑὺ μήκει βεαχεῖα ἐλμετο ἡ Τὴ 

Το εγτθυ ων εἰς τίο Ῥωμαίων γἀῶ ἐμί(ξολή " πλήθᾳ 

χώραις ζὼ ἐπῆλθον, οὖ ταῖς πϑύυ μεγάλη, χαὶ α,ϑη- 
δόνα, σεοὺ αἹογευύη Ῥωμαηοις ἀγ,ϑὴ πευρέοχεν ἃ; 

Τι(ἐρεως τε ποΐζα μοί, καὶ ὄρους Ἰαγίκλιου ςαδια. τὴς 

Ῥωμης οὐσὶ, εἴκοσιν ἀφεςηχϑτος " ζεδ ἀφικομϑύξ 

κωλύσου(ᾳ δγώαμις δχὶ πῆλῴον χωρᾷν τὰ πολέ μα 

οὐκ ἰὼ Ἐχὶ σημείαις. ἔφϑοισεν δξχυ Ὁ  ὁδιενπθ μῶν 

φρατευ κοι ρὶν στουδιϑεῖν τε ὃ λοχεαϑέωαι τὸς 
μαίους ὶ ἐπελθὸν. σεονα ϑϑείσης Ἀ μα πϑοβ, 

πολεμεῖν πᾷς Οιεντθμους ς πον, ἡ γικῶσαι ἣν γν, 

φςρώτάυμα στεζεφηχϑς ἔχφν ἔχ: τοῖς ὅροις, δ δζρᾳ, 

λακῆς ἕξ4 7 χώρω ϑυραυδοιοῦ,νὰ ἀεὶ υϑυφν εν τοὶ 

πλοις. ἐλύπει ὃ αὐθευς ἣ πε εἰς τὼς φρουρουὲ δουπθι 

πολλὴ σφσδρα ἐσουϑύη,“ πε χοινῶ (ι μκείῳ ΔΙ. 

σεευεχεῖς 'φραΐιας ὀξαναλουμϑμα, ὰ αν ἰδὲ 

ἀπειρηχϑτων ταῖς εἰρφορα]σ᾽ χαὶ ἔτι μᾶλλον," ΤᾺ 

ποςαλη(ουϑύων φρφυρῶν κα αγξαφὴ ἄγ 691 

γμοιτο, ὡς οὐκ μ΄ ἐχοεσίων γέ ἕνων πσϑόκει ὃ 

πωρᾷν κ᾿ πσοφη(ομϑμων. εἰδημονόσης ἢ αὐτῆς Ὁ β 
ἀμ ἐπ ἀμφολέροις σὕτοις, συξια λέσαι ες οἱ 

,ἷ “ ᾿ 
τὸς μεεϊέχογζοις τῷ σφέϊέρφυ “Ἄμοις, χαὶ βουλ 
μϑυοι μετ’ αὐδῇ, ὑπέορονῷ τῇ βελὴ τῦτο Ὁ χινδ 

δὶ αἷξὲ πλύτων ἐχόδες κἰ πσουϑύᾳν, πελαὶ δι αὖθι πόρτων ἐχϑν ες αἰ πσουϑυάν, πελᾷ ᾿ 
Δ᾽ ἐὐελυλο 19 γ ὦ ΔΎΟ “κΝ Ἷ τε τὸς εαρτ' ἐπαχϑυϑυοι,κὺ Φιλδς,.) πελεσι Οἷς ἰδίοις, ̓ 

« »ἱ ͵ ς ὡς ἢν ᾿ 

δον ὁ 2ξϑνον ὁ πόλεμος ΔΙφινδύη »φραϊδυομϑροι., . 

1 
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ἌΝΕΥ ΤῸ ΦΟΘΥ Τ ἃ. ῚΞ 773. 
ΕΙ]. ὁ ᾿ ε - 9 “ον 
Ὶ ἀγαοϑέντων δὲ ἀἰὐθις ἀἰπϑύτων τῷ γδυναα της ζ- ΟΟὐλτη ἈΠΙΠΊΟΓΙΠῚ σεῃοίοήτατξ οαπὶ, 
Ἷ ϑυμίας, χαὶ Ὁ νικᾷν παρ ἕν τῦτο Ὁ ἔρον ἀδευϑύων, τηϊπίῆσς ργοβαάγοηῖ οπηπες, δζ ἰπ δὰ | 
13 χλιφνοὶ χαὶ αἴθ ξόητοι καθ᾽ ὅλην τίω πόλιν ὀγῆος, ὄξήε- Ρτοπηρείταά!ηςίο᾽α οπηηςπ νἱξξοτία ὦ 

, γα ν 4 δι να τς Μρεπιροποίοητ, τα νι Ἀπ) εογαπητο- Ὶ αλαζοες τὰ ὅπλα σεωὼ 4. ς σιοι!ς.η- : ξ (να) ἀκυΜ; [χαής χα δυσιαι.ἢ ταντῦε σα! εδγαγοῖαγ, ΡΓα ΓΗ ΠΙς νουὶς ὲ ψω ἕ ᾽ »" ,ὔ ͵ ς ͵ «ε 

γεῖτο δὲ αὐτῶν Μέάρθς Φαζξιος »0 τοῦ πα ρήλονι ν- δὲ (λους. ἀγα (ἀπηρίοστγιιης, δ 173 ἢ » 3 ΜΙ" - Ξ πα σας ἔτει.» οψίκησε τὅς Τυρρζοοὶς τῇ μωχῇ» ῥοίίορε ρεττεχοτῖι. Ργατογαῖ εἰς Μ.Εδ- 
τεβαχιςχιλίους κώλιςα ἐπαροιϑιος" ὧν Ὁ »ϑὺ πλή- δια, υΐ (προτίοτς ἄπ πὸ σοηία] Ετειι- ἡ 

των Σδιοχ εἴπ Φαδζ)γε 4.  [ζο5 ργαῖίο νίςεγατ ; ἀασεδαζηις αὶ λατῶν ἑτερων ζεὺ " οἰκ, Φαξίων γέ- ; ἬΤΟΙ πο ον πεχα ΕἸ} δι (ϑ, {ΠῚ Φυάτιοῦ ΓΪ]Πὰ τ ἰτ. Πο- ἐξ ὙῊ ͵ ε ε αοἵ αὐζοις Ξων Ά Ν ΩΣ Ι 
Ὁ τέιχοσοοι ακέρες, πετο Ὁ αὐϑις μετ ὦ ζῃχῃ βησίοῦβατς οἸίοπεδς ογᾶς δίο 4. ἢ 
᾿ πολὺ ἡ Ρωμαίων δειύαμμες ἧς ἡγεῖτο Καίσων ᾧ ἁ-- ΤῸ Ἰος; εχ ἰρίᾳ ρδῖς δία οςΟ δέ ἰδχ νἱ- 
Ι (μος ὁ ἕτερος ὑπάτων. “λρόνϑροι Ἀ' ποζο μοί Κρεν. τί αυοϑραῖο ἜΝ Ὁ πυψαβεθι 

, ΜΡ ΜΗ, τρ ΤῊ στο, τηδπις ίεοιτα εἴς, ἀπέλι (αίοηϊς Ελ-τ σπῆλησιον. ὃς ̓  ν ἀἰπεχή τῆς Οιεντθμαΐν Ἢ 1 Ἶ : ἰ 
ἀρ ἀλοτοΝ Ὥς ͵ χϑ ἡ τ τὸν ΒΙῚ σοπίτ] 15. τη; Ρογιςπι Πδπεργο-. ἡ 
πρλεως, ν᾿ οῆϑου Ὰ προ χυ οὶ ἘΝ τς. Ὁ 5 ρεβιμπητπη Οοπ ογαπΠΊ, Πα Ποη ]οἢ- ἢ 
ἐπεϊείγεζον αἀὐδις φρούριον ἰχϑμὸν φυλοαίηεαϑαι ζ-. 56 ΑΥ̓͂ εἰϊς Δθο(ξ, οαἘο πὶ ρτὸ σορία- 
σαιύτζω ςραΐζιαν, ζάφροις τε ὀρυξαιμῆροι ΩΣ αὐ ΓᾺΠῚ ὨΌΠΊΘΓΟ ἰΠ τ Π.}}10 ἡ βζα:- 

δυπλιας, αὶ πύρορυς ἐγείοογ)ες συνγνους νὴ ωγο (9 ἐϑη : ᾿ 
ὼ ἤΝΗι ΠΟ [8 ὧν ἢ ἱκῴε ̓ τ - δῇ ἣ δὲ στοῦ τὶς ταγγίδιις ἱποίηχογαητζ; σαΐ 
ὐβΒεΒΘ Εν το ες τὴς μοῦ, Ἀιβέμεξα  οἰα πος. ἐς βιμίοποπηοη ἰπάϊάοτιπι Οτοπιος 

λυχῴειας τεἐργαζουῆϑης, Κχαπέταποῦ συλλαμίθανον- τας. ἴὰ ΟΡ 15 οὐΠῚ ΠγμΪτας ΠΑ Πιι5 νΓρα5 
τος, θυῦηον ἢ Ἀξτ' δόξαν ἐτελέοϑη Ὁ ἔργϑγ. χαὶ Μῷ τό-. τρητ,δζ σοῃί{] ἰρίς αάπιπατοῖ, ορίπίο- 
το ἀξα,γα γῶν τίω δοωύα μιν, πταρήλασεν ἐχὶ ϑαίτεροι 20 ΠΕ οἴτίιις ἈΒΟΙαταπι εἴς. Εο Ρετίςδϊο, 
ΟΜΗΒΕ ΟΝ 5 Ρτουςέδιι ἰπ ν]τογίογοπα 
πον ραν ελοι (ΕΣ ὧ ᾿ς γϑεἰξεῖδ ἀρτὶ ρατίεπη αια ἰπ το] απ 
ἐςραμμέενα Τυρρξωοιαν ἢ ἔνα ἐεω πϑιξι διξντϑμοῖς 7 Ἐιγαγίαπι νοτγία οἵδ, νθὶ ογαπεν εἰθης 
βοσκημαΐᾳ,, σεοξποῖε φρώτον ἡξήν Ρωμϑίων ἔχει. τίμπηρεοοῖα, χιοά ΠΕΠΊΠ]ΠΔΠῚ ἐο νῶ- 
πσζϑόΈδεχο μϑώοις. πἰξιξαλουϑυος δὲ πολλζεὼ λείαν, ἴατιπι ΚΟΠΊΔΠΙΙΠῚ ΠΥ τὸ οτοθεγοπο, “σ 
δ τον φολιδὸν χαίρων δὴ τῇ Φ- τλλρπαπὶ Ρτςάλτη Ρορ τίη ΠΑ τε] υῖπα 

ἊΝ τ με τὰ ἘΜΘΕ ν ιν} τοσοη5 σοπαϊταπι: φαρταγᾳ {4 ἄπιο- 
ΜΡ ἘΝ  οἀπεξα τασρῈ ὅϑεμακρϑ Ὑ πολέμων βῃς ποπηίπίδιις βαιάςης, τα πὶ φυοᾷ 
ἀμισείας ἕνεκα, οὶ ὅτι τοῖς φοϑυροῖς τῷ γωρία πολ- Πο[ίταπιοἶτο ἀϊσπᾷ ρεγίο!ἹΠξι σγα- 
λξὼ ἔμελλε παρέξᾳν ἀὐπορία». ςξεσϑὲν Ὑ» ἀτεεὶς ὃ τίατῃ; τῇ πυρά ργα  ἀϊατγὶἰ5 πιαρηαπὶ 

δημόσιον απήνείκεν, ὅτε τοῖς ςραΐ δ. γονϑμοις ἰδιώταις ῬΆτΑτοῖ φορίδπ,. ΙΕ] οπίπὶ ὨροΪΠριι- 
αν ΕΒ ᾿ ΝΣ μῖοΣ Σλτο ὈΠσα γαῖα τ, πδς τα τίς ἀπ πε: 
αὐΔὰ 4 ἀφλῤ αν μὰς αἴοιχαὶ “ὑσσοζύγεα αὶ ζι 79 οὐ Ρέσογα, ιπηςῶτα, ἴσα δοιιΠῚ, ἔετ- 
γ βοϊκα, καὶ σιδηρον,χὴ τὰ θα δ(ᾳ εἰς γεωργίαν ὄχτ- τατηφητα, Γαι Πγ6 ἐπ γπηοπτιπι 
τήδιάα, ζωῦ, τοῖς πὐθεπόλοις Ὁ χώρας ἐ)σρίσαΐο. ῳῶ- ὀτυϊείοιιπι, σοἸοὨἰς οα Ἐο ]Δηἰς ἰαγρίτιις 
τὰ δρετυραξάμϑυος,ἀπῆλω ἐπ᾽ οἴκου Τὶ φραδιαν. εἰ: ταις Πἰς ρογαξεῖ5 ἀοτηιπι τοάα- 
γε γι τ τ ἜΣ ρου πος νοεῖν Χίς Ἔχεγοίπιπη. ( ετογα Ν᾽ εἰεπείιπῃ 

οὐρθ γ νλνοια ἘΜ Α ἡ μα μὰ ΡΛ Ἐ Ἐὰ ΡοΙἘ απὶ σαί }}} σοητγα (δ πλιηΐ- 
κῶς πλρυ τὰ πραγιμαΐαᾳ, ἀρ ίοι τίω γάσετιδυ- πἠρῃρηη,ποη οηοίΣ Βαδεθαπι; αιοά 
γάκϑμοις ἀσφόιλῶς γεωργεῖν, ὅτε ζᾷς ἔξωϑεν εἰςα,»- πεοαρτίςοϊδτίο τατα οἵδ, ποο ἱπηρου- 

᾽ 3 Η - - “. αἱ ἃ μϑροις ἀρρρ «{. νείμμδμῖες γὸ εἰς πεῆαρᾳ μέ ρ" Ὥ ςρα- τεῖοι τ πτῖμος Νὰ ΕΔδ11 ΟΝ 
ΚΡ ν δ Ν ͵ ΝΣ ἢ. τῶν πυδατιξατία σορ!5,ν δ ράγῖο ρυς Πα ο 

δια) ἤ φάθι οὐ τῳ δ ῥμῃ ἐμέφυλαῆα ἣ ̓ Ἂ Ἐν ζἷς οΔ(Ἐς ΠῚ το ξξα, τε. αϑέγα ἀρταπα μο- 
δὲ τεισιτίω ἌΤΑΝ οἰ παῤλβέαθαν αϑργιές τε φε- (ραπηρογροῖαο πξοιξαθδης, ργαάας 
δϑήϊες ἀεὶ διετελοιου" χαὶ πολλακις ; ιενπλ μῶν οὐκ, 40 δσξῆτες ἐογοητοβα:δζ ίςρο Υ οἰδητοπι 

Ὁ ἼΣ Ἵ ΣΑΣ χἕ ἰΠΠῈ1|5 πα πο αροττ τῷ Φανερο9ὐ πε αὐξις ὀχιτίδε ϑμὼν χέρι σέκχ ολίγῃ, ιοίξεπι παπο οχ Ι ᾿ ᾿ ΗΝ 
ἐὸ εἰς γωρία ογέδραις κα εχόνϑυα ὑπαϑιϑμων, πε-- (εἰπυιδάςξητοπι ργοἢϊραραπε, πια τῖς- 

λ ΕΝ ἣ ἜΗΝ, 4ς ος [15 τατος ἰπτγα πημπἰπηεητῇ γθ5 
 σὐκμφορβωρ; Ὁ. πολλοιο χοκβοδα πτοιῃσεέν!ες. α;- οἰρίεθδης. ψιο ἐβέζα εἰξ νι "δ σοη- ἣν τὴ ΩΝ ἢ “ ΦΆΘ ἀχττ ἔ σφόλῶς ἀπηείᾳν εἰς ὦ χϑελον. ὡςε σϑοὲ ὁμόσε χωράν στοαὶ φυίάοπι διάογθης ἀταρ τι : (4 
εἰὐζις ετι οἱ πολέμιοι ἐτόλ ον, δλλὰ Ἰφχηράς μϑῴον-  ἰἱπιγα πποοπίδρίεγιπης (8 οδιίποητε, εξ βε ἢ Ξ ΣΕ »"- 
πες πὸ πῶλ ̓ 5 τἀ ηοε ζὲ ΠΝ λετόλονυ.  π ἱΠ ξαττίπη ργορτεάεγξταγ. αταρ τὰ 
δ 1 τ πάρ πο ΩΣ ἰιϊοπης οὰ οχαξϊᾳ οἵϊ, ϑεααθητίδηπο 
γο κόρ χῴριθν ἐκεῖνος ἐτελάύτα. Ὁ ὃ Κα τοττν ε΄ 4 

ΓΙΡτο σου πη οτιητ, “ρ Ἰοὶᾳ ἕο 



ΑΙ.ν.Ο.2γ76, 
ςοη 1,..Ὲ- 
σηἶο, Ο.δὲῖ 

474 ὶ 

1. πη]ο, ΓΟ δου ]ο οσ. οπιατα 

παπείαταπι ο[ἐ Υ οἰίσος δὲ ἔαος ἀε 

αἰΠο δείίαπι ΕΒ οπηαηΐς νη ἱππδάοπα!5 ραξζοϑ 911 
εὐτὴ “Ἔφυΐϑ, 
οϊίεις, γε- 
ἰςπιίθας. 

ἀσταπι ἈΟΠΊΔΠυΠῚ ριΟρΘαοπὶ ἱστὰς 

Ρ[ατΟΚ. ΠΟῸ [ΑἸ 5 ογᾶς πιιητίμι5. Πα πα 

γιτὶᾳ; ορἰπίοης οἰτίις5 φἀμιξε5 ΠΟρ 5 

Ρ[ΟΧίπγο5 ΠΡί αστος ναίταράτ, ται! ο- 

πιᾶπος δ Ετγυίοῖς ορραρῃαηα 5 δὲ {1- 

Ιτερο θη α 5 ποη ἔογεραγοβ. Ἀαυτγίας 

Αἰϊαπάς παητίαραταγτοταπι Ετγαγίαπι 

ἰπ δεῖ απὶ σοπίρίγαῆς, σοτηπλιΠ 656; 

(ἀρρειίας Υ οἰοητίδ. ἀσοτοι!ς. οοη- 

ξαροζδητ οπίπι δά δοτιιπὶ ορόπι  ο- 

ἰεπῖοσ, Ζαιιπη {π|5 ν τίδιις οχίοϊπάεγς 

οαίξε πὶ πο ροῆφητ; οδίξογαητες 

ΡεΓσορηατίοηοπη δὲ ΔΠΙΟἰτ4π τοι; 

δε] οοπηπυαηπίδιις δαίρί οἱ ̓ς σοίξα, γε 

Ποιιπι οπχηϊῇ πλολογδϑ. δα ]ο (εἰ- 

τπιατοητσοπτζα ρΡΟραΪατη  ΟΠλΔΠῈΠῚ:; 

πυίρρο χυΐ ρέοτοτα Ετγατία ορροετί, 

ταδηδης ἃ οπια με πὶ οδἰδέξα πο 

δοιηξεῖ5 ροριυ]ατῖθ. τορα! ες. χαῖ- 

Βας τατοηίθας Ετγαίοὶ ρεγίαδί, ργο- 

παϊίδγαης εἰς σαδηταπι ρετοῦδης διι- 

ΧΙ αγοπι οχογοίτα πη. Η!δ σορηϊ5, 

(ξπατζιις {Ἰαταῖτ {65 Ἐχεγοῖτα5 ολττο- 

τος Ργοροζατίοις ἀοἸςξείδις 1. 8: 

ΠΎΠΙας οὄττα Ετγαίοοϑ πα! οἰ. σαπὶ 

οορτοξεξξεις εἘ Οςίο Εδία5 προτίο- 

τὶς απηὶ σομία], ἱπηροῖγατα αδηδίι να- 

πίανι ΠΡΊ ραπι θι5 (πἰ5, 4ιο5 ἔγατεῦ 

ταταηάο (τεπιογοηῇ οαΐξγο Θά πχ 

(ει, αἀοε Πσοτοῖ, σδάσπλαιθ οιΠ11}- 

1ἰς ςοιταπιίπα σαροῆοτγα. οαΐ σαπηία}5 

ἐχοιητὶ ργοσοπία τὶς ροτοίϊας οἵϊ αά- 
ἀϊτα. ΑἸτεγ σοηία! (Ο. ϑθγα ας [ΠΥ οἱ- 

(τος Δυιχίε Ἔχογοίταπι : ἴῃ ΖΞ ηαος νο- 

το ργοσοηί. 5. γ Εαγίαδ. ΒΙπαΣ ἀποίδιις 

Ἐοιπαποαπι ΠΝ] τιπὶ ἸΙερίοπαϑ ἀ4- 

τα; Τ.ατἰποειπῃ, ΗΠ ογηἰσογαηγ, οῖογος- 

τα πη η8Ε (οοἰογιιπι ραῦ ΠΕΙΠΊΘΓΠ5. 
-ΓΡτοοομίαὶ Ευτπ5 ΠοΠ πλΐπας ἔα] Ἰοὶ- 

τοῦ 4ιάπὶ οἰ οτίτογ θα πὶ ςοπέξοϊτ, 

νπο επἰπὶ ργα]ο ιος ἐπάϊτας ἔα- 
σαυίτ; ἰάχια πλίπίπιο ποροῖίο , Ρτίσ 
πιο [πατίαι σοηρτοῆτι ὀχτογγίτος : ἀ6- 
ἱπάςαρστοϑ ναἰξδαίτ Ποίϊε ητγα πηι ηϊ- 

τίοπος οῦρα!ο. ΑἸτοτῖ οοπία!! δοτ- 

ΟΠ το πλοῦς αο ργαργορεγα σοηρστοίς 
(ο, Ιοηρε ργατοῦ αἱ Πλὶ (επτεπεᾷοια- 

πἰτ; ι αν οἰ(οὶ ἐογειηπης τε[τοτξι. 
ἴταηυς πεσοῆς Πιαδυτ ἀΠ1}ΠΠ5 πλατεῖς 
νἱτίς ἐοτείδιις, ρος ρἐπογοα ρίας 
Τ1ιἴ5., ὃζ ἰπτγα οαίτγα ππαπθηάο ρεγ ίο- 
145 νοἰτατίο πος δο! πὶ ἄποοτο. (ο- 
τογαπ [.. ΖΕ πλ τς, φαξ ἰη Ετγαγίαηι 

ταϊΠίιπι αἰχίπιις, οχογοίται Υ εἰδείη 
Δητο!ρίογιπι γερο ππθῆτο, ΠΠ}1}}- 

ΣΙΝ ΒΙΙΓΗΒΑΥ ἸΕΈΟΤΑΓ ΕΝ ΔΙ ΘυΝ: 

ΙΟΊες, οὐχ πολεμεῖ τσδϑς εἰύζυς Τυῤῥηνίαν ἀπήγε 

7 ΕΣ γῇ ιἐ »57  ε ᾽ 20 «ϑεϊες, ὑπέδοντο σπέρμ αν εἰὐξις ὅσην ἡξίοιου σὺ 

τῶν Ἐς ἢ 3 ) ͵ 2 ͵ 

30 ἥ' ὑπατων, ἔχ: ϑολέσχοις ἐξρώτάυσε᾽ Σερόϊος ὃ Φύ: 

40 ὁπ δείας ἔχὶ τ’ ἀγῶνα χωρήσανίι, πολὺ δ Ὡἰρὰγν - { 

Λάσχίκπε Αἰμιλίκ χαὶ Γ αἵα “Σερειλίῃ αἰῶ αἰ να- 

7είαν παρφληφότων, ἀπηΐλλη Ῥωμαίοις ὅτι ολοῖς ἊΝ 

σχϑι κὸ ΤᾺ ἰχανοὶ (Δ γϑηχας πεποίζευται, φραΐιας κατ ἱ 

αὐτῶν ἅμα ἐξά γην' ἡ ὁ ὅρα μακρού εἰς Ὁ χώραν ἐμ- ὦ ὙΠ 
1 

(αλοῦσι᾽ χαὶ ζῶ ὀληϑὴ τὰ λεγϑιϑυα. ϑοῦῆον ορε ἢ 

παοοφεδόκα, τὶς, ἀμφότεροι ζαὶ δουυάμις ἔχοντες, ,ἔ- 
͵ -“»ε « 2 “Ὁ 2 ' ' 

δήοιου πίω χ' σῴας ἕκαςοι χώρφιν, ὡς δ Χ χϑνων ν δ 
γπτε ͵ ἢϑ γς “ 7 “ἢ ' 

σουϑυων Ρωμαίων ᾧ τε τ υρρζυικω πολέμω ὀμτε- 

χήν,ὺ σφαξ δχτονζας δέχεοϑαι. ὰ ἕτερϑι αὖϑις ἥχονεςς 

λον δλζωυ,χαὴ παρεσκέυα αν οδ᾽εντλμοῖς χϑινζεὼ δ 
͵ ͵ δ .9 ν᾽ 

ςελλάν συμμαχίαν. αἰ έφυςον γὺ ὡς ἀὐζιυς ᾧὶ δγω 

Οἱ σήες ἄξελήν δὶ ἑαυτῶν ὃ φρούφμον ιεντὰ μοὶ, 
ἢ « « 

«δυείας τε κ᾿ πσομιμνήαχονϊες καὶ φιλίας, ἢ δζθες μος 
αὐὐποὺν ἡρφινῷ πολέμοις διεζιόγ)ες" δ ὑπὶ πόύτων ἢ 

ΕἾ -“ ͵ Υ̓, ἐχαὶ λ ε 

τῶν αὐζιοιίπτες στενά φφαϊ, σφίσι τό χτ' Ῥωμθδίω 
͵ ε “ ᾽ς ἃ 

πολέμου,ὡς σφῶν τεισοοκαϑηνϑύων Τ υρρζωυίας ὃ: 
λ ν ΕΣ ε ΑἹ 

ληξ, χα) τ- πολέμιον Δύακωχ 4 όντων τ Ὄστὸ Ρω “ἧς 
ΕΝ Φον ποκε .- “ »ς δ 
ρέοντα “δοιὰ πϑύτων ὁμιοεϑνων.»ὦ οἱ Τυρῥηνοὶ π.- 

χί αν. ὐταῦ βαλὴ μαϑου(ᾳ Ἶ ἐψηφίσατο «6 

οὐπέμψήν φραϊζιας.ὺ “νουϑμων οὖ τάχ ἢ καία! 

γῶν, Λάύκιος μδὺ Αἰμίλιος ἔχὶ Τυρρξωοις ἐπέμ- 

ᾧϑ»ν" σεουήφοιΐο Ὁ αὐτῶ “ὃ ὅξοδου Καίσων ᾧζιος ἣ 
γεως τ αρχζωὼ Ἔσποῦε μ,δεηδεὶς Ὁ βελῆς Ἐχιξέ ι 

αὐτῷ τοῖς οὖ Κρεμέρα συτίενέσιν, οὖς ὁ ἀδελφὸς αἱ τ 

φρϑρησονζᾷς Φ χώδίον ὄξηγα!ε, στουένα! πε ἡ αὐ ὦ 

ἀγώνων μεϊέχάν᾽ ἡὸ ἐΐξηλϑε σεοὺ τοῖς ἀμῷ αὐτ',ἄξῳ- 

σία χοσμηϑεὶς αὐϑυπαάτῳ.Γ αἴος 5 Σερδίλιος ὁ ἕτερος . 

οιος ὐϑθύπαζος: ἐχὶ 2 Αἰχϑθιῶν ἔϑνος.ἑκαςω δὲ, αὐ Ἷ 

δύο μδν ταζιαίο, Ῥωμαίων εἴπεί, Λα ΜΕΝ 
᾿Ερνίκων,ὼ “ ὀήνων συμμαΐχων οὰ ἐλοίήω Ὁ Ῥωμα]- 

κῆς δγωνάμεως. τω, νδὺ ὃν αὐϑυπάτω Σερϑΐῳ χε ἣν 

ὁ πόλεμος ἐγώρησε,ὸ σεεὺ ταί χά. μιᾷ γὸ ἐδλέψατο τὸς, 
Αἰχανους μιοίχη Καὶ ζυτη διγα πονϑ,τῇ ποξϑῦτη τ 

πολεμίοις οὐκισιλήξας ἐφόδω" χαὶ Ὁ λοιπὸν ἐδήξ Ν᾽ 

γάῶ αὐτῶν καζαπεφάνγϑτων εἰς τὰ ἐρύμαζα. Σ ρα Ν: 

φιλίῳ δὲ ϑουτέρῳ ἢ; ὑπάτων, πῦὸ ασουδῆς τε ἢ ἃ ὌΝ 

μῶν ἀστήνϊησε, καρ]ερῶς πόρυ ἵ ϑδολούσκων αὐτῆι 

ξα ϑύων" ὡ ἐ)ε ζω α [κοίϑη πολλοὺς ὸ ἀγαϑοις αἰδρας, ἷ 

Ὁ πολείᾳς, μηκέτι χωρᾷν ὁμόσε τοῖς πολεμίοις" ΔΝ ᾿ 

ω τῳ χαξαχι αἰ σσονῦύων, ἀκροξολισχκοῖς ὺ ψιλῶν. 

συμπλοχαὶς δχκ Φέρᾳν ἔγνω “' πόλεμον. Λάκιοςδε, 

Αἰμίλιος ὃ πεμφϑεὶς Ἐχὶ “Τυρρξυίας ; ἀρῶν ὀϊε: 

φραϊφ μϑμους “ὧδ ὃ πόλεως τὸς Θιεντομοις, στ 
ἀὐξις 



ἡ ὃς 

ΐ ὐὐζις πολὺ ὃ οἵδ ΤΜ ὁμοεθνῶν ξχτκουειχὸν, οὐ- 

Ἱ δὲν τι μελλη(ᾳς,ἔροου εἰῤγετο.ἡμιέραν ἢ ἀφ ἧς τ: γχά- ᾿ 

᾿ῥφκα ἔθετο, ΔΙ φιλιπτὼν, ἐξῆγε ( δεωυαμής εἰς μά- 

χίω, ϑρασέως πόϑυ μ᾽ Φιεντὸμ ὧν ὁμόσε χωοοιώ-- 

χων. ἰσορρόπου δὲ τῷ ἀγῶνος γνονϑώε, τὰς ἵπαειῖς α.- 

νδλαξῶν » οὐσείᾳ τοῖς πολεμίοις χτ' Ὁ δεξιὸν χέρας. ὁ 

ὯΝ αῦτο διεσάλάυσεν, ἐχὶ ϑούτερον ἐχώρ4, πὸ μϑὺ 

ἱππάσιμον εἴτ᾽ χωρίον, Ἔστὸ τω ἵπαων μαχόνϑρος" 

ὅπου δ) Οὔκ; πιποκαΐζαξαίνων πὲ χαὶ πεζὸς ἀγωνι-- 

ζοιϑμος. “πογοιεύτων δὲ Τὴν χερᾳτων ἀμφοτέρων ἢ 

οὐδὲ οἱ χτὶ μέσον ἔτι ὀῤτεῖχον, δυν ἀξεωεϑη(ν πὸ 

ἔμ᾽ πεζών. χαὶ μα τϑτοπόμτες ἔφυοον Ἐχι ὑχα- 

ξφκα. ὁ δὲ Αἰμίλιος ἡχολούςᾳ τοῖς Φ ἀ 9 »υσι, σεεωῖς- 

ταγμμένζωω τίω δεωώα μιν ἔχων » χαὶ πολλοὺς διέφϑφρε. 

νόμϑυος δὲ πλησίον τῷ χάφοιχος χαὶ παοοςξαλὼν 

..»" ΔΙίαδόχης, ἐχείνζε πε παρέμφνε τίω ἡμέραν, 

αὶ τίω Ἐχτου(αν γύκζᾳ. τῇ δὲ ἐξζης ἡμέρα χϑπτῳ πὲ χαὶ 

' ζαύμασι τὰν πολεμίων χαὶ ἀγρυπνία. ἀπειρηχϑτων, 

' ἐϊκρωτὸὴς οἷ τῷ χαξοικος. οἱ ὃ Τυρρῥξωοοὶ ὡς εἶϑὸν ἐ-- 

πιξαίνογζας ἤδη τὸς Ῥω φίοις τοῖς πϊξ ἐςαιωρὼ μκ4.-- ΣῸ αἱ μή ρώμᾳ 
σιν, αυλιπόν)ες Ὁ ςρατύπεδὸν, ἔφυν»ν, οἱ »ϑὺ εἰς τω 

πόλιν, οἱ δὲ εἰς τὰ πλησίον ὅρη. ζει τέων υϑὺ δξζυ τί 
 φΥ » ͵ ἤ μ «ε 

ἡμέραν ὦ τῷ γδραχι τὴν πολεμίων ἔμεινεν οὕπα- 

Ὅς" τῇ δὲ ἑξηςἡ μέρα ςεφανω(ας πὃς τ ριφεύσανίᾳς 
οὖν ταῖς μιοίχαις ἀχωρεπεςάταις δωρεαὶς, πλύτα τὰ 

ζαλάφϑεντα ον ῷ γχϑδβακι αἰ ασοζύγια πε ὺ α)- 
δράποδα, χαὶ σκηνας πτολλῶν ἀγαθῶν γεμού(ᾳς, τοῖς 

ν ͵ ὅδ, ἢ ν »ηὴ] 9 ΤΠ .)}5 
φραζιωταις ε ἐ γαρ (σοί. χα ἔγρετο ὦ πολλὴ ἀὐπο-- 

δ τρλιοας ἐν εδ ͵ « ἢ ΗΜ, δον εἰ δὴ 
εἰα ὁ Ὁ Ῥωμαίων φςρώτάυ κα; ὡς ὁξ σσοὲμμίας ἐτε- 

ΑἸ ΤΙΟ, Ἂ ΟΥΜ. 118. ϑὄδχζ 77: 
4ις πιαρηὶς εἰυίἀοπι σοπτίς ΔΕΧΙΠ15, 
ΠΗ] οὔέξατις εἴν: (4 αἴτογα αἷε ροίε- 
αᾶπι σαίἔγα πτοζατις οἵδ, ρεοάιέϊο ἴῃ. 
δοϊεπὶοχογοίτα, Ὗ εἰςητος ἔογοοι πη 

{6 ἰηξεγεηζες Ὄχοορίτ. σαπηηις ἀποί- 
Ρ τ πχαγτα σοτταγοτετ,α]ηπηρτο σα α1- 
τατα ῃ ἀδχίγαπη ποίίιπι σοῦπα ἔςοῖς 
ἱπγροτῖ. 410 ροτταγθατο, ἰῃ αἰτογπα 
ἱπυιοέξας εξ: εχ εῆλιο ρυρηᾶς ηπ ἰο- 
οἷ ματιὰ 4 ρατίοθατα ; νΒὶ πλΐπιαις, 
ἀςο[]ίεης ἰη ρεάο5, δέ ριιραπη ργοίο- 
παρης. ᾿αθόγαητο ἀπτοπὶ νίγος; σοῦ- 

πα, πος πηξήϊα αυϊάεπι δοῖες ἰοσιπὶ 

(ἀπππὴ γοτίποῖο ροτεῖτ, (Εα ἱπηρι!α οἱ 
Ὁ δάπιογίατ 5 ροά τίθιι5: ἂς ΠΠΟΧ ο- 
τηποϑίη ςαἰγα γοίαροτις. Ἑπρίδτο5 Ἐ- 
ΤΎΝΪΠπς ἱπίδοιιτιις οἰδ, (δγιιδεῖς ἱπτογῖπα 

οτάϊπιδιι5; Παρ παπΊΠις ὕ54; Δα οα- 
ἤτα ἤγασεπι ςα ας. το νδὶ ροταο- 
πἰτ, τοῖδτη φάτ ἀϊςπι δ ποέξετη ἱπίδ- 
Πααπτοπὶ ρογ νίςε5 ποίξεπι σοπιἴδῃ- 
τοῦ ορΡΡυρπαιίτ. ϑοχυξιὶ γεγο ἀϊε πο- 
Πιδιις [αΠΠτιάίης, νυ] πουίδιις, ραγαῖ- 
φίο ἀφέαείρατίς, σαίεγα νἱ σςρίτ. Ετγὰ- 
(οἱ νδὶ νἱφεγαπενα!!πιτγαηίοδαϊ,46- 

(ἐττἰς σαξγῖς ραῦβ ἴῃ νγθθηι γεπιρογίτ, 
. Ρατβ [ἢ ΠΊοΠτας ΡγΟΧί ΠΊο 5. Ἐὰ αἷς σο- 

Ῥας πωποῖςε μάχης. αξροδί αητὸν ,ὃ δὴ ᾽ “πολυ)ελὲς 20 

ὃ Ὧ Τυρρδυῶν ἔϑνος ζῶ, οἴκοι πὲ χαὶ ὅχὶ φςραΐζπε- 
ὌΨΕΙ “ἢ ν᾿ ᾿ς ἮΝ Ἵ ῃ ᾿ 

υ, αἰ χυραγϑινᾶνον ἐζω “ὖμ αὐαίκα!ων πρλότου τε 

ἡ τέχνης ἔργα πϑρυΐρια πσϑϑς ἡδόνας μιεμαγχϑμημέ- 
εὐὐδι “Νὰ ΑΞ Ὁ ᾽ ἢ " 

ι χάν φυφαξ. ταῖς δὲ ἑζης ἡμέραις ἀπτειρήχϑτες ἡδῊ 
τοῖς χαχοῖς οἱ Θδιεντθμοὶ, πὸς “ὡρεσθυΐζα τους “ “τολι-- 

τῶν ἱκέϊηρίας φέρογας ἀπέςφλων ὡς: ὑπαΐζον, 

ἡ εἰρέεϑης ϑχρλεξονϑοις. ὸ οἱ αὐδρες ὀλοφυρόνϑροι 

ἡ τεὺ αὐτιξολοιοῦπες, χαὶ τὰ ὀῆνγα, σία ἐπαγωγὰ ζῶ εἰς 
" { ΕΣ Δ »" 

ἔλεον, πολλῶν δακρύ ὧν διεξιογῖες, πείθοισι τ’ ὕ- 

(0] ροτπηδηῆς ἰῃ σαῖς Ποπίαπη : (6- 
αασηκῖ νεῖο 605 “αὶ ργα: σετοτίς ἔοε- 
τεπι ἰῃ ργα 5 ορογάτη παπαῆεητ, σο- 
τοηΐς δἰ Πἰσαις ἀοηῖς πΜ]ΙτατῖΡι5 46- 
ςοζδιτ: δὲ φυ!ἀι4 Ἰη σα τις γο ἐξα 
εἴτι ᾿ππηοητοτιπι ἀγα πιαποίρίο- 
τα ΠῚ, τεπτογίδα; πλα Ϊτἰ5 ορί ρας τθίευ- 
τὰ, ΠΣ] ταις ἰη ργαάδπι σοποοίπε; ἰτα 
νῖ ἐχογοίτι5 Ἀοπηδηι5 Εχ 60 ργοο 
Ρἰμι5 ἐπι οἰ απχβητὶ υδπη εχ {Ὀροτῖο- 
τατη Ὑ]1ο τεροζίαγοσ ππηρτιιοία οπὶπα 
δὲ ἀεἸίσατο νἱέξε! αἤπεῖα ογαῖ Ετει- 
(σοτιπι σθη5,)1ι1ΠῈ ἀΟΠΗΪ τ1ΠῈ ΠΆΠΠ τας 
οἰτοιπιξογοηβ ἔδσατη ργατεγ πεοοῆα- 
Τῖο5 σΟΠΊΠΊΘΑΓΙΠ5 νατίδηλ δ τΔΠῈ ατῖθ 
{ιδπη ρτοιίο πῇρηοπι [προ] ς ἐλ ]επι, 
δὰ νοϊπρταῖος ὃζ ἀεἰ᾿οἰα5 οὔραγαζαῃη. 
Ἰη(εαιςοπείδιι ἀϊεϊι Ν' εἴεητοϑ πηα]ς 
ἐταξεὶ, οἴππας5 Παῖα Πηαχ ΠΊΟ5 οὐ νοῦ- 
δεπίς αἀ ςοπία!ξ πρρὶ ἰοῦ τίτι πλϊτεῦτ, 
χυΐάς ρᾷος οἴ! εο ἀρᾶτ. Π]απλξιίσ,ρτο- 

παΐν ἐχιδέψαι σφίσι τὸς ὠρεσξ Ὅς εἰς Ῥωμάιν 40 οἴβιι5, δ ργατοῦ σετογαβ τηϊ(εγατίοης 

πῶς χὺρ τὴς χαζῳλύσεως τῷ πολέμου Σποςεῖλαι 

ποὺς Ὁ βαλζὼ ϑχκαλεξουϑυοις ἕως δὲ δὺ οἱ ωρέσξᾷς 

ἀφίκων. φέροίϊες ᾿Σἰποκρίσάς, μηδὲν αὐτῶν κα-- 

χϑυργεῖν δ χώρων. ἵα, δὲ αὐζις Εἴ- μη) τα «Ὡράτ-- 

ἼΨ, σιτὸν τε ὡμολόγη(αν τῇ Ῥωμαίων φραϊια δίμιη.-- 
γον πουρέξν, χαὶ χεύμαίᾳ εἰς ὀφωμασμὸν ἕξ μη- 

“γῶν, ὡς ὁ χρατῶν ἔταξε, καὶ ὁ νϑὺ ὕπατος λαξων τὰ 
" 

πιοιϑάς ται ἢ 65, ΠΊΠ]τἰ5 ΙΔΟΓῪ Π115 [Π|- 
ρεῖγαηιντ {6 Πἰσθαῖ ἰορατίοης Ἀπ 
πα, ἀς ρασεοδπατι σο]]οχαΐ, δέ 
τἄτίεροι 4 Ιερατὶ οαπὶ γοίροίο γοιιοῦ- 
ταπῖατ, ΟΠΊΠΐ5 ἃ {5 ἀρτίς ΔΙ Πάτα 
ἱπίατία. φἄνε βοτί ροίοι, ρπιίδγασίθ 
ἘἈοπῆδπο οχογοίτα ἐγ πηθηταπι ἰη δὶ- 
πλεῆετς ργαίταγος, δ Πἰρεπαιᾶ ἴῃ (6- 
τηοίγο,νε γξζου ἱπηρογασθγατι]αῖθιθ. 
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οσερτίο δ ἰητοῦ ΤΊ τος ἀϊυϊπς, μα 
{ππτ ἱπά ποῖα. ϑεπδζιι5 Ἰερατίς ἀπ δες 
ὃζ σοπίς 15 Ππτογῖς ἀοσορτῖδ, γοσδῃτία 
δοταοηδηζς νὰ Βα] πὶ Ἐπτυιίζειπη ςο- 
Ἰετίτογ Πηίγοησ, μοί. ρασοπὶ “ιᾶπη 
Ρεῖογοητ αὶ ΠΩΣ δυῖοηλ 15 16- 
οίδας αιια: Ι.. ἘταΠο σοί νἱάεγεπ- 
τα ορείπια:. (το γείροπίο ἁσσερῖο, 
οοπία! ρᾷοοπὶ οὔτι Υ εἰθηείθιις ἔδοιτ, 
οχ α'ααίτατα πλαρῖ5 Δ Π|ΟΧ νἱξζοτῖς 

᾿ Ρορα]ὶ γτΠίτατο. πθο Θηΐπι νοΪ ἀρτοσ 

Α.Ν.6.277, ἢ]. 
ΟἸγπιρ. 76, 

εἷς αἀοπηίτ, νοὶ] Ρεσαπηίατίᾷ πλα]ξξαπι 
ἱττοριαυίτ: τα; φάθ οὐπάες συϊάξ 
80 εἰς ὰ βγπηᾶάλιη ραέζογαπι βάεπι 
δοςορίξ. 14 ἐλέξαπη εἰ ππαρπᾶπὶ ἱππ1- 
ἀϊαπι ατια]ς, εἤ τοῖς; νὰ ἐγαιάαγθταγ 
ἄεθίτα ργο τερι5 θοῆς βοίες στατῖ. 
ὨΔΠῚ τα ΡΠ Ρεῖεητί οὐδ εξξα οἵα 
αιτοραητία, ηιιοα ἰεσος ἐσ ἀογί8 πο 
τετα δ αἀ ἰςπάταπ. Ὁ μοά περοτγὶ- 
τἄπη Δυτ ἰΠ (παπη οὔτιιπιο πὶ ἔα ἑξιιπη 
ἱπτογργοιαγοῖαγ, ἀσοτοπογῦτντι σορ Δ5 
ἰῃ Υ οἰίοος βάπισεγεῖ, ἰοθατοςς πα 
ΟΡΘ οΟΙ]ορα, δέ τέρας Π]1ς αυοαμο, { 
Ροῆξε, (ο!τοίτο σοῖπῖ5, (ογατ θη πὶ νἹΓ 
δἀπιοάμπιπι ἔογιῖς) ἀθο οτος ἱπάϊσῃα- 
τίο πο ΠῚ ογγαῖο ργίοτο πογίταπγ, Δα 1- 
Ιε οἤξεηίις μας γτερι!α, γολαπιθητοῦ 
ἀεί(ἐπατα ρα ρορι]πὶ σοΠη ΠΟ Πιις 
εξ, σῃοά ραῖγοβ αστοΐογγοησ Ετγιίσο 
ΒεἸ]ο Ηποπι ἱπυροίτιπι. [4 605 ἰη{- 
ἀϊοίε ὃζ ροῦ σοπιεπηρτιιπῃ ρα ρεγαΠὶ 
ἔλοειο, πὸ δ. 1115 Θχτογηὶδ ἰθιατὶ ρτο- 
ΠΗ Π πὶ ἀστουιπι ἀἰαΠ!Π]ΙΟποπὶ ροῖλιι- 
ἰάγθησ, τοτίος ἴδπῇ ἀδοερτί θοσιπη []- 
]Δοϊϊς. ΗἸς5 ὃζ ᾿ἰναἱα(πχο αὶ Αἰ 15 ΡΓΟΡ τίς 
ΡοΥ ἱπυροτοηζεπι ἰγᾶπὶ αίρογίο ρατγί- 
οἴογαπι ογάΐης, Θχογοίταπι ἔπαπα(α- 
οταπηοητο (Ο]αἶτ : ργοσοπία 5 χιιος; 
Ἐπ οορίας εχ Ζβ αῖς γειοσατας 4ο- 
τ ῸΠῚ αἰ πη: ἀτή ἵτὰ τ δ] γαγ- 
(ὑπ| ραροῦίς πηαρπαμη ἰςεπτίαπη [δ Πὰ- 
τΠ| ΡτῸ σοποίοπίθ. ἀσοιπαπάϊ, 4{Π1|- 
ἴλας ἰΠταγ ρα ρος ὃς ἀϊαίτος ἐχοϊτᾶ- 

Ῥοίξος σοπίμϊατα ἀοσερογιης 
«οὐ ΗΟ. Ηογακίας, ΤΊ Μεπϑηΐας, αι ΧΥῚ 
τατῖο, ΤΙΜο- ΟἸγπηρίλάς, ια νἱοίς ἴῃ {4 ἴο 56 4- 
ῃςηϊο, δε} 
Εϊσυϊΐδαι. 

(, ἡ." Δ ἘΣΩΞ 
ὩΑ͂Σ δα ΣΝ μας 

τηᾷάογ Μίιγ!επαις, Ρμασάοπο Ατῃς- 
ηἰς ρεϊποῖρο. ΠῚ ρειποίρίο οἰμ τιι- 
τα τα ἱπηροἸοθδηγαγ Π 110 ΠΊΪΠι5 Γα5 
σοτγογοης, ἰγγίτατα ρ] θα, δ ΠΙΠ1] αἰτια 
οὶ Πηδτο ργίτι5 ψιᾶ “Πα ἀογοτιγ σοῦ 
ΡΌΒΙ οι : (84 ροίξθα {ΠῚ τα γθασῖ τηο- 
τις ργαίθητί ῃοοοίΠταιὶ σοἤδειητ; τα 
γα νἱτγο ἰγοῆσ ἴῃ Π]ΠΠτα πη. Πα πῃ Εττιι- 

ἕτερον Ἐχίϊλήοϑαι ἢ: χοινῶν, ἕως αὐ μεοίση } Ὁ ΄ ̓ ϑημοσίαν γά᾽ γε 
νρεεῦτοι ἡ ταρ οι δ ϑρυα, τῇ ἢ αγαϊκη συϊχωρήσαιντα, χαὶ δχὶ τοῦ ἐχοισίως ἥλϑᾳ. Τυῤῥδυῶν Ὶ 

ΙΟΝΥ ΘΙ ΔΙ ΟΛΑΚΝΑ-“ αὶ 

το ὥς απένδξ. Ὡρὸς τς δεντὸμους, Κηχιφιεφέραν, 

20 ὀργάς ἢ ασδϑς ὕζξραν λαίξη ῷ ρα. 

20 λαλύτες πολέμμφν," χαὶ ἀπαιτῶσι Ως αἰεὶ τὴ 

χομμιοῦ «ϑέντα,, χαὸ διδοεὶ τῇ ἡ φραϊιώ, 'ποιήτοι ΠΕ 

αἰὐδιὶ αὐοχαΐ. ἡ δὲ βελὴ τὴς “ρεσξείας ἀκούσα(ᾳ, ὃ ̓ 

τὰ ἢ αἰ πσάτου γράμιμαΐο. ϑυζαϑύν Πολλζωο ποιξ- ἰ 

αϑύα τ ϑάκλυσιν, χαὶ Ὁ, παυραινοιεῦτοςς ὡς τύχιςα: Ψ 

ζῳϑκοϑαι τ' ασϑϑς τὰς Τυρβίωοοις πύλεμον, δὺ) 

ἀξζωύείκε διδόναι τἰωὼ εἰρζεύζευ, ὡς ἡποιωῶτο οἱ 

μιοι" ἐφ᾽ οἷς δὲ διχαοις αὑτῇ γλύνται. τὸν ὑπαΐον: 

ὥσισαοϑαι Λάχιον Αἰμίλιον, ὡς ὁ0 αὐτῷ 

χρ ατίςα ἕζῳν. Ὁ, λαζὼν ὧς δσοχρίσᾳς ὃ ὁ ὕ 

δον ἢ συμφφορωτεξαιν τοῖς  κεχρ αἼηχϑσι ποιησαῖ Ὁ 

εἰρζεύζωυ, οὔτε χώφφιν αὐτῶν στό εμόνϑμος, ἔπε 

μιόύτων ὀιδων Ἐχεϑεὶς ζγαίαν, οὔτε ὁμυήρων δὸσ 
πιςὸν εν τοῖς συϊκειιϑύοις βεξαιωσείνϑυος. αὗτ 

τω μέγὸδυ ἡγεῖκε φϑύνον, χαὶ τὸ μὴ λαξζῷν τ» 

βουλῆς ὧς Ὄχι τοῖς κατωρθω υϑύοις γδῤι , 

ἔλμετο. οὐέφηζαν γδ αὐταὶ 1’ ϑρίεμξ, ἀν ἢ ἢν 

τἰω αὐνλείδφαν αἰπιώεϑυοι ΤἾΜ' σεευϑυκῶνε ὅτι ̓  

χϑινῆς γνώμης χαὶ ως ἔποξαξεν. ἵ' ἵνα, ὃ μὴ 
οέμια ὭΣ 

σχϑὲς αὐτὸν ἐψηφίσαιντο. τἰωὼ δεώα μιν΄ ἀγάν, ἔχ. 

εἰας τῷ ὃ σεεναυβχοντος ἕνεκα, εἰ δε αι γι 

γρο ον αὐτῶ πολὺ Ὁ 

ἀφανίσαι ᾳ; Ἐχὶ τοῖς πεδέροις αεδρτή 
γας. ὁ δὲ αὐὴρ ἀγθμακπῶν Ἐχὶ τῇ ὠτίμείαι, πὸ 

ποιήσεεΐο τῇ τὴς βολῆς ο᾽ .ῳ τῳ δήμῳ καλνρροίαν, 

τὸν ἐχεῖ πύλέμον" ζῶ 

λέμον. ἔφη τῦτο δος ἐθηιθυλῆρὴ τδαξὸ 

τῶν πενήτων “ποιφν, ἵ᾽ ἦα μ᾿ Τ᾽ ,ϑαβοείωνώ ταλ 

ἐϑυχίας χὑαυχέσῳ, πολλοςὸν ἤδη. νεγα χιζ , 

“τὸς τύποι (ᾳῦτα ὃ πολλὰ τύτοιρδμοια, 
γῆς ἀκράτου Μ] παπτοιχίων ὀνείδη καΐζᾳσκ ᾿ 
τίω πε συφραϊάυσαμδῥξο αὐτῷ δεύα μιν ἀ 

“ὧν σημείων, Ὁ τίω κί Φεείς τῷ, ἸρΔΕΝ, 

τείξε(ω ς οὐ Αἰχφυοῖς μεζῳπεμν ἀμδυος, ἀφῆκ ; 

πὶ τὰ δε τν ἀξ ὧν πολλξὼ παλῳ ἐποιήσατο 

Ὅρατιος χαὶ Τίτος “Μενίωιος, Ἐχὶ τῆς ἐ δουυκοφς.ς 
ὦ ἕκτης ὀλυμιπιαδος δ ς: οἰγίκα, ςαίδιον “Σκάμανδρος ̓ 

τὐφ Ῥξχοντος ̓ Αϑζεύησι Φαίδωνος. πόπις. 
κατ᾿ Ξῆρχαὶ μϑὺ ὁ πολΐικχος λόρυδος ἐμποδὼν ἐγίνετο ἐ 

Ὡρα τῳ τὰ ὁ κοινοὶ ,ηρεθισικένε δὲ ω δήμῷ, ἢ συσῖν, ἰών: ' 

ὄγῳ 5 ὕφερον εἰ ἴξε τὰ το δοιχι- 

“Γι 

ο γδ αἱ 



᾿ Φυ τ ἐρχὼ 

᾿ 

Ϊ 
! 
Ι! 

Ἐπεὶ ἡ » ΝΣ κε ͵ » 
γ αἱ μὴ μεταλοῦσαι Ὁ εἰρζεης ἕνδεκα πολής, ἀν»- 

ραν “ποιήσαι ϑυοι χοίνζευ, κα ηχϑρϑίω Τ' Οἰεγτθ μῶν ἐ- 

τϑγοις, ὅτι 1’ τσϑὸς Ῥωμαίοις πόλεμον 9 μα χοιγῆς 

γνώμης κα ελύσεινζο, χαὶ δὺοἷν ϑούτερον αἰὔθευς ἡξίοιω 

ποραήῳ, ἤλύφν τὰ ασοϑς Ῥωμαίοις ὁμολογηϑώντα, 

᾿π πολεμεῖν σφίσι μετ’ ἐχείνων. οἱ Ὁ ιεντθ μοὶ ἢ μϑὺ 
ον. Ρς.. «“ 2. ὴ » 

εἰρζωνης Τ' αὐαϊκζω ἡτίωντο » ὁττως σὴ, αὐ αὐτίω καΐζᾳ- 

16 λυσαινῷο 4." ὠρεπώς, εἰς κοινὸν ἐτί γε σκοπεῖν. ἔπειτα 

ἠ "λί πσοτί κα! τις ἀύζις ἐκλυμα “ποιη(α νϑύοις τι ὄχε- 

' Ὥχισμὸν Ὁ Κρεμέρας, Ὁ μιὴ απϑμίςα ΟἹ τὸς φρα- το 

69ις ἀπ᾿ αὐ λοίῳ μδὲὺ δξχυ αἰξιδν ἀὐξις ἐκλιπεῖν Ὁ 

χωείον' ἐαὺ 5 μὴ πείθωσι, πολιορχεῖν δ Φοούθιον, χαὶ 

᾽ πποιήσοια ᾧ πολέμου. (τα στωυ-- 

ϑε υῆυοι ἀπηλλαῆοντο ὧκ Κ συλλοῖα ̓ ἡ μετ᾽ “πολὺ 

Οιεντο μοὶ μϑὺ ποςείλαίες πρεσξείαν ὡς τός φα- 

ξίοις, ἀσπτήτοιο παρ αὐ φρεριον,Τ' υῤῥξωία ἥ'πα- 

( ἐν τοῖς ὅπλοις ἣν. τα Ῥωμαῖοι αἰοϑονϑυοι,Φα- 

(ίων΄ αὐτῶν Ὁποςφλαγων,ἐγγωξ ἀμφολέρεις ονπο-- 

ρά εαχ τὸς ὑπατοις ἐΧὶ Τ' πολεμιον, τὸν τε στὸ Τυρ- 

ῥώυίας ἐπαγϑέϑυον σφίσι, καὶ Τ' ἔτι πσϑϑς Θϑολούσχοις 

στεσεςῶτα. Ὁρφᾳτίος μϑὼ ὀΐχυ ́ ἔχων δύο ταγμαΐᾳ, ὦ 

πὸ Ὥ διλων συμμαίχων τὸς ἴχϑροις, ὄξηγαγε δύ 

να μεεν ἔχε Θολούσχοις. Μενζεύιος ὃ ζοσαύτίω φραϊιαὺ 

ἑτέρα» ἀγωνθχὶ Τυρῤῥξωους, ἔμελλε ποιῴοϑαι 12: 

δὸνιπορασκά αζουδύε ὃ. ἀὐτῳ ὼ ζίζοντος ν 
͵] 

ΟΥΟν, 
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(τούαπν ν πάφοίηι ρορα] , Ζαΐ ραοῖς μι- 
ἑξατιου ογαῃτ ραγιορεβ, οοφέϊο σοη- 
τίς οσοιΠο  εἰοπτος ασοιία θαητ, πο ά 
ἰῃσοΠ εἰς σοτοτῖς ρασοπη οἷι λοπια- 
Ηἰἷβ ἔθο Πςητ; δὲ αἰτογαγιπη αὐ οἷς ρο- 
Πα]αθαησ, αἰ ἀΠοεάεγῦτα  οπιαπο- 
τα πιίσάοτς, αὐτοῦ ΠΕ οπηδηϊς Ὀο!Πππὶ 
σοητία (δ σεγογοητν εἰςητος ραοὶς Π6- 
οοἤπτατοπι οχοια θαητια σα Πυοπιο- 
ἄο ποπεῖῆϊτ ἀπ οοάοστγο ροίησ, ςδο ΠΟ 
αἀϊριοἰοηΠ τε! παεθδης. Τ πὶ α1- 
ἄατα (δηλοπιίτ, ἱποαίατί ροῆς (το- 
τηοοπίς σα[ο Π σόπεγα (ς πη Πα ΠῚ, 
δὲ σποά ρτςΠἀϊατη ἰπ4ς ποη {τ ἀδάϊιι- 
ἕξι. ρο ἘΠ] πα ἰσίταγ νι εχ οοΪοσο 
ἐχοοάσταγ; ἃζ ηἱ ἱπηροτίεταγ, ορρια- 
σπαηάιπῈ οἵα σατο" Πα 5144; Ὀ6}}] [ὰ- 

«Οἰση άπ 1 τίπιΠ1. Ιῃ Πας ροίξηιαπὶ 

20 

ἔφ.» Ὁ οὖ Κρεμέρᾳ Φρούδκον ἐϊξαιρεϑὰν αἰ σοῦ τυ, 

πολεμίων, χαὶ ὦ Φαξίων δ ύος ξἰπολονϑρον. πδὰ δὲ 

τ καΐζασλούσης τὸς αὐδρας συμῷορας διῆος φέρεταυς [ποἤίθιις, ὃς ἀο!οτα σῶς ΕΔδία. [)ς ψια ΕΕὶ Σὰν 
᾿ λόοος,0 μδιυ,γ,ῆον πιθανὸς, ὁ δὲ, μᾶλλον τῆς δδνῆς ξ: οἰλάς ἀμρίοχ εἰ ορί πιο; ἡ αἰτογα Πλϊ- ἘΞ ͵ ᾿ 

ἀπήσρϑυος. δήσω δὲ αὐζες αμφολέροις, ὡς παρέλα- 20 

(ον. ἀνὲς νϑύ φασιν ὅτι θεσίας ἐχιςασης παιτοίου, 

ξὃ 4 Ὁ Φαζίων ἐχτελέσαι μος, οἱ κϑὲ αὐόρες ὄξηλ- 

 ϑονολίϊεις ἐπα γόνϑυοι πελαΐζας δλὶ τὰ ἱερα, ἢ πσϑ9- 
ἡείαν ὅτε διεράυνωϑυοι ας ὁδὸυς, ζτενί πῦῦ σημκείαις 

͵ λ ͵ ς ͵ ΣΎ. ͵ 

“πεζο μένοι χΤ᾿ λοχοῖς, ραζυμος τε )αφυλάκτως, 

ὡς ὦ εἰρζεύη τὲ χαὶ δχρὰ φιλίας γῆς ποράυόνϑρυοι. οἱ ὃ 

Τυρρώυοὶ πσδϑοέγγωχότες αὐτῶν τίωω ἐζοδὸν, ἐλόχη- 
(ῷν τῆς ὁδοῦ γωρίον μέρ τῆς φραίιαξ᾽ πἰοὺ δὲ λοιπιζωὼ 

δυωαμιν σευ εταγμένξωυ ἔχονες, ἕξ πολλῷ ὕφζερον η- 

χολούθοιου, ὡς ἢ ἐπλησία(αν οἱ Φάζιοι ογέδραις, 

δξαγαςα ες τῷ λόχου οἱ Τυρρξωοὶ͵ πδοςέπεσον α-- 

Οἷς, οἱ μϑὺ ὯΝ μέτωπον οοἱ δὲ ἐκ τὴν πλαγίων. 

χαὶ μετ᾿ οὐ “πολὺ καὶ ν᾽ δίων Τυρρζώυῶν διιύα κις 
ποροςέξϑλιεν ὧκ τὰν κατύπιν χαὶ «ἰξεςαγες αὐξὶς 

πϑωταιχόλεν, οἷ νϑὺ σφενδόναις, οἱ δῈ τόξοις, οἱ ὃ'σαω- 
ἴίοις πε κὺ λοίγαις ςασιαζόνϑμοι, το πλή94 “βελῶν 

απὸρμίᾷς κατειργαίσοιντο. οὗν νϑὼ δξίυ ἡ“ῆον ἔμοιγε 

4 Ο 

ςσίςπίτιπι εἰς, ἀϊ πη! δγιιπτ σο ΠΟΙ 11Π|. 
ΠΕΟΤΊΟΪτΟ ΡΟΙῈΥ εἰδτος Ιεσατίς δά ἕὰ- 
Ὀΐος ΠλΠΠ1ς σα το} 40 εἰς γερεγεραητ, 
ἁτηχαῖαίαπητοῖα Ετγατία. Ηςς νΌ]  ο- 
πηα: οΧ ἰρίογῃ Ἑδδίοσιπι Πἰττοτῖς {ππὶ 
ςορῃίτα, ΠῚ {Ἰπτάπιθο σοη δά Βε]- 
1υπὶ ργοβοιίςί ; τατα που, οχ Ετγαγίᾷ 
ΠΌΠΟΘΓΙΠΊΡΘΠ5; [1 {ΠπᾺ,σπιπι δ οἹ- 

(οἷ5 φάπιις ἀπγαης. Η γαίας ἱρίταγ οἵ 
ἀμπαθιις ἱορτοηίδ. ὃζ να!" 5 (οοἰοτιιπα 
ΔΟΧΙΠς ἱπ Ν ΟἹ σος οἱ ργοίςέξιι5. Γαπ- 
τα πἐπὶ σορίατῇ ατιγϊ δαζαμι ἢ Μο- 
πεπίο ἰταγο ἴῃ Εἰγαγίαπι, αὶ ἀππη (8 
οσαηέξξαητίας αα ρτοίςξεοποπη ραγαῖ, 
Ἰῃτοτῖπη Ογαπιογα οχριρησῖα εἴς ἂαῦ 

Πα5 ργοαὈ Πς., αἰτογα γεγο ῬΓορίου. 
τΑ]Πὶ ντγαπησηας Ποῖ ρροποτο, ταντ 
σοπηροτί. (Οἱ ἀαπηαίππε, σηι ἰη{1ὰ- 
τεῦ ραιγίαπι (Δου ἢ οίμπη σοητί δία: ] 
Ρεγαροηάᾳππ,, ργοίξέζος δά α δῖος 
Ραιοὶς οἰϊεητίθιις σοπγίτατοβ , δ ΠεῸ 
νἱας ΟΧρ!ογαῆς, πες (ε ( Πρ η]5 σεπ- 
τασίαο,( ἃ περ] ρότοτ δέ ἰησαιῖτα, νο- 
Ὁϊ βαοῖ5 το ροτο δζ ρὲγ (οσϊαϊςι ἃ- 

στῇ, ἱπςοῇτῆς. Ετγυίσος νεῖο συ μας 
ΡτΓαίοίπογαπτ, Πλ}Π{ἃ σορίατιηι ρατῖς 
Πεαχίπε ἱηΠάϊας ἴῃ νῖα; ὃς σα ΠῈ γα] 1- 
Πυἰς σορίϊ5, ας ἰηἘγιξξας Παροθᾶτ, 
ὨΟΠ ΠΊΠΪτΟ ΡΟ  (δουτοσβ. οιΠ14; 84 |ο- 
σαπι ἱπίοΠπιην νοηϊῆςης Εδθὶϊ, Ετγα- 
(τος εχ ἱπΠά 15 ἴηι ΠΠ|οὸς ἱσγα[ς, τΔ ΠῚ ἃ 
ἤοηῖς παᾷ ἃ ἰατοτῦίθιι5; δζΖ ραιίο μοί 
(προταοηης ἃ τοῖρο το] 05. ΠΟ νη- 
ἀϊᾳ; οἰγοιπηιθητος, 415, (ἀσίειῖς,14- 
οὔ 15. ἰΔπ σοί σις ἱΠγρατίτος ; το] γα πὶ 
θλαἰττ] ἀπο οὔγιτος, ὃς δά ν Πιπὶο- 
τλπος οσίοέζος. δε ἢςο παγγατίο πη] 

ες 

Ὶ 

λ 

0...» ν συν Ι 

᾿ 
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{γ8 ΘΙΟΝΎΥΦΙΓ ΗΛΙ ΓΟΛΕΝΑ ὃς 

ποίπιις ἀυν γι πα 15. πος οηϊπη ρτοθα- 

ΒΙΙε οΠτουνίγος. Ζυ τ Πσηὶς εἢρητ, 

τ οαξειςίβογογιτῃ σααῖα ἰη νερξαθς- 
σις 5. Ὁ τοιοτγίος οἱδ ; οἷ! οα ίλογᾷ οἱι- 
γατὶ ροτιιοῦίητ ΡΟ σοητ!ο5 σου, ρτο- 
ποίας αταιῖς Πουη!Πε5. ΠΕΟ, ἢ ΟΠΊΠΕ5 
Τα εχ νεῦρα ἐπ φαγη 7 Ἰηλλη ρτοίαξεϊ 

εἤδςητ,ηςς νἱἰα οἶτις σεητὶς ραγς ἀοηλὶ 
το πόζα, στε θι]ς εἰς οπιπο ηυ] στὰ 

τοποδαηι, εργα Πάϊο ἐχοοΠης, (- 
οἰϊίοι οηἰπι ι τγο5 φασταοῦνε αα (Δοτα 
φτοτοῖα σεπῖο ρογασοηα ργοίοξε! εἱς 

(ξης. Ε]ς ἰσίταγ οὐ σαυμας η6 νἱ ἀοτιγ 

πλ πὶ Πάες οἱ παγγατίοηὶ τἰριιΔ Ρτο- 

Ρίμ5 νοτίτατί οχίπίπλο φαοί ἈΠ] τὰπὶ 

ἄς σεητίς ἱπτογίτι αι ἐς οαἹΈς}1ο σα- 
ριορτζοάμησ ἰῃ μας πιοάιτιηι. (τὰ 

(πρεπαπιοῖο ργαἀταπι οχίγξι, ὃζ οὐ 

φοπτίηπος {πσσο 5 πλᾶσὶς ἀο τηαρσὶς ἢ 
Ρτοστοάοτγδτατ, Ετγαίοῖ ράγατο Παπηο- 
τοίο Ἔχογοίτα, ῃ ργορίπημο οἰ απὴ ο- 

(εἰδος σαἰΈγα ροίπογαητ, ἀεἰπάς ρεσοΣ 

ταπι στορίθι5., δουΠΊη; δ ργορα πὶ 

ΠΌΔΙ ΠῚ ΔΓΠΊΘΠΓΙ5 (πγυ]αῖα ραίξιπ 

εὐ ΠΠς, ΠΠοχογαης νῖτος δα ργα ἤΔΠ1. 
4υϊοδί!ο!]ο ορτο ΠῚ, ΟΠ ρτςΠΘ Π5 ρα- 

(τοτίδυις αδἱσεῦᾶτρεσονα. Ποία ριι5 
[ιλιταπο Ετεοίοι, ἰδταρογᾳ ποίξοπι 
Ἰοπσίιις πη ΟΠ ἰδι5 ΡΓοΟΙΪἰοἰοπάο, 
φηϊπιὶς ]Πογῦ ρεγροῖαο Ἰπογο ἱπείοα- 
τίς απο τα σοτγιρτίς ντ (ΔἸ απ δ ρτο- 
(ρίοετεπε, ποξζα Ἰοςἰ5 ορροττιιηῖς ας 
φοίποτιης ἰῃη Πα ἴΔ5. ργαπλ1Π15 φαΐ οο- 
συραγεης ΠῚ ΠΛ ΠΟΏΓΟς Δ Πρ 5 [ρΡεςὰ- 
125. δεηιιοητί ἀ6 πλαϊτος στοροβ ο σα- 
ἢοΙΠἸς σπλδγιῆς συ. ῬΑ σοΓιΠῚ ἂὔ- 
τηλτοταπι ρα Πάϊο. Ηος ΕΔΡ 5 πππ- 
τἰατο, εἢτς νὶτγα ργοχίηγος σο]]ς5 σαπη- 
Ριπὶ ρίθπιτι οπγηἱ ροσιάαπισοηο- 
τοιράσητο ὨΟῊ (ατίς οἘοαϊτας εχίριιο 
τοπηροτίς ἰρατίο σαρὶ ροῆς, ργοάίοτῦς 
ς σΔί ἔθ! ΠΟ, ΓΟ ξξο φαλπειιτα {ΗΠ σογοῖ 
ΡΓαΠαϊο: οπχδίοα; πλάσμα ἐοΠἰπατῖο- 
ΠΟ οἵα; αἰδογίτατο ἐρατίο ἱπτογπηοαίο, 
οὐοα!διροοι άπ (α νπο ἀρτηΐπο οἔτο- 
ταητιχαὶ οὔ Π]ΟτιιΠῚ πη ροτα ΠΟ οχίρο- 
ἑϊατο ργοδιρίίθης, Εδθιὶ ἰ (δοιαὶ, οα- 
Ρτὶς ραίτουῖθ. αοίρθδαητ εἰἰᾶ ραοιιάο5. 
Ἰητογρα Ετγαίοὶ πλα εὶς Ιοοἱς σοογι οΧ 
ἸμΠάϊ ϊς, νά ας ἴῃ οοβ γγαπητ, [δ᾽ κο- 
πιδῃὶ Ρίοτία; ραἰᾶτος, ρεῖας φαᾷ ΠΡ] 1π- 
υἱσξ ροῆξητ (πσουτγγογο, ορργεῆι πη, 
αυοῖαχαιοι τίη νπο ογᾶτ ρίοθο, οἴ τι- 
τῇ Ιοοἵ! οσουραῖο συροτᾶι, ὃ Δα πηοη- 
τος ἐοἰπἰπαγξι, ἱποι τ ἰῃ αἰϊας η Πα ας 

7 ᾽ ..{} Ω ΡΥ 3, 3 δ) 3 « ᾽ “ φ. ληλροις αμιείυ ἀν εχ οἷοί πε δγ]ες,εὐζοὼ πολλιώ)). ὅσοι δ), αὐτῶν στενεςηχϑτες ἠξ᾿ «αροθυμού-: 
“΄ ͵ ὮΡ χε εν π΄ ὃ) Ζ δον τα Ν Ἧ κϑμοί πεκαϊζαλαξέοχ χωθζον ἀὐστρόλες,. 99 Τὰ ὁρὴ ασεὐδὸγῆες, εἰς ἕτερον ἐμιπίπηοισι λόχον 

", ὝΑΡΤΣ ΦΡ 32 χ). Ιο ἤρχϑέω γὸ δ χαὶ ζῴς ἡ τεήωρες ἀφικόρϑροι σεως: τ 

, είν" ὅξιοντων ἐχὶ (ς πσξονομας ἴ' αἰδλῶν πολὰ 

᾽ Ἷ ᾽ δ᾿ ᾿ 

20 ᾿ϑσπυςελλογες οὐκ, ὅ- χωδίων ποίμνας πὲ χαὶ βαχϑλ 

20 λαμθανον.) σχϑπάᾶς. τῇ Ὁ: ἑξῆς ἡμέρα πσϑοπέμα 

40 ταγμμένοι" κακεῖνοι οὐ δεξαμᾶνοι ἀὐδζις ἐφάγ9ν ( 

τὼν ἰδ 

“ 
' 

στιϑανὸς φαινε. δὴ λϑοος. ὅτε ὙΣ εἰκὸς οἰπὸ ςραῦ. ἢ 
πέδου θεσίας ἕνεκα. τὸς “« πσὸ ταῖς σηγίφίαης Ὀσούτοις, ' 
ὀύδρας εἰς Ὁ πολιν α)αφρέφν αά. ψηφίσματος βε- 
λῆς, δγονα ϑμων ἢ; ἱερουργιῶν ὶ δὶ ἑτέρων ἔχττελε- 
αϑέιδαι Ἶ μιέϊεχόντων αϑὲ “ ἀὐτε λύοις, πσοοξεξνχό- Ἷ ]} 
τῶν ἣ Παῖς ἡλικία ς᾽ οὔτε εἰ πόρτες ἀπεληλύθφφ, Ἁ Ἧ 

τῆς πολξως, χαὶ μηδὲ μία μοῖρφι τῷ Φαζίων “ὅύοις 
τοῖς ἐφεςΐοις ὑπελείστετο, πλυζᾷς εἰκὸς ζῶ πε κατέ. 

χονᾷς Ω φρφύρμον, ἐκλιπεῖν ἀντ πἰὼ φυλακίω, 
᾿ 

λέσαι πὐξὶ πὸ “Ἄροις ὅλου τὰ ἱεροι. Δα μϑὺ δὴ 

ὡς ἊΣ αἰτίας σέκ ἔδοξέ μοι πιφὸς ἐὴ ὁδῈ ὁ λόρος, 
Ὁ. ἕτερος,ὃν θλυϑέςερον ἐὴ γομμίζω, αἷξέ τε τῆς ἀπ 
λείας Ὁ ὀὐδρῶν, ὁ ὃ ὀλώσεως τῷ Φρφυσάα, ζοιοςδὲ 

χίς, χαὶ ΟΥ̓͂Σ 2 και τορϑοιοθεςνν τοὺς “πείρας σζευς 

πσδοσωϊέρω πσδοχωφϑεώτων, οἱ Τυρῤρξωυοὶ παρ 
σκά ασχμκένοι φραΐίιαν συχνζω, οὖ τοῖς ετῆςα χώριοις. 

,ὔ 

Δλαϑονες τὸς πολεμίοις, κα ἐφρατοπεδοῖ, (ων. ἔπε 

᾿ ͵ » 47 - 3 . ( ΐ χα) φορξαδων αγλας ἵσσων ὀχτνομώὼ τω}. ω; 

“πσδουχαλοιουτο τὸς αὐδρας Ἐχὶ ζωῦτα. οἱ δὲ ἐδ ἐν- 
ἴὰ μ ἤ 

Ἴες τός τε αν, ϑοφ ποῖς σεενηρπαζον,χαὶ τὰ βοσκημα- 
ἢ -“ “ Ξ »ς ᾿ ᾿ ζᾳ «πὐξολαυνον. τό το σεέσεχως οἱ Γ ὑρρζωυοι ποιοιώ 

λ ͵ 3 ͵ Ἴες, χαὶ “σϑϑαχϑνδυοι τὰς πολεμίοις ἀεὶ παϑοσωΐ ἵ 
“ΔἨτ, ΡΞ ΩΝ το ξωδο Ἃ τὸ χαραχος, ὅπη διεφθφραν αὐτῶν Ὁ κσδονοήίιχ 

τόασῴαλοις, Τ' (ὠυεχέσιν ὠφελείως δελεασαύῆες, 
᾿ ͵ ἢ ΠΩΣ ἢ εἰκαϑιζρισι λοχοῖς -ν τοῖς ἔχτχαίοφις Τυ" χωρίωννύ- 

Ν 4 λ « ἴω Ω [ “" τωρ , ἡ ἔτερφι (ἀκ ὡρϑυξίοις υ πεδίων καΐᾳ- 

8, ὯΔ » Ἑ “᾿ ε δ ἰ ΊἼες ολίορὲς ἄνγαξ οὐγοσπλοις οὡς δὴ φυλακῆς ἕνεχα ἣ 
͵ 2 -“" ᾿ ᾿ νομκέων, ἀφῆχαν οκ τὴν φρουρίων πολλαξ ἀν 

Εἰ 03 ͵ “ ε Ν Ο 

ως ὃ ἀπηΐγν τοῖς Φαζίοις ὅτι πῶς πλησίον ΖὺΡ ο 
͵ ͵ ΣΡ 5.1 1} ͵ ͵ ᾿ λόνῖες Λοφους Ὡ ὀλίγῳ δὴ ὄμι δξοιῳ μεςῦν ἀὑρης “τὶ 

σι Ὁ πεδῖον πϑυΐίων βοτῶν, χαὶ πἰωὼ φυλοιΠου(ι 

αὐϊζῷ γεῖρᾳι οὐχ ἱχθυξὼ, ἀξῆλϑον εἰκ τῷ Φερυείου, 
φυλακξζὸ τί τ ρχοῦαν οὖν αὐτῶ χαζῳλιπονΊες' "ἢ 

Δι] ανύσανϊες απουδὴ χφὶ μ᾿ προθυμίας τίω ὁδὸν, 
χεφαίνονται τοῖς φύλαξι αν βοσκημάτων σειωε- 

δὲ Φαζιοι, ὡς οὖ ἀσφῳϑλεία. “δηοήϊες, τός τε νομεῖς. ; 
σεενελοίμξανον ; χαὶ τὰ βοσκήμαΐζᾳ «ἰθοίλαονον. οὐ ἷ 
δε πότῳ εἰ Τυρρξωοὶ ὧν τὴς ογέδρας ὀμαςαν)ες κα- 
ζᾳ πολλα, χώρία οὐσδοεπιίώηοισιν ἀὐθις πϑυζαχο- ! 
ενοὺ οἱ ϑὺ πλείοις Ῥωμαίων ἐσκεδεισμέιοι δ ΤΥ ΣΣ 

οὖ ὕλας 
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᾿ 69ις τὺ 
᾿ς πλόφον δἰπύλωλε τῆς φραΐιας μέρος οὐ όπα γοῖς, 

Ὁ δὲ χρ τίςον οὖν ὁρά πολιορχεῖται καιζοχεκλ4σμκένον 

." ἐρήμω,ὸ εἰ μὴ ταχεῖα ὡς 

] γᾳ τυ" αὐαίκᾳιων φϑασοισιν ἀξαιρεγενϊες, ξηείαν κτὶ 

ΑΙΝΤΊΙ ΘΟ: ΚΟ Μ. 
ἐν ὕλαις ὃ νώπαις “ἰπσυκαϑήνϑιυονοὺ τ ὕ αὐἹῶν μ«- 

ἈΝ ! »ἵἷζΖ « ͵ ν. ὧν ͵ 

χΧῚ καρ]ερφὼ Φονος ἐξ ἑκα έρων πολις. ἀπεωσανῷ 

δῇ, δζζυ ὼ σϑτοις ὁμόσε, ὦ πληρωσαϊῇες τἰωὼ ἴφϑια 

γανεχρῶν,λυέδραμον Ἐχὶ λόφον ἐ ῥάδιον δ ὥγαι" ον 
ᾧ τίου Ἐχιϑίαν γύκζᾳ ἄποροι ἢ αὐαίκαίων ἡυλίσαντο. 

᾿ πῇϑ ἐξηςὴἡ μέφοι μαϑογῆες Τκαζασοῦ(α τὸς σφέϊέ- 
" ζ΄ 

οἱ καϊέχοντες Ὁ φρούεμον, καὶ ὅτι Ὁ μϑὺ 

απτουδὼ, ὀλίφρις πόρυ καζωλιπόνες ἐν τῷ χωρίῳ 

φύλακας. χαὶ αὖθις οἱ Τυρῥξωοοϊ, φρὶν ἢ συμμίξαι 

τοῖς ἑτέροις, ἔχικαΐζαδρα μόγες οἰκ τὰ ̓χωρίω ν, κυ-- 
δ ἡ Ν λ ὑνολρν ἐυἐ » ͵ 

κλιοιοῦται τε, ὁ πολλὰ γγυναῖα. ἐργα ὡὀἰσποδάξα μϑύοις 

Δία φλίφρισιν ἁπονᾷς σξεὼ φόνῳ. μετ᾿ οὐπολὺ 

δὲ χαὶ οἱ Τ' λόφον καζο λαξόμνϑυοι, λιμῷ πε δίψῃ 
, τὰ ἐν Υ μ λ 

πιεζονϑιοι, ομόσε χωρὴν τοῖς πτολεμκίοις ἔγγω(αν χα 

συμπεσθηες ὀλίρρι πολλοῖς, ἕωθεν ἐρξανϑιοι μέ- 

26. γυκτὸς ἐμοίχοντο" ἡ το(οὔτον ἐποίηίᾳν τ πολε- 
᾿ ͵ , “ δὴ λω 3 ; » 

᾿ς Αίῶν Φονον; ὡ δὶς τὸς σωροῖς ' γεκραΐν ἐμιπτοδὼν αὐ-- 

οὶ ἐῇ Φ μάχης πολλαχῇ κεχυμϑύους. οἱ δὲ Τυρρη- 

γοὶ σελιῴον ἢ Ὁ ποίτον “ὃ φραΐιας μέρος δὀἰ'πολωλεχϑ- 

Ἴεςρὼ αἰἷϑὲ ᾧ λοιποῦ δείσανϊες, μικρὸν αὐαοό ἤες τὰ ὅ- 
λ 

᾿ς πλα φζρι ἣ' αὐακλϊικῶν, ἐπεκηρυκάὑοντοσσοϑς τὸς 

αὐδρας,αδ'ᾷαν ἀὐζις ὑπιορένϑιοι ᾿ διοδὸν ἐαὺ τὰ ο-. 

πλα ποθῶν), Ὁ φρούεμον ὀκλίπτωσιν.  πσο9ς- 
δείξαιϑύων δὲ τ ὠδρῶν (ς πσδοκλήσάς, δλλὼ 

τὸν ἀὐδυὴ ϑαίνατον αἰοφυμϑύων, ἐπηείαν ἰύθις αὖ- 

9ῃς οὐκ, Δι δοχῆς, συςάϑώωυ υϑὺ χαὶ ὥκ χηρῶν οἐκέ- 

' τί μαχόνϑροι, ̓ σόϑεϑεν δὲ βόικογες ἀθρφοι λόγχαις 

χαὶ γερικαῖσι" ὦ ζῶ νιφετῷ πλήσιος ἡ πληθεςξ 

τῳ βελῶν. οἱ δὲ Ῥωμαῖοι συςρεφόνϑροι χτ' Δόχοῖς, 

ποροοέεχον αὐζις οὐχ ὑφιςα νϑμοις, “πολλας πλη- 

γαξ λαιμξανονῖες “ἰτασο Τὴν πέριξ ὑπο μϑρον.ὡς ὃ 
͵ ’ὔ τὰς ἢ Ἂν δ ΝΑ 

τὰ τε ξίφη πολλοῖς αηγϑηςα δὼ, τὰ μϑὺ ἀπεςομι9- 

μϑύα ὧς ἀκμας, τὰ δὲ καεαγϑότα »Ὦ ἀασίδων τὰ 

᾿περιξ ἴτυος ἐχόνϑυα διέϊέ, ϑρυῦο » ἔξαιμοί πε οἱ 

πλείοις ὁ καζαξελῴς » ἢ ράλυτοι τὰ “μέλη ΟΥ̓Κ 

πλῆϑος Φαυμῶν ἢ(αν,καϊζο φρονήσανιες αὐνπ οἱ Τυρ- 

ῥωοὶ χωρϑσιν ὁμόσε" ἃ οἱ Ῥωμαῖοι «σρϑοεπιπτό]οίϊες, 

ὡςαῇρ,ϑηδία, δὺροζο, τε αὐτῶν Ἐχιλαμξανόμδοοι 

καί έρλχων, ξίφη δρωῆσνϑροι καὶ Ως; άκμας ἀπέ- 

ασων" ὃ οἱ πὐδεκυλίονες εἰς γῆν τὰ σωμαίϊα, στενε- 

Φύροντο, θυμῷ ὦ πλῴονη διουάμ4 χα γωνιζονϑροι. 

ὧξ)ε ὀχέτι σεευηξᾷ ἀϊζις εἰς χεῖρας οἱ πολέμιοι, τὸ τέ 

χαβίεραχϑν ον πληηόνϑυοι Τὴν αὐδρῶν, ὃ τίω σο- 

Ε͵Ι {9 779 

ΡΕΓΠΙας δὲ (Ἀ τις αράϊτα5. [δὲ δοτὶ ριι- 
ϑῃα σοΠΊΓΉΠ7Ὰ, πιαρηᾶ νττϊπγα; σα ες 
ἔλέτα εἴ. ταη ἀξ  οπηαηὶ ἀερυ!ς οὉ- 
5 αΐθα5α;, Ορρίετας σδαδαογῖι5 
σοΠθΑ]!]ς, τοσορογαης (6 ἴῃ ταυσπυ] πα 

αυσπάδηισαρτα ἘΠ οΙ]δ: ν᾽ (πεη- 
τε ποΐζοπη ἐσογαης πα σοπηπγραζί- 
Ρα5. δεχαδιί νογο πος ργα Πάϊαε οο- 
σηΐτο [οτιιτη σαί, πιαϊογ σορίαγιΠ 
Ραττξίητον ργαάδαιιπη οαίλπι οἴο, ὃ 
ΠτπλΠΠ πῇ ἐχεγοίτας γοσαγὶπ ἀεσίδττο 

αὐζις εἰη βουϑ4α, ασα- ἴὉ ταπλο οἰααίαπι οὈ Πἀοτὶ, ας ΠΙΠ πγ4- 
ταγααδιεηίγεγιγ, νἱξξις ἱπορίαᾳ δγα- 
ὉΠΕΧΡΌΡ ΠΔΓαΠ τὶ. Ἔχ ΠΟΛ Πτ Πα σὴΔ 

{οΠπατίομθ, ρεγραιοῖς το "ξτ15 Δα σα- 

(τ ΠΠΠουΠοἀ!ᾷ. Πος Ετγαίοὶ, ρείπις αι 
(ε οἴ! αἰτεῖς οοηαπρογεησ, πἰπς ἱπάς 
οἰγοι πη θηογτ; ὃ ροίΕ πηυ]τὰ δο τηα- 
σῃαηΐπηα ἐλοϊπογαταη δ οπηςβ δά ν- 
πίιΙητογέδοογαπης. ΝΝος πλαϊτο ρο ἘΠ 
ἀαϊ τα πη] ΟσοιραΓαηζ, ἔλπηε [τίς 

, ΡΓεπιεητο, Πατασγαητ οἵ! πος σοη- 
στοά!; ραιοῖαᾳ; οἵ πητ]τ|5 οΟἢϊ᾽ροητοβ, 

,.0. Δπῖδπε ριισπαπεγαησνίᾳ; δα νοίροτᾷ, 

20 

40 (οἸπετγοηταν, Ετγαίοί σοπτοπηρτίπη θοὸς. 

ταῆτα μοί ἤγασα, ντ ρφτπι [1 σα- 

ἀδαοιῖ ἀσογαΐ ρυρπαπτας ἱπιρεαϊγεῖ, 
Ετταίοἱ φηλ}Π{Δ ρ 5 αι τογτία (πογιι πὶ 
Ῥάττς, γα ἰ α15 τἰπγότος, ἥσηο γοσορταὶ 
ἀαλτοριρπάσας ραυ]ςρεῖ ἱπτογηλ Δ, 
ΡοΓοαἠποεξαζοτας οἤεγεθᾶς οἷα τατιπὶ 
τεδηίτῖι, ἢ ροἤεἰ5 Αγ πηῖ8 ργα πο οχ- 
ςσράοτγοης. 4145 σοΠαϊτοΠ65 ν τίς {ΠΠ|5 
ἀπογίαπείθιι5, πλοτίοπια; σεπογοίδπι 
ΡΓαοριαπιίθιις, πίξαιγατο ργαθο μοῦ 
νίςος εος ἀρσγαηαης, Ποη ἰᾷ νταηῖς 
οδηλίπιις πλάτος , (εα εἸοπρίηηιο 
σοττατί πη ρετθηταβ ἰαποεῖϑ,αχί5, 4} 15 
τα ΠΠΠδιις ταπι ογερείς,ν τίμα πχυϊείτιι- 
ἀϊης πἰιδ γοίογγθης. [δ᾽ κοπιαηὶ σεπ- 
τατίατί πα (εἰς σΟρ!οθαηταβ, ἰῃ μοίξεπι 
Ρτοσυγγερᾶτ: αἱ οπὶ γετγοσθάοτγοτ, 
πλυΐτος νπάςημδα; ({πἰπεθαπε έξιι8. 
δὲ σαπὶ πλα τἰ πὸ ροΠξητ ΔΠΊρ] μ5 ντὶ 
ΘἸ "15, ρα γτῖπη τοῖα ῇς, Ραττίτη σοῃέγα- 
ἔξῖς ; δὲ Οἰγρεογιπ οἵα ΟἰΓΟ]ΠΊ4 144; 

Ρειγαξτα οἴει; ας ρἰετῖᾳ; το 5 οοπῆχὶ 
δι οχίλησιιοσ,ργα ΝᾺ] Πα ΠῚ τααϊτίτα- 

ἄϊπε ουπέϊς πιο δεοόγαγα νιγδ. ἐχ-ς 

᾿ππρφάᾶε, αὐ Κοπλαπὶ ἔογαγαχγη γἴτα οο- 

οὐττθητος, μα ἘΠ Θογιπι ργε μα πήθπ 

το5 σοηπηρσοθδης, δζ ἀγγερῖοϑ Δοῖδ 
φάος ἐχιογαυθδδητ: υηετίαπη αυΐ 
φοτρουδ.ἰπ τοῦγαπῇ ἀςἤποθαητς, ργο- 
112 ποι σοθαησ, δζ δἰ Πη15 Πγαρ 5 απ 
σψιτίθας ἀςσοτταῦδης. ἰτα4; Ποίξος ποῃ 
ΔΙΠΊΡΙ ἰΠ15 ΠΊΔΠῈ15 ΟἸΠΠῚ Εἰ5 οσίεγεθαητ, 

τοϊογαητία γἱγογαπι τογγῖτὶ,, ἃς ἀπά δ- 

ΘΟΘΟΡῚ 

ΗΝ ν ὦ ῥα 

δγεαλλ ϑὼκ τωλκλ. 



ΓΝ 

ζ8ο ὨΙΟΙΝΝ ΚΦ ΨΙῚ ΤΟ ΛΙΝ ΙΝ ΚΟ. 

οἷα ]ιιᾶπι οχ νίτα; ἀοίρετατίοπο,Οχατο 

ουππὶ ποῖα οσσορογδης: (Θἀ γορτοίῃ, 

ταγίαπι οο8 (αχί5, Πρ η]ς5 δζ οὐυ 115 4α1- 

Ρυι5ᾳ φοπέογε πη ἱπῃρετεραης: αἴας ἰτὰ 

ταπάξ οος τεϊοτῖί πχμϊεἰτα ἀϊης οὔτιο- 
ταῶς, Ηἰς ἱπτεγοπιρτίβ ἀσσυττογαηταά 

ρΡιαΠέϊατίος, ργα τίς σεγθητες {ΠυΠτα 

νἰγογαπι οορίτα; ιαί! οδίτεγ ργα πάϊο 
Ροτίτατί. (ξ  ρεβ ἐοϑβ ἐβξει! τ, πάτα το- 
᾿συία Ἑαδίδποτῖ,,ασσεπίς απιυϊδιίο- 

Ὧο σαποτοῇ (οοἰοτῇ ὃ σορῃαζογιπι 
εχίτιις, ργοάϊεγατ αἀπιοαῶ ἐχίρα πιι- ΤῸ “συξδυῶν, ὄξηλϑον ὁ λίρ» μπλαπεο τς χὰ πας 

τλετο; ὃ ρο[Ἐ]οηρῦ σετταπιξ, οάςπὶ 
{πο ςοτοτί πιοάο, ἰητεγποοίοης ἀο]ς- 
εἰ(πηττῖτα ντ Ετγαίοὶ νδοιαπη ργορι- 

σηατοτίθ. σαϊέγαπι σαροτξι. Ηας παῦ- 

τατῖο νἱάστιιγ 1 Ηἀς ἀἰρηίοῦ σάτα 
ἰτογα !!α σαΐα 5 ἀητὸ ΓΘ ΠΉΙΪ: 4 14Π|- 

{ιαπα νιγδα» στάιε5 Κοπηληοτιμ Πί- 
[οτίοος αιιέϊογες μβαδεῖ. Ὁ υοάνο- 
το αὐ άιιπτ αἰ ψαί,ηθο νεῖ πθο νογίι- 

πλῖὶς, (4 ργαροίϊεγο δπάϊτι α νεγο 
σοηῆξδιαπι, ορεαρτετία εἰς οχαπλῖπα- 

το. ἀἰσαμπτεπίπι φυϊἀᾶ σσον τ ἘΔθιϊς 
οαἢς,Ἔχτοτα σεηπταυπίοϊ ραογαπα τος 
Πδζαπι {προγετξ : τεπὶ πῦ πιοάο Ποη 
ρεοθθι!ς, (ξά πς ρο δ ]οπὶ υίάοπα 
Δἰεπηδηῖοβ. ἢθΟ ΘΠἰΠΊ ομηη65 ἘΔΟιὶ 
'Ζυὶ Οτοπιογᾶ {ππτ ργος ει, δε5 ας 
{της ΠΠδετίς οΠ8 ροταεγιης, πᾶ χα ροῦ 

λλατατξ ροτεγαητ, ρείσα ἰεσε νχογοβ ἀα- 
ογοορορᾶτι,, οὔξζοσᾳ ἔσετις εάι- 

φάτο. ηιᾶ ]ςεροπινβα δά ({ἴ(ςσα]ιπὶ 
ἀϊ!ρτογ α πιαίοτίδ. οδίεγιιαιᾶ, παά- 
4υδαηιᾷ (ΟἸ! ςδτοπηρίπξης ἘΔθὶ]. δοά 
ἄετυγ πος υοᾳ;1ΠΠπ4 σοττς ἀατί πο 

- 

Ῥοτείε, ης ἔγαιγθς φυτὰ ατατίϑτεηογα 3 
ξ{ΠῸὸ Π]οσαπη σα. ἔΑΡυ]1ς ἐπί πιπος 

᾿ οἴει Πηλ]ς Ησπιξείσα; τ ατγῖςίς. [Δ 
Ῥαιγοβ θου αὶ ρογατατῷ δάθας Πθο- 
τῸΚ5 ργοογραιο ροτογδῆζ, ΠΠΟΠ ΙΠ τά Π 

ἡ τὰ ρεητίς οὐδίτατο νοϊξτος ποϊθηῖοβ ἃ- 
1115 ΠΡ εὶς ορεγᾶ ἀβάδησ, νεπεορα- 
τα ίρογα ἀοτπθγόταγ, ποοτᾶτα σεη- 
εἰς ρ]οτγία ἰητοτίγου ὃ Ὁ ΟΠ πο ραῖγας 
αυϊάξν! 5 ἐογαπι διογᾶς (προγ[ίτε8, 
(6410 1ΠΠ|-Ἐχ ὅζ τγεσεητίς νἱτὶβ οπηηΐ4 
ἰπ πῇ σοποίάογαητ, ργοά ρίοία σοτῖς 
το 5, Π1|1151πτᾶτο παπηογο ἔς ἰηξλη- 
τε5 Π]ϊοσ, αὐ υχογοβ σγαι! 45, δα τ- 
{Γο5 ἱπρῈ θοΓ 8,401 ραῖγοϑ ατατῖς ἰητα- 
στα. ΗἩποτορυζαης, γογᾶ φάτ ἔπη δπὶ 
Ὠδοτοάο. Πα νεγ ἜΧΗ πο, τε πὶ 
ἐταϊτῖι,  αίοηΐ5, Μαγοὶ, εϊητί, χα (6- 
Ρῖεπι σοπίαίατις οστίπιιος σοἤεγιης, 

Ν᾿ Μαῖοο (πρεγβιτῷ {ιΠς Α]]οΙ πα: 
δἴφ ἔπος 6ἢδ 1Πππ| αὶ (θέας Ἑδδῖα 
ἔλα] τοις ἔς ἀἰςοίτις, ἢ Π}]} 
φ[ίθοι, δὲ χα ποπιο ς φετοσίς ργαῖογ 

Ἵ ΚΓ ὃ “ 3 
Ο λουϑϑων, ὅτι ἕν μόνον ἐλείφ, ϑη ΚΦ γέμους παι δίον' τ 

ἢ ε ͵ " Ε 

Ο εἶναι τίσιν, λικίαν ἔτ! πτα δὼν ἔχονᾷς. μύϑοις 

40 μηδὲ γευυαῦκας ἐΐκώοι
ς, μηδὲ ἀδελφοις πὴ 

ΠΝ 

γοιαν ζεὼ ποδοςφληήφε(αν κτ' δ ἰπύγνγωσιν τῷ ὥ 

δεδιότες δρλὰ Ὁσοςγ]ες αὖϑις ἔξδλον άθροοι, ὀξύ. 

λοις ἃ λίθοις, χαὶ ὅτῳ ὀήγῳ αντύχοιεν. χαὶ τελδυτῶν- 

Ἴες ἐϊκατεχω(αν ὐὐθυὶ τῳ πληο4 βελῶνιὀχαφϑεί. 

ρωϑῆες δὲ τὸς ὀύδρας, ἔδκον Ῥχὶ Ὁ φρούσιον »ἔχοντε 

( Μ᾽ ἐχιφανεςάτων κεφόλαὶ, ὡς ἐξ ἐφόδου τὸς Ὁ 
ἐχεῖ τουϑαληφόμϑροι. οὐ μιζεὼ ἐχώρησέ γε ἀὐς χος 

τίω ἐλπίδα Ὁ ἔρον. οἱ »ὃ καζολᾳφϑείϊες ἐν ἀμταὦ 

ζυιυλωσαϊῆες Φ ἀὐλδιωὲς τῷ ϑανάτου τυ πε ἑταίρων Ὁ 

ἁπόμῖες διεφϑοίρνυ γ' Ὁ δὲ χωξιον οἱ Τυρράοοὶ ἔμ 

μονπαυρέλαζξον. ἐμοὶ νϑὺ δὴ ὁ λόγος (ἤτ πιφύτερος, ̓  

ἐφαινεΐο πολὺ τῷ ασρδότέρου. φέρον") [5] οὐ γα 

φαῖς Ῥωμαίων αἸξιογφέοις ἀμφότερφι. ἢ ᾿: 

ατήῆσυϑρον πότοις “ἰοῦ ἕινων, ἅτε δῥηδὲς δ δὺπε πιο : 

Θκχγὸν, Οὐκ “ροαιχούσμαΐζος δὲ τίνος πεσηλιασμμένονο Ἢ ̓ 

πὸ τῷ ΩΣ αἴξιον μὴ Ὡὐραλιπεῖν δὠεξέταςον.λ 
Ω ̓ 

ορέσι γὸ δη τίνες, ; ἕξ χαὶ ποιαχοσίων Φαξίων Ὄπθοο 

Δ}. Ἵ ͵ δ ΦΈΡΑΝ ͵ “Ἢ τ 

λιωὼω αὐγωνιστύνϑνοι λα αὐτὸν ζὕπον τοῖς ἑτέρρι ς΄ Ἰς 

μα οὐ μόνον οἰπίϑοινον, διλιὼ χαὴ ἀδυιυαΐζον εἰξα' 

Ἴες. οὔτε ΣΡ ἀτέκγοις πὲ χαὶ ἀἰγοίμους ἁπουζᾷς τῇ. 

δοιυματὸν ζω τὸς δξελθογζας εἰς Ὁ φρούριον ᾧ 

οἷς. ὁ Ἔρχαῦος αὐτῶν νόμος γα μμεῖν “τε ζω, 

ἕξ τὸς οὐ ἡλικία, χαὶ τὰ ψυνώμϑυα ὥπόυζῳ ἐπὸὶ 

χες δέφφν' ὃν οὐκ δὼ δὴ που καϊεέλυῷ οἱ Φάξιοι 

γοί πεφυλαγμμένον ἀρ τῆς ἑαυτῶν ἡλικίας 

“μ πατέρων. εἰ δὲ δὴ χαὶ τῦτο ϑείη τίς, δὶ. 

γεσέκ αὐ ἔτι συϊχωρήσφε, Ὁ μηδὲ ἀδελφοις αὐτῶ 

(τα χα πλασμασινξοικε ϑεα τοίχοις. οἱ δὲ πα , 
ρὲς αὐτῶν ὅσοι πταὶ δους ἔτι ποιᾷν εἶχον ἡλικίαν, ὅσι 
τη: καζαλούσης ΩΝ γδύος ἐρημιίας, Οὔκ δ ἐχϑν τ 
Ὁ ἀκούϊος ἐτέρϑες πα] δὲς ἐποιήσαιγτο, ἵγα. μή Ἶ 

δα οκλάφον παξῴα, μήτε δόξα, τηλικαύτη 
φθαρῇ ἕἥοις. εἰ μϑὺ δξευ Ῥία σσοῖξ πατέρες. 

ἄισιν “ὀυλείπον.) »διλλὰ πόρτα εἰς ζαωτὸ σεευῆλϑι ᾿ 
πὶ ἕ ἐξ ὁ ποιαχοσίων αὐδρῶν ἐκεύων, ζιῦτα". Ὁ 

δεωαζα, μὴ πεῦῆδαις αὐΐος καζα λφφιϑέεζαι νηπίοις 

δὲπατερος -» ἀκμῇ. τη υϑὺ δὴ ΠΤ λόοον ἀξ ποῦ 
ζων,οὐκ ὀλη3η γενό μέκα" ἐχεῖνον δὲ ὀληϑην Τ᾽. ἶ γ ̓ 

ἀδελφῶν Κὶ αἰσωνός τε χαὶ Μαρχου καὶ Κοΐγτου ὔμυ- 
παάυσαντων σεεσεγχεῖς ἑπηὼ ὑπαλείας, ἐϊκαΐᾳ- Ὁ 
λάφϑάδαι πείθομαι! Μωρκω παι διογ" σῶτο ἐὴ δ 
λελόμϑυον ον Ὁ Φαξίων οἴκου λοιπὸν, συοὲν κωλύ. ὲ 
τῷ ὃ μηκέτι ̓  ϑηγων Ἐχιφανῆ τίνα ὁ λαμασξϑν ἔξω 

““ εν) 

τὸ ἐγὺς 



ἘΝ ΤῪ Οὐ ΒΕΘΜ ὙΠῈ8: 

οἰ ἐνὸς τῦδὲ αὐδρωλέντος γ νέα, Φὐτίω το ϑαςῆναι 

τοῖς πολλοῖς Τ' δόξαν, ὅτι; “μόνος ἐχεῖνος ὧκ τῷ Φαξίων 

Ι ὅδύοις δ] “λοιπός' ὅχ ὡς μηδενὸς δηλ ε ὄντος, δὶ ὡς 

μηδενὸς ἐκείνοις ὁμεοίεε, αὐρετή " εκ μαηοφνοιςἢ Φσυΐ. 

δὲς, ὁ φυσά. ὃ ὺ αἰξὲ κδὺ πότων (τα ἱχαψνά. οἱ 

πων Σ Τυρῥδοοὶ τύς τε αὐδρας ἐχαφλίραήες,ὺ ὩΣ 

τῇ ἡ Κρεμέρᾳ Φεϑύειον. τἰδαλαξόνες, ἴλι τίω ὀδάρ 

φραδια) ἢ Ὡ Ῥωμαίων ἢ ἤ.9ν Ως διουάμσ. ἢ - ἔτυχε δὲου 

μακραν ἡ καϊεςραΐοπεδοί κὼς ὁ ἕτερος ὑπάτων Με- 

9 γώύιος, Οὐκ οὐ ἀσφόνή χωείῳ᾽ χαὶ ὁτεὴ Φαζίων συ: το 

δυμαὶὲ χὺ Ω πελαίεχον αὐτῶν ἀπωλλιωΐ, τειάχοντα 

που σαδίοις ἀπεῖχεν ἀφ᾽ ὃ παλος ἐλύετο τὸ τοῦτ᾽ δὸ- 

᾿ ξανπὲ σέκ ὁλίϊοις παρέσχεν,γνοιὶ τ ̓γοἵοις καχοῖς ἡ(αν 

οἱ Φάβιοι, μηδεμίαν. αὐτῶν ποιήσοια φρονίιδει, ἢ 

τεϑρρετῆς χὺ ἃ δόξης τοῖς δυδράσι φϑονῶν. τοίϊα ῥτοι μῷ" 

αὐ ὑπαρϑεὶς χὑσυὺ τ᾽ δηεῦργων εἰς δίκξευ, Ἐχὶ 

ύτημάλιςα τὴ αἰτία ἕδλω. σφόδρα γὸ ἐπένϑησεν 

Ϊ ἡ Ῥωμαίων πῦλις ὀλύδρῶν Οιὅτων καὶ χὺ ζούώτων ὐρέϊας 

δἰποκφρφ δύῃ, χαὶ τσϑϑς ἁπὸν Ὁ δόξαν αὐζις αἥτίον 

] γεγθνέναι τὸ ζιαύτης συμῷοραξ, πιχρὼς χαὶ ἀπάραι- 20 

β τήτως εἶχεν. 12 ἡμέραν ἐχείνζωυ οὖν ἡ Ὁ παλος ἐλνε- 

το, μέλαμαν τε χ) ὃ ἀσοφραδα, τίλεται ὦ σοτιενὸς δὼ 

| ἄργρὺ ξὰ (τη χοισοὺ Ξέξαίο, 1 Ἔ πότε συμξά(αν 

᾿ αὐτὴ τύγζω ὁη 4. ουϑὠμν.ὡς ἢ πλησῖον ἐγϑμοντο Ῥω 

μαίων οἱ Τυῤῥξωοὶ, στενιδόγϊες αὐτῶν Ὁ ςρατόπεδὸν" 

ὡὼ Ἀ “αἰ ποὸ λα,ϑνι χείωϑρον θροῖς ἢ πεαπείρίας τῷ 

φραΐνγβᾷ καϊεφροονηζ ὺ Ὁ δοθὲν πὸ Ὁ τύχης πλε- 

ονέκτνμκα ἀγαπητῶς ἔλαθον. ὦ αὐζοκα τὸς πεῖς ἐ.- 

νλραιόνῇες, τ πἰω ε ἑτέραν πλάυρα δ᾽ Ὁ λόφῳ, σσοἰενὸς 

κωλύοντο, ̓ωγέξηξ Ἐχὶ Ὑχορυφέωύ. καζαλαζομδϑρυοι 20 

δ λων ρ' “ἐκεφλιῇς ᾿ 'Ῥωμιων κόρυμίοον, ἔλεντο 

ὦ τάτῳ τὰ ὅπλα, Ὁ ̓δλῶω διεύαμω ἀσφθλῶς «- 

Ν διε, ἰσεύες, ὑψηλῷ γδραχι ὶ ̓ βαϑεία. τάφρῳ τί 

παρεμξολέω ὠχυρωσαιγ. εἰ »ϑὺ ἂν σεωυιδὼν ὁ Με- 

: νχώιος δ σι ἐδεδὼκ4 πλεονέκιη 'ημκᾳ Οις πολεμίοις, μέϊέ- 

γὼ τὸ Τ ἀμδδτάϑδω, καὶ Ἢ εἰς ;ἀσφθλέφερον ἀπῆγε χ- 

εἰον Ὁ Ἐ ραδιαὶ σοφὸς ἂρ ζῶ" νεῶ Ὃ , δὶ α!αδυύης ἌσμΕ 

(αγων Ὁ δυχεῖνν ζοτηχέναι, ὼ ὧ αὔλειδες τσθϑς τς 

μέϊαδιδα σχοας φυλαί ῆων, εἰς αἱ αἰα,ευύης αἰξιον γηώ- 

μια ἔπεσεν. οἷα, "ὃ ἃ ξ αἰ Ὡρουξίων αὐτῷ πύπων οἱ πο-- 

λέμιοι ζια ὀΐξόδοις ἐχ(ςδ!ε ποιέμϑρυοι,πολλὰ ἐπλεον- 

ἐκζιω, ἀφρρας τε αὐῶν ἀσρυϑμας “ἰτασὸ ἥ ἐμπόρων 

Ξόπαζοήες, ὃ τοῖς Ἐχὶ χιλὸν ἢ ὕδωρ ἐκπορά.ομϑύοις 

ἔλυτίκκδυοι χα ἡ αὐἰξεάσηκα ῷ μϑδὺ ὑπάτῳ μήτε Ἂι- 

οὗ δὴ κυείῳ, οὐ ὧτ' ἀγῶνα δμολλεποιξοϑαι μή 

τύπου" ἀδικεῖ μεγάλᾳ ἐδ κατηρρρήμαζα. ἡ ἡγεμό- 
γῶν φρατηγίας ἀπείρων. τοῖς ὃ ̓ Τυρρζωυοϊς ἀμφότεροι 

τς 481 

Πυποαάιιτα αἴατε ποτα, πίπο πα- 
ταπι οἵΠῈ ν]ρὶ ορ᾿πίοποπη ρηῖ0, ΠΠΠατπ ἐϑε δι { ἔπ ἢ 

γημπὶς Ελθία σοῖς ΠΜΠΠ|ς το]! αατη; ἔναν “" γε 7 εκ ' 

πὸ αυο Πι|1ι|5 ργογίας δἰ τις γα ξξιις 
{π,(6 αιιοα πα εις {1115 Ππ 1115 5 νίστιι- 
τε ςορῃατίοη!ϊο ἰροέξατα,ποη ργοραρὶ- 
πα. Ετς Πἰς φυίάοπη Πα αἰχίῆς {{Ὲ- 
Βοῖατ. Εττιίοὶ Εδθὶϊς σαίς σαρτᾶς; 
Οτοπιογα, ἀπ χογιιητ Ἔχογοί [πη ῥ0770 
φοηῖγα σοῖογαβ σορία5 αὶ οΠγΔῆΔ5. ΠΟμ 
Ἰοῆρε δηϊπιίπας ἐγᾶς οαίεγα Μεπθηϊῖ 
φΟΠΙ] 5, βάγια τατο ἰοςο ροίϊτα. ὃς 

ἀαληάο ἘΔΡίΔ ας οἰππὶ ΟΠ ἸΘΠτο]15 (υἱς 
ΡΘΙτ, ἐὐκίαγις ἐΧΈγΟΙ 145 ΟἸΤΟΙΤΟΥ Χ Χ ἜΝ 

[λάϊἰς ἃ Ἰοςο οἰαάϊς αθεγατ. αυάρτο- 
ΡτοΥ πλι]τοσῖ! ορί πίο Παῖς, (οἰ αΠΠς σον ἢ 
(]ο πὶ ροτίου! απ Ἑαθίογιιπι; (θα πο: ἡ 
σ]οχ ς, αυοά ᾿ηπίάοτοι εἰς ταητᾶ νι, 
τατοηι ὃζ σ᾽οιίαπγ, 4ιο ἔλέξαπη εἰ γε {“ ως 
Ροϊὶ φοοιπατις τι μι ηἰς, μας ρουϊ- ς΄ 
ποῖί ἐς σαι 4απηπατυς ἔτ, νοΠοπηςην Υἱ 1 ταεεε Ὁ 
τοῦ ΘΠ ρορι ας κ οπιδπιις [εχίτ, οὔ | 
τοῖ δέ ταἰα τὴ νἱγογῖ νίσττατα πιυ!έγα- 
τις αἴτει, ἃς ἱπυρ] Δ α 111 οὐΐο ργοίδοιι- ον 
τιι5 εἰἘ φυϊάαυα οἷας οἰλαάϊς σφι Πλπι 
ριαυμς νἱἀεγεταγ: ἀϊξ ]αοςς μυϊα5. Δι 
σαίας ἰΏτεΓ αἴγος δζ πείαίξος γοτιη τ, δζ κι ς 
οὐ οἰαἀεπιτιροδοοορίαιη. Βοηίορές  ᾿ (τω, 
τὶς ΑἸ ]υϊά ἐο ἐἰς φυ!ρίσατν! γα! ερίο ἘτῸ “ ( 
Ετταίοὶ νογο,ν δῖ ρίορο Ἀοπηαποϑ να 
πεγιηζ, νΠς εογαπὶ σα τίς (ἃ πηοη- 
τίς ἰατογς, σσιογηρίογιῃς ἐποὶς πηρα- 
τἰτ : ὃς ἰχτὶ ἔοσταπας θεηςῆοῖο, πιὸχ 
αἤυτηρτο Θααίτατι ΡΟΓ αἰτοῦατῃ ΠΊοΠ- 
τίς ἰαζιις ἴῃ νογτσεπη εδίθγης ΡΓΟἨ- 
Ρεπῖς ποιηΐπα. οσσυραῖος; ἱπηΠλϊη8- 
τὸ Ἀοιμδπίς σδοιτηΐης, ἀγηγα ἰδὲ ρο- 
(μετα: σοτοτίςα; σορ 5 τατο ἐοαξ ροι- 
ἀιιᾶ!ς, οαἰἶγα ἐχοςοϊίο νδ}]ο ὅζ ργοξιη- 
ἀκα (οι πππηίεγιητσ, Νὶ δ᾽ ἃ Μεηοηῖας 
δηϊτηδάποιτηος αδητο ροιογείοσο 
εἤξης τὸς ποτα, ὃζ ἀρηϊτο ογγοῦς 
ἱπτατίογοσα Ιοσιτα τγο ποτα ΠΠΘτ οχοῖς 

οἴταπι, (ὰρίεητεγ ἔθοιθι. πη νοΓο 
αυΐα ριαοηάππι ἀποοθαῖν! ἀοεὶ ρος- 
οαῇς, ὃζ πηοῃΐτα ρεγιπαοίτογ σοηῖο- 
τπληορατ, ἰη νος ρἀθη 48 οἰλάεπιίησ, 
οἰάϊτ. πᾷ Ετγα(οὶ σὰπὶ οἸοοο ἀρογίοτα 

ΕΝ 
ἀνε εν “ιφες» 18, 

-“Ψεί τες 

το 

49 ἰάδητίάςπι ργογατηρεγδς, Πλμ]τβ ρας ἢ ΣΝ 

ταις ΠΟΙ προταθηζ. παπὴ ὃ σοπι- 
πθάτιις, 4πο5 Ποροτίατοτοϑ Π]15 (αὉ- 
πε Ποτοητ, ἰητογοϊρίερδης; δὲ ραδ]α- 
τοῦ 5 Δ] ΠΔτΟΓΘσ4Π6 ΡΕΓ ἱπΠΠ 125 Ὁρ- 
Ρτπλοραητ: οοχῃς τοάίροθαπτ σοη- 
{Ὁ]οπῦν νι Ποοτοπηρα πος ἰοσατη ραὰ- 
δος ρτο ατβίτγατιι ροήδι εἰϊρογο]υοἀ 
Δριια ἱπηρογάτογος ππαχίπτα: Πα ετασις 
ἱπιρογίτίας. σοητγα Εττγαίςὶ νττίαι ας 

ΕἸ Ἢ] 



οἷἢ  κ 
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ἐττῳ δ ἀπρετία. 
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“Ἵ “πῇ γα τε μς 

“στα φμν 

φὸνγ 

ποτα μαθεῦδᾶς αὐοιτγίαπι. Ατγαπλεπ. 

τς ΜΕΝ κτιν ᾿ δ Ἴδ ταπι Πυϊάςπι σαἵξγα πποιιοτο Μὸ- 

ποηϊας (ἰτἰπαΐτ; (εἀ πλαἰ αἷς ἴῃ δοίο πὶ 

{ποὸ5 εἄαρςοτς, ἔργετὶς πλοηίτογίδιδ. Ε- 
τευ οἱ ἐπὶ ἀτιςῖς ἀπΊςητί ΠῚ 1 παρα 

ξε!Ἰοἴτατε ροπαπτιοχφ ἀοίσοπήϊης 
εοαίεεῖς, ἀιρίο πταίοτε ηπ4πὶ Ποίξος 

πυπΊοίο. Ἅτ γοῖο σοῃἢϊχογαητοχεῦ- 

εἴτας. σαάεθαηςπιαϊτὶ Κ οπιδηϊ, Ποη 

ναϊζιος (δτυατο ογάίποβ ηαπὶ αὖ Εττι- 

(οἷς εχτυτ αδαητατν, ψαΐθιι5 δζ Ιοςὶ ἢΔ- 

ταγα ἔλυοθατ, ἃς {| Ατοῦρο δα υγσέτος, 
(παην πὶ αἰταπα ρατεραῖ ἀςοῖ 65) ρζοπα 

ἱπιρτγοίποης πιαϊτίι δἀϊαπαῦδῃτ. τὰς; 

Οἰαδες ρτο- Ο:εί]ς σοπτατίοπαπι ΠΟὈΠΠΠΠ Πλ15, ΓΕ} - 

διοίυ εχ Μ6Ὲ 4υπιΞ ΟΧΟΓΟΙτιΙ5 ἰπ σαίεγα σορα! ας εΠ, 
ὩΠΌΪ ἀιςὶς 

αιτο5 ἰμἰςοιτὶ Ποίϊος, ὃζ Πρῃδβισίςη- 

εἴδιις απ ρίππε, δὲ ἔλυιο] 5 ρατίτογ ας ἀς- 

βιηξεῖς ροτίαπταγ. σα ἔγα απο Ὲ 6 οὔ- 

(εἴ, σδτίπιιατα ρου!!! τὴ ἀΐοτη δέ πο- 
ξεπυ πο αζτεπὶ ορραρπατίοπθ, σα- 

Ρίμης, πα ΠΙΠδ. ργοξυρ ξεδιις: 40 πγ]- 
ταπι ἰδὲ πιαποὶρίογαμι, πγἰτ ΠΊ 4116 

ΟΡῸΤᾺ παποϊ(οπητατ γι ρεἰπηςητα ο- 

αἰπιίδοι πὶ αἰροτταγο διρίεητος μαπά 

Ροτϊιοτᾶτ᾽ ς ρ[οτία; ᾿ς ἀγπλα ἡ ὉΠ} 

Ἰχοτπαούσητ,οδτοιτὶ [γα αε ίο]α οού- 

ρογὰ. ἀτίη νιθο ρο[ξημπαπιοορηίς 

τα οἰ οορίαταπι οἷαίο5 ὃζ σαἔγοτιπι 

σχρασπατίο, (Π51Π} τ θἶτο δῆτα ἰΠἘ ΠῚ 

εχ ἔυρσα ρτηὶ νοπούλῃῖ ) ΓΑ ΠῈ5 τα- 

πυυίταβ, τ ραγσογατ,χοῦζας ΟΠ: Πὲς ἀ- 

Ἰπτοῦ ]υδπι ἢ ΠΊΟΧ ἰΓΓΕΪ ΕΓ εἤει πο- 

Πὶς, αὐγορτία τπηῖς αἰτὶ πχοσηΐα ρεῖο- 
Ῥαητ, αἰ Ππατίοηθηι ργὸ ρους; ΠΟ - 

Π0}}1 οσουραυᾶτΙοσα ντ]ς δα ϊτα,σοη- 
ξαΐς ρογνδοιῃ ἀἰδουτίΠοη 65, πνΠ ς:- 
πιο νοοϊδτατίοπος : [ΠΡΟΣ ααϊῦ τοίτὶς 
ἀοπιεπίσατατθα ἔς αὐ νἱπι ργορα !αη- 

ἄστη δζ σοτταπηοη ἱπευππῸ ρήαρα- 

ταῦδαῖ: σοπιῖπυ!ᾳ;, σεῖπ ποέδιγη 5 το- 

ποδτίς, πϊσαραπτίρη65, τοϊτφυξτππηδ 

τεῶϊ!ς ἔαςες, τὰπν ο σα δου ς [απ|ϊ-- 

πο υ!σοῦδητ, νυ ργοοι] ἱπτα πεῖβιι5 

ξΟΙσογη!!ς σοπείριμις εἴϊε, νεῦϑηας ἰη- 

ςεπάϊο οδῆαστατοα ν]ἀεγείαγ, Ὁ πο α 
ται Ετγαίοὶ σοητοπιρτα σα ΓΘ ΏΠ ρτς- 

ἀαϊαπι σης ν οἰ σις πιριδείιι, το- 
τσε να γεο {γα μας ΠΕ Θχογοίτας είοιας ἐμΠξε: πππο 40 ἡ φρα φύσει(ᾳ ἐπ᾽ ἀὐζες δυωύᾳμεις" νεοῦ ἢ πσοὸς ΞΕ ἢ 

νει δά ἀϊγοριίοηοίη ἱπιρεάϊπιεητο- 
ται ὃζ γείς δ οη πὶ σογρογαπ,,εστα- 
φίλ (εἰρίος ργαδαογιπε σἱοτία. 56- 
αιοητὶ ἀϊς νοτίας νγροπὶ ἀμπσοπῖος 
ἐχοτγοίτ δα (δάεοίπι αὖ ντὺς Πιαάϊα, 
πιοιῖςοττ [Δηϊου]!πι,6. 480 σοΠίρὶοὶ 
Βαλα οτος, οσοιρᾶτ:ὃζ ογαρτίοπίδ. 
ἱπάς (ας; ργα ας εχ ἀρῖο όσῆδῃο 

20 μάτων πε ὼ 

᾿ - 5 20 τὰ μέϊέωξᾳ τὴς πόλεως καλελοι μξαλοντο. δὼ ὃ δ 

ΙΟΝ ΘΙ ΗΠ ΟΝ Δ 5. 5. 

ὡς ἐξείλοντο εἶχε (τα. ἢ σὲ τότε΄ ἀπὸμακῆνα ἢ 

φραϊιαν ὁ Μενζωιος ὑπτέμάνεν,δλλ, ὀξαγα:γωγπαρέ-. 

σαξεν ὡς εἰς μάχζωυ,καϊζαφρονί(ας τὰ συμφέρον" 

ζᾳ «,πουτῆς ϑμων.ἱ οἱ Τυῤῥξωυο! τ δθοιαν ϑφρατη-. 

η5ὁ μέγα φὐτύχημα ἡγησοίμϑρυοι, κα Ἰέξαηνον ἐχ πῶς 

χδβαχος Οὐκ ἐλαοις ἢ διπλάσιοι ἢ; πολεμίων ὅμῖν ̓  

Ὥς. ὡς ὃ σοευέπείον διλήλοις, φόνος ἐγίνετο ΡΩΝ ϊ 
βϑίων πολις : Θ᾽ δγουα νϑύων Ὁ» τὴ παξά κϑύφν. ΩΝ Ἷ 

᾿ 3 λυ 2 ς ΐ. » γ" 

ϑοιωυ γὺ εἰύθεις οἱ Τυρρβξωοοὶ, τεχώεια Υ̓ φύσιν ἔγρν- 
͵ » κι ΟΣ Θ ͵ ͵ ΤῊ 

ΙΟΊες σὺ μμιαιηθν»Ὁ τ' ἐφεέςηχϑττζον Ἀφ τοτείν᾽ ἐτα ζαντὸ γν 

Ἐχὶ βαϑος: ἐμτῇ ὡσά πολλῇ σεονερ Ὡνϑνοι.πτεσόγων Ὁ 

ἢ ρ ξχιφανεςάτων λογαγῶν, ἡ λοιπὴ ἣ' Ῥωμαίων 

δεώαμμις ἐϊκλίνα ῷ ἐφάυλω Ἐχὶ τ ράχα οἱ δὲης. ἡ 
ἢ ΕΝ, Ν ͵ ͵ » «ἰῆς Ὁ “Ἢ 

χολουλοιο, χἡ ζθις τε σημ(ϑ ας αὐτῶν αφαιοφιευται, ἡ, β 

3 

τς Φαυμαΐιας συλλαμξανοεσι,ὼ τ νεκρῶν »ἱ γον. 

κύρκοιοὼ καΐζακλ εἰσοι)ες εἰὐζες εἰς πολιορκίαν, χαὶ δι 

ὁλης τῆς λοιπῆς ἡμέροις πσδοςξολες ποιησείλϑμοι 

πολλαξ, "ὦ σϑ ϊὲ τω νύκζῳ, ἀφένϊες, αἰοφέσι ΤΡ 

καὶ οἰλιπδιων αὐτὸν Τὴν ἐνδὸν,ὼ γνον.) ΠολΝ ον 6. 

ἡ ἐκ ωτεῖς. σεν γὸ ϑἰπεσκάυ 
στιαϑτα δευϑαμν ἔφον οἱ φάϊο»ῇες, ΔΝ: ἀγαπι 

αὐΐζᾳ τὰ σωμᾳΐζα. διέσωφ", σεσὲ τὰ ὅπλα, πολλοὶ φὶ : 

λαΠοΐες. οἱ ἢ ον τῇ Ῥωμῃ τίω πε ὠπώλᾳαν 

σφέϊέρων,ὸ πίω λλωσιν Φ' γάραχος μαϑονϊες ἦχον ἃ ̓ | 

οἱ πρεῷτοι “| 9; σωϑεϊες ον πολλῆς “οπῆς; τί νυ: 
κτὸς οὐσησ᾽ εἰς μέγϑρ )ορυξον, ὡς τὸ εἰκϑς κα τεφη( αν" 

χοὶ ὡς αὐίίκα δὴ μάλα. τὴν πολεμίων χὶ σφας ᾿ 

λοΘ υδύων,Οὐπασαιῆες τὰ ὅσῖλα, οἱ μϑὲὺ τὰ πεί' 

πὸϑ εεςξεφαϑοιω, οἱ ἢ πα Τὴν πυλῶν ἐτάξανῷ οἱ 

»ἷἤ Ρ̓Α͂ »Ὰ λ ͵ 

μος ἀτακίος δυαὶ πίω πόλιν ὦ βοὺ συμμμειγὴς ἡ χαὶ ἢ 
“νὝφφ, ΠΝ ν ᾽ »»»ν 

τοῖς “εγέσι ΤῊ οἰκι ὧν εἰς ὀνκζὼ χαὶ αγωνὰ ἀνε 
ς ͵] 2, Ψ κ»-"ν »» ῃ 

ὁ καϊζοιχίδιος οχλος, πύρσοι πε σεευέγεις γοἷα δη, 
ὑννῳ ἢ ͵ ε ὮΝ 

νυκτὶ νἡ σχϑτζὸ 9 δια,τα! πε αἰπὺ λαμπαϑδὼν χρὴ Ἔπθ᾽ 
»"ὝΜ“4 ͵ ΝῚ κα Ε] “ 1 ι 

πεγών τοσϑτων ὦ πλῆθος ἐπυροιωῶπο, ὡξεσεοναφὲφ, 
γ -“ -“" ͵ ἘΣ Ὴ ὉΞΙΝ ἍΑ; 

ἐὴ δόκειν τοῖς τσ ϑσώθεν ὁρῶσι ζ σέλαςρὼ δῦξων ἐμ 
δ "ἃ ] ἼΣ μ ἌΝ ΉΝ ΠΝ ς βΝ δαμδιοὴς ἢ πολέως αγεινοἡ εἰ ποτε οἱ Τρ- 
ς ΣΝ κα » -“ « , ᾽ ᾽ 
βηνοι ἢ! οχ, 5 γδβαχος ὠφελφῶνι πυριδόήϊες, οὐκ, πο-- 

-“ ͵ ΕΣ ] ὩΣ “ἢ αἵ ͵ 
δὸς τοῖς Φ6 υρεσιν ἡχολουϑηᾷ, ἁπαίᾳ “οὐ διέφθοιρτο 

ἣν 

παγας τε τ εἰκαζῳλάφϑέντων εἰν τῶ ̓γαρακι ζᾳ- ἵ 
ὙΠ» Ϊ 

πομδμοι, χαὶ ανωπταώσᾳ τὰ σωμαΐζᾳ δδήϊες, μεγοίλου Ὁ 

αὐὐχύμίιτος ἑαυζοιὶ ἐξέρη(αν. τῇ δὲ ἑξὴς ἡμέρᾳ 2. 
δευάμεις ἀγοήϊες ᾿ἐχὶ τίω 'Ῥωμζωυ, καὶ ςα δίους ἀμ 

ΝῚ τανοι ς ͵ » ͵ 3, ΣΎ ΤΩΣ ͵ "να 
Φι τὸς ἐκχαι δέκα Ὥσιθοο ἥες, ρος, δ ἢ σεοώοπῆος ἐ- 

σνη Ῥώμη, Ὁ χαλούμϑυον 1αϑίκλιον, καζᾳλαμᾷα- 
«, «ες ε “ 

γογται" ὅλεν ὁραϑήνϑυοι, τίω Ῥωμαίων χώφανἥοον τε 
ΝΥ, 
χεφε- 



᾿ ὀέφερνν. ἀκώλυζοι χτ' πολλά Υ ἢ ἔνδον ἰταββο ψίων, 

ως μέξριτ' τῷ “ρα μέ τ Τ ἕτερον Ἐ ὑπάτων Ὁράτιον 

Ἵ ΠΡ Ὁ ον ολούσχοις δωιύαμαιν. τότε δὴ οὖ τω ὦἁ- 

σφλν᾽ Ρωμϑ,)οι νομιέσαιϊες 6) "ἢ Ἐων τῇ ἡ πόλᾳ γεό- 

ἢ» καϑοπλίσοιγϊες, ὀξῆλλον εἰς πω ὕπαιθρον. ὦ ὡς δὲ 

ἡ τίωυ τε πτεφτίευ κοὐχύωυ Ὄὀἰπο σα δίων ὀκτῶ τὴς πο- 

λεώς ποιησαίμδνοι τὰ Δ Ελπίδὸς ἱερὸν, ενύκη- 

ἘΠ σαν τε ὰ ἀπεώσαντο τὸς αὐτί αξαικῦροις, ἡ (τ ζώ- 

᾿ ἴω αὖϑις ἑ ἑτέραν, πλείονι δεουα μιά Τυρῥάυῶν Ξ' 

} πελϑοντοων, τοῦ οὶ Ἐ τ Κολλύαις καλουρδὺ αις πύλαις 

᾿ ποιησοίνθμοι, λαιυωείς ἡγώ γίταντο, 'κ ὃ αὐέπγάυ(αν 

ᾧ, χ τῷ δέοις" κὺ Ὁ ἔτς τῶτο πὰ ἀν τω ὃ ἑξῆς 

ἡ ἔτει, πἰἴϑὸ (ἐς ϑκρινας μὐίλιςα Ὡοπὰς, Σεξτιλίου 

᾿ μάυὸς τἰϑαλαμθαίοισι Ὁ Τ' ὑπαϊεἴαν αὐδρες ἔ ἐμπει-- 

᾿ 69ι πολέμφ, ̓Σερειός τε Σερεΐλιος αὶ ἡ Αὖλος δεργέ- 

Ἢ γος" οἷς ὁ ασξϑς τὸς Τυῤῥίωοις πόλεμος, χαήτοι μέ-- 

ὁ χαλεπὸς ὦν, ,»γενφὸς ε ἐφαινεΐς αὐ ρῷ 1 αὐτὸς 

᾿ [τὸ] τείλοις ὀξεταζονϑιος. ἀασόοου ἘΣ ἄ χώεας ο» 

᾿ ταῦ παρίϑσ; τι χάθη, ὄρ ὅζὰ ̓  Τ Ὀλτ φχισμὸν Κ᾿ πλησίον 

᾿ ὄρους ὦ (ας σιευεχεῖς καΐζαδρομιας ον νονϑίης καὶ οὐ- 

, δὲ ΤΥ) ἐμπόρων ὅτι ζὰς ἔξωϑεν ἐπειφαϑνων ἀγρραὶ, 

β αὐϑύις ἰχωξᾷ σίτου πίω Ῥωμῶν καΐερεν, μεςὴν οὖ- 

(ἃν τῷ πῷ πεκαΐρικιδὴῳ κὶ χὺ τῷ σεεωεῤῥυνχότος ὧκ, τί «- 

γρῶν ὄχλου. ΤῊ εδὺ γὸ ο 'χύρ Ἂς 

᾿ ἕνδεκα, μυειαδαις ἠ(αν,ὡς ἐκ ὃ ὦ ΠΕ ΣΙ 4.υ- 

»)»") ) «μαικῶν δ ̓ ὁ παι ϑων,ὼ Δ οἰκεϊρκῆς λεεαπείας, 

ἐμ πόρων τέ » δὴ ἐργαζοιϑμων (ξ βαναύσους τέχνας 

» μεζοίκων συ φδενὴ ἐξκῦ Ῥωμαίων οὐτεκάπηλον 

» οὔτε χερτέχνζω, βίον ἔχφν" Οὔκ ἐλαθονῆ διπλά- 
Ἢ σιοὶ τὸ πολίκικοῦ πληλις" οἷς σἕκ ζῶ τἴϑαμυϑή- 

σαι ῖ ῥα ϑιον, Ἐλπ πϑτῳ καὶ ἀὐγόμακτοιοῦζεις τὸ σεευ- 

Φέχοιζς εἰς αἰὼ ἀγροον, χα καζᾳξοώνᾷς τὴν οὖ 

τοῖς τέλεσι, ὅγε τες οἰκίας λυ πλοισίων χτ' πλη- 

ο)ς ὠδουνῶνοις,, χαὶ διαυρπαζν λυχφερεύζας ᾿Β 

τερ ὠγῆς ζᾳς ὀχιχειυδίας αὐτῶν Ὅσφας. οἱ ὃ 'δηρῶν- 

“οι σεευαγρῆϊες ἀὐζοις εἰς οκκλησίαν, ὃ κατηρρρφεῶς 

Ἴς Ὁ παπτοικίων,ὼς αεἰ τί κακὸν ἘΧῚ τοῖς τὴ πρήρυη: 

χθυωρϑύων, χαὶ πϑωτα σία πτώποῖε δφά, κε πίω ἁ- 

τ μδρτό τε ὃ ἀφύλακῶν αἱ ϑρύποις τύγζω ἐ »ἐχεί- 

" γας 

ἤδη πολιτῶν “ 

γωνέργαι λέζογιες, ὑξεισὰς ἐῇ)΄ πικροῖς ὁ ὀξφργαζαντο. 40 πές ψ 114 σαυτίοης οαϊτατγὶ ροτιΠςητ, 

'ποιούτοις σεενεχο κῶμοι, καχοῖς οἱ ΤῊΝ πέμιποισι 

ἮΙ τὸς σενωνηϑεδύοις ἃ σίτον δ Τ Ὧ σχωύειζις τύπτων μ᾿ 

πολλῶν νυν, ὺ τ Ὁ οἰκίαις ἔταξαν εἰς Ὁ "ἰθΝα 

μόπιον αναφφέρην τὸς εἰς Τ' ἑαυτῶν βίον πλείονα ξ'με- 

τείς «οἰ δαϑειδύοις Σ Ἰτιμάω] ὁρισοιϊες διπογοώ- 
ν. τα δὴ χαὶ ὀῆνα, πολλὰ μηχόνωρϑροι ζιαῦ-- 

ΑΝΤΊΙΟ. ΚΟΜ. 
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ἤπς οπτηὶ οδίξδουΐο ἀριηῖ δ ἔεγαπτ, 
ΤΊΔΡΠΟ νΓ Δ ΠΟΥΙΠΊ σΟΠΙΟΠΊΡΙΙΙ; ἀν. δ. “λει: Δ. 
Ὡς αἰτοῦ σοηίῃ! ΗΠ ογαιίμς σα πὶ σχοῦτς «νανί- ἀμρὶ 
οἶτα ὁ Ν ΟΙ (οἷς αἀτιοπταῖ. τὰ τη ἀαπλιπι ἢ τυ θγι 
ἘἈπιαηὶ γα πὶ τυτςαῖη γατὶ, αὐπηαῖα ἴ- ; 
τπιοητζατο ἀοηηοί σα ῬῬτοάυχογαης ςο- 
Ρἴα5. σαπηαιις ἰηΐτο ργο]ο, ρείπηιιμ 
αὐ δρεὶ ἔᾳπαπι, οἔζλιο αὖ γτθς [{4- 
ἄϊο,, Ετειίοος ΠΞ ΕΣ ἃς Ρτοῆίραίς- 
(οητ: ἀεἴπάςε ποίξο οττπὶ ἡγαΐοῖς π|α- 
ΠῚ ΟΝ ἰτοτῖ! δά (ΟΠ Πᾶς ροτίας 
ἐοσγείτου ἘΣ ΤΣ ἜΘΟΣ γξίρίγα- 
τα: Ππγ!ς ἴ5 ΔΉ Πιις Ἔχῖϊτ. ϑοσαοη- 
τίαηπο οἶγοα αἰ ξίπι. (ΟἸΠ τίη δ χε: ἘΣ 
τησηίς σοπίῃ]ατ ἰπἰογιιης ν γί τοὶ Πυΐ- ρἰηίο, ἀοιιὶ 
Πτατίς Ργμάφητος, δ ρ.50 τα] ας, ΑΟ τ: τυύρααε ες 
σἰηίαδ: Ζαϊθυς θεῖα Ἐτγαίσιπη, στα. δοῖαπι οισὶ 
τ6 Ιου! δζ αΠΠΠοἰΐο, νεῖ ϊο ν]ἀοδαταν, Εἰτυϊοίρο 
ΠΟ] ατατη δή τὸς ἀοπΊο τςας. ΠΑ οσιιπὶ 
Ρτοχίπγα πίδπης ἀςίοτγτις ὅζ ἱπουΐτας 
ἔυΠδταροῦ ργόρτοῦ ὁσοιρατιηη νἱοἷ- 
ΠαΠῚ ΠΟΠτΕΙη ὃζ οχουγποπος οοητί- 
Πιιὰ5, ἃς 6 ἜΧτογηὶ ]ιυοπη ςδπηρα- 
τι5 ἱπηροιταίοηια ἃ Ὠρροτίατουδιι5, 
Ἰαοτγατιπι [Ὁ τηαρσηα ἔγιιπλοπτῖ ἱπο- 
Ρία, νιδς Ρτατοῦ ἀοπγοί[Πἰσαπιταγθαπι 
ἀστοίτα τ 104; πιο ἰτ τ πο τεξετς 
τᾷ. πᾶ πη ΓΟ ἔα: ατατίς οἰ ρ]ι15 οςπ- 
τι1Π|Ὲ ὃς ἀεσεπῚ Π1}}14 ετᾶτ, νι ργοχί πο 
φοηία Πα υαῖτ: Πλ 0] Θγ ΠῚ Δυτῷ δὲ ραο- 
τοῦ, (Θτ αἰ οὐαΠὶ ἰτοπΊ, Ποροτίατος 
τι! ὃζ ορί Ποιιηη: ἰπυ Π ποσιι, (ηΘ- 
ΤΑΪηΪ ΘΠ Ϊ ΠῚ οἷα Ἀ οπλαθο δῖ σαρο- 
ΠΑΓΙΙ, αἰτ ατῖς Πα ΠΠατὶα ν ὩΣ ΠῚ αιια:- 

τογο ΠΙσοθατ ) τρί απὶ ταπιῦ χυδηζιπι 
οἷαίαιῃ : υΐδ, αἰ ΠΠςἢ]ς οταῖ νεῦρα ἀν 
το. Π4ΠῚ ροπυγίδηῃ {8 ἰπάϊσης οτοης 7 "τ ἿΕ Ὁ 
τα 5,1 ἔογατη σοποιτγεθδηζ, ὅς ἰῇ Ρτο- ἡ »ῶρ 
φετος γοο  ξογαθαπτιι ; σατογιιατ ΠΊΩΣ ες κ μεαί ἃ ὟΝ 
ἴῃ α'ἀε5 ἀϊαίτιιΠὶ Ἐς ΘΝ Ρεπαα- “ς 
τία πο ρτοιίο ἀϊγίροις ΕΣ αν ΝῊ 
Ττδαπὶ φυο; σοφέξα ἰῃ σοποίοποπι Α ἀεεεν {4 πο 
Ρἰεδεταγθα!ξια, ἀσουίαδατ ραιτίοος; 
(ςπηροῖ οο5 ΔἸ ά τη Δ}} Δ πεγίῃο ρα 
Ρέας πιδοίηδτὶ ἀϊξεϊταηταβ ; δ οιῃ- 
ἔα τα νπιηυᾶ ἁἀποτγίᾳ σοπείσεγδηζ, 
ετἰαπηῇ σαί ξογταῖτο δος Π τ, Π}]-- 
ἸΙδῳ; οδι θέλεις Ποπλίπιιπη ργαίδηκίτί, 

χὶς5 

ἈΚ. .5γ8, 

ἌΝ, Ι. ΡΨ, {. 

ΠΠοτᾶ ατῖς ἐατίσατα οἰ απυϊταηζοϑ: ἀγα; 
ἴτὰ πηασὶς Ἐχασογραθᾶς νυ]ριις {παρτο 
(ροητς ργοοϊίια αα σοπιαῃΊο 5. Ηἰς 
Π1Α]]5 Ὑτροητ δ ι5,ΠΟΠίΏ]ες οἰπὶ πχαί- 
τίβ ρεσιη 5 ἰπ ργορίπαπα ]οσα ἀϊπηΐ- 
(ετιιπῖ αὶ ππιπιεῆτα σοεπηογθητ: ροῦ 
Πηριυας ΠΟ; ἀοτπος οἴμος ἔπη θπ- 
τῇ Ρτοβτετί ἰαΠ] γᾶς, νὲ φυοά πε 

ΓΙ κ 
ΒΡ ΑΝ Ἔν ἸρΡὸ ἘΞ 

- 
ἍΝ 

ει ξαγα ]]ατὶ νίῃϊ σοπέςετοϊαγίῃ ΡΕδΙΙςσαπι: ἰ44; ἰατο ταχαταητ ρτοιῖο. Η!5 ὃς τὶ {ππΠΠΠΒιις ἀγεῖξ 

«(ὡς 1: 

σε αὐσεεις ἔφεε ᾿ 

[2 

φοῖν ὁ 



48. ὈΙΟΝΥΦ ΤΙ ἨΔ ΤΟ ΑΝ ὃ ς. 

Βιις εδοσγιητης ραπροταση απάδοία 

ΡΓοΟγαπιρογοῖ ἴῃ ἐδοϊπογα; ἈΠΙ ΠΊΠΠῚΩ; 

τυτίας δά ΒοΙ]απὶ ραγαηάμπὶ δάϊοοο- 
ταητ. πὶ οηἰπὶ αρίππιρτα εἤδξηγο- 

πηηΐα πα: ἱπιγα πιοοπία ἴῃ οἷδος ἀά- 
ταϊττὶ ροτεγᾶς, δ ἜΧΓΘΓΏΪ σΟ ἢ ΠΊΘΑτιΙς 

(υδυιοπ τοπτταγάϊας, πο ον] πὶ αἰ πὰ 
τηαϊογιπιΠεττεπγεάϊαπη, ίς ἡ αἰτογιι- 
ταπι Ποτιπὴ Ποσείπτας ροίπυϊατοῖ, ντ 
δυττοιίς νἱγίθιις ἰπ εἰἰοίςπάο ς Πηιθιις 
Ποίϊε ρογιο!ταγεπτατ, αὰτ ἰπιγα πγοῦ- 
πία δε ραττίπι ἔαπιο ραγτίπιἰητος- 
Πιηὶς (ἀπ οπῖ θας ̓ πτογγοηζ, [σοῦ 

πιά ο ργαορίατο, [ατιιογα τς (ς ἐχῖεῖ- 

πὶς οἤουγε ρογίσα δ. ἀπ ξ1545 σΟρ 5 
ἱπτεπηροίτα ποέϊο τγαίοογίς ΒΠαπιοα 

τγατί δι; 4ς ρυίας {14Πὶ οἷαγα αἰς5 {Ππ|- 
ςοτεῖ, ρίορε μοίξεϑ σαίτγα ρο(πογιης; 
δ (ξηκιςπτὶ ἀἰς ΠΆΠΙτο πὶ ργοάιιχογιητ 

ἴῃ αςίοπη. ἰῃ ἀσχῖγο σοῦπα Υ ἸΓσΙ ΠΗ κ5 
Ρταοτατ, ἴῃ πη το δογΌ Πα 5. (τος ν- 
ΡΙ αἀ σοιταπηξ ράγαῖος ν] ἀθγαης Εττιι- 
(οἱ, λἀτηοάμιπη σαα! (αητιραταθαητα- 

πίπι,Π νπιιπα ἴα ργα πὶ εχ νοῖο {πο- 
σεάετοι, ἔς σοπια τος Ἀοπηαπᾶ ρο- 
τοητίαπι, Ζαοά (οἰτεπττοῖαπῃ οππα- 
πατιιπη σορίατιιπι ΓΟ ιΓ ἴῃ οα ἴζατο ἃ- 
οἷα; δε (ρα5,; ἴσος ναπα,ν  ξξογίαπη ργο- 

ταϊττοθαῖ, φαΐ ΜεηςηΙ σορία5. 1ηἴ- 

απο οοο (συ οὔστει]ας : (υρογαιθ- 

τᾶτ. (οπλ Π1ΠΠ{0 ἀοτὶ ὃς ἀΐαταγηο ρτοο- 
110, Ετγαίοὶ πναϊτῖς ποι πηι σα 5, ρ[α- 
τίδιις ποτῇ αὐ ῃς, τη ςαἴξγα (6 τοσα- 

Ροταητ. Ν τρί ηἶα5., υ] ἀοχίγο σογπαΐ 
ΡτΓαογαῖ, ἔπος ἐπριςηείδυς πίξατο Πο- 
ἰαῖτ, (δ ργαίδπει (πσοοῆϊι σοητοητος 

εἴτε αι: δου 5, ΖΕ] αἰταγιπη ἄπι- 

σεθαῖσογπιι, σα Πι (ἱς αἴπ ρετίξοιιτις 

ο[Ἐ οο5 αι {51 ορροίεί πογαητι τνο- 
τοἰπίμθ]ίπης νοηΐτ, σοππιογῇ Ετγαίοὶ, 
{πσσυττξις δζ σαἰξγοταπι ργα Πάϊο, ἔε- 
οοτς ἰῃ Ρογίςοιτογοβ {π 05 Πρ ατιΠη. 

4υϊ οἰπὶ ΔΙ᾿ Πειίρογ γος ητ,οο- 
αὐείτοῖσα νουτογα, ΡΓΟΡΌΪΙς; ρεῖ ἀε- 
οἸϊαία, ἀἰδιοξε! ραΠτπι σα πητ. Ὑ Ἰγρὶ- 
Πἰτ5 σοσῃίτο {1 π| σούπιι5 σαίτι, (ος 
1ηΠγαέξος ἐγἄσιιογίο [της ρεῦ πιοη- 
τεπη ἀυχίς : ἃς (προγυοπίςῃϑ ἃ τεῦσο 
ΠΟΙ πο5 ρογίε αξείθιι5, ράτίο πη 
τα Πτῦ το χαῖΐς δα ργο απ άος Πα] 
α οαἰετῖς ἰη ΔυΧί Πα {ποτ ργογαπηρες- 

τοητ ; οἵ το 5 Ποίτες ἱπααῆε. [δὶ ὃ 
δογα ΠΑ Πὶ γοίτ πη ρεῖ5 Δ  Π15 1 ρυρηᾷ 
ΓΟΠΟΤΙ {πητ. ἴτ4 6; ΟἰΓσ πη ητὶ Εττι- 
(ςἷ, σατη πο ν]τεγίας ροΠοῖγαγο ρος 

(ςητ, Ρρτεῦθοβ αυΐα ἔτοτς οσσαστγοῦᾶι; 

προτοτίο ἴῃ οαἰξγα γοισογα, ῬΓΟΡΙΕΓ 

τα ἐπέοον ἋἜ πενήτων ἂς κοδανομίας,ὶ α)αςροφξωω 

ἔλαθον Ὁ εἰς Τ- πόλεμον πο ϑοισκάυης. ὄπ αἱ »ϑὺ 

ἔξωϑεν ἐξροίδχονον ἀφ»ραὶ, τὰ ἢ οὐτὸς τείχους ζοφῆς 

ἐχόνϑυα πόώτα κατομθνωτο » ἜποςΡΟΦῚ 5 Ὑ κακῶν 

σδ οἷ μία, ἑεὼ ἑτέφφᾳ,, δλλαὰ, δυοῖν ϑούτερον ἐγεῶῶ, ἢ 

τὸς πολεμίους οχξϑν ἐκ χώρᾳς ἀπασῃ δγευά- 

μά τοἴβακινδυω δ σανζας," τειχήρᾷς »ϑρονζᾷς “ἰ πσὸ. 
λιμοῦ πε ξάίσεως ϑχαφθαρξϑα" Ὁ χουφόπερον αἷ-- 
οφύμϑυοι τ κακῶν, ἔγνω(αν ὁμόσε χωρᾷν τοῖς ον 

10 πολεμίων κακοῖς. “ϑαγαλόνες 5. (ς διωάμεις ὦ 

ον τῆς πόλεως, ἰδὲ μείᾳς νύκζᾷς διέξν(αν“" πυζᾳ--, 

μὸν ὁ γγεδίαις,, ἃ τρὶν ἡμέραν λα μιαρὰν βρέοϊζ, 
“πλησίον Τὴ πολεμίων κα εςρωτοστεδούίαν. τῇ δὲ ἐ- 
ἕξῃς ἡμέξοι κσϑ ὁ" όν!ες, ἔταξαν εἰς μοίχέάω τ' φρατίν. 

εἶχε δὲ Ὁ μϑὺ δοξιὸν χεροίτοων δεργίνιος, Φ ̓. 4)ω- 

γυμίον Σ ερδίΐλιος. ἰδόγϊες ΐ [7] αἰὐζες 4ὑ ζεπεῖς ογας οἱ 
Τυῤῥῥωυοι πρὸς δ ἀγώνα, σφόδρα, ἐγδρῥην ὡς ἐγὶ 

τω πότε κεγδγούῳ χὶ γοιοῦ χωρήσανίι ἰοὺ Ῥωμαίων 
καϑελοιώπες φλογί, εἰδότες ὅτι πολ σον ξὼ χρατί- 

2 ςον φραϊιωτιχὸν αὐτῶν, εἰς Τ' αἰγῶγα. ἐχεῖγον ὡρμηΐ,, 

χαὶ δὲ ἐλπίδος ἔχονϊες, ον ἡ πολὺ Ὁ χοῦφον ζῶ, ῥά- 
δίως αὐτῶν κρατήσάν, εν, πίω μα Μωξοίϑα 

ναμκίν ον δεςγωφίαις “-ἰραζαξαϑέξω σφίσιν οὐνίκη- 
(ον. Ἄμονϑύης δὲ ἰοχυξφις χαὶ πολυγρονίου μάχη, 
πολλοις υδὺ ξστοκ-τείναϊες Ῥωμαίων, πολλῷ δὲ ἔτι 
πλείονας τυ" σφετέρων δἰποξαλόγες, αἰεγαώροεθα 
Ἐχὶ τὸν γδρακχαι. ὁ μδὺ δέχυ Φδεργένιος ὦ δεξιὸν χέρας 
ἔχων, Οὐο εἴα, διώκειν τὸς σφετέροις, δλλ ἐλὶ πω 
κατορθω και μϑύφν" ὁ δὲ Σεραΐλιος ὁ τεζα γένος δι 

30 πὶ ϑιουτέρου κέρως, ἐδίωχε πῶς καθ᾽ ἑαυτὸν, ἑπόμε- 
γος μέτρα πολλού. ὡς δὲ ον τοῖς μέϊεωροις ἐλμετο,ὑ- 
ποςρέψα ες οἱ Τυρρζωοὶ, χα τ ἐκ τῷ γαξφιχος 

Ἐππβοηϑησοντων Ξ οὐ σείοισιν ἀὐφίς. οἱ δεολίηϑν ἀνὰ 
ϑέξα κῶνοι γόνον, ἐϊκλίνοισι τὰ νῶτα : χαὶ κτ' Ἔλο- ' 

Φου διωχόυϑυοι, «σοφοίδες ἀπωλλεωΐ,. μαθὼν δὲ, 
δεργίνιος οὖν οἵαις ἀὦ τύγαιςἡ Ω Ὄριξερὸν χέρας κα- 

1ἐχου(ᾳ φραϊια,, πάίαν ἔχων τω δου αΐμιν εἰν τάξέ, 
πλαγίαν ἦγε οἱ τῷ ορφες ὁδὸν.“ όνϑρος δὲ χτὶγώ- , 
του “αν διωκόντων πὸς σφεϊέρφις, μέρος »ϑύ χη] ζώ- 

490 τη καζαλείπ τῆς φραίιαξ, κωλύσεως ἕγεκεν Τυ οἰ, 
τὸ χάφοικος ἐχιξοηϑησόντων τ δὲ λοιπὸν αὐτὸς ὧ- 
γῶν ἐπεφέρεΐρ τοῖς πολεμίοις. εν δὴ τότῳ χαὶ οἱ μετ“ 
ζἀ “Ὁ Σερεϊλίς ϑαρβῥησοανῇες τὴ παροισία σφέϊέ- 
ρων, αἰ πσοςρέφοισι τε χαὶ καζαςαϊες “βκαίχοντοικυ- 

κλωϑενγες δὲ αἰ το’ ἀμφοῖν οἱ Τ ὑρρζωο!, ἡ ὕτειζσ9- 
σω διεκπορά., ,ϑζεσαι δευνάϑιοι, Δ ἡ τὸς ἁμόσεγω- 
φοιζας, οὔτε ὀπίσω φάνγῳ ἔχι τ χάρακα τ Ὡ,ὰ 

τον κοι- 



ΔΝ το πΟΜ 118 ἃ ὃς 
Ι ζι κατόπιν δχτονζις, ἀτυχῶς οἱ πλείους κα τεχόστη--: 

᾿ σὸν λυουϑύης δὲ οἰκίας γίκης αὐϑὶ ζοις Ῥ ὡμία]ους, καὶ 

τ ρὐπϑυζαπασιν ἀὐτυχὶς τέλος εἰληφότος τῷ ἀγῶνος, 

᾿ οἱ μϑὺ ὕπατοι παρ τὴν" νεκραΐν καζαςρατοπεδοῦ σα- 

μδιυοι,τίω ξχτούσαν νύκζο. ἡυλίσαντο᾽ οἱ δὲ χα τέχον- 
Δ ἢ »ςε γασϑλκ ͵ ᾿ 

τες Ὁ Ιαγικλον Τυρρζωοι, ὅγῳ σστείὲ μία, Ὡἶρα τ 

οἴκοθεν ἤρχετο Ἐχικουρία,, καζαλιπεῖν ἔκριναν ΩΝ 
͵ λ 2 ͵ ῖ »»»" 

φοουδμον᾽ χα, ἀναςραπτοπεδόύσόδυτες γυκτὺς,αστήξϑιν 

εἰς τί διεντθμαΐν πόλιν ἐϊγυτάτω σφίσι τὴν Τυρ- 

ἧ ῥδωίδων πόλεων κειυϑύζω. τῷ δὲ χαξοικος αὐ οὗτο 

2. Ῥωμα)οι χρῳτήσαλιες,τα τε χοήματα Δίαρπαζου- 

᾿ σῃνὅσα “κ᾿ πο ἐλείποντο ἀδγέύατα οντα οὐ φυγῇ Φέρε- 

«ϑαι, χαὶ Φαυματίας λαμᾷανοισι πολλοις,ζοις υϑὺ ον 

᾿χαῖς σκξωυαῆς δἰπολάφϑενᾷς, ζις δὲ ὀρὰ τίου ὁδὸν «- 
πασὸν ἐςρωμϑμους. δύ τείχοντο Ὗ» τίνες γλιχόνϑρυοι 

. πῆς οἴκαδὲ ὁδού,χαὶ διεκαρτέρϑει “ρα δυωύα μιν α:- 

᾿χολουϑοιώτες᾽ εἶτα βαριουονϑμων αὐοις τὴν μελῶν, 

ἡμιϑνῆτες καιτέρρέον 6 ΧῚ τίου γάσ᾽οις οἱ ὕ' Ῥωμαίων 

ἑπσεῖς ἐχὶ πολὺ τῆς οδού ασφϑελϑογ)ες διϑείλοντο" χαὶ 
᾿ ᾽ 3, Φ 

Ἰη 1) σσιϊὲν ἐτι πολέμιον ἕωυ, καϑελον)ες Φ Φοϑύεμον 20 

ὡζᾷ λαφυφφ. ἀλγϑίϊες, ἦχον εἰς πόλιν, ζα σωκκατα ἕ 

οὐ τῇ μα χη τελά 7ησαντων κομίσαϊιες, οἰκία) ὄψιν 

ἅπασιζοϊς πολίταις ὅζᾳ πλῆθος τε ἡ Ὲ τιρετίωυ τα 

Ὁ πολομϑυων. ὡς]ε ὁ μδὺ δήμιος ὅτε ἑορζαάν ὡς κα- 

λὸν ἀγῶνα, καιτορθωσας,ηἠξίου,Κΐτε πενθεῖν ὡς δλῚ με- 
γάλη ̓  ὀμηχέςω συμφορά. ἡ δὲ βουλὴ ζῖς μϑὺ θεοῖς 

(ὲ λμϑαίχαιας ἐψηφίσατο θεσίας, τίωω ὃ ἐχενίκιον τῷ 

[ ,ϑριάμίξε πομπξωὺ σύκ ἐπέφεψα ποιήσαοϑιι τοῖς ὑ- 

πατοις. μετ᾽ αὶ πολλαξ ἢ ἡμέρας ἀγρραξ ἐπλ οϑη 

: πὸυζοδαπὴς ἡ πόλις, τὰν τε δημοσία, πεμφϑεντων, 20 

χαὶ τὴν εἰωθότων ἐμπορά εαζ πολιοὺ εἰςα γα χϑντῶν 

διτον" ὡς}ε οὖν τῇ πσεοτέεο. πολύς ἀὐετηεία ἡμέ- 

εϑ:ι. καταλυϑέντων ἢ τῶνδὲ δυ ὑπταιθδίων πο-- 

λέκκον,ἡ πολίικὴ φάσις αὖϑις αγεχαίετο, Ὑ' δημογων 

παλιν ταροἤοόντων Ὁ πλῆδος. χαὶ τὰ μϑὺ ὀηνγα. πολι-- 

Ἰφύματα διεσκέδα(αν αὐτῶν αὐτιτα-ἤσνϑιοι πρὸς ἕ- 

καςον οἱ πα-τοίχιοι" 1 δὲ χτ' Μενζωυίᾳ δίκζωυ “Ξ νεωςτὶ 

«ἰπ αἹδφύσαντος : χαήτοι πολλὰ πραγ μα λεῖες, 

ἀδείύατοι ἐπ λύοντο ΔΙ λῦσαι ΡΝ ὑπαρϑεὶς ὁ αὐὴρ 

εἰς δικζευ «ἰπσὸ τὴ. δυοῖν δημζσχων,Κοΐντου “Κοιδ- 40 

λίου, χαὶ Τίτου Γενυχίου, χαὶ λόσον ἀπαμτούμϑυος ὃ 
͵ .- 7, ͵ 2 ᾽ δι ..52) 3 

φρατηγίας τ πολέμου τεὸς οὔτε ἀύτυχες ὅτε 4.- 
ρεπὲς λαξάσης ; μάλιςα. δὲ Διαθδλιηόυϑρυος Ἐχὶ 

ᾧ Φαξίωνὀλέ, 965, ὃ τῇ Κρεμέρας ὀδωσά, δικαίζον- 
τὸς Ὑ δυμοίικού ὄχλου χτ' φυλάς, παρ ὀλίϊας ψή- 

Φφοις “ὠφῴλεν,ἡὸς ὧν ̓ Αγοίωπα Μενζοίᾳ τῷ κατα- 

γαγϑντος ον Ὁ φυγῆς Τ' δῆμον» χαὶ Δἰσλλάξαντς 

ςος Ζυΐ ατοῦρο ἱπουπαδεθαητ, πλίίετε 
πιαίοῦ ρας σοπτγιοί ἀατί (πητ. (οπί- 
Ἰο5 ἕῃποίξα ροτίτί ν᾿ ξζοτία, ρα οσαα 
ποη δαπιοαιμπι {ε]Ἰοἰτοῦ ςοέεέϊζο, οα- 
{{τῖ5 δῆς σαίοτγιπι σαάδιιογα ροίτί5, 
1δ᾽ ρεγηοέζαγαης. τ φὰ πηδηις Εττι- 
{τοταπι ας [« Πα τ πποητα πη οο- 
οσραιδγαῖ, ΠΟ Πᾷ ἄοτηο πι111Ἃ (}- 
ΠΥἰττε ραῃταΓ Δ0Χ  Πὰ., ἀφογοιῖς ργαί- 
ἀϊο ἀςοςάοτο:ποέξιιηιις πηοτίς σα τὶς 
γ εῖος ροτίττ ; ας οἰαίταταπι Ετγυίσα- 
τα] εταῖ ΠΡῚ ργοχίτηδ. Οτ τῇ σα[ετῖς 
Ροτί Ἀοππαηὶ, αἀἰγορτίς ἱπηρεάϊπηοη- 
τίς Ζιια ἴῃ ἤρα πο ροταοίαητ δίρου- 
ταῦ, (χυςίος Θεία πὶ πλαΐτος σθραγιηῖ, 
νεὶ ἴῃ τοητουῦῖῖς ἰάσοητος, ναὶ ρῆ!πὶ 
ἤϊεατος τοτο ἰτίποῦο. χυ ἀλη απῖπι ἀο- 
Πάετίο ραγγία ἔργα νίγοβ δα, σοηα- 
Ὀδηταγ 6 4} (ποτγιιπ νοἰρία: ροίξεα 
Ιλπρσπείσεπεί εις πιοπηθ τὶς σο αρ6- 
Βαηταγ ἰδ πλίποςοβ : 1105 Βοππηου 
ΤΙ ΠῚ ΘΠυΪτα5 δα τη α]τιπι νία ρετίεσιι- 
τὶ σοηβοίεφῆς. Ν᾿ ΟΪ π}}}} (πρεγείαπς - 
Βοίϊος, 4 ίτιιτο σας ]]ο, ΠΉ]]Πτος οὔ ἔρο- 
1ῃς τη νγθδπὶ γοπθτί (πε, γείθγοηϊος 
ἱπ ρταο σα οτιπη ἐαἀαιοτα, πη εγα- 
116 οἰαἴτατί (ρεξξαοιίαπι ργορτοῦ τος 
δζ ταῦὰ ἔογιίηι γίγογαπι ἰΠτουὶ [1 Π|. 
ἀυλτ  ρορα 5 περ ίδγίαγί νο]αΐτ νττς 
Ρταοίατε ρείξα; πες ἰασοζο νὲ ἴῃ τηα- 
σα δΖ {ΓΟ ραγΑ ]ΐ οἰλάς. 40 ἰδπδτιις 
ας φαίάεπι ποςεῆλτία ἀεογειίτ (α- 
οτδρατ σΟ( ]δι15 ττ απ ρα] ο πὶ ροπι- 
Ραπη οὐ νἱέζοτίαπι ΠΟ ρου ΠΊΠΠΠτ. 
ΝΝΟ πλυϊῖο ρος ντῦϑ τερίετα εἰξ σοπι- 
τισι θι15 ναΓ 115, σα Π ὃς ἰασδτὶ Γεῖρα- 

Ὀ]ίςα;, δὲ περοτίατογες Ζα! αητς σοπ- 
{(πεπογαητῖ, πλα]τιπι ἔτ Πγθητὶ ἱπηρού- 
τατεητῖτα ντ το Πἰταεγεταγηποης ρτ- 
ΠΙΠα "τα. ΕἸἰηϊτς δ. ]}115 οχτογηΐς 
τητος (εἀϊτῖο γεογαάεί, της 
Ρἰεθεπιγαγίμη ταγαητδιι5.]πογαπα. τιν 
σατογαβ ]υ  4ΔΠῈ δἕξί ΟΠ 65 Προ ἸοΓτις ". ὁ τ κεν 

᾿- Ὺ 

Π 

Ράῖγος, ἱπτεγροῆτα μεμα ἴῃ ΠΠριΠ5 ἀμαος ον νς ἐνφινς, εν 
ἑξογή!αε: ςετετιιπι δοοιίᾳτίοπεπη Μα- « 
πρηϊΐ, φα! {προτίογο ηπο σοί ἔι6- 

ταῦ, ἰσοῖ πλαΐτα τιδοἰ Πατί,ποπ ροῖπο-., 5 πος 
ταητἰπιρεάϊτο : (δ ἀπο εἰ τεϊδαπί,Ο,» ᾿ 
(οπῇἤάϊις, ὃς Τ. (επαοίι5, ἀἸο πὶ ἐϊ- ΤᾺ 

χογιπτ: ΗΠ; τατίοπεη τοδάσγοτο- 

τα πα ΒΕ]1ο πες ργοίρογε ποσ Βοποσί- 
ᾷος φε[πατῇ, ἴῃ ρτίπγῖς αυτοπ ἀς ἘΔ- 
Βίογαπι ἱπτογίτα ὃς Ογαπηογα οχίοί- 
ἀϊο φτγδυίτοῦ ἱμΠηχυΐαζιις, ΓΙ θεὶς σο- 
τ εἰς 4 ρίοδο οπιηίδιις ἔθυπια σα]- Μεαεπίυς 
ου]ἰς ἀδινπαῖιις οἱἘ : χιαπηῖς οἴξε οὉ τεπι πνα- 
Ἀρτὶ Μεπεηϊὶ Η]ίις, εἰας χιὶ [5 δεῆά ἀν 
δήρρα 3 ΠῚ ππηλτις, 

ῬΙεθοπι ῥαιγίοὶς γθοοποι!ίαγαπι ἱπ 

δὲ “ΜΈ, Ὁ, Ν 
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νιδοπιτοάαχογας, συΐσας ἀεβιηξξιις 
αἰδπατι ΡΟ Ιοῖς ἱπηρεῃῇ5 πηασηϊῆσα 
ξυποζατας ἔπογαῖ, ἃς ἃ ππδῖγοηῖδ  πέξα 
ἁππιιο,ροίτο Διῖτο ὃζ ραγραγα, ΠοΠο- 
ταῖα5. ΝΟ τα ΠΊΘΠ σΔρ ΙΑ] 5 Πγα] τὰ 
ξαϊτ, (δ ρεσιηίατγία ἢ δά ΠΟΙ (δου ]ὶ 
νἰταπι ας ογταπας σοηίογαγιγ,  ἀϊσα- 
1; (ξ 4 {Π|πι5 τεπηροτίς Πουηίηίθιι5, (5 
ταδὶ. πεςοδγιαπι ἀπτηταχαῖ ν᾽ 
αυφτεητίθιις, ργείογεί πα Παῖς οὐ ραιι- 
ΡΕΙτας ρῖῸ Ραιγιπποπίο γα έξα ἤππογαῦ, 
'σΓΑΠ]5 ἄτι ἤπια Πλ1118. ἐγαῦ δατο πα 

45 2. ΘΠΠῚ ΠιΙΠ.ἰίπγα, ΠΡ] ροπάετε: 
τταντ τοῖα πιυ  ἕζα (δος πη τα] ξτα στὶς 
οδῆςετοι. [πυαϊοίιππι πος νἀ οθατιγ 
φοίσοιϊο; αἴ; 8460 ἰρί!, νεραπα Ἰη- 
αἱ Ἰαπη παἰτίραγοητ, Αυγοραγιηῖ Π1}}]- 

ξϊας ρεοιιηϊατίαβ, δέ πῃ σοι Δο ρεσο- 
τατι που! ογαητ, αχαῖο Πα ΠΊοτο νἱτγα 

᾿ ἥποη ΠΌ Ἰίσογοι πηαρὶἔγαταΐ ἃ ρυίπα- 
ο τίς τη! έζαπι οχίρσεις, ΗσοΜεηε- 
ἡ ΠΠ ἀλπηπατίο γαγίας θχαίρεγδυίς εγρα 

Ρίεθεπι ραιγοογιπὶ ΔηἰΠγο5; τ ΠΟΟ; 
ἁρτογῖ αἰ ΠΟ ῈΠὶ ἤογὶ ρογπλϊττογει, 
ποσα ἃ χα! αι εἰ ἱηἀιΠ]σογδι Νος 
ταΪτο ΡρΟΙῈ ἱρίαπι οτίαπη ρ] εἴθε πη οἷτ5 
ἱπά το] ρασπίταϊς, ν᾽ σορποιῖτ ἄς οἰτις 
ΙΓ οδίτα. ΠΔ1 νίτατα ΠΟΠΊΪι1Π| σοη- 
{πετιάπο, ππιηϊιαπΊ ροίξεα οοπίρο- 
ξξας ε[Ἐ 1ῃ ρα θ]ῖσο : οἱπὶφ ροήξεεχ- 
(ο!υτα πλυ!έξα τοάϊγε δά ηιιατΐς Πηι- 
ΠἰΔ ΡΟ ΡΒ] σα, ραγατὶς ἀπ ΠἸογα Πάτιπὰ 

: δῇηϊοὶς, ΠΟΙ αἷσι (δ πλοῖο οἰδάοτη α- 

{ἰπταπ 5, οπλἱ (ε οστίπαίτ, πες φάτ 
Ὗ Παοαιιαιη, ΠΊοοΙοΓα ἱποαίαη; σοΠ- 

ταὐδυίτ, πος αἰ τά εὸ άππο σοί οἵ. 
ἜΜΚΕΣΣ Ῥ. γαϊογίο Ρορ]ίοοϊα, (.Ναυκίο οσΠς 
Ἰευίο ΟΝ αι ΓΕΓΙα5 Αἰ ἰπ5 νὴτ ρατγιοίτις 5 ρ. ΘΕΌ] 15, 

(προτϊογίβ απηὶ σοηί], ΠΟ πλεΐτο ροίξ 
᾿παΠῚ Πηαρ [γάτα αθ ΐτ, σα ρ τα αριιά 
Ῥοριυπι ασσαίατις Ε[Ἐ, ἃ ἀϊπιοῦδιις ετἰ- 
διιηΐς ρΙεθίς,1.. (χα ἀϊοῖο ὃς Τ᾽ ϑιδτῖο, 

«“ 4 ιν ὥφωι εἰς ἀϊξξα. αὐ φο πιαρὶς ἱπέοττιιπιϊ χυᾶ 
| ΗΑ ΜᾺ ως εἰιἶα Ρεσσαιὶ εχίρεθατιν γατίο, χιο ρτοχὶ- 
Ει ἡ 2. ἘΣ Ρτα ο Εἰγαίζος ἴῃ ςαίξἔτα τεξαρί- 

ἣν" Φ;: εῃτοβ διιάδοίτς 44Πὶ ρτμΖδείι5 ρού- 
πον «ἘΞ αμει τὶ 4ξουτας, ΠΙΟΧΩΙ σοπέοιτα οπιριίοης 

ΤΕ ΓΟΡΟΠΪ 5, ΓΟ θα Παπεητιτίς ἂς 

ΤΑΙ ΠΠξι. Εὰ δέξίο νη οἱξ ραιγίοἰϊς ο- 
ΤΊ ΠΪΠ ΠῚ στα ΠΠ|Π|4 : σοηστοήταις ἰπ- 

͵ τογ (6, γθη ἱΠάἰσ πᾷ δέ τἰπίπ)ς ἔσγοη- 
εὐ τοις (2 : ἀᾷεῆς αἰ ξπταρᾶς, εος ᾳίε ργὸ τορ. ἰΠ.- 

ἀν, Ρίδις ΠΟΙ, ΟΡ σογδε, ἢ φαπιογίᾳ ἔοσ- 

το, 5. δεγ- 
ὉΣ]Π ̓ς «τεῦ. 
ΤΙΝ 

“ᾳ ω σόν σξ 

ἶνας τ 

ίψᾳ 

᾿, “,“» ΝΥΝ 
ἐνδὸν ἀςϑρϑον ἐπεξελθόντων 

ΙΟΝ ΘΗ ἩΙ Ο  Ν ς ς; 
“σϑϑς πῶς παϑιχίους, ὃν δἰστοϑοινόντα ἡ βαλὴ ἐκ δος 
δημοσίων γρημῶν λαμ ϑ)ταις ἐχόσχκησε ταφαῖς, ὦ 
αἱ ὃ γίναικες αἱ Ρωμαίων ογιαώσιον ἐπενθυΐ ὁ- " 
γον, πορφύραν ἢ χουσὸν Ὀἰιποθευϑυαι.« μϑώτοι 3ανγά- 
τῷ γε αὐτὸν οἱ καΐζα, δικα σείυϑιυοι ἐτίμη(ᾳν, δον, ὧκ- 
ἄσματος 5 δ ασϑϑς ,μϑὺ πῶς νι ὀξεζα ζονϑρον βίοις, Ι 

γέλωζος δ ἴδιον φανείν, τοῖς ἢ. τῦτε δι, ϑοθποις, αἰ 
ζυρορῖς οὖσι χαὴ ττσοὸς αὐζᾳ τὰ ὀμαϊκαϊα, ζῶσι, κά- ὃ 
λιςα δὲ ἐχείνῳ τῶ αὐδρὶ πενίαν κλιυρονομήσο νι πα- Ν᾿ 

ΙΟ δοι τὸ παΐος, “ἀφυὲς ζῶ χαὶ βαρὺ, διςχιλίων φρι- 

θμὸς ἀοσαρίων. ζω ἢ) ἀοσαίδιον, χάλχεον γόμισμα,, 
βαρος λιτεκαῖον. ὧέε σύμπϑυ ὄφλημα, “παλαῖ- 

τῶν ἐκχαίδεχαᾳ εἰς ὁλκζεὼ χαλκοῦ “πυέαϑαι. καὶ τῶτο ῦ 
Ὀχίφϑονον ἐφαύη τοῖς τότε αν, ϑοϑποις" ὦ ἐπθινορθώ- 
σχοϑαι βελουϑυοί ἀὐζι Ὡς ,ϑὺ χευμαΐιχας ἔπαυ- 
(νυ μίας ο(μετήνείχϑῳ δὲ εἰς παροθάτων ὀχίσμα- 
φᾳν βοώων, ταξανῆες χαὶ πότων τϑριθμὼν ταὶς ὕςξερον 
ἐσουϑυαις ἰπῦ Τα τρχόντων τοῖς ἰδιώταις ᾿ ἔχτ- 
Ουλαῖς. ἐκ ὃ τῆς Μειδυίᾳ καζα δίκης ἀφορμιζιὼ 

20 αὖϑις εἰληφεί(αν οἱ παπράκιοι “ὃ ασϑὸς Ὁ δημόδιχὸν 
ὀργῆς, ὃ οὔτε Ὁ κληρουχίαν ἐπέδεπον ἔτι αυτω ποιᾷ- 
Ἵϑα,, οὔτε ὀῆνο ἐζούδλοντο τὐ»διδόγαι μαλαᾳχϑν σϑ οἷν. 
μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ ὼ τω δήμω μέϊέμελε αν δεδικα.- 
σχκένων, ἤγ 4, τίω τελόυτίω τῷ αὐδρὸς ἐπύϑετο. οὐ-᾿ 
δὲ Ὑ»Ῥ» εἰς αν, ϑοθέπτων ἔτι σεενῆλϑαν ὁμιλίας, συ εἰν 
δημοσίῳ ζιγὶ τσο9ς ξυνὸς ὠφϑη τόπῳ. ὅξον τε αὖ- 
τῷ τίω ζυ μίαν ἐκ σαι μηδενὸς ἀπελαύνεοϑαι 
Τὰν κοινῶν" ἕτοιμκοι "ὃ ἤν οἕκ ὀλίρρι ΤῊ Ἐχιτη- αἱ 
δείων εἰντῷ πίω καζα δίκξωυ ἀπαοιθμεῖν" οὐκ ἐξίω- Ὁ 

30 σεν, διλλὼ ϑοιναίτου τζωὼ συμφοραν ζμιισοίνϑρος, οἴϊ- 
χϑι ὑϑύων ἡ σοϊθένα, καδοοιέυϑυος, “ασὸ πε ἀθυμίας ἥ 
χαὶ σίτων ἐποχῆς μδρανϑεὶς, ὠπέφη πῷ βίου. κα 
»ϑὺ ὦ σὕτῳ ποραρϑέντα τῶ ἐμαυτῷ ποία δὲ ζωῶ. 
Ποπλίου δὲ δόλεοία Ποπλικόλᾳ χαὶ Γαΐου Ναυ- 
ἀφ οἱδαλαξόντων τἰιὼ Ξρχζωὼ ἕτερος δρῦρ πάλιν 
τυ πατειχίων΄ Σ ερξϊιος Σερδίλιος ὁ τῷ παρίϑογ- ' 
τι λύτο αἰ ἀύσοις ἔτει, μετ᾽ οὐ πολιωὼ ἢ πἰωὶ ὀργά 
Ὄποθξαϑο έϑνον, εἰς 1 αἷῶρ “τῆς ψυχῆς ἀγώνας ; 
ἔϑι. οἱ δὲ ασδοϑενες αὐτῷ πίω οὐ στῶ δυμω δίκζω, 

40 δύο Τρ δηρῦϑγων ἤν, Λάσχιος Κη: ΤΕ 
τὸς Σ τάτιος, σζκ ᾿ἀδικήματος, δολαὰ τύχης ἀπαι- 
ζιῶτες λόγον ὅτι ᾿"ὰ τίου ασοϑς Τυρῤῥξωοις κα γάυ 
ὠσαι ὄνος ὅλ: τ ραχᾳ ἢ πολεμίων ὁ αὐὴρ, ,ϑ3ϑρα-- 
σύπερον μάλλον ἢ φρονιμώτερον, ἐδιω ἡϑη τελίσοο ἢ; ᾿ ᾿Ὶ 7 ͵ὕ 2 εἰς ς ἐῶ χα τίωυ χραισην νεότηζᾳ, ἀπέξϑαεν. κὗττ ὁ ἀγὼν ἀπθώτων ἐφαΐη 

τοῖς πὰ τέίχίοις οὐγώνων βαρυταῦς. ἡγδυακζοιου τὲ σεευιόγ)ες ἀσοὸς δλληλοις, ὁ διφνὸν ἐποιοιζῶ- ᾽ 2 Ἵ "» λ εᾺ Μὰ ᾽ ᾽ ᾽ »“» το, εἰ (ᾷς ἀὐτολμίας Ον φρατηγῶν ,χαὶ Ὁ μήϑαγα, κίγδυουον ὀκγάν, ἐαὺ οναγίιωϑη ταὶς ἔχτζο-: 
λαῖς αὐν- 



Ἶ 

Ι 
᾿ 

᾿ 

» πεν᾿ Εἰ μδὺ Ἐχὶ δίκζο με κεκλυϊκαῖ ἐγὼ πολίται, ὃ 

»λαξζογ)ες Ὁ σώμα.Ὁ τί παλαι βέλεοϑε 

» τε αρύῆον Ῥλτοῦτι {΄ μάλλον," ̓ λόλου τυχόντι ἢ 

" μιὴ πείσαινίεὺ υμας. 5. δύξαμι ὯΡ σεεὼ δίκη παοήν, ὃ 

"ὦ δυ μου καί, γγῶτε. ὑμεῖς πεον 

» σεοϑξ. αφελοιϑροί μου τὸν λόλον, [9] Ὡ ᾧ τ εἴτι 

8 ἀδικῶ ὁ ὑμας, ἀδηλόν ὅν ἔτι, Ἢ ὀργοῆς 5 ᾿ϑεισαμε- 

» γοι. ἔς'αὶ δὲ μοι ἡ 219 ϑνοια, ιὐμδιμ ὧν, τῆς ἀχροάσεως 40 

" καζαφαιῆς, ρύξῳ τὸ τε χαὶ ἡσυχίᾳ εἰκούζοντι, πότερον 

»ἔχι ἃ 

4 εἰπὼν, ἐπέ 

Γ δαν λόϊον παλιν ἔλεξεν ᾿Αλλ εἰ δικα ς΄ αἧς ὑμῖν, ὦ 
» πολίται ἃ μιὴ ἐϑροῖς γοήσομαι ῥαδίως πείσᾳ ὑμας 

ΑΝΤΊΙΟ, ΟΜ Π1Β8, 
λαῖς αὐχῶν Ὁ δοιμό"ιον, εἰς κατηρρείαν ἀξοισυ οἱ 

“ 

᾿ μὴ κάδιες οὐδὰ τὰ δῳὰ, δηλίας τὲ χα ἔνε" χαὶ ῶ 

ὶ μηδὲν ἔτι χαρουργεῖν τὸς ἡγεμόνας σφῶν, ̓ ἐλάϑε- 

Ἔα τὲ ξπολλυται, αὶ ἡγεμονία καζαλύεται" πὸς ζι- 

ὅτοὺς ἀγῶν γος αἡτί: ἐς ἔσεοϑαι χα ὦ εἰκὸς ἐ ἐλογίζοντο' 

᾿αἰρακλήσᾳ τε πολλῇ ἐγεῶντο τ] δυημόϊικῶν μὴ 

κα αγνῶναι αἰδρὸς ἘΠ ὴ δγκίω, διδεύσχονϊες ὦ ὡς με- 

Ἢ γάλᾳ βλάνοισι δ τ πόλιν Ἐὲ ταῖς ἀτυχίαις ἷ Όις ΤΠ 

᾿ πηρρὶς ςζμιο πες. ἐπεὶ δὲ ὁ τῷ ἀγῶνος «νέφη γεύ- 

᾿ψος ̓ ππαροϑδ, ὦ εἷς τἶν δηιζργοι κατηλθρησε το τς 

δρὸς, Λάσκως Καιδίκιος, ὅτι δὶ αἀφροσεουζε τὸ ταὶ 

ἢ τϑ φρατηγεῖ ἵν ἀπτειφίαν, εἰς πρόδηλον ὄλειϑρον ὩΣ 

ὧν ὧς δωιυάμεις, ἀπώλεσε τὴς πόλεως τεῦ “Ἀρρυς 
. ἤἰςην ἀκμζωὼ, αἱ εἰ μὴ Ὅχεις α, τῷ καχοὺ γνῶσις ἐ- 

ΔῈ ἐς 

ὩΣ το σειυυπάτῳ καὶ ΑἹ ̓ἀσουδζυ ἀγωνᾷ; δὺ- 

᾿ γώμεις τάς τε πολεμί γς λὺ: 'ςῴλε : χαὶ τὸς σφέϊέροις 

ἔσωσε, μηδὲν λὺ “λυέαϑαι ὦ κωλυ(αν ὥπα(ἂν ἐπο- 

᾿ λωλέναι τίω ἑτέραν δχωύα μιν, χαὺ Ὁ λοιπὸν ἡμίσφαν 

αὐτὶ διπλασίας ΤῊ πὰ πόλιν. ζ, αῦτα εἰπὼν ὑμῶν. 

Ε-" ἐπήγαγε λοχαλρις, τε ἴσοι πόθι (αι οχαὶ ΤΊ 20 

σραϑιωτῶν ἱλάρρ ἡ ὦ ἑαυτῶν αἰριβὸν θλὶ τῇ τὴ τὸ- 

Ε΄ τε αἱ φυγῇ “νζιῶτες Σὀ'πολύσααϑαι,Τ' ςρα-- 

τῆλϑν 1 ἡτιῶντο τῆς πὐἰες ἀγῶνα, δὲς ποτιμίας. ἐπεάτα 

οἷκζον Ἐγχὶ τὴ τὴ συμῷορᾳ τς Τὴ τῦτε τεϑνηχότων χαΐζᾳ- 

ὄμϑυος πολιωὼ, χαὶ Ὁ διάγον αὐξηίᾷς, ζῳ τε ὀηνα, ὅ- 

Ε΄ φϑῦνον κϑινῆ χτ' τυ πατειχίων λέχϑυϑυα, τς 

᾿μέλλονζᾳς ̓ ωρ πὸ αὐδρὸς δεήσεοϑαι αὐείρξᾳν ἐμελ- 

λεν, οὐχ, πολλῆς χσαβοψί ας διξθων ν, παρέϑωχε τ' “λό- 

9. τἰθαλαξὼν ὃ ὃ Ὑ Ξἰπολογίαν ὁ Σερεΐλιος εἷ- 
20 

Ἐ θοον απαΐφτε ὃ φρατηγίας, ἕτοιμός εἰμι Ῥπολογεῖς 

᾿ δϑαν εἰ δὲ ὄχι ἀμμϑοίαν καϊεγνωσχμένζευ, αὶ χ᾽ σεσὲν ἐ- 

"κ΄ μοι πλέον δἰποδείξα δι ὡς φεσὲν ὑμας ς ἀδικῶ, 

ν θη. ἐμοί 

ολθλς πεῖ «μίᾳ ἐ- 

(αφείαν»" Ἐχι δίκξυ χεχλυϑίκαυτε με. τα 

. σιγῆς δὲ “ϑυονδμης, χαὶ ἢ πλείςων ἐμ.- 
(οησείνων, λαῤῥ᾽ τε ὃ σίᾳ βέλξ) λέγάν,ποΐϑοιλα- 

1Χ. {87 

τὰ πὰ τοατοιῖ, ἰρηδιιία: αοσυίατί αθ ἰἰς 
απ| Πα πη πὴ ἰῃ ασὶς [τοτεγίητ: αἴ; 
Ποοσπιοάο σοι δίτα ἀμοιιπι διιάδεϊα, 
1 δοττατθιν {1πλι}] ἃζ ἱπηροτίαπὶ ν θη 
ἴῃ Ρεγίσυ!. ἴταη; πλαρσηϊς ἀσρτγοσατίο- 
ἴδ δριυ ρ᾽εθεῖος ἀρεῦαης ἢς ἀ4- 
τ Πλγοητς Ποιηϊηςπι, οἰϊοπάζιος ποῖα 
εἤς εγορ. ἀδηγηατὶ "ρας οὗ ιπίοετι- 
πίτππι. Ροιξαιαπι αὐτο πι ἄτας ᾿π  ἰοἱὶ 
νοηΐτ, ργορτοῆπις ἰη πηοα ζι νι ς είς 
Ριυιηὶς 1,(Οχ αἰσίιις, ἀσουιτἰοπῦ οχοῦ- 

(5 ε[Ἐ, ἀΦἸος ἢ 5 ΠΠΠπ|ς ἀπηοητία δὲ ἱπηρο- 
τι τὰ ἴῃ πηδη  ο Ἐαγίαπι ρεγηϊοίς ΠῚ 1η- 
ἀπέξαπι ἐχεγοίταπι, ροΠ]πιάατιπηας 
τοῦιιγ δὲ ἤοτγοη ρορι}! κοπιδηΐίας ηἰ 

σοΙΠ]ορα,οἰδής πηδιγα σορηίτα, Οἵ {{|5 
{σοί διιθηΊΗΊος, δέ τὰ Ποίξος τορτοῖς 
6Π{οτ, τ οἰ 5 (δε α 6, πὶ 1} ον - 

ἤϊατο ροιθ δ ηιο πλΐηιι5 αἰτοῦ οχογοίς- 
τις ἔππα ταις Τητογηδι, δζ τορρ. ἀείπ- 
σορ5 ἀἸ τι ἴα οἰτήμτη ράστς ογθατα οἵσ 
ίος. Ηἰς ἀϊξλις τοίξος οἰταθαῖ τιπὶ οὔτιι-- 
τίοπο5 αι οιαίοτᾶτ, τα ΠῚ 6 σοτεγίϑ Πιΐ-ὶ 

ΤΠ θι πο πα}1ος, αι δα αἰ] ποπάδπὶ 
ἴτας ἔπρα᾽ ἱσποπηῃίατη, ᾿Π ΕΠ οἰτατοῖι 
ἀιςὶ νοττοθαης οὐἰπλίηϊ Ροί ἢςς πηά- 
σηᾷ ἀεξιπέϊοτιϊην πλϊογατίοπε π|ο- 
τοης,8ζ Οἰλάοη, ΟΧιρρογδῃ5; ἀαΠΊ]ηλ 
πιᾶσπο σΟτοπΊρτι ΟΠ {15 οπιΠ!.αιιας 
1Π νηϊποτογα πὶ Ρατιϊοίοσ ἱπυ!απὶ 
νυΐσο ἰφέζαδητιν, δ εὸς 4! ἱρίο το 
ἀορτοσατιγί ογαης, ἃ ριοροίϊτο ἀοτοῖ- 
τίτατα νἱἀς δαπταγ, το ρτὸ ἐς ἀἰσοπαϊ 
ἔδοϊς ροτείξατεηι. ἘΠ 110} δ ΓΜ ας ὕστο ς 
ἀείξηποπεπη ἀροτοῖας εἴτ: 511η ἱπμάτ- 
οἴαπη πλς νοσαίτς δ τῖτο5 5, δζ ρΡ6- 
τι τατίοποπι ἃ ΠΟ ΓΟροίοἰε5, ράγατις 
{ἀπ σαυλπι ἀςετς: {1 δα ςοτιῖ (πρ- 
Ρ οἰ πὶ φοσογ 5, 8 αἰμηῖο Ροιίοτο 
ςοπάϊιίοης ἐπ ες (πὶ ροι Ρτοθατᾷ 
νοῦς θαι ἱΠΠοσδητία Δ, Δ Π| ΠΠΟ 
αὐγορίαπι πος ΤΟΓΡΙῚ5 τχαξζατο να Πδἱ- 
ταπ οἢ.51ς οπΐπι πχοιὶ [ο]ἰοίας οχιτ- 
ΠΊΟ, 1141ΠῈ Ρεγαξζα σα] Ποῃ Ρετίαα- 
ΠΠς ἱμά!οἰδιι5. Πᾶ πιογίτο νἱάθγογ ρατὶ 
αυϊάαι!ά ἄς πὶς [λει Ποτῖς. Υ οἰἶγα 
απος; Πυίποῦ ετίς σα ρα, 1 Πρρατα Πγϊ- 
Πὶ ἀϊσεπαϊ ροιείξατο, ἀτιπ ἱποοιτιηι 
ἄς εἰς Δη αἰϊυ!α ἴῃ νος ἀοχαο- 
τίπχ,νεῆτα 23 7226 ἴτας ̓ῃ Δ ογί τίς. Αηὶ- 
ΠΊιΠῚ ρογΓΟ γε ἘειιΠῈ οΧ διισυ]τατίο- 
ποςορποίσογο ροζογο. ΠᾶΠῚ Πτγερίτῃ 
δὲ ΠΙεμτῖο ςδιϊςεγε Πσεδίς νιτιπὶ πλ6 
Δα (πρρ]οίτπι δη δά μα ϊοίιη ἀγροῖς ὶ 
Ππογίτῖ5. Ηἰς ἐϊξ!ς γοισαίτι πιοχ ἢ1-- 
ΙἸξιῖο ργαθίτο, δέ ρ θείᾳ θοπο δηΐπτο 
εἴτε ἃ φαᾳιυϊά να] ]ετ ἀϊσεγε ἰε πεῖ. 

" 

ὦ ὦ ἥν" 

ἐΞῚ: ἧ: 

ἄσπιο [ἰς οχογίως οἵδ; Ετρὸ ἢ ἰμάϊοος νος Οαἰτίτος5, Πῦ ἰπἰπλίοοβ πᾶθοο, ἕλοις νοδίδ(ντδγθίτγου) 



Ϊ ; ὈΡΟΓΑ ΓΑ ΠγΪὰ Πγᾶ- , “ὦ ε νος ἀκα 
᾿ ΣΉ (ξἀππαρηᾶορογα ργαμηα γχωρυσανίι στευέξη παϑειν.ἁπασι ἡ ὡς εἰστεῖν, ὁσο, 

Φ () ἐν πὲ . - -»"5 - . . - 5 . Υ 

ἘΠ᾿ δ ἐμϑομς ἈοΠ τα ο σομΠΠΠΠ1Π|, ν τ οτίαηι ἐογτιιηᾷ της η ἀἸ54υϊπείοπε νοσατί ρατίατ: 

Ἅ ΠΕΙΠΟΡΟσΠα5 ἀεάϊε ἱπξοσγτιηι. 55- 

) ει 5 ᾿ ᾿ ΕΝ ἢ ς ς ᾿ 5 ) 

λϑθα δὲ ρτααίς οὲ ἰαλέξαγα ἀποῖδιις. ετ- 40 Σ ἀὐθύνας ὑπέχην' ὥξΊε εἰκὶ μηδεὶς δος τοιόν 

δὰ λ ΑΕ Ψ, 10 ἯΙ 15 δ δεῖ.. 

Εἰ λὴς Αοετο νοὶ] πὶ Πα Οπηπ65 οὶ ὌΔΑΚ συϊχωραΐ τ Χ ἀξεταζεοϑαι τ ἐμάω ; 

ἀγ ηγτ ᾿αΠππ|  Πς ΠΕΣ ΤΠ ς τοποῆ ἥπον τῆς ἐμῆς γγωμιης,ἔχεῖνο το οφπων" ἔγώ ἴδ. -“ 
Ἐδν το ος  πττυτπσπςς δὰ ᾿ “ ' 

ἢ ς  Φεπεε ἴσας ειυδιο ὅεεῖς τεῖος ---δεγπύαᾳ Ὡράξάς, (ᾷς τε δας] υγεῖς ὁ (ἐς ἀτυχεῖς,“ 
ΠΌΠΤας αἰτις δα ἀἸςεηάατη Πππσπὶοαὶ οὐ τ 

188 δι ΝΥ ΘΙ ΗΑ ΚΝ: - ἣν 

ἀρργοβαβο πιο ἱππορσεηείαπιίποῖρι- οἴοιαι ὅτι σοσὲν ἀδικῶ. ποιή δομα] 51 φρχίω δ λ9- « 

πὴ αὐτῷ αὐ ἰϊς χα ν οὐ 5 οι 16. (υπὶ γὧν ἐξ ὧν ἀπϑμες ἴξε: τ ΟΣ Σ ἘΠ ρ χέων « 

ποιΠπ,α. Ερὸ ογθαταϑβ ΠῚ ςοπία! οὔ ᾿ ᾿ ΄ ἾΣ πᾶ: ΤΉ Σς 

ορτίπιοος Υ ἱγρ πίον αο τοπιροτς Ε- σεεὼ ποῦ κρ αισω Θεργενίῳ, καθ᾽ ὃν γεόνον ὀλττειχί- “ 
Ἢ Ἐς ΟΔ ς Σ-ς εν οὐχί, ἥ ) , 

τταίοὶ σοπαπιαηΐτο δά πογίαπη γο 5 {ππ|- σαϊῆες ὑμδιμ οἱ Τυρρώυοὶ Τ' αἰ χὺρ  πολέως λοῷον, «᾿ 
" - 2 ς ] ᾽ “ ἈΠ Ὰ ἜΝ 

πιίποπτς ντδὶ τα πγα]ο., οΠΠΠ14; ἀοΟ πασης ἐχρ φυτοίου Φύπω,, ϑρ9υ ΦΧ 9, αὶ ἡ ἐλπίδι“ 

Ἐοίπαπο ἱπίμᾷ Ροτοίξατοπὶ τοάαέξϊο, ἡ ναϑκαζαλύφὸ δ πε ἔρνος πίχῴ. Ἂν ἥ,. ἠδ 

(ρξοὔςσοροίαης Ῥτγει ὲδ ἀε]εταγος νο- ἘΡαΣΡ᾿ ἫΝ Ἀν ον ἦν ΤΌΣ Τρ ΡΑΝ 
᾿ Επ τς : Ξ πολῖς ζω οὖν τῇ πολᾷ χὺ ξάσις, χα! τ τί γθὴ παρ ατῳν ; 

{γαπι ἱπιρογί πεγα πιοοπία στα ἔα- ε ἌΓῚΙ ὃ τὰς ἀν γνο Ἐς ἐ 

πιο Ππιαίημς {εαϊτίοπο Ιαδογαθαζατγ, αμηχϑρια.(ο,ὅτοις δὴ χαηοοις ἔηίςας ὅτως ταιδφιγω-, 

τ - Ν (2 ἣ λ ͵ «“ “ ᾿ 

πες οχροαϊοθατασ να (α]αθτα οοπῆ- δὲεσιὼ Φοξερφίς, τός μϑυ πολεμίους α κα ἃ σεοναβ-" 

1. Τ απ. ἸΠΙ πο τ ἘΠΊ ΛΘ ΙΝ ΙΟ χονίι οὐίκηίᾳ δι αἸς μάχαι ς, χαὶ ἡναϊκα(ᾳ καζαλι-" 

5 - Ν ᾽ -ν ἢ » νν ταγθιιθητο ὃζ που 11, Δα πλοῖα δὶ ᾿κέγζαις ὃ φρούοιον ὠπελθεῖν" “ν 5. λιμὸν οὐ ες 

Βεγπδου 5, μοίτες ορα σο]]ερα Υἱοὶ ὉΠΞῚ ὈΝΈΟΣ ; “ 

ἄσοθ. ργα ἢ 5, σοερίφ ἀοίδιτο ργατις- κρὰν ἔπαυ(α ξοφῆς ἀφλόνε πλυρώσαις ζξαο»β 

ἀϊο ἀποςάετε: πες πηαΐτο ροίὲ οἰᾶξα- τοις μέτ' αὐτ' ὑπάτοις τίωυ τε χώραν ὑσλων πο) 

πιοπλ (αι, Γορίοτο ἔογο οσπιρατῖθ. μίων [παρέ δωκα] Ξ λό ϑέραν, ὸ Μὰ ΣΟΝ, δος 

γοπα δας; ὃς {ποτ Ποτί. πεῖς ἀρτῦ ἌΣ ΑΙ ΣΕ ὩΣ (ἃ καϊεδϑνον αὐτίω οἱ δυμκαγώ 
ΠΟΙ Πθιις αὐ πλῖὶς ναουῖ!, νγθεΠΊ4; ο- } Ἷ 

πυπίδας οἰα. πιοιδὶς (πᾶ τγδα!ά ; ἐν τ ὩΜτδ τες ἠδώμω, ροφίῥῃ 

ἴῃ 40: πγαΐα εἄρορι!! ἤαδο}14 σοπίε- εἰ μιῇ Ὁ γιχαιν τὸς πολεμίοις δφΊγυμας αδιχειν. εἰ 

τοτᾶτι Ουΐας ἰσίτατ οὐ πιϊηῖς γαῖ ἔὰπὸ ιποθσονάν τισι ἃ; ςρατωτῶν 4τυχῶς ἀγωνιζο 

ηἰῇ ἔοττς ποίξες νϊποοίο, ἱπ νος 4ο]π-. χουέπεσεν, τί Σερεΐλιος ὁ ΓΗ ὠ Ν 

πεγο οἵξ. Ὁ Οα 1 αἰαὶ ΤΑΙ τας ἴῃ. 7. ἘΕΕΣ ἘἘῸ δ᾽ τ ΑΜΟΣ ΞΕ εἴα ᾿ Ἅ 

ΡΓαΪο ξα]Ιοἴτοῦ ἀερυρπαῖο σεοίάο- : 3 ἥ ἜΤ 25: φ τ ΧΊΘ 

ται, 4 ἐα βαγές ΘΟγΆ ΠΠα5 ἴῃ ΡΟριι- γωναυδύων τ Ὁ ̓φδος ἔχ Δα χεινϑροις χαὶ ρηποῖς 

ἃ ἀε]4αίτὺ πος ὁ πὶ Πἢ ἄςιι5 αϊδρίᾶ (ε ὧς ἡγεμονίας “ἰραλαμβξανουϑυ ,. ὡςθ᾽ ἀπὸμ ὯΙ 

ἀποῖδ. ρτο ἈΠΡΈΕ ΠΕε τ ἐπ χραυτῆσοι “ν πολεμίων, μηδένα, ἢ" ἰδίων Συπῦοα 
ἱποαητ,ροπίοτῷ Π|Ππ: πες τα σσαϊτο- ΟΝ τς ͵ » . ὦ ΤῊΝ 

ἐλμαρεη φοοὶρίπγιι5, ντ ΟΠ 65 Πο- λῷν. τίς γὸ οὐ “υπσομείνηεν. αὐ ϑεφπος ὠν,ουππλῶι 

{{ες ἀειποδπηις Π11110 πο γἰ5 απ ἜΡ7Ες εἴ μάν , ᾿ 

(ο. ας Θῃ πη πλοία! ἴῃ (6 οαπέϊα ὃζ ὥρλα τὰ μεγαλο ἔργα μεγάλων «ει χινδγούων 

οὔΠ|1| ὃς ἔοιταπα: πγαηία γοοίροις 5. μεβου. χαὶ Οὐκ ἐμοὶ ζαῶτα προῴτῳ πολεμίοις μ 

Ὑ 55 “ ͵ - ͵ « , : 
ορίώωτες. νος ἴω ἀδικήματος ὑσεάύϑυνος εἰν 

᾿" ͵ λ ΝΡ ΝΣ ΕΞ λ 3 

τὰ Ὁ γγωμκήφιχφ τὰ τῆς τυχῆς εἰς ἑαυτὸν αγαλᾳ! 

πἰς (Ὁ πΊροῦ οπλπητιιγ ρου σα] ἰδ. Νος « ᾿ ΩΣ “.. 
Ὧν Ἀπ λ ΜΈ δὰ τὸ ὶ - ᾿Ν ι 

ταὶ] ργίπιο » ἴῃ ςὔρτεῆπι οὔ ποἤίθις.. ἘΞ ; ἘΠΜΕ ἀ κϑμας σζέν ελδεηίοσι χα) ς 

Ηἰς οαίπις αοςίάϊτ; [δ ργορεπιοάμπι 29 'ἐρωις δεευα μεσι ασθϑς μείζονας (ᾷς δ ξηθρων 
ς . - 9.“ Ε ᾽ 

οππίριις ἡ] τη ηα792 ΠΛΪ ΠΟΥ ΠΊΔΠΙΙ ἡσανζο. ἐδίωξαν γὸ Ἰδὴ ἀινὲς ἐγϑροιὶ οὶ 
. .- ὩΣ ᾿Εν ἢ ͵ 5 Ἷ) , ῃ οὐ 5 ἕ 

πιαίογος πο ἘΠ σορίας ααΠ {πηταρσστς αὶ ἀπόζηναίπτε “αἴ ἐγανίίων πολλοὶ, ἡ 

4. πᾶ (ἀρε ἴατα νέα νθηϊτ ντααὶ ποθ ἡ ᾽ ἢν ΤΣ ΝΥΝ ᾿ 

Ῥοτίειοβᾶταν ποίτξ, πιοχ ἰρί! ἔιρο- ΕΥ̓ ππλιειογαβ Τὴν σφέϊέρ ὧν. ἐαΐ ὙΣ ὁτι πολλοὶ 
Ξ ᾿ : ἥ Ξ "η Ἀτ 9 ῇ ᾿ ἢ 

τίπτ; ὃς αὶ πλυϊτος Ποίξε5 οσοίἀογαῃῖ, κοὐ δοίπὸν ἡ ΤΠ )εν ες, στοῦ αἹο,ἐυϑη τε χα βλα 
ς ᾿ ὃ ͵ »7 “᾿ Ε Η 

Ρίατας ὃ (πἰς απ δείητ. τασθο πγαΐτος γώλη αὐέφρεψαν" ὧν συεξὶς “ὃ τύχης ἔδωχε δὲ 
᾿ δ -. σελὶς Ὁ τὺ π ͵ ἄντ Ὧν τ ᾿ Εν 

οπηπίπο νἱξξοϑ, οἷ! ἱρ ΠΟΠΉ ηΪα ρΑΓΙτΟΓ.. χαρὰ ὃ ἡ συμφοραί" χαὶ Ὁ μηδενὸς ἐπαῖνα τυχε 

δζ οἶλάς πιαχίπια ἀογηῖ γα ΠΠς: πο- ἘΘΑΗΓΡΙ ΤΕΣ , τοι ἢ ΣΝ 
15 χϑὺ μη δὲν ὄννο, μιεγουλη τοῖς υγέμμοσι χα] 

Ἵ » ἜΛΕΌΣ ἜΟ; ἐ ͵ ͵ ΟῚ 

ςοηίπι φαΐ ρα.» οὗ ἱρία σα] Απηῖτας: ζημία. οὐ μόωυ δλλ ἔγωγε ζοσύτου δέω λέγη, 
εὖ - . « ἣ ͵ ς 9. με ΣΝ 

μι Π]ἄη; νι ρατ ογατ ἀπά αἤξαμί, πηα- ὀ τες οἱ μετϑοι δίχαιον ἐ{) φησοισιν . ὡς οὐ δὲι μέ 

Ἰαπιί Π1Π1] ασοοάατ ργατογοα. Ν' οΥΠ1ΠῚ -“ Ὁ ᾿ Η ἴω δ Ν 7 2 

Ξ να ὑστεμήνεν εἰςξέλζειν . Ε γος ὅπ τὸ 
τατλθη ταητῇ ἀρ [νι ργο πιοθα ἀείοη- ἀπλ υύεν, Ἄν ολο βιλ τες 

σααΠαπη ἀοίοσάοτίς, ἐσοὸ (Ο] 5 π ἦο- : Ὧ" 

οὐοποούηῦ ργα αε ταὶ] ἐς τὴς ΠυπηαΠαγῖ! αϑξοπιτη ἐο!οἰγαῖς ἰη ὉΠ οἰτατοπα. 
ω 



ἈΝΕ ΟἹ ΒΙΘΙΜ. 

» εχ ἐλ υ χὸ μέρος ἔργων πολλῶν ὄγτων χαὶ ποι- 

5 χίλων ὁραΐ κρινουϑύας, ΣΧ: οὐκ πῷ πελοις "χαὶ ὅπτὸμ 

» αϑὺ τῶτο γωρήσῃ χτὶ γοιεῦ, χαὶ φῳ μεταξὺ πολλὰ ὄντος 

» μὴ καθ᾽ ἡδόνας “μηται, σεδὲν ἡ“ῆον ἐπτωνουμϑμας χαὶ 

ἐν. ζιλουδύας ὑποῦ πλύτων, ἀχϑύω, καὶ τῆς ἀγα. ϑῆς νο- 
Ψ » μιζουϑῥας τύχης "ὐπὸ δὲ πονηραὶ λοΐξη πελέζῷᾳ, 

λον ὦ 
»» χα ξαν τρκδρν ὗς »- 

Ἢ 

᾿ ΜΈΝΕΙ τῇ κακή. «αῦτν δὴ τὸν σχοπὸντσθ9ε- 

ἡ λόντες εὐ), ὀξετξετε Ὅ; ἡ πἰωὼ ἐμά τύχζω ἡ ἢ τὐραὰ 

ἢ » ζις πολέμοις κέγεημσι. χαὶ ἐαὺ υϑὺ ἄὕρητε ἡἼημϑωον 
ΟἾνι 
τῇ "πε ὑποῖ πολεμίων, πονγηραν γκαλάτε με τίω τύχζωυ" 

»Ἐαν δὲ κεχρατηχότα ' φϑρωῖ, ἀγανϑέω. “ἰϑὶ μϑὺ δὰ δίχυ 

» τὴς τύχης, Οὗ ἀγνοῖν ὃ οΤί [ φορτίκοὶ πϑώτες εἰσὶν οἱ 

[Ἐς εὐτῆς λέγϑντε, ἔχων ἔτι πλείω ἸροΣ παώύσο- 

» του λόγον “ὑυαεῖν, » πὐροχήοϑταΐον κϑὺ ζραξ Ὁ 

Ὁ εἰπεὶν, ὅτι Ὁ κϑρ Ὀχεϊμιαῦ Οις γλνοιδύοις, πόρυ ῥά- 

" δον ταὶ πϑυτὸς δύ ϑεπου" Φ δὲ τ θαξαλλεοθαι 

, " ΧΟ γεγϑνότα φαίνεται ὁποῖα, , ὅξην, οὕτω χαὴ 

μέλλοντα ὁποῖα. ἐφ΄ αι" ὄνλι ἐχεῖνα. αϑὺ αἰεϑησεσι χαὶ 

τ» παϑεσι καταλαμξανόμεθοι, (τα δὲ μαντείαις χαὶ 

ἊΝ » δόξαις εἰκάζουϑυ, «᾿ ον αἷς πολὺ Ὁ ἀπατηλϑν᾿ χαὶ ὅτι 

εὐ Ὁ διφνού ) γεγονόζς, ὃ δ ποιοῦσιν οἱ κρυτηρραϑεοῦτες ἐ- 

τ» μού. δ ἵνα ζαῦτα ἀφώ, φέρε κσϑὸς ϑεαΐν, εἴπατε 

τ ἢ μοι, μῦνος ἢ πρῶτος ἐγὼ φαίνοια! βιασύνϑρυος φρού- 

.» ἐιον δια λόμδυος, καὶ (σϑϑς ὑψιλᾷ χωρία (ς. δυ- 

ἸΡ νά μεις ἀγαγών : ; ἢ πολλῶν μετ᾽ ἄλλων ὑμετέρων 

ἫΝ» φρατηγῶν,οξ ὦ ὧν οἱ ν κατώρθωσάν, Οἷς δὲ σζκ ἐ- 

μν" λώρησεν ἡ πείξαι κῃ γοιεῶ ; τί δήποτ᾽ δξίυ ζι ζω ὦ 

ἮΝ ̓ ἀφέντες ἐμὲ κρίνετε, εἰ (τα ἀφραϊηγησίας χαὴ ἀ- 

ΕΣ  Φερσεούης ἔργα, γοὸ μίζοτε; ; πῦσεὶ δὲ ἀλλα ζούτου ζλ- 
} ἣ, μμηφότεραι Οἱς ἡ ἡγεμόσιν ἤλϑεν ΤᾺ νοιεῦ τξατφν : 

᾿ς » τὸρ ὁ ἀσφϑιλέςχαὶ λελογισμκένον ἡκίςα, οἱ χαιροὶ δὲ- 

᾿" χώνται:; οἱ δύ γε ζὰς σημοίας ῤπαάσαϊες τὴ σφε- 
ὃ": τέρων, ἔρριψαν εἰς ζιυς πολεμίοις, ἵγά ζοῖς βλακεύου.. 

ἶ "» σιχαν Σιτοδφλιαἦσιν ἐκ τῷ Ὁ ὀῥαίχαίου χρῖδα φῇ Ὁ ἐμ- 

"Ὁ ψυχον, ἔλχισαμδύοις δ ὅτι ὥοις μὴ ὁασωσαιζαι ζῷ ση- 

» μεῖαἰ πσὸ ΤῊ φρατηγῶν δὲῖ σεεὼ  αἰδκιυύη Ὄστοσου- 

ἶὰ γᾷν᾽ οἱ δὲ, εἰς τί. θ᾽ πολεμίων χώραν ἐμᾷξαλοντες, 

ἼΟΙ Ἐὶ 

ΙΟ 

20 

20 

ἘΠῚ 

ἀν ὁ 489 

ΠΟη 6 Προ ]Αείθιι5 ΘαΓ ΠῚ ΡΥ α 15, 
αυα πλυ]τς (Ὡς 4ο νατγία, (δα οΧ οἰιδτα 
Ἰι Ἰ ατ. χα] ἢ οχ (δητεητία σθοϊ ἀοεῖτ, 
οΥἸ 1 ρογτηλτα ράγι πὴ σγατὰ Δα ΘΠ Ὁ 
Ροταδητατη {τη} ]οπλπιις πέζέοχες ἐπ᾿ 

α!αυάδ δῖα ατηυϊατίοης οὐπηἱ ἀἰ- 
σῃδ5 Πα θετὶ αυάϊο, ὃς αὐ Βοη ἔοστιι- 
ΠΑΤῚ Γοίουτί: πο τίες νογο ἤπίς τη ας 
ο[Ἐ οτία ΠΗ οπγηΐα τς ἤηξ δητοςοῆς- 
τυ τ, ΠΌ]ΠΟ περσοιίο πῆς σοηξοξξα, ἰᾷ 
εοτῖ 4υϊ σεήδγαπτ η (ο]Τοἰτατί τ] δα, 
(εἀ ἱπέοτταπίο. Ηπς ἰρίτυγ ρεξξδητος, 
Θχατηϊπαῖα πηεᾷ 06; ἔοττα απ ηπ4΄ 
1ῃ δε] ]Π1ς νίπις (ὰ π|.α6 {1 πη αὐ ποίεθας 
νἱξεα Πι1Πς οδρετίοτίβ, τα] ργοπαη- 
τίατο ξοτταηᾷ πιοᾷ : Ππ Ποίξες ἃ πΠλε ἤι- 
Ροτγαῖος, θοπᾶ. ἡ εγῇ 4 ἔογτιπα, σπο- 
ΠΙᾷ Θ4π| ἀϊριιτατίοηξ πηο]οίξαπη ες 
Βοι ειἢ ρ] γα ἀἴσετο ροήΠη), ἀείϊηο. 
566 υΐα σοη ἢ] συὸς; πλεῖ ςοουίλ- 
τισι Πα ρΓΟα τ οὨΪς Δυτ σπαυίς: (πες 
ἢ τάτη ρογέξεα ἔτοητῖς ἰμητ δά ποτίαν 
τι, να ΠΟ νυ]ρσατα σοτεγογαπι ἀποΠὶ 
στ πιῖηα οδιΐςεγα πα μὶ δά ςδητ) δά 
ἱπηρουῖτία ΠΛ} ταῦ τι ἀρίΠ ὃς ἱπΠρίεη- 

τας, φῳ ρεγίοα!ἢ (αἰ εγίτα ΠΟ πεοοι]λ- 
τἰϊι,γίς, σαίετα μοί ρογίςοιτις γοάν 
ἄλτὴ δ Πα ϊπ5 Γαι ο πῶ; οἵ" ἰῃ ργοιηρταν. τυ, 
ταῖμὶ (τ ἀἴσεγα, Γο5 σείξαϑτάχαγο ἔλοι τ 
ΠΙπητπη 66 οὐμ]115; Αγ ΓῈ5 Ἔρταρίλο ρ6- 
τογο, ΡεΓ οἷ] ε ραιιοῖςα; ἀατι μη; Π6Ο, 
νι ἔλο!]ς εἰ μα! ππτ ργατογίτα,ν - 
ἄσετγα τα οτίδτη ἔλ0116 4.414 Ππτ ττι- 
ΤᾺ, Ργοίρίςετε: φιυξάοααίάεπι Π]ίδη- 
ΠΡιις ΡοΓοΙρίπημ5. μας Ρ ΔΙρ 5 ἃς; 
σοηϊςέξα τὶς σο Πρ ίπγι5; 1 υθιι5 1η- 
εἴς []]ασίατιιπη ΡΙ ατίπηπι. ρετέο!!α 
ἰτοπα οσυταῖϊς ἤϊε, νεῖ με }]1 ἀπισε ΠῚ 4- 
σεζα Ῥτοοι] Ρετίουο: αιειπαάπηο- 
ἀππὶ δοςζυίᾳτοτος πιοὶ ἔβοίππει. ϑεά νὲ 
{{π4 οἐηϊττᾷ ἀρίτε ρεῦ ἄθοϑβ, ἀἰοῖτο, (Ο- 
Ιὰς ἐροϑυτ ΡΓΙπτιι5 πη ΠΟ Πα πο  Ἰ- 
ὉΠ νἱ ἀσστοάϊ νἱ {15 {{Ππ|,δζ σορία5 ρεῖ 
Δοοϊαἱα ἀπεοῖα ὃ ἢ τὰεξα ἐδοετάτιπ- 
Ρογάτογος νοίἘτὶ σο πη ρ ΓΟ 5; ἔο Το 
ΙΠ ἸπΕ ΕΠ ο  πσςεῆιιὉ (ιυτ ρίταγ οπης 
ῇς Δ[ΠΠς τὴς ἱπαϊσατῖο, ἢ Πα Δι ΠΕ Πτῖσ 
ἱπηρεγίτ]αθ ἀιιοῖς ἔδλέϊα εἰς σεηίριϊς 

ποτ αἰϊα γέο {{πο αέϊο σε αιιάδοῖο- 
πο ἀποίθιις ἰη πτοητεπῇ νεπεγῖτ, σα ο- 
“τος ΤΟΙ ΠΡῸΣ ΠΟΠ ξεγγεῖ τας σοη ]18Ὁ 
αυάλπι οηΐπῈ Πρἰξογῖς ογορῖα ἤρπα 
σοπίοςογαης π Ποίξες πηραΐος,ντ ίς- 
σῃίοτίθιις ὃ εἰ πλ! 415 πο ςοΠΠτατξ ἔοετ- 
τι Π|5 ἱπηροπογεηγ; (οἰ θητίθις ργο- 
Ὀτοίαπι πιογῖεπὶ ἰἿ5 οἵ! ργοροίταπι 
υϊπσπα ποῆ τοι Πδης ᾿πσο] ΠΊΪΔ. 
πυϊἀαπιτγαάαέξίς5 π Πο[π ουττ σορ!ΐ5,. 

ῸΡ 

: 

Οὐβῶρ «τῇ 
Ι] 
β 
] 
᾿ 

ἊΝ “723, κι 



ταροταητρότος ἢυπιηππι,νε ρυρπα- 
τυτίς ργαοῖία οβισ  ρε αι Δοίδπι ἰη- 

(ογογθητ, ἢ τα πτου 5 ν Πᾶ ΟΠ 1ΠηΡ6- 

ἀϊπιοητὶς ογοιηδεῖς, εδοογαης νὰ {ὑἱ 
ποροῆατῖο εχ μοίξιοο ροζεγοης χυϊά- 
αυϊά ορα5 παθεγοησ, Οπλίττο ἱππα- 
πτοία αἰΐα ἀποιπι ἔλέϊα ὃς σοηΠ]α 
αὐ δοι ΠΊιπα, Πα να] Ἔἐχρετίθπεία νεῖ 
δυάίτα δοσορίπηιβ ΟΡ πα ΠοΠΊΟ Θο- 
ταπι αὶ ίρε πα ἐυπτγατὶ ίαπε, νπι- 

4ιαπὶ δά ρασπάτη γοσδζι οἱζ. ὨΠῚ Πος 

φετετίς ἐπ πηαηἰξείξαπη ρογηϊοὶξ σοι- 
ἰεξεῖς, σογριις {πριγαχιῆς ροτίοαο. 
αοαπ ἱπτει σοζογοϑ νογίατιιβ, Ροῖτε- 
Πῖις ΟΧΟςΠΠ ργα]ο, οἰ π14; οἰαΠῚ 
οετεγίς ἔοιταπα ἔπ]. ραιτίςορ5, φυϊά 
φοπηπη  ᾿πατία ὀάταια Παῖς 46 πγοί- 
Ρίο ἀἰχις (Ποίας. Ναπο ἐς οτάϊης 
(ἐπατοσίο δ ρατιίοῖο, ψαοη απ σοΠι- 
πγαπα οὐϊιπη ργορτεῦ ἱπηροάϊταπη ἃ- 
στογαμῃ ἀἰαϊποποπι, πῖς απο α; σοπ- 
τίησίτ; σαοά πες οοσαίατογ αἰΠηπηα]α- 
αἱτρνεγαπι θοΠδΠῚ δσσιιαιοΠὶς πλθαΣ 

Ῥαττοπαίπ πος Π{ππηρ τ: θοῦ ραιιοῖς 
ἀρυάνοϑ ἀἰσοῖο, ἀϊσαπη φατοπα ΠΡ οΓο: 
ἤξες εηἰ ΠΥ ΑἸ Ϊτοῦ ναὶ ἐσὸ ἀϊςεγο χιβᾷ, 

γα] νος αὐάϊγο ἐχρααϊίατ. Ῥγατοῦ 5 ὃς 

᾿" ξαδΟυὐτίτος ἔλοϊτἰς, αἱ (Θ πάτα ρτὸ τοῦ 
ταῃ τίς; θα ΠΘ ΠΟΙ 5, ιιαΣ πῃ νο5 σοητι- 
{1{τρπα]]τὰ Πα ετίς στατίᾶ; (4 Πααϊά, 

ἰκ. οὐἴα5 σὔσείπο πηαχίπιορεῖα οδοῖϊεε 
Εν το ρα δ] ος, ποη ρας πιά δπι,(Ε  ριι- 
7  ἀθον ΒΙΪος νυ] ἰτατίς σοη Πἀοθγατίοης, νοεῖς 
ΠΡ οΥὴν ναὶ Ῥγοοίδιις πεσαῦίτ, ΘΟ ΠοπΊΪπ6 ἰγαίοϊ- 
ἢ! τυϊηὶ. ατααὶ ἀο θα θαεὶς οἷμι5 σοῃίαϊ τα, ΜΝ ΤῊΣΣ ͵ ᾿ ͵ Ν᾽ Ν. 
] νεῖας αΡ ορτίπιο ἀπίπιο ρτγοίςέϊα, ὃς 59. 310 τὸ κρατίφου ζᾳ βουλά ματα αὑτὴς γγνὸ 

ῬΟΡ] σάτα νυ] τάτειη (ρεξϊατία, φαδη- 
τιιπη Πεγὶ ροτογατ, οηΪ σοπίμ]ετς, δ 
Ῥγίμαϊες νϑίττὶβ σαρί αἰτατῖ. ασπίξεγε: 
δυτ ἢ] ΠΟη Ροτο Εἰς Γατίο πα τε ρογατο 
νοεῖς αθ ἔς 0. ποχίϊς, (αἰτθ ἐμ ιἧ ροῦ- 
{παποπῦ πηοπιθῃτί5 ρεῖεῖα 4 ορί- 
τί, οη Ρύ νἱπὶ σοπαγὶ σγίρεγα. πᾷ ν]- 
ττοποα ἀοηδ, ὃς ἀδιδ. ᾿ἱποπάϊοτα (ππς 
ἄοχτοῖῖα, 8ζ ἀσοὶρίδτίδ. πιαρῖς ρεῦρε- 
τα ἅ {Π4 οσιτατία. Ὁ πο νοβ,πηε αἴπις 
Εϊάϊς, πο οὐἤἀεγαιὶς ; (64 τας θα ηλἱ-- 

ἀεπιτεπιροτῖς οἰαίταταπι αυϊείσοις ἢ- 
λῆς. νηάς ἢτ νε ΒΕ ]πὶ ρᾷσα ποῦίς 

Ροτίιις νἱἀετὶ ροῆπι, ααπάο ἰῃ 6115, 
ΤΏΙ Πγϊοἷς πη ]ς ἔλοί πλμ5 ;1Π ρᾶςΘ, ΔΠγΐ- 
οἶδ. Αἰᾳ ἢ ρυτατῖς Οαἰτίτος οπηηία (6- 
μπξ ΤΟΠ]α Ποποίϊα εδ σσπποάδα; 
τοῖριντ τουογαίπητ, ἢ Ποσ χιοςς ταῖς 
ςς οτδα εἰς» δίῃ Ργίας ΠΙΠ}] οογῇ μα; 
ἀρθοτοῖ εαγαγο πατῇ οριπαπχίηὶ, (δά 

(οτίδη αἰϊηιιῖς νοίξγιιπι οδιϊοίοτ, πὶ τὸ τῆς ἐλπίδὸς «ὑπσέοε δίχας. εἰ μὴ ρα, ἔχή τὶς ὑμδ 
ψ 

20 τῆς ἐμῆς καϊηγϑείας, βούλομαι! βεαχέα εἰπτᾷν σοϑς 

τὶ δέ ΕΠ ογαμηἰηΐ ας ΠῈ πιοπίθητο η- 40 χείαϑαι τίω πόλιν ἐώτει οι ϑτοι παρες!ν ἡμῖν χρ 

ΗΑΤΙΟΛΕΝΆᾺ 5.5. 

ἔλυσὸν φ ζβγματα τυ" ποτα δὴν οἵδ διέξησὰν, ἵνα. Μὴ 

Οις φάύγαν Ὡ αὕου ϑροις ἀπορος ἡ τῷ (φ ϑίεζωι Ὅλ « 

πὶς φανέσοι, )οίρσος το δα τήσῃ χαὶ αϑμος Ὁ» ταῖς κ(ο,- 
« 

χα ς᾽ οἱ δὲς σκζωυας χαὶ (Ὁ, σκάυοφόρᾳ καΐαᾳκαύ- αὖ 

σαΐϊες, ὀμάγκζω ἐπέϑνχϑυ ζοις σφετέρϑις ον, τὴς « 

πολεμίας ὅσων δέονται λαμξανφν. ἐαἷ τἄλλα μυεία. 

ὄντα λέγᾳ ν», χαὶ ὅσαι Ὀλμηρᾷ ἔργα 'χαὶ οὐθυμήμαΐζᾳ, 

ἕτεξϑι φραϊ γῶν ὃ φοδία. πὲ χαὶ πείρα πὐραλαξόν-. 

τες ἔχονϑι, ἐφ᾽ οἷς δεῖξις πώποτε τῦνῳ.4.,«ϑέντων 
3) 8. ᾿ ῃ 

ἣ 
Ὑι} ἢ, 

αἰτιασαιοϑει με, ὅτί πσϑϑξϑνὼν ζυς ὀνγοὺς εἰς πσδϑὺ: 

“ἶον ὄλειϑρον, αὐτὸς ἔξω τῷ χκινδχωύου Ὁ σώμα εἷς 
ον. Εἰ δὲ μπϑώτων τε ὀξηταζο μιζων,χαὶ πελάυταϊο 

ἀπηλλαηοόμζου,ὶ Ὁ αὐτῆς ζ;ς ἄλλοις μετεῖχον " 

χ 9. τί ἀδικῶ; χαὶ «ἰδὲ μδν ἐμοῦ ζιῶτα ἱχϑμὰ εἰρήτ 

εϑω τὐθὰ δὲ τῆς βουλῆς χαὶ αἿἱν πατοικίων, ἐγ. ὃ ἡ 

χϑινὸν ὑμδδμ) μῶσος, ὃ Δ]ᾷ τίω κωλυϑεῖίσαν κληρϑυ- 

χίαν ἔχετε, χα! ἐμὲ λυπεῖν χαὶ σσοϊὲ ὁκατήλρρφε ἀΐδ α 

ἀπεκρυψαῦ, δλλὰ μέρος Οὐκ ἐλοίχισον ἐποιήσοι 

ὑμας.ἐς΄αι ὃ μι παρρησίας ὁ λθγ9ς᾽ ἄλλως Ὗ» οὐ-- « 

τε αὐ ἐγὼ διωναμμκζω λέγήν, οὔτε ὑμῖν ἀχούφν συμ- 

φέροι. οὐ δίχᾳμα, πποιᾷτε, οὔτε ὅσια, ὦ δημόται, 

μϑὺ ἀὐεργεσιων, ας ἀὕρεῶῶε Ὡβὰ τῆς βουλῆς,πὸ 

λαὖν οὐσῶν χαὶ μεγάλων, Οζκ εἰδότες αὐτῇ χαφαν" 
δέτι δεουϑμοις ὑμῶν ἐξ οὗ συγχωρηλέντος με Ἧ 

βδαπηοιτ' δ} Ὁ κϑινὸν, οὐ φϑογούσα. ὑμῶν, δολὰ 

συμφέρον τὴς πόλεως ὁραΐσαι ζιυαντίωϑη,, ζοῦτο. 

ὀργῆς λαμξανοντες. ἐδ 4 δὲ ὑμας μάλισα μδι 

χαὶ ὄχι τῶ πόύτων ἀγαθῷ δεχονϑμοις » Ὄσος ἄω 

τὴς ασουδὴς᾽ εἰ δὲ ἀδέιατοι ἥπε και ταοεῖν ἀσύ 

φορον δχτϑυμίαν λογισμῷ σώφρονι, μ(Τ πῷ πείδειν. 
“ὖν αὑτῶν αὐξιοιῶ τυγχόμᾳν, λα: μῆλο β 

ἕξοϑαι. αἱ ὟΝ ἐχούσιοι δωρεαὶ Οἷς πε παρϑεμϑύι 

ἡδίους ΤῊ ξύωγκασμένων εἰσὶ, χαὶ ζοῖς λοιμί(ανοῖσι 
βεξαιότεραι τ μὴ ζιούπων. ὃ μαϊζοις θεοῖς οὐ ἢ 

γίζεοϑε ὑμεῖς, δολιὰ κινουϑυοί τε χαὶ ἀγφκωνονϑῳ 
σ οὶ τὸν ἐλάχιςον γόνον οὐ ἡσυχία ὁ γαλξωώη Ὡ 

ὥγα. ἡγείαϑαι τὴς εἰρζεώης τὸν πολέμιον εοτὸμ ᾽ ᾿ 

πολεμώνϑιυ, ες ἐηϑροις κακῶς ποιοῦμϑιυ" ὃτ δ 

εἰρξιύξευ ἀγωμϑρ,ζοις φίλοις. χαήτοι, ὦ δυημόται,εἰ νϑὺ « ι 

πόρτα (ᾳ βουλάὐματα πῷ στευεδρίου καλᾷ καὶ “ 

συμφέροντα ἡγείοϑς ἐ{),ὡρεδὲ ὅς1,τί οὐχὶ χαὶ ζυῦπ ἕν “Ὁ 

ἐξ αὐτῶν κἰπνλαμθανετε 61) : εἰ δὲ μυηδὲν ἀ- «“ 
πλαῖς ΤῊ δεόντων τἰω βουλξὼ οἰεοϑὲ φρονφν, δλλ. ἐν, 

αἰαφαῖς Ὁ 



Ἐς 
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“"Ἢ λ ͵ 3 ͵ , μ οι αἷς - 

» αἰαφαῖς χαὶ κακῶς τίω πόλιν ὁχξοπά φν,τί δύ ποτε ποιαῖς τυγρίτογα; δά πη ξγαγο γἔρ. οὐ 
᾿ ᾽ ᾿ ΝΎΡ' ἥ ᾽ λ " - . ΝΒ 

: οὐχὶ μιεταςησονϑροι αὐτίω α, ΔρΆαν», ἀὐζὶ Ῥρχετερὸ ΠΟΙ ν᾿: τοτα1ΠῚ ΔΠΊΟΤΟ, ΠῚ 8 ἐἰρυΜ ὸ τὰ 
νιν Σ αὐ ΘΝ δὴ, ἐξ ΄ ς ιἰ5,.γ εογ ἰἰς, θα 

»"βουλάύετε, χαὶ Όιυς Δ τῆς ἡγεμονίας πολεμμοὺς Αευκῖς ΞΎΛΟ ἜΜΕΝ τοῦ πρωὶ 
ὐἸΒΒΡ Γπ ἀπά ὰ χα μακρὰ . Ῥίο ἱπηροῦίο ρομτί οί ας οἰα αὶ 
πρπ, οὐρῇ «Ἔοοι ὑπ» Ὁ Ἀῳ μέ.  ρᾳυ]ατίπγα; οὐ πηϊτί5,ἰυιά Τοἰς το !]οα- 
δ φζωλύετε, ζοις ὄχιφωνεςατοις δυουρπαζρούϊες ον ταις τοϑ {Π0 ΠῚ ΠΠπτιῖπὶ χυξᾳ; ὁ (ατίις. ἢ, εἰς 

. δίχαις; ἀμείνον ΣΡ ζῶ ἅπασιν ἡμῖν κοινὴ πολεμεῖς (δτποβίῃη νπἰμογίαγη 4 ὑοδ ἱπξείτατὶ, 
ϑ.ε), ἧς Ἐ “αν ᾿ Ϊ Ϊ Ϊ ω Π τ καθ ἕνα ἕκατονὶ ΠΣ  ϑαντεῖ ἐν αο τ ν δ 4ιυδπῇ νΠΕ1ΠῚ ΡΟΙἘ Αἰ ππ ρτϊππατὶς σαϊα 

-"-- ἢ ᾿ῃ ἢ ἘΡ ἐΝ ΤᾺ Π115 ἀρροτῖ. Ν᾽ ογιιπι ΠΟ νος ἰπ οα]ρᾷ 

» οὐχ ὑμίεις εἡτίοι Ουτων, ὡς εἰ ἐφρέωυ, Δλλ᾽ οἱ σεευζᾳ.- εἴς, ντ αἰχὶ (84 οδοίοπατζογες {εἰ αὶ 

᾿ ἣ ᾿ ᾿ ͵ Εἰκο δ» ῃ α “. ΑΝ ΟΥ -- Δ ΠΝ τῶν ἀφροσοωη τε χαὶ ἀπειξία»πολλακις αὐ ὑμῶν τό- δα τΠποτῦ ἱπιρίςπτίᾷ τα; ἱπιροτγίταπι 
Ν Ἵ ᾽ ͵ ἐ “κλ ἃ ζ ͵ὔ 

) ζω ὁξ τῶν τὰ ΒΞ. »δεὸ ἊΝ τ ἀϑέβαπη ΜΕ δ Θ μον, Ὁ ΠΑΡ ΊπΠη. ΠΠΠῸ ναγο ἰαρίμις )»ο Ὁ (ἰν 
ἱ »ἐπόρορ)ουσα, χφῃ ο» ορ ἢ παρέχούσα ὑμῖν τῇ πολά," δουιπ σοττίρίς, ὃζ οἰαϊτατξ (σγαατ ἴη- 

Ὡς ὑλ δον ἜΑ ΟΣ ΨῊ Ὁ" ͵ “ 1 -Ξ- -- : πῶ ΣΟ ΟΣ 
, οπλόήσα διάνα αἰ “ν΄ αὐτῶν ἀχούουσα, ὅς1 βουλή ζχῶ- σοίαμηοπι, ΠΙσ ρία (ξπαταβ ΠΠ] ροῖ ἐς 

τάτὴ πλαὶς ἀρμά νος δα αϊτ. Ηαο {π᾿ ἰμ-. ὶ ΝΕ ὑπ νι ,ὕ "7 3 ἃ λ Ἵ 

»» τα Εἴτε ἡδέα, ὅφτν ὑμῖν ἀχϑυφν,εἴτε ὀμιαρ οι, ( πάσης. τα περ τ τ ΣτΤΙ Ὑεαοοσ ὸ 
σαυπαα νΟΌ!5 Δα  π|Ὸ ΠγοΙ Οζα, νῈ- ν ἀληθείας εἴρηται μοι χαὶ πτετόλκηται " χαὶ μῶλον αἱ ἣν ληλείας ἀρηπα μοΓ αν τετολμΟΡΤ ΧΡ ΤΟ ΑΓ. πῆγα ςοιτο,ααἰθοίμπι ἀἰσοτει σε 

᾿ »θοίμέω δὰ παρρήσια συμφερφύσῃ τῶ κοινῷ χρώμε- ΠΊΔ πὶ Οὐ Πἰδδττατξ γερο ντ]θιη οπιο- ,οἱ 
νινος δ στοθουνάν, ἢ τὰ σϑϑς ἡδὸογζωὼ λέγων ὑμῖν σεσῶ- τί, Ζιαπὶ δά (οἰ479» νοἰρτατξ νείϊγαπι 
αϑα.. Τοιούτοις εἰπὼν λόχϑες, καὶ οὔτε τσξϑς 629. ἰοαιδάοίοταατί. ΗΟ ]οσθτιι, πος Ἰπιοίθυ ὡ Ἶ τ τ ἐν τς ΜΝ ἫΝ Ὁ δ λον οὐδ ν τῆν συ βεφδραξ Τὰ π ΡΝ ρ δεν ὁ ν]]15 ἱπξογτ 1} Πα τ οητατ ΟΡ. αὰτ 6 

ΕΟ 1... ς ἜΚ ΊΝ Ρἰογατίοηίθιι5; Ππ}}{5 τ αδὶ οξεῖς (ιρ- 
οὔτε ον δεήσεσι χγ “σοφοκυλισίκοις ααγήμιοσι {οπτεινὸς ΡΠοίΡυις4; ἀερτγεσατίοηίβιις νίας,πας 

δ ἢ », 5 “ ͵ « γος, ἘΞ5 Ν ας ἢ 

φανεῖς, ὅτε ὀνιζου ἀγλυνη φζκϑεσιν ὑποδιάξαῳ σσεὶ-- αυϊάααᾷ πραπεγοίμμη ργα (Ε ἔστοῃϑ, 

μίαν,παρέδωχε ὃν λόοον ζις στεναφρρά)ἡν ἢ αἷδοτυράν αἰςεπαὶ νίςας 15 τγαά ϊτ αὶ ραϊγοοῖ- 
χς δ 57 , 5. Δ ἦ[ Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ πολ δῶ τ) κοι δι ῆεε ᾧπε. ἈΜεὶ ΠΡῚ δαῖτ το Ἐἰπιοπίτιπη Ρεγμίρογς 

ΝΟΥ ἈΑ ΟΠΕΎ ΤῸ γα ]οης. δ᾽ τα τη δἰ τὶ πλα εἰ ργοάίογαπε 
ΝΜ ἐμ ιν. ἄα ὙΛΥΉΣΥ πΘΘΡΙ ϑῆ ἀμ θὰ πυϊου!ραουπινάσατο το[ξαττι,τιπα 

αὐτὸν π’ατάσσας 2,ξονον, χρὴ τῆς νίκης οἡτίος τῇ ἴῃ ΡυΪΠγἰς σΟΙ]αρα εἴτι ὙἹγρίητης, αα 
» ΣΉΚΩ Ὁ 5 Ὁ Ὁ ἐκ σὐγεν, γΛνοΝ Ξ Ξ , 
᾿ δοκῶν ὃς οὐ μόνον ὀμαητίον αὐτὸν ἀπέφαινεν, ὄδλά σμείῃ νἱ δου θίθγεθατατγ. ἰς ποη ἰοσ- 
Ἧ ε ͵ ᾽ ᾿ ἥ ὶ “" ΙΡΏΠ ΠΙΙΔ41ΠΠ χαὶ ὡς χρ οἰτίςον λὐδρών (ᾷ πολέμια χαὶ φρατηγῶν Ἰαπν 4] πᾶ Εἰιπὶ ἃ ουρα Ρτοπ τί, 

ἜΦΕΊΣΟΣ: ΑΒ δ αἰ χαλτο εν γψαγαπηοι 4] Δα πάπη1} δ ΔΡ οπΊΠΙΡ. 
ΤΟ πτογςα, γα, αϑει  “δὸ -" . Ρ ᾿ 

πω: μος ὐτώδ, τς δορ ας ἀνα ν , Βοπογβάαπι ἀυχίτ,ντ νἱγπι τη γοδιις 
᾿ς πόρτων ἠξίου. ἔφη δὲ δεῖν, εἰ »ϑρ αγαῦὸν οἱ ὩΠΡῚ γε 30 ΡοΠ]Ποἷς ρει Πα τ] Πγ}1ΠῈ, σα ΠΊΠ16 

ἔ χ ͵ ᾽ ͵ Ε ΜῈ 
λος εἰληφενοι τὸν “πολέμιον » αἰκφοπεροις στφίσι τω σοτάατΠΠπγιπη. ΑΔ! Δίας, δα]! 

᾽ ᾽ λ 3 ͵7 “" -- δ πεν κα 
χά δὰν εἰδέναι" εἰ δὲ πονηοϑν,αἰμιφοτέρους ζυγμιοιοῦ, χοι-- Ποοθοπῖ εἰς ἤπειη (ογτιτῇ ν᾽ ἀογοτιι, 

π΄. τ 4; σὰ Ὁ νος ΔΠΊΡΟΡΠΡῚ Παρεηάδπὶρταιίᾶ: Π πηὰ- 
γα» αὖθις χα! ζᾷ βουλθύματα, χα ζφ, ἐργαι; χα 

Ὧ" - ἜΗΝ , ππ γ ὑμ αν 1 αταθος εχ ἄαιο ρἰςέξεπάος. σοπι- 
ας οκ, τὸ δαιμονίου τύχας γε ϑνέναι . ἐκ δὲ οὐ μο- ηγμῃϊολείς. ἢ. σοΠΠ] Πἰς ὅΖ  ῖς ἔοττιι- 

πὴν ἘΣ 5. ἫΝ » ᾿ λε ᾿ η 5. ἐν ᾿Ξ ξ 

γον 0 λ9.9ς τῷ ἀυόδρος, δλλα χα βίος πείθων,» α«- πατη αιοα; σσπηποπὶ ξΠ8. Μοιιε- 

πασιν ἐϊξητασμένος ἔρχϑις ἀγαϑοῖς. πσδοςζεῦ δὲου- Ὀατδυτομπη ΠΟΙ (Ό]ιΠῚ ογατίο νἹτὶ, (δά 
δὲ τοῖὰ νίτα. ἰρϑέξατα οπηπὶς σεπογὶς 

Ῥοπίς οροσίδιι5. 'Νεο ραγιπι ἰτο πη δά 
εἰξάος αβείτας ἔδοίεατ ναἴτιις Ποιηϊ-- 

τοις, ὃ πλέον ἐχίνησεν οἴκζον, ὄψεως οὔμα συμπα- 
ΠΥ ον τσιψι ͵ 3, ͵ 
ες, οἷον αἴϑὶ ἀΐεις ζυς πεπονθυζας, ἢ μέλλονζς πα- 

᾿ς ὅς ὗς ὡἰπολωλοσι, χαὶ δοχοιοζαις ἀϑφζκλλάκτως 4ο ἔς (Ἀταρδτίς ]ιιαπῇ 1 ρογ σα] η} ἱρίς 
Ἶ 5 ἀν ΟΣ Ἷ ᾷ ἢ; ῇ: “Χιμερἐ- 

5 λ 2, “»Ἥ “ ἔχήν ασξὸς τὸν αἴτιον σφίσι τῆς συμφοραξ, μαλα- νο] Δα Ποῖ, νο] Ἰαπλΐα πη Δαίταγαις δος, Ω- 
, ; ᾿ς τὴ ΡΝ ΜΝ πο μέζαπι εἰ ντ οὐίαιη οςίογιπη Π6- ᾿ αἴ» 

χωτεροις γμέοϑαι , χαὶ δ΄στοθεοϑαι πίω οργάω, ὡς ἐ- “ κ 

Ω λ «ς " ὰ ΄ 4 Τ' - 

ὀρ δρὸς κατεψηφίσατο. υδϑὸ δξωω τὸν Σ εροΐλιονκατα-ὀ  ετἰοτοβίς βίξατθτ, γαίᾳ; ροπογδτιντ στοΐ 
ι ᾿ γ' 7) ΕἸ - Ὁ ῃ . 

λαξὼν κίνδγωυος ζοιούτου τελους ἐτύχεν. Ὁ πολλῳ Φρ βιδτος τον τ Δ] οι 5 ΟπΊΒ δ. αὉ- 
τ προ Ὁ ΟΜΝ ὑπ ΕΝ (Ο] τα οἰ Ἐν Ατα; ἴτα αἰιαίπτ δου 1115. 
" τα ἂς ὐντ μὴ ὑνανεῖνν νι τ κ ρ τς  οὐδένδμι Ῥαυΐο ροίξ Ἀομμδηὶ οχρεάϊοηξ {{| Εν ρεἀϊειοῖη 
βῴωυους αἰ γοντος ουτερου τὐμ' ὑπάτων, ΠΠοπλίς δα- σοροζμης ἴῃ Ετγαγίᾶ ἀιιξειι ῬΑ Δ]οε ὶ Ειταιίαπι, 

Ϊ Οἱ 

͵ ε “ λιν 3) 3) « - Ξ τον 

» φτοντες ὑμιὰς δημοιγώνρι, οὐτε ἀργεοϑαι οσῦῦ-. γος Ρετταγθᾶτ, πες ἱμῃηρογ αἔργοητος, ] 
,ὕ 3 3, γα λω λ᾽ λ “Ὁ ον Ω͂ τ - » ' 

»Δδυοντες,ουτε ρχῴν εἰδὸτες. χα ὁσον δι ὅΧι τὴ Ου- ἴο πεοϊπιροτγᾶτο ἰρη (οἰσητος. Ετ χυᾶταπι (“ς Ε τ λει ΩΣ 
᾿ 

ατίποι, ἃ ίαρε {πδιιεγίατη ξει νο- (τ, 7ιαννίνεν 

δἂν ζᾳ δ)ιφιὰ γίνεοϑαι φιλῴ. ὧξῖε χαὶ ζους τπσοθεῆχον- Πί5,4]6 πὸ ἀοίογε ππ ἤι, ὃζ μαι πηΐ- ὭΣ δύμει 

͵ » Ξ ν } - οοἤληι,α Αἰ χαὶ οἰ Δα ς Π]1π5 δαιξξοτί |2.4 ̓ς κα. 

δηλωσὸὰρ, ἀρὰ δοτ σῶν Ὑ»Ῥ τυ ψήφων, σεξίδ μία τῷ ν᾽ ες αητυσ π ΙΔ Άθ1165, πιο] Π[τ|, Πλῖ- [ ; 

»“ 
-----᾿ 



Δ γηνφι. δὺο. 
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τοηΐ Ἀσυτίας. ΠΟΥ͂ οἰξτες θο πὶ πηο- 

πογαητς δά(οἰτὶς πῃ οἰτς (οσίοταῖξ 56 .- 
πἰςιααὶ μαξξεηιις πο ἀμ {6 δά ηλϊςο- 
τες ]]αίρο νἱξξοτς, απο ροί  ρτοῆϊ- 
φαῖαπι Μεποηΐιπ, σΟπλἰ τι πα ἰπ 
ΡτΓορίπααο ντδὶ πηῦτο ργα Πα ϊππη, 4Ὲ- 
ἐξέχδετατὶ Βοπιαπογιιπὴ νίγος, δζ οο]- 
Ἰαρίος δηϊπχοβ,πογιιης Ετγιίςοϑ πηὰ- 
Θηΐβ σορ 5 πλΠ]τιιπη. οἰςητοβ ἰταα; δζ 
(εἰς ςορίϊ5 δὲ δα δι ποτ δυΧ ΠΠἰς ἐτετί, 
εχίρεξξζδητες ἔτ σετεγὶ5 Ετγαίοίϑ {πρ- 
Ῥειίας,1η δῃϊπηο βαθεθαπὶ οὔ πιαϊόυὶ 

ἘΧογοίτας ραττα Ἀοπηᾶ ἰρίαπη ρεῖογα; 
(ροτᾶτες ποπηϊη ΠΡ] οσοιπγαπη 
{εδυζνὶ οχραρπαταγος νεθῦ,Δτἔλπηα 
δὰ ἀοσαϊτίοηξ σοφέξιτοσβ. 864 ἀΠ ση- 
᾿ὅχαπτιτ δ φυχ Πα ορρογίππζαγ, ἡ Αἷο- 
εἴτις σοπαῖι5 ΕΟΓΠΠῚ ργα ες: 1} ας 
4υπιρῖο οορίαγιπι ἀοπιοίεξαγ το- 
Ὅοτς (Ὀοσἰοτιπλ4; ΔΕΧΙ 5, ιαηταπι 
Ῥοταϊτ]ατεητοῦ ἐσ τοί εξ νείρο- 
τΑπα ἘΠἰ πλτγδ Ἐς γᾶς ΓΙ ογ πὶ πιὶ- 
Τιεθιι5, ΠΟ Ιοηρο αὐ ντθε οιτη οορίϊδ5 
(δῆτε. ἀεῖπάς πηςάϊο ποέϊίς ἐχοῖ- 
ἴο5 οὐ ἴπ65, ρτίι5 Πυάπη Πα σείςετοι, 
δάπιοιυίτ δἰτογὶς ποι ἔπι σαἤτίς. δίπα 
ΘΠ ΠῚ ογδητ, πο ἶθο ἱπτούια}]ο ἰδ ὶη- 
αἱσεπῃ αἰ δητία; ἰςογίαη Ετγαίοϊς, (6- 
Ογίαπι ϑαδίη!5 τη ςητίδι5. Ργογας 
ϑλθίπος ἀρρταϊις εἴς, ἀππὶ ρ]εγίηιια 
δάμας (ορίτὶ εἰδητ,αο Ὡς ἐχοιδ1154- 
ἄξει (τὶς οὐποάϊεῖ; ντ αι ἴῃ (οἰ ΑἹ} 4- 
φύο ΠΙΠῚ] πχίπιις αδπι Ποίξεπι τἰπλ6- 
τητος υο Πα ]}ππὶ Πὔτίιπι Δοσερο- 
ταῦτ τα; ργΠηο ἱπηρατα σαἔγα σαρτα 
{πε 101 4} Ἰππσα]αᾶτιγ ἴῃ σα Β]]Πδιι5, 
41} ἀππὶαγπια π πππητ Γεσθῃς οχοιεί; 
αυϊάδπι αὐπιατὶ συ 6π1, (ς ρα Π πὶ 
Π0]1]Ὸ οτάϊπα τοριιρηδητζοβ : Πγαχίπια 
Ῥατϑ {5 σαί τὶς Ἔτι, ἄτιπὶ αἰτογα οατ- 
“ἀρεταητ,αρ Ἔχυϊίθιις ἰητογοερτί ροῖ- 
ἰεγαητ. [᾿ς πιοάμιπι σαρτίς δα ηἰς 
σαίτεϊς, Ν᾽ αἰογίας ἀτιχίς δά αἰτογα, νδὶ 
γεϊςητας Ιοοιπη πο να] 6 πηππίτιπὶ 
οσσιραιείδης. πο5 ΠΟ ἀΙΠρ] 5 ἰατοτα 
Ροταΐς, Π4Π} δέ ἀἴες5 οἷαγα ἴϑτη ογατ, ὃ 
δδθίηὶ εἰαρή ε οἰδάς,Ππ}}6 πὶ 1115 ἴπα- 
ΤΑΪΠΟΓΟ ΠιιΠτΔιιογδηζ. ᾿ταος νἹ Δάμεῖ- 

(ἃς Βοίξεπι οριις ογάτιας ἀπηι Εἰτιίοὶ 40 ἐπθυ ὀχυρὸν κα φληφοτες. λαθᾷν υϑὺὺ δξζυ θχέτι ἢ 
Ρῖο σα(ξτῖς αἰδσογγίιτης αἰ πιϊσαητ,άοτα 

οτίταγ ργο Πα, δζ πλαρπα ντείτηα; {ἰγ4- 
θε5 οἀϊταταάεο νι αἴ ἀπ δίταγαταγν- 
το ἱπο!]ηατοι νἱἐχογιαιταηας Εττγιίοί ἃ 
ἘἈοπλ. οηυίτατι ἐπ ρα {1 Γοσογιιης πῃ 

ΤΌΝ ΎΒΕΙ 

ΙΟ ωςφίι ἠχούση ,ζας ρα τ ὀήνων Τυρρῶυαΐν (χι ἜΣ 

᾿ ΕῚ 2 " δ Ὄ « 

20 λιςα λήσεα ζ αὐζες ἔμελλε. τσοϑελθῶν γὸ ἐκ Ὁ 

20 οἷα, εν φιλία τε γ}) χαὶ κτὶ πολλξὡ αἰ πόρον (αν 

ἈΚΑΝ ἢ 

ΗΛ ἡ ΑΚ ΜΙΑ ἃ τ “ 
λερια σεεωέςὴ "ὦ αὖϑις ἡ ϑδιεντθμών δευύαμις,τρος- “" 

Ἶ ϑερϑύων ἀὐΐδις Σαξίνων, τέως ὀχγόντες αἰδζς σεω-᾿ 

ἄφᾳοϑαι τῷ πολέμου,ὡς ἀδεωάτων ἐφιενδμοις,τόχε 

ὯΝ, πίω πε Μενζωυίου φυγάς ἔγνωσαν, χαὶ τὸν ἴὰ 

τειχισμὸν τῷ πλησίον “δ᾿ Ῥώμης ὀρφὺς "τεζωπάνῶεϑ 

νομίσαδες ζιΆ πε δοωάμ4ς Ῥωμαίων χαὶ Ὁ φρ 

μα ὃ πόλεως ἡἤηεϑαι, σεευελοίμξανον ζοῖς Τυ 
γοῖς πολλζωω Σ:-ποςείλαϊες δευύα μεν. οἱ ἢ, ὁδιεντὸμ 
τε σφέτερα δυεωάμ4 ϑαιρῥοιεῦτες χαὶ τῇ Σαβίνω 

δίας πἰξευϑύονϊες, τσοοϑυ μίαν νϑρ εἶχον ἔχ Ἐ᾿ 
μέω ἐλαύνῴν πω πλείονι τῆς σφετέρας φραΐιαξ 
συ ϑένος ἀὐόις ὁμόσε γωρήσονζος, δλλὰ δυοῖν 9α, 

ἢ κ τειηθμιϑυχίας αἱρήσονες πίω πόλιν, ἢ λιμῷ: 

τεργασύμνϑμοι. ἔφϑαυσε 5.1: Ὀχεχείρησιν αὐτῶν ὦ, 
δος, ον ᾧ ἔτι ἐμῆηον ἐχεῖνοι,ὼ ζοες ὑφερίζονζᾳς συμ 

χοὺς ἀυένϑμον,αυτὸς ἀγαγὼν Ῥωμαίων πίω χραᾳ 

ἀκμζωυὺ,ὰ Φ ρα “. συμμαγων ἐχιχκουφάκϑν,ς ζ, 

ἐκ τῷ φανεροί ποιησοίυϑυος τίω ἐξοδὸν, δὶ, ὡς 

μῆς πὖδὰ δείλξω ὀψίαν,ὼ Δία! ας ὦ Τίζξεοιν,ι 

χρὰν Ὄσοογὼν τῆς πόλεως, κα τεφραΐρπεδυσεν. 

τα ὀμαςήσας πίω ςρατίαν΄ μέσας νύκζᾳς ἤν ον 

ξ ὁ τρὶνν μέραν “ϑμέοϑαι. ϑευτέρῳ γγοῥάκι Τῆσπι 
λεμμίων ογέξϑλε. δύο »ὸ ζῶ φρατύπεδει, χωεὶς »δυῖ 

Τυρρξυανν, ἕτερον 5: Σαξύων, κὶ ΡΥ μαικροΐ δὲ 

λήλων ἀπέχοντα. τορϑότη ὃ ασδεφαϊαγὼν πίω δὲ 

μιν πῇ Σαζίνων φρατοπεδεία, καϑυπνω δύων ἔτι 

πλείςων, καὶ σεεϊξιμιαῖξ οὐσης ἀξιολόγου φυλαᾳ 

σὴ 
» ἔκ 

πολεμίων οὐδαμῇ αὔγιγουϑύων, ἐξ ἐφόδου γίνετα 

(της ἐκρα τής. ΤῊ δὲ δύ, ϑοπων οἱ ̓ ϑὺ οὖν ταῖς 

χοίταις ἔτι ὄντες κατεσφώγησαν, οἱ δὲ δλώιςα Ἔδνοὶ 

ρίως χαὶ ζᾷ ὅπλα, «δυονδωοι, οἱ δὲ ὡπλισμένοι 

᾿ϑὲς κουφϑίνν ἀξ οὴ οὐκ ὦ ἐξ εἰ ΟΣ 
᾿πλέροι φά ο»ν]ες ΚΧῚ τὸν ἕτερον χαρακα, λυποῦ ΤῊ 
ἵπαων καζολαμᾷανόνϑροι, διεφϑαρηῷ. Οῦτον 8.τν 

(πον λόντος ᾿ Σαξίνων γοῤακος, ἦγε δέωμα κι ἢ 

ὁ δόλέφιος ΤᾺΣ Τ' ἕτερον, ἔνθει ἡξ οἱ διεντθμοὶ γωρ (ν ' 

ἐδέχετο Οιυς ωροςιόγζᾷς ᾧὸ γαῤαχι ἡμέρα τε "ὃ ζὠηδὴ 

λαμωραὰ, ὼ Ὧ᾿ Σ αξίνων οἱ φ47γοἡες ἀπήϊγφλανζοϊς, 
Τυρρξωυοῖς τίω τε αὐτῶν συμφοραν ἢ Ἔ ἐπὶ ἐκείνου, ; 

δῥαίΐκαγον ἢ ζω ἐκ πῷ καρίεροῦ Οἷς πολεμίοις συμε᾿ 

φέρεαχ. γίνεται ὃ μι Οὔτ πασῃ πεσλυμίᾳ τὰ Τυρρζωών ἀγωνιζουϑύων ὐθς Ὁ παρεμίολῆέ, 
ὀξέα μαΐχν Ὁ Φονος ἀμφοτέρων πολύς, ἰσϑρῥοποςε ὁ μέτρα πολλῷ ταλαγ) δ ονϑίη τῆδὲ ἡ τῇδε ἢ 

ὧν Ὶ 2 3. τ ε ᾽ς ε « Ὅτ ν  γ 9 ͵ «“ Χ ἥ δ κρίσις ἢ πολέμϑ. ἔπάτα ονέδοφ' οἱ Τ υρῥξυοι ὑπὸ ὃ Ῥωμαϊκῆς ὀϊξωοϑεγες ἵσαου,κὴ ἀπεχωρηᾷ εἰς 
͵ 

ΘΝ 



ἂ ἈΝΤ Ο: ΟΜ. 
) «Λε ᾽ ᾽ λ , 

Δ γβακα ὃ ἢ ὕπατος ἠχολου4᾽ ὦ δ 4, πλησίον ἐγί- 
᾿ “, ες τὸ ΣΝ ᾿Ν η 4, ; Ν ᾿Ὦ 

γετὸ ερυμῳ 9 Φαυλως Ἀχ!έσκξ ψασλκενα,κ, 
μὴ ε ᾽ ) ͵ Ε ,ὔ 

ὡφίον, ὡς τὖρ ἔφξωυ,ἐ πόϑυ ἀσφόλές ᾿ασξϑςέξϑινε 
᾽ κ πολλαὶ μμέρη,τὸ πε λοιπὸν ἐχείγης “ὦ ἡμέρας μέρος 

: ταλαιπωρῶ ἊΣ σΣ Θὲ Ὁ ἔχιξᾷ γύκτα ὀϑαπιεκωσεί-- 

ος.οἱ ἢ Τυρράοοὶ ' σεουεέσι καχὸ παϑείαις ἀπει- 
--͵, » ͵΄ " Δ ν Δ ΥςΞ 

᾿ρηχότες, λείποισι Τ᾿ γαβακα, Τδθς Τ᾽ ὁρ,ϑρ9ν. χαὶ οἱ 
μϑὺ εἰς αὶ πόλιν “ἐφ 4υγ9ν,οἱ ὃ). εἰς ας πλησῖον ὕλας ἐ- 

᾿ σκεδείεϑηζ. “μόνϑρος ἢ χὰ ζύτου τὸ χϑβαχος ἐϊκρῳ- 

Ε ἡςζᾳ λάφυρᾳ ὅσαι ἐξ ἀμφοτέρων εἴληφε ἢ ςρα- 

πυπέδων, διέγφμμε Οις ἀγώνισαι ϑμοις, πολλὰ ὄντος, χαὶ 
ν-:» 5. 40: 7 ὭΣ δἰ Δἴ δι, δὰ ἢ 

εις Φριςευσαγίας ο» Τ᾽ κάχαις (εις εἰωϑοσιν εχϑσμκᾷ 
Ψ 7 ΚΣ ͵ ᾽ ΄ ͵ 
φεφαϑοις. ζεὼ ὃ ὁ χρ αυτίςαι ππλώτων α“γωνίσαο ἵ, δόξας, 

ὁ δεψανϑιος Τ᾽ δ᾽εντλμαῖν δεωύα μιν, Σ ερείλιος ὁ ᾧ 
- στέρῳ ὑπα!ἀύσας ἔτει,ὼ Ἔ Ὠχὶ φϑημῃ δίκζω ἀ- 

φυτῶν, ωρεσξ τὴς τότε τω ὥϑλέάῳ συμπεμ- 

Ἰς,ὁ χὶ τὴ ριςεία τῆδῈ ζς γομιζονϑμας ἐὴ με- 
γε ͵ πος τς “ Η 
Ρωκμσήοις δωρέας Οὗτ Κὸο ποοφτος ὀξ- 

λύσας γέχροις ὁ ὕπατος, ὼ ἢ ἰδιωνζαφας ποιησαμε- 

' γος, ἐξῆγε Ἔ δυυύαμιν,ὼ πλησίον “ὦ Οδιεντθ μον χώρας 

᾿χαΐζᾳ φήσας, παροκαλήται ζοις ἐνδὸν.ὡς ὃ σσοϊεὶς ὀξηᾳ 

Ἶ ̓ μαιχησόμνϑμος, ἄπορον ὁρῶν χρῆμα, τειχοι(ϑιχίας 
ἀύθις ἑλάν,ἐχυραὺ σφύδρα. ἐγνίς πόλιν, Ὁ γῆς αὐ 

ἃ πολλζων καταδραμὼν, εἰς ἰοὺ Σ᾽ αξίνων ογέξϑμε. λεη- 

ἣ λαϊήσας ἢ καχείνέω ἔτι ἀκέραιον ἐς Ἐχὶ πολλας ἡμέ- 

᾿βας»ὼ βαρφανηδη Ἔ ἀἰποσκά ζὼ ἔχων Σ ὠφελείαις, 

ἀπήν οἴκοι τίου δουύα μεν" ἡ αὐτοῖο υϑὺ δῆμος ασθ9 

᾿ 
δ 

ἘΛΙῸΒ: 

μ᾿ ὗταΌις πεΐ᾿ πολεμίων σκυ- 20 

να 593 

οαἴδγα ρεγίευσητο σοί ]ς. αυ!ροί- 
41|8Π| δ ΠηΠΠΙ ΠΊΘηΓα Ρετιοηϊτ, τη 416 
πγαηΐτα, Ιοσοσαε (νι αἰ Χ[) ραγιΠῚ ταῖῖο 
ΡοΙϊτα, Θὰ ραγτιδιις αἰίυοῦ ἀρστοῆῃς, 
ΠΟ πιοάορετ γε! αι αἰεὶ [ρατα πὶ 
ΤΛΔΘΠΟ ἰάθογο Ορρυρηατίοπο πη ροτ- 
(φοιιτα5 εξ, (ςἀ πο ἴῃ ἰΘτοητοπὶ {ας 
ἄεπὶ ποέζεπιτγεσυίςευίς, Ετγαίοὶ ςοητί- 
Παϊς ΦΓΌ ΤΠ Πἰς [6 ΠΠ σαἴτα (0 ἀπο 
ἀείοτὔτ: φαοτῖ ρᾶγ5 ἴῃ νερδιιρίτιρατς.. 

ΡΥ ΠΙμα5 Ρχίτηαϑ ἀΠρετγί εἰς. Βῖνε- 
; ᾿ ὙΡᾺ ͵ ᾽ 48) ͵ “ο 5 
πῆς, ἐχείνζωυ υϑὺ τ ἡμέραν δυέπαυσετ, φραΐιαν "πὴ δῈ 1Ο τὸ ἰἰαο θοὸς; οδιἔγα σᾶρῖα (υητ, ἰαΠΠτ 

το χαιαπὶ ἀἰςὶ αυίοτὶ ἱπηρϑα!:ςηποη- 
τί ἀεἰπάς, ργα 44Π|,Ουι15 Παρ 8 ἴῃ γ- 

“απ; σαἔετ 5 γαραστᾳ αγατ σορία, ν ξξο- 
τίς αἰ αΐΠπτ, ὃς Εο5 ΠΠΟΓΙΙΠῚ νίγτιι5 ἴῃ 

ΡΓα "5. επίτπεγαῦ, ΟΧ ΠΊΟΓΕ ζογοηῖς 

ΓΑΙ Πἰταγίδιις ἀεσογαεῖς. [ἢ ἢϊς ργαοῖ- 
Ρύτις ἔμϊτ, δὲ ἰη ργοβίραηα!]5 Υ εἰεητί- 
8 ρεξγαιΠπηιι5, δεγι ]π5 ἀρογίο- 
Τῖβ ἈΠ Ϊ σοΟὨΓα],Πιρεῦ δθίο] τς ἱπάἀϊ- ᾿ 
οἷο ΡΟΡαΠ απο νεγο ἰαραῖας Υ ΔΙεγίο 
Δάαῖτας : Ζαΐ ΟΡ ἱπίρηοιη {απ ἔοττί- 
τι Πἰς ΟΡεγαπη, ΡΓα Π}14 Πα: δριά 

Ἀλοπηαηος σαπίθπταγ πιαχίπηα, ργὶ- 
για Γαρογγααῖτ. [εἰπέ οί} ἰρο- 
Ἰἰδτῖς ποίείατη σαάδμπεγιθις ὃς {π᾿ ο- 
τα πα ίεριτίς, ργοάιιέξι πη ἐχογοίτπι 
ἱπῆΠταχίτ δητοῦ οἰογιηι πησσπίδ,ντ Π- 
οἰυίς ρυρῃα ροτείξατξ ἔλσογοτ. π- 
αι πεπῖο δα ριιρπαπι ργοάϊγου, νἱ- 
ἄεῃς Ορί 41Π| τ4Π| ΠγΠΠΐτα ΠῚ ν] ΟΧριι- 
σηατὶ ποη ροδ, δοπ απ) ἀρτίὶ ρατῖοπῃ 
Ρορυΐατιις εἴτ: ο πιοχ 'ῃ δδδίποϑ παῖς 
{πι6 τγδάπιέξο, εχ {14 χιοααα τερίοης 
᾿ιδέξεηιις ἱπταέϊα ργα ας ῥεῖ αἰΐχιος 

πολλῷ Ὁ πόλεως ογτί ἐςεφανωνϑμος ὑπήντα,λιξανγω- 20 
χε ὙΠ αν Χ “" ἢ 
Οἷε τεϑυμιαῖν Ἔ παφοδὸν, ἢ κε τῆρσι μήψιχρ του κε- 

χραυϑύοις “ἰπσδεχόνϑρος φρατίαν" ἡ 5 βελὺτ αῷ 

αἴας δξξί5, σγάιεπη ἰΔΠὶ Ποιιίς ἱπηραα!- 
Γηδῃτῖς τοάτπιχίς ἐχογοίτα πη, ν επί θη- δ αἰοτίυς ἐς 

Σ ᾿ Υειεητίθας 
τὶ ρΡορα]ις δα πηα]τιιπλ νας σΟΓΟΉΔ- κι φαβίοὶς 
τις οσσαγτγίς, Τα ἢῆτιιπη τἢατγί5. γα (-- ττϊαπιρμασ. ὴ ΠΣ Ὕ «.-ΑὉἡ τ; ἜΤ Ε 

ϑριάμξε πομπτζωὼ ἐψηφίσατο. ὁ ἕτερος Ὑ ὑπα-- 
Ξ Ἂς, Ἵ Φ " ἡίδ τον «.5 
τῶν Γαῖος ἸΝ αὐτίος,ᾧ “ὡροφέκάτο χΤ' χλ ρον ἡ συμ- 

, ᾿μάχων Λατίνων πε ὦ Ἔρνίκων φυλακὴ, ρα δυτέραν 
ΟΥ̓ " 

ἐποιήσατο 1 ἔξοδον ὅτε Σπορία ὅτε ὄχλῳ Ἵ κινδγούς 

χρᾳ ηϑεὶς, Ἂ Ά ἀδηλότητα ὥ. ασθϑς (δ εγτόμοις πολέ- 

μου καρφιδοκῶν, ἵγα, ἐαν τί συμ πὐ)αϊσχκα, αὖθι ἰὼ 

ἐκεῖ φρατίαν, ον ἐτοίμω τὶς ὑπταρ χη τῇ πολ σεευε- 

πητὶ λοίοΠ5,δΖ Πγ}{| ροσι] τς γα ΠΠτα πὶ 

Εχοίρίεπϑ : (ΘΒ Πδτι5 τ] ΠΡ ἤμτη εἰ 46- 
οἵδ. ΑἴΪτοῦ σοπίῃ! (Ο, ΝΝδιυτίις, 
οαἱ 1, τί πογιιπιὶ Ηεγπισογιπηα; τυτᾶ- 
ἀοτγατη ργοιυί ποίᾳ ίοττς οθιιεπογαζ, ἃ- 
1Ιχυδηπγάϊα ρεοξεἝξμίοπετη ἀπε |τ; πὸ 
Πμοα ἱπγραγάτις εἤξεαατ ρετγίσι!ο ἀε- 
τογγίτιις. εα ἰῇ Ὗ εἰσηταπηῖι με] πηι ἰ᾿- 

ςῶσαι δειψαμμις,ἣ κωλύσᾳ ζοις πολεμίοις εἰς 1 χώραν 4 ἴὄτιιδ,νῦ ΠΠηυ14 οἰαάϊς ἀοοίάοτοι 1} οχ- 

ἐμξλιόν,Εαν, ὥς τῷ οἱ τσόϑτερον ἐλάσανιες ὅΧῚ τω 

Ῥωμέω;χηφχίξιν νὰ χτ' τὴς πόλεως χρεία ὄχε- 

(λων). 5 ᾧ μεταξὺ τότῳ γοόνῳ ὰ ὁ χτ ἢ Λατί- 

γων πόλεμος ὃν ἐπ.ϑν ἀὐύζις Αἰχϑυοίτε ὁ Θδολῶσχοι, 

τέλος ἀὐτυχὶς ἔσχε χαὶ παρῆσθῳ τίνες ἀπαίγνοντες 

μάχῃ νικηϑαγζῷς ἀπεληλυϑέναι ἴοις πολεμίοις ον Ὁ 

χῶρας αὐτῶν, χαὶ μηδεμιας ἕοις συμμάχοις ἔτι δὲϊν 

εγείταϊ, ργαίτο οι νει ἄρτος; ργςί- 
ἀϊῆ; π ἔοσιο μος, φυδαάπγοαάίι αητδ, 
δάπγοτίς αἀ νγθ σορΙΐ5, ΘΙ ΠΊΠΠΙΓδ 
γε]]οτργορήχηηη ΙΟσιπ Αἰ, πά6 
οὐπηΐα ποτ ἔοογεσ, [πτοσὶπη ἴῃ 1.4- 
τίο φιος; οἷ! ἔξ ααὶς δὲ Υ οἰ οἷς ρίρεις Αφιϊδινοὶ 
ἀεθε]]ατα οἰξ: δ πατι! γοτ] σας ργα το (τορι, 
νἱέξος ποίξος οχοοῆμηδ ἀρτο 1 λτίηο, 
πεοίοοϊϊς ἰῃ βίξῃς ν]}ς διηρ τις ορας 

1} 



494 ΠΙΟΝΥἝ“ς 

«ΠῚ δυχὶπῖς. ΙΒ οτα πδς Ναμτίας, 

σοβαςίη Ετταγία ργοίρεγο ΘΕ ἰ5, εάιι- 
ΧΙΓΘΧΟΓΟΙΓΙΠ1:] Ὠστοις 64; γοϊίσοτιπι 

τορίοηξ, ἤρα ΕΧ ρᾶττο πιᾶρῃᾶ ἀείει- 
οτάτα, ῬΑ Οἱ τηᾶς!ρίς Ροτίτιις ὃζ ρεοο- 
τίς, σξῇς ἀΓιι5 ΘΟΓΠῚ τα ἰΘροῖα 
ἤπιοπε νος 41115645 Ὠδ ραιιοἷα ἀλη ἰδ 
Ῥείαρτοσ ἀδτίς, παπιίης οὈΠίτετδ διι- 
“(ο, γεΔυχίτοχογοίταπι. Αἰ μας ροίτα 

Α. Ὗ Ἐ 2ϑο, ( ᾿αταΡ ἢϊς σοπία!θιι5. ΑΟΜ πη] Ιμς 
ἕο Ἐίο, πα 8.1. Ευτίας ἔιοτε σοπ Παιοταπι 
εὐπὰ Υ εἶςπ, Αἰ τΟτὶ σαπὶ (Ὁ παῖς δο ]πτἢ σοπιγαῦ ὁ- 
ταν Οὐ ἴδιος ἀδογουηῖοι, ἀπέξις ἐς πλοῖο ού- 

αἰριις, Μδη]ο οα οδιιοπῖς ργουί ποία. 
15 σεϊοτίτον οἀπξῖς οορίϊ5, οαίτγα ργοξς 

ΦΡΕΥ͂ εἷος ροίεε, Ηοίξες ἱποἰτηϊ πηα- 
οπΐδιις,αἰ χυδάϊα οὐΠίτογαης, τ ΠΠ56; 
Δα Εἰτγυτία ροριος δὲ δά ποιὸ ἰοοῖ- 
ο5 δαδίπος ἰερατίβ5, Γορσαγαξ ντ οἷτο διι- 
ΧΙ πλϊτγογθητ. σα πτα; Πα ΔΠΔ [Πγ- 

Ρειγαγεηγίπρρειίαβ, αυ[πιρεὶς σοπι- 
οαιίθις, ἔληγε ντρεητο ργοάϊογιης 

αἀοσοηάιίεπη παῖ ππαχὶ πὶ ὅς πΠομο- 
᾿ ταυ ΠΠ ταὶ, ρτςἔδγθητας (πρρ] σιμα ἰπάι- 

νος ὑ ρηϊᾷ, δζ ΡΑροπῚ ροῖοητςς, Μλδη]ΐας ᾿πὶ- 

«Ῥότατο νῃΐπις ΔΠηΪ Π]ρεπάϊο, ὃς οἰθα- 
ΟΥΠ5 ]υ δ ἴῃ ἄϊιοϑ πιδίες Ἔχθγοίταϊ (1 ἘΠ- 

ἐρεγδτ; ρο] Πἰοίταϑβ οἰτ,ν δὶ παῖς 4]]ατα εἰ- 
“4επτ, πα Πυγυτα (ς Κ ουηδπὶ χαΐ οὗ (ο- 
Ἄρτα 46 ραοὶς ἰαρίθιις ἀρεγθης. ΠΠ| ας- 
-σορτατίς [ηἰς εὐμα ἐἸομ δεσ, δε τερταίςη- 
“ταῖο ἱποιιπέξαητοῦ Ποπταητῇ γα] Π τ Π 
“Ηρξάϊο, (ξἀ εὰ οτίαπι ρεοιπία ἡ απὶ 
Ῥιο ταπιεητο ἀερεπάετγα σοηίου ροι- 
οταϊίογαῖ, α οὐ ρτο ἐπε: Π.}ΠΠ- 
αὐ ίῃ (επαῖῖ! νθηϊαῖη Ρτατετίτογιιπηι 
Ῥατίεγαπε, ΡαρεπΊα; ἴῃ Ρο[ζογαη,. ι«οὔφ 
λα ΐτα ἴῃ ντίδπηος ραττᾷ ἀϊέξα οἤδξηι, 
νἱοῖτ τα άοτα δα (επιοητία χα ἔκθάτις 
ΌΠῚ οἷς ἐβοϊοη άπ (προ θατ: ὃζ ἠδ 
“πητεἰς ἰπαιιοία ἰῃ ΔΏΠΟς σιφάταρίη- 

τὰ. ἵΘραῖῖ ὗε ἰρηδτυ ρ ται 5,4 ο πιῇ 
τειογίτ πη: ΜΔη]ἰο ροί  γοάϊτιιπι, ον 
Ὀοπέξέμιπι ἰα Βα] Πππι, οπατίο,νε ρ6- 
τἰοτατ, σοησοῖα ε{, δὶς Εἰ  οἰἴαπι 
ὉΘη(δς ἢἰς σομ {ΠΠΡι15 : 40 οἰτος αὶ (8 
Οαπὶ ορίθιις {ὰ]ς5 δέ Π]1]ς ΡαθΒετίδυς 

οὈοΠίεπάος οδτυϊδγιησ, γοροιτὶ (ππὶ 
δ ραυΐο Ρίαγας σθηταμη δ τεῖθιις τα}}1- 

ΑΝ. Ο.281, θ5. [εἰπάς [.. ἘΠΆΠῈς ΜΜαπλοι- 
ΟΥΡ. 77, ουβ τοττίιπη,δΖ Ν' Ορ (σις Τα] τις σο πα: 
ταῆ το τὰν ΠΌΠΟΙ ΣΣΥΕΙ ΟἸγιηρ.ημ4 ἰη {πα ϊο 

Νορ. Ιυ]ῖο,. νἱ οἷς Γλατος Ατρίαιις, ΟΠάγοῖο ΑτΠο- 
ΙΓ Φ ΘΟΤΟΙ. τς ΡΓΙΏΟΙρα. Ηἰ σοπίαϊατιπι Παριο- 

τα τ Παμϊ τι) ἃς νας ΙΔ θοτί οὐ πη; 
ςοΠαπείδιις ηυΐάοπι δχιογηῖς Βο]]1ς, 
δὲ ρδοατῖς νπάοαμθααιις ἀϊΠῃ 45; [ΕΠ 

λεσαν,εἰράεύην νϑρ ἄγοντες Ἔἰσὸ ' ἔξωθεν πολέμιον ῳΨ ἡσυχία γὸ ἀῤπρην τ ΠΩ, 

ΠῚ ἩΔΈΌΙΘΑΚΝΑΞΒ 5. 

Ὗ 

βονϑείας χτ τὶ ὦ παρόν. ὁ ὁ αδύτοι Νγχόδ, οὐῤὶν ἢ ἴῆ.,. 

δῷ οἱ οΨ Τυρῥωίῳ ποῤλγματα "αλώς σφίο ἦ 

χόρησεν,  ξηγε1 Τ φραΐιαι. ἐμξϑιὼν ὃ ὃ εἰς Τ' ἘΘολού 

ραν, καὶ πολλζωὼ αὐ ἌΡ ἐρημι ἀφφμϑέ 

λὐδραπόδων μδϑὺ καὶ ἢ βοσκημζ γι ὀλίγων ἐκράτησε 
εϑύρας: Ἀ αὐτῶν,ο» ἀκμῇ τῷ σίτου ὄντος, ἐμιωρήσ. 

δα οἕκ ὀλίγα ἢ ον ζοιξα α70} ἐς ἧς λωζησαίυϑμος, Ὁ: : 

γὸς ὁμόσε χωρφιεῦτος, ἐπῆε Ὁ τς φραΐιαν. τι 

Ούτων Τὴν οὐδρῶν ε ἘΉΟ αὶ δ: εἱ 2 ̓  εδὺξ 

1Ο ζύτοις ὕπατοι, Δῦλος Μα) λιρευῦ ὁ Λάσχως Φου 

ψηφισοι ϑίης Τ βουλῆς ὙΤ' ἕτερον αὐτῶν ςραΐι 
Οδιεντθμοις ἀγῳ ἐκλορώσαντο πἰϑὶ ὑξέδον, (ϑ 

“πῇ αὑτῶν ἐὰς 3, ν λαχὼν Μόδιος ἐξῆγε ας: 

τ λης δε αχέ ὡν,ὼ πλησῖον ἢ πολεμίων κατε 
πέδοζσεν.οἱ ὃ ἜΧΗ, ̓ φχυρᾷς “λνόνϑρυοι, τε, 

λὐτάχον, ἡ διοαρεσβάύοντο Ὡρὸς τε (ξ ον ν Τυρ 

πόλάς, χαὶ σδϑς ζες νεωφᾷ συμμαχήσανζας 

Σαβίνοις, βοηῆψαν αἰξιοιοῦπες Σπτοςελλάν σφίσι 

ἴαχε ωγ.ὡς ἢ ἀπόώτων απετύ γόρμον,ὺ ῷς ζω ) 
20 πϑρλδωχεξλοτυ ΣΦ λὐαίκης ὃ “ λημᾷ βιαεϑεή 

λθον ὡς τ ὕπατον, ἱχετηφίας φέροιες οἱ ἱφρεσᾷ, Ὄ 

7 αὐ ἡ Ομιώτατοι, «ὐθὶ καταλύσεως δεόμδροι , 

λέμε. 5 ἽΜαν χελθύσαντος ἀὐζις αβῤγύσμόν 

ὀψωμασεὶν σνιαιίζ τῇ  φραῖιᾷ, καὶ κὴ διμιιύκξοφα ἐς 

πόφέρν' στὸν ὃ ζωῶτα ποιήσωσιν, εἰς Ῥωμῶν 

φέλλάνζοις φχκλεζουϑμοις τῇ ξαλη ὩΣ ϑζλ 
ἐπαρέσαϊες ἴούτανο δια χέων τό τὸ τε ὀψω 

φραϊια ὦ Φ λύτὶ Σ σίτου συΐγωρ ηδῶν αἰ ασο τον 

ἘΕ ΤΡ ον ἢ εἰς Ὲ Ῥωμάυ" καὶ Ὁ 

γων,οὐίκησεν ῃ τς ἢ τυ ποὺς 

πολέμων γωμι “;γίνοντοι! τε δὐογαὶ ΠΕ ἢ πολέμου 

εἰὐξις τεοστιοαχοιζαέϊᾳς. ὸ οἱ οδὸ ἀπήέσαν πο. 

πὸλφ  εἰρίεύην γομιζοις εἰδότες" ὁ ὃ ΟΜόδμος αφικὴ 

γος εἰς Ὁ πολιν (χὶ τῇ ἡ καταλύσ(ᾳ “' πολέμου Τ' 

θοίαμίον αἰτησείμ(, ἔλαζεν. ἐπλυέϊο ὃ. ἡ ἀυυυησιοὶ 
Ὁ αϑτων αρχησ»ὸ ἧφᾧ οἱ ιμιησαίμϑροι πολίται σ' 

40 ἀύδις καὶ ὁ λφίματαὶ Ὁ Οις εν Ἴδη παϊδας, ὀλίγῳ 

οὑς Φιςχιλίωντε καὶ ὺ δίχα μυριάδων. οἱ τ᾽ 
᾿ φϑαλαζοῇ ες ὕπατον αῤχζωὼ, Λάχιος Αἰ 

“Μαμερχος,Θ Φτον,ὼ δξοπίσχος Ἰέλιος, ἤ) Φ 

μιν φῆς χαὶ ἐσδδικης ὀλυμιπεαδὸς, ἀῶ ὐίχα 3 

“Δαάτης Αργεῖος, Αἰϑάδησι ἐν ἜΡχο ντος Χαρ τοῦ, 

Ῥλήπονον σφόδρα καὶ ζαφαχώδη τίω τρχά. “διοτ ἊΝ 

ρι 



ΠΥ ΑΡαΥ τ Ὁ. ἃ ΟΜ Βα τ τς 
᾿ϑ μώτῇ πόλᾳ ξάσεων αὐί τε εἰς κινδχρύοις ἀλθέν- ἀοπιοῆιςοὶς (δαϊτοπῖθιις. τπὶ ἰρίος᾽ κοΐ , 
τ΄ περ,χαὶ τέω πόλιν ὀλίγϑυ δεήσθμἼες Σ:'πολέσει. ὡφγὸ τα πα ΓΟΠΊρα ΒΘ] ἰσαπ ἴῃ Ἐχτγοπηιιπὴ αἰ (π. Ὁ δ. Η͂ ι 

ὃ π παύσατ μ΄ «ραν σπλῆϑος ὝΕΣ ἘΤΣΝ Ὡ(«- οτίπιρη δάἀιισοητίθιι5. ΠαπΊ νι τοηαῖ- “Ὁ ἶ δ σα 

Ἢ ἼΩΝ ΕΣ ἣ Ψ Ἐυΐτ ἃ ΠΩ Πτία πναϊτίτιιάο, Πτίπι Η2- 7 κΚ τος νὰ ἐ ] 
" ὑρς μἀδμωνι ᾿ι τὰ οἰταῦίς ἀἰα ΠΟ Π. ΠῚ ἀρτὶ βοάν: σν αι Ε ῶρί- Ι 

οφρὼ ἴς δηρόδχοις, ϑρασις, ἢ λέ ν Οὔκ α αὐτὸς ρ ἢ ὉΣ ΤΏ Πρ ητο ττδαπο τ πα ύς.. ἀφέμο 
ΟλὐλρΓιαῖος Γενύκιος, τ δα ϑήγων (ὲ ( ργαὶ ηυ πε- ποῖο. ἰς νὶγ αιδαχ περ ρίας απιδας, τ ταν ΟΝ, ὅ5., ἡ 

᾿ γήτων. «ὗν ἐκκλησίας στεναΐγων ἔχα «τε, καὶ ὺ ἐκδημια- οτεδτὶς οοποίοπίβιις δά σαρταηήα 
Ἢ ζὼὰ τοητιῖς ΡΙοθοου]α σ στατίατη αδατοῆς, 

͵ ̓ γωγῶν ζοις εἰ πόροις, τσξοείευα. καζε ιἢ ὑπάτοις ζῷ οἴηποτο ἘΝ δ ἃ φοπία! δας, 
ἡ τ ἡ βουλῆς Ἅνφι αϑέντα αὐξὶ Ὁ κλιξουχίας σζς-. ντ ημοά ἰεπαῖις ἡδηραμαμρ: ἀς ἀϊαϊ- 
ἡη πελῷν. οἱϑ οὐχ: ὑπήχϑυον, οὐ τῇ ἢ ἑαυτῶν ρχ χῆ ἢ λέρρν- ΤῸ ἀπιηεἴς5 ἀρτίς ἀξογοιιογαῦ, ἑαγάίοη εχ- ἃ 

; περ τετάσθαι Θὲ ἔργον Αἰ σεει ὁ ὁ βουλῆς, δυλὰ ζῖ; κζ' (ςαποτοῦτιν, Ηἰ ποραβαηῖ αἄἥ ίς ροῖ- 

 ,  ς τῇ οἱ τὰ τοῖο αὐοί δἰΐθπο σοηίμπϊατα ἀξοῖς 
ο κς ̓ ἐν κῇ τι 

δ ἀσσιον χα Ῥγύνις ̓ “αὰ τ! ς οὧἥ {πὶ ἐἤξι, δὲ (λΠ|ὶ Υἱτρίπἰΐαας {πο- 
ἢ ὐλάνμα ἐ ἐγράφη" ὃ ἅμμα, εξ ἐ ) νόμους εἰς ἀεὶ κο- Ὁ ςςηου ἰδαις ἀσπηαπάαδταμη ; δὰ δος δὲ 
εἴοις ὡ ἐψιφίζοται Ω σεευέδριον, δλλὰ πολιτ κατα ττη {4 ΤΕΠατη σοΠΠΠΙτηπι ροττί ποτὰ 
χο δϑν οὐγμιαύσιον ἔχοντα ἰού. τας παφηθονομέ- γ΄ ὕες ἰοπατας ἀρ ξτβιξέιοιηξ, Ἰερὶ 

πνίπι παδογοτς τς 
“γων τἶν ὑπάτων ὧς αἰτίας, ἀδερύωτος ὠν ὃ ὁ Γουύκεος Ἢ Ν το τ Ίςα οἵ Ἰη[Ἐἰτυτα νηΐας ὴ ,» (ππὶ. Εἰαίας μας σοπίμ]ιπ| σαιΠδτίο- 
αὐθυὶ λύαγκάσαι βέειζονα ἐϊξοισίανε ερνζς, ἰταμέω ῃς (πεμποίτι5, 4114 ΠΟῚ ροζογας ΠΟ, 
ὁδὸν ἐῤάπετο. Ὅς ἡ ῤ ασαῖ ἡ δας ἃ ἔμεατεϑοϑὲν νιπιαίοτι Ροιοίξατο ργα αἰτος,ςορετς, 

τ ἔως, Μόλίῳ πὲ χαὶ “Λάυκίῳ, δίκζω ἐπίωεϊχε δημοσι- ΑἰϊδηῚ ἀπάοία: νίδῃι ἱπστοίϊις οἰ, 
ἮΝ αν» περ να Τὴ ϑῆμων Σἰπολογησοιϑῴες, ΠΙᾺ ΠΟ ΠΑ ΙΡιις Μδηϊίο ὃς Εαγίο 4. (α- 

.; Ροτίούο πη τηδρὶ[ἔγαῖιιτη σοΠογδηζ, 
᾿ δείσας ἀὐτικρις τίως αἰτίαν τῆς δίκης, ὅτι τὸν δήμιον ἐ- αἰςπὶ δα ρορυϊαηι αἰχίτ. ἀσοιᾳτοηὶς 
ἵν δυσῦσιν σία οἰποδείζαντες Όις δέκα λύδρας οἷς ἐψη- σααλτπα Πμαῆς ἀϊίετις Ρτοταίς, ᾳ.- 
ψἢ ̓φίσατο ἡ βουλὴ ζοευς ποιησονϑμοις τίω τὴ κλήρων ἴδια αὖ τ ΡΩΝ ἰἸηϊασίαπι, ααΐα 

Ἷ ἀπ ἢ ΡΝ Ποη γα οης ἀδοοιηθίγος “πὶ εχ 
᾿ ΤῈΣ ᾿ Στὰ δ ΚΑ νεῖν 5 Ὁ ἀρῖος ἀϊαϊάετθης, Οο 4 ἀπτοπὶ 

᾿ καὶ )γυομῆνὼ ς ΞΞ ΠΌ]]ο5 ο (προυϊογίδιις ΕΣ ῥοε 
ἴων, ἀφ᾽ οὗ Ὁ «αφρβξούλάυμα ἐ ἐγξάφη, Οὐτοις δὲ. γ107»21216 10 ̓πἀἸοἰ 110 νοσαίοῖ, ΠῚ ΧῚΣ 

ἤτον Όις ὀἀύδρας μόνοις τὴς ψά κϑείρης δῃπίὶ οἰαρί! οἤζησοχ απὸ ἰά 5 Ὁ (οεῖ- 
-“- λέσιως, Ἰχιφαῖο ἔφερεν αἰτίαε᾽ χαὶ ἡ πελάυ τῶν Ρταπι βιοτίτ, (δ Πτο5 τἄτατη ἄτιος εἰαίς 
ἣν. " Οὐ ΣΝ ὌΝ 7τή- ΡτΟΠλΙΠΙοΠὶ5 Γ6Ο5 δρέτγεῖ, ΠΟ ἰῃϊ 5 
"ἊΝ ἔφη μόνως οὗτως καοϑέυαι [6 ΤΑ 5 αἤοτοθατ: ροίἔγοπιο ποραθας 
᾿Ἰτεογζοις ὑπ ατοις χλιρϑυχῆσοι τί γάι, ἐαὺ ἐτέ-- 30. ἀγτοῖ ςοσί οί! αὐ ἀϊπ!ποηεπη ἀστο- 

69ις νας ἴδωσι δίκξωυ τωΐϑημω διδονζος,ἐνθυμηδε- ταπὶ ργαίδητος σοπίμ]ο5,η1 νἱάοτοης 
᾿ (χῦτι χαὶ σφίσιν ἐὐζῆς συμίησεται Φ ἀΐθ' παθεῖν. αὖ αἱ τὶς οχαξζας ραπαβ περί οξεὶ οϊ- 

ἮΝ ὙΉΝ χω ν Δ οἷ, ὃ ἰ4εἶπη ΠΡῚ εἰπποπ άπ πὶ ἰῃτο Προ: Σ 
᾿ Σ α εἰπῶ) τἴϑα ἊΝ ἱπὸμᾷς ἤχεῖν χιτ 

᾽ Ὁ ΨΥ) Ως ἐσαφά τοηῆῖ. Ησοϊοσατας, ομῃξ 5416 46 ἴτι- 2) 

᾿ βαυκωῦ ἑεραῖν τὸ ὀμόσας, ἡμάο᾽ ἐμμενᾷν ζϊς ἐ- ἀἰρίαπι ἀἀοῆς ἐμὴ 15, ΡΟΓ ίδογα ἴυγὰ- 
᾿γνωσμένοις, καὶ πασν «πσδοϑυμία, τὰν ὐδρῶν κατη- αἰτ ΡΕΓΠΊΔΠΙΌΓΕΙΠ (εἴπ ΡΓοροῖτο, το- 

᾿ γϑρήννἡμέραν΄ Σὰ ἀπε οὐ ἡ πίω δίκάωυ ἔμελλεν ὅχπ- τίδαας νἱτίδαι5 ἀσσιϊατίοποπι Π]Παπὶ 
πον 3 πατεικίοιε, ὧς ἔμαϑον ζαῦτα, πολὺ Ροτίςοιταγιπη : ἂς Ππ|] ἀἴε πὶ ἔπτατο 

᾿ δέος εἰρέρχες) κα Ὃ φροντὶς ὅτῳ χελϑόπω ἜΡΙΣ ἢ δας 
Ἰασίοίο αἰχίς, Ατρατεϊοίοσς πος σορπὶ- 

2 το ρΡαπογίησεης δὲ σιγὰ {0 ]1τ| ἰπσεύ- 
ὀχλύσειοϑαι ὁ αἱ αἰτίας, ὃ τῷ δημαγωγο Ὁ εϑρασὸς τος. ιιοπιοάο τθος ροιΐςῃς οὶ Ρεῖο,. 

Ἐχτααῖνοὶ οὐ δὴ ἐδέδοκτο αὐῖς, εἴτι ψηφίσαιτο χτ' δ αρ- 40 Δυάλοίαπια; {τ θιιηΐ τορτίπτετο. ἰαπ- 

χῆςτὐμὑπάτων ὁ δῆμως, μὴ Ἰαιλέπῳ ἀυτῳ χτὶ Ὁ (ἀμὲ ἀεοτειογαητ, Πα υ!ἃ αἴγλης Ρίοθς 
ἴπ σοῃίμαγες {ξατιοῦος, ρει νίπ οἱ 

πῃ, ονιςα «ϑύες, αὶ εἰ δέοι ὸ εἰς οπλα Χο ες τοΠίξοτο, νε] ΠῚ ἀγπγὶβ ρας ἔογος. ΝΠ 
τς Ὁ κοὐ μέζω ἐδεησέγε Τὴν" βια ὧν Οδεῖεγος ἀὐρὶς, ζα.- τατηςῃ οο σεηταχτη οἴτ,ιοά {πίττα 

χεῖαν λαίόντος πῷ κινδυώου χαὶ ἡ αἴϑαδυξον τίω λύ- δὲ ἱπορίΠαζιιπὴ Θὰ Γο5 (οτείγεταγ οχὶ- 
λ σὺ μιαῦ γ ἡμέρας ὅσης ἐτιλοιπῆς ΣΡ ΒΡ μικρὸς ταπ1. οἰπὶ οὨἰπι Δάπιισ γπαὰ ταπταπὶ 

νίῳ Δά ̓ παἰοϊἀρετεῆξε ἀϊςος,αςηιι- “τ 
τῆ ην ὭὨπ τῆς ἑαυ ᾧ κοίτης ἀὐρέν, σημόον φ ῆν ἐ- οἷας ἴῃ ἰςέζο αο πλοσίιις ΕΠ ̓ πιιξτης, 
ἀνὲν οὔτε σφαγῆς, οὔτε ἀγχόνης οὔτε φουρμαχοῦ, Ὠμΐ]ο οααϊς, βω φοϑ : 

, {| 

᾿" 



“ 

396 ΙΟΝΎΥΘΒΙ ἩἨΛΧΊΙΟΑ ΔΒ ΝΊΑ ὃ ς. 

ες σαὐυτα ας ρογΊΠΠ 4125 σοπο!]Ἰατα πιοῦ- 
ς τίς νο[ἰρίο. το σορηΐτο, δ ρτοίατο.. 

βὶμ ἐοτῖι σογρογα, πὶ Ε[Ἑ ΟΠ η θιις 

(ἤν ἃ πὰ Φ ἀϊα!ηίτα ἐπι ρβαϊτιτη ΤΠ] οἰ τη; Πλοχ- 
! ἀ τ πα σοπητίαίο τὰ (πητιταητιιΠῃ οἰ πὶ 

! ν , 

᾿ 

αδογαῖντ σετογογαπῃ τ δ ΠΟΓ 1 4] - 
᾿αυϊς (ξαϊτίοποπὶ τεπουαίε διιάογεῦ,νς 

τ είδη (ἀοΠποἱ! ἔπσογεπη ἀαΠΊΠΔΓΘτ, 
Οατε ἢ] σομ 65 ΠΗ} !Ἀτασᾶτας λπι- 
Ρἰτας, [φαἸτίοποπι αἰ] Πίτας (ορίτα 
πυΐξης χυϊείσεγο, Πα] πὶ οἷς 4Π|5 
ΡΠ ας Πα Πος ρου σα] πλ.παπο ρετθα 
᾿Δοσοπτιπηο] Ποία ἴῃ ρΙεεπα ᾿πίατροη 

τ65, δὲ τηδρ! Ἐγατι5 {π| ροτείξατεπι ο- 
Πεπάοτο νο θητεβ, Πρ ΠΟΥ ΠηΑ] 
ταΠι οι πιεγῦτς. παπῚ δά ἀε]ςόλαιτ 
Βιαθοπάιιπι ργορτοίη, Πα ρατοτς ἀς- ἡ 
τγοέξαγοητ, τα ΠῈ 4115 πη] έξα: σεπετί- 
ἐθὰις,ταπὶ ἢλρε!]ατίοπε δάεσογιησ; ἂἵ- 

«] αὰὺς ἴτὰ εἤςοσείτντ πιαίου ρ᾽ εδὶβ ρατς 
ἴπ Ἀιγογεπη νεγγθγογαγ, εχ μας ρου ΠΠ- 
τλαπῇ σαι πα. Ρ]εθείας φυίάδπ, ΡΟ ο- 
Ἰογο, δ6]]ῖσα νίτταια οἰατιι5, 4 προ- 
τἰογίθιις Ἐχροαιϊτίοπίθιις ογαάϊπε5 ἄτι- 
Χαγατ, της ἱΠτεῖ σγοράγίοσ Δ (Ογρτα5, 

σάροτο νοϊθθαῖ; σαΐρρα ηαΐ ἢ} ἰπ 
(πρεγίουθα5 ἐχρεαϊτοηίδθιις σοπηηλ- 
{ΠΠ| πιο φιοα Πλ]]}65 σγοσαγέμ ς ἄπος 
᾿Βευ ἀεδετγοι, σοηῇ!: ΟΠ ἘΠ εἴας ΠΡοτ- 
᾿ ταῖς, ΓΠΠῸ Πέοτε ἰρο]αγὶ που πεῖ 

δὲ νίγρας ἜΧρεαίτι ἰιΠογίιτ. 161 ἰαπιε ηῖς 
τι ποῦιπὶ ορξ ἰπποσαθατῖ,ας Πα 
ἀεἸ]!υ Πςε, σαιηἤατα (6 ἀρὰ ρορυᾶ 
αϊξευγιπι αἰθρατ: στη; σσία!ςος 81] 
Εἰτι5 νοςϊξογατίοης πιοιεγθηταγ, (ξὰ 
Δράυςὶ εἴ δὲ ες Πξξοτο αἰ ρογξε, ν τ 
αῖατε ἔδγοχ ἃζ νἱτθιις, ΓΟ πη ἱπάἰσηαπὶ 
τατιι5, ἱρίς {11 τε! διηῦ ργα ΠΙτίτ, ἃς 11- 
ἕζοτῷ αι ρυίπγαδ ἰη (δ τοπἄεθατ,η ἔἃ- 
οἴδπι ἐπ Θ(Ἐἰ5 ρυσηῖς «οἱ εοίτοτἰἀο πα; 
ΤΑΟΧ ἰτογ. σΟὨΠ]1. 1 ἸσΠατὶ,ν πἰπαγίος 
ΔΡΡαγίτοῦο 5 ἴῃ ΘΠ σοποίταητς. ΝΟ τιι- 
Ἰογιιης πος ρ]οδ ει! αὶ Δ ογᾷτιδ ἢ ἴσο 
ἙΟρ]οθατὶ, οἰαπιογος; (6 ἰππσοηγ ςο- 
Πιουτατὶ, τ Ν οἰεγοπξ εγὶρίε, τῇ Π6}ο- 
ταϑ ἰξἘ 0. αδὶραητ. ἀεπία; ἰῃ σοηΠ 1πι- 
Ροταις ἔέξις οἵδ; ηαϊ πὶ 6 ἔοτο (δ ργοτί- 
ΡυϊΠξητ, ρεγρειγαῖ μι ποία ἃ- 
οἶπα5.Ηος ἔέζο Ιη ἀϊιοτίᾳ Πιιάϊα (οι 
(Δ ο[ἔ τοτὰ οἰ αἱτασ: δ ἐγ διιηΐ φαΐ Παέξο- 
πα Πυϊειοτᾶς, οοσατὶ ἱππς πε θαηταγ 
ἴῃ ΠΟΙ] ς5:η6ς [Δ 46 ἀστογῇ ἀϊΠοης, 
νίς ἐς τοῖρ. ἥδεται πιαῖου ἔδγιοθαῖ οοῦ- 

ὅτῖο. πᾶ ραττίο!! οὔ σοπία] δ. ἱπά σης 
ἐοτότος ν] οὶ [1 ΠῚ ΠῚ Ροτοίατοτη, 

Ν ἘΠ 4] ἀρρατίτουι δ. Πηαηις ἱπέδγο δι- 
ἊΠ οὔτ, ἀοροίςεἰᾶς αὦ τιρὶς Ταγρεΐα 

"4 " 

τείγασαθατατ, πες ἱπέεγίογεπι ἰοσι πη. 

40 Φυχϑν,ὀϑήκεςον αὐὐλίκα, καιχὸν ἐϊξᾳργαίσαντο. εἶχ, δ 

οὔτε ἄλλου Τὴ ἐξ Ἐχιζουλῆς θγαΐτων συ λδεγός. ὡς 
δὲ ἐγνωοϑη ὦ παϑος, χαὶ ασξοςζευέηϑη Φ σῶμα εἰς, 
τἰω ἀγϑραν, δια μόνιόν τί κωλύσεως συϊκύρημα. ἔδι- 44 
ξεν 90): χαὶ αὐτίκα. ἡ δίκη διελύετο. νὰ ράλ- 
λων σξείξις ἐτολίζᾳ δηρῦρχων δύαχα λάν πίω ςαίσιν,, 
δλλὰ χαὶ τῷ Γενυκίου χαίεγίνωσκε πολλξὼ μόμία 
εἰ μϑὺ δξχυ μηδὲν ἔτι πολυοζ αγμλονοιοῦτες οἱ τ 
τοι διετέλεσὸν, δλλὼ ἀφῆχϑμ ὡς ὃ δαίμιον ἐχοί, 
τἰω ςαάσιν, σα ἰεὶς οἰ αἰὐξες ἔπι κατελαίε χίνδγων 

Ὁ γειῦ ἢ εἰς αὐνϑθοίδιφαν χαὶ καταφρόνησιν τῷ δημόίι, 
«απονϑρυοι,χαὶ Ὁ Ὁ Ὄρχηςκχρατος ὅσον δον ὄχι. 

ξαι βουλόνϑυοι, κακὰ ἐϊξᾳργαίσθωτο μεγάλα. τ 
ϑέγτες “ὃ φραΐζολογίων,ὼ ζις οὐχ ὑπαχούογζς Ἵ 
ὀῆλαις ὥημίαις ἃ πληγοῦῆς ραξδὼν πυροφαναϊκα 
τες, εἰς Εἰ πόνοιαν ἐποίησθν Φαπέαϑαι τῷ ϑημοτίκ9 
“πλέον, ἰπὸ ζιαύτης μάλιςα αἡτίας Ἷ δύήρ τίς ὧκχ 

δημοϊικῶν ζῷ, πολέμια, λαμίσοὸς, Πόπλίος Βο 
ρων, ἡγεμονίαν ἐαηκῶς λόγων οὐ ταὶς πσοϑ)έραις" ρά- 
ἀαϊς, τότε δμτὶ λοχαγϑύ ςρατιωτῆς “σὸς αὐτῶν χτ 

79 τεγφαάφετο. ὡς δὲ διϑαγτίοῦτο, χαὶ σέκ ηξίου γώραν ἀ- 
τίμοτεραν λαίάν, συτεὲν ἡ οτηκὼς εἰν ταῆς “ροτέ- 
ρα!ς φραϊιαῆς, δεςαναοεἴοιεῦτες οἱ ὕπατοι τω παῤῥης 
σίαν ἀὐτῳῇ ζοῖς ῥαζδούγοις ἐχέλφυσον πίω ἐαϑῆτο τ 

«ξοκαταβῥῆξαι, καὶ ταῖς ῥάδοις Ὁ σῶμα ξαίνην. ὁ δ 
νεαγίας ζιξπε δηρζδχοις ἐπεχαλάτο, χαὶ εἶ΄τί ἀδιχεῖ 
κρίσιν ἔχὶ τδμ δυμοϊροῶν αὑσσέχφν ἠξίου. ὡς δὲ οὐ 
“σϑϑεφηον ἀυτωΐτ' γοιοῶ οἱ ὕπατοι, δλκὰ πῆς ῥαξ, Ἀν. 
ὠγήν χαὶ τύτηφν ἐπεχελάζοντο, ςέκ ὀυασγετὸν ἡγησα Ἷ 
αϑυος ἐ) τω ὑζοιν, αὐτὸς ἑαυτῳ ταμίας ἈΠῸ τὸν" 

20 ΣΡ ϑέϑτον πυδοφελϑόντα Τὴ ραξδούγων “παίων ε 
Ὁ χσϑόσωπον «ὐναγτίαις πυγμμαῖς , νεανίας χαὶ ἐββω " 
,ϑἕμος ὀρλρ, δ μα έπει, χαὶ τὸν ὄχὶ Ούτῳ. ἀγόμακ - 
σαντων 5 τὴ αἰ π’άτων,χαὶ πᾶσιν ἅμα ζις «᾿ "ν᾿ 
ρέταις «πο οφελϑεῖν χελάυσαντων, διάνον ζΙς παρούσι 
ταν Φημεδϊικῶν ἐφαϊη" αὐδικα συςραφέντες ἀθρόοι, ̓  
χα! ὀυαξουσαες Ὁ “οὐ βακλητίχὸν τῆς διλλήλων ὀρ-᾿ 

γῆς, τὸν πε νεανίσχογ ὀξηρπασὸυ, χαὶ Όις ῥαξδούχοις, 
ἀπέςησαν πα ογϊες χα πελάυτῶήες ἐχὺ Οιυς ὑπάτοις, 

δ 
“ Τὰ ΤΙ 7 30 Ὁ ὠρίκησαν,») εἰμι καζοιλιπόγγες ἐχεῖγοι πίω ἄγϑραν ἔν 

τοῦ δι4ςήχει πᾶσα ἡ πόλις, ἃ οἱ τέως ἡσυγχάζοϊες δή, 
γχοι τῦτε ἡγοκοιεῦτο, αὶ τὴν ὑπάτων κατηοόρφευν 

“ὐἰξ κἀςήχει πὲ καὶ πἰεὶ τῆς κλιηρουχίας' εἰς ἕτερον μεῖ- 
ζν Δ αὶ τὸν Αἰ τῷ κόσμου “ πολιτείας ἀγώνα.οὗ 
μϑὺ »»» παταίχιοι ζοις ὑπατοις ὡς καιταλυουδμής, 
αὑτῶν τῆς ὀξζοισίας στευαγὸμακζοιῶπες, τὸν ὄχι- 
ξαλλῴν ζος ὑπηρέταις τολμήσαντα χϑ' χρημνϑ βόνῷ 

ἠξίοιωυ 



Ἔ ἌΣΝΕΤΟΙΟ. ἘΠΟΜ Σ,1 8. ὝΝΧ: : 797 
ἡξίριω. οἱ δὲ δυμοϊιχοὶ συφρέψανϊες αὐτου, καεξόων (ὰρρ!Ἰοίτιπι. σοηῖγα ρί εδ οἰ! μέτο ρίο- 
πε χαὶ πτουρεχελάζοντο μὴ ασροδιδόναι σφων τίω ἐ- Βονοοϊξγαθαπτιγ, ίεᾳ ἱπυίσεπὶ οο- πλοῦ Σ᾿ Ἀλλ αἰ βελεδὰ ζγμα ἄγ, " Ποιταθαπιιγης ᾿δογγατετη ἔπαπη ρτο- 

ΕΝ ρρς πὐτώνκαῖ Ἶ πὰ Δ: ἀετοηι; (ξὰ τὰ δ (δπαταπι ἀοίατα σοπ- 
τὺ ὑπαχων ΚΟΙΉΔΘΡΉ; 1 Ἱ “Ρα-- κἀγερδοοιίατει, ὃς αηἰπγλάπετἤοποπι 
ΠΑ 2. ΟΡ ἡ. " Δ“ » 

τὠνηξίοιω τύχειν »07 τ΄ ἐλτκουλεσαι μῦρον τ' ΟΝ τ ΔΙ υ Δ ]η εοβ ροίςετγοηι; φυϊρρεηαὶ 
Ψ ͵ Ν ὦ «ς 2 . . ᾿ 

ἷ δηρῦργων βοηζαν, χα] οὐ τῶ δὴμω κρίσιν ὑπεχήν, εἰ οἰπεπιτγ δαυπογαχη ΟΡοΠ.Πιρίοταη- 
Ἶ ͵ὕ ᾽ Ἵ “ἷ Ϊ ΤΟΊ ΐ ᾿ ησπλημμελή, βουλόμϑυον, συ θὲ τέρου τυχεῖν εἰα(αν τε ΠῚ δέ δά πα οἴτιπ) ΡΟΡ ΠῚ ργουοοδῃ 
παν ΠῸ:..ς Ἄν τε πη, τγοῳ {Π 0 ἰατς ρυιαῇςηξ, ὃζ η-- διχα ων.» ὄν ον αγδραποδὸυ μοίρα, τ' ἐλά}ε- ; ΑΝΝΑ Ἰ 
Ὅς ΠΡῸΣ ΤῊΣ ῃ ᾿ σομ ΠΥ ΠΟΙ Δἰ᾿τοῖ ἂς τὴϊο ΠδΟΙρίι πὶ 
νι Ευλρίω ἔλεντο, πται4ν ἐλιχελάυόμδροι "“αγτί- γργβογαγὶ ἰΠΠδης. [τὰ πδυτεῖς ἐς οὔ- 

᾿ ͵ ᾿ ᾽ “Ζ . . τι ποτα 

᾿πεζαγμκένων δὴ τύτων, χα) σε σέτερων εἶξαι (βδουλο-- 10 τοπιίοπς αι υᾶπη γοπαϊτξείθιις, το- 
 μδυων τοῖς ἑτεροις, ὦπα-ς ὁ λοιπὸς τὴς “ἰ πο᾿αγείας ἐ- Ἰίφαιπι εἰπι5 οσίμΔτιι5 ΓΟ ΠΊριι5 τοζιΠὶ 
Ἀ ἱπο]οσία πηι ρύςτουτ, πος ἀοπη! πεοίο- δ ᾽ ͵ ͵ ᾽ Ὁ ,ὕ 
᾿ χείνης ἐδουπλυ ὁγος «οὔτε πολέ ς δας Ε ἼΣ : 
Ἵ Ὅ γδόγοσς ἩΡ τὶς σοί ν]|1 τὸ πηθ πη γα }}, Ρτγοχί- ἃ 
ἴσος; 
[Ὃ 

“Α ἀπ 

᾿ἀπεδείηϑηζαν Λάύκιος Πινάρμιος, χαὶ Πόπλιος Φῴ-ὀ ἊΡἷο το]ρίοηΐδ. φαϊδιυδπῃ τογγίγαται 
Εἰ ροριας, πιαϊτίς ρεοά σἰς ἀρρατοη ᾧν 3 ΕΣ φυκαὺ “υ 3 ΄ ᾿Υ ς ͵7 3 

ος. ον ϑηρχῇ δὲ τῷ ἐτοὺς ὁηείας νος ἡ πολιςεπλη- : ; »" ἷ ἘΦ νὰ ; δ ΦΆΡΟΝ ᾿ τἰδιις, δὲ νατίδιις ας Δογοιῇ ἰπτούρτο- εἰ 
μων ἴα Φο ἀωρμν »τεξατῶν τὲ χαὶ σηεν τρις ἀφουί ἵτα μας ἤοτὶ ργοπιιπτίαη- 
᾿ πολλῶν γινονϑνων. χα! οἵ τε μιαντεις ἁπθμῆες, χα! οἱ τίβιις »Πυσά λοτα αα 48 Ποη τἴτα πε 
1" ᾿ Ρῃ 7) Ὦ - - . ΔΝ ρῶν ὀϊξηγηταὶ, χὸ λοὺ δα μονίῃ μάυυμαϊα ἐἢ Ρυτο ρογασογόταγ, ΝΝος τὰ πλα]το ροίξ 
᾿ ἢ ͵ ͵ εἰς ὦ “" 3 «, » καὶ ἱ ΙΔ ἱΠ ἷ χὰ γινόνδυα ὠπέφαινον, ἱερῶν τινῶν οὐχ ὁσίως σϑὲ ΣΟ Ρο(ΕΠδπεῖα ἱπιιαίτς πα !ίογας. φυλῆς 
μ ἐν " ν κῷ ΤΣ Πυπιηυᾷ ἀπῖοα, ργαίογεί πὶ σταυ 45, 

; σε λο νυ ᾿ ὁλὺ γὸ ᾿ Ε 
καϑαρως Ἐὴ Ἴελου δύων. κα! οὐ μετ᾽ Ὁ πολὺ νόσος ἱπυπηαῖαγος οπὶπλ ἀο Ππιοῖταος ἔσοτας 

»" ἢ ᾿ Ν ἰο - ! λ λ ἢ 

ονέσκηνψον εἰς ἃς γωνώχας, καλου ϑρὴ ἜΘΕΙ ΌΧΙ εἰπιπάθητοβ, δ ἱρίβο σιπν ράτίι πηο- 
, ε Ε , ᾽ 2 . τ 

ϑχγατος ὁ(ος ἔπω πσδότερον, μάλιςα εἰς ζᾷς ἐἶκύ- τιοβθαπταγ: ὃς πεο {πρρ!ϊοατίοπος «4 
᾿ ἷ ΤΠ ΚΣ; ἩΡΩΣ ἐυηλης. 

μονας. ὠμοζοχοῦσαι τεγὸ χαὶ νεχε οὲ Ζίκτουσοι σεενα-.- Ρ]υϊπατία δζ ̓Σ ἀεοτῖ ἀθτ πος 
ΝΡ πριν διαὶ ἐὐνελεέκλρ ενεολἐξλεοι. “ΠΡ Δοποδραδιοῖς ρεϊσαμίονς [ἰοεῖς 

ἐς ΑΜΑΝ ἐπ ραν: ἀοέοσ ρ δα, χυίάηυαπι αα ππαίογιπι ρασα- 
-»"Ἢ ᾿ -»“ ͵ ἢ ͵ὕ 

᾿(ω μοί ς γινόυϑυαι κων, ὅτε κοιϑοιρτηριοι θέσιαι «ἶξ τοποπι σοπέσγορδης δας σαϊαπηίταῖα 

ἐπνς ἢ ὁ ςε τιλαίᾳ ἰδ ᾿ Ο ἐφ ἀπὴτν ι ὩΣ σις ἕστο δούλου ὥιγος, ὅτι μία. Τὴν ἱεροποιῶν παρ- 30. (( ετςς ὃς ἴπ ἰαϊοίο σοπιμέξαπι νίγρίςς 
ἌΡΕΙ ΤΟΥΣ ΞΕ Ξ ζ 

ϑένων ΤῊ. φυλαηουσων ἀϑούνατον πὺρ Ορθινία Τ' σοοίΖεγιης, τγλάἀιέζαπγα; ρεγνγθαπας" 

ΩΝ ΘΝ ἥ τὐτη ἃ σι γ 65 τγατογῖθιι5 αἰτοῦ ΠὈΠρίς πλαπιις ἱπταὰ 
οὖσαι . χαχεῖνοι μεταςήσονες αὐτί πὸ Ἕ ᾿ ἰπρ τνι Ξῷ 

ἴαλαρᾳ ως 11; αἰτοῦ ἃ ροπεβοίθιι5 σοπηργοπεπ- Ν ! , »“σγσὴλ ον ἢ 

ἑεραδν,ὺ παεϑλήες θυκδδο, ὅὴΥ ἐκύ χλυς ο ἐηλύετο (5, ἰη ἔογο {εὐ {ἔγχεα νεῖατ πιδοϊρίααέ ἡ 

ὃ ἐλείπϑείσοι, ῥα Θδὸις τὲ ἐμαςΐγωσαν, ὃ πομπάσαν- Ἠλρτίς σαι ἀο προατι!5 α[ξ. αἴας ἴα 
τες ΟΥ̓͂Σ Ὁ πολεως,ζῶσαν κατώρυξαν. τυ ἢ Ὧ4.- ἀρρησα ρο [ἘΠοπεία,  ιια πλμ οτος πᾶς 
ποραξα δύων τίωὼ ὀψοσίαν φϑοραὺ ὁ νϑὺ ἕτερος ἑαυ- 800 (Εχιι5 ἱητετίτα ἱπυαίεγάϊ, σοπίε- 
τ νυ ζο ΕΝ ἈΚ ΣΙ ΣΝ {πἰπν ἀεῆῖτ. ἀτίξαϊτοΙ ἰππετογαῖα, Τυτδς ἄο- 

ΩΝ ἐχήεισατο, τ ὦ ἀρ βμονὴ ἐρ Πο ζλϑσει 408 (Εἰ έεε: Ρ] ες ἃ ραιγίοιῖς ἀππάεθαι, πο ιοα τος 
" ἀαλτγάείςιηξ. - ͵ » 3 -“ ὴ 3 ͵ ͵ 

συλλαίξονῖες οὖ αγρρα μάςιξιν αἰκισαίψϑμοι, καϑυύ- γῳγίηπγεχίμοίτατα εἴξορετα Ρ. νοϊε- 

“Ὁ ὀύδρώποδὸν, ἀπεκίφναν. ἡ μδὺ ὀίω νόσος ἡ ταὶς 40 τοηΐβ, 4} (ἀροείογα δῆπὸ 40 ΖΞ ΠλΠ]ΠΟ 
γιυαιξὶ καΐζασκήψασαι, χαὶ ὁ πολις αὐτῶν φϑύρος δ Τα] «ΟΠ πλ]]ες ΡΓῸ οδτατοποίοτὶ- 
ΙΝ ΕΗ «καὶ οὰ πολ. Ρ[5,πιροτία οοτῖ ἀειττεέζαγατ; ροίε- 

Αῳ ΠΟ ΚΗ πὴ ἀρῶν Ἄ ΤΣ φάποη οὉ Δ] πιαρὶς οαυαπη, (υρ- 
λούγχρόγου “λ{θυμδύουσαι οὐ τῇ πολέ δεισιασέρι οἱ δας ΡῈ φαΐ νυ]ρατγίδιις ραγοητίδιις5 οττι8., 

᾿ λ Ε Ε) 

βότω ὥϑος ζις πατειχιοῖς ἐξασιαζον, ὀνίςατο πα- ΜΠ. 
ε » Ἢ ΟΣ «0» 2 ᾿ “Ἕ λ ΦΙΙΝ ᾿ 

λιν. δὲ ἐξεγείρων αὐ Ὁ δήμζοχος Πόπλιος Βολέρων,ὁ ῷ πσόϑοϑεν «γιαυτω ὕοις αἷξὲ Αἰμίλιόν 
ἀνε ἡ ς ͵ 2 ͵ὕ Ψζε, 4ΦῪν 2.Ἃ { ΟἿ 1 κἀς »Ἥ 

τεῦ Ιϑλιον ὑπάτοις απειϑησας, ὁτί αὐτὸν δυτὶ λοχα.χϑὺ «ρα ιωπίωυ κα γφαφον"Ὲ δὲ δηλο τί μιὸν- 
Ν ε -“ , 3 ᾽ ͵ Ὧν 

λον Σιποδειοθεὶς ισασο τῷ Τῦν᾽ πενήτων δήμου, πσξοςάτης Ἄγρος τὲ γὸ ον, ΤὴΜ ξχετυχοντων ζωὼ, 

γ λ τν ΕΣ "»Ὕ ͵ 3 , . 

σι χοσμη)εῖς χαιλως, οὔτε πολίζχας Ἰ ὰ αἶ- Τὶς σοπλἰς Γ,. ΡΙπαγίας, Ρ. Εατίμς “οαῇ: ἼἜ -ῶν, Ῥ :2.-:5 πὶ 
᾿ , ν « ᾿ 5 πο ΠΟ Ρ ἘΠ ᾿αἰς. Ἔχιςαντων δὲ ὦν Θὐρχωρέσιων, ὕπαΐζοι μϑὺ σοτοαιὶ (χηϊ σοηῇ; Ηαΐας απηὶ Ρυροίσης μιοῖξι οευγζι εἰ 

ΡεΙ τς τη- 
ἀΉΝ ΠῈΣ γε 

{14]15. νἱτγρί- ΩΣ 

ἢ πόλεως τὺ οἴκων ἰδίων ἔχ ελούνϑυαι. παῦλαν αὐ- (κυϊεητε ἰδγυιις Πυϊ 44π| Ροῃεβοῖδιις 9; παοφι. “δι ει 
ταὶς ἔφερον ταν κακῶν. (Ὁ Οιαύτη δὲ συμφορᾷ τῆς ᾿πάϊοας, νηαιη Ὗ ε[ἘΑ! πὶ νἱτρίπαπα ἌΈΕΕΗΕΞ τ δὶς ἊὩ 

᾿ " “υ Ὁ εν ͵ γερίπίδπι νἱγσίηἴτατο δηλ ἱπηριτοῷ, “ Π 
πόλεως οὔσης τοῖς ἐξηγηταῖς “δν Ἑρὼν νύ μάωυυ- ᾿ 8 ; ΡΙΓΟΟ, ρακί, ἐστε (Σ 

Δοτα ργο ρορυΐο ἔαςεις. Πὶ αἰοταπι ἃ Ξ 
ν γκοωνν οἴλαιια.» ἢ 

παρϑοίαν ξισύλωλε, ὺ τὰ ἱεροὶ ϑυφ ζᾳ Ὁ πόλεως, Οἱλιαπ) ἀοξοάοτῖιτ, οχ ἱποςιἘϊ νοῦο ρᾶ- ἐν σι γε ν΄“: 9ιι Ὅσε! ἢ! 

ΙΝ Ο.:8;; 

5 Ωρ ΩΣ; 

ἴα τὰ ὦ 

“ «πἰὐεο ἤες « ὅ, 

42. ἴᾷι ἰνεικ 



Ο ωα 

(93 ὈΙΘΙΝΞΙΕΙ 
ἴῃ πιστὰ οὐἱᾶ τρηυίταῖο ας ἐροίταις 
εὐποατας ΟΠ (ἃ δοὸ ρου ΠΊπλιπὶ Πο- 
παὶπο τ θαπιις5 δο πῆ πηα ρἰεδεοίθα- 
τι ογατ, Ζιοα ρτίμητι ΟΠ ΠἰαΠὶ οΟία- 
Ἰλτεπῃ ροτοίξατξ τορίὰ ἀἸἰσηίΐτατε ρτς αἱ- 
ταῦλὶ Τρία ργίπατι πη ρου ἀοτγοξτα- 
τίοῃς δια πιαϊα νἱίιι5 εἤι:ργςίεγει πὶ 
οαπι πηδρ Ἐγατιιπι Διη ᾽ς ΡΟ ]Ἰοἴτας 
εἤπει δοϊδτατῖ (ς ροτζξτίδηι ἃ ρατγίοἱ 5. 
Ηἰς,οὰπι ργίπιαηλ]ἰουτ ρίασατα ἄθο- 
τι γα τγαέξαγο τε πριΔἀμποοσαῖο πη οοη- 
οἰοποπιροριυοϊεσδτα!ε ἐς τ ραηί- 
τἰἰ5 σομλ τ! 5,ντ ργο συγ Αῖα ἐγίδατα ἢ- 
εγοητ: ]υοτῖ μας εἰς αἰ γεητίδαι- 
τίατα σοιηϊτία τῇ ἀεπιῦ γαῖα μαρεθαδη- 
τα γ, τὸ ρυίας ἱπίθηατα ἀσίτατα, ρορι- 
1ὶφ σαἰσιίο Ρ οιιτίας ἀρργοθαῖα, ροίε 
ἀτηθο {{π4,4]π|πὰ οτίατη ἤρηδ τα; - 
{ρα αἰεππῆςηι. Ττίδατα νείο, ει 
πεοίεπατα(οοηίαϊτα ργαςοίπῆει, Πες 
(λοτα νε!] αυ(ρίοἰα αἀ ἀἰχξητ, ν ΠΑ ἠ16 
Ραφοβδητιι τε ΡΠ Πθιι5. Παοραταῦς 
ς σοτοτίς φαδίιοῦ σο]]ορὶς ἄπος ἰερὶς 

᾿ ἐεγξάα (οοἵοϑ; αἴας ἴτὰ γε! χαΐ, αὶ ἀπ 
(ξητοθαητ, αρεγασηταγ παπιογο. ἂς 
οὐ διίςῃδτιις,τοτυίᾳ ογάο ρατγίοίας,. 
Ἰεσὶ χιο πλΐπιι5 Ρεγέεγγσχισ {(ππηπ|ὰ νὶ. 

τε οθᾶτ: δὲ ροΙ ς] ἀϊεσίαποιϊξα ἱερὶ 
ἀϊδτας νοηϊτ,άσηα  γοααξεία ἰη ἐοτ 
ΡΓοαϊ ει, ναγίαδος ογατίοηθϑ παθιιε- 
ταητποη πιοάο σομίμ]ες δείςπαίογος 
αἴαῖς στἄἀίοτεκ,(ς ἡ ετίαμπη 41] ητι! 46- 
οἰαλγαῦε νε!!εηι χυᾶτα ἴῃ δα ἱερε εῆςεπε 

᾿ς φὐρίυγάϊτατας. ΤΠ Ρυηὶ σοητγα {5 ογα- 
τ τίοη δ. γεξε!!ετε σοπααηγις οοί]6ς; 

δον] οἰ Πππὰ1}}} τε θηο5 : ργοτγαΐξος; 
ἰῃ οηρα πο ογατίοπῖ σοηῃῆϊέξιι, τε πι- 

“Ροτίς δησαίία,αρρετεηῖς ἰάπὶποέξς, 
σοχλ τ4 1ΠΠ4 (ΟἹ αἷς, (σαιτς; τε δαηΐ γο- 
βατοΠ 6 πλ]ερίς ἰτεγίι [ῃ τυ] Π ἢ Πιπὶ 
οἀϊχηδητ, ας πιαίοῦ χαδίη δητοταγρα 
Δα σοπλϊτία σομἨυχί δῖ, τος ΠΟ δἰ τεῦ 
4πΑπι ρείμ5 πλάση σοπτοητοποφέϊα. 

εἰς. [ἀ Δηϊ πη ποι ΚΘ Υ οἰδγο, ρα (ς 
“Ἡξατυϊε ρος πες σοπία]ίβδιις ἀπΠια- 
Π᾿οπειίη Ιερὶς ρογπχίττοιο,Π θα ρδιγίοἱΐς 
(υταρία;» (ξ ἴῃ τοσιιπὶ εὺ5 ΘΟ ΠΊ 5 
δσογο παρεθαπης δπίτ 1} (4 (ο411- 
τα, ὃς σατοι τ Πῃ σιΠῚ Οἰἰδητείαγι πὶ 40 τὴν πελάτας (σέκ ὀλίγϑις οὖσι, πολλὰ μέρη 
Πῦ οΧίριο ΠυΠΠΘΓῸ ΠΊΠΪτασ ἔογὶ βάτος 
οσουραθδηζ, αηΐπλος Δάάεπαο Ἰερὶς 
ΑἰΠυαίοτιθιις, ἀεἐεπίοσίθιις οότγα οὔ- 
{Ἰτερϑάο;α] 44; πλυ τα πάδοούς ἔλοϊο- 
Ὀαητ, χα ρτα (ς ἔογσγοης πτατγᾷ ἱπ Ια 
ἔτασιῖς σοξαποποτη ὃς νἱο]ςητίᾷ. Ηας 

ἡ Οἷτι5 ΘΟ Πα ΠΟ ται οἰ} ααηττγ- 
τἄπισα ρι ρα αἰ αἱτ] τα ἀἶγα σα] απηἶτα5. 

Ρεβίφαιτοχ. Τηιαήτι ιν τ ΡΟ Ἐς ητία, το ἰχιιᾶ ου- 

το ἢ φατοιακῆς ψηφοφορίαςε, ζω οἱ Ῥωμοῖοι κι 

30  ὑπατων,ὺ μέγρι πολλῶ Ὁ ὡψιυκαχίας τλ 

ον" 
ΗΑ ΤΟ ΒΕ ΝΑ... 5. 

ἡ τεθοφι μι μένος οὖν πολλῇ ζαπφνότητι ἃ ἀπορία" δλλ, ᾿ 

ὅτι τ ρχίω ὅ ὑπατων βασιλιχϑν 
ἔχουσὸν ἀν ῤ 

τέως, τοῦτος ἔδοξεν ἰδιώτης δὴ ἀποθεία ζῳπῳῶ- 

σοι!» ἔτι μᾶλλον ϑζᾳ Ὡς που έσάς ας ἐποιζτο με- 

τιῶν Ὁ ἀρχζω χτ' τὴν πατεικχίων,ὡὼς ἀφαιρυσόμῆνος, ' 

αὐτῶν Ἐ ἰαέ ὃς, Ὁ ζάχιςα ὀξελμετο αὐταλω-: η 

φήσαντος “" δαιμονίου χόλου, πολιτικοὶ “ατρ 4; ης 

στευα: γα: γῶν τὸν δῆμον εἰς εἰκικλησίαν, νόμον εἰρφέ 

«ϑιῇ δημδρχικῶν ἰρχαιρεσίων, μετάγων αὐτὰ 
Ὡς 

εὐ 

' 

τίου καλοῦσιν ὅχὶ 1) φυλετικζω. τίς Ἄ Ούτων ἃ 

Φοροὶ ἢ ἐρχωρεσιών ἐγὼ σημόνω ς μϑὺ Φο : α- 

χας ψηφηφορίας ἔδ4, τσοοξελάυσα ϑύης “ὃ βα 
χαὶ 1 πλήϑοις κτὶ φατρίας ζὰΣ ψήφοις ἐϊξενέϊγαᾳ 

ὁ μετ᾽ ἀμφότεροι ζεῦτα ΤῊ οὐαὶ τῷ δαιμονία 
μείων πὲ καὶ οἰωναῖν μηδὲν εἰνανιωϑέντων,τότε 
ἐγ); ὁ φυλετίχας, μή τεκσοοσλάσκκατος γιν 
γα, ματε ἢ ἱερων πε κὺ οἰωνοσχόττων δχεϑεασισ 

-Ψ ἡμέρα μια πελεοϑείσας “ἰπσὸ φυλετῶν π 

ἐχάνοὺ ἦσαν ἐκ ἴ τεηάρων λοιπῶν δημζδχων οἷ« 
ἀσφέρον)ες αὐτω δύο δημδνχοι Τ' νόμων. οὐδ σῷ 

ξασοίυϑυος,ἐλοΠόνων ὄντων ἢ: μὴ “ὥὗτα βου} 

γων πὐξ «ζω. οἱ ὃ ὕπατοι, ἡ (πλὴ, ὃ πλώτες οἱ πατὶ ς 

κιοι,κωλυύφν ἐπεχείρφεευ Τ' νόμον" ἀφικθυϑρυοί πε; 

πλῆϑος εἰς ἀφρραν, ον ἥ κυδοέπον οἱ δὴ μὗοχο αι 

ρώσᾳν Το νόμον ἡμέρα,πουΐοδουπους διῆλθον 9». 

πεύπατων κ Τὴν ̓ ὡρεσξυτάτων ἐκ, “ὁ βουλῆς δ 

πϑυτὸς, ὅτῳ βαλουϑύῳ ζῶ οὶ ἐνέσας εἰν ζῷ γόμ 
εξιόγτος ἀτοπίας. τιλεξαντων ὃ ἢ: δηρδόχων 

οἰκμκηκεωυϑείσης, ἐχείνζωυ »ϑὺ Ὁ ἐχκλησίαν διέλυσε 

εἰς νύκζᾳ συϊκλι4οϑεὶς ὁ χθόνος. παρ ϑϑέντων ἢ (λι Ἶ 

δηργων εἰς ποίτίω ἀσρραν τίω παῖδα τῷ νομᾷ 

γγωσιν,χαὶ στευελϑόντος ἔτι πλείονος εἰς αὐστίω 05 

Ω πο βα πλήσιον τωΐσϑοτεέρῳ σεευέζη "λυέαϑαι πα 

θυς. τῷτο στευιδὼν ὁ Πόπλιος ἔγγω “ἥτε ζ;ς ὑπ 

τοῖς Ἐχιϑέπειν τί τὸ γόμιου κα τη ϑράν, μήτε 

τρικίους ἐδὼ τῇ ψυφυφορία, παρῴναι" καθ᾽ ἕταιρ 

ας Ὗ» ἐχεῖγοι : χαὶ χτ' συφροφαξ ἅμα Οἷς ἐ 

-». 

ἀσροϑὶς κατεῖχον ᾿ δχικελάζοντές πε ἴοις κατῆτ 

γϑοϑῦσι πῷ γόμιου,, χαὶ ϑορυξοιῶτες ζις Ὡπολϑορυ- ᾿ 

μϑύοις, χαὶ ἀλλα, πολλὰ ποραἥοντες, ἀκοσμίας 
τὲ χαὶ βίας τῆς εἰν ταῖς ψήφοις ΄ ἐχοιδύης μέωυύ- 
ματα. ἐπέοε δὲ αὐτο (ὰ βουλφύματα ὄντα πυρῶν 

γικαὶ ἕτερϑι συμιπεσοῦσει δεήλοιτος συμῷοροί. νὸ- 

σῦς ΣΡ ἥψατο Δοιμεικὴ τῆς πόλεως “δυουδύη κϑὰὼ 

Κι 



οἱ ΑΝ ΤΟ ΟΜ. 

ἷ , κῷὶ τὼ ἀδέυ᾽ Ιταλίαι, μάλιςα ̓  ̓ πλεονασα(ᾳ χ 

᾿ αἰιὼ πόλιν' χαὶ οὔτε δύ, ϑρ5»πίνη βοῖα ἤρκει Οἷς κα- 

᾿ ΠΑ ΜΉΝΣ ον τῳ σω οἵ οἵ πε στο πολλῇ ὃς- 
᾿ 
᾿ εαπά ὀνϑυοι Φερντίδι, οἷς μιγδὲν ἐγίνετο ἘΠ: δὲ-: 

ὙΠ πεϑιαν οὔτε λιτόμϑαι λεαῖν χα θεσίαι χαὶ 

Ἢ ΤΩΣ πελάσταϊον οὐ ταῖς Ὅμαῖεδε λύαγ- 

“ ναι καταφάύγῳν συμφοραῖς,οἱ ψ' δλύδρα τε γι- 

ΕΙ νοιχαὶ ὑαβ τό κοινοῦ καϑαιρμμοί, τότε οὐ τοθ99- 
Ἶ 

φέω. διέκρινε τεῷ παῖς οὐχ, ἡλικίαν, οὐ Φύσιν, 

δυχοιώτων ᾿υφίζῳν τίω νόσον, δλλὰ γωυαιξί 

“ ν ὑέπιπῆε καὶ λόδρασιρκ γηραιοῖς χα γέοις. - μά 

᾿ τὐβρς ΝᾺ δῦ» αἴτιον ἐλύετο τῷ μὴ 

σαν λοι φ)οιρέεσαι τίω πόλιν" δρλιὰ ποταμοῦ 

ἢ πυρϑς ἀ,ϑρ9α ζὶς δυ,ϑοῴποις ἐμπεσούσα, 

παξ»οθολξὼ οζφαν χαὶ πω ἁπαλλαγάὼ ᾧ- 

ἂν ἔλαζεν.ὡς δὲ ὃ δφὸν ἐλωφηδεν,θξε ̓ὄξοδῳ τῆ τῆς 

ἣς ζῶ ὁ Πόπλιος, ὌΝ σῴκ ἐδγέύατο κυρῶσαι 

Ὅμμον -ῳ τῷ αἰξούννι χεόῳ, δ΄ Ξρχαιρεσίων 

; ἰσάντων, μετήᾳ πάλιν τίω δημζοχί αν εἰς τὸν ὄχτον-- 

᾿ ᾿ τα θλιαυτὸν πολλαὶ χα) ἡμεεγάλαι ἄδει αἰσσΊι- 

Φ φούμϑρορ᾽ χαὶ οὐποδείκγυται παλιν δηρῦρχος υτ 

αὐτῶν, χαὶ δύο τὰ σεευαρχοντῶν.. οἱ δὲ πατείχιοι 

᾿πϑὺς το ὀὐτεμηγόμησαῖτο, πικρὸν ὀύδρα καὶ με 

σόδημωον, χροὶ μυηδὲν ἐλο- Πωσοντα τὴς τ ριςοχρ τίας, 

Σ πίω αἰ πυτατείαν πσοϑαγαγεῖν, Αταιον Κλαύ.- 

ον, ἰὸν Αἰπασίου τῷ 5 πλήσα τῳ δήμῳ «δὶ τί κα- 

᾿ ὥρϑὸν ογαδιωλάντος, χαὶ αὐτὸν πολλὰ Ααὐτειπόντα, οὲ 

Ἱ οὐοὶ εἰς Ὁ πεδίον ἐλϑεῖν βουληϑέντα, ἕνεκα. ὔμθρ 

Ι 
ἷ 

ἢ 

ἢ 

γτο Σἰπόντα ὕπατον. τελεοϑέντων δὲ δ᾽ Ἔρχωρε- 

"ν τ πολλζς ἀὐπετειαν οἱ ἱγΣ πένητες ἐξέλιπον 

Ἢ ὃ πεδίον, ἼΤΩ τὸν λὔδρα τόνδε ὀνο (φι οἷ εὔεντα ἠχουσαν" 

λαμβανοισι τἰὼ ὑπατείαν Τίτος Κούτιος Κα- 

ΟΝ Απαιος Κλαύδ)ος Σαζῖνος, οὔ οὐπε ας 

φυσά ὅτε: «ροαιρέσάς ἐγοήϊερὸ ὁμοίας Απαΐα μϑὺ 

"δ εδγνώμν “πἰξδεασθὺ ᾿αἰξὰ Ως ἔξω΄ φρατίαὶ Τ' ΣῊ 

29) ὁ πένητα δημοννα τὴν" πε καθ᾿ ἡμέραν Δὐαΐχα! σιῶν 
ὧν “ὁ πολεμίας ἀὐπορωῦν Οἱ κς αἱ ᾧ πόνοις, ὧν τ χεείᾳ 

᾿ς μάλιςα ὑπῆρχεν, σὰ συμφέροντα τῇ πολ Ἅ}ο.- 
πρατοιϑρος, ὕκιςα Οἷς ἐκ πῷ ἡ σεουεδρίου Ἢ διοικοῦσι 

“Πα χοινὰ ὁ δες ϑρής- πε ὺὶ χαλεπὸς ἤ “πολέμου: ἢ πᾶσαν 

ἔσεα “αρόφασιν ἀὔλογον ἀπεφαμεν ἡγεμονίας δυτί- 

ποιευδύη πολφ, ὁ ὑσαο πϑύτων Ἐχιφϑονευϑμη" κα- 

τάς Ὁ εἰκὸς ζεῖ, [εἰονόσιν ἤδη ζῷ μίμοντα εἰσίζῳν ἡἠξίᾳ, 

Ἐχιλεούνϑμος ὃ, ὁσοιῃ ἤδη χινήσᾷς ἐΐμοντο Ὀχὶ τῇ ἢ πολ, 

ὅτι πᾶσαι χτ ᾧς δῥαπαύσᾳς ἔλμοντο : πολέμιον. 

ΤΠ: 

"μζωυ ἢ ἀοϑένφαν σωμιοίτων,οὐ τέχνζω, οὐκ ἄὥλ-το 

"ρεσιῶν, οὐθὲν ἡ ἢον παξρεξούλάυσαν τε χαὶ ἀν 20 

ΤΣ 799 
ἴτη [τα'λπι ρεπιάράτα, (ἀ πυίαιιαπι 
ΑἸ1 δὶ χιιαπι Ἀοπηα ἱπέο ἰοῦ : ἰὴ 4ὰ 
ΠΟΟιιπηαπὰ ορο υϊάηιαην ρτοβοῖ- 
εθατατγ,ίξ ας ἱπτοτίδαης δ φαΐδιις 
τηάσηα, ὃζ αΐθιις Π0}14 ἱπηρεπάςθα- 
ταῦ συγ; ΠΟ {πρρ]Ἰσατίοηιιπα (Ἀοτί ἢ- 
ΟἰοτΏ στη 4, δζ (φαοα Ἐχιγοπηαγη οἷς 
τη αἱ σαἸαπγϊτατί εις ας (οἰοττοπιο- 
ἀἰπτα) [αΠγατίοπαιπι ργίματαγαπη ριι- 
Β]σαταπινς ν1}14 οταῖ νυ]Πτα5. ϑαοΐο- 
Βατία πιά απὶ ΠῸΠ1Ο ατατῖς, ίθχας, γο- 
ΒοτΙῖς,1πιθ ες! Πτατίονς ἀἰοε πιίης; εἴς 
ἴατῃ σοπῖγα πηράϊσαπηξτα 4146; τποτ- 
ὲ Ιοιιαπλῖ πα σοπταπηαχ;Ποη Πα ]οτὶ- 
Ῥιις ρατοθης,Π0Ὴ νἰγίς ; ΠΟ Πδτι στδη- 
ἀϊδιις, πο ππεπίθδις, ΝΟΠταπΊεη ἀ{- 
ἀταγΠι ΠΏ εγαῖ; (υοα (θέν ἴῃ σααΠΆ 
ξαϊς ο πγίπιις νπἰμεσίῃς ἀδρογίγος 
Ρορι]ας ) (του γθΠτῖ5 ἱπ ΠΊΟΓΘΠῚ Δι 
πος Πα Π], τοτῖς νἱτίθιις ποθ πος δά οτί- 
Εῃσ,ντ οἶτο ἱππάοθαζ, ἵτὰ οτίαπη σεἰς- 
τῖτοῦ αὐειρίεδαι, δεάήασια πὰς ρείξᾷ 
γοϊετοαρρείεητο (μϊ πιαρτξγατας ἐχ- 

ΣΞ ἰταγυΐα Ιεσοπι Ρογέοττο Πποηροτοζγαῦ,. 
ΡΓΟΧίΠ.15 ΠΟΙ τς ἰτογ τε διιηδτιιπα 
ΔΌΔΟΙΪτ, Πγα τα ὃζ πλάστα οἰαί θιι5 ἀἰο (6 

ῬοΙΠΠοέῃ5. [τὰ ἄθπεο ττδαηιβ  ρίοθα 
οτδαῖαν,δζ σα δο ἄϊιο 2 6Χχ σΟΙ]ερίς. 

Ηἰς ρᾷῖγος ἅπλ}]1 πηδοἰπαπιρητο ορ- 
Ροίαοτιησ νἱτῇ ἀα!τετίι, δζ ΡΙςδὶ τηο- 
{ταπι, ες ραΠαγ νὰ ορεϊπγατία πη το- 
Βίπηση Αἰ αἱ 4 ἀοττίπηοητί ρατογετιι, 
Αρρίατῃ ΟἸδαάϊα ΑΡ.Ε. οἴα5 χα ρΙεδὶ 
τοάισεηάα ρΙατίπαιπη δ πογίδτις ἔι- 
οἴατφασπι ρρίπιη ἀἴπ πλαϊτατη ας 
τοίτασαητοπη, 40 ἢ ἴῃ σαπιραπι 4 - 

ἄεπι οοτηϊτίογιιπη στατία ργοργεάϊ νο- 
Ιοπτοπ,, ΟΠ Πιι5 γε αητςὶη (6 π4- 
τα ἀςογοιογαητ ἴτα της {{]ς (ΠΗ ταρῚ ἰς 
αὐίξητοῖη ογθαγιης σοπί]ετη. (ΟΠλί- 
τἰϊς ἔοι! ρεγαξεῖς (Πᾶπὶ ραιρογαϑ οά2- 
Τὔιρ ε σάγαρο αϊοοἤογιης διιάϊτο 
Αρρἱϊποπλίπς) σοπία]ατιῃι ἰῃἰογαης 
Τ.Ουϊητίμς (δρίτο!πιις, ἀρ. Οἰδιι- ἰδ ΕΒ δ ἰνιεξμειοβ 
ἄϊιι5 δαί πιιϑ:ἰΠρϑηΐο πππλ}} δζνο  αη- 

{δ᾽ ραγᾶς Ιδθοσῖριιθ, τορι δίας εοπΊ- 
πιοάα ἱππάγεῖ, πθο ρδιγίθιις ἴῃ τοῖρ, ὦ 
απ ηἰγατίοπε πιο εἴας μοοῆδζει. 
πῦ ἀεξαταγατα Ποποίἃ θο}]1 οσοαῆο- 

ταῖς, ἱπυ!ἀϊοίας οτος οπηηίβρας: ὃς 46 
ξατατο οοπίοἔξαγαϑ ἔλοϊο πάδς οχ ργα- 
τοι τἰ5, ἀοσεῆς οπτηες {Πρετίοτες {Ε- 
ἀϊτίοπες ἐχοιῖας ὑς Πἰς σεΠδητίθει, 

αἰῃ ητῖο, 

ταῖς Αἰ ΠΠΠλ1165. Νατὶ Αρρίο ρίασεῦαζ ΑριΟἰαυάϊο, 
εἜχίογηα ΠΏ τί αἰ] ποτὶ οὐἱοίλπι ρ[6- τπτθα ἀοτηΐ, γα ιν 
θεῖη ὃζ ἱποροπι, νὰ νἱξξιιπι φιουί ἀἴ4-- κοινν»ο { 
Παπη, 00 ἀογ»ἱ σατεύοῖ,οχ Ποίοο {ἷς ἩΜΔΕῚ 

Ροραΐο, φαὶ δά ἱπιρεγίαπι αἰρὶ- κα δ κιο Ὁ 

᾿ς ἌΜΔΡ  ο: 

πρλὲτνν ΚΡΡΕΝ - 

ἜΤ ΕΝ 
τὸ ὰι ἜΝ 

ἤ, 



όὅςο 

Ουἰητῖο νεῖο ἤοῃ Ρίασεθας ν]}|ς5 ἰῃ- 
ξεετὶ δ. Παπη; (εἀ ἀϊςοθατ,στγαῖατη εἴα 
ἄοθετο, Π φά ΒΕ} πεσοςπατῖο τοροεὶ- 
Ἰεηάα νοσατα ρ]εθ5 ραγοτοῖ : ὃ σοπη- 
τιοηἤεαθαῖίοτο να {1 ΠΜΠΠταπὶ ἀεῖγα- 
ἐχαπείθιις νίπι δά θογεπι, ἀλέα δά 
ἀείρεγαταπι διιἠδοίδτη ρ] εἰ 5, αὐιϊσο- 
τοῦ παρ  ἔγᾶτι5 γα Θγετδ τη; 46 ΠΊ- 
δαάπηοάιιπι σοπίθ]ατίδιι5 ῬτοΧί ΠΗ 5 ο΄ 
νας ρεπγίπαπι ἱπίϊαγε ρεγίσα! απ. 
δας οἰ πὶ (ηριυίης σααίθιδηαο οἰαϊ- 
Τίδιις (ξἀϊτίοπεπι ες οοπιρείοξάδιῃ, 
δας ρίεροπι ἀεπιλεγεπ ἀλπὶ ραγιπὶ 
Πιοηο τίς οδίΘ 5, τας δατοπι ροπ 65 
Ὁ υἰπείπιπη οἰπις ΠΊΘΠΓ5. ἱπηροτίαπη: 
ΠυλπΊοθγαπι παρε ς εγαῖ σΟ ]οραπι 
ΠΪΠΠ ἱπαῖΐτο 10 ἔβοοις. ἂς ν οϊοίο 
Οἱιπη σΟ]]Θρὶ 5 {π|5 ΠΠΠ1] ἀΠΊρ 115 ση- 
ὅζαιΐ, ἀθ Ιερα χιιαιη {πρεγίογα ἅΠΠῸ 
Ροτέεεγα ποη ροτζαδίδησ, ᾿τοτα τη το- 
σατίοποηη ἔθγεθδητ; Δα αἴτο Ιοσὶ, γε ἢ 
ἄστη σοι τς φ Π] πῇ φαοαις σοἱ- 
Ἰεσία αι ἰαποίγοταγ; δὲ φι! αυ ροῖ 
Ρίεθεπι ἀρὶ ἀδοογηῖνε ἀεθεγες, αρε- 
τοταγ τ δ τἰς σουη 5, ιοά π1 1} - 
Πππὰ ογαῖ, Ζυατ ἀροῖα ἃ εηδτι]η ΡΪ6- 
Ὀεπ τγαηϑέοεγα ροϊοητίαπι. Ηος οο- 
σῃηΐτο σοί! ες σιγὰ {δ τ χαοπιοάο 
Ρτγίπιο συσσις τορος 4ιᾶπι βετὶ 
ΡοΙδετυοΠΠπγε πλοτις {Πς (βάϊτίοη μα 
το!]ογεταγ. Αρρία5 σεπίεθας νοσδη- 
ἀοκ δά αγπια 4] (α]πὯ πὶ να! πττεπι- 
ΡΟὈ]Ισαπι, ὃς Παΐ ἀγΠηϊ5 (Ὲ ορροπο- 
τέτ,οο5 πασξάος ρίο ΠΟΙ Ιθιις. (ἷπ- 
τις τατοηΐθιις ρευπδάσπάδηι ρΡ]6- 
Ὀειη αἰεθατ, ὃς ἀοςεπ άπ 14} ρεῖ- 
ῃϊοϊοί!5 ΠΟ {Π||5 ργαοορς τα ρογεταγροῦ 
ἰσῃογαητίαπη Γοσιμπ (ΓΙ Πγ: Θχίγα- 
τῆα ἰπίηϊᾳ οἷϊς ἀϊσεης, αθ ̓ παϊτῖ5 οἱ- 
ἰδ οχτογαίοῦς, αιοά ἱπηροτγατί 
ΡΟΗ͂Ι 1 νοϊοητίθ5. [Π δαὶη (ςπιξείατη 
φἰτοαπεπτί (Θηδτα ἴτιιπι εἴπ: οὐχ 617792-- 
4116 ἴῃ σοπΊ 1ΠῈ ΡΓΟΡΤΕΠΊ σοΠΠΓ, ἃ 
τι διιηἷς Ροτίεγαπε φορίαπι αἰ ΟΠ, 
δὲ ἀἴειη, αστα ντεπτηηις σοποο πη΄ 
εἴ. Εα ἀϊες νδὶ νεηϊϊ, ἔογο ναγία τιιζ- 
δατείοετο,υΐα ἐλξξιοηϊϑ νεγία; πγὰ--, 
σἰΠγατας (414 ΠΡ] αἀίοἰαογδης, 4. 

: {παίοτος ἰορὶς ριοάϊογιηίη πιράϊαπι. 40 γόμου. ὁ υϑὺ δζζυ Κ οἥδιος ζᾳ, τε ἀλλα ἐχιφκὺς ὧν 
1δ᾽ Ουηείας, νἱτπλοάογατας δ ρορα- “ἢ Ἦ νὴρρὸ ὁ Δῆμον οἰκφοίθε Ἢ λψ. ὦ πάθον “τῷ ΘῈ ̓  
Ἰατὶ λουπήϊα στατοία, ΡΓΙΠΊΙ5 Ρεττα 

ἀἰσεπάϊ ροτείξατθ, ἀρροίιτς δάήπιο- "ο΄ 
πὶ ὅζ ρα 1 ] τοῦ σοποϊοπαζιις ΠΝ 
δάδο νί (παίογες Ιερὶς ργογίας πατό- 
το Πτ, 11] ναἰεπτος δἤοεγε νοὶ ἰαΠ ας 
γε] ἀχυΐις. Αο ἢ σΟ]]ορα αἰτς πι 11} 
τοηταιοι ΔΙΊ] ας, ΡΟρα]ας σοπἤάε- 
ταῖα Ῥοττ οι ἐπαγασα ἱπἰ αίταϊο, 

ΙΘΝΝΟΥ 5ῚῚ 

1ο τῷ μέωυος ὁ ἐχείνου ἡγεμονία, τῳ Κοιΐίῳ 0 

20 Εν καΐζάλισις Φανεροὶ, τῷ: ὃ ̓δημου δέωνας 

20 ἐῃ) λέγων, ἃ παρ ἐχόντων ἔξες! φέρεοϑαι τ νι μ- 

ΗΑ ΟΣ Α ΚΝ ΑΥ Β θ᾽ ἣν 

Κομῳϑ ὃ οὐ ἐδύχει πόλεμον ὀκφέρφν σένα 

πητον Ἔσποφαίνοντι, εἰ σξς ζις ὀμαγχαίους « 

ἔξωϑεν ἐπαγϑμϑυοῖς κωδγούοις κουλουϑρος δι δή Ως 

ἀὐπειϑὴς ἥμοιτο, χαὶ διδοίσκοντ! ὡς εἰ βίαν α ζ 

ἀξοισι ζἷς μὴ πειϑουϑύοις, εἰς Ὡπόνοιαν ὀμαϊηο 

σίν ἐλλεῖν ΩΝ δημοτικὸν, ὡς πῶ χαὶ οἱ σὸ9 αὖ 

δὰ ὕπατοι ἐξὼ ὧν κυδοουάσῳν ἀὐύζευς ἐγ, 

ἢ δὲ αἵματος χαὶ φόνων καζα παῦσαι πίω ςο 
δου ἀν αἰαεοῖς “ὑπομεῖναι ὃ Νμῆ μος 

σοι. ὥςτε δθαγχαῖον ζῶ τὸν ἕτερον θυ τυ 

δὲν ἄχοντος ἐχείγου ποιῴν. οἱ δὲ πὐξὶ τὸν Πόπλιον᾽ 

αἷοχοι οὐϑὲν ἔτί Δα μελλήσαδες ,τὸν ἐν πτοία 

εϑεν οὐιαυτῳ!οὐ δουυηϑέντα δχτκυρωϑζεδαι νὸ 
λιν εἰρέφερον, παξοεγφαφοήες αὐτῶ, χαὶ ὃ“ 

βανό θη ΞΡχέῖον οΨ ταὶς αὐταῖς Ὑνφηφορζο 

κλυσίαμφχοῦ, ̓πούταζα ὀηγα ὃ ὅσοι Οἡ Φῷ δήμῳ. 

τεοϑαί τε χαὶ δχικυρφύαϑαι δεἠσ τς ̓ 

τῶν ἐλεψηφίζεοϑαι “κατ᾽ αὐ. πὰ ζῶ ΘΡ 

μαϑούσι Ωρ τις φροντὶς εἰςήφ καὶ »ἡ λόρ» 

᾿ ο οὐ ὐζαχ καὶ χ᾽ σοι τα σφοκΐ ὃ ̓ἴϑαχινο : 

ξασιαάζον ΄αἰρεδν.ὁ ὁ δὲ δζυ Αγταιος ὅΧὶ ζο, πλαν 

λῴν γνωμΐωυ ἐδίδου Ὅς βουλομϑύοις σωζξο “γε 

παστοιον πολιπείαν" εἰ δὲ τίνες σγαγτίω, ϑήσονται σι Ἰσί 

“ρος ὑπλαι, ζούτοις ον πολεμίων ποιᾷι 

ὁ 5. Κούντιος λόγω πείθφν ῴετο δῷ ζους δημοτι κὶ 

μεταδὶδοίσκᾳν ὡς δὶ ἄγνοιαν τῷ συμφέρονζοςε 

θερια. βελ ἀύκατα φερημϑροις" ἐλαύτης μαμί 

πολιτευομδύων, ζειῦται παρ ̓ἀκόντων βούλεαχζ 

(ανν.ἐ ἐπαμεσαϑτωνὃ ὁ τή λων τῆνϊσυ Ὡὐ αλὴ 
φϑέντων εἰς Ὁ σεευέσριον τω Κοιντίου γνωμέων ͵ 

ρέλϑοντες εἰς πἰωὼ α)θραὺ οἱὕπατοι λδγϑν ἡτοιοῦ" 

δὶ Ἐδημδγγων κα χα; ἡ χεῦνον. "μόλις Ἀ ἀμφοῖν τυχὸ 

τὼ και ϑῆχεν ζῶ ἡτήσαντο παρ αὐ δ μέραν,ο' 

πϑυτοδουποὺ σεευεληλυϑότος εἰς πἰωὼ ἀγθραὶ,ἡ 

Φότεραι παρεσχά, ἀσανΐο συ σΕ ἘΡτοον ἑαυταῖς ον 

ὀκκλήσεως αἱ ϑρχαὶ, παρῆσαν ὡς κα γρορήσον 

αἰτησείμῷ τ' Λϑρον Ὀγεδεζιόν τίνα ὦ κε 

ἅπασι διεξῆλϑε δημη θείαν" ὡξ)εζοις χα τῶν 

λέγονζας εἰς πολλὰ ζεὼ ἐλϑεῖν αμμηχομίαν, τε ἀν. 

ἐκ λέγφνἔχονζο, ὅτε Ἐχεφκχέφεραι. ἡ εἰ μηδὲν ἔτι 
λυυραγμονήν ὁ ὃ σειυύπαζος αἰτεῖ πὐφφείλεξο, οὔτι ἿᾺ 

γνοὺς δὼ ὁ δῆμος, ὡς οὔτε δίχαια οὔτε ὅσια ἀξιώῖ,. 
ἔλυσε 

ἵ 



ἌΝΤΊΟ, ΟΜ. 

λ 

Ὧ 

ς ΑΝ πο αΤ ἘΡ εἰς ἐειν ἤλϑεν ὃ ὅ- 

οἱ ζω οὔπω “σεότεεον. οὐ ἜΣ ὡς ἐλάδεροις πὶ τὲ καὶ 

7 ολίταις. ἢ χὰ, Ἅ[αλερ μϑνος,οἱ τῷ ϑεῖναι “" νόμον ἢ 
᾿ῦσοι! κύριοι ἤσαν, δ ὡς ον ἀτίμοις, ἢ ἢ ξένοις," μὴ 

βεβαίως ΠΧ τί ἐλά λείαν ὀξοισιαζων,πικεας 
᾿": χὰ λύυπομμονήτοις ἐποιήσοιτο καιτηΐορίας, τεχεεωὶν 

Ὁ ἰπόχϑττας οἰὐζοις ὀνφδίζωνοχσὴ τα των πίω 

τὰ πσξηφέρων τε ἡ ἱερῳὶ σημεῖα Ὄρπαάσαν- 

πες ὥχοντο οὐκ, Τὸ φρατοπεέδου, φυγάς ᾿ἐχτοόλόντες 
᾿ ἑαυΐοις ἑκούσιον" Ἢ τε ὅρκους ὀρακαλούρϑωυος οἵδ ὦ. 

πὸ 

ἐς ὡ- 

σαν ζῷ ὅπλα, «ἶξὰ τῆς γήνανδύης αὐζι; γῆς ὀϑα- 
5 μβαγοίες,νοἷς΄ κατ᾿ αὑτῆς ἐκείνης ἐγεήσαντο' ζ,- 

0ι ϑομκαςὸν οὐδὲν ἔφησεν ἰὖθες ποιζν, εἰ ϑπους αϑὺ 

[- ορκηίσαιῇες, ἡγεμόνας δὲ καταλιπόγιες, πολιν δὲ ξ ἐ- 

: βήμον εἰ δὴ ὦ καθ᾿ ε 

- ως συγχύσᾳ,χαὶ νόμον λὐοΐξ9πῆ, ΧχφΊ ἡ πολιτάὐμα.- 

᾿ πος πατοίου φϑρὰ, ποιησαίυδμοι πἰω; κρίλοδὸν οὐ με- 

ἢ ζοα, σὲ ὁ χενποιὶ ϑεωύανται πολίᾷς ὁ ἕαυτοις 20 

᾿ αἰϑαχεῖν, δλλ αεἴ τίνος ὀρέγονται πλεονεξίας τα 

γομμίας, οτὲ μϑὺ δῖρχας ὀξόναι σφίσιν ἀξ ποιωῦ-- 

ΤΣ 

αὐΐοις μέρος ἀφέντες, Ἔχι δὲ πι- 

εῷ ἑαυτὴν Ὀποδφκν ἐού αἹ Χὴ ας αὐ; ἀ»- 
στό βεώοις ποιοιῶπες καὶ πϑυαγεῖς' Ὁ τε εἰς ἀγῶ- 

ας πὸ ἰυαἰοάφων΄ α ἀγώνων καϑιςα ες οἱς ἀὐδις 

ϑυξζάε τ πατειχίων, χαὶ. ἴον γοβμήμμο δικαφήφια, οἷς 

ϑιιγώτου ἡ Φυγῆς [5 πόλις σϑότερον ἔδωχε κρίς 

ὶ νψν]εταφέροντεε ς᾽ (77 τῆς καϑαρωτατης φυλῆς ἔχε 

᾿ τον ῥυπαρώτατο Ἰροῖ, ἴτε δὲ γόμοις εἰρφέροίϊες οἱ 

᾿ϑότες καὶ ἀϑέσοι κ᾿ πληϑυ ἀὑπατειδῶν τυραννχοες χὰ 20 

᾿ Δοσίοις, καὶ συοὲ πὸ ᾽ πσδοξουλάζσαι “«ἰξδὶ αὐτῶν ἐξ- 

Ἢ ισίαν τῇ ἢ βουλὴ καταλιποιῇες, δὶ. αφαιφοῦ μοι ὶ Ὁ 

Ὁ Οὐ τί αὐτῆς τίω τιμόι, δὼ εχ πὸ πϑρωτὸς εἶχε 

γαμφίλεκζον φόνου, ̓βασιλά ομϑρης [τε χαὶ τυραν- 

νουμδύνς ἢ “πόλεως. πολλά , χαὶ δδα, Ουτοις ὅμοια, 

πξοολεϊς,ὃ στῆς οὔτε πικροὶ πράγματος,οτε 

βλασφήμου ὀνόματος φέσειμϑυος, πελάυτῶν ἐκεῖνον 

παεοτέϑοχεν! ἔτι π᾿ λόρον, ἐφ᾽ ὦ ὁ μαλιφα ἡ πληθιξἡ- 

᾿γδμάκτησεν, ὅτι χξδνον σε σένα, παύσεται σασιαζο τὴς 

πὐξὶπόρτὸς ἡματου η πόλις οὗλλ ἀεί τίνα. χαινζεὼ 

᾿ ὮᾺΣ παλαιά, γοσήσᾳ νόσον, ἕως αὐ ἡ Ὁ δηρζρχων ὠξεσια 

» .» ϑγκ ϑύη" διδοίσκων ὅτί ̓ ξήγματος τ πόρτος πολίζι- 

.» χοὺκ χ) κρινού αὶ τὸ ρ : ἀσελεύχει σχοπεῖν, ὅπως 4.- 

".» βῶι ἔσογ γκὶ ΕἸ δίχαιοι. φιλέγὸ ἐκ μϑὺ Τ' αἰαθωῦ ἥκὰ 

᾿» μἷν χοηςους αὶ ἐὐτυχεῖς γένεα, Ὅις καρποῖς, οκ, 5 ̓  
.» πονηραν,καιχοιὸ κα ἐλεϑρίω. ἣΙ κϑὺ ὅν, ἔφη, ,δεὴ αρ- 

᾿» Χὴ ἴθ᾽ ὁμονοίας εἰρῆλϑεν εἰς 1 πολιν ῬΧὶ πωΐπόρτων 

γα:- 

490 

ΓΒ Κν 6 ΟῚ 

Ἰεροτη ργοραήοι Νῦι ΠΠ|}π|5 οζατίοης 

(ἀρειθα, ὃζ ἱπορίβιις αιιάίΐτα πἸοϊ οἶα, 
(λξτῦ εἰξ ντ ρ!εδς ἐχαίρογατα, αά δογίο- 
ΤΕ ΠῚ δὃζ ρογαϊσασίοτεμη ᾧ δητοίηας οὔ- 
τοπιίοῃο πὶ Δοσοηία ἢτ. Ποη. ΠΟ ντἰησο- 

ΠΙ1Ο5 Οἰππ65 ΔΙ]οσυτιις οἱ , ρο πος 4ο5. 
εΠδι!εσὶς(ποίεηάς ἱττιταπάςνς ἀθὶ 
τεῖπη; (64 να]τς ἀριά ᾿πΠποηοτος, οχ- 
τογος;Πες σεῖτα Πἰροττατὶς οΌροταβ,}1- 

σοητίας ἀσοῃ 5, ο θα ὅζ ἰΠτο ογα 18 
εἰς οὈἱςοῖτ οὐ πὶ πα: οούξοΠἘπὶ χε 
ΡΓΟΡγδης ἐγαάδγοσηις ογοάίτογεβ, ὃζ 
ἀεἰεέϊίοῃξ ἃ σοπίο Πθι15, απ γαρεὶς 
Πρηΐ5 (λοτοίδη ἐξῖ5, ἀείδετίςα; σαί, 
1Π νοΪητατῃ τ ΕΧΠ]α ; ιοάα; 
ΔΥπΊα, “πα: {6 ργὸ ρατγίας ἀθέξηποης 
(ἀπηρταγος ἰαγαῇδφησ, ἰη 118 ἰρίαπη οῦ- 
τα ἱμΠ γα ΠἀτιΠῚ σοπιουρης. ρτο- 
ἰπός ΠῚ] πγίτῦ,, οὔτε πηρίοῦες ἀφογι ΠΏ, 
Ρεγίαγοβ, ἀποιπῃ ἀοίδττογοβ, ραιγία 
πιδηταπι ἰη (ς {τ ἀςίοατογοβ, πος πη 

Δα Ηἄεπ ἱγγιταπ ἃ, ἰορο5 οοττοη 45, ἡ 
Ρατγίας; ᾿π{πίτατα ρα Πυτ ἠδ 4,1 νττ᾿ 
δεπιγοπογίος,, ὨΪΠ1] πποάογατα σεῦ, 
πεσροῆς πάνου οἰπίπτη οποία, 1 
ἔλοετς; (ς (δπιροῖ οδίξημποητας {πῖς 
οαρίαϊτατίδ. ΡΙ5 αχαο ΠΡ νίπιτραγε; 
Πᾶς ΡΓορυῖοβ [0] πγασ!γατις ρεῖοη- 
ἀο, ΘΟ5 65 (λοτοίᾳπέξος δὃζ ποπλπὶ οὔ- 
ποχίος "ἤΠΠῸ 4πΟΠΙθοῖ ο ραττοίἰς ἴῃ 
σαρίτἰς ἱπἀϊοία πη νοοᾶάο »ἱορίεἴπιδας 
πα οί, αΐδιις ἐς σαρ τα! ρασπα οἰ 
ἘΧΠΠ ας; τιξζα πγαίοτος δηῖοῆας ἦ6- 
φοΓπὶ νο πθείητ, α ΠποογΠΠΠ18 οἰἶτα- 
τὶς τεῖδαι δά (ογά αἰ ΠΠπλατη σο] ἰδ πὶ 
τταπϑίογοπάο :; ΠΟ Δα Ἔχιουτγίβ Δο πΠ16- 
τἰτοτίᾳ ταῦθα ΠΡΕΤΕΣ ἰπ ποθι τατῖς 
ἱπ] υγία πη, Ιοσ 5 ἔεγθ πο τὙγαπηΐοϑ ὃΖ 
ποίατίαβ: πα σοσῃϊτίοπο 4] 46 Παγιιπα 
Ρεγγα ας ρατείριις; ̓(βάΠπος σὸς μο- 
ποῖ ΠΠΠος ργϊ πη ο, Ἐπὶ (ἐπηροῦθ 
νιδε οσάϊτα μαδογίης τα τορι τὰ 
(0 τγταηηΐ5. ΕἸ ς αἰ Πα; πχα τὶς Βαϊο- 
πιοάϊ ρυτίβ ἰΠ θοὸς σοηροΙ5,4 Πι}}| 
αδτιτηο ἴα, ΠΟ σοπαίτίο τεπηρογᾶς, 

οἰξγεπιοίη πασ νεῦρα ἀοἤις, αυΐδιις 

τηαχίτης ρεὃς οἤδηία οἰ: ππηααᾶ ἴπ 

οἰαίταϊε οαια5 ψαδίοϊιη; αΠΠΠ ἀἰοταπα. --, 

ἀείοτς, (4 (δπὴρ 1115 ρΟΙῈ αἰΐος πιοῦ- 

δὶς ἰαθοταταγᾷ, (ἢ τεϊδαιηϊεῖα Ροτοίξας 
ἴπ δα ἢπτ πιαηξατα:οξεπάθηβ ΟΠ ΠΙΠΠὶ 

ἰηΠιτατοτῖ οἰ: ]τππα σοη ἤθε ἰηϊ- 
τἰα,ντ ρία Πητταίτδα:. δ᾽. Θηΐ πὶ Πατιὶ 
ΘομΉραγατιῃ, ν6 Ὀοηϊς (δηγίηἰδ. δο- 
πὶ ξα]σοίᾳς ργοποηίᾶι ἐτιέξιις; δ σοη- 
ττὰ ΕΧ Π1Α 15 ΠγΑ]] ΡΟΓΠίοΙΟΙΠα:. δὲ,ἰπαῖ, 
[εἰσ πηαρ! γάτα ἴῃ οἰαἰτατοπι μοῦ σοη" 

οογάϊαμι, αὐ ἱππαπἄα τοιῖτς τοὶριυιδί. 
ἘΕΕ 



ὅον 

εοπιπιοάα τίτε θοηΐβα; δυϊΐριϑ ἰπιις- 

ἄτας εξε, δε ποδὶβ τπα]τοτῖ πγὰ- 

σΠΟΙΌΠῚΦ; δοποῖαπι σαι, σοποοῖ- 

ἀϊα, οπαγῖ Ιοσιηγ, οπαΣ ἄς ας ἐρεὶ, 

ἸὩ Πα ΠιοίοτΠη ΔΙ Ογα Πγ.ΠῸΠΟ ΠΟΠΙ- 

ΔΠΎΡΟΙ νἱοἰεητίατη, ἰπἰ χαΐτατεπη, ς αἰ- 

τίοπεπι, ΒΟ ὶ ΠῚ οἰ} 15 πχετιιπι,4 1465 μα- 

πλᾶπο σοποτὶ ἀροπλἰπαη Δ ἱπάιξξιιβ 

οἰ, φυϊά ἈΠιρ 5 Βοηα (αἰ τατίονςο γεὶ 

4ρεγδάμτῃ οἱξ Ροξυδῃν μας (ατη Ρῆτ 

ἱπίτίαὐ Ὁ ἀλρτγορτογ πρεγιδοαποῖ εἰ 

Ὁ ΔΟΧΙΠα γοπηράϊανε σοητγα ρα] Δ ητία 

ἐχοορίτατε ΠιΙΠγᾶ Πα ΓαΙΙΟ, Ππγδ α 

τδάϊχ ἀἰϊυτίας {προγῆτ, πα πηααᾷ οηΐ πη 

ποη ἱποαθίπιατ ἀἰτγί5, ἀοηςς Ἰηυϊ 

Βαοξιτία ὃζ νοηγῖοα πα τες οἰυϊτα- 

εἰ σογγρεῖ πο ταρο Πποηείϊα οπηηΐδ. 

564 ἀς Ηϊς Αἴας ἀϊσοταγτεπιρο Εἰ α1115. 
παποηποηίδπι ργουἀξάππι οἰ ργα- 
{ξπτὶ περοτίο, ἀσατη φυοά (επτῖο, πί- 

ΜΠ ΑΙ ΠΠπλ]Δης: Νοα; παποίορξ,ποα; 
ψ]1Δπ| Α]απὶ ἄς {πα (δηατι5 ΠΟ Δῃϊα 

ςοπίμϊτατῖτ, ρατίαγ ρογίουτί πηῈ ςοπία- 

Ιεπξάταπι ἀϊξε!ς5 ορεϊπηατίμπιαγα ἀς- 
- ξεπάλιυιῃ δ ]β(Π ρα Ἀιογι)η0 (ο- 

ἄτα αἀιιετίαυϊίς. δὶ απτς ῃςίοι αΠ|ς 

4υδητᾷ νἱτὴ οοπίπίατις μαῦεαῖ, ςεγῖα 

ἀϊίοετίς τὶς οδία!ς. δὶς ἀρρίῃ5. Τᾶ 

φαἀτείρδήςπαϊ {πτοχίς ΟΙ ςέζουιις 

ἀβτογισίθιιπος παῖ ὃζ ἀϊσηίταϊο πηα- 
χίπγας, νγ Β611ο ἐρεέζατιις, ποσί ηϊ4ο- 
πεῖς τγαζ 15 οἰ] διι5 περοιῖ5. ΗΙς 

αἰτίας τὸ γεροῖοης,πλαΐτα ρτὸ ρίοθς ἀἰ- 
ΧΙ Ηος νἱταρεγατος ἃ οοίμ!ς ἱποροβ, 
ταυΐτος ναγὶϊς ας ἀι θΠς 0. ὈΕ}1151.0ο- 

τος Θχαπι!αῇς;ποη ταητα {Ὁ τεσίθιις; 
Πιοά Ποοοίπτατίβ ν]ἀοτί ροζαοτίτ; (εὰ 
εἰἰᾷ ροίξ οχαέξος τοσες, ἴῃ νἱπάϊσαηάα 

᾿ Ρφιτγία Πθαεγταῖο ατα; ἱπιρεγίο ργορα- 
σαῃάο Π6Ο τατηθῃ ν]ατη γοιγι ατο- 

Πεπη Δοσερί{6 ἃ ρατγί οἱ 5: Ο Ποη πιο- 
ἂο ν)]ιιι5 σοπαπηΠὶς θοπὶ ἐπιέξιιπ 
εἰς ςοποεήαιῃ, (δ ετίαπι νους ὃς ]]Ὸ 
σαρτὶς ΠιΔΠΟΙρ 5 ̓ροτζαταπὶ ἱπία ρος 
φάεπηρίδηι; οὐμπ5 τοσπρογαπήα ἀ6- 
Πάετίο σοσέϊοσ γε] πηπογα ρατγίαΠ1, 

ν. δὲ Δ|125 (ξάος φιχτογο, ν᾽, ποπλΐπος 
προπαί,Ποη ρατογθηταγ οτος σοη- 
(ἀπ|0]145. ἀεϊπής πεο νὶπη ἐδέξαηι ίς- 
παῖ, ποῦ Ρεῖϊο δοσφυίπτιπι ταάϊ- 
τ}: τοραῖος ντ γα ϊόξα γος ρεγοηζ, 

. φοΠΠΠς ἰοηατιῖς ργθοίδιι5. ΤΌτη οοπι- 
ποι πογαθ τ ΠΠΠ γα η ἀτπιπὶ δὲ ἰσσεϑγο- 
αἴτις : ἴῃ ηυΐδιις οὔας ργίπιαπι ὁ- 
πιηΐππη οοπίατιπι οὐδ] αἰο; ἀεἰπ 6 
ΡΓΟρτίας ρ] δ 8 πηαρὶ τατῃς, αὶ {0- 
ὨΘηΐγος ραιρετίριις, ὃς Ορρτγο γος 

ὈΠΙΌΝΥΞΙΙ ΗΑΙΠΙΘΑΆΝΑΞΚΞ 5... 

Ἀζηάε πιαΐα Ἱυατγοῦο, υςουπις ροτοΕςς 

ἀγαθῷ παροῦσα. σεεὼ οἰωνοῖς πε χαὶ ο΄ Πείαις,᾿ 

αὐ ἡμῖν ἐγινεΐρ χαὶ μεγάλων ἀγαθαΐν αἰτία, 750, 
ὁμοφροσζεύης,  ὐνομιίας, ἐλπίδων γρηςῶν 

δαιμονίου, μυφάων ὀήγων. γωῦ ἢ) ἐπεὶ βία αὐτἰω εἰφή, 

γαγε χαὶ γομμίαι,φὴ ςασις, χαὶ πολέμου δέος ἐμ 

( φιλί πϑμταΐζῳ ἔλϑιζα ο δι, ϑούποις, { ὁδί 

χαὶ μέλλά ̓γοηφὸν ἔσεοϑει ἢ (φτύριον, οιαύζς λαξέ- 

σης ὧς ΞΡ »χαδιῶφ]ε αὐξέζεςιν ἡμῶν ἴασιν κὴ ὀδέξημα πίὰ 

“ὐυλμαξλαςανόντων ἐΐξ αὐτῶν κακῶν ζήφν ὁπόσα. ; 

ο εἰς ὁ, ϑοφπινον πίτηᾳ λογισμὸν, »ϑινέσης ἔτι “ὃ πονη- « 

ρας ρίζυς.οὐ ὃ ἔς αἱ αἴρας,σ οὶ ἀπαλλαγὴ Τρ δ ̓ 

μονίων ὐλων, ἕως δἰ δὲ βάσκανος ἐφαννις κα, Φα: Ξ 

δαινα εἴκα, ϑη ϑύη πόρτα σήν χὴ Δίοαφλίρη φῳ δε « 

λοδλλ αὩρ μδὺ ύτων ἕτερος ἔσαι λόγος ἢ χα 
οὃς ἐχττηδιοτερος. νι ἢ ἐπεὶ ζὰ παρϑντα 4): 

χουπᾶσου εἰρωνείαν ἀφεὶς, ζο δὲ ὑμῶν λέγω" οὐ 
ὃ γόμωος, οὔτε ϑιδος σστϊεὶς ον οὐχ, ἡ βελὴ πσϑοξς 

σ4,κύριος ὅχὶ ἐμῆς ὑπαΊείας “δλυήσεται, δλλὰ 

λθγϑις ἀγωνιοῦμαι πόξὶ “Ὁ ἐριςοχρ ατίας, χορ εἰς 
20 ἔργα δέη χωρῴν, συν ζυύτων τὴν «ἰναντιουμϑύω 

λείψοικαυ" καὶ εἰ μὴ πσϑϑτερον ἐγγωϊε ὁσζωυ ἰαεὼ ἐχ 3 

δ μύπατων χρῳτος, ὅΧῚ τὴς ἐμῆς ϑρχης βία ΔΉ, 

σεοϑε. Απστσιος μϑὺ δὴ ὧκ, 2 Ἔα. 

αἴδχων ὁ τρεσξυταΐς καὶ πλλείςου αἰξιω κατος τυ ἅ- 
νων, Γαῖϊος Λεκ]ωφιος, δ μὺρ ἔν πε ὥς πολέμοις ἐ νὼ 

σμμένος δὴ ψυχζὼ ̓  χαχὸς, ὼ πολήΐικα, Ὡρλδᾳ 

οὐκ ἀδεώατος, ὀϑίςαιται πσοϑς ζωῦτα Ἔπολο 

μϑιος. διηλος πολιιὼ “ἷρ τῷ δήμου λθ79), ἊΣ 

δθωϑεν φρξα νϑυος᾿ ὦ ς πολλαξ μδὴ ̓  χαλεπαξ φρο 

30 σιας οἱ βλασφυημούνϑροι “δος αὐτῷ πένητες ἐςρα- 

τάσσαντο,οὐ μόνον ἐχὶ τὴν βασιλέων, ὅτε τίω 

ἱ 

᾽ 

' 

ΟἸΘΣΝ τος 
χα Εἰ πεν. 

δλλ ὡς πολέμῳ ὡλογίες ἀφηρέϑησαν τσδϑς αὖ 
χαὶ πίω ἐλάνϑεοίαν, ζῶ Δύασωσαοϑαι βουλονἣν 

καζαλιπάν ζι α κα ϑησὸμν πίω πατρίδα, ποθ 

ἑτερας,-᾽ν ἡ ῶ μὴ ὑξρίζεοϑαι αὐζις ἐλά ϑέροις οὐ 

40 αἰ αρξζῴᾷ χαὶ οὔτε βιασείμϑρυοι τίου βωλίζω, οὐ 

λέμω πσϑϑςαναΐν κα(αες, ἀὕρωντο «ἰὼ ἐχι ἃ σῷ 

τεροι καθοδὸν, αἰξιούσῃ πὲ χαὶ δεουϑύη ζα ὐκλέφ 
σα να λαίῷν εἴξαντες. ζεις πε δρχϑὲς διεξηᾳ, χαὶ τς 
στουϑήχας (ς Ἐλὶ τῇ καϑόδω “πυομϑῥας λὐραλέ: 
το᾿ οὐ αἷς δ αμψνςία. »ϑὺ Ὁ ποεῶτον πϑώτων, ἔπει-. 

ζᾳ ἐξοισία, Τοῖς πένησιν τῖρχας τἰποδεικριωώαι, ἅι-΄ 

μφρϑις μϑὺ ἐσονϑύας σφίσιν ὐζις, Οἷς δὲ κατιούφν. ᾿ 

βουδομέ- 
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 βουλουϑυοις,λυτιπα λοις. διεξελθὼν 5 ζαῦτα,ζοις νό-.- ξοταπι τορτίπηογοι. Ῥοί Πα  ργοτα 

μοις ἐπεδείκνυτο οἵξ ὁ δῆμος ἐπεκύρωσεν ὥ χσθ5 πολ- δε ΠαροΓἃ ΡΙοΌς ΠΠΡΕΡῚ ΤΗΝ Ἵ Ἢ 
τ.» ᾿ ἕω κυ ις Τα ]οίοτῖι τγα πΠ]ατίοπο : ντ(οΠ]Πἰσοῖ ρ᾽ο- ᾿ς λοί, τὸν τε αὖξι τὴν δικαςφηθίων τῆς μεταγωγῆσβ ὡς τ ἩΕ ραμαν φαλ λυ Ὁ ; ΕἾ 

" ἜΣΑΣ λπὰ τὸ ἐἰρονξίανυρίνην οὐδλὶ Τ οπατας Ροτοίξατς ξοσοτίς ἱπαἰσαπα 

Β." γα τ ἔχις τ ἃ Ἴ Ρατγοίος αοϑ!θει: αἰτογᾷ, ἐς ἔογοη- 
. ἀὐδθις δόξᾳε τὸ πατεικίων,χαὶ Τὸν Ἃ “Ὁ τῆς ψηφη- εἰς (ταρ 5; ντ2αίρ»» (62:5 ΠΟΙ ἀπὰ- 

ἰφορίας, ὡς ςἐκ΄ ἔτι πἰωὼ λογάτιν ἀκκλησίαν, λα ρίας ροπος σαΠτιτίατα, ς ἃ ροποϑ οιι- ἣ ΟΣ ἶ : τὰ ; : 
τυ ριώτν ἐποί ἰμ ψέφων κυρίαν. διεξελθὼν τίατα σοηλ τα, Πτασία οἤς νοποτίε, 
ΝΠ ςρωωλ εέψα, λυλέϊε Ησορτο ρΙεθο] σοῖς, ἰογπηοπῶ νοῖ- 
ἣν τὸ τωρ τὴ ἰρυατῶν "8 μμῳ ζι, ν΄ τἰταα Αρρία. Ετροίοα, ἰπχαΐτ, τα ἀα- 
» πίον, Επάτα σὺ Ὀλμῶς, εἶπε, λοιδορφοϑοι τοις, δὲ ἄος εἰς σοπαίτίιπι ἔλοοτο, ροῦ “πος 

.» οἱξ μεγάλη ,ϑὺ ἐκ μικραξ,ἤχηφανὴς δὲ ἐξ ἀδόξου το τήλσπα εχ ραγαα, ΠΠπΠ τὶς οχ οδίσιιγα, 
ἵ, ͵ὕ "ΡΠ Ἀ Υ » “ἢ . τ 

α γέρρνεν ἡ πῦλις ; χαὶ ςασιαςας ἑτέροις ἘἰποκαλΆσ. χαὶ πᾶς οἰαἶτας [1: το αἴτα. δέ (ςαἰτοίος 
[ ΕΠ τ ροὰ ἐαιδιν οὐπού να γοσα5 Α]Ιος, αἴ; ἘΧΠΠ εἰς Ἐχργοῦγαθν. 
ἵ "γα ξ, ΟΣ ΤΟΣ ὶ νη αν ἢ ΠΠΕΝ ΠῸῚ ΟπΊηος Πΐ πλοΠλΪΠοτγίης νθὶ 
" τῶν Ετί φυτῶν μεμγημδμων Ὁ καθ ἡμας, ὁτί ςασια- γρῃαϊοτοσταὶ ποίξγα αταῖς αἰ ΠΠἀθητοσα 
"ἢ ε δ ἀἐ ͵ Ἀ λες Η ᾿ ἶ ᾿ δ 

» σλυῖες οἱ σοὶ “σδϑηρνοι τσϑὸς Ὧοις οὐ πελᾷ, χαὶ τἰιε-.͵ ϑαβίπογαγη ργοοεγίθιις, γα ξἘς ραττὶς 
ΜῊ ᾿ Υ ἌΘΩΣ ΝΑ μένος ΐ : : ἜΠΤῊΙΣ πη 
» αὐτῶν παποιόδὰα, καταλιπόντες, ἐνθα, ἱδριυϑησὰν ΕΞ ἰςἀἸ δας, ἀρΡ] σας Πῖς οσίφἀοτίητ. ὨΠι 

τῇ τυ ον ΟΝ νας ἔοττο νοῦὶς ποηςίϊα εἰ Πἰδεττασὶς ἀο- 
» χέτοι εἰ μιῇ ρω ὑμεῖς δ ον» λίποντες τίυ ἑαυτῶν 
Ν᾿, ,,( ς; ΤΡ πα Πάευῖο ραιγίαπι ἀπι απ τε 6: 

» πατείδα πόθῳ “ ἐλά ϑεοιας,καλθν ἐργ9ν ἐὥξαττ ἈΒροπιαπος νοτοϊάφηγ ἔξοιδ πο ἀ6- 
“" Α Ἴ ς«»ν»ν ͵ὕ 3 Υ Β ; ν 

» πίε ὡμ(α οι δὲ ζᾳ, ὅμοια υ μεν δεδρακθτες,ου καλθυ. οοῖ, Αἰ65 οτίδπι ν τπρογαγε τι θιιηἰ- 

πλαΐο Γορ. δὲ (πδ65 Εἰς το] ]ογα ραιρα- 
τῸΠῚ ΔΕ Χ Π (λογοίδηξτῦ,, ἀγα; ᾿πγπηο- 
ΠΟ, πηασηίδος τα αἰ! ηἴται8 τιιπὴ Πιι- 

Ὥς λ θη δ ͵ 3 αν δ ἘΠῊΝ Ἐν ἦ Ἢ Μ 

» συ ἱεραν χα ἀκίνητον χαὶ μεγόλαις ἡστο λισμκένξυ γρληίτας ΠΑ Π|τὰ ποσοΙΠταιῖριιδ; ἰηἰ- 
» οὐ ϑεαΐν τε χαὶ δυ.ϑοφπων ὀϑαγχαις, ὦ μισοδημό-  στρῖος ρΙ εἰς, τγγαηηο ἃ οἷμὶ ΠηλΠ]οτὸ 

᾿. 7 ᾿ ͵ ΡΥ ὦ ΡῈ , στ ταὶς {Π1Φ νου ῖς ὃς (ςηα- 
»(ῳτεχαὶ τυραννικωταΐϊε ; χα! ΟΣ εξ τότο ρα ἐδγευη- Νες (φητίδτο ΤΡ ; 
εἰ" ταὶ σοπα τίαγί, δ παἰσ χα σοιὶβ πηαρὶ- 

»χακῶ παρεληλυθᾷαν εἰς πἰωὼ πόλιν, λοιδορῷν: χαὶ πεί. 20 

»φς ζύτοις καταλῦσαι πὸ αὐἰθ πενήτων Ὠτιχουφίαν 

ἢ »““ ΕΥ “͵νοΟ ποτα ἈΚΟΉ ΟΣ τὰ 
' »ϑης μια)ειν,0τί τῇ βουλή χαὶ τῇ σεαῳ Ὄρχή ὥαυ- 

» σα ασοὸς ζις βασιλές, ὧν σέκέτι ζᾷς αἰρηφανίας πες δ τε ετηςῦ ψον αν 

σοι ς ΓΞ ον; πὰ ᾿ - ᾿ρεας Π]ος ντθε ρα! ετεῖ, Δ|1Π15 
᾿» χῳὶ ζος ὑθρ4ς  πσοφερφνηζίου,Ὁ τα π'άτωνἐρ- ΤΟΣ ΒΡ Σ ΔΗ » ; Ἷ 
δ τ.. ἩρΑ μα τὰς ΡΤ Εν: Ροτο πατξιγαα!αῖς. ται; χιιοα ἐς 
| πεσε 91 Ἰ λε τς ἀράς τὐρς τὴς Το εηδαπαῖα ρ]. ἀἰοῖδ, πιαΐο τοῖρ. ἴῃ οἰπί- 
ον λεως, εἐτεροῖς ἐποίησε τὴς [βασιλικῆς ἐξοισίας κυ- 50. τρεξτοςορίαῃι, πο πᾶ 4 αἰ ΠΙαο {{π|- 
᾿» δίοις. ὡφ)ε ἃ αὐξὲ τῆς δηρδοχίας λέγης ὡς ἔχικα-ὀ ἠΑρίετίτἰπἰτίαπ),14 ἀἰδεα τπ σοη(α]ατιιπι 
ΤΑ ΕΒ εληλυθυίας 5), ΤῸ ρχζωὼ τὰν δεχοςα-- τοοϊάϊτ πᾷ πος ἱρίδ αἰία οσοαίοης ἰῃ- 

δ} Εἰ ἐν κῃ τς τρρῶρε λέγ τοις ο[α, φυδπὶ ἐχ ρατεϊοίογιση ἐ6- 
» Λ τὺ α . ς Ἶ Ε ξῆὰς 

ον τι ἰῷ ἌΧ των τ θυΐς Ὑγλ.: (τ λϊοης ατορίθυς, δε 4 φυϊά μας ἰδὲ 
ἢ ΟΥθε ΣΡ ἐχείγζευ αἰλλὴ τὶς εἰφηγοι γε πασϑφασιφ δον Ιοχιοτ,υαίι θοπο ας πιοάογατο οἰ} 

͵ , ᾽ ΤΎΥΞΑ τ ᾿ 

» ἡχῦϑος ζοις βασιλᾷς Τὴν πατειχίων ςαῖσιςδλλὰ τί 4ιιοπι οπΠος ἢΐ (οἰμης ἀγιμι, αίρο- 
΄ν ͵ ς -“ λ ͵ δ Ϊ : » ΟΑτά σοι Δ| φλέοομαι, ὡς γρησῶ χαὶ μετξίῳ πο- τα τα; Ἰηξοίτιπο ΡΙοδὶ πάτιιπι; ον 

ἐξ ϑρΊς ἢ δ ὙΠ ν 8 νη ροταης ἀδροίτα παταγα ἔδεῖτα- 
» λίτηον ἀπό ες ἴσασιν οὐτοι σκοηον ογτα Ἅ|“. δυος, 

Υ χαὶ πικρὸν. χαὶ μισύδημον, χὰ Ὁ ἡνεκῶδες χἑταῦ φύ- Ομ υθὶς πλαπα το δάοσγίου, ὃζ γειρίᾳ εἰθὶ 
» δεως στ ξποτε ὡζημερῶσοι δοιυά νϑυον ᾿δλλ οὐχ - σοἤδάοτς ποίοϊτο ἡιιαπταπι νἱπὶ ρίεΡ 5 

᾿» μῦσε χωρῶ Θι, ἔργα Ὠχίσσϑϑοϑεν ποιησοίυϑωος τ ν΄ 4ο Βαδοαῖ, αϊιαπὶ τὸ ὨΟῺ Ραδαῖτ (ογάϊ- 

᾿ » λογων, τὺ δείκνυμι ὅσην ἰονειὼ ὁ δῆμος ἔχων χὐληθεσε; ἄλτη ὃζ πῃς Ια ἀρρεϊίατο; απαητα- 

πον ὦ ἡ πς τ ας {τ μυίας πγαρ ἔγατας. ροτοίξαβ, 

ᾧ Ὁ ΚΉΡΩΝ τἶρς Σαν τν το ΑΡ ΩΣ ἐπε ουΐτο ]οσος οοραης σράεγς, Ετρὸ δζῚ- 

ΠΝ" ΟΝ δουα μεν, εῶ σε ὁ γόμιος οὐχ ῥέπεοϑαι Ὁ εἰ χει Ρίξ,Ροίτα ογηπηὶ αἰΠιπγα]ατίοπο, τοι 
» δὐαϊκα ζ,; παρεὶς ̓  χὰ αὐτὸς ἁπασᾶν εἰρωνείαν, ἔρορυ ἀρστραίαγ. Ἡ δ οΙοσῦτι5, ῥ6ῦ ογριὶᾷ 

μι “" παν δι ΨΟΙΝ ΤΕΉΩ͂Σ 

Ῥῤξοβσι. ͵ τὴν ῷ Ἕ ἐφ ραν χει εἰ ἜΘ πλπσι 6[Ἐ ᾿πγαπηοπίμη, ἀςϊοταιίτ, δας 

ἐὺ δίϑμο σώ μδυος,} τὸν ἀπ ὑχηκδβωσ νὴ τῳ μίςς ρετγίδτυγαπι (δ Ἰεσοπι, πο νῖτα οχ- 

7 ϑήσεοϑαι, σιωπῆς γγμούδμης οὖχ τὸ πλη)οῖς, Χῷθ  ςρἤσταπι. Τα Πίςηπο ξιέϊο, ϑς ο- 
ΕΕΕ ἢ 

νν ἐς λ “τ τ “ 
ςίον χἡ ρυπα ρον Καλων" χ᾽ ὁσὴν Ἡ δῈ 

; Πτατυ ΠῚ τοταβ θπάτιις ἰπ γοροβ ἰη- 
ΨῸᾺ Ἵ δ { λ ἣν 16 δ᾿ ΑἹ “Ἡ Ὕ Υ : ἘΞ ! 8.5 

» τὰ λέγῶν λοιδὸρᾷς; χα! ὙΡὴ βουλὴ “λὶ φνάσασοιπα- (ιτοχίτ ΡΓΟρΡτεῦ Ἱητο γα} οογιπ-. 

το πηδῃ(πςίςοις ὁ Ζα]Π ροτίι5. ΟΠΆΠΠΙς ἡ 

; 
ιν» λμᾶς δὲ χαὶ τζωὺ δ δ μδογχων ὠξοισίαν, ὡς: τίατη Ροτοίπατοτη,ν εἰ νεθε ἱπποϑξα πα." “πιὰ 

«ὥν 

{μιγα,ηιοά ογρργεήηην ἀρ ἃ ̓ρίοϑ πιαχί- 

δον. 



6.4 

τα ἴδε ἰπ σοτταπΊοη ἰπτοητί5, 4 ηᾶ 
ἱποορταγαϑ οἴει, αθει ἈΔρρίμπι ε οὔ- 
οἴοῃς οχοοάοτα. Θτο πὸ ράζεητε, δά 
{πίραητς (8 1ἰξξοτῖθιι5 σρτογαα; τατθα 
Πιαπι ἴῃ μοο ραγατᾶ ἄοπιο αὐ άαχο- 
ταῦ, δέ τοριισῃαγο τπαΐσητο σπᾶπὶοο- 
τηϊτίο εχοθάοις, Γιοέζοτίας ἱπάϊέξο ρῥ 
ΡΓςΟΟΠΘΙ ΠΡῸΣ ΡΓΟπαπτίδαίτ, ο]- 
Ἱερίιπι τὶδυπογαπιίαθεγε ἀποὶ σοῃ- 
{ὰ]ς πὶ ἴῃ σατσοζοπη, ας πιοχ ἰαΠΠπ| Δρ- 
Ραγίτου ἀσοοῆηε οἰιπη ἀρργε πο ίατιι: 
(ς4α ργοχίπιο Πξξογε ρυ!λτις δέ το- 
Ρυ]ίας εξ. Α4 υοά ξμέξιιπ) οἰαιηοτα 
οΧ ἰηἀἸσηατίοης οἰγοι πη δητίατη οο- 
οττο, νά τ ρίε Γ εζξοσίις, οο ποσταζιι5 
συ] ραιπα νι δάοήδε δαχη]ο. συ 6 Αρ- 
Ρίμι5 οὐΠὶ ΠΡ ΠΑ ὃ ναἱάα πο πιια 
Ῥατογι ἀπ οἰγοαίς πα ροθαῦ,ορρο- 
τίς Γ᾽ σοοτία {πητἰπάθοογα αἰτογοα- 
τίομο5 νοοϊ ογατίοηθϑα; δζ ργοεγιηῖο- 
ποϑ:Ροίξεθηλο τῖχα ρυπρίς δ ριρηοδβ, 
αἵ ἱπάς αὦ Ἰαξξις ἰαρίάἀμππη. Εόγπο- 
ες πιαίαιηι π6 νἱτογίις ργοσθάογοσ, 
εἰοοϊταἴτοῦ σοπίμ! Οαητίας, τοσᾶάο 
οἴπη65 οδίβογαπάοας γπὰ ομπιίδηϊο- 
τῖθας ἰαπατοτίθιι5, ὃς ἴῃ πιο} σοη- 
Πέτα (ς ἰπτγι4εη 40. ὃς ἰάτν ραγαπη 
ἀϊοὶ (πρεγαγατ:ῖτα ντ νοὶ ἐπα ἀϊτίπχο- 
τοπῖαγ. [πίδουτῖς ἀΐεις πη σ γα- 
τας ἀσουίαθαπι ίς ̓ π]σαπι:σοπί τεῖ- 
Ῥιηος, αο(] πηδσ!ξγαταπι πῇ οῦ- 
πο !ογε σοπατὶ ΕΠ θητ, αθοητες σοηία- 
Ἰςτι θά πο! ῃ σαγοογεπη: ΡΠ ταγ- 
(πς σοπίαἰοιη., φ ρίαρας ἱπσοίπῆοι 1ς 
ππογαπι σούροτα ἰοχ ίλογα ὃς (ληέξα 
οἤξε ίμδθει. ὃς βέογεδασ , βἐξουιῖς πγα- 
πἰξοίτας ἰξεατιπὶ ποταϑ ἴῃ ἔδοίθ: τοτας 
οἰαἰἶτας ἀἰ ΠῚ Ή1|ς εἴξογατα ες, ΡΙεὺς σαπα 
τι! σι η15 οσσαραιηε (ὑρίτο! π|,ἀ πτ- 
ῃΪς ποξιιτηί54 16 ἰά (δειδης οχοιδιϊδ. 
ϑοπδζι5 [ἢ συγίατη οο ]οξξας, πηαρηα 
ουγα σΠυστεθας πιοάϊ πο ΠΣ ΕΤΒ 
(ςἀἰεῖο, (ΟΠ οἶτιι τα πὶ ργορτογ ρατῖσιι- 
ΙΙ τααρηίτυ ἀπό, τὰπὰ ριορτεῦ ἀΠΠρη- 
ἤοηεπ σοηία αι, παπὴ Οἰητίτις σοη- 
σοάςηάαρ]οδί απ ροίξυ]ατα σοηίο- 
θαῖ; Αρρίτς ΘΠΊΟΤΙ πηαίοραι Πα τὴ ςε- 

ἄετο, (συ ᾳ; Ὠ111π|5 εὐ ογ Ἴθημη7, ΠῊΪς 
βετγει, (ΔΛ αἰπείτις (δογίαπη τε θιιπος Αἱ- 
Ιοσατας, (φουίι πη ἀρρίπηχ,ογαθαῖ οδ- 
(ξογαθαταντ ρυ] σα σοπλ πιο Δ ρ]ιις 
ζ Ρείπατος αἤοέξας ἀριά (6 ναϊετε ἢ- 
Ποίρητι ὃς ΔηϊπἸα πδίζθης {Π᾿ 0ς 15 τηϊ- 

τίογοβ ἔαέξος, σο!]οσᾷ νογο ἴῃ {πὰ πΠγὰ- 
ΠοΙς Ρογυϊοαοία, Ρογίτπιαπε ΤΙ οἔγοσίο ὃς 
σΟἸ]ερὶς, ντ οὐ ΠῚ ΠΠπασιιτη οτἰ πΐ- 
Πατιίοπΐ τι πη ρα] σαί! τιπη ρσίπατα- 
ΤΠ1, ΕΣ ἕαοογζι αι τγ πη. το 

ΤΟ ΝΟΥ 5:1 

ΙΟ Οδούγων ὁ «σεῶτος ἐχετυχών, παίων αὐτὸν ἀπήδο 

ε 7 "7 307 ἷ Ἷ 20 αἰπάτων αἡτίος ἐγένετο, δεόμνϑυὸς πε ἀπόύτων 

20 ὁ ὁ Λεκτώειος αν ἢ τὴν πληγῶ εἰ εἶχεν Κλὶ τῆς 

40 δῴτείχεν. ὡς δὲ σοϑὲν ἐγίνετο αἶρας, χωρὶς ἑ ἑκα 

Η ΑΒΕ ΚΟ ΑΙ ΝΑ τς 

δγαγωνίου πυξροϑδοκίας ἐφ᾽ ὦ ὁ μόλᾳ ὀ)θῆ; αν 
σε εταχώρᾷ, οχ, τῆς ἐκκλησίας τὸν Αὕπαιον. ὡς δὲ 

Οῴς ἐπείδετο,δλλὰ ὅς ς βαξδούχοις τὐἰϑατησαυδμος, 
τοῦ τον ὄχλον ὃ ολον ὃν ἤγε σκό. ασαι κῦρος οἴ οἰχ9- 

δεν, ἀπεμρίχετο μὴ χωρῆσαι τῆς αγϑραξ, σιῳ-, : 

πᾶ ὑπυκηρυξάκδιος ὁ ὃ Λεκτώφμος δλύφπεν, δ' ἤν. 

ὕπατον εἰς φυλακζω κελάύοισιν οἱ δηκῖδχο , ἀ; 

οϑαι. χαὶ ο  κϑὺ ἡ αὑποτηρότης κελά οϑεὶς κἰ πο 

“ὐδ99η γυ,ὡς τῷ σώματος Ὀχεληψονῦμος. Τὰ ὃ 

χραυγῆς ὃ ̓ν τ Γ παρόντων δλυομϑύης μεγάλης 
ἀγθμακτήσεως, ἴεται αὐτὸς ὁ Λεκτώρδιος τῷ 

λάυσαάνϑυος ζι!ς ο. οχλοις αμεἰώφν"κὶ ) οἱ ἱαἷθὲ ΤΑΣ 

ξφος ἔχοδϊες γέων πολὺ χρὴ καρτερὸν, ὑφίωΝ 
μα; Οῦτο λόγ9ι πὲ ἀογήμονες ἐγλυοντο ᾿ δλλήδοι 

διδε 6 (ῳμάτων ὠϑισμμοί" χαὶ πελέ 

σαι εἰς γεῖρας απέσκηνψεν ἡ ἔφις, χαὴ εἰς λίθων Ἧι 
τὸ κοφοξαινάν βολας. ἐπέοε δὲ ζῶτα, χαὶ μι} 

πσδϑσωτέρω χωρῆσαι τὰ δφνὰ Κοΐντιος ἅτερος 

λιπαρεῖν σεωὺ ὅς ωρεσξυτάτοις τὴν ἐκ, πῷ Ὁ 
Ἐπ: εἰς μέσοις ζις αὐψεμμουχοιούζας ὠλυμδυ 
ζὸ δὲ τ τῆς ἡμέρας ὦ λφπύμϑυον βερωυχὺ μέρ. )6- 

τε ἀχούσιοι ἀπ ̓δλήλων διελύϑησαν. ταῖς δε 

ξητὴ ἡμέραις αἱ τε Φχαὶ δλλήλαις οὐνεχοζλϑεου" ὁδὶ 

ὕπατος ζοῖς δημζδχοις, ὅτι καταλύφνε αὐλῷ τίου ϑρχ 
ἡξίοιω,ἐς Ὁ δεσμωτήξιο τὸν ὕπατον ἀπαγήν χε 

σαιγες' “Ὁ Ω ὑπάτῳ οἱ δηρδρχοι,ὡς ἐμεξληχότι 
γας σωκασιν ἱεροῖς καθωσιωνϑμοις “ἰ πσὸ πῷ γόμο 

ὡς ἔτι Φανερο' ἢ τε πόλις ὅλη δ)οιδοῦσαι καὶ ὦ ἀγόμαι 
μϑύν, διφσήχει. ἔστειτα ὁ κῶν δῆμος ἐφρούρά Ρ Κα- 
πιτώλιον ὅκα Οἷς δηρζδχοις, οὔ οὔτε ἡμέρας οὐ οὐτε 

κτὸς ο;λείστων αὐτεῖ πίω φυλακξύ. ἡ δὲ βουλὴ ο 
ιοὖσον, πολλὰ ζεὼ χαὶ χαὺὴ ὅχτπονον ἐποιζτο ᾧυτησιν, ὅπως 
παῦσαι πίω δυχοςασίαν, τῷ τε χινδηεύου Ὁ μέ 706 

εὐθύμου νϑϑη, χαὶ ὅτι συϑὲν Οις αἰ πσάτοις ᾳ αἱ ἡ 

παρέ τηχει ᾧρονᾷν. ὁ μδὼ ὙΣ» Κούσιος εἰ εἴκειν τῷ} 

μῳΐίᾳ μέτξια ἠξίου, ὁ δὲ Ἄσαπος μέξρι ϑανάν 

᾿Ἀτολαμξαλων ὁ ο Κούτιος, Οις τε δημΐῃη ἃς, χα! 
Ἄππιον, ἐδεῖτο χαὶ ἐλιπαρᾳ, καὶ ζῷ χοινὰ ἘΠῚ 
ὀμαγχαιότεροι ἡγείοϑαι ἠξίου. ὁραῖν δὲ ις κϑὺ η2 
᾿πεπειροτέρρις γεχονοζᾷς,τὸν δὲ σειυάρχοντα Θλσῖες 

αὐὑτὴς αὐθαδείας »ϑύοντα, πείηᾳ ὅις ἀμφὶ Λεκτῶς 
διον,ἱὺρ ὠπόώτοων ἰδίων ἐϊκρκάτων χαὶ δῦ 
δημοσίων, τί βουλζὼ ποιῆσαι! κυρίαν. ἐπεὶ δὲ ζῦτο 

διεσοά- 



ἈΝΤ Ο, ἸΕ ΘΟΜ ΡΒ ΤΣ όος 

διεποράξατο, σεονεκαλά ̓  βουλζωὰ ζις δηῶριχους ἱπιραίγαζο , (Πάτα ΠῚ σοπιιοσαυίτ; ὃς 
δ πρώ δ Ῥῴω αῤχοντο ς δενϑεὶς μὴ ὀὐῤτι- 2 ψΨι5: τε δυιηί, οοἸϊερά ]ιος; 
ΕΞ ΣΙ χρωδ οὐ εἰωδέζας οδίςογασίτ πα ρα] σα: (α]ατὶ οὈ[ίξο- 

π΄; ΠΣ ἃ ἀμτ ΤΟΙ: ΠΊΟΧΟ; σΟΠΙΏΪΑτος γοσαυϊτ (δητοη- 
᾿Ἀποφαινεοϑεφῃφώ μίας. πσόφτος Ὁ κληλεὶς ΠἸοπλίος ἤλτῃ, ητογ τος ΡΥ αἰοτίας Ρορ]ίοο- 

͵ ͵ ἢ » 7 , : ε δι 
ὄῤμξξκος Ποπλιχϑλας γνωμζου ἀπεφζευατο τίουδὲ᾽͵ ΙΔ ρτίπιις (ςπτοητίαμη τοράτιις αἰ οἰτ: 

ὅσαι μϑὺ διλήλοις εἴκα λοῦσιν οἵτε δημῶρχοι ὁ οὕπα- (Ουκίπαυίςοπα (ο οτἰπλίποπτοτ τείριι- 
᾿- ΤΑ ΟΕ “5 τ πν “γα γολ πὶ δ σοΠ(α], Πγιτιιασ 116 ἱπίῃτίας ροῦ τος, ΧΟΡ ὧν ἐπαονὴ ἐὁρασαν ον» τῇ γῆ, για ἱ 
“Μὰ “νη δὴ : 6. χη, τα ΠγΪτιιπη ἔμέξαβ, συλ ποη ἄοἱο πγα- “ν.» .5..» Ἂν 4 ΑΔ δα ; Κί υ δι » ᾿ ᾿ 

οὐκ ὸξ ἐπθουλῆς, δεῖ μ  ΠΛΟΙ εξίας ὅν ἐκ εις Ἰρπεο ρυίπατα τοὶ σαι οο νεητιπὶ Ν 5 ᾽ « ᾽ « “ἃ ᾿αὐζᾷ κα τέφησδυ δον αὐ πὸρ εἰς ζῳ χοινὰ Φιλοτι- ὀἠ{τ,δ 4 ροτσοπτοπείοποιη ἄς τορι δ]:- 
μίας, φάαΚ, δυμοσία,ὶ μηδεμίαν “ἷρ αὐτῶν δὴ το σα,τοπλίτ ἄς θεγα πιαζαιιπ), Ποονο- 
ΟΝ πε μύτος γον’ ΤΩΙ » : 1 Ἰὴ ἰαάϊςίαχα, - τ ᾿γυκξὶ ΡΥ εἰς Ἐπ τα ἔα Ὁ ΑΑΒΑ ἱπάϊοίαια, Φαρα νοίο δά ἰς 
"--  -. ͵ ᾿ς λων Τὰν ἤνσον σαπη διτίησαῖ, Πα Οηΐ.Πὶ ΑΡΡρίμ5 σοῃ- 

᾿ άνομωον ἀτσρορουλόοτον εἰς τ' ὀκκλσιαν ἀχφερῷ, ἢ Ρατὶ ποις ν]] απ ]οροπι ἱποοηί}- 
κὰρ -“" κζ΄, δ Ἵ ἣν 2: ὃ : κ 
Ἢ φροξελάῦσαι «ἰεχΐούτου Ὁ στουεδδιον" Οις 5 δ ηρῦρ- τοίςπατι ρίο Ὁοποίομε ἔογιὶ, γοξεγγί 
 χος ἅμα ζοϊς ὑπάτοις ἔχτμέλφαν ποιύσαοϑει ὃ πεό- ἀαοαδά(επατιπῃ. (σεταγιιπὶ τγίδιιπος 
τ ᾿ς -«, .-Ἀ»ν ΘΑ ͵ Ἷ ᾿ πμμνοίας “: πολιτῶν, ὅτου ἡ ψῆφος αἷϑὲ ἐντν Αἰαφέ- πδουπι σΟΠΙΌΠθιις ορεγαπι ἄάγα νὲ 
δ ιν σῶς Πρ ΩΣ ΌΙ. σοΠσοίϑ {τ οἰμἶταϑ., δς ἀξοοτιπη (ες 
ρ)»ὺ Ἰϑσμίας. ἐπταινέσα)τῶν Ὁ Τ' γνωμέων ποῖ ἄπππὶ ἀς ἰερε ογεπταγ {π τασία. 

“ὡς ͵ὕ Ἐν ΨῬΗΝ; ΛΔ ελχὴ “ « Α, 

᾿πόρτων, 4 θεὲς ὀμεδωκε Τ' υκῖῇρ Τ᾿ νόμου Ὑῆφον οΚοὶ Ε ὙΡΕοΒαοΣ οπλη ρ, Πας (δητοητία, Δ υἱΠ- 
᾿ ᾧμρος τῶ σζευεδρίῳ ,χαὺ πολλὰ μϑὺ Απαιου κουτη ϑρῆ- τίμια σοπίοίπι ἐς! ερο δά (ςπατιτη γο- 
Π λὰΣ ΚΝ εδϑγχων ὀῤτιλεξαήτων, ὐίκξ ταῖϊίε: δὲ ΡΟΙῈ Ιοηραπὶ ἀΠΠ]παποπεπὶ 
ἜΚ αν 1} Ἔδαν μὴ ἘΠ Δρριϊ, τε θαποιιπιᾳ πα πο π 65, πλ}}}- 

οἷς Ἡ ἸΌΝ γομμῶν εἰ ἐρᾷν οὐ τούσοι 20... ἢ τ ς 
Ε λας ψήφοις τ ρος «ξ γ΄ τἰς σαἰσι ς νἱοῖς θα (οπαῖι5 ραγ5 ἥι1ᾶς ν ͵ ὭΣ ͵ «Δ ( χά “ δι ᾿ ἢ 

γνωμη δχικυρώλεντος ὃ Ὑ (69 φλθυ ματος, πεῖς πρρατίοποπι Ρογηλϊιτοβας ; ἐλέζοσις 
᾿δὶα! Ὧ πρχόντων Ὡ|αφοραὶ διελυϑυσαν,χα ὁ δῆμος δ.(,ἀϊγογηριίδαιϊις ρει δὶς παρ Ἐγα- 
δ ἀγαπητῶς δυξανϑυος ὃ συΐγωρη μι “ὃ βουλῆς, ἐπε- ἴ{πππὶ σοπτοπιίοηῖδιι5, ρίοθ5 4 υ15 
πεν, ν ΣΕ αν Ὁ. ἀπ ὙΠ ὴν γο5 ͵ ΔΏΪΠηΪς ΔΠΊΡΙοχα Πιοά δπαῖις σοη- 
τ ήφισε Τ᾽ νόμον. απτ ἐχείνου Ὑ γόνου ζφτ δημζδχων ὦ 
δ , οοἤδεγας, Ιεσοπι {{γασίο (0 σοπι- [οχ ἀς ετῖ- 

πὶ » ͵ » ͵7 ͵ [1 2.8 "» ἐᾷ ἱ : . 

᾿ς ἐϊολωο μεάανη ἧς ΑΜ ΥΨΑ ὅτ Ὁ καθ Ἴμας γ5 Αρτοβαυίς. Ἐχ "10 τοιῆροτς νίχιιο δὰ δυτῖς ςοπιίν 
ΓΑ ᾽ Ν 2 3 «ς ΔΊ δ . 

᾿ γοὺ δῖ γα οἰωνεῖν τε Ὁ Ῥ ΠΩ οΠείας απασης αἰ φυλε- ποίεταπι αἴατοπὶ σουηἰτία ογοαπάο- 

"π. ψηφοφοροῦσιν οκκλοσίαι. αὕτη λύσις ἐγλώετοῦ ταπὶ τὐλαι ἐρμν πεῖν τῶ ΔὈΙ-,. 

! Δ τ Σῇ δ δὲν λ 16 ΔΙ Πρ οἱ 5 σεζογλα; ΓΟ ρίοΕ, ρεγα- 
᾿ ἡς 1’ πολιν. τόπου ἢ ' το ἱ 
τ τ ἴσας ὑσηφζαξοιχ Πα μι ΕΡ Τὴ σαπταγ τ υμα τη (υγαρίο. ἀταμς ἰ5 Η- 

ρα τίας νι Ῥωμϑ ἐλλο χέων αφῷν. Ὁ ὑυπα τ ΐςρίας (δεϊτίοηίς ἔτ. Ραι]ο ρος 

τοῖς ὀκπέμπειν ἀμφοτεροις ὅπ τε Αἰχϑυοῖς ἃ Ὅο- 30. ρ]αςυϊτ οχογοίτις σοπίοε δὶ, δ ντταπι- 
ἷ δὺς ͵ οο 3 ͵ ᾿ 

λέσχοις. δχωνίμ4ς γὸ ἐξ ἑκατέρων ἢ: ἐϑναΐν ΠΡ. Ξὶ 4ς με 03 σοΠιΓα ἀ ΔΟΥ͂οΙ- 
3 ͵7 χε - 

ἐξεληλυθέναι ἩΓγνοντο,ὸ Ὡρονομά 4ν ζοις Ῥωμαίων ἔρος ργοβοϊίοί. πιιπιϊαθαταγ οηΐπιν 
ἷ λιν δ δὴ ΒΞ δοιυά νος τείας ροπτῖς μα σῃδβ σορίΔ5 ρορὰ- 

π  ΑχΟῦ. ἘῸΝ Ἢ Εἶπον Ὁ ὧν ας Ὀ κ δ .1} Ὁ ἀρτοϑβίοοϊοίιπι. (Τοτηραγατὶβ οο- 

ταχῴ, Κοΐδιιος νϑυ Αἰχθυοῖς πολεμήσων φχεΐ, Ἂπ- Ἰετίτοσ οχογοίτθιις, Ὁ υἰητία5 405, 
Ἃ ͵ ὃ ͵ ΣΤ τ ͵ ᾿ - . “ ᾿ς πιοςἢ ἀδολούσχοιφ, κλῆρῳ Δ[ϑλαλὸ ὕες ἄ: ἯΙ ̓ς Αρρίμ5 γοϊίζο5, ἐῆδαμας δὴ ὅν 

στευέξη ἢ Ἢ ὑπάτων ἐχουτερω Τὰ εἰχϑται παοίν. ἡ μῶν εἴτ. γτείψαο σοηία}! περοτίαπι {πο- 

᾿ κι βΚοιῖῖ ἘΞ ΤΣ ςεἰΠτντείπσσεάοτο ρα δίς. ἘΧχογοῖτα5. κα : 

᾿ “ Ἢ , Ἡ πάρι » ᾿ Ἢ ͵ Οὐμπτῖ, ἰοφηϊτατὶς εἰα5 δ «απίτατῖδ ἀ- ὑ  Ὴνν 

τενὸ μετειότητα τῷ ὀῤδρὸς αασαζοιϑμη, ασφϑϑύμος πιοῖς, ργοπηρις μὰ σαρείορατ, ρίο- 
ζῶ εἰς ἅπόυτα τὰ ἔχιταη ὀμϑυα, χαὶ τὰ πλέτα ἀὐό- τ 4116 Πηη14 δέ Ρετσα]α ροπτοίαδί- 

ε ͵ “ ς , - 

χέλάυοος ὑφίςατο κινδυωἐ ματα, δῦξαν τω Ἡγέμονι 40 ὅτ 410 ἀποὶ Ἀεμ δ Ν ὑπ νόευν 

δ χὰ , εν α έζο, λ σ]ογίαπι: ΠΡ; 

δι με Ἢ τ Φ ὩΣ ἕν Ὁ ̓  ἀχϑυοῖν Ράττοπι ργς ἀαριιπάτις ρογιασάτιις “ἢ, 

χύρας λελλαπίίσει,κ λμώντων ἜΘ Ρς ἐλθῳν " Αἰ χιῖς οδυίαπι ργοάϊτα πο διάςη- 
πολεμίων" ἐξ ἧς λάφυφφι: πολλα ἡ ὠφελείας μεγά- τρις; νπάς σορίοίᾳ ργα 44 πηαρῃίση; 

λας ἐκΊησαιτο.γ φόνον ἢ ἃ πολεωὺ ἐν τῇ πολέμία δζ δίς οθβι ρας ΡθΗΝΝ εἴς: ὃν Ὁ ΜΡ ΠΡ 
, (ν, ᾿ ἐν υς ἱ πντθαπι τα! οἰην ἀπιςα 
ψασοι,παρζωω εἰς ἢ πόλιν ἐπα ϑὴς χακῶν, λαμησον ᾿ΠΟΟΙΠΠΗΙΣῚ Ἐπῦῖσαι 
"Δ 7 «αν » ἡ, το ορτορίε σο[τίς οδίρίσιο. (Δα νεο ' 
ἐλεζος ἔρορις φραΐνρὸν ἀἴεσαι.ἡ δῷ ππτο τ ἢ Αρρὶϊ ἀσόδι ρτοίεξεϊ ἔμπης, οὐϊο ἀιι- :εὔονν 

θῦσα διεύαμις,μίσᾳ ᾧ ασρὸὺς αὶ, πολλὰ ὑαρόδε ὃ εἷς, πνυῖτας Ραττία: αἰ (οἰρ! πα; ράτιος 
ἘΕ 1 



δοὅ ΤΟΝ ΦΥΙΞ ΗΛΙ ΤΑ ΕΝ: Δ 10. 

[ ΠΕΡ] ΘΧογιητ, ΠΑ ΠῚ νττοῖο οἶτι5 ΠΗ τας πατείων. ἅτε ὙΡ δλῥα ἐλελοκακοῦσαι ὧν ὅλῃ τ τ 
τοπηροῖς ἄατα οροζα γοπὴ ΠΊα]α βεῖε- 'εραϊιά,: χαὶ ὀλιγωροῦσοι τῷ ἡγεμόνος διετέλεσε, χα 
| ταπτ, ἀπσεοιηηας σοπτοιηρίδγαης, τὰ 7 μά γεοϑαι ἐδ4 τῇ ἢ ΟΘΟΔΘ ΠΡΟ, φραϊιά, καΐζαςα- 

ἴῃ αοίεπι σοπιγα Ὑ ο]ίσος ργοάιεεὶ, τι τ ἡγεμόνων εἰρζῴξι, ΕἿΣ ἠξίωσεζῆς ' 
ποϊπεγιης σαπὶ ποίξε σοπρτοάϊ; (ςἀ Ἢ Ὡν ΤΕ 
δὲ οτάϊπιιπη ἀμέξοτος ὃς αητοίσπαπ, ἦν οαίοἷς εἰς χεῖρας ἰέναι " δλλν οἵ πε λοχαγρὶ χαὴ ἕ 
Βἰαδιεϑι!ς Πρηΐ5, 111 ἀο(ετιῖς ογαϊηίδ. ππξόμαλοι αὐτῶν, οἱ υϑὺ, ζῷ ὑ σημεῖα βῥψαήες, οἱ ἅ,. Ι 
10 οί γα (6 ργουραογιης: ὃ ηΠι Πο- τᾷξι ἐϊκαζαλιπονϊες, ἐφ4)2ον ἔπι -- ᾿ χάξᾳκαυδ 
' ἔτες ἱπορίπαταπὴ ἔαραπι πχίγατὶ, 'πῃ- ΟῸ Ο μὴ λα κιάσαήες διδαὰ λογον τῇ ὲ φυγῆ αὑτῶν, 
᾿ἄϊλσηπδ νογίτὶ, αοἤιπι δῆς ἃ ᾿ἀείδε 
αἰζτιδο: ρευϊήξι Τηαΐοῦ κυ Ἐχ μίτον Οἱ ἱ πολέμει οἰ) ὃ δείσανίες μιὴ ογέσιρα, τὶς ,, ἢ, ΤΣ ἸΧὶ πλᾷ- 

δγοίτας ραῦβ. [4 δυταπὶ ἐβοίεθαης Ρτα ΙΟ ον διωξεως᾽ ̓λϑέψαποντο, ζω δ πλόον οὐ μέρος δ" Ρω- - 

Ἰπυϊάϊᾳ, ης οοπία! τα θεπα ροίξα τεῖ- μήν διέφθαρτο. ὁ ἐποίοιευ ἢ ὗτα φϑόνῳ τῷ ὅμως 

ὈΠΊΡΠΟ Δ] Πσηπς ΟΥΠαγοταγΓ Ποποῦῖ-.,.͵. γος γα, μὴ καλὸν ἀγών σμα, δμὴρ Ἅ! ἌΓ 

᾿ Βιι5.ϑεααοπεῖ ἀΐα σαπι 116 ἱπογαράγεῖ δ 

Ἰσποπιίηϊοίαπη βιρᾶπι, Ποτταγοσιγα; ὮΝ κϑριάμ (ῳ τέ τε χοὴ τοῖς ϑιδαις ὑχιλοιμωριυϑὴ ἃ 
᾿ ᾳἀαβοϊεπάδπι Πγόπαο ΡΓΟΙΪο Ππαπὶ μας: τῇ δὲ κατόπιν ἡμέρᾳ ζα μὴ Ἐλιτμῶνζς ἀΐ 
᾿ ἀρῃποπηϊπίαπι, ἃς ΠΠῚ ἐοττίτου τοπτο- τϑ ὑπάτου ὁ ἀδύζου φυγῆς, ζὼ ὃ ̓ φἰδακαλοιῶῦ 

τεΏτ, ΠΛΪ ΠΆΓΟΙΣ ροθπα5 {τατιιτας ἱορί- ἔρο 2», αἴραον. αὐαλύσαοϑαι καλῷ ἀγώνι,ζα, ὃ ἃ 
θιι5,Ρεγσεθδης ἀειγθέζατε, νοοϊδγδη- 

τ ᾿ : ὃς εἰμὴ «δὶ (αὶ δ οϑαν, ἢ 
τος, πσεγεγίς Ἔχ πη ξε 5 τογγῖς ίλα- εὗτος φήσονται ἃ δηγα, γεύσει ως 

εἷος, ὃζ οὐ 4 )α ραυρηᾷ ἱπατ|165. πγα τὶ νόμοι σραπτειδεία, (0: ὁ διεγραῖντο ὌΠ  καζαξοῆ, καὶ ἃ τ 
6 ὨΪΠῚ ἰηταστας σοΓροσῖ5 ραγῖα5 ΕΑ] γὺ Ἀπ: 5 ἐκέλάυον ἐκ τῆς πολεμίας, ὡς λώχα 
νυϊποτγατὶ οὐ] σαπογαητίτασις Αρρί- 20 ἔτι ὄντες 7.) ρ ζαομοίτων αὐτέχᾳ γν. κατεδὴ σαντο 
Ὁ5 σοδἕξα5 οἹἘ ἜΧχογοίταπι οχ ΠοσΟο. τῶν οἱ πολλοὶ ΣΣ ὑγς χοῦζος ὡς ἅ «υματίας, 
“«ἄςάσςοτο : ὃ Υ οἸἔοιὶ ἐχιγειηιπη ἃ- ὡ πε ΑΙ 2 

στηςη σαΥροητοδ, ΠΟῚ Ρδιισος ἰπῖογα- εὖ Αὕπαιος ἐῤαιγκοίοϑη ἀποιγήν ' φρατὸν οἴ, πῆς 
ΨΔΟΘΓΠΠΉΓΝ τ νοΓο ἴῃ Ρασατιπ νϑητςΠὶ πολεμίας" κἡ ολοῦσχοι ἀπιοίσιν ἐπόμϑρυοι, πολλοῖς, 

. 5 - δον ΟΣ ἀϑι}) δ ὐλψι. 5 -“ , 
εἴΈ, σοπία} ρύο σοποίοης τη] τρις αὐτῶν αὐπεκίάναν. ὡς 5. εν πῇ φιλία, ἐγλμοντο, στί 

Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ - μΘῊ ἡ Ὁ ! σλεω ᾿ νυν εχργοθγαῖα ἱρπαυία, αἰτίς νεὶῃ ἀοίεν γαγὼν εἰς ἰκκλυνοίαν ἰύθις ὁ ὕπατος, χαὶ πολλὼ ὀγφϑ-: 
τοτε5 ἀΠἰ πη ΠΟ ΓΤ τ Πα] τ ΠΠα 116 } ὴ τὶ “ ΓΝ 

ἀερτεοδπεῖδιις (ξηϊογίθιις ὃς Ποπο- σας ἔφη χεύσεοϑαι τῆ κε τὐυλφποζακτῶν λές, 
ΓΑτὶς5.Π6 Ρα ] σα οἰ Δ] 4]14πὶ ποαπὶ ὍΘ Ἱπολλά δεουδύων τ΄ φρεσξυτῶν αὶ τ  ὀλωνῆ ᾿ς 
αἰδυλίτατομη δά ἄστει, ἰργειίς ΠΠοτα πὶ οὐ πελά, μετα μάσαι!, χαὶ μὴ συμφοραὶ Ὄχι συμῷο- : 
ἱπτούοεΠιοηῖθιις Ρα μας γαταᾶϑ ας [ας ἐλ ααερθλεῖναι τῇ ἢ πολ, ἐς ΦΡλις αὐτῶν ποίητο 
Ἤτιας ΠΊΟΧ δ ογαίπιιπη ἀπέξογες Ζιο- Ῥὴ 

ΓᾺΠῚ ΠηΔΠΙρα]1 ιρογαησ, δ δητείι- “π Ἂ 
σηδηὶϊ αὶ πσπᾶ διηϊδγαητ, ρατγτίπη (ς- τε ὧν οἱ λόχοι ἔφυγον, καὶ οἱ κοξέμαροι 
σαὶ ραγοιῆι ίπητ, ραγτίτη οσοῖ Π{{Π|-- ὅσοι ἴα, σημεῖα, πσπολωλέχεσαν, οἱ ἱ αϑὺ πελέχει 

Ἢ ᾿ . 5 ᾿ ͵ὕ 3 ͵ὔ δι ͵7 Βιι5. 6 το! υα πια]εἰτ πα ἀεοίπηιις αὐχένας ἀπεχόπησαν,οἶ ξύλοις παιόνϑυοι διεφϑο 
αυϊζσαε, να αιδιηαις (οτς ροροίοίτ, πολι δει ὅ 
Δα σετογὶς πθοὶ ἄδτιις οἱξ : σις ρα- τρβήφα τν Ὁ ΤῊ εἰν πληδοις Ὅσο δέκα 

Δ (ο]επηΐς ἀριιά Ἀοπγαπος εἰδ οο- σης εἷς α! ἡρὸ λαχὼν Χλύρῳ,ντος9 Τὴν ὀδῶν ὠπέϑνν 
τα πη 41 ογά πες ἀδίδγιθγιηῖ, Πρ ῃα- σκεν. αὕτη Ῥω μϑίοις παΐτοιος δι χε τ τ λιπὸν 
νῈ ατηϊίοσγιης. Ῥοίς μαο ἐχοίις ἄχ ζᾷξταζής, ἢ πσρρειδύων ΩΣ. Μὰ: χόλασις. 
οαπῃ τα αα Ἐχογοίτις ρατῖο, ἴα ἡ πε ΞΡ ἘΝΟΤῈ τεμισύ ἰμᾶνος [ φραϊηρδε, κὶ ἐν ρα , 

114 δὲ ἱρποηχίπίοία,, σοπλ τις ἀρρα- ἘΣ το 
τοπτίθιις5, [π νγθοπι γα τ. ϑοσιιεητὶ α ὅσον ἔτι τά  κατηφὴς ἢ ἀτίμος ἐπαρῤιῷ, 

ΑΝ. Ο.584, ἀΠπηο σοπίμϊαταπι ἰηἰοτῆς 1 αἰοείας 49 “Θρχαρεσίων καιϑηχϑντῶν, αἰέφρενψων εἰς Ἔ πατε ΕἼΩΝ. : Ἢ Ε ΣΝ 
ἵκεο ας ἃς ἰτογαπη, δ ΤΊ, ΖΞ Πα 5. πος ἄτι ες. δὰ. Ἰλποδειοθέντων ὃ μετ᾽ ἐκείνοις ὑπάτων Λάυχίᾳ 
ΤΙ. Επηῖίο, ἑλαογαης τ θαῃΐ (84 τιιγίις 46 ἀϊι- ὃς ερίς Ὁ δούτερον,ἃ Τιξεράν Αἰμιλίου 
οδιϑτὰ τὸς Πηῃ ΠῚ !ς Δστίς Πηδτίοποπη ἐςσογαητά- Ὁ ρον ΗΝ ,βραχμώ, ΥΣ ᾽ ]Τ τ, " ςε λ΄: 7 

δ {τ|54; σοπί! διις ροίξ]αγιιης γατιιῃ, ΠΑ ΘΟΡΟΣ ἑλτοο ἤες οἱ δυῶν ρα ὑὴρ χλη69 ὑχίδν 

Πιαθοτὶ ηιιοά {δ πδτιις ΡΙεδῚ ρος παλιν εἰφηρον Ἀϑγονρὸ πσφ9ειογϊες ζ;ς ὑπαϊτοις,ηξίοιεν, 
οοπίμ]ατι 50. (ὐΔῇ!! ὃς Ῥγοοι Ν Ἰγοὶ- βεξαμαέσει τω] δήμῳ Ὡς αὑπορχεσάς αὗ ἐποιήσειτοῇ 
πἰϊ; αἤδσγεητος τον: δὲ οδίδογατίο- βουλὴ, Σπορίς Καασο κ᾿ χ᾽ Περκλῳ δεργοίε ὑπαφυ- 48 ΠΩΚ ΠΙΑΧΙΠΊΔ5. Αοπογιητ ἔλιιδτοπὶ σαίντων, δὲὸ ἡυϑυοί ΓΝ χ λιπαρφοιῶπες. υΧ οἱ ὕπατοι αὐδῖς 

σωνελῴμ- ] 



ὑπ τιο, κομ 
' ρχισελοίμβανον ἀμφότερρι, ΤΙ βέαιος αϑῷ Αἰμίλιος 

᾿ χότοντιναὰ παλαιὸν εἰς τίου βουλξὼ Οἔκ ἀλοοον λμα- ᾿ 
Ἢ 

ἡ 

Ψ" 

οἰ 7α γούν ἐπέξεψενὁ οὗ ̓ ϑορόξιορ, Ἐἰιπολεραιπτέῦσαι 

τ τόδημου τίω ὀργἀὐ βουλόνϑμος, ζὼ εἶχε χσϑὸς αὖ- 

πν όχι τῳ Σ πορίου Καοσίου λανάτῳ, ὅν ἀπεκφνεν 

Ἢ ἴλχιχφροιῶτα βασιλεία, ζᾳ μίας΄ ὧν τότε ϑαλέ- 

ἐφ ὁς, λὔδρα Τα κα πίω αὐτί ἡλικίαν “λυουδύων 

᾿ ̓ ετφανέφατον οἰ ἡγεμονίαις τὲ πολέ καὶ πολίζε- 

Ἰδη αὐράξεσιν, ὃς χαὶ Ὁ πόξὶ τῆς κλυφϑυχίας πολί- ἴὸ 

ΤᾺ ποοῶτος εἰςύ γα" εἰς πίω πόλιν" χαὶ δὲ ἀὐθ' 

ὐϑαϑα Τὴ πατειχίων, ὡς δῆμον αἱρούμϑιος, 

ἢ ποὺς αὐτὸν, ἐμιισή. ὃν. τότε δὲ δὲ δζζυ “ἰ ασοορο "ϑίων τσ 

᾿ ἀῶ οἱ δηζρηρι, παρῆσαν Ἐλὶ πίω βουλζωὼὺ, ϑλος 

γϑ0 διεξηλδον Ἐχεφκεῖς. οἷς σε ϑὲν δλὐτιλέξαίϊεν οἰὺ-. 

ἷ παι, ὧς μὴ φιλονάχίας δόξω ὠπενέγχαιντο, γνώ- 

᾿ὐποδείκγυοῦαι ζις «ρεσξυτέροις ἠξίοιωυ. ζὦ 

ἃ ὁ ΚΟ ᾿ αὐτο κλοϑεὶς Λάύκιος Αἰμέ- 

 λιος,ϑατέοου ταί σάτων πατήρ" ὃς ἔφη δὸόχεῖν αὐ»-- 

πω χα συμφέρον ἔσεοϑαι τὴ ἢ πολά, πδώτων ἐὴ) ζᾳ 

᾿αρινὰ νὴ μὴ ὀλίγων' τοῖτε δήμῳ πείϑοντι ἰπσουρ- 

ὯΝ Π ἣν σεωυεξούλάουεν. ἱνα χάεις [ αὐ δαχώύρησις ϑηται 

αὐτδιυ πολλὰ ΣΡ τοὺ ὀηνα μὴ δυνᾷς ἀυτῳῖχτὶ σς9- 

᾿ αἰρεσινν πο, ὀαγκς συϊκεχωρηχέναι. Οιςπεκατε-- 

(ας) κϊησφο, ὃ ὃν ἑκαρπώσαντο χρόνο λαϑονζᾷε, 

ΟΡ εἰδέναι " κωλυονϑμους ὃ "μῳ ) φιλοηώρν. 

"ἔφη τὲ ἐ στεὺ τω ϑιχαίῳ ὃ ὃ πϑύτες ὁμολογήσφαν ἰσω ὁ» 20 

"δῇ Ὁ μδὸ δημόσια, χοινὰ ὁ πότων ἐϊ)᾽ ζαἴοχο.- 

᾿ χαζου ᾿ὕΜιόμῳ κΊησαϑμων. καὶ ἀὐαγχαῦον ἡδη 

᾿ πράγμα σαν βουλῆς γεχϑνέναι» τσϑ9 ἐτῶν ἑτ]α- 

Ἂ ̓χηήδεκα τίω γάῦ Ὡξ ᾳνέμην ψιφισαμδύης. χαὶ ζοῦτο 

ΐ ᾿ἀπέφξωεν Ὠχὶ τῶ]. ἰσυμιφέφοιτι τὸῦτε αὐτὼ βεξελόῦ- 

᾿ αχιλα μήτε γὴ χέρσος: ἢ, κ᾿ ὁ τί πόλιν οἰκουραΐν πε σε- 

Ι »γης μὴ τἰρῃρο, ὡς γεωῦ, ζ;ς δλλοτϑίοις αγαλοῖς 

» φλιναν᾽ Ἐχιφέφη)5 τὴ πολῴ νεότης τ ἐφεοίοις χαὶ 

Εν κλῆφϑις παΐῴοις, ἔχουσα τί αὐ ῶα το καλῶς τεῖά- 

ν 

» δλλοτθίων. χοΌ Γι ἃ μιοϑοΐ ὀργαίζοιται γλίχφως 

»ἰϑαδεφοιόμαις ," ΩΣ μὴ ἐμφύεαϑαι ἔρωτα 

᾿}»- Ἄμεας τί πέχγων,ἢ ἐμφεούτα πονηρϑν κφέρᾳν καρπὸν, 

Ἷ » χαὴ σχοϊξ ἀὐτυχλ, οκ {ᾳπειναῖν πε συμιποριαϑέντα, 

ϊ » οἷα, εἶχθα, γάμϑν», χαὶ ο» κα τετήωχ ἀ οῦμαις ζα- 

" » Φέντα τύχαις: ἐγὼ μϑὺ δξωω, ἔφη, γνω μιάεω Ἐἰποδείς 

᾿» χγυμεζο τε πσφϑξουλά, λέτα ἐπ ἵ Τ σεουεδρίᾳ, καὶ 

Ι 

ΚΕ ΣΣ: 607 
νττατηηας σοηίςπι; ΓΙ. ΓΛ ΠπΠι, 
ΡΓΟρτοῦ οοηίαπι νετετοπὶ πο ὁ- 
ΤῊ ΠΐΠΟ ἱπίυ ται, χαΐα ραιτί οἷας ττῖ- 
ὈΠΊΡΠιιπὰ ρετεπε (ξηατιις ποραιΐογαῖ: 
γ δἱογίι5 ἀὐτεπι, ἀςπιεγογὶ ῥ᾽ εῦοπι 
ουρίεβατ, ἘΠΣΗΙΕΝ 6δὶ ΡΙΟριοτ Πιοῦ- 
τοὶ 50 (ἈΠ, το τη ἰρίς φιαίξοτιγ- 
ταπηϊ άϊς αἤέζαια εοχπίξζμε ας Ἅ[4- 
γμγα μη ΔΗ Θοογαῖ (πρρ]ϊοῖο, ᾿οπλΐ- 
πολ || ατατε τε ριι5 ἀοπηὶ ἔογίσηις 
σοίὶῖς οἰ τ  ΠἸπγῖι, ΖΗ δέ ρείπιιις Πηθπ- 
το ΠΕ Π: ἀρταγία ἰορς πη ΟἹ ταῖο πὴ ἴΠ 5 

τυ ογοῖ το ποπλπ6 ρου ΠΤ ΠΊ οχο- 
(υ5 Ῥαιτῖςτίς5. αυαίι οἰεδοην 4α (ς 4116- 
ἔγδῃ5. Τσῖταγ ΡΟ] ΠοἸτἰς σοπία δ ιις τα- 
ἰαζατος [6 ἐο ἀτποπς μι] οἰ αρτὶ 
(τηατιῖπο, ὃς «ΟΠ Γπιδιίοποτη ἰορὶς αἡ- 
ἰσταγοσ, γι! ἰδ ρΟ ἢ ΠἸοἰτίς τγ θα Πὶ νὰ- 
ποιιητίῃ πασατη, ἃζ νοεδὶς νῇ (ππε 
πιοάοτατῖς. φαΐθιις Π1Π1] σοδιγδάϊσθ- 
τες ςοηζς 5. Π6 νἱ ἀοητογ σοητεη- 
τίοπ οι 4υςεγο,ςπίογος γοραπογιπξ 

(ςητοπτίαπη.. ῬΥΙΠγ115 ΔτΕῈ ΠῚ τοράτιις 
20 ΕΠ. πη] τς ρατεγ δἰταγίας οοπί]; 

αὶ αἰχίς, ΠὈΪ 6 τορ. νἱἀοτὶ, ΡΟ πὰ Ρα- 
Ὀ]ϊςα ΡοΙΠοτέταγα δ ομηΠίθιι5 ροζίις 
Ζυάπη ἃ ραΠΟΪ5: δια Ποἀυπλα; οἴδη- 
τὶ ρἰςδί,νε ἐαὰ σοποςῆπο ἱπυρυταγοτιιῦ 

Ρῖο Βεποῆοῖο. (ξρε ἐπίπι οολέϊος εἰ 
σοποοῆπῆς 4ιοα ἰρῦτοε ἰατρί τὶ ποιὸς 
τἰητιτα τη οσουραζοτος εαγαπὶ ροΙες 
Ποπιι.,Ζυΐ ταῆτο [πῃ ρογο Οἰδπὶ ἔγα- 

ὅς πάς ρετοεροτγίητ, σεατίας μαθογα 
ἄοθοτα ρίο ταπχάϊα ἀμ Ππλυΐατο π6- 
σοτίο: δὲ ἢ γετατοητυγίη ροίξογα,Ποπ 
ἀεδοιῖς οὔτ ραεττίπασας. Αἀάοθατ,ρις- 
τοῦ ἴπ5 γοοθρίαπη σοπίε πα ΒαΠτίιιΠῚ, κασσπττς 
απο ΡΟΒΙ σα, μαρότατ ΟἸΠΠἰτ ΠῚ σοΙ- 
πγυηἰφιρτίπατα νογο ρος ΠΠοπος,ςο- 
τα ΠῚ σφ η Θπταγ ργορτία, αὶ ἰορ τ 
{Πὰς Π δι ρερεγεγιης ; ΠεσοΙΠεατεππ ὅς 
ἱποῦβοτς (ὁ παυΐ, ῳ ἀφ αστὸ ἀϊπ48 40 
5 Ὁ (πῆτε δηὶς ἀπῆος5 ἰβριξάεοίπι.---- 
οἤξάεθαιᾳ; ἰἀ τς ἀεοτοιῖι ἐς ίη ν- 
τΠ ται ρα] ςᾶ,ης ρου που]τιβίᾶσο- Ὁ 
τοῦ πονο ντῦδῃὶ ραιρεγες Π1Π}] πορο- 

τ αδοητος, ντ πιο, Πὶς θοῃΪς ἐπα ΐ------ 
ἀετδεινις ἰαυδειις Θἀπσαγοταγ η 4ο- .-- 

᾿ φθαι μέγα αν ἐπεὶ ζοις )4 ἀκλήροις χαὶ ἐκ τυ 40 πιεΠιοὶς Ρατγ ΠΟ ΠΙΪ5,δέ ποπεῖοράι- 

οατατᾶτο ἤτοι απϊπηοίοτ, Πᾶ οος αὶ. 
ΔἾΠ] τοὶ ἔα πλ"]Ἰατῖ5 Πα ᾶτ, χαΐᾳ; Εχ τς 
Ἰἰοη 5 ἐππάϊς ]ιο5 πηοτοεάς φοίαπε, ὦ 
τδοτγα νἱᾶτρασς ΠΌ]]ος οπηηΐπο δ 6- 

τσ ΠὈὶ σαρεγαοι δα ἢ ρογοᾶάα (Οθο] ς 
Πυάϊμπι δος (πδθεαῖ, Ρατῖι [οἸςος ἔπτιι- 
ἔζας ργουςηῖγο οΟ πρ, ΠΙ Πλϊγαι Πα Πηΐ- 
[65 ἃ πηοπάϊοϊται ργοχίπιος. Εγρο, ἰπ- 
αυΐτ, ρτο ἰφῃτθητία ἄϊςο, 5 Ὁ, ομΐαϑ 

ἘΕΞῈ αἱ} 



! 

᾿ 
᾿ 

ό6ς8 

οχίσοιτίο ργορτοῦ ἔσοιτα ταν θα ϊςητα 
τέροτα ἄτατα οἰξ, σομΗτπτδη 4 ἃ οΟΥ 
στο Π 4056; αἰξεγεαῖτος αὶ ἀρτος ἀἰ- 
υἱάδης. Ροίξ Πᾶς Αρρίας ΟἸαιάϊας 
{Ὁροιοσῖβ ἀπηΐ σοπίῃἱ τοσδτις,οοη- 
τγαγίαπη αἰχίτ (δητοητίᾷ, ἀοοῦς παπηζ 
(ξῃδῖιις γοϊπητατ ΕΠ νι ἀπ ἀοτοη- 
ταγ ρα σα: (πᾷ {ἰ νο!αϊει, απ ἀΠ 
14 [φο 6) (ἃ ἀε! Πδογαπάιιπι ἰά ἀπ π- 
1πΠπιῃ τἔριις αἰ, φιο ἔμ οΠ] τις (ορί- 
τεταγίρεϊτίο αυᾶτιαπη ἐχοίταγας ςοία! 
Δ Δη5ιγγαηηί 46. το πλετίες ρου- 
Ὡς αβξέϊο, πες ρτίπηος ροίξ ἰά 56 
Τοπία]ες περοτίο Πηξ ἱπῃροίς,ετ- 
Πεητα5 ΠΖιΔΏτΙ5 Ὠ14]15 Δ τις ἰη οἰττα- 
τε ΠῚ Δρογί Γοταγ, [ΓΟ ρθγοίαγ ΠΊΟ5 ριι- 
ὈΠοα αἰ ἀςπάϊ ραιροείβιις; πος; ρογ 
εθ72127ζπ05 ἀεἴ ΠΕ ρ5 Χ ν σοπίμ]δτιο ν]- 
Ἰαπὶ σοπία!ξ, ᾿σεῖ ρίεδς (πρίις Ρετί- 
οὐ]οίε τυπηἰταδητς, (ΠπαΠΠς 4υϊά- 
αυδπηἔλοογε σοητγα Βοπ ρα] σιπι; 
αυῖρρα φαυΐδιις ποι Πσοτῖς ἀεσεπηαῖ- 
το 5 “ἀξ 15 ἀστίς οχ 5. ογεαγς, δά 
(ΟΠ 15 ρει τἱ5, αογπι σοπίαϊατα ἰά Ει- 
ἐξαπη ἤς. Ετρο,η υίτ,ης νοδίς φιίάξ 
γ αἰετί, τας; ΖΕ τΉΠ], ἀε ἀϊα! 4 Ξ41ς δστὶς 
τοίογγο σοι πο 4 (δ πδτιι νος πηᾶ- 
ἄδταπι πη εἰἴξ:πες τοῦδε ἔοϊτῖς ας οχ 
Ἰη{Ἐἰτατίς πηαϊογατη νεγογαπι ποπε- 
{ΠῚ πλοτῖϊ ̓  τας Δάοο πος Ππαροτίοιι- 
Ιο.Ηςς ἐς 5 Ο,φυοτοτδηηίς ρὸίξ οὔ- 
{ες ἔμέϊτὶ πο τοποιηίηὶ, ἀϊχ ς (Π- 
οἴατ. 1) 6 Π1|5 ροῦγο χαῖΐ νοὶ ροῦ νίπη ναὶ 
οἰἅ ΠῚ νίπγρδηι ρι] σα, ραιιοῖς ἀἰςᾶ. 
δ᾽ χυῖς σσροτκτιπι Παθεῖ αἰϊημδ ἔγαϊα- 
δτὶς φπογῇ (ς Ιεσ τίπγαπι ρο]ἘΠοτοπι 

ὰ δεν ἂ » δι οι Ῥιοδαγεποσιοατ, ἀςέεγαϊ εἴ δά σοη- 30 ζρες γόμοις,οὐξ αἰ γεωφίι δεήσά »ραφῴν.πάλαι γὸὲ 
{υ]ς5 πάσα ἢ παχιὰ Ἰορα5; 145 Ὠ1Π1] 
Ορι5 Εἰ γεσοητας σδ ἀογο:ατη ππάτπὶ 
π.ίοτίρτα ἰὰμειπες δάθιις Δῃτ]υᾶτα;. 
ΟΟὐὐυοπίδιῃη δἴϊτ ὃζ ἦς νε]ίτατε 4 Π ταῖς 
ΖΕτΆΠΙας, ΑΠδιιοδης σαι ἀϊαϊ Ποποπι 
Βοπο ίοες οπηηίϊσιις, ἢ. ἤλης σαϊάοπι 
Ῥατῖαπι ἱποσηζαζαι το! Πα. Ν146- 
ταῦτ. ἢ. ΠΆΠΠΕἰ ρα ίςητε ταητππιοάο γογῇ 
Ττλτιπη ἐρεέξαγο : τίη ξατατῇ πεηααζῇ 
Ῥιίρίοοτο: ηάντιρατγιῖ τἸβενς 
φάθι ἀς ρα δ]οο οδοοάϊ ροτοίξ ίςρπὶ 
ἱπορ πὴ ταγθα;, ογίς τάπηεη ἰἀἰρίαπι 40 
ΤΩ] ΓΟΓΙΙΠῚ ὃζ ΠΑ  ΠΟΓΙΙΠῚ ΓΑΙ ΟΠ 

Χ. ΟΔαΠΠ.πιο5. Π. χα πος ἔμέτο ἰπιγοάιι- 
οἴτατ, ραγπδηςδίς ἴῃ νεθς;, σταιις δ6 
Ροτηϊοἱοίας ἰῃ ρετροτειῇ, Βοείτί, ἢ, πγ4- 
Τὶς συ ρί ἀἰτατίθιις, ταητῦ ἀεί γε οχ δηί- 
ΠΟ (45 ΕΧΙΠγαῖ, ντ ροζίις ες Δισοαῖ 
δῖα; ἱπιργοδίογος θβῆοίασ. [ἃ ἐοϊΐς εχ 
Ϊ Ρίογϊτποι ἔχεϊὶς Το] σοῖς ροιοίς. πος ΟΡιας αἰἕ νε ναὶ] εχ τηεἰς, νεῖ οχ ΖΕ Πα ΠΠΠ νουδὶς ἀερξάοαιίο, ΝΝοΓ ς ἱρῇ χιιοσ ὃς χιᾶτος ποίξος νἹ οτίπχι5, φιιδητί Δρτουαπι ροριυατὶ {πγὰς5,υφητῖ! ργςάχ οχ. 

ΑΕ; 

ΤΟΥ ΝΕ 7 ΗΥ̓ΑΜΕ ΟΕ. ΝΑ ους, 

ΡΝ ἊἋἊ» “Ὁ αν ἡ 2... Ἄν 10 παροῦσαν φασιν, ζεῶ εἰς ὁ τῇ τυραννίδι ὄχυχάρ 
πατος, χαὶ ματα δίχας δὸις καιλαξ" οὔπε οἱ 

Ὡ.ὰ Οὲ μεταξὺ ζαεαγας παρφλκυσχέγα,, ἐμπε- ᾿ 
δϑνΟις ὑπάτους,ὼ ζους ποινσουϑέοις Ὁ δχανομεζω ὁ, 
οἴρας Σι-τοδι4χγεύα!. (αῶτα εἰπόντος Αἰμιλίς, 
τερ9ς χλῆδεὶς ΑἼαιος Κλαύέγος ὁ ῷ πσϑϑαδεν 
τάνσας ἔτει, τω εἰγαγτίαν γνωμέων ἀπεφζωα: 
δαάσκων ὡς οὐθ᾽ ἡ βουλὴ ὄζανῴμαι ζῳ δημόσια, σδα- « 
[κατὰ κσϑϑαιρεσιν ἔσκεν πάλαι ὙΡ δὐ εἰληφέναι ᾳ « 

δόξαντα αὐτή. τέλος Σὰ εἰς  ϑόνον ὼ Δ[αγνω , 

πέραν δϑεξόλετο, ταυῦ σοι αῦδοϑυμου 

τ 

᾿ν" 

ΔΑΝ 

τ τῦτε 

“Ὡροξύλευμᾳ Δλαξοίῆες ὑπαποιέλος ζις ἐψηφι σχ 
ἔπεϑεσαν, ὁρώγηες ὅσων εἰρελάύσε) κακῶν εἰς πἰω; 
λιν ρχυ,σεουεϑιοϑέντων ζῷα κοινὰ τυ πενήτων δ᾽ 
λαῖχόμην᾽ αἱ τε μετ᾽ ἐχείνους πεντεγαί δεχος ὑπα: 
πολλῶν αὐταὶς ἐπαρϑέντων χἰπσὸ Κ δήμου χινδὸ 
οδοδν ὑπέμειναν ὃ μὴ σζενεφέρετο ποραφν, 
μηδὲ ἐΐξῴναι σφίσι χτὶ δι ξοξούλάυμα, (πόδε: 

ὀμόρφις σποδιφκγεαι, δλλὰ ζ;ς “ρϑτοις ὑπα τοις 

χείγοις. ὡςΊε συτοϊξ οὐ ὑμῖν, ἔφυσεν, Ε1),ὃ ἀδδρέριεχὴ 
σὺ Αἰμέλιε, ζις ὀμαδεωσμκους εἰςφέρᾳν, οἱξ οὐκ ἐπε- 
χαξεν ὑμῖν Ὁ σοευέδχιον, ζτε καλῶς ἔχήν »ααδοορνὼ « 
οὖσιν ἀγαθῶν,ττε ἀσφϑλαύς.ἡ πόδ μϑρ τὸ ασδοεθου- ' 
λάύματος,ὡς οὐ χξα ζαϑς αἰχο’ αὐτϑοἱ ζσούτοις ὕσε 
ον ὑπατάυσαϊηες χεϑνοιξ, (τα ἰχϑμαά. πἰξὶ δὲ’ 
βιασα νϑμουις ἀνας ἡ λαϑόνζας σφέϊερίσαοϑαι ᾳ δ 
μόσια, βφφεχιὶ ἀπαρχεῖ μοι λοῖος. εἰ γδῥάις οἶδε 
πού ϑυὸγ να ὧν σςέκ ἔχφ κίησιν Σ΄ποδὲῖξαι γὸ 
γεσιν ἀπτενεὴν κοίτω “πρὸς ζους ὑπατοις, ὶ χρινα , 

φησαν,ὺ σανὶς ἀὐζες ἤφαγικε λόόνος. “Ὧ92.3 ἷ 
τὐϑ συμφέρονζος ἐποιφτο όορις Αἰμίλιος, ὡς ἰ τί 

ἢ πλύτων ἀγαθῷ ὦ κληρουχίας ἐσουϑμης, δ 
Ὁ μέρος ὀμέλεζατον ἐάσει βέλοιαι. ἐμοὶ ΣΡ ϑόχε ὁ. 
αὐτοῦι μόνον Ὡτὸς [ς ὁρθῦ Ὁ ἢ μέλλον τ ασροσχοτιᾷν, 

᾿ “μιρὸν ἐἢ δοχοιω ἔτι Ὁ δημοσίων ζις αβ᾽ϑις ἡ ἃ 
πόροις, πολ ὧν ἔςαι ̓  μεγάλων κακῶν ατίον. δ : 

ἔθος Ὁ σζενέςπορά ουϑωον ἅμμα ζυτῳ, ὦ φίχιμδύον 
τῇ πολά,ὲ μέ ρα πϑυτὸς ὀλέθεκον ἔςαι χαὶ διάνον᾽ 8 
ὀΐξα!ρ4 (ας πονηραὶ χεϑυμίας ὡκ Ὁ ψυχῆς ΩΣ υγ: 
χϑμᾷν αὐτῶν, δον «ὐξ χοαὶ πονυροτε ρας ποιάται." 
κικήρια ἢ ὑμῖν ̓ “ρέοεϑω ζύτωνζῳ, ἔργα" τί "ὃ δεῖ οἶδα" 
λόλγϑις ὑμας Οἷς ἐμοῖς," ζοῖς Αἰμιλίου ππροοέχφν; ἴτε ΜΕ Ὶ 
δήπου πϑύτες ὅσους ἐχφρωσοίμεϑοι. πολεμίοις, ὅσην 0} 
γἀῦ ππξρενομάζσαιμρ, καὶ ὅσαι λάφυφοε αἶα. 

Γ; 

Εἰ 

' οὑλουτῶν 



! . “ Ε 
ἈΝΤ Ὁ. ΟΜ 1 8. ΝΣ ὁδοῦ 

π δ 7 ) Δ ΚΟΥ, πλ τος ἢ ͵ ' 

» “ν» ἰὼν ἐλαθουδν πδ τὸ πρλερείο τευ ορρίἐϊς οχριισπατὶς ραττῦ ἤτ, πίασπὸ 
.» μᾶνοι, τέως φὐδψίμονες ογτες, Ὁ) πολλὴ χατεφησὸν ΠΟΙΈΕΙ ἀϊροπαϊο, αι ΟΠ πὶ θοαὶ, πίις 

ἱ « 3 λ ᾽ “ ΠῚ - . 

«ἰα: χαὶ “πι| ζύτων σε ϑὲνὸς ἀσηλοϑησαν, εἰξ εν Πηαρ ἃ Ἐσοίτατο ΠῚ τοάδαι αηι ΑΡ 
ΒΡ εν ͵ ε λ Ὁ ’ 5 ͵ 5» ηΪ ᾿ . 4 ὍΡΑ, ΝΠ, ἐκτίσαντο οἱ τίς Ξἰποοίαν ὀδυρόνϑωοι. ἂρ τ ἀν αι ἀξ τς τορυ το 

ἐν. ἀπε τς ἐπι ΣΙ: , 2. ἀςἸπορία συογάτιγοχ σα] 80 
δι "" 2. Ὅυτας Ὡς ἐλικτησᾷς ἐπα εΕ, θωσαυμὅνοι ἐπογαης Πα πιο αἱ! ̓ογογιπη ραγεοἱ- 
να νονταί τί τῆς παλαιὰς τύυχῦηϑ, ΧαΊ “«σϑϑεληλυο- Ρο5.π Ἰρίταγ εχ Πϊς Ἰπογῖς αἰ χυϊ αὐ- 
ΙΝ, ᾿ » » “ 9 ΤΕ λ [3 - .Π- Β ; 

ΝΠ ς εἰς ἔχιφα ᾳαν Όϊς βίοις; ἐξουλομιζωυ μϑὺ οὐ,χαὶ οοἤπτ οοσῦ ἔοσταηα ρυ πα, αατίάθο ᾿ 
“ ςς ͵ - ᾿ -Ξ|57χὺ Ϊ Ἷ ᾿ 5 5 ΩΝ ΚΕΡΤΕΝ, [οἱ ΞΡ ΣῈ ΠΑΝ ἴῃ το ἰΔυτίοτο {ΠΠτὸν ΕἸ] πὶ (λα, ας; ἃ 
“ς ῃ ἀπο πα ς ΑΜΕΦ ΑΝ αἰ δ ορτάγοπι; νῦ Πγίπιις πιο] οτος οο-. 

ΠΡ Ἐν τῇ ἐμᾳ ᾿ς ή ̓ ϑς 77 ᾿τῇ ἯΙ τ ἐν αὐ, ΠΒιαδίτατοτος Παδούφπις. ἂ πιο νἱ46- 
» δυρονδρων ὁτι «ὦ ἐσχα τη εἰσιν Ἔποθκα,. ὡφε σῦτίε εἰ [Ὁ τς ἂν αυιαϊτὶς 605 ποτὶ ἀΘ Ἔχιίοπηα π- 

ΤΩΝ “ ε -“ “ ἡ] ͵ Ἷ . ““- » (τα ἃ γιωῦ εὐτοιωῦται, καὶ ἔτι ούτων λαίζοιεν πλόον, ορία [τὰς εἰἰᾶπ Πασας παποροῖαης οὐμβίεας αρμω 
9 ᾿ λ 7 2 πῆς “ ͵ ᾿ - . ᾿ . Η ᾽ 

ἊΣ ορθώσονται Οιυὶ βίοις. οὐ Ὑ ΣΡ οὖν ταῖς τύχαις αὐν- ἱπυραιγαπογίηξ, 16; ἀΠηρ ἰοτα ὩΠΝΝ ζμιωνν ει 

Π0., ᾿ τὰ ἡ πύκτας ΓΙ δν (ξ ΤΙΝ τ Ἂ Ε ΠΙΠΠΟ ται ἢ τηδοὶς ἔογζαπας [πΔ5 πὶ 
οΙχε σο, ΡΝ ἥ ᾿ Α ὡ β 

Ο»": χ Πδλυτγαδιιητ. ΠΟῚ ΠῚ πη ἰοττηὶς Θο- 

ἢ οἷον ὁβεαχιὸ ὥα' ὀχ πληρωσά κλῦθ9ς, δὶ σδϊξ (ἢ οὐοίϊταβ ἰηςο[ξ, (δ ἴπ ππουίρυς: πος Ζλεν-ῥυφμνων 

' » αἱ σύμπασαι βασιλέων τε χαὶ τυφφίννων δωρξα! : δρώ- ποτσσθη) Πυϊάεηι ὅς τγγαππουθπη ο- | 

τυ σουϑῳ τε, εἶ γε ῦτα συγχωρήσομϑν ἀὐύθις, ὁμοια τηπίαπι οχίατίαιετίτ τ ΠΠ ΙΒ οὐτία, η6- 

ΠΝ; ποὺς ἡδονεὼ ϑεραττάζοισι ζοις κοῤμνονίᾷς ἰα- ἀπηιχίσια πα τοργςάϊα φυϊθασ ἢ ἢςς, 

το ὦ...) 6 (εἰς ΓΝ ΡΟΣ φοποοῖαοειπις, ἰάειη ἔλοίοπιας χαρά 

» Ὅ9ι6. οὐ ὙΡ Ὁ γοσοίου ὑγιαολήσετοι τὴς πολιτείας, τη ρ(]ς] χι αρτοτίς ργὸ Πἰδίτο πιογοηι 
͵ ᾽ Ν τὴ ᾽ ὰ Ὀὐαε ᾧ 52 τς 

ο΄ »μέρος, δυλὰ χα! Ὁ ὑγιαῖνον πολαύσᾷ τὴς εὐ ετῦτιποη. ἢ. αστγαὰ ραγϑ Οἰμίτατ5 (Δ ηα- 

᾿ς, καϑύλου τέ, ὦ βουλὴ, πολλῆς ὑμῖν δὲι ἐχιμελειας ΣΟ Βίτατ, ἰς πα ᾿πῆοίοτιῦ ΡΠ Ιῃ 

ὯΝ τ ͵ « ὅν ἘΣΣῚ ͵ ᾿ Οδὶ τ10- 
᾿ς » τὲ χαὶ φροντίδος, ὅπως αὐ σώσητε πάσῃ “σξ97υ- Θον ΗΝ παρ ΘΟ ΟΣ Ἔ 

τ ἜΡΟΝ ἂς ἘΞ τὸς Ρὰ5 εἢ δὲ ἀπΠροπεία,νε φυᾶτο ροτοίτίς 

ἢ ὑμία Δ, αφ μεθα δ τ ρδο ως Πευιάϊο, σοζζαρτος οἰαἰτατία ΠΊΟΥῸ5 ἴπ 
ὁ « ͵ ξ Ὰ ὃ ! ᾿ [Α λ Ὶ - . - . - 

ΟΠ »ῈῈ εἰς ἃ πὐδοέληλυλεν ἡ τὸ δήμου ἀκϑσμία, Χ Ἱπτοστῇ γο{τιιαιίς, Ἰάἀοτίς πο ροοί- 
» » 3 τα (ἢ ᾿ ἀξ εἷς δ ᾿Ξ : 

᾿ς »ὡς σἐκέτι Ὄῤχεοϑαι “οϑς τυ. αἰ ποιώτων οἶξιοι " ᾧ (τίς ρίοὈὶς Πριποεβ, ντς; ΩΝ 

᾿ς οὐ ἂμ ὠϑα ωξὰ ΟΝ τ λῶ ἍΓΟτΟ πο ἰπτ απτρ 5: συ Δἄάςο Ποῦ 

ς πα τ ὧν ἢ Ἀρι 8 Ὶ ΤΡ ὑγρὰ ἐἀδῖϑι ΓΕΑ ξνοκ: ἔοϊπογ ΠῚ ΑΙ Νά ᾽ 3 ] ει: ) 

' αν ἐστε-- : : ; ; 
ἑ λαιχαὶ Ἐπ σραπόπεδου Ἐν ἘΡΟΙΡ Ασα νείῃ σαἰξτὶς σποα; ἀσατογ οἰ(άοπη η- 

ὴ "“. «“ ΟΣ δ 72 ᾽ ᾿Ν λ λ ἊΣ Ἢ 4 “ΝΣ ζ ἷ 

ΤῊ δείξατο, ὅπλα. τε βίλψας; χαὶ ζᾳξ4ς οκλιπῶν, χα! ση- τϑρετίί5, αγπτα Ῥγοί οἰθῃσ, ογάϊπος ἀ6- 
ν᾿ ἂ ὦν Ν "“" λ ᾽ » - ᾿ 

᾿ »μεῖα πολεμίοις πσδϑένϑμος, χαὶ φυγῇ Ὡρὶν εἰς χει"  (δτοῃβ, ἴσπα ρτοάσης Βο[ ίδιι5, αητο 
' κὴὰ “ » ἤ ͵ «“ ᾽ ͵ ες . πκς ἧς Ὁ ἢ 

ρας ἐλθεῖν ἐπον4δίς τῳ χεησαρδμος, ὡς αἷ» ἐμοΐ μο-- οὔρτο απ ἱξποιμίηϊοίς ἔαρ! 5; αιαίι 

παν, δ ούπ9 ταὶ ῃἱ ταπταπα μας γαϊίοης δα! πού 
Ζ τ ἰοτία σϊοτγία, ας ΠΟ Ππλμ] ραττία ἠδ Εις .» ΚΣ Ἴ ἢ ν΄ νἱδοεία ρ]οτία, ας ΠΟ ππλαὶραῖ 

᾿Ξ Χχί χαὶ τῆς παυτειδὸς Ὁ φ τὰ ὯΡ μῶν, "1 Βοϊξίμπι οἰλάς ἰοιίτία. ΝΑ͂Ν οἰ(οί πιης 
»" ᾿ ς « ΟῚ - 

» γὼ Θολούσχοις χτ' Ρωμαίων ἵξαται ᾿δοτσαια, χα ἂς Ἀοπιαπίςτιορ αν [ατυῖιτ, ὃζ τεπι- 
γ κα ύν6 ͵ ͵ ἢ ΕΝ ΩΝ 3 ἢ » ΜΕ" 

ἢ χοσχεόται ἴοις ἡμετερφις λαφύροις ζῴκείνων ει, ΡἰαἸΠογαπὶ Ποίτῖ5 ογηᾶταγ ἰρο] δα 

Ἐν} Ὅλ ἝΩΣ; τ χύλήφες ἄζαητᾳ (8 νὰ πιιπιαπδηι απῖο Π]Π|ρο- 
' » χα) ἡ «ὐχημιασιν ἡλίχοις οὐ “πτωπῦτε, ἡ πόλᾷς αὐ-- Ι Ι ἀπε ππναδι ἐμξ 

πο αν ΠῚ νι Πς Ρυ] ραυ]ο ρείαβ ἀποίδιις ποιεῖς [ὰρ 

ΝΠ σα] τεῶς ΣΤ ἀυθ ρα σε Ἧ κυ δος ̓ Ἰίσοσ ἢς οσοϊάϊοης ρετίγεης ἀπὰς νο- 

»σκαφης Μ᾽ ἡμετέρων δεονδμοι ἡγεμόνων. Ὅρα πἰτδι  μαῆ!Δ. ΗΠ οιης λέξις απ 
᾽ » ͵ ͵ , Ξ ἘΕ τ» γε δίχαιον ἢ καλὸν ἘΧῚ ζοιούτοις κατορθώμασι χά- Δατ Βοηοί εἰ νος τε τε διατί πὶ 

ἡ: ἘΡΝΑ ὴ ἌΦΕΣ ἱ ΤΑΥΤῚ αΙΕΠΠΠΟΠΟ ὩΡΤῚ 
» θὰν ἀΐζις ὑμας εἰδέναι, χα] δημοσίαις ζχιχοσχαᾷν δὼ- Παςοίης ΕΙΠΕ ΘΙ. ΤΟΥ 8 

“ , πο τ ΡΟΡΙΙοῖ ὁ φιιθπι Ποίτῖς ἴλη, Παδητιπη 

Γ ᾿αρλλυουχησαίας 2. οἱ τῷ ἡ’ πολέμο χε ἰῃ!ρῆς οἴ ,οὐτίπει. 564 αϊά οριις οἱὲ 
» Ὅδσι, Φ χτ' ζύτοις ἐ4) μέρος; διλὰ τί δὲι Ούτοις 49 πος ἀσουίατο ; 4ι] πλαΐο Πατί,Πηα]ς οΞ 

-“ ᾽ Ψ (3 ᾿ Ξ - . 

., ἐγκαλήν,οἷς δὲ ὠταιδοζσιαν τὲ χαὶ δεςλύφαν6.25- ἀμισατὶ, ρατυτι Ποποίξατίς γατίοποιι 
“ον 4“. ἢ « ε ἃ ο » » - τῆ - 

»90ς δὶ ΤῊ καλωΐ ὀλίοος ; ὁραδνᾷς ὡς σεϑὲ οὐ Πιαομτιοα πα ν] ἀσαπλι5 Πλαίοτα Πλ ἰη- 
Πίτατα πο ἱπ ποι εγῖς χα 6 πὶ ΠΊΔ ΠΟΥ ““ε ͵ γ7, “, ΡΉΡΝν ἀξ Ν 5 “ Ἴ- “ “ἢ 

: ; : ᾿ΒΠΟΙΘ {3 τ 
» ζἷς ἡμετέροις ἤδϑεσι πᾶσιν οἰκεῖ ἔτι Ὁ Ἔὐρχαγον ποσί δας τγαυίταβ οΠίπι,α φαϊδυίᾷ 9." ὅττι ᾿ 

» Φιυ, ὁ2 ᾿ ε ͵] 1 ᾽ 

» Φρϑνημα» δλλ αὐϑθούδι(α, κϑμ ἡ σεμγότης καλΆ- (πρεγθία νοοίγατατ; ἰαΠἘτία,, ἕλταῖταβ,; 7 " σία τὄιν ἡ 

» τῶι πσὸς «γίων, μιϑεία δὲ ἡ ϑιχαιοσεοη μαινχϑν δὲ ξουετα ον πίληίδ:τοηρογᾶτία, ὅζ πλο- Ὁ ννς “ως ς’ σ «αἠῇ 

» Ὁ ὀῤδρέον, αὶ ἠλίθιον ὃ σῶφρον. ἃ δὲ μισηχὰ πο ρο ἀοἴτία, ἘΠ αἰτας. οστγὰ, ]ια ἀρὰ ρτί- » 

ΠΣ “ ΠΝ "σι" ἐν τας (τος Π]ος οἀϊοίμ ετᾶι, μας εβοτύτιν ὃς. “κ  {““πἴὸ ( Δ, 
» ἐς χρϑϑτεροις ζώ, ζαυτὰ τε πυρ,ϑυται νεών, χα] “ 

". 

᾿Ἀω 

“ιν σμφαΐοη. 

ἕξ λν ῥάς. “Ὁ Δ 

» γον ἀφαιρησο δος τίου οὐκ, τῆς γίκης 

ἐς ἐνὶ 



όϊο 

1 αἀπηγατίοπο της ποσσογγαρτο {(6- 
οὐ]ο ίσπασία (ζεῖ, (στ ἹΠτα5, πλ4}}- 
τία,ν οὐ πὰ,  Πϊ ΠΊ115 δα πα τ το πια- 
ταῦτα 5, ἃς ΠΕ ῃς Δ ορτίτηα συ 4 ἠ6- 
(ετοη ἦα ἤοχη 5: αιας Πα τας ἴατη γείρ. 
Παδηταπλεῖς Ροτοητοβ,  ἀἴτις σιοῦ- 

τέγος Ηἔαο ΡΟ ἤπς δαάϊτα πο 4 νο- 
Βὶς πητήπας πιοϊείξα, σετῖς νεγα ἀϊέξα 
(ππτ δὲ ΠΡογειαο νος φυϊάεπι, ἢ ρετ- 
(δῇ! πτούοπη σε ἤοειτῖς, τῇ τη ρταίξης 

ἽσιΠΠ|4 Ἔγαητ, τ1Π1 οτίαγη τατᾳ ἰη ροίξο- 
ΤΌΠῚ: ΠΆΠΠΕ νογο, αΐ ρα δ] σοτῇ σοπα- 
τπηοάοτιπι {π|άϊο ρυίιιατας ἰΠἸ πη οἰτίας 

ἔα ον Αὐτὰ ̓  δυίρίο,Αἤστατα ποη πηράϊοογία ροτί- 
“σα α. δοίο οηΐπι γατίοπο ἔπτατα ργαία- 
σι τοι ὃς φυία τᾺΙΠῚ ἀοοίάοτο ροῆϊτ, ἐχ- 
ΠΊΡΙΠ ΠῚ ΟΧ [115 π|ο. [πη απο Αρρὶΐ 

᾿ {δητϑητίᾷ σοτοτὶς ἔογπΊ6 οπηδιις ΠΣ 

ἡ σεαοπεθιι5,(ο τας αἰ Πα ΠΠπς5 εἴς Τ τῖ- 
δαμπὶ ταρα]ατη {Ἐπὶ ρΔΗΠ1, ἱγατὶς αδίθ- 

ν ΤΌΠτ ΑΠἰΠῖ5, τα; Ἐχτοιηρίο ἄς Αρρίο 
γ΄ νἱοϊσομο σορίταταητίτας; ΡΟ] οη- 

θᾶπη σοπί]τατοη ἐπὶ ρἰδουτ εἷς ἄϊοπι 
Ἀρρίο ἀϊςσεῖςο, τς αἰξίπηατα οαρίτςο; 14- 

; ας ΤΊΟΧ ΡΟ φοποίοπε ἔδοογας, ποτ- 
ταῖὶ ΟΠ η65 νῖ αὐ οατὴ αἰ δἀεεητδά 
(υβτασία. (τ πυίηα ογαηῖ μας : 4145 
οατ σοῃῖγα ρίεθοηι (δητξτιίας αἴςοῖςο; 
(ξἀἰτοπ οπι 1 οἰπίτατς ἱπἀαχίῆς, νῖο- 
Ιεῆταβ πλᾶπιι5 σστγα ἰοσ ας ἰλογοίπεϊο 
τγί δ αηἱ σογρου! ᾿ἰ ΘΟ Π6 ; ἐχεγοίτα β- 
ἐεξχαχμη,οιιπὶ πιάση οἰἶδάς αἴ 'σηο- 
ταϊηΐα γεπθγίιπι ες. Ηἰς οἴρτο σοη- 
εἷοῃς οί οεϊῖς5, ἀΐεᾳ; ἀϊξξα φιαίά ἴὰ- 
ἀϊοϊ 1 Ρειασογειαγ, ἐσ παΠτδθγιης 

νταἥ οφυλπι ἀϊσεπμάατη ίεταης ΠΠ π6- 
τοῦ. [ἃ σαπὶ ΟΠ Π65 ρατγί οἱ  ἔεγγθητ α- 
σοττίμης, ΠΙΠΙΪς ΠΡῚ δά {πη πηδπι (0]- 
ἸΙοἰτιἀίποπι το χαππὶ ἔλσογεπτ 40 
τοῦτη (Θυπάγαπτ, ΑρΡρίπ 14; Ποιταγοη- 
ταῦ γι τοπροτγὶ σράςης Παβιτίι πὶ ρίω- 
(επτὶ ἔοιταηα σοπιοηϊοπιῷ {ππγογοι: 
ποραιτίς εἰ πρημαια ἐαέζαγαπν ηΠαοά 
ΔὨϊπιο σεποτοίο ἃς {προτίουῖθας {π|5 
αὐϊοηίδιις ἱπἀϊσπιηι οἤσι; αἀ ἀδης (ς 
ΤΉ 65 ὁπηογὶ Π1Δ]}1ς, ζ αἰτσυίας σοηϊια 
τᾶρογα. Θ05 ΠΟ; αΐ ρτο ἱρίο ἄερτο- 
οατί ραγαθαητ, νοταῖτ; ἀἰσθη 5, Πρ |σά- 
τα πη ΠΡῚ ἔοτε ἀςάρφοιϑ, ἢ αἰΐος ργὸ (ξ. 49 ποιοιεῦζαι ὶ ἑτέροις ἬἪΣ ας οὐ οι μῇ ᾿ 

ἔλοϊθητας νοοῖ, πα ᾿ρία ΠΡ ραταπη 

ἄδοοτγα ρυταγοῖ. ΗαῸ αἰΐδη; πλαΐτα ἢ- 
ΓΆΠ]Πα ἀϊξ ταης, πδς νο[ἰπγθῆτο πθῸ 

ψαΪτα πγάτζατο, πος συ! ἀμ γοπηϊττοης 
᾿ ἦ6 πγασπαῃ]ηλίτατα ΡυΠΕίηα, νῖ νἱ αϊτ 
τοτᾶ Οἱ αἰ τατοῚ οἷτις σοιτατη 15 οχίρο- 
ἑζατίοης ατγοίτ, ραϊοὶς αητα ἱμάς 
ἀϊδθιις πλοῦς πρὶ οδίοι τ. οἷα ταπχᾶ 
προοοίαυϊταοσδο εχίξη πηχογῦι. 

: Ἀρρ.Οἴαι- 
. ἀϊας πιοτῖ- 
7 τας. 

ΟΙΌΝΥΞΕΙ 

ΙΟ καρ τῷ ΧϑΙγῊ συμφέροντος ἰδίας ἀπερϑε 

ΠᾺΡ ἰκθρὸς εἰμι ζῷ συμξησόνϑινα, «κ λογισμοῦ, 

20 

20 κη»παρηϊγάλαν αὐτῷ παράναι τότε διπολογήσομϑ 

ΗΑ ΟΥΑΡΕΟΝ Δ θὲ 

δι μοίσια, φαίνεται ἴοις διεφλευραϑύοις ἀγαϑεὶ, δυαν- « 

δία χα! ̓βωμολοχία χα! ἡκαυκοῆγφα, καὶ ἵ πθιυοῦργϑν α΄ Ἧ 

(ϑφὸν, καὶ Φ (τὸς πόύτα ἰταμὸν, Ὁ ὁ μηδενὸς ΤῊ « 

κρφῆονων δύτε ἔχεοϑαι ἀὐπειϑές" ἃ πολλας ἤδὴ πὸ: « 

λφείορας λοιδόντα, ον, βα,ϑρων δὐέφρενα. φῶτ: 

ὑμῶν, ω βουλῇ, εἴτε ἡδέα θθὶν ἄχούφ, εἴτε ὀῥιαρᾳ, 

μτ' πάσης ἀληϑείας χαὶ παρρησιας εἴρηται, ζ;ς μ "« 

πειεϑησονϑροις ὑμδμ, ἐαγ ρα πειόϑῆτε, Ὁ τω πα-- 

εὐντι χοήσιμμαι, χαὶ εἰς Ὁ μέλλον ἀσφόλ᾽ ἐμοὶ οἱ ὃς 
ΐας δμο 

φῦμα! »πολλῶν ἐσύνϑυα, κινδχωων αἰτία. πσδϑορὅ 

“ὐἰραδείγμιατα ποιοῦ ζῷ, δρλότοκα παιϑὴ ΤᾺ - 

μιαυτοῦ. ζιῦτα εἰπόντος Ασαίου, χαὶ λοι ωνὸ-. ' 

λίορυ δὲῖν πότων πἰιὼ εἰντἰω γγωμέμυ Ἐἰποφξευς ΠῚ 

αϑύων," κδὺ βουλὴ διελύετο" οἱ 2 ̓ δκδρχοι, δὲ ὃ Φγ 

ἔχούϊε πἰωὼ δ σοτυχίαν, ἀπήεσαν χαὶ μ Οῦτο ἐσχ6- 

πρίου ὅπως ἀμισρήσωντοι τὸ τὸν αὐδνα. ἔδοξεν δΐίυ αὐ 

πολλά βουλάς σαιμϑροις, δἴκη ὦ Αἴπαιον ὑπαγα ; 

σπίγαπον ἐ ἐχούσῃ δάμημα. «χα κα; "δας ω μι 

σία τῷ δ αὐδρὸς κατηγορήσας, παρεκαλθεου ὑχεινά α-" 

πἰας εἰς πἰωὼ Ἀποδειοϑησομδύζωυ ἡ ἡμέραν, ὡς γι 
σογίᾷς τωρ αὐτῷ ̓γῆφον. ἃ δὲ κατ) ϑβᾷν ἐμελλ οι! 

(ὐτα ζῶ, ὅτι πονηραί ἐτίϑᾳ χτ' τῷ ὅ δήμου γγωμας, καὶ 

ςαίσιν εἰφηλυ εἰς ̓  πόλιν τς χεῖρας ἐπύείκε, 

Ὡρὰ Οις ἱ ἑερου γόμοις" καὶ φραΐιας ηγησεί ϑννος, τ 

βλαξη πε χαὶ αἰαουη μέν ἀλη αϑέφρεψε. Οὔτ, 

ἘΠ ο» τῷ πλυν ; χρὴ ρητίω τίνα ἡμέρα 

ὡὀποδείξαγες «ἰν ἢ πέλος ἔφυσαν Ἐχηϑεῖναι τῇ 

ἀγθμακζοιύτων πὲ ἀπόρτων τυ πατειίων; 

πα ρέσκά. ασμένων ἁπασῃ πσοοϑυμία, «ζει Τὸν ὁ 
ὅρα, καὶ τὸ τὸν Αἴσσασιον κοἰδακαλοιύτων εἶξαι, πω 

ρῶρὼ αἶμα ταῖς παρφούστως τύχαις τῤμδῆον μετα 

δαζῳν,σ σὲν ἔφη ποιήσᾳν ο » αὐὴρ ὃ ὅπ αὔδυὲο, οὔ οὔτε Τῇ 

“σδοἰεχονότων ΞΡ: αὐάΐξιον, μύείοις δὲ αὐ πῦὸ 

γοω δανάτοις πσϑϑτερον," ορνάτων ὥψαοϑαι ἕινος᾿ Ὅς 

τε χω εἰστῷ δ τα παρεσκά, ασῃμένοις διεκώλυει 

εἰπὼν ὡς θισεῆς ἀσίως αἢ αἰδεοϑείη ζατα “ἷὩρ Σ 

τρέπονται ἡγεῖται. (ὑτά πε δὴ χαὶ Ὶ πολλὰ διμοια ου- 

τοῖς λέγων, χαὶ οὔπε ἐεϑῆτα δλλαζξας, οὔτε Ὁ τῆς σψς- 

ὡς γαῦρον δλλοιώσας, οὔτε Φρονή μουτὸς τί ἐρέων ̓ 

γος, ὡς Εἶδεν ὀριϑζεῦ χαὶ μετέωρον δὶ τῇ πσδοοϑυκία ὦ 
τὸ ἀγῶνος αἰιὺ πόλιν; ὀλίγων ἔτι λφπουϑύων ἡμερῶ » 

ἑαυτὸ" διεχᾳο ἰσουτο. οἷ υϑῴτοι τσ οὐ κοίϊες αὐπῳΐ νο-- 

σον ἐσκη ὔ)οντο “ἡμέοϑαι τῷ ϑιινώτου αὐτίαν. ἀσ99-- 

ἐνελϑεν- 



ἈΝΤΙΟ ΒΟΜ. 

. φξηϑέντος δὲ τῷ σώματος εἰς τἰωὺ ἀγϑραν,6 μϑὺ ὸς 
᾿ Ὡ τ ,» ᾿ϑὰν, Ν γε ͵ ΕἼ ΟΥ̓ ας ᾿Ὶ 

πτυσοοειὼν ζῖς δηρζοχϑις χ) Οἷς ὑπαοις, ἠξίε τω 
ρῇ ᾽ ΠῺΣ ΤΥ ἊΝ ἢ. 5.3; 90 Ῥ 

γομέμιον ἐκκλιήσιαν αὐτωϊ στον γοιγεῖν,». Τ' ον ε34 Ρω- 

αἰοις ὑγτα ἔχὶ ̓ ζαφαῖς αἰοράύεος Τὴν αγαθῶν δώ- 

᾿ δρῶν λόγον ὅχιδέψαι αἶξὲ τὸ παδϑς διελβθῴν.οἱ 5 δὴ- 

᾿ τῶν υχαιλουμϑμης ἔτι “ὃ ἐκκλησίας «ἰπσὸ ἢ ὑπαά- 
“τ Σ ΙΕ Υ Ἂ ἼΕ πε , Ν 1.89 

᾿ χων, οὐγίςαντο,ὃ παρήϊγνηον τῶ μιφφοικίῳ Τ' γεχρὸν ἀ- 
. ᾽ εὰ-ν ᾽ » ἡ ᾿ 

᾿ πὸ φέρᾳν.ὁ μώὺ ο δῆμος γε ἀύέοχετο, Οὐ τὶ «ἰϑ δὲ δ 
; 2, ᾽ “ δ γάτα. νι αΥΣ ΠΑΝ 

»ιν, ἀτίμον ἀκ ληϑζεσαι Ὁ σώμιοι, ΣᾺ ἐπεδεψε 

πω μεακίῳ ἜΣ νοκιζουϑυας Ὄστοδδιώῦαι τω πατοὶ 

᾿ μας. Ἄπαιος νϑὺ δξζυ ζοιαύτης πελάτης ἔτυχεν. 

ὁ ὕπατοι Τὰς δουυαμς καΐζαγραψαἴες,ἐζηοον οκ 

πόλεως Δάύχιος μϑν ὡδλέσμος,Α ἰχᾳνοῖς πολεμή- 
΄, τῷ λν 

χων, ΤΙ έφκος 5 Αἰμίλιος Σ᾿ αθίνοις. κὺ γὸ οὗτοι χτ' Τ 
ο, ϑον, Β χε ἢ ͵ Ν 

᾿Φ σασεως χα 9ν ονεθϑμον εἰς πίωυ Ῥωμφηων χώραν," 

πολλζωὼ αὐτῆς χακωσαϑίες ἀπῆλϑον, λείαν ἀφϑονον 

: ὶ ς ξαλόνϑυοι. Αἰχθροὶ μϑὺ δίζυ πολλάκις εἰς χεῖρας 

β, ἐλθόντες, χαὶ πολλας πληγας λαζοντες,εἰς τὸν χαάξα- 

κα ον ἐχυρῷ χωρίῳ κείυϑυον κατεφά ο»ν,ὺ Ὁ λοιπὸν 
ΠΥ ἿΞ 
Ἂς 

: χείρησε μϑὺ πολιορκεῖν αὐτῶν Ὁ φραπυπεδὸν,ἐκωλύϑη 
πὺς κοι ΄ τε δ» Ν γ[ν " Εν 

δ αἰ αρὸ Τ δ μονα. τσ 91 γτὶ γὸ αὐτο ολ, ηδὴ ἐρχϑῦ Ε-- 
ὭΝ ͵ ͵ 2 3 ρ δ. 2 λ δ 

ὴ ω ζοφος ἐξ σφανοὺ ἐκ Ὄ ομίρος πολῖς, χα α-- 

φραπαί τε α βρονταὶ σκληρα!. Δ ουσκεδαι αϑείσης ὃ τ 
᾿ “Ἂ ὶ 2 ΛΕ ᾿ “ Ν ᾿ 

αἴας,. τε χῴμων ἀϑθυς ἐσιτύσοιτο, χ) πολλῇ Κοτε 

Ἃ τόπον αἰθοία.τᾶτο δὴ ὃ ἔρον ὁηδυσαυϑρμος ὁ ὕπα- 

ς, ὦ ; ματεων κωλυόντων πολιορκᾷν Ὁ χωρίον,α;- 
Ν᾿ δ ὦ Δ ἀντ ιδικ Ἐν ΛΎΣΡΟΥ ΄ 

᾿ποΐαπεις Τ' γάω αὐτῶν ἐκααχου" χ᾽ ὁσῃ ἐπετύχε λεία; 

ζῇ φραϊζιωταις ἁπασὸν ὠφελῴαῖ, ἀφεὶς, ἀπῆν ἔπ 

᾿ πίω πολεμίαν σεν πολλῆ καζα φεοονησά κατ᾿ Φ»- 
, ἰδ δι 9 3 “ 3405 ,» ε 

Ὶ χας»ὺ ΟΣοὲν ἔτι πσοοςδοκῶντι ἀυτίπαιλον ; ἐπηλθαν ἡ 

᾿ Σαξίνων δεωμα μις, καὶ δ μάχη αὐτῶν ἐκ τἴρα- 
ΕΝ Ὁ τε ᾿ ὔ 

μ (ᾳξεως, μεσέσης μάλιςα τῆς ἡμέρας ἐρξαμϑμη με- 

᾿ “Ὧϑι δύσεως ἡλίου. σκότους δὲ ἐχιλαμί(ανονζος, ὀῥε- 
ΠΥ πε ͵ ΝΥ - δ᾽ τὐνδν " 
᾿χϑέϑωυ αἱ διεμάμιεις ὄχι ζις ἑαυτῶν χάφφιχας ,οὐτε 

᾿ μιχώσοη,ουτε λῴποινϑμαι.ταῖς δὲ ἑξῆς ἡμέραις νεκροις 

Ἷ πεζοιὶ ἑαυτῶν ἐκήϑούσαν οἱ ἡγεμόνες , χαὶ χαραχας 

. ἐϊξωρύξαντο" χαὶ γνωμας ζ» αὐῷς εἶχον ἑκατερϑι, 
λ "»"Ἥ ἮΝ λυ ἢν 5. ΑἹ ͵ " ᾿; 

Δ|« φυλακυςᾳ οἰχεια. ἐχήν,κϑι μηκέτι ὌΡρ χήν μαι- 
ι" δι , λ ι , ἤ »»ν 

᾿ χης ἔπήτα στοῦ ν ογῳ ὥᾷς σκζωας λυσαν!ες,α)τη.9ν 

᾿ς (κ δυωάμά4ς. ον δὲ τοῦ τ Ουτοις ζιυς ὑπατοις ἐ- 

τειγχτ, Ὁ ἐδδομηχος ζὼ αὶ ὀγδόζω ὀλυμπιαΐδαν, ζῶ 

νίκα. ςαδγον Παρυϑρυίδης ΠΠοσφδωνιάτης : ̓ Αϑάεησι 

ΠῚ Ἢ οὐιαύσιον τὐρχζωὼ ἔχονζος “Θεαλμίδου »καΐεςα- 

ϑηφ ὕπατοι Ῥωμαίων Αὖλος Φεργίνιος Νωμϑυτα- 
᾿ ἣν 3 ΒΝ 3 

γος ὁ ΤΊτος ἸΝομίκιος Πεἰσχοσ.αρτι Ὁ αὐδ Ὁ αρχἕωὼ 

Ψ' 

᾿ οἴρυ πἰωὺ δοώαμιν. Τιδερίῳ ὃ Αἰμειλίῳ διεξιοντ!39. 

ΕΒ ΧΟΝΣ [7 

Ῥτοίΐατο ἀοἰπάς ἴῃ ἔοσυτη σοτροτε,- 
ΤἸἰὰ5 οἷαι ἃ τ διιηΐς δὲ σοηῇ. ροτίτ,ντ; 
αι ἱπίξίτατο πραίογιπι πῃ ργαδη- 
τί νἱγογαπι ἔαηογε (ο]οσοῖ ἤ τὶ, ΠΟὶ 
αύοαμα σοποίϊοηομ ἐς πτοία οσρε- 
τοητ, ἃ ἀπε ργθπη (προῖ ρδῖγε ογατίο- 

ἢ 

Ϊ 

᾿ 
Ϊ 

, : Ι 
Ὡς πὶ Παθοῖς ρεγπλίττογοης. Τα διιηΐ ἀμ πμοαι ἔς ὠετνῶδ 
γοῖο, “ΠΠΠῈ ΡΟρΡα]5 δάιις νοσαγατιγ 
Δοοπία! δας, ΟὈΠπίτογαης, αο ἀθπαπ- 
τἰαταηι δἀο]εἰσοπτί νὲ οαάδλαογ εἴοιο 2. "7.2 “" 
τοί οτος. Νοα τα] πος Ρορυΐας, προ ἐ, (ᾳεμι; 481 ἕο {}}} 
ἀϊΠπηταϊαιῖς παπς ᾿πἰατία πγ,ντ ηΠο- 
ΠοΓαΓαΠῚ ΠΟΓΡιΙ5 οἰϊσογοτατ; (οἀ ρεῦ- 
τλϊπε δἀο]οἰςεηγετι ραγΐ ΦΧ ΣΕγΉΈΠ774 
Φ'τουδιιο τοσορίτηι Ποπούθηι ροῦ- 
(οἰπιογο ἀῖχις ἰο Πης ἕαὶς ρρίϊ. 
(εἴογαπη σο πῇ  σομίοτίρτας σορίᾶϑ 6- Βείϊαπα οὐδὲ 
ἀυχομητς οχ νι Βς; ΠΟΥ ΔΙουῖας σοητΓα ΠΣ 
Ζαυος, ΤΊΡ, ἘΠ] σοπτγα δ. ὶ- , 
τοσ. Ὡδτὰ Πὶ (ραἰτΟἢΐα τοπΊροτε ἴῃ 4:- 
σγπὶ ἈΟΠιΔηιη1 ἰγγιριοης ἔέϊα, 
Εἴα5 4; πιᾶσπα ρατς ναίξατα, πιυ]τιηχ 

τργασάα δθορεγαδης. αὶ δἰ φυοῖῖες 

οὐκέτι ασοοήεσαν εἰς τίου μια ζω. ὁ ἢ ὑδόλέεμος ἔπτε-- ἘὉ οαπὶ Ποίξς σΟΠρτΟΙ͂], πλυ τίς νυ] πετὶ- 
διις πῃ σαἴτα ἤγηλο ἰοσο ἤτα σοτηρῈ}- 
ἢ, πο Διηρ] 5 ργοά!ρᾶτ ἡ ριρΠΑΠ1. 
161 Ν αἱεγίῃβ ορ ρυρπαιίοποπι ξοΓ 
Δσστοῖϊιις » Ρεο μι δίτιις οἵα ἀἰαϊηίτιι5, 

ἰ4πν Θηΐπὶ ρτοστοῖο, δέγοπι ποορτδῃ- 
τί, σα] ῖσο {Πρεγῆς οὐιπὴ ππδγο πηαρηῸ 
᾿ποιιδυίτ, πα] ιῖς (σιγᾷ δ αἰρεία 
τοπίτγαα. Ἔχογοῖτα σεγο τοπηρείξαιδ 
ἀϊροτίο, ςοπ(ο[ξίπη ὃς τοπηροίξας ἱρία 
ςὐηυίουίτ, δ πλάση (Θγοη [25 το α τ, 
Ηλδοτοϊρίοης νατιιπιηιις ΠΟ Πίες 46- φ 
τογγίτις σοί], Ομ ορραρπατίοπα 
δὰ ναίξαπάο5 ξογιπὶάρτοβ νοτίας ο[; 
ὁοποοίλημα τλ]] τὶ τοῖα ρια δ, γεάιι- 
χίτ ἀοπηιπιὶ σορίαα, Τὺ ΖΕ πλ] πὶ 
ὁοητοιηρτπι ροῦ Βο[ίσΠι 4] πη- 
ἀϊι ναράταπη,, δ ἰδῆν. πἰ 1} ΠΟΙ Π]ς εἰ- 
πιξτεπὶ ἀΠΊὉ]1ι15,5 4 ̓ΠῚ ἀσστείπίαπι: 
Το ΠΑτίϑη; ΠσηΪδ ρασ Ππαταμη ΟἹ ἐογπλό 
ατπογίάϊε νίᾳ; δά οδοαίμμη (15. Ππο- 
ἔϊε ἱπρταρητο, Δ {Δ νιτῖᾳ; οαίεγα (ε(8 
τεσοροζα, ἱπσοτῖῖα νἱέξογίδ. δειςητί- 
Βα ἀἰεθιις νττῖςφ ἔπο5 ξαπογαιογαηῖ, 

δε γδὶἰυπὶ ΟΠ σοπιπιαηϊπογῦτς: σοῃ- 

ζν τοητίας (πὰ του, ΠοσττΙ Ιλοεῆεγο νοὶο- 

Βδῆς αἰτεζος : ἰαπάςπι ἕαιηθ (οἰ τ 5 
τοητοτί 5 αδίεγαπτ, δοσιοπιίδηπο Δ. ζ.28ς; 
(ἐριπαροῆπια οὐϊαμα ΟἸγπιρίαε,υ ΠΡΩΡ, σὸν 
ἴῃ Παάϊῖο νὶ εἰς Ραγπηθηίε5 Ρα τδΠιι5, νἱτρίρῖο, τ. 
Ατβμοπίς ἀπηαμηη ἱπηροτῖα!π σεγοπῖα ΝΩΡΟΒ 
ὙΠοαροπίάς, ΟΠ.  οπηα: ὀγεατὶ, Α. νοϊείς, Ὲ- 
Ὑ τρίπίυς (ΑἸ πηοηταηιις, Τ᾽. Ν : υΐς, δα θῖ- 

πϊοῖας Ρείζας. “αοτπι σοπία!ατιιςοος 

ἜΡΩΣ “μὰ 



ΘΙΣ ΠΙΟ ΝΎ ΘΙ 

ἰηϊτῖο πιιητίατα πη ΟΕ Ν ΟἸίσος αἄπεη- 
ΤΆΤ ΟἸΠῚ ΠΊΔΘΠΟ ΘΧΕΓΟΙ ΠΣ ΠΕΟ ΠΠ]τΟ 
ΡοΙ νπαπῇ ς οἰγοαπηξα{ς ντῦὶ ἀεί: 
Ἀοπιδηΐϑ, σαρτῇ διαὶ ποδηίαμη εἴ. 
αιοά οιπὶαῦ ντθε πο ἰόρα ραῆδι, 
ξαπηιι5 οἰ ϊς παπείππη Ἀοπηδπη ροῦ- 

. τα 110] σοπίπ]ος, πο ποχ δάϊιισ οἱ 
{οτ,τα]ΠΠς (ρου ]αιπὶ Θαατίθιι5, δεάι- 

ρο ες ΡΥ πιαηϊ ουξοα 5, ̓ρή απτο 
Ροτταϑίξατίοπᾶ μαθεῦαπτισιπὶ Ἔχρο- 

᾿ αἰειπίπιο χπος;, ἐχίρεξεᾶτες αιμάτο- 
Ἠμητίλγοησ ΘΟ ΠΪτο5. διπγυίαγαις νοΓῸ 
ἀἰϊες Πχίτ, ὃζ σοϊογίς νγραπα σορία;, 
ἴῃ. Βοίξος ργορεγαγιησ, αὐ! ]! ἀἴτορῖο 
ἱποοπίοαιις οίτο]]ο, ΠεἸεγιτογίε 'μ46 
ΡΓοτίριιογαης. ξοπί]6ς Ἔχ ΓΙ ΠΕΕΙ5 ἰη.- 
οξ αἱ το Ια υ15, ὃ γε ξξο θ᾽ ργαΠάϊο, 
ἴῃ ντθᾶ γοπογή (πητ. ΡΟΙς αἰΐχαοι ἀϊος 
Δπῖθο οδίμϊος οπὶ ἀοπλοίἘοἱς ὃζ διι- 
ΧΙ ΑΓ. σορ 5 ργοίς ἐπ (απ ἰγρί Πα 5 
ἴῃ ΖΦ ηαοκ, [ΠΝ οἱίσος ᾿Νιιπγϊοἰμ5;6}1- 
οἱ ντεῖς; (πσοοῆτι. δηλ Υ Ἰγρίπίατη - 
4 ἀστοβ ἔπος ἡφρμπε ναίϊατε ρα ὁ 
{ππτ,Ποἢ Δι οσστοαϊ : (ΘΠη 6] τα πτιΠῈ 
λα: νἰγογι ΠΑ ΠΙ1ΠῚ ΠΟ] οσα- 
πθγαπι η Π]μα ιϊλάᾶ, σας Ποίας ρα- 
ἰαπτος ἀσσταάοτγοτιγ οχ ἱΠΠα 15. (εἰς 
ΠοΠαῖιι5 τα ἰγγίτιισ, Ζαΐα πχαῖαγα 49] 
{επίθγιης οπηδη!. ἀοΓὶ ριιρπα οΟπΠΆ- 
(4 ταυϊτος οχ {ι|5 θαυ! ἀσπάσγαιιο- 
ΤαΠτ; ΠΘΟΔΠΊρΙ ας νοΪπδει πε πηδτοπ 

Ἔχρογίεῖ, ᾿Ναπηϊοίο σαο; ἀπσεπεὶ οχ- 
ογοίτα πὶ δα Απτίππη, σιοά απο ἰπτεῦ 
ΡΓΪΠιτίλα  Οἰσογιιπὶ ντθες ογδῖ,Πα]- 

Ἰὰ5 Ἔχογοίτας (6 ορροίαϊτ: (64 Πηρσα ]ὶ 
ΡΟρΡΕΙ ἀσέεπίαρατ(ε πη πίβθιι5. ἱπτοῖ- 
64 δζ ἀσοῦ ΘΓ ΠΊασηα ὉΧ ρα νᾶ- 
{ἴδτας οἹἘ οχοϊῆς αγῤμ, δὲ ορρί 41 
“ιοάαδπη πηι τ Πλ σαρταπι, 4υοά 
«1114 εῤως Ἔταῖ παια]ε ππ1ὰ] ὃς ἔογῇ 
τοῦατη δα νἱξξιπι ρου ΠΘητί πη, ατιας 
γε] πεσοτίατίοηίθιις ΠλΑΓΙἰ 15 ναὶ ἰὰ- 
τοί η15 (ας ξξα;. ΡΙαγίπλμπη {Π|5 6- 
τ οἰ απηθῃτ ἱπηροτταθαητ. 1706 αν οΡίο 
ὙΤΔΔΠΟΙρίΑ, ΡΘΟΠΙα:, ρεσογα, ΠΊΕΓΟΟς, 
ΡΕΥΠλμἤτι σοπία]15 ἱπ ρες δι σα Ποτίς 
ΠΛ τ :ΠΠθΘτα σογρόγα, ας οἰ Δα! {προῖ- 
{ιπογᾶς,  μαίαίαητς νεπιιπχάατα. α- 
Ρῖα πη οτίαπι νἱσίητίἀπια Ιοησα: Πα- 
1165 Δπείαδείιιη1, ὃζ ΑἸ ἴα ΠΑ 1 ΠῈ ΔΓ ΠΊΔ-- 
πιθητα ἰπ Γι πηοπῖας;. Ροξ μας οη- 
{0]15 ᾿π| ἱποοηίᾳ ππὶ ᾳάες, ἀϊγιτα 
παι τοσοριαοια, ἥπατα (οἷο πιο- 
Ὠΐδ; 6 σαί ἘοΠ ]Π πὶ το ἔξ πὶ Απείφεθιις 
[ἴῃ Ροίξοσιιπη οἵδε νίῃ]. αἷφ παοίξοι- 
(ἀπ᾿ ντοσα; οοπίῃ! σοῆϊ. Ροϊμαο 
σοι πές ἀτπιοθιις Ἔχογοιθ. Ηπος 54- 
δἰποιῖ! ἱπρτο !, ἀστοςς ἀοροραϊαεῖ, 

: ὕπατοι σξέσα!)ες ΩΣ ΕΤί χαιὀνϑυα, χαὶ τῇ χωείου Φφυ- 

Ο χϑυοὶ δηοιοῦτι τίου χϑραν αὐτῶν οὔρ ἐτόλμησαν, 

20 πὸ ΤῊ τειχῶν ἀῥαίκοίζοντοῦ ἐχαςοι αἰμεζύεοϑαι, 

Ἷ ποδαι εϑὺ δὲ δξῶω καὶ χθίματα, τσὴ βοσκή καπα, χὰ οι ἶ 

40 δύο  ἀιϑυχραλ. καὶ δα γεαΐν ὅπλα πὲ χα οϑασά, 

ἨΚΑΡΕ ΤΟ ΑΝ θοὸς, 

παρφληφότων, αὔλιόται ̓ ϑδολούσκων πολλὴ φραΐ 

παροῦσα. καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ ΤΩΝ ̓αἰξεπολίων τί 

'Ῥωμᾳίων ̓ καταληφλον ἐχαίετο. ζεὼ σὲ, οὐ ΡΟΝ 

χροῦ δ Ρώμη" χα) ἡ ὁκαπιὸς χε ζοῖς - τὴ πὸλ 

παϑος. τότε υϑὲὺ ὀξζυ, χαὶ )γὸ ζῶ ἔτι νὐξ, ἐπισεῖς τινε 

ποςείλανιες Ἐχὶ καιπασχοτιζοὼ οἱ ὕπατοι, καὶ Φυλᾷᾳ 

καταςή σαΐϊες ἐὰὶ Όις τείχεσι, ὶ ἀύθι ταῖρι ἢ ἊΣ 

τυ πυλωΐν σεωὼ Ὅοις ἀὐζωνοτάτοις, ἐξεδέχοντο ᾿ 

τὰ τῶν ἑταέων αἰγλίας. ὡς δὲήμέρᾳ πὲ ἐν) Ἴ} 

χαὶ σεουγϑρϑίσο ἀὐξὶς ἡ ἐν τῇ πολά διωώαμεοι 7.9 

Ἐχιζοις πολεμίοις. οἱ ὃ ,διαρπασαήερκὶ ») καϊακαύσι Ἂ» 

τες φρούριον, ἀπήεσαι 2. αἱ ταίχοις. τότε μδὺ δὲ δέω οἱ 

λακζὼ καταλιπόνίες, ἀπήεσον εἰς τίω πόλιν. ΚΙ 

ὀλίγαις ϑεὺ ὕςερον ἡμέραις, ζ τε οἰκείας ἔχοντες δὲ - 

νάμεεις χαὶ ὧς ρα “αν. συμμιάγων : ἐξζηεσὸν 

φότεροι, ζϑεργίμιος οδὺ Ἔχ: πἰὼ Αἰχϑμαδ, Νο 

δὲ ὁχὶ τίω Θολουσκων" καὶ δθ, αὖθις α αμιφοτέρρι χτὶ 

μάμυζᾳ τῷ πολέμου ἀγώρνσεν. δεργυνίῳ. τέ ὙΣΡ 

χεῖρας ἐλθεῆ: δλλὰ χαὶ λόχον τινὰ «ἰασοκαϑῖσα 

οὖ ὕλως Ἐχελέκτων ἀὐδραὶν,οἱ ἔμελλον ἐσκεδαισμ 

γοις ὄχι, ϑήσεοϑαι ζοις πολεμίοις, δηηδρζον τῇ τῆς ἐλπ τ 

δυο ζαχείας “ἤνουϑμης ὗς Ῥωμφήοις αἰαϑήσεως, Χϑ 

μαχης καβ]εραξ, δ ἧι ἧς πολλοὺς ς ΤῊ σφετέρων οἱ Αἰ- 

χϑρμοὶ ἀπέθϑινον «ὡέ]ε σσεῖὶ εἰς πεῖραν ἑτέρας μεχης 

ἔπι ἤρχοντο. ἸΝομμεκίῳ πὲ ἀλϑντι τω φραϊια) ἔ 
Αὐτιωτῶν πόλιν, ἢ τῦτε ον Ξ χορφταις πόλεσι 

λούσκων ζω, ΠΣ μία, ζιανδιώ ϑη δγουαμις, δα 

Οὐτῳὴ τε γῆ αὐτῶν ἡ πολλῇ, ἔτι, ταὶ πολίχνη 

᾿Ἰπεεθειλάῆιος [ἕδνω,}} Ἐχενείῳ πὲ αὶ ἀγορᾷ ῃ 

τὸν βίον δ αίκαίων ἐγεαντοθκ: θα, λοι ἤης πε χὰ , 

ληφηρίωνος πολλά: ἐπαρόνϑμοι ὠφελείας. ἂν 

ἐμποραχοις Φόρτοις ̓ φρατία. συϊωρησά τῇ ὑπάτω 

διήρπασε" ζῷα δὲ ἐλάύϑερᾳ. σώματα, ὁπόσαι μὴ δ 

ὑλέτως ἔφη διφργασμμένος,᾿ Ἐχι Ὁ λαφυρφοπώλιο 

πήηϑν. ἐληφϑησαι δὲ χαὶ νῇ γηες τν. Α γτία τῶν εἴκοσι 

Μῳ ταῦτα χελάύσαντος τῷ «ὑπάτου, ζας τε οἷ ; 

οὐέωρησὰν οἱ Ῥωμαῖοι καὶ τς νεωφοίχους κατέο ἐτο ̓  

“ὔ)ον, χαὶ ὦ τεῖχος ἤρφπον ον, “αμελίων᾽ ὡξ]ε μη- ὴ 

δὲ ἀπελδόντων σφαΐν, γ6 ἡςὸν ἔτι ζοις Αντιώταις ἐ) ̓ 

Ω Φρρύειον. Ὅυτα: ὃ ζ ἐπξαρϑη χωεὶς ἑκατέρῳ Ὁ 

τ αἰ πσάτων, χαὶ ἀμφοτέροις ἐτί ἀτω π᾿ 

Οἷς αὐδρασιν ἐχὶ τίω Σαζίνων γώ, ἐὼ δηώσαντερ ο 
πη) 

τ τι Ξ νϑήσς ως ὦ 



᾿ἀπῆρρνἐ ἐστ οἴκου πίω δεύαμν. χαὶ ὁ οψιαυτὸς «ὗν 

᾿ ἐτελάστα. τῳ δὲ εξῆς ἔτει Κι οἰγίίτ Καπετωλί- 

; . χαὶ Κοΐτου Σερεϊλίου Π εἰἴσχου πω ὑπαΐον 

᾿ χίὼ αἰϑαλαξόντων » ἣ τε οἰκεία, δμεύαμμις ᾿Ξ 

ε μα [ων ον ζ]ς 5. εἰἴὐς κῶ αὶ τὰ συμμαχικοὶ ἐχούσια, 

ἀῶ, ωρὶν ἐπα γί[ελιϑζεῦωι ἀὐδις, φραΐιαι. χαὶ Γι 

τὸ ᾽γας τε΄ποιησοίμϑροι ζις ϑκοὶς οἱ ὑπαΐζοι,ὼ κα- 

ΕΝ Ἰρανες τ’ φρατὸν, ἀξηείαν τὴὰ πῷς πολεμίοις. δ αὺ- 

Υ οἴγοι μϑὺ δζευ, ἐ ἐφ᾽ οἱ ο ὁ Σερίλιος ἤλασεν, δέτε εἰς μαῖ- 

Ἴομνουϑύης ς χαὶ οἰκιῶν ἐμπιπσρανϑῥων, ϑεροι- 

“πείας τὲ ἀὐδμολούσης" ὡφ)ε χτ' πολλξὼ ἀὐπετειαν 
᾿ἀπελϑεῖν ον τῆς χώρας αὐτῶν τὰς Ῥωμαίοις, ὠφε- 

᾿λείαις τὲ βαρείαις χαὶ αὐχύμαισι λαμισδϑ9ις. χαὶ ἡ 

μϑὺ Σερϑοϊλίου 'ξραΐιὰ τϑτὸ ε ΕἼῈ Φ πέλος᾽ οἱ δὲ στεὼ 

“Ν τῷ Κοιζῳ φρα] φύσαντες ἔχ! πε Αἰχθιοιὶ καὶ ὥο-- 

᾿λούσχοις" σεξψέληλύνε θη δὸ εἰς τὸν αὐτὸν τῦπτον δ 

᾿ἀμφόέρων τῆν. ἐϑναΐν οἱ ασϑρα; γωγιώνϑρυοι τυ" δν- 

δ σανζ" λῦῆον ἢ [ βαδάν χοθρεῦτες Ἐλεφαίνον- 

"ταὶ ἀύζις. χαὶ οὐπολιοὺ τόπον ΤῸ χάξαος αὐτῶν «- 

πορθῆες ὦ ᾧ τοῦτο ὠφϑησαν τε καὶ εἶδον ἐκεί. 

᾿ γοῖς χϑείῳ, » ταπεινῷ ὀντί ,Ὅς Ξποσκά ας ἔλυτο, τῷ 

᾿ μὴ δεδοικένωι τὰ πολέμια πλήν μακρῷ πσξούηον- 

᾿ " χὰ δόξαν ποιῆσαι βαλοιϑροι. ὡς δὲ ἀὑ επὴ ἀμφόέ- 

ἐοις τὰ εἰς μοίχζωυ ἁπὸν πϑρΐζο, Κῶ ὀξηείαν εἰς ὃ πε- 

᾿: δέον" χα , συμπεσόῆες ηγωγίζοντο μέγα μεσούσης ἡ-- 
ἥ 

μέρας ̓ οὔτε εἴκοῆϊες τοῖς “πολεμίοις, οὔτε Ἐλεβαίνον- 

“ἐφεδρείαις τέζουγμμένοις ἑκάτεροι. οὐ δὲ πὅτῳ μα- 

λιςα οἱ Αἰχανοὶ χαὶ δολοῦσχοι,πληῆθ4 τὴν Ρωμαίων 

πποουχοίϊες, αὐέφερον,καὶ αἰξρίαν, Τὴν πολεμίων 
᾿Οἕκ ἐχόντων ἴσον τὴ ἀσοοϑυμία Ὁ πληϑος.ὁ δὲ Κού- 

ως, ὁραῖν γέχροις τε πτολλοῖς τ σφέϊέρων, χοὴ τ, 

πὐθιύντων πὰς πλείςοις ῥαυμαίίας 5 ἐμέρλησε »ϑὺ 

αὐακαλέαϑει πἰωὼ δεώαμων" δείσας δὲ μιὴ δόξαν πα- 

ἐρίογη τοῖς πολεμίοις φυγῆς, τἰϑακινδοιυάυτέον 

σφίσιν τῇ ἔ έγγω. Ὀλτλεξώκδυος 5. μ ἱπσέων τὸς ἰ ν 

Ἴεροις παρερδουζᾳ. χαὶ τα Σ μϑρ Ἐχέῤμδιμ τοῖς τοῖς ἡγεμόσιν 
413 αὐὐξις τῆς ὀὐανδρίας, τὰ δὲ αἰπομεμνήσκων Τ σθ9- 

Ἴων ἀ ἀγώνων, τὰ δὲ πίω αἰονευύζευ ὀχιλεγομνϑιυος, 

τὸ τὸν χίνδγευον ὃς καζαλήψεοϑαι ἀὐζες ἔμελλεν ἐν 

τὴ Φυγῇ" τελάυτῶν δὲ εἶπεν οὐκ δμνῆη᾽ ὃ μάλικα 

μϑδὸ ὥς σφέϊέροις ϑούρσος ππαρέςησε, τοῖς Ἄ πολεμίοις 
-““" γῇ 

καϊέφηίαν, οὔπε ἀξηλλον εἰς τίω ὕπαι ϑρονἧμέ- [Ο 

λῶν, χαὶ πσθ9 τῆς Αἰδμιατῶν πόλεως δἀὐτεφραΐοπε- 20 

Ἴςς, ἀεί τε Ὁ καίμνον μέρος, αψισοιοῦτες τοῖς ὅΧ1 ταῖς 20. 

ἈΝ ΤΟΥ ΑΘΥΜΙ ΕΡΊΒΙ ἘΣ 6: 

(0 ἤπεπη απηὶ γοάἀιχογιητοπλιτι 
σορία5. ΤιΟιΐητῖο (δρίτο] πο, ᾧ. ΑΝ 6. :86, 
δαγα]ο Ρείοο οοῃία ἰδιι5, τατίπι ἰηΪ- ἼΩΝ ΞῸΣΞ 
τίο Δῃπὶ ἔπ|τ ἢ ἀυ ΠΊ15 α ΟπηδΠι15 ΟΧΟΥ- τ], δε! απὶ 
οἴτας ; ὃς νὶτγο δοςθῆογιης δτίδπῃ ίο- Ἐπ βημαρν 
οἴλὶος σορία:, Δῆτο Π114Π| εἰς ἀςηζτία- πωλῶν 
ταταγ Ἐχροαϊτίο. πλοχαὰς σοπί. νοτίς 
ἡ Οαρίτοίίο [χξτὶς, Ἰα ἔτάτοαις ἐχογοὶ- 
τι, οΘοπῖγα Ποίξος ργοίθέει (πητ. 54 ὶ- 
ΠΪ, 8 ϑ6ΓΌ}Π| ργουϊποία ξαϊτ, αἄθο 
ποῃ Ρυρπαιογμιησ, ντ Πς Ἐχογοίτι πὶ 
αιυίάςπι ργοάασεγοητ: (δα ἰητγαὰ Πγιι- 
Πἰπηθητῖα ίς σοῃτίποηῖος, Πογοῦδης 
Δστογαπη ταί λο)οῦ,, αγῥη ον οΧ-- 
οἰποποηγ, ν ]αγπὰ ᾿ποο πα, (δας 
τίογιπι τταηϑξασία; ντ Ἀοτηδηὶ πηΐ- 
ΠΙΏγῸ Ὠροῖίο Ργα τεῦ Προ ητο ΠΥ ρΓα- 
ἄδην, Ὡ Πρηὶ οτίαπη σ]ογία δή δαέει,ἀο- 
ΠΠΠῚ ΓΟΡΕτογθῆζ. ἀααα πῆς Παδεΐξ 
Εχίτ ΠΔ δ ΓᾺ 1: ἐχροαϊτῖο, τ ιίη- 
ταις σα πη (Εἰς σοητγα Υ' οἰ ίσος “Ἔᾳυος- 
αιπερτγοίςέξις, αὶ σοπίμη ξ Εἰς σορίΪς 
δὰ Απεῆ σοπίδάογαησ, οἰζατίοτο Βτα- 
ἀα ἴτεγ οπηεπίεῃς, ορ2110276 εἼ{1μ5 Εἰς [- 
Ρετγαδηΐτ: πες όσα αὖ δογιπι σαΙ τ ῖ5, 
νὈΪ ρείπλιπη δζ νης οἱἘ αὐ Ποίϊς, δζ 
Ποίοπι ρίς νἱάϊτ, Ιοοο ἀεργείίο ἱπι- 
Ρεάϊπλεητα ἐδροίπίτ, πα Ποίξοπηπα- 
τοῖο ἰοηρα [προτίογοπῃ πηοίπογο νἱσ 
ἀδτγοτατ. Ν τγίπης; ἀοίηάς δά ρυρπαπὶ 
Ρατζατὶ, Ρτοςεδγιης ἴῃ δοίεπι; ςοπη- 
στοῆτηιο ἀιυδῖο πηατῖς σαγαπθγαπε 
νίᾳ δ πιοτί ἀεπη, Ια ογαπείθας σοη- 
τἰπας (δ ηχἰτεοητας (ἴα: αι ρατ- 
τε ροτίογ εάν οἱ σού “Ἐξ αιιοτιπι- 
4υς σοπάϊτῖο. Παπὴ σορίατγιιπι πα τἰ-- 
τιάίης Ιοηρσε ργαρο]εθαπε: Ἀοπλα- 
Πὶ νθγο ραγοπὶ δἰλογίτατὶ ΠιΙΠΊοΓιΙΠ 

ποη Παδεθαηι. 10] Ουϊηείτς νίάςης 
παιαΐτος (πογιιπι σθο ἀΠ|ς, 6χ (προτί]-- 
τίθει ΡΙαγίπιος να] πθγατος εἰς, σορί- 
ταθαττοοορταὶ Πρπιιπὴ ἄαγο : (ἢ νοτί- 
τις Ὡς ορϊῃΐοπε ἔπρα ΠΟΙ 0. Δηϊπηος 
αἄἀάετοι, αἰθαπη Ροτίςααί (δτυῖΐτ : αἱ 
(ἀπιρτίϑηιο ξουτΠΠπιῖ5 ἐαίτιπι, 46- 
Χίτο (πογιιπὰ σοσπιιΐ, 414 ΠηαΧΙ Π16]Δ- 
Βοταβαζγατ,(ασσιγτγίτ: ἃς Παης ἀππσιιπὶ 
ἰρηδυίαηι ἱπογθρϑῃς, ΠΠΠΟ απιρδέϊα 

, Ν ΤΌ ΨΙΩΝ κραΐίςους, τ ὃ δεξιὸν, ᾧ μάλισα ἔκαμνον, ζοῖς σφε- 4 Ρτα!ία ἴῃ πιοπιουίλπι οἷς ΓΟ Δ 5, 
Πιπο ρου σα πη (9 ἡφηοηρρἠγδαηε 125 

βαρ! ςπείδυς οχίρεξδάα εἴδει ππεπιο- 
τα 5, αὐ ν]τἰπγιΠ} ΟρροττηἰΠΊπηο - 
σΠΊΘΠῖΟ ΓΟΠῚ Ιααπτοπι ({Ἐἰπαῖτ; χα 
ὃς (υἷς αἰιἠαοίαλπι, ὃς ΠΟΙ ὶ ραυοτοτη 
δια τ. αἸΧίς ΘΠ ΠῚ αἰὐτινσΐ σογηι Ρὰ]- 
ἢς ποίιίδθιις, ἴδηι οαἰεγίς ΠΠ]Ποτιπὶ οἢδ 

. δέος, ἔφη ὙΣΡ τί Ὁ ἕτερϑη αὐτῶν δὴ κέρας ὄξέωσε πῶς πολεμίους » χαὶ ἐγιξ ηϑη 661 τῷ ἐχείγων 

ΕΕΕ 



ὅτ4. 

ῬτοΟΧί ΠΊΠΠῚ. Ηἰς ἀϊξεῖς πηρτείποποτη 
ἐπ Βοίϊος ἔμοϊε ; ὃς ἀείσεπάεξῃς εχ ε- 
400, οὗ ἰΙεξλΠΠ πιὰ εααϊτ πλδπιι, η 118 
(ς {πἰραιιείας, {πατατίαπι σαροίπε ρὰ- 
φῃδιτι. 710 Υἱίο, ΠΑ τε ἴ4ππὶ ΔΙ] 4πν- 
εἰκ Ιαδογαπίοπι (714 ἱποεῆπι αιιάα- 
οἷΔ: ἀἴχιια νη ΕΓ, αδί! 4111 εἤε πε 
ἔλξιι, τ4224 αἱ 122. ῥοίίορ ἰτύαθπησ, ντ 
γοϊίοῖ, φαΐ ἐγαητίη δάπιογίο σούπιι,]1- 
ςεῖ ἄτι φοογγίσης το] πε, ζαμαίργε 
25. βεσαγ Ἰπο!!ηάγθητ. Οὐΐδιις ρτοῆ!- 
θατίσ, Οὐΐπτίις τατία πη σοπέςζοπίο 6- 
ὅτιο 1ῃ αἰτογιπι σοῦπιι Δ ιιοίδης, ο- 
{ξεπάοδατιραταιαι ραττοπὶ ΠΟΙ τΠι, 
σοΠοτταραῖαγα πς νίττατα σβάσγοης 
αἰτοιῖβ. πο ἔλέϊο, σεῆπε τοῖα ποίτιπὶ 
δοῖος, σαί ἄρα οφίξγα πιὰ τερεῖεηϑ. 
πεοταγηεῇ ἦἶπ  οπιαπιις ἱηΠ τς; (4 
[Ἰατίπι μ,ο γεεερίπὶ ἰαέο ροάεπα τεῖα- 
11τ, φιοά ποο νἱτίθιις ἴατι Πεὺ ἀγπγΐς 
εἤξε ἱητερτίς, Τητογιέξῖ5 ἀεί πά6 411- 
4ιος ἀἰϊοτγιπι ἱπο!5, αὶ (ςρο]ςη- 
αἷς σας στ 546 ἔγαέεις τηρεη- 
{ὑπ|, σοπηραγατίς χιας δα δ 6 }111π}25- 
οβακγαπάίκρε ἀξεταης, ἄσπιιο σοποοῖ- 
ταῖιπη ΕἰἘ ρτὸ σαἤετίς αὶ οππδηΐ5. ΠΑπα 
“Ἔφποσιπι ὃς Ν ο"σογιιπι σορἱΐϑ5 διι- 
δξ15 ἱπρρίεπιοηῖο πο ἃ οἰγοιπηι- 
οἰπὶς ορρί 415, ἀτχ οογιιπι ἔτοτις {π|5 
φορ 5, υϊητιρίο υδτα ΠΟΙ ΈΠος τηα- 
Ἰογίθαις, νάθη54; Ἀοπηδηδ οδίϊγα ρα- 
ΤΠ πα ηΪτο Ιοσο ἤτα, σοττηοα!ΠΠ- 
ΓΑΠΠῚ ΟΡΡΟΡΠΑΠα  τοπηριις Δ4ςῆξ ριι- 
ταῦτ. χιιοά νι (ὀγτοί φρια (ς [Ππαταίτ, 6- 
ἀυᾶις οἰτοα τηδήϊαπι πούξειη πλΠ1π|- 
Ῥυ5, οπηαπος οἰγουπιάςαϊε, ἢς οἶδπι 
6 οαἴεγις ἀπε άογει. ἀγαζιιπ μος ἔς 
Οὐυἰπτῖο; οι Ποη ἱρποῖα εγαῖ πλατί- 
ταάο Ποἤιιπι: εχίρεξξατδαη; ποία αἰεὶ 
ἔσττης τογιία., νἱἹρὶ 15 ν οἰ ται οη θιι5- 
406 ἔπος δηϊπηδάπογίοης ποη οςη- 
ταγίατίπι πες Πές ογάϊηϊδιι δο- 
-οράετο, (ξ σοπξαίς Δοίρατπι, ἀρετ- 
τὰ ροσῖὰ στ ρίς σαπὶ ἰς ἘΠ Πγῖς ααιιῖ- 
ταπι,(Θαποητίθιι5 ἀςπίο ἀρπγίηε ρο- 
ἄϊαθδιις. Αἰ οἰ (οἱ τοῦτ μας αἰάαοία 
(υποίοαις ἱπουγίι, στε ἃ σαἤετῖς το- 
ΡυΠπ ἔπης, Νοη Ιοηρε ἱπάθ αθογασ ς- 
ΠΙτΕΓ Δοο  ἰἰς5 τα πγα 115 : [ἢ ΘΕ ΠῚ οὐτ- 
{α(δ τεσεραγιησ, ντἰπτογηυείςσογεησ, 
τΏΟΧΩ; ἱπΠΠδυγάγεης ΔοθΠ,. 564 Ποῃ 
Πιουῆτ εἰδ (8 γεοο!]σαγα., πες ογάϊπες 
ἱπίξαιιγατο ; Πα ΠοΙτ65: 1 νοι ρὶ ς 
Ἠςτογξι, σοῃ[ξρατο χυδητ βοτὶ ροῖα- 
ταῦ δοῃλίης, ῃς προ] θγδταγ ρογ ἐςο!!- 
12. οΓτατιπγ6; Εἰ Δοτίτογ δὰ πγαϊτιπὶ 

ΤΟ ΝΥΥΧΕΗ ΑΕΗ ΝΑΙ 9 Ὁ 

ἽΞΡαχος. (τα εἰπὼν, εὐσείᾳ τοῖς πολεμίοις, χαϑ, ̓ 
νι ὧν ἐν λ ἮΝ» 3 ς ᾿ 

ζᾳθας Σ'ποπϑἵπαου, σεωὺ ποῖς ἀμῷ αὐτὸν ὀχιλέ- 

κῴις ηυ" ἕπσεων συςαδῶν ἐκαχεΐο. ὧκ, δὲ πσάτου 

τόλμα. τὶς ἐμιπι τ] τοῖς κάμνουσι τέως, χαὶ ὠϑοιῶ-- 

ται ἁπόυῖες ὡς αἰ ἕτεροί τίνες γερ»ονότες. χαὶ οἱ δ ο- 

Δοῦσχοι, τῆδὲ Ὗ» ἐχεῖνοι ἐταξαγῷ »μέγρι 

μῆλείπεαϑαι ρετὴ ζᾺ}} Ἵἕτερων. καὶ μα πἕτο οὐ- 

δὲν ἔτι διέμϑυε Τῶν πολεμίων, διολκὰ πόώτες εἰς πὸν 

χάρακα ξιωέφυο»ν. οὐ μϑυτοι διωξίς γε αὑτῶν ἔχε 

πολὺ ἔγρετο" δὶ ἀύθι οἱ 'Ῥωμα)οι Σσοϊωπείῖες, 
ἘΡ ΌΥ; γ᾿ ͵ νοὶ τῶν 

αὖσσο κόπου τὰ σω μια ζο, πουρῴνϑροι. χαὶ 
Δ; ΕΣ ΕΝ “ὦ, » 

πλα ἐτιδμοια ἔχονες, ὁλίγων διελϑουσῶν ἡμερῶν, ὦ 
᾽ Α “ 4). τι δ 
ἐασείσανζ ταφῆς τε ΤῊ οἰκείων χαὶ ϑερᾳπείας τὴμ᾽ | 

7 Ἵ ᾿ Ἷ 

χεκ χϑτουν ἕνεκα, ππουρεσκά, ασχμένοι τοὶ εἰς Τ' πότ 

λεμῶν ἐλλείπονζοι, ἑτέρφιν ἡγγωγίσαινζῷ κα χζω ΝΣ 
οὔ Ῥωμαίων γϑῥακα. ποφϑςελϑούσης ὙΡ̓ ὀηης 

δυουαίμεως τοῖς τ δολούσχοις πὲ χαὶ Αἰχθμοῖς ἐκ, ὙΜ’ | 

πέειξ χωείων οὐ ὄχ, μακροΐ ὄντων, ἐπτα ρϑεὶς ὃςρα- 
τηλ99 αὐτῶν, ὅτι χαὰ πεντασλάσιοι Τμ πολεμίων οἱ 

σφέτεροι ἠΐαν, πίω τεπουρεμξολξζεω δυ Ῥωμαίων 
, 4.15; ΣΝ ων ἷᾳ ε ͵ 2 

Οζα ον ἐχυρῷ δ(ν ὁρῶν, κε «τίςον ὑπο ἐλαίεν ἐῇ 
γι ς ΕΑ , λ ᾿ “» ι 

χαιθον ὄχυχάράν εἰζις. οὐϑυμηδεῖς δὲ ζαῦτα, «πἰἷδξ 

μέ(ας νυκζξ ἦγε τί δηεαμιιν Ἐχὶ τὸν γχδῥαχα ΚΤ 

Ῥωμαίων, χαὶ κύκλῳ αἰβεφη(ᾷς ἐφρούρᾳ μὴ λα- 
ω ͵ ἰπυλι τ δ .2ἢ ͵] 

ϑγιεν απιόγγες. ὁ δὲ Κοΐντιος ὡς ἐμαῆςε τὰ πολεμίων 
Ν δὶ Ε] “Ὁἦ7ΤΌ2Ζ 

30 ὦ πλῆϑος, ἀγαπητῶς ἐδέξατο, χαὴ “«ἰθιμείνας ἕως 
ΕΠ Τὴ 2 ᾿ Ν δι οῦ ͵ ͵ ᾿ 
ἡμέρῳ πεως ἔγρετο, ὁ ὥρφι πληϑυάσης μάλιςα ἀ-ὖ ζ 

φρραξ» καμγονζᾷς ἤδη πὰς πολεμίοις αἰαϑόμϑρος ὑ- 
πὸ πε ἀγρυπνίας χα ἀκροξολισμαίν αὶ οὐ χτ' λό ι 

χοὺς, ΠΣ ἰὲ οὖ τξά καφοςαάγονᾷς, δλὰ πολλωχήκε- 
, » 7 ἊΣ Ὁ Ν 

χύνϑύοις καὶ ἀπορᾳδες »δυοίξας ζᾷςΣ πύλας τῇ χά- 

ἔφχος, ὀξέδρανϑυ ἀμκο. τοῖς δχιλέκζις 3 ἱπισέωγ" 
χαὶ οἱ πεζοὶ πυκνγωσοιϊες πὼς λόχοις οἠχολούθοιωυ. οἱ 

δ "“ » "“ 

δὲ ϑολοῦσχοι καζαπλαλύτες «αὑτῶν ὦ εϑρα σος χαὴ 

τῆς ἐφόδου ὦ μαριχϑν. βοιχεὼὺ αὐασόνϑροι γρ6- : 

40 γον αγακχρούοντα τε; χαὶ ἅμα ἰπϑοχωρφῦσιν Ἔἰπτὸ τῷ 
γϑραχος. ζῶ δὲ τις οὐ πσοόσω ποῖ ςραζοπέδου λό- 

ε δ᾽ ν »5ε Ε ἴω 5- » 

Φος ὑψηλὸς ὀχτάκως. εἰς πότον ὀξευ ααδέχοισιν, ὡς ᾿ 
αὐαπαυσομϑυοί πε αὖϑις χαὶ εἰς ζᾷξιν καζαςησο- 
ῥϑνοι. διλλ οὐ ὙΣΡ̓ αἰὐζ!ς ὄξεγλυετο καζαςῆναι, »ὰ αὐὖ- 

ζι αγὐαλοιίν, διλλ εἰ ποδὺς ἠχολου ϑη(αν αὐτῶν οἱ 

πολέμιοι, πιλήσαιες, ὡς μάλιςα ζῶ δοινατὸν, τὸς 
λθηρὶς ἵνα μιὴ καϊζαρραοσϑῶσι πσοϑς ἀναϑῆες χώωφίον βιαζονϑροι. χαὶ ἈΚ μέγας ἀγὼν ἐχι πολὺ 

μέρφ4 

πολλοῦ Ι 

ΔΙ ᾳκαρ)ερήσαντες οοϑέκλιναν. ὡς δὲ πότοις ὁ Κοή- Ὁ 

ἀος ἀπεωσαΐ, αγαξας δχὶ “' ὕπαον, πουρήλαυνεν ἐ- ἢ 

πὶ τίω ἑτέραν τάξιν, χαὶ ἐδείκνυε τοῖς ἐκεῖ πεζοῖς ὃ ᾿ 

1Ο ἡἱἤωνϑυον τὴν πολεμίων μέρος, χαὶ πουρεχελϑύεζρ, 

τὰ 0- 



Εἰ ΠΑ ΡΝ γὺ ἐοχολ χν ὐΝο ἢ 
μέρος δή μέρας »γέχροί τε πιπδήοισι πολλοὶ ἀφ ἐκα- 

δ. “ « ᾽ 

Ἴρων. κἡ ϑολοῦσχϑι πληϑᾳ τε αἰ ὐρέχοίϊες ὀ χαὶ Θὲκ 

τῷ τόπου ποσοςφληφότες ἀσφόοὲς,  ἰξέρου πὕτων 

σεσὲν ἀγαϑὸν ἀπέλαυ(αν, δὰ «ἰαὸ τῆς Ρωμαίων 

᾿σοϑθυμίας χαὶ ρετῆς ὀκ(ιαοϑένίες, τὸν τε λόφον 
»ἱΖ' Ν᾽ ὑπ, ͵ “ Δ Ε δ 12 

ἐξέλιπον, ὦ ἔχ τ΄ γάφφικα, Φ 6.) 9,1ες οἱ πολλοὶ ἀ- 
“πον "Δ ς » πος “ 

πεϑνησχον. 8 γὸ εἰα(αν αὐζοες οἱ Ρωμαῖοι διωχονϊες, 

δλλ οχποδὸς ἠχολουϑη(αν, ὦ ὁ ασδότερον ἀπεΐα- 
ἣν ΒΝ ἔξ δ οκον, ὁ ἢ ͵ ͵ 

πονίο.η τ΄ παρέμ ολζω αὐτῶν ἐλ χτ χρῴτος. γυο-- 

4 γδραχι,χαὶ ἵππων, ὁ ὅπλων, χαὶ χουν παμπολ- 

“λων κύφιοι,Ἔ υϑὺ γύκζα ἐχείνζευ αἰστόϑι καϊεςραῦ πέ- 

δυυ(αν τὴ Ὁ. ἔχτέσν ἡμέρα. τὰ εἰς πολιορκίαν Ἐχίη- 

δα παρεσκϑι ασμκένος ὁὑπαζς, δχὶ τίω ᾿Αντιατῶν 

χώραν 9 πλείω ὠπεχου(αν τοιάχοντα ςτι δίων »ἤγε 

πἰωὺ δυύύα μιν. ἔτυχον Ά φυλακῇ ς ἕγεκα, τοῖς Αντ1ά- 

ταις Αἰκανῶν τινες ἐχίκουφοι “τυχοήϊες κὰ φυλαῆον- 

Ἴες τὰ τείχν᾽ οἵ τότε δείσαγϊες Ὁ Ῥωμαίων τολιιηρ 9» 

δρασμὸν ον τῆς πόλεως ἐπεχείφφιωυ ποιφοϑα!. }υο- 

μϑύης δὲ τοῖς Αντιώταις γγώσεως οκωλυόμϑυοι σδος 

αὐνΐδ' ἀπιέναι. γνωμζων ἐποιοιοῶτο τὐραδοιῶαι Ῥω- 

μϑήοις ὄχεϑσι Ἔ πόλιν. τῦτο μαϑοήήες εἶκ μιζυυύσεως 
οἱ ̓Αγτιώται»τωΐ τε χαιρῷ εἴκοισι, χαὶ χϑινῆ μετ᾽ ἐχεί- 

γων βελάυσάνϑμοι, το διδόασι τ 'Κονζῳ Ἔπο- 

λυ, ἐφ᾽ ᾧ Αἰχανοις »ϑὺ κ᾿ πσοκσονδὸις ἀπελθεῖν, Αν- 

᾿ σιαζᾷ 45 φρουραὺ δέξαοϑαι, ὃ τὰ χελέσουϑμα «ἑτπαῦὸ 

Ῥωρφίων ποιῴν. ἔχὶ πότοις κύφιος ὄυϑρος οὕπα.- 

τος τὴς πύλεως, χαὴ λαζὼν ὀψώνια τε χὺ) τὰ ϑιλα σίων 

ἐδ τῇ ςραΐιὰ, χαὶ φρουραν ἐϊκαζα φήσας, ἀπῆγε πἰωὼ 

δωιύα μιν εδυθ᾽ ὧν αὐτὸν καὶ βαλὺὴ ὑπλυτηίασα φιδαν- 

ϑούπως ἐδέξατο, καὶ εϑριαμθει πομπῦ ἐτίμα σεν. 

οὖ δὲ τῷ μα; σύτοις ἔτῴ ὕπατοι νϑν ἡΐαν Τιξέσμος 

Αἰμίλιος Ὁ δούπερον,ὶ Κόϊντος Φαζιος, ἐνὸς Χ' διῶν 

ἀδελφῶν ὅος τ ἡγη(ᾳ νϑύων πε τὴς Ὀ΄ποςαλείσης 

᾿ φρουραξ εἰς Κρέμερᾳ, καὶ [σ᾽ φθαρέντων ἐχεὶ σεωὺ 

Ἰ ἢ δῦ πελατῶν.ἡ δὲ βολὴ, δηρζοχων παλιν ὀμα- 

χινοιεύτων Ὁ “πλιῆϑος ἐχὶ τὴ χλυοϑυχία, ἢ σεευαγω- 

γιζουϑύε ϑικέρφυ ὑπάτων αὖθις Αἰμωιλίῳ, ΠΝ 

γμα ἐπεχκύρωσε, εοφιπτξῦσαι πε κὰ αὐδλαίᾷν πῷς πέ- 

γηζᾷς βελονδίη, ΔΙ ανζμαι τινὶ μοῖραν αὐζις ἐκ Ὁ 

Ανδια τῶν χώρας, ζὼ τῶ ποθ έρῳ ἔτά δυραΐι ἐλογες 

καϊέρον. κὴ ἀπεδεί"ϑη(αν ἡγεμόνες πῆς κλ οφυχίας, 

Ἴΐτος Κοΐντιος Καπετωλῖνος, ᾧ παρέδο(αν ̓ Αἰμάται 

σφας αὐΐζις" ὦ σεωὺ αὐτῶ Λάσκιος Φεέριος,ὼ Αὖλος 

Φεργίνιος. ζῶ οὐκ ἀγὼν πᾶσι τοῖς πολλοῖς ὼ “πένησι 

Ἷ Ῥωμαιωνὴ ΔΙανομὴ ὃ χώρας , ὡς ἀπελαυνονδμοις 

᾿ς Φπατείδος. ὀλίγων πὲ Ὀπογραψαϑύων, ἔδοξε τῇ 

Ι 

Ἷ 

ΡΟΣ ἌΓΟΝ ΓΒ ΠΥΓ 

αϑιοι ὃ σωμῶν πε εἴκρ ας, ὁ δίᾳ εἰκωτελείφ,ὃη τῶϊτο 

20 

ῺΝ 
ο ὅ 

δι 

ἀϊοϊ, πλατεῖς ντγί της; σα ἀοπείθ5: Ὁ ο]-: 
(οἷς δς παπηετο ἃζ ἰοςο {πρατϊοσίδιις 
ΠΕῸτΓΓ ΠῚ ΠΟΓΙΠῚ σοΠηπη ΓΙ! ρΓο-: 
ἔτ, α οπηαπα νίγτατς Ροταδάθητα ο- 

πη ΐα : ἀδρο!πα; ταπλϊο, ὃς δα οαἰ γα 
τοίαρ δες 5,277 τ οαϊο ρ]οτία; οος! {ππτ. 
ἰἐπηροῖ εηἰπὶ Ἀοπιαηις τοῦρο Πατε- 
θατ, παο ρτίτς ἀοΕπἰτἰτ χιιατι σα τὶς νἱ 
Ροτίγοταν. ἴτὰ 45 σαρτία]5 σοΓΡοτῖΡιις, 
6415. ΔΓΠῚ 5, ΡΘΟΠ 5 ΡΟΓΠΊἰτῖ5, δ᾽ 
σοτοτῖς σα το ἐξα ἴῃ οαἰετῖς ογαπσ, ἰπ 
(υ ροτοίξατοιη γε αξεῖς,οᾶ ποξζθην ἴῃ 

ζαρτίς σαἰετῖς οχοροτίιτ, δε αξτὶ αἷς ρα 
τατὶς Γοδιι5 αὐ ορρυρπαιίοηςθπι Ποςοί- 
{εἰς σοί} ἰῃ Α πτίατο πη ἀρτ ΠῚ ΠγῸ- 
αἷς, τσοῆπιο ἱπάς ἀΠπαητοπὶ [ἰλαϊο. 
Ιηογατ Απτῖο τὰης ΖΕ ιοιιπ δυχὶ- 

Παυτογαπη ργῶ Πάτα, Ζαΐ πχορηία ίοτ- 
παῦαητ. πὶ α οππαπουιπιαιήἤδοία τοῦ- 
αἰεὶ, σορίταδαητ ἱπάς ργοβιρετγα. (ςὰ 
το Απείατίθιις σοσῃΐτα», νοι αρίτς, 
ςοπίμ!ταπογαπε ἐς ντὺς ΚῪοπγαηΐς, ἢ 
νεπίγοητ, γαάοπήα πος φησῆμε σοῃίι- 
Ἰία πα ἱπάἸςῖο σοπηροτγγιπη ἃ οἰ θι15, 
οἤεείονε τέροτί5 ἰΠ] ]αϊτατὶ σράετοης. 

σοπιΠιΠίσατο ἰσίταγ οατη ργα ΠαΐΑ- 
τἰϊς σομΠ]Πο, Ουϊητῖο ίς ἀεα!άοτιητ, 
Ηἰς σοπαϊτοπίθιας: νι ἄξαι Πας σοη- 
(015 ασσερτα ἀοοοάετγδι; Απτίατοβ ρτς- 
Πάϊο ἄ οπιαπο πῃ νερεπι {πᾶπὶΓοσο- 
Ρτο, ἱπηρογαῖα ἔασογῶτ. δο ροτίτας Αἢ- 
το σοπίμ!, ασσορίο {ἰρεπαίο οοτοτίς- 
41 φαΐδιις οριις Παδοθας ἐχογοίτα, 
τε! ξοσας [δ᾽ ργαἀϊο, γοάεχίς Π}1}1- 
τΕ ΠῚ; 40 ΠΟΠΊΪΠΕ ἃ δπατι οὐδ ἴΔΠη ο- 
τε σοπγίτογ οχσεριῃϑ οἐ δ τα π|- 

ἈΑπποάέο- ΑΝ.Ο.:87, Πα] ροπιρα ΠΟΠΟαῖι5. 
Ρ Ρ Ρ ςοπῇ Τὶρ. 
᾿π4ς ἱπίςαξτὶ ΤΠ. ΖΞ ΠΉΠΠ015 του 11}, κε ιηηϊο. ατ 

δὲ Ο. Βαθίας ςοπῇϊ ἤτιπς. Πὶς Εδθίμς ἕζ. Εαθίο, 
Ἢ : ΦΡΕΤΣ Ὧν». 4σεγρίεθι αἱ 

ογαῖ ν Πα 5 {πὶ ἐταισῖι ΠΗ] 115,4] ρτᾶ: πε ραμεῖ 

᾿ Πάῖο Ογεπιοῦαπι ΠΊΠΠ0 ἄτισες ρυςἤι6- ρορυ!ατὶ,. 

40 

τδῦτ, ἃζ οατπὶ οἰ ητο 5 {π|5 ἰδία πὶ οο- 451 ἰπ ἀπῖ- 
Ἶ εἰτίατη ὃς τα 

εὐδαογαης. ΗΠ οσιση σοπίμίατιι τε] δι1- ας τεεοριὶ. 

πίς γαγίαπη ρΙ οθοῖος δά ρετεπάδμ ἃ- ᾿ 

ΘΤΟΓΕΠῚ ἀϊαϊποποπι οδοϊταπιθας, ὃς 

δαἀϊαπαηῖο ΠΠ|Ὸς ΖΕ μα ΠΟ σοπία!ς, (6- 

Πᾶτιις ἀοπηογογί ἂς {δ᾽ θιαγο ἱΠΟρῈ5 
οὔρίςῃς,, ἀφογαιίτ οἷς ἀϊα!ἀϊ ἀρτὶ ἄς 

7 οἠΣ (θ' Αὐπιτϊατῖδαις {προυίογα ἀηηῸ 
σαρτὶ ραγίοπι ΔΙ ] Δ. ΓΥΙΠΠΎΠΪΓΙ ἂ- 

σίο ἀφη6ο ογοατὶ (πητ, Τ΄ αϊητίας 

(δρί το πα5, (σαὶ (ς Αμτίατος ἀδάϊάς6- 

ταῦτ) 1.. Εαὐτίας, ὃς. Α. ΝἸΓριηἰπ5, 
φστὶ αΠΠσπατίο Ποη γαῖα ογαῦ Ομ ηϊσ 
Ριι5 ἰπ Ἀοπηδηδ ῥίεθε ἱπορίθι5, ντ 
4ιὶ Δο]εσαγεηγαγ ἃ ρατγία, σαπια 6 
Ραιοὶ ἀαύοητς Ποπηΐπα., ντ ᾿ς εχ- 

ἘΕΕ ἢ 



Ἀν. 1:38, 
«ΩΓ 5ρ.Ρο: 
4υπηιο » Ο 

ΒοΓ ἰῸ 11 
ἔάυς δ 
Φεχυϊς, νἱο- 
ἀοτασι, ὃς ἀςε- 

δγτό 

Ρἰογοῖαγ ΠΌΠΊΟΓΙΙΒ., Τ ατίηῖς ὃ Ηεγηῖ- 

οἷς δπαιαβοοηίαϊτο ρογπα τὴ οἵτ, να 
ααυΐνο!]οπτ, οἰ (ε ςο]οηϊα ἰοοίος αὐ ἀς- 

τοης. Ηἰς τε απυαίγὶ ἀστιιπη ἀἰαΠ Ἔτη, 

ρατῖς φυλή) οἷπ5 τε! δ πείθει. 

Ἰπτογεα σοπία! ντεγηὰς ργοίξεέξις οἱ 
ςαπὶοχούοια; ΕΠ] ἰπς ἰη ϑαδίηος, πῃ 

«Ἐσμιος ΕΔ 5. ἘΠΊ] τις ἀϊα πιογδίας 

[πη Βοειςο, πεπιμεπι πα εηϊγ χα οὔ- 

Πῆξετοι: (ξἀ ἱπηραπε ρεγυβίξατο ἀρτο, 

οαπτρροζογοῖ σομλἰτογιι ΠῚ τα ΠΊΡΙ15, 

δχογοίταπῃ γοάαχιίς. ἃ Ἑαδδίαπι νογο 

“ΖΕγαΐ ,ργίμσαυδπι ἀς]ετί5 ςΟρΙΪ5 δυῖς 

σΑΡτὶς ΠΟ Θἢ 5 ποοοῆπτας σοροτγοῖ,ρτς- 

φοποπὶ αἀ ράο6Π} ἃἴα; ἀΠΊΙΟΙτΙΔΠ11Π|- 

Ῥειταηήλπὶ πυίογυηις. (Οοηία] ἱπηρα- 

-τατῖς ἀποταπι πιθηήμπη οἰραγ5, ΠΝ 

1π ΠηρΌϊος πη ]ἴτο5 της 5, προ πάϊο 

(ἐχ πιςηίϊιπῃ, ὅς παι ορας μαρεγος 

Ῥτςτογοα, ἰπάιιοίαϑ εἰς ἀραϊτάοπες κο 
τηᾷ ρχοΐοξει σοπάϊεοπος πάτα δο- 

εἴρεῖςης. Ραῖτεβ δὰ δδίιπι Ιορᾶτος 

σεητίς γοπλϊεγιητ, ρογ πο ἱρῇ! οοη- 
εἰἰτιοπαπι ἀδίτγίο. τα ἱπσογοοα σοη- 

(Πα άιις Πίς Ιερ!δ. Ἰητεγ Ἔα ιοΚ δ 
Ρορ. Ἀοπι.ἔδξξιπι οἵξ: ΖΞ φαοτιπι ρο- 

ΡΠ (Ἀ1|5 (15 ορΡ 415 δέ ἀρτίβ, ο- 

τηδπογαπιία δ ἀϊ {ππτο; ὰ ΟπγΔ 15 Πϊ- 

Ι] ταίτταπτο, ρύατοῦ δυΧ Πα αοτίας 

δοοϊτα ξαογίητ: οα 65 (ἀπΊρτα ργορτίο. 

ἸΙᾷοίαάειςε Εδθίυς τγεάιιχις οχογοιτ, 

δέ νπα εῖι ςο]]ερα πιασιγατας ἴῃ δη- 

πυπι δαποητοπ ἀεήρηαυίτ, [οι- 

σῃατί γεγο δΌ εἷς (πηι 5. Ροίξαπλίας 

᾿ΑἸδίπας, ὃς Ὁ. ϑεγαιις Ρυιίου ἴτα- 

τα πι, ΟΠ: Ηοσπιπὶ σοη(ηατι ΖἘ Ζοΐ 

τεοςηρ ασσερῖαπι ρασςπ ΠΡ ρή ἔςοο- 
ἀἴοαῖα αάες γῃ ητ ἐΓγίτα πη, ἜΧ οααα ᾿υυοαπποάϊ. 
ὅθι: Εἰμὶ. Απείατες φαΐ νεθαπα ὃζ γαεῖςα ρτςάϊα 

Βαδεθαπι,πιαηίογιητςίη εἷς, σο οητας 

Βοππιοάο Πδὲ γε τος, (τς οτίαπ πο- 
αἱδ οο]οηἰς αΠρῃδῖοσ ἀστοσ, ΡΟ Ιοσαᾶ- 
τίοπε ρεμάεπτος σογῖαπη ραγτοπη ἔτιι- 

δχασπη. οτοτί φαΐ ΠῚ Π1}τὰ]ε παδοθαησ, 
Ῥαιτία το τα Ἔχοορτὶ Προητεῖ αὐ “Ὁ- 
αἷς, ἐεγταρείοπε ἰπάς ἔλᾶα. 1 Ατῖπο- 

τα πη αστος ἱμξε πα θδητ δτγοοίπι 15, Πα 

( ροῖξεα εχ Ζε υογὰπι ροπῖο αάδ- 
εἰηταὶ ἀτηὰς ἱπα σοηεηπιὶ χυίπις 

ριπάατιοηίς φἀἀ!ἀοταητ (οοἷος. 511:- 
Ῥεῖ δᾶς το 1 ατίπογαπι Ἰορατίς ἀριὰ 
(ἐπατιπι αογεητίθιι5, δὃζ δι ἐχεγοί- 
τατη δά (8 πυίτεὶ, φατάγπγα {0 ] φάιϊιοτ- 
(ὰς ὈΕΠ]Ὶ Αυιέζοτος ρογπλίτετὶ ροϊπυ]δη.- 
εἴδιις,, ρᾷῖγος τς σορηίτα πες ἰρῇ οχ- 
εἴοίταπι παΐττεσο ἀσογθιθγαηζ. ΠῸΟ 
1 διϊηὶς σορία5 εἀμπςοῖς ρογηλϊίογιητ: 

ΠΙΟΝΥΒΙῚ ΠΜΑΤΊΙΊΟΛΑΆΝ. ΑΔ δ 5. 

Ιο μϑχουϑύη αἰξὶ γῆς δλλ ἀδεῶς αὐ]ὼ χείρας, δ΄ 

20 

30 τῶν Ὀποδειηϑενες ὕπατοι Σ πόδμος Ποςούμιος Δλ- 

40 Ἶ Αἰχϑμῶν, ἐχεῖθεν ὀρθυϑρυοι ,πὸς Λαΐίνων ἀχοϑιᾷ 

βελῃ, ὯΝ οὐκ αἰξιόγρεως ζὼ [9] Σπύςολος, ἔχης 

Φέψα, Λαΐνων πὲ ὼ “Ἐρνίκων τοῖς βάλομϑμοις ἼΣ.ς 

Ὁ ἰποικίας μεϊέχφν. οἱ »ϑὺ δὴ εἰς΄ Αναν ἰποςαλέν-- 

Ἴς, καλένεμμιον τί γάν τοῖς σφέϊέροις ᾽ μοῖραν ὧμα δὲ ̓ 

αὑτῆς τοῖς Αὐδιώταις δ'πολφπομνϑμοι. εἰ δὲ τω μέϊα.-. "Ὁ 

ξὸ γούνῳ φραϑιὰ τδλ ̓ χἱκανάτων ἀμιφοϊέρωνἐλύεζ,, 
Αἰμιλίᾳ μϑὺ εἰς πίω Σαξίνων χώφφιν, Φαζιῳ δὲ εἰς 

Αἰχβνῶν. τω μϑὺ Αἰμιλίῳ πολιωὼ εἰς Ὁ ΤὴΜ πο- 

λεμέων μείνανάι 229 γον, Οὐ οἰὰ μία. δγεύα μις ὑπήντησε, 

δὴ 

καϑῆχεν ὁ γόνος ν᾽ -οχαυρεσιῶν, ἀπῆγε Φ δὲν 

γάμεις. Φαξίῳ 3. Αἰχανοὶ, τρὶν εἰς ὀμαϊκξω ἐλδων 

ςραΐιας δα φθαρείσης, ἢ τειχῶν ὀλισχουϑμων, ἐπεκη- 

ρύκϑ (αν «ἴξὶ δζραλλαγῶν ἡ φιλίας.ὁ δὲ ὕπατος δὺ 

πὲ μιζυυών ᾧοφας τῇ φραίια,, δύο χιτῶνας χτ' " 

δρω, ὦ ϑργύεμον εἰς ὀψωνιασμὸν ἐξα μάζε, χαὶ εἰ 

ὀλλο και τήπειὴν εἰς αξαϑρος, ἀϑογχος ἐποιήσαι- 1 
τὸ τυὸς ἀύθυς ἕως ὁῤ εἰς Ῥωμώυ ἀφιχόύϑμοι πατ 

ες ἡ βελῆς ἀὕρων) ὍΣ Δ! αὐλύσᾳς. ἡ μϑύτοι βολὴ ἢ 
(τα μαϑοῦξ,, τῳ Φαξίῳ ἐπέξεψεν ἀδχρατν, 
δα Δίαλύ(ᾷοϑαι “σϑὸς τς Αἰχᾳνους ἐφ᾿ οἷς δ} αὖ 

τὸς πσδϑαιρῆται. μα αῦτο στου ϑῆχαι γίνον.) ἢ πόλε 

σι μεσ 4 σανῶς αὐζῷς τῷ ὑπάτου, ζια δε" Αἰχᾳνοῖς 

ἐῇ Ῥωμαίων ὑπηκόοις, πόλᾳς τὲ αὶ χώρας ζρὶ ἑαυϊῶν ὦ 
ἔγονζ, Ὡστοςελλᾷν δὲ Ρωμαίοις μηδὲν ὅτι μὴ φρα- 

Δαξ, ὅτε ὸὺ αὖθις ᾿ὡἰϑαρλνη τέλεσι τοῖς ἰδίοις ΟἌ- 

πέμπονᾷς αὐζᾷς. ζαῦτα σεωυϑενϑιος : ἀπῆγε Έ 

να μἐιν Φάξιος, χαὶ (ας εἰς “᾿ ἔχτόντα εἰνιαυτὸν Ἔργα 
ἊΝ ἀτλ τς 2. ΨΌΝ 

ἡΐᾷν ἢ αἰ σ΄ αὐ- 4 

ἁ ἐν 

δι 

ἄμα τῶ στενυπάτῳ καϊεέςησεν. 

(ζγος, κὺ Κοιντος Σερεΐλιος Πρίσχος ὃ δυύτερον. ἢ 

σὕτων ἐδόξαν Αἰχϑιυοὶ οὐ ρβαξαινν Ἂς «αρὸς ῬΩ 

μία]ους γεωφ υουϑμας ἑμολογίας, στὸ τοιαύτης αἰ-᾿ " 

ἄας" ̓ Αντιωτῶν ὅσοι »ϑΔὺ εἶχον ἐφές;α ὦ κλυήοες,ἐμᾷτς 

γαν οὖν τῇ γῇ, ζά τε ὐπομεριεϑένται σφίσι, ἡ τὰ ὐσσδο 
χληρϑύχων ἀφορμοϑέντα 'χήμκατα ἡ γεωρο»μοῦ--ς ἡ 

Ἴες ἘλῚ ῥηταῖς ἀσι πεζοιγμέναις μοίραις , α ἐκ δ 
καρπῶν ἀδζις ἐτελοιω. οἷς 5 σοοὲν πότων ζῶ, ὀξέλι- ὲ 

πον τί πολιν" ὁ αἰ πσοδεχοιϑύων ἰύζυς ποοϑύμιφφ: 

ἐλήφευον. ἐκ δὲ πότου ἡ Τὴν Αἰχϑμῶν ὅσοι τολμητ᾿ 

οϑτερϑί πε ὃ ἀποροι ἠΐᾳν, στενελοίμξανον αἰὐΐζις [9 

ληφηδίων. ζῦτα Λαΐνων ᾿ἰποδυρουϑῥων ἔχι τῆς 

βελῆς, ὁ «ἸΞιοιώτων ἢ φρατὸν πέμπειν, ἢ 'συϊωρή- 

σῴν σφίσιν ἀὐζις τὸς τόξανᾷς πολέμου αἀμεἰϑεαζν 

μκαϑονῆες οἱ σεεύεδδοι, φραΐιαν αϑὺ οὔτε αὐζὶ ἐψιφί- 

στενῷ πέμπειν, οὔτε Λαΐνοις ἐπέϑεψαν δξαγφψ" 

φρεσοέυ- 

" 

" 



ΑΥ̓ ΝΟ ΤΕΙ Ὁ: ΟΜ. 

«ρισξά ας δὲ ἐλοόυϑμοι Φᾷς, ὧν ἡγεῖτο Κόιντος Φά- 

: ἰδ ὁ ὡς “τσϑϑς Ὁ ἔϑνγος σευ ϑήχας ποιησείκϑμος,εἰ»-- 

σολὰς αὐιὶς δογ]ες πτιουϑοίνεοϑαι Ὡρὰ τὴν ἡγεμώ-- 

γων τῷ ἔϑνοις ̓ πότεροι κοινὴ γνώμῃ τὰ ληφήθιαι ἊὮΞ 

«ποςέλλοισιν εἰς τε τ᾿ τὴν συμμάχων «ἰοὺ ἃ 'Ῥω-- 

βίων γάδ' ἔλμοντο “ὦ ὶὶ εἰς αὐτο καζοιδρομαί τίνες 

: δ φυγάδων “ἢ Ὧν ρα ῆομϑρων σοίενὸς 651 ὦ 

᾿ χριγὸν αἰ τίον " τὸ ἐα) φῶσιν ἰδιωτῶν ἔργα 1) μῆ ὄλι- 

ἱ ὅέψαντος τῷ δήμου 2 τά 1 Ὲ ἡρπασχκένα ἀπαίῳν ̓  χαὶ 

πῦς ἐργαίᾳ νδύοις τὰ ἀδικημαΐᾳ, ἐκδότους αἰτεῖν. ὦ- τὸ 

᾿φιχουϑύων δὲ τῦν" «ρεσξάυτῶν, τὰς λογϑῖς ἀκου- 

᾿σαΐϊες Αἰχϑμοὶ, πλαγίας αὐΐθις ἐδοίαν Ὁποχρίσάς, Φ 

αδὺέργϑν οἕκ Ὄἰπὸ χοινῆς γνώμης λέρ» ες γερρνέναι» 

ὺς 5. δρασανζᾷς σέκ αἰξιοιῶῦπες ἐκδιδόναι, πολιν 

πες πολωλεχϑίας ὁ ὀληᾷς γερρνοζας, φαΐ γπεον φ 

“ δίῳ ἱκεζς. ἐφ᾽ οἷς ὁ Φάξιος ἀγϑμαριτῶν καὶ ὍΣ 

ψά ϑείσας “ϑὸς΄ αὐτ' ὁμολογίας αὐακαι λούνϑιμος, 

ὡς εἶδεν εἰρωνό. ομϑροις τὸς Αἰχουοις ον Εἰς βουλξωὸ 

θυ ἰκυλλίως, ξυισισποίον θροίρνῶς 
αὐτὸν, ὑπεμεινέν τε, κα τοτῇ ἀῦστι τὰ ον τῇ πολᾷτρα-- 59 

γμαΐᾳ βελονϑρυος,ὼ διεξιὼν πϑώτα τῦπον χτ “θ9- 

φασιν θεωρίας δημοσίων πε κὸ ἱερῶν, τα πε ἐργαφήφλα 

ἢ πολεμικώνοπλων, ξ μϑὺ ἤδη (ἰωπέϊελεσμένων, 

δὲ ἔτι οὖ χερσὶν ὀγων, ἔγγω ϑζάνοιαν αὐτῶν. χαὶ 

ἀφικϑυϑρμος εἰς Ὁ Ῥωμέιυν ̓ ἀπήγίάλεασοϑς Ἔβου- 

ΠΝ ἃ πεήκουσεν, ὦ πε εἶδε. κοἰκείνη σσεἰὲν ἔτι εὐ δοια,- 

σα. τὸς εἰρξενοδίχᾳς ἐψηφίσαζο πέμπᾷνκαταγίε- 

᾿ λοις Αἰχϑμοῖς 1: πόλεμον, ἐαὺ μὴ τές τε Αντία.- 

σῶν φυγάδες ἀπελασωσιν ἐκ τὴς πόλεως, ὼ δίκας 

᾿πὸῖς ἠδικημϑμοις «ἰπυύφων) «οἱ ἢ Αἰχφμοὶ, ϑρασυῖέ- 30 

"ρας πσδϑς τὸς αὐδρας ἐποιήσαιντο ς ξποκρίσάς, ἃ τ' 

πύλεμωον Οὐκ ἀχούσιοι ὡμολογης, δέχεαζ. δλλὰ γὸ 

οὐκ ἀξελύετο Ῥωμοίοις φραϊια) οΨ ἐχείγῳ δ οϑιαυ-- 

πῶ ἐα ἀύθις ἰποςεῖλαι, εἴτε τῇ δαιμο γίᾳ: κωλύον- 

τος, εἴτε ΕΘΝ γόσοις αἱ καϊέρον Ὁ πλυηθωὼ ἔχτπο- 

"λὺ μέρος τῷ τοις" δρχὰ φυλακῆς ἕνεκα Ἐ συμμά- 

χωνολίγη “ἧς δξελθοῦσα. δουύαμμιις, ὃς ἡγεῖτο Κα οῖντος 

αἰ σσιάτων, οὐ τοῖς Λαΐζνοις Σερεΐλιος ,ὥτερος 

ὅρφις ϑιέποεψεν. οὖν δὲ τῇ πόλᾳ Τ᾽ νεὼν Ὁ ΠῚ οής, Διὸς 
Σ πόύξιος Ποζούμιος ὁ στουύπαΐος ἀστύ καϑιέρωσε, 

᾿μζωὺς ̓ ἸἸενίου ταὺς καλουμῆμαις γόγγαις. ὅχὶ τῷ Ἐ- 

γυαλίου λόφου Ἑ καίζῳσκάυαοϑέντα μ»ϑὺ αἰ σὺ τὸ {ς- 

λάυταίου βασιλέως Ταρκυνίου »τῆς δὲ νομιζομένης 

“ἴρα Ῥωμαίοις ἱερώσεως οὐ τυχόντα “αἰ τσ ἐκείνου. 

᾿ πῦτε τῇ βελῆ δόξαν, ὁ Ττοςούμιος ἔλαίεν ἀντ΄ τἐ- 

᾿6 πιγραφζω. ὀλνο δὲ σον Ἐχὶ ἢ ὑπάτων πότων λο- 

σου αἴξιον ἐποφάρϑη. Ὀχὶὃ Φ οὠγώτης ἢ ἐσ δὸμιηχ9 
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ΤΟΊ Βυχ Ἰὰχ-: 

(ςἀ τεῖδιις Ιορατίς εἰοξείς, αοτῦ ρτίη- 
Τορβ οἵας Ὁ. Ἑαδίμ8, 4αϊ ρᾷοςπὶ οἴμπα 
σοητο ρορίσογας, πη δυογαης οἰ (οἱ- 
ταῦϊ ἃ σθητίς ργοσογίδιι5., ντγι! πὴ σοπη- 

ΠΊΙΏΙ σοηΠ]Πο ἰατγοοίηΐα ἐπ τ γοη- 

τ Γ ἰΠ ἰοοίοταπι ὃς Ἀοπη πογα ἃ- 
σταπι: (Παπὶ ἤυΐτ5 απ οα 116 ραττο ΠῚ 
ἱπουτίαπογᾶς οχίμι 65) Δ 11} πουιιπὶ 
βοτεῖ σα!ρα γεὶρα] σα : ἂς ἢ ρείαατα 
εαεἴς ἔδοιποτα; ποὺ αι! πΔπΠὶ γεῖρ. 
Ροτγλ τ ἔαδξαπι οἵ τοίροπάοτοητ, 
τος τεροίογθ, ποχίοσαιο δ (πρρ]Ἰοῖ- 
πὶ ἀςροίσετς, Ζξαὶ φυα τῖ5 Ἰορατί5, 

οΘὈ]ίηυς τοίροπάογαης, ποραητος ἰὰ- 
ττοοϊπίππι ἔ1Π6 ρα] σαπι., Ποο τὰ- 
πο νοϊδητζαβ αἰὰς απέξογες ἀςάετγε; 
αυΐρρε αϊ πη ρατγία ναρὶ, (εἀςπὶ 
ἴῃ {υἷς5 σαπηρὶς {πρρ] σα 5 Ροί(α φησ, 

αι δίας ἰηἀἸρῃδης δὲ Πα οηὶ ἔσο- 
ἄογαπι ἱπιοοδῆσ, νῖ νἱ τ “ΖἜημο5 ἢ- 
πυυ]ατο ασοῦο, ΟΠ ραδημο δα ἀο]1δ6- 
ταπ πηι ρετεγα, ὃς Ποίρίτϊ ργατθχτι 
(Σ ἀοτίπετγς., πηαηῆε αἰ ψααπηάϊα; ντ 
ἰπτογίπη 4165 οἰ αἰτατίβ γος εἤςητροτῖ- 

(ρίςετοει. [δὲ ρεγπγραείβ ν᾽ παϊ ρτα- 
τοχτα [οοὶς ταπλίδουῖς τα πὶ ρα] 1οῖ5, ντ 

Ροῦ δοΠΠἸσογαπὶ ἱπΠταπηθητογιπι οἵα 

βοίπας νἱάϊτ απ υαΔπὴ ἴδ πὴ ροτ- 

(εαεῆε, φια ἀαπηάθας ες Ίη πιὰ- 
πἰθιιβ, {πελίς πλθῆτοπη ΘοΓ ΠῚ [Πτ6]16- 

χίτ πη νγθεπι ἀεἰπάς γοιογίῃς, Γαπη- 

τἰααίτ (δματιυΐ ]υας Δ ΠΠ|6τ δέ ν!αΠΠοτ, 

4υΐ ΪΠ1] ἀταρ] τις σαπέζατις. ἐδεία! 5 

ἀεοτουῖτ οο πλίττοτς, αὶ Ὀ6} πὶ .Ἐ- 

45 ἀοπυπτίαγοης πὶ οχία!ος Απεῖδ- 

τα πη ΟΧΡΟ ἰογεης, ὃζ ΓῸ5 ΡῸΓ ἱπ αγία πη 

Δάοπηρταβ ΡΟ Πσογοηταῦ τεάάειςο. ;- 

αὶ (λτὶς Δα ἀοητεγ τοίροπάεγαησ, ηος 

ἰπαΐτος ἔς θα! πὶ ἀςοίρετα ἀϊχογαητς. 

ΠΟῚ ᾿ἰσαῖτ τα ᾿ἀοπηαπῖ5 ἘΧογοϊτα πὶ 

δοαπποσοηζίαηίος πλίτιογο, Πὰς αιι- 

(ριοἷϊς νεταπτίρας, ἤπο αιοά πλαρηα 
Ρτῖο ἀπ ηὶ ρορα]5 Ιαθογαγοῖ πλογθῖς 

γατῖϊς. ταπταπι ργα Πάἴο ἰοοἰότγιιπι αἱ- 

τοῦ οὔ(ι! Ὁ. δουα 5 οἀαχίτ Πα παπη 

πιοάίσαπῃ ; ΟΠ 4118 ἴπ ΠΑ πουπὶ 

βηϊρες Πατίπα μαραῖτ. [π ντθς σάςπὶ 

Τ 1 Εἰ σο]]εσα εἰκς 5Ρ. Ῥοίξιπηῖας 

ἀεάϊοσδυϊς ποηὶς [πηϊἰς ἰῃ σο] ς Ματ- 

τα! ὀχηγιδζδια αὖθ υἱείπιο γορ 1 ατ- 

αυϊηΐο, ποῃ τα ῃ (ο]εηπὶ ἐφάϊοα- 

ἰοηὶς τἰτα ἂρ θο οσίξογαϊατη. (δ ταπὶ 

ἄεμια οχ 5 ( ἀλια οΕ οἰμς ἰη(οτίρεο 

Ῥοεπιῖο. ΑΙϊμ4 πἰμ}} πιθιογαθι!ε 

Ηἰς οοπῇϊ σοίτιπι εἴ. Οἰγηιρίαάς 

τ Χ ΧΊΧ,488 νἱοῖς Χοποόορποη (ο- 

ότ7 

ΒΕ Ἢ 

““- 

ΑΟΝ.Ο. 289, 
οἰγπιρ. 79, 
οο τ Ουϊα 
το ται, Ὁ. 
Βαθίο ααῷ,δεὶ 
Ιαπὶ οε 4Ε- 

φως ͵ εἴ δυ τὰ Ξ 

ςης ὀλυμπιαδὸς ζὼ οὐίκᾳ Ξιενοῷων Κο- «ιίε. 



εἰ ΙΟΝΎ  ΥΙ ΠΑ ΛΚ ΝΑ,5. Ὁ ἢ 
τἰπιδίας, Ἀτομοδεγηϊάς Ατμοηῖς ρείῃ 
εἰρο, οπῇ; βαξεπητΤ  Οὐήπείας (υὰ- 

ΡΙτοΟ]ΙΠυ5 τουτία τη, Ὁ Ἐδθίμ5 γιδυ]α- 

Πα ἱτοῦαπῃ : φαΐθιις απ θοῦιις (Ἐπα- 
τὰ τηάσῇος ὃζ δεπο ἱπίξγιξξοβ χοῦς 
Οἴτιις ατιγί δεῖς. Οἱ πτίας ἹαΠιις εἰξτα- 
τατὶ Ἀοπιαηιιπι ἀρτιιπὶ 4: Ποίας 
εἴει Πηιτίπιιβ. Ἑαδίμς αά ροριιᾶαπι 
ΖΕ υοταπι τορι οηδ γα Ππ5 οξ. 5 μΠο- 
ἤεπιίη Απίδιις (6 σπὶ πλάσῃο οχογοί- 
τὰ ορροτίξταπη ἱπιεηίϊτ, ἐππηχας νεγί- 
ας οαίϊττα ορροιταπίϑς ἰοςῖδ σοπηπλι- 
ηἰεπε, ργορτο ἢ ἰπ σαπηραπι, ΖἘ 415 
Ἀοιηάπος ργοποσδητθ. δὲ Ῥγα τππὶ 
δυίρίσαπεῖριι5, ΠΟ τ Πα6 δὰ πυυϊτι 

αἰεὶ σοποογιασιηῖ ΠΊΑΡ ΠΑ ΔΙ ΠΠΟΥΓΕΠῚ 
δὲ νἰτίιιπι σοπτοπτίοπο . Πρ] 5 Ποἢ 
ἴῃ αἰἴθηδ, (δά ἱπ {π4 ταπτιπὶ ἄοχιγα 
ν᾽ χουϊα σο!]οσαπτίβιι5. ροίέγεηιο οῦ- 
τ πιο ἰξξίθιις μοθοτατῖβ ρεσογῦᾳ; σἰα- 
ἀϊ5,ἀτιοος τεσορταΐ ἤρηο ἄαλτο, γεάα- 

χογαης ἴῃ σδίϊγα ἔπος Ἔχεγοίταβ. ΡΟ. 
Παῖς Ποη ἈΠΊρ]ἰα5 αοίδγαπη σοηρστοῖα 
αϊπηίσαταπη οἰξ, (δα ταητυπι σοητῖ Πα 5 
νεϊτατοηίδιις ἃς οοΠϊέξαοηίδας ᾿πη- 
τοῦ δηπάτογαβ δ ἀοάἀπέϊογος οὔπηρα- 
ταππι; πο ΡΙθγιπγαας παγίς. [λα Π| 
Ἴας σογαπταγ, ραῖδ αι άαπ Ἔ πο- 
Τὰ1π| ἘΧογοῖτας ρεῦ ἱποιξοάϊτος τΓα-- 
Ὑηϊτοςππαῆς ἴῃ οᾶ ἈΟΠΊΔΗΙ ἀρτὶ ρατ- 
τεπι, Πα ΠγΑΧΙ ΠῚ Δ ογί ογαῖα {{|5 ῃ- 

ἴδια, ας ργοίπάς πχίπιις οαοά τα: 
ἘΧ 4114 πλυΐτος σαρτίαοϑ δέ πηυ]ταβ ο- 
Ροϑαθάιχίτ; ὃς οἰαπὶ Ουΐπτίο, αὶ οὔ 
{τις ἀρταπι αὶ οπγαηιιηι ΟὔΪΓο ἂς τατα- 
τὶ ̓ ΠΠπ|δ ἐγας, γοσαρίτίε ἴῃ {π4: [ἀητὸ 
(ρίας ἐξ τα δῆτ, πγάσπο τού οῦ- 
{αἰαπ|. Τ᾿ 3 4οπὶ Εδθίις σοσηΐτο ΕΧ σα- 
Ριἰαῖς ὃς ἐχρίογατοσίθιιβ, 6 σαίξτίς )- 
᾿4αογα πὶ Ἔχ ς γο σα Γ ὉΧογοίτις, ἰρία 
ΠΟΖ16 το] ξεῖ5 Δα σατγογιπη σα [τος 
᾿ς (επἰοτίρθας, ποξξι χης σατῃ Πο- 
τα Πα Πλΐς ἐχαίτι πη ἀπε ρεαίτιιπη. 
Καὶ ἀϊγεριῖς ας ἱπουτίατγαητ οδίτε]- 
᾿ἰ5,πιασηα οαπη ρτςα ἀοηλιπη τειοῦ- 
τοθαητατ. ῃἰς Εαθίμ5 πο Ιοηρερτο- 
στοῆϊο (προτγιιθηίς. τα δὲ ργαάα τεσα- 
Ρῖα εἴξ,, ὃζ ργαθο νἱδεὶ ἱππτ ἡπουῦ- 
Παοισετταιογαπεν ΓΙ τοΥ: ο αὶ αἱ ΠΣ 
Ραϊατὶ, τϑδιρογαης Ζαγφ67 ἴῃ {πὰ σα- 
{τα . ροόρτεῦ ἰοσούιπη ροτγίτἰαπη οἷ - 
[ιἰς ρογίξοιτοτίθι5. Η ας ἱπορίπατα οἰα- 
ἐς (ταξεὶ ΖΕ χαΐ, (ΟἹ εὶς ποέξα σαἠξτίς 
τεσορογαητγίς ἱπτγα τη οηΐΔ, Πεο ροίξ- 
σφ ργοάϊογιητσ: (δ ρφῇ] ({πτ τπηθη- 
τιιτη ἴα τηατιγα πη Ποίτο5 αθίροττα- 

"Κ τ᾽ (μ᾿ 3 « Ε “ “ ᾿ ἢ 

ἐϊξηείαν οἱ τῆς πόλεως, δὰ, είχοντο, σῖτον ὃς ὦ ἀκμῇ πότε ζιὼ, συϊκομιζουϑιον αἰ ποὸ Υ̓ ὠμμδ 

Ιο λαμία,4ᾳ τὸς Αἰχόμοις ὅχὶ τοῖς μεϑοδίοις σοῦ 

. γαν Ἐχὶ πολὺ τῆς ἡμέρας ἀκθύμιφς χαὶ Φιλοπόνι 

20 ἔχ; τὸς γδβαχας. χαὶ (Τ᾽ τὅτο Ὁ ἔρον ἀγὼν 

᾿ -“ “ »».ν 2.) 
30 ἄῳ τόξεπόλοις τῆς σφέέρας γῆς, ἀπῆλθεν ἔΧῚ 

40 ελϑοῦσιν ἀὐζις ἔχεφαινεται »χαὶ πίω πε λείαγαι 

δίνθιος »"βέχοντος ᾿Αϑώύησιν ἈΑρχεδηημίδου, ποὔοχ-: ; 

λαμᾷξανοισι πίω «ἰ πο'α)είαν Τττος΄ Καὶ οἵντιος Καπι-ο , 

τωλινὸς »χαὶ Κόινγῶς Φαξιος΄ ϑδι(ζεδανός" Κοῤάνε, 

μϑὺ, Ὁ ποίτον ἐχὶ τὼ Ξρχζὼ Ἔποδει θεὶς αἰπῦπθοῦ 

δήμου, Φαζιος δὲ ὦ δυύτερον. οἷς ἡ βουλὴ. ἀμφοῖξ. 

δ9ις φραΐιας μεγάλας χαὶ 4 παρεσκάυασμένας Τ 

εαδουίᾳ, ἀξέπεμψε. Κοΐντιος νδὺ ὀξίω ἐτα ϑὴ 

λαῆφῳν τίω σφέϊέραν γώῶ, ὁδη τοῖς πολεμίοις ὃ 

ο9ς ζῶ" Φαζξιος δὲ, τίω Αἰχαγῶν δηοιιῦ " χαὶ χαΐᾳ- 

γονζᾷς αὐτὸν σεεὼ δυιυαμ4 πολλῇ. χοὶ Ὄπ (ς: 

ρεμίολεὶς οὖν τοῖς κρ αἴίςοις ἐκούτερϑι χώωδζοις 
γ, Δ ͵ » σῷ νι. ᾽ ἮΝ 

φησαιντο, χα «σξούείαν εἰς Ὁ πεδὶον; Αἰχάνων 

καλε(ᾳ μϑύων χαὶ ὐρξαντων τὴς μοί χῊς » ὁ δὲ 

͵ Ν ΟὐΝ 9 2 3 ν 

γωνιζονϑνοι, χαὶ Ὁ γικάν δ πῶ ϑῆνον ἀγὰ ἤπια 

αὐτὸν ἕκαςος ἄβέμϑυος -ὡς δὲ τὰ ξίφη τοῖς πᾺ 
᾽ “ δ ᾿ “ 2 9 ἢ 

αὐτῶν 6. ας σζευέγεις πληγας ἀγρυςα " 
᾿ Ν ΠΡ ᾿ « Ἴ εῆ, 

σημιζισαντων Ὁ ὀνακληΐιχὸν ΤΟ, ἡγεμονων,οπι 

ΟΣ 

τὐδαταξεως οὠκέτι αὐτῶν ἐμυεΐ,, ἀκροξολιο , 

ὧμες καὶ συμπλοχαὺ ψιλῶν σδξέ τε ὕδασι χαὶ ογα 

ραξ τ Ῥαπομπαῖς »στουεχεῖς. χοὶν τάτοις μϑυτοὶ τὰ 
πολλὰ (αν ἰσορρβοτοι. ον ᾧ δὲ ζῦτα ἐγίνετο 2ϑ 

“μοῖροι ἂς Ὡραὰ τῆς Αἰχδμῶν φραϊζιας πευρελθουίᾳ 

χαθ᾽ ἐτέρφις ὁδὸὺς ἀφυλακίοις,οενέξϑλεν εἰς τί 

μϑίων γώ," πλλήςον ἀφφφήκᾳ τῆς ὀμύρου,ὸ ϑζξ 
πο ἀφυλακχῶς ζὖ' δ ἧς δ, ϑοφποῖς πὲ πολλοῖς 

: ἥρπασε (αὶ χεύ κοο, λαϑοῦσα δὲ πῶς σεοὼ τῷ 

οἰκεῖα. πϑτο στευεχῶς ἐγίνεζο, χαὶ πολλζω π΄ 

αἰαομξωυ τοῖς "ιἰτὰν ἀτοις. ἔστειτοι μαθὼν Ὡ[ᾳ 

σχθ των πῈ χαὺὴ αὐχ κα λώτων ὁ Φαζιος ὄξελη 

ἐκ αὖ γδῥαχος τὴν Αἰχφωῶν πἰωὼ χραίςην 

μιν, οὖν τῇ παρεμβολῇ καΐζαλιπὼν τὰς Ὡρεσᾷι 

τοῖς, αὐτὸς ἐΐξηλθεν γύκτωρ ἑπσεων ἐπαγϑμυ 

τῷ πεζοῦ Ὁ ἀκ καιμόταζον. οἱ νϑὺ δζευ Αἰχϑυοὶ᾽ 

παχότες τὰ χώεία οἷς γέξαλον, ἀπήε(αν ἐπα 

βϑιυοι πολλας ὠφελείας. ὁ δὲ Φαζιος οὐ πολὺ ἡ 

ρόται, χαὶ μιφχη τος (πο μείνανζας νικα ἡνομδν 
ὀύδρας ἀγαϑους. οἱ ἢ λοιποὶ «σοροίδες ἐμπειρία δ΄ 
δῶν λαιϑόνες τὸς διωχονζς, κα έφυνον εἰς γδρα-, ἧ 

κα. ἐπεὶ ὃ ύτη ὀϑεκρϑοϑηζαν οἱ Αἰχϑιμοὶ τῇ συμ- ἡ τ 
φορᾷ πὰ δόξαν σφίσι “ἡμουϑμη,λύσοινῆες τί 

ρέμβολξὺ αἱ πὸ νύκζᾳ ᾧχοντο, χαὺ οὐκέτι Ὁ λοιπὸ 

͵ 
Μέων», 



ἈΝ ΤΙ δ. ΟΝ ΣἼΒ 615 δι9 
μέων, χαὶ ἀὐδαν βοσκημαίτων ἀπελαυγοιδύας ὁρῶν- 

ΝΠ ΠΤ λας 
᾿ϑδουϑνας, χαὶ αἱχ κουλώτοις πολλοὺς ἀφοίϑρους. τὰτὸ 

᾿Διααραξάκϑρος ἢ Φαζιος, ἐγ, τ'ἰθαδοιῶαι Ως 

ον ργαὶ ἑτέροις ἔδ)4, τί δευύα μεν ὀϑαςνίᾳς ἀπῆγε" 

5 ἐὐζ' ὼ Κοήϊιος ἐποί4. ἀφικχόνϑιοι δὲ εἰς πίω 

ἡ! ὠμῆν ἀπέδιᾳξαν ὑπατοις Αὖλον ΠΠοςούμιον “Ἂλ- 

(υν,ὺ΄Σερξῖον Φρμον. οἱ αϑὺ δὴ νεωςτὶ παρῴφλήφε- 

γτίω Ξρχζω: τἰρὰ ἢ συμμάχων Λαΐίνων ἀ-. 

λοι Ῥωμαίοις χτ' ασουδέὼ Δα πεμφλεες ἦχον 

νὰ ξαγ]ες Ἐχι ̓  βαλζωὼ, διεσοίφοιω ΔΑ ματῶν τὰ 

χγμμαΐζα «βέξαα ἐὴ »χρύφα τὲ ὀζχ-ωρεσξάυο- 

μϑύων πσοὃς ἀὐῤθις Αἰχάμῶν, ὼ δῥαφαυδὲν εἰςιόντων 

εἰς πίω πολιν ἀφρραξ πσοοφασά πολλῶν Θολούσκων, 

οἱ ἐπήγοντο οἱ πσδϑτερον οἰ λιπόνες τω πόλιν Αν- 

γΠατῶν, ὅτε ἐκληρϑυχεῖτο, ΡΥ πενίαν,ὼ τσθϑς Αἰ- 

χϑυοῖς ἀὐομολήσανϊες, ὡς-αἷρ ἔφζευ.σεωυ διε ϑοίρθαι 

δ τοῖς ἔχιχωείοις ἄμα ἤγίελλον αὶ Τὔν' ἐποίκων συ- 

υγοιξ᾽ χαὶ εἰ μὴ πὐδοκαζοαληφιϑήσονται φυλακῇ ἀ- ν 

Ι 

Ι 
| 

μἰαήις πόλεμον. σὕτων οὐ “πολλῷ ὕςερον ἕτεροι περμ.- 

᾿λίω διούαμιν Αἰχϑμῶν, ἐϊπκιαϑεζονϑυην οὖ τῇ σφε- 
12. λὼ ν ͵ Πὴ 71 Ὁ ͵ νι ῳ 
᾿Ἴέρα γῆ, φέρᾳν τὲ πελύτα χαὶ ἀγάν ,φραϊά ἀν τε μα 

᾿ πῖς Αἰχϑμοῖς χαὶ Θδολούσχοις πίω πλείω πῷ φρατοΐ 

“μοῖραν παρεχομϑῥους. το ὃς ζαῦτα ἐψηφιίσαζ ἡ βε- 

᾿ λὴ τοῖς μϑὺ Αὐλιωτῶν τα οἰ ἤοισι τὰ ποραγμαΐᾳ ὅ- 
αἱ ᾽ ᾿ ᾽ »" 

“τὰν ὃ πιπολογησονϑυοί τίνες δξ αὐτῶν, χαὶ καΐζοφα- 

γῆς ἐγλύοντο σε σὲν ὑγιὲς φρονοιεῦττες᾽ φυλακζωὼ ἑτέραν 

λικϑνοὰ ἀγάν τίω ςραΐιαν υ ἕτερον τσ ὑπατων 
. : δι, ͵ Δ «9 δ᾽ “ » “εν 

ΟΣ φεῖον Φεριον. χαὶ ἔγέυετο ταχξια αἀμιῷοιν ἡ ἐξο- 
ἡ « ΕΣ Ψ "» ς 

δὺς. οἱ δὲ Αἰχόροι, μαϑονες δξεληλυθῶαν τίωω ΡΩΞ 

τῷ χων φραδιαν,λϑα ςαἰῖες “ζχὶ πἰὼ ̓ Ερνίκων,ἐγώρφεω 

᾿ ἀΐδθις ὁμόσε. ἐπεὶ δὲ εἶδὸν δλλήδοις, ἐκείνζευ υδὺ πίω 

ἡμέραν οὐ-πολὺ Δ: ςαγες καϊεςραΐοπεδοί (ον᾿ τὴ 
“δὲ γον γλν Ἵ .ος ͵ « ᾿ «- 
Ἰὼ ἕξζης Ἐχὶ τ χρακα { Ρωμσοίων οἱ ππολέμμεοι ἡ-- 

᾿ χρν,δγαπτειραν αὐτῶν “ὃ γνώμης ληψομϑυοι.ὡς 5. οἕκ 
δεηείαν εἰς μιὠχζω, ἀκροξολισχμοῖς χουσείωϑροι, χαὶ 

Ν ὐπγλθὸν. ὁ μϑύτοι Ῥωμφίων ὕπατος ἐκλιπτὼν τὸν 

[ξ ̓ χδῥαχα τῇ Ἐχιόσν" ἃὼ Ὗ» χώφιον οὐ λίαν ἀσφϑρϑὲς 

: ὦ" μεέϊεςραϊοπεδοεύσαζ οὖν δχττηδιῴοτεέρῳ, ἔνθα, τά- 

᾿ς Φρον πὲ ὠρύξατο βαϑυτέραν, χαὶ χδῥακα ἐξαλε- 

ες τ ὑψηλότερον. τοῖς δὲ πολεμίοις ζιῦτα ὁρῶσι πολὺ 

᾿ »ϑράσος πυϑοςελμετο ἿΝ ἔτί μᾶλλον τς σύμμα- 

ς αἰὐζις ἀφίκετο φραϊιὰ ρα 15 ϑολούσκων τὲ κ᾽ 

εἴ 

θέ οαὐαςήσεοϑαι κἀκεῖθεν αἰσδοςδόκυτον Ῥω- 70 

φϑεῆες εἰ σαὸ » Ερνίκων ἤπελλον ὄξεληλυθέναι μεγώ- ὦ 

᾿ πέμται, ἢ ἔμελλε δὲ ἀστρῥλείας ἕξην τίω πόλιν" ἔχ 30 

᾿ οὐσὶν αὐἰξιολουον δράσανϊες,σεοὺ μεγολῳ αὐχήμα- 40 

τῷ, ὃ ρεσοτιπη στερες Δρίσεῖα, Γοοςς 
(πι85 ἀϊτίροτο, ν1}]15 πσεπάοτς, σαρτί- 
τιο5 πγυΐτος αθάπισετο. Η!ς5 σείει ἕᾶ- 
δία5, 4ιιο ΠΙΆ 4115 γα θπάιις ἐγαῖ πγαὰ- 
οἰἤτατιια, ἀοιηῖ τεάυχίς οορία5. ἰ δαὶ 
ἐοοῖτ ὃς Οαἰπτία5. Ἀιοτί ἰπ ντδοπι Δα ἐσ 
ἀεἤρπαγαης σοπίμ!ες Α. ΡΟ ππλ μι τη δι Εα. 
ΑἸδυπι, δὲ 5ρ. Επγί απ). χα Ππγυ]ατςς το, δεῖίαπι 
ςοῃϊα!ἀτυὴνγ ἱπἰπογαητῖ, πα πεϊ (οοίο- ὅτι ἘῸΡ 
ΤΌΓΩ 1 τη] ΠΟ ηἰς Ἀοπιαίη ρτορο- 
τε νεπογαητ; ἱπάπξείχις ἴῃ ἴξπατιπι 
ἱπάϊοαπεγαπε Αἤτίατος δά ἀςξεέο- 
ποΙῃ ἐρεέζαγε,οσοῦϊτς ρογορατος “Ἐ- 
415 605 (οΠ]ΠἸςἰταπείθιις, Υ οἰ οἷς νετο 
οὐἰάτη ἀροῖτα πιοσατις ργάτοχιι δά 
ἐο5 νοπείταητίθιῖ5, ἀπιέξα δογαπι αὶ 
Απιίππι, οπν ἀρεγ ἀϊ!ογοτιγ, ἀο- 
(ἐγιιογαῆς, δζ οὐ ραπραγίατοπι δά 28.- 
ααοΞιζάςξῃσεγαης, τ δῆταα αἸ ΧΙ ΠΊ15. 
πες (οἷος ἱπάϊροπαβ σούγαριοῦ εἰς, 
νοτιπηοτία πὶ Παρ ΠΔΠῚ ράσο πη δάμε- 
ΠΑΓΌΠῚ: ὃζ Ὠἰΐ πγαῖτιγο γερο ῃι σαπ 1- 
ἄοποο ρτς[ἀϊο πλιηΐγοιι, ΠΠης ὸ- 
406 ἱπορίπατιίι Βο]]υπὶ Ἀοπδηΐς εχ- 
οὔατα Πγ. Ῥάι]ο ροίς πιρεγιοηοίιης 
Ἡετηϊσούιμη ἰσραῖὶ, Παπιίδητος Πγά- 
σπιιπ  ξαυογιηι ὀχογοίτατη βη Ρις 
{ὑἰς ἐστε πη, ἀστὸς ἰρίογιπη ἰη(Θ εἰ. 
{ε, δ ποι! 415 ΘΓ ρει οΠΙΡας ἀρεῖς 
δοίοιτε οὐληϊα: ᾿ππέξοσῳ Πἰς ΚΝ οἹίσος 
ΤΑΔΙΟΓΕΠῚ Οἰτ15 ΟΧΟΓΟΙτΕ5 ράτῖοπῃ σοη- 
ἢςεῖα. ϑεπαῖας ἀδογϑῖτ δά Απητίατος 
ἀυδία βἀεϊ(χυϊάατη επὶπὶ δογιτη οχ- 
ουίλταπιίς νεποζαησ, δέ (τα ἀρραᾶτα- 
δαῖτ Π}} (Δ ππὴ δος σορ ταγο) πη ττοη- 
ἄππι αἰ ργαΠάϊαπι, πο εος ἴῃ Η- 
ἐς ςοπείποτοῦ: οὔτγα θο5 νεῖ αἱ- 
τετιπι σοπίπϊ πὶ 5ρ. Εατία πη ἐχετοί- 
ταπι ἰατε ἀπσοτα. νττίια ππε πιογὰ 
Ρτοίεδι ἰηι. 4] οορηῖτο Ἀοπηα- 
ποιπὶ Δάπδητι, τε! ἕο ἀρτο ΗΠ γηϊ- 

(ο, ᾿πογαῆς εἰ οθαίαπι. δὲ νῖ ἴΠ π- 
τα πὶ σοπίραξξιπι νεπεγαης ἀπλθὸ 
ἐχείοίτις,ποη Ιοηρσο (επλοτα α(ε ἰπαΐ- 

οεπιοαίγα εο αἀἱε ροίπογιητ. δοαπεη- 
τί νεῖοὸ ποίϊες δά νᾶ Κοιημαπογιπὶ 
δοςοῆδξειησ, τεητγατατί 4 παδεγοης 

Δηἰπηΐ. φαίθιις πο ργορτθάϊςητίδι5, 
ει νε!τατίοπε ἀςξπιηέξεί,πες σείξα τὰ 

γ]1ὰ τη θπλογα 1, πγασπα οἰ Ιξτδη- 

τί ἀϊεΠετγᾶς. (οία] ροίεγιάϊς οαίετα, 
ιοά πλίπιιβάοποο οοο εἤξητροί:- 
τὰ, ἴῃ τυτίογαπη ἰοσιιπη τγαηστα τ, εἂ- 
416 ργοξιπάϊοτο ἐοηλ δΖ αἰτίους ναἱ- 
Ιο πυπηϊτυο νἱΐο στεαίτ διάαοία Πο- 
{ίαπι; ας πχαρίς οτἰαπη ροίξαπιπο- 
υ ἱρῆς αὐ ΖΕ αυίο ' οἰίοἰβᾳ; (θηλ!Πἃ 

ΕΝ 1] 



πε ΟΝ ΑΝ 6 ΑΝ Ὁ.5. Ἢ 
οἤητ ααχηϊα : ἴταντ ΠᾺ114 ἀΠΊρ] 15 ἰΠ.- 

τεγροίτα πιογὰ ΟΟρίας Ἐοπιαηὶϊς σα- 

Πτὶς αἀπιοπογοης. Αἴ σοπί, σορίταῃς 
Ἔχογοίταπι ππππ| ἱπηραγῷ οἱ6 ἀπ αθ. 
σοητίθιι5, σφαϊτίδιις αι! δι 1Π| οιιπὶ 
{ππτετῖς ἰῃ νεῷ Πλ1Π15, οροπη σοΙ γα τη 
Ροτίϊτ, νεῖ Ἔχίγοπηο σΟὨ[Εττιι5 ροτῖ- 
᾿οὐἿο. φαΐθα5 οἰγοα πηεαίαπι ποΐζεπὶ 
ασοεριίς,, σοἸ]ερα οι Ἐυπη ι5 ραῖγος 
ΡεΓ αἰΐχιου ργαοοποβ ἀοπηίδιις Ἔχοί- 
τοϑβ 1 Π σαΓίαπι σοπποσαῖ: λέξατπ πα 
εἰς 5. Ὁ αδπιτοσαᾶ οἷἶαγα ΠΠῸΧΗΠος ἀϊα5, 
Τ.Ουϊητίαπι τοῦ σοπίμϊατα Πιπέξιιπη, 
οαπ τόθοτα ρεάϊτιιπῈ 6 υτΠΊΠ 116, 
ΡΓΟσοη(] τὶ ροτείξατο ογπατῖ!, γοξξα 
ἱπ ποίξοπη ρογρεγο: αἰγογαπι οί] 6 πα 
ΑΟΡοίαπηίιπὶ σοπιγαΐεῖς σοτογὶς σο- 
Ρ 5, φιια τα οἶτο σορσὶ Ποη ροζογαηῖ, 
απ ργίπηπη Ποτί ροῆσι, ΠΠπππι (δ ί6- 
41. Ργπια!αος Ο αἱητία5 νοἰηταγίο- 

τα δα ΠυΐΠ 4; Π.1]14 1Πι ΑΓ Π115 Παθατ; 
4πος πο Ισηρα πλογα Θάτιχίς. [ἃ {π|ρὶ- 
οατὶ ιχαί, [ἀτιογῦτ, ρει ααπη ἶλο- 
πιδηΐς αἀείηςδιχι! Ἕα, σα γα δου ΠΔ 

ἀσοταάϊ:τρρα πα Πα οΓῸ δέ νἱ [- 
οἹΪς οαρὶ ροΐφης. ἴσα; σορίϊς ἴῃ ἄτι 
Ρδιτας αἰ ἰΠς,νηϊποσῇ ΡΓοάϊογιηττο- 

τοφ ἀϊς πσεηϑ σοπλΠ]ΠΉη1 εἰξ ργα- 
1πηι. Ἔ ας ργοριρηδοιι} Πο[Ππτη 
του Ϊτῖς οχ ράττθ. ρυαο ρίε! ἀγάοτο ἰη- 
πφάοπιίθιι5, ποθ Ο γε] τγασα άγιιπι, ν εἶ 
(ἀσίττατιιπὶ ἀτοα. ας ἰἀχούαπι ἔπη Δα 
εὐ ΠΟτατ σοητίππο ἰδέξι (6 τορο! ὶ 
Ρατίθητίθιιδ. 161 σοηίι} δ Ιοσατα οο- 
Ἰιοττατὶ (Ὁ ἱπυΐοξ, (υδλο ἀρεετῖς ρογιῖς 
ογαπΊριης δσοάδηι τοπΊροζα; δ ΟἰΠΠὶ 
γαἰΠΠΠπλϊς ΠΟ 1Πι ἱΠΟΙΠΓΓΟΏϊΟΝ [ἢ 
ὀΡΡιυρηδίογοσ,α ντγα; ρατίς 1ᾶ γ8]- 
Ιαπὶ σοπίςεπάρφητζος ἔοτιὶ αἰ πηϊσαιῖο- 
ΠοΙΘΡοΙΙπης. ξισίοητες σοηία] π ἀϊα. 
Ροτίδουτας, 'ἰπ οαίξτα οατὴ {|5 το τ, 
{ξἀ τατον ὃζ Ιεραζαϑβ εἴπ Ρ᾿ Ἑαγίις, τς 
ἀοτοδηϊπιὶ οπεξξι5, νίχυς δά ςαίεγα 
Θογιπὰ τοῦσο Πατεηάο οσάδηάοηιο 
ἱπίδοιπτιις εἰς, Παθπϑ (θοιιπὶ Ποη Ρ 5 
Π.ΔΠῈ ἀτια5 σοἰηοτῖος ἡ ΠροΠαγίαβ. 
Ηος δηϊπιδάπογίο Ποίϊος., οἰγοίτοῦ 
Ζιυ Πα 1165 ΓΉΠ]Π]ς σα[ τς ργοστοῇη, εος 
αἰἴτοητο δου πηγαγ: ΘΟ Ιτο5 ν οΓῸ οἱγ- 

σαπγιο ει, ἃ τοΓρῸ 605 ἱπαδάμιης. [τὰ 
οἰτοιπλιοητι ὃ ἱπτογοίαῇ., αμηγτγα- 

αἰτία αγηηΐβ ἰα!ατο πη ροοπτ τε πιοίς, 
(αἄ πος επίπι ἱπαϊτα θαητα αὖ ΠΟΙ - 
Ὀιισ,ρτο πγάσηο ἀπσοητ 0.1 πλ1}}ς ἔου- 

γον - [σὴ - - ΓῚ - 

{Π|Π1Ὸ5 νίγος ἰῃ ροτείξατα γοάερ δες, 

σφέϊέρων΄ Σποληφθενες » ὄξον αἀὐζ)ς σωζεαζ Ὡὐβαι δοῦσι τὰ ὑσλα: ασδούκα λοιοῦτο "ὦ εἰὐδοι εἰ ᾿ 
μ" ς ! δὰ ΤῊΝ 3 -“ πο  ς ἣ ΠΝ τῦτο οἱ πολέμειοιγὸ πὐξὰ πολλοί ἐποιοιφῶπο χιλίοις Ῥωμαίων τῷς ρίςοις αἰ χιμμουλωτοῖς λαῦν, 

ΙΟ ΕΣ κηρύκων πολλῶν πὸς βελάνς ἐκ “Δ οἱ 

36 λυ 9 λ »ἷ ᾽ -“ 20 σα ὀυδρας" χα! οὐ πολὺ ὅχτογὼν, ὀϊζῃ οἷ, τῇ 

«“ ἈΝ ΤᾺΝ ἢ 3 ε͵ 

320 ὑπαῦζος καὶ ὁωρεσξά πῆς ὑφ ἔγα χα οϑν αὐαπεται 

40 ηϑύσοι χιλίων. τῷτο κιαϑονες οἱ πολέμιοι ,αἶθὶ εἰ 

Αἰχφμῶν ἔϑνους, σα οδὲν ἔτι οχεμελλήσαιγϊες, ἐστῆοον Φ ἷ 
Ῥωμαίων γϑβακι.ὸ ἢ. ὕπατος οὐϑθυμούμϑρυος ὅτι οὐ 

αὐἸξιόμκαχος ἔς αἱ ἡ σεεὺ αὐτῳΐ δυωύα μις ἀγωγιζομέ-. 

γη πσϑὸς ἀμφότερᾳ. τὰ ἔϑνη,, πέμπε Ἴινας εκ, απ. 

πέων γραμμαΐαᾳ, εἰς πίω Ῥωμώων κομίζονζς ΡΩΝ, 

ἡξίῳ ζαχεῖαν αὐόὶς ἐλθεῖν ἐχεχουοίαν, ὡς χε 

νά ὅσης ὅλης φχζκ φ)αρζοαι τῆς πο’ αὐτο ςραδιαῖ,, 
(τα δυξαρϑρυος ὁ Ὁ ιν ἐὐτυ 1Π ὁξούμιος" ̓  Ἧ 

(ν ὃ μμέσει γύκϊες μάλιςα ὅτε οἱ ἱπαεῖς ἀφίκο 

στευεκαλΆ. κὸ “εὖ δόγμα, βελὴς ωρὶν ἡμέραν 
“σδᾶν ""υέαϑαι . Τίτον μϑὺ Καὶ οἵνζιον 1: ὑπα σα 

Ὁ πρέπον, ἔχοντα τὸς ἀκ, ιαμοζατοις ΤΟ νέων πι 
τεὰ ἱπαεῖς, ΣΟ ἢ χοσχκηθάντα ὀρθυπατῳ, γωρ 
τὸς πολεμίοις ἀξ ἐφόδου" Αὖλον ἢ ΠΠοςούμεον Τ' 
δον τ ὑπατων,ζὰς λοιπὰς δυευά μεις σένα 

τα, αδ ἐδ χεονιώτερον αὐτῶ σεενελϑεῖν, ὡς τάχ᾽ 
“λυηται, βοηδειν. ἡ κέφι ὃ ἤϑηη “διεπέφωσκε,ὶὼ ὁ 
ὅιος στουηΐα γε τὸς ἐϑέλονᾷς πεζαχι χιλίους 

λεως. πϑτο"ι, πσοτῇ Δ σοιϊες ἵξμϑυον Αἰχϑμοί""» 

ἐλϑεῖν χεκουφίαιν τοῖς Ῥωμαίοις, κατ  9ςΟϑαν ᾧ γά- 

δφχι αὐτῶν δκνοηϑεν)ες, ὡς βία ὦ πλήρς ὀδωσομε- 

γοι ἀξ λϑον αἰ, ἄρϑοι, δὲ ἢ νείμιλμῆες αὐτοιξ. γίγε εἰ 
μέγας ἀγὼν δὶ ὅλης ὦ ἡμέρας ἰταμῶς αὑτῶν ἔχτι 
γόγτων τοῖς αὐ 9, φχίσχκασι χΤ' πολλὰ μέρη, χαὶ οὐ 
παλτῶν, ὅτε [βελῶν πο] τοξοτῶν, οὔτε γερ κοὐ 
πὸ σφενδόνης αφιευϑώων ἀδιθιείγῆοις βολα;ς 
ορ ϑύων. ἔνθεοι δὴ τύ ρακελάυσαίυϑυοι δλλήδο 

Υ ͵ « “ 2 “ἃ 
Ἴς Ὡξπύδας, ἁμκᾳ τοῖς ἀκμφδζατοις ἐχϑε 
3 3 λ ». 

ὄχι τὸς πολεμίοις, κατ’ ἄμφω πὲ τὰ μέρη Ὁ, τό 

(ζολῆς συρράξανῆες ἰὐξις, ἐἰποξέποισι τὸς 
͵ ΣΝ ἢ Χ Ὁ [7 νογζᾳς τῷ γδραχι “ξοπῆς ὃ δνονϑύης, ὁ μϑὺ 

διώξας ἐπ᾿ ὀὁλίϊον τὸς καθ᾿ ἑαυτ" πέϊα[(έγοις, αἢ ὠζας ἐπὶ ολι)ον τός καῦ ξαυτ’ πεία. μμένοῖς, αὐ 
ας 2}... λ ᾽ ἈΝ {εν ὁ 5. ἀδελφὸς εἰὐστο ὶ ωρεσξά 7ης Πόπλιος 

« λ ͵7 7 Η } 

Θλος, σι πο λήματος τε κὰ ποδοϑυμίας φερόμῇ ̓᾽ 
Ὃ πα ρεμξολῆς ἢ πολεμίων ἤλασε, διώκων πε ὁ 

16 ΠΥ “ Α ΨΉΜΟΝ " ᾽ γων. ἢ, ὃ δύο ἀσεῖραὶ φἶξι αὑτὸν, ( πλείοις αὐ 

Ψ ͵ "} “ 3 3 ΩΝ κιοχιλίοις κώλιςα “Ἀυόνδνοι, χώφφυσιν ἔτ᾽ αὐτῷ 
αι ἤ ἰὴ “(" ᾿" 3᾽ ὧι! Υ Γ 
Π γϑδραχος κἡ ὅτοι μἂυ δ ογαϑίίας “σϑοοηες ἱ 
ΠΝ τῷ το ον, Ψ , , ὼ ΜῈ Ὁ αὐτῶν χυχλῳ χτ' Μέσον “ὐϑ ελοισοινϊες, χα γω 

“ ῬἭ ͵ θυ , ᾿ γαὰι ἡ τοῖς Τ ωμαᾳηοις ἐφίςαν.). πότῳ δὴ τω Ὄγπῳ κυχλῶς-" 
,; ε ΓΠΆΡΝ,3 “" δ ἦἷ ὧν 

ϑεγγες πο: αὐτῶν οἱ στεὺ πω Τ' σπλίῳ, χαὶ δίγα “ν᾽ ᾿ 

ὡς ϑζᾳ, 
; 



ΐ 

ι ὧς δύ τότων δζελύσᾳς ἀὑρησόυδροι κα λοὶς τῷ πο- 
λέμου" κααφρονησαιῇες αὐτῶν," ὁ αἰδαχελάυσαίμε- 

γο! δλλήλοις μηδὲν δμάξιον πράξω σι πόλεωφ,μ(α.- 

ὐνδνοι,ὶ ἡ πολλοὺς Σ τοκ εἰγαγτες Ἢ πολεμίων, πϑρ-- 

᾿ ̓  Ἴς Σσοϑνήσχουσι. διαφθαρέντων ὃ πὕτων, ἐπαρδέν- 

ἷ Ἄς οἱ Αἰχφροι ̓ ῷ πσεϑϊερηματι, τα ρὴς ἔχις ῴα κα, 

ἱπ' ὥῬωμαίων,τίω τεῦ Ποπλίᾳ χεφϑηζὼ Ἐχὶ δοροίίίᾳ 
᾿ πεπηγῖαν. αϑαζείνατίες, κα Ὁ ὀήνων αὐδρὼν {' ὄλτφα- 

Ἷ ̓ γῶν' ὡς “Χὰ πϑτων καζαπλυξόμδυοι τὸς ἐνδὸν ; χὰ ἀ- 

γκίκασοήες ἰδαδοιῶαι σφίσι τὰ ὅστλα.. τοῖς ὃ ϑξα Ιο 

εν, αϑὺτ' τ συμῷοραν Ὑ ὡὀιπολωλότων ἐλεὺς τις πα- 

' γέ, ὼ ὀμεκλιαίοντο αὐτῶν τία) τύχέωυ πρὸς ̓  Τ ά- 
᾿ 

Ἷ για ϑεύρσος δεπλαάσιον οϑέφυ, ἃ ὦ τῷ μικάν," Τ' αὐτὸν 

᾿ ἐκχείνοις ἴδόπον δισπο ανάν, ωρὶν εἰς΄ πολεμίων χεῖρας 
᾿ : ' 

π' Ῥωμιᾳγοι,ὼ Ὀλισκά ἀζοῆες τὰ τὰ πεπονηκότα 5.χά- 

᾿ξαχος διδέλείαν, τὰ τε ὀνλα οἷς ἀπερύκειν ἔμελλον 

σὸς πολεμίοις, εἰ πτειραϑεῖεν παλιν Ἰφχομαιχεῖν,πολ- 

λὰ ἡ πϑλυΐοία ἀὐδεπιζομδνοι. τῇ δὲ ἑξῆς αἱ τε ὌΠ 20 

ζολαὶ παλιν ἐγίνοντο, ἢ ὁ ἡ βαξ διεαιττο χτ' πολ-- 

᾿λᾷ μέρη - χαὶ πολλάχις υϑὲ “ἰπο Τ' ἀξιόντων χτ' συ- 

φροφας οὐ τ χαρφιχος ὀξεκρεοθηξ οἱ Αἰλϑμοὶ, πολ.-- 

λάχις ὃ ὀμεκόπηίαν ὑτ ἐχείνων οἱ εϑρωσώτερον διὲ- 

εξιογες᾽ ἢ πῶτο δὶ ὁλης Ὁ ἡμέρας ἐγ μετο' ἐγθεω τεὺ-- 

παΐςὁ Ὁ Ῥωμαίων σαωνίῳ |ὰ τὸ θυρεοῦ ὅζπε- 
 φρ»»δεὶς,τίξὠσκί) ὃ τ' μιηρϑν,ὃ ὀῆγοι σύχφοι ἰτὴν" ὄχι- 
Φανών ὅσοι «ξ αὐτὸν ἐμοίχοντο. ἤδη δὲ τοῖς Ῥω- 

Αϑίοις ἀπειρηκϑσιν ἀπσοοοεδύκητος ἔχηφαίνετωι πὸδὶ 

δείλδν ὀψίαν πσφοειὼν Κοΐντιος, ἄγων ἐϑελούσιον ἐ- 30 

πιχουσίαν τ, ἀκμαιοζάτων' οἱ ἰδόν]ες οἱ πολέμειοι 

᾿αξοειόνζας, ὀϑέςρεφον ἀφένιες 2 πολιορκίαν ἀτελῆ! 

ὼ οἱ Ῥωρμα7οι ἐπεξελϑοή)ες αὐθις α ἀπιξσι, τὸς ὑςερί- 

᾿ ἐφόνάνον. οὐ νϑύτοι ἔχε πολειὼ χρόνον ἐδίω- 

᾿ ζαν, ἀοϑενᾷς ὁγ]ες «τ ἐΠΠΕ οἱ πολλοὶ, διλὰ φζᾳ 

τάχοις Δύέφρεψαι. καὶ χαὶ μῷ ̓Φῶτα “ ὰ φυλακῆς εἰ- 

νὑκαύτεροι σφῷας αὐδιυς΄ νϑμονζῷς οὖν ταῖς παυρεμ.- 

ολαὶς αχρι πολλοῦ. ἔπειτα Αἰχϑμῶν πε χα ἡ Θολού- 

σχων ἑτέραι δεύα εις, κα λον “ὑπυλαμῥανκία χαι-- 

᾿ρὃν ἐχᾷν «ξονομάσοι τίω Ῥωμαίων γώῶ, ὀξεςρα- . 

1δυμδϑης αἱ αὐτῶν τῆς κραϊίσην δεευάμεως, ἀξῆλθε γυς. 

χτῦς" χα ἡ ἐμίξα λοῦσαι εἰς τ ποδοσωζατω χύραν, ἐγ- 

"" τοῖς γεωργϑῖς. δέος συσὶν ἐῃ ἐδύχει, πολλῶν λένον- 

μκοαίτων χαὶ χρημάτων ἐἰκραίής. οὐ μξὼ κα- 

Ε γε σὲ ἀὐτυχεῖς ἀὲ ἐλαζας ἔ ἔρον, ἐχεῖϑεν ἀ- 

παλλα λύτες. ὁ ὁ ἕτερος τμ αἰ π- ἁτων Πορού- 

Μιος, ἀὐγων τι σεουα ϑείσειν Ὀχικουσίαν Ὦ ἐν ῷ χά- 

᾿ ἈΝΤΙΟ ΟΜ. Γ18 " Φ 6λι 

(ρεγαπιίθιισα; ταπῖο ποποἤίσγειη ρα- 
σα[Ὶ (6 ἱπιιθπτιτοβ ) ςοΠτοπΊρτῖ5 110- 
τα ψογὈὶ5, (εἰπυίσοπῃ σοπογίατὶ πΠ6- 

αὐυἱά Δἀηνιτοτοπῖ ἰπάϊσηιπι ρδττδ, 
ἐουτίτογ ρυρῃαητοσ, Πλ τἰ5 ΠΟΙ τα- 
{ς, δά νπυπὶοπηηος οσοϊῇ ἔμπης. Ηος 
ΓΞ αἶδεὶ “Ἔ χαϊ, ταγίαπι ρίο ο- 
τὶς αἀξισγιης,  οππαηὶς Ἰεριατὶ αἰϊο- 
ΤὨΠῚΩ; ΣΝ νἱγογαπι σαρίτα ἢΔ- 
ἢιὶς ρισῆχα οἴϊεησαμτος, δ ποστοῖγο- 
το αᾷ ἀρφαϊείοποπι οο5 σορὶ ροῆςρα- 
ταηῖος; σι ο Ἰοησο 2111 γ εὐ ίτ παπα 
οχίππέζογτη πϑίογαιῖο »ἌςΟΓΩ; 6 τὰπι 
1πσαθ τὶ οἷο ός δοϊού, δηΐπλος {Π|ς ἄπ- 
Ρίο Ἐκ ἐδ δ τος ἴτα ντ αὐ ἐοτοτοῦ 
νἱησεῖο, τ οοάοτα 400 {Π] πιο οο- 
σαπθεγα Πλ Π]Ποης, σαδπῃ ἰπ Ποἤίιπι 
ΤΊΔΠΙς ἀφιιθηῖτο. ΠΑ Ἰρίταγ ποξζεπι 

Οὔ ςΠι ρεγαὶς Πδιογιησ, τοίδάο ν]- 
Ιο σοτεγίβαας γεδυς δα (πΠπΠἸποπῴδπα 
ΟΡΡυρΠαιίοποπι ΠΕροΙΔγιῖς ἱητοητί; 

ντίϊἔογις ποίδις ἠθηῖο σαἤγα ϊππδάθ- 
τοῦ, ν πάϊς; ἱπίγιιέει οἤφης. χες ἐθς [6- 
Μιεοκ εξξατο. τιλτν τεποτία [τος στς 
{ἀπ| ὨᾺ 5 Ιοοὶς να! τη σοπιε] ς θα- 
ταῦ; ὃς ἄβχαὶ παης ογε τίς σ]οθογαπὰ 
ἐγαυριοηίθας τορα!]οθδηταγ, παης ἴ- 
Ρ[ ςοπιρε!]εσαητ η σα[εγα ργοσγοῆος 
Δαάας!5. ἀυγαιίτᾳ; ἰὰ σειταπηθῃ Ῥεγ 
τοῖδπι ἀἸε πη: ἰῃ 480 σοηΗϊξξι οτίαπα 
σοπίᾳ! ἰφοιΐο μετ (ουτιπη ἴῃ ἔσπλις 
ψυΪπογαζι οἱ Ἐ, αἰτία πη τὶ ΠΟΡΙ ας 
4 ςἶγοα εὐιτη νογία σδηταγ Δ Πη4; ρο- 
Ὡς ἀείρετγατίς γοθα5, εχ ἱπορίπατοία 
νοίρεγασῃ Οὐ Πτίτι5 Ἀοπηδηίΐς οσίρο- 
ἕξις εἰἢ σὰπὶ ΠογεπΠηη)λὶς νοϊαητα- 
τιογα ΠῚ ΔΕΧΙ 5 : δὰ φαοτιπι δάπςη- 
τα Ποίξες ὁπ ορρυρπδιίοποτο- 
σερταὶ σςοἰπογιητ: οπηδηὶ νετο 6- 
ΓΠΙΠΡΟΠ ΟΝ, ΟΧΙΓΟΠΊΙΠῚ ΔΡΊΊΘη σα 46- 
Ῥδητ δ] χιιαπηάϊιι; (δ Βγοαὶ ὅς ἰΙρῇ ἀς- 
ΠΙτεγαπερετίοαϊ; φιοὰ ρΙοτίαις οχ 
νυ ποεῖρας εἤξης ἱπιιδ] αἱ. ἴτας; πλα- 
τατο (5 “ὦ (05 τοσεροτγαητ, δ Ίγαα; ἀ6- 
ἱπάς ραῦϑ (6 ἰητγα οαγα δἰ ψαδπιάϊι 
σοπτίπαῖτ, Γος ἔπας τπδγὶ (τὶς Πα θο 5. 
Ἰαπάςπι ΖΕ ηποτιπι δὲ Ν᾽ ΟΠ σογιπὶ 
ΤΉΔΏΤΙΝ, ΓΑτΙ ΟρΡΡΟΓΓΙΠΙ ΓΟ ΠΊΡΙ15 ΡΓα- 

ο ἀαπαὶ νεπῆς, ἀππὶ οπταηα 6 Π- 
τυτὶς τοδιγ αἰ ΠῚ μογοῖαγ Ἔχίογπα Γη1]1- 
τα, ποΐξι ἐρτοῇ!, ΒΕ οπγαπὶ ἀρτὶ ραῦ- 
τοῖι ἱπιιαάππε ἰοηρΙΠιπης αἰΠΠταπΠΊ, 
4 πιαχίπια οἵς ν᾽ ἀςθδζιγ ρθε 
(ξουτίτας εν δὶ πταΐταπι ργαιάα;, πηι ]- 
τὰ πὶ σΑρτΪ ΠΟΙ ΠῚ ράγίαπι εἰξ, (64 ἴῃ 
τοσεάεπάο ποη εδάεπι ἔπ ξε! Ἰοἴτας, 
Πδπὰ αἰτοῦ σοηί: Ροίξιπλῖι5, ιΐ σοη- 
ττλέλὶ5 δὐχι Πς Δα ἐδγεπάδπι οδίειῃς 



ὅ:: 

ΟΡΟΠῚ οδτοπάεθας, νεδαάϊ τ λέ πὶ 
ποίξιιπι. (προτυιοηίτ οἷς οχ ἰπίροτατο. 
ΤΠ αἀπιδηζα οἷμις ἢ] τουτί, ἱπηροάϊ- 
πγοητίς ἃζ ργα ἀα μοῦ οὐίπηυ]η τυ] - 
τοίοοο ἀοροίτίς, ὃζ αἥ ἀϊτο εἰϑ (λτ5 νὰ- 
1140 ρυς Πα ΐο, ΓΟ  4αϊ αοῖς [τιιέξα σαπὶ 
Ἐοπηιαπίς σοηρτε Π {πητ; σοπίοττί5 6; 
τηδηίΐδιις πποπογαδι Πα εἀϊἀογιης ἃ- 
οἰπογα, ΠΟΟ ΠΕΠΊΘΓΟ ραΓῈ5 Πεσ αὐ Πηα- 
τι σοποτο. ΠΑΠῚΡΙογί τς, 8] ροΓ- 
στο αΠροτῇ ἔπογαηῖ, οο σαπι ει] ατ- 
τηατιγα σομΗποθαης, ὃζ οιπη νἱτίστος- 19 ἐσ' ̓ἀζις δ: λοι ἡ ἤδῃ διεσκεδοισμεἔνοι, ψιλῇ ὁ οστ 
το σογρογο αγπγατίς ἰπίθαης ργο πη: 
1ῃ ἡτο ταῆτα5 αὶ πιά ΠΟΙΓΙΠῚ ΠΕ ΠΊΟΓΙΙΣ 
σθοί ἀϊτ, νυ ραταπῃ αὐίιοείς ἡαῖη ρ7γά- 
ἀἰαίογεεὶῃ ΑἸτοπο ἀστὸ ἠθργεῃεηί, εἰσ- 
γι ἀξ ργοριρπατουῖθιι ΓΓορ Πα τιπα 
Πατιοείης. (ξἀ οσίῃ! νπα συπι ς ΠΠ- 
Πηΐβ5 ΘΟ ίταπη, Ιαχαῖο Θα 15 ἔτοῃο.|14- 
τ π οατη ΠΟΙ πὶ ραττο πη αι ντ να- 
1:4 ΠΠΠ|πλαὰ ογασ, ἴτα οτίαιπι ἔουτΠΠπης ἀἱ- 
πυίσαθατ, Ροτγαρογαῃς οὐ ἀἴπο5,, ρτο- 
{γατῖς Ῥ αΓΙ ΠῚ ]5. τ απτοίσι Ἰσ Πα 5 οὔ- 

τιῖ τὶς, ετίαπι το αὶ νεγῇ (πῆς ἰη ἔα- 
σλῃγ: ὃζ 7] ἱπιρεαά!πιοητὶς οσαοάος 
ΔΡροίτί πιογᾶς, γα ΠΕ Ἐ15 εἴθ, ΡΓΟΧΙΠΊΟς 
πιοητζος οαγίτπι ροτίεγιητ. τα; η ρτα- 
Το αυϊάςπι πῷ ΠΊΔΡΏΙΙ5 Ποίξίπι πι1- 
ΠΊΘΓΙς ΡοπΙς . ἴῃ ἄἰσα γεγο ρ] ατί ταὶ; 
ἥυΐρρο αΐ ὃς Ιοσοτιπλίρ παι οἤφητ, 
ἃζ Ρτοπιογοητι αὖ ἐααίτίθιι5. [πτοῦ- 
εα Επείιις νὰ σο]]οσατη δά ορεῖῃ ΠῚ 
ξοτοπάαπι αἀιοηταῖο ςοσποιπῖ, νογί- 
τις πο Ποίξες οδιιίαπλ 11 Ρτοΐςξε] [το 
ἱπιογοϊάοίοησ, οΡΡιρηατίοηο αἰΠι- 
ΠΕΙΟ  Ὸ5 Παταεν δοά Ποίϊες πὸ οχίρε- 
ἔζατα ορριισηαιίοης, πηγα!αῖαας οἷα- 

ἄοην ποτιιπὶ σορῃοιογιηςοχ ἢ αὶ 
ε ριαάατίοης οπαίογδητ, Πχοτίς ργίπηα 
{ξατῖπι ποέξο σα 5 τεροτίουπησ ρὰ- 
{141}, το φοίτα ΠΟΙ ΟΠΊΏΪΠΟ ΟΧ ΔΠΙΠγΪ 

(ξπτοητία. ΠδπῚ ρτατοῦ αδίππηρίοϑ ἰπ 
ΡΓα Πἰς δὲ ρις ἀατίοηῖθι5, πη πα ο- 
περοίτοηλα ἔπσα ΠΊαΐοῦ “11 ΠῚ ηΓα 
ἀοΠαοτγατις οἱξ παιπιοῦιι5. Πα ΠῚ Π 1105 
ἰαθοῦ ὃζ νυἱπογασγαπαθδᾶς, ταγάς στα- 
ἄπηι ργοποΙΘηζο5, ΤΕΣ 605 
πε θτῖς οο ]αοᾶτιγ, ρου ΠΙπλῇ οἰτσα 
τίτιος ὃζ Παπῖπα, νῖ τὶς ἀγάογοπι οχ- 
{πἰπσαπογοητ: 05 Ασα σατο οο- 
οἰάεθαηι. 564 ποὺ ᾿Ἀοπιδηΐς νϑηπο- 
4υδα; ἔοστιηα ἰπ 6ο θ6}|10 ἔλαϊτ. παπὶ 
δ 4]1ο5 ΠλΕ]τος ἔογτοϑα; νἱΓῸ 51 ρίζα- 
Τ1ῖς ατη !ϑγιητ, ὃς Ειγάμϑ Το σ ατ!, Οὐ 
ΜΊΓΓΕ5 ΡΓαΣ σοτογδ5 ἰῃ ρισηα ΘΠΙτπογαζ, 
νἱξϊοτγίαπη τα πγῷ ρατγία Π}}1α ἱπξοτίο- 
τοπ γοτα]οτῦτ, ατας Πας Πτητ σοί! ἢΪς 

ΙΘΙΝ ΘΙ πε ΙΑ ΚΝ ὺς Ἣν 

20 σαι, αγέχλινεν εἰς φυγάω" οἵ πε Φυλάοσοίϊες οΣὶ Ὀστθ ον 

30 ρᾳχι. δνλὰ ἦν Φϑείσαιῆες αὐτὸν οἱ πολέμωοι, ἢ 

40 λιςα δὲ κι 

δᾳκι πολεμουμῦψων, ὡς ἔαϑε τὰ »ρέρλιων φῦ! ἢ 
πολεμίων, χεφαίνεται αἰΐζις εἰκ, πῷ ὀμελπίςου. οἱ 4. 
δὲ οὔτε ᾿επλάγηζαν, οὐτε ἐδ 4(ν αὐτῷ πἰωὼ ἐ 
δὸν »δλλα Ξιπολεμῆμοι φολη ας Ξἰποσκάυαὶ ἢ (ῷ λο 
φυρᾳ εἰς ἣν χωείον ἔχυφϑν; χαὶ φυλακζωὼ τίω "δἰ 
χουίαν ὅχὶ πϑτοις καζαλιπόνϊες, οἱ λοιποι )σεωῦατα 
γμμένοι χωρφάζσι ζἰς᾿ Ρωρφίοις ὁμόσε" καὶ συμπεσον- 
Ὥς αἴξια λθονυ ἔργα. ἀπεδείκριεῖο, ὁ ὀλίῃ» ἢ Ἄν. ο 

πολλοιὶ ἀγωνιζο μοι" σζευέρῥεον "δ ο ον “ἐν 

σά, τοῦ» ὀυόρας ὅλα τὰ σωμμαιζο, τρίς οὐ φυΣ 
κῆ᾿ ἐποίησοίν τε πολλοῖς 'Ῥωμᾳίωννεκροῖς, χαὴ μ(- 
χροΐ ἐδεηίαν οὐ δλοτθία γῇ ἢ καϊαληφλίϊες ζ9 
τείας ΤῊ ἐλλόήων Ἐχὶ σῷας εἰΐθυς αν αὐαιφῆσαι.δ δ 

γε ὕπατος νὸ οἱ στε ν αὐτω " Ρωμαίων ἑπωεῖς ὅχτλ 
ἀἰχαλινώτοις πελάσας τοῖς ἵγτατοις χτ' Θ καρῆερ 

ζᾳτονπε Ὄρισα κιαχόνϑμον αἰξίς, Δ.“ ασῶσι: 
τάξιν, χαὶ καζαθλιοισι συχνοῖς. Δ. Φδαρέντω 

Τὴν πσεομαγων, χαὶ ἡ λοιπὴ δυιύα κις Ὄσοδα 

σκάς αΣ, ᾿Αμεδιέμδροι αὐτῶν »ἀπιοίϊες ᾧ τς αὐὰ 
πλησίον ὀρῃ. ΧαΤ' αὐτὸν οδὺ δὲ ὀξιυ 1’ ἀγῶνα, ὀλίρριτ τιν 
αὐτῶν » διεφδοίρηζαν, ον ὃ τῇ φυγῇ πόμυ πολλοὶ, 4 
βδβ πὲ ἄπειροι δγΊες, καὶ »ἡ Ἅσο Ὁ Ῥωμαίων ἵσσου διω 
χόμϑροι. ῳ ᾧ ") Ὅὕταε ἐγίνετο γερόγῳ, πεπυσμένος ἃ 
τερος ἢ ὑπάτων ᾿Σερδιος ὑγτὶ βοήθφαν αὐτῷ 
ιόγται “1 σεουύυπαΐζον, δείσας μὴ ὑπορμλήσωσιν αὐτί 

πολέμιοι, ὦ Δ] οικλείσωσι τὴ τῆς σϑὸς αὐτὸν ὁδδύ, 
ἐκασᾶν διεγοξτο αὐφις κὐξϑοθολάς ποιόρϑδυος ῷ 

ἼΔΠι «ἰὼ συμῴοραν ΤῊΝ ἑταίρων, κε ἀπήτίῳ; αι 
Ξ ἐσωϑεγ]ες εἰκ, τῆς σσξνομῆς, λύσαιήες τ᾽ ἴῃ, 

μμῶρλαὶς. οὐ τῇ εκ γυκτὶ εἰς πἰιὼ πόλιν ἀπῇ 
οὐ ἁπϑυζ (ᾳ πεκοραλότες σ(ᾳ ἐξώλοντο,γωεὶς 

Τ᾽ ἀποβαινόντων ἔν τε ταῖς  ἀιθύχαιια » χαὴ οὐ, ξασϑϑ 
γομ(φὴς, τὸς ὑςερησαιγϊας ἐ ἐν τὴ τῦτε Φυγῇ πολλῷ πὸ 

οἷς ΤῊ πελέρων ἘΠΕ ΤΟΝ οἱ ΣΡ αἰσσὸ καμ 
τοῦ πὲ χαὶ Φαυμῶς βαωριωόμνϑρυοι, ὁ φολῆ ασδοθαι 
Ἰερρείκαζαλιπόντων αἰὐὖξις τὴμ᾽ μελῶν, ἔπιπηον, 

ξὲ τὰ ναϊκαΐζᾳ χαὶ ποζα μους αὑπυὺ δὲ 
φλεγϑμϑυοι" οἷς οἱ Ῥωμαίων ἱπαεῖς καζωλαμᾷ 
νογῖες, ἐφόνάυον. οὐ μϑὺ δὴ σεϑὲ Ῥωμαῖοι πούταςχ, 

τῷ τῦτε ἀγῶγος ἀὐτυχνκότες Δύέφρεψαν" αὐδρας Ὁ 
κϑὺ γὸ ἀγαϑοιὶ χαὶ πολλοις οὐ ταῖς μούχαης δἰιπολωπις 
λέκασι, Ὁ Ὡρεσξά. τω ἀπϑύτων λαιμισσφϑταίον γε-. 
γόμϑιον εἰν τῶ ἀγῶνγινίκζωω ὃ ̓σγδμμιας ἡἤονα τῇ πὸ- 
λῴ φέρονϊες α)έςφρεψαν. ζωῦτα ἐπ΄ ἐκείνων “ἡ ρχῆς 

ἐπξά- ᾿ 



[ 
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ἐκσραηϑη. τῷ ὃ κατόπιν ἔτφ Λάυχίς΄ Αἰξωίζε, 
ὑΓοπλίν “Σφριλίς Πείσχου παρφληφ ὅτων δ ἀρ- 

ππΠΠρ Π΄ ᾿πρίωτρο 
μοι λθορου αἴξιον, ὅτε πτολίζιχϑν,. πασὸ νὸστ Καικω-- 

οεήες, ὡς ἄπω προϑτερον, λοιμικῆς" ἣ Ὁ »ϑὺ πρῶτον 
᾿ἵπαων τὲ φορξαϑων ἡ βοῶν ἀγαις (υδοφηλϑεν᾽ ἀ-- 

᾿πὸδ σὅτων εἰς τὰ αἰπόλια, ᾽ὺ ποίμνας καϊέσκηκψε, χὰ 

᾿ διέφθφρεν ὀλίψου δεῖν πϑύτα τὰ τέδαπποδα, -ἔπειτος 

ΝΠ τ λολρὸ ζνα, οὴ λυ 
χϑρ δδίυ ἡ ϑητῶν, χαὶ τῷ πενηΐος ὄχλου σλιῦϑος ὅσον 

γς “.,- ἔρξῖς, δ 5: 

οδιέφοφρεν,υ βάδιον ὦ ἀφ ρᾷν. κατ ὔρχας τεγὸ δλὲ 

β ᾿ ἑμαάξαις (Θρυδὸν οἱ ϑνήαχογ)ες ἀπεχομμίζοντοελάυ- 

᾿ πῶϊ!ἐς “πεῶν ἐλοχιςος ζῶ ὁ λθο»ς, εἰς Ὁ τῷ παραρ- 
Ν ε ᾽ "» ν᾿ “ 

ῥεονῶς παζωμοΐ β4.369ν ὠϑοιωῦτο. τ δὲ εκ πῷ βε- 

τ λά Ἰιχοῦ σκιωυεδρίς, Ὁ τέταρτον μέρος στενελογίοϑη 
διεφϑαρμϑυον' οὖ» οἷς ἠ(αν οἵ τε ὕπαΐζοι αἀμφοτεροι,ὰὼ 

Ἦν δηρδν γ οἱ πλείους. ἤρξατο μϑὺ δἰ ἡ νόσος Ἧι 

γ.6ὰ ἀξ καλανδὼς Τ' Σεπ]εμξειε μάωυος" διεμιάνε δῈ 

“κα ̓  διεργαζουϑρη φύσιν πὲ χαὶ ἡλικίαν. “δυουϑύης 
ν.»"» ͵ ͵ ὮΝ “ λὶ- ἡ 

δὲτοις πλησιοχώροις γγωσεως Τ' καϊεχόντων α΄ Ῥω- 

μώω κακῶν, καλὸν ἡγησείνϑμοι χα ον Αἰχκϑυοί τε ᾿ 
" "» 5  ἰλῚ 

δολοῦσχοι καζῳλῦσαι Ὁ Σρχζω αὐτῆς, σεουϑήχας 
Ν λώ 3 ͵ λ ᾽ ᾿ λ 

, τέ χαὶ ὀρχϑύς Επτοιήσοιντο «τ 995 Θιλληλϑὺς «ὐθὰ συμ 

μαχίας. ὰ τ΄ Ρασκάυασάμϑροι τὰ εἰς πολιορκίαν ἐ- 

πιτήδα,ὡς εἶχον ἀμφότερϑι τάχους, ἐζηίονᾷ;ϑυ- 

ψάζμεις. ἵνα; δὲ σον, συμμάχων ἀφέλωνται τὴς 
τ ᾽ ᾽ 3 

Ῥωμης δχεχουσίαν, εἰς τί Λαΐίνωνπεὸ Ερνίκων 
γὰδ τοῦτον ογέξαλον. ἀφικομϑύης ὃ ὡρεσζείας ἐ- 30 

πιτίω βελζὼ ἀφ᾽ ἑκα έρφυ δῦ πολεμουνϑμων ἐ- 

ϑναΐ ἐχὶ συμμαχίας πϑβοικλησιν, ὁ μϑὺ ἕτερος τσ" 
ὑπάτων Λάύχιος Αἰξέτιος ἐκείνζευ ἔτυχε Ἐ ἡμέραν 
τεϑνηκὼς" Πόπλιος 5 Σερεΐλιος, ἐγίες ὧν τῷ ϑανά- 

ΠΠἥρυ, ὡς ἔτι ὀλίρον ἐμπνέων, σεενεκαιλά τίω βουλζω. 

ἐς δ, δὲ οἱ πλείους ἡμιϑνῆτες Ὀχὶ κλινιδὶ ων χϑμιαϑέν-- 

Ἴες, ὦ σεουεδρά ὑσαύϊες, ἀπεκρίναντο ζοϊς πταρϑσιν, α΄ Μδς,Χ) σαν!ες, οαὐστεχριγαντο ἰοις πταιρόσιν, αἰ-- 
͵ “ ͵ «“ ᾿ ε -» ᾽ “ Ν 

ἣν τοῖς σφέϊέροις, ὅτι Ὧ 9. “ εαυτῶν ρέτης τὸς 

“πολεμίους ἀμειύεοϑαι, κα βελὴ ἀὐΐζις ἐχεβέπει, μέ- 

᾿ ἀύθις σεουα δ. (τα Ῥωμαίων σποκρινανδρων, 
᾿ς Λαῆνοι »ϑὺ δ(ᾳ ἡδγουηϑη(αν ον ἢ: ἀγρῶν εἰς ζῃς πό-- 

᾿ς λέρανασκά ασαάμνϑμοι, φυλακζω ἐποιοιεῦτο ἢ πεί-- 
εἰ χῶν, τὰ ὃ ὀνγα πἰξχεώρων διπολλύμϑρα. Ἔρνικες δε: 

͵ διραναοεζοιῦτες ἐχὶ τῇ λύμη χὰ Ια ρπαγη τσ «- 

β “δῶν ἃ αὐδηα(ὸ ἥες τὰ ὅπλα, ὄξηλϑον. ὠγωγισοίνϑιοι 

δὲ λαμφοῶς »χαὶ τολλρυς πο δλογήες τὰ σφέϊέρων, 

9 ον πη “ ΞΕ ͵ 

Τ' ογιαυτον ἐχεῖνον λον, ἁπαζ, ὁμοίως χαζῳλαμᾷα.- 29 

ΚΕ Ὧν πὶ 63) 
ςοη(οδιι5. δ υοητὶ νόΓΟ ΔΠηο [.. ΑἸ (.29:, 
ΖἜθιυκῖο, Ρ. 5ογα]ο Ρεϊίοο σοπία!!- ξιῖο, Ρ. δες 
Ῥιι5,Πες πα] τία; πες ἀοπηΐ αι 4 ι4ΠῈ υἱο, ἐπεὶ 
πγοπΊ ΓΑ  ]ς ραίξιιπι οἴΈ,, ΡΕΙΕΠΕπτία ΣῊΝ ἘΠ 
(πυϊδῆτο πιᾶρὶς 411 ΠῈ νΠΊΠΙΩΠῚ ΔΏ- Βε!Π ἂρ “Ε- 
το; “ιιᾶΣ Ργίπηαπη Θαιιογιπι Βοιιπη- 415 δε γον 
416 ΔΥπΠΊθητα ΡῸΓ ἄρτοϑ ραίοεητία ῃ- ἴω 
τιδίττ; ΠΊΟΧ σαρταγΠι Οὐ πα πο στο- 
σοβασρτοήδ, ρεποτοτιπὶ ιιδάήτιρο- 
ἀττη σοπιις αὐ πηρίττ, ἰπο σοητα- 
σίαπι δά ραίζογος δὲ ἀρτίςο 5 τγλη5- 

᾿ς πάσης τῆς χώρας, εἰς τίου πῦλιν εγέπεσε. δεροιπόντων ἴθ ἵϊτ; ἄοποο πιααπὶ ΡΕΓ ἄρτος ραΠηπλ 
ἀϊααραταπι, ροξίεπιο ἱπ νγθεπη ἰΠ- 
οὐδείς. δογΟΣι1ΠῚ ΠιεΓ  ΠΑγ 16 
δὲ ΡΙεδοία πλαϊττ ἰηϊ5 μΠασροίϊο αὉ- 
(ππιρῖς πὸ πα πηοίι5 ΠΌΣ τα ἸΠ τὶ ρο- 
ταῖς, ἢπη ρτίπηο σοδοογιαῖα ἰῃ Ρ[Διι- 
{τὶς σαάαιιοτα ἐχρουτααπτιῦ ; τ. Π- 
ἄςπιὶ νοῖο Ζαυοεαπι Πλἰηϊ πη Πα ΡεΓδ- 
τὰ γατίο , ἴῃ ρτοῆμποηζαηι 1 Ρογὶπὶ 
Ρτοϊ οἰ δηγαν, δοπαζουῖ! αιιαττα ργδ 
εχἤιπέϊα οἱξ, δ ἴῃ 5 φῆῖθο σοηίι" 
]ες, πηαίογαας ραΐβ {ΠΡΌ Πούαπι οοΐ- 
Ἰορίϊ. σαρ εἰς πλοῦθας οἰγοίτου σα] ςη(. 
δορτοιηθγ. ἀπγαυίταιι δηπαπη οἰπὶ 
σοπτπιπι. που αἴατὶ Ν]}1 ράτοθ 5, 
πδίεχιμ οὐ νθὶ ἀριιά νἱοϊπας σε π- 
τος ΕἰἘ σορηίταπι, Υ οἰοἱ ὃζ “Ἔ χιιὶ τα- 
τἰ νεη ς τοπηρ5 ἐχοίἀεηαϊ Ἀοπια- 
Πἰ ἱπηροτῖῖ, ἰδῖο ἰπτοῖ {6 (Οοἰετατίς ἔτ- 
ἄετς, ραγατίϑας γεῦιι5 ορριιρπαῖῖο- 
τὶ ποσο λυ 5, χιᾶπι σα] οτίτοῦ ροῖπο- 
τας σἀπχογιπς ἀπιροϑ ἐχογοίταβ. δζ 
νι Ἀοιηδηὶς (οσίογαπὶ διχί!α ργαοί- 
ἄετοητ, Γιατ ηοσιπι Η ΘΓ σου πη 118 
ἀστοϑ ργίπχαπῃ ἱπαδίδγιησ. (απὶ νας 
τὸ νιτπίχας σεητίς οοἱπ ]ερατί αἀ ρ6- 
τεηἀλπι ορεπι ἴῃ νερεπὶ νεπίεης, 
ςοπίαϊιπι αἰτεῖ [.. ΖἘΒυτας εοὸ ἀϊς 
πιοίαις ογαῦ; αἰτοῦ, ΡᾺ Θογα 15, Ἔχ - 
συ ίῃ ροιγαῃθῃς αἰ πιᾶπὰ , (οΠατιπὶ 
σοπαοσδαίε. ροτίαιιο (ςπλϊπλοστα [6- 
δϊοῖς ἱπ σασίαηι 1{Π4τἰ, τοροπάδτιπε 
Ἰερατῖς, τοπαπτίδγεησ (]5,[οπατιιπλ1}- 
1ἰς ρεγπχίτζογα νὰ ἐπα νίγταςς μοίξοπι 
Διοεγεηττδητρογ ἀτιπὶ σοπίᾳ] πιο] ας 
μαθείοῖ, ὃς Ἔχεγοίτιπι ἴῃ ἀεξεπίο- 
ποπὶ οογιπι σο ] σογει. Ποοτοίροπίο 

ΡΣ ᾿ ε ΠΡ - 

ζ23 αν ὁ ὕπαζς ῥαϊσγν,ὦ ἢ σζενα γωνιξ ϑρη δυεύαμμις 40 Δοσερῖο, ΓΔ Πὶ τε. ποῖαιοῖ Ῥοτογαζ 

οΧ ἀστίς πη ορρί 44 σοπηροττατίς, σοη- 
τοπτὶ πγαπηΐα ταταγὶ, σστοπαποῦδης ἠ43 
πιηαοεῖογα. Ἡογηϊοὶ, Πθη ξογέτες νὰ- 
(αιίομοπι ὃζ ἀἰγεριίοηξ τογιπῃ [4- 
τα πη, ἀγγερτῖϑ ἀγπηΐβ ργσρτοῆι (ππς ζο- 
Πιοὐπα»»: εἀϊταα; ορτερία ραρπα, πλμΐ 
τίς Τπογιιπὶ ἁΠΊ Π!1ς, ΡΙατίθιις Ποίτία πα 

πολλῷ ὃ ἔτι πλείους δ ἰπυκ είναντες ρ᾽ 



Ι]! 6:4 ; 

᾿ οςοίς, ροίξγεπιο σοδέξί ἰπτγὰ πιο ηΐᾷ 

] (δτοίροτς, Ποη ἀπΊρ τι5 τοηταπογιης 

πιαττὶς αἱοᾷ. Κι! δ Υ οἹ(οἱ ἀστῖϊ εο- 

] τα πὶ ἐπηραποροιπασροριυ ατί, νίᾳ ἴῃ 

᾿" “Γυϊουϊαπῦ ἀρτῇ ργοσοίογαητ: ὃζ πος 

᾿ “ποις γαρ  Πἰ5 χμαιίξο, ποπληοτο- 

Ρυρπαηιο, μά φΑθίποσῖ ἔπος ρογοχο- 

τας: δ μασ εἰ τερίοῃς Ππο ρεγίοιι- 

Ιο ρεγυαία, ἰπ ἀρτῖι κι οπιᾶπμπι βύβω- 

ἐαϑηπαλτταιπογῦτς: νεροπια; σγδαϊτεῦ 

αυϊάεπιτογγαποτγιης; πόταπιοπ δα ρο- 

εἰε ναϊαοζαης. πᾷ Βοππαηὶ, οί πῆτ- 

ταὶ σοτροτίδιις, δ ντγος; οδίαϊς οτβρα- 

τὶ, (παρα οηπῇ δὲ ΞοΥ 5 6 νιτα οχτ 

οοἤτται ) ἔργα νίγος ἀγΠΊατῖ, ΠΊΠΓῸΚ 

τιοδαπταγιογας αατόταης ντθὶβ απηθί- 

λ ἕως πο πηαίου ]ιδπὶ ΑἸποπδίιΠ1: δ 

αἵς οἷα ἢ τα Πγ115 ἀργαρτίδας τα γα- 

Ρίδιυις, αὐ Ἰρία παταγα Ποοδπιιηΐτα ε- 

ταῦ, ντοχίσιο ορεγοτ ργωΠαΐο: ραῖδ ἃ 

Τίδοεὶ ποῦ ἔδοιις ας πλατο ἀςίεπαάε- 

Δ, Βαζαγ. εἰς εηἱπὶ αὶ Ιατίτα4ο,, εἰ 

Πυαῖποτ ἔσγπις πραγ; ΡΓοξιπαϊταβ, 

παυίθιις ετἰᾷ πιαρ 5 πη Δ Ὀ1]15;: ἤθχιισ, 

εοποίτατας ἃς νοττοοίῃμξ, {ταῖς αἰϊας ; 

Ραάϊεθ. πὸ αἰ ρομτο ὩρογΆ 115; Ζαὶ 

τς νπίςας ογατ δ] οἷς, ΑΠΌ] Ἐθὰ- 

ταγα; ΟΠ τόροτα. ]ια νοτο ππαΧ ΠῚ 

Ποία ᾿ποαγποπῖρ. ντῦς οἰ οσποχία, 

Δ ΕἰΖΌΜΗ Πα ρογτὰ (ΟΠ Ππᾷ νίᾳ;,ορο- 

τοσδηι ἔλέζο πιπηΐτα εἰξ. παπὶ ἔοΠΔ 

ρ αοἰπρίτατγ)σαίας ἰατίτ4ο,ατια Πλ]ηΪ- 

ταδ, απ ὃς ἀΠΊΡ ας ρα πα οἰ; αἰτί- 

τα ά4ο, ττίσίπτα : δέ (αργα ἐοῆλιη εχίυγ- 

στ πλπτα5 αἶτο δζ Ιατο ἱπτας (παΪτας 

ὩσσοίθΠ6Ο αὐ ταις σοποιτὶ πεσοιι- 

πῖςα] 5 (ΠΕ Οἱ ἐμοί "15. ρεγ εᾷ πιπηϊτίο- 

πεπιίοριξ ἔογπης {λά!ἰς Ιοησᾷᾶ, ΙΔταπὶ 

πυϊπαααρίητα ροάϊδιι5, ἀἰσροίεί απο 

ὀατογαδείπι εύδηζ οἶος δα ἀγσαπΠὶ 

ΠοΠιῦ ἱποιγίιπ,. πΠδς επίπιθο (δσαΐο 

νεῖ το πὰἀίπες δα ἔοΠδτγατη οσρεἤίο- 

ποηΊ,ν 6] πιο ἶπα5 δά νερίππιχριι- 

σῃατίοποπη ραγαγο ΠΟΙΙΘΓΔΗΙ. Ιταηπς 

Ποίξες ἀείρογατα ντθὶ5 Ἐχραρ Πατίοης, 

Δοάαχοίπητ πᾶς σορία5:8ζ ἀστο ργήηο 
ΠαδοιιΠη6; ἵτεῦ (οετοι ρογιαίξατο,Γο- 

ἀϊοτῦτ τη ραιγιᾷ ἐμορίμημες. ἸλΟπχαηὶ 

ογοατῖς ἱπτούγοσθ. σοπηἰτοτίι σαι], 

(ηυοά οοτοίοἰοητοῦ (πλπλιις ἰῃ ντ- 

Ἶ Ὀο παρ! Ἔγατιις νασ δ) ροΓ 605 ἀείρπα- 
.ΝΟ.2ο», Ε 

ΚΩΣῚ Τ ταητοπία!ος Γ,Γπογοτίαπι δ Τινε- 

ετοῖῖο, ΤΟΝ ς Τ ΓΙ απ (α ΟΠ ΠΠΓΉ. ζ Ποία σοῃ- 

εἰτί ΓΝ (α]ατὰ ρο ἘΠ Θεία ἀςΠίς, ἤπια] ᾳ; ἃ οἰα- 

Ἐεγοιεῖι, Πἰθιις Πτἰρ τς τα πι ργίπδτίς, τα πὶ ΡῈ ]1- 
οἶδ, Ζυ ες Ππῖτ. πᾶ εἴ νης δτείθαπο- 

αἴ οο]]οσίο 5οχ. Τ τας αξξίοης ἀρτὰ- 

τίαπι ἄσππο πιοιιοῖο σοπδζιιδ ἔιογαῖ, 

1 Ὁ ΝΥ ΠΗ ΤῸ αὶ ΠΝ ΑΘ 9, 

πολεμίων, ἐκ(ιαοϑείγες εἰς τὰ τείχη κα]εφυ)ϑν, ΕῚ ) 

οὐκέτι μοῦχης ἐπειρῶντο. Αἰχφμοὶ δὲ χαὴ Φολοῦσχοι ἢ 

“ρονομιἀ (ἃντες αὐτῶν τίω χώραν ,ἀδεως ἐχὶ πὰς, 

“Τυσκδάνων ἀγοϑῖς ἀφίκοντο. ΔΙ ᾳρπασαΐῆες δὲν 

πότοις, συλοίεγὸς αμιενουδύει, πουρηζαν εἰς πῷοΣ 

(ίνωνδροις. ἐλάσανϊες δὲ χαὶ ΟΥ̓ της ἀδεῶςη ν 

γῆς. ὄχι τἰὼ Ῥωμζω ἀφικνοιῶτο. χαὶ ἐδορύ Ἷ 
μϑὲὺ δξζυ ἱκόμῶς πίω πολιν, οὐ μώὼ κρουτῆσοη δ 

τὴς ἡδγουήϑυ(αν" δυλὰ χα πῇρ αἰοϑενοιοῦπτες οἱ ἣ 

1Ο μαῖοι τὰ σωμιοιΐζᾳ,, ὦ τὸς αἰ πσ'άτοῖς πολωλεχόπες 

ἀμφολέροις" ὝΣΡ̓ ὃ Σερδίλιος ἐτεϑνήκά γεω ῆ!ε χ- 

᾿ϑυσλισοίυϑυοι το ρος δχούαμμιν, τοῖς τείχεσιν ἐ 

(ϑν,τῷ «αἰξεξόλου τῆς πόλεως ὄντος ον , , 

γῳ,“(ος ̓ Αϑζιυαιων πῷ ἀςεοςὸ κύχλος" κ᾿ τὰ 

λόφοις κείυϑυα, ὁ πέδαις Ἔιποτομωις πο’ αὖ τὴς 

χυρωμϑύα. τῆς φύσεως, ὀλίγης δεόμϑυα φυλακῇ 

τὰ δι ασὸ τῷ Ἱ δέρεως τέφχισμένα ποζαμοῦ 

μϑὺ 42ὁς δεῖν πεῆωρων πλέιϑεον΄ μάλι 

βαϑος, οἷον τε ναυσὶ πλόαϑειι μεγάλαις" Ωὸ ὃ 

ὡς» η ὦ δηλο,0 ὑ χαὶ δίνας ἐργαζόνϑιον με 

ὃ οὐκ ἔνεσ! πεζοῖς διελθεῖν ̓ εἰ μὴ χτ' γέφυραν, 

ων τω πότε “ξθιῳ μία ξυλοφραικῶς, ζῶ ἔλυοι 

τοῖς πολέμοις. ἕν δὲ χωδίον ὁ τὴς πύλεως ὄχημα) 

. χατὸν ὅδίν, πὸ Ὁ Ἐσκυλίγων και λουμϑύων 

μέ δι υ ᾿Κολλίνων, χφροποιήτως δὴν ὀχυρ9 τ 

φρος τὲ ὙΣὁρωρυκ!) αγδ3 αὐτῶ, πλάτος ἡ β69 
χυζῴτη μείζων ἑκατὸν ποδῶν, χαὶ βαϑος δεὴνγα 

“ποιαχονζωποιω" τεῖχος δὲ αἰ χύρανέφηχε πῆς 

χώμαΐ στευεχόνϑινον ἔγδοϑεν ὑψηλῷ χαὶ πλα: 

30 μήπε χριοῖς καζᾳ σφοϑίωαι, μήπε “ὑτυρυῆο 

τὰ ϑεμελίων δα απῆναι. πϑτο ὦ χώειον ἑπηα 

ὅ51 μάλιςα ἘχῚ μῆκος σα δίων, πε 

δῶν Ἐχὶ πλάτος" οὖ ᾧ τότε οἱ 'Ῥωμαῆοι πεῖ 

γοι [τ πλῆθος, μφρζαν τὰ πολεμίων πίω ἔφο 

τε χελώνας χωςρίδοις καΐζασκά αν εἰδότων Τ' 

τῦτε αὐιϑοοπων, τε (ἐς καλουμϑύας ἑλεπολάει 

χϑναξ. οἱ νϑὺ δὴ πολέμιοι "“δτογνόγηες τῆς πολὶ 

τίω ἅλωσιν, ὠπήεζαν ξπὸ τῷ τεί
χοις, καὶ δὴ σον ἤ 

πίω χώξϑιν ὁσην διεξῆλθον, αἰστη.9ν ἐσ’ οἴκου (46 

40 γαάεις. Ῥωμϑῖοι δ “ὃς καλουμϑιοιὲ “λὐτίζο πλὲ 

ἐλουϑρυοι τον πἰρχαιρεσιῶν, ὃ ποιᾷν εἰωθασιν 

Δύουρχία καζοί4η τίω πόλιν, “ἰ πο'α τοῖς ἀπέδι 

Λάκιον΄ Λοκρήτιον, χαὶ Τῆτν ϑετούρμον Γέμ 

ὄχι τότων -ρχῆς ἡ πενόσος ἐπαύσαΐζο,ὺ τὰ το) 

ἀκὰ ἐἰκλήκαζᾳ, αὐαιξολῆς ἔτυχε τά τείδια αὶ τὰ χρίσ' ; 

νὰ, πειροιϑέντος υϑὺ αὖθις Ὁ «ἰξὶ ἢ κλοιοουχίαφπον, 

λίτδυμα κων ἑνὸς δ᾽ δυρδόχων Σέξτου Τίτυ, ̓ 
κωλυ-. 

ηλ 
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κωλύσαντος δὲ τῷ δήμου ̓ χαὶ -εἰς Ἰλυτηδοτέροις ὃ- 

ναὐρϑερϑρου χαιοοῖς. περθυμία πὲ πολλὴ πᾶσιν ο)έ- 

πέσε θιμφρρήσειοϑαι. τὸς Ὀλεςραϊάυσανζας τῇ πολά 

χοΥ τῇ τῆς νόσου ,χσῃρόν" ἴα Ὶ αἰδίκα τῆς βαλὴῆς ψηφι- 

(βμδύης, χαὶ τῷ δήμου τὸν πόλεμον Ἐλικυρώσαντος, 

ἰ καϊεγράφοντο (ὲ διιυάμεις, συϑοσεγὸς αν ἐ ἐχόντων 

 φραϊά σιμον ἡλικίαν »οὐσὶ, εἰ΄ τίνα, ὁ νόμος ἀπέλυεν, 

᾿ ἀξιοιώτορέ ὀχείνης Ὡἰπολφφϑζοῦαι τῆς ̓φραΐιαῖ, νέμη- 
Γε, δὲ τειχῇ τὴς διουάμιεως : μία μϑὺ αἰ πσελεί- 
φ)φυλάῃῳ πίω πόλιν, ὃς ἡγεῖτο Κόιντος “Φῴριος 

᾿ὼ δὴρ ὑπναἴος" αἱ δὲ δύο στεὼ τοῖσδ" πο'ἀτοις διεξ- 

' ̓  ϑον Ἐχί πε Αἰχόμοις ὁ δολούαοις. Θ δὲ αὐθ' πῶτο 

κα σῦ ΤῊ πολεμίων ἔτυχεν ἤδεη γερονός. ἡ μδὺ γὸ 
; φαζίςη δεωμαιμμίς ἀφ᾽ ἐκουτέρυ ΤΙ ἐθνῶν στενελ-- 

ϑουίᾳ, «ὑπ αίθειος ζῶ, σοὺ δυσὶν ἡγεμόσι,ὼ ἔμελ-- 

ἵ λεν πὸ τῆς ̓ Ερνίκων γῆς, ἡ ἡ τότε ἐὺ, τὐρξα κόρη, 

πάν ἐπελόύσεοϑαι πίω ἡ Ρωμαίων" ὑπήκοον" ἡ δὲ 

ἡῆρνἐ ἐκείνης χρσίμν ε τὰ οἰκεῖα, πολίσμαζᾳ «ασσε- 

᾿ λείφνν φυλαῆφ, μή τις ἔφοδος αἰφνίδιος πολε-- 

ον ἐπ αὐζᾷ ὕλνται. (σϑϑς ὗτα βελά ομδύοις 

᾿ς ποῖς τὸς Ῥωμαίων αἰπσάτοις ἐδύχει κρατίςα ἐἰ ἐὴ 5 Ἔπολε- 
σιν αὐτῶν ἔλιχή μὴν δ ποιόνδὲ τινὰ λογισμεὸν, ὅτι ζα- 
'λυϑήσεται ΩΝ χρινὸν αὐτῶν φράτδυ μα εἰ [ πύλιντοΐ ε- 

, καφοι τὰ οἰχεῖα, ον τοῖς ἐλατοις ὄντα χοδοωύοις" ̓  “το-- 

“λὺ ἡ χρζῆον ἡγήσεοϑαι τὰ σφέτερα σωζήν., ἢ τὰ 3 πο- 

; εμίων φλείρῳν. Λοκχρήτίος μϑὺ δξωυ εἰς πἰωὼ Αἰκανῶν 

ὑγέξϑλεν, δετούελος 3. εἰς τίω Θδολούσκων. Αἰκῤυοὶ 
μὲ τὰ ἔξω πϑύτα ἸἈπολλύρδυα αὐἰξιορώδες,τίω 

Ι πόλιν καὶ τὰ φεούεια εἶχον. οΨ» φυλακῇ. (δολοῦσχοι 

λ»- 
σίμυ 

Ῥωμρῆκοό φραϊδυμαΐζς, ὡς Οὐκ αἰξιομιοίχου ὁ οντος 

«σοὺς Ὁ ἑαυτῶν πλῆθος συμφέρεοϑαι ὃ καζα φρονή- 

σαήες, , ὄξηλθον ἀγωνιούνϑδμοι «ἰξὶ τὴς γῆς ς ὃ σλυ- 

᾿»υἵον τῷ ετουρίου καϊεςραΐοπεδυζ (αν. οἷο οἷα. δὲ φιλῇ 

“παοὴν φραϊιὰ γεοσύγλεκζος, ἔ ἔκ πε πολήιχοῦ χαὶ γέ- 

ῃ» ὠργεχρό “δὸς τσηρϑνν σεωνελϑύντος ὄχλου σεουαρθεῖς 

σα» ῳ ἡ πολὺ τὴ, ὦ αἴοπλον ζῶ χαὶ κινδειίων ἀ;- 

» πείρον, οὐσὲ ἢ χεῖδας ἐλλεῖν πολεμίων ἐδαρ- 

. ῥγαν δὶ α ἅμα τὴ πορτη δ Ῥωμαίων ἐφόδω “ζ- 

πλων ̓ χαύπε λὐαρόμϑμοι, ασούξοπα δέω ἐφά γον 

εἰς τὰ τείχε" ὡξ)εππολλοις δὲ οὖν ταῖς φενογώρίαις γῃ 

ὁδῶν. καζαληφλοζας Οἰποθανᾷν, “πολλῷ δὲ πλείοις 

Θὰ τεῆς πύλαις ὠλουμδῥοις οὐ ποϊωὶ Ἐχιδιω-- 

φορᾷ, σφας Σ ἀὐθις ἡ ἡτιῶντο δα ἀφροσειύης, ὃ συ σὲν ἐτι 

᾿ αἰϑακοδευάῳ ἐπέρῶντο. οἱ ὃ ὧς ὦ ὑπαι,ϑρῳ φραΐιας 
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δέου εϑρασοις ὁ αὐθαδείας παρραρϑέήες, τότε 30 

ἡ ταφαρθείες οἱ πολλοὶ, ὃ ὕτε ὀλα λογικῶν, οὔτε ὅ-- 40 

χόντων. ἀδολοῦσχοι μδὺ ὃν ύτη φησαιϑυοι πῇ τῆσυμ- 

ΙΧ, ! ΓΟ 

Ρἰοθς ταπηθη ἰά βοτὶ νοτυῖτ, δ ἱπ σοπῃ- 
πλοάϊις αἰ Ἐξογγὶ τέριις πη] αἷς. οπηπο8- 
ας ἀγάθηβίηοοῆπι αἰδογίταβ ν] οἰ σθη- 
αἰ Ποίξεπι χυὶ ρο[ἰς τοτηροτς νγθὶ )ά- 
πλοῦ οι σορίλ5. ἂς πιοχ οχ 8. Ὁ δὲ 
ΡΙ εὐ (οἴτο ἀοἸβέξίθιις ἐπ Πἰτυτίς, πο πηο 
4αἱ τα] τατὶ ταῖς βἤτι, οὐδ πῇ Ιορ τί- 
πνᾶπη ἱπηπηιιπίτατο πα οδαηανὶ Ροῆξι, 
ἐ4Π1} Ἐἐχροάϊτομεπι ἀοίοσγογα νο τ. 
ΟΟρὶϊς εεϊξασίδτη ἀϊ αι Π5, οι πν ραῖτε υ- 
πα. Ἑλθίας νὶγ οοηίμιϊατίς νεῤοίς Ρτα- 
Πάϊο το]!ἕξας εἰξ; πα το! χα σαπὶ 
σΟΠ ΠΡ. 'π Ἐπιιθς δὲ Υ οἰίςος ργο- 
[ςξτα (ὰπτ. Ιάςπὶ ἴαπι δὲ μοίπες ἔεσο- 
Ταῦτ. ΠΑ ΠῚ νι υ6; Θοπτῖς τοῦιγοιπα 

ἄορι ἀπιοῖδι5 ( ἄϊο ἐγαῖ 'π στο 
Ηετηίςο ; ἃζ ἱπίτο πές ιέζο, πίει α- 
το ραύαθαῖ αι! αι οτηδηο ρατο- 
τοῦ ἹΠΊροσίο. το] πα ΠηδπΠις, εχ εγζς 

γρρ δία πλῖητις ντ]] 15,4 ορρί4οτῇ τατα- 
Ιπὶ γοϊέξα εἰξ σοπτζα τερεπτὶποβίῃ- 
οατίας Ποίξίιπι. Εἰς ἀοἸΒεγαηχίδιις 
φοπία]θι15 νἱίτππη οἵδ οριϊπιᾶ, ρα ορ- 
ΡΙάα ΒοΠιᾶ οἰγοιιπγέογγο Βε!]!υτπ. οο- 
βἰταθαητ εηίπ, σοπί πη ξ}25 Π]οσῖ οο- 
Ρίας {πεῖ ἀππρατυπι τὶ, {πὰ ας; 
ΟΡΡί 4 [ἢ {{ππηΠγι1Π ἀϊξοτίπιθη δα άμα- 
ἑϊαςορποίσεγοῃσ: (λτῖι1565 ραταταγος, 
(πα ἀοίοπάοτς, ηιιαπὶ γος πο[α ροίς- 
(υπλάατς. ἰταᾳ; Γπογοείις ΖΕ χαογιιπὶ 
ἀρτοϑ ἱπυιδῆτ; Ν᾽ ΟΠ σογιιπη, Ν᾽ στ ΓΙ 5. 
ΖΕ ηαϊ σοητεπΊρτο ναἰξατοπὶς ἄαπηπο 
τλθτατη πιιιπ το η . (6 ταε θησαν, Ἂς 
γοΙοὶ, λιιἀλοία ατααο ἀγγοραητία ἱπι- 
ΡυΠΠ, σοπτείηρτο Ἀοπηᾶπο Θχογοίξιι, 
νι αὶ {π{πἰπο πα ἰρίογίι πϊτιτ τὶ 
μαι ρατ στατις οἴει, ργοάϊογιιης δά 
ἀείεηάεπάος Ὅρτοβ, δζ σαίεγα ργορθ 
Υ οταιγίαπη ροίποσιιη. δεά (νεφοοίάς- 
τε ίοἱος πουίτίο οχεγοίτα, Ζαϊ εχ ορρὶ 3 
ἄληα δὲ ἀστοἤιταιγρα ργοτέροτο σοη- 
τγαέξα5 οἵδ; ντ (ο]Πσοῦ πιάση ρδῦϑ δὲ 
᾿ἸΠοΓΠη65 Πητ, δΖ ρεγου]οτῖι ἱπεχροττὶ) 
ΠΟΙΠΔΠῚ5 ΠΪ ἀςπὶ ομπὶ Ποίτε οοπίο- 
τοῖο {|ἰπιιογαητς: (εἀ ρ]οτῖᾳ ργίπιο 
{πλτίπι αὶ οπιδπογιπη ἱποιιγία οίξοτ- 
πατὶ, οἰΔπΊοΓῈ 4 δὲ Περίτι ΔΓ πα 

ΡοΓΟΙΠΙ, εἴτα βιρα τεροτίογαπτ πλα- 
ἰδ: ίτα νε πη ἰτὶ ἰΠτοῦ νἰαγαπη δηριι- 
ας ἱπτοτσορε οδεγιποαγδταγ)ατ πηι] 
ἴο Ρίαιτος ΡΕΓ Ρογίδπῃ (ς ἰητγιἄφητος 
αὖ οηαυίείριις ορρυιπλθγεηταγ. ἐχ Πὰς 
οἷλάς Ν᾽ οἷοί σορῃίτα ἔπ ἀδπηεπτία, 
ΠΙΠῚ] Αια [5 Ρεγ ΟἹ τατὶ (ας σοπατὶ. 
Αεγλαῦτ οἰ σογαπι δ χαοεῖι! ἀυ- 
οο5 απ ἀἴο ογαητ ομμΠὶ {{|5 ΠΟρ 15, 

“ϑολῴσκων πε ὸ Αἰχανγῶν ἔχογες ἡγε- 
ααα 
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ροίξχιιαπι (πο 5 ὉΟΠ]ο νγροτί σορπο- 

πογαησ, Παταογαητ ὃς ἰρή! σεπείοίιπι 
αἸφαοά ἐλοῖπας φάστγε; Πιοτίσηις εχ 
Ἡετηΐςο ὅχ] δτίμο ἀρτο σα Ἐγ!5, Δ η- 
τα σεϊοτίταιο ἃζ ἱγὰ ροητ, αὶ οπγαπα ἱ- 
Ῥίαπιροετοτο, ΠΑΠῃ ὃζ Ἰρί! ορίπαρᾶτατ, 
εἄσοβ. αἰτεγατζεαχη (δὲ (πσσοΠτγαπι; 
᾿ἀρΐοσεντγνεὶ Κοπυδπι ἱπουοάϊταπι 
σᾶρογεηῖ, νοὶ Ποίτεπλ (υἰς Ηπίθιι5 4- 
πεγτουςητ: ποσοῖς Παπη 6; ἔατατῖ! σου- 
{0Π1Ριι5, ραϊγίας σοητγα ΠΟ Ἐἰαπν ἱποιγ- 
(υπιίαδαεπίγο. Ηος ἰρίταγ οΟΠ]ο σο- 
Ἰογαδᾶτ τεῦ φυαληταπη ροτογᾶς, ντ ᾿πι- 
Ρτουϊῇ δάςῆδης δά πιοοηία,, ἃς Ππιοχ 
ὈΡΡυρπατίοποπὶ ἀσσταάοτγοητα 50 
οὐπα ΤΟΙ. ΠῚ γ 54. ρογαςηΠΠξης, δζ 
τηαεηΐα Κοπλαηλ ρεΐ οἰγουίτι ἀγπγᾶ- 
τὶς ορρίετια εἶς σορποιυθητ,εχουδᾶ- 

τίριις απτο ροσῖαβ φαδιιοῦ σο χοττίδιις 
(ἐχὶ πρεπατ 5, ΠΜΠῶο Βὶ ΟΠπηαΠὶ νου 5 
ἰπίηοῦο, ἀσταπη ΠΈΘΓα {προγίοτς ἵγτιι- 
Ῥιίοπς ᾿πτδέξιπι γε! πογᾶς, ροριατὶ 
σαρεγαης. (ὐαπηα; Προ ποηϊτοῖ ἰτοῦ 
ροηί 1,1 πογοτίι5, πε  Ιοησο Ὁ 1ρί!5 
σαἴγα ροπογοῖ, γατὶ σσπηοα! πηι 
Ξογο αἰ αρρῦ Αγ ΕΥ Μ772 ΑΥΤ 5 ἀΘσθγπο- 
τοῆτ, ρΓΙΠ5 ΖῈΑΠ| αἰτοῦ οδίτι! Ν᾽ Θταγίτς 

απ σο]]οραίς οοηπίπηρεῖος, ἀεροί!- 
τίς ἱπηροα!πιςητίς ἴῃ ΖαΟ4Π| τπηκ- 
10, ἀρροίιίσᾳ; ρα πάϊο ἀπ. σοποτ- 
τἴριις, γο ἰχαΐ ργοσοῆδγαητίῃ δοίθιη: 
σοηρτοῖπα; οἵ Ἀοπλδη 5,1 γέ ρε6- 
ταητ ἐογτίτογ. αε ροί]υαπὶ σορηοια- 
τὰπτ ὁ οΔίτο!]ο σαοάδπι ἃ τεῖρο ῥεῖ 
ςοἰ]οπχείοξάετγε ἜχεγοίτιπΊ, ορ  Πατὶ 
Αἰτογατη οΟ] Ἐπὶ σατα {5 σορ ᾿ς αά- 
ποηταγα, δὲ νευῖτ ἢς αὖ ἀπ θοθιις οἱτγ- 
σα ΠΟ ΠΙΓθηταγ, Ποη Διηρ ας ( {{|- 
ταππιης, (6 1π ἔπρδπι (6 νεττεγαης. [πὶ 
Πὸς ργα!ο ντεγα; Ποιπίαπη ἀαχ ροίξ 
εἀϊτα»μίτα ρτςοϊαγα ἔλοίποσα σθοί τ, 
δ οἶτσᾳ δο5 πλ0]τὶ 411] νἱγὶ ἔογτοβ. χαὶ 
(πρεγβιογιητ, ρα ἀρετῇ, γοσορετγίιε 
(ς ἴῃ {παπὶ χιίημε ραιγίαπ. ΡΟΣ πο 
1 ποτοτίειβ πῆς ν]] 15. Ραγίοι] πλοῖα 
“Ἐκ υοτυπι ἀρταπι ναἰξαιίς, δέ Ὁ εἴὰ- 
τῖιις Υ οἸσογιπη, νίᾳ; δ σοπηϊτίοσιιπα 
τοαπΊριις : {ιιο ἰηίζαητο, πηοτὶς σας 
ἀουλιπη γεἀπιχογαητ ορίασ. (απ νὶ- 40 πε παρεμξεζηκώς" ὁδετούδιος 3, πεζὸς εἰφελαῦ 
ὅτου α!! ντογα; ροσιρα νγθοτῃ ἱπρτείς 
(ὑς εἴτ: (εἀ 1 πσγοῖίις φυδάτιρ!ς ἱπΠ- 
ἄςης; Υ οτασίις φαταπῃ, ρα εἰτεγίηςο- 
ἄεης. ἀθοῦιις ΕΠ π᾿ {{π|5 τ απ] ἢ] σο- 
“ποιθιις (δηδτιι5 υλέξογος ἀυςες ογπαγο ίοἱςτ,νι αἰχὶ; αυ] σετεσῖς Ποποσῖδιις ρᾷτα5,6Ὸ ταηταπι Δ - 
ἐσγαητ, χαρά αἰτοῦ οχιοίξε οἱ (υεομγνίῶ, αἰτοῦ νοτο ρεάςῆετ. 

»9Ὁ ἕ “ ͵ 

ΙΟ ταχιευ νῆες ἵν ἂξ ἀπ οςδοκη τα τῇ πολάσυ 

ΣΟΊες ἐὴ χαὶοϑν,τρὶν ἐλϑεῖν ῷ Λοκρήζίῳ δ ἑτέρῳ Ῥ 
“ 

30 φυγάὼ “έπονται. οὐ πότῳ τῷ ἀγῶνι οἵ΄ τε ἡγ. , 
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μόνες,πειθαινόνϑροι τὰ οἰκεῖα, πολεμάμϑυα δυνῶδη. 

τί ὥτοι δρὰνἐξελδύσαντο αὐ ςεἰγ]ες εκ Ὁ Ἐρνίκων 

πὲ ἡ Λαΐνων γὴς εὔχι δ᾽ Ῥωμᾶυ ἀγήν,ὡς εἶχον ὁρ- ὑ 

γῆς τε τάχοις,Τ' φρατὸν : χτ' Οιαὐδὲ τινὰ, ἡ ἀὐφὶ δὸ-. Ἶ 

ξαν, ὁτι δυοῖν ἔργων χαιλῶν ϑούτερϑν αἰδζις κουτορθ 

κα ὑπαῖξι, ἢ τί Ῥώμάν ἀφἀγακονῆο, 
πὲς πολεμίους ον Ὁ ἑαυτῶν χώρας ὀκξϑαῷν, ὡς δηΐ “( 

ὑπατων ὁῥαϊκαεϑη( ϑύων πολεμουϑῴῃ τῆ πατ ; 

δὲ βονϑεῖν. τα Ιοινοηϑείῖες, ἤσον Ὑ φραϊιαὴ 

Ίες, 4)θὺς ἔρφρυ ἔχωνται. ἀφιχόνϑροι “δὲ μέχ
ρι 

σκλου πύλεως, μειϑογες 1' πὐξάξολον ὁ 'Ῥω 

δξεςραϊάυμϑίας ασείρας οαὐδρῶν ἑξαχοσιων ΧΙ 

Ὁ ϑὸ ΧΙ Ὲ Ῥωμζω οδοὺ ἀπεδφάποντο, τίω δὶ 
τῇ το ϑ)έραι πῦλά χώρων ,»ζὼ οὐ τῇ ποδϑ)έρα, πο 

λίπον εἰφξολῆ, εἰκαϑεζονϑιυοι ἐδήοιω. Ἐχιφανγέ 

εἰύις ϑαέρου Ἐ ὑπατων, Λάυκίε Λοκρηΐιε, ᾿ 

αϑύᾳ Ὑπαρεμζολξὼ “σδόσω Β κα λϑν «ἑσσο 

ἀφίων δχιύα μιν συμ μαῦχον ἧς ϑετούρμος ἡγεῖτο σζίυ 

ἀνα, μάχέωυ,λέυϑμοι Ως Ξποσκάυας ἔχὶ λόφε ὶ 

γος ὼ δύο ασείρας ἐπ᾿ αὐταὶς καζοαλιπονΊες, οἱ οἹῖ 

πσϑϑῆλϑον εἰς Ὁ πεσῖον. ὦ συμβϑαόδήες τοῖς Ῥω ι 

οἱφ,αὐἸδρες ἀγαϑοὶ κ᾿ Τ᾿ ἀγῶνα ἐγίνοντο ἀ5.ρ πολλϑ, 
μαϑοίῖες ὃ εἰν Ὦ κτ' νώτου φροουφίων {ινὸς καὶ 

νο(αν “ἷρ σηϑου φραῖια), ὑπελαῦον ἥκειν τ: 
ΠΣ ͵ 

« 

Ἷ " 

Ὁ 

Ἀγ Πὺν φῶ  ΦΝΨ “η ᾿ ᾽ 

μῆκωυκλωθεῖεν ὑπ ἀμφοῖν, οἐκέτι διέμναν,Σ 

αὐτῶν ἀμφότερφι “λμναίων αὐδρὼν ἔργα. ὅτ 
Αϑοοι πίπῆοισι, κὺ ὀῆνοι πολλοὶ μαχόνϑροι αἰξὶ αὖθι 

ἀγαϑοί: οἱ δὲ φυγϑήῖες ον ὁ μάχης, εἰς Ως ἑαυτῶν. 

ἕκαςοι παφίϑας σκεδα αϑέν]ες αὐεχωρηᾧ. οχ ἢ , Σ 

πολλζὼ λαξὼν ἀϑάαν ὁ Λοχρήτιος,φθέρε Ὁ 

γῶν ἊΣ ετούδιος “ Ὁδολούσκων, ἕως ὁ 

ρέσιῶν ἐπέφη χαιρός. τῦτε ἢ αὐαιφήσειγϊες ἀπη)9) 
οἴκου ζᾷς δεωώμάς. κὰ κα]ηγα»ν ἀμφότεροι τὰ 

πινικίοες εϑριάμᾷοικ᾽ Λοκρήτιος αϑὺ, δχὶ 5 πεθὸ 

γν»ν “"" ες εἰ 

δύο γὸ ὅτοι εϑρίαμξοι διδὸν.) τοῖς ἡγεμῦσιν στῦ 

βελῆς, ὡς πῆρ ἔφζω, τὰ μϑὺ ὀλγα ́ταμεῖα ἔχοιεςί σαι, ς 
τω δ. καϑὺ ἱππικὸν ἐἢ,} 5 πεζικϑν, χα φέρονερ.., ἣ 

ΤῸ 
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σέως, Ῥω οἰ ϊκῆς εἰρχαηολογίας βι-- 
Ολίον δέκαζον. 

Ῥ Ἐχὰ ἢ αϑτοις ὀλυμπιας μϑὺ ζῶ οἴδοη- 
ἧμιν ΄ ͵ Υ ἡ 

᾿ χοςη, ἣν ογίκᾳ, ςαδὲιον Τορύμξας Θεσ- 

ἡ σαλοὸς, τ όχοντος ᾿Αϑζωησι ΄Φρᾳσι- 

Ἦν “ χλέοις ὑπαΐοι ἢ ἀπεδείηϑη(αν ων Ῥω- 
᾿ κὴ ᾿ ͵ ᾿ χφ ἢ ͵ 
ΜΗ Ποσλιος Φϑολούμψιος »ζᾳ) Σερϑῖος Σ “λπίχιος 

Καμαεῖνος. ὅτοι φραΐζιαὺ υϑὺ σσοϊξμίαν ὄξυγαςρν, 
Ὁ 7 λ ͵ 3 ͵ -« 7 ͵] “ 

ὅτε ὄχι ἐμίφείας αὐανραξά Ἵ αδιχκοιούτων στῷας 

πε αὖθις χαὶ τὰς συμμαΐρις, οὔτε ὡς ΟΥ̓ φυλακῆς 

᾿ χὰ οἰχεῖα, ἕξογ]ες" ταν 8. ογτὸς πείχοις κακῶν κοδϑ-- 

᾿ γοιαν ἐποιοιεῦτο, μιῇ τὶ καχϑν ὁ δῆμος ὄχι τῇ βουλῇ 

, δημδογων να δὲδοισχόυϑυος τί πολίων χρ αι (ίςη ζ;ς 

ἐλά ϑέροις δεῖν ἰσηγϑοία" ὦ χτ' νόμους ἠξίᾳ διοικεῖ- 

«3; τα τε ἰδιωζικα ὦ τὰ δημόσια. ἅπω ὟΝ τότε ζῶ 

ὅτε ἰσογομμιία, τοροὶ Ῥωμαίοις, ὅτε ἰσηχϑόία,, σεὲ 

μϑὸ ἐρχαῖον οἱ βασιλῴς αὐτῶν ἐταἤοντο ζοϊς δεομμέ- 
᾿ γοῖς (ἐξ δίχας, ὃ Ὁ διχαιωϑὲν αἰ πο’ ἐχείγων, τῷτο γό- 

μος ὦ. ὡς δὲ ἐπαώσαιντο μοναρηϑύνϑροι, τοῖς χατ' ἐ- 

τ γιαυτὸν αἰ -σαϊάύοισιν αὐέκειτο τὰ τε ὀῆνα τ βασι- 

᾿ λέων ἔργα ὦ ἡ τῷ δίχαε δζαγνωσις, ὃ τοῖς ἀμφισζη- 
ι Οῦσι “σὸς διλήλοις “ἷρ ὁτουδήτίνος , ἐκεῖνοι τὰ 

᾿ δίχα α οἱ διαιοοιοῦτες ἠΐαν. πότων ἢ τὰ »νϑὺ πολλὰ 

πῖς ὀχίξόποις τὴν ἐρχόντων τἐρισίνδών “Ἐχιδᾷ. 

χγυμϑύων ἀκϑλουϑα ζὼ ὄχι Ἂς ἰρχαξ᾽ χομιδῆ 5 ὁ- 

λίγα Ἰνὰ οὐ ἱεραὶς ζῶ βίξλοις ᾿ἐποκείωϑυα ἃ νόμον 

εἶχε διώαμιν, ὧν οἱ πατοίκιοι πἰωὼ γνῶσιν εἶχον μό- 

γοι, φχκ Ἂς ο αὐτῇ Ὡ|στείβας. “οἱ δὲ πολλοὶ ἐμιπο- 

ρφνονϑυοί τε ὼ γεωρορεώῶπες, δζρς πολλῶν ἡμερῶν εἰς 

ἀςυκαζαξανοίϊες ἔχὶ (ὰς ἀγϑραδ, ἄπειροι ἔτι ἡ(αν. 

Ω ὃ πολίτφυμοι τῷτο πρῶτος μϑὺ ἐπείφφισεν εἰξαία.- 

᾿- γεν Γάιος “Τερέντιος δηρδοχῶν οΨ τῷ “παρελϑόντι 

: ἔγᾷ ἀτελὲς δὲ δια [κοίεϑη καζαλιπεῖν, πε πλύϑοις 

ὄγτος Ὀλὶ ςραΐοπεδου, νὰ ὑπάτων ἐχίπτηδὲς ον τῇ 

πολεμία γὴ Ως δυνάμεις κα αοοντων, ἕως ὁ Φο- 

᾿ χῆς αὐζις “παωρέλϑη χεῦνος. αὖτε δὲ αὐ Ὡὐρϑαλα- 

᾿ς (ὑδες οἱ «ἴξδὶ Αὖλον ὥεργίνιον δὴ μδοχον, τελφῶσοι 
᾿ς ἐδέλοντο᾽ ἵνα 5 μὴ τῶτο ύοιτο, μηδὲ χτὶ γόμοις «.- 

ναϊκᾳοϑεῖεν πολ 4 εοϑαι, πόύτα ὄχημη γχϑυνωνϑροι 

53 συφὰς ἀξεργάίσηται. ἐταραετο γὸ αἶϑις ὑποὺ τἶμ᾽ 

οὖ γραφαῖς ὡπϑμζᾳ. τὰ δίχαια πεζαγμένα" δ »λὰ ᾿ 
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ΣΑΝΌΒΙ Ἐ ΉΑ Δ π- 

γα{{2215,.4122117.μ11α1}π|722. Ἰλογ4-- 

ψ4γη722 {εν αἰρείγασ. 

( Ε Οδστ ποῖ σοπ(ιϊαζιιπι ΑΟΝ.Ο, 293, ἜΣ οὗ τὸς ΞῚ δ οἰγιηρ. 8οφ 
“« ἢ Ὄρ ἶς ΟἸγπιρίας αἕϊα ΧΧΧ, σοηί ΡΙΜο- ᾿ς ΕΝ ΕΞ ΟΣ ἡυα Πλ4 10 νἱ οἶς ΤΟτΥ ΠΊ- Ἰαπναΐο,βετ. 

ἊΚ Ὀὰς ΓΠΕΙΆΠς, ΡΗγαίιοϊς δυϊριοῖο, ταῦ 
- ἌΠΠΕΕ, ἐποίατίς Πὰ θα ἀοπιϊ, ὃς 

Ἢ {Ποηΐ5 ρεποῖρε : Ἀο- ριοαιρίανα- 

ΠγαΣ αὐτο σοί] 65 ογοατὶ ππτ, Ρ. Ν ο- τία. 
Τα πλη π5, 56Γ. δ ]ρίοἴμς (ὐαπηοτίηιις. 
ΗΙ πα] ]π| Θἀπιχογαης Ἔχογοίτιπι νεῖ 
τα ν]οἰσεη δος ἔπας ἰοοἰοτιπηνς ἱπία- 
ΓἰΔ5, ΕἸ δ γα ἱπυροεὶ ταταπ ας. ταπτᾶ 
[ῃηῖγα ΓηοηΪ συγαθαης ΠΕ] Ποιιπηλ, 
(εὐϊιίοπεπι ρίοθς οὔτγα (δ πατιιη πιο- 
πογαῦ. τα θαθαῖαγ επίπὶ σταζίτς ἃ (αἷς ἢ 
τ διυιηἰς, αΠγεητίθιις πΠ1Π}]} εἰς Πθετα. 
Οἰαίτατὶ ΠΟ ΠΕ ΠΙ ΘΠΓι15,αατιν φάττα 

ἴπι5 ἀσο πα! ἐδ τθραδ σα: οοςς; νοίοθαῖ 
ΟΠΊΠΪΔ τᾺΠῚ ΡΥ παι 4ι ριι δὶς ο εχ 
Ἰερατη ργαίογίρτο σοὶ. ἡσπη) οπί παρέ κ᾽ 

εγατ ρα Ἀοπηᾶποϑ ἰπ5 ςαυα οπηηίθμ, «2... 95 
οἷαίδιις, πος οπληίθιι5 εχ ςηϊιο ἀΐσοη 
᾿ἀϊ ροτοίξας Ἔα, πες ἴῃ ταθιι]15 τοϊαια 
οἰδητίαγα ΟΠληΐΔ : ἰδ οἰ ΠῚ ιιαϊη ἴα 
τΟΡΠ ΔΓ. εἰξία ντθο, γερσιτη ἀγίτγῖο 
1ἰτες αἰ τ πμεθαύταγ: ὃζ σαοά ἰπξτπι---- 
1ΠΠ πάσα οπτ, [ἃ οὐδ ργο Ιοσς. τταπ5- 
Ιαῖο ἀείπαφ τγερίθε5 δά δηπιιος σοι 
{υἸλτιις ἱπηροτῖο 5 ἰῆτεγ σοίογα ΠΝ 
τερία, ᾿πτίς σαοαας γοάάοπαϊ πληιις 

. φά 6095 ἀειέπιτ: τὰ ντ συ αοι πη: ἐδ 
τα οτῖα ο]δε τοῦ οἴπο5 σοπιγοιιογία,  . 
111 ἀς ἰαγε τοίροηάεγθης. ἰά τις πγαχίπ 
πγὰ οΧ ραττε σοπίϊζαθατ νἹγοτιιπη ροτο- 
ἔϊατε ργααϊτογιπι ργαι πα! εἰϊς; δὲ ρους 
Ράιοα ἴῃ (οτος ΠΠ τίς παρε σδητας ας 
Ἰερατη νίπι οδεϊπειςησ: ὃς ποι τρίοτ 
τι ΠῚ (οἰ τα ρε πες ίο]ος ογαῦ ραιγιςῖο 5, 

ααοα ΠΕ ΙΟΙὶ ἐπ οἷα ς οοσηϊτίοης νεγία- 
τοηταγ. αἵ ργουη] σαι ν σις, σα 
περοτίατοπίθιις δζ ἀρτισιτατας ορα- 

τῷ ἀαθαΐ, πος ΠῚ πιοσατας σγατία ρογ 
ἱπιογια}]α ἴηι νγθογα νεηίερασ, ργογ 5 
᾿προυτπι ΕΓαῖ τεῦ τα] πη. ὈΥΙ ΠῚ ι15 

40 6. Τετδιίας, φα ροτίογο πη τεῖδ. 
ΡΙ. ἤιοτας, [ἃ Ἰη[εἰταταπ ἱπιγοάμοοτα 
τοηταιογαῖ : (δ τοπὶ ηρεγίςἐξαπη ο- ] 

ταϊττοτο σοροθατζαγ, φΟ οἰα πὶ πιᾶ- 
ἴογ ρδύ5 ἀπ Ἐἰπογογα ΜΠ τα, ὃς οσία- 
]6ς ἄτα ορεΐα σορίδϑβ νβηις δ πηδρί- 
Πτατας (α] οχιτα τη Ποίξίςο ἀδεϊμογοης. 
Ηἰς νοῦο σοῃία δ. Α. Ν᾽ Ίγρτμίες οὐαὶ 

20 

20 

Ἂς 

τ΄ τοϊίψαο τυϊδιιπογιπι ςο ]ορίο,ασσερῖο ἰπ πιαπιῖς ποροτίο, αὐ ἤπεπι ἰά ρογάμπσοτο ορ στο ας οἰ. 
τως ΟΟΠιΓα, σοΠία 65, ἰδῆδτιι5, ὃζ ΤΟΙ αὶ οἶπιο5 αὶ Ρἰατίηλαπι ἰῇ γιδεροιίογαησ, πῖΠιϊ ποῖὶ ψαοτίαις 

ααᾳά ἢ 

“ὦ Ἔι Δι σοι | 
. 

. 4,29 

ὯΝ 



- τ . 5 - ᾿ “ φ' λ “, ἀν ἌΡ 9. ΩΣ Ὁ 

Ὡᾷᾳ συα πυίας ρεΠΕΓ5 αἰϊα σοπτίηρεῦδητ, γέρρνοτα οὗ ον δῈ χα ((ϑιλλον" ὃ δὲ ἀπειθϑι αν 

όχ8 ὈΙΟΝΥΞΒΙΓῊΗ ΛΙΤΤΟΛΔΕΑΝᾺἊΑ κ᾽. 5. 

τοηταγαηζης ἰά οτος, πονθοχ ἰοραπὶ ἠρτέλοεωω οἵ πὲ ὕκαζι, χαὶ ἡ βουλὴ, χαὶ “ΞΡ ἀλ- 

“οἰοτὶ Τρ. Δἀπλὶππγαγο σοσα- πε δῇ ὙΠ ͵ ἱ 
ΡιΙοπρῖο ὑπ ὦ λων πολιτῶν οἱ πλήςον οὐ τὴ πολά δεενα ϑμοι" βώ- 
τοπῖατ, υσπιοῦτοπι σγοῦτο (δ πᾶτας ᾿ ὅν {6 ΡΥ ξ 

Βαδίτις, σοποίοπος ρθῆς σοπιίπαα,ν- λα πε πολλῶι χ) Οὐυκλ σιφα (λυνεχεῖς ἐγίνοντο, στε!" 
. Γ΄ . Β . οἵ 1: Ι “ -“» 9 -“ 3..315 ͵ 2 ᾿ 

τείαΐᾳς ραττῖς πγδρ ΠἘγατΡ. πΙ ΠΠ]ΠΠΙητοη-. ρα! τε πϑρυΐζοϊαι ταὶς ὔρχαις κατ᾿ ὁνλήλων. δ ὧν 

ταταπι το παθηιίδιιρ. 6 απ σοπίθη-. (ζκ ἘΛΥΛΥ ς ΡΡ Σ ΩΣ μεγάλη ἧς χὰ μος 

ἰοπε ρογίρίσις νἱἀοθαηῖ οπλΠ65,Π|4- ΓΝ ρου σοι ᾿ ἘΠ ΟΙ1) γς 
τἰοπο ρογίρίσας νἀοθαηζο ᾽ τε τὸ 

σηστη αἰ στοά δὲ ἀῖγοχ τοῖρ. ἐχοσίτα- ᾿ ᾿ ἐγ βον Τμυ τ ᾿ ; 

τοΐῃ πιαίατη. ἃς δά Πυππαπας Νιας δὅ-.- σύμφορα. σεευήόγετο δὲ ὧς αἱ, ϑοφπίνοις ἌΡ, ΣΝ 
Β - ὩΣ το ἊΝ λ λ , ͵ , 

Ἰεδζυ τας ἀσοεάοβαπι εἰἰαπι ἤρηα ἀἰϊ-ὀ σκοις χα! ζᾳ, λκια, δείμαΐζῳ πὐδος)μόνδυα,, ὧν ε-. 
ὰ Σ» ΓΞ ( “, ΕΣ ὃ 

πἴτας δά τοττοτεπη ἀυρθηάαπη οὑἶατα,Ἠ για οὔτε οὐ δημοσίαις ἀὑοἰσκεΐο γραφαῖς »οὐτεκά-, 

ασυογαπιπδηιῖϊα πος ἰη ΡΕ ΡΠ οἸς πλο- κι ο ἴ δέω φὕλοπῤμϑ ΤΥ ΠΣ ὙᾺ νη, ἣν 

παπηοητίς αάποίατα, πεον]] Ποπιπᾶ ἌΚΟΣ τς ἐλ δ ελμτ: ἡ πριαν 

τποπιοσία οδίογαστα οοπηραγίο ράταγ. ὙΣΡ ο» οὐρᾳνῳ σελαΐᾳ, Φερονᾶνα,, χα πυρ9ς αν». 
Ν 5: ϑλιοῖλ ͵ ͵ "»“" ͵ τῶν 

ὨλτῚ Πισοτος ρογ σα ιπὶ ἀἰδοαγίαπ- αψ4ς ἐφ᾽ ἑνὸς μϑύουσαι πόπου, γῆς τε μιυκη κοίζαᾳ, ὃ 
ἘΝ ΤῊΣ : δ Ἵ -Φ5», ͵ ΑΨ »} 

Ν τες, ἰσηίσῳ ἱποεπα α σοάεπι!οοοσοη- ὥρϑμοι ( γεέχεῖς ἐγίνοντο , μορῷαι τε εἰδώλων δλ-- 
Δ. τοιτα ΠΊΠΡΊΓΙ5 ΓΕ] ΟΥ̓ 5786 ἜΣ ΑΝ ΕΝ ΣΣ ΄ ὃ ΩΝ 

“π Ἢ ΗἿ ΠΣ πλμζατΙ5 ΠΡ λοτ᾽ δλλοῖαι δὲ ἀέρ95 Φεροβόναι, χα Φωναι 754 
σΟΠΕΠΙΙΟβ. ῃ ͵ ὗ ᾽ ͵ δ ΜῈ. τῇ “ 

Α - ου γοι τὰ ΐ 

δ: ΡοΓΔοτοπα (8 οἰϊεηταπεία, νο- ἐπ. στ “λ{:} αν δι, ϑ6ῷ δεν ἵᾳ τ 
ςος ΠυσδΠαπΠι ΠΊδτε ΠῚ τογΓτΔητΕ 5. δζ τοῖς ομμοια σεεωεπτιπεν, ἀὑδλσκεΐο χαὶ πάλαι ποτε 

οἰϊπι φυοα; αςοί ἀ{Πς παςπίςθαπε,νεὶ ἍΝ ἘΡ Ε  κουον ἢ οἱ νά Πν 
αῦος; ὃ ; χα) αὐῆχϑοι ,χῳ εῷ ὦ μαλιςὰ ἐτο 9. 35) ν,(οιογ- 

ἰς νοὶ πιΐπις : σαρά νεῦο μαᾶς ᾿ ὙΡΟΣΞῊΣ ; ἔξ ὩΣ 
38 Ἧ ἘΣ, δὲ ζω" γιῷφετος δΖ οὐρᾳνοΐ κα  έσκηκψεν εἰς γῴω πο-, 

Ὧι5 ἐπα πὴ ἱπαιιἰτπλα; ῬΙα5 σοῖς ἐάν ἀπ ηὴς ὭΣ Ν Ἴ : 

ἰς οππηί δυο ργοα ρ 5 τογγαίς, ογᾶτ ηἰ- 50 λὲς ΘΟ ΙΟΙΣ καίθφερὼν ὥλλα (ἀρκῶν, ϑραύσμα- 
; ΘΕΙ͂Ν ᾿ : ͵ ν ͵ δ ρε ᾿ 

ὶς ἴῃ πιογοτη σοριοίς σαϊίτας ἀςπλς, ὦ ἐλοιήω πὲ χα μείζω. Ούτων ζᾳ, »ϑὺ πολλὰ με-- 
»Ν Φ ».ὶ ᾿ οἱ ΐ ΝῚ , ἐ ὕ 2.7 

ἱ {4 σα ]5 ἌΣ πλαίογα ἐπ ΡαηΟ, ζᾳρσια ποδοςπετουδυαι πὔϊερωτῶν ὀστι εἰσιν α΄} λα.» 
Π4Πὶ ροῖζο 1ΠΊῚΠΌ111ι4α- ὌΤ Η “ ὙΠ ΘΙ͂Ν “ ν , ᾽ 

τ να μι τνς Ξ ς τοῖς ςομαισιν ἡρπαζον᾽ ζῷ, δὲ ὄχι γάω ονεηθεντα ο» 
ΠΟΙ ΏΓΕς ΟΠ ΠΙ5 ΘΌΠΟΙΙα νοι! στο- ) , ν΄ κνὸῦ Ἷ ΣΤ 7 ' 

«Θεδτοῆτίς αἰτιρίς δας; το χαῖ! «ιοάς, τὰ πΑπ πολᾷ » ΧΑ] καΐα τὸ ἐπ οα  ,ὦ τοῦ 

“Ἰητογγότη ἀςοίάοτγοτ, πη ν τα αρτίσηας ἡ Δ 90 γρογου χείμϑυα., οὔτε χξοων μεζαᾳθόηνοντα οἵαν. 

δ αν β» ἰασοῦαι πλυΐτο τοπηροῦθ, πος ἴορισι παλδιούϑυαι ὁπ ΤΑ ΚΌΝΙΝ αἰαἢ 

ΓΔΟΥ ΒΞ " ΕΣ δ᾽ 5 ΔΝ ΣᾺ τἂν ᾿ ᾿ πν Ἢ 

οοΐοτεπ) οὐογογανο ΠΛ ΓΔ Π 5, ΠΟΟ ΡῈ λυόμϑμαι, ὥξετο ἀπὶ αὑτῶν φυσὲν πονηρϑν. τὗτοδ 

ττοάϊπο ἀπ Πμεῆς. σοητία πιούειγα- ἐμδὸ Ὀλεα ᾿ ἜΣ ΞΝ “ς ̓ 

τεταίςεητίιιπι σαγηίππη. 14 ροττοπῖαπ. Ὁ ν Ὁ, ΛΟ οτοῖχ ἔχοι μάγτεις οὐχ οἷοί πε για 
Ρ αὐ οἱ ὅτ Ἃ ΓΝ 7 ς Ἵ “ ᾿ 

ναῖοβ ἰπἀϊσοης ᾿Πτογριοτατ ΠΟ ροῖαο- συμίαλΆν" οὖν δὲ τοῖς Σ᾿ (υλλείοις 4. ρέ ϑν Δ έλσμοισ,, 
᾿ Ἶ Ἷ Ὁ ΝΡ, «“ κ᾿ ᾽ Ὕ 

ταητ. ἴπ δι δυ}τηὶς οτος παθηταπα 30 ὅτί πολεμέων δλλοεϑναν παρελϑονττον εἰς Ω τες, 
, Π - . Ἁ ἿΝ ᾽ ᾿ ι 3 ͵ “ ᾿ Ἶ 

εἰς, ἔοσς ντἱπιγαπεῖδ. ἴῃ ντθοῖη ΠΟΙ χος, ἀγὼν χἰχϑβ' αἰδρα ποδισγμοί καἰαλήψῷ τῶν 
Βιυις οχτογίς, τσηο Ἰοττατίς ρεσίσα- ͵ ΤΡ  ψνος ον Δ ῃ ; 

ο ἀιιπιϊοαγοιαγεα Ἔχισεηπι ΒΟ Πα πὶ ἰφλλοι τξξ δὲ τὸ ἄσδὃς τός δλλοεϑνυής πολέμου 
3 (3 5 

ἰηϊπαπι ἐππιρτατῖ ΔΒ ἰητεβίηα (δαῖτ σασὶς ἐμφύλιος" δῶ γ,οἡ τρχονδύζωυ ὀξελαύνοιζᾳφ, 
οΠα: σας (Οπλίηα οχ νεθα Θχτογπηίτας οκ τὴς πύλεως, χαὶ ϑεοὺς παραιτου μϑύοις θεσίωιφος 

παηαΔ οἤδο, ἀἰΐδηας τιπι νοτίς τιιπὶ ἃ- τὲ χαὴ 4 χωῖς, ἐποςρέψαι (α δφὰ, χαὶ χρείῃοις ἘΝ 
οτἰῆςοῖῖς ΡΙοατίϑ, ΔΘ Πσαη δ πηαΐα. σεοϑαιι ὙΠῸ, Σ ὔναο αν ὃ ΝΣ ἕ ΓΟ ᾿ δ 

πο ά { βογοτς, εγτάη ἐς Ποίδιις ἔοτς ΕΑ ΦΩΣ ὯΡ ΠΝ ἘΤΑΣῚΝ ἼΞ ποτ δ, Ε] 
νἱξτοτίδηι. Ηἶαςο ντ οαθ]ραταίπησ, ἴἃ- πληλς. ἑερᾳ κυ {τ γι εϑυ(αν οἷς ἡ τότων ὅλ ' 
ΟΥ̓ ΡΥ Πλ ΓΤ ΡΟΓ 605 410. ἱποιπιθα- μέλφα αϑέκειτο, ϑεοῖς δξακεςηδίοις τὲ αὶ πισύζοπαι- 

ἐὴ “ἢ ΕΠ πὸ Ππρ [λξια ίππι. οἱς" ἔπειτα στεναϑενῖες εἰς  βουλά:υτήδμον οἱ συν 
οἸηΠας σοπιοοῶῖο [ΘΠ αἴ1. ΟἿ ΟΓΙ417} ͵Ἵ ν : , «σὰ » ὟΝ 

τη Ρ].ἱπτεγῆιθγιης, σομία]τατιιπι πὶ ΕἾ ἀξ τῆν δῶν ἄρμρ ὅν. - το 5 «σα 

ἀεία!ατε ρυθ]ιςα. [πα πος ρίζαν οσίξη- τας ἡ (τηείας “ὃ πολεως ἐσχόποιευ. Ὁ μϑρ δξωυ 
(ἔτς οἵηποβ,, {ππιπιοιοπάας ζάγάο σι φῳλύσοιαϑοιι τὰ ασϑϑς δρλήλους ἐἰκλή καΐζα γχα 

᾿ οἤε οὐπυϊπατίοποϑ πλατιαβ, ταα (ντ μμᾷ λεξήσααϑαι γνώμῃ αὐθδ εξ χοινῶν, ὡς ὑπείζϑεντο, 
Οὐδου]α ηΟΠοτοης ) νΠΔΠΙΠῚΪ σοπίξη- εἰ οϊπλταιηι ὡμολόγριω ὅπως σ᾽ βαξτιγει 
(ἃ τεαξξαπάλμη τοπηρ. (Σ4 ηπο πιοάο δ ε ἴ ΔΙ Ἑ 9 Ξ ΄ Φ ν, ΔΘ. τῆ Ἂ. 

ἀανε Ὑνὶν ἜΡΙΝ ἐ : οἱ Ἔσο Ξ μϑυ 
᾿ Ἰ4 βοτί ροῆδε, ὃς φυϊά ρτίπγιαπι αἰτοιὶ Ὁ ἢ ΤῊ ὕμνων ξῤρξαοϑμον᾽ εἴλειν τοῖς ἔτερφις ὃ κ Σ Ἶ Ν “ 7 Ν ͵ ᾽ πε»: 

αἰτοτὶς οοᾷους ἀεθογῦι, σιν γατίοης φοθ9ν» πῶς παύσε!) Ὁ ζασιαζον, μικραὺ ἀὐς, 
{ξἀϊτομμπι Πηΐ5 ἤοτοῖ, ἀθ θεὸ πΌ ἰςιῖς παρήχεν | 



ἈΠΟ ΚΙ ΘΙΜΊ Ια 8, ΣΝ 

»" “ λ 

ληςιδοέζωτες, τς εἰςφέρονζᾷς χα γα πολίδύμα- 
, ἣ ΕΣ -“ 

ζιδυκῦδ»ις, χαὶ καζαλύφν αἰξιοιοῦζας 1 παπειον 
τῆς πολι εἴας χϑσμκον , αἸτίους ἀσπτέφαινον τῆς ζᾳ ο«- 

-»" Ὁ, ͵ "» Δ ᾿ ΦΝΑΝ ᾽ 

χης. οἱ δὲ δηὗοχοι, σφας μϑὲ ἰὐζιυς ςοσὲν ἐλέορν οὦ- 
7 » ᾽ 2 ᾿ 58. ἡ Ε 

νάξιον [ δράν,] οὔτε αδὲχον, οὐτε σύμφορον, 4νο- 
͵ 30. ὅ α΄ Ἂν κ5 7 ΜῊ ͵ 

μίαν εἰφωυγάν βουλουϑροις χἡ ἰσηορρλαν" τὅς ὃ ὑπα-- 
᾿Ὶ ἣ ͵] ΦῚ Ἃ 2) “ ͵ ᾽᾽ 

ποῖς χα] τός παυτϑάκιοις αἡτίιοἷς ἐσεοϑαι τῆς ςάσεως ε-- 

λεορν» αὐομίαν αὐξονᾷᾷς ἡ πλεονεξίαν, κ ζυλοιῶ-- 
᾿ υ 7) -"» 

Φετὰ ἴ τυραννων ἔϑη. ζαῦτα χαὶ πολλὰ πϑὕτοις 
- 9ε ͵ ᾽ λ ἄνις ἐδ 3. ἡ Ν 
ὅμοιαι ποῦ ἐκαίϊέρων ὅ 1 πολλας ἡμέξφοις ἐλέγετο; 
πσοϑύσαμε “Δ᾽ οὐ κενῆς ὁ γρόνος " ὦ ᾧ τὴ κῷ πίω 

2, ͵ ΕΣ αὐ ας ἀν. “5 ε Ὕ 

πολιν οὔτε δημοσίων, οὐπε ἰδίων σεϑὲν ἐτελάτοιως δὲ 
ἌΣ ἢ 3 Ε 

σϑοὲν ἐγίνετο τσοούρορυ, τυ" λόγων ἐκείνων ὁ καυτη-- 
({ ἕ » “ τὶ “" .“ ε δ ᾽ 

φϑέιων ας ἐπτοιοίουτο χτ τῆς βουλης, οἱ δ μ οὶ α-- 
Ἵ ἣν " ῃ ᾽ 

πεςη(αν' (λυναγαγϑίϊες δ Ὁ πλῆϑος εἰς τι ἐκκλη-- 
ἢ Ν ͵ ζ ͵ ͵ ὩΣ τὰ πα 

σιαν » αἱ ζοέθον τω δὴήμω νομον εἰφοισάν “Ὁ ὧν 

ἠξίοιω. ἐπαινέσανζς Ὁ, τῷ πλήθους τ' λόοον. σδοὲν 

ἔτι αἰαξαλόνϑιοι, “' ποἰρασκδυαοϑέντα νόμον αὐέ-. 

] 
Ι 

Ι 

παρύχεν Ὡσπορίαν. οἱ μϑὺ ὙΡ ὕπατοι χαὶ οἱ τῆς βε;- 

Ι 
Ἱ 

γνω(αν" κεφϑκαια 5. ἐὐτῷ τάδε ζιῶ αὐδρας αἱρεϑέεδαι ΣΟ 
“δέκα, κί ασο τῷ δήμου, (να Θείσης ἀσρραξ οὐνό-- 

μου, τὸς φρεσξυΐζάτοις τε ὦ φρονίμοις, οἷς ὅς1 πλεί- 

φη πσϑϑνοια ἐμῆς τενὸὺ δύζης ἀγα. δῆς πότοις ὃ συ: 

γ»οαψανᾷς “ὡς αἰ ἀπόμτων νόμοις, μπὲ χοι- 

νῶν χαὶ Τὴ ἰδίων, εἰς 1 δημον δξενείκειν " τὸς ὃ συΐ- 

»εαφν(ϑυδύοις αὐτο αὐτῶν νόμους, κεΐαϑει οὖν ἀο»- 

ἐς , καθ᾽ ἕκαςον εἰγιαυτὸν ̓ Ἔποδειηϑησουϑύαις ΞῸ- 

χαῖε. ἢ τοῖς ἰδιώταις, δοφυς ΤῊ πσϑὸς δλλήλοις διὲ- 
χαίων. αϑτον τσ 99 εν]ες τὸν νόμον, ἐϊξοισίαν ἐδο(αν τοῖς 

βουλουϑύοις ἐστε καυτησρρᾷν, Σιποδείξανες πίω ποί- 20 

πἰω ἀἰχϑόϑιν. ἡΐαν δὲ “πολλοὶ ᾽ χαὶ οὐχὶ φαυλοταζοι 

τὴν ἐκ τῷ σεωωεδρίου, ὡρεσξυταΐοι χαὶ νέοι, κατή- 
γ ᾿ 7 » Δὰν 5 

2969: τῷ νόμου, Ἄϑορῖς διεξιογῖες εκ, “πολλῆς ὄχεμε- 

λείας χαὶ πο΄ δασκάυης" ὁ τῦτο ἐφ ἡμέροις ἐγινεΐο συ-- 

νας. ἔπειτα οἱ δήμζοχοι δεςχεραγνονες ὅχΣ τῇ Ὡ1.4.- 

τείξὴ τῷ χοῦ γου, λόοον »ϑὺ συ θένα ἔτι τοῖς καί»γ9-- 

69ις τῷ νόμου πσδϑέδε(αν" ἡμέραν ὃ δσοδείξαν]ες ον 
ἡκυρωσᾳν αἰντὸν ἔμελλον , πτουρόέναι τς δημύζᾷς εἰς 

᾽ ἣ ͵ 3 ͵ ς ΕΗ, “ 

αὐστίωω πταυρεκοιλοιου α, βιοὺς, ὡς ΟΥ̓ΚΈΤΙ ταις μμου- 

χρας δηκηΐορίαις ογοχληϑησονϑμους, δον ἐποίσον-- 
ὈλΣ γον Δι“ τὰ ἐὰοεβε νιν χὰ: 

Ὁ ΡΩΝ τος οὐωίων 
τα “ἑπσοούνϑμοι, διέλυ(αν τω ἐκχλοισίαν. μ5 
(τα οἵ τε ὑπαΐοι κα τον πατρικίων οἱ πλέςον δὺ- 

7 32 Ἐ “ 

νώϑυοι »Ῥαχύτερον δὴ αὐτῶν “σροςιόντες κα ϑηή-- 

“Ἴοντο, λέρ»νες ὡς σἕκ Ἐχιϑένοισιν αἰὐζις νόμοις 
τ ΄ν Αϊ ͵ 3 ͵ ἀρ Ἷ, 

» εἰσηγείοϑαι »»Ὁ τότους ἀὐσοοονλάύτοις. στον ϑηχάς 

» ῥεὴ χριγας πόλεων τς γόμιους Ἤ οὐχὶ μέρους ἢ ον 
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ἱποί τ ἀἰσ]αϊΠείο. Παπὶ σοπῆϊ δε ίεπα- 
τι15 ΡΓΟσΟΓΟσ5 τυγβαγῖ! σαι ]αμη ἴῃ ττῖ- 
διιπος γοίογεθρᾶς, νι αι! Πουῖ5 ἐπ{Πἰτα- 
τίβ ἱπτγοάμσοῃ αἴς ρεΠἘἰπαπὶ γοὶρ.ἔοτ- 
πιάῖῃ ἀθοΪοῖα σοπαγδταγ: τ] Ρ ἢ] ςῦ- 
ἀγα, 11} {6 ἰπἀἰρηιιπη γραλογφι, ἈΠ] 
ἰῃϊαιιηι ἀιτ ΠΟΧΙζι πη γί ἀἸσεαῃσ, 
ἀυΐίρρε 4] θοπαβ]ερος ὃζ ςθ Δ ]] 6 πὶ 
(αἱ Ταὶς τα 1 ροτοίξατοπη πτγοάμςο- 
ΓΟ σα ραγεητ: (ς σοη (65 δέ ραιγὶςίος 
(ξἀϊτϊοηΐς απέξογος ἔούς, ψυ]εσῖι σοῃ 
ξιποηεπΠι δ ἱπηπηοάογαταπη ἘΠ] Π6Π-- 
αἰ Πδ᾽ ἀϊπεπη 2κΖ γόδξοιιετεησ, τγγαπ- 
Πίσοσφ πιοίοβ δἤεέξαγθηι. Ηυπιο- 
ἀϊ αἰτεγοατίοηίδιι5 Αἰ αοτ ἰδ οοτεῖτὶ 
{ππτἰπαηίτογ; πες ἱπτογίπῃ να] ρα }1-- 
σομπι ναὶ Ρυπατογιιπὶ Παροτχίουιπὶ 

πυϊάπιαπη ρογαέξαμῃ, τα 6 πτΓῖθιι- 
πὶ σογποητοϑ ΠΙΠῚ] (6 {{Π|5 οὐπὶ (δ παζιι 
αἰτετοατίοπίθ. ἀτῳ Ἐχρο εξ! οηΐθιις 
Ρτοήςετγς, Ποο οπμο εσοίοποιη δά- 
ποοδῃζ, ρἰο δίς, ΡΟΠΠἸσεπταγίς Ιερς (α..- 
ΡοΙπυ]ατῖϑ {5 ]αταγος. χα οὐπὶ ρτο- 
Ῥατοῖατγ πλυεἰτιι πὶ, πο πλοία ἰεσ 
74 416 1721 ἤθε ρατάτατη τααἰταῃῖ;ο 115 
σαρίτα οτᾶτ παο: Γλεσξιιίγος ἰορ τί Πγ15 Ἀοραῖίο ἄς 

ἀεςεπημιτῖς ΠΟΤ Γ5 ἃ Ρορυΐο οἰϊρὶ, τ] αταῖθ 
ΡΓμάἀεητία ργα τατος, Ποῃοσὶς 4006; 
ἴῳ δοπα: οχι εἰπηατίοηϊς γατοης Πα- 
Βεγοησ πηαχὶ ΠΊΔΠ}. ΘῸ5 νἱΓοβ ἰορας ἐς 
ΟπλΠίθιις χόσοτ δ ταῦ ΡΥΓΠΑτἰ5 Π 12 ΠῚ 

ΡΟδΙΙοῖς σοπίοτίθογα, δέ εὐ εγίρ!αε ὰ 
Ρορυΐιπι γεέογγε : Παβα; ἰΙεσοβ η ογο. 
Ροπίνε 414 ἀππιιῖ5 πηαρ ἐγατίθιι5 δ 
ΡΓΙα τς οἰ θα5 ἰητοτ (ς 1τῖς οἤοι σε, 

Ἰἰπλίτες ἀςπηίγοης. Ηδς Ιεσερτοροί- 
τὰ, Ροτοίξατεπι ἔξοογιητ [5 ἡ] ἀϊΠῖια- 

ἄσιτος γε!]οπτ, ΐπ πα πάϊπιπι Ἔχ ἤτε- 
ταητα; ΠΊὉΪτὶ εχ ἔθπατα οἷτις Ιορὶς αἰ 
{παίοτοϑ.. τατα ἰςπίοτοϑ τα τὴ ̓ΠΠίοΓΕ 5: 
ἰΐφ πο ρεῆππηα ποτα; αι] δοσαγατί5 
ἀπισςητεγα; πηραϊτατίς ογατοη!δ. 4 1- 
4ποῖ ϊς5 ςοπτίποτς. εϊπάς τὶ 
Οἰπὶ το ΠΡα5 Ποτογὶ ςρτα ἔογγοητ, πο 
ΡΓοΟροῦτα ΔΠΊρ τς ἀϊπυαάοηάα Ἰερὶς 
Ροτοίξατα, αἰ θἢ. σοττα ΠῚ [πατπογαητ 
ΠιΑΠὶ ΟΠΊΠΟ5 Οἴτι65 ρτς το οΠΘητάτα- 
τὶ ἀς ΙεροιἘταρία: πος ΟΠ ΠῚ ΔΙ ΠΡ ΠΕ 

40 ΡΓΟΙΙΧαΚ ογατίοπος ἈΠΙΓΟ5 ἰρίς οδταίι- 
ταϑ., (ςἃ ἀείεσς ρογτγῖθ. ᾿Δτιιπι τ σαἱ-- 

οὐ]ος.ΗΠ!5 ργοπΠ[ς,οσοίοποπη αἰ πλῖ- 

(ταης. ΤΡοῖ μας σοηηδς ραιτιςῖο- 
τα πὶ ΡοτοηΠΠΠλι5 ας φίρογίι5 
οαπα ἢΠ15 ἐροτιης, πεσαηταβ (ε ἰοριπι 
ἐογξάαγιιπι ροτείζατεπι εἰς ρεγπηΠὰ- 
τος, ργαίογτιπι ἐς 481.1} ἰσηαῖα ργα- 
ςοηίαϊταιῇ πῦ εἴτι. Γορο5 οηΐπι, εἢς, 

οὔπημηο Ζοζλσ ΟἰαϊτΑτῖς, τι Ραγτίβ αἰ ἐς 

(επί τῇ 

ή. δ ᾿ γω 

ἀπ εὐνα ἔσω, ΡΞ , 

»σεισεααιζεσ 

πῶς 

δι εσιθυ5. 
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οὐἶας ἴῃ τΘρ. Ποπ πο πύσπι (οὐ γαδξη,. 
ς. ΘΠ ἰά ςεττῇ δά (ἠδπὶ Ρετηίοίε πα 

ἵκετ νο] οἰαἰτατίδιι5 νο ρυίπιδτίς ξαταϊ- 
1115, ἢ ἀοτεγίοῦ ραῦϑ ροιίογ ἰόρος ργα- 

"(ςείδετοτ. Οὐαπι,πχαίαπε, ροτείτα- 
τς γα Ιοσαπη ξογθη ἠδγιπ τ αρτορδη- 
ἀατῇ νοδὶς ΓΠγτῖς ὃ ΔΠ ΠΟΙ σοῖς οῦ- 
ἀιτίοπιθιις τορι γατῦ {τατη ἃ (πάτα 
ἱπηροιγαίεῖς, γε ΠΠἰ ατί4Π} ατιτ ν]ΠῚ ρατῖ-- 

Ἐπτῖδιις ρααρατῖθ. {πσουγγογοτῖβ, πο δ 
Αἰπια τοηταγοτῖς ργατοῦοα ὃ [ΠγΠ|0 Ετ- 
ἴατὶ Παυϊά Ροτοί ατίς απτς Παἰθι 1:5, 

ο αυοάποῃ Ἰυτς (οα ν᾽ Θχιογῇηις, ἄπ, 

ες ἄρηλῖυς σοηι Θπτίομιπι τε ἴο ἱΠΙ 15 

Ῥοϊ α]ατὶς ν εἰεν15 οι ροῦ ςεἴπε, αηηῦ 
Ἢ ἢ ἰάχιος τοῖα πῇ ΠυΠΟ Δ Πλ Π{Ἐ]5 πγατα- 

τὸ σοΠ τ Οτι πὴ τατος ὃ απΔη 40 ἴ4Π| 
πες εχ 5 Ὁ οαπὶ ροτοίζατεπη ἀοοὶρί- 
τίς, Π6 4; οὐτία: ἀς νοῦς ἔσγιιησ {{ΠΠ| τὰ- 
σία: ΠΕΟ δῆτα ΠΟ α αἸὲς 2γμγμογίαί,-- 
ὑπ ίλοτα ἔλοϊτὶς ηαα ἰερο5 ἔεσὶ ᾿πθΕτ, 
πςο αι δογαπη πα ναὶ ἀεί το- 
Ἰρίο, ΕἸ Πουηϊπτη ἴατα ΡΟ ξυΪαητ, Ϊῃ 
ὉΟΠΊ 5 νο Ἐγῖ5 ρεγασίταγ. υτατη ἰρὶ- 
το (Ὡστόταγη ἂς γοριοίοτι (απ νο- 
Πεγατ ἰοχ δε) ραγτοτη ἔθ οι [τς νος 
ὙοΙΙ]ασηι, “αϊ ἰατα οπηηΐα αρηορα- 
ἢϊς Ηιυϊυίποάϊ νοςος τὶ διιηϊ τᾶς 
αἴπτη δάϊοδαπῖ ἃ (επίογατι πο - 

ΤαΠΊΠΕς (0 4Δ|{τ|ϊ5. Δ Πα ο πτοάεγατος 
'“ἥὐίοπη οἷπες ρατγίοῖ! Ὁ]Δ πα 5 πγυ]ςσο- 
Ῥ'απτ δι! α δ: αἵ γεξγαζξατίος δέ ταῖς 
ΒυΪοητος τα] πἰς τουγίτασατ,ηὶ Πδί τε ηλ- 
Ροτάτεητ. συ οί 4Πὶ εὐ ΠΊ οΧ Ἰμ ἤπια 
ταπο] οΓ ΠῚ ρους, ΖΕ] ργοργίογῇ οοπὰ 
τηοάοτίι {πάτο ΠῚ ΜΠ ἕαοίς δῆς υΐο- 
τοῖα ρα] απ, ρα τος νεΐας Ὠγαποῖ- 
Ρίφέοτο οἰοίεραπτ, ΡΙατίπη απὶ δυγαπλ 
ταπο ητοῦ σοπος ροτεγαῖ, πλαχίιπος- 
4ὺς ἰοάα!ττῖο Πίρατας εγατ Οςίο Ὁ ΐπ 
τίιις. 1.. Ὁ υὐπτ (ΟἸΠΟΙ ΠΏ Πατὶ ἄπ, σε- 
πετο Πα τὶς, ἢςς μου Ϊτατίδας ν}]}} (8- 
οὐπηάιις: αὐ ας αἰρεέξα ρα] ςΠοτ,Βε1- 
Ἰῖςᾳ ἰαιιάε οἰαγιις, ὃς πατιπα οιηήία 
] ΡΓχ τα. 5 απο ν ΘΠ πηητεῦ 1η Ρ[ο- 
θεῖος ἱπαο πο αζαγπος νογθὶς πος ἃ- 
δες αἰροτί5 ταπιρεγδης, ΘΔ ΠῚ; ΟΡ το πὶ 
Ῥατγο 1Π ρίθεῖο εαπὶ παδεθαητ,ας ῃς 

ξ 
ἐιες 

᾿- {ιδηάίππι ρο Ἰσοβαπταγ: ρΙοδοίί οὔ- 
᾿ς α1]9. «τειβο ΠΟ ττὰ ρο πιο ΠΠ]Πὰπὶ οἀοτᾶς. Εἰιπιτείβιι- 

ΙΝ... κω Ὁ Δ πἰ ἀξογοαογαης ργίπηῖ ο πηράίοτο!!ο- 
᾿ - “ 

ἃ τοινεφοοραέζο σεῖοτος αϑτογγογεπεῖι- 
ὈΘΠΕΣ, ὃς ἡη ροίογηῦ2 τόρογαγ Πδῖ οο- 
ϑότοητ. Ηἰς δηΐπηο ἀφογοτίϑ, ΡΑγατῖσαυ 
τῇ φσοσιπᾳτίοη!θ. τὰπι το πηοηιὶς οῦ- 

ΟΡ αν θαισ, ρα δ]ος ἰηἰατὶς τεῦ ἀσιιητ, δζ 

ΒΙΟΝΥ ΒΥ ΚΝ Ὁ 5. 

{δ ρογίου ς ἀοτοῦγογί Ππογοῖ, τατιτη οἱ 40 νὴ ἰδ τὰ δφνα ἠξίοιω αὐτὸν, θα εῖν Ὥ ἄσφα- 

ταῖς πύλεσιν οἰχοιώώτων. τῷ τε πογηροζαίτου ὀλέρϑρου Ἢ 

ὼ οὐδ ἀλαήμονος ϑρχίὼ ἀπέφαινον ἢ) πόλεσιπεα, 

καὶ οἴκοις, στὸν Ὁ καχιςον τῷδ κραΐιφω γομιο)ετῇ.. ἢ 

'ποία; ὃ ᾿ ὑμεῖς, ἐφα(ᾳν,ὦ δ δηκῦρχοι, νό νόθον εἰςφορᾷς «.᾿ 

ἢ αναιρέσεωῤ ὀξοισιαν ἐ' ἐχέϊε; ε; Οζι ἘΧῚ ῥ ῥυτοῖς μϑὺ δι- « 

ταίοις πίω τρχάὸ (υτίω πἴραὰ ὁ Βυλῆς ἐλαθεϊε ̓  

τοῖς ἢ οἰ δὲκ9 υκύμοις ἢ ἢ ̓ καύιχυουθῥοις τ πενήτων βου-«᾿ 

9!» ἡτήσοιεἷε πῶς δηνΐρχοις, ὀῆλο 3 μηδὲν πολυ- 

παραγμον; εἰ ἰδὲ ὅζζυ χαὶ παφότεροι ζῶ τις ὑμῶν ϑύ-: 

10 γαμις, ζῶ σέκ εκ πὸ διχα! αὶ βιασαίμϑροι ἡ ἡμας ἐλά-« 

(έϊε, “ὑποοκαζακλινομνης ἑ ἐκάζω πλεογρυτή μαι ᾿ 

τὴς βαλῆς, οὐχὰ χ) ἡ ζύτίω γεω ὕ:πολωλέκαε τῇ με 

(αξολῇ ΤῊΜ τεἰρχαιρεσιῶν» δ στε Ὑ βελὴς δόγμα δ 

«μια οἰποδείκνεσι ἔχ: τω Ξοχίω, οὔτε αἱ φεαζαι 

ΩΣ Ἔ ψῆφον γ ὁμδδμ' Ἐχιφέρφοισιν, οὔτε ὅτ αθ9- 

ϑύετε τοῖς ϑτοῖς κσϑ9 ὁ ΤῊΝ τς χα ρεσιῶν, ἃ ἀχν νόμος 

ἐγοζο ὕὈλττελῴοϑαι, οὐ οὔτε ὀδο τ τὸς τς ὅκοις θαυ 

ἀύσιξδι,; πρὸς αὐ, ϑοῴποις ὁσίων οὐθὲν ἴὰι δ' ἘΠῚ 

χῆς τῇ τῆς ὑμέϊέρας Ὁ ὗ. ἄνος δὲ δίχτυ ὑμῖν ἔτι μεέπερι Ψ,, 

20 ἱερῶν χοὶ σεξασχκοῦ δεουϑύων, ὧν ἔτι χαὶ ὁ γόμος διῶ 

δ Ζ ξαρνν(α μϑίοις τὰ γόμμιμκϑι ἁπόμζα.. Τὐτά τε 

δὴ τοῖς δηκΐῆλρις ἔ ἘΛΕρΡν οἱ ἐ Ὡρεσθύπεροι αὶ δὴ νέοι. 

αὐτῶν, χτ' ἑτα σίας διεζιογίες αγὸὼ πίω πόλιν. χαὶ τὸς 

μϑὺ Ἐχεφκεσέρρες ΤῊ πολιτῶν ὁμιλίαις αὐελάμξα: 

γον χεραρισμέναις, “τὸς δὲ ἀπειθεῖς χαὶ ἡταραγώδιφρἀ- ο 

πειλαῖς κα επλυΠοντο χα δμώων, εἰ μὴ σωφεφνής ; 

σ4α». ἥδ δὲ τίγας ' πϑλθυ σύρων ὦ ὠπερριμμένων, 

οἷς εἰλενὸς ἢ χοινῶν τἴρα τὰ ἴδια, χερδν Φεϑ"τὴς ὦ 

“παιοίϊες ὥς εξ» αὐἰδραΐποδει, αὐϑρρν κά Ὁ 

20 πλείςοις τ αὖξὰ αὐτὸν ἔων ἑταιθϑὲς, νὰ κεέγεσον ζὴ εἰ 

πενέων δρρυ αυϑμος, Καίσων Κα οἧἥτιος, ὃς ζῶ (ος Δό 

κί Καὶ αὐγὰς πὸ καλουρϑύς Κιχιναάπου, ᾧ μος πε 

δγιφωὲς, τ βίος συ νος δαύτερος, ἀνὴρ ἐφϑιεα 

τε κοίλλιςος νέων, χὰ τὰ πολέμια “πϑώτων λαμσςῦ- 

σαΐο: 3 φύσᾳ Ἔ: Ε σὐθὶ λόορις χε ἐγρηρῦμος ἀγα.ϑὴ᾽ ὃς 

ον πο πότε χεόνῳ πολὺς ἐρβᾷκτ χτὶ ΔΑ δηλ οἷς 

τε λόγων φᾳδόυϑυος, ὧν βαρὺ: τοῖς ἰς ἐλ ϑέροις ἀχούφν, 

οὔπε ἔργων ἀκολούθων Το λόγοις ἀπεχόμϑιος οὐ μὲ 

ὅξευ πατεξίχιοι ἄμμιον αἰστὸν ἴχὶ πὕτοις εἶγον, τὲ μέ- ̓ 

λὲς σλὑπσιοψέμϑροι᾽ οἱ δὲ ἐκ, τῷ δήμου, πϑύτων δ 

ΑἸλρ αὐτὸν αἱ, ϑέϑ᾽ πων. ἐμμέσοιου. τϑτον “Τ᾽ λύσρα ἐ ἔ-᾿ 

γγωί(ἀν οἱ δημόοχοι τέϑτο ἐκποδὼν ποιήσαοϑαι,., 

ὡς και πληξόνδροι πῶς λοιποὺς τυ γέ γδων» ὃ ξ94- 

αναϊκασονες (φφῳροιῷν. γγόγηες δὲ (ῦτα, χαὶ 

σκθ ασανϑροι Ἄφορες τὲ χαὶ μὕδτυρας πολλοις, εἰςώ- 

θέσιν αὐτὸν ἰτασὸ δίκζου ἀφική ιαΐος δημασίε,ϑοιγά-: 
τ - τὸν ἀμηῆ- 

δ: ἡ 

Ε 



ΧΟ ΠΟΥ͂Ν ὙΠῸ ΣΧ: 
, τοὺ “ιμησοείϑιοι τἰω δίκζω. πο βαιγ[είλαιϊες 3. αυτω 
“παρῴναι τσοϑς τ΄ δῆμον, κα ϑῆκεν ὁ χρόνος ὃν 

' ἔπαξα; τῇ δίκη ̓ σεενα γα χϑϑϊες οκκλησίαν »μμακροιῖς 

ἐποιήσανοο κατ᾽ αὐτο λόορις, διεξιογϊες ἃ βία ἐτύ- 

᾿ χόρῶ εἰς τὸς δημόζις Δ. περ αγιένος, ὧν τὅς 

᾿πεπονϑυζῷς αἰΐδις παρδορν μϑοτυρας. ὡς δὲ παρέ- 

ϑωχὸμ τ’ όσον ̓ ἀδς' μϑὺ ζ μμειραίκιον ὄχ ὑστήχουε 

ἣ χαλούμϑρον ὅλ τί Ἔἰπολογίαν, ὄν ἡξίῳ τοῖς ἰδιω-. 

᾿ χαῖς ὐὐΐθις “ἷρ ὧν ἡτιῶντο παϑκὶν, κι Τ νόμον ὑπέ- 

ὶ χ ϑίχας:λὶ “τω ὑπάτων τῆς κρίσεως γινονϑρης. ὁ ΤῸ 

εἰϑὲ πατὴρ ἐἰὐτε χαλεπῶς φέρονζᾷς πἰω αἰνθείδ4αν τῷ 

μειρακίου τὸς δημύζας ὁρῶν, ἀπελογεῖτο, τὰ μϑὸ 

᾿ πλλὰ ψάνδη τεχαὶ ἐξ ξχιξολὴς συν χείυϑυα χτ' Τῷ 

πα δὺς οἰποδιάκγες" δία δὲ σέκ οὐ ξεῦ πἐρνήσαα Χ,μμε-- 

χρὰ χαὶ φαῦλα. ὦ Οὔκ ἀἴξια δυμοσίας ὀργῆς ἘΠ) λέ- 

γῶν, ̓  στο ζωῦτα «ἐξ ἐξχιξαλῆς, ἢ δὶ ὕξξιν, δλλ ὑ- 

πὸ φιλο μίας μειφφκιωδὸις γερρνότο ἐχιδφωύμε- 

Ἶ δὲ εὖ πολλὰ μδὺ αὐταὶ συμξάζω δράστοι ἣ' αξε-- 

᾿λήτων ον ἀψιμαχίαις» πολλὰ ὃ ἴσως χαὶ παϑεῖν, οὔτε 

ἡλικίας -Ψ τω κραίίςω ὀνι ξ οὐπε φρονήσεως - τῳ 2ο 

καϑαρωΐζατῳ. ἠξίου πὲ πτός δημοίιχοις μὴ μόνον ὁρ- 

γἀὺ ἐχᾷν ἐφ᾽ οἷς ἡ μζδΊεν εἰς λθγους, δολὰ ὼ χαίειν εἰ- 

δέναι «αἷξὶ ὧν ἁπϑρίας 47 ποιῶν ἐν τοῖς “πολέμοις δεὴε-- 

ἭἼλεσε, τοῖς υϑὺ ἰδιώταις ἐλάυϑεοίαν κίωμνϑνος, τὴ δὲ 

'πατοίϑι ἡγεμονίαν" ἑαυτω δὲ, εἰ" ππόῖε ὦ μὗδτοι ἡ, φι- 
ἱ λον ϑοφπίαν -ρὰ εἶν πολλῶν κ βούϑῴαν. χαὶ δι-- 

᾿εξηφ ς τεςραϊείας πα(ᾳ ς,καὶ τὸς ἀγῶνας ὡπόμᾷς, 
Σ ὧν "ϑριςεία χαὶ ξεφανοις «ρα τ ςρατηγῶν ἐ- 

6 λαξε, πολιτῶν ὃ ὁπῦσων οὖν ταῖς μιούχαης ἰπϑρήασι-- 

᾿σερὼ γείχεσι πολεμίων ὁσοίκις ποσῶτος ἐπεδηήελάυ- 30 

τῶνδ εἰς οἰδκκζοις κα έξαινε, ἢ δεησῴς τῆς ἕαμλν τσοϑς 

ἁπόμᾷς ἐχιφκχείας, βίῳ πε, ὃς ἐμζτυρᾷτο αὐτῶ πα-- 

σῆς καϑαρὸς Ὡ]οιὈολῆς, μίαν ὠπαιτῶν τὰ Ὁ δη- 

ἰ μου Ὑδριν, φυλαίξαι 1 ψον αὐτῷ, ὁ μϑὺ δΐζυ δημωος ἡ-- 

δὲτο πόμυ τοῖς λϑορὶς χαὶ ,αρίζεοϑαι “ὦ μάφρφίκιον 

τω πατοὶ πσδόϑυμος ζῶ.ο δὲ εργίνιος ὁρῶν δτί μὴ 

διδόντος ἐχείγῳ δίκξευ,α φόρηζον ἔξ! εϑράσος ΤῊ αὺ- 

» θαδῶν μειφφικίων, λύίςαται, χα! φησιν" Σ᾿ οἱ »ϑὺ, ὦ 

» Κοήτις, ἡ τε ϑιλη αἰδοτυράται πᾶσα τ ρετὴ ἡ ἡ πσοὸς 

» πῷς δυημόϊιχοις ἀὐγοια ὁ θ᾽ ὧν μάεϑαι σοι παρε- 

οΡφην, ἡ ὃ τῷ μειρφικίᾳ βαρύτης ὶ ἡ “σοὺς ἁπλυζᾷς ύ- 

᾿ » βαξχἰ πϑρηυφονία,παροήτησιν ἢ συτίνωμην σξεἰξ μίαν 

»Ὑλχιδεχέ) ὁ οίις ἰ πσὸ τοῖς σοῖς ἥγεσι Ῥαφεὶς ὅτως ὅσι 
ο» δημρίιχοις ἢ μιετδίοις ὡς ἁπϑρ)ες ἴσμεν, ἢ μϑὺ σῶν 

» αἰαῤόϑεν ἐχυτηδοί μῶξ, τυφαννικζωὼ δὲ αὐνδοίδιφαν ἢ 

ἜΞ τῊὴα 

᾿ {προτθία, πυ Π.πὶνο! οχουβτίοποπι ναὶ γοηΐαπι πιούδταγ: φαΐ {0 ταπὶ ρορα]ατὶ πιοάοίοσιιε 

Ῥᾶϊτα οἀπιολτυς, γε οπλη65 (Οἰπλις , ἔργοις ταῖς πιοτίθιι ὃς {τ 115, τγγαπηϊοάτη ρεταϊσαρίαμι δὲ 

-ι 5 
4 πίμς,νἱ ἀοη5 ἱπτοί γα Ϊς φοδφασίατα- ος, τ 

τατα ̓ ππεπῦϊ αιάἀδοίδηι ὃς ρογϊοδοἰ, εὐ αϑὰ μὰ Ἃ 

ὅ31 

τπχοστς πη απ αἰηδπτ, 16 11 ἃ 
Ρορυ ἀϊέξα, ν Οἱ τδριις Ππ| τς πίττα πὶ 
δἀιιοηΐτ, ργο οδοίοης ασοιυατίοηο Ρ- 
ἸΙχα μη ποηλίπῷ ᾿ππςέδὶ (πητ, Ἐππη6- 
τητο5 αι Πγμ]Ἰρ]1ο ἴῃ ρ]οθοίος οχ- | 
οτουῆοτ νἹο]οπτιᾷ, ὃς τοίτος ἐποϊποτ 
εἰς ὁ ἀπισσητας {105 ἱρίος ἡ Ἰπ τὶ 
Δοςορ  ΠΘητ. Εαέτα ἀοίπάςτοο Ρ (6 ἀϊ- 
οξαϊ ςορία, αἀ᾿οἰείςοης ἰρίς ΠΟ ρτοάϊῖς 
δα αἰσεη σαιΠλπι; (64 αὐ ἱρῆς ρτ- 
τιατῖς, Παὶ ἱπίαγίᾷ ΠΟ] ἐλέξαπὴ χαεγο-} ( 
τοητας ἄἴδιῃ ΠΡῚ δα σοπί ἢ ἢ Νὴ 
εχ ἰερς αἰ οἱ γον; ὅζ σοπί] ἱπἸοἰῶ 
Τ1ἰγξ ἀθοῖϊ. Ατραζοῦ δἰ !5, νἸἀθὴς ρΙεδ 
οἤεηίαπη εἴμ ροτσαοία, σαι ΗΠ] 6- 
οἰ πη, ΡΙαγας τὰ ΠΠ ἃ ταπι Πα ά- 

(ς ἴῃ Δἀοϊείοοπιδ σοηβέϊα οἤδ οἰξεη- 
αἴτ; ας νοτο ἰπ τί ηΟ ροιογαῖ, ΡαΓ' 
τι δὲ [δια εἴϊς ἐϊχίτ, πος ἄἸρηα οἤδη- 
ἤοης ΡΌΒ]Ϊσα. φαίη 114 ἱρία ἐλοϊηογα ( 
πὸ ἄἀαἴα οροῖὰ Ποὺ ροΓ σοπιι ΠΊΕ]. πὶ 
οὔμ,1ΠΆ, (ΕΑ ἰπτιθῃ}}} φια ἀτη Β τὶ 
οῆς ίεέϊα εξ: ρεῦ χυᾶ η γἰχῖβ πλ8]- 
τ οῦτγα νοϊ τ πίαι 6 πὰ τι [115 ΠΠτα οΥΙς; 
τῇ 4Ὁ 4115 ἱρίς ασσθρεγίτ; υεαὶ πεοατ ἃ 
ταῖς, πο μά ϊοιο φαὐππς πηατατο ἤτὶ ο 
ταῦατα; ρἰεθεῖος ντποη ταητῇ ἐἰοΠ ΠῚ 
εἰιις (πσσεηίεγεητ, νΟΥΠΠΠῸῚ ΟἹ πγδπλΐ- 

ΠΠΠΣητ ἔουτία εἰπις ἰῃ ΒΕ] ο βοϊηοτα,δΖ 
ΡΓαοἷατα ἴπ τοπηρ. πλοτίτα : φαΐ θα ντ 
οἷυτα [δ αγτατετη ὃζ ραιγία τ ραυυι 
Δἰϊευτιογίτ, τα ΠΡ ρίι στατίᾶ πλυ τἰτι - 
τ ἰδ, ὅς Πηυϊ ἔοττο ἀοἰ᾿ψαεγῖτ, νθηϊδπὴ 
Ρερογοσίῖς. τῇ εηι πη θγδα φιιοτίος πιΐ- 
Ἰταῆςε, φασι ργα 5 ἰητοτ αι Ποίίχιος. ᾿ 
οἶτπιες πῃ 6 15 ργοραρπαῆσε, ιοτίες 
ΠΟΙ  πλιιγος ρεί πηι σοπίσο πα δε: " 
δ φιοῖοο ΠομλΐΠ6, ργςτοῖ σοτογὰ ἔου- 
τἰτι 4 15 ργαπιία, τι οἰπΐσας τ Πλιιγὰ- 
ες αὐ ἱπυρογαζουῖθ. {πἰ5 σοτοη ας ἀσοθ- | 
ΡΙΠδε. Ροίξγοπλο δά ρύεσας δὲ πη ογα- 
τίοποπη γαθμομαίαῃ νοτίας, γοσαθαῖνε 
ΡΓῸ ἔπι οὐρᾷ οπΊη65 δοηϊρηίταιο, υῖτα- 
46 οπγη τ το ΠἸπχοηο ἱπΠοσθητοῦ ἂ- 
ἔϊα, νηᾷ Πδὶ ἀοπαγοητ ται, πο] τ-, ] 
τηϊτατοπι ΗΠ]. Ρογσταῖα ἔαϊτ ρΙεδ᾽ Ππασ 
ογατίο, ν ἀθραταγα; ΠΠΡοπιογργαῆςα-, ι 
τατα Ποπυίπὶ. Οποα νδὶ (ςηίτ τρὶς. 5 νυ γα 

( “ εἶ ΓᾺ ΜΚ ΔΝ ἢ 

ἢ Οαίο ἱπηριπίτας ἀἰπλίττθγοιιγ, [τς 
τοχίτ,δς, Τα αϊά8 Ο υἱητὶ,αἴτ,τα σο- 
τοῖα νίστιβ, τὰ ογρα ρα Βεποποίςη- 
εἶα, (ατίς τοίξατα εἰς; ἀθθειαγα: εἰ δὲ Πα 
Βεῖαγ οπος δο ποπηΐπο. δοα ει ἐνὶ 
ἰπαςῃΐς ἱπίοἰ οητία ὅζεγσα ΠῸ5 ΟΠΊΠΟ5 

ααᾷ 1: 
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ἘΞ ΓΣ" αςτεν.ι .-’ 

9 
Υ ας σ 

ΟΣ σαι ]ς πος ὃς Φῦτις ἱποοῆοτγαι; νῦ 

ΩΡ, γυυνβ τισιν ἢ 

6.» 

Ρατγρατίσαπι ροτυ]ητίᾷ ἀΠΊρ] ἐξ] πγα- 
Ιαϊτ, βάσθή θαι (χοϊποτῖι ἐχέρία ἴῃ 

οἰυίΐτατοτα ἱπτγοάυχίς. σαοά σεῖο ἤ το 
πείοϊο [μέ εἰ, πῆς Ρο[ξᾳυᾶ! ἴῃ οο- 
βαϊποηεπη ταῦ νεηΐς, πιοτῖτο ἰηἤϊρσπα- 
τοπετιδί ποίγο ποπιίης πλοῦεῖε ἀο- 

Βειιπη τε οδίοϊο δε άϊατογο ἰ]α]ταιιῖς 

ἐροηοεῖι οἰα!α ξοττιιηα", τὰ 4006» Πλὰ- 
Ἰὰς ΠῚ, θοηΐῳ νἱτί Ἔχ ΠΠπηδτῖο ἱπὰ- 
Τηοτῖτο ΠΝ οθτίρίτ. 5ρ64..η. ποίοϊεθας 
εὖ ̓ ηἀ Πρ η τιῖα νίττατς, [ἃ νοτο ντογο- 
ἄλταγ, ἕλος ἱπυρεῖγαδὶς πλεὸ ]θοαι6 

τοΠπιοιϊο. 56 νττς [τᾶς ἴῃ τηξογᾶ- 

ἀδηοθιὶς ἰπἰατῖα Ὁ φἀξιιηης ἔδοι!ε οῦ- 

ςεάο, τα πῦ ρόδο φ παπο ΠΟΙ στην 

ποῦ ἡηαίεη εὐ πογρμίο Παρ ΠατΙδ. γιδῦς 
ΤΠΟ]Τι5 (οα5 4ιαἱς πγ4] ἰη τορι ρογηῖ- 

οἵοιη Ἰηίο ὃς ΔΙ ΟΥΙ5, 40 ̓ ΠλΓΠΔΠΕ 6 

τγγδηη]ςί, ΔΟΠΘ Δ ΟΠ] αιάοπη ςςς 
Ρυτῦ ἁὐα] ἔλοίπι5 οἶπι5 ΟρτΟρΙ ΠῚ, ΦΩ 

ἀῤεὶ σο ποῦ οἵ! ργαο τὶς 1{π|5 ψηα 22ε-- 

7μ0γα ΘΠ Πα; ἀθοουθι5. ν ο5 4υος; 
αυΐ πιο ΠΉΠ ΘγαὈ}]1 ΠοΠλ]Πἰς ογατίο- 
πονος ΗΟ Πηοθατί8, οἰγοατ ρ οἶτα 
Δ τα]! οἷα ράγσογο νος ἄροοαῖ. Ηςς 
Ἰοσατις, γσοῦο [μΠΠτν παπη ο σο]]οσὶς 
{ἷς Μ.Υ οἰοἴτι, ὃζ φια ἀεδαο]οίςξις 
(οἰτει, ΐςογο. Μοχᾳ; Πἰεητίο δέξο, ὃς 
οὐπηΐδ. οχίρεξξατίοηε (υἱροηί!5, Ν᾽ ο]- 
{οἰις ᾿ΠΠιδῖτα Επδηηοι νοςς, πιοχῇς 
οὐίας ο[Ἐ: Εαυίάσιη (δ αἰγίτος ρογουρί- 
αἰΠδ τι ΡΠ πατα αἰτίοπο, νῖ Ἰερεοῦοοίς 
{{πὸ οἴξιρτο ατγοο δ. δ ῥ᾽ ας ἃ ἀτγοςιδ. 
Ἰηἰτυ}15 ρα πᾶς ἦς πος ποιηιηςτορο- 
ἔτεος. φυοα ηιΐα ὑαέζομμς ρογ ἔοσταης 
δος νἱ τ τεπυπιατῷ, να νηὶ α νυ σον ΠΟ 

| ἡ πθ σα “λιν φωαβουίτιπυης (ΑἸ, συληάο Ισοῖ, Π πο 

φοσυίατοτίς, τς ΠῚς ρεγίοηᾷ (πη. ΝΟ 5 
4 ἱπυπηαηὶ ὃΖ ατεροί αἴτεέξιι πτ ἰη- 
Ἰατία,σορ ΠοίΟίτο. Ετατοῦ ΠῚ ἔπ [κα 
εἷις,οπλπία πγούτα ἢ ἀπο, ΠΊ ταις. ἰς 
πιθοῦ αρυα ἀπηϊςῖ! ςασηαθατ, ΟΕ ςοο- 
πᾶπὴ ἡππ|πὶ ἀοπηῖ ποέξι γθιθττεῦ 
ΤΑῸΓ,, ΘΠΊΘ ΩΓ βοιῦ ἱποίάϊπνας ἰῃ Πα 
(ὐα οηςπ ἢ αἰίοτιπι ἔογοςιῆ δάο] 
{τοπταηγ τατδα σοῃλΠλητοπι. ἢ ρτ 

ἘΠ δέ ρΡοτυ]ηταβ {πῃ 65] Π]]Π1Ὸ 
τὶ. δ τοπαϊοῦι. ᾿π ]τατς (Ο] δι. 1ὶ οὔ 
ἰηἀἸσηατγαυηίιγ, ὃς ἔτατοῦ η [πῆς ἠϊςε- 

Τοῖ ἀιυα Πθοτίας, (αἿο ᾿ς πάρ πὶ 
ΤΆτιι5. αι! ἀ1τ6 Αἰ υϊά αἥποίετ, ἰπῃ εἴ 
ἰπουστῖτ, ρυσηΐς δέ σα! οἷν. ἱπηραιῖτ; ἃ- 
Ἰηςα; πάρης Πλοα 5 ρτο "δ᾽ αἰ πα τγὰ- 
ἐγζατῇ, ἀἰογνεγρ Ἰητο γῇ οἶς. δὲ οὔ Ἔρὸ ο]α- 
Τηογοτο Π]ογῷ, ἂς ρτῸ ΠΊρα ΜΙ] ΡΡαυΪ- 

{Υγ6 τοϊαγιᾷ. οπγἶο 110 ἴα πὶ πγοζίο, 

το τῇ τὸ τότε (τ, γαδικεῖν ἡ ἡμαξ, μέμφομαῃ τῷ γιῶ 

͵ "“, λ ͵ ΠᾺΡ τὶ 

20 μειροικίῳ. σιωπῆς δὲ νον ϑμης, ἢ πολλῆς δξ ἀπὸ 

20 το οὰ φίλῳ ἡ μ᾽ (τα αγα τίνες “ ἐχομδὺ ̓  

ς᾽ πυϊγὸμ Καίσων οὑτοςὶ κωμαζων σευ ἐτέρϑιξα 

40 ποκχῖ εἰν4. ἐμιοῦ δὲ κεκραγϑτος αὶ ἀμειυουδύε ας ἰ 

ΙΟΙΝ ΘΔ ΘΟ,  ΕΥΝΟ ΛΘ. 5. 

βωρξαρων ὀῤιϑεξπων ὕθειν ἡγαίπησεν, τ πονηράν ' 
ἔργων ζιλον εἰς πἰωὼ πόλιν ἡμδῆμ" εἰραγήοχεν. εἰ μδὸ ὄν, ἱ 
ἐλοίνθαινέσε ζοιοῦτος ὧν, γε ὅτε ἔ' ἐγώχας, ἐγ θοο 

δ ων ἡμλν" δίκαιος αὐ ἧς᾽ εἰ δὲ στουήδᾳς πὸ τε ἐσλας 

σειυέκογρ πῆς οἷς ἧς ατεγεπνλοίκιζε τίου ΤῊ πενήτι 
πολιτῶν τὐχέωυ, πονηρὸς Ξξα καὶ αὐτὸς ἤεϑια, Ἄν : 

και λοκαγοίας δόξω σέκ οα πὸ δικαίου, σοι τὸ 

δρῦν. δλλα γδβηγνόφο αὐτὸν σέκ ὄντα τὴς σὴς σὲρᾷ 

ἧς αἴξιον. ἔγω σοι ττο ἔχω αδοτυρῷ. Ἰπολύων δὲ 

μὴ σεευανγλμακτεῖν. ἵνα. δὲ μάλλον μαΐϑηφἡλίν α; 

69. τῇ ἢ πόλά καχϑν Ὀλεδεφων ἐλοίνθαινες «ὠφὼμ 

τυφφιγνιχϑν, χαὶ συ σὲ Φόνα πολιικοῦ καϑαρϑν,ἀ) 

σὸν αὐτῷ φιλότιμον ἔρον, χαὶ δὐτιπταρεξέτασον ᾿ 

τω ας ον τοῖς πολέμοις τ ριςείας' κὰ ὑμδλμ ὅσοι 

ἐπαϑεῖτε Ξς ως οἰκθιζοκδίῳ τω Δύδρὶ, σχοῦτε 

Ξζα Ἵν ὑμῖν ἔχ Οιούτου φείσοιεἷζ πολίτου. 

(ὗτα εἰπτῶν, ὀμίςησιν εἰκ ΤῊΝ σιιυα ρχόντων Νο 

χον ολούσκιον, χαὶ λέγῳν ἐχέλέάυσεν ἃ; σεεώοιδε τί 

τῶν παφϑεδοχίας, μικρὸν χιὼν ὁ ολούσκιος,ε 

Ἐγὼ μάλιςα ἐθελόμών οὐὦ πολΐται, δίκζω 
απ ν 

Ζεῦ ο νομὸς διδωσι μοι τοβοὶ πότου λας ,δφὰ κὶ χὰ 

ἐκ δνῶν πεπονθώς κωλυϑεὶς: "ὃ ᾿ τάτουήυχε ἵν δ 
“ κ ᾿ 

νἱαννὶ ἀοϑενφαν,ὼ ὅ: πολλῶν εἷς ἷ: τῇ “νεοῦ [δὲ,]} ἡ 

ἔξες! μοι, τῷ μὔδτυρος οὗ μα, ἌΝ ὦ ; (ΟΣ τ καίνη 
͵ Ω] ͵ « 3 ἌΝ 

τς 

σα πε μου.ἀδελφος ζω μοι Λἀύχιος ὃν ἐγὼ ἁπὸμ 
3 ͵ὕ ἴω 3 τ 

αν, ϑοφπων ῥμαλλον ἡγάπηίᾳ. ΠΟΥ μμϑι σζευξ 

κτὸς, χὰ μεθοι. δεληλυδῦσι Ἀ ἡμῖν πο ἀφρραὴ αἴ 

ρώχοις μειφοιχίοις. χαὶ ὅτοι Ὁ μϑρ τοϑότον ἔσκ 

τε χαὶ ὑξρκζον εἰσυμας, οἷα μεϑύοϊες δ νέοι 

θϑοαίδες, “ὡς Ἶ οὐ τατεφνοι χαὶ ἡ πεινᾷς ὑξριί 

δὲ ηγθμακίουμϑυ κσϑὸς ἀὐζις, ἐλάζϑκρονρὴ 

πϑτων εἶπε. διάνον δὲ ἡγησοίμϑρμος οὑτοςὶ Καίσω 

Ἰοῦσοι τί ὧν Οὔκ ἐξέλετο ὐδϑεδδα μῶν ἀυτωντ 

χαὶ λακίιζι ζων,ὼ ὃ παίαν ὀηγην (ξριν εὐὐδιεκγύμϑυος 

γάμεζευ ἐκεῖνον ἤδη νεκρὸν κείυϑιον ἀφεὶς, [ἐμ] ΠῚ ἱ 

Ὁ ἔπαιε" χαὶ οὐ πρότερον ἐπαυσαΐ», ὡρὶν ἁ 

τὸν τε χὰ ἀφωνον εἶδεν ἐρῥιμιμεένο! ν »δῦξας ἐ}) “ἢ 

δὲ αῦτα οὗτῖ οδὺ ἀπιὼν, ᾧχετο χαίρων, διάνε! 

καλῷ ἔργω" ἡμας δὲ οἱ Ὡρα; Δυονῆμοι ΚΦ [ 

απ Ὶ 
Ρυβηο51η πὴς σοπιιογείτ, πες ρτίμ5 ἀοΠίτ, ζ΄ πε νοσο ας πλοτιι ἀοΠἰτιτῇ σογπογοῖ, ὅζ πιουτηῖ ὕ οἴ 
ἀμοοτοι. Ηις ρογροιγαιῖς ΠΠ]ς,υαί τς δος σοίξα, ἰκτος αθῖτ: ποσ νοτο,α ψυγηο ύγέπλα (ἀροτυσπθν ὦ 
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" 

ἣν» «Ἰμαῖι πεφυρκϑμοις αἰοφίσι Ξ χαὶ εἰς πἰωὼ οἰχίαν ὠπε- 

» χόμι(αν Ὁ κϑὺ ἀδελφὸν Λάχκιον γεχρὸγ, ὡς αῷ ἐ- 

᾽» φάυ, ἐμὲ δὲ μιϑανη ὼ ἐλπίδας ἔχοντα τὸ ζω ὀλί- 
» γᾶς. ζαῦτα ὃ ἐγίνεῷ Πουπλίᾳ Σερδιλίου ᾿ Λάχίου 

» Αἰζοίια τίω κ πο αἰείαν ἐχόντων, ὅτε ἡὶ μεγάλη νόσος 
! ῃ Ὁ » ͵ Χ 16 ἥν ..9 ͵ 

ἀλη, Ἴλαξε πόλιν »ἧς ἀπελαύ(αᾳ »ϑυ χγκεῖς αἸλῷο-- 

» περφι. σῦτε μϑὺ δξζω ϑχ οἷον πὲ ζῶ μοι δικζωυ παρ αὖ»-- 
ἌΣ ΑΒΝ ἢ ᾽ ͵ Ω δ. 4 

» ηῷ λα», τεϑνηχϑτων ἀμφοϊέρων “ον ὑπάτων. Λο- 

» χρηιε ἢ ἡ Τίτου ετουξιν τοὐβα λαξόντων τίου εἰρ- 

" ΌΥ ἡ, βαλόυϑυος αὐτὸν ἀγήνἰπῦῦ δίκζωυ,ἐκωλύνϑζευ 

ν Ε Ἷ Ω ὔ 

Σ᾿ πόλεμον, εἰ λελοιπότων ἀμῳφόδ)έρων τἰωὺ πο- 

ν Ἰὶ τιὼ φρχζω καλῶν, ὁσαίκις τοδοέλϑοιμι "νὰ 

τα δὴ πολλοὶ Τὴν πολιτῶν ἰσεισι' σλυγας ἐλαμ-- 

» ὅανον «ἰπυ᾿ ἀστύ, ζῦτα δεν ἃ πέπονθα, ὦ δημώται, 

»,(Π πάσης ὀληϑείας εἰρηυϑύα “σδϑς ὑμαξ. τα 

εἰπόντος ἀὐτϑ; κραυγή τε οἰκ, ξ παρόντων ἔδμετο, χαὶ 

ὁρμὴ πολλων ὅχὶ Τ ἐκ χήρϑς δίκζω δλλὰ οἵ τεῦπα-- 

ὦ, ἐμποδὼν ἐπ ύοντο,ὺ τὸν δ δδχων οἱ πλείοις, πο- 

ᾧ γηρὸν ἔθος Οὔκ αἰξιοιωῦτες εἰς “ πολιν εἰξαγφν. ξὼ δὲ 

χα τῷ δήμου Ὁ καϑαιρωταΐον 9 βελόμθυον δτοςερᾷν 

λόγου πὸς ̓ ἷρ τὴν μεγίςων ὠγωνιζουδύοις. πότε 

᾿αϑὺ δξχυ ἐπέσχε τίω Ομ ϑρασυτέρων ὁρμέωδ ἡ Τ διὲ- 

χαῖν “σϑϑνοία, ὼ ὀμψαξολζωὼ ἔλαξεν ̓  δίκη, οὐ μικρας 

δε ἐμιπε(ϑύσης φιλοϊιαίας ̓ ὴ ζω τήσεως “ἷρ “ σώμκα-- 

Ὁς εἴτε οὖν δεσμοῖς αὖθ᾽ φυλαίηεοϑαι πέως΄, εἴτε εἴ- 

ἣ γυνᾷς δια; τὴς ἀφίξεως, ὡς πῇ ὁ πατὴρ ἠξίου" χαὶ 

ἡ βολὴ ἐψηφισαΐζ χφῆμασι διετίυνϑεν ἐλάύϑερον ἐῃ 

: ὃ σῶμα μέτρι δίκης. τῇ δὲ ἑξης ἡμέραι στεναία.- 

20 

ἶ ν 
ἰωοκ᾽ ᾽ ο' 

᾿ ᾿ ΤΣ οἱ δυρὗνγρι Φ πλης ; ἐκλιπόντος τὸ μειδφι- 20 

μ᾿ ἃ ν᾿ ΣΡ τ, λὶ ϑι.ὲ» “" ᾽ 

χίο Ὁ δικέωυ,ἐκύρω(ντ' κατ ἀὐτο ψῆφον, ὁ τὸς ἐἴ- 

γιὰ δέκα δα, ἐποφάξαιῦ τὰ αἷϑὸ δ᾽ σώμαῦ.. ἡ 
᾿ Ῥποκαζοισαίσεως ὁμολογηϑενζῳ χενμαΐᾳ. Καίσων 

μϑὺ δέίυ Τοιαύτη αἰξεπεσὼν Ἐχιξελη,καζασκάνα(ᾳ- 

ἣν αϑύων ἁπλυζᾳ δηρζρχων, χαὶ Φδολουσκία ψ4..- 

δὴ εἱοτυρήσαντος, ὡς ἐδυεΐζ φανερὸν στε γθόγῳ, 

φάγων εἰς Τυρρδυοίαν ὠχετο. ὁ δὲ πατὴρ αὐτῷ τὰ 

πλέζα τῆς οὐσίας ἀπεμπολή(ᾳς 3 ὰ ζᾳᾷ ὁμολογηϑεν- 

"τα χἰ πυὸ τὴν" ἐπυντῶν γούμαΐζᾳ σοδὸις, οὐ ᾧ γω- 

ἈΡΤΊΟ, ΚΟἸΜ ΕΒ ΝΣ 63) 

ταῦ, σγπεηζος τ ΠπὩτ ἃς ἀοπλιπι τ - 
Ροττδητ; ἔγαγίοπγ, ἐποέτα, τ αἰχί; ΠΊ6, 
(εὐ ποοοπη δὲ ὩἸΠ1]}0 πε! οτὶ ίρε τγὰ- 
Ἠεητοπ δηϊπλαίη. Ηας λα ίππεὶ 1,΄ 

ΖΕδυκῖο ὃς Ρ.ϑογι!ο σοι δες, φαῦ 
πηαρηα {Π|ὰ ρο τὶς σταΠαγοιαγ, ἃ απ 
ΠΟΩ; Π05 ἄτι ἱπητη.Π65 ξαίπγις. δὲ 
υοηίαην νι Π16; ΠΟ  Π] πὶ αι πγ- 

Ράτ, πα σιπὶ δα πϑτίασίο ἱερίδιις ἃ- 
σοτοταποηοῦ ἰἰουίτ. (ποοοΠογάτοοη- 
(]ος Γ,Τ τογοιίας, ΓΟ σταῖς μπος 
αἶμα ται Πτ1α απ ξιαυς αν ντθαηὶς περσο- 
τἰϊς. ν δὲ νοῖο 6 πλΠτία τοσοῦ (ππητν 
ἀυοιῖος δα ππαρὶγατας οὔ οἰϊαι!, τος 
τἶος ( νὰ πναϊτί οἰτιθς ποτιητ ) ρίλσας Ὁ 
ςοτοτα, ΗΠ αοίαπει (Δυϊτίτος χιας Πιΐ- 
[ιϊ ἀοοί1Πς νογΠιπις ἀρια νος ροιῃϊ- 
ΡΒεο. ΗΕἰΘς δυιαϊτῖς ἐχοζῖις οἰ Ἰη ρος 
ΡυΪο οἰαπλου, δέ πα] δα εχίρεη ας 
τπλᾶηιι ρασΠᾶ5 ργογιογιητ: οἀ σοηῇΣ 
σοΒΙιιογιιοτ πη} τἀ! Πετη., αἴ; εἴ- 
ἴατα ΡΙεγίχιο τα; θα πγαίτιπλ 
ἜΧΟΙΏΡΙ τη ἴῃ ντθοπὶ ἱπιγοάιοί Π0]- 
Ἰσητ: αυΐῃ, δέ ρ]οἰἰ5 Ππγαρηδ ρδγ5 δγαζ 
ἰῃῖοστα, πα ΠΟ]]ετ ἐς σαρίτε σετῖαπ- 
τεπὶ ᾿πα!ἔξα οαυ [ἃ ροτγίγα. [τας ταμο 
ΡΓουϊάδίατις Το ἀογατῖο ἐσοὺ; ααά4- 
οἷογαπι ἱπιροῖας τορτοῆϊε ; 4] ἀταπα- 
4ὰς εἴπ πάϊοῖο, πο Πη6 πηαρηᾶ σοΠ- 
τεπτιίοης αἰϊετιιατιάτιςηο ᾿ΠΓΟΓΙ ΠῚ ΓΟΙΙ5 
οἤεείη νηοῦ] ας. αῇ ἄατο ναἀίτηοηῖὶο 
αϊπχϊττεη τις, ντ ρατεῖ ροίἘιι] δας. 56- 
ΠΆτι15 δἰδηρλη92 ἴα ΠΠπ|| Ἰητευροίτἰ5 π11}}-- 
ἔα νδάϊδιις, τοῦπὰ νϑητις δά ἱπαϊοἱΐ 
τῶριις ἀϊ ποίει, Ῥοιεεῖαϊς τ δαηὶ σο- 
δέϊο ροριο, συπι ἐαιιΘ ἢ 5 {το πὶ μηνὶ 
εὐ" αάιρρμορίμε ἀφο γα οι, αθίδητθπ 
ἜΧΡΟρΡΕΪ (δπιοητία ἀαπηπαάτιησ, ὃζ ἃ 
νααίδιις, ι! οτᾶς Πα πηθτο ἀξοεπι,ρα- 
ἔζας ἐς Ππεπάο το ρέεοιιηΐα5 οχορθ" 
τιητ. [τὰ (αίο ἱπΠατῖς εἰσι ποιῇ οἱτ- 
σαπιιςητας, Ζαὶ οτίδπι Υ οἰ (Οἰτιπι (8]- 
(πὶ (στ ρος σοπιρεττιιπι ο[Ἐ} τοίξοπὶ 
(υδοτπαμοίαηι, Ἔαχίαϊατῇ ἴῃ Ετγαγία πη 

Δδίὶϊτ. Ῥατοῦ εἰις πγαχίπηα θοποζί (πο- 

τατη ρας ἀϊπιξαϊτα (τί σἔςοῖτ νδάϊθιις: 
σοὨτΕ ΠΏ 7116 νΠῸ {ΓΑΠοτ οτῖηο γα-- - 

(ταἷο, ἰῃ 480 Βαπη]ς μαθεδαῖταρσια- 
δέδια ι ͵ Φνλα, οἵων Ε ΠΑ ΝΟΣ ιν 
᾿θλω" ἕν γὸ αὐτῷ μιχρὸγἰ πσολφπορϑμον ζι πέραν Τ' 4.0 τἱοίιιπι, οἰπ ραιοίς (ογαῖς νίταπι ἰδὲ 

“Τι(ξέρεως ποΐᾳ μοΐ "Ὁ ᾧ ταπεινή τίς ζω καλύξη΄" 
᾿ δ᾽ αὐ, ἐπλ 2 ΣΝ ΤῸΝ 
γεωργῶν, αὐτοῦι μ(Τ δούλων ολίγων ἘΧΊπονον κ᾿ ζα.- 

2 ΄ ε Ι εὖ “ 2 “ 
᾿λαίπτωρον ἐζῷ βίον, πὸ λύπης τε ὃ πενίας τε πο- 

ἷ Ὁ) Ζ ᾿᾽ Ἵ 2} «ς ᾿ " 

λινορων,ὅτε Φίλους ἀασαζοιϑρος, ουτε ἑορταζων,ὅ- 

τε ὀιλης ἀὐφροσεύύης ἑαυτωῖ μεταδιδὸυὶ συ σὲ ιμιαξ. 
τοῖς μϑρτοι δυκζοχοις πολὺ Ὁ πρίϑοιλολϑν ἐγίνετο Ῥ 

ἐλπιδὸς. οὐ ΣΡ ὅπως ἐπαυύσοιζ ἡ Τὴν νέων φιλοῖι- 

Ιαδοτιοίατπη ὃς ατυπιποίδπη ββρίορΣ 

Ιλπάο ερίτιρτα πιατογοᾶς ἱπορία πες 
γεθοπιἰηιΠξῃς5, ΠΕς ΔΠλὶσΟ8 (Δ] τα 5, 
πεο ἐείτος ἀἴδς5 δρίταῃς, πε ν]] πη ἃ- 
Παπὶ ι[ατίτατὶς πγατογίαπι ἢ] ᾿π41}- 
σοῦ5, (Οοἴοταπι τηδυιπὶ πιαϊταπι 
{παίρε (Δ άπης. Αάθο εηἰπὶ πἰ8}} Ρ- 
(ξοῖς (ὐαίοηίς οαἰατηίτας Δα τπηοεθ- 

. 

- ΧΗ͂Ι 
! «. 

ὙἌΒΙ ἡ ἰχΧχιο ἡ 

«Οοτει,ίεει Φ) τ 

ΠΝ Φ. οζς 

«Ὁ ᾿ψέμανι" ὍἘΞῚ 

Ξ δε. 4ν.γε 
Κιουϊπτίι 
ἰηΐψις ἀ4- ες. : ̓ 
πιρᾶζιϑ: 



ΑΟΝ 6.294, φοίάἀοπη τείδιιπος γείθοϊτ. 
τίο, ΟΟἰαυ- ΡΥ αἰεγίιις Ρορ!ίςο α, Ο. ΟἸαπ 5 54. 
ἀϊοκυτθς (ο δἰ πες σο ἢ: Πγαρ ΠἘγατιιπι ἰηϊογῦιτ, ρο- 
9} 

634 
ταπλπι ἰππθηπὶ ρεγ] σοίαπι, ντ 
πλυΐτο ετἰαπὶ ἔογοοίογος ὃζ αἰρεγίογας 
Βοτοηζ, δ ταχη αἰ ξΕἰ5 τὰ πὶ ἔλεε ς τορσα- 
τίοΠαπὶ ορραρῃηαγέι: ἵτα νὰ τι θιΠὶ Π΄- 
ἘΠ ΔΠΊρ] πς ἢίσεγα ροϊπογίητ,αδίμπι 
Ριοὶπ πατοχοσοδίά ΦΟὨΙΪΑτιστεπηρο- 
το ταις ρ᾽οὺς ἰῃ ἀππιιπι δαδητοπι 

γΡὶ νεῖοὸ 

τὶ σα απ αιιαΐα ππηιᾷ δητε, αὐ ἐχ- 
τεγηἷβ σοητίθιις ἴῃ νγθαπὶ ἱποιιδευτ, 
Ρεγ πιοίπας (δα Ἰτίοπ ες ἵπεγα πησθηΐα 
δαίοίτιιπ, ντ δζ δ: δ} π11| δ γὶ ργςπιο- 
πορδηι, ὃ Πρπα (ἰαϊηίτιις σάτα πρε- 
τουτὶ ἀπηο Ροττοηάογδης. 14 Βα] πὶ 
4114 εχ σδηἃ {τ οστιιπι, δ 01: γα 6- 
1πι5 ΡΕυ ΟΠ] τοπιροτς σοίξα {πΠτ| πη σ 

ἀεμαγγαθο. ΓΠθαμὶ,, 1 ἄδηπο δ 
᾿Πγαρ! γάτα πὶ οοέξί ἐγαῆς, ντεο ἔδοϊ- 
Ἰπας Ιεσοπὶ ραεγξεγγοης, ο πὶ νἱἀογοπῖ 
Δἰταγαπι σοπίαπ!επη (Ο. (Δ πὰ ἰη- 
Παῖο δζ α πγαϊογίθιις ΡΓορασατο!ῃ ρ[6- 

δεπὶ οὐΐο ἰαθογαγα, ραγατιιπι]αθτο- 
τίς ν γί διις ᾿ρίογιι πη σοπατις ἱπηροά!- 
το; Δάῃαο ροτθητι ΠΠπλο5 ΠΟ 516 ἰι- 
ὉΕΠΕς ραΪΔΠὶ 6ο ἔθιοοία αἴα; διιάλοίας 
ΡιΟσο πῆς, ντ ν᾿ (προγατί ποη ροῆτητ; 
τα. ἰῃ ΡΓΙΠγΪ5 Πγαϊογό ρορα] ρατταπὶ 
Ραττϊοίογιιπι δ᾽ 4 εἰς ἀςἸςπίταπι οἤς, 
ΠΕΟ ΔΠΊΡ 5 τᾶτο {ππάϊο τοσατίοποπλ 
Ἰερὶς νγσεγα, απἀαοίοτο νίὰ τῷ ἀσστο- 
αἱ [Ἐαταογιης, σα δέ ρίεθεπη ροῖςεὶ- 
Ἰεγοῆς, ἃς σοπία οι Γαργπιοῦθηζ. ἃῸ 
ΡΓΙΠγυΠ ΓΙ ΠΊοΙ65 ρογ νεξίραγίογιιπε 

. ψαΓο5.4οἰπθ ἃ πηδηο νίᾳ; δα νείρετᾷ 
ἴῃ ργοραζιο οο(]ταθαητ, πες 6 πι- 
414Π| ΠΠῚ οχ σο]]ορίο, σοἸ]Οαίαπι 
{Ἐπ ὃς σοπ 1 δα πλίττεθαησ. Ροῆτε- 
πιο νδ] νἱίπηι εἰξ τέρα Ἔχίοηιυί σοπ- 
{|| ΘΟ ΠηΧογιητ Πττοῦαβ, οα56; Πδὶ ἴῃ 
ἔοτο σοῃ[οπεῖδ. α ἴσῆοτῖο Πποπηίης 
το δας οιγαιιοτῖίτ, αιια5 ντ ἀσςερο- 
ταητ, ἔγοητῷ ἔου!εηζοϑ, να]τῖιη; ἀεπηῖτ- 
τοητας,(τγοχογαηξ. καὶ πα σοτι- 

οατία να]ρὶ ἔλέξο, ὃ οπηηΐθ. παρ πιιπι 
ΔΙ χι οὐ πηδ] αἰ παπείδιις σοητί ποτὶ 
᾿ς Πττετῖς, ἢ] ητίο ρεῦ ρι σοηεπηἰη- 
αἰέζο: ΕχιΓοπλιπη, Πα αΐμητ, ΡΙΘδὶ ΡΕ- 
τί σα ι1π0 ἰΠΠτατ, Ουγῖτος : ὃζ ὨΠῚ ἄξεις 
ΔΙ χυῖὶς ργορίτίιις ἱπποσοητο5 γοίρίςς- 
Τοῦ, ατοχ ἢῸς5 νηϊπογίος οσγαϊδιαδ- 
“Ἰαυλῖτας. τοσαηγας νὰ ταητΠρετοχίρα- 
ἑζοτῖς ἀτιπη} τῷ πυητίαταπη δά (δ πατῖ Γὸ- 

» ξουίαγιις 4110 ΡΟΙΠ Ππλις ἴῃ σου ΠΠ6 
᾿οΟίμ!οτο. ΗἸἰΪς ἀϊέ!ιις Ρτουὶριαητίς δά 
οδίμ|ς5. Τητοῦί πὶ αὐτοτη «πὶ (Θ παῖς 
σΟΡίταγ, ΨΑΓΙ Πογπηοηος ἰαέϊα δαητζατ 

ΠΙΟΝΥΘΙΙ ΔῈ ΡΟ ΔΆΝ 5 δὶ Ὶ 

10 πολέμιου " ὃν παρήγαλυ ἡ πολίϊικὰ φάσις οντὸς 

20 τὰ γίνομϑυα, τὴν δὲνέων τὸς πλόςον δχώυα νϑμο 

30 “σειυέδράυον ἐν τῳ φανερῷ, μεζαᾳ διδύγηες ἀϑενὶ 

σὰ μέτωπα χαὶ κατηφᾷς ΩΣ ὀψ4ς ποιήσειγ]ες, 

40 δξὴν ὑμῖν κινδγωώων, ὦ πολίται, Ὁ δυμιοίιχθν᾿ χαὶ εἰς 

μία (φφρονιεϑεῖσα τῇ Καίσωνγος συμφορξι" πολὺ, ἰὼ: 
χαλεπωϊέρᾳ. χαὶ πλείων ἐμετο, ἔρχϑις πὲ χαὶ λόρρις, 
καζαγωνιζονϑρὴ τὸν γόμιογ. ὡς7ε οὐϑεν ἔτι ἀὐξις ὄξε-. ᾿ 
εν Δίαποραξαοϑαι, Φαιπόρνϑέντος εἰς δια ἡ 

φόνου τὴς Ξιρχῆς.ὁ μδύτοι δῆμος εἰς “- ἐχτόντα Π 

λιν Θγψιαυτον ιχονᾷς ἀπεέδιάξεν ἀὐΐξιζ. Τποπλ, 

δὲ ὥδλεσίου Ποπλικόλᾳ ,χαὶ Γαΐε Κλαυδίᾳ ΣΙ 
(ύνε τω “ἰ πο’ αὐρεζωὼ ἐϊξοισίαν τἰραλαξοντων 

δ,ευος ἽΣ οὔπω “' Ῥωμάν καίέοχεν ἀξ δλλο 

χρίς; ὡς οἵ πε Σι(ξύλλφοι ιεησμοὶ πσδούλεγον οὶ π 
οὐκ τῷ δαιμονίου φανέντα πσο9εϑέασισεν τωῖπα 
ύγτι οὐγιαυτω. διηγήσομαι δὲ πίω πε αἰτίαν ἀφ 
πόλεμος εἰφῆλϑε, χαὶ τὰ “οξαΐϑεντα τοῖς “ἶπσ' 
χ' Τ' τῦτε αγῶνα. οἱ παράφληφότες ὦ δυύτεροντ 

δηρδοχίαν ἔχ: τῇ ἐλπίδὶ ᾧ' χυρωσάν Τ' νόμον, ὁρ ̓ 

πελίπιάτων Τ' ἕτερον Κλαύδιον Γάιον 
ὧν Ὁ πρὸς τὸς δημύζιχοις ἔχοντα μῖσος Ὡἰὰ ' 
γϑνω ν,χαὶ παρεσκάυασμκἔνον ὡπασῃ μηγχϑμὴ κωλ 

πόνοιαν φαγέρφὶν τοδϑεληλυϑόζας, οἱὲ οὐκ εἰ 
βιαίῳ καζουγωνίσαζ, κάλιςα δὲ τῷ δήμου ὧπ 40) 
«ἰτυκαζακλινόνϑιον τοὺς ϑερφπείαις τυ πα Ὅὶ 

͵ Ν᾿ ͵ ΡΝ, ἈΝ ἢ νον ἡ χιίωνγχ) πσδοϑυμίων σέκετι πίω αὐτί πὐθὰ τὸν 
παρεγρμϑδρε, ἰταμιοέραν ὁδὸν ἐγνωῷ ἔχὶ τὰ πράτ 

4: δὶ “ ͵ γι Ν γμμαΐζᾳ ποράεοϑαι . δὲ ἡς καζῳπληήξονται μδρ πν 
δῆμον, αναξαλοῦσι δὲ “- ὕπατον. πρῶτον μδὺκχαῆε- ὦ 
σκά α(ν φήμας λέγεαϑαι κατ πίω πόλιν πϑῳ ν. 
πας᾿ ἔπειτα δξ ἑωϑιγού, καϑεζονϑροι δὲ ὁλής ἡμέ 

ἔξωϑεν οὔτε βελά μας οὔτε λόορου. ἐπεὶ δὲχαι- 
᾿ ἜΠΑΣ ἐδὸξ ἜΣΕΙ δ ᾽ Ἷ ι . ᾿ἐὰ 699 αὐϑις εδδζεν ὁχττηδῴος ει) πραῆφν τὰ βεζου: 

λάσμϑυα,πλασείμϑυοι γοαμμαζᾳ, ὃ τα ἘΌΝ 
σκά αἰσα]ες αὐαδὸϑζενει σφίσιν πσὸ ἀ)δρὸς α 
ζου χαϑημϑμοις εὖ ἀφορᾷ" ὡς ὃ ἤλϑον αὐζῳ, πα οι 

σαν}. πολλού δὲ σεευδδα μόντος ὄχλου ἣ χαὶ μέγα 
χἄχϑν οὗ τοῖς γράμμασιν εἰ γέχρα μμένον μδιά 

] ὯΝ 2 ι“ μϑυου,, σιωππζοὼ “αὐδοκηρυξαῇες εἶπον" Ἐν ἐφᾶ, 

μὴ ϑεαΐν τις 4ὔγοια. πσϑ94δὲ πότων ἄδικα παρ ο 

μελλόντων, εἰς διάναὶ ἀπτθμῆες δὐ ἤλθομϑωυ συμφοραξ. «Ὁ 
αἰτούκεϑαι δὲ ὑμας βεαχιὼ Ὀχιοκῖν “χϑθνον ̓ ἕωφοθ“᾽ 

τῇ βελῇ δηλώσωμϑι τὰ τσδϑφα γγεέλϑέντα, ἢ μ᾽ Χριτ αος 
γῆς γγωμης ὡὩραξωρϑῳ τὰ δέοιτα. ζιῦτα εἰπόνϊες, « 

ᾧχοντο τσϑὸς τὸς ὕπατοις. εὐ ὅσω ὃ κα) βελὴ στέυή ὦ 

γέτο γρόγῳ, πολλοὶ χαὶ πϑυΐρδουποὶ λθορι χτ' τίων 

᾿ αϑβον 

Ἴ, 



", ἀραὶ ἐγίνοντο, μϑὺ, ἐκ τὐρασκϑυῆς ὡ παρὴ Ἧς ἐλῷ 

ἣ ἀδοις ἰαῦὸ Ὧ δ ζδχων, χτὶ συςροῷας λα λοιωύτων, 

"- ἢ, ἃ μάλιςα ἐδεδοίκεξ μὴ γίνεα ζ ζιῦτα ὡς ἀπη- 

τ γέλρϑία, τοῖς δηρζρχοις λεγϑντῶν. ἔφη ὃ. ὁ μϑὺ τίς, 

ἣ Αἰκόνους χαὶ Ὁδολούσχοις “' ασοδοξαιϑρους Καισωνα 

Ἢ Κούήτιον τ αἰ ποὸ τὸ δήμου καζοδικα εϑέντα ἡρῆαϑος 

᾿ φρατηλϑν οὐΐξχρ τοροι ἢ ἐθνῶν, ἢ πολλας δειναμεις 

᾿ ἀγείραντα μένην ἘΧῈ Ῥωμώωυ ἐλαύγάν' ὁ δέ ς, 

τ υὐπϑχοινῆς γνώμης Ὧ παϑικίων Τ' αὐδρω καζαγεος 

τ ξρνιχαὴς δευυα μεσι, ἵνα ἡ φυλακὴ καϊαλυϑὴ γε πε ὃ 

! εἰςτ' λοιπὸν γόνον Ἃ δημοϊζικῶν.ὁ δέτις, θχ ἀπϑω- 

( δὴ τὸς πατοιχίοις ἔφη πὺς ᾳῦτα βεξελάυμε. 

γους, δλλὼ μόνους τὰς νέους. ἐτύλ ιν δὲ τίνες λέγήν,δτι 

κα ο»τὸς ἡ πύλεως ὁ δύλρ εἴτ κρυπῆσυϑμος, χαὶ μέλλοι 

α΄, λαμξανεα χ Ὁ τόπων τὸς Ὀχιχαιοσζάτοις. ὅλης 

ὃ χραδαινονδης Χὶ τὴ πσοοςδοχία, ΤῊ διᾳνῶν τῆς 

᾿ πόλεως 8 ὼ πότων δλλήδοις ἐχόντων δὲ ἱ πσοψίας 

ὑκὼ φυλακῆς, οἱ μδὺ ὕπαζοι “' βελζὼ ἐχοιλοιου" οἱ δὲ 

᾿ δηρῶργι ασροςελϑονες, ἐδείκνυξ τὰ πσδοεαγίελλο- 

τ ρϑνα, δὼ δὲ ὁ τὸς λθορὶς “ἷὩρ αὐτῶν ποιούμϑμυος, 

» Αὖλος ϑεργίνιος, ὁ ἔλεξε Οιαδε᾿ Ὅσον »μϑὺ χϑόνον ὅ- 

θὲ, ἀχριξὲς ἡμῖν ἐφαίνετο ἢ πσδοφαγίελλονϑυων δ4- 

» γῶν, δλὰ φῆμαι μεέϊέωροι,ὃ Ὁ βεξαι ὥσον αὐζῷξ οὐ- 

»ϑὲν κῶ, ὠκγῶμϑυ, ὦ βελὺ, φέρφν τὸς πὐδὲ αὐτῶν λό-- 

.»᾿ φ»ῖς εἰς ὦ μέσον, ζοιοφιχας τειν πσοτῇ 4. ογ]ες ἔσεαϑαι 

.» μεγάλας οἷα εἰκὸς ἔχε διφνοῖς ἀκούσμασι, χαὶ δὶ 4... 

- λαζείας ἔχοϊϊες μὴ (ῳχύτεροι δύξωμϑν ὑμῖν βεξε- 

» λάλοϑει μάλλον ἢ φρονιμώπτερᾳι. οὐ μζω ὀλιγώ- 

» εἰα. οἱ αὐ ποβαιδυνϊες,ἀφήκᾳ ϑυ" δνλ, ὅσῃ δέωυα.-- 

"» μις ζῶ ἡμῖν, Ὠχαμελὴ ζύτησιν ἐποιξίμεϑοι τὴς θλη- 
ΠΡ νι τ 7 ͵ ΩΝ Βὶ 

» ϑείας. ἐπεί δὲ ἡ τῷ δαιμονία σϑϑνοιω ,υῷ ἧς αεἰ σω-- 

» ομεθα, χϑινῇ καλῶς ποιῶσοι, τὰ χκεχρυμιμένα βου- 

»λάύμαζᾳ,ὁ ΤΣ ὀμοσιοις Πχυχάρησάς ἴ' δκοῖς ἐγϑρών 

» εἰς φὼς ἀγ4, ὁ γοαμμαΐζῳ παρεεῖν ἡμῶν, ἃ δεδέγμε- 

» θα, νεωςτὴ του βοὲ ξένων ἀύνοιαν ἡμῶν οὐδάκγυμϑμων, 

τ οἱ ὕζερον ὠχϑύσεοϑε » χαὶ σεου δέχ πὲ ̓ στενάδᾷ τοῖς 

" » ἔξωθεν ἐχιςελλομϑῥοις τὰ εὐνθενδὲ μάωυομϑνα , χαὶ 

»(α πραγ αΐᾳ οὐκέτι μέλλησιν σδδὲ α)αξολξὼ ἐν 

᾿ » χερσὶν ὄντα ἔχιδέχεται »τρὶν εἰς τ δῆμον ἐξενείκεϊν, 

οἰ ν»υὑμῶν ποοῴτοις , ὡς 661 δίχαιον. ἀπαϊγεῖλαι διέ- 

ΠῚ » γγωϑῳ αὐΐζα,. ἴξε δὴ σετενωμωσία» ἐΧὶ τω ϑήμωῳ γέ- 

τ» πυηνθμέω “ἑαὸ ὀῤδρῶν σἕρκ. ἀφανῶν, ον οἷς εὐγᾷναι 
"» μδύτιλέγῷ!) μέρος αὶ “πολὺ ὼ ΤῊ εἰς τοδὲ σεευφλε- 

᾿ς νκ γμένων Ὁ σεευέδριον «πρεσξυϊέρων, Ὁ Ὁ πλόφον οὐ 
ἔν » πεν πὶ ἃ δ 592.» ς- 
ον» ͵[ἂὺ ἔξω ὁ βολῆς ἱπτων, οἱξ πω χαιοϑς οἵτινες εἶεν 
; » ὑμῖν λέγην. μέλλουσι ἢ δζίυ, ὡς πτειυδοινόμεϑοι, σχο- 

͵ δ' ὦ ὦ 

» ταῖανφυλαξαϊες γύκία,χοιμονϑμοις ἡμῶν ξγπ ἐχήρᾷν, 

ΑἸ ἘΙῸ ΟΜ. ΤἸΒΟῸΣ 
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61; 
τοῖο ἔοσο, αἱ ἰς ἀατα ορεῦα (νι ἠιαπάα- 
τα η ἃ τειρ πὶ Δοσερεγαητ) ρατ οἱτ- 
σὐ]ος (ογπηοπο5 (γε ῃτίθιι5; [115 1185 
(15 συΐχας τἰπλοῦ ἤησορασ, ἐατεθα- 
Ὠἰς πιητίατα αἰ ξεταπειθι5. αἰΐπς αἱ - 
θαι Ἔαιος δὲ Ν οἰίςος Οςίοηξ Οιη- 
τίιπι ἃ ρορυΐο ἀδπηπατιτη οχςερις- 
(ς:Εὐση ας δ νετίσηπο ροριῖς ἀοῇ- 
ΘΏΔΓΙΠῚ [ΠῚ ΡΟΓΔΙΟΓΟΓᾺ , ΟἸΙΠῚ Γηλρηϊς 

ςορίϊς νγθεπὶ ἱπιιδάεγα ράγατς, αἰίας, 
Βυης ἰρίαπη ἐς σοπηπλιηι ραϊγῖ (6 π- 
τοητία Ὄχίογπο ΠΛ ἴτε Πίραταιη ρο Στ ἐς 
»ηϊμῖο τοάτιοῖ; ἰάηας Δα Τυπηπιοιιοη- 
ἄλπα τατη ἴῃ ργαίθης χυᾶ ἴῃ διτασιι πη 
Ρἰεθείοτῖ τατοδηι. τατγίαπι αἰΐας, πο 
τοῖιιπη ραιτςίοτγιπη ογάϊποιη 1ά τηο- 
ἸΗ1γ], (ξ ἱππότας τἄτυγηπιοάοιπες ἀ6- 
εγαητ αὶ αδυογαγόε ἱητγα πιοδηί4 [4- 
τοῖα ποπηϊπῷ, δὲ πος ΔρΡΌΓΕ ντίη ροῖο- 

{ατοπι (τ λπὶ γε ισοιογίοσα νγθὶβ πηὰ- 
ἈΪΟΠΠΠ πγΔ. ατας ἱτα να τοῖα σοϊηπιο- 
τα εχίρεξξοτίοῃς σαἰ Δι ἰτατίδ ΑΙ σαι15, 
οαπὶ Οὗ πιατιιαϑ {ρί οἰοπας αἰτογὶ Ὁ 
Αἰτουῖς πΡὶ σαυεύςησ, οοία]ες ςπαῖμ πα 
δἀποοσποίππε, τ ραπὶ οϊεπάοσγιης 
Πἰττεγαβ. {γι πη νΠῸ15 ΡΓῸ ΟΠΊΠ:ΒῈ13 
ΑΟ τρίτος ἢς Ιοσιτα5 οἰἘ :  υληγ- 
αἴτι Π1Π}]} αἰ φυάαπι] δας δὲ ἱπ σεις 
τυϊηογοβ δι ἀϊοθαητηγ, ΡΟ, ρμαμξ 41- 
ηε Ρίρυιϊς πος ἐδ γοδι5 ἱποοπηρεγιίϑ 
δὰ νος γείειγο; αοά νεγογΠΊῈΓ ΠΟ 
δὲ ταᾶσῃπα; ἴῃ ρορυΐο ταῦθα οχπῆς- 
τοητ, (ντ (Ο] ες τ του οἷβ Γαι πι γί θι15 
δὲ ΟΠ] πὶ νοῦ ὶ5 ποίξειπη ρίας ἔς ὶ- 
πδιϊοηΐβ Πυατα ρεάθητία Παθεγο νἱ- 
ἀοτειαγιηοη τας η ΘΟ5 ΤΠ ΠΊΟΓΟΒ ρ[4- 
πο περ] οχίπιβ (ε(, αιιαπτιπλ η Πο- 
Βἰο [αϊτ, νοτγίτατεπι ἰογατατὶ (ατηιι5 ἀ1}- 

σεηεηπηο. ὃς φιοηῃίαπι ἀἰΐπα Ρτο- 
υἱΦεηεία,ρεγροῖαα ναΐπ5 ταῖρ. συἴος, 
Ρίο ἔα δεπίσηίΐταις, οἰ εἰ Επα ἘΠ 

Π|Ἰὰ ὃς πείδτίος σομαζις ἰοε]οτατοτῆ 

Ποπλίπαπη ργοάϊε, δζ ἃ Ὀεπδιιο 5 πὸ- 

(ρἰτἴδιις (ντ πτοχ δα ςτ5) Γοσεῃ5 δος 
σορίπτις Πττογαϑ, 8ζ σπὶ Ἐχτογηΐβ ἐο- 

τις ἢιὶςαϊηάϊςία ςδίομαης, πες γόον τα 

δοΏΣ ΠΑπη ἀγα ρ μ5 ἀἰ!ατίοῃοπι ρατί- 

ταῦ, Ρτίας5 αᾶπι ἱπ ρορα πὶ οἤοιτα- 
40 πῖας, γος ρΓΙΠΊΠ, νΓ ΡᾺΓ οἴ, εα παῃ- 

τίατε Παταίπιις. δοίτοτε ἰρίταγ σοΏϊ- 

ταταπ ἴῃ ΡΙοθοπα ἃ νἱτῖς ποη οδίσιι- 

τὶς "ἴηι φυΐδας ἔοττατ οἵῥ ασποτίποπ 

τλθΐτος τ ΠΊ ἢ ) ΕΧ πος ἰςπαζοτγιπι 

οοπίοῖτι ; (ξ ρίεγοσαιια ἐχ θαυτίδιις 
πδάιιπη ἴῃ οηαταπι αἰ οέξ5, 4ιο5 νο- 

δὶς ἱπάϊσαγί ἤὰπο τοπηριις ΠΟῊ οἱξ, 

ΗἸ, τ οοπηρετγίπιας, Πατιιογαπι ποξξθ 

τεηεδτοίᾳ πος ἀογηλίοπτος δάοτγί γί» 



[71 ΙΟΝΥΘΙΙ ΗΛΙΙΟΛΕΝᾺΑΒ 5. 

ἀΐ πεορτοίρίςοτε α4 βδῖ, ποοταοτί 
πος Πηρι ροΠπλις:λέϊος ἴῃ α΄ 465 
ἱπηροτι, ργιπλι πὶ ΠῸ5 γί δι ΠΟΚ ἰππριι- 
ἰατε, δὲ Πα Δ] οχ ρΙ εθε 5 πτασπάα 
1ἰθεγταῖς ᾿ρῇ5 νοὶ! απτθμδο γο[Ἐἰτογιηζ, 
να! πη ροίξοτα οὈΠΙτιγὶ ν᾽ ἀθηταγτιπὶ 
ποδίς 6 πιβάϊο ]ατίς, ριιτδητίς Ππ 
Ὑ]1ο νεὶ ποροιίο να] ρεγίοιο ἃ νοὶ 5 
ἀεϊπάς ἱπιροϊγαταγοβ,, γε 4πα οἵ ρἰ6- 
Ρε ρερί ρι 5, οοπηπλιπηὶ ἀςογοῖο δθ- 
τορετίς. Ες χυοηϊᾷ Δα πος δοίης εχ- 
τοῦ πΊδπιι ΠΗ πὶ σους σοτηρα- 

τἀῖδ οριιβ ἔοΓς νίάερδης, ε44; ΠΟ π6- 

ἀιοοτεὶ, ἀιισοπι ΠΟ] ἔδοϊ πους {ππηρί6- 

τιπενηάπῃ 6 ποις Ἔχ ]!θι5 (αίο- 
ποπὶ Οὐἰπείιπν; αὶ σα απι δίς α]- 
τἰοηΐς σοπυέξιις,α φαϊδιμ 4 νεἤγιιπη 
ρα πα ιιβιγδέξιις οἱξ, δ ἱΠοΟ] Π|15 ΕΧ 
νεθς ἐπ ΠΠπ|5; οἱ παηο τοάϊταπι ρο}- 
1σοητιγ, Ποπογεβα;»ὅζ δα οροῦς ρτς- 
πλΐδ. Πάτη δὲ {Π|  υλολβρ» ροΠ]Ἰοἴτιις εἱὲ 
ἀάυέξξαγατηῃ (ς Ε αοτῖ Ν' οἰ σοτιιπι- 
με οορίαϑ, Δ ητα5 Οριι5 ἔπατίτ. 4 6- 
τἴτηιμς δγοαΐ ἀσοπείξοιπη αι Δο ΠΠ- 
πλιπὶ Πιι πᾳ; (εἀ οἰΔπὶ δ ρατήτη ἃ- 
11ος ροίξαἴΐοϑ : γε! φιιππ σορίατῇ οχ- 
(ρεξξαθίε ἀοπεομος ρἰ εὶς αητΠἘἸτας 
ἀςσπιεάϊο το! !]ἀππλιγ, νῖ τα σρίοαπι 
ἀσρτοαίδτιγ ρίοθδ, Παι5 ἔοστο ρτο Ἰΐ- 

δειτατο χυία φάει, Ηἰσς απ ΡΟ 
απ ΡεΓ τοπεργαβ ρεγρείγαγο ἀξογο- 
πογαητ; πες ίη διγοςίθιι 5 4ο πεία- 
τις (οοἸοτίθιις νεὶ ἀξογιιπη Ἰγατ ρετγτῖ- 
παίσας, ΝΕ] Ποπγίπιιπη ᾿ηἀϊρῃπατίο- 
ποπῚ νεγαπτιγ. Ὁ ΠΔΡΓΟρτεγ ἢ ταηῖο 
Ροτίοα]ο σοπίπίτιτί, (πρρ] τες δα νὸς 
ΠΟΠ ΙρΊ ΠΊι15, ραῖγοβ νοσηας ΟΡτείϊα- 
ΤῊ ΡοΥ ἄεος δὅΖ ίδογα σοπημηΐδ, μοῦ 
τοτταῆταα; θ6 114 ἤτπλι}]} σοί, ἢς ρατία- 
ΤΑΪΏΙ σοπτζα ἰτ15 δζ 35 αὐ ἰὨ πλϊοἷς ΠῸ5 
ορρεῖτηϊ : (δ ἔδει ορεπι, δὲ ἰαΠΑτἢ- 
αἰσπαιίοης σοησερῖα, ΠλΟΓΙτα5 ροθ πᾶς 
ποδίϑοῦ ἀφταπῃ ποίαει ἔλοϊποτυίς διι- 
ἄοτιίθας {ππιῖτο ; ἢ ποπ ἐς οπαηίθιις, 
(ΑἸἰτετα ἄς σοηὶπγατίοηΐδ ρει πο ρ δι. 
δὲ αῃῖς οπγηΐα ροτίπγι5 Πιοά ᾿{ΠΠ- 
ταῖιπὶ οἵξ, ἀεοογηατίῖβ ντ ρα ποβιγίβιι- 
πος ἐς Πἰ5 ᾿πάἸοἰϊς ἀράταγ ἱπαϊΠτίο. 
ΠΕο ΘΠί ΠῚ μας πιοάο, (ε οἰἰᾶ ποροίτας 40 γὼ 7 διχα!τ, χαὴ ἀχριξεςαΐζξς “λϑαΐκη γίνεαϑαι ζίη- “΄ 

Ροίιυ]ατ,ασοιται ΠΠΠγ45 δὉ ἰἰς ἱΠαι1- 
τίοῃε5 ἱΠΠπἸτεΐ, α ἰρήι νετίαητατ ἢ 4 15- 
οτἰπιπα. Ὁ πο αι: νει (6 Π}]141Π 
τε βθετεασαυίογος ροπης,  οπηηϊ- 
δυύ5 ᾳ  ]εδ 18 οαιη]λην ἀριιητ, οδΠΠξετς 
ἀἰφοτοιιογιητ, οο5 Προης ἱπτεγγοσαῖιο- 
το, ΟΠ ΟΧ ἢ 5 ρο[]ατῖς οὔεπάδη- 
τι, ἀυτ 4υ] ἃ ρογπαάοτο ποδὶ ραγᾶζ; 
γεγῖ ὨᾺ] ] πὰ ἱΠ αἰ Πτίοηςξ Ηοεὶ, οά ἀπ 
Πηιιυ]ατὶ γὸ τα} ποία, ἐχοορ τατᾶ ἴῃ 

Ιο χέοϑς εἰς τὰ ποραγμκαΐζᾳ δεῖ κρύφα, πρϑοισκέ : 

20 Οσἕκ εἰς κϑικραὺ αὐτὸς ἐπαλϑνδυος μϑὺ πὸ: ἀὐπλ 

30 μϑν, χαὶ πολέμιφν “ πσομιμνήσχογες, οἱξ πολλοὶ 

ἡνίκα οὔτε ασοοιϊδεῖν ἢ, γινονδυων,άτε φυλόξαοϑαι « 

καθ᾿ ἕν ϑινόνϑροι διιυά μεθα ἐχτπεσοϊες ἈΝ ΖΣ οἰκίαις «αὶ 

τόςτε δημίοχους ἡμας καζασφαηφν,ὺ τὴν, ϑημδῆν« ] 

κῶν ὀιδοῦς τὸς ονανιωθενζας πος αἰὐθις «αἰδχἐλάυ. «ἢ 
“ιειας,ῃ Ὁ λοιπὸν οὐγανιωσομϑύους τὸ ὃ μας ὥκ- ας 

“ποδὼν ποιήσωνται. τότε ἡ δ κτ' πολλζω ἀσφόλφαν ἡ- κοῦ 

»»ιῶται ὀζκσράξακχ παρ ὑμδμ τὰ λοιπὰ ὀῥαιρ 
“ζω, ΟΥ̓Κ χϑινοῦ ψηφίσμαζος ζΣ γίνονϑρας ὑμ 

τσϑϑς “τ δῆμον ὁμολογίας. ὁρώγ]ες δὲοτι ζεγικὸς αὐΐ 

εϑείσης, σϑοὲ της μετείας, αὐδρα τσ ϑφφλήφο 
σιν εἰς ζαῦτα ἢ ἡμεέϊέρων φυγάδων Καίσωνα Κα 
ἀονήγεμόνα, ὃν ἐχὶ Φόνοις πολιτῶν,ὼ δζςασά Ὁ : 

λέως ἐϊξελε[ηϑέντα διεχοτοφξαντό ἕινες Τ᾽ οὐϑ 
μὴ δδιῶῦαι δίκζωυ, δρλὰ ἀθῶον ἀπελϑεῖν ον τὴς π , 
λεως,καἰϑηδὸν τε ποραζάν ὑπέοζωυ)»ὺ Φρρχαξ ρος , 

Ζεἰνον.) χαὶ ἀμαξ, χαὶ ὀήνους μιαϑοῖς τῆς αἰσπυουργίαρ. ὯΙ 

φραΐιαν δὲ κακεῖνος ἀὐζις ὑπέομῇ) Αἰχφυῶν χαὶ ὧι ᾿ 

λούσκων᾽ αἰξᾷν ὀχίκουρον, ὕσης ὁμ δεηθῶσιν" ἥξ 

ζᾳποις, κρύφα κατ᾽ ὀλίγους εἰςώγων ἢ ποοροίδα, 

ὅ. ὁιλη δχυψα μις, ὅτὸμ οἱ Ἵ δήμου ταδϑθφηχϑτες 
ὁχκαφθαρώμϑυ,ὅχὶ 2 δλλο πλῆϑος Τὴν πενήτων 

μες ϑξα «ἰδ έχωνται τῆς ἐλάϑερίας. ζῦτα δ 

βεξέλάν} αἰ σοὺ σκότους ἡ μέλλουσι δρῶν, ὧβ 

δφνὰ δύόσια, ἔργα, οὔπεϑεῖον Φοξηϑενῖες χόλον. 

δύ, ϑοφπίνξω εὐ δαπένες γέμεσιν. εν σούτῳ δὴ χυν- 
δεώῳ (ᾳλάυοἴῆες, ἱκέται γινόμεθοι ὑμδμ), ὦ παῖ 

Ἐχισκηκγούϊες ϑεους τε χαὶ δαίμονας, οἷς κοινῇ 

μεγαίλους στωὺ ὑμῶν ἡρφέμιεϑει, μιῇ πὶ δ δεῖν ὠμο 
δμόσια. “ἰασὸ ἐγϑρω γπαϑονζᾷς ἡμας, δλλ ἐπα, 

γου τε χαὶ στουα:γομακγηστοι ἀμφοίας ἡμῖν σζο 

“οραξονᾷς Ὡρὰ δου ζῶτα βουλά ( μϑνωι . 

παρϑονυκουίας, μάλιςα μρ ρα πούτων᾽ εἰ δὲ μ 
γεν δὰ τὰ ϑρξαντων τὴς αϑειμίτου σεενωμοσίαξ. 4. 

οοζτον ὃ πόμτων αἰξιϑυϑυ ὑμαῖ,ὦ βελλ,ψηφίς π 
«ϑαι ποράγμα δια 681 διχοιόταζον, τ Ἐ με οο 
γυόντων ὥγπησιν ὑφ᾿ ἡ Ὁ δυρζδγων δυέοϑαιγωεὶοα ; 

ΓᾺ 

σής,αξ δὐ οἱ κινδγωυ δ οἵες ιἰπὸρ αὑτῶν ποιήσωνται. “ 

εἰ δὲ τινες ὑμδνν εἰσιν οἷοι μυδὲ καθ᾽ ἕν ἀὐγνωμονᾷν, « 

ὡϑλὰ “σδϑς ἁπουᾷς τὸς “ἷρ “ῷ δήμου λέρριζοᾳ « 

εὐτίζο" Ἴεοϑαι οἥδεως ὁ πυϑοίμιζων παρ αὐτῶν, ἐ- “ ' 

πὶ τῶ δεςχεραίνοισι Ἕ αἰξιεμϑύων, χαὶ τί μμέλλοισιν “ | 

ἡμιας πείθφν᾽ πότεροι. μηδεμίαν ποιφαϑαι ὥστησιν, “ ' 

δὰ αἰ πρριδὲῖν ἐροον οὕτω μέγα, χαὶ μιαρϑν ὅλ τ- 

δήμῳ 



, δήμῳ σερυιςαυϑυον.χαὶ τίς δ ζοις ζαῦτα λέρονζς ὑ- 

-“ ͵ μ «αὐ ΘΕ Ρν ᾿ « 
, πῆς σζονωμιοσιαφ᾽ ἐπτῴτα “πῦρ αὐτῶν δεδιοζας «ἵνα, 

» μὴ ϑϑωνται καταφανᾷς, Ἔποφάγάν πίω πῆς ἀλη- 

οϑείας ἐϊξέτασιν; οἷς σζκ ὁ ὺ δικαίως “ὐξοςἔχ᾽]ε δήπου 

χὐννοιεῶ, εἰ μι πως τὴς Διἰαγνώσεως ν᾽ μάυυο- 
Νὰ 3. δύς »“Ο ͵ ᾽ ͵ ᾽ ῃ Ἢ 

» μϑϑων οὐχί ἡμαΐ ἐ1) κυθίοις αἰξιωσοισιν, δυλιὼ πίω 

' ,βουλξὼ χαὶ ζις αἰ πατοις. Ἢ δίζυ Ὁ κωλύον ἔς'αὶ Φ 
͵ 

, ἀὐῷ Οὔτο χαὶ τὸς πσοϑεςηχοζας τῷ δήμου λέγάν, ἐαν 

»λῇσυςανες, “«ραῆωσι τἰὼ πὸ στευεδρίου χαταλυ- 

σίνεδτι πίω πὐξὶ ΤῊ] δημοτῶν ἐξέτασιν αἀὐύζυς δίχα ον 

ἴϑιποιῴοϑαι ζους ὀϑφλυφοζας τίω τῷ δήμου φυλα- 
»χἕω. τί δζζυ εἶχ, Τούτου συμίήσεται ; μιηδεμέαν “δυέ- 

γ εϑα! ποτὲ τόξὶ μιηϑενὸς πράγματος ζυτησιν Ὡπορ- 

τσ ῥήτου ΔΛ οὔτε ἡμεῖς δῦ ζαῦτα αἰξιωσαιυϑιυ᾿ ὕπο- 

. χἤ)ος δ ρὴ φιλοίιμία ᾿ ὑμεῖς τε σύκ δὼ ὀρθαΐς ποιῆ- 

Οἱ (ὅμοια οἐκ αἰξιοῦσι καθ᾽ ἡ, ποφϑςέχον- 

» τες τὸν νοι, δλλὼ χϑίνοὺς ἡρρύμϑμοι τῆς πύλεως ἐ- 

νυ ἡϑροις. συ τίενος αϑώτοιγε;, ὦ βουλὴ, ζοῖς πράγμασιν 

» ὡςζάχοις δὲΠ ΣΡ κίνδχουος ὀξυς, χαὴ ἡ μέλλησις τῆς 
» ἀσφαλείας ἄωρος οὖ οὐ μέλλουσι δινοϊς. ὡς]ε ἀφέν- 

, τες ὦ φιλονάχεῖν χαὶ λθγϑυς διεξιέναι μακροὺς, ψ- 

» Φίσαοϑε ὃ τί αὐ δοκῇ χϑινῆ συμφέρᾳν "δὴ. ζῦτα 

εἰπόντος ἐὐτῳ, πολλή ις ἔκπληξις κατέοε Ὁ σεωυέ-- 

᾿ δδιον χαὶ ἀμηγϑρία. διελογέζοντὸ τε χαὶ (ἐὠωελοίλοιωυ 

᾿χσοος δλλήδους, ὡς χαλεπὸν ἑκάτερον ζῶ χα ὃ 

» συγχωράν Οἱς δυηκζδχοις ζὥυτήσάς ἐφ᾽ ἑαυτῶν ποι4- 

θαι «ἰεχ χϑινοΐ χαὶ μεγάλου ποραγμαῦς, χαὶ ὃ 

᾿ αἰπαάτων ὁ ἕτερος Γάϊος Κλαύδγος, χαὶ ἐλεξεΐοι- 

» δὲ Ου δέδοικα, ἀεργίνμε, μι μὲ αἰ ασολάξωσιν οὺ- 

» οὶ χϑινωνὸν ἐῃ τὴς (ἀωμωμοσίας, κὼ ἐφ᾽ ὑμῖν χαὶ τῳ 

» δήμῳ ποραεοϑαι λέγετε," ζῷ “ἷρ ἐμαυτοῦ δὲ-- 

ΕἸ 2 ο ο ἡ -"» « ᾿ ᾿ ἵΦ ͵] 

» αὐεςάναι τ μανγτία, ὑμῶν ἐροιοῦτα" ὁ γὸ βίος πολύ 
ἃ ἃ ͵] « ] ͵7 ὦ αὰ ἣ “" 

»,μὲ πασης ἰπσονψίας ἱοιαύτης. ὦ δὲ νομίζω πῇ πε βε- 
» " ἢ ΕΝ τον ; ἡγικλ 

»» λῆχαι τω δήμω συμφεέρήν, στο τὸ χρ οαιἰίςου χαὶ δὲγα, 
᾿  ῇ ΤᾺΣ “ ᾿ ἵ 
οὐ πάσης ἀὐλαξείας ἐραί.πολλού, κἄλλον δὲ πῷὸ πϑρωτὸς 

» ἀρδοτόμάν δοχεῖ μοι Θδεργίνιος, εἴ τίνα «ὑποείληφεν 40 

» ἡμδ ἐρᾷν, ὡς αὐεξέταςον ἀφῴοϑαι δεῖ ποράγμα οὐ- 

» τωςὶ μέγα χαὶ Δδύαγχαῖον, ἢ ὡς οὐ δὲ! χϑινωνᾷν ΘΣοὲ 

» παρᾷναι τῇ ᾧντήσά πᾷς αὐφληφοόζας τίωὐ πῷὸ δήμου 

Ι »Θρχίω. οὐθεὶς οὔτε ἠλίθιος εν οὕτως, οὔπε τῶ 

»" δημω καιχϑνους,ὡφε (ῦτα λέγε. τί δξχυ, εἴτις ἔρφι- 

»πόμε, παθὼν, ἃ συγχωραΐ χαὶ φημὶ δίχα α ἐῇ), Οὐ- 

»,πορὶς αὐτιλέξων α)ές-ζωυ, χαὶ τί βούλεται μοιὸ 26,99.» 

ΑΥ,ΓᾺῚ 6. Ἐ ΟΜ: 1.1 8. 
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' μήποτ] ύσας δὲ αὑτῶν τί γνωμιζων αὐέφη τὸ 

᾿ ᾽ “ε ΕΠ -“» ᾽ 27 

» δίότα," τὴν εὐδμ τινος, ὡς οὐγόχου ταῖς αἰτίαις οντος,, 

Χ, 627 

ΡΙεδὶς ρεγηϊοίξ, 8Ζ χιιῖς μος ίδης πιοη- 
τί εἢϊ ἀἰχοτίτ,ας πῦ ροτίι οδάξ σοῦ- 
ταρτεϊα ἱπξβέϊος ὃς σοπί γαιοηΐϑβ ίο- 
οἷοϑβ ;ἄεος; Πὲ πιοτιιοῆτος, νογίτατίς 
ἰπφαϊπτίοηοπι ἱπηροάϊτο, ης ρατοβᾶς 
ἰρίογιιπι πηδο[ἱπας. ]ιιος ντίη; ἃ νος 
Διά τὶ Πδαα Ραζ ε[Ἐ: πΠΠ ἔοττς σορῃο- 
(ςοπάοτγαπη ἱΠαἰοἰοτιΠῚ ἰπς ΠΟ ΡῈ Πα 5 
πος,{(ξ4 ρεῆες ἰβπατιιπη ὃς σοπίμ] 65 
εἢς νοϊιητ υα ἰρίταν οδίαδίτιο 
πλΐηιι5 ὅς ρ]οὈΙ5 φητ ἴτας πος ἰρίμπὶ 

ν ηίνες ἐκ ΤῊ δυμοϊυκῶν ἔχὶ ζοῖς ὑπάτοις καὶ τῇ βα- το ἀϊσαητ, οὶ οχ ρ]εθοἰϊς ἔλέζα ἴῃ οοη- 
{υ]ς5 δέ (επαῖιιπὶ σοηίρίΓατίοπςο, ίοπα- 
τοῦ οτγάϊπὶς συ ποπο τ Πηο]Ἰδητιτ᾽ 
Ρατγί(οἰϊςετ εἤϊε,νε χαὶ Ρ]Θθὶϑ5 τατο]λπι 
(υ(ςορογαητ, ἱ ἐς ρα εἰῖ5 σοσποίοᾶι, 
Ατ φυϊὰ ἱπάς σοπίοαιοταγὸντ 014 
νΠΠι14ΠῈ ἢατ ἐς τοις ὁσου εἰς ηια:- 
Πῖο. ϑεἀ πεῆας πος ποὺ ρο[ξι]αιοτί- 
πὰς. ((τρεέϊα εηὶμν εἰδ τα] 5 ἀπ δ το) 
πεη; νος γοέζο ἐθςοτίτις,  1]1ς χα ᾿Δ 
ποῦϊς ργα [ξατὶ ποίππτ, αιγαβ ργώραο- 
ΤΙ, ΠΟ 116 ΘΟΓΩ ΠΉΠ 065 οἰ! τατῖς πὸ - 

ὸ ἢςς ᾿ἀϊσαιετῖτίς. ΝΠ] τὸ "Ὁ πλὰ- 
δ᾽ ]ιαπη σα] οτίτατο πη Οριι οἵ .4Π- 

σΕρ5.ΠιρΡοτ σα] ααὶνγροῦ: πος οαπέζα- 
τίοη δ το πηριιδ ἐεγτίῃ ΠγΑ}15 Ὡ}] οέξαπ- 
τίθιι5. ἴτας; οπλΠ|5 σοπτοπιοηίδιι δὃζ 
ΡΓΟΙΙχὶς ογατοπηίδιις, θοοτηίτο αποά 
νἰἀοτατετερ. Ηςοτιθιιηὶ νετθα (6- 
παι ἴῃ τηαρ πλοῖα ΠῚ Πγαρ δία; 4Π- 
φαίίας σοπηίδοεγαης. βδῖγο5. ἢ, οαρίτα 

ἰπτοῦ (8 σοπέογοπτεϑ, δἰερᾶταηυε ρο- 
τὶ σα] οί πη οἵΐς,, ρεγπλίγγογα τυρῷ 
ἰηααϊπείοπξ ἀς τα τᾶ πηαρηδναια; ἀὁ- 
ποράγα. ΠΠτογ ΠῚ Ϊτοῖ σοία]α ( (ΟἸδιι- 
ἀϊας (αἰρ σάτα ΠΠΠογᾶ πηδοηδϑ. (ατ- 
τοχίτ, ζ η Παποίςπιδητίᾶ νετδα ἔδει: 
Νοη νογθού ᾿γρί πὶ,Π 6 πὶς ἢΪ σοηΐμ- 

τατὶ οἢ 5 ραιτᾶτ ΕΠ] ραγιίοροπη, α πα πὰ 
οὔιτα νος δὲ ρίεδε ἔχέϊᾷ ἀἰςο[εἰ5: ἀφο ς; 
νοὶ ᾿λ] Πὶ,νεἶ αἰϊσυι οχ πλεῖβ νοὶας πμς 
σα]ρα οσποχίο πχοτιεητῷ δα οοηιγα- 
ἀϊςεπάῃ νοδὶς Ἔχίιγγεχηῆξ. πατη νῖτα 
δητοαδέζα δΌ Πᾶς {υἰρίοίοπο ρίλης πὶ 
1θογατ. Ὁ δυτεῖη 5 Ρ οπιαπο 
Βοηῦ δ εὔιποάᾷ ἔοτγε σςῃίςο, ἰά σδῃ- 
ἀϊάεαςο!θογεχις ἀϊσαπη Γοηρσε,νοὶ 
Ροτίμιις τοῖα νία πὶ δίγαγο νά στιν 
Ὑἱρίπίας, παι ποίξγιιπη ρατεῖ πορα- 
ταζῖ ἱπυϊΠτοηξ μαρξδάδι ἀετοταπη 
τησηδΆτη; πεςοίαγία, δὺτ πηλρ Ἐγατ᾽ 

Ρἰεθοῖος δά εἄ ἱπαυϊΠπεϊοηξ δά πηϊτοη- 
ἄος. Νεπηο τῷ [πο] Τάς Ε[Ἐ δι ἱπίαιι5 
ΡΙεδί,ᾳ πος αἰχοτῖτ. δ ιῖβ ἐτρὸ τορος 
αιδοῦτα {πγγοχοῦηι Δα ἱπηρυρηαηαα 
εα ὅ νετα{ξα οσσοαϊ ρος ἀγρίττοσ, αἴ- 
ςἄ ρογιοιξ, φυ ΠΡ πιὰ νοἰττ ογατῖο. 

ΠΉΗ 



633 ΠΙΟΝΥΘΒΙ1Ι 
Ἐρο ΡΟ «επίδο ργυάετίδιις ἀ Πρ εα- 
τεῦ σοῃτοπιρίαπα ομμηίαπι ΓΟγαπι 

ἰπίτία δέ ρτίπγα σοΠΠΠ 14. παπν ἡιΔ 1 
μας Πιογίητσ, τα!ες δτίατα ἐς οἷς ἰογπιο- 

65 βετὶ πεοοῆς εἰξ, ἃσα ἰρίτυν διά τα 

ηυϊάπαπι ἰπ μος ποροτίο εεϊδαηὶ δὶ 

δὃ ἰηἰτίο ργοροίιογιητ φιοάνο [τ Θο- 
τατη σοπίΠππγ. ΝΝῚΠ1] ροταθγαηῖ πος 

ΔΏπο εἴἤοογε δογαπὶ πα {προγίοῦς 

ἐταῆτα σοπατί (απτ,ν οἱ5 ἄχις νι δη- 

το τοπίξεητίθιις, ὃς ἐτὶροίσοπείθι ρ[ο- 
δὶς Πιυιά5. ΗΠ ος ΠΠ1|οἱεηταβ,σορίται!6- 

ταητ αυοπηοάο δὲ νοΚ5 ἱπαϊτο 5 αδῖςς- 

ἄετε οορεγεητ, δ ροριο βαπάοπ){1- 

δ᾽ οδίξμεηαὶ πεσοίπτατοπη ἱΠΠΡΟΠ6- 

τξι. πὰ τσίταγ ΠΌ]Π] Δ’ τυ πὶ ὅς νο- 

τᾶπι τατίοηοπη ἱπποηίγο ροήεης χα 

νττιπια; πος ΘΠ ςεγοητ, οητατί5 ται ]- 

τἰς σομ 15, δζ το ν]τγο οἰτγοφ ἀρίταῖα, 

ταπάοπ Ὠυϊαίςσεπηοάὶ οοσ 11 σοτ- 

Ια τα : (Οὐ πηποπλῦ οσίαγαδ αοίς 

ἄλπιοχ νἱ τὶς Πα τίθει ἱπ ρΙεθθηι νε 

Θαπὴ ρυϊαθητ πα ροτοητίδ, ὃ παι ς 

ἱασαίατο Πιοῖηιος ρ[οθ6Π} τ ΕΠΓΙΓ, 2.0 
Βυϊαίπηοάϊ ταμηογοϑβ ν δὲ ρου νγθεπὶ ἃ- 
Πἰχαφπηάϊα (ρατίογίπλας, ααΐθιι5 πλο- 

τις ἔμοι]ς Η4 6 ἀριά νυΐριις δά εγιοι, 

(δοτπειλις ποιηΐπεπὶ Ἰσηοῖαπ 481 

ἸἩἰττογας ποῦὶς ἰη πλυ]τογαπὶ ργαίδπτία 
οἤετας. ροίξεα (σπατιπα ηστοῇη ἱπά - 

ΘΏΘΠΊΩΙΓ δζ ΠΟΥ ΓΕ ΠΊΠΓ, ΓΟ] ας ἰπα1-- 

οατα ροίξ] αι ΠΟΌΪς ἰμχυϊπεϊοη. 

51 ΘΠΠῚ ρατειοἱϊ γείτασεηταγ, πα οο- 
σαἤοης αἀ ρορι εο5 τγϑα σοι Ὰ 5; 
δῖα» ἰτὰ τοις ρορυ 5 ἰῃ {05 ἐχαίρε- 
τάτας., ρΓοΠΊρταπι (ς ποθ ὶς5 Ἔχ θοδῖς 
αὰ ιοα!ίθει οὐίεαιίαπι. πῃ σοποείς: 
{δτῖπτ, ΓΟ ΠοΧ Ϊ5 ἀγγρίπλι σοηετο- 
ΠΠΠπλιπ Παεπγ 86, δὲ πη ΧΙ ΠΊ6 Πο- 

δὶς αἀὐποτίαμη, τᾷ εχ (επϊοσίθιι 14 Πὶ 
δχ πϊοτίιι5.1}}1, 44] παι ἢ 5 Ποῖα, 
δυττγαπῆρσοητ ποθι(οὔ,Πος (ς ΔῚρ ἰμ5 
ν]]αἱπ τα ποθὶς δἀπιεγίαταγοβ ργογηῖῦ- 
τεηυ;δυςτσορσοηταγ ντρα σράοτς. εχίη- 
ἀεδάιπιετίατιος αὐ πιαρῃπᾶτεάίσεπλις 
(οΠπτυἀϊπεηλ. Η ας Ἔγητ!οτιπὶσοῦ- 

Π|ἰὰ ΡΟ, δε ίπ σοπίεα {Π0 φαοίαρε- 
εἰοτίδιυς ἀϊεδιις οοπίμϊταητος ν] ἀΠ{Π|ς, 

(7 ς 7  “ «ε 
ΙΟ αὐζις ὡς “σδϑτεθον, χα, ὅ᾽ δήμου μηχέτι ὁμοίως σζι 

ΗἩΛΙΓΙΘΟΑΚΝΑΦἙΡ-ς: ἯΙ 
5. ὙΠ Δί , δε: Ὁ » ᾿ " .-" 
ἔγω Υ ἰα, λέξω (δος ὑμας. πϑρυτὸς οἴομίᾳ ὃ Ὡ 

“σραγμαΐος,ὦ βουλὴ, ρχας χαὶ Ως ὡὩροῖ Ὡν 

“ολεσάς ζυ; 45 φρφνοιιΐζᾷς ἀκχριξως σχφπῴν. ὡς 

γὸ δὼ αὗται τύχωσιν οὖσαι ,ζοιούποις ὀμαϊκη γένεα 7 χαὶ « Ι 

Οις αἰδὶ αὐτῶν λϑ θές. φέρε δὴ τίς ἡ τῦδε τῷ τρᾷ- « 

[κατὸς δβην οἰ πσύϑεσις, καὶ τί Θ΄ βούλημα “δ, δημῖδ. 
ΟΝ “ » ΣΝ ΩΝ δα 

χωννακούσατε μου. Οὐκ ονξωυ ζύτοις σεϑὲν ὧν οὐπρῖς 

παρελθόντι ομιαυτα ραν ὀχιδοιόνϑροι δι αν 

λύϑησαν, ἐχιτελέσεαοϑαι νεοῦ, ὑμδατε οὐγαντίς ᾿, 

αὐγωνιζουϑύου. σεευφδότες δὴ (ὗτο, ἐσκοποιω ὅπω 

ὑμεῖς πε ἀμαϊκαοϑείητε ρα γνωμιζωυ ἀὐζις ς 

χαὶ ὁ δῆμος ἄπϑυτα ὅσαι ὁ ἀξιαζσι συμρατᾳ , 

ληϑὴ μϑὺ δξζυ χαὶ δϑιχαίαν «ἰ πούϑεσιν συ εὲ μίαν ἀ 

σχογες δὲ ἧς ἐκούτερϑν ζύτοις ἐς αι»πολλὼ δὲ βελά. 

μαΐζᾳ πειραζοντες, χαὴ φρέφοντες δύω χαὶ κατω ὃ 

δάγμα, πελδυτώνϊες ἔχι ζιούτον δὴ να λόγι « 

σχμὸν ἤλϑον' τιασω μεθα, στευίςααϑαι ἕνας ἐκ, 1 « 

Ἐχιφανών ἔχι καταλύσᾳ τῷ δύήμου,χαὴ σφώήῳ διε « 

γγωχένωι ζἴοιξ΄ μὴ παρέχονζᾷς αὐὑτῳ ω ἀστφὀλέξ,χ 

(τα ἐκ πολλοῦ τὐρδασκάυάσαϑες λέγεοϑαι χα 

τω πόλιν, στὸν ηδηπιςὰ {0) δύξη ζ;ςς πολλοῖς᾽ δὺξζ « 

δὲ Ὡἰὰ ὦ δέος" χιςολαὶ μηχϑμησω μεθα πολλαὶ 

παρόντων ἡμῖν“ τασὸ ὀῤδρὸς ἀγνώςου ὀμαδὸϑζεναι" « ' 
327 2 ᾽ ᾽ “" Ἷ Τ. ᾿ 

ἔπειτα ἐλθόντες ἔχὶ Ὁ σζευέδδιον, ἀγθινακτώωμὴν « 
. , νι - Ἔρος δ 

τε χα) «ατλιαζωνϑῳ, χα) τ (πεῖν (ᾷ αὐοοοηήελε 
ΟΖ ΥΝ ᾽ ͵ ᾽ 3 "» ᾿ 

ϑυα΄ αἰτώμϑυ ὀϊξοισιαν. ἐαὺ ΣΡ δὠτιλέγωσιν ἡμῖν 

οἱ πατεάχιοι, πίω ληψόμεθα, πᾷ Διο Θονν ἐν 

ζις πσϑϑς τὸν δῆμον ἀφορμέιὺ, χαὶ οὕτως ἁπὸμ δε Ὶ 
λ Ω Ι ᾽ ΟΕ "“ 2. Ύ ᾿ 

30. διημοίιχθν ἡγόίωϑρον αἰΐζις ἕτοιμον ἡ μῶν εἰς ὧβου- «Ὁ 

λόμεϑθα, ασαρξ "ξαν πε συγχωράῦσι, ζις “λυναιο- ὁ " 

τάτοις ἐξ αὐτῶν,χαὶ πλλάςαι ἡμῖν ογαγτιωθενζας ὠρέ- οὖ 

σξυτέρφοις τὲ χοὴ νέοις ἐλαύνωμϑιυ,, ὡς ἀ ρηκότες πῆς « ! 

αἰτίαις «ὐγόχοις. ἐχεῖγοι δὲ ρα Ως καταγνωσᾷς πα 

δίϑτες," συμξήσονται σοὺς ἡμας ὄλὶ τῳ ΠΝ 

δύτιορ αΠ4ν," καζαλιπῷν ὀμα [κα αϑήσονται Ὁ πόλιν. « 

οὖν δὲ ζυύτου πολλ ζω ποιήσουϑυ ἐρημίαν τῷ ατιπα- “ 

λουιζῦτα βουλάύματα ζῶ αὐτῶν, ὦ βουλὴ, χαὶ τὸν « 

μεταξὺ χρόνον ὃν ἑωρφίτε συμξουλά)ογζᾷς χαὶ σζένεδ 

Πἰςαθ εἰς ἀο εις σοπιτα ορτίπηῦ φιςπι- 40 δράσονζας ἀὐδζις, «ὗς ὁ δόλος κἰ π΄ αὐτῶν ὑφαίνετ «΄ 
ας ποῆετὶ ογαϊη 5 τεχορατζαγ, ὃζ πος 
τοῖς οὔττα (Ἀοοτγίπηαπι Θααϊτ οτάϊπ 
πεάζεθαιιγ. [ἃ ἴτα οδ ρεγραιοῖς νοῦ- 
δὶς ςἀοςοτί ροτείξ. ρον Ἰγρηΐ, νο5 ᾳ- 
Βιυιτάσταις ἰηἴτατ ρετιοα]α,ἃ ααΐδιις 

Βοίρί εν. ἀσςορ [Ἐς {πτογαϑ ὃ νθὶ μα θἱ- 
τατ! θυςὲνηάς νος ποτίϑϑαιτ ΖΌΟΠΊΟ 
ἀο οσί(μ]τατίοπος ἢ Ηἰς ἤπητ, (ΟἸ ΘΠ ιδὸ 
Οὐἱά οιιηξϊαπλίηϊ ὁ χα! γος ροί μας 

Ἐχι ζις τϑρίςοις ὑμδυ; καὶ ζῦτο Φ δικΊυον κτ' ̓ “4.α- 4 

γεςάτων πασέων ἐπλέκετο. αὶ ὅτι ἀλη ϑὴ ζυτα ξεῖν, ῷ 

βεαχέος μοι δὲῖ πόρυ λόθγϑυ. φέρε ὙΣΡ εἴπατέμοι, « 

δεργίνιε,οἱ (οὶ διφνὰ πεισόνϑνοι, τρῳὶ ἄνων ἐδέξα- « 

εὃεὲ ἃ γραμμαΐᾳ, ξέγων; τὴν πού καζοιχοιώτων; “ 

ἢ πῦϑεν ὑμας εἰδότων, ἢ πῶς τὸρμϑοΐδὲ στενεδράυ- ΙΗ 

ὄμϑυα. ἔχιςα υϑέων; τί ὀψαξαίλλεοϑε,χαὶ κ᾿ τα « 
ἐρᾷν 



᾿ 

᾿ 
Ὑ 

Ι ἌΨΎ Α Ὁ ΓΕ ΊΘΕΜ. 

» ἐρῷ ἀὐδζες ὑπιορφαθε,δλλ᾽ ἀπαάλω λέγετε; τίς ὁζῷ 
͵ ͵ ς:"»"» ΦῪ ζΩ Ἰ “. ͵ ᾽ 

ον» γράμματα χομιίσας ὑμιίν Δὴρ σί; τί 5 καταγέτε αὐ-- 
ἧὶ νι τππε 3.132... 2 “ ἘΞΑ ΤΥΞ 

' » τὸν εἰς μέσον ἵνα οὐπτ ἐκείνου χοδφτον Ξόρξω θα ὅ- 

-» ») , " ἘΜεν γ9 "7 ς 3 ͵ Ἧ 

» τειν εἴτε ἐληϑη ζᾳυτὰ δεην,εἴπτε, ὡς ἐγώ φημι, πλα- 
ὥ. ,ἢ Θ".᾿ λ ΓΑ χχ “ 

» σμαΐῳ υμέτερφι; αἱ ὃ δὴ σοονα δουσαι (ις ζενικοις 

᾿ ἷἶν γχάμμασι μιζυυύσᾳς “δ ὠϑαδε, ἴψες πέ εἰσι χαὶ ὑ- 

ον ποάνων γινόνϑμαι»τί χρύπήστε (ς πιςφς δὶ σία εἰς 

᾿ ὐὐμφανὲς ἀγετε;δλλ οἶμαι ἣ' μυήτε γινουϑύων μήτε 

᾿ς ἐσονϑῥων ἀδεωύατον ἀὑρεϑώεδαι πίσιν. ζωῦτα δειν,ὦ 
ἢ Ἷῃ 3 λ 

» βουλὴ, μζυύματα, οὐ κτ' Ούτων στωνωμμοσιας, ὄνον ΤΟ 
] ΨῚ θ᾽ γδλμδόλου ὦ πονηραῖς γνώμης, ἡ κέγχρζω) κρύ-- 

ΚΆΤΙ - λ ᾽ ὍΝ 5 χδν Ὁ 

Ὥ ψανῆες ϑτοιζῳ, γὸ “πξάγματα 
αὐζῳ βοα. αἰ τίοι Ἀ υ- 

" » μεῖς οἷζα τοῦτα ὄχτδενψ, αἴες ἀὐόις, καὶ Ὁ δύδητον ἢ: με οι δὴ Ὦ 

ον Ὄρχης μεγάλη καϑοσιλίσαλιες ὀϊοισία. οὗτε Κού- 

᾿ πίον Κι αἰσωνα ῷ παρελθόντι ογιαυτῳ: χρίνᾳν ἐπ᾿ ὠτίαις 

' ᾿» ψάυδέσιν εἰασοίε, ζοῦτον φύλακα ὦ ἐριςοχε φιτίας 

» Ὄρπαζονϑμον αἰ αὐτῶν αὐἰθεείδετε.ζοι γα οφιῶ ἐκ-. 

ἐν ἐτι μετειάζοισιν, σε τὶ καθ᾿ ἕνα ἀὐλυών ᾿αὐϑασχο- 

» πούσιν, δον , ϑρϑως ἤδη πὐξεβϑηνούϊες Οιυς ἀγαϑους 
τ ΕἸ ΝΣ 2 -“ 7 

» ἕλχοισιν ἐκ Ὁ πόλεως. ἡ κσξος ἴοις Φλλοίς χαχοις,ου- 20 

., δὲ δύτειπῷν ἀὐδζις ἀξιοίσιν σεϊϑένα, ὑμδ διλ εἰς ὑπο- 

Γ: ψίας ὸ φζκζολας ἀλγϑήϊες,ὡς χοινωνοιοῶτα ΤῊ Ὡσορ- 

“- βήτων δεδί ΠΝ. ),ὺ μεισύδημιον ἀθε εἰ φασιρὼ “σϑ9- 

᾿ λέορεσιν ἥχειν ἔχὶ τ΄ δόμον ὑφέξοντα “δῦ εγθαδε βη- 

» θέντων δίχας δὶ αἰ μὃν Οὐτων ἕτερος ἔξαι κα!- 

» οος ὀχττηδῴστερος Οἷς λόορίς. γεουὶ ἢ σεο]εμῶ τ’ 5: 

ἢ γ9ν»,χαὶ παύσομαι ζα πλείω Δ οί φνοόνϑρος. φυλατ- 
ὶ) .«-ν ͵ αν ὁ τ- ͵7 

᾿ πεαῖ, υμιίν παραιναὶ ζοιζδε ζις ὀνόρας ὡς στευταροιτ’- 

; ποιζᾶς Δ πόλιν, ὼ μεγάλων ὀκφέρονζᾷς Ἔξργας Ἀα- 

ον» Χῶν" ὁ Οὐκ οὐθαΐδε ϑὺ ζάδε λέγω, “σο345 τ΄ δῆμον 20 
᾽ ͵ ᾽ λ β.. κεν, 96. ἢ ͵7 7 

Ν ᾿δποκρύνο μα, δλλώ κάχει παρρησία, διχαηα λϑῆσο- 

» μα]. διδαίσκων ὡς σον αὐζις Ἐχικρέμαται τ δάνον, 

,, ὅτι μὴ καχοὶ χαὶ δύλιοι κσοοςαίται, πολεμίων ἔργα τ» 

,. πσροςποιήμμοιτί Φίλων ϑζετυραἭὐἶνϑροι. ζᾳῶτα 

εἰπόντος τῷ ὑπάτου, κραυγή τε τὴ πολιυς ἔπταηνος ἐκ ἢ, 
Ι! 3 7 Ν ΝΠ ἢ “ ͵ 327 

παρόντων ἐπλρετο" ἡ σσὲ λθορυ Ος δημῖν 796 τὶ μιε-- 

ταϑιδυγϊες, διέλυξ ̓ ν σύλλογον. ἔπτάτα ὁ δὼ Φεργίνιος 

ἐκκλησίαν στένω γα: γῶν κατηοῤρά “ὃ πε βουλῆς χαὶ 

ὑπάτων 65 Κλαύδ)ος ἀπελογεῖτο, ζις ὠΐξις λόορις 

47:1 διεξιὼν οἱ εἶπεν ἔχὶ “ὁ βουλῆς. οἱ μϑὺ δξιυ ὄχτάκέςε- 

Ἐοι Τρ δημόιρκῶν, χενὸν ὑπωτόγέυον τῇ Τ φοξον" οἱ 

5, ἀὐηϑέςεροι,πις΄ 4 οὐϊες ταῖς φή κα)5. ὀδν,ϑη " ὅσοι δὲ 

χαχοηθης ἦσαν Ὁ ἀὐζις,νὺ μεταβολῆς ἀεὶ δεόνϑμοι,"Σ 

μϑὺ ὀξεταζν Φ λληδὲς ἢ ψάδδὸς σίρε εἶχον “ὡρόνοιαν, 

ἀφορμιζω δ δεχοςαισίας ἐζατοιων καὶ ορυζου. Υ Ο᾽ 

δ ον, 639 

{Π᾿ 05 ποπηίπατιγος ΡΟ Πσολη], αῸ ΠΟ 
Ροτίμ5 ἰαπη ἀτιπὶ ΠΟΠἰ αι ὃ (εις 
νοτο οἵα χυΐ νουὶς φὰς {πτογὰς το αϊ- 
αἰτθαυΐῃ ρυοά πο τ15 οὐ [Π ΠῚ ΘΠ, 
νταῦ ἱρίο ΡΓΓΠΊα ΠῚ ΟΧΑ ΕΓ ἸΏ Οἱ ρ᾽α- 

Πγ115, νοῦς ἤπητ {{πὰ τα; αἰϊουτί5, Δῃ 
νοῆτα ἤστηδητα,ντ ΠΎ}}] ( θο]οτ. Ια πὶ 

ἀοιυποίτίοα ἱηϊἸοῖα οὔ Ἔχγεσηὶς Ππτοτὶς 
τἹ υος αἰϊείτς σου(δη τ τα, σα Πάτα 
(πητ, δέ 4 41}. λξξαθαυ! ἃ χόσιῦη ατρ- 
τλδτα σου 15, δ ς ἴῃ πη Θ απ ργοΐογ- 

τἰ οί ορίπογεοσῖι χα πο ἤλητ πος 
ἔαταγα πητρ Πα] Πα τἢ πα ἰτ] ρος ἀο- 
οαπιοητα. Ησοίμπης, ΡΟ, παϊοί,,Ποη 
ςἰατατίοηΐδ ἴῃ Πτος,(δ ἃ πλα! το ςὅ- 
τα ΠῸ5 40]], ιξ ΗΪ οἰαπου ἃ τη] ππ- 
ταγινττος ἐρία (λτῖς Ιοαίτατ. [π σααΠἃ 
νοῖο οπς νοπρίι,υΐ ἃ ρυϊποὶρίο ταπ- 

τατη {{π|ς ρογπ  Π{{|5,ὃζ πιὰ" γατιις ἢ]- 
Τ1π|5 ἱπίαπ! ἃ ταῆτὰ ἈΠ Ἐἷβ ροτείξατο, 
ἄϊτιπ) ΔηΠῸ {πρετίοις ρα! εἴτις (ς- 
οπειι Ὁ αἰητίῦ γειιηγ αρὶ ΓαΠΠς οΥ πηΐ- 
πῖθιις, ὃς τᾷ ἱπίρσηοιη ορτϊπγατῖ ρτο- 
Ρυσπαῖογεπι γο 5 οσὶρὶ Πι{Π|5. ἴτας; 
ὨΠΠ1] ἀπ ρ Τπς πγοδογαῖο αρῦτ,ηες Πη- 
σα]οβταητιιπι 6 ΠΟ Πίτατο ἐς τίπδητ, 
(εἄ νῃο ἀρπηΐηε θΌΠο5 νίγος σοηδταΣ 
εχ νγθο ρο Πογο. ὃς φαο σταιηΠηλιηι 
εἴξτιῃς σοητγαάϊεὶ υίάεπι αὐ ν]ϊονο- 
ἤταπι ΠῚ] νο]αησ, (δὰ ἴῃ [ρὶ οἰοης ὃζ 
οτἰπιεπιγαπεπάο,νείις οἰαηποΠίπο- 
ταπι σοπἤ]ογῆ (οοίος,τουγίγᾶτ, ας {{2- 
τίτη οίογας ρ[εσῖς ποπηϊηᾶτ, ὃζ ΘΟΓΠΠῚ 
αυ Πὶς ἀϊοὔτατ, Πα ξτα δα ρορα]απ 
ἀϊειτατίοπες ἴδ᾽ ροίξι!απιν ἐτιιπὶ ἐς 
[5 αἰτας ἀϊσοῖαῦ ορρογιαη δ. ΠππῸ 
ηυΐίᾳ σοϊηρεπάϊο Ἰοηποπάμπι εἰ, 
ποσοοπτεπάἀοηάμπιν τογ 15, εσο Π 5 
νι οἰαϊτατὶς ταγθάτογες οδίογιαπάος 
ςεπίςο,πα ἄςης αἰϊσαϊις πιασηςς οἷα- 
ἀϊς ἰπἰτίαπι. φαοά ποη (οἰ πα Πϊς ἀ1- 
ςο οἷαπη ροριο, {εα οτίφηι ρίο σοη- 
οἷοπεεαηπα ραζ οἰἘΠΠ θούτατα ντατ,αῦ- 
4πο οἰξεμ απ Πι]}01π| εἰσ ᾿πληλΐ ΠΟΘ 
οὐ σα! τι, πὶ ἢ πταΐοσ ἃς ἀοϊοίος δῃ- 

τ Ἐἰτος, οὶ (ἃ Ρ ΔΙ σΟΤΕ ΠῚ (ρεοῖς πιο- 

᾿ἰππταγ μοί 4. {Ηΐο οππὶ ἐϊχί( 

(ἐπ σοηί!}, αςσοϊαπηατίομς ας ἰλαατίο- 

πεα ςοπίοίτι ἐχοορταϑ εἰδ, (απαζυϑη; 

ἀϊπυηῃς., τείθαμος πεπλίπς πιογδῃ- 

τα Δ ρ] 5. Τ μη. Ν το Πα 5 φἄἀτοοςα- 

ταςοποίοης ἰπ ἰδπαζαπι [πλῈ} ἃζ σοη- 

(|ος ἱπιιοπορθατῖαγ:πες (ἰδπαϊας τὰ- 
οὐἱίς φαάεπη γέρος αυας ἴῃ (ΕΠ 4- 
τα ἀητὸ ἀΐχογας. ἂς ρεγίαδίτιπι οἱ οοτ- 
ἀατίουϊ δ. ε ρΙεθε, ναπῦι εῆς τἰπγογο πη; 

{τυϊτὶ γοῖο πιαϊαογιιης τοί δας ογθάρτο: Ρο πηι αυΐαο δ ΠουατιΠὶ ΓΟΓ ΠῚ (ειρεγ οα- 

Ρἰἀμ5,ἀς ἰπαυίπτίοης πἰ} (οἰ οἴτας,ταπτιπι (οἰ ΟΠ 5 δέ ταπαμτιις οσσαίοπεπι πα τΈθαζ. Ἰη 

ΗΕ 1) 



Ἂρ. Ηετάο- 

πῖι5 Οαρί- 

᾿ τοὶ πὶ ος- 
᾿ οὐρᾶς. 

στείνεαι εἶ «ἡ 

᾿ ' ἤκελων κυ σέων 

Ϊ ιν δ᾽ 

ὅλο 

τ ΠῚ Ρετιαγθατο οἰαἰτατίς ἤζατι! ΑΡ. 

Ἡεγάοπίας ϑαδθίπις, νὶγ πο οθίσιι- 

τὶς πατα δας. ὃς ορίδιι5 ΡΟ εη5, γα πη 

ΒΑ ομιαπαπῃ σοπαο ΐοτς ἀροτοῇὶ ΟἹ, 

πε ΠΟΙ τγγαππίοπι ΡαΓΔΠ8, ἤπὸ πια 

σοητὶ ἱπιρογίιιπ] δὲ ἀοπηίπαῖατα νι η- 

ἀϊσαῃς. πιο φ]ογίοί! ποπλίῃῖς σαρὶ- 

ἄας. ᾿ς σσπχπηίσαῖο ΟΠ} ΔΠΊΪΟἰς σΟΠ- 

Π|ἰο.,, ἐἀχροπτοσις σρτοά!οηάα: τοί 

τποάο, νδὶ γοτὴ ργοθασγί εἰ5 (πῆς, 6 

εἰϊεητίδιις ὅς (δγαἷς σοπιίαχίς 105 

Βαθοθαῖ δι ἀεπεΠπιος: σοη δτίδηας 

Ῥτοαΐ τοπρούε ΠΊΙΆΓΠΟΣ οἰγοίτεγ π1}}1- 

Βιι5, δος ὩΓΠῚ15, σοπιπη ατίθι15 δέ σα- 

τοτὶς. Β6|1ο ποςείατς ῥοῦς ἱπίξγα- 

δος ἱπ παῖιοσ ἥπιηίαίος ἱπηροίαϊτ : ἀ6- 

ποξείςηθο Ρεῦ ΤΊΡουῖπι πδαρ δ; ἃ 

Θαῃλ Ἀοπηα ρατῖο ΔΡΡΟΪς ἴῃ 4ὰ4 

(λρί το απ οἵδ, πεοτοῖο [ξλάϊο αρτο- 

ἤϊπιοπις ἀπξδης. ογαῦταπο ΠοΟΧ ΠγΘαϊα, 

δὲ τλᾶσῃα ρογτοζαπινΓΡοπὶ αα 65: 6τι- 

ἴὰς αἀπιίηϊοείο ΠΠ|ς ἔα σοί ἶπὶ 

ἐχίοεπῆοης, τγαάιιξξοχας ρογίΔογατη 
(δρίτο!ἱ ροσταπχίεα οΧ οὔδοῦο 48ο- 

ΔΠῚ Ράῖογα πποδαταγ, (ὐαυπιθητα 5 

ἀξ Δ) πλ τς, (ὐαρίτοϊ πὶ οοσαραμῖῦ; 

δ τοοχ ἰπ4εἰη σοῃτίσιπαπῃ (αρίτο]ο 

αἴοῦ ἱπυοϊαπίς; πος απϊπιο,ντ οσσι- 

Ρατίς Ιοςῖ5 τππίογίριι5,Ἔχίι!ος γθοὶ- 

Ῥοτοτ, οτιιος δα ρΊ]οα νοσατοῖ, ορατα- 

τὶς ἀοθίτοιῖι γον Πποηδ ρο  Πσοτοταγ, 
τεηυίοτος οἷπο5 ἃς οὐ 4 Ἰηΐιος ροτῶ- 

τἰοτίθιις, ο]ατα τοῦ πουδάαγιπιοο- 

οαΠοης,οσπιοάοτγιηι σεται ραυττοἱ- 

65. Απἰπηῦ εἰ πγηγᾶς; (πσσοήις ροπὶ 
αἀάεβατς ἱπτείξίπα ντῦὶς (ςά το; πα 

ὉΙΟΝΥ͂ΣΙΙ ΗΛΤΙΟΑΚΝΟ 5 5. 

Ὁ αὐτῇ ὈΧΟ Ζἢ ὃ πόλεως ἄσης, δ ήρτις Σὰ ἢ 

(ΐνων ἔϑνους,παϊέρων πὲ σέκ ἀφανενν,» χρήμασι δύ ἢ 

γατὸς. Απατος Ἔρδωνγιος ὀγομ(θι,"(ϑυτουλύσοι πἰὼ 'Ῥωξ 

μϑίων ἡγεμονίαν ἐπείϑινετο, Εἴθ) ἑαυτῳ τυραννίδα κα- 

τασκάυαζονϑιος, εἴτε Ὁ Σ᾿ αζίνων ξϑνος εἰς α ων 

ρχζω γὴ χεαύτος, εἴτε ὀνοκαΐος αἰξιωιϑζεζψαι βουλο- 

βϑνος μεγάλου. χοινωσείμϑυος ὃ πολλοῖς τ. φίλων ὦ 

κὼ εἶχε Δ [ οἰνοιων»ρὸ Δ ζ4πον Φ Ἐχυχάρήσεως ἀφηγη-. ᾿ 

σείυδυος, ὅ καικείγοις ἐδύχει, στευή, ϑροιζξ ζιὶ πε 

το λαζᾷς,ὺ τὴν ερφιποντων οἱ εἶχεν ἀὐτολμοτάτοι" ὰ Ὁ 

δὲ ὀλίῃ9 υ χρόνου “συϊκροτήσας δυωα μιν ὀρ δραν πε 

Φακιςχιλίων μάλιςα,πλα πὲ αὶ ζοφας,ὺ ἃ ὀλαῦ-, ᾿ 

(νδῴ πολέμω, πόρτα ἀὐξεπισοίνϑυος ,εἰς σκάφας 

ποζο μιηγϑις οὐεξθην ἐτο. πλιδύσας 5 ΟΥΟΣ πὩ 1 ξέ- 

ρέως ποταμοῦ, πσδ ςέογε τῆς Ῥώμης χτ' Ουτ χω-, 

οίον ἔνθα, ὃ Καπιτωλιον δεν, σοτϊὲ ὅλον ςαδ)ον ὠπέ- 

χον τῷ ποζα μού, ἦσαν ὃ μέσαι τἰυικαῦτα γύκ]ες »χαὶ 

πολλὴ Καθ᾿ ὅλζωυ πίω πολιν ἡσυχία" ωὼ σεευέροϑν λᾳ- 

(ὼν,ὠϊξεξίξασεζοις ὀύδρας χτ' «σουδζὺ, χὰ ΟΥ̓Χ 
ΕΣ ἢ ᾽ « 

20 ἀκλείςων πυλων" εἰσὶ ὟΝ τίνες ἱεραὶ πύλαι Ὁ Καπι-. 

Ἴωλίᾳ καίζο τι ϑεσφατον δύφυδια!" Καρμϑυτίνας α-- 
ΠΝ ἘΝΣ Ἐν ΩΝ, 5 ΤῸΝ ͵ 
(ὡς καλοῦσιν ὀϑαξιξασας Τ' δχουα μιν, εἴχε Ὁ φρου-᾿ 

οἰον. ἐκεῖθεν ὃ Ἐλὶ Ἔ ἄκραν ὠσείμϑμος" ἔς! ὃ τω Κα- 

πιτωλίῳ κοδοςεχηὴς ᾿κακείγης ἐγεγονᾷ χώρμος. ζοὼ δὲ 

ὐτε γνώμη, (Ὁ χρωτῆσοι ἢ ἐχιχαιοοτάτων πότ᾿ 
“πων, ζοις τε φυγαδεις δέχεοϑει, χαὶ ζους δούλοις εἰς ἐ-᾿ 

λάϑεοίαν καλΆν,ὼ χξεαων ἀφεσιν ὑπιουφαῖ 2. 
͵ , δ 7 εἰ λ γ ἱ 

“πόροις, ζρις τε ὀνγοὺς πολίζᾳς οἱ ζᾳπεινα πορᾳοντες 
“ Ν ὩΣ « “ 

ϑχὰ φϑόνε ὃ μίσους εἶχον ΟΣ χιἰπύροχαξ,ὶ μεταίξολῆς, 
ξαταγῖ ογοάοθατνι ρίοθ5 πα ]] ατηρ!]!- 20 ἄσχκενοι λμελοίξοντο, κοινωνους ποιφα ζ ἢ: ὠφεέλ4ανν ἡ 

τι οὐ ρατγί οἰ 5 ρα οἰ Ποο(Οοἰετα- 

ται σοΐογος. σαοαί! ργΙΠ.115 ἢϊς οο- 
παῖας Ποη ποσράοτγεϊ, τὰ πὶνεσο γο- 
Ὅατς [ἀτογαῖ ΘΙ ΠΟγ ΠῚ ΘΧΘΓΟΙ ΠῚ 
Μοϊίσοσαπιηπα, ὃς σοτογαίαπη νίοῖ- 
ῬΔΙΙΠῚ σοπτίαπι αιος ἱπυ!4Ἰοίο Ἀο- 
ὙΠΑΠΟΙΠΠῚ ἱΠΊΡΟΓΟ Πρεγαγὶ σπρογθηῖ. 

φοά ἴῃ τοτιπὶ {πὰ ίρα ἔμ {5 εἰς, πος 
{δγιῖς δά εἴπ τγαηϑίισίεπτίδιις, ΠοῸ 
Ἐχίθ]διις σοπβποπτίθιι5, πεο ἱπορὶ- 

διις ας οδατατίς πα σοπηπηοάα ριι- 

δΙΙοῖς ργα εγειυθιις; οχτογηαγαπι σιο- 

6 σοητίαπι αι ἰρογαβαῖ αι! ]115 
ἘΧοΙαῆς δγουίζατο τοι ροσὶς. ΠῚ ρΓὶ- 
παῖς (μετ τείας αδῖπογνα ἀΐεθιις 
οδέεέϊατες οἴξ,]ας ἴῃ Πλαρῃῇ ΠηοτΠῚ, 
σταιοτη4; ρΡειταγρατίοη Ἀοπιαηος 
τοπίδοοζαϊ. οὔ. Πιοσσιιρατιία Πηα ΠΟ - 
ῃϊδιι5, 1 φαΐ ς 65 Παρερᾶτ η νἹοίη]Δ, 

ὩςΟ Ρτίπιο {ξατίπι ἱπροτι τγιοϊ ατὶ 

3ς » λ ΕἸ 3 ε ) 

ϑαυρῥάν τε αὐτὸν ἐπα ϑ δύ ὦ πλανείσα ἐλπὶς, ὡς “-΄ 
λ ᾽ ͵ .- ε τ 

δενος ατυχησονζῳ “σοοςδοκωμϑμων,ἡ πολίζρον φά- Ἧ 

σις ζεὼ δὲ ἐῶ οὐπτε φιλίαν, οὔπε χοινωγίαν σϑοὲ μίαν ὑ- 
ΤΣ σ᾽ ͵ δα Ὁ ἢ ἐνῇ 

πελάμοανε ὦ ὁἡμω “σξϑς (οὐς πατεκχιίοῖς ετί υη- 
9 Δ "7 2 “ “ν᾿ 

σεαϑτι. ἔων ὅρα μηδὲν αὐτῷ ζούτων κτ' γοιώυ χωβῆ, 

“πίωικαῦτα, Σ᾿ αἰίγοις τε πϑυςρατιὰ καλᾷν ἐδέδοκτο, ὦ 
ἊΝ, Ἷ λ 3 ᾿ « ΕῚ 

γἡ Θολούσχοις, καὶ τὰν ὀλλων πλησιοχώρων ὅσοις αὐ ἢ 
͵ ς 7 , 5 Η 

βαλομυϑύοις δ᾽ Ῥωμαίων ἀπηλλαηϑαι ὄχιφθόνα Ξο- 
“ ἼΞ .᾽ ᾿ τς 5 ᾿ς 

«χῆς. σεευέξη δὲ αὐτοί πλύτων ὄζος μὑστεῖν ὧν Ἰλπισεν» 
"5 ͵ » ͵ λ 3. ὅν Ἵ 

40 οὔτε δούλων ἀδθμολησαντων ταϑος αὐτὸν, οὗπε φυ-᾿ 
Ἶ 2 3 Ν 2, 

γαιδων κα ηθοντων, ὅτε ἀτίκ(θον χ) καταγρέων Ω ἰδγον 
Ἵ ΣΝ -“ ΕΣ 

χερδὸς ἀντὶ Τ' χϑινδ συμφέροντος ὀηλοδίξα ϑύων, Φ πε 
3, ᾽ 3 

ἔξωϑεν ἔχτχουοίας οὐ λαιξ σης χεόνον ἔχϑωον εἰς πα- 
ι ΣῊ τὸ λν σ᾽ 

δασκά ζὼ 5 πολέμς. τρισὶ γὼ ̓ πέοσαρσι ΤΟ ταις 
Θῖ ἢ , ἐν ᾿ ͵ ͵ ἢ 
ἡμέραις πελος εἴληφε ζῳ ποραγμαΐζῳ; μέγα. δὲος 
ΝῊ ΝΥ ε 3 ι 

ἢ πολλζυ ζᾳρφχζωῦ Ρωμᾳίοις παρέχοντα. Ἔ )ὃ 
κα ἢ λ ) Δ 5} Ι Ν “Ὕ δ. 3 Η͂ « ὶ 

ἕλω ζῳ Φρϑόεκα,κραυγῆς αῷῴνω γινονϑυὴς τ) φυγῆς 1 «ει ἐχείγοις οἰκοιού των ζις πόποῖς, ὅσοι μὴ 

πὐδαχεῖ- 



ἈΝ ΤΥ ΟΣ ἘΠ ΘῈΜ: 

ποϑδαγεῆμα ἐσφαίγησαν »ἀγνοοιίῦτες οἱ πολλοὶ Ὁ 

δάνογ τί ποτε ὡ ῥπασαίϊες (ᾧ ὅπλα σεευξξεη5ν, 

οἱ μϑὺ,ὅχὶ μέϊέωφα χωρία “ πόλεως, οἱ δ, εἰς ζυς δϑα- 

πεπΊα ϑύους αὐνὴ τόποις πολλοῖς σφόδρα ονζαε,οἱ δὲ, 
εἰςζο οὐ ακείυϑυα πεδία ὅσοι ὃ ἡλικίας ον ὥ παρη- 

χμακότι ἡφ,, ἃ ῥώμῃ σωμαΐος ἐν τω ἀδεωάτῳ ζὰ 
τέγη ΤῊ οἰχιων κατεῖχον ἅμα γωυαιξὶν, ὡς Ἔἰπὸ ζυ-- 
γῶν ἀγωνιούνϑυοι τσξὸς ἴοις ἐληλυϑοᾷς. ὡπόωτα 

3.) αἰΐζις ἐδύκει μεςὰ εἰ) πολέμου. ἡμέρας δ. υο- 

᾿πλύης, ὡς ἐγγωεϑη ζῳᾳ χεχρῳτηλϑμα. “Ὁ πόλεως φΦρού- τ᾿ 

᾿φιαρὼ δίς ζεῖ ὁ κατεχών δύ ζις τόποις, οἱ μϑὺ ὕπα-- 

ν τοί παφϑελϑογῆες εἰς πω ἀφρρα), ἐκαίλοιω ζοις πολί- 

(κ  χιζῳὑπλα.οἱ 5 δηοὗοχοι πσοοεκαλεσοίνϑροι Τ' 

δῆμον εἰς ἐκκλησίαν, ἔλεγον ὅτι τῶ μϑὺ συμφέροντι 

τῆς πόλεως σοεὲν αὐξιοῦσι ποραήφν οὐγαντίον, δίχα ον 

δὲ ἰππολαμθαϑοισιν ἐ[),τηλιχοῦτον ἀγῶνα. μέλλον- 

τα τὸν δημονἰτεσονϑμφν, 6 ῥητοῖς τισι χαὶ διωδασχκέ-- 

., γοις χὶ Ὁ χωυδηάνμα χωρῷν. Εἰ ϑὺ δζωυ, ἐφαῷ λέ- 

" ορντες, αὐ πιοφοιεῦται πε ύμῶν οἱ πα-ποίχιοι, αὶ πίςής 

Ξ βούλον") δοιωῦαι (ς Ὀλὶ ϑεαΐν, ὁτι καζαλυϑέντος ζωῦ-. 20 

»» δὲ τῇ πολέμου συγχωρήσοισιν ἡμῶν δ) ποδεῖξαι νομο- 

ἣ δε καὶ τὸν λοιπὸν χξϑνον -» ἰσηχϑοία πολιτάσε- 

κ εϑαι στενελέ ϑερώνϑυ αὐζῖς πίω παπεζδα; εἰ δὲ οὐ-- 

. ϑὲν ἀξιοῦσι ποιῴν “ἰυ" μετοίων, ἕι κινδεω 4 ονδυ, αὶ 

“ἢ ψυγας “ἷρ αὐτῶν παδϑιέμεϑοι, μῆϑενος ἀγαϑοΐ 

» Αέλλοντες -ὀἰπολαύσεαϑαι; ζαῶτα λεοόντων αὖ- 

τῶν, καὶ τῷ δήμου πειϑουνϑύᾳ, χαὶ μηδὲ φωνζωὼ «“ ασο- 

μϑίοντος ἀκούᾳν ϑηνο ἡ παρα νοιούποων,ὁ νϑ Κλαύό- 

δος οὐϑενήἠξίου δείαϑαι τὴς ζιαύτης συμμαχίας, ἥτις 

"οὐχ ἐχούσιος, δοκ θὰτ μμιοϑῶ, χαὶ σσεξ ζούτῳ με- 30 

τοίῳ, βονϑεῖν βούλεται τῇ πατοίδι, δὶ ἀὐζες ἔφη 

ζιὶ πατρικίους ἑαυτῶν σώμασι χαὶ “τὴν σεωνόντων 

ἀδθὶς πελατῶν ὁπλισανϑώοις, χα εἶ΄ τὶ ἄλλο πλῆς- 

οὺς ἐθελούσιον ἰὐζὶς΄ σεουούρυται τῷ πολέμου, μ' 

Ούτου πολιορκεῖν ζς, φρούσια -ἐα) ἢ μηδὲ οὕτως «- 

ξιὁγρεωςἡ δε αιμμις ὐὐΐθις δ᾽ δοκῆ, ΔΛαΐζνοις πὲ χαὶ 

Ἔρνιχας τὐρακαλῷν «ἐαὺ δὲ ὀμάγκη, χαὶ δούλοις ἐ- 

λάνθλκείαν αὐ πστο φοϑαι » χαὶ πὸϑᾷς μᾶλλον ἢ Ὅις 

Ἐχὶ (ιούτων χαιρῶν μνησικαικϑιῦζας σφίσι Ὡἴρακα- 

λῷ. ὁ ἕτερος “ϑυ κι πσιάτων ϑαλέρμος ὀῤτέλε- 49 

γερὸς ζαῦτα,σἶκ οἰόνϑρος δεῖν ηρεϑισμκένον Ὁ δὴ- 

μοτίκον ἜΣ ΨΩ͂Ν τελείως ζοϊς παπεικχίοις, εἶς 
ξα! τε στενεξούλάυε “τω χαιρῷ, καὶ πσξὸς μϑρ οι 

ἔξωϑεν πολεμίοις ζῳ γε δίχα α, ὀὠτιτα-ῆ4ν, σοὃς δὲ 

Ως πολιτίχας ϑζκτείθας ζᾳ μέτεια, χαὶ ἀὐγνωώμονα. 

ἐπεὶ ἢ Οἱς πλείοσι ἐν (ἢ σεουεδρίῳ τὰ κε ατίςα ΩΣ 

κά λέγ νγ»παρῤ,θὼν εἰς ὀκκλοισιανρὸ 9.9») ἀὐτρεπῆ 

ΒΗ ἘΚ 

(πογδητ,σοοττο οἰδσηοτο Πιδίτο ἀ1Ηπι- 
δοτοηῖ, πηαίοῦ ρατβ ροραίδ αι πος 
ΤΔΔ]1 οὔτι ποίοϊα, σουγορτῖϑ ἀγΠγ}15 δζ 
ςοποιυτγία ἔμέζο, 4111 οἀϊτίοτα νυθὶς 'ο- 
ΟΔ,ΑἰΠ ρατοητοϑβ ἀύθδϑ, (4 Πα] ας η ντρς 
ΡΑΙΤππ ν] ἀφητιιτ) 4111 δ !ασοῆτος σαπι- 
Ροβ οσσιραγαητ. ) εἰς ἐεὶ νετὸ ν] γίδες 
αταῖοα; ἔς ΠΠ, νῃὰ οαπὶ τ] ]ογίθαις ἰπ 
«ἀϊιηι τοέξζα σοπαοίαγμησ, ἰη46 ἴῃ 
Πιοίξοιπι ραρπατζιγί γρηβλἐϑησ, αο πὶ 
ἰαῦα ραταθαπτ ορρ ες Ιοςσα ντρὶς ο- 
πγηΐᾳ. θτίπια νεγο]αςς νθὶ σορηίτιιπι 
εἰ υσηδηι ντρὶς ἰοσα, ἃς ἃ 4ιο οο- 
σαρατα ἐἤοητ, οοπία! ες ἴῃ ἔστι ρτο- 
το, ἀγπτα νοσαθαητ ροριημ1Π1. 
Τυιδαηὶ σοποίοης δάποσαῖα ποραρᾶς 
οδίζατιγος ία θοπο ραδ]ῖςο : αμῖιπΠῈ 
ταπηοῃ δἰοθαησ νῖ ρε5 {δ ίτιιγα ταπὶ 
Ρετισυ]οίτπ πη σεττατη, (οίτος Πδί ρτο- 
ΡοΙταση σοτταμη Αἰ’ πο ΡΥ π ΓΙ ΕΠ. 
δ, ]υΐπητ, ΡΟ  Πσοπτιγ νος ρατγί- 
οἷϊ, ὃς Πάφπν (πᾷ ἰπτείαγαπάο οδίξγιπ- 
σαητ, ίς Πηῖτο πος ΒΕ ]ο ρεγηλΠαγος 
νος νι αἰδεονηνίσος (ογ θεη 15 Ἰορὶ- 
Ῥιις ογοειῖβ, ὃς ροίειαο ησπο σα 1|- 
115 ἰατο πῃ τορα δ] σα νογεπηίηὶ, δά ϊι- 
πιο πλι5 οο5 ἰη Πθογαηάα ρατεία. απο ά- 
( πἰ Βα 'χασπι ἀϊσπᾶταν ἔσετε, αι 
ΔΏΐ τη 85 Ποίἐγαβ ρου } 15 ρτὸ 115 οὉ-- 
οί πα 5,] 4 πο ΠΙΠ1] πᾶς ἐπέξις δά 
ποοτοάϊταγαπιο δ Μοιεγιης ας 
Ρίεθεπι; πες ἰαπὶ διατί αἰπίποῦαῖ ἄτ 
Ἰῖος. 101 (]απάϊις σοηίεθας Π1] ΟΡ 

64: 

͵ 

κεφ 

΄“ικκει 

εἴα τα] θιις δυιχ Αγ 5 αὶ ποη ῥροη- 1... 

το, (δ πιεγοςάς, οα4; ἱπγποαϊοα σοη- 
ἀπά,  ]ςητ οροπα ἔθετο ρατγία, ργα- 
(ἴατο, Ἰρίος. ραιγίοίος αὐπχατὶς {5 ὃ 
οἸΪσητιιην Ππογιιπὴ σογροσίθιι5, ὃς ἢ- 
αὶ Αἰ (8 δΕ}]1 (Οοἷος ίροπια δάϊπη- 
σοτοητ,οιπῃ Πἰς ἡ Ορρυρηπάλγη αγ- 
οο ΠῚ ργοῆοίίοί. αιιαΣ πη Π115 ἢ ραταπὶ 
ναϊάα νἰάφοτγοταγ, γοσατὶ ροία [ ατί-- 
πος ἃς Ηογηίοος; ἃς (ἐγαἰδ(ἢ Ἰά ποοοῖς 
{τα5 Ροίξυ]αται.) ΠΠροττατοιη ΡΥ Πλΐτ- 
τί: ἄς Παογιηλε5 ΟροΓα ντοπάππι 

Ροτίτς ΖυαπΠὶ Θογαπη αἱ τατη Πα] 10 

Ρατιία το ροῦς νοτοειΠ οἤκεηίατιπι 

πποπιοτγίδιη γε σαγῖ, Ατ α]ογίις 

σοἸοσς ἱπα!σηατίοποπι σοΠιθεραῖ,ης 

ΡΙεθοηι ἴαπη οχαίρογαγαπη, ἰῃ τοι ρα- 

τὶς ς ἰπ οπίδτα τεάάογες: αἀπηοηοηςς 

ςεἀεπάϊ εἤδτεπιροτ; ὅζοχίοσπο 4 1- 
ἄσιη ΠΟΙ ἴπς ορροποηάμπι; ἴῃ οἷπ!-, 
Π|Ριις αὐτοπι σοπιγοπογῇϊς φάῃ ροπ- 

ἀλταοάοτγατίοποπη ὃς αι αίϊτατξ. ]η Πιι- 

ἰπς (δπτοητίαπη στὴ (ς παγὶς εξ ργο- 
Ρδήου, οοπία! ργορτοῆϊιις ἴῃ σοῃλ τ], 

οἴατοηζ, χαατ ἀρροίπτα τη δέστγαιθηι 
ΗΗ ἰὴ 

«ν»ἕ ἘΣ ᾿ 

“ἤλικ. ΝΟΣ 

ἃ. 



δὰ ΙΟΝΥ ΘΙ ΑΘ ΝΑ 

Βαδεί ποοϊαγαπχῦτο οἰδιίτ: δὶ ρἱεὺς 

σαπι ρατεοἱΐς αἰδογίτου 1 ΒΕ τ {{ 

οἱροίοι, δὲ τες νγθδηδ η ἱπτορταπηγο- 
βίτατα οἴδης, ρογηλ Παγατα (ς ττίδιι- 
εἷς ντ]ορὶς 4ς «μα ! ἰαγο σαερταπιτο- 
σατίοποπιδά ρορι! μά ϊοίατη ἐδσγει; 

ἀαταταπιηις οροζαπηντ ἰη (πο σοη- 
(υἴδτιι ρΙεδἰκίοϊτα δά ἤποπι ρογάποο- 
τοηταγ. δε 4 ἀἰϊς ΑΙ τοῦ νὰπιηοο ρτο- 

τα Πα ργαίδατο να] αἰτινγρεπτς τὴ {.- 

ταί! ἀϊθ. ϑοίιτα ἀείπάς σοποίοης (Ὁ 

νείρεγατῃ δά ργα πίττα αα απο ]οσα 
τοπουγγεδαπι,νε ποπιίηα ἀαγθητάι- 

οἴδιις,ὅζ ἰλογαπιθητο (ε οδπγίηρεγοι: 

τοταπηπ6 [ῖτ5 αἰεὶ τεϊφαιπη δὲ 

ποχίηίςηπεης τοῖα ἱπίαπηρτα εἱς Πὰ- 

Ρεπάϊς ἀεϊοαιθας ος τοάςῦτε σοη- 

(η1ες δάίοίτος Πδὶ ογάϊππ) ἀπέζογας 

(λοτὶβ πσηῖς ργα θσογαῃτ, σοηῆπεηζα 

δέ Ἀστοίει πχαϊειτάϊηο: ὃς σοϊογίτεγίη- 

Πευᾶι!ς οπληίθυς, σοπία!ες ἀϊεΠς σο- 

Ρ 15 (οττίτὶ ἔπης πιμῃίδ. Οἰαπάήϊο ἰοῖς 

Θχουθίας δῆῖς πο πία ἠςάϊτνε σαπ6- 

τεῖ πόχυτα Ἔχζογπα ΔΕΧ Πα οδίςἢης Ιη- 

τὰς {πεσηγγογξτ. οὖσ ΘΏΪΠῈ ΠΊΑΧΙλ11ΠῚ 

ξογο ποῖα {πἰριοαἰραπταγ, ας τλεταο- 

Βαπιπθ οπιποσνηᾷ ΠΟΙϊο5 ἰῃ ἰς σοπ- 

{πτρούθητ,  αἰοτῖο γοὶβ ΟΡΡαρπατῖο- 

᾿ ῃρηγίοτο οὔταϊτ, δε ὃς σετογὶς πλ- 
εἰτοπίδιις (αἰ ργαεβξει (αητ ἀπσος,νς 

ἰπτογπδϑ τὶς ρατῖος ἱπΠάἀοτθητ πίει 
{πίτει νἱα ἔογεητος ἰῃ (αρίτο ΠῚ, 

πο ίεγαϊεια νοὶ ἰΠορα5 ρίεθεὶΐ δά πο- 
(ἔετη τραποβασογθητ: 40 Πηστι5 τὰ ΠΟ 
οδῖ ΠῚ ΠΊΠίΠγι15. ΔΌΧΙΠ ΠῚ ἃ (Οοἱ ς 
Πα] πὶ νθηϊτἰ πῃ τοπηροίς, ὨΠΠ ἃ (Ο]15 
Τυϊου]αηὶς, αΐ οφάςοπι ποέξὲς τ πὶ 
εἰλάεπι δι ἀϊεγαηῖ, τ1Π} {6 δα ἔοτοη- 
ἀας (πρρετίας ἱπγαχεγαης, ἄπος 1. 
Μδημῖο νῖτο ἱπυρίργο; υ ταπο {πη- 

ΠΊΠΠῚ ἀρ Θο5 παρ ἔγατιπι σαγα- 
Ῥαυοσημο (ο]ος ἰῃ ραγτοπ ροΓσ. 
αἰαπιυρίιε Ν δἰοτίαβ,ν ἰπσηας οἰἘ οστο- 
σία θοταπι οροῖα ὃς {ππαῖο ἴῃ τεοίρί- 

Ἔπάο (αρίτοιο. Ορρυρηαθαταγ δὰ- 
τεπὶ ἀΓχ ΜΠ Ί4116. ΠΔΠῚ 811] Ο ργορίπ- 

εἷς φαΐθυς ναία Ὀἰταπηίηα Ρίσοηια 
τοίειτα, πη Δ !σηιια ἀρταία δὃζ ἱποοηία, 
ἴῃ δλπὶ οἰασαϊααπτι. 411] σοησοῆες 40 ρωμϑύης αἴγεῖα, σφενδόναις ογαρμόῆοντες, ἐπέξδνρ 
(πχοητογαση ἰβίοίςυ] 5, εχγπέ!ς- 
41ις φοἹς (δ τροπὴ {προ Ἐς, ΔΟΧ 
δοςεηπάοδαπι ἰρίλπι σοΠροΓοΠ,, ροΓ- 
ταις (ξοιηἤο νοητο ἢδηλγηΐ5. αἵ αὶ 
ἐοτττἀης ργαίξαθαπε σοτεγῖβ, 4θῃ- 
(τὶς ογά θαι, ρα αἀπιογίαπι οἰ παι 
δζΖ ναῦν πλδπιι ἐλέϊαπι ἰῃ ἀγσοηι τς ἢ- 
ἀεθδηι 5 πεο πυιπιοτι5 ράεγαῖ, 
Ἰοπσείιρογαυαι πο ᾿ξ: (ρογαηρσιμξαμα 

τὸ κλησίας,αἶθὶ δείλζωυ ὀψίαν σεουέρῥεον ῬΧῚ ζους Ὥπος, 

20 δίῳ μϑι δι ὁ κλο9ς ὠπέδωχε ζῳ τσ ΤῊ πειγῶν, 
, ᾿ 

λ ΜΕ “ἃ λ Ἵ “ 

30 τέχαι Ὥσπορων, ὅς σπϑυτὸς κάλιίιςα ἐφοζοιώτο. Ἐ 

ΕἸ -““ -“ 2 » ἜἋ Η 

διεξελθων,τελάυτῶν τῆς δημηγϑθίας ὠμοσεν, ἑα) δ΄ 
-“ “" Τὴ) ; 

δημος σεαραῤΡηται μῷ αξσλυ μίας τῷ πολέμου, καὶ 
καζα «ἡ ζα ποράγματα τῆς πόλεως, συϊγωρησάνοῖς, 
δηρζρχοις ασδοφϑεῖναι τῳ πληϑη τίω αἷθὲ τῷ γόμου 

Δ δΐγνωσιν, ὃν εἰξέφερον “πῦρ τῆς ἰσονομίας, 

απουδασάν ὅπως ἐΧὶ τὴς αὐτο ρχῆς Ἐχὶ πέλος ἀ- 

ἐϑὲ ζὰ δόξαντα τῶ δημῳ.ζὼ δὲ ρα οὐϑὲν ἀυτῶ. τε- 

πορομϑύον ἐχιτελέσοι τὴν ὁμολογηθέντων, πλησίον 
᾿ ἐπ τ μή , ͵ , τὺ. 

οὐσης τῆς τῷ θανάτου μοίρας. λυλείσης δὲ τῆς ο 

δειηϑενζᾳς ἕχαςοι τὐποὺς , δσογφαφομϑρυοί πε σι 

Οιυς ἡγεμόνας ζῳ ὀνόματα. καὶ τὸν φραϊζιωτικὸν ὁμ", 

τες δρχον.ἐχείγζευ »ϑὺ δξζυ τί ἡμέραν χαὶ τοὺ Ὀχιού- 

σαν νύκζᾳ ὅλζω ἀμφὶ τα ἡσαν.τῇ δὲ ἑξῆς ἡ 

λογαγϑί τε καδοςενέμοντο “ἰπῦὸ ΤῊ απ των, 

“Ἔχις ἱερᾳὶς ἐταηοντο σημείας, σεενεπιρβέοντος, κα 

τα κτ' ἀγροῖς Διο. τοίθοντος ὄχλου ολρουϑῥων δὶ 

Δα άχοις πόϑύτων 4 επῶν, μεεισαυϑροι (αὶ 

γαΐμμεις οἱ ὕπατοι, χροίρῳ διείλοντο ζὰς τὐρχαό. Κλαυ. 

δ᾽ 
[- 

Δα φυλακῆς ἔχφ, μή τίς ἔξωθεν ἐπέλδη φρατίὰ 

ζὶς ἔνδον ἐχίχουρος ἶ ὑσυψία κατεῖχεν ἃ τυ- 

ὥς “μεγάλης σφόδρα χινήσεως, χαὶ Ὁ ὀμτίπαιλον ἃ: 

πὸρ ὡς ὁμοῦ σφίσι σεουεπιιϑησόνϑμον ἐφοξοιοῦτο 

ὥαλερίῳ δὲ ᾳᾷ φρϑύεια. πολιορκεῖν ὁ δα μον ἐφῆ- 

κεν. ἐταί ϑησὰν δὲ χαὶ ἔχὶ ζΙς ὀήνοις ἐρύμιασιν ἡγεμό- 

νες, ὅσοι τῆς πόλεως οντὸς ζῶ καϑεξογ)ες" χτὶ ζ; δὴ 

ὁ Καπιτώλιον ἀσρύσας ὁδὸυς ἕτεροι; κωλύσεως ἕγε-᾿ 

καὶ τὴν δποςησουδμων ασϑϑς ἴοις πολεμίοις δουλ ᾿ 

χουραχϑν ὃ αὖθις σεϑὲν ἔφϑασε ῷϑὰ τῆν συ, ' 

χων ἀφικϑμϑιον, ὅτι μὴ πῦβοὶ Τυσκλαήων μόνον, 
μιὰ γυκπὶ ἀχουσαντων πὲ χαὶ πο βασκάυασοιμδῳ 

ὅφῆγε Λάζκιος Μαμίλιος, δϑὴρ δραφήφιος, ἔχων : 

τῇ πολή τίω μεγίφην τότε φρχζωυ"κὶ σζεσεχινδχοέ 

ον οὗτοι τω ὥ ὀλέρίῳ μὸ γοι, ὦ σεευεξάλον (ᾳᾷ φρούρις ω 

πάσαν 4 γοιαν ἡ ἀσδοϑυμίαν Σποδειξα ϑροι. ἐγίν τὸ 

5 ἡ ασδοςξολὴ ζοϊς ᾧρουφίοις πϑυταιχόϑεν. οἱ μϑ) Ν 

απὸ ΤῊ πλησιον οἰκιαὖν, ἀστφφόντου ἢ πίοσης πεπε Βἢ 

Αἷχὸρ Τ' λόφον οἷἢ συμφορϑεῶτες αὐτῶν φακιόλοι 

φρυγόθμων,ὸ ποἷ ρα ζοῖς ̓ Σἰποτόμοις “ὃ πέβας βωμοὺς 
ἐγείοονϊες ὑψηλοὺς, ὑφηπῆον,ῤέμω το δα ϑιδδήες Ὁ 
φλόγας ὕπεφόρῳ. ὅσοι δὲ ἦσαν δ δρέότατοι, πυχγώ-, 

σαδῆες ζὺς Ἄθχοις, [ἐχώοφιω] δύω χτ' Ως χήορποιῆτ. 

τοῖς ὁδὸυς. ζω δὲ ἀὐζις οὔτε τῷ πλύϑοις, δα πολὺ 

ζὰν1 ὀὐτιπάλων πσοοἦχεν 2 ὄφελος οὐθὲν ΟΥ̓ ζενῆφ 

λυιῶσν 



ἐκηῶν ὁϑδού πληθούσης πσεοξόλων ὀμωϑεν ἔχικα- 
(αεαπομδύων, ἔλα, σεευεξισω ϑήσεαν ἐμίηε τῶ: πολ- 

λῷδ ὀλίρρν᾽ οὔτε τῆς τἰϑὰ (ὐλφὰ «ἐασομμογῆς,ξεὺ 

πολλοῖς καίζαςήσανιες πολέμοις εἶχον, σγοῖξ μία ὁγη-- 

᾿ φσοϑς ὀρλίοις βιαζομδμοις δκοπας: ΄ ἐγὸ συταάδῶν 

»" χουδύοις ἔδ4 Ὁ ἀὐὔτολμον αὶ Ἰκαβίεειχὸν ὡὀἰποδεί- 

᾿ς ξαοϑαι δὶ ἑκηξόλοις χόλεϑαι κοἰχαιο.ἢ ἤσαν 5 τὴν 
' ᾿αδκατωλεν λὶ ζᾷ μετεωξᾳ βαλλοιδύων βεαδεῖς 

᾿αἶτε ἢ τε ὁ ἀεϑενής,Εἰ κα χὺ Ἴὐχοιεν, ὡς τῶ εἰχϑς,α πληγα" νὴ 

ἊΝ ὗς βλήμιασι χαὶ ταν ἰδίων βαρημῷ ΓΧ, οὐ 
ἔκαιμνόν γε οἱ ̓ πσρϑεθόνλοντες Οἷς ε ἐρύμμαισιν, ὁδ- 

διεκαρτέρϑεου ὀϑαγκχοφορϑντεςζῷ δινα, ὦτε ἡμέ- 

οὔτε γυκτὸς ὀῥαπαωόνϑρυοι ἢ πόνων. τέλος πο 

Ἢ λ πόντων τὸς πολιορχυμϑοις ΤΥ βελών, οὐ Ὁ {(φ- 

μῖν ἐξαδγωμαϊζοιώτων, δίτῃ ζῷα φρούεια ὀξεπολιόρ- 
ῥ ̓ ς ͵ κε 

ὠραϑοὺ λύσρας ὠπέζομον. κροτισον 5, ὡραῦρ “σδ9ς 

᾿ἐπόύτων μολόγηΐο, τὸ τὸν ὕπατον" ὃς Οὔκ ὀλίγα «αὐ- 

παιταῤῥαγεὶς αὐτῇ πές αὐ εγόννν Ἰειξανοντι 

πἰιαϊβετεέσματος, ὦ ἅμα. τίω πε νίκξωυ αὐτὸν ἀφεί-- 

λοτο αὶ τἰωὺ ψυχέωυ ᾽.ὀδισχομδύων δὲ Τὴν φρουσίων, 

Ν Ἐρδωνιος' αὔνδβχοόβώμν σώματος Ὡ[ο'φο- 

95 »ὗ κι ὁχεῖεοι ϑωναΐος"α ὠπιςον τιχϑῆμα αὐξὰ αὐτὸν 

, ποιήσας νεκρῶν ΠῚ πλήλους βελῶν Ξαποϑνήσκᾳ, 

δὲ στεὼ αὐτώ ζᾷ Φεούεια, καζαιλαθομϑύων ὀλί- 

291 ἣΝ τίνες ζῶντες ἑ ἑδλωσαν,οἷ: ἢ πλείες σφαήοντες 

μ ἑαυζοὺς ἡ χτ' “Ἐκρημναῖν ωϑοιωῶπες,διεφϑαρησόω. ὡς 

κί παλιν ᾿λϑερβίόοιωυ οἱ 'δημὄρχοις ςαισιν,οὐξιοιῶ-. 

τες ἰπολαθῦν τὰ τὸ τ αϑωνζς ὑπάτου ζὰς “ἰπῦο- 

ἐᾷ, αἕ ἐποιήσατο ποδὸς αἰὐοὺς ὁ πεϑνηκῶς οὐ τῇ 

μαχῃ δορέειος, ὑῶν Φ εἰρφοραξ ́  γόμιου. ὁ ὃ , Κλαό- 

' δος μέ μϑὺ τίνος παρόλκε Ὁ Ἐ χρόνον, ὁτὲ μϑὺκα- 

δπερμοὺς ὁ πόλεως Ἐλιτελωδ, ὁ ὁτὲ ϑ ̓θεσίας ̓ ἀγαρι- 

φηδίσις ζοῖς ϑεοῖς διἰποδὶδοὺς, ὁτὲ ὃ ἀγῶσι 3 δέαις ὀμα- 

λαμξαίων ὦ πλῆθος εἰς ἀὐ παϑείας. ὡς ὃ αἱ ἱ σκηγψᾷς 

«ἰτεΐ πᾶσαι καπίωνθλωντο, τελέυτῶν ἔ ἐφη δάν εἰς τῷ 

᾿ αϑὸ "ὃ ὑφ᾽ ἑαυ μόνου “πραθέντα οῦτε γόμάμμοι, οὔ- 

᾿ τεβέξαια ἐ ἔσεοϑαι, ζῳ ὃ “τ΄ ἀμφοῖν, ἔννομα τεχαὶ 

Ε΄ χύδια. (τη Δ φκρεσα δος αὐοὺς τῇ πξοφασᾳ, 

ἱ ̓7 ξοήπεν τ ρχαυρεσιαδν ἡ ἡμέρων, ο ἥ τὸν σεώυαιρχον- 

τα ἔμελλεν ον ἃ οὖν δὲ ν) μεταξὺ. ὄγῳ δὲ 

ὃ Ὀἰπορῥήτων βουλά 

ΑἸ ΤῚ Ὁ: ΟΜ 185... ἃ 

Ἀαφὺ ὕψοις καίτω ῥιπηευϑδύων, ὀξέα καὶ Ὁ καβίέραι, Ὧι τὸ 19 

ματα λαξὼν οὐδ᾽ ὡς φίςατο δ δφῳών, ἕ ἐως ὕχιτ-Σ 0 

πὸ τέλος λαξόντος Ὁ Ὦ ληςρικϑό πολέμου,τω πολι--30 

οἱ ΡΒ ΕΝ τῷ ὁ σεενεδρίου σεευέλεντο “Χ σφας 5 ἀὐζους ὅτῳ 

63 
ςΠἰ ΠῚ νἱάτη δἰσθηίας ογάζ,ἵη α11α ὃ [ὰ- 
Ρἰἀατογας πλ τὶ Δἀοιιητες ἱπηρετεθᾶτ, 
δὲ ραγιια ΠΊΔΠι15 Π πη οΓοίδ πη νἱ πα {{{- 
τ ΠΕΙῸ Ροζογαῦ) ΠΟΟ ἴ[6 ΠῚ Ιοπσὸ θε]1ο- 
τι νίιι αα ρεγέογοπ ας ατιπηπαβ σοΠ- 
Πεπηδτα το ογαητία ρογ αγήϊια πίτοητοϑ 
δάϊαμαθαῖ. 64; επί τη [ξατατὶϊς σοπῇ!- 
ἀίδιος αἰιἠςητίαπι ὃζ του απὶ πὶ οἱς 
τεητατο ροτεγᾶτ; (δ οπγίπιις ριιρπαη- 
ἄτιπι εγατ. δά γας οεἰδηγ ἱξξιις δ] ]ος 
1ῃ {Π}1π|ς ἰπξογγοητῖ, ογαητταιι θη 1}}}, 

ντογοάετε ραγ οἰ ταγάϊ δ ΠΑ] 1]. οῦ- 
τὰ (ὉΠ ΠῚ} πγ 18, δι οἰτίτις δζ νΔ11-- 
ἄτι ἐογιο δῆτ, δα πᾶτε ἰφέξαπι ροη- 
ἄετο. ποη ἀεξαισαθαπταγ τὰ πη Π ορ- 
Ραρμαζογος, (εἃ δάπιογίις ἀγάπη πο- 
ςοἤΠϊτατο πὶ ρογάφαγααπτίῃ σοπτίπις 
ἄϊε ποέζεσυς Ιαθοτίρας . ταπάειη τα- 
Ἰὶς δ. νἱτίδιις οδίεἶος ἀοΠιταςητθιις, 
αΥΧ νἱ σαρῖα εἰξ, ορριιρῃδιίοηίς ἀϊδ 
τεττία. [ἢ οο σεεταπγὶπα πηι] εχ κο- 
ΤηΔηΪ5 νἱγἱ ἔοστος σοοϊἐοτῖτ; Ομ η πὶ 
αἴ σοΠ ΠΟ 6 ἔουτΠΊ Πλ115 ἰρίε σοπ- 
{|: φαΐ πλατεῖα να] πεγὶ βιασσερεῖς, ποῖ 
ταύθη ἀοΠιττ,άοπος πλιγος οδάοητὶ 
ίχχιπι ἱπρδϑ ἱπιραέξιιπη, νἴταμι απ} 
άθυηίτ δεν! ουίδπη, Ατσεσαρῖα Ηοῦ- 
ἀσπίς, νὶν του εις δὲ τηαπα Ἰγϑπὰ- 
τι55 εἀΐτα ργίιις ᾿πογ 1011 οἰγοιπη [6 
ἤγασο, ται [615 ρους. ( οτεΓ σαὶ 
οἴτοο (δρίτο! ἢ οοσιιραπεγαῆτ, ραιοί 
νἱ αὶ σαρτῖ; Πιαῖοσ ΡαΓ5 (εἰρίοσἰπρυ]α- 
ὩΘτ τ, ἀπ ρογ ΓΤ ρο5 ργ Οἱ ταπιογίις, 
Εν ποσῆπς δεῖ πὸ Ιαἰτοοίηϊο, Ταιθα ἀο- 
Π δεῖμα τι δια πὶ ἱπτοίπηδπι (ες ἀϊτίοποπι τοὶ ταξληβ 

τεποιιαιογιης, ροίξα τος αἰπρογῆϊίτο τ᾿ 
σοηίμϊς αὰς οο]]αρα ἰρίπις Ν᾽ ΔΙογίμς πὶ 
Ρύρμα ἱπτεγεπηρτιις ἐς Ιορο ἔοτοπάα 
ῬηλΠογατ, ΟἸδιάϊις τγαῃεθαῖ αἰ ιᾶ- 
ἴα τοπηριι5, ΠππῸ Ια[γατίοη δ. ἰ5, 
πιιπο (Δογ  βοἱίς δά ἀράς ἠ115 σγαιί45; 
ἱπτεγάμιη οὐ 415 ὃς ἰρε ἕλοις οΌ- 
Ιεϑιδὴς ρορυ!απι. τἄ ἀε πὶ ΠΟΙ ΠῚ Ριΐς 
οπηηίβιι5 τοΓρ ποτα ΟΠ διι5, οριις ε(- 
{(ε ἀἰϊχίτνε δἱϊπς ἰῃ ἀεξιηξῃ ἰοςᾶ {ιὉ- 
τοσαγοταγ Πα 04 ΘηΪΠ|4 (6 νποὸ ἀροῖο- 
τα, ςεοοσί εἰ ΠΥ ΠΟῸ ΓΑΤΠ1ΠῚ ξυτασιης 

ηυοάνοτο 0 ἀιηθοδιι5, 4 ἀεπηῖ δὲ 

πεϑνηχϑτος ὑπάτου τόπον ἕτερον Ὡποδειηϑέισαι. Ω 400 Ἰερίτἰπγιιπα ξατυτῖ!,δέ ροηάας Βιαθίτιι- 
τι. Ηας σφυατίοης γερο !Πς τ! διιηΐ5, 
ἀϊξ πάϊχίτ σοπλεἰῖ5 φαίθιις οο]εραπι 
οἴδαζοῖ. ἱητουΠὶ ργοσεος (εηατας οἰ 
ἱπτοῦίς σοπίπἰταιογαητῖ σαὶ σοπίαϊατα 
πγαπάατδι. ἀΐα σοι ΓΙ Ογι 1], ΠῚ ΡοΓ 
ἀρ αραν οἴτατα εϊεε ργί πη οἰ δῇς, 

αἴρω: 
σοῖσι τί τρχζω ἐπεὶ δηοῇ δ: ξρχανρεσιοΐν ο οϑέφη ̓γξδνος, ἡ 9 ὁ κῆρυξ Ὁ Ὁ προ τίω ΟΣ ἐκοίλεσεν» 

ΕΓΕΕΙ χ) 



6.4 ΙΟΥΝ 5 Τὶ ἬΓΑ δ Τὺ ΕΟ ΝΑ Δ θυ ς. 
. Β ᾽ δ 2 3 ᾿ ὟΥ 

τατγάσαης ἰπ ργα  πίτατιπα Ισσαπλταπι εἰσελθόντες εἰς τὸν Ἔνπὲ δειρβϑέντα Ἀὐ ον ΔῊΝ 

οἶϊοάεοϊπι Θααϊτα ΠῚ ΘΟ ΓΕ Ις ΓΕΠῈ ο- δέκα λόχοι ΠΡα  ὑχαζων, καὶ ἂς ΖΞ ζῶν ὀγδὸ Ἷ ὍΣ 

ἑχοσίητα σφητατία; ροαἰταΠ} πηαχίπλὶ ΡΑ Σοὶ 5 το ΡΥ ΝΣ 
ὦ Ὁ Ε γι ἐχόντων, ΔΛ Ἵ 
οξίας,8ζΖ σοη [6 πὶ οἰοσογῦσι, Ουϊη- τ δα ἀ τ: πύρα 6: ᾿ ἄὐκιον Κοΐπίω 

τἰππγ, συ 15 ΕΠ πὶ Οθε79» τε! 11 1Π. γι} π 1} Ὁ “ευγάπου καταφήσαγιες οἱ δ᾽ ἡμίρχοι, 
ὦ ὡ ας ἢ - 3, 3 5 ς "Ἢ λ μ 

ἀϊοτίπιθη σαρίες απ ἀπέξιιτα νερθξ 4ἀ6- πολιν ζύαίκασαν εἐἰωλιπεὶν αἱ φιοῦτοαι" χαὶ σοι μια 

(οτοτο σοοροτᾶς. το] τα οἰαῇες τὴ εἷς Φηϑδοβευηε θα πἰὸ ψηφηφοδια τὰ ΣΝ 

ταῖα ηυ] 6 (πῆς δα {πΠταρία, ῳ γίδια ΕΝ λόχοις λείοις οἰ ΜΔ Βα Ως φ 

σοπτυτῖς νἱποογόταγ Δ 15 υϊἀῆτα- ᾿ ΜΝ  λι Ύ ΤῊΣ 

ἰαίαπι ἀοάοτᾶτ, Ιηστατῦ 14 ρΙοδί ι; Ὁ ἱϑΓΞπολφπορϑμων" ὁ μϑὺ δῆμος ἀπηᾳ συμῷορα 
ὲ ᾿ ᾿ ΠΡ « ΡΝ 0 τὸν 

4παί! ἱπέθηί1Π| παδιταγα σομίμ!ς.56- αν ἡχϑυνϑρος,0τί μμισων αὐθυς δινρ ὀϊοισίας 
᾿ Φκηλς Β - ““.{,{ ἬΝ ἢ δὰ ΤᾺ 

εν πο αἄ τ τέμει τὸ 4 ἢ ἀμ τὸ κῆς ἔς αἰ κώρμος.ἡ βουλὴ 3 ἔπεμπε Οις οϑδχλυν 

᾿ δ νγθεπη δα πλάση Ἔγατιπη [πη αι Δα- ! ΠΜΟΝ εν ν» ἌΝ ΑΝ ΗΝΗΝΣ ὴ 
μὰν ἐς τὸν ὑπατον οἵυ ογζᾷς ὄχιπίω χίω 

ΤῊΝ “" ἀιισογοηκ. ἔοτιο ἔσται πα τὰπο Πποιιαὶα χοῦ αἷς ξ 

τῷ ι΄ Δάίδπηοητεπι (ἀδίροβατ, (οἰ ηἀ τος ἀτ- ' Ἰνμες : 

7 "ἢ ὑππὶ δυιουος ἰρίε ἰδαιῦς, Πποταπίςα, νος εἰς ἀσοραν, αὐτὸς αχολουθων ζοις οαζοισι' 
τ 

) ὃ Β - ἣ ΛΑ, δ. “ἢ Ε ὍΣ ὀυυν . Ὁ]ο πςοοϊπέξις {0 ]]σατὶ, δ σαραττο. γφον βοϊδίοις, ἀχίτων, «ὐξεζωμάτιον ἔχων, χρὴ ἴ 
Ϊ Ϊ 1-- Ὁ ν τ ἘΠ .“ 5 γδ λα ΣΕΥ ἕξις ΡΙΙςο. νδὶ νογο σατογ ΠῚ Πιοπηΐ χεφϑμῇ πῖλον. ἰδὼν 5 πλῆθος δω, ϑοώτπτων εἰς ὃ. 

πατη νἱάϊτ τα (πα ραΐογο, ἱΠΠἰδῖτο ἃ- ΠΕΣ ΕΣ (ἢ ΕΗ νον ὁ Με " 
ταῖτο αἰ ]ααητίρεγ ἀπιίταιίτ χαίπαπι οὐδ ἐν ν 
εἤξητ,υίάνο πὶ φάπιοητις εοτ ρο- ὠ ο)»οἰτίνες Εἰ εν. χα ἄνος δεουϑυοι κσϑ9ς αὐτὸν ἢΧχ9 

; ᾿ ", , , τ 
(οτοῖ: ἀεἰπάε ἃ υὐαίογε ργασυτγοπῖο ἔπειτα σϑοδδα μόντος τινὸς, χαὶ κελδσανίζος χοσμα 

΄ Η Ϊ ͵ ΕΝ “ ᾿ ᾽ λ ἘΣ τηοηΐτα5 νὲ ίς ῬΠ πεῖν: ὥτερον αὐτὸν ποιῆσαι, παρελθὼν εἰς πίω κοιλύξι 
ππιρῖα ἱπτγα ταραγια νοίξα ργοάιτοὐ- » , “ ὡρησΣα ΝΝ ͵ Ρ δ Ρ 20 αμφιεσοιυϑυος, σι 9ηλϑεν. οἱ ὃ ὁχὶ τίω ὐϑάλη 
μαη υομϊδεῥη. Πθὶ χαΐ ἀγοο Πτιιπι οὕ ἶ σας 

νοποαητ,οῦς ὑσόογο,η ποιηϊπεῖιο, «15 παρονίες, ἡασώσαντο τε αὐ ες Οζὴ. Οὐ Τ' 
9. - οἱ τς Ξ 3 δ δ γὰ μι 

(εἀ ςὀπίμςπι (αἰ υτᾶτ; ὃς ἱπεξξα νεῖς. ονοκκα τος, λλο ὕπτυτον,χαὴ πίω «αἰϑοπορφυρον ἔο 

Ἰρῶδ ΓΤ εἰ ἢ τα αἰθείλσαν, ζυς τε πελέχεις καὶ ὀννα ΚΕ 

{{Πτάτας ἱΠση! .ΠΠΙ ογα ̓ΠΠ|ς, τορα- ΡΝ ΗΓ ἃ ἈΣ ἐπ “οι ΠΝ 
5 5 ΟΡ μα τὴς Ἔρ χης ἰραςήσομϊες, αὐχολουῦειν εἰς πίω 
ται είς ῃ ντθε (ςαετγοτζαγ. ΟΡείσαϊς ᾿ Ἔϊ Ἐν ἐς Ἰες ἐβχτς 

111 Ραυ]τροτ, δο δἰθηρρηηρ οἤΠα{15 [Δοτγ- ἸΘΛ ἐτν ἐς ΟΚΕΙΝ Δ σὴ Ὁ, ὕλτσων, Ὁ, 310 
Ἶ 

τηΐς; Ετρο, παῖς, Ποσ ἀπῆο Δα] ]ι5 κρύσας,(οσοῦτον εἰστεν᾽ Αασορον ρα μοι Ὁ χῶεο 
ΠΕΡῚ ποη (δγοῖιιγ, δ ἐς νἱξεα ρογίο!-. σαὶ ζοῦτον τὸν οϑγιαυτὸν, χαὶ κινδγωυ ἀὕσουϑυ οὐχ ἕ ὶ : πα αν, ΐ ἜΣ Ἶ 

ταδί πιαγ. )οϊηε ναΐς νχοσὶ ἀἰέξο,ία π ΘΕ ΔΙ « ΕΓ ΔΌΣ νι ρον τ 

ἔλα; τοὶ ἔμ] ατῖς ουγάσεγείο, ἰῃ στρ οὐϑοςι ἊΣ ΤΣ ξ, 

δες. Ουοά ἰάοο τλϊῃὶ ἀϊέζαπι εἰἴτιντ ναϊχαι ἡ ΤῊΝ ἔνδὸν ὄχι μελῴαθαι φὐϑαϊηείλας, Ὁ) 
- ν ᾽ λ “ "» ς ἘΠ τ ὴ ὑ ὦ 

᾿λδἴηπος νἱ4οᾶτ ααίος πὶ ρορ. οπι. 30 τὸ εἰς τέωυ πόλινιζατα δὲ οὐχ ἕτερου Ὅιννος γαρινεί- Ὁ 
. . 5 . δι δὰ 7 3. ὃς "Ἅ᾿ὉΝ Ἂς Βαβιεήϊ ΡΓαΠαος,πιαη υἷα υἱέ. πεῖν πσξϑηηϑάυ,δλλ ἵνα φανερϑν γυηται πᾶσιν οἷο 

3 ΠΕΣ πα τ τ ͵ ͵ ἘΝ 4ιιατοπταα, απ) ρογάζοβ, Ποο ργαυατίπι χύτεῆσαν οἱ τῆς Ῥωμαίων πόλεως γσρϑεκῶτο 
ἱπποορηῖοπὶ ραιιροιταῖξ ογοητοσ; αά- Οοζ,,, ο)νὼ σά φο πὰ κε ΝΣ 

- - . - Θ οὐυ εο πῦ φῇεάμᾶτες τορίαπι ροτοίξατθ, γε Ὁ Ρ291 χὰ! σωφρονές; χα! πενίαν διχαιαν οὐ βαῦβι 
ἡ τῷ οδἰφιᾷ γεπιιογθητ. δ΄ Πα ρρα- γόνϑιοι » χαὶ βασιλιχας οὐ διωχογες ἐϊξοισίας, 

τοδί αι αΠΠΠΠΉ1165 ΠΠΠοτῦ πητ ποίεε. χαὶ διδουϑμας ἀϑωινόνϑυοι. φανήσονται ὟΝ Σ 

εν οος ἠὐσένον ιν ρου ἢ 3 ϑδξ Ψ, 3 ὰ 

τ: Δάπιιο ἱπυροῦ! ἀἰσηίτατοηι {{ΠΠ|- ΤΊ ἐλυτηδαξογίες, πλέω (ά μϑν ον δε οἱ ἕι μι ἢ 

Ὡρητ, ὃζ ρυϊοοτιιπι Ἔχοπιρία σοπίει- ὅΠ Ὁ τῆς πόλεως αἰξίω κα καὶ Ὁ σωζήν πίω ΣΝ 

πΔητ. δοάνταά τοπι ργοροίιζαπητο- ἐχείνοις ζις ὀύδρας ὁμοιότητα. δολὰ πὐξὶ μϑὺ 

ποτταπλγ, (Δα ΪΠτίας ΟἸΠΤΉΡΓΙ ΠΤ πγα-- 40 τῶν ὀδις.ὁ δὲ Κοήδιος ἰραλαξὼν ἰῷ ΕΝ 

οἰ Πἔγασιιπη ἰπη|τ, γί δι πουιπη ἀΓἀούο πὶ ἜΡΟΝ ΣΑΤΟ Το ΕΙΣ ΚΕ δ 

ἴῃ ἐογοηάα]οσο ἱπτγοάαοξά 545 Ποιΐ5 
μά Ε ΣΙ δ 0 Ἰὐ ΜΔ [Ὁ “ ἐν 
ἰπείτατίς, σοπηροίοις νῆα ἀσπυητα-ὀ 7 ν τῆς ὅ71 πο γόμιω «σουὸ ἡ σξοφπῶν ὡς 
τίοπο,ίς, ἢ τα γθατο Γετηρ. ἠδ ποίθησ, εἰ μὴ παώσον. ζῳροίἤοντες τί πόλιν,ἀπαξᾳ Ῥι 
ἱπάϊξξα οἰαίβιις πα ΠἸτία, οπηποδίη ο- μαίων ἁπουζὰς ἐκ τῆς πό λέως, φρατί ἮΝ χτὶ ΧοδΟ 
ίζος δἀπέξαγιιπ), σαπηηιιο τίθης κων ἘΌΝ ΤΛΉ, ΤΠ καὶ κωλυσψν αὐτὰ ΛΟ Σ 
Ἰῃϊογοο γος ἀἸσογοης σι οΠλΐπιι5 46- , αν ἢ : ἐν νοΝη ᾿ Ὥ ! δὴ μϑρνχοι φρα ποιφαῖ καζαγφαφξωὺ, σεενα;γαγῶν ὃ Ἰοέξιις Παϊθοτοπταγ, αἀποσαῖα οσοίοης ἣ : ἣ ἥ : ᾿ - . “ὦ “1. Β -,- Ϊ, ἊΣ : ᾿ ͵ Ν οὐπιοποίςοϊς οὔϑ τη Ἰταγὶς (λογαγηδτὶ, πληλος εἰς ἐκκλοησίουν, εἶστεν ὅτι πολύτες ἀιϑγμόκασι Τ' 

φραΐζω- 

εἰ 

9 

ἢ 9 “" ς ἢ 3, ) « 
χεῦ τίωικαυτα ο Καὶ οἵντιος ἀιρφυραν τίνα ΧΟΡ 



ΑΥΝΤΓΙῸΟ ΚΟ. 

ἷ φρατιωΐιχὸν ὅρχον, ἀχολουϑήσάν ζϊς κἰ ποάτοις ἐφ 

᾿ς ουδδὺ καλώνται πολέμοις, χαὶ μήτε Ἀπολείλ αν ζᾳ 

σημεῖα, μιῖτε ὀῆλο “σράξαι μηδὲν οὐγαντίον πω δη- 

μῶ" (ὼν ὃ τί αἰ ποιατικζωὼ ἐϊξοισίαν αὐτὸς 

ἔφη ἔχφν κραᾳΐρυνϑρμοις ἁπϑυΐᾷς Όις ὀρχϑίς. εἰπτὼν δὲ 

᾿Οὐταὶ διομοσοίνϑυος ᾿“γοήσαοϑαι τῶ νόμῳ χτὶ τ 

᾿ ἀπειθοιώτων, ἐχέλάυσεν ὧκ, αὐ “ἁρων ζᾳ σημεῖα, 

᾿ χαταφέρήν᾽ χαὶ ἵνα, ἔφη, πάσὸν δἰπογναῖτε δημαγω- 

γίαν ἔχι τὴς ἐμῆς αἰ ““ατείας, οὐ πσδότερον ἀϑαςή-- 

᾿(᾿ πνςρατὸν οἰ τῆς πολεμίας, ωρὶν ἢ σᾶς ὁ τῆς δρ- 19 
| χῆσμου διέλθη χρόνος. ὡς δΐευ ον σα, ϑεῷ χήμά- 

ἣ σρίϊες, το Ῥασκά ασαοϑε ᾧᾷ εἰς ἐκεῖνον τὸν χαιοϑν ὄχτ- 

: ᾽ τῆδα. ᾧύτις καζᾳπληξαμϑυος ἀύζις ζις λό.- 

] γρις, Τὴ χοσμωωτέρϑις εἶδε γεχϑνοζα καὶ δεουϑύες 

᾿ἀφεϑέεσαι τῆς “φραΐιαξ, Ἐχι ζὐτοις ἔφη θρίλοϑαι 

 Οζολύαπαύλας τ πολέκιον,ἐφ᾽ ᾧ τε μμηϑὲν ἔτι πα- 

᾿ ἐαχινῷ ἀὐζις, δ, ἐδὼ αὐτὸν ὡς βούλεται ἰὼ Φ»- 

τοῖος ΟἿΣ πὶ ἠσα μία το 
ο΄ λαμξανᾳν “-ἴρὰ Σιληήλωνκαζοιςαάντος ὃ τῷ )ορυζε, 

δικαςήσιαί τε ἀπεδίδου αὐθις δεουϑώοις εκ, πολλων 29 

παρφλκυσχμκένα. χοῦ γων, καὶ ζᾷ πλήςα τυ ἐγκλυμῶς 

᾿ς αὐτὸς ἴσως χαὶ δικαίως διέκρινε, δὲ ὅλης τῆς ἡμέρας 

ΝΣ τ᾽. χαθεζμλρου, ἀλανούοοθν [πε] χὴ 
᾿ς πορᾷον χαὶ φιλαν,ϑεφπον ζοις ἘχῚ τίω διχαιοδοσίαν 

ἀφικγουνϑμοις ἑαυτὸν “παρέχων, χαὶ παρέσκάασεν «- 

διςοχρ αοκζιὺ οὕτω Φαγζωωι ἰὼ πολιπείαν,ὡ ξ]ε μή- 

᾿ πε δηρΐδχων δεηϑέεῦαι ζοις Ὡ[ὰ πενίαν, ἢ δεφβϑμφαν," 

λυ νὰ ζαπεινότητα «ἰπαῦὸ ἢ χρφῆονων κατίογυο- 

μϑύοις, μήτε χαινῆς νομοθεσίας ποῦον ἔχφν ἔτι οις ον ἰ- 

σηγρξία πολιτάνουϑυοας, οὶ, ἀγαπὸ τε χαὶ χαιρᾷν 30 

᾿ ἀπόμᾷς ἔλι τῇ τῦτε καζοοούση τἰω πολιν ἀνομία. 

' (ὗτά τεδὺ ζᾳ ἔργα τῷ ὀμόρος ἐπηνότο αἰ στὸ “τῷ δὴ- 

᾿ς μου, καὶ ἐπεὶ τὸν ὡρισμένον ἐτέλεσεν΄ ἐξ τορχῆς χεό- 

᾿ς μον, τω μὴ δέξαοϑαι τίω ὑπ αλείαν δεδονϑμέυ Ὁ 

δούτερον, κηδὲ ἀγαπῆσοι τηλικαύτίων λαμίξανοντα 

Ι ἅμώω. κα] γε ὙΣΡ αὐτὸν ἔχὶ τῆς πρατικῆς ὠξου- 

᾿ς σίας ἡ βουλὴ πολλας τσδοςφέρουσαι δεήσάς, ὅτι Ὁ Φ|- 

᾿ς πονοὶ δη νοι διεπσφάξαντο μὴ διποθέοϑαι Ὁ Ὡρ- 

ἡ ὡς ογαϊιωσόμνϑιυον ἰΐζὶς ὁ παιώσοντα τῆ χαι- 
γών πολιτδυμῶς, ζᾳ »δϑὺ αἰδοι,ζα δὲ φόξωγτον ἢ δη-- 49 

μον ὁρῶσα οἕκ ὀμαινόνϑιυον τ’ ὀὐδρὸς ἀγαϑοΐ αΡ- 

χεοϑαι ὁ δὲ οὐπεδυ δυηρζοχων ἐπαμᾷν ἔφη ἜΣ 

᾿δφεχώρητον τὴς ὀξοισίας, οὐπε αὐτὸς εἰς ὁμοίαν ἐχεί- 

νοις ἥζάν Δίοιξολέω. (ῷ.»αγαγὼν δὲ τὸν δῆμον εἰς 
Οὐχκλησίαν, χαὶ πολλζωὼ κατηφρθίαν Τίκ Ὥσι-- 

τϑερϑύων ΟΣ Ἔρχας Δ α,ϑένδιος, ὅρκους τὲ δζομο- 
στίρϑμος ἰοχυροὺς αἰεὶ τῷ μὴ λήψκοϑαι παλιν τί 

ΒΕ. δὰ 
πὸ ΠπρῚ]] ργοπη ΠΠξης (ξουτιγος (8 
φοπίμϊες αὐ αιοάοιιπηηιο νοσαίοη- 
ταῦ ΒΟ] Ππ|, πος ἀοίδγζαγος Πσηα πες 
πυϊδημαπι σοητία ρορι]! πηαϊοίϊα- 
το ΠῈ ΘΟΠΊΠΪΠΏΓος : ἃς αυΐα σοη(]4- 
Το ΠῚ Ροτοίξατοιη δοσορηοι, Οπη πος {{- 
δὶ ἱαγείπγαηο δά(εγιέζος εξ, Ηας 
Ἰοσιιειις5, πΓἀτι5 πο (δ Ιερίθις αηΐπι- 
Δαἀποτγίαγιπι [ἢ ἀοιτοίδητος ἱπηροτῖ- 
ἀπ, Πση 6 ΤΟ Πρ 15 ργοίοσει ἰαῆπτιας, 
Πε ίρεγοιίς, παῖς, ν]]πν ν οδὶς (βάτι- 
οσοηάα Ρ᾽εδὶς οσοαῇοηςπ πιε σοηία- 
Ἰςατυσγαη,2πὶ πῆς ρα ἀϊςο νοθίϑ, 

πο ἀςάπέξηριπι της οχ Πποίτοο οχ- 
οτοίτιιη1, ΠΪΠ Ἔχαέζο τοῖο πλδρ Ἐγατιις 
ΠΊΟΪ το ΠΡΟ. ΠΙΔρΡΓΟρτοῦ ράγάζο νος 
νείῃ οαἰξεῖς Ὠἰθογηδτασ,, ΗἸἷΐς νοῦς 
δὲς οὐ {{Π] τουτὶ ὃς πηοάοίίοτος ἃ- 
δ, ΠΎΠΙτία; τοπλ ΠΙοπ πὶ ροϊογοπε, τος 
(ροπάϊείς γοχυίςπι α Ὀο]]ἰς εὰ σοηάϊ- 
εἴοπο ἰρῇ5 ἀαταγιση,νε ΠΙΠ1] ΔΙΏΡΠΪ5 
τηουογοητ, (8 ρτὸ ἀγδίτγατα ἱπηρο- 
τα πὶ σογοῦα Πηοτοητ, ἀ γεφάοηάιπι 
ουΐσιιο ἴπ5 (αι πι, Τα αἶτιι ῥος ,αξϊὁ 
(ξἄατο, ἀἸοῖα πγα τὶς ἀπηὶς οχιταζα 
Ροτοηεθις το τ ἰτ, ὃ ρίογασα; σαυς 
ας ἱρίς εχ χιο θοποηῖο ἀϊάϊςα- 
αἷς, τοῖα ἀϊς ρτο τιίβιιη 411 (ξάοης, ἔᾳ- 
οἰοσηηαθ, ἰδσηειπὶ ὃζ ᾿υπλαηιπΠῃ (ς 
Ῥτα θη [5 ηυὶ Δα σαιμληι ἐϊοξάληι 
νοηίγοητ: αάδοηϊμο ρα ]]οπὶ τε ά- 
ἀϊάϊς ορτίπηδτίαπη ροτοπείαγη,ντ ρας: 
ΡδΓοβ. ᾿ρῃ 1165, δζ δ] οχαίη Βυιμηΐ- 
Ἰο5, 4 ροτϑητογίθιι ργοῆ!, τριιπος 
ΠΟΙ ΓΕ ΖΕ Γογοητ, ΠΕῸ ΠΟιΙΔ5 ἱορος ἐδ 
ἱπγεασαηάο ἀσἤάογαγοηι; (ς  ργα- 
(ξητί το ρα δ! σα ἔζατιι, ἰπ χα θοπα; 
Ἰερες ἴτᾷ νίσογθησ, σοητοητὶ 4ο ἰχτὶ οἵ- 
ίξησ. [ἢ ἢϊς5 αὐτοηίθεις πηάσηα ΟἸΠῚ 
Ιλιάς πιαριγατιι οχαέξο, πιαίογοπι 
ετίαιτι πχειαῖτ, ΠΟ ἴῃ ταῆτὰ ροτοίξα- 
τα Γαι Ποῦ ΠΟ] αἶτ; ΙΔ ΠΊΕ 15 ΠγΪτι πὶ 
τοραηίς ἰοπατι!, νὰ οἤσι χαὶ οὐπίτο- 
τοῦ τ Πῖ5. 14 ΠῈ τΟΥτ11ΠΔ ΔΠΠΕΠῚ 1Π 
εοάεπι πηαρίΠἔτατιι ρογπηδπομιίβιι, ἢ 
πες ποῖα ἱπ|Ἐἴτιτα ἴῃ ταπιριθ]σαπὶ ἡ 
ἱπιοῆογς σεἤλπεῖθιις ; νἱΓ νεποίαητ Ὁ 
ἄϊτις ἀπὰς δος πιετιεηάιις, ὃς αιεπὶ 
Ρἰοδ5 νι νίγιιπι ορτίπγιπὶ ΠΟῊ Γοοιι- 
τοι ἔεεσε σοβίαϊεπ,, δεἀ ΠΠς (δ ποα 
τεϊδιιπος ργοθατε αἰχίτ, φαΐ πιαρ [εγα- 
τὰ ποη ἀεξοςδάετγεπε, περ ἔς δά π- 
ταπα ντ π᾿ ΠΠΊΠ]οπὶ Γαργοποηποποπιὶ 
ἰρίς ἱποίάεγεῖ: δἀποσαάτοσαε ἴῃ σοη- 
οἰοπξέροραϊο, ργο χο ἰῃ θοὸς ἱπιιοέξιις 
4υϊ πηρ Ἐγατιιπὶ ποη ἀδροποτγξι,ροτ- 
(λαΐλεἰαγααῖς ΠΟ δοσορτιτῦ (ς ἀθηιο 

η ' Ἶ 

“ττεξ πε 

ΣΈ ΕΒΕῚ τι Ἂν «ι »." 

“..., ἢν ἢ 

6) ΟΞ 



δ46 ΤΙΟΥΝ ὙΦ 1 ἬΤΑΤ ΠΟ Δ ΚΥΎΝΔΑΙΒ.Σ, 

΄ ὑπατείαν, ωρὶν Ἔἰποϑέοϑαι τω κσξοτέραν ἰρ χά, 

σσϑοόπεν ὀρχαιρεσιῶν ἡμέραν" “ἡ ἡ καζῳ ήσαις ὑπ , 

τοις, ἀἰτη παλιν εἰς Ὁ μικρὸν ἐχεῖνο καιλύζξιον, χαὴ τὸν 

αἰδθυροῦν βίον ἐζυ,ὼς “σϑϑτερον. Κοΐτου 5 Φαξις 

Οι(ολαγοΐ τ ρδα λαβόντος πἰωὼ ὑπαπείαν Ὁ τρίτον, ὺ ἱ 

Τδέμμα τς πος φοπίμἰατιπι, πῇ Ρτίογς ἀοροῖτο :ἢ 
ΠΠ}. 1... 0. [στ ἐν μυΜΕ πλυ]]πο ἀΐοπη ἰπαϊχίς σοπλ 5; 8 46- 

Πρπατῖς σοί] διι5,1Π (ππ1πὰ (δ τεσορῖς 
τυρα οἰ απχ,αονταῆτο, (αἷς πηαηΐδιις 

ΑΙΜ.Ο.195, γιξείτααῖτ. ΟΟ. Εαρῖο νΊδυίδηο τοτ- 
αν θτ, τί πα, [.. (οσποῖο σοπίμ!δθιις5., στα Βίο τι, ὅς 1, ᾿ ἈΝ ῊΝ ᾿ ͵ ΡΝ ἢ ΟΣ νυ 
Οοτπεῖο, [126 οἷϑ γίτιι ρατγίο σϑ!εργαηταν, Ἐ- Λάυχιου Κορνηλίου, ἡ τελοιτων πατδλους αὐγῶν 

τε ὝΕΕ 5 ἣν ᾽ 5 Ε λ ῃ 
ῬοΠαπε οαπι ΕΠ ΠΟΓΙΙΠῚ ΠΑ Πι15 α΄ (ῈΧ Πα Πα, γί (ο- Αἰχθμαΐν πλῆθος, ὀυδῥες χίλεκζίι ἀμφὶ ζις καὶ 
ΖἘᾳυϊς δὲ ὁ Ἶ ξ Ἢ 

κ Τὰ ͵ ε “" 0 ἢ 

νοι». ἰοδει, δ ἰοιΐ ἀγπιάταγα ἐπ Ἐγα εξ, πὸ κιφχιλίοιυς, ογύλίσμῳ πε ἀὐζωνῳ στονέςαλ μδροι, ὼ ο 
ἔξζαγπο {π|ποῦδ ΡΟ ΠοΓθ πε ΤΓαυίοι- Δ ο, Ως Ὁ 

1ᾳπὸ 1 ατἰπὶ ποπιίηϊς νγθοπι, ποη π- ἡ τ| ποιησοίνϑιυοι 1: ἔξοδον, σχότους ἔτι ογίος, (Χὶ πολὶν 
3 -“ ͵ «7» Χι 1} ͵ 2, 

πες ςοπῖππὶ Πλάϊίς Βόπια ἀπ ππταπι; το ὠφικϑοιίυτωι Ἵ υσκλανων," ὅφ1 νϑυ «Λατίνων εὃν 
. . - Ε] ΝΝ ες , ᾽ 2) [ 

ταροττίδηας (ντ αἰΐα Ρᾷςο) ρατθητί- ἀφέςηκε 5. τῆς Ρωμης Οὔκ ἐλαῆον ςαδιων ἔκᾳι 
Ϊ Ϊ {{| Ϊ ΤῊΝ Ἄ. ἜΠΤῊΝΣ ͵ ΛΕ , Ῥιις ροττίς. ὃζ ἱπουίξοα τίς πιοηΐθιις, ἀὐδόπες δ δον εἰρζεύη, πύλας ἢ ἀκλείςους,ὼ τεῖ 

ΡΓΪπιο ἱπηροῖα Θα ΠῚ σερογαησ, ἰπέθη- ἐδ ΤΠ Ἰ Σ ΟΝΕΝ 

{1 Τυϊου]αηίς, σαοά οοπίϊαητας ἴῃ ἢ- ἀφύλακζον ἈΠ ΞῚ τ πόλιν ἐξ 6:5 ἌΡΝΕΣ 

ἄς ρορα!ΐ Ἀοπγαηὶ, ργατοῦ αἰἰα οὔ- χοιοῦες ζοις Ἴυσκλανοις,οτί τὴ Ῥωμαίων πολφΐᾳ τε 

ἐἷα,ἱη (αρίτο!ο τεσιρογαπάο (Ο] 1 τιι- ὀηνα, μι αεξοθυμίας συμποραῆοντες διετελο 
ΠΠ|πητ οραπλ. λα τὶ οἰ απ Θὰ ορρτεῖ οΨ τῇ πὸ λιορχία πῇ Καπιτωλίᾳ μόνοι σξουήρα 
ἤοπο ρου ογιητις πλαῖοῦ βαγϑ δα ρτί- ἜΝ ΑΝ , Ὁ τὰ ΠῚ 

᾿ : πολέμου. πολλοῖς ἰινας ον ταλύήα α ἀ)- 
ΤΠΔΠῚ ἱγΓπρτ πο ΠῚ ΡΕΓ που αη ροῦ- “μου .χ) θιμόδρας τρια οἰ τ 5 ἡψδ- ᾿ εὐλίσς ἡ 5.3. 27 » ᾿ΠΝ ΤΡ 10. προ τ 

τὰπα οἴ πισίτ, φΖιος5 Ποη νεἱ πλοῦθιι5 Γο- ἐρυνραῦ τ Ν ἐφ)εισᾶκηδη αἀὐδες ὡχότν, τίω δὴ ἢ 
εἰπαῖς νεῖ (δηίμιπι, πηι] οτος ὅς ρυιοῖ, Ὁ πόλεως ὠσάμϑροι τ: πυλῶν οἱ ἐνδὸν, γωφχφῆ. 

ΠΕΣ - .“ ε ᾽ -ὡ-τ.3 ᾿ Υ 

ἐτρ ο. ἡ βθ μιξν ἽΩΙ εἰμεν 70 ὅσοι  πῖσὸ γόσων ἤγήρως φυγεῖν ἀδ)εύωτοι ἡφ.γαύαμ,, 
. Ἵ ᾿ τ { δ Ἔν ον πῃ. οῃ ΡΘΟμΠ 5. ΥΙ νογο ἔαρ οἷαρ ἡ πε! γδι θεν εἰ ο πὸνινκευ πον ὐδραποϑίσανε Ἢ 

οἸλάςπι απι οπιδπη ΠΕΠτΙ Δ ΠΙΘΓΠΠτ, ἀ ΟΝ τ ή παι σεν ἐσνΓλ δ Νδς Ν 

ςοπίμϊος Ἔχία!διις σοπίθίπι ἔογεη- Ὁ σχρίματα ΠΕΡ: ωφ0 ὑνῷ: » φονε ὃ 

ἄαπιοροπὶ ἃς γοπἰτυθη ἀλπ| ρατγίαπι πόλιν ον Φυροντῶν χ“ ἁλώσεως, οἱ νϑὺ ὕπι ἣ 

σοπίπογαπτ: (δ τατγίας οδίξαῦαητ ττῖ- τοι βουϑεῖν ὥογτο δεῖν ις φυγάσι χτζαχος, ὼ “π΄ 
- ἘΠ κι ἘΠ ΤΩ, τ ν ͵ 5} σης Ὁ ἢ διιηΐ, πε οοπίοιρι Πππεραης σορίᾶς εἰὐζῆς πἰποδιδόναι" δ τέσ α“Ἴον ἘΠ δυήμδοχοι, 5 

δΔῃῆτο ἡπαπὶ ἄς ἱερίδιις ἔεγγεηταγ (πῈ- ΠΕ ΥΨΙΣ Πα ΝᾺ εἰς ΟΣ 
αὺ οὅκ εαὐγτες καΐζῳγρώφῳν ἕως ὁβ ἡ πξὰ ζιξν Ἷ ἔταρίδ Εληη Ἐχρααϊτίοη 5 Πηογα τη γηο- ἀκτὴ , Κα ΉΝι ἀνα" 

Ἰείδς ἔογσθητς ξηδτι, 41Π| “πρεύπεπθ- μιθές διενεηθη ψφος. ἀγθμακζούσης 5. Ὃ βουλῆς, χαὶ δι 
τιῆζα Γ ατἰπἰ5 πιιητ!, 46 Αητίατία πα Ια τεικκὼ λαμί(αγόσης “Ὁ φρατίαξ, ἕτερϑι παρλφ, ἣν 

Ϊ Σ Υ ϑλω δου σω, ͵ ΕΣ ᾽ τ ᾽ ὌΟΗΣ 

ἀε(ςξλίοης; ἴῃ ἡπαπὶ ΟΠΠο5 ραΐαπὶ -ἰγοτῷ Λατίνων ἔϑνγοις Ξἰποςαιλένες, οἱ Ὁ Αντίατῶν 
ορρίδηϊ ςοπίοηίογαητ, ποη πιοήο ΓΝ ὙΌΣ ΤΩ: πο ή Σ 
ΜοΙΪ(οἱ, ρυτίοι εἰς ντδὶβ ἱποοία; (ς εὐ- } ͵ ἯΙ ΕΥν- Ἴ νον ᾿ 
ἰαπη χζοποί λ οπγαποταπη σοἱ οἱ, 1- λϑϑων γῇ Φολούσκων τε ' Σρχαήων οἰκητόρων ὃ 

Φῆ ὸ Π ς “ 3 ᾿ ΚΕ ΑΒ ΠΟ ΤῊ 

ις (ξἀδς 101 αἤτρηατα οἴαῖ, δ ἀρτὶ πόλεως ἃ Ῥωμαίων ΤῊ ἀφικουϑυων ὡς ὐθις ἐποί-. 

Ῥοιτίο. Ποτηϊοί χαοαιις δοάοπητοπη- κων,ὶὰ μεδισοιυϑέων 1 γώ. Ἐρνίκωντὶ αἴλνοι χε ζοις ἡ 
Ροῖς πιπιίαθαῃι, Υ ΟΙίοος ὅς ἔπος ἀἸ οιῶρ οἱ ἀν ἐς ᾿ ΠῚ 

ἐς παρης, χϑόνους, δηλθέουτες ὁτί “δολούσκων ΤΕ) 
ΤΛΔΡΉΣ ΠΊΔΠΙΙ ΘρΤΟΙῸς5 ἴΔΠ| ἀστοϑ {105 : ᾿ τῖν ἀκ ΤΗΣ “αὖ. 

Ροριήατὶ, Τὸν πιπεῖίς (ΟΠ ΠἸοἴτατης (6- Αἰχθυαῖν δεεύαμεις πολλὴ ὠξελήλυϑε, χα ὅθίν οὐπῇ Ὁ 
Ἢ » ὦ “»"ὝἪ Ἷ «“ ᾽ ἂι Ἄ 

Παῖις, Φθοτοιίς ποη πιογαπάσιη αη-.͵ αὐ ἤδη γ5.(οὕτων ἁ μια. πσϑοφαϊγϑηονδύων, σὐοθεμίαν 
ΡἰἸα5,(ς ἃ σιαπι οπηΐθιις σορ 5 οσοιτ- - ὀναφροφξὼ ὩτΙ ποιφα ῖ ζι!ς ἐν ἢ στευεδρίς ἐδὺκφ,δν)-- ᾿ 
τοπάπτα ΠΟΙΗ͂Ι, ὃς παϊττοή ππι1η Β61- λ ΩΣ ΡΝ ΡΩΝ, » ΩΝ 

λα πθυςραία βοη)εῖν,χα) (ους ὑπάτοις αμφφοτερϑίς 
[πππῈ γττιΠι4; σοπί]οτη: παϊσεπάμπη- ἐπ ΑΝΑΝ ἥ ἈΝ ΑἸντὶ 
πο ρῖο ποιὲς, Παιυῖς οἷαί (Θοίαονο ἐϊξιέναι ἐαὺ δὲ ἄνες -ἰπολφφθαίσι τῆς φρατίας Ῥω- 

Ν "ον ͵7 ᾽) ͵ ε 7 " 5.“ Ν 
ΠοπΊοῇ ἴῃ οατη ΓΛ ΠΙτία πὶ ἀατο 4εῖτο- 40 μιϑήων, ἢ Τὴ συμμάχων ὡς πολεμίοις αἰὐξὶς γον 

: - - 5 ἢ ὌΝ , ῃ 
μτου ΤΌῚΙ ἐολὰς τ ΠῚ Ὁ μετ οϑαι.εἰζαύτων δῈ χα εἰν! δηρῦδχων ̓ καζαγοώναλες 

τ" ὌΝ ΩΝ ἘΑ͂Ι ΦΟΝῈ ͵ εἴ ἔν σοπίϊμϊος (ΟΠ ΟΡ Ἔγαης 48] 4 6 Οιὶ ογἡλικία πϑύᾶς εἶ ὕπατοι,χαὶ ζς τἰβα  συμ- , 

ται ἀταῖς τα Πταγί ; δοοί τίσ ας δείδιη , : ; ὶ ἢ 
μάχων δρουάμεις μεζωυπεμψα νϑμοι, κτὶ απουδάν (οοἰοτιμτι ΔΕΧ  Π 5, πλοχ ρτούθεειί (τω, 

“( ο ἢ ᾿ ᾿ δ λις- “ , Ὡς 

το ξζα ἀοιηὶ δα οσυοάίατη τεττία ρατ- ὀξζηεσ αν, φυλακζωω τ πσολήπορϑροι πο τίου μοῖραν 

τ ντ ραπούιτη ΠΗΠΈτπν. Εδδὶας σοπ- ηςῚ ἰ Σ Φα ᾿ δζυ Ὡὶ ζυς ὐνδν 
ἴτὰ “ηϊιος ρῖοὸ εἰδθ ΛΑ ΝΝΝ μοι τ Νὴ οὐ ἐραπινίιδαιειο δου. ἢ ἤμι. ΠΟΣΊ ῬΙΓΟΣ ΟἸΠα Πα. Τυσκλανων ογζᾷς Αἰχϑυους τίου φραΐζιαν ἡγε 
(64 Ποτγιιπὶ πηαῖοῦ Ραῖ5 ορρίήο αἱ- ΞΡ ΠΝ ΝΜ ἐν ΤᾺ οὐ  μ» ͵ (αχοις ἐλαύγων. Τὴν" Ὁ οὗϑυ πλείους ἀπεληλυλεααν 

2 

ἡδὴ 



ΑΙἸΝ ΤΊ Ο ἘΌῸΌΜ, 118. -Χ 647 
ἤδη, διηρπτιχκότες τίου πόλιν, ὀλίο»ι δέ ἕνες ὑατέ- τέρῖο ἴαπι ἀἰ(οοἤτογαν: ραοὶ αὐ ατοίϑ 
μῆνον φυλοζῆοντες τίω ἄκραν᾽ ἄχ ϑὲ σφόδρα ἐχυ- συ το ἰαπη γοπηαπίεγδησ. οἘ οπίτη αγχ 
ς, τῷ , "ῇ τ -- 1Π|4 πλμῃ ἘΠ πιὰ, πες ἰπά ἴσοι πλασηο 

᾿ς ῥαυχαι οὐ πολλῆς δεοιϑύη φυλακῆς. ὕννες κϑρ δζζω ΡιαΠάϊο. Ηος ργαΠάϊατίος αυίά απ, 
ἔφασαν Οις φρφυροις τῆς ἄχξῳς ἰδόνζς ἐϊξιοῦσ. αν δἰιαητ, ΟἸ1 ΠῚ ΟΧΟ ΓΟ ΓῚ λουπαορτοῦί- 

ἂχ τῆς Ῥωμζης αΐω φραίιαν" ἀὐσεοώοτ]α Ὁ θήν ξῃτοΠῚ νἀ Πςπει, ( ἸΙχυϊάο οπτη οχ 
ἐκ μετεώρου ζὶ μεταξὺ γωοία πθλοαπέχεας ΣΣ ἁτός 14 οοηίρίοὶ ροτοίξ ηυϊ αι ἰο- 
ΗΝ ἡτῃ ἘΧΟΩΒΞ , σοταΠῚ ἰΠτογ Δ υ)ν τὸ ἀθος ΠΗ͂Σ ρς- 

 ελλε ἕτεροι δὲ, οκυπολιορκηλενζαις “ἰσῶσῦ τὸ Φαόιίου, {|6ἴο: ΑἸ, α Εαδίο οχρυσπατος ργαῖίις 2.) ε " Ν τὰ ͵ Ἁ ἢ 

καθ ὁμολογίαν “ἰραϑοιῶαι Ὁ φρούριον, ὧοῖς σώ- ἄΐῃπι εχ σοπηρδέϊο ἐξα! ας, δ 
ασιν αὐζοις ἀδιάαν αἰτησαμϑρους χαὶ ζωοον αασο-ς.͵. ἴμρο αἰπληῆηος. εἰ Πθοτοβ. Ἐδδίιις, 

᾿ ΕΠ, .5 ποϑοιὶ δὲνώνς Γοδκλαϑοις αἰεὶ ὑχώχιν ώ- 10 τοαάϊτο αν Ταίουΐο, (αΡ ἡ ῳ 
ὟΝ Ξ ζ ς ταπὶ συδῆτα ςεἰογίτατα ροταῖΐτ, ἰῃ Πο- 

ἷ ἔρς, αὶ δείλζωυ ὀψίαν δῥίςησι ποὺ φρατια) ; χαὶ ὡς ΘΟΕ] Ρ 3 
ἘΡῊ τς Ζομη πο πιοιῖτ, Δ ἀϊτο Δα ΑἸρίΔαπι 

, ἥλαονεν ἔχε ζις πολεμί ων αἷδὰ εἰγεζαχχους ἡλαυνεν Φρεάρριος ὐς νμμο χϑδὴ εἴθ τοῖπι Ν Οσογιπ ΖΕ πιοτγιιπι- 
᾿ πόλιν Αλγιδόνα ἀ ἄρόας ἐὴ Ως τε Φολούσκων χα ας Θχοτοίτιπι: δ σοπτίΠιαῖο ρουτο- 
Αἰχθυων δεινά κεις. ποιησοίνϑμος δὲ δὶ ὅλης γυκτς ἴδ) πούϊοπλ [τΠοτο, (δ ’Ιπσεπὶ (οἱ 
ἘΔ. τεπάϊε ΠΟΙ τις 1 ραλολς.» σάτηρο 

{αείιια μα σοπείσις πης ἔΟΠ 8 δὲ να]]ο, 
ὦ ο φκν αι ΠΟ: } νῖ 4 ἰπ ἔτπο (ο]ο Ὠ1}1] πὶ δ Ποίεί- 

ι ὑφ ρον αἰξεξεθληνϑροις,οῦτε χάξακανως οὐ οἰχεία. δ5 τἰπχογοητ, Ετρο {πος 6 τοπ ἔοτ- 
πὲ γῇ κοὺ καταφρονήσᾳ τῷ λύτίπαάλου. τοὐρακελάυ-  Ἀτίτετ βετοπα ΠῚ φΟΒοττάτιι5, ΡΠ ιημς 
ΝΕ νους ἀμφ᾽ ἜΝ λύϑρας ἀγαϑοιὰ γένεαϑα), οὐ αα τθιις ἰῃ πο ιπὶ σαίετα ἔα - 

: οἰτἰπηρεζιιη1 : 405 πλοχ (δ ]ατο οἷδ- 
ἘΝῚ "4 Τὶ δ ας τ τπο. 26 ἐπ ττες : ᾿ 

πϑέρτος εἰξελαυνᾷ μ( ἐαο το. 61. ἼῸ πιογο σου πηι ροάϊτος. [δ᾽ ποηπαΐ- 
Υ ΟΥᾺ ΑΝ ͵ “] ΄ Ε Ἂ 

λεμίων παρεμξολζωυ, καὶ οἱ πεζρι ὀλαλοίξαντες εἰ-- Ἰιδείδπλτιπι σαθδητας σα ίμπε, αιιῖ- 
» 2 ς δ ὦ δ οἰ ΤῊΝ ἘΠῚ κοιμώνϑμοι ἐφογάσοντο, οἱ δ ἑ, ἄδπὶ ἘΠΕ τὸ δ π ΠΟ ΎΤΙΣ 

ἢ 5.1» , ᾿ ΟΝ Ἵ ᾿ ἸαΧΊΠγα ρας αἸΠΟτίᾳ {ρα {(4{ππ|Ὶ [ἃ Ξρίίως δύεξαχϑτες χϑὰ τσοϑς θλκξὼ Ῥαπέοϑαι δα. Ὁ ΟΒΕΣΣ ΘΙΉΘΣ ἐ ΕΙΡα τ τ ἜΠΗ 
»᾿ ἀπ 5 Ἄς ΝΕΜΕΘΝΝ ἑ ςσοπίμ εἶτ. ( αρτὶς ΠΏ] ]ο ποροτίο οὰ- 

Δπδοωτεοὶ τς ἄρας ὺ αὐτο ἀνα έ {πτῖ5,οοηςοοα τα τὶ ργα αν ηἰιιοτία, 
᾿ς δόντος ὃ τὸ φρατοπεδὸυ χτ' πολλζεω θύπετειαν, ἔχι- εχοερτίς σαρτίαἰς Του] αΠουιη οοῦ- 

᾿. ὅΞι ᾽ λ ῃ Ἁ : 9 ᾿ Σ Ἂ ' Φέας Οις ςραϊιώταις ὠφελήακ (α σώματα, πλέω Ροτίδιις, πο ἄϊα ἢϊς ἸᾺρ ἔνε ξυχῖ 
᾿ ͵ ΔῸΣ ἜΣ : ; ἿΝ ' Ν τ Τυσκλαΐων ζἶ,οὐ πολιὼ εὐζιῦϑα Δα τείψας Ἐσοίγαπι, {θα ται οἰ ΓΗ] Π1)ὰ γο 

“ "νον Τὺ πιὰ Ἔ ἀξ ὐῶν ἘΝ ΚΠ ΑΜΑΝ (ζοταπγ γαῖ, ὃς ορτίπιο ]οοο ἤτα: ρο- 
80 ἘΠ ἐέ χέ ἕ Ἰῆς ᾿ ᾧ ἦς {ποις ργορονγθεπι οαἤετῖς, μοῦ αἱ ΐ- 

ἥτοτε ζὺ τῷ Θολούσκων Ὄ Ρ.: ὀχεφανέφατη τε χα πος ἀἴες ἀϊπυϊσατίοπομη οχίροξγδαίε, 
᾽ ! ἦς Η » . - 

[9] τω χραὐίςτῳ τόπῳ μαλίιςα κάρϑμη. φρωτοπε-- 30. νθίοιπὶ ΠοΠΊΟ ΡτΓοαϊίγος ἴῃ δίς ΠῚ, - 
» ᾿Ξ αν, τε. 

δυῦσας δὲ πλυσῖον τῆς πόλεως ἘΧῚ πολλας ἡμέρας, ἘππΡ ΠΕ Γείοττιιπη Βιοπλΐ 
Ν νν ἔεδτ τ τίθιις. Παπὶ γερθητίῃ ον ἐλπίδου ἢ! πσεϑελάδύσεοχ ζουὶ ἔνδον εἰς “ω, ἶρις δὲ ροσοτίβιις. πὰ ἐεϑ ΕἾ 

πο )-ν πο ἱποαγποηθ Ργαιθητὶ, Γ65 {85 Ἔχ ἃ- 
ὡς οὐσία ἐξης Ἡ γ γάω τα μον ἐρήοῦ αὐτο στίς ἡ ἰροά ΓαΙΠογά σοπηροιτατο ποααΐ- 

{; (ν ὃ Σ Ἐπ ον 

εϑοσπων μεςφ’ ζω οὐσαν χα [βοσκημῖ «οὐ γὸ ἔφθασαν πεῖδηι. Εὰ ηυοσις ριαάᾳ τη] τίδιις 
3 ᾽ 2 Β . . 

αὐασκά.,ἀσείνϑυοι ζῳ ἐκ τὴν ἀγρών, αἰφνιδίου “ἡ υη-- εὐ ὅο, Ὡγυ] τίς μ ἴῃ ΤΌΡΊΗΩΣ 
σα Δ τα} ΟΣ ΠΕ Ἀ ἡ κττὰ " ͵ Ϊ ΤΓΏΡΙΙ ΠαΟΙ ΠΟΠΊ.Π1 δοίσης ἀὐζις τῆς ἐφόδου. ἐφεὶς ὃ χα τα ΔΙ σρπα- ΤΙΟΠΟΚ ἹΠΙΠΠΊΡΙΙΣ; τὰ 

Ε'' ) ς ἰφιέ ΑΝ Ἐν τεάυχίς ἐχογοίτα πη. ὀ ΑΪτεῦ σοπία! 
ᾧν πο ΡΘΟΥΝ τας: (ογποῖίας Απείαπη σοητα Ν οἱίσος 
ἤν , ͵ ΠΝ 3, ΣΙ ΤΥΝ Ἃ ! ν Ξἢ . 
νομῇ Ὡ[ᾳτείψας ἡμέρας, ἀπ ν ἐπ᾿ οἴχου τίω δὺ- ὃς Ἀοπιαπος εἀιιδξς σορί5,οΗ παῖς 

᾿ ε ε ε " ͵ ᾽ " ᾿ . 
οςς γαμὼ. δ ἕτερος τῶν αἰ σσιώτων Κορνήλιος ὍΣ εχίρεξξαπτες (6 ἰπ βηίθι5. σαπη 4υϊς- 
' ΠΣ ἐβωμό τοις τὲ χῷ ϑολούδιθθι ἐλαύνων, 40 θυ σοηρτοίι5, τ ]τ5 σα 5, το] ψαῖς 

᾿, βν “ρ» τὐϑδν κα νύ σσϑον ἴῃ ἔπραπι νοτί!5, σα γα ορρίάο δά- 
. ἔχιτυ ̓χϑυφφραύια, απ. ὁξλῶν αὐτο τ οσο  ἐΟ  οατ οἰπΊηιε ορρίἀαπὶ ποη Δ46- 
ΠΟ αϑύη. πο ϑαταξαίμϑμος δὲ ας, χαὴ πολλουὶ μδὺ φο- τοητ ΑΠΊρ Τι5 Δ ριιρΠαπη ρτοάϊτο,οχα 
ο΄ γβσας, ζοις δὲ λοιπους ζεψαμϑρος, ἀγχοὺ τὴς πόλε- οἷο ρτί πγῖι τοῖο ἀρτο δγριυμεϊς, ἀεπηῖ 

Ἶ ὡς κατεςραζοπεϑυῦσεν. οὐ Ὁλμωντων δ τὐυ ἐκ πῆς (ΟΠ δζ να]]ο ντθοπὶ οἰπροτγο Ἰη[ἰ- 
ΤᾺ ΕΥΥ ΠΉΡΗΝΝΙ ΟἈΡΑΘΒΕΣΣ ταϊττα ηςοοῆς παδυσγαης Ποῖος γατς 

; "ΠΡ Ἄχ ετὶ ΠΡΙῚ ἐρυβ λον τ ὑλρκινήώμ {πὶ τοιὶς νἱγίδιιβ ἰῃ δοίεμ ργορτεαϊ, 
᾿ς γἀωυαυτωνέκειρεν, ἔπειτα τίου πολιν αὐτῶν απεζῳ.- 

.γ8 φράυε καὶ πὐξεεχαφαίχου. τότε δὴ παλιν ὀ αγκοιεϑέντες ὀΐξηλθον ὧν τῆς πόλεως πϑρφραϊια 

{ 
« ΠΡ δι ον ᾿ 3) ᾿ 

Ἴτονον ὁδὸν, σ΄’ αὐτὸν τὸν ὁρ,ϑρον ἔχτφαινεται 
ὡς "ἕν ῃ ᾽ ͵ » , ν᾿ ἀσῇ 

ὅειις πολεμίοις ἐφραΐζοπεδοῦ χϑσιν ον πεδίῳ, χα οὔτε 



Ι 

643. ὨὉΙΟΝΥ͂ΘΕΙ ἨΔΙ ΠΟΊΑ ΒΝ 5 ς. ' 

(εἀ᾿ποοηάϊτα πιαϊτιάο ποη ἀϊα ρα- πολις ἡ ἀσεεύτακζος ὄχλος" ἡ συμξϑδλόντες εἰς μά- 
σηαπὶ ({ξίπιτ, γατίιπι σοαξζα ἱπιτᾶ ζω, ἔτι χάκεῖ ὠγωγισοίνϑρμοι καϊζαολείον.) Ὁ δέτε- ὦ 
πιουπίαταγρίτογ γοξισεγο, (οηία! νο- ας μὴ {ΠΥ ῚΎ ΝΣ 

τὸ πυ]ἰαπ εἰς γείριγατίοποπι σοησα- δον ἰαπίῳ πόλιν αὐοφαἷς καὶ ἀνανδαζᾳ φάυρρντες, ὁ ̓ 

ἄεης, ἴοαίας δάτπουίς πιοοηΐδιις, ὃζ δεύπατος φὐπ μίαν ἀὐδὶς ἀνασροφίο Ετί δι χλίς 

Ροττα5 αἰ σιτε ἀγιοτίριι: (ταξχίσησθς μιᾶχας Ἰσξϑφέφερε Οις τείχεσι, χἡ κρίοις ὠξέχοτηείᾷς 

Ιαδοῖς ργοριιρπατογίθιις, ποπ πὰς πύλας δχτπόνως δὲ  ζιλαγπώρως Τὴν ἐνδὸν Ἔἰπο- 

σπο ποροτίο νἱ ἴῃ ορρίἀαπι ροποῖγα- ὌΝ ὙΞΕΡΝΑῚ αἹ Δ ϑεὶς, τ χ ΩΣ 

αἷς. νδὶ φαϊάαϊά Δατ, ἀγσοητί, ϑγί5, Ὁ ΟΕ Ἢ το ταϑῇ τ 71 ΠΤΈΡΝ »χὺ ὍΝ Ἷ 

Ρεσαπί ΑΓ πι αΟ ἱπιιοητιπ οἤ ἴῃ α- “ 47 πολιν. χεήματα μὸν σώ αὐτῶν ὅσοι χρυσῆς 
Β Ν λ τ, Ὁ) τ Ὰ Ἵ 2 

τατίαπι Γο δι ἰπΠΠτ; ὃ σαρτίποσ οθ. ΦΡγθθ99 Ὁ χαλχος ονζωυ, εἰς Ὁ δημόσιον αὐαφέρᾳν - 

τοϊίψυα ργαάα {εὐ ῥα[α νεπάϊ ἃ αμα:- το κέλευσεν' ὀὐδραποδὰαι ἢ ζιςζα μίας πἰθαλαμᾷαϑον-. 
ται Σύ τ ΝΗ : ᾿ , : ἴῶι ) 

Ποείρα5: τ τίθιις νοἤς οΟΠι, δέ οἱ Ὡ: ϑ λπὶ πὴ ἊΝ; ἀν 

δατία, ὅΖ σοῖογα Πἶ15 θη οΓ5 Ἐπλο]α- γος ζ, ἐνω τηπς ΠΝ ᾿ νν ἮΝ 

πηεητα. ἀοἰπάς νΟὶ ργαοίριιοβ ΠῈΣ πο Ολνάοδηθσοι οὐχ ἰαύτοι ἐδγευαντο αἱ ἢ 

ςοἱοηΐς ταπι οΧχ νοτοσίραις Απείαεθιις αἸ,ἐπεδεψαν. πάτα Ὡιἰϑιρίνας Ὑ πεκλυρουχων δος 

: Σ . 2 Ϊ 3 “ ᾽ " Υ̓ 

ἀεξεαιϊοπίς αὐέζοες ἔπΠῸ οοπρο- ρχωων ᾿Αγτιωτῶν ζοις Ἐχιφανεςάτουις τε ὦ Ὁ Ἔσπ 

τίς, ΟΜΝ ΑἸ ται ΟΥἴαῖ τι τ ςείσεως αἰτίοις ἦσαν ὃ πολλοί ῥαϊζδοις πὶ ἠχίσα ΣΝ 

νἱτρὶς ΑΙ χααπηάία Ἰλοογατοβ, τα ἀοτη ἘΚ Τ  Π ἢ ΝΡ (Ὁ: ἔς 
δ ἢ ἕ ξ πολλᾷ λ Ἧ 

ἀεροι!!αυ! ταῆπι. ΗἸς σοί! δ ἰρίε ἀο- (ε "Ὁ) 19 πλς στ ἐν ἄυσεν ̓ὐπσϊομιεῖ). ἶ 

πλιτη γοἀαχίς σΟΡ 85. γεηϊεπεῖθιις ἴδοις φξμραξάκδρος εὐαν, τ) αὐτὸς ἐπ᾿ οἴκου τὲ 
β Ὁ . «ς Ὡς ἘΝ -“ ᾿ 

τοπίαϊίδας (ἀπαζας ἰαὶς οδιίαπι, ὃ δοαμεν. ὥουτοιςἡ βελὴ ζοις ὑπάτοις πσροειϑσιπε ὦ 

πο τυ απ Ρλι1ΠῈ τ πη ις ἢ.- ἀπήντησε,ὶ θρκαμζοις ἀμφοτέροις χατα [ωγεν ἐψι- 

υῖς ρεῦ ἰορατος ρᾶσοπι βοιομείβιιδ, ς φίσειτο" χαὶ “σοὺς Αἰχϑμοιὶ ὠρεσξάυσοι ϑοις ἡ ἣ 

ΡᾺΧ Πἰς σοΠαϊτίοπίδιι5 ἄτα οἵ: νὲ το-᾿ ΜΑΣ ον ; ἡ, 

τεητίς ορρἰ 415 (υἷς δέ ἀρτὶδ, 4105 τι1Πὶ ἐρέεωης ἐποιησζυτὸ σζο ηχ φς αἰεί καταλύσεως ὃ πο- 
͵ ΕΣ κρμομα ͵ ͵7ὔ ΔΝ 7ὔ 2, ᾿ 

οαπὶ πε τις ἤογοῖ, τοποῦοης, ραγογεπτ λέμου,Ο᾽ α᾽ς ἐγθαφη, πολῴς τε "ἡ χώρας εγονζας Αἰα., ἠ 
ϑ ἀν - ἢ ἢ ΡΩΝ ΝᾺ δ Ὁ: ἢ ἤ τ 

ἘΠ, Π ΠΕ Ὴ ΠΡ ΠΡΟ χϑιοις, ὧν ἘΧρ τον ὅτε αἱ ασονδὸ ἐγίνοντο, Ῥω ἢ 

ἱ Ϊ ὨΓΠΠῚ πδηϊά- π ς ) τε ΑΝ ΑΣ . “π΄. Ὀυτῖς οοτοτῖς, ταπταπὶ δ ]]0 αι τᾶ δὴ ὑπηκϑοῦς,θηνο πελϑνζας ἑιιδὲν, οὐ Ὶ 

σαπΊαις ΔΕΧΊ]α Πλϊττογθησ εχ άς- ΕΝ δ δος ὑαν δ τ ᾿ 

το, 4ιοπηδἀπηοάιπι δὲ το] αι (ΟοἱΙ, ὑπό οἠμηδήν εν οζαᾳς θρὴν ΘῊ πο ει ΘΝ 

ΑΜ.0.596, αἰαιοῖτα Πισαπηιῖ5 αἰ, ϑοηαςη-: “ἡ οἱ ὀνλοι σύμμαχοι.» Ὁ ετος “τοετελάτα. ἃ 

ὄ "δ ΟΝ Ξ δι ἀετῶν 5 ης Ν ᾿ 
Ἐς τὶς απηὶ σοπίμε5, (. Ναυτίας τοταη, Ὁ8Ὁ ἑξὴς οψιαυτω Γαϊος ΙΝ αὐτίος ὦ δούπερον αἱ ρεϑε λ ὄν 

᾿ ᾿ Υ - , - - . - ᾿Ἔ ν- ͵ ἢ ΄ Ὶ Ι 

Μιπιιοῖο, [᾿. Μιπιοίας, ἰηἴτο πλαρ ἔγατιι, 4}1- Λάὐχιος Μιύχιος, οὐ αλαξωντ ὕπατον Ξ ἱ ἢ Ι 

ἀὐξοηος παπλάϊα ἱπίτα πιοοηΐα ἐς ἴπγο οἰμ1 βη ον ναι χε, Ἄέίς, 
Δοίοτις ὈεΪ- ὁ, “1. Ἂ ΒΤ ὁ μϑῳ “πὸ. κων 

ἐπι ειαης, οσβιδεατὶ ππτοιπι ΑΟΥ Ἰγρίηϊο ὃς οο- πρράν ου,, ἢ Ἰκῶν ΕἸΛΘΊ ΘΝ" ἘΘΕΟΝ ὥτθς 

ὑμεῖς 88- τοῦς ἱραηῖς, 701 [8 Πααττιιη δηπιιπὶ 30 τεύχα να επθλι μοί; σπσρὺς ζουὶ μα δεργινίῳ δημῖδ: , 
ἴδ. ᾿ “- : " " 5. Ὁ ΠΝ ἰηίς εαπάεπι πηαρ ἐγατῖι ουτίποδαης. 1)6- θὲς ζις πεταρΐον ἐτος δ Τ' αὖτ' καταοῤνζας αρχέω., ; 

᾿ ἡρΙὶ Ἷ Η 3 ἈΠ τ σ᾽ ἐν Ἵ 2 7 [ ἢ 

ἰπάς μεν ἜΣ μιν δ ἐπτει ἢ Ὥστ Τ' πλησιοχώρων ἐϑγων πόλεμος ἐπεγμέτι, Ἧ 
πιοπομκίδις ὃζ πηρογία πα ἴῃ αἰ οεῖ- μα ποτ δ ἐμ δεν ἠδ... 

Ρ τῇ πολῴ,χὴ δὲος ζωὦ μι, Τ' Φϑχζω ἀφαιρεβοΐσιν,ἀσμέ- ᾿ 
πλοῃ ΔάΔπσοπείδι}5, ΟΠ 1165 ΠΠδαητεγ νος δι μλυδι συ μίολε δ 
ὁσοαποποῖη ἃ ἔοσταπα Ὁδ]αἴαΠΊ ατεῖ-- 5 696 συμίοαν στο τ' τυχὴς5.Τ' «ραιωτίς, 

Ὦ ὃ δυο ὦ { ͵ “σι 

Ραογαποβαδίτοηαο ἀοἸοέξι, δ ἀοο- ὠχϑνέποιδντο κατα λολϑν»»ὁ (μεδασοίυϑυοι τοιχη ας τε 
. . 1." 5 . αὐ τι ας ᾽ »"ὰ Ν ᾿ ε΄ ὃ τς ͵ ͵ ω) Ὶ, : , 

Π (οοἴοσιιπα ΔΌΧΙ 5, τ ξατίαπι ἐπω οἰκείας αὶ Κὰὰ αοἷδα Ἵ συμμάχων δυωυάμάσ,μίανμδ! ὦ 

τας σορί45. ρατῖοπι νηί ἴῃ νγθα Ὁ ΓΈΝΝΑ ΠΡ ΤΣ ΙΝ ,» Ὁ ΡΙᾶΔ5.Ρ ον τῇ πολᾷ μίοιραν και ἐλιπτον, ἧς ἡ[εἰπο Καὶ δϊντος Φαζιος. ' 
το  σαογαπησ. οἱ ργαογας Ο. Εδθίις : 
ἘΠ : Ρ Ὅς Φιζολαγος᾿ ἃς ὃ λοίπας ἀδξὶ Ὡἰραλαξοήες, ὀξηεῷ, 
ὙΙδιιαπιις. σπι το 5 ἀπιαθιι5 ἰρί] Ὅν ΕΘ ΟΝ Ξ ΐ ε 

οοἶπις ργοξεξε{πητ:1Π ϑαρίπος ἵΝδιι-. Δα αχεων, όχι μϑῳ Σαθίνοις Ναύτιος, ὅΧΣ ὃ Α΄ 

τίας,Π Ἔπαος ΜιΙπαοίμ5.πλδς ΘΠ ῚΠ 4.0 χϑροις Μινύκιος. ἀμφότεροι γὸ ζεῶτα ζῳ ἔϑνη ΚΟ ὑ 
πα ροητοςνπο εσάεπις τεπηροτε ὅθ-!ς.ς ὐτὸν γρόνον ἀφάςήκᾳ “δ΄ Ῥωμαίωντρ γῆς Σ α 

[δοοαηῖ ἂρ ἰπηροεῖο: ϑθ ηὶ, ΡΙὉΡΑἰΆ; δὲ ἤρα [ Δ(ιΝ Ἢ ΄ ἘΠῚ ὑπώ,".. ἐν , 

ὃ ΕἸ 4επας νία; οἵ! Ἔχαγοίτι νοποῦαηῖ;. ΄“΄ 68 Φανβεϑο γα ἄρα [ μ Ἰρλεφε ὠῤεν:... 

(δορρίάιιπη Βοππαηΐς ραγοθαῖ,ψια- ἔκεατον Ρωμαγοι οηαρώχοντα δὲ εἰσιν οἱ δχρι μέσα 6 
ὙΑβει πιο αὔντθς Πλάϊο ἀ{Ππι}.8-ὀ ὀ πόλεων ςαδγοι. Αἰχϑροὶ 5, λοίῳ μϑὰ φυ λοι“Πογΐες ̓  

αυϊ, νογδὶς φυ!άοτη ραξξα τεσθης ἰητὰ γερο“ υουϑύης (ας δίχαια, ἔργω δ. χαὶ ἸΣ 

(ετααραητ, ἡ λέτ!ς δείρῇ (ας σογοθαης , ̓ γομῆς ἠδώνο τς ὼ ὯΝ ἐν ΘΙ ἡ “ρα ηονες (αἵ πολεμίων. ὅχι )ὸ ζις συμμαχρίς, 
ΒοΙ τον." ατίπος. ἢ. Ρορα] Ἀ οπλίο- Ἢ ΐ ϑΕΠΣΡ, . ἐπῖεν ᾽ ἢ Ὡς Ὁ ἢ πάν ΤΥ ας ον 

εἷος δ. 110 ἸλοςΠπμογᾶτ, χααῇ πα !]ο- “6 Λατίνες ἐφρώτευζ ὡς ὁ γγνομδύων αἰὐίς ασεϑς “τὺ 
ΕΣ { 

εκεινοῖς. 
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νς-... ! Χ λ Δ ὦ δ ταὶ Ἁ “ν᾽ Ε) 
κατελαίε, χαὶ ζοις καρποῖς τῆς γῆς ον ἀκίκῇ ογζας ε- 

νὴ . Ω Γὰ ΡΩ, δ εἰ 9. ὧδ «ες 

φϑηρεν.αφικονϑυης θ, ωρεσξείας ζὼ απέςφλεν ἡ Ρω- τι1ΠῚ ΠλατιΓα5 σοτΓαρίτ, Αα οαΠῚ οἰπὶ 

" 
͵, ἠκατεέθλανε ὙΤυσκλανοις δίκζω “ὑποαεῖν »πολιωὼ 

᾿ ΑΌΝΙΎ Τ Ὁ. τ ὦ Μὲ ΤΥ ΕΣ 649 
᾽ ωνἑ ᾿ ΄ το δεςς οὐ δ κα “ “" ΝΕ 

ἐχείνοις ὁμολογιαὖν τὐεὶ φιλίας. ἡγεῖτο ἢ τῆς φραας Ὀδὶ ςοπίαιπέξος (χάσετε. συΐας οχρεάί- 
Ὕραϊο ς Κοίλιος, δ ὐὴρ δραφήφιος, Ξἐρχὴ χκοσμηϑεὶς ἱοῃΐβ ἀυχ ογαῖ αγαροίνις ΟἸΈ 5 γί 
ἀξ υἡδοαίτοι, ἀρ δὶ δ᾽ βασιλικώτερον. ἐξ απ. ἰπΔατίας; φαὶ ἀο]ατῦ αά (ε σεητίς ἱπι- 
κι Ἀν λοις Ἦν , ὙρΑ ΤΡ ἢ ΡΟΓΙαΠΔ ργοχί πα γορίαπὶ ροτοίξατοπι υσκλου πόλέως, ζω Αἰχάυο ἘΨΏΡΙ ! λαστις ὃ μερὶ Ἂ χὸμοὶ τῳΐ ΘαΟΧοΓαζ. ἰ5 ἘΠ᾿ ΠῚ ργορτοῆϊις Ομ Π οΧ- 

πσόθεϑεν οὐιαυτῳ καΐζαλαξόμϑοοι χα διαιρπασαϊες αγοίῖτα νίᾳ; Τ τ], αποέ αὖ ΖἘαιῖς 
απὸ Ρωμαίων ὀξεχρούεϑησδν, δύ,ϑοφποις τὲ πολ- {{ροτίογο ΔΠΠῸ σαρτιπι ἃς αἰἴτοργαπὶ 
ιν, ὩΣ ἊΡ σεενήρπασε Σ βοσκήμαζο, ὅν, ΟἸΛΘΙΠΔΠΙΟΧ Βοίϊς τεσορεγδης, Ποπιί- 

πὰπη δὲ ρεςοτῖ! αρθορίς ΄υϊἀυϊά ρος 
ἌΡΤΟΚ σογροτο ροτυῖτ, ἰεσοτοβα; ἰδ πὰ 

Α “2 “" ͵ ͵ὕ ᾽ λ . . 
μαίων βελὴ μαϑαειν αἀξιοῦσαι τί παϑόντες Αἰχάμοιπο- τΟ Ἰερατὶ 4 ίξπατιι Ἀοπηαπο νεηϊξητ, 
'λεμοῦσι ζοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις, φιλίας πὲ ἰΐξις οαυλτη χυσίτατὶ οὰγ Ἔα Ἰηξοίξα- 

"."- , τος τις ὧδ Το ὦ τε ΡΟΡΟΪ Βοπα, ἰοςίοΚ, ροίξ γεσεπβ 
ῶ ἐγης νεωφίι, χοὶ σα θενὸς εν τω μεταξὺ χρόνω ΣΟ ΣῺΣ : τΞ 
Ε΄ "17 ΕΝ ζ κα μα ἔαάιις ἢ0}114 ἱπίυγία ΙΔσοΠει; ΟΙαἸᾳ; Ἔ ! ! “ον ν 

' ινονϑυου παρρεχρουσμαζος Οἷς ΕἾ ἐσι, ̓ξαδηήμήοι γος ἈΒρχτατιτγὶ γε αἰ πα ΠΦ σαρτίιις Τ αίσιι- 

'σηφ τῳ Κοιλίῳ Οιξτε αὐ χιμαιλωτοὺς αὐτῶν οἷς εἶχεν [Ιχῃϊ5 οχογοίτιπι αράμπιςεζγοιῖ, ὃζ οὐ {114-- 

Π πριένα; κοὴ τίω ςρωτιαὺ ἀπαγήν, αὶ τῖϑὲ ὧν ἠδίκησεν τα Ἱ υἱσι]δηὶς ἰπίατίας Δσ ἄλπηπα ἴμ- 
ἀϊοϊτπα (δίγετ, ἀϊα Ππι]Δῃς οσοιρα- 

ΘΟ ἌΣΩΣ ἡ εἴ, λέ “ο τίοῃαβ5, ΠΕ 44 σφο]]οαυΐαπι αϊάεπι]6- 
μδὸ γοόνον διέτριψεν ὁ Γεαῖχος, ΠΈΣ λυ τς ζςς φαῖος Δα Πλ]Πτ. ταπάετη νὈ] νιἀπη οἱ 
ωρεσξ ταῖς ἐρχονϑυος,ως -»ἡ αδφολίαις δὴ ὅισι γ425- δάπλγίττετο, πη ατίς (δηδτις Ἐχροίετίς: 

Ε) 2 2 Ἁ ͵ . . - Β 

γως. ἐπεὶ ἢ δΐζυ ἔδοξεν αὐτωῖ πσοοςαγῳν ἴοις ὡρέσξ4ς,Θ, Μίτοτνος Ἀοπηδηος, ἰπηαίτ,σαπιἰρί 
2 -“ 3 ͵ ε λ -“ -“ ι ᾿ ᾿ “ χαχεῖνοι ζουὶ ἐπα ηθενᾷς αἰποὺ τῆς βουλῆς λόχους 20 Θ΄ ἌΠΕΞΡΙΟ Ποίεθα5 Παθεατῖς, οι) πη 4 

π΄: Δ ΠΗΡΡος ΔΝ σις “οἵ κΙ συΐδιι απ ποη εἰς, ταητῦ ἱπιρεγᾶαὶ 

Ν διεζῆλνο " ἐράμῳ ζ ὑμδ ὙΠΟ: Ἢ Ῥῴμϑήο ινΌι δὴ ὃζ ἀοτηϊ πη αἱ σπρίἀϊης:Ποη ροἐπηϊτ- 

ποτε αὐδὶ νὃὺ ἀπλυζᾷς ἡγείαϑε πολεμίους χα! ὑφ᾿ ὧν τες ΖΕ αηυῖΐοντ δῷ Πϊς Τ᾽ υἰου]δηΐς ἰηΐ- 
" σϑοὲνκαχὸν πεπονθεῖε, ρχῆς χαὶ τυρωνίδος ἕνεκα ὀτηϊοῖς {5 ρασπας οχίσδητι οι) τα ΠΊςῃ, 
ΠΑ χϑυοῖς Άὶ οὐ συϊγωρᾷτε πὐρα ζουτωνὶ Τ᾿ υσκλαϑων ἹΠΠ1ς ποπ {πτ σαυτιιπι ἴπ ἔπεάοτς ν ΟΡ -. 
"ἐγ ἀδνϑντων ρα ρει, δίκας, οὐλενὸς ἡμῖν διὼ.- οὐμπὶ ἰπίτο. δ οὔρο νοδίς ρυϊπιδείπι ἰη- 
{ ΤΑ ΡΞ ΤῸ ἀργ " ἐγαν ἀκ πτς πα μα Ἰυγίατη δι ἀατηηιιπη ἃ ποῦς ΠΠ]ατιππ 
᾿ μολογήμϑρου πὔξε αὑτῶν ὑπτεζῷς κσξϑς ὑμᾶς ἐπϑιδ- ςδαμετ ΠΑ Πἰ ἰἀἸ οἰτπ οχ ρᾳέτο (δ ῖ- 
"μεθα στε ϑήχας.εἰ νϑὲὺ δξευ αλυ ὑμετέρων ἰδίων “δι- Βιίπλις: ΠηΤΙΝουΔηϊς Ρασπδϑ ροίοιτίς, 
" χεῖαϑει ἢ βλατηεοϑει λέγετε ὑφ᾽ ἡυδμ) καὶ ζὰ δίκαια ἘῸΝ ἃ εν Ὅν ἴα ἔλρο ροτίτο, αιιας 
Ν». . ἐν ρὶ- ΠΣ ΘΕ πὰ , ἰςβῃς,οἰξεηαἰτ εἰς στιπη ἴῃ ργορίη- 
Ἁ ὑφέξοιδυ {ῤᾳ μον ἴε “ἤῃ ἐλ ε ἽΝ το Τρεῖε: 410 [απτεπη. ἌΒΟΔΗ ας ἘΡμρδ. 

γῶν ὀὐαναγραξόυϑυοι δίχας (ὦ ἢν Ὁ ὅ5 (ξ99 ἐ- 30 ΠΕ οππδηΐ πο {ξατίπι μοῦ ἱπαϊρηα- 
"κε αἰδχούτων λογ9ς, δνλα πσϑϑς ζι τίου λαλάτε τίοπεπι οἀυχογιης οχογοίτιπιςίς ἴτο- 
» φησ ϑν" δείξας ἀύθις ἕνα πλησῖον πεφυκῆαν. τα πα ἰεράτος δά εἰιπὶ Πηδττ οἰπὴ ἔδ- 

ΕΑ ἧς ; ΤΟ Ἀν ἈΣ [Δ] ἱ σδηίοσ6; [6 Αγ ΕΓ. 
Ῥωμαῖοι ὃ Τοιαῦτα ὑξριοϑεν)ες “ἰπσο τῷ ὀἀυόρος, ΟΥκ, τἰα!διι5,]υ] ἀδος 9: Ὁ Ὁ ἐΘε ΓΟ τΙΣ, 

(εἰμτς ίμο ἐγ ίξγατος, ἰ{{4 ρα; αγπγα πὰ ν». »ν; ͵ ! “ λφῳ ᾿ 

ων ́ "7: θλεζεψαῖες ὀξηγαν»ν Ὄ ΠΠ “3 : Ὗ Νὴ ςοδέϊοςβ (απιεγεο:αοταπι ἀσπλιπ οοη- 
χαὶ δόπεραν ὡς αὑτὸν ἀπέφηλαν τρεσζείαν, χαὶ ζις (ῃξωρηεχεγοίμ ἐπι τις. Ογασοας 
ΧΩ κα λουμϑύοις ὀύδρας ἱορᾷς ἔπεμψαν, ὅχτ-ἠ σορηίτο Κοπιηαπογιίπη δάϊιοπτιι, πιο- 

; , ͵ πα Ἧ ΤῊΝ , τὶς σα τὶς σα οχογοίτα ρεγγοχίς νἶτο- - 
εἴδτο ψϑροι ϑεοὺς πε χα δα μονας, οτί μιῇ δχευηϑεν- ἐ τ , 

Ὥ ᾿χηρι 47 πὶ τ ι5,(ς ας πείδιις α νείριο μοίιδιις; ͵] “ῳ0 2 ᾽, [ζ4 Ἵ] 

ὙΠ ̓ ' διχαίων τυχεῖν ὕσιον λμαϊκαιάθησον,) {τ ντίη εἰαίπιοαϊ εο5 Ιοσα ριγαίμοτοῦ ν θὲ 

Οχφεράν᾽ χα κ, ζῦτα τὸν ὑπάτον ἀπεφηλαν. ὁ ἰρία ἔιζαγας ει ροτίογ: ψυοα δέ οις- 

δὲ Γρφίγχος ἴδτὰ Οιυς Ῥωμαίοις ποδοειόνζς ἔμκα- 49 Ὠἰτιοδίδγμαατα. ῃ. οῦπΆ}} 6 φυδαᾶ ηρι- 

ϑεν,λυαςήσας πἰοὼ δοευα μιν, ἀστῆγε πσοϑσωτέρω, ν᾽ {τὰ δὲ πιδτίδ. εἰπέξα, ροᾧ Ἀοπιαπος 
ΠΕ ΑΥΝΣ ἂν ἰς ; ͵ ΔΗ͂Σ Ρογίς αςηάϊ [πο ἱπρτοιίος ἴῃ οὰπὶ 

πολε Οκχ, δ “βου υϑυ αὐζ ΕΣ : ἔ 
ἡμίν Τλυποδὸς ἐπονδύων " (βουλϑιῦμος αὐὔθες εἰς νι α τ, νεγίο ἀστηίης, Δα νίατη ΄σακεχ- 

ζιαὗτα «σεοεαγαγέοϑαι χρεια οἰ οἷς πλεονεκῖησ ἀν λσοπιδ οι ἔδιτ, οαἰτγα Ιοσατ, ηὰο. 

ἔμελλεν. δ πῇ χαὶ σεευέζξη. φυλαίξας γὸ αὐλώνα πε- (χέταπὶ εἰξνι Ἀοιηδηὶ ΠΟ αυεπὶ νεὶ- 
κεέχόνϑμον ὀρεσιν,ωὡς εὐεξιλον εἰ τα οἱ Ῥωμαῖοι Ιφῃτ]οσιπι σα εγὶς σαροτῦτ, σὰ θα 

διωχογῆες αὐτὸν, πσοςρέφᾳ τὲ χαὶ ςρωτοπεδα 4 χτ' πίω εἰν τῷ αὐλαῖς ἔξω φέργυσαν ὁδὸν. εκ 

ἢ Ούτου στωυεξεξηχει Οἱς Ῥωμφίοις ἔχ ὃν ἐβούλοντο ὀκλέξααϊζ τόπον ἐπι ὃν 



όζο ὉΡΟΝΥΘΙΤ ΙΗ ΑΓ ΥΘΑΆΝΑ  κ. Ν 

ἀαδαττατίο τεπηρουί ον ηθ πος οααΐδ 
ΔΡΌΪ απ ροῖοτα οοτηπηοας ροτογαῃῖ, 
᾿ς πάϊς ὃς αίροτί5 πιο πεῖρα οἰγοῖι- 
οἸυίο: πος ΠΟὶ ἐχ ποίξίοο αἰπηεῆτα οῦ- 
Ροτίατο, δ πιρτί5 σοπηπηθδτδ. αι 5 
ἀόπιο διτι]ογαπι; ΠΕ σαίξγα τγαπ5- 
ξεεγε Πσεῦας οδίεῆ!ς θ᾽ μοίϊο οχίερ. 
ὉΟπηᾳ; εὶς ἱπταξέζα νὶ ρογγαπηρεῖο 
σοπαγδιιγ, τοί οξΕ {ππτοσορτίβ πλα}- 
τὶς να]πογίθιις, ὃς ἰπ {πὰ σαίεγα σοπι- 
ΡυΠ. Ουο {ποοοῆᾳ αἰατιια ΟΙαῖίας, Τοῆλεοος ὅζ να! οἰγοιπιάαγο ασστοίς ιο κσοϑ]ερή κατι Τύτῳ, «ὐξιοτάφρ ἀπε ΕΝ απ 

{ας εἴτ, ἰρείδης ἔλπης ργοῆος ἀςαϊτο- 
πεπηξβέξιιτος. Η!ς  οπγατη Ππαητίδιῖς 
Ο. Ἑαβίμς ργαξεέξιις ντθὶϑβ (ο]οἔξιπα 
οορίαγιπη {πάτιμπ τοαΓ  ΔαΧ [ἔπ 
ταϊπτ σοπία!!, ἀπέξι Τ᾿ Ὁ υἱπεῖΐ χαα- 
{τοσῖς δὲ νἱτὶ σοπίμϊατίς. ἀεί πές Δ( αἱ- 
τεγαπΊ σομίπ]ςπι ΝΔθτ ΠῚ. 4] σι1Πὶ 
οχογοίτι ἴῃ δαδιηὶς αγαῖ, τ Ππι] Πττογας, 
Πρηϊῇοσδης 4αϊ4 ἀοοί ἀ οι ΜΙπιοῖο, 
τοσδηϑῆ; νι ἰρίε γεπίγες σα] οτίτεσ. Π1ς 
“σοπηΠΊΠ14 Ἰερατίς σα ἐγογῇ οἰιγα, σα πὶ 
ςοΓογίς ἐχαϊτίθιις κ οπηᾶ οἴτατο σατία 
Ῥτιοροτγαυίτ:δεργοιηάα αἀπαοποέξε Ὁ 
ντθο ἱπστοίϊι5, σσί]ταις οιπα αδίο 
(ξηϊοτίριισα; συ! ηᾷ ἐέϊο εἴθε οριι5. 
ὃζ χαΐά νἱἀεθατιιγ οππηίθι5 τοπηριι5 
ἀἰϊξιατογεηι ροίζοτο, δα πηαρ  Ἐγατα πὶ 
εαπὶ ἀδίσπαιίς ", (ΟἸ ΠοϊΠΠατιμτιταῖα; 
ς ρεγαδέξί5 γθῖγο αἱ πιιπ| Ἔχογοίτι πὶ 
ΔΌϊο ες ξέξας ντθὶς ΕδΌίμ5 πλῖπτ αὶ 
δα ἱπηρεγίατῃ Οὐπείαπι αἀ ἀποεγεητ. 
5 ἔοττο τιπι “πο ηας τγαέξαας Οριι5 
ποάάδπι εις απ: ὃς οοηίροέξα 4ο- 

σοάδείπιταγθα, (αἰρίσατας εα1 Δ (8 
.- . ] 2 Ἷ ᾽ ν σὰ 

νοηϊτο,πιρτα νεἰξς ραι]ο ἀεσεητίο- 320 ποραξαμϑυος,ῴχετο παλιν Ῥχι Ὁ ςρατοπεδὸγ, 
το, ργοσςῆπε εἰς οὐπῖαπι. οἴ; ἀρρτο- 
Ρἰπααδῆει, οὐ ]ατί (ας οἱ εααὶ ἀξοοτῖς 
Ογηδτὶ ρα  οσῖς, ΑΙ οτος Ὁ ΠΠ|5 Χ ΧΤΙΙΙ 
1ιέζοσίθιις οἰπι νἱγρὶς δείξας; 0θ- 
Ἰατας ἴτεπὶ νοἴξος ριγριγεα;, δὲ γε θα 
ἰηπσηΐα χυΐθιις ΟἹ πὶ γορ α ἱπηρογίιτ 

«Ὀϊδατος Θχογπαῦδταγ [δὲ νἱ ὅς (6 ογθάτιτη εξ 
τ Ουϊπθας φατοίοηι, αάθο ποη ἀεἸούξατιις εἰ 
ΟἸηοιηηδ- - ἘΠ ΓῚ 
δε: Βοοποπογο,νς οείδγη ἱπἸσηα ἢ τς 

ἀϊχοῦίο Ῥουδτ αγρὸ δὲ Πυιίπς ΔΠΠὶ ἔτι- 
ἕϊτας ρτορτοῦ πηθαβ οσσπρατίοηο5; δζ 
"Ὁ αἰατίομηιις οὔς. είημς νεθ ἰ- 
στοῆϊθις, οἷμπο5 ᾿αΠς θοΠῸ εἰς δπίπιο, 
οτγατίοης νῇις ἀρ ροραϊπι ας 46- 
Ἰςέζος φηΐπηος ίρε θοπα ροῆσε ετίρο- 
ΤΟ ΛΟΧ σοΔύθ|5 [ΠῚ Χ ΔΡΤῸ Π1Π14ΠῚ ΟΧ 
ντρα φυοίαιοι οθης κατα τα τατὶ. 

αἴ, 5 7 « “ “ " ᾽ 

ἐμιτες ἀοολίας,». πεινήσονϑυ ἁπόμ]ες κακως κα τα πὐ ρα λυόνϑμος εἰς πίω πόλιν, τοδϑ- « 
55. 7ὺς χ , ͵ Ξ ᾿ ἘπΠ ΟἿ 

τὸν κυ ἐϑοιρρευεΐζοις πολίζᾳς,λοοον ον πῳ πλύρῳ δγεξελθὼν ἐϊξεγεῖραι ἃς ψυχας δοωυαμδυον Ὁ 
᾽ 3 “ τ “τ Αόξαν-. “ ΄ ς «οὐδὲ ἐλπίσιν α,γαθαις᾽ ἔπειτα στευαγαγων ἁπζας ζους οὖν ἀκμὴ, ζοες τε χτ' πόλιν ὦ ζοις οἰ ἀγρῶν 

᾿ ἵ ἅ 

40 σημα οἷς πσόϑτερον ἡ ΤῊΜ βασιλέων ἐκεχθσμηπθ 

ἔδωκεν αἰὐξις ὁ χά οϑς, ἔγϑαι, οὔτε ἵπαοις χιλὸν 4 τ 

ον ζὼ λαμίξανάν,ὀρεσι χὐθοοιφονϑυς ᾧ' τόπου ψιλοῖς Ἶ 

χαὶ δεςξ τοις, οὐπε ἑαυΐοὶς ζοφας ὧν τῆς πολεμίαξ᾽ 

σωϊχομέξεν, ΤΩ κα ἰιυλήωντα εα ἐφερλνυδοδον, ΤΣ 
( μεταςραζοπτεδυσοαιοϑαι, Τὴν" πολεμίων ὀμτικοιϑητ 

μϑύων χαὶ κωλυόντων Ως ἐϊξόδοις. ( αἰσοιεϑαι τε ρος 

ελύμϑροι,, χαὶ πσοδϑελθύγ]ες εἰς μάχζω, δυεχρούεϑητ. 

σαν, Χαὶ πολλαὶς πληγαξ λαξονΊες, εἰς πὸν ́  αὐτὸν κα. 

πεχλείαϑησον γαϊφφικοι. ὃ δὲ Κοίλιος ἐπαρϑεὶς τῷ 

δφίχου ἕ χαὴ πολλας ἐλπίδεους εἶχε λιμῶ πιεαεν 

τὐϑαδωσάν αὐτῶ ζᾷ ὅπλα, ἀφιχομϑρης δὲ εἰς Ῥώ- 

μῶν «Ἔ: ζύτων ρίας, Κοῖντος ᾧαζιος ὁ Κάτο 

φϑεὶς ἔχὶ τῆς πόλεως ἔπαρχος, πὸ Ὃ στεὼ «ὑτοῖςρα: 

“ας, ὅσον διῶ απ καιότατοὸν 1ε χαὶ χε ἁτίςον δχελέξ 
ἢ "Δ ον, ΚΟΡΝ ἢ ᾿ξ 

μέρος, ὅΧι συμμαχίαν ἔπεμψε τω ἱττάτῳ. ἦγ, 
τὸ δὲ τῆς δευυάμμεως ζαύτης Τ τος Κοΐντιος ὁ 

͵ πες ἢ ΕΑΝ Ὁ) ) 
αἴας, δ νρ"ὑπυτατίκός. εσ96 δὲ τὸν ἕτερον ΤῊ ὑπι 
τῶν ἸΝ αὐτιον ἔχ Ὁ ἐν Σαξίνοις φρατίας οντα γρά, ᾿ ᾿ 
μαΐζᾳ Δα πέμψας . ζᾷ πεσυμξαντα τῳ Μμυχ 

διεσοίφησε, αὶ αὐντὸν ἥκειν ἠξίου ΟΥ̓ ζῳγέων. κἀκεῖ: 

γος Ἐχιδένψας ζὶς φρεσθάυταὶς τὸν χαφοικα Φυλϑ τ: 

τειν, αὐτὸς σε ζοις ὀῆγοις ἑππάϊοιν εἰς πίω πόλι 
Ν Μ, ͵ « ͵ ) λ 

λιονᾳ σευυτόγῳ χευσάμϑμος ἱπσπασια.. εἰξελθω 

εἰς πίω πόλιν ἔτι νυκτὸς πολλῆς οὔσης, ἐξουλ 

στεὺ τω Φαξίῳ χαὶ τ΄. ὀῆγων πολιτῶν ζοϊς ωρεσᾷ 
͵ “ Ω “ 3 

Τοίτοις ὁ Τί χοὴ ποι) ἐπεὶ δὲ πάσιν ἐδύχει δικζῳτωρος ἰὴ 
ὯΙ Ξ 51» ᾽ Ε - "ἢ δείοϑαι ὁ χαιοθς Σἰποδείκγεσιν ἐΧῚ πίω ὐρχίω ζω. 

Ι Β “ : 
ἴω ΔΛ ἀύχιον Κικιννατον. χαὶ αὐτὸς νϑὺ ζῦτα ΔΙ. 

πόλεως ἔπαρχος Φαζξιος ἔπεμπε εις τὐδαληνο ᾿ 

γοῖς τὸν Κοΐντιον δὶ τί ρχζω. ἔτυχε ἢ χαὶ το 

δυὴρ Τὴν" κατ᾿ ἀλοὴν ἔργών Δίααξαῆόνϑρος. : 
δὲ τὸν δοςιόντα ὀ λον, χαὶ “ἰ πσον] δ σας ἐπ᾿ 
τὸν ἥχειν, ἐεϑῆτα τε ἐλαίμᾷανεν ἀὐρεπεςέραν," 

πϑυτηίον αὐζὶς ἐποράετο. ὡς δὲ ἐτίις ὦ, ἵπαι 

αὐτῶ φαλοίοοις κεχϑσμημϑροις ἀὐωρεπέσι καρ»τῆ-, Ἂ 

25.» χαὶ πελέχεις ἅμα ταῖς βαξδοις τα 
ΠΑ ΑΝ ΕΣΟ ς ΚΡ 9, ΝΥ" παρέφησου, εϑηΐζᾷς τε δλουργοίς, αὶ ζᾳ λα ὃ ᾿ ἡ 

ρχὺ,τσδοοζωεγχϑμ.ὃ 3, μαθὼν ὅτι δικζῳ τωρ Ὡπο- ἡ 

δέδιηκται τῆς πόλεως, οὐχ ὅπως ἡγάτστησε τηλικαυτ ὦ 
τῆς ἀμῆς τυχὼν, δ λὰ “ὐδοςαγο μαλησοις εἶπεν, Α- , Ι 

πολήται ἜΡα καὶ Ούτου πῷ «γιαυζοῦ ὁ καρπὸς ΔΙφ “ ; ' 



᾿ 
Ϊ ᾿ 
᾿ 

᾿ 
β 

᾿ . χιυύιον, δ σρα ΤΥ ἡμεληλϑρων νϑὺ 

καὶ Ως Ὡρὰ τ συμμάχων ἔχικουοίας μεζουπεμ.- 

“ψαϑυος »ἱαυπαρχζωυ τὲ ϑσοδείξας Λάϊχιον Ταρ- 
“ἰὰ πενίαν, ζο, Ἀ 

πολέμια “δυναῖον, συίϊκεκροτη ϑιυέεν ἔχων δουύα μιν,ὸ 

ὰ “χαταλαῦὼν τὸν ζα μίαν “Κοΐντιον Τίτον ὀβαδεχὸ- 

ῥϑνον ἀυτοὶ αἰωὼ παροισίαν, λαί(ξὼν χοὶ πίω σεεὼ ἐχεί- 

γῳ δεεύα μιν, ὅχεν Ἔχὶ ζιυς πολεμίοις. ὡς δὲ κατώ- 

᾿ἡδυσετίω τυ! ̓χωδίων φύσιν, ον οἷς ὦ (ἃ φρατῦπε- 

δα, μέρος υϑὺ τι τῆς τραΐιαξ Ἐχὶ Οἷς μετεώροις ἐτα- 

αι μήτε ζοφαι" πίω δὲ. λοιπτζωω δοωαμμιν αὐτὸς ἔ- 

χουνε ἐκ τεζογμένος εἰς μαχζω. χαὶ ὁ Κοί-. 

'λιος συ ὲν ( πϑοδείσας" ἣ τε »»» δυώαμμις κῶν πἰϑὶ 

ο ἀμ ΨΟΜΑν ἄσειμε 
οὐ : δέχεται αὐτὸν ἐχτόντα, καὶ δ μούχη 

᾿ χαρ]εροί. γόνου δὲ πολλού διελθόντος, αὶ ἥ Ῥωμαίων 

“Διὰ ζις στουεχεῖς πολέμοις ὀϑαφερόντων τὸν πόνον, 

ἡδυ δὲ ἕπατων χτ' ὦ κάμνον μέρος ἀεἰ ̓ δχτξοηϑοιωύ-- 

χωνζις πεζοῖς, ποσηϑεὶς Τ᾽ ὀοίγηος καζακλείεται εἰς 

δ ἑαυ χάρακα. ἡ μτ' ζτο Κοΐντιος πἰδιταφρά σας 

αὐτὸν ὑψηλῷ χϑβακι ̓ χαὶ πύργϑις πυχγοῖς αἴξαλα- 

(ὧν, ἐπεὶ καμνονζῳ ἔμαϑε τὴν λϑαίχαίων τῇ απὸρ4, 

αὑτὸς τε “σϑοεξολας ἐποιΐτο στευεχεῖς πσϑὸς τὸν γά- 

᾿ξαχα δ Αἰχϑμών, χαὶ τω Μινυχίῳ “πὐροςέταξεν 

; ᾿Ὡαπὸ ζυν} ἑτέρων ἐξιέναι μερῶν . ὡξῖε ξόωγκασϑησαν 

οἱ Αἰχαγοὶ (οφῆς τε δἰπορούμϑρμοι, χαὶ συμμάχων 

" βοήϑ4αν ἀὠπεγνωχϑτες, πολιορχούμϑμοΐ τε πολλαχο- 

θεν, ἰκετηφίας αὐδιαίξόντες Ἐχιωρεσξ4)εοϑαι παϑὸς 

Ζ Κοήτιον «ἰδὲ φιλίας “Διαλερουϑυον.ὁ Ἀ ζἷς μϑὺ 

σιτίου ἄδῴαν ζᾳ τε ὅπλα ἰποθευϑύοις, χαὶ καθ᾿ ἕνα 

᾿διεξιοῦσιν ποῦ ζοῦν, Γ δαίχῳ Ὁ. πῳ ἡγεμόνι τῷ πο- 

“λέμου, χαὶ ΟἿς στεὼ ἐχείνῳ βουλά (σι τω ὡπόςασιν, 

ὡς πολεμίοις γρήσαοϑαι ἐχέλθυέ πε ἀἰὐζῆς ἀγάν ζοις 

᾿αἴδρας δεδευδύους.κ προυϑυόντων δὲ ῦτα “Ἄν Αἰ-. 

χϑυεῖν, τελάυταϊον ἀὐδζῆς ἐκεῖνο πσοοςέταξεν" Ὧν 

Τύσκλον πόλιν Ρωμαίων σύμμαχον ἐϊξξυδραποδὶ- 

σόρυτο, αὶ διήρπασὸν, σ:οὲν «ἰπσὸ Ἰ υσκλανων πα-- 

θύγτες καιχὸν, αὐτί του δοιονεῖν ἑαυτῶ πολιν τὰν σφετέ- 

ρῶν Κορξιῶ γα ζῷ ὅμοια, ΔΙ αϑεῖναι τας λαζον- 

τες οἱ ωρέσξς Ὡς ̓αἰποκρίσφς, πσξοήεσαν καὶ μετ᾿ οὐ 

᾿ς πολὺ παρῆσαν ἀφ»γες τὸν Γροέῖχον, χαὶ εις σεωὺ αὺ- 

τῶ. δεδευϑυοις αὐθὶ δὲ ὅπλα θέντες, ἐξέλιπον ἰὼ 

παρεμξολζω, Δα ποράυόυϑιοι Ἄ καϑοί τῇ ὁ φρατη- 

ὃς ἐχέλάυσε, Ὁ. οἱ τῷ Ῥωμαίων γάξφφικος αἰ ασὸ ὧυ- 

ον" δν Κορθξιῶνα χτ' ( ὁμολογίας παρέδι δοῦ ζὰ ἘΞ 

δὲ λάύϑερᾳ σωμαΐζᾳ Μόγον ὀξήϑεῖν αἰτησοίνϑροι ὐἰξὶ ὧν 

ΑΥΝΕΤΕΙ ᾿ς Βλο ΜΝ: 

ξενως μήτε βοήθα Ὡὐβαλύοιτο Οἷς Αἰχόμοῖς ἕτε- τὸ 

20 

δηλοῖς Αἰχφμυοῖς ἔφη απένδεα ζ»χαὶ διδόναι Οις σώμᾳ.- 10 

49 

ΤΙ ΒΥ ΩΣ 

δοοἰτἰς4; (οοἰοτῇ δυχ 5, πλΔρ τα πὶ 
χαίτην ἀἰχὶς ", Τ ἀγα πη, νἰταπα 
περ!εέξυτη υϊάδηι οὐ ραπρετταῖοπη, 
(ςἀ δεΙΠ]ο Πγαπυιπι:σοπῆατίο ας {{π|ς 
οορίϊς,ν δ᾽ φυφίξοτοπι Τ᾽. Ουϊπείαπι 
ατερῖς, αὶ φάποηταπι οἰκπ5 εχίροξξα- 
θατ, αὔϊιιμηρτο {ΠΠ|π5 οτίαπι πΉΠ]τς,ἀ- 
τους αἡ Ποίξεπιὶ Ἔχεγοίτιγη. δὶ νο- 
τὸ (ατὶς ρεγίρεχίς Ιοσογιιπιὶ Ππαϊαγαπι 
1π φαΐδιις οαίεγα ογαησ, ρατῖοπῃ ἐχοῦ- 
οἶταιβ ἰη {0} ̓ π|] σΟ]]οσαυῖτ, αὶ ργοΐ-- 
Ῥεοπε πθηια “βηϊῖ5 πουα δυχι!α 
σοπηπηραζιονς {πΠιἰττογθηταγ: το] ἰ- 
πιο ρία ργοάιχίς ἱπ αοὶξ. πθο (]α- 
Ἰὰς ρασπαπι ἀειγθέξαιυϊ, γε αὶ ποα 
ξοῃτοπηπεπάππ|οἰγοαίς παρογοῖ ἐχ- 
εγοϊτ, ρία νὶγ παρ παῃίπλι5, πθο δ εἰ- 
Ιο Ἰρπαῖιας. ἀϊπγίσαταπι εἰἘ δουίτετ: 
ταπάεηη οπιδηὶς σστίπαα ΒΟ] ογαπα 
αἰπεταάίης Ιαθογοαπι ἔβοῖ]ς ἐογοητῖ- 
Βιις, δζ ἐχυπίθις φασοιιπηι! ματα 
Ιαδογαγείιγ πσουγτγοηκίδις, (ΟΠ ας 
ἘΧραρσηατι ἰπ οαἴγα {πᾶ σοπο]ιϊ- 
ταζ. ΡΟ μαο Ουἱπτίις εἰιπὶ οἰγουπι- 
ἀεάϊε να] Ἔχος!ο, ζογε τις οἰ στ Πη- 
οἰγοαταγτγίθιις ἀἠπεπέϊο; ὃς φαΐα σοπι- 
τηφαῖι5 ἱπορίᾳ]αρογαγο ΠΠ] τὴ ποταῦ, 
ται. ἰρίς σοπτίπιιο ἱπουγίιι. γα ]] πὶ 
“Εσυοτῦ ἱπηρατίαϊτ, τα ΜΙπιοίαπι 
ΧΑ τογα ρβγῖς οὐΠὶ {π|5 ᾿ππφάετς ἰυ- 
Πτίτανι ΖΕ αὶ δ σοπηπηθαῖα ἀθἤῖτα- 
τί, δ ΧΙ 1 (ρα ἐτυἔγατὶ, νγρϑητίθες 
νηάοηπδαις μοἤίβε5, (απιρτο {πρ- 
ΡΠ σιιπι μα δίτιι, Ιοσαῖοβ δά Ουϊπείαπα 
ἀεραςοδέξαγος παἰττογᾶς, Π]ς τοίροη- 
αἰτ,ίξ σοτετγὶς ψαίάοπι  βυ5 ράσοπὶ 
ἀατυγαηι, Πδοτοβηας αἰ  Π γιιπη, ἢ: 
Ροίτς ἀτπῖὶς ΠηραΪ (αδίτο ἱαρᾶ νοῖ- 
Ἰεπε : (ἀγασοθαπι νεῖο δε} ἀπε, 
οὐπι ΓΟ ἰαῖς ἀςίς ξεἸοΠίς ααέτοτίθιις, 
νι Ποίξεπῃ τγαϑξαταγαπι : ᾿ΠΠταας ντ 
εος γἱπέζοβ Πδὲ ἀεάογεης Ὁ αΐδιι8 αη- 
παιςητίθιι5,Πι|41Π|πρετ γρμίξξα “07»1- 
“ς.. ἱπχεροίείτ, γε σαπὶ Τ Ομ] ΠΟ5, 

ΡοΟραΪ Κοπαηὶ {οοῖος, πα}14 ἱπὶμ- 
τία ἰλοςῇηιί, σαρτο δὲ ἀΐγερτο ορρί- 
ἀἄο,'π δγαϊτατα πη Δοσ φησ, ν᾽ οἱ ΤΠ πὰ 

Πῖε ιῖς ορρί ἀἰσ(σοτθίοπειγαάογοησ 
εοάἀξιταξεαηἠᾷ πλοάο. (ἢ ἢἰς τοίροί!ς 

Ἰερατὶ ἀἰ πα ΠΠ|, ραυ!ο ΡοίἘ γοποτῇ (τς 
(ταςομιπινίηδξιπι δἠ ἀτιοξτος οἰπὰ 
φετοιῖς ἀξ ποηὶς (οοἰΐς. ἰρίι ἀεἰπάς 
Ροίτὶς (ντπηρογαῖοῦ πη αΓλτ) Αγ Πη 5, 
το εἰς (υἰς5 οαἰξτῖς, ρεῦ Ἀοπλαπα οα- 
Παίαδ ἰαρο τγαππογαητ; ὃζ (ουθίο- 
ποπτοχ ρδέϊο ἀφεϊάοετάσ Πποσνπορο- 
{τυ]ατο, γε Ὡροηι5 ἀχζδηη47,2 Θβ  ίἰΗ2Σ 
αἰγίρεγειεγ Ἰςοτοῖ ἐχοεάογο: » αΐρας 

ΠῚ ἢ 

όξι 



κι [“{- 

ἘΑ͂Ν ὧὰΪ ἐδ τρις ἢ 

όφν 

Τιηουΐδηος σαρτίιιοβ εχ ρεγπληταῖίο- 
ῃς ἀϊπιήίογαης, (αἰ πτῖι5 ἀσοορῖο ορ- 
Ρἰάο,ηιιοά 6 ργαα]ς ΕΠ μτη ογαζ, 
Ἐλοπιδπη ἀσξογτί πιδῃ ἀδυ τε! χαα ο- 
τηηΐα μοῦ σοηταΓίᾺ 5 ἀἰυαδ4Α τείας, 
τ ΠῈ [5 4  (Θσιιπη νομογδῃζ, [{11158 4 Ϊ 
οὐπὶ αυαίοτο Τὶ, πιο ΡΓαΠΆΙΠῚ 
ξιεγδητ: αὐ 5 αὶ οπ ΜΙπαοῖο σοῦ- 
{ιἰς ἴῃ νδ]]Π πὶ σοποϊυί ἔπεγᾶτ, παρ πὶ 
τυ πογβίοςο οἵ ἄςθετς ἀἰχίτ, φαοά 
ἰρίος πιουε! (ἀθιγαχ ες. Η!ς γθθιιβ σο- 
{πϊς, δα πγαρ Ἐγατα ΠῚ ἀςροπεῖς ςοφέϊο 
ἹΜιπαοῖο, γειογίμς εἰς ἴῃ νερεπα οἷα- 
Σίοτο ττίππηρηο υδαι ν]]ι5 ἀμοῖϊ “ἀ 
ε4:72 αἰορε; ἴῆττα (ἐχι αι ἀφοίμλιπι αἰ πὶ 
' Ἔχ ηθο παρ γατπι,ασσερογατίογια- 
᾿τίς Κοπιδηοσγιπη σαίεγῖ5, ἔα ρογαῖο γ4- 
140 Βοἢίαπι ἐχογοίτα, νγθς ἥυοαις 
ΠΟΙ ἀίτερτα δέ ργα ἢ ϊο πηπηΐτα:σα- 
παῖιπη ρα (ξ ἀσεης Ὀ6}}1} ἀπο οἰπὶ 

ΑἸϊἰς σαριϊα!ς ἢ] ΓΙ ιι5. Ετ φαοα πηὰ- 
ΧΙ]. ΠῈ ΠΊΘΓΘΓΟΓ Δα ΠῚ ΓΑΙ ΟΠ ΟΙη, ΟΠ 

{υττηδῖη ροτοίξαδτε ἰΠ εχ πλεηίεϑ δο- 
ςορίΠοτ,ποη νίας εἰξτοτο]ερίς δεπεῆ- 
εἷος νοσαῖο ἰπ οσοίοπεπι ρορι]ο, 
το ἴτας; γοῦατη σείξαγῇ γατίοπθ,ηγα- 
σιγαγαιη αἰπγαυίτ σα; (Θπδτιῖς να] !|ος 
ντΕΧ ΑΡΤῸ ΔΓΠῚΪ5 ράγίο Ζυδηταη [δ 6- 
Τεῖ οαροταῖ, ΠΟΙ βία ἰτ6 πὶ δ ροσιιηΐας 
Θργααδ ΠΟ] {Ἰπγεγεῖ, ἰ{Ἐ5α; ορίδιις, 
485 ἔππιο ἰΙΔθογθ εχ ΠΟΙ δ. ΠοποΠΠ- 
τὴς οὔσαίΠΠδτ, ραιιροζτάτοπι σοττῖρο- 
τοῦ; Δ οἷς ΠΟ; 40 σδι 15 ρτίιιατα 
του πἰβοδεία ογαί πο ΠῚ ογηαγα νος η- 
τἴριις, δ Π111] πιαρὶς σαρίθητθ. 414 πὶ 
ταῖθπη νίγιπη ν] ἤογα ἀϊαταπι, Ποίας 
«4! Δ δογιτη χις οἤογεθαητγδσοί- 
Ῥοτες Ἰδάατα Π]ογαπ ἐγρὰ (Ὲ ρτο- 
Ρεηία νοϊπηταεθ, γεσερίτ εἴη Ρία- 
[ΔΙοαπὶ,ορογαγίᾶᾳ, ΠΟὶ νἰτᾷ ργο γερὰ 

ἐῶν τε(απιρί! τ» Πηα ρα ΠῚ ραιιροτγταῖο ρ[α- 
σεῃ5 ὅ 4{Π| Ἠοπλΐπες αἰ αἰτῖ5. Νες 
τλυΐτο ρος αἰτοῦ σοηί. ΝΑυτίας, αοῖς 
νἱέτ!ς δα η15, ὃ ἀστο εοτῇ ΠΠΆΡΠΔΟΧ 
ῥαττο ναίζατο, οΔυχίτ ἀοπγῖ σορίαϑ. 

ν ἐμ: Ηος (ξουτα οἱἘ τ χχχι ΟἸγμηρίαο, 
ἜΣ 44 ἴῃ {Ἰλάϊο νἱ οἷς ΡοΪγιηπδίξις (γ- 
σατίον .Μι- γρηδῇς, ρτποῖρε Ατῃθηίς ( 4]]114; ηιιο 
τυοσίο,αγδα: 
ἀοπι, Ἂς [ο ἃ 

τὶς δε] ]υπὶ οἷας ἔλα] σοηῇ- Η γῇ σοί] τι δα δίηὶ 
ἘΣ τατίαπι οὔ σορἰὶς ἐρτοῆ!, πηασηᾶ ἀστὶ 

Ἀοιπδπὶ ραγτ ἀεμαίξαγθτ; ὅς ργοξιρὶ 
ρτοίξες, συ Πατπιίη ντδ “νοηϊδτα5, 
πιιητίαθᾶτ οσοιιραῖα ΟΠηηϊΑ ἢ ἰητοτ ΕἸ- 
ἄσπας ὃ (γα ἘΠ !ἢ ἱπιογιασογοηζ. 
“Ἔφαιϊ οταπι παραγ ἀεδυϊξξϊ, αγπγα το- 
{πηγρίοτῦτ; δ ΠλΠ7ο ροῦ ποξξδίππθη- 
τυτῖς τοροτς, (οτθιοπίδ(ᾳ ορρίάτιπι 
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ΔηΠπο Ἀοπης Ο. Ηοταζίις, Ὁ. Μίπιι- 40 Ῥωμῃ παρέλαξε Γαῖος Οξατιος, καὶ Κοῖντος Μμν . 

ΕΑ ΑἸ ΝῺ .Ὁ.: ΣῊ 

διήλλαξαν ζὰ Τυσκλαϑων αἰχβιαιλώτοις, οὐδαλάΣ 

(ὼν δὲ Κοήνηιος πίω πόλιν, ζᾧ μϑὺ Ἐλιφανέσατα 1 

λαφύρων εἰς Ῥωμών ἐχέλάυσε φέρᾳν, ζᾳ ὃ ὃ ἄλλα 

πόρτα διελέοϑαι χτὶ τ λόχος ἐπέξεψο Οἷς τε σοεὼ αὺ- 

ῷ ραν τ ἤμᾺ φρατίώταις, Ὧα ,Οῖς ἁ ἄμα. Κοινίῳ Ν 

ποῖ Ὅμίᾳ πσοϑαποςαλύσι. ζοῖς ἢ μῶν Μνυκίου πᾷ 

αἰσσάτο κατακλ4εϑείσιν - τῶ χα ΘΕΞΞι μάλα, 

ἔφη δεδωχέγαι δωρεαὺ, ζὰ σώματα αὑτῶν ἐκ ϑαυνά-" " 

τοῦ ῥυσοίμϑιος. (τα ράξας, χαὶ τὸν Μιγύχιον δἢ 

ΙΟ ποῦξοϑαι πίω Ξρχζωὼ ὁμαϊκασας, δὐέφρεψεν, εἰς 

Ῥώμάυ,κὶ κατήγαγε λαμασεόταζον ἀπϑύτων 

γεμόνων ϑρίαμιίον" ο᾽ ἡμέραις ἐκχαίδεχα, ταῖς 

σαις,αἰφ᾽ ἧς παρέλαθε τί τὴρχέιὺ, φρατόπεδὸν 

σώσας Φίλιον »ὲ πολεμίων διιύαμεν απκμοίζου 

καϑελων, πόλιν πξ αὐτῶν πορϑησας, χαὶ φεφυφὰν 

τῆσφοι πσολιπτών, τὸν πεύγεμόνα τῷ πολέμου αὶ 

ἄλλοις Ἐχιφανᾷς ὀύδρας ἁλύσᾳ δεδευϑύους αἱ 

χαὶ δ αοίλιςα πϑῴτων εἰντῳ! οι μοίζην «ἴξιον, ὃ οτι πίω 

ὥσαύτίω Ξρχίω εἰς ἑξμάωυον εἰληφὼς, δ 
20 λξύσατο ̓πϑύτη των νομῷ λα σεευαιγαι γῶν τὸν ὃ Ἢ 

μὸν εἰς οἰκικλιησίαν,χαὶ πόδι τ πεκγραγμένων 

ον ἸΞσοδοις, ὠξωμόσατο τω Ξρχίω. τῆς τεβου 

λῆς,γἀς ΤΣ δ μὴ ἐρούλετο λαξᾷν εκ τῆς δὸδικ' 

του χα ,λόδραποδα, χαὶ χξήνσται ὀχ τν λαφύρω 

ἐπϑμορβῶσοι τε πίω πενίαν πλούτῳ δικαίῳ οὗ ὃν Υ 
πολεμίων καίλλιςον ἐκίησοιτο ἴοις ἰδίοις “πόνοις, αἰξῦ 

οὐσης, φίλων πὲ χαὶ συϊδυῶν δωρεας “σδοςφεροντι 

μεγάλας, χαὴὶ δύ τὶ πϑυτὸς ἀγαϑοί τιϑευϑύων ἐ 

πον ὀύδρα ἀὐποράν,ἐπωινέσας ἀὐζεις τῆς κοδοϑυμίας; 

20 σσοὲν τυ" δεδουϑύων ἔλαξον, δλὰ ἀπῆλϑε παλ 

εἰς Ὁ μικρὸν ἐ ἐκεῖνο χωείον, καὶ τὸν οἰδουροὺν αὐτῷ ὀ,- 

τ τῷ βασιλικρ μετείληφε βίον, μεῖζον φροναδν χῚ 
πενίᾳ," ἄλλοι Ἐχὶ πλούτῳ. μετ᾿ οὐ πολεώ δὲ 
“χρόνον χαὶ ἸΝαύτίος ἅτερος τ ὑπάτων γικῶ 
Σαζίνους ἐχ, τἰδατάξεως, καὶ Ἄ τῆς χώρας αὐτῶν πολ 

λξώκαταδρα μων, απ ἐπ᾽ οἴου Ως ϑιωυάμ, ΤῊΝ 
κμῷ ̓ δὲ ζουτοις ὀλυμπιας μδὺ ζῶ ὁγδοηχοςν χαὶ π ΟΝ 

τη, ζωὼ ἐνίκα. ςαδ]ον Πολύμναςος Κυρζυαῖος, 

σι δὲ ϑξγων Καλλίας, ἐ ἐφ᾽ οὗ πίω ὕπατον Ξρχίω 

κιος. ἔχε ᾿ὐτων Σ᾿αζζνοι πάλιν φρατάϊσαϊες ἴ ὶ 
Ῥωμαήοις, πολλζιὼ τῆς χώρας αὐτῶν ἐδ' ἡἠωσαιν,χαὶ ἱ 
χϑν οἰ φυλῤ ες ο» , ΤΙΝ" ἀγοαῖν ἀ ϑρόοι, κρατείαϑαι Ὁ 
πλύτα κἰπσ᾿ αὐτῶν τὰ μεζα ζὺ Κρρουτομερείας τέκος 

ᾧ δάωης λέγοίϊες. Αἰχϑμοί- τε οἱ ἱνεωρ καζαπολεμ 

Θεγγες, ον ζϊεῦ ὅπλοις αὖϑις ἥσαιγ' χὰ οἱ ̓ αδὸ ,ἀκμθηότα 

αὐδῇ γυκτὸς ἐλάσομ)ες δχὶ Κορξιώγα πόλιν, ζῷ ἡ 

παρέλ- 



ἈΨΝΊΡΙΚΟΣ ΒΟ  ΓΙΈΒΥῚ ὦ: 613 
᾿ ᾽ ᾿ ; ε ͵ ͵ ͵ Ἔ . . 

παρέλλοντι οϑιαύτῳ Ρωμαίοις πυρεδόσαν, τίω πε (ἀροτίούς αῆποὸ Ἀοπιδηϊς ἀςάϊάς- 

φοου ον τω ον αὐτῇ χοι(κουϑύζωυ ἀὐοοήϊες κατέ- τΑμτ) ργα Ππάϊιπη (Ορίταπι ἱηπαίογαπτ 

σφαϊξαν,πλξὼ ὀλίγων οἵ ἔτυγον ἀφυςερφιοῦπες" οἷ) ἅἴυς ἱπτογίβοθσαθησ, οχοαρτίβ ραυςὶς 
βυν ' , ΙΝ ΘΒ ἢ αυϊέοττο αθεγδης. σοτεγί τηᾶσῃο Πὰ- 

' λ αἼφύσαντες ἔχ: πόλι - οὖϑὲ , 
τἀ ραν χέει . ς Ὁλι ν Β τοῖο Ἔρστοίη, Οὐτοηοπη 1] ατίηὶ Πποιηΐ- 

“Ἢ -“Ἢ ͵ " 91Δ9... ͵ 

τῶναὰ τῷ Λατίνων ἔϑνοις, ἐξ ἐφοδὸυ πἰραλαμᾷαΐον- Πἰς Ορρί ἀττη ρτίπηο ἰΠ| Ρετα σορετγτ, 
Με ἧς ἄρας παυλία ἤοονης γϑὺς χὰ “" : ᾿ 

ται» ὅσοι Ρωκαᾳι!ὅς σχ οἱοίτε ἡσὸν ἐργάσααχοῳῦ- δὲ ἰγὰπῦ 0 ΔΠὴ ἴῃ Ἀοπηλπος ΠῸΠ Ρο- 
' Ξ Ἷ ἣ Ἔ; ᾿ τὰ ; 

, 5 ἕ ᾿ τὶ Ἢ ΤΤΗΛΉΝΝ αἴχοις ἀν  γϑεδε ΟΣ Νὰ τεγαηζ, ε πα ογαητς η (οοΐος, σα ϊδις 
ἔμ ῬῸ αὐλῆς (πυϊεηάο ἱπ οπηπο5 ἡ Ποτ απ ου ρΌδοτ- 

πλύζς. πλζὸὺ εἴτινες διεφυηον ἀὐθὺς δκισχο-- ΤῈ ἘΣ ἈΘΚΕ - : εὐ θη ἄς, γες διεφυχον ἔ)ὺς ὀλισ τάτοτη τεσ Πδηγ: ΠΠΠῚ {Παΐ ἱπτοσ ρτί- 
ἌΝ, ἢ ϑ.,δδ “ ἢ λ “» ᾧ ν ᾿ ι 

μϑνης ὁ πόλεως, ἀπεέκῖφναν, γευαῖχας ὃ χα) παιδὰς τῃλονἤατίπι τγαρι ἀατίοΠ ΠῚ Εἰδρί! οἱ 
“-» ν.χλ ἘΔ 3 " λ - 

αὐτῶν, χα; (ο. γηραια ὧν (μές ζρυδραποδισοιντο, χα! τὸ (δῃτ: ΠῚ] οΓο 5. γοΓο, ρα οτοσ, δζ ίξῃςς, 

τ χον μὦχ ὅσοι δγιύα μις αὐζοις φέ ρήν ζῶ, συσκάνα-- ΟΑρτίαο5 ΔΟΔαχογιητ; δ σοπιαίρτα 
ΗΝ τὺ ΜΗ ρα ΟΣ Ἐδοϑιϑῆθδι ΡΓορεῖς, σιφηταπι ἔογγο ροδητ,ργα- 

: ἀα,ρτίις 4ι.πῈ8 1 Διί ηἷς ρΟρα] 5 (πο- 
, 2, ] ἐν Ὁ ͵ 2 4 Ρ Ρ 

Λατίνοις, λὐεφρεψὸν ζούτων οαάμα (μωαϊλιγονϑμων τος Οὐπτογοία, ἴῃ ταζαη {8 γοσορογιητ. 
αἰ συ τε Λαΐίνων χαὶ τῦν ἐκ τῆς Φρουρας ΔἰΙ͂ασω- ΟἸαουπῚ νπάτιπη ἃ 1 τί ηἰδ τπὶ Ὁ Ἶ τ ἢ ᾿ ἘΞΕΥτεα : : 

Ἷ ϑέγτων," κϑὺ βουλὴ φςρατιαν ἐκπέμνψαν ἐψηφίσατο, Π αυΐ ὁ ργαΠάϊο ΕΘΝ Ιῃ νΓ- 
γι ες. » ͵ ΤΌ ἕξν ᾿ ΟΠ. ΓΟΠΠ ΠΕ ΔΓΘΉΓΕΓ Ϊ - 
χαὶ ζις αἰχοατοῖς αμφοτεροὺς πορδ εοϑαι" οἱ ὌΧΟΣΣ ἜΡΡΕΙ Ἔπτιγ, ἀφογριιίε ίσπᾶ 

γ ᾿ Ἢ ράφι, τ ἘΝ τιῖς ἐπλτταπάππι ας οιτπὶ σορΐ5 ν- 
τῶν δεργένιον δή μὄρχοι, πέμναῦον ἔτος ὅχι Τ αὑτῆς ον- τι πη; σοπίαϊ!επ,. Αἰ νΊΓρ  Πἰυ15 ΟΠΠῚ 
ἢ» ΕἸ , δεν .“ ἣν 5 ΄ςε ͵ Α Ἃ ΦΥΡΥΣ Ἧ ᾿ ἢ Ἂ 
τες ἐξοισίας, ἐκώλυον, ὡς τὸ χαὶ ον Οἷς παϑότερον ἐ- ΤΟΙ ορὶς, ἴα αίητα πη ἐγ συ] ΡΠ ΘΟ ς 

'ποίριωυ ἔτεσιν. ονψιςαίυϑυοι ταῖς φρατολογίαις αὐμὺ- τ βοξε], ἀοἸ έτος ἱπηρο!εραητ οπι- 
λ ΓΑΙ Ἄ. -“ τ -“ 

- . τ ΑΞ} 

πυ νν οὐντὸς τείχους το ῷτον ἀξιοιεῦτες ἀζχο: τὸ φἀπηοάσπι ἀπηΐς {προτίοτίθδιις; ἰπτς 
ΩΝ εοϑοϑεί, ΓΝ οὐ εἰρῖν, δ᾽ {πἰπαπι δο Παηὶ ρτῖτις Ππιτὶ ροια]δη- 

Ι΄ Πολύον, που, 57. τῷ ΟΡ της οτος τὸ . ρος ἸΕ ἐπ αἰ η 10 ΣΡ ΠΕ 
᾿ « « δ ον κὰ 2 ἃ .-. 

γομου Δα γνώσεως, ὃν ἍΡ τῆς ἰσηρρολας εἰξεῷε- ἰἸλτατη, αα ΡΟΡΪῚ σορσηϊτοποη τεξευ- 

δϑν,Ὁ τε δῆμος αἰὐζις στευελοίμίανε πολλοῖς κτ' τῆς τῦρίορο σαοηᾷιο πηυῖτας οἷιπα {1115 ἱπ-- 
Ἰλ τς ΠΣ : Ἐν αν ἐν ἶ Ε 

βουλῆς χαὶ ἐχεφϑόνοις διεξιούσι Ἄθορις. ἑλχομθμου ὃ υἱαϊοίᾳς νοςσος ἴῃ ἰδπατιπι ἰφέξαῃτα, 
Ἐν; ΠΤ ΕΝ ΓΕ Οιμηᾳ τεπΊριι5 ΟΧιΓα Πογοτιιγ, δέ Πο- 

ΑΜ δοίουου δ ἀνα εν  ἐρυδα τοι ἣ Ἰψμν σ᾿ αις σοηία!ο5 ἄς ἰεσα δα ρορυτητο- 
ξουλάζσαι τε χα εἰς τὸν δήμιον ὀξενείκεῖν Τ' γομμον,ουἙ ἐ{ργρηάδίςῃαιιξοοῦ [τ πὶ νγσογοηῖ, 

ὰ ͵ “ ῇ ι ὴ : : Ἢ 
“Ὁ δηρζδγων συϊγωρῆσοι βελονϑυων τίω καΐζαγοα- πααις τεδαηὶ νοὶ] οάποὶ νο] σοπίοτί- 

᾽ 2, “ “ ͵ ν Β - ᾿ τ ᾿ 

᾿Φίωὺ χαὶ τίω ἐξοδὸν τῆς φρατιαξ διυέαϑαι » λογων τε Βἱ σορίας Ππογοπτ, Π] ργοβοίοπτείδιις 
ΡΝ ἜΣ » ͵ ογαιοηΐδιις ὃς Ὄχροίτυ]ατοπίδιις, 

᾿πολλὼν ᾳ αἷν αἱ ἐποιοιεῦπο κατ΄ δλλή-- : : 
ΝΠ ΕΙΣ ας ἮΝ ἢ 41125 αἰτετὶ δάιιθγίῃς αἴτογος τὰ πη ἰπ 

» “ ᾽ ὔ Δι ᾿ “Ἢ "»" 

λων ἐν τεταις ΟἈχλήσιαις ϊ ὅχι τὴς ρὸν ἐρύοοα 30. οατία τὰ πὶ] σοπλϊτο ἔγθαιιθηταβ ἰπ- 
᾿ 2 ῇ εἰν 2 πε «ε ἐ Ρ δ . 

τίω ὀμαλισχονᾶνων, ἔτέρᾳ τὶς εἰφαι ϑείσοι “ἰπῖσο τ΄. ρταοδαπε, τεἰδιιπι (δπαταπι ποιο ἰπ- 
Ν μδϑγων (λὶ ἘΝ ΡΥ ΠΥ ἮΝ ποϑαχρουσαι- {ἴτατο οἰγοαπηποπογαῃς, 4ιοα τα πὶ 

ὍΝ "ἢ ἈΝ ΕΝ ͵ ἢ υἱάεγα {δαϊτίοποπιπ νεθοίοριτ, 
μϑυν Ὁ σεουέδριον, τίω μϑν πτῦτε κα τεχουσὸν ςτίσιν Ω Ρπ, 
ΠΝ ἢ. ο, τ δὲ ͵ “τες ἴῃ ροίξογαπῃ Πλα]τὰς δ Πλασ δ ΡΙεθὶ 

ἐιραῦνεν, ἑτέρων ὃ πολλαἷν ἡ μεγάλων ἐλύετο πλε- 8 Δασοηάαπῃ ροτοπτίαπῃ οσοαί!οπος 
ογεκτη καίτων αἰτία τω δήμῳ. διηγή σοι] δὲ χα) ζαύ- ριαθαίτ. Ποσαιος, ροτεητία ἱποτε- 

αἴωω πἰω δηυυαςείαν ὃν (ζῴπον ὁ δῆμος ἔλαίξε, φερ9-.-  ῴπιθητιηι γε ρ οἱ οὔτ ροτίε, τεΐοιτο "- 

ΠΥ κοὐ δι ρπαζομδύης τῆς τε Ῥωμαίων ἜΣ ΗΝ Ῥεῖ. ᾿απν Ἀοπιαπογθπι απο δοίο- 

Ἵ πάις χὸν Στ ΟΎΤΟ οἰοτιμπγ ἀρτὶ ρορυϊαγοηταῦ, μοῆε ο- 

δ μμία χων γης»χαι ἢ' πολεμμών ὡς δὲ το ὦ Ἐπ πιηΐα σεὰ ἀείοττα ρογιαίξαητο, ἢ 6Ὸ 

γόγτων, χατ' ἐλπιίδδυ τῷ μιηδὲμίαν ἐπτ αὐθυς ἐξε- φυϊάχααπι πλοταξτε ης ἈοΙΉΔΠὶ οτπα 

᾿ λάσεοϑαι δεύαμιν, ΟΥ̓ τἰω κατέχουσαν οὖν τῇ 4 “Χοτοῖτιι οσοσαττγοοητ, σαΐρρα αὶ [π- 

' πολά ςασιν, οἱ υμϑὺ ὕπατοι τίωὐ βουλζωὼ σου γα..9ν Ὡς “τα (δἀϊτίοης ΙΔδογαγοητ, οη ς- 

ν ϑρβι. Ὁ ᾿ ͵, «ἰῇ πατῇ οοορσοζᾶτ, 8 εχιγοπηῖι πος ἐε 
κόϑὶ τυ ὅλων ἐργάτου Οὔτο βουλάυσονϑμοι.ῥηϑεντων τοῦ (πηπια οὐίαἰτατατγι ᾽ δὲ οὗ μαδὶ- 

ὃ πολλαὶ ν λόγων ὡρῶτος ἐρωτηϑεὶς Νωμζω Λάσχιος τἰδ αἰΐχιιος ογατ πη. δ ητοητγίας το - 

Κοΐτιος ὁ πω παρελθόντι “υόνδιος ἔτει δικτοίτωρ, σδάλ5 νεητῦ οἴου, τί γι5 1 Οἰπτία5, 

τς δύδρ ΕΝ λέω δνότατος Τὴ καθ᾿ ἑαυτὸν, - 41] (ἀρετίογθαππο αἰξϊατογξμσγας, νῖτ 

δ σλ νὰ Ὁ ΆΕΉΡΗΝ, κῶν, ΒΗ ΧῈΝ5 ἵν ας Ὀ6111 (Ο] πὶ γΟΓΟΠΊΟτΙ ΠῚ ραΟΙς ατ- 

αὐ ἰμήμις ὑγρὰς ΘΕΣ τ λη}) τίριις αταῖα {πὰ οἰαε ΠΠιητις, αἰχίς ργο 

᾿ς μάυαπεφξυατ ἡ μάλιςα πείρᾳ Οις τεδ ημζργρις (δητδτίᾳ ιιο ἀ πιαχίπης ταπὶ τγίδιιπος 

] ᾿ ἘΠῚ ἢ 
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ταπι φοΐεγος οἶμα5 πλοῦ: αἰοπθηλ 

ΠΠὰπὶ ἀεἸορο σορποίσεηάα, συαηάο- 

ηυίάοιη π ργαίθητί Αἰ το πηαρὶς ντ- 

ροαητ, ἀϊετξάδῃηι ἰπ τειηριι5 ορρούς- 

ταπίας. δο πὶ νογο χιοά ἤΠτργα πγᾶ- 

πἰδυς, δ. ταρταπι πο ἱπῃ νγθ 6 ΠῈ ἰρίαπι 

ἱποιπηθαῖ, ργορυ πα τοτίς νἱτίδι15,, 

πος σοπιπιττδάμπι ντ πη ρογ! πὴ Πᾶ- 

χίπγῖς ἰαδογίριις ραγίαπη, τΓΡΙΓΟΓ ἂ- 

ταϊττατογ ρεῦ ἰρῃαυίαην. ΟΟΑΙ͂ ρ[ε- 

δὶς οροζα “αἱ ἰά τηοηπάίμρα ᾿πυροτγαῦ! ΠΟ 

ροῆπι. ἄοθοτο ρατιιοίος νη ΟΠ οἷϊ- 

οπτίθιις, δὲ Πα ΑἸ οἴπι65 Δάριυ]οοῖ- 

τἰπγατη ἤοο ρίο ραῖγία σοιταπλεῃ (ε 

ίροηις οἤτγαμτ, Ἂ-Ξ ἁιΐπλο ἴῃ Βο- 

(τεια ρετροίς, ἱπποσατίς δά ριασιποη- 

ἢεαπάασπι δε Π νίδτι 15 ντθὶς οαἴο- 

ἀϊδι. ἔοτε παῦλα; ντ α ἀποθιι ἰα[ἘΠῸ 

Πηλὶς ἃς μοηςο ΕἸ ΠΙγῖς αἰτεγαςγ σοῃ- 

(εημαητα, ἀατ νἱἀοτίαπι οπηηϊθας 

τατα {αἷς ταπι τπαϊοταπι τοθιι5 σοίτἰς 

οἰατίογξ, δαὶ ἔοστὶ σαττδιηῖη6 Πιοῦ- 

τοῖι μοποίεΠπγαπλ. μυῖς ταπὶ οπο- 

Ποροτίσαϊο πεημε (ε ἀειτασαπι, (ςἀ 

ς]υ6 0 ναἰθητΠΠπλὰπὶ Παοπη αι 1ῃ- 

τογξαταγαπη ργο!ο : Ιάεπια; ἔέλιγος 

οἵηηοε(δπίοτγοβ, {υΐθας Πθοττας οουῦ- 

ἀϊπεας δοπαΐδιμα. ἴπ μβαποίεητθη- 

τίδτη νδὶ ἃ σοιοιίς οπγηῖθαϑ ἱταπι οἱ, 

πεσε αὶ σοπιγαγίαπι ἀίσογοῖ, οἢ- 

εἰοπδαάιυοσαγιης οδίτ!ο5. ἃ χυδηι 

ςοπῆαδξτε ρορυ]ο,ντγοπι Πουδπιδ8- 

ἄϊτατο, Ρτορτοῖίις ἴῃ τιδάϊππν αἰτοῦ 

οὔ! ΓΙΗοτατῖίας, σοπαθαταγ ρογίπα- 

ἀετερίοδί νι απο ποα; ἐχροαϊιίοπε 

νοΐεηϑ ας ᾿ἰροης {{οἰρεζοι. σοτογιιηι 

«τ δαπὶς τεοϊδηναπιῖθιις, ὃς ρίεὺς 1Π||- 

δἀματοητῖο, ταγίαῃι ργορτεῖιις οί], 

ἙἘἈδητορτεσίαπι, ἱπαυΐτ, ὃς ΠΊΪΓΙ ΗΠ σΔ ΠῚ 

ἔεοἰΠις, Ν Ἰγρίηὶ, ἀϊαα!α ἃ ἰθηδτ ρ[6- 

Βα: ὅζ, φιαηταπι!η νΟΒἰ5 Οἱ, αἔζαπα 

εξ ἀε ἱπηρουῖίο σετογίδαις σομηπηο- 
ἀἰς ας να] ἃ πηαίουθιι5 ΔοσορίΠΊι15, 

νοὶ ποίεεῖς ἰαθογίδιις ποῦ 5 σαίημπο 

ΡΕΡοτίπιι5. ΠῸ5 ΓΑΠΊΘΠ ΠΟ ΠΠΘΏΊΙ5 
Πιαὺ πορίς οτρὶ πῆς μμάογε ας ρα ϊαο- 
το; (5 {ιπηρτῖβ ἀύπηἷ5 ν Δ ΟἰΠΠῚ 4115 

οἰαΐδιις, φαΐ ρατγίδι σαρίπης ἱποο- 

Ιπππρπλ, ἰδίπιις οαπὶ θοπα ρα ἰῃ 

ΡΓα ίαπν: δέ, Παῖς ἄξεις οσὐγαῖ μα 4 
ὃς ριαοίατα σοτταπλίη, δὲ ξοσταπα 

414: Βαπο νεθοηη ἰδ πὴ ΠΊΠΪτΟς ΠΟ 5 

Ρτοιθ Εἰς ποπάμπι οαπν ἀο[Ἐἰταίτ, Πο- 
ἔτες (προγαδίπιις.. απο! πα πΊθη ἃ- 

Ἰίψαοά οἰδίξατ, ποὺ (Ἀ]]απὴ τα ΠΊΡΌΡΙ. 
ψαἶτ, ΠΟ τατηοῃ ργορτογρα ΠΟ5 ρ ΠῚ 

ι ΙΘΝΙΥ ΞΕ ΔῊ ΤΟΊΔ Ὲ ΝΛ 9. 5, 

δὸ Ους ὀλλους πολίζς,Ἔ μδὲ αι ὩῬ Ἃ νόμου δῴκγνωσιν 
ὌΝ ᾽ ͵ « Ε 

οὐϑεν ον» τῶ; παροντί καιἸεπείοουσοιν εἰς ἑτέρϑες ὄνα- 

(λέαχ χα ρους ἐχιτηδοτέρ9ις" Τ' ὃ ον χερσὶν ὄντα, ἢ 

ὅσον ὕπω τῇ πολέ πλησιαζοντα πόλεμον ἀρφιαζ παὶ 

σῃ “σοϑϑυμία,ὶ μὴ «θ ἀαδῷν δ μι πολλῶν κί ηϑεῖσαν 

ἡγεμονίαν πόνων αἰα,φαῖς ὺ ἀϑαύδρως Ἔπολομϑυζω. 
ἐαὺ ἢ μι πείϑη.) ὁ δῆμος, ζις πατειχίοις ἅμα, ζϊς 

“πελάτας καϑοπλισοαυϑύοις, “ῶυ πε ὀήνων πολιτῶν. 

“«ἰραλαξονᾷς οἷς ζεὼ ἐχϑύσιον σεωναρφια ζ Ὑ καλλί- 

τὸ φοῦυ ὃ πατοίδος ἀγῶνος, γωρᾷν τσοοϑύμιθος᾽ ὅχὶ Τ' πο- 

λεμον,ϑεους ὅσοι φυλαηοισι Ὑ Ῥωμαίων πολιν ἡγε- 

μόνας Ὁ ὁδιῷ ποιησουϑροις.συμξηήσεος “ὃ αἰὐζιῃς δυοῖν 

᾿ χαλῶν ἔργων ὼ διχαίων ϑούτερον, ἡ γίκζω ὀπξενέϊκαχ Ἂ 

πασῶν ὧν ἀΐθι ποτε ἢ οἱ παίΊέρες ἐξαοέίχϑυτο λαμ- 
,7ὔ Ε)Ὶ λ ᾽ δι δ “ Ε ᾽ 

“προτάτίω,," τὐξὶ ον αὐτῇ Καλων ἀὐψυχωςώ.- 
" » "» ᾿ 

γωμζομδύοις υἰποθαιάν. της ὑϑώτοι “ καλῆς πεί- 
2. ΦΓῚῚΝ ᾽ , 3 3 τ Σ Πὦ Ἂ" 

ρας οὔτε αὐτὸς πὀπολεία κοϑαι ἔφη, ὄν οὐ ἰσῳζς 
ῃ 2» -ς ᾿ 2 » ἘΑΕΤῸς, 

κρῳτίςα ἐρρωμϑυοις παρὼν αὑγωνιῴοϑαι Ἔ οὔτε ἕξ ϑέγῶν 
λ ͵ ἸΡΤΑ ΧῪ ᾿ ᾽ 

ἀνὰ τρεσθυτερῶν οἷς ὅρη ἐλάλεείας τὲ χαὶ δύξης ἀ-- 

20 γαῦ»ς λθορς. ὡς ἢ χὺ Οἷς ὀήγοις ἁπασι ζῦτα ἐδόκει, 
ἈΔΕΡΥΟΝ “- ᾽ » - ς ἣν 

χἡ 8) εις ζεώ ο πϑμραντία ἐραΐν,οἱ μδυ ὕπατοι Τ᾿ δάμον εἰς, 
3 ͵ ͵ ἐν ειὺ 

Τοκκλήσιαν στευεκαλφοιω. σεένελϑόντος ᾿ ως ἔχῃ χαι- ε 
ἈΝ ΑΝ δ ΔΉ Αι ᾽ 

γοις αχουσκασιγπθτος σ᾽ χτ' Ἱ πόλιν ὀχλρυ,παρελ-, 
Χοδι εἢ τα ΛΘῊΝ ὦ Ν, γ: ΟΝ 3 “»" ἽΝ 

θων ὡτερος ὑπάτων Τ᾿ αἴος Ο φφιτίος, ἐπτει οφίτο (- 
ζ δ Ἀ, ΕἸΓ « ἣν Ν᾿ Μ 

)Ὁ ἐς δημοτικοὺς ἐχϑνζας “ἰ ασομάναι ἡ ζωυπίωυ πίω, 
ἜλνωΝ, ͵ ἣν - Ὗ 

ςρατιαν.δμτιλεορντῶν 5 Τὴν δηρζδχων, ἡ τῷ δήμου, 
͵ » πε »" Επ ᾿ 

“οξοςέχοντος αὐδις τ’: γοιοῦ, παρελθὼν παλινὸ ὕπατος 

εἶπε' Κορον, ϑεργίνιε, νὰ θαυ μκοιςὸν ἔρ.ϑν ἐξφρίασαϑε, “ 

Δ [9 ασασοίϊες δπὸ Δ βουλῆς τὸν δ μον" ἢ Φ μδυἐφ᾽ « 

20 ὑμῶν δὴ μέρος,πϑμτα Ὡπολωλέχα δι, ὅσαι ἰδαῇ « 

“σϑϑοῤνων τἰβαλαῦο Ἴες.ἢ ζ;ς ἑαυτῶν πύνοις κίησά- 

μϑνοι καϊεοονϑυ ἀγαϑα. μάω ἡμᾷς γέ ἀκονιτὶ μετ « 

ϑησύ θα αὐτῶν, δοιὼ δὠδιαιξογΊες (ᾳ σπλα μας : 

βουλονϑύων σωζξοϑει πἰὼ πατρίδα, χωρήσονϑῳ ὅπ « 

τὸν ἀγῶνα, ὰς ἀγαϑεὺς πσδοδλιιόνϑροι ῃ ἐρίων ἐλπί- «᾿ 

δας" εἴτις Ὄραϑεὸς δχησχοτια ἴους καλοις ᾿αγά- “ 
θγις ἡ διχᾳ οις αγώνας, ἡ πίω πόλιν πἰεύδε αὐξουσα « 

οχ πολλϑ χρόνου τύχη εἰ μιήπτω «παρολέλοιπεν αὖ- « 

τί, κρείοις τυ ἐηϑρων ἐσο ἔθα΄ εἰ δὲ τίς Ὄρα οὐέ- « 
Ἷ, ᾽ »" “, 2 

40 ςηχε δα, κφν,ὼ ογανύιοῦται τῇ Θτηρία ὃ πόλεως,Μ- « ' 

τοι ΧΤ' τὸ γε οὐ ἡμῖν ἀὔνοιω χαὶ πα όϑυμον δἰπολάται, “ 

δλλὰ τὸν ἀπϑώτων κρ οἰτίφον αἱρησὺ κἴϑα, ϑοίγατον «ἶδε κα 
τῆς πατοίδὸς. ὑμεῖς δὲ ἐστ υϑμοντες οἰχουρήτε ἅμα « 

ταῖς γωυαιξὶν, ὦ “λυναῖῆοι καὶ καλοὶ πτοοςάται τὴς πο- « 
λεως,ἐγκαταλιπύήϊες, μᾶλλον ὃ πυροδόντες ἡμαξ» “ 

Ραιγία [πυιάίιιην ἀθροηοπλς, (δ οπηπίμπη ΠΟ ΟΕ ΠῚ πιὰ πὶ ρτὸ δὰ πηοσῖοπῃ Ορροτοη,ι5.νῸ5 ἵπτθν 

τἰπν ἀοπιὶ οἰπὶ πιο ἴς πιάποῖο ροποτοῖ ρος ργαίάος,ποδίς ἀοίετιῖς νοὶ ροτίιι5 ργοα τί; ““«Ὅ}ν 

οἷς οὔτε 

] 
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᾿ δε ΄΄ ΜΟῚ Ἷ ᾿ Ἵ 3 

» τίω ἡγεμονίαν, χα) πόρτα ζο, ὀλα, ἀ;γαϑεὼ ὅσαι νι ἐ- 

ΑΜ ΓΟ ΠΟΜῸ 118. 
'ν οἵφοῦτε δὺ νικήσωμϑυ,ὁ βίος ὑμδμ ἔς αἱ καλὸς, οὔτε 

» θμάλλως χωρήσῃ ζᾳ καθ᾽ ἡμαῖς,ἀἰστ ὀνης᾽ εἰμὴ ρα 

» ἐχείγῃ τὴ ψυγεὰ ἐλπίδιὶ ἐπαίρεεϑε, ὡς Δα φϑαρέν- 

» ΤΩΥ πατειχίων,ὑμαξ ἐαΐσοισιν οἱ πολέμιοι,ζυ- 

; . τίου ὑπσολογεζονϑρμοι τί ἀ)εργέσιαν, καὶ συγχωρή- 

ον σοῖσιν ὑμῖν τίω πα-τοίδα,, χαὶ πίω ἐλάϑερίαν, χαὶ 
“-“ ᾽7 

» χετεικαρποθοϑει ὧν ὑμεῖς, ὅτεζᾷ Ἔριςα ἐφρονάτε, 

ν: πολλζω μϑὺ γὴν ἀπεϊέμεοϑε,πολλας 'πε πύλας ὀξαων- 

» δραποδισοίυϑροι κα τεσκαψα τε, πολλὰ ὃ κα μεγάλα, 

υ χαὶ ΟΥ̓εὲ αἰ πασὸ τῷ πϑωτὸς αἰαἶνος ἀφανιαϑησονϑμα, 
υἵὥπαια χαὶ μνημεῖα. τὴς ἔλϑρας δὠεςήσατε. δυλιὼ Ὃς 

» τα πωδήμῳ ζχτπιμῶ ὃς σετέποτε πονηρὸς ἑκὼν 
ΥΩ! -“ αὐ ἃ δ ΣΝ -“ 

ν ἐΐμετο, μᾶλλον ἢ οὐχ ὑμῶν, ὦ ἀδεργίνιε,ζοῖς ζῳ κα λα 

» πολιτδυουϑροις; ἡμῖν υδὲ δξχυ οἷς Δα Ὑκη μηδέὲνζᾳ- 
: λ 3 ᾽ 

᾿ πείνὸν Φρονᾷν, δέδοκται τε,χαὶ οὐθὲν ἔς αι Ὁ κωλύον, 
2! « “ “ “ -» 

» ῬΡρΡαοΘαΙ τὸν αἰ τῆς πατοίδὸς ἀγῶνα: ὑμῖν ἢ Οἷς 

ν ἐϊκαταλιπούσι χαὶ «ατοοδιδοῦσι Ὁ κοινὸν ἡξά δίκη ἀι- 

τ μῶρος οὐ μεμιπῆη πο δὰ ϑεῶν. ἐξα) ρα Δα, Φύγητε 

» τίω Ὡἴρὰ δι, ϑοφπων χόλασιν, ΔλᾺ, οζοὶ (ὐτίω 

»Δἰαφάσξεοϑε. ὼ μή Με δεδι ἤεοϑαι αὐ ολάξητε' 

»λλ ἀ4))ςεδτι οἱκαΐζαλ,, γ9ενες ἡμδν" εὐθαδὲ ὃ πο- 

᾿ »λέως φύλακες, ἐαν κρείω ᾳ ἐηϑραν “δύνται, 

» Φρονήσοισιν ἃ σοϑςῆκεν ἀὐζις φρονάν. οὐ “ὃ ἤδη μϑὼ 

» τίσι βαυρξάροις ἁλισχονϑμοις απὸ τὴν πολεμίων 

᾿ νεἰς νοιυῦ ἡλϑς, μήτε γωνωκῶν ἀδθιὶς “ὐϑαχωρῆσοι, 

"ὃ μμήἥτε παιδὼν, μήτε πολιτῶν, ὡρλὼ (ᾷς »ϑὺ ἐμωρὴ- 
Ἷ σὰ .Δ ! ς “οἰ ον ων 
Το» σαι, ζᾷ ἡ κατασφάξα, "Ῥωμαίοις ὃ Ορδαοἷς ἐετερων 

᾿ » Ῥώχφν παπιοιόν δεν, οὐ πὐδα φήσει) ζυτὰ «ἰξὶ ἑαυ- 
γε ΚΣ 

υ » τῶν φρονῷν οὐχ ὅτως αὐλιυάς ἔσον). δ᾿ ἀφ 
Ἧ »ἐηϑίτων ρξανϑυοι,τότε χωρήσοισι “οΆς ζῳᾧ φίλια. 

» σοὺς ζαῶτα ὁραΐντες, ἐχκλυσιάζέϊε, χαὴ νόμοις εἰς-- 
Δ. 11 ͵ "» Ν ᾿ ͵ “ ᾽ Ν 

Φερείεχαινοις. ζφωτα ὦ πολλα, ζυτοις ὅμοια, εἴπτων, 
͵ λ ᾿ ͵ ͵ 

παρέςφησοιτο ζιὶ ρεσζυτατους “δ πατοιαι ων Ἄλαι-- 

ον ζΩκ. οὐδ ἰδύν!ες πολλοὶ αὐἶν δημοτικῶν, οὐδ ἀδῥικα- 

τέχφν α δεύκρυα ἐδυυύεντο  διυονϑύης Ἀ' πολλῆς συμ- 

παϑείας πσοός τες ἡλικίας τὴν λύδρων χαὶ πσϑ5ς 

»ΟςΣ ἀξίας, μικρὸν δχτοῶὼν δ ὑπαίδει Θος αἰα ιεαϑε, 

ἰ- ἔφυσεν,ὦ πολίτω, σε ἰξ χτὶ γῆς δύεοϑε, εἰ οἵδε οἷ γέ- 

" ροίϊες ἰπὸρ ὑμδ γέων ζῳ ὅπλα ΟΌΣΩΝ 

νὰ αἰ ασουϑυᾷτε  ἰπολάφϑζεσαι Ούτων ἡγουμδμων, οἱἥ 

9ὴ ͵ ᾽ δ 8 ͵ ς ἕν νος ΕΝ 7 

» αεἰ παϊέρας ἐκαλῴτε; ὡς Ἄκτλίοι ὑμεῖς. Χο σσοεϊὲ πολί- 

» τα ζαύτης ἀξιοι “' γῆς, ζῶ ἐκ οἷζρυις πατέρας Ἐχὶ 

» Ὁ μιν οὐγείχδμϊες, οἷς ἡ δὶ ὅπλων ὼ δα πυρὸς ὁδὸς 

» ἀσφόιής ϑεοὶ παρέορν. ὡς ὃ κα έμαϑῳν ὁ ὠφργίνιος 
δ... Ἐς Ἀ, ψλ Ν 
ἀγόνϑιον τὸν δῆμον ὑπὸ Τ λογών, δεδοικώς μὴ τἰρδὰ 

τυζάγη υἱᾷ ρα οτίριις, Ταπι Υ ἸγρίΠα8, 

20 

20 

40 
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ααυΐϊδ. πος, νἱσεγίπγαβ, ποποίξο; ΠΕ, 
{Πποςοῖῆτι σαγογίπγισ,τατο Πἰοο οἷς νῖσ 
πετα. Πἰ ἢ ἔοτγτο ἐσ ἀα 1114 (ρα δῖτο]]!- 
τ ηὶ, ἔογο ντ ἘχΠ 5 ραιγι οἰ 5, ν οὐ ἰ5 
Ρατοαητ ποίϊος5, ὃζ ἀρῃῖτο πος Βοης- 
οἷο, νοϑ ρατγία, Πσογίαῖς, ἱπηρεγίο, δὲ 
σετοτγῖς οπλη δ. θοηΐδ δ. ππης ἔτι!- 
τηϊηὶ, ταὶ ππαητ; αΐθονος, οἵ πηθητα 
δάθιις ίλπα οὐϊδιῖς, πιαϊτοβ αστος δάο- 
ΠΛ ΓΕἰς, πλυ]ταση; ντθ ας δά πζγς οἰαϊ δ, 
δαιο τς, τοῖς; δέ τᾶτα ΠΟΙ τατῖς οῦ- 
τὰ δοβτίοραα δέ πιοπυπΊρητα [ξαταῖ- 
(εἰς, ντ ς ατογηίτας αι ΟΠ ἰδ Θὰ {τ 
ΔθοΙ τιιγα. δ. χαϊά ρΙερ δ που ποπλὶ- 
πείπογορο, θα ΠυπηΊιᾷ ἔροητο Π16-- 
Ττοίᾳ δαῖτ; ας ΠΟ Ροτίας νοϑ  ἱγρίηἱ, 
401 πος ργςοίαγοϑβ Πλογα5 1 οἰ αἱταῖοπα 
ἱπας 5 ὁ ΠΟ5 σογῖς, 4105 ΠΟ] [Ὸ5 Δηΐ- 
ΠΊΟΚ {ππγοῖς σορὶς προς ΉΠτας,, (στη 
ἀσοτευίπλιις, Ποο οἰξ α ποβἱπηροαϊ- 
τυτῖ! ἤτ, ρτο ραττία ἀἰηγίσατε νος ἄο- 
(εττογοϑ ὃζ Ῥἴτογος το ῖρ. πηοτίταβ αἰ ς ἤ. ἕ 

νἰτουῖ. ρασμας ἀφθἰτίς: ἀο,Π ἔοτις πο- δῶ 

πη! ρασπας οἢπιροτίτίς, ἀοοτῖ! ταπλξ ἢ ἀδυν» Ὁ 

νἱ Πα οο 5. ΠΊΔΠῈ15 εἴτιρετε ΠΟΩ Ροῖοτι- 

τἰ5.ἸΝοστευγταη αὶ ἡαηπῦ, στατία ῃς ἃ 

τὴς ἀϊοϊ Ἔχε πιοτίς. σοῖτο δηΐπι (οἴτο- 

τε,εος ποίπτῖι χυΐ το 8} Ηἰς βιοτίητ δά 

ντδὶς οὐ ποά!ϊᾷ, ἢ Ποίϊτος νἱέζοιος πια- 

τίπτ,οᾷ χυα ἱρίος ἀσοραῖ πγοητξ Πα ὶ- 

τατος. Πᾶ οαπὶ δαγθατὶβ φα! υ 4ἀπὶαῦ 

Ποίϊε νιδ!ς ἰῃ πιεῖ νε παγίς ΘΟ Βα 

σεβ, Πθεγοϑ, δὲ τοξϊα νἱξτοτῖς ΠΡ 4 πὶ 

(δτγαίοτο, σ ροτίας παοϊποοπάειο, 
1ΠΠο5 Ἰυ σα ]αγο: Ρατατίς Ἀοπιαποβ, 4 

δας πογοάϊταγία οἱ 4115 ἱπηρεγαγθ. Ὁ 
[48 ἀς (δἰ οδίαϊτιτος» πὖ ἐγαητδάς 

ἀερεποτος; (εἀ ἔλέϊο ἃ νος ἰηἰ πιο" } . 

{πιϊς ἰπἰτ να τα ἀςπηῖ πλδπιι5 οσιοτ- 

τοῦς ἴῃ οατ ππιοσ. Ηας νογίς οσι} ]ς 

αἴ, αγερεῖς (ΟΠ Ε5 Βιαδεῖς, ὃζ ποιᾶς 

Ιερος ἔετιθ. Ηζὸ δέ σαυΐτα ἢϊ5 (π|ϊ-- 

116 Ιοσυτιις, ργοάυχίτ (επίογοβ ραιγιιπὶ 

βδεητοβ. χαΐριι5 ςδίρξϑις, τλάρθπαρίε- 

Ὀἱς Ρατς πος ἰρίᾳ [δ] 4 ἰδογυπλῖς τε πὶ- 

Ρογατο ροταῖε. ἰτὰςρ νομοπηξτογ πλοτίς 

ΔΒΈΘΙΡ. ατάῖεας ἀϊσῃίτατο νἱγογατῃ, 

ςοπία! ροίξἰπτοτρούπτιπι δγέιις {|εη- 

ταν : ΝΟ ραάει νος (υγίτοβ,, ἰητ 

4υίτ, πο οί τοιγαπι νῸ5 Δα τς, ἀϊιπὶ 

1 (ξπος ργο ν δὶς ἰαπιεπίδας ἀγπλὰ [π- 

πιοῖς ραγδητὴ ροτοτίτίϑηο μος ἀμιοος 

ἀείδτοτις, πος ρῖγος (πη ρογαρρο!α- 

ΠἴςΡο ποίου, ασ πο Οὐἰτια φαϊάξ ηο- 

ταίης ἀϊρηΐ δῖα ρΑτγίΔ,οα ι15 ςοσαι- 

τοῖα ραγοῆτῖοϑ {Π05 σοίτλπογῖτ Βυτηο- 

τὶς, 415 ρεγαγπηατος Ποίτος δ ἱποξάϊα 

τ “ ἣν 

γενιά ἤεῶι ρἰοὺς Ηἰς (ἐγπιοπηίδιις, νογίτας π
ον ςὶ (6 

1 11} 

ΔΕ Ὶ, ει ( 

ϑι 



616 ὈὉΙΟΝΥ δ 1 ἘΠ ΑΝ ἸΟΟΡΑΤ ΕΝΌΑ Ὁ δὲ 

ἐπαίτο ἰ4 ΒΕ Ι]Παπὶγπα οι ραιγίοἱ 5 α Ὁ 

οἰροτγου, ρτορτοίας πη τηράϊατα; Να 4; 

ἀείοτίπηις νοβο Παῖς, ραῖγο5, ΠΟΟ» Ὀ- 

ἀϊπιι5; πες νοϑ ἀοίοτθυ πλΠ5,ντ ΠΕ Φ; 

ΔΏτΟΠαο πος ν]}} οχροαϊτίοηὶ (αδττα- 

πεῖς σαρί αἱπλιι5; ἔπη πο δέ νίποτο νο- 

δι οὔ νοϊαπλιις δὲ ρατὶ συ αι οο 

1δυιοτίτ. 5 α σαπη(οτρεῦ ργοπιρταιῃ 

νοδὶς ορεγᾷ Πδιιδιιο Π.815, τηράϊοοτγᾷ 

ΔΥΌ Ϊς στατ!ᾶ τεροίοίπλι5 :ντ Π 06 Π1- 

δάἀπηοαϊι σοπηηΐα ρεγίσυϊα οχ ἀ το 

νοδίίοσιιηι ({Ἐ]Παπλιις, [τὰ στ αχαο νο- 

Ὀἰ(οὔτατε ἀσσαπχας, ΟΠ πίτατίς ἰΘρῚΡ. 

Τιδεττατὶς οαἰεοάίδι5, φαΐδιι5 οὔ ντὰ- 

παῦ πῃ ροίτοτῖ. ]υοατι Ποονοδὶς αἰ 

Ρ]ἰσότιπος; οἷα! Ὀινε είς μᾶς ρταίτατς 

στατίδῃν νατ5, (ξἀ σαρίταϊε εχιπηα- 

τίς ρίεδὶ αιαῖς ἰις σδσοάοτο,ἀοΠπο- 

πιις νοδ οὔ σοπτεπάοτο  ατα; απ ἃ 

νοδὶς ροῖοπτις θοπαἤοίτ ; 4 ἱπιρε- 
τταῖο,ογίαῃ πο οραβ τίς ποι 5 ]ορὶ- 

Ρι5. ἐγεπηατ αὔτης ποσ ]ύος ΠΟΐ5 

ποσοταγ: ᾳἄ αρεὄπα]ο (απατας ἀοττῖς 
πιξτο σοποραϊ ροτείε, δ ρ  οδὶ οτίτ ρτα- 
ταιῃ αἵ Ποποτιβοῇ. 

εδίμ!,τειδυηὶ δὐτίομ πε {Π4 (Ἐπαταὶ 
ΡογΠηττογοητ, Π]]4Πὶ οἷα ἰαἰξαπι ρετί- 

τίοποηι ἀοπορατῇ τὶ, ̓ αΠΙετα; οἤταγὶ 
4υϊά ροτογοητςν ἱγρτηΐῃς ράσοα Ρτίτις 
οἷ! ςοἸ]ορὶς ςοἸ]οσυτα5, αἷς (6 δριἀ (6- 
παῖ ἀϊ τῆ οιηοχ σοφλέζοοοη- 

(116. (δπατα, ἱπστοῖτις, (ςοῦι ρυυ] σία 
ΡΙεδὶς ἀοξογᾶς, ροτίς ρει ἐτηαρηεγα- 

τὰς ΠυΙΠΊΟΓΙΠῚ ἀπρ||ςατὶ, ὃς ροίειασ 

Παοῖδηη]5 ΡΟ Π1ΠΠ6; τ θα πίς ογεαγί 

ἄςοξ. [ἃ σοιουῦὶ ρατγοβ Ἀ1Π1] γεῖρ. ἱποῦ- 
πιοάατο ςεηίεθαητ, ας ἤης ν]]Α γεΐτα- 
σατίοης σοποράϊ ρος πα Ἰσαδᾶτρτς- 

οαπις (ξητεηείᾶ ΓΟ υϊητῖο τπὶ ρτῖη- 
οἷροπη απέζογίτατο ἴπ (θηατα οὐτίπεη- 

το. ϑο 5 σοητγααίχίτ Ὁ, (Ἰαιάϊας Αρ- 
ΡἰΪ ΑΙΤα5,οἴα5 αα πη ρογ ρΙ εὶς ροίπα- 

Ἰαιῖς,Π ᾿μίαιια οδης, δἀπογίατας ἔμε- 
ταῦ: Ζαϊ τυ! ΠΑ} 115 δέ η δ. ρα] ἰοῖς 
Ράτοτπα νεἤ]σία ἰςποθαταγ, ταπα ἴῃ 
σοπίαϊατα πο ἱπηραάίεγατ πα τε διιηϊς 

ἴῃ ΘΖυϊτος ΤΟΙ Γαι ΟΠ 5 ΡῸΓ σαἰ πη! 

ἱπίΠπηυ]! τος ραυπλίττθγοταγ ΠΖΟΠΠΙΟ. 

15 Ὀτευΐ ογατίοπς ἀοςεθασ, ρἰεδξ ἀμ- 
ΡΙ]Ισατο παρ [Ἐγατιις Πα ΠΊΘΓΟ, ΠΟ  ΠΊο- 
ἀοτατίογθηγ Π6Ὸ ΠΊΘΙογΘ ΠῚ {τπΓΔ ΠῚ, 
(4 ἀδηγοητίογοπη ροζίις ὃζ ἱπίοἰ εἢ- 
τίοτο πη. ἔαττος δηΐπν τὶ Πο5. ΠΟἢ 

{νη ρτιγος πη [γάτα σοττία σοη- 

αἰτιοηηθιις, ἵπτταὰ πᾶς (ας σοητίπο- 

τότ, ξ τατγίας νοτρα ἔιέξαγος ἐς ἀστίϑς 

ἀϊατα πη τς ἃ σσπγηϊςαπάϊς Ποποτί- 

διι5, ΟΠ 5 Ζις οΧ ογάϊης (Ογατζαταγος 

« 3 2, ῇ 

το οὕτω χαὶ Τὴν διχαίων Ὁ ἴσον ἔχάν, νόμοις και ταςησεῖ- «ὖ 

16᾽ ἐπ αἰχίπει ὦ 

30 ἕκαςον αἰ ποδείκγυοϑαι. ζοῦτο οἱ νϑὺ ὀῆνοι βλαξζζωο 

40 στεσωμοσίᾳ Ὡιᾳθολουϑύων ὀϊξέτασιν. χαὶ μικρὸν ὁ 

δι 
τὼ ἑαυ γνώμέιυ χορῶν, αὑὐσομείνι τῷ πολέμου, - ̓  

παρελθὼν εἰπεν᾿ Ἡ μεῖς οὐτε ἐγκαζαλείπονϑμυ, οὔπε « 

πσοοδίδονδυ ὑμαξ, ὦ πτυτέρες, ΘΟ τὲ ἰπτολάφφφϑείης «΄ 
μϑω ὑμδίυ; ὡς,αϑ» συτὲ πσοϑτερον ἡξιωσαυϑῳ σϑοδ- «΄ὖ 

μιαξ ἐἰπολφφιϑζεσαι ΄ςρατιαξ , δυνιὰ, χαὶ ζῶ αἱροῦ- « ᾿ 

μμεδου σεεὺ ὑμῖν, κοὴ παίοάν ὅτι δ τῳ δαμμονίῳ δοκῆι, 
μεθ᾿ ὑμδμ! ασοόθυμοι δὲ ὧν πϑρτὶ χαιρῷ αἰ χύμ 

γεγϑνότες, αἰ ξιοῦ ϑῳ μεπξίας παρ ὑμδμ τυχεῖν. Γ 

ξατος, ὡς αἷο τὰν χοιναΐν κινδυυύων ἰσομοιρφύμϑῳ ὑ “ 

κϑιοι φύλαχᾳς τῆς ἐλδυλερίας, οἷς ὡπόμῖες ἀεὶ γρὴς 

σύ μέθαι. εἰ δὲ πσδοείςαται ζῦτο ὑμὶν χα σόκ αὐξιού- 

τεζοις ἑαυτῶν πολίταις ζοω πίω συγχωρῆσοιι τἰω χά- 

διν,δλὰ δι γατο ἀκ οϑε ῷ μεταδοιιῶαι τω δήμῳ 

τῆς ἰσνοοθίας ,» Οὐκέτι φιλονάκουμϑυ ὑμῖν" αἸτησῦ- « ἡ 

μεϑαι δὲ ἑτέροιν παρ ὑμδίν γδριν, ἧς τυχόντες ἴδαις 
σως ἐμ σύσὲ χα νεῖν ἔτι δεηϑείηυϑυ γό μῶν. εἰςέργεται « 

δεύμας δύλαξέα, μή ποτε συσὲ ζτης τύχωμδυ, 

ἐξ ἧς τῇ βουλῇ μϑρ σεϑὲν ἐς αἱ βλαίζος, “ 

μωζμή τίς αἰττυρξά χαὶ Φιλαν, ϑοφπία. εἰπόν 

ὥς δὲποα πάτο ὅτι οὔτο ὦ πολίτάυμα τῇ βουλ 

συγχωρφεοῦτες Θ ϑενος ἄλλου ἱ δ᾽ τήσονται ὔμϑε 

ὄντων, καὶ κελάοντος λέγᾳν ὅτου δέονται, ὁλίγα ἌΓ απ 

λεηϑεὶς ζοϊς σξωνευβχο ἐσιν ὁ Θεργίνιος, ὅΧ: τῆς βου: 
λῆς ἔφη ἐρῴνιχαὶ μ᾽ (τα στεναγαςοντῶν Ὁ σκευξ 

ὅλον κί απ’ άτων, παρελθὼν 'ζῳ δίκαια τῷ δὴ ὁ. 

τσϑϑς τί βουλξὼ ὥπϑυτα εἰφενείκαιϑυος, ἡτήσατο. ὴ 

διπλασια οϑέωαι τί ρχζω πίω κσοϑῖςα δρξευ δ. 

δήμο υ,χαὶ θντι τυ πεέε δημζδχων δέκα εἰς οὑγμιαντὴν 

ΓΝ 

δεμίαν ὠοντο τῶ κοινῷ φέρᾳν, δλλά διδόναι χαὶ 

δύτισ Πάν πα ρήνοεου, ἜΣ β οντος τῆς γνώμης Δ 
χίου Κοὶϊντίου, πὸ πότε μέγιςον ἔχονζος -ῳ πῇ β 

ἢ ἘΣ ΝΥ 5.0 δὰ ἡ 
χε φυτος. εἷς δῈ μιογος ἀντέλεγε Γαϊος Κλαυδῇο4.}} 
ΕΣ ͵ὕ “ -" ΑΝ 

Ασσιου Κα λαυδιου τ Ὡρὰ πόρτα χθόνον ζὶς Εἰφη τ 
ἐῶν 5 ΝΣ 

γημᾶσι Τὴν δημοτικῶν, εἴτινα μὴ γόμιμμκϑι ζω, ογανν ἡ 

Φιωϑλεντος, Δ « δεδεγμέ"ος τὰ πολιτμαΐζα, τό πα᾿ 
τ νῳ σδιῆνς ἀκον τ ν ω ᾽ ᾿ , 

φ χα οτε αὐτὸς εἰγε τίου ὑπατον τὸρχέωυ, κωλυσ' 
“, “ψ Α δ Ὁ κα 

δὸϑέεαι ζοις δυρζϑχοις τίω κτ' Τὴν ἱπσεωνῇ ὦ 

ἐξελθὼν λθγ9ν. ἐδίδασκεν ὅτι μετοίώτερος δὼ ὁ δ Ἂ ἢ 

μος σδοὲ χοηφύτερος ἔς “αι, διπλιασιαοϑείσης παῖ ἃ 

ρχῆς, υοητότερος ὃ χαὶ βαρύτερος. οὐ ὑπὶ βην Ἢ 

Οἷς τίσι τορι μαχ τίω ρχίωζοις ὕςφερϑν διπο Ὁ 

δειηϑησοιϑρες, ὦ ς1ς μϑδύᾳν χι ζὶς καϑεφηχόσιν, δλῶ 
δὴ λ “ “ ἢ 

χαὶ τὸν αὐξὶ τῆς κλυυρφυχίας αὖλις πσοοςϑήσφ λθ΄ 
νὰ ἔνε σα ὦ 7 Ἂς Ἷ «ον ᾧ 

θυ» Τ' Αι τῆς ἰσσθιμίας, ὁ πλμίς ἑξὴς ζτησῳ 
“ ͵ ἄ 
οτί λε- νΐ 
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ΟΝ ΤΊ ΟΣ Ἑ ΟὟ Μ, 

1 λέγρονγες ̓  ρα ηονῖες ὃ μϑὺ πῷ δήμου κρατος 

αὐξήσοισι, ς δὲ τὴς βουλῆς ίιμας καζαλύσοισι. χαὶ 
σφόδρα ἐκίνησεΐζους πολλοις ὁ λοορς. ἔπειτα μετήγαι- 

᾽ τὴν αὐξιβο Κοΐντιος, διδοίσκων ὅτί “αξὸς τῆς βουλῆς 

: 8:8 πολλοῖς ἐῃ) τῷ δήμου κυροςαζᾶς. ἡ“ηον γὸ ὁμο- 

σάν Οις πλείςοις τὴν ἐλαιἤονων. μίαν ὃ βοηθφαν 

Οἷς χϑινοῖς, ζω Αὑταιον Κλαύδ)ον Τ' Γαΐου πατέ- 

ρα χυρῶτον ἰδεὶν,ἐα) ζασιαη δ΄ ὡρχον,ὺ μὴ ἅπασι 

δώ δύζη.ἐδόχει πεδὴ τα, καὶ ΐ δόγμα βου- 

» λῆς, ὀζῴναι ᾧ δήμω δέκα, δηκζχοις χα θ᾿ ἐκάςον οι- 

᾿ν, αὐτὸν Ἔτοδἀκγεώαι, ΤΙ ὃ τῦτε ὄγττν ον ΦΧ μω- 

ϑενα.ζοῦτο Θ ασοοξούλάυμα οἷ ἶξὶ τ: ὧ ἐργίνιον λ4- 

᾿(όντες ἐϊξαυείχθ, χαὶ κυρωσοινϊες τὸν ἐπ αὐτο εα-- 
'φέντα νόμον, δέκα. δημζδχοις εἰς πὸν δχτόντα «ἰγιωυτὸν 

᾿ πο πελέξα). παυσαμᾶρης ἢ τὴς ςαίσεως καζαγεά- 

᾿ψαῆες (ς διωάμεις οἱ ὕπατοι, διεκλυρωσανῷ Ὅς 

 ἐϊοδους᾽ χαὶ Μινυχίῳ μϑὸ δέχ ὁ ΧΤᾺΣ αὐίνων πόλεμος 
ἐδοϑη, Οὐ ραΐζῳ 5 ὁ χτ' Αἰχφυαὖν χαὶ χτὶ ατουδέὼ ἐξ-. 

ἥεσαν ἀμφότεροι. Σ᾿ αὔίνοι αϑὸ δέω ζὰς πόλάς ἰὰ 

φυλακῆς ἕρ ἥες,ἰ αύρφϑὸν ἀγϑυϑύων πὲ χα φεροίμέ- 

πγωνατλυτων αὐ χτόις ἀγρϑις. Αἰχϑροὶ 5 Ὁ ἐγαν- 

Ιο 

' ᾿ωσονϑμξωυ Ῥω μαήοις δούύα μιν ἀπέςφλαν. ἀγωνι-- 

σαύνδυοι ὃ λαμοῷς, οὐχ, οἷοί πε ἔϑοντο πίω Ῥω- 

καίων αἰ αὐρολλέοϑαι δυυύα μιν, δὰ ζω [κα εϑησὸμ 

ςΣ πολάς ἀπελθεῖν, Σποθθλο ἤε:Ὁ πολίχνιον ὑπὸ 

οὗ τὸν ἀγῶνα, ἐποιοιεῦτο. (Οὐ φφίτίος ὃ δεψα νϑυος ζοεις 

κ᾿, πολεμίους, αὶ πολλὰ Ὁ χώρας αὐτῶν κακωσας, τῷ πε 

᾿ ' Κορξιῶνος ζὰ τείχη καΐζοιασάσας, ὼ (ς οἰκήσᾳς οἰκ 

ϑεμελίων ὀϑ ων, ἀπῆγε αἰ δια μιν ἐπ᾿ οἴκου. 

τῶ ἑζης ἔτει Μαρχου λκεσίου ὸ [Σπορίου] ὅερ- 20 

γενίου τίω ὑπατείαν ἐχόντων, φρατια μϑὺ “ἰαβόριος 

σϑοξμία, ἐξῆλϑς Ῥωμαίων ᾿πολίικα ἢ «ὐδϑοκρού- 

σμαζᾳ Οἷς δηκζρχοις τσϑϑς Οις ὑπάτοις σελυέφη πα- 

᾽, λιν, ὧν ἔρον οἷδ ἡρῦρχοι -ἰραασάσαήές τ ύπα- 
"“" λ» ᾿ 

“ικῆς δυιυαςείας.τ- »ϑὺ γὸ ἐμιωροοϑεν χοῸ γον Οκυχλ-- 
Ἂν Ῥ δ Ὰ σῖας μόνον ἠφ οἱ δή ὥρχοι κύριοι, βουλξω Ἀ σεξευαιγαι- 

γειν ἢ γνωμέων ἀφρρδύφν οὐκ ὠξζωῶ αὖθις, δλλ ὧξ 
« 1 Ὃς ͵7 -“, 

ὁ ὑπάτων ὅτο Ὁ γέρας οἱ δ τότε δή μἶρχοι ὥεστοι συΐ- 

καλύν ἐπεζόλοντο τίω βουλίζων, [κελλίου τίου πείρφιν 

εἰφηγησοι ϑμου,ὃς ἡγεῖτο μὃν τῷ δρχείου Η δραςφήφιος 40 
ὧ 2 ͵ὔ ͵ ᾿ ) σ΄ " “Ἢ 

δῈ τις ζωὼ δῤνρ, χαὶ Ῥωμαίοις εἰστεῖν σύκ ἀδειυατος. 

μ᾿ εἰξέφερε 5 τ χαὴ (σί πολίτἀύμα χαινὸν, ἀξιῶν ἀ- 

πομεειαϑέωνω ζοις δημόταις πῦπον εἰς οἰχιεἶν καΐζᾳ- 

σκθ ας Τ' χα λούμϑυον Α ὐεντῖνον. ἔς! Ὁ. λόφος ὑψηλὸς 

Ἐχιφχῶς, οὐκ ἐλα ων ἢ δωδεχᾳ ςαδίων τ πὐξέμε- 

(ων ἐμικύξιεχονϑμος τῇ πολᾳ ὃς οὐχ ἅπτας τότε ὠχη- 

τοῦδ, ζῶ δυμοσιός τε χαὶ ὕλης ὀμαιπχεως. ζοῦτο Φ 

ΕΣ 6:7 
αυΐδιις ταπη ἀϊξεῖ5 τιῖπι ἐλξεῖς ῬΙ οδὶς 
Ροτθητγίαπη ργοθοποίοησ, δὲ (δηατις 
Ποποῖοϑ ἱπητηἰπιοίρης. ΝΟ ραγαπα 
οἷπις. ΟΥατίο πους ΠΙαρΏΔΠῚ [ςπαῖο- 
ΤᾺ ΠῚ ῬαγῖσΠ,. 564 δος 4 (δητοητίᾳ 46- 
ἀυχίταπξξοτίτας (αἱ πεῖ, οἰξεπμ δητὶς 
ἴῃ τα πὶ (Θπατις οἤς δυροτί τγίδαπο- 
ΓᾺΠῚ ΠΕΓΠΟΥΌΣΏ, ΠΥ ΠΟΓΘΠῚ ΘΠ ἸΠΓΟΥ 
ΡῬίττος φαφηγ ἸΏτοῦ ρφιοίογος ἔοτς οῦ- 
σον Ἰατη:ν τη δῇς τοῖρ. γε απ, 
αυοά Αρρίας ΟἸαιάϊις (Ταἰΐ ραᾶτοῦ 
Ρτίπτας νἱάογῖς, ἢ αἰ ΠΠἀίατη ἤτ ἴῃ οὸ 
οὐἰϊοσίο. Ηδο (βητοητία ργοθαῖα 5. Ὁ 
ἔλξτατα οἴς, σοῖο ρίθδὶ ἀθοςπιτείδιι. 
ΠΟ5 “ποτα ηΠὶς οΘαΓΘ ; (ο ΠΟ ΠΊΪ Ποῖα 
ΟΧ Τα Ζυΐταης ΠΑΡ [ΈΓΔτι1ΠῚ ρογογεῆτσ, 
Ιᾳ 5.0 νἱγρίπίας ὃς οο!]ορα ργοπλμ]- 
βαάγαης, δὲ ἰλποίτα (προ οὸ ἰερο, 46- 
ΟΟΠῚ {ΓΙ ΡΠΟ5 ἴῃ (δ θπτο ΠῚ ΔΠΠιΠῚ 
ἀοἤρηαγιης. [Ιταίςαϊτίοης σοπηρο- 
{πτᾷ, ΘΟ ΠΏ ]ος Παρ ῖτο ἀοἰςέξι ργουίπ- 
οἷἶδ5 (οστίτί (ππτ : Μίπαοῖο ϑδθίπαπι 
ΒΕ]! πα οδτίρίς, Ἡογατῖο ΖΕ χαίσαπι. 

2.0 ΠΙΟΧΠῸΟΊη Ποίξεπη ροτγεχεγιης Δπι- 
Βο. δαί πὶ πτγα ορρίάα ίςίς σοπτίποη- 
τα 5, ΟΠ ΠΑ ΡοΓαρτοϑς ἀρὶ δὲ ἔεγτί ρατίο- 
Ὀαάητατ: ἂτ ϑααὶ παττοραῶς χα ΠΟΙ 
οσσαγγογεηζ, αὶ ̓ ἰσδς ἐογεϊἤπτης ἀϊ-- 
τηϊσατοηῖ,Ποη Ροϊπογ τ ταπΊοη ο- 
ΓΛΔΠΟΓΈΠῚ ψΙΓο5 ἔγδηροτο, (64 ἴῃ ορρί- 
ἀαί(υατεσοάοτς (ππτσοφέ!, Πα Πο ἢ- 
ἴο ορρίδυϊο, οιμας ππσππὶθ. ριιρπα- 
τα ἕπεται. ΗΠ ογατίις ζασα, οίξο ρτο- 
Πίρατο, τπαρηδα; ἀστὶ ράτῖς ρογιαίξα- 
τὰ. ἀσπιαπὶ (ὐογιοπίς τα πιο ΠΪ8 
ταπῇ ρείπαῖα καἰ Ποία ἐπηάϊτιις οσιιοτ- 
τίσ ἄτας ἴτὰ γα χ ΓἘΧΟΓΟΙ[ΠΠῚ. 
Απποίεααεῃτί ΜΟΥ͂ δἱεγίο, 5 ΡΥ γρὶ- 

χ τδυηὶ 
Ρἰεδὶ εχ 506 
ςοηςεῇ, 

ΑΟ Ὁ. χ98; 

πίο δοπῆ: πα] πὶ Κοσηδηὶς βο ππῈ “δ: Μ-να- 
ΘΧχτογηαπη ἔπ|τ; (τ ἀοπηὶ σοητξείομος 
τοογἀπογπητίητεσ τε ραπος ἃς σοη- 
(]ς5:ια σοηβιίξτατίοης τριπὶ σοη- 
{]Ατὶ ροτοίξδεί ποηη 1} ἀειγαχογιησ, 
ΠΔΠῚ Δηςοα σοποίο πα ΠΊ ἀμπταχαῖ τς 
Ρεπαδτεθαποϑ Ἔγατ:επατιιπη) σοηπο- 
σατο δυτίεητοητίαπι ἄΐςσεζα εἰς ΠΟ] ]1-- 
σερατς σοπίμϊιπη ᾿ς Ποπος Ππἰτ ἢπ- 
ἰιι5 ἀπ  {ΠδιιΠὶ ργΠ! β πατιτη σδιο- 
σατο ἀσρτοῆϊ! (ππτ διέζογο [οἱ]ο, αυ 
οἷτις ΠΟ]]ΘρῚ ργίπσορϑ ογατ, ν τ σηδυς 
ὃζ ρΡο]Ιοης Ἀοπηδπα ΕισιηἴΔ. ΠΔΠῚ ἰς 
Πθοᾳ; δυο Ε[Ἐ Δ] 01 Ποιιαγε ἱπ τορ. 
Ἰοοῖ ΡΙοδὶ δα πάϊβοδάιϊιπι ροϊξαϊδης, 
Απρεητίπιιπι σο [6 Π|. ἷς σΟ] Πἰς πχοάϊςα: 
αἰτιτἀἸηϊς,ἰπττα Ππησοηΐα ἤτας, ἀγα Βῖτα 
(πο οδρίςἄλίτην {214 ΠὉ πηΐπιις ἀτιο- 
ἀςοίπη; ὩδΟ τοῖας τὰ πο Παδιταατζι) 
(ξἀ ποιπιοτγοίας εγὰϊ δ ρα δ]ίςιις. Ηος 

ἰεγῖο, 50. 1τ 
ἱπῖο, φυῖες 

ξοτί5, τα δὲ 
οτηΐ, ; 



κ᾿ «- δ ῖ 

Αὐτοὶ ἃ ἔα 

΄ 

Ξ 

618 

ἱπίταταπι ροτίο ]ιιθηϑ τ ριπι5. οἷας 

Δπηΐ σοπίμϊες δζ (πατιιπλ δα τ, το- 
ΔΠ5 ντ(Πατιι5 ἐς ἰοσα {πὰ σοῃίΕ]τα-- 

τοῦ ὃς αὰ ρορυαπν τοίεγγοτ. υΐθιις 
τεῦ αἰ γοπείθιις, πα ΠῸ ἀρραγίτοτγο 
1 ΠΠτ σοπίιϊος Δα σο]]εσίπηι ἴσα αἱ, ὅς 
(Ἐπατιιπὶ σοπποσαῖο. Ἐπὶ ρραγτο- 
Τοπὶ οτὴ νΠι5 6 ΠΙξτογίθας ἱπΠ|| εὐζ- 
ψρῃ ρερα ῆσε, [ΟἹ ΠΠτπι8 οι οΟ]]ερ 5 
ἱπάϊσηαῖιβ, σογγθρταπι Πζξοτθπη αὉ- 

ἀυχίς, ιαί ἐς τιρε 7αγρεῖα ἀσταγ- 
δαηάιιπι. ποο σοπίμ 65. ταπη οτ! στα- 
ΠΟΙ δαπὶ σοπτῖιπιο ἰα πὶ ἔθετο, 
νἱπι πο] γί δας ποπηίποπη οτίρεγα ρο- 
τασγιιητταπίαπη σειθγογαπῃ τ θιπηο- 

τὰ πὰ Οροτ ἱπυοοάραης. αιοα οηΐπη 
ΕΧ Εἷιις σο Πρ (οπιςητία δι. Ποπηὶ 

1ΠΠῃ1Ὀεγα πδο νοῖαγο Ἰἰσοῖ, 1 411] ττῖ- 

διιπο.ίε ἰφπι ἀπτς ἰητογ σὸς σοπιο- 
ποτατ, ὨΘη115 ργίπατο σοηἢΠ]Π1ο ΒουαΠὰ 
ΔΙ'σαοά ἐπ πἰτασαπι ἱπαθίογαε, ΠΙΠ Ὶ- 
ἀεπιτοτὶ σο]]εσίο ργοθαγεῖαγ; ΠΘΟΥ]- 
Τὰς ν]1 αἰ οπἰ ἱπτογοςάετγοι; (ρἀ φαοά 
ΡΙατίαπι (δητοητίί5 ἀρργοθάγοτιι, ἰά 
ταταπα εἤοι: ὅζ ἰῃ Παῖς πιοχ αὖ ἰπῖτο 
ΤΑλο [ἔγατι ἰητεῦ ἰλοτὰ σοπῃϊαγδιιογᾶτ; 
ἢς πηαχίηγε. γατὶ ἔοτα πα] δὈ]] πὶ 
{{4π| ατιξξοτγίταίθπι, ἢ ἀΠΠάϊατη α οοἱ- 
Ἰερίο το ]ογεταγ, Πίαπς οτρὸ οοηϊαγα- 
τοι 5 Ιοροπιίξοιυτί, σοηία γα ἱπιρα- 
τὶ Πἰρατούθηι αδάμοὶ Ἰαθαραησ, ἐς 
φουμ πη πηὶ σΟ]]οσαταπη (ξπτοητίαἱα - 
οἵ ἀϊξεϊταητθ5. ΠΟ Ὶ ταπηθῃ 1Π 64 ΡΕΓ- 
{τοτυητ γα, (δα (πρρ! οίατα Ποπλίη 5 
οοπάοπαιοταης (ςηϊογίθιις Ρατγιπ 
ἀερτεσδητίθις ; νοτίτί οτίαιπι τοὶ ἱπαϊ- 
ἄϊαπι, Πα ρτίπιί πιοῖτα πλυϊξζαγοης 
Πιοπλ ΠΟ ΠῚ, 481 πιδρ! [γάτα 1τΠΔ [6- 

οἰδι; ἃ εἰπηςῆτος πο ρα παπο οσσα- 
Ποπειη αὐ οχίγοπηα διιάεηἄα ρατγίοἱΐ 
πεςεήλτεϊο (ς νεετείοπε. Ροί πος ἴἃ- 
ἕξι σοαέϊο ίςπατιι, σοῃίϊι]ες σγαα!- 
τοῦ ἀσοιίαποτγαητ ττιθιηοβ. Ρτὸ ααΐ- 
Ῥυ5 τοίροπαίς [οἹΠΠπ|5, Ἐχουίλῃ5 ἰγᾶπὶ 
ἴῃ Πξζονε πη, δ. (ογαταβ Ιοσο5 ργο 06 δῇ- 
ξγοῆς, ας ποηις πηαρσἠ γάτα ΠΘαῈ6 
Ρυΐθατο σοποράοτγεης συ! 4ιλπι ττῖ- 
Βυπο δάπετγίαγι. Α ἀίδπδις σοπιιοσα- 
τοποπι ἡ ατιίπογοτ,οἰξοπαίε ίς η 11] 
(ρος δοίαγάϊ ; πναϊτας ὃς νατίας δά ἰά 
τοδαηάσιῃ πιράϊτατας γατίοῃσβ. [)]- 

Ἰυτῖς Ηἷς ἀοοαίεοηΐα Παρ τθιι5., τη οη- 
τίοποπῃ Ἰεσὶς ητυ] τ. Εγατ δυτοπι Ππ- 

δ᾿ ἈΠ ποδὶ δος Ργίατί Ποπλη65 ΡΟΠῸ 

͵ὧ 

ἴυτο ροττα ροΠΙ  ογοητ, θα παπαῖ ρο- 
Ποδίμοϑ ἀοπηηος. (γα: νοῸ μοῦ νἱ πὶ 
αὐ ἐταάσιη οσοιραήςης σα οἰ 5, 
64, το Εἰτα εἰς οχ αεδίτγογαπα (θητοηιία 

ΠΙΟΝΝ απ ἀ σι ΝᾺ 5.9 

το γαλχϑν ὡς Ρίψοντες χτ᾿ τῆς πεβας.οἱ δὲ ὕπατοι βιάσα 

ἧ ͵ «ς ] « Ἶ 

30 τὸν τε ᾧονον ὑφορώμϑμοι Τ' ποράγμαπος, τί τ 

40 δυμδρχωυὸ “ἰϑὶ τ᾿ συϊκαλᾷν Ὁ βουλίωὼ ἐδίδασκε 

πολίτϑυμα εἰξανγων ὁ δὴ ἶρχος, Οἷς πότειί πὰ 

χρὶ τῇ βουλὴ ασε99η4 δεουϑμος τὸν “ον αὐτῇ γραφέν- 
ζᾳ νόμον πσοοξουλάζσαι τε χαὶ εἰς τὸν δῆμον ὄξενογε: 

χεϊγιδ αι ξὀννουϑύων δὲ χαὶ παρελχϑντων Τ᾽ αὐπώ-, ' 
των Τι χούγον, πέμψας τὸν πσηρέτζωυ ὡς αἰ, ἐχέ- ' 

λάσσεν Ὀχὶ τἰω εἰριχζωῦ ἀχολουθεῖν, χαὶ πίω βουλζωῷ, 
συϊκοαιλᾷν. ἐπεὶ δὲ Τ' αἰ σσηρέτίω χελά εϑείς τιςη 

ῥαδδούγων ἀπήλασεν, α"γδυαν»ζησας ὁ ̓Ικίλλιος χαὶ οἱ 

στεναι ῥχούϊες ἀυτω, σεουέλαξον δν ῥαξδοῦχον,χαὶ ἀἤ , 

«ϑαι αδρ}) δ ἀρόνϑυον ἀφολέοϑαι, χαύτοι δφνά δος, 
χοιίῶπες ὑζοίαϑαι Ἶ ἀδυεύαποι ἦσαν Υ ἐπεκα λοιιῶτο δὲ ̓  

πἰὼ ὧν τυ δίων δημζρχων βοήθα». οὐϑὲν ΟΜ, 

“πὐραβουϑύων αἰσσο τῆς Ὄρχῆς ἐχείγης ὉΉΠῚ , 

τ 5...5. Ὁ ᾽ 

πολιτός μα μηδὲν ἐφ ἑαυτῳ βόνόμϑυον,ἐα) μὴ 

σι Ὁ ἀὐὸ δόκη, μῦπε οψανῥιωϑζεῦαι τίνα, ζοϊς. 
ἀνι γος Δ8. ον ς 5 - ᾿ Ψ 

ζ μδύοις, δον ὃ αὐ αἱ πλείους γναΐαι δόκιμα 
Οὔτ τῇ κύριον. χαὶ «ἘΣ Ούτων ἀὐθυὶ ἄμα ὃ οἷ 

διό Ὁ. ἩΡΓ, υ ν 5 
λαίῳν τω Φοχίω ερφι ϑύσδιγες, ὀρκους ἐδοσαναλ 

͵] « ἥπ }» “ 

λήλοις οὕτως οἰόυϑυοι μάλιςα ὃ τῆς δηρδοχίας ἡ 

καιζαλυτον ἔσεοϑαι χξώτος, αν Φ ζασιαΐζον 6 αὐτὴς 

Δλύαιρεβηζοῦτο δὴ φυλαῆοντες Ὁ στενωμώσιον, εἶπαι 
ΕῚ ἢ “, Ἂς “ ς ". 

ἀπαγεοϑαι τ φύλακα, τῆς ΦΡΧης τὸν ὑπάτων 

γὼ ἀπόύτων ἘΠ) λέγϑνϊες τίου γνώμιζωυ.οὐ μιζωὺ 4 
Ι ᾽ ΔΙ τυ 5 γὼ 2 ἐὰν, ὀ 

μειναν γε ὅΧὲ τὴς ὀργῆς, δλλα ἴοις «ορεσξυτατοις 

οὧχ τῷ σεευεδδίου παραιζουμϑροις τὸν ὀύδρα “φῆ 

δ9) ἢ -" λ 3" δ᾽ 
τοι ἔμελλον θανάτῳ ᾧγμιώσοι τὸν ὀυδρα. Ὁ χε. 

ἣ « ᾿ 3 ᾿ ΄ ᾿ 

οϑεν ἰπσὸ υ ρχόντων ποιησανΐζο,, χα! δεδοιχϑ 
᾿Ὶ ΦΥ͂ .“ . 32 3 

μὴ Ἔσοζαύτης τῆς πσοοφάσεως εἰς ὀἰστνοιαν ἐμ 

καοϑῶσιν οἱ πειτοίχιοι Φα πέοϑαι. μ πϑτο δέ 
᾽ -“ “ ε ἯΤΟ γ ᾿ 

στεσα ἡϑείσης τῆς [βουλης, οἱ γδω ὑπατοι χατῆλϑι 

͵ .᾽ 7 ᾽ ς 2 “» 3 

Δοίον ὁ [κίλλιος, αὐδ Σ Ὁ εἰς Τ' ὑπηρέτίω ὀργὴς ὦ : 
τὸ λῆς ᾿ , ᾿ 5 ἌΣ 

γεῖπο,ζους ἐέρφις ασδοφεέρφυδιος γόμμιοις. ξέτε γα ρχῦ 
" » ͵ὕ ᾽ 

ΤΙ, οὐττε ἰδὲ τῇ στονεχωράτο ρατῳν σα σὲν οὐαὶ 

αλλ 2, 2͵ 

ϑ}ὰὺν εἴη ττε ποιηκὼς ἀποπον, πολλοῖς χαὶ πουΐοδα; 

Οὐτας ( κατηρροίας,Τ' αἰ αὺρ Ὑ νόμου λόρν 
ἐφερεν. ζῶ Ἷ: Ὁ ὃς δὲ" ὅσαι μϑὺ ἰδιῶται! τίνες εἶχον οὗ 

διχαίου κ)ησάυϑωυοι, ζωῶτα ζους κυξίοις κατεέχέν' ὑσαὶ 
ἢ) βεξιασχκένοι τινὲς ἢ κλοπῇ Δοξογϊες ὠκοδὸμεήσαιν- ἌΝ] 

το, κομι(α μϑύοις Τὶ δϑωπόῥας αἷ δ οἱ διαιηποὶ, 
»" 

γνῶσι, 



γνῶσι,τω δήμω “ρα ϑιδόνα (ῳ 5 ὀηῆνα. ὅσαι δὼ ἦ δή- 

᾿ μύσια,χωεὶς  ὠνῆς τὸν δῆμον πο“ δριλαιθόντα διελέοςζ. 
᾿ἐηγϑασκέτε ὅτι ζοῦτο ὃ πολίτἀυ κα εἰς πολλὰ κϑὺ ὼ 

ὀδα στενοίσᾳ τῇ πολέ »ἄλιςα ὃ εἰς 2 μὴ ζασιαζήν Ἐς 

“ἰαϑὶ δημιοσίας γώρας ζιυς πέννς, κὸ πα ποίκιοι 

χα ήχον.ἀγαπήσν "ὦ ἐὐζες ὃ πόλεως λαὸ ῷς μέ- 
ἕν Ν οἢλ ] » 9Ὰ ᾿ π" ον 
ρος, ὁ) 5 Ὁ χώρας Οζα ἔξες!; δζρὲ ἴοις ἐσφετεῤασμέ- 

γος αὐντίων, πολλοὺς ὀγᾷς ὶ δυευαΐζριφς. Φιότων ῥῆ- 

' ϑέντων ὑπ᾿ ἐστῦ. λϑγων,ὁ μϑὺ λὐτιλέγων Ταῖος Κρλιαῦ- 

ἌΝΝΑ ͵ ͵ δτλ ἡφέας Δ, τοα 
ϑιδόναι τῶ δύήμω Ὁ τοπον ΔΑ στὸ πε ἱεροφαντων Τ' 

᾽ “ « Ὡν 

παρόντων, κὴ οἰωνοσκοττων, ἱεῤοποιαὖν δυοῖν,κὴ ποιη-- 

εἰσαρϑύων Ως νομίμοις ἀὐγας τε ἢ Ὄῖραξ, -» τῇ λοχί- 

Ω ᾿ ε ἡ δα Δ (γᾷη, 
δὲ ἐκκλυσια στενα ἡϑείσῃ “ἑασοὸ 1 ὑπάτων, ο γομμὸς 
πο 1 “» : ᾽ 7 “" ͵ ἂ » 

ἐκυρώ},0ς δεν ἐν φηλῃ γάλκῃ γεγραμμένος, ζω ὦ- 
Ἵ Ε 2 » Ν Ε 

γέθεσαν ον τῷ ̓Αὐεντίνῳ, χομίσαγ)ες εἰς Ὁ Ὁ Αρτέμε- 
π΄. μὰ “ « 

δὸς ἑερθνικυρωϑεντος ᾿ Ἵ νόμῳυ, σεεσελϑον]ες οὗ δημμό-- 

᾿ς φχοὶζᾳ τεοίχϑπεδα, διελαίγόμον, ἣ κατοχο δόμοιο, 

ὅσον ἕκαςοι τόπον δεωυνϑεῖεν -ἰπολαμιίαϑογῖες. εἰσὶ ὃ οἵ 

“σειϑδυοκὶ στο 4ς καὶ ἔτι πλείονες στευιόγ]ες οἰκίαν 

χατεσκά ἀζοντο μίαν, ἑτέρων μϑυζᾳ καΐζα γα λαΐ- 

χϑρόντων, ἑτέρων Ἀ ζᾷἰὩρώα. ὁ μϑὺ δΐζυ ἐγιαύτος 

ἐχεῖνος εἰς ζιὶ κατασκά. ας ἕ' οἰκήσεων ἐδωπϑμήϑη. 

δὴ μι ὅτον, ον ᾧ ὕπατον ρχζωὼ παρφληφεῷ ΠΈ- 

πος Ῥωμίλιος ἢ Γαῖος δεζούρκος,δη μὗοχοι 5 ἦσαν οἱ 

«ἰϑὶ Λάχιον᾽ [κίλλιον Ὁ δυύτερον ὡρχάν ἑζὴς αἷρε- 
ἿΜ ᾽ ς “ὡ» λ ͵ λυ ͵ ᾿ 

᾿ς ϑῴγες,ἐχ ὡπλοιζ, δλλὰ ποικίλος τὶς ἐλ ετο τὸ μεέφος 

'μεγάλων πορᾳϊμῶν. ἥτε γὃ πολιτικὴ ςασις δὴ με- 

μἴδανθαι δοχούσοι,ἑ πσὸ ΤῊ δυρδχων πάλιν ὀμέχι:- 

χὸν μδὺ οὐθὲν δζκϑεῖναι Ἔ πόλιν ἠδχουυ δηξ, εἰ μικρὰν 

Ἀ ὠφέλφαν, ςασιαζον λύελονϊες ἐξ αὐτῆς. Εἰκύκλιιον 

"Ὁ δὴ ὅτὸ ὦ ἔϑῳ κῶηϑη τῇ πολέ, πολεμουμϑμη »ϑὺ 

ὁμονοάν,εἰρζεψζωυ ἢ ἀγϑυσῃ ςξασια ἦψν. Οῦτο σειωυιδόντες 

᾿ἅπϑμ!ες οἱ Ως ὑπατοις τέρχας Ὡὐραλαξὸ ἥες, κατ᾿ 

ἀὐχας υδὺ εἴτις ἐξωϑεν ἐπόμας αν πόλεμος ἐλαάμ- 

(ανον᾿ ἡσυχα τῶν ὃ ἢ: ὀῤτιπαλων,ἀδθιὶ κατεσκά.- 

αν ἐξοήματα ὁ σε φάσῴς πολέμον, τε ὁραῖν- 

“πες ΡΥ μδὺ Ὅς πολέμοις μεγάλζω ἢ ἀὐ δαίμονα, 

γινονϑύην Ἔ πόλιν δ 5 Ὅς ςασῴς, ζα πάνξὼ ἡ ἀ.9ε- 

γη.οἷς ὅμοια γνόγ]ες οἱ τότε ὕπατοι φρατια) ὀξωγήν ἐλὶ 

Οις πολεμίοις ἔκριναν, δεδοικότες μή τί “ἰὰ Έ εἰρή-- 

γζωω ῤξζωνται ζᾳρᾳηφν τροοὶ χαὶ πεένήϊες ὁ ν.36Φ-- 

ποι οῦτο μδὺ ὀρθῶς εἰδύτες, ὅτι δὲῖ «ἰξιαυάσοι πον ο-- 

"λον ΌΧὶ ζοις ἔξω πολέμοις, ἢ μα ὅτο οὐκ ὀρθώς. 

δέον ὙῈ αὐθις ὡς ἐν γοσουσῃ πὸλά μετδίωις ἜΚ ΘΗΣ. 

εϑα; ταῖς ςρατολογίαις, ἔχὶ ὃ βία πὐολφαγαίκοιν 

ΑΝΤΙΌ. ΟΜ. 

ὅ)ος ὡὦ μόνος, οἱ Ἄ συγχαταλέορνῇες, πολλοί. ἢ ἔδοξε ΙΟ 

γύτο, πύλεμοί ζινες ὥς διλοεϑναΐν ὀμέςησαιν, οἵ κα- 10 

ΡΒ ΟΣ ὅότ9 

ἱπιρεηῇς,,ἀἀϊοὶ ρορυ]ο. (Γετεγα, χα 
ΡΘΡΙ ΙΓ οἤητ, πῆς ρτγαῖῖο ρΙςδὶ ἀἰαΐ-- 
αἰ. Ἰὰ ᾿ηΠπἸτατιπν τὰπι δά [14 ταυϊτὰ 
το ρα] ες ργοξαταγατη ἀοσεθατι, τα πὰ 
ἰπ Ρυἰπιῖ5 δά φοπηροίςοηος ἱπορέϑ, 
ΠΟσαας ἈΠ ΡΠ ἰπβ τατθας ἀθ αρτο ρα ]1- 
σο,υϊ ἃ ρατγίο 5 ἀεςτϊπογεῖαν, οχοῖτα- 

τρῆτ. ΠΔΠῚ σοπτδτοϑ ἔογο δίΠρη αι ἰΠ - 
ττὰ ντξ ροττίοης, ἄτιπὶ ἀρτὶ οσίοττίο 
Ρέτδος ηυἱ ὃζ πα Ϊτὶ δέ ροτοητος {ΠΠπ|πῈ 
{ὶ νίμτραΠδηι,οχοϊσἀεγέτας. Ηας 
ἀϊςοητὶ ἀν τὶ αὔτ θαητ, οἱ ο γεῖγα- 
σαηῖς Ο ΟἸαιιάϊοιταπαξ 5 Ὁ (λιιπι 
οἴει ρ ΟΡ σου 15 ἀατοῖαγ, ῬοιΕΠ:ς 
4μαπι ρια οπτίδιις ροπτίῆςίθιις, ατα- 
σαγίδιις, ὃς ἀμοθας (αστίβοῖς, οσππος 
δῦ εἰς ρύθοος ὃ νοῖα ἔλεξα εἤδηϊ, εεπ- 
ταί τῖς σΟ ΠΑ 5 ρου σοη Π16ς ἰη ἐξ 5 
Ἰεχ ρουατα οἱξ, αι Ἔχίμαϊ ἰη Απεπεί: ᾿Αμεηξῖπὰς ἣ ΟΥ ἡ 

ΟΠ υς εἰ; ν᾿ τῆοης ρἰεδὲ “τἀἰ- .᾽α 
ῃὸ ἱποίίᾳ ἴῃ σοίιπηπα ατόλ. ϑαποίτα τὰ παπετας ὦ ὩΣ 
Ιεσς, ΡΙςδεἰΐ ἀγοασ οἷπς (ΟἹ: ἀἰα Ογ ἢ ἄαπι φοα-" 
ΠΡι4α χα! ςοία,οςσιραητος φαδητιπι πος. 
πυϊίυς ροτζοζας. ἰπτογάιπι ἄπο τγοίς- 

2.0 ϑαΡΙατεσνο νῃ85 ἀἀ6ς5 σο]Ἰατίς ἱπιρό- 
αἰ εχ τας δδηζ ; {115 ἱπέετίογες οὰ- 
τι βατῖος, αἰ Πἰς (προγίογος ίοττς σαρί- 
επτίθιι5. ατα; ἰ5 Δηπ5 τοτιῖδ ίη ςἀἸῆςα- 
τίοπος δδίαγηρτις εξ. ϑδεαυξηβδη- ΑΡ'Ο, 299; 

. “1: Ὑ.ΚοπΪο; 
πὰς ςοπίμϊες μαδυΐτ Τ ΟπλΠ1Π} ἃς Ἔα 

ΠΟ, Νατασαπι; ττραηος, [.. [ΟἰΠΠ11Πὰ σομΠ τατθς σ΄ 
ἄοπηι, ὃς ἔο« “ραπῃ σΟἸ]ερὶ 5 γείςεζαμη ; νΑιῖς πγοτῖ- “' 
τις δ Π πὶ 

Ἐ Βὰς ὃζ σταιίθιις γι ΠηοΠ γα Π15. ςαπιγβάαίε. ὁ "5" Ὁ 

᾿Πτᾶπ δὲ Οἷα] ς (τ αϊτῖο, πα ἰαπλίορίτα . 
νιἀεδατυτ,άθπιο τι θιπὶς ἐχοίτα ρας, - 

στατ; ὃζ Ἔχτογηὶ ποίξος ἰπ{πττοχογαης, ἡ 
πηαΐοτο οἰαϊτατίς θο ΠΟ 4υδιη ἤσοπη- . δος 

πιοάο;: ηυοά ἐὰ γο5,34 Ἔχ πηθηάαπὶ 
(ἀϊοπεπι ἔδοογοι. Ηἰς οπὶπὶ ἰ4Πὶ 
τοπίμετιο οἰγουίτα η ντδο γοσαγγοδας 
πος, νεῖ δ6}115 σοποοῖδ, ἰῃ ῥάσα αἰ Γ- 
οοῖς οἴει. Ουο πίη ηαάιεγίο, φαοῖ- 
ποῖ δὰ σοπίμϊατιιπι εις πογοπταγ, πὶς 

ἈΠ] πχαρὶς 41 ΟΧΙΈΓΠ 5 ΠΊΟτι5 Ορταξ 
Ῥδῃσ: δζ φιοῖίες ἔογὶς ραχ εἴϊετ,  ιδ- 
τεβαηχίπουίᾳτιοηςς ὃς δε] ογαπ οο: 

οαίοποξ "πίρρε φαΐ νἱάοτθης ἔο]Ἰςῖ- 
ταῖεπὶ νεὶς Ἔχίογηῖβ 86 || ογοίσεγο,αἕ 

ἰπιοίξἰπὶς (ξἀϊτιομίθιις ἱπυ πη Παΐ τα; 

40 επεγαατί. ἙἘοάειπη σομῇ]ο εἰς οἰἰαπὶ ἢ 

ΔηΠὶ ςοπίαϊ!ες ἐχεγοίταπι ἴῃ Ποίϊοσ ον ον. «5 

ἄιιςεῖε (αταογαητ, πιοιαξητος ἢς 4α- 

ταῆτο ρος ταῦθα Δ] 1185 πο] γθηταῦ 

Βιοπλίπος ο(ἱοίϊ δὲ ἱποραβ. Ετγεξϊε 4- 

ἄἀεια, υοα ΡΟρα πη ἐχτοίηὶς δ. }]1ς 
ἀϊπιποπάππι νιἀόγαπι: δ ἰπ εο ρεο- 
σαταητ, πο οὐπῃ (ντ ἴῃ ππογθοία οἱ- 
αἰταῖς ) πιοάεγατος ἀοἰςέζιι5 Παρογὰ 

ἀεδεῖεῶσ, πα τίαπι ἀειτοξξδητος ΥΣ 

- 

εἴ 

φ΄. 
ι 

-, 



6όο ΠΙΟΝΥΘΙΙ ἩΛΙΙΟΆΑΆΚΝ.ἊΑ 5 5, 

σοροῖα ἱπήιταςθδης, πε νο! εχουία- “ ζ ὶ ἀπεῖο εὐζς ἐξ απονίο οὐπε΄ παραήτησιν ὑπ συ: 

τίοποπι ν]].πὶ φαἀπηττοῦθᾶτ, ναὶ ν]]νο- γώ ΟΝ ϑιδύδες σὐνθμίαν,δολὰ πῆς Ε: ΚΙ 
πίδπῃ ἀαραητ: (ε Ιοστιπὶ ραοπᾶ5 ταπὶ 2 
φοτροτίθαβταπη Βοη δ αοοῖθς ἱπῆϊρε- γόκθι μκφρίαις εἴς τε τὰ σώμκοΐζῳ αὑτῶν χα ἡ (ἡ οὐ. 

θαπι. Εχ Ποοι]ογῦ γἰσοσο τὶ διιηὶ ταῖς σίας πικραΐς χθονϑιοι ζοὗτα ποιοιούποων αὐδῇ, ἀφο 
{ἀπ| οσπχοιιοηήα ΡΙεδὶς οσσαοποπὶ μάὼω αὖλᾳ εἰλήφεσαν οἱ 'δηκῦρχοι ὃ ΄ ΡΟΝ ἕ, 
(ἀπιρίοτιηι; δζαἀποσατα σοποίοης τ πλή ἜΝ Με γδῆε " ὀκκλη αἰαλ ας 
Δἰἰα δἀιιογίας σομίμιϊ 65 νοοϊξογαδᾶτιτ, “6; 

τ1ΠῈ ἰῃ ΡΓΪΠχΐ5 410 « ΠλυΪτο 5 οἰμ65 τγῖ- ὑπάτων καίϊε ὁων,χαὶ ὅτι πολλους ἢ πὸ "τῶν δ τ 

Βιιπίτίαπι ροτοίξατοπι ἱπιρίογαητοο,π.͵. σαν εἰς Ὁ δεσμκωτήειον ἀπαγήν τίω δηῖδχι κί Ε΄ τὰ 
φατοοτοπι ΑΒ τιοἱ ἰα{ΠΘητ;(ξα; ΠΠ]ο5 ἃ οἰσίαν ὑχπκαλεία μϑύοις"“ ὃ τεςραΐ λογίας δ λύψ, 

ΠΝ ΠΕ Ἰίδεγαγο ἀἰξειταᾶτ,φαίρρο αὶ ΙΟ ἔφασαιν ὀλοχ τς γόκκφον ὀξοισίαν]ἐχοήϊεσ ὦ ὡς ἢ , σδοδὲν ἐ- 
Ἰερίτἰπια Ροτοίξατο οἤξης ργααιτ οῦς αϑίαρον Σ᾽ Ἰθηιφρεφεσέραρἢ πος καἴαγχαφας 

εἰαρρογίφησ ἉΛΠ10ς νἀογθητ ργοῆσετγε, 

ἀρρτοίΠ πητἐέεις οδΠίξετο (οη!- δύων: ὃ ᾿τὐνύπαάτων τωΐχρ ατει “ὁ τ ρχῆς, ἐρελισμοί 

Πεητείθας, ἰγγίτατίς οὐτεηγίοης δἰ ΠγΪ5, ΟΡ. ν ζ ΔΝ εν 
: ΔΡΕΤΕ : μδν πατξι ὄ ᾿ 

Ὑητογάαπι πη τἔρεγαθαζιγ  ᾿παΠΊθιι5, τῳ χιὼν νεοτησ,ζοῖς ὃ δὴ νοις ὁ 

«ἰ- αάοταῖ ργαίτο σοπί] διι5 ἐαιιδτιις ρὰ- πένης ̓ Ξέργρς ὁ ος. ἐχείνζευ νϑὺ ὄζζυ 1’ ἡμέραν πα- 
5... 

πιο... ἫΝ αὶ τεϊοἱα, τ θα ἵπορϑ ὃς ἰρηαυιαπιναὶ- δοὶ πολὺ χρείῆοις ἐγλύοντο Τ δηρζρχων οἱ ὕπατοι. τὸ 

τι αηἰς Ιοηρο (προγίοτοϑ ξιογαπιιίε-. Ὁ. οταςς ἐπ ΞΕ ΕΟ δή (μῶδχοι ππξος 4 ληφέν ὴ 
παεπείδιις νεγο, αΠΠπξτς εχ ἀρτὶς πια- ἘΠ 
ἰοτο πχαϊειταἀίης, αἰ θαηὶ γα (ς ἰἅποη 59 χεῖεα ω ιόμαιχον, κοχλίας τε σεευέχεὶς ἐποιοιοῦτη,. 

᾿πηραγοβ, σοπτίπα6 σΟΠΟΙ ΠΑΡ ΔΠτι, χἡ τὸς ὑπηρέζας κακῶς Δ ακειμδύοις ον πληγῶν 
οἴϊεπζαηταβ πο5 ἀρρασίτογοϑ (ὑρ1}|- ἐπεδείκγυσειν Ὁ τεὐργέω ὁ ἔλερον Ὡσποιϑήσεα ζ, εἰ μή 

Πἰταητο5, Π πα ΠΠ πὶ ΠΡὶ εχίρεξεδάιιηι 
εἴἴδτα ρεδο δυχ! τα. Ν᾽ Β᾽ οαπι ὃζ ΡΙς- τος ὃ ὐδδις δ᾽ πληλοις, ἐκάλει τὸς ὑπατους εἰς τ' "δὴ 
δεπιϊηἀϊρηαητξ νἱἀεγεησ, σσία ες οἰ- μὰ ἢ: πεκραγμένων λόγϑν ὑφέξονζα ὦ ὡς Ἢ ν ἢ 

ΔΥΡΒΑΙΝΗΝ τατιιπταά ΡΟΡαΪαπι, Ἐ] τοαἀδάδπ) [.- “χον ἀὐζὶς ἐκεῖνοι 1: νοι χὶ Ἐ Θωλξὼ παρῆσειν' ἔτυ- : 
ἑτοταπι γατοπδ. φαίσιπι ορεάϊτε 46- “ον ἀνα ρ ΑΣΔαΝ ΤΩΣ, σευε δ ἀπ , ̓ παρὰ 

τβῶ ὦ (δ 4. " πτοξζατοητ, (ἐπατιιηι δἀϊοττ Ἶ » Ταϊταπι 
ἴεᾳᾷ 8. ἡρμεϑᾷ ζμμίς Τοττοίπ ουτίαπι μας ἰρίὰ ἀε σαι οῦ- δήες ἐδέογζο μι "αὐτῷ αἰλέξα πεποιβόζας τ “" 
᾿ κα .-- 

; - ον Ω - Ω Ω 

ξιοἀ ΠΠἸπχαπ ἱπίατίαπι ραῆος, πος ρΙ6- (30 διεξ, ὀγες ὅσαι ἤσαιν πεπονϑύτες “ἰτῦῦ Ὁ ὑπάτων, καὶ ὁ 
Ῥοπι δαπλίπίσυϊο πο (ρο[ἰατᾶ, Πορ]]- Δ αλὸὶ ἀὐζὺς σεονωμωοσίας" οὐ μόνον δὲ εἰφετζι ἐϊξοισΣ 

Ὑν ρογοῖ, ΠΑΓΓατΙσα» ἰΠ  πσ 15 α σοπία 1. ὃς ᾿ 
Ἰρίοσγιιπ ἐλδίοπα δρρερτίς, ἀειηῦ οττὶ 
ἰδπι σοπταΠ10 1115 ΠΟ πιοάήο ροτοίξατὶ 
(υα;, νεται ΠῚ οεἰαπι σογροτίδιις {Πατῖς, τοῦ μηδὲν ὧν οἱ νόμοι κεκωλυκασιν»εἰς (τ ϑημζόων 

ἡ 

δατ,ί περαγδτ (8 «υϊάαιιπι ἰπτγίδι- 
ποαπη σογροτζα οὄτγα ἰθρσος5 σοΠηΠηΐ- 

“  μὲρ νι,» Τετηδαβας μᾶς ἀδ τὰ σαϊσιπ,. Β6- ΑΘ ὡδὶ ϑήκδογρι Ὄξέαν, ΡΝ δίς τησαΐοδυοι αὐ 

“πε μῳ ζος Τροπάοτγαης οοίμ]ο5, ἰΠ ΓΙ ΑΓΊΙΠῚ ἃ τῖ-- ὮΝ ᾿ 
ἶ 'διιηΐς ἔλέξζυηι ἰηἰτία, φαΐ ρτο ἔπ ροῖ- μιήσει ἐς εἰς ὑπατῶν σω αίζαι νομιεῖν, δι 

“τ ΡΝ ἔς 7 ὑπ] Ἧ Ἑ 

| ΔΤ πἰἱοδοϊα, σοὨΙ] 011} οούροῦα σοητ ἰ6- τοοῶτον αὐ τρέταις τὲ χαὶ αἰγϑρανόμιοις Ἐλχιτώηοις 

σ65 νίο]ατς Δσρτο !]] εΠφητ,δο ρεπγπι τες ἄγ εἰς ὦ ϑεσμωτήξιον ρχονᾷς,οἷς ω πϑύτων 
ΡοΓαρρατγίτοτγες δ α 1165 [ἢ σατσογοπ Ὀὐπτοδέδοται χραίτος' ἔπειτα ἰὐοὶ Τλμυσλωτεξ ἡ ὁμέσι 

δὰ “υο ἸΠΠΠρησ Εἰιπὶ ΠγΑΟ Π γατιιΠῚ οἱ 
ΤΟΙ ΠῚ (Π πλπηα οΟτη 8 εἰἶου; ἀεἰπάς χορ στεὺ ζος ἰταμιφζῳτοις δὰ δημόδιριῶν" Ως τε 

Ἰρίι οὐπὴ ρΡ]εἰδὶς φιιἀδοι ΠΠ πιο υοαις τε Ἔρχας διδαΐσχοντες δι οσον δλήλων Δα Φέρϑισιν, 
ΤΆΔΠΙΙΣ Οἱ5 ΙΠτοητατο πο οἤςητ νοὶ ἀοπιοηπεαδδητῳ φυίά ἱπτογοίίες ἱπτοτὶ ἰρίος τραρ Πἔγατα: : τῶ 

[ςἀ τπαίοτγς οὐτοπτίοης ἀεἰςέξας Ποτὶ, ἑώρων γενο δας ἔργϑις κωλύφ ἐπεξδηλοντο. α ἀμάυος- Ν 

θιι5 γεΐο ρῖοὸ ἱπηροτιΐ πγαϊοίξατο το-. ᾧ γες ἐ ἐγίνοντο ὸ ὁ χφρων Ὠπξολα. στευνγωνίζετο 2 ̓ς 3} 

τ᾿ φαβιρηίπιο σοητοητίοηίϑ ἀἰς σοπία]ος5 ἐξηοἡμέραιρ πο: ὄχλου συῤῥέονος εἰν δπόλν, 

τος, ὃζ ἀεροῆτιοϑ (6 πηαρ [Ἐγατί πλῖ- ΟΣ ΕΙΣ. εἰ δὰ δ δήμαθοήρηα. σεεναγάμακτῶ,κις 

ποηοζαῖ; ΔΟτοσαγαητντίξηδτιις πος (δ δεῖν, μή τετ' δῆ, μον ἀφαιρελώντα Ὁ 3 αὐτὶ βονλίαν' 

ΡοΙξυίατιητ αἰτογασγαπι, γε σοῃί] 65 πλημμελῆσει πὸ μαῖα, οἶδα; “Ὥνουϑώας εἰ πίω θὰ ̓  

κλυνσίαν Ὡπομιόσοι. εἰ 5 οὐχ αἰ πσουδῥουσι τὸν ὅρχϑιμ.ς ̓ 

{ΠΠ-,24 ρτο σοῃοίοης ἀοϊογαγοητ: δας ὕχειν τὰ τὸς δ ηκοσίεις λόρον ὑφέξογζς.ὀναδὼσ φγὸ ̓  
Πτοσίο εἴτε ἰαγαγα, αριιά ροριίαπι “ἰπὺρ αὐτῶν ταῖς φυλαῖς τίω ψῆφον. οἱ δὲ ὕπαπι 
σΑυλπ ἀἰσογοηγ. ρογπλ αγος εηὶπὶ ἀσρὸς ζαῦτα ἀπελοοριεῦτο, δι δοίσχονῇες ὅτι τὴς ὕθρε- ὦ 

| 

“ 

"ᾷ 

Ἷ 

δλὰ χαὴ εἰς ἃ σω ματα παρφοπηλακχιοϑεέες. ἠζίιω ὦ ' 

πε δυοῖν αύτερον ποιήν πῶς ὑπάτους" εἰ δὲ δζωυ οἰργ δ)" 



᾿ 

ἈΝΝΆΤΑΙ ὍΙ ΒΊΟΡΜ.: ΓΒ Ὁ ὦ 66ι 
"ας - ν δὴ δ᾽ πῇ «0 . 

ἡμϑὺ ὑπαίικη Ὁ ἥ' βασιλέων ἔχο υ(ᾷ κράτος, ἡ δ. δὴη- σοπίῃϊατγοπι Ροτείατοπη, οδτίποῖο γο- 
εἱοχοοὺὴ ἡ βονϑείας ἕνεκα. παρεληλυθῦα ὅ' καΐμοχυο- σίππη ἱπιρογίαπι; τ δα η ἐᾷ, Ἰάθο τ6- 

“Ὁ “" αν ὌΣ “ ὥ Ϊ Ὸ] Ι- ᾿λἰον,.1 οοῦτον δεῖν ξέναι κατ᾿ τ ὑπώτωνινὸς ψῆφον ΠΕρτάπη ἴῃ οἰαἰτατε πη, ντ ορρτοίς ορὶ 
ΠΣ «76 μηδὲ τὶ ὁ τι ]άγεταγ: αάξοσις Ποη ]ίσογο τγίθα- 
"- πα  Κτιο Τ᾿ αγρ εἰς 9 αὐ ΕΥΥΣ ΠΟΥ παδι- τῖς, ΡΙεδὶ ἀς σοηίμ]ς αἰΐηιιο σα] συ πα 
χίων ἢ φαυλοϊέρων ζουύτίω ποδεδόοκ τ΄ ὀξοισίαν, Ρετγπλίτεογο, ντ [ἃ ἢςΊη ᾿ΠΗ ΠλιΠὶ φαΐ- 
“δὴ βολὴ μὴ ψηφίση,) ἡπείλεν πὲ στὸμ ἐχεῖγοι ψἢ-  ἄδπὶ ρατγοἱϊ ογα πἰς εἰς πῆς (δπαζιιδ- 

ὅν τῶν “ ͵ Ζι λῳ Ϊ Ϊ ΠῚ ᾿ δ τ ὐλου τοϊ2ϑυνβύταις, ἀρ χα ὐϑινδήσάν σοπίμϊτο Πσθας. παϊπαραπταγαας ἢ ΠῚ ν᾿ ἢ ἕν. 
ὌΨΙΝ ΝΕ ΜΟΟΤΝ ἢ ΡΙεθοπι νοσατᾶς δά οαἱου δξ, ίς κά ἀτ- ἐγμαηῦ Σ Ἃ 
ΝΠ Στ Ρνοτώων Ων ἀεῦθθ. τ πα σοσαϊιτον ρα οί 5. ΚἸΡΘΕ ΒΘ " 
ἡμέρας » σὐτίεν ὀξηνείκενὴ βελὴ τέλος ,ἵνω μήτε τργοδιίοπος ἀϊς οΟΙππηρῖα (Θπαῖις ηἰ- 

» ᾿ ἔς] Ω -“- - . 

ὑπάτων ὀρχζω μειωσῴε, μήτε τῇ δηρδργων, ἑκού- Ι[Ο δι] ἀεῆπιῖτ, πα ναὶ σοίμϊαπι ναὶ τεῖθα- 
“ ͵ ῃ " ΕΝ, ᾽ Π Η Π ΐ Ξ 

σερον ὁρῶσαι μεγοόλων κινδύνων αὐτίον ἐσθ ϑυονεπεί ἤΟΠΙΠῚ τηδρ Πγατῦ πιπισγοῦ; χαρᾷ 
δ 0“, δε] ΡΘΗ ΥΓΓΕΠΊΩ; ΠΟΠ σΑΓΈΓΟῖ ΠΊΑσΊΟ ρογίοιι- Ἧ 

χει οἱ δὴ μῶδ οι, (βούθφαν ἐδὲ : ; ὃ κώχειλεν πηλοῦ, λοι, βοηῆψαν ἐδὲμίαν Ιο.Ἰταηιια σιπη δτίδτη ἃ (δηατι το ἰηξα- ΟΣ 
τς ἢ ᾿Ξ υ εχ «“ Χ δι δ 

δ φοίνϑροι,εσχϑποιου αὖλις ὁ τί γ,Θὴ ποιᾷν εἰς Τ' δήμων (γᾺ ἀϊπαΠΠ οἤξηι εεἰδυιηὶ, γουογῇ δά 
᾽ ΕἾ ἡ πτι Ν ͵ “ ᾿ Ν 
ἀφιχόνϑιοι. “ἰγίοις υϑὺ ὀξίυ ἐδόχει, ἡ μώλιςα τοῖς τι- Ῥοριυΐαπ σοη[ταρδης χα ἐμέο εἰ: οἷ 

ΓΙ] -“ ͵ 9 . δ . ἐαχω δεςάτοις, ὠπεῖναι πάλιν ἐκ “ὃ πόλεως τὸς δη- (ει οριι5. Οἱ τα γι] εΠΠΠ}1 ογαῃζ, 
᾿ Ὁ “Γ.» ͵ το ΣΝ ἑτὰς ΥΝΩΣ (παάεραητνε εἰς {ππηρτὶα Αγ ΠῚ15 46- 

τα οσπλα αλαμβξανγονᾷᾷς ] εἰς Ὁ ἕ - 
"ἡ ὕρρες τὰ ὃ [20 ἐξ ρον ] Ξ ξ Πποοχ ντθεῖη ἰοζαπῃ πηοητοπιίδοο- » Ν ῬΑ ἔνε Ἢ ͵ τς ἣν Ων 

699» Εν}. Ὁ Ὁ ἐπε ες ἐν ἐφραΐοπεδεύσαν Το, ἀπύλῳ ἄοτοῦ, ν ὶ δὲ ρτίτις σαί γα Παιιογαῦ;]6- 
μονέχει)εν ορμφ δροις ποιήν τσϑϑς τός παϑικίοις, ἐ- ὅϊα4; Βφο ΒΕ (646, 1η ραιτιοίος σγαίς 
“πάδὴ (ὰς σεουϑύχας ἐλυ(αν ἐχεῖνοι Τὰ Σ βμονϑύας αὐ- ἴἄτεταγ, φαὶ ρΡδέζατῃ οἰπὶ ρίεδε ἔω- ᾿ 

ζἧς πσϑὸς τ' ὃ ἡμον,καζοιλύογ]ες ᾿ δημζοχοκζωὼ ὄξῳ. 20 ἅς ν]ο] αἰἴσης, (αδ]ατα ργοραίαπι ρος 
ἊΞ τείξατς τε δαηϊοίδ. 14 πγαϊοτί ραττὶ ἀ{{- ͵ ΤΥ πὸ ον ] 3.4] ι 

σίαν οχ ὅ᾿ φΦανεροὗ. τοῖς 8. πλείοσιν ἐδόχει μιῇ Ὡἴδα- ΡΙἰσαϊτ,φαοα περσάγοητ οι !ραπι χαπῃ 
͵ λ λ ᾿ Ἵ » ͵ ᾿ ϑ ἑ Ε ᾿ Εἰ 

χωρᾷν “Ὡ πόλεως, μμ7δὲ τὰ χοινὼ πλυτων εἰκλο καΐζᾳ, Πυϊάατα ρειπατίπη ἴῃ εγίδιιπος αδαπηϊ- 

ποιᾷν, “ἷρ "ἜΣ ἰδία, τινὲς εἰς πῶς δὴ γυδδχοις “παρηνο- πῆξητ, οπηπίδιις ἰῃ νηὶ πο Γ πῇ ἱπηρι1- 

μην ὝΞΥΣ συϊκεγωρηυδύα οι γδμίοιξ .ΤΤΕΟΝ ταηἦλπι οἵς, ἢ σοποοῖα Ἱερίθιι ραο- 

ϑ ͵ ΜΝ Ἂ ἔν τ ς ΞοΣ πα Ρεγο  πογεηγαγ,, τυ ιιπίοἰογα πὶ 

σιν, οἱ κελάζοισιν ι΄ ποιᾷν ἢ τεϑναῦαι τὸς ὑδείσαινας ςογρογατη νἱοἰατογίθας (ν τἰοχ ἰαθ ει) 
Ν δὸ ͵ ] ἐΣΦ Ὑζα] Ι » ἢ ᾿ τις ἀψὰ 

ταΐδ ηρζόχων σωμαΐᾳ. τοις ὃ ͵ ϑοεέκεξ9ις σσοῖετε- τηρττονεὶ ἜχῇΠο πηι! ξξατίς. Οἱ πηΐ- 
7 “»., Ω αἱ ᾽ εἶς Β Ρ- ᾿ Ξ 

ον τότων ἐφαίνετο κοιλῶς ἔχήν, ὅτε Τ' πόλιν ὄκλι-  τἰοτίς ογαῃητίησοηί!, δῷ νεγᾳ; αἸΠδη- 
τἰεθαητ, ὃζ πεοίεοοΠΠ]οηξ ργοθαθδῆζ, “ῃ ͵ὔ ΕΣ "“» ε ͵ Ὧν 

᾿ πειν, τε Φονον ἄκριτον δχτελάν,ὺ ζᾳυταυπατων, οἷς : ὑπὸ 
ΠαοΙΠἀετηπδζογαπι Πρ] οἰ πη, ρτς- ς ,͵ βὼῳ, ἢ 3 λ ᾿ς Ὁ λ 

ταὐἰὰ "ἜΡΕ ΡΟ τ ἦν: Ἔ σαγωνιζῃ- (εὐτίτη σοπί πι, τ! παρ ἔγαταϑ εἰς ΄ 

᾿λϑύους ἀύδις μεζαφέρῳ τ' οργώω, ὁ ζᾷς ὁκπ ὑυνό-.-30. (ξεπιαχίπνις: ἀοἢςἐ ἐπ άαπη εξ ἰγαπὶ ζ 
͵ 3. 5 ͵ 5 λίσπω, 2 ΕΝ : ΜΗ 

8 μον ἀμιφείας πτοῦρ ἐχείνων λαμξανᾳν.εἰ νϑὺ δΐζυ ἐ- ὀ θοτίιι ἰπ Θοτιπῃ δάϊιτογος, δέ ἐς ἢ]1ς μον πηνὸ, | 
Ὶ «ε -“ ͵ “Ἥ ε “" ἼΞ πὶ "ἥρις τ᾿ ννο ἢ 

χείγίιυ δὶ ἡμέραν ϑυμῷ φερόνϑυοι δρᾶσαι τι οἱ δή μ- Ρασπαε [Ἰπιξάαβ χα ἤϊατυις οἤξπε]ον. κ᾽ ονν Τὰ ] 
Ν  πὐἰ  ἰβυλῆς, ὐεϑήοθηζον, οὐθὲν δὲ σίδθιι5. Οοα{ 1114 αἷς τεϊδιιπὶ γα ἰπ- 

Ὅν τ: στ, - τω ἜΣ ΝΣ ἣν {πἰηέξαις (ςουτί, αἰ χα ἃ ἰπ σοπίμ!ε5 φὰς 
"Ὁ ᾿αύλυσον αἰτίου ὑφ ἀὐτης ξπὸ λώλέναι Τ πο. (δῃατῖ! πιο! τί ρογγοχ  Πξητ, ΠΙΠΙ] νοτιιη 

᾿ .«“ 2 Ὧ 3 ς ΝΣ Ε ς ΞΡ δ 

λιν. στῶς ετοιμίοι ππλμστες ἡᾷν ἐχὶ τὰ ὅπλα, χαὶ τν {Πεὶ πηαΐῃ δ ἄϊς οἰιιίτας {εἰρίαπι ροί- 

ἰχατ' δυλήλων πόλεμον. νι δὲ ὀϑμαξαλομνϑιοι ζῷ (απγάςα]Πετ: δάφο οππος λἀατπηα ὅς 2. μὰ ᾿ 

ὦ οαγμαΐο, ἢ δύνιες ἑαυζοῖς ΠΣ ΡΩΝ ῬεἰΠ οἰαι!ε ραγατί ἐγαητ, παης 4018 ΓΘ τα’ μη « 

ὀοῦηρας δ Ἦν Πάτα, τρις δά ταδταγίας 4 !ρογαη-. “ἧς, (σίσεν. ὁ πτο ο 
λ « 7 2 ͵ λ ῖ 

γέσμον αὐτῶν πε μετϑεωπτερϑι ἐΎμοντο, χαὶ Ὅς ἂν ἀῦ ΠΡΙ το χαεγῦς, ὃς ἰρίι Πλἰτίογος [1- , β 

2 

“7 ᾽ τῷ » ω ἐσ ἐ ᾿ ἘΡΕ . 
οπολλὼν ὀργας ἐωραῦναν. ἔπειτα τοῦς ἑξῆς ἡμέραις Ξ ΔΙ ὰπει, δέ ΡΙεδίς ἰγᾷϑ ἰεπιοσιηζ. ραῖ- 
πολ  ἐυνολέδυ ἀρροϑὲν πσδοφπονες, 40 εἷς ἀϊεθιις ΡΟΙ͂, πάϊξταίη τε πα ϊη 

ῳ ἢ τὸν δῆμον σεωυαἰξοισι, αὶ ζημίαν Ἐχιξαλοῦσι ζοῖς ἀϊς αι ρορα δ σοιοηΐγος, δὲ ςσίε!- 

ὙΔΎΝΙ ᾿ ΗΝ ἘΣ ΑΜ Ριι5 Ρεσιιπίατγία ἱττοραγοταγ πημ]έϊα, 

᾿Ξ χοικῖω, διέλυζαν πίω ὀἰκκρονσίαν.ἐ- ἀϊπιογιητ οοποϊοηξ. ο ᾿πίξαητς ἴα 
ἱ ν' εἱ ἧ ὭΠ ε » ὡνν 
ο΄ πεὶ δὲ πλησίον ζω ὁ χεόνος, ἀπέςηζαν καὶ της ἰμάϊοι!, οΠτογαητ οτἱᾷ δ πος Φροῖ- 

τὴς δχτζολῆς, δεήσά τὴν ωρεσξυζῴτων ἢ οὐζμμοτά-.-  Οτοτ(δηϊοτῖ δζ Ποπογατίογαπι ρτοςῖρ. 

των ̓ χάφιν ὀψατίϑέναι λέρ»"ῇες. ὁ μ᾽ (ῦτα σεευ- μᾶσαίς στατί ἄατὶ ἀἰξειτᾶτος. ΡΟ  ἢςς 
ἴδιο, το ἜΝ αἀποσαῖο πῃ σοποίοπξ ροριΐο, ἀϊχο- 

αἰα δ Ἔν νου τὲ 
ἢ (6 ὭδΝ ὙΝ ἀν ̓ ΚΎ Ριοτ, (εκδυ τὰ ἑαυΐοις τς (δ ἰπἰ αγίας {Ρ  1ρίς {Παγὰς τοπαῖπίς. 

| ῥὲς αφηχασι »ἀϑφισοϑμοι πολλοῖς χἡ ἀγοι)οις ἀυ-- (ς, ἴῃ στατίᾷ πχαϊτοιῖ! ὃς Ροποσίϊ νίγο- 
ΚΚΚ 



«λα 

ΕΝ 

-- 

- 

με 
ἐς, 
Ἵ 

᾿» 

- 

ες (Δ, Ρραιτοοίπατι]ερὶ γε! ητ σαπης πιὰ] -ν, 

Ψ 

-  οἰας σοη αίοπατα οδιγα Υ ΟἹ (σος μα 

: ραγία5, ΠΔτ015 ΔΠΠΟ5 ΧΧΝΊΙ. ΘΠΠΊΘῈΟ 

«Δἰταβ,ταπι Τρ ἀπέζοτγος τε ατὶ πη, ου- 

66:2, ὈΙΟΝΥΘΙΓΗ ΑΓ ΑΕ ΝΑ ς 
ταπι, 4υοτῖ! ργσοΐδιις γοέταρατὶ πθβας δράσι δεονδῥοις,οἷς σία ἦν ὅσιον ὀρτιλέγαν' ὧν ὃ ὁ δῇ- 

Βα Πδτ:ϊπιασιᾶ νοτο ρεδὶ ἐλέζαγα ν]τα- μος ἢ ΠΕ Ὶ  ἃ ΕΣ ὲ φρῤὺ ΠῚ ΧΊΩΙ δ. 

ΤΌ 5,Π6 πγαΐο Ὄχόρίο ποσογοῖργοπημ]- ΨΈ  ΝΟΣ ΄ ΤΙΝ ΩΣ : 
- - ἀΟΤΑ . σᾳν αἀὐδ 

σαταγος οηἰπιίς ἰεσῷ ἐς ἀἰμ! ἀιιη 615 4- ᾧ γὸ αὐΐοῖς τόν τε ἢ κλυιοουχίας νόμον ἔτη διαἴχοντα 
ἦ μ 4φλ ] ΝΙΝ «ϑὶ " ̓ Ἷ λον ες ν»ἢ 

στὶς ρεγδπηος Χ ΧΧ ἰΔΠῈ οχιγδέϊαια; παρφλχοσλκένον,χ) τ΄ τῦξί τ' ισθγομμίας,ον οἱ “73 αὐ- 
- Β . Ὁ ͵ » γ᾽ ἊΝ 

τα οἅ χα ἐς χα ηπδη 40 ἰαγε ἃ ρχὶ- τῶν δ μῶρχοι πσοοϑέντες σέ ἐπεψηφι(αν. ζυῦτα ὑ- 
την ἢ ττς ἘΠΕ : ; τῆν ἐπὴν ὦ. 

πηὶς τγδιιπίς Ρογέοστί ῃδροταατγίς. Ηςς ποοόμϑροι ἡ ὀμώσοιγϊες, ὠπέδ' ἀξανήμέροις εὐ αἷς ΝΣ 

οἴ ατείαγαηάο ρο] ΠἸοἰτὶ, ἀΐαπη οἀϊχο- ν , πὸ ὙΣΝΑΙΕ "ἢ 
οΡθϑίν ποιήσον) τῷ δήμου, χαὶ ζὰΣ ψήφους ὀμαδώσῳ- 

ταητ μα βοριυις οσπεηίτγει δα ἔογοη- ᾿ τῆς ΕΑ γὴν ἐ 

ἀλἀς Ιορ!δ. (βταρία. αια νθὶ αάπο- σ΄ πες ΤῊ νόμον. ἔχιςαντος δὲ τῷ ϑόνου ϑρτον 

τῖτ,ρυ πηῖ ἀρταγίδτα Ιἐρε ργοτυ!ογαητν εἰσέφερον τ΄ γωρονομειχϑν γόμμον' χαὶ πολλοῦς εἀὐθὶ δῇ. 

ΔΑ ΒΙΘΙ͂Ρ Ὁ ἀὐδο Αν μαβῳα το ζῦντες Ἄθορις, ἐκοίλοιου εἴ' τὶς τῳ νόμω σζευας9- 
τεϊαἤδειητ οτἱᾶ δος, πα] ο ρ ες “ΩΦ ' Ν ἘΣ 

ΞΡ ΟΣ ΣἘΈΕΝΣ ρβύψν βέλεται τὴν δυμοϊικῶνο πολλῶν ὃ πα φιόντων, 
᾿ ΝΞ ὯΝ, Ἵ ὼ » ὩΣ ἡ ἌΣ τ- 

τὶ ἰπῃ πηοάϊ ργοσείπξης, οὔπιοπιο- ΤῊ ας ἑαυτῶν πράξας εἶν ἴω πολέμιοι ἀπεδὲί- 

τατίοῳ ἔλοϊποιίθ ἰη Βο]]ο ἃ (ς εἀϊτῖς, τῷ ξανῷ, “ὐδοφερομῦνων, χαὶ ὡγόμακίριτω ὙΠ Σ 

Ἰράίρσμπαπη εξ οἰαπηϊταγξτ, εχ τοτῖαη- λζὼ γάῦ ἀφελόμϑυοι τὸς πολεμίοις, οἰύζοὶ νϑὺ συσε-.ς 

το; ἀστίς θ6 1 ραγτίς πι]Π]2π|ς ἀοοο- ὙΠ ΏΕΡΕΣ ΠΑΡῸ. ΚΟ 
: ΣΤῸΝ ἘΓΤΩΦΑΣ. 5 ἢ χρήμασι χἡ Φι 

Ρἰἢε ροτιίοηξ, (θοὸς αὶ ἁπλἰ οἰ 5 δ “ξ ἘΣ “ δὲ Ρ ἩΥβ Ἀ  ο ἐχτ ἡ η, ἜΡΟΝ 

ορίθιις ρο!!εγᾶτ, ρα δ] οοτῖι θοποσγιιπὶ ΟΣ ἔστε ἐξισάδενους ὁρωσίεε χϑίγαν ΣΟ ΘΟΟ ΘΟ ΘΟοΝ 

ΡοΙοΠΠοποπι ὃς ἐπιόλιις ρεγν 'π Πδὶ "οις οὐκ τῷ βιαιτ, αἰξιοιεύτων δὲ μιὴ μόνον τὸς κινδύ- 

νίαγραγο; ροϊε]αγεηῖα νῖ ἢ πλοάῸ νους ἐἢ τω δήμω τὸς πὺρ ΤῊ χοινῶν ἀγαθῶν χϑι- 
φατίοαϊα ρτο ρυθ!οἰς δος (Ἐίπεη- γος, δλλὰ ἢ Θὲ ἀπ΄ αὐτῶν ἡδοναέ τε χαὶ ἀφελεῖς 

ἀλλ, νεγῖ ετίδπῃ ἐπτο] πγᾶτα δὲ ἐταέξις να πμτ τ ῖνν ΠΟῪ παστῷ 
Ξ ᾿ 20 χῳ 5 πλη)οῖς αι ΣΝ 

ἱπάᾶς τεάειητοϑ οι ρίεθε σοπηπιηί- ὯΙ )οῖς ἀσμένως ἀχϑύοντος τος λο θὲς, ὁ μιᾶς 

φατοπιαγ: ρίοε δεπτογ μα αάϊεη- λισα Ἐχιρῥωίας Ὁ δῆμον, χοὺ μηδὲ φωνζωὼ «᾿ πομέ- 

Ξ’ 4 

οἷπς ςορποπλίπε [φηζατιις ᾿ααΐοπιι-. “Σίκχίος Δειζατος ἔλικαλούμϑυος; πολλας πόϑυὴος 

πιογατὶδ ΡΙ ΓΙ Πγ15 δὲ πγαχί Π15 ἔδοῖπο- ΝΕ ἀο ΠΡ ͵ ἈΞ το ΜΕΝ 
ΠΕ ΠΝ ΡΝ ἘΣ : ἐγαλφις ἑαυ πο αζς διεζελθων. 4 

τίθιις, τα οσαττησαίτ ρει, ντ πε δὰ- τρί τι (ξῳν ἐξέ θὼν {π: δὲ οφιλζσδῃ 

αἶγα φυϊάξ σοπιγαά!σεητες {Ἐπ ποτοῖ. Ὅε θάμμείσος ὀρ, ΧαΙ ἐρι κιας Θ᾽ τωΐχρ ἴτω, δύοιν. 
- . ς 3, ᾿ -“ " 

Ἐτατδυῖεπὶ δἀπηγαπάαίρεοϊς, καῖε δέοντα ἑξήχοντα γέχονῶς ἔτη, καὶ Φρονῆσοι τὰ δέοντα 

τς, ΠᾺ]115 εἃ πλαρ 5 ΠΊΟΣΙ χυᾷ 1. δῖο- 
γᾷν ' δὐτιλεχϑντων Ὡἰατυξαξάμνϑρος, 4

 Ν μὲ ι 

ΞΈ Ξ -- 
ΠΕ ..ὕ..-- 

“«“ὐὐν «οὐ νυν πο πὰ πὰ ὩὩς --ὦ  - ες... -- 

4ια: ργιἀςητία δὲ ΔηΪΠγΐ νἱ ΡΟ ]οῖ πὰς. ὀἱχϑωὺς, εἰπεῖν τε ὡς ςραιώτης Οζι ἀδχιώατος. ἔφη δ“ 
ἱπι6. ἀπηος Παῖας ἄτι ἐς ἰοχασίηπτα; ὅν ἤν κπι λ  ΒΝ ΘΥΝο ΤΡ γι " 

δεινετηϊος, δἰ πξιουπάας ἴς ἀν ΉΕΗ ὑμε εὐ, ἃ ᾿ς Ρ κα ΕΣ ΡΣ 

(ας, ἴτα ἸΙοσυτας οἰ δά ροραίιτα : Ερο ὦ μήν ἀμενάν: βουλοίμιζιυ λέχην,ὅχε- “ 

Ουϊτίταβ, ἢ Πηρα]ατίπι ρογοξίετε νο]- 320 Λλείστοι δ μιε ο τῆς ἡ μ(εξοις Διξόνος. αὐζᾷ δὲ τὰ χεφά-“. 

Ια πὰ πηθᾶ ἔλοίποτα : αἰες της ἀεβοοτοι: λωια δὲ ἐλαχι πο ἄγ τ ᾿ ̓ πῆ ἢ 

αὕλτο ἰρία ταητῦ σαρίτα νοι δὶς Ρο- κχοςονέτος 6:1 μοι πϑτο ἀξ οὐ; ςρ ἘΠΕ ̓ " ἰῷ τῆρ 

τείο δγει ΠΠ|5 γείογαπη. Χ , ἰαπὶδῃ- ΓΜ ναι δ ας κος Δ ΔΝ 

Ὠϊδ ΡῖῸ ραιγίᾳ ΠΜΠτο; Χ Χ χ ἀπηΐϑ πἴίς κθὸς, ΤΕ καΧϑοῦν Ὁ ὁς οὐ φραιωτίκης χα) Εἰ Τίνορ “ 
κΡπετΆαΩς ᾿ ἘᾺ Ν ἘΣΣΙ Σ ΄ ͵ ᾿ ᾿ ͵ 

φαι]τατῖθιις, πθης 1115 ΟΠ οἰ Ι5 ρα ει, Ϊ ἑτέρας ] πγέμογιας τυϊχόϑω Ὅτε μϑὺ ασείρας ἡφρῦ- « 
. . ς ΟΩΣΝ ς 

ταοάο ςομοστίς, πποάο ἱεσίοηίς ἀυχ, ᾶρος, τε δὲ ὅλου ταγμαΐος, ρζαάμϑρος π᾿ πούπα- 
Ξ᾿ - “ἢ. . “ Ψ ΄ο-“"»Μ" 

ἰαπλίπάς οχ αιο (. ΑυΠ 5, Τ᾿ ϑίσ-. χων Γαΐ ᾿Αχολλίε, ἡ Τίτου" Σικκίε, οἷς ἐψηφίσαΐρ 
ς νὰν λ Ἵ ᾽ λ 
ἡ βελητ' χτ (ϑολούσκων πόλεμον. ἡμζω γὸ τὐτεξ- “Ὁ 

Πίμπηει. οο δε ]ο ετγᾷ δάϊνας πλ]]6ς στα- Ἰ  δΟ ΤΥ ἁαΐ 
“Παχαιφκοσαέτης " ἐτατηομζων 5, ἔτι αοὸ λοχαγῶν.“ 

ἐεγαοητε ργα το δοῖος Ποία ἱπο!πὰ- “Ἀνουϑῥης ἢ μι χης καρΊεραξ χαὶ (πῆς, ἢ τὸ μϑρὴ- “ 

τοι δζ ςοΠοσιίς ἀμέζοτς Πγαῖο γαρογῦ- (ὁ γεμεόνος τῆς απέΐρας πειό] ἐπι τὸς, τ᾿ Δὲ σης 

τοῦ αὐ ποῖ ἤρπα, (Ο]ὰ5 π16 ρετίσα-. ζυ δύων «“ πσὸ “ΑΜ ἐηϑρω; πα΄ 

Ιο οδίβοὶ; γεϊςέξίσας ποίξίθιι5, δὲ (ογ- Ἶ (ΘὉ ͵ τη ' ἐγώ τ' αὐ δ 
πϑώτων χινδζωυον ρα μϑυος,ζῳ πε σημεῖα διέσω(ᾳ ὁ « 

τιατὶς σο[ποττῖς ποίεγα; Πρηΐς, αὖ οτάϊ- πλῶμον ΤΕ ἢ π  Ν “ 
πῖιπὶ ἀυιόξοτί εις ρογροῖπατη ἱσποπ- ἀσείρας,χ) τς πολεμίοις θμέφῃ λοι ὼ τῷ μὴ «ἴξεπε-« 
πίῃ, ἱρίᾳ πιοσῖο ἀσογθίογοπα "5 ι- σεῖν οὖν αἰουύη πῶς λογαςρες αἰωνίῳ, δὲ ζεῶ ϑαινάτου “ 
τατΆπα, ἀςρι}]! - αιιοα ταπῃ σοτοτ πλΐτ. κα χίων ὁ λοιπὸς βίος δῦ αὐζς ζῶ, αἴτιος ἐβμόμδω « 

πιδητεσπὶς σοζοπα ιτοα: τοίξατις οξ « βώϑ»ὡς εἴοι ὠμιολθορ εὐότνα ῥμελθαλθν 
οἴίαπι σοπία! δἰοοίας, αὶ πης οο ποτὶ Ἴες φεφαίῳυἡ ὁ ὕπαζος Σίκκιος ἐμϑρτύρησεν, ἡγεμόνα « 

τῆς 



Δ ΧΟ. ἈΠΟ ΠΡ ΚΡ τ ὅ6: 
. Ὁ “" δ, (4 ς-.» ἡ ἣ ςι ὦ Σ ῶ 

" τῆς ασείρας Σ)-ποδείζας. ἐτεῤου ἢ παλινημίν ἀγῶνος 
:9 ( ) Κ ͵ - ν ὐξανῶς, οὖν ᾧ τὸν τε ςραζοπεδαργέω τϑ τάγμαΐζος 

ἢ» Ὁ τὰ δι ἄσυλον ν᾽ ὃς ᾿ “" ͵ 

ἡ" σευνεοη πέσειν,, χἡ τ΄ ἀετον ἰ πῦῦ τοῖς πολεμίοις 
Ἢ δ ᾽ ε ὶ ὦ 
εν “δυέοϑαι, Τ' αὐτὸν (ξοπον σὺ ὁλου Ἵ σεευζαγμα- 

᾿ τὸς ἀγωνισοίμϑιυος, τόν τε ἀετὸν ἀεί ρσείμιζεν, χαὶ 
᾽ ὧν ἔν τὴν 

» φραΐοπεδαοίρχῴωυ ἔσω(ᾳ᾽ ὃς ἐμοὶ “ὃ τότε βονϑείας χά- 
ἐὰν ᾿ ς ͵΄ ͵ ΓΟ, ͵ 
» ριὐ ἰσοδιδὸυς, “ἡγεμονίας Ὁ ταγμμαΐζος ἀφιίςατο μοι, 

᾽ » » Ὕ ΜΕ). 358 ον ἃ 
» ὁ Τ' ἀετὸν ἐδί δου" ἐγὼ 5 ζύκ ἐλαῷον, ἰσ. 2., αἸξιῶν ω τ' 

“ὋΦ͵΄" 

» βίον ἐχαφασοίμιζιυ, τάτου παρελέᾳζ ἄξίμας ας εἰ-- 

» χε» χαὶ (ς ἔλι ζύτως ἀὐφοφσείωας. ἐφ᾽ οἷς ἀγα-1ὸ 

» είς ((Ε ὀὑπαῶς, πὸ ποόφτου ταγμαΐος ἀπέδωχε Ὁ 

» ςραΐϊοπεδαρχίαν, διπολωλέχϑτος οὐ τῇ μείχη Τ ήϊε- 

» μόνα. ζῦτα δεν, ὦ δημόται τὰ φανερω(αντά με ν 

» εἰς ἡγεμονίας τσοϑα γα χϑντα υναῖα. ἔργα. ἐπεὶ ὃ ὁνο- 

ἣν ματος τεηδη λαμωρϑ τυΐγόμων φαμερθς "μίζωυ,ὦ- 
» πόμας ὑπεμδυον πὰς λοιποις ἀγώνας, αἰδούμϑιρος Ως 

» Ἐλὶ τοῖς τορζτοις ἔρχϑις ζιμιαξ ἃ γαφιζοις ἀφανίση. 
» ὰ διέϊέλεσα πϑύτα γυ μεζαξὺ Ζξδνον φραϊά όνδιος, 

» χαὶ ζῳλαμπτωρῶν, ἢ συ εἰένα. χίνόχωνον δεδιὼς σοὶ ὑ- 

» πολογιζονδρος᾽ δξ ὧν ἀπϑώτων ξὴριφεῖαι,καὶ σκῦδᾳ, 20 

» αὶ ζεφαϑους, ἡ ζᾷς ὀηγας ἀμαὶ Ὥρα ' ὑπάτων ἔλα- 

» (ογΐγα 3 στενελὼν εἴγτω, κα χας μϑὺ οὖν τοῖς πεῆαρά- 

» χοντα ἔτεσιν «ἡ» οἷς δχζελῶ φραϊδνουϑρος, ἀμφὶς 
ἥνε λ ΕΝ , ͵ οἵ ͵ ἣ 

» ἑκατὸν εἴχοσι μεμα χη ρθη" δαύμιαίζᾳ, ὃ πενῖε ἡ τεῖ- 
» ζᾳ ράχοντα εἴληφα, πόρτα ἐμσδϑοῖπα, χτὶ νώτου 

» ἢ θεν. κ σύτων δωδεχα, δεν ἃ στευέξν μοι λαζῷ «εὖ 

.» ἡμέρᾳ μιᾷ, ὅτε Σαζῖνος Ερδωνιος τ ἀκραν ̓  ὃ Κα- 

» πιτωλιον κα]ελάζετο. δ ριςεῖα, ἡ ΟἹ ἀγώνων ὅξε.. 

» γήγεγιμκα! τεοσαρεςχαίδεκα μϑ φεφαοις πολίζρχοις, 
πΡ» ε " 5. Ὁν ἤ ᾿ 3.8 ρ 

» οἷς λϑέδησαίν με οἱ σωϑενῖες οὐ τ καχαης ὑπο: εμοὺ, 30 

» ἵΔ4.5 πολιορκηζιχους,πσεντος δχτθας πολεμίων εἴ-. 
τν ᾽ ΕἾ ᾽ ͵ ἘΠ δ 
» χέσι ̓  καζαχὼν, ὀκτὼ ἢ τὸς οὐ ὐϑδαζαξεως, οἷς υ- 

᾿ λω » ͵] 2 ,ὔ δ λ ἥρνυλ "[δὺ “ 

» ποῦ αὐζχρᾳτόρων ετιμϑζευ σῶς δὲ πὅτοις,0) δδη-- 

» Χοντὰ μᾶν χαὶ «ς χευσοίς φρετῆ]ους «πὐξεαυχενίοις,Ε- 

» ξηκοντα 5 «ὐἰξιδραχιόνια, γούσεα. Ε δόροίζα, ἢ οκτω-- 

» χαιδεχα,, φαλορφ, δὲ δχίσημιο. πενῖε κσθ9ς τοῖς εἰ“. 
ν»}Ὲ - αν γος ΠῚ . .,ὕ ῳ, ς 99 

» χοσιν, ὧν «νέα ἡ(αν. οἱἕ μονομ(φχῆσοι νας ἡμίν, 
τα ὁ , τ Ι ε λ ἐὰν). ΄-ος 

» «αϑοχαλείᾳ νϑροις ἔχούσιος “ἰπσοςὰς ονίκη(αᾳ. (ὗντ 

Ὁ λϑύτοι Σ ίκκιος, ὦ πολίται, ὁ τοί ,ϑὲ ἔπτη ςρα!ά4.,- 

ἄποεπῃ ργαίοοίτ. ΑἸΐο σαγίιπι ρτα:- 
Ἰῖο, αμγη τγίδιιπο χα Ἰεσίοηὶ δέ σα- 
{τὶς ργώογαῖ, ργοίτγατο, αι] πη Πο- 
{πἰππν ροτοίξατοπη νηΠἤοτ, ραγὶ πλοάο 
Ρῖο τοῖα ἰΙορίοπο σογῖαηϑ, ἀ] 14 ΠῈΓο- 

οορί, δὲ ἐγ διιμιιτη (ογιιααῖ : αι ρτο ἰ4- 
τὰ Ορο σγατίαπη Γοίογοης, τ  ΠατΠῚ 
ΤΉ Ϊ εἰ οοΠΠτ, ὃς σοπηπηης ἀαυῖαπιη: (Σά 
ερο Δοοίρογο ΠΟΙ ϊ; Παρ Πὶ ΓΆτιι5,. 
οὐ νἱτᾶ ἀοΠαΠ]ςπη,εἰ ΠοΠογας δέ α 1125 
ἴΠ46 νο]ιρταῖος σαροζοῖ, αἀΐπγεγα. εῸ 
ΠοΠΊΪης οί] πα ρτίπηα Ιςρίοη ἰδ τγῖτ- 
Ὀαπιιπη ἐξοϊτ, πα οο ργα]ο ἀπος οἵ- 
δαῖὰ ἔμεγας. Ηας πης Οἰπτίτος ἔλοῖ- 
ποῖα αυΐδας ἱπποτιὶ ὃς δὰ Ποποῦος 
ΡεγμεΠΙ. ἀεί πάς ἰᾶπη οἰαγιιβ, γα] αἷς 
οτΉΉ δ. σετταπαπίδας ἰητογίιϊ, φποά 
νεΓΟΙῈΓ ἢς Ποηοτδ5 δὲ πηπΠοΓὰ Ρτο- 
τίθιις ἐλέϊί5 ραττα ροίξετίουίδιις αθο- 
Ἰετοηη : σοπιϊπποηας ροίξος πλΠΠτααΐ, 

ΠΌ]]α πη Ιασσα πῃ, πι Πππ ροτι σα πὶ 

σαΓΔΉς : [ἘΠΊ ρογ]ας ἀοηδτιις α σοπία- 
ΠΠδι5 [ΡΟ] 5, σογοηίς, ΑἸ Π5 0 ἔοττῖτα- 

αἰπίς ργςξηλ]ς δζ Ποποσίδιις, αὐ ΐ ὅς ντ 
σσροπάϊο ἐΐσαπη, ῃἰς ΧΙ, ἀπ ηΪ5, ας 
Ῥιι5 ρΡέγροταο πλ ]ΠἸτααὶ, σεητίος ὃζ νίπῃσρε ΣΟ 

1 οἷς αἰ πηϊσαιι ἰῃ ἀοῖθ, συ] πογᾷ ΧΙ, Υ̓ βεαρεν. κα 
Δοσορὶ, Δἀποτίᾳ οπγηΐα, Ὠ}]11ΠῚ υογάν. ω- ϑισνωον, 

(Ὁπὶ : δζ οχ [ἰ5 νῃὰ ἀἷθ δοδερὶ Χ1Ὶ, 
4ιαηάο ΕἸογάοηϊις δαθίπιις αγοῦ οο- 
σαραυίς ὃς (δρίτο] π|. ἐογείτ 4115 
ΡΓςτηϊα  ριιρη]δ 1115 γοτα ] ΧΊΎΧΤῚ σο- 
ΓΟΠ45 Οἰἶσα5 ; αι θι15 πο το ἀιπηϊογᾶς 
1ϊ φαὶ ἰῃ. ςοτταπηίης (δγιατί ἃ πὴς ἔπο- 
τΑητ: [Γο5 Πιαγαΐος, 4ιιοα ΠΟΙ Ι πηιι-- 
τοϑ ἐς 4 δ πὶ ἂς σορΗΠδπιργίπχιισ: ο- 
ἔϊο εχ δοῖς γεροσιδιὶ, φαΐδιιβ πο ἰῃ- 
Ροίλτογας ἀςοογαγαηζ. ργάτεγαα τοῦ- 
ΠΙΙΘ5 ΔΌΓΘΟΒ 1 ΧΧΧΙΙΙ, ἈΓΓΆΜ]Ας διι- 
Ἴρας 1 Χ, Παίξα5 ῥάγάσ ἈΝΤΙ, ἔα] οτας 
ἰηπρπος ΧΧνΝ» 4υλΓηΠ) ΠΟΌΟΘΙᾺ ἐἰς- 
τγαξξα: μοί ΕΠ, αἀ ππρο]ατα σογταηςη 
αἰΐαπος ΠΟ ἔγαπι ργοιιοςδείθιι5: "ος 
(ροπις (μ{ξἰπαΐ δετητετγίςοὶ. Ηἰσταπι 
ἐρὸ δἰοοίῃβ, ΖΕ] τοῦ ΔΠΠ05 ΡΓῸ νοδὶς 
ΟΛυἱτίτος π} ]Π ται, τοῦ ργα 5 ραρπᾷ- 

αἱ, τοῦ ργαΠ115 Ποποτάτζιιβ (1Π}; αὶ 
Πα] υπὶ Ροτίσαϊ πὶ ν πη αδηι τείερὶ 

Ρ ͵ « ἃ « Π ΒΆῚ { 3 ͵ - Ὁ ᾿ « 

» σομδμος αἰ χὺρ ὑμὴν, τοσαυζας ὃ κα χας αἰωνισείμε- 40 δυτ ἀειτοίζαι, (δά την τη σαπηροῆει- 
» γος, ζοσούτοις 3 πέϊμαη δος τ ριςείοις, δ μηδένα χίν- 

»" Ν ΨΡ ͵ Ο ν ὭΡΩΝ 
» δγοσον ὀκγήίᾳς πωποῖε, μι δὲ ἀπειπειλίῖος, δλλ ["»] 
ΩΝ ͵ Ἀν» ψ' ἊΣ ἣν τὴ Ν 

» ον τἰβατάξεσι χ) Ὁ» τειχομαχίας , Ὁ ον πεζρις, χα 

» οὖν ἑπαεῦσι,ὼ κΙ' πϑύτων, χαὶ σεεὼ ὀλίοις, μόνος, 
ν᾽ δ ε δ ν ε ; ͵ 

»» αὶ καζατεΐωϑμος ὅλον Ὁ σώμα ,0 συϊκατακΊνσα- 
} “ Ε λ “ - ᾿ 

» ῥβϑυος τῇ πατρίδι πολλζω ὼ ἀγοιθζευ γώ, τατο μϑυ, 
ΠῚ 3ς ᾽ γ ΄- τα Δ 

» ὧν Τυρῥῶωοις τε χαὴ Σ αζίγοις αφείλεοῦε, τ τὸ ὃ, ὧν 

Βιιβ ται ἴῃ παιγα σις ρυρῃϊδ, πο ο 
ἴητοῦ ροάἶτοβ πιο ἰπτογ Θαιίτος, τς 
σαπὶ οπηηΐθιι5 πιο ΟΠ ραμοΐς, ἰΠ- 

τογ ἀμ} (Ο]τ15,6τἰατη τοῖο σοΓροῖς οῦ- 
ααἰπούατας, αἰ πηΐσαιΐ, ὅζ ν ΠΔ ΟτΠΠῚ α- 
Τἷἴς σοπγπλ  Πἰτο!ι15 τα πηαΐτος Βὸ- 
πος ἄρτος ροραΐο οπι. δή αι, 
Ραγτίπι Εττυίοἰς δὲ ϑαθδίηϊς,, Ραττίπλ, 

ἘΠΕ Ο ἢ 

ΟἿ 



δό4 ΠΙΟΝΥ ΘΙ ΠΑ ΟΛΕΆΝΑ  ς. 

ΔΒ ηυῖς 82 Υ οἸ(οἷ5 ἀταυις Ῥοπηοιπί5, Αἰχϑυῶνπε αὶ ὁδολούσκων Πωρϑυϊίνων χρῳτήσαν-« ἢ 

, Ραττίπ Αἰ 5 μοί. Δἀεπηρῖος, ποφ ἹΞΠ  ἼδΣ ἐχέϊερὼ ὀιδων αι γῶν" χαὶ συσὲ 1: ̓ἐλαχίφην ἔχω μοῖ- « ᾿ 

Ε ς Ρίε φιαητα!δπλοιΠΊα: ΕΧ οἷ ροττίο- ραν ὅξ αὑτῆς ΟΜ ἐδ; λήμέδι δας ' 

πϑαςσορί,πος νείετι φυαιᾷ (Λαἰε- 
7)... τόδ, αὶ εοταησς ἰαδοσῖ ἐμ Ἐς (ο ΟἹ: μέ ες τὸ ον ὐνηδονδῃ ᾿ . ἀὐ) 

ΝΠ τυ] (ςἀ νἱοἰξυ Ππιι5 υϊίᾳ; δ ἱπηριάεπ- τῇ πολ αὶ αὐαιδεςαΐοι Τ᾿ καλλίφην κα έχοισιν ἐξ αὺ- « 
- Β - - - “5 τ ,ὔ " λ »ς 

Ν. 6.λ|. 1.0 ..6} μα Ππγι5 ορτίπηᾷ ΘΟΓΕΠῚ ραγτῷ πλ}]ἰ5 τῆ φ»»Ὁ πολλὰ" ἐτὴ χεκαίρττων) ὅτε δωρεαν παρ ὑμῆνα 
“"- Ὠ . πρτς “ - Ἢ ἘΞ: . Ν᾽ ἣ 

μΆΠΩΝ ἕπτ ν ἐπμων μον χυᾶ λάξβάηες ἅτε "μὴν «ριάρϑυοι, ἅτε διδδω δικαίαν 

:οπο ἃ νΟΌ]5 Δσσοροζγιηῖ, ΠΕαιιδ “ » ἔν τὰ 
κοι : : ἣΡ Ι ἐΡ κτῆσιν ΟΣ δὲ μίαν αυτὴς δἰ ποδεῖξαι δγουαϑμοι. χαὶ εἰ « 
ΡΓοτῖο Ἔπηεγητ, Π64; ν]}10 4]1ο τταϊο (ς ρον Ὁ γος ΤΡ ΤΑΝ “ ς ᾺΝ 

ἰυἴτος εοτῖι ροΠ] ἤοτγες ἀρργοθαγε ροῦ κϑῳ ἐπα στὶς ϑηνοις ὀρ τ λαι πεω στ ἐς, Ἢ αὐπίω « 

ἤπτ. 4} ΠῚΠ ἀστοτίι Ποῖ ἀσαιμππτίο- [Ὸ ἐκτῶ αθα,, σῦλῴον ἠξίοιωυ ἡμδδν ἐχήν, ζεὺ »ϑρ σε εὶὶ οὐ- « 
ΠΕΡΑΓ. ἘΡΕΦΕΣ ΤῊΝ ἢ ἀνηλ τη τω ἴσον συϊοξ πολίίιχϑν, ὀλίορυς σφέϊερίσα αΥ τὰ χοι- « 

ἱ ἱ νἱπάϊ!ςαγξδι, πο ῖισ 48] ,.» ΠΟΥ ξ ΝᾺ ᾿ 
ΠΡ ΡΊΘΣΠΟΙ νἱπαιολγεῦ πο τς αὐϊος δι να" 5 μάωῦ δ)δὰ εἶχέ ἄνα, Ἄθορν ἡ πλεονεξία τὴν α)- « 

υὖ αὐτοίμ!ς ἔοτοῖ,α ραιοῖδ νίατρα- Ἵ ΒΔ ἐν Ὁ τον τν : ; ΤΥ Βῆ 

ἔτ (μπτ οὐληϊῇ ἐπ π᾿ δ τ ΘΈΡΕΙ ΟτοοΣ Ὁ συτῖν ἐρήες ἐχιδειξα οἷ μέγα ἡ ο 
. - . 2 Ε] ρ « 7 " ν 

τηξῃ παρα ΠΠοι ἔοτταῆς υεπαᾷ τατίο- γεαγίχϑν ἐργ9ν, δυθ' ἅ τὰ ἡμέτεροι βια καίεθον , αγα!- “ 

τίς ργατοχιῦ φουῇ διυιλτιτία. συῖπὶ αυτό. α ουυζοῦσι, χαὶ σε τοὲ ἐξελείχουϑιοι μεϑίεν}} αὐτῶν, δίς « 
ἢ ΣΝ ᾿ ͵ λ 2 πα]]ι1π| ΡΟΠΠητ πιο πλογαγε Θρτερ πὶ δὺ αἰάοριτο; ἐπεὶ φέρευσενειὸς, εἰ τή τοῖς ἀν: .“ 

Δ ν Γ]6 ἔοι πιι5, οὐπἶπ15 Πηοτῖτο γε 5 Πο-' Ἰ  ΣΞ ἜΗΝ ᾿ 

, ᾿ {εγαβ οσοιρξς, δὲ ἡηαρεσ ἴτα ἱπυριιάςη.- Ἷ νᾶ: ἅτῷ τίς ἡμίν τ᾽ σεμψῶν σστῶν πα ϑ οι 
α " γᾺ τ, δι΄ Ἰορῆῃε, ντῆς οοπ εν] αι! ἀϊπηίττο- Ν ὩΣ μας ἐχιφανᾷς ἡ κα λὰς ποραξῴς ροελουδυος «Ὁ 

᾿ ΚΘ . . . 2 ΕΣ “ ͵7 » ,ὔ 

τῇ ἥ: 3: βΑ τε ]|α νοϊϊης, αϊς ἔεγατ ὁ 5. ἀρ εἰςὦ ἐμοὺ πλέον «Ἰξιοῖ: πότερον ἐτή σγλείω φραί ἀυσαμε- « 
[ τ Ν ἘΠΡΕΉ ΤῸ : Ι πρίν, ἐζ(ν-ς- ι 

μεν ἄςος, Παυϊὰ Πὶς πγδιίον ράρατΊη πιθ- Χο γος, ἢ μοίχας πλείους ὠγωγισοίωϑυος, ἢ Φαῤμαΐᾳ« 

ἄϊαπι αἰϊαΐς α νεπογαπη60 10 στορο, ὃ, νι αν ἼΕι; ἡνο φείοις καὶ λωιφύροις Ως 
«ἴα; οἴξάαλι ποῦς οὐ ηυα ΠΠΠ τία ὃζ ἀν φτος ον μ ΚὙ ΤΣ , Ὲ Ὁ κ᾿ “ 

Ρταοΐαγα ἔλοϊποτα μ᾽ 5 {10] ἃ τη 1Πιὶἀ6- Ἧ ΦΆΡΙς ϑπενιχίοις χοσλοῖς αὐὐροὀμόεϑιος ἢ ΔῸΣ 

Σ Βογ σεηίδατ. παιταὶ χυΐα ρ] τ. ἈΠ Πἰς ἀοϑενέφεροι ψὃυ οἱ πολέμιοι γεχϑνασιν βχιφαιεςεροια, 
ἵν - ᾿ ᾿ς Δ) Α ἥ ͵ “ δ Ν ᾽ ὨΥἰἰταιιοσίς, Ρ τ δ. ρ το Π5 ἀσςοτταιο 5 χαὶ μείζων ἡ παπδίς. μάλλον ὃ Ὁ δέκατοι ὅχτδᾷ-α 

τίσ ΡΙαγα να] πεία ἀσοθρεγῖτ, αατοοζο- ; πο αν ἀπο ἐἢ πο ᾿ 
Ἂ ἘΠῚ ἈΠ ΕΠ ΤῸΝ ξάτω μέρος ὧν ἔγω ὑπεδάξα ὑμῶν. δλὰ τότων γέοΐα 

Πΐ5, Πγα ΠΡ 15, (ρο 115, ] 54: νἱ ξΈγΊοΙΡ, τ οὐ ποις ὙΠ : παρχ ως 

ὀγηατη δτί5 πα]! ργαέογεηαιις {τ, ας ΤΙΟΤΟ δηῖ ϑ0 ΠΡΟ ΝΟ ΤΗΝ [ἔχοιεν Ἰεπῴρενε Ἰχαλμοι- ας ᾿ 
- Ε .ο 7 59 νὰ Ὁ, » ὧν 

Ῥιις Πο[ξίαιπι γος ατιοπυιδτα; ας ρα ραν ἥ' ἐυδῖυ! ἔγιοι 5 9σ), δὐ πω φαυλοζάτῳ τὴν οκ ας 
οἰατῖοσ ἔλξξα {τατα; δι ξείοσ. ἱπππιοος.. δυήμου φαμεν τὰ ἴσει χα χοπαϑησαιες. ὁ ὙΣ ὅν αὖ-« 

νο] ἀδοϊπηᾷ ραγῖθηι δογῖ ηιας “ιν σιὼ ς ͵ νον» 
ΠΕπις ὕεια ΒΡ ΕΑ Οἷς οὖν τοῖς ὅπλοις ἡ λαμιωρότης, δλᾺ οὐ τοῖς λοίοις" 
Ἑρονοδίβίαἰ που ἔγαιι 56 α Ππουιτη » καὶ λα δ ͵ ᾽ ἵ λὼ,, , : ὩΑ ΩΣ - Ἢ : 
Ρίοτα; πε πηιιοπηνᾶ αυ!άοπι ραττξ 30 Ἴπ Ἂ ἢ ᾿ϑρωῦ Ὁ διωνάμϑρον, δολὰ κε φιλῶδη. 

- Ξ φ ψν ἌΡΑΤΟΣ “ΛΕ 
δοτγοσο αυα ἐρο, ρέσττο ροίπητ, ποη- δεῖ ηρρέώται χϑιγζωω οἰκεῖν πολιν, σζφρὼν ὃ αὐτωνίε«, 
Πυ  νετο ἰίς πὸ πε τς ηυαξίη. δὴαν,ὡς-πἶο ὁ σεενελά. ϑερωϑενϊες΄ Ὥστ ὃ τυραννίδος « 

ΠΡ δ. Δα: ἌΡ δ τα Η ἐκ ' Λείκιοροῖηο μην ἀ αι ας νεγα ὑφ᾽ ἡμδιι δλλὰ χτ' χλῆφον κοὐ δὰ Ἐτορβαλμεν Ὃ Ἂ: 
μὴ ἵ 

μοια ταλωμττωρησείντων, σσεϊείς" οἱ ̓  βιαόταζοι Ἴς»« 

αὶ 

Ϊ 

Ἵ 
Ϊ 

Ποτοῖο ροϊπητ συΐρρο απο ἐλ! η- Δ ἜΝ Ὶ ἈΡΥ Κἴ  ο ΨΝΝ τς 
ΘΓ ΟῚ ἴῃ γπλΐβ, (Θα ἴῃ νοτθὶς οἱτ; νἱ- λαθοηες ἹΕΤ ΡΕΣΕ "ἢ ολα [Ὁ] ὑξειζοῆες π 

το 56: (1145 ηδ ἴῃ Πποιξεβ νοιτιης, απ. μίας μεχβ κα μείζω φζκϊελοῦσιν, ὡς ἁπτλμγες ἔχιςα- ς 
διηΐσος ; ὅζ νγθοῖῃ ες ποῃ εἶ δἰ ἰς ςῦ- οὔε, σιωπτῶ ᾿ δὰ εἰς πῦτο “δϑεληλύθουσινκ πϑρη- Ἧ 

ΝΕ Ἢ ἢ ἊΝ “ἡ Ξ Ἷ- Ω « ᾿ » -“ 3.0 ἮΝ ᾿ 
ἐπ νς [δὶ ἀρ μνμὰ δ φαρίας,ὡς}ε σὲ φωνζὼ αἰξιξσί τίνα ἡ ἀφιέναι « 
ταῦτ : Ζυδῇ πη νη ΠΟΘΙ ΓΟὔ ατγγαπηῖ- δᾶ ΠΝ ; Ἐς ΤΥ ΟΩΝΗΝ β ν : : : παν ὁ». ἸΕΘΣΙΝ Θεοὶ « ἄς Τ|Ρογατί ὅτς, τὰ ποβῃ Βοιοάϊτατὅ ΠΥ πατελοον ἐλάσλεραν ̓ 3 σ ρα Ὁ 
«ἰγτατῖδ Δοσερογίης: ΖΠΟΓΌΤη ντ8]125 δλλα τ' μδυ πρόϑτον εἰποντα τὐϑὲ τῆς κληρϑυχίαί “6 

Ρ . - . Ἵ ͵ λ ΔΎΟ "ς Ἵ 

Ὠιαίοτο 5. ΠΊΠΠΟΓΕ54; ΟΟτιΠΊ6]145 ἀπ- 4. Σ ποθλον Κασσιον, { σὶ μϑὺ ὑπαίείαις χεχοσχίη δον, « 

ΤῸ] 6 ΠῚ, Πἰ Πυἱγῇ ποῖαβ οπιηΐθιι5,44-ὁ δυσὶ δ ,ϑριώμξοις λαμισοϑζατοις, ζοσοιύτίω ὃ δᾷ- «᾿ 
Ἰὶς εἙ Πυ 4 ρειθία, ῳ πα νοςᾷ ααΐ- εὐτηζου εἶθ ὲ τοὶ ἐρωύτος ἰξς,ῶα 
ἄςπι ΠΡεγᾶ ργοὸ ραιγία νΠ ποίξγατη 6- ς ἥ ν ἥ ΔΕ 
Ὠλΐττογα ἀυθ αμην Ὡς Πίίσοτς ψυϊάεπιὺ πολίζικα βελάὐμαα Ὡὐποδφξα νϑυον, ὅσην συτῆεις  « 

Δ (ςἀ οὔ χυΐ ργίπγιις αἰ! ἀοπάοτῃ ἀστὸς. τῦτε γμυουϑύων, ζοσοῦτον αὐδρα τυραννίδι ζχυχρῷ, " 
ΤΌ ΠῚ ΠΛΘΠτΙΟ Ὁ ἔδεῖτ, 5ρ. αἴπιι ΠῚ, τγῖ- αἰτιασαμϑμοι, χαὶ ψάυδεσι καζογωγισαίοϑροι μζοτυ- « 
Ῥυ5 σοπμ] τίν. ὃς ἀποδιις τ ατΡἢ5 δίαις 
οἷατηλ, γοδιις ἴῃ 6 |10 ἐουτίτο ρος, . ᾿ 
δὲ ́ ῃ τορ. Ρεσπτοῦ δ Π.] ΠἘγατὶς αάθο ΠΟΠΓρίσυμ1ΠΊ, γΌΠΕΓΛΟ {ΠΠ1 δα βῖαῖς σοτη ραγαγὶ ροῆδει; 
τἀῃτιιπὶ ἰΠ 4.41 νίγιπλ Ομ έξο αἰἴοξξατα τυγαπηάϊς ογἰπλίης., ἔς ορρτγοήδγαης το[είππο- 
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᾽ » καὶ ε ᾿ οὐ ᾽ 
᾽ οἰαις)δι σσσὲν ἕτερον »λὰ ὅτι φιλόπολις ζώ ) φι- 

.» λόδιημιος, ὠσοιίϊες Ἔἰπτὸ τὸ κρημνοῦ διέφοῴροιν. Γαῖον 
ΜΝ ἢ ͵ ͵ »" τὴ ἡ ΖΛ δ᾿ σὴν ᾿ ον ἢ Γενύκιον δή ζριχον οντο ἡμίέτερφν, ἔστεῖ Ὁ αὐ πῷ- 

» εὐ ζ ᾽ “" 
»το πολιτά κα μῷ' ἔτος ἐνδεχα ον ἀὐενεῶῦτο, χαὶ τὸς 

ε ἦν Ε η ᾽ 

»ἰτσα ἀὐσανζᾳς τ τῷ πὐοϑέρω οὐγιαυτωΐ καΐϊέςησεν 
πε ἐν ᾽ » νι ασὸ δικζοω, οἰμελήσοινζῷς τῶν Μηφισμάτων Ἐβαᾳ- 

»Ἅ»ν ὦ λ [4 7. ᾽ “ 

» λὴςὦ αξὶ Τν" γεωμόρων ἔψη Φίσαντο, ἐστεὶ Φαγέρως 

» δίκης ἀφαναῖς ὀϑήρπαίαν. Ομ ρτοι “πολις ογέπεσε 

»(ῷ πὕτο κἰ πσέδυ οὥλλα τοιαχοςὸν ἔτος τῶτο δὴ α-- 

»γέχόμμεϑαι, ὡς, ο» τυραννίδι πἰοὺ ὀξοισίαν πολως-- 

»λεχότες. ἐαὶ τἄλλα: δ οἱ γεοῦ όχονϊες ὑμδ ὅτι 

» Τοῖς καϊδιοομδύοις Τὴν δημοϊκῶν ἠξίοιω (βοηθεῖν, ουξ 

» ὑμεῖς εξοφις χαὶ ἀσύλοις ἐποιήσοίϊε τω νόμω, τί {πε- 

» πόνθασι τὰν διάνῶν; ἐἰχὶ τυπήόρυϑροι χαὶ λακτιζομε- 

» γι, χαὺ παίαν αἰκίαν “ἰ πομείνανιες ἀπηλά ϑν(ον ςἐκ 

» τῆς ἄφρραξ ; χαὶ ὑμεῖς ζαῦτα παορίῖες αγέγχεοϑε αὶ 
᾿ “ « ΒΑ “ ͵ ͵ “ςν “ 

».οὐ ὥντειτε ὅππως παρ αὐτῶν λήκεοϑε δίχα ς" Ἔ οϑίου 

»λάϑεοίζαν. ΡΝ ἔτί ὦ γιοῦ ὦ δημόται; φρϑνηκκα λα- 
ΓΕ "ἢ 2 4 Δ λ , ᾽ 7 

»»Ὅογίες ἐλᾷ ερον, χαὶ Τ' γεωμοδαχον γομον εἰςφερθν-- 

» Τῶν Τὴν δυρόδγων, ἐχικυρωσαῖε, μηδὲ φωνζω «- 

»γαοουδροι ΤῊ τὰ ογανζία. αἰξιοιώτων. ὑμεῖς δὲ, ὦ 
»δυρῆοχοι Ἶ “ἰρακλήσεως “δὲ εἰς πτῶτο Ὁ ἔρον ἐ δεῖ- 

» αϑε᾽ χαὶ γδρηρξαῖε ἀὐτεῖ, χαὶ οὐχ (αἰ πσοκαζακλίνε- 

» εϑε, καλῶς πτοιοιεῶπες. ἐαὺ δὲ εκ Τὴ νέων αὐϑαδια, 
" ἄς ( «ἴδ 39 ᾿ Ψ ᾽ 

᾽» τὸ αγαι δῴᾷα, υμκίν ἐμποδὼν ἥώηται τὸς καΐζα δἴκοις α- 
,ὔ »} λ ͵ - ͵ "ἡ 7 Ι 

»γαδεπόντων ἢ ζὰς ψήφοις τ όπαζοντων," ἄλλο τί πε- 
Δ 2 ΄ ͵ » “ «» 

» Ὁ ψηφοφορίαν αὐχϑοσικοιώτν, δείξα!ε ἀὐζις ὸ ἐ- 
) τ Ὁ ᾽ σλ)λ ᾿ « ᾽ 

» Χχῷ Ὁ τιρχεῖον ἰα ω. χαὶ ὄπα, [-] τὸς ὑπατοῖς ἐξες! 

» παῦσαι “ ἀξοισίας, τὰς ἰδιωΐζας οἷς πσο9ς τὰ βίαια ὑ- 
Ι ΤΠ η7, ΩΣ “ Ω 7ἷ η « δε δ 

» πηρεταις ἔχειίνοι λξωνται, κα α φησαν!ὲς “ἰσῦο δικΖευ, 

» ἀνα δὸς τω ϑήμω (ς «ἰδὲ αὑτῶν ψήφοις, αἰτία σε- 

» Κϑροι προ τὸς ἱεροις νόμοις βιαξεαζ Ν ὦ καζαλυύφν 

»ὑὉ φρχζω. Οιαῦτα εἰπόντος αὐλν, Ὁ μϑὺ πλῆ- 

ὃὺς ὅτως οἰχείως δγετέ,ϑη τσϑϑς τὸς Δόχϑυς, ὦ ὥσαύ- 

τίω ἀπεδείξατο ἀγόϑμακίησιν σὸς Ω ὀὠτίπα λον, 
“΄5 ὦ ᾽, Ν Ὑ να λ Χ ζ 2 Ἷ 
ὡς Ε,ο.πῇρ ἐφζω κ» κατ’ Ὄρχας, μηδὲ Ἅϑοῦ ετί βου-- 

λει δ λύτιλεξόντων “ἰταουϑόφν. ὁ κδύτοι δ μζχος 40 
Ἰκίλλιος αὐαςὰς (ᾧ »ϑὺ ὀῆνα ἔφυ πϑώτα ὀρθῶς εἰ-- 

πεῖν Σίκχιον,ὺ μακρὸν ἔπταμνον ὅ' αἰδρὸς δίεξηλος ὃ 

δὲ μὴ μεζᾳ διδόναι λόγων τοῖς ὀμτιλέξαι βουλομέ- 

γοις, ἅτε δίκαιον απέφαμνεν, ὅτε πολίζικο γ,θηνως ΠΕ ̓  

Γ νόμου σὺ ᾧντήσεως γν0 υϑύης 5 ὃς ἔμελλε κρείηο- 

γα ποιήσοι πίω δι κζωυ τῆς βίας. (τη ὙΝΡ αἰφορμῆ 

λοσεαχ τὸς μηδὲν ἴσως χὰ δικαίως τοῖς πτολλοῖς Φρῳ- 

ΔΑΝΕΤ 1 Ὁ: ἘΠΟΜ. 

᾽ Ὗ ͵΄ ο 2 “ Ϊλὰ «ς ᾿ δ 

»Ὀυγ οἱοι τε ἠ(αν αὐελῴν »Μιιὼ σξοτερον ἡμέρῳ τῆς 

μων λ “» ͵ ᾿ » 
»ὶς (ὦ τα φόζος, χαὶ σοξίὶς ἔτι Ὁ κινδυι άυ- το 

» ψήφοις, οὖν αἧς μόναις δδὴν ὑμῶν ἐἰποδείξαοϑαι τω ἐ- 20 

20 

ΓΑΙ ὦ δός 

Πα, δὲ δ τιιρε ἀφ ἀογιῆτ τς οἰ ρίτεπι, 
πο οὗ 414, η1Π| 4υΐὰ οἰ ἰταιῖς δέ ρίο- 
Ὀἰς Ποίας ογατοῖαπν ( (ἀςπποίιπι 
τι] δι! Πι1 ΠῚ ΠοΙἐγῖι, ΟΠ α ΠῚ ΧῚ ΔΠΏΪ5 
ΡόΠ Ια ς ἸπΠΙτατ τοπουαθρατ, ἃ Ρτοχί- 
ΠῊΪ 4216 {μ1|γ1φμμαι απ πὶ σοί] 15, 
φ(Θπατιιδοοηίϊεῖ ἐς ἀἰα δες ἀρτὶς 
ἐλέξιιπι περ] χΠρητ, ἀϊδ αἰχογαῖ, 18 
ἀρεγῖο πθσαγο ΠΟ ροτογδῃσ, οἰδηῈ ρτί- 
αἷς χιαηι ἱπά!οἴαπι ἤογασ, ( α] οι 

ἐπηράϊου ας το5 δάθο {πσρο]ογοβτοῦ- 
Γαΐ, νῖ Ροίοα ΠΟΠΊΟ ΠΟῚ {δ] σαιιθσοῖ 

αὐ Πυιϊα(Πηοαὶ ροτίοιιο : ἐς Ἰᾶ τῖροίι- 
ΠΛ.1ΠῚ ΔΠΠΕ1ΠῚ ΠαΡῸ ρατΙΠ.1, Πα ΔΙ] (ει 
τγγᾷη 5 ἀι ἢ Πρ οττατο. Οπχίττο αΠὰ: 
Βος Ιρίο τεπηροζα οἷι πιασηξγατιι νε- 
ἢ τὶ φαϊδιιάαπη ρΙ εθεἰῖς ντπὶ ρατίεπεί- 
δες δαεηΐγο νο!]ςπτ, γοι!]!ερο 46 ἱ- 
Ρίος (δογοϑίφηξξζος δζ ἱπαϊο θη] 68 ἐο- 
ΟἹ Εἰς, αΐθας πο δέει (πητ Ἰῃ ]αΓΙΪ58 
ΡΌΡΠΙ5 Ρατίτὶ δὲ σα! οἰ θιι5., οπληΐᾳ; οῦ- 

τι 16] 14 νεχαῖὶ, τα πα ξ ἔογο εἰεέεϊ (πῆς, 
δέ νοβ πας ἐοετῖς., πες» υατίτ5 πο- 
πλοῦο ἐς {{π|5 ρασπα {ππηατατ, (᾽ χ0,.4- 
ἐαγαλίοσε,(αἸταῦα (ΓΑ ρ 155 1. (Ο]1ς 
Ροιο Ἐς ἀεοίαγαγα νοβ] οτος ἀρίτς 
Οὐἰητασ, νοὶ παηο {αἰτερ Ἰπροημο5 4- 
πίπγος {{πηΐτα, δ Ιοσοῖη ὩργατῖαΠΊ, ἔο- 
τοπείθιι τ δ πίς, σομῆγηγαῖς νο τἰς 
οΑ Ιου] ς, πα δια Ἰπἰ5 φαίάοπη ἀϊΠπαίο- 
τίδιις. νος νογο εὐϊθιιηὶ δα πογιατίοπα 
οριις πῦ Παδετί8; αι γᾷ ν]τγο ἀρστοίς 
{.. τεέξο ἔμοϊτῖς σποα ΠοΠΊΐηΙ σφ 5. 
Οὐιοάῇ ἱπιεπῦι ρογυϊσασία δέ ἱπηριι- 
ἀεητία ἱπιραά!πηδτο νους {τ νΓ 5 
(διιοιταῖ αι σαϊσι]οϑ ετί ρίας, αἰαν 
ἱπυπιοάοἤία (Π Γαρία πτεγταγθοτ,ς- 
οἴαγαῖς εἷς νίπι νοίἘγὶ οο]] ρ. ὃς χυΐα 
σοΠ πὶ ροτοίζατετη ἰηθοτο Π0 11- 
ςοτ, Ργί ματος, 105 11 νἱοἸητίας πη ηῖς- 
ἤτος μαθεησ, ἰη ἱπ Ἰοί πὶ φἀάιιοίτο, 
ΡΙεδία; ἀς {ΠΠ| σα! σα]απι ρογπλττίτο, 
Βοος Π]Π1ς οὐδ ςέζο οτπλίπο, Ζιο  (Δογας 
Ἰορος νοἔγαπης; πγαρρἔγαταπη νίο]Δ- 
ποτίητ. (γαῖα ἔτ ρΙΘδὶ μας οἰμ5 ο- 
τατῖο., ταπταπη 6 ΠΠ| σοητία δαμιογία- 
τῖος ἰηαἰσπαδτίοποπη πηοιΐτ, ντ ΠλμΪτῖ- 
τιΔο(Πουεί πίτῖο ἀἰχι) ΔΗ] Παἰοτες Ιορὶς 
πὸ αὐάϊγε χα! νε]]οῖ ἀΠΊρ] 15. δε α 
ΤΟΙ ας τγίριιπι5 ΑΠαγσεπς,σεῖογα αἰχίς 
τοέξε Ιοουτῇ δι σοίιπι, γα τίς ας; ἰδ - 
Βιις ογηδυῖς ποπιίπῷ. φαοά νοζὸ αἱ 
{(παάετς νοϊςητρ.Ποη ρει πλίττογοι αἱ- 
οςηάϊ οοριᾷ, πεοίο εἤς, ποοτοσο- 
Ρτῦ οἰυτατίς πγογίθιι5, ΠηΑΧΙΠγ6 ΟμΠῚ 
ἄοίερε υαγαταγ, 4 5 σοητία νἱο- 
Ἰεπτίᾷ πιιιηΐαταγ. πὰς ΘΠ πὰ οσσαίοπα 
Ἔο5 4 181] αχαὶ πες ΤΕ τη ρΙεδς οο- 

ΚΟΚΟΚς τη 



6δέ 

σίταγεμε, τυγίας τγαπ Πἰτατο πὶ δέ ν- 

τ{Πτατοπῇ ρα δ] τᾶ ταγτθάταγοσ. Ηἱἰς αἰ- 
Αἰς, ἐπι τη ογα πᾶ δάςῆς αὶ νο] δι 
ςοπιτα]εσξροτγογαγο; αἴς ἰτὰ σοποίο- 
ποπὶ 4 πλίίις. Τυτι σοι 165 ἰητγα ρτί- 
τάτος ρατίετος σαετα πῃ ρΑτΓῖῖ μαδιιο- 
ΓΌΠτ, ΘΟΓΙΠ. Ρταοἴρας οὶ της ἔοττῖ- 
τι άίηο τῳ ορίθιις 'η νγῦς Ποτοθαης 
Πλαχίπης: Θ054; ἀοοιιογτ γρϑαίμε ογρη ὲ- 
ῥτ Ἰεσὶ οδηιτοη Δ; νει 5 ρυ πη}; 
δὲ ἢ εἰς πὸ ἢς ογεταγ ρόραϊις, ἔμ ς 
ατίδπη. π᾿] ογαητῳ ντ Οπηπο5 πλΔΠΕ ἰῃ 
ἐογυπιοδιιςηίτοηι οὔ ἈΠ] ο5 ὃζ οἰἰςἢ- 
τίθυς φυᾶ αιᾳ; ΡοΙΙει ΡΙαγίπη5: Ρᾶῖ5 
οἰγοατείδιπαὶ ὃς ἰῃ σοπλίτίο σομίΠς- 
το, Αἰ ἢ σατοτιαιῖπη ἀπ ογία ἐου Ιοσα 
ΟοουρατοΠΌΡΙοθοπνα; αἀϊρείσεγὄς, πα 
ἰῃ νΠυπΠὶ ςοἶγα ροῆδοτ. φιοά «ΟΠ πὶ 
νδιρίδοιῖτ, ἀητειαιη οἴαγα {ΠῸχῖΠ δες 
ἀἰος, ΡΙογας, ἔοτ ἰοοὰ σσουρατα ογλης 
ἃ Ραττίοῖ5. Ῥοΐ πᾶς αἰιοτῦς τγιθαηὶ 
δὲ σοί ]ος, ̓ ΠΠη; ἰητροῦ ργαοοπεπὶ 
αἤαεγσέγε αυἱ σοητγ ἰθραπὶνο]]ςητ α-- 
φογα. σα Π065 πα] θοηι νΊγὶ ργοαάίγεης 
Δ ἀϊσοηάμπ,, Πι}}ἴπ|5 νεῦθα ργα 'πι-- 
φηοάεῖϊο ςοποϊοηίβ τα πχυΐτα Ἔχαια -- 
τὶ ροτεγαῆς. ΠΑπὶ 41] ἱπποσίαηόο ἀἰ- 
σεπτχίδιις αἠἀεῦαης δηϊπλ,Α}Π1 Ἔχἤδὶ- 
Ἰαθδητ δὲ οδίξγεροῦδηι. (εξ πεφ δά- 
ἱπυιαητεβ ἰδ ἀαηήο;πες οὈἤίζεητςς, 
τατηαἰτυδη4ο αι! 4 ρτοίεςετιητ, 
ἸΡ᾿ σοηίυ]ῖθιις ᾿ηαἸρσηδηιίθιις δὲ ρτο- 
το[παηιδιι ἃ ρίεδε ἰαἰτἰα νἱοἸδτία Ης- 
τί, σι πεπηιηᾷ διά ἴγα (Ππ]πεοῖ: τος 
(ροπάογιης τι] θα ΠΙ ἰάπ υϊπτιι Δῃ- 
πιιπ} φαίς πὶ (6 ογατίοποδ δ ἤγθ, Π]- 
1α ντἰ]ίτατε ; πὶ γαμοῖ Δα: δζ ργοτγίτα αἱ- 
τογοατίο πες ρἰασοδηι. τὰ ἤΠΕὶ πασᾶ 
ΡΑττο οίαπιρτα, ἰαπγῷ Ρίεθο ροίςδια 
οαἰσυ]οβ, Γξ ΠΟη ἀπ Ρ 115 ἔογε 48 γαιὶ 
ἐπι: πος ραττίο!, Ρ]ο θεῖος ἰη {15 τ. 
{ξοςάετο ραγᾶτοο ἱπηροάίοθαπε, δέ ντ- 
ἢδς Γηϊτιδἰς σα] οι} 15 ἀ ΘΠ Πδῖας πα] η]-- 
Πτῖς ετρίεθαης: η45 Πααμὶ αἰ Πγίττεγα 
ΠΟΙ]ξτ,ηοο 6 ἔοτο οχοθάσογςο, ριΠΈ8τ| ὃζ 
ψεγθοζατὶ εἰϊοϊε ἄτα, σα α; τ θιιηὶ νο- 
εἰξογαγοητζασ, δζ ἰῃ πηθάϊ δαιπιετγίαγίο- 
τα πιταγτη (ς ἱπιγάθγοησ, ἱρίς αΐ- 
ἄστη οςάοθαηε, δὲ φιδοιπησις ἔς ἰη- 
ἔεγγοης, ταταπι ραγπλϊτιςθαης τγαηϑί- 
τὰν: ἂἵ ΓΙ] απ νυΐριις, σα οα ραγ-΄ 
τἰπι 1105 (δ ]ιογοτατ, ραγεπ ρεγ [Τὰς 
Δἴηιια Δ]1ὰ5 ἔογὶ ραττες ἱπσοιῃροίτο 
ταπααἶτα δα οος σοπῆποτγοι, ποθὴ δά- 
τ το ης: ἴτὰ ντ Ρ]ςδὶ 1} 1] Ρτο είς 
(ει Πλρ ΠἜγατας αιχ τ. τα ἀδαυ νίοο- 
τῦιτ ρατγ Οἱ , ἄτας ἱπηροάαοτγης ἰεχ ρ- 
ἔσττοῖατ; τε ἐλυλΠΑγ ορα ργαοῖραλ, 

ὈὨΙΟΝΥΘΒΙΙ ΗΠΆΤΙΦΛΑΛΕΝΑ 9, 

νοιζας, πῷ ζῳ ρον παλιν χαὶ δυιςτίναι τὰ συμφέ: 

οϑνῖῳ, τὴς πόλεως. ζᾳῶτα εἰπῶν, χαὶ τί. ὀχείαν ἡ- 

μέρφιν διποδείξας τοῖς καιτηχϑθ9ις τῷ νόμου, διέλυς. 

σε πίω εἰκκλοσίαν. οἱ δὲ ὕπαΐοι (Δι γαγα χϑιῖες ἰδιω- 

ᾧιχϑν στενέδριον πατρικὸν αὐδρφοζοτων πε χαὶ μὑ- 

λιςα οὖ τῇ πῦλ( τότε ανθοιεύτων, ἐδὶ δδισχον αἰὐζυς ὡς 

κωλυΐέος εἴν σφίσιν ὁ νόμος, λθονρις μϑρ τοξϑτον' ἐαλ ὦ 

δὲ μὰ πείθωσι τὸν δῆμον, ἔρις: ἐχέλάυον δὲ ἅπα-. 

σιν ἥκειν ἕωδεν εἰς πίω  ἀρροϑῖν ἅμα τοῖς ἑταίροις πέδ᾿ “{ 

Ιο πελαίταις οὅσοις δὼ ἕκα τοι πλείςοις διιώω!). ἔ 

σα τὸς μϑὺ, αἰξὶ αὐ Ὁ βῆμα. χαὶ , ὦ ἐκκλιησιαςή-, 

δον ἐσώζα  ὐσσοκδύφν, τῆς δὲ χτ χτ' πολλὰ, τὴς αρ»- ' 

δϑς μέρη συςρέψανζ αὐζοις 2.“ ναι ΗΓ 

λῆφθαι ῶ δημόίυθν διεασασχκένον, χαὶ ̓ κωλύξοϑαι, 

τσϑϑς αὑτῶν εἰς ὧν στεσέλϑειν. ἐδόχει ζᾳῶτα κράτα 

τῇ Ὶ καὶ φρὺ ἡμέφαιν λαμασξᾶν “ϑυέαϑαι, τὰ πολ- 

λοὶ τῆς ἀγροῖς κατείχεζο Ἅπον ὁ ΤῊ παπειχίων ες, 

ζᾳ (τα οἵ πε δ ῶσχοι χαὶ οἱ ὑπαΐοι παρηᾷαν χα 

λέγᾳν ὁ καρυξ ἐκέλάυσε Τ βουλουϑυον πῷ νόμου ΠῚ 

20 τηρρρν. πολλῶν δὲ αὶ ἀγαθῶν αὐδρῶν παφιόντων, 

σε δενὸς ἀξάχουςος ξὼ ὁ λθγος «ἰ ποῦ τῷ “ ϑορύδε τε τε 

τῆς ἀκχϑσχκίας τὴν φκκλοσια ξόντων. οἱ μδὺ γὸ»ἐ οὗπε- 

χέλδουον πε χα! ἡ ἐπεϑοίρῥεωον τὸς λέχϑιζς , οἱ δὲ “Ὁ 

ἐζαλλὸν τε χαὶ κα εθοων. ἐκρατει δὲ οὔτε ὁ ἍΜ Γ συλ- " ' 

λαμβανόντων ἔπαινος, οὔτε ὁ Τὴν δρτικο α΄ Πόντων, 

φυρυζος. αἀγθμακχίριωύτων δὲ Τ᾽ οἱ ἀτάτων καὴ με 

τυρουμϑμων ὅτι τῆς βίας ὁ δῆμος; Ξρχῇ. λόρον Οὔκ, 

αἰξιῶνο ασουϑδώφν, αἀπελογϑεεῦτο οἱ δηκῶνχοι ασεὸς.ς 

(ῦτα, ὅτι δὴ πέμ"]ον ἔτος τὸν αὐτὸν ἀκχούον)ες λθ- ὦ 

30 2»»» οὐϑὲν ποιοῦσιν ἀγαϑὸν, εἰ μὴ αὐἰξιοῦσι χεπσομές, 

νὰν ὲ ἑωλοῖς χαὶ ᾿ καϑηκαξά μϑδῴας δἀὐτιλογίαρ. ὡς δὲν 

ῶ πλόον τῇ τῆς ἡ μέρφις εἰς τα ἐδ πτθ ή!ϑη, ὀδῆς. 

μος ἀπήτει Ὁ ψήφοις, Οὐκέτι Δλύῤαετὸν ἡγησαμε-, 

γοι Ὁ Ὡράγμα οἱ νεωταΐοι πλυ πατειχίων, δίρα-. 

οϑαί τε βουλοιδροις χτ φυλᾶς τοῖς δημόταις ἐμ-ἢῦ 

ποδὼν ἐγίνοντο οσα τὰ αγεῖα τὴν ψήφων τὸς ἔχον--ς 

ζ, ἀφηξριεῦτο » Χφ 1 Τὴν αἰ ανρείριωτων εἰς ζύτα 

τὸς μὴ βαλρουδύοις α αἰπιένωι τυ-)ογές πε ὯΙ ἡ ὠλοιῶς- 

τες ὀξεξόονλον' χεκραγότων δὲ δ᾽ δ, εἴρων, ταὶ εἰς μές τω 

ο σοὺς ἀνοιὶς ὠϑου νϑύων,ἐχείνοις μδὺ ὁ ὁ ὑπεχώφριευ,δ τ παῖς 

ρἧγονδ οπτοι βελωσιν αδεώς, Ὁ “δὲ ἀδα. δὴμε τ 

τε ἐπόμδρον ἀὐζ Οιορδν ὥ κατ᾽ ὀδαὸ ὀιλα μεέρη δ α5»- 

ἐς μοῦ ο )ορύξε χα ἀταξίας ἀλων ἔχ ̓ ὐδις!} 

ϑ παριεῷ. ὡς]ς αἰωφελὴς: ζὼ "κῷ δήμῳ ]5 ἡ Ὁ Ξέρχόν- 

τῶι βουϑηα. τέλος σ᾽ δέζω ἐπεχράτη ν οἱ πατοίχιοι, 

χαὶ Οὐκ εἰαίαν Ἐχικυρωϑίεναι τ' γόμον.οἱ δὲ φϑῦὰ- 
μὐταΐζῳ, συλλαξέαϑαι δύξαιγες τοῖς «ἰπσάτοις, ἐκ 

τειαΐν 



γα! τ γόμον ὅτοι ὡμιολιουριοῦτο αἰτίοι “πυέαζ. 

τ Κλοίλιοι, Ἄύοις τε αἰξιωσᾳ λαμασοϑταῦι, ἡ ἐτ- 

ταιοίαις κεγοίλα: δευνώνδρυοι, πθλότῳ τὲ  δύξη, χαὶ 
Οϊς χτ' πόλεμον ἔρχϑις ἐχτφανής ἷ ἡ Τῷ μὴ χυρω,ϑη-- 

γα. 
ἑξηςἡμέφο οἵδα λαθογῖες οἱ δ μδοχοι τὸς ἔχηφα- 
γέςαζτοις Τῶν δημοϊικῶν, ἐσχοποιω ὃ τί χοήσον.) τοῖς 

2 πφαγμασι, κοινὸν μϑὺ πϑτο χὺ [ἰϑα τούτων ὁμιο-- 

λοίούμϑυον εἰληφότες, μὴ τὸς ὑπάτοις ἀγάν ὄλὶ ̓  

δίκζυ,δυλὰ τς ὑπυρεϊριώᾷς αὐζις ἰδιωζᾷ κ᾽ ὧν χο-- 1ὸ 

λαΐζονϑύων ἔμελλε ζοῖς πολλοῖς “ πολιτῶν ἐλαιων 

ἔσεοϑαι! λοορς, ὡς ὁ Σίκκιος ὑπείϑετο. αὖϑὲ δὲ τῷ 

πλύϑοις Τρ πὸ ὧς αἰτίας ἀηϑηΐουϑύων, ὅσον 1) 

γκὺοὸ αἰθὸ τ νύμαζθρῦ ϑήσοϊ. τῇ δικριὶὶ μάλικα 
πῖϑὶ τῷ ἐμμήματος, πηλίκον ἔς αἱ Ὁ μέγεϑος, ἔχι- 
μελῆ ποιέυϑδρμοι ζυτησιν.οἱ μϑὲὺ δίχυ χαλεπώτερϑι Ως 

φύσάφς, ἔχ Ὁ μεῖζον τε ὼ φοζξερώτερον ἁπόζᾳ ὦ- 

τα πσοϑάγάν παρήνοιω" οἱ δὲ ἐχτάχέςερφι, ζιώαν- 

ον τ μεπειώπερον ὸ φιλαν,ϑε;πότερϑν. ὁ δὲ 

Φὐτης ἡορύμϑυος τὴς γνώμωης, ἡ πείσας αἰὔδις, 2 

Σίκχιος ὁ τὸς ον πω δήμω “ἰδὲ “Ῥαληρϑυχίας διΐ.- 

θὼν λόορις. ἔδοξε , δΐζυ αὐδις, Ὁ μἂν ϑηγο πλῆθος ἢ 

παζικίων ἐάσει. Καὶ λοιλίοις ἢ, ΠΠυςουμμίους, ἃ Σ εμι- 

ποσονίους Ὀχὶ τὸν δήμιον ἀγῴν οὧν ἔπσξᾳξαν ὑφέξον-. 

ὥς δίχα, ἐϊκαλᾷν 5 αὐζις, {ὅτι “ ἱερῶν γόκίθον οοἱξ πε- 

δὰ ταν δηρῦρχων ἐκύρωσεν αὶ βελὴ αὶ ὁ δῆμος, οὐθενὶ 

δεδωχότων δξοισίαν αὐαϊκα {ὴν τὸς δ γρις «ἰσου- 

μϑύην τὶ Ἐ ἀξελητων,ὡς αἷρ τὸς ϑηγοὺς πολίζᾳς, ἐκεῖ- 

γο! καΐζῳοο ὕες αὐδις, ἀγαγῶν ἐκωλυ(ᾷν (χὶ τέλος 

᾿ ΑΝΤΊΟ: ΚΟΜ. Π1Β. Χ' 
᾿ ἀροῦν οἰκιῶν ἠζαν, Ποςούμμιοι, ὃ Σεμιεϑνιοι, ἢ δι- 
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πα ργοπρεΠ πηΐς. αἰ Πγῖ5 αἄϊιιιο- 
τατοοπίμ!ςς5. ἢ! ἐγαης ΡΟ Ἐα τη], ϑ 6 πλ- 
ΡΓΟΙΙΐ; δ τοττ, ΟἸΟΘ ΠΝ, σοπεσίς οἰατγί-- 
ταῖς, οἰ Ιοητο 5, ορίδιις, ἀἰρπίταις, ας 
τρις Ῥ6]]ο ΘΟ τὶς ργα πηι ΠΠπιῖ; ῥεῖ 
ατπο5 οπληΐππι σοπέοΠιοπε [Ἐετίὰο 
τηΐπιις ρέεὐηοληο (ιτιοίτοιαν εχ ἀργα- 
γα. οί! ἄϊα τειδιιηὶ σιπὶ ποῦ ΠΣ 
{ππηΐ5 6 ρΙεθα οσίτ]ταιιοτιπτ ]ιιοπηο- 
ἀο τγαξξαηάιϊηπ οἴου πος ποροτίιιπη, 
δὶ φυιῆη ν πο οΠληίτιπ οδίεηία ρ᾽Δ- 
οὐῆςε, ποη σοπίμ]δθις εἴδαι ἀΐςεπ- 
ἀᾶ,͵ (ξἀ ρτιπατὶς φαΐ (πο 1105 τ] Πο- 
τίο δά αι Πεητ: φυΐα, νι δ ςοίμις πος 
ππεταζ, οἰτι65 ΠΟΥ ΠῚ ρΡοοΏ ΠῚ ΠΟ ν94: 
φάξο ουγαταγὶ ογαῃτ: (ΟΠ]ΠἸοῖτε ἐϊδηι- 
τοδαταγ ἐς φοοιᾳηάοτιιηη ΠιΙΠιοΓο, 
ΟΥΠ. 15 ΠΟιΉΪΠς, ὅς ἰπ ργἰ ΠγΪ5 πγι]ἐῖς 
αἰπϊπηατίοης. αὶ αἰρογίογί ογαητίηρο- 
πίο, ἐχασσογαπάᾳ σοπίεδαπτι Πᾶς ο- 
πληΐα, δα τογγογοπῃ ἱποιτςχάππη σ6- 

τοτῖς : σοητγά Πηϊτίοτος, αἀ πηράϊοοτγίς 
ταῖοτη ὃς οἰειηθητίαπη τοποσαθᾶς ΠΠ- 
σαΐα: σαΐα5 (ξητεητία: δἰ ςοίμι5 ἔτ ας 
ἕζου, ἰ5 ]υΐ ργο οοποίοης ἰεροῖη ἀρστα- 
τίαπι (παίογας. ΡΙδουίς ἰσίτυτ, ΟΠ Π5 
Ραιτιοἱϊς σετογίς,ίο]ος (Ιἶἱος, Ροῖτι- 
πλΐος,ς δέργοηίος ἀγσοῆοτς, δα γεά- 
ἀεπάδς σογάπὶ ρορυΐο [βέζογαπη ίμο- 
ΤΠῚ ΓΑΓΙΟΠ 65: ΓΙ ΠΊΪΠὶ ἔογο, Ζαοά ΘΟ 
τγὰ (φογαῖας ἰερες., η11ὰ5 ἐς τη 5 
5.ῬΟῈᾺ (ηχοτίς, (χυΐδας ἀποετο σα- 
Ὁϑθατιιγ Πεαας τί ριιΠο5 ἱπεΐτος οσ- 
σεται) ἱρή! οος σομ δ Πςητης σορηϊ- 
τίοπεπη ἀς Ιεσε ρεγέεγγεησ δα ρορὰ- 
1.π|. πτα!ξξα νεγο ρί λοις ποη ΠΊΟΓ5, 

πίω ἷξε Ἔ νόμου Δ [οίγνωσιν. ζυιη κοι δὲ ἐφανη ταῖς 30. ΔιιτοΧΠΙ Ια πι, δας αἰ ἀ φυϊάρίαπι ἱπαΐ- 
δίχαις ὁράσει “ἥτε ϑαναΐον,μκήτε φυγάώ, μήτε ὀῆνο 

Ἐχιφϑονον μιηϑὲν, ἵνα μιὴ τῷτο εὐΐοις “λμν.) σωτηείας 

ἀἤτίον, λα ζᾷξ οὐσίας αὑτῶν ἱερας ἘΠ) Δημῆθος: 

Ὁ μετεοιωταΐον ὄκλεξακϑυοις πὸ νόμου μέρος. ἐγί- 

νεῷ ζώτα, χαὶ παρξῶ ὁ γόνος, ον ᾧ Ως χτ' ω- 

δρῶν ἐδ 4 στε ελάα ϑίχας. τοῖς δὲ ὑπατοις χαὶ Τ ϑλ- 

λων παδικίων τοῖς “ὐραλάφϑείσιν εἰς τὸ σεευέδριον" 

ἔτυχον δὲ οἱ χρ ατίςοι τὐραχλυηϑανηες᾽ ἐδύχει συϊγωρήν 

τοῖς δημζνχοις δχ ἐλέσαι (αὶ δίκας οἵνα, μή ὧι μεῖς: 
ὧν κωλυϑειηες ὀξεργάσων} καχϑν, χαὶ τοῖς δημόταις 
Ἰχιβέπειν ἀγοκαινονϑύοις, εἰς τὰ χρη κοΐζᾳ, τυ δ .- 

δρῶν κχέαι Τ χολζω οἵγα τίδα οσυτερφι ϑρωνται Ω 

λοιπὸν ολαθοήες ὁπόσην οριὦ Ὡρὰ τὰν ἐπϑρων δι- 

κἄμ, ὀηγως τὲ χαὶ τῆς εἰς τὸ γρημοίζᾳ, ὥ μίας 4ύδιορ- 
ϑωτον ἐγρύσης τοῖς πεπονϑῦσι τίω συμφορᾳν. στρ αὶ 

στευεξη.α λόντων ἊΣ δι αἰδρών ἐρήμους ( δίχας, δ 

ἀϊοίιπι, ἢς μας οσσαίοπε δϑίο[ιετᾶ- 
ταγ; (εξ νεθοπα εοτῖ ίδογα εἤξητ 6- 
τοὶ : υα οπηηίμπη τα ΟΠ πιὰ ρασπα 
Ἰερε ργαίογ βεθαζαγ. Ἐδέξιπι εἰ ἴτα, 
ὃς αὐξυϊ ἀϊε5 ἰπά!οἰ!. ΤΊιπι σοπίαϊες 
δὲ σοτατὶ ρατγῖ οἱ! φαΐ ἰπ Θπατιι αἀεγᾶζ, 
(εγαητυτοπὶ σοπιοσατί ργα πε ΠΠ- 
ταὶ φαίης) σεπίαοταητ σεάςηἋ ΕΠ 
τι δαιποιῖι ἱπηροτοητίς,ηο νοτίτὶ αιἀο- 
τεηῖ ρείμι5 ΔΙ᾿ υ  : ρεγπλἰτοη ἀ{1Π16: 
εἤεταις ρΙοδὶ νὰ δΙ]ςπι ἰη Π] γι ρὰ- 

40 τππτοηίὰ οἤπιηάοτετ, πλι ἐξατίση;ργο 
ἀγδίτγίο ἱπἰ πυϊοἰς, ρος πιαπίποιίος 
ἃς τα δ Ὀ Ποῦ ἤσγευ: ργαίθσγτί πη σα πὶ 
Ροσαπίλγιπη ἰαέξαγα ἔοι Ππς ἰατγοί τὶ 
Ροῆϊδι. χιοά δὲ σοῃείρίτ. οπὶ οηΐπὶ 
ἀείοειο ἱπάϊοῖο ἀαπηπατὶ οἤδησ, τα πα 
εἴτα ρ!εδὶς ἱγὰ σοηαίδιίς, τπη τγῖ- 
Βιηίς αἰΐιια εχ ραίτα (τἰςξλέξιτη εἰ, 

τεδῆμος ἀγοκαινόνϑμος ἐπαύσαΐζο, χαὶ τοῖς δημῶρηρις ἐδύχει τὴς δὀἰ'ποδεδόαϑαι μετοία. ο»ιεῦ χαὶ 

ΚΚΚ 11 

΄σ- 

Ἵ 

( ἘΜ ΩΧΝ χω 
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φοίτα τα εοσῖϊ ροτοίξζατα οἰ Πτοτ: 

δ ραττίοἱ! ἀαππατίς Βοπα ἔμπα τοάαι- 

ἀοτιητ, το πίτατο Πἰ5 Ζαϊα ρος Πα ο-᾿ 

πιογαητια]αο ρτγοιίοιατα Πἰς οἰας οῦ- 

τοπτίοηΐς ὃζ ρεγίοα ἱ ἔτ οχ τι. Νο 

πυυτο ροΙ τ ρα η15 Ιοσ ΠῚ ταγίι5 ντ- 

σοητίθιι5, Γερεητζο Δ]]Δτὰς ΠΠΠτΙΙ5 ἄς 

Ποιίμπιίπ 1 πἰσυ Δηιιπὶ στιν ΓΓτ- 

Ρ[οηΘ, σοπαζιι5 ΘογιΠι ρα πο Πηρ6- 

ἀἰμῖς. Τ᾿ αἰου]αηῖς εὐΐπλ πγασηα ἔτο- 

παρητία ἃ οπηαπη οΟἨιοητίθιις, ὃς 2 - 

"πος ΠΊασῊΪ5 ΠΟρΙ 5 δαποηιϊῆς ἀϊσεη- 

“αἰδιις, ἀἰγορτίθα» ἴα πὴ ἀρτίδ, ορρί πὶ 

ἤ 

κ᾿ 
Α «ΟὐὙμ ΑΝ ΕΣ 

ππλουον ΘΗ͂Ι «νὰ ἡ. 

4υος ΠῚ παῖ (πσσατγγογοζαγ,πτγα 

Ρᾶϊοοϑ ἄς σαριᾶ {π|: (παῖς ἄδοτγο- 

εἱς απηθος οδία]ς5 ἔδοτε (πρρετίδ5. αὶ 

σαπι ἰἀἸᾶο ἀοϊςέτι, οσππέξζος οἷος 

δά ατπλα νοοαῆδησ, τ] πὶ τις πο α; 
τοποιατα (δ Ἰτίοης, σοπατὶ ππτἰ πηρο- 
αἴγε Ζὰο πηΐπι15 σοπίοτιθογοηταγςο- 
Ρία, πος; οΧ εσείη οἶκος ΠΗ τίαπη ἀο- 
ττοζδητος νἱπαϊσαγεταγ. (64 ἔπατα. 
οοπαοοατίς ἘΠ᾿ πὶ ραιγίθι5, 5 Ο ἐέτα 
ο(Ε, γε ρατγίοῖ! σαπαὶ οἸϊε τίς {πἰς Ιά 
ΒΟ Ππὰ (ποἰρογοητ; ὃς Πα 1] οἴτιας 
Ρτο (αίατο γοῖρ. (ο δα οχρααϊτίοπαπη ἱ- 
[ἴὰπὶ (ροῃτα οἴδεγοῃτζ, τς Ρἰοτατῖς ἰατα 

εἤδητίητεσγα: σοπῖγα, ἰδ αὶ] σοπίι- 
Ἰος ἀείδγεγεησ, ἡγ114 ο[} 2: πηηρῖχα. ἐῸ 
ς ( ρίοὸ οοποίοῃς γϑοϊζαῖο, τ }τὶ οὐ- 
ἰλτα εχ ρίοθς ἔροητο ἀβάδγαητ ποπλῖ- 
ΠΑ; ΡαΓ5 5 ἰῆσεημο ἡποάλῃη ριάοτο, 
πο ἀφοῆξης οἰαίτατί αια ργορτεγ ΗΕ 
εἴρα Κοπιαηιπι ἱπηρουι πῇ ρεγρεῖαο 
Ὁ ποθι ᾿η οἰΠΠἀγοταγεητεῦ πος 6- 
γαῖ ετίδπη δ᾽ σοί 16, Ζα! ρτο σοποίο- 
πε ἰῃ Ραδ] οἱ ἀστὶ νίπτραζογος ἱππο- 
ἔξαις Ειογαῦ: δ (αφαθθαταγ εἴ σοΠοΥ5. 
οὐξίησεηαγία ἐρ ΥΓΟΥΗ292 ΓΑΙ ; αὶ 
ετ,ν τ }}ε χαοσαο, ΡοΓατατίβ ργῖα16- 
σίππη ἃ ΤΠ τα ΠῚ ποοοῆπτατο δ ογατὶ 
ἘΓΔΠΣ. ΓΑ ΠΊΘΠ (ΠῚ ΘΠΠῚ Οὗ Π.1|τὰ ἃς 

πιασπαὰ Πλογῖτα ΠΟΠουάγοηζ, π μα ]υπ᾿ 
Ἔχοιητοπη ἀοσίογογο πο πογιητ:δζ ῃςο 
ΟΡ ΑΓΕ ΠῚ ΡαΓ8 σοτοΓῸ5 ἴῃ ἤδης πη] 1-- 

τίλτη ργοβοίίσοητος, Γοὶ θο]]ΠΠσα: ροτίτία 
ἐουτίας ἴῃ δάση 15 ρογίοι]15 αι ἀδοῖα 
Ιοησε (προγαθασ. πηαίογ ραγβ , (οπαῖο- 
Γαι ργοοῖθ.. δέ σγατία ἡ ἀαετί, ἐχοπ- 
Τὲς (ξηποθαηταγ. πθο ἄθογαητ {αΐ ΟΡ 
ροπηπιοάα Πα (ς ἰη ΠΆΠ τὰ οἤογιιητ, 
δα (δοιη4ἃ ηιασιπ1η; ροΓο]α ρὰ- 
τατὶ εἤφηι. Ὀγοαχιια ἐπ ἐγα(ἘΠΠΠΊΠλις 
ἘΧΟΓΟΙτιΙΣ ὃζ (τὶς Πα ΠΊοΓΟία15 σοπηρα- 
γάτας εἴπ. πο σορηΐτο, Ποίξες ποῇ 

εχίρεξξαπογιης οἷας αὐππιοητιπη, (ςἀ 
τοοςρογαπης [6 ἴῃ ἔπ4. Ηος σοπίμος 

1Ὸ πίω Ῥώμζιωυ ἀφικονϑδῴων, χαὶ λέχϑντων ὅτι δγωαμᾷ 

1 ἩἨΒΙΦΑΚΝ δ ὅ: 

πολίϊυκὶ δεωύα μις ὦ (δούθ4αι" τοῖς τε ὀύδράσι αὶ οὐ- 
σίας οἱ παποάχιοι “ἴροὶ τὴν ὠνη(ᾳ ϑμων᾿ ὡκ ὅ' δὴη- 

μμοσίτι “ ἴσης λυσείνϑμοι ἀμμῆς αἀπεδὸς" ἡ τὰ μϑὺ κα- 

Ἰεπείγονζᾳ δᾷνα,, πῶτον τ’ πον χενίφκδῥων τοῖς 

πράγμασιν αὐτῶν, διελέλυτο. μετ᾿ ὁ πολὺ δὲ 

πάλιν τὴν δυηρίθχων Τ᾿ αἰ πύρ τὸ νόμου εἰρφερόντων 
λόοον αἰφνιδίως τὶς ἀτελθεῖσα πολεμίων ἐφοδὰς ἐν ἢ 

πὶ τίου ΠΤ υσκδαίνων [ πόλιν ̓ αἰτία κωλύσεως δἰπαςο ἢ 
Ἷμ 
ἤ ῖ 

᾿ ἢ 

χοῶᾷᾳ ἔγρετο. ΟΣ Τυσκλανων] χτ' πληϑη εἰς 

πολλή πουράσιν Αἰχᾳνοὶ, χαὶ πἰωὼ νϑὺ χώραν αὐτῶν 

γδὴ διηρπακασι, τἰωὼ ὃ πόλιν, ἐαν μή τίς ϑύηται ἴᾳ- 

χεῖα ὄχικουφία, φϑοαίσοισιν οτος ὀλίγων ἡμεραὶνἀ- ᾿ 

δφυϑροι" ἡ »ϑὺ δξευ βελὺὴ τὸς ἰ πσάτοις αὖθις ε ΤῊΝ 
φίσαΐ βονϑεῖν ἀμφοϊέροις" οἱ δὲ ὕπαΐζοι φρατολογία! Ὁ 

Σ 
τὰο- πὐοοϑείϊες, ἐκαλοιω τὸς πολίᾷς ἁπόνίᾷς ἔχι 

΄πλα. ἔζρετο μϑὺ δῆζω χὺ τῦ τε σείσις,οἰγανίιυϑυων τῇ 

καΐζο γραφὴ τον δ όχων, ἡ Ως ἐκ Ἔ νόκον ἕμμῳ- 

είας « συϊγχωροιεύτων ποιφοῖ, χτ' ΤῊΣ ἀπειϑοιώτων. Ὁ 

20 ἔωαξε δὲ οὐϑεν.σεενελϑουίᾳ ὙΣΡ ἡ βελη,γνωμᾶν. 

ἀπεδείξατο, τὸς πατοικίοις Ῥχὴ 1 πόλεμον ἐξιέναι, 

στε τοῖς ἑαυτῶν πελοίταις, ἽΞ δὲ ϑιλῶν πολιτῶν τοῖς. 

μδὺ βουλονῦμοις μεέϊέχήν τὴς 'ςραΐιας Ὄχι (τηρίας 

τῆς παποίδὸς “νονϑύης, ὅσια 1) τὰ ασϑϑς ϑεους τοῖς 

δὲ ἐπιαζαλείποισι τὸς “ἰ ποιάτοις τὸμανίια. ὡς δὲά: 49 4 

χέσαζοι, δὶ αἰονευύζευ » Εἰ μηδὲν Ἐχικουρήσοισι πὸλά ἵ, 

“συμμάχων Ὡἰὰ δ᾽ “δὸς ἀύθις ἀὔνοιαν «εἰ τί κοϑς 

20 τ ἐηϑρων βλαπῆουϑμη τ οὖ οἷς ζωῶ χαὶ ὁ Σῥκκιοςξ- 

κεῖνος ὁ κατηορρη(ας οὖ τῶ δήμω τὴν σφέϊερισα-. 
αϑώων τω δημοσίαν γώ, ασείραυν ἐπαλϑϑμος ὀκζῳς ἡ 

χοσίων αὐδρῶν, οἱ] φραϊ 47εοϑαι κϑὺ Οὐκέτι ὥραν εἰς- 

ον, ὡς σεσὲ ἐκεῖνος, συ ἔπιπῆον “ἰπῦὸ ζαὶ αἰαῖξ 

χας ΤῊ νοκκον" ἀμειφγες δὲ Τ' αὔδα ἰ πολλαὶ χαὶ 

μεγάλας ἀὐερίεσίας,  δξιογίος ἐΧῚ Τ' πόλεμον Οὐκ ἐν" 

διχα!ω(αν Ὁσπολείπεαϑαι. χαὶ Ζεῦ πϑτο 2 μέρφς τὴς ̓ 
μι 3 “ ᾽ ΕΣ Ϊ 

ἐξελθούσης τότε δεωυάμεως ἐμπειρία πὲ ἀγώνων, 

τῇ τύραὶ τὰ δφνὰ ἀὐτολμία μακρῷ τῷ ὀλγου ἀμεῖ- . 

40 γον. οἱ ἢ πολλοὶ χάείίι κ᾿ το ϑοικλυΐσά δ «ρεσξυτά- 

των ὑπαρϑενίες εἵποντο. ζῶ δὲ τι μέρος ἢ δῇ ὠφελφῶν 

ἕνεκα τὼ ταῖς ςραϊείαης γινονϑύων πόρτα κνλϑὴ 

γον ἕτοιμον ζεῦ “ ασουδώφν. ὦ δὶ ὀλίρρυ γόνου δυώα. 

Μις ὀΐξηλὸς πλη94 τε πογρῶσαι χαὶ σκάυα)ς 

χθώνδον λαμισσφϑϊαταμοἱ “δι δξχυ πολέμιοι ασξ- 

αχϑυσοινιες οτί μιελλοισιν ἐπ᾿ ἀὐξις ὀξαγάν Ῥωρϑιοι 

φραΐζια), ἀπῆγον ἐπ᾿ οἴκου ζας δουυα μές. οἱ ὃ ὕπαΐι 

χστου- 

ῥή 

͵ ΄' ο ὯΝ 5 τς Ι } 

γνεγγνωδη Ὁ δόγμα Τ'βόλης ον» ἐκκλησίαι, πολλοί αὶ τ 
-“ ͵ δι ὦ» ΟῚ ε ς ᾽ Ἁ } 

τῷ δήμου τ’ οὐγώνα ἐχϑγϊες αἰ πο έμειναν" οἱ ,ϑυδχι4- : 



αὸ ασουδάὸ ἐλαύνογ)ες, καζαλαμίᾷανοισιν ἐςραῦ-. 

᾿ πεδυύχοίας ἀὔδις πόλεως Αντίᾳ πλησῖον οἰ ὑψηλῷ 

αὶ ἀποτόμῳ χωδάῳ ΤΣ τίϑαν) Ὲ παρεμβολζωὼ Δ ἐχεί- 

γων αὶ ἀσδϑσω.τεως μυδὺ δξευ ον ταῖς ἑαυτῶν ὑπένϑυον 

ἀμφοτερϑιπταρεμξολαῖς. ἔπειτα καζοφρϑνήσοιες 
ς Ἷ » ΝΘ Γ ἴω ὃ 

δ᾽ Ῥωμαίων Αἰχανοὶ 6] πὐοϑεπιχφρήσεως, αὶ 

πλῆθος δχ ἰχϑμὸν 0) “γομίσανες, [ἀφρρας τεαυτῶν 

᾿ αἰθιέκοπηον ἀξιογ]ες, ὦ τὸς ὄχι ΟΣ γοικας Φσοςρεφο- 

μϑύοις ἢ χόρτον, ἵπατις] ὀϑεκρθοντο, γαὶ “αϑϑς ὑδρείαν 

καζαξαινοισιν αἰφγιδίως ἐπετίϑεντο, πσοϑεκα λοιοῶτὸ 

τε εἰς μαχζω πολλάκις αὐδις. τα ὁρῶσι ποις ὑ- 

ὑπατοις ἐδόχει μηχέτι Δα τείςῳν Τ' πόλεμον. ζω δὲ 

οὐ ἐχείναις ταῖς ἡ μέραις κἡὶ τῷ πολεμεῖν ἐξουσία Ῥω-- 
μιλίῳ ασϑο:ηχου(ᾳ " χαὶ ὁ Ὁ σεωύϑημα. διδὸυς, χαὶ εἰς 
“7 ᾿ 3, ; λ ͵ ᾿ " 

σαζιν καϑιςας , ΦΧ, τε χα παύεαϊ μοῦχης Τ᾽ χα!- 
Β΄ δὰ ΠΟ ὙγᾺςς δ τ Το τὶ ἡβἐξέχϑ 
, ον ται ὕων ἐχεῖγος ζω" ὃς ὅγιη τὰ σημεῖα ἐχέλδυ- 
Ν Ἢ » "“" “Ὃν "“ ᾽ ἴω ͵ 

σεν Σηρϑζεῦαι τὴς μα χης» χαὶ ταοϑη οὐκ τῷ χα-- 
ἔᾳχος τ φρατὸν “πὰς μϑὺ ὀῆγοις ἔχαοσεν ἱππεῖς τε χαὶ 

πὰς πεζοις κτ' «πείρας εὐ, τοῖς ἐχιτηδείοις ἑκάςους τό- 

» ποις᾿ τ΄ δὲ Σίκκιον κκαλέ(ας λέγ᾽ Ἡμεῖς κϑὺ,ὦ 

 Σίκχιε, "χούμκεϑου τοῖς πολεμίοις ο»θοίδε᾽ σὼ ὅὲ, 
3530 ͵ 2 Ν τὸ λ λ 

» Οὐ ὁσὼ μέλλοι ΕΤῚΙ χὺ πο βασκϑυαζαμεϑο τὰ πσϑϑς 

» τὸν ἀγῶνα ἀμιφότερφι, χωρ τἰωὺ πλαγίαν ὁδὸν ἐχεί-- 

» γέ ὄχι τῷ ὅροις, ἔνι αὶ τὴν" πολεμίων 66] παρ- 
5 ἐμβολὴ ᾽ χαὶ κάχέω τίϑεσο τσδὃς τὸς ον τῷ χαφᾳ- 

» χεν ἵν ἡ πξὰ τω φοφυδίῳ δείσανες οἱ πσοϑς ἡμας 
͵ -“ 7) -“᾿ 

» μαλθιῦι τ χαὶ βονλειν ασεϑλυμουυδροι τος δὰ 

» δείξωσι χαὶ ἀὐκα τέργαςοι γμωνται, καϑοίεῇ εἰχϑς 
»ὦἡ ὀὐαγωρήσᾳ Φχεία, χαὶ εἰς μίαν ὁδὸν ἄπϑωτες 

"σιν. οὔτε Ὑ ἡ φυλαηου(ᾳ αὐτὸν δοωίαμμις αἴξιο- 

' " χαχὸς ὅδν, ὡς εἰκασέεν αὖ τις, ἐχὶ τῶ ἐρυμγῷ τῷ 
᾿» τόπου δυχοῦσαι ἐὴ πὸρ ὁ ἀσφόλές᾽ τε ἅμα. σοὶ 

᾿» δυώαμις δἰπογρώ(α “δμοιτ᾿ δ, αἴδρες ὀκζακϑσιοι 

Ι » πολλῶν ἀθληταὶ πολέμιφν,ωρὸς τέϊα ρα γμένοις σκῃ-- 

» γοφύλαχας ἀπυφοςδύκηΐοι πσοοςπεσον!ες τῷ τολ-- 

᾿ μηρῷ ἐλ. ᾿ ὁ Σίκχιος ἔφησεν" Ἄλλ᾽ ἔγωϊε ἅπι.-- 

» (ἃ ϑὺ ἕτοιμος ὑπηρέϊᾷν "ὦ μϑύτοι ἔρον 8 ῥαίδιον, ὡς- 

" πδρ σοι δοχεῖ, ὑψηλή τε γὸ ἡ πέξα καὶ ξἰπότομος, ἐφ᾿ ἧς 
Μμ ὁ ρα δ᾽ ὁδὸν τε σδοὲ μίαν ὁρω φέρσ(αν ἐς αὐτ' ἔξω 4 

τὲ ὁ μιαξ, ἡ καζαθησο!:) οἱ πολέμιοι «ὐδϑοήμαζ' φυ- 

» λακχκζωώ πε εἰχὸς αἰξιόμαχον ἐ}) οΨ αὐτῇ : χὰ ὀλίγη 

» πέπϑύυ ἡ φαύλη τὶς ϑ(ᾳ τύχη», Ὡρὸς πολλῷ πλείο- 

» γα ἢ σσωὼ ἐμοὶ δγωϑαμειν λῤτέχήν οἵα, ὅπην" πὸ πε χω- 

Ἱ " Εἰον ἀὐδ παρέξζῴ τῇ φυλακὴ τῷ μὴ ὀλώσεαϑιι Φέ- 

" στλλές. Δλλὰ κάλιζα μϑὺ αὐαθο τ γνωμην ἡ πεῖρα 

" Ὑ ὑχισφονής. εἰ ὃ πόύτως ἔγνως αἱ σοι δύο τίθε ας 

"» 

ΑΓ Σ Ὁ Ἐκ Οὐ. αὐ Ὁ 

» βιαζοιϑροί΄, ἢ υϑροίῆες αὐτόϑι τ' χάρακα Ὡιποξλλω- 10 

ὅόὉ 
ΡΓΟΡεΐατο ἱτἰποῦα ρἴορο ἀπείμπι δίς 
(φουτὶ ἴῃ χορ ο δὲ ργςταρτο ηποάαπι 
Ἰοσο σαἰξγα πχείατος, ἱρ! σιοηιε Ποπ 
Ρτοοι] Ὁ εἰς σαίεγα ροίπογιητ: ὃς αἰ - 
4ιλπηάϊι οχογοίτις ντογηις ἰητγα (πα 
(ς σα{ἔγα σοπτείπείτ. ταπ δ υΐ σοπ- 
τοπΊρτῖ5 ΟΠΊαηΐ5, 4] ΠΟ ρτίοτος ριι- 
σπαπῃ σαροῆοτζε, γατὶ οχίριας οουιπὰ 
εἤξε ΠΟΡ 45, σσπιραῖις ἱπτογοίρίεθδησ; 

[Ραθυϊδτιπὴ ἀἰππογιξταβ, δ 15 ἐπ πη 
{1 το ρε Ιεραης: } ἀαπατῖ ἐςίσοηάςοη- 
το 5.9 ( [τς ἱπσυγποπίδιις αἀοτίεθαπ- 
τα τ: πο οπης; ἱρίτα αἀ ρυρσηάπιρίος- 
ποσαθαῃτ, το ν]ο, σοπίμϊες δ τγα- 
ποηάϊτιηι αἰτίας δ. ἢ ἃ οχιἰπλαγαησ. 
Οτοῖ 115 αἰ θιι5 ρεΠ ες ἈογΆ πὶ ΒΟ ἢ 
ἱπτρουία παι :Ἰφοπης; δὲ τοῆογας ἀαθαῖ, 
δέ δοίοθιῃ ἐπί γαοδατ, δέ ριρης τατὴ ἱπ- 
επηάτ [πΠ} ΟΠ ΓΟ Π 4: τε ΠΊρι!5 ργα- 
(οεϊσεθας. 18 εογεῖ ᾿ΠΠς ἤρηἱς,, 6411- 
ἄλίδηϊιθ αι να ]]ο σορ δ, οἰ1πὶ σοῖοίος Εε- 
αυΐτες δὲ ρεάίτας ρεῦ σοποτίος ἰάοηεσ 
πυοπιᾳ ἴοοο ἀϊροίε Ποτ, ασοίτιπι δά 
(ς δ σοί πι τα Δ] οοιτας εἰς : ἾΝος δο- 
οἱ ἢἰς εἴ Ποίξε ἀϊπηϊσαδίπλι5. τα, ἰπ- 
τογίπι ἀ[ δοῖος ντγας; (δ φή ργα πὶ 
εχρεάϊε, ρεγ δ] ιιαηλ Π].πὶ νἱᾶ σοη- 
(ςεπίο πιοηῖς, οαίεγα ᾿ποίπίπττ "δ᾽ ἂρ- 
στοάεγο: ντ ι ποδηίοιπι σοῃῆϊέξα- 
δαπτιτ,απηϊττοης ΠλΠΠΙτΙΟΠ 5 πη ο, 
δα [εγεηάδιῃ (υἰ5 ορεπι ἐε[ππδῆτες, 
τοτρανετίαης, δὲ (ντ ἰπ σείογε γεσοῆϊι 
(οἱ ες Πευ)η νη δπὶ (8 μηδ 5 νἱαπὶ Π- 
τι άςητος, λοις ἃ ποῦς ροπητ οπ- 
Ποῖ: αὐτῇ τηδίδτίητς πη νεἰρίο, σαίεγα 
Διλϊττδῆτ. δ ς οΠἰπΠ| (ας ψΑ] 40 πηϊτα 
(πτ ργωΠαάϊο,ντ εχ οο σοπίϊςοτςο Ἰδοῦ, 
Πιοά ἰῃ Ιοοΐ πατιγᾷ ΟΠΊΠΟΠῚ ΡΟ οΓΟ 
βαάμοίαπη; ὃς σοΐμοῦϑ τα οἔξησεητίς 
νετογαηΐς οοδίζαης, ἢ τα θαυ πδου]οσγιπι 
οὐϊεοάος ρίάτεγ εχίρεξξαιίοπεπι ταγ- 
Ῥατος αἀοτγίαταγ, οι] Π1ος ἱρία διιάα- 
οἷα ρτοῆϊραδίτ.. Αα Παρ δἱσοίαδ: 
Εφαίάοπι ράγάτιις ππὶ πυαηῖ8 ἱΠ 
σαροῆοτο : 4 φιοά ἰᾳδ65, Ποη τἀπὶ 
ἔλοῖ]ε οἱξ φιφπα εἰδί νἱάοταγ. Παπὶ δΖ 
οαΐξγα ἰῃ ὀχοεϊίο δοργατγαρτο ίᾶχο {1- 
τα ἴππῦ; πε δ] )πὶ δα δα ν᾽αΠὶ ἔογγο νἱ- 

ο ὅεο, ργατογθαπὶ νηᾶ, ροῚ αι Ποίϊες 
ςοπῖγα πος ἀείσεπάςητ : πος ἀπδίτπι 

εἰξ αίη τα Ππιπι]1η εἰς γα τα Περγα- 

ἀδίαπη: ας σοι ἰά πιοάϊσατη πε ὅζ πη - 
Πγεμσμπι, ἰΙοῆρα ταπιθῃ γηδίουίιις 
Πύλη τη ς5 σορ 5 (απο ς ρατ οἔ: 
ἃς ἰοοις ἰρίς ρτα παϊαγίοβ ταταίταγ, 
ΟΟΔρτόΌρτοῦ ΠγΔ|1ςΠῈ τα Πγαζαγο σοη- 
Πα πὶ: Πα πη τοηταΐα ρογσ] οί πι εἰ, 

“υοαΙΙ Ομ πο {ἔτι {π| ἀποῦδιις Ιος 5 

,χαῖς 



6γ7ο 

Ρυρπαγς ὑΠΟΙΟΠΊΡΟΓΟ, τηδηιπἰάο- 
ποληχίεοἰεέζογῃ νίτοτ αὐάξ 118: πὴ 
(δηυαῖιγνῃα Οἰ1ΠῈ ΘΠΊΟΓΙΓδ. ΠΟ ΘΠ ΠῚ 

ξαγτίμι, (  ἀρεγτα ν᾽ ἐχραυρηδηάα οἰ 
Ἰοοιι5. Ρίυγα ραγαητᾶ ἄϊσεγε ἄοτα- 
τίοπε (ϊ σοη [1], σοπία ἱπτεγρο Πδιῖτ. 
ΝΟ πιυϊεῖς νου ὶβ, Παίς οριι οἵδ: (οά 
{πἰπηρέγαῖα ἔλσογα {Ὁ ] πο 5,1 σοἰοτίτογ, 
ΠΟΟΡΙῸ ΠΟ ἱπηρογατογθτῃ ρα. Πη ρο- 
βἰσα! απ γε ισίς, νταῦ Δ] ογΠΊ Ορεζα. 

τι ψ ΕΓ 41] σδεῖ65 ν] οἷος [ἢ δοὶς αἰ Πγΐ-- 
ΘΑ, ΧΊ, ΔΠΠ05 ΠᾺ]Π]Π τα ΠΕ, σοπια]π6- 
ταταδῖοτο σούροτο, πο ν]ττο νο- 
ΠΙΠῚ, αὶ πο ν ο φυΐάοπι Ποίξε, δέ ργο 
το 5 Πησιιδπη γαγίις οῦτγα ραττγίοἷος ἃ- 
σας. νι πιιποίμης πγΪτα 14 ἔοττίτα- 
αἸηἰς ργατηΐα ηὰς ΓΕρογιδ τὶ, τΟγ 1165, 
αὐυλ]1α;, Παίξα;, Ρ α]ετα:, σοτοπα 4ο- 

φορτία ἃ σοηία ας, ἀοτγαξξα Ππησα α- 
τὶ σοτταπηίης ν]ξξις (ρο]α. σετεγαηες 
τρο] εξ αυς τα ηυρετἰδέξαητοπι ροτ- 
το πηι5 ὃ Ε]ος νη οριις οὔ νεῖὸ οοη- 
ἱππέξαμῃ ρεγίςσυϊο, (τίς τηδηϊξοες ο- 
{τεμαἱτ μα 115 {15,ορ᾿ Πίοπα πιδρὶ8 ἔοτ- 
ττάἀίπε πη σοἱ ὃς »4ιυα ΠῚ ΓΕ νοΓΆ. 10ὶ 
δἰσοῖα5 πτοζιις σσιίτο : ΝΟη ἱρποῖο, 
ἱπααῖτ, ΚΟ πλη]1,αἸτεσιτγῇ τὶ ρτοροῖ- 

ται, ντ δας νίπας Ὠἰἢ1] ΘΠ οἴαηι, τατ- 
ΡΙΠΙΠπιαπς; αἰπγ  ἀἸτατὶς Ποῖαπη γοροῦ- 
τοπι; δῖ οδίσυτγε δὲ ηγϊίογε δα πο -᾿ 
Ὀιι5 σοΠοί τς, πτογθαιη: ΠΠΟΠΙ4ΠῚ ΠῚ 
᾿4πος οΧ Πογαπὶ πάπιοῖο οἵϊς οἴεη- 
αἰ, φαΐ] θογοσ {|] ληΐπηος (ἀπηεηάος 
εχ πη λητϊ. ΠΟ ΘΠ ΠῚ Π|ε η ἀπ δίι πα 
Ρετίου!α, (δ᾿ πλοττξ σογίαπη Πλϊτεῖσ, 
διταπιῷ πος 404; ρει (αδίθο, δα 
᾿ἄαθο οροτᾷ ποίρηδιος νἱ φατιααζοα- 
Ρίαγας σα γα; αατ, ΠῚ (ρε ἐτυαϊεγαθου, 
ΠΟΥ ΓαΓ 5 ἔογιίτου. νοὸς σογα]τοπες 
τα]  τοῖξος ἀριά το! τος οἰπας εὐ τίς, 
((Ἰοῖαπι πη ΠῚ δι! Το σι εἰδ ) ν για ΠῚ 
τὴς Π164Π| ροΓ "δ, δὲ ΠΑρπαπη ]ο- 
φιεηα!]δοιτατθ. Ἡοοτοίροπίο οὅ- 
{01 ἄατο,]Δοὐγηγᾶς οὐσία! ταις Οπλη ες 
ἔῃ] αγαϑ ; ἀῖᾳ; ἴτὰ οἵ! σομοτις, δὲ 
Ἰρία πηαίξα ἰδουγηηδητθα; » ΠΟΙ Δ] ἰτοΓ 
4υαπη]η πλοττῷ ργοΐδέλιις ε[Ε; οδπηὶ- 
(εγαῆτο νηϊπογίο Ἔχεγοίτι, ]αδί! οχ ο- 

ἐλπροπείϑ {{π|5 ν᾽ γῖς πουηϊπθ ρος 
νατγο. Ατ δι σοίις Ποη δὰ νία μὰ Κο- 
ὨΜΠΠ115 σγἀτἸἀἴτ, ρου ΙΑτι5 πχδτίς ἀυχίτ, 
(εξ ῥεῖ (αἰτῦι φιιεη 4ΔΠ1 πηαχίπλιτη. [ἢ 
4υεπ οἷ! ροτιιοη δε, στ εἤπιπ ἤροης, 
{το (μος δἱ!οσιιτις οἴἘ: ΜΙῇτ πος ἀμχ, 
νι ν]άςτῖς. ἰΠ ἜΧ τ ΠῚ, Ρυταιίς οηἰπῃ 
ΠΟΞ ΡΕΓ ΔΒ απ ΠΠ|ΔΠῈ νίατ ἰταγος; 
ΡΕΓ Ζααπη οΠ 60, πηροΊΠθι|ε ογαῖ πο- 
{τος ἔΔΠ]οτο. ορὸ νος ἀποδπη ρεῖ Δ] απ 

ΘΙ ΘΥΝ 5.ΕῚ ΠΑΣΠΕΜΟ Α Ἐ  Ε ον 

μίχας οὖν ἐνὶ καιρῷ, δυωαμμιν αἰξιόγεεων τάξον αἱ α»- « 

δρῶν δχιλέκτων ἀκϑλουϑεὶν μοι σζοὼ ποις ρεσζύϊε-,, 

(916. ἐγὸ κλέψονες τόδε χρείον, δλὰ βία καὶ φα- ᾿ 

γερῶς ὠἰξωιοφιεῦπες ὀνινϑυ. ἔτι 5 αὐτεὶ βελομέο : 

νγ λέγ τὰ ἀχϑλουθα, , “ἰ“σολαξὼνο ὺ ο ὑπαῶςς εἶν εἰπεν' 

Οὐ πολλῶν δὲῖ λοίων᾽ δι. εἰ μϑὺ κι  πσουϑδμᾷς Ὡράτ-ς 
ἼΨν τὰ πὐδοςζοΠόμϑνα νχώρά Αἰ ἃ ταχέων, ὃ μή παν Ἶ 
ἐλφρατήγᾳ᾽ εἰ δὲ ἀφίφασαι ὃ ϑἰπυδιδρασκφοτ Τχιτς Ἢ 
διωυον, ἐ ἑτερϑις εἰς δέ ἔρλϑν χρήσομαι. σὺ δὲ (Σἔχᾳ.. Ἧ 

ΙΟ τὸν εἴκοσι μιοίχας ἀὐγωνισσι μῶμος »Ὦ τεβαροίχλοο 
τὴ φραΐφυσανϑμος " χαὶ καζατεδωμϑμος ὅλον Ὁ σῶς. ' 

Κλ π ἐκώνῆλϑες, ἀπιϑι μήτε ὁμιληίας πολέ-« 
μίοις, μήτε ἰδὼν, κ αὐτὶ Ἢ ὀσλων ἀκϑνα παλιν πῆξαι ᾿ 
λόγρις οἷς λφῖσκν χτὶ ΤῊ πατειχίων. ποὺ γιω ἐχεῖα,,, 

σου τὰ πολλὰ ρισεία, φρεπῆοὶ, χαὶ τὰ Σ ψώλια,β(ᾷ. Ἷ 
δυεκζᾳ. ἡ τὰ φαίλαίσφι, Ὁ οἱ Τὴμ' ὑπάτων φἐφωνοιμς 
τὰ ὧχ ΤῊ μονοκαχιῶν λαφυξα, ἡ πα(ᾳ ἡ ἀῤηβα-ς 
ρύτης, ζῶ πότε ζύεοο θα σου λέρρντος: οὐ δίγοϑὴς, 
τῷδε τῳ ἔργω βα(ανιξζύμδυος, ἔδει κύδγαυος δώ ἃ ἀ-« 

79 λυϑινὸς, ὄξηχαεϑης οἷς οἷος ἤρλε, κι ἡ δὸξ ἡ Φ  αἰδρφον᾽ ὄχι- 

πηϑόύων, οἕκ ὀληλίᾳ. ΟΣ ο Σύρος δερΩ πα τῶν 
Ἐχὶ τοῖς ὀνείδεσιν" Οἴδὰα, φησιν; ὦ Ῥωμίλις, ὃ ΟΤί δυο, 

κσδόχειται σοι ϑούτερϑν, ἠζῶντα διερ γα σεκοϑαιὸ ὃ, 
μηδὲν Ἑσποδοιεῦαι δόξαν αἱ αἰοάφην “ὠπενείκα μϑυονδᾷ:, 
λίας, ἢ κακῶς ὁ ἀδήλως καζοκοπέντα τὐσυο δῥ πος, 
λεμείων ἀἰτοϑαινᾷν, ΡΤ κοἰγώ τίς ἔδυξα ἐξ) ξε, ἐ 
οιεύτων ̓ ἐλάύλεα φρονῴν. ἰγὸ εἰς ἄδηλον, δλλ εἰς, 
ἐγνωσμένον Ἰὐπυσελλ φς με ϑαίγατον. πλλνησοοιδι. 
ὺ τότ δε ἔρον, ἢ πειφοίσομαη φανεὶς ψυχίωὺ ϑκατα 

20 χϑς,ἢ χρυ τῆσοι! ́  λάίξαιο, ἢ μὴ τυχῶν τῆς ἐλπίδος, « 

ἀὐλυῶς Ὄσοθαινν. υμιας 4δὲ, ὦ ὥσυ φραϊιῶται εμἶδτυ. δὶ 

βας «Ἰώ “δυέκϑει μοι πξὸς πὰς ΧΩΣ πολίζς, ἰα), 

πύϑηοϑε Τ' ἐμὸν μόρον, ὅτι με ὠπωλεσενὴ τὐρετὴ, χαὶς , 
ἢ " πολλὴ τ Δο. γῶν ἐλάϑερία. Ὁὗτα αξλοτὸς 
παΐον Ξατοχρινανμδιος κα χὺ δακρύ(ας, πᾶς τε σιν 
ὑπλμξι ἀαυασαυϑιυος ; ᾧγε τὸ πῶς ὀκζα χοσίους αἱ. ὧ,: 

ἡ ἄγων κατηφῴς καὶ ») Εἰ ὁΜΠ 6 ̓  ἴχλϑα» 

νώτῳ πορέ, ομδοις ὁδὸν " χαὶ ἡ ἀν η δὲ τάζ ραῖα 

οἰκου Ὁ τράγμα ἴραξο, ὡς Οὐκέτι ὀψομῆμι 

40 τὸς αν θτὰς ὁ δὲ Σίκκχιος ἕτερα» πὐποσραφεὶς,ἐχ ἐδ 

δι Ῥωμάλιος αἰ τελάμᾷωνε, «ἰοὰ πίω λαγθια τῷ 

ὅξοις ἡ) ετεζα ,ἀὐγδῇ “ἰς δρυμὸς ὕλω βαλίαι 

ἔχων" εἰς πϑτον “ἄγων τς αὔδρας, ἷξα"), χα! Φυσιν᾽ Ὑπὸ 

κϑὺ τῷ ἡγεμόνος ἀπεςαάλιμεθα, ὡ πε ὁ ὁροίτε, Ἔπτο- “ 
λούμϑρυοι. ἐδύχει ὙῬ ἡμας τω πλαγίαν λορήσφνδ « 
δὸν "δὲ ἀμήχόμον αναξωννοιζᾷς ζῶ μὴ ο Φανέρφιξ « 

τοῖς πολεμίοις “δυέοϑα,.ἐγὼ δὲ ὑμαξ ἄξω χ ἀδηλονα 

τοῖς 

ΝῚ 



᾿ ο  τινν,ὺ πολωὀλπίλεῤ ἔχ φίξων Ὧν. 
. λήψεοϑαι πίνων, αἡ χτ' χορυφξὼ ἀξξοισιν ἡμαξ ὄχττ' 

» γαφαικα ῃ ὦ ἐλπίδας ηςες ἔχέϊε. (ῦτα εἰπτὼν 

ἢγε ΠΧ δρυμιού: ὁ πολιώ δὴ διιθὼν τόπον, ἀὑδι- 

σχά τὶ δαίμονα ἀύδρα δξ ἀγο9ὁ ποϑὲν ἀπιόντα ̓  ὃν 

τοῖς νεωζάτοις συλλαξᾧνχκελά (ας, ἡγεμόνα. ποιάται 
Οβοδού. καχεῖνος ἀὐυς ἄγων αὐϑὶ Ὁ ὁρος σεεὼ πολλῷ 

φόνῳ καϑίφησιν ἔχὶ δ᾽ τπἰρακχείνϑυον τω 'χάφοιχι 
λόφον, ὅθεν ἡ ταγεῖα. ὦ ὄχιφορος ἐπ᾿ αὑτὸν ὁδὺς. οἷν ᾧ 

ὃ τα ἐγίνεζο γρόνῳ σεευήεῷ αἱ τε Ῥωμαίων χαὶ 

Αἰχϑινῶν δου μιᾳς ὁμόσε, χαὶ κοιζοιςᾶσαι ἐμαίγοντο, 
πλη94 τὲ αἴγωκᾳλοι ὅσοι ἡ ὁπιλισμοῖς, χαὶ πσϑ93υ- 
μίαν παρεχόμδναι Ἔ αὐτίω:" χὺ διέμιάναν δχὶ πολιωὼ 

Ἵ Ἰθόν, ἰσόρροποι,ζοτὲ κδϑιὺ δχτξαϊνοίϊες δλλήλοις, ἴοτε 
ὃ ας φϑφιεῦπες, ἵπσεῖς τε ἱπωεῦσι,ὼ πεζοὶ πεζοῖς" 

ἠέπε ον ἀξ ἑκατέρων ὀ δες Ἐχιφαμᾷς. ἔπειτα κρίς- 

᾿ διν λαμᾷανᾳ ὁ πόλεμος δχτϊελῆ. ὁ ὃ Σίκχιος χαὶ οἱ 

᾿ γχωὼ αυτω ὅ 3. πλησίον ἐῥοντο “ὃ πωυρεμξολῆς 
Αἰχόμῶν, ἀφύλακζον 4 οϑήϊες ἐκεῖνο Ὁ μέρος Φ. χα:- 

φραμμένα μέρη, πα(αὴ φυλαηκ(α αὐτὸν δεώα μις 

ἐξάπεζ κτ' γέαν Ὁ ἀγῶνος" ἐπειςπεσογῆες χτ' πολλζὼ 
ἀὐπέτειαν, χτ' χϑρυφῆς ἐγίνοντο ἢ φυλάκων᾽ ἔπειτα 

ὀδαλάαξανήες ἔθεον ἐπ ἀνδθιυζ.οἱ ἢ, πῦὸ 5 παρέελ- 

πιδα, δφνοὐ ἐκζαφα ϑενες,ὺ ὁ Ὁσούτοις ἢ δύξαν- 
λ ᾽ νὰ ἘΝ τε ΟΣ 9} μ᾿ 3 

ἑ Ἴες, δρλα τ ἕτερον ἥκειν ὑπαΐον ασοντα Τ' στοῦ 

διυμα μειν,ἐρρίπηοιου ἔξῳ τῷ ̓χαφφικος ἑαυζοις σεοϊὲ τὰ 
-" ε λ ἔ «ὦ ἴτ᾽ , 

᾿ ὅπλα οἱ πολλοὶ φυλοίξαμίες. οἱ δὲ αἷξδε Τ' Σκχίον 

᾿ πὰς καζᾳ λαμᾷ(ανονϑύοις αὐτῶν φονά )οες, χαὶ τῷ 

χάφαχος κρατησαιες » ἐχώρφειν ἔχι τὸς ον τω πε- 30 

δἴῳ.οἱ ἢ Αἰχφυοὶ 1' ὀδωσιν τῷ χαρϑφιχος Ἔστ πε τῆς 
φυγῆς ὴ Ῥ χραυγῆς τὴ σφέϊέρων αἰοϑουνϑιυοι,ὼ μετ᾽ " 

᾿ πολὺ κτ' νώτου σφίσι τὸς πολεμίοις Ἐχιονᾷς ὁρῶν- 

᾿ Ἴες, οὐκέτι ϑυναῖον σε ϊϑὲν ἀπεδείξαντο, δλλὰ Δ14- 

᾿απάσανϊες ζὰς τάξάς, ἐσωζον ἑαυζοις ὀῆνοι κατ᾿ ὀηνας 

ὁδοιφ᾽ ἔνθα. ὁ πλεῖςος αὐτῶν ἐϑυεῦο φόνος. γὸ “Δύίε-- 

(νοὶ Ῥωμα)οι μέρα γυκτὸς διωχον]ές πε χαὶ κι εί- 

γογτες “λδισχομδύους.ὁ δὲ πλείςοις τε αὐτῶν χα φϑεί- 

δας, χαὶ λαιμησοόταΐζο. ἔργα ὡὸὀἰποδιήξαυϑυος, Σ ύκ- 

χίος Ζεῦ ὃς ὅ) 4 πέλος ἑωφφι τὰ ἢ “τολεμίων ἔχοντα, 

σχϑτοῖς ὄντος ἤδη, τίου ασείραν ἄγων ἔχι Τ' κρα νϑέντα 

“τῶν δον χα φφικα αὐέςφρεφε μεγάλης χϑραξ χαὶ 

“πολλοῦ μεςὺς ὧν αυχύμαῶς. οἵ πε πόδὶ αὐτὸν ἀθῶοί 

τε ὃ ἀςλαξᾷς πϑύτες, αὶ μόνον Οὐδὲν παϑόντες ὧν 

πσροςεδυκη(αν, δια, ̓  δόξαν ἐχιφαγεςατίω ἄξενεῖ- 

κα μῆμοι, παϊέρᾳ χαὶ (ῷτῆφα ̓  θεὸν, αὶ πϑύτα τὰ Ὥς- 

μιωταΐζῳ ὀνοαζοίϊες, ἀπλήςως εἶχον ἀασασχκαΐν 

»᾿ 

ἔϑιχος "Ἐχὶ ὃ ϑούτερο: τὰ τος τὸς μαχονϑμοις ἐ- 20 

ΜΝΎΥΙΤΟ κα μΜ: Ἐ͵Ε Ἦ 671 
- 

1115 ποη σοπίρίουαπη; ὃς δσπα ίρες οἱὲ 
ἱπιιοηταγῖι Π1ς σα ]} 65 Αἰ 405, 4] ΠῸ8 
δα σαζτα ρεγάιϊιοᾶτ ἴῃ νοτγτίοςπι. 714- 
τε θοῦο εξ αηἰπιο. Ηκοϊοσιτα5, 

Ρεγ(αἰταπη ἀποεθατ: οὐΐτι5 Παρ ΔΠα 
Ρδῖτοπ οπΊδίτι5. ἔογις ἔοττιπα νἱγα πὶ 
παέξυς εἰ γα Πίσιιπι ποίοϊο νπάς νο- 
ΤΙ ΠτΟΠ.: ]ΠΕΠῚ ρδΓΙΏΠΟΠο5 σΟΠΊΡΓΟ- 
Πεηίαπ), να ἀπισοιη ἔδοίτ. 16 οἰτοι πα 
Ππιοητοηῖ ἰοπρὶς ἀπηθαρίθιις ἀπέξος, 
ταηἠξ ίη δάϊασοητζε ὉδίἘγῖς τ πλ 1 {{Δ2- 
ταῖς; νπάς οἴτο ὧς γεέζα ἀείοξαϊ δά οδ-- 
{τὰ ρότεγας. [τεγοα Ἀ ΟΠ] ΠΌΓΙΠΙ δ 
ΖΕ ηποσιτη δοῖος σσσαγγογαηζ, σοττα- 
Ῥαηταια ἔογείτογ, Πα ΠΊΘΓΟ, Αυ ΠῚ15,4Π1- 
τηϊς ραγοβ,ἀϊα πεαζγο ἱπο!πᾶτα νἱέξο- 
τία, ἰεἀ πῆς ἢϊδ πᾶς {Π]ς αἀππογίος ντ- 
σοητίδιις, ταπι ρα  |. αι οαιτίθιι5ὁ 
σςοἰάἀοταητα; οΧ γίγαα; βάτο νἱ γί πο- 
ΒΙοςταπς εὐ! ςητὶ πηάτῖο ραρπα 46- 
σετηΐτατ. η δἰ σοίδηα σοῃοτϑ νοΐ ργο- 
Ρεςαίετα ΖΞ πιοτ ρογαθηίτ, ἱποιμῖο- 
αἴτατι εᾶ ν4}}Π1 ράττεπι οἤεπαϊτ: τοτ 
εηΐηι ρύς Πἀτ1Π} Δα αἰτεγᾶ ραστεπη ρι- 
σπαητίθιις Οδιογίδπη (οίς οσιιοιτογασ, 
δὲ ργα]ο Ῥοέξαηαο ἱητξτιιπι ἐγατ. ἰδὲ 
δ᾽ σοίδηὶ ΠπΘ ν]10 Περοτίο ἱγγα ΠῚ ροη- 
τος, γα ἰατιοσῦ νογεῖςι ἱπγηπιϊποθᾶτ; 
τλοχας (Ὀδ]αῖο οἰαπηοῖο 'η 65 ἱπσιΓ- 
το θαητ 4 ἱπορίπαιο σαία ποίξος οῦ- 
{ογηατὶ, πες ορί Πλτὶ τατ ραιοοϑ εἢδ, 
{εἀ αἀεῆς αἰτετῇ σοῃίμ!επι οἵ {5 σο- 
ΡἰΪς, ργοίεοσγιης (δ 6 στὶς, Ὡς ὩΓΠηα 
4υϊ48 γετίπθητας ρ] τὶς. δἰσοίαηϊ νο- 
το οσοἰάοθαης οος, ποιηαοῖ Δ π14- 
Πιις νοπίγοηϊ; ὃζ οσοιρατζίς σ Ἐγ15 ἱπ 
ςαϊπηραίτγοπι ἀεἰςοπάεθδητ δοίΌ. τ1Πὶ 
ΖἜφαυῖ,νθὶ εἰμογιηι οἰλπηοῦε ἃς ἔχμρα 
σαρῖα οἵϊε σαἤτγα (επίδειιητ, ποῦ πλα]το 
ΡόΠ οίξεπι ἃ τοῖρο ἱπυλάςητξ ν]46- 
ταητ, ΠΕΠΏ ΠΊρ Πτς ρα πεγοίαπι ἔλοὶ- 
πες οἀϊἀοταητξα αἰ Π|5 οὐ Ἰπ|0.4.-- 
1 αἰτα νία  α!ατὶ (πα σοπί]πογπητ; πῦ 
ἤπς οἰαάε πγαχίπηδ. πογεδᾶς ἐπὶ πὶ τοῖ- 

ρο Ἀοπηδηί, πος νίᾳ δὰ ποέζεμη οο- 

οἰάοις ἀεπηεθαης πος ἀἤδαιογεη- 
τατ. {δ 4 πα ]Πἶπς ἱηπσηπίοῦ ορογα ἔπ 
4πάτη δ᾽ σοὶ!, πα ᾿ς πγαϊογξ Πγασοῖπ 

40 «ἀϊάϊε. φαΐ νδὶ ἀφυϊέτα Ποίξεπι νἱάϊτ, 
σαηλ απ οστεποῦγαῆσι, οοπογίεπιὶπ 
σαρτα ἃ {ε οαίτγα τοάαχίτ,πχασπο σᾶπ- 
ἄϊο τπάσποί (ρίζα ρ]6πι18, ΓᾺ Ιτα σα; ́ 
οὔ ̓ ποοίπ|65 ὃζ ἱπτοστὶ δυδηηξης ο- 
πλη65,η0 (ΟΠ ευτατο ἱπιπηϊπδεὶ ρετί- 
οσυΐο, νοταπηθεᾷ ραττα πγαχίπγα οἷος 
τα, ρατγξ εἴ ἀρρε!]αθαπι ὃς (εγιιατογῶ,, " 
ἀοῦςφ;» πεοῃῦ Αἰ ἰ5 Ποπουί δι ΠΠΠηὶ 
μοπιπίβεσ;ΠΘς ροτογᾶς (λεία πλυσοϑ 



όγν Ρ 

φοτηρίοχίβιι5 ὃζ σοτογίς σγατα] τ ΟἢΪς 
ψοϊαρτατίθιι5, τας ̓Πτοῦί πη δὲ γο Ια π5 
Ἐοχηαηογιπη Ἔχεγοίτιβ α ρεγίειθη- 
ἀοτοιογίις, σαίξγα ἔπια γορατίῖτ. ΙΔ πη 6; 
τλεάϊδῃοχ εγαῖ, σι ΠῚ δ σοῖο πγαπιογὶ 
ταὶ ΠῸπ|{ε ἴῃ πιογίεπι ἃ σοπία ἰθιι5,1Π 
πιοητεπη γθη 448 εἰς νἱέξοτία ρις- 
τίρογς. σοπηπλπηΐσαζ οἴη {{|5 σοΠ 1- 
Ἰατη : ιοά νΌ] ρίαοεγα νι ἀϊτ,οπιηὶθ. 
Ρτπάἀεητίαπι ἀἴα; διιἀοητίαπα νἱτὶ αἄ- 
Τα γαπεῖθι15, γπηα {Πγ1Ὸ ὃς αἰ ἰος ρος 
(ἀτποταο: ἀο ρτίπλιπι αι! ἀμ ἰη Πο- 
{ἘΠ| 015 σαίπτις εἤει Ποπιίπαπι, ε]αο- 
ΤᾺ ΠῚ, σοτΟΓΟΓΕΠῚΩ; Πππηδιογαπη, σοῃ- 

ττποίάατ; ἀείης ἱποξαϊττεητοσία ἔτιι- 
ταθητο, νοΠΠἸ Πηεῆτο, Πς Δίος δε} }1 
Δρραγατζι γοίεστδ δά ργα 44 ἡ πᾶπὶ 
Βοίϊες ο Τυίοι!αποσίο παπιογοίαπι 
εο οπροῆαογαῃτ: οπηηίθιιση; ἱσπααῦ- 
(υπηρτί5,οἴγοα ἀπ] σα απ, Π 11} ρυξτοῦ 
ΔτΠλΑ ἔογθη 5, τ: ἐππ ΘΠ 5416 νἱαπὶ 
Ρίοροτο, Ἀοπγατη ρογαθηῖς, νὰ νΟΓΟ 
ςοπίρεεει ἔμπης Ποπηῖπ 65 ἀγπχατὶ ἰδ 1- 
Ἰλῆτεο δζ ἐε[Ἰπᾶτες, πλαἶτο ογποτο ἔσα- 
ἀατὶ, σοπουγίαῃς (λέξις οἰ τεάμοος νἱ- 
ἀετε αιάϊγεα; Γα5 ρείξας σαρ  ῃτίι1Π1. 
ἡ] 1 ἔοσιη νίᾳ; ργορτεῆι, τ διιηΐ5 ο- 
τηηἱὰ ἀσπαγγαγιητ: χα! σοφέξα οδοίο- 
πα, ἰυΠδγαητθος ἐαχαίρ) 2.477, 10216722 

ΘΟΥΔΠῚ τοῖο ΡΟρΡΕΪΟ γαροζεγθ. ΟΠ Πη6; 
τηαχίηγα ταῦθα οοηῆιχίῆοι, ργορτεί- 
{ὰς ἴῃ πιράϊππη ἴσοις, νϊἐζογία πη η- 
ἀϊοαιυῖς, Ππλι! ις τοὶ σοίτα πηοάτπῃ; 
πυοάς πα νίττιτα οὐξηρ πτογιπια; 
(ςπίογιιπι 1105 ἰπ πιοττῷ ἐγ 72 Πηΐ- 
{ΠῸππι σοπίουϊος, δὃζ οαίεγα ΞΕ Ζποταπη 
σάρτῖα οδησ, δέ γα α] Ἰῃ ἔπρπινογῇ 
4αΐ ρυρπαῦθαης ἴῃ αοῖς. ρο[π]θαῖᾳ; 
γί ΠΟΠΆΙΠὶ αἰτογί ρτὸ νἱέξογία παδετα- 
τοῦ στατία : δ ρο[ἔγειηο μας δα] {τ 
νεῦρα: Αηϊπηαᾶς ταητιὴ ὃζ ἀγπΊα, ἢϊ-- 
ΜΠ ργάτοσθα, Πθο παρ μππὶ Προ ρατ- 
{π|Π1|.. 6 σαρτί5 τοι Πλιι5. ΗΠς αι τὶς 
Ρορυΐα5 α πγδγατίοπς ὃζ ἰΔοτγ Πλᾶς 
Ποχιῖς οἰξ, αταῖθπλ νἱΓογατη ὃς νίστιι- 
τε πῇ οὔΠάδγαης, δζ [πσοαπίξης 115 τὶ 
τα! θιις νιγῖς νεθεπι οσθαγα νοϊπεγαητ. 
αι τας, να δίσοίμς ἰαπα αῆτο ργα!46- 
τατ, ΡΒ] σιπη σοη ΠΡ ι15 ἐχοίταιτ ο- 
ἀἴτιπη, ΠαΠὰ 6 (Θπαῖιις Πα 4ςΠῈ ΘΔ ΠῚ 
τὰς ἀηπο φηΐπλο, Π6Ο τεἰ πη ρΠ οἷς 

Δάοοοτηρης, πος 4][ο5 Ποπογοβ ]Π1θι15 
ἔουτία ργα α ἀδοογαγί (ο θηι. ἃς 516- 
οΟἷπΠὶ Ρἰεδ5 Ργοχίπηΐ5 ΘΟ 5 τγίθα- 
τ ἀοἰΠρπαυίτ, Ποπογοπς {Π| φαΐ ρα- 
Βιες (ς οὐαῦ σοητα τ, ἄτας Πα ΘΟ 8Πη- 
Ὧο ροίξα ἔπι πηοππογαθι]α. ΡοΙ 
[ιοϑ οοῃία]λτ ἀῃπο ρτγοχί πιο πίογῆς 
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το Οζν, πσεῦτον υϑὺ αὐ, ϑεσ’πους ὅσους οὖν ζῦ χάρφικι χας 

20 πεφυρμϑροι, δόμος ἔμετο "ὁ πολλὴ παξοϑυμία ΤῊ] 

λ 2 ὯΝ] "ἢ ε ὁ νὰ τε τὸς ὀυδρας,»ὁ ἵ' ὀηλων φιλοφρονήσεων ἡδοναξ. εν Ά.. 
᾿ δο  Π δρςὲ Ἵ Ἵ ᾽ τότῷ χα ἡ ὀνλ Π Ῥω μϑήων φόκαγξ πὸ Ὁ διωξεως Ὁ 
2, Ἐχὶ " - (ος “ ἥ ΟΣ ͵ Ϊ αγεφρέφεν πὶ τ' ἑαυτῆς γαξοικοι. μέσοι πε ἡδηγύ-- 
ΩΣ ΞΟ ΜΩ͂Ν ν κι ες ἡ,» ο ΣΣίκκιος μψησιζοικῶν τοις ὑπώτοις “ἃ ὄχι 

Τ' ϑαγατον Σἰποςολῆς » εἰς νοι βϑιν 6) Ἢ δόξαν ἀφε- 
΄“" Ὁ4 “ἂν » ἘΝ 

λέ 5 κρυτορθω καΐος. χοινωσούϑυος ὃ τοῖς ἀμφ᾽ αὔτ᾽ 
ἌΝ ΤΩΝ 2 ΠΝ τῶ ᾽ ““.ῃ» 

τον ἣν εἶχε φζρκνοιαν, δ) 4. πάσιν ὀρθῶς ἐφαίνετο, ἡ θ-΄ 
θεὶς ζω ὃς ςέκ ἐδουμαζε δ φρονήσεως κ᾿ δ τόλμης": ᾿ 

αὔδα, λαίων πα σπλα, ἢ τὸς ὀηγοὺς κελφυ(ςλᾳ- Ὶ 

ΊἼλαξεΐ Αἰχφϑμῶν, ὦ ἵσαοις, χαὶ τὰ ὀῆνα αἰυζύγια, ' 

κα]έχονψεν' ἔπειτα ὑφήκψε (ᾷς σκηνας ὀπλιν πε ὴ σί-. 
τοῦ ἡ ξαϑῆτος χαὶ Ἢ εἰς Τ' πόλεμον ἐχιτηδείων γεμού- 
(ς, πε ϑηλων φημί" ὧν ἐκ“ Τ υσκλοίνων λείας ὦ 
ἐπησονῷ πολλῶν πόϑυ ὀγτων. ὡς ὃ ὥπϑωτα “, ασϑ' Ἢ : 
πυρϑς ἡφανιςο, δὶ τὸν ὄριϑρον ἀπηᾳ φέρων ξεν ὅτι ᾿ 
μ᾽ χὰ ὁσιλα. χὰ ϑχκνύ(ᾳς «οουδὴ Ὁ ὁδὸν, εἰς Ῥωμέίω 

παρζω. ὡς ὃ ὠφϑν(αν αὐ ϑοφποι χαϑωπλισμένοι 
παιανίζοντέ στε χὰ «σουδὴ χωοφεῶπες καί πολλῷ 

βεαδλουϑύων ἰδεῖν πε αἰὗδες ὦ τὰ ποξαρϑέντα αἰρῦσθῃ 

οἱ δὲ μέρας ἄφρραξ ἐλϑόγίες, ἐδηλω(αν τοῖς δηιζν- 

χρὶς τὰ “μυόμϑμα." κακείνοι σεεσαι γα ϑύϊες ΩΝ 
σίαν,ἐκέλά (αν οὐΐοις πσοϑς πόύζῳς λέγφν. ὀχλουδς 
πολλοῦ στενα θέντος, πα ρῥθων ὁ Σίκχιος πίω πενίτῦ 

χζω αὐδις ἐδήλωσε ἱ » τὸν (ρόπον τῷ ἀγῶνος οὐεφά- ᾿ 

γισε;»ὁ ὅτι ποΐροὲ Ὑ ἰδίαν τϑρετίω αὶ ἢ σοοὼ αὐτῷ ρὲ ὦ 
σζξυγέρων ὀκζο,κοσίων αὐόδρῶν ν οἷς τοθοονα ϑυοις ἀτ 

πέςφλαν οἱ ὑπαΐζοι,Ὁ πε ρα ξ ὁ Αἰχϑμῶν ἐλήν 

10 φϑηκε ἡϑεούαμιοὴ αρδτωξαμλῥη ἰὐζῖς ἀδανν τς 
“ὃη φυγεῖν. ηξίς τε γ5 αὐζους μηδενὶ τῆς νίκης ἑτέρῳ ̓  
χάξιν εἰδέναι " χαὶ πελάυτῶν ἔτι πσροςέϑηκεν ἐκείομ. 
τὸν λθγ9ν, ὅτι Ως ψυχας »ἡ τὰ ὅπλα σωζονῖες ̓ ς. 

ὁλλο δὲ σσ᾽εὲν οὔτε μικρὸν οὔτε μεῖζον δὴν χεχρατηΐα 
μϑύων δξεγείκα υϑροι.ὁ δὲ δῆμος ἀχού(ας τ λόγων, « 
εἰς οἶκτόν τε δαίκρυα, πσοούπεσεν,ὁρωΐν υϑὺ ἀζήλι-. 

κίας Τὴν" αὐδρῶν,-ἰνθυμούμϑρος δὲ Τὶ ἐρεζα , ἀγατ 
να κῶν δὲ χαὶ νεμεσῶν τοῖς ἐχτθόλονϑροις ζιότωνα)- Ὁ 
δρῶν ἐρημῶσαι τί πόλιν. ἔγες»»ς 3,., ὡς ασϑουλα- 

40 (εν ὁ Σ κκίος, μῖσος εἰς πὰς ὑπαποις δξ ὡπομτωνηδμ᾽ 

πολιτῶν. σα οὶ "ὃ ἡ βεληὸ “Ὡδάγμα μετοίως-. 
γείκεν, ὅτε ἐψη φίσειτο αὐζις “πομπξὼ εϑριαμίων, ὅ- 

τε ὀλνο ἡ τυ ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς αὐγῶσι γινονϑύων. τ. μδύτοι 
Σίκχιον ὁδῆμως, δ), κα, ϑῆκεν ὁ ΥὟ -ἰρχαιρεσιαῖν 
χαιο9,δῊ μον ἀπεδάξεν,ἣς κύριος ζιῶ τιμῆς Ὡπο- 

διϑουξ. χαὶ τὰ δὲ Ὀργιφανέςαζᾳ ἢ τότε πτρσρϑεν- 
των, ζιάδὲ ὦ. οἰ δῷ μ᾽ σϑτοις τὸς ὑπατοις ἐτᾷ, 

Σ πύφιος 



' 

Σ πύφιος Ταρπήιος χαὶ Αὖλος “Τερμάυιος Ὡρα- 

Ι λαμθανοισι τίω ρχίω- οἵ ζῴπε δῆλα, ϑεροαισγάγον- 

Ι Ἴς τὸν δῆμον διετελείαν ς χαὶ Θ΄ «Ἐὶ τ δυρδδγων 

δόγμα περεξούλά (αν Ξ ΓΡΙᾺ “πλέον μϑὺ συσϑὲν ἑώ.-. 

γτοῖς πα-τοακίοις γινόυϑρωον οὖ» τῷ κωλύφν, δλλὼ 

αὶ φθόνον, χαὶ μῖσος 5 χαὶ βλάαξας ἰδίας χαὶ συμκῷφο- 

δας τοῖς τσοοθυμοταζο. “ἷρ αὐτῶν αὐγωνιζονϑροις. 

μάλιςα ἢ ἀὐθιυς εἰς δέος ἡγαδν ἡ τὴν αἰ πο α]άυσαν-- 

Τῶν τὸν παρελϑόντα οὐψιαυτὸν γεωςτὶ γλυουδϑη συμ. 

ἱ φορα,, δᾷνα μδὺ «πὸ πῷ δήμου παϑόντων, σο᾿ϑὲ- 

μίαν δὲ ἴϑὰ τῆς βουλῆς φ ἡ ρα υϑύων βοήθαν.Σ ὅκ- 

χιος υϑὺ γϑΡο τὸν Αἰχαγωΐν φρατὸν αὐτῷ γάφοικι «- 

ορῴμδυος, δημδοηος τὸτε διποδειηϑεὶς, ὡς αἧρ ἔφξωυ, 

τὴ ποοϑτη τῆς ρχὴς ἡμέρᾳ, θύσας σωτήρια καΐζῳ, 
; γόμον »Ὡρὶν ὁτίοιοῦ ὀηλο Ὡαισξαξαοϑαι λυ χοι-- 

γῶν, ασδοόπεν ο» οχκλοσία, Τίτον Ῥωμέλιον ἥκειν 

 5ιαολογησύμϑρον ἀδικήμαΐζος δημωοσίε δίκξω ἘΧῚ δι-- 
καφῇ τω δήμω, χε γον δισποδείξας τῷ ἀγῶνος. Λ δ0Ξ 

χιος δὲ τότε αἀο»φανοιδι, δηκζδηος 5 τῳ πωρελ- 

φονίι ἔτει γερρνὼς, τὸν ἕτερον ΤΎΜ. τὑρισινῶν ὑπάτων 
Γαῖον ϑδετούσμον εἰς ὁμοίαν δίκζω «ὐφοεκαλεσοζο. 

πολλῆς δὲ Ἄυονϑμης ον τῷ μεζαξὺ πῇ ἀγῶνος γρό-- 

γῳ «σουδῆς πεχαὶ ἡσεως ἀμφοτέρων, οἱ »ϑὺ 

αὑσαὐιχοὶ πολλας ἐλπίδος εἶχον Ὄχι τῇ βουλῇ, χαὶ 

Ὁ χινδγεύάυμα ἐν ἐλαφρῷ ἐποιοιοῶπο, αὑσσΊορεμέ- 

᾿ γωὼν ἀὐζοις τυρεσξυϊέρων τὲ νέων σῴκ ἐώσᾳν τὸν ἀγώ-- 

γα, ἐχετελεοϑέωαι. οἱ δὲ δήμδοχοι πόύτα οὐκ πολ- 

λού φυλαονϑιοι, χαὶ οὔτε δεήσής, οὔπε απειλοὶς, 

οὔτε κίνδχευον σσεἰένα, «ἱσσολογιίζονϑιοι ἢ ΤΣ 

ϑῆχεν ὁ τῷ αὐγῶνος χξϑνος »ἐχαίλοιω Τ' δήμιον. Δ δὲ 

παλαίτερον ἔτ! στενερρυγὼς οὐκ Τὴν, ἀγρῶν ὁ χερ- 
͵ Ν ἘΠ Ὑμ5) Ν λ ᾿Ξ} τ 

γητῆς χἡ) ἀὐΐϑυργ9ς ογ λοφ, ἡ “σοϑενεμιδεις πῶ καΐζαᾳ 
πόλιν, τίω πε ἀφρραὺ δγέπλησε, χαὶ τὸς φέρονζᾷς εἰς 

αἰντίω ςενωποιξ. πορφτη υϑὲ ὀξωυ εἰρῆλϑον κα χΡω- 

μιλίου δίκηνὺ παρϑθὼν ὁ Σίκκιος ζᾷ πε ὀῆγα, κα]η-- 

“9ρ4 τῷ αὐδρὸς ὑ(ᾳ ὑπα]ἀύων βία. εἰς τὸς δηζοχους 
ἔδοξε ϑχαραξααζ, ὁ τελάυταῖον τίω ἐχτιξουλξὼ 

διεξη4 τίω ἐφ᾽ ἑαυτῳ πε χαὶ τῇ ασείφᾳι “υονϑρέώω ὑ- 

πὸ πὸ φρατηγ οὗ . χαὶ παρείχες (της εἴδτυρας 

τὰ ςρα σα δύων τὸς ἐχιφανεςατοις, αὶ δημόίι- 
λῳ λ ͵ δ ον ΄ 3 2 χ γ 

χοις, λα παϑικίοις᾽ ον οἷς ζω γεαγίας σκ ἀφανὴς ὅτε 
ἢ 2 ᾽ 7 Ε 

κ' γἥμοις αἰξίωσιν, ὥτε ΧΛῈ οἰκείαν Ξρετίω » χαὴ τὶ 
͵ ΓῚ 3 ᾽ 

πολέμια πόρυ ἀἴαϑύς" Σ πόδλος δϑεργίνιος ὄνομα αὔὖ-- 
πο “Ὃς » ῃ 5: ἢ εν 9 ͵ 

υ (ὅτι ἐΦη, Μαρκον [χίλλίον ἑνὸς ἢ ον Δ Σ ικχια 
΄ [- 2 ᾽ -“ 

ἀείρας, ὡς στονηλικιω τίου ἀμὴν ̓ν φίλον, Ἔἰσολυϑῆναι 
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8. Τατγροῖιις, ὃζ Α. ΤΥ ΠΛ πίτις: 4 τα πη ΑΙ. Ο.3οο, 
αἰ τἷς οὐίςχυίς ρει ἀο!οπίοτίτ, ταπι δΡ παρ οο 
56 ἀε]ερε ροῖ τείριιπος ξογοπάα ἔθ- αἷο Ἴουίμ- 
σεγαητ,οῖι νἱ ἀογοης ραῖγος ἱπη ρα! εῃ- ἌΝ ΚΝ 
ἀοπΙΠΠ σοπίδααί ρύςῖοῦ οάϊιτη δζ 1Π- (ες πουϊδα 
τ ἀλη}, ὃς δοὺ5 411 ρατγιιπῃ σαι ]ὯΠ| δ ἰεραῖῖ]ς 

ΡΓΟΙΊρΕΠΠΊΠγ15 ΔηἱΠγΐ5 ἀσοτοητ, ρτῖα- Ἐξὰε π οἷς 
τί πὶ πιαὶο πλ] ξαγὶ. 564 πηαχί πιο {ΠΠος εἰδπι πα, 

τΟΓΓΕΪς ΓΟσΘΠ 5 σαίτ5 {προτίουὶς αππὶ 
σοΠΙΌ] απ, ΓηΑ]6 ἃ ρίεε Ἐχσθρτοσιιπη, 
Πα] αἰδπαῖα δυχι]ο. ΝᾺ δίσοίας ς 

το 4π|Ἐ ιοτῖι σορίᾶϑ οἰπι σα τς σεῖς 
τογαῖ, ΓΙ θαπιις τπο (ντ αἰχὶ ) ἀοσπα- 
τιι5,6 4 ἱρίᾳ ἀΐς {11 πηδρ [Ἐγατιιη. [ΠΠτ, 
Ροϊερεγαέζα ρτὸ (δ τε λογα οἱ θηπὶδ, 
Δητε ν]]1Π} Αἰ πα ἴῃ ταρ. Περοτίαπῃ 
τγδέξαγοι,άϊοτη ργο σοποίοπε αἰχιτ Τ. 
ἘΠΆΠ]ο, δι πι6; οριιά ρορα] ριι8]1- 
σα ἸΠ αγῖας σα Π πὶ ἰ{{Ππ|α! σοῖο, ργα- 
Ππίτο ἐπα ]ςοἰϊ τόροτς. δ οο ]!οσλιη οἷας 
Ὁ. νεταγίαπν εοάς Ποπλῖπα ἀγείρας 
ΙΗ αἰϊογηεα χε 1115, χαΐ ργοχίπιο ηπΠῸ 
τι διιπιις ἔπογαζ, οἵᾳ, ἀητὸ ἄἴοπιϊπαϊ- 
οἰϊτηασηδ {ππ414 ὃς Ποτταιο πος ἀπι- 
ΡοΡ. οι ογοηταγ, οπία! αγοο διογ 
(πάτα ἔγει!, ργορεπιοά σοητοπηπο- 
Βαητ ρει σα !απη, (ςπίογίθιις ὃς ἰππῖο- 
τῖθιι5 ραυγὶο ας ρο  Ποξεδιις ἀδταγος (6 
ορογαπη Π6 ποία ἤογες. Αττειθαπὶ 
ΟΠ ηἶα ΠΊαΪτο ἀητὸ ργασαιοηζοβ, ΠΟ 
Ρτεοίθιις5,Π0 Πλ]ΐ5.Π ΟῚ Ρατί οι] 15 πιο- 
περαηταγ: ξ ροί , ἀϊε5 ἀϊέξα νεπῖτ, 
ςσποσδπαίιητ ΟΡ. ὃζ ἰᾷ αηῖε ορο- 
τατϊογῇ δ σοϊοπουῖι ταγθα εχ ἄστο ἰπ 
ντθε οσῆπιχογατ: τα δά νεραπᾷ τη8}- 
εἰτἸπᾶ δάϊαπέξα, ποι (οἰ πὴ ἔογαπι 

30 ορριίετῦ εἴς, (6 ξι ἔεγεητας ἰη ἐοτα νἱ- 
οἷ Ρηοστγεαϑ δέξιις εἰς ΟΠ] πς φοσιι- 
ίλητε δἰ σοῖο. δ οἰ εἰσαπεας τῇ 4] 6 ἴῃ 
οὐίαϊατα ρῥ νἰτη οδτγα τ] θιιπος ρατγαίς- 
(ε νἱἀεθαταγ, τα ἀεπὶς ἰπ Πα τς 
δίφοῖο ὃζ σοποστὶ οἷς, σπὶ δ 6111 ἀπχ 
εἴδει, πγαχογαδαῖ. τοξος οἰτασδητζαγ νἱτὶ 
4αϊ Πιογᾶτ πε αχροαϊτίοης πο ἢ 1ΠΠ- 
τηΐ, ΠΟ ΡΙεθοἱ!, (δ ραιγί οἱ: ὃς ἰη ἢἰς ἰα- 
Ὁ6Π15 τ! σα ποις ΠΟΡ ΠΙταῖς, τι (πὰ νἱγ- 
ταυζε δο ΒΟ ]Πῖσα ἰαιις οἰατιις, 5 ρ. Ὁ ἱγρὶ- 

Πἰτ5. 15 ργ0 Το }Ἰρρο ῖο ἀἰχῖτι οἴ! Μ. ΠΟΙ, 
νηΐμ5 6 δισοὶ! σομοτις ΗΠ ντη πα] ε 
δὲ ἁταϊοῖ! {1,5 ρέεέξίοπε 114 ΠΡ ογατα 
σαρεγεῖ, αρρο 41 οταπα ρΆΓΓΕ ἰῃ ρίς- 
(ξῃς εχίτίτι οπλἰτγογογαγ,αῖα; αὐ δαΐοιι- 
Ιοίπμο ΑΟ Γρίηΐο, φαὶ ἰῃ φαάξεχρο- 
ἀϊτίοης Ιαράτιις ογαῖ, οὐ πα εξ νε ἰς 
«Οία]ος5 λάϊγει, πᾶσα; ΔὉ ἰρίι5 στατίαπι 

20 

40 

δ ὄξοδῳ (πληϑεὶς, ὡς ἐπὶ Θοίγαζον ὅΖιόντα μ᾿ ὅ παΐξ9ς, Αὖλον Φεργίνιον Τ' ἑαιλν ϑεῖον «ρεσξά- 

.97 Ἴζὼ τότε συςραϊάνονϑμον, το δ ασκδυα(ᾳς ἐλϑεῖν ἔχὶ τῶς ὑπατοις; οὐξιῶν σφίσι δὸϑζεῦαι (υτίω 

ΨΕῚ, 



Ι 
] 

ὈΙΟΝΥ ΙΗ ΛΑΙΟΛΑΝΑ Ως ε 

πίω χαφαν' αὐτιλέγοντων ἢ δι ὑπάτων, ἑαυτῶ ΓΙ 
“κα ᾿ Υ Αὔιε : ἜΗΝ 

πελϑδκιν δωιχρυα, τίου συμῷοραν Τ ἑταίρου χσδόξαγα 

χλαιομδύῳ " “Ὁ ὃ, γεανίαν ὑπ ὃ Τρ δεήσᾷς ἐποιξῃ, ' β 
͵ "“ 3 “ὝὝ 3 ὶ 

πεπυσχκένον ζοῶτα ελϑεῖν, λόθοον οὐτησαϑρον ἢ 

στεῖν ὅτι τοῖς »ϑὺ δεουδύοις πολλζω οἶδε χαφιν,αὐτὸς , 

σἕκ δὼ ̓ἀγαπήσᾳ τυχὼ γ χϑξιπος ἥτις αὖτ- ἀφελᾷ; ἢ 
δ ΕΣ 3 εν ᾽ 7 Ἶ ῖ 

Ὁ πϑὸς Ὁ μος ἀὐσεξές" ἐσὶ δὼ δἰιπολφφϑείῃ πα΄ ! 
(ς τόσω 5. μάλλον, ὁσὼ γε δσποθοινέμϑρος 

οἴζγε), οἱ .]} 

“ πϑύτες τῦτο ἰσεισιν᾽ δλλαὰ σεοσεξιὼν ἐπα μιειυήται ὅς 
ΙΟ διωμα )»ὺ Ὁ αὐδῇ ἐκείνων χοινωγὸς ἔφα τύχης. φῦ 

χα 5 μειφαικίε μδοτυρήσανζος, συ τὶς .. 

“Γ ἀ κσρὃς τί τύγζω ἢ αν, ϑοφπων. ὡς ὃ άΐὰ ἐν 
᾿ χὰ ᾿ ͵ “ «“ ΠΡΕΣ ] κληθέντες ἐχὶ τίω μδοπτυσίαν παρηλον, τε πατὴρ 

Ιχίλλιος ἡ Ὁ μιειρφίκιον. χαὶ τὰ καθ᾿ ἑαυΐζρυς ἔλεξαν, Ὁ 

οἐκέτι καί ἐχά γ τὰ δαίκρυα, οἱ πλείοις ἐδυω αν δ ̓ 

διημοίικῶν. Ἔστολογηϑεντος ἢ Φ' Ῥωμελί,ὼ διελϑηγε. 
᾿ », 3 ε τ ἢ 

τὸς Λθοργ οὔτε ϑερασά ἔιχϑν, οὔτε τ όμοῆοντα τοῖς ᾿ 

χαιοφις, δὶ ὑψηλὸν, αὶ δχὲ τῶ αὐυπτά ϑύνῳ ὁ ἐρ- ἵ 
“4 ͵ -" 2 3 3ς Ἵ 

χὴς μέγα Φρονοιευτα, δισλασίως ἔτι ἐπερρωοϑηίν ν 
» ι Θὰ» Ξ ᾽ 

20 εἰς τίου κατ’ εἰστα ὀργά οἱ πολίται. χαὶ “ἡμόυϑμοιδὁ 
͵ » “ ε Ὁ ἦ 

ψήφων κύριοι, κα]έγνω(ἂν αὐδεκειν οὕτως, ὡξὶε πά- ; 

ετἰδαῦι (ΠΗ ταρΙς, ἱτγοραθαταγ δυῖοπι ὀσαις ταῖς ψήφοις ἢ φυλῶν ὀκῶναι Τ᾿ ὀύδρα. δῶ δε δ΄ 
΄. ἥ, Υ̓ Ἔ "» ἐς » Φν9 ἀξίῳ παν ῖς δ᾿ ΩΝ κει ἀς οι μη τῆς δίκης φήργυειχὸν, ἀοσάξια μωρία. καὶ ἡ 

ΘΕπῚ ΠΆ]]14. ργοητὶ ίλης δ᾽ οἱ  σοη- δ. πα ἐπ ἀκ Σέ πτων ΕΣ ἢ 
ΠΙΪο, το πλίπβ ργο τθο ηἰτογόταγ ρα- Ω, ὧς ῥαρβολυ ! ιν νυ: ν, πὰ αν ηριάετ ἐν ὐκες δ δὴ 
τεϊοἰϊ, πος αϊάαδπι σοηῖγα (βαρ ία τῳ ΟλῚ Ἐπ, ψς παϑιχίοις ἐλοηωνὴ πὐδὶ ὅ αἱ- ΣΝ 

| πιο] ἰγθητατ, σορίταητος αρ᾿ταπταπις δὸς ασουδὴὴ γγύηται ὃ μηδὲν ἐξα μζδτωσι πὐθὶ τί ᾿ 
| Ρεσιπία; δέ ρΙεῖ5 ἔοί τις ἀαπηπατοε. «ηφοφορίαν,ὐθυμηϑένες ὅτι εἰς δ ργύφιον ζμιω-. 
ἐκ πιοπιίμθηι οδία!ατοπι; συίρρα ]ιθηι σί ὁ ὡλουὶ Γχ εἰς σε σὲν ἕτερον; χοὶ τοῖς δ ΡΣ ἐν 

προνίτα πο ραϊτία οχυοτοῖ, [λαπηπα- εν ν΄’ “Ὡς 
9 Ἀοιηϊο, ΡοΙξ αἰΐψιοι ἀϊες εὔάεπι ἤΤ τ: τ εὐ ΕΞ ταῦ ἴω οϑυμόίξοφι, μιήπε ψυ- ἱ ᾿ 
᾿οχίτα “Δ Ἰοἱ! Ν ἀταγίας μαβραίτιῖς χαοᾳ; 39 χης ὀυδρα αἰ πιαἴιχον, μήτε παϊίδος ̓ ποςεροῦζᾳ,, ἢ 
ΡεοιηΐΑ πηι! εατ᾽ ἢ χν μ᾿. Ηχο Ῥωμιλίκ ὃ καζαϑδικᾳαϑέντος, ὦ πολλαὶς ὕςερον ἡμέ- , 

ρα!ς καὶ Θετούδιος ἑδγω. ἕζμημα. δὲ χαὶ ἐχείνῳ ἐπε- ὦ 
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Ροτογοῖ, οοη α] διι5 14 ἀοποραηιίρι, 
οδογῖας ΠῚ ἰφογγπλαβ ἁπλὶοἱ ἰοττᾷ ἀς- 
Βοπτί. ᾿αοποπὶ νογο ΠΠ σοσαῃῖτο ἀ6- 
Ριςοδτογίβ οἤΠοίο, νοπ ς, ἱπηροιγατα- 
αυς ἀἰσεπαϊ ροτείϊαις, ἀϊχιῆς, (ε ἀε- 
Ρτοοατοτγίθιις πηάσηαβ Βαθογο σγατῖα5; 
{ε4 (δποη δπιρίθχυτῖ 4 δαποῆοί πη, 
400 Ρίεϊας εἴρα ργορίῃᾳιος βαϊπις- 
ΦοΓαΓ: δ ραῖγοπὰ τᾶτο ΓηἰΠιι5 ἀσίσττιι- 
Ἐὰ ΠῚ, 4αδΔητο σειτίογ πχοτῖοπὶ ρεῖο- 
τοῖ,ντ σδροττιπι Πτ οπχηΐρα5 : (6 « ἴτιι- 
ταγη νπα, ἀςίεηίπγατης; ρά27εῦ ΡτῸ 
νἱγίριις, 8ζ εἰισάεπι απ 1115 ἔοσιαπας 
Ῥαταγαπη ρατγτιοραπι. Αἀ πος ἰππιοηὶς 
τοΙπιοπίαπι πεπῖο ΠΟ πηϊίδγατας οἰἘ 
(οτῖοπι εοτῖ Ποπλίπιιπη. Ἧι νοτο ἸρΗ] 
“ύοφ [οἰ οἰτατί, ράτοῦ δ᾿ ΕΠ] 5, ἀςς 
ΡΠ τοίπατι (τ, ΠΟΥ Ρἰεθεϊοτά ραῦς 
ΠΟῚ ΔΠΊρΡ]Ϊπ5 ΠΡ 1 4 ἰΔογΥ Πγ15 το πη ρογα- 
τε ροταῖς. Β ΟΠ 5 ἰη σαι ἔτα ἀε- 
ξπήοπο, ογατίοποηι μβαραΐτποη ἀ6- 
«ὨΠΠΔπ| ποοταπηροτί δοοοιηοάδζαμη, 
(δ επγάλιη Δί! τα6; ἱπηρετὶϊ ρο- 
τοίξατο ηἰπιῖ5 σομβθητεπ,. 410 πλ4- 
οἷς ἀοσξα τ γᾶπι ρορι. ἰταα; ρογπλ 
(ο ΡΙςδὶ σαίςι!ο, ἀφπηηδζιις εἰ“ οπτηϊᾶ 

φοπἤάεγδητες ργαίεητίς δηηἱ σοπίςῃ- 
165, δά [δυτεῦ ΠΡῚ εἰπιθγιητ,σδιιο- ΄ » λ σε ͵ὔ ξ ὦ 

ταηῖᾳ ποίἀσπι!ρή5 ροΙξ σοπίατιπὶ 2725 απο Ἐ. ΘΑ ΘΙ ΑΝ ΠΣ τον σαυτέρου. ζὕτα ὶ 
α Ρίεδε ἀσοίάοτες, χιᾶτς πί ἢ} ἀϊΠι- δὲ λογεζονϑυοις τοῖς ον Ὄρχἢ ὑπατοις πολὺ παρέφῃ, ᾿ 
τη] Δητο5. ΓΕΠΊΡ. ἀρεῖς αὐ ρ]ςδς ᾳ-.͵ δέος,ὼ τῷ μὴ ζιυτὰ παϑεῖν ““πασὸ δ᾽ δήμου μδ' ΜΟῚ 

πογοπι Δα πλ!ηΠἔγαγα ρεγγοχογᾶς. ρτὶ- 
ΤΊΌΓη ἰ[445 ΟΟὨταΓΙ τίς ΠΟΙΆ 5 ΙΘχ [ὰ- 

ταοίς; Γἰσεγε ογηπίδιι5 πηδριγατίθιις 

,ὔ Ρ . Ξ 

παΐείαν “ατεόνοια. ὡφῆς οὐκέτι οἰποκρυπηόρδνοι 8 
ἰώ ᾽ " -“ 

γγώμας; δλλὰ Φαγέρως τὰ τῷ δήμου πολήδυόνδυοι ὲ 
ἰώ “ “- 5 ᾽ 

τας ροτοίξατὶς ἰαίς τοοσ πηπ]ξξατο. πᾶ διέϊδλοιω. πορῶτον μδὺ δξίυ δχὶ Δ λοχίτιδὸς οκχλη- ὁ 
ΔΏτΟΔ (Ο] ς οσία] διι5 14 Πἰσογατ. πλαϊ-ὀ ὀ σίας νομκον ἐκύρω(αν, γα ταὶς Φρ ,γαῖς ἀδ᾽ τ" δα 

ἐπα ταπλςῃ τι τ ΠΟ πηι] ξξαπείιπι 4.0 οἰχοσμεοιωῦζας ἢ «οἷ δανομοιῦζας εἰς τίω ἑαυτῶν ἀξασ αι 
διθιεγῖο γε δξας εἴς, (εἀ αϑὶρῆς ργαῆ- , ΑΙ ΚΞ τς ΣΉΝ 

σιαν ζγμεοιεῦ" τέως ὙῬουχ ἀπασιν ὀϊξωο,δλλὰ τοῖς « 
Ὠίτας 6 (Οὐ σοὶ πχα]ξζα, ψιαΠταΠ,ῖ5 ΕΠ. ᾿ Ὗ 

ἱ ἰσί ΑΖ’ μόνοις. Ὁ μϑύτοι ἀ ἐκ ἐπ᾿ αἰὐθις σταηάϊς, ἄϊιος θοι165 δὲ ΓΓΙρΊ Πα ΟἸΙΕ5 τοις μογοις. Ὁ αϑύτοι μη μα σόκ ἐα᾿ αὖθις 
᾽ 

ΤΟΝ ὃ 2.4 ᾿ 
ἽὝἬ 

Θχοβάετοι. ]ιια [εχ ἄϊι (δγιιατα εξ δ- 
Ρυὰ Ἀοπηαπος. ᾿εἰπάς δά ίδηπακ το- 
τα] γιιης ἀς Ιερὶβ. 85 τε βαπὶ ἴῃ οὖς 
παι Κοπηδηος ἔδετὶ, ταις ῃ ρεῖρε- 

2: 5 
᾿ Πίω αι “ 

Π1:5.5΄ 

ὥμιϑσιν ὁπόσον ἐὴ δοχεῖ κατέλιπον,δνλ εὐ  -᾿ 

ξίαν; ὡρκ(ᾷν, μέγιςον δ ποδείξαγ]ες ὅρον ζημίας, δύο 

βόας χαὶ τοιάχοντα πσοϑξαζα. χαὶ «π΄ ὁ νόμος ἄρα 
πολλοῦ διέμνεν «ἰ ασὸ Ῥωμαίων φζκαφυλοαηομϑρος. 

"» λω ἢ} ὡ» ͵ὕ «κι΄ 3 ΩΝ - “ ᾽ ἔπέτα ἰδχ γοκφν οἷς ἐασουδαιζον οἱ ϑήκϑργρι χϑίγοὺς ἐχὶ πᾶσι Ρωμφίοις γραφζωυαι, χαὶ εἰς ἁ- 

πόρτα 



ἈΝ ΠΊ.Οἱ ἘΠῸ Μ' πὐ8,. Ὁ 
πόρτα ΤΣ χρόνον Δ] σφυλαρθηζουθδῥοις, Ὁ οἰγνωσιν 

ὠπεδωχϑυ τῇ βελη. ἐλέηϑη(αν ᾿»ϑύτοι πολλοί πε χαὶ 

αἰ ποῦ Τὴν κραΐίςων δυδρῶν εἰς ἀμφότεροι, ΦΩΣ 

ἱ λύφν ὼ ῶ συΐγωρῷν, φέρφνϊες λθο»ι" οὐγίκα. δὲ ἡ τὰ δη- 
͵ δ 2 » δι ὔ 

μϑιρκώτεροι τσϑϑ τὴν ολιγδρχίκων εἰξαγουίᾳ Τί- 

τὺ Ῥωμιλίᾳ γνώμη προ οὲ τίου ἀπϑύτων δόξαν αν 
͵ ᾿ “-" ἐν 

τεπατοικίων χαὶ ΤΊ δημοιυκῶν ἡ νουϑμη.οἱ μϑὺ γὸ, 

αἰποελοίμᾷανον πόμτα τὰ εἰγαϑζία, τοῖς δημοίιχοις 

φρονήσᾳν πὲ ̓ὴ λέξφ ὀύδρα νεωςτὶ πἰκὸ εἰν τῷ δη- 

, ᾿αὑτῷ γνωμῶν ἐρωϊηϑενίι χτ' αἰ ἑαυΐν ταξιν Ἔπο- 

κρίνα οϑαι ξὼ δῈ οὖν τοῖς ΔΙ μέσου καζᾷ πε αἰίω- 
ἈΈΑ͂Ν -: 7 2 ΩῚ δε Ἀν ͵ ͵ 

» σιν χαὶ ἡλικίαν" ἔλεξεν" Αἴ μϑυ “πο πὸ δήμου πε- 
ξ Ἂ λ λῃ »καὶ ᾽ »" 3 Ἰν λ 

» πογϑου, ὦ βελη,χα οτί σσείὲν αὐδικών,δλλω τῆς τσ 9ς 

»ὑμας ἀὐγοίας ἕνεκα, Φορίικϑς δ εἰζωυ ἔγωγε,» 0 εἰδῦσιν 
πεν » -“ ͵ ͵ .  ἰ “ -“ 
» ὑμῖν ἀκριξῶς λέγω" μνημζων δὲ αὐτῶν ποιδκαι τὸ 
» ὀμαΐχα κα ἕνεκα, ἵν εἰδῆτε ὅτί οὐ κολακεία τῷ δὺημόίι- 

᾿ κού Ἐχίδένας, ἐηϑροῦ μοι ὄντος, δυλὰ Ἔσο τῷ βελ-- 

» ὕίςου τὰ συμφέροντα ἐρωΐ θαι κοίση τὲ μηϑεὶς εἰωρο-- 

» περόν τε πολλαχις 5 χρὴ ἡνίκα. ὑπαΐος ζῶ, τῆς ἑτέφοις 

» πσδϑαιρέσεως “ἄμόμϑρος ον ὀξαιφνης μεζᾳξεβλυ- 

» μα!. μηδὲ «ἰπσολαρηϊε δυοῖν ϑούτερον, ἢ τότε βεξε-- 

» λάζοϑαι μεκακῶς, ἢ νιῦ αὐαϊιϑεα, τὰ δόξαντα Οἕκ. 
ΣΡ ΉΟΝ, τα ᾿ ͵ ΠΤ » ὀρθώς. ἐγώ γὸ, ὦ βέλη, ὅσον μὃμ γκρόνον τὰ ὑμέτεροι 
β ὙἼοῖν μὴ “ » ΠΑ͂ΝΕ Υ ξ 

» ἰουφοι "ρρυμιζωυ,ως πῆρ ἐγρζευ, ἜΡριςοχρ αὐιαν αὐνξα-- 

τ γων,αὐξ ἐφ οϑνοιω 2 δημδίρχον ᾿ ἐπεὶ δὲ τοις ἐμαυτο 

» (φρονιοϑεὶς καχοῖς, μ᾽ μεγάλων μιοϑῶν ἔμκοιθον 
»» ὅ7| ἔλοιῆον ὑμδυ ὅφι ἅ βολάσνουϑύς Ὁ δχιιυά ϑυον, 

» χαὶ πολλοὺς ἤδῊ Τὸν “ἷῶρ ὑμδι" ἀγῶνα" αἱοουνϑίοις 

67 
ται ΟΡ ατασ {πτηγηορεγα οσυβῖο- 
μαης. [18 (πτναγία;, ὃς συίάεπη ἃ 
ΡΓΟσοτίθιι5., ἴῃ νεγαπΊ6; ρατιδ  δητθη- 
τία: (δ νἱοῖς ὶ οπλ1Π1 ( γαρ!ι, φαοά 
σΟΠΓΓΩ ΟΠΊΠΙΠΠῚ τι} ΠῚ Ραιγ οἱογῇ ταπῇ 
ΡΙεθοίογιπι ορίπίοηξ, ρορα]ῖ τηαρσὶς - τ 
41|4Π| Ορτ γαῖ ραγι δ. ἔλυε. σα πη ε- 
ΠΙΠῚ ΟΠΊΠΟ5 ΟΡ ΠΑΓΘΏταΓ οὐ γεοξιοπὶ 9 
ἀαπηπατίοηἰς οἸεπίδπυ, ρ]εδὶ ὃς αηϊ- ὁ: 
πιο δέ νοσα νϑ ποι 4; φἀπιογίατιγῃ, ἡ 
1Πς, νὲ εχ ογάϊπο δή οιπΊ νδτιπ οἵ, 

᾽ ᾿ -“ ᾿ ἃ Ρ ς 

μὼω δίκζω ἐθλωχϑτα. ὁ δὲ,αἰαςὰς, ὅπ, πσοοοῆχεν τὸ (οταῖ οῃὶπι ἱπτοῦ αταῖο ἀἰρσηπίτατεχας 
πλς 05) αΠθτροης,ΠΟ ργο (ςητξεία ἰο- 
οὐτας εἰὉ: Οἱα ἃ ρίεα ραῆμις {Π|, 
ΡΟ, πόπηρο πιοιῖτο, (εὰ αυϊαίῃ ρατ- 
τος νεἴζγας ἔπ ργορεπίμοσ, γοσοπίογα 
νΕ]]6π|, ἐχα 8 πηο] οἰπσνοὶς οἤογη; 
ΟἸΠῚ σοι Γ4ἴ6 ΠΟΌΕΘΓΙΓ5 εα ΟΠ Πα: σο- 
σίτ ταπλθη Πεσοίπταβ αἰϊγηαη2 ΘΟΥΠΠῚ 
πιοτίοποπι ἔδσετς, ντίοἰατὶς, χα! ἀυ!ἃ 
ἀϊέζαγις π|,πγς ΠΟ ἰη στατίλπη ρ[6- γ΄ 
Ῥ΄5, χιια τα 1 ̓ πέσηία εἰξ, (ες ρα] σας 
νι τατίς {πιο ἀἸ ξξιιγιιπ, ΝΘ α; πλῖγο- 

γ0 ἴπτ Ζα!ορ᾽ᾶ., πο, ΟΠῚ δζ αητο (ρα; δ 
ἴῃ σοπία]ατιι, ἀπο τ! (Ἔσυιτας ἢ πὰ ἢ- 
Ροΐταπν, Παης ἀεγερέτο πγμιταῖῖς δηϊ- 
ΤΑΌΠη: ΠΟΩ; ΟΧ Πίπηατα πὶ νοὶ ταης ἢ- 
πἰΠἜγαπη σερης σοπΠΠΠ, 6] πῆς ρα- 
τι ιπ γοέξα πλιταγο ἰΘπτοπείαπι ΕρΟ 6- 
πΐπη, ΡΟ, χιλπηάϊι ραττος νε[εγας ἤγ- 
πλίογεϑ ρυταιὶ, ἴτα ντ ἀθθα!, Πτετὶ ρτὸ 
ορτἰπηατίθιις, ΠΟ ππασηὶ ρ]ε δ ἔλοίεπϑ. 
Ρο[ αι αὔττηθο πΊδ]ο (υπ| ἔλεξας (ἃ- 
Ρἰ δείογ, δέ ππασπαπηογσεας αἰ ἀἰςὶ νο- ἡ 
Ὀἰς εξ ρας ΘΟ ΠῚ ᾧ ροτθητίς, τι ἢ 
το54; ΡΓοραρῃηαζογοϑ ν οἰ το ἃ ρεὺς 

2 ͵ ς Ὄ" 7 οἱ ᾿ Β . 

» αὐ κείδε!ε ανουρπαοϑενζᾷς ἕασο τὸ δήμου, τοῖς α.- 30 αττερῖος ες, νοδὶς πεοοαγίο 4{ΠΠ- 

» γαίχαιοις εἰξαήϊες, οέκ Εθ᾽ ὅμοια. ἔγνωκα. ἐξελόμίν 
» δὶ αὐ μάλιςα μήτε ἐμαυτῷ συμξξδαι μήπε τω 

» στοναυβχοὐίι μου τα ἐφ᾽ οἷς ἁπϑυῖες ἡμῖν συμ.- 

» παϑεῖτε. τὰ δὲτὰ μϑὺ καθ᾽ ἡμας τέλος ἔχ τὰ δὲ 

» λοιπὰ ἐξες)ν ἐπμορθωσαοϑαι ,πϑ μὴ παϑεῖν (ὦ- 

." τὰ ἑτερφιυς “ὐδοϊδέοϑαι, χαὶ χϑινῇ νὼ καθ᾿ ἕνα ἕκαιςον ἰ-- 

» δία, τὰ παρόντα 42 τθεοϑαι -ἰῬακαλῶ. χρατίςα 

» ὝΡ οἰχεῖται πόλις ἡ τσϑϑς τὰ ποραγμαΐᾳ μεδαρ- 

» μοπομδμη" χαὶ συμξέλων ἄριςος, ὁ μὴ πσϑὸς τίω ἰ- 

» δίαν ἔϑραν ἢ γάειν ̓ δλλὼ πσϑϑς ζ κοινῇ συμφέρον 40 

» δσιοδι4κγύμϑυος γνωμέων" βελάονται τε ξιςα πε- 

» δὰ Τὴν μελλόντων οἱ τἰράδγμα ποιέμϑρμοι τὰ γε- 

» ορνότα ν᾽" ἐσουϑύων. ἡμῖν δὲ,ὦ βαλὴ, ὁσαίκις ογέφη 
λ ᾽ ͵ Ἀ 7 λ ΠῚ “ 5. 

» τίς αμφιςξήτησις χαὶ φΦιλονάκια τσθ9ς Τ' δημον,αεί τί 

» μιειονεκΊ ἦν ἀξελύετο,α,δρῶν ξχεφανῶν ϑρωνα τοὺς τὲ κὸ 
ε ᾽ “ 3. κοἵ 

» ὕξρς χαὶ ὐκ(ξολοὶς ζυυμιωνϑίεδαι. χαίτοι τί “ϑμοιτ᾽ λὺ 

ΑΔ. ἀτύχημᾳ πολά μεῖζον, ἢ τὸς κρ αἴίςοις Τ᾽ αἰδρών 
τὸ 

πα] δτίθιις, (φαοα νεἱπᾶ ποοερο, ΠΘς 
ΤΊΘΕΙ5 ΠΟΙ Ποσα, οπηηΐ νοίἔγιιπη σστηΐ- 
(οτγατίοης Ἔχρεστὶ ἜΘ. 5) πηπτδα (οι 
τοητίᾷ. ὃ συοπίᾷ ἐς ποῦς ἰΔπ|τγαπία- 
ἔχαπι οἰ, γοίξατα; ργουἀεπαῇ πε 4111 
τγαξζοταγ ρα πλοάο, τὸ δζνηἰμογίος 
δὲ Πηραΐοσ ντ οὔπιοας {Πλτιιπηι5 ἐς 
ΡΓς(δητίθιις5. Ορτίπις οπὶπι οἷ! δ οἰα- 
τατα ἀσίτιγ, φια (εΕ γορ. ἀοοσπηοάατ:, 
δζ ορτίπχιις οσίμτοτ οἵ, χυὶ ΠΟ αα ρτῖ- 
υατῇ οὐϊ «τ ρτατίᾶ, (64 δα ροδ]οᾶ ν- 
τ τατῷ αττῶρογας ἔτι οσ[]14. ΝΝος αἰ Π- 
ἀφ πο τι5 οΟΠ]1α ροτῦτιγ ας ἴῃ ἔατα- 
γαπι ρτοῆης, 1 ἃ ΡγατοΓΙτΑΓΊΓη ΓῸ- 
τα πὶ Ἔχϑρ! 5. Νοίξγα σετῖς ΡΟ Παέϊε- 
πὰς δα τ σοη το, ντ φιοτιίθίοιΠ1Ω; 
οὔτοητίο οὔ ρίεθα ἱποίαϊς, (ἘπΊρογ ἰη.- 
ξοτίογες ἀΠεΠογίπχας, πα] ατὶ γῖγο- 
τα {ΠυΠγϊα πιογτίθας, ἱπιατ 5, εχίι- δι: 
115. Οὐ νογο ροτοίξ σα] πλϊτοίτ5 οἰ- 
αἰτατί ασοίάετο, Πα Ορτϊπιοτιπι οἴ 

6: " 
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Ἵ ἱ 3." 

μας 

(» 
τω Ἴ των. 

᾿ ον νων ἔσο, οὐἱᾶ οχίραμς η τςρ. Πενίας. Διυοάνε- 

όγό 

ἀοδιίο ὁ Οὐκ συτπ πα Εἰ 1π νος ΠΟ, 
φῥτοθβέταγ, ποστοῦ νῖ εἰς ραγσαεί5, ΠΩ; 
νοὶ Βυιΐμ5 φηπὶ παρ Ἐγάτιις ει! ἀφ ητὶ 
ὉδιΠοϊ εὶς ρεγίσαίο,ας ροίξεα ἴῃ δήπιογ 
ἢς ἠείετγατίβ; νεὶ αἱ ἱῃ ψιιοπιηαιᾷ, οὐμ5 

το ππα{Ποπ 5 πχδα σαρυτ ἰδ, σεπίοο ἰ6- 
5 φατοϑ Πλϊἐ8 405 ραττῖπὶ δά (αγάοαϑ νῦ- 

ἰ ῳ 

"9 

[ῳ 
ὠ 2 ἌΡ 

7 

"γι 

γώ ἀραὶ 29 “Βες χια (πε ἰῃ [τα]ία, ραττίπι Ατῃο- 
4“), πὶ 

Ὧδ5: 4] ρεῖδηῖ ἃ τα οίϑ ἰαραϑ ορτῖ- 
πιᾶς, ὅζ ἱππίτισο ποίξγο σοιιςηϊεητς 
{ππλ45.(Λ αἷδιις γοιογίς σοη (165 αὐ (6- 
παῖιιπὶ γοίογαης ἐς Ἰερ δ] ατοτίθιις 6]}- 
φεηάϊς, 8. χυοάπᾶ δοτιπὶ ἐπταγαπι τς 
ἱπιροτίῃ, φιιαπηνο ἀἰαταγπαπη, ἄδηιια 
τοῖος Πυ8: 6Χ ΓΕΡ. ἔσταγα νἹΔοὕτατ. 
{Ὁ ]ατίςας ἰῃ ροίξογαπη (βἀϊεοηΐθιις, 6 
4υΐδ. ἰἸα (πὰ ρεγ 4115 ἐχπΠπατ οα!διηΐ- 
τάταβ,ΠΟΩ; 4]1|5 ἀο τορι ἀΓΉρ] 5 οἰμπα 
Ῥίεθε οὐτοπ δηλ, πο ἴῃ ρεπιὶς ἐς 
δ: {αὶ { ΠΙΠ1] αἰ μα, ατία!τα 46- 

ἜξητοπΠΊ πηαἱ οἴξατίς Πα δθητίρεοίεπ,. 
Ηας εἤδλιο Ἀοπμ]ο ντογᾳ οΟία] 4ο- 
τοῆπτ, πλιὰ ἰῃ φαπάδπι (δητεηιίᾷ Ἰο- 
αὐτὶ πηραϊτατῖς ογαιὶοηῖθι ; ἄς ΠΊΟΧ 
{(δηδτια ράγς πη  Π14 : τα νι ἰχσοίξη- 
τοητα (υβταρίοτα ΠΕΠΊΘΙΓΟ νἱποογοῖ. 

Ἰφπια; (οὐ δά απὶ ογας πατιςοηία!- 
ται, οἵ! δ σοῖα5 τε δι πα5., 41  ομηἱ- 
Ιῖο ας ἀΐχογαι, ΔΠαγροπ5, Ρτο χε ο- 
φαίπειη ἰδ διίτ, Πα πγιτατα (επτῶ- 
τἷα, ΠΟῚ τ4Π| ρα αταγιιτα ΠῚ] τατι ΠῚ 
ἀυλπηγείριδιος γατίοποπη Βθασι, 
οδπάϊάοφ ἁηΐπιο χιυοά εχ νίῃ ἔπτι- 
ται πα] ἰοαῆςσε, πη πγοάϊαπι ργοτα 
(ςτ Οὐ8Π νἱτὶ πποογίτατεπι, παΐς,νε 
ΤΕ. ΠΟΥΘΡῚ,, Πγ  γδπη ΠΠσοηοηο, 
ἍΓ(5 [1Π| ΠΙΠΠΟ ΟἰμΠἢ 6Ὸ 1ἢ σγαταπι γο- 

ἄοο. πᾷ δοηίτατίς (πμἀἴο Πο5 ἐπρογαῖ. 
ΑΙοπίδγιης ἃ σειεγὶ τείραηι. Εοπηῖ- 
15 ταπχθῃ Ποη (Ὁ{Ἐἰπεῖτ μᾶς ρτατία πη 
ΘΟΟΙρεγο:ε  ἰλιάδτὰ τ] θα πογιιπὶ νο- 

Ν ]αηταῖς Αἰ (οἰς Ἔχίο!αταγιιπη γα πὰ ἰτ- 

ψν 4πλύσιν, ΒηΟίτηι σοηἢΓπγατο, ρα! ἀοΠρηαᾷ 

ΑΙ ΟΣ, 
ΟἸγηρ. 82, 
ςοὐΡ. Ηο- 
Σατῖο; δεχίο 
Ὁ υἱπε]ο, 
Ῥοιεϊς ἔρος. 
ἔϊπηα, οτίᾷ ἴῃ 
νἱοϊαϊα. 

ἀἸσαταπη: ἰατη ΘὨΪ ΠῚ (Δ ογ τη εἴς; Ποη; 
ἐπς δατας Ππταγιπ ἢ ἀ{Π| δο ἐταιιάαγεη 

] ἿἊ ἢ τη Ιοχ ρῇ5 τι Π|τ. ὃς ἔπος χοά 
] Ἂ ὍΝ Ω ᾿ τ ὐΑ τ ται ΡΟΙΠοἶτ5. 5.Ὁ ἔβόθο δὃζ ρεγ ΡΙου 

ΤᾺπητ ηυΐα γα οἷς ἰορος ροτεγοησ, 85. 
Ῥοἤιπηίιι, 5ογ. δι ]ριοίμ5, ΑὩΜΔ]Ιις 
115 {ΓΙ ΓΟ ΠΊ65 ΟΧ αγάγῖο ἱπγαξεα ἢ 
Δα αἴτιι5 45 σοΓΟΓΕΙ5 ΟΥΠΆΓΙΙ5 ρΓο πηαίο- 
ἔζατς οπ..πηρετίϊ. αἴο 214 ΔΠΠῈ5 οΧ- 
Εἶτ ὙΧΧΧΙΙ ΟἸγΠΊρ κα {λάϊο νἱ- 
οἷε Τγοιις ΤΠ ΘΠΆΠι5 ο ἀγα, ρτίπ- 
οἷρο Ατβεηὶς Ὁματορμαης, εκαίξο 
ΔΠηῸ 40 Υ᾽ ( τγεοοπιείπιο, Ρ. Ηο- 
ταῦ » ϑόχῖο (Δι ημ]ο σοηΠ: ροῆι- 

ὈὉΙΟΝΥΒΙΙ ἨΛΙΙΘΆΑΚΝΑςς 
κἰθεκόπήεαϑαι; ὃ (τα ὁ σεευδικῶν ὑμῶν ἐγὼ φε 
δὲοϑαι παραινωὶ,ὼ μήτε τόφνωῦ τρηρνζς κσξυξα- ἠ 
λογζᾷς εἰς κίγδεουον παοϑδηλον, ἔπειτα εἰκαζαλιπόν- ὦ 
ἄς τοῖς διάνοις, μιήτε τυ δήλων “νὰ, ὃ τί χαὶ μειχρὸν ἐ 
ὀφεδλος τῶ χοινῷ. χεφόλαιον δὲ δεηγῶν ὑμῶν παρω-- 

γαΐ, ωρέσξης ἑλέοζ, τὰς κδὰ εἰς ΩΣ Ἑλλξοίδεους πεο 
λές ᾿Ιταλία,τῶς ὃ εἰς Αϑζεϑας" οἵτιγες αψτησοί--' 
μϑνοι ποῖρα ' Ἑλλζώων τὸς κρᾳὐίςοις νόμοις τὰ μκοί-' 
λίςα τοῖς ἡμεϊέροις εμοηονᾷς βίοις, οἴσοισι δαί ο9. ( 

1Ὸ ἀφικονϑύων ὃ αὐτῶν, τός τε ὑπατοις “σϑόϑαίναι πη 
βελη σχφπτεῖν, ἰίγας ἐλέαϑαι δεησά νομιοϑεζᾷς, "ἡ "- ' 
ἕξογᾷς ρχζὼ ὰ ὁ χεόνον ὅσον, χαὶ τὰ δύνα ὅπως ὁ" 
αὐτῇ φαίνηται σζεωοίσφν'ςασιαιζήν δὲ μηκέτι ασοὸς Ὁ' 
δημοίυχον, μηδὲ ὀηγαῖς ἐπ δηλ ας ὀϑαιρῴοϑαι συμφο-" 
ραξ, ὀήγως πὲ χαὶ πἰθὶ γόκ(θον φιλονφχοιυζας, οἱ χϑὰ εἰ 
μηϑὰν ὀνλοντίω γέ τοι δόξαν ἡ αἰξιώσεως ἔγρεσιν΄ 40.- Ἵ 
Ὡρέπῇ. ἴριαῦτα εἰπόγτος τῷ ̓ Ῥωμιλίᾳ, οἵ πε ὕπα.-- 
ύι, στενελᾳμᾷανοντο γνώμης ἀμφοτεροι,πολλὰ ὼ ; 

οὐκ πο βασκδυῆς συϊκείνϑυα. διεξζιόγ]ες, χαὶ ηϑίυ" ὀῆνων 
20 βελά τῶν συχνοὶ ὼ ἐπ λυονο πλείους οἱ ζζωύπη Ὡρος-- ' 

τιϑέμϑυοι τῇ γνώμη. μέλλοντος ὃ γραφεαχ τῷ «29-- 
ξελά μαζῶος, ααςαὰς ἢ δηυδοχος Σίκκιος, ὁ ( Ῥω- 
μιλίῳ κυδοϑεὶς Τ δίκξυ, πολιω αἰ τῷ αἰδρὸς σὶ-- 
ἥλδς Ἄοορν, ἐπαινῶν Ἵ μεζαξολζω ἡ γνώμης, καὶ Ὁ 
μἤ τὰ ἴδια ἔηϑη κρείπηονα ́ γίνεαϑει “τι κοινῇ ρυσί- ; 
μϑν, δρλὰ ὡὀἰπὸ ὀρθῆς γνώμης τὰ συμ ρον στον “οἰ 
δείξα χ᾽ δυθ᾽ ὧν,ἔφη, ζω τίω αὐτωῖ δι ποδίδωμι ἄι- «, 
μέώωυ, ὼ χάξαν ἀφίημι ὀχ ισμάτων λὶ τῇ δικηρὸ “᾿ 
εἰς Ὁ λοιπὸν φζκλλαῆομα νικᾷ "ὦ ἡμας γοοὸς ἢ 

30 25 αὐζ' ὦ οἱ ὀῆλοι δήμδρηοι παφιογΐες ὠμολθορέζω. 
ἐμδω δε Ῥωμίλιος ὑπόμεινε οι τί λα, πο ἢ 
χρυ" δλλ᾽ ἐπαινέσεις πὸς δυρδδχοις τῆς σϑ9ϑυ- 4᾽ 
μίας, Ἔἰποδωσήν ἔφη τίω καζα δικέωυ" ἑεραὺ Ὑ Ρ"δ Ἶ 
γῆ θεῶν ἐπ) χαὶ τε δίχαια ἅτε ὅσια, ποιᾷν, Ἰασοφεραν 
τὲς ϑεοις ἃ δίδωσιν ἰδζις γόμιος " ἡ ἐποίνσεν ὅτως. 
»ραφέντος ὃ ὁ ποοδελάϊμαζς, ἢ Τ᾿ τα ἔχε-.- ὦ 
κυρωσεινζος το δύμου, ωρέσξᾳς ἀπεδείηϑηίαν οἱ τὸς 
παρ Ἑλλξώων γόμοις ληψόνϑυοι » ΣΦ πόσιος Ποςού.-. 
“μιος, ἽΣερξίιος Σ ελπίκιος, χαὶ Αὖλος Μάνιος" οἷς 

Ὁ τϑορᾷς τὲ παρεσκά ,α ϑηίαν ἐκ ξ΄ δοημοσίει, καὶ ὀῆλος 
κόσμος εἰς οἰ ποδάξιν ὃ ἡγεμονίας Ἀσογρῶν. χαὶ ὦ ἐ- 
τος ἐτελάύτα. Ἔὶ δὲ ὁ ὀἴδοηχοςῆς χαὶ δυϊ τέρας 
ολυμπιαδὸς , ζιῷ εἰγίκα ςαδιον Λύχος Θεοσαλὸς «- 
πὸ Λαρίοσης, τξχοντος ̓ Αϑζωύησι Χαιρεφαοις, ἜΞ 
τῶν πριαχϑσίων οἰκπε πληρωμϑύων ὐπὸ τῷ Ρώ- 
(᾿ς σεεσοικισμεοί, Ποπλίου Ὁροΐζου χαὶ Σέξτου 
Κοινίλίου δεδεγμένων τίω ὕπαζον τὐρχζὼ ὃ λοιμεροὶ 

γοσῷς 

[ 

ν 

} 



 γόσος εἰς Τὶ Ῥωμμην καϊέσκηψε, μεγίφη ἢ; ἐἰκ, ὅτσθ9- 
Ἴζρφυ χρόνο μνημονάνονϑύων' ὑφ᾽ ἧς οἱ ,δὺ ϑερφίπον- 

πεςολίοου ἐδεγίαν ὥπϑ ες σπολέαζ, 6] ὀιδω νπο-- 

᾿λιτῶν ἀμφὶ τὸς ἡμίσᾳς μάλιςα διεφϑοίρνίᾳν, οὔτε 
ἢ ἰαϑῶν ξἰρχοιούτων ἔτι βονϑεῖν τοῖς κα κατοις, οὔτε 

οἰχείων ἢ φίλων τὸμαίκαα ὑπηρεζριωύτων.οἱ γὸ Ἐχι- 

χφυρᾷν Σ ἑτέρων βαλουϑυοι νόσοις, ἀπήησιϑυοί πεκα-- 

μαϊηρῶν σωμῶ;, ὼ στευϑδιιτώμνϑυοι αὐ ἐχεί-. 

γοις νόσους μιέϊελοίμιίξανον " ὡςξ)ε πολλας οἰκίας ὀξερη- 

μφϑίεδαι δὶ Ἔσοθίαν ἢ ἔγαιμελυίονϑίων. ζῶ πε ἐκ 

ἐλάχιςον ἢ; κα κῶν τὴ πολ κὶ ὅ μὴ ταχέως λωφῆσοι 

Φ  γόσον αἴτιον, Ὁ «ἶξὰ (ς ἐχξολὰς γεχρών γινόμε- 

γογ κατ᾿. ϑρχας μϑυ “πὐσότε αἰαοωλης ὁ ἀύπορίας 
ἔρος Ἂς παφας δγιτηδείων, χα ὸν πε ᾿ "" παρε- 

' δδοξ πὕς γεκροιζ᾽ πελάυτῶν ες 5, οἱ »ϑὺ,ἰσὸ ὀλίγω-- 

ρίας Ὁ καλου,οἱ ὃ, τὰ ἐχττήδ4α σἰκ ἔχο ἴ ες, πολλὸς 

μϑὺ οὐ τοῖς ““πσονόμοις ἴ φενωπτῶν φέρονϊες ἐρρίπηεν 

ἃ 5,σογινομϑμων, πολλῷ δὲ τι πλείους εἰς πυζαμὸν 

ογέξλινον ὃ ἀφ᾽ ὧν τὰ μέγιςα ἐκαχϑεοῶπο ᾿ ασϑὸς Ως 
: : 

᾿ἀχᾷς ἡ Τὰς ηἰονας.εἰκκυμαινονϑμων γὸ ΤῊ σωμῶν, 

βαρφα ὺ δεςώδης ασοοςπίιτησ(ᾳ χαὶ τοῖς ἔτι ἐρρωμέ-- 

γοις ἡ Ὁ πγά μαΐζος Ξἰποφορὰ, ταχείας ἔφερε τοῖς σώ- 
μάσι Ωὲ φοπας πίνεοϑαι τε οἔκέτι ἡςὸν ζῶ 

ΟΜΉΝΗΥ ΟΥΘΒΕΜΝΉ κὸ ΣΕ ΤΡ 
πὸ τῶ πονηρας ( ὁβαδόσᾳς ποιᾷν “ὃ (ξοφῆς. καὶ 

μόνον οὖν τῇ πολᾷ τὰ δφνὰ ζὡ,δολὰ ἢ ἔχι Ὑ ἀγρωνοὺ 

᾿ ὐχ ἥχιςα ὁ 

μϑυος, ὁ τροξάτων ὁ ἴ ὀῆνων τεέδαπόδων ἁμκκα δια,-- 

τωμνϑώων, ὃ γόσψ. ὅσον δὼ δζευ φόνον τοῖς πολλοῖς ἐλ-- 

πιδὸς τὶ ὑγτῆν, κακ “- ϑεού σφίσιν ἐχεχουρήσοντος, ΠΕ 

᾿πϑρμῖες ἔχι τε θισίας ὼ καϑαιρμους ἐζαωπονζ" ἡ πολ- 

λᾷ οὐεωεο (ἐϑη Ῥωμαίοις οἕκ ὄντα ον ἐς πἰδὶ ἊΣ 

μας Ὁ ϑεῶν ἐχττηδκαζα σἕκ 4) ωρεπῆ. ἐπεὶ δὲ 
Οεϑὲ μίαν αὐτῶν Ἐχτςροφξὺ ἐγνωξ ἐκ Ἢ δαιμονίου 

; γινουϑυζευ, Γ᾽ εἰὶ ἔλεον, χαὶ “Ὁ αἰδὶ τὰ ϑεῖα. λφτουργίας 

αἰπεςη(αν.εὐν ζαύτη τὴ συμῷορϑε Ἢ πε ὑπάτων ὧτε- 

ο9ς δποϑνήσκ(, Σ: ἐξτος “Κοιτίλιος,ὼ ὁ μ πϑτον ἀ- 

΄πποδειοϑεὶς ὕπαΐζος Σ πόσιος Φόριος, χαὶ δηρζδγων 

τέῆαρες,ἢ: Ὁ βελάυτῶν “πολλοὶ χαὶ ἀγαϑοί. ἐπε- 

γεωρλϑς ἐπύνησεν δ χλος ὀυαπιμπλώ- 

͵ ἵ πο 5 ὦν ἢ ΉΜ, " ᾿ 
Όῤηλοντο νϑὺ ὀΐω ον τῇ γόσω τῆς πολέως ὅσης, φρώτον 40 

ἐξα γάν ἐπ᾽ ἀΐζις ΜΗΣΕΣ ὼ διεωρεσξ ὕοντο “σϑὸς 

τὰ ὀνγα ἐϑνυδίᾳ Ῥωμαήοις πολέμια ζῶ, Ὡβοικα- 

ολϑντες ΚΧῚ Τ᾿ πόλεμον. τὶ μιζωὺ ἐφϑα σαίν γε Ὡροαΐα- 

[εἶν Ὁ δηωύα μιν ἐκ πόλεων. ἔτι γὸ αὐδῇ τἰρασκάσα- 

ὥνϑιων οὗ αὐτὴ νόσος κα έσκηνψεν εἰς ξ πόλ4ς. δι- 

ἥλϑς ἢ Ὁ μόνον Αἰχϑμῶν,δλὰ ὦ Ὁ ολούσκων ἡ δ᾽ 

Σαξίνων γάῶ, ὁ σφόδρα ἐκοίκωσε τὸς αὐ, ϑε9ποις. 

“᾿ 

ἃ ὦ ἡ π' ΟΜ. ἢ ἢ ἢ κ 677 
Ἰοητία αὶ οπιαπὶ ἱππῆς ἀπδητα Ππ- 
4ιδπὴ δηῖρα : θα (Θγαϊτία ἀδίηγρῆς 
ΡΕΠΟΟΠΊΠίΔ, ΟἸ Εἰ Πγ 4; οἰγοῖτου αἰ Πηῖ- 
ἄἴαπη ; πες πη άϊοῖς ἴῃ τα πτα αστοῖαπ- 
τίαΠ πγαἰτἰτιἀἴῃς {ΠΟ πτίθιι5, ΘΟ 
ἀοιης ςογαπη ἴα; ΔΙ ΘΟΥΠΠῚ ΓΠ]ΠΪ- 
(του 5. Πα τη ΠΕ] Αἰ ἰδ 'π [ας (πσσυτγγοῦς 
σοηφθδπτατ, ἰη οξς] σοταρίο ατη; αἱπ- 
ἄυα σοπιιογίατίοπο, σοττριο σδταγοο- 
ἀἄοπὶ πιαῖο: τα ντ πλυϊτας ἀοπλις ἀείο- 
Ιατοπταγ οὐ σπγαῃ τί πὴ Ιπορίδηγ. Π6ς 

ΠΥ ΠΙΠγα σαἰαΠηϊτατῖς [λαΐτς Ροἰσηας 
πιασὶς 40 ΠΊαρὶ5 ἱπα ας οΠ[Ὀδτὶς οαυ ΠᾺ 
εγαῖ, Ζιοα ργοϊοἰοδᾶτιγ ἀοέιπει, πᾶ 
ΡΓΙΠΊ11ΠῚ τθ)»Ἀ7ρηηι71ς “αΓΗγ τεογτία, 
δ (πρροζθῆτο οορία γογῇ δά ἔμπιις πος. μάν 

7 οεΠλυϊδταπι, ογεπηγαρᾶς ὃζ Παπχαραηῖ 
μι ἀεϊπάς Δ[1] πορ]ςέξα Ποηο- 

Ο 

ο 
᾿ 

{τλτῖ5,4 1] ρα ἱπορίδ, πγυίτοϑ ὁ ἀοιη- 
"ἃς ἰῃ ἀπρίροτταιιηι οἰοασας (αδτεγγα- 
Πρα5 9(ςἃ Ἰῦρε ρΙτοβίη ργοἢποηζεπι 
ΤιῤεγΊγ ρτοϊϊοἰεθαπτ. ν πο πηαχί πιὰ 
τοάιπάαθατ]ιος. [1 ΠῚ Ρεγοοπέγασο- 
(5 τι!Πν ρεγ πο δ 116ς τὶρς ραττος. απ 
εἰςξεῖς Δ νη Ἂα σαάαποτίδιις, σταιιῖ5 
ἰηής αοξατίάιις δα να]ξτος ἀεἴατις Πα- 
{πτα5, οἶτο Θοῦαπη σογρογα ηΠοίοθαῖ.. 

ποοδηῖαᾳ ἤπια ηἰς ΔΠΊρ 5 ογατ ροῖα- 
ὈΙ]1ς; φαΐα δ τραϊοίμπη οἀούεπι (ρίτα- 
θατ, δὲ νἱτἰοίππη ρεῦ γε πα5 Αἰ πηοηταπι 
ἀἰβππάςθαι. ΝΝες ἴῃ νεδέ τατιιπηπηο- 
ἀο πιδα ἰὰ (πευιῖτ, νεγι πη ροῦ Γγὰ οἴ- 
Ἰαπι:πηπῖο ἀσταίτε ναΐρσις ΠΟ πηραϊο- 
οτἰτου Ἰἀ (ξηίτ, οὐ δὲ αἸ᾿ατῦ φαδάτιι- 
ΡΕάπιπν,ητοῖ ηιιᾶ5 γεγίασαταν, οοητα- 
οἷο πέοετα. Ετρὸ φυᾶαϊι αἰ χυα ἐρεὶ 
ξαϊτη ἀΠἰς., τοῖιι5 ΡορυΪα5 (8 δά ίλογὰ 
[υΠΠτατίοποβα; σοπαοετῖς, πα ϊτία; Πο- 
τιὶ ἃς ἱπα[πτατὶ γίτας τα ποίη ντρδίητγο- 
ἀμυδειίμηι, ρατῖι σοησταζίας ἀξογιπὶ 
οαΪταϊ ν δὲ νογοὸ δηϊπηααπογγογῦς δος 
{πὰ ποι τείρίςεγα, πος τᾶσὶ πη οτίσοῦ- 
ἀϊα, οὐἱᾶ ἀϊαϊ πὶ οαϊτας σογοπιοηίας ἰἢ- 
του πη! οτῖιτ. Ηλο οἰλάς αδίαπηρειις εἰῈ 
αἰτοῦ σοηΐ 56χ. Οἱ πε] ις5, φαὶς ἰρῇ 
(υτγοσατις εἰς 5ρ. ΕατΙα5; δὲ ΦΠΔΙΌΠΟΓ 
εχτε δαποσῖ σο]]ερτο:ςπαΐογε 410“ 
46 πλα]τὶ ἂς ΡοηΪ. Δά Παποοςοα- 
Ποπεῖη ξαμϊ σοπατὶ ἔπητ δο! Πα 1π.- 
ἔετγερορι!ο Ἀοιηδηο. Ὁ Ιερατος (0]- 

ΤἸοίτα τος ἰῃ οἰας (οοἰοτατῶ 4]1Δς σξτεϑ 

Ἐοπιαπο ΠΟΠΊΪΠΙ ἱπἔεπηίᾳβ. (64 ΠΕ] 
τὰπηοη Ργο  σεγιηζ. ΠΑΠῚ ρΓΙ5 ΠΑ ΠῚ 
δχογοίταπι σο] Πρ ογότ,ητοῦ Ιρίαπη ἀρ- 

Ραγαταπὴ Ὀς]]], ρο [Πἰ5 οάςπὶ ἴῃ ἰρίο- 
ται ορρί 4 ἱποαθαῖτ, δ  βιοςίο- 
Ιὰπὶ Ρεγααραῖα, (εα Ν' ΟἹ οος οτία πη δΖ 
δαδίηος, οὔ πιαχίπια Ποηλ πη οἰλής. 

ἘΠῚ Ἢ] 

ΣΡ 

Ξ- 

“ΩΣ τῷ τε 

ζεβ- 
ΑΒΗ 

ἰ 

ε΄. 

ᾧτ," 



. ΡΒ 815. 

6γ8ὃ 

(το πλαΐο ἀρτγοτιτη σαΪτατα ἱπηρααὶ- 

τα, Δοςο πε πίπροῦ αἰ, ἔπιε δζ αῃ- 
ποπα οατίτας. Ηἰς5 ἰρίταγ σο πῇς ῥτο-- 
Ριογ ρο ἘΠ δτίαπι ὨΙΗ1] ἀοπλὶ παι τίνα 
Δ Ἀοπγδηΐς σείξιπι οἘ, ιο αι οπὶ 
μἰΠοτγίςα παγγατίοης ἄϊσμῖ πι. 86- 

ΑΙΝ.Ο.30Ὁ, ΠΌΘΉ5ΔΠΠα5 σοπῆ: Παθαίς [,. Μοπο- 
«Ομ ῇ , Μῆς- Π χη, Ρ. δοίξίμη; ιῖο ΡΟ 5 τα άοπὶ 
Ξοίαοαπηος ἀδ[ιτ, ΤΠ νετο δά ἀσθη 45 α“Ἰ5 στα- 
1 φΑηῖσε, τίαϑ ΡΕ ΘΙ] ος ρογαέγα (δογιῇςία, δ αὶ 
ἬποΣε εὶ πιασηίῆοὶ (ρ]οη ἀ1 ἀΠΠΠ Π}15 ἱπηρξί!5 ἔα- 

ἅς ἰπτοῦ Βη]ατγίτατος οἅ ἢίοπιθπλ. [ηϊ- 
«ἴο ἀείπάς νεγῖς, παυ!τατη Πλα]τ56; ΕΧ 

κ΄. Ἰροϊςοδροτζατιτῃ οὐ πππηοητῦ, ρατ- 
εἴπ οχ σατο σοεπιρτῖι, ραγιίπη ἃ ρτῖ- 
«πατίς ᾿πποξτῇ ποροτίατογιθι5. ἰαοτα- 
Βαϊ θηΐπι πῦ πγραϊοοτίτογ ρἰεθς σοπι- 

᾿ Ὠλθαταιπι πορία, φιοά σογίπουἝτις 
νος, Ἱδουϊῆεεοῦ τοῦθος ὃζ ἱπτογίτ οοΐο- 

ἡ πούιπι. Ραγίἀεπιτδρας γεπογῇ (απ 
Ἰορατὶ, Ιερος αἤεγεητες δ Ατῇςηῖς ὃ 
Αταοὶς ᾿ταἱ τα νεθίδιιβ: ἕλοχα τα ηὶ 

Ρ]. αἀϊογιπι σομη]. ρο[π]Δητοβ γτ οχ γο0 ὦ ψήφισμα ἢ βελῆς τὸς νομοϑεζας.οἱ ἢ, Οὐκ ἔχοήες 
5. Ὁ Ἰεραγηϊαζογες ογραγθηγασ. 4Ὲ] οἵα 
:-Ποίοϊγοτ σθοπλοάο «ἤϊάπιῖ5 οθηϊχίβ6; 
ῬτοοῖΡ. οδιαηάρητος αδἱεραγδτ, αρτα 
ξστοητος {Π8 ἱπηροτταπίτατοηι, πέσ νο- 
Ἰεῆτοϑ ορεϊπιαγίατη ροτςητὶς οἤςσεγα, 
πιοηοῖτο ργάτεχεα τ αἰ ι]ογαης ; 1π- 
ἤλτο σοπητίοτῇ τἔριι5, 4 Πρηαηο54; 
ΒΡ  ρείτις εἴς οσία]ος : φαοα Πατατιπὶ 
εἴϊπ ροτδτγειυ! ἀοπρῃατίς νετο σοηίζν- 
Πδοῖ ΠΠῚς (δ γοϊδζατος δα παῖ ἀ6|6- 
σαπλ]ατοτίθιις. Οοα οἵ τε ριιηὶ σοη- 
οεάεγοησ, μαθιτὶς (Οἱ το πλαΐατγίας σο- 
ταἰτἰῖς, σοι ἀεῆσηατῖς Αρ. ΟἸαιάϊα 50 
ὃς Τ᾿. (επαοίμτη, ἀείης ροῆτα ομηπὶ 
τορι δ σα οἰτα, φααίι Δα 4]ϊος [3 ροτ- 
τἰπεπτς, ΠΟ ἀσηρ 5 πιρητοτη δά ΠΡ 6- 
Βητεγθυπίς, (δ γα! ψαῦ σοη]δῖας 
τρις (ΔΠΠδτο σορ!ταδητ δζ δτοῦ σοπῇ 
Μοηρπῖις ἀϊαταγηο το πο θατιγ Πγου- 
δο:ἤες δεογᾶς υϊ ἀϊσεγοπι οι τΠπ|- 
τἰα ὃ αιλϊτνὶ πχοούοῦς τἀθοίσςητοτη,ἰη- 
τα] τ ἀϊης πη ἔλοῖ!α ροτας Πἰθογασὶ. 
Ηδᾶς οςοαίϊοῃε νίας 56{Ἐἰτι5,ααῇ ἰρίς 
ἀϊπυἀίατα ροτείξατα π|Π1] ροίϊες ἀρε- 

ὈΙΟΝΥΘΕΙ ΠΑ ΨΦΑΚΙΝᾺ ΒΚ 

: ἐδ νι . Β Ν ἂν “ - , ἌΣ Υ εν Ὁ Ψ' ὯΝ -“ ε ΤῸ 

«Αἰ τοῖα; οἰίτας Ἔγας [ἢ ΘρΡα]15,οχορῖς- ΤῸ χ0 ϑουλίοις ἢ πολις ἡν, ὡς εἰχϑ ς᾽ χ) πᾶσιν ὁ χφμέριος 

ον 5 σότου (:ωέξη κ δ χώρων αἰξωργηΐον ἀφεθείζον, το. ̓ 

λιμὸν ὅχι τω λοιμῶ σευυάψα. ἐχὶ μϑὺ πότων ὁ. Ὶ 
παάτων σφ ἰεἰὲν ἐνερ ηϑη Ῥωμαίοις ἐς ζιξνόσως, ὅτε] 
πολεμμιχϑν,ἔτε πολίζωον, εἰς ἱςορίας ἀφήγησιν ἐλθεῖν ὦ 
᾿αἤξιον. εἰς 5 ζὐπιὸν ἔτος ὕπαΐζοι μᾶν ἀπεδεί,ϑηθν 

᾿Λάσχιος Μενήνιος, κὸ Πόπλιος Σήςτος᾽ ἡ δ γόσος εἰς 

τέλος ἐλωφησεοὶ (τ᾽ το θεσίαι τὲ »φραφήθιοι ϑεοῖς, 
ἐπεελθντο δημοσίαι, ὦ αὐγῶνες Ἐχιφοάς λαμαραῖς ' 

πόρυ ἐχτχορηχϑούμνϑροι δοιπλμαις" οὐ ἀὐπαϑείωις τὶ 

Δ 
λξόνος ἀμφὶ Ὅτ ἐδαποιυηνη. Ξέρχουδὼς ὃ ἔαρος 

σιτὸς πε πολις »ὰ ἐκ. πολλῶν γΆϑη χωρίων,ὁ νϑ πλείων 

δημοσία, στενωνηϑεῖς, ὁ δὲ τις χὰ αἰ χοῦ ἰδιωτῶν ἐμπύ- 
ἢ " Δ ΠΟ Ὁ ΓἘγ, -»»»ν 

ρών χομιζομϑμος. ἔκαμνε γὸ δα, ἩΧίςτι Οὐ τῇ απὸμᾳ ὁ 

ᾧφφῆς ὁ λαὸς »Χέρσυ ὁ γῆς ἀφάνϑύης φζς (ΩΣ νόσοις 
ὦ τ' ὀλεβρον ἢ' γεωργῶν. οὐ 5 ᾧ αὐτὸ χαιρῷ παρεγξς 
νογτο διπὸ τε Ανσζευῶν ὸ ' ἐν [ταλοῖς ᾿Ἑλλξυίϑων πὸ- 
λέων οἱ ωρέσξης,φέρογϊες πὸς νόμοις. αν τ τὸ φρος-, 

ἡεῷ οἱ δημζοχοι τοῖς ὑπείτοις,αἰξιϑγγες Ὡπτδὲὶ ζαι Κὰ 

“ 

ὅτῳ δὼ ἰΐξιξ ἀπαλλάξ4αν ἴξϑπω ποροοκαιϑημῦμοις 
ἡ λιπαρφιιυζα; αηϑουϑυοι τῷ ποραγμαΐ, χαὶ οἵκ 
οὐὐξιδήες καζαλῦσαι 1 ὐριςοχρ αὐιαν,τσοόφασιν 4. ' 
ωρέπῇ φρϑθλϑοντο »λέο»"ες ω» γερσὶν ἐῃ) Τ ἄἔϑρ-. 

χαιρεσιὼν χαιοον,ὼ δέον ἀὐζυς ὑπάτους ποξῶτον δος 
δεῖξαι, ποιήσον!) δὲ πύτοις σέκ, εἰς μαχραν. ̓ ὐποδει- 

ἀϑέντων ἡ“ ὑπάτων, μετ᾿ ἐχείνων ἔλερον ὀδυοίσῳπω 
στευεδρίῳ Τ πλξϑὶ Π νομοθετῶν φρέγνωσιν. συϊγωρφιιύς β 
των Ὑ δηζδγων, πο οϑεδες ρχαιρέσια, πολλῷτα- 
χίον ἢ τοῖς ροϊέροις ἔθος ζει, ὑπάτους ἀστέδαξαν γον 
πιον Κλαύδιον ἡ Τ τον Γενύχιον Λύκιον.) μα τὸ 
πας ϑἰποϑεμϑυοι Ὁ ἢ χοινῶν φρονάδαι, ὡς ἑτέρους ἤ- 
δὴ δέον “ἷὩρ αὐτῶν σχοπεῖν, Οὐ ϑὲν ἔτι τοῖς δηρΐδηρις. 
΄Ὡροςῆχο γῶλλὰ φχζεκλένψαι Τ' λοιπὸν χέϑνον δ ὑπα-: 

“ίας διενοῶγτο. ἔτυχε 5. Τ' ἕτερον αὐδ' Μενήνιον ἀῤῥω-. 
σία. τὶς καϊαλαξζϑᾳ χρόνιος. ἥδε δῈ τίνες ἐφαῷ αἰαδ. 
λύπης ἡ αϑυμίας" ἐμιπεσώσης ᾧ οὐδρὶ τηχεδόγα δὲς-. 
απαλλακῶον ἐργάσααζ, νόσον. ζξι πίω ὃ “παρολαξὼν. 
Δ “ ς ͵ ς ᾽ τ' 5: Ὑ σδϑόφασινὸ Σ᾽ ἡς]ος, ὡς σοξ!ὲν οἷος πε ὦ ρα ὴψ ὶ 

᾿ - ἥ: “ ϑ “ λω Ν 
το δυιπογῖ ργοσος οἰμάοθας, ῃ πο- 40 μμονοσ,οὐτεωδκειτο ζᾷς Ὑ δυηζδγων δεήσάς, ὃ ωρὸς τὸς ̓" 
τιος πη σ γάτα ἀἸεγᾶς. Οἱ οἰπ14- 
πιὰ ἀροτεποροῆξης, δά Αρρίπτη ὃς 
οΟἸ]οσᾶ οσξιρεγε σορεραητυτι τα πηῇ 
ποηατ ᾿ἱ παρ γάτιπὶ τη ρίεγᾶι: 
6054; Πίίο ρΓῸ οὔοίοπβ, Πα ρυατίπη 
(ο]]]Ἰοἰταϊνᾶτιταπἀδᾳ; ροτίπαίεγῆτ εἰς νὲ 
Ῥτο ρἰεδο οεγές, ργοροίζατπασηο- 

.ε ΠΕ Ποποιφοροτοίξαιί ρα. δυρίογας 

᾿ Ε ῳ , ε » 9 - γέοιῖς χονζᾷς ἡξίῳ ζέπεοϑαι. οὗ δὲ, οὐκ ἔχοίϊες δᾳ ; 
͵ “ 5 Ὁ θΝ ν 0 " Ὁ “ραῆοισιν ἕτερον, ὅΧὶ τὸς πὐθὶ τ᾿ Ἄπαστον ἄπ τ' 

Ε) ἣ ΕΣ δξοισίαν παράφληφοίᾷς ζιύα καζοντο καζαφάύγῳ, 
᾿ Ω "» » ; . χα μϑὺ οὖν ταῖς ἀκκχλησίαις δεόνϑυοι, τὰ δὲ καζομ- 

νας οντυ[γόμοίῇες. Ὁ τέλος ὀξφργάσαντο τὸς λὐδραῤ,"- . 
7 ᾿ 3 Ε τ 2 ΤΡ 

Μιεγαιλοις σισ)είνονττες ἐλπίδας ἀὐζις, εἰ τὸ τῷ δη- 
7 ε “ , Γχν μου χορ αγμαΐζῳ ἕλοιντο, ζῆ χὰ δχωνα τείας. εἰφῆλθᾳ, 

Ν ἥ 

γ 



: 

«-Φ- ὦ" 

ΑΝΤΙΟΙ ΚΟΜ, 118. ἃ 
ἜΝ τις Ἄπατον ἐχτϑυμία ξένξυ ρχζωὼ «ξξξα- 

λέαχ, ὁ νόμους καζοιτήσοοϑτι τῇ πα δὲ ὁμονοίας τὲ 

᾿ εἰρξεύης, καὶ Φ' μίαν ἁπουζᾷς ἡγείοϑει Ὁ πόλιν ῦ- 
᾿ς ζαι τοῖς συμπολἤ ἀυονϑιοις. ( αϑώτοι χαὶ διέμεινέ γε 

χευτὸς ὥρχῆ ἐϊκοσχεηϑεὶς μεγάλη δον ὀϊξέπεσετε- 

ολάυτῶν εἰς φιλαρχίαν ἀπαιφοιχώρητον ,"ἑπσὸ μεγέ- 
ϑοις ἐξοισίας δχαφϑαρείς" χαὶ ὀλίφου ἐδέησεν 6 Χὶ τυ- 

᾿ ρανίδα ἐλαίσαι. πὐδὰὶ ὧν χτ' Τ' οἰκεῖον Ὡιἰαλέξοισι 

᾿ χαιοϑν. τότε δὲ, δξευ Ἔιστο τῷ χρ αἰίςου ζεῦτα βεαλά.- 
. σάμνϑυος χαὶ 1’ στεσαιῥχοντα πείσας, ὅπ. πολλάχις 19 

αὐτὸν ἔχὶ δ ὀκκλησίαν ἐκαλείαν οἱ δή μζρχοι, παρῇς 

βὼν,πολλοις χαὶ φιλαν,ϑοφποις διεξῆλϑε Δόορίς. κε- 

, φόλαια ἢ ἀστῷ “ δημιπορθλας Οιαδὲ ζῶ, ὅτι Φ ϑὺ 

Δποδειηϑένσαι τὸς γόμωοις 5 χὺ παύσοιο ἵ κασιαζονᾷς 
ν ; πο τα» » 4.» ͵ 
᾿αὃς πολίτας κἷῶΡ φ ἴσων, αὐτῶ πε ὦ ᾧ σεεσαφχον- 

ἣ 

οἱ, 'πϑύτων μάλιςα δόχεῖ, χαὶ δ᾽ ποφαίνονται γγωμκζων 

᾿φανεραν' τῷ δὲ διποδεῖξαι πῶς νομο)ζς αὐ! μδϑὺ «- 

δεμίαν ἔχοισιν ὀξοισίαν, οὔπτω παρφληφοτες ᾿ φΦ᾽-- 

χίωὼ οποῖς δὲ πόδ Με νξεύιον ὑπατοις ὄχ ὅπως ογαν- 

“ιώσονται “σραοσοισι τὰ δόξα;τα τῇ βουλῇ λα ὦ 20 

στενεργήσοισι χαὶ πολλζωὼ εἴσονται γάξαν -ἐαν δὲ ὀμα.- 

οδύωνται, σκῆψιν πσξοξϑιλόνϑιοι τ ρχίὼ ; ὡς Οἕκ 

ἐξον αὐζις ἑτέροις ύχοιᾷς ὑπατοκζιὼ Θρχἑὺ πα- 

ἐφληονϑρμοις ἰποδιφκγύν, ἡμδα ἡδὴ χεκυρω ϑύων 

ὑπατων, σε εὲν ἐμιποδὼν ἀὐζις Ὁ καθ᾽ ἑαυΐοις ἔσεαζ. 

ἐχόγϊες .ὸ ὐποφήσεοϑαι τοῖς δΔύθ᾽ αὐτῶν αἷρειϑυσομέ- 

νοις, ἐαν χαὶ τῇ βελη (τα δυκῆ. 

τῷ δήμου Ὁ ασοοϑυμίαν θ᾽ ὐδρῶν,καὶ πότων κτ' 

πλῆθος Ἐχι ὃ στευέδριον ὠσανϑύων Ν αὐα[ια οϑεὶς ὁ 

Σ ἥςγος τίω βελζωὼ σειναγαγεῖν μόνος, ὭδοΜε.30 

γζωιος ἀδυούατος ζῶ παρφναὶ ΕΣ πξιὼ νόσον, ττσοοὺ- 

ϑυχεν ΠΩ Τὸν νόμον λόγῳ. ἐλέηϑηίαν αϑὸ ὅζω ἡ 

πῦτε πολλοὶ τ’ ἀμφοτέρων λόορι, Τὴν" πεπούραη--: 

γοιεύπων χτ' γόμωοις πολήάεαϑαι, χαὶ Ἵ αἰξιοιώτων 

τὸς παΐωοις φυλαηφν ἐϑθισκους "ονίκα, δὲὴ ΤῊ εἰς 

ΠΣ γέωζᾳ μελλόντων ὑπαΐ ἀὐ4ν γνώμη, ζῶ Ἄπσταπος. 

Κλαύδιος σροῶτος ἐρωτηλ)εὶς ἀπεφζωαΐζο, λυδρας αἱ- 

ρεϑίεδαι δέκα τὸς Ἐχιφανεςάτοις ἐκ  βαλῆς" π΄- 

τοὺς ἢ “Οδχήν οὐγιαυτὸν ἀφ ἧς δὼ ποδειοϑῶσιν ἡμέ- 

ρας, ξοισίαν ἔχονᾷς πόυτων ΤῊ κτ' πίω πόλιν, ζὼ 

εἶχον οἵ πε ὕπαΐζοι,καὶ ἔτι πρῶτον οἱ βασιλῴς, ς πε 

ὀλλας ὌὌρχας πα(ας καϊαλελῦοϑαι, ἕως δὠ ὕςερον ἀ- 

ποδειοϑώσι χτ' τὸς γόμωοις" τα πε ἰδιωϊικὰ συμξόλαια 

διαιρᾷν , χαὶ τὰ δημόσια ἐλ ἔξοπάφ. πϑτο δόγμα 

Δλαζογες οἱ δημϑρηρι ἀσϑοῆλθον εἰς πἰωὼ ὀκκλυσίαν, 

χαὶ αὐαγνονες εἰν τω δήμω πολλοῖς ἐπαίνοις τὴς 

βυλῆς χαὶ τῷ γώτος τίω γνωμιάωυ Α-πίιε διεξηλλον. 

Ε “ Ὰ 

ἐπτωηνοιουτος δῈ 

679 
οὨΐπι Ἀρρίμπη που πηδρ γάτα ἀοί- 
ἀεγίαπι, ντ ρατεῖα ἔογγευίοσος ράοὶβ δζ 
σοποοζγαϊς, 106; Εχϑρίο σοῖογος αἀ- 
ἄἀπσετοῖ ντ Ὁπηηος νηᾶ οἤτ γοιηρ. οχί- 
{ππηάτθης, ΝΟη ταπηοῃ ρογηδηῇτη 
οἤϊοῖο νἱτὶ θομΐ, οὐπατις πηδρὶ [γάτα 
οΧίπλίο; (δ ροίξγοπιο ἱποί ας ἰη ἀπι- 
Βίοποπι ποίαυϊα, σούγαρτις ροτοίξα- 
τὶς πγασῃτἀ πο: ντ Πιηϊ πλῖι αέπο- 
τἰταἰγγαηηϊάς; ααὰ ἐς το πο Ιοοο ἀἰ-- 
σεταΓςοτατηοάϊαῃς. ΤῸΠΟ νεσοὸ δοποὸ 
σοΠΠ]Ιο, Ρογίπδίο ἵτετη σο] ρα, ἰς ρὶκ9 
Δι θυ Π]5 ἴΠ σοποίοῃς πὶ νοσώτι5 0- 
ςοἴπιε, ας οἰῖχς πυπιαηίτογᾳ ἀϊογα- 
τι. ἀρίτα νεγο οἷς σο ΠΟΙ ΟΠ 5 ἔμπογιπξ 

μιαο: Ν τίερος εγάταγ, (ςαϊτίοποθη; 46 
Ἰυτὶς αι Αἰίτατς 1 Οἰμίτατο (ορίδητιγ, 
δὲ ΠΡ] δὲ σοἰΐεσα;, οπλΠίμΠὶ ΠηαΧί ΠῚΘ 
Ρἰασειοποα; (ς αἰ ΠΠπλυίατςο ἔπτη (ςα- 
τοπτίαπη. στοά νοτο ἰοριβἰατοτος Πα] - 
ἴαπν δὶ εἤς ροτοίξαιξ, φυαπάο ποπ- 
ἄτιπὴ πυλρ τγατατη ἰΠἸοτίηι Μοποπίο 
νεῖο 14: σο]]οσα δάσο ίς πη δάμετία- 
ταζοϑβ Ἐχί υς ΘῈ. (Ἐπδτιις νοαητα- 
τοπλονῖ εἰἰαπΐ οος ἤπν φάϊατατί, πη: 
σπαπια: σγατίατα βαδίτατγὶ. αἱ Πτοτρὶ- 
πιογίςηταγ, αο ργάτεχτα παραγ, περσξξ 
ΠΡ ]ίσετε αἱτος ςΟία]ατὶ ροτοίξαις πλα- 
φἰγατις ἀςήρπαγε,, αι Πο5 άπ 
σοηβιπηατὶ Ππλις οΟί]ς5, 6 ποη οὔ- 
[ζατυγος 40 πιΐπμς σγεθητ; ΠΠΈτογα; 
Τεἴϊαιγοϑ Α[1|5 10 (8 νίοςπι εἰςξεϊς,πλο- 
ἀοϊά ργοῦοτας οὐἱᾶ (πάτα. (Πετογ 
Ρορυΐο παπονοϊ απτατῷ ςο]]αθάδητο, 
οὐπ 54; σατογπατίπι δα σὰ ργορο- 
ταπείθιις, πεσε παθαῖι δος ἴοϊτις 
(ἐπαῖῃπὶσοροῖς, (φαοηϊᾷ Μοποηϊας 
φοἸἸεσα ρριογπιογδῦ αἀοῆς μηδ ροῖο- 
ταῦ) δύ τοΐοσγς ἀς Ἰορίθα5. [δ᾽ φίοηας 
μλμϊτα ἰῃ ντγαπια: ραζτ ἀἰζξαίαηε, τ 
Δ 1ἰς αϊ ορὶθ. δά πη Πγαπἀᾶ ΓΟ Πγρ. 
σοηίεθᾶτ, τ αὐ [ἰ5 υΐ ραιτίας σσίποτιι- 

ἄϊπες τοεϊποπ ας αὐ θἰτγααταγ. (ἃ νῖ- 

οἰττδσοῆς ογοατογῖ σοπίαϊτη (επτοη- 

τα, χυᾷ ἀϊχίτ ἀρ. ΟἸδιάϊις ρεέπιοο- 
οοτοραζις; ΟἸσοπάος ἀφοξαίγος ε ίς- 
παῖς ρεϊπηοτίδιις :εοτῖ! ΔΠΠιμιπ οἱς 
Ἱπιροτίῇ, οχ οο ἀϊε ηιιο ογοατὶ βιογίητ; 

40 δέ έῃεβ δὸς εἴτ γογῦ {πη πᾶ, ντ θα 

Ρεπαβ οοπίμϊες, δὲ ΟἰΙπὶ ρεπο5 ΓΟρ65, 
- - . σ᾿ 

ἰητοτῖπι ςεἤδλτα οπλπε5 πιδρ γαῖα 
ςοϊογος,ἄοποο Γαγ απ. αΧτα ἰοσοϑ οΓΟ 
ατἱ [πογίητιοοσα; ἀθοσπλαγος τα τη ρτί- 
τπιλῖας σοπτγοποτγῇδϑ ἀἸγίπηογςο, τῇ γε ρ. 

τατος ἃ δἀπιιπιΐγαζο. ΤῊ Ραηὶ δοσόρτο 
μος 5 Ὁ, ἱπ ςοποίοηξ ργοάϊεγατ; Ε04; 
ΡΟΒΙΙοο τεοϊταῖο, ΦΙΙχα τ (βπατῦ ἰαιι- 

ἀατῦτ,τῦ (εητξεὶς Πξτπις απέξοτς Δρρίδ: 
ι ἘΠῚ: οἱ] 

- 

Ω͂ 



(ἊΝ. 30;, “ερηρμ5 ΔητΙ αατὶ (πε. ἰτᾶᾳ (δηιμδ- 20 τρ χα) καϊελύϑης. 

6ὅϑα 

ἀεϊπάς νδὶ σοπηϊτοτῖ! τορι ἤπιος 
αἷς, τεϊδαηΐ σδποσαῖα ρίεθα, σομίμ 65 

ἡιοφ ἀοἤοπαίος ἀά ες ἱπΠογαπε, νῖ 

ΡΟΙ]οῖτα ργα ζαγοης Ρορυΐο: ἀταὰς Πὶ 

ΡΓΟστο η,, σοπίπ]ατιιπι οἰαγαπογαῃτ. 

Οὐοςροριας νοθιηθητοῦ ἰλυι δος 
δ αἀτηίτατι!ς εἴς; ὃζ αΐα σογηπημηῖδ. 

(υΠταρ 5 Ιοσιιπη]ατογας σγοαπαϊ ετᾶζ, 

οο5 Ρτα οοτοΓῖ5 Ιεσίτ. ατα ἴτα σεηταγία- 

τἰϑ σοιλ ἰἰς ογθατὶ (ππτ, ΑΡΡ. ΕἸαμάϊας 

δ. Τ. (επαοῖις, (φα!η ἰςιςητ δῃ- ἥ “ Ἵ ΒῚῚ εὐλλοΣ « 

παπὶ ἀοΠρηατί σοπῆ: ξιεγαητ) οι πι4; [Ὁ τὸς ΤΠοσίλιος ἢ Σηςίος ο τ’ οψιαυτον ἔχεινον “ἰ ζυτ-᾿ 

Ηὶς Ρ. 5 οἤτας οἰπις απηΐ σοηία!, δζ γα 8 

Ιερατὶ φαΐ τς οἰδ Ιορος τ] σγδης, Ρ. 

Ῥοβειπηίας,5 τ. δα ]ρίοί5, Α. Μαϊτας; 
δέ νῃτι5 εχ {προτϊογὶβ απηὶ σΟ(Ώ]θι15, 

Τ΄ Ἀοπλϊτς, αὶ ἀσσυίαητο δἰ σοῖο ἀα- 

τλπατες ρους, ΡΟ δέξου ρορυΐα- 
τὶς (ξητθητία: ἔπογαῖ : ΟΧ τα! ἀεἰπ- 

ἀείοηατι ( Ιαἰϊας, ΓΟΥΝ ετατγίας, ΗΟ 

ταῖίαι5,οΟί]αΓῈ 5 ΟΠΊΏ 65 : ΓΓΙΒΏΠΟΙΠΠῚ 

νεγο, ἀπ, υα τοτιπ), δζ [] ογᾶτ 

4111 Βι οπηδηὶς ἰο] πος πηαρ!ἔγατιιδ, σά 

ζ ἀεοαπιαπι Ρ σ ΠΠΟ ἀοσοΠΊΠΙΓΙ αι ρτῖδ οἰ αϊτατῖς 
7 ςοπῇϊ τε. 

δάἀπιιηϊιδι. 

ὄδιαν Ω ἀΒταογαπσ, Ῥεπες νπῦ Π]ογαπηι ἔαίσες 

Ε ἐκιϑτει 

ΘΟ ΒΟ ποι 15, τα οὶ τοῖρ. ἔογπιᾷ οοη- 

οτᾶς ὃς το! ]αὰ ΠΟΙ] τὶς ροτοίατῖς ἰη- 
ρα. ἰ5 (παι σοπιιοσαθατ, ἀφοτγοῖα 
σοηβετηαθατῖ, οτ γα] 06 Ργςτου5 Πλιι- 

πἰδοχίθιοθαταγ το! α],α Πλϊπιιθη- 
ἀλη ροτοίτατῖς πᾶ. Ποη πλαΪτΠὶ 

ἃ Ῥεϊπατς 4 γοθαης Παδίτα. ἀοἰπάο 
αἴϊαις 'ῃ ροτοίξαις (πσοεάεθατς, (δυιδτὶς 
νἱοίδιιο: αἵ; τα πη ἱπηροτγίαπ) α4- 
“πηι γαδατατ,ίξατο ]ιοαᾶ ἀἸοτῖι πα- 
ΤΠλοΓΟ. ΟΠΊΠ65 αἴ ἃ ΠΊΔΠΕ ΡΓΟ τ] θιΠᾶ- 
ἸῚ ςοσποίοςθᾶ: οαιμ]ας ρ]οοαϑ δὲ ριι- 
ΒΙΙςας: τῇ φιοῖηιος ἐς πα τὶς, Ιοο 5, 
'δυτ ἀιιθία Πές ντδὶ ραγεπιθ. φαογοία: 
ἰποίάεγοητ, πησι]αβ [π Πλπλὰ ς τ ΐταῖα 
«τα ἰυπἰτία ἀἰααἸςσαδαητ: νας εἰ 
ΤΈ5Ρ.60 ΔΠΠῸ ἃ ἀσοοπλαίτίς ᾧ οριίπλ6 

λάμπ ἔγατι. ϑ6 4 πταχίπις ἰατιήαθα- 
ταῦ συγα ΡΙεδοίογιπγ ΠΟ ΠῚΪΠῈΠῚ, τ6- 
ὨιΟΓΓΠΠ14; σΟΠΓΓὰ ΟΠΊΘ  ΟΖΟ2 07,792 
νίπι ἀείεηῇο: ᾿λέξαθαταις 4 πη] τσ, 
πῦ (ογο ρας οἰπἶτατὶ 4}Π15 πη σ [Ἐγατῖ- 

“ον δ ϑος οἵ δ ὁ ᾿ “«ε ὃ ᾽ ΝΖ 

Ῥιις : υοα νπὰῖς ρεάδεὶ πηοάοταῖος; 40 ταξις ἐλεθη τε Ἁἰσπτσο Τὴ πολλῶν ὡς σοθ!ὲν ἔτι δέη-ὦ 
ἱπτροτίο Δατηϊηϊ ἤγαγε οἱ ηϊα: σας 

αὐέτου ὅζ ρτίποςρϑ παρεθαγιγ Αρρί- 
τις; ἃζ ἰ[σπτάσ πιὰ ροραΐο ἔεγεθαζ τουῖτς 
ἀοσοηνουϊτοτῖ οο]]ορ τ, ηᾶ Ποη εα ΟἹ] 
αὺς νᾶ οιπΠ} σΟ]]οσὶς απο σοΠΠ]1ο ἃ- 
σεθατ, ορίποποηι ΟΠ ταις εἰ σοηοῖ- 

Ἰαθαητ, (δ πλαϊτο πηαρὶς Θὰ ἡτα ροΓ 
(ξοχογσεθας σομπτίπαο, (ΑΙ τᾶ δζ Δρ- 

ΟΙΟΝΥ ΘΗ ΑἸ ΟΟ ΚἸΝΊΑ δὺς; 

20 ἡγεμονίαν τοοοι λοι μ(ξαϑογϊες εἰς συϊκείυϑιυόν τινα ἡ- ̓ 

3 ΔΕ ῆ ͵ 6 -.-ω᾿ » ᾿ »" λ » 

ἐστει ἢ Καιἐλαμοανένο τ΄ “Φιορχορέσιων χα!ο9ς. ΟΞ 

κλησίαν (ἱωυα]αοῥή!ες οἱ δημζοχοι, τάςΊς Ὥστοδὸς δϑέν- 4} 
ς ͵ «“ σ, 3 Ἵ ὯΝ ͵ νὴ 

(ἀκ ὑπατοις ἥκειν ἡξίαν ἐμπεδωσονζας ῷ δημωζαξύ- 

ποοέσᾷς »κάχεϊνοι παρ ϑογῖες ὀξωμόσανῷ (ὰς ὑπα- 

“είας. πότοις ὁ δῆμος ἐπωινῶν πε τὼ ϑοιυμκαζων διέϊέ-. ΄ 
Χ» σἢ]λ λ 3 ΝΠ. 

λά,χα; δ΄ τὰς νομοῦεζοις ψηφηφορᾷν ἔδ'4, κυρώτοις ὦ 
εἵλετο : ὀγγων ὃ ὠπεδείηθηζ οὖν τεὐρχαηρεσιαις ἰασθ 
Ὁ λοχίτιδὸς ὀκκλυσίας Ἄπαιος μἂν Κλαύδιος, χά Ὁ 

Ὑ τος [Λάσχιος] Γενύκιος, οἱ εδ)4 ζουπτιὸν “ΟΦ γήν 
δ δ. ἦεν τ 

! ς ὴζ ". 

Ἴων, φς τε οἱ κομίσοιϊες προ ροὲ Ἑλλήνων αὕενό- Ὁ 

ἡ Αὐδος Μοννιος: εἷς Ὁ ἃ ὑπα]άυσαγων΄ τ πα ρῖιϑυι , 

“" 
͵ « ᾽ Ε 

Σ χα καί οορήσοιντος λοις, ΚΝ γνώμης ἐδύχὲιῦ 
ΕΣ “ Ϊἦ᾽ Ε “ 

Φρχήν δυμοίρκης" ὦ ον τυ] ϑήγων βελάυτῶν Γαῖος 

Ἰέλιος, ὦ Τίτος ετούδιος, χα Πόπλιος Ὁρᾳτιος,. 

ἁπϑμ)ες ὑπαϊιχοί: αἱ 5 δυρζοχων πὲ ̓  αἰχϑοφινό Ὡγ 
Ν ΩΦ “ ΩΣ ὯΥ ᾿, Ἷ - 
χἡ ταρμῴων . "ἡ εἴ τινὲς ἠ(ὰν δὴ 

ᾧῷ 5. ἑξῆς ἔτᾳ οὐδαλαίδῇ 
ε ͵ ᾿ 

οἱ δέκα νομοθέται τὰ “φράγμαΐζᾳ » πολ είας κόσμον ὦ 
͵ "τῇ κῷ Ζ 5. 

Οιόνδὲ να καϑίςτιν.}" εἷς μδὺ αὐτῶν ζς πε ῥαξδδες, 
ἐν 7 ͵ ς Φν ΥΩΣ » ἊΣ ᾿ 
χἡ τὰ λοίπα, ποραγμαΐζα “υπαϊικῆς εἰχεν δξοισίας,, 
Ω] ͵ ͵ ΝΜ 2 ͵ Ν δι. 

ὃς βαλζω πε σεενεχοιλά, ὁ δόγμκω ἐπεκύρϑυ, τὰ δα 
ΕΣ “σιἷ ε “" ᾽ ὯΝ 

λα ἔποραῆν σᾳ ἡγεμόνι τσρϑεήχεν" οἱ ἢ ὀηνοι; σὰ 
ΠΝ ΤΣ Ν ͵7 Ε 5 μα. 

φελλογϊες ἔχ Ὁ δημοϊυκώτερον Ὁ “ὃ ἀξοισίας ὀχιφθὸ- 

γον »ὀλίγω τινὶ διηλλαιῆον ὀφ ϑζεῦαι ἢ: πολλων" εἶτα, 

αὐϑις ἕτερος αὐτῶν ἐχὶ ὠξοισίαν καϑιςαΐ,. ὦ “δ Ὑ 

ον» “ὐ ανομῆς ἐμεῦ “ἰδοιλλὰξ ἸΧῚ εὐιαυζν αἰῶ 

3 ἢ ἐρι «- εἶ ἐς 

τὰ ογιαυτῦν, Τ τος Ῥωμίλιος 6.1 οὖ τῶ δύμω 

μερῶν ριθμον. ἀπ μῖες Ὁ ἀξ ἑωϑινᾷ καϑεζομϑροι : 
“ Ν λ Ἵ νι ! 
ἡτῶν τὰ δημιοίιζο, συμβόλαια ἡ τὰ δ μόσια, ὁποίᾳ, 

7 ς Ἷ Ν τανε: λ λ 

Ῥωμαίων πόλις αἰ πσὸ Ὁ δεκαρχίας δχέξοπτί, ϑῆναι., 
͵ ΓᾺ » οαλιϑ ς ΄- 

μιάλιςα 5 αὐτῶν ἐπηνάτο ἡ τῷ δυμοϊικοῦ πσφϑνοια, 
ἀν εἶ ΝΡ τ 5.» 25. 

“δος ἀπὸ Ὁ βίαιον “ἷὡρ ΤῊ ἀοϑενεζέρων δὐτί- Ν 

Φζ κι δ, λ Ρ  ΩΥ Ε ͵7 -“ ωΝ 
σοι δήμου τσϑ9ςτα Ἵ ὀῆγων ὐρ χείων τὴ ποῦλῴ, μίας 

͵ “ ς 7 7 Συς, ᾿ 
διοϊχοῦσης αστυτα ἡ γάμκονίας σωφρφονος,ἣς Ὄρχηθ. 

᾽ Ὦ "5 κα « « «2 γε 

Ἄπαπος ἐ!) ἐδύχει " χαὶ 1’ αῶρ ὅλης Ὁ δεχαρχίας Ἴ 
»..κ“ ΠΑΝ εγα ΑΝ ο΄. κὰ ͵ ἍΡῚ 

“παινον ἔχειγος ἐφέρεΐ οἰ δὰ τῷ δυμου. γὸ μόνον ὦ 
λα. ἡ " ΡΝ μνν, 7 

κί τ λων ἐποραῆεν πο τῷ χραίίζου, χονουτηΐος 
, Ὥυτο δ ΜῈ λ ᾿ “ ( γα, " 

ἐφερεὲν αὐτῷ δόκησιν, ὄνλλα, πολὺ μίαλλον ὦ Κρτ' ἰδῖαν ὐ 
᾽ ͵ 74}. ᾽ 

ἐχττηδούων διέϊελᾳ, καζο τε ἀπυασμιοις χον ασϑὸέτ 
͵ 

αφρρόυ- Ἷ 



ἌΝΤΙΝ ΒΟΜ. 
ΤΡ ΚΠ αὐ ϑλ.9. ͵ 
ἀηρρθ σά φιλαν,ϑοφπους,χὶ ζας ὀλλας στενή τον 

͵ - ΝΥΝ " ͵ 
φιλοφροστεύας. ὅτοι οἱ δέκα, ὀύδρες συϊγοάψαιῆες 
νόμους ἔκ πε ἵ ̓ Ἑλλδυικῶν γόκιθον χαὶ ρα σφίσιν 

εἰὐδις ἀγράφων ἐθισχκαΐν οπσοουϑηχϑω ον δέκα δὲλ- 

τοῖς ᾧ᾿ βαλουϑύῳ σχόπεεῖν, παί(ᾶν δεχόμϑιοι ἐπϑρορ- 

βωσιν ἰδιωτῶν, χαὶ “σξὃς Δ χοινζωὼ ἀὐαρέςησιν ἀπά,- 

φύγονῖες τὰ γοαφέντα. καὶ μέ ἐγ πολλὸϊ διετελείαν 
Ὧν Ὁ ἀλδορουςι ἴκ ν δ» Πού ἿΣ 
ογχϑίνῳ μ(ᾧ το ίσων ἀνδρῶν στονεδρέι )οΥες 5,0 

ἥἷω ἀκριξεςαίτζυ ποιϑίυϑυοι “ νομοθεσίας ἐξέτασιν. 

Ἷ ἡ δ Ὡἰσπθγθωντως ἰΐθις ἐφαίνετο τὰ γραφέντα 

᾿ ἔ γντοο τον μδὺ πίω βαλζὼ στωναγοι ϑύ ες, οὐϑενὸς 

ἔπιμεμφομῦμε τοῖς νόμοις, πσεοξόλέάυμα αἷξὶ αὖ- 

τῶν ἐκύρωίαν. ἔπειτα 1 δῆμον ἐκαλείαν ὅΧῚ 1 λο- 

] 'χτν οχκλυσιαν, ἱεροινν μόνων πὲ κὴ οἰωνιςῶν, χὰ υ 
" ΩΔΑΝ, , Ν Χ ον ς ͵ Ε 

λῶν ἱερεων“παροντῶν,χ, τὰ δεια, ὡς νόμος, ὀξηγη(ᾳ- 

] μδϑων , αὐέδωχϑιν τοῖς ́ λοχαρρῖς (ς ψήφοις. ἔχικυ- 

ἢ μώσανῶς δὲ κὴ τῷ δήμου τάφνομοις, φήλαις γαλχαὶς 

ἐδ ραξαήες ἰδθις͵ ἐφεζὴς ἐθκ(αν ον ΓΟ ,τε- 

᾿ πιφανέςαζον ἐκλεξανϑρυοι τῦπὸν. χαὶ ἴΡτὰ βερα- 

χὺς ἀὐΐζις ζῶ ὁ λφπονϑυος Ὁ ρχῆς “χθόνος »σεευα- ΣῸ 
κι ἔη., πὸ ἘΝ ᾿ τ ὅν. 
γαλϑνίες τὸς βελάνε ,ασδουϑε(αν αι ὌΡγχα- 

᾿ρέσιῶν οἷαι 2» νέα, σχοστεῖν. πολλῶν ἢ λεχϑεντῶν, 

᾿οὐνίκησεν ἡ γνώμη  ππαραγνοιώτων δεχαρχίαν αὖλις 
᾿ κ᾿ ΡΨΝ “ ᾽ - ͵ 

δποδεῖ ζαι Ἢ χοινῶν χυολαν. ἀπελὴς )γὺ ἡ γομιολεστα, ἐ: 

φανεΐο,ὡς δυ ξ ὀλίγϑυ στε τεδεῖσει χϑὶ “ν χαὶ ΧΙ 

τοῖς "δῪ χεκυρωγϑροις ἵνα ἐχϑιϊες τὲ χα ἀχοντες Ο» 
᾿ ν ͵ 32κ] ͵ 2 " ᾽ ΨΥ ΝΑ 

ἀΐθις μδύοιεν " ἐδόχει δὲ τίνος ΣΟ χὴς ἀὐθκρ ατορ96 

δεν δὲ κάλιςα πεῖσαιν οἰΐθις «ὐσδοελέαϑει «ἰὼ δὲ- 

καρχίαν Ε ὡῶ ἡ τυ δυρῶρχων καζαλεσὶς δδ πόμτὺς 

μάλιςα ἐξείλοντο. ζῦτα »ὃὺ οὖν χοινῷ σχοπουμϑροις 10 

ἀὐζις ἐδύχει" ἰδία. δὲ οἱ πορα φζοντες τῷ σεενεδρίου 

γνωμῶν ἐποιοτοῦτο μεζᾳποράεοῖ τί τρχζω, δὲ- 

διότες μὴ ταφφεχώδ 4ς τινὲς δὔϑοφποι τηλικαύτης 
δξοισίας λαζξομϑροι, καχϑν τί μέγα ὀξέργασων ἼΩΞ 

γαπητῶς δὲ τῷ δήμου τὰ δόξαντα τῇ βελῆ δεΐζαμέ- 

γε, αὶ μτὶ πλείςης πσοοθυμίας Ἐχιψηφισανίος, αὐ-- 

ζἱ μδὸ οἱ δέκα αὐόδρες “ὐϑοίπον ον ν᾽ -ἰρχαιρεσιῶν 

χαηρὸν »μετήεί(αν δὲ τίω ἰρχζωὼ οἱ εὐζιμοταΐοί τε ὼ 

“ὩΡρεσξυταῦι τῶν πατειχίων.ἔνϑα. πολὺς “ἰπῦὸ πϑρ-- 

τῶν ἐπ᾿αινέμϑρμος ζω ὁ τότε δεκαρχίας ἡγεμῶν Απ- 40 
ἶ λ -“ἷ“- ἡ 92 “ἼὝ τὸ ᾿ Ν “»" 2 

τ ππίος, χα στὰς ὁ δ μιδζιχος ΟὟ λλος ἔχεινον ὄχι τῆς  - 

χῆς ἡξίῳ κα έχν »ὡς Οὔκ θην τινὸς ἀμκεινον ἡγχηίᾳ-- 

αϑμκ. ὁ δὲ αϑωνεοϑεοι μδὺ “δϑςεποιφτοχαῖ, ρχαξ, 

χαὶ πολυφν ἡξζίᾳ λφτουργίας ὀχληρας ̓  Ἐχιφϑονου. 

τελάυτῶν δὲ, ὡς ἐλιπαρφιω αὐτὸν ἁπλυῖες, αὐτὸς τε 

ὑπερᾶνε μέϊέναι τίου ρχζωῦ, χαὶ τὰ συμῦραΐ- 

γλυηόντων τὸς τ ρίςοις αἡτία σεέμϑμος, ἐγ ἡδέως ἡσο9ς 
« Ἂν 3} ἣν ἢ 0 23 ἑαυτὸν ἐχήν Δἰατ φθόνον, τοῖς ἑακήφ φίλοις στονηγω-- 

ΕΥΒ όδι 

ΡΟ μ4ο σοπηίτοῦ, αἰ σα; ἐπ πτοηΐτα- 
τὶς οἵ οἰ ̓ς ραυρογος ἀειπεγεηάο. Ηἰ 
ἀεσοπη γι Ιασος ταπη οχ ατασοιῖ ἴα- 
το, τῇ ς ρατγιῖς σοπίποιμτηΐδιις σοπ- 

(οτῖρτας "ἴῃ ἄἀσοοπη τα} 1ς ΡΓοροίμο- 
Τεσυπὶ τᾶς ἡ 

τα πτ οὐ] δος σορποίοοπ ας; ἔογεητος Ῥυ 

φὐἀτηοηετί (6 ἃ ρυϊτῖ5 ΠοπλΙΠ δ ις, ὃς 
(οτίρτα ἤς φοῃέογπγαητζος νι  ασογοης 

Ὀπηηίθιι5: ἀπ οἷ! ορτί πγῖς αϊθασας 
ἰὴ ΡΕΡΠσο ςοἰξάοτιης; δὲ ππρι]516- 
σεβαῖ Ἔχ Ο Πτ ΠΠ πη Ἔχαπηδ τουοσα- 
τι. νθὶ νειὸ νἱα πῆς ίατ γοέϊο παῦε- 
το Ρεϊ πα (απατα σοαέξο, Ποπιίης ἀπη- 
Ῥίϊας ἐς ν]]α]οσοοσηποζοητο, 5.6 ἐδ 
οἷς ἐδοεγαητ οιπας σδυοσοῖο δά ςεπ 
τατίατα σοπλίτα ρόρι]ο, ροπιΗοΙθιι5, 
δασατίριιδ ,σοτογίδα (ασογάοιϊ. ργα- 
(δπτίθιις, δὲ ίλοτα ἀο πιοτὸ ργααιιητῖ- 
Βιις, οαἰσιίος ἀςξάογας σοπτιτγίῖδ. τα πὰ 

ΡΙεδ οῖτο φιιος οοβτπηατας, ὃς ἴῃ 56- 
το ᾶ5 ΘΟ ΠῚ ἢ 5 Πποἰίᾳ5, ν Δ θεῖα ρρο- 
{πογαητίῃ Ἰοοο ἔοτί πηαχίπης σοηίρί-- 

συ. Ἐτσπαοῃϊᾷ ποῇ πλατεῖ {προτα- 
τας ἀς πιαριἔγατι αῆπιιο, σοπιιοσατίς 
Ῥατείδιις, γοτα]ογῦτ αὐ σοϑα(ς σοπλ 15. 
Ἰπτοῦ ναγίαβ (ςπιδτίδϑ νἱ οἷς οὰ ας οὔ- 
{ἐθατ τογατη Ὁ Πλπγᾷ σοπηηϊττοπ ἀλη 
ἰτοτῦ ἀεοςηγτίς, νἸάεθαταν οἰ ἐ πὶ ἀπ 
Ἰχασητῖι ἀδοῆςε Ιεσιιπν παπιοτο, ρτο- 
ρτοῖ δγεαϊτατέ τϑροτίς φποροτίατα 6- 
ταῃτ: δὲ ντ ἴᾶ σοπηρτοῦθαῖς, τ ἃ νοΪ δτὶ- 
δυβτα Α ποίςητθ. οδίεγαδγζτι, ορας 
εἴἴξ γαγζαρ δοίοϊ το ἱπιρετίο. (δ ηἰ- 
Β1] ππαρὶς ἴῃ σαι δαῖτ συ τε ποογοα- 
τος ἀεσεπχατί, χα τὶ δυιηϊτίς ροτοί!α- 
τίς αὐτοραῖίο; ]ιὰ πηαχίπι φαςτοθα- 
τίιγ, αἴ; Βασ ρΕ]Ϊος σοπίἸταῃτιδι5 
(εητξτία ρίδοιυίτ. ρει πατίτη αἴττ (οπδῖαϑ5 

Ῥοοτοβ ἀςογοιογθης τα ῖγο οὔ πηδσὶ- 

{ἰτατῦ ; γεγο π6π ἔοτις μοι π65 τας 
Ὀαυ]ςητὶ ταηιᾷ ροτοίξατξ δα!ρ ςογθη- 
τατπλρηᾶ Δ] 0 οἰλάδ αἰογτγοττείρ: 
Οὐοά (οπδτις ρ]αοίει οὐπὶ ρ᾽ εΡ5}1- 

Ὀεητοῦ απηρίοχα οὐΐου, ρΠιρτΠΠπλοα; 
δῃΐπλο σσρτοραίϊει, ἀςσοπλατὶ ἀϊεηι 

᾿πάχογιης σοπλ 15; τη αρ γαῖα νογῸ 

Ροτίουτις πο πογατιΠΠπιὶ δέ Πάτα πηαχίτ 
πιὶ ΘΟ ΡαττΡ. 1ὈΪ οπληϊα ογς αὐ ςαϊ [6- 

τοθαταγ ἀεςεπιαίγατας ἄτχ δέ δυέϊος 

Ἀρρϊιῖδ, τοῖα ρ] ες ἀπηίτετο ντ τη πηδ- 

φιέγατα του ποτοταγ: ῳ ΠΟἢ αἰΐαις 6101 

εσδοσίο τα εἰϊιις ας ἴῃ Ππλδρ Πἔγατιι σοίπςς 
{ετ.}}}ς ρειπιῦ βδξε γθουίαρας, μληΠπο- 
πξροτῶς αν Δ Πυ]ΠΠΠἘγατίοης ς 4116 Π 6: 
σοτιοίᾳ ατας ἱπυϊάϊοία. τας, νοατο- 
ταηϊ ργοοιδ. σε, δ ἰρίε πιασι[ἐγατῦ 
τη δἰγο απ αΐτ, ὃζ σσρετίτογιιπι ορτί 
τηος 4106; οτίπιίηᾷάο, τα] ἢ] ρατ 
ααποσρτα ἰηυ! ἀϊ,αμλῖςοϑ 05 ἀρ θε- 
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τε αἀϊαπαθατιίταας Γαγίαπη σοηταγία- 

τίς ςοπλτϊς ἀεοεπιαὶγ ἔλέξας εἰς, δζ 

οαπιοο Ὁ. Ελθίμς νΊθυίδηιις, οοηία- 
Ιατα τοῦ Ἀιπέξα, νίγ ἱπουίρατις παξξο- 

Πα5: 6 ταἰ ψαὶς νοτο ραιγιοἰ ἰδ, ἱρῆι}5 

Δρριὶ ἔλυοτο οτθατὶ ίαπτ, Μ. (ογηὸ- 
Ἰἰπς,Μ. 5 θγα 5,1. ΜΙπαςοίας, 1. Αἢ- 

τοπίις, Μαπίις Ἀαδαϊείιις, νἱγὶ ΠΟΠ 

., Δάπιοάαπι οἰατί:οχ ρίερονοτο Ὁ. Ρε- 
{ΠΠς., Οαίο Τλιο ]τι5., 5Ρ. Ορρίμ5. 

Ἅχιιος ἡγές ἈΡρίαϑβ ααπιρῆτ, να πηαῖο- 
τοπ ΠΡὶ σοι] ατοῖ ρ εἰς στατίαηι: 6- 

αππὴ ἀϊσεη 5, Πρ ἔγαταϑ οἰα5 4} ο- 

ταηίδις ρτςαήι, ετίαπι ρΙεθξ εἰς ρατ- 

τἰοίροπι.η φαΐδιις οπιηΐδ.ομπα (ἀπι- 

ταορογο ρτοθαγεῖαγ, δὲ πὸ τοροβίδη- 

ταπι, (εἀ εο5 οτίλπι χα ἀηηιο ἱπηρα- 

τίο ντδὶ ργαξασγαησ, προγατο νἱάοτγε- 

τα, παρ γατιιπη ἴῃ ΔΏΠΕΠῚ (ἐχιεπ- 

το πὰ ταγίππι ἀοσορίτ. ηςο αἰ τὰ ο0 

ἀεςοπιυίγοτι Β οπηα δἕξαπὶ εἴς, ]οά 

υΐάαπι πιοπιογάτι ἀἰσηῦ πτ, 56- 

ΑΝ. 0394, ααξτε ἰρίταγαπηο Αρ. ΟἸΙδυάϊας οσυπὶ 

ΤῊ: οτεατὶ ΘΟ ]]ορὶς ἀοοοπιαίγατιπι σοπία]ατί ρο- 
ΦΟΟΠΊΝΙΓΙ, ΡΥ .. . . 

τοίξατς ἰπίϊτ 4 θυ Μαιὶς; φιια ποῖά ο- 

ταπτίη Ρ᾽εππίαπι, ντ τα Πὰ πιοπίες 

οδίξεμπαρᾶτιιγ ρίο γατοπα παγὶ. Απ- 

τε οπηπία σε τις οἰΔἀοἰπππ} ἱητογ τσ 

Ρίοσἰαγοίαταπο ἰξχιιπ εἰς, πα α 5 οΧ 

οοἰορίο ν]]Αἰη τς Δα πογίαγοζιγ τοι; 

(ἐἀ αποά νπιις φοτῇ ργοθαίδι, ἰ4ο πὶ 

8ζ ςετοτὶ γααπῃ παεγθητ; τοῖος; νἱταΣ 

(ρατῖο γοτποῦθησ ἱπιρογία, ηθο νΠ]πΠὶ 

αἰϊαπη δά τοῖρ, σα δογπαου]α δά πγίττο- 
τοῦτ, ἱρῇᾳ Ραγὶ ποποζς, ροτί ροτοίδα- 

το εἴϊξητ; (εματιοοη(]τῖς ὃς ρίοΠοἱ- 

εἴἰβ ποη πἰῆτατο, ἰ4ᾳ πεοοῆαγίο, νῖο- 

τοηταγ; πγαχίπλατη ΓΟ ΠῚ ραγῖοπιίτς 

ροτοίεατί νἱπάϊςσατοης. Ροσγο σαπιἰῃ- 

ἤϊατει ἀϊοβ {ιο πιαριγατι ἱπίτατί ὡ- 
ταῦτ, (εἴξαιιτ ἰ5 4165 Ἀοπηδηὶς ίλσοΥ, 

(ἀπυτηδήμς τε] ρίοης ἐἰοίτιιγ,, πος 

ηυϊάσυαπι ἱπίποίἀιπι ἐο αἴς νο! δὰ- 

εἰγο νοὶ νίάογο {ΠΠἸΠ ΘΠ) ΡΟ ρογαέϊα 
ἀϊὶς (λοτα οἱθπηΐα, πλαη6 ργοάϊθγιιηζ 

ὉΠΊΠΕ5 σΠ ΟΠ. ἱΠ Πρ 5 τεσ 5.4ῖ 
ΡΟΡυΪα5 νὰ νἱ ἄς οος ΠΟ ΔΠΊρ 5 τοτί- 

πεῖ ρορυΐάτοπι {ΠΠ| ὃ πιοάοτγαταπι 

γίζετο φανερῶς. ̓ πἰποδείκγυται τε παλιν εὖ Ἔρχωρε- 

σίας λοχίτισι νομοθέτης ὃ δύύτερον" στεὼ δὲ αὐτῶ 

Κόϊντος »ϑὺ Φαζιος ὁ καλεένδυος Θιδολανος : 

ὑπαἀσας, αὐὴρ ὀῤεπίληπῆος εἰς τόδε γόνα μόμε-. 
νος σίξα παίαν “Φρετίω" ἐκ, δ᾽ ΤᾺ δλων πατρικίων ὦ 

ΑΔ ΤΑ 
οὖς αὐτὸς ἡασείζξτο, [Μαρῤκος Κορνηλιος,] Μωρχος ", 

Σέργιος, χαὶ Λάύκιος Μυύκιος,, Τίτος ᾿Αντωνιος,ὺ 

Μαμιος΄ Ῥαζοληϊος,λυδες ἀπόμυ ξχιφωνδρ' ὄχ ᾿ 

ἣΞ δημοϊρκῶν, Κ ὀινοος΄ Τ' «τέλλιος, αὶ Καίσων “Δυά- 

ΙΟ λιίος, χαὶ Σ πόδμος “Ὄπατος. πσδοςελήφϑη(αν δας 

ὅτοι ΓΙ τό σαῖς, χοδλϑχείας ἕγεχᾳ, τυ δημο-. ᾿ 

ἀκῶν, διδαίακοντος ὅτι δίχαμόν 651 μιαξ πἰρχῆς Ἢ ̓  

πϑύτων ἐλιδάκνυνϑρμης, εἶναι! ὦ χαὶ τῷ δήμου μέρος ὴ 

οὖν αὐτῇ. ἀὐδοκι δ᾽ 5 ἐν ἅπασι τότοις,ὼ δοκῶν χρά- 
ἄςος ἘΠ) βασιλέων πὲ χαὶ τὴν κατ᾽ «γιαυτὸν ἡ ' 

αϑώων“δ΄πόλεως, πἰραλαμία,ᾳ παλιν ἰὼ ρχὰ 

εἰς Τ᾿ ἐχτοντα οψιαυτὸν. ζαῶτα κατ΄ ἐκείνζευ ἐπα: ̓  

ἐϑν πίω δεκαρχίαν Ῥωμαίων, ϑηγο δὲ σὐεὶν δ 

λόφου αὐξιον. οὖν δὲ ῷ κατόπιν ἔτει ὩΡαλαβὰν Ἵ 

ΖΟΊες τίω «ἰ πο᾿αρεζεὼ ὄξοεσίαν οἱ σεεὼ ᾿Ασσίῳ Κλα : 

δίῳ δέκα ἀρόρες, εἰδοῖς μκαιΐαις" ἦγϑν δὲ τὰς μιζυϊιας 
χτ' σελήνζωυ, χαὶ στευέστιπῆεν εἰς ζὰς εἰδὸυς ἡ πϑθωσελ ̓  

γος" ποφῷτον νϑὺ ὁρχία τεμιόνες Ὄπορρητα τω πλι- 

94, σφίσιν ὐζιῆς ἔϑεντο πἰϑὶ μμηϑενὸς δλλήδοις ων; 

ἄβαϑαι ὃ τί σὲ δὺ εἷς δξ αὐτῶν διχαιὠση, ὅ τὸ “ἀπὸ. 

Ἴες ἡγεῖοϑαι κύξιον, τίω τε τἰοχξωὼ καϑέξαν φᾷ βί
ν,, ' 

χαὶ μηδένα παυρήσᾳν ἕτερον ὅχὶ τὰ ποραγμαΐζα, ἐ- 
͵ ε 5 

σύτιμοί πε ὡπτθ ες ἔσεοϑαι - χαὴ πἰιὼ αὐτίω ἔξ δὲ- 

γαςείαν, βελῆς μϑὺ ἢ δήμου ψηφίσμασι απϑυίως χοὴ 

᾿ 
" 
τ 

30 εἰς αὐζ τὰ ὀμαίχαγα. ̓ χοώρϑροι,τὰ δὲ πλέζα ὅχὶ τῆς 

ἑαυτῶν ἐἰοισίας ποιοιεῦτες. «ὀςαάσης δὲ τῆς ἡμέρϑει;,, 

οὐ ἢ τἰδαλαξῷν αὐζιὶ ἔϑδ)4 τί τὐρχζω, τοῖς κοῖς 
ασολϑύσανϊες ἀὴρ ζῶ νόμος" ἱερὰν δὲ ζιύτίω ἀο»ὺ- 
σί Ῥωμαῖοι τίω ἡμέφαν, ἡ πϑύπες μάλιςα ἐπ ,οἢ 

μήτε ἀκοῦσαι μιηϑὲν ἀηδὲς οὖν αὑτῇ, μήτε ἰδεῖν" ἕω- 
9εν 4θις ἐξηείαν" οἱ δὲ χαὶ τὰ τράσημα πϑλύτα ᾧ 

βασιλικῆς ἐϊξοισιας ὡπομες ἐπαχϑίϑιοι. ὁ ὅ ϑημος, 

ὡς ἔμιαϑεν αἰΐζις οὐκέτι φυλοίηονζῳς Ὁ δημόίοον ἐ- 

κεῖνο χαὶ μέτομον οὗμα ζ ἡγεμονίας ᾿ σεεῖὶ Ἅ[αμε- 

πυδρ Πἔγατιις μαθἰτ!, πες ρεγ νίσος ἰπ- 4.0 (ουϑύοις τὰ χρβοίσημαι Ὁ βασιλικῆς τὐρχῆς, πο’- 

Πρηϊατορία πλοῖο, ατίπι ἱπρ δτί πιο: 
{εἰτῖὰ σοτγορταϑ εἰς. πιαχίπιο δυιτξτου- 
τοραητίςουγος αἀ αἶγα ἰξξοταμ ξαίοἱ- 
Βιις,μὶ ἀιιοάςπί ργςοθάθθδητΠπηρι- 
Ἰοβ, (πιοιιθῆτος ρεῦ νἱα5 ρα Πα ητοβ- 
416 πα τἰτ ἀπο πγ, απ πιοάτιπι 
οἰ᾿πα (Ὁ γεσίθιις : ηϊ πιος σοπίοίἘϊπη 
Ροϊξεοεῖ! εἰςξεϊοῃ αητί ιιατιι ἔπογαῖ 
ἃ Ρ. γαϊογῖο, νίγο βροριιαγὶ, αὶ ἰη το- 

τερον εἰς πολλξεὼ ἦλϑε δυφθυμίαν ἢ κατ φῴαν. ἐφό- 
ζοιω 5) οἱ πσϑϑφυρίημϑροι Ὦ δέσμιως βάξδων πελέ- 

κείς, οἱ ἔφερον οἱ πσονγρύμϑιροι “δὰ αὐδρῶν ἑκάςου 

δώδεκα ογϊες, ἀψαςέλλογῇες εἰκ, ἢ ςενωπτῶν πληγαῖς 

ν ὄχλον, ὃ Ἐχὶ ἢ βασιλέων ἐβιεῶ πσδϑτερον. καὶϊε- 

λύϑη γὸ 4 θυ Ὁ ἔθος τῶτο ΜΡ ὀκζολω μονανρ- 
χωνλύπυο αὐδρὸς δημιοζικο  ΠΠοπλίν δόλεοίσ Ἢ ἐχεί: 

γων δέε- 



Ἀπ τ Ὁ πο, ἜΤΕ 6ϑι 
γων “ξοισίαν μεζῳ,λαξόντος. ᾧ πϑύτες οἱ μετ᾽ ἐκεῖνον σίλτη ροτοίξατοπη [ποοείογατ. δαπηας 
ὕπαΐζοικαλοῦ παρα γμαΐος δυξανίι τ ξξαι τὰ ὅμοια ἀεῖἢ ἘΠῚ ΟΠΊΠΟς5 Ἐς ΠΝ ΟΡ ΕΝ 

ἄγ ὡς ΑΘ δ ἑαόν κι ΡυΪοβεὶ οχέρι! δὐξξογξ, ἱπηίτατὶ (ας, 
μο [7 οὐκεπτας τομαὶ: πα ἀν όσί. ςοῃτῖοπτί ἔλίοιθας,πες αἀάεητες (δοι- 
,Ἵ πᾷς πελέχεις,0ΤΙ μι] ΧΙ Ως φραΐιας χἡὺ ς ϑηλάς ΜᾺ ; [ ΣΕ ἈΠ τοϑ᾽ (Π 1 ἐχροαιεἰοπίβι5,4 ἴον ο Ρ- 
ἐξόδους ὁ πόλεως. πύλεμον ἢ ἐξα "ες χἰπρόειον, ἐς οη διι5: ιοτιίες ἐπίτη δ πὶ οχ- 
ἢ δ ὑπηχϑὼν ασραγμαΐζα ἐχισκετῆουδυοι, τοτεὺ τετπαπὶ πεν, τα δ άϊτογιιπα ; ΕΠ ᾿ ταν ΠΌΡΤΕΣ Η 
αἰ επελέκεις ἢ ῥαθδὸις παοϑςελάμζανον, ἵνα, ἡ Ὁ ὃ ἱπιυμίογοπειίδοιγος φυσᾷ, ἔοι Ρὰς δά 
Ἢ ΟΠ: »» τς ἡ ͵ ἱπηροραηπῆης αἰροξζας τογγοτ, αν δά- 
ὄψεως Φοξερὸν ὡς κατ' (19 αἷν ἢ ϑούλων γενόμϑιον, τιογίπις Ποίξας δατίδγιος δά (οἱίοἱ (οἱος, 

͵ἅ ον ᾿ . , -“- λ ΣΟΙ μι 

ἥχιζα Φαϊν».}) τοῖς πολίταις ἐπα ολεφ. Τ τὸ δὴ φεα(ᾳ- τράϊαπη πιοιοτοῖ οἰαίδιις. πὶ ἰρίτας 

τ λϑροις ὥπασιν,. “Ὁ βασιλικῆς δξοισίας σημεῖον ἐλογί-- 1Ὸ οπηπο514 σοπίροχηφησ, χιοά γορίας 
᾽ ε ω ᾽ ἰς ἢ Ξ 9 

ἕξ ἐῇ, πολὺ παρφφήχει δέος, ὡς τὸν ἔφξω, δἰπολω- Ροτοίξατἰςἰπῆρης ΒαΡοθατιιγ, πιαρῃ 
“', Δ,» ΡΗ͂ΜΑ »» ΟπΠληοο(νταϊχ!) πιεῖας ἱπιιαίτ, αἔξιιπὰ 
τ λεχέναι γομίζϑισι Τ᾽ ελδ ϑκοιαν, ἃ δέκα βασιλᾷς αὖθ ͵ εἴϊπ ἐς ΠΙΡετγταῖο ορίπαηταβ, δ ρον πο δ τ' ἐ νὰ π᾿ μὰς ἐπι ͵ ν 5 ς 

 ἔνος ἐλολίλυοις. τότον Ὁ τ΄ ξπον καζα πλυξάμϑροι τορο ἄδοοτη (ς Πα τιΓΟ 5. [τὰ ροττοστὶ- 
ὯΔ ἐ »" Ι ᾿ ἘΧΑ ἢ Ν . - .ν 

᾿ ηῦς ὀχ 2οῖς οἱ δέκα αὐδρες , ἢ γγογῖες ὅτι δὶ φόζῳ Ὁ ταπυυϊττάϊης, ἀδεεπχαίτί Πξατισγιης 
ἵ, ᾽ -“ τ « "ἃ , -“» Η Ω - - μὴ 

“λοιπὸν αὑτῶν χήν, ἑταιρείαν ἕκαςοι στον ον, ὅχτ-- ὉΠ μου τὰ ἰπ ἈΜΓΞΗΡ ἀείποςρβ 
“͵ ἣ ΚΟ ι 5 ὃ ἉᾷᾺφγσα ταϊίποεγς, Πίραητος (δ ΠηρῈΪ ΠΊΔ Πα διι- 

᾿ λεγϑνϑνοι αὕς, ϑρασυζατοις ἢ νέων, χαὶ σφίσιν ἀὐθις ὙΠΕΡ 8 
ιν πριν ρα πλνοιν θεῖ ονν πτφνῶν ἄλλο! ΠἸπλογιιπὰ πρὶφ οσ μη ξΕΠΠπιο- 
᾿ τηδιοζοτοις. Ὁ μδμ ὁ ὩτΌβῶν Χ, ται ἱπποηῖ.. ΝΝδο πγίγαση ἢ ῃ Πα γα 

ἔνω “ “ ͵ - - .. - 

04 ταῖς τύχαις τὸς πλείοις φαγζεζει τυραννικῆς χϑλας- τοιαὶς; ἔοσταπα πὸ ραποὶ ἰπιιθητί ἴππς 
2 Μὰ -»" ͵7 ΕΣ Ζ . - . 

χαρς δξοισίας, τῷ κοινξ συμφέρονζς δλλαΐξα ϑύοις αὐ τ ἀγοαες ο ων, φως 
ἄνουν. 9 » » Ε Ϊ- ᾿ ὰ αὑτῶν ὠφελείας, ὅτε ἧς 'ϑυξον ὕτε αὐέλπιςον 20 [π4 σοπλπλοάᾶ βγα εγοητες θΟΠΟ Ρὰ- 

ΟΜΝ ΤΣ αν , Ρϊοο: (εἀ Ππ4 πιϊγαηάππ, ἔα οὐἱᾷ 
ἣν ὃ γοαι: τα ΤΕ ΤΩν, ΠΡ θαι ἀπο δτ, ἐχοζας ἴῃ Ραττϊοίογιπι ογάϊης ποηπι!ος, δ 
τὸ ὅχι πλϑτῳ ἡ ἐπ ἀὐ λεία μέγα φερνὴν » ἐπ υ- εφοἌαυϊάξρεπετζο τα; ορίβ. ἐπιίπθη- 

͵ ““ἰ,ΜΨ “ . - . . . 

πομείνωνζᾳς συϊκαταλυφν τοῖς δεκαδοιρηϑις τίω τῆς ττ65, ἐε πα, τ ΠΡΕ ΤΣ θΆραι 
2 " «“ ᾽ δ παζίδος ἐλάυ3ε οἰαν, τῷ τοϑαωμαςὸν ὦπα, σιν ἐῇ) ἀνθ ΔΜ τΗΟ, Ι οττατο δαϊαιαγο {τι τί πτ; 

τ ἀὐν ΡΠ τα Σ ΣΝ ἥ σα 111 οπληΐδιις νοϊριατίθις χα... 
δ οὐ πόσοιν Κλ7θ κα μές, τ ἀζην πεφυχα τ.  ΑρΙ Βυμηαπῦ σοπας (οἷες, ἰπάυ]σοης 
σιν αὐ, ϑοϑ πων χρ «ἦν, κτ' πτολλ ζιὺ ἀδιῴαν Ἴρχο ὧ πο- τας, ΠιΔρΠΑ ΠΙσΕΠιΔ Θχθγοογοητ  πιρο- 

Ε) “ Ε ᾽ ἐμ ὕ . “Ἷ . 

λεως, βαλζω μϑὺ ̓  δημον οὖν ὀσεῖξ μία μεεξλσὲ τε- τίαπι, 5 ΡΟ Κοχηδπιιπῃ ργὸ πη ] 10 
Ε Ε ͵ Ὺ ͵ - ὁ απ 9 . . δ᾽ 

ἀϑιοι, πλύτων ἢ) αἰὐϊὶ νομοθέται πὲ ἢ ϑικας αἱ γινό-- Πιαξτεβ, οπιπία Τρ Ἰερίδατογες δ ἴα 
Ν ἐπ Ὅἢ ΠΟΥ ἘΚΟΣ ἄϊςες, πλ]τοΚ οἰ οσοίάξτιος ἱπιυς, 

αδροι, πολλοὺς δ δστοκίμνγιουτες Ἱ΄πολιτών,πολ- τασΐτος θοηΐς οχιςηῖοβ. τ δῖοι 1Π- 
Ἅπγ 9 ͵ Ὁ 3.118 ἐλ ἡ πσ .)» ᾿ εἶ ᾿ - 

λοις ἢ αφαιρένϑιοι ζᾷς ὅσιας α δίκως ἵνα ὃ ὐὖοις 4.- 30. 1.1 δζαιτοοία ξοσῖ! ἐλοίποτα (ρεοῖο- 
" Ε ͵ Αγ] ε ἃ .“. : 

τρεπῶς τὰ γινόνϑιμα, ἔχη, πο αίνομα ἡ διάνα οὐγϊα,ως (0 ἱμ{πἰτία; νεῖο τορογοπτιγ, Πηρι]ς 
δὴ σοιὼ ᾧ διχαίῳ τορα,η6 υϑυα, δικαςήσμα ἐφ᾿ ἐκά--  ὠΟδυῆίς {τ ἐγαπι ἸπαἸοἰα:ογαητνογο δὲ 

; ν δοσυίατογος αὖ 1ΠΠ|5 οχ πα ἐλέϊτοπηὶς 
Βοπιϊ πὶ δογηατὶ, ὃζ ἱπάϊςοςς ςίο-- 

, ἀλ! παπλεγο ογϑατῖ: 411 πχτιᾶς πὲ 
ε ͵ Ν ͵ 2 χα Ἢ ἥ ᾿ αἰ ἀν ς ὍΣ: - 

αἰ σουπεμπουϑροι , ἡ δικαφήθια ον ὙΠ ἐταίρων Ὥστο- ἰῃἰμάϊοἰ 5 ργααδᾶτ ορεζαβ. πες ρδᾶ- 
τς  λιαλο Τοὴιεείξοντο ΤΉ, Ἢ ,γαριζῷ με--ὀ Ολοτίπηη8, δζ υάοπι αι: ΠηΑΧΙΠηΐ 

ἡ ὦ » Ἅ, τῶ ] τὶ 1 ἷ- ΤΟΣ ἡχας πολλὰ κὶ  ἐβοιυμδεὶ ὑτὰς λαχίςου εἤξηι πιοπηδτί, ἀςοσπλαίτι (μα: φορῃΐ 
ΒΡΣ Στ ο πχαῦ ἀπε τα ὉΠ τἰοηϊ νἱπάϊσαδαπε. ργοίπάς χα π Η- 
9 οὐτῶν οἱ ἀρ κόνις τ Ἰίζοντο  Δεβαητίετὶ ίπο, πεοςῆς μαροῦδης ἐπ- 

; μειονεκζριεῦτες ᾧ διχαίῳ, ασοϑενέμῳν ἑαυζους Τὶ ἐτω- κἐοιν (ΟἹ τς ἰπηροτα:]] οααΐ πῦ 
εἰὰς, ΠΝ Ὁ ἀσφφνὲς Οζκ οὐζῶ ἀύδξις ϑήγως ἔχφ ν. 40 ογατίρες νἱδεογία.. [τὰ βγοργοα τέρο- 

»ηὴ] ὅρος ͵ Ἂ Ϊ Ϊ ἝΞ 
ἡ ἐγμεΐο σεωὼ χοῦ γῳ πλφον αὶ ὑγιαίνοντος Ὁ διεφϑαρ- τὶς ξλόλυπι εἴτ ντ Ρατοςῃ ντθς Θοστῖι 
χλ ον ἠ τ ς Ἔ "χά οὐρῇ ὃ ἘΑΟ ταν τὰ Ὑπ|πο νοι εἤξης {ιαπὶ (Δηΐ. 48] ὁ- 

Ἤ ἌΡ τ δ πὸ ᾽ Α ἢ τοῖς [τ τὸς πὶπι ἀεσεπγίγογαχη ᾿ἰσξιί Ὀεπά6- 
γχρὶς μϑοῴῷν οἷς τὰ παρα ηονδνα πο δέχα δουργων Ραπταγ, ἱπῖγα πιοοηΐα πηα ποῦς Ποῖ ὁ- 

Ε ἊΝ» ᾽ ΕῚ » ᾽ ᾽ . . 

ὁμιαροὶ ζῶ, δὶ αϑεγώρφειυ εἰς τὸς ἀγροις, 1 Τ᾿ θαπε, (δά ἰπ ργαάϊα μα (ξοθάεθαητ, 
ΕΣ ΄" “ Ι ἘΝ ᾿ ͵ {τ - 

Φρχαηρέσιων σχοπτοιίυτες ἼΎΘΟΨΟΝ 5 ὡς δἰποδησουϑώων ἴοπιρας. ΠΟΠΜΪ ΠΟΤ ΠῚ εχίρεέξαῃτοϑβ; 
πε τ Ὁ Τὰ οε ΡΝ Ω᾽ .., 4ιφί! ἐχαέξο Ἅππὸ ροτείξατεμη ἄερο- 
Τ δέκα, αγδρὼν ζὰς δγευαςείας, στὸμ τ’ «ψιαύσιον Οκ-- 

᾿ ; ἐρτ" πε ὐγήτ τς ΠΟ δΙΘΠΕΟΙ ΘΟ ΙΕ ΘΟ ΥΘΔΙ ΤΕ Π.61Ξ 
τελέσωσι φόνον, χαὶ στοδι4ξογτων ἑτέρας Σ,οχαξ. οἱ σἰγατας αἰΐος. 594 Αρρίμ5 σιιπὶ οο]- 

Ὁ αὐξὲὶ Σ᾿ Ἄσαιον τὸς λοιποιὶ συ ψα ες νόμοις Ιερὶε(αἱ5, Ιερῖθ. χυα ἀφοταπε, ἱπ ἀ 089 

.Ὁ» 

4 2 “οι ͵ ΟὝΌΡῚΣ 

ζω χρίμαῖι ἀὠπεδιδοζ" ἡξ 5 οἵ πε κατηΐορφι ὑπ᾿ αὖ- 
"Ὁ ᾿ ο αὶ 

ο΄ χῶνἐχεΐων ἐκ συϊκατασκθ αζόντων Τ᾿ τυραννίδι, 



684 ΠΙΟΝΥΞΙΙ ΗΠΑΙΙΟΛΑΒΕΒΝᾺΑΞ 5. ἷ 
χαὶἰορασν τ ρυΪας (οτίρεῖ5, ἀ ἀἀϊτ ες ἀοοξ ρτίο- 

ἐπ κ᾿ ΚΤΙΡ ας εἴητοῦ πᾶ5 δ μα ΙΕΧ ογατ, πο 
Ραττιοἱἷς σαπι Ρ Ιεθ οἰἰα Πἰοῖτα οἤξητ οῦ- 
παδία: ποη οὐ αἰαπη, στ ασο ἱπτογργος- 

τοῦ, ΟαΠΆ ΠῚ, 44 πὶ πο ρογ πλιταα ἔα- 
ΤΑ] ατιιπυ σοππιδία ἀἴηας δἢππίτατος 
ἑοαϊοίςογει τοῦ ογάϊπος οσσογάϊα. 
Ὑ ϊ νοίο σοπη τ ογατη τοταρι5 αἥπιο- 
τ, ναΐαγε ἰαΠ| ραττιῖς σομποτ ΔἸ ηϊ- 
θι15,Ἴπ|μ] ὃ ποιυιῖ5 Ιοσίδιι5,η64; Επα- 
ἴι5 ΠΟΠΠΟ ΡΟραΪὶ {Παρ 5 εχίρεέζα- 
τἰ5. ἢ τηδο! γάτα ρου πιδηίογιηζ. 

Ῥοίϊ εἰτπὶ ἀππιιπΊ αἕέϊα εἰς ΟἸγ ρίας 
τ ΧΧΧΙΙΙ, ια ΠΠλάἴο νἱοῖτ (μ᾿ Η!- 
ΤΊΟΓΘΠΠΙΣ  ρτποίρε Ατῃθηΐς ΡΠ] ίσο, 
οὔπὶ Ἀοπια σοπίμ!ΑΓοπὶ ροτοίατοια 
οδτίηοθας ΑΡρίμ5 (Ἰδιάϊι5, ἰδπὶ τοῦ- 
τἰαπα ἀππιιτ σοπτίηπις ἀδσεπγαίγατα 
ξαησοης; ὃζ 11 Ζι05 ἅππΠῸ ργατοιτο 
ἱταραγιΐ σο]]εραβ παιιογαῦ, ἰτογαμ 1Π 

οδαεπιροτζοίζατο πηιαποῦαπι. 

Ὁ ΘΝ 25:1 |Ὺ ἈΞ ΕΞ 

Χ ΑΝ ΘΕΙ͂Ε ΓΑ ΤΟ ΥΒΞ 

γα 775, 4211) Ή 1} 411722. Κ07924-- 

ψαγηη ἰῥογ παρολγρη. 

ΑΝ.Ο.3ος, ἙΚΤΙᾺΑ νεῖο ὅζ οὗτο- 
{ἀροτίοτίς λα ἅ ὌΝ ᾿ ἐυρῆις Θὰ ε: σεπιηηφΟἸγτηρίδάς, τα 

Παάϊο νἱοῖς (εο Ηἰ- σι, οὔ Ἰη πια- 
εἰῖτατα Ρεῖ- τλογξῇς, ΑΙ ΟΠοηςα Αιβς 
τηληπογδι, οὗ - ᾿ς: Ἢ ἘΔ ΩΝ πὶς ΡΠ Προ, Ἀοιηαπὶ 
τγταππίάςπι ἀςοοπιαίγατιπι ΔΌγοραηξ, οἴιπη Γοίρ. 
ΡΟ ΡΠ ἘΡΙ ΘΠΏΪΠΠῚ ΡῈ Π65 ΕἸ1ΠῚ ΠΑΡ [ἘΓατιΠη 

ξυϊῆσι. Ωα τατίοπο νεγο οᾶ ροτοίξα- 
τεπι ΡοΙὲ δέξαϑ5 ἰὰπὶ ταάϊσας ἐχοίάογο 
Πητασστοῆι, δέ φιοσιπι ἀμέξι ΠΡ οτ- 
ταῖτξ δ]θγαευίπε, {ια54; ΟΡ σαυ]ας, ἃζ 
4}. οσοαίποηίδιιδ; τς ἀ ̓ πίτο γερο- 
εἶτα, σοπαθοῦ ρεγοθηίογα. 1 4114 οπὶπὰ 
ςορποίσεγα, ρα ]οΠγιιπὶ ἴα; αἄεο Π6- 
ςεἴἤατιπν οἤοιπάϊοο . ταπὶ οπηηίδ. ἴῃ 
{πηηηα Ποιγλ ἰδι15., [1115 ΠΊΑΧΙ ΠῚ 
4αϊπ ΡὨΠο ΟΡ ἰοἰ5 σοπτοπηρ]ατίοηί- 
Βιις ὃζ οἰμΠ]ΠΠριι5 αϑἘϊοπίριι5 γεγίδπειιγ. λ “ 

ΠΑΠῚ ΡΙοτί54; Πῦ Ποοίο! απ (πῆ οῖς ΠΝΝ ΜΑΧΑΑ ΙΘΊ πεζομαχίᾳ μιὰ καζαγωγισοίμϑροι “' 
ΒΙποσία ἱπιο!]ρογα, φαοα (νοτθὶ ρτὰ- 
τἰΔ) ΑἸ εηϊεηίςς ὃζ 1 δος σα ΠΊΟΠ ἴῃ 
θεἸ]ο σοπιγα Ρογίαβ, ἀποθας ργαΠ1Ἰ5 
ΠΔΌΑΠΙΡι5 ὃ νη ρα θῇ νἱσεγῦτ, το- 

δ ροπΊα; Βαγθαγιιπὴ τ οἷα5 σθηῖθηᾷ Πϊ- 
Ἰα ἀπισθητοτη 4οθο!Ιατιης, οιπιὶρίο- 
ΤΌ ΠῚ ὃζ (οοἰοτιιπι οορίᾳ: ΠΟη Ἔχοθάθ- 

3 ͵ ᾽ Γααν κὴ ᾽ » 

10 οὔτε δήμου, διέμειναν ὕχὶ Ὁ αὐτῆς Φρχῆς. ἍΝ 

30 ζωυϑυξω ήδη Ὁ διιυακείαν ὀξελφν,ὼ Φιγων ὀδρῶγηε 

ἘΉΡΕΝ ας ΜΥΩΜΕ ΤΣ “ ἥ 
οὉ δέλτοις δύσι, χῷῇ ἴφυυτας ταῖς πσϑότερον ὄξεγε- 

ϑείσαις παδοςέγηχαν" οὗ αἷς ἡ ὉδῈ ὁ γόος ζῶ, μὴ ἀφις 

4ναι τοῖς παξικί οἱς “δὸς πὸς δημοίιχους ἔχιγαμίας ὰ 

στεναΐψαι δὲ σδεϊδν, ὡς ἐμιοὶ δοχεῖ, ἕτερον, ἢ ΦΙΩΝ 

στε δϑεῖν εἰς ὁμόνοιαν τὰ ἐϑνη γαάμίον ἐπαλλαγαῖς: Ἷ 
οἰχειοτήτων χοινωνία, συϊκεφφιοϑέντα. ὡς δὲ χαὶ δ᾽ ἰ 
ἷ πἰρχαιρεσιῶν ἐπέφη γεόνος, πολλὰ γαίρήν φρφ- ν] 

σοιγ]ες τοῖς τε πατείοις ἐθισμοῖς ̓  χαὶ τοῖς γεωςτὶ συ. ̓ 

»γοαφέσι νόμοις «οὔτε βουλῆς ψήφισμα ποιησείσης, ᾿ 

δὲ τῦτον οψιαυτὸν ὀλυμπιας μδρ ζωῶ οἴδοηχοςὶ ὡ τες 

τῇ, ζὼ εὐίκα, ςαδιον Κα δίσων Ἱμεραῖος, βχοντος Α-᾿ ἡ 

ϑζωώησι Φιλίσχου, πω δὲ “ἰ πο’αἵροζεὼ ὀϊξοισίαν ας Μ᾿ 

τεῖχεν εν Ῥωμι Ἄπαπος μἂν Κλαύδιος τοί 

ἡορύμϑρος τὴς δεκαδευρχίας χτ' Ὁ ἑξῆς" οἱ 5 σε ΝΣ 
τω τ' παρἥθοντα ογιαυτὸν τ ρξαϊες οϑδζπε οὐρὰς 

τῆς αὐτῆς ὠἰξοισίας ἔνϑρον. ἣ δ᾽ 

2 ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΑΛΕΞΑΝῚ 
ΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑ ΣΥΝ 

σέως, Ῥωμαϊκῆς ὐρχα ολογίας ζὼ 

ἐγδεκαΐον βιξλίον. 

ΡῈ διζςς ΠΙ δ οἰδοηχοφῆς ἢ τϑάτης ὀλυμίπιο Ὁ ᾽ 

χε δὸς, ὦ οὐνίκα ςάϑδιον Κοίσων Ἱμεραῖος ὑ 
᾿ν; ᾿φχοντος Α,ϑζεύησι Φιλίσχου,κα]αλύμε, 

“σι Ῥωμαῖοι Ἔ τῇ δέκα, ϑρχζω, ἔτη πο. 

ἢ; χοινῶν ἔχιμεληϑειῷ. ὃν ἢ (ζΆπον ἐπεχείρηξ ὀξμιε Ἵ 

γηζα δύων ἡ ἐλά λεοίας, κα ποίας αἰτίας αὶ αροτ Ὁ 
φάσᾳς, ἐξ Ὄρχῆς ὀμθηαξὼν πειροίσοιαι δϑεϊνἀ-, Ἢ 

ναϊΐχᾳ!ας “ἑαϑολαμᾷανων ἐΐ ὦ καλεῖς ὩΣ ᾿ΝΝ ' 

μαιϑήσάς ἅπασι μϑὺ,ὡς εἰπεῖν, ὁ, ϑοφποις, μάλις ἈΝ 
δὲ σοι σίξὶ Ὁ φιλοόσοφονθεωρίαν, ἡ πο: Ως πολ “ἢ 
ἄχας ΔΙ τείξοισι πραξς. τοῖς πε "ὃ πολλοῖς ὍΝ Ἵ 
ἀπαρκεῖ πϑτο μόνον οὐκ “ ἱξοοίας “Ὡὐραλαίᾷν, ὅπου. 
- ἐρσιχὸν πόλεμον ἵν Ἐχὶ πότου ποιήσωμαι 1: θορνὴ᾽ 
ογίκη(αν ̓ Αϑξουα)οί τε ὼ Λακεδαιμόνιοι δ δυσῖγαυ-. 

͵ 

βαρξαρον τριακοσίας ἄγοντα μυριάδας, ἰὐὶ σευ 
αἰὐζις ποῖς συμμαχοις οὐ πλείους ὄντες ἕνδεκα μυ-- 

ἽΝ ΟΝ π ἀν. ͵ 3. πηι ἐξ ἡ 5 ἢ ξλαδὼν" δλλα χα) τὸς τύποῖς οὐ οἷς αἱ ποραξςἐγέ- 
͵ δ  ς “ων ᾽ γοντο » βούλονται δὰ τῆς ἵξορίας μαϑεῖν,χαὶ ζὰΣ αἹτ 

τίας ὠχούσαι, δὲ αξ τὰ θαυ μας χαὶ κοραδοξα ἔρ-, 

γαέπε- 

ΤΟ  ΟΘΠΓΙΙΠῚ δζ ἄθοοπῃ ΠΆ]]]Α : ν ογιιπῚ διϊαπλ]οσα πη χαίβιις τες 115: βεῖϊα (πητ εχ ΗΠ σία ρογά!- 
(ζετο ομρί τ, οαιλδαιιο αάϊτο, Ζιατιιπα ἰπτογιθηζα ταπὶ δα πλίγαπΉΑ ταριηις ἱπορίπατα ἔλοϊ- 



γαἐπέέλεβν »χαὶ ἴνες ἠΐαν οἱ αν" ςρατοπεδὼν ἡ-- 

γεμόένες τῶν" τε βαρξαεικῶν α Τ᾿ Ἑλλδοικῶν, ἱςορῆ-- 

σα!, ἃ μηδενὸς, ὡς εἰστεῖν, δ μή χθοι “ἡμέοϑαι τὴν σεω-- 

πλειϑεντων παἰξὶ τὸς ἀγῶνας. ἥδεται γ᾽ Δ[αίνοια 

πὸιυτὸς αὐ, ϑοφ που χφοιγρδουνδῴη τ οφτ τυ λόγων 
πὶ τὰ ἔργα »χαὶ μὴ μόνον ἀχουδίᾳ τὴν λεφουϑμων, 

λα χαὶ τὰ πορα,Ὥσμϑυα ὁρώ(ᾳ. στε γε στϑῳ τολι- 

ἤχας ἀκούσωσι πξαξᾷς, Ξῤρχριῶται Φ κεφάλαιον 

ἀΐ' χαὶ ὃ αἴρας ν" πραγμάτων μαϑοῆες Ἷ ὅτι 

"0, ̓Αϑάυαῖοι Λακεδαιμονίοις, τείχη τὶ 

, χαϑελᾷν τῇ τῆς πόλεως αὐτῶν, χαὶ ναῦς Δ σΊεμεῖν »χαὶ 

᾿ ᾿ φεϑυρα) εἰς τί ἀκρόπολιν εἰσαγαγεῖν, κοὴ αὐτὶ “ὃ πα- 

πείου δημοχραΐίας ὀλιγδορχίαν τὴν κινῶν Ὄσποδὲῖς- 

ἢ “κυρίαν οὔτε τξὸς αὐζιες ἀγῶνα. 

ἢ λὺς αὐιοῦσι, χα  ἴρες ἡ(αναὶ καζα οῦσαι Σ τ πόλιν 

δὴ ὁύαϊκαι, δὲ ας αῶτα τὰ ι δὰ κα ὅπλια, ὑπέμεινε, χαὶ 

' ες οἱ πείσαγ)ες ἀδζιὶ Ἄθορι, ἡ σοῦ ὁ ζίνων ῥηλεύϊες 

αἰδρῶν,ὼ πόρτα (ᾳ φἰϑακολουϑεῖ τοῖς πξαγμα- 

σιδιδαι ούωζα!. τοῖς δὲ πολίικοῖς λὐδραῖσιν, οϑοΐςε- 

γι τίλεμαι ὶ Ὁ πῷς φιλοσόφοις ὅσοι μὴ λόγων, πνν 

» ἔργων καλῶν ἀσκησιν ἡθεοῦται Ἔ φιλο(οφίαν, ὃ »δὺ 

᾿ἥδεοζ τῇ  πομϊελᾷ δωεία “ὦ τἰδϑακολουλοιωύτων 

ον χρῖς πράγμασι, κριὸν ὡφαρ χαὶ τοῖς ὀιδοις αὐ,ϑεφ- 

ον ποις ὑπαρχά᾽ χρεὶ ἈΦ ̓ἡδονηρ αὐξεγοξι) Ω «ἘΣ τὸς 

. αὐαΐχαιοις ̓ σιει μεγάλᾳ ζἀΣ πολάς ἐκ τῆς ζιαύ. 
τῆς ἐμιπειείας ὠφελὲ, κὶ ὦ ἀγήν αὐ: ἑχού(ας ἔχὶ τὰ 

συμφέροντα ΠΣ τῷ λόφου. βάφζα "ὃ οἱ αὐ. ϑοφποι τά 

᾿ τεὠφελϑιῶτα χαὶ ἡ βλαπηοντα χράζα, μιανλαίγοισιν, ὃ- 

ἢ 
»ντο κοὶΜ 18" ΚΗ 6δὃς 

ποτὰ ἔμπης ςἀϊτα, ἄπ]; την Βαγθασίςοὶ 
τατη (ἀταοδηίοὶ ΘΧογοίτιις ἔποπα ἀ{- 
οὐ5; Παχιδίνε ὀχεμάεν τοτὴ αἰσίο 140) 
αυϊάαααπα Θοσγιπη ας ἴῃ ρτοΠἰς ρογ- 
ἕζαίαητσ, δυγὶθ. {ἰς (δ γα. ΠΊΑΡΠΑ 
επίπι γο ργαῖς οὐ {15 ΠΟ Πυἰ 5 αηὶ 
πλι5 βογβιηαἀϊταγ, αι νογδίς σθὰ πιὰ- 
πα δά τος ἀθάποίταγ, πεοτἄτιπη αὐά 
{ις ἀϊσιιηταγ, ν ΟΥΠΠῚ δεῖ ἃ σα] ἰς σο- 
Ὠΐς υ᾽ σοΓΌΠΓΙΓ. Π64; ἰατὶς Παροης, 
σαππὰ οἰαἰες αἔξίοηςϑ απ άϊπης οἰραπι "ἢ 
σάριιζ δὲ ΕΧίτα πὰ ΤΟΓΙΠῚ σοσποίδετο, 
οἱ αυοά ΑἰΠοηϊξίες 1 ἀσεάαπιοηΐος 
Πιετίπε ντθίς ἤπα πο πα ἀϊγιθθ,ηα- 
τι65 οΘοποίάοτο, ἀγοὶ ργα ἡ ππὶ ἱπηρο- 
ποι Οἰ ταις ρορα]ασί τεὶρ. ἔουπγα 
ἃ Τραίου. τγααῖτα, ραποογιπι ἱπηρε- 
Τίο γοῦιπι {ΠΑ ΠῚ σΟΠΊΓΑΪΓΓΟΓΕ, ΠΘ 
ΡΓΟΙΪο φαΐάοπη ν]]ο οδετα οοβτοητα- 
το: (06 {πλτίπν Θἀοσοτί σρίμππι αΐδιις 
ΠΘοοἤητατίθιις ντρς σοπίξτιέξα, ἀπζας 
{{{λ8 τος ᾿πἀσηας σοπαάϊτοποϑβ δο- 
τίσ, φαῦ. ἴτοτη γατίοηῖ! πιοπηςῃτίϑ5, δζ ἃ 
ααῖρα5 Ποπηϊπίθιις ρογίααί ; ὃζ ηι8- 
ΟἸΠῚ4; ἀ6η14; ἰἴα το 5 σοΠΊΪ ΓΔ ΠτιΙΓ, 6χ-- 
φο"Ἱ (δὲ «"νοἰπ:. ῬοἸ τοῖς αὔτ Ποπιίηϊ-ν,. 
διυιβ(ίη φαογιιπι ππΊοο Ἔσο ρμΠ]οίο-" 
Ρ[ιο5 ΠΖ1064: ΡΟΠΟ,605 1741} 41] ρ σ΄ 
Ἰοίορμἰαπὶ πῦ ταπὶ νεγθοσῖ! ιαπι τα- 
ταπι ποποίαει Πυάήϊο ἠςηπιςπή ἂτ- 
Βἰτγᾶτατ ) γοϊαρτας Πα “πῃ ροτίδεϊα 
Θοτῖ! Πα το 5 Θοπλἰ τα τι". σστογηρία- 

το αἴογι, οἵ γε! ψιο Ποιηϊη σοπογα 
εὐπαιηίς οἵ. Θο (οετρεςτογοατα νο- ἵ 
Ἰπρταῖοπη δε πηιασπαί:ροπαπιογονυ- 
{Π|πτὰς ΕΧ εἰσ πη οά! γογαπι Ποτίτίᾳ δά. 
ΤΈ5Ρ. ἴῃ τροτιπ) ΔΠΘΊ 5 τοι π44- ἡ 
το; ἀαπὶ ογλτοηΐβ ἀπέξιις οτος νεια τὸ 
ίροπτς ἱπιο!]Πρᾶς ι 4 Ἔχρεάϊας. ἔμοΙ]-. 
Πἰπγο παπηα; Ποπλΐπος υία ργοπταιτ.. 
οὈἤταηϊπηδάπογταητ, οἵ Πλαἶτα Πγ1}- ἃ: 
τοιῖ! ΕΧΟΠΊΡΪΑ ἱπτιθηταΓ: δὲ 115 41 1114 - 
ἰπγϊταη ἦα Ῥροπιης, πηασῃα ΡΓμάςη- τ 
τα (Δρίοπείαᾳ: το πτοηϊα ρεγῃίδδι. 
Η4ς5 Ἰσίταγ οὐ οδυδϑ {πάτα ασσιιγαῖς 
οπηηϊα ρογίεαι χασ ἴῃ Πιυΐπ5 ραιισο- 
τὶ ἀοπηίπατζιι απτ αατίοπο σοῃτῖρο- 
τας ππειπόγαῖῃ ἄΐσηδ. [πη ιοῦῖ Παγ- 

40 τατίοῃς πῦ ὅ 4 νἱτἰπὶ5 ἐχογάϊατ, 6 φαϊ- 

τὸν ὅχα πο Ραδείγμματα (τα πολλῶν ὁρῶσι, ὦ τοῖς 

ῬιΟῦτα φἰϑακαλοῦσιν αἰὐΐζις φρόνησιν “ϑρτυροῦ- 20 

σιρὼ πολλ ζω σοφίαν. δὶ Τζς δή μοι (ς αἰτίας ἐ- 

δοξεν ἀπόμτα ἀχριξῶς διιθεῖν τὰ ἡμόνϑυα, «θὲ τίω 

κατάλισιν ὃ ὀλιγδρχίας, ο(ᾳ δὴ Δα τυχεῖν ἀΐδια, 

)δ ἡοοῦ μα!.ποιήσομι ὃ Τ' αἰξὰ αὐτῶν λθίον, οὐχ πον 
πελόυταίων εἰρξάμῳ ἃ δόχεῖ τοῖς πολλοῖς αἴτια .ἐ- 

νέα ζ μὸ μῦνα, Φ ἐλάυλκειας,λέγω δ) δ: δ ᾿παρλώον 

ἀεδρτηβέντων᾽ Ἀπαίῳ, Ὡἰθτ Τ' ἔρωτα πε ϑολ κη γὃ 

 ὮὩ ἡμ ἐβὺ ὀργῆς ἢ δημοτῶν αἰτία. μυ- 

γη(α ϑύων" δ ἀφ ὦ ὧν ἤρξατο 

ὑ Ῥιι5 (0115 ρΙοτίᾳ; ΠΠθοτιατῖς αἰετξάς οο- 
μϑήνήβ: ὙΝΗΝ παίᾳς ἐρεξῆρο)ς οὐ πῇ σαἤοποπ αὐγοριᾷ οχιΠἰπγᾶτ,  ἀο!ξξο 

τὸτε δωφνο “ἡυυϑείσας «οἰανομίας. πεότη (οἸ]ἰσος ΑΡρριΐ, ιοά ΙΓ Πίς ΔΙΉΟΙΕ 
μϑὺ δὲ Τὰ ἄω δύξα(α ϑμέοϑαι ὃ κτ' δ ὀλιγαρχίας μμίσοις 

παξϑφασις, ὅτι σεευύφφηγαν τίω δαί, τέρα» ὀρχζω τὴ 
σΑρτιις ρογρεῖγασῖς: (πᾶ ἀρςοῇο Παῖς 
εἴς, ὃζ ν]τίπια ρΙ εἰσείογαπη ἱγα συλ; 
πιῆ αἰτα ἱππιιπηοῖας ἐπ ρταοεῆε- 

τηῦ (6 40 ἰἰς ἐπ υτίῖς ]υα5 Γοβρ. ργίπιαπι ας ἀσοεπιυίγατα ρογροα οἵ, ἰπἰτἰτιπῃ ξλοίαπη, ας ἀοἰη- 
Τορ5 ογάϊης ἀθπαγγαθο αιοζημοτα!ία ἰῃ ἰτο γεγαηι ξατιι δ τα Πα: (πΠτ ΠΙ Ζαίτατο. Ῥητημπι 
Ἰρίτας {11 ραιιοοτῖι ἀοπηϊπαταὶ οὐ σοηβας νἱάστας, ψιοά (ξοὔἀϊ Δπηὶ πηαρὶ[ἰγατῦ οιιπὶ ργίογο 

ΜΜΜ 



Ἡδοῆτυτη ἣν ΟΟΙΓΟ, 

ες ὈΙΟΝῪ ΘΙ ΗΛΙ ΟΛΑΝΑ ὃ 
«οπείπυαγίς, ποσ!οέξο ροριο, δζ οὔ- 

τοπῖρτο ἰοπατα, ἀοἰπάς ηποάριςίτλη- 

εἰΠππιος Ἱυοϑῆπο, φαῖθε5 [ΠἘἰσάτιιπα 

ΠῚΟγα πὶ ΠΟΠ ΡΓΟΡΑγαταν, Α ΓΟ οἰ 5 ΙΠ 

ςοϑοοπῆδις οὐ πλίηϊ δι, ραγίπι νερς 

ΡΟΡυΪογητ, ραγτῖπα τοί αγαητ;αδ- 

τ Ποηποοχ ἔλξείοπο {πα ἀσοιιίατοτί- 

Ὅιις, ΤΡΗ ἐπα! οἱ ς {{π|5 ργαῆμογο : πχαχί- 

ταενοῖο, {ποἋ Δ 440} ΠΠΠ|]5 αίθιι5- 

ας ἰπυσπιπη, υΐδιιβ Πησα ς Πίρα- 
πιοῦαης, θοπα ἢ] οΥΠΊ 4111 ΓΟΙρ. αὐ- 

τ αἰ γατίοης ἰρίι5 αἀπογίαγοπταν, α- 
ΦΟΓΕΔΟ ἔοτγα ΡΘΓΠΜΙΟΓ 1ητ. ΖΕ], τα Πη-- 

«ιᾷ εἰ νἱ οαρτα οἰαίτατο, Ποη ἔδου!- 
τατί δ (ΟἹ Ιορ τίπτος ροΠςογος οχιιο- 

ταπτ, νογιη1 ΟἸἸ ἴπ ὑΧογο5 ΘΟ Πα 
ξογηια ργαϊξατθητ, ἀο] 1 μοτιπητ, δὲ ἢ 
ἌΠας δογιπάδ π 1165 ΠρΙἀϊηδ ὀχεῖ- 

ουοτῖτ: 4ο, Πα] 60 73θ7η7716 ᾿ΠαἸσ Παγῶ- 

ταῦ, δο5 Παπα ἔδοιι5 Δο πιαΠοἱρία νογ- 

δεηρας πιυϊέξαγαητ; Εἤδοογπητας νῖ 
Πυΐδιις ἱπτο γα ]1ὰ νἱἀογοηταν θο- 
ταπιίδοϊπογα, γε ξλα ρατγῖᾳ, οἵ νχο- 
τίριις δ [ΠΡ εγῖς πὶ νἱοῖ πα Ἐπιίσγαγοης 

Ὄρρί44.Π4πὶ δὲ 1 «τη δο5 τεορί θᾶ, 
“μοά σορπατὶ οἷδ οἤρητ ; δὲ ΗοΓηί- 
οἱ ἴτοπι, φαοά ΠΟ ἴτα ρτί ἀπ απαὶς 
οἰαϊτατὶς ἰῃ5 ἃ Ἐοπηδηΐἷς δοσορηήϊεηε. 

δορῖριος ντβοε σοηϊοέξϊατε εἴ, αὐ εχ- 
το ΠῈΠ]}0 1 ντρε γε πηδηίθγιης, Π]Π 
4016. τγγαῃπὶς Ρίαοογοῖ, Πος ν]1Δ ΓΟ Ιρ. 
οὐτα οἹδς. πᾶ πος ρδιτὶοἱϊ πηαηθάτιπ 
-σοηίοθας, (νε χαΐ ποα; ΔΟΒΙ Πα π ἀο- 
τοἰπαπείδιι να] σης, πὲς; αἑξίοπίθιις 
οι οὈΠξετε ρο]επτ) πθο αα! (επά- 
τογίο ογά!πὶ δ ογίρεὶ ογαησ, ὃ πιασὶ- 
ἢυδιθ. αἀεΠδιοποθαητασ: (ς πογιπὶ 
404; πιαΐου ραγ5 Ο1ΠῚ τοῖα ἔΆΠΆ ]1ὰ ὃ 
ἱπῆειμηδτο οπηηὶ, γα δεῖς σα δας να- 
σαϊς, Γαγ ἀθσοθαης. ]αΐ νογο ραιοο τ 
ἀοπηϊπδτι {ἐπι ορᾶς, 15 οἰαε ΠΠπιογῇ 
ΠΕοΓαΠΊΟΣ ΘΧΠ]α σγατα δγαητ; τῇ 4115 
τα] τς 46 σαυτ5, τα τη ποά ΠΡ: 41ηο- 
ΠΗΙπιὶς φαϊριδαιο ᾿απθηΐδιι5 πηαῖοῦ 
ΠΑ Ι6ς σοπταπηδοία δοογοίσογοι, σ πΠ6 

αἰρεΐζυπη παϊάοπι οοτιπι ἕξετε ρος 
ίξῃτ ιοςπ ροτα! απείας ἔπ ἐλοϊποτῖ- 
θα τοιθγοῦὶ σοσεγέτα. οσγο σΠὶ 
πο ον (ἱ ραττα ογρατα οὔτε οἰιῖταϑ, 40 πόλεως, χαὶ οὔτε συςφῆναι, 
Οτηπεηγα; ΔΒ πῆι Πθοτῖαῖξ, Ποίπες 
'υΐδῃτο δ6}10 {πρεογατὶ πιογαησ, γαῖ (8 
ορτίπγαπη οσσαΠοπεπὶ Πδέξοσ, τα δΖ 
ἰηϊασίας πὶ ἔαξξας ν]οιοἱ, ὃζ απ] το- 
σαρογατα ροῆδης, χαίρρα σαοά ῥτο- 
Ῥῖοτ τὴ ραποογιτ ἀοπγίπακῖ! ἰφη-- 
Θαογοι Οἰἶτας, δζ ΠΟ; ἰπ σοποοΓ ἴ2Πὶ 

͵Α κα κν5.....6ἢ ε ὧν 

το πολῇεία. οἱ σ᾽, ὡςτῆρ ἁλούσης πολέμω καζο» 

20 τω ἔγαϊγος “λνονϑύζω αἰὐὶς κἰ πὸ Ῥωμαίων 

20 δὲ ὀλιγδρχεχϑις καθ᾽ ἡδογζὼ αἱ ὙΜ Ὀχεφανες 

πσϑϑιέξοι, δήμου πὲ χἰπυριδόνες, χαὶ βωλήςχαΐαδος,  ΠΡΆΗΝ ἜΜ νς  ἃ φΦεονησαιγίες. ἔστειῦ οτ] τς γαριεςατοῖς Ῥωμα!ων, οἷς. 
ΕΣ λ ͵] ᾿ ͵ « ΝᾺ -“Ὕ ' οὐ χτ γνωμιέωυ το καχρα“Πορδυα χἑσον αὐτῶν ἑωὼ, οδ΄ 

λ τ ᾽ “ ! 2 ἥ μϑρ ἀξηλαυνον εκ τῆς πόλεως, οἤτίας Ἐχιφέροες ἢ 
ἥν λ ΠῚ 2 σ΄ ᾿ 

ψά δεῖς δψαὶ νοις δὲ πεκίνυ(αν' αυτή ϑροὶς 
πὲ αὐδοις κ᾽ πσοπτέμυπογες εκ, αν ἰδίων ἑταίρων, χα “ἢ 
Ως δίχᾳς τ ὐᾷς ἀδθὶ δικαίζογϊες " μάλιςα δ᾽ ἵ; 
τοῖς ,ϑρασυζαποις Τρ γέων, οἱς εἶχον ἕκαςοι πόδες: ΔΝ 

Αγ 3 [Ω 5, τι ἢ ΤῊ Ὅις, ἐφῆχα» αὐγήν ὦ φέρήν πὰ τυ «γα διε ϑων 

“ ͵ὕ ἐν ͵ὕ ͵7 2 

τος τῆς παι τειδὸς , οὐ τὰ γρη κοΐ, μόνον ἀφηι 
τὸς γόμω κτη(ᾳ νϑροις, δρλὰ χαὶ εἰς (ς γαμεῖ 

ἐκ:ς ἐχιγαμους καϑύξοιζον, χαὶ πληγας τοῖς 
νακίρῦσιν ὡς αἷρ ὀῤδραπόδοις ἐδί δο( αν" χαὶ᾽ 
σκά α(αν ὅσοις ἀφόρητα ἐη τὰ γινόυϑρυα, ἐδὺ 

ζαλιπόνζς τί πατείδαι, γουυαξὶν ὁμοῦ χαὶ π 

εἰς ζὰς πλησῖον ἄξοικι ζξοϑαι πόλᾳς,ἰ πϑόδεχο 

ἀὐδις Λαϊζίνων νϑὺ, ΡΥ Ὁ ̓ἀοϑενές" ᾿Ερνίκωνϑ, 

λήείαν. ὡςθ᾽ διαἷρ εἰκὸς εὖ, πελάυτῶγτες ἀδὶ: 
'Δείφ, ϑη(ᾷν οἱ Φιλοτύραννοι, αὶ οἷς μηδεμία 
γαΐν φροντὶς ζῶ. οὔτε γὸ οἱ πατοέίκιοι διέυϑυον 
πολᾷ, θωπτά᾽ν μϑὺ σέκ αἰξιοιῶπες πὺς ἡγ4 
ογαϊίιϑα 5, τοῖς ποραουϑύοις ἀδευυαΐζοιεῦτες 
οἱ καζαγφαφέϊες εἰς Ὁ βουλά ἤιχὸν στουἐδὴ 
ἐπύμαίκες ἐδ ποι ρῴναι ταῖς ρχαῖς" δνλὰχ 
τῶν οἱ πλείους αὐασκϑ υασείμϑυοι πϑιροιχεσία. 
οἰχίας ἐρήμιοις ἀφένγες, εἰν τοῖς αἰ 69ὶς διέποίξο 

λὐδρων ἐγένοντο φυ;γαὺ ,πολλών μϑδὺ χαὶ ὀηγὼν Γ 

μάλιςα δῈ ὅτι τοῖς ἀκολάςοις τυ γέων πολὺ ὃ « 

δουδὲς ποδϑςεγίνεζο, κῃ δὲ ὁ 4 δχώυα μϑροις ἰδεῖν 
“μέλλον ἀσελγὴ ρα Πογες αἰοευεαζ. Ἔρ᾽ δ 

γα ὃ τῷ κρείηονος μέροις τῆς πόλεως, ἣ Φέλι 
ὧπϑυ  πολωλεκιίας »αφορμζωὼ κραἰίςηγαίπσε 
(ογ]ες ἐκεῖνοι οἱ πολέμῳ χρ αἸηϑεες ὑτ᾿ αὐτῆει δ᾿ 
τεῦξρς α ὑξο(εϑηίαν ποίίσοκεϑαι!, χαὶ τοὶ Ἔἰσπτ ᾿ 
δλότα αὐαλαίψν, ὡς νοσούσης “Δ' οἱ τοὶ ὀλιοδον Μὲ 

50) « “ τ : 50 ομκονοήστι!, ὅτε αντιλᾷ- 
ξέαχ δ: χοινῶν ἔτι δοωυη(ο υϑύης,τοὐδασκάυασαίμδμοὶ 
σὰ πσρϑς τ’ πόλεμον, ἐλαύγοισιν ἐπ᾽ αὐτὶ ςρᾳφύμα- 
σι μκεγοίλφις.χἡ χΙΤΤ' αὐτὸν χθόγον Σαΐζοι ἐμίξαλο!5 
Ἴες εἰς ΤΣ ὁμόϊέ ρμμονα; ὃ πολλῆς λείας γγυόμϑροι ἐἴκξα:" 

Τεὶθὰ 

Προ γος ἈΠΊΡ 15 οαρΟΠΘτο νάίογοῦ, σοπηραγατίς γοῦν, αά ΒΟ Π]απὶ ποοε γιῖς, οαπι πιλρμίς 
Πορὶ 5 νεθε ροτῦτ, Εοἀοπις τόροτο ϑδθίηι ἐμέξα ἰῃ Πηϊτίπχῖ! αστῇ ἱγταρτίοπο, ορίοία βοιίεὶ ργας 



ἈΣΝ 1 ἸυΦΣ ΔΕΌΘΟΝ, ΠῚ Β' ΧΡ ἘῈ ὅ87 

ἰτεῖσ, φόνον πε ἐργασείμϑροι πολιωὼ Φ. γεωργιχοῦ πλή- 

ὧρες, ογ΄ Ἡρήτῳ κα]εςραΐϊρπεδοζ(αν᾽ διέφηκε ὃ εἰπὸ 
τῆς Ῥώμης ἡ πόλις αὕτη ςα δια. τεοσα φοίχοντα ἢ ὁ- 
κα τὸν, πλησίον ὅσοι Τιξέρεως ποζο μού. Αἰχϑ μοὶ 5) εἰς 

πίω Ἱ πσκλάγων γἀς ἐμξαλοντες, ὅμορον δ(αν σφί- 

σιρὼ πολλὰ δηωσανϊες αὐτῆς, αν Αλγιδὸνι πολά τί- 

δ.) ἐν γχαάφοικα. ὡς ὃ ἤχου(ὰν οἱ δέκα, τίου τυ πο- 

'λεμίων ἐφοδὸν, τεϊαιοοι"μμένοι στενεκαίλοιω ζᾷς ἔται-- 

μείας, χαὶ κ᾿ πότων ὃ τί χε πορα ἐν ἐσχόποιου. Ὁ 
λ΄ τ 00} ᾽ ͵ ᾿ ΤΠΝΝ 
δὼ δίχυ αἰ χύροδιον Σιποςελλάν φραίιαν, χαὶ μὴ πὐξα- 

γγ μδύᾳν ἕως ἐπ αὐτίω ἔλθωσι τίωὐ πόλιν αἱ τὴν πολε- 

μίων δυνάμεις, ὕπασιν ἐδυκ4, παρᾷχε δὶ αἰὐὐδις πολ- 
᾿ λζὺ ὡἰποοίαν, οξῶτον νδϑὼ, εἰ πϑυΐᾷς Ῥωμαίοις ἐ- 

πίτὰσπλα ἀκΊέον,χαὶ τὸς ἀπελϑεινονδύους τῇ πολι- 

Ἴεία "ἔπειθ᾽ ὁποίαν “νὰ δεὴσά πἰὼ καζαχραφζὼ τὰν 

φραϊιωτῶν ποιήσοιοϑαι!, πότερον αὐϑοίδη “μισοπό- 

γηρον,οἷαν ἔθος ζῶ-ποιξοϑαι τοῖς πε βασιλάζσι χαὶ τοῖς 
͵ 32 ] ͵ 54ὴ ΠΕ 

αὑιατοις Ἢ Φιλαάν,ϑεφπτον ἢ μέτοικον. ἐδόκει τε αὖ-- 
-Ψ«ι Χ,͵,}» ὦ “ 7 2 “31 οι Ν 

Οἷς οὐτ᾽ ἐκεῖνο μικρῶς ζω»τήσεως ᾿αἴξιον ἐ) οἱ Ὁ Κυ-- 

ρῶσον ἐς αἱ τίω «ἰδὲ αὖ πολέμου γνώμέων, χαὶ πίω 20 

ςραΐζρλογίαν ψηφιξωϑρον ᾿πότερφι Ὁ σεευέδριον τὴς 

. βολῆς," Ὁ δημόίικον πλῆϑος᾽ ἢ πότων μϑὺ σεείξτε- 

ον, ἐπεὶ δὲ ἰ πσοψίας ζῶ ἀὐζις ἑκάτερον, αἰὐδι δὲ 

᾿ σφίσιν ἀὐζις οἱ δέκα. τέλος σὶ, ὀξευ“πολλὼ βαλάυσα- 

μδιοι, Ὁ βελζω ἔγνω(αν συϊκαιλάν, ὼ “τοιήν ὁπτως τὸν 

᾿ πεπύλεμον ἀῤζις ἐκείνη ψηφιῴται, ὼ ἰοὺ τῷ φρατοῦ 

καζαγραφίωὺ ἔχιβε 4 'πποιήσοιοϑαι.Εἰ ὙΣΡ ύσαῦ τῷ 

στευεσρίᾳ κυρωϑείη πότων ἑκούτερον,εσοστον «ϑὺ 40.- 
πειϑεῖς ἐσεαϑιι πϑυζας ὑπελοίμξανον,ὀηλως πὲ χαὶ “ὃ 

δηρδοχικῆς δξοισίας καζαλυουδύης, ἢ μόγη χτ' νο- 39 

᾿ μοις ἀξζ ἐναϊίιϑαϑαι τοῖς ἰ πῦὸ τὴν δεωαςῶν ἔχι- 
᾿χαήορϑῥοις᾽ ἔπειτα αἰὐὶ, εἰ΄ τί δύξφαν ὑπηρεΐζοιεῦτες 

-" ΟΝ λ Ἷς Π ᾿{μ6} » ἴ 

. τῇ βϑλη » ὁ τὰ κυρω)εντα “πῦο ἐκείνης “«ραήοϊες, 

χθλγομοις ἀϑφληφέναι τί δξοισιαν τὰ πολέμου. 

(τα βουλδφυσώνϑροι, χαὶ πο βοισκά ἀσαϊες ον τ 

ο ἰδίων ἑταίρων χαὶ συτζενῶν πῶς ἀρρράυσονᾷς εὐ τω 

στουεδρίῳ ΕΣ συμφερού(ᾳς ἰύδις γνώμας Χαὶ τοῖς 

μὴ “Ωὐτὰ “ὐδϑαιοφυμϑμοις δγανιιωσουϑίοις,σθ9- 

ἥλθϑον εἰς τίω ἀφρραὺ »χαὶ πὐδαςφησάνϑροι Τ κηρυχα, 

ἄχ, ρος πηαρσπᾶ Δστοίείς πιο εἰ ηἰς 
Ἄοπάεπι, δὰ Ετοταπὶ σαἰξγα ροίμετγα. 
ἀϊτας αὐτεπι δ ντθς {πιὰ ορρίἀππὶ 
σοηταπη ἃς φιφάτγαρίητα [ἘΔ Πς, Ὁοαι 
Ρτοοι! ΤΊ δοτὶ ἤτιπι. ΖΕ υὶ εἰἰαπα, γ- 
ἑξα ἴῃ ΤΟϊοι]αποτῖ ἄρτος Πδ᾽ ςΟῆ πος 
ἱπουχήοπο,ςῦ τ ΔΘ Δ ΠΠΟΓΙΙΠῚ Ραῖ- 

ται ρορι]ατὶ οἤξησ, ἰπ ΑἸρίάο οαῆτα 
Ἰοσδης. ᾿ϑεσεπλα!τὶ, ἔπ) ἐς ἀάμοικαν 
ποίει ςοἰζεγπατῖὶ, ο α] τα πα ςοη--: 
ποσδῃζ, ὃζ Οἰ1ΠῚ 115 υϊ ἔέϊο οριις ἢτ 
σοπίμϊταητ. 10] οἵ! οπγπα5 ἰη 14 οδίςη- ΄-. 
πῆσξηι, εἀπσεηάᾷ εἤς ἴῃ Ποίϊεβ αχοτ- 
αἴταπι, ΠΕ 4 εχίρεξεαηἋα ἀοπεοδά!- ἢ" 
Ρίαπι νεθεπὶ δαπξιαδης Ποί]ες σον ἢ 
Ρία,ἄΘθο ρεϊπηᾶ πηαρποροία 4υθίτα-, 
Ὀδζυιτ, ΩΠ ΟΙΏΠΕ5 Οἷτπιος Δά ἀγπηα νοσᾷ- 
ἀϊεἤξησ, ας {1 εἰ ψαΐθ. ἐχοίᾳ οἤσε! 
{Π1Δ τοῖρ. δἀτηϊηϊγατῖο: ἀείπάς 4α-᾿ 
Πατη Γατίοπο οὔ(ου Βοπάϊ εἤεης πλ}]1-᾿ 
τες, Γρί4Έ πο δοίξιεγε, νετερας δ οῦ- 
{0]ἐς ἔλέξιταγε οσίποπογαηταη παι πηα- 
πίτοτ ας πιοάεγαῖο. δεά ποφ ΠοοΙ ει 
ἀϊςηυϊπείοποπι γοηαίγογς νἱ4θθατατ, 
οὐϊαςηᾷ αὐξξοτίτατο οοπῆτγπηαηάα οἵδ ὴ 
{εἴ ἀε 6 ]1ο σεγθηάο ἐξητδιία, ἀ6- 
Ιεδζυςφ ἀεσεγπεπάιι5, (ΘΠ δτιθη6, δῇ 
Ρἰεδίς; δῇ παιιγίτις μου ραττῖς, φιοά 
νιτῖφ (ἰρεδι οἤξηι; (δ Ἰρίογιιπηπιος, 
ἀςσοηγαίγογιπη. ΤΠ 48 ροίΕ]οησαπ ) 
ἀε!Πθεγατίοποπῃ, ξατιογαητςίςπατιπι 
σοπιιοσαῖο,αῖη 16 εἤοεῖε νεῖς ὃς δεῖ- 

Ἰππ|]ρήι5 ἀδοογπεγεῦ, δ σοηίογ θεη- 
ἄλταπι σορίαγα πη συ ΓαΠῚ σοΟΠΊΠλΪττ- 
τοῖ, ΠΟΓΙ νεγιπη 65 ἢ (Ἐπαῖις αέξο- 
τίτατο ἀφογειπι οἵει, ργπηῖ οσηπες 
ΠΡῚ οδταπιρεγαζιγος ορίπαδᾶταγρτς- 
(εττίτη φαοα τ διιηἰτία ροτοίξας {1 ]4- 
τὰ οἴει, σαὶ νη! Περὶ. σοποοτιπι οὕαῖ 
τδο  Πτάτααπι ἰΠΠ|ς ἰητουσθάοτο : ἀο- 
ἱπάς, οτἰα ΜΠ ΔΙ!υάτοηις (επαταΐ (8- 
(ἐγυῖγο νυν ἀθγοητιτ, εἰα54; ἀδογεῖα εχϑ 
(εχαὶ, αὐ αίτον; Ὀ6}}1} σεγοηα! ροτοῖτα- 
τοι Ιορ τἰπγε δοσερτιγοθ. ΕΗ! οη- 
{|1|5 αρίτατὶ5,( θογΠατίβας εχ ξλᾶλῖο- Ῥεςεπιυϊτὶ 

6 αἴας σορπατίοηα {πὰ αἱ Ἰη{είτιι- τὰ π δεῖς 

το ρίουιιπι σοῃξεγοηταϑ (πιο ητίΑ5 1Π. ςοπυιοαῖο, 
ἘΡΙΑΡ. ᾿ τόθ αη- Ρεμϑίητοῆι- (δηατι ἀἰςεγδτ, 4ο ἀϊποτίαπι ργοραη- Ρερεο 

«ὡς βουλάύσονζις ἐξ ὀνομαΐζος καλῷ ἐχέλάνογ. ὑ- 40 εἴδιις δἀπιογίαγεητατγ », ἰῃ ἔΟγαΠῚ ΡΓΟ- ρετίαρται, 
͵ 3 “ ΄ ͵ 9᾽ ΔῊ] ͵ Α 

σήχουε δ᾽ ἀὐζις τυ μετοίων σξ είς. πολλάκις δὲ 
ΦῸΝΥ [τ “" ͵7 ᾽ λ ᾽ λ 

τό κηρυχος βοωντος, ἡ παξλοντος σσοΐένος, εἰ μὴτν 
͵ ΡΟ ΠΧ ΚΝ, ἢ 

χολακχευόντων τοὺ ὀλιδρχίαν ον οἷς ζωὼ Ὁ καχιςον 

᾿ πῆς ὀλιγδρχίας μέρος" οἱ υϑὲ τῦτε ὕγΊες κτ τἰω ἀ5»- 

ραν ἐθα μα ζον,εἰ αὐδὲ μηδενὸς πωποῖε συϊκαιλέσαν- 
Ἴες τί βελζωὼ, τότε ποοῦτον ἔγνω(αν ὅτι χαὶ σεευέ- 

ἀϊογαης, ας ργα ΟΠ Ο ΠῚ (ἐῃατοτοίαο 
παεπησις ποηλίης νοσατα ἰαΠογιητ. 
δὶ φιιαπη ΠΕ ῸΧ πιεάϊοοτίθιις φαΐ οπὶ 
ν]Π5 τείροπά ποι, δ ρο "]οηρᾶ ργα- 
ςοηΐς οἰτατίοποπι ποπῖο δἄἀιπιςπιῆες, 
ΠΪΠῚΪ φαΐ ραποοτῖ! ἀοπηίπαταΐ αὐ α- 
τοητιιγ, ἴῃ φαΐ. ογαῖ ροΠΠπγὰ ἐλἝ οἷς 
{Π|5 ρα Γ5: πιίγαδάταγ φαΐ της ἰῃ ἔοτο 

ογαητ,θος,οιπὶ παΐξοητς ΠΕ}14 46 το (παῖ οσιιοσαοπτ,πιης ρείπιῖ αρποίσοτς ες αἰίχις Βο- 

Ἵ 
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ποπιπινίγουρια Εοπιαπὸς οσίε(ς. 

(πὶ, {ιος ἄς τθραθ!. ἀϊρίςοτο οροῦ- 
τότγοῖ Ῥοσγγο "ΠῚ ἰδ νἱΠς,εχ αα διίοπδτ 

τοτοβίῃ σαγίαπη σορεῖα σοερεγαητιίς 
ΟἸΠῚ Ρίογας4; ἀοπτοβ νδοιας το Ἰζτ45 
φορπουξητ, τοι ἴῃ ἀΐοπι ροίξογαπι 

ἀμξα!οτιπτ. Πητοῦθα ΠΛ ΠΣ ΡΟΣ ἀρτοβ 

γρἠρμἠ γι, Ἂς ἐος Δἀποσαρᾶτς. (πγ6; 
Ρίεπα οι ουγία, ργορστο ας Αρρίμ5, 
ἀεςοεοπιυίγατι5 διιέξοσ ὃς ἄϊτιχ, τοπιη- 
αἰδαΐτ εχ ἀπο. ρορα]ς,  ξ χαϊς δ δ6- 
Βίηΐς, ἰπέουτὶ ντῦὶ ΒΟ Πα ; οὐδ ΠΊΩ; 
τλᾶσα οὐτα πηραϊτατᾶ [παθαΐτ: σα τ5 
Ηἰςοτατίσοριις, ν ἀοἸοέξας πα τὰ ἀς- 
φετγησγαῖιγ, δ  σοἰοτγγίτης εάπισογο- 

τοῦ οχεγοίτας αίρρα ῳ τεπηρας ΠῈ]- 
Ιδπὶ πηογαπι ςὔσεάοτοι. (Δα ομΠὶ 

Ῥοτοτγαῖϊοι »ἵατρίς Γ,. γ δίθγίας σορῃο- 

τηξῖο Ροτίτυς, νἱγ πηαϊοι οἰατγίταῖς 6- 
τα Πεῃξ. Π4ΠῚ ραῖοῦ αἱ οὕαζ Ὗ Αἰ θυ 5 5 
4υϊ (ρίτοι πα ΗΠ ογάοηίο δαθίπο 
Οσσμπρατιπι, γέμα ἐχριισηατίοης το- 
υρογαιογαῖ, αἴας ἱπ δὰ ριιρηα Οσσιι- 
Βιυιογατ:αιιι5 νοΓῸ οἱ ρατοῦπι5 οὕς Ρο- 
ΡΙΙοοΐα, ἰ5 ψαΐ οἱοξεϊ5 γεριθι5,ορείπια- 

τῇ ἱπιροῦῖο γοπΊρ. αεγιογας. Ὁ οἴ 
Ριοάειητᾷ δπἰ πηδαπιογτῆςε Αρρίμς, 
{υἰρίοατας οἷ Δ] χυϊ είπο ἀϊέξιιτί σα- 
φίο: ΝΟ ἰοστιας, παῖς, σοι ΕἰἘ Υ ἃ- 
Ιοτί,πααας τἰδὶ πιιπο Ιο σαὶ ἔς εἰξ τ ξα 
Ῥοξαιιατῃ ἢ  (φηϊοτο5 αἴας Ποπογατίο- 
τος (ξητεητᾷ ἄϊχογίπε, απο ὃζ τὰ νο- 
σᾶτις, ἀϊσος χα! εἰδὶ ντάφατιγ. ἰητο- 
τῖτη (δ6 δὸ ἰς. [δὶ γαϊογίας, Αἰ 
τοη ἐς ἢϊς, ἱπηπῖτ, ἀϊξξιτις αΠπιγγοχί; 

(ςἃ ἐς ΑἸ115 πγαϊογίθιις πηασίοᾳ Ποςοίς 
(ατιϊς : ἀς χαΐδθ. ρει πη (δπδζιιπὶ σοπ- 
τηοπεηάμπὶ Εχ [ἘΠ΄ πΊο. ἰδ γεῦο εχ ἢ δ 
αὔᾷ ἀϊσεηταγ, (ατῖς ρετίρίοίεσ, νεγιιπὶ 

{ΠΑ τεῖρ. ππτ ππαρὶς ποοοαγία οὐ χαῖε 
νος Πὰης σοπίεΠππ| σοπιιοςσαίξίς, αῇ 

ἐλημα ἃ Π16 ργοροηδτιτ. 564 ΠΕ Πηϊ- 
δι ἀϊοοπαϊ ροτείξατεμη δάϊπις, ααϊ(6- 
παῖοῦ ἤππι. 4ο Ν᾽ αἰεγίις, δ ἐς ἰφίατς 

τεῖρ. ἈΠ] γετε οαρίο. Ὁ οα ἢ νοτὸ οὔ- 
{πετᾶπὶ δαϊιογίιι5 οπΊΠ 65 σοπτιπηδοί- 

πὰ (δγυδαοτγίς, Ποσηᾷ {τ θιηος5 1Π1-- 
Ρίογαθο ὃ δ  τιπτι Θμΐ τη ἃ νοθὶς οἱ 
νἱἷπι Ραιεητία πη Οἰαίππὶ ρα Πα πη. 
᾿Ἀσσπαοηδηι πιδίο ]διπι5 εἤςξ ρυταη- 
ἄτη εἰς, χιιοά οἰιπὴ ἢπὶ Υ αἰεγίις Ρο- 
τἴτι5, νος νῃι5 ΟΧ ἰΠΗΉπΠ|α ΠηΪττι1-- 

ἀΐης, που ποῦ απο ίαγς, (δ  τγίδιι- 
τα: Ροτοίξαεῖς ορε ἱπάϊροθο κ  Ἔαταπη 
Θηϊπηπογο ΠΠ, 60 εο πηφρ γα οτ- 
θατὶ (᾿πηιι5, νος {αΐ νη οἷι Πτο ΠΠ]Π πὰ 
ΠΌΟΔΕΕ ππαρἘγατιπὶ Δ] τη ρῇΠΙς,ας 

᾽ »"Ὕ ᾽ 7 “" 

ΙΟ λόοον οὐκ πολλῆς συϊκείνϑιον ἐχεμελείας" οὗ τέλος 

- “ἢ ᾽ 32 20 φυκρ αι ἰίαν καΐζαςησείμϑυος. παρὶόντα Ἄ αὐτὸν ἔτι χατὺ 

» ἢ - “ δ εὐ ὦν ἧς ( 
20 αὐαϊκαιότερᾳ τοῖς Χϑινοις » ΩΡ ὠγυμεῖις ἀὐθιυς συϊι« 

ὅριον ζεῶ τί ποῦροὶ Ῥωμαίοις εἰγαθῶν ὀῤδῶν, οὐ ἐδᾷ, 

«ἰϑὶ τυ χοινῶν σχοπεῖν.οἱ δὲ χαὶ ζω ῦθ᾽ ὁρώνες, ἐπε: 

χείρν(αν μδὲ ἐκ τὰν οἰκιῶν τὸς βελέυζς ἀγήν᾽' πυ- 

θουϑυοι δὲ ζᾷΣ πλείους ἐρήμους ἀφέάιϑμας, εἰς Ἔ ὑςε- 
“ ᾽ ἵ ἜΚΆΑῚ Χ “ » 

βα!αν ἐθϑλοντο. ο»᾿ τω μεταξὺ ξϑνῳ σπεμπονϊες ε- 
ΝΡ» Δ 5 ΟΣ ΣΙ ΗΝ ΚΡ 

πὶ τός αγο9:ς, ἐκεῖν ἀδζις ἐκᾳλοιω. σληρω)εντος Ια 

5. τῷ σεευεδρίξε, τσ 9 ,θὼν Ἄπαπος ὁ Ὁ δεκαρχίας ἥλ Ὁ 

γεμῶν, ἀπήτξελλεν ὅτι δυχόλεν Ἔσο τε Αἰχϑμῶνχα 1 

Σαξώων ἐπάγεται τὴ Ῥώμῃ πόλεμος" ὦ διεζηλὸε. 

ζῶ, ψηφίσαοϑει ςρατοί καζαγραφξω,ὸ οζαταχοις Ὁ 

ποιῆσαι τίω ἐζοϑὸν, ὡς Ὁ διδόντος ὀμαςροφζὼ τῷ χαι- ἿΕ 

ο9΄. ζῶταϑ ἀντ λέϊοντος, δ υίςα:) Λάχιος ὅα- 

λέρκος, ἐπωνυμίαν Ποτίτος, δύδρ μμεγοιλοφρων χὰ 

τοῖς “σόϑλϑνοις ᾿ πατὴρ μὃν »ὸ αὐτῇ όλέελος ζῶ , ὃ 

Τ' Σαζίνον ρδὼ γίον οκπολιορκηζας καϊεχοντα 5 

Καπιτώλιον, ὼ Ὁ »ϑὺ φοούεκον δϑακΊησαϑιος, αὐ-: 

τὸς ἢ οὐ Ὁ καχης Ὄἰποθουνων " παάσταος ὃ ασοϑςπα- 

(τς, Ποπλιχϑλοις ὁ πῶς βασιλάς ἐκζϑλῶν, ̓  τ θρι- 
ν 

ζᾳμαθὼν Ἄσιος, ἡ καθ᾽ ἑαυτὸν τὶ λέξᾳν ἐλπίσας. 

Οὐχ εὗττ ὁ τόπος, εἶπεν,ὦ ὀϑλέριε, σὸς, σσοὲ κσδϑςτω, 

ἤχει σοι νεοῦ λέγην" δννκ ὅπτὸμ οἵδῈ οἱ ὡρεσξύτερφι χα πο 

ἀμιωτεροί σῷ γνωμάωυ ἀγρράύσωσι, τότε ἢ σὺ κλητ«ὐ 
θεὶς, ἐρᾷς δ τί σοι δύχεῖ νει δὲ σιωπα,ὼ χκαϑησο. Ὰ ᾿ 

οὐχ αἷὩΡ πότων, ἔφησεν ὁ Φϑλέσιος, ὀμέςηκα. ἐραΐν, ες 

λα ΖΡ ὀῆνων μειζόνων πὲ χαὶ α)αϊκαιοτέρων, ὅτ «ὦ 
πἣρ ὧν οἴομαι δεῖν ποσῷτον ἀκοῦσοι πἰωὼ βουλζω,. εἴζα. 
σον") δὲ δξ ὧν δὼ ἀκούσωσιν οὗποι ̓  πότεροι ζὐτα γα ᾿ 

« Ν 

κεκλήκαε, ἢ τὰ «ἰ χσ’ ἐμοῦ λεηϑησόμϑυα. δλλὰ μήκ« ̓ ᾿ 

{με ὄσποςερᾳ λθορυ, βουλάνσπἰου ὃγτα, χαὶ δδρέριον, « ̓  
ἡ αἰξὶ(φτηρίας τῆς πάλεως λέγην βουλόμϑωον. ἐα.Ὁ 
ὃ Φυλαηης τίω σεουηϑη πσοὸς ἁπλυζας αὐὐϑθοαΐδαι,. ὦ 
δημΐδγρις μδὺ ποίοις Ἐχικαλέσομαι ; καζαλέλυται ὦ " 
ἡ κα οχυουϑύων πολιτῶν βούθ4α ὑφ᾽ ὑμδ. « 

χα!τοι ἴινος ἔλοιῆον πῶτο χαχού, ὅπε Φϑμέρμος ὧν Πο- - 

Τίτος, ὡς εἷς τ ἐλαχίςων, οὐκ ἔχω Ὁ ἴσον, δλλὰ δητ 
αϑοχικῆς ὀξοισίας δέομαι; 8 μάὺὼ δλλ ἐπεὶ ὁ Ὡ»- "ΜΝ, 

“Ὁ 7 2 ͵7 ε “" 
40. γχς ἐχείνης ἀπεςερήκῖθα,, υμας τὸς ἅμα πὅτῳ πα- 

ρφληφοίας ἡ τίω ἐκείνης ὄξοισίαν τὴς ρχης,ὃ δὺ- « 
γαςευονζας ὃ πύλεως, ἁπόυᾷς καλώ: ἡ Οσἕκ ἀγνοαῖα Ν 

“ϑὺ οτι “ἰὼ χενῆς τϑτο ποιαΐ, φανεραὺ δὲ “δυέοϑαι Φ 
βουλόυϑυος ἅπασι τίω σζενωμμοσίαν ὑμδυ", ὅτι συΐι « 
χεχύκαίε τὰ τῆς πόλεως, χαὶ μίαν ὥπθμ]ες γνωμέων 

3, 
ἔχεϊο' 

ΤΟΓΌΠῚ ἰη Οἰαίτατς ροτίΠλ Πΐ, οπλΠ65 ἀρραΐο. 4ς ]σεῖ ποῦ ἱσπογξπις Παγα ἰ4 ἤςοτο, ταπγᾶ οιη- 
ἐτὶς Ὀοπίριγατίομοπα νοίἔγαπι ἱπποτιοίςεγο νοἱαΐ, “οα σοπῇι τΟΡ ΙΒ] σα, νΠ! οπλπ ας αῃἰ πλμΠὰ 
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τῶ “κἰὸ ἡ. ἃ ΓΞ ΠΡ 
» ἔχεϊει κἄλλον δὲ σε μόνον ἔχικαλϑμαι!, ΦαζιεΒι(ο- 

᾿ ΠΩΣ τ , ᾿ 
» λανε Κοινῆς,τ' ἔχε 1 πρίσιν υπα είαις κοσχνϑιυον, εἰ 

» ἦν αὐτὸν γῶν ἔχφς ἔτι. δὶ. ἘΠΕ κίοι ὼ βού τοῖς καὶΐίι- 
Ἷ ͵ ᾽ λ λ ᾽ ͵ Ν ͵ ἘΝ ἢ 

» οὐουϑροις. εἰς σε γὸ ὡσοολέπ4 ὁ στονέδριον. ως ἢ 

ζῦτ' εἶπε Λάύκιος λλέξμος, ὁ Φαΐξιος ἐκαϑητο ὑπ 

αἰοευύης, Οὐ εἰν οἰπτοχρινόνϑμος. Αὐταιος ὃ καὶ οἱ λοιποὶ 

δίκα πόμτες αγαπτηδήσανϊες, ἐκώλυον αὐτὸν λέγφ. 
᾿ - Ν 

ϑορύξε ἢ. πολλ καΐζοοό γτος Ὁ στευέδλιον, κὺ υ μϑὺ 

πλείςων ἀγθμακάντων οἵ σὺ ἐκ Ὁ ἑταιρείας, ὀρθῶς 

λέγν ἀδθυς ἡἴκιυϑύων, αὐίςα Ὁ) Μ αρῤχος Ὁρᾳτίος, ὁ ΙΟ 

᾿ Βαρξατος ἐχτκλνϑεὶς, ,Οστύσρνος Ὁραᾳΐίίε ᾧ σεέυυπα-- 

οἼφσαντος Ποπλίω λλεσίῳ Ποπλιχόλα ἥ μ πίω 

᾿ ὀκξολίω ἢ; βασιλέων" α)ὴρ τ τὰ πολεμικα διάνὸς, ᾿ 

᾿ λέγ οὔκ ἀδευυαΐος, ϑλερίῳ δὶ ἐκ παλα;ἃ φίλος" 

ον ὃς Οὐκέτι καϊασὼν Τ Ῥλὴν, ἔφησε; Θῴῆον΄ μὲ αὐα[-. 

» κασάς, Απαιε, τὸς γαλίνοῦς φχζαρρηξαι, Οὐκέτι μεδι-: 

» ἀζοήϊες, δλλὰ τ’ Ταρκώνιον ἐχεῖνον οὐδινονϑρυοι, οἷ γε 

» Οὐδὲ λόγϑυ τυχεῖν ἐώτε σὸς αὐδὲ σωτηφίας ὃ, χοινων 

» βαλουϑύοις λέγφν. πότερον ὑμδίν" ἐξελήλυθεν ἐκ Ὁ 

» διανοίας, ὅτι σὼ 51.) αδϑὺ οἱ δϑκεφίων πὐπόχϑνοι ἢ: ἀξ-- 20 

» ασαντων Ὁ τυρωνίδα, Ἢ λείπε!) ὃ. φζκ δὸ Χὴ ΦΌρα- 

» ἥίων οἰκίας, οἷς παιπιοιόν δεν ὁμόσε χωρῷν τοῖς καΐζαᾳ.- 

» δουλουμδίοις Ὁ πατίϑα,ὺ μ᾿ ὀηλ ων, χαὴ μόνοις; ἢ 

» Ὀσαύτίω κα]εγνώχατε ἡ ἡμδμ! ὼ τ θηγων Ῥωμαίων 
γ, « φν ἃ ᾿,δ" ψ᾿ Δ 2. ξω «ὦ “ 

» αὐαγδρίαν , ὥφτ' ἀγατπτησάν, ἐαν τίς ἕα, ζω ἡμας ο-- 

ον» πωςδήποϊε,  ΖὺΡ ἐλάυϑεείας ὃ ὼ ππαρρυσίας μήτε 

»ν ἐρᾷν μήτε ρφοσῴν μηϑεν ἢ μεϑυέϊε τω μεγέθφ Ὁ 

.» δξοισίας ; ὑμεῖς ὥλλεσίς λόφον ἀφείλεοϑε," ἢ; ὀῆνων 

» “νὸς βωλδυτῶν ἄνες ογ]ες,ἢ ποίαν τἰρχζω ἔχογες νό- 
» ϑ 3 ᾿ Ε Ῥνη “ 

ΟΡ μέμον ; Οὔκ εἰς οϑιαυτον ὠπεδεί,ϑηε ' χϑινῶν ασξ9- 20 
! Ε " « 3 “ « ͵ » 

» σάτα! 8 παρῴχηχεν ὁ ὁ Ἔρχης ὑμδμ γγρόνος » Οὐκ 
» ἰδιῶται πω  νόμω γεγχϑναε; (τα εἰς Τ' δῆμον βε- 

Η ἐδ: λ ᾧ - 

» λάζεοϑε ἀξενείκεϊν. τί γὸ δὴ ̓  ὦ κωλύονξς αι 1 βα- 
ς ᾽ π . Ἢ}.5 

» λόμδυον ἡμὦδυ; Ὁ ἐκκλησίαν συϊκαιλᾷν, καὶ 1’ ἀξοισίαν 

ον διδ; εὖ ποῖδα τὸς νόμους ἔχεϊε, καυτηορρᾷν ; αὐα δὸῖε 
νι 72 " - ἴον ᾽ ὕ ἢ “᾿ 

» τοῖς πολίτοις Μῆφον Δ αὐτο πότου, ποτεθφε δὲι 

» βϑμᾳ τίω δεκαρχίαν ὑμ,ἢ ζςΣ πατοίοις πάλιν ἀ- 

» ποδείκγυαῖ, ρχαξ' ἡ εἰ πῷτο μανεὶς ὁ δδμος κ᾿ πσο-- 

» μϑυᾷ, παλιν Δ αὐπίω καΐζαςασιν ἐχέ!ε. χὰ “εἰ κωλύετε 

» λέγη ὁπόσα βέλεται τίς λέγ “ἷῶρ τῆς παΐίδὸς, 40 

»» χαὶ εἰ δίχαμα ζυῦτα΄ δόξωσιν αἴξιοι ὟΝ αὐ εἴγηυϑι χαὶ 

» (τα χαὶ ἔτι χείρονα πάδειν, ἐφ᾽ ὑμὴν ρόνϑρυοι, καὶ 

» βυπταίνογῆες αἰοιρῷ βίῳ ζὰς ἑαυτῶν ἢὶ τὴν πσδθγϑνων 

689 

σοτγαιῖς. [πγπηο Υοτο τα (Ο απ ἀρρο]]ο, 
Ο. Ἐδθὶ γΊθυίαηο,ντ οὔ τρις σοπία- 
Ἰατίδιις ἐχογπατις ξποτίβ, ἐφ οησ αὔη4Σ 
Δ ΘΔ ῃ 86 οἰ Δ ΠΊΠιΙΠῚ ΠΊΘΏΓΟΠῚ φΈΓΔΒ. 
δοά(γρο,ς νἱπι ρατίθητῖθ. (πσοιιΓγα. 
αἄτο ΠαπΊᾳ; σοηίοῇϊις Ηἰς γείρίοίτ. 
Οὐχ οἵ Υ αἰογίας ἀϊχηῖες, Εις ρτα 
Ρυάοτα ποῃ δαί εξ αἤθγσοτο, πος 
αυϊάἀηυᾶτείροπάετα. πτοτὶπν Ἀρρίιις 
συτη ΓΕ αἷς ἀεσεπηίγιβ χ Π]Ιρης, οἴ 
ἸΙοχιΐ νεταῖτ. Ν' Οἱ σιπὶ τοῖο σοηίεία 
ΠΊΔΘΏΙΙ5 ΘΧΟΙΤΙΙ5. οδι τυ πηατιις., Ὁ 
Ρίετίασς ΟΠΔΠΘ5 ἱπά!σπατεητιγ,α Ω- 

ἔτι Ποτιιτη ἀϊξεῖς ἐογαπη ρατγοοίπα- 
τεταγ,ίαγσις Μ. Ηογαζίιις σορποπηϊης 
Βαγθατιι5,εῖ 15 ΗΠ] ογατ! ΠΕροΚ αὶ ροίὲ 
εἰεέξος εχ νεθε τέρας, ΡᾺ ν δ] ἐπ Ρὸ- 
Ρ σοί α; σο]]ορσαίη οσίθ]ατα ἔιογατ; νὶγ 
δέ ΒΕΙΙο ἀσογ, ὃζ ἀϊσοηάϊ πο ἱπηροτί- 
τιι5,ὰο Ν᾽ ΔΙεγῖϊ ἃ τ Οἷα τα ρου! αΠλϊ- 
Οὐ5. ΖΕ σι1πὶ ὈΙ]ς πῇ ἀϊτία5 σο θεγα 
ποηροῆει, (τίτις, ἱΠαΐτ, ἔγθ ΠΟ 5 ΠῚ6 
ΓΟΠΊΡΕΓΕ σορίτἰς ΑΡΡὶ, ἀππὶ Πα πὶ 
ΔΙΩΡΙ ἑὰς πη αι (ετιατὶς, (ςἀ Τ αὐχαὶ- 
πἰΐπιην {1 ἱπ αἰτί5 : αΐρρα 4αΐ ἢς αἴ- 
ςεμάϊ χυϊάξ σορίαπι ἐκοϊτἰς ᾿ς αἱ ἐς 
(Δ! τε τεῖρ. νεῦρα ἔφοεγα σπρίπης. ἀπ 
πγξιὶ νείτγα Ἔχοι ἀἰτ, ρου τος δά μις 
εἴπ Υ᾽ αἰεγτίογυπῃ Π]οτῖι χα τγγαπη τε 
οΧ νιθε χρυ ϊογιητ, περοῖος, 0 Ηο- 
τατίατῃ ἔπ] πὶ (πσσεοτγες παῦετς, 
4υϊδ. ρατείαπα {τ οἵ! ραιγίας ΠΠθογτατίς 
ΟΡΡτοΟσῖβεις σοπστγεαΐ, ναὶ νπὰ οἴ! α- 
115, νε] οἼέα)η (ΟἹ 15. Ὁ Α ἢ πος δὅζ (Λυἱτί- 
τος σαῖεγος εο ἱρηδυία ἀειεη Πς [α - 
οατίς, ν᾿ πγδάο Ποῦ ὶ5 νῖτα 411]]15οιιπη- 
ας οδσσάστιγ, στατῦ Πα ἰτατὶ {πππι5, 
Πεο ρῥῖο ἀἰξζοτιπι ξλέϊζοσγιιηγας ΠΠθετ- 
ταῖς οσίοτιιαη 4 συ! ηϊπᾶ να] ἀϊέξατί 
γε] αδξατί ὃ 2ΔΠ Ροτοίζατίβ ΔῃΊρ το 
γος ἱπουυίδαϊτ ἡ νὸς ἠὰπι Ν᾽ αἰετῖο αὰς. 
Αἰ συ ]ρίΆ (επατουί ἀἸοξαϊ ροτοίξατοπα 
Δα πη ϊτῖ5, Ζυϊηᾶ εἰ Ε5 ψηα0, αὰτ ιιεπι- 
ΠΑτᾺ ἰαρ τἰπλατη Πγὰρ ΠΈΓΑΤΕ ΠῚ ροΥ τί ϑὲ 
ΔΏΠΟΠΔΠΠΙα νΟΡΪ5 Γοῖρ. αἀ πη! πη ἔγα- - 
τίο ἀετηᾷάατα οἴ" Δηποη εἰδρίαπη οἱὲ 
ἱπυροτῖὶ νοι ταπιριιϑ ὁ ΔηΠΟ με πατὶ 
ἴάπα εχ ἰεστιπὶ ργαίογίρτο οἰ ἰςὲ [)ς Ηἰς 
δά ρορυιπη τοίου 5 σορίταῖς. ΠΔΠῚ 
παι οἱ φιοά ουϊοἴια; ἀς ποίἔτο ογάϊ- 
ῃς οδίξατο ροῆϊτ φιοιηπι5 σοποῖο- 
ποπη οπαοροτῖ,ας πηαρηγατ νο ἢ τ, 
απ σσιγα]ερος το Ποτί5, δοσαυίοι» (Δ]-- 
οὐΐασα αἰαῖ. μας ἰρία ἐς τα ρεγγηϊετῖ- 

το, σττῦ πιαπογς ἀςσοπιυίγαταπη νεἰξγαπη γο ητ, ἀπ ρατγίοσ τισί πὶ ογθαγί ππαρ [γαῖα5, ἃς ἢ ἔοτ- 
ἴς ΡΟρυΪ ας ἰπίβπίοης πος ἡμφηη (δ φατ, ἰτογιπι οπάοπι ξατιπη οδτίπετο : ὃζ {1 ἸαΠτὰ Παῖς ν]ο- 
ἀπταγ, νοῖατε φαϊ 4ηιι 4 4] ιῖ5 ρτὸ ραττία ἀΐσοιο σορίτατ. ἀἰσηὶ ἐπὶπὶ ἔπη αὶ δὲ παες δ ΔάΠιο, 
ἀδτοτίοτα ρατίαπηιτ,( γοίεγο ἰτηρογίο πος (α σπλἰτγαπλιιβ,ταγρὶᾳ; νἶτα ποι γα ὃ πχαϊοτί! νίττιιτος 

ΜΜΜ ἢϊ 
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πιδουΐεις. Νομάειηι ΟΥΑΙ ΟΠ οι 

βηϊεγατ,οιπι ἀθσαπιαίτὶ οπὶ πηάρῸΟ 

οἴαπιλογς οἰγουπι της, διμπιαπι- 
4.6 ροτείζατεπιπτεπιδηζες, πλπαῃ- 
τιγί ἀς ίαχο Ταγρεῖοβαγα ἀεταγθα- 
ταγος, ῃἰ σοηῃτισοίσας, Αα αιδ5 πλΐ- 
πᾶς οοτίας Εἰ Ἐχ οπληίθιις οἰα πλοῦ, 
πυδί ΠΙθεγταβ σου πη νἱο!αγειαγο πα ϊ- 
φηδι πα πα στα αἶτα ρ]οπας: εγαῖ 
τοττις ραέγης Ποία.) ποοἶτοα 46- 
οξυΐγος Ππατίπι ραςηίτιῖς ργο δἰ εἰ οη 5 
{Πππ| ὃζ ςὐπιιπατίοη δ, νε (ἐπι δὰ γα 

νἰ ἀογῦτ ἰγεϊσατιιτ, [τὰς ργοσγεῆαις 7: 
προαίμρε ἈΡΡίτι5, τα λα τπδῆτεβα ΡΓα- 
ταῖς γι ρα] ρογ οοπετϊςείςοτξι, Ροίς 

οδροῖτας {{ξα5 τιιτ 45: Ν επλίηὶ ν οἰεγα, 
ἱπααΐς ΡΟ, ἀἰςξἀ! ροτοίξατοπι δάϊτηϊ-- 
ταῦσ, ]υΐ αι ΘΠ (0 τοπηροῦα νεῦρα 
ἐβοϊατ:ίε ἃ οο5 4υ γι σοογῖς στα ητ, 
ὃ ργϊαίχιαπι νοσοητιγ, Θχίαγραῃτ, 
«ἰϊοεγο ρτ οἰ θαπλα, Ὡς ἰσίταγ ἱπάϊσῃο- 
ταϊηϊ. πα Ηογατίο Υ αἱοσίο, δὲ οὐ] 1- 
δεῖ 4}}1,(επτεητπιίμο Ιοοο, ίαχτα γο- 
τοτοπι σοπίπειτιἠϊποπ, ἠΐσεγε σοησα- 
«ἀετυτ,ἀατηπλοίο ἀς ἰΐ5 48 αν. σοη- 
{υ]ταταπι σοπαςη 5, νεῦθα ἐβοίδηζ, 

ῈΦ ἐχίγα }ος ζρρεἶδες οαρδταγ. δ᾽ ν ἐ- 
τὸ Ρορυ]ατγίθιι5 ογατοηΐθιι5 γο5 οἰτ- 
ουπιάποαῃι, (δ ἸτίοΠ 6565 ἴῃ οἰπίταῖο 
(ξταητ,ηςς αἰμμά χυϊάημπαπι (αἷς σοη- 
«οἰοηϊδ. 4 τεπὶ σοπέογαης, πο δίς, 
οτγαιὶ, ρογπεηπι ροριυ! πιοάαπιεχ- 
σεάςητος σοΠ βεγα Ἰἰσοῖ: χιαπηροῖο- 
Πλιεπι τᾶς ποδὶς ἀβαϊς ρΘΡΌΪι5, οαπὶ 
δε σοπίμϊατε ποῦδὶς δειγ διαηἰτἰιιηγ 1πι- 
Ροτίαπι ἀεογοιῖτ. πο α Ππηαρ!Ἔγατις 
(υϊας τετρὰς οἰαρίμπι αἴξ, ντ οἶδι χαὶ- 
ἀςπινίἀδταγ πες. .1Π ἀππιιγ ογθδτὶ 
4απλιις, νοἰ ἴῃ δἰἰ 4 εξριις {τατιμη,, (ςά 
«“ιιοδα Ἰθριπλ]ατίο οπιη 5. Πα πλετῖς ἃ 
Δ δὶς Δδίο τα βιογίτ Ν Οἱ δατ ρετέεος- 
σῖτηιις {1185 Δηΐπηο Αἀῤηο ΔρίτΑΠι15, ὃζ 
τα] ]αας ἰασας γαῖαβ ἔςσευίπγς, τὰ πο 
«ἀεροήίτο ἱπιροτίο, φυϊδιη] ει νεγα 
(λξχοτυπνηοπεοτγῇ γατοηθπη γοάήογε 
ῬατγατΙ Πππηι15.1Ππταγθδη ῃ}} νο] ἀε σοη- 
{υ]Ατὶ νοὶ ἐξ τὶ δαπιτῖα ροτείξαις ἀς- 
ταϊῃπθπλι5. Ζζαε γεῖο 46 ΒΕ]1ο, ας 
ορτἰπηδ οχροά Πππη ας ΡΡΟΠ πα ογα 
Ἠοηιῖ Πεγαχῖο, ἰθπιξιῖας ογάϊπο ἃ νο- 
Βἰ5 αἰεὶ νε] πη: ργὶπχᾶ χυϊάξιντ οσίις- 
τυ ηΐς ας ἀφοοτῖς γαῖο ροίυίας, αίε- 

, Πϊοεθα5:4οἰηἀς 4 πης ας, ροίτεπιοα 
ἰπηϊουῖθ. Ηἰς ἀϊξεῖς, ρει μνᾶ νοσδαίς 
Ῥάτγιῖ πτα (ΙΔ Ἰ.15πτροηϑ ἰη 
μᾶοί(ςητοπτίᾶ νογθα ἕδος: Οὐοηίαπι 
ΚΠ ΡΓΙΠγι (ςπτοητίᾷ ἀίσογο ναϊτα ρ- 

40 διέθετο δημυγχοοίαν" ᾿Επειδὴ με πορῶτον γνωώμζου « 
δσποφαινεοϑαι αὐξιοῖ Ἄπαιος,ὦ βαδὴ ἀρῶμ' ΣΝ Ι' 

ὈΙΟΝΥΘΙΙΗΔΛΔΙΙΟΛΆΝΑΦΘ 6, 

ρεξς. τι σΓ, ἀστῷ λέχϑντος, οἱ δέκα, ̓ ὠξέςας Ἶν 

κεέχρᾳχϑτες, χαὶ τίω δηρδοχικδὼ ἐπϑμασείογϊες ἐΐξι--. 

σίαν , ἢ ῥίψψήν αὐτὸν ἀπτειλοιεῦτες χτ' τῆς πέξας, εἰ ζ09 
μὴ σιωπήσῴ. ἐφ᾽ ᾧ πόρτες ὀψέκρ αορον,ὡς καζᾳλυο- ἡ 

μϑύης σφών τὴς ἐλδυϑερίας᾽ τὸ μιεφὸν ζω ἀγϑθμακίη-- 

σεώςπε ὦ ϑυρύζου Φ στευέσριον. τοῖς μϑύτοι δέκα, με- 

τέμελεν 4ϑέως τῆς τε κωλύσεως τῷ λέγἠν,ὁ τῆς α-- ̓ 

πειλῆς, ὡς ἡροϑισμκένζωυ εἶδον (τὲ τῳ ποραγμαΐι, 
«ἰὼ βουλζω" ἔπειτα ἀσοοφελθὼν δξ αὐτῶν Ἄπατος, 

τὸ χαὶ δεηθεὶς τυ, ϑορυξοιώτων, βεφχιὺ Ἐχιδεῖν χοῦς, 

γον, δ) καϊέςηλε ὃ ταρφήσονϑμον αὐτῶν, Οὐϑέ- « 

να ὑμδι, εἴπεν, δἰποςεροῦνϑυ,, ὦ αὐδρες βουλάυταὶ, “᾿ 

λθορυ, ὃς δ οὐ τῶ ασοοφήκονι χαιρῷ λέγη" τὸς δὲέ.“ 

πιπολαζονζαις,χαὶ ωρὶν ἢ κλονθέεωι πσδοεξανιςα μές“, 
γοῖς, εἰροονϑυ. μηδὲν δξωυ ἀγόμακῖφτε. "ὴ " Ὅρᾳ-“ 

ἄῳ, καὶ δόλερίῳ, ἢ πτλυτὶ ὀνλῳ γνωμιζων ἀφοράύψν ἀνα, 
τω ἑαυ τύπω, χττ' Φρχαῖον ἐθισχκὸν ἡ κϑσμον,ἀν- “ἡ, 

ποδώσομϑι, ἐαν γε πὐξὶ ὧν βουλδυσόμϑμοι στενελη- «οὖ 

λύϑατε, αἷξς πότων λέγωσι, χαὶ μηδὲν ἔξω. ἐαν δὲ“, 
20 δηκαγωγῶσιν ὑμας, ὃ [οι ςασιάζωσι τίω πόλιν, α,, 

μὴ ασδϑς Ὁ πράγμα δημηοροϑιεῦπες σδεν, τάτεσ.. ' 
ΜΌΝ 

πίω ἀξοισίαν τῷ κωλύφν τὸς ἀχϑσμοιώζᾳς, ὦ Μαῤ-- 
Ἐρτ  ἡμ ν- 5 « τ 

κεὉρατιε, ϑβᾳ τῷ δήμου λαίξόντες ἔχουϑυ, ὅτεή- Ι΄ 

μἷν αὶ τί αν" ὑπάτων χαὶ τἰωὼ ἢ δ χων ἜΡ 

ἐψηφίσαναο" ἡ δ᾽ χρόγος ατὴς οὔπω παωρελήλυ ἢ 

ὡςαἷν σοι δοχεῖ. « γὸ εἰς εἰγιαυτὸν ἀπεδείηϑημϑδυ 8:6 ̓  

εἰς ὀήνον “ιγὰ φόνον ὡφασχκένον, δ ἕως δὼ καζαφεν, 

σω ἄθα πα(αν πίω νομιοϑεσίαν. σεου)ελέσαντες δξζ ὅ- «΄. 
ΑΘ χιτὶ γοιιῦ ἔχομϑυ, ἡ κυρωσαιήϊες τὰς λοιπους νόμοις, “΄ 

30 τότε ϑιποιϑησόμεεϑου τω ρχζω, χαὶ λόφον πεν 
ποραγμένων τοῖς βουλουϑύοις ὑμδν ὑφέξονϑιυ.πέως ας 
δὲ σχοὲν ἐλο-Πωσομδυ σὲ “δ κ᾽ ποαἱροῆς δξοιαίας,“, 

σϑ᾿εὲ τὴς δυγϑοχοος. «δὶ δὲ τῷ πολέμου οἵθα γοὶν ; 

(ξὅπον ὡς τάχιςα χαὶ καλλιςα τὸς ἐ ᾿ ΤΩΝ 

᾿ 

ἔηϑρους αμμμμά- α Ν 

ῥ᾽ ν 
᾿" 

ὶ 

τπλ π-πὶ ν᾿ ὋΣ 

] 

Ἵ 
͵ 
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᾿' 

[ 
Ἰ 

, 
᾿ 

Ι 

᾿ 
Ϊ 

Ι 

᾿ 

ἱ ᾿] 

ε 

οϑαμ, γνώμας αἸιώ παριόγς ὑμας λέγήν,πυξξ- " Ε 
υὐλές ᾿ Ν εν ἱ 

τὸν μϑι, ὡς δ6) στεύηϑες ἡ ωρέπον ὑμῖν, τὸς Ὡρέ- 
͵ 2 

σξυτέροις᾽ ἔπειτα, τὸς μέσοις" τελδφυταίοις δὲ, ἴοιξ«. 
γ ͵ »" ᾽ ᾿Ὶ " νι »ῖἘΞΣ 

»κωΐζσποις, ὥαυτα εἰπτων, ποφζτον μϑυ ἐκαλά Τ' ἐ-᾿ 

αὐλῷ ϑείον, Γάϊον Κλαύδιον. ὁ δὲ »ϑμαςας, Οιαύτίω. 

συτ[ενὰς, ὡς εἷ αὐταῖ “αοϑφήχει, ἢ δὲῖ με ἃ φῴοναϊ .«.-" 
«Ἐ Ἂ πολέμου Τσρὸς Αἰχανοις »ἡ Σαζίνοις εἰπεῖν, «1. 
ριὶν δ ιποδείξα πίω ἐμαυτοῦ ὄζάνοιαν, ἐχεῖνο βου-« 
λοίμιζω δὺ ὑμας ὄξετασοι οἄσιν ἐπαρϑείῆες ἐλπίσιν Φι 

; ᾿ Αἰχϑμοὶ 

Ρὶις,Ρ (Οοορπατίοπίς Πἰπχἰ γί! Βοποζγο,νεραγ οξ; ἀος Βα ]ο δάποτίις ΖΈχαος ἂζ δαδίπος ἀϊσεη-- 
ἄπ ΜΠ] οἱἐ φυά ἐςηιᾶ, απτοᾷ πηρητοτη ΠπιοΑ͂ ΔροτΓΙΔΠ., 1 γος ρογρξάογο νεϊπα, ιιαίρε εἰδεὶ 



Π 

οὖ φορῶτα χαὶ ὁμαίκα όταΐζᾳ καζαςησώμεϑα:" ζαῦτα σ᾽ 49 

ν»Αἰχϑυοὶ Σ αἴίνοι πύλεμωον ἐπενείκεῖν ἐτόλμα (αν ἡ- 

» μὰνρὸ δ χωραν᾿ ἐχτόνες λεηδλοίην οἱ πέως ἀγαπῶν- 

»Ἵες»ὃ τοῖς ϑεοῖς πολλξιῶ γαφιν εἰδότες, εἰ' τις ἀὐΐοες εἴα 

᾿» Ὁ ἑαυτῶν ἔχφν ἀσφόλώς. ἐαὺ γὸ τϑτο κα ϑηῖε, ἡ τί 

» ἀπαλλαγὴν ὅ πολέμου Κὶ ωρὸς αἀὐθις, ὅτις ἔς αἰκρα- 

»ἤξη, καϑήσεοϑε. ἐχεῖνοι Οίνει ἀκύόσανϊες ὅτι σεσείλά.-- 

» ται ὃ γοσεῖ Ὁ παΐζιον των πολίτϑυ κα Οκ πολλϑρὸ 

» τοῖς σο9εφηχϑσι ἢ χϑινῶν ξίτε ὁ δήμιος φὔγοις δεὴν, οὐ-- 

ἵν τε οἱ παΐϑίκιοι" ἡ Ἑ μάτίζω ἀκούον)ες" ΩΝ γὸ ὀόηϑὲς ΑΒ 

» πόλεμος, μαι τοῖς οντὸς τείχους καιχοίφ, ἡ δύζάε ταῖς 
» Ὄρχαις δευύα μιν ὄξαγάν  παὐδοπολεμησου(ἃν τῆς 
» γῆς, ὅτε τὸς πολίζᾳς ὅχὶ τ’ φρατζιωτικϑν ὅρΧϑν ἀπϑ,-- 

»ς ἡξῳ ἐκ Ὡροϑυμίας, ὡς τρότερον, οἰστε ὡς οχκ-- 

» χειυϑίους τος ἕξ Ὄὔρχας “ὅτε τὰς ἡγεμόνας Τ' Οκ 

» νόμον ἀμμφοίαις λιξύσεοϑαι χτ' ἥν μὴ τἶδα- 
; ͵ ἢ Ἴ -“ 5, ἃ ἢ γ 
» Ἄνομδυων, δεδοικϑζας μιή τί μεῖζον ἐργοισων") Καχϑν" 

᾿ Ἅ ε , ν κλπ ͵ ἢ) 

» φύς γε ὑπαχουσανᾷς, ὁ τὰ σπλα λαξονζας, κα- 

β »μα!λέγην᾽ αἰπσέλαῦον εἴ τις ἔξωϑεν ἡμιαζ καζάσοι 

τ οὐ τοῖς ἀγῶσιν.ὧν φ εἰν ἔξω τῷ εἰχϑτος πλπι(ανιδτὸν 

ἦν μδν γὸ ὁμονοίᾳ πῦλις ὥπήηται πολέμου 3 χαὶ Θιδ' 

ον» συμφέρον ἅπασι Φαϊνή!) » τοῖς τε ὄρεσι ἢ τοῖς Ὅ)ο- 
ἵ» ϑύϑύοις, μ': “ὐοοϑυμίας ἁπϑρῖες ἔχι τὰ διφνὰ χ.- 

᾿ρ ρρῦσι, χαὶ τε πόνον οὔτε κίνδχουον σο᾿εἰένα, ὀκγῶσιν. ὃ΄- 

ον τὸρ δὲνοίϑυσα οἰ αὑτὴ ρὶν ἢ τὰ ἐγδὸν καζαφήσαια Κ, 

ν τοῖς ὑπαιθοίοις ὁμόσε χωρῇ πολέμοις, αὶ «οδαςῇ ταῦ 
ον» μδΡ πλήθᾳ λογισμὸς, ὅτι οὐχ ΠΩ οἰκείων ἀγαθῶν 

- καχοπαϑοῦσιν, δὶ ἵνα βεξαιότερον αὐνὴ' ἕτεροι -»Ὁ- 
“ Ε ε ᾽ 3. δυο 

'- χώσι" τοῖς δι ἡγεμόσιν, ὅτι πτολέμειον ἐχοεσιν οὐχ ἡἼον 30 

.» 15 αὐτιπαίλου Ὁ οἰχεῖον, νοσεῖ τάλλα., χαὶ πάζᾳ ἱχανὴ 

.» δχυμα μεις τὰ ἴοιαῦτα ςραϊδύμαζᾳ καζαγωνίσκαϑαι 

αν Ἀ) φϑείραι. (ῦτα δετν,ὦ βολὴ, τὰ Σαβίνων πε ἡ Αἰ- 

.» χϑνῶν ὠϑθυμήμαΐζα, οἷς πεπιςευχϑτες ἐμξεξλήκα- 

» σιν ἡμμ, εἰς πίω γάῦ. ἐαὺ μϑὲ δξέυ ἀγϑθμακίησαϊες ζ 

,» χαζα φρονέοϑαι ασοϑς αὑτῶν ἐπα ρϑέντων, ὡς ἔχο- 

»» βϑυ ὀργὴξ » δεωύαμιν ἐξαγαγεῖν ἔτ ἀὐφες ψηφισώ-- 

»» μεθα, δέδοικα, μιὴ ζῶθ ἡμῖν ὦ πασοούλαξον ἐχεῖνοι 

» συμξῃ ομῶλλον δὶ, 47 οἴδα, συμξησομϑμα. ἐωὺ δὲ τὰ 

Φ Ἰδοὴν ἡ τε ἀὐχοσμία τῷ πλήϑους χα ὦ πᾶσι ζυτὰα 

. συμφέροντα φαινεοϑαι᾿ ἀξελοίσανίες υϑὺ οἰκ,  πό- 
« λεως ΤΠ γωῦ Ὠχωοιάζεαν ὕζξεαν χαὺ πλεονεξίαν, «.- 

« ποδόγ]ες δὲ Ὁ ὥρχαῖον οδίμα τῇ πολῆεία, γῆνξαγῆες 

» οἱ γικῦ ϑρασεῖς, χαὴ τὰ ὅπλα ῥίψανϊες ἐκ “δἰυ" χά- 

»γῶς χά -( δὲ ὠτίας ὄχιςα νϑροις ὑμῶν ςοσὲν δέο- τὸ 

᾿» (λείην τὰ σημεῖα. ἢ τἰραϑύονζς ἐθελοκακήσᾳφν ΣΟ 

ΑΨ ΤΙ Ὁ ΚΟΜ ΕΥΒΌΧΙ ἐφ᾽ 
ΖΕηυϊας δαδίηι, δε "απὸ ποδὶς ἱπέεγτο 
δαί! Ππτ,αρτοσα; ποίπγοβποιγποηίθ. 
Ῥορυϊατῖ; αὶ παξξεπιις στγατῇ παῦαθ- 
ταῆτασ Ρ πηάσηο ἀςοτῖ θεπεβοίο το - 
Ῥυταγᾶιτ, α ἐάτιτο ροήπάοτο ππογο- 
ταγ. 1 φῃἱ πη ἢ σορποιιοτίτἰς, ροτίροχο- 
τἰτἰς ετἱᾷ φιοπηοάο δο]] δάιιογίις 645 
φξτος (ππηπγοιιοτί σσπηοα ππς ροίς- 
ὅτ. ΠῚ ἐγρὸ ροίξῇ δυιάϊογς σοπουαπι 
διοραστά ες ποι γᾶ γαπιριθ]οᾶ,ατης 
ἰδ ᾳ παπο τοι ροτίπητιγ, προ ρίοέ 
ἔλαετε ΠεῸ Ραιγίοίοϑ : (Π66; νΔΠ115 ἰδ 
τὐπιού οἹἿ; ἱπγΠΊ0 ἡήγϑαίς γετ 5: ις νο- 
τὸ εἰυϑήτητ σαι, οιπὶ ρεγίρεξεα νο- 
δὶς ἢτ, Ποη οραβ εἰ οχροόποτῖο ) οχί[- 
τ,ΑΥΌΠΓΙΙ ργςτοῦ Πτοίπ Πα πηία,οτίδπα 
Ἔχίογηο αἰΐψαο δ6}10 ἐεγαγεπηλα ,ασ 
στηλο! [Ἐγάτιι5 δὰ τερίοπίς ἀεξεππομέ 
ςορίας εἀπισοτα ἰη[πἰτιιεγέτ, παν οἷπας 
οπηπο5 δά ργα δάμη (λογατηςητῦ νῖ 
δῃῖς ργορείς ΔηΪπιῖς δοσεήπιγοσ, αῖὶρ- 
ΡΘΕ αὶ παρ! γαῖ. οΠςητ πέδη; πθ- 
4υς ἰρίοβ ἀπςες Ιερε νίατος δά νἱπαϊ- 
σα 8 οὐδ Π ΟΠ σοΠτΙΠΊΔΟἰΑΠῚ, 
τλαῖα πηαίοσ!ς Αἰ σις Πλα] ατα; φήςο 
ἴηι οὐτξρεγαγεηι δέ ἀσπηα σαρεγεηῦ, 
ναὶ ἤσῃα ἀδίεγιιγοβ, ναὶ τηδίαγος υΐ- 
ἄεπι, (ξἀ ἰροταηθαρηδιία τεπη πηαὶς 
σοίιγοβίη ργα]ο. χιια ΠΠ]οτῖι ἔρος πῦ 
οατεῖτατίοης. οὔ επὲπὶ σοῃσογαίθ. ἃ- “ 
πἰπυῖβ ἀγπχα [πλἱτ οἰυίτα 5,146 πη] πς ο1 
τηΠας ἐχρεαίτε οεηίςης, τ πηδρ! [Ἐγᾶ----- 
τὰκ τατη (δ αἴτ|, οπλπο5 αἰδοῦὶ πὶ πηος 
(ξἀιοτῆς οἤοτιης,ηοα; ἰαθόγεπὶ ν]- τὸ 
[πὶ διτ ρεγίο! γεξογπιίάδης. οὔ νος 
το πιο ἤιπὶς (ρἀἸτοη θ. Ια θογᾷς, αῆτε- ἢ 
4ιλτη 111 σοπηροηδτιγ, Ἔχτογηῖς πος 
{1}. οσσαττίς, ας ρίεδς φιϊάξ σορίτατ, 
ΠΡί πο ργὸ {|8 ορίθιις ατιιπηηας ο 6 
Ροτέεγοπ ας, (ξα νι ]1|5 Πγπλίμς ἴῃ (8. 
ἐγ ροῦγίαπι αἰξγααι; ἀπσα5 νογοτερα- 
ταῦτ; ΠΟ Πλΐπιι5 δὲ ἀοπιοἤίοος χιᾷ - 
εχίογπος μοίτες οἵϊε, λπριιεπτσεῖετα, " 
δὲ ιιαι5 ΠΛ ηι15 τα]. 5 ΟΧογοίτι ν]Π-- 
οεοας ἀο!ογε ροτε. ἔσο Ρ Ο 546 ι- 
πογατῃ δ ΖΞ χυοτιιπα σορίτατα (ππῦ; 
πυοσιη βἀμιοία ἱπάστος ΠΟίΕγοσ ἱγγα 
Ρετᾶτς, δ᾽ εγροὸ ταπυ!ρογθαιπ ΠΙογιπι 
σοπτιεπιρι ἱπήϊσπατί, ῃ Ποοίγα ἔεγ- 
τοῖο σορίΑς δάπιογίῃς Π|05 εἀπισθη 445 
ἀεοογηπαπηιβ, νογοοῦ ἢ 4ιοά ΠΠΠςο- 
φίταταῃι, Ποδὶς ἀοροίάαζ: ἵπηπηο συξῃ- 
τατῖι ργοδε (οίο. 56( {1 ρείπηα δὲ πιᾶ- 
χίπιθ ποσοῆαγία ἰῃ ἱπτοργαπη γοίταο- 
τίπιας., ντ (οἰ]Πσες ρΙοὺς δά ἀεσεητοπ 
τηαοάοίείαπι τοάίρατι, ἰἀοπχάας ο- 

τη ηίδιις ἐς ρμῥίϊοα ντηίτατς ἤτ δηϊ πλις, Ἔχτογπαϊπατίς ς οἰυίτατε ἱπί ατιὶς ὃζ σρί ἀἰτατίδ, χιια πιιης 
ἱποϊςιογαητ, ὃζ τοίξίταιτα ρει πα τείρ. ἔοσπια, οοποίοι τ ποίξίμπι αιιἀαςία, ρτοϊςξῖ54; ἀγπλχίς 

ΜΜΜ ἐδ) 
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Ὀταιιὶ αὐ πος νοηίξε, νι ὃζ ἀλπηηα βοη- 
(ξητ, δὲ ἀε ραςοτγαξεοηζ:αζα; “4 ποδὶς 
οδτίπροινε, Πυοα οπηη ἰαπογῇ νο- 
τίς πχδγίτο ὀχραχίταγ, δ. 1 πὰ πη 
ἉτΠγἷς σοηῇςοίς ᾿σδατ. Η!ς γορατατίς, 
τ θίτγοῦ Ποῦὶς, φιοπίᾷ ταγυδτυς εἴς 
ἀοπηοίσατγῖ γογαπ ἤζδτις., δε 111 οδη- 
᾿πππὶ πη ργαίξης ογηϊττοη{ εἴς,Ας ἧς 
οδοοταϊα ἀεσεπτίᾳ; τοτ ογάϊης ἔλοϊ- 
επδπι οὐ] δες ἀϊσοπα! ροτοίξατομι. 
πε; Θηἰπ| ῥαἕζέζε Ποθὶς Πσυτ,αητε- 
4υᾶᾷεο ἀειιεητῖ οἴει νει δά δ 6111} οδ- 
᾿τππὶ αὖ {πο πιλασί γαῖα σοπαοσατο- 
τλαγ, δὲ ἐδ γεύη οΟία]τατο, ἀιιπιῖς τος 

τ ἴῃ ντθε {ἔατιις εἰς, ας σορποίςοτο ἢ- 
αυϊάεοτῖ! ια ἔμπης, πηϊπι γεέξε σε- 
τεγοίῃγ. δὲ ΠΊΔΧΙ Π]8 ΓΟργα ΠΟ ΠΟΠαπὰ 
τηογθαταγ, Π]|ς {τὰ οσσαίοης Πορ]ο- 
ἕϊα, ἀδ 4]1ἰς ἴῃ ργαίςης νοῦθα ἔφςεγε 
ψΟΪΙτ: πε σατο 4115 ΡΟ] Ποῖ Ροῆπε,ῖ 

ἢςς οσοαίτο νε Πγίπιις οὔπιοάα ἀἰ Πηϊτ- 
τάτα, ΠΟ 5 Αἰ παξξαγος ορροτταηίο- 
το ΠῚ. ΠἸ4ις ΘΠ πη ΟΧ ργςτογιείς ἀα ἔπτα- 
τὶδ σοπί έξαγαπη ἔδσογα να] ]ΟΠριιτη 
ΡΟΙΈΠας ἱπτογίαθοτιγ τῶριις Δητοηιᾶ 
ταΓία5 αὐ σαρίοηα ἄοτορ. σομ ἢ] τη 
οΟποηίϊηηλι5. [τ 6; Γοσο νος Ἀρρὶ, αὶ 
ἡμῖ ΓΟΙΡ. ρα [Ἐ15,δζ ΡΒ] τα οἰττατὶς 
οσπιοάλ,Ποη ρτίπατα οπηο] απγᾶτα γο- 
ἤτα  ροἕζατο ἀςθεις, Παμα νετὶ νεῖ- 
ΒΙ5Πδετίογίθ. πες; δά στατίᾷ νεγαπι 
ἀοοσπιοάατϊς ἀϊςᾶ. ΠῈ Π]Π δῸ Ποπηΐ- 
ΤΟ ἸΠΕοπΠΙΙ {τ|5: (δ σορίτοτίς Π6 Πα 
«α ργοῦτῇ ἀπ σοητιιπης Π|ἅ παρ! γα- 
τις να τὶ νεγθα αςεγο, δ νε ἀεπηοη- 
{γᾷ ψαδητίς ργοςε Πς ἀρίτοταγ ταβρι- 
Ὀ]Πτα, δδι Δ ΠΔΠῚ ΓοΓΐ ςπηθη  ατίοπο, 

ἥδι.οἱ ἐϑιτὶ (πα: ροίπε το[ετιι, παπὰ 
. πὶ οπηπος αυίδιις ἱΠΟΟἸ Πίος ραττία 

{τατιις στιγα εἰς, πθοεῆς μαδοητάερι- 
δ]ιοὶς οσδπηοάϊς νεῦθα ἔμσοια, τὰ ΠΊ ῃ 
ῬΓΙΠ.Ϊ5 ΘρΌ. 46 ΡτἰΠηῖϊ χα! Ποποτίς 
βτατία, ]υΐα ργίπλα5 (οπτθητίᾷ γοσατις 

. πη}: οἴει απτταγρί τ ἸΠἰς ἂς [πυετία 
Ὰ Πρ ΪΑτίσ, Π, αἱ ρείπγασ {πγρίτ, Γοτίσο- 

ν᾿ τοῖ ἡπᾷ ΟΙΠΠΙΠ ον οἣν παι ΟΠ ΠΊ᾿ 
ἀοίάετγαης. ἀείηάς, ηιία πεσοῆξ οἵξ, 
της, Οἵ! ρατγιπις πὶ Αρρὶϊ ἀδοαπγείγα- 
τις ρΓΙΠοΙρίς,, δ πχαρσηᾶ νο]τρταῖοπη 
Ρογοίροῖο οἵ γαθρ. δαπο δ 115 δά τηϊ- 
ὨΠ γάτα, δ ρΓὰ αι διιδοιπΊηιις ΑΠΠἰς 
τη Γοσ 8 ΠΠοὶ. οὔ δα πιϊπι γα Πγαὰ- 
Ἰς. ργάτεγδα, υί πος ἰῃ γε ρι Δ ἀπηΐηϊ- 
Πτατίοης Ῥεοροητῇ, ἃ Πηδίοσθ. [Π Π18 
ἠετίπαιτῇ (ςῃτίο, ν ΡΟ Β σα σοπηπιοήα 
ΡΓίαδτῖς ἀητεροπᾷ, Πδο ν ας Ρυπατὶ 
ΡΟΓΙΟΙΠ τατοη Πα θθδζη, Πι06 νἱτα: ἱπΠπἰτιζιι πῇ σὰ πα γα ῃὶ 
το ἀθἰδγιιοσίπη, πςο ππαϊογαπι γί γιαΐος ἀεαεςογαιογίηι. 

ΘΙΘΟΝΥ ΘΙ ἩΙΟΑΈ ΝΑ ς 
] 
ἵ ρῶν, ξοισιν ὡς ἡμας σκ εἰς μαικραν, ζι τε βλαίξας « Νὴ 

᾿ωλούμϑροι,ὼ «ἶξὶ ϑζκλλαγῶν φρελεξόμϑυοι, ὑπαρ- “ἢ 
ξ4 τεύ μῶν ὃ πόρτες δὼ ἀὐξαιντο οἱ γᾶν ἔχογγες, χωεὶς «ἢ 
ὅπλων φχκπεπολειιηκέναι δὴ κσδὸς αὐξευς πόλεμον. “ 
τα δὴ λοῇσα υϑύοις ἡμας οἴομαι δὲῖν Ἔ μδὺ τῷ « 
Κ πολέμου βελίω, πη, ταραχωδῶς ἡμῖν ἔχᾳ τὰ ὧ- 
τὸς πείχοις, ἐάσαι κτ παρὸν, πο ὁμονοίας ἢ χα! 
χϑσχκξ πολι χοῦ. πυϑϑϑεῖναι τω βελουϑύῳ λέγφ. 8}. 

Ἰ᾿ 

5““ ' 

ὙΡ ὀξελυεῶ ἡμῖν, ωρὶν εἰς πῶτο ̓ καταςήσαιντο,αἶϑὶ « ᾿; 
λέμιφν πὸ τῆςδὲ Ὁ Θρχῆς κληθείς ἡ δα ΙΟ πὸ ἐν προ θέ, Ἄλλα ἠέ ων: ἰσι σχοττειν, ὶ 

3 "»"", ͵ - 2 9: ᾿ ἀρνίον “φξλγμώτων τὼς ἐχθύπτον Ὁ. ΟΝ 
καλως ἐχά χγινολϑϑων, δχαγνῶγαι.-πολλῆς γὸ : θὲ 
πίβιμήσεως αἕξιος ζω, εἶ΄ τις ἐκεῖνον ἀφεὶς τ χα δϑν, ἔν ᾿ ̓ 
τότῳ λέγην αἰ ὁιλωνηξίφ" ἐσ), αὐ ἔχοι τὶς εἰπεῇ « ὴ 
βεξαιως, ὅτι πῷτον αἰτὐρολλόυϑυοι Τὶ χαιοὸν ὡς οὐ 
Ὄχττηδάον, ἕτερ δοωυυσοῦθα τυχεῖν ὁχυτηδιφδἸέρου. « Ἵ 
εἰ γὸ οκ Ἑ γερονότων τὰ μέλλοντα ἔσεαι ζ, βέλεται τὶς «" 
εἰκαιζήν,πολιςὶ ὁμτ' στον ἐς αἱ χρόνος, ον ᾧ ὐϑιϑ- ἡ 
δενὸς ἢ: χοινῶν στε υσο θα βελάυσονϑροι. αξιεΐα 

20 ὃ ὑμας, Ἄπαιε, τὸς ρϑεςξηχέζς “ὃ πόλεως, χαὶ ὃ « 
χϑιγὸν Στὸ ΤῊ συμφερόντων, ἐχὶ Ὁ ὑμῶν ἀὐζῆς ἰδία « ἡ 
λεσί]ελοιοῦ, οφείλογζξις σκοπεῖν, ἐαϊ τι 3, ὀληθῶν μα ̓  
παρρησίας, διλλὰ μὴ καθ᾽ ἡδογας ζαιὶ ὑμετέρας λέγη ' 
μή μοι ὄχ τῶτο ὠπεηϑεένεα ζ, οὐθυμεϑῴοις ὅτι οὔκ" ἥν 
ἔχε λοιδορία χαὶ “ὐξοπηλοικισμῷ τὴς ὐρχῆς ὑμδλα, 
ποιήσοιαι τὸς Ἄδορις, δλ ἵνα δείξας εἰν οἵῳ κλύδωνι“. 
τὰ ποραγμαῖα σαλά 4. ὃ πόλεως, Ἔ σωτηδζαν αὶ ἐ- «ἡ 
πϑρόρθωσιν αὐτῶν, ἥτις ἔς αἱ φεαίσω. ἅπασι δέ ΣΡ Αὦ 
ἴσως, ὅσοις τῇ παϑιδὲ μέλᾳ τῷ καλῶς ἔχάν,αὐαίχαῖός «, ἡ 

30 ὄξηνο τύϑὶ τὴν, χϑινῇ συμφερόντων Ἄδορς, μαλιξα ἢ 
ἐμοί. πρεζτον αϑὺ ὙΡΡ, ὑπ γνώμης ᾿βύξν ἠξίωμα!,“.. Ν 
δὲ ζιμιζυ: αἰο,μωύη5 καὶ κα εἴα πολλὴ ποοϑτον αἰατ ο΄ 
ςάντα, μι θχ ἃ δεῖ. ποοῴτον ἐπτλνορθωσααζ λέγφν.ἔ- « Ἢ 
πειθ᾿ ὅτι συμξέβηχεν ὄντι δείῳ ποὺς παΐρὸς Απαίου“ 
τῷ πσϑϑεςηχϑτος ὃ δεκαρχίας, ἥδεοϑαι τε πόώτως, ἘΝ 
τὸν μάλιςα 4 τὰ χοιγὰ ἰ πο’ αὐτῶν ἔχίξοπάη, “ 
ἡ αϑιαο πϑύτως ὁτουδήτινος μάλλον, τὸρ μὴ κα « 

: λῶςισρὸς 3 πότοις, τί πολἤείας δχκ δέδεί αι πσθ9- “ 
αἰρέσιν εἶκ, “σδϑούνων, πὰ χοιναὶ συμφέροντα αὐϑ9 ὃ: “ 

40 οἰχείων λισϊελῶν αἱρῴοϑαι» κἡ ῥμη δένα κίνδγευον ἰδλον κα 
αὐ υλογιζεαϑει" ζῶ ούρι αὐ προοϑοίζεω ἑκών" “ἢ 9.“ 
μοι ζιυπτίω πῷ βίᾳ πδϑαιρέσιν "ἡ Οέκ αὐ καΤαιογύ- “ 
ναιμμε ὡς ἐχείνων Τὴν" αὐδρῶν Ὡρεᾷς. «θὲ μδὺ δἶζυ « 
τῆς καϑεςώσης πολΠείας, ὕτι ποιηρῶς ἡμῶν Ἐχή, χαὶ “ 

δεφγε-. 

ΡΓΟρο Πογίπι, μαι ἀυαημαπιίροη- 
Ῥοττο Πᾶιο γοὶρ. Π δγιιηλ νιτϊοίμπι οἱὸ ὃζ 
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Αὐτοῦ τ δ΄ κα Οὐδ ΕΚ ὙἙ 
᾿ δι ον ΤΣ ᾽ » ἥε »“ν 

» δεξχεραίνοισιν ολίχϑυ δὲιν πόρτες αὐτὴ, μέγιςον ἡμίν 
ἡ , ͵ ΡΝ ὶ “ δ 

᾿» νέϑϑὼ τεκικἤσκονιπθύτες οἱ τὰ κϑινα, διοιχϑεοπτες ὃ 
͵ »ἃ " :ὦν σε Ἵ ᾿ ἊΝ 

» μῦνον συος ἀγνοᾷν ἔξεςην ὑμῖν, οτί φάο»ισιν ον τὴς 
ὮΝ] « ἤ ͵ λ Υ, 

» πολέως ὁσημέραι» καζωλιποόνες ζᾷς παπτοιχας ἐςίας 

» “οἱ ϑοκέςαζι ἣ' δημοϊικῶν,οἱ υϑὺ εἰς ς πλυσιοχώ-- 
͵ « Χ ͵ 

» οφις πόλάς, ἅκα γωσναιξὶ κα τέκνοις, μεζοτιδευϑυοι 
»(κ οἰκήσᾳς, οἱ δὲ εἰς τὸς πλλέςον ἀπέηονζας πῆς πὸ- 

3 ἌΝ » Ἵ ᾿ λ 2.» 

» λέως ἀγρ9ις. ἡ Θα το Τ' παξικίων πολλοὶ ζὰξ κατ᾿ ἀ-- 
“ λ « ᾽ ᾿, 

» φὺ ποιοιοῦται 9. (ας, ὡς τσξότερον, διλλὰ αὶ τό- 
, Δικ 5} ᾽ ἋΣ “ ΝΎ; “» 

» χων οἱ πλείοις Τ' βίον ἐχοέσιν Ο» τοῖς α,γ29|6.χα Τί δὲι ΙΟ 

» αἰδὶ λέγων λέγᾳν, ὅτε ὶὶ 3 βουλάυτῶν ὀλίγοι »ϑρ 

» ὕες χτ' συλμφαν ἢ φιλίαν προφηχονῆες ὑμίν, αἰ σωο- 
» μδύοισιν ετὸς τείγοις »οἱ ὃ ὀηνοι Έ ἐρημίαν ποϑφνοτέ- 

» ραν ἡγριοῦτοι “ὁ πατείδος, ὅτε ορεῶ ἐδέησεν ὑμῶν και-- 

Ἂν" λέσοι πἰω βελξὼὺ, ἐκ αγορῶν καθ᾽ ἕνα κα λούνϑρυοι 

» στνῆλθϑον, οἷς πατθιον ζὦ, ἅμα ταὶς ρχαῖς “ἰὰ 

» φυλακῆς ἐχν Δ πατρίδα, ἡ μ(ὑδενὸς Ὡισπολείπεαζ, 

» δ᾽ χοινῶνγ. ἀρ δῖ ταγαϑ αὶ φά γονᾷς “ἰασολαμᾷξαγε- 

»Ἵεθρ,ϑοφποις καζαλιπεῖν (ς ἑαυτῶν παπτοίδεοις ἢ 

» πὰχαχά; ἐγὼ »ϑὺ δ. οἴομαι τὰ κακοί. χαίτοι {γος ἐ- 

» λατῆον οἴςοϑ» ἐὴ) κακϑ πολφ,ρὼ ἄτα τῇ Ῥωμαίων, 

'» ἡ πολλῶν οἰκείων δὲῖ σωμῖ», εἰ μέλλᾳ βεξαιως κατ 

᾿»ϑέξζῳν τὴν πφοφοίκων τρχζωὼ ὦ κα λείπεοϑαι 

» μϑρ σοῦ ἢ: δημιοϊικῶν,ἐρνμούοϑαι δὲ αἰ πὸ ἢ παϑι- 

» χίων, τε πολέμου καζοιοόντος αὐτίωυ τε νόσου λοι-- 

» μικῆς, τ᾽ ὀηνης ϑεηλάτου συμφορᾷς σσεϊ μίας; βό- 

βλεοϑε δξίω ἀχοῦσαι ἴνες εἰσὶν αἱ βιαζονϑνωι τάς δώ- 

ΝΠ 5 υρυπον: 
»γὼν , "ἡ ὀϊξερημοιῶ ἐφές;α. κ) κί ἡσάς παπέρων, ἢ πα-- 

Ἀ (νήγεῖα γάρ αὐαϊκα οτέραν πατοίδὸς : ε γὸ ἘΞ 39 

» περαϊτίας ζχθ οὕτως ἔχη. ἐγὼ δὴ φράσω πσε9ςὑ- 

» μαϊςνὃ σέκ δἰποκρύνψομαι.κατηρφθίαι γίνον.) Ῥ Φ- 

» χῆς ὑμδυ,, Ἄσαιε πολλαὶ, ἡ Ὡἴραὰ πολλων" εἰ μϑὲὺ 

» δα δεῖς, ἢ ψδυδεῖς, συσὲν δέομαι! δίῳ, ο» τω παρὸ »- 

»ἢ γίνον.) σὺ δΐζυ ὅκως. συ εὲν΄ εἰπεῖν ἔξω ' ὑμετέρων 

» ἑταίρων, "οἰκείως τοῖς παρϑσιν ἐχφ φὩραγιμασιν.οἱ δῷ 
Η γττ '» ΜΡ τ᾿ προ ΕΝ 

» γὲ ἀγαϑοὶ ἂξ ἀγαθῶν, οἷς σϑϑεηκεν ἱεροῦ! πε 

ὶ » καὶ δῷ ν, ὁ Τὰς ὀιλας καρποῦοϑαι ἕμμαις, α οἱ πα- 
͵ ᾽ » ͵ ᾽ ΩΝ » , 2 ͵ 

» περὲς αὐτῶν ἐχαι ρποίουτο, α, λοντο τ ὅτων απτελαύνο- 

» μϑυοι΄ δὲ ὑμιςζ ας ασοουονιχας αἰξιωσής Σπολωλέ- 40 

Ἢ χότες. οἱ δῈ Ὁ ϑζὰ μέσου τάξιν ἐχονες οὐ τῇ πολά, χαὶ 

» Ὁ ἀπράγμονα διωχογϊες ἡ συχίαν, χεημάτων πεά- 

» δίχοις Ὄόπαγας ἐἴκα λοῦσιν ὑμῖν 9 χαὶ “«ὐϑδοπηλαχι-- 

» σμοις εἰς γα μεζος ὀδύρονται γεωναῆχας » ὁ παροινίας 
» εἰς ϑυγατέρᾳς Ἐχεγάμοις ,χαὴ ὀηγαις ὑξρᾳς “πολλαξ 

» καὶ γαλεπας. ὃ δὲ πενέςα ον τῷ δημοϊικοὐ μέρος ὅτε 
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ξεγπιθ οπληἱ δ ἰπυϊατη, ος ργαοίρας 
ἀοσιιπιεητο σοσῃοίσεις εξ, φυοά ο- 
πγηο5 4υἱ ρυδ]σα πλιηογα οθεμηζ; 
(φιοά νηῦ νοδὶς ἱσπογατο ποῇ ἰἰσοτ) 
πιυοιίάϊς εχ νγθς ργοξαρίαησ, γα! ξεῖ5 
Ρατογπί5 ἰαγίθιι5: τὰπι εχ ρίεθοΐβ ορεῖς- 
ΠΎ115 4115» 415 1η νἱοἴπα ορρί 4 οὔ 
νχοῦο δο  θεγὶς (δ τγαπϑέογι ας πὰ 
τοπλου ΠΠπλο5 αὖ νγθθαρστος {ἐεεά! ας 
πο Ρατγοἱΐ φαίάξ πγατἰ πῃ νεθρε οοπι- 
τλογάπταγ, ντ ΔητΘ : (6 Πογ ΠῚ “ΠΟ Ω; 
πιαΐου ραῖϑ γαγὶ ἀθρίτ δέ χα ἀς σετε- 
τὶς ἀΐσοτε διείποῖ, οὔ εχ ἰθηδτζοτίο οὐ 
ογάϊης ραιοὶ, {α {ΟΠ]Πσαῖ σθποῖς δι 
ἁὐλϊ οἰτία σοπί πὶ νοδἰς ἔπητ, ἱπεγᾷ 
ΤμΓος Πιδποᾶζ; σοῖογί πγδίους (ΟἹ ἴτιι- 
ἀϊηἰς φυᾷ ραττία ἀς  ἀογίο το πεδητιτὴ 
νας οαπὶ (δ παγὶς νος οσοσαΠάιις 
εἴδει, εχ ἀρτίὶς Ππρι]ατίπη ΟΠ ΘΠ ΟΓδ 
4αῖδ, νας πεγράιταγ ογας νΠὰ οιιπα 
τρδρ γα. ραιγία τατο ἃ σοόγοῦο, Ποσ 
αὐ ν]]ο τεῖρ. πιαπεγα ἀθοιίθ, Ντγῦ ετ- 
θσο ρατατίς ΠοπΊη65 ἰη ἀοίοττίοης ρα- 
τεία ἔπρογα, θοπα, ΔΠ πλαἰα ὃ πιοϊα, ντ 
ερο υϊάξ αὐθίτγοῦ. ατηαὶ σα Παῆι 
ΓλΑὶυς πη Δ] Ἔχ [Ἐἰπλατῖα ἀσοιαοτο ρος 
{ε οἰμπιίτατί, δέ αυϊάοιη Ιλ οπηδηα’, 4185 
τηάρῃα ἀοπλειἰσατῖι οορίαγῇ ῃλα]ε1- 
ταάίπε ἱπάϊροι, πλοάο Πετηῦ ἴῃ Ηηϊτ- 

πιο γοτίπεγς νοὶ τ ἱπηρογία ἢ τιιπὶ ἃ 
Ρἰοθεἰϊς τῇ 4 ραιτίοι 5 «το! Πα πάτιγ, 
ΠεΟθοΙο ρεςπγεηῖο, ποὺ ρο ἘΠ ςπεία, 
πεον]α Αἰ ̓ α σα] απλίτατο ἔλα "Ν᾽ Ὡἰτἰ5-- 
ποϊρσίτυγ αιάίτο αὶ. ἀς σαι Π|ς σορᾶ- 
ταῦ Πομλίηες ἴδογα δέ πχοπαπηζια Ππη8- 
Ἰογαπη , [τόσα ΔΟ ροήοΠΠοηο5 ραιγίαϑς 
ἀείοϊατο, ὃς ψιοάιι!5 (ΟἹ ραιγίο πιᾶ- 
σὶς ποςοϊαγια ἀμισοτο ὸ πος οηἰπι ἢς 
{της σαι ἰτα ἤπηι. Εσπυϊάς ἰά ν οὐ 5 
ἀϊςατη,πος αι ἀιᾶ σεἰαθο.Μιτς ὃΖ 
Δταυ τίς σοηῖγα πλαρ Πγατῖϊ νο ἔγι1Π1, 
Ἀρρὶ, φιοτεία ργοξογπησαγ, σας νος 
ταπε ἤηγδη (Ἰὰς, ΠΟ οριις οἰ ἰἢ ργα- 
(εητία ἀἰσαίγετο. (4 ρτοξεγαπιαγτας 
πῆρ. Αἴ νὰ [μηρεηφατῖν αἰςᾶ, π}114 οἱ- 

υἱτατίς ρατβ, ἐχοερία ἐβέλίοης νεῆτα, 

(ε ργαίεπεί γεσῖι ἰζατοΐ ἀσοτοραῖ. ΠΔΠὶ 
ηυϊΐ ργαπλπτίογος ἔπησ, δὲ ργα ξαπτί- 
Βις γηαϊογίῥμς πατὶ, ου πὶ δά ἱρίοϑ ρεῖ- 

εἰποαπείᾳοετάοιία δὲ παρ ἔγατις, σ6- 
τογογαπηαο Ποπογαπι ἔπιξξιι5 4109 

τηλίογοσ Π]οσιπὶ ρογοθρογαησ, αρτδ 

ἔεγαης (8 ρεῦ νοϑβ αἱ {ΠΠ|5 ἀθρο!]ὶ, α!- 
τίσψας ἀϊσῃίτατίθας ργιπατί. αὶ γεγο 
ταςαϊιπι (πη. οἰπίτατε σταάιπι οὔ τί- 
πεησ, το ξεῖρα; ρωδίϊοις περοιίὶς φαΐς- 
ται νἱτας σαπιι5 ἐεέξαπτιγ,, σαπὶ ἰΔ- 

«τγπηὶς φαοτίταπιις ἀς ἱπίιυιίς νείετὶς ἱπ θοπαὰ γαρίῃίς., ἱπ ὑχοτος σοπτιπΊο 5, ἱπ ΗΠ 45 ἠὰ- 

δες ΠΡ 4ἰηίδιις,, αἰ σις πιαϊτῖς δο στααΐρας ἰμίατίϊ5, ας ἱρορ πὰ ΡΙεθῖ5 ρατβ.» ἄαπλ δέ 

τ 
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ςοπντίοτιπι ὃζ (βτασίοτί Ιατο ἔγδα- 

ἄλτιγ, πεσνεὶ ἰῃ σδοίοποπινοσατα, 
νεῖ αἰΐας σας ρ ἃ οἰα}}15 απ) τατί5 

Ραττίσορϑ ἔτ, ρρίογ μας οτηηία νοβο- 
αἶτ, ας πιαρὶ γαῖ νοἰξγιπι τγγαπηϊάξ 
γοσατ. Οὐοπηοάο εἴρὸ παῖς σοττίρα- 
τὶς, νο5 45 [ἰς ογἰπηϊηδ. αριυά οἰπο5 Π1- 

Βεγαδιτἰοὸ ἰ4 επί πὶ άμης ἀἰσεπαάτ το- 

ἢλατ. δῖ εχ 5.Ὁ, Ροριο σορποίοξαπι 

ΡΕΓπαττατῖς νιγῇ πη τ σοί] 65, τείδι- 

ΠοΚ,Γεἴεζοςς; ΠηΔο ΠἘγάτας ρατγίος ογΘ 

τε, δῇ ἤδηστοῖρ. ογπηᾷ γετίπεγα. Πε- 

πἰπχοίηηος ἈοπΊδηὶ ραποοτῖ! ἀοτηΐ- 
παῖαπιΡ οητ, νόσῳ; θά πάξ ροτοίξατξ 
τοτίπογο νεἰητ,]ερ πη, ΠΟ νἹ νίιτ- 

Ρατῦ ρογοτίς πηδρὶ Πγατῖϊ. τ ἢ σοπίο ες 

ΤΟΙ πὶ σοῖογοβ 4; Πρ  ΠἘγατι5, ντ ΔΠ.- 

τα, οὔδαγε πηδ της, Ιεσο πο! γάτα ἀε- 

Ροποιίβ8, πος ἴῃ ρᾶγοϑ σοπιγά  ρίογι πη 

νψοϊαπτατξ πηρογα φοίπῇς νἱἀεδίπιῖ- 
1:14 Ἐπἰπιτγγᾶπίσιπι εἰξ; οὔ 1ῃ οριῖ- 

ταδταπῇ ἱπηροτίο, ΠΟ ηἱΠ νο  θητίδ. οἱ- 

αἰδιις ρεγαζαγ παρ γάτα]. Εἴὰς νεσο 

ἱπ|πἰτατῖ τε ααξτοτ οἢς οροτίοῦο σθῃ- 

(εο, ΠΑ ΠΠτα τῳ το ραποοτῖ ἀοπηί- 

πατῖι, τα ταγίας ἀπε χαατί, ἀρρὶ; χαὶ 

ντάἀπάυτη νίαϊ, τα πᾶς οπετὶ πα 
νετο δά το εἀαπάδιιγα Πητ οσπγοάδ, 
6 ταϊῃὶ οδίςημεης ἱπυ!ἀἸοίαπη ἐπ 
ἱτηρογία ἀδροίποτίς, διά ψμαθ. δῖτο- 
ταπὴ σο]]οσίατη νεἰξγιπι ἀξ ξαιιαταγ 
ΡΓοροίτα, σαπξε! πος φιοςς ταο οχᾶ- 
Ρίο θοπος νῖγος οἵϊ ἔλέϊος ορίπαθιη- 
ταῦ. ἤπ νοτο ἀς ἱπίαο ρεϊποίρατῃ 46- 
ςεάετε γοσυίςητ, δὶ φυίαξ στατίαβ πὰ- 
Βεδυπτ οπηπα5,4 1 (ο]115 γοξϊς ἔδσοτα 
ψοϊ ποις " 1] 5 αὔτ νοὶ πο εητες,ο ἄ6- 
ἄεοοτε δζ ππᾶσηο ἀειεπχέτο, ροτοί- 
τε αχυρης. Ὁ ο Δ νος οἰδἀεἰππο ἔο- 
ἄετε οδἢεηχηβις, πάείψας πιυταα 
ἄεος τείϊες δος νἱπάϊςες δά δι {π|5, 
((τβαη εηΐπι δζταῖε ἡ ρίᾷ ἃ νοδὶς 
ξλδτῦ 6) σορίτα ἔπε άτις {Ππ|4, Πίδγιο- 
τατ, ἱπιρία εἴς, ντ σοηιγα ραιγίᾶ Ὡς οἷ- 
165 ἱπίτα Π γεγο νἹο ει, ρία τη. 41] 6- 

ληϊπι δά ποπείϊα δ 8, πὸ δά τυγρία 
δὲ ἰαϊαίξα ραξῖα Δα θεσὶ ἀπηδης. τῇ 
ἱπί πυσογατη πετιι ἱπιρογα ἀδροπο- 

ΠΙΟΝΥΞΙΙ ΗΜΑΤΙΟΘΛΑΝἊᾺϑΒ 5. 
φ᾿ χα ρεσιῶν ἔτι κύθμον νόνϑρον, ἅτε ψηφηφοριῶν, , 

5.4 5, ἠὰ ᾽ ἶ ἡ 3} 5. 3) ἀν 

οὔτ᾽ εἰς οκκλιῖσίιαν κοιλθύμϑμον , οὐτ᾽ ὀηλης πολίζι- “ 

κῆς φιλαν,ϑοφπίας μεέζα λαμίθανον Θεὲ μιαξ, 2“ 
(τα πὸμθ᾽ ὑμας μισεῖ, χαὴ τυφφιννίϑου καλά πίω « 

τὐρχζω ὑμδμ. πὼς δζζ ἐπθιμορθωσέε ζωῦτα,ὶὶ παύ- « 
σεοῖλε δὲ αἰτίας ΤΣ τοῖς πολίταις ογῖες , τῶτο δ ω ' 
ΧΦ. ᾽ τὰ ᾽ Ἱ [ω 

ἔσ) αἰ σύλοίπον εἰστεῖν. εἰ «αφοξούλά κα πῷ στυς- ἃ 

δρίου"ποιήσανζς, ἰποδοίηε τω δήμω Δι|ογνῶγαι “ ᾿ 

πότερον αὐτῷ δοκεῖ, πάλιν ὑπ τους δἰποδικγύναι, “ 
λ ͵ λ λ ε) 2 λ λ ᾿ ͵] ΑΝ ἢ 

10 χαὶ δηρζδχοις, χαὺ αὶ ὀνγας Φρχας ζᾷς πὰ τοίους ἢ « 
ἀρξνν ἘΜ, 58. Μ , Ἀν ΔῸΣ » 

μϑυφν ὄχι τὴς αὐτῆς πολίϊειας. ἐα) πε ὙΣΡ αγαπώσι « 

ἱῬωμθ)οι πϑύπες ὀλιγγαρχούμϑροι, καὶ νϑύφν ὑμιαΐ ἐ- , 
Δ δῶ ΝΠ ῸΣ 7 ] ἡ ἡ . ἀ 

πὶ τῆς αὐτῆς ὀϊξοισίας ψηφίσωνχαι , κτ γομμὸν ἕξετε, ἃ ἢ 

χαὶ οὐ βία τἰωὼ ἰρχέω. ἔα) τελί τ ἅτους παλὶν αἷρᾷ « 
«ϑαι βεληθῶσι, χα) ᾷς ὀηνας ΦὌχαξ, ὡς “σϑϑτερϑν, ἢ 

ὡ-ὀποϑήσεαϑε γόμω τἰὼ ὅξοισιαν,χαὶ οὐ δυξέϊε ὠχϑγτῶν ἃ 

-όχῳ τὔν Ἰσων' τῶτο αϑὺ γὸ τυραννικόν" ὃ δὲ πὰρ ἃ ' 

ἐχόντων ζᾷς Ὄρχας λαμξανν, ἐριςυχρ αἴιχον. δὲς 

πολήφύματος πότου πρῶτον οἴομαι δεῖν έξζαι σε, ὰ 

20 παῦσε Ἔ “ἰ αῦσὸ σοὺ καΐζα ςαϑεῖσαιν ὀλιγαρχίαν, Ἀπ . 

πιε, λεσίϊελὴ τέ ποεὴ μὴν “βμόνϑιον,νειῦ δ) ἐπα ϑῆ. «Ὁ 
ἃ σὴ ἐκ τῷ πειοϑίωαι μοι, χαὶ δἰποϑέοϑαι τίω ἄμε ἵ 

φϑονον ὠϊξοιοίαγ ζωυτίω, χερδϑυεῖς, ἀκχουίον. ἐαὺ μδὲ 

ὅλον ὑμδυ" Ὁ φρχεῖον ἐχὶ τῆς αὐτῆς λιύηται κσϑϑαϊ- ̓  
βέσεως ς ΟΥ̓ΚῚ σεπϑώτες αἰ σπσολήψονται ὃν τὸ αὖ ζ,,. ] 

χαὶ πότοις γε υδοϑαι γ6 

εἴσονται πίω χάφιν οὔτι μόνος ἐξαλήϑης δίχαια, πὸ γα 
λ Ἃ ᾿ Ἵ 2 1] 

τς δὲ μή ϑελονζᾷς, σεεὼ αἰο,μμη χαὶ μεγάλη βλά- δι 

30 δ παύσοισι ἢ δρχῆς. ὁμολογίας ἢ ὸ πίφησ δσποβ- «Α΄ 

ῥήτους εἰ΄ τίνας δλύλοις δεδωκαε,θτους ἐγίυηζας ΠΝ 

γσαί υϑροι" ταγα ὙΣΡ 

τῶν κὶ πατείδὸς" καΐζοιλυουϑύας δὶ, ἀὐσεξίς ϑιοὶγὸ « 

Ἐχὶ καλαῖς κα διχαίαις πύδα λα μξανεαϑαι φιλοῦσιν ἃ 
ὁμολογίαις, Οἐκ ἐπ᾿ αἰα,φαῖς ἡ ἀδίκοις. εἰ δὲ φχὰ φο- « 

(ον ἐηϑρών ὀκγᾷς Ὀποθεα ΚΤ ὀρχζω "μή σοι χίνδυ- « 

νοΐ τινες ἐξ αὑτῶν ἐπαοϑῶσι "ἡ δίχας Δϑαϊκαιϑὴς ἀξ 

πέχήν τὴν πειωραγμμένων, σέκ ὀρθῶς δέδοικας. Οὐ « 
τε νεγοατίς, πε ἔοστε τι αἰ χιοα αὉ1]- 40 "ὃ ὅτω μμεκρ ὄϑυμος συτὶξ ἀχάριτος ἀρὰ ἘΣ ἀἱ ἢ : 

Τὶς ογθοῖασ ρου συ] πὶ, λξογαπηα; γὰ- 
τἰοηξ τοάαογε σορατίϑ, ρεγρογαμῃ δὶ 
τηστιῖ5. Π64; ΕΠἰ ΠῚ τ ΠῚ} ρα Π]]ΔΠἱ ΠΊις 
νοὶ ἱπστατι5 οτῖς ροραΐμ5 ἈοπΊδπιι5, 
νυ εποηηγοῦ εὶς οδ αἰ ηὶ γα τῖς,2422-- 
1179} ἀοἸἑτοτγῇ τογῇ πχοπγὸσ πτ ἔπτα- 
τιι5; (βἀ ἐπρογίογιθ. ΠΑ] 15 Βοπα ργςίεῃ 
τίΔ “600 οχαμηίης ορροπεῖ, ἃ; 11ς 
νοηϊᾷ, [ἷς νεγο ἰδιάογη εἰδιιοῖ 56 ἃζ 

δῆμος, ὡς] εν" μϑὺ αἱ μδοτημαίτων σου μεμγδαϑα» ἃ 

“ῃ δὶ ἀϑεργεσιῶν ξπιλελλοϑαι ἔχις δἀὐτιπαρέξε- «“ 
ταζωντα γε αὐγοϑου τοῖς πάλαι καχϑὶς, ἐκεῖνα, μϑμ « 
ον 2 “ ᾽}» « ΄ 

ἡγήσα.) συγίνωμης ἀξία, ζωῦτα δ᾽ ἐπαίνων. ὑπαρ- « 
λ ᾿ Ε 2 ς ΗΝ “ἡ 

ξ4δὲ σοι τὶ “ “σϑ9 Φ ὅκη Ῥπρχίας ἔργων πολλά « 

χα! καλὼν οντων “πσομιμγήσκαν Τ΄ δόμον, χα! τίω 
ΠΕΡῚ 

ςὐτ αι: Δηῖς {τ ραυςοτῦ ἀοπιίπατῦ πχμΐτα ς ργαοίατα ρος ΠΠ, πηςπιουίᾷ ριοδί τε εἰοαί5,ας. 

τας ἘΔ 3 ὙΠΗ ᾿ 
ἡφοὺς "εαν σ᾽, ὅτοι Φιλογῶς α΄ 

“ 9 ΔΥ ἐν ἵ Ν Ἂ" 

ρώσιν ὅτ τῇ πο δανόμω δχιωωαςεία,, σοὶ μϑὺ ἁπὸμὶ "ἢ 

τί χαὶ ἴριῶτον ὑμῖν πέπρακται 

φυλαῆουϑύας μϑὺ, ὀμοσίοις ἐῃ νόμιζε, ὡς χ πολι- « Ἅ 

ἘΦ ΡῪ 

ἘΠ ΞΟ ΑΙ 



"Ἢ ΝΤΙΟ. κομΜ 
"ἀρ ἐχείνων λάευ, εἰς βοηϑφαν, χαὶ Θτνείαν ἀπα,- 

»Ἴ,Ἐπολογίαις τε ὁ χρῆοϑαι «ξὸς τὰ καὶ “Πηγϑρὴη καΐζᾳ 

: πολλαῖς" τότο μδιὺ, ὦ Ἧ οὔ αὐτὸς ἡκῦρτεν, λαῶν 

»διλων τὶς αὐγνοοιεῦ τος σϑ τοῦτο δ). ὡς οὐχ ἱκϑυὸς ἥφϑοι 
-ν 8 ἐν μ" ΓΗ͂Ν 35, Ε΄ ΓᾺ » τι αξαῆοντα χωλυφίῳ ἰσοτίμιον ογτα " αότο ΟἿ, ἐς 6-- - 
» τέρου μγὸς Εἰ ἐρορὺ ̓λφησίμου χάξινζ ζὠα[καεϑης ἀξα- 

» λητὸν “ι“ἰ πσομεῖναι. πολις γὸ δὼ εἴη λόρρυ εἰ πα(ὰς 
» βελοίμέωυ ὀξαριθμεῖαϑαι ᾷ: Ἰἰπολογίας. ὃ οἷς μη-- 

» δὲν ξἰπολόγηκαι ὑπαρῤχή, μήτε δίχαιον, μήτε ἔλτφ- 
ΠῚ. χές, ὁμολοοριῶπτες τὺ παραῤουμϑροι, πραύνουσι [ο β 

» (τυ ηδικηρϑρωνὸ ὀργας, οἱ μϑὲ, εἰς ὀμοιαν ἡλικίας 

τ» χαζα φᾷ )9»)ες "οἱ σῇ, εἰς πονηρῶν αὐ, ϑοαπων ὁμε- 
»»λίαε᾽ οἱ σῇ, εἰς μέγεϑος Ξρχῆρ' οἱ δ᾽, εἰς πίω ἅπϑμ-- 

» 6 'πλωιώζν τὸς ἀυϑεφπίνοις λογίσια οἷς ὁ τύχίω. 

» ἐγώ σοι τῆς δρχῆς δσοςανίι ὑπιορόμαι τ πόρτων «- 
ἫΝ μννσίαν αὑπταῤξῳν ᾿ ἡμδρτηυδύων, καὶ χὴ ϑἰφλαγας 

ον χρϑϑς Τ' δήμιον ὡς οὐ χαχϑῖς ἀὐωρεπεῖς. ΥΩ δέδοι- 

εν κα μὴ ἀσούφασις «δὲ. Οἕκ ὀοηλσ ὁ ὁ κίνδχουος ἢ Τ' μὴ 

»φϑαχωρῷ τῇ τῆς ρχῆε' μύείοις δξζυ ὑπῆρξε τύυρω»-- 

ἡ νίδας Ἔσολε μᾶροις. μυνδὲν διάνον “ἰασὸ Τ πολιτῶν 20 

» παλεῖν"" ἐαὺ δὲ ὀληϑεῖς ὦ ὥσιν αἰτίαι φιλοϊιμία κενὴ πίω 

»ερια σθκαλοῦ Δ δόξης διώχου(α ̓ χοὴ ποϑος ἡδὸναΐν 

Ὶ » ὀλθείων, αἕ οἱ τυραννιχοὶ φέρουσι βίοι. εἰ δὲ βοὐλά 

τμῆς ὁ Ὁ; ἴσχϑίιας Ἕ ἐμδι χα ἢ χ ᾿ἀ νῶν 

ὠχειν, δὶ αὐᾷς καρποῦον Ως ϑονθεῖς ἱμιας, «- 

Ἅ ΠῚ: πίω Ξρρισοκραΐιαν τῇ ἡ παπτοιϑὶ, ὼ ἅμας δάμ- 

ἢ » βανε οὐδα ἴσων, καὶ χὺ ζίλου τύϊχομε οἴϑὶ ἢ ἔλτγι- 

᾿ ἾΝ χαὶ κλέος ἀϑαγναζον αὐτὶ τῷ ϑυυτοῦ σώρια- 

“" » Ὅς καΐζαλισε τοῖς ἧς ἐγ ϑνοις. αὖ αὗται Ὑ εἰσι βέξαιοι χαὶ 

» ὀληϑεῖς ὑμμαινὺ αἱαφαιρεΐοι," 

(4: » μέληζοι. φρέφετ' Ἐνψυχίω, Ἐχι τοῖς αγαϑοῖς ὃ πατεί- 

» δὸς ἡδύνϑυος,ὧν σζκ ἐλαχίτη μοῖξοι δόζάς γεγθνέναρ 

ἦν» δοιυαςείαν βαρῴαν αὐτῆς αφελόμδρου. ποίησοιι Ἀ τό- 

» των αὐ δαδείγμαΐζα, ὥς σσξϑλϑνοις »οὐθυμηϑεὶς ὅτι 

᾿ »Ἣ αὐἰδρων ἐ ἐκείγων σεις ἐπεθύμησεν ἐϊοισίας δὲ- 

᾿» ἀσοίικης, σὲ ταῖς ἐπονέδίτοις Ἑ σωμαΐος ἐδουλά..-- 
»» σὲ} ἡδοναῖς. ὥιγϑύτοι χᾷ) ! ζῶσιν αὐδὶς ὑπῆρχε ΥΞ 

»»Μάοϑαι » χαὶ ἡ τελάυτηίασιν, αἰσσο τῶν Ὀλεγενομέ- 

» γῶν ἐπαραϑαι. αἷοτυρέται ὙΡ ρα πόρτων ἀυ- 

τ οως .-. 

. Ὁ Ἂ εν 

» σιλῴς ἡ ἡ ἡ πῦλις κα  εςήἡσοΐο, βεξα όταζοι φύλα- 

» Χες ἐλύοντοιὶ “ἡ “μηδὲν ἢ σεαυτοῦ λαμισφσζάτων λό λο-- 

» γῶν τὲ ὁ ὃ πράξεων Ἐλελαν)ανα. χάλω δὼ αἱ αι “--6ῷ- 

» τῶ σου ἢ' πολίϊιυκῶν ἔργων «ὑυλεσάς ελϑοντο,ὺκεε- 
» γάλας ̓ ὑπεθρεψαν ἡμῶν τἐρετῆς ἐλπίδα ς᾽ αἧς ἀκ- 

» λουλοὶ ὁτὲ λοιπὰ τραῆῳ σε αὐξιξιϑι. αὐαχώωρᾷ: δὴ 

᾿» πάλιν εἰς πίω σεαυτοΐ φύσιν Ἄστασιε τέκνον, χαὶ γιν8 

, λ ὟΤΥ 
φς τε » χῳ ἀμκέτα- 30 

1 1. ΒΟ ΣΧ Ἢ ὅοϊ 

Ρίο στατία {ΠΠ|ς ἀοδίτὰ δυχ (αἰ ατοπι- 
ααετοροίσες ; ἃζ οὔτγα οΥἰ ΠΗ Πατίο Πα 5 
ῬΑΟΪ τα τ πος τουτὶ ροτοσί8: ΡΑττΙΠῚ, 
χυοά πῦ ἱρίς ἀο!Ἰημοτίς, (ρα σετετγογῖϊ 
Αἰ ας, το Ἰρπογαητο: ραττὶπ ῳ ἀεἰίη- 
ΠαοηῖοΠῚ, αἰ μα]] Βοποῖς ΡΓα ἀἰτιπῚ, 
οοἰίθοτο ΠΟ ροτιογίϑ:ραγτίπι χιοά ἃ- 
Τὴ Οὐ πο ρἰᾶ Ὀοπίρτατία, αἰ ια σοη- 
τΓὰ νοΪπταῖοῃυ δα Πλἴττοσο σοδέξῃς ἢς. 

κα θη πη ἔογος ογατῖο, ἢ οπηπες ἀ6- 
{ΟΠ ΠΟἢΪ5 Γατίο 65 ἘΠΕ ΠΊΘγαγο νοῶ, 
Οὐδιι5 νεΐο πι|ἃ {πρροτῖς ἰα{τὰ ν οἱ “τ 
α΄ηπᾳ ἀείςηῇο, ἠοΠ δ ἔατοπάο ἃς ἀο- 
ΡΙΓξοαΠάήο, οἤοπίοταπι ἰγὰβ πηϊτίρᾶτ: 
Δτα 116 ΠῚ «ἃ αταιὶς απχοπείαπι οοηῆι- 
σίαητ, αἰ αὐ ργδιιογῆ Ποπλίπιιπὶ σοη- 
{ποτ αἰ 65, Αἰ 1 Δα πυροῦ! ατηρ τι 1- 
πῶ, ΑἰΠΠ Δ ξοσττα πᾷ απ ομηΠο5 Ποιηϊ- 
πῖ οορ τα οῃ 5 (Ο]οτ οἰπάοτο, Ἐσυϊάξ 
ἢ ππρογῖα ἀςροπαδ, ΡοΠΠσοοτ δὶ, ο- 
τοντ οπηηϊ τπογιγῃ ἀο] ογαπη πι6- 
Τπλοσία (Θρε]ἰατιγ, δέ αιιᾶτιιπι ἴῃ Π1Α] 15 
ἔχεεξ, 'νοποίξα ἰητογτε δὲ ρορα]αιη δῖ 
στατία τοσδοιΠδιίο, τ νογεοῦης ΠΟἢ 

ψΕΙτΙδ {τ ραγίσυ] ργατοχιῦ 4010 Πλΐπιις 
ἄς πιασηέγατα ἀθοςάδς: ([εχοθητος. ἢ. 
Θπαπλογαγε ᾿ἰσθαῖ, 4! τγγάηϊς ἐερο- 
{τα,}1}}1} πγΑ] 1 οἰαίδιις ΡΑΠΙ Τ{μητ) (δἀ 
φρφείηο 56 νεῖα σαυα Πητ ἱπλῃ15 Δηγ- 
Ὀἰτίο, (ΟἸ ἀα σ]ογία ἐροοὶξ αἤοξεᾶς; "σ΄. 
ἀείποτε ρεγηϊοϊοίαγιπη νοϊπρτατῇ., 
4845 αἴοιτν τα τγγᾶπίο Θποα ἢ ποῃ 
Πηγα] Δ τὰ ὅς νυ ταῦτας Ποπουῖ δο ρἷο- 
τῖα (ςἔξατῖς, (ρα νογογ Ποποσιιπη ἔτιι- 
ὅϊτας χυιατίς, οι ἀδ ραῖτὶς ορεἰπγατίτηπι 
ἱπηρογίῃ, ὅζ ρα θ᾿ Ποηογοο δοοίρε;νε 
Ροϊξογίτατὶ ἐχϑρίο {15, ὅς πθροτίθ, ρτθ.-- 
ΠΊοττΑ]! σογροῦο ἱπυπιοτταὶ  σοταπὶ 
το! ηᾳι45. ῃἱ εἰ πλίπητ νοεῖ, Πἐ4 Ὁ 1165 τ΄ 
πισαπήϊ, ΠΟ ναι, Ραπίτδαὶ πομο--- 
το. Οὐπποσῖα δηϊ ΠΊΠ, αο ρατεία τα οὔ-Ξ 

τιοαϊς οδ]εξξ4: 4 οὐΠη ΠΟΙ ΠΊΪΠΙ Πηᾶ 
ΡαΓ5 Εἰδὶ δά οείθεταν, ἢ στα οἱ ρεῖπ- 
οἱρατυιη ἀεπηρίογι5. ΕΧοπαρ πὶ Πο-" 
τιπγα πηδίογίριις ρεῖθ; αι δ η 
ασίτα, Ποπυίποτα εχ 115 ἀοπιίπαῖιπι 
ΔΡροιΠῖς, πες ΡΓοθγοίϊς νοἱαρτατίθιις 
φοΓΡοτῖ5 (γα. φιαπιοῦτεπι δὃζ ἱπ 

οζςς ,ὅ 07] τὴς Ξὴρισοχρ αἴας ζῶ ὀκξαλοῦ(ᾳ τὸς βα- 40 νἴτα Ποποτατί ἔπογαητ, δ Ροίξ πιοιῖξᾳ 
Ροϊοτίτατε ἰαιιάαπτατ. ποο οπίπι ο- 
ΠΊΠΟΚ {Π|5 το πχοπίαπῈ ρογ δι, εος 
ορτἰπηαιῖϊ ἱπηρογίμιπι, αδ ροεχαέϊος 
τασαϑ οἰαίτας ἰῃ ταρ. ἰΠΠείταῖς, σοπίδη-- 
τἰΠππιοταταῖος οἢς. δοά ποσταοσῖ ἀϊ-- 
δοτ ἐλέξοττᾳ (ρ ξα  ἀΠΠΠπιοτῖϊ οὔ] -- 
εἰΐςοτς, πᾶ ρτίπγῖ ταῦ ἴῃ οἰ}. ξτῖο- 
ηΪδ. ἱπΠιτατῖ, Ρυοϊατα (πο ἔτ, πηα- 
σΠΔΠΊΟ; νἰΓτατῖ5 (ρεὶ πῃ δηϊπιῖς Ποί ἐγ 

ἔρυτο ὃς τοΙ ιδ5 αξεϊοποϑ τα ΣΝ τοίρσάεις. φαΐ ογρο δα ἰησοηία ταῦ, ἀρρὶ ΠῚ ατας ἰη 



δοό 

τοὶ ρι ἀπ) γατίοπε ταῖς Ἰη{ἰτατῖ (ε- 

Πμεγο, αηἄτο πο τγγδππογᾷ (ξἀ οριῖ- 

τπδῖαπα ἱπιρατίο ἔλθ οἰτοπάατ.ατα; 
εοξξιρο, αὶ ἀἰξλα δ, ξλξξα ἀλλά στα- 
τίαπα τᾷ οΟροπαπτ ΠΟΓΙΠῚ οοπίϊιο- 

τι άίπο πα ϊο ργορίτατί5 γοέξαα νία 
(εἀυιέξιις 65. παα; οΠἱπ γατίοηὶ οοίξη- 

Νρηθθδι εἴξ, γε, Ρ Ζο5 4! ἰαΐς α ῬοηΟ 

ξλϑιας οἱὲ ππαΐτις, ροῦ εοϑαξ γαγίαβ οχ 

ἱπάργοθο ἤδι ροπιι5. Ηαςτίθι ἸΔία ρα 

δροτίγε νοἱαἱ, (οἱ α5 οὔ (οἷο ΠΟἸ]ο μι, 

δὲ ραττίπι νεἰτς ᾿Ἰσ πογαητοτα ἄοςετς, 

Ραιτίπι νος ἀοἸ πα πθητο πα ΠΛΟΠΕΓΟ; 

ἀοπιιγηας τυᾶ φἀ ! πῦ (6 πε]: (εάριε- 

τἰ πποταὶ αὐ ςα διτορα!εγαπε, πο ναοᾶ- 
τοῖς ἀϊξείταητος,(Εα αἰα φυσἀἅ ἀροτο 

τηαρὶς ποςοίατία. (ςά ξουϑαῃ ΠΟΙ το 

᾿αΠπι, νουὲπορτς ἱαά οἷο πῃ αὐἀϊτᾶ 

ἱπτογοϊαίδγαης, χαρά νεἰηᾷ ἴτὰ {τ 65 

εἴρο ἰρίᾳ σοςρίττης οοτᾶ ἐσπατι ἐς 5 

ΧΙ 4υΐδ. ἐμάν νοἱαΐ, τθοῦ οΟἸ]]οηαὶ, 

Ἀααοηίᾶ (οἱ τς οὔ (οἷο Πῦ ροτιι. (σπηροῦ 
᾿ δὔττδροίίαϊας εἰς, ἀε ποποίιίς τας; ν- 

0. Ροτίας οοτᾷ Πμοπλπίθ. νετρθαῆς- 

τὶ, Ἀρρὶ; ἄ πυβααδηι. Ἰᾶ πχετιδίσοπο- 

τὶς ἀευῖτα ρίο! αἱ Πδ, ἀεος τοίτογ, αιο- 

τατη ἔδπα ὅζ αγὰς σοσηγηπη θ. ἰΔοΓΙΗ-- 

οἷϊς Ποπογαπιι σιοί]υοῦ ἀρρία ρ- 
τὶς (πσοοῆοτος (πα Π1115;ΠγΑ] ΓΤ ΠῚ 6: σ6- 

πος, υ. ροίς ἀεος,εοιπάος ποπο- 
τοϑ ὃζ στατία8 νῃᾶ ΡΕΓΟΙ αἰπγμ5. Ιαρτα 

οὐπη65 αὔτ ποςος Ζε ον το ]αγοΠ., αιας 
Ρατγδὅταμπι, ἔγατγᾷ πηι πα σοπιρ  εἐΕ!- 
ταῦ, πιὸ τἰδὶ αηϊ πη γοσαπια; πηοᾶ δα 
(Ὀσσοτοηἄα ὦ ορτίπια οσΠ| ΔΑ ρυς (Ἐἰπ|- 
(ξ. ἴτας; ἱσπουγδητίᾶ τᾶ πη 0 ΙΓ} πλεᾷ 
σουτίσϑη5., ΓΟΡῸ ΠΟ Π1Δ] 15 πηράϊοέτα 
τπλαϊα; πες ἀπ ρίατα ἀρρετί5, Ριαίεη- 
τα απηίτταβ : Ποα» ντ ραγίθιιβ ατᾳ Δάθο 
Ριαϊαητίουι δ ἱπιρογοβ,το ἱηξοσίογιπι 
ἀετεγίογιπις; ἱπιρογῖο τορὶ ρατίαγίδ. 
ΡΙμτὰ δζ ἀς ρ αι]. εἰ 1 ]οχαὶ παποία- 
Ρετίδάοο. ἢ εηἰπι [οι το δά (Δηΐοτα 

᾿ σοπῆ!ᾳ ἀποίε, Πα ίλεϊς Ιρετᾳ ἀϊδια 

᾿ 4 ἀϊςεπάατοίηι. Ηαδθοτίς, ραῖγος 
οσίοτίρεί, ὃ νοϑ γείρ. δητἘἰτος,οητθῃ 
τίατη πηϑᾶ τιπ| ἄς Ὀς]]] διπιοΠ τίοης, τῇ 

πο. ΟΡ. Παι15 Πη6]οτα ρτοίογαϊ, ο- 
Ρεπηα συσα νίποαπῖ, Ηδοοῦ ρεῖ- 
οτδῖϊου (] τι ιι5., Πα ΠΑ ΠΔΩ; (επδτιὶ 
(ρς ἐξοίσει οις νι ἀθοξαίτί πγδρ γὰ- 
τῇ ἀδροποτγξι, Αρρίας μι ἢ} λα Παοτο- 
ἰρδάοστο νοΐ; (δ ς σετογίς ραιισογί 
ἀογηϊΠδζις αδετουῖθ. ρους τις 227 γ,26- 
αἰἠ Μ.( ογπο]τας ᾿Νοσ, παῖς, ΓΙ 4ι- 
ἀϊ,4ε ποίτιῖς οσπηοάϊς ἱρῇ αἰ ριοἰεηχῦ, 

᾿ {πητ: ἢ δά ἀεϊοεγίογα. ἔτυπέγα ἔοσεπε.. 
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τὴ “ὐδϑοιρέσᾳ Τ᾽ πολΐφυμῦν μὴ τυραννικὸς, δλλ 

ἜΡΡιφοχρ οἱὐικό ς᾽ φάδιε τὸς ασδϑς ἡδονζωὺ ὁμιλοιῶ- « 

ἄς. δὲ οἱς ὀξέξης τῦμ᾽ χοηςῶν ὁχττηδοῦ μοίτων, χαὶ « 
φπι σ 
ὧν 0 “δλένταὶ τἰς ἂξ ἀγαϑού καχϑς, “«ἰποὸ πύτωνπα. « 

λιν αὐτὸν οἰκ, πονηρ 9 ηξῦν «(ιῶτα σοι πολλάχις ἐ- « 

(ᾳληϑζωυ ὀκϑεαζ, μόνος μώνγῳ εἰς λθηϑὺς τἰραδυά. “ κ 

μϑρος, χαὶ τὰ υϑὲ ὡς ἀγνοοιοῦτα δὲδοίζαι,τὰ δ᾽ ὡς ἀ- «Ὁ 
εἴδτόμοντα γεϑοτήσοι" χαὶ παρελυόμάωυ εἰς τἰω οἰ.“ 

1Ο χίαν οὐχ ἅπαξ, ἀπηλα(ἂν δὲ με οἱ σοὶ πτα]δὲς διὸ « 

τ οἰκείων, οὐ οολζὼω ἀγ4 γσε λέο»νες, δὶ ἕτερ, “ 

ὥνα ποραηφν ὀναίχαιότερον ζῶ. τάχα δὶ ὅχ “ἰσυῦ « 

σου κελά εϑείγες οἱ ππαδὲς, δὶ ὑφ᾽ εαυτῶν γνόΐες, « 

διέκλι4σοίν με τὴς εἰφόδου. ᾿ βελοίμζωυ οὕτω ὐλΝ ᾿ 

θὲς ἔχφν. Ὡράγμα δὺ μὲ ζὠαΐκασε το Ὧ[“}ε- Ἢ Ἷ 

ἐϑέσαι τῶ σεευεδρίῳ πσϑός σε πἰδὲ ὧν ἐξελομέωυ, δ.} 

ὅηφ᾽ μόνῳ σὸς μόνον Οὔκ ὀϊξεμετο. χαιοϑν δὲ ἔχά « 

πϑρτοϊε λέγεοϑει τὰ κα δ κ) συμφέροντα, πο α)-« 

θρώποις ἄλλον; Αστατε," μηδαμῇ. ὡἰποδεδωκὼς δα 

20 σοι τὰ τῷ “ἥμοις ὀφφλήμαζᾳ, μοτύρομαι ϑκοιξ, ὧν « 

ἱερφὶ χαὴ βωμους κοιγαὶς θυσίαις γοαίοονϑῳ οἱ Φ᾿Δπ- « 

πίου “μεαξ “Δ  φἰδοχοι" χαὶ πσοθούνων δαίμονας, οἷς, 
μίδ ϑιοις δοεύτέρας Ὡμιας, καὶ χαειζᾳς Ξποδίδουϑυ « 
χϑιγαξ᾽ ΠΩ ὡπὸνᾷς δὴ πότοις, γάν," καϊεέχᾳ ὃ 

σὸν υϑὺ πατέρα, ἐμὸν δὲ ἀδελφὸν, ,τί σοι παρέογη ὶ 

ψυχίωώ πε χαὶ Φωνζεὼ «ἰοὺ ἐμουτοῦ τὰ κρατίςαι β Ι 

λάνομϑύην. ἡ ἐπϑινορθῶν (ὲ ἀγνοίας σῳ χτ' δ 

τ ρζν αἰξιῶ σε μὴ τοῖς Ἀδιχοις ἰααζ τὰ κακαὶ, μη ἃ, τεμξωὺ, 
δὲζ' πλεόνων ὀρεχϑυϑνον χα τὰ παρόντα δσολέ π᾿,“ 

30 μιησὶ, ἵγα, ἢ“ ἴσων πε χαὶ χρφηόνων χης, πὸ ; ᾿ 

ἡἭσνων τξ ὁ κακιόγων όχεαϊ. πολλὰ ὦ «ἰξὶπολ- 
λῶν ΕΤΙ σοι λέγήν βουλόνϑρυος, ὀχγώ.. εἰ μϑὺ ΩΝ 

κρείω βουλάύμαζᾳ ὁ ϑεὸς ἀγ4 σε, ὁ (τα πλείω « τι 

ν ἰχϑμῶν εἴρηκα" εἰ δὴ ὄχὶ τὰ χείρω, φχρκκενῆς ἠ τὰκ. ἿΥ 

λοιπὰ ἐραΐ. ἔχεϊε,ὦ βελὺ,Ἃ ὑμεῖς οἱ πσοϑεφηχϑτες πο 

πύλεως, τίω ἐμζωὼ γνωμζων, καὶ «ἶϑι πῷ πολέμου « 

τὴς καϊζαλύσεως, καὶ αἷϑὰ Τὴν οὖν τῇ πόλφϑορύξων “δας 
ἐπθρμορθωσεως. εἰ δὲ τις ἕτερφ. πότων κρείῆω ἐρᾷ, τὰ « ἡ 

βέλτιςα νικαίτω. ἵριαῦτα εἰπόντος Κλαυδίου  χαὶ « 

ἀεἰπτοιἰπαγαπα τα θαγί ἐπιοπάατίο- 4.0 πολλξὸὼ ἐλπίδα, πω σεευεδρίῳ πὐδκοέντας ΩΝ ; 
ἢ ᾿ ) ᾿ 

ϑησουϑμων Ὧ δέκα πἰωὼ ὀρχζὼ Ἄσιος μδὺ ασρϑς « 

(τα σδσὲν ἠξίωσεν εἰστεῖν' εἰν ὃ τὴν. ϑῆγων ὀλιγδρ- “ 

χικῶν ποδοϑθων᾽ Κορνήλιος Μαρχος, Ἡμεῖς μϑὺ, ἐπ ἢ 

φησεν, ὦ Κλαύδιε, αὐδς ἰδίων συμφερόντων ὠΐόι « Ν 

Δι συγνωσοίμεϑου, τῆς σὴς συσὲν δεουϑυοι βουλῆς. χαὶ “ ᾿ 

Ὑ ἡλιχίας οὖν τῇ φρονιμ(θζο. τὴ ἐσμὲν, ὡφ]ε μηδὲν ̓ 

 (- 
ποα;τιο ΟΟΠ]ο χα ᾿πἀἸροτπιι5. ηᾶ δὲ σα ατατοίπηὰβ ας ρτιάοητία πιαχίπης ναἱοῖ, γί Ἡἰ8}} 



-- 

ας 

» ΤΥ Δα φερόντων ἀγνοφν"ὺ φίλων αὶ ασὸμίζουϑῳ οἷς, 

ἢ » ἐώ τί δέη,συμιξούλοις χευσόκθα. παῦσαι δὴ “ρά- 

»[κα ποιῶν ἀωρον, δ υὴρ ωρεσζύ)ερος," δεουϑύοις συμ- 

, (ουλῆς γνώμας Ὁἰιποδιἀκγύμϑυος. τω Απαίῳ δὴ, εἴτι 

» βούλφ παρα νὲν ἢ λοιδορφαγζοῦτο "ὃ ὀληϑέςερον᾽ ὁτὸμ 

» ὀζέλθης ἐκ ὅ' σεῤυεδ)ίου, Δοιδορήσῃ. γε σὲ, “ἷρ Ἢ 

» σαι γνωμιζωυ πἰποδφζόμυϑυος, ὃ τί σοι φαινε) λέγει χαὶ 

ον παῦσε ζα ἔξω ᾧ πορϑγματος φλυαραΐν. μαϑ- 

χὼν Οις ὀφθαλμοῖς δαικρύων, χα! φησιν Ἄπατιος υϑὲ 

, ὅσ) δισοκρίσεως ἀξιον ἡγεῖται με, βελὴ,Τ- ἑαυ θῴον, 

» ογαγτίον ὑυδμ δολ ὡς τῇ» πίω οἰχίαν πω ἰδίαν ἀπέ- 

᾿ χλήσέ μοι,χαὶ ζυὴ Ὁ στευέδριον ἀξατον ̓ ὡςκῖ» ἐφ εἐ- 

᾿ αὐταΐποιφ΄ εἰ γ.6ὴ ζῴλυϑες λέγην, ὃ ἐν τῆς πόλεως 
., ὀξελαύνομαι. Οὐκέτι "ὃ αὐτὸν ὀρθοῖς ομμιασι δχωυα!- 

»μῶυ ὀφϑὶν,λυαξιον γεἰονότα Τὴν πὐσξοσόνων,ὼ τυρων- 

αἱ γικζω ἐζυλωχϑτα ἰρανομίαν" δλλ Δὐασκά ασείμε- 

οὐος ἀπθυταζὰ ε Σἡ ζις μους, εἰς Σαζίγοις ἀπφαι, 

" ὦ. 7] ) ΕΣ Ἵ λ 

»λϑυαῖ ἃ λοιπὸν ἐκεῖ γφόγον, ἕως ἂν οὗτοι κα τεχώσι τίω 

: »καλξὼὺ πίω τὐρχζω. ἐπειδὸὺ 5 οἷα, μαῤί4ϑομαι, 

ον «ἰὶ τίω δεκαρχίαν “νήση!) 3 “πήσε!) σὲ Οἕκ εἰς μα- 

᾿ ἢν Χε αν" τότε παρέσομα)υὸ ζὰ μϑὺ “ἷὩρ ἐμοῦ Ὁσαῦτα. 
» «ἰξχ ἢ τῷ πολέμου Οὐ τίω ὑμῖν ὦ βουλὴ ἥ γνωμέων 

ον δ σοδείκγυμι, μηδὲν ψηφίζεοῦζ «ἰδὲ μηδενὸς παρ ῳ- 
τὶ «“ δι'κ "5 “ ο ΣΝ ΛΔ “ ᾽ 
", [ματος, ἕως δὐ Ὀἰποδειοϑῶσιν “Ὄρχωι. ζᾳυτα εἰ-- 

ε ᾿ » 7, [π "7 σοι λ ον 
ο΄ πὼν,ὼ πολεὼ εκ ἴ' σεευεδδίτ κινήσας ἔπαινον ὅΧι ῷ 

ναίω κ᾿ φιλελάϑερίω Ῥ γνωμης,ἔκαϑισε. μι ὸ 
ὩΣ 9 ἄτας ς 

σ΄ Τὸν ὀμαςὰς ΛΔάκιος Κούντιος ὁ καλούμϑυος Κυνχι- 39 

᾿ γάτος,χαὶ ΤΊτος Κοΐντιος Καπιτωλίνος, αὶ ΔΛ ἀύχιος 

Λεχρήτιος,ὰ πόύτες ἑξῆς οἱ ποοα. ἀ ογῖες τῷ σεουε- 

δδίου,τὴ Κλαυδίου γνώμη πσδοςείίθεντο. ἐφ᾽ ᾧ ὅζ- 

(ᾳφα ϑείϊες οἱ αὖξὶ τὸν Απαπον,ἐξουλά σαντο μηκέ- 

τι καθ᾿ ἡλικίαν ἡ βουλῆς ἀξίωσιν συμίούλοις καλά, 

δλλὰ χτ' οἰκειότητα ὃ αἰ πσϑϑς ἀύθις ἑταιοίαν. καὶ 

᾿ παρελθὼν Μαρκος Κορνήλιος, δ ϑίφησι Λάχιον Κορ- 

γήλιον Τ' ἀδελφὸν ὃς Κούτῳ Φαξίῳ ιξῳλαίῳ στεω- 

υπατάυσε Ὁ ποίτον ὑπαΊφύοντι,] δραφήξιον λυδραρὸ 

πολίϊιχοις διεξῆ9εῖν λοίοις ἀκ ἀἰδ)ω ώτον. ΟΣ, ὁῥαςὰς 

"» ἐλεξεζοια δε Θαυμαςὸν υδὺ ἣν κυ ὅτο,ὦ βελὺ, εἰ ζω- 

» τὴν ἔχοίϊες αἴθρω ποι Ὁ ἡλικίαν,οἱ τσϑ9 ἐμοΐ γνώμων 

᾽» δποφάυα ϑρυοι, αὶ “-τοὐάυᾳν ἀξιοιῶπες τὴν σεωυέ- 

» δρων,Ἑ ον Τὴ πολιτικῶν “αϑϑοκρασμς ὠπέλϑειαν 

» εἰδιόνλακτον ἔχουσι πσοϑςζοις πσοοεφηχθίς “ὃ πόλε- 
“» “Ὁ Γβος δνι ͵ ᾿ “ ᾽ 

» ὡς, οἷς ἐγξῶωυ, εἰ οἷον πε ζεὺ, φυλεαῆφν, χα] Οῖς νέοις 

ἈΠ α δ᾽ νὲ ὑπ Χὶ 

᾽ λ ] “τ 
ἡ σϑϑς Αἰχῴροις ᾿ Σ αζίψοες πολέμου, κξὰ οὗ κέκλιη- 

εν. ,, ͵ ἜΡΕΞ, ἢ ᾿ νν 
“πον ὀνίςαται παλιν Καλαύδῇος καιτηφης, τ μμέςους ε-- ἴὉ 

͵ὔ 1 ὥς ͵ ΕῚ Ω Ν ὕ ᾿ ᾿ 

» πόλιν οἰκήσων Ῥήγιλλον, ἐξ ἧς Ὁ “δος ἡμδμ" ὅ61,χαὶ 9 

] 
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ΘσοΓα πὶ αι 2078 τείεει, ᾿σπογείηις: 
ΠΟς; ἁπηϊοὶ ΠΟ 5 ἀδίπητ, αι, {1 ο- 
ΡΝ Πρ ντα πηι σΟὨ Π] Αγ ϊ5. Γλοῆης ἱρ- 
ΤῸ [ὉΠΟΧ ΓΟ ΠῚ ἰΠτΟ Προ ἘΠ] ΏΔ ΠῚ ἄροτο, 
ὃζ (ςητοητίας ἀρι οος Ἰοχῃΐ αϊ ΖΜ 

ΘΟΠΠΙο πο ἱπάϊσοητ Οοά ἢ Αρρὶᾶ 
ἘΧΠοστατὶ νὶς φυτ(ηποά νοτίας οἰ )οῦ- 
Εἰτίατὶ, σοπαίτίαγε ν δ᾽ οχ Φος σοηίοα 
ΟΧίοΓ5. ΠΟ νοῖο ἠδ θο]]οὸ δἀτιογίῃς 
ΖΕ ιοβαοϑαδίηοϑ, ἐς πο (ςπτεητίᾷ 
τοσάτζις 65, ΠυΠ]Π4 τἰδὲ νά σάτα ἀϊοῖτο, 
αἴας ΟΧίγα Γαι πισατὶ ἀοπηῖτο. Ῥοίὲ 
ἵπιης ἰτοῦιπι {τρὶς (ΟἸΔιτάἴς. ναΐτιῖ 
πη ἴτο, ΟΟΌ]154; ἸΔΟΓΥ Ππατιηι ρ]οἩΪς; 
δ, Ἀρρίμς, ἴῃ αΐτ, ης τοίροπίο χα! 
ΤῊ ΡΑΓΓΠΠΠῚ {{1Π}| σογᾶ νοΪς αἸρηΔ- 
ταις, Ρ Πα ντ ἀοιπιπι ΠΎΠ| [8 ρτα- 
οἰαίτ,ς πππο αοᾳ; οδίοἤΠτιμη,η παπ- 
τα ἴῃ (Ἔ οἱ", πασοαήϊπιπι γε τ, φποά ἢ 
νοίιπι το π ἄππὶ ο[Ἐ, ετἴλπ εχ ντθα 
ΡΕΙΙοτ. ΠΟ ΔυΊρ τς, η. γοξξῖς συ] ]ς ἰπ- 
τα! ΘΠ ΡΟ Ππη;ο ἰη ἀἴσηιις ἤτ Ππγα-- 
ἰουίθεις, ὃς τγγᾶπίσας ς πα α]οταγ  πἰ πῖ- 
τατος: (δ σοἰ]οέξο οπληὶ ᾿πΠ γιπηςῆτο 
ΠΊΘΟ ὅζ [Δ Δ1]14,1 ϑαῦίπος οσσοααΠ1, 
δὲ ἈΘσΊΠΙ παδίταθο, νης σοης ΡΠ 
οὐτατῃ ἀποίτας τἄτίςροῦ ἰδ] σσηλογα- 
Ὀού,ἄοπος Πὶ ργαοἰαγιπι μιιης πηασί- 

. {γαταπι σογθητο ν᾽ αὔτ ἀεσεπηπίγαταΐ 
ἐπεπογίης ια: δγαιιΐ σθηταγα διρσι- 
τ τ, τς Ζέέγηχ αάθτο. ἀγα; Πας (ς πο. 
1) ς θε]]ο αατοῖ πξοιηρα ΡῸ οἤ (ςη- 
τοητία, ΠῚΠ1] ν]]1ὰ ἐς τὰ ἀθοοτποη πηι 
ες, Δητε πᾶ σγεθητιγ δ ο ΠἘγατι5. 
ΗἩο]οσατιις, οί αἶτ, πγασπαιηη; Πδὲ 
Ἰανάσπι ἀριιἀ (Θπατιιπι ροροιτ οὐ σο- 
ποτοίατη πο] πη ὅζ [Πεγτατίς Πα, 
ηαοά!τη ἀϊσοπάα (ςπτβηξία (οτὶς ἐθοα- 
ταῦατ. οί ποίμτγγοχις 1, Οὐ ητίας 
Οἰποίπμπατας, Τ᾿. (Λα πτίη5 (ὐαρίτο ]]- 
πας,1, Το γοτῖις, δέ γα! αὶ ἀδίποορ5 
(ςπατιι5 ΡΓΟσΟΓΟ5, αἿ ΟΠ]ΠῚ ΟἿ Π 65 ἴῃ 
ΟἸΙαμ ἢ (επτοητίαπη ἰγεητ, ρεγτατστὶ 
ὍΟΙΙεσα ΑΡρ  ,Π ατισσαητ πο ΔΠΎρ δας 

᾿ατατῖς ας ἀρ ΠΔτΙΟΠ ἰ5 Γατ ΟΠ ΠῚ 1Π οΟ]- 
Ἰσοπϊς5 (βπτοηε 5 (οαα], (ςἀ ςοῃϊπη- 
Ὡοηΐς ὃς (ο ἀαΠ]τατῖς, [ταα; ργορτεῆϊις 
Μ.Οοτπεϊίῃ5, αγρσεγο ἰαθες 1, (οῦ- 

40 ΠοΙϊαμη ἔτατγοπι, αὶ Ὁ Ἐδρίο θυ ϊα- 
πο ίπ τοττίο σοπία!ατα ΘΟ]! εσα ἔηογαῖ; 
νίγαπη σπαπῇ,πας οἰ αΠ] 15 ἐχομα: ἱπη- 
οὐίτιι πη. ἰς (πγσῦς, ἢ Πα ΠΟ ΘΠ δ ητα ΠῚ 

νοτθα ἔξοῖτ: Μίγαμῃ εἰς ΡΟ, θοὸς αὶ 
ας τὴς (ξητοητίαπη αἰχογιης, ρεῖ- 
τηαίσας ἴῃ (ο πάτα ΠῚ ν᾽ πάϊςαητ, οαπι 
ταῆΐα αἴαῖς ἰπτ, οὐ οἴα!ος οἴοηίας 
Ἰγγεσοπο 4  ! ἢ} δάιιογίιις γοῖριι]1- 

οἷ ργοσοῖος Ππιοϊταῖο ΠῈΣ σογογο; σατη 608, Ζαδητιπη ποτὶ ροτοας, τισὶ ἀςδογοητ, απ !άςηας 
ΝΝΝ 



ἐο8 ὈΙΟΝΎΥΒΙΙ 
ςοδοιζατί ἱποησε νὰ ἔγθησα ρτο πο- 

πείϊατε σετταιτηίπα [αἰοἰρογέτ,πος Πὸ- 
{εο(εἀ ἁπιϊσος ἀπςείοῃτ 605, 41 ρτο 
ςὐπηιπηὶ ία! τὸ ἱρς δἀιιοτγίαητιν. δε 
Ἰόρς φάμιις πγαρὶς αἀπλίγαη αι ο[Ὲ, ηα 
ῬΠυΑτας {ωλυ τατος δά ΡΠΡ]Ιςα οἴατα- 

τίς ἡδροτία τγαθιησ, ὃζ οἴ δαἀογίαεϊς 

{(αἱ5 ἱπιοείγς πγδ ας, ᾧ οἴ! οὐ} ἁηγὶ- 

εἷς εἴα Ἰ ποοίυπηος ες ροετῖι ποίἔτο 
Τα πὶ απηρητία, πιοάπ Δάςο σχοθαϊονε 

Ρτορεπιοαᾶ ἀϊυ! Πίτιι5 τη δ5 εἰς ογορῖα 
νἰάφατατ. ΠΣ 1Πγ.η.1ηἀίρης ἔσγαητ οἸῃ 
Δι θίοη4ο ἀςσεηγίγατα, αι πὶ Πα ΠΟ 
οὐἰπηηᾶταγ ΓΟρΟ ΠΑ πῚ ΡΑΠῸς εἴϊς, 414; 

1Π| 0ς ἴῃ σοί εἰϊ5 ἀρογαϑ ες νος. Ρ- 
Ροτα πὶ ἀγα; ἱγγεσοηο!  αδι]ς οιιΠὴ εἰς 
ὈεΙ απ} βοίαητ. ας 60 ἀεηιεητία νοὶ 

Ροκίας ἱπίληϊς ἀδιιοηϊατ,ντ, Πγοεϊο πο 5 
Ὁρυά νοκττλάμισαητ, τοῖαπι Οἰἰτατοι 
(διιοίτοτε ποη ἀπδίτοπι, ]α] ἄτιπὴ νὶ- 
ἄεηι ὃζ τερίοηξ ηοίἔγαπι Ὁ Ποίτιδιις 
ἀσυαίατί, ὃς ἱρίλπι ἔογε νγθοπι 2 1 
ἄστη ᾿πιιδαϊ, (ηᾶ ράτοο ἃ ποῦς ἰπτοτ- 
τι4}1ο0 αὐίαητ)οιπι ὅζ ἰπίοτοβ δα σοῖς 
τα, ἢ ΡΓῸ ρατγια ἘΧ[ογταγί ἀῖη;: {0 {π|- 

σατς ἀεθοτοησ, δ ἰρί! οπγηὶ Ριοπηρτίς- 

τιάίης ἂς τι Ἰο,τιαπτιῖπη αι 8 δίς 
«ταῖς νῖτες ἔογαητ, ορίτυ] τί, ἀς ογά!- 
Βαπάατορ ἄτης νος οσίαϊτατο νο]τ, 
ΠΟΙΙΟ54:16 ΠῚ ἀρ  τατιις ἀείρπατε, δὲ 
4αυϊάιις ροζΐες ᾧ, Ποίξες ραΠππλάαγα. 

φοπς Πος αυϊας ἀπἰπηλαιιότιοτο ρος 
{χτ. (ξτεητίας ἔπαᾶς, νεῖ νοτα ροτίας 

εἴτε ἱπιρο 1114. κι ἡ τὰ εἢϊς ς ροτ- 
(ρίοἴτα. ργίπηα πη ἰςηαια(οδίμ!τιιπγ Ηος 
εἰς ςοῃλ τς: ἀεἰπης ἀφοςσπη, σΟΠῖ- 

ΙΟ κζιῶτες ὅτι μέμονας. αὐζοιὶ τίω τυ δέκα εὐρχίω, 

20 τὸν ΝΟΣ τῆς παποίδὸς α ἀγώνα, καὶ αἴθὶ πασυϑ Νν 

Η ἈΞΙΘΑΝΝ. 5 5. : 

παραινᾷν ξἰπὸ τῷ χρ αἴίσου ποιΐοϑαι ζεις “ἷρ Ὑ κά- ἃ ᾽ν 

λωνὰ ἀγώνας, χαὶ μιῇ πολεμίοις διλλὰ φιδους ἡγεῖοϑαι - ν 

ζι «ἰδὶ τσ χοινών ἀγαθαΐν΄ ἀυτιπείλοις. πολλῷ δὲ 4" 
ἔτι ούτου λιυμασιώτερϑν Ἴφην,εἰ ζὰς ἰδίας ἀπερθπίας ἢ 

Ἐχὶ(ᾳ χοινὰ τῆς πόλεως πξαγμαΐᾳ μεταιφέρρισι; « ἢ 

χἡ στενωπολέοϑαι ἵοϊς ἑαυτῶν ρϑροῖς βούλον) μόδα ἢ 

λον," (φϑζεῦαι μῷ τ πόρτων “ἡ φίλων. αὐρθολω « " 

ὁ ὀροίας΄ “Οὐύτοις, αὶ οὐ οὔ πύρρω δεοξλαζξείας πεποιή- «᾽ ἣν 

κασιν οἱ χσοϑεδροι τῆς βουλῆς ἡμῖν. οὗτοι γὸ ἀγόμα- « Ἱ 
Π 
" 

ἧς ἀῤ(ὶ (ἡ γιοῦ κατηγοροῦσιν, οἰψίκησαν, ον Ἐ ρχαιρεσίαις «, τ. μι 

Ὀχετηδάστεροι φανένηες, εἰ πολεμοῦσιν ἀἰὐζοὶς πολε- - ἊΝ 

μὸν αἰδῥαλλακίον,χαὶ εἰς θ᾽ ἥχοισιν ἀὐνδείας μάλ- ᾧ ἡ 

λον ἢ μανίας, ὦ θ᾽ ἵνα ζούτοις Ὡ[σθλρωσι παοϑεὺ- 

μας, ὅλζο" πσοιϑύουσιν λὐαϑέναι τίω παποίδαι" οἵ κ᾿ 

")ε ὁραΐντες΄ μδὸ ὀϑάφατον πίω. χώραν ἡ κα “ "" 

πολεμίων γλνουδύζωυ, ὁρώντες Ὁ ὅσον οὔπω νὴ Ὧι ἰ 

πόλιν αὐθις ἐλάύσεοϑαι" Ὁ ὍΣ Ὡὰ μέσῳ χϑεῖον εὖδ Ἵ 

πολυ τὶ ἢ ᾿ὐἰϑακαλῴ τὸ παργρμαῦ  Ὅις γέοις ἔχὶ « 

ϑυμία χα ̓ασουὸ η ἢ βοηθεῖν, ὅση γιοῦ ὦ οὐ ζϊς τηλιχού- . 

τοῖς δ6Ἴν ἰχὼς, ϑ πολΐείας χϑσχκου γερο Ὁ ἀξιοῦσιν ὑ- ας. [γι 

μας 4 σχοπαν, νέας Ξέρχας: ἸΞποδεικριούαι ᾷ χι ἡ πϑμτα α΄ ̓  

μάλλον" ἡ Οις ἐ οὐ κακῶς ποιᾷν" ταὶ οὶ συνὲ αὐ οὔπε, “ 

δείώανται σεωυιδεῖν, ὅτι γνωμας εἰρφέρρεσι, μαλλονδ «- ἰ 

ἀὐχας ἀδυρυαΐτοις ξ' ἐχρεσι. σχοπιζτε Ὃ οὑτωεί' “ξ9- 4. ' 

(οὐλά κα “ἡήσεται τῇ. τῆς βουλῆς “ἷ έρχαρει σι 

σιαῖν' ἔπτα ἐξοίσοισιν οἱ δέκα. ζῷα, βουλάυϑώντα εἰς ὦ ν»" 

τὸν δημον, ὁ οἰ σαγ)ες αἰχϑραν πἰιὼ πἰποζαύτης τοίπίω. “- ἢ 

τἰῖς ᾿ηἀτἐξὶς ἰπ τείας αθηιης πάπας, 20 πώς δρ ἀληθεῖς “λυοιτὸ τ τῆ ταῦ τῷ δήμου 4. 
Ρδῖτιια ἀξογεῖα δά ΡΟΡα πὶ τείογξε. 
Πποιηοάο. π. Ἁ]Ζυ 14 ἐοτῖ φυκ ἃ ρο- 
Ρυΐο ἀσσογηδτυτ,νοτο γάτιιῃὴ ἤοτ, ὨΠ 
αι χἸοριπΊ ριαἰοτὶριολοίηαε σαι 
τι δ. (υταρίᾳ τυ]οτίης, πουιΐ πηαρ!τα- 
τιι5, ἀσσοριῖδ γεὶρ σι δογπαοι 5, νοϑ 
ἐς Ὀ6Π1ο γεέσγθης. δὶ νέο ρεγ [4 τεπι- 
Ρι15, 4 700 σοῃλίτία ταπὶ Ιοησα Δα ς 

αδίαπι, μοίξες δά νγθεπὶ ἀρρτορίη- 
αὕςηῖ, δέ σορί4ς ΠιυΓίς Δἀπηοιιοαηζ, 
ηυϊά ἔλοίεπλιις, (Ιαἀ1} Ὠ᾿σεπηις 1- 
Τ1ις, (οΠ] σοι, Εχίβοδιαις ἀοπηεο ἀείισηδ- 
ὉὨΘΓΙΠΎ 115 4] ο5. Πηαρ ΠἜγατιις.. {πᾶίπτ 6- 
πὶπῇ (Διά τις. πὸ ν ]]} 4114 ἀς τε ςοίαϊ- 

τατοιηιις, να] δή ροριτι τεξογγοιηιις, 
ΠΕς; οορίας σοΟΠ(ογ οι Πγιι5, ΠΠΠ τη δ-. 
φσηγατας ὁχ ἡ Π1 (ςητοητίᾳ ογα Παίς 
(ευπις. ΑἸδίτο ἰρίταν πτοάο,ατα; νδὶ Δα- 
αἸογιτἰβ σσια!ο5 οοτογοκας Πλαρ Ἐγατας 
ἃ οἰυΐταῖο ἀοήρῃ: ατὸς οἵ, σχυσῆηΐϊς δά 

40 γιματος μήτε ποδοξουλάάν, μήτ᾿ εἰς τὸν δῆμον α ε 

γιφιζοιδύων χώσλον, ἐαὺ μιὴ μὰ γόμωοις δύνηται» ἔ ἐ- “ ": 

σπειθ᾿ στὸν αἱ φυλαὶ διενέϊκωσι τίου ψῆφον, τότε αἱ αἱ νέαι «Ὁ 

“παραϊζοιῦται τίω πόλιν Ξρχρα» χαὶ καθ. ϑήσοισιν «, ; 

ὑμῖν τἷρ πολέμου σχοπεῖν. αν δὲ ὥς μεταξὺ . ΑΝ 

ρχαυρέσι ἐχϑῦνοις Ὁσούτοις οὖν θυβν» ἐαὺ ὄχι τίω πὸ- 

λιν νἡμδιμ ἔλθωσιν οἱ πολέμιοι, χαὶ τοξϑϑαγείγωσι ζῃ « ᾿ 

τείχεσι. τι ποιήσουϑυ,Κ λαύδιε; ἰἐρφνδν αὐζοῖςν» γῇ Δία,“ 

Μείναθ᾽ ἕωρ δὺ Σἰποδείξωμϑω ὁ ἑτέρας Ξρχαῖ. Κλαύ- « 

δῖος ὙΡ ἡμας ἔπεισε, πῖξὶ μηδὲ ὃς αλλου “ρα. “ 

πιο 
ἀν ὦ αν 

ἀκφεράν, μήτε διιυάμεις καζαγραάφῳν, ἐ ἐαὺ μὴ“ 
ὦ «ξὶ .( Ξρχας καίΐα σησωμδὺ ὡς βουλόμεθα. “ 
ἄπιτε δἶχυ ,χαὶ ὅτορ ἀχούσηπε ὑστάτοις, καὶ ἡ, ἀλ- « 

λας εῖργας ἰποδειλθείσας «πὸ τῆς πύλεως, χοὶ (ἃ «᾿ αἱ 

ασϑὸς τὸν ἀγῶνα πόρτα γελθνίτο ἡμῶν 4 δεπῦ ποθ᾿ « 

ἥχετε τῦϑὶ φζκλλαγῶν ποιησουᾶυοι ζοις λόθγϑές, ἔριν « 

Ρια ιὰ μεςοΠαγία (ιητ, ομηηιὰ ἃ μος οὔραγατα, ταπο νοηΐτο ας ἀς ραος χούηγονεην ἁρίτς,υοηίαπι 
κακῶς 



"----- 

' 
ον»; 

᾿ κακῶς ἤρζαοϑε ἡμας ποιῶν, συσὲν πεπονϑῦτες ὑφ᾽ ἡ- 

εδμὼ ὅσοι ἡμας ἐδλαψαῖε χτ' (ς ἐκζολαξ, εἰς γχθη- 
τχ Ἷ « ἈΕΓΡ τὺ Ἢ ᾿ Ν τοὺς 

» μ᾽, λϑοον ἀπόυταςκ δ δια) ληψοίθα. τ 1γε- 

» ὠργῶν ὄλειϑρον οὐγ' αἰ πσλογιϑθα ὑμῖν, σύν εἴτι- 

"» γα γειύαα. ἐλάϑερα ὕξρεως καὶ παροινίας ἐπᾷροίϑη 
“ » Ε ᾽ , ΓΝ; Ε “ 

δ φραϊιωτικῆς, Οὐ τὲ θην 9 Τρ δμηκέςων σεν. κακεῖνοι 

-«- ὡἼποὶ΄ὶ΄ἷ΄͵͵͵ .-.-. «..». “΄Θϑῦϑὅ ΘΘἄἕς.ς. Ὁ 

Ϊ 

,; 

» τα παροκαλουμϑύων ἡμμ; ̓μετοιάσοισι,χαὶ συγ- 

» χορίσαιες τί πόλιννέας Ξ ρχαὶ Θἰποδεῖξαι ναὶ ζᾷ 

» 99 τὸν πολέμιον ἀὐτεπὴ ποιήσαοϑει, τὸτε ἡξοισιν 

» ἱκετήσίας φέρογϊες δὐτὶ τ ὅπλων, κὶ πο βα διδόντες 

» ἡμῖν ἑαυΐοις. ὦ πολλῆς μϑὺ ἀὐνϑείας ζούτων, οἷς ἔχι 

ν γι ἔρχεται ζιαῦτα ληρᾷν - πολλῆς Ἀ ὀϑδιγησίας ἡ- 

» δ, εἰ Οιαῦτα λεούντων αὐτῶν οἴ ὠγθμακζοῦνϑῳ, 

ν δὶ αἰ πσουϑύουϑυ ἀχούν ̓  ὡς» “ἷὡρ υ πολε- 

» μίων, δ οὐχ, “ἷρ ἡμδδμ αὐτῶν χαὶ τῆς πατεολδὸς 

" βουλάυόνδροι. σέκ ὀυελοῦμϑυ ἐκ μέσῳ ζις φλυώ- 

» οϑις:οὐζᾳ γεῖαν ψυφιούθα τῇ ̓αὐδονομευουϑύη γω- 

ὰ ρα τίω βοηθ4αν; οὐ καϑοπλιοῦμϑυ ἅπα(αν πἰὼ ὩΞ 

» κμζωὼ “ὃ πόλεως;εκ ἐχὶ Τὰς ἐκείνων πόλᾳς αὐ! ςρα- 

Ἶ τά συζθα:Σλλ᾽ οἴκοι ϑμογϊες, χαὶ ζοις δέκα. λοιδὸρε- 

᾿, ῥϑροι, καὶ νέας ξὔρχας καϑιςα ες, χαὴ αὐξὶ κϑσχας πο- 

, λίιχοί σχοποιιῦπες, ὡ ςιτὴρ ὃ εἰρη, πόρτ ἐάσουϑῳ 

᾿ αὑτοῦ Οἷς πολεμίοις 9, ἐν τῇ γώ δα, “Μμέοϑαι. χαὶ πε-- 

» λάυτών!ες “ἷρ ὀὐδραποδισγκοὺ χινδγουὕσονϑυ ὦ 

ον χαζασκαφὴῆς τῆς πόλεως, ὡς ἐάσαγϊες τὸν πόλεμον 

ιν Οἷς τείχεσι πσοϑοφελθάν; οὐκ ἔςιν ὑγιαινόντων ὁ,.369.- 

" πωνζο, ζιαῦτα βουλφύματα, ῶ παϊέρες, συοὲ πσο9- 

» γοίας πολίροοςς ζ χοινὰ συμφέροντα Τὴ ἰδίων ὠπε- 

ἐϑειων ἡορυμϑμης ἀῤαγχαιότερϑι δλλὰ φιλογάχίας 

» ἀχαοουρὼ δες ϑυείας ἀξόλου, ὦ φϑῦνε καχοδαιμο- 

“γος, ὃς Οὐκ ἐα ζις ἐχονζᾷς αὐτὸν (φῳφρονῷν. δυλὰ ὅς 

» μϑὺζούτων φιλονφχίας ἐασοίϊε γαϊρᾷν' ἃ Ὁ. ψηφισείμε- 

» γ0ὶ τῇ πολφί(φτηοια ὼ ὑμῖν ἀἰὐΐζις πσοοφήχοντα ἔσεοϑε 

» βεξολάυμϑύοι χρὴ Οις ἐϑροῖς φοξερᾷ, ἐγὼ πφροίσο- 

ῇ ῥα λέγφνινιῦ μδὺ Ἔ ασοὸς Αἰχϑρμους ὸ Σαξίνοις πο-- 

» λέμον Ἐχικυρωσαῖε, χαὶ Τὰς δυωυίμς μα πλείςης 

. πσοοθυμίας χοὶ ασουδὴς καζοχραφέϊε Ως ἐπ᾿ 'ἀμ- 

᾿ φοϊέροιυς ὀξελάυσουϑῥας.δτὸμ ἡζᾳ “ πολέμε πέλος 

᾿ ἡμῖν Ὁ χρ ἁτίςον λαξη,ὺ α)αφρέψωσιν εἰς 1 πολιν αἱ 

ιἢ δχωυαμάς,εἰρέωυης “ϑυουϑύυς,τῦτε κὺ «ὖθὶ ἢ χϑσμοῦὉ 

» πολῆείας σχοτιῴτε,ὼ θην ἀπαΐφτε Ὅις δέκα, αἰξὶ 

» πότων ὧν Ἐχὶ ὃ Ἔρχῆς ἔπραξαν - χαὶ νέας ξἐργας 

» ψηφοφορῴτε, χαὶ δικα φήφιᾳ καϑιζέϊε, χαὶ ἀμκῶτε εις 
» ἑκατέρων ζούτων αἰξίους, στὸμ ἐφ᾽ ὑμῖν ϑύνται ῦ- 

» 3 ! ᾿ Γ 4 «“ 9 ὯΙ Ϊλ ε 
» τὰ ἀμφοτεροι" μιαϑονες οτί οὐ (ις ποραγίασιν οἱ 

ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 

"». Ο 

20 

40ο 

{ἃ ξ99 
Ρτοτος ἄαπηπηα ποδῖς ἱπιι Π{π|5, Π}}18 
ἃ ποῦς ἱπίατία Ιαοοῆπεϊ. χιαας ἰπ- 
σαγποηίῖδις νοεῖς ἀοτγ πγοπία Ποὶς 
ἱπῃροσταίεις, εα οπηηΐᾳ ροσ Πι15 αἰ - 
πηγαῖα, ἐχ σ 10 ΡΘΕ ΙΑ τίς. ασ τ] σοἸ γπὶ 
νεῖο σαάες, ὃς Ππυα ἐπ πλίπα ΠΡ ογας 
Ρετα απ πατῇ ἐχροττα (ππτ,α]ανο 
αιτοοία πγα]ὰ ρογροῖγατα, πο οὔριιτα- 
Ὀίηγι5. ἃ ἃ 4085 ἱπυϊτατίομθς ΠΟΙ τας 
{11 πιοάογατίις (δ σον, ὃς ροίἘ οἰαϊ- 
ταῦ Ππουίπτ ποῖος παρ γαῖα οτοα- 
τε, τείας μο]1Ὸ ὨΘΟΟΠλτίας Δάούπαζο, 
τιτη ο ΡΟ τὶς ΑΓ ΠῚ15 ΘΟ ΠΊΩ; ἰοσο νοῦ- 
Βεηΐδ (ππηρτῖς, πρρΡΠςα σῖτα νεηΐςητ, 
(ἐφ ποῦί5 ἀφάξι, Ο ἱπηρηδ τῇ ἴῃ {{π|ς 
ἀὐλδείδηι, ]υἶ δι15 εἰυ!πηοάϊ 4ς τί ἰπ 
τροητοπὶ νεηίμ τ; τῇ ἴῃ ΠΟ 5 Πρ 161- 
τατεπ1, εἰς τα α ἀϊσοητίθιις ΠΟ ἰπά - 
σπαπλῦ, (64 Αἴιγος ργα θαπηις; Πδυά 
(εςιῖς ΟΠ ἐς ΠοἢΠίθπι, Ποη ἠδ ποίξγα 
Ραϊγίαμα (8[υτ6 σαρεγθηταῦ σοπΠ] Δ. 
ΝΝΟ (πππιοπείπγας Πυρσάτογο {ποὺ 
ΠΟΙ σα οΓο5 Γεσίοηὶ οοῖγα ργα ἀοπι ΠῚ 
τΑΡΙΠα5 ἀθσεγῃ 6 ΠΊ}5 {Πρ ροτΔ5:η0 δτ- 
ΠΑ ὈΙ Πλι1ς ΟΠ ΠΕ Οἰαἰτατῖς ΓΟ ὃ ΠΟΙ 
ἰρπορρί 4 Π]οσιιπι οιΠΔ Ἔχογοίτι ορ- 
Ρυρηα δι πες; ἀομηὶ ἀεΠΠἀδτες, ἀς- 
οξαϊτὶς σοπαϊτἰλητο5, Ποῖος Πιδρ [Ἐγὰ- 

ταις ογοδητος, ἄς ογἀϊηδηάα τερ.οσί}- 
ταῦτας, γος ρασατίς τόροτίθιι5, τοῖα πὶ 
τορίοηδαῦ Ποίξε οσοιρασὶ ρατὶ ΠΊΕΓ, 
δαἀπηηςα; αά πιαοῃΐα φορ Ϊς ΠΟΙ ΈΠ10. 
δἀεχιγοηιῖ ἀς ντγθίς εὐδγέποης οἰα1{|- 
αιςἰπ(δγαϊτατξ αράαδίοης ρεγίο τα- 
Βιπιατ ΤΠ] σοηΠ|14,Ρ Ο,ησίπηι ὥς, τ 
πογιπὴ Ποιἱητ,Πες οἰ} ργαα τίς; 
40α ΡΌΒΠ σα οπηοάα ρεϊματῖς Ππλα]- 
ταῦ! δι ροτίογα ἀπιοίτ; (δα Ἰητοτηροίείαας 
Ροταϊοαοία, πσοη τα; πα] σα οἸ δτία;, 
τα ογαῖς ἱπα! ἀκ, φια; ΠΟ ρατίταγ Πο- 
(ριτ ποτ δηἰ πος ίαροτγο. δα να]οτα 
᾿πΠὰ ἡΠποτῖ ρεγαϊςαοία, ἀδίποερβ ἐχ- 
Ροποῖο σοπαθοῦ αΐθυ5 ἀφοτοιίβ ταπὶ 
τοῖρ.ἱπσοΙ απηϊτατῦ, τα πα ν οὐδ 5 ἱρί5 (ἃ- 
πογαπῃ σοηΠ]ὶοτῖ ἰδιιάεπη, τῇ ΠΟΙ. 
Ἅἰεπ12,τοτύοτε σοΠΟΙ]Πατς ΡοΠΠεῖβ. Νὰς 

εγζο, {] »ροαμάλείς, ὈΘΠΠυπὶ αἀποτγία5.Ἐ- 

4105 6 ϑαθίποϑ ἀςοεγηϊτο, σορίΔ565 

(απηπια ργοπιρετπάίης ἂς Πυάίοοῦ- 

(οτίδίτο, ψαῖδυντγῖᾳ μοί οσσιγγαίαγ. 
ψΡίνοίο θο]]πὶ αδπῃ ορτίπης σοη- 
{οϑχιπι Πποσῖτ; τοις το ἱπ γεθεπὶ 
σορίϊς ραχ τγο[είτατα, τῆς ὃζ ἀεοτάϊηᾷ- 
ἄφ γεριδ]ςα σοπίαϊτατο, τατοποσηπα 
ἃ ἀεοσηγατῖς ΟΠΊΠΪΠΔ ΘΟΙΠΠῚ “185 
ἴῃ πιασ γατα σοίδείπσ, γεροίςίτο; ὃζ 

Ποῖος πη (ἔγατιις ἴῃ σο πα εἰς ογοατο, οἱ Ἰοῖα σοπ[Ἐἰταῖτο; σΠΠΊΩ116 Δ1. θοΠ]α ροιοι τὶ νοίεγας 

τοίἘίτατα ξιιοτίητ,ρτοίαο φασπίχας ππογῖτο ἴῃ ντγος τγαξξατο. 
ΝΝΝ ἢ 

Ιωτοτίπι πος πιο ΠΠσίτο, ΠΟ το 5 ---- 



7οφ 

(ετυϊγο τοπυρογα, ίς  γοβ τῶροτίθι5. 

Ηλης (ςητΟιίαπι ουπῃ ἀϊχηος ούπο- 

15, ρέογιᾳ, οὔ αὶ ροί οὔ (ἀγγοχογαηῖ, 
ῬΑιιοὶδ ΟΧοορτί5, εἰάξίππιδῆςηί : α]1}, 

φῃοα οοπίοτοητ σοι πεςοῆα- 
εἴπη οἵς, ὃς ρεςίεπεὶ τοπιροτὶ σοπιια- 

εἰ Π 554 1, οα {6 {ἰπλϊττοτόῖ, δε ἀε- 

οζαϊεῖς αἀ]απαάϊτγδιαγ, πγδτι ἱΠΊρΟΓΙΙ. 

πο πη Πἰ πη. (δ ηδτιις ρατϑ ροτοίταις 
ΤΠ οταπι ἐογπιάφθας. (σα νετο ροῖς 
(ξῃτοπτῖς ἀϊδα εἤφητ, ὅς 1 αὶ ΒΟ πὶ 
ἀεσοιποθδηζ, αἰτοος παπηθγο ἰοῆσα 

{προταῖα νἹ ἀθγθηγαν, ΏΓΕΣ Ροίξεεπιος 

νοσατθησΙΥ̓ αἰογία, αιθιη, σα τη {{ὰ-- 
εἰπη αὐ ἰπἰτίο χια 44 ἀἴσοτο ραγαῆοι,α 
ἀεςξατίς ργο! δίταηχ ἔαης (ὥργατπο- 

πιογααί. [5 ογσο τη Ὀγγοχίτ, ὃζ τα! πὰ 

οτατίομξ μαδαίτν [άοτὶς ΡΟ ἀςοεπι- 
εἱτοτῇ ἰη{14115, 4 ὅς ἃ ρτϊποὶρίο; οπλ 

νοῖρα ἀρῃἃ νὸς ἔαοογο 1Π{Ἐἰτα ΠΟ τ, 

ΠΟΙ Ρεγαμίδγθητ, ὃζ ΠΠΟΊΠΓΕΟΓ Ροιἔτο- 

τπο5 ἀἸσοηάι οορίᾷ ἔδοοταητζ: :σορίταη- 
τεσ,ντ ἕδος οἱὲ οοπίϊσοῖς, οτία 1} ἃ 
(Ἰαιπ (δτοητίαπι ἀσοραᾷ, ΠΙΠ1} τς 
ἴῃ σομλμη6 σο]]ΑταΓΠῚ, ΟἸ1ΠῚ Οἱ ραοὶ 
ἤητ αἰϊοηίτας ἢ ζύγ1ε ἀϊποτίαπη αίαρο- 
τι οτί δας (ςὨτοτίατη ἀϊοᾷ, Ποῖ ορείπια 
ταοποδπ, ΠΟ Ὠἰ πα π σθπτοηᾷ ρτο- 
Ιατατιην. ΠΑ Ζαϊ ροίἘ πα “ὦ {6 16221145 
ἀἰϊεομαίαα (ἀτρςῆτ, (ὰπτ ππγοίαζι ἔδοϊ- 
ες. «αἱ οτἰαηλῇ πὶ δε πε δηταῦ οὔς, 
αιαπᾶ ἄτα πὶ Ποτ οσεῆϊο, ἀΠ πο πλ0}- 
τοῆπγᾷ υ! δι ρατιῷ Θογαηι ᾳ οΥ- 
ΠΟΙ ἰΘητοητίαπ ἀρρτοίσατατ, Πα ίτιι- 
τος {τη} ΝΟ  τΔΠ16 ργορίογοα πα πΠ 
νοδὶς ἐς πτθητίατ ρατοίοοτο ἱπροτίϑ- 
ἄςθο. οππν. ἢ. ΟΠ Πα ΔΙ που τῖ5, ρα - 
Ποκ νῸ5 Ἔεὶς ἀρ  θέξι ορείπιδ.])ς ἀ6- 
οδαϊτὶς οσσο, πο πλοο ΓΕΠΊΡ. Δ6Π|1-- 
πἰτγξτ, νο Πν ια: ορτίπιις (ας 
αἰχίτια πο φαοσας αἰέξα οχ πλοτῖς: 
Πομοίαῃ; Παρ ΠΈτατιις οἵς ἀςῃρηδάος, 
δηϊοῦ ας ἘΕΠΣ ἀξοεγηαταγ. ορτίπιο 
Π.οΟήΠἶο μα Δ ἢΠ]ο ἀϊέξα αι. Οτιο- 
ΙΖ νεῖο (ούποίμεις οδπ ἰςῃτοπτᾷ νῖ 
ἱπιροίΠδη]οτη ἐχρίοάοθγε σοπδτιις οῈ, 
αιοα οἰ] 1πν πιππίμπι αἰ ρεηίδτίο 
ΠλαΪτ τόροτῖς αἰ πηρταγα ἔτ, οἷ ἰητο- 
απ δα Παπὶ ντροδε; δ] 4οτα ἀστοί: 
(υς εἴ τες υα [ἀ!Πσατίομϊ ἀρᾶς ΠΟΠ 
{{ππτρ τς ἵτα ΡΙ εγοσα; νεἰ ἐγ ἀδοερῖος 
ἴῃ Ράττας {πᾶς ρουτγαχίς : ΘρῸ ἄοοογα 
ἀσοτοάίαγ Ὠ6 ΟἹΤδ ἱπυροῦ! 1} (δια 
(φῃτοτίατα : (Π4π| ἱπατ]οτη οἤς ἢς οὉ- 
τγοέξαηπσῃι συ! ἄστη, ν] 5 ἀΐσοτγο αὰι- 
{ὑς οἴτγαταιις οἰξοη πὶ ]ιοπιοάο ἃς 

ὈΠΘΝΥΘΒΈΕΙ 

ΙΟ μον Ἐλεκυρφιεῦπες Τὴν ἑτέρων, τὸν πε Λάὐχιον᾽ δορός. 

20 ρηυδύας αὐθις Ξἰποφέαυαι κῶνος, χαὺ ζὰ χρ τίκαιὺ ὑπο , 

20 Ξρχαὶ Ξἰποδειηδύρσαι αρὶν} ἢ «ὰὶ τῷ πολέμου 

4ο δὲξ ζασυξοντων αὐτί ἐτόλμησεν εἰσιν" καὶ Ἂ διϑοίξω« « 

ΗΛΔΕΙΟΛΑΝ 55 : 
χαιθ9ι ἱδουλἀύουσιν,ὀνλα Οἱς ἴσηερις ᾿ς ζῳ ὡραΐϊχατα. Ἁ ἣ Ι 

Οὐ τίω Ὁσοδάξα ϑμα Κορνηλίε Ἵ ̓ γνωμέω, οἷ μετ 

ἐκεῖνον ὀῥιςαϑϑμοι,γωεὶς ὀλίγων; Ἔαυν Σ ἔλλμοντο Ὡρο- 

αἱρέσεως οἱ νϑὺ,δναίχαϊα,ὼ τωΐπαροντι χαιρῷ τσδ9ς-᾿ 

ἡχογτα αἰ σσολοιμ(αψον]ες ἐβ᾽ οἱ δέ λιστσοχαιτακλμνό--, ̓ν" 

αϑρυοι,χαὶ λεφαπτά οὐ ες τὸς δέκα, τω φοζῳ Ὅαρ ἀρχῆς, Ἢ 

Ὁ» ΣΡ ΤΙ χὺ ὁ κατεπῆσχὸς πἰω ὀξοισίαν οἵκ ἐλαίχίσονος 

μέρος ΤῊ στουέδρων.ὡς ὃ αἱ ἱ πλείοις γραῖαι ἦρε, 

ρά ϑ»σαν,ὺ ρα πολὺ χρφι! 7) ἐδύχοιω οἱ τον πῦλε- ἢ ' 

ΝΥΝ, 

ἔμον οὐ ζιϊς ἐὁ ἐχάτοις ἐκοίλοιω, ον ἔφξωυ άθε οΨ Ἐν 

χε: βουλομϑυὸν τιλέγην,κεκωλῦοθαι πσδὸς αὐτῶν... Ἢ ἥ“ 

ὁ ἢ ὀμαςὰς, ζφιούτοις διεξῆλθε λόγοις, Τάω μδὺ ἔχι- “αι Ι 

ζουλζὼ τὴν δέκα ὁ ὁφόῦτε, ὦ πατέρες, οἵ κατ᾽ Ξρλας « ! 

τε οὐ ἐπέζεψαι μοιιλέγν., ; ὅτὸμ καξορμεϑύμέω, « ̓ 
“δος ὑμας, κὦ νεὼ ον ζοις ὑάτοις  -ὀποδεδωχασι γτ.. Υ 

2ϑν,οὐϑυμεηλεγϊερ, τὸρ εἰκϑς,6τί τῇ πε Κλαυϑδὲν » 

μη τσξρολειϑυος, σϑῖν ὠφελήσω Φ σιν, ὁλ ἰγώγα, ' 

αὐτὴ 7 σεευφρηχότων᾽ ὁ ἑτέραν τὲ γνώμων «ἰοὰ Οὲ (2: ΝῊ 

θαΐια,, ϑζκκενῆς ἐβῥανψῳδηκῶς ει ἐσομ(α!. αφίθωητοι « 
5. Ἄὴ 

ΣΡ (ινές εἰσιν οἱ μετ᾽ ἐμὲ ἑδμαςησομϑυοι. ὃς ἐαν ἀπὸρ- ς 

ὡς ὁμογνώμονας λαξω, τί δλυήσεται μοι πλέον, σσοὶ 

των; ΚΡῊΣ ἔγω (ὐθ ἄδορωρ Ὡς ΤΥ Α Τὴς 

τοῦ γνω μων εἰπεῖν. ὕτϑῳ γὸ ἀκούσητε (ἀπόύτα, ἐφ᾽ ' 

ὑμῖν ὅς1 τὰ τα κε ώτιςα ἑλέαϊ. «δι μδὲ δὰ δίιυ τῆς και ἐν 

χίαοιδι πον Ὀχημελόται τ χοινῶῖν, ὃ ὁσαι Κλαύδίος «ὦ 

ο ὁ βεέλτίφος εἶπε,χαὶ ἐμοὶ γομιίσα Ιξ εἰρη αι, ὼ δ’ ὅτί δῖ γέ 

νέοαϑαι ψήφισμα. ὁ γὸ τα εἴρηται τω λυδρὶχτ τὸ Νὰ 

βέλτιςον. ἐπεὶ 5 Κορ; ἥλιος ̓ ἀθβΑλωίκαν τς ᾿". 

ἐπάράτο τ τ' ̓γνωμέωυ, πολλοῖς τὸς μεταξὺ γρόνοις αὶ ἀπα ἡ ἢ 

προφαίνων ἢ πολίζιχεῦς οἰκονομίαις “λνησονϑῴοις, ν γ: 

χερσὶν ὀγτος ὥ' ὅ πολέμου, χλάνδν ἐπεχείρᾳ ΦΘᾺ Ἷ 

γμα7ὰ οὔκ ῥχιτηήδιάα ̓ χλά ασμῷ, οἷς Οϑακρα χρϑσεῖς «, Ἢ 

μϑδυοιὺ ὑμας (ες πολλοιὶ ῴχετ Φέρων' ἐγὼ “ "οἱ αϑὲ ὅδι ̓ 

τὸ μὴ ) ἀδχεύατον ἐ() Ὁ Ἔ Κλαυδίου γνωμέωυ, (ᾳλέ-« Ψψ 

ξομαι “σϑϑς ὑμαξ' ὡς ,»ϑὺ γδά ἀσύμφορος, σοεϊεὶς οὐτ 

πώς μὴ τε χώραι δὲ ἀσφόλείας. ἕἕροιτο, της ν δίκζω δὲ « 

ἐν οἱ ̓ Ὁλμησαντες αἰτίων κα κῶς ποιὴν καὶ χα τίω: πα- «, 
7 ἊΨ 

ἥδιον δἰπολαξοιυϑυ ΞΡρισοχρ αἴίαν᾽ χαὶ (αὦθ ἀμὰιᾳ « ἢ: 

Ἄροιτο, σεευαιγωγιζοιδνων ἁπόώτων τὴ τῇ πὸὸ ἢ 

λῴ, χαὶ μηδενὸς τὸμαντία. πραῆν αἷ ἱιοιοῦπος. «᾿ Ἷ 

το βίο ΠοΠῈ τοὶ ΡοΙΠιηιι5, ὃς Ποίξος ηξοίξατγε {ΠΠ4π| δυίος ν]οἱίοὶ, ὃ ΟΡτἰΠΊΑτΙΙΠῚ ἱπυρογία τη ρᾶ- 
ττῖα το[πἰταοῖο; ατᾳ; μας ἄνα οἤοοτο,Π οπιμοβ1ἢ οἰπίτατο αἀϊπποπτ, πος αι 5 ζῇ Δαμοτίασὶ να! τ, 

(φίαν 



Ἡ 

' 

] 
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» (φίαν σε οδ μίαν εἰποδι4κνύμϑρος ὑμῖν, ᾧ δὲ πρα- 
᾽ ἐϑύτα ὑφ᾽ ὑμδλυ αὑτῶν πο Ραδείγμιατα φέρων. ἐγθα, 

Ι νὴ πείθοι δὲδοίσκᾳ Ὁ συμφέρον, τί δεῖ ςογασχεὖν 
΄“ν ͵ “ “ΠΝ ᾽ »-»"Ὕ 4 2 

ν ἔχει; μμέμγηοϑε στί Ἔιστὸ Τὴ αὐτῶν Ούτων ἐϑνωΐν, ὡς-- 
-“ , Ν; ε ΑΥ. τὰ ν᾿ ςε ͵7 

» πῇρ νιοῦ, δυνά μκεις «γέθϑιον, αἢ μϑῳ εἰς πίω ἡμετεραν 
-“ δεν 5 λ ͵ 8, νῷ 

» γάδ,εὶ δὲ εἰς πίω αν συμμάχων ἡμῶν, Τὶ τὸν «τὸν 
᾽ ͵ ͵ ' ͵ ν᾿ δ᾽ 4 

» ἀμφότεραι γθόγον, Γαΐου Ναυδιου, χα) (Λουκίου 
ἐ ΠΝ » ᾽ κἡ 

» Μιυνυκίου πἰοὺ “ἰ πο’ατείαν ἐχόντων; ἐνναυτον ἢ δέκατον 
“" Ζ , ΄ » Δ ε ᾽ 

ἣν» ἔπς οἰκ(ϑ! ζυτί. τότε ζίνιωυ δσοςφλαντων ὑμὴν" γέο-- 

» τήζα. πολλξι χαὶ ἀγοιϑέω ἐπ᾿ ἀμφότερφι (ᾷβ ἔϑνη, ΙΟ 

» τὸ ᾿μϑδὺ ἑτέρῳ λυ αἰ σοιάτων εἰς δεοχώξίας θυαγκα- 

» οϑέντί Καιταχλ ,σοη ῶ φρατῦπεδὸν, “σφάξαι »ϑὺ οὐ- 

» δὲν ἐξείρετο, πολιορχείαϑειι δὲ ὦ τῶ χαφοικι, χαὶ 

» χινδγυ δ ᾳν αὐϑὐμ4 Τὴν φχττηδείων ἁλῶναι "ἸΝ αυτίῳ 

» δὲ οὐτικαϑηνϑύὼ Σαξίνων, μοί γας δύαγχᾳῖον ζεὼ πί- 

Ἧ ϑεαϑαι τσϑ9ς Οις ἀΐθις σεονεχεῖς καὶ “μήθ᾽ οἵῳ πε ἐὴ 

» ζῖς καίμγοισι ΝῊ σφέϊέρων βοηϑεῖν. ὦ πὲ ἐκ ἄδηλον ὅτί 

» δ Αἰχϑυοῖς ςρατίας δῤαρπαοϑείσης, ἐσ) ἡ “Σαξί. 

»» γοῖς πολέμιϑσα δύϑεζᾳ »σχευδιϑοντων εἰς το  πολε- 

» ὀδρεωῶῶε ὑμεῖς» αὐεὶ μέσας νυκίᾷς εἰς Ὁ βελάυτήσμιον 

᾽» σεουΐθοντες ̓  στρ ὦγησεν ὁμολουρυνϑύως πϑώτα (ᾷ 

» ποραϊμαΐζᾳ,ὺ φερονϑύξωυ Ἔ πόλιν εἰς ἀτυχὲς «ἥώ- 
2 3 λα , ͵ ᾽ 

» ἑῷ ὠρθωσεν" ἜΣρχζωυ ἀπεδείξωτε μίαν οἰὐοκρ χτορο 
“, ᾽ ͵ ς ͵ λ "5 ͵ 

ον» πολέμα κὺ εἰρζωυης, απαᾶσας ὡς ὀιλας καταλύσαντες 

᾽» ἀρχας,ὼ «ρὶν ἡμέραν ἀμέο, δικτάτωρ ποδεδφκ.) 

» Λάζχιος Κοΐντιος ὁ βέλτιςος, ἐσὶ, οὖν τῇ πολά τότε ὧν, 

» δλλ οὖ ᾧ ἀγρῷ ζὰ μΤ ὐταῖςε δή πιο ' ὀὐδρὸς ζὰ 

Ω ἅ ἈΠ νΝ Ἷ λ » ὦ 3 2 

» Ετίμαφρησοιτο, Χ) Τ΄' φραΐηοον αὐτ' αὐ χ μϑυλώτον ἐλαξε' 
Ν “ ΞΡ ΞἊΜ Ἷ ἷ « 

» ἡ ζψῶτα οὐ» ἡμέραις τεοσουρεοχα δ 8. μόνοις αστδυτοι 

» ἐπθμορθωσείνϑρος,αἰπτέλετο ὯΣ ῥαξδὸις" χαὶ Ὁ κωλῦ- 

» σὸν δ εν ἐπλύετο, νέαν -εἰρ᾽γζωὺ οὖν ἡμέρα. κυρωϑζεδαι 

» μιᾷ, βελομδύων ὑμῶν. φτοδὴ πἰράδαγμα μῳμη- 

» σα ϑοις ὑμας οἴομαι δεῖν, ὁ συ ϑὲν ὀηλο ποιᾷν δὺ- 

» γα θα, δικζατωρῳ ἐλέαϑαι, Ὡρὶν οὐτάξδϑον ὀξελθῴν. 

» ἐαν ΣΡ αἰαρέαλω ᾶθα τον πὸν χα ρὸν, οἰκέτι 49 

᾽» στευάξοισιν ἡμας οἱ δέκα, βουλάυσονϑίες “ἀρ ου-- 

»» δενος ἵνα, δὲ χαὶ χτὶ γόμους ἡ τῷ ϑυκτάτωρφς ὀῥάῤρησις 

» φέρηται τω μεσοξασιλῴον τὐρχζω ἑλέοϑε,τον ἔχττη- 
Ι ᾽ ͵ 5 εν εὶ ͵ ἥ 

» διάότερον ἐκλέξαϊες τυ πολιτῶν" ὃ ποιάν σεεύνϑες 

» ὅξην ὑμῖν, στὸν μήτε “βασιλᾷς ἔχητε : μήτε «πσά- 

͵ὕ ͵ λ ͵7 λὶ ͵ 

» μίων ἀμφοτέρων. ἴοιότων δὴ χινδχώων 1 πόλιν αἷθά- χ0 
͵ τ: πν5 ἀν ΄ ε ͵] Μη ξ ͵7 

» ξαγτων, ὦ 5 δῈ Ὑ οντὸς τείχους ομκονοδντζυγ (γα, οὔθφαν 

Ἶ: ἔργα, ὅτι ὦ δεάμεις αὐξιογρέους παρεσκάυάσατο, ὦ 20 

᾿.» Ὁ χινδχου ον ςρατοπεδὸν ἐρρυ(ατο,ὼ Όις πολεμίοις 

᾿ ϑζκραξανϑμος,ὺ εἴ τι κὴ ϑηνο (ΘΟ. ϑρὸν ὦ Ὁ πολἤείας 

ΧΙ. 7οι 

πυαίη το πη (αρίεπεἰᾶ 4]]4π4π| νος 
οἰξοπίαθο, οἀ νοίεγα ᾿ρίογιπη ἔλξξα ἴπ 
ἐχξρί πὴ νοῦὶς δἤξεγαπι. νθὶ. π᾿ ἐχρα- Ἔκ 
τἰθητία ἀοσει 4 οσάιισατ, Παογίαι 
οραϑ οἰ  οσ᾿εἑξαϊτοηϊ δυο Μοπλ ΠἰΠς 
ΔὉ Π|4 Ὁ σοητῖθ.οἰΐγα,ντ πη ς ἰγγαριίο- 
πεϑίδέϊας; αἰτογᾷ,η ποίϊγος, αἰτογᾶ, πὶ 
(οοϊογιπη ποίξγογιιπι ἀρτος:ςοάεπην- 
τγατηςφ τέροτο, Ο Ναιτῖο δ Γν. Μίπα- 
οἷο σομί θι5,4πηο Δ Πο,ηἱ [Δ] 1οσ, 

ποπο δῖ ἀςοίπιο. [δὲ οἰ!πῇ ππασπαπ 
ἐουτοπηᾳ; ἱππθησιτὶβ πηαπῦ δάπιοτίας 
ντταπηα; σοητῷ ομἐΠΠετί5,αἰτοῖ οσία], 
σαπι ]οσογιπῃ 4 ΠΤοιυ]τατίδιις οχογοῖς- 
τ Ἰηάποεγε σοδέξις Ἔἤδε, 11} εΠΊςετς. 
Ροταϊτςἀ ἰητγα νϑ! οδίς ας, ἀςΗοί- 
επῖς οσπγοδῖῃ, ργΓοροπηοά 11 σΑρτιι5 
εἰΕ ἸΙΝαυτίας νοτο, α δ Πἰ5 ίς ορρο- 
(πεγαῖ, ποσοῖῖε παθεθας οστίπιιο οσαπὶ 
ΠΙ4οπι οοῇϊρεγο, ας ΠΟΙ πτογίαοϑ ]αϊ- 
ἀςπυ ]Δθογβείθιις πσσιγγοῦα ροτογαῖ. 
πεςοδίοσιυτ ογατ, αι ΜιδιιοΙ Ἔχογοίτας 
ἰη ΖΕ παῖς σαρτισ μοι, Νδυτία χαοα; 
οἴτίπο πη ροτυῆς δαθίπος ορρισπα- 
τα αἰτίας, σομ απ Ἐς πη θογατη Πο- 
ΕἸ σοριϊς. (Οὔ ετρὸ τα]ία γείρ. Ἰη ταγές 
Ρεπου]α, ΔΟΠΕ [ΠιΓὰ ΠΟΘ ΠΪΔ αυϊάδηι 

εἰει σοποογαΐα, φαϊά τορος διιχί-- 
ΠΡ Ι4 φιοά οπιπίϊιη σοπέεηποηε τοι 
τούαπι (απηπὴς ργο τ, οπΊ ας σα- 
Ἰαπιϊτοία ταϊης ργοχίπγαπη ΟΓΟΧίτ οἱ τ 
ςα πιεάϊαπι ποέζειη σοπιιθη εἰς ἴῃ 
σατία; ας ἀεῆρηατῖο πηδσίἔγατιι ρα πες 
ποτα νηιιπ| δίο] τὰ εἰἴοτ 61] δέρα- 
οἷς ρΡοτείξας, αὐγοσατῖίβ σοτογίς πγαρὶ- 
{γατίθιις οπιηίθι5, πιο ιδηη ἀϊος 1}- 
Ἰαχηοι, ἀϊέξατον ἀϊξξλιις Εἰ ορτίπλιις 1]- 
61, υἰητίις, Ζαϊ πα ίπ ντθε χαίάθηι 
ταῃο ογαζ, (ςἀ τατῖ, α πο πα οχίηάς 
σοίξα Πητ, ΠΟΙ ἰ5.σοπηραγατία οπΐ πὶ σο- 
ΡΙΪ5 ἸΔοπεῖς, ὃζ ρου ο τα πτοπη οχογοῖτ 
ταπι ΠΒούδαϊς, ὃς Ποίξες ν]τιῖς εἰς, εὺ- 
ἰαπὶ ἄπιος ΠΠογιιπ σαρτο. Πίσηις 484- 
ταογάςοϊπι ἀπιπιταχαῖ ἀἄἴογ πη ρατίο 
ςοπέδέϊις οπιηΐδας, σογγεέξίς οτίαπι 
Παησα οἴξησδ!α Ἰαίσος τοὶ ρα δ] σα, ἔα- 
(οες5 ἀεροίεϊτ. πες αυϊάαιαιπι γα 

παοά, οι 714 γα ]]ετῖ5, ποῖα πῃ Πγαρὶ- 

{ἔγαταπι νπο ἄϊε ἃ νος οὐραγίας σοῃ- 
βΒτυπαγί νετατοῖ. ἃ εσὸ νος ἐχθπι- 
ΡΙΆ πη ̓ πλἱ τα Δ11ΠῈ οεπίρο, δέ (4αοηί- 
ΠῚ Αἰ Πποη ΡΟ Π1115) ἀϊζξατογοπὶ 
ἀϊσεπάϊιπη αητεηαδπι Πΐπο Θχατίβ. 
παπὶ ἢ πᾶπο οσσαΠοποπὶ ἀϊπλίττα- 
πιις,Π0 οἰ πο α ριτειίς νο5 ἃ ἀςοῦ- 
αἰτὶς αα ν]]απὶ σοπί]τατίομ ἀγα 5 

ςοπαοοδίῖι ἰτὶ. ἄτας ντ]οσίτίπγα Παι ἀϊξξατοτῖς τοηϊτίατιο, ἰπτογγοσῃ ἰη[Ἐἰταῖτα, ᾿θέξο δα ουμπι πᾶς 

οἰβγατῦ ς οἰαίθ. πιαχίπιςἰάοποο. χιιοα ἔλσοτο σοη οι Πτῖ5, ἢ Προς τορος Πα οτίς, πος: οοηία- 
ΝΝΝ ἢ] 



70; 

Ἰοσ,ποαας ΔΙ τοι πραρ ΠἘγάτυιτ Ἰορ τες 
πλππη; ντηππο Πυοαμπα ποη Βαθετίδ. 

- ΠΒἴ5.η.αἰδγολ νἰτὶδ ΕἸ ρία 1) οἰα ἐπηρετὶ 

Ἱξριις, ὅδ: ἔλίσος εἰδ!εσο άςπηρτί. Ηας 
(απι ΡΟ αια βἈοϊεπάα νοῦ ὶς σεπίοο, 
"δὲ ντΠΠ1ἃ ὃζ ρο ΠΡ 1]14. Εὰ νεγο δητςη- 
εἴα σαΐτ5 ααέξοῦ εἰ (οσγποί 5, αροτς 
τεπαϊταά [αοττοη άπ ἰητοῦ νοὸς οριῖ- 
πιατιτη ἱπιρογ! απ ΒΪ. ἢ. ἀθοσπγαί τὶ 
Βιος θΕΠ] ργατοχειι (Επ16] ἀγτη 5 ροτίτὶ 
{πευϊητ,νεσθουῦ ΠΕ 118 σῖγα ΠῸ5 νταῃ- 
τιγιηᾶ 70] ξαίοςος ἀδροηοτο γθουίαητ, 
Δῃ ἀγπγὰ ἀσροηᾶτὸ ΗΠ ΟΓρῸ Γοραζατίϑ, 
σαυοῖς 105 ΠοΠλΙη 65, ΟπηΠ6Π16; 1Π|0- 
τυπιέταάεπηι ργοίρί οτος. πο] 1π5,η.6{8 
του!άογο Ζυᾶτη ρορηίτογο: δ ἱπηρτο- 

δίς ποὴ ογεάογς, οογάδτιις εἰς, πηι 
ψ Ὁ] εἰς ογεαϊ ογὶς,εοίάεμῃ ἱπουίατο. 

Ηδκαηοίεςητεητίαπῃ εἰμ ἀϊχίῆςεν αἱ6- 
Εἰ 5, ΕΑ ΠῚ6; Ρ]εΓΙΩ; οὔβ (ντ χ νους 1- 

Ἰοτγιιπη σοη σατο ἔοι ς ογατ) στατᾶ πα- 
Βοτοητ, ὃς αὶ] ροίξ οπιπγσοράτ(ογας 
οπίμη ἱππηϊογιιηγ (ΒΕ ΠατογαΠῈ ΡΑΓ5 ΓΕ] - 
συλ) μας ορτίπμα εΠδ ἀϊπισογθητ, ροί 
Οὔς (ςπτεητίας (μας ἀϊχεγδητ, ὃζ οΟ{{]- 
τατίοηὶ Εἰς προηξάμς ογαῖ, Ν ΔΙουίας 
Ροίυϊαθαε νε(ςητεπείαγατη ἀπ σα- 
τίοηθ ἃ ἀεσοπλυ τὶς ργοροίιτα, ἄσπιιο 
(Ὡπάτογαβ ΟΠΊΠΕ5 οὐ πὸ ΓΟ ΓΘΠΓΕ; 
τ] τς; Ραγγι πη, ἰξητθτίας ράι]ο ἀητα 

ἀἰϊξζας τετγαέξαγα συρίθητες, [ἘΔ οἰ τις 
ΡΕττοποπὶ ρργοθαβθαητ ες (ογηο- 
Ἰϊας, αἴας σοπ πὶ ογαῖ ντ ἀεοξαϊτίς 
φομ ΠΥ τογοτι δ 6111 ἱπυραγίπι. ρίο 
ψ ΠΟ ΠΙττ, τε πα ἰα πὰ Πα ἀϊσατᾷ 66 ἀἰ- 
ἐλίταῃ 5,40 Ἰδρ τί πγα ἀθοιαιη, ὦ ἰμπιιπὶ 
αυίαᾳ; ἀφα οι (μβταρίμππη. ἰάφος; ἐἰ- 
ΠΌΠΊΘΓΑΓΙ (ςητδτίαϑ 10 ΠΠτ,Π6Ὸ ΔΙΊ Ρ ]ἴτ5 
πουϊ φυσι ἱποορτατί, αοοιπὶ 
αὖ νιγοηαδ πᾶρῃα σοῃτοητίοτς Π14- 
βῃοφ οἴλτηογο νγρογθητυσ, οΠΌος ἰῃ 
ψιγαιη Ραττοηλ(σηδτι, Ν ΔΙογίγη ἰα- 
πάθης 41] Γοῖρ. οΘοπ ἢ] οΠ θη σοιτὶρὶ 
νοϊεθαπτ; (ὐογπαῖῖο αἰιταπὶ ραϊγοοῖ- 
ὨαΙΘηταῦ, 411 ραίοτο5. Ράγίοβ ίςιιο- 

ῥᾶτιτ, 8ζ αἰ χα α ραγίσι! 6 χεγαῦῃ τηιι- 
τατίοης πηθιπερδητ: ἀβοξι τὶ, αγγερία 
ΕΧ (δπατιις αΠΠΠϊο οσοαίοης τοὶ ρτὸ 
θίτγατα σογοηἤα, ἢ (ὐούΠε 1] ράγτας 
οοποράξε, τοΧας ΡΡΊοΙις εχ εἰς Αρ- 
Ρἰα5 αἷς : (ΟΟπιοσαιίηγις νος "Ό, γε 
ἐς θο]1ο δαιιεγίας “ΖἜπιιος ὃς ϑαδίηος.. 
οορῃοίςοτΓαιϊς: φέξαςς σα ΠΡ οι ἀἰοξα 
Ροτοίξαις,α ρυἰ πγϊονίη; φα ΠουΠ πος, 
πο χυξαᾳ; ἰΙοσο (ξητοπείᾷ ΓΟΡΔΙΪΠΊ115. 

οἴιᾳ ἴτας ἀἰποτίας (δπτοητίας ἀϊχογίης, 
ΟἸαμ αἴας, (Οογη οἰ ἢ ὃς ροϊτεπιιοῦ ἀ- 
Ἰοτίαιβ,ν 5 γοὶἰᾳ (θητξτί!ς {15 αἰ άϊσα- 

ὈΙΟΝΥ͂ΞΙΙΠΙ ΗΑ ΟΛΕΝ Ἢ 5: 

τοῖς» μήτε ἀλλζω νόμιμον ὀρχζὼ μηδεμίαν, ὥς- ἃ 
“νι οἕκ ἔχεειζοῖς γὸ ὀυδράσι ζουτοις παρελήλυ- «᾿ 

θεν ὁ τῆς Ὄρχῆς “χρόνος, χαὶ ὯΣ ῥαζδους αὐτῶν δνό- α 

μος ἀφήρηται. ζῶτ δι ἃ παραμαῖ ποραηῳν, ὧς 

παΐέρες, ὑμῖν, καὶ συμφέροντα χαὶ δουναταί. ζοὺ ὃ Κορ- « 

νήλιος εἰρη γεῖται γνωμέωυ, κατάλεσις ὁμολογϑυμδύη « 

Ζ Ἔἐριςοχρ αἴας ὑμδν δεν. ἐαὺ ὙΡ ἅπαξ σπλωνοΐ « 

δέκα “Ἄμωνται κώφμοι, τῆ δῈ τῇ πυφοφασᾳ τῷ πολέμου, “᾿ ": ! 

δέδοικα, μὴ καθ᾽ ἡ αὐξις χφήσωνται. οἱ ὙΡ Οζι Ἢ 

το ἀξιοιωῶπες Ἔστοϑεοϑαι ΟΣ βαξδοις,ἢ που γετὰ ὁπλα ἃ 

ὡἰποϑήσονται ; λογεζόυϑμοι δὴ ζῦτα, φυλαεαϑε « 

ζιυς δ, ϑούποις, καὶ πάσαν ἀπατίω αὐτῶν πσο96λέ- « 

πεϊεικρεί ων ὟΣ ἡ “σϑ9 γοια. τὴς μεταμελείας" χαὶ δι 

μῆπις ἀφ Οἷς πονηρ 915, (θρφρονέςερον τῷ ασϑόπι- 

ς ἀὐσανᾷς καατηορρᾷν. ζὐτίω ἰποδάξαϑμου ὃ : 

γνωμζωυ ὥϑιέρου χε εγαρ σμένξευ Οἱς πλείοσιν, Εν 

ἐκ τῆς φωνῆς αὑτῶν εἰκαίσοι ῥάδον “ 

ἐχεῖνον ὀμιςαι ϑιϑων᾽ ζῶ δὲ αὐτο γέον τῆς βελῆς μέ: 

δος ὦ λάπομϑυον" ζαῦτα ἡορυμϑῴων χε ατίςα ἐῆρν 

“ν 

2 49 ΔΕΣ ͵ ᾽ ΚΑ ᾿ γον 

20 πλζω ολίγων, ἐπεὶ ὃ πόρτες ὠπεδείξζαγτο ζὰΣ ἑαυ. 

τῶν γγωμας,χαὶ πέλος ἐδ4 ζ(, βουλάμκατα λαξῷ, 

ϑλέξιος μϑινηξίᾳ Δ [ο.ϑικοισίαν ζις δέκα, πσοϑϑεῖναι Ἵ 

ΓΖ γνωμοις,αῦθις ἐϊξαριχὴς πους ζοις βουλάς 
κα λοις, καὶ πολλοῖς μι στευέδρων ὀϑαϑεαῖ, βι- ἱ 

λοιϑύοις ζις πσοϑ)έρας δισοφαάσάς, τα λέγων πιτ 

Θχγὸς ζω Κορνήλιος ἃ ὁσυμξουλάσων ζοιϊς δέκα τίω ἱ 

ἡγεμονίαν ἐχεφενα; τῷ πολέμου, χτ' ὧ καβΊερονἀ- {δι 
͵ 7 ὃ "» » , ᾿ -Ὥ Ἂν 

πεμιοχετο,κεχρίοαι Ὁ ποξαγλα δὴ λεγῶγγχαι τές 

λος ἔχφν γόμιιμον,ἁπτλύτων ἐψν φικότωγ' ἤξίᾳ τε ἥτις 

30 εαθμεῖν ας γνώμας, χαὶ μηδὲν ἔτι χαμγουργεῖν. : 

Ούτων δὲ λεχϑυϑύων ὑφ᾽ ἑκατέρων μα πολλῆς φ- 

λοτιμίας πὲ χαὶ κραυγῆς, χρὴ τῷ σειυεδδίου ἯΝ 
ὅς ασξὸς ἐχατερϑν, τὰν μϑὺ ἐπϑλμορθωσειοϑαι τίω, 

ἀκχοσμλίαν τῷ πολιτάσκατος βουδλομϑυων, τῶ ὅα- 

λέδίῳ συλλαμᾷανοντων τὴν δὲ ζᾳ χείρω “δοαιοφυ- 

μϑίων,ὰ ὅσοις χίνδγιυὸς ἕις ὑπωτήάφύετο ἐκ, τῆς μέ- 

σαζολὴῆς ἔσεαι τω Κορνηλίῳ στενα ϑράςοντῶν, λᾳ- 

(υν]ες ἀφορμάς οἱ δέκα τῷ ποραῆφν δ τί δύξήεν αὖ- 

τοῖς, Ἔ τῷ σεουεδ)ίᾳ ζᾳεαχζω, τῇ Κορνηλίς παϑϑςτί-. 

40 9...) γνωμοὺ παρελθὼν εἷς ἐξ αὐτῶν Ἄπασιος,Ἔφη" 

Περὶ ᾧ πσϑὸς Αἰχόάμοις ἡ Σ᾽αζίνοις πολέμου στευέ- « 

καλέσαμϑυ ὑμας,ὦ βολὴ,  φ νὼ σονϑίοις, κὸ λϑῖον « 

ἀπεδωχαμϑυ ἅπασι ζϊς ξπλονϑροις, Σἰστὸ δ ́ φώ- δι 

χων ἄχρι Τὴν νεωτάτων, εἰν τῶ; πσοοοήχοντι χαλοιοῦς α 

πες ἕκαςον τόπῳ. ποιῶν δὲ Θἰιποδειξα ϑύων γνώμας « 

Δα Φόροις, Κλαυδίου πὲ χαὶ Κορινλίου ̓  ζλλέίου « 

τελδυταίου, διέγγωτε Ὅς «ἶξν αὐτῶν ὑμεῖς οἱ λθίς « 

πο!» 
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ἂν "ἀν, ως ὦ Ὡς ρς -" 

ΑἾΨ ΤῚ Ὁ: καὶ ΟἿ 1Κ1 8. ̓ΚῈ 
δ “'ἰ ὦ , ͵ ] 3 ͵] 

» ποὶ χαὶ “αὶ ὧν ἑκάςος απεφέοσατο πλυτων ἀχουογ-- 

δι λς ͵ ͵ «ες ͵ὕ ων ͵ 

» Τῶν) τ 94ετί)ατο γγωμή. ἀτστθρπτὼν δὴ γέρρνοτῶν 
Ι σφι « ΕῚ 

᾿ χελνόμοις, δ) Οἷς πλείοσιν ὑμῶδμ" Κορνήλιος ἐδόκει 

» ζάχρατιςα «ἰσσοθέοϑαι » οῦτον ἀπεφξυα μεθα, νι- 

ον Χϑρ» χαὶ πίω ποδειηϑεῖσαν αἰασὸ ἴουτου γνωμζω 

Ι. γράψαιῖες ὀκφέρονϑι. δϑλέξκος δὲ χαὶ οὗ μετ᾽ ὐτῳ 
» » » “ ς “ ᾿ 

» ἑξώτες, τὸν δὶ τύχωσιν ὀϊοισίας αἰ χοατίκης, δὲ- 
Ε) Ἅ Ε ͵ 2 ! ΄ αν 

᾿ χας τε ἡδῪ τέλος εθυσας ὀμαθιχοὺς ποιείπωσὸν , ἐαν 
-“ ᾿Ν « λ 

ν ἀΐθις φίλον ἡ» χαὶ βουλάύματα διεγγωσχκένα ““πσὸ 

χαὶ τὸν γεαμματέα κελδύσας Δῥαγεανναι ζῶ “δ 9- 

ζούλδυμα, ον ᾧ αἰοὺ καταγφαφξὼ ἥ φρατού, χοὶ πἰὼ 

Ὡρραλαξᾷν ἐτετα-- 

μι ποθ οἱ νϑὺ τῆς ὁλι-- 

γδρχιχῆς ἑταιοίας, (ξαροἱ χαὶ εϑρασᾷς πἰξοίεσαν, 

« , ὯΔ ͵ λ ! 

ἡγεμονίαν τὸ πολέμου τς δέκα 

κτο, διέλυσε τὸν σώλλονρν. 

αν δ Ν «αν ἡ ͵ λ ὡς δὴ χρεί Ἥτις Τ' ἐτερῶν γερρνοτεφ, χα Ὡἰαπεσδα- 

γμιένοι μὴ σῷαΐν καταλυϑέζαι πίω δυωυαςείαν, ἐ- 

πέϑϑν ἅπαΐ ὁπλων "Ἄμωνται κύρμοι" οἱ δεζῳ, βέλ- 

τίςαι τῳ χοινῷ φρονοιοῦπες; δῥιουραΐς «ἰακείωϑροι " 

πἰξιφόξως, σξοϊενος “Δίου χοινῶν ἐτι “δυησόυϑροι κώ-- χῸ 

᾿ρμοι᾽ χαὶ διέφησαν εἰς μέρη πολλὰ, λυ μϑὺ ἀν λυνεςέ- 

ρων ᾷς φύσάφς, ὥπϑυτα συγχωρᾷν ΟἿς κρατοῦσιν ὠ- 

ναϊκα ζουδύων Τὴ δὲ ἡ“Ἴον ψοφοδεῶν Ἂ ἀφιςαι ϑῥων 

τῆς ὺρ Τὴν κοινῶν φροντίδος , χαὶ πὸν ἀπυξαγμο- 

γα. ( ίον μεϑαρμοπουϑύων' ὅσοις δὲ πολὺ Ὁ “χωναῖον 
ἐχῳ ἕω. Ὁ «ες ͵ 

Οἷς ζφποις ζῶ, ἰδίας ἑταιοίας καζᾳσκάναζονϑμων, 

χαὶ συμφρονοιώτων ὅχὶ φυλακῇ πε δλήλων ἡ μμε- 

τὸμαςαάσᾳ τῆς πολϊείας.(οὐτων δὲ ΔΜ ἑτωιοιων ἡγε- 
᾿ “Ἢ ᾽ ᾿ 

μόνες ἤσαν οἵ πορῆττοι Ὁλμήσανες ον τῶ στευεδρίῳ 
“ ᾽ -»"Ἢ ͵ 

 κἰϑὶ καϊαλύσεως τὴς δεκαρχίας εἰπεῖν. Δ ἀύκιος δα- 20 
ε ͵ Ἂ ΔῸΣ Σ 

λέφδιος,ὼ Μαρκος Οἰδατιος, φεᾳξα μϑμοί τε (ᾶς οἱ- 

χίας ὁσίλοις, αὶ φυλακζοὼ δε ροιποντῶν ὦ πελατων 
λ λΦ ΧΥ] εἰ ΩΝ: 3; ΟΚΟΩΝΝ Ἵ] 

χαρβίεραν χύθιεαυτοὺς ἔχογες, ὡς μήτετι ον“ βιωιδ 
“ 8. ἢ ἡ 

παϑεῖν μηϑεν, μήτ᾽ ἐν Ὦ φανεροῦ διφλίαν καταγνω- 
ἴω - «ἡ 3 ἱ 

εϑίωνω, ὅσοις 5 οὔτε γερο στ ν τί τὐν χρῳτοιώτων 
3 ρα τὸ ν“-" 7 

ἐϊξσισίαν βουλονϑμοις δῶ, οὔπε μήδενος ὄχιςρέφεα 
ΙΓ ΤΣ ΣΟῚ 2 -ν ε ͵] “ 

ΤῊΝ κοινῶν, οὐτ' εν αναγράλτῳ ζω ἡσυχία καλαῖς 
᾽ “ν" ΕῚ ϑι εν » Ἁ 

ἐδύχει, πολεμεῖν τε ὀῥὰ χεξοῦτος οὐ ρα δον, ἔπει καθα;-- 
»“» Ψ ͵ 3 ͵] 8.1 

ρεϑάευαι δειυναςείαν τηλικαυτίων ἐφ αινετο ὀμοητον 

γο 
τί5, Φυαπὶ ηυϊίῃς ἀρργοδαγαιῖς, σα 15 
Δα πτῖθιις ργοπιητίαἤς, Ὁ ποπίαπι 
εἴρο ]ορ τἰπλς ρεγαξξις οπηηϊθις, ΟΣ 
Ὡ6]Π ΠΟ ΠΤ πῇ ρ] ογῖσας νεἰξγιπη νἱ πὶ 
εἰξ ορτίπγιην, ραϊ πηαπα οἱ τ δα Πγ115, 
δέ ργοπυητίαταηι αὖ 110 (ςπτΟιίαηυ πὶ 
ταθυ145 γοίουι Πλιι5. Ν᾽ Δ] ουῖ 5 αυτοπ, δζ 
4] αὖ θοο ἔδησ, οἵιπη ΘΟ Ὁ] ΓΈ ΠῚ Ρ 
τοίζατοπη Ππαηο οφητατ, τος ἴατη ἀςοί- 
(35,Π|ι ες, ἄσητο ἰῃ ἱπάϊοίι πη νοςδτῦ, 
δὲ σοΠΠ]ἴ4 ἃ νοὐί5 οπληΐ εις ρρίοθα- 

3 ὍἭ)Ἅ 3.64 Χ ᾿ ἄκὸς {4 - 3 ά Ξ 

» πόύτων ὑμδῆν, ἀκυξϑι καϑιςάτωσαν. (απ: εἰπὼν, το τα,ίλοϊαῃτ ττῖτα. Ηἰς αἰ ξλ]5,(ογῖθαπὶ 
τοοίτατε ἰαΠΠπτ δ πατιιδοοηία] τι, 0 
ἀςοςηγα τις ἀοἰδέζις σορίἀτῇ ὃ ΒΟ 
ἱπιρογίπτη ἀεπηφηαθατατ: ατας ἰτα 8 - 
Πάτιιπη ἀϊπυῖτ. Ροίς Πα αυὶΐ ραὶ!- 
σοτγαπῃ ἀογηίπαταΐ ἔλα δας, πλασπα 
οαπὶ αὐήδοία δὲ {γαρίτα οδαμηθι]4- 
Ῥαδητ,νῖ αὶ αἰτεγοβ πρεγαήδηι, (μας 
ΡτΠοἰρατα ΒυμγΠπλα {π41ΠΠ| τ, 
Ροίαασαι (8 π16] ἀγπηΐ5 ροτίτὶ οἤδητ, 
Οὐΐνοτο Γοἰρ. αιαπγορτίπηα νο]εᾶτῳ 
το αἴ ἂς τ! πσεάςθᾶτ, ααί πο 
ΔΠΊΡΠΪ 5 ν]}10 ἴῃ ΓΘΡ. πλῖΠογα ροτίτατί, 
ΔΟ ΠΊΟΧ ίς [π ΠΊΌ]τας ραττας (οἱ ἀογιης. 
πλτη ἡ] πλΐπες σαποτοίᾳ εἤςητίπάο- 
Ἰς,νἱξεείοἱ ραγεὶ ἴῃ οπηπίθ. σδάοτο οο- 
σεραπταγ. χαΐ γοΓῸ Πλΐπιι5 πηοι σα] οἱ 
ογαητ, ἀοροίιτα γείρ. σιγὰ, Δ αίοιιπι 
νίτα σεημς (δί8 ἀρρὶ!σαθαητ,ατ αι σα- 
ποοίϊς εγαῃζ δηϊτηἷς, ααἰίοτις ΠῚ (πἰς 
(οάα!θιι5, σοπία!ταραης 4ιο πποάο 
δέ (εἰρίοϑ τισὶ, ὃζ τοί ρ. ἔογπαπι ται- 

ταΐε ροήξητς. θογιιπὶ (Ὁ Δα] τίοσγιιτα ἀ- 
σας ογδῃζ, Ζαΐ ργίμηὶ ἴῃ (δηατιι ἄς 46- 
οδυίγατας πε φαατίοπο αἰ ἤδγογο δαῇ 
αἴης, 1 ΟΥ̓ αἰοτίις, ὃς Μ. Ηογαιίις:αΐ 

ἃς «ιἀς5 αιγηϊς (ρίογαησ, δι (εἰρίος ἔα- 
τα ]οσιΠ οἰ οηταπλα; να! άα πιδπιι 
Πραιῦτ,λάθο ντ πεονὶ αἰΐχιια ροῆδπε 
οὐαί, ΕΟ πη ΠΙ ΟΓἘἰ τἰπχουῖς ἀγσα!. Αἴ 
αυΐ πος νἱέζογαπι ροτοητία Δα δ] η- 
αἰγὶ νο!]ςης, πος ρίαπα νοαγο ΟἸΓᾺ 
τοΙρα δ] σα, ποο χαίοταπῃ νίταπὶ ἄθρο- 
τα, ΠΟ ηΐαπι ἀπ οἰ] Θ ταις δάοο {{||- 
τὰπι οἤδ γιάεθαταν, αά σοπις! ]ξάΔπ 
ταητατη ροτθητίαπῃ, θ6}]] νἱ πὶ ἘΧροτῖ- 
τὶ, νεδοηι ἀείδεπογιης. εουαπὶ ἄπ 6- 

ἘΠ). κοϊέλιπον πίω πολιν.ἡγεμῶν δὲ Οὐτων δύδρ ὄχι- 4ο ταῖν!τ {Π͵Π τῖς, ΓΟ, ΟἸδιάϊιις, ραἴτιμις 
. ε [ηνὸ ͵ “» 

φαγὴς Γαῖος Κλαύδγος,. τῷ χορυφαιοτατου τῆς δὲ- 
᾿ -“ » γ ε ὡ 

καρχίας Απαίου ϑεῖος, ἐμπεδὼν ὧς ὑοοκσᾷς δς 
᾽ Ὧν. αὶ 2 »“{ 

ἘΧῚ “ὃ βουλὴς ἐποιήσατο “σδ3ς τὸν ἀδελφιδὸδιοῦ, ὅτε 

419 αὐτὸν Σἰποϑέαϑαι τἰω εἰρχζωὺ ἀξιεὖν,οζκ ἔπάσεν.ηκο- 
λουὸᾳ δ᾽ αὐτῶ πολις μϑὴ ἑταίρων ὄχλος, πολι δὲ 

πελατῶν. ζύτου δὲ ὐρζανϑμου χα Ὁ ἄλλο πολι- 
" Ξ αν 5... 

τιχὸν πλῆθος οἰκέτι λα ϑρα; χαὶ Χατ ολιγϑυς» 

Ἀρριὶ ἀεσοπλαίγογα πη ΡΓΙΠΟΙρί5 : νὰ 

(Ἀτϊοίασογες ργοπαῆο ηαοά ἀρρίο 
Ὡδροτὶ σογᾶπι (ΘΠδτα ἔξοοταῖ, ΟΠ εἰ 
ντ πγαρσιἘγατιπὶ ἀσροποτῖοτ, ρεγίιδ- 
ἄετε πο ροῆδεε. ἂο (πφαθθατιγ οαπὶ 
πιάσηα ταΠ| (Ὁ Δ] 111Π1, τι1Π| ΟἸἰΘπτιιπὶ 
πααἰτίτ4ο. 566 δέτο!αα οἰα!Π ταν, 
στη (ὀεοβΠογ115 ἰϊ πίττα αἷρ 1110 ἐδέξιιπα 
εἴϊξι, ποι Διαρ τις οἴατη δ ρδυ]Ατ1Π1; 

ΝΝΝ πῇ 



ΤῬυεεεπηἶτὶ 
εἶιιες5 πιασὶδ 

ΝΠ 49. 

Ἂς τηλρίς οἵ- 
ἔςηάμης. 

ΒεΙΤατα ἔο- 
τἰδ,ὃζ ΓΕ Πρ. 
ἀοηλὶ νὰ δά- 
τοϊηιῆγαιε- 

τἰητ. 

Ψ» 

704 
(εἀ ραΐαπι 8ζ οὔξεττίπι ὁ ραϊτία ἐχςςίς 

(τε σαπινχοσγίθις ας ΠΡ ογί5. πὰ τὸ 

οἴεπίϊς Αρρίιις5 ὃζ σο]]εσα;, σοπατῖί 
{ππτργληρρπῖη τράγο, οἰΔιμΠς ροιτί8, 
δὲ σοττορτῖα ΠΟΠΠ11]115 ο(δοοα δ ἼμηῈ η:- Ὁ 
γφέγθ. (ξἃ ροίξεα, οἱιπὶ πηοτπογοηῖ, ΠΘ 
111, ἀοεπαγθηταγ, νυ γαα ΘΧΡΕγ  ΓΟΤῸΣ» 

σία τις ἐΠῈ γατὶ αὐιογίατίος οχ ντθα 
δοράοτο, Π4πὶ ἰπ ντθς ταγρας ἄἤατς, 
Ρατοξαξξ!ς ροτιί5, οπτηΐδις αὶ να ΠΕ, 
αδειπάϊ ροτοίξατξ ἀςάετε:ς ἀοπηος 
δοιῖ ας ραιγπιοηΐα, δζ {ις οι Π16; }14 
(ξοῦ ̓ῃ ἐχΠ] αἰρογῖαγα πο Ροτοσγᾶϊ, 
ψοϊατ τα] Πτία ἀείεγτοτῖ, νει θὶ5 χυϊάξ 
ΡΌΡΙΙσο «γαῖ ααἀάϊχεγαητ,ίεα γειεγα 
μα ἐλ οηἰς μοπηίπιδιι5, ψααί! εὰ ἃ 
Ροριυΐο οπξης, ἀοπαγιη. Ηΐς 
ἀο!ξϊα (ἀροτίου!θ. δα ἀΐτα, ρατγιοίοσγῖ 
ΕὟο Ρἰεδθείογιπι ΔΠΪΓηΟ5 ΠΊΠΪτΟ Πλαρ 8 

ἃ ἀεσεγηγατι αρα]οπάγαης. Ετοηὶ πὶ 
ἢ ρέατοῦ {πρτγαάϊέζα η1} ἀε!χυ!ῆδης 
ΔΠΎΡ Ι5,ν ἀογόταγ ΠΕ ἀἰα ἰΠ οδά απ 
Ροτείξατς ρογπηαπεῖα ροτις. (Πατὰ 
(ξαἰτίο, ιιὰ ροτδτίᾳ ΠΠ]ογατη δἰοθαταγ, 
ἴῃ νεδεδάπιις ἀμπγαθαῖ, πια τίσι ς 
οαιυμΠς ἀοΙοηρο ταπιροῖο ἀυρείςοθατ, 
εἤποϊεθατια; ντ αἰτουῖ αἰτογογα  Π14]15 
Ἰαταγοητατς: ρίςθεὶΐ, χιιοά νἱάθτξι 46- 
Ἰοξξος ραττιοίουῖ: φη πιο, ΠΘΟ ν]] 41} 
ΔΙΉΡ ᾿ς γοῖρ. ρα τῖο ΠῚ ρθη 65 (ςπαῖαπὶ 

οἤς;Ραιτιοῖ! νεγο, πο ν]άσγεης ρ6- 
Βεῖ ἁλὶ Πης [Πδογταῖο πη, αο Πα τη] ηϊ- 
ΠΠΠῚ ἡ 4ο πὶ ροί]ς, εχ πο ἀεοξιυτὶ 
τι δα ηἰτίαπι ροτοίξατε {11 Δα εγδητ) 
(ςἃ οἰπὶ πηαρσῃὰ ἀιτορσδητίᾳ ἀπιογίες 
ντγαπηηιις ραιτοπὶ ντογθηταγ, Ποὺ ναὶ 
ἴῃ ντδα νοὶ ἴῃ Ἔχογοίτι πηοάεγατος 8 
Ρίαθεγεησ, σοδσεγαης ΟΠΊΠ65 σοῆ- 
ςοτάϊδπι σοίετα, ἂο πηαρ γατῦ ἰρίο- 
Τα ΠῚ Δητ ΖΙαγε,αγπγα πδέξος οοσαῇο- 
ΠΕ6ΡΕΙΠ. Ροίγεπια νογο ΠΠ]ογαπὴ 4ε]1- 
ἔϊα ον χυα 4 ρος οχἤπέμ πητ, ( πᾶ 
ΘἀπΠὶ ρου ΠἸπλῖ σοΠτιΠΊ 6] οἵη5 ἰπ τις 
οΧχαίρεγαιπεγαπι)γαης πα πλοάϊ. ( 
ἀςοτοιῦ ἐς ΒΕ ]ο σοπῆσγπηαδηι,ςοη- 
(οτἰρτίς ρύορεγο σορί5 αοτειξαγίαγη α1- 
αἱ{Π1ς5, ἀπο ἀσπηηα ἴῃ ντθε γα]! ιοτῦτ, 
δἀτυταη δ γος ἀοπιοίποαβ: αι ρτς- 
οτας Ἀρρίτς ΟἸΔιάϊιις ἀσοδιιγοτγιιπι 
ΡΓΙΠοορ5:δζ οαΠΊ 60 5Ρ.Ορρία5. σα πὶ 
τιῖθιι5 ἰῃ δαθίπος Ἔχίπεγιης ᾧ. ὰ- 
δίμς, Ὁ. Ρα το ας, ὃς Μαηίμς αθι- 
ΤἸοίτι5. ονηι το αἷς Πα! ΔρΠΊ]ηϊ- 
δθιις Μ. (ὐοιπείϊας, ἴ.. Μιπαρίας, Μ. 
ϑεγρίας, Γ΄, Απτοηΐς, ἃς ν]τπη5 (α:- 
(ο [γιο}] 5, ἴῃ δα] ]ατ οοπίγα .Ἐ- 
υος ργοίοεξι ἔπης. οἱ ἐχρεάϊεοη 8 
φαὐάίαοτγαηι Ἱ,ατίπογιιπὶ ὃζ σθτθσοσι πὰ 

ΙΝ ὙΠ Αὐτὰ πὶ ΝᾺΑ κι. 

», "" « Ε 
49 των᾿Ἄπαιος Κλαύδ)ος ὁ πσδϑεφηκὼς “Ὁ ὀλι 

δλλ οὐ τῷ φανερφὺ χαὶ ἀ, ἄρϑου ὀξέλιπε τίω πα- 

ποάδαι, τέκνα, χαὶ γιιυώϊχας ἐπαοόμϑροι. οἱ δὲ αἷξὶ πα 

Ἄπσαπον, ἀγθμακζριιῦτες Οἷς γινουϑμοις, ἐπεξαλ.-- 

λοντο μϑὺ κωλύφν, πύλας πὲ ποκλ εἰσαύες, χαὴ δμ- ' 

ϑοφποις ἴινας στευερπασοιες "ἔπειτα᾽ δέος δος 

εἰφηλϑεν αὐζῆς, μῇ “δϑς ἀλκζωὼ οἱ κωλυόμϑμοι {ᾳ- 

“πωνται.χαὶ Δογισχκὸς ὀρθοσ, ὡς κρφῆον εἴη σφίσιν, ὐκ- ̓ | 

ποδῶν Ε1) ζις ἐηϑροις, ἢ »ϑιογζῶς οὐοχλάν' α)οίξαν- 

τες ΟΣ πύλας, ἀφῆχϑυ ζις ϑέλονζαις ἀπιέναι; εἰς 
το σὴ, αὐτῶν καὶ κλιήροις, χαὶ ὅσοι ἀλλα “ἑποἐλείπετος 

ἰδειύατα ὄντα ἐν φυγγοῖς φέρεοϑαι ̓ λφποφραίίαν 

ἐπενεγχϑηϊες,ἐδημάυσαν τω λόγω, σι ἀληϑὲς, Οἷς 

ἑαυτῶν ἑταίροις, ὡςανεὶ Ὡἰδὰ τῷ δήμου Ὡριαμϑύοις, ᾿ 

ἐ (τα {ζὰ εἰκλήματα παόϑφτεϑέγτα, 
ις τσ ϑ!έροις, πολλῷ δες μϑυεςέροις ἐποίησε πσδὸφ 

τίω δεκαρχίαν ζις παποικίοις χαὶ πὸὺς δημοτί 

εἰ μϑὺ δξζω μιηδὲν ἐπτεξη μὔστον ἔτι “πσϑὃς ὗς εἰρημέ-. 

γοις, δοκῶσιν αὖ μοι πολειὼ Ὄχε τῆς αὐτῆς ὀϊξουσίας ὦ 

“χα μεῖναι χρόνον" ἡ Ὑ» Φφυλοίήουσα πίω δχονατ 

ςείαν αὐτῶν ςάσις, ἔτι διέμκεινεν εν τῇ πόλ, Ἃ] [οὶ πολ 

λας αἰτίας χαὶ ΟΥ̓ πολλων αὐνξηϑεῖσαι ᾿χοόνων ὅ (Ν. 

»»" ἔχοηοον ἑκάτεροι Οἷς δλλήλων χαχοῖδ᾽ οἷ μϑδὺ δέ 

μοτικοὶ, Ὁ φοϑνημο ΤῊ πατεικίων τεζουπάνω νδύον Ὶ 

ὁραΐντες, αὶ τἰω βουλζωὼ σϑφενὸς ἔτι πω χοινῶνο - 

(ἀνκυρίαν" οἱ δὲ παπεάχιοι, τί ἐλάϑεοίαν ὠἰπολωθςς 

λεχότα τὸν δῆμον, χαὶ μηδὲ πίω ἐλουχίς ἕω ἔχοντα ἰ- 

ΕΝ ἐξ οὗ πἰὼ δημδρχικζιὼ ὀϊοισίαν αὑτῶν οἱ ΠΡ 

κα ἀφείλοντο" αὐϑθειδεία δὲ πολλὴ “σὸς ἄμφω ἴς ὶ 

μέρη ὠνϑροι,χαὶ οὔτ᾽ ὄχι φρατοπεδὸυ κεπριάζων,, 

30 τες,οὐτ’ ο᾽ τῇ πὸλᾳ (φφρονοιεῶτες ὁ μιονοῆ σαι! πλῷ 

ζωγκα(ᾶν, χαὶ καταλῦσοι “ζω ὌΡ ) αὑτῶν, ὅ- 

πλων υηδοζᾷε κυρίες ΡΥ τὸν πόλεμον. ζῳ, δὲ ἀπ΄ 

εὗοτήματα αὐτῶν ἃ πελάυταῖα,, χαὶ δὲ ἃ καπελύ-ι 

ϑη(ᾷν αἱ τῶὸ τῷ δήμου" τϑτον ὙΣΡ δὴ μάλιςα “ϑϑ- ὶ 

πηλακίζονες ἐζηγείωσθμ" ζᾷδε ζῶ. στε Ὁ αἰθι πὰς , 
πολέμου ψηφισα. ἐκύρωσαν, καταγρών, αντες ΟΝ 

(χά (ς διιυάμεις, χαὶ “τευχὴ νείμκαες οϑύομδος 

ζύγματα καπελιπον -Ψ τῇ πολ Ξ φυλακῆς “ὼ- 

τὸς τείχους ἕνεχεν "ἡγεῖτο Ὁ Τὴ δύο πότων ζαγμά- 

Ν ν᾽ ἢ “ ᾿ χίαι, 
ἡ στεὼ αὐτω Σ΄ πόειος Οσατιος. ποία, δὲ ἔχοίϊες ὀΐξῃ-. 

[ον ἔχει Σιαζίγος, Κα όϊντος Φαζιος, ἡ Κόιντος Πφτέλι- 

ος. Μ αϑιος Ῥαζολήϊος. στέντε ἢ ζᾷ λοιπαζαίματα 

“«ἰΡαλαξοήες Μαρχος Κορνήλιος, ἡ Λεύχιος Μινέ- 

χιος,ἡ ΜαρκχοςΣ ἐργιος,»ὺ Τίτος ̓ Αντωγιος, νὼ πελευτ 

Ἴα)ος Καιίον Δεέλιος, ἐχὶ Τ᾿ Ὡρὺς Αἰχθμὰς πόλεμον 

ἀφίκοντο. (ἱωεςραϊάύετο σὺ ἀὐζις Λατίνων τὲ δὴ)- 

λων 

, 
σαντο. 

- “τρ πετοῳ: 
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᾿ 



ΑἸ ΙΩΙ Ὁ. καὶ ὌὌΜ. ΕἼ 8. ΧῚ 
λῶν συμμιαχων ἔχτχουειχὸν, οὐκ ἔλοῆον τῷ πολιτι- 

Ν  ς }λθε ον κὸ κορβοξεώ. 
πίω μϑὺ οἰχείαν διωύαι μιν ἐπάχομϑμοις, Ὀσειύπίωυ δὲ 

συμμαχίαν. γὸ πολέμιοι καταφρογήσανιες αὐτῶν, 

ϑπινεοσύλλεκτοι ἢσιλν οἱφραϊ 4 όνϑρυοι, “πλησίον δύτε- 

ΝΡ τ τζοντ ἐπιρθρεδιαἐφιν 
᾿ρφιῦτο, λογώγτες ζας οδὸις, χ) ὅχτ “σξϑνομας ὀξιοῦ- 

᾿ κινέπεζίϑεντο, καὶ εἴ πύὶε ἱπωεῖς εἰς χεῖρας ἔλϑοιεν ἱπ- 

ἡ πεζοὶ πεζοῖς ὃς φαλατίο ὕυϑιοι, πέσοι » χα! πεζοὶ πεζοις, 99 φαλφηα μιοχο 

Ἀ πὸμταχὴ πλέον ἔχογϊες ἀπηες, ,ἐθελοκακθντων σἕκ 

᾿ "ὀλίγων οὖ ταῖς συμιπλλοχαὶ 5). οὔτε ζοις ἡγεμῦσι σπτει- 

φυνδύων,οὐτε ὁμόσε χωρᾷν Οἷς πολεμίοις βελονϑμων. 

οἱ κἂν δίωυ ὅχὶ Σ αὔίνοις ςρα]υσαίϊες, οὖν Οἱς ἐλατ- 

. ὅσι χαχοις (φφρονιοϑενϊες,ἔχόντες ἔγνω σων ἐκλιπεῖν 

Γ γα. - χα ̓ τῦθὶ μέσας νυκζᾷς ὀμαφήσαϊες τὸν 

ἱ φρατὸν, απ 29. οκ Τὶ πολεμίας εἰς Ὃ ἑαυτῶν, φυγῇ 

φὐραπλησίαν ποιόμϑρυοι πἰοὼ ὀϑαζάυξιν,ἕως ἔχι πῦ- 

λιν Κρουςομέρφαν," ὅθ1ν οὐ “σϑόσω ὁ᾿' Ῥώμης, ἀφί- 

᾿ χρντο, οἷ δὲ, τὴ Αλγιδῶ Φ Αἰχϑμῶν γώρας δενῦνοι πίω 

᾿ παρεμί(ολζευ, πολλας ̓  ἀὐνζὶ λαμβαλονῖες ὐροὶ ἂῦ 20 

; ν , εμίων πληγαξ, ̓ ὴ Ὡἴραὰ ζᾳ δφιὰ μϑυᾷν αἰιοιῶ- 

τες, ὡς ἐπϑιμορθωσόνυϑροι ἋΣ ἐλαθωσάς , οἰδετίςσα. 

πράγματα ἔπαϑον.ὠσοίμϑμοι ἐπ᾿ αὖθις οἱ πολέ- 

μίοι, χ) τὸς «ἰ σσοςανίᾷς -ἃ χάξαχος καταξϑλόντες, 

ἐπεξησὸν αν. ἐρυμῶ καὶ καταδιοιόρνϑυοι ὦ φρατό- 

πεδὸν,ὀλίρρις μϑμίωας ἀμεινονϑύους αἀπέκίφναν, τῷς 

ΙΟ 

᾿ δὲ πλείους οὐ τω διωγμῷ διέφθφραν. οἱ δὲ Δ[οσω- 

δέγϊες ἐκ Ὁ φυγῆς,  αυμαΐιαι πὲ οἱ πλείοις, χαὶ ζῳ ὅ- 

πλαὰ μικροῦ δᾷν πϑώπες δὀἰπολωλεχότες, εἰς πολιν 
λ Ἵ » Ε -»Ἥ εν τ ε 

" Ἴϑοκλον ἀφικνγοιῶται" σκξενας ὃ αὐτῶν, χαὶ “ὑπσοΐύ- 20 

| 

- 

Χ , χ , ν΄, 93) ὡν ῃ 

᾿ γα, χη κϑυτοι,». δερφπονζῳς»»ἃ τ ὀνλζευ Ὁ πολέμὅ 

πδασκά ζὼ οἱ πολέμιοι διήρπασειν ΠῚ ἀπηΐγνο 

ἊΝ ζωώτα ζις χτ' - πολιν ὅσοι “μδὼ ἡφ' ἐηϑροὶ Ὁ ὀλιγδρ- 

χας,ὺ οἱπέως δσποκρυτηομδροι Ὁ μίσος, φανέρους ἐ- 

ποίοιω ἑαυτὰς τύτε, χαύοονες ὅχι Ὁ καχοποραγίαις 

ΤῊ ςρατηγῶν" αὶ ζῶ ηδὴ καιρβ)ερφὶ χεὶρ -«ϑλτ' Οδα- 

αἰόν τε δ) δν ὡϑλέθκον, οἱ ἐφζωυ ἡϊεμόνας ἐὴ ΤῊ] ρι- 

φῦχρ ατικῶν ἑταιρφανν.οἱ ἢ «ϑὶ τ Απσιον Οις μϑὺ ἐχὶ 

Ἵ ςρατοπεδὸυ στεναρ»χοεσιν ὅπλα πὲ ἢ χεηματα,ρὸ 

705 

(Ὀοἰοτγιιπι αχ  ΠΠαγο5 σορία;, νγραηὶς 
ΠΟ πηλϊποίος. (ςἀ [ἰσεῖ τα πταπι τιιΠ} ὁ 
εἰαἴδιις τα πὶ αὶ (Οο 5 Πα ΠΕ ΠῚΊ σοητΓα- 
ΧΙ ΠΩ , ὨΪΠ] ταπγοη σοοτῦτς οχ απίιηὶ 
(ξῃτεπτῖα. Παπη [οτος ΠΠ05 ἀοἰρίςατί, 
ῳ ποιυίτίοσ. παθευθητ πλ]]} τος, οχ ρτο- 
Ρίπημο εἰς σαίἔγα ορροίιογδης; ν 545. 
ἱΠ(οΠΠ|5 σοτη πη ατιῖς ἱΠτογο ρι εἴσαητ, ὃζ 

Ραθδιυήάτιιπη Ἔχοαητος δάἀουιε ἄτας : Ὁ 
Πφυδηο ἐατῖτας σιππὶ Θαμϊτίθιις, δὲ 
ΡΟ ἴτας οἱπὶ ρα τθιι5 σοηστοίη ἴῃ ἃ- 
οἷς ρυρσπατγοης, ποίξος νδὶφ {πρετίο- 
τας ἀΠσοάοθαηι; φυοά ποι ραιοὶ ἀα- 
τὰ οροῦα ραρπαγδης σι] 5, Ποον οἱ 
ἀποῖδις οοοάϊγςησ, νοὶ οὔ ἥοῆς σοη- 
βΐροτο νο!!δτ Οἱ οτρὸ ἴῃ 54 ἐΠἰς Πηΐς 
Πἰταθαης, ἰσφαϊουίδιι5 πΠ8} 15 δ εἰσαεὶ, 
σαἴξτα ίροηις ἀείοτετο [ατιθγιητ: 6 
ποέξε οἰγοίτοῦ πγεάϊα πλοτὶς σορΐ5,6Χ 
ΠοΙ ἴσο ἴῃ (πππὶ ἀσταπι (6 γοοοροτίτ, 
τοστοῦτιι ἔιρας {ππ}}], ἀοηθς ρογιςηα- 
το (τα ιπιετίαπι ; συ ορρί πηι 
ποη Ργοοι] ντδς ἀπτας. Δ ἱ νοεῖο ἱπ' 
ΖΕ ὐουιπι τορίοης σαίξγα τη ΑἸρίάο 
Ροίμογαητ,σιηι δέ ΤΡ οτεθτος ΔὉ Πο- 
{τε ἰέξαις ἀοσερι θητ, ὃς μλῥηἰογίχισ (ἃ 
δαπιετίας πι4]ὰ οὐβυπλαγδτ, χαφῇ ο]4- 
ἄες τεραγαταί, τα γα η 445 ρεγρείῃ 
{πητ αὐιπιπδ5. παπὶ ποῖδος, έϊο πα 

ἐος ἱπιροτῖι, ὃς ἐς να]]ο ἀεἰς ες Παΐ 
οδπίξετεης, τγαπίσεπῇς ταμάοτη Π111- 
ἐἰϊτοπϊδιις σαίξτίς ροτίτί, ραιοος φαοίς- 
ἀαπιτο[ίζοητος ἱπτογοπηογαηζ, σοηγ- 
Ρίατος ἴῃ Ευρα ττιιοιἀλγιητ, 4αΐ νοτο 
διιαίδγιητ, πιάσῃ Ἔχ ράττα γα! ποζατῖ, 
ξοτπιο οπηπος ΔΓ, 18 ὩΓΠγΪ5, 1 αἰσιι- 
[π|π᾿ ρογιιεποῦο. τοητοσία, απηοητα, ΡῈ Ξ 
οσαπῃίας, ἔα πη  τἰΔ., δζ γα! χαιπα ΒΕ ΕΠ 
δρραγαταπι, ΠΟΙ ς ἀϊτραϊτ ας οαπα 
ἴῃ νεδειη τοπαητίατα οἤδης, ἢ αὶ ραὰ- 
ἐοτατη ἀοπιϊπατῖιὶ φἀπιοτίαραηταν, δὲ 
4υΐϊ οάϊιπα απτς ἀἰΠ] Πγυ]Δογαπε, τσ 
δῃΐπτος ἔπος ρατοξεσετγτ, [στὶ ἀπισιιι 
οἰδάϊθιις : ἐγατηιο ἴαπὶ να] 14 πηαπις 

οἶτοα Ηοτγατίαπι ὃς Ν᾽ αἱογίππι, ]ιιος (6 
ορτίπηατία πη ἐαξ το πὶ ἄἀμςες ργα δι 8 

αἰχὶ. Ἀρρίας νεῖο οἱαπὴ (υἱ5, ΓΟ] σὶο πὶ 

οαἰξγα τ πε αγπγα, ρεοιπίασ5, ἔτιιπηοῃ- 
“" 59 “. » ͵ Ὑ η - . ᾿ 

σίτον, οὶ ζουλλα, ὧν ἐδέοντο ἐπειχορηοφέου, ζᾳ, τε δημιο- «ὁ τι; Ποτογα ας (πρρααϊταυίτ φαΐδιις 
᾿ ᾽ »ὝἝ Ἵ ͵ 

σια. ὼ ἰδιωτικοὶ ον πολλὴς τἰροψίας λαμᾷανονίες, 
λῚ ο ᾽ ,ὔ 2 τῇ} ͵ 

χαὶ δυτὶ τὴν Σπολωλότων αἰδρων ςφρατολογήσαντες 
Ε “" ς ͵ ͵ 2 

ἐἷξ ἁπασης φυλῆς, πύς ὅπλα Φεράν δδύυα ϑίοις α.- 
ἥ ε ἀν τ “» λ ͵ 

πεςέλα», ὡςτ' οὐ πληρωϑζευαι Όις λϑχοις" τε 
Ψ ͵ ᾿ “ ἘΠ 5, “ "“ 

χτ᾿ πολιν ἔχιμκελὴ φυλακζω ἐποιοιοῦπο, φρφυραις 
- ͵ ͵Τ 

Όις ἐχιχαιοοτατοις καταλαμβανόνδροι τόποις; κι τί 
ἢ οἱ ῃ η Ἑ τ Ἂ -“ 

“λαῦωσι τ )οικινησοιν ες οἱ μῳ ὅ Φϑνερίε ( μεφῶτες. 

Ἰπάϊσογοητ, ΡΌ Β]ΙοΙ5 ραγίτογ ὃζ ρτίαα- 
τὶς τηασῃα οι {πρου ἰδ αὐγορτίσ: Πὰ- 
Βίτοσας ρογ οπΊπο5 τγῖβιι5 ἀοἰςέξα, Πα 
Ιοςυπι δογάπη 4] ρογίθγαητ,α σπυῖπς 
Πυοταιοῖ αγηλὰ ἔογγο ροφητ,ντ σοη- 
τατία: γαγ μη (ἀρρ] ογοσταῦ: αο ργα- 
Πα ἰς ροῦ ορροτταηίογα ντδὶς Ιοσα ἀ{{- 
οὔπτὶς, ἀΠσθητογ οδυς πο Ν᾽ ΑΙ οτπις 

οὐπὰ [ἰ5 οἰαπι αι ιιαπὶ πιο] τότ, 



Ν 

7οό 

τιιπὴ σο]]ορὶς σα ἀρ ΘΧογοίτιι5 ογᾶτ, 
᾿(δογοῖο πιαπάαδιεε ντ ΠῚ δά ππογίητος 
οπτεαϊο το Πογθητ; ἃΟ οἰατίοτας αα!8, 

᾿Ἰατοητοῦ ρεγπλούθῃτῖ; αὐ ΖΙΟΓΙ ΠΉΪΠΟΥ 
. Βαδογογαῦ γαϊίο,θος ἀροῖτα οσοίάοτόι, 
. (οιπροῦ ἱπτθηϊατο Δ]Ι4 80 ογπηίπς, ντ 
Σ τας ποσατὶ νἱἀογοηταγ σι οα ὃς ἐλέϊα 
οἰπ.Πδτη 4] ργα ἀατῖϊ αν εἰς ἐπλ}Π|Ὰ}11 
λα ἀεάιϊιοξάος οὔπιραζιις, 411 δ 4]125 
αυαίρι προεῆπτατες Βα] σας αἰὐ]ορα- 
τὶ, ΡΟ ε σαπετὶς ἐχίθγιπσ, πα} 1] ἀπι- 

Ρἰἴας ν Πα ητ αΐ γεγο ἸπΠηχας σοΠα!- 
τοηἷς οἤδητ,υαῇ δα ἔπρα διιόξογος 
[ἱἤξησ, αατ μοί θιις ἀγοαπα οπττίαίς 
(ξητ τ ογάϊπος ποη (δγπαδης, ρτο- 
Ραἰαπη, ἀ τούγξάοϑ σεῖογος, πτογῆςῖο- 
Ῥαητατ τα ἀΠρΡΙοΧχ ΠΠ] τος αϑία πιεδας 
εχίτπ}, Ὁ 11 φαΐ ραισοτῖ ἀοπϊπαταὶ 
ἔλαορᾶτ, η ργο "5 αἀπιογίῃς Ποίτες ἰπ- 
τευ! θδηι; υΐ νοῦο ορτί πιεῖ ραστίθιις 
Παάεθαητ,α ἀποίδιις το ]οᾶταγ. δε 
δὲ ἴῃ ντῦα πλιἶτα τα] αν Δρρὶϊ ἑξεο- 
περεγροιγαδᾶτηγ. ἂς σετογογῇ ηι! 46, 
Ἰἰσεῖ ποη Ρᾳιοὶ οσοϊἀθγθητιγ, πη Ποῦ 

ΔΡρίςθο Παδεθαγυν τατος ν πίμς νἱτὶ 
ἴῃτεῦ ρΙοδείος {ΠΠΠ{Ἐγ] 5, ΡΙαὐἱ πα; δ ε}- 
ΤἸίος νἱγτατὶς ἐλοϊπου! δ. σοηίρισα!, οτιι- 
ἀΕ|15 δὲ ἱπιρίᾳ σαείο5,4Ὲς ἴῃ αἰτεῖς σα- 
{{τ|5,α δ. ἴτας ἀπισος ργαθγδητ,ρεῖρα- 

τγαῖα πιεγαῖ, οὖς α}1}Π|ς ογαπι,α ἀ46- 
ἐοξτιοηξ ἱποίταιίτι ογαῖ αὔτ 5 ]αΐ οσοῖ- 
{ας ἔπογατ, δἰ οοἶμ5;15 ᾳ σεητῖ δεν  ρ ητὶ 
ΡΓα 5 ἀπ! σαίτ τα; οχ οαλη]. ἴοτ- 
τίτιι ΔἸ ηἰς βιπία γοροτταυίτ: 1 6Πὶ αἰἸχί, 
ΟἸΠῚ ἰάτὴ ραγ ταῖς ἃ Πα Πσαγατι5 
εἴϊει, (8 Ὁ} δαιιογίῃς ΖΞ χαος ροπτο 
άπ! Πς (οοἱτ, οἵ! σοΒοστς οξεηρσοη- 
τοτῖ! νἱτοῦῖι, αὶ Ἰίσοῦ δὲ ἰρήι Ἰερ τἰπγας 
ΠΎΠ τα πα ποτα πα ΘΧρΙ Θα Ποητ, ἀτιςἰ5 
τατηῦ ἔλιιοτε Ἐχροαϊτίοηοτη Π ληὰ {6- 
4αεδαπταγ: σαπὶ “αι 16 Ὁ αἰτοῖο 
ςοηίαϊς αα ΠοίΠ σαγα,νο τ 'ῃ παα- 
πἰξοίξαπι ρεγσα]πγ(ντ οπηη δ. νίάς- 
Ῥαταγ) δ] ράτιισ, ὃζ σα τὶς εἰ ροτίτιις, 
δέ σοπίι] 1. τοτίμς νϊόξοτγὶς σαιηλ ἔμῖτ. 
Ηδπιης νίγαπι, ΠΟ σοπεζα Ἔχοοίτις 
ἄτιςο5, Ζυδί! ἰσῆαιιοϑβ ἂο ΒΕ] ἱπηροτὶ- 
ἴοβ. Πηιΐτοσ5 Ρογ Οἰἴταταπη [δ ΠΊΟΠο 5 
(ραισογοσ, Αρρίμις οιπὶ {5 6 πηςϊο 
το! οτο ργοροίδηϑ, μι ΠΊΑΠίτοΓ δά σο]- 
Ἰοφιίᾳ ᾿πυταατ,αοτοόσαθαῖ ντίδοιιη 
ἄς τεθιι οαεοηῇθις αἰ αυίγογοι, ὃζ 
αηαπη τατίοης ἀπο ἀο]ξξα οοττισὶ 
Ροήςητς, αἰ Πογογου απ 46 οἱ ρογπαίο- 
Γαῆτ ντῖ ἰρίε ἰῃ (γαΠαπηογίπα οαίξγα 
Ρτοποϊ(οογεχιγ, (ατηρτα Ἰερατὶ ροτο- 

ΠΟ ἮΝ ὙΨΘΨΊΗΙ ΗἩΛΔΕΙΟΔΆΈΝΑΑ 5,5," 

᾿ἐπέσκητηόνπε δὲ πσορρήτων ζοϊς ἐχὶ ΤῊΝ. φρατυπέ- 
δὼνστευαῤχουσι, τὰς ογαντίτυϑύους σφίσι Δα φλί- 

ρᾳν᾿ τὸς »ϑὺ ζχιφανάς, ἀδήλως" ὧν ὃ ἐλοίήων ὁ θοος 

ζῶ ἰστὸ τῷ φαγεροὐ, αοοφώσς ἀεί τίνας Ὀχιφέρον- 

(κ.να δικαίως δόξωσιν Σστοθοιτήν. κ᾿ ἐγίνετο ζω ϑηκιοὶ 

μϑὺ ἡ ἴλὶ “σϑϑιομας πσοςελλόνϑυοι αὐτ᾽ αὐτῶν" 

οἱ δ,αχϑραὺ φὐ δα πέμψαι κομειζονδύζωυ “οἱ διαλλας, ̓ 

ἄνας χττελέσαιοϑαι πολεμιχας χεείας ̓ ἔξω “μόμε-. 

γοι Ὑ χαφφικος,6δὰ μοῦ ἔτι ὠφ,ϑησαν.οἱ ἢ ζαπφνότα- 
5. 715: λ το ζι,φυγῆς ἀρχήν κα» »ρηϑειήες," ζα δσόρρητα τὸς 

τῷς πολεμίοις ὀκφέρφν "ζαζιν μὴ φυλαφν, ἐν ᾿ηὰ 

φανερῷ καΐζᾳπλύξεως ἕνεχεν θηγων,απτώλλιωτο, - 
͵ ται ἤ ᾿ Ν “Ἥ"Ἕ ἱ 

γάνετο ἢ δυο )εν ΤΊ. φραϊιωτῶν ολειϑ9ς, τυ μὰ οἰ- 

κείων τὴς ὀλιγαρχίας, οὖν τοῖς κσοὸς τῶς πολεμίοις, 

συμπλοχαις Δα φϑοουδύων Μ 5 τίω ΞΡ ριφοχρα-. ̓ 
λ ε “ΌὉΨ ) 

ἀικζὼ ποθοιώτων καζοιςασιν,"ἰ ποὺ τῖρι φρατήγων τ΄ 

πολλυρᾶθων. πολλὰ ἢ ζριαῦτα αὶ ΚΙ πόλιν οἰ ποῦ 

τ ὐξὶτ' ΑἼπσιον ἐγίνετο. τυ" μϑὺ δξζυ Φων, χαίτοι. ἢ 

συχναῖν αϑαιοφυμϑύων, ἐλοί ων ζοις σιλύϑεσι λόγθφ. 

20 ζδ' ἑνὸς ἢ αὐδρος ἐχηφανεςάτου ἢ' δυμοϊρκῶν,ὸ πλεῖ. 

ςας Ὡρεᾷς οὐ ζις χτ' πόλεμον ἔρορις Θἰσποδαζαμδύα,ς 

θρίγατος ὠμὸς χαὶ αὐόσιος, ἡχεπελεοϑεὶς οὐ θατέρῳ ἥ᾿ ̓  
7 »ὔ ᾿ς ε ͵ὕ μὴ - «ἢ 

φρατοπέδων, ἔνθα οἱ ὅφς ἡγεμόνες ἤσαν, ἁπὸυᾷς ἐτοίτ᾿ 
᾿ πον ΧΑ 5. ἘΝ ἘΠ ΒΞ Υ 

οῖς ἐποίησε το 5ς τοὺ δστόςασιν ἴοις ἔχει. ζω ἢ Ἅ 
λ ὅς." ς ς - » ᾿ 

νά ϑεὶς Σίκκιος,ὁ (ἐς ἑκατὸν εἴξχοσι μοίχας ἀγῶνι τ 
ΔΘ ΘΒ ων » “ λιν ᾽ 

κᾶϑμος,χα) ὧξ πασῶν Ῥφιςξεία λα(ὼν, ὃν ἐφζωυ ̓ ἰπο 
λελυμϑύον ἤδη φραϊείας, ΟΥΟΣ τὸν χέδνον, ἐχϑυσιον ὦ 

λ ᾽ Ἅ “ 

“δος Αἰχφροις στενρᾳοϑαι πολέμου » σειρὰν αἹ- 

δρων ὀχζαᾳ χοσίων ἐκστεπληρωχότων δὴ (ς χτ' γόμον. 

ἂν 

50 φρα]είας,ἀὐγοία. τῇ. σο9ς αὐτὸν ἐπαγόνϑυον δ ὧν Ἢ 
Ὀποσαλεὶς αἱ ποὺ ϑουτέρου Τὴ ὑπάτων, (ΧῚ Ὁ φραπι-ς 

᾿στεδὸν Τὴν πολεμίων,εἰς ασοόδηλον ὄλε, ϑρϑν, ὡς πᾶπ: 

σιν ἐδόκει, 5 πε χάροιχος ἐχρατησε,ὸ ὁ ὁλοογερφεξ , 
κὺς αἰτίος ἐγμετο Οἷς ὑπάτοις. ὅτον τὸν αὐδρα πολλοῖς 

οὐ τῇ πολά διεξιόντα λόορις χτ' τ Ὡὶ ςρατοπέδου. 

ςρατηγῶν,ὡς αὐανδρων πε χαὶ ἀπείρων πολέμου,Οχ» 

ποδῶν ασεύδόγ]ες πτοιῆστι οἱ πῦδὲ τὸν ΑΎτασιον, εἰς ὁμι-᾿ 
λίας κυρδούκα λοιεῶτο φιλαν,ϑοφποις, αὶ σδευ ζοπο- 

βᾷν σφίσιν "ξίοιωυ “ἷρ Δυ ι φρατοπέδου, ὼ πῶς 

40 ἐπτλμορθωϑεί; φᾳ ν φρα]ηγῶν αοδοτήματα »λέγφῳ ὶ 

παρεκαίλοιω, χαὶ τελάυτώνιες ἔπεισαν ὠϊξελϑεῖν ἸΔὶ 

τὸν ον Κοουςοκιερεία γαρακα αὐτὸν, ἐϊξοισίαν ἔγρντα 

“ρεσξά. πικζού. ἔς! δὲ πλύτων Ἰμιιιωτατὸν τεχαὶ ἱερω- 

ζῳπονὸ «ρεσξάυτὴς -ἴρᾳ Ῥωμαίοις, ὀοισίαν νϑὺ 

-ρχονῶς ἔχων χαὶ δυούα μιν, ἀσυλίαν 5 χαὶ σεξασμμὸν 

{ϊατς. ο“δ αὐτο πι]ορατὶ ρεγίοπα ἀριι Ε Οπλαπος οπιηίαπι Ποπογατιηπηα ἃς (Δοοτγίπια,Ππθο πιαρσὶ- 
{ἔγατιις ταπτιιπγηιοο Ροτοίξαϊοπη ο νίπι παδδοῦ, νογιιπὶ οτίατπη ἱπιμο!αἰδί]ο πα (Ὡς γάοιδ!ίς ογάϊπίς 

Ἀν; 
“ἐρέως- 

νπ 



“Ξεῖς. Ὁ Ὅδο......ὄ 

ΞΕ 

ΔΝ Ο ΚΟ ἸΠΡΥΙΧῈῪ 
ἑφέως. ὡς δὲ ἀφίκετο, φιλοφρονου ϑῴων αὐτὸν ἐκεῖ 

ὐϑηγεμόνων, αὶ δεούϑμων συφρωτηγεῖν ὑϑίοντα, χα 
] 2, κε ε 

ὥρας ὦ δωρεαξ ᾧς »ϑὺ διδόντων ἤδη, ζς ὃ αὑσιονε- 

μϑμων, ὀζαπατνϑδεὶς αἰ ασὸ δύ ϑοαπων πονηράν, χαὶ 
,, ᾽ «ς 275» ."» 

"πῇ γϑητεία. ΤΡ λόγων οὐ στευέδως ὡς ἐξ ἐχιξουλῆς 

᾿ ἐδϑετο,ςραϊιωτικὸς Δύϑροχαὶ τὸν ὅφπον ἁπλοῖ, ζᾳ τε 

ἄλλα ἐπείθετο αὐζις ὅσαι συμφέρν “ἰ“ατελοίμθανε, 

! 

᾿, 

χαὶ οδότον ὡπϑύτων παρῆν μετάγάν τἰωὼ παρέμ- 

ξυλίω εἰς τίοὐ πολεμίαν «ἶκ τῆς σφετέρας᾽ ζᾷς τε 

βλάξας διεξιὼν ζς τότε γινονϑύας,καὶ ζας ὠφελείας τὸ 

Ἰλιλογεζονϑρμος ὅσοις ἔμελλον ἐξάν μεταφραΐζοπεδοῦ- 

σεύυϑιοι.οἱ ὃ ἀσχκένως δέχεοϑει ὧς παραννέσφς σκη- 

ψανϑυοι, Τί ἰχυ,ἔφασων, Οἵκ αὐτὸς ἡγεμὼν γίνη Ὁ 

Ὶ. ὀϑαζβύξεως, τόπον ἔχττήδάον πσοοκαζασκεψα με- 

᾿ »νος; ἐμπειφίαν δὲ ἱχθωζωὼ ἔχής τυ τύπων, ΟΥ̓͂Σ ὯΣ 

ον πολλαξ φραΐείας. λόχον δὲ σοι δώσουνϑυ ἐχτιλέκτων 

᾿, ὀὐδρων νέων ἀὐζωνων,ἐξαλρϑῥων ὁπλίσ4 Οἱ δεΐω- 
᾿ ᾿ 
» πὸς “τῇ 

Ἵ: 
Ι 

᾿ 

-οϑο -:ς-ς΄ - “-.- 

--«--- 

ΟΣ ἰὼ ἡλικίαν παρές αι, χαὶ ὁπλισχὸς ὁ 

«ἰπσοδεξα νϑύου 5 πῷ 

Σικχίου,ὼ ψιλους αἰτήσειντος ἑκατὸν ἐχτλέκτους,οὐ- 

δένα χρόνον ζπτορονες, ἰκπέμιποεσιν αὑτὸν ἔπι νυκτὸς 
λχ 

» ͵ ! 

Οἷς πηλιχούτοις Ὡρέπων. 

οὔσης, καὶ σεοὼ αὐτῶ τὸς ἑκατὸν αὐδρας , εὖ» Τὴν ἰ- 
δίων ἑταίρων τὰς ἰταϑτάτοις ἔχιλεξζα νϑροι" οἷς ἐπε- 

᾽ 5 ν᾿" 

σχην αν Ἔἰπτοκίψναι τὸν αἰδρα,, μεγαίλους μιοϑους τῆς 
με: ΄ ε ͵ δ. τ ᾿ ἢ 
αὐδροφονίας “ἰπυοοονϑμοι. ἐπεὶ δὲ πολὺ τσδϑελ)ον- 
π΄. 6... ἢ ᾿ ᾿ » ν 
πες στο τῷ χάξοικος,εἰς γωφίον ἤλθον ὁηϑη69ν χα φε- 

γόπορϑν,χϑὶ χαλεπὸν ἵππω διεξελϑεῖν, ὁτί μὴ βαϑδάω 
Ψγ ΟῚ 

ἀπεόντί, Δ οὐ τίου Φαχύτητα τὰ ὀλθτων, στο ϑύχᾳς 

δόντες δλλήλοις, Ἴφος ἐποίοιω ὡς αϑαχωρήσονϊες ἐπ᾿ 

αὐτὸν ἀ, ϑρ9οι.ϑερφίπων δετις ὑπα ασιςὴς πὸ Σ μεχίῳ, 30 

(ᾳ πολεμικαὶ αγαϑος,εἰκαίσας τίω Δ [οένοιαν αὐτῶν, 

μέωυυτης γίνεται τῷ. δεασυτη. καχεῖνος ὡς ἔγνω χϑι- 

ταχλάομϑυον αὐτὸν εἰς δεςχωφίας, ἔνδον Οὔκ ζω δϑευα- 
᾿ 5 ͵] ; ͵ ᾿ ἐπέ 7 ͵] ἣ δ. 

τὸν αγὰ, χε τὸς ἐλοίσοι τ΄ ἵσταον, 6. ϑουλλέται πε:νὺ τὶς 

ἔχιτο Ν νἵγα μὴ χυχλιωϑείη πσος αὐτῶν, Τ' ὑπα-- 
ἃ ͵ 2 λ᾽ ͵ ς ἢ ς ͵ 

ασιφὴν μόνον ἔχων, ζοις ἐχτονζας ὑπεμάνεν.ορμκησαντων 
«ἡ ! Ἢ ̓  Ἀν, ἐα γδον ᾽ Ἵ Ἷ Δ πῇ 
ὃ πότων πολλωὼν ὄντων ἐπ αὐτὸν, στοχ εἰνᾳ μϑ ἀμμοι 

“πἰϑὶ πενϊεχαίδεκα, δαυμοίιᾳ Ἀ χὰ δὶγλιασιοὶς. ἐδύχει 

δὲ αὐ ἢ Ουὶ ϑενους ὡπὸμᾳς 29. φλεῖραι μαιχόνϑρος, 
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νεπογαιίοηξ, Εο οαπιροίυςη οὶ, ρε- 
πῖσῃο ἃ ἀποίδιις οχσορτας, Γορατησας 
νι πηάποτοῖ δ. ]]1 4; σοτθαϊ σοπίοτς εἰ- 
{ξτ,χυΐη δὲ ἀοηϊς ραττίπη ἰᾷ ἀατίβ, ραῦ- 
τὶ πι ργο πα ΠΠς "Π]ςέξας, ἀσγη,νε Ποπῖο 
ΤΑ Π τα τὶς δζ ἱησοηΐο ΠΠΊΡΙΟΧ, ΠῚ δηὶ- 
τααάαογεῖς ἐας νει δοτῖι ργα ρίας δά 
ἱπ Πα ας εἰς σοιηραγατας, ὃ ἰπ 8]1ἰς 
τα οσάϊοετο ρυταῦδατ, εἰς οὐίξουτυς 
οἰ, ὃς ρσί πηι!) ΟΠ ἰλτη σα εγα ἰΠ [1ο- 
Πιίςσιπι τγαποξουτὶ ἰπμαῇτ, πιο πηογατίς 
ΡΑττὶπὶ ἀοιτί Πηεηιῖβ ιια ΠηΔΠ δίας Δο- 
εἰρογεηζ, ραγιῖπ) ΘΠ]Ο] πη ξτίς ια εχ 
ςαἴτοταπῃ τγαατίοπε σοπίσσαματί εἱς 
(εἐπτ. 11 ππυυ]ᾶτος (α Ια περ. αἰ πνὶς 
αοοίρετς {τὰ νἱτὶ πιοηΐῖτα, Ὁ αἱ Π Ίρίτατ, 
ἱπαυΐαητ, ἰρίε ποῦίς ἱη πποιιθ Π 415 σα- 
{τὶς ργαῖβιατα; ἰἀοΠειιπὴ εἷς ἰος ργο- 
(ρου ]ατὶς ὃ πᾶ οὐ οὐεργαβ. οχρεαϊτο- 
ΠΕ5, Παρ Πατη Ἰοσοτι μη Ρετίτ Παρ 65. 
ἀαθίτηιις τἰδι]εέζογιπι ἐχρεάιτοτῖας 
᾿Θη11Π} σεητατγ ἀγπλῖς ᾿η γι έξαπ|. 
τί δὶ νογο ργορτεγ ἀτατεπὴ Θηι115 οτίζ, 
δὲ ἀττηδῖαγα ἀἰρηϊτατί γείροπαεπϑ, 
Οὐιοά πιιπας οἰπὶ δ᾽ σοίμς ἰπίε τεςῖς- 
Ρογατ σοηταπΊᾳ; ἰφέϊος νε] τοι πρὶ ρο- 
(σετεῖ, Ὠ0]14 ἱπτεγροίϊτα πλογα. εἴπ 
ταυϊτα αάμας ποέξε δηλίττιιης, δζ σὰπ 
δο οδταπι αλ}πτς. Ιοόλ!5 εἰ ξίοπε πιὰ 
δὐἀεπτΠηϊς φαϊδιυα;: φαΐδιι5 πλλπ- 
ἄλγη να ΠΠαπὶητοτ πλογθητ, τηασ πᾶ 
πάϊς πιογοξήε ργοροίιτα. ΗΠ στα ἰὅ- 
βίας 4 οα[ξετίς [ῃ. οἰ Ποίτπὶ ἀπριμξάας 
ἴοσιπι ρογαςηἠξητ, αὶ οὐ οἰ ποτὰ 
αἰρετίτατοπι ἐχιο αἰ Πς ]1ς εἤξετ ας πὸ 
ΠΙΠ ροάοτοητίπι ρεγαδάϊ ροήει, ἀατᾳ 
ἱπῸ οςπιτοῆεια, σοπρ]οραγαητίείε, νε 
ςοπέοετίπι σαπν ἱπυαίατί. [ἃ οὐ πὶ 
ΠΙογα πη σοηἰεέϊᾶς δίςς! αὐπλίροῦ, ΝῚΓ 
ΒΕ]1ο ξοσιῖς, ἱπαϊςίαπα μετο ἔοῖς, Οὐ 
ν Ὁ] νἱἀετίς ςδοϊα(ιπὶ Ιοσοτγυχη ἐ11- 
ουΪταιίθιια, ροῦ 5 Ἐατι5 νἱ δαϊρὶ πη 
Ροῆ πε, ἀοἢΠ] ἴτας οδίοςηίο οἸϊιιο, πε ὰθ 
1115 οἰγοιιπλάοτατγ,οιυπιίο]ο ἀγπχίσεγῶ 
ἰπηρεζαγη Π]οσαπι (ἰτίπει. ἰδὲ στη ο- 
ταπος νηδίῃ {Π{ ἰγγαεγεησ,ό οἱ αἰ ςἰ το 
αἰτοῦ χαϊηάεςίηγ, δ χα ττρίητα να ]πο- 
τατιάτας. ντν ἀοταγ, σοτοΓΟΒ Ετ[4Π| οὖς 

᾽ ! 5, ἘΣ 2 { 5 Β ΡΣ ὦ Ὃ - εἰ σεουήεσομ ὁμόσε. οἱ σ᾽ Ὅρα συμφοϑνήσοινϊες ὡς ἀ- 40 Ῥοεγεπγ ες, Π οὔ οο σοΠρτο Ι βιΠςητ, 
μαχόντί εἴν χοηανχαὶ ςέκ αὐ ἕλοιεν αὐτὸν συςαδζων, 

δὼ ὥκ χῴοϑς ἀπείχοντο μάχης, “ὐφοσωτέρω ἢ. α.- 
[72] 325), Ε λ ΄ ς ἃ ἐς εκ 

ποςαγες, ἔξ ϑνκον οἱ μδϑὺὺ στεωνίοις, οἱ δῈ χερμασιν,οΥ δὲ 

ξύλοις ινὲς δὲ αὐτῶν πσοϑεελθόντες ον ΤῊ πλα- 

γίων τὰν. ὁηθτων, χαὶ “υόυϑυοι χτ' κεφόνῆς, κα εἐκύλιον 

τὑτρμεγέθῳς αὐωϑεν πεΐας, ἕως “ἰ ποὸ πλήθους ΤῸ 

ὀξεναΐίας βαλλομϑύων, χαὶ βαάφους Τὴν αἀὐωϑεν 

{εἀ1Π1 τ σορποιιοτγιιητοατη σσμλίπιις 
ἀσιυϊηοί ΠΟ ροΙ͂ς, ΠΟ ἀτΠΡ]Ἰπς Πηα πὰ 
ει Ορρισπαγιητίς Θπλίπιις {{4Π5 
τος, 4111 νοις ἱπυρουὶογαητ, 4111 (αχὶξ 
τηαπυα ἶρις, ΠΕ ΠΕ θιις, ψυϊἀδιηροξ βἰεεῖι ἀε- ἡ 
οΒΙίημος οἰ ο5 δά {προγίογα οπΙχί, ἃ ἐτπιυίσαπα 
νοττο  σγαηαία ἰπ Θιπη ίαχα ἠδ ]ιὸ- μέρ τα χώρας 
τιητ; ἀοπεοτυπὶ ἃ ἐγοηΐε τα ΠΠ]Ππ|πὶ 
παυἰτἰτἀϊης, ται ἃ τοῦσο ἱπρταξείιπλ 

» 



)οξ ὉΙαΝ ΘΙ ΔΗΙΟΑΆΝΝΙ κ 5: 

(ΧΟΥ ΠῚ Ροπάεις οὔσας ἱπτοττ, Ἰλικαΐζαφαουδύων, διέφρφραν αὐτόν. Σίκχιος μὴν 
Οιο πηοῦτδ5 ΒΈΠΟΓΟ (δ ατο ϑἱςςίο, ἜΣ καζαςρο φποῖ τυχεν. δ Ἴ Ὁ ΣΕ 

ςααϊς αυέξοτος πὶ σαΐζγα σα δυο 5 

τοπιραγαηῖ, ἂο τα πλούτη αἰ Ποτ πη α- μϑροι τὸν φόνον, ἦχον Ἐπὶ Ὁ Ὡ φρατόπεδὸν ἀ ἀγϑύϊες ζ΄ 

γα ΠΓΟρρτοῖος (6 ἔμπΠπ οίξίττ 1π|1-- Φαυματίας, καὶ, ᾿διέασήραν λθγϑν ὦ ως Ἐχιφωνεὶς ἀΐζις. 
, “-" 

ἀἰϊίς, αὶ δἰσοίιαπη ὃς σοῖοτος Ζαος ρτῖ-.͵.͵ πολεμίων λόχος τὸν πε Σιίκκιον δὀισοκ είνᾳε, χρὴ πὰς 
πος παδαογίης οδιίος, τγποιἀαγίητ; δέους αἴδρας εἶ οϑήτοις οὐγέτυχον, ΕΣ 

(εις ΡοΙ πγυΐτα νυ ]ηαῖα ΥἹΧ ΠΙΤΙΝ ; ᾿ ͵ 

{8.1ς τα πλοῦ σπηξεις νι ἀε θαταγ τ τὰ φαόμιαι τὰ λαξόντεσ, μόλις αἰοις Ξἰποφύγϑιοι. καὶ, ἐ 
! ΠῚ λ ͵ 

ὈΠ|ς. Νοα ταπθῃ ἰαταῖς ἐλοίηιις, σοῖς ἀν απάσι πίςα λεγήνοι οὐ ἔλαϑεν αὑτῶν δ «ὦ 

ἴῃ (οἸτιάϊης ρατγατῖι εἤδε, πες ν]]τ5 ἔργον, λα κοῦ: Ἢ ἐρημίᾳ τὸ φόνου γεγρνότοργμαὶ Ν᾽ 

ἱπάϊοίο ργοάϊταπι; ἃ ἕατο Ἰἰρίὸ ὃζ ο- το μηδένα ΡΣ ἔχοντος, ἐ τῷ χρεῶν ὑὴς, 

τπίαιη Πα πηαπαγαπι αὐξοπα ἰηίρε- 
τῆς ἄπϑυτα δχισχοπούση ϑνητὰ αἱ 

τἰσο αΠιτῖα ἱπάιιθίταιῖβ ἀγσαπηθητὶβ Υ Ὡ δ 19 Ω ἴΩ πσξαγα ῳ. 

ουϊέϊα. οαπὶ ἘΠ Ϊ ΠῚ Ἔχοτοίτις ἀρ πατα δίκης ὀζηλέγηθηξ τεκμηθίοις αὐαμφισξητήτοις. οἷς “Ὁ 

ἱπάϊοαίοι ρα ]σο ἔπποῖς ΧΙ Πλ 5 4116 ΡΣ τῶ] φραποπέδῳ ζᾳφῆς τε δημοσίας αἰ α ον ἅν , 
(αρτα ἐοῖετοσ πομογίθιις, τιπὰ οὐ αἰϊὰ φρύκδροι αὐ αὐϑρὰ; τ ρμοῖς πὐοδὰ ζιΣ ἄλλοις ὄξει, ἡ 

πλαϊτα τ ιοὰ ἴῃ (ςπεέξιτο, ροΓ αιᾶ Φόρρις, Ἀεὶ πολλὰ αδὺ οἱ ὑὸς μιοϊλιδιι ὯΝ ! 

ατατοηχα Ὀο]ΠΙοἷ5 Ια γίδες εγασ [ΠΡ ο- " 
τατιι,ίροητς (ε ρτὸ ίφίυτε ριθ] σα ρο- “ωρε ὑτης ὧν, χαὶ “πὸ τῆς ἡλικίας πολειμικῶνατος 
τίσιο Ἔχροί δι, ατυιιητ οσοπιγαΐζα γώνων σολυόμϑρος, εἰς χίνδγωουον ἐχούσιον ἔδωχεν τ. 

ἐτείδιις στη! . πλληιι ἡάρηέα, 4 σα. αὐτὸν πῦρ τκρι συμφέρονζς, ψιφίζονται στῶ 
σ νῖῖι- ἄδαοιὶς 16 {ΠῚ 'σατίοῃ τ. ΕΧΙίτς, 6 ε}: ελϑῦντες εἰς ἂν τ » τὰ ὩΝ σγμμαη ἐλ 

ἴο ὃζ πΠοπογίῆος ἴῃ σαίγα ἀερογτεζαγ. 4: 

Οὐοάομπη ἀπισος ρογπηΠηδητ, (πιο- 3 δεν ὅλ τέων ἈΠΟ ΕΕΗΝ τὸ σω οαυτος, γα μῷ' τΐ 
ταοθᾶτ εηίπι πο, τοὶ αγῷ ποπεα 46- ἀσφα εἴας πὲ χα) ἡ ἀμῆς ὅλι “ἰωω -παρεμίδολξω ᾿ 

οοητίᾳ; οὈΠ δῆτ, ιΆ μΠἀδτιιπη δοιχοικ(ιοϑείῃ. συγχωρησαντων δὲ Τλ ἡγεμόνων 

(υἱρίοιοποπι ργαρούφης ὀχογοίτα!} }} ἀὐλάξίαν, μή τινα αὐἴδάοριον ἀὐζῖσες οψίαν. : 

(ππιρεῖς αγπηΐς οχίογαητ. σα πης» 4 Ἰο- ἃ τρῖλ Σ ᾿ 

σαπη ρογποη ΠΘησ, ποο ν]Πδὲ νε] αγθι- φράγμα ουλῆς, καλῷ χαὶ ασϑϑφύχϑντι ἐ 

Πανιάϊπεητ,νεὶ σαιος Πίδτας, νοὶ ν]-. οὐιςαίκϑιυοι, “λαβόντες ζᾷ ὅπλα ὀξηεσαν. ἐλϑὺν 

1ὸπὶ] απν Ιοσιιπι αΑ 15 Πγιεπάθα- ὀ δὲ ΧΙ τὸν τύπον, ὡς εἶδὸν τε οὐδαι μοῦ οὔ οὐτε δρυμοῖς 
Πάτς (οἱ ἀο] τρί, ἰδ ἀ παάαπῃ εὐ 46η- ΠΕΣ φάφσείας, οὔ οὐ ετ  δνὸ τι χωρίον, ἔνθα, “ἰπσοχα: 

τοῦς ηριζο ααϊειι οἰ μ11, (ξατί πα δίζὶ ἡ ξὶ λόχοις δὴ εἰδή δὼ ον μ΄. 

(α{ρσατὶ (μητ οϊηπ5.ἠοἰπάα νδί ρτο- 
Ρίμ5 αα σαάδιιοτα ΔοσοΠουητ, οἰ Ψ εν φενόπορον σϑοον, διὲ ᾿αἰπσοψίας ἔλαιον ἀύλως ; 

δἰσοίμιπη ἱρέαπη ὃζ σοῖογοβ οπιποϑ ἰῃ- κοξσέϑεν" ἔπφτα Οἱϊονεχροῖς πσδοςελϑόνίες, ὦ τέ ; ͵  Ν᾿: 
23 -ς 

(ρο]ϊατος ἰασογα σοσῃοιήδητ, πλῖγα-.͵ σαντο τὸ ἘΣ Εν ΤΩ ἀσκύλέτοι ἔῤῥιμ 

θαπειῦ χποπιοάο Ποίξες ποι ίθιις ἀο- δνλ 
αἱόξῖ5 ὩΘ 406 ἀὐπγα Ποαας νε[Ἐπηρη- Φο 55) τ ποῦ δι . ̓ ἰπολέμῖ Ἢ 
τὰ ἀοιγαχιξητ, τιΠὰ ρα] γατὶς οἱτ- τησοινες ζϑραὶ γγμήτεδσλα αὐξε ξαίλοντο, μήτε ἐϑ 

οἰπηοίτοα ΟΠηΠ θιισ, να Ποσοαπογιπι Τὰ Ὁ ἐδυΐ. διοράυνωλϑυοί τε Ὁ «διξ ὥπουτα, ς᾽ 
πος Ποηγίηιιπι ν]]Παπὶ νοἰσίμι 'ῃ-.͵.ΟΕ͵. τε οἴδον ἵπεσων,ὄ' ἘΕᾺ ἴλγος λὐϑεῤπωνἐδὶν Δ, ; 

ποηρίπητ, ρτατοῦ ἐὰ σὰς ΡΕΓ ν]ΔΠ1ρ- ἔξ 

“ 

δὰ 
Ρατοθαητ, γορυταῦαης βοτί Ποὴ ροτιι- ἐν ἿΞ τ ὀδού, ποξάγμα αμήγομον ὑπελεμβα- 

{Ππνι Ποίξες ἴῃ ἔπος ἱγγα]οητίπηρεῖ-..͵. ὦ τὶ πολεμίοις ζπτφανζεῦαι ἴοις σφέευν, ἀφαν, 
Ὁ πἰσαθ ]6ς, αααί! ν οἱ] οτος σα- ὡραὗν τηξευοις ὅμας," διοπέϊφς. ὑοῦ ἀπϑυταῦ ΩΣ 
Ἰἴτιις ἀοἰαρῇ. διιροῦ πα δζ τε]! ]αΔ ο- ἐς κν μέγεςον αἰὐζις ε ἐφανη τεκμήειον τῷ μα 
πγηΐα, σας ͵5 Ποη 4 μοι πίθιι5, ἰς 4 Ὁ 40 πρὸς ἐ ἐϑραῖν, Σολ αἰ ασὸ φίλων τὸν δὔδρα πἰπολὼς 

ἄς, ἈΠΊΪΟἷα ροΓροῖγατα; ΠΠΑΧΙ ΠΊΠΠῚ ἀγρι- 
λ ὃ ὴ 

πιρητιτη ογαῖ, 04 Πα]]Ππὶ ΠΟΙ - ένα, ἘΠῚ ένα ἢ: πολεμίων 4 ἡρεϑίεδαι νεκρόν. ἐδ ἵ 

Ἰς σαάαιιεῦ ΠΟ ΠΙ ΓΟ ΓΙ ΠΟΠ ΘΠΪΠῚ ΠΠ6 ἀκχϑνιτί γ᾽ δὼ ἐδόκϑν Ἔἰστοθαινᾷν Σ ἰκκίον, δύδρα κα Ὁ ῥώ- 
(λῃσιοίης δἰσοία πη οσσιβας οοηίο-" μώωυκ χ) ψυχίώω ; ᾿λύυπόςαιτον, νοὶ τὲ τ' ὑπα σι, οὐ- 
Ὀδης, νίτιιηι ὃζ αῃὶ ἰη- τ, νίτιιπη ὃ αηΐπιο ἃζ τΌθοτο ἰῃ δεζοις διλοῖς τὸς σοι ) τεῦ πεσόν, ὀὐβο πὲ σὴ θα 
υἰέζιιηι; ΠΟ 2Γο ΔΓΠΆΙΡΘΓΙΠῚ Οἰμ15, 

ἥ οι ϑύ Ἢ κι γ ἐτεκ αγτὸ δὲ οὐ 
ΠΟ φοτογος αἱ νῆα Οσσαθιογαηῖ; χήθὺς 4 τῆς χ ῇ μμήρ 

᾿Ριαίδγτίαν ἡυα σομηπηίπις. Ρυιρηᾶ- ον ἣ' φαυκκίτων. αὐτὸς τε γ ὁ ὁ Σίκκιος πολλαὶ εἶς 
τιιηι οἵδτ. συΐιις τοὶ ἀτραπαφηταπι {πιο θαταγ 6 να] ποτίβιις. παπὶ ὃζ ϑιςοί ἐρίς πλυτος παρ τ 

χ πλη- 
ν 

ν ἕ 



λ 

ἈΝ ΟΣ ΕΘΝ; 1.1 8. Ἡ ΧῚ. 709 

χε πληγαξ, αϑύκίαο γερμάδων ὧς δ, ασὸ θαι ἔξιις ραττῖπι ἰαρί ἀίδιι5 πλαπιια}}-- 
σαυνίων, Ὅς θ᾿ “(αὐ μαγαι ρεΐν, χαὶ ὁ ἰπίαασι- Ῥιις, ράγτπη νοῦς, ρατιῖπη ρ Δα ς ἰπ- 
“π᾿ Ρ;, ᾿ ͵ ; ΠΙέϊοσ : τ ἀσπηηιις ἀγπιίροῦ τα αΐ Ὁ 
φῆς᾽ οἱ σι, κι Ζσ' ἐχείνων ἀνηρημῦμοι πόρτες μαχα- 

ΕΥ̓ ᾿ κ' Ἠ ὴ ἵ εἰς οςο ἔποιαησ, ΟΠΊΠΟς Ρ] Δα ΟΓΙΙΠΊ, 

Ἡ δὼν γ σζωγιίων βεδοις δὲ σσσὲμμά. 14 Π Ϊ ὧν, βρῶ ΔΕῚ 72 σὺ ἤ ᾿ ΙΔ ΙΔ ΠΙΔΠΙΙΑἰ 1 ΠῚ αἰ νΟΓ ΓΟΥΠῚ 
͵ Ἷ ΩΣ ἿΣ 

ὠγόμαντησις δὲ Τὰ αϑτο ἐλυείο, καὶ πότων βοὴ, πιῖις αὐτοπὶ (ασίττα: νο[ἰσίαπι ν} 
ΓΟ  λεΣ ὀδὺρ “ς. ὡς δὲ κατωλοφύρφιτο τἰωὼ συμ: ἰπ Ρατῖς ΡΓά  γοθαηνι. Ῥοίξ Παο πιὰ- 

ἜΣ "ἂν ΑΕ ΣΝ Δ ΘΔ ΣΙΝ Ὁ ἸΒΒᾺ ΟΡ ῖπαι (πδίσοιτα ἱηἀϊσηατίο, 
ς τἀρδήδω ΑΘ ΘΈΞΙΘΕΝ τὴν τ υρης νοοϊξογατίο, δὲ σοπηρ]ογατο. Υ οἱ νο- 
ῥακα -πολλα ΤῊ ςρατηγῶν και ϑοοων, χρη (ϑίλιςε τγρ ἀορίοτγατα νἱγὶ σα]απλίτατο., (06 ]α- 
μϑὺ ἠξίοιω χτ' τὸν φραϊζιωτίχϑν Ὀιποκ  εἶνο! νόμον τὸς τιιηι οαήδμοῦ [Π σα Έγα τοτυΐογο, Πγα- 
λὐδροφονοις᾿ εἰ Ὲ μὴ » δικαφήξλον αἰΐζις τὐποδοιῶαι 10. 5ῃα νοοϊξογαίοης ἄτςος ἱποΙαπγαγῆτ, 

ὧ . ν τ ͵ ο ρου !αγαητς νε νοὶ ποηηϊοῖ αν {δὲ 
γκ(ᾳ. χα) πολλοι ἠ(ανοὶ φτῆορρον μελλον- τ να 

 ΡΘ: 91 ἔπε νο ΜΟΟΙ ΠΕ) ῸΡ ̓  ἁ ὦ ποσοτῃ ἰορα πα] τατὶ ἀςάεγοητγαγ; 
, “ ( λ 5 » “" » ἢ »-»"Ὕ 5 

Ἴες αὑτῶν. ὡς δὲ σγεϊεν «τῶν εἰφηκουον ἐκεῖνοι, δι γ ] ΘΧτΕΠΊρΙο ἀαγοταγ 4] οἴτιπη. πλα]- 
᾿ ζ τ᾿ ὰν ΕΣ σ΄» δ Υ Ἃ σ᾿ λὶ γι ᾽ ἐ ᾽ Ἵ 

λᾷ Οις τε ὀυδρας ἐπτεκρύνψαντο, χα (ἃς δικας δνε-  ΑἠΦ[ἶ οπἰπιογαης αἰ εο5 οοιήδτο ραΓα- 

(αλοντο, φησαιῇες ο» Ῥωμυ Ἄθοον ἰποδωσάν πος τὶ οἤξητ, δε οἵπη ἀτ(Ε5 ΔιιΓΟ5 Εἰ5 ΠῈ- 
Ἐς ὦ ρος Ἡρ ὑοομαν Ὑ ἜἜὌΠ) ἩΡΕΗ͂Ν 

βουλουδῥοις αὐτῶν κατησράν. μιαϑύῆες ὅτι ἴ ςρα- σαγοῆτ, ΟσΟΟΪτατί54; ΠΟ. οἰ 5 ἰΠπ 

δ ύλάια ὩΣ Δ ΘΝ ὯΝ οἷππη αἰ εύγεης, ας οπης σαι πὰ 

Νοττολο  νσντο, λυ ΞΟ ΧΟΣ εὐτον τ᾽ ἀἸξευτος τε ρο Πογοῆς; ΠΩΜῚ ἀρ α- 
᾽ ᾿ ͵7ἷ , 

“ἦν »οκχομιδζο πε ποιησανδυοι λαμασοοζοτίω, τὸ νο ςητ, ν δὶ πὶ πη πϑυτοσπης ἦτι- 
Δ Ἃ ! 7 λ », ᾽ 5 οἴ .. - ἸΣῈς 

πσρσυξο γησεεγες ΧΡ με) ἐϑη, καὶ τ δίων 5 τἀπτῃ ἀμ πμνις ἐπ Ὠςἰ- 

“ἘΝ δ χ ΠΝΤΝ ἘΞ ΤΕ ΡΙ Πιις, δἰ σοίατα (δρο πούπητ, Εχίς ἢ]]ς 

δ Ὁ Ὁ ρΕ ἥῖϑε τῷ Θ (ἰοη αἰ ΠΠ πος ἘΠ Υ ΝΕ πεῖν πε 

! ἐγ - δι: ἜΩ ὶ ἜΡΗΡΨ ας ἀν ᾿ τὴ: τΌΡΟ οχἤεπέϊο,, ἂς σοτουῖς ρτὸ νη] 

1 δὲτίω δεκα δαιρχίαν "δλοτξιοιετο ὡπολύῖες, Ὥγζω- ογίο τὶς. ααἰδιις ᾿ῃ ργαϊξαητϊος νὶ- 
᾿ δὲ ΑΘΓ. ͵ δ να ᾿ ᾿ ω ᾿ Ρ ᾿ »Ξ 

μάω εἰγον ὡς ξοφησονϑυοι. Ὁ κϑμ δὴ τὐξὶ Κοου- τος δχίγοπιις Ποπος σοηξοτι (οἷος 
! ! Δ ἂν : ἐς ἃ ἐλ ΠΕ 

πιὐμα σ᾽ μδιόι, πέτά μα. οἰ ἐν Σα- πολ οι οὐ δὴ μον φὸ 3 -»“ ἷ ΟῚ .}}Ὰ ὶς ἐς Σ 

ἮΝ ὰ “ρευξθ λυ ευναιβον ε : ἀν ονα ΣΝ ὄξεροταπι. Δραά (τα πηογίατη ἰρὶ- 
“88 ᾿ τῳ Ἢ δὲ ἶ : ἘΓΕΨΥ 

τόσι τὴ προμαανα ἀρυθξῃ ὄρ ἀράν ἐν ἐικ, ἡώς. ΕἸ ἐπας Οχογοίτας οὐ δ᾽ σοὶ ἰθ- 
3 ἊΝ ! ᾿ ἐν ͵ οἷ - οἷ . 

Αἰχάψων χώρφις κοιλιδρυμϑύον, χα! Ὁ ον τηφᾳολᾷ 6πα ἱπέδηίις γαῖ [ἰ5 8] το - 
᾿ ἮΝ εἰ ῃ ͵ 3 ᾿ ΡΣ Η Ϊ - 'πλῆῦος ἀπόὸρ, ΡΥΚῚ ζυᾷς ὀξεπολεμιθ.35 ᾷξω- ὅπ ΠΡΡΔΠΡΙΝ, ὯΝ Ὑρῖος 4; 

, τὸ υ όλρο ἣν ͵ 1115 ἢ ἰἧο ορρΡοίπι ογδῃ το- 

Ἢ ͵ 5 Ν᾿ ἐπι ΠΡΡΕΘΕ . ΣΟ ΡΣΡΉΡΟΝ τὸ εἴ ἢ ΑΝ Ὲ ἌΔΟΝ . ἢδς “ς σαυξς 

ΠΥ Ως ̓ λπνώς ΠΩΣ: (δκι ταν λον τ 95 (Ὡς ]ῃεοβοχαίρογαιι (πε. ΝῚΓ υ  4Δπὰ 

ἡγεμονίαν ἔχων οὖν τοῖς πείίε τάγικασιν ἐταίηϑη, τοῖς 5. οχ ροθ εἰς, Γ.  Ἰγσίηίας,, μι] 1ο δεῖς 

ἔπ Αἰχϑροις φρα άυσαϑροις. πότῳ ϑυγάτηρ ἔτυ- Ἴἰἰοϊ5 νἱττατίθα5 ἱπέξουίου., ἱστοῦ φαϊη- 

δ ΄ ὙῬΩ ᾿ λ ἱ ἰ { πτα- 
χὲν οὐΐᾳ καλλίφη ν᾽ ον Ῥωμη παρθένων, ὃ πα- 418 ὩΔρΠΉπα “Ἔαυϊς ορροῆτα, σοητα 

ΜΝ ; ἐὐῶι κι "ας , » τίς; ου!άατη ἀυχ ργαξοξξας οτας. εἰ ἢ- 

ἽΝ Φέρου(α, ἀὼ οϑεζ[οὐσαιΐο Λάυχιος, εἰς ἴα ετας ρα οἰ πογγπια ἰητοῦ αὶ Οπγα 85 
3 ελ “9 ΄ -“ ͵ ᾿ 

ΔΕ δεδηιζρχυκότων, ὸς [χιλίϑ αὖ ποξθτου ν]γσίπος, ρατογ ΠΕ ΠῚ ΠΟΙΏΘΠ ρΌΓΟΙ5; 

μι καΐζᾳ φησα υϑύου τίω δηζοχιοζιὼ ἀξοισίαν, ὦ πος - “ιαπη νΠῈ5 6 {ει πογιιπὰ ΘΟ] ]ορίο 
Σ ͵ ͵ ἂν 5ζενῶν ᾿ ", ΞΠ ΚΡ ΠῚ ἢ ἴ-- 

“ τὸ λαζοντος. ζι τίω πίω χϑρῶο ὄχτγαμον οὐζᾳνη- Πδὶ ἀείροηάετατ, 1. ἰολ τπι5, Εἴμ5 ἰσὶ 

Ν᾿ νυ θιασαίμϑυος Ἄ κὸν νον α ͵ Π| ΑἸ Τὰς, φαΐ τε! δι ηἰτίαηὶ Ροτείζατοπι 
“ ο 7710 [] ᾳ, ᾿ Ἴ ἕξ 

- ΣΝ ϑ ; ν Ἶ ἜΡΘΥΟΙΣ ὌΡΧ τ ΡΓΠΠΊ5 ἰῃΠίταεγας,, ὃζ ργίπηι5 ἀοσα- 

ο΄ ἡγεμῶν, α)αγενωσχϑυζαν ὦν γα μμαϊιχοὐ" ζὸ δὲ τὰ Ροτατ 4ε φεέγα!. Ἐαπι ρα ο]]ᾶ ἴλην πὰ- 
" Ἵ οι ν ὦ ] Σ 5 - ᾿ 

ο΄ διδασκαλάα, ΤῊ πποιδὼν τῦτε αὖδὲ πίω ἀπ ορ9ιν  δηοην Αρρία5 ΟἸαπάϊας ἀδοοσπιῖτο- ΕΣ οι ΑΝ 
ἢ ΠΗ Νὴ τν ͵Ἵ “ τς " τὸ Η ς Ε ας, τ ὦ 1η|6 

τς ἀῦθυ τεσ τῷ κάλλοις τῆς παιδὸς ἑάλω, ὼ ἔτι 4.0 τῇ ΡΗΒΕςρΣ ἴῃ 
υϑῃ Ππτογαγίο Ιοσθη ΗΝ 

᾿ μᾶνλον ἢ δ᾽ λον ͵ ἢ τῇ σοπίρίσατας, (οτας δῖοι τη Τότε ςαρε΄, 
 μαλλῳ ἔξω Ω Φρένων ἔγρετο, πολλοακις Δρα[- στα ΟΟΠΡ : Ρυε νῖ ο 

᾿ τ΄" τὴς ἐπα Ἰυάιις Πττογαγίαις ἰη ἕστο ) δέ τῃης {{ἀ- πε αἰκίτας. 

καζορδνος «ἷξε έναι Ὁ διδουσκόλδον, ἩδῊ χραζούμε- τη Ρ ΟΠ]: ἔογπγα σαρτας οἔξ, ὃς πια- 
λ “" Ἷ ε Ἃ 5 ᾽ Ἵ ᾿ 7 [ὰδ δ ὦ Β 

γος αἰ πὸ τῷ παβοις. ὡς δὲ Οσύκ, ἡδεύνατο ἄσϑ9ς γά- οἷς ἰηἀϊς5 Ἵχῖγὰ (ς αγιριθθαταγ, ἄμμιν 
᾽ λ 2 ὥ τὰ, ΣΌΣ ͵ - ἃ 

μὸν αὐτί λαξέν., ἐχείνξευ πὲ ὁρῶν ἐγϊεγνηκϑμξυ ΔΠΊΟΤΟ ἴαπα σΟΥΓΟρας, ᾿πάπιπὶ πα ]- 

᾿ ἑτέρῳ χαὶ ἘΣ Σ δ ωὐρη ζῶ ΝΣ ΠΣ Σ τοτίος οὔίγα σοσουοταΓ, σα ἢ νοῖο Ροῦ 

“τῷ ρϑρ ιν, 1 ἈΠ αϑ. ξοππηιυδίιιηι εὰ Ῥοτίσί ποῖ ροῆοι; 
4μιοα ὃζ {ΠΠὰπὶ αἰτοσὶ ἀείροπίμηι νῖ- ὅδ, αἰξιῶν ἐκ, δημιαϊικοῦ “λμοις τοιόμόσοι ον, Σάμον, 

ἄετεῖ, δὲ ἰρίς νχοσόπιὶ μαροίοῦ: πος το Θ᾽ ρίοοῖο βοποῖς γχόγοπὶ ἀπσοτο νοϊϊοῖ, απ ριον 

͵ 
ΟΘΟ 



, 

Ζιο 

Ῥεῖ πα πΠ ογοπῚ οἷας σοΟΠάϊ ΟΠ ΕΠῚ, 
ταῦτ ργοριου]οραπὴ ΠπΔΓῚ ρΡία ἴῃ ΧῚΣ 
τα ας τοῖα! εγατ; ρα .πὶ ρτπτῦ ρα- 
συ Π ἢ 5 σογΓα τ ρεγα σοηδζαϑ οἵς, (επι- 
ῬΕσΖαθ πη] οτος αἰ 185 δὰ πυτεῖσες 
εἷτς πλῆτ: (Παπὶ πγαῖγο, ογδαῖα εγαῖ 
Ρυς] 14} ΠΠἸἰςας δ ἀφ ά τ πλαίτα, δὲ ἀὰ- 
“τἰς πιαίοτα ργοηγίῇτ. οἷ8 αυτῷ ρεγ ας 

πατγίςος (ΟΠ Ποἴτα ας, ἰπτογάϊσοδατ Π6 
Ἰπἀσατθηι 0115 ρας Πα ἀπγάῖοῦ οἤει, 
(ξἀ ταπτιπὶ ἀϊοογεητςεῆςξ αἰαῖ Ὁ] 
δὲ θεπο ὅζ πιαὶς χαΐδιις νε]]οῖ ἔλσογα 
ροῆει Ὁ υας οὐ ΠῚ Ροτφάοτὶ πη ροί- 
{ενίάοτοτ, ἱπηπτο ρα πὶ ἀ Προ πτίας 

ἡσλτη δητς οὐεοα τί, ἀπλοῦς ἰΠἘαιη- 
τωδῖις, δα δοίογοτη Γαι ΟΠ 6 ΠῚ ἸΠἰγα 
{τατυῖτ. ατσοίπτιο Ἰρίτασ νη α οἰ θητί- 
δι {{|ς5, Μ. (Ιαιάϊο, Ποπλῖπς απ ἀ4- 
'ος, δὲ «ἡ ηυσοῖς ορίεηαϊα ργοπηρτο, 
δπλοσῦ οἱ ρατοίμοϊτ ;ϑἀοέξππγα; υϊὰ 
40 ἰρίο βεεῖ ἂς αἰοὶ νεῖος, ἁπιαπάδς 
οαπὶ ἰπηραἀςηιΠΠπηοτιιπν ΠοΠλΐπιιπλ 
ΠΊΔΠῚΙ (ατῖς πηαρηα. [5 νἱ δα ἰιατιπὶ 
Ππττογαγίαπὶ γε ηϊγ.. ν ἸΓρΊΠοτη ΔγΓΙρὶτ, 

80 ΡαΪδτη ΡΕῚ ἔοταπι ἀπισοῦς Πίτίταγ, 
δορά σππλΈχοῖῖο οἰλπιοῦο πλᾶσῃα οῦ- 
Πυχίῆοε τασθα, σαΐας ἱπτογαθηκι ρι- 
ΕἰἸαπὶποὴ ροτεγας ἀπσοῦο πὸ νοίο- 
Ῥασ, δ πιασι[ἔγάτιιπλ ἀσουγτεῖτ. (ε46- 
Ῥαγδιτζαπιτιπο ρτὸ τε ρα πα}! Αρρίμς 
Ὥρας, σφα {5 απ! ςης, δζ (μι ροτεητί- 
Βυςτοάάρφης. νδὶ σι 1}}|ς ἐσ αν αἰ-- 
ξογο ραγαγοῖ, πλάσῃ Παρ Πδτίο Π|ᾶ- 
δηταηις οἰλπιοῦ ας οἰ Γοιιπλ Ἐαπεί τι πὶ 
φοτοηδ σοοσταϑ οἰ, οηξξῖς ροίταϊαπ- 
τἰρας νὲ οχίρεξξζαγοι ἄοπος σορῃπατί 
ΡΌΘΙ Ια αὐ εῇδφητ, χιο  οἰμπη βογὶ τα {Π| 
(οι ἀρρίας,ραυΐο ροίς δάξεῖτ ὃς λυ πη- 
Οὐ] τ5 νἱγρίηἷς ᾿. Νυπιϊτογίας, αἀἀιι- 
Εἰς (ξοι!ΠῚ Πλι]τῖ5 ἃ πγϊος ἃζ σορηδτί5, 
νἰγίητοτ ρἰεδεῖος ἰρο ἐξ Ὀ 15: πος πγὰ] 
το ΡΟΓῈΤ, ΙοΠΠ 5, σαΐ ριις 114 ἃ ραῖτο 46- 
ἰροπίᾷ οἕασ, να]άα ρἰεδείοτιπι απε- 

ΠῸΠῚ τη4ΠῈ {π᾿ ράτιι5. 4] οιιπῃ δά ετὶ- 
Ῥιαπαὶ ρεγιθη οι δάμιισ ΔηΠοἴδηδ, 
(πδ]Πππεπηηις τγαΠθης ἰρίτίταπι, τια:- 
τοραῦ Ζυ δ ΠΑ ΠῚ Δυτι5 εἤοῖ οἰα5 ΗΠ] 1. πὰ 
ταηρσοῖο,, ὅς φι!άπαπι [δ νο]ος, [δὲ 

ΒΙΟΝΎ ΘΙ Ἢ ἈΠΙΟᾺΛΈ ΝΑ 9. Ὁ; 

“ὃν αὑτὸς οὐ ταῖς δώδεκα. δέλτοις ὀβέγραψε ὦ δ 
φεῖτο ἐπειξᾳϑη φζεφλεῖραι χρίμασι τίω χϑρξω, 

χαὶ “σδοφέπεμιψεν ἀεί τίνας τὸς ζᾷς ζφφοιὶ αὖ- 

τῆς γωναϊχας᾽ ζω ΣΡ ὀρφανὴ μεῖς ἡ παῖς" διδουξ, 
πεπολλὰ, χαὶ ἔτι πλείονα, δ διδονδύων αὑσσιονε- 

αϑυος.παρηλνετο δὲ “ταὶς πειρω ϑῴαις ἄς ζφφοιὶ, 

μῆ λέγήν Ἂς ὁ τῆς χϑρης ἐραΐν,δλλ᾿ ὅτι τὴν δεωυα μἷ- 

γων τὶς 4 ποιῴν οἷς βουληϑείη, χαὶ κακῶς. ὡς δὲ σας 

ἔπειϑεν αὐζῷξ, δλλὰ καὶ φυλακὴς ἑωρα τί χϑρξω 

Ιο κρείἤονος ἤσσδότερον αἰξιουνδώξζω, φλεχϑιϑδιοςύ- 

πὸ τῷ παϑοιῖς, πἰοὼὺ ἰχαμφτέδφν ἔγνω βαδιζῳ ὁδὸν. 

μεζαᾳπεμψα νᾶνος δηΐμα ζ ἑαυτού πελατῶν, Μαῤ- 

χον Κλαύδιον, αὐδρα τολμίηρϑν, χαὶ πσϑὸς πα(ανύ- 
πηρεσίαν ἕτοιμον, τὸ τε παϑος αὐτοῦ δινεγεῖπεη, χαὶ δ)- 

δαξας σία ποιόν αὐτὸν ἐξάλεῷ χαὶ λέγᾳν, Ἐποςολλᾷ 

σύχνους τ δϑαιδεςαάτων ἐπα χϑυϑιον. ὁ δὲ ὩῬαγε- 

νόμϑυος ἔχ Ὁ διεδουσκόλῴον ἔχιλαμξανέ) ὕπαρ- 

ϑέγου Ε χαὶ φανερῶς ἀγήν ἐξούλετο δὶ ἀφρραξ. χραυ- 

γῆς δὲ “ἀυονϑύυς : χαὶ πολλοῦ σεκω ρα μιόντος ὄχλου, 

20 κωλυόμϑρυος ὅποι “σδϑηράτο πίω χϑρξο ἀἄγῳν, ἐχὶ τίω 
Ω ᾿ , ΠΝ) ΟΝ ΟΣ ἊΝ Φρχζωυ Ὡ βαγίνεται. ἐκαϑητο δὴ ὅΧι τῷ βήμαῦς | 

» Ἵ " ,ὔ ΔῊΝ ἐν τίωυικαυτα ὙΌνΩΣ Ἄππιος, γθημαύιζων τε ἡ δικα- 
ὧων τοῖς δεονϑμοις. βουλάνουϑυου δὲ αὐτῷ λέγ, 

Ἵ Ε] ὯΝ ἐν τον Ὁ δ 

χραυγή πε χα ἀγϑυκῆησις ζῶ οὐκ, τῷ πὐθιεςτος ὅπ 
χλου, πόντων αἰξιοιτων αἰξευϑμήν, ἕως ὀβέλβω- 

« “" ,ὔ «εν νει" 

σιν οἱ συτίενᾷς τῆς Χϑρης᾽ ὦ ὁ Απαιος οὕτως ἐχέλά- 

σε ποιήν. ὡς δὲ ὀλίοος ὁ μεζαξὺ χρόνος ἐγεοννη, χαϊ 
παρζωῶ ὁ πσϑὸς μηδ ςϑεῖος τῆς παρϑειε ἥν 
ΝΝοκίτοσμος, φίλοις τε πολλοῖς ἐπαχϑυδυος, ἢ : 

30 “Ἰυής ἧ Δλύὴρ οκ τὴν δυημδιικῶν ἐμφανὴς » χαὶ μετ ὦ 

πολὺ Λάζχιος ὁ Ὡρὰ τῷ παΐρος ἐτζεγνηυϑῥος τέ 
χόρζεν, χεῖρα, αἷϑὶ αὐτὸν ἔγων γέων δυμοιικῶν καρ» 
τέρα. ὡς δὲ τῷ βημαῖι ποθοςῆλϑεν αοϑμαίνων ἔ- 
τί χα μετέωρος Φηγάζιᾳ, λέγην ἠξίου τίς δὴν 
Ὅλμμήσεις ἁψαοϑει παιδὸς ἀφῆς, χαὶ τί βουλϑμε- 
γος. σιωπτῆὴς δῈ “ἀυουϑύυς ϊ Μαρχος Κλαύδιος ὁ τὴς 
παιδὸς Ἐχελαῦομϑρος, ζοιῶτον διεξῆλϑε δον" Οὐ. 
δὲν οὔτε “σδόπετες, οὔπε βίαιον πέπρακταί μοι 5 

᾽) 

ἐλέτο ΠΙεπτῖο, Μ. Οἰδιιάϊις φαΐ ριε]- 40 ὧν, ΧῸ τὸς νόμοις ἄγω. ὃν δὲ (ξόπον δθὴν ἐμή, μά-“ 
[Δ] αγτίρυιογας, τα ἐπ ογατοηθηη Πὰ- 
Ὀαυϊτ: ἹΝΙΠῚ] ταπιουίταιις δας νος ἢ - 
τία: ἃ ΠγΟ ἴῃ Ρι16]14π| ροτρειγαγαπι ο[Ὲ, 
'Δρρὶ ΟΙ διιαϊ:ς ἃ οἰτπι Ποσαδ εἶτ ΠΠ], 
ΡΕγ ἰορος πὶ φεγο. {πιὸ πηοήο Δι- 
τε πὶ πιρὰ ἤτ, απ]. ΕΠῈ πῃ ἀης 14 

κα. ἐς] μοι ϑεροίπταινα πατρικὴ, πολλοιὶ πόμυ δου- « 
λάύουᾳ λϑόνοις. Φιύτζω κύου(αν καὶ Φεργινίου γυ-" 
νἡ (ἀ,»" ϑη χαὶ εἰφοδίαν οὐΐαν ἔπεισεν , ἐαὺ τέκη, “ 
δοιῶω Ὁ πα ϑῖον αὐτή. καχείνη φυλαί ήουᾷᾳ ζζ« 

] 

“ππῦδε- 
φατογηα, αι: ἸΔῈ Δ πη τΠπῈ]ΟΠρΡῸ τοπΊροτς ΠΥ Η  (δγυιίτ. αὶ σιπὰ οἴει σταυϊάα, ΝΊγρίηἰ  νΧΟΥ, 
Δ αἰάπὴ ΓΔ ΠΜΠ]ατίτον ἰταατ, οὶ ρογίμαῆτ,ντ οι Π. ΡΟΡοτΠΐου, ἰπέδηγοπῃ ΠΡὶ ἄατοι. 41. ΡΓΟΠλΠΙς 

«ἰϑι τὼ χϑρζωω ,Ἄσπαιε Κλαύδιε" κύριος δὲ αὐτὸς « 

“ 



» αὑπϑλέσφο,λυομϑύης αὐτὴ ζυτης ϑυγοΐζξς,σοὸς 
ἣ » μὴν ἡμας ἐσκήψατο νεχρὸν τεκεῖν, τῇ δὲ Νομίζρία 

Ἷ » δίδωσι Ὁ “τα διον ἡ δὲ λαζουίᾳ, αὑτυξόνεται , χαὶ 

εἰ» 4ἐφ4, παίδων πὲ οὔτε ἀῤῥένων οὔτε ϑυλφαν οὔᾳ 

"» μήτηρ. πότερον δίζυ ἐλαγθανέ με ζαῶτα᾽ γιωῦ δὲ 
. , ᾽ λ ἈΝ ζ(] ᾽ τι μμανκουιθεμυὰ τα δίτι κα ουτος 

» λοῖς χα) ἀγαῆους, χαὶ τίου ϑειφοιπταιναν ἀξυτακὼς ὄχὶ 

» Π χϑινὸν ἀπϑύτων καζαφάγω γόμον, ὃς οὐ τὴν ὑ-. 

» ποδαλλουᾶμων, δλὰ ν᾽ μηπέρων ἐὴ τὰ ἔκορια, 

» δίχαιοῖ, ἐλάυϑέρων πὲ οὐσῶν, ἐλάϑερᾳ,, δούλων δὲ, 

ον δοῦλα, τὸς ἀύθις ἔχοντα κυδίους, οὐἧ οὐ χαὶ αἱ μη]έ- 
᾿» μές αὑτῶν ἔχωσι. χτ' τον τὸν νόμον αἰἰξιαὶ πίω 3υγα- 

» πέρ. τὴς ἐμῆς δεροιπταινὴς ἀγήν, καὶ δίχας “ἐπα ἐ- 

» χήν βουλονϑιυος" ἐαὺ δὲ ὀντιποιῆται Ἧις, ἐτυγς κα- 

᾿»(ᾳ κτῆσαι αἰξιόγρεως ἰαἰξᾷν αὐτί Ἐλὶ τίω δικξωυ" εἰ 
οι» δὲ ταχεῖαν βούλεται ἐς “ἡυέαϑαι ΔΙ ὁἴγνωσιν » ἕτοι- 

Ἵ » μος ὕχι σου λέγφν τἰω δίκζω αὐϊρια μιϑίλαι, χαὶ μῆ 

» διεγίυαν Φ σῶμα, μήτ᾽ ὁϑαζολάᾷς τὴν πραγμά- 

ἢ» σῶν πσδοολέγην. “ὁποτέρας δὶ δ οὗποι βουληθῶσι 
ἢ τὰ Εν 67) Ἷὰ 

» ΤΊ αἱρέσεων ἐλεοϑωᾷ 4». 

᾿ δίου, ὁ πολλζωὼ ασολοϑέντος δέησιν, χιἰχὸρ τὸ μηδὲν 
᾽ “ ᾽ « ͵ τ Ν 

ἡ ἐλφᾳ τω ϑάίευαι τυ αὐτιδὶρκων, 0 τί πελοτης ζω, κἡ τα-- 
λ Ὅ ἢ ͵ εὐξ αν τ “ γ5}.} 

πεινὸς, το οιλα(ξὼν Τ᾽ Ἅθο ον ὁ τῆς Χϑρὴς θειος, ολι- 
Π χο τὰν λ λ 3) 5» Ἂν ͵ 

᾿ς γί,χαὶ αὐζα τὰ τσδϑς τὸν Ἔρηϑντα εἰρηαϑτιι (τσ 991:-- 

᾿ χονζᾳ͵ εἶπε" πατέφοι μϑρ δζίυ ἐ1) Ὁ κόρης λέγων ὅορ- 

᾿ς γίγιον εκ Τὴν δημοϊυκῶν, ὃν ὀποδημεῖν ςραϊδυομε- 

γὸν καρ τὴς πόλεως ᾿μηϊέρᾳ δὲ “δυέεϑαι Νομιῦ- 

δὰ 

ὑόν, . τῆ, 

ς “ὅ.. ἡ οὲ 

“---. 

δίαν ; τίω αδελφζωὺ πίω ἑαιλν, σώφρονα κὸ ἀγαϑίω͵ 

γιιυαϊκα ζω οὐ πολλοῖς πσόϑτερον οὐιαυΐοις Ὥποθου- 
᾿ λ ͵ ἐφ...» 2. νν 

γᾷ, Φαφέσαν δὲ τίωυ πτορϑενον ὡς ἐλάγγεοᾳ ἢ ἀφῇ 

ο΄, πγρϑφήχεν, ϑιμοοϑέωαι χΤ' γόμον Ἰχελίῳ, ὸ πέλος 

' δ ἐογηχέναι τν γα μον, εἰ μὴ ϑασῆον ὁ “σϑὸς Αἰχϑρους 

ἔφη πόλεμος. οὖ» δὲ τοῖς μεζα ξὺ γοόνοις οὐκ ἐλο-ηό- 

γων ἢ πενεχαίδεκα, δ ηλυθύτων ἐτῶν, σε οὲν ζοιοῦτον 
᾿: ) τ 2 δυο 

Ἐχυχάρήσαντα “αρὸς ἀὐφις εἰπεῖν Κα λαύδιογ' ὅ) 3 
͵ « - « ᾿Ὶ ͵ δ ἢ 

γάμκθν ἡ πταις ἔογέν ὥϑφιν , χα) Δἰαφερῷ τζω σψιν 

δόχεῖ, ἐρῶντα ἥχειν, ὁμα! Ω συχοφαντημα πλα- 

(ἄντα, οὐκ ἐπο ἑαυ γνώμης, δλλὰ καϊεσκάσα- 
, ἜΣ. οὐδε ) ! ἀξ Ὑ ΟῚ 

σγκενον αὐ κσ᾽ αὐσδρὸς ὡπάσαις οἰουϑυου δὲιν τοῖς ὅπετ- 

ΑἸ ΤᾺ Ὁ ΚΟ ΕΒ ΣΙ 

ΙοΟ 

,» ᾽ ͵] 
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{ετυιατὶς 1114. οαπὶ ας εἰ παῖα εἤξιἢ- 
Ἰϊα, ἀρὰ πος πη] δαῖτ 8 πηοσττα πὶ 
«ἀἰά!πῆηε ξοειατη,ας Ναπηϊτουία ἱπίδη- 
τοι ἀαΐτ, ατιας ρᾶττιπῃ Δοσορτ [πρ- 
Ροίαΐτ, ας ργο πο οἀμπσαυίτ; χιῖ πα}- 
ἴλῦι Ὡδο τηδίοι!πν πες ἔπ Πλ ΠΟ πὶ 
ΡΓΟοοτγθαγετοθο] επλ. [ἃ πις μαέξοηις 
Ἰατυῖτ, πιιης νδὶ ρεῦ ἱπαϊοία τοπὶ σο- 
σπου, τοίτε565 ταυϊτος ας ας ἀΐρσπος 
παῦοο, αἰ δίτα εἰἰᾶ πη ια Πἰοποπὶ 
ΔΏ0 1114. Δα σοπηπλιποπὶ ΟΠ ἰτΠ}}6- 
σ6ΠῈ σοπβιρίο, 4 ΠΟη {Πρροποη- 
τίαπη, (ςἀ πιαίγαπη οἵδ παῖος ἰαθεῖ; 
ΔΟ ἢ ΠΊΔΙΓας Πθογα Πητϊ, Θος Πθοτος 
(8 νυτ» 1 (αγυος, ἰσσιος; ὃς χα δοζ. 
τα Πἀαπὴ ἀοπιΠοιιπι, 4 θι1ς5 ΠγαῖΓο 5 
ἐοταπῃ(δγαϊπητ. θα πη ]ερξ, ΠΟ }}- 
Ια: πε Π] ἴδηι αθάιιοξάαπη πη ρο- 
ίςο, βάᾶγατι5 πλε ἱπάϊοῖο ( σπλΐϊτογο. 
Παοαίι ααυῖς {δὲ φάτ νἱπαϊΐςει, ἰάο- 
Ὦξος οἰκο πα ϊοῖο Πποπήκ νέος ἀΔ- 
Ὀο. π᾿ Θχτοτηρίο αυΐς Πἰτῷ ἀφο πγα- 
ἀππ|τ, Ράγάτιις (1 Π| ἸΑτη Δ ΠῈ σα ΠἌ πη 4- 
Ρυάτε αἴσεγα, Πεο ἱπτεγροίπεῖς ργο οα 
ΠαειαΠοσιριι5, γοὶ αἰ] ατίοπειη αιατο- 
τα. χυογιπη ντγα πὶ νο] τ, {5 εἰ1- 
σεηαϊ ορτίοποτῃ ἔδοῖο. Ηᾷο οἰπὶ 
αἰχηῆοι ΟΙΑὐυιάϊιι5,. ἡ αἸτίς ΠΤ ἀτις ρτο- 
οἶδιι5, πὲ (πἱ χυαπῃ Δἀιιετίαγιοσγίι Πγΐ- 
ποῦ [αεγοταγ γατῖο, ιοα οἸΐεης ἃζ 
«δἰεέξις εἴδει, ρα! ]ς δα που 5 {π|- 
Ρτί5 ἀϊοξαϊ ρατείδιις, ραιισα δ δὰ ἀϊιπι- 
ταχαῖ ]υα Δριά πηαρ᾿ Ἐγατιιτη αἰςὶ αῦ- 
τἰποδας, ἀΠΠ θεαῖς: ρᾷίγειη ριε]|α εἰς 
( ΝἸερὶπίππι, ρίεθεἰΐ οὐ 5 νίγα πη; 

παϊ πᾶς ρεζορτο ργο τέρ. ΓλΠἴτοῦ: πηᾶ- 
τοῦ γοτο ἔπε Νυπηϊτοσγίατη, ίογο- 
τοῖη {παην,, οαίτΑ πὶ δὲ ργόθδτη ἔσεπλί- 
ΠΑ ; σπᾷ Δῃϊο ΔΠΠ05 ΠΟΙ τηθΐτος 
οδοτῖτ. ν τρί πεπιηας εἀποδζατῃ νι] ῖ- 

Ῥεγαπα ὅς οἴπεπη ἄδοεῖ,ερίεἰπτο σοη- 
παδίο!αηέξαπι ε1ε [οΠο; ἂς ρεγαξξας 
ἴδτα ἔαΠΠ|6 πιιρτίδβ, ΗΠ 6α5 ὈοΠ] πὶ ἀ- 
τπογίας ΖἜσιος ἱπηρεαάοτ. οὐτπὶ γεγο 
ἱπτογοα το ροσίς ΠΟ πηΐηιις 4 Π46- 
αἷπη οἰαρί! Ππταπηΐ, Ὠ1Π1] τας δάπιου- 
(ὑς ἱρίος ἀϊςεγε δυίιηι (απ: πὰ πο 
Ροϊ χυᾶ Πα Ρ1]65 ἀηΠοϑ5 αττίρίς δὲ ἔου- 

ὃυ ί οκ ὃς (9 μ ΔΝ ΩΣ πια ρίζα νἱ ἄετιγ, πλοῦς σαρταπηὶ 
ς τὸς ποὺ 5 [ τῶ »ϑὼ συ 40 ᾿ κὸν πὸρν Ὁ9 ϑοις οϑαι Ρ 

δίκδωυ αὐτὸν ἔφη τὸν πατεφοι αἶϑὰὶ τῆς θυγαΐξος Ἔσο- 

λογήσεοϑαι “οὐ ρου νόυϑιυον εἰπὸ τῆς φραγείας᾽ τὼ 
δὲ πὸ σωμαῶς αὐτι ποίησιν, ζω ἐδ “βμέοϑαι καΐζᾷ 

υς νόμους, αὐτὸς ποιάοϑεο ,ϑεῖος ὧν τῆς χϑρης » χρὴ 
ΩῚ ΔῈ κἢ ͵ δ 9 Ὁ ΠΡ . 5 

τὰ διχαια ὑπο ἐχν᾽ υτεῖὲν αἸξιῶν οὔτε ξένον, οὔτε ὃ 

γεπίγο, τα ἱπηράσητοπι οα] ἢ πηηϊ- 
δῖη ἤηρσοτς, ΠΟῚ ΟΧ {πο ἱπρεπίο, (δά 
ἱπίξεέξαπη δ ποπηΐπο 401 οπιηΐθιις 
{αἷς οσυρίἀϊτατίθιις αιοσαπηηας πιο- 
ἀο στιατβοαπάαπι ατρίτγοταγ. Οοά 
ἰσίταγ δά τῷ ἀτείποας, ραῦγοπη Ἰρίμπι 
ΤΑΝ Πτῖα γε θγία πη σαι η]ληη ρίο Η]14 αἰ- 

ἔζαπιπη οΠδ, ςοτροτίς γεγο νἱηἀἰσατίοποιη 4: ἰορίδιι5 ἀοδοαταγ, ίς ΠῚ νίπγραγς, ἡι] ριιο]]α 
ἢτδιπιποιιις, δ ραγδτιιπι (αδίτο ἱαἀἰοίαπι. πες (δ ροτορτίη ἀο ἡ ον αἰ αι ρετετς, πος αυοά 

ΟΟΟ ! 1 

Χ 



- Βηϊιπηδηορία γος (τὶς φορῃιτοηθ 

γα: ὈΙΟΝΥΘΒΙΙ ἩΧΕΙΟΛΕῈΝ᾿ ἃ ς ς; 
οετἴοτίς Οὐ τες ἰπις Ποη σοποεάαῖ, 
δ π τ ποποιηη. Ποπλ Πἰθιις; πὶ 

αἷς ς ᾿ἰδογίατα ἴῃ (δγαίταϊεπι δἤοτί- 
ταῦ, ἴπ5 οἷς ΕΠ8 Πῦ ρεπες τὴ 481]11- 
Βοτταζεπη αἰ πηΐτ, (δ ρεπεϑ αιιτὴ αὐ 
ταδῖαγ, ν5 4016 44 Π1τἰς σορῃϊτίοποπη. ἃ- 
ἰεθαῖᾳ; οἷπιϑ ἰαγῖβ ἐςέξηποηξ δὰ ἀρ- 
ΡΠ ρογίπογο ππυ τὶς ἀς οδαῇ!ς: ρτῖ- 
ΤλσΠλ, α ΠΟ Θαπῃλ]Θσεπλπτοῦ σοτογας 
ἴῃ ΧῚῚ ταθι]4ς τεσ ρτ: ἀείπάς, φ 
ἀεσεπηαίγογαπη εἴτ ρεποςρσ:άἤας 
ηποά ρτατογ σοί] γοπῃ ροτοίξδιοπη, 
φοςερίῆσι ετἰδπν τε δυιηἰτἰ4,σαἰτι5 ρτς- 

οἴρυμιπη πλιπι5 ἢτ ἱπβγπγίς ὃζ ἀςίετ- 
εἰς οἰαΐθιις (πσουτγγογα. τοσαθάῖηας νὲ 
νἱγσίπειη ηιας Δα ἰρίμππι σοηβιρ ει, 
τα εγαγοτα, ΠηΔΌΓα Ἰλρτγἀθπη οὐθα- 
τΆτη 9 ΠΟ ΨΟΓΟ δέ ραῖγα ἀεΠιτυταπη; 
αυαποη 060 ἀκ ιιϊτοτῇ Βοποτιπὶ 
ΔΙΛΙΠΠΟΠ6 ρει ΟΠ τθτιιγ, νογαπη εἰἰδπὶ 
ας τηϊπιοης πιατγίτί, ρατγία, ὃ (χιοά 

Χιοπιηΐατη ΠυτηδηογιπΊ Βοποζῖι πιὰ- 

χίπιυσα οἵϊς νι ἀδαιτγ) ἰδεγταιῖς. Π)6- 
ΤΆΠΠῚ Οἰ1Π| ἰαπηοηταῖας εἤξε σστιτ6- 
Ἰίατη χια ριιε]]α {πδειιη 44 οἴει, πια- 
ΘΏΔΠΊΑΠΕ ἰῃ ΟἸΓΟΠ ΠΝ Δη τί} ΔΉ Ϊ ΠῚ 15 
ΟΟΙΠ.ΠΕτατοΠςΠΊ ἐχοϊταῖδε, 46 [{π|5 
«ρεϊάεπάς τεπηροτα ἢ νοῦθα ἔξοϊτ: 
(οηἰΔΠὶ δαπ (Διά 5 οἶτο ἀεοοτ- 
πὶ ναἶτ, οὐιπὶ τα 6 ἰητγα φυϊπάθοίπὶ 
ΔΠΠΟΚ5 46 Π}}14 σοη4υςίξιις ΠτΠϊαγία, 
Αἰτπς φυι!ορίαπη ἴῃ Εἰ Π5Π} ΟἿ] αἰ ϑο  ΠΊϊ- 
ποιατγοσοτη {Π] ἰΠἰυτδπι βοτγί χαογο- 
τοτατ,αῖχια ντ ραγ εἰ Πποιπ ας Ἰάγετιιγ, 
δζτιιπο δἰδηρλεγη; σαι! ΠἌτη ἀσοτο νο]]εῖ, 
4υᾶ ραᾶςο τε[ξίτιτα δέ γθιογίι5 οπηηΐ- 
θὲς 4αἱ Παηο ἰῃ οΔΙΈΓΙ5 Πα] ταησ, το ἰ- 
Ὁ1ΠῚ, ΔΓΩ ἰσΟτΙΙΠῚ ὅς [4 Ἰοιιπη σορία ἀα- 
τας νταιις ΠΙΟσιιπ αὶ ἰας ἐχρεγαῃ- 
τασ: Οἰτ1165 δέ ααι145 σαυα5 Δἤξτεης, 
δ ἰῃ τερ. ἤοπι. νἤΠταῖας. (ε ποθ ὶς,1Π- 
αυΐτ,ηῦ οριι5 οἰἘ νοιδί5,Ππες ράσο, πες 
ΔΙ σΟΓΠῚ ἀΟ {πα Ἰριπητασθα; πος ἴῃ 
ἀεἤίηατα ᾿ἀ]οἱ 5 τεπηροτγα γοῖῃ ἀ{{6- 
τὶ πητ5:(ς ὃζ ἰῃ δ 6110, ὅς ἰῃ δπυϊσογαπι 
ἱπορίᾳ, ὅζ δρᾷ ραγιιπὶ ς πος ἱπαΐςες, 
δὲ ΕΧΙΟΙΉΡΙο σαι ΠΔπλάρεγα ραγατὶ {- 
ΠΊ115 : [ἄτι] ἀιπλταχοῖ τοπροτίς ίρα- 
τί1Π1 4 τα ΡοτίΠηι15 Αρρὶ, φαδῆτο ριο]- 
Ἰχ ρατεῖ ἃ σαίτιβ ζμς δά πςηΐτε ροῆϊι, 
Δα ἡιιοτίτη 4Πὶ ἐοστπᾷ {απ}, σαι 
ἔλτας (πορτα πηασῖο ἀςξς πο ηάδπη. 
Οἷς οἰπὶ Νιιπηίτοτίις ἀἰχί δε, ὃς οἷτ- 
σα ΓΑ Ἐς ταῦθα ΠΊΔΡΏΟ ΟἰΔπιογα Πρηϊ- 
Ἀοαῆδι τ} εἢδ ἢΠ]τὰς Ροίξαϊαταᾳ, Αρ- 
Ρίας (προ ρφυ!ορεγτείροηποης,Ε- 

πᾶσιν αὐ, ϑεφποις, σωμαΐς εἰς δουλείαν ἐἷξ ἐλάυϑε. 
ρίας ἀσρουϑμα, μῆτ' ἀφαιοφύνϑρον τίω ἐλά ϑεδίαν, 
δλλὼ Τὶ Φυλοίηοντα,κύδμον ἐὴ) μέτρα δίκης. ἔφη πὲ 
Δίᾷ πολλαὶ αἰτίας ασδοφύκειν δ ̓παίῳ, φυλατ- 

ἼΨν τῶτο ὦ δίκαιον" πεϑτον μϑὺ, ὅτι τ΄ γόμον πῷτον ἃ. 
μ(α τοῖς ὀῆνοις οὖ ταῖς δωδὲχᾳ, δέλτοις ὀρέγρα εν" - 
πειθ᾽, ὅτι τῆς δεκαρχίας ἡγε ιθῦν" ασοὸς 5 πϑτοις οδἩ 
μι τῆς ὑπαϊοῶς ἀξοισίας ἡ τίω δηρδοχίαν ασρϑφᾷ. 

͵ ὌΡΕΙ ͵ "“ » Ιο λήφ, ἧς ἐ1) ΧΕ φυΤίςῸν ἐρ. 9" » Το! ς αἰαϑενέσι χαὶ ἐρήμοις. 
Τὴ πολιτῶν βονϑεῖν. ξίε τὲ τὰὺ καύᾳ πεφάυγῆαν, 
ἔτ᾿ αὐτὸν ἐλεῆσαι πούρϑενον, μΐξος κϑὺ ὀρφανεξ-. ᾿ ; 

Ἵ (ν ἔτι παλω, παξος δὲ ἔρημον ο᾽ τῷ τότε γρύνῳ, 

κινδγωυ κᾶν ϑ χεουμάτων ποφερηϑζεσαι ΤΕ 
δ τ ΒΕ ΥΟΣ Ἷ ΄ Ανν ἢ 

νικῶν, δλλα, κα λιυσρὸς, ὁ παιτοάδος, ἢ πϑρτων ὃ μέ- Ὺ Ξ ἌΝΝΑ 75 ͵ ᾽ "“ “ ἴῴ γίφον ἐ) δόχει ζ αν, ϑοφ πίνων ἀγαθῶν, τῆς Ὁ σώμα, 
τοςἐλά ϑερίας. ὀμακλιαὐυσοίνϑυος 5, πίω ὑξφιν εἰς ὦ γεν 
" ε “ δ. ἐμελλεὲν ἡ πταὶς ποϑαιδὺ ϑήσεαϑαι »χαὶ πολεὼ οὐκ 
παρόντων κινή(ας ἔλεον, πθὶ τῷ χρόνια Ὁ δίκης ἔφη 

20 πελάτῶν" πέδη ταγεῖαν αὐτῆς βούλεται δία. | Ἷ 
τἰωὺ κρίσιν ὁ Κλαύδιος, ὁ μηδὲν ἡδικῆοϑαι φαμδυος. 

» “Ἁ ͵ »ὔ - ᾽Σ Ὁ τοῖς πεγεχαιδεχᾳ ἔτεσιν, ἕτερος μϑὲ δὼ τὶς ἷὧῷ" ἢ 
͵ 2 ,ὔ λ 7 Ε) ᾿ ΠῚ πτηλιχούπτοον ζ «- ἸΟΤΩΝ ἀγονζοεὀμεο,ϑέγε πίε χενεέθξ ΒΘΘΟΝ γϑυακιᾳ ΩΣ ὁ εἰκος, στλυ εἰρζευη τἥμηται »Γὦ πόρπη ΜΠ 

» ε “ 2 κε " ἤ ἢ ἐλθωσιν οἱ γιοῦ ογπες ἐχὶ φραΐζρπέδου υτὸτε τίω δικίω «ὦ 
“ὦ, 

αἰξιών Ὄσπολογεὶ 

Φίλων χαὶ δικα ςῶν ἀμφοτεφοις ἔς αἱ τοῖς δικαζωημέ: « Ι 
γοις, πολίζικᾳ χαὶ μέτεια, ποραγμαΐο. παξοφέρων, « ᾿ -μς ἢ ,, « -“"Ἢ 2 ΨΥ ᾿ χ) τῇ Ῥωμᾳίων στενή ϑη πολ εἰα ἡμεῖς δ ἔφη, λόγων ἢ 

30 σσοϊδὲν δεόμεθα, οὔτε εἰρζεϑης ζύτε ὄχλου φίλων ἡ δα 
»" ΕΣ ᾽ 

ν »" καςῶν, ὅτε εἰς τὸς δυκαισίμιους “χρόνοις ὃ πράγμα “ 
᾽ ͵ὔ ᾽ ᾽ Ψ ὀμαξόιγόμεϑαι, δλλὼ χαὶ εὖ πολέμω, ἢ ο». 
7 Ἁ ᾽ “ : -" ν᾿ Φίλων, χαὶ Οὐκ ον ἴσοις δικα ς΄ αἧς, χαὶ ὐδαχοῖ-" Ἵ 

μαι ἑπσουδύουϑῳ Σσολογείαϑαι, ἵοσοῦτον αἰτησαί- « 
βϑιοι -ἴρὰ σρ χρόνον, Ἄπαπε οὗσος ἱχϑυός ἤβιτοῖ. 
πατοὶ τῆς χϑρης στὸ φραζοπέδου ὐ δα δυνϑέντ, ας . 
ἰδίας Ὀποδυρφαϑαι τύχας. χαὶ δὲ ἑαυτοί τίω δ[- « 
κζω Ὁπολογήσκαϑει. ᾧζιαῦτα αῷ Νομιζείε λέ- 
ξαντος, χαὶ Ἢ αἰϑιεφηχότος ὄχλου μεγαίλη βοὴ δ, 

40 σημιζυύαντος ὡς δίχᾳια αἸξιοῖ, μικρὸν Ἰτοῶν “;εοὶ- 
γον Ἄπαιος, ̓ Ἐγὼ Τ' μδὺ νόμον, εἶπεν, Οὐκ ἀγνοαΐα 
τα τῆς ἐπυήσεως τὰν εἰς δουλείαν ἀρρμδυων « 
κείυϑυον, ὃς οὐκ ἐά ρα τοῖς ἀφαιοφυϑύοις 61) δὰ 
σώ κοι, μιξ ρα δίκης " σσοϊὲ καζαλύσαι μι δ, ὃν αὐτὸς “ 

ΘΝ 
4υϊξ, παυίτ, π ἱσπογο]ορᾶάο ΒαεἰυΠποης (προτ τἰς χα! ἱπ δγαίταιξ Δἤεγιιητι, ἰατᾷ ; χια ποῦ 

Ρϑηος δδερίςηιοπ οἶς; πες Ἰορεπη ἔγορονίπι ψιδπιίρίο 

μὴ τοῖς ὀῆνοις ποδὶ δὲ.) Ῥωμϑίοις ϑίχαιον ς εἰ μὰ μὴ ᾿ 

" 

αϑαι, ὅτε χαὶ δοτύρων ἀὐποοία ] ̓ 

Ὶ 



ῚἿ ἐγφαψα ἑκών" ἐχεῖνο Αδύτοι δίκαιον ἡ θῦμαι δυοῖν 

ογτῶν ἶν αὐτιποιουνϑύων, κυσάου,, χαὶ παΐς, εἰ 

', μἣν ἀμφότεροι παρῆν τὸν πατέδᾳ κρ αἰεῖν ᾧὶ σω- 

᾿»μαῦς, μέχρι δίκης" ἐπεὶ δὴ ἐχεῖγος ὠπες,“" κύ- 

τ ρβίον ἀπαγαγεῖν, ἐπυνς αὐξιόγρεως δόντα, καΐζαᾳ.- 

᾿ς, κήσῳν Ἐχὶ τίω τὐρχέω, ὅτθῳ ὁ πατὴρ αὑτῆς οἴδα- 
᾿, ὅἔύνται. «ἷϑὲ δὲ γὴν ἐγυητῶν, καὶ τϑ΄ ἀμμήματος, ὃ 

» ἦῷ μηδὲν ὑμας ἐλο-ηω ϑζεῦαι «ἰϑὶ πίω δίκζω, πολ- 
“ Ϊ ᾿ ͵ ͵ μὰ ͵ οὐ παν 

ον λζω ποιήσο 91 “δ ϑνοιαν, ὦ ἵΝομιίτοδλε. γερο δὲ πα-- 

πίου, πολιὶ »ϑὺ ὀδυρμὸς “ἰχὺρ τῆς πταυρλένα Τὴν, 
᾿ς αἰϑὶ αὐτί γιωαικῶν ἐγίνεΐ χοπτετὸς πολλὴ ὃ κραυ-- 

γ χαὶ ἀγδμαάκτησις οἰκ, τῷ αὐἰδεοφηχϑτος οχλου Φ 

βῆμα.ὁ δὲ μέλλων ἀγέαϑει τίω χϑρζω Ἰχίλιος ἐμ- 

᾿ » φύεται αὐτῆς, χα! φησιν "Οὐκ ἐμοῦ )ε ζῶντος, Ἀπ- 

Ἵ »πιε, ζαυ τίν ὠπάξετω ἴις" δλλ εἴ" σοι δέδοκται τὸν 

Ἵ » μδύνομον καιζοωιλύφν, τὰ δὲ δίχα α συΐχέφψ, χαὶ πίω ἐ- 

᾿ νλάϑερίαν ἡμδμ" ἀφαιρῴοϑαι » Μμηχέτι τί ὀν4δεζο-- 

 ν αϑρίω ὑμῖν τυφοφιννίδα, δλλά Τ᾽ ἐμὸν διστοχόψας δά- 
᾿ς» Χηλϑθ), (ὐτίω τε ἀπαγαγεῖν ὅπου σοι δόχεῖ, χαὶ ζῶ 20 
Ὶ " ἊΝ ΑΗ ΣΡ ὙΜΩ͂Ν, " 
ο΄» ὀηγαῖς παρϑένους χἡ γόον αὐχᾳς' ἵνα, δὴ μαθωσιν δὴ πο- 

Ι » τε Ῥωμαῖοι δοῦλοι γερ»νότες ὁυτ᾽ ἐλάυϑέρων , χαὶ 

᾿ » μηδὲν ἔτι μεῖζον φρονῶσι τῆς τύχης. τί δξευ τι μέλ-- 
τ» λᾷς, δλλ οὐ ζυμὼν ὀκγέφς αἵμα “ὐθ3 τῷ βήμαζος 

» οὐ τοῖς ἀπλύτων ὀφθαλμοῖς ;ἴοαϑι αϑύτοι(ᾳ φῶς. Ὁ-- 

» τιῦ μεγάλων κακῶν ορξζᾷ Ῥωμαίοις ὁ ϑοίγατος δὐὺ- 
» μὸς ̓ ἢ μεγάλων ἀγαθῶν. ἔτι δὲ ἀστῷ βελονϑύου 

β ἑ λέγᾳν οἱ μδὺ ῥαξδοῦχοι χελάς οϑέν)ες “ἰ ασὸ “Ὁ ὅξε- 

᾿ς σίας, ἀϑάρῃν ἀὐθις δπὸ τῷ βηκαΐος, αὶ πειϑοιργεῖν 

τοῖς χκεχριμϑμοις ἐχέλά ον" ὁ δὲ Κλαύδιος ἐχελαζό- 30 

β ῥϑρος τὴς παιδὸς, ἀπαγήν ἐξῴώλετο, τῷ ϑείου χαὶ τῷ 

μνηφῆρος ὁντεχουϑῴης. ἰδόντες δὲ πένθος ἐλεάνον οἱ 

πες Ὁ βῆμα, πλύτες ὀμέκρ 4.9» ἀκα » χαὶ πο ὅ- 

δὲν ἡγησαυϑυοι τίω τῷ χρ «ἴριωῦτος ἐξουσίαν, ὠϑοιῶ- 

τῶι τοῖς βιαζονϑύοις ὁμόσε" ὡςε δείσαντα τίου ἔχε- 

φοραὺ αὐτῶν “- Κλαύδιον, τίω χϑρζωυ πεαάφάναι, χαὶ 

αὑσυὺ τὸς πύδοις τῷ ςρατη»»ὁ καζοφυγεῖν. ὁ δὲ 
Σ Ἄπαπος καζαρχας μδὲὺ εἰς πολλξζωὼ ταροφιχάι καίε-: 

“1όςῃ, ἡγοκωρϑύοις ἁπϑυς ὁρωΐν, χαὶ πουλιωὼ ἡπόρᾳ 

ὄγον ὃ χορ ποιφν" ἔπειτα 1" Κλαύδιον καιλέ- 

Φ,οόρξ κα μικρᾷ ἰᾳλρϑεὶς “ὃς αὐ- 

τὸν ὡς ἐδύχει,, τοῖς τε πἰϑεεςῶσι Ὡίασημζωας ἡσυ- 

᾿ ήαν ἵν, λέγ ποιά δὲ" Ἐγὼ αϑὺ ἀκριξὲς, 

» ὦ δημόται, αἰεὶ “ὃ διειζυήσεως 5 σωμαΐζς, ὅπ {α- 

ν» χιυνονδύους ὑμας παϑὴς Ὁ ἰπύφασιν ὁρωῖ 3 πασίημι" 

» ̓ ϑοίζεοϑαι σὺ ὑμῶν βελόνϑρος, πέπεικα τ΄ ἐμαυτοῦ 
» πελρίτέρυ, ἐάσται μϑὲὺ τοῖς συτζεγέσι τῆς παρῦονου, 

ἷ » φαδὸς τίου χϑρέωυ. αὖτο Ὁ τέλος ϑξενείκόντος Απ- τὸ 

ἌΝ ΓΘ ἘΠ ΟΜ, ΕῚΒ. ΧΡ 61: 
νο]ςης (οτῖρῇ : (84 ΠΠυἀταπγξ σηπιπὶ 
ςξίξο, οἰτπτ ἄπο ἤπτ φαΐ ρας! ]άτὴ ἢ 
νἱπάϊσοητ, πογιις, δζ ρατοτ, τῖθο αά- 
οἰξητ,εατη ρεπος ραΐγοτῃ οἵ νϑῳ δά 
ολα σορηϊτοποιη: δ φαοπίδπλ!}- 
Ἰεαρείξ, μεγιτη εατη αθάμςοτς, ἀατὶς 
ἰάοποῖς νδάϊριυς πΠΠξάς πηρΙ Ἐγατιιΐ, 
ν Οἱ ρατοσ εἰτς γαάϊεσιτ, Γ)ςῈ νδά!δ. αἱι- 
τοι, ἐΐγα αἰπἰπηατίοηθ, ἂς ποηυϊά νος 
δί5 Ἰῃ σαι] σορηϊτοῆς ἀδοράαε, ίο- 
4 νοδὶς σατο, Ναπηϊτοσί. πτουὶπα 
τὰ ρι 611 τταθ. δὶς ἀςοϊίᾳ ρεγ Αρ- 
Ρίπὶ {{τὸ, τηασηι5 {πρετ νἱγρίπο δὲ 
σοτηϊταητίθιι5 φαπλ πλ]1Θγῖθι15 Ἔχοῦ- 
τι ΕἰἘ ρΙδη εξιι5, παρ Πμ56; ΟἰΆπηοῖ ὅζ 
ἰπάϊρσηδιίο 6 ταγθᾳ αια τ θι!ΠΑ] οἰγ- 
συμ ξάθατ. δέ χαΐ ρα 6]14πὶ ἀπιέξιιγιις 
οτγαῖ, ἸοΠΠΠπ 5, οατπὶ σοΠΊρΙδχιιβ, Με νἱ- 
το Πα, Ππαπῆο μαποφθάιπισέν: (6 {ὶ 
ἀεοτοι 1 ]Ἔρα8 νἱοίαγο, ἰαγα σοπξιη- 
ἄοτο, δ ΠΠΡεγταταπὶ Ποὶ5 οτροτο, πο 
ΔΙΓΊΡΙ ἰπ5 τγγαπη 48 απ: νοδ5 ἐχρτὸ- 
Βγατιιγ, (εἰ πχθατη τα ῃὶ σο]] τὴ ργα- 
εἷάς, δὲ ἤαης ηιο [ες αράιπιοϊ αθο, 
{46 πηι σοῖογαβ νἱγρὶπεϑ5 ἀο ΠΠ]16- 
τα 5 : νττατιάθπὶ ἈοΠΊαπὶ σορποίσαῃς 
(εγιοϑ (ς ἔλέϊος εχ [Ιθεγῖ5, Ὡςς (πρτᾷ 
ἐοσταπᾶ ἔπατη Ἐβογάτιγ δηϊπηΐβ, Οὐ 
ετρὸ οαπέζαγί5, πος (ΔΠρι δ Πγειιπὶ 
δῇτς τὶ ρα ΠΑΪ ἰτὶ οπηπΠ σοπίροέξιι εἔ- 
ξαπάϊς» 564 πος ταπιθη ρίοδε Πουῖδ, 
ποςεπὶ πηοᾶ Ἀοπιδηΐς να] πηφρποι 
τηδιοτῖι, γε πηαρπουῖ θοηοσῖ σας 
ίλπι ἔοτς. Ρίυγὰ ἀΐσοτο ραγαηῖοπὶ 
1ἰξλογας {ΠΠπ παρ! γατιις ἃ τε ιιη αἱ] ὶ 
(ππιηπηοιεγτ, ὃς ᾿πα!οφτίς σαι είςα- 
το αΠδγάτιατο; ἡ Ζογίρ (ἸΔιι τες αγγα- 
Ρῖα νἱτρίπε,αράπσογε Θαπὶ νοεθατῖ,ά- 
ἀπποι]ο δέ ἰρσίο γεηϊτξιίθιι5, 566 οἰτο 
οὐτηξαί τα ρα Πα] ταγθα, νἱίο τᾷ πγίδ-ς 
τλῃάο [πέζα, οπηΐς γπα νοσεεχοῖὶδ- 
τηδυΐτ ἔργοῖαα; οδτιπετίς ροτοίζατε, πὶ 
νἱπη ραγᾶτες ἰγγιῖς. τὰ γε (Ἰδιἴιι5 τος 
(ογπγϊάατο ΠΠ]ογῦ ἱπγρέτι, ὃς ρα! διτὶ 
ἀϊπλίττεγεῖ, ὃς δή ροάες ριατοτῖς σοπ- 
ἔαροτει. Αρρίμ5 ργίπιαπι Ὡπλτηορος: 
τὸ οδίξεγηαζαβ, ν᾽ οπΊπας οχαίρεγα- 
τος νἱαἴτ, ἄτι απχίις μοίταθαῖ ᾳ [ἃ- 

4ο ϑοοριυς- εἴει: ἀοπιῖ ἀτοοῆϊτο «(ἢ ττί- 
Βυπαὶ (Ἰαιάϊο, ραϊισα Ρεῖμ5 οἱ νὲ νἱσ- 
ἀεθαγασ, Ιοσιιτιις5, ἕαέϊο οἰγοι πα δι, 
ΠΙΘητΙ πα ϊοῖο, ἰῃ πῆς ἐςητοητᾷ σοῖς 
δΑ ἔλοῖτ: ΕΧχαυμπτίας 4ε ἱπιογροηθη- 
ἀϊς ναάϊδ. ἀεοογποία χης προτίςάεο, 
Οὐυἱτίτες; φιοπίαπη νο5 ἰξητδιία πος 
ἀορτοπῦτίατα Ἔχαίρεγαγος νἱάεο. ἴτ4- 
4{ε νῖ νοδὶς στατίῆσεν, ρογίιφί οἱ Ϊ- 
εἰτὶ τηεο, νῖ νἱγσί πὶ σορπαῖος ἤπᾶξ 

ΘΌΘ ἃ) 
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ναάος ἱπτόγροποῖο, ἄοπεο ραζοῦ οἷμ5 

δὐἀποηποῦῖτ, Αάμοῖτε ἰρίταγ ρα! Δ ΠῚ, 
ΝΝαπηϊτοτί, οἰιιδαια ἴῃ ογαίείηαπι {- 
βεπάα ἰροηἤοποπι ἔμοῖτα. {ΠΠοἷς ο- 
πἰπι νοῦς μος τοπιριι5, γε ὃς ποάϊς 
ΜΊΓρί πίυτη μοῦ πιιητίιπι εἄοςεῖο, δέ 
οταϑ {γί πι φαφίαοῦνε πογαάγιτγη ἔρα- 
τίο ς οαἰξτίς πισαάάμοοΓο ροΠΠτ5. 
ὙΌΪ συπὶ {ΠΠ1 ρίας τεπηροτίς ροίτι]4- 
τρητ, ΠΕΠ]Ο αΠηρ π5 τείροίο ἄατο {{τ- 
τοχίτ, (Πα πηηας το  ]ὶ ἰαΠπὥγ ενεῖο Ἢ 
ἔοτο ροσταγθαζι δ ργα αἴποτοὶ ηίᾷ- τὸ παϑοις, ἔγνω μηκέτι “μεϑεῖ 
Ὠϊφη 5 ΔὈ τ, ἀθογοιτ Ποη ΔΠΊρ] 5 νγ- 
σίποπη σορηαιίς ρεγπλίττεγο, (α ροίξ- 
μπαπὶ αὐ γαάἰπιοηίῖι απ άιιξξα οἤοι, 
Υἱ αθάμιοοτς, ὅζ ταπι (ςἰρίμπι πηαίογο 
εὐποαία Πἰραγε,πεηπαα τυ]αταάϊης 
νἱς ἱπέδγγετιγταπι τι θαηαὶ (οἀΑ] πὶ 
ΟἸΙΘπταπηαιιδ ταγα οἰγοι πη 46; Οὐ- 
φαραζο]ιοά νεία δ ποηείξα ἰμτὶς ίρο- 
οἷε βετεῦ, ρύατοχτα ἀβίεστι αρδῖγο να- 
ἀϊπηοηι, Πα ΠΠ πλος ἐπαΐξας οιππὴ 11τ- 
τογίς ἴῃ σαξγα πηίίς δά Απτοπίμππι, 6- 
ἴμις ασπηϊπὶς ἀποοπα {Ὁ φιο ογαγῪ γ- 

τ φίπΙα5:ΔΟτοραιίς ντ ΘΠ} [ἢ ἁγέζα οἷι- 
Τποάϊα ἀετίπεγοτ,πς διιάϊτο Η]ἰς πε ρο- 

-τίο, οἰαπὶ 6 σα[εγίς εαλάοτει. 566 ργα- 
πιοιτογᾶτ οιιΠὶ ρι16]1α ργορίπααὶ, ΝΝι- 
ταϊτουῖ ΕΠΠπ|5, ὃζ ἔγασου [οἱ 1]. Πάτα ἢ αν 
ἸΡίο [ξατῖπι περοιῖ! ἰηϊτῖο., ἃ σοτοτῖ5 6- 
τα Π, ντ ογᾶς αηἰπηοί ἰππε πες, ἰαχατῖς 
Βιαθθηΐ5,δὲ (ουτί οἷς ἱΠΗἸ ξεϊς,εαπος οὔ- 
οἰταγαηῖ να ποτηξιίας ; ὃζ ςοηξεέζο σο- 
Ἰεγίας [τ ΓΟ, ΓΕ ΠῚ ΟΠ ΠΕΠῚ Ὑ Ἰγρίηῖο 
Ἐχροίπογαητ: ἴσια νοῦα ἀρ Απτο- 
ὨΪπ ΠῚ σαι μ] ἀ{ΠΠπλυ]αῖα, Ππρῶς πιη- 

- Ρ ᾿ - τὶ 3 Ἢ ͵ὕ ἥν 

τίατπχ πὶ ἄς ΡΓορίη4αϊ περεΠαγιὶ 30 γος, αγαΐχᾳίου δὲ ἄγος σωτζενοις 
τηοζῖο, οἶτ15 Ἐχίο 145 ὃς (δραΪτιιγα πη 
ΡΓοσαγαγο Ιοσοτοπογαίαγ, ΠὨΠΠΟΠΟΠὶ 
ἱπγροιγαγαῖ; ὃζ οἶτοα [ΠῚ ΪΠΠ1ΠῚ Δοσεη- 
ΠοηεπΊ, σιπ| Δἀο]είςεπείδιις δ]ία νία 
ξαπος Ἔρογαῖ, γογίτις Ποημὶ νο] 6 οα- 
ἤπεῖς να] οχ νγρς ἱπίδιιογοηταγ, φαοά 
δζ σοῃτίρίτ, πᾶ ἃ πτοηίις φοσορείς [{τ-΄ 
τοτῖ5., οἶγοα γιατ ΡΟ ΠΊΠαιιΠῚ νἱ- 
σφ! ίαπα , Θααίτιπι αἰδτη ἴΠ δαπῚ ἐπϊ- 
{π|: δζ 41] οχ ντδα ἐπα ΕΠ οααΐτος, ροῖ 
τοῖατη ποέξεπῃ οδίδγιαθαης ἔξίεη- 
τε. ο οφἔττίς νίαπ. Ὑ Ὸ σατο πυιητία- 4.0 λὲν Ἀπισίω π᾿ δ εργένιον ἐλϑύγτα οἷδὰ Δ ΠΝ 

ν τιιπὶ εἰἘ Αρρίο ἐς ἱπορίπατο Υ ἱγρί- 
ἩΪΠ αἀαθητιι, Ἔχεγα (Ὁ Γάρτι5, Ο1ΠῚ πηα- 
84 σαἴοτιια Δ τι δι Π] ργορεζας, ὃ 
Ρτοάϊγς ἰαθεῖ ριιο!]α οορπαῖος. Οὐ 
νῇ δοςεῆεσις, (αι άϊις εαάθγῃ γυζίας 
οτατίοης ᾿αθίτα, Αρρίμπι γοραυίς γε 
οἱ {π|{6 ργαδογοι μάϊσοιη,, πα}14 πιο- 
Τὰ ἱπτογροίϊτα : ἤαπ ὃς ἱπαΐσεπι δά- 
εἴς »δζ τοίϊος :ἰρίδῃι εἰίαπι Ὡποι Π]Δπὶ 

ὈΙΟΝΥ.ΙΙ ΜΑΤΙΟΛΆΝ.ἊΑ 9 ς. 

δοιωῦαι διειζύησιν, ἕως ὁ πατὴρ αὐτῆς οὐ δα λῥητω. «ἣι 
᾽ 7 “- Ὄπ ] ἢ : 2 

οὑπαγάοῦ)ε οἴχυ,, ὦ ΝΝομιτοολε, πίω χϑρζωυ, αὶ τί ἐξ ὡ δ 
,ὔ «ς τ» ᾽ ἕν ᾽ 2 ἘΝ γνῶω ὁμολογειτε τὰ αὐτῆς εἰς πίω αὐθκον ἡμέραν. «ἢ 

Σμδ, ει ἣν, 'ε Υ, ΄σος» "ἴαλ “ἢ 

ΦΟσΟΎΡΘΉ ὑμῖν ο νος ζδιτ' ἀπαῖ ιλ Ἐ ᾿ γα ων ΝΑ μέν ὁ γ8 γεῖλαι τεΐδερ- « 
γενίῳ τήμκερον., χαὶ πιϑιων ἢ τεῆαρων ὡρωδν αὔξιον « ᾿ 
οκ τῷ χάξαιος δοῦᾳ. ἀγαγεῖν. πλείονα, σὲ, αὐ-« ι} 

τῶν χρόνον αἰπου δύων, Οὐ ον ἔτι ξἰποχριναίμδμος ἀ-. ! ι 

γέφη » χα τὸν δίφρον ἐκέλάσσεν Φόαι. ὡς δὲ ἀπῆλθεν Ὶ 
ἐκ τὴς αἰ ϑοϑὲς ἀδημονών χαὶ μ(αινόμϑυος «ἰ πσὸ ων 

ἴαϑτι τῆς πτορϑένου πῖς 
συγίενέσιν, ΣᾺ. ὁτὰμ Ἐχὶ τίω ἐγίύξω “π᾿ 

( βίας αὐτί ἀπαγήν, ἑαυτῶ τε πλείονα φυλᾳ- ͵ Ἷ 
κἀὼ αἰδεξησανδωος, ὡς μηδὲν “(ποὺ ἴβ ὄχλωνβια 
εϑείη,, χαὶ τὰ πέριξ τῷ βημαῶς ἑταίρων τὲ χαὶ ὯΝ 
λατῶν ὄχλῳ πυφοκαΐαλαξων. ἵνα. δὲ σεωὺ 4), 
Μονι δίκη τῷτο πραἢη ,“δοφασ μὴ ΓΥΝῊ Ἂ 
ϑέγχος ὄχι πίων ἐγύξω τῷ παξος »Ὀχιςολαῖς δοιὶ ΤῊΝ ̓  
πιςοζοίτοις ἱπισεῦσιν, ἔπεμψεν ἔχι τ’ γρακα χα 
“δὸς ᾿Αντώνιον τ᾿ ἡγεμόνα, τῷ ταγμμαΐος οὐφ' οὗ μᾶ. Ἵ 

20 Θεργίνιος αἰών αὐτὸν καϊέχήν ὺ ὀύδρα, ον ὄχημε- ὯΝ 
ἘΦ Ων δά Φυλφκῃ » μι] λαιϑη πυλονδρος τὰ «αἷξὶ τίω ϑυ- 

.ἡ] ἣν Δ 9 “ Ἶ . ᾽ ἜΧΩΝ ΗΝ γθήέρα, χ) Ἅ(αὅρας οκ τὸ χαρφιχος. ἐφιϑνυ(ν ὁ 85, 0 
᾽ οὐ ΡΥ Ἵ 

᾿ αὐτὸν οἱ τῇ Χϑρη ποδϑοήχοιϊες, ΝΝομετορίου πὲ ὑὸς,» Ὶ Β ΤΟΣ ὲ Μη ἀδελφος ἱκιλίου, πσδοαποςαλέϊγες “ἰ πσὸ π᾿ 
ἃ , " 

ἀν Ὁ. 

λων, Ἔλρχομδϑης ἔτι “ χαζοιςασεως, νεανίαι λή Ὗ 
ἐ ͵ »ν τῆν » Δ τὸς πληρᾷς, πὸ βυΐηρος χαὶ ΛΖ μάς;γ9ς ελαθεισ 
ΑΔ ἢ Ψ - δ τοῖς ἵστῶσοις τσ ϑπερον Δι ανυσαγ]ες τἰω ὁδὸν, χα πῶδ ἢ 

7] ἂ 
; δεργενΐῳ τὰ πεπραγμένα ΔΙα(ἀφεωοίσαες. δεν" 

ἡ Ἀν ὙΠ : ᾽ γι Ὁ 
τω νϑῳ ὀληδη ασϑϑς Αντώνγιον αἰτία» Ὄιποχρυα, εν 

᾽ ͵ Ὧν ἢ 

͵ -“" λ σκηναί ἔρος πε τ ΝῚ δ 

οϑϑι ϑώνατον, οὗ πἰοὺ ὄκχομιδζώ πε χαὶ χαφξζὼ αὐ. 
ΝῊ ͵ ᾽ ΝᾺ τὸν ἐδ'4 ποιήσααϑαι χ' τὸν νόμον, ἀφίεται " χαὶ πόδ 
ἥ; ς 2 

Ἢ λύχνων φας ἤλαονε μα ΤῊ μειροικίων χατ' δ᾽ ΤῊΝ 

λα "δοὺς δὲ ὃν Ε" ᾿ ΄ π΄ 5 οδδῖς , δΘ᾽ωγάκον εκ τε τὰ ραΐοπέδου, αὶ πὸ τῆφ᾽ Ἱ ΤᾺ: ΤΩΝ τ λ ͵ « ὟΝ τ. ὡς δεόδικως " οπῷρ χα! σζευέζη. ὁ ὙΣΡ Αντῶνος. 
ὭΣ ΝΖ τοὶ , ͵ Υ πιφολοας ὀυξαϑιυος ταδὶ πρροτίων καάλιςαφυ- 

δ ᾽ ᾿ ε 9.5) 2 ᾿ ἐλ ᾿ λακζὺ λξυ αὐπεςῴλεν ἱπασέων Επι «ὐτὸν, ἔκ. τε πο- ὰ «“ ,ὕ - ἜΦΥ ΑΥ (8 ᾽ - ἣν λέως ἔτερφι πεμφϑειγες ἐγχατ!ς δὶ ὅλης γυκτὸς ἐφρέ- ; ᾿ 
ἀλλ} 16 νῇ ζ ͵ ῃ εκ ς΄ ᾿ Ι ὅϑέιω Τ' Ὥστ ςρα(οστεδου φέρου(αν οδὸν. ὡς ὃ ἀπύπή- ἩΜΝΣ ἢ 

ἢ 
ἊΣ πόληψιν, ἔξῳ Τὰ φρενών “πυόμϑιος, παρί ας 

πολλοὶ ςίφοις ὅΧῚ Ὁ βῆμα » χαὶ ταδϑα γήν ἐχέλδφυ- 
σε τὸς Ὁ χϑρης συτζειᾷς. πρροφελϑθόντων δὲ αὐτῶν, ὁ 
λϑὺ- Κλαύδιος τς αὐζις παλιν διεξελθὼν λθρρύς, 
ἡξίῳ 1 Ἄππιον "πυέαϑειι δικαφὴν τῷ ποράγματις, 
μηδεμίαν ὁμαξολζὼ ποιησοαίνϑιυον, τὸν πε μάυυτίω 
παρήναι λέγων, αὶ τὸς οὔβτυρας, καὶ τί ϑεράπαρναν 

αὐτίῳ 
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ὌΝΤΙ . ἈῸΜ. 1185 ΧΕ 
ἔ ὌΝ κοὐ αϑοιί᾽ ἐφ᾽ οἷς ἅπασι πολις ὁ ασρϑεποιη- 

᾿ ᾿ ἐν ᾽ ν Ψψι ͵ ο. “᾽ν. 
τὸς χετλιασ,κος ζῶ, εἰ μη τάὐξονται ἴσων τοῖς δν- 
τ -ς ͵ «“ ͵7 ζ ῖς. Ρ . 

λοις, ὡς Ζσῶοτερον, οΤί στελοίτης ζε ἀὐτο" ὦ «Ὡρά- 

χλήσις ἵνα μιὴ τοῖς ἐλεφνόπερφι λέορεσιν, δρλὰ τοῖς 
διχαιότεροι ο(ἰξιῦσι βοηϑοϊ. ὁ δὲ “ὃ χόρης πατὴρ, χαὶ οἱ 
λοιποὶ συιζενῴς, ἀπελοοοιοῦτο αὐξὶ τῆς “ἰ πσοξολῆς, 
πολλὰ νὰ Φἔχαα κὸ δΑη)} λέο» ες ὡς οὔτε αἰτίαν οὐ-- 

᾿ ϑεμίαν εἶχεν ὑ πυοξολῆς ἀὐλοορνη Νομεζοίου αϑὺ 

φρλοὺ, δρροῖν δὲ γεωὴ, παρϑέος γαμυθεῖσα 
γοις" οὔτ᾽ εἰ μάλιςα ἐξούλετο “μος δλλόχριον εἰς τὸν 

ἴδον οἶκον εἰςα γα γεῖν, δούλης δλλοτείας ὀμελάμ.- 

ανεπαιδῖον κάλλον ,ἢ οὐ γωναιχς ἐλάνϑερας χτὶ 

Ἅυοςὴ φιλίαν αὐτῇ “ασοϑφηκούσης, που ἧς πιτῶς τε 
τ ὦμα ἡ βεξαως ξξ4 πὴ ληφϑεν' ἐξοισίαν πὲ ἔχο υ(ν 

“ὁποιον ἐθάλεζ λαζῳν ̓ ἄρρεν ἐλέαϑαι παιδίον καλ-- 

λονῇ ϑῆλυ. πεχου (αὐ μϑὺ γὐ,αὐα κῇ Τα πέκνων δὲο-- 

ἀϑρζω,ςεργήν Ἂ Φεφῳν ὁ τί δὰ ἡ Φύσις ὀξενέβεοη"πο- 

(αλουϑύξυ ἢ, χρφῆον δλὐτὶ τῷ χείρονος εἰκὸς ἐ) 

᾿λαξῷν. πσοός τε τὸν μῶν 

Κλαύδιος πολλοις ὼ αϊιογρέοις΄παρέξεοϑαι, τὸν 

ὃκ “ἂν εἰκότων παρείχοντο Ἄφορν δ ὡς ςἐκ ἐν ποϊεὴ 

Νομιίζοία ποράγμλα σιγῆς δεόνϑωον, τὸ δὶ ἑνὸς ὑστη- 
ρετηϑέεσαι πσοοσώπου δχουαίψϑυον ᾿ Φανερὼς ἐωραῖ- 

τε, ὼ μτὶ εδϑοτύρων ἐλφυϑερων, ἵν ὀχφαφῴσαν Ἐχ4- 

5 ΤῊ κυρίων τῆς μμΐξος ἀφαιρεϑείη. τὸν τξ 

᾿γρόνον οὐ μικρὸν ἔλεοον ἐἰ τεκιδλον τὸ μηδὲν ὑ- 

γιὲς λέγην Τ' κατήσρφϑν᾽ οὔτε ΝΣ δθ 1 μζωυντίω, (- 
τε τὸς αϑότυρας καΐζαλεῖν οὖν πεϊεχαίδεκα ἔτεσιν ἀ-- 

Β πορρητον ἰ πσοξολξω, δὶ, ἔτι πσϑϑτερον εἰπεῖν. δζχ.- 30 

(αλογϊες δὲ ταν κατηλϑρων πίςης΄ οὔτε ὀληϑεῖς, 

᾿ς {πε πιθανας, ὀμτιπαρεξεταζήν (υτως ἡξίοιω (ς ἐ- 

αὐτῶν, πολλαξ ὁ Οὔκ ἀσήμους γουναῆχας ὀγομκοίζον-- 
Ίες, α; ἐφα(ᾷν εἰδέναι ἸΝομιΐζροίαν ἐξκύμονα, “βυομέ- 

ἶ γζωυ, οὐκ, πῷ «ἰξὰ Ἐ γαςέρφι οἴκου. χωρὶς δ “ὅτων, Σ 

Ὡδ ἡρνοιδίας, αἰ δ ὃ 
συήξεγὲς, χαὶ ζριτόυϑυον Ὁ “παιδίον ἰδουίᾳς ἐπεδεί- 

χφυΐο, καὶ α)ακρίγάν ἠξίου. ὃ δὲ πθώτων τεκμμήθμον ζῶ 

πὐξιφαγέςαζον, ἐκ πεῖ ὀυδῶν πολλῶν χαὶ γωναμκῶν 

αἷδοτουρφύμϑμον, ᾧ μόνον ἐλάγλερων Β δλλώ δούλων, 

Γ τϑτ᾿ ἔλεγον πελάυτῶώϊες, ὅτι τω γάλακί ἢ μος 
ἐΐαφη Ὁ παιδίον' ἀμ γόμον δὲ ἘΠ) ,γαλακῶς πλη- 
ρωϑζεσαι μιαιςους γωναικὶ μὴ τεχϑύσῃ. (αὗτά τε χαὶ 

᾿ “ τ ᾿ μρὶ ἀξ 
πόλλα πότοις ὅμοια παρεγθυδύων αὐτῶν ἰογυξοὶ ; χα, 

υτίω,, ἡ τὸς μδοτυρας οἱξὸ 20 

71. 
ἦγ ἡπαίῤελμη Δ Δα ξξᾶ. τοὶ ῳ ἱπἀιση 
{πλατῃ ἔοτο ργατδάεθατ, ντδητς,Π (ι- 
ΡοΓΠὶς οπτηΐϊθιις,πῦ φ40ς αἴα; Αἰ1],ἴπ- 
τα Ροτίγοταγ, χαρά οἸςης αἰῃς εἤξιιαῖ- 
4 οΡτοίξαθατιν, ἢς ΠγΔρς ΠῚ ΪΟγατί- 
ΟΠΟΠῚ ΠΟΠΟΙταητίδιι5 αιιαπὶ τὰ ρο- 
{πὰ ] παῖ. ορεπη ἔξσγτει. [δὶ ΡΟ ρα- 
τεῦ δζ το! χυϊσορπατί, Δα ἀορο! !ξΔπὶ 
(ὑρροί{ιτϊοηἰ8 οαἰ πη ΠΑ ΠῚ, ΠλμΪτας ἂς 
νογαβ {πὶ ἰατὶς σαι [25 φἤογεθδησ; (ο- 
τοτοπι ΝΟ ΠηΪτοΟυ, νΧΟΓΟΠῚ ὙΊΓρ 
πο Πάρι ν]]απὶ ργοθαδί!επὶ (ὰρ- 
ΡοΠτίοηἰς σαιηλπι; φαίρρε ας νἱτ- 
σοὶ Πηατίτο Παρ Πῆδι, πο γημ}- 
το ρο[ἐ πιιρτίαἑτόροτς ρερογδι. πες, 
ἢ. πηαχίπης νο] σε σθητοπη Δ] θ 8 Πὶ 
ἴῃ ἔτι Π πα πα πλ ἰητγοάιιςοτς, θη ς 
ΔΠ ΟΠ]: ἱπέα πιο ΠῚ πλαρὶ5 Δοσορτιγαπὶ 
ξαΠΠς, φυαπη ἐσεπιίπα Προτα, σεποῖα 
Πδὶ διυτ απηϊοϊτία ᾿ππέζα;ἃ ααδταῖο δ0- 
οἱρεζς, ΒευλίτοΓα; ΔΟΟΕΡΓΠΠῚ ΓΟΙΙΠΟΓΟ 

Ροῆι. ἀπ ας ομπὶ Ἰἰσιοεῖτ ἀσοίρεγο 
ντγαΠ0 ΠΙ οτος, πγαίοι[Π ροτίιις αι Πὶ 
ἔκτας πὶ δὶ ἀεϊείξιιτᾷ ΕΠ. πδῆὶ 
φΑΠῚ ἤπια’ ρατίατ, Πποσοίπτατο σολέξαπι 
Βοηὶ οδίμϊοετα ὃς εἄπσαγα ιοάσιιπι- 
4 παταγα ργοσα! εγῖτ : Θ4ΠῚ νΕΓῸ 1125 
{ρροπαῖ, γε πλ}}6 εἰς ροιίογοπι 
(εχυγη ἀετογίοσὶ ργσέεγγα. Τ τη σοπ- 
τγαἸπάΐσετη ἃς τοίξες, ιος (δια ες 
(ς πλαΐτος δο β4ς ἀΐρπος ργοϊδιαγιπι 
εἰϊξχίταθας, τατίοπεπη 6 νεγ Ππ Π σα- 
ΠΕΙῸ Ρατίτατη δἤογεθᾶς, ᾿Νυπλἰτουίαπὶ 
το πὰ 4ια ΠΙξητίο οριι5 Παθετοῖ, δ να 
Πΐας ρογίομα: πα ΠἰἘογῖο ροῆσι οΠποὶ, 
ποι δπΠῸ ξλέξιιγαπι ργοραίπι δ οο- 
τάτα ΠΙθοτῖ5 το ἘἸ θιισ,ντ ἱρίι ριις 4 Θά ι- 
γαῖα ἃ Πγδῖγῖ5 πογο δα πγογοταγ. Τ Ἐπι- 
ΡῈ φιοφ π ἰσις ρζαθοτο ἀγριιπγᾶ- 
τ πὶ σοηττα Δ] λπὶ δοσιυίᾳτοτ!ς σα] - 
ΤΑΠί ΔΙ. Π6Ο ἘΠἰΠὶ να] ἰπσεπι νοΐ τα- 
{πες ὑρροΠτείοποπι (ςογετᾶ ἔμ (ει- 
ὈΔΙΈΓΟΒΚ 9 (6 ἰΔπ ρείάθπι ἐπιιπιίατα- 
το 5. ΓλεπλΠ ΡοΙὲ οἰοιιδῖας ἀσοιιατο- 
τ ργοδατίομα5, γ Πεσ νογᾶς ΠΘΟ ρτο- 
Ὀαθ ]ο 5:45 νεἰυῖ φάἀπεγί [ποε ροπ- 
ἀογαγί ἰαοθφης; πα π]τασηια ποῃ 9Β- 
(δυὰς πλατγοη5 Ποπηἰπα απ ις εκ 

40 νεῃιτγίς [ἸΠΊΟ Ὁ ΝΝαπγτο δᾶ ἔμΠΠῈ στὰ- 
αἱ πουίδηι, ἀοἰπάς ργατεγ Π5,εὰ5 
ετἰᾶ αι ἰατο σορηατ 5 [η ραίτιῖ 46 
Ρμεγροη τόροτο εἰ Δι Πδησ, ἰπέλη- 
τῶφ Ραττιι οἀϊτα νἀ Πδησ, ἐχμίθεθασ,. 
δος» ἱπτεγγοσατὶ ἰαθερατ, Οοα νεγὸ 
Ιποι ΘΠ ΠΠπηῦ ἀγραπιδητῦ Ἔγαῖ,τηὉ]- 

ΤΟΓΌΠΠΊΟ: [ΠῚ ΥἸ ΓΟ ται Πγ]Ἰοτῖ!, ΠΟ ἱπσεπαοτγῇ τηοάο, (δ ετἰᾶ (δγυογῦ το πἰπιοηίο ἀρργοθα- 

θατατ, ἰά Ροϊγεπηῖ αἴογοδᾶτ, ππάτεγηο ἰαδὶς πυττίτι ἔΠΠς ἱπέλητδ. βετὶ αὔτ πῦ ροηδ, νὰ πλι] οτὶ 
4ζ πΟ ρερου οι, Πγαπιπὶς ἱπιρίοτξτατ δέξο. Οὐιπὶ ἢΐς πλιι τίδα οΟ Ππλ δ ιις, ν 1415 ἰαπο πες 
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γ7ι6 ὉΙΟΝῪ ΙΓ ΗΑ ΧΕ ΝΑ Ὁ, 

ψ]].τὰ σοπιγλάιοποῖη δάπιτοητί- 

διις (πὰ οδρτοθαίςητς, πιασ πάπας ἰπ 
ΡΌΟΙΙς σαἰαπυίταῖο σοπηπλϊογατίο ποτα 
οχοϊταῆξησ, σοτοῦὶ οπληος 1114 4- 
ἀϊεραητ, τα πὶ ἔογπηδηη πη εγα θαητιτ, 
πυοτίος νἱ τσ ΠΟΙ πε ογοηταγ, (ΠΔπὴ οἴ- 
ἴθ ἰῃ (Ογά 44 νείς, πα ϊδα; νυτιις 
ἀεϊεδείοης, δὲ ρα ]ςΠγοτῖ οου!ογ εἴς 
ξιἤοης, οπληϊ οςυ]ος ἢ (6 ταρίεθ δῖ, 
ταῦτα: οα οταῖ πρτὰ μυππαη τη πηο- 
τεπινοηιίξας ὅζ στατία )τ ̓ πάἸσηαπὶ 
ξουταπατῃ Ιαπηοηταᾶτιτ, σαοά εταη- 

τς Βοπὶς ἱπ ταῆτας σσιυιε 45 ἠειιθης- 
τατὰ εἴι. (δ τα; οπιηϊῦ δηΐπιος ἢςς 
ςορίτατῖο, ἢ Ιεχ ἐς ᾿ἰδετταῖς νἹοίαγο- 
ταῦ, Π1Π}] οὈΠΙταγᾶ χίιο πΐπι5 σεΔΠῈ 
(υἷς ἰρίογιιπι νχουΐδ. 4 Π]ίαθιις ελαδ 
δοοϊάεγεης Ηςοἰρίτυν δ πγαϊτα Πὶς {- 
ἈΠ Ρεγροπάεητας δὲ ἱπτογίε οο]]ο- 

αυεητος, ἤεθαης. ρρίας νούο, νυ 
πεοπαῖαγα οἴδοι ίλπα πηεητίς, δέ ροτο- 
{Ἰλιῖς ἀπηρ τα πε σογγιρτιδ, Αἰ πιο 
τυ πη ς ἢ 5; δ ἱπίγα ν]σεγα ρα6}]α ἀπιο- 
τε αἰπυσλης,ηες ἀςέοπαάσητίιπι νεγθῖς 
ταουοθαταγ, πος ἰρίπι5 ρα} Ιαστγ- 
τὶς Βεξεδατιγ: ργαίςητίςα; πα]τίτι- 
αἰϊπὶς σοπητηδγαίοης οἤεπάοθατιιγ, 
αυίρρε αυὶ Τρία, ἃ νἱξετγίος ρα] ἢ γῖτιι- 
αἴπε στδαίογιδ. Πγ14{5 ἱΠ1ρ] !σᾶτιι5,Π1γα- 
Ἰοτξ ςοπαογατίοπεπι πιογογοταγ, Η!ς. 
ἰδίτατγ σαι οεἰξτί Πἰπλα1115 αρίτατι5, [πὶ 
οἴατίοηοπι ππραάεπίετη παθογα πο 
εἴτ νετίτιις, α 1 απἰπιαάιεττεητίθι5 
ἔλεῖ]ς ετγαῖ ρεγίρίσεγο, σα πιη! σοπ- 

τα νϊγρίπεπι ἂὖ ἱρίο σοηβέξατη εἴ; 
ταυπιέβεϊηιις Δα πηλίτίεγς δαί εἰξ ογιι- 
ἄεἶε Ἂς τγγαππίςαπῃ. (τη οἰ πὶ 1115 
δάμπες νεγθα ἐβοίθητίδιις, χαϊςτξ ᾿πτ΄᾿ 
Ρεταδῆξει, δὲ ΡΗ, ἢ {]ξτίο τοῖα ρεγέο: 
τατη πχἰτίτι4ο ςο ἰδ ει ἱπιρειῦ, 
ντςορῃοίςετει ΄ια αἰξζιγα εἤςι,ς- 
Ρίμ5 λεῖος πιο ἢ] σοπιιογία, ] οδῖδα;ς 
(οἀΑ]τιπὶ χαΐδ. ἔογιιπ ἱπτεγςσεροτζαῖ, 
γα ἀπ πηογατῖς, ἀεπλαπηη μᾶς (ξἢ- 
τεῃτίλτη γεγθα ἔξοϊτ Ερο νεῖο, Υ Ἰγ- 
σἰηί, δ νος αι συτη 60 4 οΠΠἰ5,ΠοΠ 
παης Ρτίπηλιπι ΠδΟ ἐδ τὸ δυάϊε!, (4 
ἴδπι ργίάεπι, ἀπτεχιδπι Πιιπο πηδρὶ- 
{γδῖαπη σερί. ιο δας πιοάο σορπο- 
πεῖ ΠΊ,Ἐχροηᾷ. θΑτογ Πυΐμς Μ. ΟἸδιι- 
αἰϊ,συπη ς νίτα ἐχοθάεγες, γορδυΐτ πα 
ντ ΑΠ1Π (], 4ιῈ πὶ ριμογ πὶ το Πηιιο- 
τοῦ, τατο [8 {πδο] ραγεπι: τ ΘΠ ΠῚ ο]1- 
ἐητος ἔα τα: Ποίξγα 214721ζΖ616 ἃ ΠλΔῖο- 
τίς, Εἴτις τατο α τεπηροτα, οἰ μπα 
Δ πης ἠεξέδιτηγ ἐς ΡΕΕ]]α, Ναπγτοτγι 

» " 3 ἢ 32 λ ε σν “ Γ} ΙΟ ῳγαθών. οἰσῃφ πε αὐθις λογισμὸς ὅτι τῷ πὐδὶ τῆς ἐ- 

ἀσ ͵ »» »“»“.7] ͵ Φ ΤᾺΝ γὴν ἥ 20 71 παροντὼν δὶ ὀργῆς ἐλαμᾷανεν,ὡς αὐτὸς δὴ πλεί, Ἵ 

! 

20 αρϑεὶς,πολλώχις ἔχεςρέψας ὦ πσξόσωπον τῆϑε ̓  νἢ 

σ είέγα. λθηϑν ογανίίον δεζααζ δεγωάμδυα, ὦ πολιωὼ 

ὡξ συμφοραὶς “᾽ χϑρης ἔλεον καίουχεονϑρων,οἱ "δὰ ῤ 
δηλοι πόύτες ὅσοι σεονήχϑυον ἣξ λόγων,τὴῆς τε μορφῆς 
οἶκτον ἐλοίμί(ανον, ὁπότε εἰς Ὁ παρϑενον ἴϑοιεν' χαὶ γὺ ΠΝ 
οὖν ἐοϑϑῆτι θ(α πινα ρϑι, χαὶ κοί ηφὲς ὁρῶσοι, κὸ κα ΑΝ 

“δ ομμάτων ον τήχου(ᾳ Ὅς ἀπούτων ὕρπαξεν ἀπε] 
«ψ4τ΄ οὕτως αἰ πύρων,ϑ5»πὸς τίς ὥρφι πὐδὶ αὐτίω χὴν ": 
χάξις ζῶ- ἢ Φ τῆς τύχης Δῥεκλιαίοντο Ὡἴϑαλοοο, 

εἰς οἵαις ὑρᾳς ἡ πσοοπηλάακισμοις ἐλδύσοιτο, δξ οἷων.ς ΐ 
υ " 

λάϑϑερίας γόμου καζαλυϑέντος »Οσεϊὲν ἐς αἱ Φ βν τ, ̓  
͵ εν “ ΑΥῊΥ 

λύον ὦ Ως «τῶν γεμναἸχας χα ϑυγαήέρας τὰ αὐζα Ὁ 
, “ Νὰ δ ΝΥΝ “ ἀντ ον 

κείνη παειν. ζωωυτα τε δὴ ἡ πολλαὶ πότοις ὅμοια ἔχ! 
͵ 3 “ ἔ 

λογιζουϑμοι χαὶ ασϑὸς δνουήλους λφλοιώτες, ἔ- 
ει» ἊΣ λ ͵ ν᾽ ͵ ΩΝ ᾿ 

χλαγον.ο δὲ Ασαιος, οἷα, δὴ φύσιν πε Φρενηρης αγὴ " ̓ 
ὙΠΑῚ “ ᾽ ͵ ν π΄. 
χὺ Ἅὐσοῦ μεγέλοις ἐϊξοισίας διεφϑαρδμος, οἰδών πες 

ν “- ι ͵ ᾿ ον 

ψυχδὺ, ὁ ζῶν τὰ «πλαΐλνα ὁχᾳ Ὁ ἔρωτα ὁ παρδὲε, 
», ἀν ΑΙ ἀδν κ 5 ἢ; ὅτε τοῖς Ἄϑορις Ὡἰπολοχϑυμϑδύων το ϑσέχεν, τε ἷ ἢ 

͵ ΜΥ ΑΣ “ νι Π| 
δακρισιν αὐτῆς ἐπεκλώτο Ὁ κϑρηφυτίω τεσυμπαβήα!. 

νος αἴξιος ὠνἐλέξ, τ δάνστερφι ἰ πσὸ “ἢ δεδουλωμέο 
γης αὑτὸν φῪμορφίας πεποιθως. ὄχ δὴ ζῦτα πϑμ᾽ ̓ Ὶ ; 

οἰφραΐν : λθον τε ὑπέμφνεν εἰπεῖν α)αϊα,εωυΐον "7. ἢ 
καζαφανὴς ἐλμεῦ τοῖς “ἰ πσονοῦσιν, ὅτι Ὁ συκοφαίτης 
μα χτ' δ χϑρης αὐτὸς ἔπλασε, καὶ ἔρον ἐτόλμμιησετι ἢ 
βαννιχὸν ποράξαι ἢ ὠμόν. ἔτι γὸ αὐτῶν Λελϑντῶν, ἡ ἡ 
συχίαν υέαῖ κελάυᾷς, 27. σιωπή τε ἐδύετο, αἱ “ἢ 
πᾶς ὁ κῷ Ἔ ἀγρραὺ ὕχλος Ὁ ὁρμάιὸ ἐλάμβανε ες 
πιϑυμία γνώσεως ἢ ὑπο αὐτὸ λεϑη ὅ 

κείσερὴ τὰ οἴφη ὅ ἑταίρων οἷς διφλήφᾳ Ὁ ἀγοράν, Τῆς 
ὀμέμασι ἀχκ οιθιμκησοίνδιος ζοιάδὲ εἶπεν" Ἔγω δὲ π « 
δι τοδὲ τὸ ποραγματος,ὦ δ εργίνιε, καὶ ὑμεῖς οἱ 
τότῳ παρὸ ες,“ γε πσεϑτον ἀκήχοα, δλλὰ τα 

Ἴερον ἔτι, Ὡρὶνἢ τίωϑε Ἢ ϑρχζωὼ τὐδαλαζῷ. ΡῈ ὶ 
πον δὲ ἔγγων ,ἀχούσαίε. ὁ πατήρ Μαρχόυ κλν " 
τῷδε, πελάυτῶν “ἡ βίον, ἡἠξίωσί μετ: “ον τα πῶς Ἢ ̓  " 
δὰ καζαλφπομθρον ἔχίξοπέϊσα πελάται σ᾽ εἰσ. « ! 
οἰκίας ἡ" οα, πσδογϑνων. οὖ δὲ τῷ γοῦνῳ Φ ἴπ-« ἢ 

"" 

ποξαλοιτο αὐπίω Νομίζρια, λα(οῦσα Ὡϑὰ προ ν 
Κλαυδὶς δούλης" ἡ δράγμα ὀξοτα(ᾷς, ἔμαϑονα ὦ 
« , » ͵ Δ ἐν ἡ ᾽ ᾿ς ἢ Τύρα ἐχον. ἐφαπηεαῖ μϑυ ζω ἐμφιυτοῦ οὐ σϑϑέη-: αι ὦ 
χε μοι" βέλύιν δὲ ἡγησοίμιένν πότῳ τί δξοισία᾽! « ἢ 

αΐα- ἰ 

͵ὔ 3 Ι « ᾿ 40 {πείας, μιυύεσις ἐλρετό μοι αὐϑὶ “παιδὸς, ὠφύ- «ἡ 

ἘΕΤΉΤΣ ΟἸαυα!ι (δτιια Ἀσρερταπη πρροίυ{: τοαας ἘΧρίογατα,ἤς οἢδξ σοπιρετί. 4 ετρο περοιίαπὶ ἐ 
ΣΔΘΟρτΟ ἱπηρα]Π ἃ σαροίοτς, ΠΟ ρυταιὶ εξ οοπίςῃταησωχη; (δ ἔλτίας οῆς ἀυχὶ, ας, οὔ γιγίαξϊα 



ἌΝΥΤΟ, ΚΟΜ᾿Ι, "8... Χὶ 
᾿ κἀλαλιπεῖν, ὁπότε “δύοιτο ὀμὴρ, εἶ τε βαλυϑεί Ὁ “πα.-- 

» δίσκζωυ ἀπαγάν, εἴτε ϑζκλύσακκ κσϑς τὸς Φέφον-- 

» Ὅς αὐτίω, γρηκαιοϑεις, ἢ σείυϑυος. εἰν δὲ τοῖς 

»,μεζαζὺ χϑόνοις ἐγὼ μδϑὺ εἰς ζᾷς πολίζιχας πορᾳξῴς 

» ἐκυλιοϑείς, συ ϊείὲν ἔτι ἢ; Κλαυδὶᾳ “πραγμάτων ἘΞ 

» ον οὐ φρονΐιδι. πότῳ δ, ὡς ἔοικε, Τ᾿ ἴδιον ὀϊξετάζοντι 

» βίον ἡ «ἘΣ “ὃ΄ῖπαδίσκης ἡ μάιυισις ἀπεδόθη, καϑοί-- 

» ὦ ἐμοὶ τσοϑτερον᾽ ὦ σουὲν ἀδιχον αἰξιοῖ, τίω οἐα 
» ἑαυ ϑεραπαίνης γεγϑνῆαν ἀπαίγήν βουλόνϑρος. εἰ 
» μδὺ δξίυ δλλήλοιυς ἐπφίαν ἀὐθὶ καλῶς δὼ “εἶχον ἐπεὶ [ο 

ν δ εἰς ἀμιφιςξήτησιν ἥλϑε ὦ πράγμα, μϑρτυραῖ τε 

» αὐτο (ὑτα,ὰὶ χρίγω ἐῃ Ὑ τον Φ πω δίσκης κώδιον. 

ὡς δὲ (αῦτ' ἡχου(αν ὅσοι νδὺ ἡΐαν ἀκέραμοΐ τερὸ τ 

χὰ δίχαια, λελ9 γτζὼν πὐρακλυῶι : ΓΝ χεῖρας φβαΐϊες 

εἰς τ οὐφφενὸν, δ έχρ μον ὀδυρμῷ κὺ ἀγϑυακῖη σά με-- 

μιγμένζω χραυγάν "οἱ ὃ ὁ ὀλιγδρχίας κϑόλαχες,Ὲ 

ἴχικελάσεσαν πε τὸ ϑαίρσος ἐμποιῆσαι δευνα μϑμξω 
“πῖς χρᾳζοῦσι φωνζω. ἡρεϑισμένης δὲ τῆς ἀφρραξ», χαὶ 

πουΐζοδα πῶν γεμούσης λόγων τε ὁ παθῶν,σιωπήν τε 
"ΠΡ νέα χκελά σας Ἄπαιος ἔλεξεν" Εἰ μὴ παύσεοϑε Σ9 

"» “χκςασιαζοϊες ᾿ πῦλιν, Ἂ αντιφρατησριοῦτες ἡμῖν οἱ 

»ταραχωδῴς, ἢ μηδαμῇ χρήσιμοι μήπε ον εἰρζεύη, 

» μήτε χτὶ πολέμους, “ἰαῦὸ  αϑαΐκης σωφρονιαϑέντες 

»εἴζετε. μὴ πότοις οἴξοϑε τὸς ὅχι τῷ Καπιτωλίε ἢ Ὁ 

717 
εἴϊει, Πθογιπῃ το! πα ιιογα, τ 4 ]οῖ πὸ 
ΡΠ Ϊατη αἴδγεγα, ΔΠ σαΠᾺ 115 ἃ αιιίθιις 
φἀμισατγοταγ ραοίίοί, φατη ας 15 ναὶ 
ΡΓΕτίο τγαάογο, νοὶ] ἀοπαζς, [πτεῦϑατᾶ- 
Ροτῖς π}]Πὶ οἰ α]Πδιι5 Ποροτίίς ἱπηρ σα- 
το» οἵγὰ ἀς ΟἸαιιά!! τοδιις ρίαπε οχοί- 
αἰε. Τρία νετο ἔογταπδς {85 γἰπγαῃεί, ντ 
Ρατ εἰξ, ἱπάϊοίιπη ἐς ριιο}} ἀδέσσταγ, 
νί φητοα ΠΠΠ]. ἴτα ντ ΔΙΆ] ἰαἰαΠῚ ρο- 
{οτ ἄπ πὶδῆοῖ ἶα πα: Παῖαπι αἤοτο- 
τ σοῖς. 51 ογρὸ Αἰτοῦ δἰ τουῖα5 γα οηΐ-- 
διις ρίυαίις σε! Πῆδε, μους οἴει: χυο- 
ΠἰάΠῚ νογο ἰῇ σσιΓομοΓ 4 Π1 Γο5 νεηΐζ, 
ερὸ δὲ Ποοτο[πιοηϊῇ οἱ ρεγῃίδοο, δῷ 
ΡΈΕΙ] ἀουαί μα ΠῚ δἰ!πὰ εἶς ἱπάϊοο. 
Ηις δια ϊτίς, φαοτησοῖ εἴδηῖ ἰητορτίς 

Ἰι Ἰοἱΐο, ὅς τς σαι ἀἀποσαιὶ, αδ- 
Ἰατίς ἰῃ σα απ πη δι15, ΠλΙχτα ΠῚ ρ]ο- 
ταῖιι ὃζ ἱπα!σηδτίοπο οἰ ΠΊΟΓΟΙῚ [τ15-- 
τα ]εῦθητ: ἂσ αΐ ρα πσοταπῚ ἀοπλΠ4- 
ταί άπ! ρᾶταγ, ταί οιῃ οἀϊάοτε νοσεπι 
4ια νἱέζοτος ἰῃ Ποττασὶ ἀτηὰς ΔηΪπλδ- 
τ Ρο οι [τὰ σοποίτατο ἔογο νατίϊσηι8 
τιπι (Θγπλοπίδιις τιιπὶ αεθ δας ἤα- 
ὅζυδπις, Αρρίαϑίπηρεγατο Π]θητίο: 

ΝΙ ἀεΠουῖτῖς, ηυίτ, (βαἸτίοπες ροὺ νύ- 
Ὀεπι(δγογο, ἀφ ἱπηροτῖο ποίξγο, νεὶ- 
τα ορροίιί ποῦς ἱπιρογαῖογαβ, οὔίι- 
ἤϊεγα, τα] ητὶ ᾿μουΐπ65., υογιπὶ 
ΠΌΠ]}Ὲ5. ν] δὲ νίιι5 οἙ, ποὺ ραοῖς ποῦ 

 »ἀχρᾳς φρφυροις ἐχὶ τὰς ἔξωθεν πολεμίοις ἡμῶν πα- 
᾿ 4 ͵ ͵ « “"κο"λ" ἌΓ ε , 

» ρασκθάσοι μόνον μας δὲ τς ἐνδὸν κ᾿ πσοκοιϑημμε- 
» γοϊς, ὦ πόρτα σήπονζᾷς τὰ “ὃ πόλεως Ὡράγμαΐα,ἐά- 

ὈεΠτεπιροτίδιις; πεσείπτατο οαίτιρα- 
τὶ σε είς. ἣς ρυτοτίς ργα τ ἀϊατῖος 1- 
ἷοβ (ὑδρίτο]ο δὲ αγοὶ ἱπηροίτοβ, τἄτιμτι 

» σφν.γνωμέίω Ἀ' λαξογῆες κρείῆονα ἧς ἔχεϊε γιιῶ, ἀπίϊςε 

» οἷς μιῇ τί ποράγιμα,, ὃ πο οσέϊετὰ ἑαυτῶν, εἰ (ς- 
» Φρονάτε' σὺ ὃ ἄγου δ “παιδὶ σκην ἔχων, Κλαύδιε, μιη-- 20 

» ϑένα δεϑοικὼς,δὲ ἀγρραξ᾽ οἱ γὸ Απαΐς σεπσοφπέμι- 

κ᾿ ἀψοισι δωδεκα πελέχεις. ὡς ὃ (τα εἶπεν, οἱ »ϑρ 
» , τὰν ͵ 7 ᾿ Χ 7 

Φηλοι φένογες, χαὶ τὰ μιέτουπα παιοίϊες, ἡ τὰ δα κρυα 

καϊεχάν οὐ δγυυαμϑωοι, παρεχώφφεου οχ Ὁ οαἰφρραξ. ὁ 

ἢ) Κλαύδιος ἀπῆγε τίω πώ δα, τω πατεὶ «ἴξεπε- 

πλεγμένζω ὃ καζαφιλουίᾷν, ΤΣ ἡδίς'ας Φωναὶς 
3 Ἂν ᾽ σ΄ ͵ λ ἴτε ἣ ἌΝ 

«ἰαχα λουί(αν. οὐ ζοιότοις δὴ κακϑῖς Θεργίνιος ὧν, ἐρ- 

9» εἰς γοιοῦ βϑιλ 6) ὶ παδὶ μδὺ ταλαίπωρον ᾿ πικρὸν, 

ἐλδυϑέρῳ δὲ αὐδιρὶ χαὶ μεγαλοφρονι τρέπον.οαὐτησεί-- 
τὺ ᾿ 

“ϑιυος γὸ ὀϊξοισίαν ἀαπάσαοϑαι τίωυ ϑυγατέροι ἴους 

τελάυταίοις ἀασώσχκοις ἐπὶ δξοισίας,ὼ Δία λεηϑη- 

γα! μόνη μόνος ὁποίᾳ βούλεται,, ωρὶν εἰκ τῆς ἀγϑοφις 

«υτίω ἀπαηϑέμσαι ᾿ συϊγωρήσαιντος τὸ ςφρατηορύ, χαὶ 

0} ἐϑρων μικρὸν αὐαχωρησείντων » αἰ ποοδλαβὼν 

δαπιογίας ἐχίοῦπος ποῖος ποῦὶς σοῖι- 
Ρᾶγαῖοϑ εἰ, ρογπλ]αγοσηιο ντ νος 
ἴητγὰ πησεηΐδ ἀςίΠἤφητας τοταπὶ γεὶρ. 
{ζατιιπι ἱπβοίατῖθ. ματα πιο] ογαπὶ 
αυᾶπη Πιιπο σεγίτ5 ΠηθητεΠὶ ἱπἀαϊτος 
δὲ αὐῖτα χαΐδιις ΠἰΠ1] δὲς εἰξ περοτίὶ; 
νοίξγαθημε γοβ ἀρίτα, ({4ρ|τἰ5. Τὰ νε- 
το, ΟἸδιιάϊ, ριις πὶ εἰδὶ παρα, πες 
Ππειη πὶ πιετιςῆς, ρεγἔογαπη ὃς 
ἄπο. παπὶ Ἀρρίΐτε ἀποάςδοὶπι ίδοιιτο5 
ἀεάϊοεπι. Οὐκ οἰπὶ ἐἰϊχίῆςτ, ςο- 
τετὶ σοπγεητος δέ ἔτοπτοηυ ἔογίςητοβ, 
προ Ϊδοτγτηδς σοδίδετγε ναἰθητος,ε ἔο- 
το Ἔχοθεγιης. (δ άϊας νοτο ριο- 
Ιλπὶ αράιχίτ, πεγεηζοπη πη ραζγίβ διη- 

4οΡίοεχιδιι5, ειιπηαις ἀςοίου]απτοιη, ὃς 
{παι ΠΠπνῖς5 νοοίδιις Δρρε!λητοπι. ἴῃ 
Εἰισπλοάϊ πη4}15 οΟἰξίτιις ΝἸΓρΊ Πίι15, 
ἐβοίπιις δῃηίπιο ἀρίτας ρατγὶ χυ δ σᾶ- 
Ιαταϊτοίϊπη ἀταιῖς φοογθιιπι, (Θἀ ἱηρα- 
πιο ἀοτπαρπδηίπηο Υἱγο αἸρ πῇ, οὐπὶ 
επἰπι ροίξι] δι ντ ρεῦ πηαρηξτγαῖαπι 

ΔΙ Πσαγει ΕἸ πα υ]τί τὶς απτρίεχίδιις ἰα!ατατε, δζ (Οἱ σιπιίοία ΘΟ! οι χιια να ]]ες, ἀπτθηιιπὶ 
ε ἰογτοθάιιςοτετατ, ρογπλίτιξις ργατοτς, δ ρα! αἱ τοσοάςητί. Αἀιοτίατιϊο, ἀεβςίςητξ νίΠΡα5, 



γιϑ 

ἀοβιιεπιο πᾳ: 80 ργοπίδητετα {πδῖοη- 

ταπς, ΑἸ Ζαδηταίαπι γοογοαθαξ, δὲ ἀε- 

οἰουΐλης, ΙΔοτΥ ΠλάτιιΠῚ ΓἰΠΟΣ ὁ σο,5 

Δθείοῖσεθαι. ἀεϊπάς ῥαυϊαϊαπι Ρτο- 

στοαῖς, οα πὶ δὰ οἰπείπαπη σοηα!ηδ- 

τπἰδαρρτορίπαμαῆσι, αρτεριῖι ο πηοηία 

σαἰτγαπι ΑΠα; ρεῖ νἱίσογα δά ορίτ: μος 

(Ια εθδτας: [ἀδόγατα το ρι ἀϊσατηα;, 

6]1Δ,αα πιαίοτγεσ (δ τογγᾷ ἀοπηίττο. ν!- 

πεπτὶ επίπι πουττῖ ποτ Πἰσα στ ροῦ 

τγγαηπῦ, 1δἱ οοοτῖο οἰδπιογο, σα πὶ 

ἐταόητο συϊτγο, ογιιθητιβ δ ρίο τοῖο 

οοτροτό, (χυίρρο μεπὶ Πα: τγᾶσξοι τ 

ἢο ἰλησυίης τοίροτγίεγαι) βασι δαπ τις 

Ρεγνγθεπὶ ἀϊδουγτίτ, οἴποοα Δα ΠΙθογ- 

τλῖοπὶ νοοῖ. απ ςπΊ ρογ ροτῖαϑ ο]4- 

Ρίι5, δ] Πὶ 40] ραΐατιι5 Ε11ΠῚ εχίρε- 

αθατ, οπίσεπαϊτ,ατα; ἰπ σα[ἔγα οοῦ- 

τεηάϊτ, [οἱ]Πο ἃς ἸΝυτηϊτογίο (αὶ αἰμό 

λάἀοϊείςξιοες εἰιπὶ ο σα τις γος ποτα) 

της 404; ἀςάιιςεπείθιι5. ὃς ίεααο- 

Βατυγ δος οἰἴαπι Α]ἰα ρΙεθείογαχη ταγ- 

Βα πδοχίσυα: τὰ ντ νηϊποτγῇ οδξητ οἱτ 

Δρρίας ὃς ἃ- ΟἸΤΟΥ πυδάτιηρ τί. ἈΑρρίμ5 νείο νῦν !τ- 
Σηοιῖς ἔτι: 
ἔϊα ρτῖμα- φἰηὶς οαίαπη σορποιυιῖτ, (611 ΟΧΠΠτ, δ 

ταν, ὅς οἄαετ Ὗ ἸΓΟΊΠΠΠΠῚ ἰπίς αὶ [ἀταῖτ, τλαἶτα ἰΠ- 

Ι τ τον τὶ ἀεεοητοσ ὃζ ἀϊσθης δ ἔλοϊδ5. δε ουπὶ 
οὔληΐα,, οὔ» 

ἤδλοητε ναἱς 

τιο. 

εἰγοιπηξαητος ἁηγοὶ Ππποηοτοης Π6- 

τίο ὃς στα: ἃ ἀοΠξπ1 Δα πηϊκτοτεῖ, ἁργηη σαῃξεῖς 

(ποςοπίξης αὐ ϊτ. ΝῚΧχ ἀοπλί ρογις πε: 

ταῖ οἴτη ηυϊήᾶο (ο«4110.παητίαῃτ οἱτ- 

οὐπὶνἱτρὶπἰς οαάλιοτ [τὰτ6 Το Πα (ρό- 

(ππὶ ἃς 'Νιπιϊτοτίαπι ααπη οι], οπὰ 

ςοτοτίς (Ο Δ] δι δ σορῃατῖ5, ΔΠά46; 

ὃ πε 4δοοητγα οἰηῃ ἰραίσεγς, ρ]6- 

Βεπιᾳ; Δα ΠΙδοττατῷ νοσαγο. 1Ρ11Π|6 0 ντ 

ἰγα ἄπαις ς(ξπαθατ, ΠΠξζοτες Πα οσἀΔΠὶ 
πχίτῖς, γοοϊξογἄτοσας ἰη σατοεύςπιδῦ- 

ἀποίίμδεε, ὃζ ςαάδιιοῦ ας ἔοτο γἄϑξετ- 

τί: γεπὶ ἔδοίθηϑ ἀπηο πα ΠΠπιᾷ, τεΠ]ρο- 

τίδιιες {ΠΠ15 πχίπηίπις σοπαθῃ!ἘΠτοΠ,. 

οὐτα επἰπιὶ ἀεἰςπίςη άπ οἵας ρορα ες 
ἰυῆα ἄς σαιηα ἰγείτατασ, σα Ἔ πάπα; 

τιποτέροτίς, ΡΟ Πλοα τ γεγο ραττίπη 

ἀοίξπήοης, Ρατγιπὶ ἀεργασδιίοπο, ραγ 

εἴτ Αἰ 5 ΟΥ̓ Ποἱ ἴα τεσοης 4 π64 στατία, 
16 νϊἱο]οπτογδτγατ οποτη (Ἐουτι15, ΕΟ 5 

λα ἀοίρογαιᾶ Δἀερὶτ απ δοίαπ,, δ ο- 
πἰπι ἀειηᾶα οδάδιογιγαί, ας 11} 5 

ἴῃ οατοοτοπα αδάμοὶ ρατεσφηταγ ; (τὰ 
(8 ἱπυιίςε πα ἱπο]απηδητα5,1Π νἱ πὶ ρα- 

τληταϑ για θαης, ΡΠ ἀτοσααςονοῖς- 
δεγατος ε ἔοτο εἰοίοθαης. τὰ νὰ ἂρ- 
Ρἰμι5 ἷ5 φααἰτῖς οοαόξια ἔποτίτ στη (ο- 
ἀλ᾽ϊιιπι ὃΖ οἰθηταπλ πλδπι [Π ἔοτ πὰ 
σδτεπάετγς,νεγθογθ. “απ πγοιογί ας 
{- Πυΐ ρετῦ νίας οδίξατθητ. πο οἰμ5 

ἘΠ]|ἰο οορῃϊτο, Υ αἰοτίας ὃς Ηογαῖίμ5, 

20 γῆς ὡς εἶχε πέμπει αν βαξϑούγων ἄνας,κελάϊας, 

“ “ 7 Ω Ὰ 

4ο “ϑυὼν ἕλχειν πίω νεχρ ὧν, ἢ τὸς λυόρας εἰς Ὁ δεσμώτ. 

ΙΝ ΓΗ ΛΙΕΤΟΑΕΝ ΑΘ 5. 
“εἰς ἀκλυουϑύζω πε κὺ καϊαρρεκίαν κ᾿ καϊεχουίαν, : 

τέως μϑὺ ὀμεκαλάτὸ τε χαὶ καϊεφίλᾳ, χαὶ ζᾷς λιξάώ-᾿ 

δὰς ὀξέμαῆε τὺ δακρύων" ἔπειτα κτ' μικρὸν ἊΝ 

παγων,ὡς ἐτιὶ ζῶ ἐργαφηφίου μουγφριχού, μαίας Κγ9 

δὰν ὀξωρπαί(ας πὸ τῆς Φαπέζυς, παι τἰωὼ ὃυ-" 

γατέρϑι χὰ Τὴμ αὐλάϊχνων,οσοῦτον εἰπων" Ἔλάς 
ϑέσφιν σὲ ὼ ἀὐογήμονα, πέκνον, δἰποφελλω τοῖς χαΐζα α 

“νἀ ἀσοουόνοις ζώσῃ γὸ Ταῦτα οὐκ ἄξεῦ ἀμφότε:" 
λῸΝ ! ἐνὶ) ἢ ! 

69, 2 9 τ' τύραννον. κραυγής ὃ “δνουϑμης, ἡμα- 
«“ ͵ ε] 

Ιο γμένζω ἔχων τω μφύχαηραν, χαὶ ὅτως Δλύώμμεςος αἵ-" ᾿ 

μαῶς λρόμϑιυος, ὃ κσδοςέφυσεν αὐτὸν ἡ σφαγὴ “ὁ χό-᾿ 

ρ 6994 “ἰὼ τῆς πόλεως ἐμμανὴς χὰ πίω ἐλά3ς. 

ράαν τὰς πολίζς καλῶν. διεκπταισούνϑμος ὃ ζᾷς πύς- 

λας, αὐέξη “- ἵστωον ὃς ζιὼ παρεσκά ἀσμένος αὐταϊ 

ξωυέπεινεν ἔχὶ Ὁ φρατυπτεδὸν » Ἱχιλίου πε ἡ Νορρΐνι 

οἴου, Τὴν ἀγα γϑντων αὐτὸν οκ, τῷ χαφϑιχος γεαγί- 

σκων: νὰ τῦτε συμισδοπεμπόντων. ἡχολοῦοᾳ 3 ἀδος 

χαὶ ὀῆγος δ λος δημοτῶν Οζκ ὀλίοος ὧξ)ε τὰς σύμ- 

πᾷς ἀμφὶ τεζαχοσίοις “ἡ)υέοϑαι. ὁ δὲ Απαιος ὡς 
δ, ἢ ἂ ὔ 2 Ε - 2 

20 ὁ τῦξετίω χορζω ἐπέγνω παϑος, αἰαπηδα πε πο 
! Ω ᾿ 

δίφρου, χαὶ διώκειν Τ' ϑεργίνιον ἐξούλετο, πολλὰ χαὶ᾿ 

λέγων χαὶ ποραῆων ἀκοσμα. πὐξίςάντων σῇ αν 
Ὁ φίλων, χαὶ μηδὲν ὅξα μζδτομᾳν αἰξιοιώπων,ἀ- 

πῆς “σὸς ἁπὸμᾷς ἀγϑμακ)ῶν. ἤδη δὲ πὰ ἣ 

οἰκίαν ὁντί κυφϑςα[γέλλοισι τὰν ἑταίρων νὸς, ὕτιπε-᾿ 

εἰ ὃ αῇῶμα τῆς κόρης Ἰκίλιός πε δκηδεςὴς, ἡ Νοτ᾽ 
μιπόφδμος ὁ ϑεῖος, σεεὼ τοῖς θιλνοις ἐταύφ9ις πὲ συήενξ. 
σιν ἑξῶπες, ῥητὰ κ᾽ ἀβρητα χατ' αὐτῷ λέρρεσι "Ὁ κατ᾿ 

323..,». 

λοῦσι τὸν δῆμον ὄχι τίου ἐλά ϑεοίαν. ὁ σ᾽ αἰ πο ὀρ-᾿ 

ἀπάγῳ εἰς Ὁ δεσμιωήησιον τὸς κεχραχϑζᾳς,ὼ Ὁ πηώ-᾿ 

μα μεζαφέρᾳν ὧκ τῆς ἀφ ρραξ᾽ ἀφρονέςαζον “ρά-᾿ 

“μα ποιῶν, ἡ τοῖς τῦτε χαιοοῖς ἥκιςα ιόμοῆον. δέον 

Ὑ»Ρ  σοθεροιπγάζφν Τ' ὅχλον δὶ ὀργῆς εἰληφότα δὲ- 
χαίαν πσοόφασιν, εἴξαντα σ᾽ ον τω τὐἰδαγοῆμα 

χοό νῳ, ὕφερο τὰ αϑὺ Ὀπολοορύμϑρον,τα δὲ “πτουρα!- 

(ύνϑυον ἊΣ σῇ, “τέρας “ιν ἀὐεργεσίαις δίαλαζον- 

τα, ἔχτ βιαιότερον οὐνεηϑεὶσ, εἰς οἰπόνοιαν ζω κα: 

σεν ἀὐζις ζαπέοϑαι. οὐ ὙΡ δέορντο Ἱ ̓ αἰξίξόνο- 

τήειον ἀπαγήν, δλλ ἐμ(οήσαι]ες ἑαοΐζοις στεὼ ὡλι- 

σμῷ τεχαὶ πληγῇ ΤῊ βιαζοκϑῥων, ἄξέξαλον αὺ- 

Οις ἐκ τῆς ἀγϑραξ. ὧφ)ε ζωῤα [κα (3 ἀχού(ᾳς φυ- 

τὰ ὃ Ἄπατος ἄμα συχνοῖς ἑταίφοις χαὶ πελάταις εἰς 

τίω ἀσροὰν πορά εοϑαι παιῴν χελάσων χαὶ δὐείρ- 

γὴν οχποδὼν πὰς ον τοῖς φεγωποῖς. πυϑομϑροι Ἀ πίω 

Δ δνοιαν αἰτεῖ τῆς ἐξόδου δηέξιός τε ὼὸ Ὁρᾳτιος, 
τ ἡ] 

“αἱ. δ δ 

. Ἢ ΑἸ τ {5 



φιὶ ἔφζω ἡγεμιονικωΐζοτοις ἐῇ ἢ αὐτιποικι δύων “ ἐ- 
λάϑεοιας,πολὰξωὼ Ἢ ἀγαϑὸν γοότηα, πἰϑὶ αὗτοις α-- 

γαγϑήγες ,ἵςαν.) ΤΣ γεκρϑὺ ἄγ. πλησίον αἰδῇ οἱ 

«Στ Ἄπαιον ἐγίνοντο, ρα ῷτον κϑὸ εἰς λϑορῖς ἐπα- 

Ι οϑεὶς χαὶ “ὐδοπηλακισχκους κτὶ Ὃ δξοισίας αὐδῇ ἐχω- 

; φϑφιω, πάτα ̓  τὰ ἔργα ὅμιοια, τοῖς λόορις παρείηοντο, 

᾿“παιονϊές τε τὸ ὀϑαέπον!ες τῶς ὁμόσε γωροιωᾷς. ὁ δὲ 

Ἄπατιος ἀδυμογῶν ἔλι ὃ παρ ἐλπίδα “ὃ χολάσεως, 

ἡ Οὐκ ἔγων ὅτι χρήσει) τοῖς δύδρασι . Ὁ ὀλεθοκωτά- 

μϑυοντος οἰχείᾳ, αὐαζας ἐχα Ὁ Ηφωςου Ὁ ἱερϑν,ἐκαι- 

φᾷ δῆμον εἰς ἀκκλησίαν, ὦ κατηορρᾷν ἐπειρᾷτο 

λὐδρῶν αἰ ϑανομίαν περὼ ὑὕθσαν, ὄξοισια δηρϑρχικῇ 

ἡ ἐλπίδιὲ κούφη ἐπαιρονϑμος οδτι σεενα γθμακίησοις 

ὀδήμιος αὐτῶ πιο ρύσά ρίψαι τὸς ὀυδρας χα Ὁ πέ- 
«. ὌΝ ͵ “ ͵ ΩΣ ΟΣ τ “Ὕ 

ζας. οἱ ἢ αὐϑχτ' Φϑλέσμον »ἕτεθον τοπὸν τῆς ἀρ,» οις 

χαζαλαξομϑροι, ὼ ῶ -ἰώμαᾳ Ὁ παρϑενα δέντες ὅ)εν 

«ἰπωῦ πϑύτων ὁφ, ϑήσεοϑει ἔμελλεν, ἑτέραν σεου δον 
ΕΣ ͵7 Ν ἵν. “»Ἕδἂὧ΄ἉἍ᾽ ᾿ νδὴ 3) 

᾿ οχκλησιαν,χ πολλζευ ἐποιοιώτο Ὑ τε Αστοιδ χα) Τ' ὀν-- ..«ὐἴκος. οὐ πἰὰΝὟ 

ΞΘ 

ΙΟ οἱξ μϑὺ Φ αὐξίωκα ́  αὐδρῶν,οις ᾿ ὁ πῆς χϑρης ἔλεος, 

δφὰ πέροι δανῶν ΟΥ̓Κ Ω ἀτυχὲς καλλος ὅπα- 

᾿ θυύσης, οἵδ 5, αὐτὸς ὁ Ὁ Ὄρχαιας καίζοιςείσεως πῦϑος 

' εἰς ζύτίω ἐκκλησίαν «ἰδακαλῶν πλείους ἢ ἐτε- 

δὰ τ᾿ Ἀπαιον,ἀύθις δὴ τὸς ὀλιγδρχεχϑιξ᾽ οὖν οἷς ἤν 

ἕωὲς οὐκέτι Ὁ ὀλιγδρχιχῆς αὐτῶν ἀκροωμῆμοι, οἱ 

πολλας πσδοφάσάς, δλλ εἰ λροιτ᾽ ἰογυοοὶ τὰ Ὁ ογων- 
Φτ'., 1.5. ᾽ " ᾽, ἢ οἱ 

ἥζων,ἀσχκενοι χωρησάν ἐπ᾿ ἐκείνους. ἐρημμόνϑιυον βιϑεω- 

θεῖν αχ, ἀγϑραξ᾿ὃ ὼ κάλιςα ὠνησεν αὐτον.ἐχτξόιλο- 

ἀϑιος ΩΣ ὖῷ δυμοϊικοὐ πλήϑοις, καλας ἔτισεν 

'αὑτῳ Ως δίκας. ΤΣ ὅτ τὸ ὠξοισίας ὅσης ἐξόλοντο 1υ- 

χόντες οἱ ὐϑὶ τ λιέσκον, οἰ γεφορφιοῦτο κατ ολι- 

Ὑρχίας λοίων, ὼ πῷς Ετὶ «ὐδοιαζονζᾳς ὄξεδημαγω- 

φριω. ἔτι 5 μάλλον δξηρλοδιω(αν τ πολίζικϑν σον 

οἱ Ὁ χϑρης συτίενᾷς,, κλίνζω πὲ χομίσανϊες εἰς ̓  ἀφ»- 

ραν, ὦ εν ὀῆνον χόσχμον 1" ὄχτιταάφιον δ ἐδέωμαντο πο- 

λυϊελέςατον. σκάασανῖες, ὼ “ ὀκφοραν Ὡ σω- 

μαῶς 
γοι ςφενωττῶν, ὅθεν" ποὸ πλείςων ὀφϑήσεοϑαι ἐμελ- 

λον. ὀξεπήδων "ὃ ον τ οἰκιῶν γα αἰκές πε αὐ παρϑε- 

γοϊ Ὁ πτίδος δἰποδυρονῶναι, αἱ μϑὺ αὔϑη χαὶ φεφά- 
γοῖς βόικέστα χτὶ τὴς κλίνης, αἱ δὲ τελαιθνας ἢ μέ- 

ρὼν σεευαξζᾳν" ὡς!ε ὀλίορις τινας “«πσολάφϑέεζαι πε-- 
Ν 

Ἴκυ ἔγνω βαδιζῳν ὁδῦνιὡς )γὸ ἔτι αὶ σιλήϑοις αὐτῳ ὅζν- το 

᾿ς λὼν ὀλιγορχῶν κατηχϑθλαν" ἔμελλέ τε, διπῶο εἰχος ἦν, 20 

ρων ἑαυτὸν Αἴπατος, ἠναν κα 9 η μμέϊα γνῶναι») ἀπελ- 20 

Αἱ ἘΠ Το Ὁ. «πομ. ΣΎ ΧΕ γι 
415 (Ὀρταὰ ἀἰχὶ ροιπηος ἈΠῸ ἀτι- 
ςφα5 ξογιπῖ 4| ᾿Πθογτάτοτη αἰϊοστᾷ οὰ- 
Ῥετοητ,οιπ Πλάση δὲ ξοττὶ ᾿ππ ΘΠ ΠῚ 
τηδηιι, 4118 (6 Πἰραγαητ, απτο σαάδθεγ 
σφοηΠίξιητς. σαπηηιις Αρρίαϑ οσιπι {αἷς 
Δρρτορί ηαυαῆει, ργίπηιιπγ. νου δὶς ἰη- 
{6 {{ἰ5 ργοθτίσα; ᾿ἰσεπείαπα ἢΠ]Πουιιπι π- 
ςοἤοθαηι: ἀοἰηάς ἔλέξα πος ἀἰξεῖς 
{πη Πα οἀδητος, σα ἀεθαπτας ρτοίξογ- 
ποθαητ Πα σοηστεάογθμτιγ. δὶ Αρ- 
Ρ᾽α5 Ἰηίρογατο {το οδίξαςι!ο ρεττιιτ- 
Ὀατιις, Ζιυατη ΠΕ]] πὶ σοητγα Δα ποτγία- 
τίοϑ (πρρετεγοῖ αὐ πηθητιπ), ρεςίςη- 
{{ΠΠπηδπν εχ τι Ϊ ντᾷ ἱπῖγο Ππαταϊτ, Πα τι 
Ρεγίπάο δο ἢ ρίεὺς εὐἰαπηπῦ εἴμς ρατ- 
τίδιις δά ποτογοι, ἰῃ Ν αΙσαηὶ Δ Πι1ΠῚ ἃ- 
(ςοπάεθατ; δὲ δά ἰϊποσαῖο ἰη σοποϊοηξ 
ΡΟΡυΪο, σοπαθατιγ Π]ος5 ἀσσυίατο Π- 
ἰατοίς ροτα!δητεγα; ἰαία πιαί δ ατίβ : 
τι τπϊτίᾳ πἰπιίγα αι ροτείξατς ἔγοιιιϑ, 
ἂς (ρογδπς ρορυ πὶ (δοιιπυϊπαϊΐσπα- ἧ 
τυσαπη, δ ρεγ πη ΠΌγαι νι 105 ἐς (ᾳ- 
Χο Ζαγρεῖο ἀεἰϊςοτοτ. δοά Υ ΔΙογίας οὔ 
(5 4112 ἕο! ραττα οσσιιραῖα, νἱγρ ηἰ5- 
4υς σαάσιετο ροίτο νδ] ἂρ οσηπίδιι 
Ῥοῆϊει οδίρίοὶ, δε ’Ιρῇ φοποίοποπη Πδὶ 
ςδποσαγαπε, ΓΟ χεας Ἀρρι ὃς σοῖο- 
τος ἀσσεγηθῖγος δοοπίαταητ. Π σοη- 
οἰοποπη, νὰ νογ 1 πΊ1]6 εἰς, ραγείπη νὲ- 
τογατη αἸρηΐτας, ρατιῖπα πλϊίογατίο νἱγ- 
σἰηὶς, 6 δίγοοὶ δέ ρ] 54 114Π| ατγοοὶ 
οδίιι οὐ ἱπέε!σεπὶ ἔουπιαπη ρατίεγαῖ, 
Ῥαττῖπι ρε Ἐτηὶ ἤτάτιις ἀφ! ἀθυίιΠ., 4]- 
τεῖα Ιοῆσο Ποσιοητίογοπι το! τ: 
ἴτα νι Ρφιοὶ δριἃ Αρρίμπι γαπιαηθ- 
τεητ, ἢ ΠἰΠυίγαπη 4 ραισογιηι ἀο- 
πυΐηδτα Πυάἀογοηζ : αῦσιις ἰητογ Ποϑἱ- 
Ρίοβ ποῃη}}}}} ράταπὶ ἀ’η1185 ΕΟΓΠῚ 
ἀοπλίπατα ρα θα θδητδιτ65, ΠλαΪτας- 
ατις οὗ σφυας, {1 αἀποτία ἐαξεϊοηἰς 
νίγος ογείσεγεητ, ἰῃ ἘΟΓΕΠῚ ράγῖεσ ΘᾺ 
ςεάετε ουρίεραπι. Αρρίαϑνε (8 ἀείε- 
τὶ νἱάϊτ. σοφέξιις εἰς πγαζαῖα ἰςητεητία 
οχίοτο ἀἰδοοάστγα. ]ιοά οἱ πηαχίπηο- 
Ρετεργοξαίτ δα ἢ 4 ρίερε σογγορίας 
ξαΠΠδς, ργαοίαγας εἰσ ραπας {Πτ, 
Ῥοίὲ μας Υ αἰογίιι5. στὰ {15 ροτίτις 
αιδητα να οι ροτοίξαϊο, ργο χε [ἢ 1- 

λων ἢ “ ͵ ͵7 - “ ὦ 

καὶ Ἐ Ὠωφαγεςώτων τὴς πόλεως ποιησοίμε- 4.0 ἰὰῃλ ραισογαμη ἀοχηίπαγιπα ἱπυοῃς 
Ὀαταγ, ἃζ πχιογιιπα δηϊπιὶ δά Π6- 
τογοητ ἀπ δ 11, οος ρορα τὶ ογατίοης ἴῃ 
Ραγίος (π5 ρεγίγαῃερατ, 564 Ιδρο δή- 
Βιαο πηδρίς πλαἰτἰτ ἀἸΠ]5 Δ πγοβ αθᾶ- 
Ἰσπαρδης ριι6!]α ργορίπημΐ, ἀπ 4]- 
Ιατα ἴῃ ἔοσγιιτη ἰςέλίςα, σοῖεγος ἔμπο- 

Ὁτὶ ογπατι υᾷ ροϊογαητ ταρτυο ππια οὔραγατο, σλάδιιεγ ρεγ σας θογγί πηγὰς νγρὶβ νας εἢα- 
τεῦδηῦ; νι οχίςαϊα ἰρεέξαγί ἃ ρ αὐ πιῖς ροφης, ΠαπῚ ΡΓοίΠεθᾶτ εχ «αἴθιις τι πῇ πλ]Π]ΟγῈ 5 τ Πὰ 

νἱγρίηες; σαίαπιη; ἰΔτηφηταητζος, Αἰ ἤογος δέ σογοπ βίῃ Ιεξιοᾷ ςοιοίςθαητ, αἰτίᾳ ξαίοϊας ὃς νἱς- 

ΣΕ Ἄμμαι φ- 
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ταϑ,αἷτος νἱτρίπαϊος ὁ σοπια αἱαι5,ποῃ- 
πῸΠ]α οτίαπὶ ἀοίςέξοϑβ α οὐἱπιαπι ρίοχα 
ςοποίπηοϑ. νἱΓ}}15 ἄπο α; (εχιις θοπα 
Ρατ5 ἀροορτίς οΧ ΡΧίηγα 466; οἵἴδοι- 
ἨΔ 4115 ργοιίο, αἰ ς ΡΓΘΟατΙο, τοπαοηί- 

επτίδιις πλιππίο 15 οχίςηια ἐδ 46- 
οοταθᾶς. τὰ ντ ποῦς {Ππ|ι|5 ἔμ πλα μοῦ 
τοῖα γέθεῖη σοἰεργαγοιαγ, ΟΠΏΊΠΟΒΟΣ 
{Π ̓ |πὸραιοογιπι ἀοπιίπαι αητίιια- 
τὶ σαρεζοης, δε αὶ {Π| ἀοπηϊηδταὶ {.- 
ποῦδης, ]ιιο ἀγηγατί οἤςητ, πηασηππὶ 
{1Π15 πχοῖιιπὶ ἱπουτίε δας: ὃ Ν' αἱοῦῖας 
οἷ {πἰ5 ποϊεθαῖ οἰ} (απσαϊης {το πὶ 
ἀϊτίπιοτο [ητογεὰ νοῖο ἀπππΠ|1Π ἰς 
τοῦ δὶς αγᾶττος νεθαπα,, ΝΊγσίηϊα5, 

ἀἰϊχὶ {πὰ πλαπὰ ἱπτογοπιῆς Η]13..1.χα- 
τίβ σι μαθοηὶς, οἰγοα ᾿ς Δ0- 
οἔποηοπι ἰη σαῆτα δά ΑἸσίάϊ ρετ- 
πιεηΐτ,θο παδίτι χα εχ στρα ρτοΐιρσο- 
ταῦ, τοῖο {(Ἰ]ΠΠσοῖ σοῦρογθ ογμεηζγαζι!5, 
δζ σα γῇ σου! Παγίππὶ τη ηπ τΟΠΘΠ5. 
το ν]ίο σα ΠῚ Ρτοριβίτοτες οσϊεέϊα- 
το ποῃ ροῆξης 4υ14 εἰ ἀοοίατῆεε, ρο- 
πείεχαεδαητατ, νὲ πλασηᾶ δῖα} αἴτο- 
οἷα διιαϊτιτί. Π|6 ΔΙ] χιιαπγάϊαι ἢ δος ροτ- 
φορθατ, ΟΡ δα; νε (δ αιιογξιαγ, Πσηι1ΠῚ 
λθατ. ργοσαγγεθαηστεηι οχτθῆτο- 
τις φια: ργατογῖθαζ ἱπτεῖ σοσπαηάππι 
ΟΠΊΠ65 σοίουτπι. οὐτὰ ᾿ποουπὶς ὅζ ἔα- 
εἶδα ;ατῳ [{ἔο τα παΐτα δηχιΐ, εἴ οἷτ- 
οαπηηιας ἰςμπεραηταν. Ροϊαμᾶ νε- 
τὸ ἴῃ ραζθηταπη οαΠγοσῖϊ Ιοοιμη ρεῖ- 
τποηϊς, Δ 5 {δ] πλοῦ, ντ αὐ οπηίθιις 
σοπίρίςεγοτατ, ἀσπαῦγαθα ψυίθιις ἰῃ- 
ποΪατις εἴθε σα! απυϊγατίθις, τείξος οἱ- 
τΔΠ}5 605 41 οχ ντῦε (εοιπὶ άπεπο- 
ταῦτ. Νι νεῦο πηπΐτος απ πηδά πος 
Ιαυιθηζαπτεϑ ὃς ἰδοτγηηδηταβ, ΠρρΙεχ 
τοραῦθαῖ ῃς (6 ἱπα]τιτα Ππεγοητ, ραιγί- 
ΔΙῚ ΟΡ ἰῃ σοΠτιΠ1 115 ἀοίογεγθησ ας 
οἵ ἀϊχηῆξι, οἢ οί ἤξιᾳ; νι οπηηθϑ τηδ- 
ϑποροῖα ΠΕ σαροίεης, ἃζ ἰὴ ἀϊςοῶ- 
ἀο ργοστθαὶ ῃ δογοητ:σαερίς α ιιδη- 
το Θοπβάφητίι5 ρασοτιιηι ἀοπηπα- 
τ ΠῚ σΑΓΡΟΓΟ: Δ ργίΠλιπ Παγγαυίτ 46- 
σομλαῖΓος ΠΛ] τς ἔβουϊταῖος πᾶς δάς- 
τας, πλαϊτογιτη σοῦρογα ἔσθάϊς νοῦ- 
Ροείδιις Ἰασοταῆδ ; ρεγηγατος οτίαπη 
ςοερίς εχ ραγία ρτοβιρογα, σοὶ πὶ- 
ΜΙ] ρατγαίδης πα! εῆς!: χαΐη δὲ πγα- 
τοηας νἱοἰαῆς, Πα ]656; νἱγρῖπαϑ γὰ- 
ΡΌΠΊς, ὃζ ἱπσο Πα 5 ρος ργοδγα ἱπτιι- 
Ππης: ἀεπγῖ οσιηεπιογατὶς εἰ σετοσὶς 
εογιη} ἰηἰ αίτατίθ. ὃς στο] Ἰτατίδιις, 
Ατἷ Πἰς ργοθεῖς, ἱπαυίτ, πος φῇ οίαπε 
41| πος» ὁχ ἰορὶς ργαςοείρτο, ποφ (6 - 
ΠαῖιΙ5 ἀξοίοτος ἘΠῚ ΡΟΡαΪΙ ΡΠ Πα Π14- 

σι γαῖ σογαητ; (πᾶ ἀπηασπι εἰς ρο- 

20 παρεχόμϑμος Οις σεωὺ 

ΤΟΝ ΧΙ ΤΙ ἩΗΓΆΕΕ ΘΑ ΚΝ ΧΑ Ὁ 

ὅας : αἱ δὲ αλύρμαίο. κϑμης παρρλενικὰ, χα! πουΐι- 
νὲς αἱ πλοκαίμον πιποχει φίνϑυαι βοφρύχοις: δ0- 
ὅρές πε σύχνοι ἰ λαιμραγοήϊες οκ, ν᾽ πλησίον ἐργα- 

φηδίων, ταὶ νδὺ ὦ ὠνῇ »πὰ δὲ γχάφίϊι, (λυ επεχόσμοιων 

τοῖς “σξϑεφόροις δωρήμασι «ἰὼ Οκκχομιδίω, ᾧ, ὥςτε 

«ὐξεβοητον α)ὰ τω πόλιν γλυέοϑαι ὦ κῆδος, ἡ ασ9- 

θυ μίαν ἁπόρε΄ λαξᾷν τῆς ὑνς ̓ὀλιγδρχῶν χα- 

ζῳλύσεως.δολ οἱ φρφγοιεῶπες τὰ τῆς ὀλιγδρχίας,ὃ- 

πὴ ἔχονϊες, μιέγα πα ρήχον αἰΐοῖς δέος" οἵτς πε- 

ΙΟ δὰ τὸν ϑλέδιον σέκ ηξίοιιω αἵκαίι πολίϊικῶ Θ ,4- 

χϑς διαιρᾷν. τὰ κϑὺ δηχτ τὸ πίω 

ζῶ ταρφεγαῖς. Φρργίνιος “ ὃν ἐφξο ,αὐτοχέρᾳ μέ- 

οϑει τῆς ἑαυτοῦ γυγαΐξος, ἐσὺ ῥυτῆρξος ἐλαύνῳν τὸ 
ἵπαον, ἀφικγάτω «ἰϑὶ λύχνων ἀφας Ἐχὶ τὸν ασϑὺς 
᾿Αλγιδιῷ γαρφκχα, ἱριοῦτος οἷος οκ τῆς πόλεως δξέ- 

πἰω πόλιν οὖ Οζια. 

δραικῦν, αἵ κοι πεφυρυῦνος ἅπας, τὰ πίω μαγᾷς 
ξακζὼ μα ψέξαι ς χήεθς ἔ ἔχων. ἰδόγϊες δὲ αὐτὸν 
οἱ Ὡς τὰ σραΐοπέδου Ως φυλαχας φυλάς, 

οΨ Ξἰπόρῳ τε ΣΕ ἡ(αν ὃ ὁ ΤΙ πέπονδεν εἰκασαι, χαὺ πάρῃς 

ΤῊ σκζωῶν αἱ  διεπορόεΐο »μεζαξὺ δι4πγοιοῦπε 

ποιῖες ας ϑρϑοι, Φανοις ον χα ἡ λαμπάϑας, ἀ-, 
γωνίας πληρᾷς αι 1 2ορύξων, ́ ἀξ εχόνϑυοι «ἰδὲ ας ᾿ 
πον ἡκφλουζοιω, ἐπεὶ δὲ εἰς τὸν ἰὐπάμιδη πὰ 
φραΐοπεδὸυ πὸ τόπον ἥλθεν, ἘΧῚ μέϊεωρου ςὰς φυὺς, 

ὡςθ᾽ αἰ πὸ πλύτων ὁράοϑαι,, διηγεῖτο ζᾷς καΐᾳ- 
“μεῖς: αὐτὸν συμφοροὶς, αδξτυξοις ΤΥ λόγων 

" τῳ παροόνᾷες ἐκ τῆς πό-: 
λεῶρ: ὡς δὲ κα πτεέμαϑῃν ,ὀλοφυρουδύοις πὲ πολλοῖς, 
χαὶ ϑαχρύονζᾳς » εἰς ἱκεσίας σι δεήσάς αὑτῶν ἤώ. ὶ 
πεΐ, μὴ «ἰξάδεῖν μήτ᾿ αὐτὸν ἀτιμωρνζον δνόμε- 
γον » μήτε πἰὼ παπρίδε, «σεηπηλακχιζουδύξω. λέ: 
γϑϑι δὲ αὐτῷ (ωῦτα πολὺ Ὁ βουλόκδιον ἀξ ἀπὸύ-. ' 
των αχούψν χαὶ Ἐλικελά οκῆνον λέγῳν ἐ ἐγένετο. ζι- 
γϑύτο χαὶ εϑρασύτερον ἤδῃ κα ϑήχδ)ετο τὴς ὁλιξ 
γ ρλίας. διεξιὼν δὲ ὡς πολλῶν μϑὺ εἰφείλοντο (σ 
οὐσίας οἱ δέκα, πολλῶν δὲ πληγαῖς κίσαιντο πὰ σώ- 

40 μαΐζᾳ,, παμπόλλοις δὲ φυγεῖν ἀῤαϊκα(ονο ον ὅπα- 
τοίδὸς σαοὲν αἀδικησανᾷς, γειυαρεῶν δὲ ὕρφρ σι 

παρδνων Ἐχιγάμιον Φόπαγαξ, τὶ παίδων ἐλέυ- 
δέρων “οξοπηλαχίσμοις ᾿ κὰ Ως δας αὐτῶν 

νομιζας τὲ χαὶ ὠμύτηζᾷις Οχλογεζόμῆρος: ὁ τ, Ἵ “ 
2 "»(σξοπηλαχίζοισιν ἡ ἡμιας οἱ μήτε νόμῳ “πίω ἀξ: « 

σίαν ἔχονϊες, μήτε γψηφισικαῖι βελῆς,} ἢ δήμου "σωξγω- « 
ρἡμαίι λαζογῆες" ὁ ὙΣΡ ονιαύσιος αἰὐζὶς τῆς ἜΡΙΣ 

χῆς χεῦ- 

29 χολούοιωυ, ὡς ἀχουσόνϑυοι μέγα πζλγμααιδᾷ ᾿ 

γόγ. ὁ δὲ τέως μϑρ ἐπορά ε κλιαίων , νὴ θα σημαῖ- 
γων τοῖς ὁμιόσε ̓ λθεοῦσιν ἀκϑδλουϑειν. ἐξέφεχον Δδὸ 

φ 



ΑΝ ΗΓ ΟΣ πὶ ΘΝ. 

Β σφ χεξόνος, ὃν ἐχοζῦ ἀὐθις αρζανίς, ἑτέροις Ὡρδα- 

᾽ν» δοιώαι ζῳ κοινοὶ» παρεληλυθεν Δ λν. ον» « βιωμοτάτου 

᾿᾿. ξοπων,πολλζὼ δφλίαν ἡ μαλακίαν καζα γνόντες 

᾿ »ἡμδιι, ὡφαῦν γεωυαηκῶν. εἰξελϑέτω δὴ λογισμὸς ἕχοι-- 

ἢ » φθν ὑμδμ ῶν τε αὐτὸς πέπονϑε, χαὶ ὧν οἶδεν ἑτέροις παι- 

ον δια ἡ εἴτις ὑμὸμ δ ἐλεαζόνϑυος ὑπ᾿ αὐτῶν ἡδὸόναὶς 

' » ὅισινἢ χαφισιν 6 πεφοξη) ̓  ὀλιγαρχίαν, σοοϊὲ δεδὸι- 
ΠΕ 3...» Ἃ 9. [4 ι ͵ Ν λ 

» χε μή ὁ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐλῆοι ποι ὲ σζέω γρόνῳ ζᾳ δᾷνα.μια- 

» θὼν ὅτι τυραύνοις σοφὲν πιςῦν, ἐσ), «ἰπο’ δύνοίας εκ Ἔ 

᾿ Ὥς, ἐλάϑερουτε Ὡσὸ τυ τυρωνων “ πατοίδα,, ον ἥ 
Ϊ ε λώ Ν “ 7 κν ἶο εὐ 

» ϑεαΐν τε ἱξρϑα ἱ δριουται,κ ϑηχαι τσ ϑοονων εἰσιν, οἷς υ-- 
ἜΝ ᾳ, “ πὶ εν : ν.. 47 ζς Ἕ 

» εὶς μκατε μ(ῦ )κους ἡ γηραιοι παΐερες. δοφφα πολ- 
ἢ λ Ν νὴ) “ἰὴ 3 “ “,Ἁ,, λ 

ον λᾷ χαὶ ἀξια “πόνων ἀπαιζοιῶπες, γωωναἰκές τεχι 

᾿ρ γύμους ἐπ υγϑείσοι.χαὶ δυγατέρες ὅχίγα μοι φροντίδος 
' [3 »“" ͵ὔ “Ὕ 2, λ Ἁ ἢ 326} 

ον μίχρ ας δεουϑυαι Οἷς ἐχθέσι χα ϑ να! πτοη δὼν αρρέ- 

Ἴ γων,οἷς ὀφείλεται δίχαια, φύσεως πσξϑοῤνων. οἰκί οἱ 

ον δ χαὶ κλύϊοφυς χαὶ χεήματα σεεὼ πολλοῖς “κνοθέντα 

» πόνοις ἰπῦῦ πα ἐρων χαὶ ὑμὴν αὐτῶν σιωττῶ" ὧν ὑμῖν 

» Ὁγσὲν ἔξες! βεξαίως ἐ' ζ γνἕως αὐ ἰασὸ τὴ δέκα, τυ- 

» ραγνῆοϑειοῦτε (φρϑνων, οὔτε μυναίων δθὴν λύ.365- 

» πωνιζῳ »δὺ δλλότοια, κζᾷοϑαι δὶ ὀῤδραγαϑίαν, ζᾷ 
υ δὲ οἰκεῖα, αὐξιοραν δἰπολλύμϑυα, “κα μαλακίαν. ἀδὲ 

,ἄσοϑς δὲ Αἰχφμους νὴ ὑρολούσχοις ἡ Σ᾿ αθίγοις χαὶ (οις 

» φἰξκοίχους ὡπτλυζᾷις πολεμεῖν μακρους τὸ ἀδιδλείπήους 
͵ εἰ ΟΝ 5 "“ὥ λ δδωυ , ΝΥ δὲ ζ λ 

» πολεμικοῖς ἃ ΧΟΡ ΘΡΧΥς χα αφείας, (95 ἐς 

ν» Ὡρὰ γόμωον Ὁρχοιίᾷς ὑμδγμα δώλφν Ὅρασϑαι »ὃ- 

» πλατὺ ἀσφόλείας τὲ χα ἐλάυϑερίας. οὐκ ὀύα- 

» ζυὐτοις, μετα γγνωτω" ὃ μιὰ δχζανοία, χρησάμϑροι πὸρ- 

Ἧ » λογισμὸς ὑμὴν τῆς Σἰρετῆς τὐν))ονέωνάξιος, οἱ Ὡἰὰ 

(ὲ » μιαξ γωυαχὸς ὕζξειν ὑφ᾽ ἐνὸς τῶν Ταρκυνίου παιδὼν 

ἢ », ὑξοιοϑείσης "Ὁ χὰ τἰω ζξυμφοραὺ ζὐτίω ἑαυ: εζκ-- 
Ἕ χήοισοαινϑμης, οὕτως ἡγόμακησαν ἘΧῚ τω; παϑ4,χαὶ 

» παρωξιωύ ϑησαιν,ὺ χοινζιὼ ὡπόύτων ἡγήσαντο πίω ὕ-- 

ἢν ραν, γε οὐ μόνον Ταρκώνιον ἐξέξλοον ἐν τῆς πόλε- 
Ὶ 

' 
ἈῚ 
Ν 
Ν 

» ὡς,διλλὼ χαὶ Ὁ βασιλικὸν πολίτευμα καϊέλυσαν, ὦ 

. Ὁ λριπὸν ἀπείπτλυ, μηδένα ἱῬωμϑήων ὄχάν φο βίᾳ 
᾿ ἣν.» ͵ πΕ χ ἢ Ἷ ἢ ὌΡΕΙ 

»» τω ὀῤυπεά θιωον Ξρχζω αὐζι τε ζοις Αεέγιςοιῖς ομο 

᾽ν», ζαυτα ποιῶσι, καζαροισάνϑυοι. ἔπι τ᾽ ἐκεῖνοι υϑὺ ἐνὸς 

» ὁζκ ὐείχϑ ἀχολάςου μειρακίου τυραννικξεὼ ὕξειν 

» εἰς ἕν σῶα ἐλάσϑερον “Δυονϑύζω: ὑμ4ς ὃ ὑπορδμάτε 

» πολυχέφϑιον τυραννίδα, πασῃ κοϊδανομία αὶ ἀσδείᾳ 

᾿ χρατοιύτων δίδογται τίσι γρδβιτες»"ὁ πϑώτα ζῳὶ ὅμοια 10 

» σοιγϊες ϑρχϑὺς, χαὶ χτ' τὰν ἐχούνωντεῖρας,ἐαν τι ρα 4 

ΕΓ ΒΡΣΘΙ: 721 

τοίτατίς τόριι5, ΠΟ Ἔχαόξο 4115 Γοτηρ: 
τγαάοτγε ἀεθεθᾶτ, εἰαρίμπι ε[) δ νὶο- 
Ἰεπε τη γατίοπο ἡρρηρεγίαρ» {1 ] ὑ{αν- 
2 πιά το πηάσῃα τἰτηϊἀϊτατὶς αο πγοἷ- 
Ἰἰεἰεὶ Πποβ ἀγσιιαης, ρογπάς δο πηι ]6- 
το5. [τὰ» νπυίαυίᾳ; νο γι τερατες 
(ξοιιπὶ ας ραττίηι ἱρίς ρογρείζις ἤτ, 
Ραττίπι αἰΐος ρεύροῆος ν] ἀςτίς. ἂς ἢ- 
ααυῖς νοξγα πη (Ε]]ς 5 απτ οδίς ας αὉ 
εἰς ἰπαίσατιβ, Πἰ 1] ΠΡῚ εἰπεῖ ἃ ραιςο- 
τα ἀοιηΐπδτι, Ποσ γογοῖαγ πα δά (8 
4806; Ρτορτοῆα τοπυροτίς πηαία ροτ- 
τίηρσαητς, σορίτος ΠΙΠΙ]ἰῃ τγγαπηίβ εἤςξ 
βάεὶ, πες ἔδυογθα ροτζεηχίδιι οσίοστί 
φτατίδϑ: ΟΠ Πα εγατίϑῳ Ηἰβ ὃζ σοπήτηΐ- 
Ἰθιις 4}115. πλατεῖ (δητοπείαπ. Υ Παπὶ 
ΟΠΊΠ65 ΠΠΠΠτΕΠῚ ἱπα τα, ΘΟΠοογάοίς; 
αἰγγαηπηὶς Πθεγατα ρατγίαγη:η ἡιιὰ ὃζ 
ἔλῃα ἀδοσῖ {πητ, ἃζ Πχοπα πη ςΠτα ΠΊΔ-- 
ἰοσιιπι, ΠΠ05 νῸ5 ΡΓΟΧΙ ΠΊς (Ἐοι 4111} 
ἄδοϑβ Πιοπογατίβ; ὃζ σγα πάλ ἱ ραῖγαϑ, 
πλαΐτα δὲ σοπήισῃα φἀποατίοῃίς ας α- 
Ὀογιιηι ργα τη γοροίςοητγες:ν ογείας 

ο ἰερίτηιο γτα απ ξξα:; δὲ ΗΠ] ἰα πιιδ}]65, 
ποῃ οχίραδτη ραγθητίθις σαγαπῚ ΔΕ- 
ἔαγθητεβ; προηοῃ πηδίσι[α ργο  ε5,Οΐ 

ααΐτας ργοραρατίοῃ!ς ἰπγὰ ἀερϑταγιτα- 
σεο ἀοπηοϑβ, ρατιπιοηΐδ, ροομηΐδ5 : 

4πα νὲ πιᾶσπο ἰαρογδ ἃ Ῥαιγίθιις ὃζ 
νοδὶς ἱρῆς ραγτα (ητ, τα Ὠ1}] σοτιιηι 
Βεγηΐτεγ ἃ γοδὶ5 ροΠογὶ ροτοτίτ, 
(8 ἀεςεπηυίτογιπιτγγαπηίάς ἤιογί- 
τίς. ΪΝεο σογάδγοταπη δ ροπογοίο- 
ταπι ποπχίπιιπη οἰ, αἰΐεπα Ρογέοσγετα- 

ἀϊποπιδοσαίγεγε, ὃζ ἡμῖν ἀοπηοίτί- 
Γφογα πῇ ἱπτου τ πὶ ραῦ τ ΟΠ το πὶ Π6- 

]" λήψεοϑε Φ φρϑνηικα τῆς παυτοίδὸς : οὐ πὐβαςήσεται 10. φΠίρεγο: τας φάπετῇις ΖΞ ητιος, Υ οἱ- 
(φοσ,ϑαδίηος, ΠΠἰτἰπιοσῳ; οπιποϑ ἐὰν 
ταγηα ὅζ ρεγροτια δα ]12 ρίο ἱππρεγίο 
ἃς Ρυϊποίρδτι σεγογο; πες σοηΐγα οος 
ααυΐργατογίερος νοθὶς ἱπηρογᾶτ, ἀγπηᾷ 
ΡΟ ἱποοϊαπηίτατο ο ᾿ἰθογτατα νοὶ ]ς {- 
πογα ΝΟῚ ταί ππειῖς αἰ Πηο5 ραττοϑὲ 
ποία Ρῖς νος πχαίογῇ νἱτεατίν. ἀἴσηα 
οορίτατίο: 4] οὐ νῃΐας πλ] εγῖς οὅτιι- 
ΤΟ] 4 Π|, 4118: 4 ϑοχίο 1 ἀγα ίπῖο νἱ πὶ 
Ραπΐα, οὐ ργοθγῇ {πιι4 πηδπιις ΠΡ] ἰη- 
ταϊεγας, τοὶ ἱπαϊσηίτατα δάθο ὄχασεῦ- 
δαιτὶ (ὰπτιντ δηλ Π 6 ΠῚ οπλ η  ἰη τὶ 
εἴα γατί, ποῃ πιοάοἽ ἀγα Πΐοσ ΟΧ ντς- 
Ὀεεἰεσοτγίητ, (ςα ετίαπι τορίατη τη ρο- 
τα πη ἀπιϊαδγίπτ, ἂτα» πῃ ΡοΙξογαπη 
νετιογίης Πα αι5 ἀρ Ἰλοπηα πος ΡΟΣ 
τοῖαπη νίταπη Δ ίο τα ἱτηρετγία σο- 
τοτοτ: δζτῇ ρ61 {6 σαι ΠΠτη]5 ᾿ατατηεη- 

τὶς οὐ τἰπχογιιητ,τατη περοζος οείδπη ἀἰγίς ἱπηργοσατοπίθει5 ἀδιοιιθγιαπτ, [ια οδετα ἔχσεγθητ, 
Ἀσσατη ΠΠ 1 νηΐας ΠΠἰ ἀϊ πο Δἀο]οἰσεητὶς τγγαπηϊςᾷ σοπτιιπΊο] πὶ ν πὶ ἰησοπιιο σοτροτὶ Π]ταπι 
ΠΟΠτΙΪοΥ τ, πο5 το  ογαίπγι15 πλυἰτοτῇ οαρίτιιπι τγταῃηϊ 4, οπγης ἱπΙαυἰτατὶς ἃς ποααϊτίς σθηιις 

ΡῸΡ 

--- π---τ΄- το τας 



χει ὨΙΌΝΥΒΙΙ ἨΛΕΙΌΛΑΚΝΑΒ 5. 

“χεωμϑδῥδωυγχὴ ἔτι μάλλον ̓χευσονϑρυζωυ,ξαὶ γω ὀμα- ἃ ἐχογοσπιξ, οτηαρὶς ὅτ ὀχογοίταγαπη, 

ππης Ρατια τ, πὶ. ΝΟ τα μ᾿ (οἷ: ΗΠ] ας 

Ῥυϊομητυάίης ρτς ἘΔ ῃ5 4115: παπὶᾶ- 

Ροῖτο νἱοἶαγα ἂο σοπ[ειργατο σοπαῖα5 

οἵ Αρρίιι : (εἀ νο[ἔγιιπα δι πιυϊτὶ, αἰ 

Α]ϊας. αἱ νχοτο5, Αἰ" φἀο]οίοςηταϑ [ια- 

Ὀοπτιεἰερσᾶτος μα]. α!ὰ οδίϊαδίτημο 

πίῃς αὖ ΑἸ'ο φυορίαπι ἀςοξιγγᾶπο- 

ταπη,αυς αρ ἱρίο Αρρίο, εαάςπι ἱπέε- 

ταπταγ ργονγαληϊί ἔοττο ἀεοτῇ 4 Π4υ 5 

νοδὶς ροπάστ, Π πᾶπο πλθαπὶ φαἰαμνῖ- 

ταῖθτι ἐπυΐταπι Ππογιεἰς, ΠΟ Διά πγαΐτος 

νοίταπι ργορτεατα Βυϊαίπιτοαϊ ηγα- 

18, (εἀ ἴῃ πιοα ΗΠ] 1ὰ σοῃηιοιαγαπητγ- 

ΤΔΏΠΙ Ό ΠῚ ΔπιοτΈ τη, ἃ γα 15 ραέτο- 

ταπι νἱγρίπυιπιᾳ; σογρουῖθιι ΠΡ ί το πη- 

Ἁ οιλισεῦπα: δε ποοταπηᾶ ργοδοηο- 

τογίτἶ5, πάσα ξαταϊτατὶδ ἂς νεοογάϊαᾳ 

εἴτ ,Πχυῖς μας μα: σορίτο οπξητηγα 

μέρος. παῖ ἱπΠ τα πητ τγγληΠούιπι 

τουρί ἀϊτατοϑιῃος ΠἰΓΠΠγ: 818 ῃεοΐερα 

ςοσγοσπτασηθο πηδῖα, [1465 [ΠῚ Πλρᾶ 

ἱπϊαγία ας πγοάϊς ν᾿ πάϊςατα, τ σοΙτὶ 

Ραγατο νοδὶς ἰρί!5 αἀπιογίις ολ ἀξ πηαία 
τατο ργα πο, τα ΔΙΙ]αδηο ἔτθηδ 

ἀϊτγατηρίτο,ο πανί; γοξεῖσας οι 5 δά 

1 δειταῖοηι γοίρίοἶτο. οὐ ψυᾶπι. ἢ. Αἰ 

οαυλπι σταῖς ἰηά ρα Π.ηΪ, αυᾷ 

οὐ παπο,οιιπητγγαΠὩϊ οἰ 111 Β]ϊας ντ 

(οτα5 δοτὶρίπητ, δέ σιπῃ ἤδρτία (ροη- 

(85 ἀεἀιιοιιπιρεσηπαπάο ΠΒοτοϑ γοία- 

πλοτὶς ἐρίτἴτα, ἢ πος τέρα αἰΠηἠιτατίς 
πυοαγπια σογροσῖθ. ροτίτίς ὃ ἐ Νοη- 

ἄπιστη ογατίοηξ βπϊογαι,σπη πα Ϊτὶ δο- 

οἰαπηδῃῖ, Ορε πα» ἷπ ν]οἰςξ 44 Ἰῃϊ τα 

ΡΟΙ]ΠσΘηταγ. ΠΊΟΧΩ; σδτιτίοηοβ Ποπγῖ- 

πατῖπιὶ γοσαητάστοπι νΓροτὶ ΡοΙξᾶι. 

πος ἀςογδητ αὶ ργοάίγεητ ας ρτοραὶᾶ 

αὐάοτδτ ἀΐσεις, ιχια αἤθέιὶ οἤςπείη- 

ἰαγία. Οαἰδι5 σορῃϊτία, αίηᾳ; ἰορίο- 
πατῃ ἀποο5,46 ηυΐθιι5 (ρτα αἰχὶ, ν - 
τἰτὶ ποααῖς οὶ πηυἰτἰτα ἀϊπο ἰπ (6 ἤοτγοῖ 
ἱπηρετας, οπλῃ 65 ἴῃ ριατου! σοποι- 
τογᾶτ, ἃζ οπῚ ἀπλϊοὶς ἀορεγαγιιηῖ ΔῈ 
(ια (λοηῖς πηδηι {ἰρατί, ταγθαῖαι 
τοπηροπογθητινε νΕΓῸ δια οτιηῖ οος 
(ς ἴῃ τεητοσία τοσορίῆς, τα πια]ταπα- 
αυείξαάδτιτη εἴς, Ἰρπογδηταβ Ρἰεγοίς- 

486 σοητατίοποϑ {ξατυς οἰλη  ςἢ!- 
πᾶ οοπίρίγατίοης (ξοοῆποηεπι ἔλςο- 
το δά νἱπα!οᾷάατη ραιτία {ΠΠραγιάγοπη, 
ἀεογεπογαητ, Ππηιιατηαο αἀἰο5 {Ππχῖ- 
(ει, ΝτἸερίπίππὶ ταγθαγα πὶ δαξζοτοπὶ 

ἰπ οἰἠοάήϊαηι σοπιΐσοτα, δέ οορίΔ5 Ε 
σαῖς ἴῃ μοίϊος οάποογο, ἰπ6ἤ!σας 
ΟΡτΙΓῊ 5 σοταΠῚ ἀρτίβ, ΓορίοΠοπι ροῖ- 
πιαίτατο ; ἐς νγθαηὶς διτοπὰ ΠΕροτ 5 

το λοι ζῳ ὅμοια, δφα ξ4, δλλὰ μέχρᾳ τὴς ἐμῆςϑυγα- «᾿ ᾿ 

“λοιπὰ σωμαΐζᾳ πα ιδὼν πὲ χαὶ παρθένων σωφρονήσᾳ, «΄ ; 

Η 
" 

ῃ" 

φηοϑει οὐχ ἐμοὶ μόνῳ ϑυγατηρ ἔλρετο “9. φέρουσα «, ἢ 
πἰωὼ ὄψιν ἑτέρων, ζὼ Ὄσὸ Τ φανεροὗ βιαξεαζ, ὼ «29- « Ὁ 

πηλακιζᾷν Απταιος ἐπείϑλετο,ὀηλὰ ἡ ὑμὴν εἰ δον 

λαὶ, Οἷς μϑῥὺ, ϑυγαϊέρες, ζοις Ὁ, γα μεταὴ ζοῖς ὃ. νεανία! «ἢ 

“πωδὲς ἀὐπρεπεῖς" οἱς αἰ κωλύσά πρὸς ὀῆγου τινὸς ἥδ «΄ 

δέχα, τυραϑνων,ἤ χσδὸς αὐτο ᾿Ἄπαιου ζιτὰ παϑῖν “ἢ 

εἰ μή τίς «ρα, δῶν δε Ίν ἐγυητὴ ς,ως ἐαὺ ς ἐμας ἸᾺΝἢ} 

ζᾷς συμῷορας ἀτίμιφρήτοις ἐοισηϊει σφ ἐφ ὑ πολ- ἀν} 

(ςς ὃ τυραννικὸς ἔρως «αφϑελθὼν φήσετα!; χαὶ «ἰδὶ ᾳ « 

πολλῆς νϑυτοι μίϑολας χαὶ σκαιότητος (ᾳφὼςεἰςεᾷᾷ « ὁ 

νοζωϑυα ζεῦτα ὡς οἕκ ἐςαι,λέγάν. ἀόδαςοι »ὃ αἱ ἢ 

τυραίνων ἐχιϑυμία;»κτ' ὁ εἰκὸς, οἷα, δὴ μυῖπε νόμον « ] 

χρύστι κωλυτίωυ. μήτε Φόζον.ἐμιὶ ὃ δὴ πυρά οντες κ 

ᾧ μφοίαν διχαίαν , χαὶ ὑμῖν ἀύθις ἀσφόλῴαν ἕνα μὴ « ] 

Φὐτὰ παιϑητεντοδασκάναζόμϑυοι, Ὁ αι ρῥηξαπεῆς ὦ ᾿ 

δη ποτεῶοις χαλυνοις,ὦ φἌτλιοι , φϑαξλέψατε ὀρϑοῖς « Ἷ 

ὄμμασι “σοὺς τί ἐλάνϑεριαν. Ἐχι τίνι γδρὲ τέρα « 

πσδοφασ μάλλον ἀγδμακίήσετε, ἢ (τη, ὅτε Ὁ 

“δ πολιτῶν ϑυγατέρας ὡς δούλας ἀπαορ»ισιν οἱ τὸ 

ραννοι, καὶ μ(Τ μαςίγων γυμφαγωγϑῦσιν; ον ποίῳ δεῖ 

ἐλάύϑερον φρόνημα ὀρ δλήψεοϑε χορῷ, Ὁ γιοῦ παρόν « 

τες ἐνῷ ζᾳ ὅπλα «ἦδὲ ζϊς σώμασιν ἔχετε; ἔπδι 

τῳ, λέγοντος, ἀμεξθησαν οἱ πολλοὶ δμμορήσᾳνεὐασις, ' 

οψούμϑιυοι" χαὶ ζις ἡγεμόνας Δ᾽ λόχων ἐξ ὀνόμαπς. ' 

ἐκαίλοιω,ἀξιοιοῦτες ἔργου ἔχεοϑαι ̓ χαὶ Ολν τῇ φαιέτ. : ' 
3 ᾽ς 

ἐπ ἀΐζις μ᾽ ὄχλων ὁρμὴ βύνται, σαί δν ̓ 

Ὁ ξρατήγιον πόώτες, καὶ (τὴν φίλων ἐσχϑ' ΗΝ ' 

πως παύσωσι πω (ᾳ ρα χω, ζα οἰκεῖα, ὁπλα χἶξδί ὦ 

φησάκϑμοι. ὡς δ᾽ ἐπύθοντο ἀπεληλυϑύζᾷς εἰς ᾷ 

σκζωυας, λήξαντα τε χαὶ παυσοίμϑυον τὸν ϑόρυξον,ά- 

γγοοιιῶπες ὅτι ΤῊ ἑκατούωρχων Οις πλείοσι δεδὸ-. 

μένον κὼ, δὶ δἰπορῥήτων σεευωμισιῶν ἀἰπθςασιν 
! ΜᾺ 

πραῆφν, καὶ σεουελά ϑερφιῶ τω πατειδα;,Εχριο 
40 γαν, ἐπειδλὺ ἡμέξφι (άχιςα “δύνται, τὸν μϑὺ ὀχίᾳ- 

οι ἤοντα Ὅις δχλϑὺς Φρργίνιον συλλαξονᾷς ἔχφν ον 

φυλοικη, οι: δὲ δεωάμεις δϑαςήσανᾷς οκ τῇ γά- 

θαχος, ἀγήν Ἐχι ζι πολεμίοις, χαὶ τἰω χραῖι- 

φίω αὐτῶν τὴς χώρας ἐγκαϑημϑίοις δηοιοῶ «δὶ 

δὲ ὦ τῇ πολῴ ποραουδύων μηδὲ Οῖς σφετέ- 

69ις ἔτι ἐανᾷς πολυπεφαγμονεῖν , ᾷ μϑὺ “ἰὼ 

ὨΘίαϊς αμ ἀς πὶ ἀπρ τις ρογπαϊτγθηπΠὰ οὐτίοὔπις πησίγεγο; ((αἰ αἰ μεγείος 42ηἼμ205 ΡΑτιπΣ ῥε 
λ 

ᾳ, 



ζὰ ὠφελείας (5 Δ τὸς ἐσουϑυες αἱ πὸρ αὑτῶν 
᾿ ἑκαςοϊεαγῶνας. ἐγίνετο 3. αἰδζις σϑεὲν τσ ἐκ Δ|ῳ- 

: λογισμού' σϑεὶ ΚΕ δεργένιον εἴα σὸν οἱ λοχαίοἱ καλέ- 

Ι μϑνον εἰς ὁ ςραΐηγιον ἀπελϑεῖν,ἰ πτσοτη 6. οὐες μή τί 

παϑοι διφνογ. διλιὰ ὁ τὸν Δίαληφλντα λόγϑν,ὡς Ἐλὶ 

πὰς πολεμίοις ἀγαγεῖν τὸς ὀχ λοις ἐξόλοντο, κατω- 

» νεἰδιζον,λέο»"Ἴες,Ωἧς καλώς ἡμδμ' ἐςξρατηγήκαϊε χαὶ 
» φαρότερον, ἵνα ὰ νιοῦ λφίξογῆες ἐλπίδευς ἀκολουθῶμϑῳ 
» ὑμμν,οἵτίνες ὅσω οὔπω πσοότερον ἕτεροι Ῥωμαίων 

» ἡγεμόνες, ἔκ τεαὺν ἀρ» ες “πόλεως φραΐιαν, ὦ Ἔσδιο 

νὰν συμμαχων ἀγείρανϊες,οὔτε τίνα, νἱκζωυ ἢ βλαξξω 

» ἐποιήσοίε χτ' τυ ἐηϑρων,δλλ᾽ ὀανδρίαν τε ὦ ἀπει- 

ν ρίαν ἀπεδείξαε, κακῶς ςρατοπεδοῦ σεύνϑρμοι, κὺ τίω 

᾿» ἑαυτῶν χώραν ὡς ἰασὸ Τὴ πολεμίων “καταδηωϑεῖ- 

Μ σανγα]ωχοις χαὶ Οἰπόρους ἡμιας ἐποιήσοίϊε ὡπύτων 

᾿ σοις κραζριωῦπες Οἷς ὅπλοις τυ ναίων εγικῶ- 

ν᾿ μᾷυ ταῖς μαχαηφ,ὅτε ὑμδμ: χρείήους ἤσαν οἱ φραΐνο»ἵ 

υὗπαιά τενιῶ καθ᾽ ἡδμίλριςάσι, χαὶ σκζενας χαὶ δώ- 
» δράποϑα χαὶ ὅπλα ὁ χϑήματα διηρπαχότες, ἔγρεσι 

(ἀμέτερα. ὁ ὃ Θεργίνιος αἰπὺ τῆς ὀργῆς, αὶ ον γ0 

τὸ μηδὲν ἔτι δεδοικέναι “ὅς ἡγεμόνας, αὐϑοωδέςερον 

αὐτῶν κα ϑηήπΊετο, λυμεῶνας χαὶ ὁλέ, ϑρους τῆς πα- 
᾿ ηρίδὸς Ὡιποκαλῶνρὸ παραινῶν ζϊς λοχαχϑις ἅπασιν 

Φραιδμες ζᾷ σημεῖα οἴκαδε ἀπαγήν δ φρατίων. ὁρ- 

ῥωδοιώτων σ᾽ ἔτι πολλῶν ζῳ ἱερᾳ σημεῖα, κινᾷν, ἐ- 

᾿ πέτα τὸς ἡγεμόνας χαὶ τὸς φρατηγϑὺς καταλιπᾷν, ὥ-" 

“τε ὅσιον οὔτ΄ ἀσφϑηὲς δὴ γομκεζόντων Οῆς πᾶσιν" ὃ πὸ 

δ ὕρχος ὁ ςραΐϊιωτιχος, ὃν ἀπόώτων μάλιςα ἐμπε- 

δοῦσι Ῥω καγοι ζος φραΐηο»ίδ, ἀκολουθεῖν κελά.4 τὸς 

φραϊφυουϑύες ὅποι ποτ᾿ ὸω ἄγωσιν" ὃ πενόμωος πο. 30 

[1 κείνην ἔδωχε ζοις ἡγεμόσιν ἐξοισίαν τὸς ἀπάθοιωζᾷς» 

 ἀζᾳ σημεῖα καταλιπονζᾳς, ἀκρίτως. ζωῦτα δὶ 4.λᾳ- 

(είας ἀδζὺς ἐχονζᾳς ὁραΐν ἀδεργίνιος,ἐδὲ δευσκεν ὅτι λέ- 

λυχεν αὐτὸν τ δρχϑν ὁ Ἰόμος, δ)" γόμῳ μ»ϑΔὺ ἀἰποδει- 

ὅϑειτα δὲῖ τ’ φραϊνοῦν αβχῴν νη διιναμεων, ἡ 5 γ δέχᾳ, 

ὀἀὐδρων ἐϊξοισία, πο βοίνομος ζὐ,ἰ χύροόλϑσα Τ' ὠψι- 

«ὐσιον γρόγον,εἰς ὃν ἀπεδείηϑη. Ὁ 5 ὁἷς μὴ χτὶ νόμον 

Ξέρισι ποιάν ὃ χελάνόνϑρον, σέκ. ἀὐπείθφαν ἐ) χαὶ 

ἀὐσεξφαν,δλλ ὀθοιαν ὼ μανίαν. ζιῦτα ἀκούσαις, 

ὀρθῶς λέγεαζ ἡχϑυμϑυοι,ὼ πϑραχελδυόνϑρμοι δλλή- 40 

λοις, χὰ τί ̓  ϑαύρσος ἐχὅ. δα μονίε λαξοι]ες,αἴοονται 

ᾳ σημεῖα ὁ πσο 951ον εἰκ Ὑ χαφαιχος. ἔμελλον ἢ, δ» 
ἣν ἢ » η΄ Χ "ἡ ἈΠ ΗΝ “ λ ͵ὕ 

εἰχος ον ποικίλοις τὲ ἡλεσιρὼ οὐχ ἀπασι ζῳ, χρωτιςα 

διενοουνδύοις, ἔσεοϑαι! τίνες οἱ ϑμογ]ες ἅμα Οἷς ὁλι- 

γϑύχως χὺ φραϊιῶται Ὁ λοχα!οὶ, πλξωὼ οὐοσοῦτοι Ὁ 

εὐ ΑΝ ΈΤα ΟΝ Π1ΒΎ ΧΙ ἫΥ 
σσπηο ας, ραττίπι αιιοτ ἀϊδηΐς ρτο ἔα 
Ἰρίοτα (δ]ετα σοτταιοϊηίδι5. 5864 πίῃ] 
ΘογιΠ) 40 α σορίταγᾶτ, ΕΠ ςοτα ροταο- 
ττ, Πςσ. ἢ σφ ητιτίοπος Υ ἰγσί πα, σα πὶ 
τος Πογοίαγ, πη ργςτογί αδῖγε Πυιθγῦτ; 
γογίτὶ Ὠςα α οἱ ἀροίάογος πα ]. χα ΐῃ ἔτ 
Ἰητοισορταπι σο Π]α ἀε εἀποεπάο ἰπ 
Ποίτ πη] τς, Πυϊαίπλοά! οτατίοπο Ροῖ- 
{Πυηχοισητ: Ῥτςοίατος μῃς νος μδα- 
τΟΏΠς ἱπ) ρογαζογοϑ ρυς θῈ Π 5; πης 
διδομαίρο σοποσρία,ν 5 (ςααπλατᾳ 
οὐτῇ ραγτίτη εχ ἱρία ντῦς, ρατιίπη ε ίο- 
οἰϊ5 ταμτα σοη Ἠδιιοτ τίς ἐχογοϊτι, ιᾶ- 
τα ΠῈ ΠΕΠ]]}15 ἰητογ Κ ομπαΠο5 ἀτισο5 2ῃ- 
τεσ ντη σοητγαχίτ, πος νἱἐξογίλπη 
ν] ]Δῃν τοροσταίξί5,ηος ν] πὶ Ποίεϊ ἀ4-- 
ΠΛΠῈΠῚ ἸΏ τῸ Π{Π|5; (δ ἱπηροτίτία αἶηρρ,- 
ΖαχαἹ δὲ Ἰσπαια (ροοίπηπα Ἔχ ϊδιί- 

{τἰ5, Δ δέ σαίξτα πιαῖς ρος, ὃς νο- 
{γα ᾿ρίογιιπι γερίοης νι ΠΟΙ ἀεια- 
{ἔλτα, πηδάϊσος πος ας» Οπληϊ ἱποροϑ᾽ 
οἤεοιΠις, δ ]ιο5 απτθα ἀγπιογῖ νἱ ἰπ 
ΡΓα ἰδ Ππρογαθαπλιι5,οιιπη πηο]οτεσ α΄. 
νοϑ5 ποῦς ργχοτγᾶς ἀτιςο5, 1 δὲ ττοραᾷ 
ΟΟΠΓΓΑ ὨΟ5 ογίραης, δζ το ητου 5, Πηᾶοῖ-: 
Ρ 15, αὐ Πῖς ρασιιΠΙῖςᾳ; αἀἰγορτὶς, ποία 
Πὶ παίσέτ. ὙἹγρίπίμς αὔτ, ραιτίπιῖτα 
ἱποθηί{15. ραγιτη φ ΠΪΠ1] Δι ρ] ας ἀπε 
σα5 πιο ούοτ, σΟΠτ ΠΟΙ ς δος ης ΘΕ 

(εθατ, ρείξεβ δῖα; Ἔδχίτία ραιγία αρρεῖ- 
ἰλῃβ,οτηποίᾳ; σεηταγίοπος Ποτίδης νῈ 
(δ ]ατῖς ἤσηῖς ἀοπλιπ γεάιισοτξι εχ- 
εγοίτατη. (επ οἰιπι ρ᾽εγὶῳ φάμιιο νεγε- 
τοῆτασ (λογὰ {Πρ ῃΑ ΠΟΘ 6, ἀπΠσμΠΊΩς 
δὲ ἱπηροταζογιπη ἀοίοττοποπη Ποτηο 
Ἰιοἰταηγηος τυ οΠ-ξ ἀπιοεγοι: (πΠΆ τηΐ- 
Πτατς Ιαταπιοπιῦ,  ΟΠπηπί Ππαχ ΠῚ “π΄ 
ἱπυρεγατου υίογιᾶς αοπηδηὶ, Π  ταπ- 
τεϑίεσαί ἰδεῖ φιιοῦιιΠ14; ἡγβεγάΖο ες 
ἀυχοτίηι:οχα; ἀπο. ροτοίξατομη (τ 
ἱπαἸξζα σαι] ἱπτογ οἰθηα , Πααΐ ποα 
οδτεπηρείεηγαιτ ἤρηα ἀδίεγαη)  1- 
φίῃίμς ΠΠΠο5 Πδο τε! σἰοποτοποτὶ νἱ 4, 
ἀοςετεδος γείαγαπάο ρογ ἰεροίη ίο- 
Ἰιτοϑ εἰς, χυία ἱπτρεζατογεπῃ αὶ ΡΓα- 

{πσορ 5,16 ρ τἰπλα ογθατιπὶ εἤξ οροτ- 
τεαῖ; ἀδοοπλατὶ φατὲ ΡΓατεγ Ιερεβ ρο- 

τείξατοπη ΠΡῚ νίγροτ,δηπιίαχη (οἰ Πσες 
τοπριις,ἰη αοα ογεατὶ Πητ, γᾶ ρ τε Π, 
1ἰ5 αυτᾷ φαΐ ποη Ἰεριτίπηο ργαίπε, ἱπι- 
Ρετατα σοῖο, ποη οδεαϊδτίδεη δὲ ρία-. 
ταῖς πη οἵδ, (δ αιτιδιίαπὶ ὃς ἰη ΔΑ ΠῚ. 
Οὐΐθδιις δι τὶς 11 ἐπὶ γοέξο ποπς- ΜΙ πες νε- 
Τ6 ατ ίτγαιί οἵ ἱπαίςοπὶ ΠΟ ΠΟτταΠτιΙ; ΕἸΠΕ ΤΗΡΗΙΕ 
άάϊι44; ὅτ ἀἸ αἰ Πίτις Πείςϊο ἡ ΗΔ ε1- ἀεεοιουμίς, 
οἷα, Πρ πὰ το! Πτ, ὅζ α σαί γῖς ρογριιητ, ας 5 Διιςοτίηῦ 

ἣ - ΡΟ . ἵ Ι Ά - ἀ - οὐ . - ΠῚ δὶ ΙΪ εςεάππι. 
Ἰσοτ(ντῖδτοῦ ψαῦια ΘΟ ΠΤ ο οι ΘΓ. 1 1ΠῚ ΠῸ ΟΠ 65 ΟρτΠΊα αυῖςφ σΟρΙταΠΌ ΡΓΟΟα {010 411- ΞΕ ΣᾺ 

αὶ ἔμοτίητ τι ΠλΠτοσ τα πὶ σρῃτα ΓΟ ο5, 4 ρα ἀσοξυγοσ ρογπιαηίογιπτοπ Εις ταπηοῃ τᾶτιι5 

ΡΡΡ ἢ 



7:4 ὈΙΟΙΝΥΙΒῚ ΑΓ ΟΛΔΕΝ ἃ 5 ὧν 

δοῦν ΠΕΙΠΊΘΓΙΙ5, ( Δἰτογῖς Ιῦσο Πγΐ- 
που ΠΙΙετρο ς οαἤετίς Ἔσται, οδτίπιια- 
τα ρογτοταπι ἀἰξ ργοίςξξίοης, (α δ νο- 
(ρογαπλὶπ ντθϑ ἰητγαγῖι, Πι}10 {014 4- 
ὉΚΠτιΙ5 ργα ΠΉΠῸ παπτῖο. ψια: γα πΠῦ 
πιδάϊοογος ἰπίγα πλοσηΐα τυ γρας οὔοῖ- 
ταῦϊτ,ἄτιπη ογεγλῥς ΠΟΙ] Ἔχεγοίτιπι 
ἱπιγαίτα ρατᾶτίθιι5, πλασηιις οἰαπηοῦ δΖ 
ἰἱποῦσροίιτα ἀϊφοιτίατιοτοτα νεθε σοοῦς 
τδοίξ. Νοη ἀϊπτασηθη δα ταγθα ἄτιγα- 
ταιητ, τα ντ ἱπΠς Αἰ] πια! ἐχίτίτο- 

ΠΡ σ ὌΡΗ Ε ἢ ἐοὐε εϑην ΑΚ ΝΑ ΤῊΝ ἷ ἥ ν 
τῖτ, ἀ επὶπὶ ρεῦ νίσος γα θαητ, οἰ. τὸ σι, καὶ ἐπ ἀγαθῷ τῆς πόλεως εἰξεληλύϑασι τὰ οἱ 

ταδθαητίς δζ δηλίοος εἴα, ὅς θοπο τεί- 
ΡΟ] σα Δ ποηΠΠς: πες νεγθίς ἀΐδοτς 
Ραθαπτἐβέϊα, οιιπὶ αὖ οπληΐ αρϑτίπο- 
τεπεϊπίαγία. ὃς ροίξαδπι ἴῃ Αποητί- 

ἈΠΒΠῚ ρογπεποτο, (εἰ αὔτ! 5 οο]}15 πιεῖ 
ὉπΊπο5 Παἰ Ἀοπλα ΔπΊρίτι σοπτίποη- 
ταγ, σαῖς Ιοςβάϊς πχαχίπιε Δοπειι5) 
Δα Ὠίαηα ἔληῦ ἀγπηα ροίθετα. Ροίετι- 
ἄϊε σοπηπληίτο να]]ο, ὅζ γασιπῈ {π1π|- 
τηδ ἀσσοτη τ δυηἰ5 οσπλΔ, ποτιιπι 
Ρτίποερβ ογα ΜΟΟρρίμ5,οηπαίειιο- 
ταητ, ΝΟ πλαϊτο ροίξοχ ΕἸ Φεπατίθιις 
4πο4; σαί γῖ5. Δα Χ ΠΟ εἰς νσεπεγίτου- 
ΤἰΠΠ πὶ ἐγ π| ἀρ πλἰπιιπὶ σΘηταΓΙ ΟΠ 65, 
τηάσπάτη (εοιπὶ Δ ἀτιοξτες ΠΑ ΠΕΠῚ: 
ααΐοιπη ἰφπηΔἀτπι αὐ ἱπηρεγατοσίδ. 
{ἀἱς αἰϊεπατί εἤδητ,εχ χιο {Π| ντρτὰ 
ΒΑΥΓΑῸ1) δ᾽ σοίπη ΙσρατιιΠΊ ΠτΕΓΘΠῚ6- 
ταῦτ; ΠΕσταπΊεη ργογαβ εσθΠοποῖη 
ἐλςετε δυάεστγει, σαοα αἡΐεγα χαΐη4; ἃ- 
φτηίπα πη ΑἹρίαο ἀθοοπλιγογιπι ραῦ- 
τοστασγοηταγ, σορηϊζα τη 6 ΠΠογα (6 - 

οεἤποπα, ἰά ἔοτταπα δεποβοίἢ ρτατὶς 
ΔΏΪΠ.ἷ5 ἀοσορταγιητ. ργαογᾶς δατῷ ἢ ϊς 
4πο64; ἀστηϊηὶδ. ἀδοῦ τε! δηϊ, πο 5 π. 
ἰπποῦα ἀπσαθς ΠῚ ογοδιεγαῃζ : ἰπτοῦ 
4ιος5 Ἔπηϊπεθαῖ δοχίις ΜΆ]ας. Ρο 
νοῖο οσίππχθγαης νεγ Π14; σορίΔς5,ρο- 
(τὶς αὐ Πηΐ5. ν ἱρίπεὶ τὶ δια σοι τη 6- 
τῦὔτηυϊη 4 Ρ τερ. ἀἰσεπ ἢ ἀροηάαπη- 
νϑ οἴει. Ρουτο ἰητετ μος νἱρίπτὶ, ἄπος 
φαγί πε Ππ|ος σετογὶς νεῖ σοι! ες 
Δηταῖγα νοϊπογίις, Μ, Ορρίμπι, δὲ δεχ. 

Μδῃ]ῇ. ἢ ςοπίξίτατο εχ οπηπὶθ. σθη- 
τας οηΐδ. 6 ηδτι, οἴ 115 οπιηξ τεγῇ αδά- 
ταϊηϊγατίοης σσπημηίσαγιης. (ιπ|- 
416 πη6Π5 Πογῦ δάθμιις ρ]ετίςη; ποο- 
σηΐτα εἴτι, Αρρίμϑ,νε ηυ] (ς Βαγῖι ταγ- 
Ὀατῇ ὃς πγαϊογῖι ἰπ46 (δουταγοῦῇ διι- 
ἑϊοτ εξ ποῆοε, π1 1} ρῳ]σοτῖι πὸ- 
δοτίοτνιπη τγαέξαγο δι ρ 5 νοἰ εἶτ (ςά 
ἀοπηϊ(ς σοητίπαϊτ, Ατ Παυϊ οὐπῇ 60 ντ- 
Ὀἱ ργαξδέξας εγαῖ, 5 Ρ. Ορρίας, ρεηςῖ- 
Ρίο δὲ ’ρίς οοηίξεγπατας, ιαῇ οοηία- 
{πἰπ| πιδηιι5 Π]ατατὶ οἰσῶς ἰπἰ Πιϊοὶ, οἴῃ; 
ἴῃ Βοοίρίαπι νεη!ςης, ροίξιιαπιοο- 
Βῃοαΐτ θοὸς ὨΪΠῚ] ποι πλο] τὶ, το πα! ΠῸ πιδῖιι, (δ πατιιπὶ ἴῃ ογίαπι ςοπιοσαιίτ, Πρ ]ο5 νἱγ πὶ 

30 σεῤυέμιξαν δλλήδοις,ϑενϑυοι ζᾳὕπλα,Οῖς εἴκοσιν 

40 κακῶν, οὐκέτι τὰν χοινῶν σοϊ!ὲν ἠξίου ραῆῳ, 

πλῆθος, δλλ᾿ ἐλοίηους «ϑὰ πολὺ τὴν ἑτέρων. οἱδὲ, 
ὀξελϑονῖες ἐκ τ φρατοπέδου, δὶ ὅλης ἡμέρας ὌΝ 

ρβ)υΊες, ἑασέρας καταλαί(ούσης παρῆσαν εἰς πίω ὦ ῖ 
πὐλιν, Ουϑὲνὸς ὀϊξα[γείλαντος αὐτῶν τί ἐφοδὸν "χα ἢ 

στουετάροξαν πὰς ἐνδὸν οὐ μμετθίως, πολέμμονοἰομέ- 

γοῖς φρατὸν εἰςεληλυϑέναι "χραυγῆ τε χαὶ δρόμως ἀπανν Ἢ 

κτος ὀμα. τί πόλιν ζῶ. οὐ μζω ἔχὶ πολιω γε διέμει-. Ὁ} 

γὲν ἡ ζῳ 9:Χὴ χθόνον, ὡςξΊε κακϑν τί “μμέαϑαι δὲ αὐ 
πίω. διεξιόντες “ὃ πὸς ςενωποις,ἐξοωνδτι Φίλοι πὲ ε

ἰ" 

γα ὅμοια, παρείχοντο ζ;ς λθγϑ9ις οοἰδιχοιίῶπες ( 

ἀφικόμϑμοι δὲ εἰς τὸν και λούνϑιυον ̓ Αξεντήνογ᾽ ἐς] ὃ 

ἐμαἰξεεχονϑύων οὐ τῇ Ῥωμῃ λόφων ὗν! ὅχτ 

ὅτατος οὑφρατοπεδούεοϑαι αὶ ὦ τῆς Ἂρ γ 

ἱερϑν τίθεν.) ταῦπλα. τῇ δὶ ἑζὴς ἡμέρα κρατέωυ 

μϑρυοι τὸν γαφφια, αὶ χιλιαῤχοῖς δέκα. τυ χοινῶ , 

ποδείξαγϊες κυρίους, ὧν ἡγεμὼν »": Μαρχος ΟἹ 

ος, ἔυϑυον ἐφ᾽ ἡσυχίας. ἦχον ἢ ἀὐζις ἐχίχουροι 

πολὺ χαὶ πὸ τὴς εν ᾧ, ,δσῃ φραΐζιας οἱ χρατίςοι ᾿ 

τειοΐν οἰῶν λοχαγοὶ, πολλ δὼ δοωύαμιν ἐπαοόμετς 

νοι, δλλοτδάως μδὺ ἔτι πάλαι ϑζκχείυϑυοι κσοὺς πὰς 
ἐχεῖ φοαΐνγϑις, ἐξ οὗ Σἔκκιον τὸν ρεσζάἀυτίω ἀπε: 

κάναν, ὡςαἷρ ἐφίωυ᾽ δεόίοτες δὲ ορξαι τῆς δἰποςς 

σεως ωρότερον, ὡς οἰκείων ὀγτων τῇ δεκαδαρχία 

ον ̓Αλγιδῶ πέντεζᾳ [ΥΧ,τοτε3 Ὁ τίω ἐκείνωι 

πῦςασιν ἐπέγνωσαν ̓  ἀγαπητῶς ΩΝ συμᾷξαὺ οὐ πῦτ 

τύχης δοξανϑυοι. ἡγεμόνες ἢ χαὴ ζούτων τὴν 

Γκάτων ἤσαν δέκα χιλίωρχοι χα θ᾿ ὁδὸν Ἔἰποδει 

τες, ὧν ἐχιφανέςατος Σέξτος “Μάλιος ζῶ. ἐπ 

λιούβχοις ἐπέψεψαν ἁπόμτα κἰπὲρ τῷ χϑινούλι 

τὲ χαὶ πορα ἡ φν. εἶχ δὲ Τὴν εἴκοσι ζες ξχιφανεςάτοι 
ὠπεέδάξαν δύο ποφοξούλοις, Μαρχον Οἴσιον," 

Σέξτν Μάλιον. οὗτοι βουλάστήσμον ἐξ ἀπὸ 

καταςησοίυϑυοι Τλν] λοχαγῶν, μετ᾽ ἐχείγων ὡπὸ 

διετελοιου “σραγμαϊφυονϑμοι. ἀδήλου δὲ ἔπι 

πολλοῖς τῆς γοίας αὐτῶν οὔσης, Αἴπαιος μδῥ,0 

δὴ συϊγενώσκων ἑαυτω τῆς παρούσης ζᾳραχῆς αἰτί 

γε ονοτ!, καὶ Τὸν πσοοεδοκωμϑμων δὲ αὐτίω ἐσεαϑε 

λάκατ' οἶκον ἔυϑυεν.ὁ δὲ σεωὼ αὐπώ τεταγμένος ἔχ 
“ 785: ᾿ ΕΣ ἮΝ 

τῆς πόλεως Σ᾽ πόριος ὕπατος,“  οταρφεϑεὶς κατ 
Ε ᾽ ς ᾽ 2 ὩΣ ᾿ 

Ὥρχας ̓  αὐτὸς, ὡς αὐτίκα. μιοίλᾳ τὐεϑρων σφίσιν. 
ἘἜχιϑη τϑώ σὴν ζ ͵ εν ὙΤΝ 14 

σονῶνων, χα ὅχι ουτωύχόντων, ὅγιῳ χριεμιο τος 
καὶ 9 ε 3 

δεν συ οὲν νεωτεριζονᾷς εἰύζις, ὑφέμϑυος Ὁ δέος »ἐ-᾿ 

καλά ἰὼ βουλζωὼ εἰς ἃ στιωέδδιον Οὐκ ΤΡ οἰκιαΐν. 
ΠῚ 

κατ 



ΑΝΤΊΙΟ. .ΕΑῸ Μ. 

τς χατ᾿ λῦδρα μεταπεμπόνϑρος. 
᾿ς λεγθμϑύων, ἦχον οὐκ τῆς ον Φ δύῃ φραΐιας ἡγεμό- 
ν»".. ἜΡΡΕΙ ἘΝ ΞΕ λελάφθ ζει “" 

γ.4 γἐς,α γόμακ ἑτες υ χοιτολελοφυαι οις ,χα 

ΓΝ ἐχας αἰ σοὺ αὖ" ςρατιωτῶν ἀμφοτέροις, χαὶ πίω 

λζὼ πείθοντες, αἰξίαν τῷ “πράγματος ὀργά 

᾿ αὐτῶν λα(φν.ἐπτεὶ ὃ ἀγϑρά)4ν γνωμιζων ἕκαςον 

4, Λάσκιος »ϑὺ Κορνήλιος ἔφη δὲῖν ἀπεῖναι ζις 

᾿ . (ιϑένᾷς Ἐλὶ τὸν ᾿Αἴζεντίωνον αὐϑημερον ἐχε ζοις ἑ- 
ἘΝ ΜΝ νχσλ ͵ ἄμ ὰι δι 
αὐτῶν χάφραχας, χα ζᾳ κελάσουδυα αἰ τοῦο φ«ρα- 

2 οὐ 2 » 
ετί 5 αὐτῶν συλ- 

[χους,σλιζωὺ τὴν αἰτίων “ὁ ὡἰποςάσεως μόνων' ζυτοις 

ὅτα,βουλάνφν αἷξὰ αὑτῶν ζὸ σεευέδ ριον ὡς ἐκλε- 

λοπότων τί ζαξιν ἐφ᾽ ζῶ ἐτάγϑησόλυ ίπσο τσ. 
ν". ΄ ᾿ ε Ἱ 

μόγων, χα Ἢ φραϊιωτικὸν ἡσεδηχϑτων ὀρχ9». λώ- 
“αι ἢ Φλλέσιος- ἣν ὼ 

χα δέλτοις ὀῥαγεγραμιμένοις ἀὕοομϑυ, οὔτε μηδένα 

᾿ ποιήσαοϑαι λόρον ἥρμοῆεν », οὕτω σεμγαΐν ὄντων, χαὶ 

ὑσαυτίω ἐχόντων “Δ  ουφοραὺ πὐρα ς Ἑλλζωυιχας 

μοϑεσίας,οὔτε περαγτέρω ἐξ δέοντος τφοξαινάν, εἰκ»- 

1, 8; 

' "γῶν ἐχττελῴν, μηδενὸς ογζᾷς τὸν γεχϑνότων ἑπσο- 10 

δ Ὕ ς χε νᾶρυς ἢ "59 γν 7ὔ 

“ἷ “δι Ῥω κα )κῶν νοκ(ῶν, οὖς ον τις δωδὲ-- ΣῸ 

,ψι }} 72 

εχ χκάϊδυς ἀοςοτίδῃς. [πἴοῦδανετο 
ἄτιπι 11 σοπυοσαπτι, νοπίαητς Εἰ- 
ἀεπαῖίδις οαἰξτὶς ἀπιςες5;8ζ σαπὶ ἱπάϊ- 
σῃατίοηα σφοπαηπετγέταβ, νῖγαα; σαίξγα 
ἃ ΤΑ Πἰτίθιις ἀείοττα ες, (δηδτα ρεῖ- 
(παάογε σοηαπταγ νε σταυίτοτ 115 ἱγὰ- 
(οατατ. ὃς φαοηίαπα {πα οαΐας (δητδιία" 
ἀϊςεπάδ γαῖ, [.. (οσπείϊας ςοπίαϊτ ο- 
Ροτίογα ςος αὶ Απιοητίπιπη ὁσσιραίς 
ίξητ,θο ἰρίο αἷς ἰῃ ἔπ φισπια; σαίεγα 
γοποττῖ, δὲ ἱπηρογατοτ ἰαΠΔ ἐχίδαμι; 
ΠΟΘ ]]Ατη ἔδξεὶ συ]! ραπὰ εἰς ἱπιρατζατί, 
εχςερείς (ο] 15 ἀεξεξξίοηϊς δυιίξοσίδιις; 
ααΐδιι5 ἱπηρογατογοβ ἰγσγοσάταγος οἵα 
Ραπδ5. σι οα {1 ποη ἔδοογξι, (επατιτα 
ἐς ΗΠ ἀδσεγπογο νῖ ἀθ ογάϊπὶς ἃ ἀτι- 
οἴδιις αἤπσπατὶ, ἀθίοττοσίθιι5, ὃζ Π1}}}-- 
ταγὶς (Δογαπιςητὶ νἱοϊατοσγίθας. αἵ 1.. 
γ δίεγὶαϑ -- 

δοά ἄς Ἰερίδ. Κοπιδηὶς 425 ἀπιοάε- 
οἶπι τα }}15 ᾿Π(ογΙ ρτα5 γα ρεγ ΠΊ5, ΠΟ 
ΠΙΠῚ] ρίαπα ἀϊσεπάινιπι ἔτ, σα ΠῚ της 
Δάςο φτατιεβ, δέ ἃ (ἀταοαηΐοα ἰοριπη 
Ἰατοποταπτορεῖς αἰ δγδυτποα; ν γα. 
τηοα πὶ ργοστοάίοπάι, ἰομρίοτγο, 

Ομ, κειαγζῷις τἰωὼ πῆθὰ αὐτῶν ἵξοριαν. οἱ ἢ (Τ᾿ πἰὼ 

κατάλισιν ὃ δεχα δαρχίας τίωυ ὕπατον ξἰρχζωυ ὡραῖ- 

τοι προ τῷ δήμου λαθοιῖες ἔχὶ τῆς λοχίτιδὸς ονω- 

ολησίας, ὡς τῶν ἔφζω, Λάσχιος ϑαλέριος Ποτΐτος, 

ἀε εἰς ἱπίξίτιιτα πατγατίοπθ. (δυιΐνε- Αιν. 6.306, 
( “ - τ, “ 7 .- το ροίξαθάϊοατιιπι ἀδσδηγαίγοτῖι ςοπ- ἐοαο να 

. . . - ) Ξ. 

{υ]το ἱπαρεγία πη ργί πγΐ ἃ ροριη]ο δο- Ἠοταιίο, ἰο- 
ΠΕροτο σοΠΊ 5 σοπταγίατίς, ντ ἔαρτα 8. ἰμία. 

Γ ΣΡ Μαωρχος Οἰδοίτιος Βωρίατος, ἀὐξί τε δημοτι- 

πίω “Δι αδεδεγμκένοι πἰω πολιπείαν, ΤΣ “οοε- 

ΜΓ ουλέῆωτες αδ ἐποιήσοιντο ττσδϑς ὦις δυμοτί- 

χρυ, ὅτε ἰσοϑέαϑαι ζῷ ὅπλα, σεουέπειϑον ἀὐζις, ὡς 

᾿ς ὕπόρτα ζᾧ συμφέροντα τω δήμω πολίφυσονϑροι, 

ΠΟ γόμοις ἐκύρωσαν οἰ ἐκκλησίαις λοχίζισι᾽ δεςχεραινόν- 

χων μδὺ Τἰμ πατοικίων,μδουνϑύων 5 ὀρτιλέγάν"δὰ- 

ἡ δ λοῖς πέ τίνας οἵἕ οὐ δέο μα! γραφῳν οχαὶ τὸν χελάον- 

ἥι τα ους «ἰασὸ πὸ δήμου πεϑενίᾷς οὖν ταῖς φυλετιχαὶς 

» Οχκλιυσίαις νομοὺς, ὡπασι χείαϑαι Ῥω ᾳίοις ἐϊξ ἴσου, 

ΚΙ 

τὴς: 

᾽ “οὐ ͵ ͵ χϑ ῃ 

» Οχκχλύσιαις πεϑησουϑμοις. ἐμθδλαι δὲ ποδϑςέχειν- 
Ψ ἼΩ, 2) ͵ ἣ ͵ ΠΡ ΠῚ 

Ὁ τὸ ὗς χαταλυύυοῖσιν ἢ τ βαξαίνοισι τὸν γομον, ἐαν α-- 
“ ᾿ οὖν δ, ΄“ος ͵ὕ 

» λῶσι, ϑαίγατος χαὶ δήμάυσις τὴς ὀεσιάξ. ὅτ, ὁ νόμος 
251 διωΣ ͵ ͵] ὡ ᾽ 

ὀξέξαλε ᾧς ἀμφιςξητησᾷς ν πατξάκίων, ας ἐ- 
“Ἢ λ ͵ ᾽ ᾽ 

ποιοιωῦπο τσδϑς ζοις δημοτικοῖς πσόϑτερον, Οὔκ ὡ- 

ξιοιωῦπες ζοϊς «ἰτσ' ἐκείνων πεϑεῖσι νόμοις πειδαρ- 
Υ̓ “Ὕ ΡΕ τς 3 -“ “, » ,ὔ 

χεῖν, οὐδ, ὅλως ᾳ ον» τις φυλέεδιχαὶς οκκλῆσιοης 

τι πὶ ΧΦ φύσάς ὄντες, χαὶ Ὡὰ Τ «σδουῤϑων (ύ- 30 

ἀἰχί, 1 ἰδίας Ροτίτης, ὃς Μ. Ηοτα- 
τίας Βαγθδζιις, οπὶ δΖ ἰρί1 Παῖατα ρο- 
Ρυΐατες οἴεητ, ὃς α πηαϊουίθιις 1 ἱπ|ξ]- 
τυταπὶ σεέμε δεγεαἠαγίμγ οσορΙΠςηῖ; 
ντ εγααγεητ ργουη α αὰς ρίεδεῖ!ς ἔα- 
φεΓδΉτ, ΟΠ οἷς ρου πα θτοητντ τη 
ἀςροποζθησ, (8 (ο]ἠςοῦ οταηΐα ρ] εὶς 
ςὐπιοάᾳίη τεῖρ, δα πὶ πἰΠγατίοης δά- 
ἰσταγοϑ; Ιασος οσδτογιατίς ΘΟ ΠΊ Εἰ 5 “Δ η- 
χογαηζ, (αρτο ξεγεητίθιις αι! Ἐπὶ ρα- 
τιϊοι 5, (δα ςοπτιγδαίςογε νογοπει5)τ 
4125. 1145 {ΠΟ ΓῚ 5 πγαπάαγε η0 εἰξ π6- 
οεἴπ, τὰπι εᾶ 4 ἰερεβ ἃ ροριιοτεῖ- 
Βαυτὶς σοπ, 15 ̓ Δτα5,οπ ἢ θιις (δα γίτί- 

ο» ηἰὼ αὐτίω ἔχονζᾳς δυυύα μιν Οἷς ἐν ταὶς λοχίτισιν 4 διι5 εχ αι ἰατά5 οἱς ἰδεῖ, οαπάξαᾳ; 
νἷπι Παθογς {άπ {145 ἡτια: σεητατΔ-. 
τὶς ςοπλἰτἰῖς ἔογγοπίαγ Ζιαπι ]οσοηλ [- 
παῖς αργοράτεῖ δυττγαιστο διτταί, 
{ι εγήγγείζεῖς σοι ἕξις εἰστ, πγογῖο πλ}- 

ἑξαγί ἐμῥεύαηι, δὲ θοῇ Δ οἰι5 ΡΒ] σατί, 
ἙδΊοχ (Ἐ 110 Π|Π2 πὶ ρατιοἱουτ ΠῚ οιιηὶ 
ΡΙεθειῖ5 σοπτοπείοηςπΠ), 4114 ἴδπὶ ρεῖς 
ἄστη τοςυίαθδης ἱερίθιις ἃ ρΙοῦς Ἰδιῖς 
οδεάϊτο; αἴφ» Δ660 ὅ τγἰ διεὶς σοι 15 

ῬΡΡ ἢ 
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(Δηοἰτοπτατηο ες ργο οσπιπηίθι5 

τοτίας νεθὶς ἀςογεὶς μαθοηάα, ς  ρ]6- 

Ρεϊοταηταπι ογάϊηὶ ρεου]ατία πυρά 
νοῖο σοηζαγίατίβ σογλ 5 ἀδοογηοίο- 
τυτ ἃ ἃς ΠΡῚ δὲ σετετίς οἰ. πηδηδ- 
ται οχ Ἐπ πλαραης. ιέξιπι δατδηϊοα 

λαιος»ἴη τυ υτίς σοπλ τϊς ρ]εθείοϑ δέ 

ΡαθροΓοσ ραιγίοιἐς ἔα ]ΠῸ ροιίογαβ : ας 
φοπλἰτἰϊς σοπτυιγίατίσ., ρατῖ οἱ, ταπποτίῖ 

φετεγίς Ιῦσε ραιοίοτγα εἤξηι, (προγᾶ- 
Ῥαπτριεθείος. Ἑαΐερο ἃ σοπία!θιις 

(Δῃοίγα, στη 4115 φαϊδυ ἄδην (νι ἀἸχί) το ὀνδοις τισὶν, ὡς πἣρ ἔφζωυ,δυμόϊοοῖς, ἀὐθυὶοἱ δ μϑίνγοις 

Ροριυπατίδιις, τί θιηὶ Ρ].ΠἘατίπι, νεῖας 

τη ἀεκεπιοῖ- οὔπηοάμπι τὄριις Παΐτ δά ροτίςποπ- 

σοτυσι ἰοΐα- 425 ΑΡΡΙΪ ὃζ (οἰ ἱπίαγίαβ, Ποπηϊπα 

αὐ; υἰράϊοα. ΟΟΓΙ ἀοξογεηάα σοπίεθδητ; πῦ τάπηοῃ 
οὔςνπαίῃ ᾿πἀ!οίιπι νοοᾷάος, ης Πδὶ 

πνατιας ρταίξατξτ ορεγαϑρίοα Πηρια- 
τἶπι: Ζαρα ἐ {05 ἀσρτοαίοηαὶ γατίο 
νἰάστοταν ἐλο !οῦ. οαπηα; ἀἰαίϊγογᾶς 
440 σοπηηοαίι5 ροήξεης ἱποίρετγε, 
ἈΑρρίπηι ρυϊπιῖ ἱπάϊςῖο ἀοἸηαγαηι; 
υϊτᾶ ΟΡ αἰΐα ἀεἰ᾿ξξα ἐχοίῃι5 ογαῦ ρο- 
Ρυ]ο,τῦ οὐ ἱπίατίας ΠαρεγΊ νἱγρίηο πὶ 
Δαμλ 5. 51.η.1Ππ2καϊϊοῖο (ἀροταῆδης, 
φετετοσθος ἔοι εἰἀρογατὶ ροίϊε ἂὐ- 
ιτγαθαπταγ. απο ατοπαίοσιθ. ἰηςῖ- 

᾿ς ρογεητ, γεγο ρδηγαγ πε οἰαίιπη γα δά- 
“ππογτις ἐπι ΠΟ ΙΠΠπγος ν]εἰπηὶς ἱ οἱ ς 

ἉΙΕΠ Πογοβ ἤογθησ; {πα ἴῃ ρτϊουῖθιις 
τα οἱ 5 (Οἱ επτ οἵϊς δογίογοβ : νᾶ ρα 
σοπτῖρίτ, Ηος σοπἤ]Πο ἀρργοῦαῖο, δὲ 
οὐ ιδις τεῖβ, ΑΡΡἢ δοσαίατίοποπα 
Ὑιρίηίο Πποίοιτε ἀειηδάδτιητ, Ροίξ 
᾿ιας ἰρίταγ Αρρίμις αὖ ἰτριηῖο δα ρο- 
ΡαΪαπὶ ἀςξετταγ, αο ρτο σοποίοποδο- 
σαίατατ. αἱ οἵ! τοπηριι5 Δα σας 46- 320 σμιωτήφκον,ἵγα, φυλοίἤηται μέτρα δίκης" οὐ ὙῈΡ 
ξεηποποπι ρου ϊαήοσε, πεο ναήϊπιο- 
πἰαπι εἰ σοποοήππ εἤξι,Π σαγσεγοπη 
ραάποίτατγιν Β᾽ οἰμπ δα τα πρα51πάϊοἱΐ 
ἱπιουποαϊα ἀοτίπογειιγ, αητεαᾷ 4ο- 
Πιίπαῖα ᾿άϊοῖο ἀϊες αἀπιεπιῆδι, πη νἱπ-- 
Οὔ] 1ς πιογίταγ, τε θα ποτῇ ΗΠ], ντ ρΙ6- 
τίφ ορίπαραῆταγ; νὰ γογο δῷ 115 ἔραγ- 
φεῦθατυγ χα! 6α σαΐρα νάσατο νοϊεθᾶτ, 
ἰρίς (εἸαψιεο (προπάογας. ΡΟ εἴτα 
δῷ 41ο τίραπο Ρ. Ναχηίτοσγῖο δά ρο- 
Ραΐαιη ἀείατας 5Ρ. Ορρίας,Ἰπηρεῖγατα 
(υἱ ἀεξξηάεπα! οορία, ἀαπιπαταγ ο- 40 ποϑνήσκ4.οἱ ἢ λοιποὶ ἢ δέκα ,ωρὶν εἰραϑν,ϑέωδαι»φι - 
ταηΐαπη {ΠΓΑρ 5 α δ οὐΠποα τα πηδη- 
ἄδτυς,εοάοπι ἀἰς Ὠεοαταγ γα ἰχαὶ ἀς- 
σαπγείγὶ, ἀπτο απ δα ρίςδεπὶάεξετ- 
τοῦτα, ἘΧΠΠο {6 παυϊξζατῦς, θοπανε- 
τὸ τη ἸΠτΟΓ ΘΓ ρΡΓΟΓΙΠῚ, τα πῇ ρτοία- 
φογαη,, Πα τογοβ νεθὶς γατ !ογαητὶῃ 
ατατίαπη. Αςσυίατας εταπι Μ.ΟΙαιι- 
ἀϊας, αὶ νἱγσί πᾶνε (δγδην φθάπιςοτα 
ἀρρτο 5 ἔτογαῦ, αἕξοτς [ΟΠ] ο ἀἰοη- 

ὉΙΌΝΥΘΒΙΪ: 

20 τον, ὑπετῶς ἐδύχκοιω ἡ τ δλων κρᾳήσᾳν ᾿ εἰ ὃ 

» ! Διὰ Λ,-» » -“ 3 

' εἰραίγνηεται δὴ μΟ Οὔτο εἰς τὸν δῆμον Ἄπισος «᾿ 

ΗΛΙΙΟΛΑΛΙΑΝἊΑ 5 5. 

Ἐχικυρούμνϑμα, κοινὰ Ὁ πόλεως ὡπασης δόγματα ἜΣ 

αἰζοήϊες, δον ἀὐδ᾽ μόνοις ἐχείνοις ἰδίον'ὁ τὶ δὶ ἀθὴ λο- 

χίτις ἐκκλησία γνῷ, οὔθ᾽ ἡορύνϑυοι σφίσι τε ἀὐζις . 

χαὶ ζοις ὀῆνοις πολίταις τεΐσηϑαι « εἴρηται δὲ χαὶ πυρό- 

τεθον ὁτί οὐ υδϑὲ ταῖς φυλετίχαὶς οκκλυσίαις οὗ δὴν τὰ 

σικϑὶ χαὶ πτέγητες ἐχξ τοῖον πατρικίων" Ὁ ἥν 

λοχέτισιν ἐὐκκλιησίαις οἵ πα-τοάχιοι, δὰ πολὺ ὯΜ' Ι 

ὀήγων ἐλοζήοις ογτες, πὐθσαν Τὴν δημοϊικῶν. Ὁ 
Ούτου κυρωθέντος Τ γόμου αἰπσὸ Τὴ αἰ σσ'ιάτων, σειδο 

χα οὸν ὀχετήδιον γομίζονες οὖν ᾧ ἀμμκφρήσον.) (ιὶ πε- 
εἰ τὸν Απαπον, εἰσα λιίας ὦοντο δ ποιήσειαϑαι κατ 

αὐτῶν, ἐχ ἅμα πλύζῷς ὑπαγϑνες ὁχὶ τίω δίκζωὶ 

μηδὲν δλλήλοις ὠφελῶσιν,δολὰ καθ᾽ ἕνα" βάωον 

οὕτως ὑπελοίμζανον ἀὐμεταχάοίςοις ἐσεα. σχοποῦπο 

μϑυοι ὃ ἰποίινος ὁ αφξαιντο Ἐχιτηδιοταάτου,Τ' ἌἊἌπ 

ἕνεκα, μισώνϑυον αἰ πσὸπῷ δημουρὼ “ϑυνεωφι αἰεὶ 

παρϑένον “ἥμουϑμων πὐῬανομιών. ἑλϑνῆες μϑὺ ὃ οὺ-, 
ἢ 

αν. τωττἀνοϊέρων Ῥρξαιντο, μαλακω)έρας ὑπελᾷ 

(ανον οὶ ὀργας “μ΄ πολιτῶν πσδὃς τὸς ὄχτφανε ΄- 

τοὺς χαὶ τελάυτα είς κρινουϑύους ἔσεοϑαι, σεεωτονωῖέ-. 

ρας οὔσας ὄχι Οἱ ςασοϑτεέροις ἀγῶσιν ὃ πολλάκις δ Ἵ 

στευέζη. τα βουλά. σοίμϑιοι,σεευέσρν Ους ὀμδρο 

Ἄσαιου 5 δ εργίνιον ἐταζαν δθθυ κλήρου Ἀϑυτη 965 ᾿ 

τῷ Θεργινίου καιτηορρυϑεὶς ἔΧῚ τὴς ἐκκλησίας 9: 
ἄντρα ͵ ἐκ ο τῇ ἢ » ΤΑ τ .:: 

αἡτειπαι γξονὸν εἰς Ὀστολογέαν. απαλθεις δὲ εἰς ὁ 

9η ἐξγύησις αὐτο) ωρὶν ὅλες ἔα; «ἰὼ ἔχιδειθε 

ἡμέραν τῆς χρίσεως, οὖν ζοῖς δεσμοῖς αἰποϑνήσκά 
ἡ ἡ Τὴν πολλῶν «ἱπυύληψις ζῶ, ἐξ (χιταγῆς τ 

δηρδογων᾽ ὡς ἢ οἱ πίω αἰτίαν -δὀἰἧπολύσαοϑαι βου 

μϑιοι ᾿διάυφήμιζον , αὐτὸς ἑαυτὸν Δύουρτησα ; 

βοόχω. μετ᾽ ἐχεῖνον Σ᾽ πόσιος “Οπαιος εἰφα ϑεί 

Τ δῆμον ὑφ᾽ ἑτέρου τὰν. δηρῶδχων Ποπλίυν 

τορίε Ὁ 1υγχὼν Σἰπολογίας,ὑπτίστης ἁλίσκε) ταὶς 

Φοις, "ἡ «ἡ Ῥαδοϑεὶς εἰς Ὁ δεσμιωγήδκον, αἰ ϑημερ 3 

γγοῖς «ὐτοις ἐξημίωσαγις δ ὀισίας Ἢ ϑρηρημϑύων ὸ Ε 

χ πεφάοστων οἱ ζαμίαι τῆς πόλεως λὐέλαζον εἰς ὃ ἷ“ 

δημόσιον. εἰςα Γλμεται δὲ χαὶ Μαωρχος Κλαδδγος Ὁ ' 

παρϑενον΄ ἐχιλαξομδρυος ὡς δούλζω ἀπαγήννιπῦὺ 6}: 

μϑηφῆρος αὐ Ἰχιλίου: ἡ τίω αἰτίαν εἰς Τ᾿ δχττάζαν- 
τὰ πο βαινομῷν Αἴπαπον ὁμαφέρων, θανάτου μἂν πο- 

λύεται, . 

ἐξα ἰροῃίο.ἷς οατ οα]ρατὰ ἴῃ Ἀρρία τγαη ει 7Πδτρουιας τῆτι ἀεΠ δε φάτ ΠΠοι, σαρίτἰς χυΐάοπι Ἶ 



Ἀύεται, φυγῇ 5 αἰδίῳ ζημιῦται. τὰ. ὀλνωὼν ἢ: ὑπηρέϊη- 

σαγντων τί ωἴβανομον Οἷς ὀλιγδῥχαι6, σα σεῖς ἔσαν ἀ- 

γῶνα δημόσιον, δοιὰ πᾶσιν ἀδι4α ἐδῦη.ὁ 5 ὅτο Ὁ πο- 

λέτευμαι εἰφηγησοαίνδωος δῶ Μαῤκος Δοέλλιος ὃ δη- 

εὗοχος,αϑονϑύων ἤδη ἣἥ; πολιτῶν, ὃ πολεμίων λυέ-- 

εϑα! “ἀατλοςδοκώντων. ἐπεὶ ὃ αἱ χτ' πόλιν ἐπαύ- 

σαντο (ᾳ ρα χαὶ, δόγμα κυροῦσιν, ἐξαγήν Τ' φρατὸν 

ΣΊΔΣ πολεμίους ΟΥ̓͂ΡΟΝ (ἀχέων. Ἐχικυρωώσαντος δὲ 

Φ δημπζᾳ ψηφιοϑεντα αἷχοῦ βελῆς,δόκέειος μϑρ 

ἁτερος τ ὑπάτων, τίω ἡμίσφαν ἔχων Ὁ φρατοδ μοῖραν, 

ὀξηλν ἔχίπε Αἰχϑμὸς ᾿ Θδολούσχοις " στευῆλϑς ὙΝ 

ἀμφότεροι τὰ ἔϑγη. ὄχιςάνϑρος ὃ ζοις Αἰχάρουις οκ 

ππεϑ]έρων κατορθωμῶν αὐχημα παδϑεφλυφόζς, ὃ 
εἰς πολ καταφρόνησιν τὴς Ῥωμαίων δγενάμεως 

᾿παρϑνζοι ἔτι μᾶλλον ἐξούλετο ἐπᾶραι, χαὶ εϑρασυΊέ- 

᾿φϑυς ποιήσοι, δύξαν σῴκ ὀληὴ ἰθα σῶν, ὡς ὀρρωδῶὼν 
εἰς χεῖρας ἰέναι κσϑὃς ἀύθις, χαὶ πλωτὰ δεδίοτος ἐποί4. 

᾿χώθιον ὙῈΡ εἰς φρατοπεδείαν ὑψηλὸν ἡ δεςσοθειτον 

ἐξε ἐξατο,ζάφρον τε βαϑεῖαν αὐξεεξϑλετο, χαὶ χᾶ- 

ξαχας ἥγέρεν ὑψηλοῖς, ασοοκαλουμνδμων δὲ τὴν πο- 

"λεμίων αὐτὸν εἰς μα γζωυ πολλάκις , χαὶ καχιζοντων 

πίω ἀψανδρίαν,διϑείχετο μϑϑων ἐφ᾽ ἡσυχίας. ἐπεὶ δὲ 

ἔγνω πἰω χε χίιφην Τὴ. πολεμίων δεωώαμμειν ἐχὶ ,σθ9-- 

ψομιζυὼ τῆς Ἐρνίκων πὲ χαὶ Λαϊίνων γῆς ὀϊξεληλυθῇ-. 

ΟΣ δὲ τῷ; 'χάρφιχε φυλακζω οὔτε πολλξιυ λφπο- 
αϑύξω ἅτε ογαϑέωδ, ζοῦτον ἐὴ νομίσας “- χαιοὸν ὅχε- 

᾿χήδ4ον, ἐξῆγε χεχοσμηνϑμέω πίω ςρατίαὺ, χαὶ παρέ- 

«φησεν ὡς εἰς κοὐγέωυ" συ θενὸς τε ἀῤτεξιόντος, ἐκείνω 
ερδὺ τίω ἡμέραν ἐπείγε,τῇ δὲ ἑξῆς ἐχὶ Ἔ  ἰσποσκάυζὼ 

"λιορχούμϑιωον τ χάφφκα, οἱ ωροεξεληλυϑῦτες ὅχὶ ζᾷς 

᾿ασφϑνομας τῷ ἀφεος, ἦχθν, πλξὼ οὐχ ἅμα, χαὶ ἐν 

χόσμῳ, ααοροίδες δὲ χαὶ κατ᾿ ὀλίγϑις,ως ἕχαςϑι εἷς 
“χοννϑλτφαμόμϑμοι" ἴτ᾽ ἐκ ᾧ- χάξαιος, ἐπεὶ ζις σφε- 

πέροις τυφϑειόγζᾳς ἐθεάσαντο, ϑρασώύτερϑι γείονότες, 

ὀἴξηλθον ἀβοϑοι.ὺ πὴ μέγας ἀγὼν, χα φόνος ἐΐξ ἀμι- 

Φόϊέρων πολιξ' ὧν ᾧ νγικήσαν)ες 'Ῥωμαγοι, ζιζ τε συςά- 

πο λιοελμανοι δὰ φαλονφρθτο. 
᾿ὠχοήϊες, οἱ μϑν ἀπεκΊναν, ὅς 5 εὐχ μαλωτοις ἔλα- 

“ἤδη ἐγάδξ πολεμίων δχτῶν ἐδήξ. Μαρχος" Ο- 

᾿ φατίος Πχὶ τ χτ' Σ ξένων πόλεμον, ΚΠ τὰ τὶ τὸν 

᾿ φεώναραχοντα ἔγνω, τσοφα]ανγῶν αὶ αὐτὸς ἐκ ἥ' χαροι- 
χος ΟΣ δυουα κεις, δ τεπτη]ε θα ῆον ὁλή δεινά μ4 “ωρὸς 

τς Οὐκέλαοἤοις τλριθμὸν ζις Σ αξινες, καὶ ζα πολέμια 

ΔἸ ΣΟΣ ΒΟΜ 8. ΚΊ 

20 

τ αὐτῶν ἤγιυ,οὐ σφόδρα ὀχυραὺ οὖσαν. μοιϑόντες ἢ. πο- 20 

(ον. Οϑλέφκος μϑδὺδη ζῦτα δι ποραξαμδιυος,ἀδεῶ ς 40 
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ΔΟ(οΙ]υτατ, (δ ροτρέῖπο Ἔχ Π]ο πλὰ]}- 
ἔζατατ.ε ςετετίς ψαΐίς ραιςοοτίι ἀοπηῖ- 
παταὶ δά ἱπία πα Διο ἔλοϊπιι5 πηΐ- 
πἰγος ρεαδυῆςησ, ποπιοίῃ ρα δ]. - 
ἰπἀϊοίιπι νοσδζις οἵδ; (ε ἄατα οπηηΐ- 
Ῥὰι5 γεπία. σαΐα5 ἐπ πἰτατὶ αὐέζου δὶς 
ΜΙ] ας τγίδιιπιις ρἰ εθί5, οὔ οἰτιες 
ἴδτη αρτίις ἔογγθητ,ὅζ,ης ἡριψποῦ, Πο- 

ΠΙΡ. ἀοςεηίεγοητζαγ, πιοαθγεμτ, 86- 
ἄλιὶς ἰῃ ντθα τὐγδὶς, ἰςπατιοοηίαϊτα 
ἀεοετηίτασ νι σοίε πα ἱπ μοίϊος οάϊι- 
σαταγ Ἐχεγοίτις. αοά ροίἘζ ἃ ρίοδα 
ΔΡρτοθατᾶ εἰς, οἰ] τιπῈ Αἰτα ιν ἰδίας 
εἴ! ἀϊ πη! ἀϊα ἐχεγοίτας ρατῖο ργοίςέξιις 
εἴτ π ΖΞ ααος δν οἰίσος,ᾳ σορίαϑ {5 
σοῃίπηχοτᾶς. δζ φιοηίαπι (οἴει 4- 
4105 {πρεγίουδ, νἱξξοτιῖς οἰατος εἢο, 
Ἀοπιαηαία; σορίΔ5 Δα πιο σοηῖο- 
τοποίο, νΓ ΔΠΙ ΠΊΟ5 ΘΟ Πηαρὶβ 6 Πηᾶ- 
σἰς εἤξεγει, ας; αμήαοίοτεο τοάάετει, 
{ππλα] δαῖτ νεγατὶ οὐππὶ {Π|5 σοηρτοαάϊ, 
Πέϊεφ οπιηΐα βου μι! αἰ πἰς ἰη Ἰςία ρὲς- 
δυις, πᾶ δὲ οοΠ πὰ φάϊτια; ΗΠ οἸ ΠΕ πα 
οδἔξτὶς Ιοοῦ ἀο]ερίτ, δὲ ἔο 8 ργοξιηα 
νος; Ἐχοε]ο ΘΔ άεπὶ οἰγοπιιπίαΐτ. 
ααίῃ ὃς Ποίξε αἰ᾿φιοτίες δά ριιρῃαπι 
Ῥτοποῦσαῖς δῖ Ἰρηδαα Ποῖδιη ἰησο- 
τεητο, ρατίθπτογς χυίοτοίς ἡφέγα υαἴ- 
ἐπῦη σοπτίπαίτ, ἐς πῖνε σορποιίτ ἢτ- 
ταἰΠπηᾶ Ποίξἰπιατοθιγ ἰπ Ἡγηϊςος-: 
τα δΖ 1 Ατἰηοτῦ ἀστὸς ργα αι εχ 
(ς,πεστπαρηᾷ ναἸϊάδηιναε σα[ετίς τε] ϊ- 
ξζαπι εξ οιξο ἴΔπ|, γατιῖ ἰ4 τοπηριις 
ορροτταπῇ ες, σορί45 ἱπΠπγυξεῖς οἵ-- 
ἀϊπι .οἀυχίτ,οἰξα; νεἰατ δά ρυσπαπι 
σοπηροίαϊτ, οἴ; πεπηο ρρτοάογετας 
οδυιᾶ,εο ἀϊε (δ Πιείτ:ας ροι τί α!ς ἱτη- 
Ροάἰπχεητίς ΠΠοτ, πο Δάπηοαῇ πλιι- 
Πἰτίς, σορία5 αὐ πγουίτ. δὲ φαΐ οχ ορρί- 
ἄο ργαἀδτιπι οχίεγᾶς, γε να]] (πππὶ 
οὐίμἀοτί σορποιογπης, ρ στη γετι6- 
τυητδά πο νηΔ,Π66; ΟΓ πο, τι πα 
Ραυ]ατίπι 4ο ἰραγῇπι, γε ἔοτβ ἔογεθαῖ, 
ΔΟσΌΓΓΟΓΙΏΓς, 4105 ΟΠ ρργορογᾶτος 
νἱάεγεης αιΐ ἱπέγα ν δ ]π ογαητ, αιι- 

ἀλοίοτος ἔδει, σοπέεετίπι οχίθγῦσ τα; 
ΔοΙῈ ΡΓΟΙαπη, δζπλασηα ντγίτη 8; [ἔγὰ-- 
θ65 :(ξἀ νἱέζογ Ἀοπηδηι5 ΟΧεγοίΠι5, 
τα πῃ ΟΠ Π115 ΡΕΙσ ΠΔΠτοβ ἰπ ἔπσδπὴ 
νετεῖτ: τατη Πιρσίεπτες ἱπίθιεης,4 ος 
οςοἰάϊτ,αἸος νέος σαρίτ Οαΐδιις ρεγ- 
ΔΟΙΘΥ αἰεγίες ἰάπὶ το γερίοποιῃ Πο- 
{ῖαπι ρροριυϊαθατυσ. Αὐ ΜΑΗογα- 
τας, οαΐ ΒΕ ]απὶ δάπεγίις ϑδθίπος 
σοτατ απ εγαῖ, πιο ες ΤΟΙ ]ερα 
(ποοοῆπθιιβ, δὲ ἰρίε ἴμδϑ α σατο οάτι- 

᾿ς κίε σορίλ5, τοτίδας νἱτῖ. οοἰας φάοττῃς εἰς δαδίπος, πος παπιοτο ἱπέεείογεσ, δ γεὶ δα Πσας ροτίτία 
ΌΡ 1) 

Ἐχρεήϊεϊο ἴή 
ἄηνος δὲ 
ψοΐίεος ἐὰ- 
ες γαϊετίο, 

Βεϊαὴν εὐπὶ 
ϑαδίηΐς ἀιϊςξ 
Ηροτατῖο. 



----.ς--ςς--ς-ςς- 

τι --- τες σττ τας τ τυνς ας. ------------- τοσσστ που  ΕΣΞΞΞ Ξ 

Ω ΠΟΣΣΣ ὩΣ" 

᾿ 

ἢ 
1} 

πεϑ ΒΊΟΥ ΞΗ 
Ρις [ἀπειΠΊπτος, χα (προτίοτῖν!έζο- 
τίϊς εἰατί, απ πχοίπτατίς τας δι δοία 

πιιϊτα πη ςοἢιέτα εἄϊάοτε ἐρεοϊτηίπα, 
ταπλῖη νηϊπογίϊτιπη οπλΠ 65, ργαίετ- 

τι ἰ5 {αὶ σετουῖς ργαοίατιεγας. ῃ. ΠΟ 

(οἸ πὶ δος ἱπηροζατοσ, (ξα ετἱᾷ Βο]- 

Ιατοῦ πγδηι [γθηιμ15,ν Οἱ οὐ 6 [65 
Ἀοιπαπὶ τηαχίπιαπῃ οἰ ρετξῖ ργοπη- 
Ρετα άπ, Ηοτατίας (ρ] πα! ἀϊΠΊπλαπὶ 
οὈτίπεϊε νἰξξοτίᾶ; ἰπ χὰ πλαΐτοσ Πο- 
{πηι οσοἰ ἀϊτ, ΡΙαγαβ νίιιοϑ σορὶς. σὰ- 
{πεῖς σιοφ ἀείοτγτεῖς ροτίτι οἰτ: ἴῃ ααϊ- 
ΒαδΡεςτεῦ ποία ἱπηροάϊπηθηγα, υο- 

. Γῇ! τηάρΠι5 ΟΓαῖ ΠῸΠΊΘΓΙΙ5. ΓΟρΡΕΓΙς ετπ 
ἴδῖι νπἰπογίαηι ργα δι, 4 14Πὶ ΕΧ ἃ- 
στο Ἀοιθαπο ἀρορογᾶς. ρογπλ το 5 [- 
Εἰαϊς,σαρτίαος ἰδ 8 γερογίτατα ἰδο- 
ταῖς πᾷ 5αὈ πὶ, Βουπμαποιαπὶ σοητῶ- 
Ρτα, ΠΙΠ}} μαϊαίπιοάϊ οππο  απηθητογῇ 
ΟΧροτταγο πατιιταιιδγδητ ἴτΔ 65 Γο5 Πο- 
{εἰ πα Ππτίδιις νίατρᾶ4ς ρεγπλίίπτ, εχ - 

ΟΠΊρτΙΣ ΡΥ 5 6 (ρο]οτιιπα ἀσΟΓΟ Πιια 

αἰϊς σσίςοτατοτ:ργααᾷ νεγο 115 γα Ἐἰταῖς 
4.1}. 4ειηρτα ἔπεγασ. ΕΗ! ρογαξεῖς 
᾿λοιηαπη γε αιχίτ σορί45: εοάξα» τοπη- 
Ροτγς νθηΐς οτἱᾷ Ν' αἰογίιι5. Α πη θογαπὶ 

φηϊπηῖς νἱξξοτία (]Ατῖ5, τυρὶ αιο- 
46 ἰποι]εητί ρας ογᾶτ, (θά ἰρεΐ ποπ 
τείροπαϊεσσοητι5. σαπη επΐπι Ἔχιγα 
ντθεπὶ ἴῃ οαπηρο Μαιτίο σδίξγα ρο- 
{ιΠδητ, (επαῖα5 σοηΐγα σοὺς σοδέξιϑ, 

διάετγεθιαθ νιγοηαε σοίς εἀοέξιι5, 
ΠΟΙ ΡογΠΊΪΠι εἰς ντίογὰ οὐ νἱξξοτίαπὶ 

Βοτ ΟἹ τα ρεγάσογεησ, δά πογία σα πταῦ 
ΔυΓῈ ΠῚ οἶδ ταιπη αἰτὶ τ α]τὶ ργοραίδπη, 
ταπὰ ἴῃ Ρτἰπλὶς (Ο (Δ Ἰπ5., Ράτγαμι5 
(νι ἀϊχι) ρριὶ, εἴας ψαὶϊ ρισογιπη 

ἀοπλίπατατῃ ἱπτγοάαχοτγας, ὃζ γεσθῆς 
Δι θη ποοατι5 ἔπούαζ. ἀσ ΡΥ ΠΠΠῚ 
αυίάοτη ρτγατοηάεθαι!εραβ, συδγιτη 
Ἰατίοπο (βπδζιις ροϊθητ4Π1 ἱπηπη1ηπ- 
{Πεπτ,οοτογαπαε ἱπιἘίτιτα ας ἴῃ τοιη- 
ΡΕΡΙ απ ἱπιιοχηθης : Δ Ἐχιγοπηι τα 
σοτητηεπγογαθαῖ,εος ἀδσεπηΓοϑ {τ1-- 
Ρυηῖς ἐς! 41Πς,ατχαε οςοιῆςξ νι οο- 
ταπι Αἰ1] Πασαγθητι, 4} ργοίογίθο- 
τοηταγ, ργατοῦ ΠπαγαπάιπῈ δὲ ραξξα. 
Πλῖη ραζζα 4υα ἰπτοῖ ρατγι οἷο ὃζ ρ[6- 
θεῖος (Ὡροτ (Ὡοτίς χήρεῦ ἄγηλδτα εἴη, 
εφοσαϊκίοης ἰηΐτα ἔμ Π8, ντ ἑδρευῖγα {π- 
Ρατίογαπι ΟΠ ηίαγῇ Πλσπλοτίδ,ταγα οἱς 
ίεητ οπιηΐμ. 66; Αρρίξ (μα ἰρίπις πλὰ- 
Ὧὰ 1Πτου 16, (ςἀ ᾿ηΠαϊοίδ ἃ τυ ΡΠ ]ς, 

“ΠἈπτοημδΠ1 οαυ]λη} ἀϊσογοι, Β]ατα ΠῚ 

ΤΉ ΛΔ ΟΘΑΙΕ ΙΝ ΘΝ. 

ἐμιπφοοτατοις' ἐνεδείξαντο γὸ φοϑνημα τε τὸ τόλμαν 
ἐχ Ἱ “αὐ ϑ!έρων κατορθωμῖ πολλζωοὼ πσϑὸς πᾷς ὀῤ- 

τεχουϑύοις, χϑινγῶς πλυτες;ὼ ἰδίως ὁ Τύτων κσδϑη- 

ορύμὁ δῶ γὸ Ὁ μόνον φραΐνοῦς ἀγαϑος,δολὰ "ἡ πολε- 

μιιςὴς κα γεῖφρι ϑυναῖος. ἡ Ὑ παίων μεγαλζωωρο- 

ϑυ μίαν πο ϑαοονδύων,νίκζεω δία! ρόται λαμιωφοτά- 

τπίωυ,πολλὸς μϑὺ ἰποκείγας Ὑ πολεμίων, πολλῷ δ᾽ ἔτι 

πλῴφονων αἰχμμοαλωτων)ετυχηκὼς, πῷ πε χδραχοὶ 

“ἀντ ἐρήμξ χραᾳησας, ον ᾧ τίω πε ὡἰποσκά ζω ἢ πο- 

το λεμέων πολλξω φῦ ρε,ὼ Ἐ λείαν ἅπαξ ἢ ἐκ ὁῬω-. 
μᾶϊων γῆς ἐληΐσοιντο" αὐ μοιλώτοες πεπόμυ πολλὲς Ϊ 

ΤῊ σφέϊέρων ἀδρεὺὼ διεσωσατο. Ὁ »» ἐφθαΐ λύα- | 

σκάνασαμϑμοι ζᾷΣ ὠφελείας οἱ Σ αξίνοι, ΡΥ κατατ. 

φρόνησιν. ζῷα »δὲ ὅξω ἢ πολεμίων χρήματα Οἷς ςρ τς 

τίώταις ὠφέλφαν ἐφῆκε ποιφα πυοἌεξελουϑυος ἐν, 

Ἵ λαφύρων ὅσοι ζοις ϑςοῖς καϑιερωώσάν ἔμδ "Ὁ 5 λείαν. 

Οἷς ἀφαιρεθάσιν ὠπέδωχε. " ζατα ὄζκωξαξα Α 

ἀπῆν εἰς Ῥωμίω Ὅς δεουα μά" ἢ χτ' Τ' αὐτ' χροός, 

γον “ὐλλέριος ἥχεν᾽ κῶπε ἀμφόϊέρφις μεῖα, φρονϑσιν ὅλ 

20 Ζ νίκαις ἡ ἐλπὶς δχηφανῴς καταζν θρκα μίξς. οὐ 

μώὼ ἐχώρησε γε ἀὐζις κατ΄ ἐλπίδον Ὁ ἔρορν. σζεωα:- 

ἐϑείσει »ὃ κατ' αὑτῶνὴ βελὴ καϊεςρατοπεδοῦχϑ 

ἔξω “πόλεως χτ' Φ καλῴμϑυον Αρῴον πεδίον, χαὶ 

“οραξϑέντα ὑπ᾿ ἀμφοϊέρων μαθᾶσα, Ἔ λινίχιον ΕΣ 

ἐπέψεν ποιησοιοζ θεσίαν" πολλῶν μϑὺ ὼ ϑιδων ανγαν- 
πίωϑεντων ἀὐδθὶς ἐκ τῷ φανερῷ, μόλιςα 5. Κλαυδίου. 

Γαΐ θεῖος 5 ΩΣ ὥνε, ὡς ἔφην, ̓ Απαίω δ κα 

σαι υϑύω ̓  ὀλιγδρχίαν, νεωφίι ὑπο αν, δηρδϑγων ᾿ 

γαιρεϑεντι ζους τε κυρωϑ)ειΐζᾷς ὑπ᾿ αὑτῶν νόμοις τ29- 
»Υ, 

20 (ϑινουϑιδ, δὲ ὧν ἡλοηωξ Φ Ὁ βαλῆς χξ τος, ὼ ῳλ- 

λα πολήφύματα ὅσαι ὅτοι πολίδυόνϑυοι διοτέλε 
3 ᾿ , Ε ἣν Ὑε » -» 

πελευταίαν ἢ 1. ΤῊ δέκα δύδρῶν, ὅς πασδουδωχϑῳ 

δυηρδοχοις, αϑὺ,απτωλάαν, ὝΩ ἡμεισιν ὡς 
ε Ν Ν ᾿ ΕΣ 

ζις σρχϑὺς χἡ ᾷς σοιυϑδήχας, διεξιόγτος" ζ(ᾷᾳ γὸ ἔχὶ 

ἱεραῖν σζεσομολογηϑέντα Οις παϑιχίοις τσϑος Οις 
Ω, Ὧ ΠΣΥ 9 Ὁ ΠΣ ΥΟΥΑ ͵ ͵ Δ Δ, Ἵ 

μθάχοιῖς,επτ. ἀδεια τε στ υτῶων “νεαχ,ὺ αμψηςία 

“σ9᾽ ἐρων᾽ τὸν τε Ασπαις θάνατον Οἕκ αὐζχφοία 

νέα Κ λέορντος, δλλ δχιζέλως ὑπὸ ἢ δυμοχων ΤΣ, 
͵ ς ͵ ἐς ΨΩ, 

δίκον ἶνα μήπε γοΐα τύχῃ κρινοκῷ μήτ ἐλέαρ" 
ὅν ΤᾺ « ΕΣ 7 οςΝ 

40 Ἄπξτη ,ϑιω ἐᾷ χριίσιν ο ἀὐνρ υας ἀξίου παρεχόμῷ Ὄ 

πολλὰ Ὁ κοινὸν 4 πεποιηκῶς, ὀρχϑύς ΤῈ Χ) πιςάς ἔχε 

(οω μι), αἷς οἱδμ,ϑοφποι πιςευογες εἰς διϑηχαγᾶς στε 
η δὴν 7 ν ΣΖὰκὴ ᾿ Ὁ 

ἐέρχον )»ἐκναΊ χὺ συϊλμφαν,ὼ ἀὐθ' ὁ ζαπάνον μα, 

δὰ ὀιλα πολλὰ φέρων εἰς οἴκτον ἐφελχόμϑυα, Ὁ πλῆτ 
οΠΠοτῃς το δα πα οί τπη ἀοἰατα,ν ΟῚ αἰ ξ 4] σορίάπι νεὶ τηϊ τ οογάϊαιη ἱπὶ Ροίγαγοῦ: νῖ Πογί ἐοσγαῆς 
Ροταμ ες ἢ ἴῃ ἸἀἸ οἰ νοσᾶτιις νἱγ ]]6 σοποτῖς αἰρηίταις ρτα τᾶς, πηι] τίς ας ἴῃ ΓΟ ΠΊρ. Πγοείτίς οἰάγιδ, 
᾿ὰΠππγαη ἀπ ας Πα ς ἱπλρ] ογαίοι, ᾿αΐθιις ἔγοτὶ Ποπιῖπος ἰῃ ἔσσάεγα σοθπτιασ ρίατοῦ Ἰδοῦος, οσπᾶς 
τοσ,αἱοέξιμης; παι, Πα οείαπι πχαϊτα Δα θα Π]Ετ, 10. δα παϊογισογάϊᾶ πναϊεταάο Ποᾶιο- 

] . ἢ 



ΑΚ Ο; ΓΘ Μ. 

906. Οιαῦτα κατ᾿ αὐἱῷ ἐἰχγέαντος Κλαυδὶν Γαΐφ, 

οἰὰ “αὐἷῇ παοοντων,ἔδοξεν ἀγαπϑῶ αἰὐδευς εἰμὴ δώσωσι 

δίχα", ϑριάμίξων ̓  καταγωγῆς," ἀμνῶν ζιάτων συγ- 

χωρήσεων σϑο χτὶ μεικρὸν ἀξίᾳς ἐῃ) τυγχόμφν. Ὥσο- 

ψηφισαϑύης Ἀ τ βαλὴς τ εϑρίαμξο 9 ἀγϑυακζοιῶ- 

τες οἷ ὐθὶ τ λλέδιον, ὼ διφνζὼ ὕζδαν αἰπολαμξά- 

γοήϊες ὑξοιζεαχ, σευνεκαλεῷ εἰς ἐἰκκλυσίαν Ὁ πλῆ- 
υς" ἡ πολλὰ Ὁ βελης κατηγϑρήσαϊηες »σζεναγϑρόυ- 

σαάντων ἀὐζις τὴν. δημδογων,ὼ νόμον ́ εἰξηγησανϑύων, 
τὐϑὰ τῷ δήμου λα μᾷβαϑοισι Ὁ καταγωγάυν τῷ «ϑρι- 1 ἀσουίατίοης ἱπ{ίτιτα, ρατγοοϊπᾶτίδιις 

ἐμέ, τοῦτοι Ῥωμαίων ἀπόώτων ὅτὸ εἰςηγησαίμε- 

γοι Ὁ ἔθος. οὖν ὃ Ούτου πάλι εἰς ΔΙ φορας χαὶ ἐϊκλ-- 

ματα οἱ δημιδίιχοὶ καϑίςαντο τσδϑς τος πατεικίοις" 

παρώξιωον ἢ ἀύθις οἱ δή μὗοχοι καθ᾿ ἡμέραν Οκκλη- 

σιάζονϊες. ζῶ 5 μάλιςα ἐρεθιζασα τὸς πολλοις “᾿ πσό- 

ληψις, ὦ ἐχεῖνοι παρεσκάζασαν ἰουραν “Μυέαζ. φη- 

ΠΣ πε ἀδεασυύτοις, εἰκαισμμοῖς αὐξηϑεῖσα. οὐκ ολί. 

᾿ γϑις,ως καταλυσόντων πὅς γόμοις ἢ“ πατρικίων, ὅς ἐ- 

χύρωσαν οἱ αἰξὶ ϑλέσιον ὕπατοι" δῦξα, πὲ ἰσχυροὶ, χαὶ 

οὐ πολὺ ὠπέχουσει πίςς ἐΠ).τὸς πολλοις καί φχε. 

ὡζὰ νὃν ἔχι Τύτων ποραρϑέντα τ ὑπάτων φῶτα 

"ζῶν .- οἱ 5 τὸν ἐξὴς ὑπαὶ ἀύσειντες «γιαυτὸν, Λάρος 

“Ἐρμμένιος, καὶ Τίτος Φεργίνιος - χαὶ οἱ Ὡρὰ Οὐτων 

ὀρχίωὼ Ὡὐδαλαθοίϊες, Μαρχος Γε- ' 

αἰ ἃ δ ἃ -- 9 Ἷ 

μηδὲν ἢ αὐτῶν Ἔστοκρινονδϑων, δὶ ἀγθμωκτόντων, 

κοὐ δακεχωρηϑύον, ὀμδρες πολίται»παρ αὐδῇ: ὄζαφε- 

Θφυϑώων, ὅτι “ ἡ μέϊέρας γώρας ἑαυΐζοϊς μηδὲν «πσδ9᾽:- 
χοϑύσης δὐτιποιϑν ) πσδὸς ζῦτα ὁρώγίες, δίχα α ὴ 

(ᾳ ἀδορκα ψηφίσαοϑε. ζαῦτα ζ΄ Κατλίᾳ λόγϑντος, 

αἰδὼς εἰφής Οιυς ὑπατοις,ὐϑθυμενδϑμες ὡς ὅτε δίχαγον, 

ὅτε 4) ωρεπὲς ἡ δίκη λήψ{) τέλος,οὐ τίνα ἀμφιςζη- 
του μϑῥζω χώραν δικα φὴς αἱρεδεὶς ὁ 'Ῥωμαίων δῆρως, 

᾿ μηδέποϊε αἰ ὀμτιποιησοί ϑμυος, ἑ αὐτοί σε ςδικοίσά, 

τὸς ἀμφιςξηπξνς ἀφελόμϑυος" χαὶ πολλοὶ σφόδρα. 
3 

᾿ ἐλέηϑησαν εἰς ᾿ἰπύ ὁϑπτὴν τῷ πραγιατος ἑτεσὸ Τὴν 4.0 οΆτετ, 
Ἷ ὑπάτων χαὶ ὐυνορυνϑύων ὃ βουλῆς Ἄθορι Ἅ αχε- 

ΓΑ ὙΠ) ἢ ἢ Ὁ 
γῆς οἱ γὸ ὀμφληφότες ζῷς ψήφους, πολλζωὼ μφρίαν δὴ 

ρα ἀὐσεξὲς ὀζοίσην τέλος “ἰ πσολαμβαϊοίες, ἐαὺ 
ΟΠ Αρακζυὰς ἢ Αδεάζᾷς κυρίους δσποδείξωσι ὃ ἼΣΑΣ 

Φιςξγὔητου γῆς, ὀμκομοχότες ὧν δὰ ἀὕρωσιν αὐὉ σαν, 

παρ θων αὖϑις Κάτλιος ὅχῃ Ὁ βῆμα, Ἔχεϊε,ἐφν, 30 

λέοονγες, ἑτέροις «ἰξιοραν ζ σφέτεραι κατεχονζῷς,᾿ 

ΤΙ ΒΟΌΧΩΙ: 729 

Ιοι. Ταϊὶὰ οἴ ἴῃ δος οι ἀΠΠι (]αιι- 
ἄϊα5,8Ζ φαΐ οσαπι οο ογαητ, ν {πΠ| ΕΠ (6- 
παϊπ,οος ἀςδετε οδτεπτος οὐδ ἢ π} 18 
ἰρίς ρασῃαἰτγοραγοταγ: ΓΙ ΠΊΡ ΠΟ διι- 
τΕ Π1, ΔΓ 4}115 Πυι! αἰΠγο αὶ ρογπαΠοηΐ- 
Ῥιι5,Π6 πηϊηϊπηα φαϊάςπι εχ ρατῖς ἀϊ- 
σῃοϑ οἵ ἰπἀἸσαηάο5. Νορατο ρογίδ- 
Πδῖι5 ἀφογαταχη τγϊ μη ρῃο, Υ δἰ ογίαις 
ΟἰΠΠῚ ΠΟΙ Παρὰ ἰηΙρ Πατι, Δα σταιιὶ 
φῇοέξας ἰπϊατία, ρορα]α πὶ η σοποῖο- 
ΠΕΠῚ Δ ΠΟΟΔΟΪ τ ρΓΟ χα. ἰη (δ πδτιπὶ 

τι ιιΠὶ5 ΡΙε᾽5,Ἔσατηα; ἱπέθγαπείδιιβ, 
τι ατηρἢὶ ἀςάποςηάϊ ροτείξατε « Ρ]Θ- ν, 
Ῥο δορερίε: ρεϊπηιϑηις ΚΟΠΊΑΠΟΓΌΠΥΣ το αανα 
ΟΠΊΠἰτ ΠῚ οαπὶ ΠΟΙ ΠΘτ ἀἰ Παπι 27 εἷ- τεϊαπηρμαας, 
πί!αλ θη Πττοάαχίτ. Εχ οο ταγίατη ρ[ο- 
θεἰϊ5 πατα αἰ Πα ᾳ Ατᾳ; ἐχροίπιατίο- 
περ δαϊπιοτγίῃς ραιγ οἷο. σοσφ τὶ ρα ηὶ 
σοποίταραητ αιοιίἰαη!5 σοποίοῃί- 
διι5.πιαχίπης δαταπι τη] εἰτ Πἰς αηΐ- 
τλοϑ ἰγγίγα ας (αἰρί οἷο, 4παπι τ διιηὶ 
τυμπ]οσθιι5 ἰπσοττο δπέζοτς ἰραγῇσ, 

20 Πιυϊτῖςα ἡπίμροῦ σοηϊδέξαγίς, αισορᾶς 
πηλρίσα» 4 πηαρὶς ΟΟἨ πη δησ, φιαίϊ 
Ῥατγίοἱΐ αρτοραγα σοπαγθητγιγ Ιεραϑ 4 
γ ΔΙεσῖο ὃζ σο σα μηροῦ (Δπιοἶτλς " σι- 
ιι5 ταὶ ορί πίο πγα]ειτ  ἀ ηἷς ΔηΪΠη05 τᾶ 
να] ες οσσιραζγατ, τ ρεηα σοῖο ἤς οἵ- 
{ξ ογτβάεγθης, ἀτχας παο χυΐάεπη ἢϊς 
οοη(α δι φοίτα ἔμητ. Αππο (6- ἀν. 6397, 
ἥπεητε σοπίμες5 ἔπογαης Γιατ ΗογΠηΪ- ἘΠ ίτ ῖμιι 
πία5 ὅς Τ᾿ Ἰγσπἰπι5. αΐδιις ἰῃ πηαρί- Τ' νἸτρὶ- 
ἤγατα πσοοεγαην Μ.αε- ἌΥΡΕΚ ΤΩ 

«δή: Μ΄ σε: 
4υίβιις ΠΗ] γοίροπδιίβιις, (δ ἰπα - βάηιως, Ο 
σηδτίθιι5, δοαρτία5 ἰτο γι πῇ δα τυ θα 1Π4] Αὐν.Ο.1ο9, 
αοςείπι,δς, Ηλθοτίσ, ἰπαίτ,ργο οοη- «6  Ουία 

ἘᾺΡ 2 : [ΟΤΤΙΣ, 
ξεΠο,Ουτίεοσ, ΔΒ ἱρῆς οτίαπι σοηῖγο- Αριυτίο, 
ποτίαητίθιις, εος Ποίἔγιιπὶ ἀστιπη, Πἰ- [5 4ς ἀρτο 
ΒΠΠ 44 (8 ρετεπεητθπι, Πδὶ νἱπάίσαγο. ὑπο ἍΠΩΣ 
δά εΔ τείρί οἰδτοβ, ὦ ἰμς 4Ο γα πη οι ιες σοηττο- 

Ροΐτυϊας, ἀεσογηῖτε. Ηαο ἀϊσοπτα ἘΠΤΙΟΙΣ δ: 
δοαρτίο, ρυάογίποςιίΠιςοσίμ!ες, 4 σο- ἢ 
σἰταθαητ,ποο  αξιιπὶπεο ἀςοεπτε [{τἰ5 
οχίτατη ἔογο,  ρορα 5 Βοτηδπιις, ἀς 
ΔΠΛΡΙΡΊΟ ἀρτῸ ἱποΧ σάρτι5, εἴ σοη- 
τγοιποτγίαητι. φάϊπιοίοι, ΠΡὶφ φα 4 -- 

οὐαὶ Εἰ Π] Πα πη Δητα νίη- 
ἀϊσατίτιῖτας; δά βαπὶγῷ αΠΠπΠΔἀοπδπὶ 
Ρατγπλαἶτα τα πη ἃ σΟΠ [Ὁ] ΠΡ τι5,τι1π| ἃ (6- 
πᾶτις ργοσογίθις ἐγέξα (πηι νεγθα: θά 
{τυίεγα. πατα χαὶ σα! ου]ο5 (ἀπηρίδγαητ, 
ἀϊοερᾶτ εῆς πγασηα ατυίτατίβ, Γθς {ας 
4]115. ἀοτίποπας το! πηαογα; πο ρἰ- 
ΔΠῚ [τὶς ἀεο! ΟΠ οπὶ ἔοτο ἀγδίτγαθαῃ- 
ταυτί Ατὶοῖπος δας Ατάρφατζες σοηῖγο- 

ΒογΠοί ἀρτὶ ἀοπλίπος ργοπιιπτίαγοητς; φαοά ἐιγαήδητ, ἔς, αα ιιοσ οπι ροιτίποτς σοπιροιςηῖν 
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ἐς αὐτιιάίσαταγοϑ : ἂς Ππσαπιθρας ίαο- 

ςοπίοδαπι, σαοά (6, φαΐ ἀρτο εοἴταιι- 
ἀατὶ εἤξητ, αι ἀϊςσο5 σερ Ποητ, πο ροί- 
μας {] μαι ρος Πποηετα γερεῖεῦς 
Ἰίσογοῖ, {υδπι Ἰρί! ἰαγατο ἱπάΊοο δἰ ἰἰς 
αὐἀϊαάίςσαῆεηι. Η ας εἴρο οι ᾿πά!ΐρηα- 
τίθης σοπηπλοπιογδηῖος, ᾿Πογῆτ τοῦ- 

ται νσπατα ρα Πηρ ας γί. ρίο ρο- 
Ρυ]Ο Ἀ οἰπαποροηῖΐ, ἴῃ χαᾷ πηϊττογοη- 
ταῦ ΠΙΠ τδρίδ. ὃὲ οπλη!. {ἘΕτὰρ 5 Δπτ- 
Βίσαϊ ἀστὶ ἀογηίῃϊτιπὶ ΔἸ] σαταγρο- 
Ρυΐο Ἀοπιαπο. τα; πα ΠΪ5 σοί}. 

ΑΝ. 310, αἸαίπι. Ατ Μ.ἀδπιοῖο ὃ Ο Οτ- 
ςαΠ.Μ. σε- 
πὰς, Ο. 

Οὐτο,οση 
τότιο ἀς ἴὰστο 
τοηϊμϊατῃδ. 

το οοπίϊ]δις, ἰπεοίξἰηα ἰτογα ἀπ ἴ4 
οχοιτα πη, ρΙοεἰἰ5 ροίξυ]απεῖριντο- 
πιπίθιι ἐν ἄπο Ἀ᾿ΟΠΊΔηΪς5 σοί] Ατατα 
σαρετο]ίοοτοῖ. (μη ἀητε [4 τοπῖρα (ΟἹ! 
ΡΔιγιοί! οὰπη παρ γαῖ! ἀπ Ιοθᾶτ, δ 
σοατατίατὶς σοτη [τ15 οΟία 65 ογοαθδη- 
τα γ) οὔϑ {Π|πὸ Δ ηἱ τε δυιηΐ, νη οοπ- 
(ἐπίαι, ἐχοορτο ίοἱο ΓΟ Ευγηϊο,Ἱερξ ἐς 
ΟΘΠΊ εἰς σο μα] Αγ τα] δγιιητ,]αα ρ[ο- 
Ρὶς5 σορηϊτίοπὶ {ΠΠρῚ] 15 Δ. Π18 ρου πη Ϊτ- 
τοθάτιτ,ἃ ρατειοἰϊδηθ δῇ ἃ ρ] εἰσοΐς οῦ- 
(υ]ατῦ «πλδίτὶ να !θι. Εα τε πα ἰσηδτας 
ογάοίςπατοσγίι5, σα ροτθητίᾶ (πὰπὶ 
οὔπο!]: ν!ἀογοτ, ροτίας Θχίγοπλα ]ς 6; 
(ρειαπάᾳ σοπίμπίς, φαδιη ρεγπλἰτιθη-, 
ἀχταντ θα Ιοχ (Δποίγοσαγ. ται; δοοξῇς 
ΔΏΪ ΠῚ 5. σοΠτίπας αἰτογὶ αἰτογος ἱπουία- 

Ῥαητδς ορριρῃαθαητιταπη η ρεϊπατί5 

σους, τα πα τη ρα] οἰ τογῖις οἰαίτα- 
τὶ5 σοῃιιξιθιι5, Ρ ἀσγ οἱ ογα ΠῚ ἀΠΙΠΗΪ5 ἃ 
τοῖο ρ]εδείο ογάϊης αὔρα βηατίσ5. πα ΐ- 
τε; ογατίοῃοϑ ραττίτη ἴῃ οατία, ραγτί πὶ 
ἰπ σοποίοῃίδ. μαιτα ππι ἀρ 15 φαΐ ο- 
Ῥεϊπλδτιιπὴ ἱπηροιῖα τ οσφηζαγ. αί!η. 

ταϊτίογος Ἔγαητ, ρίερεῖος ἐοὸ ρυταθαης 
ἀεϊηαιεῖο, φαοα παοίςίτϑι ψαίϊ σοη- 
ἀπιοεγει γείρι δ] σας. χηΐ νατο δίρογίο- 
τες ογδῆτ, [4 ΟπΊηΘ ΟΧ ἱπιιί 4 αἴας ἰΠ- 
{1615 δὶ οοπηραγατίς ργοδοιίοἱ ἐχίί- 
τααῦαπτ. θυτῃ ῥκ αἰογοκϊογίξης 
τοΠΊρις ἱΠΔΏΪΓΟΥ ταί ταγ,ίοοἱ  Πλ1ΠΠς ἴῃ 
ντθοίη πὔτις Πρηϊῆσαητς πηαρηᾷ σοπ- 
τταίς δῦ ΖΕ ας ὃ Υ οἰ οἷς εχρεάϊιίο- 
πεῖὴ Ραγαῦ: ροιπηγαιδ ντ δὶ, νο ας ἴῃ 

ΒΕ φα}16 {π|5. σο ΠΕ ἘΠῚ τλἰτταητιΓ 
ΔΌΧΙΪΑ, δ εα ὃς Υ οἰξτες ἱπτοῖ Ετγυίσος 
ἀεξεξεοηξ ράγαγα ἀἰσοβᾶταγ. πος Ατ- 
ἄξαδτοβ διηρ] ἰμ5 ρατέγε νοϊεῦδης, ἱγατὶ 
Δάθις δ ἀρτιπη σοπτιγοπογίιπη, χιι 
ῬΟΡυΪας Κοιῃ. οὗ δα μἀοχ σάρτιϑ εἱς 
(ετιαπηο (ἀροτίογε πὶ φἀϊιαἰσδιεγας. 
Η!ϑ σορπίτς (πατζις ἀθοεγηΐς γε σοῃ- 
{οτἰθαταν ΕΧογοίτ5, τη: πιθο ΟΟΙΌ]ας 
Θἤμσφης οορία5. 564 (ςπατιςοπίϊτο 
(ξ ορροπιιηιορὶς [παίοτας, Ἰσοτ, Πιτεὶ- 

ΠΙΟΝΥ͂ΘΒΙΙ ΒΑ ΕΙΊΘΟΘΛΑΠΚΠΝΑ 9 Κ 
,“ ͵ ᾿Ξ ͵ὕ Τάς ͵ 3 Ὶ ον. 
᾿δύτων ἐλικρίνῳν ζἰς τε δικαιζουδύοις ὀργἄω ἔχοήες, 
ὕχε ζι Ὡσοςερφυυϑυοις αὐτὴ ς, δια ςας ἠξίωσαν λδα-:. 

(ἐν ἵνα μιησ] ὕςερον ἔτι σφίσιν ἐγδρητωι πἰωὼ ἑαυτῶν. 

ὀμαχϑμίσοιοϑαι κησιν, ζω ἀὐξὶ θ᾽ ὀρχϑυ δικαισαηες, 
εἰσ ἢ 5 5 “ ᾿ ,ὔ Ὗ ἔτερφις ἐπεγγωσαν ἐῇ. ζαυτα δὴ λογιζονϑρυοι,χαὶ 
ἀγϑθυακζριῦτες, τοάτον ἐχέλάυσαιν και δίσχον τεϑζεδαι 

“ρ  πύλεως “Ῥωμαᾳίων,καθ᾽ ἑκα ς ζω φυλζω, εἰς 
« ᾽ Ι -“ 
ὃν Ὡὐιποϑήσον.) ΟΣ Μηφοις χαὶ τι Ὁ πάσαις ταὶς ψήφοις 
ὁ Ῥωμαίων δῆμος Ὁ ἀμφιλόφρυ χώρας χύρμος. ζᾳῶ- 

1Ιο τα μϑυ ἜΣ Οὐτων ἐπηράηϑη ᾿ύὕπατων. Μαρ- 

χου ἢ. Γενυχίε, αὶ Γαΐου Κ οἱντίε πίω ρχζω παρῴ- 

ληφότων,αἱ πολίπιχαὶ πάλιν δμίςαντο Δ[αιφοραὶ, Μ᾽ 

δημοτικῶν ἀξιοιώτων ἅπασι ὠρίφήοις ἐϊξγαι πίω ὕ-- 
»» λ ν 

πατον ρχζωὼ λαμβανφν'πέως γὸ οἱ πατοάχιοι μόγοι 

μμιετήεσαν αὐτίωυ, οἷν ταῖς λοχίτισιν οἰκικλοησίαις δἰπο- 
δάκγυμϑροι. νόμον πὲ συϊγρανναὐες “ἷῶρ “δ ὑπα- 

ἀικῶν ξὺρχαιρεσιῶν εἰξέφερον οἱ τότε δημδιοχοιοῦτες, 
᾽ δ τῶν ὦ ᾿ ͵ὕ ς λ , 

Οκτοςένος Γαΐδ Φουρνίτ, πλυτες οἱ λοίποι συμῷρ9-. 
͵ πον λων - “ ͵ δ 

νήσανες, ον ᾧ τὸν δῆμον ἐποιοιοῦτο κώδμον Ὁ Ὡ|αγνὼ- 

20 σεως χαθ᾽ ἕνα ἕκαςον «ψιαυτὸν, εἰΐτε πατρικίους (λοι- 
το μετιέγαι πίω ὑπαήείαν,εἴτε δυμοτικοις. ἐφ᾽ οἷς ἡγα- 

(κζριω οἱ τῷ βουλάυτικοὁ μεϊέ-γον! ΄ : νακίοιωυ οἱ τῷ βουλδπικοὺ μέ ἔχον! ες σεευεδδίξ!, χα- 

χαλυομϑιυζεω πίω ἑαυτῶν διυυαςείαν ὁρών!ες, κὴ πϑϑ- ͵ 
ε γ) Ρὴ ͵ τ Δι ἊΝ ΓΝ τα αἰ πσονϑυν ῴοντο δῷ πο ϑτερϑν," τὸν νόμον κωθλς 

Ὁ “δυέ τ [η ν 1 ͵ χ9 γι ξα σοι! γγνέοϑει Οργοι! [6 χα χϑζίγρθάοη χαὶ ὀντιρασι 

ζ4ς ἐλύοντο σεευεχεῖς, τ ἰδίοις 7: συλλόγρις καὶ ΧΙ 735. 
λ ς ͵] 

(κοινὰς ἀπθώτων σεονόδὸους ΤῊ παποιχίων “σοὺς 

ὡπὸυζας ἡλλοτϑίωνϑῥων ζους δημοτίιχουξ. χαὶ θη: ᾿ 

πολλοὶ υϑὺ εν τῶ: στενεδρίῳ, πολλοὶ ὃ χτ' Ως οαχλῆ- 

20 σίας, ποῦ Τὴν σϑϑιςα νϑμων τῆς τ ριςυχραίας ἐλέ-. ἶ 

ηϑησαν" ἐχτάκέςεροι μϑι,ίασὸ ΤΥ οἰουϑίων »" 
τν ͵ ς ͵ ν ͵ ΤΩΣ τὸ συμφέροντος ἀμδρτθμᾷν οι δημοτιχουξ᾽ῥαχύτει. 

69ι δ, πσο ΤῊ γομιεζοντων ἐΐξ ἐχιξζουλῆς χαὶ φθόνου. 
Ὅν ἣ λα Ν “ “ « ᾿ 
τὸ τσϑ3ς αὐτός Ὁ χοραγμα συΐκειοϑα!. ἐλχϑε. 

7 ΕΣ ὧν να τ τς » .»»ν μϑυου ὃ τ γόνου Δ οχενής, ἦχον εἰς πίω πολιν Σπὸ 
Ὡ᾿ ͵ 2 ς -“ “ 

Τ᾽ συμμάχων ἀἰγληοι,λέο»"γες δτί πολλὴ φραΐια, μέλ: 
λοισιν ἐλαῤνήν ἐπ ἀαύζι Αἰχφνοίς ὼ Θδολοῦσχοι, δὲ- 
7 ᾽ “" Ἄν. 
ολϑυοι βούϑ4αν Ὥστοςειλαι σφίσιν ΔΙ α(αχίων, ὡς ΟΚ 

͵ - ᾽ Εν; 
τοίξῳ πῷ πολέμου κειυϑύοις. ἐλέφοντο ὃ χαὶ Τυρρῃ- 

40 γαΐν οἱ καιλούμϑρυοι Οεντο μοὶ «οἷ δασκά αξεαζ ἴσια ὃς 
Ὁ ἼΛΑΣ ͵ κ᾿ »,οὰ ΓΝ, μὰν ἘΝ ᾿: στοςασιν᾽ Αρδεαται τε αὐΐ' οἕκέτι ἤσαν ὑπήκχϑοι»"᾽ 
“ ͵ ; » δες “Ὁ 
ἀμφιλοῖς χώρας ὀργά ἔχοντες οδθὸ Ρωμαίων δὴ- 

μος αἱρεϑεὶς δεχα φὴς, αὐτω ασφοςεδίκασεν ον) τῳ πα- 
“ ᾽ “ ς -“ 

ρέλοντι σψιαυτω, ζωῶτα κἡὶ βουλὴ μαϑουσα ψιφίζεται 
λ ς ᾽ 32 " 

ςρατίαν καταγραφάν,ὺ Όις ὑπάτοις ἀμφαϊέρϑις ἐξ- 
͵ ͵ 9} ΩΣ ὯΝ . Ἂ αγήν δοωα μεις. τέκοι α΄Ἴον ὃ ζοις γνωαϑεῖσιν ὑπ᾽ 
᾽ ἥν « Ω 3 3 ! αὐτῶν οἱ τὸν γόνον εἰςφέρον)ες " ἔχοισι δὲ ὀξοισιαν 

οὐαντιϑαΐ 



ἈΠΟ ἈΚ ΟΥΜ-: ΕΒ ΧΒῈ γ31 
τ Ὁ“ δ. ἢ πὰ μρ7) κ» , ͵, , 

τ ύιοϑαι δηεῦργοι μέρες ἐκ αΦαιερυμδυ ἰτΕ μῃηΐς ορῇίξογε σοπ(] δας. ας Παυ ἃ 
Οιυς ἀχϑυϑύους αἰ’ αὑτῶν 61 τ' φραζιωτίιχϑν ὅρχθν,ϑἨ τςοπίμ!δ.νὶ δά ΠηΠίτατο (μογαπιοπτιπν 

͵ Ε , »ν , ε΄ τῶ - « «41 αὶ. 6 : 

χαὶ Ἰμιοοίαν σϑξὲ μίαν ἐῶντες λαιμξανν τορο  «-ὀ Δδάϊραπτιιτ, τγϊδιιηΐ οο5 115 οτρίαησ, 
πάθοιωώτων. πολλὰ 5. “ὃ βελῆς αξιέσης οὖν μϑὺ ᾧ πα- δ ἱπιρεάίαης πο ν]]ὰ ἐς ᾿πηρογίππι 

͵ Δ 2 Δ ; ΕΥΚΟῸΣ ΕΝ . ἀειτεδιαπείβιις (ππηάῖαγ ρῦσπᾷ. οα]Π- 

οϑντί γθόνῳ Ὁ Φιλονέκιαν καιταιολαδν, ὅτθ ὃ τέλος οἱ ας (δηδτις ορηῖχε ροϊιυίαγει νε ἀο- 
Ι πύλεμοι λαίξωσι,τότε προτίλεν αἱ «ὐἰε ἢ αὐῤχαηρεσιαὖν Ροίτα ῃ ργςίξης σοπτεπτίοης, ΡοΙ ἢ- 
ο΄ γόμον, οἱ Ὥσϑτον ἐδέησαν εἶζαι χαιοοὶς, ὦ φ)ε ̓ ὴ αἰ πιά θο!!α, ΟΊ] ἄς σοπλἰεἰῖς ργορο- 

ἀγωομηιίκυζῦς με ἐβελλεόνρν. ἡ παδαεασαα νάμα ελη νοῦ ΕΠ»... ͵ ΜΔ Λ ἢ " ͵ ᾿ ΟΥὙ» ᾿Ιῃς 

συσὶὲν ἐασῳ δόγμα «ἷξε Θὐε οα ἈρῚ Ὀρλεθαι τ 3 Ἐ(ὡρατυίξοπίμϊες ΑΤΚΩΝ ὁ τῶν 
[κατος,ἐαν μή τ αἱ αὐτῶν πσξϑεφέρθυϑμον Ὡρο- [Ὁ πίῃς πος ΡΕγΠλ γος ντ ν]]απα ν]]ὰ ἀς 

ἐωλάσῃ νόμιονοὶ ὁ μόνον οὖν τοῦ σεευεδρίῳ πσοὺς τὸς τ ἀφοτοτιπιίοπατιϑ γάτιιπη βογοῦ, ΠΗ 
το μις ζωῦτ᾽ ὠπφλῆσαι πσρδϑήηϑησαν ϑλλο δ ἕ λ ΡΓας Ιοχ {αα; αὖ ἰρί!5 {πδἀογοζαγ,ίο- 

: Ἄν Ὁ) ὈΔΟ τ ον Ἀπ α, παταίς οπίμϊτο ἀρριοθαγοίαγ. πος οῸ 
ησίας οἵα εἰσι ἰςοι οὖν ἀὐθις, χτὶ ὃ , 

Τ οχκλυησίας ὀρχϑὲς ὌΝ ἡκν (οἸ πὶ ἀδαθπεγαπεντ η ραῖγαπὶ σοη- 
«ς “Ψ ͵ σ΄ ͵ ε΄ ͵] » 

ΝΠ πὴ διωμοσαϑροι ἱ ἐν δὲτί τ Μέγνω- (οΠπ σομ τ θιις {{{ὰ πα ῃἰταγοητατ, ν6- 

σμένων αὐΐζοις πι4οϑείσιν ὀξζη καταλύφν. ασοϑς ἢ ἄςφα-ὀ τιαπὶοιίαπι ρτο σοποίοπαίς ἰμγαπιοη- 
᾽ ε Η 

πέλας τας ἐσχοποίω ὁ τί “ον ποιάν οἱ ωρεσξυτα- ἴὦο 4ιοά ρα φος οἱ πη πλιπη,ροτ ἢν 

ἌΝ ͵ εἰ ͵ ξ ἀςσπιίααιη οδίξεϊηχογάγ,νε ἢ γοὶ πγᾶΞ- ὰ 
ποι τε ὦ Ἀορυ «ἰότατοι Ἵ προϑεςηχότων Ὁ Οριςοχρῳ- ς : : : τ ΕἾ 

Ὀορυφῷ ΧΙΠΊς απο γί Π1 οἷς Ρετγ μα ογοῖατ, πἷ- 
κ᾽ ] αὐ λον λ ! ε λων « 

ας, σεευαρθεήϊες δ: πν ἔιῶξραὶ ἡρνλρον Ὅρος ἈΠ] ᾳυίάηιιαπι δοτιιπι αι: ἀφογοις- 
᾽ λ ἴων . . δ . . 

πατῶν ἀὐθοὶ καθ᾿ ἑαυτοῖς. Γάϊος μὃν συ Καὶ λα δος (δῃτ, Πσοτοῖ τοίοιπάογς. [δ] 4ι] σταῖς 
ἥχιςα δημοτιχὸς ὧν,χφὶ ζρι τιν ΔΙ ᾿φιδεδεγμένος ἐκ ΣΟ αἵφ δυιξζοτγίτατα ἐπ πθθδης 'Ώτεῦ ε05 

ΠΣ κον ΑΝ, ει 7,1 ᾿ ! ͵ αἱ ορεατίδ. ἱπυραγίαπη αΠογοθαῃς 
ασξϑορνων Τ' ἐσιν “ἢ πολἤείας . αὐθοιδεκερνγω- 4 ΟΡΌΙΣ ΤΩΡ ΠΟΥ τον 

ῃ ἄς Ὁ ἐν ἰπ ρυϊπατ σοπο τι α σομ Ὁ Π1.(0]1 οο]- 
», ἠδ ἤν 19 ΄ ἢ "᾽ ᾿ ὀ γάτα 

μέω τρβνν ΝᾺ τε ὑπαήείαε, μήτε ὁδνβ ΧΙ τῳ Ιεᾶι, ἀἰριοἰεᾶτ χα γατίοης πη 51- 

. δημω ρα χώρον μιηδὲμκιαξ" τὸς 5. τόρμανία “Ὡδατ- Ἰϊςεῆκει οσσυγγεπάαπη,. τὰφ Ο. (Ἰδι- 

᾿ τειν ἐχειχφοφιζας ὅπλοις κωλυάν,ἐα) μὴ πείθωνται ἀϊας,αὶ πυϊηΐπης ἔμςθας ρΙςδὶ, αι 

πα, ὦ ᾿ ͵ ͵ ΘΑ ͵ Ἢ Ϊ ἸΟΤῚ ἼἜΞ 
Οἷς λόγϑις,φ4δὼ μηδεμίαν ποισιυϑδμας μήτε ἰδιώτου, Ἰη{πίταταπι Δ τηδϊουίδιις γος Πποιοαὶ 

τατίπι πη ἀσσοροτγαζ, ρ! ἀἰοτοπη (ςητθη- , » -“ λ Χ» " ᾿ 

πμστεας οὐκ ὠπθρίθς ὙΣ ὅς ὁπεχφοφιυζας ᾳ τίδιη ἀἰχίτ,πες σοπίαίατιι ποο ν]]ο [το 

᾿πατεια χινᾷν ἔϑν,"κὁ τ κόσμον δ᾽ πολίϊφύματος Τ' αρ- παρ γάτα σοἀσπάαπι εἰϊς ρίοδὶ. ἂς 

χοῦον ϑκφλείρᾳν,διλοτοὶ οἱς χαὶ πολεμίους ἐῃ ὅπο- ἢαημίοοηιτα ἔλσοτς ἀρρτοάεγδταγ, ἂτ- 

λεως. Τίτος 5. Κοήτιος οὐκ εἴα τῇ βία καϑείργάν ὦ πιὶς σοοτοοπάος, ἢ νειθὶς ἤεξεὶ ποῖ 

ἘΝ κα νὼ ὑτεος » ᾿ οἤδξητ: Π6Ο δαὶῃ τὰ Ραγοθπά πη νεὶ 
σσσὲ δὶ οπῦλων ματος ἐμ φυλις ν ΡῸ ὃ ᾿ Ν 

νύ πσλο, συτίς δὶ ὀπλών αὶ δἰ άν ̓  9 Ρτίματο,νοΙ πγασ γα. οἴη πε5 οηἰπὶ 
ΝῚ Ν χ᾽ 2 λ γ 7 ᾽ 

᾿ς σ590 ΩΤ πλνος “Ὲ ΧΑ] δημῦρχώ ̓ στρισιν τ΄ ααίρακτίας οσίμετἀϊπος ἀροίετα σο- 
᾿ Ἷ ΄ εἰ΄ς Σ Ν “Σ 

᾿ ᾿ 

Ν αὐδιωσονϑμων,ους ἱεροὶ ἐἢ ἡ) πδμαγεις ἐψηφίσαιντο ΒΑτδηταγ, ἃζ νεζαίξι πη ΓΟΙρ. οἴάϊηοπι 

οἱ παϊέρες ἡμϑδι,εοις ὁ δαίμονας ἐπξυνζς ποινσαίμε- ἰαθεξαξϊατε, αἰίεποβ ἀἴαις μοίξος ες 

Ὡς ΦΌΝΕΕΣ ἐπ οι, ᾿Ξ , τοίρυδ]. ΑΥΤ᾽ Οὐΐπείας ποη Πποῦαῦνὶ 
γοι Ὑ ομολογίων, τς (κεγίςοις ορχοῖς ἈΦτΤ' ὡζωλείας : ἐ 

εἰ ρα ἐάν ; ἐξ ςοεῖσοῖα δάπιογίδητεβ, ΠΕ; ΔΓΠῚ 5 δ 

΄ 

᾿᾿ το 

τὰ, ον ο. »’ μι ͵ .᾿ 

«ὑτῶων πε ᾽ τ΄ ὀκχοόνων,ἔαν τί τϑαξαι τσ σο χειτ οἰ ἀπριίπο στγαῆατι δἀιπιοιίας ρίε- 

μθύων,καΐομοσα, μοι ζουύτ παξϑ9ϑενδύων τῇ γνω- Βεΐος; ριαίεγείπι ψαοά ετίδιιπὶ ρΙε 5 

-“" ὼ τ λων ἕξ ὐρακληλότων εἰς ὃ σεξωέδδιον, πα-ὀ  οδήιιυτῶοἤδης, Παο5 πλδίογοϑ ίλοτος 

" εαλαξὼν τ λόγον ὁ Κλαύδὴ9 ς Οὐκ ἀγνοαΐ μδὺ,ἔφη- ἃς (ἀπέϊος εἴς νοϊιοτίης, ἀϊίσαας ἃς 

δ δ γἰς.., ἵ ͵ ἘΠΕ ἰῃ Κααάοτῖς τοί πχοπίιιπι ΔάΠι- 

τυ χρηπις καταίοληϑήσεται σύμ ἐρῶ ματα Ὀιὶς, στδυ  ΠΊπιο ἰυταπιξτο {15 δΖ Π6- 

ὌΝ ͵ { ΣΝ τ᾿ 4... .“,. . 

"σιν ἡμῖν, ἐξα) φχιξέψω ϑῳ το δήμῳ «ὖϑὲ Θ νόμου ψῆ- 4. ο ροταιπιίπογυιη σαρίτ
ίδας οχίτίαπι πη- 

᾿Ρ Φον λαιᾷ" οἕκ ἔχων δὶ ὁ τί “χοῦ ποιήν, σὐ σὲ δωα- φτεοατὶ ἴηι, Πυ]ά ςοπυοπίογα τγαηΐς 

᾿ ͵ ἕν Ἄς οἱ " “ ͵ κ- : : κ- 

δ γᾶμος ζοσούτοις οὖσιν ὀρ τιλέγάν » εἰκὼω Οἷς βουλύμα- δτοάογξταγι(υ ὉΠῸΝ ΔΙΠοπτίγοπταγ δὲ 
ςοτετὶ ψαΐ δα οσοἸ ΠΠατπ {πιὰ ἀοςεγίε .-. ε η ! λον ! Δ " σιζοις ὑμέ ἱξξϑις. δίχαον Ὑ »Ξτορ αι γΈ69α] αϑῳ ἐς ρᾷτ Οἰαμάϊις γείαπηρτίς ἀϊςοπαϊ ρατ- 

"φον ἃ δοκεῖ τωϊχοινῷ σεωυοίσάν, πείλεοϑαι δὲ ζοϊς ὑ- τἴδιις, ΝΝοπίρποτο, παῖς, φυδητοτά 

» πὸ τὰ πλέφόνων κριϑεῖσιν . ἐχεῖνο μϑυτοι ““ωρωνᾷν τλαϊογῖι ίερες Ποῦ 5 οπγηΐδιις ργοιῶ- 

τατὰ τι ρεδὶ ἐς ἰοσο !!α ρεγηλίτεαπηι5 σα] ΟΠ. ςεάιιπι ποη παθοο ἀΐεέγε υϊά ἔλέξο οριι5 {ι, 

ποφῖαπτο παπλοτο οοπεγλαίςοιο ροίιιΠι,ν οἰ ἴτατί νεῆτα σεάο. απ ραζ εἰξ νῦ χυίίᾳ; ἀϊσατ αϊ- 

ἄσπιυαζ τοὶριρτοξαταγα οχιεἰπιουίς ἃ οδίσαματασ 15 4ὰς πχαίογ ραζς οσίμοτις, 
Πα ταπηθῃ γ05) 



ἯΣ 1 ΟΝ  Υϑὰ 
νι Ἐς ΠΡιις ὃς σοφίλ!5 ἴῃ τες, ο- 

ποπάος εχιἰπλο,ντ σοηίαϊατι Πρ 86 

παποηςα ἰῃ ροίτοτιπι ν]}15 οεάατίς, 

τἱΠ ραιγίοἰϊς; φαϊαϑ (0]15 60 σφ] ἰδ 

(ας 6(ξ. φῃοαίι πασοίπτας νοβ σορίτιντ 

πἴσ,ουπη σοζοτὶς Ζιος οἰαΐδιις ἰαπι- 

τοαῖὴ Ροτοίξατοπι δῖα; ἱπηρεγία σοπη- 

ταπηίρατο, [απο 5 τ Πγατοβ ρτὸ οῦ- 

(ἰτδυις ἀςήρηατῖο, φαοτου ΠΟ νοΐαο- 

τἰτἰς, (παπὶ τη πὶ οέζο αὐτίοχ νἱἀδσηταγ 

(εέμυτι)αϊηιο ἸΏτογ πο5 ΠΟῚ ΠΉΪΠΟΥ 

Πτραττϊοίογιπι χυᾶ ρἰεθείοταπι πα- 

πλοτις. [4 οηἱπὶ ἢ ἔλοϊ τίσ, πεαὰς σοη- 

(υἰάταπι ἴῃ αδίεξξος δίχα ᾿πάίρῃο5 

ςοπηξογειῖς, ΠΕΖῸΘ ἰΠΙ 4605 ΡΠΠοΙρα- 

τας νος αἰξγιιεγε νἱ ἀεδιπιηὶ, ΠᾺ]Π]Ὸ 

οὐμη1 Ρ] εδεῖ 5. σοπιπηηΐοαῖο ΠΊΔρῚ- 

{γατιι. ΟΟιαπα  δῃτοη τα ΠΏ Οὐ ςοἹ- 

Ιλυάατδτ ομηπες5, πος Πα! ἢ. 4Ππὶ σοη- 

τγαάϊσογετ, Απάϊΐτα, παῖς, αιια νῸ5 

οτίατη σοπίαϊες σοτηπηοποπάο5 αιδὶ- 

ἐγοῦ. ΠὈϊς ἱπμάϊδλα {πα σομ Πα τὴ {Ππώῶ 

δείεπατικοοπίίαιι οσβτγηηοταῦ, ἀἰ- 

οεπαϊ ροτείξατοπι ἔλοῖτο Πα! ργο ες 

τ σοητία εαπὶ νοῦθρᾳ νοϊητ ἔμοειο, 

(πηγᾳ Πηϊτῖς ογασίοηδι5 αἀίεπιςη- 

τἰάταπι τοσατίοποπῃ ἀδιφητιπι ἔμς- 

τίτ, θα» ἃ ας ἱποίρίτς,ῃοα» 4 Δ αΐπτῖο, 
ποῆσΕ αὖ ν]]ο (ξπϊοτιιπη αἷιο, (δ 41... 

ψαἰειῖο, ἰπαζογιιπὶ ΟΠ] ΠῚ ροριι- 

ἸατιΠππιο. ὃς ροίὲ απο εχ Ηογαῖῖο 

παςτίτο Πα ϊά νεἰτ ἀΐσοτο. Ροίξιαπι 
ψογο Πούιμαι (επτοητίαα Ἔχ ρΙογαποσῖ- 

τἰς, τας Πο5 (δπίοτοβ (ςπιθητίαπη γο- 

σαθ τα. δ᾽ ορὸ σομιχγαγία τε θαηϊς ίςῃ- 

τοητίατη ἀἰςᾶ, ὃς ιι!4ς πὶ πγηγὰ σαπὶ 

᾿ἰδετταις.14.Π. τορι ρτοάοί. ΤΠ Ρηος 
γετο πη ταγὸς ἰπΠπἰτιοτα ἢ νοῦ ὶσ ρ[- 

σοι, ̓ πππτατὶ οἰπι5 απέζοῦ πτ ΤΟ οπα- 

οἷτις Θαπι Θηΐπι (Ἐπιθπτῖα 1114 πγαχί πης 

ἄσςεῖ; πιπίπηαα; (πἰρ᾿ οἰοης οσσαί!ο 
ργαοθίτατ,ίι ἔγατοῦταιις, Μάγος αο- 

πιιοὶ, (ξπτοητίαπα ΠΠ|4π| ἀἰσατ. ΟΣ 

οατὴ δείρία τεξϊς πλοηι δ ν᾿ ἀογοταγ, 

δ ομοί ο ἀοπη αδίοετα. τὶ ραηος νο- 
τὸ ππεῖις ἱποςῆπει πὸ (θογεῖα ξὰ νῖγο- 
τιιπῃ σοϊτίοης ΠΠαρΉτΠι 4] Οα πηδ- 
Ιαπὰ τη ρ οἷς σαρας ργοσαίαπη οἤςι, 
υίφποπ ραΐαπι (εἀ ἰῃ ἄοπλο ργίατα 4 9 
οοπίυ]ταίςης, πε ν]] τη ρ εἰς αητὶ- 
{Ἐτεῖη (ἱ σο ἢ] ραττιοίρεπα ες νο- 
ΤΠ ητ. ἵταη; δὲ ἰρί! ποχ σοδέϊο ορο- 
ΡυΪΑΥ ΠΊ τα 5 σο πο ΠΟ, ρ τς ἢ 1 πα ο!- 
παδαητατ δὐπογίαο ἱΠΠ1 125 4125 4 Ραὰ- 

ττῖ οἱ 5 ΠΡ ὶ (ἔγαι (αἰρι σα θα ηταγ τνοτο 

τρις δας χαο (ςηατα (σοι ]τῦ ἔς - 
ἐπήππΠῈ οἵας, σοπία!ες οροπθοσαῖο {Ὁ- 
Πάτα, ΟΠ} σοΟΠΟοΟΙἸαπὶ ἀδοςηταΠΊΩ; 

ΓΓΗΛΙΝΙΌΛΕΝ ἃ 5.5. 

ὑμῖν ὡς τ χαλεποῖς χαὶ ἀἰξουλήτποις “πράγμασιν. ὰ 

χωνῦ μϑὺ ὑπαϊείας μήτε γιοῦ μήθ᾽ ὕξερον τ θαχωρῷ Ἢ 

μηδενὶ, πλζὼ εδω πατεικίων, οἷς μόνοις Ὁσιόν τε χαὶ ̓ 

δε μετὸν τυϊγομφ ὅτὸμ ὃ εἰς ἀραϊκζωυ καταχλ φεϑῆτε, 
ὡςαξ»νιῶ, μεταδὶδόναι χαὶ ζοῖς ὀιλοις πολίταις ὃ μέ: 

»ίςης ἐϊοισίας πὲ χαὴ “ρχῆς,χιλιαξχους πὲ ἀρ ν᾽, 

ὑπατων Σ΄ποδείκγυῖε, εἰριθμὸν αὐτῶν ὁρ(σαιες ὅσον. 

δὴ τινα" ἐμοὶ δὼ ὙΣΡ ὀκτο ἢ ἕξ Ὡἰπογθζωσαι δύχεῖ οὐ 

Ὁ Ουτοις ζῖς ὀῤδράσι μὴ ἐλοίῆονος -Ξριθμού ἔςωᾷιν. 

10 οἱ παπτοίχιοι ὴμ δημοτικῶγιζῳῦτα ὃ ποιοιοῦτες,οὔ-ὶ, 

τε τί αὐυύπατων ρχίω εἰς ζουπεινους κ δύαϊξίοις , 

᾿καταξλκητε, οὔτε δυηιυαςείας ἀδίκους ἑαυτοῖς ατα- ας 
͵ ͵] -»" » ἴω 3 

σκάυάζεον, δόξετε, μηδεμιας Ορχὴς μεταδιδόντες. 

Οἷς δημοτικοῖς. ἐπα νεσάντων ἢ ἀπόύτων Ὁ γγὼ- 
λ » λ ᾽ ! Ι 3 ͵ ΩΝ 

μῶω,κχαι σαείενος ζῷ Ξ»αγτία λελϑντος» Αἰχούσοτε;:- Ἢ" 
ἌΝ Ὧν ς Ἷ) -“ 2) ς ͵7 . ᾿ 

φυ,ἁ νὸ Οἷς ὑπάτοις ὑμῖν ἔχω παραννᾷν. ἡμέραν ασϑϑ4- α 
διὸ Ε δ 

πόνες ον ὴ Φ βούλάυμα ὑχικυρώσετε, ὼ (ἃ κρίϑένγτας 

ἰοῦ ἢ βελῆς, -σύδοτε ζοῖς οἰπολουουμδύοις ΩΡ α΄ 
᾿ γόμιου ὼ ζῖς κα τη ϑ φυσι" ρηλεντῶν Ἀ λϑγών, στὸν Ὁ 

ΣΟ καιϑήκη (, γνωμάς ἐρωτὸϊ, μήτ᾽ ἐπ᾽ ἐμούτορξα-, 

εὐε μήπε δ πὸ Κοίου Ουσὲ, μήτε ἐπ᾽ ὀήγων Ξωρει α 

σζυϊέρων σε ϑενος,δολ Ἔσο τῷ Φιλοδυμοτάτου Ὦ βό- Ἵ 

λάυτῶν Λάυσχίου τδλνεοζου" καὶ ΛΙΤ Τοῦτον ἀξιοῦτε ὅν. 

φαίτιον, εἴ τί βούλεται λέγην. στὸν ὃ ὧς παρ ἐχείνων 
ΔΥὟ ἔ 

͵ 3 ΠΡ ΑΡΡΕΝ λ ! ς ὙΨΕ 
γωμας ἐϊετάσηϊε,τοτε ζις “«ρεσθυΐεροις ἡμᾶς χει κω 

λάϊ σίελέγην. ἐγὼ μϑὺ τί εἰγαντικυδύξωυ γγωμάω ὦ 
Οἷς δημΐδχοις ἀἰποδείξομα!, πάσῃ παρρησία. χϑώμε- τ 

γος ζυτὶ γὸ τωχοινῷ συμφέρᾳ. ὃ Ά, αἷξὰ μ χιλια- ὰ 

χων πολίτάυμα εἰ βουλορϑμοις δξὴν εἰφηγείαϑαι, ΤΙΞ ἃ 
͵ “-ο ΝΣ ΑΚ 

30 τὸς Γενύχιος (ὅτ ὠρεπωδεςάτη γὸ ἡ γνωμο ὁ ὑπὸτ 
«“ ͵ 7 2 0), ΟΝ ᾽ δ᾽, 

Μίαν ἡχιςα παρέξουσαι λροιτ᾽ ἀν, ἐαὺ τ αὑτίω ὁς 

σὸς ἀδελφος, ὦ Μαρχε Γενύκιε,λέγη. ἐδόχει χαὶ 

ζῶτα ὀρθῶς αἰ σνοτίϑεαϑαι. χα οἱ μδὺ ἀπήέεσαν ΩΣ 

συλλόχϑυ"ζοϊς ὃ δυμΐδχοις δέος ἐγέπιπϑε σοὺς τί, 

Ἔπόρρητον Τὴν λύδρών στενοισίαν, ὡς ἔχὶ κακῶι 

᾿τω δημω μεγάλῳ “υονϑϑώωυ, ΤΡΤΩ κατ᾿ οἰχίαν τε 

σεῤυήδ» σαν, χαὶ ούκ ον τῶ φανερῷ, δλλὰ ̓  οὐ έ- 

γα. Τὰν ασοϑεφηχότων πῷ δήμου, χϑινωνὸν δ βελά- 

μὦν παρέλαζξον. καὶ μ᾿ Οῦτο σειυέδχιον αἰζὶ παλιν 

ον τν φιλοδημιοτοίτοων σεενα γα ΚΥΓες οδλέξηματα 

ὦ Φυλαχας δυτεμηγθμῶνγτο τσϑὸς ζ Ἐχιξουλας,αξ 

οχ ΤῊ πα τεικίων ἔσεοϑαι σφίσιν ὑπώπηδυον. ὡς δὲ 

χρϑηχεν ὁ γρόνος ον» ᾧ “ασροξούλάνμα ἐδ “νέ- 

οϑαισυϊκα λέσει]ες οἱ ὕπατοι τίω βουλζω,ὰ πολλαξ᾿ 

“ἷὩΡ ὁμονοίας χαὶ ἀὐχοσμίας ποιυσάνϑυοι Ὡἴϑα- 

κλήσᾳς, ρώτοις ἀπεδωχὰμ λέγῳ ζ;ς εἰφηοσειυϑίοις 

δηρζοχοις 

ΤΟΓαΠῚ ΟΥ̓ ΔΙ ΠΕ ΠῚ ριο χα σοπηπιρηαδης οπηηίθις, Ρτπλας ἀϊσοη αἰ ράτταθ ἀεάοταμπττθαηις 
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ἈΎΤτ Ο  Μ. 85 ἈῈ 
δηρζϑχοις “νόμον. χαὶ παρελθὼν εἷς ἐξ αὐ “Κάτων 

Κενιόλιος, «ὐξὶ αϑὺϑ' δίκαιον ἢ συμφέροντα δ πο νὼ: 

μον, ὅτ᾽ ἐδίδωσκεν, ὅτ᾽ ἐμέμινητο ἴ οι μμοίζήν σ᾽ ἔφη 

τ ὑπάτων, δι βεξουλάυϑυοι τὲ χὴ) χεχριχϑτες δὴ καὶ 

σφαξ αὐζοις ἃ δῖ ποραηφν, ὡς τῶ ἀδοκίμαςον ὡρῶ- 
γμα Ρ βελὴ 9 ϑεόμϑοον,εἰς ζὴ σχευέδδιον ἐπεχείρησαν 

εἰρφέρν,ὁ λθχϑν ἀπεδωχαν κὺρ αὐτῷ ζοῖς ασό9α,- 

οϑυνϑμοις, εἰρωνείαν εἰφαίο»γες ὅτε 5: ἑαυτῶν ἡλικί αἹς 

αὐμδήσσων,ὄἄτε τω μεγέρᾳ “ὃ ὐρχὴς πσρλοήχουῷ, 
πονηρῶν τε Ἔρχας ἔφη πολ 4 ὧν αὐζιὶ εἰςαιγήν,ὦ- το 

πύρβητα βελάληφια σεουάορνζᾷς οὖν ἰδίαις οἰχίαις, ὦ 

οὐδὲ ἁπόυᾷς πὸς ξζελάζᾳ εἰς τα τὐβακαλϑν- 

ε,δυλὰ τὸς σφίσιν εὐζις Ἐχιτηδάοτατοις. τ υ υϑὺ 

Ἵ 37 χω λων στευέδρων ἢ ἀπελαϑέώντων “ καιτοικιδίου 

βελῆς ἡ ον ἔφη ϑαυμαζάν" Μαρκου ὃ Οεᾳΐζου, γε 

Λάσχίε ὥϑμεοίε, ἢ: καταλυσαΐττν Τολιγδρχίαν ὅ. 

παϊικῶν ὀυδρων,ὼ σε τεϊενὸς ἡ“Ἴον ἐχτἸηδείων ζᾳ, κοινὰ 
βελάφ,1 ἀπαξίωσιν “ὃ εἰς στευξδξιον πϑδακλοῖς- 

σεως κπτεπλῆ »Ἂ) ἣν δυωύα καῖ συμίοηγᾷν ἐγ τίνι 

λόγω διχαίῳ, εἰκα αν 5. μίαν αἡτίαν, ὅτι πογηρας ̓ ὴ ἄρα Ὁ 

συμῴόρφις γνωμας εἰφηγεῖα αὶ μἤβονῆες χτὶ  δημοτι- 

κῶν,ἐκ ἐξλοντο τ ρακαλῴν εἰς ῶτα (ὰ στευέδξια, 

ζις φιλοδοημιοτώτους,ο"γδ μακϊή σονζᾷς δηλονότι, αὶ οὐ 

σύβεοψονϑμους σδοὲν ἀδιχον πολίτευμα ΚΤ δύμου 

γινόνϑμον. ζ ιαὗτα δ᾽ Καὶ εγιολίᾳ μι πολλϑ Ἄατλία.- 

σχαῷ λέχϑντος,ὸ ᾽ μιὴ τ βαληφϑζντων εἰς Ὁ στευέ- 

δδιον βελάυξ δὸς ὀργάὼ δυξανϑύων Ὁ ποδάγμα, 

παρελθὼν ἅτερος Ὁ ὑπάτων Γενύκιος, ξἰ πολογεῖα Κ 

ποραῦνᾳν ζς ὀργας αὐνδ ἐπάρφιτο, διδοίσκων ὅτι τῶς 

αϑὸὺ ξίλοις «ἰραλάξοιεν, ἐγ ἵγα χτ' Τ δὴμα Δ «- 30 

πορφάξαμτο,δολ᾽ ἥα μι τὴ μαϊκαιοτάτων βελά.- 

στηντο ἵ ποραἭοντες ἀδὶ ὁπύϊέραν “δόξωσιν ἐλα΄Ποιοῦ 

ΤῊ αἱρέσεων, πότερον ζωχεῖαν Ἐἰποδιδὸντες τῇ βόλῃ 

«ἶξὶ Φ γόμῷ σζρεγνωσιν, ἢ γρογιωΊέραν. Ο᾽άτιον δ χαὶ 

λρέεμον οὔκ ὀηνης τινὸς “αριν αἰτίας μὴ ὩῬαλαξᾷν 

εἰς Ὁ σοενέδριον, δὰ ἵνα μή τις ἰσσοψια πόθι αὐτῶν 

παρ ἀξίαν ἦ ΟἿς δημόίρκοῖς ὡς μεταξεξλημυϑύων τὼ 

τροαίρεσιν “᾽πολπείας,ἐα) ἀφο. ὄχι Φ ἑτέρων μων) 
“ “ἢν δι αν 

γνωμωης ὃ ἀξιάσης ἀνα λέα ϊ τ' αἷἘΣ τ νόμε Ὁ ο’- 
γνωσιν εἰς ἕτερον χα!οῦν ἐχιτηδιότερον. ὅπ 5 ἅπασι 49 
Οἷς “ὐραληφϑεῖσιν ἡ σεευΐο κέρᾳ φάγγωσις ἀμεί- 

γων ἔδοξεν ἐ1) ὦ βοοιδυλέρας, ρα Ἴφν ὡς ἐκείνοις ἐ- 

φανη. ζαῦτα εἰπτῶν,νὺ διῶ ς, ἐπομοσαίνϑυος ἢ μῶὼ 

(ἀλη ϑη λέϊην,ὁ ζες οἱδακλυθενᾷς ον Κ βουλάς 

9 
Ἰεραπη (Δ οητίδιις. Ε 4υ!.2» γρεαίλ. 
ΡΓορτοῆας (.. (ὐδηυ εις, ἐς ἴατο νε] 
γε] ίτατε Ἰορὶς Πἰ] ἀοσοθαῖ ἢος πγογηΐ- 
Ποταῖ: (δ ἃ πλϊγατγὶ ίς οσίαϊες αἰοατ, αὶ 
ΟῚ ἰδπη ἀῆτς ρια (ε ἱρίος σοη(αϊτα- 
Πςητ ἂς ἀςοτευξητ υϊα ἔμϑτο ορὰς 
εἴδει, υδί! ἱποχρίογατί δζάο! θογαιίος- 
ΠΕ οσοης ΠΟροτίμΠ1, δα (ς παῖ γοἔοεγα 
Ἱπ{Πἰτιογοητ,ας ἀα 60 ἠϊσεπάϊ ροτοίξα- 
το ἔασοτοητ, Παῖς γε ]ει: πο α ἀΠΠ1- 
πλα] το ἷ5 Χο ΡΙ απ ΠΕ64; ἀταῖοπὶ 
{ΠΟτιιπὶ ἄξσεγα, ΠῈφ; ἱπυρευῖ! ἀπηρ]1- 
τι ἰ πὶ σοπιιθ γα ΘΟ56Ω; Π1Δ]15 ἐπ|πίτιι- 
τὶς Δ ἸτιιΠ| ἰῃ ΓΟ ΠΊΡ. ρατοξισεγο, 1 (8- 
οἴοῖα σοπο τα ἴῃ ρτπατὶς ααΐδις οο- 
θοίθητ, Π66; οὔ (επαῖογοβ δά δὰ σοπ- 
ποσατγξτ, ἴδ α {π|5 ταπταπὶ ρατιθ. ἀρεῖς 
{πλο8.40 ιιοα σετεγοβίπαίογαβ ἃ 4ο- 
ποποο ίσπαζι Ἔχοϊἱογίησ, ΠηΪπΠι15 (8 
ταἰγαγ απο νεῖοὸ Μ. ογαιία, ΥὟ 4- 
Ἰογίιπλ,εος Ζαὶΐ ραπσοτῖ ἀοπηϊπαζιπῃ 
ΔοΪδιιογίητ, σοὨ]ΑΓῖς οὐ Πὶς ν ΓΟ 8, 
πος ν]]Π δου ἀο5 π σαρίθαϊς ρτο τΈρ. 
ΠΟΏΠΠΠ5,4 4 οαπὶ σοηίαἰτατίο πο πὶ νο- 
οατς ἀςαίρῃατί Πητ, ἰά εξ οδἐπιρείςο- 
τοιπες σοΠ σατο ρος μα πηΠαπι ἰκ- 

ἔζλτι οὔ οαιμΊλτιη λα {πξζηρ {1} νπαπὶ 
τῃλςῇ οἷτις γεὶ σαι]δπη (ς σοῃ σοῖο, 
Πυοάσιιπι ΠλαΪΔς Δο ροΓηϊ οἱ οίλ5 σιγᾷ 
Ρἰεθεῖος (δπιθητίδο ἔδγγο οο πἰτιογίησ, 
Δα οΟΟΙΠππὶ {πὰ Ρορυ Αγ ΠΠππος δο- 
σετίετε πο πϑγίητ: αι ρρα α ἱπαΐίρηα- 
ταὶ δα 5δτ,η ες ραυγί ντ Ια Εἰ 4! 4- 
Ρίφπι αἀιιοτίας ρίεθε ἱπ{πἰτιογογατ, 
α]α σαπν (απ εἶτι5 πιᾶρπα ΟΠ 
ἱπά!ρηατίοπο αἀἰςσογοτ,δείεππαῖογας ηαΐ 

δά σοποι!απα ἡ ππ4 Ποη Πιεγδητ δά ῖ- 
Ὀἰτ, ΘΟ Ποπγῆς (ΤοπηδοΠαγθηταγ ργο- 
φταίας σοί] πὶ ἀἰταῦ (Θεπισῖις, ἔα- 
ἐζαπγ ἐχοιίαγα, ἴγαβη; ΠΠ]ογαγῃ ἰοηῖτα 
σοπαθατιγ: ασάοςεθαζ, ατηϊσος δ ἱ- 
Ρ΄15 ἔΠῸ δαϊοίτος, πὸ νι αἰ υα σοη- 
τὰ ΡΙεαπι πιο] γθητασ, (εξ νὲ οαπὶ 
τηαχίπις ΠΞΟΟΙ ΑΓ 5 οοπίἸταγεηςια 
τατίοης σοῃίο α! ροῆξητ νῖ ας ἀμπαθας 
{{||5 ορτϊοηίθιι5 πεατγὶ φαϊπαδπιἀ6- 
τταχὶῆς νἰἀεγεηταγ, οοίογπα ἰδ πατζιὶ 
ἀε]ερερτοροπξάα οἤστ σορηϊτο, 4π 
(ετίου. Ηογατίαπι νοζοὸ ὃ Ν᾽ αἰθγίιτα 
Ποη αἰΐαπι οὗ σαι απι δά σοποι τιπα, 
ποη ἔπ} Δα Πι θῖτος, αιιᾶ Πα ΔἸ τα Πὶ 
(υ(ρίοἱοπξ ρίεἰϑ ἱπιπγθγέτου φάἀπογίας 
εο5 οδοίροτγοι, Ζυδί ρει ἰπῦ ἴῃ τορ.1Π- 
{πἰτατῖ ππτασητ, ἢ ἔογτο αἰτογᾷ [επτῶ- 
τίᾶ δι ρ οχὶ οθητ, ας Ιερὶς σορηϊτῖο- 

ΠΟΠῚ ἴῃ ΔΙ᾿ τοπηριις σοπγπποά τις 4 πευξάδγη (πὰ άἄδατ φιᾶάο αὔτ οπληίθιις δά δαπῃ οδίαϊτατίο- 
πῷ Δ ἢ  δἰτὶς σοπηρεπαϊοίποι σορσηϊτίο ταγάϊογο ντ {π᾿ πηθ τ, ίε, να }}15 νι πὶ Πτ,ίλσοτο, Ηας 

οὐπῃ αἰχιοτ,ας ρογ ἀςος ἱμγαογίς νογιηι ἀίσογο, ααἸ ἀϊτ,Θο5 οὐἱᾷ αὶ αἀ οΟἰαἸτατίοης αἤαιπηρτὶ 

ὙΔΆΑΑ͂ 
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δῇξης, οπτης οὐ πυπατίοηὶς πλαῖο- 
τι ἀπΠατιγος εἤς, που νεγί5, (οἀ ἔα- 
ξτὶς οἷι. ἢ. Ἰορ!ς Παίοσι. ρατίτογ αο 
(πίον αχροπδάιιτι πτ αι! Ἰρῇς ἰα- 
(ππὰ νἱἀσατοτ,α ργίπηος δά (ςητοπεὶς 
ἀϊξχίοπειη ἀσοογαταζῇ ποη Πδτι πλαὰ- 
Χίῃγο5 ὃζ Ποπογαγιηπηος (δ Πατουι1Π1, 
40. αϑέτας σοί ποτ Π65 εἰιπὶ 4106; 
Ποποτοαιτείδιαης; Π6ο ἢ]1ος αὶ ρ[6- 
Ὀεϊςίαἱρεῶι {ππτ,αιιαίι ΠΙΠΠ] Βοηΐ ρτο 
ἰρῆξνει! ἀϊσδῃτνο! σορίτοητςα ἀςία- 
Βἰουδ.Ἰπατουίδιις οο5 {οὶ νἰἀεδπτυ 
Ἔἤξρορυ]αγιιηλ. ΕΗ! ργοπλ 5, δς 
ἀαταου] θεῖ ἀϊσοη αὶ ροτοίξαϊς, Ζυπιπὰ 
ποπλο ργοάϊτγοι πὶ να] ρίο ἰερα να] 
σομιγα ΠΠ.πὶ νεῦρα ἔασετος, το ργο- 
σταῖς, Ν᾽ ΔΙοΎ τ π} ργϊπηῖ ἱπτεύγοσαῖ 
ἀυ14 εχ νίᾳ τγείρ. εἤθ ᾿πάίςοι, α] 464; 
{επαταὶ ἀδσεγποπάϊμῃ Πιφήξας.]ς (γ- 
φοησ, τί πλιπὶ ὅσλπι ἐς ἰς ἰρίο ας 46 
παι οῦ!θ.(πἰς πΠαγγατίοῃ δ ἸὨΠἘΕἰτιιῖτ, ἐὺς 
Ῥοποριθ]ῖοο ρΙοδἱδ5 ραΐτος ἐοίοπα- 
(ς:επυπλογδυίτα; φαοχαοῦ σοπιγασίο 
1η{τἰτατο, ζα7η ἡζοίο αὉ ἸΩϊτο, νεδὶ σοη- 
οἰ Πάτα οἴθης ροτίοι 4; ὃς ἀεπιοηίετα- 
τας, ΟΠ 5 [5 4] ρΙοδὶ ἱπίοπῇ ἄπ 
(ξητ, ΡΙ είς οα τ ἐμΠΠς ἀςιτγιπιξτοίατη; 
ἀεἰπάς ργο χα ρορυ] οοἸ Διι δίτ, 
ἀπαί! εο ργςοίραο φιέξοτο ποη] ἰδοῖ- 
τ25 τπο6., νετιηι ὅτ ΡΥΪποίρατιις ντθὶ 
Ραϊτιις εἴοι. Η!ς δέ Ππλ}}10.4]1|5 οὔπιο- 
ταργατί5,α ἢ Θχιγθπλιπη ἀἰχίτ, ΠΟ ροῆς 

πρέμνα εΠε ΠΡ εγᾶ,ς μα το] ογοῖαγ 

«:ααδὶτασ:ν ἀοτῖς ἢ δι ἰ{Π φαίάοπι 
Ἱερξ εἴς, μα; οπηηΐδ. Κοπηαηΐς σοη- 
{υ|ἀτε ἱπηρογίαπι οὔπγιπο εἤς νοίτα 
αυΐάςπν ἱπου!ραταιτι νἰταῃν ἐσουίηζ, 
δετες το ποποῖς αἴρῃᾶς φοιΠοτπίδά 
τΟΠΊρῈ5 Οἷπι5 σοσῃϊτοηὶ πη οἵδ σοια- 
τηοαπ, Ζαιπι δα Π]Ποἰς ταὶς ἀρίτοτατ 
τορι] σα (πα οθαγαιις εὐἰδαπῖς Ρἰε- 
15, ντ τ] τι ἀοἰςέξιπι Παδοτὶ ππο- 
τοῦτ, πος σοη(σείργαγιπη σορίατίι οχ- 
Ῥοαἰποποπι ἱπιρεάϊτοητ: τ σοηΐιι- 
1Π|θιισ,ντ θ6]]ο ἃ ορείπις οσέςέξο, απτα 
οπηηίΐᾳ (επατισοπίμϊτιιπ ἐς Ἰερο δὰ 
Ροριυΐιηη γαέεγσγοησ. Ηςο νοτο ἰατη δῦ 
ΕΓΔ 6; ρατῖς δζίογίρτα εἱς, ὃς οσςλ. 
Οὐ1Π| (δητοητίᾷ οἰΠὴ Ρτοπιιπιίαιῆοι 
γαἰοτίας,ὃζ ροίξ οἴ Ηογατίις, ( πᾶ (6- 
ουπζας ἀἰευπάι Ράτῖας παῖ τε διιογᾶς 
“ΟὈ([]ς5) ἰάδιι οπιηΐδ. χαοῖηιος δάς- 
τᾶτ, δροία τ, ηᾶ αι Ιασαιη ἀργοραταπη 
ουρίοθαης, ΠΡοητογ δα οθαπτσορηὶ- 
ΠΟΙΟῚ οἴ αἰ Πουτι (ρ ςστο ἔδγευδης 
4ιοά Ροι δε} ἐδ βα σοπίιταπάιιπι 
οἴϊες : χα νοῦο σατα ἃ ἰδηδζι γαῖα ΠῈ 
Παθοιὶ νοϊοθαπε, ροητοῖ ααάοθαπι 

ὮΤΘΟΝΎΡΘΕΙΝ 

ΙΟ (ἢ φιλοδημιοταάτοις. 

. καΐνρρρησων οὔ οὔτε Ὀπολογησονϑος σγεθεὶς ὑπ ἐν ον 

40 ξαμϑμε 

ΠΑΥΓΟ ΑΛ ΝΑΙ 5, " ᾿ 

ἔφη πᾶσαν “ϑπολύσαοϑαι Δ αθολδὼ,, » ὃν ἌΣ ἢ 

Σλλ ἔρχϑις. ὅτ ὙΡΡ οἱ ἡ βουλόμυϑροι κρατηρφμήνχσὶ 

Ὡπολογείοθαι «ἰξὲ τῶ νο γομόυ, ὁ διεξέλθωσι (ᾳᾷ δίχαια,, ὮΝ 

πεήτοις Ἐχιτίω 'ἐ ἐρώτησιν τῆς γνώμης κατέ νοῦ ἢ 
χ' τοις “ρεσβυτάτοις Χχφι ἡ» ἀμιωτάτους τσ ξουλάυτῶν, 

οἷς ἐκ τσ παϑάίων ἐθισμδμ χαὶ ζῦτ' ποδί δοαϑα!. 

δ΄ Ἀαρουβὲὶ που αρὐν, οἶδ Ὀξδομοους 
τιχοὶσ ὡς συοὲν "ιἰχὺρ αὐτῶν 5, φηφὸν οὔτε λέρρνζᾳᾳ, ὰ 
οὔτε Φρφνοιώζας, οὶ, ον νεωϊέρων ὑὰ ϑυχοιῶς ον ἣ 

αὑπουοόμδνος ὃ ἢ (τα, ᾿. 
χαὶ δὸς ὀξοισίαν Οῖς βουλουϑύοις λέγῳν, ΤΠ οὔτε ὑπε 

ἢ 

νόμου παρῇ φ, παρελθὼν αὖϑις ἐ ἔρωτα χοδόστον δλλέει-ς 

ον τί { τῷ κοινῷ συμφέρᾳ, καὶ ᾳ ἀσξηθουλάῦσαι ῶς Ἢ 

σειυέδροις ὁπαραμή, ὁ ὁ ὃ λύα ας, αὶ πολλοιὶ δελθάν.ς ' 
ὥκρι ἀν τε χαὶ ἡ τυ σεροόνων λθχϑες, ὡς Ὠέπῳς 

συμφέροντι τῆς πόλεως τῷ δημιοτιχοὁ μέ ἐξέθϑες αϑλν ̓  

σα κϑύων, το καζοιοιβωιησαίμϑυος ἁπὸυίᾳς ἐξ τὸρ- ΝῚ 
χῆς ζιυς καταορνίᾷς πἰωὼ πόλιν κινδυεύοις οα ἥις 

20 πὸμαγτία πολίϊφυουδῥων, Οἷς πε ἀπερθῶς ἐογχόσι 

ποδείξας Ὁ μισόδημων "ἐ ἐπαίνοις τε πολλους πόθὶ 

δὴ Ἧι ποιησοι δος, ὡς αἰτιωταίτου τῇ  πύλά γε)5ν9 τὸς δ | 

οὐ μιόνον τὴς ἐλό δκείας, δλλὰ χα χαὶ τῆς ἡγεμονίας ἐπεὴ ἢ τ Ἷ 

Ἑ ὃ ζὗτα Ὧ ἡ αἰϑαπλύσια Ούτοις διεξῆλϑε, τελάν-΄ ΠΝ Ἢ 

τῶν ἐφη μὴ διωύαοϑαι πόλιν ἐλάσλεραν δῇ, ἐξ ἥξ 
τίς πίω ἰσότητ᾽ ὀϑέλη" ἔφη τὲ δύχεῖν ἐαιυτῳτ μϑὺν μἱδ 

μὸν ϑίχαιον 61) ἘΠΕ ΡΩΝ πάσι Ῥωμαίοις μετέῖνα! Ὁ Ἷ 

τὴς ὑπατικῆς φρχῆς, ζοῖς. τεϑδῊ βίον ὀμῤεπιίληπῆον ΕΝ ἐ": 

κυοὸς Ὁ δημοτιχὸν ἃ ἅπασιν, θδεσιτελὸς »ἡνόνϑιον. ὀπὶ β 

30 χρκόσιρσὴ αγοα ἐς αἰποδεδφρρμιένοιρτῆσθιμιὔϑθρω.ς ὯΝ 

τῆς αξίας" ἡ Τ' 5 χαιοὸν Οζι ὀχιτήϑάον εἰς πω εἰ 

Ἅ οέγνωσιν,ον πολεμμιιχαὴς αὑτὸ ἀρχούσης ζοιφοιγαῖς ἡ} " 

τῆς πόλεως" στενεξουλάυἐ πε ζιϊς κδὺ δημδρχοις ἐαἷ, 

πίω καταγραφδὸ “δυέαϑαι τῆν ρωδιωτῶς κὐ τὴ ῃδι 
ἔξοδον μὴ κωλύφ τ  καταγραφώντων' Οἱς΄ τε ὑπά- ε ' 

τοις, στὸν Ὁ κραύτίςον τέλος δχεθώσι τω πολέμῳ, 
τεῦτο ἀπϑύτων Ὁ «ἰϑὶ νόμου παεοβούλάμα εἰς 

Τ' δῆμον ἐϊξεγείκειν. (ὐταϑ᾽ γραφζωῶαι τεἤδη ἡ δ9:- ᾿ ' 
μιολογηνλέεσαι (σϑϑς οἰμιφο]έρων. ζαύτίω ἀἰποδ4- 

γγωμέω ϑχεείν,ὶ κμῷ ̓Οῦτο Οἰξατίου" 
δαύτερον γὸ Τούτῳ λθρν ἀπέδωχϑῳ οἱ ὕπατοι (ὐπ 
παπςὦ ὡπασιζοις παροῦσι στευξζη.οἱ νδὼ ὃ λύελῴτ' 
νόμον βουλόκϑιοι, ὀὐαθολξὸ ἢ «ὐξὲ αὐτο φφεγνώ-, Ὶ 
σεως ἀγαπητῶς ἀκούσαϊες ὃ (τ τὸν πόλεμον ἐ- 

πϑῥαγκες ἐδ) σφίσι παρηθουλάόσει «ἰδὲ αὐτο, χα- 
λεπώς ἐπελέξαντο" οἱ δὲ κύδιμον «ἰπασὸ ὁ τῷ στευεδέίου 
᾿χρινλζεῦσι πσοϑαιοούμϑμοι, Ὁ μϑὸ ὠμολογηῦνον 

δἔχαιον 



ἡ 

Ἦν 

᾿ 

δον πολίείαςν " "ὡἰς ιροφύλοιφ κὺ πολειμίοισ χαταγε- 

᾿οὗασὸ ἢ ΦῬα) γλυνλέντων ὦ 

, ἔφίωυ,λῥτὶ Ἵ ὑπάτων χελιαῤηρις Ἔσοδὲι 

μὸν ὀχ τ ἕξ πατρικίων, 465 5. ον ἢ δημόιυκῶν, ἐπα 

Ι ἐχονζας ὑπατικέιυ στὸν ὃ τελῶσιν ὅτοι Έ Εν 

Ὶ χα ϑήχη νέ γέαις αρχας Στ ὐποδείχνυα ἅ, 1 Τ ̓ βαλὰὼ χ Ὥ δῆ 

τ γόμον, ἀσμένως ἤκϑυον" Ὁ ὃ εἰς ἑτέροις 

δε ὑὰ ὄνοις Ὁ περξούλά, μα εσξλεὸ οργάὼ "
Ξ 

᾽ με νυξημίδιν ὃ, “μαῇν εἰκὸς, ὅΧῚ τῇ [γνώμη “νο- 

ὑου, “Δ οἱ Ὁ μὴ πᾶσι Ὅς μέρεσιν αὑτῆς δ αρεςεῖν 

ἀμφάϊέροις, παρελθωνὸ ὁ ὕπατος τείπίω ἡρῶτα Γαῖον 

ΧΩ "δον, ὃς ἐδόκει τυ ἀσδοεφηχϑτων δε ἑτέρας φ.- 

ὡς Ὁ εγαντιου ϑιύης Οἷς δημοτικοῖς αὐϑε δέςατος 

ἐϊ ἡ δωυατωταΐος. (δι τ ἐκ ὐἰρασκάυῆς διεζῆλϑε 
».} 
ὁσοι ἐδοξεῖ “πωποῖε ὡ- 29. ΧΎ, χτ Τὴ δημδιοκῶν, πόρν 

Ἀ ͵ ο “ ͵ ἘΠ ͵ 

δ ρον οὐ τὴ ρὴ Ὲ τ νο- 
! 

νυν ὸσυραῖν αίλωντος ἀπθυτα Εν εὐομι πολι-- 

σίας. “ἀϑονϑύου ὃ ἢ πσϑϑς τίω γνῶμεν ἔτι πλείο- 

γυοϑορύξου ἡέταρτος λὐϊςα.) ϑοϑεὶς Τίτος Γενύκίος, 

ἀδελφὸςϑατέρου Ὁ ὑπάτων᾽ ὃς ὀλίγα. Ὡ[ολε ἷς 

ἐν αὶ ὅ καλεχόντων καιραὶν πἰιὺ πολιν, τί δυοῖν ΟΝ 

, πολιτικαῖς ἐξ ἔξιϑας κα ἢ φιλοτιμίας. ἰρώξα Σ (τσ ε- 

οἷν ποιήσοι ποξάγμάτα, ἢ πὸς ἐξωλαν δῆτ φερο- 

γύους. ϑιποβέψαιϑαν, βελουϑύη, καικῶς “’ οἰκεῖον ὃ 

πολιτίχὸν ϑζκλύσαοζ πόλεμον ἔφυσε" δυοῖν δὶ ὄντῶων 

χακῶν,ῶὧν ἀρα[ὶη ϑούτερον ἀκονζαις “ἰασομι γα. ζυπ: 

, ϑυχεῖν ε1) λισιτελέφερον, Ὃ συγχωρῆσαι ἃ ῷ δήμῳ 

τω βελίωὼ θα ασᾶσαι τί ὅ ζχόσμα Ὁ πατοία μὸϊ- 
ἱ 

μῦν ποιῆσει Ἔ πόλιν. τα εἰπὼν, ̓δοκιμαιεϑεῖῷ, 

γώμάυ εἰρέφερεν, ξὼ εἰρηγήσατο Κλαύδγος 5 ὡς 

οἸΚ 

Δ 

μεναδὰς σεουδίὺ νᾷς δ γνῶναι, πότερον ὑπατοις ἢ 
Ὁ γε ὸὺ 

᾿ γελιαῤχους βάλον) φϑαλαςν Ἴ ολρχδθοι τί δ᾽ ὃν 

᾿ ἅπασι δόξῃ ψῆφον ἐπενείκασι,ξτ᾽ δὴ κύσκον. 
ῸΒ 

Ολίαι 6 ππεοβέλάμα καθ᾿ ἕκαςον εὐγιαυτὸν. , 

ὐτίω ἐποδεξαυδιο Ὁ γνωμέων Γενυχίε, πολις ἼΡΡ 49 

. ἀπόῥτων ἔπαινος ἐλμετο" οἱ ἡμετ' ἐκεῖνον ἀψιςονϑμοι 

μικρῷ δεῖν πδύτες ζῶτα σειυεηώρϑεωυ κράτία τῇ. 

γζαφξ) δὴ ποξϑθόλευμα αἰσρὸ Ὑ ὑπατων,ὼ λα- 

Οὐδες ἀΐο κα "πολλῆς χαραῖς οἱ 'δηκἶνργοι ῳροηλθον εἰς 

τ Τ αἴοραν. ἔπφτα κὀλέσεινϊες Ὁ πλῆθος εἰς Ὁ ἐκκλησίαν, 

ἈΝΤΙΟ ΚΟΜ, {18. χ1 735 

φαπι ΠΟΠΠΠΠοτπ σοί ποης ἰυξαπα, 
ςεπίοεϊ ; (ες ἱγαίος δᾶταγ στα ἰρηαταίς 
σοπίμϊταπι ἰπ Αἰ ἰπ τοπηριις Ἔχιγαῃθ- 
τοῖυγ. (πὶ Ἔγσοςντ νεγι γα ὶ]ς οἱ, ται 
πα τι Ἔχ οίταίοτ οα ἰςπτοητία, ηοά 
τ οπηῃὶ ἐχ Ρᾶττα ργοθάγοτιις να α;, 
ΡιΟρτοῆας σΟΠία] τοὶ πὶ τοσαιίτ (, 

ΟἸδιυιάϊαπι αι: τη αἰτοτα ἔδξείοηο, εοσ- 
τιιπ Πυἱ ΡΙεδε 5 αἀτιογία θαπτατγ, εἰσὶσ 
Αἰ ΠΊππες ἂς ροςξεϊΠτπγι5 ες νἱάοθα- 
ταγιῖς πηοάίτατα δά πογίις ρ᾽εἰοίος ογὰ- 
τίοης, ΟΠ] ΠΊΟΥΔ Εἶτ ΟΠ. ΠΪᾺ αἰ18 ν Π- 

ᾧ σομτγα ρα ἢ γας ἄτα; Δαΐταβ σοηΠ6- 
τἀ πε5 4 γίοδοϊποίζα νι ἀογδειγι σας 
ΟΓατΙ ΟὨἷς σαριτ,αα 4αοα οἷα ἰοητδτία 
τοπαοδατ,ογαῖ,πο ν]]α ἃ σοηία]διις 6 
Ιεσο (ςπαῖυῖ ργοροπογοῖαῦ σορηϊτίο, 

πος ἴῃ ριςίςης,Πες ἰὴ ροίογῃ; αυΐρ- 
ὁ αυα; δα (δοιτοπ ἀπ οριπγλίτππι 

ἱπηρογία ἔδγγεῖαῦ, ομλπφ τγοῖρ. ογά - 
πεπνοοξιίτα εῆει. Αα αιαπη ογα- 
τἰοπεηι απ αὐ Πηδίοῦ τυ πγαΐτις 
Ἔχοιτας οι, φυδιτας οἴταητο σομία] 6 
{πρὶ Ὑ (ἀφπιιοία5,ἔγατεγ Ἰτεγίας οῦ- δὰ 

᾿κηδ' χα, λεπτυζα τῶν ϑούτερον (υ τῇ συμιπεσάν, ἡ δα ΣῸ (]ς ἰς Ράῦσα ρεϊπιῖ αἰ ςγείτ ς τἔρο- 
τί πῃ 4αα: ἰροί ἀΠἴοε τορι! οὰ : αἴτας 
ῃρςοεῖϊ εἴδει ντ ε ἀϊτιαδ. πγαχίηλὶς ἀ1ΠΠό 
οὐΪτατὶδ. αἰτογηγγα τεῖρ, ἀσοϊάλτ,ντίςοϊ- 
Ἰϊσοταῦς Ἰητοί Εἰ 5 σοη το πτοη δ. αἴας 
δι δθιτοπῖθας τος ποίει τοῦτος, αὰξ 
ἄμπι Ἔχίεγηος ἱπηροίις διοίτείο σο- 
πάτον, ἀοπηο [ποι πη ἃς αἰππ|ς Ρε πὶ 
τ αὶ σοπηροπατῖιοῦ γείὸ ἀπὸ {τ Πγα- 
ἴδ, ὃζ αἰτογιιπι πούιπ νο] ἱπαϊτῖς ἐδ 6-, 
ἀπάτα πτ, το γα ας πὲ νἱἄοτὶ, νὲ 
(ξῃαῖας ρἰοβοτι Ροιία5 πηαῖ αἰϊαυίά 

δ κατ: οἰκίαν σεευεδρίῳ 39 ἀεαυίτα τοῖρ. ἀοοοῖο ἀοτγαμοτς, 
οχτοιΠἰβ δας ποῆιδιβ νεθεη ἀεεῖ- 
ἀεμάδπι ρτορίποι. Γ[λοῖηάε Πϊ5 Πηϊτί5, 
Ρτοτα τ φητεητίᾷ φας(ντ αἰχῖ)α ἰδι- 
ἄϊο ἰπ ἀοπιείξίοο οοποί!ο ργοπίιη- 
τίατα, ἃζ αὉ οὐηηῖρι5 {απ} ΠΠΠἰ φάεγδης, 
Δρρίοθατα ιογατ,ντ (τοί ρτο σοπία- 
πθιις οὐθογοταγτθιαηϊ Πλ}] ἰταο 5, [65 
εχ Ρατγ οἰ 5,8. του! ἀξ εχ ρΙο εἰ ϊ5, σοη- 
(υ]λεῖ ροτοίϊατς Ριαα τι : ἐχαέζος πο- 
ΤΌ ΠῚ τ ροτῖο, δέ Γομογίο πουῖ5 πιαρῖ- 
{ἐγατίθι5 ἀςΠσηαηα!ς τοπηροτο, δ πᾶ- 
τιι5 ρορυΐαϑᾳ; ἔλέϊα σοϊτίοης ἱτογιπὶ 
ἀϊρίοεγει, νττι πὰ ἃ ςομία ΠΡ. ἢ ατιῖ- 

διιηΐς ΠΥ Π τιμτι σαρὶ Πηαρ ΠἸγάταπ νεἷ- 
Ιου: ὅς φιοά οπηηίῖι (ιταρ ἰς ἀρρίο- 
ματι ἔογοι, ά τατῦ παδογοῦιγ, ἤοτὶ δὔξ 
(ἐπατυοοπίμτῇ φιοταηηΐ5. ΕΔ(Ο- 
παοὶϊ (δπτοητίᾷ οὖς πηασῃΐβ Θχτ]οξτε 
Ιαυάϊθιις; δα! ροίξ εἴ {πγγοχεγο, οτς 

πις οὖς [4 σοπἤ ίατα ορτίπιῦ οἤξ σοποοῆοτς ἴτας; (ὁπαταίοοπίμπίτιτη ἃ σο ΠῚ τας γεξεσταγς: 

πλοχαςτεί θα ρί.οο ἀοςορτο,τῆαρηο οἵ! ραμάϊο Ἰῃ ἐοτῖι ραϊογο; δζαάαοοαίο ἰη οσοίοηξ ρορα]ο; 

9 



σεῦ ΠΙΟΝΥ͂ΒΙ 
ΡοΙἘΕρτο χαπὰ (επάτιις ἰλιιἀατίο ΠΕ ΠῚ, 
{ΗΠ ταπτ ρ θεῖος, ῃ4ι! νο!!θητισαπι 
Ραττοἰϊς απιδίγο πηαριεγατῦ, 5: δά- 
60 ἰοιιῖ5 το οἰ ουρΙ Αἴταβ γατίοπε ἀ6Π]- 
ταῖα, ὃς αἄςο οἷτο ἴῃ αἰτούαπι ραιτοπὶ 
τεοϊ τ, ἰπ ργίπιὶς δατῷ να]οὶ εμρίάηα; 
νι χαίθας Δητα φυφητίις οτασ ἰῃ πλα- 
φίγατιιβ οοπίοττιιπι νοπῖγο, 8, ΤΉΝ 

Βοςεῖς ἃ ραιγίοϊϊς οοησεῆαπι (ποτ, 

γε] νεδᾶ νταπτς) ἀοίδειἤξητ,νε  ἰρίι 

αὐιηΐς ἰά ΠΡῚ νἱπάϊςαίεξητ, ροἘαᾷ εἰς 

φοποεῆπιπι ἔς ροίξα!αταπι, [τἀτί πὴ ἃ 

σαρίἀϊτατο ίτια «οἰ Ἐἰτογίης, δὲ [υάϊα πῃ 

Δἰτεγαῃ ραγῖοπι τγα ΠΕ] ογίητ, τ ΠἰΠὶ 

οὐπὶ ΠΊΕ τὶ οΧ ΡΙ οθεἰῖς τε ιιηατῦ 4πι- 

ΒΙΠΠδητ, πλασποηας {πο ρει ΠΠςητ, 
ΠΏ] εὐγιῦν Ποποτα πο ἀϊρπᾶ ἴκ- 

ἀϊοσατῦτ,(ς ρεγηλιο ΠΟ] σα]οιο, ρά- 

τεϊςίος δι ιπὶ πηαρὶ πγδταπι ἀπΊίθητο5, 
ΑΔ Ο.3πι, νίγος ΠΠΠαΠτος, τραπος ἀεπρσηατγῦι; Α. Ὁ: πλὴν , ἤ 

ἘΠ᾿ ΘΟΕ ϑΕΠΊρΓΟΠΪ ΠῚ Ατιατίπαπι, 1.. ΔΎ] τὰ ΑἸτίλιον΄ Λόγον, χαὶ Ἢ τον Καὶ λύσιον Σ κελθν. ὅτοι πτ-᾿ ] 

εὐρμαὶ πιῖ- 1 ὄριπι, ὃς Τ᾿ ΟΙἸΙαπὶ δ᾽ σα! ατη. 4] 60. ρᾳ, λαμίανοισι ποοξτοι ̓ ς λρθύπατον εἐρχζω," : κ ἢ 

παῖς τες βίη ρεοσοπίαατο ἱπεροτίαπι σοροτ ποτ ἐνιαυτὸν τῆς ὀϊδυυχοφῆς ἡ Ἰετέρτης ὀλυμπι ̓  

το τεατῖ νὶ ΓΠΠΓ ΔΠΠΟ τΟΤΙΙΟ αιατῖα δέ οἕϊορείι- ΣΟΙ ΡΟ, ΚΕ ν "03 "Ἢ" 

ΑΘ τὰ τὴν ἐν πα ΟἸἰγπιρί ας, ατομοητα Ατῃοηὶς ““ ς ἐδ ε ωφε προ μῇ ὧρ πο ότασς 4). ἘΠ6}} 

ἘΣ εἶ Ὀ ρ λο. οἷα; ταητῦ τγος5 δζ (ερτπαρ!Π- ἐςδομοήκοντα χαὶ δ4ς μιόνον ἡ μέρας, στοτί )ονται. (τὸ ᾿ ̓ 

φοη- τὰ αἴο5 εἴ πγασιτατῦ σοίπῆςητ, ν ]τΓο Ὄρχαῖον ἐθισχκὸν, ἐχούσιοι,ϑεοπτεμτήων ἀιγῶν ση! ἡ Ὥ 

πιούενείεγε ἀςροίιποτγαπε, σαπ Πσηᾶ 
αυαάδπι αἰ τις οδ]ατα νεται ἤθη 
1Ποςτἔριροτετε. Οἱ οὔ ταδρ γάτα πὶ 
Δοάιςαῆδσπε., ἰδ πᾶς σοῖς ὃ Ἰητοῖγο- 
σοϑ ογα δας. σΟ ΠΛ τ 5 ἱπαϊξξ!ς, δ ρετ- 
πλΠΠὰ ρΙ οὶ σορπίτίοης, τ ιιποίης Δῃ 

ΤΙ ΗΑ ΟΛΑΛΕΝ᾿ 9.5. 

πολλοῖς διέθεντο Ὁ βουλῆς ἐπαίνοις. χαὶ ωὐἰδαΡλν ἢ 

ρχζωὼ ἐχέλδυον ζῖς ἐθέλοισι τὴν δημοϊμκῶν, ἅμα 

Οἷς παποιχίοις. ἅτω γϑρα κουφόνι πράγμα [1] 

Ἐχιϑυμία δίχα λόγου γινουνδύη,καὶ ζαυχὺ μεταπίπῆον 
χὶ θάτερα, μέρη, μαίλιςα ὃ ἀχλων᾽ ὡεθ᾽ οἱ αν η. 

μὴ δοθείη οῦπ᾿ ἀὐζις απὸ Τὴ" πατρικίων, ἢ κατα- Ι ᾿ 

λείλψονγες τί πολιν ὼς παϑότερον, ἢ ὄζος τὸν δ᾽ ων 
ἀϊοὶ λυψόμϑροι, “γ Ὁ συϊγώρημια ἔλαθον, ὠπέφιῷ ] 

το ἀὐθυὶ ἡ ἐλιϑυμίας,καὶ (ὰς ασουδὰς ἔχ ϑούτερον με: ὦ 
τερλλον. πολλῶν [ε δὴ τὶ δημοτικῶν ΑΓ ληόντωνῃ. | 

ποισμῆμων ΩΣ ] 

δεήσάς, συ εἰένα, Δ ὐμῆς ζύτης ἀξιον ἢ ὑπελαζον ἢ 
λα βυόνϑροι δ ψήφ8 κύφιοι,ζους ον» πατεοικίων ἷ ] 

πϑυτὸς ποιένϑυοι πέως “ Ἔρχῆς μεταλαξᾷν καὶ εἰ 
͵ ᾽ 

χιλιουρχίαν,χαὺ καπεασουδὸισμκένας 

μετιόγζῷς αὐτίω ὀμόδρας δχιφανάς, χελιουβχοῦς Ἄπ- 
διφχγύοισιν, ΑὔοΥΣ εμμτοσ φόνιον ̓Αδατίνον,ὼ Λάύχιον 

κωλυΐνοίων αἰὐζις τῷ πσραηφν (ᾳ κοινὰ “Ἀμομδνων 

Οὐτων 5. Ἔ ὠξοισίαν ἀπάπα νϑ
ῥων,ἡ βελὴ σξένελθὰ ἢ} 

(α μεσοξασιλς οἰποδείκνεσι. χαὶ ἐκεῖνοι τσδ
94 ον 

“ἰρχαιρεσίας»ἃ τωϑδημω Ἢ ϑζλγνωσιν ἐἰποδιδὸν ! , ῃ 
εἴτε βάλε) χιλιαῤχοις, εἴτε ὑπατους Ἰἰποδεῖξαι,χρίς. 
νανζος ἐντοῖ ϑμάν ἐχὶ ζοῖς ὠξαρχῆς ἐϑισγοῖς, ὠπέδὲ 

χϑῳ ζοῖς βουλοιϑμοις τὴν" πα-τεικίων, μετεῖναι πίω 
210 ὕπατον ὐρχάω" χαὺ γίνονἢ) πάλιν ἐκ ὃ" πατοιχίωνῦ- ̓  ΐ 

πατοι,, Λάϊκιος Παπίριος Μογελλαύος ,χοὶ Λά- Ὁ 

χιος Σ εμτοοϑιος Αἰἴζατνος , ἑνὸς τ] τὐποθεμέ- Ἷ 

γων τω χιλιαρχίαν ἀδελφός. αὗται δύο χττν «ὑνὴν ἢ 

οὐγιαυτον Ἔρχαὶ Ῥωμαίων οἱ Ὁ. μέγιφον ἔχουσαι χρᾷ- ̓ 

τος ἐγ λροντο. σλ ζεὺ ἐκ τῷ ὡπασοις Σ᾽ Ῥωμαϊχωφγρο:. 

νογραφίαις ἀμφότεραι φαί γον). δὰ. οὖν αἷς μδυοἷχ- ἣ 

λίαρχοι μόνον, ον εἧς ὃ οἱ ὕπατοι, οὖν οὐ πολλαὶς δαμε 

φότεραι»αἷἧς ἡμᾷς ὅκόνά, λογισμῶ συϊκατατίϑεμῖβα, 

“πις- ἀύογ]ες 5.5 οκ τ ἱερών τεχαὶ δἰιπυϑέτων βίξλων 

40 αδοτυρίαις.ὀννο νϑὺ δέζυ σύσὲν Οχὶ “ ζούτων ἐρχῆς 

ὥτε πολέμιον, ὥτε πολιτιχϑι ἔργϑ9ν ἑξοοίας ἀξιον ἐ- 

ποϑαξϑη ὑσεου ϑῆχαι ὃ ασοῆς Ὁ Αρδεαΐ πολιν ἐλύοντν Ὶ 

«ὐξὶ φιλίας τὲ ὃ συμμαχίας" ἐωρεσξ φύσαντο γδώτ 
ποτίϑευϑυοι ζὰ αἰϑὰ τῆς χώρας ἐϊολήματα, «ἴϑχκα- 
ἐς ΗΝ ἀπ ανῆν 

δύο ΟΧροίξυ]ατίοπε, ρου Ιεσατος ἃ ο- περ ρον Ρωμαί ἐν δυέαχ Ὄ σύμμ ἯΙ εἴστας 
ΤΉΔΗΪ5 ρΡοτογαηζ, νὰ ἸΠτοῦ ἀπηΐοος ίο- ζ σιυϑηχας Ὁ Τ ὑπατων Φχειον εἐπεχύρώσε. 

Οἰοβαις ρΟραὶ  Ἀ ομπδηὶ σοορταγοητατ, φαοά ἔσεάιις ἃ ςοηία!] πὰ ΤΟἸ]οσίο οομτπηαῖαπι εἴ, ᾿ 

τὰ 

ςοπίμ!ςς οὔσατο τα! ]οτ,σιπι ρΙ ες ρά- 
τείας σοη ποτα ἀπο5 τοτπεη 45 ̓παϊ- 
οδίϊει, ρου  ογᾶς ρατεῖο 5, 4, νος ητ, 
διλθίτς σοηία]ατς ἱπηρογίπι. ἤπητα; 
τατίαπΊ ὁ ραιειο 5 οδίι! 65,1... Ῥαρίτίας 
ἹΜαρΊ ΠΔηιι5, 8. Γ,. ϑειηργοηΐμ5 Αἴγα- 
τἰπιι5,ἔγατοῦ οἷ αι] σιιπὶ ΠΟ] ερὶσ ττῖ- 
διυιπαῖαπη ἀεροίπετγατ, ΗἸ ἄπο πηαρί- 
ἢττατας ἀρ ομμαπος νη ςο ἐπα; 
ΔΏΠΟ {ἀπηπηῖ! οὔτίπυετο ἱπηρογ 1Π1. 
(ςἀ πο ὶῃ οπληίδιις Αππα} δ. α οπηα- 
πίς δηλρο Γορουπηταγ; ναγαπη τη ἡπἰ- 
Βυίἀαπιτ θυ! (ο]πν,1π φαϊδυιάαπα 
ςοπίμ]ς5;1 Ῥαιιοῖς απηθο; αυΐδιις πος 
ποη ἤπο τατίοπο δοηιίπγιγ; αὶρρς 
ἦα] πἰταπλατ το Ἐπ οἢ 5 ς (Δοτῖς δέ το- 
φοπήϊεϊς Πρ τίς ἀοία πηρτὶβ. 58} Πού 
ἰσίταγ ἱπιροτίο π ἢ} αἰϊἀ,η ἃ φαίάεπι 
μι τοτγία ἀϊσηῖι ἤτ,νε] πλ τὶς να] ἀοπηὶ 
φοίξαπη οἰξ, ΠΠ χιοά «πηιοϊτία (οοίο- 
ταιῖϑα; ἔσσάτις οπη Ατάφατιν. ραέξαπν 
οἰταϊ Θηΐπη οὐ (πραγ εο γΟΜΟΥ (0 ἃ- 

Φ 

- 



τω! δὴ ἑξῆς εὐιαυτω) πάλιν ὑπατοις ψνφισαι υϑύου τί τῇ 

δίων καταςαϑζεῦαι, το σοι λαμξαγοισι πἰιὺ ὕπατον 

τὐρχίω τῇ 7 δυχομιόύιδι τῷ ΡΘΕ ΥΝ μόμυδς, Μαρ- 

χὸς Γεγϑύιος Μακχεεξῖνος Ὁ δούτερον »Ἃ Τιτος Κοίν- 

πος Καπιτωλῖνος Ὁ πέμπῆον. οὗτοι διδοίξαίες πἰωὼ 

βουλίωὺ,ὅτι πολλ ὑ κϑὺ δῆλα “ράγματα ΟΣ ᾷς 

σενέχεις᾽ 'ς χὴν ὑπάτων φραϊείας ἠμελημϑμα παρόται, 

πότων ὃ λα και ότατοι Θιξὶ Ως τιμήσᾷς τ βρέ 

ὧν γόμεημον, ἐξ ΄ ὧν τε Ξριβμς μ ἐχόήίων τἰω 4ρα- 

πλῆλος,αφ᾽ ὧν ἐδ ὡς εἰς πὸν πόλεμον εἰφφορας ἕκα- 

᾿φοντελάν, ΟΣ εἰδμίας τιμήσεως εὐγτὸς ἐπ]αχαίδεκα, ἐ- 

τῶν λυονϑμης, Σἰστὸ τῆς Λάυχίου "Κορνηλίου, ὃ Κοή-- 

᾿πυ Φαξίου κ' πο᾿α)είας" ὡξῖε πὸς μϑὺ γθηςους χαὶ ὠ- 

᾿ φελίμοις δλὔδρας, -Ψ {μαῖς χαὶ ο σρα εἰαις τῷ, ζις 

δὲ ἀσελγεσαάτοις κὶ κἡ) πονηροταίτοις ἀτίμοις καταλείπε- 

αϑαι,ὃ τύπον ἕτερον μεταλαμίανάν, εν ᾧ αὐἰθιές- αι 

᾿ζὰ ἐὐῖς ὡς πσεοήρέ)" 

ΑΝΤΊΙΟ. ΚΟΜ, 118. 

τάζσιμον ἡλιχίαν ἐγενώσκετο, ὯΙ ἡ ν χοικάτων ὃ ΙΟ 

ΧΙ. 737 
Αππο ἱπίξααεητο, σαπὶ Ρἰεδϑ τεγα πῃ 
ςοπέμ!ος οτοατί ἀθογοιῆοι, σοπία]α- 
τα οαρίττ οἶγοα ρα Πα Πίπτη (ἡ. 2άμ6) Τ. 
ἀεοεγη τίς, Μ, εραηίτ5 Μαςογίπι αὶ 
ἰτογατη, ὃς Τ᾽, Οὐϊπείιις (ὐΔρί το] ἴπι5 

4αϊηταηγ. {Ἐπατιιπ ἀοοιιογιητ, οι 
Δα πλα τα ργορτῖογ σοπιίπιια5 οοπῇι- 
Ιχπὶ ἐΧρεαϊτίοπες περ] εἕϊα εἴα, ταπὶ 
᾿η(Ἐἰταταπη {Ππ|4|ὰπηπγς ποσοδγίιπα 
ἐς ἐοτταπαγιπι σοπίμ: 6 4 δέ πιι- 
ΤΉ ΘΓ15 ΘΟΓῖ 4Ε] ΠΛ] τατὶ σταῖς οεπε, 
σορποίςεθατιγ, δέ Ορα πη ππαρηϊτιάο, 
ΡΓῸ ουΐπ5 γατίοης νπυτη]πεπησις δά 
ὈΕΙ]Πσος {ππρτιια σομεγίθιογα οροῦ- 
τεραζ. πατὴ Π]] πη σεπίμππι ἴητγα (6 - 
ΡτεπλάςοἰπΊ ΔηΠὸ5 δίξιτη ες, σοη- 
(υἱατα 1.. (ογπεῖῖὶ δὲ Ὁ. Ἐδθιϊ. νπάς 
ἔλδιῦ οἵϊε νι Βοηὶ ὃζ ἔτιρὶ νἱτὶ δά σεη- 
(ας αἴ; ἐχρεἀϊτίομος νοσατὶ Πιοτίηῖ; 
αἵ ἱπῃρτο  ΠΠΠηΐ δὲ Πα] ΠΠ πὶ χαῖςφ, 
ἱποοπί! γοπηαπίογίησ, αἰἰππλα; ἰοσαπὶ 
ςορετίης, ἴῃ 40 οἷβ ργο {ἰδῖτο νίμο- 
το ἰϊσοτεῖ. 

ΟΟΟ ὃ 

ΑΟΝ. 6.312» 
«οὐ Με 

ῃΐο 1, δὲ 

αἰπτῖο 

ν,ςεπίμς Βᾶ- 
Βίτω5. 
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ἘΧ ΠΙΟΝΎΘΙΟ Η Α- 

ἸΙΟΛΕΑΝΆΑΘΘΕΟ ΕἘΧΟΕᾺΚ- 

μί4ηπναάαη»; ΓΗ ἐοσαιἰογρίῥη. 

1 ΟΓΙΠῚ οὐίδην 418 (Δ ρδΠο5 διηΐ- 
ΟἸγτῖρ. 113 σῸ5 {05 Πλ]τἰς ὃς πηαρ5 ΑΗ οἰ ΠΘης 
τι αρος, ἀοιτιπγδείς, δοπαῖαδ αὶ οπιδπιι5,οιπι 
Α27,ςοαῇ; (ΔΠΊρΔΉὶ (ρίας ᾿π 4 σατεης ὃζ σοη- 
ἐροτηο οι μογογῶτιι ἐς ΝοΔροΙἰταπὶς, πηϊῆτ χαΐ 
ΘΙΡυθΙΠο εο5 τοσαγότ που Β ομηδηὶ ἱπηροΐ 
ΕΊμϊοης ἴτο- {})41π|5 ᾿πξογγοτ ἰπἰατγία;, ἰοα 0 ἃ ἰι5 
τατῃ; γι ΟἱΑ - 
τεαηυςττα ΡΟΙ]Αγοτ,ἄλγοητ γεοίρογεηταρ: δ ἢ- 
ἀϊείπ σβτο- ηι ἰπτοῦ θοὸς Ἔχ Πτοῦθης ἀηΠ]Πα 1, γοῦ- 
το οξια ΓΙ Βὴς ΠΟ ἀΓΠηΐσ Πτο πὶ σοΠΙροΠοιοητισ 
τέ 5ἰσοηίιις, ΡΟΓΓΟ ρσαΠΊ σο ΘΓ σης Ομ1ΠῚ ΟΠ ΠΙδι15 
σβϑποοδις Ὑγετῇςηὶ πλατῖ5 ἀσσο 5, δ ΠΟ, ἱ- 

τἰαεβαρυά ΡΠ αἰ]: 4 ατάοις ἱπάϊρπιιπη δ πηΐτ- 
ἔμ ιρ,8.. τργρῆτ, ΠΕα; Αἰίοσ 4112 ρογροῖτᾶτος αά- 

1απἀΓοητείη ργἰμγἷς αι τθιη, ΠῚ δετὶ ροί- 

(δι, ἀεπηοτίεἰς ροτοητίογατη ΔἸ γῖ5,6 Ε- 
βοοίδενενεὺς α 5 ἐπηπίτίθας ἀοίοἰίος- 
τοῖς ρορυ Ἀ οπλληὶ απ οἰτίαπη Πλ- 
Ρ᾽οἴχογοταν. Αροίάοτατ δῦτςτ ντ εξ 

ἐγ νι Η » β ς ͵ ἣ ͵ δο ὌΝ « ἔ 

τοπιροῦθα Τἀγοητίηὶς ηυοας ἰεσαιαα 5 Ὁ δατφανφσ,νὺ ρόξενγοι δζος “ρας ΤΙΝεαπολιδ"ὼ ἕτερ 
ΝΝεαροϊίταμος πα ΠΠ οἤδηι, νἱτγὶ ΠΠπ- 
ἔτος, ὃς Νεδρο τἀλογιιπὰ αὐτὶ ποίρί- 
το: Ποσηοῇ 4}1|4 ΝΟΙ Δηΐς, ρορυΐο Η- 
πἰτίπιο ὃς ατασα σοητίς {το ΠΠΠ.-- 
πο; νΓσοΠτγατι) ἃ ΝΘΑρΟΙ] τα ἢΪ5 ρ6- 
τοῦθητ, ΠΟ 4105 στΠ ᾿Ἀ ΟΠγαπίβ αυτοο- 
τα ( ἀἸτὶς σοπτιγαΐξας ἰηἰγεῆτ, πες 
Δ ϑαιηηίταπη αὐ οἰτία ἀϊΠσεάογξι, νῃ- 
ἀςῇ Ἀοπηαηὶ θ6}}} οσσαίϊοηδ σαριὰ- 
της, ΠΟ πδταθγεηζ, ΠΟ ν Γ6 5 ΘΟΥ ΠῚ 
νοἰ αὐ παἰέξασ ρογεπηοίςεγδι; (εξ σοη- 

ΔΏΓΟΝ ΠΊΔΠΟΙΘητ, ἀἴπαο νὰ (ταοος 
ἄεοοι, δε! πὶ (πότος, ἔγετί τὰ πὶ 
(αἷς ᾿ἱρίοτυτν σορ 5, ταῦ ϑα πα Ὠ τι 
Δ Χ Π 5: ἢ ἔοττα ΠΔ04}1} φαο πιο πγά- 
πα οριδἔοτει, πες ἀοηπειεϊοα ἰπῆϊοο- 
ται, αἰξαταγαϑ ἱρή5 ἃ ΤΙ ΑΓΟΠτΙἷς ΠιιΠη6- 
τοίας (ουτοθα [πρρετία5. [δ] σοαΐῦῖο 
(ξηδτιι, πλι}1154; οοτᾷ οο ἢδθιεἰς ογα- 
τἰοη δ ραγεῖπη ἃ ἰερατῖς, ραττῖπ) 40 οο- 
τη} φἀπιοσατίς, νατατιιπς (δ ΠατοΟΥ ΠῚ 
(ξητοητία; ὃ οἰ εσαπεϊΠΊπιὶ χαΐχας ἰπ 
Ἐοιηαηοτγῖ ραζῖοϑ ἱποΠαγο ν1|{πητ. 
(ιπλ ρίζαν οο ἀἰς Πα] πὶ Ἐπατιίοῦ- 
{({ἰταπὰ ἔλέξαπι οἤξει,(εα Ἰεσαιοπιιη 
οοσηϊείο ἰπ αἰΠαπὶ σοηῃίο πὶ ἤει α1- 
Ἰατα, Ῥοτεηε πη ϑαπηηίτιη) ργοσο- 
το 5  Ζιθητας ΪΝοαρο πὶ σοπαθηα- 
ΓΟ ν 40 τορι]. ρυϊπιογίθιις ἴῃ ραγῖος 

(πιὰ5 Ρ]Πςτῖς, (Θπαταὶΐ ρ[αίεγα νὲ ρο- 
ΡαΪο ροτοίξαις ἔμσεγοι εἰ ρεηάϊ χιοά 
οχνία ἐατατγῇ ν᾿ ἀογοτιιγ. Πλοχ ἴῃ σοη- 

1Ὸ (αμάν' ἡ εἴ γε Ια φέρον) πῦϑς διλήλοεις, μὴ δ ὅς. 

20 Ὡροςληψονϑμες ἔξῳ “ ἑαυΐ! ὦ Ταραντίνοι πεμ 

ἘΚΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΤῸΝ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΕΚΛΟΓΑΙ 

ἴθι ρεσξάωνν, ; Ἢ 

“λα χαὶ δῦοτι ζιὶ φίλοις αὑτῶν Καμιπϑροιὶ, πολ- γος 
λᾷ χαὶ μεγαλα, ἔδλαᾳπῆον. ἡ ἢ βουλὴ τὴν Ῥωμαίων, ' 

Καμπϑρμών πολλάκις ἐμφανιζόντων χαὶ Ὄσυδυρ9- 

λϑρων χ[]} Νεαπολιτῶν, αἰπέςξηλε ζοις ἀξιω- ' 

σονζῷς ἀὐθις μηδὲν εἰς ζιυς ὑπηχϑους “ὃ Ὁ Ῥωμαᾳίωνής ὦ 
[εμονίας ποδανομν" διλα ὺ διδῦναι (ᾳ δίχαμα ἡ λαμ- ἐ ̓. 

᾽ " λ ͵] ἢ , ᾿ ᾿ 

πλωνιδϑλα ὄζος λοίων σύμξοδλᾳ ποιησα 
ϑυας ρος. Ν 

ἰὐδθυς, ὃ ὦ λοιπὸν εἰρήνην ἀΐειν ωρὸς ἁπόνᾷς 
πὐρές 

ἣν ξοικοειζας ΦΤυρβώυικϑν πεέλαϊος" μήτε αὐζις “ 

“«Ὡράπονζᾳς ζὰ μὴ “προφήχοντο ζο!ς Ἑλλησι; μήτε τ 

Ὡρώήσσι στευερίοι κ᾽ μόλιςα δ᾽ εἰ δυύαιντο, ϑεραπο 

πείας ἢ δευυαῖ! σκευάσαιζᾷς δἰ ποςῆνωι μδὲ δ΄ 

Σ αονιῆ 7 πόλιν, σφίσι δ᾽ ὐδοῖς “ϑυέαχ φίλξω. ἔν 

ον κι Τ αὐτὸν γοῦνον ἀφιίνϑμοι τρὸς ἴους ἸΝεαπτ 

λίζᾳς τρέσξᾳς ὑπὸ Ταραντίνων Σιποςαλέγηες, δι, 

ὑπο Νωλαϑων ὁμόρων ὀγτων.ὦ σφόδρα ζους Ἕλλην 

ἀασαζονϑϑων,ζοαναντία ζουςΝεαπολίζῳς ἀξιωσοῆιε 

μῆτε ̓ σύμξολαᾳ ποιή Ὡρὸς (ουςῬωμαίδς, Ἀζουξὺ 

πηχϑός αὐἷῷοΘ μήτε ϑζαλύεαζ, Ἔ ὡρὺς Σ αὐγίζς φι 
ἐμ. ἐαν ἢ την ποιήσων) Ῥωμοηοι ὅ πολέμε Ὑ ὡρὸ- 

φασιν, μὴ ὀρρωδάν, μηδ ὡς ἀμιαυχὸν γα. Υ̓ ἰαωὼ , 

καΐζωπεπλληθει" λα μδύψν “ἡυναιως,ὼ ὡς ροφὴν 

Ἕλλησι πολεμάν,τῇ ἷς οἰκεία. πιςευοίϊες δχυυάμ4, 

Ὡρὰ Σ αυγιἣ ἀφιξουϑρη ξογδεία, ναυτικξεύ τείαμι 

σιν(ἐαὺ αρα ἢ ζαύτης δέω }) πολλὰ ζωὼ ἢ ἀγα ϑίω 

στενα ϑείσης ὃ ϑ λῆς, πολλῶν ῥυϑενων οὖν αὐτῇ 2 

[ων,ἃς “αἴτε ρεσξζαι διεζηλϑον,ὺ οἱ σεοναίορά..: ε 

αὐ διέςηξ αἱ γνῶμαι ξ στευέδρων" κα οἵ εξ ἡφρμέσαΐι!ὦ) 

τὰ Ὁ Ῥωμαίων ἔδοξαν φρογῴν. ἐκείνην »ϑὺ ὧν Ψ ἡμέραν ἢ ' 

δὲν ὀξηνέηϑη Ὡροξέλευμα: εἰς ἑτέραν ὃ πάλινξϑραν ὦ 
δα λυϑείσης Ὁ αὐπὶ Ὡρεσξ4ῶ γ φχκινωσεως,ἀφικϑς Ἢ ι 

μῆνοι χτ' πλῆϑος εἰς 1: ΝεαίπολινΣ αὐγιῆῇ οἱ διυναϊω- ὦ 

ζῳωποι,ὼ ζις “Ὡροεςηχϑζας  χοινῶν ϑεροιπείαις πἰσὶν οἶ-ὦ ' 

40 κφωσαμϑυοι, πείθωσι 1, (πλδὸ ἐχὶ ᾧῷ ϑήμω ποιῆσαι Ὁ , ἣ 

ᾧ συμφέροντος αἱρεσινοὼ παρ ϑόνῆες εἰς Ῥ οἰκκλησίαν, ὦ 

“ρῶτον υϑὺ (ας ἑαυτῶν 4.εργεσιας" διεξίεξ᾽ ἔπφα δ΄ 

Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ καϊηΐορειν, ὡς ἀπίςου δὸ- ὶ 

λίου. πελάυτῶντος Ἀ πὸ λόφου, ϑγχι υμαςὰς ἐποιοιωῶ-:, 

το Οϊς ἸΝεαπολίταις “ἰπουοέσάς , ἐαν εἰς 1 πόλε 

μον καΐζαφῶσι" ςρατίαν πε πέμψαν, ὕσης αὖ δέωνται» 
οἰοηδ  γοριοιη, ρε πη {{ππ222 Νεαροίασος τιοτῖτα σΟ ποτ ογαίιτ; οί πάς ρΓΟ Χο ρορα πὶ Ἀο- 
τηαηϊ! ασοιπαγιητ, ν ΠΗ αἴ ἃς ἐγαπάιιεητιιπχ.ἀοπηῇ {π|} ποῖα ογαϊίοηῖς δά πλϊγαη ας ΝΘαροϊί- 

τηἷβ ρΡΓΟμα ΠΟ ἢ 65 ἔδοογαης, ἢ 6 ]]Ὸ 1 ρ]1σαγοηταγ ΙΠΏΓος (δ φιδεοαπις; σΟρ Ϊ5 ΟρΙΙ5 οτος 



ἘΧ ὈΪΌΝ ΒΑΛΤΙΟΛΕΝ ἘΧΟΕΆΡΤΑ ἘΕΟΛΊ,. 722 
; Ἐφυλαξεΐ αὐτῶ, τὸ τείχη» ̓  ναυσὶν ἔχις αζς,ὺ 

ΔΝ 5 πε ἷ ΙΝ ΄ ΕΠ ΠΩΣ 

Τ' εἰρέσιαν πᾶσαν παρεζαν σι μόνον κατα νον ἐς (οις 

ἰδίοις φραϊάφύμασιν, Σαλὰ κακχείνοις ἁπάσας (ᾷξ εἰς 

πόλεμον δουπύ μὰς ἐχεχορηγϑι τες᾽ απτωσοι μϑμοις τε 
ὁ Ῥωμαῖκϑν φρώτευ (αι, Κύμώω τε ὀϑασωσάν, τὼ 

δα έρα δυεὰ ασϑότερον ἐξελφασανες τὰς Κυμα ας, 

Καμπϑμοὶ καϊέορν" ἡ συϊκαταξάν ἔχὶ τὰ σφέτεροι 
᾿ τὰς “«ἰξεονίς ἔτι Κυμαίων, ὃς οἱ Νεαπολίτω “ὃ πα-- 

χείδος ἐκπεσύνζς ὑπεδεξαντο,ὼ πϑύτων ἐποιήσαιντο 

χϑινωνὸς Τὴν ἰδίων ἀγαιθῶν' χώραιντεατξ99ς.δήσᾳν ζοῖς τὸ 
᾿ Νεαπολίταις,΄ ἐξ ἧς οἱ Καμπϑροὶ καί εορον Τινὰ πὸ - 
1 παν ἢ .{ δ 5.5 , 1" Ν 

λυ. 12 ΝΝεαπολιῆ,οσον νυ ζω μέρος θυ λουρν,» 

᾿ χα πολλῷ δουυάμδωον ὁραν ἜΣ καταληνοιῦμας Ὁ 

᾿πῦλιν οκ ὅ πολέμει συμιῷορας,Εἰρή γζωω ἀγήν ἡξίαν' Ὁ 

᾿ φιλοχαινον,ὼὸ ζὰς εἰν Ὁ ζαρς:χῆς πλεονεζίας διῶ- 

χϑν»ὅΧ: Τ πόλεμον στευἐλοίμίξα»ε ν καΐζᾳξοα! τεἀλ- 
σι] 5.) . ΡΕΡΌΝ ,, Ν 3 

ὰ λήλων ἐγίνοντο, ἡ χῴοοχρ ασίαι ἡ δϑοέθη Ὁ γῴχος εἰς 

λίθων βολαξ" Ἰελάυτώνιες ἐχραπηξ οἷ καικιτς τὰν 

χρφηνων᾽ ὡς!ε τὸς ὡρέσξης Μ Ῥωμαίων ἀπσρα- 
' Χίοις απ θῴν. ὐχο: ζώτας (ξ αἰτίας ἡ ζελὴ Ὁ Ῥωμα,-" ο 

ὡνφρατίο) ἐλ Νεαπολίτας Ὅπσςειλαι ἐζουλεύϑη. 

στ μιαϑονες οἱ ἹΡωμιφῖοι Σ «ονίζῳ; φρατίαν αἴεί- 

μ᾿. μϑὺ ποοῶτον ὡρέσξάς ἔπεμψαν.οἱ πσδοχήσι-: 

δ εες ἐκ ἵ ἱρουλά ὦν Ὡρέσξᾳς, ἐλϑογες ὅλ τς 

» Ὁ ο(ούλοις τὴν Σαυνιτῶν ἔλεξαν" Αἰδικάτε ὀύδρες 
᾿ “Ἢ ᾿ ΝῈ ͵7 τ ͵ 

» Σ αὐγιται ἰδαξωνοίϊες (ᾷς ομολογίας 5» αἷ ἐπτοιήσοι- 

ὃ εὃὲ σϑὃς ἡμας, ὀνόματι μιν “ἰασοδυόμδμοι συμμά- 
ἱ ᾿», Ἂ ] ῇ ͵ ων δ ν χων, ἔργα ὃ πορα,ονϊες πολεμίων. πολλαῖς κὃρ ἡτ- 

» τηϑενῖες «ἰοῦ Ῥωμαίων μάχαις. δεὴσ Ἄ μιεγοίλη 

» χαταλυσα ὅροι τὸν πολεριον" χαὶ τυχϑήϊες εἰρξεώυς »οἵἷ- 30 

» ας ἐξέλεοϑε᾽ τὰ δὲ πελάυταϊα, φίλοι “δνέαϑεῳ Ὁ πό- 

» λέως ἡυδι" σευ μυηλείϊες, καὶ σύμιμιαλοι,κοὺ ζους αὐ- 
» ζιὶ Ῥωμαίοις ὀμόσαμῆες ἕξῳν εηϑρὸς χαὶ φίλοις. ὧν 

ε ζΪ ᾽ "ἡ ς ͵7 

» ἀπόύτων δχιλανθανονϑιοι, καὶ παρ δυσϊὲν ἡγήσα- 

» ῥῆροι τὰς δρχους, ἐγκαταλείπετε μϑὺ ἡμαξ, εὖ τῶ 
Ἷ λ ! Ν τ ͵ ,ὔ 

» ἀσοὸς Λατίνους πολέμμω ἡ πρὸς ζϑολούσχοις συςαν- 
Ι εἰ τ. “") 3 3 " 5.46 

᾿.» τες, ὃς δὲ ὑμιαῖς ρὸν ἔχονϑι,6 βελοόμϑυοι ᾧ καθ᾽ ἡ- 
Ῥ) ΩΝ “ ., 33 Ἢ] τς ͵] » 

» δι ζις στευαραα πολεμδ᾽ ον ὃ ἃ παρίγλοντι ο»ι- 
Ὶ ΄ » “Ζ γε 

» αὐτ Νεαπολίζις δεδιότας ὀναδεῖξω τ' καθ᾿ ἡ" 

ἣ » πύλέμον, ἀπά ση απουδὴ χαὶ “ξοδυμίαᾳ γϑώμϑροι, 40 
ἥ ἢ το ἀο ͵ Ν ᾿ ω 
ον παρωρμυήσαίε, μόνον ὃ ὡὠαϊκάσείϊε, ἡ Ὅς δαπόμας 

Ὶ » Ὀχεχορηγείτε" ὃ Ἔ πόλιν 5 ἡμμ, ἀὐθὶ ἔχεϊε. γε ἢ πα- 

ον φασχάυαζεαϑεςρατιαὶ ον πϑυτὸς ἐγείρονγες τύπῳ, 
» πσδόφασιν μϑρ ὅτι ρων ποιό ϑυοι, Ὁ δ᾽ ὀληϑες, ὅΧῚ πῷς 

ὁ ἡμέϊερας ἐνωχϑτες ἀἴήν ἰποίκες᾽ ὁ ὄχι ζύτας Ως 

αὰ πιαπίιπι οὐοάίαπη; οἰαἤπατίος 
6006; Πα τος αστοῖιπη Γαι ἰσ αι ρτα- 
Ὀίταγοϑ ; ΠΟῸ [5 τὰ ΠΓῸ ΠῚ (τη ρε0. εὰ 

τη Πτιτος αιιχι]α, (οά ἰρῇς σαος ἱπία- 
ΡοΓΙαρρεάϊταζατος οπγηςο θ0}]}Ππηρᾶς- 
45. τὰπὶ ρτοῆϊρσατο Κ οπγαποτῖϊ οχοῖ- 
οἴτα (Πλ25 γεσιιρογαζιγοβ; 75 (ᾶ- 
Ραπὶ ἀκα. ταυτί ιαητς, (σὰ ππληΐς οχ- 
ΡΟΠΠς, οσςπραποτγατι(οϊισα; {ἰδ τος 
{ϊταζαγος (πηδηογῖ ἐχίω!ι το! ας, 
ατιος Νοδρο αηὶ α ρατγίᾳ οχδέζοσ το- 
σδραγδητ, ΟΠ Πἰ ΠῚ; (ποτιτη θοποιᾶ 
Ραγτοἶρες ἐοςογδητ: αἴας ἀρτὶ Ομγραηῆ, 
Πμεπὶ (δολραμὶ νὴ ουπὶ ορρίάο σα- 
Ροταπτ, ραττς Νοδρο ταηῖς δ αϊτιΓοϑ. 
Ηίϑ5 αὐαϊεἰς, χαΐ ἰητοῦ ἸΝΘαρο!ταηος 
σοηίογαιί ογαπῖ, ὃς οαἰαπλίτατος ντδὲ 
6 ΌΕ]]ο παίοίταγαβ Ιῦσο ργοίρίσοτς ρο- 
τεγαητ, ρᾷσεπὴ σοϊοη αι οοΠίοθαης, 
Αἵ αἱ τοι πουὶς ξμάοθαητ, ζ αια 
Ὁ δε Ποῖς ταυδίς ἕαοίοθαηι, ΒΟ} ραῖ- 
τος οι ραητ: ταπτα αἰ πλοῦ σοητοης 
τίοπο, υταπυζας ἱπογορατοηίρις αᾷ 
ΠγΔηιΠῚ σοῃίοττίοηςς, δΖ ἰΔρί (Ὁ 1Δ- 
ἔλις αἰΠΠἀϊὰ ργοσοάοτες. δ Ἔχιγοηιᾶ 
οδτίπαϊς ραῖς ἀστειίου, νἱοἴτα; Πλ6}10- 
τξτῖτα νὲ Ε οπγαπούππιϊορατί τς ἰπξο- 

(λα αἰ σοεείης. Ουΐθις ἀε σαπῇ!ς (ο- 
παῖς Ἐοπιαπιις οχροάίοασηι αὦ- 
ποτίας ᾿Νεδρο ταπο5 ἀθουουίτ, 
“τ Ἀοπλαηὶ, συμ ϑαῃγηϊο5 οΧογοί τ 
σοροζα σοσῃου δπε, ἰεράτος ργι θα 
φπιίογιητ. εἰ ετροὸ εἰξηδτοσίο οταϊ- 
πο νίτι ἀοηοῖ, ὃ. 2, δ αγφρεήηπρο ργοξς εν, 
ςοτάπΠ) δδιῃη 11 ργοσου θυ ἱπ Πᾶς 
{ξητοητίατη νοῦθα ἔδοσγαησ: [ηἰπτίατι 
χοῦς ἔλοϊτὶς, ϑαυγηΐτοβ, σσάιι54; ΠΟ - 
αὐπὶ ἰηἰτά πὶ ν]ο  ατίς ; ἀπ) ποιηςα 
ἀυίάοπα (οοίοτιιήι ργα οστῖ5,, (δά τος 
Ἰρία νοβποίξος ἀφο αγαείς, Πα] εἰς ρτοα- 
15 4 ροραΐίο οπι. (ἀρογατὶ, αἰδρρεηφής 

τηᾶσηὶα ργοοίθ. ΒΟ! ]Παπὴ «ἰγαπλ Ἐς; ὃ 
αΑ}} νου ῖ5 ραος ἰπρογατα, ἡ οχ-- 
το πλτ1ΠῚ ἀπο ἂς (Οοἱ ΠΟΙ γα το ρ.Η- 

. πὰ . [- 

ετἰ σαριο Ἐς, νοίᾳ; εοίάεπι στ Ἀο- 
πγδηὶς απγΐσος δὲ ποΐξος Παϊίταγος - 
ΤΑ [Π19.}Π|ς οπγηΐδ. οδἠϊαϊοιὶ γα ἡ Ἰτίς 
διίρτγετο ἰαγείαγαη 40. ργγη Π05 ἀείε- 
τοὶ ὶς ἰῃ θε]ο σοητία 1 Ατῖπος, δ ἃ 
ΡΓαΙο φάπογίις γοΠίςος ααΐ ποΡίς 
ῬΙΟΡΙΟΓ νος] ηἰπΠλὶο  {πητ, φιοά 6512 

θεῖ ]ο στγα νοβ ἰυίσορτο πο ποτὶ Πλὰς 
αὐϊπαατε: εἶπάς Δηπὸ ριςτοτῖτο Νοά 
ΡοΪΐταηος μο Πα πὶ φἀποτγίας πος (υἱοὶ: 
Ροῖα νεγθητοβ, ΟΠΊΠὶ {ππάϊο 46 ργοπῖΞ 
Ρεϊταάίης ἱη{Ἐἰρα τς, νοὶ ροτίτς σοῦ- 

οἰ ες, (υπαρταίᾳ; ἐάη2 δαὶ γορρ (πρρε ἀϊτατίς, νεθεπια; ποία ἱρῇ τεποτίς, Πίος» σορίαβ νη Δ οαι44; 
φΟιγα τὶς, αἰο χυ ἀξ ργατοχιι; (ρα τοιογα ἴῃ σοϊοποϑ ποίξγος δὰβ ἀισοτο [πατιῖ [π!ατα; δα ἰάεπε 

00. ἰῇ 

δι 



740 
ἰηϊατία οδίοττίαπι Ευπάαπος ΡΕΠΠοἱ- 

τί5, Εογ πη] Π 5616, δὲ Αἰ ἴο5 Πιοί4ΔΠῚ, 

410. Πο5 ἀΆ08}6 Οἰτιϊτατα [05 ἱπιροτ- 

τἰαίπηας, (Γι ἰσίταγ ταπλ ἀροττο τ ΠΊ6» 

ἱπηριάσητου ἁπιϊ οἰτία (οοἰετατίδος ἔοο- 
ἄϊτις σοπέμηαατί5, ροριις ἈΟΠηΔΠι5 

ΡΙα5Ἰοράτος δά νοϑ πυϊτγθάος σοη τ, 
περδπῖς αἰμδις αυρίοαπάπιπ), ]14Π| 
νεγθοσιπι οΤοι ἐβέξιπη ρου οα τη. 
Ους γεῦο ἃ νοδὶς ρο[τ]Αιπιισ,ὅζ ημ1- 

ΒιυιδΙπηροιγατίς (προτγίοτῖϊ οἰεπίατιιπι 

ἱγάτη Ἔχρί οταπι ρα ἰ ΠΊι5, μαο {ὰητ. 

Ῥείπμιπη ρο[]απλιι5 ντ Δα Χ!]  ΝΘα- 

ΡΟΙ της πα ἃ τειιοσατίϑ : ἀεϊπάς, νὲ 

Πα]. αἀποτγίτις σοϊοπος ποίξγος 6- 
πιϊττατί5 οχθγοίταπι; πος [ἀδαιτος δά 

ιοά!θοι ογταπα αροπάς Πυάϊιπι 
ἱπ|ροτίβ. Ὁ ΟΠ ἀοΠ]ἔϊα ποη σδίηα- 
πὶ ομηπίμπι νογαπι οσίεηία, (δ « ρτί- 
ταῖο ποτα πήαπη σοηΠ]ο σογη τη ἃ 
(ὰπτ,οοβ ΠΟΡὶ5 ραηίδάος ἀεάατῖς. Ηςς 
ἢ Ἰπιροτγα δ πλι5, σοητθητί ΕΓ  ΠΊι15. {1Π 
1πηρεῖγαγο ΠΟ ροζογίτηιιβ, ἄςοϑ ἂς σο- 
πῖοβ, 7πο5 ἰη ἐοβάδγς ἱαγαα!{Π15, ἀἴτο- 
{Ἰατηιγ; ατας 'ῃ μος ἔοτίαἰοβ ΠΟ σαπὶ 
τἀάαχίπγι5. Ηας οὐτὴ ἑεσαίη Ἀο- 
τ πὰς αἰχιξι, δα πιπίτι πη ΡΓΟσΟΓ65, 
Παρίτο ἴητοσ ς σοππΠ]ο, ἰαἰε ἀθάδγαπς 
τείροίπαπγ: (Ὁ ο ἡ (οτια δά δε] σστγὰ 
1, ατπος δαχ !α ποίξγα δά πεπογαηῖ, 
ποη τοίρ.ου]ρα ἔἑτα εἴ: (πᾶ (ἀρροτίᾶς 
νοὶ πηἰττὶ ἀσογοιι γα ΠΊ 5) 6 ραγεῖπα 
ἀπιοιιπι εμίρα, αΐ ἴῃ οὔραγαηάο οΧο- 
οἶτα ρ] (5 οοπίατηρίοτιπι τξροτίσ:ραῦ- 

τπι νοίεγα ἱρίογι, οὶ ρρεγαητίμδ σεῖς- 
ταῦλῦ ἰη1Π|5 νης ἐέϊῃ νὰ τγίθας φὰς 
πυιαῖποῦ ροίς ργα τ ἀεθιις ἱπρρετία 
ΔΏΟΡὶΚ ΠΝΠς δἀποπογίης. α Νοαρο- 
1πὶ νεῦο χυοά ακτίπει, ἰη πα ποίτο- 
ται ιυ! 4απν(ἀητ,ταητιιπι ἀρ οΕ ντα- 
Ἰχιαπη νοῦ 5 ξαοίαηγιις ἰη γᾶ, ἀππὶ 
ῬῬεγί οἰ ταητίθιις δά ταταπ 4 τεὶρ. (α]- 
τξ ΑΙ 'υί ΔυΧ 11 Πγιετίπλιις, γε ρή πο- 
5 πηασηατη ἃ νοὐἱς ἰηἰαγίαπα Πογὶ δύ- 
διτγοπλαγΠδπὴ νγθθ πη) Παησ,οιΙπ ἢ 
Ποδὶς απλιοίτία ὃς (οοίοτας εἰ, πΠοη γὸ- 
οοῆς σοπτιγαξζα, ΠΟ]ΈΘΟΧ ΘοτοΠΊροτα 
4 νοδίίοιιπη ἔσεαι ἰοίπχιις, (ξα ἀιι- 
αδας αταῖῖθιι5 αητα, οὐ τ ]τὰ ὃζ Πιᾶ- Ὁ ἩΟΕΝ ΜΡ ΤΝ: σμίδιϊξαὺ χα ἐρδρει λα ΝΣ αὐ. 

σηδέγφα 205 ΒαπαΗοία, νος, Π 6114 ἰπίτι- 
τί ἰαςοίπΠεϊ, ἴῃ (ογιήτατῷ γθἀθρΉ 5. ας 
πα πος βίο φυϊάξ ξμέξο τοῖα δαπηηῖ- 
τιιπη Γοίρι δ] σα νος ἰατττ (64, ντ δι !- 

' πλα5, α 44Π} ΡΥἰαατὶ Ποίρί τ ἀτα; ἁπη οἰτία 'αγο, πο ΝΝεδρο!ταηῖς ἀθι!ηξἘ} (ητγ,ίπορις ἱπν ρει 
ΟΡΟΠῚ οἷς ξογίιτ; ψυ!ἀ1} ὅτ, Οτίλη ΟΡ ἐουτυπαγῇ τοπυϊτατ. [ΠῚ ροπα1 στγατία. Νεο οριις ΠοΡὶς εἰξνε 
(υδάϊτος νείἔγος (Ο]ΠἸοἰτολα5. Πα πῇ ὅτ ἤπς Εππήσποτῇ ἃς Εογπα ποῖ ορο, ἱρίπγοῦ ποθ ὶς ταταη- 

το ΝΝεαπολίτχαις συμμαχίαν" ἔπάτα 5. μηδεμίαν οχ-«᾿ 

30 να μεγοίλα.φίλξωυ »ὃ ἡμδμκ σύμμαχον ϑΨ δ 

ἘΧ ὈΙΟΝΥΘΙΟ ΗΛΙΙΘΟΛΆΑΝΆΑΞΘΕΟ 

ἀδίχοις πλεονεξίας, ᾧ ενδϑινους τὐϑακαλάτε ἊΝ Φορ- εἰ 

μιαγουξ ὦ ὀηγους ἀνα" οἷς ἡμάς ἰσοπολἤείας μετεδω- 

καρϑυ.ὅτω ὃ φανεραΐς ἢ θυαιογευύτως συϊχεόντων ὑ- “ 
μἂν. τὰ “θὰ δ φιλίας κὸ συμμαχίας ὀρχία, “ρεσᾷξείαν “ 

πσοϑοὑμαξ ἔκριναν ξποςεῖλαι τρεφτον,ὶ μὴ ασθ9- “ 
τεϑον Ὄρξαι ἕ ἐργων,ωρὶν ἢππφρᾳϑζεζω ἢ λόγών. «ἡ 

δ᾽ κἀροοκυλθύ θα ὑμαῖιὶ ὀνευ ήτο, 
παροῦσιν ὀργά Σ:ιποπληρωσᾷν οἰοθα, ζῦτα ὅ21.« 

οϑφτον μδὺ ἀπαγήν μας ἀξιοῦμϑυ δ Ὡσοςαλάσδω . 

πέμπῳ ςραζιαὺ κτ' Ὁ Σποίκων ἣϊ ἡ μέϊέρων᾽ μηδὲ ζιξ« 
ὑπηχόος ἔχὶ πασας (ὰὲ πλεονεξίας Ὡἰρακαλῴ,. εἰδ « Ν 
μῆπασι δόξαντα ζεῦτα ὑμῖν,ὰ ε “ον τινὲς, δλλ «΄ 

Ἔσὸ Ὁ ἑαυτῶν γνώμης, πο δα δοιεῦαι πῶς ὀυδρας ἡμῖν «΄ 

Ἐχὶ δικξυ.ύτων τυχὸ ες, Θρκέθα, μὴ τυχόήες: “ἢ 

ϑεους δα μονας,οις Ε σοουϑήχαις ὠμμόσαζϊε, ὗίντο: «΄ 

οὐ θα,ὼ τὸς εἰρζωνοδίχᾳς ἔχιθτ 429 ἥες, ἐληλύθαν το 

μῶν. Οιαῦτα Ῥ ὠμα! Ὁ λέξαντος, βελδυσαάμδμοι, ὶ 

καθ᾿ αὑτῷς οἱ πσοϑθλοι Ἢ Σ αὐνιτῶν, ζιαύτίω ὀζης 

γεΐκϑυ ̓δἰσύκρισιν" Τ 8 μϑὺ ὀψισμῷ δ χιτ: χτ Λατ ᾿ 

γῶν πόλεμον συμμμιωχίας,οὐ Φ χοϑινὸν αἱ τίογ' ἔψηφι τ 

θα ΝΣ πποςαλάω 1 φραΐζιαν ὑμῖν" οἱ 5 Ξ ἥγεμο 

ἔχονες αὐ, πλείονα γόνον ϑυαλωσαλῆες εἰν τῇ. 

Θφισκευη" ὑμής ἰδ, ϑοῦῆον΄ ἐπειηϑείϊες ἐχὶ Τ' ἀγά 

γα. τδισὶ γρεῶ ἢ πεήαρσιν ἡ μέραις ὕςερϑν τῆς μά: 

πεμφϑεες ὑφ᾽ ἡυδυ᾽ ἀφίχονζο. αἰθὶ 5. “Ὁ Νεαπολιτῶν κ 

πόλεως, οὖ ἡ ἢ ἡμέϊέρων τινές εἰσιν,ζοσῶτον δέονϑυα “ 
κῷ ὑμας.εἴτινα ζοϊς χινδχουεύοισι ξοήδῴαν εἰς Θτμ 

χϑινῇ παρεχθ θα. ὡφιε αὐδὶ δοχούυϑυ ὑφ᾽ ὑμδμι , ΟῚ 

(ὐτίω, ἐκ ἔνα χος, ΘΓ, ἀφ᾿ “(ἀξ ασοὸς ὑμας ἐπ 

πολλας ἡ μεγάλας ἀ)ερίεσίας, ἔϑεν ἀδυκηϑενίες ἡμεῖς «΄ 

καεδουλώσαιεϑε.ἕ μέωὺ ἐδ Τούτῳ [ε ζῶ ἐρίῳ ὃ χονὸνα.ς 
ὑμας ὮΣ αονιῆ! ἠδίκησεν" ἰδήοξενοι δῈ ἘΠΕῚ εἰσιν, ὡς παι 

θανοαθ αν φίλοι ΠἸΝεωπολιῆ,οἱ κτ' ἑαυ “ροαΐρε- «΄
 

σιν τῇ πόλ (ογθζιῆες, χα' τίνες χαὶ δὲ οἰπορζανίσως δ «΄ 

μιιαϑοφόροι. φόρην Ἐκ ἀην] τὸς ὑπνκόες ὑμδμθενδε « ἣν 
οκῦα. αὶ γὸ ὀυάυ Φοωνδομων ὼ Φορμιανῶ; ἰχϑυοῖξο- « 

Γ “Ὡἰρασκευὴ Ὁ φραΐιας νμδμ δον ἐγ ὡς ἀφαιρησο- « 
νω, Ἵ ἂν 5 3 . ᾽ 8. χε 

μϑνων πᾷς ὑμέϊέρεε δἰποίχοις τὰ ἰφ δὰ ὡς Τα |«ἶζοκ. « 
« [ὰ ε λ [ω 2 « Ν ἘΠ 

ἑξοντων χρε φυλακῆς. δυτικαλέζθβα, τε υμας»Εἰ βέ-«᾿ 

ἐϊς (ΠΠοϊπλιις,Πητιὰ Ρε}}Π πεςοῆπτατε οδγιδπηιτγ. ΕΧογοῖτ ΠῚ νοῦο ποῦὶς σΟΙΠΡΑΓΆΠΊΠ5, ΠΟΙ ντ 

φοἰοηΐς νοίξγὶς (πὰ ααϊπηαπλιι5, (δα νὰ ποίξγα τπσαπλαζοὰς γἱοἰ Πα ἃ νοδίς ΡΟΙ μ] λα, Π,φισά 

λεῶς 
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ΕΓ Ε Ρ ῚΤ  ΤΕΘΦΑΤΕΟΘΝΈΕΝ σει 

ον», λέοϑε ζῷ δίχαια, ποιάν, ἐὐκχωρᾷν “Φρελνης , ἀδ τσ 
» πολλοῦ πολέμω χε α]ησείντων ἡ μδ), διαῇρ εὴ γόμιος 

» κ]ήσεως διχαιοταΐος, ὑμεῖς σδοθεγὶ διχαίῳ σφέϊερισεί- 
» ῥῆνοι, δεύτερον ἔτος "δ κα έχεϊε,ζου των ἡμεῖς τυχθ»-- 

» τες, δ εϊὲν αἰ ποοληψοῦθα ΄ἀδικεΐαϑαι. μα; ζῦτο 

«ἰϑαλαξὼν τὸν λθγϑνὸ αν Ῥωμαίων εἰρζευοδίκης 

,» Εἰστεγ" Οὐθὲν ἔπ κωλύσον δεῖν ὅτω φανεραῖς Δύηρη- 

ον» χότων ὑμδμζῳ «ἶξὰ τῆς εἰρζωυης δρχία., βουλάὐεοϑε 

» Ῥωμφίων δήμιον αἰτισοιοϑαι ᾿ πθύτα ὙΣΡ αὐτο πέ- 

» πορακτα[ζᾳ τεΪχτ' πῶς ἱερφιξ τε χαὶ πατοίχοις νό- 10 

» μους, ζῷ τεισϑϑς τὸς γπους ὅσια, καὶ ζῳ πσθ9ς ὁν,369- 
τὰ 3 ὅῳ, ἐς 

» ποῖς δίχα ω. δια ς αἱ ὃ λυ υϑυόντων οὖν ταῖς ὁμολο- 

» γίαις,οἱ λουχόνϊες πολέμους ἔχεσχοπήν,ἔσον.) δ.οἵ. 

μῆήων ἢ ἀπιένωτίω πε αἰξεξολξὼ χτὶ κεφόλῆς εἷλ- 
Ν λ “ 2 λ δ 8. Ὁ ᾿ 6.2 »“ο"ὶ 

᾿χυσεν, ἡ ζας χείρας ἀνασχὼν εἰς Τ' ὅραγον, ὡς εϑος δεῖν, 
πα τ νὺ 7 “ τον τκ Α΄ ΘΛ ͵ Ἐπ τ 
ρας ἐποιήσοιτο Οἱ ς ϑεοῖς" εἰ μδὺ ἀδιχα παορουσοιυπὸ 

Σ αὐνιδ ἡ Ῥωμαίων πύλις, μὴ δυωυα υϑύη μ᾽ λοίᾳ 
ἥς ͵ λ - 2, ’ 

ὁ κρίσεως θχελύσοι ζὰς ϑζραφορας λει ζαὶ ἔργα χωρη- 
͵ 3 αὐ ἂν ΜΝ ἐ “ 

σά, βαλας τε γαθας αὐτῇ γεους ὦ δοίμονας ὅΧ1 γοιῦ 

ὉΙ ἀΐφν, ὸ ποραξάς πᾶσι διδόνω ὅχι πῶς πολεμίοις 4.0- 20 

τυχεῖς.εἰ ἢ αυτή ἴι πλημμῆϑσα (α «ὐϑὲ ὃ φιλίας ὅρ- 
χια,πσοοφώσᾳς κατασκά αζέ!) τ ἔϑρας Οὔ ὀλη- 

δή, μήτε βελας ορθοιωῦ αὐδῖς, μήτε ποραξῴς. ὡς 
διελύϑηξ ἐκ ϑ. συλλόη9 υρἡ ̓(᾿Α λερϑέντα ἐδηλωξ ἘΞ 

, δ  Ππσα τ ἢ ἘΣ) , " εν Ὁ 
κούτερϑι Τ᾿ εαοΐ' πολέσι,ζας ογαντίας ἐορον ἱπ ὁν- 

λήλων δόξας ἀμφότεροι" Σ' αὐνῖται αϑὺ, βεοαδύτερφι 

(τ Ῥωμαίων ἔσεαι νομιἰζογγες" ὡς αἷρ ἀὐύθις ἔθος δεὶ 

ποιάν, ὅτε μέλλοιεν αρχᾷν πολέμου Ῥωμφγοι δ᾽, εν ὁ- 

λίγω ἘΣαυον ςραϊια) ἡξάᾷν ἔχε τὸς αὐτῶν ἐποίκοις 

Φρεγϑηανες οἰουϑυοι. ἐπφτ᾽ αὐτοῖς ζῷ εἰκότα παϑεῖν 20 

στευέζη.οἱ »ϑὺ ΝΟ ῥοτο δασκάυαζόρϑυοι κ᾿) μέλλονες, 

ὠπωλεῷ τὸς χαιοοις ὅ' ποραξεων Ῥωμαῖοι δ᾽, οὖν ἐ- 

ζίμω πάσαν ἔχονϊες τύ ρασκάυζ, ἀκα τῶ πυαῖ 

(ς Σποκρίσἀ4ς,τὸν τε πόλεμον ἐψηφίσανζο, καὶ τὸς ὑ- 
, 3 7 3 ηἱ ᾿ ἣ λ 2 ἣ ζ λ 

πατοις ἀπέςφλαν αμφοϊέροις" καὶ “ρὶν αἰοϑεαζ, ὥυς 

πολεμίοις πίω ἐξοδὸν, ἡ τενεωςφίι καζαγχραφῆσα, χαὶ ̓ 

αἷϑα Θδολούσχοις ᾿“χἀμαάζουσα δεώαμις, ζὼ εἶχε 

Κορνήλιος, αὐτὸς ζιὼ τὴν ΟΣ αυνίικῶν ὅρω γ. 

Οτι ὁ Σ᾿ αυνΐιχος αὖϑις Δμερριπία)η πόλεμος, α.-- 
λ ζ ͵ 3. ἢ Ε ͵ τὶ λ δ ΩῚ 

πὸ (ριαυτης αἰτίας -δρξάμϑρος. ΜΙ (ς «πονδὰς, ας 4.0 
» ͵ ζῶ τ ἸΝ- ͵ ς “» 

ἐποιήσαινίο προος τί Ῥωμφίων πολιν; οἱ ΣΣ αὐνίται, 

ὄνον ὁλίηον ἐχτοίνες, χὶ Λάυχϑμοις ἐςξράτά.- Μκο. 25 ὑπ. ΥΩ 
Εὖ τῇ 2 ᾽ “ ΠῚ ͵ » 

σὸμ ὁ μόρφες ογζᾳις, εἶκ, παλαιαῖς ψιγὸς ὀρμήϑεντες ἐ- 
ἔϑρας. χατ' τ ρχαξ »ϑὺ δίζω ταὶς ἑαυτῶν δυνά με- 

σι πις; ἄγοντες οἱ ΔΛάυχϑροὶ, τὸν τε πόλεμον διέφερον" 

φετᾶι, δαπηηίτες, στο ἱπτου]αρίο τόρογε, Δ πεγίας Τλισαπος, Πηἰτπηᾷ ἢ σοπτξ,αγπηα {ππιρίοτο, 

ἱαταπι οἵ-, ἔλσεγε νυϊτῖς, γε Ετορο ]1ς 
οχοεάατϊς; 4145 οἵ ἴαπὶ ρτ ἄς πὶ ἀγπγΐς 
οδεϊμποτίπιας, φαΐ δοχαίγξαϊ πηοάϊις 
εἰ αΠΙΠΊπτας, νος πα ]ο ἰπγε οσσαρα- 
τα5; ἰαγὴ αἰτοσιιτη ἀππαπὶ νοδὶς νίαγ- 
Ρατῖς. Ηαοίι 4 οὐις ἱπυραοτγαιιθγίπηι5, 
πι}}}4 πος ἰηἰατία αβεέζος οχι[πἰπγδθῖ- 
πλι5. Ροίξ Παο {κτίαϊὶς Βοπιαπις, 
{ππηρτῖς ἀϊσεηάϊ ρατιίθιι5, αἷς : ΝΗ 
ΔΙΆρΡ ἰυ5 οδίξατ,χαΐπ ροραας κοπια- 
Πι15,4ιπὶ γος ραοί5 ἔσεάμις τὰ πὴ ἀρεῖς 
(αἰπ0}Π{π|5, ἀς ἀυπιῖς σαρίο πα 5 σοπίς}-- 
τοῖς πᾶτη οπΊηΐΔ ρτα Ἐἰπ|τ πιας τιιπι (ἃ- 
οἵα ρατιίαας ᾿σσος, ταπη ἐδοίιπητγο- 
Ἰισίο, τα πὶ αγα παπηαπα ροίξυϊαητ.ν- 
τιῖ φατοπι ραξξῖς Πτοτοσγίησ, αἰ, αὶ Ρε]- 
Ιοταπι ἱπίρεϑεοηπεπι (οστίτὶ ίπης, ἀϊ- 
᾿πἀ!σαδαπτ. (συτήσας αρίταγιι εἰσ 
(ετ,ἀειγαξζο σαρίτἰς απλίουϊο, ὃς πι0]4- 
τίς ἰῃ σα απὶ τηδαΐδας, νῖ πλογὶς εἰν, 
ῥέε 4 ἀϊϊ5 ἱπιργεσαταγ: νῖ, Π ρορυ ας 
Ἐοπηδπας ἃ ϑαπιηϊίδιις ἱπίαγία αἤα- 
ἐξιι5,αΐα νου ὶς ὃς ἱπμάϊοῖο ἀπ ΠΠπά  ππὰ 
ἀϊγίπχοτο πο ροτιιογίτ, δα πλαπι5 γο- 
πίατ, 1 σα πᾳ; δὲ θοπα σοηΠ]α πεῃ- 
εἰ εἰας ᾿πδητ, ὃς ἔα σο5 ογαπίθιις ίαο- 
ςοἤῃς φἀϊπιοτγίις μοίξες ἰαγρίαπταγ. ἢ 
νετο ρίς, ἔσξάθγς απλίοίτία: ] 4 ἴΠ 
Ραῖῖς νίοἷαῖο, ΠΟ νεῖας ἱΠΙ ΠΊΙ οἰ τα 

τα πη οαυ 75 ργατοχαῖ, η6 να] σοηΠ 
εἴπς νοὶ δϑλίοπες ἔοι ηεπι, γινδ- 
το ἀϊαλο σοποί ο, νιτίαιια {ππ οἰτῖ5 
ταῖί φια ἀϊέξα οὐΐδητ γοτυ]ούς, σοηττα- 
τίας ἀς (ς ἱπιιίσεπι ορίῃίοπες ἀπηθο 
ΡΟΡα] οὔςεροίο. δαπγηΐτος οηΐ πη  ο- 
ΤΔΠογπῚ ΟΧρααἰτίοποπα ταγάϊοτοπι 
ξοτς ορίπαδαπιιγηαοά Πἰς εἰβίη δε" 
Ἰο (ποὶρίεπάο πλος δι: οπγαηῖνο- 
τορι ςαθᾶτιις ϑαπιηίτοβ τοι στα 
Εταρο!]Δπο5 σοΐοπος (05 οιπλ ἐχοῦ- 
οἶτα γεηταγοσνηάς νιτ!!π δοοϊἀότο 
ἥΐᾷας «οολαϊ 8 σοπίεπταποιιπ οἴ. ἤλπὰ 
δαπηηίταβ, ἀππ|68 ραγαᾶς δέ ομπέϊΑ- 
Ῥαπταγ, Γεἰ σεγεπάς οσραἤοποιη διηϊ- 

(εταητ. αὲ Ἀοπηδηὶ, οπὰ 'π ρΓοπηρῖα 
Βαδεγεπτοπηπηία, Ππγυΐατα; γοίροίαπα 
αὐάίογαητσ,β8ζ δ 6} Παπὶ ἀφογεαογαητ,δζ 
ΔΆ θοὸς σοπίμ!ος δηλ Ἔτιιητ; 0 ΡΥΪΠ5- 
πιᾷ ποις ἀς εχρεαϊτίοης αι απ 
ςορποιμῆϊοι, τιπη γθοθης σοΠ(οτρτια 
Ἔχογοίτιις, τατα αἰ Ρεγπαητος ἰῃ Υ οἱἔοῖς 

σορίᾳ, υΐδιις (ὐογπε τις ργαογατ, ἰῃ 
ϑαπηηίταπι πες ροπειγαγιηζ. 

111, 

ΟἸγωρ.110 
8η00 τειτῖο; 

ΒεΙ Ια δαπηηϊτοισῃ ἄςπαο παϊα{ ν.Ο. ππο 
τοοαὶ οσσαίοπεα δχοίτατιπι εἰς. Ροί 

45:,1.. (οῦς- 
ΠΕ] ο δεὶρίο- 

ἔχάιις, φιοά οἵ ρορι!ο οπη. ρορί- πε,δὶ σα αὶ 
υἱο Οεπτὰ- 

πααΐο ςοη!- 

γεῖοτο φυλή ἤπημίταις ἱπιρα 1. Ρεϊποὶρίο ἰρίτατ Τιασδηὶ,  ἀςηταϑ8(ἱς νἰτίθι5, ΟΠ (ποτ. προ, 



74: 
(ξἄσαπιοχ οπηηίβρας ρα 5 ἱπέοτγιο- 

τος ἀπ σεάοτγοητ, ὃζ παα τἰς ἴάτη ἰοοβ ἃ- 

Ὁ ηης, ἀστοί ιο οτίαπη τογττουῦῖο το- 

το ΡΟ οἰ ταγξτι, σοί {πητ δά ρορα 
ἘἈοιηαηΐ οροπὶ οοἤιρεῖο. ἃς Ιῖσθς ΠΡῚ 

να 4::, οδ(οι! οἠἴδητ, (δ ρείας ἔσει, αιιο ἀμ ΐς 
(νει ξευπάᾷ οἰ ὃς (οσἰοτατθπη σπΠ|  ΟΠγΔΏ]5 

δος Ηγπιλθογαῃζ, (ΕΠ: πο ἀείροτα- 

ἱπο Μυς!!. δαπτ ταιιςθῃ {ς {}}}5 Ρετπδίμιγοϑ » {1 οΧ 

ἴω Ουπο- ψῃφηταα; οἰπίτατε ΠΟΡΠ ΗΠ πΊοϑ ριιο- 
χε,ὃς ΟΡ ειὶ- Ἢ ΐ 
ποΒαίδοτει ΤΟΝ ΟΠ ]ασατίβ τ ττΈγοὴῖ οὗἤάος. 

τἰαπο,ςοαία- οἰίατηι ΠΟ τσ ὶτ. ΟἸ]ΠῚ ΕὨΪΠῚ Ιερατὶ νο- 

Ἰδαν,  π ἤρητ, ὃς πλαϊτῖς ργθοίδιις ἱπίπιιΠτης, 
(Ἔπαῖας δσοϊρίοπος εξ ορἤάςς ὅς 

1 ὩΘΕΠΩΔΠῚ ςαπι 1 αισαπίς ΠΟΙ Γ1411} 

«ἰξογουίτ, ρορυ 54; (ἐπατιμοοίμ!τιιπὶ 

φρριοδασίτ. Ῥαέζο σππὶ 1 ποδηϊβ ραγ 

Ἰεράτος ἔσεάοτς, [ο τ ἃ (σπαῖα ν] "αἴας 
τὸ ὃξ ποποῖς ργα τη εΠἸΠγ1,8ς δά οῦ- 

πίθος δϑαπιηϊτ σο πο  ΠΠαπι]ερατὶ πα - 

ἤςνε δϑαπγηϊίδιις πρηιβοαγοης [ποα- 

πος ἁπηῖςοος αοίοοϊοβ οἵα ρορα! ο- 

τηληΐ, τοράτοητα; ντταπι Δ ςπΊρτιιηι 

Ταισαπίς στα" τοί πἰτασγξητῦ, τ πῇ ΠΙ- 

1] ἀπ ρ]᾽α5 Ποίπης ἸΠ 605 δαπλίττογξι; 

υοάροριις ομηδηας δ ΡΑΙαγι5 

(οξυ,νε αὶ {πρρΡ]Ιοε5 αα ἰρίαπη οοπέα- 
σἰΠθητ, τς (δάἴθιι5 ἘΧρο!]ογοητατ, 

δαπηηΐτα5, Αι τἰ5 Ιασαιῖς, Πα σΔΏΓα5 

τοίροπάετγαηε “ρυμλαπΠη, ΠΟη ἃ σοΠ- 
ἀϊίοης ραοίς ἔσεμις ἰπἰτῇ οἤς, ντ πο- 

ταϊποιη ρυϊπατίπη γ 6] δηλ οι γε Ππο- 

ἈβΕ]ἰσογοῖ ἀσσοῖο, ἢΠ ρορα ας λο- 

σααπας ᾿ΠΠΠῸτ. ἀείπ ας,  οπιαπος ηῦ 

τἰάθπι [πσαποϑ ἴῃ ἀἰηϊοἰτἰδπὶ (Δ 

τεοορς, (εξ γοςθ5, σα πὶ ἴδ πη δ λπγηΐ- 

ταπι Ποίδοϑ οἴϊεηι: ατα 2.4 πες ᾿α!{ππὰ 

πες ἀεςεπιθηι (οἰ οηά!  ἀετς ργα- 

τεχτυτ Πυστοῖο, Ὑθίουμῃ Ἀοπηα- 
πὶ τοίροηεγθησ, Θοὸ5 4] ίς (δ ἀϊτος 

ξοτείροροπαποητιάταις δα ]ερο Ὀε]- 
Τππὶ αἰγεπιῆςης, ορογτοῦο ἴῃ ΟΠΊηΪ- 

Ῥιις ορθάϊτο [5 αὶ ἱπυρογίι πη σερὶα 
(δῆτ; δο ΠΪΠΠ ν]εγο ἱπηρεγατα ἔμοογεηῖ, 
ῬεΙ Πα εἰς Πα Παγθησζαγ: δα πληΐτος ἰῃ - 
τοϊογαί!οπι οἵδ γατὶ ρορα!!  οπλαηὶ 
(προτθίδπι, ἰοσαῖοβ Ὁχτοιρ᾽ο αὐίτο 
ἰΠεγαπτ; ἔβξζος; ἀξοτγεῖο, τος δα θοΪ- 
απ ποσοίλεῖαϑ, τι πὶ ρεγ τοῖατη το- 
Θ᾽ ΟΠ ΘΠἢ, ΓΕ ΡΟ ἤηρσαϊα ορρί ἀα,ἀ- 
οἴπαύιης. ἄροττα ἰρίταγ απ οἱ 
ΒΕΙΠ σφι, ὃς σαΐας ργατοχεις ρα ά 
οπγηοβίρεοίοίμας να]ραγὶ ροτογαῖ, ο- 
ταῦ ΤΛισαποτιΠ1, 4] Δ ἰρίος σοπῇι- 
φίποης, ργοιτθέεῖο; αι σοιη Πλ Π15 
86 Ῥατγίις5 ρορυΐο Ἀοπηδηο τπος οἰ- 
(ει, ἸηἸυγίαπι ρατίοητιθι5 ἀτηις δά ο- 
Ροπι ρήτις σοη ἐιρ ςητοι5,Γασουττγο- 

Ν 

το ρα ὁσοιϊτα σαι μα, δ, χια; πχαρὶ5 605 φηηϊοἰεἰαπι ἀἰτίπγοτο σοροθατῖ,ογαῖ 5 Δπλη τι Ροτρητία, 

ΕἘΧ ὈΙΟΝΥΎΞΙΟ ἨΛΙΙΘΑΆΝΑ ΘΕΟ 

1ΙΟ ἀφικουϑύων Ὑ ἣν, ̓ωρέσξεων,κχαὶ πολλὰ δεουϑμω 

Ο ρήμϑμοι, πο ϑοικοιλέσογιες ᾿ἰποδιδόναι, χαὶ μηδὲν 

30 φασιν ὅτε διχαίαν ὅτε ἀὐοήμονα καζασκάναζοι 

40 πίζεοϑαμ ἡ μϑὸ δὴ φανεραὶ τῷ Σ αὐνῆικοὐ πολέμου 

ζ γε ͵ Ἢ -“ "»" ΤΥ πα 

οὐ ἁπασαις ὃ μειονεκίρειῶτες ταῖς μιουγὰς χα πολλὰ. 

οφαν ζωα [κα ϑησὸν καζαφ υγεῖν" στουφδότες μῥέ- 

«οἷοις ἐψευσμκένοις ας πσϑότερον ἐποιήσαντο “δὸς 

εἰΐζες ὁμολογίας,ονν αἷς φιλίαν σεουέϑεντο ὁ σύμμα- 
“ » » δ ΄ ᾽ ΔῊ Ἀ. 

χίαν, οὔκ δἰπογνόγτες ἢ συμπείσάν ἀὐξις, ἐαὺ. 
͵ ͵ νὸν " τ 

πασης ᾿ πόλεως τὸς ἐχιφανεςατους πο δας Ομ 

ἅμα: ζ;ς “ὡρεσξάυταῖς πἰποςείλωσιν᾽ δαΐ» χαὶ σεζωέ 

ἥτε βουλὴ δέχεοϑαι ζῳ σμηξφ ἔγνω, χαὶ πίω φιλία 

εἰ 
ρώσε (ἃ ψηφιοϑώντα αἰ το’ αὐτῆς. “Ἄμονϑῥων ὃ" 

σεουϑηκῶν κσδϑς Οιυς :ἰποςαλένᾷς «σῶν τὴν ΔῈ 

χϑμών ὀύδρας,οἱ ωρεσξυτατοι Ῥωμαίων χα Φιμιὼ 

ζι κσοοχηολαϑενήες αἰ πσὸ ὁ βολῆς, ρέσξᾷς ἐπε 

λησὸν Ἐλὶ πἰωὼὺ χοινζωὼ «ΔΙΟΙ͂Σ αὐνιτῶν σεεύοδον,δηλῶ: 

σοΐϊες ἀὐζι!ς ὅτι φίδοι χαὶ σύμμαχοι “Ρωμαίων εἰσι 

Λάυχανοὶ, χαὶ “πίω πότε χώραν, ἔτυχον αὐτῶν ἀφη- ͵ 
2 

ποραῆᾳν ἔργων πολεμίων, ὡς οὐ πἰξεονονϑμης 

Ῥωμαίων πόλεως ζοις ἑαυτὴς ἱκέῷς ἐξελαονονῦ 

ἐκ ὃ σφέϊέρας. οἱδ Σαυνῖται Ἢ “ὡρέσξεων ἃ 
σαειϊες," γδμάκζρεωε χαὶ ̓ἀπελουρριοῶτο τσ στον 

οὐκ ἔχι Ούτῳ πεποιδοϑαι λέρ»"Ἴες (ς αὐὖξὰὶ τῆι 

ρζύης ὁμολογίας, Χὶ πο μηδένα μήτε φίλον [679 

γήσαοϑαι μήτε ἐηϑρὸν, ἐαὺ μὴ Ῥωμο1οι χκελέυθ 

ἐπ᾽ ὅτι Δάυχϑμοις “πρότερον ἐποιήσειντο Ῥω σοὶ 

Φίλους, δ᾿ ἔνα χος πολεμίας ἤδη σφῶν ονζᾷε, τρό- 

Ἂ καταλῦσαι (  ασονδας. ἰποχρινουϑύων Ά 

Ῥωμαίων, ὅτι τὸς ὑπηχϑθς ὁμολογήσανζᾷς ́ ἔσιο 

χαὶ ὄχι Ὅτῳ ᾧῷ ϑιχαίῳ καταλυσα δός Τ' πόλεμον; 

ὡπϑμζῳ 'πείσεοϑαι δᾷ ζις παρφληφόσι τίω ΕΝ 

ὦ εἰ μκῇ 'ποιη(ῳσιζο, κελάνόνϑμα ἐχϑγ]ες» πολεμῇ 

αὖθις αἀπφλοιώτων' ἀφόρητον ἡγησοίνϑρμοι πίω αὐϑε- 

διάαν τῆς πόλεως οἱ Σ᾽ αυγῖτα!, ἴζοις υϑὺ «ρέσξᾳς ἐχέ-᾿ ἱ 

λάνσαν ἀπαλλαπηεαζ τὐϑαγεῆμα: ἀΐξ᾽5 ζᾷ ὡρὸς . ΠῚ ̓  

τὸν πόλεμον ἐψηφισανζο, κοινὴ πὲ χαὶ χτ' πολᾷς 471: . ἡ 

Ἷ ᾿. εν πεν, ᾽ Α ! ἢ 

“οϑφασις, καὶ πος ἁπλυζας ἀὐρεπὴς λέγεοϑαι» 
ἡ Λά χανών ἐξδύετο βοήθα, ἴν}} καζαφυροντων ἐπ ἣν 

εἰύζις, ὡς χοινὸν δὴ τί ζοῦτο χαὶ πατϑιον ἔθος τῇ Ῥω- ᾿ Ν 

μαίων πολ4, ζϊς ἀδικουνϑμοις ὃ καταφαχϑισιν ἐπ᾿ Ψ. 

αὐντίω βονϑεῖν ἡ σ᾽ ἀφανὴς καὶ μῶλλον ὐζιὶ λύαγε 
χαίζουσοι ᾿Δἰαλύεοϑαι φιλίαν, ἡ Ὧ Σ «υνιτῶν ἰχὼρ, 

δὰ πολλῆ 



᾿ πολλή τε ἤδη γεχονῆα, χαὶ ἐλὶ πλόον ἡμήσεοϑαι γο-- 
ἶ μιζορδών: Λάνανῶν τε χάρωλέντων, καὶ δὶ ἀύζυς δου" 

᾿ «πρϑϑοίκων, ἀχολου ϑήσᾳν ἔμελλέ τά πε βαρξαει- 

Ι ᾿ κα ἔϑν» ζ(ἀ αξϑςεχῆ Οὐτοις. αἵ πε δὴ ἀπογδος, (τ τ 

ἀφιξιν “Δ τρεσξφυτῶν, 4ύθυς ἐλέλεωυτο, χαὶ χαὶ φρατιαὶ 

δύοκα καλεγράφοντο. 

ἱ στ Ποςούμιος ὡρέσξις ἐφαίλη “πρὸς Ταραντί- 

. τῇ "χα! Τίνα; αὐτο διεξιόντος, οὐ μὰ, ὅπως “δ 99όχον αὔ-- 

τῳ φζονοιαν,} Δλογισμκοὺς ἐλοίμρανον οἱ ̓ Ταραντὶ τί- 

ωΐ ἄς χαὶ ἤὴ ἀπεκαλοιωυ, χαὶ 

΄ “πελευτώες ὀξέδλιον ον 5'᾽ σ ϑεαβου.ἃ ἀπιόναων ὃ αὖ-- 

ἶ εἷς τυ ἐφεςηχότων ἐν τῇ Ἷ παρόδῳ ω Ταραντίνων, 

Τμμή ὀγομιαι,απερμο λόγο ὐιϑερπος, ὁ ὃς ̓νἱ ασὸ 

πῆρ οἰοφλυγίας, ἢ τὰ πϑύτα τὸν βίον ἐκέγφητο, 

ορράσετο Κοτύλη" μεςὸς ὧν ἔτι τῆς ϑιζης μέ- 

εἰθολίω, αὶ χιματίσας ἑαυτὸν ὡς αἴράςον ὀφϑέεσαι, 

πίω οὐ " λέγεοϑει ρέπουσαν ἀκαϑαιρσίαν χτ τῆς ἱ- 

ἐραῦ ἐοϑητος τῷ « φρεσζάυτοῦ κατεσκέδασε. 9, λὸπὸ 
δὲ ἀφρνμα, ὧξ ὅλου τῷ ϑεαΐζου, χαὶ συΐχρο- 

τὼ ζᾳ; χεῖρας τυ ἀγερωγρζάτων, ἐμδλέψας 
εἰς τὸν ΝΣ Ποςούμιος εἰπεν" ᾿Δεξομεϑα τὸ τὸν 

οἰωνὸν, ὦ απερμολθγε ἀύϑερπε' ὅτι χαὶ ζᾷ μὴ α- 

ζ ἰνῶνα, δίδοτε ἡμῖν. ἔπειτα εἰς τὸν ὄχλον Ἄλπερα- 

ς φεὶς, χαὺ ἴα τίω ὑξοισμένζω ἐδλῆτα δεικγε, ὡς ἔμαϑεν 

ΠΠ υρς ογίων ὕχεχαιξόντων οχαὴ πίω ὕζξζοιν ἔπαι- 

των, Γελάτε ἐἔφησεν,ξως ἐξεεῖν ὑμδηλυόγις ὑπη 

ΤῊΝ γεέλάτε. πολεοὺ γδ τὸν κ(ῦ τ Οὗτα “φόνον 

χλαύσετε. ὀχ πιχρανλέντων δὲ νων τζϑϑ: τυ ἀπ 

᾿ λἕω: Καὶ ἵνα γε μάλλον, ἔφησεν, ἀγόμακ ἡσυτερχαὶ 
᾿ ΟΝ ὑμῶν λέσουδυ" ὃ ὅτ! πολλῷ τἰὼ ἐεϑῆτα ζαιύτίω αἵ. 

ματι ἐκπλιωφτε. ζαῦτα οἱ τὴν Ῥωμαίων τρέ- 

ἶ σρφοὑθειϑέντερ σοῦ. ΤΊ ΓΤ αραντίνων ἰδία, τε χαὶ 

ν δημοσία, αὶ (τας Φ; φωνας ζθηλεασίσαδερ, ὠπέ- 

᾿' Εν} πίλεως, αβτ 5 Αἰμελίᾳ Βαρ- 
 (ούλᾳ ἔχτκλυσιν, τί ΦΡ χίω παρφληφότος, παρης 

οὖ οἷα ἡ ῷ Ποςουμίω πεμφϑενήες εἰς Τ' Τάραντα ὡρέ- 

᾿. ̓σἰψρρίπόκρισυ κϑὺ συ μίαν φέροι ες, ζι: δ᾽ ἰὕδρφς αἱ αἱ 

ἦσαν ἁεπυυισμένοι “δος αὐτῶν δγεζιογῆες, χαὶ πίω ἐ- 

ϑητα ἢ Ποςουμίου,πίςιν λόγων παρεχόμϑνοι. 

φοόνων οὐ ἡ Τλεως κιγδχυυάυ- τὸ 

δηκ,ως ἐπίις ἤσαν οἱ ̓ ωρέσξφο,λυμασυφοίνδρος πἰω ΄πε- γχὸ 

ἘΠ πλείονα γενόρϑιυον ἐξ ὡπϑώτων γέλωτα, χαὶ φω- 20 
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ἘΧΟΕΆΡΤΑΕ ΤΙΕΘΑΤΙΟΝΕΝ σ43 
αι δὃζ πλᾶρηα ἰδτὴ γαῖ, ὃζ 17 οἶδε» τὴ α- 

ἰοῦ δ πγαίογ ἔπταγα νἀ θαζαγ: 1 σαἀ- 
Ὠΐδαας {πραξεῖς, ὃς ΡῸΓ θοὸς Πηἰ τ Πγῖ5 
ΡΟΡι!ς, (ξουτιγα ογδῃζ οτἰατη δαγθα- 
τίοδΣ σθητος Βὶς σοητίρυα:. [τα 416 δὲ 
ἔχάας ρος Ἰερατοτιπι γοάϊτιπι [14- 
τἰπυ Ο] αταπὶ οἵδ, ὃς ἄτιο σοηίοτίρεὶ οχτ 
οτοῖτας, 

(ὦ Ρο(ξαπηίις Ιοσᾶτις αὐ ΤἌτοη- 1111. 
τίπος Πα Πις οἤοι, δς ψια 4 ἀριι εος Οἰγπιρ. 1:4, 
ΘΧροπογοῖ, ΤΑγοητίηϊ Ποη πιοάο πο τὴς τοῦτ, 
ΔιτοΠἀογιητ ηΪ Πλοσ,Δυ Φοσ τατίο ΠΕ 5 471,0. α- 
σορογαπε ποπιίπιιηι σοτἀατοιπὶ ἃς ἘΡΑΤῪ 
ἐς ντδο ροτιοἰταητο σοῃί τα τι ΠῚ; ποϊίο Ραρο 
νογατη τίη Πα υϊ ΔΒ ἐο ἀϊσογοταγ φομ. αυΐδ. 

ΥΞΕ Ἢ ἴῃ σοηίιϊατις 
υοά ἢοη οΧδέϊΠΙπλπν ταοὶ (6Γ- τεεεήεες [νι 
πιοηΐς ομαγαέξεγοπῃ γοέδγγος, οδίδε- ΖΕ πηϊίας 
παῦσδητ δοτίάθθαηζ: ἈΡΡ ΘΡῚ ταν ΣΙΝ 
416 ἐήνς κα αἰϊκεηραεη (ττοξειοπ θιι5, ΡΒΠΙρρι. 
δὲ Ὀαεθαγιπ νοοϊταθαηζ, ἀο τη δ πὶ 
Θτθοαῖγο οἱοίο θαητι οι πηηπς αδίγοησ, 
ΨΏ115 ΟΧ [5 41] 1Π τγαηίττι αἠίξααπς 
᾿Αγθητίπἰ5, ποτηΐηα ΡΒ οηϊάος, ο- 
τηο (συ Τ 115, ααΐ ἃ νἱ πο οητία, σαΐ ρεῖ 
τοῖαπη νίταπι ἀἐφάϊτι5 πεγαῖ Ὑρρα]}|4- 
Ῥαταγ (ον α; Πμοίξογπα Αἰ βεηο τι, οἴ- 
ἰλύσπαιπι αἰ σητιδ, να ἀρργορίπηπα- 
τας Ιερσατὶ, ΠΥΞΈΞΙ ἁιηΐσιϊο. ὃζ οοῦ- 
Ροζε δὰ οδίςαπιππγιπη Παδίτιπι 
οοπιροίτο, οτος Ποιηϊπατι ἰπάοςο- 
Γὰ5 ἴλοτγο ἰορατὶ νοξίπηβητο αἰρογίξ, 
ν Οἱ σιπιτοτιιπι τΠΘδίγιι πὴ ἴῃ γ ἢ 6- 
ΓΌΡΙΠοε, ὃς Ροτα Δ ΠΑΙ͂ ΠῚ] ΖΌΪ4Ὲ6 τη 4- 
ΠΝ ΘΟΠΊΡΙΟΥ͂! ̓ῆξησ, Ροϊιυμπίας ΡΗϊ- 
Ἰοπι ἀξ ηταΐτις; Αροϊρίοπημα, ἰπααΐτ, 
ΟΙΠΦη.Ο ἔσυγγα; αυΐα ἀλτῖς ποδὶς οὔ- 
ἴατι οὰ 78: ΠΟῚ ρατίπηι5. Γλεϊπάς α΄, 
συ Ϊττἀϊποπι σοπαογίαῃς, γε σοη- 
ταπηο 1 αοέξαπη οἰτεπαϊτιοιπα; Δ4- 
πιο πιαίογειη εχ οπηη δι γἰίαιτι οὐῖ- 
τὶ σοτηογοτῖ, ὃς σοσο5 ΠΙΠΟΓΙΠ ΠῚ 1|ς- 

ταητίτιπι ρετα]πτίαπης; ἰαιιἀαπτίιιπι 
δυάϊγου: Κἱάετο, ᾿η χαίτ, Τ ἀγοπείηὶ; εἰς 
ἄεῖς,4απη σοι. παπη ροίξ Πα ἄϊιι ἥδ: 
Ὀἰτί5. Αἰ 1145 Πηϊπᾶς ]ιππὶ Πα] 
οχαίρεγαγθηταγ; Ετ νῖ πιαρὶς, ἸΠ ΠΕ, 
Ποπιδομεγλίηὶ,Ἔτίαπη πος νοδἰς ἐϊοὶ- 
Πλι15, νῸ5 Παπο νοἴξοιη Πλμ]το (ΔΠρ- 
Ὡδοίαταγος. Ηἰς σοπιιπΊε] ἰς Γα- 
τοπτὶ τι1Π| ΡΓΙ Πα ΠῚ τὰ π} ρα] σα ο- 
φορεῖς, Πίδαια νοσίδιις νοἱας ἀϊαϊπο 
ἱπΠ πη έτιι Θαἰτἰ5, ἈΟΠηαΠογιπὶ Ιορατί 
εχ νεροαρπαιίσαγαητ. Ροσγγο σιχπι 
“ΖἘΕναϊϊας σορποπηςητο Βαβι] πηΔ- 
σιΠγάταπα τθοξς ἰπἰ αἰ Π τ, ἀπο πὶς Ρο- 
{Ἐπιπηΐτι5 δ 4αΐ οὐμπ εο ἰοσατὶ Τάγθη- 

τς {ππὶ τη ΠΠ Αεγαητ ; ΠΠ] πῇ χυίάεπι γείροῃίαπι γεξεεητοβ, (4 σοπιαπΊο 145 χυίδιις ἃ Τ᾿ατθηζί- 
᾿ς μἰδ ἀθρῶι ἘΠ δον ξελαιος, ἃς αὐ ξλοϊοπάαπη νοῦς Πάστῃ, Ροίπιηλ νοίξοπλ οχ μι θεπτοσ, 
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Οὐ οὐΠ} τηλσηᾶ οτηηίδιι άϊσηα- 
τἰοπ που ξητ, “Ἐ ΠΆΠ] 5 δ σο]ερσα 
σοαξοίεπατυ, οΟ(αταδαητα! ἔλέξο 
Οριις οἴοτ, ἃ πλαηο νίᾳ; Δ (οἰ 5 οὐσα- 
{ππλ:1 46; Ρεῦ αἰϊχυᾶιπυίτος ἀΐες ἔαξεῖ- 
τατιιητιοτατ τ αἰ υ Πτίο, ΠΟ Δῃ ραοίϑ5 
(πάις ἃ Τατεητίηἰς νἱοίδχιτη οἴοι, [4 
ΠιΔΡυ οὖς σοη ΟΠ θη ογαυ)ε φυᾶάο 
ἱπ θοὸς δπττοπάιις οἶδε οχογοίτις5. γᾶς 
πιχαϊ (παάεγδ πε ἰά δο!!Παπιταης (υ(- 
οἰρογοζιγ, απ Γισδηὶ ὃς Βευτ ἀο- 
(οϊῆξηι, ἃς ϑαπιηίΐτα πὶ παπιογοία ο 

ΒεΠΠοοΐδ σεπϑ, αα δά ἰρίας ἔογος ἤτα 

Ετγιγία, ποπάμπι {πδίπρατα οἴει; (ξὰ 

Ροίηιδπι Πα σθηταϑ ἴῃ Ροτείξατοπι 

τοάαδέϊα ἔογεητ, ἢ Ὁ ΟΠ Π65,41 οα: (4]- 

τεπὴ {πα οτίθπτὶ εἤδης ἐχροίτα;, δέ 
ΡΓορο Τ᾽ ἀγεηταπηι {Πτᾶ5.4}1|5 οδιΓατίιι πα 
ἐχρεάϊγο ν᾽ ἀθθαταγ, ἀο ΠΟ ΠλΪΠΙ ΠλΠ Πα 
υἱάεπιτοπηροτῖς οχίρε άπ) ες, 

(εἀ ΒΕΙΠιιπι ας νο[ἰσίο ἀςοογπ θη 11Π|. 
δὲ φυΐᾳ (ξητοητία: παπηεταηάα ογαῃτ, 

᾿ τηδίοῦ ΠΟΙΓΠῚ ΡαΓ5 ταρογτα οἰἢ ΠΠ4ΠῈ 
εοτιπη 40] ΒΟ Πα ἰπ Αἰ ́ὰ τοπηροτα ΑἸ ᾿ 
(εγοηάιϊπη (παάεῦαητς. ὃς ροριις 4ε- 
οἴδιατη (ςπαῖασ ἀρριοῦδαίε. 

(πὶ Ργτπιις Ερίγογασῖ τεχ Ἀο- 
Οἰγιορτος ΠΠΔΠῚ νοτία5 Ἐχογοίταπι ΘἀαΧ σε, (Ὸ- 
ϑΦῦΌη0 ΡΠ- 

στον. Ο 
ῆΠ0 473, 
Ῥιν λεγο 
Ταυΐηο, ὃς 

Παῖιϑ Ιερατίοηξ ἀςφογειίς ια ἃ Ργτ- 
το ρεῖογοῖ ντ σαρτο 5 Πθεγαγει, ππς 

σοτρογα σογροσίθ. πιαζαγα να !]οτ, 6 

Τιδισοεια. στα πη {ΠΏ σας. Ργοτίι 11) ἱΠΊρΟΠΕΓΟ. 
«ϑεΐο ςομί. ᾿Ιασάτο56; ἀείρηπαῖ, (, Ἑαδτιοίππγ, αὶ 

τοττίο αηηο δητα οοία], απ ηΐτα5,1.- 
σλπο5, ὃζ Βειτῖος πιαρηὶς ρίςΠ 5 (ὰ- 
Ροίδαογας, ΤΠυτίοσα; οὐΠπαίοης |1δ6- 
ταιιογατ: ὃς Ὁ ΖΕ ΠΜΠ πὶ, φαΐ σιπὶ ὰ- 
τοῖο σοπίαἰατιιη σοήεγας, Ετγαίςο- 
αις δε 110 ἄτι σορ!ΐς ργαξαογαι; δζ ̓ . 
(οτπε!, αΐ σατο Δηηο δῆτα σοη- 
{],τοταῖτὶ ( ΕἸτάγιιπη σϑτθπι, ΘΕ ΠΟ Δ 5 

ἀϊέζος, ασογγτίπιος Κοιπμαπογαπι Πο- 
{{65,Ὁ.}1ο ἀδυιϊέζος,οπιη 65, φιοῖσιιος 
ἱππς 1} αἴατε εἤςησ, σοπιγιιοίάδιε- 
ταῦ. ΗἸ συτῃ δά Ργγεπαχη νεηϊξητ, δ 
αι δα {πιὰ περοτίττη ἐλοίεθδητ αἰ 
{εγ Πεατ; ουτα απ ἐγ σοηϊ εἔξεγῖς 
ἐχρίογαγὶ πο ροῆς; ΒΕ] οτιιπη πγατα- 
τοηος οδ σοϊεγοβ:πος ἔπταγοτῇ ααἱά- 
“υληγ ἔιοῖς αῦ Ποπλίης ρος ργοίρί- 
οἰ "ορτίοποπη οἱ ἀρᾶς, ργοτ πη ΠῸ ΡΓῸ 
οφρτίεἷς ἀσοίρεις πη] ]οῖ, 8 αἰϊα σα- 
Ρτίμα σογρογα. Ῥγγγ 5 ΓΘ ΟἸΠΠη Δι Οἷϑ5 
αεἰδούατα, γος οἷο γοείροίαπι ἀεαίτ: 
Ἀξιηάϊσηᾷ ἔμοῖτις, κοπιαηὶ, ἀἢ ποῃ 
ΔΙ] Οἰτίᾷ Ὠγ ΟΠ ἰηἶγα να] τὶς, (δα "6 ]]ο 
σαρτοϑ γθοίρογς, να ἢΠΠ15 ᾿ρῇ5 σογρουθ. 

«ὦ ΒΕ οὔτ της σογδαϊι ντὶ Ρο Πα. 

ΕΧ- ΤΟΝ 519. Ἡ ΑἸ ΕΤΘΑΚΝΆΑΘΘΕΘ 

1Ο γάν τὸν πόλεμον,ξως Λάυχϑμοί τε ἀφεςήκασι ὼ Βρέτ-. 

εόνον ῥα κϑμάν, δλ Ἐχιψηφίζιν τὸν πόλεμο 

» ᾿ τ ν ἐς γα 
20 τίω Θεοίων πολιορκίαν ἐλυσε" Κόιντον Αἰμώ) 

͵ Δ, 9.2 ΄ ) μ ἱ 
40 4δέναι ῥαδγον᾽ ἔτ ἐκεί! ῳ τί πσοϑαιρέσιν ἐποίοιωυ , Εἶπ 

» 

ἀγὸδμακβήσεως δὲ μεγάλης ἐΐξ ἀπϑύτων “ϑνομδύης, Ὁ 

στενα γασῦντες ἰὼ βουλζωὼ οἱ αὐξὰ τὸν Αἰμίλιον ὕ- 

πατοι,τί “χον ποραῆφν ἐσχόπιου, ἕωλιν Ξβρξάμϑνον 

μέ 26. ϑυσεως ἡλίου ̓ καὶ οὔτ πχαιήσ τη ἐφ ἡμέρας 

συχνας. ζεὦ δὲ ἡ ὧντησις, οὐχ, αν τα λελύοϑαις, 

«ὐξὶ τῆς εἰρζεύης ὁμολογίας ““πσῦ Τὴν Ἰωραντνων,. 

(Οὔτ Ὑ» ὥπόωτες “ὡμολοηϑιω) δ αι Φ γρί- {ἢ 

γου τῆς δἰποςαληίθυϑρης αἰ αὐτῆς φραϊιαξ ἦσ' ᾿ 

τίνες οἱ παραινοιοῦτες μήπω ζοῦτον ὀϑαλαμξα- 

ἤιοι, αὶ ὙΟΟΙ͂Σ «υνιτῶν πολὺ χαὶ φιλοπόλεμωον 
λ ΕΣ ͵ 5.2. “ ΧΥ “»Ἥ ͵ -Ψ 

χα Τ υβρζωυϊα παρ αὐταῖς οὖσοι ταὴς γύρα ς)67| αν 

ρώτος ζει" δλλ ὅσον “ὑπσχείοια, ἕληται ζᾳδὲ 

ϑνη,μμοίλιςαι υϑὺ ἁπϑιυζᾳ, εἰ! δὲ] μή γε ζο, πσδϑεϑμι 
λας, χαϊνπλιησίον τῷ Τάρφιντος κείυϑυα " ζοις ὃ (ᾷ 

γαντία ζούποις ἐφαίνετο συμφέρᾳν, μηδὲ τὸν ἐλάγιξι 

χαὶ ἐπεὶ ζὰς γνώμας ἐὃ 4 τριθμείοϑαι, πελείο 

γησαν οὗτοι τ ὀὐαξαλλεοϑαι τὸν πόλεμων 

69υς [χαιθ9ις} παρωννοιώτων" χαὶ ὁ δῆμος ἐπεκι 

(ᾷ δόξαντα τῇ βουλῇ. Ἃ 

Οτι Πύῤῥου τῷ Ἡπέάρωτου βασιλέως, Ὦ 

Ῥωμζω φραϊιαὺ ὀξαγαρόντος, “ἐζουλάύσατ 

ἐξά οὶ Ἐποςείλαι τὸς ἀξιὼ σονζῷῳς Πύρρου 

«ὥστ σφίσι τὰς αἰχμαλώτοις, εἴτε “δὑτιῷ 

ξα νϑυον ἑτέρων (μῖχ, εἴτε ἰργύθμον χατὶ 

εἰσαντα" ὼ ἰποδείκγεσι τρέσξης, Γαῖον Φαξς 

«ὐμαυτῳ τρίτῳ πσξϑτερον ὑπαίδύων, ΄Σαυ 

Λάυχϑροις ὴ Βρεηίους οὐίκησε μεγάλαις ἀγα 

Τ σεουσρῤξαντα τω Φαξεικίῳ, ἡ τίω ἡγεμονίαν πὶ 
Τυρρξωυιχοὐ πολέμου Φδντοι" δὴ “Πόπλιον Κορνήλ 

ὃς οὐγιαυτῳ Ἴεταρτῳ πσϑότερον ὑπαίφζων, Κελτᾶ 

ϑνος “ὅλον, τὸς καλουκϑύοις “Σένωνας,ἐ ϑΙφοῦς ᾿ 

μαίωνὀνζαις, πολειυδυ, που ενξηδὸν κα]έσῷο , 

οὗτοι “σο9ς Πύρρον ἀφιχόμϑυοι, καὶ ΔΙαλῷθε 

ὅσαι τῇ (ιαύτη λξεία “ὐοόεφορᾳ ζῶ, ὡς ἀτεκ, 

τον “Ὡδάγμα τυχ» χαὶ ζχείαι μ᾽ πολέμον αἷ᾿ ἴ 

στα" καὶ τὴν συμίνσονϑύων σε οὲν δι, ϑοίποις α23-. 

τε ἐργύσιον δυτὶ τὴν αἰχμαλώτων ἐξούλετο λάτ 

ἀξ, εἴτε ἑτέρους αἰχμαλώτοις. Πύῤῥορ 5 ΖΦ δΜφις 
λων βελάυσείνϑυος,Σἰποκρί εξ) ζᾳ δὲ αἰὐις"Σ χέτλι- Ἱ 

ὃν τί ράϊμα ποιάτε, ὦ λυδρες Ῥωμαῖοι, φιλίαν μδὺ " 

οὐ βουλονϑροι στενά αν “σὸς ἐμὲ, τὸς δὲ ἁλονζχαο, 

τὶ πόλεμον αἰξιοιεῦπες τ πἰσολαξάν ἵνα ζοις ὐζις ζυ- ̓  ̓ 

τοῖς σωμιαισιν,εἰς τὸν κατ᾿ ἐμοί πόλεμον ἔχηϊε χελαῖ. ̓ . 
βΟνν ᾿ 



ΕἸ ΘΕ ΚΡΥΤΑ ΤΕΘΑ ΤΟΝ ΈΝ 74ς 

τ δ εἰζῳ κράτιςξα βουλά εαϑε πῃ αφν, ὁ Ὁ χοινῇ Ἡκύφν σάν τοθας νε[ετίς ἰδ μΑμηνὲ 
Γ΄. τον το ξδοις ἐὰν ἜΣ πίτε, ἀσφσε βυοιπῖν νυϊαθ; δὲ αυ!α ἐπ ΠΝ ΕΟ ΠΡ ΙΕ ἡ 85 

ΕΓ ΘἸανῆς τ πὴ ὑ ὶ “ἢ Ἂν ̓ {ἔγιιπὶ σοηξοτας αἰ ρίοἰτῖ5, σοπιροίτο 
Ι ἤ γα Β΄. τ μμ ἀξ οϑως Ἀλ ἢ θΕ]1ο ιιοά πηδοιιπὶ ἃς οἷ (Οοἰἰ5 πχεῖς 
ον λαδέϊε τὸς ἰδίους πσοϑίκο παρ ἐμοί, πολίζᾷς τε χαὶ Θογιτῖς, στατὶς ἃ πης φοοῖρίτε νοίεγος τὰ 
Ε: συμμάηοις ὡπὸμζας. ὀλως σὺ σέκ ὁὼ “ἰ ποομείνα μι οἷμος τ (οςῖος νηϊιογίος. δἰ ἷς σοῃ- 

7.» πολλοιὶ ἢ ἀγαϑοιὶ ὑμῶν παρέ. ζῦτα μϑὺ «Ἵν αἰτϊοπίδιις Τάτ τ τος δὲ ρτα ἔαητοϑ 
δ τ, ξάς ἐλ ζε να 5.5 Φαύοί. γίγος νοῦ ϊς ἀϊπλίττογα μαι {π{πἰπιι6- 
Ν᾿ Ὁ" Εἰ τ ἡ ὐλῦ ΜΉΝ ᾿ ΕΣ τίπλ, Εἰςς ουπν Π ττῖιπη Ἰορατογιπῃ 

τ» χίον διπολοθων" Ἐγώ ἢ, φησιν, ὦ Φαἰρίχι Εγπτεουΐουγο- ΡΓαίςητία αἰχίῆξε, (ξἀπιέϊο δ ρειιιατᾶ 
ον μα! σεχρατίςον οὖν ἡγεμονίαις πολέμιον ἐῃ)ὃὺ τωϊβίῳ οοἸϊοαίιπι Εαδτϊοίο; Τα νεγο, δ ῖ- 0 : ΘΉΣΕΙ ὍΝ ἍΝ ἐονον ἕν τα εἰρε- 10 οἱ, παῖε, αὐάϊο Ορτί Πγιπὰ εἤξ δες 

᾿-- “χό 5 ΟΡ ΓΕΤ α σοεπαϊς ἀπσαπι, ᾿ ἘΠΊ; ἃς τοπηρε- » (ς,γρημῶ"" πε πόρον, καθ ἐν Ὁ μέρος 5τὸ ἐλασ-- 
ΕΑ ΚΤΕΓΥΙ ε ὭΣ, τὰ ᾿ ταητοπα νίταπὶ ἀδρογα,άτας ἰΠ {Πγπᾷ 

Φ -ὡςὶς μι δὲν ἀμμάνον Ἱ πενεςάτων : : : - » σόιῦμον ὑπὸ τὶ τυχης"ὡφ εμκηδὲν ἀμ οοτοεῖβ οπιηίθιι ργαάϊτιπι οἵϊο νίττιι- . νψο “" ὦ πάδ ιν ἐλ π... . - 
» βελάυτὴν ον ζις χε Τ βίον φζκϊελάν στο δὴ Θ μέρος τἴβιις; (64 ἀἰαἰτίϊς ἱπορεπι, αῖφ ἱΠπατᾶ- 

» ἐχπληρῶσαι τροϑυμϑίυϑρος, ἕτοιμος εἰμὶ, διδόναι (ι νι, Νὰ τ Ἰτρινςττρα ντ 
ΠΝ 5... ἐς ἐορρϑβη ζοῦτον, ὅσον κἸυ»σοίνϑυος, Ἐϊμῖο πχο]ίοτς ἔς νίτα ςοπαϊτίοπο 

ἱ (ξῃδιογιιπι ραυρογγίπλας ]α]Ὲα;. Εαπὶ τ ἃ ͵ Στ αν “ ΡαῦρΡο 40}ςΦ 
» ἁπουΐζαις αὐρολοῖς πλιότῳ τὸς μάλισα δυχοεῦζας ΕὔρῸ ζθγίηηα ρατίοπη οἰιπη ΟΧρΙογε σα- 
ΥῚ ᾽ 3᾽ “ ᾿, Ετς Ε 

» Ῥωμαίων ἀὐποράν, καλὸν νομίσας Δύθνωμιαι, » φρε- Ρίαπι, ραγατιι5 (απὴ ἄατο τ] ἀγροπεὶ ὃζ 
ΟΝ ΠΝ ἜΗΝ γαϑοιὶ ὀὔδρας, λϑαϊξίως ὁ ρετὴς ΔυΓὶ τα ταπη νἱπι. ΠΔητα; ΡοΠοήοης 

ἡ νὰ εν ἐπ ὩΣ ἀλεργεῖ Ἧ ἘΝ ΕΣ ΟΠΊΠ65 40] ἀρ  ΟπηΑΠος Ρρ ΕΓ πη 
ΞΕ ΕΝ ᾿ ; ορίθις ΡΟ ]ογε νἱ ἀδταγ,οῖς (ροτα- 

» τοῦ ὅτ᾽ ὀνάγημα ἢ καζασκάζασμα, λαιμασοϑταΐον. 50 ΤῈ ΡΟΙ ΠΣ: ρτςο τας ἀποίᾳ; οσποηϊξε- 
Ω ͵ λ “" 

» μαθὼν 5. τίω ἐμιζιὺ πσξϑαίρεσιν Φαξοίκιε, καὶ πᾶσαν {1π|85 ἱπηρεπίας εἢξ γάτιις θεηςῆςίΑ ἰΠ 
3." 5 ΘΝ 06 ͵ . - - . Β - . 

» δι ποϑέυϑυος αἰδὼ, μέτεχε τὰ παρ ἡμῖν ὑυπαρχον- ρῶς δε τμν πο 
᾽ οὖς κε.» Ὁ ῸᾺ, λ Ἵ ᾿ 

» ἴων ἀγαθῶνγ' ὡς ἐμοῦ μέλλοντος εἰσεαζ χρὴ μιεγώλῶν  ὅδβδπα τατος νιτὰ ἀρ, ΟΟΙ]ΑΓΑ; ΔΩ͂Ρ 
ϊς ον ΨΩ ταν {ς; μιαοτερίᾳ ορα]θητίας ἀοπατία δζῷηιι" 

»Θιχϑή γχοὴ μα Δί΄ οὐρι ἐλοίηω, «. «κα ξένων πα εἴ ρ᾽επ Ἰἀ ΠΠπηὰ. (πὶ ἰρίτιτ α- 
τὸς Πιμμωτάτοις (ἢ νόμεζε. ἐμοὶ ὃ αὐτὶ Οὐύτων, μήτε Πἰτλι πὶ ν Ο αΠταῖο 65 ΠΊΘΔΙῚ [ΏτΕ]6- 
ἀδεκον μήτε αἰαραν “οράξιν ὑπηρέϊησᾷς μηδεμίαν, χοτί5,ἀδροῆτα οπιπὶ νογθοϊμαία, θοπᾷ 

ΠΩ δλ ἐξ ὧν αὑτὸς κρείων ἔσν ὁ ψυμιώτερος οὐ τῆέ- τον πὰ γτ. με τὴ 4 
ἢ τ ΒΡ ΟΙΡΕΝΥΙ 0 ἴτε ναὶ, Ῥϑᾶδο ἴρς παβρτῆς τἰθί εὐ χοροέχε 
ἣ Ἵ Ί ΠΣ ΤΥΚΗΡΟ ὦ ᾿ς ρτατῖίας Βαδίταγιις ἔπι, ΠΕΟ παϊποῖος 
» δυώαμις τ σοὶ παρϑρμηίον Τ' αλραδδὲ δεφεδινχα τῃρβοῖοῖα.. ..-- Πιοίριίταπια; 
ον δὲν ἢ μεξίων φρονδῷ βεωλξῶ, διδοίσκων, ὡς ἐχὶ κα- 30 Βοπογαιππιος οἱ ἰπάϊςα. ΜΙΠὶ γοῖο 
" χῷ ὁ πόλεως ὑμδμ, ἀφίγαι, Τ αρανπίνοις ἡ ζις ὀήνοις φμίίος ἀπο ἢ τ γεὶ ὙΠ Ρ- 

ἢ 
Ἢ ἀὔχημον ὑβ μοι παρόντι μζ' δεουαιμεως, τ ΕΙΣ ὉΠ ἘΠΠΞΕΝ ἃς ΡγΙη αυίάςπ:, ιβεῖς 
ὃ» τίωυ γεγικηχϑτ! μάχην, κα ταλιπᾷνὺ πόϑυ πολλα κὺ Ροτος νἱτίρι, δά ἔσεάμ5 ἱποιης ἰη- 

» ὁμαίκα)α. “οραίματα καὶ ΘΕ, “υόνδυα ἢ χα οϑν, δ χὶ ρα (επατῖι, ααΐ, ίς Παέξεπιις αἰ ΗΠ οΙ!Ε 
»» 7. ἰδίαν με αρχζω μετακόι ν᾽ πίφῳο τὸ ὑπέχομαι στ ΡὈαΐτ, πες αυϊ πιο ογατιπὶ ΔΏΙΠΟ 

δι νετ κὰν ε πἶψη ων ΘΗΝ ΠδΣ ΕΘΝ, ασίταυ τ, 4οσςθὶ5.. ΠΊ6 πλΑ]0 τείρινε- 
» σας, ὁπόσοι βέξαι ὥσιν δι, ϑοφττων ὁμολογίαις," μόνῳ {τς δἀπεηπῆῖς, ΤΑτοπτίηίς54; δὲ σετογὶς 
"δῷ δλὼν Ὡρεσξά. «ἰδὲ ὁ οἴκαδε ὀυαχομιδὴς λῇς Ρτοπιπῆς {πρροτῖαβ; 4ιιο5 ΠῈῸ 
» 0, Ρωμαίους ποιήσαντα Φίλους" ἵνα ϑαιρραΐν σεῦς ἴατε ν]ο πος Ρτάτεχτιι, απδη 60 ομπὶ 
» ζὰ ἑαυτοῦ πολίζᾳς “λέγης. εἶδ τισὶ Ὁ Ὁ βασιλείας ο- 40 οορ 5 Δ Π1π|, δέ ργίπιο ρια]ο νἱξξο- 

Ρ - Β - 
“ ΤῈ Ἐν 11 ἐν ΥΡα ΠΣ ΤΓἰΔΓῚ τορογιδιθγίπι, ἀοἰπίτιιοτε φαοᾷ, 

» γορια ὕποπῆον ὅθίν, ὡς ὠπαιτηλὸν οἷν ὁμολογίαις, ἐξ Δορεγιηυίτα ὃζ ποσοῆατί Ποστόροτς 
» ὧν ἕτερφι τινὲς ἐν ὅρκοις κὺ σον δὲ σῦν 9 τοδανομήν ἔδὸ- ἱποϊάεγαπεπεροτία, χια πης ἴῃ ἀἸοῖο- 
»» ξαν,δμιοια, ἡ αὐθὶ ἐμῷ “πεκμαιρουδμοις' “ινουϑύης 5  ποπιπιεαπιτγοιοοᾶϊ. αι! 4οπὶ φαοῖῦ- 

οαπΊα. τα οηΐ δι ς Ηἀο5 Ππιπλαῃὶς ραξξϊδ (οἱ ες αἀ τα, 5 οπλῃ δ τὶ ἐροπάςρο, (α]υῖ δά (οἱ! δὲ οὔ 
ΠαΙοΓς ἰαρατίς αα ρατγῖος ἰατα5 αταγαγη εἰς γε τιιπὰ,Π Ἀοπιαποτῖ γα δὶ ΔΡΓΛΙΟἰΓΙ σοΠοΙΠἰαιιο τὶς: 
νυ (ἐἠϊϊσεῖ ὁο σου ἀςητίιις ἀραα οἰποϑβτιιος νεγθα ἔδοίας. Οποάί αἰαὶ (υἰρεέξαπι παδεηγγορσαπι 
ποπηξιντ γα α]ςπταπι τη ραδειοπίβιι5;δζ, “μοπίαμη αἸος5 πυοίάαπι ἰπγατηθητζα δ ραξξα οοητγΑ 
Ιορας ἐς ΠΠΠΠῸ νι άφηι, εχ Π]οσιιπὶ ἔλξει5 ἀθ αι ιοῷς Ππλ]] πὰ οσἰ σέξιτλ Πα οὐ ἴρῃ Ράσοπὶ 

τσ. -- τα 

πε πδλα».. -.. 
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βτπταζατη πλθοαπῃ ριοποϊίσογς, ἔστα- 

τὰς οπληία πποούαπι ΟΟΠΙΙΟΓ17) σοα- 

(εἴας, ργοχίπια ροίς πης ἰη ἀπσεπάο 
οχογοίτα, τρίχα; ἔο πἰτατ5 σοὨ (ΟΥ̓ 5. 
ματα δ ταὶ, θοπο νἱτο, Παο 4; Δηηϊ- 

φρο ϑζτιδὶ, γερία Πρεγαἰίτατα γοσ δα 16 
ΤΑΌΠΙ 5 ΟΡ Εἰς. 51 εὐρὸ Παοὶπ σομη- 
παπα σοῃτυϊεγίπγι5, πταχίτηα δοῃα 

Αἴτεῖ εχ αἴτογο ρογοϊρίεπιας. Ηϊϑβ ἃ 
Ῥγειθο ρογογαχίς, Εαθτίοίες (πἰροηίο 
Ραυ]ίρετ τοίροπίο, ἱπῆτ: [)ς νίττατο 
ἡπάνο] ῃ ΡΟὈ]Ιοῖς ποροιίϊα, ν 6} 1 ρτίς- 

πᾶτὰ νἶτα {1πὶ ρυαϊτιις, Π1}}}] ἀτιίηοῖ 

σαεπῆθοριῖς ἱπιρο]ία ἀΐσογο, φιληο 

2άοχ αἰϊίς αι Π{π|: ποσίτεπι ἐς ρλα- 

Ροττατο πΠΊοὰ, οὔτε τα] εἰ ἀσοῖ]απι δἄ- 

τηοάππη ρατιθπη, νΠ]ςηλα» ἀοπλιησι- 
Ἰαπυποφ πὶ μὶ νοὶ 6 πλαἰρ οἱ ἔσοπο- 

το, νεὶ α πηαποίρίοτιπι ἰαδοτίδιϑ νἱ- 
ὅζιην πρροτογο. νἱάοτὶς οαΐπι ὃ παῖς 

φοσυγαῖς οΧχ ἈΠ5 σορποιυς. δ αοά 

ψοτο ΕΧ ἘΠ] πλαᾶς. ροῖας πιο θα Π 

οὐ Αἰ 15 οιηδηΐς ἀρὶ ργορτογ ἰηο- 
Ῥίατη, πες αὶ ργοδίτατίς (τ ἰο πλαίας 
Δ] χιοά αα της τού άατοε ὁπλοἸτηςη- 

ααπι, “αἴ ΠΟῚ {Ππλ]Π’ αἰπτα τη παπλο- 

το πο τοῦτ ἱπάίοαϑ, πὰς οΧ Αἰ τ δα- 
ἀμ πι, Πτις τρίς ἡηα σομϊοξζας, πατὴ οΧ 
ξοϑιοά η πλεΐτα ροίπ6ο, Ὠ11] πλὶ- 
{ετῖα νοὶ δῆτα ντη παπᾶ {6η|],ν Ε] ετίαπη- 
παηγ (ξητίο. ΝΝεσ εἰς χαοα σοπααοΓαῦ 
ἀεέοτγταηδ πρᾶν ο] ἴῃ ΡΟ δ] οἷς να! τη 
ῬτταλτΙς ὨΘΘΌΓΙ5. Π3 01 στ 115 ΕΔΠ1 Δο- 

οὐίδαυτπἰατία: ὃ Δ αοα ρι]οΠγογαπὶ 
{οόταμα ἂο Ργαοϊαγογιην, φαΐθις ο- 
σηηϊα σοποζοία ἱπροηΐα ΓΟ] ΠΟροΓα 
Πταάξε, Δ1Π}} ἃ ρατιῖα οὐ ραπροιτάτοτα 

ἱπιραιγαγε ροτιογί ΠῚ; 0] ὃ ( πλτη ἰ5 
ἰῃηροτ!5 μη σοῦ, ἃΖ Πα δ {ΠΠ|Πγα516- 

“σατίομεϑ οὔοο, ὃς (Ἀπ πη. 5 (Δοτοσ 
φεγαπηοηῖς Δα ί δδοτ, ὃς σαπὶ γα 
{πητ(δητεητία;, ἀς {π͵πὶς ποςεί[γὶὶς 
οὐίαοτ. τῇ [15] οοἷ5 υῖδ. σσυιοηΐτ, δτι- 
ἀοτδοσοίον, πον] σογιτη χαΐ ρίατῖ- 
τηῦ! ροῆτηι, ροπαῦοου, μαι ίξοιις 
Δ ΡΕΡΙ οὔ σοπίϊιπχιηαῖς νἱττιτί5 οχξ- 
Ῥίατ. ὩςαΣ ῈΧ πιοὶς ἔασαϊτατίθιι5 χα! 
1ῃ πο ϊηγρδάο, τ Πθο σετεγογῇ ν]]ι15. 

ἵ “ « 2355 

ΠΟΟ.Π.ν}] 5 Ποίξειιπ, ἔοστιΠδϑ5 σγάιιαῖ 4. μ(θΊ οὕσ»οσοι αν σι 
Ἐοπηδηα τορι] σα, ντ αἰΐς Ποηπα]]ς, 
ἴῃ 4υϊ. ρα] σα ορος5 οχίρια (πητ ας 
Ῥεπδταροορίοία 66 ἰρίΔ 115 φαΐ ρα ]1- 
οαταιηΐα σΑροῆτητ, ομππὶ ἱπρραά!- 
ταῦ αι. πα ΐσεητ, ἰρΙοπ 146 πχαρηὶῇ- 
ὉΘΟ ἐἀπηρτας ροηδεῖτα νι αὐ βοίατος 

δ 3 “ 5 Δ ΘΟ τε 
ιο 7 πέπυσαι παρ ἑτέρων" ὅδὲγεξα τ πενίας, τὶ 

20 τύχζω,ὀτ' οὖν Οἷς κοινοῖς πραίμαισιν, οὔτ᾽ ον ζὶς 
͵ λ 

20 Ἵ μέγιςα δευμα μϑιύωννζαὶ ράδῴμα ζ;ς ὀηγοις 
δ 3 Ἷ 

ἘΧ ΠΙΟΝΥ5ΙΟ ΗΑΙΠΙΟΛΆΝΆΑΒΒΘΕΟ 

εἰρζωύης,ἴ'ι μετ᾿ ἐμοῦ, σύμξελος τε πόμτων ἐσὸμέ- ́ , 

γος ἐμοὶ χαὴ αὐ πτυυφβατη)99, κὴ Ὁ βασιλικῆς ἀτυχίας “᾿ « 

μέτοχος. ἐμοί τε γὸ, δ υδρὸς ἀγαϑοΐ κ πιςού φίλου δέ « 

(ἰ τερχορηγίας βασιλικῆς "ὦ ποραϊμῶκ βασιλικῶν. «΄ 

ἐαὺ δὴ σεενενέϊκωυϑῳ ζφωῦπ: εἰς Ὁ χοινον,ζῳ, μέγιςα ἢ « 

ἀγαθῶν παρ δνλήλων πσοισοῖθα. παωσαι δου ἷ ̓ ι 

ἢ αὐτο μικρὸν Ἐχιοὼν ὁ Φαξεοίχιος, εἶστε" Περὶ μϑὺ « τὰ 

δ τερετῆς, ὅτις δὴ «ὐδχημαξ, ἢ κτ' (ας κοιναὶ ὥρα 

ξρ ἢ κ᾿ δ γον βίον, οὐθὲν ἐμὲ δ΄ ἐπ᾿ ἐμαυδ λέϊν, 

μοι γήδίον μοκρὸν 66) χομιδηρὸ Φαῦλον οἰκί δγον,ὃ ἅτε: 
ἌΣ Υ τ ᾽ γ᾽ τῶ5. ͵ εὐ ν, ͵ , 

ἰσὸ δλυάσμῶχ,,τε τι ὀνδραποδὼν ο (βίος. Φανη γὃ 
κύφσ᾽ 3 ΑΝ ͵ »ε ᾿ ΤΣ 

᾿ὡ ζούτων ἀκριξῶς ἀκηχϑέναι παρ ἐτέρων. «ἰξὸ 5 οἢ 

καχιόν με Ῥωμαίων ζινὸς πραῆφ δὶ Σιποθιαν, καῇ 

μηδὲν εἶναι μοι πλέον ἀσχοιεῦπι καλοχαγαϑια,, ὁτι ἢ 

“πλοισίων Οὐκ εἰμὶ, κακῶς ὑπείληφατ᾽ εἴτε ἀχούσαξ. 

ἄμγὸς, εἴτε αὐτὸς εἰκάζων. ἐμοὶ ὟΣ σσε μία πωπίϊε 

καχοδοι μονίας αἰοϑησις » αἰρὰ τῶ; ̓κὴ πολλὰ κεκῖη. 
Δ.» 

«ϑα;,γἐχονέν»οὐδιὺ, ἔσίν᾿ Οὐ εὶ ὠδυραμέωυ τ ἐμαν 

ἴω 

δίρις, πἰ χὰ χὰ παθὼν, ἐἰκα λοίζωυ δὲ αὑτῇ; πότερ, πὴ 
μοι “καλωὼν χαὶ πὐξιμκαχήτων, ἐφ᾽ οἷς ἅπασα φυ- 

σις ἐκασούϑευκεν 4. διὴς, σὐτϊενὸς ἐξείρετο πρῦϑ οὶ τῆ! 

πατείδος μετα λαόν θὰ πενίανὃς Ἔχω τε Ἂς ε- ἃ 

γίςας ξὐρχαξ,χοὺ ὠρεσξφ ω Ως δχιφανεςαζς ρει δ᾽ 
σξείας, χαὶ σεξασχαΐους, ἱερῶν [τε] πις- ἀϑομαι “ὡς ὧ-« . 

γιωτάτοις, χαὶ γιῳμῶω ἀγ9 ράφ ἀξιώμϑυος, δ αι, 

αὐαϊκαιοτάτων και λοῦ μια οὐ ᾧ πσοϑογ κά “μετώπῳ 

“παινοῦμα! τε χαὶ ζυλοῦ μαι » σϑσϊεγος δυΐπερος εἰ 

δυκῶ καλοχαγαϑίας" σεοὲν ἐν» τῆς ἐμῆς ὁσίας εἰς 
“" “ ς 9 ἑ 2 ᾽ 7 9. Ὁ Η ἡ 

ζυτα δωπϑμῶν, ὡς αν» σοϑὶὲ τ λων σσεϊεις. οὐ γὶ 
Β Ὁ Ζ΄Ζ ΠΣ μὴ; ὕλας ἯΜΗΣ .“ ἡ ΝΑ 

ογοχλᾷζοις ἐκάςου βίοις ἡ πολις ἡ Ῥωμίϑήων, ὠς 
ε “ἜΑ ᾽ “αι! 

ἄνες ἕτεραι, ον αἷς0 χϑινὸς μϑὺ πλούτος, ἐλίῃος (πὶ 

ὁ δὲ ΤῊ ἰδιωτῶν, πολιζ' δὰ αὐτὴ παρέχᾳ ζῖς τρὸς : 

(ἃ κοινὰ “κασοϑειοῦσιν ἁπλμζο, ὅσων δέονται, λαμρα 
δὴ ΄-ανα ε -ὦν ο 

χα μμεγοιλοωρέπεις αἰ ποοτιϑεῖσοι χορηγίας εῶφ}ε μη- “ 
2 7 Ὁ ͵7 τ 

δὲν ἀτιμότερον 61) “ πενέςαΐζον πὸ πλεσιωτατου χΤὶ νὰ 

τί ᾿ἐπαξίωσιν αν καλῶν, δλλὰ πϑύζς ἐἢ) Ῥω-“ 
3 »} 

ὲ καλοκαγαθίαν Ούτων ἀξιοια, 
“ῳω» - ε πὶ ᾿ » 

τυ ἀν; ́  Δρλήλοις ἴσους. ὁποτεῦ πενόνϑιος δυτὲν “᾿ 
ΕΣ δ) " Ἔσὰ Ν Ἶ ͵ " ἢ 

υτ' ἐλοιηον ἐγώ Ὑ πολλαὶ χεκ ηϑμων, τί πῶς“ 
5 ς 3 Ἢ - ΣΝ ν᾿ 

θὼν αὐ κα γούρηκα τύχης;ὃτί ὅχι ἴσας υμιιν ἐποιήσε ; 
“"ὝὟ “ ονας ὦ - ἸΑ ἢ 

Οἷς βασιλάζσιν, οἷς ὁ πολις ϑησοιυφάζεται γρυσῦο; 4.0} 
᾽ λ 
ΦΠ 

Ποποτοϑβ ἃς ἀϊσηίταζος ΠΟῚ ΠΛΪΠι15 ρα ροΓΓΪ ΠΟ σιιΐᾳ; ἢ «τ ΠΠΠλο ΡΑϊφατ δαϊειις: 64 οὖς Κοπιδηΐ, 
4] φαϊάσπη οὐ νἰττατ τα! δας ΠΟ που. ἀρ {πητ,ΐητο (δ ἤηι ςημα]ος, Γλιπὶ ετρο,υοά Δ ῃςΟ 
Διτίποτ, πλθα ραπροτγὶς οοηαἰτίο Ποη ἀοτογίου οἱ ᾧ θοσῖ {αὶ πλιῖτα ροΠΠ δι, οὐαί ἸΠ τας (ού- 

τι Πδη} ἱποιαιο εἰ πλῦλη αΟα πὶ νοδὶς Γορίθιι5 ΠΟ οχααααγίτ; αι. του ταητίςρ {πη τποίλατο, 
ἵ 



»δλλὼ μὲν γε ζοις ἰδίοις, ζοσῶτον ὠπέχώω καιχοδοιμιο- 

» ηἰας,ὡς]ς Ὁ ὀλίχϑις πϑρυ μαικαδίων [ἐμαυτὸν] ἐὴ 

»δικῶ ἰῬὰ πῶς πλοισίοις ὀξετάζων υχαὶ ὅχι Ούτῳ 

» μέξιςον φρονω" δὴ. (ὰ κϑὺ λμαίκ μα, ὦ λυωρον Ὄσο- 

ν γρη μοι γήδγον φιλερχϑεοῦτι ὁ μιά νονϑμῳ παρέχφν᾽ 

(Σὰ ἔξω ἴ ὀῥαίκαιων,- βιαΐζέτω ζ ̓ φύσις ϑδολὰ 

»κἡὶ ζοφὴ πάσα ἡδΆα μοι,ἣν δὼ ὁ λιμὸς σκεδα ση᾽ ποτὸν 

ἡ ἁπὸυ γλυκὸ, δ τ᾿ ὀυ ἡ δψα ποράσῃ ̓ χαὶ ὕπγος μαλ- 

Ἷ ϑαχὸς, ὅτὴν ἡγήσηται κόπος" ἐδλής τε ἡ παρέχουσαι 

! » μὴ ῥιοριοῦ, αὐζα ρκεςαάτεν κἡ σκάζος ὁ τί ἀρ ἀὐπελέςα- 

πον δηωαϑύων ζὰς αὐᾷς παρέχᾳ ν χρείας, οἰκῴστα- 

Ἶ ,ζγιώφ!ε σασὲ χτ' ὅ τὸ δίχαγος 4) Ῥ τύχης κα» ϑρν ἡ 

ν᾿ οἱ ζγστυτίωυ παρέσχεν ὀεσίαν, ὁσζεω ἡ φύσις ἐξούλετο 

ρἔγν τ σὶ αἰὐροόνόντων, {τε πόθον «ψέφυσεν, ἴτε 

γρίαν ἔδωχεν , νὴ Δί Φλ οὐ πἴβες! μοι ́ Οϊς 
' : πὸ οισίοις ἐπαρκεῖν,οὐσὶ, ἐκ πθιοισίας ἔχτφη ζω Ἷ 

"δὰ χέ μοι [5] θεὸς ἐχφν. Οὐ οὶ μαντικζωὺ, αἧς ὠφέλοιω 

Ἷ τὸς δεούδύουις, δὲ ϑηγα πολλὼ, ἃ ὅξην εν ἐμοὶ, ζού-- 

» - γ΄ μεταδιδὸυς ᾿ πὸλᾳ κὴ φίλοις, Ἂ ἀφ᾽ ὧν δυεύα μαι 

»᾿ 

Οἵ αὐ ἡγησοω μιζωυ ́αἵτίον ἐμφιυτὸν. ζεῦτα δὶ, δεὴν ἃ 

χρατιςα νομιίζᾳς ἐ[)υχαὶ πολλῶν γρημῶν ἁμπίος εἶ 
ν 2.8 λ λ ͵ λ λ 2 ͵ ᾿ 

ρίααζ. εἰ ἢ δ χαὶ τὰ μάλιςα ὅδζρ ζᾷς ἀὐεργεέσιας τ 
ἢ ᾿ ᾿ “ ΄ ͵ 7 

δεουϑύων ΄ τὶ πολλιὼ χεκίηαϑαι χούματα, μεγάλης 

ἢ «σουδῆς ἢ φιλοτιμίας ἄξιον, χαὶ μακαάδλον αὐτὸ 

π ργεν, ἐἢ πὰς πλοισιωζατοις, ὡς ζοις βασιλάζσιν 
ΠΝ οὐ ᾿" ͵] ᾽ Ἷ ΄ 

μιν δόχει" πϑτερφς ζω μιοι ζῴπος ἀὐποειας κρείων, 
- ἢ “ Π ᾽ αν σε 

ὧν σὺ μοι νεὼ μεταδὶδὼς αἰο,φαΐς, ἡ ἀφ ὧν αὖ- 
ΕῚ Ψ' ͵ὕ 

ἐκτησα μζων καλεῖς κσϑϑτερον : παρέσχε ὙΡ̓ 

μας διχαίας, πολλάκις μϑὺ χαὶ “δ ϑτερον μάλι- 

» Κα δὶ ̓Ἐχι Σαυνίᾷς, χαὶ Λόυχφρους, καὶ Βρεπίοις, 

ἽΝ φρατια) ἄγων ἐςαϊλξωυ ἥ τεζφρτῳ πσδϑτερον -ος 
ΤᾺ ε 3 ,Υ̓ τ “Ὰ 

: τῷ τίω ὕπαΐον Ὄρχζω ἐχων" χα! πολλζω κϑυ χω- 

» δανἐλεηλατηζᾳ, πολλαῖς δὲ μκύχαης τς αὐτιταξα-- 
᾿Ξ ΄ ᾽ ͵ 

κ᾿ μδύους εἰγίκησοι" “πολλας δὲ χαὶ ἐ δαίμονας πολάς 
᾿ ᾿ 3 “2 2 τὰ 
" » χρῴτος ὀξελὼν ὠζεπόρϑησα, ἐξ ὧν πίω φρα- 
τη Ὁ » ὉΡΣΣ ϑιν-: ν ἢ πο 
δα ἁπασὸν ἐπλουτίίᾳ .χαὶ ζᾷς εἰςφορας Οις ἰδιω-- 

ἢ »Ταὶς, αξ εἰς τὸν πολέμων “ὐδοςζωεγχϑω, ἀπεδὼ- 

ἐν μεῖον εἰςζωεγκα.. ἔπειτ᾽ ἐχείνων  ᾿δορυκτήτων 

Ἰ ον» ὄζον μοι λαιίᾷν ὁπῦτοι “βουλοίμιζωυ,οὐ λαξων,αλ- 

ἢ »λᾷ χαὶ τὸν ὧν, τῷ διγαίου πλοῦτον αἰωριδῶν, ἕγε- 

χα, δόξης, ὡς ϑαλέεκος ΠΠοπλιχϑλας ἐποίησε, χα) 

ἘΣ ΘΕ ΤΑ ΕΑ Ὑ Ν ἢ 

» ποιᾷν φἔὄχωνας, ὗτα ζᾧ κοινὰ ζ;ς δεουϑύοις παρέχων, 20 

᾿μοὶ ζᾳ πολιτικαὶ “-ποαγμαΐζᾳ χρηκαισμδμ αφορ- 30 
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Αἀρτηίματας νεῖο ἔοσῖαπας ἡποί αἴτῖ- 
πεῖ, ταπτιην ἃ ἢν! οτῖα οπίμ αρίαμ, νῖ 

4υῦ σοπαϊτίοπειν ποῖ σαπὴ ἀϊιπε. 
ςοπηραγο, ίη ρεγεχῆρσθο ᾿ἶο δρατογιπι 
ΠαΠΊΟΓΟ Πὴς Εἰς ρυιτο ΠῚ, ΘῸ 4; ΠΟΙ ΠΘ 
ΠΙΑΧΙ ΠΊΟΡΕΓΘ ΠῚ ρἰασοῖ. ΠαΠὶ ΠΩΣ 
παςοεήίδλτια ὰπτ, γε π!ϊς πὶ ΔΘΕ]]ιις 

πγαας,{1 ἀΠ]Π]ρ  ητει σοἱ ἃ ἃζ γοο πΔΠῚ, 

αὐυπάς ργαῦεγα ροτοίϊτηια νοῖο πθ- 
ςαἤατγια πὸ (πῆτιπατυγα πὸ σορίταιι55- 

τεῦς ἀ ὃ εἰδιῖς πα ηἱ οπλτῖς (πδεὶς 
εἴτ, υς ἔπιες ραγαγίτι δὲ ροῖτς οπηηὶς 
ἀυ]οῖς, ΖιῈ {πτῖ5 φοχιυίΠοτῖς : ἃζ πλοΠ] ς 
(οπηηιις, 6 π| ργαοοῆοτγις [αΠΠτιά ον 
νεἴτις 4; αθιπας {οἷς υα πα σοη- 
τὰ ἔτσι τποίτ: δζ ἸΠτΟΓΙΠ γα πη τᾷ 
40 εοίεπι ὀχρίεγα νίῃς ροῆπηε, νῖ-- 
1ΠΠΠπ|ὰ πα 4; ἰαπει τ] ἐδ} 14 γ"ΠΠ- 
τα αἄςο νι ηος; μᾶς ἴῃ ρατῖς ἔοτταπξ 
ἴστε δοσιίατο ρο᾿ πη, δ τἄτα πη ΠΗ - 
{(πρρεἀϊταα ει  παπιϊᾷ ηιδηιᾶ πατιι- 
τὰ Πάθετο νό]αϊτ : Προτἢιογα πη γεγο 
πο; ἐοἰπἀοετα τ Π] προ μου αι τ,πες 
ΠΟΡΙΖατγρίτα ΕἰἘ, της ᾿ογους. Ατποπ 
{πρροτῖτ πϑ ἰ ταητα σορία ντ ἀϊα 
οΓΟραΓΟ ΠΌΘΑΠῚ :ΠΕΟ Το εῖις ΤΏ1ΠῚ ΡΓα- 

ΓΕ ]οητξ ν]τγα σοῖο (οἱ πτ σοητα] τ, 
αὐ ἀϊα!ηδτοη, χυίθι5 δα! αυαο η- 
ἀἰροητος ροΠΙπλπεςφ ἅΠ1ὰ τηατα. Ὁ 6- 
ΓΕΠΊτΑΠΊΟη ἀτπ| σας ἰῃ πο ίπητ, Γεῖρ. 
δέ ἁτηϊ οἷς ἱπυροσιῖο ; δέ ἐς 4υ. Βαπο- 
ἔχςοτο Δ]]α. ΡΟ ΠΠΠ1,6 4 ἱπα!ρεπεῖθ. 
ξλοῖο σοπγηία, Πα θα πΊ6 συ ]ραΣ 
αἴπηοιι ἀμπχετίπι. Η ας αὐτῷ {Δ |ππεὲ 
αύα τα ορείπηα οὔτε παίσας, ὃς πα εἰ 
ΡέσυΠ 5 ἘΠΊΕΓς ράγϑίις 65. ἂς {1 νεΐ 
πιαχὶπιε δ (]εαη 68 ἱπα Ἰροητίιπι 
ἱπορίφην, απ ρίαγι πὶοριπι ροηςΠο 
πλάσῃο {ππἴο ὃς σοπτεπτίοης ἀἴσηα 
εἴτιαῖα; εα δεατίτιο εἰἘ, {ας {τ ἀϊ- 
ἘΠΊ πλιις, γε νος γαρίδιις νἱάατιγ; ν- 
τοῦ ΠΉΪ εἰ δου! πτίομἷς πιοάιις ροιίοῖ 
ξιοτίτ, ἢ ΟΧ 115 φαΐδθα ἃ τα ΠΠΠς ταΓσ 
Ρἴτεγ ραγιςίροῦ, Δῃ Εχ [5 ἡ: ἱρίε γηὲ- 
ῥέλτῃτε ποηποίϊα ρερεσὶ ὃ παπὶ ρΌδ] σα 
ποροτία ᾿{{5 τᾺΪΠ] χια τις οσσαί!ο- 
ΠΕ5 ργάθιιεγα, τ τη ἀπῖς (ὩροπιπΊΟ- 
ΓΟ, τἀ ἴῃ ρτΙΠγἷς ἀπηο ΔΡ ἢΐπο τούς 

Ι "χα, χαὶ υ ζα λαντα μ τὰν «ϑριάμξων εἰς Ὁ τα- 40 το, φαθπη οοπίμίαγο ἱπηρογίαπι ρ6- 
ΤΟ Πς5,ΟΕΠῚ ΘΧογοῖτα Δ πογίις δα πη ηΐ- 
τ65. [πσαπος ὅζ Βευκίος πα ΠΠΠτις, μο- 
(λίαπὶ δοῖς αἰ ιιαπηπη εἰς ργα 5 (ὰ- 
Ῥογατα, ΠΊΌΪτὰ5 ΓΟ ΟΠΪ8. ραγῖο5 ρος 
ΡοΟρυίάτιις {ππ|; πλθΪταϑα; δζ ορυ]επ- 

τϑντθες νὶ οχρυσηαῖας ἀδιαίτδαί; 6 χυϊθας τὰπη Ἔχογοίτιιπη τοῖα αἴταυὶ »ἴπΠῈ ΡΥ ατίς οἰαΐδιις 
{πίροπυ, χοᾶ αἱ ΒΕ: {ππηρτὰς ρτοίξ χυϊίος σοπιτίδιιογαης, ο ΑἸ τὰ ηυλά τηροητα ταἰοητὰ οὐπὶ 
{Γι πηρίις ἴῃ ἀγα ΤΠ τ]! ὃς οἴ! οχ {Π|15 Ὁ. 110 Ραττίς, ἀπ ΙΠιοοτοτασοίροτα Ζιοῖ δέ υᾶτα νοὶ !ς, ποη 

ΔοσοροτΠ),(ς ἃ δτίαγο οὐ] ατᾷο ρος Περί θχογίη, ο]ογία σοπιοηταδ,νς γαϊογίμς Ρορ!ίοοα ἔδοίι, δέ 
' ΚΑΚᾺ αὶ 



9415 ἘΧ ὉΪΌΝ. ἨἩΔΙΥΦΘΑΈΝ, ἘΧΟΕΑΡΤἊ ΤΈΘΙΤ, 
Αἰ ργάτοτοα πλαἸ τὶ, ῥοῦ αοϑ γοίριπο- 
Πιαδάταῃιαπη ΔΓΩΡ τα Ποπι Ροταδ- 
πίτ:ατο ἀοηα σαρίδιι; δέ ροτίογοβ σο- 
Ρίας οαπη ἀετοιίογίθιι5 σοπηπιαταδοὺ 
1πῚ}14 οπὶπι δοχυϊπτίοης, ποη πλοάήο 
Ποποίϊα δζ ἰυἱξα,νεγιπη ετίαπη ἰοἴ- 

ὡς ἔταϊτοηΐς ἱπογαῖ ρ τ πλιπη; 4 Πὰς 
Δυτο Βοσ Ζι04; Ἀθ6 1} Παπ οβπογα- 
ἀπ (ὑπτ αι: αὐ αἱ ἷς ἀροϊρίατ Ποπιῖ- 
Ππε5,Δηϊπηᾷ σταιδητία, τ τίσροῦ ἀπ πὴ 
ἘΠ ΠΟ ΡΆΝΑΣ, 14 1 υ]5 εα ἰρεοίοί!ς 
ΠΟΙ ριι5 ογπμδηρ, θεποῇοίᾳ νοσεῖ, 
δι ἄοπα, αὐ στατία5. σε νεῖο, [60 
ἀειιοηίαπη ἸΠίΔηΐας, ντ ἀαγιιπὶ σαρίαπα 
υοά οἔξκιο, ἰ44; οἠπηίριις κ οπγδηϊς 
ἱπποτοίρατ, ὃς ροίζοᾳ ἰΐ αυὶ αὐ θέμεν 
πες ΡΟ :39 ταῖϊοηίδιις οοποχίμπι 

Ὰ χρυρίβταταπι σοτγαητ, Ζιος πος εη- 
ίογες ποπιίπαππας, ( φαΐδθιις 4! ερα- 
τι εἰ ντοη ηἰππὶ Ἀπ ΠοσιΠ νἱ]-- 
τϑ δοίοιτιιηδς οχρίογεησ, δζ ἃ ρδιις 
φοπίπειιἀϊηίδιις ἀΠσοάεητος παι] έξοπυ)της ἀγοελητ, δὲ ἐς ἀοσερτίς πλιΠεεῖθιις τατίοηξε τοῦ: ᾿ 
ἄστεα ἱαθδοδης ἴῃ οπληίαπη ργαίθητία: 

Ὅιυὶ ἐκ(αίνονᾷις ἐκ αν" πατοίων ἐθωΐν ἕγμι 

ὀῆνοι πλήροι κσοὃς “Ούτοις συχνοὶ δ᾽ οἱξ ἡ πολις ἡιδὰ 

τηλικαύτη γέρνει α'ϑὰ σῷ σύ δέξομαι δωρεας; ΕΣ 

δὐτὶ τῆς χρείπίονος ἀύποείας,᾽ ρλάξομαι τί χε. 

οφνα; ἐκείνη μϑὼ 76) ἢ κησᾳ, καὶ ὃ ὅθ᾽ ἡ ἡδονῆς ποιᾷ- 

εϑω, Ὅς πολαύσᾳς, “σξὸς Ὁ καλαΐς καὶ δικαίως, 
“πόίον ἰὼ, ζαώτης δὲ χαὶ οὔτ᾽ ἀπεει. δουείσμαΐᾳ 

γ ὄφιν ὅσα ασξ»ςλαμθανοισιν δ, ϑοφποι πα ἑ 

τέρων' ̓βαριογερτ πἰὼ ψυχίωϑξ ἕως δὺ Ὄστοδὸ δὴ, χφὶ 

ὀνόμκαισι χα λϑὶς αὐτὰ κοσμήσας τὶς. φιλανϑενπί 

“καλῶν, χαὶ ϑωρεαξ, ἢ ᾿γ ρίς. φέρε, ἐαν δὴ μαρεὶς 

δέξω αι χρυσὸν, ὃ ὃν δίδως μοι, χαὶ Ωῦθ᾽ ἅπασι 

μϑίοις “δύηται φανερϑν᾽ ἐπτ4θ᾽ οἱ πίω ὀϑυπγδυθμυον! 

λοντες Ξοχζω, οἷς Σημεῖς μμηζαὶ καλούμϑυ, οἷς δἰ 
δέδοται ζις ἀπϑώτων Ρωμαίων ὀξετάξιν βίοις, 

ἣ 

καιλέσαινές με λον ξἰστοδοιεῦαι χελάύσωσι τῆς δὼ; 
οϑδυκίας,ὑπλύτων παρόντων" ᾿ 



εὐ οἰ οι αν Ἐ 
ΕΜ ΡΟΚΥΜ ΒΥΡΡΥΤΆΤΕΟΙΝ ΧΙ ΟΥΒΞΙΙ 
ΗΑΛΙΙΘΑΚΝΑΒΒΕΙ ΓΙΒΕΟ5 ΑΝΤΙΟΩΥΙΤΑΤΥ͂Μ ΒΟΜΆΝΑΒΥΜ, 
40 Ἰτοίϊδοαρτα δά τιοσοητοίπηαπι ἀποάοοίπγαηι αν ν τθε ςοπάϊτα ἀπ Πα ΠῚ; {πα 
παα τι Ππου]θητί ε πγοηάοί!ς5 σοα ς δι (δ ἰατὶ ἔπητ ογτοτοσ, ὃς δέξου 1ρίε Ὀίοηγ- 

(α5,πηι|6.  οπιᾶηα Πἰξοτῖα, πγαίτιιπι ἀσσορ τ] ποϊβρεῦ ΗΕΝΆΚΙΟΥΜ 
ΟΙΑΚΕΑΝΥΜ 1. τηἱποῖγτα Ἐπ θαγσεηίπι Αςὰ.- 

᾿ἀσηλα ραβ]ϊοιμηη Ρτοΐοἤογοηι. 

᾿. 

ὺ 

ΕΕΕΜΕΝ Ἢ ΤΠ ι 9. ες κὶ 
ἘΕΚΌΙΝΑΝΠ Ο, ΒΟΕΜΙΞ ΗΥΝα.ἉΑ- 

πλκ ΤΟΞ Οὐν, πρὶ Ἐπ ΕἸΘῈΣ ὅξ, 

ἘΠΕ Ν πον ς- ΟΥΑΙ ΒΑ ΝΥ 9 5. Ὁ. Ρ. 

ΝΝ ν5 ἐἰηρί εἰξ, ἐρηἰδληνεογοχ, εἰ Ὶγ Ἐγοδορίαα οὔατα Τ΄ ΤΥ] Του ας στη 
αἰδῆποι ἰόν γοσοῖας ἐγλο22 15 ὀχοιραίογ ΟΏ ΖΗ. ΘΜ αρ ΟΡ ΕΓ οἱ {4792 ἐγ γε: πη δζογὲ, 
7107 αἰλογηῖη αἰο ζογ 9» Οἱγ ΟΣ ,792 γε 4792 ας ἐσγεσιογαπαλ 79 ἡμαίμ ἐγλαῦη, 4 “οὗ 
δἼ1472 αἰ ηϊα ἱκοῖς ἀσσθάεγοῖ, Οὐγοποίοσίανν αὖ Κγϑο εὐπαϊϊτα “αἱ ζοῦν αὐ, Κογράπα 
ῥ  ογλα, πα ογη145 οΘΙΡ, ΟΡ ΟΖ Αἱ]: 1, μεληεσγααίη]ο ἐπ ατεΐρραησ. 15 94 ἀπέορρ οἱ αὐ, εγ- 
γογέ 1,» αἰ, γα 79} βγ ρο 161,4 ἐκ ογερίαγ πο γα ρραηη ἀρ γρ 7, ἐχεμαίο- 

ΠῚ γεΡΗ, 792 αἰ [792 [ηρρηηρα79 ααὐἰῤί πη ομν άγρ ἸΝ τοίη», Ἐρη δορήπρνα, ΠΠΔογ οὐεγηφὲ 
Ἐγοὐο»»ἰυεἶπε αἰξόέγιενε ΤΊ Ρο(θιεηε, ἐἠρξἑ τα [72 ΟἹ 11) Του 2 ἐδ ον] 1αίεηνα {ἄς 67 6792: [66] αἰ Ἴηεσ γ ρος 

. ἀγργεί, Ἱ ραπίορο  αἀἰϊέξεγ [ρρέρώ. Ν οῦ, ἐπαίγρετσος Πσογιαίμνη ρα, γκοα αὖ ἡἤΐο ρραχ ρρ»6 οαητηηη ε{}8 ὐἱάό-: 
ῥαηρ» υἱοί ϊοοῖ τ ΑΠἴ0 ΤΕΡΡΟΥ μ7η2, γα {7726 ογρργ2:5 ῥήΠογῖά σάτα ἐ{ ἢ, ορεῖνο εὐ αγε1. δὴ οηη1γ»» ῥἠ ογὴα 
ἐ{} 1ορρρρογ πῃ, ΟἹ ΨΕγῈ αἰἰχὴρ Οἱσογο, γα αὐζηγαίλες βεγέροτοι! ἡ παῦρ 14 πάγγαγο ῥη ον], οἱ γείάργῆησ, 
γαϊαίρο ζεγμς φελέπρῃ [1,Ἰσῆογος Ῥρογέσαίο αἱ, πείση παγγοῖ ζαὐμίασ. ΠΑ ῥας ἐσίέπγ ΤίομγΠ) ῥιδίογία 
11 1ἡπῦ 4 σαρτα Τγοία βερρεην οὗΐ; χιραὶ Κογαγὶα Τγοαγη15 ΟΥ̓ ΤΊ αἱ! ογ οσίμετμν, ρον ἄλγεθαῦρ, Α[Αρ ηηΣ, 

 φραεϊμάργεσες Αἰῥαπος υγ, “ἡ Κογρρηίμρνε, ιν ΓΎδα [2ι11 οὐαηογ. Ἐπογο ἀμιορρ αὖ Τγοία εάρτα «αὶ Ψ.- 
᾿ῥεῦρ; το {11.792 4222]..2.2. Ὁ) 1 ΜΈ γΗΣ, ΓΕΥ αὖ ἐρ (0 Π]ογ ο ργοσίλξησ, ογγηρ ο ἰεφεδατην ἦγ ὐπίφατις σοαίῇς 

 εἴδης. Ζζος ἀμεεη ουἠΐατ ες ἐκ Οὐῤγοχίοῖς ΕΝ Οὑἠ ἀρ, κε ναγίμ οορρηραγ 41 ρος, γί Δ] Αγ), [67 1672 
744 Χ 7716 67» Ἴ οῦ9, κα [γγϑεγηρια ῥὶς οο7σγ Μο  εηην, αἰ σοι: ααἰβ δὴ: γα Ἴο716 αἰροαίπκίνηησ, ΕἸ πε2η- 
ἀἰα εἰδηε (ἐνεἰρασίηα,οχ (πεγα ῥηξἼογλα, Πεαϊφογμῦρ γόσος, 7172 ὑ,αο ἡ ΦΕΥΜ22: ΤΕ,ΏΡΟΥ 4» 4αἰἐ2ε γε: οἶδα 
ἧπαρ οεἰαηςς “ΙΓ οαἰογηη, Ματεαίργεην ας Ρογ(ἀγηρρετυέ γ,πες αἰαγογρης αη {4792 αἰ σογεείπς ἐμ ἑεἰογραί Επ-- 
οὐ ὶ Οὐγονῖοα. Φποά  κεῦ ἐα ΟΠ οηαίαῦν:, ας γε χίγηε οὐτπηηοἰὶ ῥνὴς ἰοέογενη ορογ ἐπε] {18 εἰ 776, ἐς [(ἱαξ 
ἐο το" 19 4 ἡφοὐντς ἐριἐ“μτα εὔδιον Αἰϑαμογηρ Κολρα,ΟΥΠΉΖῦ, γι} [6716 5 αὖ ἐμ 1110 ἰοΤ07 6772 {6 Ἡ7:αἽΠ772 

ΟΦ ον ἢ αἰ ἐγ ρ ογ τεῦ» αἰποα!:αἰλα πίον ἦα παρ] ξέα ΟἹ ογρἸ αελίο χμοα. ὥμαγο ἰοὐΐον δα 114 ἐχη [2- 
μοι, Ῥογ])ρ6!6 417, ει μη αγ σΊΖ6 072 αα{ 7721. ΟἸελτες γ οἱ οπελαίογης (ἤσ την οἱΐ, χηοαὶ Εμοδ (ρρη τ ]ο,γο7η 
γερίῥι5 Κογμάλσ, δὴ), 4Ἴ0 715 ΤΩ ἑνος φοσοτίο αμδξογίξαιῖς υἱγὲ {ἡπμεΐπες τ, Τιομγ με ὐγφεῤαη, ὁ)ρ] 67 1-- 
7γμτέ. Θπραί απέδρ Πεὐγ ἜΟΥ Μη γόσε5 Τα μον 1291145 1|479 ὐοἱ Κι σγρΠογ πῦρ», εἰ 1, γάϊογηρ,υεὶ Ατοη-- 
δ, 95, 6 »ο γα ἐξ 07 17 οαη 1 {μον μ22:, ψηίδτες τη Πραίφογ πῦρ ἐηθογἼαρ ἰοσηηε αὐ, ογρηραὶ ἐπ: 
αἰϊεῖο. δαὶ ὑγεδιεῖτον ο7»»7)14 60 ἸγοχΊ)ηηησ, Ἱ ἰρξξογης 1145 ῥοέξοιαγ. Ταμάοῦρ ἐδ βη ἡ μέγρριας ΟἹ αίθ-- 
ιν υὐϊ υπαἰροίγμηη {δον αἰχμα ραν 16 τρμεηίμ «ἰοὔμὴ. Ἐκ χλμογείίψηα (ζἸγρο Π0721..1ζ 4» ἐα ααἰϊεεη:: 
Ζ6γ6 γμφ 122 αμόζογ 302 ΕγΥ α72:, 0 ἐδ, α Ἴογε [υῥοϊογεοῦ»; γαδούαε; ἑάοοα, α πού ον ζα [μπ. Οὐ εέμῦηε 
107)21724. 64 ΡΟ [917 7:5,, 4 ἀρπα ῥηρηῖο [μ221 απόξογ 92: οὐ ἶεν ταί; χα αρησὶ αἰΐος γ ΡΟΣ ἸΏ ΗΡ,, 1222216671-- 
γος. Τ)ειώ ΟΡΓ. Μήακ. ἐπί τη ῥρὴδς εὐπατήῤια, (οἰἠεϊβῆηρε γι, ἄρι γγ ἀλέα ἐγ ρεδίλομγε Οὐγἠ απ ογδ 
ερηγηγηεθαίνηα. Εγίϑεγ οὶ Βγίεσοία,ς 504 Οὐγηϊομα!9 Μ᾿ Ὁ Χ Χ ΧΤῚ, 2ζοϑῖς Εοῤγηαγίῖς. 

ΚΝ ὦ 



ῶζ: 

7:0 ΙΝ ῬΙΟΝΥΒΙΥ͂Ν, ΠΑ ΟΑ κα Ν θεν 

ΠΝ) ΠΚΟΝΟΙΟΟΘΙΑς{Π46 “ΟΡ ΡΟΥΤ27,, μρρμίσπο, τ χ  “)10-- 
ἼΞ μγ} ΠῚ. αὐ οαγηαῇδι ἐϊύγος Ἵη117ηη7π|τ2,2. “ΑΘ ),Α,ΑΥ 27,2, α 

“ζδ ] γοία σαρίπ ἴζημε “οἰ οἐξοψοίζγναγ» ἡ μἸηἼαη Οἰγγηρία: 
(071{1716715 ῬΥἹ)74727,χ Κ΄ Κόρα 1, 271πογηϑη,ροΐξ “Ζἔεα 159 [ππἰαγ σά Ξοῦὸ 

46, 1Ώ4771, (ρ ΕἼ, η16 ον α,ογ7),2.: αἰοῖμας Οὐηφία, [)εοογμηῖγος,, ἄς 
“Ζγηῤηγιου 7221{{{π|η2 Οὐ {{2[471] ροίοἴσέε, φαϊοέζεης Κορίδης Πούγαογι,, 
7μάμ,κας Π|ποί, “ον «77 ὀάογηη, “Γον ἀγηλη9 4 Φ 77] ἀεεάοηηρρ, 717117: 
ῥας Σοῦ οΥ Ἱποιάεγηξο: ρὲγ ΠΕΝκιον ΟΙ ΑΒΕΑΝΡΜ 5} 
ἡποίγια Εγίϑμνσοηηγη “Ἰοσαίοηηῖα μη οι ργο οΠθγορ.. 

ΤΒΟΟῚΥ Δ ΘΑ ΦΟΤ Κ' 
Ἰτοίΐα σᾶρτα οἵδ ἄδοοπι δὲ ίορτοπη ἀϊος δητο (ΟἸΠΙτίμιπι. “1 4»9 

γῃθ. 1 Ὁ ΠΗ ΝΥΝ ὔ ᾿ 

οΠέΠσ ωωπέτιιιΠσἔἘοᾶᾳὦὁ2ἜἐΕοέΕΠρΡΡ 
τς ἐμά ΟμημεἸ ες (ἤμε Πεἰλαό οἹ], απέζοσε Ριίφο ἰζ.5, (άρ.28. 110. {{π45 411 οζζαπο ΑΥΡΆΓΗΗΝ 

γος 1 ΩΣ Ταἰρη» οὗ τ ρμίο. ΟἹγΟΙΓΕΥ ἀπο «φηϊμοέζηρ απέξηρμμαίε ) εν Ποίίος-- 
φθἼη794 17, ΠΤ γαολάρῃ ργο 611 Τγοΐ21 αἰμο ΚΣ. " 
τἱἹ [μ|ὈἼρογ 6: ἐκ {γα γοίίηος, 79" ἀρράγγ 62: «αὶ παμῖςα!]ο,6 προ 4γῖά. πρὶ υὐιζαέίμηςο, 
οἰ εις ργήμεῖρῖο 172 δ᾽ 1 1475 ΧΩ φημ σαγ ΓΟ Πη 756 εἶ Ῥ᾽ 7245 4,274. ᾿ ἣ 

5ΈΘΥΝΘΡΟ 452230 122 δΊ(1 [14 ΡΕγ ἐ1θ7»»0792 292 422 721, εὐ ἰ6216ς ὐγύεῖς Ε ἐγηφῖς, Τλοΐοίε ΠῚ 
αὐ ιψαξΐον»αγί ες δε [ἰκεήείες, Τγγγ ἠγοηηηῦην 1Υ ΑΜ ΠΕ ΣΊ221 ὍΏφΑγ, ἦρη {ΔΚ θα θη, 27ο- 
{εὐ ασγη. Πϑ4 1670 σπῦ)2 γόσο ΓαΙάπο ζραΐογο,(9: Δ(τερῖ4 4071 γηασίαηη ῥογΊἼο, ζαμμνας 
ΟΣ ΩΣ ᾿ 

ἼἹΈΚΤΙΟ δοοα,η9 αὐοχήᾳ Τγοία, χοάς (οἰ Τγοίαγς 2ρέγαί, ἀμ ἌΣ 
1αμΐηία 1, αΙπέγεσι βα, μας (0. 1, απελγεζμη γορρρος ῥαύει. ΓΟ 

ὥγναΑΑΤΟ δοσάσηο [αλήηδ γοχ ῥξγμα, ψινά ααἤμογ ας Βατηίος ασεογηην ἀμτοηη ΤΉΗΝ ΡΝ ὦ 
2 ΟΡ “ρῆς ἀρ επέγο ΖἜσεα γῇ γοί Αγ, ἡ ετἠ1,εολαημν, θ᾽ γερηηεη ἑηγο οὔ αγηρήιαηα, “Δ 
“Ἔοαρ ὁ. πιεῖ θ᾽ [7 ("δ ατήμν τραβογ πὴξ ἀρ ἐγέφης. ἮΝ 

ΚΕΘΟΝΥΜ ΓΠΑΤΙΝΟΒΥ͂Μ. 
ΑἸ ΝῈ Α 5,Ρυπγι5 1 Ατίη " ΟΥ̓ΕΠΠΊΓΕΧ, 

Ι ΡΟΙΓῈῚ Δεἰπὶ ἰοσογὶ πηοτῖο πὶ . -ς-, - 

᾿ ΤΟΡΠΔΕΪ ΔΠΉΪ5 {ΠΡ ι15. -τῚ 
3 δορί ἤοο 421720,,71 7447 11:5 6741: (Ρο 0} 1,112] οὐ2{Π72) γέ! ἄλσος, ἦρ(ὁ ἦ ΧΩ πὰ 

ΝΙ 792 ΟΊ722 Α292,167)2,, γη4 φαμεν (ς Εὶ ΤγηΟος ἀφο ς 216 ορ Ἴμε)», ΟΟγ ΠΡ γέσοῦ {1612}, ὐἰδέτ ὦ ' 
792 1|792 θές 6: 9- [υὖ γε»; ̓[ἐρεἼγρρὴ αγεπὶ, ΠΙΩ͂, 2ΏΡ6γ476 σΩῬ1:: γι 
“Ἔποαεκχ Ογόμ [ηλησ, 1 απίϑία φγημέγαησ. ς ἴχεε Ῥποαρ Ι΄χως, διαέηγης, 
ΠΣ ΣΤ 7: πού ο. 

- 

Αβθανινϑ,. 



ΟΗἨΚ ΘΙ ΘΕΘΘΙΑ ἬἙΝΕ. ΟἹ ΔΈ ΕΑΝΙ ΤΙ 

λαοὶ σις Σ πογα»» Κορέ. ο 7πάζοεν ΠΗ εὐγαογιρ2. 
Ι ΑΒΟΘΑΝΕΓΝ 5, Θου Πάτις Γι τ ΠΟτιλ ΠῚ δαπγίοῃ ΟΠγηἾ 1} ξουτ ΠῚ Πγ115. 

2 ΓΕΧ, Δ ἰς 38. ξλὴ ὦ 
------ 

.ππ-----.-... -  Όὦὦὃὃὦ- 

--  ξΟῦΞ-Ξῷο᾿σἝ.Ὠ.  ᾽ .-οῬω-.ὄ. κ΄. ΄΄΄ἷ΄ἷ΄ ὃ ὦ 

- τε - πΦΨἘὁΨΦἘὁΨσπτεΕέΨψΨσἔἕΨὁΨοὌἝσ “σ ...ν......... -- πΠππΠπΠΠΠΡϑορ Ύ  ὈΌ-τπε πε οϑλϑϑϑ.ρ...΄΄΄“Π6ὖ.ΦΦ.1.11Ὰ0ὲΡ50 5.0 

Πρέζογις ΔΊΣ ΠῚλΡΡ2 γόσορεγ κέ, ἐχρι ς 

ο ε“ πηπον ρογεγα, Πείομο οἷς [υ ς΄ 

αἰμμεγρ {ἐγεσίε. Εἰ εἰν. 

-- ττν»Ὴ- --“ς--͵ς-ς--ςςς.ς.. ὁ ἕὃϑορῬΤ᾿ο ᾽ΟοΟ Ο νοοο 

-....Ά, --..ὐὈὧὕτὕὕ------ ὁ ὦ ὁ ὁἙὁἙὁἙ. . 

ἴ «αηίης ἀργείέζο ποκογοα [(κάγέσηο 1.4- ΝΟ ᾿ 

25. κρῖ, Αἰῤα7᾽2. δοσσα7, εὐγάἰ αἰ, ζ9" διί- 15 ἠόγια Κοσηρρ δῆς 0 πηρτῖς πάη [8 
22 ΧΣΣΣΣΥΖΠΙΩ πῆ, ἄληδαον 1,4: 1γαοὶ αἰἸοίτηνγ ν τη δερέμασίσα ἊΣ 

24. κίμδα Πιμῖη, [γειά ῥίοία16 ξαπεαη. ΕαΙ. λον γοίαξίοσσ, Ζο-Ἱ [εγιύμ Επίεῥῖας. 
Ηοοαήπο, ΝΜ ομ ἐγ λσοίνηης α Ζιαμίηῖο εὐςὺ αφο., 7705 2ΜΉΦΚΟς Ο7»»Π Η͂ς, 

Ἅ[710. [6 ἐγτσοξίγρρης [(δοτεη 4 Τγοία,ς 

εαρίλ,ς αἰ οαχήης ὩΘΜΑ722 ΓΩΡΙΣ εο2:-- 

Ἅἰ6γ6 γε», {, Θσα70 ̓ Αἰδαν. οπ. 

- -- -.- 

« ΤἼϊεαχηης 1εἰ{με722. δη{ε1Ή4722 ῥ᾽ ΟΥ̓ ΘΑ111: 

470 {ἀγρρη24 1 Π0γ 4722 0714 ο[[: ργο- 

Ῥ΄ΟΥ δἰ αἼοῦη βαγηηεῖ, )Π14 Ξ 

φομαί!ς εἰελθης 1Ἰαἰογηοη5 ογαΐ, διδμηας 

Ροίέρμηα  αιγ ΧΩ γε 

πῖ: δεγεαίο;.. ΕιαἰεὉ. 

“εὐ γραξοῆος ρ οι ορρ α[μετομάεγμη." | 

.... -οςς:-..-ςἘ 

ΝΞ ΣΝ  πΠ πΞ  ΞΞΣΝ ππέο᾿ ππ ΗΝ ἀΑΡΗΝ, Σ Ρορππππαδ 

ΘΊΤΝ Ν 5, ἴΟΥτιι15 ΔΓ ΠΟΤΈ ΠῚ ΓΕΧ, 1 Ομγοκῖοις ΕΠοὐ 11 ῥος ἰοοῦ [μρεγομ 1κ-- 
----οτἘΠ᾿ΤΤΤΤσΠὅἕὺἕὸὺτοῦοῆρ΄Ψ4.πι1ιᾺ.ωῪᾷῃπκχλππ1.:.Ὰῳ0ὃὥδπττΕγγΟοε- -----.λ ΔΙῚΊΈγΤΕδΨῦΟῷ,ΙἅᾶΌτ -0.Χ ΤΤτΤτ τ ὄστ““τπποΕὁσΦἔΨΨοέΠΡὲὸΨΕΠρΕΠὺέΕο φὲ τ ..“...“ρ“ὕτρψ“οοἘὌὃ2Δ΄νΨἕΨΝΗΣΗεΡ - τ ΠΉῊῊΗΉο οἰ λτρττστσἰὔΠῸΤΙ οι σσππτς0. 

ψη512 Αοσιθης 141] ογημ. ΔΠΠΪς 2.0. ; 

Πίος πος ἐκ ᾿αμίῖα βίης, ψηΐα ροΐέ 

ΟΥ̓ ΓΟ», βα:71Σ δαϊμητς, γΗΤῈ {με γαἹ ἐ- 
----...--. ------ὄ-ο. 

....  ......-...-..-....... 

εἰμεαίμς. 19 ΔΊ: (Ὁ: Ῥοιέηρη2 2022 

ΧΩ ᾿, 540 ΖΦ αἰϑακογηῦ 76- 
-----...ο.ὄὌ 

- ΖοΣ διέμηι ΟΟΓΑΙΙ (μη. ἘπιςὉ. 

: ΚΑΚᾺ εὐ 



792 ᾿ 

Απεΐ αἰάποῖς, Γ 770 γ7277. 
Ὑτ. 4. τίη. 
ἘΞΕΙΞ 
ΟῚ Ιο 

ΤῸ ΠΤ ; 
ἢ ΤΣ ταν Ὁ 

29. μεϑᾶι .-. ν᾽ Ν.Ν. 
όο ΙΥ ᾿ 

61 τα, 

62 

ΓΟΧ, ΔΠΠΙ5 3 δ 

3. Ζμηβύμις 41] ἘΣ (617 χηῖὀπ(αίαη» δὶ- πὰ Οὐ ᾿ ; ἢ 

79} έογὴις, γα μῦ9} 1, ΔΊ 21, ΣΝ , τ 

70 (ἐΠαμίπία αος 2Ιοίαγεροα βία, ατο- ἥι 

80 “6 πγγηαρηῃ  αιγόρ φρο ἠπεμ ΕΣ 14 Ἴ 

εὔρη “ π7ο ἰστο, Ὁ, με δῆς ἢ, ἐῥίς μαγ10 ρολλην, Ἔποα ἡ, αν Ξ δ 

ὃ: ὃ δλμίμηῃ ροιηρμεῖ βίη. δοαι. ΕἸ Π207,4. ). 1 6 δ 
θ5 τορι, ΠΧΣΧΧΧΧΧΧΧ0Χ.ΧἝ | 1 ΟἿ δ 

ΕΝ 10 ΙΗ. Επγγηήρεσες ΑγηΠοάερ Π ἤίμω,. ̓ ϑ Ἅ] 

ἜΠ Ι ᾿Ργοοίς ὕ αΠον ἀρη 4 {περι α»ο, ίος γέ. ] 19 ἢ 
δὃ6 ᾿ 12 φαπή,α πο αἰβεγα γέρα {»»ηἼ4,άεγηα ) 20 ἢ 
87 12. Οἰεογμομό:,116 Δ ερπϊαασ,γπ ἀρμαάεγ- 21 δ ἢ 
88 14 μρργίαε ΧΟΥΧΙΟΧΘΤΟΙ ΜΡ» ἐρμμαβο 

τ ἀὐαν ων οι παν. " 
ὅδ τὸ 
ρος ΣΝ ΩΉΡΗ, πάπα σθκνι, τρρῦκος 
ἘΠ  ρροΠγ τ τ᾿ π 

π  ν Ππτ’ π΄ ΒΡ 



ΟἨΒΟΝΌΤΟΌΘΙΑ ἨΕΝΆΈ. ΟἸΙΔΈΕΕΛΝΙ. 713 

δαὶ α,͵, ΖΦ ΠΟΥ 71. Ηεὐγαογω». 
Ἰοξ ̓ 58 ΕΙΣ ΕΡῚ τό 

τοῦ ] 29 κ ,,"αζοηρκς ΟἿΡΖ7)ΟΥ 107 4772 1 π7- 27 ᾿ ----- 

τος σοι τ ΤῊ} 8 , 

᾿ος [31 771: Ἔ --νοο τ πον 

Ι [Ι͂Ατ νυ 8 ΘΙΓΨΊΙΥ 5,0 [ ατηο- 40 ἜΤ. 
07 }2 Γ[ΠΠῚ ΓΟΧ. Δ ΠΙ5 50. 

τοῦ [323. λοχγή ῥπῖς αἱ αζη105 «τ: [αἱ ἐγ γοΥ6, 
ῖο9 4 « οΡΊΖ0 7 , ἐὑγαγ]ογηῦη. ΕΟ ῥγΟρ ΟΥ̓ 

ρει δι ὁ , ὦ ως δ 
ι λάᾶανιρ, Ηςρταοσιιπη τοχ Οχ 

τγῖδυ [44, 4η. 40. 

--.-.-.--- 

ζ {μρρβηρ» 4792 ογρῃλη με), 167. 4 110, γ{0 ρο- 4 [ 

ἘΠ βία, το ροψεῖ, τ: εἼ1α7, Εποῤτης. ς Μεύγαργηρη ροροχ Αὐήαεψαν εἶα 

ὃ - -------- 

9 πα τς 9 --ος-----..- 

Ιο Ὁ 

π ἯΙ ΩΣ ΤΣ ΠΩΣ ταὶ 
Ξ μα ΠΡ ΘΕΙΡῚ ὙΡΡΕΡΊ ΗΓ, πτττ τ 
12 ι2 

πο ΝΠ τ 
τς ὑσῶ 

116 τς 

221 17 ΠΡ 16 Πα ἤη 

1523. 118 17 ΝΣ ΠῚ 

5 τϑ 18 τ τ 

ΤΣ 120 το 
126 [21 20 Ἐ’ 

127} 2: οδίᾶαρμεαι [14 «Ομ 14. ΣῚ γὰτὶ 

128 ] 22 22 ἀῇ 

ἘΞ ἢ - 
Ὧ20 7.2 ς 24 

μι 26 μη! {1{π{|4 ρα: α. 25 

ὩΣ] 27 , 26 σύ 

ΠΕΡῚ 

ΦΟΙΓΌΜΟΝΙ,Ι Περγαοζαγῃ τὰχ 

ἀστγιθα Π44,4η 40. ἰῇ 

7 κἰς ᾿αιιάόξαι βίμις ἐκ αψια [εῖροὺς 
γιά. πε τ 



γιᾳ ΙΝ ΠΙΟΝΥΞΙΥΜ ΗΛΙΙΟΛΆΝΆΒΒΕΥΜ 

...-.---ς-“ἴὙἶὙ΄΄ἷἝὮἷὮὃ΄ὋἝἵὮἝὃ΄΄΄. .-΄--΄----΄’Ὸ-Ὸ ΄-΄ρ΄ρΦΠρΡὀυι: Ὃ --... 

ΔπρίαβΆαικο, Γ᾽ Φ ΙΜΟΥ 7)... Ηοὐγαογη. 
τι τά Πιατιπ. ᾿ ἫΝ ἀδιῖ... 

πΕ 1: : Ν 
Σ [47 6 Ὶ 
ἘΠῚ ΗΣ : δ ΜΠ} 
114 149 ἀν. ὃ ᾿᾽ 

ἀξ φαεῦτι. υσομαισανοιν τι ̓ : Ἷ 
τ ΑΙ διτνιν,ν Τ ποτυπη ὁ - 

{6 Γ τοχ ἀΠηὶς 39. Ιο 

ΤΕΣ Ἐπεί αἱ! δεῖς Ἔκοα διμαβες 1.1 δαάοο Ηεθγ ον 7, {ἀπε 4105. 

181 3 ἡ76 ἤίικρ»». Ξε τη τ νετπτνς- ἀῶ ΘΝ ἢ 

12 

14 
Ιζ ΠΝ 

16 

ΤΠ πὰ 

τϑ 
19 

20 

21 

22 τῆ 

23 

24 
2) 

Ξε ς-.------ .26 Ϊ 

173 Ι1ὃ ἜΞ -- 

τ πτῆτ πτ'ττΠ τὠττ}: 
171. [20 γ: 

τ π----- --»---- - 
πσσπππππππππις- - πππ ἢ 
μὐωβ ἐορνο τ" πον τ ὙΠ: -- 
179 ἰ 24 σον το 

ι8ο 2: ᾿ τς ἜΝ πο ΤΥΝΝ ΝΣ 

181 26 Ἡπα ἀν σαι παρητεσ τὶ τ 

182 2.7 τ δι’ ἀρ ΗΝ 

ἴδ ῇ Ξ 
184. [29 

38 

ὌΝ ΣΗΩΝ εν συ ΠΤ τ ἐπα φ πν τε 

186 τ αἾ ἢ 40 
!] τ πτ πρττ) το ππππ“ῇ“ῇῆῇἕῇῆπῆπΠΡ παρα πΤ -’. .κ“ς΄--..-ΤΤΤΔὌΤΎΊΤΙΤΊΤΤος-ς,,..,ΤἷἝὟΎΡὔἸἵἝἿ΄ ᾿ Ῥοιέ» 0717 δοί0)»2072:6 {{{Π110216 07 1417) σέμ!6 πα φογηρῦρ, ἄς γόφηο ξιζαγ 479) οἰγμαο, 12, ϑαγαγι 

«ἰρεερρ ἐγτῤμύμς ργαα: Ηϊογοὐοαρε γεν, ἐκ Ηϊογ μα ἰοῦ» ἀμ εν ἀπαὀτ γέφαθης Κοϑοά»»»;. 
τ ἢ 1 Ἀοδοαιη Ηεριαογη τ Ηἰεγοδοαπι Ησριδος 

ἐν τ ΡΟΣ 2. ΙΒ ἢ) 32., ὨΪϊδ 22. 
Τα ὐὐ ρον Ἃς, 4 Πΐς ϑοίογαργες (π1 } 4 ᾿ 
ὑγὺ ὦ χα οννσεον ς ἩοιποοΨἕοΠἍὍ ΜΝ 
ΤῸ Ὁ 7 τι ---ςῤ-. 

ἸΣΣ ν Ε [7 Γ ἸΣΕΕΡΗ ἔα ΠΝ δ αι Ὁ Ὁ: Ὁ 9. [1 ζαρετνς ΘΙ να 5,1,41|- [9 9 
ι9ό 2 ΠΟΤ τε αν τισοἘὁοι΄οὃὥὕὥὔΣὥΣὔΌ;. τ ΤΙΣ αι Η 



ΟΗΚΟΝΘΘΟΙΑ ΗΠΈΝΕ:; ΟαΙΛΑΑΈΔΛΝΙ., βοΝΝ 

᾿Αραΐα λας Γ ΤΡ ΠΟΥ 77,. Ἡεὐν. πόα. ΕΓ οὐν. [{]4εἰ. 

Ἵ 573 Ἧμῆε ̓Ἐμεμμες 41) δηλ! τα ΠΡΙΣΣ ΣΙ τον τ ὦ 

98.»ϑ»,ϑ,|,4 τοεαί,υ! Δλπέσ: Ομ]ά. ἤιρ)γ- 15 12 

ἴρ9}} 7. 4441: Ἐμοί," .6)- 1. 13 ὌΝ 

ἰτὅδ᾽ 6 ρίώ ἀἰεξμ, Αδα6, {{μρέγίογιε 4 με 75 

ΝΞ ΤΥ ὑππὰν [τ στ 
ΟΣ] 4᾽ 45.2..{6620ς ἤθε ἰοεο [)105γ- πως τὰ 16 

7) 9 Μηρρ{οι τα 1215. 17 17 
"το “ΖΚ γα: ΒΗ γ»ρῖ47} σειραί. 0[1 ΑΡίαμτιιτοχ [-τὸ τῷ ----- 

1 μςδυρβᾳ ΩΣ ἀα,Δῃ.3. .- το Μεῤγαον πη ῬοΕΝ 

12 2 [το γᾶν, ἀψιρροίρεΡ εἰα- 

Τ᾿ {1 Αἰαιντεχ πα, λη- [2ι γι ψαφοία. 

τῇ ὭΣ πὶς 2 - ὭΣ 22, 

Οὐ ΒΗ͂Ν οὐκοδέν ον, ΠΟ {τ ΝΑΔΑΡΠῚ τοχ Πτροὶ, 

υὧἷ ΣΝ 

17 ΜσΕς ον... Ὁ 11 ΓΟΧ ΠΠγδε], 

ιϑ 6 ΖΦ ΤΠ ἼΠΠΙ924. 

᾿ξ - 27 1 Ἐπίοθη Οὐῤγορεῖς αἰπο ἀἰο[μη: ἀπὲ αῦ Διοηγ(αρρηαι1ο- 

220 26 μρηηαη βῖς [7 ἼΣΗ. 1 

ἐπὶ ΘΑ Εν ΥΙΤΙ 

Ι ΕΞ ΣΕ ΣΥΝ ΝΣ 

αμέΐυγο Επεῤίο. 
-- .-.-.....'- ὁ 

23 
24 

τι Ηεΐα, τι τὸχ ΠΓποῖν 
2. ἈΠΗΙ52: 

ι Απλγιν Το ΠΤ ΙΔ Πν 

2 12. 



ΠΝ ΙΝ ὈΙΟΝΥΒΙΥ͂Μ ΗΑΙΙΟΘΑΆΝΑΒΒΕΥ͂Μ 
Ἀπαὶαβο τς Γ, ΦΦΙΜΟΥ̓Ή2Η. ο ἸΗεὐγ.]π44. ΗΠ ὐν. ΠΡ δεί. 
245 37 

5 

29 

49 

ΟΡ ας ΦΊνΙν Ὁ 

ΤΧ Ϊ ατπογητη ΓΟΧ,ΔΠ.12.΄ 41 

[: μῆς αὖ Επίοῥίο νοραίπν Οαγρε- 

τ γα δι, (»- 2. {μρέγίογις γο- πεῖ 

χρβίμ ΠΣ Παδάϊει; ΧΕ 

ι Αοβαῦ,τὸχ {{ςτἀ6] 
2. ΔΠΠΙ|522. 

2 
ς -ρκα Ηεύγκος ἢ Ῥγο- 4 

6 ρῥοεξαύαμι Αθάϊα, 

7 1οῤη, παι, ΜΊορβε- 
) 
6 

ὃ σφ ηεῖ. 7 
-'’΄ὌἊὌ-----ᾷϑοσοὄσρρὉ0.-ο0ὦ0ὠ-ο----  -----ἰ΄᾿--- -:ο--ὀιὲε-ρ----΄. ΠῚ 

9 

2 

ΣᾺΝ 
4 

ἀν στν 

το Γαΐ, Ῥγορῥεῖαε γαῖ 

τι δεάριψίαι, Εἰαξογο τὸ 

12 ιι 

ΓΙΒΕΚΙΝΥ5 ΘΙ1101ν 8, 1 1; 

1 ατἰπογαπη Χ Γεχ, δῇ. 8. 14 ι3 

3. ]ς ἴων: [πρεγ]ογ15 γέχῖ βς [ας 14 

16 ις 

“(ας ο[ ΤἸθεγῆς, χη μὲ ργίαδ 17 τό 
6 αἰῥιίᾳ αἰεοῤαταγ.Εαίεθ. ΓῚ 8 17 

7) 19 ι8 
ὃ 20 
Ι ΑΘΕΙΡ̓ΡΑ διεινψιν δ, α- ἢ 21 

2 ΓΠΟΓΙΠῚ ΧῚ ΓΟΧ,4η. 40. 2.2, 21 

2 Εἰ ῥὶς {μρεγίογίς γεσὶς ἤμίπις 23 

4 

-Σ- 

{πῃ αμπς ἀμί [ξομεα- χ4 Ι ΟΖίας,  αὰτοχ 
7225. Ἐπ οῤτηγ)2 βοΐλης ΩΣ ἀν κα ΚΘ ΒΕ] 2. ΔΠηΪς 2. 

"6 Ῥιομηίηρη, οὗ γεζιρς Αἰναις οὔ γέφμῖ8 Αἰϑα- [1 ἸΟΙΆΤΛΙΝΤΙ ΤΟΧ [πτ [1 ΙΟΓΑΠῚΎΠΙΙΓΕΧ 
ΠΣΣΧΣΧΧΟΖΩΣΥΧΕΗ 2 ἀκα, ΔΠη15 8. 5, ΘΙ ΠΗΙ 12. 
9 4Ἀ16 αἰμκηρρεη. Παἰέγρ Επίεῦ. [. 

“(αν [6 122 διατῖπα ῥηΐογία [4 

γερεγη ἐν.  ργίρρααρμά [α- [ς 
-----------. 

2150: γέζπα21ε ΑΠογμογα, 70ε- 6 

147», ἦγ ΟΥ̓ “εἴα εἰαγμη6, 
αὐ: 
ὃ ἐπ ΘΕ ΒΑΤΑ Ὅταν τς τὸς στ ϑυδαπ,, 
1 Οομοζίας, 111 Γοχ 

Ιμς, ΔΠΠΟΙ. 

7Τοίκοίο ρον χα ΣΥΝ 
ἐεύν μος εἰμ οἰαγηβηρισους ἘΣ ΔΏΠΙ5 28. 2 

-λ Ὁ πΠπ 
4 ὶ 

ΕΞ 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΘΙΔΑ ΗΕΝΕ. ΟἸΑΚΕΛΝΙ. ἊΣ 
ΟῚ α ΗΝ [ΠΙΜΟΥΗΉ. Ὁ ἜΠΗ οὐγ. ]μάα. ΠΙ ἐὗν. Π|)4εί. 

ἘΠῚ 22. προσ. 
οἰ «πρὶ 

292. 23 

------- 

ι ἰοας, ἀεοίπηες ΓΕ χ ς 

Ια, Πηἰ5 40. 

293} 24 εἰῆςς δ ΑΙ νδον τιν 57 
----. 

794 25 
Ἰξ [36 

[196] 327 
[1297] 28 ΠΠ 

᾿ 708 29 Δγεμγση ΠΕ Δ, 7202107 172 

] Ζφ9ο 30 ἐεγιίαιον ἐφησχις βαθείην. 

1360] 31 
Π|βο0τ 3: 

50Σ.32 
258 

Ζαιρβαγίαα Εοῤγαο- 

Ιο γῆ ῥγορϑεία θ6- 

εἸάμπ. 

ἌΠΙΤ θιν 9 ϑενῖνϑ,; 

Ἰ,ατἰπογατ ἀποαφξοίμηις 

ΤΟΧ, ἢ. 19. 

Αϊοβερεγίογες βάλον, ναγίᾳ ῥα- 

ῥεὲ ἀρμοί {ὈγΊΡ ΓΟ ΕΣ “0714, 

οἱ, απη014110221 145 0 71 

ἀἰικτγρσ,αα ράσ. .7.υ.δ. 46- 

1 ἀπ Εμεθεηαδ, ἐΉ772 Ῥγα μενα ̓ Ξ: 

ἢ 118. 9 “Αἰϑαπογ περ μον γεολίο» δὲ 28 

πὸ τὸ μηῆς Κορ εἰξ, ρο[ε [ἐ:εἸεεσῆ, Ξ 

1 βίμιρ {6 Πεἰϊγε,ργοαπηηε 39 

2 [12 Ζαέη Ργοειίι, 7ΗΣ ΟΠ72 Κογμπίο 31 

25). 132 ρηαη εθ)Ρη)ὈλἼ)γα,  ασάα- 3532 Θ τ τν 

1 Ἰοιοῃαῦ,Χ τοχ {{γαοὶ, 

2 ΔΏΠΏΙΒΙΤσ. 

2. εἰ ιις φορϑεῖα 

26 720711:7. 

ΠΝ 14. ΦΣ ΠΩΣ σο!ε. 152. Ἐπ 

ιΣ ἘΣΑΒΒΡΊΣΟΣ ἐδ ὦ ΡΨ. λιατὴν ςΟΣΗ ΟΕ ΣΕΦῚ 
ἘΝ -τοέοὃο τε πεν: Ὶ μη 

2 6 νὼ 

7, Ι 12 
ποκα ὐναῖ τος τ νοῦ τες: τ δι 

3ὃ 
-.-. ὦ .... ...----"“Ἕ"Ἕ"Ἕ"Ἕἷ----..---.-.ς.-. ...ς-.ς--..-- .-....Ὸ ᾷᾷϑν.-ππ11--|--ρ.-Ξὲ΄β---.-ιὄ.-ἰςὦ-ὃ 

ἈΥΝΕΝΊΙΝν5 διινιν5,, 29 ιξ 

Τ, ατἰπογιιπηὶ ΧΙΙΓΕΧ. ἂη- 49 ΕἾ 

Ὠἰδ 37. 1. Απλαιλ5,Χι τοχ α- 1 17 

δυροΓΙΤΙ γόσί ῥις [μι ρα 2 ἀα,Δη.29. 1 ἰολ5,Χι τῸΧ Πτϑοὶ, 

βίμμι, τ᾽ 12 εὐ ἩΟ, ΜΙ ΜΜΗΣ. 3 2 ΔΠΏΠΙ516. 
-----. -----ἔ - ---- 

ραγς υγϑμ εἰέ, »ἜΟΥ ἐμ ας ἮΝ 4 ἜΝ τ. 

ΠΣ χα ἐρεθνοταῦη- | ΟΜΝ Ἅντι... 

ἐπ ἀοαΐμ. ἘΛίςΌ. ό Οὐ 

987 Στ: 

ὦ τ τυσ ΘΝ 
ὃ 



Β" 
Ϊ 

χὰ ΙΝ ὈΙΟΝΥΞΙΥΜ ΗΛΙΙΟΛΑΝΑΞΞΕΥ͂Μ ] 
Απηὶ ἃ [Απ. ἜΤΟΣ Μεάου. «“ίαιεά, Η εὐ. ]ώ6. ΠΗ οὐ. ἈΠ 

σα τ΄ 
Ὑτ. (8. (ἃ. Πματα.᾿ 

Ἵ] 

ΤΩΝ 

240 Ιο 

341| 13 ΤΥ ἈΡΣΙΘΕΩ͂ΝΟΝ 6.}.- 1. Ὁ ἐρν ΕΟΒΕ 
342} 1ὰ . ΙΖ 

24ιιυ πο θυ ττ οὐ θθεϑ "ὦ 
244 τό 14 

1.4. ΡΠ  ΘΝΣ ἐν ΑΑ δ Ὁ 5 νυ λον τ Ὁ ὡδὶ το μυδλιε ὼ αν ΘΙ 

246} 1 ὃ. δαγααπαραίε υἰΠ1792745 Δ[ζ γον γέ γοχ ῥῖε Χ ῥιεγέγμαγεέ 16 

24..,519 (ΩΡΊΙ. 17 

248] 20 ιὃ 

ἽΝ ΕΠ ας ,,.19 

2.5.0 22. ᾿ Ἔν ἐπ κ ὃ 

32:τ͵ 23 ΣῚ 

223, 

Ι (ὐΖίαϑ, ΧῚ1) 12 

5. τὸχ [μα. : 14 
᾿ ἜΠΟΣ 2: πῇ 

: 1 
27 ΚΠ 4,520 «ἰεμγπκόζιη εἱξ Α)νίογαρμι ΣΧ ἜΣΣ ΣΣ 18 ἣ 

ΠΕΣ } 67 “γύαεοζεγε Γαγμοῖ αὐ. γ{1., χΠγγαηπίάος ρα, ηη ΧΩ οαάἱ Τλεῖο: 
.....ΡΡ.-..ςς. 

ΧΟΧΑ 

Ἰό6 τ Ῥκοοαβ διυγινβ 1 Αὐθαρος ΠΠδοσῖς ρείπλσιη [ 7 
ΧαΙΙΙ ΤΙ Ἄτπ. τοχ, 52 Μραϊεργαμηταη, 28. | ὃ 
ΔΠΠΙ|5 23. 2 9 

769) 4 Ηΐς ῥεῖ, ἐλ μα .4 α Το 

370. ς ΡέγΟΥ] ΤΣ 5, ἑοῖο, ζ 

πο τς, ππ τὰ τ ππττ τι ΒΗ 
Ρ γ,60 μοιθοείρου ΤΠ 2οες Πα ΕυΤ ΟΣ ΠΥ ΤΕΤ ΟΣ ΟΣ ΤΡ Σ γΈσΑ» "Μ70, ἔ 40 ΜΟΊΡΉΙ1Α τ, (μαάΡεγάϊ 

ες φη δος μαγ μρν ΟΟΠΉ61 ἰοοπῦη, μοοο- 1] Μαζδάοη!υο - φάτ τογα γαῤοαηίηῦ, 

572 7 7 11 Ρηπλὰς ΓΟ 13 ' 
ΤᾺΣ ὃ [ Οὐγαπῃς, ἃ 14 

ΠΝ οΠ ς΄ πε, 
275 ΤῸ : Ιο ἄγη 16 

ἼΠ ; Ῥγορῥείαύαηὶ ἀρμά Πεύγαος, Ιεθ, γος, Εςα]ά6,(0' 1ομα6. 

1 

377 12 

375) 13 
775 ΠΤ 
89 ἋἿΣἢ 

751» 16 

ὙΠ 7 ἢ 



6 

Ε.. ΕἸΠΕ ΟΝ ΘΕΘΑΙ ΑΝΝΗΕΝΕ. ΟἸΓΑΒῈ ΠῚ 719 

᾿Ληπὶ ἀ!Απ.τς. ΓΖ 77, Μήεράον. ΔΜήκεεά. οὐ. ]πά6. ΠΓ οὗ. Π δεί, ᾿ Ὅτ. κα [λτὶπ 

1788] 53 γ89,1 ΑΜΥΤΙΥ8 ὅ1.| 24 1 Ζοματίας, 
τ ΥΙΥ 5, ΧΥ͂ 1 ΑτΠουι ἢ ΓΟΧ, ἈΠ. 4.4. [ Χαμ τοχπς 

Σ 
ΤᾺ], Ππηρΐ1- 

ΝνΜΙιΤΟΒ, ἔχοε φρεγίογης γϑρῖς βία ναῖον, αΠ᾽ ΑἼ76 Αγιρ- διις 6. 
ἤογερπο ρμ με, ἀργὸ (μο ὐχί!. Ελ α εἰμές, καἰονοπά ραν ες σγατίά, Ο 56 |ΠΠ|, ΧΊΤΙ 
αἷνχο Τ παι ἰρόξα: “πα οὐ τὐϊοο ζηοο {Ὀρ11γ9)0 ρατγη [εἰ αγϑηο φορρεὶ- τοχ Π{τ. αἷς- 
μος δα] 4181 μα ζαμεος, ἐμχεα ἰοσενρ, ἦγ ἐογγαῦ πα ἀρ {0 4 εἷδ. Κ- διις 28. 
γΗῦ ῥβαγΊεος ῬΥΟρΟ γίραγῃ ΤΊΡογὴς ἘΚ ρο τος, Ἐφεβίμίας γοσίὴ ραν 1 Ργοῤὼ γρο- 
47,726 .11,4σἰς Αἰσοί αν αηγ 6511 4792 αὐ ΧΟΣ 792 [μα ἀοεμίμ:χηα, γος. γ. Επζούλως (ρ- 
2ογ ρμίο γε μαίμερρ (9" γαραοίβα!ετα εργρογ χη πο τ, ἱμρα αυἱεῖ- ἱρία ἀμηῆ: γηοα 

᾿ τ αρρείαθαιπγ. ὐηοΐς. » αὐ ον αν 7.1)», ΟΡΉΟΥ ἡ 4792 ῬὈΡΕΥ ΟΙΥ ομ’. ἦς αΐδ ἐπ 4.1-- 
τος εοἰεία, ἰεραγανία αἰοπέπν. Ῥμέγέϑεγο οποίον! οοἠοῖξα ρα- ποίαγε ῥίαομ, 

ΠἝἜογιρ φ' ἰ4! γολλμεηνα μήγε, 2 εγ{φἕζοη με ἀῤμαὶς “41ῤα7».Δγμμο, 4τ πὲ χλλγῖς αἰϊγη- 
{778 ΠΥ ,ΜΊ ΠΟΥ 0702 171 76 ,,Π7᾽} γ [ἐπί Ηἶφς Ἐπφούϊες ἠῃ Οὖγο- ἀο τχεὶ (γε, 
πίω. 1 οσεηησίη) ἀπ λ6)2:,ν]σοίπλο (δ ρτίπγο ρατγαὶ {πάππος οὔ ὐαίραγρριός μα 
μα “ογῥατη ἜΡΜ 7105 ὐὐαϊγγρηφη, ὀχ ρίαγ δηα5 ΠΥγΗΡΙ4 ἐς. σρτος υἱγος ΟΕ 
γάχγ εχ Τλολ (0 7 11 μήγροιισ. Ῥείμο “αἰ αρρη 3) 

ἣ᾿ : ῥαςοὐγέγμα 2. 
: :ς ι Μαηδἤεπ), 

---.-.--:ο.ο.:. 

26 2. Υ ἘΣ ΧΊΕ. 
----. 

27 2. ἌΠΟΙΟΣ 

28 4 

ι Μεάοτᾷ (ξομη- ξ 

ἀἰις ΓΈΧ ϑοίαγ: ᾿ ὅ 
᾿ 

τή 

19 

Ιο 

1 Ρῇασεια, 

7 ΧΥΙΓΟΧΙ 

6 1Υ, ῥιογηῖο 

7 ἐογιίηγ, {4 

ὃ “ΑΡ671 {1712 

ο ἐππαο {ἐ{οἰμ:, 
.-----..-.-..-.-..-.---------.  .... - 

ΟΙΥΜῬῬΕΑΝΝ ΡΒΊΜἊΑ, 
- 

- 

 ΟΤΥΜΡΙᾺ 9, [ρατίπιπη εἰς ππάτιοῦ Δηπογαπη: πο ρυτο ρα οπιαπος νοσατγὶ ΓγαπΠι; 
νταραα Πογατίιιπι "δ... (ὐατπλίπιπι; Ευγέμηα ἐμ ἶγο ῥγοίῥεγ 1ΕγΤ1ο ΒΗ [δεπμοίος γεαα 1 οχίξμα, 
τ Αδιοϊίο ΘΠ ΠῚ οἶα ὈΟ]]1ἃ,Ζαο ργίπηαπι Απιραίξιις σα ΠῈ Ο.Ρεάϊΐο σοηί ἤπῖτ, δα ἤπεπι με !]οτιιηι 

τ οἰαἰ πη, Πιογιητ 12, ΔΠΉΪ τ] ἴτα οτίδπι ἐχροηΐς ἀογοη. Νοη μην ταπηθῃ πείσας, Ρογρηγτίο- 
“ ΠΟΠῚ ΧΡΟΠΟΓΟῚς ἀππος: ἃς ΠΠπῶ οἰπίδι Ροοτα;, σιίησ οὐξαιεμῦρ ἐγ ορίά απ: αἱ45 Οἰαμάεγε ἐμ ἐγηρη, 
“ Ῥδιοφαλάτασίητα ΔΠηἰς ΟΠ Πο5 ἘΧροποῖς σοτηπηρητατογαβ. 564 αἰΐτς οτῖς ἐς ἢΐς ἀϊΠοτςη 1 10- 
. 8... Ἐς(ο!Πτδυτοπι φαοίάλπι Πἰς Ιοφαοπάϊ πλοάι5 ἀριιά 1 ατίποϑ; εμέ ησίμο αἥηος “ἴσο, 

5.9 Ἢ 



7όο 

τ 
-ππεπ-- 

Ἡμηριφμ τιμρ 

' 

᾿ 
᾿ 

ἰ 
| 

β 
᾿ 

Ῥ1,}η02 82..4 259 14}. 

“5:41 Οεἰι ἀρμά 17 

ΥἹ 

φγρηγεέσ τολλωσ ΟΥ αοὶα οοἰεργαξαληγιίτοτι, ϑνίμο απο ἰμ γεν; Κοηρα εοπάεξαίηγεντ Οἰγη 
: Ἰρατίιτη πυΐπαηϊις ΔΠΠΟΙΙΠῚ οτοά!άοτίητ, ατηας δάθο εἰἰ4π| (οτίρείς ργοά! ἀοτίηϊ; ὨΟἢ 

σοητο5, ΠΏ ΠΠῚ Π11Ὸ (ςηπεπ5 ΟἸγπηρίαϑ5 ἱποὶρίτ, φαίΐηγιπη οὶ ΔΗΏΠΠΆ, φαΐ τατηςῃ Εἰ ῥεῖ πη; 

(εαεηιῖς ΟἸγπιρίαοβ. Ὁ υατιοσίτας; ἀΠΠῚ ἱπτουίασθητ, Χοορτίς ἢὶς χαῖρ Πα ἀϊταγ πηδί 

Αππηὶ αἰληντες ΣΦ τ. 

ΘΙγερίααες. Τι. τα 14τἴπ. 

᾿ 1 499. 21 16 10 0 

ΖΦ [4τοὸ ΤΙ Ἔω Ξ 

2 [411 [2 | ΝΣ 

ΠΣ, 

413. 25 
2. 1414 

3. 4 
πυνμέος Περι 

417 20 ἐκ 4 δια. 

4 [420] 32 
421) 33 

.429) 41 
ἐλ. αὐ σ ὼὰ Ἰτ Σὰ 
δ τὰ εἐλὴ δ οὐεο δθοῖυ 
4 [432] 44 9 δι 

---.-. θῬ-..-. . 

Ιο 

4:} 12 

ΙΝ ΠΙΟΝΎΘΞΙΥ͂Μ ΕΑΓΙΟΛΆΝΑΒΦΕΥ͂Μ ὁ 

τι Μαζδῆρι 1 ᾿οαῖπαπη, 

2. ΠΌΠΛΙΠΙ | 2 ΧΙΙΠΙΓΙΕΧ 

3. ΤΟΧ, 1 γείτ 3 [π6.ἀΠ.16. 

οι τ᾿ 
τς ψεῖ, Επίοῦ.. 

6 το. ῥαδεῖ,, 

ΤΥ ΤΥ ΠΊΠῚ45) 

ὃ. αῃηὶς 38. 

ΠΩΣ, Δογηπίμ τ" Κα: 

28 γης πα είν 

20 

21 

---------ὀ-.- ---------- --ὀ--..-- 

ι Μεαοιιμῃ) 13 

2. τοῦῖπς ΓΟΧ] ΤΩ. 

2 Μεάϊάι:,] χ᾽ 
4 ΔΠηϊς 40. τό 

Ὶ 17 
ό τὸ 

τς ἀν ΦΤΆΡ 
ὃ 20 ΨΡΒ ἘΞ 

ν᾽, ΟΝ 1 Τεν, 

ΑὙΤτοῖα σαρῖὰ δα Υ τρϑπι σοῃαϊταπη ῃ πὶ (ππὶ 4.3.2 νῖ τοῦ Ιοαγἤι ἂς 
πετίε δ ΑΙΡα σοπάϊτα, απ 4ο9. Ἐοπιΐις ἂς ᾿ξειημς ἔζατγθϑ, ΠΟ 
᾿ἄεητος νγρεπὶ ΒΚ οπηδίῃ (ερτίπια ΟἸγπιρίδάς, ᾿ΝυιΠγϊτοτὶ απο ΑἸ θαπα 
ταπῖ. (οτογαπη οττα (ςϊτίοπε, πιὰ αὶ σπγι15 σεοἰἄϊτ, Ε οππηαίο (ΟΠ ἐπηροπι 
τε!!έξαπι εἴς. δοῖο οξ αι ίοχια Οἱγπιρίλάς ἃ οπηδπι σοηάίτατη ἀἰοληιτε 
πο5 ἢὶς ᾿οηγήαπ δ ποπάμπιη ριταμλι8. ' 
------- -----,-- -ο----ὄ-.- --..ὄ.ὄ.ὈωὈῳὩ-.------------------ 

Κογμάπογωγῃ. Δίφάον. Δήπεῤά. 
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27 
γὃ 26 

27 Ῥγορύοιας. 

38 δά! σφας 

39 ὦ Ζεεα. 

[2901] 26 

29 

: Μαοεάοπῇ 

2, ἘΧΊΟΧ, Ἀ- 

3 ΠΑ Ι ὉΤῸΣ 

23 

στρ 34 Ογα μας α Ογγοεαρεμε ἐπ , ςθ" 

ἼΣ ἴσιο) 3; 1)άογηῖη γορηρην ἰο[7γι- 14 

οὐ μ στ] 326 ἐΐπρ. ΠΣ ᾿ ὍΣ 

ἔ 2}..27. 16 Ἐν ος ὑχρο ἱς 

412. 38 ΤΡευσ, ρθε 4 ἀφμοίααν. 17 

2141 39 ιϑ 

51 49 
ἜΣ Ἰσιδὶ 41 

217 45 
--.- 

218 

219. 44 1 ρ [9 σεεεθοιε 

225 11, ΓΑΚΟΥΙΝΙΥ͂5 ΘΥΡΕᾺ- 
[ἔπε τεῦς. --.... « , 

7211 Ωχ5 Βν5011 δέ ν]τἰπγι5 ἂο-] 25 
᾽ 

μ᾿ .........-ςς.
’ - - -ς-ς-- - 

2 ΤΑ 3 τπαποῦαΠα ΓΟΧ, Δ ΠΠΙς 25. ] 26 
ΠΡΡΟΥ͂Σ τ βειοθνκαε θυ ι τ τς ΞΞΛΑΣ, 

ΒΓ ΓΔ ἐῶσι 



νων, 

“66 ΙΝ ὈΙΟΝΥΘΙΝΜ ΗΛΙΙΟΑΆΑΝΆΑΘΘΕΥΜ ἐὴ 

ΛΟ ν Ἰ οι  ΚογμαηοΥ μη. «Ῥεγίάγω. ήφοράοη. Ηεύν. (4 ῥ. 
ΣΥῸΣ προσ’ τ τ τ΄ τ τ τ ΠΟ π΄’ Ἢ 

ΠΡ ἢ ὃ 7ο,γγ5 Μήα{{4 

πὰ ἢ Αγ 1712 5 δΆρεῦ 7 ΠΡεεγ9) 29. ΦΕΙΑΥΠ7,2γ61724 
.-----.-.Ἔ ὦ... 

ἢ 

21 

2); 

3290 Ογγηηχεεγζεει.} 2.3 

Πα (ληδγίος βοῖ- 24 

ἐμ ἰπηγοδ, βήες, ἐ4107221 2. (ὐἰν πη ἔθχαη}. 2. ς 

2. 1:26] 7 δεγμῖο θεῖο, ΑΥ̓Υ1ΡΗ]11772- 

2. [227] ὃ. ρεγΙμῦ. χοῦ 1} 141 αὐτ2:(η- 

4.228] 9 

64. 1 [229] ἴο “45, (Αγ 667 65, εο)ροαΐες, α- 13 ,χό 

Ἴ [236] τῖ γερά, γμρίαῆα, ἐχκμῖα. 1.4 ΕΣ 

3. [23112 ίίοος, Οαῤιος, δποίανευ ς ὑπραιεηιοταε. 

6 29 4 |;32) 13. βογμοελαηῦ {δ 1 6611: { (Π2} 

ός ἜΗΝ 252 ΚΣ. Θρῥησαγεὶ Αγαϊεα, αι 4 “ρας ΕΝ 20, ς 

Ἴχ ἰχ34} τ. Ζαγημπιαηημέογία. Πίμ {ε} 8 π΄ ---- Ὕ 

7| ΠΗ Έ114792 ΓΟΥ̓ΤΗΡΕΥ ΑΙ, γόσπθ ἐχοίμς εἰ. δας Ἐπ εθηα: ἡ] ἐπ ΧΧΧν, 
ἀπηῖ γέμα ε [(γτδί! οὐ ίεργα ἐγ δεγιρῖρ αὐοτ απ. Ἂ 

ΤΈπτιο ἀρμά Ρεγίας γεσμαγ ΗΖ Εῦ ΣΧ ΧΧ.ΧΣ ψηίϑηες γηεη ήδη ἢ 
αἰοεμα αρρπίαε αϑρέη, ΠΠΟγ οοἰοἽ 145 ΔΉΖΕΗ καὶ Τρ ρ ο!Ἴο,εο» οἐξαπῖφμρῖ, αγηόγ(α αὐ! ῥος ΧΩ βὴ Ἷ 

| 26,65. : ΠΩ 
7. ΠΣ) πᾶ ρο τ ΜΉΝ ἘΠ 99, 

ἘΠ 236 ἸΩ Ι Τλατγίτις, αη.36.΄ 13 ΠΝ ὩΣ ἮΙ 

66 ΠΕΣ ΩΣ τ 2 [34 σι 
δΈΘΥΝΘΡΟ «790 1711 γι, ΓΟ Μῦ9Ὲ 12 Π]10γο(οἰγύρες ον γμεην αὖ Ζογοθαδεί, εονε ερραναατηῖε 

7μ6 ΟΡ η5 422,0 .10. Κερρήίιο γιοῦ», σαρ ΜΠ: 41:5 {παι φον πῦΏ, (9᾽ ὐρέα ΤΟη» Ῥἱὴ «αἰἠβεαπα, μεθ Ο “γγοέχῇ 
αἰγεῦρ ῥαὐμὴι: (ἐαἱ εὐτ μερεγρραλην Γεηρηρ έν (μὖ Παγίο; φῖα υἱοί χειες αἰ ἡομγβόηε «αἰ ποατο 

“070 ἐρηροαμεύα. Ἕ 

52 [28] 19 ὐλτς 

ΦΠΖ40) 21 ἢ 

ΓΟ ΖΕ ΕΜ ΟΣ Ἐπ Τῶν ε- 
Σ 242) 23 Νὴρ ἡῤως ο 1: φῖξι δΝ 

μή 4583}: 22. Ξ' ἘΠΕ 
ΕἼ ΒΊ ΚΕ ΒΕΤῚ -᾿ Ι 4ι 

Κερηατηηρ οὐ Κοησα [αὖ γοσίῥηα5 47422.2.4.4.. 4μόξογηῥης Ζ, 10 αιηπεθος πο γο [:ρηγῇτο. Τα Εμρ 
φεγο ρῥμ1 1 10)1Ἴφη αρ[71: 4712] μα μ0γ: )εαγμζ μα ἦρε ΚΠ ΕΓΗΥ 1γτὐτς πναγί περ ἀπ αρμάαμέο 
γέξις 105 Μραἰμίγεια ἔο5 ((μὲνοι εχ ῥγορο 9 Κογραπαο {{γΊφοτοῖς δή βονίαρι, γιεηρρα ἀραοαίρῃ Αι 
φηθί, αἰ γκ οτος Το} 411 [εηρηέσ. ΟΟΕΓΕΥ τεῦ, ομεῦη [6 μο1α ῥαηῖα ὐἱχργο Οὐηβέμερνα γιθρηρἰφε να, ἄς ἔα 
ὀηες αἰϊψηοῖ ἀπο αλἠμφομί μι Π εἴα γερά γεϊλμα {ρροζείρρεσ: 9. Ππαϊφογ μῦν (ΑΡΙ ΜΙ] 45 1472 ἱακαιαῇ 
1146. 674], ἀοβέςεγαλιι οἰλαν 1, γαίργηρη ΤἘ γγρηϊογμρμνε γοσμανδος, (εὐ (αγεὐγ(ε,λεμεα, [μὖ Ογνο, ον 
λαγ οὐ μθ 11 μι5 Ρεγ ἴδ. ΘΙ Αργ ΡΟ 071 γμάσοΡεγ ὁ τα ἀτεζίογ ον ΟΠ γηῦη τε γαγπάητερ ῬΕΥ ΠΥ ΠΤ 
}ρ οἱξ, ἰατῖμεσ ἐα βεγ(οηῖ, Κϑπ1 41 ογγεγρῖο δα ῥαύογε τυ οἰ, αρηα Επζοηρ» γεφηΐγαξ ἰἠσεῤλ. ΙΝοτημ 
“αἱ Οοπιηίες, οἱ αραα ῥικαο (εχ: απ έζογξ, (θ᾽ ααἱ Οἰγιρρἐαοίϊη, ΑἸ, 7 7, αὖ γγῥεεοπαλα πη) ΟΥ 9 ἀ[ 
δἰ, ράπεα αὐἀιοϊέμέες ἐκ Δίμίο, γε σα, ῥολοῖ μέζον Ἵθηεσ, ῥγ0 οὐ)»εγμηλι {μα ἰο θγεεῦρ ὐτμταῖε, ἔν) 

ς-Ο.Ν 5.}1..8..5.Ψ 

---τ-- ὁ. ὁ ὁ ὁ᾿΄" . 

45.Ο]. ΑΟν Ὁ. 

ΤᾺ]αηιας Βεαζι5, βγμῖο {7ρέζις εἰ δ». διιγεῖία ΤΥ ΙΟΡΙ 1, 
ΤΊ ἸΣ ΔΎΟ 720Χ ΟΖ. Πογαίτς Ρε ζω. Ι 

ΤΙ, Ταγσαϊηίες (ΟΠ Ατίπιις, (οήαιίμο [ξξξμ εἷξ Ρ. Καἰονίμς Ρυρβεο ΣΝ πνσσΠοσΠρΠπρπρ-πρπρΠ8ῖὯἋἂπσππΠρππΠ τ -πππΦᾳΦᾶΨΦ’ΠὋιΨ.-.ὕ...-.ἨἍ,Ξω--:-:-------Ὁ ΤτΤτὴτΤτΤτοοκκΚκκο““ρκᾶ“ο5-....Φτ π 

ΡΝ αϊοσίας Ῥορ!ίςο 411, Οὐαί Κοημα ἀφηαίο,τπμόμία με βολφΙ ΔΗ ΟΧΧ ἢ " 
2 Ϊχ4641 γρίμα. Ἐπ ε. » 

ΤΟΙ πογοιίας Τ τὶς ρίτπας. ; 
ΡΝ δἰοῦῖας Ρορ!ίοοϊα 111, ἐ ἢ 

5 ΖΗ 7ΕΙΣῚ Ῥγο Ηρ αΠ1ο ἐγ ογρεγαῤτσ Ζιἡπἰλ εοαϊοϊ κα γαοίην Ῥ, 
Μ᾿ Ηογακίιις Ῥα α ΠΠς αι τ. Διο οίπς σμθα πογρο 5} 7721) [ ῥοἔζπ ε{. --Ξ-- ---Ξ-Ξ - ΞΞ-βτξοὸἙ ἘΠ τοΠορΠ’΄ρψρ)'΄Θ 3. ΠΟ ΡΟΑΠΡΟΟΙΤΟΤΣ ΕΟ ΕΙΣ 

68 

-------. 

----- 

᾿ 

“ππΠῆτσ ΠΤ Ὸσππο!σέἘηπό τ τα ςῈᾺΓτσἀπ΄ΠΦ Φ Ὁ τ :--- “ον τ)ἷὐπα-ἶντὦ"....ϑ.γτὍὃΨὌῷὧὃὌᾳὃι' 



ὉΜΠΜΚΟΝΟΙΌΌῸΙΑ ἩΕΝΆ. ΟΥΑΒΕΛΝΙ. 767 
λο.Ο 1λπ. Ὁ Ουοηαίεν. 

ι 5.1 ἀγρίας πξι5, : ΣῈ ; 
δ ς; 28. ἀπτηῆς ΟΥ̓ 722 Γ07} {2 ογρεΐγτια ἀρ πα Γ μήμῦρι γα 7 {0221:128: 
1 : Τ᾿ ΕἸ υπλϊηΐας ἐπγίαζυερηθ) "δ, ΟΥΠ)Ή, ᾿ 

τ γι πισ  π Ξ  Ξ Ν 
Μ’γαϊεείας, Μησες 21. γαίεγημρα οὐ ἐδγ ῥὲς αμέλον ἐπῥ ς αἱ Ρο-: 

1 249,0 »ίβεοίο [εἐγαίγεν:. 
“ῬΡοξαπλίις Τ δεττας. 

5 
----- 

Ῥ γαϊδεϊις Ροριίσοία 111|, 
2 ἸΖΙΟΝΙ 

ΤΟΙ πογατίες 1 τι ο ρ τ ΠῈ5 11. 

π- ΡιΡοιξαπλίας Ταθοττας 11, 
2. [2ΤῚὉ 11 

Ἀἀρτίρρα Μεποηίμς Τληδτιι5. 

δρ.(ὐλίπας Υ ἰςοϊίπιι5, 
4 [ΣΣΏΝΙΙΙ 

Οριτοῦ  Ἰγσίηΐας Τ τ σοίξιις. 

Ἄχζοσο απο ροὲέ ἐκαζξος γεσός ποιά αἸσαηεας οἱ 
Ῥοΐαπιας (οπηϊπίμ5, εγεα!α, αἼεαον ({ῖτος, 20. γαασιτίον ἐημειί,  Η αἰ 

ΠΣ ν52,1χ ἑξαιογὶ οὐ οημέγειησ. 1Ἰζξαίον ργήρατς 1,4γσίμδ; 
ΕΥΤ ΤΟΙ λτρίμο. γα" οΥ ἐαημλίμγ:, δ. Οαβ να ψεΐ!, Εἴαο Ἐπ οὶ 

. [ἀ διοηγίηα ποδίογ δου ζαεζμρειγασ [ἀ εἰμοαροῖ- 
φγ215 ζογ[{{6. 

Ῥμ“-«- 

δ. δ ]ρίοιας (λυ ΓΙ Πι15) 

2 [254.)Χ 

. Μδηίυς ΤΠ] ς ΓΟ σΊΙ5. 

ΡΟΝ οταγίας (ασμλΐηι15, δλμηα Ο. Κ πε μ772 ὐοοαί. 
3 ΙΣΣΡΧΙ 

ὙΤ.Ἔ δυτίας ΕἸμΑ. 

ΤΙ Αυρίας ΕἸδίιις, τς Ῥμοεη [}6  η} εὐξ αη0 253. 1616792 ἦγ Ομ ῤἠμἰαπὲ 
"4. Ἰ2Σ6,ΧῚῚ ἐδδγο ἐοφρθ»ηἰζι ΚΠ 225: 1αἰοηρεί, ῥγ ἐγηηηη5 ΟἼΡ21ηγγ2 

εἰἰξξατον ἐἰἰξέω εἰ. 

Ο ΟἸαίτας δίσυϊας, Ηπμῖς Οἰαίμερρ εἰ] τ οξπηαρ»; ιεΐαία7»» οὐ,» Ὀ2Ἴ7}, 

Α΄ ϑοιμριοηιι Ατγαϊίηι5, ἱ 
12). 7.Χ11ΠῚ 
"- ΜΟ.Μιπιοίας ἀπρσατγίημς, 

ΑΟΡοίξυμλῖμ5, Οα(μοάογη (. ΡοΣἐ γί, θεαί. 
δ ἸΣεϑ ΧΙΙΙῚ Τά εν {δοηεγαίμ αἰϊέξαίον {μ11. 
ἫΣ ΤΟ Ἰτσιηϊυϑ. 

ἢ ἸρΑ Αρ,ΟἸαμαάϊας ΒΔὈΙΠΙΙ5, Οὐμμ62212 ομ792 [06 4)22207 Μ792 ζμπεζφΈγο Γ Δ ,1η:5 ἐλύ,.35, 

5. ΙΣΊ9.ΧΥ καΡ.2. 
Ῥ. ϑογυϊας Ρεϊίσις. : 
ΑΟΥἸρίη5 Μομηγαηιθ, εφπλαίαη Ο αἰ], 207,1. 4721|772 Οὐ Ἴ0 722,42. 

χόο,ΧΥΙ Τατίας ἀϊέξατογ Μ᾿ Ν δἱογίιδ. 
ΤΟΝ εταπις (επλίπ5. ϑεςοῆπο ρ]εδἰ5᾽η ΤΔογι1} ΠΠΟΠΓΟΓΊ. 

Ῥοιζαπημ5 (ΟΠ ΠΙῸ5 11, 
261,ΧΥΤΙ 

᾿ δρ.Οδἴπιις τι. Ῥείπι Τ αϊθυηὶ ρἱ. ἷ 
ΤΟ ορληῖμ5, 

ΟΣ ΧΥΤΙΙ 
ῬΜίπαοῖις. 

- ἃ - ππποτοτσο.. ..ς----. 

Α.ϑειηργοηίῃς Ατγατίπιις 11, 
3 [|263.Χ1Χ 
ἢ ἶ Μ.Μιηποίες Αὐρατγίπας τα, 



ΙΝ ὈΙΟΝΥΒΙΝΜ ΗΔΙΤΟΛΑΝΑ ΘΘΕΈΥΜ 

ἐμὰς χιο, (οπίμίει. ὌΠ 
Ὁ. διυΠρίςοιας (ὐαπιεσίηιιδ, Ὶ 

χό4,ΧΧ ΗΟ ΑἹ, ( {ΜΈ χρη εοπ[είμῦ», “07Ὀρ1724 Οὐ 1 8ς 

5ρ.1 ἀγρίας Εαυιις. 1ὐμίεθάοχ. ἸφΙμγία( Οἱ ΟΡ ΊΜ07) ΤΕΥ ΡΟΥ 77. 

ΠΕ μος 1εἰμεγ ιίάαγ {μέ ἡ 41 6|470 δ ίη, 1 γιά! 

“3 2ός,ΧΧῚ Τιίμεγ οοσ,ο ΜΑ21. ΠΥ 

ΟΡ'Ριπαῦίις πᾷις. ν Ἶ 

δΡ.ΓΝΔυτι15, 
--ΞΞ Ἵ 

χ66.ΧΧΙ11 ᾿ 

56χ Εὐτίι15. ΟΜαγοῖ! (ὐοτοἷδῃϊ πλοῦ. 

Ο. Αραμ, ἘΣ τῇ 

267:.Χ ΧΙ 
Τ.΄. δἰοἰπία5. 

5Ρ.(ΟΔΠΠπι|5 111, ΠΡ ΞΕ, 

268,ΧΧΙΙΠΠ 

Ῥτγοςσυϊας Ν Ἰγρ  ΠἰῈ5. 

ΟΠ πδ τ μον πότος 
74 269.ΧΧΥ͂ 

Φογ (ΟΥποΪπις. 

Τ. μαίας Μαπλόγοις, Ἶ, 

ΣΟ ΧΈΨΙ Ηἰς Οα{0 Εαῤλμσ, 9. 95 Μ. Εαῤίογ εκ  αΓεν [μι]. ῥα 
! (αίο Βδρίις. ραγενς ποῖ, ον» (α00 αἰοεύατιν. χἢ 
ἜΗΝ ΜΟΈλθίας, Ἢ ͵ 
᾿ΥΧΧΥΤΙ Ηε αίονίμ ἰδ. ἀρμα μος πέδον οῦ Ρηρίολε βμ, 

ΙΝ αϊεγίας. 26γ αἰδεΐμαγ, [ὁ εγγογε( υἱ ρη!ο)εσάεην. “ Ι 

Ὁ λθιμ5. 11» 
“ ΠΣ ΧΣΝΙΩΙΙ 

ΟΑἽἿἸΟΐτας ΤΌΠ". Φιῤλμηρ [{π6 7 χα αρη0 26. γ 
(ὐχίο Βαθίϊις 11) ἢ 

ΠΩΣ 27, ΧΧΙΣ Ηοσδηπο Χογχοβτοχ Ρογίαγιη ἴῃ Οταείαπιᾷ ἐι- 
50. Εὐγῖ 5. ΧΙτ ΘΟΧΟΓΟΙ τ ΠΊ. 

Οὐ Μδηιας, 
ΣΟ ΊΣΊΣ ΧΣ Ι 

ΜΈΔΡιας τι. 

Οαίο Εαθίις 111, 
ΣΧ Χ ΧΙ 

ΝΣ 

ΤΟΥ ττριπίας. 

Ι,  Ἔ τΆλ τς Μαπιεγοιις 11, 
4 |27ό,ΧΧΧΙΙ μ 

( ϑογας. : -----------  -.-κο-ο 
ΟΟΗοχζλκς, 1. Οεἰιτεορά. ἐφ. “7,.αΡ. οἱξ ΟἽ. Αἰργαιβμο ΚρΙΘ , 

76: 1 [27ΤΙΧΧΧΙΙΙ ασςονι Ἐλθι οαῇ, ἑ 
ΠΕ ΚΩ͂Ν Τ. Μεπεπίις. Πίες Αφγῖρρα ς ἽΤεπεη]ὶ βίη {{12. ᾿- 

δΡ. δου ία5, : ἤ 
2 [278,ΧΧΧΙΙΠΙῚ Μ ἽΝ 

ΑΟΥ γριπία5. ' 1 ἣ 
᾿ Ξε τ  σδ τὐσ  θςΝΝ 

; ῬΟΝ ἰοῦ Ροριίοι. 1, μτὸ Ρορίεοία εμμε ηηγοσές εἴθε 1} [γε {μ11. ΡΉΜΝ, 
2 ]|279ὡ,χχχν 

ΓΟ Ναικίῃς, “ἢ... 

ΑΟΜληϊις οι, «μεῤιας ΓΟ. ὠρεαμε. Ἴ 
4 [ἰζϑοιχχχνι ΓΝ 

Ι, Ἑυωτίας. ΠΝ. 

Ἷ 

| 



---- 

2 δ ΣΧ ΧΕΝ 

4 |;.84,Χ1 

Π ΠΣϑ. ΧΤΙ 

Π ἸΣΘΟΣΧΤΙΙ 

32. [287,Χ11ΠῚ 

ΠΣ 5 ΧΟΥΣΤΙΙ 

------. 

1 [;ϑο,χιν 

2. ΙΣΘΟΙΧΙΝΣΊ 

ΣΟ ΧΎΝΥΙ 

Ἵ. ἸΣΟΖΙΧΙΝΊΙΙ 

1. [292 ΧΙΙΧ 

2 1|294}1 

3. 2951 

ὯΔ ἸΣϑό, 

᾿ς [ΖΣΘΤΌΕΙΙΙ 

----.- 

Γ(ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΟΙΔΑ ΗΕΝΒ. ΘΙ ΑΚΕΆΛΝΙ, 

- 

τ ἸΣΘΙΧΧΧΥΙΣΙ 

5. 282, ΧΧΧΥΠ 

ΑΟΡοίϊταπηῖας ΑἸΡις, 

Ι.Ἔδθαας, 

------- 

-----..Ὁὔὲ--΄.Ἐ.-ς..ς͵-ς 

Ὁ. Μιπαοίας. ' ' 

769 

Οοηρείε. 
Ι,. Φυαιτας Μαπιοίοιβ 111» 

Τα] ας Ν᾽ ορίίσας, 

ΡΌΈΩεας, 

Ι 
ΤᾺ Ριηδγίιις. 

ΤΟ υίητῖι (ὑδριτο]ηι5, 

Αρ.ΟἸ διά ες δαδίπιις. Το ργῖ»εῖ Αρρηὴ πε [0ε. 
--ῶν-- -- 

1 ὙαΙογία5 11, 
11 Τοργ πὴ οοαἰοἱ ες ΤΊ θαγίαι5 ἐρσί την ἦγ 1.1- 

ΤΊθετίις ΖΕ ΠΉΙ] τς. πο, Τ τας. Σήτεγα εν» Ἴ 15 ἐνερ {06 {12. 
ΑΟΥ γρίηίμς ᾿Νοπιοηταηι5, “5520 260 0,91 γε, χη θαί 792 ἘῚ (1, 1μ29 ἐο- 

ποία} {11 Οαἰϊγμομ πη υσεαηε. υἱ ρίαχε 
Ὑ.Ναπιίςοίας Ρεσας. γι εῦρ 1αἰ εὐοίϊετεῦνν ἐγ γογ ὁ χέζηρη 67. 

ἹΤΟΟυϊητῖῃς (δρί το] ππ5 11, 

Ο 8εειη]υς Ὀτσιι5. 

Τιθοτίας “  ΠΠ]115. 11, 

ΟΕδρίις νἸΡυΙΑπιις. 

δΡ.ΡῬοϊξαπλῖις ΑΙΡίηιι5, 

ΗἰετογεἼηῦρα ρο [264 [411 ἐὐ2{{ 4ς αἰδοεῦ»μμῖν. 

Ο.. 56γθ Π"πς Ρτίίοας ττ. 

Τ᾿ Ουἱϊηκίι5 (ὑδριτο]ίηιι5 111, 

ΟΟΕδδῖας ΥἹΡι]απιιδ 11. 
-- τ,’ ττὉὉτὺῸὔὺὦὔὕὖὗἦἁἡὕῪ}Ὁ0Ὁ-:--..-- 

δ ρ.Επτας Επίσι5. 

Ῥ. ϑογ] ας Ρυ σις. 
- στον .--.--........ Ὁ Ὁ 

Τ,Ταοζστχῖας, ; 

Ηκο Κρ μν πα 47,2 Οογρ ρηῦ,, γηα,17927.4-: 
Τ.Υ͂ ετυτίας (ἀσπλπι5. 7Έ764 7 Ἴσηγ 16, απεο τεσ σοσ,εθϑρλλετ τεσ θα. 
ΡῬιγοἸαμηηῖα5, 

δ0γ. ϑ]ρίοἰας (απο  ΠῈ5, 
ΡΝ αἰογίας Ρορίίοοϊα αι, [. Ουϊητίας (Ἰποίπηδτις Ρορ]ιοοία [μ- 

ἐςέζας. 
Ηετγάοπίας (δρίτο πὶ οσσιραζ. ( Οἰδυάϊας ϑαδίηιις. 

ΟἹ Ελρίας ΥἹδιίδηιις 1110ὺὖ 

1, οτπείίας, 

ΟΣ ΝΑυθεῖα τας τ ττ τ τι Οαῖτας [λιζξατοῦ [ν. (δαϊπτίας (Ἰποίῃ- 
ὨΆτΙ5. 
Δ ἡμίη οὖ. σα οάογη “072 Γι βάς Οιὐθεαμῖ.. 

Οαβποάογηό 49 {εἴης 21. Πρ 11,792 207222- 
4721. ; 

ΙΜίπαοῖίας. 

(ΙΗ οιδκας αι, 

πην δ 



ΙΝ ΡΙΟΝΥΒΘΙΝΜ ἩΛΙΙΟΛΆΑΝΑΒΒΘΕΥ͂Μ 1779 
πρρτ Οοημίεσ. ΠΓλεσθηηηγ. 

Μ.οναἰεείας, ἐδ 
2. ΤΣΟϑ,111Ι » ὰ 

δρ. γρίπίι5..ὉὉ 
πὰ ΤΟ οι 5, 

2. [299,10 
ΓΟ. ετατίτ5. 

ἘΠ 5.1 ἀτρείας, 
114 ἰρρίϊηγ ἦζ Το γ 71 οραϊεο. 11 Ατοτηϊῦ ἰοσωη, 

4 Ἰ3Ο0Ο,ΕΥῚ «4: Ρίλγ, ἐδ.) ταρ.28,.' εἰμ δ..2,εαρ..2., Τρεγ- 
Α. ΤῪὝγπιοηίας, γρηφῦ,: ἀρρείϊα!. 

" 4μὴμα 70 ΠογαἹ10 ΟἩγ1 4117 υθοαΐ, [Πομὲ ἀἰετο7: 
ΡΑΗοτατχίας, πάγει οἰ γρεληα ργ ͵γρε ογαἰγρίσ, Αἰ ϑεηεο ὁΙἼαζ; Η]0- 

ΓΝ ἸΟΙΣΕΝΤΙ γαλ με, ΤΥ σε λεηρη, ΠΤ) ΓΘ,)Ή1417 479, ἀμέθς ΒΗ τ, 
: ἐμρρᾷ οσΊθ» μα, 

| 5εχ. ΟΠ ΠΕΠ]15. Ημπΐς Ουϊπε το (ςέξας οἵ 50. Ευτίας. Ἢ 
ἔπι ον ηρῦ72 οο21{{{ 0 »ὈλἼ7ια. 1 ῥίεγη, 4 ήμεὶ σραἰϊο:θ2 ο-- 

ΤΟ Μέεηςπηίας, »41}74.67 4721. εϑδεἱαία»»» εὐαϊεος Ρ. οἰλάραργο Γι ῥαὐε- ὦ 
2 ΠΟΖΙΙΜΙΙΙ ῥαπέ,κοργο Ρ.δοίίλο Ῥ. δ ἐλ με Οαριεοίήμη, ΑΕ 

Ρ ϑεἤίας. ἐκ ῥος ποιἶγο απέέογε Ὁ. εἴτις ἐοσεμαίι σογεεῖη:-- 
εἰμη 7: ἐαγροΙ 1 κα ερίρκ ὑπαραγτοζαεδα!. 

οἰ αἰτατὶς,Α Ὁ σοη Δα ἀεοοπηιίγος. Ηαο16. Αὐχαὶ ποίτεγ ἢἰς αὐέζον Ρ. Ηογατίο ὃς ϑεχίο 
Οὐἰπεη]ο τγεοξιθίπηιπὶ Ἔχρίοτιπὶ ρει δες Ηἰς ἰσίταγ ἐτατ ἀπηιβτογείι5. δ. (ο]ἶτατ,]οᾷ 
ἰστγθοδτοτηι5 Αἰτοῦ Θχρί θα ἰητο Πσίταγ. Ὁ ματη μαπη ἱρίς [ἱοηγ Πι5 Π16..7,4 ἱπίτίο, ραι,- 

ΘΟΓΕΠῚ ΔΠΠΟΓΙΙΠῚ Θγγούοιη νθηΐᾷ ἀἰρηιιηγ Ἔχ ̓ Ππγατ. Ὁ πα ργορτεῦ οιπὶ Ποπηΐης δα 46 Γε πη4- 

Ἰσιοσαοαας ἰςξέζογς ἔμ Πα, ντρογαπηεβ, πος ΠΟΤΈ Προτγα δἰ Πγ115. 

ΠΕΘΕΜΥΈΆΕΒΕΙ 

ἈΑρ.ΟἸδαάιας ΑΟΜλη]ὰς. «θιίάαρ ἔωσς Μιαγημρρείαπ, 
Τ΄ (ἀδημοίας ΤΟΚουΆΠ ας 

2. 20 2.,}1Χ Ρϑείιίις ΟΜ] τς 
δρ.Ροίξιπηίας ΤΟ εταχτς 

εὐ. δ6 ΓΘ] ρί οἷτι5 ῬΑΗοτγατῖιι5. Σλμέμε ργο Ηογ αἹ]8 σαν ατλμ γαζε!. 
ἈριΟἸδαάϊες αι Μ᾿ϑογαπις. δάμη ῥηπς Ἷ. δεγρίρῃ υρεαῖ. 
ΟἙδρίας ΝΊΡυ απιις Μ᾿ Ἀδβυϊείμις 

4 3204:1:χ ΜιΟοιεπεῖίῃς Ο. Ρεείτας 
ΙΟΜιπαοίας (αίο Ῥαλιυςὶ Τγες υἱε»εὶ ρ οδοϊὶ, 
ΤΟ Απτοηίας δρ.Ορρίι5. 
οὐκμίμς ἀγφηρο τις οΠξοη αἱ ροτοι, ἐνος ἀϑρο ῥέγ' 7γγ 4221) ἀρ γοσ,α 76 Τοετοηαης 

82} τ [105, γ05 ΜΟΥ ΜΡΕ Αἱ ΠΉΟΣ αἰέν Οὐγομοίοσ!α, χη αῦ 1ηε Τιπεληρε {{γ]ρ ἴγρριεσ, γγρογγεήπὲν 
γρμη65, ΗΠ] ἡ ά με 17 γε γααλ  οια {ο{{]ο11 {72 οἰ μίγρασε. 

Ρορίϊεοία ερπ. Κεἱξ κ᾿ ἅππο αὖ Κγύο εὐραϊτα 247. 

Δηποιγοοεπίεῇπιο αἰτογο σιδηι σοπάϊτα εγαζ, ([πηαΐτ Γ,Δυ 15) τευ ΠῈ πγαταταγ ἔογπηα, 

σπορετῖο σοητδάοτγίπη, νογ ΠπιΠίοτα πα απέξοτίς (δοιιτιι5. δα αιάτιγ ροῦτο απο χαϊίᾳς νθ- 
Πρ Ὰ]]Π πὶ ρίασαϊα πη σου Π. ΠΕ 115,6 ἀπ σοὨτΓάτῖτς ΠΟ 5 ἔπογίτ, ΠυΆ 1} ρτατίαῃι ἂρ ορτῖ- 

Μ.Ηογατίις Βατθαῖιθ, ἥἰε Ηογαιῆμσ ργοπόρος ζμὴ} εἶκε σηὶ ολρνε Γναἰεγὶθ 

ΤΑ Ηἰς Καίεγμ οτος βίη πε: χε ααἰπόγίας Πεγαοπῖσς Ὶ 
᾿ ΤΟΝ αἰεγίας Ροτίτιις, 7, βησ, ας ἐπ ΟΑΡ ΠΟ 0 στο οι οἱ, ς πο αὖ Κ)γ- 

2 ΠΘΟΣΤΟΧΙ ὑεεομάί. 294. 



ΘΗΚΟΝΟΙΟΌΟΙΑ ΜΕΝΑ. ΘΓΑΒΕΛΝΙ. γι 
Οορμίμία. “ΤΥ δηη] γεγο. (Οορ γεν. 
δΡ. Ηοιπλίημ!5, 

Τ; [507,1 ΧτῚ 
τὸ ΤΟΝ γσίηΐα5. 

' Μ.οαεραηιας Μαρςοτίηις, 
4. [350 8,ΠΧῚΙῚ 

ΕἸ ας Τ Ἅ]]15, 

ΤΟ υϊητία ΟΔΡΙ το] ϊ5 αὙ11, 
Ὑ [2}ΘΟ,ΧΙΠΙ 

ος ᾿Αρηρρα Εμπτγίας., 

Μ.(ρςπιοῖι5, 
310,1 ΧΥ 

ΟΟΟιΐπεῖας. 
---τἰντ ὄτὦἍῈς τ» -- 

ΤΡΌΒΥΙΝΙΜΙ,. ΟΟἾΝδ- 
ἸΑὰ ΡΟΥῈ δ ΤΑΎΕ. 

Αὐϑοπιρτοηίμ Ατγατίημι5, ΤΟΡαριγας ΜαρΉ]ΔηιΙ5, 
3 βαμιχνι 1 ΑΠ]Ιὰς Γισηριιδ, Οολ7..2 1 ϑοπαρτγοηίας Ατγαγίηιβ, ἀν δοπλ 

ἣ ΤΟΟΙα Ως δισι5..Ὁ | ξς. ρτοηϊ τατεγ. 
«Αὐραπίι5 Μασογίηιιβ. 11, 

4 ἸΞΙΣ,ΕΧΥΙΙ (επίυς. 
")᾿ Το Οὐυϊητίας (ὐδρί το] πιις ν. 

᾿ς Ἡκξξογεια ῥη ογία γείίηπα οἷξ, 7μα ἀρμη:, υτήπαρ ὑγομὶ ἦτ ἐμοθε ργοάοα,11. ΝΙ 4799 σ05: 3 γε ἰμ- 
τ᾿ γῃ αἰϊομθὶ ἰδέαν ὑπο αμόξογ ον ρα ἀρέῖοσ. πο ρνἡμαέηη οσγγεγεθάϊηηνε ρεδίΐσας ὐἹ ἠ!α1] ροἱξε 
Τ᾿ ῥεῥέην, εν 4ρη᾿η44 ῥγορεαἰο, ἐοί πη απζον 792 ἐμ [μα ἰο μέρ ἰλεσηά “05. ῥαῤίηηγος. ΟΕΥ16 Οοπ[}471-: 
τ γῆς ΓΑ(οΑΥ ς ἐπε ΟΥ̓ 06 αἰΐοσαί, γ δος απόζον, 0" ἡμἰάϊα» αὐλὴ πο 774. 1416: [66] αγοδίεο οὐίάγο υἹάε- 
0 771 72165 17 ἱπισεῦμι ϑ Αξ, Ζπμα  ἐλ7447921.4272 2205 [{} αἰλμελπγ τά, φηάργάγο εἶ {οἰϊκ. [αἰ {141 πὐοίμμι κα 
ογρηΐγ. Ὑμορεώμε Ργίεερσ, "νος πο ἶγος ἰαῤογ ες, πο γνώ, (ὑρερἰλολ 4Γενρε δορὶ εὐπ{μί44. ΠρῬΈγΡἘ"221ς 
ἧς οὐ ματι ἐγ φῦ τααίηε ορησ [οορώνεσ. αίς... Ἐγίδηγφὶ Βγξσοι, «νάμπο 4 ΟὐΥΠ9 3419 
ὮΧΧΧΙΙΣ, ἐ 

ν᾿ 

ΕΙΝΙῚ9 ΟἨἩΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΠΙΟΝΎΒΙΑΝ Α. 

ΤΤΤ 



ὍΚΙΟΟ ΟΕΝΤΙ5 ΚΟΜΑΝΑ͂Ι, ε β Ν ΑἹ, 
ΑἼΑΝΟ ΕΥ̓͂ ΞΑΊΥΑΝΟ ΟΟΝΡΊΤΟΚΙΒΥν5 ἢ ΣΝ 
ς ΥΟΘΕΡΕΝΤΕΘ ΞΙΒΙΜΕῚ ΚΕΟΘΕΒβ, 52 ΥῈ ΑΡ ΠΟΥ Ενα: ͵ 

: “ρρρ αἰροίγημῦ οη απ, ἰἰσοία ἐκ αρέξογίὑρν Ὡλεγγίο Εἰσοτο 1 4: 
εἰφέε, (οὐ ηῖάε 1αἴοῦ» Ὁ ΕΥΥἼ46 γε αἶρε ἀΐσεγε εάν. απ Ἰδ) ρας 
“ππαίῥης Ῥοπεήβοι»ε, οἰοῖγ (7140 δσμζίο ζλεραῖῖο, Εαδ]ο «Ῥιέΐογε,.. 

:; 4ῦϑ οἡπιοὶ «Ἴζδογο, ζαγγοπο, α(αγο, ΠΤ εγοη6,41, ἐχ Ο7Ώ711 ῥγΠ60-- Ὁ 

γ74771 βη ΠΟγ14: »γο 766 οἱ μα, προ  οΥΊσΟΥ 7» αἤόμεγα- 

ψ1:ς ῥος οὐΐ,(7" {τι κ᾽ ον ΖΓ Υ. 

ΞΥΝ Ἀταμνϑ5 ἢ [τα] τη ογεάίταγ νοηδ 5 ΑΎ ΕΝ 5; νι εἰᾷ Μδγοηὶς 
σὺ. τείξατι {Π|- νοτίοις; Ργάγγς αὖ αἰ νεγῖο ανο 1} δαληγημ6 Οἰγηρο, κι ΑΥ4 ΠῚ 

Ὁ βισίοσς, Κ᾽ γερὴ ἐχμεί κάεγαρησιςοι. Τλυτὰ αἴϊτ νίᾳ; Ἰἀ ταυριι5 ΔΠτ  αοι 
Βοπηίπαπιτγδαίταγ Ππ (Πρ! ]οἰτασ,ντ νεπίεπτες {6 δἀπιοη 5, ]τΐ ΠΊ0} Ὁ 
σοηΠΠο ας (ἀρίεητία ργα αἰτὶ, κά ἰπ για πάαπι νἱτάπι, ξογπια μά 56; πιο 

1. δὲ σξ Αἰ χυϊ σοηξοετοητ, οὐ βουῖ ραγεητος ατα; οτρίποπι ἱσπογαραητ;  ( 

ἀνθ σδι Ιο ἃ Τεσγα οάϊτος ποῃ (ΟἹ πὶ ἰρ! σγοάογθητ, νοι πεδία ροί[οεῖα δῇ τΓ 
τοηυνο τὶ πῆς ἰρίιπη ϑαταγηιπη; χιοπὶ (Γα]] δέ Τ ττα: ΗΠ ππὶ ες ἀϊχοναπε. Ουοάο 

ἴλντνα, ΠΔΟΧΙ Εἰ πτοιαγ,σογτιιπι τα ΠΊΘ οἱ ρτίογοτη ΓΑ Ν ν Μη [τ] πὶ ἀειιθη!ς; δ οοα ροίξοα γι 
επτεπιοχοορίαπη οἵϊἢ ϑαταγηιπῃ. ἡ πάς ἰητα Πἰσοπάτιπι οἵα Ν τρ  Ππὶ αιος 5 ΠΟΠ Ἰσμογαπί 
νετοτίς ΠΗ ογία, ἰ  ἀ το ποτε ρείπλιπι ἀἰχ ς δαταγπαμα, Πῦ Δητο ἡι6ΠῈ ΠΕπΊΟ, (δ ρΠποίρι 

Ἀπείάνα, γι, Τγοῖα χαίργίφρρε αὖ ογζ:σατα ρτοσυ]άἀιθίο σοπίξοι δητο Ξπολπι, ργίογοπι ΑὩτοπογοπλ πῃ, 

Τίατα εἰὲ ρευιβέξιηι, ει γ4; ΠΟ Ἷῃ ογα Πἰτοσὶ ργοχίπηα, ἔφα ἰῃ ἱπτογίογίθαις Ι σοῖς, ἰἀ εἰ ΠΙγε 

νγθοπι Ραταυίαπι οοηἀἰ ἀμΠς: νι φαίάςπι άςπα Υ ἰτρ Πτπι5 15 νογί σι ἐχ ρογίομα Ὁ ΘΠ εεῖ5,Ά) 
“νεἰάα, Ἰουςπὶ ἄς αταπγηῖς Ἔπεα ἔα οΘοπηποτγοητίς; τ 2 πγοπον ροληὴξ μαραὲς εἰαρίμες οῤμμς 
φεηα 5.4.4. έμοίγαγε [ριεσ,αίψαο ἡμεηρα ἐεζμσ,οοτ, Ολδτο Δι τοην δά άοτῖς κεῖμς, αοἱοσο ρΙΘ ΠΠππηθδῃ, 

ται τις ἴῃ σοπιπηδτατίοης, Πααπ πος ίοτγίδογς οσρί πιας,σορηίτα Ἔχ ἐὸ ΠΠγο αἱ ἱπίοείρίαι 
ὨῈ ΟΚΙΘΙΝῈ ΡΑΤΑΥῚΝ Α. τα] πυιποργήγς ΟΧ σὰ αποσας Πρηἰβσδιίοπο εἰδ 6 48 
Ἰαἀ!πίξουπάο “Ἐπείέος, ἐς επιιπγογατίοπο βοῇ χπίθααο Πυτγῖο ἐἰργοά!θραπτασ, απο 

Τιβαάτιπι ποπχϊπαῆει Το πάγαπι, ΕΘ παίαιη, χει, Αι μαπηαητα, ΓΤ Ποαπῖα, ΝΘορτο οι 1Π1}} 
σαι. ἡ δι. Πα τ, ργύρησα, οὐ ήφεδαοπ. ἀς αμο χυατί ροτο, Ο ποιποάο ροτείξ ρτίπτας ἀἰςὶ ρο[Ἐ τητος 
ἀλέαν, (αρτα ἀἰδ (ΠΝ δατη ἰπτο ΠἸροπγας ρτί πηι ρτὸ ρεποίρο;νο! ας [44 ρετέεξξιπη [{ΠΠ|5τ 

" Ροτίθιις οἶτοα ροτίτἰα πὶ πιςαίοα; αττὶς ργα οἴριιι μς ἐγααΐίταγ. ϑεά ντ λα ρτοροίπτιπητοι 
ταπλαγ, ἔσταης Ογοαίδην Ετοο τε γοσὶς Ατμοηίςηἤιπι ΑἸ απ ρεςίο  ΠΠπλαπα, {ππρτὰ ΤῊ. 

ΑΡοΙΠ πο, ΘΠΙΧΑΠῚ ραογι πη, πα; Περῇος οἱ πη ςἀπιοαπάιιπη εἰς τα Πτη : Ἰρίλπι νογο ἀρι δ 

ἜΧχαϊβο. {ΠπαγαΠὶ γουι πὴ Ποίρίο, ΧΊρίιθο οὐ άαιπι σοΠλ τὶ "σο!]οσάταμι. Εχ τα οὐπὶ1}16 ράτοῦ ΠΟΙΡ 
δκοραίαταπι ΟΧ ΠΙΈονς, ΠοΙρίιος οαπὶ ροτ Πρ δ σοπίμ!επάυπι ογασυιπη, αι οπηοο ράτεῦ Βοτὶ ροίοιο 

{Π1 ἀουτα τοίροπάμε,ντ χαςπι ροίξοτο εἰς οδυίδην Βα δα Ποῖ, οιιηὴ ΠῚ αἀορτατοτι τας (αργαί 
ἐχαπηραοτιπι, Ζΐ εχ Δ ΡΟ πο σοηίτας ογασ,οδυίαπη 1 ἔμ}, εἰιηγας ἀἀορτατιπη. οἰπὶ δι" 
υαἱΠδτ,ποη σοπιοηταπη ρατγῖο τοσηο,σαπη πγᾶσπα οἰλῆς ἴῃ [τ4]ττῇ ἀδαςη 8, Θσσιιράτος; ΠῚ}" 
τοντθοπι δἰ. πὶ σοι πιταΠΠ{| οάπης; οχ πο ποιπίης ᾿Δη]σΌ] πὶ οορ ΠΟμ ΠΠς, 4 

Ἰσίταγ Ιᾳποτορπαηῖς ΔΡΕΑ ἱπά!σοπας τα 6ς ΠΟ] ἕο: 4;, ϑαταγηιις Γοσπο ργοξισαδ, απ ἢ 

Τια! απ ν απ σι, δοηίσης Ἔχσερίαδ Ποίρίτιο εἰ: δία; παι ργοσι! ἃ Ιληίοι!ο ἀγοαπὶ [0 ΠῸ ἢ 

πε ϑατιγηΐαπῃ σοΠ (ταῖς : 54; ρτίπιις αρτίου]ταγατη φάοοιιτ, ἔσγοςα; ΠΟ ΠΛ Π65, ὃς τάρτο νἱὺ ω 
«εταάυαῖι, αἤϊιοτος, ἢ σοπγηροίταμη νίταπη "Θά χίτιν ΠΟῪ Ἰγρι ας ἰη οέξαιιο ἤο αἰτ- ἼΗ͂χο γοηρονα πα ς ἢ 
τη κδ δ, Εαμρ ΙΝ γερό κα, ἐοπούαπε, Οεροψηε υἱγήη ἐγ μεῖς (9 ἀἰμγογούογοηαία: Θ ῖν εηθ γος, θῆμ6 ἥν. 

μηδ γα ἐν, ἽμσοΥ  4Ηγ0 5, κ ΜΙ ο0»ῬΏΡθ,16 76 0065 ΜΟΥ ΑΖ::, α΄  βάγσεγο ράγ10: δά γαγρὶ αἰχα [} Ος 
ἐξ υεμαί αἰοῦαί. Οὐ] Ό ας ]Δπο, ,ιὶ Ὡ1Π}}]} ΔΙ τὰ αιατα τἰτιπὶ σοι ἀογαπη ἀβουιπι εἱς 

σίοποσηας ἱπάπχογαῖ, 6 ϑαταγπο τα τ αηπεέξοτς: 0] ν τα πὶ πιογθση τς ἔοτς οτίαπιταπῚ ππτο 

ἐδ’ τ κ τρας ἱπΠηυαῇς [ἀἸοίτατ, 81] λά σοπιπιιηειη νεΠίτατο πη, ντ ρτα ἐἰχίπγας, αἰ ρ]παπιοοϊοδίς 
τ θην δι. γυτῖς οἀοσυίοντ φυίάςπη ἰη ἀϊσαητ ΠῚ νογίμις, 7: φερε ἡμείρείίε ας ἀἠῥον ων ρρορειῤη αἰπὰς Οὐ" 48 

[ Ῥο[μ1:, ἰοσοτηο αἰροῖε; Γι Ιπηρήπς υθΓαγ: εὐ1ωαίμῖε δα 7 πο 1492 ἰπε με [01 1115 172 ΟΥ̓. Πα εὐπι 

νίμπι πρπαη αἱ ατί5,αο τποηοτα ἰπῃ ἔογπιαπὶ ἱπουτοη ας οἰξο Πα Π| τγαάίταγ: ἴῃ πα αὐ νη ρίῖδ,, 
Ϊ Ἵ 

ΘΆΡΙΙ οἷκια ἱπηρεϊπηδγοτιγρα τογα, παι αι νοξξιις 116 οτατινηάς μοάϊςᾳ αἰεατογοβ ροπτοπιπτ., 
10 

ἈἘπεάΩΙ ΜΚ: 
φοκ 3:0. ᾧ 

ἊἝ 



ἜΣ ὙΕΙ ἈΥΌΟΥΤΟΚΙΒ  ΘῸ1} ΕΟΨΆΙ 773 
5 οβοιτοῦ;,ορτίοποπι σοη] α(οτῖδιις ροπαητ ςηιιητία πᾶ! αι ρυτοητδεῆϊ, σαρυτ, αυτπα- 

πι|: 06 Πιιπο νΌ]ΡῸ σογγιιπηροητος ἡ 2 αμέαηα! ἀἰσιητ. ΖΞ 465 χυοας (ὰ οἰ (αρίτο] πο, πα. 4, 
᾿ορεοιιηίαπι σοηαΐταπ παθεθαῖ, Ἑγαγέμρρ δαληγμὶ Ποάίος; ἀἰσίτιιν. ΝΘταπε φαίανντ (Ἰρτα 
ἐκίπηισ,ργίοσ ΠΠπς [απ δάπιεπογαῖ,οιιπ εο5 ροί οδ τ αἰ! ηἰς ΠοηοΥΐθιις σα πιυία πος σεπι- 

{{Π{πητ:ἴη (Δοτὶς οπηπίθιις ρείπλιιπ Ἰοσιη [Ι.Πὸ ἀοτα!ογιπῦ; νι οουντ εἰίαπι οἵ [15 ἐς ἰλοτί- 
ὑππ|ῆῖτ,ἀατο ταγα ἴῃ αἰτασία, 1472:45 ρτὶοῦ ΠΟΠλΪΠατιι, σορ ποπιεπῖο σος; στο Ραζεγ; (ροιιη- 
(πὶ συοά ποίϊετ σορποιηξτο {πο ἰπτα ἰτρ λας Γαλρας ραν, ῥαῦτο δα πεν μι5 ολλα η: ἄγ εοῦρ. ἂς {ιδ- “Ἔν ε᾽ά.8, 
111 1αρπλοιείαγν δμλομζεεναι δαιεχρία πολέ. Εἰς (ΘΟ απο ἃ τλΐγο ρεαετονὶ οτυτα Πγοπτοῦ, [ΠῚ ϑρκίθησον 
4τὴ [ατττ) Δ χογίτ, - γον ἀγα Γατήμη6 θ᾽ υγὗος 147 {622107᾽ ἐραφαρίμελοίαν ἐῇΣ ρβατε γεχεῦξι, Οἱἱο 2 εἰα. 7, 

σπαητς Ττοϊλπος τοξογι ῃ [τα] ́ ᾶπὶ ἀφυςη!ς, Ουατίτιγ φιοιποίο 82] ἢ ες αἰσατ, σιν, τ δᾳ. 
᾿ΑΒΟΆΤΟΙΝ Ε 5, ει ῥογρείαμεη ἀφ οὐξο, 7716 ἰοφήθενο, [716 ἐγ 6 10 ἐἰδογρ α1, (0 τε, Οὐ! ἄδτιι [νορτῖα: 
ττοπ)τγδάιητ τογτίς αἰΠσπΐο σοοροττίβ, ρα Π]πῈ πλαϊγος αἰ υστίαγιιπι τορίοηιττι ἴῃ πχοητίθιις,αα ΑΒ ΟΆαδῖν 
«ἰος σοπβισογαητ, ΘΟ ὨΠΕἰτΠΠς: εχ χαΐθιις φαοίάδιῃ (ςἤοιη αυα θη τεσ, βεγαςέζος ἰπ [τα] ἰο πη, 4ὁ- Ὁ 
ἰζίπεν ρΡΕἸΑτος, ἡ ταῦτα (οἸ]ιςοτ ἀρρεἰἸατίοῃ 6, ἃ σαοιιπηϊηιθιις πηομιιτι, κυ} Π| οτα ξχοίυης. Σ΄ 
Ἰνοίαητ ρος, ΠΟ ογγαῆτος 16 νοπογίπτ, ρτίπιοι εγγέσέσος, ρΟΙἘ πγιζάτα ν πὰ ΠἸτίοτα, αἴτογα "᾿ ἼλΑ 

Ἂ : ἕ 4 ᾿ ὄρη νοσαυῖ; 
ἐπρτα,ς “ δογίφίπος ςοσποπιίπατοβ. Ἐοϑ δάτιθηΐθητοβ ΡῚΟΥ 5 Οχσορίτ, ρου ΠΊΠΠῸ5 νίπογα ντ Ρ τον ς. 
ΠΙεπτ. Ροΐ ΡΙσιτη τοσηααίτίῃ [τα] Ἐὰν Ν ν ε,ααθηιαἔληάο αἀἰξεα νοίπηι, αιτοί ἰ5 (οτος ἔΑΥ Ἦν 5. 
“ταῦτα ρτςοίπεγο νου θιι5, 05 δαζωχλῆος ἀἰο Πλι5: 10 σοητι5 ΠΊΟΓΓΙ ἰπ ναι! οἰ Πατίοης δαῖαγηία 
᾿ἰαλὰπη ρτοάϊτιπι οἰξ. 5οα ἴνγθοηη δαϊαγηις, σὴ ἰπ ̓ τα]΄α πη γ ΘΠ Ποτ, σο πα ΠΠς τγααίταγ. Εἰς ὙΓ νοτῶς, 
ἸΕπηίιις τοῖς οἱ, σιιπ αἰτ; Τ᾿ γ ενγῆδι γιεος οἱδρρε Βα ὐαΙθσή, απεϑαηέ, ΕΤΌς Ἐλαπιιπὶ ρίοτίᾳ; 6 
ἀδίλϑιτνανν ΜΠ] 5,7] Ν ν αν Μ Εν Μ: υΐάδιη οὐἱᾷ ΒᾺΝ Αὡἰνοὶ ΡᾺΝ οἵδε ἀϊχοιῆν. ταν 
ταγγεσηδητο Ελιιπο, πτε 4 πηος οἰγοϊτεΓ χαρίητα, ]αδπὶ 6451 [τα] )πν ἀδέογγοταν, Εν- Ενανθεβ. 
ΥΒΕΚ Ατοδο, Μοτγοιυεῖ ὃζ (ὐατπηθητῖς Πνπαρ γα Π]Πιι5, ΠΠπ|Ὲ] οἵ]ΠῚ πγαῖγα οοάοτη νεπίτ. ηι11ΠῈ Θίοη.}.4,39 
ἰάαπα πηδηγοτία: ργοά  ἀσγιπτ, ρείπιο ΟαγηφοΆ1172 αἰζζατη: ρος Νεο γα! ἐπ, ε σατπνπιθυσεο 7 
Ιοά νἀ εἰ 'σετ οπλίαπ Πἰττογατιπι ρου {ΠῚ γα, ατιγογαπηα; ργυάοη5,ν τ σιι5 σαπεῖο ἢτίο]!- 
δάθο νι ρ᾽ειία; νοἰἤτι πο απ ἱρίαπη α σαγπη πα (Αγ πιδπΠι, ]1ΔΠ| σα ΠΏ Πα, 41 αἰξξα οἱ 
τ αρΡρΟ Ασα. Εἰυΐις αὐ πηοηίξα τγαίπιε ἕξις ἴῃ [ταϊὰπὶ Ευδπάοτ, οὐ Πησιατοπὶ ἐγ ἀϊοποπὰ 
γ᾽ (Οἰδείαπη Πτεεγαγιιπα, ὅγειι ταπηροτε ἰη ἔτη ΠἸγίζατε πη Εδιη (6 ἰῃ{ἰπιιαυιῖτ: αἵτρ 40 οο πορί- 
το δοιΐσποα; Ἔχοαριιβ, Πα ράγιιιπὶ ἀστὶ πο ππ| 4 ἰποοίξάιιπι ἀσσορίτ: !τοττ {αἰς σοτηῖς 
5 ἀπε θυῖτ, ἐχα ἀΠσατῖς ἀο πη ΟἹ Πἰ5 'π οο πιοῆτε {απ ρείπηο τιῖπὰ || ῬΑ τε ραίιητσρ, 
{δα πος "Ραίαεζεερ ἀἰχίπγις δίς; Ραπὶ ἄθο ἕλη ἀφ σαῖς: ]αΐρρο ἰ5 ΓΑ Πη! ἰδυῖς Αττοαάία ἄοιι5 ἸαλΡαίαῖρ: 
τοίςς οτίαπι Ματγοης αὶ αἷτ Ραῃ Τ δέος αἴγοφαϊία ἐαρέα»ρ16 Γμπα ζο{οἰ}:. Ἐτ τειν: Ραρ φίλα γ- ἀπὸ: Σ 
{μα λφφοΉ7η [1 ἡμαάβίςο εαπίεῖ, Ῥτίμχιις ἰταα» οπιπίιιπι Επαη εν ἰτα]ίσος μοπλίπο5 ἰοσεγο ὃς (οτί- ὀε. 595, 
τ εἀοσυίτ, [Πἰττετὶς ραγτίπτι ηιᾶς ἰρίς αητοα ἀιάϊςοτατι: ἰ4ξᾳ; ἔγυρος ἴῃ ταροία ρείμοτιπὶ ἱπδτας ἘΡΤΕ ΤΑΣ 
τη ατ: ρθη ἴα; νίαπα οἀοσυττοῦγαςς Θχοοϊοπάα στατία, ρείπλις Βοιοβ ἢ [τα] αἰυηχίτ. Εο ἔων ἧς 
ἱσπαητο, ἔοττς ΤῈ ΘΑ ΒΑ ΝΥ 5 αι, τςος οτίρ  ηἴς, ἱπρδτία σογροτίς δ ΠΊαρσ Πατιπη ν τα πὶ 9 
᾿ἀἴοτ, ἠαά οτας ἔογηγ δέ νίσεαςα σοτοῦὶ5 τα 0} 85,1 Ε ΚΟΥ Ὲ 5 ἀρρο διας,Ἔοάξ νοηϊτι σφ ΚεσΑκα- 
πυξῆτα οἷῃς οἶτοα ἥπιπγ ΑἸδα] ραίσοτξτιιτ, ὕσος Επαπ τ" Ὅγαη5,Ποααίτία νϑγίμεις, 8 ρύςτοῦ τς χογτες. 

᾿τεγα Πιγαο! ΠΠππ":}5, κὶ σσαγαηὶ Ποἰρίτ5 θοιιαο (πδείρείε: ἂο πεααοα οἴου ἰπά οἰ, οτίας ἰπ (ρε- Ῥίοηγί, .ό, 
5 ποᾶ αἰτγαχίτ, (Πα: ὰ σολγάπιις νἹοίηἷς τορίοη δ. ροίαστατίς, (ογυζατίς; οσπη , οἰα(σοπηοάὶ ὰ- 4 ἢ" 
Ρτὶ5, είροτα ςεἰπηδηταγα:ντοῦα; ς]αο ἀπίπιο ἀΠραπα  ἔογοης,οχοθάοτς ἢἰς Πηϊδ. οΟαξίτιο- 
τιΑτγνετο Επαπάεγ,θχοο ᾿ςητι ΠῚ Πλα: κυ τίας νἱτ, οί ζ τῷ ντὶ φἕξα ογατ,σσροτίτ,δγιῦ ποχα ἀ6- 
ΠΠΒουοςας τοί πίγαι ἔςοῖε ΤῸ ἢ φσαγαπιις (δ Αιδτίηο, Γφμοέογλρα!γἑατᾶ ἀοαἸσααίτ,α ρρο Δαϊτα; 
᾿ἰἀχύρεαν, Ζαρα Θαπὶ ἀξοϊμηδπιίαὶ ροσοτῖς ρτοίαπαιίτ, (4 αητο πλοσίς οἵου νεὶ πουλὶπος 46- 
πλάτη τιέτα! γορί δας {π|5 ργα ταγδι; μίας ΠῚ αἷς ν! ἀογὶ ἀθος ροτίτις {ΠΠ0 Ποηοστο ἱπηρατιίςη- 
οϑαίϊο, χιιαπιτγορσοβ πη ν] Δα] σοττγαέξαην, να ΗΘτο οι] ἀςοίηγᾷ ρτοΐα παι πποϑ εἤτεε : (δοὔ τππι δα φρίοθο;ο- 
᾿ποά Ρ αχτιις, ἡ ραγεον ἱπαυὶς Πεγοπίραγαη, ἰά οἴς ἀςοίπηαπη. (ὐοηίδογατα ἰρίταν ἀγα Μαχίπτα, " ἐἀεὲ Ἢρ σ᾽ 

 τοίαπαϊδης; δριιὰ βου ἀφοίπια Ἀιασαγδπιις,οο απο α (ὐαττηητίς ἱπυίτατα δα ἃ (Δ στιιΠῚ πο ΔΗι- αὶ ραττεπι 
ἰδοίηχίς ποοιι ξεπαίπα ἔς οἴει νεἰοί εχ οο αιοά οἰάοπη τα (λογάτιπη οι: ἀτα; "δ σα τὸ αἱ- ΗΜου δα 
[Ὁ ἱπα ἐεγηίης ἴη τοτιγη γοπηοῖα. ΗΠ]. (ὐΔῆτας [10.1..τ νετο ἴῃ [ἰδ τὶς Ροπε οι! απ τγαάϊταν, Ηοῖ- Μέτς;Ἐρ. 

Οαἰο5 Ιουδαίας Αἰσπιοηα σεπίτιις, ρεγατο (οτιιοπο,άροπς ΠΟΡΙ]ς ἀγπιοητιπ), οί ι15 οἷς τι: 
᾿ δπετίς δοιιςς πη αταοία ἰΠἰξτιις πάϊ, ἔοστε πε !οσα νϑη δ, ὃς νθαγτατε ραθι}} (6 ] οὗγατας,γτΐτν ΡΥ 
᾿ Χ]οηρο τίποτο ΠΟΠΊΪΠας {{] ὃζ ροσογὰ γοβογοηταγ, αἰ ]αδπιάϊα (δά επι δὲ σοη (Ἐἰτα ς, Ὁ ιιαὲ 
᾿ πη] η γα ]ο,ν δὶ ππης οἱ ἢ Οἱγοιις πιαχί πγι5, ραίσογοηται περ εέξα συτο 4, ηϊιο Ππειπο ογοάς- 
Δταγ φαίστας νἱοίατο ΗΠ του 5 ργς 44, ΠἸΔίγοηοπ) ηαπάλπη γορίοηΐϑ οἰ, πηασηϊτι ΄ης σοῦ- 1 
γα δένίττιιτα σοτετῖς ρεςα᾽θητῷ, οέζο δοιοβίη ἰροϊαποᾶ,ηαο πλΐηι5 ξιγτῦ νος Ἐἰσῖς σΟΠἰσί ροίῖ 
Ξτρσαι ς ΑΙ Εγαχ δ. (σα; ἱπά 6 Ἡοτουΐος ρΗοἰίςοπ5,ΓοΠχαῦ ἀγπιοητῖι, οί βτοσ εαπάξ ρε!ά- 
ἅτ ἀροχειιίοττε φαδάᾶ, ποίας θοιος τγαηίθιητίο. αάπλιρ 6, ἀτας ἵτα ξαττᾶ ἀετοζξαχη, ἰπτοῖ- 

ἜΨΈΤΙΤΙΙ 
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ξεδοσις (δοο, Εἰιαπάτιπη, το σοπηρογτα, οί τὶ οθυιίαπα ἐπ σταίδητοπὶ χιοάταητο πλαῖουυς 

ποϑίμος ΠΒογα οι: σοιροττος 4υΐδιι5 ραγοητίθι5 οστι οοι ΗΠ ογσι]ς5,γαπη ἴτα ντὶ ογαῖ φοῆα,ο 
Ἐδιπαιπὶ ροττα ΠΤ τιπὶ φὰπὶ πος; ἀιηϊοἰταπι ΗΠ οτου ς οιαρ ΑἸ ΠΠπγς ἀρροιπς, αιαπ) ορίηϊι, 

τα πεπγίςαιϊ Ἵ πιοῖαῖς ποίϊτον Μαγο. ὰπὶοῖσο Ἀφοάγαπιι5, πιο ΗἩογσι 65, ΡαΓΓῚ ᾿Π ΠΟ ΏΤΟΥῚ Ἄγαὶ 

πιαχίπτατη σοπίξογαίοι; ἄπο εχ [τα]τα, ]πος ελάξίδογα σοῖο γἴτι δάπαπγαπάα εἀοσοτγεῖ, αι, 
(οἰυῖς, Ροείτπι ὃς ΡΙΠαγίιιπγ. δε ἀ δογιτη Ροτίτο, Ζαΐ ρτίοσ νοηογατ,αἀ σοιποάεπάα οχῖα δά Ὶ 

(ο; Ριπασίις,θο χιιοά ταγάϊι5 νοηη]ει, ροίϊεγίᾳ, εἰμι5,,πλοιί:νπάς Ποάίςα; ἰδγαατασ: Νοπα, 
πφυϊά [Τα ἘΡοτίτίο Ρἰπατὶς σϑητὶς ἴῃ οἷς (δογίς νοίο  Πἰσετ: ςοἱᾷς αἰΐο νοοαθιιϊο ργίι5 Δρρο δῖος ποππαένι, 
πιθοῦ ὉΠ’ Ιαπυ ροίξνοτο Τ Ρἰπαγίος ἀϊξξος Ξἰπὸ θ΄ πφνᾷᾶν,μοα ν] ἀο]]οοτ οἰ πὶ ας ρογ μος εἰγίσητοβαθι, 

1 μαΠποαηβοτιβος ἀϊοεάδης ; πιος ρεγπιδηίις νέᾳ; Αρρία (Ἰδιιάϊιπῃ σεῃίογο,ντ Ροτείς {τα 

οταξοϊξιίθιις,νείσοπείθιιδα; ἀς οο Βοιις αι ἱπηπλοϊδιοῦδης, ροίξαιιαπι πο ΠΙΠ] το Πα τ. 

Ῥιπατῖ ἀεὶπάς δἀπαϊτεεγεηζαγινογιπι ροίξεα Αρρίας ΟἸδιιήϊις ασοορτα ρεοιιηία ᾿οτίτίοϑ ΠΟ, 
νιδαπιπΠπγατίοπετῃ δογοσῖ Η γος ἰσγιιος ρα θ]οος βἀοσογθης,ηθο Ποη οτίδτη ΠλΠ ογοϑα, 

ταϊττογξιιο ἔδότο,αἰ πη ίητγα ἀἰος τγίσίπῖα οπιηοπι ἔλΓ, ΠΔπὰ Ροτίογιτη, πα: ΡΥΙΟΥ [πῃ ἔδει 

ιεάιπε. μιαδεβατιτ,εχίιπἝξαπμ:ατα; τα ίδογα ρεπος ΡΙπατίοβ "τοί {Πς, Ἔοβα; ταπὴ γα! ἰσίοης ἡιΔτη οἴὰ 
Ρίετατε εἀοέζος, Γαγ  οτία οἰυίπιοάϊ πο! ἔτογ οοἀ1Πς. Ῥοίὶ Εδυπῦ,  δτίηο οἷα Η]ο ἴῃ [αὶ 

Ἔνελν τοσπδηῖο, ἘΝῈ Α5 Πο Ασομ ις ργοάϊτο αν Απσεηοσς ΔΙ Πἴσας ρεϊποίρίθιι5, σαπιργα (ς ἄθοϑρ, 
Ῥίου, 35,37. γατος ραῖτο πη; ἈΠΟ ίςη Παπιεγῖβ σείἴδῃ5,Πος πο δΖ ραγυμαπα Α] πὶ πηαπα τγαῆςπσ, πος 

οχοοάοτοιιοστα ἰῃος σορηϊτι5 αὐ μοπίθιι5;60 ιο ἡ τᾶτα ΟΠ ρίετατῖβ ἀγοῖπα Ἔγαῖ, ΠΟ πηοι 

Δ πα 1ο ἱπιογρο ]δτιις,( 4 ἔςατεσο Ασατηοπίποπα 4110 γε] ]οτ γα ρεγγη πι5,}4πὸ ρατιτἰδία ἢ 
αἰδιι5 ἐδ εσατί5,σιτη πη α]τἰ5 αἰ πετῇ (Ἔχαις, ογ α}} αππγοηῖτα [τα] πὶ ρετίτεντ ἄοσει Α]θχαπὸ 

Ἐρἰιοίις [1.1 Ρ6}}1 Μαγίοϊ. Ατνογο Τ Γαισατίιις πη πηοάο Απτοποσοῃι, (ἡ δὲ Δπὶ ἰρίαη 

πεδηὶ ργοάίτογοπι ραιτία ΕΠ ἐγαάίτ, οἱ οιπὶ ἃ τεσα Ασαπλεπιποηε ρειτη τιπι οἴοι ἱγο αι, 
ψο οι, ὃς πα πγογί5 {π|5,4ποά ρου Πηπλιπι ρυταγοῖ, ποο ἔθγγοι: 11} ΠΙατὴ ργατεῖ ἄξος ρθηδῖοςυ 

14 Ῥατγξ,ἄποςα; ραγαθ]ος Π]ίοσ, τ φυϊἀᾶτγαάπητ,νενοτο αἰ] νπῦ, ἡ οὐ Ιαἷο σορποπιςη, ροίξς 
δραιίπηε, Αἰςδηῖο ξιοτιτίδοιπα Ἔχις τα ρίδτατα πλοῖοβ Αἰ πποσῖ! ρυποῖροβ γεπλι πε νι γειιοσίοὶ 

ταῦ ἀουημπυ,ατα ἱηἀς οπιηίαίεοῦ πα νοΠ]οτ,αξογγες τα; εἰιπὶ πηασῃὶβ οὔ ορίθιι5,Ρ]μτὶ 
(οἱ 5 νεγϊαί δχαι5,4 1 τοῖα ἀἰργο απ}, ΟΠ σο Πιαγὶ ἐππεπίο ροῦ ἀϊπεγίαϑ τεγγαγῖ οὐαβ ῃ [τ 

ἐπεὶ ἀειοη!ῆς:Ας ρτίπλῦ ΤΠγδοίατα ἀρρα ιτη " χη εχ ίαο ποπλίπε σοῃ ! 4 1Πς. Π) εἴη σοραἶτα, 
Ῥιο» Ηαί, Ἰγῃλοίπογίς ρετβπαίαεχ Ροϊγάοτίπεος,ἰηἀς ἀἰστοῆιηχ, ροτιθέζαμηα; δα ἰπ{τ]δη 1) ΕΠ ιπλταῖα 
ξὐ δρῦν. πῃ θεὸ [«Δυἰπίαπι Αἰ Ἀσεγάοτίς ἃ ρο Πἰ5 Η] άπ ἰῃ πλατγι πλοηίιπη δάίοἰταπη, εχ σα 85 

πλῖπς Ζαμάσὶα ἰογα ἈρΡΡΕ]]Δταά. Ῥοίεημ ἰ5 πλυτα πηατία ΡοΓΠΊεη 5, ρρα 5 πτ δά [τα] τα ρὲ 

τλοπτογίμτη, ]οα οἰξίη Βαίδηο, οἶγοα Αἰιογηὶ Ισππι: ἰδὶφ σα θεγπαίογθπι Μίίςπιπὶ πηοῦ 
ΔὈΟΓαΠητιπγ,(δριυτιτη δῷ οο : Εχ οαΐπ5 Ποπλῖπα νεθθι ΜΙδποη ἀρρε!]άζαπι, γε δι οι θίτί 
Ῥοῃειβραιίατα 1.1: φαΐ ταπλεα πης ΜΙδηιπι ποη σα ογπατούςπι, τι δίοἴποπι Πα ΠΕ 

Ἀνεἰά.4, Ἰπάς ΠΟΩ ἱπηπλογίτο νιΓΆΠΊα; ΟρΡΙ ΠίοΠΕπΠῚ (Θσιιτιῖς Μάγο {οἰ πε τ; “4τ ρέμα ποας ἡαρερελ οὶ 
φοεα35. βημ ογμΩ ΠΡΡΟΊ 7 [μ46, Αγ7724 ΟΙγῸ,γ Ἔγημγηῦ, ἐόν αγηηώ,. ΙΑ Πλα5,ατέζοτο Ἡοπλογο, υ! 48 αὔοτα 

ἄξιον, τα νίαπι ΓΙΟΙΔΠἰ5 τοπηροσίρι5 οτίατ απο ϊσπούφιῃμη. Αἀάιππεργατογοα γι! 48, πρὸ 
ἵπ ΘΟ τοῦς ΕΌΧΙΠΙ οι (ΔΠ| σοΠλ τίς πγδῖγαπη ν τἰπηο ατατῖς ας 18, ἰγο Πασηῦ,υοά οἤίῃ 
᾿Μιίοποη Απογηΐᾳ Ἔστι] [ς, αἴας ἱπάς Ιοσο ποπιοη ἸηαἸτῆ, 4] ὅτ πῆς Εμχήνέμ (φι αἰοὶ 
οὐπια; σοι ροτΠοι δ ἀοπὶ δ δυ}]Δπν πιοτια δ. ἤπταγα ργαοἴποτς,π ορίἄο χιοά νοσατας ΟἿ, 
ῥαγίονε,  ομΠΠς ἐο (οἰ οἰταῖιπὶ ἐς ἤτδτα ξοσττπδγιιπη (πάγιιπλ: Δ τ|54; ἔατί 5, ν εἰτ Ὡς 15 σοσπί 
ἴῃ [τα]! (δρο!ίγος Ῥγρούγεαηε, ορπατίοης ΠΡ] οσἰμη ἕζδιη, ]ἀπη ἱποο πηο πη γα] ]ιεγας. ΕΓρο 
αυαπὶ αὐ οἰΔΙο πη γα τ, Γορογίγας πηοσταδπ, ἰη ἰΠΉ{|12 ργοχί πια ίςρε!Πς, χυς πὔοααος, θοάς ' 
ΟΕ ποπλϊπο,νείογ δα πεν υἱσατίις ὅς Αι οι ΠΠς ΡΟ. Ιηάς Ρτοξθέζαπι ρεσπεηϊῆς ἴῃ ΘΕΠῚ]ΟΟΙΙ». 

»νε. 7.85. αἰ πη βο7 ἐη5 ΟΑΙ ΘΓ 4 ΔΡΡΕΙ] ταῦ οχ Πποπχίης Πατγὶ οἷα οἷτις ααπι ἰδ] 4επὶ ἀπ 8 π| (ερεϊπ, : 
εν ΝΜ Ὁ (κπίασγ δὲ 5 ΘΠΩΡΓΟΏΪΙς αἰπητ,((Αίοῖς σορῃοπηεη ξι1Πς, πο ΠΟπΊοΠ:ΟΧ ΘΟ (ΟΠ σοτ πάϊται,, 
εἰὐείε Ἰδος, 480 οἷτις ΘΟΠΠΠΟ ἐπι ρα] ἴα; πχαῖγος Ττοίαπα: τα ἀἰο Ιοηρὶ ἔπδυσΙΙ, οἰλοιη ᾿δἀςπιϊποοπά!, 
ΠΝ ἄκου τίητ, γα (ΟΠ σοτ ἀρρΕἸΪατίοης -ὸπὸ τῇ χαίφν, χιιοά οἵξ ἱποεπάοτο. [πᾶς δά φαπη [ταἰα οἵδ. 

προ πα ΔΒ ΑτΡαΐζο οἰα(ἀ6 πὶ Ποτί5, Σαμγος ΔρροΙ]]ατα εἰξ, 1 Ατῖπο τορηδηζα, ρογθέξιιπὶ σιΠῚ ρα" Π! 
Αποβιίς, ΕἸ ίος; δέ σοτογί5 (πογιιπλ: παυίδιις ορτο Πα πη, ἴῃ Πτοτς ἀσοιιδις, σοηίπππιοφαδαι 
ἐπογατ οἰ δὶ, οτι Ἐπὶ οτίαπι ἀς ἔλγγοῖς Πιξί!5,ητας (ογατας οι παρεθαῖ, σοπηοα τς, Ταπνὰ "ς΄ 
οἢτία σοηιϊοἰςητο 1Π|4πὶ οἵ ΠχΠοτίαγιιπι ογγογίσης ποπι; αὶ ΡΡΟ Πιοπλίπογατ, ἡ Θηθγοπὶ ΠΡ ̓ 2- 

ἈΠ Ώειατας υδηάο ργς ΙΧ ΠΠς, σα Πλ ἰπ ἜἘχίεγηο Πἰτοῦο οἔμιγις σο πη ΡΟ], Ἰδογάταθα; πιοπίας ἰπιιαίπθης, Πα}. 
“πόλει ρροηῃάεῃάς (( 415 ἔτΑ! ὁπ ]οοιπι ἔοτο: Τ (ογοξαμη οείαπα ἱποίθητε πη; ιΔΠ σιιπὴ 6 παι ργοάαχ τος 

ΤΣ (δῃτινε οαπ ἱπιπιοίδγοητ, δ (δ πἰ Πἐ Ἐγόγιτη πηδηίδιις οτίριΠδτοφογάατιιπι ΤΕ πολπι, χυρά γ΄ 
Ἰἰχιαπάο εἰ γοίροπίμπι εἴξε, νγδὶ οσάεπές αιδάτιρεάεπι ἤιτιγαπι ἀιιςδ:ταηι πα] δος ἀο"ςς 
τατα Ῥοπατίιπη ργοίθοιζαμη, τάς Π]απὰ,ν Β1111|8 Ρτοσαθυϊτ, επίχας; οἵα ροζοιιϊος εεἰρίηταἰδίάοὶ ἢ 
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; ἘΠῚ ΤΥ ΕΠ ΧΆ ΝΙΟΤ ΟἿ. ΠΟΤΕ ΟἾἼΑΣ 771 
τρί ατιπη, ΡοΙ ιαπὶ Ζαμήληρ»; ἀἰχίτεντ ον δὲς (ὐαίαγ 1.1,8 1 πσατίιις 110.2. Ατνοῦο Γοπηΐ ᾿“ροῖ αις. 
π5 ποη οὐθοβ ἄγγοος, ντ ἔπργα ἀϊδξιπη οἵδ, (δ πτοπίλτιπη νἱος {ππηεηάϊ οἷδὶ στατία, αρίαπῚ, ΟΝ 

᾿ χαΐις πηαχίπηα ογαῖ ἰδ] ἀοπὶ σορία, δ Πς {δίἔγάταπι, ιιοά ̓ ρίππι σοπίαπητίς [15 ςἀ 115 εο5 
᾿ "Οπιρα Πδ: 40 ροί (δὶ πάς ἱπτο! !οχ ς {Π1Δς οΠ πιζίας, υας ἢΠ|ο5 σοπιοίξιτος ργα ἀϊξῦ εἤξιι 
τ ἰπτογίπι ἱπῃπιο ατα (ας ἰπ Πτοτο (δου Ποίτιπι ρογαροτοῖ, γα άίτιν ἔοττο δάιιουτς Ατρίυᾷ οἰαε πη, 
ΠαυΑ ΝΊΙΧος5 ογατ:οΠΊ64; ναγογοίαγης αν Ποίξο οορηίτις ροΓ οα απ {δ ἱτοτ, τοπς; τῷ ἀἸα! πατπὰ 
ΠΓΟΓΓΕΙΠΊΡΟΓΟ {ΠΠΠ ΠΊ11ΠῈ ΠΘΕΔ5 ἀπσοτου σαριτν εἰαπχῦτο ορ Δα Χ Πς, τα; ἵτα ρίοπο τίτα ίλογα ρεῖ- 
ΟΠ εἴπας ροίτογίς τγαϊτα πὶ Πλογοη τα ἰΔου β σα η ἀϊ,ντ οι δὲς Μάγους Ο ἑξαυίας Π|.1.Ατνοτο 
ΓΠοπλίτίιις [1.1 ,ἀοσετίοττο ἀρ ηῖς ΠοΙρΠϊοὶ πηοπίταπι ποαπι ντ [τ] δπν ροτογο,ν δ᾽ ἄτο 

τ ἱπ ἘΠ τ, ργδη ἀ τ πιᾳ; οαπὶ πη θη ἢ5 σοπιοῆςτ, ἰδὲ νεθοπὶ γε σοπάεγετ. Ιτὰα5 ἜρτοΠιιπν ἴῃ 
Ἄρτι Γ ΔΙ ΓΘ ΠΟ ΠῚ, Οι1Πῇ ῥα] τιπῇ 6 Πτοτε ργοσοῆποτ, ρογαθης δά ἄτι Πάρηά ἀαια (ας, 
γίοίῃα ἰπτετίς: δία; σαπιίε Ἰδυ Πδε,ας γεξεξξιτ οἱ θο,οιιηι ἀρίτιπῦ 06» ΖιΟα τα πο νίσε πιξίῃς 
πδίξγατιιπι πιογατ, οοπ( πη οτ, Ἔχ [Ἐἰππαητοπα ργοςι ἀπδίο {8 οἵϊς ἀπο πιατία, ψιιο ἰη 1115. 
Ἑλσηΐβ 4411 πλαγίησ (ραοίες οἰοι, πηοηίλϑηις, ]ιια Ἔγαητεχ [γα ΠλΠ6 ἀρ Ϊ,σοπποίτας ; νγθαπι ἰπ 
οἷοοο σοπάϊ ἔς, εαπιημε, φιοά ἴῃ ἔξασπο [Ἀποτῖτ, Σαμλ)ήμηη σορ ποπιίηαῆς, Τ᾿ πὶ ἀφείη 6 ἃ γ γικινμ, 
[Ατίποτεσε Αουρί πη), ἄατὰ εἰ, τα ἱπσοίογοῖ, ἱασοτα σαϊησῦτα, Ατίατο η Οτίσί περ οπεσίς 
Ἀοπιδηϊ τα ἀοοεῖ; ἡ {Ἰοπιτγίσίητα ρούοιος ρορεγηῆς ἰῃ δοοσο νΡὶ ππης ο[Ἐ] αἰ πἰ πη: οιιπι-, ἐς 
γε Ἐποα δὶ ντίσοπη σοπάοτς σοῃίξἰτα Πδτ,ργορτεγηιις ἀρτὶ {που ίτατοπὶ πιδτιογοῦ; ρὲ ααΐ6- 
6πὶ αἱ νἱα ἀδογιιπι Ραπατιιηι πλι]Δογα, δ πογταπείτι ντ ρεγίεπογαγοτίη σοπάεπάα νγθε 4τδι 
χαρογατιπαπὶ ρος ΔηΠοϑβ τοι ἀθπγ, αοτ ἔσετιις {ΠΠπ|ς {5 εἴης, Τ οϊδῆοϑ ἴῃ ἰοςα ἔοσι τα ατα ν- 
γετίογεπι ἀστιΠῈ ΓγαΠ Γἰσγάτιιγος, δ ντρθ ΠῚ οἰ αΥΠΠΠΠΐ ΠΟΠΊΪΠ15 ἰπ [τὰ] 1 σοῃάϊταγοσ, οίταγ [,ἃ- 
Ἵπαπι Αθοτίρίπιιπη Γαρ ΠῚ, Ομ οἱ πἰιπείδτιιπι δεσ, πα τἰτ ποι δ πιθπαγιπι οἰδς δάπο- 
απ, Θσοαραιμς ἀστιμη Γ,ἀυιγεητεπη, φἀ παγίμππι {ῖτος ἱπορίπατοβαις Ποίξος ἱποιιπέϊδητεσ 
ἰι45 σορίας ΘἀΧΙΠΣ, ας ρυα!ιιαπιΠρηιπη ἀϊπγσαη αὶ ἄατες, φηἰ πη πιουτς Ἱ γοίδποϑ Πλ}]1τὰ- 
ογπΠγιέξος; σιιπι (υ: ἰαρι ἀϊδιις ας (Δ θιις δύ πχατί, τ Πὶ ετίαπῃ νϑίξε δας ρα Πρ ι15, απ εἰσ ίητο- 
φαπΊδητο ογαητ, ΠΠ{{π|5 πηδῃ δ. ΠΟ ετ|5 ργοσεΠΠρης τα 6; (αἰρεηίο σεγταπιίηο, ραῖ σο]οααϊ 
παυϊῆτο αὶ οδητ,υίάνε ρετογθησντροῖα 41 1πΠιος σομ ἢ πὶ δαξέζογίτατο παπλίπιτη οορος- 
γΆΓΕΓ: ΠΑΠΊΩ» ΟΧΓΙ5 Δ (ΟΠΊΠΙ15 (ρα Δπχπηοη ίτιις ογατ, ποτ ς αἀπιογίαπη Ποίας ίοις, ἢ σορίας ; 
μᾶϑ οὐπὶ δά πςηἷς σοΠί ΠΏ ΧΙΠ τ: οΠγ6; σοσποι οι Ἔπδαιη δ Ἀπο ήδη θα ]]ο ἤραῖγίο ρυ]ίοσ, "ἤρα, 
ἘΠῚ Πηη]Δογίβ ἀσούαπα ογγαητεβίράοπι σι ωγογο; πη οἰτίατη ἔσβάεγε ἰπ{Π{Ὸ|ἀατο ἱπαϊσοπι ἰπγο- ῖ 
αγαπἀο, τοοπηπλαπος Πο; μοίτο5 ἀπηίσοβνο Παογεητ τα; σαερταπι α Τ οἰ ηΐ5 τη ΪΓ1]10- 
Ὀπη; Ζυοπὶ ΖΞ πορας οχ Ποπλπονχοτίς ἔα, Γι ατἰπὶ γερὶς ΗΠ ας, χιια ἰαπὶ δῆς ἀοίροπίατα ΤΌΓΠΟ 
Ἰεγάοηίο διογαῦ, ζαμήλη: σοσ ΠΟ ἰΠαιιῖτιαῦνογο ἡ Απηδῖδπι Γ ἀτηὶ γορὶ5 νχογοτη, ΟΠῚἰῃ- ἢ 7 
Ἰϊρῃς ἔεεγες, Γδυϊ παῖ, γοραάίατο ΤὭγπο σοπίοτῖπο (ιο, Τ τοίδπο δάπιοης σο]]!οοδἴδιτι; ΓΓ- 
να δά ἀγπηα σοποίταυ δ: οπγηιις πιοχ σοφέξο Ἀπταϊογιπ Ἔχθγοί τα, τατοπα Πς ἴῃ ἀστῖ Γιαυ- 
᾿θΠῖοτι, ὅς Δάιιογίτς διπὶ Γι ατίπα πὶ ραγίτοῦ στα ΖἜηοα ργορτοίπιπι, ΏτοΓ ργοολητοβ οἰγοιπι- 

᾿Ιξιαπι, οσοἰ τη 4;.ἸΝοοταπιξαπα!ο ίοσεγο πα στα} 5 οὈΠίξοιο ἀοἤίτ, πάπα; δζ Τ᾽ γηυαι 
᾿πιογοηηίτ, [87 ΠΟ] δυιδίιιῆς ξισατίδα; νἱξξοτ, Γδυϊηίαπι (ε οὔ {ἰς τεςερίτ,σοπίς ΠΕ14; οπηη πη αδεξ τα, 
᾿[δυϊπογαπητοχ ἀςοίαγατας οἴδεντίστί δίς Γαιοατίαις 6.3. ΡΙΟ αίάσπν 1 αγηαπα πηγάῦγιιο!ξ Ατηδ- 

ἐπ ἐξ τγααϊτ, πτογἐςέξος; Γι ἀτίηο, πιοστοπη ἰρίαπι ΠὈίητος σοπίοιεῆς. Ισίταγ ΖΦ πεαπὶ οσοίίο 

 Γάχπο, τογαπι ροτίταπι, οἰιπὶ ΔάΠας ἰγαγιπὶ πλσπιοῦ Ἀπγαΐος θ6}10 ρογίθααί ἱπ(πἰτα δε, ΠΠ]ος 
ΟἸροχ Εἰγα δ σι! !πὶ Τ ΜοΖεπτὶὶ γορς Ασν!αογαπὶ Δα (οἰυς,ας ἱπῃρὶογδα!ς, ΡΟ ΠἸοίτος, ἢ κ8 

ἡδοτῖα ρατῖα ἔογετ,οπηηΐα απο Γατποιιιπι οςης, Μεζθητίο οςἤαγα Τ πο  βπεδιη, πο  σο- 
᾿ηἱς πξογίογ Ἔγαῦ, πλι]τίς γοδιις ααα πεσοίϊλτῖο τιοπ ας ογδτ, ἱπ νγθο πη σοπηροττατί5, οδίξγα α 0 
υδαϊηΐο σο]οοαῇε:ργαροίτος; 15 Η]1ο Ευτγ]εοης, ἰρίατη, εἰςέζο «ἀ ἀϊπιιοαη απ [ἘΠΊ ροζε, 

ὋΡἰἀ51Π δοίοτη Ρτοάεχίῆς, Τ ςίτσα ΠἸΝαπηοὶ Πα π]Πς Παρηαπι: ν ἱ σαπη Δσογτῖ πιο ἀϊπιίσατα- το 

Πα δ τὶς τα δἰ παι ἱπβαίσατο ἀογογαροητε σαΐο ταητιιπι ᾿μ ΓΙ ΠῚ εἰμι, τοπίτγαθιις αἰτία π κ4 Νυπεὶς 
ἸΟπίδοιτῖ5,Η γα πιδταπης; ἔα] σοτίδας,νε οπληϊα ποπ οου] πιοάο Ὁ ρις Ἐἰησιογθηταγ  ογατη- ΟΣ ΜΡ 

κίαπι πλεητος 4104; σοπειία οδητιοιπηα; νηϊπογίος νεγιιίᾳ ραττὶς ἀἰγίπηξα! ργαα συ ρίαἴτας. 59. 

᾿ς Ἰποῖϊει, Πἰ Π:Ποπηϊπιις π ἢ] τῶρείξατῖς (ίτα σοηξιίοης ἱπτογοορτιπι πθαπι, πυαιιᾶ ἀοίηας »ειοκεῆξι,, 
ΠΟΠΙραγις, Τταάίτιιγ αιζετη, ποη ργουίο φαοά ργορίπαιας Ππαπηίηὶ εἴτ, εἰρα ἀφρα!ας, ἔθετο ἰαςς[Ππῆςτ, 
᾿πβυμίμπι ἀςφοι {Παῖς τα ρτοα πὶ ἀϊγαπηρτιηι. [λείη ροΙ, αροττῖς ξπρατίδα; ΠΟΡίθιι5 οιπὶ 

ἔτοπα ἔλοϊες ει ΠΠει, ογεάϊτα πὴ οἱ νίσμπη οιαπὶ σοῖο δίαπιταπι. Τα πᾷ; ταπηξ ροίξ δ Αἰζα- 
᾿ς γἴο,8ζ φυ!βυίάαπη Αἰ 5 νἱίτις αἢΠγπιατυγίαροτ Ναπλὶοὶ τίραπη,θο Παρ ίτα ἀγπλῖσα; αυΐβις η ρτα- 

ἰαπι ργοςοῆεγατ. Οὐα τος ἐπι πιουτα! ἰτατίς οἴπις ἔλπιᾶπὶ σοηΗγπταδιῖῖτ. [τς {ΠΠ| ΘΟ ΙοσΟ το ΠΊρΡ απ 21 
τ Ἰδίξογατιτη, ἀρρο ]ατίᾳς ρίασαίς { Ραίγερ Ἱπάϊσείον. ΤΟ οἰ ΑΠΤα 5 οἷς Α 5.6 ΑΝ ΤΥ 8,146πὴ αὶ πο ρα 
 ΞΝΕΥΤΈΟ, οἿὩΠΙΠ Ατπουῖ τἀ οἷο τοχ ἀρροατιιδ. ᾿σίτον {ππηπηᾶ ἱπηροτί! Γ ἀτίποτῖϊ δά ορτιις ᾿ΑσΑν Ααὰῷ 
τ Δσαηίασ, σπὶ οὔιίπιις ρα 5 Μεζοπείῃ ρουίαμυί ἱπ(ιτα Ποτ, Πα οἷμ5 Γι ας οΟ1]8 [κἀαϊηΐα 

ΓΙ 



σης ΟΑΙΦΟ ΟΕ ΝΕ ΚΟΜΑΝΑ ᾿ 
αγοῖς οσσυρατῖς Οππγὰρ [4 ορίἀιπη οἰγοιπηβιῇ5 οπηΐδας σορ ἰδ γορὶβ τοποτοτασ, [ἀπίῃ  ἱδραῖσες 
αα Μεζοητίιπη πηϊογιιητ (οἱ οἰτατπγ, 4 οδαϊτίοηε ἵπ ἀβάϊι]οη πη Θο5 ἀσοίρετο νο]]ςι. οὐ αὦ 
116 ἱπτοτ Αἰ ἴὰ οπθτοία {πιά χυος φἀισογεῖ,ντ οηχῆς νἱπιιπη στὶ Γ τί ηὶ αἰΐχιοῖ ἀπηὶϑ [Ὁ] ἰΠξοτ.ος 

᾿ Του :ΟΟΠΠΠΟ ατα; διέξοτίγατε Αἰοδηΐι ρίασιιίς οὐ ΠΠθετίατεπι πλοτὶ ροιίμ5, άτη {|Π0 πγοάο (δες, 
αἰτατοπι (αδίγο. τ6; νη οχ οπληὶ ν᾿ πα ςηνία Ιου ρα ]Ιος νοιτο, σοῃίξογαζοαιις; Γ,Ατίπὶ νέρθε δες 
τυροταπιβαίοα; ργαπαίο, πτογξξέζοσας [ αυίο, ΜοΖεητίαπη ἤυραπη ἔλσοτς σοσροτιητ. ἰς ροίε-. 

225. σαρογίοραῖος ἀπηϊοἰ τα πὶ Οοἰστατοπηαις 1νατί που ἱπηρειγαυτ νι ἄοσος { [ὐςίας Οαίατ δ Ι 
τ εάμαῖε,, στο πὶ; Αα]π5 ΡοϊἘπλίας ἴα ΘΟ νοϊπλίης απο 48 αάσοητι βηςα σοπ οἰ ρες το "ἀςάϊο ἰσὶς, 

ταῦ 1 ατίηϊ Αἰσαηίιπη οδ ἰμσηεηη νίγγατε πη ΠΟ (Οἰ τι ]ουι6 ογίιπν ογο ἰ ἀθγιητ, ς ἃ δτίαπα ροι, 
εξξθνι. ἀϊπυίπυτίοηςπα ἀςοϊίπατο ραυ]ι]απὶ ποπλίης, ρτίπιο [ΒΝ Μ,ἀ εἴπ ροίξοα ἵν τὴν Μαρρε Ἰάτιν Ἶ 

4400 [υ114"ΠἰἸ τηδπδαίΐτντ (ςεἰδιιης Οςίαγ το αι, δζίσατο ἴῃ Οτὶρίπιδαι5. [Ιμτογίπι φυ]Πὶ 
. αὐ ΖΕ ηεαρταυ4α το ξξα, πχδειι, ν εἰ ατὶ ἐπ θοιτατὶ (ας Αἰσαπίϊ, ἴῃ ΠΙ)πν ργοξαυρίς, α( πηαρ Πτὰπὶ 

ἡῤρύνν ὶ τῇ, Ρατγῖ! ρθοοτῖς," Γ γι μιιπλ» δίς, ΕΠῖχα οἵα ραοτιπι, 4 ]οο φυαϊϊτατο δι! αἴμις οἵἘ ἀἰξλιις, Ατ γεῖς 
Ῥίοη.ς 6,53. ΝΟ]στς ΓΑ ποεῖ ΟΧ ΕἸ πγαης οἶαπι αὖ Αἰ σαηίο ἱπτοιςξξαμ, πηλρηᾶ εἰϊηυ άπᾶ σοπθαιογατ, να 

δονταγητὶς Ζιο ας; οἱ νὶπη ἀοπιιπτίατος, ΤῸ Αἰσαπῖμδ ἰγοίιγαπάο (6 ραγραης,σιιπι Ὠ1}1} ἀρυ 60: 
Ῥτοβροτγετ, ρετίτα ἀΠΑτίοης δ ἰηυΐγοη Δα, ἴγαπη ργαίςπτιξ νο]ρὶ δἰ] αδητυ οι ἕτερ τ: ροΠ]Ποἴτασα 
“Εἰξνς πο ταις ρα η}5 ΟαΠλα]λτατιτι εἴ 4] {01 1 Δ υἱπίατη ἱπιεἰξισαῆςε, ΠλΟΧ ται ρεγαῖδῖν 

οατῃ ΗΟ πη νεὸς Γι αυϊπίαπι γεάιιχίτ, 4] εχίτῳ ποποτς ππδῖθγηο. 411 τα Γαγία ΠῚ οἱ τηαρηπία, 
ποτ ροραΪ; σσοΙ]!αυΐτ,ντ ἰοτίδαης ΟΟςίατ, δέ εχ. ΟΠ Ο τιρίπο σεητὶς Ἀοπηδης. Αἱ γοῖς 
ΑἸΠ τγαἀυητι οὐνπὶ Αἰοαηίας αὖ νηἰμδυίο ρορα]ο δὰ το ἰταεη 8 Γ Δυ]Π1 σοραγεγαγ γάτα 
{ξ πες ἰπτογεπηης, πος» ἰοῖγον δὲ εἴει, Γγγγθαπη ροτῖτο ΠΙοπτίο [Π1}14 σοποϊοηῖς ἐτεαυδεία ΡΙῸ 

(εΠαιη ἱπαϊοϊα,Π ΠΡὶ,1 Αι πία απ» Ριεγος; εχ θα πᾶτο, 65 ἱποο]υτἰτατὶς ἀαγοτατ ταπτᾳ; οὔ ἀο 
ςορτα βάς 1 Δι π|ᾷ ἴῃ ντθεπὶ οἴι ]Ἰοτοάυχίῇς. Ροίξ μας Αἰσδηίμς ςΟρ]οες ἰπ 1 αυηῖο τγίρίπι 
ΔηηΪ5,Γοςοτάατις ποῖα τοῖα σοπἀεπάστξριις απο Πς, εχ Πα πλεγο ρογοουῦῖ 4005 ρερεγεῖς 
(ἃς ΑἸ α,οἰγοῦίροξεις ἀΠΠροητεῦ ΕηϊτἰΠιΐ5 τεσ οηϊθ ας, ρεσιλτι5 πχοητᾷ φα τι! χαΐπιης, αἷ ε 
ντροααα ἰπ εο σοῃάϊτα εἴπ, δαπης πα πουρατατ, οἰ αἱταιξ σοπιτηΠἰτ: 46; ΕΧ [ογπηγα, ιιοά ἐταῖ, 

ἐπ ΑΝ Ἰοπρτροτγείϊα εἰς, δοσαγσιοχ σοΐοτς (15,.4]δαν, σορποπιίηδείτ (η; Πὰς Ππηλυοτα ἀξογαΐ 

ἐς ἕω Ῥεμδτίιπ τη [Ὁ ΠΗ ρο τί αῖς Ἀρυά ΓΤ λυϊητῦ Δρράτγιογαῃτ: γαγίιισ ας ΓΈ ]ατα ΑΙ ᾶ, ἀρροῆτί 
Ἔδφαμεηυς, ΟὈΠΟαέΡαις πείοίο "απαπιί5, (6 Γδυϊπία ἴῃ ΡυΠΕΙηᾶ ἰςάςπὶ Ἰθςητας ΤΘΘΘΡρΕΙ ὕτ. τ: τοττιο Ὡρη 
Τιοπ. :4.6. Δία εἰξαπηοῦογς οα, νε(οτρτῦ εἰεπ Αππαὶ! Ροπείβοιυπα αν [10. της, ὃς (πα μτῖς αι, ΤΓυιδοῖς 
Υπτοι τ πἶσα, Ατ Αἰσαπίυς ροῇ ἃ ἐχοείπῆοι ε νῖτα, ἱπτογ Ια] τὰ ΕΠΤ εἴτι, δ 5 .]υι1π Ῥοιταπηιπλ,,υΐε 

Βιδ.] [υφυΐηΐα σεηϊτι ογατ,ς οδιίπεηόο ἱπηρεεῖο οτῖα σοητεητίο εἴτ: οἴ αι δἰταγετιγδη ΖἜοες Εἰϊὰ 

ΡΣ ΣΤ ἡ ΩΝ περοϑ ροιίοσ εἴδει: ρογπλ μα ἀΠορτατίοης εἶτα γεὶ "αδν Ὠἰ ποτ τοχ σα αναν 5ἀοςἰαγαταβοὶ 

τε οίτερες Εἰυίας ροίξοτί οὖς, σορποιήθητο 51ππ||ν 6; δά ςοπαϊτᾷ κοπηᾷ,ΑἸΌς τοσῃηδιδιπητζενι ς[ (ςτῖρι 

Αἰδϑηὶ, 5]. ΑΠΠΑΙ Ια πὶ Ροπι σα] 110..4. Ισἱταγτεσηδητε 1 ατίηο διο ἡ φοϊοηια ἀεάυέξα ἴμηι Ργαπι 
ὑπ ζοξηο ἢς ΤΊδαν, Οαδιὶ, Τινου!α, ογα, Ροποιία, Γοοτί, τυ ειιπνῖι, (απγοτία, Ιλ ΘΏ Πα, σείσας ΟΡ 

᾿ 

ΤΏΙΠ 81), : δ ΤΊΣ τ Ἀν 
23 ἀαοϊγτοῦαηοα;. ΡοΙ εἰιπὶ τόρ ΠΑ ΓΙΒΕΚῚΝ 8 ΘΊΤΥΤΥ 8,510} Ε]1 5. Οἱ οἴ αἀπετίης ἢ 

κρΒονηία. εἰπτος θο Πα τη βοτῦτος σορίλς εἀμχιετ, πτοῖ ργα ἴδητε ὀδρυ!ις η ΑἸ ΒΗ] ἢιιπχῷ, ἀοροτίίτ, πε 
σαί Τιρατῖς τη ας Ποιηηἰς ἐχίιεῖς σδυἤαιντίοτίδαπι [ποίας (ἰποίμις "ἢ. 1; ποαιίας 1.5, Ροί οὔ τερπαι 
Ῥιοπ 7.4 ΑΚΈΜΨΙΝ8 511 1ν 5: ταηῖς (προι δίς πΠοη δά πογίατη Ποπιίηο5 πιοάο, ίς ἃ δι ἀεος Αα, 
“ἔμ Ἀσπνὰ ἐγααίτιγινι β σατοτ τίς Ππροτίογε εἢε ἰρίο Ἰουε:;στοηδητς σα] πηι] Ἰτίδι15 ἱπηρεγαγοῦ, νετε ας οἷν 
γνάξηις. Τ᾿ Ρθοβ φιατειδι;ἀἸέξτοια; οἰατίογ (οπῦ (ες ἕβςεγε. φυτὰ πΊοη βίςηιί αξέδιις εξ ραεπα, πᾶ ΑΙ πε 
Ἰὰπν ζχηακῶς 1615, ΓΑρΓΏ 56; τα ἱης,[π ΑἸδαηῦ ἰασιιπὶ βορίτατιις αἴτ: ντίστιρτῦ εἰς Αμπδ] Πὰν τ, ὃς Ἐρίτοηην 
καλῇ τῷι ΡΠΟΠὶς τι. Αιιβάϊις ίλης ἴῃ ἘρΙτοπηΐ5, ὃς [λοπλίτίας ΠΠ.1, ποῖ ξα]πγίης ἰξε, (ἀ τογγαπιοία ργος 
2:9...  Ἰαρίωπι, πηι] οἵ! εο τερίᾶ τη ΑἸ απ Δοτγαάμητ, Ῥο ΕΠ γορθαις ΑΥΈΝΤΙΝ 5 ΘΙΓΥΙ 

ἰδ πη εἰ πγῖς Ὁς Ὁ ἱπέογοιθιις τη ἀϊπηίσαπαο οἰτοῦποητις,αδ Ποίπιδιις ρίξγατιις εξ: ἀοίδρυϊ ὦ 
οἰτοα ταάιςοϑ πγοητίβ, οὶ εχ (ες ποπηῷ ἀςαίτιντ ογι δὲς [α]᾿ὰς (αίατ "1.11. οί οὔ ϑιενινς Ρκο 
σΆβτοχ Αἰδαποτῖ, ἀιϊιος Ε]ίος Ναπηίτογξ ὃς Ἀπιυ  α χυΐς ραττίδιις Ποτο 65 ἸηΠίτοῖς Τ Απὦ 
Πυ5᾽η νηαρατῖο γορηι ται πηοάο ,[η αἰτογα τοτίιις ρατγι ΠΊΟἢἱ  ( πη ἀἴα; οξπ ρατοσπογάθιςυς 
ποιῖ {(πδίτληιϊᾶ ροίεε, ἔγαττία Ναπλϊτοτί,ς πγαίου ἤδτα ογατ, οριϊοηδ ἀφάϊονε εχ Πϊς, νι ΠῚ ἡ 
Τετ, οἰ σογοῖ Ναυπλίου οἷι ρεϊπατῦ οπγης οἷ! ἐδσαϊτατί δι γερπο βιυ τ; Α πυυ τς τερπῦ οδείπας 

᾿ς 24. Οὐοανι τ Ππις ΡοΠΠάοτεῖ, Νυι τους ἡ ἐταττῖς (ὰϊ ΕΠ ἴπ νεπαπάο ἱπτογί πιο πα συγαυίτε: 
Ῥίοη, δ:,19. ὅς ἈΠοαπῚ 5] υἰΔπλ,εἴας (ογογᾷ, (ἀσογάοτοπιν οἰῃς τὶ ἸυΠΠς,Π πγυατο (Οπηηΐο ηϊιο ἀπηπηοηίτος 

Ὁ εαἀξ ἀκα εἴπει, νι Ποτοι:οὔ το νογὰ τα ἑαοία παῖ {δὲ Ἔχ! Π] πάγοι: ρεγι σι]οίι πη ἀπςξο,πεαι ἢ 
εχ δα πδίςογοτυγ, αὶ δυΐταϑ ρεγίς αογοσαγ ηϊγίδϑ; ντ (ογι δίς Υ' δίθγίιις Α πτίας "1.1. Ατνετο Μῦς 
ἐζαυΐιις, ὃζ 1 Ἰοϊηϊας Μασοῦ, γαάπης Αια] ραῖγιῖ σα (ασςγάοιϊς, Απλοτε οἰτις σαριᾶ, παιδὶ» 

ςα]ο οδίζαγος; δογα, οι ργί πη ἡ] υςείςετο συ ρ ες, πη νοῦ (Δογοσῖι απ ροι δι! ̓πΠ ἀιατῦι, Ππ . Ὁ 
ΜΜλιτὶς οσριοῇπηξ εᾶ:τῦ οχαξεις πομπῇ, σοπλῖποϑ σαΐτος, Ὁ ἃ οἵ! οδροτγηος, ος [24] ἔξει ργατί 

ἱ ίςει ἡ 
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 κεἰας σοησερτί, Τ ποσατὶ ἰαΠΠτ ἀσογάοτοπι, ράγῖαπι ἢ δ᾽ ἐχ μετ, ταπηφ ΙΝ Πιτογε τη ἔρε ἔι- 2 ς 
ἀτοχαπ, Ζοά ἢὶ ἢ Δα ει Πφητ, αἸασίαγα πη πατα τ αυφηάοα; ν]τοῦος ἔπτατὶ εἤδησ, αἰϊος ρτο 
ἰϑρἀ ἀΠΠ1ς, Π]οσαας ἔτος νότος ποροτας δυο ραϊξοτιιπι πηαρ το ἀφ ΠΠς πυτείεπάος. ἂς 
οτὸ Ἑαδίας Ριέτοῦ δ. τ, δὲ Ν᾽ σηποηῖις, (Ο] το ἱπίπἰτατοη; ἐστεῆδτη νἱγρὶ πᾶ, ἴῃ νίππν(Δογογαπι 
᾿4ιιλπι ροτίτιπι Θχ οο ἔοττο αι! οἵας ἱπἸιοο Ματτίς, (τιδῖτο ἐπι γίραις τοπίτγίριιςα, υα σαπη ἢ|8 
“ταῦτ, ἀἰΠεξεις,4 Ματγτς σοπηρτγοίλπγ, οστιιγ θαταπλη;: ΠΊοΧ γεογθαταπη σοπίοϊαδτίοης ἀοἰ, ΠοπΊο ἢ 
χη ἰπάϊοαπτίς, αβ τπιδητίία; οΧ σὰ Παᾶτος ἀΐρπος ραῖτο δυιαίιγοβ. Ὀγίπαπη ἰρίταγ Α Πλ ας Γαχ, 
] τοοπηρεγίς αὶ ποαπῃ δ5:]υἱᾶτη (ἀοογάοτεπη ρερογς σεπλιοϑ, ργοτίημ ἱπηρογαιῖς ἀρροτταγὶ δά 
44 πὶ ΡτοἨδτοπη,ατα; οο δι οἱ. Τιμηα {|| χυιθιια [α ἱπηρογατῇ ογαῖ, Τ ἱπιροίϊτος Δ]τςὸ ριιογοϑ, 26 
Ἰτσαταάϊσες πιοητίς Ραἰατὶὶ ἰπ ΤΊ Βογῖ πε, αὶ τὰπι παρα ἐπι υῖδας Πξασηδιιογατ, αι βσθγιιητ: 
ἴμ5 4; Γορ οηΐς (αι οιις ἘΔιμξι ες, ροσιήατιις ἐχροποητος, τ ν] τ γεϊαεητο ἤπιπλίης αἰμιοιιπα, 
ἀ4ιο ραοτί ογαητ οδἢῃς {ΠῸ αὐ ἀγδόγειη πο, ρυιοτουιπλας ναρίτα Ππρδῃ} ἜχοίταπΠΊ, λα γοροηῖς 
χίογατ, ρυῖ πγο ἰδ τη δίτι! ΘΟ 5 ἀοτονΉς, ἀοίη ἰςιδάοτιυπη νθογιιπη στατία πητηΠγα5 ργα θα }Π[{ὸ; 46- 
τοπά τας (ΗΠ ΈΠ τ, παϊτγίοπάοσαις ΤΑσοα Γιἀγεητία, νχοσὶ (πα, 4 Θαϊτ: ντ (σγίδιιηι ΕΠ πιὰ 118.1,.27 
τΟχί τι. Αἀάιητυίάλπν Ελαίτα]ο τη ρεέζᾶτε, ρίοιπι φαοᾳ; φἀιτιοϊαῇς,δζ οτε ρίαπο οἰδιιπὶ 

πειῖς Πσοῇπς. ἱπες νἱ Δα] σοι Πριιπὶ ρίσαπγαιιο Μαγτία τατος οὔ. ἀγθόγοπι αοαιις Π]απὶ 
ιρρρρἰγφαίεν ἀἰξελην, οἰτσα υιδηη ραοτὶ Δ Θξε] ἀγαητ,]ιο  οἰμς {Ὁ ν πηδγα ρθσιις Δοηαϊείσεηξ, 5.4 
φοιἀἰς ταπλίπαγο ἤτ (ΟἸ]Ἰτιιαχ. Ατνογο Ν᾽ δου βιὰ ήἴτ, ραογος οχ ἈΠ θα 5114 ἤάτοβ ΑΠλ] 1 θιοα.ι,7. 
εροίη Ελυΐταο ίοτιιο ποραπάος ἀἐςα τ: 4 εἰιπὶα ΙΝ Πγίτογο Θχογαταῖπι 6 ρΠΘγὶ ΠΕσδγθηταΓ, Ἷ 

᾿οςαΣ 1 ἀτοητία απιῖσα (πα πατιίθος ἐς Πδ: Πᾶπὶ πι]Π]εγξ,εὸ ῳ ρτετῖο σογριιβ οἤτεε νυίρατα 
γἶτα, διραρ» ἀϊξεαπγ ποτα αυΐρρο ἵτὰ ἀρρο!]ατὶ πχα]ΐογος φυα ξιιπη σογροῖς ἔλοίθητος: νης 

ζοϊα(πλοι! Ιοοἱ ἴῃ φαΐθιις [χα σοηίἘιιητ, δηραηαγία ἀϊξζα. (συιπὶ νογο ραατὶ ΠΡ εγα]5 αἰ (οἰ ρ! Πηας 

ἌρΔΟΟΚ5 (λῶϊ εἴης, δὶς (ἀτασαγιιπι 1 ἀτπαταιη 4116 Πἰττογάγιιπη δα οοπαάδγιιη στγατία σοπη- 

ἡοζαῖος; Ναπιίτοτο απο Οαπι οπχηΐα (δ ῃγΠΠἘγαητο. τά π ντ ργίτπιιπη αο οι σης, αὶ ουπιι- 

Ὁ μϊπαϊοίο οἀιπισατοτίς Δα ξυ] σοπηῥαττο, αὶ Πδ] Διιι5, αι πτάτοῦ ἐαΠΠςτ, αιανς ἐς (ἢ ἔλ- 

[απ οἴου; πη αὐπηατῖς ραίξογίθιις ΑἸ θάτη ργοχίηιις ρεγγοχίῆς, πτοτἐςέζοσις ἃ πλι]ο, ΝΠ - 

ὙΓΟΠῚ ΔΌΠ ΠῚ ἰΠ τορι ΓΟ Ἐἰτατιι πη. Μογρεμίπρς Δυτοτη ἃ νἸτπ1πὴ πιαρηἰτιἀϊηο Δρρο ατιπλ: ΠΔἢῚ Κομνενβ 

ἰγαα ᾿ησαα ῥώμζευ νἱττατοια ἀἰοΐ σεγτίμιι οἰ: ΑἸτογιπι νοτο Κόρα; ἀἰξξιιπη, ν]ΔοἸίοοτ ἃ τατάϊ- δι ΚΕΜΥ-. 

το: Ζαΐρρε ταὶς πάταγος ποπλίπος ἂρ απτία αἱ5 όνρογες ἀἰξιῖ. Ισίτιγ αξεῖς αιια (αρτα ἀἰΧίΠγι15, 
»ἀϊαϊθα ἔλξτα οοἱπίοςο αυϊ πῆς Σιωρεγοαἑ ἀἰοίτις, αι ἀἰδιιη ἀὶ ἀϊσαγτογᾶτ, ρ ΠΠἴδιις Πιο(ξίατιιπ., Ὀιοι, 7, 

ςοατίαητες φαοίχας Πδίπτοτ, νοτεγαητοβ: ντηὰς (ο]οτηης (Δοτι βοίμπα [δὲ ροι οτίαιις Ἰα εἴας 
πχογαητ, δραγατίηχαας (πο5 ἀρρο!]διιογιητ, α Θπλας Εαδίος , Βς Ουλα 5, Ὁ μὐχδ ίΐος ᾿ ἀαοτατα ν- 
απιη6 ΠΟΠΊΘῇ οτἰλπηπιιη ἴῃ (λοτῖς πχδηοι. ἄτνεγο 0.11 Ῥοπιβοα!ίαπι ργοάίταγ, πο 5 αὉ 

παι το, αὶ Β οπηιπη ρασοτιιπη ραξοτοπι ατεγαμογοησ, σαπι ποη δυάεγοητ οἱ νίπι αἤοττς, ορ- 

οὐταπιιπη το ΠΊρι8 {10 ] δα πα λπάἀππι παέξος, πο  τιιπὶ  οπλυιις αδογαῖ, σθηαϑ [π (ις {ππγι1- 

Πξ,παυίπαιπ δογιμπι, πιδηΐδιις ρο[Ετοτρα Πρ ατίς, ἰΔρὶ ἄςπιιο ἰαπα ροηίτασὶ (οἱ ορατ, πιογάϊοιις 

ἰδίατυτι, “δ πὶ Ιοησἰ ΠΊΠις ρογίδεγος. Ταπη Ἀαπλαπι Ποία νίτιιπι ἴῃς ΑΙ ΠΕ ΠεΙΠι1ΠῚ νίχαυς (ες 

ὐϊαταγαπι ρορομα πῆς: 4οἰπ ροίξαααπη νἱποίτι (8 ραῆας οἰξ, ΑἸδαπι αδίπγαξξαην. Οιιοά ροιὲ- 

 χλπὶ Βοπλα ας σοπηρογ δε, σολέξα ραίξογιιηι πλλπιι; σας ἵπ σοητοποϑ Ποιηΐηο5 αἰ ευῖρατα, 2.9 

δ οττίσας πιαηίρα]ίς ἔσεηὶ νατίς ξογπιατίς ἰῃ (ἀπηπλο" απ ξ:25, "δ: 4υο ἔδο ΠΤ ἐὸ ἤρσμο {{ὰπὰ πβνίαξιας, 
ἐν αἰίιις ἀπσοπη (δα ποτατιγιν Πάς ἰη Ἐἰταζαμη ντ ροίξθα ΠλΠτοδ αι οἱαίαςπι Πρηὶ εἴης, Μαμέ. 

ὑπο χίαγες ἀἰσοτεηταγ ταις δ οο ορριοῆο Απλμ]ο, ἔγαιγοπη νἱΠου]ις Πδογατιιηι, ἀααπὶ γαρῃο τὸ- 

οἄταταπι. (Οαπὶ ἰρίταγ ίητοτ (ς ὶ οπλείις δζ Ἀδτηιις ἐς σοηάοπαάα ντδς τγαζξαγοῃτ, ἰπ 01 ἱριΠ ροῃ, χα, ϑι, 

᾿ ατϊτοτ γοσπαγοης, α οπγιϊαςαιις Ιοσιπα αι {1 ἀοπαις νἱ ἀεγοτιιγ,ίη πηοῦτο θα]ατίπο ἀοιρηά-. 
τ, Κογράῦκα; Δρρο ]αγὶ νο!]οῖ ; οοητγαηαο ἰτο πὶ ἰλ ἐπηὰ5 ἴπ Αἰϊο σοἹ]α χυΐ αθεγας ἃ ᾿α]ατῖο πηι] ΐ- 

ὡς υϊπαις, αηἀςπιας Ιοοιπὶ οχ ίαο ποπχίης Τ Αραμ γί, ΔρρΕΠ]άγοῖ; ΠΘΉ 64 ἵπτογ ΘῸ5 βΠηϊ- 30 

ἴα ςοητεητίο; αιιο Νυμαίτογε αὐδίτγο δαίοίτο, ρασαῖς ἀΠσορτάτογεϑ οἴπις σοητγοιιου Πα {π|- 

Π΄ χρτταῖος ἀθοσἐἀπηογοῖτα νὰ νετί δογαηι ρτίοτί (θοιηα δυρὶ οἷα οδυθηησητ, νγθοπὶ σοηάογεῦ 
᾿ φηηιςοχίαο ποπλίπο Παποιράτγοτ,άταας ἰῃ σα τορῃὶ (Ὡπγπλάπῃ το Πογεῖι σα πη ας δι σάτοτιιτ 

οιοπηαλς ἰῃ Ῥαἰατίο, ιοιπαβ ῃ Αποητίπορίοχ ναἱταγος ραγίτογ νοΐδητοβ, ἃ (πηἶγα Ἀδηιο ρυίμβ 

Ποστατηαας Ὁ θο πλΠος ψαΐ Ἀοπλιο πιιητίάγοητ, 1] ἰδ πὶ ἄατα αἰρίοία, φυϊθιις σοπάογε ντ- 

ἐ χηἱαθδοτοτατηίταηας πηατιγαγοτ δ (ς γοηίγο, απηηις δά οιιπν ΒΕ οπλυτις νοη ΗΠ, υα ΠΠοτας 
ὑδς μαῃαπα {114 αυρίοἱα μα Ποητ, ἀἰχηδιχας "1, ΠΡἱ αι ρίοαπτί ίδχ ναἸτιιτίος πιηὰὶ ἀρραυῆς: Ας 

τὐς σο, πηι αὶ οπχυϊας, 'απι τ᾽ ἀαοάςοίπι ἀςπιοηιγαδο. ἂς τορεπτς ἀπιοάεοίπη ναἰταγος ρρᾶς 

δ αἱ ΠΣ Πιδίξουτο οαἹὶ Ἀιροτς ρατιτοττοπίτγα ας τῖπὶ Β Οπγα ας, Οὐ], ἱπαυῖτ, Ἀ επης ἀἤητηνα5 
ὙΠ αογα,οιπὶ ργαίδητία ἱπτιιοατίϑὺ Ἀ σπλις ροίπθλπα ἰπτο ον (δίξ τορπο ἔγδάδγιπι: Μυΐϊτα, 'π.- 
ἢ γαϊτιπ μας νγθετοπιεῖα ἔρεγαῖα αὐχας ργαίαπιρτα, [ΕΠ οἰ ΠΠπὶς ργοποηχιγα ας, ἂτνόγο [Γἰοι- 

"ἢ μὰς Μαςοτ ρ. 1 ἀοςει,σοπιςητίοπιϑ {ΠΠΠπις ροτηϊοἰοίϊιην οχίταπι ξαΠΠς, πατηςς διά ομη οδιξοι- 
μ᾿ 



γ78 ΜΔ α, ΠΈΓΝΡΤ 5. Καὶ ΟΥΝ. 

τος Ἀ ἐπναπὶ δ Ἑδιυτυϊαπι ἱπτοτέςέζοϑ. (ομτγα Ἑσπακίας 116.1.}1π| οα σοπτοητίοης ποῦ πηδάς ᾿ 

Βοσλαπι ποη οἶκε οςοἰίμην, δ δτίαπι ν τογία5 α Κοπχῖο νἱχης τγλάϊτ, 564 οτατη οπηπίμπη οος 

τηϊοπίθιις ἀϊπογςγεριιρῃαῖ ποίξεα πλοπγογία: ργοοϊαπηᾶς [ἰτοτία Γ ἰυΐαπα, ια τοϊπἀταγαοςς 

51. δαίρίσατο οι 5 εχ (ᾳο Ποπγίης Ἀοπηδπὶ νοοῖ: οπγα; Πα ΠΙΓοΣ τα ηϊδιι5, αἰχίς, ἡ ποῦ 

4υϊς ν]]Πτη τγαπσΠ]ἰγοῖ: χιοά Ἀ Θπλι5 ἀυπάςῃς τγαῃϑἢ]]αἱτ, ὃζ α (Οοἴατο σοΠταΓΙΟῊΡ ταττο,γς - 

σαίξγο ἔοσζαγ οςοϊίας. 

ΤΝ ΟΜΜΕΝΎΤΙΒΕ ΟΕ ΘΙΝΕ ΧΑ: 

ἈΟΜΑ, ΑΝΡΚ. ΘΟΗΟΤΊν 5. 

οι ΟΝ δἰκύμο {ῦγε ρίογοσ, ψηὶ ἐδο 
Ὁ ς πγεἰϊ γ δογι ε{2 πόσα, 
Τῆς. οὐ γι εὐτεῖ[6 γος {Πα {765 εθ-- 

ΝᾺ ρ οί ϑεγ9 α!7π6 οἰόφαμηλη5 ἄτι- 
φηρίος ρεγΙγαξξαη]!. δ᾽γίμσ Ε)217922, 

γ102 γρφαίη ἀμζίογηρρε ἐγμαίθλ,, γορησηα γε. αἱ αἰοΙΉ7. 
πο λΑ7ρ, 147,46 122 “)0Γ. εθαϊεο 772... εἼα1679 ἐγ τς 

πρληγ, Ζμθαί “1πγ οἰϊὴ φογηοῖ (ὐ" θπιγρα φὴ, φάη 
4, Ργοίοσονρφημς ρο(μὶ, ἰἰῥο ἴ "Ἰ είν ργἀσοάγεῖ, 
ἐαάξεγ»ες, φαγεῖν [Ὀγ1ρ1 αογρη α {}6221, 9" 4216 δι ο-- το τάτου Ὠυιπηοα  Α πε φαϊται ΠῚ, ΔΙ ἃ αθὰῦ 

γίαες “ίπσηβίαηε, δεοιπάα ρᾶγς ΑΌΓΟΙΙ ὙἹ- 
ἔχοτίς, μαίοῦρ» γρεδαην ἰῥεγαγο «ὐοἰμΐ, 29. 1,166» 722, 
φεγερρεγὶ, ΤΊΣ ογενε Θργ αόμέαγε. {{{εσ] (ογῖς.» 
γμομεὐ], ΤΖΙ 21110 {-. 1,1π|24222 Φοςεῖ γέτο110- 

γον; (ὐ", οίξγα πχοτηοτία ργοο!απδῃς Κἰο- 

τα, ἐπι! ὀχίγεηο, ΑΓ πὶ Οὐ α,112 οὐ’ Πεἰϊαριὲ 
αηηαία Γ 707 5.7] αἰΐηποί [ἐεμίδ 4.1, 1π|9 αὐ! 

Τοῖγ με} ἢ] ΖΟγ67 «4,7 ερρ πο, Ι,6 7ηάγ0. 

4 [67 {2722,7φβογῈ ΟἽ «τον ΜΉ 9] ΗΠ γ ΘαἸ9 1146 1210 
ῥ ήογία. δεά 46 ῥὴ ἀρέζὶ ἡεαεαῤμέ. 
ἦμ5 1αγμοῇ: ε[} [στ μο, 122, ἡ οὐξ Ζ0Γ ἱπαΐ- 
“2172 χιθαί Ἴᾳ γα [γογρμἼγηι7)2 αν γοΐ, }ΟΡΙΕΥ 

2" «Ε11. χε ἐφ! ἐγ εἰ Δ εγ11, ἀμ ἤογΉ7η} γε) λας ῥῖε 
μον 45,9". .2π αἰϊεῦε ΡΟ ΠΟΙ)’, 0, Α 6214: 
{14 οἸγΆ2214 167 ΡΟΥ δ ἐλ1μγ ά “ἰορεγαίδα χηοηαῖά- 
1: ρεῦ16 ςογημἰ 15 ἐ[ 4212 ἐνοργρείστες ἐγ μαἰ 11. Τρ 
ιία Τὴν οἹ οἰ εμέγαμαίο ἐγ ΤΠ. ὥμαγ6 επρρ ἽΠρ, (Ὁ 
την ΤΊ 0 γ{Π| ΕΠ αἰϊσαγ.. (θ᾽ Γάμλι ἐύγο 1, αἰίσορς 
ἰεέζον εογαρολοῖ. ΖζΊΡηΙο τ0710 τηο ογα {{72: 7 μα 

{αι «σεεζαίία Οογιεΐαι θ»ΡΗ1796 οἷν απ Εν ΚΆΓΗΥ 3.0. {{π Πσπαῖηπι, Ποάίεαμσα ἱπια!] Πρ ίταγ ἴῃ Αἱ ' 
ἀἰεργοφομῖο Οἐξαπίαι σα 1, (Ὁ. Ποηαλὲ Χπίο, 
γῆ Εν ΑΝ, ΤΕΥ ΘΙ, Οθ. αο Οογνηαείία Εραρ(θάϊα. 

« Απείατε } }. » αἰεγήηη [0Υ16 1: εἰΐρα 1}; 7 π6798 
ο((ο γμαγμοῦγε ΑΠτίατη, “0.5 ΑὨτίδτατη ο- 
μογρείζαγὰὶ οὐκί... 21 Ο»,17211 {125 Ο. Ρ ἐτῖμσ 1, 

Ργαζαι. 7ζ 41. ον. (ἐαητε 7 Ταγκοὗ. αἰλεαὶ (εὐ],- 
εἼ41) 1 ἡπεέμέδ, σοΓογῖ. 4722 οἷο ρ41714 ΚΈΥΤΙΙ Εἰαεεΐ, 
«ἀμείασχε πον, 1 Ν.1,. 

2 Μαγοοῦ διγοῃο] 81. τοίη ἰδ. [ἐά ἐφο ] .- 
οἰπῖο Μᾳοίο ἐεσιρμέαύα»». 

5. (αἶο δζτογγα εὐϊτος «ϑαληἠη γε αἰϊγποα 
ῥεμοοίμε ργ 1,940 7207 1 Αἰ γη79, σομογ ρ γα [1671 
τῶν ΘΕΈ ΟΡ ΚΘΡΟΥΤΙΣ γ9. ΠΡ πσήθη 09’ ἀσγίοίηγα, 
᾿ϑστογεώσφ γμααἰα79 ἐγογρηἼ2765 1{Π| σο [ΘΟ αν η2Ζ, εα- 
ἐρήπε ἀρηαγ 2: - χη Ἰηηαρ ογήσίν67)2 ἐγ αχ ἢ, (9: 
24). "Α7Ρ2 72ημγ9ρλ7εα σαἰο αἰρίαρ(4 τφογεαλέμηη δομο, 

Ν 

Ομίμζη- χο τυυηπην οἱαο ρογυςέξιπι ἐχοερηῆει Ποίρ 

49 Ῥεημδάταητς Κ ατίτο ΔΜ. ΤΈγοη:. Καγγο αι 

ἤιε εγοάογ 1, ον ΗΉΡΩ, Ρ 47 7116: 1570 ΑΥ ΘΙ; ΑΝ, 
ἐκ ἡφορίχαιο ρι ἀρραγημῃἐ21: Τεγεμ, Αροίοφειη 
εθ. δεάί 6 αἰϊογπῦρ {ἰγ]μῖα οογηρη Αγ 6 υἹάραγ, ἐξα 
Ἐγαρρρ Οὐηἰϊααίαο, εὖ" (εἰ. Κοαὶσ. ἐφ, 20, οα 
τὐμε αοἰάλη εκ εὐάερ 1 εγ1π υύγονδ ταν ΠΕΠῚ 
ἡμφαλ, ααηταηι Πττοτα ἀοοςητ, ποαας Πΐο 
ἄοτας αγαςαϑ { {τ ογεην ἰοφ. αἰ] φοομεγ Μ221, ,θὶ 
ὙΒοοάοτι5) δας ΠΑ] 5: πεηὰς (αι δὲ 
τποῦαδ ας Οο πῃ. ΝΈρος, πος; ν] 15 σοτη πο ῃ 

Πιουλίποῖη ργομ]ραγαητ. ϑμοα λη μεῖς Ε 
ἐλκῃ Οἐζανῖο ἐν εὐ] 11," 1, αφξαρεἼη {Πὖ. 1, (α] 
13 Τιδέπαν. ΠΡ ΠΣ]. ΟἹ 1η [ αρηΉ 15 ΟΟΥ̓͂ΜΕ 
Νροτῖ αἰ κ γε. : ἿΝ 

4. ΝΝαυίαπαὶ ἀϊσαηι 7 « Ζν ἀοοδί ολ,, δὴ 
ΠαιΐαΠῚ ο΄. γπ4 αἰ6 Ερ 5 Ῥογηρεῖμε: Ναυΐδο 
νπο Ἰίσῃο εἐχίσαϊρτο, ντ παι ]5.. 10 ντΌ ΠΕ 

δἰποοῖπ νπάειηϊα. ἘΖΜμεγοῦ.ἰ.1 δαϊμγμε 
(4.7. ες σεγρέγα γο[671:1ΔὉ15, 221,11, ΟΌΓΩ δὲ 

τίο, ὅζ αὖ εο εὐοέξζες ρογίτἰλ πὴ ΓΕΓΙ5, ἔΟΓΌΠῚ 
Ἰὰπὶ δὲ το πὶ ἀητὸ ἤπιρος σορηΐτας ν] ὅλαι 
10 πιοῖτας τεάορ Ποτ, τορηὶ ςυπι(οοἰοζαῖς τηὶ 
ποίϑαϊτ. (ἸΠ} ργΙΠΊι5 ΠΟΙ ατὰ ρας 
(οτυαυτ ὃζ ἴῃ ποο ϑαταγηὶ τε γε τί Γῇ 5") 
ἀιοπίαπι 1Π|ς πδυΐ ἔιογαῖ δἀπεέξας, εχ ΥἹ 
αυίάςπι ραττο {π] σαρ τἰ5 ΟΠ Πρ 65,6 Χ αἰτεγανι 
ΤῸ Πδιις ΘΧΡΓΙΠΊΘΓΟΤΌΓ: 410 ϑαῖαγηὶ πη ΠΊς, 
τίατη οτίδπι 'η ροίξογοβ ργορασαγοῖ. Ἐς ιταῇ, 

Πα, ουτ ραοτ ἀθπδσίοϑ ἴῃ (0 ]1πηε ἰαδεαι,ς 
τα5, σαρίτα δις Παιίαπη, [υππ| το ίτς γετατατὶ ἱ 
ΘΧΟΙΑΙΠ ΔΉ τ. δὴς 6221772 172 79. ἩΑΤΤΉΘΥ ἸΏ ΓΘΟγΕὶ ̓  
φί πολι Πλυϊπγ,Γοαπηηγ Ρ αὶ ῥγαῖγες ἀρ ς 
9]. Πα οῖ, 2 με} {6 ἱπίμε: ΟαΠ) ὐοεαπῖ ἰοα ἢ 
ΔΟΙΟΙΪΧ οἷ ΡΙ]6. ΟΟΓ671 “ἰεμφηα!ο 476 ῥ᾽Ί,Ψ δὴ 

4 14πο,υεί(Ἱ αἰλ)α δατπγο, ς, 4 ογαη ἰδ. 1 
Ρίμέαγοθηε ΡγοὐίορρατῖΡ  μΐμ ἰφ.22,.α}.35. Ὁ 
μἱά.1 ἘαΠογ. (9 1 αἔξαγείη ἰῥ.1 Τιμίσαν, ΤΡ 

"ἢ 

᾿ 
ἔ, 

1... Εοβέωσ Ῥογρείπο. 

ς Ὁτασαίο] Ὡρρο ]Δείοπς] τὸ τϑόρεος 
γ9077716, πο 7402165 Πρ Πἱαεοίεγε:. 107. Ηαι' ν 

Αγ23.{ζ.1,(11,232)Ποροσήιηγ, ]αα 1ΠΠ| Ὁρη νοῶ 
«οἰ, 1 1115 οταβ ἔλοίπι. ᾿ ἜΣ. 

6 γετβιυ φιοϑ οἰίηι ] Σαμαα Οὐεέγο ἦ ὦ 
Ἐμη1 



ἱ ΝΟΤΕ ΑΝ ΚΕ: 
[βεμι τεσ, μμάοῦ», [2 αγαίπρε (6. Τα] {18 ἀϊεϊξ, τλλαρα: (οτἱρίοτο δ] τθπ, Υ οὐπθιιβ, πος ο- 

1: Ἑλιυπὶ ναῖο565 σαποθαπι απ πςα; Μιι- 

Ἡυπνίσοριος ψα παπι (ἀρογαγα, Νοο ἀϊ- 
ἐΠιυάϊοίας ογαῖ- ἐκ Βγμίο, Ογαίογε, δ λάρ Ὁ ϊ- 

ἐπαεέονασ; οὐ. Τέαγγο {6 46 ἰ.1,κἱ. 

7 «ϑμοά ἰ(ἐγιλεαγ, [Πα] {ΠΠῚ ἀφαΠ1; ΟΥ̓ ΠΡ ΗΕ 

.). [παὰππὸ ἀδιτη. Τ΄. Σὐείη ἰφ. 1, Ῥαηα Ἀο- 

γπὶ ροίε ππππὶ νοσάτιπτ. εὖ δογηίμ “κα ἐ|- 

{ἰ γήγχισ Ἐκ. Ῥοπιοιίος (ὐαἔγα πη; [παϊ,Βο- 
14; (ὐοταπιαιο : [Ππ1|5,Ζγρη, ΤΕ ατίης ἀρΡ- 

τάτας, αγαος Πάν: τεπλἐφιάλτης Οἴαοο, 

Ἰκπίπε ποῦθε. [ἀςπν Εδιιπιις ; ἰτοτη Εδτι5 

1τιε]1ς. Ὀ:οίταγ δας [πὰς αὐ ἰποιιηάο ραίς 

(γοιπιὶοπηηίθιις απἰ πα] θιι5: ν πάϊς ἅζ[ποιι- 

ἱς ἀἰοίταιτ. Μίαίε χαθα, ἡ πέσ, δογ Νὴ ἐκεί 
Ἰ 15 »γο ἰπαιῖς ἐχ μα». 
αὶ Ευληάει Ατοδϑ] ἡγοαάίος [6 ἡραϊΐσοσα ἐ6, 

, γααἰμδησ, σίογ 147] ἰ(οἰεδαπε: ἐαῇ, εαπ {4 ἐμημίασ 

«ἰσοῖς σοι αὐαηει, εἰ αες ριίσηια, πο [ὁ 

ΒΡ 

ίοις. Οἴδέγο ΡγῸ ΕἸταἰαηο, 71|0792 δ 6 ΜΣΠῚΣ 122 
[ γρ. ἐο{{ε»» αάμοσα: : Ατολάος (ς ες δοσε- 
γῶς αΠουαητ. οὐ: “ρομίογαίη ἰλῤ... ἀγφομαηεῖε, 
χαϑδὲς υἱ χὶ “ρθε σελϊευογης ὑδέοντω.. Ομ]ά. 

γι Οτῖα ρείου [ὰπὴὰ (ἐς (ς {1 ογοάϊτωτ ΤΡ) 
ἐ μασο το ]ς Ασοαάς ποηρῃ Πάρθοι, Π]Πῃς 

Γ: Επαηάοτ,εΐ, 
νγ]Ἀεσαταηιις Πα 48 ] 6 σαγαπο ΠΟΥ αοἰϊάα, 

Ἱροίεγί!α!ο εν, Αἰεκαπανιὶ Μαεράοσ 
᾿ ἐγ ραιογη0, ιἐμεΐεί ἐ..45: Ρίχε. Δἰοκηάγο,δο- 
᾿ Πγταρ. Ῥοϊγ ον, Πα 8: ἐῥ.γ,.Μ.ο οἰ οίτς 
“γεμέίμσ ἰῤ. 1: 0.5 ια45.1)6 Κεράγαμο ϑεγο δι 

᾿ὶ με το» ρεγ νη ῥαϑου. 
ο,αἰτοῦοπὶ ]υςη 48] γὴν. Ἔκ. πῆς [6- 
ὑγῆ τήτο (ἐρηἰ ορνὴμ αρροίϊαε» αὶ ῥϊοίεσδεί, 
α σδπι ορίπίοηξ φαΐ πχοταῖτ] λέεζμο “6 
Ἵαγργίαγιη πσηος ὑαῦ2ο ἰρ0 1772. 0221 Α7ηηἼ714- 
ταῖρι ΡΥ ἐς πλαἰατ σέ γ Ὁ ΓΗ Ὑο 76. 2479 7 17-- 

φιμα ῥ᾽ Ἔμυνεν(α 103,6μῦη ἡ πα ἐκ Δπ24- 
τὐΐ τ Ρονρεἠποηε ῥὶς ἐρσιρίεγ, φορά [μ297. 

τς » Ρἰπατγίος ἀϊέξοϑ λέγ ῦη θεῖς ΓΟ ΠΘΥΗ 
Ἱ Φ᾽ ἡγε: 05. αὐ 1 078. Τεδ !αγὶ ἐρεῖ ροΙ δῇ 454 
ὃ δε πάν, α,5 αρϑέαπαίο, ἰπτὸ τῷ ποτί ζην, αἰδῇ. Πα 

εἰ Φ χρΐμε Συμμέκτων ἰδ.5: (Ὁ ἀδς Αρρίο Οἰαη- 
ζλμέμγη ἐφ. ρ: ΤΓαἰΜακχ. ἰδ. 1,καρ.1: Ὁ γπῶογξ 

᾿ ΟΖ ἡἰεδέγι αρ.3.. 
Ογ Ἀενοῖο [χισατίι5 }Ρ͵,0 1 τατίας 0671 ἰώ. 

ΟΝ ἡ απο αὐήγτ»ο. Προς ἐγ 11722. Ὁ] άεγ1 (0771- 

δ [ρα ῥὶς »ηἰπ δέγαγε ἀεδούαι. Μ͵αο ΡΕΙγ.ς 
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δήο.π. Ροεΐα: Αἰσαμιαία; ραογ,σιι παπο σορηο- 
της Π [υ]ο. Ομ γηθη, ῥέγιογρεήγεοη ὐθοα! Α{ι4-- 
γιλμ772. Π 1921) {46 1αγηεῦ, Ἐπ οῤμσ, αἰϊ], γοέξημσ 1μ- 
ἔρρρες Δ ρα» Αι {πελπσεί.ς 216 1 ἡμῖεο διεμείπε 
(εκ βίμερη αρροίϊα!, εἰν 612} ΞἜδα ροληνρα 
Ῥγοίον,υ! ΥΊγσ.6 ἜΜ. 41}, (δ δέγηίησ, [77 1 ,ηΑΕ75 
γ ξέογ, ἐαηγημΑ7)2 {πὶ οὐ λέτεα, Πείερρς κ Α[ απ ῖ- 
{ἐμεῦ μϑη»ηἱ γα. 

15 ϑογτοίδηι ἰποίφητο ] δή εὐρογάαπ ργο, ρατ- 
ταῦ νἱσί παῖ. 22. σεἰ, εθ4.. Ἰτὶ Γι τς Ρα, υχαΐρ εἢϊ-- 
τοητο τι ῥγύη0 αἰ ππεϊήγαγάγη, δοα Ἐδέμ Ρογεροίμα 
ἐλθπϑογύ. [7.7 ὀχ Ίγοηρο, 105 τη απ αἰμχ κι - 
νΊΡᾺ οἵδ αφΉ, σα ἴδπὶ στγαιαταγ σσορτας 
ΡκΆ ΟΝ ΔΝ 5, νείπτ οσσυραῖα 'η σεποίᾶάα 
Πυοά σοποσρογίο "ΓΝ ΟΤῈ Ν 5,ρτορίπηπα ραῦ- 
τεῦ, Πα ἱποίτατας {1 ἔστις οἶ15. 

16 διι6πὶΧ ΧΧ ΡοΓΟΙ]ος Δ ήῥοῦ οἰοσας σα 
7 αφρηὄεν ὁ Τιονμοάι Ομ ῥγοζέγγεικν να 

πμμά παΐος ἰαέϊαγ δι, νογίσος ἱμααιεὶ: Ῥ͵μΙ. ἐν γχῶ 11 Ὲ5 1... ἈΕ54 ἀτιπάήϊο ΔὨτΖαο νερὸ 

αἰξζος Δοςερίπλι5,η1ιο5 Κι οπγις ςΟἤ τα Π 8 
ἀϊοίτας ἱπ Ποημογεπὶ ἰογοῖα ησυα Χ ΧΧ ρορα- 
τεγαῖ ρούσοβ. Ποοΐτα ες αἤτγηγαῖ (σαί Πιις [χϊ- 
(τον. 9. Ῥαίξογῦ νυ σοὺς πΠς σοητεμπτιίοης ςοπ- 
(ππιϊεηάο ργαἐςςοογᾶτ πα] τοῦ ἱπιρογίο Ἀο- 
τυ ἃς οὐ ιπ1, ἴτα ντ ἀε τερπο ράγας ἰη- 
τοῦ (6 εἴης. πισίξγῦ τ {πδ:ρατίςροῖοος ΧΧ Χ. 
Γαΐ τεῖ ἔξοσγαης τίθει σταπ 05. ΚΖαΐς τ: 
ζοηΐηες 2 14γεε (τιιηαϊῖτο. 

320 17 Απηδζατη 1 Ἀτίηὶ τερίς 526 9 υἷγσο Σ'}4- 
ἰδ 4 Ρομῇ.γφακῆγθ οαρλα ἀρρείζιγ (ο[ο1; γμομίαγρα 
μα γ]ργα σαρα ε{ ἢ ἔρος πο» ηἼγη6 {γε{8 ἐγ κα δή εξ, 
«Ἵτοὐϊηε ἐλ. 1, ε4}.1.2.Νοξξ. ς Π1ς, 

ι8 Μεζϑηε τεσὶς ἀσυ]ςογατη] μή: 4. 

ἹΜεζοητίιαι Εττισογωπὶ τόροηλ σοηβιρίατ, 
4| (πιο ορα]ςῆτο τὰ πὶ ορίο ἱπηροτγίτᾶς, τε. 
Ῥγύς ἐμὶν οαά δ Αγ} 4 Οαῖοσο τ Οςτς, (ιἕ4 
θεέ ἀὁ χολῥε, αρρείαῤαιπν, Π{}6 δεγμὶο δ Ἔ. 
χω ἡ ον! παν γα ,Οἱ οὐ διγαὗο. Ηἶσε (ατιτ 

4ο ται ]α» ε χείῥην ἀφείς ΠΦ.16,οαρ.132:.9. 4020. 
ἦμ Ππεΐγαί. ΥΊ16[6 εὐ ϊίσογε οὗ, ἀπ: «ἰοῦ οἱδηρ αἰ 
2 ῥεῤογσητη αἱ βγ ον μη ]αγὶ [0ἡξαῦρε απ ποπ γε 
ῥοαίο Ογάειο ἰεσηα ῥγο,η21 14 Ἴο7τοῦρ, γοΠΠΠπὶ 
ἐέογα χα [07 ἐθη ην δ αἰ6792 ογ,γ716ς εἶαγο Ἅ[}7122-- 
ἑΐεη, οέγαπι γι σηοά ἐαρηοι ῥγοῦο. "Ὁ γοζξο ε" 1772 
αἡ ΟΠ792 ε [0710 οὐλ [ἐπ αἰ την. 

19 Οἴτοα Νυμηϊςοὶ ἔπι. ΠΝ τη οἱ! (εγὶῥ. δὶς οὖ" 
ροδέραπίο ἱάριμ ΙΝ ερἰοῖμς οργα α Ρ έ,]ο ἰ.7, 

καρ. 5.9" Ομἰα,ς 21. οἰ αῃογ 1 {μπμὶμ τε υοεα- 

" δ γε ρος ποῦμε ἦχ δογμίθ, ψιὶ ΠΤ με με. {α{00 εἰἰαὲ γ ὁ {πγιαὐ Ηαίϊουποτοι μὸς Νορμέκιος, (52,16) είς γ726-- 
τ ΑΑἰογεῦρ Ῥγοαἰ Πα ρα!γία αὖ Αλχεα Οὐ Αιομογε: 

τἰι δε αἠόγιελα ἐΐς χοὶ ὑπκῖλο ἐκ έαπ: πόγηβ 
ἤδτοι, γε ηρομίγ πη ὐολεδΐο ἡμγε ὑο ῥ {1}, (θ᾽ χηία 

τ μη γεαάομάα, Πείοισα [δηηροῦ ἀπέΐογ ες ἔμευΔι, 
ἡ 1κ τη Ἐάερρῖῦρ {Πφγ Αγ Ίογῆ ἀπαίκοϊα [δηρεν [μὲ 
νηΐ μα ἡ ἡ) ΟγΑΥ Ο,1,122 ΟΠΊΟΥΑ ῥΟΥ ΜΟΥ ΟΥ̓: ΟἹ 

Ἰν ατίιπὶ τ ΓἸαΐαπη; φασί αἰ το το ζαμάο χοὶ- 
ἡ" δὲ ̓αμαιη  π:. 
" 4( μα ]υϊο σορποπιςἢ] Ζ μάμ οὖ" ΓΊγ χὶδ, 

αἰΐαν» {γἡ{αὐαῦρ ταὶ ἤτον. Ἐρὴῇ. 15. ΡΥ ΦΓΟΥ͂ ΤΥ Δ70772, 
ἱοσεῦη τον γλρη παν αἰ δὶ ἑάοῦ:ἐχ ομ αἰ: Βτα τις. 
αἰπαπα ΝΠπιϊοῖ πο] ας νία ἀϊπιοαῖ,αη Ἀρρῖ. 

2ο ΡιςἸηραογοπτατῦ] λήαίο χηάτ ρου τίη- 
σογοητιν, "ΑΘ η  γαηης 0 66792 (1772 {4 ἤ᾽Θ]ΉΦΙΟΥ 
εοίὴ εὔγγεηέαγῖε. ΡΥΟΡΥ ΘΙ 415 ἐγεαο ἐσθ γ411076 
ἐχ(μίαηῖ ὑγαδβογμς, μπῦῖς 4 πϑαγὴι ἡπ ψοΙογ 67: 00 
[βοπερροκ Αἰ[οπίο γε τεία. ἔπογεῖ Ῥτα [ἰηχίς 
{16 }125 ἐχοίταδ γε τῇσι 50]. 



)ϑο 
21 Ῥαίγοπη ᾿πάϊσοτοηλ]) θα Ἰηάίροταϑ αΠ] 

ἐἰϊεαμίμν, δογιίμσῖ 12 δοιαὶ (δ᾽ δεχ. Ρογηρεῖμσ. 
25 Τκποίτπς (σα ίατ ] Ροι ραπΐο (αῖι5 (α- 

(τ, ἐμ ΟἸῖμς χορεία πῦ. χΗΑ7 6 ΨΕΥΈΟΥ ὧἱ γέ- 

ἑξοφαϑοαι {ὑγήρια ἰοὐζο, ἰεσδάμρνε, [ΕἸ] 15 ( α- 

τ. σον Γ ργοοἰλες ΕΥΥΟΥ 17 ααἰμόξα μομαῥ1ἐ {1116- 
γα ρει ηαοῦνι. ΕΓ υθγο Ο. Πεἰμεερρ; Θά αγερ ἄπσι- 
γαίῥμην ἐεγος (ογ] 0076, Ἰχτεν αἰοέ]ο5 ερ 62:11, 4π-- 
Ἅἰ“1ος 4 ΡΠ ἰῥ.6 (9.5 Ογα»ρηρμαί. Δ μ ῤ οίογ μη {6- 
χίμρμαροίγαηγν, ΜΙ φογοῦ. 1 δα1π 723. ε1:α1..9. ΡΟ,11- 
βεαίμερ ἰδγος αμδίον 0107 {Πρ γα: 7605, ἐοοῖ 202 
2079 2267, ρ γ βδίμο οἼΠαγ 1 ρμίο. 

23. ΟοϊἹοηία ἀοάπέϊκ ] φαὶ Ρτοὶ 1 ατίηὶ 
ἀἰἰεἰὴ μη: ἐγ πῖς Τήμῖησ, 1)6 ΡΥ, ΕΠἾ6, (θ᾽ Ρομ6- 

44, αἰϊκὶ ἐχ ΠζοΙΙ 1 ΠΥὙ]πτ, 
24 Ἐτγαιγὶς (1 α]απὶ]} ΖΕ σείταπι Παίϊαγ. 

(62,γ)Ρίμεαγεν  Πίτιιπι 252 Ραγαίι πη. όφ. Επ- 
27. δετσοίξιπη ἀρρείία!: {11 ο11477 ΓΟ Αὐυιίιιη. 

2: Νβοδι(σογα ἰΠ1ι| θαλάαν ὐὐκα ῥη- 

γη] αἰο{0{7479 αἱμϑ,υἱ γγοζαίος ἀεἰϊ μομεες [οἰζ1. 2. ψμήηΣ Ργήζζαει, »» 1γη145 ΟἹ 724 2270 ἰαρίάρρι 

Τπάρ Ρὠμαγεῤ Ργοῤίογ φό. 
26 Ἰπιροῆτος αἰπιθο ριογοϑ] δλμήμ ζαλα- 

716 αἰμέο ἐΧρο τος ῥμέγος αἰεῖδ » 7 Πθη ὑγ0 “απῖσίο 
γα καρὴς Οἱγαίάμσ. πη Ῥίμηαγ. η.Κογρηίο {υα-- 
φῥαρῳ υοται. 

27 Δοσα Τ᾿ ἀγοητίᾳ:] Πα (οοπ 4,167 ᾿ς- 

ΤΕ ΘΕ 8. Ὲ ΘΑ ΝΘ ΌΝ Ν: 
" 
᾿ 

{με μτογῖν» ἡποά ργορῆμς αὔθ α [ἐγὴρέα ἐρέδηο; ἰ 
μαημημθα μι υπίσιεγε Αςοα Τ ἀυτρητία, Ὁ 

28 Ἀυσυτηϊπαϊοιη ἀἰέξαπλ] ἐὔμλη Πεὶ γρνι. 
“1: Οὐγ. ἹκεΙ125.12 Δ αίλ οχίγογμο, Π 6 Γκ]. 
ἐααίρ»εἦᾳ Ἐπίοὐϊὶ Οῤγοῖοις ἰοσηίη. [ 

29 Ἑδαρὶπ σεητοποβ Ποπλ.] Ορμέγα Γμὶν 

ΝΝοῦ αὐτὰ ρίοθο ἰμθπιιηγ,(Πος ΘΠΪ πη θα ἢ 
ΥἱπῚ ἀροτταπῃ ραΓ) (ἡ Δ]115 4110 ἰτίποτο ἴα, 
σατο τόροτο Δ γερὶᾶ νεηΐγα ραίξογίθις, ς, 

39 Ἀεπλυτᾶ ρρα! άγοι] Εγαέμσαρμά(, 
τά λίρα. (δὐταῦδης νεδοιῃ Κοπηαῃ Β. 
ΤΑΌΓΔΠΥΩς νοσαγεπιῖ: Οὐ ΠηΪ5 οἴπτα νἱτϑν 
οΠΠου Πα προγάῖου, ; 

2:1 ΝΝεαιις ν Δ ]]11Π} τγα 5 Π] τοι] λων) 

{μιν υἹρατίοτ ἔαπηα οἵα, [πα τῖο ἔγαιτίς 
ΤῊῸΠΠῚ ΠΟΙΙΟ5 ΓΓΔΏ5ΠΙΠΠς πλιγος: πα θ δδὶ 
τὸ Αόούλυ]ο ἸητογἐξέξιΠ,. ψιθϑηθαίο γρείλμει 
ηαϑετγ 5 [|10ΠΠ|Ὸ, δ λοηροίρος 1 Ογαρριγρ, αν 
2211... 21π70ε14}»26 3} ψ03 γοζζο ρροί μα! Ἵ 

Χο γ 1.11 7φηγ1 {γα λει» Φ᾽ ἀομφμαμθῃ 

αγαῖγο [ἀεΐ 47 ἸφΙείΐοσασ. "ἐμαί πολ ργ. οἰ οΥΉ 
εἶπ, 2 Άη7ρ, ΤΟΥ Μ79 τ Ἴγμρ καρ Μΐ 461. 

εα,1η: γγ.. α[εῆ6. [ὀγμοδ εν ἐπί ρεγροῖπας 
ἘοΠΊΪ 5 Δίγ πὶ σΟΠΘ 5,73,2 μέσας 
ἡΔα ἀεογλχίσο Κγύι, ἐϊχοεοπείμαζα, 

ςοἸογαπεία. ερρομάα Ασα Γιατθητία, ἐγαζῥο- 

ΤΕ ΘΕ ΕΕ ΘΙ ΕΤ ΤΕ ΘΕ ΕΘ ΕΝΕΥΕΙ 

ἘΑΙΈΕΘ, 1 99ϑ τῖ ΓΙΡΙΘΤΙ ὍΡῈ Β' Α᾿ 

Πααϊοίς ςοἰ]εέζα. 

ΠΕ ἈΕοΙΙ5 ΓΕΟΙΒν59 ΕΤ ΟΥΙ ΚΕΘΕΒ 
4145 τυ] της. 

ἝΞ ψιραί “αἱ [πεγα Οὺ [ποργάρτος ρεγτῖποι: ἢ αρραηηρε, γηθαί οί γρασηξίγαλησ, (" ρει εαη 

ΣΦ ξὼφ γ41 4 {}γ 410,67». Ἐχ μὲ Κορέ γόχ, “μη 27αερπε; Ζ ημ24, 1). μ12 1792 ε0Ά{{}}. 
φες 7 οὐ Ε; ῥπϑίίου ιμμαίεγη ἐπγὶ ῥάποα απί γέφές ἐγ] ἀμί ΧΙ! ααααεγημέ, ϑηρεγεγαι ΡΥΙΜΑΙ ᾿ 
ἣν γηοα ἴ Ναΐπγαίε, Οογεζπ, 79. Ο᾽ μαίοιγίῤαζαγ. Ναί γαίας Κορε τε ἰεσες ΧΩ , 

ΤΝμ,μα, Οἐπεμεῦη “αἰαϊαη. Κογρμίμ αἷο οαἰμεαζίθγε Δ ον ΟΥ ΜΡ, δε γηαιγήγμοζηρς, οἶρ ραγε, "1722 178 {42} 

ζωηρά, ογηϊολά δ, ύολα ἤει εὐγεεγ αὐξεύμο αἰ [Ὀρείμαγα ψηαίαρ ταίϊη. 1κεγς Οἰμήϊε ργ κοῦ 
ἐἶογ δεγηίμς Τ  μσ, χε, απξογο Π]ο γα Οὐλ1γ αὐλ θη το Πρλαγτ 7ηϊχφηασίχια ἰόσες γ οφαμε} 

ΩΣ . χ᾽, . . “ . γε ' Δ 

“ο ̓[ωπογό,κε μεχῖΣ, αγε Αἰϊογ0 6: αἔμα. μα το) ρίμγα 15 {6 ἐαὐμείχο Χυγὶ Τγαν Π μίεγαηί. ΝΟ αι 
αὖ ῥαςογίσίκοίαγίς Αγ ο οί ἀμμηο οδέ Πα ἐλ βαγεεμίαγης ἐπ Δ] ο γε μυπικζου μο ηἡγήφιμμα 2) 
᾽ ν 4 " ᾿ τ ἘΝ ἃ Ἧ 

ἀλλαχτικῖου, 6 Οογρεγμμ 114,2. ΡΥ ΊΟΥ 7» 1ἤαγνα ἐμ {1114792. Κογρηίμσ γραχήρο, κὐ ἐκ Ῥαγ16 Τχιρηα, 

γίογ ἐγ, ΓΕ 671 {ῥοὐξαγηη. ΚοἸρμε ἰοσος, ΤΜΑΥΜ27 τογύα ἤρα ρον ΤΕΥ Η72Ὶ, (ΠΤ μτΐκ εχ αἰαῖ, ργ οί θα 
γί, εὐ σηλοεμ, (ἰς οογποΙρ] ρο ΠΜ221: ὶ 

Φ ΓΞ Ὁ Υς ον, Ῥαὐζεηγα ἀπὲ Ργίχαζμη οἷ! Ρηῤίηση, Τ) 2 ζηη7η7, πὶ Ηρρραγη»:. Τὶ 
Ἔ Ἶ ̓ 

Ξ δ) 

ἘΞ 

1 Ῥορεραϊγίος εοἰμρ 0᾽ ὀχ ΤΕΥ 46 [ρον ΠἡὩοῦτός ἀπ {αδινίαι μ6 ααρεἠδρρῖο. . 
2. Δεφηίαημαμῥίκαιορηθίλοο σεγηῖο. 
3. Νοΐξιγμαπογηϊολα, ρογμἸ σία, ἀγφθΗ ΟΊ 07. 
4. Κεχ, [πολογήρρ ρα, ἰοφηε ομηῖος οΓ9:ἡπαϊεϊα δοκόν τοῖο: ῥοίθ ἐρρογήηη ζαϑοίο. 
δὰ Ῥαϊγος {ποὐγάϊοτία φ"»παρηΐγαμς σαρἡμηο:ρίοὀεες ραίγοη {εζτο. 
6 Ῥορμί! [7 αφία [εεο τειν αἰ οὐ ἐαεο: σφε [οἠζομλο:ρασοημ δοίην, ἐμϑομῖο, 
7 Μαριαψαπέξα εχ λιγραίογ. 



Ἷ ΠΕ ΟΕ Ε ΤΥ ΒΒ ΟΑΙΝ ΟΕ ΔῈ γδ1 
δ Κχογξιγγεκείοπο υἱγοἑεμέα, ἴα ᾿(πεγα (ὐ᾽ δονα εἰμ νομί: ἀἰοπογίομαὶβ πο ἐ{10. 
9. διζἝαργη οοἸρηρΠ,αἰμμάυε, αἰ ρεοκα τ, ρραγιεμα ἑμάίον (Ὁ νἱλάεκ ε{26: ἀεήπε εὐ εἰς εϑρηα! 
φφηο (Το. ᾿ 

10 ΤΈρΡοΓ μη» γραμεογ 76 ὑ 710. 
αἰαὶ Θηοάπαλκη ΟΥ̓ ΤΙς ραγομ:ες Τοἠδεν!ο:»Ρε  Πγο[θς ἐανηεο7 βάν ες [6 ΠΓ ἀπάς χροὶ [χ᾽ ε{19. 
12 1 {θεγος ̓  (ργοηηρα ῥα ἼΥΠ222 αμέζογ"ίά5 ο(Ἴ0:-νερπγααγε, οσοίάογε ἰζρεῖο. 

ΨΕΚΒΑ ΙΡ5Ὰ ΣΕαΥ͂Μ. 
12 δίραῖογ Π]Ιοπιτοῦ ὑσηππηάείτ, ΑΠΪας ἃ ρατγς Πδετ εἴϊο. 

14 εἶ ριιογ ραγοητοῖς μου θοείτ,α τ οἷος ρΙοταπητ,ριιοῖ ἀϊμοῖς ρατοπτατη τοῦ οἴξο: δ οἱ Ππυτες, 
ἴδογα ἀϊποῖς ραγεηταπη εἰξο. Ὁ 
ε{ Ῥαττοπιις ἢ οἰ σπεὶ ἔτατάξιῃ χῇτ, αςοι εἴϊο, 
6 Γλυιιηλείτ ρογάπο Ποποιη ἰάϊ στῆς : Π ἃ ἀαιπχαϊτῖς ργοποςαῖῖς, ὑγοποσατοῦς ἐοῖτατο. δ 
ἰποςητ,σάροτ οὐπαυθίτο,αιθοσὶ ἱπ ΠΟ (προηἀϊτο:ιιοτθογατο ο] ἰπτγὰ ροπηοοιίπΊ, ν6] ἐχιγα 
ΟΠΊΘΟΓΙΙΠῚ. 

᾿ Ννμ.Ὲ ῬΟΜΡΙΤΙΙ ΣῈΘΕδ, ] 
ρα, 411} Τλοηγ ζπε6, Κορ! ἰοσές βγ λαμῖέ, ποιάν τ 46 γε1ϑμ (᾽᾽ γα) γ ἐν [Πεγον τ: αἰ ΧΙ, 

αγίοποΣ, Γἰα ΟΣ, ἀασηγός, ΤΟ [{65, δα ίοσ, Ευ αίρη, Ρομ βοός ἐμ. Ἱερηρ αἰνχηοι τον ὑα ῥά 
ΧΦ : 

10'ς εχ ἱπυραζατα υἵτο ἢς ΠΙθαητο. 
Ψίηο τοριιην Ὡς Γοίρογρίτο. 

Ριίςεῖς φαοὶ (ιιαπγοί! η6 (πητ, Ποὶ ρο σεῖο: Γπυλυποίος οπηποῖς ργαδῖογ σάτα ροΠ σεῖο. 
Ὁ τοΐας ααρίοϊο,οαΠς ργοοϊ πέτα, ορείπλα ἰροΐϊα σἀρίαπτιτ, Ιοαΐ Ἐογοιγίο δοιιθπιοαςαϊτο. 
πεῖ σορίτ,αοτίς ἄἀπισεητα ἀλγίογ ὁροιτοῖο. 

δεοῃηηα (ρο Πα, π Ματτὶα αγαίη ἴῃ σαηγρο (ΟΠ ταῦτ] Πα αὐγὰ αο] αδτῖτ σας άιτο. 
Τοιτα ρο]α Ια Ὁ ἰτῖπο ἀρπιιπὶ πιάτοπη σαφαϊτοιςεῆτιπι αἱ φορετίς ἐχ ογο ἄαῖο. 
Οὐ τεσ πη π 1 ΟΧαΓΆΠΠτ, ρίμις ὃζ θοιος (πογοὶ πητο. 
δ᾽ αυῖς ποπλίηθιη Πογοπῃ ἄοἱ]ο (οἰθης πγοττί ἀαῖτ, ρατίοί 4 οἴτο: ἢ ἐπρτιάοης, ται ἴῃ σοπ- 

ὁΠ6 ΓῸ σαρίτ ΟσΟΙ ὃ, Ἡατίς εἴῃς ἀτίοτοπὶ οἴξειτο. 

ῬΕΙΙοχ ἤάγαπι Ππποηΐς πετασίτουῇ τασίτ, ΠΩ] στ ἰ δια ἄς, Π|5 ἀσπιπὶ λοπλϊηᾶ σαράϊτο, 
δεῖ που ίποπι  ] πλΐη Ἰους οσςίπεῃς (πργὰ σεπιδτοι τὸ. ' 
Ἡοσπο  Πιϊπλιης οσοί μι οπι, οἰ Τα [ξὰ πὰ] Π τὶ οροτίεῖο. 

ΕΈΝΘΑ ΙΕΟΥΜ :51Ὰ. 
Ῥεῖ βηζο ζὸ τροία {αἰ {πρρἰεκπῖο. 

7. 1Ζεοπιγαΐἑηθεσ Εἰάος [ἐγ μα ον ΚΓ ΖΟΙ ΠΟ, .Ι Θ᾽Ῥ716Σ ΩΦ Ι ὃ. Ὁ 
δ᾽ {μζαιρηιἰλασυχυγεν ἀμεχηῖ, »αΙγ] ϑοηδίμη οἱ εἴης πὸ υἱέγα ἑώδ οἷο. 

Ι » οἡαϊογον, ἤργ σα γμογμα [μα μι  ἐχοῖίο ράγέπ, 16 ἐνησαο, ΠΜῈ [ξοτως χλι, χμα  ῥ έν ἀριρεαρ: 
Ρέγενογ:, 114 οΠ70. 

Ἔ αἱ, χάξοὶ, 

ΠΤ ΕΣ ΕΟ ΤΕ Τ τ, 
Ζζυιληγήογρρίῆ, ἀλήη οι μαδονες ἐἰαγεέ  αερηὐ Ἰοὺ αἰμείογν 

ΠΕ ΧνικόοκΥΜμ ΨἹΕΟΙΒν5, ΟΥΑΝΡΟ ΕΥ̓ ΟΥΟΜΟΡΟ 5ΟἈΙΡΤΆ. 

᾿ς ἀοσίαἑοσος ραν» (γέρεα, ραν γᾷ ἐπ ογ]ρι, κά ὐἱῇ, Ταγφιῖη 5 ρεγ δλ 1 ογρογᾺ πϑαἰμεγη. Ῥγληριρὴ 
ΩΣ δεγ κεἰ ἰοσές οἷς αὐγοσαπίι, χ᾽ ῬγΥἹογη γοσηη ῥίογαεα, οο  Φ7ΏΡ ΠῚ, «αἱ ἦν θγρχα γεζογες οὐ" ἰδία δ 
ενβραγηαί!, ἹαΥΖΗ]210 ὍΕ7Ὸ ρμίίθ,4 Βγηο (2) Καίεγίο (( Ο 5 8. γομθεά! ἡΠ6γ 4792 δέγη]α) 5 αἰΐασ, ἰοζές,, 
εἰραγίία ααἰ τ υνα! Θζαἰι»» (" Πρ 7 ΓΟ 5.5.2" ροβεα Τγίφιι αὐάλάεγι ἐκρραία ἐφογταίδ,υι (άπ Κα- 
Ἴφ, δαίγάία, Πολἰλα ἰοφες. δε ῥα ογγεηός ἐμ ρμὀίμοπρ [ῥοεϊαθαη: (θ᾽ ργέμαϊοαγὶ πεήα ιδξα αοκοβθο ἀπε 

ἀπο Χυϊγαίες. 4. ΚΟ απ οατ, ργογερίσαία α Τγηήῤημες ἰοχ Τογομτῖα οἱ ἐδ μἰ μ θη ἐς ΟἹ μηδ, 
᾿ «εκεί οἱ ΠἸοηγ τσ, [οι ϑογθ. γεαπάίς. ἐαα, ἰδκ ρίοὐὴ οίορε ζει. Τγ 4ρη “αὶ ἐά Πορρερεεε ἰδοῦ 
Ὁ γι (0 5 5.ἡμ5 αἰἠεεθ απ: Οὐ [εἰος ἀμ 79 ἐκ ρα γ Ἴδη ἐγ ΔΜ. 7ι4η,15 αἰ δα ογ αι, οπρ; Ραίγές θ6- 
ἦρε λιγς ργαεῖρηο ΠΟΥ, ΠΥ “αἱ ργεγηομαία)2 Ρίεὐνονεγος ρίεϑειο εοπ!γα 41] ε μ792 “65 ἰδ ἀφ ΉΗη8 
(ἠμ:ογρηγεί τες εὐπεἰομή δε Ἰαόξαία (» Ππσίτα!α ἰοκ Τεγερεία εἰ, ΚΟΙΠεγ 6 “αγμθῈ {δρ 167» ἀγαῦτος ἦρ0υ5,ρα- 

ἀν» Ἐν αδ2 αἰο70210)»} οὐ { {67 63)»21610., ἰοσ 1112 ΟΥ̓ «οἰ «ὦ δοίογεε ἡπείγι ἰόσες αἰανῆ, εἰμί! τ ἐμ ἐμ! 
)γ6Έ,, πο(ζενμεἰν5:“αἰάἱηι Π1οηγ 45, οἼ 14, ἐν Οὐ “εαρίοάς Παίΐα εἰκίξαϊος. Βίομμήηηρα ρέμα ρείηες ἐεσαιὶ αὐ- 

7 απ γομον  [γμ: 4.7. ς Ο τ. [4λρση, ρίοὺς ρεγ κίε ὧἱ [ὑγτϑομαίαγ περ ἰοριερ ἐρλ ἔμερ βέγοῖ. ΡαΙγ οὶ 
ΟΖΙΜΟΥΜΓ ΟΣ ΧΗΪγὶ 6.) ῥαΙγ ἸΟ5 ΤΑ Γ79 ΟΥ̓ θα θα 7. Ογεαἱὲ ς ΖΡ. Οἰαποίίσ, ΠΤ. Οεπηλησ, Ρ, δεχιληο, 
ἐς γειεγέμς, Ο. Πεἰλμο, .ς Δ απίϊεε, δον, διείριοίμε, Ρ. Ομγίαιίμσ, Τ΄ Κορέ, δ. Ρο  ηηρη:465 Θ7ΡΏγ16 5 ε072-- 

4 175. 1λλογ πῦρ Ῥρασ γαληρη [Προ ργομοεαίίομο Αι Γι  οοατ: βποηης αηηήργορο !α ἀδεοη» ταὐμία κα 

᾿ Ὁ γγν 
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γεϊϊψηις [ ηΜΉ1] Ή20 φἀά! 4.15 ΟΥκοῖς ἱπ]οΥργο απ ας τ ορέγα μη Ἠεγνιοάονὶ Ἑ ῬΡεβὶ ΠΣ δ." 

Ταὐείαε οεαγερίκομ! ἐκ γερο “Δεῥογλομ γι, πὶ δοί 0715 ἰεσος ἀἸ ΧΟΥ ΝΗ ἀξο γας, ταὐμί ἐμεῖς ἡπεΐψ. 

7.475 ἡ)’ «γε [μη ον 6: ἀἡὀηίοχΙο Ρογηροσῖο. Ρεγία!α ἼΙ (ΟγΉ11115 Ἑ ΤΉ ΑΙ, χα Ἰπ ογοςς 

μα Οπγίαρρ ΗΟ  ηἰ μα»: ρα Ά 67 π6, γιιαγρηιεῖς ρο[[ παν] ἐεοπαϊα γύ ον 4 δΟρΙΊ»Ω71 δΌΜΕΥΣ ΠΡ. ἐεγϑι-: 

ογ4. οάμημίομε αὐπίαγηρρ» εχ ΕΥ̓́Α ΤΡΟΜΠ5 Δ εῖ ο ἐμκαίϊελπ εἷέ, ς 21 0610 ΤΑΊ, ζθ"ογάϊιε [σίρια: ' 

βιϊιμοκε αἰμῥλμρ. Πεσός Κοσία δοίογες, εκ)» βγ 145 μαθηίαε οεζη ρα αἹαάρητην: αἱ ο γοημα,. 

ἐἰε(πον {μεγηϑ τ αδη,4 Εαίηοις ρει! δέν μη οἱ πέΐον. Οεγ!οίοσος Κοσία εχ τι, δζ ΠῚ ταὐπία,α ΥΩ ᾿ 

εἰἐαρίπν. ΠΝ οί αἰρυδάρμα ΚΙ α Φίοαγῇο 12 χμαγτα ῬΟΜΙΓΗΥ, Ἐγαγηηδια μα ̓(Ἰρεγίμί, ας Ἷ Ἂ 

1 [μπις ρορι! ὅς (βταριαἰπητο. Δ οασαπηα. ροΙἘγοπλῖι ροραλις τα Πιτ, Ια ἰας τάταγηα. εἴξο,, 

2. Ῥευμ!οσία Ὠ6 ᾿ττόσάῃτο. 
᾿ 

3.  εραρίτς οἰαῖς, ΠΠΠ ροῦ πγαχί η.Πὶ σοπηἰτἰλτιπη,Πς ἔογαπτο. 

4 Ἐοι(ἀπαιίηπο!άφηι ἴα οἴζο, Ὁ “,ιἜΨ΄ΓΨ,,''Ε5ῈὃῈ 
ς «δ κὶ ῥοίίειν εὐπείμαμογδ, γμῖαν εἰμμοῦγ ἤο Πὲ τγααϊάογ!, πῆτε κοῖς πούξαγηθς ΑἸ ΑΜΕΥ,, σαρὲ, 
14ἰ οἷο. ᾿ Ἢ 

6. δοάαϊδῥατος ( εοἤοσία πο: α[} 76 ἐπ ρμε σα ἰοσες εργηγμοάψνε βεσεασίο. 
7 Οιξαρος ἐχοφητςαῖπι, (δύεῦ ίδοοῖ εἴτο. ἷ 

8 Οἰὐἱξιιροπιαγαῖγο ψυδοῆταπι ραυτ(δουίτας, ριο5 (Οογοτ! (δογδτοσ:πηρι δος, ργϑοτουϑά 
δίτγατα πολ δογαζουῦ, ποχάπιιδ ἀιρ!} οπσηλας ργαοίζατο. 
9 Δέϊᾳ αἰΐοσο ρέσηα ρα ΜΟγ11 ,αὐ110 εὐΐο. ; 
19 εϑηϊ χίεγία αγύογος αἰλογιασ σρι 1 10711122 {7 σμ ες Χ ΚΝ Αγ15 ἰμ119. 

11 «γόον ἐφμρομαεμι γα, Χ Ν ρεοίος 4 ογγα οἰγεποίαργ Ἴτη 630. 
1.2. Ῥατογξλ λας ΠΟ ραΠπείαρεν ρεσιηϊατύτείαμε πᾶς γοὶ, ἴτα [15 εἴζο. ͵ 

13. δἰ πτείξατας πηοσίταΓ οὐ πι5 Πογας πες οἰοίτ, ἀσπαῖις ργοχίηγιις ἘΠ. ] πὶ Παδοῖο: ἢ 4 
σάτα πος οἰοίτ, σοπτῖ]ς [λυ ]Π!απὶ πογοϊοαπτο. : 

14 51 Πιτοίας οἱς ἱποίρίτ,ασπαζογιπιραπι πη. ἰῃ οο ροοππίδα. οἷα ροτοίξας εἴτο. 
τς Ηοτηϊποπὶ πιούτιμπ1,1Π ὨΓΡ6 ΠΕ Θρα το ΠΘΙΙΟ ὨΓΙΤΟ, 
τ6 Ἡοορῖμς πε ἐβοϊτο:Γορσιιπι φίοία ἢς ροΙ το. 
17 Μιιηΐογος σοηδς πα γαάπηζο, παῖε ] ς ἤΠππη πη ποτῖς εαῦσοὸ πάρ θῆτο, 
18 Ηοιμπὶ πηοῖῖπο Ὡς οἵα Ιορίτο, πο ρΟΓἘ Ππὰ5 ἔλοϊατ; ΠΗ] ΒΕ] ρογερτοαε πτογίιο. 
19. (ΟισοτοΠδπη ρατίτ ρίξε ροοιιηίδῃα οἰ5,ἰττπτῖ5 σαιία ἀγἀΠΪτοτ. 
20 ΪΝειδδιγιπιᾳαάαάϊτο. 
21 Ομοίαιτο ἀφηταος αἰηξ}! οἰπητ, ας πὶ ουιπὶ ΟἹ] ο  Ἐρε]ίγε υγογοας (ς ἔταιιάς οἴο, 
25. δεγμς ὑπέξηγα ο πο γ ογεγέσα, οἰ οΉΡΟΥΑΠ10. 

3. Μογηρ ὑμ  μεγηαανο “θη, ργΟρΙΠ65 1 Χ ρον αἰ οη45 φαΐες 26 φαἰϊἠε]. 
24. Εογμῦρ ἐμ μηε πο ἰοαρηο. 
25. 51 [ἢ ἴῃ ποσοῖ,ατα. δῦ, 
26. διτηοτθιις ἀουπτάϑας αἰτίῃ πη οἰοίτ, Ζα] [Π ἰας ποςαῇητ, ἰαπηοηταπη ἄδτο: ἢ ποίοϊ ἀγσογαπλ,, 
Πογηΐτο. ; , 

27 δίχυϊ πουῦῖιπὶ ας αἰτία πη ἐπ οἱ, τ ίτγοιις, γοοις, ἀϊος 4 ΠΠ οἰ ις οἕο, 
28. δ υἱ5 ΠΟσδτΟΠὶ πα, το Ἑι 1 :Ἰρίταγ ἐπα σαρίτο. 

29. δ᾽ σα! αἱτασ ροάσπχις Πγαϊτ, ππδηα πη ἐπ δοίαοιτο. 
530 δ, 4ιοεὶ [ἢ ἰπτα πηαπιιπ σοηίογιιητ, ντγῖ 4. (ρει Εἰ θας ργαςίςητίθιι!ς αἰ ποῖος (ἀπλητδ, 
21 δἰ υἱηα!οί)πι Πα πὰ τα ἴτ,γοὶ παῖς {π|5 αγθιτγος γος ἄατο. φογαη} αἱ δίεγις ἔταξας ἀυβ)ο. ͵  
ἀαπληιπ ἀφο  ἀϊτογ. ᾿ 
35. ᾿Ἰλδαγυθοὶ ρασιπτ,ογαητο. οὶ ράριητ, Δηῖο ΠΊοΓ ἀἰοπῈ ἴῃ ἔοτο Αυτ ἢ σοΠγΐτίο σαα!ἈΠὶ σον 
ἰἰσίσητο, ΡΟΓἘ πλοτγίἀἴο πη ργαοίξητο αι θοθιιϑ Ἰτοιη δα Ἰςίτο. Ὁ] οσοδέτις {πρτοίηα τξροίμ25 οἱ 
33. ΑΕτίς σοῃίοΠΠ, γοιι54. ἴατα τα σατίς,ττίρίητα ἀἴος ἰπ{Π] (υπτο : ροίἘἀοα πηαπας ἐπ ἀοίοῦν: 
εἰξο τη ἴπ5 ἀποίτο: Παὶ ̓πἀἰσατατη ἔποίτ,αας !ρ5 οη 40 ἰαγα πὴ αἱ αἰ οἶτ, ἔθου ἀποῖτο, αἱπς}, 

δαῖτ ποῦαο δαϊ σοπιροάϊθας φιαϊη ἀθοὶπι ροπάο,ης πηαϊογοιαιτ ἢ πο]οτ,ΐποτο αἰποίτο. ἢ πο] Ἷ 
{0 υἱἱιπ το: (0 αὐ αῖτ, Ζαΐ Θν αἱ πέζιιπι Παθ ΡΒ ὶς, ΠΠδγας ἔγγὶς πο ἐϊο5 ἀατο: ἢ ΠΟ] οι, Ια ἀὰν 
14. Τοτεῖς Πα Πα Πἰς ράττος (εσδητο:  ρ] 115 Πγϊπαιο (δοποιίητ, ( ταις οἴξο. 
37. ΑΠΙάϊιο υἱηοχ ἁἤπά αι Εἰξο:ρτγοϊεγαγίο υ εὶς πο] δε υη ἀοχ οἴο. Ι: 
36 Οὐ{ς Πογιετοίξαγίεγ, ΠΡυίρεηϑις βιογίτ,ηἱ το ΠἸπχοπία πη ἔατίατιιτν, ΠῚ Ρτοῦι5 ἱμιο πα }}1|. 

37 (Οὐ το Ππηοηΐτιπη ἐς ξιοτίτ, ἴς ποτα 5 ἀἰοθιι5 ΟΡ ροττιπι οδααριατιιπ ἴτο. (οἰ. 
38 ,φμεξιαρ {1 φηομλμηη αἰ γἽ αχο Τανρεῖο ἀρίϊελτον. ' 
39. δλικίοχ αγῥη ἐγ οὐ γρρ ἐπα ςαπααηηα, ροσμγείαη ἀσσορογἐ,εαρλεα (70. ᾿ 
49. «ϑμῖ ηραίμεηι σαν 2012 ἐσ 6614, Οὐ ον ({66γ ο[70. : 

41 (Δυ]ηιατίδηι αἰτοτὶ ἔχ τ,χ ΧῪ Δεγὶβ ροεηδς ίμητο. - Ὶ 
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, δ φυῖς σαγπταπ οσσοητα πηι, ξἘἰτα τ, ΟΠ αἰ 4 ΠΠΠτ, ιιο ἃ αἰτογὶ Ηδρίτίιπα ξαχίτ, σδρίταὶ οἴτο. 
81 πιο πΊδιιπὶ Γαρίτ, πὶ οὐ Θο Ῥδοίτ, τΑ]ἴο οἴζο. 
σφ Ποχ Ππγτιπη ἔαχίτ, ὃζ ἱτη αἰ αῖρ5 οσοίπτ, τα σαοίμς οἴτο. 

Ὁ Ζρηογαίλ (δ τεἰο δ οζεπάενί κε ἐποί ο{70. 
. δἰ άοτατι το σιοά πος π]απίξοιἔππν οὐ, ἀρ] οΠοπα ]αἶτο. 

ΟΕΥΙΑΡΟΥ ἰφϑηοον ἐλεεῖ. ΠΟ οΟρΊ πα ΟΣ ΧΩ 

Ῥε ε ο ραο  Πτεῖο. ὶ 

Τίρποπι ππέξοπι δεάίδιις νίποαο4. ΘοΠοᾶρος ΠΟ (οἰ αἴϊο. 
Ἑαγτίαδο γοὶ αοῖογηα αὐιέξογιταϑ εἴζο. 
Ψίις,Αιιξξοτίτας ἔιηα], δἰοππί πὴ οἴτο. 
Αἀαοτίαῃς ποίξοπιαοτογηδ αἰιξξογίτας οξό. 

αἱ ΠΟΧαπῚ ἔλοίοι Πα ΠοΙρ πη 6,0 ΠἸῆστια Πα ΠΟιραΙπτ, τα ἰας οἴο, 
γιαεϊα [θοιεφάϊρρ ἰἰδογ το), αἰ4,107. 

Ἵχεγκῦ μποίαγῖο ζθοπογο ρίμς ἐχεγεεῖο. 
Ῥαιν οὶ ορρρερίοδοίτ εὐηηδία χ 6 Ἰμπσηῖσ. 
γ)αἠαρογγεξζηρε ναὶ ῥ.15 αρ}}) αδΐτρη Χ ΝῚ ῥιἰα:α εἴ. 
Τρ ρεμα ἰχίγα ν ρμεύίος ε[μταρίο π6 ε[ο. 

Νότα ἘΚ ΙΣ. ΘΥΕΒΥΠΟΥΙ, 

τι Φλατι ἰοσίς εγῥα [ ἰοσηϑεην ἀρμα ΟἸσογοηοῦν {Φ.2. 1.6 ἰοσίῤημε; Ῥυϊα Ποία πε πτοραητο. δ 
᾿ τα οἷα! 5,ΠΠΠ ΡοΥ πηαχί γι σΘΠ.ἰτίατα ΠῚ. ΠΠΟ5 4116 αιιος ΘΕ Πίογοϑ ἰὴ ραγείθιι5 Ροραΐ Ιοοαί- 

᾿ποίεγαητο. 427. μη [12. Τεἰοσήφιράσ. ςς, εὐἰϊ!. Ραγή. 

γιατ ἐσίς φἑεμην [ἧς οἶεα! Ἐπί. ΓΎΓΝοΙ ρα. 20: (αἱ ΑἸΪσΠα5 ἔτιισος ἐχοαπταῆτ, 7Παΐο» φα αἱ ἰδὲς 
249. δος [Γ᾿ 4 Ρ»ΟΏ 177: ΝΝαιις ΔΙ ΙθηδΠ (οοοτοπὶ ΡοΙοχογῖβ, Ἐσάΐορῃ ρεγτῖκεῖ ῥος [᾽αση». Οἱ] πλᾶ- 

γοαῦπΊδη ἱποδηϊαίι. 
χαὶ ἐγώ πεγῥα Πεγοξέγ μην ἐπ Νοπείϊα ΧΟ ταὶ πΠ]οραῆτε ααΐδαιτο ἐς ἔα το, τὰ ἰὰς οἴτο.ς Α΄- 

᾿Οἱοἰφ.2 ἀε Τρηρομείομε [0 Αιοτ Δ Πλ}}145 ντί (πρεῖ ἔτ] ρθοιπιαηις ίσα ἰαραιιατίσ, τα ἴα 6- 

ἢ « ,51.4π4.16 5 εὐ"1όφ. 

ΟΧατττ ἐσ ἡμλελμηρ, ἐδ.1 ΕΡΕΙΟΥ. κα Πεγοη, [ῆς ἰοσί εν] [ατϊοίας Ἔχ ἢ του: ΣΟ "μεν ἑαϊεῦ» 42], 
ι χη ρας. 161. 

ΟΧΙΧ (χα «ογὑα ο ἰρφιέην ἀραὶ Ρ 2. [.2 1,2: Οἱ σογοπαπη ρατίτ, ἰρίς ρασιιηίανο οἷμς νίτς 
5 Εγρῶ ρα τ Γ. 
ΟΧΧνι γί σεγέα [0 ἰρσιρείην αρμα Οο ἰΦ.20, ο. 15 δ᾽ Τλοῦθιι5 ααἰτᾶςνε νἰτίαπη ὀχ εἶτ, αὶ ἴῃ 
' νοσαὈίτιιαπγοητατη (ατο ἢ οἰ οι, αγσεγαπι ης [ξεγηΐτοις χ2..π.182. 

ΧΧΧ Ι μσὰς υεγϑα ἴε ἰοσαφίην ἀρπα Οοἤ)Ρ. 17,6. 2. ΑΠτο πιογίαίθηη σασπίιτι σοπίοἴτο,σιΠὶ 
. ογδητασηθο ρταςίςητος, ρΟίῈ πλου! ἀΐσι ρυδθίθπει το πὶ δα αἰ οἶτο. ἢ ἀπλρο ργαοίςητοϑβ, (9] οο- 
15 (Πρτοπλα το πηροίτας οἰξοις 422. “κα.182. 
| χχχνυι σα τεγόα 451. Δ περι ίγμε 196 {10 ̓ γϊδοσάα ρα υἱ ( Ποτῖς ἀητοί πλείογ, ἰδ ροη5- 
διατί, το Πἰπη πη πὶ ξατοαταγ,  ρ γος οἰτι5 ἱπτοἘ4Ὀ}}|54. εἴτο. 
Ι Πρίρφε Χτὶττι, Ῥαοῖτ ἰοσήλμν ολα» αρηαί Οοἰ ἐῤ.20,6α.1.41 {Ὡργαρίεσε Χ Χ Χ τι, Ἀθπι ν δὶ ρασιιητ: 

" ἰεγρῖ, ἰ1ῤ.2 Κροί. καἰ Πεγερηρ. 
ΧΙΤΙΙΙ ἐσὺ σεγϑα [ς ἰοσητην ἀρπάς 2έαεγοῦ,. ἐφ. δαίηνη. ο. 2.51 πΠοΧ ἔατγτιπι ἔλέξαπι ἤτ,ι 

Ἷ! ΔΙ ̓ ἷς οσο. τ, ἰατα σασία5 οἰτο. ἤκλις “πη. 176. 
Πα ἐρρε: ἀρμαὶ Οεἰ ἐφ. 17, καρ. 7 ,ἰοσίς σοτεγίδ ς τίμα ῥαουογδα [όπ1: το {Ργορειιπι ογίτ, οἷπ5 
Τ' φεῖοτηδ διιέζογίτας εἴζο.ς “12:1. Απσ.163. 

Ηκοαρῥοραευ Δύγηρ εἰαπάίογε  έπογαῦρ, ἰρέζον. δοοὶ επῦηὲ ἀρῖνεααίμογίογ ον Εμίαίμ7), ΤΊ {{711|722 125 
τ [μι χα 4, 1ογείμεη Ἀμφ ξἼγαπεν 106 Γι ἐσίδη (9 δαί οοη ἐδ, ργηοαα {46 γόσηγη κἀς αἰετεγηηῖγο-: 
γ ἴσος ἐπ ἀ Ἴ  ΠἼογ 6 Τηρρι ρίοπίογε {{}{0 Ἔχ αγα ΟἹ», οἷ  οας χη, ἐκ ΤζοΙ δ ἐἠες ἐχοονρ 5 δὲς ααῖ- 

ἡ γ6,οη77, αἰλης πογηλϊ ἰεσίῥηο νέπαισοοη με σ, ρ εὐ εἰμι, (ἀνό]ονεεθηειψμα «οί κά ΓΊογ{Π] μοίγ], οἱ 
4 αἰλογηῦρ εἰμές Τορηρον ἐς 1 ΠΟΥ] σον,» ἐμία [γ ἀΠ]οῦ ον οογπείπεεγε υἱάεγομίηγ. 17 ἜΑΥ ΟΧαγΑΠ1076 αἰϊηῖς- 
Ζ τον ΤΥ [1 το σία {δεμετὶ [ερρεῖασ: πὴ φηοαίργο σγαγα ον εῥης “ΤΠ Εν  γρίπογες παῤ πη, 9» 077} 
τι Ἴριεν [ερμίας υοεος ργΠ 0 γμ0γ 6 1ρ ον Ἴρέζις, αἰλαε [ὴσ φηάδη, ἰοῦ αἰ ἠμόξίογτος ρο[ Ἥρη. 

Τ᾿ Ρογγο οἱ ἀἰευοίεγε [ςγίρεπγα ἐίσ ράνοα βν αρφσηθαρ, αἰ γῈ δα αὖ γετοη!Ἴογ 6, πα ἐθαίϊε ρθε εἰ υεὶ 
ἡ151Π|π]εγυεἰ ψμαίατ εν υεἰ αἸγοηο. «πάη 111.25,17 καάηλοχο τον] π,ὐεἰ ἀεγαξίοσε. 

Ος «“ΖΓ14άηηήο απ υσοαίί οδξ, απ εομξοσαμί. Τρροαί φαἰα Π10,6ὐΐ 12 αἰρῥεῤοσσ εἱ εὖ" οἵ. (ἴ ο»ηῖγε 
: ΕἸδν ἴοὰς (ιγήρίδγε ῥγὸ 1 6722 ἐπ6. δὶς Τιεἴταπα, 1. εἰ πηῖτας, Με τας, Οροίπηα, ᾿πποῖτο,»7γ0 21- 
πὸ ; ΔΊ 5, ΤΉ ΜΙ, Ορήνηα, Γαπῖτο. δῖος Εἰτο, [Ὁ εἰχὶ, ϑοίογίῦ, »γο Π0 οῬἰκχὶ, δίογίξ, ΠΟ, Ουοὶ, 

δι Νεὶ, 970 «Φεὶ, δὶ, Νί, ΟΝ οὶ τ αρροῖ ἐρλααργο Νς ὑγράν μη: ἐπ 6 γ ΑἸ, (θ" η]αἰο7» 2202 γΑ70) 

“" ΥΥΥ ἡ 
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δἰ. τεὶ,  Βεἰ,1θοἰ, ργο Τὶ, ὐϊ,1ὐὶ, Ἑαπάόης ἀρ ε οησηρε [πΥ βΑΥΗ2: 12. φολίδας βασι Αγ, 
ὧἱ Π)οΙεἱ πλα] οἱ, »γ0 Π οἱ] γρραἱῆ, 116792122 ψ07 ΠΣ Ἴμ ρέμγαἰιϑην: ΟἹ 1οὶ Γυραϊγεὶ, [ϑδοππηαπεὶ, 270 
{γεμγὴ, Γι ϑοπϑρ αι. 11 6772 172 ἰατ (9 αὐ απ ρίαν αἰλῥητ: ΟἹ Τεὶς, Γοεςεῖς, ΑἸοίηϊςΐς, ῬγοΟΤΩ, Τέγο 
Αἰελμῖδ. Ργαίογεα 12 ἀφείη βγεσιίαγ Ἴδη ἐογτῖα ἀφο ἠπαρίοκίς: ὑΣ Μοττεῖ, ΟἸϊεητεί,» γος “Ζονεῖ, Οἰὴ, 

τ] ΑἸτετοὶ, διδεῖ,» 70 «εχ, δι δῆ. ΕἸ [ἐπε , 1) β1)»26 172 π07Ἴ, 115 ΑἹΩπ6 ΓΟ )ίμγαί, 
«; Οἰηποὶς οοϊοίς,,7γ0 Ογεχες οἶμον, Ο “εγο «ἀ Κὶ «ἀϊούξα τη αἰϊα [421 ἐκ οηρία, ἐμὲ ῥοθι 
Ἰοιμξα, οι ἀϊσαγε,» 70 Γι, Γαΐα, Πραΐσαγε.». ἐόν δόοῦο, Γοαοὶ, Ποποῖτο,»γο δηο, Γιηροῖ, Τμοΐίο. 
17 ηπήῤξμαανε ὙἹγαρεηπε ἀρ εἰ νολρ σιν εὐ ἰηοογ μήα Ὁ δου οΙ5,] οὐ] σεί, »γο δένις, Γάϊος, Πππὶ 
χμάϊ π φοηρείηκηῦης ὑπ βαγ ΜΕ ΡΥ ομε[οεμτο ῬΊα 5, 5 Θουι5, 70 Ρ μα, δρο45.δ 10 (οιρϊτίαται, Ατϑὶ ἢ ̓  
τιιι,})}7γ0 (ογρεἠεαίπ,ς ἀγϑηγαίη. 1Πσγαίμ 9 ρο[ 1, ἐπ 1ον (0 γ Μθγ με: ΟἹ (Ο ἀΕἰσ ΟΠ ΠῈ6, ῥγὸ ,θ) 
φἰ222Ή7 146. ). Οὐ: 427165 7μ07Π6 7216} ἐγ μον 2: αἱ (Λαοτίεῃξ, Ὁ οτ ΘΟ ΟΠ 4 16, 270 «Ὅν " 

«πο ερομηηης.». δῆς Εχήραητο, Εχίδγοθυς, 70 Ἐχίφμνηο, ἘΧΈΥΓΕΥΕ.». ΠΠ6702 Ουΐρς, ΑἸ ψαὶ ᾿ 

Ὁ 70 «Θμῖς,ς ΔΙ εῖδ. Π5]ουχίτα νοῦ ῥγο Πηχ’α, φεγμῖμα εἰ Ἰμ|ΟγΠ1ο, υθοαίῖ ὁ 49, εοπξογαμε (6 
χιλῥη αν» ἡεοσγαη [γ ἠϊαύναν» "ΠΕ ἡ οἱ ἦᾳ Ρο[ άςα,]ηἀοτείξατο,,γο Ροίΐεα, Γαέοίαῖο. Εἰ 
πογίς οἰαῦρ ΖΕ αἰτας υἱάεγί αἰϊομ ρο (1. (64 ὑαϑει ἐἠϊκα ἰοσλεήρρραῦρ αὖ φπο ἐἰογ ἐμ ἰοῦ : ἐη ΖΕ τΑ5 τὰ 
γηοαροἱέ με ραγί εωρῖ! {πόα οὐδ οοπΙγαίο. νλδισαία» αΠ 0716 εὐπ μα ες φαἰΐδεογς.»: ἶἤ. ᾿ 
2 γο ΤΙΝ ομημείϊ ἐμ βς.): ΟἹ Εαά, Τιιοά, ΡΙευςά, Εγαάςα,»γο Εα, Ταο, Ρίεὗο, Εγαμαίς.». δὴ 
«εγύν Γλατοα,  ἐπχοιοτοά, το, 5 απιίτοά, ΕἸξοί, ργὸ 1.40, Κορμοκεῖο, Τα έο, δηρηῖθ, ἘΠ0 ̓ 
Ἐχίφυςοτοά αυζερ σεγρίγαία 6} καἰάμο, [ογηίμοσαία (ς ζθο τρία ἀ,. δΊο 21 εἰ θοτιατςα φααο ε:} 4 9 
{δ ε, (θ᾽ εὐμξθμαπε (. ἣ 

Φειγαίζιο ζ Ἰρ(α υροα ας εἶδ, ἀπ οοτίθηα. Κ᾿ οοαίῖ ἀϑγ αὗδίο οἱ ἐανεοπορί ομσιίἠα Ἐςπας,} 
τλΐπα,} 70 Εωητεσ, Εαγεΐσα, δίς ΕΙοτος ὑγὺ Πάγέ5. 7472, Π|4792 6.477 ΦΟ(Ε7» 07 αὖ ῥαγεμαίο, (αἰ αὐί 

“οὐ μξξαρ» τραίμη ἐγηάμίογοσ. οΙγ 10 οἵα χηϊφηαἰα7η ὐἱάρίην ε{8 15 ὐδγῥι5, Α ἀἰοῖτο, 
οἶτο, εἰοἰτος, (οπίςοτς, διδίσεγο, γος “1 41εἶτο, ΕΠ εἾ1ο, Τ οἸϊοίξογ, Οὐ ἤτογ, διθηζε γε». Θπῳ 

214 6} ,ἐαάΐον» γαιολο γμρίοχ σατο οὐ, 217 Ἤη792 ΟΥ̓ ἐκ ΙάΓοῦ ες... δὶς (6716 [)]ς οργ!γ αἰ οκ ΤΠ ήδ.. 
Ἑ εὐπ{ογανεἼῥις ΕἸ:4792 ἡ π6 πίζις σορρμίμαγὴ (0ἰοχ:,, ογρρίἑἐεὗαη αἰΐεγαηρ: οἱ Οἱᾳ, ΟἸαίβ,»γο Οἠά,(. 
ὁ». Πέορ; Ασοταβ, Οοπιαβία, ῥζος “εεγγάν, Ορππόία: Βεεχ, Τ οἱίτο, Ροϊαςοῖο, 2γὸ Ροίίον, 
20, Ρο μεείο. ΐ 

«Θμαίη 15 152 ΓΟ»ὈΆ)ΏΗ 4:07: ῥΟΤΊ [Π»η444772 ΠΟγ ΤἼδηῦ, Ἐα χηθῆμ6 ὠθοαίι ἐξέ, ἀμ! ορῃ 0 αηη1.. Κὶ 
ἐγ! ἐργο δίς ομίν 1, εετ, Αἀάςοίτο, (γήρίόγμηε ῥγο Γάδογ,ς “Τα αἸοο. Πέόγρη ῥγὸ ἐτὰ ἈΕῚ 
τηδῖαργο (ἄἰ ΠΠρραΐα.δΊς ΟΡταπγις »γο ΟρεἼηρηηέσ. ἘΔαο7 γΑ]Ἴοσ6 ῬοΙτυτηιπῚ χηοηε ῥγὸ ΡΟ ἢ 
ιεΡοἠγορρ α ψοΙεγήῥτ αἰδζηγρ οί ἐγ παἰληῖ: οἱ [Πρμηοο 505 Τα79ι ἐπῦν χη ροδέ ἐπ ΙΑ ΜΝ 
1γεγη οὐξ ὐἰγης, 7" Α7ΡῈ 6772 ΗΝ  ρΟ ἰγ οὔΡρηεα ῥ Αἱ γὴ [πε ὐἷπο [οπε ἡ μογΊπο ἡ αΊ 5 ὁ, ΠΙόρεη ῥγογ: ὦ ΔΒ 
Ρῖαςγο ΖἘ σγρέμ ἡ πορφααξεοάμην Μ15 ζοῦσε ζ᾽" 5.5, (9 ὑηῖηεσ σόπεγῈς αἰλα, [ε7η1 ἐς ΟΥ̓ΖΟΙΣ μὲς,, 
ἘγοψηΉ Ἶμ6 ΟργῸ τυ ΠΤ ταΪα, Ρογροόγοα, γὸ Τπίοία, Ρεγραγεα. δ. Οἱ οοαρίτοτ ργο Γ μοαράτΌγ. ΤΙ 
ϑορεῦ, οι ηις,» 70 δηρόν, ΦλημζηΕ. δὲς 152 7107921727|772 [γχλῤτεσ, ῬΑΙΤΟΠΟΚ, ϑαγιιοβ, »γ0 ῬΔΈΥΘΆ 
δέ, Ν το πη, ΜΑΠοτη;270 Κη νι, 21 4γπῦ»,. ἸΝοπο7 12 εν δον πη βμηῤη; (οπίογοητ, Μι 
τοῦ, »γ0 Ου(ἐγπηῖ, ς ΠΟΥ Σηγ. [4 ομηί φογρίαίη ας Ῥφφμ 4110: Ὁ ΡΪλσοίοιη, Εοττοση, ἔς 
το5,}7γ0 Ρλαοιίπεν, ΕμΥΓΉ7,, ΕΗΥ ΑΙα. ΠΣ φιθηθίαηε ας (1,792 {Ὡρογ 1076 εσρἼμ ΤΙ Μ7: οὐ 1 Ἔθοῖα 
»γο 11φεγηρρ. δὶς ἈΈἀεθος, οτηρβάςθος, Νοέζεθος, Ραῖγεθος, ΓἸΡΙοἰπορος, ορεσοιςθοϑ, 
“ΕΑ ιῥμ, Ουγεροαί μα, Νούξηῥησ, Ραιγίϑησ, Τὴ εὐ λδισ, δερον [ληἸδισ. ΙφΙογάρῃ ἀἰρῥηύοσρο ΟΕ 
ΟἹ γὸ Κ᾽ ἰοῆσο τῇ κεν! Οετίεγ, Οεἰοοαρίο, Οοἰογραζοπι, "70 7 Τὴ, Γ μοαρῖο, τ μγραίηρ, δὲς 
τατούεβ 70 ΟμγΑΙογές. Οἱ ῥγὸ Γ᾽ ρο περ 1 ΟἸτίεσ, ΟἾτ|]6, οὐ" εογ ηγρίψϑμα. δ. Μοϊπἰοϊρίαμα δ᾽ 
γηέργο ς Δ η, οἼρημη,.. ΟΜ ΟΜ Α,4165 “ΗθΏ, 2059 ῥάμποα “167 [6 σογρρηεαγησί. Οργο Οὔ ει 
ἦγ αὐ (1.81. ἐμ» ( ςΠα5 αἰἰχογημίργο Οὐπά5.δ1. Ἐτασοπι, Ἔσο,» γ0 Εγπσοῦα, Πόσο. ΠΧ ᾿ 

σεῖο, Ἀθοαῖο, ῥγ0 όσεγέ, Κοσαίο. Ὁ ΚΓ 1, ροίμεγε σι Ὠίηρσια εἰϊχόγεργο Γίσια. δὶς Ἑφάεῖῦ 
27 Γεγείγίο. ἘργοΒ ἰμγραγηρε [ἀγμομίουαπτυ! ἈΒνϊτοά γος Αὐυἶγο. .9 ῥγο ΟΡ εα ἡ 
2 7γο Ρεγπμῖα. δΡγο Κὺρ Αἰα, Νοσαο, (ἀβπλθῃ, ργος “74, Ἴζογηο, (Αγ 7267. δὲς ἦι μ07)21224772 {{Ὸ " 
γήῤις, ΜΝ λαϊοίς, Μίποίς, Αγθοίςς, "]υα, ρ»γο . “1 αίογε, Μέπογε,ς γύονες, Ρίωγα, ς Ἑροποίε νποῖαδ), Ὁ 
270 Εφηογο υολαγῖο, 1679: ἡ ὐεγύογιν Πρκίομῖδησ: Αταῇτ, Κ οσαῆτ, δοσαοίι [,}»70 Αγαγ], ΚΤ ΓΑΙ, 
τπογ. ὙΤΡγΟ Π:ΟἹ (Λυῖτ ῥγο μά. 12 τορος βαίορ» ργαρο  ΠἼογεῖς εὐμ θαγ:ορβ γα ΜΏΝ 
γοι μμογητυΐ (ΟὨ]οσ αι, [Ὠρτοθι5, Δἀήρηατγς, Αἀτείθιοτς. ον αἰμῦη ἐαγοῖς οἰλαηηη 7475. 
αἱ Ορίδρίτο, Ορταγατο, Ορείποτο 1ῳ φιιφηάαρη φορρίμαία οἱ εοηρεγρρεζατο; αἰτεγά, (ρΜ 04. ἢ 
αἰϊεγαχυοεαίδτυ! Βιοσοτ,, ΕἸδοϊτίοπη, Ῥγοάίοοσ,»γὸ Αοφηρα, Εἰαφηέίμ, Ῥγοάίσωσ. δῖε Αοτοσα,νσ 
σποῖη, ΓΙΟΠΟΠΊ. 70 σγη792, 4 σπηγ, ΤΊ ΊΠ724. 116) ΕἸ ἰοσ5 »γὸ ΕἸίησ: Οἰμδροϊαζομι } 70 Οὐμανσ 

ἐαίμρ: θορ!οοτηγο Ρηὀἐορ: οἵ γὸ Οπὴ Αὐίοπιργο “πγπ. δὲς (ριατητογ,γο Οαρήμέμι, 
αφιμψη(ζαα»»» αἰμαγεερ υοοαίζηρι εὐ" ἦτε εὐμ θηεανρεῖς με »ηζαιῖο: ὧὐ (ομτ]οοιη, Αγιομοπα ἢ 
Αἰμοτίοιη, ΡΙδ ρος,» γο Οφερ, Δ ἀμον μη, Ρἰαγιδησ. 1 φορλης φορμῖνα εὐτ θφανεῖ πρὶ ἴδ. 
εἰξγυ! Αὐουοίυργο Αγσμον, ΓΖ 



Ἐ 
| :.Ε Ὁ Ὲ Ὁ ΌΕΙΤ ΘΙ ΜΙΑΙΝ ο ἔν Μὲ γὃς 

μι. 1Πγαίηῦη μα 11 α1 "ο ἀρ αβγεος εοὐ ον Π221, Αἰ ογτορρ; {Ἰϊΐτοι εὐ" ἀἰοιγ ἀξ 1077 6771: οἱ ἴς υ- 
ἰοιμττ,»γο 16, ΤΑβΊ. δ. ῬΟΡΙοΙ, (ΟΟ ἔοίοΙ, Πλοπλοἰς, ῥγο Ρορμίὶ, Οοχ 6, [οὔρι:.  [Π167- 
“αἰ γι } Ἴ 415 776 αρία(γρεηῦη σαν χογμ2] γγείαρίαξγρεεεηε χα απ: ὯἹ οπ792 γηῖ9ι Τ γα υοτα- 

(792 αὐ αἰ "1051 (9᾽ εο)Ρρλρη  α! 1016 ἐγ 4, ὑγγαγμί. δὲς οἰίρε Γλείσιπάο, Αἀάοιέϊος, οὐβαια 70 
“εὐχαίο, Δ ἀαεζης. δὲς Μαχίαπιο, Ρτοχίϊμπιος, Εοιηποίος, »γ0 Μιαχήρο, Ργοχίηγις, Ραγίο 5. Ηὰ ααίάο 
40, Επτογα, 5 Ορογα, (οπεϊποςίς,}70 151, 1μήγα, δή}γ.4, Οὐτ 122: 2 σμἰξ τες οργ ΉΠ 4110 ῥ᾽ ασρα, 
ΤΠ110 ,[ἐγμίμηγ. εἰν ὐζἼογεοῦρ χπθῆ, (θ᾽ εὐ»ρἘγΕ1 4 ]ο, 79 χηαμαίθαηο εορηίαν μη: ἰάίγηο εογρηρὴκία-: 
ἐλ ον εἶν (ἐγμόστφι ΟΣ Α ἀφοῖτο, Ορ]ο5, Ργοίδιοος, »γο “4ἰαϊοῖηο, Ροραίμο, Ργαἰογεϊξηι. Τωΐεν--: 
2 }γαςεαίε,έυἹ δ ϊοίτο ργο διιϑηείιο. δὴς ΟἹοργο 1{{..116292 ἘΔΕ]ς ργ0 Βαγγῶ, 19 φκϊφηίααρν εγὲ- 
"ἀμ ὁπ  γηεΓρἐαρβρεσε: ὧν ῬΟΡΙ]εὶ, ργαοίςτεα 7279 ΡΜ, Ρῥγα(ομείδη. 
1’ 2107)4172ηρ [Πρ χ Ἰογ διε ργαΤν [ ρον Ἴογ 4 ποι αὐλοῦ ἡρικλαττϑλτεῖν ῥαύοχ! ἘΟΙ Πλἱ Πἰς, Γρίοσ5,ΐπι, »γὸ 

ὑμένι, Πρ, Ἐπ» δὶς ΟἹος,γο 14], , 
1. σεγῥι χμοηε αγηργάον {ἰργ παϊϊεος »ηο!αρίαβηῖ αὐτο διε: {᾽ 7  [ 1 ΟἹ ἦν ὐενο [μὐ) αρηείς. 

Εἰοἷτ (" Εἰοιιητ,»γοὸ Ετγὴ (9. Εγαῖ. ἑϊομηποδῖετ, δῖοητ, »γ0 δὴ!, δὴ. (θ᾽ ἱπζμκαγο ρον ἐὅ7ο Επιαῖργο 
ἐγ. Εἰμσαόζα [με πγὴρεγ ρέξλτηασηα 1γ αἰρς φημ αογὑσ οἶξαγίδι τ: ὧἱ ΝἸΠαϊοῖτ, Ν ἐγ θοτῖ, 
οΠίδοίττ, Ὁ οἰ, »γο »Ἱμαϊεαγίξ, Κ εν ον αγίε, Ργοιὀπογὴ!, Οεεϊάογὴ!. ἡ ΤΠ σίτργο Τί ΕἼ σεγί ΞΒΔΟΙΣ 
Ῥασοητ, »γ0 Ῥερίφεγ!! ς᾽ Ρερίεγίρ!: Ἑχῇτ, Βαρίτ,ργὸ Γογογίέ, Καρεγτ: Ῥατοῖ, Γοροτ, »γο ΡΑΚΑΥΤ, 
γ0 711: ΜΙ οἶτ, Ν Ἰπεῖτ,ργο ΜΉ ΟγΙΣ, ΤΊ ΧΕ. Ποῦ Γλαῖτ, ἃ ἀἀαϊτ, οπάαίτ, Τγδηβἀἶτ, »γο ΠΤ εαἰογ1, 
᾿αἹαζγλι, Οομ αἰ εγ 1, ΤΥ χα αογἡ!. 15 ραβθμα εἰἼαηῃ ζὑγύγα ΤΌΣ απ 70 7 πγῥαλη77 {π071}: Ἑατίδ-- 

ὙΪΝΑΠΟΙΓΟΓ, »γ0 Ἐαγλ εἰ, ΝΑ μα (μον 1}. Ποῦ Γλατίοτ, Τ εἰδαγίεν,»γο Παγί, Γϑαγὶ. δίς Οατῖον οὖ 

τίογργο Ἐ 1, ἢ ; 
1περμίμμέζ οοϊῥης ζιέζα ἡρεογαΐμρ [ραγατίο: οἱ Ἐπ 4ο,1π 40,1} ἀπ »γὺ Επαίο, Παἴ0,, Πείμ, 
Ιπᾶο τοίξατο »γο Το 10: ΕΠπι4ο ροπίτο, Επάο δοίτο, Ἐπ 4ο πλαπος ἰαέξιο, »γ0 1 ΟΊ 10, Π2]]οὶς 
δ]αηηειἼοί10. Π ο (Δμεὶ σΟΠΊ 16.» 70 εφμοιπε; 9: εὐ Πγγ[4, (ὐπ1γα ἐφέεγοίμ79 σο 1η22-- 

2:7 “μα αἰοηῖ (ραν 471 (0ἐογσ:Ἱ δτατοὶς θαγοπιργο δλατηἰἰφεέγηησ.. Ὁ 
κε ἼΤΩ Γῆ ηηθης 16 Ργ )Ἐο 621 6{{77 γπίαηὶ, ἰοξΐογ. 744 (1722 22672207714. γ61122071 722122245 {μεϊο 0 

εἡπαλοερν αἰρ αοιοο ογαἰϊχε ἰῃ 76 ΑΙ] ΧΈΥε ἰἐδηῖξ, 7612 60 “πε77ι {Πρ 6γ 107 .,792 το εγαπάζα, {1792 αἶα μά 
᾿απαίοσα ἐς [τὴ οί ὑγεηῖδης ργ ἀοορεδι οΥΉΡΥ οὐγολφαϊ  ποχηοη, ἐχροπογε. ΠΏ! Έγέα ἐμ ρα ἰόριη υεγύα 
Κη εαἰτἸοποαείχοορς εοσποίζε.». 

Σ:. 

"4 ῥαχε ἰοσερῃ [τ ἰοφεμαίατερηίαέ: 5 εἰ χαοί Πογιτη ξιαζ υἱτίοτη, ἰουάϊοςεί, ατθίτγοαυς, γοοιῖς, ἄϊας 

Τεπίος εἰξοά. 

αοὶ σεροτ,αογς ΟΟΟ ἀατίεγ οροιτεῖο. 

᾿εομππάα ίρο!αἰπ ἀα Ματτίς αίαπι οη ἀο σΑπιρο δαοπιοταιγ Πα, ατγὰ πο] οτ, σατο. Οαεῖ 

(ροῖ,οτὶς α ο ἀαγίογ οροσίεῖο. οτος 

τ Τοιτία ἰρο!α Ιαπο (Λαϊτπο Δσποπὶ πιάγοπὴ σαοάϊτο. Οἱ σοροῖ, ἀοτὶς ο ἀαγίογ οροτῖε- 

1, Οἰποίις Διρίοῖο οαρτα, (15 ρίδοο! πὶ ἀαῖο. 

Ῥοήΐαο ἐᾳ Ορίαια, βεἰοσίε: (Οἴει αιρίοἷο οἰας ργοοϊπέϊα ορίπια ἰρο! σαρίπιπτιιγ, Ιουΐ Εε- 

"το ἀδείεγ οροτγιςαῖ; δζ θοιοπι οαοάϊτο αὶ σορίτ Δογὶς 6. δοοιπάαίρο!]ία ἰπ σαπηρο δ οἹ ταιι- 

] “ ποίοτ, σαοάϊτο.  οττία ἔρο!α απο Οὐ πο,αρηιτη πιάγοτα σας αἶτο, α 4] σορίτ, ΕΧ δος 

1 ἄατο. 

ἀοίο λαὸ οσοίπτ,ργο Καρίτε οσσοίίοἱ δέ Πατεῖϑ εἴτι5, θη ἀο οοπιίοπε ἀγίοτοπι (οἰ οἴτο. 

Ὁ δεῖ ποπιίπεπι [ΟΠ Πἰ5 οσοϊς, πὶ ἰοροτα σοηιιὰ οί το]ϊτο. δεὶ ἐοΙπληο οὐσσοϊίος ο(οίτ, εἰ 8 

ἐπίξα πα} Ποτὶ οροττεῖο. , 
τς ῬΡεϊοχαίαπιυποηϊς πείταρίτο. οὶ ταρίτ, [π ποηΐ ογίπερος ἀσπλίίοίς ἀοπο πα ἐππυίπαπι 6: 7 

Β το. 
8εἰ χαϊς τοτπυΐποτα οχαγαί,ρίος δοιείσαις (Δοτοὶ ἔπητο, ξ 

ϑεἰ χαῖς αἰϊαϊα ἔχχῆτ, ἱρίος ἰομοὶ ίδοοτ οποή. “ 
᾿ Ριϊρεἰς φιοὶ (ψυλπηλοίεί ποη Πρης,ποὶ ροϊπςεῖο. “ ψιαπηοίος οπηῃοἰς ργδοῖοσ ζαγοπΊρο- 3 

᾿Ἰςεῖο, 
τς δαῖρῖα τηηἰα δοὶ Ποῖ,οχ ἐδ υἱποπὶ αἷς [οἰ δατίοτ ποίας εἤτοά. Ι 
2. γἱποίοόροσι μοὶ γοίροσοϊτο. 2 

ὙΠ 

Οὐοίμις αυίρί οἷο οἰαίε ργϑοϊηέϊα ορείπι ἔρο ϊα σαρίμπιπητογ, [οπεὶ Ἐεάειτίο Βοιιεπη σαοάϊ- 4 

᾿ς δεϊ υῖς ποπγίποπι [Θθογοτη (οἰ θης ἄοϊο πχ.πιοττοὶ ἀπεῖτ, ραγίοἰα οξοά. 5 εἰ ἐπι ἱπργπάςηξ δ 

- ΗἸ παπηοτῖ 
Ιρίληα εἀϊ 

ΙΕσε9ς Ννμαὲ ῬῬομριικΐ. ᾿ ἘΡΕΙ͂ 
ποηὶ ἱπάϊ- 

. Β : ᾿ ἀρ νὸν . : : ἢ τς ᾿ ᾿ Ταηῖ. 

ϑεἰ φυϊά Πούιπι  αϊταπατῃ ἰουἀἸοοἱ αγδίτγοια τθοις, ἀϊος 4 εηίος οτοά. Εαίμίης ΚΤ  [72245. 5.) α ατταῦ. 



γ86 ΘῈ ΘΕ 5, ΕΟ ΑΝ Ὁ ΕΠ Μ. 

ΤΕ ΘΕ ΘΈΒΥ ΤΓΥΡΤΕ 

ϑεἰ ριιοῦ ραγοπῖοπὶπογθογίτ,αίξ οἱα ρΙογαίτ,ριιοῦ ἀοίποῖς ρατεπῖοπιίασος οἴοά. 

ΙῈἘΧ ΤἨΑΙΒΥΥΝΙΟΙΑ ΡΕΚΙΜΑ. 

δεῖ σαῖς αἸτατα αχῆτ,ςσιπι ρεχαηία ἔπη] δα. ἰσεγ εἰτοα. 
᾿5οἱ φαΐς πὶ οσοίΠτ, ραγιοίάα πος οἰτοά. 

ΤῈ ΘΕ ΘΧΙΤΙ ΑΒ ΙΒ ΨΩΝΜ: 

ΤῈ ΤΥ Ε ΕΣ ΡΕΙνΑ ΤΟ: 

1 δεϊἰπίουςιοσαῖ, ΠΕ οαῖ [πα πη, οποαρίτο πτοίαγίοσ. : 

γ ϑεϊσαϊείτοτ, ροἀσπλιο Πγαΐτ, πλαποπὶ εη 40 ἰδοίτο. 
23. δε |1Π ἴοι5 νοσαῖο τοτθο5 δοιιίζαϑιο υἱτίοτη εἰοῖτ, 461 [Π ἰοτις ποσαῆζ, ᾿ππθῃτοτη 

ξεὶ ποίει, αγοογαιη ποῖ Πεγπῖτο. 
4 Δειιςοοπίείεϊ τεδοίχας ἰουτς ἰοιἀϊ ατεῖς, Χ Χ Χ ἀϊοβ ἰουεἰ (πητο. ΡΟ ίἄδ4 ἐπ 40 πὶ 

ἰαξτίο εοά:ἰπά ἴοι εἀοιοίτο. ΝΕ: οι ἀ! σατοπα ἔδοῖτ, αις χαΐρα εη 40 δο ἱπλ ουγα νἱπαϊοίς, 

σοὶ ἀοιοϊτο,ποῖτο δας ποίπο,αις σοπρεάεθος.Χ ν ροπαο Ποὶ πγαϊοίε : απ (δἰ ποῖοτ, πηΐποὶ 
αἰποῖτο. εἰ πο οτ,ίοιιο υἱαΐτο. Νεἰ ἰοιιο υἱοῖς, ]αοὶ ἐπὶ αἰπέζοπι παδοθίς, τας ἔατὶβ ἐπ 

ἄλτο. δἰ πο ες, ρίας ἀατο. Ἐπάοτογατίπι ραοῖο εἰξοά Ν εἰ οιιπη οο ραοίτ, 1, Χ ἀἰος νἱπέξοτῃ ἢ 

τοά. Επίεἰς ἀϊεθος τοιτίοἰς ποηάϊποῖς σοπείποείς ἱπά τ σοπηἰτίοπι ἐπ ἀο ἰοιγε ἱπὶ Ρτοοὶ 
πααητοίᾳ. {ΠῚ5 φοίξιιπγατα Πετ, ργαβάϊσατο. ΡΟ 4οα ἐς Καρίτε λα ἀἰέτοί ροσῃα5 (ππηίτο  : δ 
τοί ες γῆς ΤΊ δοτίπη ρεγοστο πθποπι ἀατοά. ΑΙῈ (εἰ ρυςθος λάἀἀοἰέξος ἔπος, τοττίοῖς Ποπαἰπο 
Ραϊτοῖς ἰσοδῆτο. 56 ρίπιις πλίπιις (ςσποίητ,ς ἔγαιάς οἰτοά. Εν. 
ς ϑεϊφιοί οι ἀοίοιιτε πάποτῃ σοπίδγοησ, νιγεῖ αα (ορεγἤίτοθος ριδείειεθοϑ πα οἰ αϑίϊ 
πλαητο. 

ττεὶς ἀδτο:εογο πη ἀγΓ ἰττῖο Η ποτὶ σοπιγοιεγ5 σοι προηϊτο. ; 
7 ΟΟυοιτο[πἰπχοηίμπι ἀοξιοτίτ, 5 τεγίοῖς ἀΐοθο5 ΟΡ ροιτοπη οβιασοίατοχη εἶτο. 
8. Τίοποιη ἰπηξξοιῃ ἀράς οσνἰπίαοαας, "ὃς οοποάροῖποὶ (οἰ το. Ο εἰ οἰ 4 πηχῆς, Φυρ  ς 5 
ΠΕΪαΐτο. Ἐχί σοποδρα8 ΠΕΙ (01. ΟΝ 

9 Οἰὐιοπηπεχοπ ἔλοϊοι πιαποὶρίοπιημς, τοὶ ἀηρσια παποιραίτ, τα οι οτοά. τὴ 
το Ραᾳτοιία πη ]α5 τε ρεῦμα ρεχιυπίααας (οἷτα Ιοσαίττ, ἴτα ἰοιις οτοά. » ρίαρες ἐδει 
16, αης ἰοφενρε[ς εἰξατ:Ν τἰ]οραῃτίορεῦ ρεαπία τοτείδιας ίουιδο τοὶ, ἴτα ἴοι οἵτο. ' 
τι Ραιτεϊ εηήο Πάϊο νίτας ποοίίχια ροτείξδϑ εἰξοά:τεγα. ἵπὶ ποποπι ἀδτίεγ ἴοι εἶτά. 8 
Ραῖοῦ Πἀἴοτη το ΠΘΠΟΠῚ ἀαίτ, Πἴος 4 ρατγο!οδογοοά. δ Ἴολα  {υγηρμίαγοσαλίοης ἀρπά σε, 7) | 
ἐαΡ.19:ὉΝ οἸΠτῖς ταὐοατὶς Οὐ γίτοβ ντοὶ ΓΔ δἰθγίας 1, ΤΊ (πὶ ἰουγα Ιερεα. ΕΠ 5 Ποτ,π4πη 6 6 

εοΡαῖτο πλαῖγθα. ἘΠ ΠΑ5 Πδτιι5 οἤου;ντείᾳ. οἱ νίτας ποοίβᾳ. ἴῃ ἀμ οἰιπὶ ροτοίξας Ποῖ, νταὶ ΡΑΐ 
εἢ ἀο ΑἸϊο. δος ἴτα ντεῖ Δοϊχὶ, τα νοσ Οἱ γίτεβ ιΌρο. ἡ 

12. Ατμοτγίοιῃ ποίξειη δοζογηα διέξοσγίτας οοά. ᾿ ἐμ 

13. δεἰ χυί5 ἐσυΠοίος Ποῖ, ἀρπαιογοπη σοΠα ΘΟ ΠΊΠ. ἐπ άο οο ρεπαπίδα. οἷτις ροιοεας οἤοά,, 
14 8εῖ υΐς αἰἰθπαβ αυθοίος ἱπίοιγία (δοιαῇτ, Χ Χ ν δογὶς ἴῃ ἀπ ΠΠσοἱας ροοπδο ἤπητο, 
17 Οἰμοὶ αἰΐθπαβ αράος ἔππηοητοίμς ἀσογιοπη ἰυχίξα ἀράοἰς ροίτοπΊ, (οίςης 4. πι. ας 
τἴτας, θγδοτουίβ αγδίτγαται αἱπέξος πογογατοίαις, ἰσπα πθοάτοσγ. ΑἸΈ (οἱ ἱπιρτιάςης ίς ἢ 
ταποῖα Δ ἰτ,ποχίαπη (αγοίτο, τς Ῥγδοτοσίβ αι τγαγαιι νίγσοῖς σαοίος, ροθῃδΠ1 ἰαΐτο. 
τ6 (ἰαφηάεπι φιας ἀς το ἰῃ απ ΑἸ ΙΘ ΠΟΤ Δουο πὴ σδαϊτ, (ς ἔγαιιάς ἰθςεγο]ςεῖο. “ρμά για. 
γε ΠΟ. ἰὐφ..43.111..27..1{ αἱ! ΡΥ «107: ΟἸΔπάςπὶ αια οΧ {ΠῚπ|5 ἄστο ἰῃ ταιιπη σδαϊτ, ἀαοπλίπας ἷ 
τοιτίο πο. ἀϊε Ιορεῖς ααξετγς Πἰσθατι πῃ Πογὶ ποῖο. 

17 Ομοῖποχ ἔτισοπη ἀαῖγο ιδοίταπη, ξογτίπη ραιεπείδοποίκις, (οὶ Ροδες ἤει, (ογοτί σεν, 
οἴτοά:ἰπηροθος, Ργδοτογίβ υδίτγαται νογθογατοβ,ποχίαπι ἀρ] ίοπο (Ἀτοῖτο. ᾿ 

18 εἰ φιλάτορεβ ραιροῆοπιξχῇτ, )υλάτορεάϊς ἀοπγίπος Ποχῆδπι (ἀτοίτοα: δας φιοάποχῆς 
Δπὴ ποοιίτ,ἄατο ἀαπληὰ5 οἘο4. «άρμαά Πα η. Πα 6. ἰἰῥ. 2,1: ο δίας ααἰάωηεμν ἡ} ἰοαὶ: 51 ΠΝ ̓  
οαἱοἰτγοίας σα] ς ρεγοιΠογίτιαας Βο5 οὌγηιι ροτεγο (ΟΠ τις, σογηιι ροτίογίτ. ᾿ ᾿ 
19. 86ῖ νἱγ ας τη ΟΠ ετ, αἰτοῦ αἰτογοὶ Ποπτίοπη τητεἰτ, ἀεποιτίοιη οἰ ο : πιο ἰοῦ γὸς ἔοιιας ποῖ πα Ὁ 

Ὀοτουαῖτ πλο]εγδϊ οἰαυιοῖρ αἰ Πγϊτο 4, Οχί οἰτοηιιο. εἴας ἡ γερηάογηρ ζθγηρμία; Τ ια5 τες τἰδὶ μας 
Ῥετο; Γιπα5 γος τί δὶ αρίτο, Ἴκοη ας ῥολ 4 071,77 γδτεμ ἼαΓο, ΟἹ ἀἸοίοπο τα πο ττοῦ. 
20 Μοϊϊοι, τοττίοῖς πούξοθοβ οοίογραζοτη οἴτο. Ποὶ τὰ οοίογραῖι,α αϊγο οἰ αρίτοΥ. 

21 Οἱις 

" 

[ 

᾿ 
ἴω 



ΓΕ ΘΠ ἘΔ ΥΕΤ ΕΟ ΜΑΝΌ γ87 
ει Ομοΐτεπι ἐς ητι σοπιῖοπου Πα Πετ, ἴῃ ἀπ (Δογο ΠῚ ἀςαἸσοαπτ,ἀιρ!ίοπο ροςπαπῃ ] ετο. 
.2. Ῥατιὶϑξατη "5 χαεὶ οα ἀοτείξατο τηοτίτοσ, 4ιοϊπιαοίοιιος Πογος ΠΘΟ α(οἰτιασπατος ργοχία: 13 

ἨΟ5 (ἈΠ. δτὴ ρεχαπίδια. παθεῖο. «μέζον κά Ηεγερρεκεη»» ἐφ. 1,60 ΟἿο δ. Το Τρικοῖε. ναι ἰο-- 
“ορρ ῥνδ σον δ οὐποέρ τη [μη 07} ἀἴσπρε: 51 ράτοῦ ἔλμλ]125 ἱπτοίξατο πιοτίτασ, ἔπι ἴα ρεσιπίλαις 
τπι5 ἀσηατογαπι σοι] απιηῖο οἵτο. , 
.2. Γεδεγτο αεὶ ἐπαοτείξατο πιοτγίτοτ, ποῖ ας ἔπο5 πογος πος οἰοίτ, ραῖγοπος ποῖος εοά. . 
.4. δ6᾽ σοπεγράοϑ ραίτοπη Γογο ΠῚ {Προ ]εὶ (ου.πῈ πὰ θογο πηδίοησ, ἔλα ογοσιιηήδς αὐθὶ- 
τουγ απο ητο, Εἰ ας ἰοιι5 τ ἰτγοτη ι6 τοῦτα ΠῚ ρεγηλίττιπτο. 
.«Σ δε φυΐς ργοάίςος ἤοτ, Ργαοτου οἱ θοποὶς ἰοιιοῖς ἐπἀοτογάοίοἶτο ; πάρα. εοὸ ρεσιιπίαα. εἶτ, 
ΒΠατΟΓΟΠῚ σοΠΓΠςΟΠΊ 116 ροτοίξας οοα. ἐλ φοαρμαί Ραμίμ ἰδ. ς ϑεπίομε, [ογηεπίατϊα πα Ργα- 
γες υἱούαπίηγ : απο τὰ δόμα ρατγία αυίτααπε Πθ ψαϊτία τι αἰ ρογαίς, Πθθγοσα. ταοβ δά ορο- 

 αῖοπι ρεγά τ οἱς,ο Ὁ Θ4Πὶττοπι τ δὶ σὰ τὸ σοπη πηοτοίοσας ἱπτεγάϊοο. ς 

.6 ϑεὶ αιιῖς (οἱ εἰ πγαἰοὶ σοί! ράσο {ρεΐῖος επάο τοτα]α ἤθε, οἴας ]ααἰ σοῖς ποιποη ἀεέειτο. 
θεοὶ ἀοτοίϊογίτ, ει ἀο] εἰ πγαϊοὶ ἀγοιθῆτς, Ῥγαθγογίμα σασῃ ἤδοίτιο τοπχοιοιοά. ΑΙ (δἰ τοστοσ τοτλ 
ΟΡ εἰ ἔογατοϑ Ποῖ, ἀρ] ΟΠ ροαπαπλ αἶτο. 
7 δεῖ υΐς "Ἰηϊατία αἰτογοὶ ἔαχίτ,χ Χν δεγὶς ροθηδδίτπητο. ᾿φἐϊπϊαγίαπα, 
8. δεῖ πηθιη δγοτα ΓΙΡ Πτ, Παὶ στη εο ρδοίτ, τ]ὸ ετοά. 43 
9. Ὁποῖ ποχ ἑοστοσ χῇτ, (οἱ ἰπὶα!!υΐρς οσοίπι, ἴοατς σλοίος εἰξοά. 56 Ιουοὶ ἔοττοπι ξιχῆτ, 4. ἃ ; 
ἴἴοφας (8 ργαομοηάϊογ ρος, (οἰ ἐπι αἰ αυρ5 οσοπτ,ίοιιγα σαοίος οΠοά. ΑΙ (δἰ Ἰοιοὶ ἔου- 
γπὰ ἔαχῇτ πα α. τοῖο (ς ργδοπεπάϊογ ργοίσειτ, (εἰ [εσου Ποὺ, Ῥγδοσοῦίτη πογθογαγίοῦ ἰοιθοιοά; 
ἰᾳ 4ιοὶ ἔουτοῦι Ὠχἤτ,αἀ ἀςοίτο. 8οἱ (ογιιοσ Ποῖ, νἱγροἰς σαςίος οΧ ίΆχο ἀεἰοίτογ. δεὶ ἱτηροθας 
οὕς Ργαοτογίβ αγοίτγαται πουθοσατος ποχίϊατη (ἀγοῖτο. 

Ἑοτια ρογἰαποοπα ἰοἰοπηαιις σοποορία, ντεὶ πηδηϊ εξ υἱπάϊσατο. ἱ 47 
ο ϑιᾳοιθθογοῖι ποποιι ἀδείου Πσοτο; πὶ παὶ αϊά δἰπποτγίοτη οἷμς (ξάτοπη ἤϊατ, 

41 

ΘΕ αὐ πῈ ΡΥ 6 ο 

 Βοειπυβεϊρασοητιοτάπτο. ΝΝεῖ ρασοητ,αητο πε  ἀϊθπὶ θη 40 σοπηϊτο, τις εη ἄο ἔογο σδι- 22 
πη σοπίοίιητο. ΡοΙΕ πο! 4 οπη, ργδοίθτοα ἀτηθοθοβ, ἰοἰτεπὶ δάεοίτο. 50] οσςαίος, Ορτοπια 
ππροίξας οοά. 

ΑΠάμο υἱπάοχ αάποϑ οξο: ργοϊετατῖο, χαοὶ φαρίαιϊς πο  οτ απ εχ εἴξοά. 2Σ 
Ομ (οἰοτιττοίξατίοτ, ΠΡτίροπίας βιοτίτ, ποὶ το[Ἐἰπηοπίοπι ξατίδτοσ, ἰργοθος ἱπτοίξαθο- 36 
44 εἴοα. 

δεῖ ραῖγοποϑ οἰ ἰθητοὶ (ταάθηι χῆτ, ραῖγοθος οἰ θητίς ἀεἰμεῖς ίασοτ εἴξοά. ἰς 1 ἴλοπα, 

Νιοχίοίοίυτοηις, Εογέζεϊ ϑαπατοίη. εἰἀθπηίοιις εἰτοά. Ἢ 

Ῥεφυπίαπι, εἰ παποίτογ, πάθετο. δ εἰ φα!α ρίβποτὶς παποίτοτγ, οὶ ΠαΡεῖο. 
ϑεϊσαῖς οσσοηταίιτ, σαίπησπις σοπαἰτ, πο Αἰτογοὶ βδοϊτίοπη ἔαχίτ, Καρίταὶ οξοά, 4: 
Οποὶ ρογάμπο!επι σοποίταίτ, ποῖ τς σοίποπη ρογάπο! οἱ τγαπί αἷς, Καρίτα! οἰτοά. ς 
 Ῥχοία! οσία Ποὶ ἰγγοσαητο, ποῖ το ας Καρίτο σοῖτι15,Π1{6ἱ πηαχί πο σοπηϊτίατα, ἔσγιητο.ς "ας 2.2 
4 Οὐκ 2 Τεἰρσοί!α ἰοσέίην ἰνας ἰεχ: Ῥυϊα οί Ὡς ἱπγορδητο:)ς σφρίτο οἰ α15,Ώ Πρ Γ πλαχί πλπὶ 
οπλτίατιιπι, ΟΠ Ο5 486 45 σεπίογαβ ἰῃ ραυτίσα5 ρορυ]οσαἤϊητ,ης ἔδγαητο, “422. “μα ράσο. 

ο Ρδιγοῦος σιιπι ρἰερβα σοπαθίδ πε Ια ητο. ' τό 

τ Ἰοιιῖις ρορί εἰ (οἰταοίαη. (ππτο. Ὁ οἀοιοπΊημς ροεγεπλοπι ρορίος ἰουῆτ, (4 ουις τατοτα- α 
πρεϊοά. 
2 (με ἰοιάοχ, φιεῖαο ἁτίίτοῦ ἴοαγα ἄατος, ΟΡ τοπὰ ἰοπἀἰςαπΑπὶ ρεααπίαπι σοροῖ, Καρί- 39 
λεἴοά. ᾿ 
.3. Οὐοἰ ἈΠ Οπιτοίπτοηίοιη ἀἰχίογις, εχ (χχίο ἀςϊοίτογ. 38 

4 Οἰιίπογατίοος, (εἰ ρίπας ρετοῖ ]αλπα οι Πετ σαι ολ το. 
᾿ς Ἰουτὶςἰουγαηάϊ δα Πεϊποοπάδπι Πάοπ,, πηαχίαπηδ ιιῖ5 οἴτοά. 
6 Οὐυεῖ οαἸ πὶ πάο νεθα ποχ οί σοϊπιογῖτ, Καρίταὶ οἴτοά. 
7 Υποίαῆο ἐοοποίς ποίααϊς ρίαιι5 ἐχίδγσετοά. δοϊ ψιῖς δίαιτα ἤχῆτ, φιδάπιριοπο ροοπᾶπὶ ς ς 
χιοά. ᾿ 
8 δεῖ φυὶς οΧ εἰ δοττατοά ἰπ ἀπ {δγαίτατοπη δίδγίτοσ, Ργαθτογίεειπιιπα οἰ βοστάτεπῃ υἱπαἰςοίας 
᾿τοά Ομεὶ υἱπαά!οἰας το τ, ροπίοτας ἰοπάϊοίο (ποι ἀλτοά. 

9. Ἀπηβίτος ρατίοτὶς, εἰτεγτῖος ρας οἰτοά. 

: ΘῈ κι ςὰ ΟΕ ον Με 
᾿ν Ῥγαβοοοπις επάεϊοῖτο, Γλοπλίπος ἐοπογῖς, θη Δ εἰς λοςομίο Πἰογορθοςαας οετίτοσ. ΕΠ 

ΥΥΥΝ ἐἱ 



τ 

το Οἵ ἰ.2 Τῆς χη εἰμαλην ῥάς ἰοχ: Μυ] οτος σθῆαϑ πο γαάξιτο, πεῖς Ιοἤτ μη πιμεσὶς εἴσὸ Παδεηῖο ) 
τὰ 2. Βοποχζατζοσιπι υἰγογιμη διε 5 ἢ ἀο σοπτίοης πλοπιογδητζοῦ; οα56. Παρηΐδς αὐ {ἰδ οἷπε τ, 

τς Ρτοίοπαητοτις ρα Οἴσογ οί οχ ἠ:α ἰοσηηγ: Ε]οπογατοιπη αἰγόγαπῃ ἰαυ65 ἴῃ σοποίοηο 

«445 Γγ{ὩμΠοὐσί! ὑαοίοσε εἰ 71 οογ θη, ἀῊΡ ἐμαί ἀάἰορ 225 Ε{761, ργα6γ ἐὐ5 ῥοπογ ἐς “ΗΝ ἐγ ὑπο Α ΓῊΥ Οἱηεῆ, ὡ 

-4π0 {0γ5 ΟΠ ΣΎ ΟΙΉΣ σμ79 ρογαρα (9 ογ,417|122 ἤώγηρε “α γοφίγα. δῖ γι ο,Ἴρ ΓΟ 75 ἐλ ἡ φόξη {μΠ|{6, ἥρ- 

-Ἰος αἰ ΠΊρατγο ρυ!πογος, οἱ δεγμίμςτγ δ}: 12 Ἐπ εά.. ὁ 7 ὅ. Ἢ 

Ἴος πέταμα πλϊσππητο. 4227. πρ.159. 

ρα η (ρα εες γαῥμ(άα»», ΡΙομ οἱ! , (θ᾽ δαπεζ]ορεύτσ, σία ῥἡογα αἰϊγηϊά ἐμοῖς αέγγε υἱα [μπ. 

οσίο ἱππηροῦῖο ἄπο (ππτο: πίχας ργαεαηάο, Δ σαπάο,σοπί!οηάο, ΡᾺ ΑΕΎΟ Κ Ε5, [ν Ὁ 16Ε8, 

“ῬΙεθείαςε (οἰτεῖς οχρειο, οι ἰσατοσας, Εδ 4. οροτίοτ. Εμέμ. Σγ{{2ζοΙ. ρά4.20. 

τ Ρτοϊοια ἀείοτίδιιητο. 422. 4τ6.}.12. 

“88 :- ἘΞ ΩΣ ΕΚ π ον 

ἀο οποεειγίθος τἰοἰηἰ εἰσ, τίσα ρούρογρα, ἀθσογησιιο τἰ δἰ οίποθοβ, οθτίεν Ἰίςεῖο. Ηοοσρίιαις, Πεὶ ' 

ἔχοεῖτο. Ἢ 
5. ϑογυ ις απ ϑεαγα,οἰΓσοπηροτατίοσιις, πο π ἔοπας οχίςυϊδητοτ, υΠο] ποτοίρουίο,παὶ βὶ- ἡ 
δι. Ασεγας (δρο]ογοῖβ, τ] οηρας Κογοηδ5,Ποῖ οῃ ἀο Ροπίτο. α 
3. Μιιήπαπι πλοστιο παῖ οῃαἶτο. ν᾿ 
4. Ριμυί ἐμοία ππεὶ πεὶ ἔλοϊτο: πεῖ ας ρΙ α(εἰς ἰθέζος θη 0 ἔσετο. ' 
ς Νοοϊιδαυίοπι ἀφ άμίτο. ΑΙῈ αιοὶ αιίο ἀοητοῖσ υἱηξξοὶ Πρητ, ἐπὶ οαπὶ οἷο {δροἸ το ἀγογοας, ίς 
ἐτλααε] σεῖο, χὰ ὶ 
6 Ἠοπιηϊπιοιταο οἱ ποἰ ἰςοίτο, πο ΡΟ Ἐ ἔσπιις ἔλοϊατ: οχίτγα θαι (οἰ ]5 ξοσγῖς τη ΟΠ τα. 
7 Ἡοπιηπεπὶ πιοιτιιοπι ἐπ άἄο αγθ6 ποι (Θρε!ίτο, ποῖ πο αγίτο. (πιογτιοϑ ἔτει, 
8. Βοροπὶ (οί πεὶ ροϊϊτο. ; 
9 Ἐοοοια θυ ἤογηιο ποιοπ ργορίμ5 αοράςεἰς Αἰ Πᾶς 1 Χ ρεάοῖς ἱππιοίτο ἀοπλῖπο Παὶ δάϊο 
πεὶ πιο ἔοτοπη ἐδροϊογοὶ δυϊξοπλιο οοίοσαρίτο. 
το τοδὶ ἔοπαις οχίογτοσ, παὶ εποοηηϊτίατο. ΐ 

11 Μοίϊογες ἔδοϊςπι Ποῖ σάγριητο ; Ποῖ ας σοπας γαάπητο : ἰοίο τη ἔοποσὶς πθο Παῦεητο.ς 2 

ΠΊΟΓΔΠτΟΓ: ΘΔ 4116 οτἰδπη οδθτα αα ΓΙ οἰ Πθι ργοίε αιμιητοτ. “227. π.ρά.102. 
132. Οὐοὶ Κοιοπαπη ράγατ, ρίτ5 ρεχαηίασις οἷας υἰγτατίσαα ἀ  αϊτοτ; ἰρίοί ας πποσῖιο, ραγοῖ 
Ἰερος οἰυβ,]ιοπΣ σητας ροῇτοϑ οἰξ, φιιοτησας ἔογίς οχέεττοσ, ἱπιροῆτα (ς ἔα εἰ οτοά, κι ρμά 

. . 4 [ ε Ὁ ΥΝ . εἶ . . Δ . Ἂν 

Ῥίμη, ἰϊῴ..21.6αΡ, 2»ογ ΑΙ Οἱ σοΥ Δ ἢ Ρατίτρίε ρεσαπίδαιε οἷα αἰττατῖς ουσῶ γραία, Ελΐ ἤ 
εἰ 

792 οἦτέ5 γ:θγ,ροῖ ρηίῆοο ρεγαξζις μοί α ῥγἀτο776 ογρεηρ τες ἀπολο: Ἴύες γηγίζαθαταγ, {π6 ἐχηο {{π6 χης, 
εἰγίσις οἱξξογέαρν ααορηη Ο[701, ὑος 61147)» 1γ δηλ {μΣ78, οἹ οἰ ἀεγη2 ΤΉ ΟΥΓΠ0 ΟἹ ΜΙ βΑ714 οογοχα, [16.) 
7 αμάολρροπεγειηγ, 207 4 Ζπῦη (ρέεηῃ 1{Π5 εἰλούντε γηηύμη ἐλρέτε (ἡ. αἰρ7221) ρο 211,5 161 [δα] εὐ ΕἸ 14» αἴε 

7 μη7) [γαγ7)2 γε ἐγεδα! κγ, δή πο [δρ1ε» αἰοὗη εγαί, (θ᾽ εαἰίάα αὐἐμούαλην, οθ" ροδέ αὐ ἰπἼρρραη εὐγ εἰ) 
770»; οὕ πο ἱποομάοδαζηγ,ποηο [ὀροίϊορα! γε πε Νοα ἢ ἀἰΑ]ος [6], οὐ" ἀρνιά Ηογαηίμρη ἸΝουοΠαϊΔ: 

ἢ 
Εμο ρον 7261 ἰοχ ἡήϊα (σον ολ5 ἰἸῤ..2 1) ἰρσί φησ: ΕἸ Ἰοῖο ἄατοσ ἀϊποϑ ἤαθοητο, (ἀπηρτιπη ἴῃ ο. 

αξβορτ ἰοσος Κεσία (θ' Τοοοοηρείγαἴος, (Ομ Τόσος Χατ ταὐπίαγπῦη. δε ημΓΗν αἰ] αἴλα, ετερ δὲς 

Οὐπμίος κ9. Ργίογες (9 Τπαϊοος {16 αἰϊφααηαο ἀρρεάϊα!05,οκ ἐἰβέϊα ῥάε Οἠογοσς ἐεργέ εὐχαί: Κε: 
“" 

Νὰ 

ὍΟΝΒΨΤΕ 5 ἀρρε!]δηζοι.. 22221..,Δπσ,Ρ. 67, (9 177. : 
Ρίοδη οὶ ῬῚ, ΕἼ Ὁ ἈῚ ΑΝ 1, (σία ΚΑ) 0216 (θ᾽ α Οομ ΟΥ 1220 γηο 110 Πὲ, χε «21. ΡίαΙογίμ Ρ 

1ογίς ἐπγη αἰ ἐξ Ἰογο75: οθ [ἘΠ] νεγύα [εχ ὅαοΡ ΒΑΕ ΤΟΝ νΕΒΑΝΥ5 4αὶ ππης οἵδ, υίᾳ; ΡΟΙῈ 
πιο ιοτίτ, ἀιιος Πξξοτοῖς ρα (8 μαθειο; 54. {πργϑιηιη δα (015 οσσαίτη [115 ἸητοΥ οἷος ἀἸοίτο, 
“κ:. Ἴπς. }.το0. Ἐμέμλσ Γγ {15 ΔζοΙς {είσηρασ. το (930. ρο γεγνιερ ἰρσίς μά γρεγμξγηρ ἐς η]: (ἢ 
φαἀίπρτγοπγαπη, αὐ (ο᾽οπη οσοδίθτη, ἰου5 [Ποῦ σοί οἷς ἀοἰοἶτο. . 

1ὲκ ῬΑνικια. Οεὶ φιοπηαιό ΡῈ ΑΕΤΟᾺ ροῆμας ἔλεξας ετῖτ, αὶ ἰΠτοΓ σοία 
ἰοὺς ἀοἰσρῖ, τγοβαΓοσ σαρίτα οἷς ροροίοιη γοσατο, ἰεἰᾳ. Γεαΐγοὶ σαρίτα! εἰς, χααίσποπηη. ΕΧ ἢ τς 
Ἰεσεξαξζοϊ ἐγαητ,αογαπηοπτα οχίριητο, οἰ σθπτοσιιοθ, οἄοπιη. ἰοιγα (πῆτο, πτοί οΧ ἰοσ 

“44 Ορηίογες ἐα ρεγεήμοῦσι χα Οἴςεγο οἰοσ μον οὐίϊοσ τ: ἙΝ 50 ΚῈ 5 ΡΟΡΕΪ  φουίτατος, ίοθο 65, 
ἔλα ΠἸα5, ρΘοιΠίαδα. σοπίοητο; ΣΟΙ 5 το Πρ] Δ, ιἴα5,4 1145, ογατ πιο ἔξ] Α] 1 τσητοτ, ρορα 4. 
Ῥαττος ἴῃ τγίθιις αἠ πα ητο:οχίη ροσαηϊαβ, ειιτατοβ, οὐ Π 65 ραγτίαπτο: ΘΓ Πὶ ροα ΠῚ, 

ΑΙ ὐΝΝ 

Ψ} 
“ΧΊ]Σ, 

ἐανον ἢ 

Οἴκεγο ἰϊύγο ἐ6γ 110 ΡΥΊΟΥΣ ράγῊΣ ἰρσοῦρ {{γρρλ θη; ΓΝ 11.1.8 θῈ Τ ΚΊΙΒΥΝΙῚΚ ΡΙΕΒΙ5 
δαῃςε!4. Τππτο ποις ρΙεδοπιογθαπα τ θιιη 5 το! παπητο. Αχέ, πη, }. 10. ᾿ 

Οὐχὶ ΜΙΝΟΚῈ5 ΜΑΘΙΒΥΆΑΤΥ 5 ἀρροήϊαμεμγιο γαίης ἐς εαἸεο Ομ νέην, γπο ἐαἰϊομμις 
4πῖς οἶος οο)21 415 οὔ πγίαι ἐς [{μπΡ τ (ΣΝ οη 15 παρ γατιις πνῖποῦ ἐς σοῖο εγιδῆε πο τ. 472..4.21 

Οἰοογολι ἰεν ἐξζζα εἴξ ἄε ἰογήῥι εγεμαξ ῥα ὕας υεγύα: Ῥγοπνυίρατα ργοροῆτα ἴῃ δογατὸ (Ὁ 
δηῖτα ἀραητο, πες ρ] ισαιιαπὴ 46 ΠΠΘΕ]Ις γε αι5 (6 Π16] ΘΟ μα] ππτο. γοπὶ ρορυ!πι ἀοσεητο: ἀους 
ΟΟΤΙ͂ ἃ ΠΑ  Ἐγατ θι15 ρυιπλτίςᾳ. ρατίαπτοτ. 4522... }.20. ; 

{εκ Ταάαμα σία ἐξ Ἴμ ον κε βῆολο ασίλ εν ἦνας ΕΝ ἰδ τ ροραΐο δθείξο, ρασ πιαἰοΐᾳ. -- 
γαίετι 

Ἷ 



ΤΕ ΘΎΕΤΙ ΚΟΜΑΝ ΘΝ ΝΕ 789 
οφίετο. ΑΙ οὐ τγθαίπτας π ἀσέάο, ἔγαιι5 διιέξοτίς οἴξο.πτογοοῆου γοὶ πγαΐα, ( τσὶ οἰαῖς οἴτο. 

: (αίαροῃτ αὐριοἱα (ογδπτοραπσαγὶ ρα] ο Ραγρῆῖοις “422. πσ.}.21. 

περ οί: Μ. Οαἰὶ καὶ ΟσογογορεΎ ρογἡ ηῦ, ἰόσίς ἰδ γοροληηαίις ὐλαηρῃῈ (ὐ" σοπ ο γε,» καρ [ες 
(πο « Θοτιιπὴ ἱπἰοιιπι πχαΐοῦ ρᾶγϑς ἐπα σαγίτα ἴτς γάτιιπης; οἴξο.ς 4724. Ακσ.}.8. 

Οἴκόγο ἐἰ6,5. ἐἰὲ ἰρρσίδηο ὑαπε ἰοῦ [ὈΥἹΡ 0 Ἐ οἱ (πὰς Ἔτσ σα α5]οράτας οἴτο,ς ἄχρις “Ζμσ.}. δ. 
14ρ»» Οἱοιἦη ἰοσίδισ γιμασ ὐδεον 1 [θγηρροσις ὀχ Ὁ αἴσας ἂρδττοπι ἀπο }}1, αἴ ιε ΡΟρυ]αγεπῖ, 

(ριοἰαπι ρα πιοῆθπτο. Ἐξ αἰϊο θοῦ: ΑἰἘ χιιαηο ἀπο! ]Πππὶ σγαιιίας, ἀϊἰδοοτάϊαιιο οἰα οἰσπητ, 
ῬυΠ πιασξογεῖο ΕἸ Δὖ. 2 εν Ρίαίοσο; Αθ5 ἀτήας ἔδγυαμπη, 6 }}1 ἱππγπηοῆτα,, ποη ἔληὶ. 
1. “μασι. 162. ᾿ 
ΑΟΝΙΓΙῚΞ ΓΕ615 ψέγύα Οαλμῖη ἐἰῥγς αὐ οαϊέῥηοη ργοηίπεϊαίο γ 071. Οαρὴτό ργῖρρο ἐ!α εαμα-: 

“Οὐ Θγααπη(δγιιαπηνο Δ] ἰσπατη Δ] απηνο, Φατιιρεάοπὶνο] ροσιάεπι ἰηϊμγία οσοί ἀοεῖτ, 
᾿ΔΠτὶ ἰ ἴπ Θο ἀπηο ΡΙ αγί πηὶ ἔππίτ,ταητιιπη ας ἄατο ἀουλίπο ἀπηπᾶ5 οἴξο.ς ζχ.. Αχση!.}.20. 
ΤΈΡΤ0 σαρὴξο αἱ! ἰεκ Αχελα: οτοτγαάταπιτγογαπγ, ργατοῦ ΠοπηΐποΠὶ ὃζ ρεσιάθπη οσοίίος, ΠΠ]ἰς 

τὶ ἀλπηπιπι ἔαχίτ, Ζιοα ν Πογίτ, γοσογίς, τα ρου πίμγία, φααπτί Θὰ γος οὐὶς ἴῃ ἀἰςθιις τερίητα 
ΟΧΙ ΠῚ 5, ΓΑ ΠτιΓη 3.5 ΠΟΠΊΪΠΟ ἄατο ἀἀπγπ5 εἰἕζοις “22. κα. }.39. 
«ρνα ἀρείαγρατονες 205 αἰ γρΊμες ἰοχ βασίηηγ: Γλασχηὶ ᾿π᾿αγία «ἀεὶ πτ αξξίο. Πεο; Οἷἱ (οἰθης 

τηπιιπὶ ἀφάεγίτ τά αῦ ψαφάτιρ! πι; 1 Π οἰ θΠς, Πρ] απ... ἄχει σι, }.39. 
ρέει [4 ΟΥ̓ ΑἹ οποία ὐπίμσ. Επίπ ὑαουεγϑα ἱπαϊςεναλεν "Μ.Ἱ οτοητίο, υαπάο οἴζάτις πεῳ 

[ροπαϊτ,πες Ἐχοιυίατιις οἴδ,ορὸ οἱ νπιπι ΟἴμῈΠῚ πη τατη ἴσοις 2252..4“σ.}.128. 
Οαρηηο [ρεγ0 ἰρσὶς {νι τ οἱ Τρ. ἐφ 11 ἐἱε ααἰκίγεγης {Ογ 1 11,11 σαπείη: ΝΟ ας ἱπτοῦ τοοβ γο- 

τα σαπι 4αΐ τπη {πα ἀειγοέξδείοης γορα Πα σασία Δδοτίῖτ. 2:..444.}.71. 

Ἰρζιαο Ππίλα ἰοσσ ψεγύα Ραμίμ ἰδ.11 κά ἰορορ Πείλα»ν (9 Ραρίαη γοζογε σε: Οὐ Πδεγτίπιις ἄπος 
ἀτοονοα (ς σεηίτος παζαονο ἴῃ (πα ροτοίξατο Πα τ; ργατεῦ διπὶ αἱ ἀγγθπη αἰ σγατη ἔσσογίτ, 
ἰνοορεζας πᾶς ντοιιηι Βο Ἐἰϊ5 ραρπαγεῖ Ἰοσαιιογίτ : ΠΟ 15 ΘΟ ΠῚ ΟροΓα5, ἀοηΐ, ΠλιΠοτῖ5,4- 
ιάνο φυϊάαμσαπι, Πδεττατὶς σαιιία ραῖγοηο, ρατγοηα, Πθογίσνο θογιπι, ἀς ιίθιις ᾿πγαιιογίτ, γε] ΄ 
οτηἰίογίς, δ] σάτιιονο οτίτ, ἀγα, αοοτγο, ργαίξαγο ἀθβθεῖο. μη. Δπσιρ.7 5. 
Δέρε Γεἰϊα(ἑπαωΐ! Ραμ ἐλ. δα εαποίπῦ: Οἱ (πάτον εἰς, χαῖνο Π]115, Περοϑνα εχ Η]Ϊο, ργο- 

ῬΟΚΥΘΕΧ ΠΠΪο πατο,οιαίας Εογιιτη οἰ, ογ τ ΠΘα αἷ5 Θογα πὶ ροπίλπι νχογοπινο (οίοης ἄοϊο πλδ- 
Παθεῖο ᾿ἰδεε! παι, ας δα ιια ἰρία, οαἴαθν 6 Ράτοῦ πλάῖοῦνα αὐοπῃ ᾿ἤἸσταπη ἔλοϊτ, σοί, 

᾿ ἀνε ἐπατοτῖς Πα, πορτίςνε οὃχ ΗΠ], ργοπερτίσν α εχ πέροτε ΠΠο το Πάτα, δοτιῖπο, εἶνο αι 
[ξ οαἴπονο Ρατοῦ πηαΐογνε ἀττοῖῃ ᾿ἀἴογαπα ἐμοί, ἔδοοτῖς; ἰροηία παρτανε (οἱᾶς ἄοἱο τηαΐο εἴτο; 
6 4015 Θογαπη ἀο]0 πλ8 10 (οἰθπς ροπίλπι νχογογηνα οἂπὶ ΠΆβεῖο. 422..4κς.}.76. 

δὴ. ϑμ εξ ϊάμησ εχ Τῤεα!γ αἱ ἰόσο γ 671; (Ουϊ ἀττα πα  ἰσγαπ Ἔχογοιιοσῖς, χα νὶ ογάϊπῖδας 
ἱπηῖς πο ἰςἄοατ. 422. μ6.}.128. 
δ.Οἂν ΟΥΟΚΙΤΑΚ᾿ ΤΑΥ͂. Ρτὶά. Καὶ. Οἐζορτες τ σὰς ἈροΠηίς (συ θ απο ἀἀβιογιησ τ, ᾿μεδαναῖς 

Ὀπγϊτίις η.Ε. ΑΒ αποβαγθις,Ο. Μοιο ας Ο. Ε, Ρίας δοίρίο, Γ, ΊΠας 1.Ε. Ροπτίπα Αππα- ον 
»Ο δερείπλίας Τ᾿ Οὐ τῖπα, Ο. Γπσεῖας (ΕΌΡαρίπία Ηίγγι5, .ϑοεθοπίμς (ΕΡΙρΡ. (ατίο, 
᾿νΑτεῖας 1. Ε, Αηϊεηῇ (αρίτο, Μ.Ορρίας ΜΕ. Τ ἐγεπείπα. ποά Μ. Μάδζςεῖ]ης ( ὁ 5... 

᾿ς ἀερτοιιποιίς σοπί]ατίθας,1).Ε.Β.1 νεῖ ΕῚ Ρασ]ις,ΟΟ Μάγοο!]ας (ὁ 5 5.ουπὴ πηασ [ἔγάταπα 
αΠρηταα Καὶ Μαγτίαο, πα ἴῃ (πο ππδρὶ γάτα βισαγα ἤδη, 4 σοπί!γίδιις ργοιυίη οἱ 5 αα (6- 
ἀτΌ Πα Γοεγγοηῖ; πον ο 4α ἃ ρει οχ αητα ἄΐοπι Καὶ. Μδττῖ δά (ςπατιιπα γεξεγγοητ, πονο φυϊά 
γπί πε! ἐς σὰ το γοίουγοτα ἃ ( Ο 5 8. ν 116 6ἴπ|5 Γοὶ οαπίᾳ ρεῦ ἀἴςς5 σοπλ τα 65 (οπατατη Πα- 
Ἔεπτ, 5... ΟΒοοτγοθητ:ὃζ οαπὴ ἦε θα Γο δά {6 Πάτιπὴ γοίογγεγαγ ἃ Ο 5 5. σοΓα πῇ Εἰ [Π Ο 66 π-- 
Ἰοίδιις αἤητ,ίοχ αἀάπςοις [ἰσογοῦ, Πυ ἐς οα τὸ δα ροριίαπα ρΙεθογηνς γεξογτὶ ορας εἤςι, 
τ δογ. ΘΟ Πρ  οἷπι5,Μ. Μάγοε] ας (ὁ 55. Ῥγαάτογος, 1 τἰδαπίᾳ; ρ]. ψαΐδιις φογιιπι νἱ Δογοτατ,λ ρο- 

᾿αἶαπι ρΙεθογανς γείεγγοης. 42:..πσ.Ρ..210. 
ο΄ δ. Διρυα. Κι οΡ 1 αἀς ΑροΙ]]Πἰς (ογθεη ἀο δά ξιεγαης τ, Γλοπλίτι5 (στη. Ε. ἀπεπο- 
Ατθιι5, Ὁ. Μοτο ας Ὁ. Ε.Ρίας δοῖρίο, ἵν νΊΠΩς Γ,. ΡΟ. Αππαὶ!ς,Ο. δερείπιας ΤΙ ΕΟ υἱτίπα, 
Σου θοπίας ΓΕ. ΡΟ ατῖο,1.. Ατοίις 1,.Ε. Απι αρίτο, ΜΟΟρρίις Μ. Ε. Τοατοητίηα. Ουοα Μ. 
᾿ἄλτσο! 5 ΓΟ ὁ 5.Ὁ.Ε. ἀς ρτγοιιηοιίς,1).Ε. 1. Θεπαταπι οχ Ἐἰπλαγο, Πα πα πο πα δογαπη Πα] ρο- 
Ἡξατοπη Πα οπτΠτογοθάοηα , Ππηρε αἰ η Ἱ, Ππογαπη αὐ ξοττς οροστογο, σιοηλίπας ἠδ Κ.},χαᾶᾷ- 
ΟΠ ΠΊ ΠῚ Δα (Θπαζιπι γοξογε! 5.0)... Πρτὶ ροίπει. (αἱ ἱπιροαϊοτίτ,θιι πὶ Θ παι ΟΧ [Εἰ πλάτος σοῃ- 
ΙΑΒΡ (οί, 51 φυῖς Πυς 5.(Σ Ἰπτοτγοοογίτ,ίςπαταὶ ρίαοοτο αἰιξξοτίτατοπι ρογίουι δὶ, ὃζ ἐς σατο 
4 (δ πδῖιι πη ΡΟΡΟΪαΠΊ4; τοίουγι, μῖς δι Οἱ! ογοο ἢ: Ο. Οαἰμεσ, Δ. Τ οί, οὶ Ἅ{{πεἴτ5.,. Οὐγε-- Ἀ4,. τἰςϊηϊλα 

᾿σ,Ο, ψ δίς Ραμ. ὯΠΕ. 
ΤἸτοπι (Ἐπαζαὶ ρίαςοτο, αιιξξοτίτατοπι ρεγίοσι δὶ ἐς πα Πτίδιις,  α  ἰη Ἔχογοίτα (Ό, (σα τίς ίππε, 

τα] ἐοτατῇ {πἸρεηαΐα ἐπχογίτα, σαι ίας, φυΐδας 46 σδαί!ς γα ΠῚ Ποτὶ ἀοθθδης, μαδοαητ, δά ἢϊιπσ 
ν᾿ γγάϊποιη γοίογγι,νι σογαπιγατίο παρεαζαγ, σλυίαα; σοσποίσητατγ, 51 χαὶς μαῖο 5.(Ο ἰητοτοςῆς- 



ἘροχδιΟ, ται ΠΟ Εἴθητ, ΖΕ ἴῃ 645 ργοι πολ ργο οἰ σογοητιτ: ταπὴ ατὶ σα οι σομἰορ ΠῚ ρυἰ Πλαπ 

Μὸ γςῖθα ἔς- 
ξετυῶτ. 

“Ἢ οὔπιμηϊ, 414Π} ἀπποοτοητ, Δπ|ΟΧ οαίτο] ο΄ σΟΠιηγ ποτα ἀσο ΡΠ Πς τ ἃ σαγατουθης Δ] ΑΓΟΓΗ; Πασι 60’ 

"Καραυτ]εσίς 
ΣΙ. 

σοῦ . 5. ὙΕἾΤ ἙΝ ΟἿἿΥ ΝΜ, 
τἰτ,ςπαζαΐ ρίδοοτα δαξξογίτατθπη ρογίουι δ], ὃζ ἐς οα το δα 5, ΡΟ. τοξοετ. ἰμῖο 8. ΟὐπδγοἘ 6᾿ " 

Οαίμε,Ο. Ραμα Τγίῤηρ ρον. - ͵ 

[τοπὶφ; δεπαταὶ ρίαοογο,ίη (ΠΠἸοἴαπι ργοαίποίαπη, ὅς ἰῃ οἕζο γε! ! ας ρου ποία, ας Ργαο 
του ρτο Ῥγδοῖογο ορεπούοηζ,θος Ζαΐ ργαοίογαβ ἔαθγιησ, Π64. ἸΏ ΡΓΟΌΙ Ποία Οἰαπὴ ἱπηροσίο ϊο 
τυιητ, Π1ΟῸ5 ΘΟΙΠΠῚ ΟΧ 5. (Ο σιΠ} [ΠῈ ΡΟΓΙΟ ἴῃ ΡΓΟ ΠΟΙᾺ ΡΓῸ Ῥεδεῖοῖς τ οΡοττογοῖ, ο5(οστίτς 
ἴῃ του Ποἷα5 ΠΛ ρασοῖο 516 χ εὸ Παπιογο,]θος ᾽5.( 1 ργου Πποίδϑ γε οροιτογεῦ, δα ΠΕΙΠΊρ, 

Ῥεγαστοζαμι ἔα Ποτ, πεις ἴῃ ριοιίποῖας ργοξεέξὶ εἤφητ, ἴτα οτος ἰῃ ργουἑ ΠΟΙ Δ5 ΡΓΟβοιίςογθῃ. 
τατ, ἢ δα Πα ΠΊΟΓΙΠ ἢ ποη εἤδητ,ταπη ἀοίποορο ργοχίπηὶ οὐϊαίχιο σοὨ]ερίϊ, αὶ ΡΓδετογος 
4ςητιποσαο η ργουϊποίδϑ ργοίςἐε! οἤδητ, ἴῃ ἰοτταπ σοῃ! σογθηταγ, ιιο 15 Πιιπλογης οἴοδμῃς οἵ 
(οτ,ιθιη αα Πα ΠΊΘΓΙΠῚ ἴῃ ρΓΟι οἷς ΠλΪτεὶ οροττογοσ, δ᾽ συ] Παῖς 5. ς. Ἰητογοο ΠΠΠοτ,αιξτοπ ̓  

τὰς ρογίογίσογοτιτ, Αἰ μῆς δ. Ομ ον 01: Ο. Ὁ αἰϊπες, Ο. Ράρα Τγιφιο ρίοὗια. 421. Δκ.}.229. 
δ 0 ἀἰεηροηὸ Δαφαο:αρπα Μαογοὐ. δαΐηγηι. ἰῥ.1,...5., Οὐοαι ]πηρ. (ὐδοί: Δαραίξις βηοπίς 

5ΕΧΕΠῚ δέ ρει σοΠία]Αται πὶ ἰΠ]ογῖτ, δ τ ΡΟ 5 τγοὶβ ἴῃ ασθθπ ἸΏτα] τίς, ὃζ οχ Ιδῃϊουΐο ε- 

σίοπος ἀοάπέξας ἰοαατασα. Ππτ οἷπς δυίρίοία ας Πάεηι, δὲ ΑΕστριις μος πλεπίς ἴῃ ροτοίξαϊο ᾿ 
ΡῈ τεάδέϊα τ, πηΐδαιε πος πηθηίς ΒΕ] ]οἷς οἰ] τις ἱπυροίτας Πτ,ατήϊις Οἱ» οα5 σαι 5 [γο ΠΊΕῚ Ὶ 

{5 πυπ οἰ πυροῦῖο ἔα οἰ Πητηιις πτας ἐπεγίτ, ρίασοτο (ξηατι ντ ΠΊΘΏΠ5 Διισαίξι5 ΔΡροΙΪοῖασ.. 
Οὐυοά Ὁ. ΔΕΙΠΙας ΓΤ Ρογο, Ὁ ἘΞΜάχ.Ο ὁ 55.Δ }.Ε. χιιοίᾶ ρυίπαῖος εχ εἰαῖς ρα] οἰς αππαπὶ 

ἀποετο: Ὁ. .ΕΞΚΙΕΙΡΙ ΕΞ. (μὰ ἀμ οῖρος μηήβοαιεν, Θεά 4ἐ ἐαγε μεν] Ῥίφεεγεῖ, 

γε ὐϑίμον {114 σολ μογ 221) πσοιι ρτίαατο ἀπ, ἀτσογα εχ γίοἷ5 ΡΠ οἷς Πσογου: ΠῚ. ΟΠΠΠΟς ͵ 

ααΐδθιις αι ἀποοη]α [5 Εἤστ ἠδίπΠ, ἐχ σα το ΠΠ15 ἀπσοζοηι: ἈΠ ΠΔΠΘΙΤΕΓΟΠΓΠ ΠΟ σΌΓΑΓΟΙ δ 
Δηπάγαπι αθς ]οοἰδ ᾿Πτγα οχίγα ας περετη ἀρτα σδί τς} ργιπατὶ ἕαςεσς ροίϊθησ, εχ αυϊδτιϑα 

ταπν ααΐθιις αατια ἀἀγετογ ρα δ] σα, ας οἤοι πέτα υπημαρίητα ροάςϑ5 οἷα5 σαἹἘο}]1, εχ απο ἁχαξ 
ἀποεγοης, αχίογοπη Εἰπυ]απὶ {δ ςοτο ιια πὴ αι Πατγίδιημ. ς 4,22, μα, }.217,εκ Ἐγομ ἧσο. Ἷ 

εϑ λρ πεῖ (οι ατ((οη εξ ῥις υεγύς {πέζηρ εἶ: Οὐοά Ὁ. ΔΕΙΙΩς ΤΌΡοτο, Ρ.Εαθίας Μαχ 
(ο55.Ὁ.Ε. ἀφείς, ρεσαθιις,οσπ οἰ δισηης [υ] ας, Μάτίας, Αρρίας, Τ ρος, Α πΙοηΐς τοβοὶ, 
ἐπα ϊς;9. Ὁ .ΕΠῚῈΡΙ.Ε ΚΟ με σιπυε ταὶ, ἐογπίςος, αποὸ5 Απρ. Ολείασ ίε τεξςζυγαπι ἰπ 
Ρεπίδ  ρο ]]οἴτιις (ςπαταὶ οἱ , ΓΟ ποδγθηζα: Ἔχ ἀστὶρ ρυπατοτ ΠῚ τΟΓΓ ΠῚ, ᾿ἰπλιιηγ, ρί ἄς π, το 
{τλτα, πατοπληι, Πρ ηΔ,σοτεγασας αυηδιις Δ οαπὶ γοῖη Οριις οοτ,ιπο αυάξαιο Θάγι τη ργοχί πιο 
(Ὡς ἸΠΙΌΓΙΔ ΡΕΪΠΑτοσα τη τ }], (11, Ρογταγὶ ρο πη τ,αῖτὶ σοΠὶ αγΡίτγατα δοπίπλατα ἀαγοητιν, το 16. 
τϑητασ, ἸΠ]ΟΓΟΠΓΠΓ, ΧΡ ΟΓΓΆΓΘΠΓΕΓ; δὲ Θα5 Γ65 ΟΠΊΠΕ5 Θχροιταηδδ, ΘΑΓΠΠΊΠΙΘ γογη τη γοβοίοπ: 
ἄάταπι σαι, οτἰςης Ορα5 οἴϊοτ, ρογαρτος ργϊπατογατη, Πης ἰπἰμιτία Θοτιιπη, τ ποτα, αξξιις, ραῖον 
τοητ, ἀδγοπτατ. 422. 4π|0.}.217. ͵ 
ΠΣ ΩΣ ερρ εἡ: Οὐοά Ο.ΔΕΙ ας ΤΌΡοΓο, Ρ. δθίμς Μαχ.Υ.Ἐ, Δ΄: 

ΠῚ ααδοίη υγῦςοπὶ ΕΠ ΓΘ ητ, τ ποτα ΟΟΟΌΡΑΓΙ ΠΙΟΠΕΠΊΘΩτΙ5 ὃζ ΘΠ οἰ ς, ἃς ἀγδοσίδιις σοηίς τς 
ΟΕΡ.ΕΜ.ΕΟ. οὐκ δά γοβοίφηος γἰιοϑ, ἰρασισηις, ροῦ υας δ ορογα ρα ΒΙ σα σουγιπῖς 
ΡΟΏΓαΣ ΡΙΆ σε ΓΟ οἶτοα οτος, ἃζ Γογηίσας, ὃς ΠΊΠΓΟΚ, νιΓΆ 0} ΕΣ ράσο νδοο5 σρηῖςηος ΠΕ] 
ἄδπος ροάο5 ρατοτο; δ οἶγοα τ ο5,4Εὶ (0 ταγγα οξητ, ὃς ἔρεσιις ἰητγα αγθοΠῚ, ὃς Ἔχεγα ὨΓΒΕΠ’ 
φοπεπρητία ἀρ οἱ, ατγάηις ΟΧ ράσο αυίποϑ ρος πᾶσιιος ΓΟ ἢ Πα υίττα ας ΠΕ ́ ας ΠΟ ΠυΠηοΠ: 
(ΠῚ [ἢ ἰἰς Ιοοΐ5, ΠΕ ἀρ Ποίμτη Ροίξ Ποστειηριι5 ροποῖο, ΠΕΠῈΘ σοπίογογς ἀγθογος Πσοζεῖ, 
δίχια πῆς εἤηταγθογες ἰπτγα ἰὰ (ρατίπ πη, ΟΧ ἘἰΓραγθηταγ, ργδοτογ θατη ἢ 446 ν1}|Δς δοπτί- 
ποητος5, 8. πο αἴ φραϊποιῖς εἤσητ, 5 ἰφαῖς δάπιοτίις οα σοπηπλϊεσίς, ἰῃ {ΠσῸ 45 τος ἴῃ 46 ὟΝ 
ΤΆ Πα ἀληγηδ5 ΟΠ οτιεχ αίθιις ρατς αἰ πη ἀἴὰ ργααπλ απ) ἀσοιπίατοτί ἀάτοτασ ουτς οροτα πηαχίπιθ Ὁ 
σοι ξξιι5 εἤδι, αι λἀποτίτις πος 5.(Ο, σοπ.πλ δτ; ραῖς αἰτογα αἰ πη 414 ἐπ δογαγίι πὶ τοάίροῖο ὁ 
τι" 66. Θὰ ΓΕ ἱπα!σατοηῖ σορΠοίσογοητα Οαγάτοτο5 Δα ΔΓ... Ἵ21.. Δπ.}..2 18. Ἴ; 

ΓΕῈχ Μαμιμτα. ΚΟ. ΠΠ μας φο]οηία μᾶς ἰορο ἀφάμέϊα, αοάτις τηοἰπίοἰρίαπι; Ὁ 
Ρτδοίςεέξαγα, ἔοτιιπη, ΠΟ ΠΟΙ] αδο 11, σοπ πίταζαπα είς; αοὶ ἀροῦ ἰπτγα ἤποῖς εουαπη ογῖυ πεῖς 
τογ ΠΛ ΠΟ ἴῃ Θο ἀστο {ξατατοὶ Θγιιητ, ]ο ἰπ ΙΟσο τογηχίπιις πο Ὄχί ταις, ἰπ ΘΟ Ϊοοο ἰς “ιοίμ588- 
ΘΓ Θε  ὈτογΠ Πα ΓΟ ἘΓΘη τπὶ σοογατο; υτοὶ σιοα γοξτο ἔλϑμιτη οἢα το ]οτ. 146. πιαρ γαῖ, 
4ιοὶ ἰη φα σο]οηΐΔ, πιοϊ ποἱρίο, ργαθίςέξαγα, ἔοτο, σοῃοιαθοίο, ἰοιτα ἀεϊοιπάο Ρυχοι μος: 
το υπεὶ Πατ. ἴτε 

ΚΙ. Ομοὶ Βδοίορο οο]οηίαπη ἀεάιιχίδείτ, πιο πί οἱρίπ,, ΡΓαδίβἐξιγαιη, [γοπΊ, σοηο ΠἸ4- 
ΒοΪ τ σοη τ τὶ Π οῸ στο πο ἀσοι ἱΠγγὰ ΗΠ Ποἰσ οἷ σο]οηΐΑ6, ΠΟΙ ΠΙΟΙρ], ἔοι, οποι Πα οἱ, ᾿ 
Ριαοίςξέξαγας οττ, [οἰ Πγῖτος ἀθουπηαποὶ ατοὶ ΠλΠτ, τογπ ἰ Πατοὶς. [Ἰλτιιαητιιγ, σοογαῖο. ιιοἰς. βπεὶς 
ἴτ4 [ξἀτιιοτίτ, (αὶ Πποἰβ σογιιπη {πητ, ἀτιπῈ Ποῖ ΟΧεγα ἀρτιπὰ οΟ] ΟΠ σιΠῚ τογ τοῦτο Ηποὶς ἄπιτς 
οατ;  ιΙΟΙ 4. τογπλίηοἱ Παςίοσο [Γἀτατοὶ Ἔγῖιτ, Παὶ α5 Ζ1ς ΠῚ δογαπη οἰοίτο, ποῖ σοπιπηοποῖο ἰοἷτ 
ΘὨ5.π|. δεῖ 4ι|5 φατιογίῃ5 δα ἔεοογίτ, ἰδ ἰῃ ΓογΠ πος ΠΏροΪοσ, ιιος οἰσοοσίτσοοις ποιοῖς, ὁὸ 

(οἰοης τ 

νᾺΆ 
ἵ 



Ἧ τ ΒΟ κ᾽ ΒΟΑ͂Ν ΘΕ 791 
..π|. ΗΠ. 5. ΧΧῪ ἴῃ ρορ]σαπὶ οοτῖϊ φαούιπη ἱπτγα Πη οἷς ἰδ ἀρογ οὐίτ,ἄαγο ἀαπηηας οο: ἄς6. θὰ 
κτοτί5,Παςὶ πα Ίορο οτίτ οι τἀ ξεῖο τος ρογατογοηηα. ἄλτο απ! ξξιο εἴτο. Ο το πὶ σοογαζοῦ 

2 ΠΟἢ οτίοταπο υΘΙ ] ΠΟ ΠῚ4. πη Δ γάτα ἰῃ οα σοίοηια, Πτοϊ ἰοἱρίο, ρα ἐςέξιγα, ἔοτο,σοη- 
'ονἵοιιγα ἀείσιπαο ργαοτίτ,οἶτ15 πΠλαρ  ἔγάτας ἐς ἃ τὸ ἰοαγ [ἀἸ ξ 10 ἸοιιἸοῖςη. ἀατίο δα άϊξεῖο 
Ἱπο θαι τοι 5 Ζιιοὶ Παοίορο οι Ἰοίιηη ἀφ οτῖτ, το Εἴ ιι5 ρορ ος ἀιῃταχατίῃ τος Πησο αβ,Χ 

᾿ ἴλη αἱ ροτοίζατεπν ἔλοίτο, ἵτα ατοὶ 6.τ. Ρ. ΕἾκα. ὃς (οἱ ̓ ς ῃς Θὰ ροαιηπία ροτίτα οτίτ, Θά ς πηπαζας 
ὨΡΕααπίαπι Ὁ εο,ἄσιις δοποὶβ οἰπδς ργῖπιο ιοα. αἷς ἐχίρίτο : οἰπίᾳ. ρεηαηΐα: αιοά τοςο- 

εἶτ, ραγτοιη ἀϊπγίἴαπι οἱ φοίτα τ ΠίὰῈ5 ΟρΟΓα ΠΙΑΧΙΠΠῚΕ 5 ΠΟ ΠΟ ΠΠ Πᾶτιι5 ογίτ, ραττῷ ἀϊ πα 4. πὶ 

ἰσ 1 ΠῈ τοάϊρίτο. ώ το ΟΧΊΟΟσοΟ τουπλῖηι15 αἰσοεῖτ, (εἰ ας ἰῃ ΘΠ} ΙοσπΠῚ του Πηίητιπὰ γο[Ἐἰτιιοσδ. 

ποίταπας (π ἔλσοις ᾿ἰοςτο;ποίτο χα ιοὶ ἴς οὐ φαπὴ τοπ Πασίορο ἄδτο ἀδηηπας οτο. 
Τν Οεὶ ἰοϊπλῖτος ἀςοιππδηοῖ μας ἰερο ἀςαμέζοϊ ογιιησας ἔοΠς ἰῃ οο ἀρτο οΥἴιτ, οἰ ἀροῖ 
εἄλτιις Δα Πσπατίῖς οτῖτ, οὶ 0115 605 [ο΄ Πλῖτο5 ἀθοι πιά πο ΠΟΙ ορίορίτο: Ποίας αι [πῃ ἰεἰς ἰπ- 
πγ,Ππείις αι 4 ἰδεῖ ροίταπι μα θοτο;παίιιο οο5 ἀγατο; Ποίας Θὰ ἐο ας ορταγατο, ΠΕῖπ 6 ας (6- 
Ἰὸ Πλϊππι5 (πο ἱτίποτο απ ἵγο ἤπιος ροίπε. δου ς φάιιογίτις σα αὶ ἐβοοσῖτ, ἰῃ τος Πηροίας, 
ρσποπΊΠ. ἔσσοτίτ, Η].5.11}1 οο]οποῖς πχοίπί οἰ ρ δας. εἶπι5 ἰῃ αοτιιπι στο [4 ἐμέξιπη οετ, 
ΠῚ Π 85 οἴτο: ροσιπίφοχας, Ζιο πο οι, πα ΐορο ροτίτίο οἵτο. έν. ΚΝ οι. ρας. 30. 
χ Ονινοτια. Οὐοιηη. ροίς παποίοροπι τοσαταπῃ τἴποσ, ἔρεσιι5, ἑογηΐςα5, Β[π]Δ5,σὰ- 
δυο 5,[σιις ἀητπιάγιπι ρα] σατιιπὶ Ζαα: δα ατίρο τι ἀποιηταγ, σαγα πη ΠΠΑΠῚ, (ςίοης ἄοίο 
ΓΑΙ ΟΓΙτ, ΓΠΡΟΓΙτ, ἔοταγο ΓΙ ΠῚ ρΟΓΘΙ σα γασογῖτ, ρα ογοπηια ἔφοογίς, ΠΟ ΠΊΪΠ 115 σα ἀΠ115, 64- 
4πα,1π τος Κ οπηαπλίγο,σαάετο, Π αἰ, ρογιθηῖγο, ἄπ οἱ ροίΠητ, τοις τη ϊπιις ἵπ αγθο ὰ οπηα, 
55 ΠἸΠο 15 πα αὐ δὲ σοπείπξτία Πππτ,ογαητ, 'η ἢ ΐςη. [χοττίσ, ργα ἀ115,] οἷς, φιιογιτη ΠοιτογαΓη, 

τα, ]οσοτιπι ἀουλ ηἰς, ΟΠ ΠΟσ  ιισιις δηλ ἀγα, ο] δάτείρειτα οἴ τ 6] ατίτιας (αἸϊας, αἰστεῖ- 
αἰ! ἀατιιτ, ἰπ σα. 114. οιι5 ἱπηπλίτγάτατ, ἰς ΡΕς. ο πλ Πα ἀατο ἀἀπηηας οἴξο. Εἰ χα οἰ λιη αυά 

τα ἔδοστίτ, 4 οπγης ἰατοίγο, οῆσογο, το πίταογο,ς ἀἸσατο, ροπούς, σα ατο ὃζ ἀοιπο τὶ ἀατο πα5 
Ἰράοἶο πια]ο. αἴ. ἴτα Ομ ΠΙΠΟ, τ 4 ΟΠ ΠῚ. ΟΠΓΆΓΟΥ Δα ΔΓ οἰ οείτιαας ἢ σιιγατοῦ ΔΩΠΆΓΗΠΙ 
ΒΕ] οτίτιταπι 5 Ῥγςτοῦ 1 [Πτοῦ Οἴπιος ὃζ ρεγορ πος [π5 αἰ οἶτ, Πγετατη ρίσποτίδιις σοριτο,σο- 
Εἰ 4. συγατοτί, αζ {Ἰουτατοῦ ΠΟ οτίτ,τατη εἰ Ῥγαθτογί,θο Πποιηῖης σοσετο, ὃς σοσγοογο, Π]τα 

᾿ἰα ἔπας ρίσ ποτα σαρίΘ πα ὶ ἴπς ροτοίξαςα. οο. δίᾳιαϊ βογιπὴ (Θγαιις ἔθοοτίτ, ἀοηλίι15 οἷτς 
᾿ ΤΠ] ἰα ρορυΐο ἀδε. δι ααίς οἰγοα τος, ἤρθοιις, ογπίςας, Ε[Ἐι1145,τιι θαι] 5, ΈΘ 1, [σις ἀι- 
Ρ]Πσαγαπλ, αυα αὐ πγρεπὶ Ἰλοπιδπι ἀπισιητατ, 16] ἀπσδητγαγ, ταγηλίπδλτιις [ξοτογῖς, ΠΟ ΠΙ5 00 

) οἱἙ Παπο Ιεροπιτοραῖδῃι 44 ΟρροΟὨΪτ, Πλο τ, οδίερίς, Ησίτ, τατυῖτ, ροηϊτ, ΟΠ] Οσαῦ, ἀγατ, ἰοίς 
ἀοιη. Ιοοιιπὶ Πα] ἱπλγ τε τ, ργατογαιδπη δογιπὶ ἔλοἰεη ἀογιπη, Γοροποπάοιιπι σαι, ρύπ- 
ἢ Πα Παρ] εσε ̓ σεδτ,οροττοῦῖτ. (οἱ φἀιιοτίας θα χα! ἔεοοτγίε ὃς δά ϊπιοτίις δὰ τορίογίτ,οχ 
᾿δαίη. Οπηηίτπη Γογ πὰ ΟΠ] Πίδιι5 οἴτο ἀδιηπαϑ, τὶ εἴδει οἤςη. ὁρογτοτοτ, ἢ ἰ5 δα πογίας πλῆς 
απαππη,ρεοῦηι Γιρ Ποῖ ἐογαοιαο [“Π81η. ἰροοιπιὶ ξογ ἤθε τ ρηΠοτας] φιοπλίπιις 'π οο 'οοο 
Ἐ Πεγθατη, τ ΠΠὶ (ξοαγο δ ητασ, ΝΡ ΓῈ5, ΟΡ ΪΠ οΟ5, ΟΓατΟΓΟ5 Δ] ΠΔΓΙΠῚ, ΖΕΪ Πιιης (απτι χα]. 

ἱ οἶγοα ἔοῃτος, ὃζ ἔοπείιμπι δζ ΠλΠΓΟΓΆΗ ΟἸΓΑ ΠῚ, ΓΟ 5, δ ἔρθι5, ΓΟ ΓΠΊΪΠΆΓΙ5, ΑΓΡΟγος, ν ἰτο5,ν - 
βῃτος, τΙρα,πιασοτία, (αΠ τα, Βαγπἀποτα,οχοί ἀαπτατγ,το Δ πταγ,ο Οἀϊαηταν, οχοοάσοπτιιν, ἐμά ρἴϊα, 
(οὐ τοξξο ἔλέϊα εἢξ νοϊερεος. ποπλίπε ἰἰς ρίρποτῖβ σαρτίο, πγαΐτα ἀϊξξίο σοστγοϊτίοη. οἰζο; 4. δι τπν 

515 ἔτασάς {τὰ ἕδςοτς ἰι5 ροτοίϊαςᾳ. οἰτο" αοπλίπιιδ ν τα 5, γθουος πα: ν1Π15, Δ] ΠΟ 5, πα σοτῇ!- Ἶ 
Ἰυΐς [ΠΠτιποοτίας, 145 ογαζογος ἃ] ΠΔΓΠΠῚ σαι σοσῃΐτα, ΠΟ ἄς πιο] ΠΓεηταν, ἀ ΟΠ ἷς ρου παῖς: 

Ἶ ι τχαΐδις ἰΠ(οτῖρτα [η(Ου]ριαα. εἤδςης Ἰρίογιπη χα! ρογπλ πα ςητ σαγαζογιηι ΠΟιηΙΠά. Ὠφο]ερο 
1 ἀΡτορατι, ΠΟ ΠΛΐΠιΙς εχ ἢὶς ἔοπεῖδιις, τἰα]ς, (ρεσυῦις, ἐοτηίοῖριι5 αι πὶ ΠΔατΙΓΕ, ΤΠ ΠΊ ΕΓς 115 Ὁ αλ τοσαῖφ 
τα πηη. ΘΙ. ΓΑΓΟΓΟ5 Δ] ΠΑΓΙΙΠῚ ΡΟ ἩΠΘγτ, ργατεγαθδ πη τοῖα, σα τος, Δ ΟΪΠα, σαι; ἀ11ΠῈ ΠΟΉ ΣΝ ες ὩΡ̓ 

Γ15,Π6]Ὲς ἐὈγαιηοῃ ποιμιτη ἤαδτ; εἴτις Πὰς ἰθρα ΠΙΠΠΠπὶ “γοσατίο. ς “(24 εἴα ἰρκ αὖ δροίο)» του αν. 
πο γε ξογ ταν ἦς ἐνας εν ῥα: Νεηαἱ5 ἀπ ιαπη οἰσταῖο ἄο]ο πη , δὶ ρι] ος (Δ]1τ, 51 αιιῖς οἱοτατίτ, ίς- ὍΓ τοδάτατ. 

ΟΙ ΟΓΏ τη Χ ΤΩΙ] ἰμτη πλα]τα οἴξοις "χη. π6.}.122. . 
ἸΚΕΒΙΒΟΙΤΙ ΘῚ1ΙᾺΑΝ (μοί αἰκο δέ πὶ, Ραῤίημς οὐ" οὐταγειο,γηδηηὴ ρίοὗδ, "οσαγηπι) ΕΑ 717) 4- 

γι τσ οχ Ταρρῖρ δας γεζογμίμγ σεγύα: Χ ροπαουῖθας ρΌ δ] οἷς, χα ΐ δια Πὰς τεπηροίξατο ρορυ]ι5 Ορυοῦ 
Ἱι [(Ο]6τ υἱεὶ σοα οτος ἸΘἀα]ι τ: ατοὶ φαλάγαητζαὶ υἱῃϊ οξζοσίητα ρομἀοἼοτ: σοπρίμ5 εἰ], ἀθοξ κι αλις ἀα: 

: ΣΤΥ ΌΥΑ Σ : : 5: ἊΝ Ῥ Ἐν ΓΤ τι : 
{ΠΟ Χ (δχγατιῖ, σοηρίμς ποτ αἰπὶ:ἀποάεσαϊπαπαρσίητα (Ἐχταγι, ΖΔ άγδητα] {16 Οἱ ΠῚ: (Ἔχταγίας αο- εἶτα "πὰ 

Ε . - Ἵ . . Ὁ ᾿ - . . δ Ἶ . γη8- 

ὉΠ ἀδητο οὐπὶ ΠΡ ταγῖο Πετ: Ἰςχάθααίπα. Πδτα ἴῃ πιοαίο Ποητ. 55 πλαρ ΠἘγατας απο υίτις ἰυςο ἴο. 
τ, Ροηάετα, πιοαϊοίημε,ναίλαμα ρα] σα, πγο σα, πη ογα, πγαίογαιις ἔαχίτ,αΠητας τὸ που, ἄο ἦ: “Πεχάς- 

Ἱπτιοαάάϊτ οί οα Παητ,θιιπ αἷς αοΪ τ πηασ γάτα πηι ]τάγοτατ, ἀατη πλίποῦο ἔΡαττὶ ἔτ Π 5 κι τ ας 

μ 

ξ ἧ Σ Ὑ ἐπ πνμῃ :πχυΐατα. 
ἸΧ:ΠἸσοτοιτας αἱ] ἼΠΊἀοίαπη ᾿πἤσατο πο] ποτ, ἴσοτο. «222. μφ.}.127.  ἐρατις, 

Ξ ΤῊΝ ἌΝΟΤΙΤΟ. 81] σαῖς Πυϊυίος Ιοσὶς ἐγσῶ δά πογίες ἰορας, οσατίοπος, ρίς δίδει (οἰτα (δ ηαταπις σοη- 
" ἐξοίς, ἐδοοτῖς, ας αιιο εἴπ οχ Ιεσο, οσατίοης, ρ᾽οίξας (οίτο,δυνο ἔισοτε οροτιοδίτ, οι ἔα 
οἱ Ὠυϊας Ἰερίς ούσο, ἰα οἱ πες ἔγαπάϊ οἴξο, πδας 4αΐτ ον ἐαπὶ το ρορυ]ο ἄαις ἀεδοῖο,ηςας οὐ ἐς 
ΑἹ δέξο πρις ἱμα!οατίο οἰξο, ποις αιο ἐς σὰ τὸ ἀρὰ ( ἀρὶ Πηϊτο. 22. κα. β.12). 



β 

᾿ 

| 

95 ἘΈΞΈΘΕ 5 ΕΤ ΟΜ Α Ν.ΌΜΚΝΕΝΕ 
Οἱειλλδ. κα Δ ΠἸσιρη ογαρία ἐκεῖν [ἀπξξίοπε γηδάαν αὖὔγοσ 

ἴῃ Παστορατίοης (οτίρταχῃ εἰς αοα ρογ οτος ρ᾽ εθίδιις (οἶτα ργοπλιραγο, αὈτόραγς, ἀθγορατις 
τοραῖο ππο ἔγασἀς (πα ποι Πἰσθατ,ποι Πσαοτῖτ; φαοάᾳο οἱ αὶ ργοπλυί σας, αὈτοσαμίτ, 4θτοι 
οὈτγοραιυίτ ον φάπιτοπὶ ροθηδο πα ται πὺ, ΕΗ ΓΝ. (μ εὐέ,είμα ας ἰορε τ ὀλεῖ γοσαϊηγ) ὦ 
«Ακρη. }.27. 

ἘΧΡΙΙΘΟΛΑΤΙΟ ΝΟΟΥΜ ΟΥ ΙΝ ΡΆΙΒΟΙΣ ΤΕΟΙΒΥ5 5ΌΚΙΡΤΥ- 

Λοετδϑ,ασετγας τασ δ. 12. 
Αςποπ,, ΘΠ ΠῚ. 

Ἀςτοπὶ, ἄρταπν. 
Αἀάεϊέζος, αἀ ]Π ξυς, 
Δάάυιτ, οἰ! εγῖς. 

Αἀαυιτο, αἀάϊτο. 
Αάεοῖτο, δ αϊςῖτο. 
Δάιεϊτο, ἀΠςῖτο. 
Αϑοτοτς ἰοςς, ἀσὶς Ιεσς. 
ΔΕΔεθος, αἀϊθι5. 
ΨΔΕΠαηατα, ἢ! πηδῖᾶ. 
ΔΕυϊτας,αλϑ. 
ΑΡνιτοά, αὐ νῖγο. 
ΑἸφυῖρς, ἡ] υΐδ. 
ΑἸνατα, αἰττεσ. 
ΑἸ τοτςὶ, αἰτοτί, 
ΑΑἰδοίςς, αι ροζγες. 
Ατςοςγα,νεβιςϊ πὶ τοδί. 
Ατουςῆς, ἀγσμοτῖς, 
Ατγαοτγίοση, αὐ ποτίην. 
Αἰλ,ατα. 
Αἰεγίτογ, αὐετίσατ, 
Απδυο, «ἤπάπο, εἰ υΐ 1π σςΠΠῚ 

Ρῖὸ δου ταταπι (ματιπὶ πο- 
ἄυϊο οἷος ἀφε. 

Αὐποτίοην,φἀπεγίμπη, 
Αὐἱοιπ, απ τι τη. 
Ολἱπη, οἰ π|. 
Ὁμ]αϊτοτ, εςῖρίτ. Τα ΟἹ ΓΙξρὶ- 

τι, ΟαἹρίτατ, ἐξαπατᾷ. 
Οὐἴπιςη, αγπΊςη. 

Ὁ ες, σεη85. 
Ὅτι οοτη, σα 111, 
Ὁ:ρετ,σεροῦτ. 
ΟΙαἱς, οἰ αΠξ:ς Ποτῖςο κλᾶσιβ. 
σοετοῖο, εὐταᾷῖο. 
Οοπηιτίασυα, οιπ τἴστυ 
Οσηηρεάεθος, ουμροάϊδι8. 
Οὐυπάυϊτ,ςοηά! ἀετῖς. 
Ὁουξ (εὶ, σου οι. 
Οουμιεϊᾶτο, ει οίπητο, ἀσθηῖο, 
Τουηϊεσίιην,: ΟΠ] σα απ, 
Οδηιταοςεῖ5,ςοπτη υἱδ. 
Οουτρπε,ςοηείοπε. 
Οὐοπαθα,ςοηηυδίΔ. 
Οτιαεθος, οι ας. 
Οὐογοηος σαιη ας, 
Τλλιηπᾶς εἶο, ἀαπηπαῖυς οἴ, 
Το οίτοτ, ἀοΠοῖτοῦ. (τς αράταγ. 
Τεϊσιηάο, ἀ ςεηάο. 
εις 5, ἀϊ 5. 
Ὡσαςῖς, ἐς Ὁ] ΠΠ5. 
Ῥθευοητίαηάι, ἀπ ητΑπάϊ. 
ῬετοΪ ες, ἀδιυ]ς τς, 
ἸἨδειιοττίοτη, Δ αοσι 11. 
Τ 4 τοτ δια σότοτ, ργαάϊσατοῦ 
ὌΠ οἰὸς, ἀπ πῆως. 
ιυραλ, Πηριᾶ. 
Ὃ “ς, ἡ ;5. 
Τὰς], θς ι, 
Ῥυϊτ, ἀφ ἀετίτ. 
Ῥαρ σμεάσμα ἀατίοπο. 
ἙἘλά,εὰ. 
Ἐπάστη ἴοι, ἰάςτη ἰὰς. 
Ἑιςεῖτο, εἰϊςῖτο. 
Ἐπι,ειπη. Ἐη,ἴη. 
Ἑηςαρίτο, ἰπεἰρῖτο. 
Ἑποοπμηϊτίαϊο, ἴῃ ςοπχίτίμη ἷτο, 

, 

γα ψεἰυεγραιίοσε 4 γεομ ἼογἽὑτ αἰἠγεράτε. 

Ἐσάο δα Επ ἀοσ,ἰη,κιιπι δοΐδς. 
Ἐπάο Δεῖ: ᾿πέϊοῖτο. 
ἙἘπάο πιᾶρος ταζξῖο, τηᾶπαςίη- 

ἰςξξο. 
Ἐη ἄυ ροηῖτο, ἱπηροπῖτο. 
Ἑαάοτετγαιῖ πη, τ ΓΙ ΠῚ, 
Ἑηἀοκετάειςπο, πιεγάιςῖτον 
Ἑπάοτιείξετο,ἰητοίξατο. 
Εἰοιτιοτῖ,, Εἰςμαῖ,εγαης, 
ἘΠοά, εἶο. 
Ἑπιτετα,ἴητγα. 
Ἑπτος, ἴπτας, 
Ἐχοοάϊςεμτυτ, γῆ οἴ ςοάϊςε(ίδι; 

{Ίτρε)ιυο εἰμ δῆτα, 
Ἐχξειτοσ, εἤδετασγ, 
Ἐχιεϊτο, οι !οῖτο. 
Εχίςυίαπιοτ, οχίξαυϊαϑ ρετᾶ 

Θιητο. 
Ἑχιοτοειο, ἐχοζςεῖο. 
Ἑδιϊατου, ἔατὶ γος, ὃς Πάοτα ΔΡ- 

Ριίοθαες. 
Ἑδίϊς, [τὶς ει ξαυτῖς. 
Ἑαχᾶι, ἔ:τετίτ. 
Ἐκάετιο, Εστετγῖο. 
Ἐξηλ ΠΔΠ|, "1 ΠΑ ΠΊ. 
Εἰάϊος,ΒΊτιις. 

Εἰδοίτιοπι, ἢ "οἸτίαπλ. 
Ἐοεποίδ,ίσξποις. 
Ἑοϊαιίηὶς,ξαϊπτθα, 4111 ηλαΐιης 

ἘἙοΪπγίη ]Οι115. 
Ἑοτατος ἔωγαγι5. 
Ἐοιέξει, ουτ, να! ἄο,, ςοη!δητὶ 

ἴῃ οὐοάιεμτία δὲ 46, 
Ἑοτοαι ἱεροϊοτεί, νεϊιθι!απι 

ἱερυίοτι. 
Ἑοττουν, ἔυγειπε. 
Ἐοιπο Ὃς, ξιτιοῇις. 
Ἐτγαδυάςα,Ε ἃ. ἀς,αιυϊξϊα. 
Ἐσαςοπι, τυ σοηι. 
Επιατ,ξιοτίς. 
δεῖ, τοι. 
Ιςῆς σης. 
1εἰ5,115. 
πὶ, 6 }Π1. 

Τπροῦθες, πηραθεδ ἔξ ἱπτρυθοσ 
10, εὐπ|. 
10 ἀοτείαδτο,ἰηπτεΐζαιο. 
1ράυ, Ἔ:||1π ἀπ, 1η,οΠ1 ἀοσαῖς 
Ἰωρίοθος, πιρίοθιδ, 
Ταποϊτο,τηαῖτο. 
Τρίοβ, Γρίς. 
Ἰοῖσ ξητ, ταγσατίηξ, 
Του, ἐαΠπτ, 
Ιουίυς, ἰυΠῸς. 
Ἱτγοσδηῖο, γιοσδηῖο. 
Καρίταὶ, ςαρίὶ τας, αρίταϊς, 
1 εθεγοι,, θετα πη. 
[εςε,]εσς, Πεεῖτο, Ιεσίτο. 
1.εἰθατῖογ, ΠΡ τὶ. 
1μεἸδειτατοά, ΠΒοτταις. 
Τιεἰτθῆ, ἴτε. 
1 εἰοπη, ΟΠ τ: υρυθτοπὶ εἰμ]2- 

τἸΟΠΕΙῚ, 

]μεῖο ἄλτι 5, ἀεί ειος, οσο Οϑ. 
Τιϑοτεθορ,  έξουιθιι, 
Τιοις!, ας], Ἰπτοιάϊα. 
Ταϊτοά, [πτο, 
Μδιοίς,πιαίογς, 

Μαΐοησ,πγαίιητ. 
Μαχ ϊηις, Πιαχ!πΊς. 
Μειμειας, πὐλΐτεῖα ἴυ Ὁ ςἾῸ, 
ΜΜινοίς, πγιποῖς. 
ΝΣτεΙτ πε γιτν 
ἹΜοϊαϊςιρίθτα, πα πίς ριΠΙ. 
Μοϊϊεγοι, πταΐις τὶ. 
ἸΝαποῖιοῦ, παιοιίοταγ, ἔς πα- 

ἔξας δαττις, 
Νεΐ,ης το}, πΊ,Π, 
ΝΝΗεξιυιο,πεῖιο. 
ΝΕ, 1. 
Νοέϊεδθος,ποὔιθι5. 
ΝΝοηάϊπεϊ:, πισάϊηῖς, 
Νοητίο πη, πη}. 
Νοχ,ποέξι. 
Νοχιϊα,ῃοχίᾳ. 
Οεεαδίος,οςζαῆις, κα]αδύς. 
Οεςεητζαδῖτ, οςςεηταῖῖς, 
Οεεἰἴι, οςοάοτῖτ. 
Οεἰ -ἀρίο,νΠιταρὶο. 
Οεἰογραῖτ,νίαγραττ. 
Ο-ετ,νεῖ, χρῆοϑ φε. 
Οξιαροἰαῖοπι, οδιιαϑυ τιπΊ, 
4 τ ΠῚ Γ ΠῚ σΟὨΠΠτΙΟ. 

Οἰπετγ,ντῖ, ΟΠΙς, γαϊς. 
Οἱςε, ε 
Οἰειατο, οἰϊἄαπη ἔβεΐεο. 
ΟἸος,ίςα ΟἹος,"ἰος. 
Οἷος, 
Ορίερίτο,οδίερίτο. 
Ορτυγαῖο, οδτιαῖο. 
Οεδητο,ασμητο. 
Ο(ἃ,οὔδ. 
Οἰοςαριοτ,νίμσαριτοῦ, 

Ῥαςιο, ραξζιο, τγαηίβέξιο. 
Ῥαριτ,ραρις ρορὶρ ει χαηδοσε- 

τίς. Ῥασουτ, ρα σίας, ει ρε- 
Ῥ᾽ροτιηῖ, 

Ῥατερταίεθος, ρα οητά δι. 
Ῥαι δι, ραν τίς, ἢ 
Ῥατιςιάδ,μὶ γε] ράζγε ναὶ ΠὈ] 

Ρίγειι σοοιά!, 
Ῥαττεροσ, ρατε ες, ρατγῖς 5, 
Ῥδυς τ, ραιετίς. 
Ῥδυροίοπι ἔαχῆς, ραιρετίεπι 

ἔπι ογίς. 
ΡῬεῖεχ, ρεί!εχ. 
Ῥιλοοϊοην, ρἰφουΐαπε. 
ΡῬισηετίς, ρισαοιῖς, 
Ριςδεά, ρεδς. ΡῬΙεθεῖ, ρὶ δίς. 
ΡῬΙμίεθος, ρίαγθυς. ΡΙυμεις, ρί ι- 
ΡΙαας, ρίας. (τε5. 
Ῥοδες,ρυθες, ρυθεγ. 
Ροίυςεῖο, Ροϊιςεῖο, ἰἰϑαπλῖηα 

ἴευ ἀπαρχὰς οἴξεττο. 
ΡοριΠεἰ, ρα ΡΠ}. 
Ῥορίει, ρορυ, 
Ῥορίϊοοην, ρυ δἰ ΐςιιπα, 
Ῥορίος,ροραίυξ. 
Ῥογροῖδᾶ, ρυγριιγεᾶ. 
Ῥοττοιῃ, ἀοπγη. 
Ῥοξιάεα,ροῖϊεα. 
Ρταςίειςθες, ργαίξηνδυϑ Ῥτβς- 

(τε 4, ργαίςατε, ργαίςητίθι5, 
Ῥτοάϊςος, ργοάϊσυς. 
ῬτομΡο τ, ργο μι θυοτῖτ, 
Ῥτοχίαπιος, ργοσίπλιδ. 

ἪἼ05115 ἰοσία Οἰράϊα Η ἰ[γϊριαγοξνε: 5. 

Οὐλάτυρίίοπς, φυδάτι 
τιοης, 

Ὁ υεὶ ςποπιά;, δα 
4υς, Φηϊςαπηα 

τἰρε υῖς, Ὁ 
Οὐ, αϊά, αἰαιά,. ς 
Οὐοι,ου!. Ο ποίῃς οὺ 
Ὁ υι9ΠῚ,ςὐπ|, ιαηάο,, 
Ὁ ποσιεπδοιοιπηὰδ, ἃ 

ςαπγηῦς. Ἄν" 

ΤᾺ οοἸ ρεγδτογο πη, Γαςορι 
Αἰἰοιϊηϊςεἰδ, τισι ηἰ 5; γεδὶ 

αυδάγαιο. 
Κοςοπι, γοσι!Π]. 
Ἀτυρήτ,τορετίς. ν 
δδῃδῖει, δά (ΔΙ σαιοπΠ ("ἢ 

Ῥοτίϑ (ςΠ ςοῦνε! ἀπίῃ 
ϑεὶ ορεάιεπτίδσγω ὃς δὲ 
ποτίο. ἐμ 

ϑεςοῖεπε,ίςσεῖεπη.. 
δεζυσίητ, ἐςιιςτίηϊ, 
δεειις, ἔξους, ᾿ 
5: ἀ0]0 πῃ. ἴῃς ἄο]ο ΠΊ8 
5εὶῖ, 11. ΐ 
δε οαῖς ἤσείτ, Πτ τίς, 
δεροίςι εἰς, ρα! οτῖβ, 
ϑείϊειτίος, (εἰτογτῖμ5, ἄι 

ΠΊΐς. Ἧ 
δῖδει,ΠΡί. ξ 
5΄«ητ,ἴητ, ἣν 
διπςοϊας, πσυαϑ, 
δἰηροίεὶ, προ, 
δοδιείτο, δ ηοίτο, (ἰδ ΐς 
δοξγαοία, (ΒἸ αρία, 
ϑορς ἃ, πρτὰ. ᾿ 
5ὺρε Πειεθος, Πιρογῆὶ 
50. 6πη2, τ ρύφαν, γ]τῖπ' 
δ0ι:ς:8,.} 5 ὦ, 
δτατοϊοσοοαν, τατα Πδεὶ 
5:1115,15. ξ 
διπηςοπάδπη, {τη σοηὰ 
δαυδιςεῖς, Πιδηςοῖς.. 
8: Οαοταυ Πα, ἰΔοτ! ἤςῖιν 

οἷς, τδγοι; Βο [Ο]] 
ὙΤαρ ττ,ιαηρ τ, ποτὶ οτίτ,, 
Ὑοετιϊπδιοι,τοτητηΐ, 
Τιδιοϊηςδος, διοίηῖδε 
ΤΙςυΟΠΊ,τἰσημη. 
ΤοΪ το, το το. 
Τοιεἶα, τις α, 
Τουιϊογταϊοσ, ῥ 
Ὑτδηδάυῖς, τγαἀ! ἀογῖτ,ς 
Ττουϊτεὶ, γε αἰγὶ, ἐγ Υἱτ. 
Τιδος, ἴδ, 
Τιοά,ταο. 
Τυιθαηπτιτ,τατδατιπη 
ΨψΒεῖ,νδί. 
Υ ςεῖπ οὶ, νἸοηι. 
Ψεμοπὶ ἀδιῖθτ, νοι ΔΑΓ 
Ὑ εγθετίτ, νου θογατῖς, 
Μὶηάϊοιε, νἱπαάϊοατγίς, 
Μιτοΐα, νη 64. 
Μη ταῖς, ν σευ. 
Ψπιοῖγιν οι, ΥΙΧογΙτν 
Ψηεῖ, να], 
Ν ηεἰλῖϊ, νηοϊατὶὸ,. 
Ὑ οεαίϊτ, νοςατῖς, 
Ψ ις νεῖ, Ποιεῖ. 

ΙΝ ὈΙΟΝ᾽ 



ἌΝ ΟΝ ΑΙ ὃ 

ΕΆΤΡ. 

5 Ασα, νογία 1,[η(ττὶρείοποπιασηοίοίς 
ποηπιοάο Επίςθίι5 [)ς ρτςραγατῖο- 
ΠΘ Εὐδηρσα] σα, Ραρ, 4.8 5 ὃς δῖορῇα- 
Πι15 ΒυΖΑπτία5 ᾿Π᾿ Αγχίση, Αἴκαλον, Καύ- 
διογ, Κωςαύτέα, Νέπεος (Ῥάξεννα,Ταβῥα- 

' κίνηγφερεντῖνος, ὃς 4110]: (ξὰ ετίϑη ἱρίε 

γἤα5 ἱπ ργα ατίομς, ἀτιπὶ ἃς Ποπση {ππ|π| εχ - 
ηἶτ, βαρ’. 79.ν.3 5: δζ Σρχαφολογίαν ἢος ΟρτΒΑρΡΕΙ ας, 
".ν.17. γον ἀξ αν αδεῦαουγ θοῆς 
δίδ εχχα τ Αὐἠ δος.  πετοτγ αὐ ΑΙοχαπάτγιι, Σ εν 
οἱ ἢ λόγοι, δ ἡϑῶν καὶ ἢ ὕϑπων εἰσὶν οἷον εἰκόνες. 
..2,ν.3. τοιὶ ἃς ὀὐαγζαφομκίγας, ΡΙῸ νὉ]ρατίς ζιὶ ὃ ἐ- 
"αφομάγοις, ΡΟίξα]ατ ἰρίς (Θηἴι5, ἃς ἀρποίοίς ἂν ο- 
Ὁ ςοαΐος,} Αρὶ οτίατη νεγίο: γα σοῃ ἐγεδηη7 δὲς 
Δ. Ν.24, Ρο[Ἐ μέχρι τῆς καϑ' ἡμαῦ ἡλικίας, (Ξ ααίταΓ 
Ξχοιηρ ατὶ Ηὶς τίτα]ιις, Περὶ δ[ῦ᾽ παλαιῶν δῤχῶν: 1(1- 
Ὡ4:[π ΟοἸ θη νεγίοης, 1 ργεζοξε εγηρονς. δ. ο 
τἰαπι {|| πες Γαρὶ νετίο ἀρῃοίοατ, μος αὐ δαξξο- 
ηἰξδττιιην εἰ 8 νοῦ Πν}}}1ς Πς οοη! εέξαγα ,οσο το]- 
τάππι σεη(α!, Ν..40, ἐπ ΤΙ δγο, δ γων τορι ροτοίξ 
) μεῖΐᾳ τοιὶ δία δόχοις, Ροίξ {πσοείοτο5, ροίξτατὰ ἴῃ 

Ὦ Δαπιίπ ἔγαγοτα5.4]]ο αὶ ἰοροηάιιπὶ εἰἰετ αυὺ, ὃς 
πολλαὶ ἡγεμωνίας. 
Ρ.3,ν.8,ρσὸ μὲ τὸρ Ν᾽ δπεῖιβ οοάθχ μαδεῖ μέν γε: 
οὐ ὅς ἱπῆτα [Ὡρίτι5 οαδξ Πρηϊοατίοηο νίπγρατιτ, 
ἀρια Ὀαιιαπίατη 4106; αἰ] οτ65 ἃ ΠῚ ἢ ΟΓΑΓΙΙΠῚ 
ν Υ.2 8, ΟἸδπαίμς Νεγο τι, ὃς (α]ραγηΐῃς ΡΠῸ, 
πΠΓ  ποταητᾶππο αὖ νεθε οπαϊΐτα 747. θεά ὨΪο- 
6 Ππρρατατίο ἀπο αμηἰς ἀἰίξατ α ΡΠ Πἰ 45: πο ά 
ΟΒτοποίορία ποίεγαᾳ φῃποταιίπηι5. (]αγ δ 115, 

ἐ Θ᾽ υγ[ὶ ὃς [τὰ] αἸΠ πποης πλεπλίπίτ οτίανη δ1- 
"πἴιι5 Ἐπιτοη ἀατίοπαπὶ ᾿θτο τ, ΕῸ σαρίτε φιοὐ ἰῃ- 
δίταγ, «ζει φακον (μη Εἰοηγ ἐσ η,ρ12 Οὐδ απ 7,2 ἐπε 
ἱπέαηᾷ ΠΟΥ 122 {{ε72φῦηλα, σον {ἡτοηα4. ορίπῖο εἰ6- 

᾿πὰ. Ν.30, Ηεγοάοτιις [1. Σ,νθὶ ἀς Ιἀςοτάοτα 
᾿αἰςαηὶ, αι ϑοῖμοη ΖΕ σγρείῖα αἰοίτατ,, νεῦρα ἔμείτ, 
υταὶ γὸ ῥεὶς οὐϑρών, ἰῃι αίτ, ἑκατὸν ἔτεα ὅθι. ἰὰ οἴζ,ντν αἱ- 

ιν γτίς, 7 γος ΟΥ̓ΤΟΥ ΤΕ702 ΡΥ ΟσομΙΟς, σΘΜ τε [2π| 4πηῖ, Ἐτ 
πτο Παῖς ν οὐρα, αὶ τοί τειηκόσιαι (ὦ αὐδρῶν γγυεαὶ,δεωυέα- 
ἢ μύρκα ἔτεα: Πήέγαρο ᾿γδσθη!ώ ΡΥ οσοη6:, τεῦ» σηοαά 
ἐὐοη1 ἀἩ ΟΥ̓ 24792 γρεέ ἐπα ροίϊεη!. δὲ σα πιά απὶ τη} [πρ- 

Ο ατατί ΟΠ ει, 3 3 ἀπ Πΐ, ἃς τ ΠΟΥ πγεπίος, ἰῇ ν Πα ΠῚ 
ἴάζοτη νεπίγοητ, Οπατς ἢ μας ΕἰἘ ορτίπηα αταᾶς, ἀπ- 
᾿οητίηηί ἰαπὶ εἰαρί ἰππτ, ὃς Πὰς (Θρτίηγα νἱαϊτατ- 
85. Οἱ Πα ΠΊΘΓΙΙ5 ΠΉΪΠὶ [αἰραέξιι5 οἴἐ: αίρρε ηαϊ νε 
ηἰπίπηατη α ἰδειιπο δε ]ο Ριιπῖσο σςπίδταγ. 5. 16- 
Χουῖϑἰ μα ϊςῖο ῃςς το π ιιϊπηιιδ,ραι]ο ροίΕ οαάοιυ ἐς 
Ο Θρίατα ἀϊέξατ!. Ηας Οἰατγεαπαδ. τὰ γιάς οτίδηγ πα; 
ἩΠαποταδυπτυγδά 120,47. Ν. 4. σι ἐποταβοοάοχ 

τογεάφω παθεῖ ραττίοἰ ρίπὶ γράφων. 
| Ῥι4,ν.τ 6,  εη.ςοὐ. Πηρα]αγίτον μαδετζινά, Υ.56, 

ἀπ οη. οὐ. Βαθει τέχνίω ἀδῦκον. [ξ 4 τύχέω ρτοῦας 
πίστη αρὶ νετῆο; σαί; φποάαν δ βειο ἐμίπο. Ν. 

Τ2, Βαια (οἷο απ Βίσποτεῖ ΗΙ εγοηυπηιη (ὐατααηιπὶ 

ΚΜ ΤΙπιαίιπι δἰσααπι, φαΐ πταῖτα ἰπ Ργγγῃὶ Ερίτοτα: 
᾿ῬΒιατίαπη (ττὶρίοτα ράγαμη ναγα, ντ τιιπὶ Βαμα ηΐας ἴῃ 
᾿Διτίοὶς τοίξαταγ, τ 3,9 τατῃ ὈΙ ΟΠ Παβ1ρίς ἰηπαϊτ η- 
ασ.54: δὲ ς,28. 
ο΄ ἧδσιν δι Ν εη.ςοὐ. «ἴθ ιςῦ. [δ οὔραςῇ εαάοτῃ Πρη Ὲ. 
τορεῦταν οτίαπῃ ραν. ίο.ν. 50. Υ. το, ἰ4οπη Υςη, 

15 Ϊοσιηι (τος γαης ἢ τορηογατῃ ἃς ρεουϊηςίας - 

ΤΟΝ ΠῚ ΑΙ Ν 
ἈΟΜΆΝΑΞΘ ΝΟΎΩ 

Θ.ΨΙΒΥΒΟΤΕΙ 

ςοὐ. δ᾽ ἡἤω μένων: ΠυΠτ15 σοηρτυδητογ, ποία ἰοδεῖσ 
τοροτίτατ ηξτα, 83,36. 21, ΓΑριιπη παοαςἰη ιο 
ςοάϊςοο μαθυ}Πε ἐδὲ, τὶς ἀφ οἰαταῖν εγπο, δ ἡ σιιπ οαπὶ 
Ἰεδξίοποιη ποι ἔογᾶς (ἐιιοητία, Οεοἰδηίυμη ποῆτγιιπι 
(ςααὶ ρίας εἶτ, ὃ ρτο ὑἐδὲ γεροποζα οἱ δέ, (ὐΔγ οταγῖι5 
τοῖοητο καὶ ἐδ, ρο ΓΚ σύμπαιτες Οἰδααττ ρετ οάπτη; ζ πιοχ 
ἰητες οἱ ὃς Ὁ σετον ἰΏτΘυ οἷς ΠΟ απέξ Ομ πὶ δέ, Υ,,2. 7, 
αἰέγοαψε Ρτο να]ρ, ἐν ξαψιτοροίτ εχ Ν εη,σοι. ὅ6η, 
ν Τάς ην οοά, Ν᾽ η,σατῃ ρύαροί. Πάθος, Θ κατ᾽ Κδὲν δγᾳ- 

το φύροις. (ς ἃ ποἰξτα ΘΠ]]ρ[!ς νΠτατῖοσ οἰξ, ὅς ἱπέτα γερετί- 
τὰν 7 6,4. ΜΝ. Αι, οἢ. οοα, Κίκκιος. (εἀ Κιίκιος Ποη ἃ 
1 δρὶ τασταπὶ ν ογοῃ ἃ ἀρ οοἰτασ, νογαμη ἰηΕγα οτἰᾶ 

οτοροτίτογ αἰ ποτίῖς5. 564. ν΄ άοπὶν οηςςοὐ, Παθεῖ Φοι- 
γικικοις : απο αὶ οτῇ ἰηέτα 04; τοροτίταγ, 126, 31.::τὰ- 
τη να] σ, ΕΣ Π 6 πτθτατο πο αἱ, ποηΐδτη ἃς ἱρία 

Ραυϊο ροίὲ, 7.1 τοτορετίταν; ἃς δὰ 1 ατίπαπη νοσαπὶ 
Ῥμπίομά ρτοχίπης ἀοςοάϊτ. Ν'. 4.4. ὀϑέγραψε Πἰς η19- 
ἀπο ρτο γαρ ἐνέγφσεψε Γορ οἤτιπη Ἔχ ᾿ απισοάντ Ραιι- 
Ἰοδῆτεν. 37. 

}Ὰ.δ,ν.4Ν ἐπ. το τυχεῖν: ὃζ τηοχ, δῦ γινομένων. Υ'΄. 
7.ἰΔοπὰ Υ οη.ςΟὐ. ἑπομένοις. Ὗ.0 »ῬῬτῸ φιλοπμιωΐζτον [.α- 

Ρα5]οσίτ φιλοπονωταῦν, ἑαδογῖο ἢ Ἴγρατετρα ττιοη ασἤιτάο. 
Υ.1 8, αἕ ξογτεὶ ροτοίξ, ἢ ὁ (δατιεητίθας (υδαπάϊατας 
ἴῃ Πηςν ογσα τη ἡποδδωῦαι. αἰϊοαα! ᾿οροη άτση ἤτο είς εἷς, 
ναὶ ὅση, ντ ραριρταςοάιν.4. ΜΝ 2, δῃ,ςοα. δα τρίψας 
ὧν ζωτῃ. Εχ εοάδιῃ σοαϊςε ίςα. ν. ἸΠίοττα οἱῈ ἰη οἱ] εα ὑπ 
αὖ. Ν.3 5, 1άθτη σοά, ρτο δ) θεῖν Παῦετ πρρέπέν:ντ 
(δι ρασν. 4. Τοἰαία εἰς, ας ποχ (δ ημϊταγ, ἀ ἀἶτα εἰξ 
εχ εὐάφηι  οη, ςοά, Ν. 3.4, Πϊς ταυτίας Ρ]Παπατα 

30 ἱπρρυτατίοπαηη ἀποθι5 [ςααϊτιγ ἀπηΐδ, ντ ραι]ο δα- 
τοι! ηοΠαϊπγ5.ετογ φιοα Πῖς {ἰδ πρίτ, ας αἰρέ- 
αἰετοῦ ρ 7:5 εἰϊηεαὶ οναηρ, κοι εἰΐ ἀπη] αἰπο εἰ φερεπέ, 
44 βος, Κορρα σογγμογαι τα, ἸΔοτὶ ροτογας ἰοσοπάμιπὶ 
φήαϊμοῦ δ σἱσίηεῖς άτὰ [εχ απ ΟἹγ πηρίαζος αθ σα πὶ 
τοῇπια οἐξοροἤιπα [ερτίπγα οἰγπὶρίαάο δά ςεπτεῆ- 
ΠΠΔΠῚ ποηδρσοῇπιᾶ τοττίαπη, ἐς σαα ραιΐίο ἀπτο πηθης- 

τίοηοιη ἔσοιτ, Ν σαι [4 Ἰεπ!ςο] 6}, ἃς πγαΐτας αςοῖ- 
Ρἰτεχουμδτίοης5. Πὰς Οἰαγοδηιι: οαἶπ5 αηποτατίο- 
πἱ ροίξογίουϊ οσςαποποαι βγαδυίτ, ιιο [ρα ίπ πα 

Δονοτγίοης ομϊίδγας Ραγτίς ρί μι ΠῚ μεσούσης. ν ΟΥτΙτ ΘΙ ΠῚ, 

εεπεειηια οξξοσοιηηα {ἐρττη4 Οἰγγηρέπαί , ἡιιαπη ἴῃ 
Οταοο ἔτ, ἐξ δομης καὶ ὁγδοηκοςῆς ἃ ἑκαΐζεις ὀλυμπιάδες 

μεσόσης: 1 οἹἘ, φ {7:75 οαἰἰηφί 4 βάν: 187 οἰγ»α ρίας (Ὀ1- 

απ] ((1].) ε{78: οἰαρ(α:ἴου, οἰγγηρίαα!ς 57 ἀππο[ὀοηπ- 
4ο. Ν.4 5, Ν εῃ. οοάἁρτο α Βαδετῖ ὅσα : ὅζ πχοχ Ῥω- 
μαίων,σαποτῖο ςαία. Οο] ἐπι νογῆο ἰδ ἀοπι ἀαρ σε πὶ 
ΡΓαροΠτίοη ὁ ΠῚ εχρυίπηῖτ, σὸς αὐ δ ὃς πρὸ αὐτῶν.].1-- 
Ρ(5 Ραγαχῃ δ α}}ς νοτγτίτ: αἰΐα σεν εα δή βξοντῖς σπεη ξίσ- 
γΆ [Πφτρβθηι5, σείοηεηαῦ, ἰαπάατη νεῖ Κ᾿ ουραμογῇ [ὑγὲ- 

ζο ρίεγε. ν΄. 4 7. Θὐηγ᾿ Αὐδιαὶ ξσπι Πἰ ΠΔ τη το πη ἢ δτῖο- 
ποιὰ Βα οατ, ΠγΑ] ἐτη ̓Ανΐζας ν εἰ Ανγιάτες: αο πηαάπγο- 
ἄχη Ν᾽ ογείας Εἰαςςιις ( ἰαἰτῖο [0 6}}} αιιὶ σοι ζτίρτιις 
εἴ Πς οτίρίης σοητίς Ἀ οπηδ Πα") Απτίατοπι [6 414 Π| 
Απῃπτίατη ἀἴςογο πλιά] αἷς. νοὶ] ρεγρωπγεπὼς (ςεἰ απ 
᾿Ανγιαξ, ντ Νομαξ, ὃς Πυηα. ἱπέτα τατηςοη πος ἰρίο ο- 
σςητα γοροτίταγ Ι4οιη ΠοπΊβη, ὃ 6.3 6. ἀαπι ἢ Λικί- 
γιος ΠΑ 15, ν ΠῸ ν, ΠΟ ατη ΕΠοτατῖι5 ςζοτορτα ἰεςιη- 

ἀασληῖτ, Κοέζί ἶσος 1 τοεμέ,ροτ τὴς ἴσος, ΖΕ]Ποτιι πὶ 
νοῦο Οοἰ]Ποτῦᾳ; (Ἰπααῖτ Ο]αγθαπιι5) ρτςτοτ [5 πη6- 

δουιίηϊτ εεἰᾷ Οἵςοτο [)ε οἰατῖς ογατογῖθι5. (α]ραγηίος. 
Ρατο ΡΙΙοπ β,ντοχ ἰδαιιοητίθιι5 σοττιιπη ε(ξ. ΕἸαοΠ]]ς, 

ΑΔ 
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. ΙΝ ΌΧΟΝΥ 5. ΗΆΓ ΑΝΤΊΟ: ΚΟΝ..: 

Ῥ΄γ,ν τ,  η.ςοἄ. Παρ εἴ γκαφαῖς ῬΙῸ χεὐνογφαφίαις. 

ΜΝ 4 ἰποϊαί, αἀάϊταίαπτ εχ οάειι ἡ εη.ςοά. Ν.11, 

Οὐλππογ  οσίτ Φοινικικοῦ: τ ἀετη τε [αΡ τα, 4.15 ὐσεὶ Φοι- 
γικικοιὶ πολέμιοις : ΠἸ1ΔΠῚ (ΟΓΙρταγα πὶ ΠΟη τη 0 νοι 
σοάοχ Πς μασοτ, ὅς να] ρατὶ δ τὶ γερεγαητί πῆγα, "2 6, 
33: {ε4 οτγπγοϊορία ηποαας σοπῆτγιηαζ.: 44 (ὐατ- 
τηαρίποηίδ5 ντ ἃ ΡΠασηίςιθιι5 οὐτιιπη ἄπχοζς, τὰ δ 
ἱρίι Φοίνικες ἀρρο!]δητατγ. νογαπὴ απ ἴῃ {Ἐφ πτί- 
Βιι5 οτίδ πη Φοινικὸς ΔΙ ̓ ιϊοτί ἐ5 νἹαγροταν, ὃζ Δα ΓΑτίηᾶ 
νοςοπ Ῥαπέρησ ἡ απ ργοχίπηε δοςεάδτ, αναὶς [οτὶ- 10 

. τας ΡΓῸ να ]ρ, ὀγδοηκοςῆς, Ρζαγα ἀϊίζεάοτα ποία. 
4ιοα Οοἰεηΐα5 σι αι ἔδοιτιαδ ογᾶῦ, ΓΟΡΟΙαΪ εἰκοστῆς, 
σαι 1 ἀρο, ΟΔπλογαγίο, Χγ]αηάγο, τὰς ἱρίο Επίε- 
Ὀίο. εαπάεπια; ἰςἐξίοπ 6 πὶ ργοῦαζ δτίατη (υἰαγεαπι 
Βος [Βο]ϊο : Ροϊγθιις (1π4αϊτ}}}. τ αἷς αὶ ὁπιδηος 
Ρτίπτιιτη πλάτος ἱπσ 6 ΠΌΘΟΥ πηρίαάς σαπτοῆπηα νίςε- 
ἤτπα ποη. ατίαβ ρίτατ μας ὈΙΟΠΥΠΙ {ὰρρατατῖο. 
ἀπο. ἀπηΐ5 ἀπ ςτερας ΡΟ γδῖο ὅς Β}ηΐο, ντ ἴαπιὶ Ὀΐ5 
ἀϊχίπγιιδ. Ηας Οἰαγ. Υ. τῷ, ἑκάφης ργὸ νιυρ, ἕκατος 
τεροίϊταπι οχ Νοη.Γο4. Ν.22, Ν εη. ςοὐ. ἐχ ὁποῖον. 20 
γ Στ, ἐς ασποίοίτ οτίατη [ἀρὶ γετγῆο {Π φαΐα τα ΠΊ 6 οἵας 
τα] ἶτ, ροσ πιο ΠΠθουιιπι οτῖτ, δ6 αν. ἐπ, ςοὐ. Ὡρᾳ- 
γματευσώμανοι. ᾿Ατϑιδὼν ΝΘΤῸ 4105 Διέξοτγας ἱπτο}]}- 
φατ,ἰηςοττιπι εἴξ. ΡΠ] Οςἤοτο Αττβ 15} τοϑτεῖδιμς 
Ἑυεθίας ἰη ΟΠτγοηΐςο : ὃς ῬΒογοογάοςπι Αἰ Ποηίεη- 
(ξιη αἷδὲ τῆς Αικῆς Ἐρχομολογίας Θα  {Π{Ὸ ΠΡ το 5 ἀθοοΠ), 
αὐτόχθονας ἰη(ςτίρτοβ, διέξος εἰξ δἰ 445. [τ ἀςτηας 
Ῥδυίδηϊας ΡΗοοϊοῖς 2.23,17, Δηἀτοιὶ τ 5 ̓ Ατϑιδὰ συγ 
γραφίω εἶτατ. ᾿ρίς νετο Ι Ωγ ἔπ ἱπέτα 7 ο,24. ῬΠΑ- 
ποάοιηϊ ᾿Αἥικίω δῤχαφολογίαν Δ] ορατ, Ν,22,Ν ἐπ. οοα. 3 Ο ψεμεθη αὖ εἰ πο: τ4 σοσαθαηι ργεοέ. Ῥόττο ντ, 
ἀγϑνίσμασιν: ἤςσας Γρι5 Πποαας νατεῖτ; ἐς δή βογήοις 
φεγιαγαίηεηα. . Ν 36, ἴῃ ἐχεπιρ αγὶ ΡΟΙΈ Σβχομαι οἵ 
ἐνθάδε, Ιοσίταγ ΠΙστίτα 15, ἀρχὴ τῆς ἱτορίας: έτη θ1- 
Μογία: ἡοπι ορο οἰπὶ 1 ἀρο ρετογπ Π, πος δ δι1- 
ἔϊοτε, ἰςἀ αὖ αἰΐο φυορίδια ἰῃίδγταπι εχἰ πιο. Υ. 
46,Ν εῇ..ςο σκευήρονζ. 

Ρ.8,ν. 37 Ρῖο Λίρας, Ζιοά πιοχ γερετίγαγ ν. το, 
ϑχγαῦο ἃς Ρτοϊεπγαιις μαθεης Λέεις, ρεπαϊτίπηα αἰ- 
ῬΒῖδοηρο. δίς ΥἹγρ ἔξη. τι, 7 κε 1 γερά αίήεηα, 
βρεν. 
11,34: Δρ 14 ϑιγαοπεπι ΠΗ 65. Απενγίνωνγ, 2 7 6: {τ|- 
ἀοηησαο ποπιίηδη ἰ σαί ᾿ Απέγνινα ὅρη ἀρ εππἀ ἐπὶ 
διγαῦ.. ὃς Ῥτοϊδιμαιηα: πες πο ἀραὰ μπης ἰρίππι 
διέξοτοπι ποίξγιπι ἰη τα, 182, 4.6. Ὀϊοηγἤμ5 ΑἸς- 
χαπαάτγίπαϑβίη πα Ρογίορ εἴ νοςατ᾽ Απέννια: πο ά ἀρῆο- 
((ἴτ οτίατη ὅτερἤδηιις Βγζαητίι8, Υ. 9, ̓ Θείας ρεγῳ 
{οτὶρῇ στὰ οοάθηι δτορῃδηπο: ἃζ (ςγίρταγαπι δάπὶ γα- 
ααϊτῖς Γατίηα που ηἷ5 ετγπιοϊορία : αιιᾶτη διγαθο 
4αο αι ας] Θητοῖ 5 νογθς Ἐχρυπηΐτ,2.4.2, τὰ γ Ὦ- 
σια ἐεὶν ὄφηγειον τῆς Ῥώμης : ὃζ οΙλτῖιο ἱη τα Ποηγ Πα 
ποίτογ 183,30. Ν.το,ρτο Μιντᾷρνα ἀριια δῖθρῇδ- 
Παπὴ ΒΥΖ.ΕΓἘ Μέντυρνα,ιΠ1 ρ,ΘΏτΠ}} Μεντυρναῖος, ΟΧ Ὀ Ϊο- 
ὩγΠὶ ἀοοϊπιοίεχτο, 1 4 ΡΓΟ αὐταῖς αιιόξοτ Αἰ Πὰ 
ντάστας (ςτίρ({ὲ : ̓ ποεγγατη 4ῃ συχναῖς. ΟἸΠῚ δα ἴἅΠπε 
Ἰεέξίοπε ἔβεῖς ψιιοά ΒΡ] πιτοξογι 110.3, οὰρ. ς, 46 δητὶ- 
αυο ὶ το; Οοίοηις [ρὲ γα 5: θηονς αἰ αἰ τς τοῦ- 
Ρογεόημε, Αἰ δογέσέπο;, βεϊα[ξὲ, «γα αἰος, δέοηίς, «,“1- 
γρησὶ, ἐκ αιπέί, Ν ποτα σοα. Βαδοῖ ὀμαὶ τοῦς αὐτεῦς. 
Παρ ΠΉα]τΟ δἰ τεσ ὰρι5 νοσεῖς; ῬΦγ 7 Ή ΦΥ ΜΙ, “οἷς 

[ξα ϑης, ποηάἰ μη οὐίονεγαιε ἰδ, [δ ἐἠ(άοην ἐν ογγείμος ἐ- 60 ποτὶ ν οτο ἴῃ [τα] πλϊστατίοηςε πο πη πὶς εὐ Ραιν, 
}Π ἀρρεἰϊαι ποναιμέϑ. Ν᾿ ὁατατη εὰ ἰεξξίο ν᾿ Δεγιγρα- 
Ταπὶ ςοηφηταιθα. Υ.1 9,5 το φγατος 'π Ππραΐος 
εητοπατῖος σοηἰοςοτίπηι5, ντ εχ Ἡεγοάοτο ραι]ο 
δῆτα οἰξεηἀἴηγι5 : ἀεἰηά4ς ἢ Ιλοπγα χιαάτί προητίς 
τεῖρίπτα ἀποθιι5 ἈΠ 5 γα ι15 {Παίς ροίξοτίοτ οἰ, νε 
1ρίς ἁὐέξου ροίξεα ἀἰέξατιις εἴς, Ιερ απ νἱάστιγ πος 
ἴῃ Ιοσὸ ποη (θχἀφοῖρα αἰ αείδηες, (πα ἐγ φαϊφοίτ.Ἰοηαί 
ΟΧχ Ὠᾶς [ἀρρατατίοῃο «ἰάς ἀρὰ Ὠοηγήαπι μαθογος 

4 

. ἅ6γά ααἰοηηρ!α, δογισίπο σορπογμίπαῖος, ΑΔ Τ εἷς 

Υ. τ Ρτο᾽ Απεννινῶγ, 410 ἃ ἴῃ τα οτίαπι ἰορίταγ 40 

19 τετ φαοπιοάο ΟΕποῖσγις πίητης ἤτ 80 “ἘρεοΔοΡὶ 

Δῃη05 27. σιοἀ Παμ4 (οἷο πιιπὰ 40  Γ] ΠΑ π ἷτὰ (δε 
τῖτ, (στε δῷ ᾿πίτίο ΡουηριΠ, τα νι Ἡοτοάοτα νῇι 
Ρᾶταταζοπῃ μἰς ποίξεγ διέξογ ως ΟἸαγοαπαβεῖα, 
ἂς οτἱᾷ υς ἰπέτα 44 ΠΠπιπ|]ρία πα Ιοσιπὶ ποταδαῃτι 
120,47. .28, αττίσαϊις ἡ αρείξα ν επιςοά, Ψ,, 
γεπηιςοά λαξόντες. ΜΝ 34.Ν εη.ςοὐ.τειῆαί. (τἀ τρ'. τὺ 

ϑποίοϊ τατίατῃ Γαρὶ νετῆο; Το 14, 4 ΤΕΥΥΑ ΠΟΥ Ρ δ 

ταγ ρα. Ν 37,1 ἀρὶ νετίτο Πα οτ σφ γον εϊςεχ α, 
(α(ρί ἀεὶ σεῖς ἀπρ!ς τη σοαἰς δ. (ττιρτυγαπι ἐχ[ξς 
“περτυγχόνοις δὲ ἀσϑρ»τογυεῖς: αιιοἀ ροΙτοτίμι8 δα ναι; 
Ρτοχίπγε ἀοσεάιτ. Υ. 43. 6ῃ.ςοα. ᾿ΑΘοῤῥ γι νας: ροΓΕ 
ταῦγ,ντ (ατὶς ἀςοἸαγαῆζ (δαπεητία, ἰπ ἐοάοπὶ ρτο 
Ὁιὶ Ἰερίταγ αὐτός ΠΟ αρίατάς, Ν.4ς, Πςητ ὅτερὶ 
πι15 ([.2,{ ὨεαἸαίπηαϊε 23)απηοταζ (6 ̓ Πτοῦ σοῖογας 
πχοηλτίοῃ Ε5[{] ςοα οἰ5 πα  σίΠἰ ΡΟ! ρατογπαπηδ 
τοπειηοχ οςσἰδέξιγα δά ϊςγίρτασ, το μος αιιοη; δὴ 
τερους Λελέχφρν. αι14Π| ἰςτίρτιγαπη πος εοπῆϊπ' 
ἀγρῃπιοητο, παῖῃ ντ ΠΙοηγ ἤτι5 μος ’ΟςΟ Δελεχαρς 
ΡΕΙατοσ τγα τ ζιὶ αὐεεῖοις καὶ μιγα δας, καὶ μιν δὲμιαν} 
βεξαίως εἰς πατρίδα κατοικοιῶπας,, ἴτα Εὐήται τι» ΔΡ 

Ηοπλογαπη Λέλεγας ΠΟΙηΪΠᾶτο5 (οι δῖῖ δγρὶ τὸ (ὑλλὲκ 
εἶναι (ἃ μιχίδας, ει δὶ τὸ ὠκ πολλαΐν (ὑλλεχζῶα, ἐθνῶ,γ.ϑ51Ὁ 
Πτογάςπν Επ|ξ, οχ ϑίγαθοης γοίεις, Φἣ᾽ Αελέγρν ει 
πλόμηταις (ὐγκαταμι ϑέῶαι Κίλιξι, καὶ (ὑμμᾶναι δ᾽ ὁμαιος 

πίον, ΠΠΙρρα αι ρογίης ντ ΟἿ τ 5 ἤϊε ητ ληφρικοί, 
1άἀδτη δτεαῦο ἰδ. 13,τε ΠἘατοτγ οο5 ἄμα. τοῖς Καρσι φρατί 
μάγοις, κατα μεριοϑέιῶαι εἰς δλίω δ Εγλάδα. Ατταπ)εη Ν᾽ 
4ιοα: ςοὐοχ Βαθεῖ δὴ λέγο:ντ οτίατῃ Γαριι5 ν αγεῖτι 
φηεγοιη 1! 4., (οι άμῦ βον, αῤη ἀηζεγτο ἀδονῖρ 

ΑΒοτίσίηςε5 φαϊδυίααπῃ ἀϊέξι ν᾿ ἀοηταγ φααῇ αθοι 
διηο5,1τα ἴῃ Οτίσιπε ρ βῃτίς ᾿ὰ οπηδηα 6 Π| ρτο 
νεγδις [οσί πηι: “με οίμρι ες “πο εγγ ἀπ] ηδ: 
πϑγέμι ργέησο δεγγέσιη θο: Ρο ἦ γετεία!α πα ἰΠεγά, 

ΜΕΓΟ στ ΠΟ] ορ άπ τς ἔεγεὶ ροΠιιητ υα ᾿ξ ἀεὶ 
«πὶ εἰταθτιιγ οχ 54} ||: (ὔενες, ἐμ κἌδογέρεπο 
1246 βογρίγμηεη αργοίΐο, πὸ ἰοσεέτες. [δ τπηρόσισ, ἐνδε 
σι, [οἐμετε. ' 

Ρ.9,ν.7, Υ̓ εη. οὐ. τ Ῥωμαϊκῴν: Ὡοη πγαΐς. 2 
νωῦ Δα αΐτιτι εχ ἐοάοιη οοα.  οη. ἃκ [τα γορεῖῖ 
49.16,109:77.14. Ν 55, τι οει!ος νεηϊδι ἣν 
σοπραίορία, τα ΠῸΠ [πιὰ πλδο 5 [ε ἐξ οτῖς (χρεῦ 
Ὀδζ Δῃ Π1Π}, ἴῃ ἤπης ογάϊπεπη αἷσεἤϊπμαϑ: 

“Ἔρεις ῬΒογοποιι5 { 
ΤΙ γοᾶοη Νίοδε Ιυρίτες Υ, 
Ἰεἰληίγα Ῥεϊαίρας Ἷ 

Τγοδοῃ αἰτεσ ᾿ 
ΟΕμοιγιϑ. Ηἰς εἶστε αρρ 

τοπρο. Ηας Ο]αγθδπιβ, οπῇ [ἀρο (Ὀγίεης εξ Ὲ 
ΡΓΟ “ΖΈς ἐμ: ἀθ ὰο ποιηΐπο ρίατα ἀϊσςητιγ 
Ροῆ. Ν.27, Αρο!]οάοσιις "γοδοῃὶ ρατγεπ 4ιϊ46 
απ ἐγ ρας φαειη Ὀίοηγ 5, Ρεἰαίσ  (ο ἢ] οῦς 
τηδῖγεπὶ Με] θαπατη : (ξοιὴ ἀ Αἰ ἴο5, ΟὙ}]}οπ θη πΥπ 
Ραπν. (ὐδτογαπι αι α {ἰδ ἰςἰτιτ,(ἰΠαιῆς (Ἰατ)άδὶ 
ἐ9 [ὀρτερ ἀ: ΑἹ. ἀη16  γοΐανρ οὐ 7 χης, τατίας οΟαΝΓ 
εἶτ, αταίθι ἰῦρϑ ραιοίογες μάθοις ΔηΠΟβαρυα ὈΙς ̓ 
ἡγίτιπι φυᾶᾷ ἀρια ΗΠ οτγο . ηἰ ςοαΐςς5 [8] ]ητ. ΠῈ ΟΕ 

πἰίαβίη Ατοδά.:58,14. δ. 45,Ν βῃ.ςοὐ εἰςξιξ σα ο ὠς 
( ξἀσας ασῃοίοίς ετ!ᾶ Γαρί νογῆο; ρορί [,εῆ ἀερογ, 

Ῥιο,ν.8, ὃζ οἰκήσεως Γετ ΠοΙῚ ροτο ίξ, ὃκ οἰκίσεως ΡΥ, 
ςοάδηῃ γεροηΐ. Υ.125, 46 ΖΕ Ζεὶς Π1Π}] νίρίαιη γορεὶ 
4ίαγς {π{ρ]ςατί Π]σθαῦ ρΓο δἰζειὸς ἃς αἰζειοὶ [πε] οηάιηος 
εἰς ᾿Αζίω δ᾿ Αζίῶες : νοὶ] Ποτίοο ποῖα, ἀζαὺ ὅζ Α΄ 
ζῦες. παπὶ Ραυίληΐα5 ὃς δτερἤαπιι ΒυΖ. τγαάπηγαι. 
ζᾶποτη ἔΠΠς Ατοδάΐβ εχ Ετάτοπο Πυπηρῃα ΗΠ μιη,δὶ 

τορίος 
Ι 



ΝΟΤᾺΕ 
Τερίοποτα ἹΠΠ} ἃ ραῖγο αΠΠσπαταπι, ΠοπλΠαταπῃ βαΠΠῸ 
᾿Αζληίϊδηυ, [ἰδ άϊτοβη; ΑΖαπε5. Υ.21,ατϑγαι οτος ρτο 
να]. παλανοτέροις ασποίςἰτ σατη Υ οη ςοαΐςς,1 αρὶ ηπο- 
πὸ νοτήο; σοπαἠογο: ἀπ116 ἡ ]Πραος, Ν 54. ροπά 
γε  Ξενοφαήεος, νο] Ξενοφαύεω: [Οηἷςτε ντγα πηι: ξ4 1}- 
σα, Ρογττοί Πα θογιπι; μος, [Οὐ Π]αθοτιιπὰ πιογο. 
Ὑ.:8, [πο] υἱὰ ὧν, αἀ ἀἰτ4 εἴ οχ Ν Θη.σοά. Υ.2:, Ἰταλίητες 
Ῥτο να]. Ἰταλῆτες τοροήτιπι εχ σοϑεπη ςοα.Υ̓ ςη. 
Ν. 4 το ἱάοιῃ Υ επιςοά. Παθοῖ οόμενοι, οὐ ργαροῖ- 
τίοης οὐδά. Υ.46, δ᾽ ̓ Αθίωαιων ἀρποίοϊτ οτίαπι 1, αρὶ 
γοτῇο.: (οἀ Οοἰ εηΐις ππα αἷς Σ᾿ Αθέωαῖον. ἔοττὶ ντγάαιιο 
᾿Ἰεδεῖο ροτοίξ: οαπὶ τίσι δῖ 45 απο ΡΒ εγεογάοπι 
Αἰεπίθηίοπα ἔα {ς τγαάατ,ας ἀθοθπι Π τοϑςερΠΠς 
"αὶ τῆς ΑἼικῆς δργαιολογίας, ὃ 

Ῥντα,ν ας, ὡδετη γα σποαας ἤςν[πγραζατ,2ο,2 (: 
δεϊπιιοσίο ογάϊπδ,::, 11. Ν τ}, Ρο ξοσίογ ῃίς ΡΠ γο- 
ογ αἷς Ιοςιι5 ογα τηάποιϑ ἴῃ ναΐρ,, 64. οαΐα5 ἜΧρ] οἰΐο 
ἀεθοταν ν ἐπετα ὃς ἃ οτραπα ΒιὈ]Π οτμοςα ατη; αάθο 
ἰφέξίοποπι {{ξδπ ργοθαητ πα Ππρτὰ Ππαγγᾶτιγ, ο, 40. 
Ὑ ο, τευδαΐτα οχ ν ϑηιςοά. δ6αν, ἥνες το νοϊς, γε- 
γώγτορο τα εχ εοάςπιεοά ε πη, Ν.Ἰς, Κρηϊικὸν ἀ- 
σηοίςοϊτ εἰίατη Γαρὶ νεγο; “ εέα 4 φηεα δ ΔΠοηθῦς 
9 (᾿ εἰεη (ἐγ. Κ΄. 2.2, ατλογιρτο να]ρ, ἔσιν ὡς τορο- 
ἰποτατ ἔςιν ἅ. ἐσο σαπὰ εη. ΓΟ. πα [ἱ ἔσιν ἱωῦ, ΡΟ] ο5 
βτίατη Ιερσοῖς ἔςιν ὅσζυ. θότγο νὲ πτοχ (6 υίτιγ, Αθο- 
τρί Πο5 έτος νἱ ἀοτῖ ἐὐπὸ τὸς ἐν τοῖς ὄρεσιν οἰκήσεως, {ἴς ἴπι 
10. Ὡς οτίρίπε ροητίς ἀ οπσιαπα ἰεσίτιτ: Ο κέάατγα- 
ἐαηετονγῖς αἰ μα εῖο σοορεΥ 1. ρα[ 1» τοηίτον ἀμον ἀνῖὲ 
ἐσίομῆ ἐμ ταομείῥισ, πα φῆος σο» [πσόγαηι, σον [1Ε6: 
αἰ φηλῥη μο[αα» [δεῦρ σηεεγεηιες, ρεγεξέοτ τη 1|4- 
αη,,Ἄ δογίσίπος ἀρρείαιον, Οὐκ [ἐεἰσοι αρρεἰϊα:2ο- 
6.41. οαοηηέμέξ 15 720, Ππεηα 44 ἐΠ ὄρη σοσαηὶ. 564 4- 
ἃ οιίαπι ἀπα ποπϊηΐδ Γαϊίομο5 ΟΧ ροπια (ὑρτὰ.8,: ζ 

2. Ν.24., 405 ἱοηγ ἤτι5 ἢΐς ὑπρακρίοις νοσατ, ΕΟ 5 
Ἰυτατοίι5 ἴῃ πολιδικοῖς ρα γγέλμα σι ἈΟΤΏΪΠαζ δίακρίες: 
οὐοπια; πιοάο ΑὐΠορ ἢ ἰηΥ εἰρί5. δίς τογιᾶ Ατῃς- 
ἴδῃ Π1ΠῚ πίξιν, συαιτι ἰά 6 ΒΡ] ατατοίνι5 ὃς (ς ΠΟ] αἰ ο 5 
ΤΠ ΟΡ Πη 5 πεδιᾶς ρρε 4 ητ, δ 445 ΠΟΠγίπαζ πεδ)α- 
γι ἰἀοἸὴ αὐδαλίος Ὀίοην Πὶ ὃς ΡΒ] ατοτο  ΐἃ,ν οσαῖ αὐδοί- 
ΙΝ τη τοὐ ΡοΓροιᾶ Βαοτ σόμαιίς. Ν᾽ 33, εη.ςοα. 
τοφϑορηϑεϊ σαι: το 115. 55 4.ν ἄστη Ν᾽. οοὐ Βαθοῖ ᾽Απεν- 
νἀ πα (τίρταγα ἔργα 4196; ἀϊέξι! πηι εἰδ, 44 ὃ,ς. 
3 τορποηηθῃ Εὶς ρταρο τι οἰξ,ντοινπὴ [10 1|ς- 
ἸΤΠΩΣ (σργ,3,31,Πίσωνα Κὀλπόρνιον. ἰοσ τ πη ἀρρο]- 
οηΐς οὐ ο ἐπχτα ᾿ὰ οπηαπιιπι ποτα πὶ οἵ, 77 γο15 
"γεμτια ἵαγγο. ἸΝοτα οτίατη Βαάῤῥωνρεζ ἢ Εἰς (τ! δὶ; 
αν Αἰ ΠΟ], δέ φα!άσηυ (πτρίπ5, {τε δατογ ροῦν. αΦΊοτῖ- 

κατ ἰαγα ρεπας ργοθᾶςτ αιια: ἱρίς διιέξοτ ἴῃ έγα τγδαϊτ(ι δ, 
» 

ἡ Πΐς οἰταηταγ Ν᾿ ἀγγο ἢ Ϊ5᾽ ἀρχαϊολογίαι οἶτα οτίατη ἀρὰ 
ἡγπίαπη Ν αὐτοη 5 ϑοθηΐςα οὐ σ πε 5 το τη Αδοτίοί- 
5.,αἷδὶ οὐ ῥρώπων φύσεως, ὃς [10 [)ς ἀπτί αΐτατε Παπια 
᾿ Υ 4 τ, Νου ΠΑ 1114 αιαπὶ θεης Βαδοδητ, σοῖο 

1 Ἔποη ροτιι. ἢ64; ΕΠΐηι εα πῃ ρα ροίξετίοτεϑ. 
ἵ πο ἱα οἰίατη χαοίααπι ἐχ ργοε Πο ν οτογα τγαξξδῃ 
τι: (6 Πιίτιπὶ (] οπτίτιπη οἵξ ἐς [υἷς οπτηΐθιι5, σαοά 
ΘΠ τηΐγαπὶ νἱἀοτὶ πο ἀςθετ, παπὶ ὃς Π)]οηγΠὶ 

᾿ τῶροτο μα ρεϊίςα οταητ: ὃζ ΠῸ5 οἱ σοι ππεηταγὶ 
Π γ{τἰοἰπιι5, Ηἰας ΟἸατθαάπιιβ : υΐδι5 αἀάαιη αι: 
τα Πἰσυῖτ ἱπιοΠίρατς. το Τραξόλα ετρο ἰσσίξαριά 
δ ]επγάιιπι Τεκξύλα, ἀρ διγαδοηξ Τρηξέρα, αριά 

Ι ΡῚ ,Τγεύμία, σατη σοητ ΓΤ Ύε θα] Δ] ]Ὸ πο ετἰᾷ 
Τα 5 Ὑ τ ἤηιι5 τείξατιγ ἴῃ νογοσὶ δ. ἱπίςε ρεοπίθις 

ν᾽ ἰς Ὑγοδυίδτη, ἃς Ττοδιυιίαπος Μυταίζαπος, Ργο Οὐ- 
«ὙὝΘΓΟ, Π1ΠῚ ἰῃ Ν᾽ ατίσαπο ςοάϊςε ἤτ Συεσβόλα, γε 
ταῦ ἀξ ν της, μα ἰευΐς ςσοηϊοὥλτιγα εἴν ετίο- 

: ἴδ Ἰεϑεϊοηξ εξ Συεούλα, διαεηία, Ῥ]Ϊπία5 (απ ε 116. 
3. ϑιεΠυϊαπου ὃς Ὑγοδυϊαποβίῃ Βαίοσπο ἀρτο ςοἱ- 

Ϊ 

τι 

ΕἸΣ 

᾿ς τ]Δο οἰ ίοο ἀϊραπηπτατε,ίδιιν ςοηίοῃδτιο,Ργαίεγοα 

ΦΥΤΌΝ ΟἿ 3 
Ἰοςατ. Οαΐη εείατη σπὶ ἰάοπι ΒΡ] πίι5 ἃ ἰΖιάῆτο δῆτα 
ἀἰςατ, ραμάργοοη σα ῥεξέαη!οηηομίο ζὐδίβμηέο, (α(ρῖ- 
ςατὶ Αἰ  ιιῖ5 ρος, Ν εἰτυτπὶ ἰδὲ ἃ Ρ]ηἰο ποπαϊπατὶ 
Ῥιοηγεὶ ποίει (ὐογδιιηῖος πιοηζεβ. ἴῃ [ταὐΐα δηΐπὶ 
Πα]1]ὸς πγῦτος (ὐοταιηῖος ἀσηοίςίς Ρ]ηἰι5. Ρτὸ Σϑγη 
4υο4;,ν εἰ (ντ πο μαβτΝ Θὲ Σένα γαέξοτ ἔοττας 
4ςτίρίτς Σοαύα. το] απγαῖι5 ἐοττα Σϑαΐαν ἀρποίοίς, ἃς 
Ρ]Ιηΐα5 δια πα ηίεσ; τε γα: ΡΓΟΡΕ ϑδτιγπίῃοϑβ. Εοσία 
οτίατη Μυφύλα, ν οἱ (ντίἀαπὶ ν᾽ σηετι8 Παρ ε) Μιφύλα, 

το εἰἘΡΙΪηΐΐ Με άι}}}14, ἰ5 επί πιοτὸ ἰᾷ οἰτατο, ρεϊζΑ 1 ατὶῖ 
ορρίἀατοςοπίξης, (γα ηηρογίηεη, ἱπ χαΐτ, “γεεγο-: 
ἰᾳ, εάηηα, (ογπίο , δαι γα υδέπεποκοησα ἐ[. 
ὃς Μεδυλλείας ἃς Μεδυρλίνων οτεῦτα ἱπ (δ οητ δ. πηότίο 
εἴξιατ Μειιαηϊᾶ ὃζ Μοιδηϊεπίος ΦΈΡ] Ιη,},5,ς 4, τη- 
δεῖς τε δαῖτ: ὃς πχεητίο οἰααξ ορρ αἱ ετἰᾶ ἀριι διατί 
11,3 ϑυ!παγᾶ; νὈ] σαηΐτ,- πδο υαοηοὶ ἤαμαηΐα υἀἤΐοι. 

Ῥιχ,ν. Σ,ηοτα Πὶς Μυφύλης, Ζαμη ρασι ργασράιν, 

44,4 ϊἴςατ τῆς Τοιξόλαε, ὃζ ἴῃ γα ΠΠ|0.6, τῆς Κορκόλας. αἰιο- 
τῇοόο ετίδτῃ Ιοάογιϑ δίς] ἀἰοίτ πλίω ἡ Ὕλας, ἃς 

20 ἐκ Γέλας. ἀἴη; Δάδο δῖορἤδπιι ΒγΖδητίι ἀϊΐοττς Δ4- 
ποζαῖ,α Γέλα σοηϊτία πὶ εἴα Γέλας: Γέλγς ν6ΓΟ ν[Ὁ- 
ῬαγΙ 40 Τοηΐθιι5. δεαιςη5 Ορείνιον ξοτίαη εἰς ϑιγαθο- 
πἰς ὃς Ῥτοϊεπιαὶ Κορφίνον. οί] Μηφύλα εἴτε Ρ]1- 
ηἴΐ Μευδηΐα, Ορείνον εἴΤξτ εἰ! οτὴ Υ εθίπαπ: πᾶ ντ 
Μαομαδηϊεηίε5, [τᾷ οτὶᾷ Ν τ ἰπατοβίη Ν τη Ὀτία ςο]]οσατ, 
γ. τιΡτο τάφοι  εη.ςοὐἄ Παθεῖ πέφροι: ηἀλρη οἰςίτ οὐἱᾷ 
Τιαρὶ νεγῆο; ξ9 74 χηααα νε!εγ:ς φάρα βοξιία, Υ.ο, 
ΡΓΟ Ἰσοίας Γαρα5 6 ο τ᾽ Τενίας, (σε  ΘὨΐι5 Σϑηαρίας. νοΥιἢ 
ἔογταῆς ὅϑλγερίας : αἶα δῖγαθο Ν᾽ ΔΙογίατῃ νι α Τιρι- 

30 τα ἀεάποίτ,δζ ῃ 64 1 Ατίπας ντῦο5 ροηὶτ Υ αἰογιᾷ, Οαγς 
(ςοἱοβ, ΑἸ θαπι. Πα πιοητε Οοτοῖο γεὶ (νι οἰ δηίας 
οὔ Προ τε δὲτ) Οὐοσῖτο, μΙ ἢ} Ἰππεηΐο. το Κορσᾶλα 
γεπιςοά Παδοῖ Κέρσελα. Ρ]ΓΠἰπ5 [10.2, ντ Μειδηϊξίος 
δὲ γγοίπαζες, τα εὐ (γί! οϑἱΥ τα τία σου] οςατ: 
Οατεοϊδηοβνεγο 46 ΖΕ ας] ηἰ5 εὐ δυτ,ἰη ηπαττα 
[τα] τα τεσίοης, [ΕΠ π|]4 Π181] πιογηϊηῖς Ρ]ἰηίπς, 
πες ΑΠΠΠ [64 Μαγαιυίοβ ταπιθῃ ἀσποίοίτ 46 πν ἴῃ απγ- 
τα τορίοπο ἰτα ἱπ κἱπ πα ροπὶς οτἱᾷ ργαἀϊέξος Οογῇ- 
πἰςηίες, ΑἸθεπίςβ, (ὐατίςο πο β ἴτε Κα δατίῃ οϑ, ἃς 

4ο Ἰτεβθαΐαποβ. Ν 16, τοέξίαια ἐογίδπ γαποροῆτο νε- 
θοταπὶ ογάϊῃο, ὅ7}) τέ Λατοντ  ἀρι5 4 α; Υ οττῖτ: ἐν 
1,.4ππῆρ υἱάαγεοηησο. το Βατία (οἰ δηϊτ5 οι Πν1.4- 
Ρο γ᾽ αχίαπι ροίαϊττη!ῃ! ἀθ πευτγα απ! απαπιςορπο- 
(ςοτε Ἰἰσυίτ,ατ Βατι πὴ ὃς Βατίη Ππυοῖπα ἀρποίςις Ρ]1- 
Ὠὐπ5:} 4,ποη ρτοςαὶ θεαζείο Πἰτογοιαῖ Βατίη Ιοα- 
οἰαδ, [ἢ φαίητα ᾿τα]α τορίοης. Υ΄.18, Μαπίωη Ῥνυΐσ. 
Μαδιήρη(ιοα Γαρὶ οτίαιη νογῆο μαδοτ) ς Ν᾽ ατίσαπο 
σοάϊςοτοροποῖς Πἰδυτ, 4 τεγπηϊπατοπ Παθεῖρδιι- 
Ἰοτηασίβ ςΟίοπταποαπι, Ν.22,  6ῃ.ςΟα, ὑπσὺ δρυός:ρα- 

ςο γατῇ σοππρηϊθητοῖ, 2.1 Γαρὶ νογοπε εἰ; Ογαοὲ 
δρυοκολάίπηΐω ψοοΑΠ1. 6 δρνοκολάπω. ηοΓ ροίξετίτ5 
4υῦ ΟἸαγεαπο [προξξ ἤτιρσο εὸ ππδιμα]τ δενδροκολάς-. 
σήΐω,ν εἰ ς Εταίπγτο κοτογοάδιμο ἐρνοκολάπηίω. Υ.28, 
νἱἀεἰηέταιτ3,4. Υ.366,ρτο Κοτυλία Ν ἐη.ςοά. Παθες 
Κοτυλιανοί. Τιατίηὶ ἰσαϊ πταιτατίοπς (Οὐ Πα ὃς (ὐατί- 
Ἰιςηίες ἀϊσιητ. 

Ῥ. τ, νος. ΡΟ ἐδενὸς δεύτρον! ἢ ἜΧΟΠΊΡ]ατί (ας 
ταιγ Βιστίσα 5. Δευτέξᾳ δἶδ ᾿Αδοραγίνων οἴκησις, δεσμά 
“Αδογέβέμηεν (δα66. εὐλτη Ἔσο στ Ταρο νοις δά αἶτα- 

ὅο τἰπιιπὴ Ρ ατεγιη. Ν. τ7οϊεαπάδιινεγθοσιπὶτῆο- 
ἀνε! !πηισ,ντ γ πτδέλίςα Ιοσ ες οχίριητ, ρτο ἐξίώεγκεν 
τεροπεηάμπη ξμοτείς ἐξενέγκοι. ΘΟ δῃ πὶ πΠ Ὁ Ρίαςο- 

αἰτ λάξοιεν, ὃς (ε αυΐτις ὄθῃςήσφε. δ, τ1}15 ἈΠ οτία ἀε 54- 
πυηἰτ.Παγγάτισ ἃ ὅτγαῦ. Πρ. αίΐητο Ἔχίγοπλο,ρ.272: 
Υ.43,Δατ το! ]οπ ἀα5 αττίς 15 τῆς,υτ αἰ ΠΕ] τγαπ58- 
Ῥοπεηάδροίε χτ' σφαξ. ρτΙοτ ες οἱ ρατγοςϊ πᾶταγ 
10 ΈΓΑ Ια στιΓ,21,5:3..18. Ν. 4ς, Αητοπηηα5, ΓΕ] ἐπ εη, 
Εἰςοϊξίε5,8ς Οοτηίςι! ορρί 4 ἀρῃοίςϊτ ετίᾶ Β]ϊηία»; 

ΑΔ 1} 



λ ΙΝ ῬΙΟΝΥ5, ΗΑ, ἈΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 
αἵ ἀς (ὐογτηϊ συ] (πε (ὐογη Δ η]5) ἀγοπτίδιις πὰΐ-ὀ (χογηβοϊὴς ἐμ η [4 ρπειαγ θη, ἐηξου ομ ες ΤΠ) ὲ πο0 μ 64 
ἰαπὶ ςῖς πηοητίοπεπη. Εἰς! σαῖαπι πη πη πίς το τρέμηῦς σαρίϊα, [δα οὔθ 4 σα ἰγηεηρρααη ἐξηρίονα ἀγιφος 
116... ῬεΠπριδΙ τίπα : δ να Εἰο]εΠ5,ςα ΡΟ Νο- μβηαπίαια, δ ἄγε δα ηγ! 45 ποη τηαξίαηάο υἶγος, [4 
τηφηταηδ ἐποτίς ποποπ, τηεητῖο εἰξαρια [1π.}10.2. οσθη ῆε ἰρεηραῖγει ὑτω εὐ οοἰ 6Ή1 65: 7,14 Ὁ [ϑἐμεὯα ἱἐβέρος 
δε ιεπηαάιηοάμιη Ηϊς Φικολνέοις οί πηι5, ἰτα δῖσο- (δε 85 “αηρίμα φῶτα {γπηβοάη!. Ππαε εσε ρον δαίαγμας 
τΐαϑ ἀριια 1 ἀιΐπιπὶ ταδαΐτ Ελονέ θη, ρα Ρ]Ιπίαπ. {4 γε πεαμάεε σεγοῖς σεριῖ, Υ. 5 1. ]οΠΥΠΙ ορίηΐσν ἡ 
αυοα; {{π 6{Π [ςείρτατα ἀϊπετῇταβ. πᾶπὶ δα ἀρ εᾶ εἰ )πὶ (οΠ] σετ δητίηιια ςοπ[ἀετιά πο αἰξξά ρτΟ Ηθ- 
ἙΕἰοοίρα (ἐς αύιο τοῖο, ἰΌ..3,Γ. ς δε τΣ ; ὃς (απιεὶ Ειομίπεα, Ιἴ4,Ποὰς ελένη ρτο Ἑλένη, σοπβγγηαγί ρος ουᾷ ΡΠ 
Τρ. ζ «4ααπημᾷᾶ ἰδ] φαϊάαπι ςοαΐοο5 πο Εἰς! πεαπὶ πϊ]οςο ποπ δ Πι,}}}, αὶ Π.3,ς. τ 6, Θ εὐῃ (Ἰπαα τ}. ̓  
μιασεῖτ, (εἀ ΕἰςαπαπΊ, τὸ "γοίαηδ, ) σά 4ηιε Οἷαπευοοαθαϊην. φλάετηα; ἔΞοΠ-ς 

Ῥοτ 4, νοι το Σικελιὼν Οεἰεπίυβ᾽π πα νεσποηθ οἱ ἀἰσαπυπηατὶς ν[γρατίο δαἱἀδτεγ ρετίρί ἴτας οείαππὶ 
Ῥοίποτγας δισιίθι μα, ΕΑρα5 ν αστίτ : ραγεφμαάαηευγ-. ἰῃπ νυ]ρατίθις5 πα ἀἀπη ὃς φαοτί απο νία ττὶ 
ῥ;»,διοιίιοη; υοσαιν. Ὁ τα ἰηϊτῖο ἢ10.2,7.7,1.6,41ςἷτ, νοςαθα 5. πᾶ νι ζλεέα εχ Ἕλια ἰἐτῦ, ἤς ζ)ει}4 ὃς Ὅε-- 
ὦ οἷς καὴ τόπων Δινὰ ὁγόμαπα Σικελικὰ λεγόμεγα, [ῥεγαοχ᾽ Βεία ὃζ ἑασέρα : δένι Κοίαπε εχ Οἰάπε,ίις Κῶ, 

τ ς,νοῖ, ξοτίδη τοξείας Κολάσε, πάτῃ Οτίαίαπ ζζδν, Κεδες, Κιμεεης, α Οταοῖϑ ᾿ς, ἣρ, ἐαϑὴς, οἶνος, νας, ν᾿ 
ἀαϊπταιη Ατρίποταπι τοσ ἐπι ασποίςίτ Εαΐεδι Οτο- ετίαπι πιαπιεπαπι εἴ, πιοα ΟἸατγθδηιι ὃς Εγαίηγας 
πίςοη. 1 2, Σπινῆτα ]1η15 νοσαῖ ϑρὶ Ποτίσιπηο-.. τγαάίάθγιιπς, οἰ] σα πὶ ἀρ απ πηα επ ἀθ πὶ ραάύτρ-, 
Πίμπι, ὃς γε οπη δρίπαπι: ϑῖγαθο φι ας νγθ επη Στῆτ-.͵.͵ (Ο5 ΠΑΡ ΠΣ (Οπιιπὶ ιιοπι ἀρι 1 ατίποβν ςοῃίοπ, 
γαν, ὃζ εἴαιε5 Σπινήτας; ὅτε ρ ἤΔηι15 Σπινάτας, ντ Βεμξιγώ-. δ δρι!ὰ πο5 ΟεσπΊαποϑβ 7. Ν᾽. 4.2 ,ΡΓῸ Καιρητε 
σας. [Ιἄεπι δτορῇ. Σπῖνον Ἠααΐα πὶ ππεπιοτατ, ,.3 6, ΣΟ δριι ϑεγαῦ. Ιορίπιι5 Καιρετανὸς ρετ εἴη (εοαπ (γ᾽ 
Ρἴο πολισχκαΐια [ιἀριι5 αἰ 6 ΙἸερίτ πόλιν μαῦζαν,ντ ἰπἀ1- Ὀα:αριά ϑτορῃ ΒυΖινῖγοα: ποο. ει γε τι (οτῖρτα 

ζατ νετήο: ὑγόερεα, Κεόγουη2 σαμάάη. Δ: 42 ῥεῖα σοῃβγπηατ ἢἰς γον ογίτιβ ἔπ. το, Οαὲζα 
σερεγΉμ1. ἐσ οτῇ Ματίποϑ δέ Ματθοϊαποβίῃ (δσπ- γεῖδ άοῦησ, ζ εὲ [1 2 ΖεπίομΣ 1 ἀγηῖς, ᾿ς Καῖρε 
ἀαΙτα]ῖς τορίοπε ρους ΡΠ Ιπἰτ5 11|0..2,6.αα τταπηθπὰ ΟΧ ΧαϊρεϊΓΔ 5 ΠοΟΠΊΐΠατο ν]άς διγαθοηεπὶ ἃς ὅτερὶ 
να]ρ ἰςέξίοπο ποη ρατο ἀΠςεἀεηάσιῃ. Δ. 4 τ ΡΟ πιπη. δοσιδητία ορρίάα, Ρ (5, ϑατατηΐατη, ΑἸ 
“ἰξιδονεμιένίω ἰοσίς Ταγηεθι5 Αἀπιετί]16.2ο, σαρον]τἰ- ἁρηοίςίς δτίατῃ Ῥ]Ἰηἰπι5, Ατρτο Φασκέγιον Δρπιὰ εἴπ’ 
πιο, ὡξαδηνε μέν! Ποιτν οτος αρτα, 1 3.1, ἀθμας ἀεη Ρ]ηΐαπ| οἰ Σ ίξ δρι α. Α Ἑα] ετῖο (ηποά ϑιγαθο 
Τρία μία} ἀἰοϊτἰἀοτῦ Τιοηγι5 ποίξογ, δηνοωῦτος αὐ- ετίαπι, Ργο ΘΠ] αΙ5 ἃ ϑιερἤδηιις ΒγΖ. ἁσποίζιῃι Ἑ 
αἰωὺ ἄλλ"τε κατ᾽ ἄγλοις ὅπες τὸ πνεύμαΐζος. (ξὰ ντίαπιιε (ςτῖ- ρυάοιπάοπι (πητ αλογέθῃ [{. 
Ῥταγα Γατι Π6τ] Ροτείξ. ῃᾶπὶντ ὙΠΕεορὮ ταί, ἴῃ Ῥτο- 30 ὐΡασον: το, ἐχέρατ μαῦθεῖ Αὐρωνίοσοις: Ππο ΔΙῸ 

ὈΙΘαν οἸ εξ. ἀϊοῖς τὸ ὠμὰ ὡὰ καὶ πἰδαδενεῖαϑου,3. 6 τ,7:τὰ ατίατη [ἀρ νοτο; “δγοηηο:. δε ΛΑὐρωΐκοις, πὰς 
Ὁαἴπιῖς (570,1 Σ)μαΐξεδονῴμενον τῷ βολξῷ τὸ κολλύρλου. τιποοϑβ, [τα]: ἱῃ οοἶα5, τηοτηογδης ργατοτ ΒΠΙΠηἰα 

«τα; αάςο ἀριια ΑΙοχ. Αρῃγοα, 327,2 2, ν δὲ νὰ]ρ.ο 4, οτίατη ΟἹ οἵ ἀγα: δέ να Ὀίοπγἤας ἰηἔτα, "δ. 6,π 
πιαῦςοητς εἰκέφόθλον αὖρα δεν εἴτοι πανΐᾳ, ν ατισοα. (τ τς πες. ϑεγα! πὶ 4 Αὐγαποῖς οὈτί πα ἔς νἱἐτοτγίδπι, τα 
εαδυγείποι ποῦτῃ. : 110.2,Αυγαῆςοϑβ δὸ εο άπ ιίος τεέεγι. εοίἀεπις 

Ῥτ ιν. Σηρτο Μάμως, φιοά [αριι5 οετίαπι Παρεῖ, Απγιηςοϑ α (αρίτο  ἰπἰς οτίαπι ἔγαρ πηεητίϑ οἱ 
τπλασα τ ΟἸατοαπιι5 Μέμεος, (ει Μόμμιος : ντητε Πἰρα- φοπίι5. Υ.28,ργο Ποπιλίας ΓΑρι5 Παοῖ ΤΙ ομιπη 
τιγ 46 1 Μαπηηγῖο, αΐ οὐδ (ὐοσίπτῃὶ σα εσοπεπὶ ὃζςὨ 146πΊ4; (εηπίτασ Οἰαγεβηι5. ρα Βτο] τη αιπῃ 
ἀοιίέζος Αςαος Αςἢαϊοὶ τοσποιηθῃ ἱππεῖς. δε4 τι Φόρος Ποπλίς, πῦ ἤπε πιεπάο,ντ ἀγθίτγοσ, ἔοι 
4υα ἢ γοιίας Πτ Μάλλος, 7 Ζαπέΐη} ΜΙΔῊ 1 παι Ἔπ)α- 40 Ῥοριὶ δσῃοίοιτ ΡΙΙη μη οέξαια [τα] ἴα γερο 
τἰςὶ πτοπγίηῖς Β] Π π5 11.3.6, ς. τὸ. Υ᾽ ς πα τη Σα-.͵.͵ 3,6 τς: ὃς ξοτίλη ργο ξογορορηἑιθη (ὦ ἀρὰ εαπα 
σπέρνιογ: ν ΠρΓα ΤΟ, ΤΟ, ἑασέρκον Ἰτόλίαγν. Υ.8, Κρονίδα Ρ]ϊηίμΠῚ Ταρ. ς, οἰπϑάοπι τι, ερ απ άτιπι εἰς ΕΟ 
ἀσῃοίκίτ οτίδιτι διθρῃδηιις π᾿ Αξσραγίνες, ὃ Γαζξαη-. ρηἰεμ[θε. ' 
τίς ᾿ς (Π τε] ρ. 115. τ. αὐ Μάογοθ. ϑαταγη. Π.1,ς. 7, Ῥ. τ8,ν. 4, ΡΓὸ ἱεδαμένης ἰοροηάατη εἴ ἑερὼ 
Ἰερὶτ ἀδὰ. Γἰδοττρίᾳ Μαςγοῦιῖν οτδα ἢϊς τεξογγε:ιιία. νεῖ ἱερατευομέννς, Υ, 8, Ρτὸ Αὐσονίων ραιἷο ρῸ 
Τιοπυπί Ἰσζατη ὃζ σοπτγτηδης ὃς {ΠππἜγαητ, δῖε ἐἰ- Αὐσόνων,ν.13. Ν΄.2 τ΄, ςρατώνασῃοίοίς οτίατη [8 
[αν (παι) ἐσ αν 74 δαιεγηα δι αὔσηαιεγς. Πο:οχαξίον αὐ Ο ποιγίρῖς Κῆρρὀγίοῖο, (Πἰς Θοηὶ 
σπογο, ηθαὶ “Ῥ εἰα[ζὲ, [οπει ἤαγγο μη 41. φηηερ [ὃ- Ὀετ,ποη Ορ οιδα, )οεγοίπϑησ, δον ΕΓΘΟΥ πὸ 
αἰδης [τε ρείῃ, ἄνευ (4 του Ύ αι βΦ 841. σου ἤπκόγηε το Σικελὸν ρτο ορατῶν, ἔς Ἰεσοπάμι5 ἤτ]Ο οι βιο 
μεγφ, Τοαον αι: 59 1π 0 ογἹ 7 ἰδτε παραγ δγθηι ἰσοῖς, ς Ὁ τας ὑπότε Οἰνώξων καὶ Ο᾽ πικῷν, Σικελὸν ἡγεμόνα 

εἰτεταοάι ασοορεγεγείβοηβεν, “σοερέας, [ον ὴδ, δῆς σσοιησαμένοις. ὃζ πῃ νετἤο Πα [1 ατίπα ; “4 ΓΑ ηι 
1. αὐἴηε ροδ ἐ οΥΥΟΥ ἐς ρίμεγέρτος ἀρ βρη εσι, ἐπ ἰάσα Ος-.͵.͵. ομίσε αὐ Ομοινῖς 59 Ορέσῖς υἱοχαξίον οδ, γε 
ταἠιοη ἔετρε η.414792 ἔνι θεία εἰοργεθθηἀογηΣ, ἀρηρ !- ὀεοίοητα ἄποε δέοηίο, εἸεῖσγα δ. Ἰὰ ίλτις ΠΟΙ ἰσὶ Ροὶ 
77,1145 1117. σα Ρ 5, [46 τ1]6 σΟΊη 61 ἐηηαηα (ὁπ β αἰ θα, οχεϊαδάστπι Απείοςῃὶ Ιοσο αἱ (αρτὰ οἴτατατ, 1,41... 
εοαξία οογηράσε, υἱγσηϊς 89 αγδονηδι τη βία ἱισοα- Ν 37, οσιϑ Ηὶς οἰτάταταῦ Ευορίο Ὀς ργαραγ. Επᾶπρι, 
τἰάηγε σογμρτ, τα ξί 1, θη ρεν ογαποήαγο βαἐέδηενα- 116.4,-ς.17:}|54ςπὶρτοροπιοάαπιν οθί5. Τπογῆτα-. ἢ 
ψαθαιηγ"σεὶ βάδε ἐς θοο ὁΠ14’»“[)6ἰο Γαἕξα τι, 7 μά οοα. τες χυα (πτ αἰΐσιι5 ΠΟ ΠΊοΠτὶ,, ρα αςῖ5 φάηοιαδοι. 
τρροπἐτόνε:, ὉΑ 4 οαρηρῖΣ, ἰΑηθμ ρον ἡπαγέαηργαύαι. Ὑ.43,Ρτὸ ἐπλήρξ, Εαὲεθ. παθοῖ ςοπυροῖ, ἐξεπλήρνι, 6 
Ἡσοτρετην γεν οφείο ἀοργθρομίο, 4 {δὲ [ῥά ργααῖ- Ρ τ 9,ν.37. ΡΥ δεκατεύσεως, Ἐπὲδδ. Παθοῦ δίκα, 
ἐξα: ε[}ὃ ἀτάϊοεγηηῖ: σα ξαισα, δέοι θη ῥη ἡποοίῃσ,ο6-- ὅο τώσεως. ἡ ἃ ετῇ αμ6 νἤΠτατιτη εἰξ,τάπγοπ δοίξηι Π 
οηράπεγε γερίοηεηε, ἐἰδφοίῃτα ργάσα [ἐρεπάμραγέζγομ. ὀΟτοτὶποτί ροτοίξ, χιῖα ἰπέτα σαόοαμς, 33,8, εσίπημϑόν.ς 
[κρ “ροίϊιηε σον [ϑον α14,ογοξί ς ΠΤ. (ἀφο, 5 δαιηγ- κατεύσης χουμῖ. Υ΄,30, ἐπαναςείσης μαθές Εὐ ο αι 
50 ἂν αν οτη6 [οἐτεη δαιπγπαίξα πογρέμαμεγημι πα. ἦε εἄϊτῖο, ὃζ τοροτίτυγ [δι βαριν.6. διταπηθη ἔοτπι, 
516 «ἰτπ ηηαηῖς σαρ ῥτες Π ἰδ, 59 σέγογτενι υἱδέ-. ἀἤξαοτγατα διιῆτη Ὀ᾿ τ Πιιπι οτΡἢΠΗς ἀπανα ἼΩΝ 
γρ,15 δά ΥΉ 2 ρίαοαγ [ὃ ογοάφγηι, ΡΥ ριον οὐΑ σε πρρίργαιέοπει, [σε ον οεντ ρος φυο ον οττίς, Ὑ «4 
2:5 75Ή0 ἐγαΐ, Καὶ κεφϑλαὶ ἅδη, καὶ τῳ πα τοὶ πέμπετε φώτα: ΡΟ ἀπελαυνόμεναι [ ̓ΔΡιια Παδοτ ἀπελαυνομένων ΠΟ ΠΔΕ, 

Τεγορείονε [ογμηι ρο ἐδ. ἐπε» Οογγομῖς ῥεοσγορεῦ 4-  [πτάς, ΝΙοχ νογδατῃ ἐξυλείφϑη ἰορίτατ οτίαπῃ ἀρ Εις 

ἐματὰ γεμεγ θτοῦ [4 Π}ὁ τ ϊογ αι ροφέογες, σε γα [ἐθ.1ε4 ἰπτεγρτοῖος νότια πλδ αἰ ἐξελείφ}η» ̓  δ 
επί 



Ν Υ.4.Ρ 10 φρῶτοι Ἐπίς δ. Παθεῖ φεβην: δέ ΠΊΟΧ, 

, παΐτες μετατούτες ἐξ Ἰταλίας. Υ᾽, 47 ,ΡΤῸ ὅσα ἔτη, 

ἘΠΠμαθεῖ ἐπὶ ἔν». (ε ποία ᾿εϑεῖο Ευίοθίαπα ροί- 

τἰοπάα ποη ΟἹ, Ρταογείπι οιιπῇ ἱπέγα τεροζαταγ, 

Νὰ Ὶ Ρλο,ν.3, δἰχλαϑόντων ἀαριποίοϊτ τα ΠῚ 1 Αρὶ γεγίο; 
εἰν (γορμίιας [ἀηεέομον τονε. αἸϊο αὶ οΧ [Ἐἰτηαγίτ Αἰϊ- 

“ἰ5ἰοσεπάμιπ εἴε δίᾳλαχόντων. Ν᾽. 6, ἐπαναςείσᾳς ἰε- 
τ οὔάπη ρασιρταςεά. ν.39. (ξά ργοςὰ! ἀιθίο νε- 

ὙΠ βγΓΓ δα; εἰξ ἁ ταναςτίσης, (θσο ΠΠοπον,ν τ] ἀριι8 4αο- 

τεγοτιίσ: ἃς πον ίςειοϑα! ἴῃ ἢδς απ στη α Πρηϊῃςα- 

γτηοργὰ ν πγράγιιπη ΔΙ ιοιίο5. Ν'.8, τὰ πολέμια 

᾿ιγπὲ πολεμικαὶ, 1 ΘΠ ΘητΙ 15 νΠπτραταγ Ρ 15 αϊπ- 
᾿ρίοϑι γ.24, ΤΒιιογά Ἰοςι5 ἐχίξατ δ. 4,ραρ ςό,ν- 
ρῖο {Πῖς, αξ οἰκοῦσιν αὔϑρωποι δ γχωῆοι, ῬΙΕΠίι5 ἰερὶ- 

Ϊ ἢ, ἱ οἰκοιῦ παι ξυμμίκζις ἔϑνεσι βαρέαῤων δυγλωήων: ὃζ 

οχ, καί π Ὁ Χὀηκιδικὸν ἔνι βεα χὺ, τὸ ὃ αλ. δ ταγίτιπ ἴῃ 
κι ἱ, Τυρσίωῶν οἰκησούτων. Ν᾽.37. ργο ἐπὶ γέξί τς 

κ΄ τίβη ἰοσα πηι εἰπό. ὨἱΠ ἔοττο Πρηίῆςοι (ὁ φογέρηα- 
ὶ ᾿αὐἰαπποαϊ Δι ραΐτας εἰἘ οὐἰὰπὶ ραν. 22. ν. 22: δ 
Φ χλι8,1. Αςδαΐα νετο ἀρρε!]ατίομ πη Ῥαυίαηΐας 

πτάπη ἰατο 'π Αςἢαἰοἰ5 Θχτεη αἶτ,:0 ς,20. 56 νἱάΔ6- 
τρῖς Πιοηγί5 κ οπηαπιιπὶ Ἰοηιιοπάϊ τπογειῃ (6- 
ταζυϑ: 6 αιιο ἰάαπὶ Ραυΐαη.222, τ 8, καλοῦσι ἐχ Ἔλ- 

᾿ς δος, ἀλλ ̓ Αχαΐας ἡγελιόγα οἱ Ρωμαῖοι" διότι ἐχέρώσον“Ἐλ- 

υ ἐς δ᾽ ̓Αχαι ὧν τότε  Ἑλλίωικοῦ ποσϑεςυκότων.Α]1ὰ Ας α- 

εἰξἀ6 αι Πιρτα, τ.4.3.. 6 αἰ οτ  Πλϊ 15 σαιμἃ (ο] ες 
ΡΠ ἰατ! προτίοῦ ΡΟ οροπηοίαςα νΈΓος Πξουῖοῦ. 

Ῥ.Σ,ν.3,46 Κοϑωργία Πἰ ΜΙ] ἱπιιοπίο: Γαριὶι8 δζ (6- 

᾿ς Β πο : φαοτγιπι {ΠΠ6 Κόρτωναν, εἰς (ὐοττοπεηίες 
᾿ς φπιογαζ, ντογα ἴῃ πηςἀἰτογγαπεῖς Ταἰζοταιη ορρὶ- 

ἡ Γαΐ 110.6, Οοτταοίατι ἃς Οοπτεπεύτατῃ Ετγα- 
ΓΤ ορρ λα νὶ σαρῖα ἀἴγαταη; πατγατ. ϑτθρῃδπιβ 

ἐς Πηετηογαῖ Κρότωνας, ὅζ ἰΠτογ Πὰ5 ΤΥγγῃθηϊα πιδ- 
, " ἴ, ἀς μὰ δεῖς ἐετιησ εἰἴ. Ν. ς . 'π Ἐχοπηρ. 

ἔτυγον ἀΠΠἰπέτιο οἤ: πα ἔτυχον Εἷς ρο[τ Περιο 
ὈΠΊρΟΙΪτΟ ἐνέτυχον: Πσας ἀρὰ Ραμ 18,26, σγραὶς αἴϑα- 
χλόγτες(ν 6] αξαλα (όντες) ἢ πολεμίων ὁπόσοις τύχοιεν. Πα Π- 
(ζεπαϊ ν᾽ ἀοἸΐςοῖ Πραϊβοατίοπο. (ξὰ ποίέτα ἰβέξίο 

 πρ!ϊεῖοσ εἰς, ὃς ἔτυχον ἔχοντες ΡεΙΙρ ταἤίςε ργο ἔρον 
ἰἀγρατιιγ ετίᾶ "δὶ. [ΔΘ πὶ ρα ]ο ἀϊπογς νογῦὶβ πατ- 
ἀτατίαρτα, 13,43. Υ. 2.0, ἴῃ Μηϊονία δέ Μηΐνες Ἰοηϊ- 

Ἰηαπι νοὶ 6 νοσηδοιίο ἰάϊοτηαῖοςν οἱ ἐχ [οηΐςο δ]1- 
γιοίδείρτογε, Ἡεγοάοτο αἰΐονςε, τετίπαϊτ, (ὐοπηπι- 
ἰδ] ησια Μαίογας ὃς Μαιονίαν ἀϊοῖτ. Υ΄.2.0, ἀς Μαΐης 
πόνο, Μασυνςτοροίτο, Ἰσετιγ Ρδμ]οροΙ!. Ν.:ς, 
 ηρῖςρτο να] ρ, γυμυσῶ τοροίτιιπι οχ ἱπτεγργοιίθι5. 
δεἰεηῖι5 σπΐπὶ Γατίπο νογτίτ 7 ογγέσεμα 5 Γαρι15 διι- 

1ηοίἔγο ἀἰςγεραζ, ρτἰ πηι] ΕΠ ἰ ΠΊ ΡΓῸ ϑυγατέρα Τύλλυ 
Βαδετνπαιη νοςοπὶθραςύλε. ἀεἰπάς ᾿Αλίζω Ππε αἰρί- 

τατίοπο (ττὶ δίς. τοττίο ρτο ᾿αδγίω Παδετ ᾿ Ασίίω. πες 
πλαΐτο ἀϊιιοτίαπι ἰδέξίοπεπι παρείς Γαρὶ σοέδχ: ντ 
γετῇο εἰς ἰπάϊςατ; Οοἱϊγένονο απ οομ: “ἰσοη β λατς 
ΤΡ γΑἤ ὶ Οερορρὰ βμιὲ, ἀνρον ειὲ βίον, “ἼΠὲ 67. “Ἄιγηα. 
528,  δηνοοα. αὐἰδαλαξ ἄν, ρτο καταλαξ εν. Γαριιδ νοτ- 
] τίς ὡ δορή. (εὰ ςοππεπίεπτίυ5 αεσερη6. ΜΝ 32,Ν ἃ- 
τἰς,οά. Βαθεῖ Μαίνεω: ναΐσ. δ τὶ Μάσνεω : τ ει η 18 

ΝΊΟΙΤ ΒΥ ΈἜΡΚΩ Τ 

"» 

20 ἐθνικὸν, Τορρήξιος" κοὴ φηλυχὸν, Τορρνθίς. 

σ 

ΒΟ ἣν 

Αἴτοος παῖδες οἱ αἰδὰ τυῤῥίωδν, ἀϊ 110 ΡΓΟ συὸς πεῖς ὁ 

τυρρίωος. σιοα Οεἰεπίι5 ΠΟῚ ν᾽ ἀοτιγ αηἰπηδάπογις 
{ς. Ν 45, ρτὸ ὦ κδ, ὅς ἢ δὲ, ορἱπογτοίξί ας Ιερὶ ροῆξ 
πὲς (ἧ,, ὃς τὲς Ὁ, {᾿ κλήροις. 

Ῥ.22,ν.22, ἐπ᾿ ὀκείγων [οττὶ ροτείξε γε Πιδ ΠΠογαπὶ 
ἱπηρογῖο Βα πχιζατίο ἔδέξα ἰῃτο ΠΙράταγ, ἤσις Ρδι]ο 
Ροίξ,ν. 33,:ἐπὶ τότα βασιλεύογῶς, ἢ ιιῖς τ ΠΟ ἢ ἀπ᾿ ὀκεί- 
γων Πγ4 τ σα Οςἰς πο, ΠΟ τηϑσηορόγε Γοξγαραθοτ: 
4115 ἀπιϑ πα τί ἰπ ἰος 5 ἐπὶ ργο πὸ πη πί ἔς τε ροῆτα 
οἰἘ- πείςιο απέξοτίς πα νοϊαηζαῖς, ἢ Πδταγίογατη ῃ- 
ουτία, Κ΄ 24,Ρτο Τορύξε Γἀρί ςοάοχ παδείτ Τορήέῳ, 
νη αϊζατνεγο. Εδάοπη (οτγίρτιγα οἱ ἀριιά Απηΐαπι 
κατ ιεπίεπι ᾿π Μυγῇ]ὶ ᾿ς Π]ο ἀς δε] ]οὸ Ρεἰαίρίςο; 
ζἀρ.4:ν Οἱ δε ἱρίς τγδαϊτα σοιηϊηῖβ Αἐγ!ς Η]1ς,1 γάο ὃς 
Τότεῦο, Γγάο5 ἃς Τογεθοϑ ἰη Αἰ ροριοϑ εἴς ἀε- 
ποιῃίπατοϑ, [π πα ΐο ροἤϊτης ἀ! Πογτες ηΠΠ ἡαδάαπὶ 
Ρτοϊατίοπε, ὃς παϊφοηΐ Ρᾶτυα, ντ Ποζγος ὃς Ατεῖσος, 
Αριὰ δτερμαπαπι ΒγΖ. μας σοπλῖηο ρ (ογίδαητιιγ. 
Τόρῥηξὸς, (1 Π 4111) πόλις Λυδύας, δἰπὸ Τοῤῥήξου τῷ 'Ατυος" τὸ 

Υν.34,4ς ϑρίπε- 
τείδι δρίπο ἤτιϊο, ὃς οἰἔϊο δρί πετίςο,ἀιέξιιτη Πρ τ; 
Δάτς,15..Ἰογϑίω νοτο τη οχ ἰορη άπ οἴ, ΠΟ ̓ Ἰωνικῶ, 
ντίῃ ἐχοπηρίατί ο[Ε, ρειρί οἰτασ Ποῖ ταπταπι εχ εἰμ 
ἄσπα ρᾶρ Ις ν. 9.5 [84 οτίαπι εχ ραρίηαο,ν. 2 1 ὅζ36; 
δέαινοτ, ταὶ νῆας ἰοῃΐςο αἰ ξξιιπη οἱἐ ργὸ ταὶ ναιξ, ντ [ὰ- 
Ῥτᾶ, 17,9. 

1,χ.3,ν. 3. δαγθαγῖς πος τιιπὶ 8115 δος! 41Π6, τἰιπὶ 
Ῥοετῆς ἃς Ραυτῆϊς, αἀηοζαγας ἴῃ πο σοάϊος (τ δοῖτ5; 

Υ. τ 8, Ηεγοάοιὶ Ιοςιι5 οχίξας 1. τ, Ραρ. τ 3. {εἀ ἰδὲ 
αἶμα ρτο θα (σ πἰταογιητ Οοττοπδίη οχ Ῥτο]οπιςξο 30. ΡγῸ Κροτωνιάται δζ οὐογ ὀνῆοις, ἰορίτιιτ Κρησων,ῆται δέ ἐ- 

δὰ μοῖσι : ἈΦΟΠΟΠ ΔΓ 115 οἱ ρΡγαροῆτας οἵ ποηγί- 

ΔΤ 5 Κρησωγιηταὶ ὃς Πλακιΐωοί. Αἀ οὐδαμοῖσι ίαπα 
πιο αττίποες, γεέξηις ΠΠπὰ εἰ ρτόςα] ἀπδίο “ιάπα 
γα ὀῆοις. 564 Κρηστωυγιῆτει (στα Πι5 ἱγηργοθατ; τ ἐξα; 
Ῥῖο Κρηφώνα ἰδρεηάμιτη εχ ᾿ τ παῖ Κρόγωνα,ηπιπ Ηε- 
τοοτιβίοςο ἰδτῃ ςἴτατο (οτἰῖτ, Πελασχῴν δ" ὑπ τυρ- 
σίωῶν Κρηςεἶνα πόλιν οἰκεόγτων. Κρότωνα ςετῖς ιοηγίτις 

σοπίξαητοι ἤδης [τα] τα: νγθαπινοςατ, τί ἄς πγη; 4 11: ὃζ 
Κοηςῶν ἤπια Κρηξώγη οἰαἴτα5 ΟΕ ΤἈγδοῖα τ ἀρος αἰτοσ, 

40 τι ἀρυα ἱρίαπι πιεῖ Ηογοάοσιιπη, 
Ῥ.54,ν.ἴ το ΡΟΙΣ ἀσαφέςερον θαυ! εηάτιπη εἴ Τὰ- 

σκοις: ’ρετ τ] ερίτιγ οὐἱᾶ ρα ϑιγαδοηζ, ὑτο] της; 
αἰϊοϑιας δ ο[}ς μας χιαάταητ διγαθοπβ νετθ8,2.42, οἱ 
τυρῤζωοὶ «Ὡϑροὶ πὶς Ῥωμαίοις ᾿Εἶοῦσκοι κοὶ Τῶσκο; Ὡξοςα)»-- 

ρεύογ τοι: ὃς ῃσος ΡΒ] Τη11,}10..7,ς, τ ,ἀ4ς Ετγοτγία οι επτίς; 
γόνος ἐπαὶε ἐλόρεγε ἀμ) τες “Ροἰα[βὲ: ρος 1, γάὴ, 
που γεσε, Τ γγγ δεπὲ; ποῖ 4 (ἀογηΠ60 γέμα πησηα 
Ογάσογηηο Τ ρη[δὲ (ν εἰ ροτίτιβ Θυσκόοι γῆ: σοσηογγὲς 
πα1]. ΤὈΪάἀ δ Θυοςκόοις παῦοῖ εἰ Τρ: αἰοα! τη αἹ ἐπὶ 

᾿τοιη τοτίητῖτ αγαςιιπ Οεσεμῖσο Ν Θη στα οοὐ πὶ χεὶρ. ζο (γηςορατῦ ϑυσκύςο: ]ιρρε φαοά δα ΤαΠΟ Γι] ΔΡΡεὶ- 

Ἰατίοηεπη ἀςοθαϊτ ργορίμ8: ργςίεγτι πη αι ρογ ολῃ- 
ἄεπὶ (γῃσορεπ δριιά σγῶςοϑ ϑυςπολίαι Ιασαταγ ΓΟ ϑυ- 
ὁςπολίαι [π16 ϑυηπολίαι, ὃζ ἀριι [Ατίποϑ τἢμ5, λέξι πὶ εχ 
ϑύος. φαϊηίπιητο ἱπ ῃσς ρίο ἐρμ’ ἡ] 4Διπ αἰρίγατίοης 
ἀετγαδαης, ντ Τιςι5 Πης αἰρίγαειοηο (ογ δὲ ἰη τασιι- 
Ἰὶς (δρίτο  ἐπἰ5 ὃς ν τοῦθ ἰδ τίς τοίξαταγ δὶροπίμ5: 
Τλςιιηταγ ατοιη θυζκόοι ἤιε ϑυσςκόοι, ν 6] ἃ ν᾿ ἘΣ πγαγα πὶ 
ἃς (ἘΠ ππεπτογαπιὶηςεπήοπο, αθύος δικέω: γεΐ ἃ νὶ- 
ἐπ πιαγαπι ἃς Πιππηεηξοτγαπι ἰΏτετ (Δοτ Ββοαπάπ πὶ 

Ῥαϊοαητῖο,ν.22, Μάσνίω, 4ατπη ροίξετίογεπι  δέξίο: 60 τἰπιδτίοπε ἃς σσῃ Πἀθγατίοη δ, ἃ θύος ὃζ κοέω “πο ( ε( 
Ποπὶ ἁσποίςἰτ ετίατῃ Γἀρὶ νετίο. ἐσ Ἡογοάοτί εαϊ- 
τίοπεβ Στ] τα] τι, αρια αιτετη Πἰς ἰοςιι οχίξατ [1.1 
Ῥδδ, 2: ργα εττί πη στῇ ὃς ϑῖγαῦο [10.7,24.4. Μαῤίων- 
᾿Πτατ Πηπηιῖπὶ ἰπ ῬΗγγρία νἱγ]ἰ5 (οχα5 ποπηθη ἔμ 8 
τοπῇγπηετ. Μϑύεω αιτειῃ οηἷςε ἤδχιιπη νι Γύγεω, ὃζ 
ἰηξτα αἰνείεω (58, 4.6) ὃς Πταἢ]1α. [π εοάεπ Ἡεγοάοιί 
το πἰπο πο ρΟΙΣ εἴρν ται 4 ἀεγατιγ ςοπί πη ἐξ] εἷς, ὃς 
ὙΕΓθιμτ γέγονε ρΟΙὲ ἑκούσιος. Ρειργαίίος φιοαμε, 

γοέω. 5:Π|}}} πο 0 αἰϑρόσκόοίς ΟἸἸΠῈ ἀσοαζγατίογε γοςα- 
Βα] ποιηίπαζοϑ [αἱ ς Ετγιυίζοβ, πο δίρεγπαηάα ο[ 
Ιχηἰ Ραγγ δὶ ςοπίέξιγα, ΠαπῚ δογία Πα 6: τοιη ρα 
βαογαητ δ Ετγαίςογαπι δασαγίθις οδίδγαδτα. Ν 14 
Ρῖο Καέπά, Δπηΐ5 ΝΊτεγῦ. Ιεσὶς  ἀς δησρρες : ἃς ̓ν 
εο Ἀαζεημοϑ Βογοίο ἐϊοὶ Τ γε ἤθη 5, Πδιιθγατ ογ- 
ίλτι ἃ αποππαποπῖεη δὺ Πἰς [ὶ δίεπὶς ππς  αΖεπ- 
πιῖϑ ἃςοςρ τ᾽] ςοτ ρα ϑιγαθοηοπι υΐίάαπια ΤΠςΠἃ- 

ἃ ΑΔ 



΄ ΙΝ ὈὉΙΟΝΥ͂ 5, ΗΑΙ ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 

Ἰἰς ςοπάϊτατη μαπονεθεπινεϊίηι. .. 17, δηεδειξουῷ 
πλΔ] 15, ἵτα (ΟΠ]Πἰσοῖ νυ] Ἄτίηὶ ἀἰοβσηαγε [αοίμηα, ρα πὶς 
Ἰίσεῖ, Ψ..3 2, Καρμένταν οἴξ οτίαπι Δρια Ρ] αταγο}.ἰπ 
νἶτα αὶ ὁπ! ὅς ἴῃ Ιλ οπηαηὶβ χα Πἰοηΐθα5: [εἀ ἀρὰ 
Ὑ τρι απι ὃς Οἱ, αγησθηεῖς: τ ἀοπησιις ἴπ ΠΡ. 1)ς 
τίρίης ρεητίβ  οππαπα. Ν. 42, ργο Αρεος ἴπρτα Ὀἷ5 
Βαβιυιτηλι5 Ἄρεως, ραΓω:τηοῦς Αττίςο. 

ΡΣ ς,ν.7,τβέξίι5 κατά τε οἰκ. Ν τα ντ Ατοδαίςιπι 
Ῥαϊδητίοη ρᾷρ.ργαςοά. ν.2 8, νπὸ λα (ζγί δίταγ ,ἴτα μὶς 
Ἰλοπιαπαπι Πϑηϑύπον, ὃς Ἐπαπατί ἢ] 1115 Ἰπόλας. ἰη τα 
“ταπιςῃ, 3 1,7; 6 ΠλίηΟ λ τῷ Ταλλόυτίῳ, 418 Π} Ροίζεγῖο- 
τοπιίςτίρταγαπη ἀσποίσιτ Ραα ΙΔ δϑ᾽η Ατοδα. 273,17: 
δ᾽ Πδης Ἰρίαππι ΒΗ οτίδτη δττίπρίτ, χρόνῳ 9 ὕσερον ([η- 
401) μετέπεσε τὸ ὄνομ 5 ἐν ὁμαιρέσῳ γραμμάτων, “ἢ τε λ, καὶ 

. σῦν. ἰτἀσπηαιις Επέξατῃ. ρα Π)Ιοηγί: φεορτγαρῆιι τι 

Ρᾶσ. 49 ἴτααάῖτ, ἃ ῬΑ] αητο Ἐπαπατὶ ΠΙο ἀεποπιϊπατᾶ 
Τὸν ανῆιογ λόφον, ταις πὰς τερα ε5 ἀοπιοβ ἃ Ἀ οπια- 
ἰδ νοσατί Πόλάσια, καϑ' ὑφαίρεσιν ἀμαϊαόλων, Τὸ τελ ὦ τᾶν. 
Ταπαπίτατ ὃς τοττία (τείρταγα, Παλλαντέον, ρΕΠυΪτί λα 
ἀϊρβιμῦρο. παι νε ΥΊγρ ἀἰςίτ, Ἔη.7, ροίεονο ἐμ ταοι- 
τἰόης γόον:  ἠαμιργοαπὶ ὁ πορεῖμθ Ῥαἠμιθηη: 
Ποΐπ Οτίρί πε ροπείϑ!ὰ οπγαηα ἰορίπγι5:Φαμῆοατ15 ἀο- 
φρο ες ἐπ 0 Ῥ2ΟΜ6., 7 146722 ργΐγσο ἐπέηγε Πα αἰ άμ16 
ῬΡαϊαπιένερ, ροίξεα πος βαίαεληνν εἰλχίηο. Ν τ 8, 
Ρῖο δω αἱ πέτα (τε δίτιγ Λαύνας,34.,4.1.. 4πα: ἀϊππετίι- 
ταϑ εἰς ετίδηι ἴῃ 1,Ὧρὶ νογοης, παιη ὃς ᾿ρίᾳ Πγηδπὶ 
Βῖς παδεῖ, αὐ πέτα 1δαΐπατη. το, ὅ 2: πγαηϊξείς 
Βιοροῖτα εἰ ργὸ ἀπό: ἱπσεγταπη δ ἰρίοῃ διόζοτθ, 
δῇ ἃ ἰὈγαγίῖ5., 3 τοντ Πἰς Αὐενπνω [οτἸδταΓ Ρεῖ αὺ, 
ἤςς Αὐενίων ἀρυά δτερῇ. ΒγΖαητίιπη, ρῦὸ Αποηΐίοης 
νεθς ΟΔ]]ΠἸοαπα. Ν,.33, ΡΓῸ ἀπὸ τότων ἀρτίιι5 ἰςρὶ νὶ- 
“ἀετατ δ᾽ τοιέτων, Παιὴ ἀπὸ ἰῃ ὑασὸ νοττογα, ράγαπι ας 
ξεῖν. ᾿ 

Ῥ,Σ:6,ν.το, ἱπ Ἐχεπηρ] ατὶ εἰς, τῇ ̓Αθίω ΤΙϑήθμτον: 
οὐγοτο πηαπιξε το, ποβτᾷ ἰςοπ ει), τίω ̓ Αθίωαν Πά- 
λανῖι, Ασα οίοί τ νεαγάιε ἱπτογργοβ, δζγοηαί τρία (εη- 
τεητία. 864.ν. τέως Ροίτατι Ρῖο γεϊάτιιο ἕως τ ἰη- 

Ἔϊα, γο,τζ:πτοτε Ἰοηΐςο. ΡγῸ ὥραν ν6ΓῸ [ρα ἰςρίς 
ὁσανόν: ἀπε ( ̓πχαὶτ }ἐη σα ρα αἰζεμάογει. δε αὰ ὥραν 
τοτίποτο ποη νἱάθο αυΐά νεῖοτ. Ν. τ, ντ ἢ ὶς νηφϑηίοις 40 ἐῤῥιπίοαυ Ευίεὺ. Πάθος σοτητηιιηο ἔρῥιπῆον: ὅζ ΠΊς 
ϑυσίχς δ πιοταῖ ὈΙΟΩΥΠα5,ἴτα δούγέης σέεησ βςουμς 
ἀϊξξας ξαϊτ, σποά ἴπ εὸ Μεγοαγίο πη νῖπο (δ έξα. 
Ἱπρρ!!ςατί (οἱ οτου, τείξς Εεῖο, Ν'.3.0,, Λυδοὶ ἔοτταίς 
(χης ᾿πΠγαπηοητα πιαῆςα ἃ 1 γάϊβ ἰπαδητα ἃ Ζαιδ05 
Ἰμάοβ χυοαιιε ἀςηοπμίηδς ὰ οπηαποϑβ, σοῃΠἀης εἰ 
δαέξοτγαιῃ [εητοητία, αἵ λυχρὶ Ηοἰγςῃϊο {πῆς ὄργανα ἐν 
οἷς τὰ κολλώ μεναι ἐμβάλλεται, φρεθλωτήολα ὄργανα. (ὐἀτηα- 
τατίας ἰορὶτ αὐλοί: ΠΟη αθίπγάς. Ν.4.4:ὈτῸ περαντη- 
σοώμανοι “ πρριγματείας ἀφεβίοαν, ραμο ροίὲ οἰαγίαϑ αἱ- 
εἶτ, ἄφεσιν τῆς φρατείας αἰ τησοίμανοι. Ν΄. 47, ἴῃ ἜΧΕΙ- 
Ρἰατὶ οξ, ὃς μδ' νωῦ : οτάἀΐπε ρατιτη ςοπίθηταπθο. 

Ρ.2.7,ν.19.ΡΓῸ Εὔξενος Γἀριι5 Παθετ Επηΐας : πῦ 

ΔὈ[αγάς, πιεὸ αι άθπα πα ]ςῖο. Γι ατίπιιτ Θη]π),Π ΟΠ 
Ογαρυτῃ ροοταπὴ οἰτατί, ἱπάίςαητ (ςα αεητία, καὶ ἄλλοι 
ζινὲς ΔΑ Ἰταλικῶν μιυϑογράφων Ν'.32, ϑατυτηίαπη ορρί- 
“ἄιιπι, ὃς ϑαταγηϊηο5 οἶι65 τη επηογαῖ ΒΡ] πἰτις: ϑαζαγ- 
ΠΪΪ φατειη ΤΟ ]]15 πηοητίο ἔτ ετίαπιίη (πε ητίθι5,10, 
19. Υ.4 τ, 6 ]τα]ο εχ εοάςοπὶ Απτίόςθο ϑγγασιιίλπο 
(αρτα οἰταταβ]οςιι5,10,3238. Μ΄. 46,ρΓο Ναπητίνυ [ερὶς 
ΟἸατοαπιις Νεπεσίνε : αιο« ἃ Ν ἐπεῶς ξογπγαγί, ῥοπῇ τότ ὅο ἔτιαταγίποϊπάϊεῖο. Υ.3 ς ὃς ἐγογοόν! Γοτί ποτ ροῖοις 
εἰς σι τεί[αηταγ δ 114. ὃς ϑτορμαηπι5 ΒγΖαητίμ5. Ν Ἔγα πὶ 
ΝΝερει (ἴτα επί πὶ Ρ] πα νοςαῖ, Ρτο ἐπ ά5 Ν ἔπεταν) 
Ῥϑαΐο ἰητεγίις ἃ Πτοσς εἰ γεπηοζιιπη,νῖ σαπτερεο- 
σύαρπογαπι ἀοἰοτίρείοπε τι 6 Μεγοαζουῖς ταί] ς 
ν] ἀοτε ᾿ΐςοτ. Οαγα τατίπβ εἰ μδης (Ὀγίρτυγατη τετῖ- 
ποζο, νεῖ σαπὶ δίγαθοηε (ογίθογε Νασιῆνον. Νεῖθα 
δϑιγαδοηίς, φυΐα ΠΙοηγ ΠΙ Ιος {ΠυΠγαησ, δά (ογίθαπι: 
ἔτι συ ὁ ἰὸς ματαϊξὺ δυοῖν κόλπων, τῷ τε Ἱτωπωνιάτο, (δγ᾿ Αν- 

σίοχος Ναπιῆνον εἴρηκε) καὶ “Φ Σκυλληγικῦ, Ἧς {Π|ε. 
Ρ.18226χ φαῖθι8 σορποίοί5,Ναροτίπιιπη Πημῃ αι 
ΗΙρροηΐατα εἰπάεπὶ εἤςδ. [ἀ6πὶ ϑίγαθο Σκυλη- 
ματα ιοηγΠὶ, νοσας Σκυλληδικόν: ορρίάμτη ἱ 
Σκυλλήπον, [0 τα ΠΊΡΟΓα Σκυλάκιον ρρεἰ]ατιτη 
τγϑάςη5,}1.6,ρ.290. Σκυλήζωον γῆ λ (ςΓίρτα πη 
ἀρι Ποάοτ.332: ἀραα Ρ]ΪΠ πΠὶ γετο σοΠΊΪΠΟ, Ὑ 
ἐφεάηγνα, 1.3, 4 Ρ.1ο. Φ! 

Ῥ.28,ν.2 τ ρτο ὀος ἢ Δἀπιατ θ᾽ πὴ ὀνΐως τΠΑ] 6, 
10 πγε]ίςετ. Μ.37,ρτὸ ποιηίῃ, μία γῆ, Πεπέξατς] γίδ᾽ 

ἄοταγ ροίξι]ατο ἀςςαί μίαν γίω, ἊΝ 
Ῥ.,2.9,ν.25, ΠΠΠ βοταύη ΠΟ πυΐ Πα αἱ οδἤα ἰοσαϑ, ἢ 

ἔξαγα ποη οοπίξαθίτ: ὃς το ἀτίαινη ἥ ἴῃ ἰδαθεῃ αὶ 
ΡοΠροίταμ,, οὈςατίτατίς Αἰ! α! 4 ρατίτ. δἰΐοαι ς 
φοηάμη οἴει, ἢ ἀπέρος ὅση ϑέροις γέμα ται. 

Ρ.30.ν.4.ἀρὰ5 ἱππογίο ἰσέξιοη!5 ογάϊπο 1} 
τοῖς, Χρόνον Γιατί ης τε! δαῖτ, ὅς αϊα {1 Κρόνογὶ 
το, Σατορνονίπ Ῥοίξετίογα πηεγηῦγο (οτρΠΠΣ ΠῚ} 
ἤπια ποίειτη ἀἰσαπιι5} δα (ατυιγί τίς σοττα ἀρ, 

20 τίοπεπι δἰ {τ νεῦρα] α πληρωτὸς ἴῃ ργαοράθῃ 
ΠΑ ΠῚ πᾶ Π| Κρόνον ΠΟΙ; αὐϑοὲ τὸ κορεννύᾳν αἰ ότι Ὁ, 
Ἰαπτ αὐαςογαπι πο πηι} 1; ὃς ϑαταγηιιῃν Τ δτίηΐ, 
αὐτὶ (ατυτγιιπη απ πἰ5. Ν δ, Ν εη.ςΟα, ὁποτέρως, αι 
Υ. 13, Ἰοςι5 ᾿ς δῦ ΕὐςΒῖο εἰτατιγ, ᾿ς ρτ 
ΔΏρε]. 10. 4,ς.1 7.5.6 480 (ςτίρταγα ἀἰποτῆτα 
ἰΏςερ5ἱπαϊ σα ίμπηι5, γ τό, Ρτο ἑασεφίων Ἑ 

θεῖ ςομηροί. ροςτασεσίωνγ: ὧζ Πιοχ ὀυϑδροφονῦσ. ἡ ᾿ 

δροφόγοις νοτὰ ΟΕ ᾿ς ξ1ο. ρεγτίπος ουΐτη μοσδάΐ, 
{11 4 ργασο 6 Π5 0 ἘΣ η τ μι ϑυσίως : ὃς ; 

3.0 Πειέξαγα ογάο,ίο]ατο μγρεγθατο, είς εἰξ ; λέγρισ ᾧ 
στιὰ αὐϑροφ ὄνοις ϑυσίας ὄγπτελεῖν πῷ Κρόιῳ ζις θη 

2Ό,ΡτΟ εἱζομένων Εὐὲς . Παθεῖ ἀγιαζομένων., 
εδάοπι ἤση! ΕἸ] οσίταγ ρα Ταοίδη, ὃς Ραπίδῃ, ἴτ 
ἰηξτα 46ς ει, ἘΠ 645 ρογοα ΠῚ σ1Π} {{|5 ΡΟτου 5 πὶ 
ὥῴοις ἀγίζεϑεοῖς. Μοχ ρτο ἐΐν [οσίτιγ αριά Επίδθ.; 
(εα.ν. δέους ̓ π(Θτίται Δῃτα ἐνθύμιον, ΕοάοΠῚ νιΣιν 
ἠλογηκόσι Ἐπίο δ. Παδοῖ ἠλογήκᾳ, τείογοης δά Ηεῖς 
αυοα ΠΙοηγἤα5 ἐδ βρεῖς ὰ οπηδηΐ5 ργααΐςαῖ, [6 
το Χ Βαγοι ἀπο μιειλίοσομι. ΡΟΓ οΣ, ΠΟΠ ροτ ἢ. Υ, 

τιςε τῷ Τιξέρεως, ΡΓΟ ΠΟΙ ΠΉΠΠΙ Τιξέρμος : ἸτΕτ ἐ 

Ρτὸ ἐμ(φηέν: αὐ ἐχίσαι [πῆς πποπλεητί, ΟΥ̓ 
ἐγοιςΙάδιὰ Ἐσίς. Παθοῖ πάϑοις: Πα Πἰ βοδητεῦ. φ 
Ρο(ἐ μέχξις ἐμοῦ ἰῃ(οτῖτ ἔπ. ΝΣ, ρτο ἰδοῖς Επὲδῦ... 
Ὀετ εἰδοῖς, ΡεΓ εἰἰ απια (Ὀγίρτασα στη 4} 101 Πρ τα, 
δρι δ14.1π ἐτάταιις 460 ἱπέγα οτίαιη δἰ τοὶ 
Ροτίτατ, Ιἄοτ ἘπίοΡ. ργοραγοχγιοπωβ Παρ οῖ διὸ 

νιδα: ὃζ τΏΟΧ ἵδέα Ρτὸ ἱεραί, Υ.37, ργοὸ μορφαῖς [64(ἰ 
Εὐ Πμαθεῖ εἰς μορφίω : ὅζτηοχ Αττῖςο Τιβέρεως, τ ρὲ 

ζ0 ἰοαπες. ᾿πἔτα ποις Αττιίςιιπι Τιβέρεως [Τα] θῃ ̓  
νίὈγραζατ; ἴῃ Πἰς ταπηοη ρτιουίδιι5 ΠΡ τὶς σοππηις 
Τι έρκος οπ ϊδητοῦ γοτίποῖατ, Ν.40, ΟἰΟ]αἰ πο. 
Ἐοπηδηὶ ᾿Αργείοις γοςατίητ, ἄοςεῖ Β] αταγο πη Οἱ, 
{πἰοπ ἰλ οσπδῃ. ρᾷσ. 487: 001 Παης ἱδ αὐ γέφυραν Π0Π᾽ 
παῖ ξυλίνίω γέφυραν : Γἀτί Π1{|0]1οἴττπν ροητειη νΌῦΔΙ ! 
Τ)ε(δοτίς Εἰς νας αιεπῖ ραιΐο πρτὰ, δα τό,8,Χ ΜΟς 
στο ὗΪο εἰταιί ἰοςιαΠ1. ἌΝ} 

Ῥ.51,ν.:6,ϑᾳρτᾷοϑεῳ ρτὸ αἰ πατεῖ νπτραταγετία, 
ἰητα,37,9: ἃς 75,4.4.{| ]υἱβ τα ἢ δή πατωώμενος ΠγΑ] 

δ ἐγεγόνφ ρτο εο {Ὀ{πἴτι. Ν.37,1Π ραττίο!ρίο κακὲ 
χθν Ρατοποπιδίςῶς δἰ] αάοτα νἱάοταγ δ οἴγπιοπις 
Κάκου: ἀεποχαίπαῖαιη ἰπΠ 65 δὐπὸ ἧ κακουργημάτων, 

Ῥ52,ν.9.. 55) ξενία ται! οτὶ ροτοίξ, νεπηοχ δι, 
λίᾳ. {ἰ χιιῖς ταπγοη ὅ7) ξένια τη] τ, Οα. οδῆθο. δ.: 
ἴπ Ἐχθιηρ αὶ εἰ ἑσιάσοι αγγοσα πιδηϊξεο. Ν.29,} 
Παῖῖος Ἔχ διισητι αϑϑυὲ δ᾽ σᾶναν ἀςποπλίπατοϑ ΠῚ 
οἰατίιι ἰηἀϊςατ ΡΙαταγο ἢ ΠΟ Ἐ οπι. 497, 15 ᾷ 

5 



; ΝΟ ἘΚ 

ὅπ ΔΝ δῶν αἱ αἷδὶ τίω Καρμένταν ὑςέρησων. ὑςέρυσεϑ καὶ 

Πεναφίων γος. ὅϑεν εἰργόμενοι ᾧ οίνης ἐσιω μένων ἴ' ὀόων, 
᾿Ἰανάρκοι ᾿σδοςηχρρεύγησειν. ὟΝ. 45.,{π ταηϑροίτο αττὶ- 
ὉΠῸ Π1] 15, τῆς ὀψίμου παρυσίας ἕνεκα.» ΠΟΠ ΤΠ ΠΟΡΕΓΟ 
εἰτασαῦογ. , 

᾿ ,2,ν.2, Ζιοπίλμι ἰῃ ἢ 5 ὈΙο ΠΥ ΠΙ γα αι! μ0}- 
δας ἀοτο τ πιοητίο, οχ Οτίρίπο σοητὶβ ἐς οπγαπα: 
στη Ππις ρΡοττίπεητθπι δά(οτίθαπι: ζει οῆρο Κερα- 

“4 46 Εογοηείο ραἰγὴ ἤαεομ!οΥὴ 47 47,2.774.Χ 15.472 

͵ ,φανεῖμγαπάα ςάοσεγεῖ, κα ἐπι; οτ την 65 Ρί.- 
γῆς. δεά ἐογ τι»; ΒΟΥ Πο, η ΡΥ ΟΥ ΨἜΠΦΥ ΑΙ, αὶ σοῦο- 
ἀαοκχια αὐ», Ρέπαγιηα, ἐο φησ ταν ἀΐης σομ1}5 

Ὁ βογῥογές, οἶτεν, [βεϑτηοιὴ: ὑπο δοάτεη, [ἐγηαίπγ: πθ- 
"ἰλὲ ραίγεοίο “ῬΊΠΑΥά ΦΉΙΣ ἐπ εἴς [ἀσγτς σὲ ἰϊσεῖ: 
"4 40 υσραύαίο ργίη ἀρρείία!σς πομηπίϊε σοίμπι: 
δέ γεγο Ρίπαγίος ἀξίον ἀπὸ τῇ πεινᾶν, )πποα υἱάοί σοι 

ἡάσρον βοο οἰ γέεη ει, αὐ οἰπίηεοα (ποντ οἵῖ ἀἰ6- 
11, 1τῷ, ἡ10: ῬΕΥ 2 Α1 0} (ἢ, “Πρρίτεσα Ομ ά:Π σοπ- 

ῥοη!ε γε ἐηανγοίαογάηΐ, ΡΟ [2 ηεαγε ἐμά πεῤὲ γοίέ.. 
ἠἤδηι, ΡιπαΥτΣ ἀοίη δ αἰ 2111 8 Υ ΘΉ π7. ἢ δγ τε ρόδα 
᾿Οἰαά τι ἀσσοριαρεομηλα ῬοΙλἼοεεΐοκει,υε αά- 
γαιἐοηθηι(ἀσγονηη Εἰογ οί, [ἐγποςρηῤἠοον ἐ- 

Ἔγοἱ, 60 Π05 ΟἿ »ηηἰεγος ἀαἰρεέΠσγεηι, Οὐ α- 
αἰπηι Ἰπ|γά ἀπο ̓ γέσέμ!α ονηδ [4»ρηεἰλαηι “ΠοΙτο- 
ἡ, ΝΑ ΡΥ ΟΥ ἐπ ἀονῖς μαδεῥαιων, εχ ῥέπξέαηα ας, 
(ἄσγα ρέπες Ριμάγίον γε θα 1, 606, 147)2 γοἰ ρσίοηθ 

τη οἰτα7,2 ρίεία! ὁ φάοξξος, τα  εγέα εἰ βηοαι Πἀεἰδ- 
φμ οαεθ. Ὑ.22., νΠτατῖιι5 λωξωμένη. 
Ῥ34,ν.7.. ΕΒ. Π]οςιις Πὶς οἰταταγ ετίατη ἃ δεγα- 
0 }}0..4,109,1π ΗΠ τοτία 46 δυιροἀχοίο: νΡὶ,» 
δὰ Ἰορίτιν σάφ᾽ οἶδα. [Ὀ14Ὲ ργατεῦ ἰτος τγεϑ νοσίῃ5 
ἀηταγ ἢ Π Ἔχ: ρτο αΐθιι5 ἢϊς τοροπάτη εχ Ηρ πὶ 
τοποχηΐςο ροοιίςο πὰς ρετῦε}]ς μας εϊῦτ, «“5- 
ἰπε αα!δ(ἸΠι1τ) ἐπ {αόηία πα ἐπ Υ ΚΕ ΤΙρομο- 
χυόιμενος, ἐν, δ᾽α σιν 411 615 ΕἾΕΥ ἐπε 1677 05 σα ἄγάσο- 
ἐάσει σαγέθ, ἐϑρασηαηεξ, ἀἰοὴ! ἐμ ηῖ η0 ἱοηΣ- 
Ὁ Ησγοπίος 4 Οεγγοπε ὅσες αὐάμχονῖς, ἐτεν {6611} 

ἡ σομ 18,55 οορ ἰπεγος δου τεῦ {ἀσέΠΠ15 σοηβχ 2. 
ρο  γη4»»1 ΠἼογομε εῦρη τοἰα ἀφ  σΟΥἾ,:, τη με μι ποἰέμδ 
ῥαγογῆ 59 ἐμπορία αγηφου  ἀοΓ {τεῦ [6 ἡπσοηίσα ας 
τα τείας ὑπ ίπογξ, ασσερεῖδ: 14,467᾽2 ἀτε1: 7η2 τη {6γ- 
1ν ΑΙ σαν [8 ΟἹ οἶγοα οπηη γσαρηα ἰαρέ άπ σορια 6 
φηίδη [ὃ Ηεγσπίονα ἀεί άλδ, 59 ῥοίξω βερα[ὸ. 

Γ᾿ ομορ [ὑρελἐἐ αἰ λμεῦ βαρ αη11 πῖον ἤάεγα σοη- 
᾿εδ. Ν 18, τὸ ἕτεροι Ππρτα ἵπ 'οσο ποη αὐ πη] 1 
δ ταῦ ἔχαςοι, 12,41. Ν.32, να] σ. εχ. μαδεητ Πωροίας: 

Ὁ επΐο ὃς Οἰαγεδηο, τη απἰ ἔοίξατη οἱ ταπι οχ ρύςοο- 
ἀετ|0.27,8.τὰπι οχ ἰδαπεητίθ..49,22. ΝΆ ΡτΟ Λαύ- 
ἰά Ἰρτὰ Βαθιιΐπηι15 Διωύαν,"ς,18. 4υαπη ἀπογἤτατοπι 
ΕΠ] ἰπτογρτοτες οὐ οὔ τ ̓ξ Δἀποται. ΑἸΐα Δ αύνα 
{{ Λαύνα)ε[Ἐ ἃ ιι 1 δι! ηἰτπὶ ἀοσορίτ ΠΟΠΊΘΠ,48,17. 
ΟΡς, ν 6, γηταχϑοϑ τατῖο ρύὸ ἡ ροίξιατ ἡ, ὃζ ἴῃ 
Ῥεοάϊ ἔπε ἔχ νεὶ ἔχουσαι τυΐχα 4. ας Πὶ πουλί πατίεὶ 
ἴῃ οσαΐατίιιος [ππτ πιαταπαΐ. Ν'.17, Πομπηΐαν νοσαῖ 
αι Ὁ Τ ατίηὶ Τοπηρεῖος. ϑιγαθο Πομπαίαν Παρ οτ,}1.6, 

᾿, 1 ὀφρέειον δρὶν Ἡ ραίκλειον: ἃς πιοχ, Οσχοι ὃ ἄγον καὶ 
δ δὲ ἐφοίξῆς Ιπομπαίαν.δὶς ΡΙΠΙη.}10.3,αρ. ς. 1.10. 

γε τῷ ἤος ΠΝεαροίῃς, (αἰοέοίον ζγεν ξ8 τρία, Ρανγηθό- 
᾿ν πων δεγεηῖςαρροίαια: Πογομί πίη, ον»- 
γε γα ργοομί αἰρεζαπίεηπομιε Γεξπεῖο. νΌϊ Ηεγ- 

ν δπίρη ΡΙΪπίμ5 ὃς δῖα Ἢ δοίκλειοναρρε ]ατ ορρὶ- 
ἐν φιοα ΠΙςαρυά Ὀ οπυ Πα Ηοτου 65 ἐπώνυμον αὐἷ- 
πρ(ῃ αἰ ας ἀἰοίταγ. Αραά Τα ἴηι Πης Ἰἰδτίτο Ιορὶ- 

Υ ΒΚ ΟΙΪ ΜΝ νὰ 
ταῦ Πογομίαπεμη, Υ..8, πλαρὶς ριορτὶς ἀἰχ Ποῖ τρα- 
τείας. πᾶ πὺ ΑτηπΠοΠίτ5 ὃς ΕΠ ΑΓ 5 τγαάιιης φρατείαν 
ἐχραάϊτίοποιη αἰεὶ, ςραπιαὴ νετο Ἔχογοϊτα, δ οσεῦτο 

τατηςη σοπέμπηαἱ ἀπ ςτίμπ θη τε δηταγ ἰάθπη, Ν.36᾽, 
Ὡοτα Λωρεντὸν ΡΟΓ, ΠΟ Πΐς ταητιιτη, δίῃ ἰςδ πε, 
αἰ᾿χιιοτίος,[ οτίᾶ αριια ὅτε ρῃ, Βγζαητι,ριιὰ διγαῦ. 
γοτο Λαύρενῶν,2 52. Ν΄.38, τὸ ἐμζολαὶ (ΦἼπρτα εἰἰαπὶ 
Βαθυίπιι5, 8,6) ραΠῖιτ ἀριιά Ρεο επηα  [ερίταγ ὀκέο- 
λαὶ,]σαπι Πρηϊβοας οἰ Εἰ ρετ ψιοὰ (ὁ Ἠιμαιιΐις εχ αἱ- 

γῃ [δον], ἀσεον ἐκ Παίτα, χκος ἐαάοηα (ἀογα σεγῖο γὴν τὸ ἀιοο {πο ἴῃ πλᾶγς Ἔχοόπεγαῦ. Ἐογτὶ υτγαη; (ζείρτιτγα ρο- 
τοίξ, ΠΑτη ὀκξολαὶ ἀἰσα τι γατίο πα σοητίη Θητ5,6 ηιἃ 
Βτπηοτιισ: ἐμέολαὶ νοτο, Γατίο πο τη αγίς,ἰη οι τ πι- 
Ῥοτιι5. οπὶ ἡ ρο[ξοτίογα (ςτίρειιγα ἕςῖς μος ἱπ Ερί- 
τοπς διγλῦ. εἰς δ αὐτέιὺ ἐμιξῤηοισι λίμνίω, ἀς Ῥεγιης ἤο 
ἃς ΟἸιπθο ἢ. 

}36,ν.3,Ρ0Γο ἐκκαίδεκα ἵ,4ρὶ νεγῇο Βαΐδετ οἰδοοῦ 
89 [ἐριϑρχ. Ὁ ἰἘΓῚ σοα οἶδ ΠῸ πη οτα5 τοροτίζαν ἐπ γα ἰηῖ- 
το Πδτὶ 59.77.44. Ὠϊπεγἤζατε υ) πα ς δ πογαιίτ οτῖ- 
Δπὶ ΟἸαγθαηιις, ἀπ ἰταῃσ ντγὰ  οτίρταγα Πτνοτίον. Υ, 

γορᾷ, αἱ βο λῆς [ἀογα Γποϊεπηβησ, ψε(ὀεμείδησσ, ας 20 τ 4.,διιφηόγνται ἀσποίοίς οτίαπι ] αρα5, αἱ ναττίτ,οῦ ἐτι- 
νἀ ήαηε ἐαοέΐτες ἐξέ, ξοτίλῃ ηαΐα Οταοὶ Ττοίδηϊς, ἐος 
ταμπηαις ροίζοτῖς ὶ οπταηὶς, νοἰατὶ θαγΑγῖς, ρατπλ ὑἢ 
Ῥεπονοίιπογαης, (ὑπ εγαγίτις πλδίια τ διεφώνηται, (ει 
δια πεφώννται, ἀπ ογἜρΠΙΦΥ ἐαρο τε εὐ. 

Ῥ.37,ν.1 6, εἰ τι πλέῖφον ἀξίωμα, ἰὼ, τηεπ Δ οίλτη ἢ4- 
δεῖς (Ὀγίρτιγαιη ν  ἀθταγ, ν ο] ςετῖο {γαξξιγαμη ἰη[ος 
Ἰεηταπν. Ππηρ]]οίοτ ε{Ὲ, εἴ τι πλᾶςον ἀξίωμα εἶχε: ὃζ ἐπα 
πλείςε ἄξιογ (ὦ τ ἴτοπι, ἐ τὸ πλέον ἀξίωμα ἰώ, ατ πλέϊςον 

ἀξίωμα (ὦ, οἸΠρτϊςῶς ΡΙο ππλᾶτον ἰὼ κτ' τὸ αξίωμα,,τα- 

30 τονίτρατί εχ πιο. Δ. 29, ΡγῸ αὐτὴ τος 15 ἰερε- 
τίϑ αὕτη. 

Ρ.58,γν.6, π᾿ ΟχοπΊρ τὶ Εἰ Σ κα μια δρίων. ὃς ἧς 6- 
Ἰοηίπς σαοσας νογτοαῦ: σα ααὶ δηη σοπηδηι δ04-- 
»ῃαηδγε, (εὰ Ππρα]Ατίτοῦ Ιοροπ πὶ εξ Σ κα κκανδρίν, 
τηΔΠ] οταπὴ οἵ οχ Ηοπηογο, αι: 1] ζ, ν. 40 2, Δηϊτ, 
ἨἩδεέζοτοιι ΕΠ] απο Τα ἀρρε!] {1 δοαινναπάτιμτη, οε- ἦ 
τΕΓΟ5 νΕΓῸ οἶι65 ΑΠγαηδέξοπι. ἀἴα; ἴτὰ Γαρὰ 4104; 
νεττίτ: φάμορθηίε πα ἐπι δοαπφαρεγὲο οοίογῖσα, 116-- 
ἑξογιάτ. Αἀ ἸπΠποσίαπι μῆς ροττίπος ασαοά Ἐμοθι 

ΠλσΗγ ποι: φησεσοηαῖον αὖ ϑορεοτ αϑάψεογε, 4ὸ ΟΒτοπίσοη τγδαάϊτ, χν αατ ροίΕ Ὑ γοίαμη σαρτᾶ Δ πο, 
Ηξεέϊοτίς ΠΙῖοσ Πα πὶ τος ρι δ, ἐχρα 5 Απτεποσίς 
Ροίϊοτῖς: ΗΠ Ιθηο εἰδιΠπαΐα πη ἔογεητς, Μ΄. 7, άφει- 
μένων το νυ]ρ,, ἀφιγμένων ΓΕροἤτιιπι εχ ἰητεύρτοτιιηι 
δ ἱρίταϑ (ξητοητία: σομίεηίῃ. ΜΝ ας ΡΆΠ]επο μας 
{υἰρεέξα εἰς Οἰαγεαηο. δ Πληίωίω ἴῃ ΤἬγαςία αρηο- 
(τἰτ οτίατηι ϑῖρἢ. θγΖαητίι5, οατη 4: αἰ εἶτ οΠδ χερῥόνησον 
Φιγρονον, ΡΒ] ρτδπι οἰ τ ἀϊέξαπι, Ν'. 33, κβαυνίν αἰοἰς 
Ῥῖο κεραυνοξλήτου. ἔΠς εἰ πῈ ΑΠΟ ΙΓ: 5 ἀς (ς ἀριὰ Ν γρ. 
ΖΕπ.», χη γ726 ἀἰεηλη ΡΑΙΟΥ αἱα, ἐογρέμαπεγενς Εμές- 

ἴ "616: [ρὶ γεγο. (εὰ Τρῶας ἰορ ἐπ άτιπη εἰδ οπ ς ο γρίμῖς αῇασεές νεμεῖσ 85 σοηεήρε!ρηὶ, 
Ῥ.30,ν1 6, Ρτο ρτίογο Καπύας Ορίποτ ἰσηγήιππι 

(εῖρΠης Καφύας ει! Καφυας : νὲ (Επ5 {τ, Ατοαάϊα: 
ορρίάαπι ααοὰ Ροίξοτίοτίθιις (δςι} ς Καφυας ΠΟΠη1- 
παταητ, ἃ ρεἰ Πγὶς ςοηἀϊτοτῖθιι5, ποι ὃς Ττοίδηϊϑ, 
ἀϊέζαπι ἔα{π Καπυαὶ,νοςς ἃ Ολργ Τγοίδθο ἀςῆοχα. 
4υορειτίποπε μας ϑιθρμαηὶ, Καφύα, πόλις ̓Αρκαδίας, 
κπὸ Κάπυος Τὸ παῦες Αγχίσου, ( 8. δῆεττ ταπγοὰ ἰάθπι 
ϑτορῆι. δ αἴ ΠοπΊ 5 γα! ο πο τη, Π 180} Ῥαυΐαπῖας 
(ἐχυϊτατ, Οδρ γαβ [λοτίςα οο (ποτα άϊης ἀϊέξας α (ε- 

πο ΣΝ δὶ ΡΟΓΕΊΝ ΔρΟΙ 5 πηθπτίομ πη {δ ]1οἶτ, ἐχό- ὅο ρῇοο ΑἸοἰ Π]ῖο, Αὐοδαΐα: ρεῖποῖρο) ΝΙΠίοσγτγε Αὐοδαϊ- 
(ὁ δ Ποτγίςο γος! ορρί 4 καφύαν ἀϊείτοτ; [οηΐτο 
δύτοπα ἃς ςοτηπηιηὶ, Καπύαι : σΠΟ 4 ΠῚ ἀρ" ϑτιαῦ, ; ᾿ ΤῊ ΠΝ 
αποσυς [{8..3,. 794,16 ρίππι5, οἱ δὲ, αἴοὰ Μουΐένειαν 
Δ Ἀρκαδίας κτίσει Καπύας , ἐπὸ Κάπουος ϑέμανο, τὄνομα “α 
πολίσμαἴι. ΜΝ, ὃ,Ρτὸ ᾿Αφάϑῳ Τἀριις Παθοῖ “ἤγηειρο: 
Πςουτ ρα Δ ΗἩγρίπιιτῃ θα; η Ροοτῖςο αἰϊγοποιηΐςο 
εἰταταῦ Ατίθτμιις Τ᾿ ρσοαῖος ΕΠ οτίαγιιὴν {ς τίρτου, [εά 

Ἀδατε Πποπλδῃ πιζαο φάγοῖε Πηϊδὶ φαίάομα νυἱάςτατ, 



: ΝΡ ΘΝ 5. 

ψετίον (ἐγίρταγα βογταῇηο εἰς ̓ Αδίθῳ ν οἱ ̓ Αρείθῳ,α ζοη- 

τταόξο ποιηϊπατίαο ᾿Αθάϑοις, σας Πειεάϑοις. ΑἸΐπ5 οἱῈ 

᾿Αρηΐθοος Κορωυήτης ἀρ ΡαιΔηἰΔ πὶ 2 4.1.,37: ΔΠΠπ|5 1τ 

Αὐἰμξις δα! απ ηἰπ5 ρα ϑιγαθοποπι ὃς ΑτῃθηςαΠ1. 

Υ. 2.3, ἴῃ Θχοιηρί γί οἵξ ἐλεγίῳ, Ρεπα]τίτηα πλοπο- 

Ρβτβοησο: πα (οτίρταγα πο οἱ γἤτατα. Υ΄.41,4Ὁ 

Αἰνεία (Δξπεα: ἀὐίρί είς ἰη ΤἈταοῖα αάϊῇοατο ΟρΡΙ 40) 

διθρμδηιτγία οἴταῖ σοητα, αἰγειώτας, ΑἸἰγφώσας, ὃζ Αἰ- 

γειέας : ΖΘ π]Δα πιοάτιπι ΟΧΤ αἴο πο α΄ Ταγποθιις 

εἶτας ἔξ πβαταβ. [πὶ Οτίρίπα σαητίβ ὰ οπιαηα ΠΟΠ 4- 

ποαϊοσίτιτγ,(ο 4 ἜΠι5:.416 βΥἼἼ,2,477 Τ ναοΐαν ἀρρηές- 

[ερα,Έπμεη ον [μο ποηρέῃθ σομαλάιε. 

Ῥ. 40,γ.3.» ΡΓο ᾿Ανίν Γριῖς Βαθεῖ ἐπα, Αἰνεία: 

ΡοΙρογατῃ, ντ ἱπέτα ργο χία5 ἀοσςδίτατ, δά 48, 18, 

[δι άἄδια πιοχαητο ἰώϑ ἀφο δά πετθ. ὅτε, ἕως, νο] Πιηΐ- 

6. Υ.τι, Κιναίϑιον {ππ|4 δῖγαδο Π.8,.ρ..4. 1 τ ρτορα 

Ταπατιιπὶ ροηίτ, εἶς ν ΘΓ 5, Λακθνικῇ τῇ καὶ Κιναίϑιον 

Ταίναρογ. Αἴ Κωύαιϑα ορρί4ππι εἰ Ατοδάία τηφάϊτοτ- 

ταῦθ θατη, Ρα ΘΠ οΠὴ Φιγαθοπεαυ, Ρααίπίαπγ,δτα- 

Ῥβαπιπι, ΡΙ Πα πη,α]ο 5. .Ν. 33, Διορύκτε ΠΟΙΊΕΠ ν- ΣῸ 

τογηι6 ἱπῖοῦργοβ ρρε ]ατίιο το α1α!τ ΩΣ 

Οεἰεπίαϑβ ται θη Πποιηίηΐς Γαι ΟΠ 6 πὶ Ρ] ΘΠΐπ5 Ἐχργείς 

ἤτ. ΡΙΙϊας Οταοῦ τγετίπογε πα αἶτ. σαϊα5 ν ογθα ρα]- 

οὔτε παης Ιοσιπὶ ομασγαητ: ΠαΔΠΊΟ γεηρὰ Πῖς ἀά- 

(οτίθϑιν. δ᾽ οἰ σίτασ ]ς,}10..4..οὰρ.1 »ξργο ον πη .γ- 

ὀγαοίο ἐμ Τοΐμηα, ὀχ οῖρηι 1, ομοααἰίτετα ἐπῖτε, ργοῦηοτ- 

τογ ἐμεῦ 1, οπεσαῖθ:: οἰοίρ βητέσ, ασ 1, εποσάϊα ρα βοηῖη- 

[μεία, φιεομάατ Ζύον τι αρρεια!α, ορογῈ δεροίαγῃ αὐ. 

οἰϊὰ α φονείηθηΐε, αο γοάάτεα ψεη τον Η19 [41 σοησογτέ᾽ 

μαγομά ἀοορεα ανελμ778., 4 πὲ ἰοοη5 ἸΟΘΑΙΗΥ διορυκῶς, 

[ἐλάϊογτερν ἰοησ αἰ ΙὙ Ή77. ρρίάμῦ ἑη εα ζϑησά, 

χηοηοία»» Πογέλτ ἀιξίσενα. Το σα τα δυπο αῃποῖα- 

Τατ οτίαπι Οἰαγθαηαϑβ. θς [οιοδάς ἰρία νίάα ὃς διγαθ. 

110.10,Ρ.116. Υ. 37ὍΡτο Διϊαμενοῦ ἰῃ ἐχοπηρ τί 

, εἰ δεξάμανος. εσο (Ἑατιις απ ἱπτογρτγοταβ ὃζ οοά. 

ατίσδηιιπη. δτορ μδηιι5 (δ ὁ πὸ ἐϑυικα [ράέψας, εχα- 

πιθῦιῃ παης ἔςἷς Μεσόλυ ποῖ δα, Α πλ Γαῖα ράττεῖι 

Δυϊξαμεναὲ αὉ εο ἀεποπιϊπαΐατῃ [οτῖρ6η8. ἀρ ουη- 

ἀεπιίπ ᾿Αμέρακία, Αὐλθγαχ πη θπηογαταγ Π 6 ΤΠ ο- 

ἔρτγοσὶ,οςοοητίς ΠΕρΟϑ. ἃς Αρο]!οάοτο, ἰἰρ.2, .Ἢ- 

δακλῆς εἰς [Ὥλενον τϑὸς Δεϊξάμειον ἷκε, κἀκεῖ κατῴώκᾳ. [πὶ 

Δοϊξαμενές (ττὶρῇ οχγτοηωδ, τ τισα κενός, ἃς Πτα1Π τα: αὐ 

ἀιβετεπείαιῃ ἀρρο!]ατίαὶ, δρυα δτερἢ ταπλοη ὃς Α- 

ΡΟΙΙοά. "ορίτων δοξαμενος, οοάσπὶ οι ΔΡΡε ]ατίπο 

Δοσοητα. 
Ῥιᾳ τιν. το, ἀσαφεςέραν {{πὰπῈ ὀνομασίαν Ροττα5 Ὁ 

Αποδείς οἰτηι ἀςποιηϊη δε, ρας ΟἸαΓοα ΠΕ} εξ Κασ 

σιόπίω: ἀοτ ρούταπα ΡτΟΪ οτος 15 2 Ο7 ΡΓΟΧΙΠῚ6 Ροίξ 

Βυτβτοτααι [ταἰ πὶ ν οσίπι5 σο]!οσατιϑῖορἢ. δέ ϑτγαθο 

καοσώπίω νοςαηῖ. Υ͂. 18,6Χ σόλῳ [ἀριι5 βεεῖς ργο: ς ὦ δοπλμβ κτ' οὐ πὲ, ἐλάοτν ΨῈ ργασσαίεμεξηα. 

Ρτίαπι που ΘΏ: ρου», ΑΗ ΟΥΜΗΙ Ώ δείοιαα ᾿Θξεἴο σι 

Ρτγαςοάοπείθα5 ἃς (ς πεητίδιις ΠΙομΥ ΠῚ νογθὶϑ ριι- 

σηατ, ντ εἰ 1 ΟἸἰαγεαπιιβ νἱάογαῖ, νυ ΐίσατα (στίρταγα 

ςοηβάεπτοῦ Ροτο[τετίποτὶ, ἀοηος αἴοτατασ Ππηςε- 

τίου. Ὑ.27,Ρῖὸ ἐγήετο γεφξείας ξοσταῖῆς ἰοροτῖϑ ἐλέ- 

γετο. ἰππππητ πος ΡΓο  επηαὶ νοτῦο,14.9, [απυγία ἄκρα, 

αὶ καὶ Σϑλενδίνη. δα] Θητίηὶ ΡΓοπηητου, ἃς δα οπτίπὶ ἂ- 

στί ΠΊΟΠΊΪΏ ἶτ οΥἹ 41} Ρ]Ιηΐ5. ΜΝ 28, ρα Πα) Π6 πὶ 

δαξξογεπι πηθπηΐ πος ἰπ οσο “72 72ἐπ θυ ργοηποη]ο- 

γέρρα Γ ομθΥς ρον πες ροἤταπη. ὨἰΠ αί5,4 τα: ΠΡ. 60 Ἰορὶτ Ρ] αταϊίτοσ θυγατέρας, β λάσ, ταξξε: παοπίαμι γᾶ" 

6 ϑῖῖαθο ἐς Πίαςα: Ῥ4]]Δα5 ἱππαρίπο τοίοστ, Δα γε πὶ 

ἔλςετο ςοητοπάατ. ΝΝαπηΐη ΡΙςεητίηἷβ Ατμοηῦ μας 
ποῃροττίποτ: αρ ρα ἜΠαα5 ἔτεῖατα πομάατγδηῇο- 
ταῦ. ΟἸαγθαπιιβ. Ν.3 23,108 ὑσυολιπόμανοι, ΔοΥ  ωϑ, 
44,7. Ν.4.4,1 ἀρ Βαδεῖ Ογαηλβατ. (54 ΠΟΙ ἔγα τα 
κραμισὸν ἀσῃποίοϊτ οτίατη ϑ1. ὃζ ϑῖορἢ. 

ΡΣ ΣΙ ΣΟ  ς Αἰγίςου τῷ Τρωὺς πτοητίο οἰ Ἐ βτίαπὶ 

δριι διγαθοποπη: ὃζ αἰγέσον 51 ΟΠ 1α:, τας τοτγαέξο δο- 

ΛΑ ΑΝ ῪΥ κὸ. 9 Μ, 

τὸ ἡιφέτρ τη δέοέϊια, ,μοά αὐ «“Ἔπεα [έρίθηιθ α Ἵ γοίάχαιᾳ,, 

530. Δρρβ] αταπι γοΐοττα δίγοης ἰδὲ (πρα τα τ ἀς Πα, 

40 δυδρτίταὶ νογίθιι5, Ἐδάοπι ΟἸατοαηὶ πα ςοηϊεί, 
,. ὮΝ 

φέητι Αἴγεσαν, μα οττ οἰυ 6} ἐχ οπιρ ἁγία: ἰτ Δο Πα 
Αἰγςαῖα ὕδατα. ὃζ Αἰγεσαίων ἐμπορέϊον. Αἴ ϑτῖορμδηι ᾿ 
Βγ2. αἰγεξαίοις, ΡΕΓ αι, ἴῃ ΤΠείρτοιία ροπίτ; τ 
Ροζε, ἴῃ 51. }}14.:1ΠΠ05,40 ΖἜροίξο ἀπο: Πο5,4Ὁ σεῖο 
Ἰτοίδηο ἀσποπιίπατοβ. 410 πηοάο ἃρπά ὙΠαργά, 

αποααο ςοπίξαητοι [ορΊ Π1Ὲ5 "Έχςαν δ.᾿ Ἐγεφαίες: ὃζ ἃ- 

Ρπά Ρ]1η.110.5.1, ς. δ, 17 Ἐσοίία διοια. ἀτηαε ϊπάς 86. 
σοίξατη ὃς ϑεσείξαπος ροϊοα ἔαξξοϑ οἱ]ς, (ατίδ ἀτρυῦι " 

Υ 

μας Οἰςεγοηίοίῃ Ν ἐσγθη; ϑέσεζα οἱτ Φρρλαμβεγ. " 

ἡ 

αν 

ἡη ῥά ἰοσα σομέεητδ, σοηαἰμέτεη {6 αἰεηαοη ἐγ ἀπ]. τ. 
φα ας νερεπὶ Αςείξαπι, σοΠαϊτογεπι Αςείξεῃ Ἀρρεὶ ̓  

ἴα, ΗἰΠοσίατι απ στο ἰἰσάετῃ σαπὶ Ὀοπγἤονες, 

Οἱ ατείπροπϑίῃ οτατίοης Ναστα, δ... Ἶ 

Ἐξ μϑὶ Παγάαηίι αἰίηα [πγρι “οοῆα. Ὁ ᾿ 
Ἡμης σαρε φοη 1: [ϑοήπεα, 5 σομτμησο υοθΗ, 
Τκίοῖγαάο 4γ21Π1: {ρεγ δῆ φηῖ απο, ξὅ δ, 
Ῥεγιοίβαρ τράρηι ἐπσορΕγ ΟΥ̓ τεητ, 1Παγ πεη εὐ, 
Τοομρσαηονῆ, (ἐττος, ᾽ς [ε|116 «7 που ὁ μπαῖγ: 
δὶ χοιία)ηεάτερτεῦρ τηηεα  ἐοηένρθι θη 0, ῬΟΥΪΟ 
“είϊρε, 85 δὲς βαῤεαηι τες βηποτμῶηια [ΕΠ 
Τὐγδορᾳ ἀρρεϊαῤπηι ρογηηλο ποτε ΑΙ σε 4] γ.. 

Ν.3.4, Βῖς Εὐγρεέ ἴτα ροῃίτ ἡιδῇ! πῇ] ΟὨτΙ5 ΠΟΠΊΟ αἶν 
το Πρ ὶ ν ΠΠτ. ἕοττα Πς απτοπη Εγγεΐερτο οο ἰοσθῃ ' 
μαπὶ Εἰγιπογιηι ντθε5 Ετγχ ὅς Εροίϊα, 'πηὰ 
ογά 465 ]Ρτο (εχτο αὐ ἰπίτιο. ἃς πος ἰρίαπο ΕτΥΣ 
τἰϑ οεὐτϊαπη ποπηοε οἵδ. Ν. 4 τ οῦθοϑεν τη ατΔΠαπη 
ἴῃ προέϊχεν,ν ὙΠ Πππ}}}15 ο[Ἐ σοπίεξξυγα. ἥ 

Ῥ.4.3.ν τῷ Γιεποαῆαιη ἱπ[τ]δπα ΡΠ π᾿ π5 110. 

Ῥο ϊηἰ το [ἰδ τὶ 6. δε ἀρια διγασοπεπι Λευχῶσι 
Ῥταπι, ρεγω;ἀηαθ ποη δοτδητιπα]οςο, (64 εἴς 
110... 0.15.4: απο δηποτατγαῖ ὃ ΟἸλγθάπαβ..ς Ἷ 
ΡΓο ἀπιαθιι5 {{π|5 νοςΐθ 5, καὶ ὄδητυχ εἰ ονεὶ τείβδιι, 
γεη,ςοά Πα οτ) καὶ ὅπῃ πύχν, ἀπποταῖ ΗοΠτίσα, ι 
Ρ[απιιδίη (υἱ ςοα οἷα πιατρὶπο Γερο τιπι αΠῈ Καὶ, 
εχ οοηϊοόξαγα; ἀς πα ἀυδίταν! πόη ροῆς, φαῦ! 
ΡτοΠΙ Πητο τί. ἃ πσττῖς6 “ποι Ποιηθῃ Βοοῖς, 
ΡἰΠδτγαάαι Ὀ᾿οπυήι5, ἤςας ὃς ν Ἰγρ "τς ἴῃ Ρεΐπι 

τὰ; 4. πΠὶ ἘΡ τ οἰ ΐ5 ΠΟΠ ΘΟ ἢ δρυά αἰϊοϑ ΟΠ τερο - 

τας. ΕΠ διιτεπι τα (ὐαἴετα ἑτου ΤἈΓγδο 1 
τηΐαδϑ, ντ ἰάεαν ΟἹ. απποιαρίτ, [ἰδ ς} }5 1) οτρ 8 

σεητίβ  οῃγδηα;, (αἴοται Ροχτα αἰΐαπη οτίπι πο ε 
Ηἰβ τατος τε εἶτ, εχ Οαίαγε ἃς ϑοπηρτοπίο . 
πλίγιιτὴ οἰπὸ σῇ καίει, ]αο ἡ Ττοίδης πλατγοϑτθαῖο ἢ τ 
οἱ παισί, οἰαΠΌ πὶ 114 π᾿ πος ἀδσίητ, Ρ ΙΟΓΕΠῚ ἡ 
το, ἄξποα πατγίος δ᾽ (ςρα]το, ἔδτε οχ γοϊκατί 
Αο]Πο Ρηίοης. ν΄. 7. Ρτὸ τ ταπαιοϑινεῖοιδη 

Λωρεντῷ {ρτα,4 43,536. Υ΄.24, Ηοπλεσὶ ΙοσιδοΣ 
1]. Ἰἀου αι αἰ σατίταγ οτίαπη ϑιγαῦ, 110.13,}. ; 
πυοά]αγ. σαοηιε δάποταγατ. Ν.37, Οἰυϊδεία ἢ 
ας, ἐκ ἀδεωώαῦν ζῶ: ἤπε ἱπτοτγορατίοηε. Υ̓͂ 
ἐξίας ἱπιδἰσατίπε, παρα 4. Υ΄. 4.0, τπα πὶ ἔλέϊα {Ὶ δ’ 
Ροί. ὧν" ὄηηφανεῖς (δ ταὶ τ. Ἰ 

Ῥ.4.4.ν.5,Πϑιϊών ργο νυ]ρ. πλαΐη τοροί ΧΙ. οἱ 
παοηΐατῃ οα ἰρέλιο σοπίδητίτ οαπη 15 μια; (υρτὰ, [- 

ΓΔΏΤΙΓ 30,37. 86.» ΓΟ ϑυγατέρᾳ ντοΓΠῈΟ ΙΏΓΟΥ (ὃ 
4 

τΠγ}}|5 σα 16 (ΠΡΓᾺ,3 5,3 φἰε ξατοιοαπ ΕΝ , 
τϑ ἴῃ Ατοδαῖα Νείο εἱοοδῆς, (οάοηςῃ δ Αὐλθν 

ταοποη. Ραυίδηίαϑ τγδαΐτ Ἔ πθαπὶ ραῖγοπι [πα μι: 
ἀἰαίςρε εἴπ Ιοσο 90 εοάεπὶ ἀοποπηίπαζο,24 10 
Υ.1 9,46 Λωρεντῳῷ ἀϊξξιτα ἰσρτα 443,36. Υ.4. 65 
τη ΘΠ 5 ἀρ ππιρτἰβ πιοιηϊηἰς οτίαπι ὙΊγρ ΕΠ. ΜΗ 
εἰλάτ92 τφθη [5 σοΊ[πεϑρρερρετεν ἐγ τὴς σείρε. ΝΟ] ἰποῖνο 

φατ άοτοα ΠΡ ἃς εγαία. Υ. 46, οεδίῳ ἰορίτεὐπδους ὁ 
ΤΡ» ει 



[ρα5.δζ νετεῖς ἐασηγίο. ορο, Ζαιιπῃ μι] Αἴ μυιίις 
ν[πτρατϊοηίς Δἤογαητιγ οχοπιρίαορίπαθαγ Ἰερὶ ροί- 
{8 οεδὸν, ργορο. Ὀ] ἰι5 ἀς 5 Ετγτμτί5, ἤπιο ἐς ἐρυθρᾷ 
Μαρπήοτῳ, θαιαπί ας ῬΠΟςΙοΙ5, 3.2 7.3.4. 

Ρ4τ,ν.3 δ,ιοταλυκρφὴν οἴκησιν ἀϊοὶ ἔγϑα λυπηρὸν εἰς- 
αἱ βίον τοίξοισι, ντ Ραμ] δητο] οχαίταγ,ν.2 6, 

Ρ.4.6,ν.ς 2 ὈΓγῸ ὁποτέρῳ Π14{π|φάπιοτίν. ὁποτέρως. Υ͂, 
8, ἑτέραν ΙΘρο πάπα εἤξ ρτὸ νυΐρ. ἑτέρων, Δ ΠἸ ΕΟ Ἐπὶ 

᾿εἰξοχ ρᾶριργαοςα. ν. 4.3 ΠΟ ΠΟΙ ΟΧ {352 ὅν Ὀ᾽ Πατ- 
σάτα Παπ15 νατίοἰ αἱ εχρίοτῖο. Ν᾽ .2 ζ»οο μη οητίτ5 
᾿ἐπαϊοατίπιτη γοΥθιιπη κφλύσφ. Υ̓. 4.3, 0Γο Λαζζωνν- 
τοῦς ἱπτοῦργοσ ἰορίς Λαπνω: αι 1, ατίπιι5 [πρτὰ πῦ 

᾿[ιατίπογιπι [54 Αὐοσίρίπιιπι Γοχ Ποπηϊπατι : πος 
᾿Αβοτίρίπεϑ ἃ Γιατίηϊβίαητ ἀϊπεσῇ. ν 

ΚΡ. 47, νεῖ, ν᾿ εηνοοά, μαῦες ἐκώλυσεν, δοτἜως, ΕΧ 
εοάεπι δἀαΐτα ἔμπης ἱπο]εὰ ν. 3. Ν᾿. το, ΡΓο αὐρῳδὼν 
Ἰερεπάιιπι ες αὐδαοὸν,αίο] το νἱ ἀο] ςοτ, ντ κελευοϑὲν 
(ρτα32,.4.3.5} ὃζ δοξαν,3 6,47: Δῃ Ποζαγᾶζ οτίαπ ἜΠῊΝ 

Δηταγ, Νοιι. ἰδές. 110..2.,6..2 7. ΠΠΉ]]Ποπὶ [δ᾽ α ΡΙαταῦ- 
οἶλο Βυΐτις ραττίοἰρὶ! ν[γρατίοπξ Δ] εσαης. ΕΘ πιο- 
ἠοεὺ «ὐδᾳοὸν αἰςοῖς ΤΒαςγά. Ρ.38,8ζ καλῶς τὐθφοόνιόο, 

νττοίξατιαν διορῃαηὶ ΤΠοίλισιι5. (δ πηογασίι5 4106 
Πείπ ίμο ᾿δτο ἐπιοηάατγαζ. αὐ νοτο οὔ ρατιϊςρίο 4Ὁ- 
ὍΪατο νίτράταιῃ, Πα 65 οτίαπα πε τα 63,13. Ν΄.2., 
μνόμβα ἰοριοήάπιτη οἢὉ ργὸ νυν, υώμθα, οἰξοη ἀϊεν- 
τίασημο πτούργετί5 νογο, ὃς ἀϊέξατιρία [δητοητία. 
γ.32,1πτεγρτογοβ πηατί πὶ πῆς Ἰοσιπι (ἰς νά σητατ 
ορ 5 δ)ὸ πεϑοήκε ὑμαξ μιν δὲν δεινὸν( ν ΟἹ οὐήκεσον,αῦ πέτα 
.31,3 0) βελεῦσει ἰδὲ ἡμῶν: [ΘΠ ὃ Πτιϊξξιγα σοηίδη- 
Δπ6Ά. (δητοτιῖς ργο ἃ [εὑ τ οἰξιδμεν. Ἱιια [ςφ ῖο ταπ 
Ἰειπιπι σοπίτΑδ τ, Π αὐτὸν ν οὐταϑ ἰη δεινὴν, ὀϑήκεφον, ν 6] 
πηΠ]ς ααϊά. Υ..3.8; ἐθούσαν θη ελ δςοἰρίεπ- 
ἰαπη: νοὶ ἰασαηάτπὶ πποώτου, ντἿ1 (οἔδι. ΤΠΘΙ ΓΟ με- 
ἔσω. ΝΜ 4.3,ἀρτίαβ ορταζίμιιηι γγύοιοϑε. Υ.4 7, Ρτοὸ 
εὥνταδιας (ὐαπηδγαγιι5 ὑμῶν, σού. τοξξο, 

Ρ.4.8,ν.1 7, λαῦγαν πρτὰ ΠΟ 16 ΠΑ θυ {Π|115,34. 
«65 ἃς 1η {δφαρητίδιι5 αἰ ]ιιοτί 5, 114: οἰ ΠῈ [ Ατί τὶ 
τ Παρ ς Παυΐπαπαν οοᾶτ, ὃς φιφα την} }1αδς 1,ἀυη]ᾶ, 
τὶ ροτοί νι Ὀἱοηγίτ5 Π ΠΟ Λαείναν ατίαἰτξ Λαύ- 
«ν,(οτ! ρίοτίτ, ντ η Ταρκωύτος ὃς Καυζλιος, ρτο 7 ἀγη:- 
ἐπα ὃς Οαἰμε μα, υρτο σὲ ροπίταγ, Ν᾽ ἐποτιβ σογτα 

οἀεχίπίτα, ς 15.417 ΡΟΣ τῷ γχώμω ἰναθεῖ τῆς Λασινίας. 
πα ϑιρτο  Ανίς Γαραϑ ἀρτα (40,3) Πα  εθατ αἰνείς,..,Ε - 
δα: ΠοΙἀοτη μαῦθεῖ δείομξ, δ. Απίατῃ ΠΕ] τεσ τ, 
᾿πηδοιησάε ΡΏςἘὈὶ [Ὡςογάοτοπη,σηοίοίς εἰίατῃ Υ ἴτ- 
ἢ. Ξη.3.ποη ργοςα] δο Ἰηϊτῖο. τοπλαιιο [10.})ς οτίρ. 
᾿δῃτς ἢ πη. αἰψηε της αὖ οο ιἀπεήμεαη “4211 (ἀογ- 
οἵδ ροίληῖσ β ματι, 11 Ῥ2 ΑΙ ΉΖΟΉ ΠΗ772 φαἰοέαγ2, ΝΣ 
αὔρα μογγέε 1, απείμία ἰμογα αρρείαιά. Ν.51,ὅηπρ- 
ἀπίζιν νἱάοταγ οτίατ Γαρὶ σοάοχ μαθαΠς, νοττίτ ο- 
Οἰπισόγπεγε. ερο {πἰρίςοτ νογίογοιη (στ ρτιγαιη οΠ8 
δηρβῥόθρίζειν: ε4 πγ6; (Θοιτιι5 γεγτὶ α ῥφ σοῦ. 
ΟΠ Ρι40,ν. 4, ΡΕΟ σιωδχενείκαίμενοι ΓΟύΈι5 ΙΕ σ᾿Θ 15 
ὠεγείκά μενοι, ντ [ἸρΓΑ 37.2.1: δζ Πἴτὰ 111,20. ΠᾶΠὶ 
διαφέρειν ἴῃ δ6ΠΠ1{Ὀοίοτατο νίπτρατα ίο ες, νυ: .4.37. 
.30, Καυκάσιον Γαιἰπιιοτῆτ ατ ΒΟ Ἰητογργοῖοβ: (ρα το- 
τίας οατῃ Οἰαγεαπο ἰοσοπηι5 Θαυμάσιον εχ Βαμίαηϊα 
το οἶ5,2 66,10: νοΐ ππης Αγοφάϊα: τη οηταπα Πρ τὰ 
᾿ἰοϊοτταπα ἢ. ροηΐτ. Εὐιπάοπι ἴῃ Ατοδάϊα πιοητεπι 

᾿οἴξεϊ ὈϊοηνΠὶ, ΑροΙ]οάοτο εἰἘ Ἰασίων, [}5... ν.6, 
Ο Δείμας (Δ ΠγοΓΑτί 5 ἰοσὶς δύμας. 564 τηΐγατη ἢ - 

᾿ς ἰνί ἀοτὶ βροτοί, (ἰπυῖτ ΟἸασθαπι5) Π Παγάδηιιϑ νὶ- 
᾿ϑΑἰτοτὶ Π]ο τεσ ηῇ το παογο, σπι αἰτογο ῃ οχῇ- 
πη γα νο αἶτ: σαίρρα 48] ραιο ρο[ξῖη Αἴλπιρτο- 
᾿ἰοίτασ στη [ΔΠο ἔγατγο ας [ἀπὸ ΕΟ. Υ. 4.2,ποῖα 

τς οὐς ἔτη, σοη, ν[ἀγρατιιπὴ ργο ίκαγη : ἤσατ ἰπέτα, υ- 
τς ἰοις ῥαπεζαις,ὃζ ςομἤ τη 1α. 

ἈΝ ΘΥΤ Ἐ ἜΙΒΕ Ὁ. 
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Ῥζο, ν. 3 »ῇοτα ῃϊο σοπηηἷπο ἔπε ἐρήμννῆσος: ὃς 
ΤΊΟΧΥ.3 2, ΠΟΙ ΠΊΙΏΪ σ 6 ἢ ἔρημος γῆ. Υ. ζ,ΟΠΊΠ 65 41} 
Δϑαγη 5 ἀἰέξαπὶ γνοίης Σαμοθράκίω, [ε4 Ατἠξοτε]ες 
ἴῃ ϑαπιοσῃγαςοβ ρο  τία,ςατη Π᾿οηνῆο (Θητίτ: σιιαπη- 
εἶθ α54ο,Ὠτεγροτα τὴ [ἰττοτα, ϑατημη), ἢ ΡτΙΙ5 1.6 α 
εοὔ αἰςοτοταν, ἀϊέξατη ν εἰ τ, ΟἸασοαη, ΜΝ το, τίς 
λειπόμενοι ΔΕ Εἴ ν Γἀγρατιιτ, ἴτα ὑπολφπόμονοι Πιρτα,41,23. 
(ξἀ ντ νεγαπὶ ἔατοαγ, πγδ ἔτη δου [Ἐιι τ λιπόμεγο;, ντ ὑπο- 
λιπύμενος 4.449. . τ5,1Πνυἱ]σιΟΧΘ Πρ]. ΡΟΙἘ ὀφαγναίμκενος 
Ἰεσίεωτ ἐς: φιισά ΠΗ 01, νεπρογῆυα, Γοευς ἀείαπι- 
Ρζιια οΠξ νι ἀοτματ ο (οτἰρτογο οηΐςο. Ν.: 6, ηιοοά, 
Βαθοῖ ἐξυπεταιέας τ 1 αρί νοτπο: ρορσείο Ελγροῖσα ἐγπα- 
Ῥέγπ:φ7,1.( ας] Θ ἰτι5 πγα αἷς αἰξωνγεως,ο“Ἐχοπθηἤ εσο 
νογϊογοηιογίρταγαπι οδ ρατο Ξυπιταιέως; νεἰ Ξυπε- 
ταιωνέως απο ροίξοτίτς ἀρ ποίοις δι 4α5, Χυρειξαπι 
Οεοτορίαἷ5 ρασαπι οἵϊο ἀϊσεπ 5. οὐἶτι5 οἰπῖ5 Ποτηϊη6- 

τ Ξυπετοηῶν . δῖ ρἤδηι ΒΥ ΖιΡΑσιπὶ ππιπς ΠΟ ίηαξ 
Ἐνπέτην, ὃς οἶιι65 Ξυπετεώνας. δμΠοςδοτιι5,ε οὐ ϑιορῃ, 
τοῖξο, Ξυπετέωνγον νΟὐδτ ρᾶριΠῚ : ἃ 4110 οἰΐ5 Ξυπετεωνσίς, 
ντ᾽ Ἑτεωγσίς Α΄ Ἑτεωνός. ΤΤΊΡΙοΧ ἰρίτιις Παΐτ5 Ραρὶαρ- 
ΡΕἰΪατίο οἱ; Ξιπέτη, Ξυπεταία, (ἤπιος Ξυπετεα) ὃς Ξυπετίω- 
γος: ΓΓΙΡΙοΧ οὔ ατη σοητς, Ξυπετασζξ, Ξυπεταιῶν, (ἤπια 
Ἐυπιτεῶν) ὃζ Ξυπετεωνοζζ, ἄτη ἴτα ρΥο ς 2  χομθη εὶῃ 
Τιατίπα νεγίοης τοροπὶ ροτοῖι Χγροίαφηί. Ν.4.3, 
Ρτο᾽ Ακαλίδος ΓΔρτι5 ἤαθοῖ Ομ ρα. ᾿Ακακόμὶς νετῸ 
ἩΥπλρἐμ4 οἰξαρυ Ραιῃδη.33.1,35. Δρο!Ποδοτυσὶπν- 
ΧοΥΙ 5 ατάἀφηάαγατη α ἑοηγ ἴο ἢ οἰἶτο νατίατ, πᾷ 
τις μι ποηΐο σοπίπσοιη τευ ΑἸ γοοβοη δίτασεη- 
τὶς ΠΙΙαπγ, Ὑ τοὶ (Δ! ]Π!Ιτοθη δοαπιδπάτιὶ Ε[Ίτατὰ, ΑἸ τα- 
ΓΟ ἐγοπηπθπιθῃ δἰμλοθητίς Π]ίατη, αργὶ ὙΒειιῖ- 
ἀοιὴ ΠῚ ΠΙ αι. 

Ῥὰ τα, νος ΚΡΓΟϑέροις ΓΆΡ νἱάοτοῦ [οσ ἢ ἔαρος. 
νογτῖς σΠΙ πη, αἰ 56.116 ἡπη2 σογ δ. 1 ΠΥ ξετας ἐγιαυ 
4ιοηΐαπΊ ἃπηϊ4 (ΟἹ {Ἐἰτίο αἰξίιιο αἰριςααπτογ Αὐα 
τίς, γτ ἀοςοτίη (ςαποπτίθιις. (στὴ ἔαρο (ςητῖτ α- 
ΠΊΕΓΑΓΙ15, Υ6,φ ϑίνονίος μίωυὸς ἀϊες ογάης ξεῖσοσγας- 
ἀο παπιογασὶ ἀρὰ σταςος, πὸ πλοῦ (ςΠ οἰ Ἰα[τε5 ᾿- 
ΤΠ ΟΡ μφηὶβ τοίξασαγ, ν ογ οτίαπη ΡΙαγαγο 5 πιαπίξο- 
{τοτη ΑἸοχᾶατί πλοστο ἰη ἴσας: τα (οΠ]τοτ νταριιά 1,ἃ- 

40 τίποϑ. (Ἰαγθαηι οχ πος οςο ἤς ςο]]Ἰρὶς Πα τὰ (1π- 

{ο 

4) σαρταπη οέξαιο δας δρεῖπιο ἰΔτ5 Πππ|Δ5: ὃς ρ[α- 
ΠΕΡ] ηπ5 οἔξδι!ο σα! ας [υ]145 πιιπηογας (ο"ΠΙτι: 
αιιϊ ἀϊε5(αςεν ο[Ε ἀριά ΟΠ Ιίδποϑ ἰοαπηὶ Βαριεξα:.. 
πιιπς δητίς ρας (ΟἹ Ἐπ ἀιιοάεςἰ ΠῚ Ρ 5 πλῖπ 5 αἴο- 
θι15. Ττοία ἰρίταν σαρτὰ [δρείτηο [Δι ἰαπἰ45; Ττοϊδηὶ 
ΡΕΓ ΗΘ Ιεβροητιμ ργοίο ἐξ ἴῃ ΤὨγαςίαπι οἰτοίτοτ ος- 
ἑζαιατη οαἰεπμἀδς Οἐξοθτεϑ. της ΘἢΪπὶ γαῖ εο τες 
Ροτε ὡ᾿φαϊποέξίμπη διέξιιπηπῖςο, ρυϊηοἰρίο ἱπάθ νε- 

τίβ Ὁ] αεητοβ εχ ΤὭτγδοϊα, παι σατίοπ ςοηβείπηι δά 
ἰάτι5 []185. παπὶ ἹΠΠ} {ππτ ἀϊο5 αΐδιιδ ἀππιις Ππίταγ ἃ- 
ΡαΑ ΑτΠοηϊοπίςϑ. σου] ΟΓατΙ αιιτθηι ἴῃ δἰ ς Πα ἰδ οιπ 
ἄλυη ἢγεπλεπ, ἂς ἀοίπ 46 ρεποίρίο νοτῖβ ἰοΪποητεβ, 
τχράϊα αἴζαϊο Γδυϊηία τη ν δηϊπητ, [δου ἀϊ1ΠΊ 5 ΠΠιιπὶ 
εχρίθηταβα σαρτίοης, ΕἸας ἰτα Πίοηγ Πιις; (ς ἀ γαδάλς 
«(ἐάτε ἀἰοῖτ ρτο [ξγενεάϊα. ἀςογᾶτ οπί πὶ αἰΐαιιοσ ἀΐοϑ. 
ΗἩδέϊζεπις Οἰαγσ ΜΝ. ει, θα δέξαονα, (εἰ δε πάπιηι εἰς 
{ς δ. ὐϑοὰ ργο να]ρ ὅηηδείξα δι ὃζ αἷδὶ τυ Δ η] επιιπα εἰξ 
ΟΧ 5 απ Ππρτὰ Ὠαγγαιίς διέξοτ,37,37. απ 6 πΊη;6- 

ἐλτίοπεπι δσποίοίς μας ΤΠ δρὶ νογῆο : ἑεσατίοηος ἀοοε-- 
γηοίοἰτ ϑεορἤδηιι5: αἵ Καύκασον, 'π ΑΔ. Ν᾽ .33,Ἴασος ὅο ρὲ « αἰξδεάοπιῤης. (ο] ομίτ5 πλίπιιδ ἀρτα νογτοσαῖ, 

ΡΩΥ ἰεράιον ἐσ η6 οἵ μι ψηὲ ἀεξεοεγάπε, πες ομίτη Οτα- 
οἱ δά Γτοϊδηος, δ σοπιγα Τ γοϊαπὶ αὐ αταςος γηϊ{8- 
ταπτ σαἀιισεαΐογεϑβ δά ράσοπη πη ροτγαηδπ). Υ.4 1, 
Μνεη.ςοα. ΡΟΙῈ τῷ χώμῳ, Παδοττῆς Λαεινίας. ιια Ἰοδεῖο 
Λαύνης Ποιηθη ἴῃ {προσϊοτῖθας {πἰραόξιιπιπλῖΠι το - 
ἀϊτοντρτγο Λαύνα (τε απ ἤτ Λαείνα,ν εἰ (αἰιξ Λαύνα. 
ΡῬι72,ν.6, (δι. πλδια τ Μεζέγίιος, ντ ἀρ Γ Ατίπος 

(ςτιδίτατ, δε πέτα 8 1,17. Ὑ.13)Ρτὸ ὃν ροτοϑβ οἱἱά ἀδπ- 
Β 



Ἢ ΙΝ ΠΙΟΝΥ͂5. ΗΑΙ. ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ, 
ἀϊ σαι]! ερούς ᾧ, νὲ ἰπἔτα ς 7,15. Ν ας, 44 ἰπίςτϊρτίο- 
ποπὰ ἰξαπη ρογτίποης μας ΓΛ], ηἰτίο [0.1 δέλγε οὐ, 
ηεηηφοηέησ, ΦΉγ92 αἰἱοῖ ἐμ βάρ, δ, (ἄρον Δενείοι πες 
γρφης [οΉ 672 ἐπ αἰσεί ον αρρείίαπ:. ΝΑ. κ ἢ πϑοϊδὸμιένν 
τα 5, οὐ ΠΟ τοι ροσο, ἔς} 6 αἤδητίαγ. Ν 4 σ,φῶς ἄ- 
κα ρον, σα (ντ Γᾶριι5 ἀν αγθατη ΤΏτεΓρτ.) ει ἐπιθη- 
Ῥειξεεμεη, ΟἸΑτεαπιιδ δος! ρίτ ρτο Βα ]ριγε,ποά (ε4. 

{ἰδτο Πα πεῖς Αἰσφηῖο σα! ταις απ σα 6 αἰςίτατ. ϑς 
σαπὶ Οοἰεπίο Ποη ΠηΐπΠῈ5 ἀρτα ἰπτο Πρ ογα ρο ΠΠλι15 
Ἰσῃ 5 ητοιηρείξα ποέξε ργατεσ (ΟἹ ται ἀοςεπίοϑ. 

Ῥα13,ν.1 2, εηνςοα. εἰς ἐξόδοις ἐκ ἐχούσας φάρα γίας 
ἐμπίηῖ. ΑἸ χαδητο οὈίςιγία8, Ν΄. τρια πὶ οηςςοα. 
ἐπύϑετι, ὃ ὀπῦσος, ῬΓῸ νας. ἤκυσεδζῦσος, Ν΄.23, μθ᾿ δά- 

αἴτα εχ Ν βηιςοα. απ ἢ πο] 5, ρτο ἀπῆλϑε! θρθηάιτη 
οτίτ ἀπήγαγε. ΓΕ ἀατοτπῃ μας Ὀταςηγ! ορία Αττῖςα. Ππι- 
ΡΠ οϊοτ Πειέξαγα εἰξ, μετὰ δμνώμεως ὁσίω ἐἰχεῖνεὶ, μθ᾽ 
ὅσης εἶχε δεωυδέιμεως. Υ. Σ δ,υλᾶςιιϑ οἹἘ Εἰς ]Ιοσιι ἰπ να ΐρ. 
Τθ τίσ: πος, ας που Πιητ, εχ ἡ ἐπ. σΟ ἀ Ἰη(Θγεί πηι: 
4; ἀρ ῃοίςίτ οτίδπι Τ ἀρὶ ν ετίτος ἐγήσο ίρο αρίμαθ 4π- 
50 ρολί ον ἐμ !οη θοῦ 1, απμὲ, ὧν δος αἰμογ τη, [ὃ- 
ΧΦ ΎΩΖΙΣ 
«“Ἐπεα Π ρος αο 1 ἀπ ΘΉΓ μῦς αἰ ΠΟΥ σαι, 1, ΑΠἸ ΠΟΥ, 
πος φερνε, πρεί τον βαῤίταῖο αἰ οξίαη!, γα ποῖ! ἔμ πο 
παῦρα ὡγῥοη, ἐμ άἠο ον δὲ πονηη θα. ϑαιρτα αιιοα; 
3ς:,41,[πς εἴ Ὁ μεταναςαύτες ἐκ τῷ Λασινία κοινῇ μῳτα ἣ' ὅγτ- 

χωείων, μείζονα πδοιξ ϑνήονται πόλιν, ἰὼ ἴλλξαν ἐκαίλεσεω. Ν, 
36, ργαροίξογιις πὶς ποιιίηαπη ογάο οἰ, νε ρετγίρίεἰ- 
τασ Ἔχ ἰηἰτίο πε ταῦτ, ν θ᾽ τεχ Εἰς νἤτατο ποτε πο- 
ΤΑ ΠατΓ Τύλλος ᾽Ὃ εἴλλιος. [84 Γερδγίταγ τα πη θη επί ΠῚ 
ΑἸΠΡῚ μος ἀὐαφροφὴ, ὃς φαίάαπιποη ἱπέγειεητογ, Υ. 30. ογα [τὰ ποι ταπο ρείπνιπια [λαγάαδηο Κρ τίσατα, ἰδοῦ 
38, 6]ασαη5 ρατοποπιαία., ἤπιος δά ετγπηο Δ]]αΠο, 
εἰξτίῃ Ὦϊ5 νεγθῖβ, τὸ πλῆθος, καϑελῆσα ὃ μνΐϑπολιν, πύλις 

ασεδεξαῦ Ρώμν. ΠρηϊΠοατ απ τη,ν τ ἐπὶ λ οπηδπῃ ΑἸ- 
Ὀαηα: οἰτατί5 Π] αι, (α δ᾽ ατα πλατύς, οἰ. 65 οἰπις ἰη (ἢ 
στθπλϊ απ γος Ρ 8. Ν᾽.4.7,ὁπόσα ν γρατιτη εο πιο- 
ἄο ιο {πρτὰ,47,26, χοῦ ὰκ ὁπόσα βέλεοϑε. ἤς ἸΏ τα,69,ο. 

Ῥ. ς 4.,ν.3. ἐνδεέφερον ἀΠΕτὈ Δ το τ δος ρίε Δ Πὶ 
οὔῖτς νο] στ Ν᾽ ατίσαπο σοαΐςε ἰεσαη άπ ὠνδεεςέρϑις. 
ΜΝ. γι Ἰοηρ παρενϑήκῃ ἃ (ς ἰππΐσετη αἰ Πιηέξα ἤχητ ρατ- 

Ηἰὶς ςοπΊ ΠῚ ΠΕ) φαηἰτία πη ναϑ, ὃς πιοχ Αττιϊοῦ νεώ, 
ἸΝοταιδίάθπι ἰγποπυπΊωϑ νίπγρατα τα [πα, δεν, ἱδρύ- 
μαΐ, βρέτι, ρΡγο Πηγ]Δοτίς ἔοι (αταΐ5. Ν.2 9, ἀρὶ 
νογο μαθοῖ πα τοίοις ΡΓῸ παΐῴες : δέ ΠΊΟΧ ἑρκείοις ργὸ 
ἑρκίοις, ρτίοτα ἀιπο ἔογεὶ ροΠπιπτ ατθο:ντιρτα, 46, 
4.1 τ: ξοτίδῃ εἰἰαπι ροίξογίογα, ἔς ν᾽ ἀε] σεῦ ἵπσπος 
ἤπγιι] ὅκ ἵππος αὐ ἵππος ἀρ! Ραιίβη. ὃς α]ΐοβ. Ν.32, 
πο δϑίμγάα νἱάοτον Οο  οη1 εὥῖο, αὶ ΚΤ τὸ αὐτὸ, δε 
4πιιπὶ ποράτίμα ὶ αδήτ ἃ ἐπ. ςοάϊςο, αμῷς Ρτὸ ὅμως 
τεροίτο, ποη πηαὶς ἢ [Θ ρου Πη15: κινδεωεύκσί τε τὸ αὐτὸ 
πεῦτες οἰμιωςγίπως λέγάν. 410 πηοο Γἀριι5 νοττίτ: (ὀφηεῖ-: 
1 γ45:6 οὔ2Π6ς φηθοί τη γηοάο 1αἰθνῃ ἀΐσεγθ. (Οὐϊλοῖιι5 
4αοηᾷε ἀμῶς ργΟ ὅμως ἴῃ (11 τὶ πηατρίης δα (ςτὶρίς- 
ταῦ. ἰλΠ0 σαοά ατιίηεῖ δά Ογαςαβ ροπατίμπη ἰητεῦ- 
ΡτΓοτατίοηβϑ, ργίογεβ ἀνα", παῤῷοι ἃς ἡγυέθλιοι, τοίρι- 
οἴῃτ Θᾶπη εἰν πιο] ορίαπη αι ρα ηαζαβ ἀϊέξοβ νοϊης 
4ιιλῇ ρεπο5 Πο5 πατοσ :τογτία, κτήσιοι, (η ΠΟΥ ΠῚ 6 ἢ- 
τίο γεροτίγισ γα [10.814 Πρεέξατ ετγηηοη πο ρ6- 
παῖοβ ρεηπὶ ςοπίεγιαπαο ὃς δισοηάο ργαβείτ: ρο- 

οτίαπι ΜΑογο  μ510. ϑατίγη, 3,..45 ν᾽ ραπατες εξ 
ἀϊοῖτ ρεῦ ηοϑ ρεηίΐτι5 [ρ γα ΠΊ115 ΡεΓηο5Ρ Ρ »Ῥέγαμο5 μαδεηηηθ 
ΠΟΓΡΙΙ5, ΡοΓ 1105 ΓατίοΠοπη ΔηΪπηΐ ΡΟ] ἀεπηι5. νθὶ 
αἰ οτίατῃ ἀς [ηἷ5 ἀἰ5 ν][δ. Αα ρείτηατα εἰ πιο] οσίαιπι 
Ρδττίηος χιιοα ΝΊγρΙ] αἰοῖτ; 1.1: ραιγ τι (δγηα1 ἀἰονρρῆ,, 
νἐγέαῖφ πθροι θη: ὃζ τατίιι πη, ραἰγ τ φ τε βοη αἹόν. Ν. 47, 
(Οὐατίηα5 (ἰαγοᾶηι5 εχ ϑεγαίο ἔ{{Ὸ (οτος α ἀἸΕεία 
Ἰῃ σατ!Παγιιπὴ πη οάμιτη ἔλέξα ἰπτγα το θυ ρ πτ ΤΈΠ]ατῖο,. 
Γπαϊΐπιις δ ἀϊτ, ΟΑγί 85 νἱᾶ (Ἀστατη ροττίρ ΠΠῸ, ας νίπ. 

το οἷα ἀἰαϊ Βοιγὶ ἴῃ 11}15 δ 1 ΚΝ ἐη. οὐ. πιεπάοίο ἰζεῖς 
Ρτᾶ Καιεκαύας. τι ἢ] Καφάνας τα ]1ς, Γαιγαέξο δοςέτι, ἴα- 
οἰ φα]εητίαγ. Ν.47, Ὑπελαίαις [τὶ ρῇ «ἂν ε(ςοαΐςε, ὃς, 
Θεἰεηϊϊ νεγίοης. ἴηι ναὶρ. Πρ τίς εἰξ Ὑπελαῖες; πιζάο-, 
Πιυςίῃ Γαρινετποης Ἡγρείεο. ΟἸατεαπι ε Εταϊηος 

τεροηΐτ ϑηροίίρχ,, αιοα ἰαγ οτος εἴτι (ρε]]οϑ.. ΗΒ 
αἵ (υαοία5 δα όηοί!α. .} 

Ρις ςγ»γν.2, ν αιῖς.ςοά Βαδεῖ δέμας. ΘΟ Δθδτῖο! ΡΒ Ϊ4.. 
ἀεἸ]ρἢ 5 1η Ἔχ οπΊρ Αγ] Υ εἢ ετἰϊβ Δα Ποσ μ]ΠῸ, πγαΓρίςς 
ηἱ δαἀίοτγίρίεγας, αὐτὶ τῷ Θέμις" τὸ οἹ αὐτὶ τ θ πογαιῶς: 6 

20 (εἴο εχ ῃόης ἱπροηΐο ,8η οχ Ν ἐη. σο. φαξξοτίτατο,, 
Ουϊαςίτ5 πηι} Δενάώτοις : νῖ Οεἰςη 5 ἡυοη; νεῖται 
ταῦ: ΘΗ 772 ἐπ (Ὁ Υ1Ρ Π0Ή6 ὉῈ ΝΑ ΤΕ 5. Ἔρὸ ἴῃ Βας αἰΠεη. 
ἤοπο νυ ]ρ, (τγιρταγαηη τοτίπα!. Ν. 2, ΡΟ ᾿Αραήνοῦς 
τοΟρΡοτο Πα 1ΠΊ εχ (υροτίοσίδιι5 νει θαι ἔγραψαν, [Γ΄ 
ΡΠ ργΟ Ποἱρίο᾽ σα ῆνος Βα ετ᾽ Αρκῆνγος, 4] ἴῃ Εἰμθς 
δὴ (Βγοηΐςο εἶτοα ρείπιαπι ΟἸγιηρίζαοπι ἤογα ςς 
ἀἰϊοίτητ, ραττία Μη] εἤτις, νον ἢ. ἔα ἐπ ἰς οἰαυ ΠΠ πη: 
Υ.;Σ 6, ργὸ κατασκευασοίμανον ἰςρο ΠΔ11ΠῚ ξογιαη 5 αὐα 
σκενασοίμενον, ν οἱ (ὑσκενασαάμανον. ν᾿ Πρηίῆςοι ΠΕ 

ςοπαδίατα, δι οἰιπῈ ςετοτὶς (ὰρς ΠΠς ἘΠ Πσι15 ΓοἸ]εἐδε 
γ.33),}Ρῖὸ ὀξόχυ !ορ  πάτιπὶ ξοτταῇ!ς ὀλόχῳ: Ζαΐα ραα! ς 
(αρτα αἱςείτ οὰ Οὐ" γίς ΔΡΑΙλάὁ Πς ἀοηαάτα, νυ τὰ 
Πεαξξαγα Ππλ δα ϊχίς ἀρτα, 8,14, πολιτείας ματα δύση πο 
ὃν πολέμῳ κρατηθεῖσι: σΟ΄ΕΠῚ νΟΓ 4115 ὃζ νοΓθὶ τεσ τη 
πε. Ν. 3 8, ΡΓΟ συγγύγων Ορίπου ἰΘριΘ Πάτιην ἐΐγόνων δ ̓ 
ὀκγρνωντνῖ ΓΑρὺϑ δτίδτη νογεῖγ, ΑΜ ΡΟ ἐ ᾧ7:5 δια, 

Ῥος 6,ν.2 3, Ρτὸ Τυρῤρίωῷ Οε]επία5 πιφιμῖς Τύρῥε 
ντδρυα Υ γρ οἰτ Ξη.110.7, ΤΣ γγβηα, βάτον, οπέγερε ᾿ 

τίοἰρ. κατασκευαϑενῶς, ὃς Ποπησηναδ. ᾿τατοτοα ποῖα 40 βΆγῈΜ1 ἌΡ Ή 14, 6 ἰ416 σα ξοάία ογράλια σαραρί, Ὁ 

ἥ 

Ὶ 
ὙΗ͂ 

ἄετηα; ἰη Οτρ, σϑητίδ [ὰ οτ. Γδαϊπία ἴῃ (ἰπια πῇ ρος 
ξιρ Πς ἀἰοίτατ δα πηαρ τ ρατεῖϊ ροςοτίς Ἵγεγθαπος 
51 χαΐς δείδτ ργὸ (υοφορξῶν πλα {τ συοφορβίων, (δα (ὑφ. 
βίων, ντ ἱῃΕτα, 6 5,43, ΠΟ πλμΪτα πὶ το ἔγασαθοτ, αιᾶπ' 
4.8Π| δ ργορο5 ραγῖτεγ ὃς Ραἰϊογεϑσγοσατὶὶ Ρο τι 

Βοςίοςο ἱπτε Πρ]. Ν.38,Γ ἀρὰ πο 4; πΠαπο]εάείογ, 
(ἐσατας εξ, (δὰ ΘΟ] σπΐο τπὰρὶς αἰξητίον ; φαΐ ροίξος 
σαν Πηϊτὰ ρετίοο, ἃς ρο( δαμπςητξ ἀγτίσα πὴ ἢ ̓ 
(οττὰ σοπἰ απέξίοιιο δὲς] ρι: ἃ ὃ βασιλυσαρέλ. αι, 

“πάγη. ὃς Πὰς ΟΠ γοηϊςὶ Επίς δἰ αηὶ; δα 
γα, φαΐα ρο ἡον δῦ ρΑΙΥ 1: φάλιες, γαγὴ βεογαι φά 
οαϊ, 55 διέμηε 55 “Ῥοιἐ μενεῖ πορ2θη ἀσεβεῖ: αὶ 746 ! 

γφη6ς “Ἵ ῤαπογηεγεσεν δι ἐπεὶ σοσατὶ [μη]. Ὶ 
Ῥι:7,ν.1, Ἰῴλιοι στη νΓΓΟα; ἱπτοῦρτοτε ἰεσεπάμι. 

εἴτε ργὸ νυ]ραάζο Ἴνλοι, τ ΠοτιιΠῚ εἰἘ 6χ ντγια5 4 {1 
σα ΠΗ οτίςῖ5. Ν.7,οδίογαα γα ξξατγᾷ {Ππ|,ϑνὶ πλε 
σοιάκογίᾳ ἐτῶν ἐβασίλευσε: δζ ΓΠΟΧ, ἑνὺς δέοντα τε αφφίκον 

{γειὰ ἀϊια», μχιοι ὃζ ἕρκιοι, δατ δχρυίπηιιης ΠΟΙΉΙΠΪ5 60 ἐτῶν ἐξασίλευσε: ντγΟ 16: [απ αἶτο (αΠ πτίαο χρό 

τατοπεηι, 4ὰ ρεηατοϑ5 εἰ{6 τγαάπιης ἰητἰπλαγατητα- 
ταπ}, (δα ἰητί πιο τη ΠΊ ροηοτγα  [1π|, σα Ἐο 65. Μοτηΐ- 
τ Πάγιιπ ον πο] ορίαγιιη οτίαιτι Οἴσογο, [0.216 
Ῥατ, ἀφοτιιπη, ἰδ νοτίυῖ55 Λύίρο ἰοπρο αὐξεπι αὖ ας υὲ 
(οι οτος ἀαγιιηη γογι πὶ ἰητἰ πγάγιι}) αἰζέρεματος, [- 
2:6 αἰ ρῬθηπ οἰμξίο πορίηθν (. οεὐΐ δηέρε ογηε 4540 ψε[οπέη- 
1407 βογρμ66 » Ρ6η114.) {6 αὐ εο φεοά ρεμει ἐπ άοπι: 
δλ 750 δἰ ας ΓΟΜΟΙΥ αἰ 4 ροοι;» σοσαμίγ. Μετηϊηΐς 

(Οὐ τοηΐδιῃ διγοπὴ (παῖς ΟἿατ.) γαραπη ΑἸ ΠΟΙΙΙ 
ΠΟΙ Πα ν ΘΕ μοιηδηζεσ ναγίδητ ρα (ζείρτοῦςϑ, ἰρίτι 

οαία οσι!ος ροπεῦο, οι η δα Πλ (Π ἀριια 4υᾶταν 
οἰαἤιςος ἰοσαητατ, ν απ εἰς ορογα: ργοτίαπη. Ἔχί πὶ 
οηΐτη ἈΠ ΑΙ ᾿ςέξοσί. ϑλῃς Βαμα (οῖο δ ν]]4 αἱ α τ. 
ααιις {Πππἰοίοτ ταγθοτἸῃ σα Π 1 Π),ᾶτ4; νατία Ῥρι’ 
τα ΠΟΠλΪ ἢ ΠΟΙ ΘΠ οἰδταγα 604: ΟρτΙΠΊΟ5 41105) 

ἰοξξογεσ οσο, νε πῆς ποἢεγᾷ αἰροτῷ θοηὶ ςομία 81. 
ἢ)" 

ζο οἁ πε ἰεδείοης ςοηίεπείμητ {110}, ἰπίτῖο 10. 
ῬφΑΉΠΙ διἑαίης ρο θα οητμιύ σοσηοητοη, σὲ ἄῤῥεν 



ΝΟ ἘΚΙΡ ΊΒ ἘΘ Ε [ 

᾿ 1 ἐμέ: Οπίάϊηε: Τοὶϊοηγ τη: Ἐπξῥέραε 
᾿ὃΟὃΔ ΖΕ πες ΖἘμεα5 ΖἘμεας 7 ἤξπεας 7 
"2 Αἰςαηΐα5 Αἰταηίμς Αἰζαπίις 38 Αἰςαπίιις 38 
7 σγ.υι- 5 Γαἷτ5 5} τς 29 5γ]υἱπ|Ἔπος Ε, 29 
ΤΑ. 4Ἔπροας δ υ͵ὰ5 πος δυ]αἷπ5. 31. “Εποας σγ[υἱι5 31 

ς [ατίηιι 5.15 [ΓΑτῖπι5 Τιατίηιις ϑγ αἰ τι [ ατίπιι 5. }ἷι15 το 
6 Αἰδθαϑ. ΑΙθὰ ΑΙΡ 455. 292 ΑἸδαϑγιυΐας 39 

7 ΑΑἱγ9 5. Ἐργτιι5 Οαρεῖι55. 26. ϑγ]ιις ΑτῇΪς ἤἰις Ερυριῦ 24 
8 Ολργ95. Οργ5 Ολργ55. χ8 (αργυϑβϑυ]αἱϊις 28 

Ν 0. Ολρεῖις 8. Ολρεῖι9 ᾿Οἄίροτις 5. 152. Οαἱρετιι 5} {τ 13 

Π΄ς τὸ Τίβοτγίπιϑ 5, ΤΙθοτπι5 Τιδοτίπις 5. 8. Τιθοτίπιβ δ. ]{ππ|5 8 

] τι Αρτίρραϑ. λει ι5 Αριῖίρραϑ. 33. Αρτίρρᾳ δ] πΐμ5 40 

ΠΣ κοι ΐι55. Αεγοῖα ΑΙϊαάϊι5 5. τὸ οπλα 5 ὁ. ] 15 19 

τς ας Αποχτίημϑ 5. Αἰιοητίπι8 Ααεητίπι5 5. 37 Απεῃητίηιϊις δ. ]αΐπ: 27 

| 14. Ρτοκὰ 5. Ῥαϊατίμιις Ῥτγοςδς 8. 22) Ῥτοῦδβϑ. 23 

τς Απλιϊΐι5 5. Απλ 5 Αὐμιϊι5 5. 42. ΑΠΊΩΠΐι5 ϑυ]α1118 44 
ϑ1ΠΠ|8 4.24. ϑ1Π1ΠΊ4 430. 

Τὰ Οὐ άϊο ᾿.14. Μοταπιούρῇ. ἀποτιιπη τορ ἅ πο- 
αἷπα ἀοίπητ. φαΐα ἐπ σαι Πτ, σοττατη ἀἤπτιηαγα π 
πνοἴϊαπη. τεϊ χα χαο ἤπητ ἀςτἰ πείπο,αροτγτο ράτοτ. [πη 

τα δπΐτη ρεϊπλῖς γορίδιι5 οπΊπος5 τοππεπίμητ ργατοῦ 

᾿γ. φαΐ Εποα 5γ 1 ὃς ΑἸ: ποπλῖμα οπηῖῃτ ἴπ τς 

᾿Λεταπιοτρῃ. Ατίῃ 4 Εφίξογιπι ΑἸ α: πγεπλ ηἱτ, δεά 

᾿οπςοπίϊαι "δὶ Οἰιαίας Εἰς Ιο εἶς: ας π νιγοα; πεη- 

τη οἵδ (πἰρίςοτ. [αν αἰ οπηη 65 ἀΠΠξατίπηττῖῃν τα 

ἀτή Οπηη 65 σοπι!ΕἰπΠτ: 1 Ψ ΤΠ Ὀίηϊ. (λρετιις 

τοσίθδαις ἀτιαθιιο (γ}1α δ᾽ 5 Ὀτουθι5 (ὐυϊάτο ἴη Μο- 

' ἈπἸοΓρἢ. δ. [ἰαῖο ἀϊοίτοτ: αἱ Πιοηγ Πο αὐ; Επίεὶσ 

᾿ αἀϊοόξιμι ρτίπηα (γΠΠαἰδας, Π ςοάίςο5 ποη [α  ᾶτ, ΤΏ Χ 

[ἔγατίας ςοποοτάϊα: ἴῃ ΧΊρριῸ Δρυρρᾳιυμά τη Με- 

ὙΠ γρ Β.λ Θπλο Ῥοίτιτ, ἴα ΧατοΙ 65 ἀφ ητίιητ. 

᾿γἰεφαρητ. ςοπποηίποτ, αἰ φίη χαιτι, Οὐ ἀπ 

γΜοταπιοτρίι. Ρ Ῥγοσα Ροπίς Ρα]λτίαα πη, [πη Αῃ- 

᾿ἰδᾶρια ΠΙοηγ Πα δ Επίς δ. ἴὴ ιιατογηΐς οὐ άϊηϊδ, 

᾿Παϊοτάϊα, ἴῃ ν, ν τι, χα, ὃς νίτιαιο. δε 4 ἤδης ἀϊςοτ- 

ἴδτη ἔοι! ς το! ]ετο ροτεγαιλιιβ ροτ (απ ηγᾶ ἀΠ ΠΟΙΆ 

᾿Ττοίΐα ταρτα νίᾳ; 34 σοη ἀϊτᾶ ᾿ ομλδι 911 Ποη ὅν 118, 

αγ Ὀοηγῆο ροῦτα, νατίατετ. Ναὶ ρααίο ροίΣ ἵτα 

ἰδταταο οἰϊν δεφηδη! αηπογοσηὶ Δ ηρ του, γόσεῆ- 

ηἴρῃο αμτεῆ δ γέρο [δοκαμάο ρο Γ Π|ι72 φαίη. 

ζαγίπς ροίξοα ἀς (ατοηἱδ αἸΠ Πρ οητία ἵτα αἷτ (ατοης 

οἰ ]έρετο, ὶ ουπηα σοΟΠ[Ἐἰτατίο πο ΠῈ πηἰς Παδάτιησό- 

᾿δεηρίπτα ἀπο. τ θα5 Πἰαςὶς Ρο[ξογογθηγ ϑοιθη- 

ἴαατοπι ἰἰΌτο ἀΐςοτ; αηηο φηαάγιηρεη!ειίο [ἐσμ- 

Πρ ὅζο. ϑεά νι δτεαίτου ἀϊσαιῃ, τη Θαἴι15 Πα ΠῚ ΘΓ δε- 

ΠΕ Βαθοτῖ, ρτίΠγ115 αατξσομτιπι ατγαῦ δηΠίδ᾽ ΠΟ εχ 

ΟἸεςοπαϊπείτατγ, Ν [τἰσηαβ αατξ Πα πη γα5 ΟΕ ἐτείτ τεῖς- 

ἤητα: φαοά πὸ ἔλείαπτ ργίογοβ ἀπο. σατο ντ ἢηϊα- 

᾿πυκίοπιοὶ πχοϊοἴξζατα μλης σου Πἀογατίοπαπι,Π [.4- 

Οἰποϑγίαἷο ἀαπηιι5 5 Ὁ ἀπποβ, ρτίρρα 409, πλ] το 

Πα μρν  Ευίδθίμ5 ξαοϊτ: ἀφ η] αν: (θρτπο τερ!, μου ΠῚΩ; 
πάσηι ποπλῖπο ἔπετγίτ, ἄς πλιι5 Σ 6, ν τ ἱοηγ ἤΠιι5 Πα- 

᾿ εῦῃοη χά4,ντ Επίεδ᾽α5, ργοιοηΐεῖ Πα ΠΟΓΕΣ 4.3.2. 

γχοτίτις γοταπάιι5,4 Ὑ γοῖα αρτα δα ν τοξ ςοῃαϊΐταιη. 

υοάνταί5η; αόξοτο πό τεπτοτς ἔσο, ἴτα οιπ [πτα- 

πιὰ μας ἃ ὨΙοηγί1ο Ποπλϊ Πᾶτα πιο 5 ςρτιιοτ, ντ [π- 

ἸιοίμοἸεέτου ἔλοῖ!ε ἰαἀἰςα ἰδίῃ ΟΠιοπο]ορία πο- 

Ἶτα, αυᾷ ῃ μῆς εὐἀϊάϊτηιις αέϊ οτό, εατὴ (Ἐοα τ {ἀππλτ15 

σγάϊποπι. Ηας Οἷαγ. φαΐϊδυς αὐο, πάτιοῦ τορι πὶ 

οπηῖπα ἴῃ πηδηαίτίρτο ΕὈΓΌΘΙΪ σοάϊος αἰτοῦ ἰορὶ 

χυᾶτη γυϊρατίς οἀϊτ᾽οπἰθι15. ΠᾶΠ (Ἔχτιῖς Γοχ ἰη τποῖη- 

γταηὶς αἰοίτυτ ΑἸ ῥας διέφίμσιδς [δ ρτίηγιις, τῆς δέἑαίμσ 
Τηρ6 4 “ΖἘργρηης δέ ατησι ποπιιβ,(ἀγρείης διίμίηε: ἀπο- 

Ἰδοίπιισ, “Ἵν ορηεί διἐμέμα. Ὀτατοῦθαΐῃ πιδημίςτι- 

τίς Ροϊγαπὶ ςοάά, σογλΐηο }ὰ (οὐἹδίταγ ᾿Αμέλλιος: ὃζ 

Νεμάτωρ ρτὸ Νομίτωρ. Νεμίτων (λης αὐ Οταςῇ ἰάϊο πᾶ ς Ο σεῖς 

αιαρὶδ δος οἶς» Νομίτωρ Δα Γιἀτί πᾺ 1, Υγ.4})»Ρτὸ πέῥα- 

οἰ ϊοθίοης ἀαπογαπι χαΐ. ΑἸ γορπάταμη εξ, ἔα- 29 

κοσιοσῷ Τριις Βαδοῖ ἐγεοθη ει 5 (Σ ἃ πιεπάἀοίο, νεῖπ 
ΡΓαοβά. εαἱηςοῖτ ΟἸαγοαπιι8, 

Ρ.8,ν.1τ, εσοηπίπιη Ποςίπ]οτο σι οάπαπὶ ἔτ, 
[ς αάϊμις σιστογα αηποζαιίς αἰαγοαπα: Πλμα ἀπ ῖς 
νατο ἰητο σὲ ρα] ἰσαπη αἰϊυ πὶ {πρρατατίοποπι, νὸ 
ΟἸγπηρίαδιιῃ. Ντερο ἰρίταγ ργοίογαπη χης τ] δ] Πὰς 
ἀετε ςοιηρογταίαητ, "δι 4185 ἴῃ Μεηξηϊοῖς, 1 6,1ος 
ἀξ πος ἀεςεπηδ  πρετῖο ἢ παγγαῦ: ζιὶ ἐπὸ Μελοϑε, 

1 χδησμένοις ὃ Μεδονγζί δας, κατ᾽ αρχαὶ (ὦ ἀφείλογτ ὁ δῆμος ὃ 
ἐξεσίας τὸ πολὺ, καὶ αὐτὶ βασιλείας μετέτησεν ἐς ἀρ χέυ) ὑπεύϑυ-- 

γον᾽ὕςερον δὲ Ὁ πορφϑεσχείαν ἐ τἶν δέκα ἐποίηστων αὐτοὺς ὦ Σρχῆζο 

{|| πη ηις 124,23. δαΐα5 ᾿ρίπις Μεδοητίάατιιπι δὲ- 
καΐίτιδὸς δρχῆς [ΠΘΠτΙ ΟΠ πὶ γαρατίς. ἤΓΟ Χαροπξνογο, 

ἰηξτα( στ, 3.6)]ερίταΣ Χαροτις, Αἀοτδὰπη δὲ Ν᾽ οἰ οἷ 
Ἰοσιπὶ ἀθ Οπάγορε δὲ ἀεςεηπα ! πη ροτῖο Ποη δίρετς 
ῃαπάππι: 7 πη (ἸΠ 410) αι εμῖς ρεγροιηέ αν οροη ες 
ἐ{ὲ ἀεἰενμηε, φηει (ἡ δ: οἰπεηεῆ ογμάοη  εωρδ- 
γμμ!ς, 1 ἀφηοι 4πΠ505 ΟΥ̓ΘΑΥ  : 454 σοπ (ει πποο τη ἀηπος 
Ταχηραηβε, αο ἀείμαθ μήτ σοι οὐέ γασηἐγα-- 
μόνε γε. ἔχ 11 4" ἀἰ6η15 ἀπ Πρ γα πΕΥΜΉΓ, ΡΥ ΤΗΣ 
[αι Οραγορεγ υἱμένομα ΕΥγΧ ἐλ ἀπηητ βγέρρμσ ΟὙΘΟΉ. 
δὶς δείϑιῃ Εὐε ι ΟΠ γθηίςοη πη ΟἿΪγ Πηρ.νῚ ΔΏΠΟΤΤΙΙ- 
ν.ὕ1 8,46 ς} {8 α Ττοδαιθας πος η (3, πη δ λ  ηἰἶτ οτία πὶ 
(ὰρτα,4.2,28: ὅζ Ροϊγαπ. δ. 7: πεζποη δ ΡΙατασς. 
Πενίττ.πγ}. 5 εα ΡοΪγς αἱ παγγατίο η ἰοοὶ ὃζ ρετίοης 
ΕΡΗΣ ποιηΐης αἰΐςτορατ. ΝΟΣ τ ν Σ, γοίς ἃ ΣΙγίον 
αδϑοτίγποοροη,ντ᾽ Ανϑοίς Δ΄ Ανϑήα ἀρ δι ρ ἢ ΔΠ ΠῚ: 

Θεμωστονεῖς ἃ Θεμεσώνιον,Αρυἃ Αι ηἴΔ1η,3.49.,16. Ν. 
2 ϑ,ρτοὸ Λάπον [ἀρὶ νογο μαῦες Ζαεέμέμσ, νὈΪ ΟἹΪα- 
τοατα5 ([ρίσαταῦ να] 1 αιέμηα]ςρομάαπ,,νεὶ ζαμέ- 
πίη. ταεταογοταιηςη πα ἰοσιις ποη θεῆς Ππαθεας. 
Ν.44,ρὑτοναῖς. Ξίωαγόρας Ροία! Ξεναγόρας: ργαίοττίπι 
{πη 0 Ἡεγοάοτο θα; Ξεναγόρνς Ὁ] πχοιηο- 
τοῖιτ,2349. Αἴ Ζίωαγόρας ἔοτεῖ τ᾽ Ερικα γόρας. 

Ῥ.ς 9,ν.1τ, ἱεραὶ δέλπεις ἀϊοίτ,ντ πέτα πα ΗΠ απ ]1-- 
θεῖ χα ποϑέτας βιξ λοις: ἀο αι δ᾽ ρίγα. ΜΝ... 6,ν- 
τοῦτα: Ὠτεγργοσ Ῥωμύλον ἰοσίτ, ΠΟ Ῥῶμον: Παυ ἃ ((ἷο ἀπ 
ςοππεηϊςηιίι5. 28, ὃς 29, 1απίσα πη εἰἘρεγηυᾶ 
γοταξας Ιοςιι5, ἃς ματα ν τ 5 ἃ οπγα, ντ Ρ]Ιη. τείϊαταγ 

40 11.3.ςφυαο ίῃ ἴοςο ἡιίάαπη 1 τὶ Βαροθδης “Ἵπεήρο- 

μεν ΕἸ Θγ πιο τις τε Πίζυῖι οἘ περοίῖς, Το ηγ ας πο- 
ετ νοςατ πεδη. ας Οἰαγ. Ν.3:,(αρτα 36,3, [οτί-- 

δὲς Ἀουπαπν (δά οοἰπι ροίξ ςαρτ ΠΠἸπππῦ ατατῖθιι5 εἥε - 
σοπάϊτατμη: [τα πα; ἱμἔτα ἰηϊτίο 110... 

Ρ. ὅο,ν.2.. αττίςα 5 ἡ αητε Ρώμη το  ]Ἔπάτι5 νί46- 
ταῦ ςαπι νῖγοηας ἰπίογργεῖο, ςομαγθηζ οπίπ {{{4, 
παλαιά ἕις Ρώμη. Υ.27, ἐ 44 τάδ] ἰοσυτια Πτ 
ΡοΪγθίιι5, πείοίτς (δ (τι δίς (]αγθδηιιβ. ᾿Αγχίσίων νε- 
τὸ αν Ἔπεα ραῖγε ἀς που! τι ορρίἀαπη, ὅζ᾽ Ατχι- 

ἧς οἷκια οἰπια5., διθρίδηις αυ 486 οἶτας ε ΓΙ οηγ 
ποίεε! [0.1 

ΒΡ |) 



ΙΝ ΡΟΝ". 

Ῥισι,ν.1, ΟἸατεαπις  εσίτ,απηΦ ΉΥ 110 4516 ογδοῦς 

καριαη ἐμίγη [ὀδός 4 ρορηίο “Κορ. μξρηφξ- 
εαπὶςξἰοηΐς τατίο πηι ΟΠ ἰρὶ ε πιπηοτίβ αὐ διέξο- 
τε ροίτίς, 119 ὃς 12, [ νει θα α"ΠΠροητοῦ Ρεΐρέάδη- 
τα, Ἰδίάετη πιοχ]οσοηάιπι νἱάςτιγ, ζμησιν ὑπὸ “ἢ 
“Ῥωμαίων δήμων γυομένίων: ν ΕἸ ροτίτι5 ΟΠ Πὰ ργαροπείο- 
ΠΕ, ίμησιν “ὦ Πϑ Ῥωμιδιῆν. ΝΟ  ατεγαιοτοῦρΓε5 
ΡΘΙῈ εἰκοτῷ ἰη(οτίτ καὶ ἑκαδεῷ: [τί ἀεπηα; ΟἸαγεάπιβ πὶ 
Ρταςοάεητε ((Πο] ο.ἀτριηι ἄς πὶ [ἐχαρητία. νι 1, 
Ρίοναΐρ, Εἰσείγου, φιιοα ἱπτογργοτοϑ οτίαπα τετίπιιθ- τὸ 
ταιτ,εροίαϊ ᾿Ισαγόρε, ΕΧ ΘΟ Ιοςο ἡπεπη δροηίαβίη- 
ἐταϊπίτῖο ΠὈτὶ ψαϊπεί το πίταῖτ, τὴς Πὰς νογο ὈΙ οπυπὶ 
ποίεεϊ {πρρατατίοπο, δ. τεπὶ ἐς ΓἰϊΔπα, Ρίατα νἱάς 
δριιά διιηάεπ) δίροπίιπι, Ετη πη ἀατίοπιιπα 1. τ, ς.ι. 
γ.: τ, Νυμαξ ἃς Ηὶς, δζί πέτα, ᾿τ ἀοπι4; ἀραιὰ Ῥ]ατατ- 

ομαπι, ἃς ἰπ πιαπαίοτ, ΡοΪγαπὶ σοάα.ρετ κα (ογι δίτατ: 

αὰ ΠῚ ταπΊςο ἢ ἃ [(Ἀτ| π|5 ροετίς ρτίοσγ 'ῃ ἤος Ποπλΐπο 

{Ὑ]1αα σοττίρίατατ, Εἰς μος Γατίπα Ῥγοπαητίατιοη 8, 

ποη σααπτίτατίς μαδῖτα γατίοπο,, Ππσαζ οτίδπι ρα ]ο 

Ροίξίπ Σύαξζυς. τ 4Ἔπηχας Ἰηξτα Αὕπαν μα ρεπλιιθ,71, 

23: ὃζ [πρτὰ Λεωφκάλιον,2 7.39. ΠΟ ΠΟῇ ὅζ αὔγρυρας 

δριιά ΡΙατατοθιιπι, ὃς αἰἴα σοι] 14. δαιρτα ογαϊ ον 

ἀἰοῖς Ῥότολοι ὃζ Νομέτωρ: 40 πτοάο ἃς 1448 π τλη- 
ταπι Νυμαξ Παθοῖ, (ς οείαπι Νομαξ, ημπίῃ ἃς ἱπέτα Νο- 
μᾶ; Ἰερίτατ; [πο πγιις Λοκόμον, Λοκρήζωος, ὃζ Ππ1}] 14. 
Υ.2 2,,αα πο! αἱ Βιοίπητ,ἰηίοττα {(ππτε  επεοῖοςο- 

ἀϊος. ἀσποίοίς οαάοτη δ. Γαρί γετίο; Ομ ψεγο ροδξ 
6:422 γεσμ 451} “πος Δήγοϊηε, φαίηοῦ 89 υἱσιγὲς 

Ῥοΐξ 771αγοίμν,1 αγφηέμτ, Ῥγήϊοτ σορατῖης, οἷΐο ξ9 

ἐγίσίη!α. Ν.44., [οστπ τείας δάἀπετθ. διαφόρως. 
Ρ.6:,ν.8.,“Ὡϑολοχίσας ΡοΓῚ τοέξο Ηὶς (οτΙδὶ, ρατος 

εχ 66,36: ὃς τα ο [πἰπι5 Εχ 67,2. ΠΔ1ΠῚ λοχῆσεῳ Πρ ηἱῇ- 
οατίηΠαϊἰς Ἔχείροτο,ντ 66,37. Υ.23. ΟἸατοάπι5 η- 
ποζαῖ ρτοὸ ποταεο Ἰοσεπάαπι εΠξ τειακονΐαετειξ, τα {Ἐ- 
τηοηΐο Ρ] ΓΙ ΠΊΟΓΙΠῚ φαξεογαπι,ααια δάςο Ι΄ οηγ- 

Πι πού δ.:, ν᾽ ἀοΥ οἰξα ἑαυ νἱγρίπατη σοηάϊτίο- 

πεγεγθδαξβεῖτ,.27,22. ϑίσςογτς ὃς Εἰαία5: βγη ἢ- 

μα Ἅςα δέμφία ρεν [ῥεοίοῦς ῥϑηογ 1, οτερρ Τ ἐπ 46 ἐ τη 
ἐερήζξι, ρεγροῖνα νεγσέμέίαίε ῥεμα ράγι ααἠηηέ!. ΟΝ. 

12 

Ὁ. 

2.9.ΟὈίετμα τέμενος Πῖς ὃζ ϑῆσος ρτο ΘοάοΠῚ ἀσςερτα δὶς 40 
Ὑίγρ.ἰη ἥπε Οςογρ, Δα] αὐταπη δὲ [ασαπιρτο ποτα 
γο  (αἰτοπυρτο δῆπμῖθι ν γραη78 ογοαΐτιτ, νῸ] αἰςῖτ; 
Οὐμαιίκοῦ ῥῖς αγής αἰ! κά ἀοίαύνα ἐφαγῆ (ὁπ έλιηε, 
ἐθ [χσγηηεἐπσηίἑ ἀεηρέμςογμογεηα: Οογρογασηείρα 
δοτεν» [ ο"ἀο[ὸ ἀε[εγο ἰποο. Ν αττὸ ίλπε ρα Μίδογοῦ. 
ϑαζαγπ. Πδ.3.0. 4, ἀο]αδτιιπι φαϊδιναληι οἵε τγαάίς 
ἴῃ 40 ρτατοῦ σιάεπι ἤτ ἀγρα δίαπιρτα ἀείϊπη ςαιἃ, 
ντείξίη εἶγοο Εἰαπλίητο Τουἱ5 ατοῦίβ. 

Ρ.63,ν.1, ]]ερῆς οἰ ΕἸ ραττίοἰρίο καταοόνος, (Σά 
καταχφησική, τηδρἰ5 Εηΐπν ργορεῖε ν γρα θείη ργαςε- 
ἀεητίθας ἀποῦιι5 πη εἰς δράσενες, ποιήσαντος, τις ἢ- 
τᾺ ]6 χαῖά. 51 4ι]5 οτίατη καταχέδυτος ΤΑ], Ρετ πα [ἰ- 
(ας. 1 ἀρα5 ἤς νογείτς ρ γέρρα ιξαὀμίάηιην εἰηες σοπέλζε- 
ἐ7ὲ,ονεῖτα ἰσο ἜΥΑΣ, ἐαρίμοης, στρ: ηαρέρα αἰτα ῥα 
ταἰιὶ ἀἰκέμα ορεγα αὐβέφεμ!θη2, ἐκαρησεγο [0] οὐ(οτε- 
γαιομοῦν [εθη1452, 59 σαἰϊσίπεηείπαεγο. ΝΟ τ, ρτο 
διεργημάτων ορίπαδαῦ ἰεσοηάιιπι ΟΠ να] δγηγημαίτων 
γεὶ σανεργημάτων. (δ ἀ ιιατῃ ραι]ο ἱπέτα νίαγρες νοσ- 
Βιιπὶ ῥᾳδιεργεῖν, 6.4,3..«Ποη εἰξ πα! ἀπέπτη φαίη Βῖς 
(τεϊρίετῖς ῥα δηκργημί. ]ὰς (ὐαπλογατι! αποα»[Ἔπτεη- ὅο 
τἶα εἴπ. Πάρι ἰτίάοπ νοστίτ: ἐαηχηαης ρηηραηα ἤά- 
“ἰορ ἐη ἀεονγοίφιάητιρααϊο ρΟΥὲ ἀἰοἰτ,ὀϑθρωπείων τι μη- 
χανημξν,6 4.14. .τ9,4ητα ἡρῷον (πε ἡρώων) ἀ6- 
6ΠῈ ν᾿ ἀφητιγ μαο: ἐξ ἧς τό, ἢς σεῖς Γἀριι5, 6 φημ [4- 
ῥνίαγε ἡ θεν ο"7,2 σοι ἐ[ ΟΥ̓ΕΜ ΑἸμΠ]. 

Ρ,64,ν.2, ὁμοῦ τι ἀςοἰρί απ τιπη ρτὸ ἐγγιὶ ἴξα οεδὸν. 
Πιηρ!ϊςίου μας εἴδει γιιέξιιγα, ἐγζιὶ τ) τῷ τίωὶ κόρίω τί- 
κτῷν »[ἐ ρῥγοχέρηε δε 4 βίδα βεαράγι; ἰὰ ςἴξ, Ὀτοαΐ 

{0 

ΗΑΙ, ΑΝΤΙΘΩ. κόμ. 
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Ῥατίταγαπη εἰς ΕΠ απ [παπι:ἀςοαας (δ 40]: Πρ οἱ 
πα γε Π δ αγατιτα γι, [πὶ αἰτογα οὐδ πὰ ἡροίης οἢ ἣ 
Ὡς ὁμ ὃς ἐμᾷ ζιἸπέτανίἀτραηταγ δἰ αιιοτίε5,6α (ς ]]ς 
41 ργορο ἢρηϊβοαι οὐγοΐεγ, ἤόγρε : ἠαοτηοάο ὅσος 
Ριά ΡΙαταγοἢ ἴῃ ΟἿς, δηςμιυρίων ὁμῖ ἧς σιωυηβροισμάγωνγ. Ὁ 

Ρ. δςν.7 »πλήμμη ἀσῃοίοϊς οτίατῃ ΕΗ δι ρῃδος 
Τμείλυγιις, ὃζ σοπμβτπιαῖ πλημμύρα. ς 7, 26, δζ ΑἸ ἢ 
ΔἸΙο αὶ Γεχαοητίαβ νηο μ ἰοει δίταγ σλήμν. Ὗς 
ὁκ δ αἰεὶ ἔλαΐζᾳ οχςαίατί ροτοίξ, φαοηίαπι τίει 
Ἰεχί εἰς δἴξοττιιγ, αἰριέσαᾳ γεμομένε τῷ πυρός. ὃς ἢ σο΄ 
ἰπηέξε Βἷς αιοηιιο αξκέσαΐζ τηΔ]15, ἀοςἰρίεπἀππλε 
δάἀπε ΑἸ το α! ΠΟ "]ορ οπ ἢ εἰ]ετ, ἐκ 5: πέραξ ἐσάπος 
Υ. τας κνύζεοϑεῳ ἀρποίοίς οτίαπι δ 14. δέ Ηςείγς ἢ, γῆι 
τίτι5 τῇ οἵς ριιγατα χνυζαῶς, 564.ν. πη] τα (ο ἰεσογ 
λύκαιγα δὲ τις ὅηφαν εἶσαι γεοτόκος, ασοιργόοσοι τοῖς μαςοιξ π΄ 
γϑλακῦς. ἰη(Ο] 5 σοττα νί ἀοτιτ πῆς μαςοῖς τε θααγες, 
γεοτέκογ. Ὗ.1., Γοξιπ5 ἔοττδῆξ κατάπλεω: νῖ ἔεγατατῦς 
ἰητο ]εέξιιπη, οἱ παῖδες. ν ΕἸ (τ οπάτπὶ καΐάπλεα,ν ς΄ 
νάπλεα ἃριια ΑὐἸοτ.[)ε απίπια, 4 5,15. ῬΓῸ ἀμήχανος 
γεῦο,ν.19. ΧΥ] τεροπεηθμπὶ σε πίοι νο] ἀμνχανῶννος 
ἀχαγής. Ν.20,ΠγΔ}1Π| ὕσοις ἐδεωαὖ πλείςες, τ Κοη Ὁ 

ςΟη.λαξόντες ὁπῦσον δὲιύϑμ τοι πτλέϊςφον, ἀοισιν αὐτίγ. ἴΠυ 
πἰτασ τά οη οτίδπη ὡς ἐδωύαΐ πλείςες, νταρι [Δ΄ 
ΠΟ5, 7547 βο!εγαι ρίμγίγου. Ν.23., αἰδιασῶσανας ὦ 
Ρ᾽εημάϊιυυ ρτο τἰδατνασομέγζω, [δὰ τὐἰδαπλεκομένζω, (οὶ 
γἰεξοπ!θη2.ν εἰ Ἰοσθη ἀπ αἰδιέπεστιν, "γα ξἰάπιδηα. 
2γ εοείεσαν ρΟΥτιιΠΊ ρ ΓΟ φϑϑςήεσαν, ντ ίπρτα ετίδ(| 
ἀο)νυσ, ἜΧΟΤΏρ]. ΡτΟ σιοήεσαν ΠΑ ΘΠτ σεωίεσαιν. ς᾽ 
ἔτ φεοΐεσαν δέ ἀὐτεπεξίεσαν. ἔς ἴτε πὶ ρα ΑἸ]οχαης 
Αρδισοά. ργοθὶ, 62, }1}.1. διὰ πὶ μόδον κλίμα κατίεμ 
δῤίεμεν. ὅζ ργ οὐ]. 7 «4, }1}0.2, τεταραγμένος ἐξίησι. Ἐδαι 
Πεχίοηίβ ἔογπια ἰσσιηταῦ ἀρὰ Ῥαυίδῃίδτη ἐριᾶσι 
καιπιᾶσι, ΡΓΟ ἐςίασι ὃς καπίασι,ντ ἀρῃα Εἰπὶ ἰστίρτογος 
δἀποτδι 304,30. Υ.28, κ᾽ ἀσοϊρίεπάπιπι Πς Ε΄ 
διά (νι (αρτα 6,20) ὃζς ὀλογίαν ΡΓΟ ὀλογον ϑύρυζον. γι 

ἀε πος(ἰπαπῖτ ΟἸαγ.) {προτίμας ἀἰχης ν ἀθτασ, νδις 
εἰς Εἰιαη τὶ ὃς απ Ατοδάϊςο ἄεονεθα ἔδοϊς, 
38. Υ.4.6,νε} ἠλέρατο ἐσ πάμπη,ςιιπ οἰ] επί: 
ἐλέγεζ,σπὶ [ρο. 

"6 δ,ν.10, εεῖπ5 ἰοφαϊ τγαηθροπιίοηε ας 
τὰς ἐκ τὸ Πϑηϑυ τίν δὸς Ὁ ἱπαπόδρ. Ξρεφ.λαῖς 40 πιοάο 
Τλριις γοιτεγαῦ 9 ἐμ ἀησηίο φα Ραἰα!ΐο τ οἰγοηαι ὦ 
ΕΥΓΘΗΦ. ΝΜ} 7, το Αὐένγιον(αιο 4 ἰπ τα οὐδε 
τίτατ,7 1, 17) ἀργὰ νίαγραιίς Αὐενῆνον ει ̓Ανεντῆῖνον. ΚΕῚ 
δριὰ Ραμ Οοσίπιῇ, ας ς,28,᾿Αρόντῖνος βοωυές: ὅζτη ὦ 
γ.3 ζ»λύφῳ ᾿Αρανίῳ. Κ᾽. 4. το ῖπι ναὶρ, ΘχοπΊρὶ Ἰερίς, 
ΚαρνμκαγρΓο 410 πημζατα ν ΠΑ Πἰττογα ρούμι Καμνιγαῦνῦς 
Ραάϑτορβδηιπι ΒγΖ. ἰορίτοτ Καινίνη, ορρίΦαπιίπξ. 
ὈΙΠΪ5: ἄρα Ρ]Ιηἰπὶ ἰτἰάοιη (πέρα: ὃζ ἰπ ταταπια 
δίίαρο,ταπι τὸ ι,7. 

Ῥ.67,ν.ι 8,Π ρῖο δάμεγθίο ὡς ργοποπθῃ ὃς πη 
1ἰβ,ροῦ πο ]ΐσοῖ, ΜΝ, 2 τς πγα ἐπὶ συγ αγτίςαϊο, πὶ Φο 
πντάγια. Ν,2 8. τοίύξιπς ἔοτταῆε δράσοιεν, ξατιτα πη. "; 

Ῥισ6δ,νασι]ι μος Πτ, ΟἸάγθδπιις ᾿εζοσεπι ας 
ςσοτγείαδθετ. ἔογσιαδ Εδα Πα] πΉΠ Ηἰς ἴηι ]] σία 
ἵτα οτἱᾶ ᾿ὰ οπηθϊιιπι Βὶ οπηπγα;, ἘΔ Ἐ] 8 σοῖῖο ρ΄ 
(6,45) ἀἰείταιν (ὑφορξίων βασιλικῶν δῃημδηύμιανος: πὰ οα΄ 
Ἰυβα; ας ἢ σπλιβ οχ ἘΔυ Έ]} ἐγαητίνο! ΔἸ τοπι οξ οτος 
ἀςθδητατ) ΚΠ]. ὙΥ.37, ΡΓὸ πίσιν ΧΥ]. τεροπίτπς 
εν ποη δδίαγάθ. Υ 4 ο,ΡΓο ὑποτυπωθεὶς Γ4ρί σούς 
νἱ ἄτας ΠΑ θυ ΠΕ ὑσποπηϑεις: φαΐα νοττὶς [έωαία 
ξοττὶ τάπηοη ἃς ποίξγα ἰβξξῖο ροτεί,ντ τ οι 
ΟὈΠΉΓρο [δπεῖς (ὐαπηθγατῖμβ, 

Ῥι6ο,ν. τα, ἐοτίδη γε είς κα ταχεαίμενος: εοάσι 
τΕΠΊρΟῦς 4110 εἰπών. Υ. 24, Οο]επία5 ρο[Ἐ ὅσα ἱπί; 
ταῖς ὁ ῥέφων, παγεοίης, Εαμ ἐπείρα: τορος Π5 (οὶ 
Δ ἃ ιια: διιόξοσ παγγαιῖῖς {Πρτᾷ, 6ς,47. ατ Ταρυιδῷ 
μαπφύλακος Ποπηίης Δοςερίς Ηϊς τὸν (᾿ σου, ει κ᾿ βέφο 

τ 

δ᾿ 
ἵ 



εἰ ἀαπινοτεῖς, φαιονσπάπεοάν» 4 Ἐκ  ἰο ἀπ άϊογαι: 
τρασιργαςεά.ν. 37. Τὶ πύςιν Τὸ ῥέφογτος, Ν.31,ὁ Φαυ- 

ἴλος Πΐς 40 νῖτοη; ἱπτεῦρτοτε οὐπηϊτείταγ, ντποπ ίαο 
γοοροίταπη, ποι μας υλάγαηδ. τὰ ἢ ρτοὸ οο ἰο- 
α»ὸ Ῥωμύλος, Ὀ6}}6 Παθεδιτίςπίυ5. Ν-. 34, ἐπ. τοά, 

υξερχόμανον. Υ. 37, τὸ λεγόμενον Παθιειὶτ ετίαπη Γαρὶ 
᾿σάοχ,ντἰπάϊςατ νογίο; φησ ἀϊχεγαξ. (εἀ τεέξίιις « 
Ἰεϊεπίο ἰοροπλι15 τὸ φρόμανον,ΠΑάτὴ ὃς ΕΠ οτία ἰοπτοπ- 
Αἰ ἀπ Ιεζξίοποπι γεααίσίτ, ὃς σοηβγπηᾶης δα Πα: 

λαὸ ροΙὲ (ςιιαητωγ, ὃ τί τὸ βέλημα {(εἰι βύλευμα) “ὦ 
ἡφλυδώς ὀκφέρν σκεύος ὑδὲν δεοικενον ἀπορρήτυ φοραΐ. 
Ῥ.7ο,ν.3. ν[τατίμσ ἰη ἀ1ς. Πγοά. εἰ μυὴ λέξι. ΝΣ 4, 

τ ξ. ἐποδράσω ροήΐταιη ρτο ἔμτ. ἀποδράσην. Υ. 46, 
] ἢτατίτι5 ἐκθιεύαϑη, σα] ΠῚ σ. 

Ῥ,7ι,ν.2.0, [ρὶ σοάοχ Βαδυίτ Αδρενία, ἤπα υ: 
τετίαγη Β] αταγο ἴῃ ὰ οπι.3 ᾿ς, Ακκα Λαρενῖα. Ατῇε- 

τυρἰεἰάριυ Λαρίωσιον νοςαῖ [,Δγεητίιπη. Υ. 2.4, 
Ὁ αἱ να]. ἜΧοιηρ]. Βαθεητ ἡ αἱ. (ξἀ ποτα ἰδέξίο 
ποτ οἰ, ἃς Ππηρ]]ςίοτ. Υ.4.4, πιίγιιν οἱἙ σαοπιο- 
γ διαρπαζόμκενος φϑϑοὲ ἴ' βακόλων, ἀφ αἱ ΠῚ ρο(ξα]ατῖς ᾧ 

᾿φυρξόν, ΓαριιδΠ ρτίοτο πηθπῖθτο σεπογα ας μα ος 
᾿βογα, ἰῃ Ροϊξοτίογς ρεςία! της βεδπίοος. Υ, 46, 
ἰὴ πότοις Τε ζις αἱ τοϑέντας, νεὶ ζκ τε αἰτηϑεένταζ. 

Ῥ.73,»ν.3,1ποϊυΐ,ε Ν ἐπεῖο ςοάϊςε ἰηΐσττα,ασηο- 
᾿τοτίατ Γαρὶ νοτῆο; οἐΐ οηέν ἰοει αὐ σαρίφη σας 
᾿ῥερ ΟΡ ρον Εν, 245.,σο ραν ργοοιί Τ όεγε. ΑἸ Έο- 
15 ιοηγίιο ηοὐξγο ἀπ] βητίτ, ἀιπηι [οτι ίτ: δά ζ9᾽ 
Ἡδη [ἀγῶῦχο πη! π0 Ἅ φΡ οΥ͵Ά αἰέν, δε Κο- 
ράευγθεοοηάεπαα [έογαὶ πα ῥίσαιτα, ΤΟ οὨγίτας 

πἰβοατ 8 νου ἰ5,Ῥώμῳ δὲ ({{ οἰωνισάρμον ἰώ) προςεχὴς 
νῷ ([πύί πϑηανπῳ) λόφος, ὐεγῆῖνος καλύμανος" εἷς δὲ ἕμγες 
ξσιν, ἡ ἹῬωμυράα. ὨΪΠ ἔοττε ἀτια; ἔπος αὶ ἐπγογὶς ἢ- 
᾿Ἀεπιυτγία:. φΦ οΠ] σεῖς 4] Ἰμ5 ροῆτι ΕΧ 5 ]ιιὰ ἃ- 
ἀξειξατη ργαθάϊιητ εἰιπὴ [ΟσιιΠῈ ΕΠ πη 60 ςἷ- 
εἰ. Ἃ ορφΥἼηΉ6 ἀσϑν (ἰη 401) ἀνξίμαα, φηία ροΕ{45 
4 Κερηο. δὲ βαῤειατο ἋἍερρὲ Κεροηα. πο τη ]ο- 

ρῖο Ἅ ρφοηα ραζαγοπι ἰορ εηάιμ εἰς Αοριογέας 
Ἰαρια ΡΙατατοίαπη ἰπ Ιλ οθνο, Ρ. 42, ἰδ ἰπ.- 

ἐπργαςοα. Κοριοητοη νοὐαῖ ρτ!ΟΓο τη ΕΠ ειηο- 
τη: Ῥώμος 3 ([: ἔκ πσε) χωρίον ἕι ΤΥ Αὐεντίνου καρτερὸν, ὃ δ 
ὑνον (ὦ ὠνομααϑὴ Ῥεμιώνιον, γαῦ δὲ Ῥιγγάθλον καιλέϊται. [Π 

ὉΡΒαηὶ εηιΠθι15 Ῥιμσθία Ἰορίτατ ἂς αἰαῖταν εΠῈ 
τς πλησίον Ῥώμης, ΠΙα{115 Ο165 ΠΟΠΊ Πα ητατ Ρεμεοκα- 

ἰ ἀκ Ῥεμκεκαν»ί. [π  Ἔπεῖο οτίαπι ςοάϊςς Πος Ἰοςο 
ἡ Ῥωμοοίαν ἰςτὶ ρτυτη Ῥεμφφίων: δέ ΠΊΟΧ τῷ Τιξέρεως, 

γῖ Ατιὶςο. Υ.18, δ δητε ὁ φϑύνος τεἀαΠάατς. Υ.37, 
Φ]ερίτοτ οὐἱά πρτὰ 68, 3.4. {84 πταρ!5Τοηίσιιπι οἱ: 

᾿ 

᾿ 7υἷ5 δτίαπη ρδυ]ο ροίἘ, ν.4.0, ΡτῸ πετώμανοι ΠηΔ}1τ πε- 
ἀνοῖ, τ ραυΐο δητο, ν.3.4. Π0η Δα! ἀπ τεοΪΔπη4- 
τ (εἀ Ιερίτας ταπλθῃ {τ} ]Πτοῖ ετίαιη ἀραιὰ Ατὶ- 
{τε ραττ. ῃΐπ.4.2,1} »ϑβω πετώγται εἰς ὕψος, (εόο- 
ΠΣ 

Ῥ,7.4,ν.3,. ἴῃ τότω ἀπτίρτοῇς ε[ξ. κατ εἰν Πς 
τρίεῖς ργαςςάθης νογθ1ΠῚ εἰρημένον ὦ, ποτὶ ἰηβηῖ- 
ταγογθαπι βχήν, Πα το αϊτἰταςοιι τον, αχτατο- 
εἰατη, Μ',28, πυιηεγι5 ἢ!ς ΟΧργΪ Πηΐγαγ ἱπῆγα Ἔχα- 
ἐυς,78,27. 
Πητρτο σκαφῶον, ἀαπὶν εττοτιητ γα γε, ΠΟῚ ΠγΑ- 
Ἰπαῖαντ γυζγαπι δῦ ἐπα ςη δ τογγα αἱςίταγ, τὰ σκα- 

φναῦ εοαΐοηάα τοῦτα, ἐκ νὰ Ῥ]ατασς μας ἰῇ Αγαῖο 
δ ετὶςῖς Ἔχοτοί τίς σκαφίον τε δαῖτ, ὃς Τεοοτίτας 
ὁ παϑίω, ἵτα τυτγατῃ το ῃτίς ἰπ6Π]5 εξ ἘΠ Πρίε5 ἴῃ 
: (ριτοϊίο ΘρΡΒΘὈὶ, ποτε Οταςογιιπη ἀγο μὴ Γι ητί5 
᾿ εὐτοϊτατ! οὐ ς στατίαιντ τείξατοτ Εείτυ5. ΑἸ᾿οαΐ σκα- 
ΟΦ δςείρι οτίαι ροῆσι ργο αἰαθοίο ἔξ πδιίςα]α ἱπ 

ΑΗ ΜΘ ΕΆΎ, 

:οπυπηιη  Πἰη σία νΠτατιιπὶ ο[Ἐ ἤρετο, ντρτα7ο,4. 5 
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4112 σα] σα πὶ [ἀρ αξξαπὶ πημγαγίἰς ἀρσοτιηῖ, [π Εὐίς- 

. δῖ σισαις Οῃγοπηίοο, ν δὶ να, εα. Βαθεησ, Ἃ δρμς 
γα γοραίξογαἰέα Ἑαφίο Κορε ξάνεος σσοίαἰεμεεν, τε πα- 
Ὀγαηκα (τε δυιητ γεγο. ἴῃ Οτὶρίης σεητίς ὰ οπηαπα ν- 
τγάαας ἰςέξίο ςοηἰπηέϊα εξ: σα ερς  ὀρρτε ἐγγίάξε 
ἐγαη βίαι, δ 4 Οεἰεγε σεπίηγίοης γίγο σεί γα[γσ 
γιαν ϑοοίξηε. 

Ῥ. )φονοτό, ντ Πὶς δ λεὼ αἰοἶτιἶτα ἰρτὰ (3 ο,8) χώ- 
ραν ἔκπλεω πείσης εὐπορίας : ὃζ πίω ἕω Ἰερίπιι5 οτίᾶ ΔΙ Ιδὲ 

10 ΡδΠΙπ|.  ἡιιῖ5 απη θη πιΑ {τ ἢ λεών,ντ νος πο το α- 
φαθοτ. Ν 1, ρτο παράλια Γιἀρὶ ετίδτι σοάοχ, νῖ να]- 
θάτα Ἐχε ηρί αγία, Πα Ὀυΐτ παροντάλια, τείτς ΟἸατεαπο. 
Ερο παδάλια τεροίμιϊ οἰπὶ σοά 6 ΠῚ Οἰάγοαπο, Χγίδη- 
ἄτο, δέ Ηφητιϑτορῆαηπο. Ρ]υτάγο Ἐπ ὰ οπια]ο, Ρ..4.2, 
σϑλίλια ποτηΐηατ, ὃς βαἑμία σατὰ ν᾽ άγγοης ἁσποίοις 
Βοίία5,4 Ρα]6, ἀθα ραίξογιιπη: (δ ἀρῃοίσίτ Ιάεπὶ ἃς 
ῬΡαγίἰέα, ἢς ἀϊέξα, αιοπίδτη ρΓΟ ράγτι ρεςοτίβ εἰεπι 
ἀρα ίλοτα Πεθδησ. δα ηιιᾶπὴ ροίξεγίογ ποιηϊηίς (σεῖς 
ΡτατδΠΣ ὅζ οἰγιπο]ορίατη ρεγίποῖ φιοά μος Ὠοπγ- 

20 ἢ Ποίξεγ πηεπηογαῖ,εὸ ἔσο ἃ Ραίξοσίθιις ὃς δρτί- 
ΓΟ] 5 οἶγοα ν ογί5 ρυίῃ οἰ βίιι11), χδριςήσλον ϑυσίαν Ηοτὶ ὑπ 
γῆς τέρα πύδων, ΡΓῸ ἔσστιγα ἴοι ἔοςιιπ 0 ράττι ημᾶ- 
ἀταρεάαπ,. Ηογαπι, ἤςιιτ ἃς σἰταιι πη ςοπ ἀεπάα: ντ- 
δῖ5.6(Ἐ νει Πτππα ἀεἰςτίρεῖο ἀριϊά Οἰἱϊ4. 4. ΕαΠο- 
ταπΊ, ὃς Ργοροττίιπι [10.4.6] ερία ργίπγα ὃς ηπαγτα, 'π- 
4αῖς Χγ]απάογ Απποτιΐη ΡΙατ. ὰ ουη. Γορο δίάοτη ἃς 
ῬΙαταγομιιπι, Ν.4.2,[ρετγ[ατίμα νίαγραιητ Ρῖο ςοπ- 
ΡΑγατίιιῖ5 Σρχαι τερον ὃζ ἑλλζωυικώτερον: ςΕ1115 ΘΠ Προς 
Ἔχοπηρίᾳ ςοττίογα ἰπ Οτγαπιηιατίοἰς ῬιαςςρτοΟΠΙρ 115 

᾿ἰϊη Ααδητίηαπι ὃς κὶ οππουίααι ἀἸΠιτα ες, αρεγτα 5. δττα]ί, 
Ῥ,γ6,ν.2, (ἰαϊαςῖτι5 πγασατ Σαροίτας, ντ Ποπ πγοὸ- 

ἀο ΓΤ Ατί πὶ (στίρτογεβ ἀρρειϊδησ, (ςἀ οὐίφπη ἰπτογ Οτα- 
(5 ΠΟΘ}: Ποπιϊηατίιη Ὠιοάοτιις δι οιίαϑ 1.16, 
{3.4:8.}.10.,7 2 6: ϑῖταθο [10.4,Σ 14: ῬΡιο  Ἐπγαι 1.2, 
{τι 5 δ ΠΡ. 2, 160. φαπάσγησας (ςτίργαγαπη σοηΗτ- 
τηατ οτίαπι αἱ ρμαἰγετίςα (ο ῖθ5 δριια δι] 41π). δε πο- 
{τα ρει αυ,ριορτογεαταίηθη γε οἰεηα π εἴ: πηπηο 
τηλρῖς στῶσα εξ χιδιη ἐπ ρεγίου ; ντ (λεἰς ἀφο γαπς 
δας ΕΠ τ μι ἀρὰ Ϊοηγἤιιπι Ρετίοροεη; μετὰ ζιὲ 

ΠἸΠἘ Π|, ἐν τῇ Ῥεμονίᾳ ϑάψας πὸν Ῥῶμον. διοϊάςσιῃ Ρ]ας. 40 Συξαρίτας μέσίω χθόνα οἰκοῦσιν οἱ Σαυνῖται «οι δᾷ ὃ μ Σ ὅδ 

μϑΐτος οἱ Ῥωμαῖοι χέχρισιν, ες καὶ ἡ γρα φὴ “ὦ Διοσεώρα δηλοῖ, 
αἴ; Δάδο ἐπὶ ςτίρτιιγᾶ Παδοῖ δ ποάο ποίξεγ ἢἰϊς 
Βιοπγπι5, Ρ]ΆτΑγς ἢ. ὃς δ.γ]αςῖ5 (αι γαπάδίς ςοάεχ 
τηδῆι ἜΧΑγατι5:[ςἀ ρτοθαῖ οτίαπη αἱ ρα ετίσις οτάο 
ἴῃ διορβαηὶ ΒγΖαπτιὶ ἐϑνικοῖς. [ὰ ἐροτίτα ἃς τεττία (οτῖσ 
Ρταγα, Σαψνῖπεα σετηϊπο νιντίῃ Ολτοηο πγαίογε Τῃθο- 
ἀοτί σαζε, δζαριιὰ διγασόπειῃ ᾿ἰδγο ααίητο ἐχίγος 
τηο. [« ἔας"]ε αΠεπτίου "λα 4] ΗΕ ΟΠ εἰ ἴο, αὶ (ὰρε- 
τἰοτίθας αέξογίτατιιι9 αὐ ἀιιέξιις, ἰοςιιπὶ ϑεγαδοηίς 
ἐς ϑαπηηίτα πα τ  ρ Ἰςὶ ἀρρε!!ατίοπς ἢ οροπάϊιπ τ- 
Ὀἰτγατιγ,2 72 : εἰκὸς ὃ δὶ ἴότο καὶ Σαξέλλος αὐτοιὶ ἵστοκο- 
ειεικῶς ἀπὸ ΔῊ γονέων πυροςαγρρευθζωῶαι, Σαμνίτας ὃ ἀπ᾿ δὴ- 

λης αἰτίας, ὅς οἱ “Ελλίωωες Σαυνίτας λέγρισι : νὶ Χγ]απατί 
Εἰ πὶ γεγο οἰ1ΠῚ να ]ραιῖς οἀιτοπίθι15 Σαννίπας Πᾶ- 
Ὀεῦρτο Σαμοίτας,δζ Σαμωνίτας ΡΓΟ Σαυνίτας : βΕΓΡΟΓΑΠῚ, 
ντεχ ΕἸ ἜΑ ΒΠΠ]ΠΟςο ραι]ο δῆτε εἴτατο (Ἀτὶ5 εἴ ρετίρί- 
σαπη. Υ΄.4,1πεἰαία, Ο Κελτῶν, αδίαητ ΑΝ ἐπ. οὐ. 
Ν..), τλδηςα ε[Ἐ {τιιέξιιγα, (δ η ἴ5 τὰ]. πῈ ἡαατηρίαπι 
Ἰεξείοποηη γεααίγίτ: οἱ ἔτε φωναὶ οὔτε δίαιταν τίωὐ αὐτίιὼ 

Ν. 41, σκαφιον ἰπτετργεῖος Πῖς δςςί- 60 ἔχοντας, ζιναὶ δὲ ὦ βία σύϊκλυ δας ἀὐαΐ ρα χϑ. ΝΒ] ετίᾷ ποτα 
σύγκλυ δας «ὐϑου τὸ (υγκλυζεοϑαι ἀϊξξο5, πηεταρμοσίςε,νς 
εοἰϊερέος ρα Το ατίπο5:τ σωυήλυδὲς [απ σόποπαιντ ἐ- 
πήλυδες ἀάπεηα, Ν᾽ ἐπισοά. ρτὸ ὃς μάθει ὧν: Ν ατίσαπιις 
δατοπιποη (Οἰταπη ὧν, νεγ δτίαπη πιοχ βίοις ρτὸ βίᾳ: 
ποη ϑίαγάς. Ν.1 6, Πΐς 406; πγατῖ] 15 ο[Έ]οςιι5. 
(ξίυ5 ταῖς αι! ροίξπιι]ατ: μησγ ὁτιοωῦ ἔτι ἔχεν. ὃς ἢς [.4- 
Ρυ5,μ 64, αἰμκά τη γηιθμιρερη ρα όδαηι σογεεηίεη: οὐᾷ 
Ογαοῖ:. γὈὶ (υμξόλαμον γοττίς ἰμ{Ἐγαπηοητιπη, ἀαιμπν 

ἷ ΒΡ ἐϊ)} 



ἣν ΙΝ ὈΙΟΝΥ͂ς“. 
γετγίις πτ σοττπογοὶ τα, Περοτί τη: Πτογά πὶ ετίαπὶ 

ςοπιισητπ), ρόδα πα. ΠἰΠ βογταῖς Ιεροηάτιπὶ εἴ σύμ- 
ζολον,οῖα, ντ 83.3.2. δ ατίςισοά. Βαῦθοῖ μὴ δ" ὀἤων,ο- 
ΤΑΙ τε το οπισιπι να ]ρ, 64, ῃϊςςοηίδητίς. Ν 17, 
ὡἧς ὀληϑῆ τῇ), ὙἹ σΕΥΉ6 [τρρτῸ εἷς ὀληθής ὅθι, ,εεοαί “ΕΥ̓ [Π. 
ΟΡίδγαδί δι οτη ῳκημένοι, ΡΓΟ οἰκοωῦτες, νΕ] σιιυῳκισχ ἐ-- 

νοι. αὶ (ξάοιι ὃς ἀοπλ!ο πὶ Βαθθητ. Ν. ΣΟ, ΡΓῸ 
ὄντων τα ἰπὶ ὄντες, γτ ἰῃ ργσοςάθητοτηοίηδγο ἡυόμε- 
γοι. ἸΝοτα θ᾽ 46 πῇ ἀγροιόταΐζι ρτο ἀγροικόζατοι,ν ε] ἀγολώτα- 

πὶ. Ν.23..2ΕοἸἸσιπι ἀϊοιηα πῃ οπηδηα ἰηρια 4ο- 
ταϊπαγὶ Οἰαγεαπιις ία ἱπτο  ]Πσογε περαῦ; στὴ [λοτίτα 
Ρἰετγαη; ἴῃ νοτῆς ἀϊξείοπίδιι ἀρράγεαης. 5εα οὔ [)10- 
πγῇο ξαείαπτ χα: Ὀεοίδπο ὃζ 4|115 σγαγηπηατῖςῖς ἴπ 
εαπάσπι (ξητεητίαπν πιης ργοάϊτα. Υ.3 2, Ροῆεεαἱ- 
ζετο αυϊρίαπη, ἢ οπηδηοβ ππης Οὗ διῃθίτίοπθπ),Π 6 
νἱάδδηζας δαιθατὶ, (πιά ετγε οἰ} τατὶ ὃζ ππουῖθιι στς- 

εἰδ,ςιιπὶ εογΠὶ πγαΐογαϑβ αἰτοῦ νἰχογίητ. 4 περαῖ μος 
Ἰοσοἱοπγἤιι5,οἴξεπ 6 ῃ5 ΠῚ] εο5 ππιης πηαρὶ5 ημᾶ 
δῖε δά νίγτταζοπι ηἰτὶ » ὃς ογθαϊταπι οἵδ ἂρ οπληίθιι5. 
ΟἸδγεαπι5. 

Ρ,77,ν. 9. Ηος οδίσυγε ἀϊέξξιπι εἴς, πα΄ ερὸ 
Ρίδης ἰητο Προ: ΠΠΠ αιιῖς ἀἰσατ, τ βα ἢ ΠΈτιις ἀεπρηατὶ 
τοτίτι5 οἷα ἰατογίς [τα] ας, Παο ἐ δά οςςαίτιπι ε[Ἐ,Πηατῖ-- 
4ις Τγγγῆοπο Δ] αίτιιγ, α ἔγετο δίςα!ο δά Αἱροϑ. Οἱα- 
τϑδπιις. Υ. τό, [ιρτα Σικελιῶν αἰέξιι5 εἰ] οι φαϊάαπὶ 
ἵπ ορρίάο Τιδαστιηο, 4,1. Ν.3 4.οοπποηϊοητίος 
εἰς ἀπὸ ψιάτη δ), φιιΐα πα }1α Πῖς ο(ἘἸπγροτὶ! Πρ αἰ Βςα- 
το. ἀατταιηεη ἃς ᾿π γα ὅ ὴ ρτὸ ἀπὸ ἔδιι δὶ, ΠιπΠἶτεῦν- 
{ἀτρατα!ορίτιτ, 86,34. ὄνομα ἔλον Κελέεμοι, 57} τῆς ὀξύ- 
σης Ὁ ὑπεηρισιῶν. ὃς (αρτα η1104; Βα Ρογπγατατίο ἔὰ- 3 ο ο]εγε ςε]εγ ἀπςα, γεξεγγὶ ροήπιητ αυα [πρτα 
ἐλ εἰξρίιι5 ἀποάοοϊε5. Υ. 4.4, ἴ4εππ Εἰς ΠιιΠΊ ΘΓ 
{ἀργὰ ἐαΐτ, 26, 3: πες ἀἰΐσγερας σαοά ἰῃ τ οἰ, ς 9,3 τ; 
ν᾽ ργίογοπι αὶ οπιδηηνηᾶ ἔογε ατατε ροίξ Ἰτοίς εχ- 
οἰάϊιπι σοπάϊτατη γοίογι; ὃς ροίπογογοπι, απ 48- 
εἶπ ατατίδιις ροῖ. Ν.4.6, νι ῖς Ιεσίπηι5 τείχέ αἷϑα- 
(δηόντες, Πςἀριιὰ Ραιιληἰ, 1 9,2}, σφραὴς αἰξκ(ξο ύντες. 
45 ταπγοη ντγοθία; πη4Π{τ αξελαξόύγτες, πῦ τερυρῃα- 
Ὀο. πᾶ Ποϊ μέγα ἀϊςοῖτ, το 4,32 »γδρακώμα σι αἴδιλαμῷ λύωγ. 

Ῥ.γ8,γ. 1.4. [2ρΡ] οτίατη ςοάοχ μαδαῖτ μῆς ππ- 
τ οΓΠῚ, ΘΟ Οτι, (εἀ Ιερεπάμιη 4π50 φηαἰγίηρεη- 40 ((Π]Ἰσεῖ ροίταπη ρτο οορηρηίαγέ, ν ΤΑ Ρ αν ουτίτο ἢ 
τοίζο τγ φείεο (ἐσηεπάο, ντ (αρτα (ατὶς [πσα]οπτογ ο- 
{εηἀἰηγιι5 οχ ἀἰπειία Ιοςοτᾶ σοπγραγατίοῃς: αἷς 6]4- 
τοαπιι5. Οππππ| Εἴσὸ πηδηϊξοίξε ἔπρτα ἔπογίτ, δεσὶ καὶ 
πειάκονΐᾳ (ἃ τε ῥακοσίοις, (6,1 7) Ποη ἀπ τα! Γεροπο- 
το δευτέρῳ καὶ τειακοςῷ καὶ τεῥακοσιοςῷ : ργαεγτίΠι Γι] ΠῈ 
ἰάοπι ΠιιΠγο 15 ἰἰ5 46 πὶ ν εΓὈΙ5 ΟΧρτοί της ἢτ οτίατ ς 7, 
41. .44,5ἰτογαγγαπι (ςτὶρῆτ απέξοτ; να] δὐβρώποις 
ὃς εὐρῆσϑανν ο] αὐϑθρώποις ὃ εὐρέαϑει. 

Ῥ.7γ0,ν. 12 9 πολέμια ΡΓΟ πολεμικὰ, [ΠρΓα ΠΟ 6 
ποῖατιπη αἰ αιιοτίο5: ὅζ πέτα (90, τ 9 γΕιίεθιιι5, αὶ 
τοτιιτ {{Ἐπιπ| ἰοςιιπη οἴτατ [Πἢ.2, ρον τἰπτο, ἰτ ἀξ  ἰορὶς 
πὸ πολέμια ἀγαθίω: ὃς τεροτίπητατ οτίαπι ἴῃ (ςφαιεητί- 
Βι15 [14 πλαΐτα Παιΐτι5 ΤΠ ΟΥΙ5 ἘΧΕΠΊΡ]4: Οἰ1ΠῚ πολέμιος 
ΑἸἴας ργο μοί] ἐγεφαςητίας νίαγροταγ. Ὑ3 5, πό- 
λεώς ΠΙσΡοἤτα ΠῚ ΡΓΟ πολιτείας. {ἴς Εηἰπὶ ραιο δητο ο- 
ααίτατ, ν. τ δ᾽ δ ρΌ]ο ροίϊ,ν.40. 

Ρϑο,ν.", ἐπ ἐμῷ πἰς 4104; Ροἴττιιπι ρτὸ ἀπ᾿ ἐμᾷ, 
ντίαρτα πὶ Αἰ  ιιοτίθβ. ποκα δηΐτῃ Ηΐς ἱπαροιί νοὶ 
τεπηροτί5 Πσ αἱ βοατίο ἀρτιμιι ἰοσπι μαδετ. Ν᾿ 7, 
διδαχῆς ῬΥο να ρ, δα δοχῆς Γεροτιιπι ε Ν' ατίσαπο οο- ὅο απ Αητοιηπαᾶς ἃς Οςπίπδπι τ ΠΠῈ σοίοποϑ,ς 
ἀϊςς. ταις δάθο ΠοΙοροπάιμη ες, πηφηἰ εταπη οἱ 
εχ 78,33. Ν.12, οδίδγαα ἢἰς σοπηπλιιηΐ5 ἔουπλα: 
ςξομηραγ αἰ παλιμοτέρων, σα πὰ {ἀργὰ ὃ Πα] αο- 
εἰοϑ ν!πτροῖ Αττίσιιπι παλαύτρος. ιαΠη 14πὶ 14 ἀφ άπι- 
οἱ Βοτοί ετίαπη αὐ φάπιεγθίο σϑέα. Υ.47,Δητο πρὸς 
σιὼ Ἔρκτον, Ποπ ἱποοηοίπης ἐῃίδγιιογὶβ γί σα ΠῚ πί; 
π ρβηας ἴῃ (δᾳι ςοπηπηαῖο,, ἀῆϊο ωόϑς μεσημίρ, γζ 
.1)9. 

ΗΑΙ. ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ 

10 ἰάπὶραρ. [64.ν. 12. 

20 γον! 4.5 64 ξεττὶ η οἵγα (οτίριατα ῥβιει ἐντία- 

{0 «πος ίμοον: ΕΧ Ὶ Δα 116. τρουΐας5 πα ἴπητν εἰ δα: ἐσ. 

Ῥ.81,ν.21, ἢς ετίατη γι Ἔπ.9, ἄς Αἰταπίο ὦ 
ταἰηὶ! ολίε 0: “4Ζ..ἀἸὲε, ξ9 σαἰς σεμέιον ἀφ ΡΑΤΊΦ [δγεὶ ἱ 
7αη!ονηεῖ! ἰατης. ΧΥ]αη έετ, ] 

ῬβΣ, νας, (4ς πολέμια ΡΓΟ πολεμικαὶ, πηοάο ἀϊξ Ἷ 
εἴ,44 79,12. Υ. 18,4} {πὶ καὶ τὰς κτ᾿ πολ, Πσεπὶ 
{γαέξαγαᾳ Πτ ςοποϊπηίοτγ. ᾿ 

Ῥ. 83,ν.12, μόήξον ν 6] Δῆτα δευατοιὶ ρΟ ΘΠ ΠΠ},ν,. 
ἴῃ (δ Ὀγα βου πΊδη Δι}. : ἶ 

Ρ.8.4,ν.19, πατεικίοις Ηῖς ἀἸ εἶτ ρτο παβωνας, τις 
ἔ Ν.36, Χγίαῃα.]. αἴδαφορίαις: 

τυαμηαρῖο. ΜΝ. 44 «γερὰ ἰερὶδ μυίτι5 ἢς οἶτας ΓΙρΙς 
ἴῃ ἐρί!5 Ἰερίθι5:  αἸγορ726 {οἰ θη! πάν ζαλ,, 
{πορν εἰο. ᾽ 

Ρ.8.,ν.27,16σοηάιπὶ ἑξακοσίων καὶ εἴκοσι. ὨΔΠη᾽, 
Οὐδςςῆιι5 οςοἰα5 εἰἙ ἀπηο δῷ  τδο ςοη αἴτα ίδχος:, 
τείπιο νἱςεἤηηο ρτίπηο,ντ οχ οδζδίορο «ΟΠ ὃς Εἰς 
Ραζοτ, (ἰαγοδη. ἃζ δίροη, 

Ρ.86,ν.27,1ἀριι5 νίἀεταν ορ ς ποὲς πὶ κατε 
γᾷ Ὑ ἔργον ὑπηρέσια, ἀτιτη νογτίτ, “κα ὐγσομα Εγ 

ρεσίᾳ {τ ἰάο πὶ πο α ὑπηρεσίας ἕνεκα,» ἔἰσας ἴῃ ργας. 
τθηῖθτο ἰοαυίτατ, Υ.3.2,πηειηθταπι ἱΠιὰ,} κ 
γι κα τέφησαν, ΥἸΔοτατ 4 1 αρὶ σοάίσο ἀρ ΑΗ Πς, χαὰπ - 
τΪ Πιτὰ Πτίῃ νογοης, ράγαπι ςοῖτε φιδάγατ ὰρ - 
ςοάἀφητία Υ.34,}ῖς φιοαας ὅπη ροίϊτα ρτὸ πο: ἱ 
ἀεγησαε πλοχν.37. φααπη 4 τη 10] ΔἸ αι εἰ πῃ - 
τῖϊ Πρ βςατο. ᾿ς Ανπιαὶ [ἀργὰ ἀϊέξιιπλ,44 6,47.5 
ν. ἀπ θο ἰητογργοτες νἱάφητατ ἰΘρ {6 ἔγονῶς, (εἀ  - 
τὸς Τατίπεγα ΠΙ8}] νοτατ, Αα 4] οσ!! ορίηἰοπειι 8 

τΑΠτΩΓ 74,39. ν᾽άς χια ΙΒ] 46πὶ Δάπος. 
Ρ.8γ,ν. :8,ργὸ ὄηηίλησῆον ν]ἀοτατ Ἰοσοπάιηπι - 

σπλητῆον, (ΠῚ (ὐαπλεγασίο αριὶς νεττίτ ροι εξ ιοη 
βίκιαη». Ῥτο ταῦτα ηιοσας ἢ 45 ζυπὲ πλΔ τ, 
τηᾶσορετζε γείγαραθοῦ. Ν΄. 40, ροῖο5 ετίδΠη ορε ἢ 
Ἰερεγε, ἑκατοταῤας ἀἰοἶτ οτίατη (πρτα, 8 6,58 ται ἢ 
ταιηρη ἀϊποτίᾳ ἀος πατιομ 5 ἔοτπγα ἐδ άθπη ν[ι: 
χιλιάρχοις. ντΓΙ 564 11ς σα Ποτς ἃ]1 πγαΐτα ᾿εσαηταγ ἢ 
ἀριιὰ αἰο5. Ν.. 43, λογίζεοϑαι τοι! ποτὶ ροτείξ, ρα! 8 

{1 λοχίζεαϑαι Εἷς Ιορ ἐγ πλυ5,, [η Ὁ ποτὶ τη τη δγο 
τδυτοίορία. Ν.47, ὉΓΟ δεκαῤγοι [ερ ΘΠ τΠπ δεκάδα ἢ, 
Ποιὰ οἰ] ἶσος ἀδουτία (υργὰ ἢ οπλἰ πδηταγ δεκαδὲς: ἢ 
37) ν 6} (Δ]τοπὶ δέκαργοι, ἀτιτ δεκαῤχαι. ἰ 

Ρ88, ν.2 8, μκιϑύξαον δυοῖν δρυμδμ [ἀρὰς γεγετ ἴ 

γΖΟΜ11ΗΡ)2 αἰπον , ΦΗΘΥΟδίοΥ 7: ἡ αῇ! μεϑόολαν Πτ Δὲ υς 
0515, ΟῊ ΔὉ ὅρος [155,16 Υ 771 1145, τον νος δα κ 

Ζμιον η:ἢ ἀἰπον μη ἩοΥσΕΙΟΥΜ 22, 1α 6[Ἐ]Ο οι [ἢ ς » 
τα αιοτοετοσ σοηῇηϊο ἤτι5.ο] ςπΐι5 νογτῖτ 

φημηε [ἐριτ2 εἰρη [με με ήπιον ἄπο ἱεοος εἰ 7. 
ἐμη αρεγέξ, ΑΡαα Ν᾽ ἀττοπειῶ ἰερίταγ εἰἰαπὶ 9 »- ; 
φηοιίαμη (ἀεοίϊηεηα: ἀρ Νοπίπτη Ομ οΥΦΗ " 
ἐάμά υἱγά, δὲ Οογ ει πίαγία ρου: ααλυη ΡΟΣ ΤΕ ̓ 
λουης ἤς ἀἰξξαπι (οτ δίς, αι φαεγαοτῆ ἰπεγα ὑσ 
το νι ἱ5ἰαχταίς παθιιογίτ. (ξἀ δη ἐπα μας ροιείγίς, 
ἀιθίτατγὶ ροτείε, ᾿ 

Ῥ.80, ν. 1» κληρέχοις δἰ ποςέλλειν ὅ7}) μέρᾳ “ει τῆς ηδἱ 
ἰῃ τα Ἰασα!οπείτι5 Ἐχρ σατο, 51: οαππη ἀϊοῖς Ά 0 ασ 

Δοἰαἰτατίθιι5 1115 ἀατὰ Πιοτῖς τεστία αρτὶ ρατβ (οτ] 
αἰδαη 44. Ν. 8, ργο νι]ρ, διοχιλίων σαπι (ὐΔΠΊΕΙ ἷο ὡς 
τοροίἱ ταιρλιλίων, ΕΧ 74,20: ὃς 78,27: ρυαίογειοῖ, 
Ταρίφαοσαε νεγῆο δαπάοπι ἢἰς πιπιογ ἀρπολίῃ, 
ΠΟ ρέηγ ες ἐγ δα ροάτερεγρρ δα. ΔΝ 35, Οἰαγοιιδ,, 
ΡἴῸ Ἱπελίᾳ Ιεραηαιιπὶ οχιίπιατ (ἐκ α. φαιαπηᾳ πὶ ὦ 
(ἰπᾳιτ) ΔΙ Ε}] ἀεἤηίο. ᾿Ξ 

}.9.0,ν.29, Ἑαίςθία5, 4 τοταπὶ ῃς ἰσθν 
τ 



ΝΟΤΕ ΕΑ. 
26 ργαραγ, Εμιδηρεὶ. 116. 2, παρ.ν]τίπιο εἰερίς, δα’ 

. σῶν “ὐδοὶ τοῖς Ἑλλησι νομίμων: νῖ ὁμοίως ΟὟ) κρατίςων 

τ Ροίτιμη ποοίοςο, συ δριά Ραιπ: 29,41, παῦ- 

τ μοίως, τἹ φής αἰ. Ν 31, ΡΓῸ κατ᾽ ἀυτωῖν Επι- 
θεῖ αὐδὸὲ αὐτῶν: (Σὰ ποίεγα ἰεξξίο εἴτ Πρηϊῇςαη- 
Υ.13.,Επίερ.Παθεῖ δ θεῶν: (6 γοόθιι5 οπλἰττὶ 

ταζαγτίσυ!ειδ : ιιπη Ἰτἰ 46 πὶ πιοχ αἰαῖ ἐσ) ἀὐϑρώ- 

, Υ31:, ΕὐΙΕΡ.Ρτὸ κράζεσεο, ὃς ᾳῳοφεάπλοντας, παρ οῖ 

ἰγλισα,, ὃζ ρϑ.αγάψας. Υ. 3... ΕἰΠΕθ. οἰιπη αττὶ- 

νι βαθεῖ ὁ Κρόνος: ιΠ1Πὶ τἀη Π ΠΊΟΧ [Ὡς δγιί- 

οἰδαιατι Ζοίς. Ν.4.4. Εὐίς}. ἑορτὴ ὃ ἐδεμία παρ᾿ 

ἐς μδηανείμφον ἢ πέγϑεμως τελεῖτου. Ν᾽ 46, Εἰς. ΡΟ 

. ὃς δηπτελείται Ἰορίς ἁ ἰὸν ἃς δηπτελοιῦται. 

Ῥοι,ν. τ, Εαίςθ. καὶ αἿὲ Διον. π. αττίςα! Ιοεοτε- 

-ἀργαροί. οχ ργα τος ἀθητὶ τπποιρτο. Γ᾽. 2, Επὰ- 

5 ργῸ ἡ ἐφῶν μαῦοῖ 5) ϑεῶγ. {δ 4 πταα. Ιἀεπὶ ποή 

τοοηπια {Ππι, φαοά ραιΐο ρος αίτας, ἐκ ἀ- 

( [οἀ ἀσποίσίτ {4 εἰ ΓΑρι15 “απ ιΔ ΠῚ Ρ- 

ἀρροῆτο νεττίτ ασργοσαίίοπός, αι Πρηϊῆςος 
ἡἰτίοπο5,71145 ασγττα δα [Π’ροπὶ το Π]ροηἀαπηη- 2.0 

εδδης. ποη πιαῖο μὰς σιδάγαης {πὰ ΕΜ ΔτΠΙ] ἃ- 

Ηοηπι. 1430, 36, λέγετου 3 ΚΤ' Αἴλιον Διονύσιον ᾿Αλικαρ- 

τἀγείρᾳν χαὶ τὸ αὐθιϊέναι καὶ αἰρινοςεῖν ὅ7}) νίκη ἢ ἑτέρῳ ζενὶ 

.. 4, Επἰεθίις μαθεῖ βακχίας, πο ἀϊρπτμοη- 

ξάνητκατίοι ες ποῆεὶ σοάϊεἰς (σγίρταγα. ΚΦ ποχ 

ὀνἱεροῖς, ἰπ(οτῖτ σθιἰ ται ϑεῶν. ΝΟΥ ος Επίς . 

Ρο[το Ιορῖτ ἐπεληλυθύτων. ΜΙ 3, ΡΓΟ νι]ρ,. δνμιο- 
γιοά ρει Επίερίιπι χαο απο ἰερίταγ, γα αἱ δά- 
γιδημοσία: ντ ΓΑρι15 οτίδι γογτῖς ραόμιοε. ϑεα.ν. 

! 

ΡΟ ἐπειρηγώγεθ. ἸάΘπὶ (ἐφαςητία {τς Ἰερίτ, τοῖς 

“αι ἢ αὐπὸὶ νομίμοος μιϑήρμοσεν, ἅπαστιν ὠκξόλδσοι τερϑρείας 

“αὶ «ὠ, 54 βοτίμη Επίεθίαϑ ἰρίξ (οὶ ρίτ νομήμοις, ὃς 
ἰαν. Ῥαιὶο ρο πο, νδ] οἰ οπὶ σοάοχ Παδοῖ, 
ἐϑεαῖ ἱεροὶ, ἱερᾶς τη ΔΊ Ες ΠτῸ ογγογο ρο τα τη ρτο 
ἀρ σα, ρΓο μηῥαγυρτοωῦτες ΕὐΠ6.ΠἸαἰσεῖ μώυα- 

αὗτες: Ἰτί ἀε πη 6 πλοχ μάναγυρτῶν ΡΥῸ μυΐῥαγυρ- 

δὰ ποιἐγα] εϑξίο {Π| ροϊροπεηάα ηΟ οἰδ, ὃς οοι- 
ἀταγ πος ἰοτο αιοπὶ Επίξαιἢ, εχ ποίτίο πὸ δι1- 
Θοἶτατ ἀρ ΗΟ ΠΊΟΓΙΙ,1 824,10: Διονύσιος μη- 40 

»τῶν καὶ τυμιπανιζόενος, ἢ τύμπανον κρέων,οἰκϑώς Σ βίον 

τρέψα, ν Οἱ ̓ 4οτ Εὐπ, μνΐβῥαγυρτεῖν ες ἀἰςίτ τὸ μετὼ 
᾿ πϑῶν Καὶ ἵάνων ποιότων, αἰριϊέγαι, Ὁ 59} τῇ μυτοὶ ἀγείρᾳν 

δ ἐ, μἀυαγυρτεῖν νετο Ε[Ἐ ΠΠρ ας πιο πῇθι15 οἰγοιίτο 
( ἴρεπι το ἢ] απ άπ. Εοίγοίι5 Πα; μιάναγύρ- 
ἰ ἰσηοίοίτ, νι δι ας μῥαγύρτίω. γ.26, ΡΓο ὠσεδὺυ- 

ὁ 3 ΓΠαθ ες ὠδεδυμένος. Ν΄.17, ΕΠ ΓΡΟΙΈ τίω ϑεὸν ἱπία- 
ἢ δὲ, αα ἰπτεπἀς πᾶ πεσᾶτίοηεπη. Υ 30, ΡΓῸ τύφον 
ἜΠΗ μῦϑον: ὃζ ΠΟΧ, ᾧ μηδὲν ὅξιν εὐωρεπες. μεῦϑον 

(Δ «πο τις σπὶ (οι ητίδιι5 ΠΟ πιο ἶτ μιατη τύφογ. 70 
[δ ὑφον ρτο νείδηϊα ροήτιιπι, ἔογτε [τἰἀ ροΠίιπηιι5. 
Υ 32 ΡτῸ δ᾽ ὀῤυγρείας ἘμΓΒαθει δία λύπίω: απο α ρᾶ- 
τὰν μὰς ἔλεῖτ. ὃς πλοχ ὀὐβρω πίνων ρΓῸ ὀῤθρωπείων: 4 

ταὐτ  οροιηούτοτιι5. Υ.35.. ΕΠΙΟΡΙ σοάοχ Βα- 
; "δέγμας ΡΟ δείματα: φιοά {ἰαῖς τη! τ ρτο οὔξ- 
 οοἰρ θη ἀτιπῈ οΥῖτ. Υ.4 3.Επ|ςΌ. μαίδατ γίνεται. ν- 

τί γις (Ὀτίρτιιγα θχουίατὶ ροτοίξ. Επίς δίαῃ δ, οί οἷς 
ὙΓῚΠῚ ἀγαθαί: ὨΙΟτγ Π4Π 4,1 ΑΓΕ} [Πι1Π| μεῦϑοι: ο4- 

4 νἱάετιι εἴτε νοτίου. Υ᾽.4.6, πίε ρτο ἰηΠηἰτς5 
πο ν ὃζ ἀπέχεδχ, παθετ Πηΐτα πάοει ὃς ἀπέχεται ,Γοῖοη- 60 
τοιπιθη ἰηΒηΐτο καταφρογεῖν. (ς ἃ γε] ἱπΠηΐτα ναι - 
6᾽ 116 τετ πο η ἃ ίμητ, ν 6] Πηΐτα. 
ΠΣ, ν.Σ Επίο δ. Ρτὸ ἀλλ ὑαῇ, μαθεῖ ἀλλὰ θά: 6ο- 
ἐδ (ϑηἴα. [46 πὶ πιοχ ρτὸ αποτετμν μένοις, (4α] Πδ᾽ ο- 
Ἰεταητ, ας νείατ ἀοίδεπογαης ἐς ςοτρογο ΡΠ οίο- 

Ρ᾽ο) Παθεῖ ἀσκῦσι, ἠάγιτι ᾿οέξίοπαπι ντγαα; αγτὶ 
ΡοΙ, γι4,ρτο τίω αὐτίω ποη πια] 6 Ιορᾶς ἢ ἀυτέ. 

Υο, [ριῖπὶ ἰορ δ αἱ καγηφόροι καὶ αἱ ἀρῥηφόροι λεγό- 

 Υ ΡΝ Ἀ ΕἸΕ ᾿ς 
μέναι, [τὶς ἱπάϊσας εἶτ γεγο. ὈΙ σε δαηζαγ ἃυιζο πὶ Α- 
τΠεηἷς δρῥηφόροι, αἱ τὰ ἄῤῥητα μιυσήελα ἐν κίςαις τῇ Αθίωᾷ 
φέρεσαι σα ρϑένοι, νἱτΟΙ ΠΕ5 αι ἀγοαπαίαοτα ΡΑ]]Δἀ1 ἔα- 
τοθδητ ἴῃ φαηἰ[Ἐτῖ5, ]ι4Π δ βῥηζοφόροι, ντ σα πῃ ΕΔΓρο- 
ογατίοης τε τ δ 1445. ν]άς ὅς Ραυίη, Ατεῖς. 2 {,18. 
Ν.4:, νίἀοταγ Εἷς ΟΠΎΠΠ] πὰ Ἔα ν οσα θυ! 1 ατίπιιπη; 
νταἱ Πτργαροίτίπιιβ ἀττίσι5: ὃς δὲς εητίς νοσᾶ- 
Β]] ρτϊποίρίμπι, 1) γρέαϊγέλ Εοίτο οἰ σοτάος Π4- 
τηΐα ἰἀ ΕΠ Βοηα ἀσα: δι γέρε, (ἀοτ ΗΠ οἰ τι πὰ αιοά 

ἴῃ Παίς ἀφ Ποπότοπὶ ΠεΡατίπ ορεγίο. ἀρὰς νίάε- 
ταῦ ]ερ δ ὦδε, άτιπὶ ν οττίτ, βο ἀρρεἠϊαι 4 καγηφόρων τη 8- 
τηἰηῖτ φαΐάοπι Οἰςογο, (δ ἰπ Παττὶς Ν αγγίηἰς ἴῃ δἰ οὶ- 
11ὰ ςοπηπλ 15: ἀπο ἤρα (Ἰπαιτ }ποη ρηαχέμεα, ὑδα 

γῆ θχτημ 4 σεπμξαϊδ, υἱγσίηάἐι ραῤέμεαιφηε υε{}- 
1415. 4π4 γράμ έῤη [εὐ μη (ἀγα γαάαη2 ἡτογε ιῥέ- 
πἦθη τανε υἱγσίηηῦ γ ρο Πα ἐμ σαρεε όσα ( ἡ πεύη:; 
καγηφόύροι ἐρ(ἃ ψοοαθ ΑΜ: Ήγ. 

Ῥιο 3, ν ας Πάρι ῥτὸ καάσωλοι μαθεῖ (πάρ ἐς (4- 
αἰραίοθῖ: Ν οΉ. ςοα. κάδυλοι: ἀξ αΐδιι5 ΠΗ] ἱπιεπίο. 
ΗοἰγοΒίαπαιξα,Κάξεις, νέος, ῬΑΡΒ 8: ὃς Κασαλοι, κφ-- 

λοξαβρα!, Ζιιατῃ τς αιδάτοητ, Πα (το. ΟἸαγθαπιις 
Ἰερῖτ Καξηροι ὃζ δα δοῦχοι, εχ ϑτγα θοηΐς ΠΠ0.το;αρια ηιό 
Ρ-137. ΔοιΠίδι5 Αγρίαι5 οχ Οαθῖγα ἃς νυ ]σαπο (85 
τ ΠπππῈ ε{{8 πατιιπὴ γοίοττ : ας (ὐαγη]]ο τγος Οδθίσος; 
ε (φθ εἰσ, ΠυπῊρ 45 (ὐαδίταο5. Ρ]ατάγο , ἰπ ΝΆ ΠΊα, 
11 7.0 Χ [αὐ τάς, καμλλον ἀϊέξιτῃ Ελ]ΠῸ τὸν τσσηρε- 
ποιῦταᾳ τα ἱερέι “ὦ, Διὸς αἰμφιβόηῇ παῖδα, ριΙογ τ τη ραττῖς- 
ΤΏΛ1ΠῚ ὃζ ΠΊΔΙΓΙΠΊΜ1Π., 4Ὸ] ασεγάοτὶ Τουις πἸΪΠ γατὶ 

πὸ τποάο δέ Μογοασγίππι α Ογασογιπη πομπα ]ς 

ἢ, Καπηίῃ. πολλαὴς Βαδοῖ πιαίςι]. πολλοῖς, ὃζ ἐπές. 3.0 καίμιλλογ ἀρρο!]αγὶ, ππὸ ἡ διακονίας, ἃ το ΠΠΠἘετῖο, [1ς-- 

ἄἀεξιη ρεπε νουθί5 Βοίδιϑ; ΒΕ αρηἼη ,6 σαληητ μεσ, ρεεονι 
ἀἰἸσοθα!ην ἐμροηηεη45 ΡΥ 2:46. 5 τ, 41 γ 1774, 2 πε 45 
γρῖη αἱαἰ! αά (ἀογήβοια ργαρηἐγαύα!. ἀη110.1εἰ ἐη γ5 
γρέμηγος οαγείΐος ἀϊσοθαηε. ἴτε ἰη (σμηετα; ὅσσος 
71:72 1111 {77:92 κοίμιλλον αρρεἰϊαύση!. ηαοπιοίο εἴς 
ἴδιτι ἴῃ (]ο Πα 5, (φρείία, ἱέρεια, (ἀτρρεήερ ( ̓ νε 
ϑοα  οτ)ητοίοχηι Οὐ αἰέν στε χε, 141 ΡΆΦΥ, ἔδηα 
πῖόνα ἰα14 σαπηγατοποῖ. Ν. ο τοξείας Εοτίμη, ὅθηκυ- 
ῥϑοϑαι, τ στ αἰ δ᾽ προ. ταπῃ 126,45. ΜΝ ζα,Βας 
Ροττίποης αα  ἀγγο (σεῖς Π1..,)ς ᾿πραα 1 Ατίπα; 
Οπγία ἀἰπογηηῃ ΖΦΗΦΥ 247). Ἡ Αγ δ οὐ οηγάγθηϊ (ἄφεγ- 

ἀοϊόγές ἀἰέμαι, οἱ Ο“γία ψοίθγ ον: δ δι [ὁπάιτ ρήα 
γραηάσ. υἱ (εγία ΕΟ ΐ4.1τῷ αἰ αδητο δητςο; (πγίσ- 
πος αἰ ξἰὲ 4 Οὐγῖ, 7 1 ππὶγοῖ ἐμ βρέ (ἀογα [ποίαπι. δὶς 
Ερίξας φαοα; (τ ῖτ Ιλ ουηα πὶ ἴῃ τεϊσίητα οἰγίϑ αἱ- 
αἰπηξ ρορα μι, νε ἰπ {π παίδαιϊις οαγία ίαογα ρι- 
Ὀ] τα ἔλοοτοτ, ξογίαβα; οδίογηαγοτ. Ιάοπ ρο παι 
Οτίδπι εἴ αἰχίτ νὉἱ στιγᾶ5 ρα ] σας ρεγοῦδητς, Πιδ- 
ἱπησίτ μας ἐς αἰτογο σασίαγα τη σοπογο: Οαἠαόγα οτ- 
γα ἀἰϊοεῤαίην, στ τη: πη γ4110 {ΟΥ̓ ογ τεῦ σεγεύαιν, 
ὃς τχοχ; Ομγίαίος, εἰμ 67» σπεγέα, Οἱ τγτῤ εἶδε 85 γα 

πἱοῖρος. (πγέαίοι ΠαἸρῖπος, ἐπνίγη (ἀσεγάοιο,, στε 
γα θη (ἀ,1 γε δη ἡρεησοία αν Πα ποη, 74 Ο- 
γῇ οδξ ἀρρείαια. ὃς τατίιπν, Οπγίομία (ἀγα, 514 15 
οτγὴς βεόαπι. θτοὸ καϑωσίωζ νοτο τοίξιι ἔογίαδῃ [6- 
6 Π1)115 καϑωσίωται. ἤαῇς ΘὨ ΠῚ κοινίω ἑφίαν ἱπέτα (126, 
1 2) τγαάϊτ  Νιιπγα ἔα Π σοπαϊταπη, Ποὴ ἃ  οπλα]ο: 
νὈΪ ετἰδπ ἐς συτἰαγιΠὶ τὶς ὃζ ἔος 5. Ν.. 5 4,ΡτῸ φι- 
λίπα τα] αἷς Οο] ηἴΠ15. φιδήσια “ ἡποταπῃ ἢος, ἀρ 

Ηοἰγοβίμτη ἰορίταγ: ἢ}, ἀριιά δυί4απη: ντγιπη τς 
{πα (Θεῖς. ἀριιὰ ΡΒ] ατάγομιιπη φαοααα δ Υπηροί. ργοϑ]. 
1270, Π|16Π165 φιλίπα, ραΓ λ: ΑΓ 1241 »φιδήπα, Ρατ δι 

Ιάεηλ ἐπ  γσαγρο ντγίπδητιο (ογίρταγα: πο πη ΐζ, 8.4, 
Ἰῃμιἀΐσατα οτίατη ντγ 54 116 τατος, ΠιαΓα ἱρίὰ εἶτ 
νοῖθα Ηΐϊς (δι οἴαπι : πὸ δὲ (νοτίδα, Κρῆτες (ἧ'. οὔδρια" 
οἱ Λακεδαιμόνιοι δὲ, φιδίτια ασϑοςαγορευθσιν" εἴτε ὡς φιλίας 

(ἰφιλοφροσιωης ὑπαρχόντων, αὐτὶ Τῇ λ τὸ δ λαμι( αἰ οντες" ἐἴτε 

ὡἧς πρὸς εὐτέληαν (ὃ φειδὼ σιιυεϑιζόντων, ἰΟΠγΠὶ ετὶᾶ ποτὶ 



ἕὰς ΓΝ ΡΝ ἊΣ 
νειδα χα ςαπηταγ,ντγαπησιο τορι οἰ πη οἴγιπο- 
Ἰορίδηι : ἀπιπη Ρράςἷδ5 το πη ρουῖριι85 πίω φειδὼ ἰροξξατί 
τεδαάϊτ, ατ Ὁ6 1 τοπιροτίθι5 τίω φιλίαν. Αριὰ ΑἰΠοη. 
110..4.,Α]χαοῖῖος ἀἰρμι ποηρωβ ἱπιιθη 65 φειδτωι, δὲ 
φειδέτια, ρᾶσ.7ο. Ν.38, Ταγποθιις Αἀαπετγίασίογιπι 
Ἰίδγοι5,ς. τ 7, ρίς ὃς ἱρίο ξυλίνοις : ἂς ΠΊΟΧ 5 κεσφιμέοις 
Ῥίο κερφιμίοις. Αἀ Ρτα5 αυοά αἴτίηοῖ, ἰερίπιις {ἰᾷ εῖπὶ 

ξυλίνοις οἰκίας δρια Ηείνοἢ. ἴῃ δοῤποις: ὅς λίϑιγος ὑδρία ᾶ- 

Ραυὰ ΤἈΡορ γ ἰδές. οι: χυίη δίαρι Πᾶς ἸΡΙπι 1) ]1ο- 
ὩγΠππὶ ΠΟΙ ξειιπη, ἱκαγὸς βόσκειν γῆ, 4.9.4... Ῥοίξοτία5 
γοτο ἰεσίταγ φαΐάοπι οτἰδπὶ ρα [ οίζοτ, ντ Ζααπι 
ἀϊοϊτκερα μία γώφρα, ὃ χραμία χύτροι. (ε δα 06; Βα- 
ἄαις ρογ εἰσείδοτς πιϑιατ ἱπ ρεπεϊτίπηα, νείη ΓΒ α- 
ἴχλατο το φη ποῖαι ΗΘητ, στ ρος ΠέμΠ απ ναίο- 
ταπι να ἰῃ (λοις νἱῈ Βγοάαὶ ΜΙίςς]]. 0.5, αρ. το. 

Ρ.94.ν.8.,Γἀρὰι νἱἀοταγ ες Π δοϊξό μενοι, ἀτιπι 
νογεῖς δα οὐρέσητο. (Εἀ ράτιπὶαρτα. τα γίγας επί πὶ 
ςοπεγατία Πρ ηἰ βοατίοη 5 ραττίοἰρί πη, ἐξωσύμειοι,ὀκ- 
σβεσόμενοι,ν εἰ πτ1]6, Υ᾽.47, οτίδη γοέξξίας ἰερ απλιις 
Οιὶ ἀφροδισιασμοιὶ, ντ [ρι15 οτίαπι ἱπίογργ. σεεγίος 20 1,6. 16: Λίομαἶηα {2η1 ράσαμον πη, ἰα οὐ γα ηο 
φολίτ. 

Ῥι 9 ζ9ν.1 4.9 Πα] πὶ ιιΠ1 ἀττίσι!ο, αὐπὲ πὰ ἔργα. 
Υ.20,Εαγγδοῖα παίυξ γεροτί ρια Γατίπος,(Θ Οοη- 
ξαγεεατίομειη. δά 4ι4πὶ ν οσοῖη Ὠῖς ΑἸ] πάτα νἱἀσταγ 
Ραττίοἰρ. «ξκλαμκέ λύογτες,δζ Ποιη Ε κοινωνία. Νατη Οοα- 
Βαγγθατῖο, εγαῖ ποιόύιμη ςοπίπρσ, ἠδ ίτο δ ἔατ- 
τοο,οοπίαπέξίο: ὃς οοπττα ὨΙΕαγγθατίο,ςοπί αρὶ ροῦ 
ἰάφαν  θαπιάγγειτη ἀΠοίατίο. Η της Ρ]Γἰα5 [{0.18, 
ς, 3,.Ομέῃ ξ9 ἐμ ἀονῖς πἰβηἰγοἰ σέο ἴα φοη [αγγθατίσμῖς 
ψ πον ἐο ἐγ4ἐ, πο 75:6 πΗρι4 ξαγγθηης ῥγαξεγεύαηί. 
Οοεπε!, Τοῖς. 4., δαιγέσίοι σο ΓΑΥΥαῈ ράγεπ2- 
ῥηεσοηί!ου. δζταοχ, Οηρήα οοηξαγγεαπάε ααοιπαΐ- 
πο άπ ἐατϑγ ράπσος γοίφηλά, ἵτετα Αραἰ ἴα 110.1 ο 1) ς 
δίϊπο αγθο, 7 αὐ’ γαρ ον ῥτεὀἑιοτι 75 92 ΑἸγἼ,Ο ἼΉ722 
ἐοηξαγγφαίπγης. ΝΟ ἀατοιη ἔλγγα ταπτιῖπὶ νχου τη νἱ- 
τὶ πηδθαπισοπαοπίοδας, ἰεἀ δτίδηι σοετηρτίοιε, δ 
να, νε ργοϊίχο ἀοσοῖ Βε ΠΟ ηΐι5 ἰῃ Π|Ρ.1)ετίγα πρεία- 
τάττῃ. ποτ Πἰτ ετίατη Βοοιῃίας ἰη ΤΟρ. Οἰςεγ. [δΙά. 
δ) τῆς κοινωνίας ΡΟΠτιιΠ ργῸ ἀπὸ κοινωνίας; ντ ἴὰρι5 
ετίαπι νογείτ,ς οο ἘΚ, ,Ἴ9Π6 [ΥΥ δ. ἸΔῈ ἱεροὶ γάμοι ἔστ 4. σορε ἴπ σΘητ 1 Καρΐται : οτπλ τορι! ροίξα]οῖ Κο 
νεῖ (ἀςεγάοταιη πιιρτία;, φαϊδιις ςοπξαγγθατίο ὃς α1Έ- 
ξαττεατῖο ρεσυ τὶς ἔα {5 ἀἰοίταιγ: ναὶ ππρτία (Δοείς5 
ςεγοιηοηΐί5 σοηβτηνατα, δι  Ρ] ἐπ. ἰη 'οσο ρδαΐο δη- 
τε εἴταζο, ἤα ογῖς μὲ ἐγ οἰήσίο ἴῃ οὐ αγγ! σης υἱπ- 
οπίσ. 36, ντϊς Ππριι!αγίτου αἰ οἰτ τῇ γεγαμηκότος, τα 
ἰπ (δα. παθιηθτο εὖ γωναικός; αι γεγο τα ητο- 
ςοάλῃς ρπγα] α, τοὶ γαυαγκα;» δὲ Οιὶ οὔδρας. [απ άϊοη- 

ἄππὶ ετρο ἑκάςίω, ὃς ἕκα τον. 
Ῥοό,ν.7,Γἀρὰ5 νἱἀοταγ! ερ ξ αὐοίας, ἀιιπὶ νεύ- 

εἰτμαπία. ὙοτΟο,παπλογις ἢϊς, ἐσίγα ἢ).Χ ζάμηοι, ς ὦ ἀΐσατο, Ζαιιηι το] ΒΙὉΥ οἰσπτοπι ἄστατη ἃ Οὐ) 
ἀεῇβοῖτ αἰπρρατατίοπς ποία ἐς σοι: Μετηίηϊτ ἢιι- 
ἰὰς ἀϊαοτοι ας. 15 }1..4.,ς.2.:. ὃς Ν ΑΙοῦ Μαχ. .Σ2,ς. τ. 
4 ἱρῇ ταπιοη τοῦ (6 ἀθ ἀπηουΠ} ΠιιπΊο ΓΟ ΠυἰΠὶ- 
ταθοοπαρηίπης, Οἰασ. ΜΝ. τς νει Βα τ Πα, τέκνων ἕνεκα 
γιυαικὶ μεὰ σιεοοικένν. το τίη σε ηάα [ππτ δα νχόγοῖη αἰ - 
το  Πἅπ, παπι {δ π5 εἴτ: (6 ΠΟΠ Δι ρ]᾽5 οἷα σοηαἰ- 
τίοπο ντὶ ρος, ιιῖα Πρ ογοσ [ἰςίρεγε σαροτεῖ, ιθ. 
1ΠΠα ρατιεπαϊς ποι εἰΐος ἀρτα. (εἀ ροῆϊτ οτίδιη μυὴο- 
ταϊτεῖ,ν εἴη δῖς ΟΠ] ν ετθι5, Π10.β.4,ς. γγἐαγάνγε α σϑη{6- 
γέφης σοαξε εγαι, ὑχονοῦ {6 ἐῤογοννεν 4 παγθμάογή 60 σοηάιιῃι εἰἴδς ἔλαῆον τἶδ ϑήων. Ν.τ 7, ἴητεῦ ἃ πὶ 
σγαῖῖα ῥαίμεγηεα, Ν 51, Σρχοῆα ἴῃ Πὰς (ρα ξι ρτο 
σΒαγγοργ]αςῖο ραδ]ῖςο, νἰάετας δ δια. ἀρια Χε- 
πορ,Γθρευης: ὃς Περίτατ ἀραα Βα. 93,1 3, Ρτο ρτα- 
τοτίϊ5, ἔθιι θα ΠΙ|ἰςοῖς πγαρΠγασαιατη. {ε ᾿λογίοο πλοτς 
ῬΓῸ σοτππλαπὶ Σῤχεῖα, (ντ λαῦαν [4 6 πὴ ἀἰσιιητ τέω λεϊαν) 
ἃ πο (αητ οτίαττι σριι 1 ατίηος ἀγοέηα,  Υ..43, εἴργάν 
(εἰδηίαϑ ἀσορίτ ᾿Ἰς ρζὸ εἰργνύφν, [δ οιη} τηοχΧ εαιιᾶ- 
τ δέσμιον κατέχέν, νἱάστας ἀςοἰρίο μά τ1ΠῈ ροτίμ5 Ρτὸ 

3.0 ταίπητ δριιὰ ΠΠΟπιεγι ΠῚ ὃς σοζογοϑ ρο Οζα ἐγος 

δ ΑΝ ΤΙ ΘΠ: ΟΜ. ΗΠ 

οΧοΪἤοτς ἀοπηο; φιοά ν.3 ς ἀἰείτ ἐξελάσε τ οἰκίι 
Πς ἀριια ΑὙΠ ΟΡ. ἸΠΊΝΕΌ. ἐξελῶ σ᾽ ἐς κόραι χας ἐκ. ́ 
κίας. ᾿ ἽΝ 

Ῥ,9.7.Ν.1 2 ,ΡΓῸ ὑεξ Σρετῆς, τείξιι:5 οσπὶ βοὺ 
ΤΊ5 ἐσ δρετῆς» ῥγά υἱγίαιε. Ν.30, ἰερὶ5 Βαϊ ὶ 
ταΐηῖς ν]ρίαηιιϑ ἴῃ εἰσι 15, διαὶ ηέηω φεειαἰοηίεν ᾿ 
οἧρ!τ45, 16 7)2.42154}922 7725, {πὲ ἡπεγ ἐς 1. τα ομίημείρς ἢ 
ταῤπίαγαρ ὑκύοι δὲ υσγόϊε, 51 ΡΑΤΕΝ ΕΠῚ ἢ 
ΤΕΝΚ ΝΕΝΥΜΏΝΙΤ, ΕἸΠΙΥΘ Α ΡΑΤΚΕ αὶ 

το Ε5Τ1ο. Ρμπγα δίσοηίι5 1)ς δητίσιο ἤαγα οἰ τ 
[0. 1γ0.10.. Υ.5.4.,]ορεηάιπη νι θα νόμον, γι 
γοιιθ2γ. ἣν ἢ 

Ῥ,οϑ,ν.2, ἢ ὕπο πια]ς, Γ ὁγόμος, Πομ τη αἶσα 
[ταραθου. Ὑ. 9, πα] τη ὅ)) κεφϑιαίων, ν᾿ ΠΕτὰ αι 
γ.:δ,Ρτο καϊαλείπεται το Ἐ8:5} 6 ἘπΊι15 καταλέλοιπ 
καιταλέλειπηαι, [σ᾿ Ὡ Πσατίοπο δέξιιια:; ντ Ρδρ ίεαι. ς 
λαμίαυδὸν ἔρχον ὅπη δὲδεγμκένοις τ᾽ ἀετη δέξίια ἤρα, 

Ρῖο ὄγιδεδειχόσι. Ν΄..34.τοξεία5 Ν εη. το(. ἑτέρα 
ἅνσιν ἀπέσγ. Ν.39,Πτις ξλοίιπτ [4 ΜΔογοῦ. ϑαταη 

ηιόηα ΘΟ ΘΉ ΗΜ: πΦσο 1115 ργοργ σοὶ φαθγοιδιᾳ 
φζεγὲ. Ἵ 

Ῥέτοο,ν.9, αἀφεπάα ἢϊς ν᾽ ἄφησαν {4 εὐ π ̓ 
ΟΠτοπίοο ; δ ὑπ υέγρίηῆ ραίορογγίνκα σμμδς 
οοίαγ ρα οηθγαρ θη η19 1 αἰαῖ ἀποὶ Κορ ά 
μέγ: πα ἐρῃ Ὡ περ λαν τε [Ὁ φνητείματι τε: Ταϊαῇτ, 
56 οἰαηηαι: φησοί [ἡ ει τα ΠΆΡΑ ΠῚ φηα 
ὠρεραθεγεηφογφαίηγ. Ν,.52, σησίϑων ἸΝορταῃ, 
τΒετοη ἰερίταγ οτίαπλαρι 4 69}}.}|0.2, ς,28. νι 

ὃς ὠννοσίγαιος. Υ᾽.36, ἱππίων ξαϊτ οτίατη ἰπ 1 ἀρί ος 
(ξἀ ποι πιίπαβ ἀρτε ἰερας ἵππων. Ν᾽. 46, ἴητεῦ 
τέλος ἀσο Ἰπτογγορ ἐστί} τί, ν εἰ το  ατίμτπι ὃ ͵ 

Ριτοι,ν. 7, οηδητεν ἃς Πῖς ἃζ τῇ δες Ι 
ἐχεπηρίαγ μαῦεῖ Κανίνη ὃς Καγίσου [ς Καὶ αννένη ὅ(Κ 
πότηοάο 4], ατῖπαην !ςτίρτατᾶ (απέμα ὃς ΟάΜΗ, 
δοςοάϊιπτ ρΓΩρίτι5, ν οσιτ1 οτίᾷ ἴῃ δ ρ ἤδη ᾿Εϑη 
σαηταςαα [οτῖε, ἀγῆτιο δά ςο ἰάοπὴ διορῃ ττααῖτι 
νεῦ τ ἴῃ δαδ τ ἱς, σα ρτδπι λοιπίο. Εἰ πτει 

τῶ ἴσα Καινινᾶται», Ντ Δί γιγῆτει ἃζ Βεμξινάτα : ΠΕΪῈ: 

Ρταγα ν εἰ ἰρίμι εἰς ἀραα δαί ἀλη, αὶ πλλζαταρ 
{γ}1ΐ54,, αν ἴῃ ε, (οΥἸΒ1τ Κενινήτνς. Κροσομῥίαν ὃζ Κρὶ 

εάνοις εἶτα ἰάοτη ϑτορῇ. οχ ᾿ίοην Πὶ ποίει Πδτο 
ἰηξτα 104,4, δ ατγο σβ. Κρεςομέφλον ἰορίτατ, νῦ 
Ῥ]η. πο ας, 1.3, οι ς, Οτα  ππογίπεη, Οαηϊε 
Απτειηηα, ἱπτεῖ ορρί 4 6 [ἀτίο ἀεἰοτα γαοθηΐε 
Τμυτας ΠΠ. τινα Ἕιαρρείηερν οσατ, ἃς Ογη βηερρίτα 
ῬΟΙΕΓαπλιμ ἃς ΡΠ Γηἴα 5 ἀσποίοίς ἰοςο ραυΐο πὶ 

πο ὃς Εἰάφηατο αἰτίαν α ΤΙ θοτῖ, δισοηίῃ5 φισα 
δ. Πο] 15 ΕἸαϊφηἷς απποταῖ,αρι41 11 [6.2 [οσὶ ̓  
Μέονιογίμη ὃς Οὐ οναογία, δζἀς {γα ονηίησ, 
(γῃσοραπι ἀϊςεὶ ρτο Οὐ μἐορρεγῖπος, χα Νάτο, 
Προ πρυα [Ατοϊητοσία αἰαῖ ( χἰῥονρενέμαρ Μ, 
πε. ᾿Αὐτείνα ΝΟΙῸ ρΓοραγοχγτοηωβ ΘΠ ητάἢ 

ῃ , Ἐπ ἢ ΒῊ " 
νῦ Μήϑυμινα, Βίεννα ,' Ῥάξιννα, ὃζ Ππ}]14. Μ΄ 16,08 

τηἰηι18 σΟΠστ πε τε ]Θρς πλέλον δεινά μένοις. 564: 
λώχισευ ραγττίπο ἀοςἰρίοπάτιπη. Πατη σοι ραγαε 

ἰηίδγοηάα νίφετιιγ δὴ,ντ το 4.25. δεν ρτοώφταν 
τεύλίις οαπη ΧΥ]Δηάτο ἰοσος ἔφϑησειν. 516 ν.37,(0 16: 
τατίτι5 πιδυια τ αἰκλείςοις, ροΓ τἰ φιο ἡ παρ 5 αῃαΐ οἱ ΠῚ 
οἴ , ἃς πηαρῖς νΠτατιιη. ἀτηῖιο δάθο ἔς ἴῃ Επ οἴ 7.9 
Υ. 47,ἀποίκων ράτιιπη μας φυσάτγας. (Ὁ πίπς ροίτα! ἀπ 
ποϑανόντων, ν οἱ Πιη1}ο 444. ὨΪΠ πα} 5 ὀλύντων: αι ΓΘ σι οι 
({ρίσοτε νἱάοτασ [ἀρ νετίϊτο  ῥοένα ῥείϊοαριά. 6 : 

Ῥ.τοΣ,γ.γ),Οο],]ορὶτ πὰ τείοις, ὃς τοξοστ δα ζιὶ ἵῷ 
ιά, 



᾿ἀπατοίων δῶν (ίειι πα τείων ὕμνων) πιεῃτίο οτίαπη πα 
1,130, τ3,1Ππ|6ἀγπλοης ἐς 54|{|5: ὃς γαγίαμη 177;.46. 
ΠΣ ἤοτα κρατῆρσιν οἴγω κεκραμιάναις [πο ΠΟ σο ποτα: 
τ Ατίπὶ χιιοα; ογάζούαπι ἀἰσι τ) χα αὐ Ἡοσηοτο, 
ἴοπο, ΒΙατάγοθο ἃς 4}Π}5 ροπατιιγ!Π σθῆογα πγδίσιι 
1. Υ΄.2 3.» Πτατίιι5 Καπιτωλίνα λόφν,ντ ΠῚ {ΠρΡΓὰ ἃ- 
μιοτίο5, τ ἱπέτατο,,12. Ν.36. ηΠΠ τοοίρτοος αὐτῷ 
} 45, ὃζ σώζεται δξξίιιο οαρία5, ποῦτγο σοποζε ἰεσθι- 
1ΠῚ ΕὙΙΓ ἐχον. 

τις ρο δ }Ἰονιόσ. τοξεο, ΡΓο εοάοπὶ Παπ164; κλήροις αἰ- 
.δαέξοτ ν.37: ὃζ πος ἰρίιπ|ν οσα θα τιπὶ {ἰς νίαγρας 
ἈΠ Πέτα 132,127:210,2 9, ἃς 4110]. κήσις νοτο εἰ]δε 
5 Πομαἶτα. Ν.24, αὐτὸ ϑενν πτρατῇ Πῖο ρΓο ὠτεῦϑεν. 
ΟΡετο ,ν. 6,ποίοίο δη γοέξίιια ργαί το ΠΊΡ. δγαγίελ-- 
,ης. Υ. το, Βῖς φαοα; ἐφ᾽ ἑνὸς ροίιτιΐπη ρτο ἀφ᾽ ἑνὸρ,ντ 
56, Υ. 1.4, οτγίλη γοξείιιϑ οὐτὸ α' Μεδυλλίνων, (; πόλεως, 
75 Κυεὶς δα δ᾽ ΠοΙιιπῚ ΠΠειΓορο 5, ὃζ Κυρᾶται, ΟἸΙΠῚ 
ΠΕΙΊιο Κυείπος, Δα ποίσιιπτιτ οτίαπη ἃ ϑτορθδηο. 

σιίσας ὃς δοίογατος Ὀ]]η. Π10..2,.ο.τ ς. 
Ῥτοσ,ν 3, ΓΟ  Βσκύλινον ΓΟ Ἐ 15 (οΥῚ Βα πλι5᾽ Εσκυ- 

ν,γἤτατο ἴῃ δ 115 ΡΕγπ αἰ τίς φοςῶτιι. Εἰ ΧΙ ΠΠΪ πιοη- 

ΠΘΠΉΪ Πἰτ οτίατη στο: ποσηοη ΕἰΟ μη [ποὶ, Ε- 
ἡἱϊπα ττίιι5, ὅς ΕἸ] πα γερίοηίβ. Εἰ] ΜΠ ἴ45 ν6- 
χαιίδ. ας ἀεαιιέξα (τητ, 4111 αὐ Ἔχοιι 115 τεσίς ἀϊ- 
ὙνοΠαητ, αἰ Ὁ εο σιοα ὀχοιίτα ἃ γεσς ΤᾺ] εἰ- 
τιῖταα; πηΐητιϑ γθέξς ἴῃ Επο δίαπι ΟΠ γοηϊςΐ πγετη- 
ἴδ .,Ὲ (δτλέγηι (οτ οἴτιιγ, Ν ας, ΡΟ αὐτίω ΠΟΠ τηα- 

οϑ, τ ἔλοἰ]ς αἤξητίαγ. Ν.26, λα] πὶ ργατα!Πὺ ἂῦ- 
Ἰο δὲ ὀχυρωμέν, ντ (δα. ρᾷρ, ν.7, πον δ! ὀχυροτάτων. 
7, ψόγα ΡΙετίψας ᾿οχίσοσταρῃὶ δ (ΠΟ Ἰαἰἰς ἰητοτ- 
ἸΔΏΓΩΓ χαλινοις, ῥ᾽ 6η4. [τ] οπηηιιο ΡΠ] ατάγο ἢ ἴῃ 1 - 
10, οἷογ ψόδήιον ἐμξόδοισιν αὐτῇ, τη ἱἰοήηεπ! οἱ σοί [6- 

5. [ἢ οα νετο Πρηὶξ, ια: παῖς φιιαάήγατ, (ογ] δ (οἱες 
παν απ Γἰυτ5 νοσαῖ αν εἠάσ. δῖς σοττα δρια δ11- 
γε[ξ ἀε εαήςοπὶ Τατγρεΐᾳ, εχ ποίςίο 4ιο διέζοτγε; 
πὶ σφρα γίδδαις δἰπὸ χρυσὰ (Δ ψέλλια ἢ χὑσιν,ἐπεϑύμυνσε τῷ 

οὗ, Ῥάμ]ο Ροίὲ ρτο δακτύλων τα όξίι5 (οΓ Ὁ] δακτυ- 
1 ται (δητοητία ἰρία ἀϊέξατ,τ ἢςς 1111 νογθα σοη- 

1 ἸΔητ; χοα δαδέη:αηγθας ἀγηρ τϑάσηὴροη σον: 
οβίοίαπο, σοηρηρα! υ7ηηασ [ῥθοι6 ἀμπείος μά- 

᾿ γῆ, ρερίσι [ὃ 4792 φποά τη [πηἐγ ηραμεόη βαθε- 
᾿, δακτυλοῖς ΠΟΓτΟ ΡΓΟ δακτυλίοις ἀσσίρογα, ἀπ ἔο- 
ποτοηγπγα. Ὑ.37,Γ είς ὄηηϑυμία, εοἀ6Π1 ςα- 
ὑο ργαοοαίτ ἔρως. Ὁ ν πο εηΐπὶ μας ἀαθο ἀδρεη- 

ἢ τνογθο σοπΊ πη], εἰςέρχεται. 
δι ] Ῥ,τοό,ν.1 9, Ομ Πὰ Πῖς ργαροί, σιὼ, νο] φάπιετθ. 

δι: οαἶπ5 ΕἸ ΠΠρίξως οχειη ρ]α πότζατα οτἱᾷ αρια Ρδιι- 
ἍΠη, Υ. 4ο,7πο5 Π᾿οηγἤιι5 ᾿ϊς ϑυρεοιὶ Ποπγΐπαζ, 
ἢ ὈΝΑΡΡΟ]]ατ (σία: αὰς ργορτίεταϑ αἰ 5 σοι ἴῃ 
σ᾽ οδίδγιατα εἰς Α Ταγπεῦο ὃς ΑἸάο Μαπατίο, Υ. 

ΕἸ ΡΙΟ το ροΠΊς5 οτίατη ἰθρεγε ταὐτό, 
ΟΡίτοτ,ν.2 ος ΠηΑ 1 πὶ πλεῖστα ἃ Ῥωμ. ϑἰποσκευῆς. 
τ οϑ,ν.1.4. ἃς καταςίωαι τοι] Ποτὶ ροτοίξ, ὃς κα- 

πη ῬΓῸ οοάεπι τ ἐΐτιι!. ΜΝ Σό,Ρτο τεταγμένοις 
ΠῚ τεταραγμένως, ΔἀπιοΥ αἰτοῦ, νὰ Ποχ βάσζων. 
(Δ οτίδιη ὑποχωρεῖν (οτὶ ρἢτ αιιέξοτ, ΠΟη ἀποχωρεῖν. 
Ριοο,ν το, ὑσυλειπέσης Πα θαΐτ οτίαπη Ταρὶ σοάοχ, 

ντ ἀϊσατ νογπο; δαῤίμογηης υἱγεῤ. ἐ477 δ βοὐ δι ε. 
[ξη[5 ΑἹ τευ ῖτ, οἰποκλειέσης, αὐδικλφώσης, ΝΕ] ἢ!- 
᾽ν ἃ οτπν Χγίδηατο αητα Σαξίγων ἰΠ(Θγεπ άπ πῃ 
ἄνος: Ποςεπίτι; ἀσηιθο 9 ἠρ[δ 4 δαδίη:ς ῥῪ ἰάΐογα 

γὸ ξξπεε, ἀοβοιεη τ ὅτε υἱγίῤηε σδοτάϊ!. ΟΝ. 6,{ι αἴξτε- 
ἵΠοςο ροπάτηις νοτθῦ ἄχεν, ρετξς ὅτ οτίτ ἃς ἤτα- 

"δι: δζίςητεητία: πος πιοαο, ὦ Τ Ρωμωώλν (ῥᾷον γὸ ἤδη 
δὰ πραύμαζς ἀχνὴ ὀκξοηϑήστιντος ὡς ἔχε τάχοις, ἐγινεζ αὐα 

ἜΣ 

᾿ ΝΌΤΑΕ.ΕΚΙΡ. 

Ῥ.τοϑ,ν. τάν Γραιδ ν ἀθτατ ορ {6 κτῆσιν, ἀιπὶ τὸ 

ΦΙΥΕ ΝΟΥΣ 7 

ἡορ. 18, μένγερτο μἶ' γὸ (τ ρ ΠΠπης ἰἸερίταν ετἰδαριά 
Ῥδυίδηίαμι: Ν 22, ρτὸ τὸ ριιτο γεύείιις ἰορὶ τ νετορα- 
τας ἀ Ἐφηείιιο μυχανή. Ν᾽.3.4, 1} πος μαπωπέμπωντο 
ὃς πξϑομαίτωσι Λοτα πο (δ ἐπ ξξίαμπι; γι ρτοσα- 
ἄατ ας, ἀ ποίσουσιν: σοητΓᾶ σ ΓΑ Π,ΓΟρ ΠΑ πη,“ Ρο- 
{]λτ πρρϑςμοεταπέμεψογται ὃς προς μανοῦσι. νοι ρτο(υμ- 
(σεως (γπταξεῖςα ΠογΠτα ΡΟ ]ατ (ὑμξάσες: ντ ἢτ ον:- 
“γε. τἰ[ι πα }15,πὸ ὃ (ὑμξάσεως πέρα δα λέγεοϑαι: ιοάὰ 
Ραμ ο ἱπῆτ αἰοῖτ, (μξατηείων Ἔρξαι χύγον. 

Ῥάατο,ν. ΤΟ, ζιὶ χρόνοις παρελέοϑωι ΡΓῸ ΘσΟΑ Πογ θέ γε- 
γΗ7,2 σεγ ἐμ 472,72 θα ϑ:θγ6. Ἰεσίταιν οτίατη ἀρὰ Πα - 
τη ἔῃ, 56 Πΐσρτο παρέϊλον ΠΑ Π1τ ἔοτταῖο αι ρίαπα 
«παρέϊλκον, ῥγοϊγαθρεύαπι. ἸῺ Τιεχίςἰσίλης παρέλκᾳν ας 
ξετταγ ρτο ργογοσάγο 88 ργοία!αγε «ἰοῦ». 

Ῥ111,ν.4.5 Ποῖα ν τ δτ ΟΠ ΠῚ, ρὔπεσον ἢ: Τῇ βασι- 
λέως χγρνάτων, 411 πὶ {ἀργὰ ἀἰχογὶτ προς ίπσσει ζὶς ἐπαύ- 

τῶν γόνασι, 110,39. 56 6.ν. τέως ΡΓῸ ἕως ροίΓατη,ντ [{- 
ΡΓΑ ΑΙ ]αοτίοϑ. Ν.28,Γ ἀρὰς μαθεῖ Ζοἠεβῆε, το σὶντ 

ατίατη Γι. Π..2,.1.Ζ.} αἰογίτενν, 7Ζαν οἱ βίλπεη, Τζοίοιὲ 
᾿ 9,[ρὶ ετίδιπη νουίτο μαροῖ ϑοίοπέο, ΟἸλγοληι5 δσ- 20 περοθῦ. ν Ϊ δ ροηίμδ ργο ζ οἱ  Ἰορὶς “οἰ εχ Οδ- 

Ρίτο ΤΠ] 5]αρίαἰθιι5, ὃς ΕΟΙῚ ΠΡτο α2. ἴη Ορλέγρα ἰεχ. 
7 οίογο ἀϊιιοτία πη ργαποίμεπ οἵδ ἀριιά οαπαά 6 [18.}π| 
ςοπἤ᾽:Απηΐ)ς4. Υ΄.35, ΡΟΙ  εἰλήφᾳ ἀφο πομυϊπατίαὶ 
οαίμι5 ΠΟΠΊΕΗ καὶ πόλις, νοὶ Πηγ]ο. το στι τρικίων νεσο 
πχοχ]εσεηάππ) ἔοσταξ πατέρων: ντ  Πί15 Πτ, νοῖογος 
(ἐπάζοτοϑ αἰέξος μας Ρᾶῖγο5: ΠΟΙ ΈΙΟ5 νογο, ραττῖ- 

οἰοϑβιδζ ν.37 ἰεσθηάιιπ), οἱ (ὐ αὐτοιὶ ἐκάλεσαν παι τρικίος: 
ἤος 5 ἡρ[ὃ ρα: γἹοῖος οσαπογηπι. σα ᾿οξξί οὶ ἔαμῶε 

(τα ἴΠΕΓα ΠΑΓΓΔΏΚΙΙΓ 123,14. ΓΔρί νογο Ὠ1}} Ηΐς ἃ 
Ξροίο εἰς ζωύτέω. δἰ οτίαπι δ ιν. πη] 5 ὁ Τυῤῥίωὸς, 30. νυ]ρ Ιοἐξίοηπςο ἀϊβξεσι. 

Ῥοττζ,ν στο π]εσοηάμιπι νἱ οτος ἔπι ν ο] ἤδν,εχ- 
Ριιπέξαίεα, ρεαροίτίοης ἐν. Υ. 9, παύτων ἀρποίοϊτ οἴ- 
ἴδτη τρί νεγῆο;: αὖ ογρμέῤηστας οἰ οπίιις Ιερὶτ οἦν' πεώ- 
λα; πα τείδων, 4 “ΦΙογεὐη  ραιγῆσ. ΝᾺ τ το εη Οὐ, καὶ 
τειοἰκογῖᾳ ἃ χρέϊς. διὸ ἐδὲ οἴετωι εἰκ. Τιαριι5 ΠΟΙ ΓΟ; ψηῖγ- 
“εμία δ5 Ἰγέσέμια, γεῤτε ἀοηηρεσ. Υ. 5.7,  οη. οὐ, 
Κύρλον: τη γθέξα, Κ΄ 20,’ άειη ΠΟ. ΘΠιρτο δαύμιο- 
γος παίει ϑεῦ. δεη.ν. Μόδγον Φαξίδηον Παϊδετ Ίἀε πη ςοά. 
Ὑ᾽ ἐποτι5: 4616: [ἀρ νογπο: σι ποτηςφη ΟἸαγεα- 

40 πιι5{6 4|1δ] Ἰορ Πρ ποσατ. ΟοἸοηίυ ρτο οο ροίπεγας 
“2 ρα πη Εράτρττιντ ἐτίατα ἰπ [ἀρ ὶ ταΓρίηα ἡ! ἀἀτὰ 
δΔηῃοταιῖτ: 7Ζεαήπρ ΕἸαηερ,.1, τη ὐοσαπ. ϑεά πε- 
(οἷο φιατη γεέξο απ 1111 ἰπιγαπ αἱ! ἔογηγα α οιτα Ὁ 
Αἰ 15, τυιη 4 Οἱςογοπο νίαγρατα, ρρθοί μα τέ, 0) ἀ8- 
ταπα, (ἀπείη νοσιιΠὶ Εἰ σοριυηατῖο, γ’6 1):τς Εξαΐίηε, 
ἤσυτς ἀπάτγατη ἰῃ σφεῤογοίρ, δζτοσαίζογ. Πα] ετίαπα 
Ἰοφιιοηάΐ ραπι5 ΟΠ] ρτίσιι τ, Παῖτὶ ρΙσπιτη εἰ, τὰ πα 
1οῖμ5 Εἰ ἀ5, ΗΠ οτοι]ς5, Οαἴξος, θεπα ἀππεσ, ππποτ,ίεσ- 
παῖ, δ: 4ι}15 δυιζοτ {πρὶ ατὶ ν εἰ ̓ς, Π]οηγἤιιπι πῦ (8-- 

{0 τί σοῃ 4ογατίβ Γιατί πα: ἐογπηι]α: ραγείοι 5.6 ρτιοσί- 
Βὰις ἀπιαθιι5 ειπαπ ἔεο δ, νίἀσατ χαΐθιις ἰά γατίο πὶ. 
ξαϊείατ. νἹἀδτυτίᾳης ηυα αἶὲ ὦ Πιςίν Διὸς ρᾷι!ο ροίξ 
Ἰάθπι Ποηγήιι5 ποίξεγ σοπηπηεπηοζγᾶϊ, παπς οοπίδ- 
ὁξαγαπιἀραδγτεγο. Υ 3 6, Ργο νυ], Κυρεῖς ΓΔ ]ε] οἴ 
νεπεῖο ςοαϊΐςα θαγυτοηιιπι Κύρεις, ]αΐρρα ιοά ὃς 
Ογαςα ὅς " τίπα ἀπαϊορία Πτ παρ β σομ Θητδηριιη. 
Ηείγοἢιςοττς κύφαν ἀϊέξξυμη γοίεγτ Αἀόπίη,τεπππ- 
σθυμηὴ τοχτῖ]ς, Πίος [4 πν,4 μα] τη. Ατ, Κυρές οἰαϊταταΠ,, 
τοξοττο αιθαζ 8] 5 Δα ΠΗ ρ]ΔΓΕ τ. ΠΟΙ  ΠΑτίπιπὰ 

ὅο Κυροίξ. Οτοά ἢ νττοθίᾳ; Κύρες πγαἰ 5 Ῥαγγτοπώβ, ΠΟη 
ἀϊξηςαϊτεῖ πγε ἰη τα δὴ (δ ητετί απ ροιτγαχοσίβ. [λοιπὰ 
ετίαπια πο (το5 εἴ ἀεπογηϊπατοϑ γοξογγδιέξοσ, 
ἱππαίΐτ πῦ πιοάο Κυρῖνον, ἰξ ἃ ετίαπι Κύραν πιΠῸ αἰέξα. 
Ῥεγείηθητς δά Βαπο]οσιπι 4 Οἱ ἀ11,}10..2. ΕΔΙΕ, δέσεδ 
φηοάβαία αν τπτ5 ργῆζοῖ εὐ ἀξία δαῤτηῖς Βοίέοτες 
41εἰ οη:ετη [74 ἀεη4: δέποεογεσι πορρεη ροίεογε 
Οἰγῆϊοε: δέηση ΚοΡΆΑΜ ἐμ ἤ ΚΟΥ ΑΙ το ΟἸγεσον Ὀΐ 
τάπλθῃ Ρροοῖα 16 υἰτ πᾶ νοςαῖ πη πὶ ἰᾷ ἀξο- 

ος 



ι8 ΙΝ ῬΙΌΝΥ 5. 
τιιπ οτγάϊπὶ δίσείρταπι, νε (Ὡτίς ἀφοϊαταητνεγθα αι 
Βαΐίς]οοο ρταπηίτγεῖτ, παᾶπὶ οὔ ἀἰχι {πτ,ἐγεῖ ἐγ εΐα ἀξία 
“Οπίγίπο, ταοχ [δ᾽ αηρίς, έτη βος πογχέῃ, Κο- 
ναί φητ [εέξ, ηὰα 46 τὸ Ὀιοηγῇαβ σαοημα ποίξες 
ΡτοΙ κίας ἐπέτα τ 24,22. Ῥοῦγο ἴῃ Βαίξα Πραϊβοατίο- 
πο (ςεἰδίταν ἀρ Γατίηο5 πο πιοάο ον Ἀτ15,ντίῃ 
ΟὐυἰάϊαποἼοζο,ίε ἡ εεἴατη ὃν κι 5. δὶς οηΐπι εξ, 
ζεῖ οἰ} δαφίπερααυυμάο Κονρηίμς Οὐήγίμησ, σηὲα 
ε4» [εγεύι, εξ ἀτξίν, ξ6 Κονραμῖα ΟἸεγέμο Ο πέγὲ- 
τὸς ἀποτελιίηγ. ΝΊοτα οτίαπι Ὀἰοπγήαπη μος ]οςο Πα το δἰ φάμεν τα, ἀυτέ,1α εἰ αὐτόϑι,ν 6] ΠΠΉ}]ο. δεᾳν.Κ 
Ἰητογργοταγὶ αὐχ μέω. 

Ῥιτ2,ν.1, Σάγκε ρτὸ ναὶ, Σάμυτεροίι εχ ν΄ εη, 
δίναις. ςοάϊος, ἃς [ρὶ νοζποηε : τἀξα; (6. ν. Σαΐων 
Ρτοναὶρ, Σάμον. Ιοαπῃ 65 Αππίμ5 ἱπ ΑΠτί υϊτατίθιις 
Ἐτγατία {τι οἰτϑαταγπᾶ δα θπα ὃς Ετγυΐσα ᾿ΐπρα ἀἱ- 
ἔζατα ΕΠ ϑαθατίιιι, [νἀτίπο νοσαθα!ο δϑαπέξιπι: 
εἰιι54; ΕΠ (αΠΠῸ δαθιιπι, ἃ χιο ἀσποιηπατὶ ἤπτ 58- 
Βίηι ὅκ 8406}. Αρια σαη ἀξ ἴῃ Αητίαίτατιιπι σο}]6- 
ἐξαποῖς Βεγοίαϑ τγαάϊτ, ϑαατί πὶ ϑαραπη, 5 τ ἰγατη - 
ἐϊς τοπηροσγίθιυι9 νιχ  Πδτας χαὶ ΘΠ Ια 1415 Δηηο τα- 
φηδῇδ οἰϊ ΠΥ ΙΔ ΠΟΙΧΥ 11 ΘΠ ΓΑ Πγ 1415 Δ ΠῸ ἀρστίσαϊτα- 
ταῖι ἀοςις, ὃς αἰἰφαδητο  γο ]σίοηΐβ: ΧΧατδαπηὶ- 
ταυηϊ ἀἰβ δηπο, ϑαδιπη ργα ἔθος δαί ηἰς ὃς Αθοτὶρὶ- 
τἴδιο: ἰρία πη αχτα [απ α } σιιπι Α}115 Οαγετί δ τερίο- 
ποῖα οοἰ αἱ π|,ἃς δ᾽ οὈτΠΠς, [46 πὶ Απηϊας ε Οδτοηϊα- 
πάταιῃ Οτίρι πῇ ἐγασηγθητίβ μα εἶτα; δα δηηαὴη δ4- 

δαιία 4 δαδοςοπάεετνα. Οἴτας οτίατη μας 51}ΠΠ|,6 110.8., 
1θάηι, 65 ἰδεέραν: ϑαμξξέμν υοοο σαπεῤαπι,  μξίογον 
ζεηίῖσο ραν ἰός γε γοὐδι δαδειμσ, 9 η 46 ραΙΤίο 
Φοσηονμέη6 ργρρτες [)ιΧΉ}1 ρορηίοεητάρπα αἰἱοίοηο δ4- 
ῥιησε, πο η ἰοσο ροεῖα 06; Η|ς ἰῃ ἡαΐτ, δα ΠΕ] ςο- 
φηοπΊοη ἔα ΠΣ δαρατίαπι:ταιο ἱπας ΕΠ Τρήπις 8α- 
απο ϑαίπα σοπτί ποπιθη ἱπηροία!ς, Οὐκ τῇ νετί 
{ρεοϊξ μβάθδδητ, τα ἰορεηάι5 Ἔγίτ ῃΪς Τίοην [1 Ἰοςι15. 
πὸ (δ ὄνομα τῷ Σαξίγων ἔϑνᾳ τεθίεῦαι ὅγῃ Σάβυ τῷ Σαΐκη, δα!- 

μογὸς ὅ):χωδάφ : ὃζ ΠΊΟΧ, ἴῶτον δὲ Σ Σγκον σοῦ ἥκων Γ ίσιον 
καλέ ὡχ Δία. Ροϊεοτίοτέ πε Βαΐμ8]ος! (εητεητιᾶ σοι- 
Βτπηᾶτ 4 ἱπέτατεροταητοτ 25.7.75 ὃς πο Ν ἀγγοη 5 110. 
4 Ῥε ἴησαα τ] λτ. εν Ὲ με (ὐαἰίρσ Δ έπερο Εἰα  ἀἰρεύα! 
“Θοητς βίη διόςκερον (ἀ ον εη1., δ ρω!αδαιθῆο εΠ8 40 
δάση αὖ δαῤίμα ἔπη, 5 Ηεγοηίο α σγάσα ὰο 
ἱπίοςο Ταγπεθι5 απ ποῖα, ἀδιιτῃ ἡξατη δαδί πογιιτλ 
ἰλοπιαηίς ϑαπέξῃ νοςατί,α δαί ἰδ ἰρῇς ϑαποιπ1. ὃς 
παποπιηαάδιηοάῇ ῃῖς Πομ πα} ΠΠ|0τὶ νεῖοσοβ μαθές 845- 
εἰ, Αἰ ὶὶ δαησησεῖτα ϊῃ ἔγασιπεητο (ὐατοη 5 (οί, δ .- 
χη ΘΌ.]οτη δα 0], Ργοπιιητίδτῖ ἃ ϑ αἰ 15; δι1η δξηϑη, 
ἃ ἰλ οπηλἶϑ: θα (οτίρταγα ἰῃ τα Ἔχίϊασ 297,7. Ργςτους- 
δα,ντ ῖς ἘἸο ΑἸ ]ο Ηογοα]ο5 Οτςξοογατη,ο(  ϑαποιις 
ΘΙ ΠοτιιΠ1, ἴτα οἰ πὶ Ὺ οὐσῖο ΗΠ ἐσσι! 6 ῃ] ὃς ϑαηςι 

εὐπάοιῃ οἿς ἀειιπι. ΕἸ ογοα] πη δυτῷ δαηξέηεη ἀἸς ἃ 5 Ὁ τ: 8,ρΓο Καμδοῖνον ξοσταῦο Ιςσεπάιιπ εἴα Καμὸρ 
(χποϊεπάο, Ργοροττίιπι οἰξεπάεγα ἢ 5 νεγ 5; απο, 
ψησηΐάηγααμέθη ρα σα: ϑΊσΕΥ αἴ ογ δε», δῖο δαη δῆ 
7 αἱἱα οορηροίμεγο ΟἸαγς. Ἰοί. ϑοαἸ ρον τοἰ εξξῖβ ρεϊοτί- 
θι5 ἀτια δ (ςτίρτιιγί5, δαηοηεῦν τοτίποτ: Πα ρα Πιιατη 
ςοπῆτπιει δαησηαίε ρον 4,ΑὉ εο ἀφο ἀϊέξα. Οὐ! ϊι5 
νεῖο πδτηοάο Εἰ άΐππὶ ἃς ϑαποῦ, (Εἀ ετίατη δοπηΐρα- 
ττοπγ, θη άδιη ϑαθίηἰς ἀθιτη [ας ἢ 5 νεγῇ.ἀοςεῖ, 
1|0.6 Ἑλογατη; Οαγεδατ ποηάε ϑάποο Εἰάιόμπογες- 
ννερα, ἤπ εἰδὴ δερηὴρ αι ογεεησ γαβὲ 5 απστ ατΐ: ()εὲ- 
δῆῖχ, εἰς ἡΠΠ15 ἀφάογις, ἐρο τρρηετ ραύεὗο. Λορρηίηα τεῦ. 6. Ὀϊταιι μος Ιοςο δϑιοὶ (τίδεγο, ὃς ἴῃ (δ αθητίρ. δι 
᾿παζεγοιο νοίμογε Οπγο. δε οοἰπ Ιοςο δ. σογ πηα- 
τὰς ϑόραο ρ416 7: ααΐα ἢς Τ ἰαΐι5 110. 8, Βοηα δοραοπὲ 
δάποο σοη[εογἤη σομὀογ από: αττάτηςη ἴῃ νοτοτὶ ἰῃ.- 

(ττϊρτίοης ΕΒ δατί πα! ορὶ ΞΕΜΙΡΑΤΕΙ 5ΆΝΟο. Ροτ- 
το ντ ϑδῆςιι5 αἰαηοίξάο, ὃς Εἰ άϊ15 α ΕἸ46, τα Πίςιος ἀϊ- 
ὅξτυ5 οὶ ὃ πίςιν, φαϊα (ἀογαπηοητὶ ὃς Π εἰ ργαμᾶδο σγα- 
ἀοθαταγ:τατοτ, Π γα ρίοίς (οτιαγετατ; νη εχ, νίο- 
ἰατοταγ. δος Διτο πη, Ὡὐροὶ Σ Δία,γεροτο Ὀιοιίϑ ΗΠ π5. 

ΗΑΙ͂. ΑἈΝΤΙΟ. ἈΟΜ. ᾿ 

20 μιενῆνα [ ατῖηὶ παν νοςᾷς Ρογρείρα:: ὃς Ῥοπιοιίειης 

30 427 71κρἱοφησα, )ηὶ εἰάδιεπόα ργαζεέι. Υ.15,Π 0 

δέ φιοῃίαπι διὸς ποπηίπς αἰϊ]υδθ ὁ ζαΐαπι, α΄ 
αυδπάο δεγοπὶ ἤρα βοδθδηϊ , ργορτεγεα Εἰα ἢ τε 
ἔξαπι ἀριιὰ ᾿λ οπλδποϑ ἔπε ρεγέογατιιπῃ, νῖ νἱάετου 
τα ἀϊπιιπη , 14 ο[Ε σα] πῦ: Ἂς περάτης αϊάαιῃ [ι΄ 
τεόζο ρεγ ἴατη Εἰάϊιτη ἀδίθσγαγε ορόγτεγα, νῖ τοί 
τα ϑάγγο [10.4. Ὁ Ππριδ τ, 4. Ταῆείπα, πον 
γεπη.οοά. Παθει) τεορδια, (αὲρς ἔλα οἰ οτ!ᾷ ΟἸάγθδης 
πες ΠΏ ἐς οα γυϊ αι οἵ ςοιπρεττῦ, πτείοαν, δος 
αἰϊτᾶ εχ ν εησοά. Ν.6,,Ρ ἅμα νἱἀοταγ δ Πἰτηξ 

, 
Ε 

τώϑας αῦεῖ εἰ ΓΑριι5.(]ατοαῃι5 Ἔχ παῖ ἰεσθης ' 
Κοτυλίας, Ἔχ [{{5.1: φιιατη εξ Ἐπ οη (δ οιτιιβ οἱ ΘΟ οἰ επί 
Αττγαπιεη [1.1, ΑΒοτίρί πῇ πιειγορο πη ἃ ϑαδίηϊθους 
ΡΓτδιη,ΠΟἢ Κοτυλίας νοσδτ,(Εἀ Λίραν,12,5:8,. Υ το ,ΟΘεἰ, ̓  
Πίτι5 πγα αἷς ἀτφχίςοις, ἄΔη ἐἱ σαί. ΜΝ.18. γευγραπητ ᾿ 
Επποιη (δ Γαοτα: ρατγιιπη δίτιτογῷ ἔλοῖς Ρϑμ ἡ 
τἶΔ5 82,29: δέ ἩἜτο 110. τ, Ρ. 16. Εἰποπη νετο ΡΥ ̓  
τη 415 Πα πὶ ἔχετ ἰάθη Ραμ 70, 13: 87,34. ΚΟ. 
Ἰπο [ἃ δ Ἰταλίας, [τως αν οῃ.ςοα. δ᾽ πὶ πποχ Το 

τηϊης ΡΒ]. ΠΠὉ.5,σαρ. ΝΟ] τοσοπίοτ ορρί 4 1 
«ἰατα. Αριιά Γ1.}Ἔρίταγ οτιᾷ ἐπ ον: ρον (γῃ 

Ῥιτι4,ν.2, Ππλ} τόξα ᾿ἱοίςοσ, ἀϊοῖς ἢ ἐ 
μίόγαις ' ὑδώτων πομφόλι ξι, ὁπ τ 7 ἐν α7 μῆς ἐλ 
δα, με ρον ἀ7ηῖ: ὀηιμθηῖ, Ν. 4, Μυκῳνίδας πύλας ἄδις 
τηϊΠαταϑ φ δὲ τὸ ευκά ἂχ, ἀρ ποίοις οτίαμ ψαγτο ΠΕ 
ΠοΠἰπριια [τ 5 νογί55:η δα πε ροΥΊΑ Δήκρίοι. 
4774 σι1η,, οἱ ΘΑ ρρΟτΩ ἐρ δ ΟἽ! 4 1172 ΑΜ} 4 ΕΠ ΟΡ 
εχίσούαπι. Ατ Βειὶυ5, 7 αρίουτα ρογία Βοῦρα ἰδία 

τα] τοῦ πγ4} 15 ἔϑεντο, ας] ς αΠδπτίαγ, [δἰ 4ς ἃ 
Ἥραν Εοίξιϑ νοςαῦ (τε. ΠΟ ΠΟ ΠῚ, Ομ γέρα 
πορα( Πα 01) ἀρρεία απ, 414 ὁαηοδἤεγνς μαβα 
ἐαύαμ} οἰ τλιβ τα πγοη οτίδτη (ΟΠ ΓΙ ΠῚ ἀρυά δεν 
Ρασ]ο ητο; ν δὲ (τὶ δίτ» (αγίαίο θη [ἀ,1) σαδι 
ἡφοίαύπρην ἱεηοηὴ, 7ηα Οπγὴς εἰξ ἀρρείϊα!α. 

λα τ την 4,00 αἰμϑηήσας τοξξπ5 ἰΙοροΠητ5 
ντ ρα οτίατῃ νοτείτ, εξ σομί τη. Ν.3.,ο 
Εξίι5 ογἀϊπε τγδηβροῆζο, εἷς Ῥωμύλος τε ἐδ)κ. 

Ῥοττσιν. δ, Ρτο λιμᾷ νἱἀετογ ρὶ σοάεχ μ8δι: 
λοιμϑ: Ζυ νοεῖς, ρργο ροιίε Κονραρέσ ἀταραάος 
εἰ Ραυΐο ΡΟΙΈ,ν.20, καϑ ὃν χρόνον ἔκαμεν ἡ Ρωμαίων 
ἰασϑνέσε λοιμικῆς, Θ6 (4 πιέζνν ταις ἢ ργΟρεὶ8 ἔαπηὶ 
Ὀαΐίτιιγ, ντ οτίαιη ἰπ Ραμ παιογαιί. Ψ᾽.26, Καμὸρ 
Βΐσ ρει α  (Ὀρτὰ (114,16) Καμιερίαν ὃς Καμκείνοις ΕῈ 
Βιαδαίπηι5. Ροίξογίου μας τείρτιγα, Γι δεϊπίϑ εἶεν! - 
του ρτίογ "4, Ογςοῖϑ: ἤςσατ (ΟΠ ]Ἰςευ ἀξ Γιατί ὶ 
ΤΌ] καμδόαν ἀϊσιιητ σαπηοταη1. ΒΡ] τη. ἰ1}.2,ς, τ 
ὅ6η. (Αγ267 1242) γ ΟσατΊ 110 ΠΟ 60 οετἰᾶ ρα 

ὝΞΕΝ 

ἢ 

ῬΒαπαβοχ ὈΊοηγΠΙ Απτίχυῖτ. ὶ οππ. οἶτας Καμδρίε 
Καμδοίγες: ιηᾶ ὃς ρίς ἀἰεἰτ ὁΠῈ πολιν ᾿Ἰταλικζω, ᾿ΑλῈ ον 
ἀποίκισιν: Υ ΟΥ̓ Ϊ5 ε ἰαρτα οἴτατο Ἰ]Οπγ ΠῚ ]οςο (τ1.4}) 
ἀεἰππηρτίβ. 564 δ᾽ ρτο ἀποίκισιν Παῖδες δἰπόκψισιν ὦ 
4 Πδ] ετὶᾶ νίαγρας ΠΙ ΟΠ ἤιι5 ποίξει, Καμδρίαν μιδῖ 
ετἰᾶ Ρ]ιτ  οπλι!ο,Ρ..9. Ν΄.39. Ὁ οραδιαῖ πη4615]} 
Ρτὶε Βῖς ]οροηλις φρατείας, ἐλ Ρεά:οη. Ν 47 ἢ τ 
ΟΡ ατὶ ο(Ε 1οὶ, ὅζίῃ (δφιιθητ  . Ἱσεντανοί: το δητ 69 

ΤΟΙ ΡΓΟ 410 οἰ} ἰῃ γ᾽ οηοῖο σοάϊος ἤτ ἀααιν ΤΡ 

νοΐ: ργα εγτί πη αι δϑιεντον ὧν ἰη (οαιιτίθιι5 ΠΠτί5 ὁ- 
δγα Πτπθητίοιαρια Ρ]κτ ΐη Ἰχουηι]ο, Ρ.6ο,ητορι5 
(οτὶρτῦ δϑηϊοι «ἰτ ἀξ: αριϊα δέγα 0.2.4. Ῥοτιτοῦ οἷ, 5 
ε[Ἐ ορρί4α:Ν οἰεπτος δὰ  εἰεηταηὶ, ορρίαἱ οἰ εἰ 
ρα Ὀ] η πα πῇ ρίατεγοα οἱ Ν εἰοηβαροτ, Ν᾽. 47,5 
ΓΕΔ 5 ἤΔΠς σοι ΠρΑγατίοΠ 61} τ γαγιγ Ατβοηθο,, 
τηαῖοῦ ντθ5 φυᾶν εἰϊ Πιογίης, φα]11. 4 νετογέ πᾶς 
Αἰβεηῖβ οπιραγοτίη ΤΆ] ο. ποι τῇ οἵα ἀυδ ἅ εἱπος 

' | 



Ἶ ΝΟΤΕ ΕΚ1Ρ. 
ὁ οηγήι5 ςοπηραγατίοπεπι ἔεοοτίς α νγρεπὶ Οτγα- 
ποῖδπῃ: Πιΐρρε χα μας ποη Τ ατίηί5, (εὰ (υϑ (ςτί- 
Ὁ ΗΖΟΙΠΠ6. τγαιη θη Ρ] αταγοῃ. φι σις Υ οἴ95 μιογαίᾳ 

υπόλιν τε πα (οί δίς, Ρ. 6ο : δέτατίιπι ΠΙοΏγἤιις 
ῳ δ ν μ. 140,46. 
Ἷ Ραι,νοῖ, 4ς ὅδιεντανοῖς ἀϊέξιιπ) Δά ρᾶρ,. ργαςεά, 

ὀχεποῖα ἀκμῆτωι Ρτὸ ἀκμῆτες ίειι ἀκμυι. πᾶ ἀκμή- 
τ Πσ40 ἀκμὴ ἀοάμςογεντ χῳμήτας κώμης, ΨΕΓΕΟΥ ντ 
τοηίεηταποιιπι. 5.64: ΡτΟ χεύνῳ ἔοτίαη ἀρεϊιι516- 

ΟΡ 8,ν.9,Γρὶ ετίαπι σοά εχ ργὸ ἑλῶν νἱάθταγ Πὰ- 
{Π λἤων; χιιῖα νεττίτ, αὐύσα, αὐϊῥέπενεηι. [ε ἃ νοταπὶ 
᾿Ἀϊοπεπὶ εἴε ἑλών ποη τποάο Οεἰεπίϊι νἱάϊΐς, (ξὰ 

ποταιιίτ ετἰά Χγ]Δηἀετίπ Ρ]ατατς ΒἸλ ογηι]ο, οὐ 
Βδοπίπειη ποδίς ἀϊιδίτατίοπ πὶ Ἔχί πη ητ; ὅ' αὐ ροὲ 
αὐὸν ὀκστεύτες ὀδοπηγίων. ϑ56ἃ νἱ οἰ ΠΠτπ ἀρὰ Ρ]α- 

τῇ, ρΓο σεηεμαΐγιον (ιιοα ἰρία ἱπτεγργεζαταγ ἑπῖα- 
γον τα ἴπι5 οχ ΠΟΙΈγΟ [Θσ ΘΠΊῚ15 σεη]εμπείγιον, ΑΡυά 

Γ χιοα; ἐν αὲ ρζο ὁἱαὲὶ νιεἰοίε ροίταπι δηποτζαυΐ 

ποι αὐ ἱπέγα;ν. 5.29 ν Βὶ ὁμιήροις ἀἰοἰτ,(αδ πιο Πρ ρο- 
Ἐπιαίοι!ππιτὶ ποῖ δας ας Πτηῖ]ς, Ν 18,ρτο ὅηπδηᾶν 
ἀρτὰ αἰχίτ ἐπεμέοασε, 11.4.27. ΝΓΓΕΠῚΩ; Πρηίβοατ ἀϊ- 
ἰοπείδιι ρατεϊτίοηςε ἔαέξα αττγίδιιεγο. 56. ν. ἤοτα 
ἕρκος ργο Τιδέρεως: ντ ρτὰ εἰ αἰ ιιοτίς5. Υ.41, 

Ϊ μόνος πἴ 81} αἰϊα ἃ ἀςοῆς νίάεταγ φαᾶ ραττίςῖρ. δὺ- 
πρνο] ὅηηϑεὶς,αὐτ Ππ}}} 6: νυ τ ἀρ. ηιο ας ν οστίς, (ούμεα 
ἐγάἐμά!οίε οαθγ θη: ὑτίοτο ΡῃΓΔῇ νεῖται ετίατη 
Ποά. ἴπ ἐαἰ ἐστὶ πος νετγία, μύτε δίκίω δικάσης Ὡρὶν 

ἄοτςο ποῖϊτο ν.7. 
Ῥιτο,ν.35 Ῥωμαίων ρτο νυΐσατο ῥωμϑηέων οροΠτ 
εῃ. ἃς [ὰ οπγ.οοα. ντ Γὰριι5 ετἰᾷ νεσγτῖς, αὶ γονεῖς ἐς 

με: Δρρε  Ατίτιθ, ἤθη ργορτῖς σαρῖο [ιοσνεοτολιτῶν 
Ϊ Ἴ1Π6. {ξηὰ5 οἰ τῇ εἰξ, ὑασο “ἐδ γέων ἃ Ρώμωυς πολιτῶν. 

α, ἀΐεπα μαης ἃ ζοπῆς ἢ πλήϑοις ἐπώνυμον ἀρρε} 4- 
Ἰτ ουπαηΐ πο ἔαρ ᾶταγθα,, νι Παρὰ ἃς ΘΟ οἰ εηΐα5 
πεταητ, (τὰ Ροριἐβερία. (ἰς οτῖπι μαρετ νετις (α- 
᾿ἀατίππι αὶ οπιαηῦ, ἴῃ απ ἀϊε5 {Ἐς (ξατιίτατ πτη- 

γοῖ Ροραίβερία: [εὰ αΠ125 ξχξε! ποτα οἰγοατηαη- 
 Θος Ροραίερία (Ἰπχαῖτ ΠΡ. ς ̓ ς Ππσιια Εατὴ 
ἐρίπεν πραγ ἰώ, “τα! ἐο οἰΐδ γέρο: ἐπε ΩΓ [ε- 
ἐερορμείνα. πον τρίτο θηΐης ροξέ βὲρ ἀπ χφεαηρ εἰδ- 

αϊονϊες υγόε: ξ9 χαίτη βεὐ υγϑο ροραε,υε 
ταίραϊοι ας Ειάοηαιθ:, δ Πηλτττσέ αἰ, ΠΟΊΥ 4 π6: οο5:- 
᾿ΑγΑΠΙ. αἰέφηοι βπέτς ἀἰοὶ σολέρια βερα 1π [(2δγ εις 

ἀγάγεηξ. Ἐς Μαςτοῦ. ({εέμσ τοὶ ὅσο ἀν σηΡΩ ΗΠ ργ6- 
φρο γἱἀἰοποης ἰαίναε γε δεπο σείέα, στε ρΥἹ δ 

᾿ 4! ϊομπίμν )ροξξ υτέξοτέαρ σεγτῖς [ἀογηβολίβαε υἱ- 
᾿ αἰἴο. Ἰη οἰ αι δααιπταγ, ἀεθηλαϑ Ν ἀείςαπο 
᾿ἰβαπηπηατοίαπο ςοαϊςῖ: οαάοπια; ἀσῇ οἱοίτ ετίά ρὶ 

᾿ ἤο; Κιάεηίην απ δηση ράγμάτῃ ργάδογε [ποσί αι εξ 
"ἢ χηὲ ἐλ γπου Αἰ εὐτς ἀσος [πεΐππι,εα χη αἰλεέμεῖτο ἐπ 

τ΄ εἸρεριΐομε ἐρεῖτε υὐγὴ 59 ἐπ τηονς ἀσοίάεγημε. Ν αὶ, 
᾿ ἃ τὰ ἢϊς σύγκρασιν ἀἰςὶ δὶ σύλληψιν, ςοΠοερτοΠ ΘΠ; ὃς 
τ εἴυσιν, δ ϑαναΐον: εἰεραητοτ,δς Πρηϊβςαπτεγ. 

ΟΠ Ριτζο, ν.Στ, ἐξευρόντες τοίρί εἰτἰοησεδῆτα ργῶςα- 

ΟΠ τὰ, πίο ἔγνωσειν. Υ΄.2ς, βαρντονεῖν ἀος]ρίξἀππὶ ϊς οτίς 
19 «ἴδιασᾷν, φιιϊαίῃ ςἰτοιι πη οχίοης σγαϑιῖβ το πα ν]- 

᾿ ἀυππη]οσιπὶ, ὃς ἔστε ρου! ΠΠυηᾶ νίπι οὐτίηετ, νεὶ τος 
[επάαμας [της αὐ Γι ατίπαπι ργοπυητίατίοπεπι, ἱπὶ 

Π ἐΑρτῖοσ δυϊ" ποτηϊηῖς (γ}]αα,ασατο; ροίξετίοτ,στα- 
τ αἰοοεπτα ρτοξογταγ. παπὶ Οτάτο ἀσσθητα Νομίας ἀϊ- 

{00 3τῖπο, Νύμας,ντ Σύλλας, ̓ Ακύλας, ὃζ Πτηἰ 14. 
τ ν ἰδ ασῖαος Ἀμεαῖς ιάαπι ἀρὰ ΡΙαταγοίιιπ ἴῃ 

ΙΠ15 πύγῳ. 10 

(ἄἴδιη ποπιϊπατίαπὶ βυλευσοίμενοι, οἰ1Π| {0 σοτηΐ- 60 

ΦΥΒΥΚΟΘΙΣ 1 

Υἱτα Ν πῆς, τοο, αἀάιιητ γΠΑ10): Πυϑαγραν ἐδ ὀψὲ γε- 
γέαχ, Ὁ Ὁ Νυμᾶ χρόνων ὁμῇ ἵκ πέντε γυταὴς ὑπολειπόμενον. γΏ- 
ἀς Χυ αηάετ ςοΠΠρῖτ, τετριι σαοά ἰητεγ Ναπγα γος 
8.5 ἰπίτίιιπι, δέ Δα αςητῦ ἴῃ [τα] ατη Ὀγιβασοτγα; ἱπτοῦ- 
οἰ αἴ, Βα {{Ὸ Δηποσιιηι οἰγοίτεγ οὐ: τ γυεὰ τερ πτα δη- 
ποίη ἱπτο ΠἸσατιτ: ]1ο πηοάο ποη ταητᾶ Ηοπηετὶ- 
εἰ Νείξογίς τγεϑβ {Ππ|ω νεαὶ το τ ΠἸδάϊς α Οτα εἰς ἰη- 
τογργει! .Ἔχροπαπταγιατα; Δάεο ΔὉ Ἰρίο ετἰᾷ Ρ] ατατ- 
εῃο πη αῖοπε (ὐεπίοτίο, νυἱ ἀς ἀςουίατ οηϊ δι οἷτπς 
τοξογτς (εἀ δτίατη ]οάοσιις δίσα 5 ργορο πη Πδτῖ 
τι μαϊαπηο ϊ τϑιακονταείεξ γγυεαξ τη ἐπίῃ : ἃζ Εογο- 
᾿ἰἀοτιιβ σεητιμτι ἢ ΠῸ5 ΓΟτΉρΙ χα ΠῚ} ΠΟΠΊΠΐ5 ἀταῖ 6 Π1, 
Ῥες ἡρεαὶρρο δαῖτ:  ἐα χύ ἣι πσαρεκτεί,ὡν δ πϑιακονταν- 
Τ γνεαὶ, νταἷτ ΕαΠατ 05, Δραα ὨΙοηγἤα γεγο (1π- 
αυϊτιἀς Χγίλπάοτ) ηυ!ά νεὰ ἢτ, Ποη εἰξ ἔς] αἵγ- 
τηᾶγα: ΑΓ ΊΓΓΟΥ ταγη ἢ ΔΠΠΟΒ ΘΙΙΠῚ 27. 60 ἱπτο]]ρα- 
του ἡλπ ρτοίοέξο [{ τ] (ποι αἱ ἰηἰτίο ὶ οπγάτη ἃ [.ἀ- 
τἰηῖ5 ςοηάϊΐταμη ἀἴσεη5 ἀδεϊπγα ίαχτα ρος Ττοία οχοί- 
αἀτϊᾶ ατατο, (ἑκκαι δεκάτη γρεᾳ) ΠΊΟΧ αἷς σάτη ἀπ πὸ αὖ 6- 

7. ΜΝ. τι,ταπι ὅμμεα Βοςίοςο [θαι ϊεπάϊηπι 2 ὁ τιοτίο Ποὺ φυδάτίπροητοίηιο ττὶρ εἤπιο (δοιιπ 60 οχ- 
{ἰγαόξαπι εἰς, ὃς πσας Μοτία Ευξοτίας 0. 3 (146,23) 
αἰςῖτ Ιλ οπηδπν σοι ἀἴτατη εἤτ τοττία απτα (πὰ τοπηρος- 
τααταῖο, τὰ δῦ Κοιηαΐο γία: δὰ Τιυϊ απ ΗΠ Πα Επ- 
ἐετι αἀαογίασια σι, ἰτεγος Πὐκαδε Δηηΐ τεῦ χχυ αι ά 
εἰξαπηϊ εχ χ χα ΝοιηϊΠῖς γατίοπογη παης πη ς ζ 
ΡΙαταγο μας ̓π ΠΡ.) ἀεξεέξιι Ὀτας:  οτιιπι,730, φὶπ- 
τγα τεσ δ! τη ΔΉ ΠΕΠῚ υνῶνζ παρέχε ἢ ἐξ αὐτῇ γεγλωνημιέ- 
γον ὁ γωγήσαις. Ν τ νετο δα ᾿γτβαρ οταπι ρὨΠ οἰ ΟΡ πὶ 
σε άἀεαηγις,τεἴξαταγ ετίαπι ΟἸςεγοί ρ.: )ε οσγατ,)οιιπὶ 

τοῖν μιῦϑον ἀκύσης: Ρο[ξοτίοτ γοΓῸ νίπτρατα αὖ ἱρίο 5 ο ρούμι τ δῃη 5,4π οι ρσορς (δος, Ν πλὰ ροίτε- 
το ΕΠΠῸ: δὲ ῃ ργα Ἀτίοπε φαδετ ἰδεῖ Ταίς, φαα. 
αἷτ ΡγιΒασοτᾷ ἴῃ [τ]ὰ ἔ}ΠΠΦ τα πυ ρου διι5 Πα πὶ ἀμ ῖ-: 
θ051,Βγαταις ρατγίδπι ΠΡ ογαιιτ, αιοα πο αἰ ητὶς 
4ΔὉ οο σα Ρυτμασογάτῃ Γἰαἴτ5 αἰττερηδητο δογιο 
Τα] ο ρείπγαπα ἰὴ [τα] [ νεηῃς, Ρ]Ιη.}10.2,ς 4.8, 45 
οἦξονὶ παργαῦ, παῖς, “γεβάσονάσ διαρρίμδ ρΥ ΡΊΗΣ 
ἀοργεθοπ ας, οἱγνρρέααίε εἰγοίιον ) ἐχάγασοβηια [ἐσηπ- 
44, χιὶ [εὶς δες “Ἅουτα ἀπ ηη5 σοητο )η5 φ“πἀγάς 
σέ [ἐοτεπόσ. Ἐπίς ΪΪ ΟὨτγοηίςοη Ργιβαρο- 

ΤΑΙ, (δὰ τοττίμις ἀητὸ ΠΟ 85 Τα] ἴα5. αγγο ρ!σηΐι5.40 γὰπὶ ΡὨΠ]ΟἰΟΡμμΠῈ οἰατα ς ἀϊοῖς ΟἹ περί τιχατε 
ΔΠΠ0 αιιᾶττο; Γαι  Π|] ϑιρογδί ἀπηο ΧΧτΙΙ. [η τηδ- 
παυίογίρτο εἰ46 ΟΒτοηϊςὶ σοάϊςς, οἰαγα!ς ἀἰοίτας 
ΧΧν ΔΠΠῸ Ατηγητα Μαοθάοπιαπι γοσίς ΠΟΗΪ, δ χα κα 
ΔΏπΟ ΤΑγααΐη !, ΟἿ πη ρ δ 5 ΕΧΤΙ Δ Πη0 Ζααγῖο, 

Ῥυτσαςνο Πρτο δὲ ὅν Πγ4 15 σ᾽ ἔπ,ποη πλαταπη γα - 
ἔτασαθου. Ν. το, Μύσκελογν πο λίςείργατῃ Βαθαΐτ οἰ 
Τ1ιΑρὶ σοάεχ, ὃς 5 αἱ 445 Αἰ ψιιοτίθβιατ ὅτε ρἢ, ἰη Συρᾳκροῦ- 
σαὶ, δέ δίγαθο 302, Μύσκελλον χ σεπηίπαῖο, ΟΟΠτγα Βύ- 

κελλος ρα ΒΑ τ 90,33, ερίτιιγ Δα ρ ἰς], δζ πιοχ νοτ- 
“47 Ν[δῖ ἐμ βερ αν» τον [{ Πὲ,(υπάς Ρορτείηξ:- ζο (ὰ (εηα. Βύκελος α Πρ] οί. 

ειζζ,ν ῖ, ΡΟΙ͂!5 ετίαπν ἰεσεγε τελευταῖον, Δ ο  δίΔ- 
Ἰτετ Υἁ3,ΡΓῸ φραπιαὴ γηδοίβ ργορτὶς [ερε πη ορα- 
πείαν, ἐκ εά εοη εν». 

Ῥυχ,ν.2ο, ππθιηθγατγη {τι}, ἢ δ αὐτίω χαίοιν ἐκεῖ- 
γοῖς αὐτοὶ δὲδωκέναι, ΟΠλἑ(Π ντε τα; ἱΠτεγργα5: ἃς ραγῦ (ἃ- 
πε δας ᾷςοτο νίάετογ. νε (αἰτό ρτο ἀιπαπέξίμα ἤρο- 
ῃςηάδ εἰξοορυατίυα Οι μος (Θέτι, 9 (8 υἱοὴ ᾽ν» ἐδ» 
ἐρ[ειγιδηήδ ὀεηεβοίμεν, ἀὔ [τ Π]ῖσοῖ αὶ οπηαποσ ςοΐο- 
ποβίῃ [85 (465 τεςορετῦτ, δζ οἰαἹτατίς [5 οἰδ Πρ ετ- 
τίαογαητ, Υ᾽,2ο,κλυδὼν Οχγτοπωβ  Θρίτα ετίατη ἀρυά 
Ηεἰγοδι : ρα δυΐϊάαπινεγο θαγγγοηωϑ κλύδων, ΥὟ, 
38,Ρτο Κυείνωρτὰ αἰχίτ Αἰ φιιοτίε5 Κυρανίῳ: ἤςας οὐἰᾷ 
Τιατίηὶ ποῃ Ουἰγίπατῃ  εὰ Ουἱτί πα! οπι παῃς ςΟ Ια πὰ 
ποπηίπαητ, γοος Δ Οαϊτίπο ἀςῆοσχα. 

Ρ.124,ν.5 1, ποτα ϊς ἀγγελείπ ΔοΓ. 2 ,ντ ρΓὰ 14, 
6, Ῥαττίς!ρ. διαγγελόσης. Υ. 3 Κ νἱερῶν ἀρ που ετίαπα 
Τριὰς, 4 νοττίτ, οι ἐγ ἀπ: (Ὡογογ τε ογάϊπο:δζτερε- 
τίτας ἰπἔτα 132,34:135,16:178,4. (εἀ Οεἰεη, πα! ιογας 

Ος ἰ] ἱερέων 
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ἱερέων, [χεργάοενε. ΄.40,]οἰδρἢ. Θοα ΙΝ οτ ΐη Εε. 
Ροιῃρ. [ερίτ πὸ τῆς φορήσεως πήλῶν τε καὶ σεμμιάτωγ: [ἴσας 

{οἰ ἰσεῖ ΡΙ αταγς ἢ, ἵπ Ναπηα 117, πὸ δὦ αἰθικρανίων πί- 
λωγεας Ταγη. Δάπεγ 1.2 ο56.21, να]ράταιι οδοηξ 
τετίπει, ὅγὲςεττε ρσο ὐπὸ ἰδτη ρ 5 τυ οἶε5 Πα υμίπν5: 
ὃς πιλωτὰ (δ [ξἀπείμε ἀριια 4|105 οτίαπι εἰσιιηταγ πὰ 
πιλώμαΐζᾳ, ςοαξ!!Π ατίϊ (ει ρΙ]οατὶ! ορογὶς σοξαπηϊηᾶ. 
Ιάοπὶ δα! ροττποχ ρτο φλώμα ἰερὶς φλάμεα: ἀτηγπς 
Πδτιαϊπες ἀεποπιίπατοςςεπίετιας Τγπεθιιβ φιλάμενα. 
αι: ρο(ξετίογ ἰεξείο γεσερτα νοςὶβ διγτηο]ορία πιᾶ- 
δἰ τείροηει. ἵνα νετογεβ σγαπηπηατίοΐ (ντ [οὶ 
δ! στ δημόται) ΕἸΑπΐ πο αἰέξος δἰιης ψιδί! ἢ- 
Ἰαπυῖποϑ: ιιο , στη ἰρῇβ πε ἀρίος,8ς σαρῖτο Πιι40, 
40 ἀΐϊπιυιτη ρτοαίτε ἔα ποῇ εἴτ, πὶ αἴτα αρίςεπῃ ρο- 
πε τερεγεγοησ, ὅς Η]ο νεϊατὶ ἱποοάεγοητ. Οαἱὰ ἤτ 
διτεῖη βίαν, 1 ἰαὶα5 ἐχρ! σας, οιπὶ ἀἰοῖς Α]ππὶ ἰΔπ ας 
γεϊδπχοπ εἴα. ΡΙατιίη ΝΠ α 7, (οι Φλάμινας ἀςπο- 
τηϊπαῖοϑ ἱζ οἰπὸ ΤῊ αἰδικρϑυίων πίλων, οιξ αἷθὶ ταῖς κεφόιαὶς 
φορᾶσι,πιλοίμινας ἄγας ὄντας. ῬοΙΓΟ ἀεπηεθδης {Π|}4- 

τλίπατη Ρ εἰ (νι εἴα! επη 5 ςα] ροτὶ ςοηϊςξξαποᾶ ἴΠ 2.0 ἐγέρημαίη [οἱδηπ, [ἐξα :η ἐμ 1. δε ]θΘ ἢ τήξων 
γατγγοπειη ἀοςεηζ, δι πέτα ]οην ἤιι5 Ποίξογ, 129, 
40) π οοηαπγ: νης “ρέοος ἀϊξε!. διιπηπηιμνν διιτο πα 
Ἐα[ισίαττι νοςαθαης 7 περί. δας θαταγ νίγραδ οχ 
ξε!ἰοϊαγθοτς, αα ίη Παπιπῖθιι ἀἰςεθατιγ διγορβηῶ, 
ἰῃ Ἠλυυϊηἰςῖ5, ἡηαγοίνε. Τοτιβ αροχ Β]οἰδηεονε- 
Ἰαδατιγ: χαρά ἀϊςεθατιιγ αρίοηίεηα: ἃ 0 ρειταῖ 
αααί ΕἸ]απηΐη 65 ἀϊέξος ἡ ασγο. [πέτα τηθπτιπη ροττί- 
ποβδηταπιεῆτα, {ια: ρί]οιιπὶ γετπεθαητ, ἐπ ἀϊσαη.- 
τι Οὐεμάΐοο, οι (6 πλατιο οἴοπάσγεητ, δ οη- 
πιοηΐγθητ. ΘΟ 5 ταπηοη ΕἸ δηλ  Π5 [)14}15 ρΊ]εἰτπὶ ἀἰςα- 3.0 νίσκοις, 645 ΠῚ π|ι5 Πἰπιφα5 ργατεχγαβ ριγριγα τὰ 
Βάτιτ ον, διδοσαίογησ. ἤςθατ εηἰπι εχ Ποίξία αἰ ῬΑ Ιου 
ςαία, φια ἀϊςεθαταν Τά. ἴτὰ ἰσίταν πίλων ππε πιλω- 
πὧν ποιηίης Πϊς οιαπη δοα!ρογο ὃζ ΤΌγηςθΟ ἀςοὶρίε- 
πηι ἱρίος Πδηγίπιιπη αρίςα5, ίειι ξλ[ἰρ!ατοσίη σοπιιτα 
φαίογος: Ρογ εφαϑίω νετο δέ ςἐμμα,φλῃ ει ΠῈ ἤπε νεἰὰ- 
πιοῃ ἤπιε ΗἸαπγοπτιπι, ἀιο Υ ἴγρ. Ἐπ. 110. 6 μαπῆσε- 
γον ἀρίοο ἀἰςῖτ. Ταγη, Δ ΠΟ ςεφ ύας δί «ἐμμαΐᾳ δ τηο- 
ἀο νεϊαπηίπα ἱπτεγργετζατατ,ίεα οτίατῃ Πἰαπλΐπα δζίῃ- 
ξι145. δῖς εηἰπὶ αγγο 1.6) Πΐηραα Γατ. ζἤρίαηεομ- 
144 ἰαπάψηά κά ἀπηιν, ἐηζεία. Ἐτ Ἐοίτις, ἤηξεία [ὩΣ 4. κόροι ξιοτίητ, ὰ εἰξίπποη 5; ἃς μας ἰρία αταῖς ἢ 
Μιαηρθηϊα ίαπεα, φηείῤη (ἀρογάοίο;, ξ5 βοίξια,εηρίαα, 
φψείαϑαπικν, Ἐν ΟἰοἈτία τί ἀθιη, δι ία,ςἐμματα. 

Ῥατ τον. Σ, Ραγοχυτζοποη αὐγύξας Δι αἀϊτ αὐ ατα- 

στη οἱ ρἐ πῦ, τὸ ἀχορεύφν,ντ ὑμψαγόρας, ὑψαγόφαις, δ ἢπιὶ- 
1ἰαι]αιπη ΓΑτῖπα οτῖρο ὃς Ηεχίο ροίξι]εῖ αὔγρρας, ει 
αὔγερας. νῖ ἀριιά Ρ]ατ. ἰη Οὐ. οι. οδλ᾽ ἐπ᾽ οἰωνοῖς 
ἵδέων, οιξ αὐ ασικοις σϑότερον, αὔγερας ὃ γωῦ καλϑσιγ. Ὗ, 23, 

πο ἵπορτο ἰοροτί5, δ᾽ ἄμφω (αῦτά φασι πολλ. 
Ρ. τ26,ν. 335 Π 01 Πλίπιι5 Γοέξε [εσα5 Φοινικικόγε τ 

ἴαρτα πιοπαὶ δά {,.42. 
Ῥ.12.7,ν.1, (επί οἰξ, ὑστ᾽ Αἰγεῖ φυλαχϑεϊσαν,ντ ἄς - 

οἰαταπείειοητία, δζίαρτα τ 7,42. Ν΄.4.6, ἐγτὶςρπο- 
αἷς οτία τη Γαρι18 ἀΠὶ νοΓτίτ, ἐγ 4 πρηγοσ :Ἰτ ἀΘ τ 4118 
ΡΙας. Νιιπγα 122, ἐντὸς τῆς πυλεως: νὈΪ ἢπιης σηκὸν Ππ16 
οἶκον κα τάγφον, [10 αἰςἰτ ἢ τεττς φαοάᾶ προγο!]ο φαοὰ 
ἃ Ἀ οπιαπίβ ἄσσον ποπλίεταγ: ἀτηι16 4460 τυγίτ πὶ 
ἀρ Πιοηγἤιιπη ποίξγατη ἱηέγα ἢ πο πλ}10.8, 6 ε- 
Ἰφηΐιις ἰοσοτας ὀκτὸς, ΟΧ ΤΑ ἤ2’γ04: Πείςίο 4ι145 ίεςι- 
ἴι15 ΓαϊΙ ΟΠ 65, ᾿ 

ει χ8,γ.τ, ὅηπσήμαζος [ἀρ νοτεῖς ἐμ ἠ πεῖο. νἱ- 60 ετίαπι δρι 1. (τίσι οο ἰῃ Ιοςο χιεπὶ πιοχ ριτὶ 
ἄἀοταγ Πρ α] σατο οἰρριπη,ν οἰ Αἰ ἐπα ἤπια ιοά ἤιρτα 
(ςρα]οτο (οἱ ογοῖ (ξαγα, (69) τ τάφε ἵσπεθϑαι) σατῃ αἰ ἰαιιὰ 
Ἰη(ςτὶρτίοης. 

Ῥικ129,ν.2, Τυκίαν ἤιια Τιιςί4Π) δρηοίοίς ετίαπι 
Ἰ Δριι5,ἀριια ΡΒ] ἱπἰτιτη φειηῖπο οἰ ορίτατγ, ἰδτο 2 8,ς.2: 
Ἐχίξαι Τροία Κ᾽ οβα πε μοι ργεσαείο, σα μία αφηα 
πογεδγο Τεἰδι, ἀηηο ὑγδες αιχ. τς, ΡΓὸ ἐξερεῦ- 
σα! Ιεροηάμπῃ οἱἘ οτίλῃ ἐξεράσαι: ντ ὩΠἸςοι Η σας] - 

το αγτγο αῇασε δζ ξβείεπαο ἀϊέξος ἐγαάϊτ: πὸ 4}} 

τι ῃγάγορε ἰαδογδηβ ἀρυὰ Ὀΐορ. Δ οττ, αακτίι ἘῚ 
τη θα οἶ5,4π ἱ εἰιδοιιατ5 Πτε π]π15 ροίπης τὸ ὑγρὸν ἱ 
δφίσοι. ᾿τ] ἀατηηιις ἀρὰ ΑτΠ ορἢ. χα !ἀλπη Ροραὶὶ : 

Ἰα δες ]αρίἀο51π|1πι δ άἶτοϑ ἐξεροίσαι. τ υὶ, 
Αρόπα]οϑ 54}1| ποπηϊπαηταγ, ἃ Νάγγοπα ἀϊςυηζαγ - 
θοπουίςς, 1}. ς Τ)ς Ππριια τ Αγ, ἤα δόνῖς δαίίου ' 
ΖΗΟΥ ΤΣ σΟσΉ ΟΊ, «ΟΜ ΘΉ {ηρρα. ἔογ [14᾽2 δὴ αἴθε, 
ἀρροίατην ρο τε ας, αροηέδϑη, Σὰ »ἂρῃα Ηεΐν 
4ποα; μήξα ἰητοτςετεγα αἰοῖτας Εἴ] 6 κεφαλῆς δον 

το (εἀ ἐτεαιιεητίι ἰπ εὰ Πρ ηἹΕ (σε δίτον μέτρα, νυ 
γίγρ. φαοχιις ῥαδόμε γεάιρηρηεία γΐγα. βάτηας (ς " , 
Ρζαγατη πηδιι]τ (ὐδιηδγαγίις ὃς ΑἸ ἀκα 'ῃ ερί οἱ ῃ 
᾿Γορα]λοπιδποΓΠΊ,Ρ.13. Εἰπία5 ποῃ τα ΓΑΠΏ, 
τειπη, οἰ ηραΠ, (τ ρεέξοτί5τεριπηεη δρρεί ας, 
Ἰἰοίατα ἰρία Γαι ν αγθα, ψυΐα Ἰασειη ὈΙοηγῆο ποί ν 
φἤξετγιιης.: δαἠέος ἐβεηρ ἀνεοοροῖηα ε Αγ Ογαάῖπο. 
σι απερας, ριξξα ἡηῆσηο ἀφάμι, δ’ [ἡ Ρ6Υ τρρηι σαι 
ρεξξογὶ ΤερΑῦΉ6Ή., σα εθέαα, ἄγρα, 7’ ἀποήία ποι» 
ΜΑΣ, [εΥγ 6, 40 ΡΕΥ ὉΥθ072 ἐγξ ΘΑ ΘΏΙ6᾽ ΓΑ ἰηφ᾿ 

! 

Θίτας ετίδιη ἀρια ΕτΥ πιο σι: [τ ἀφ πη: 8ρ, ἵ 
Ἰγ}. τήξενναν λαμιαραν,ὃξ τήξεγναν χρυσοῦφῇ : [δ ρί6τη 
6 τήξενγος ρρε! Ἄταγ, α ΤῈ Ροππο “ποάδπιΑτο αὶ 
Βιαΐας ν εἰ εἰ πο πτί φαέξοτε, πα τηξέγνειος ἐαϑὴς, 
αἷς δι: 445, φιιατη ιαπη ποίξοσ ἴῃ ἔτ (19 7..4.1) 
Ροτερτίμμιπι ἰῃ σταῖς ᾿πρια ν οσα θα πιο 
τηδῖ. δ᾽ πλῖηοχ ἀπογατη αἰτθγιπη, γε] αἰραπορφυ, 
νοὶ φοινικοπαρύφοις, ν᾽ ἀδταγ τεάυμάαγο. Ὡδιη ἰά6η ὁ 
Θηϊβοαητ, 405 ΡΟ] γ θίιι5 νοσαῖ λινοιζ πὐραπερφύρεςχ 

ΜΝ 4 τΉΡτο ῥαθδδειδῇ 1 ἀριι5 αἰ Τα 4 ̓ς ρ!ς νίάοτα 
νεγεῖς (Ομ ΟΠ 6411, σφίωνος δοιῷ, ἸΝΟτΑ ἸθΓἀε πνῷ 
νας, ΟῚ ἔΓΘ ΘΠ τΙΙ5 ἴῃ ἔσεη,. σεῃ, ροπατα ἣι 
σαθι απ. 

Ῥ 130, ν.2, 5τγαδο 11. το, Ρ.5.5.0, Ζυΐπα: 
᾿ {ᾺΠ| Εἰγ ΠΟ] ορίᾶ5 φάος, Κύρητας ΕΠ τη ἀἰ 6 
νΕ] υτὸ τῆς κουραξ,14 εἰξ ατοπίωγα, ἡ! τοπίο 
τς,ςοτηδη1 ἢ οςοἰρίτο αἰογοητνο! δὸ μετοα 4ιοα, 
ν6] ἃ Ουτίο τηοπτῖς ἰυργα Ρ]οαγοπεπι το: νεἰ αἱ 

ἐχυροθοφησειν. ΠΑΤῚ ΙΟἸΙς ΠῚ ριΙΟΓιμτι, πο π 65 ἐρί,Αἱν 
(Ἐ ρεγ ἰσεητατ: {πα ἄς το Ὀί την ἤτι5 φιοαμε ΠΟΙ 
[ὑρτὰ 122,42. Ν. τ 4,{-ς ὃς Ρ]Ιη.}10.7,ςρ. 6, ὁ 
14ιἰοηεηι ἀγα! 4 ΟἩγοιος ἐοοηονες Ῥγνγβίοθοη, ἢ. 
γα, υἹγάνσῇ, ἐπ (γε. ΤΠ ΈτΑ Π1Ρ..7 Ἔχεγθιηο, 
τογα πὶ ἀρράγατα ἀἰξξαγι εἴς ςορὶοίπ5. ὶ 

Ῥνα21,Νν.3» ΡΓῸ Φεπόδεις ἰερίταγ Δριυα δι]. Φιΐ: 

λέϊς 5 [τἰάε πηγαῖα ἰπ Ν Ὶς θ]ατ. 124., ὃς. 248. Μαπι! 
ἡποηι ΒΕΤΊΑ  Εὸ δἴτοττ ε νοτ. δ τὶς ἃς [ἀρ 

νά δτιι φιδγόλιοι ἀρ δυπάεπιὶ ΒΡ] τας. πὶ Ρι 
πηατὶς φιαίτίοηε 62. Εδτία] πὴ ἱπλαρο ιιςάαπ) ' 
1ῃ Ρεἰδίρογιιπι ἰΠποτίδ,17, 7. Υ.6,{{ τη] 15 ἱερώμι 
Αἴ ΠΈπη. ἱερα χς, ΠΟη γοεγαραθοσ, ἀτίάπηθη δίαίτοτη., 
Ἰεξεοπ ει Ἔχοιατὶ ρος, ἀοσοβιιης το ποῖα ποῖ, 
ἴῃ Ῥαυίδηίφτη 398,37. Ν 8, ργο᾽ Ἐξικλών ραυῖο " 
ἐξἴ5 (τὶ ΡῈ πλι5 Εκικλῶν. Μδηατίμϑ ἢ αἱ ΠΟ ΡΙ 
Βαΐας Ποπλἰπὶ5 {γ]]αθαπὶ ἀριιὰ Ογαοοϑ (ογθὶ τοί -ὶ 
τατ, ἰἀδοαιε 1 ατίπε πηδιι τς. ,Ὲ φεεφοίος Πα τη}. 

ἔεγατη. ΝΜ. 2 9,ποῖα Ὠῖς μμαξ ρτῸ δινός. ν.34, Ἧι ̓ 
», ͵ "» ΝΥΝ ᾿ Ἰεραπάμπι, ἔνασονδοί γε ὄντες. Ν΄. 38, ρτο πὲ δὲ πη] πη΄ 

π᾿ Ν.44,4ς Εοτία! [απ ὅθηκηρυκεία ἱπῇΠρη 5 οΠἘΠ1Ὶ, 
Ἰοσιι5, 16 ΠῚ δὰ ςορῃοίςζεηα4ς δητι αϊτατὶς ἔογππαν 
δις τγδηίοτίδεγς Πἰθυίτ, Ἴμ αὖ απιέφηα σομ!θ ΖΕ: 
δοίῃς, στοά ππηο Εριλαίο μαύφηι, ἀοιογηρ [,7η γ6 15. 
}ειαηίηγ, Ζιοράλη δὲ αα ἤηο δον τεῆς ψομε! ὉΜδ6 ἢ 
γέροι μην, οαρί!ς υοίαιο, ( βέμπ ἰάπα ἕω ἢ ἢ}. 

υἱ 

υ 



ἀἱ Ιαρίτοτ, ἐπφηέ!: ἀπαΐτο Άπεϑ; ( οπλμ ζνηφηε. 
τ βεπι, πορρέηαι ) αὐιάϊας ἔλ5. Ἐρο πὶ ρα] ςιις 

᾿πππτίι5 ροραὶὶ Εὶ οὐπαπί: ἱπ{πς ρίεα: ἰοράτιια ν βηΐο; 
 γεγθίϑα; πεῖς ἢ 465 ἢτ. Ρεγαρεὶ ἀφίμαο βοίἐκίατα.: ἐπάς 

τοίξονα [αοῖξ: δὶ ἐρο ἱπιιξε ἰπηριοαις Η|05 πο - 
πἰπεϑ, ΠΠ]ασαιις το5 ἀςάΐες παητίο Ρορα Ἀ οπηδηΐ 
αἰ οχροίςο, τπὶ Ραττῖα ςοτηροτῷ πΊ6 πιιπηηϊᾶπε 
᾿Ἰπ89 εἴτε. "ἴσο, μν βηο [ἀργας ἀπά ῥμο, 7 στη 
Με οἰ ΡΥ 1744 ΨΥ σὐτειης ἤαογἱε, θάο ρογτάη ἐμπργεαὲ- 

ΜΔ δφς ζογηεε ἐαργοἤρεσ. ρασεοῖς ὙΟΥ δ τ σαγΑ μ15 σση- 
τριομάῖς, ἐγ είν ἀαἰεηρέηει πεῖ, ρεγ Ασ !. δε ἤ05 ἰφάπη- 
Ὶ γον ἐχρο[δε!, ἀιοθηη ἐγ τότες δ ἰγήσίπτα (ΤΟΙ ὁ 2 
ἡϊοηπε [πὶ }ρεγαξξές, δἰ ερείτα ἐπάτοίε: Δα! Παρὶ- 
τοῦτα απο, Ουἠτγίης; αἰΐχιις οπηπαϑ αἰ εἴξας, νο5- 

μοτογγοίξγος, ν ο54; ἰῃεγηΐ, δ αἴτο  οσο ν οϑτοίτοτ, 
ἱ Ορα αι {ΠΠππ (7 4τοεραῆηε ἐξ} ποησιπ41) 1Πἰα Ἐππὶ 
{ἰς ποις ἰπ5 ρεγίο!πεγς, 5:4 ἀς {{π|5 γεθιις ἴῃ ρά- 

͵ὰ πηδίοτος πᾶτι: ςοη ]  Π}115, 4110 Ρᾳέϊο [115 πο- 
τίσι δα ρ ςατηατ, Ηαςς ὃς αἸτα [δ] 1 Ἰαΐα5. Υ]άς ὃς 

ΟΡια Σιν. τ, (σείρταγαπι ἤδης ἴῃ Γιαρὶ ετίατη ςο- 
ἰςα ἔα 6, ἱπάϊςας μας εἴτις νογπο ; σϑαΐτε ἐογην αἴ, 

Ὑ ΗΜ, ΘΉ[, ρ δ ἑἐομδῦρ ἐογ μη γϑορέ!, (εὰ ορίποτ 
᾿ ΘΠ 1Π|, μέχρι τῆς τείτης αἰτήσεως : ΘΔ: ἰεζξοΠ 6 πὶ 
οατας (απ| πὶ νεγίοης [Ατίηα. Ταγηδυ σοστο πτι- 
τετὶ πηδητίοπ απ) ἷς ἐσ Πάετγατί, (τίς ἱπἀἰσαῆτ μας 
Ω Ε, ἃ 4ιια; ρᾷυΐο δητο ργοτα!! εχ Γἰυ]ο. 

.12.2)ν.37,ν ΘΙ ρα Ιερίς μια ἢς οἶτατ 1 ἰρίτι5 1 π 
Ῥετορ 5] ρ θιι5.: δὲ ον ΠΕ Μ 972 δα ΑΥ̓Α[ΠΠ1, γρ [ες 59 
Με: (ἀογεὶ [ἐπῖσ, 

Ρ,134,ν. 1, ΡΟΙῈ μρημεῖα ἴδα μνημέϊον, ἰποτεπάα 
εταγ ορυ Ατίια καύοντ (ξηἴτι5 ἤτ: πος ΟΒΙδτιιάτιιπὶ 
ἱΠ ποι πποάο ντ ρτί οἱ τοπηροσίβ πη οἢ τι Πλ ΘΕ Πτι!ΠΊ, 
Ἰετίατη νυ το !ρἰοηὶ ἃ πγαϊογι θυ τγαάϊτα (ἀεί ϑἤογετ, 
Πἔοστε αἰϊια μὶς (ὰ ε(Ἐ πηοη άπ). Υ᾽  ό,ντ νι]ρα- 
βαϊτίο ἢἰς ἀεργαιατα οἱ, τα δτίδτη σαϊαπηο Ἔχαγατὶ 
τί. Πδπν Ιλ οἵηδηιις παθεῖ, φυλάδειν ἀποτυάσου χαραν: 
Πατιι5,φυλάθῳν ἀπ᾽ ἀυτὰ οὗ χαίφανιτα [᾿ ρτο Ποίξγο αὐτὸ 

πὶ δητεζο Π18115 αὐτοις, Ἰθοταιτῃ τὶ γο 4 αἰ Πημ15. 

τη ἀγηλη᾽ ΑἸ ΦΥΊΘΥΦ σρείτες σγαττά ΠΟΥ λΐ0. ῬΠΑΥΗΣ 
γευσοσάμάο:. Ν το, ΠγΑ 1 π| Ρις πο αττίςαϊο οἱ ὧδϑ- 

οἱ Ὗ.4.4,τεξείας Ρο] ἀδιο, ϑατέρε Τὶ δία δικαζὸ μένωγ. 
Ῥ. τ τ νο 9, πλῦτον [οττὶ ροτεῖξ. ἢ ταπιθῃ ραγτί- 

᾿ 6 Π1Δ|15 πλύτων,ντν. 4.1, ϑανατων ἃ ῥᾷφον, ΠΟΠ τεοΪὰ- 
τδο. ΜΝ.51τροῖ ἥν ἀβεῖϊο νίάδταν τατος πατί- 
ταῦ, δὴ, ν οἱ Πτλ}]16, ε 

᾿ς Ῥατ5)6,ν.30,Δπιῦο ἱπτεγργεῖος Ἰεσετγαητ Ἑρσιλίας, 
«Ἶγ βία β άπ: ταῦ οα πα Πῖς πΠατγδητατῃοη ἴῃ ῃ- 

1 Π]ίαπι. φατε Ογαεῖ ταχτιϑ διέξοτίτατεπι (εαΐ 
τη ἀιδίτδαι, Υ.5.4,τεςείας [οτίδη ταὶ ἡγεμονίας ἴσα 

ἀλμμμι, τ 
Ἵ Ῥ.12.7,γ.5.. δῖ ἰτεγα πὶ σο πη ραγατί ἅτ ΡΓῸ {- 
ΤἸατῖπο ροήτιιπι. (ξητεητία ἐπίπη ροίξιϊας [ἀρετ]. 
᾿μαλοωρεπέςιςγ. Ὑ, 9, πηα] πὶ ἱπίεγτο ἀττίςι!ο, οι 
ἢ κατα. Ν. 5,4, Σβμαᾷ τετίπυοτγας (ο]εηίμ5, ὃς 
ενοοαδυϊο ἤρη!βςατὶ ρυζαταῖ ηι Δ4 ραςαηάδπὶ 
-- νταῷ ὁ ᾿ { φοϊπροπεπάλῃιτεπηρ. ἔλείιιητ, αὐϑοὲ τὸ ἀρειν,τὸ δῤ- 

Ι ᾿ς τυριᾶ νἱάετιιγ εχ ἔρχε ὃζ τεοίγμαΐα. 4πάτη (ςγῖρτα- 
᾿ Τηϊδρυτας νἱάοτατ Γἀριις ἀτιτ ν ογτίτ ορόγά. 56 ιν. 

Ῥηὀῆαι ᾿εσ εη στη βοττδῖε μεγίλαι, Δι καλαί. Γὰρι15 
Ι μα νοτγίοης ργατεσίτ. ,. 2 9. 'π Ἐχειηρ τὶ εἰξ 

"ς Κλιοςῖνῖ [μρὶ οτίαττι σοάεχ Βαδιΐτ νοὶ Κοίλιος γε] Καί- 
ΠΝ, Πλτὴ ἰρίς ρογρεῖιο {τίς (αἡτ. 564 τεόξδηι 
ΜΠ ἵζρτυγατη εἴα Κλοίλιος εχ δὸ ςοἰ Πρ ς ΟἸατεαπιις, α΄ 
"ΚΘ ταῦ μος (αἰΐο ραυϊο ἰμέτα ποπιϊπαηζατ Κοίλιαι 

᾿ ͵ 

ΝΘ ἘΞ , 

τα σετις ᾿εξεϊοηὶ ἔλα ος Γαρὶ φαοαμο νογίιο; γόης 40 

ΦΥΤΒΝΘΙΙ ΔΙ 

σάφροι, (13,23) 1 τα ΠΡ, 8 ἱποογγαρτο υϑοδητητ Κλοί- 
λιαψ. δὲς ϑριια ΕΙαΐαπι ἰἰδγο α νυΐσατας εἀϊτίοπος μΑ- 
Βυις Οεκίία ξοΠα: ατ Π10.. 2 τεέειας Οὐμέᾳ. δες 
Οἰαγεδηΐ (ςτεητίαιτι σου βγπταῖ πο πποάο Ρ] τ. 'π 
γίτα (οτίοἰηΐ 414,(4υ! δέ τρίς Κλοιλίας τάφρος Βαδεῖ) 
(εἀἸηρτί πγῖ5 ]αοι ἀριια Εδίξιιπι αἱρμμαδετίςα (τίς ἰς- 
θίπιις, ΟἸαία [ο4 α ΟἸα ίο ἀπδε ,Α ϑαπονηρα ἀϊξα. 
Αδεοάσῃ ΟΙαῖιο ἀδποπιίηδταπι εἴς ΟἹ] απ ἔὰ- 
τα Π’ατπι ρυτας ἀπ Οἰαγθάπιιϑ τας ΕοΙτις ἀρρε!]αταπὶ 

το 4ΟἸἰα!Ἕο (νεῖ,ντ φυϊάαπι]εσεπάπιῃ ςεπίεης ΟἸοδη- 
τῃο) “Ἐπεαοοπηίτε. Ηος ετίαττι ἀφ πα ι1Π|, ΟῚ ἃ- 
ΡυάΓυΐαπι πτ Ομμέ τ, οτίδῃ ἐπίδῃ ἀϊυς ργοπαη- 
τίατα πὶ [6 Κλοΐλιος. 

Ρ.τ18,ν.3, ἑκάφης Ροίτιπι ᾿ἰς ρτο ἑκατέρας: ἤς 
επίπιἰη ἐγ οηιίταῦ α 4 {2,34 11} 1,2 τὅζι 68,21. Υ, 
4οἉ,“ατη ζιὶ Ρωμαίων, [θαι τι" Ὡρέσβεις: νοὶ ᾿ς- 
φαοηάμπη ζιὶ Ῥωμαΐσις,. Ν΄.44,, ὃς σρτατίμιπι ὁμολογοῖ 
ξεττὶ ροτοίξ, ὃκ ἱηἀἰςατίπα πὶ ὁμολογεῖ Δα τηϊτι, 

Ῥυτ50,γ. 16, αητὶςπτοηϊπας Πϊς εἴς (δ ηἴπς επί τὶ 
Ε}}. 1, τσ, τΑρ. 4. 20 ροίτα!ας ξατατὶ τοπτροτὶς νεῦρα καϑοπλί(ν ἃς ὅμκαλε- 

σόμανος. [τ [664 Ῥετίοίο ροίἘ αὐτὸς ἐς ΠἀΘγαταγ ἕτοι- 
μα, ν εἰ {Ππλ|]}ς αἱ 4. Ν.22., Τα ρτο {δα!ΐς ροπίς 
τα! Πἰατῖα. παι ρτο Πίϑος ᾽οπγΠὶ, καταςραΐπεδεύονται 
τεαρᾳκοιτα τα δῆοις ὦ Ῥώμινς δπροόντες, [0115 ἀἸ οἶς, τς 

“ἤνααύυνδε ῥαπαὶ ρέμν σηείπφ, ταίλια ρα 7 ηεδερη ἰσσάης 
"“συοά Ἰἀ6:ὴ εἰ δ. Παπ,ντ ] ατατοαδ τη Ογαςςΐβ τοί α- 
ΤΌΓ, ΙΓ 27..9 τὸ μέλιογ ὀχ τῶ «τε δύων ὀλίγον ἀποδεῖ, Ψ,,3.4, 
Ῥεγρίεχαιη {πγαέξαγα σα πα. παπὶ να] ἀπ πἸπρ ας πο 
Ρο(ξ λογίσκκοιὶ, δέ Πησυϊατίτοτ ἰοροη ἀμτη κα τάμεμοψις. 

30. νοἱ οπα!ίασο εἰς [᾿ἀτιιοπα: ντ Ππηρ]εχ Πγαέξιγα μας 
{τ εἰς εἰς ζιὶ λογισχιοιὶ κραίτιςεί τε βυλεύμαΐᾳ, καὶ κατα- 
μέμψᾳς ΔΝ ἐν τέλᾳ, να], εἰς μα εἰς Ὁιὶ λογισμοιὶ ἐς πὸ κρώπεα 
ἐξελεύσανζ, (ἃ κατειμάμφοντο Τιὶ ἐν τέλᾳ. 

Ραρ, τ.40,ν.3 9, Φεφέπος γεόξί5 Εἰς (οτι δὶ φαλπι 
δα ζϑεῖμ τ, ναἱρατὶβ [ἰπ|] εἀἰτοἰθιι5, το χε ἄοςος 
διροηίας Επγθηἀατίοπιπῃ [16. τ,ο 4.53, 6χ πηαπαίςτί- 
Ρτογαπι ςοάϊςιιπη, [Δηἰ Ρασγμαίί, ὃς Ροπιροηιι] ατὶ 
τεΠιπηοηΐο. 

Ῥ,τ4τ,ν.4 3.0 ἑτέρων πγα 15, ἔλς!]ς αἰεπείατ. 
Ῥ,1.4.2,ν.9.. χαὶ Ργὸ νυ σατο εἰς ἀσποίοίτ ετίατπι 

Ταρὶ νεγῆο; ὃς ἰπ τας πγργαρηϊα ςοπηρεπαϊϊς ἔδς ] ς 
εἰ Παγατν ραττίς]αγατη ςοΠ ΠΟ. καὶ νοΓΟ Ρτὸ εἶτα 

᾿Ροπϊταγ οτίαπι αὖρ 4] 115 απέξοτίθιι5. ΝΣ τ, ὐὑσομείνοια 
τε μάθετε δοΥ {ἘΠ τ, ὅς οι δου! 2 : [οτίδη χυϊά γοσα]α- 
τα δου [τ]. τ ὑσυμείναιτε ν᾿ ἀετιιγ ράι] 0 ἀπιτῖι15. οαΐτς 
ϑςπεσὶβ πγαΐτα ἴῃ {ι]5 Θεογοτία σταπυπηαιῖςῖς Παθες 
πηδρ [δ πλοιι5 στε ρῃδπα5. 

1ν1.4.3,ν.6., πυϑόμανος ἀσῃοιτ ετίατη Γι ἀρι15, ἀπ πὶ 

νεγτίτ, σε απο ογέη2. (εἰ Θηΐτ5 ν! στα Ἰεσ Πς σιϑύ- 
ἸΩ ΗΠ] Ις ςὄρεταητ, ἰςά ἰῃ ἰρίαπι ΗΟ  Π]ίάτὴ Ηοτ- 79 μενος. Υ. 2 ὄιρτο ἐχϑ τε νἱἀοτιιγ ἀρτίμ5 [εσὶ ρος ἔοργε. 

γ.54,ν ππ|ὶ ἀατηταχας νοσαδυίαγη ῃϊς ἀεεῆξ, σἰπόςο- 
σιγοἱ παῖς ετία πη Γαρὶ νετῆο. 1ά φιισοι ροτίμ5 ]ιαπὶ 
αἰ᾿ι ἃ ἀς Πα ετασὶ,[ατίς ἀγριιΐς ραγοποπηδίτα,κ μόνον δεἰπό- 
φασιν, ὁνλὰ καὶ ἐπανάςεισιν. . 4 τ, ϑάτερα αἰχῖτ ρΓῸ ἕτερα, 
ἰά εἰ δάφορα, (ει τεὐδυΐία. ᾿ 

Ῥ,14.4,ν.1, τη πη οιιπΊ ἀττίοιϊο, τῦτον ἃ θ πον. 
Ν. τό, Ρτο φθαύοις τηα] ες ξοτεαίϊς χυϊίρίαπι φϑενοῖς. (εὰ 
ἢ Βοος πγοάο δος ρία5, μοῦ, [4777 οἶτο ἐπε γεδα μη ργ τα 
ἐεγέσ, φρεσί εφὲ σγαιίάε ρα θφαρη, ποτ ετίτ ρος 

η΄ β᾽ν. σας Ποτηἰῃἰς σαπα πα}]α ἴῃ [οχὶςἰς τ ππεπτῖο, 6ο πγιτατίοπεπιισγεγο. ΥὟ.31,[οσίλη γεέξίες ἐκ ἠξιᾷο 
μάν, τοι ρ.Ργάτεγ. - 

Ῥοτ4 τ,ν.2ς, [γε πηα]ῖς ρτο τε, ντ ν.3 2, Ρ6Γ Π16 ]1- 
ςετ, (εἀ οδίϊαγε νἱάδτυγ,ε πη ργαςεάςξητε ςοπηπλαῖα. 

1 46,ν.4Οἁ,Ρτοὸ ὡρμίαθη το ζξίις ἰερε ΠΊιι5 εἰρμήϑη, 
ντίαρτα οὐπὶ Αἰ 10], τιιπη 4.9,1.2,216. Μοχ νοτο πιλλο- 
φὸν ἢ ἐπιςάκζυ, γε ἑοιησα α( (ΕἸ εἰὲ σοπουῖ ραν, ἰάεπι 
εἰξ ιο  εχίριια ραζϑ,{1 ςιιπὶ πηᾶρπο αἰσίτἰτίογιπι πὰ- 
τλεσο σοπηράγεζαζ, 

ῶς 11} 

τ 3.2: 5 αν τανε: τιύμαιταπτε τ το πεαν- αν Ὁ 

π----- 



2 Ι[Ν ΡΙΟΝΥ͂ 5. ΗΛΙ. ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 
Ρ.147,Ν.7.5: δἰσπαπιογαβ, χυτατ, επς Βαθεῖ, 

{τες σῖαῖες ποη ςοῃβοϊδητςεηζατῃ πποβ,υῖ τγδάϊς 
Ἡετγοάοτιις; ὃς γε] διιόξοσ ἢϊς ναγὶθ ἰοςυτιι ἐς σταῖς 
5, νεἰ σοάοχ εἷμι5 τηα]ἰς ἰπ [ος 5 [Πὰς εἰξ, νταρτα 
ετίαπι δάἀπιοηαίπηι5. Αἰθανογο χιδάτιησοητίβ δητα 
ςοπάϊταπι νεθοῖη δηηὶβ ἀςάπέξα εξ: ΚοπλαΪι5 διὰ- 
τεπιγορσηδαῖς δηηἰΐβ ίερτοπι ἃς τεϊρίητα: ἀείηάε ας 
Ἰῃτοτγεσηππνποὸ δηπο.ἀοἰηάςε Ναμηα τοσηδαίτ η- 
ποϑβτγεβίαργα σαδάγαρίητα: 4] (ας οἴξορίητα νι 
απηΐ. Ηας ἰρίτατ εἰἴετ ἀεοίπια ψυίητα αἴα5, ποη ἀε- 1 ο βοηάμιπ| φεφςξολίώ γε ΠρΠΙ Πςοτ,ου πὶ ἰγγαθητοπιδάος 
οἶπγᾳ οέξαια, {1 Ηεγοάοτί (πρρυτατίοποπι (Ἔα αΐ νος 
Ἰαοείπγαϑ: ἰηχαΐς ΟἸάγθαπιιβ, ΟΟΑΙ͂ ατα5 ἀςοϊρίΔ- 
ταῦ Δ ΠΟΓΙΙΠῚ 27. ντίαρτα ὀχροίπτιιπ εἴς, οἐξοάεοίπι 
ατατες σοηβείοης ΔΠηο5 486. 12, ντἢϊς καταρ- 
συϑὴ νίατρατι ργο φοηρρ οί βεγῖς, (ς ΒαΔ.εχ Ρ]ὰ- 
ταῖς δῇξοτι φρενὸς κατηρτυμάνης, 26 125 σΟΥΆ ΡΟ 4. 
ΟΡ τ48,νγ.40, {ἰ ποιήσομεν πλΔ 15 ἰηἀἰςατίιο, ἕας Ια 

αἰεητίαγ. 
Ρ.149.ν.12. ,Ργοῦις ἰεσοπάπιπι ἐοττδίϊ καὶ, νεἱ 

καὶ τῷ δικαία κελταξ: γι ΓΔριι8 νεγτίτ, αρηά σο. φοροιῖ- 10. Π},160,ν.42,4ῃτο ὑπῤξόμεθϑαι ἀεοίς Υἱἀοιμτὼ ς 
1ογέν,Θοφοἰερρης, ἑμόίτσθν. Πἰ(1 ξοτται]ς νοτίοσ ἰεέξιο εἰ, 
καὶ ὁ δικαίοις κραταί. ἀἀποτία ΓΙ! Θηΐ πὶ πηαρὶς οχ αβοέξα 
ἥάδτῃ εχ ἴατο [ἰτο πὶ ἀοσογπιητ, ἢ ̓ αἀἸοί πὶ εἷς ρετ- 
φαϊτταταγ, Υ. τά, ΡΓῸ δαώα οϑε (ε{{|5 γε αί τίς ροτῖι9 
διωάμενον ει! δεματόν. Ν᾽. ;2,αρτίας γ᾽ ἀδταγ Πα 
διαιρεῖται : ἈἰΠ ἀητὰ μὴ ηίετογε νοὶ (αι άἶγςε τ14}15 αὔ. 

Ῥ.αςο,ν. το, πα] πν πη σα]ατὶ ΠιμΠΊΕΓΟ μέσον, ΓΙ Πἢ 
ντγοσας ἰητεῦρτοῖο. Ν.36, Κοραζιοι ςοηἤαητεττε- 
ῬατταγΊη (ἐφαφητίδιιδ, φααιηοῦτοιη ἃς δ ΟΠ ΐμ5 ἀ- 

Ῥα Γἰαΐαπι πηδιαϊτ μετ εῖον, ρτα!εττίτν αιιαμη ετὶᾶ 5.0. νἱἀΕτῈΓ εὖ ποιεῖν. δἷς σογῖς Γ2ρι15; ὀεμοβρέμέηη ἂὶ 
τηδπαίοτιρτὶ Πἰδτὶ ἧς Βαρεαης, ποι Οαγίατιοσ. Μοχ 
ΡῖῸ Σεκιΐωνος ντεΓ 116 ἰητεΓρΓγεβ ἰερίς Σεκοΐιος γε] Σε- 
κωύμς, δοχηίμέμσ, Υ, 47. ΟοἸςπίμ5 τηδ τ έϑεκα- 
λεσαίσατος. 

Ρι ς τον, 2 ,πη 4 }1π| καὶ σαπιίηατα, ὦ δὴ καὶ, ντ 101 ̓ 
(πριΠ]πλ6. Ν. 32, ὁμοιομειαν (σεἰεμίμι5 νεγτεγαῖ μ- 
γρριἐῤε μα έηθηα σεπογς. (Ε ἃ Ἄϑεσιν ῃἰς Πρ ἰ Ποασὶ, τηδηί- 
ξε(ἔα πὶ εχ ραν. ργαοοά.ν.34. 

Ρ.1ς2,ν.4. Βίσσαοσας ροήτα ὅ7) ρζοὸ ϑπο, Ν΄.8, 
βύλημα ἀςοϊρίσπάαπη Πΐς ρτο γνώμη ἔειι δρένοια, Ζαΐθιι5 40. δὲ γε] τέ, Μ.23., ἢ Βος οτίδτῃ Ιοςο ροῆτα οἰ 
ἀποθιις νοςαθι 5 ντίτα τ ρδη]ο ρος, ν.1ο ὅς ζιενο} 16- 
φέπάμπ βέλευμα, ντ Ραιΐο αητο,ν.3. δ᾽ ἀξ τηοχ ὃς 
αὐτῳ τετίποτὶ ροτοῖξ, ὃζ αὐτὸ ρτο εοάεπι Γοροπί. Υ.13, 
ἢ. αὐτοῖς πγ4 }15 ρτο αὐτὸς, Ῥεῖ πε ]ΐσεῖ, 2 ζ,ἵποα- 
{ατῃ παρ, εχ Ἀοπγ.ὃς Ν εηεῖο ςοἀ. «ἀαἴτιπ),αρηο- 
{ςἷτ οτίαπι [ἀρὶ νετήο, ἐμ υγόερ γϑά. Ν.4.,08- 
ίετιαα ῃϊς Ατεῖϊς ἀνακωχαὶ ρτο σοτηπιπηὶ ὀμεχοιὶ, ρα 
ναγραδμίς ν.20. 

Ῥ.ας 3.ν. 6, πο, αἀ ἀϊτα πιητ εχ ἢ ὁπ ὃς ἡ εη. 
ςοὐ. ἴῃ φαΐθιι5 Εα᾿αἰμς τ πι5 ργο κακίω ςοπί εἶτ ]ο- το Ῥ,τόό,ν.29,ρτο πτεααϊγίτας ροτίμ5 Αἰ ϊα το 
φοηάπιπη κακοί, [ς ἢς ἔς χα επὶγιιόξιιγα πιαπηοτιι5 
ἐχρίεγατ; ὨΠΠ ροΙὲ μίασμα ἱπίετατιιτ νογθιιπι αὐαδύε- 
«δε, 410 ντίτιι ρασ. ργαςαά,ν. τ 3.1 ἀρ ν οετίτ; (4.4 
1652 ΠΟ 41107215 1. 0, 411714772671124772 σΕΥ 11 (05 ἐπίῃ σ- 
ῬΟΤΊΘῈ τγφταε πηγηε ἐμ ἀοέρεῦ ἀρράγενε ) αἰτον βοιίης 
4χΊγά ξοπ::5 ΨΥ η5 ψοσαη οἷος σε [δ Ἰζε,πόα, 0. τ ήϊαν 
σοῦ ρήσηα πϑρο Π!αφηι αὐ δ αγγέτεσ, αααί! Ἰεροτίτ; εἰ 
ὃ τὸ (γενὲς ἐνσρεπόμειοι μίασμα ( αὶ τὸ ἀδένα δειλῆς ψυχῆς 

ἔλεγχον φάυζῶαι δὲ!) ὀήίαοις ἀιγαὶ δ᾽ ἔξω γγύοις κλητέον οἰξαϑε, 

μηδέμ. 8, ἐραπαίερῇς Ηΐς εἰξ οὈ ἰϑηρίια ῃγρεῖ- ὅο .169,ν.3.,ΡτῸ οἴκϑιφει [,αρὶ σοάεχ νἱἀεταγ, 
Ῥατοη,πηαζαῖο ἰηςΠοατα Πγαξξαγα ςαἤι: πα ο5 αρυά 
Ῥααυίαηϊαπη ποῖατα ἤιησ 487,22. ΝΟ 1, ἜΧοπΊρίαῦ 
Βιαθοτ ἰπη, ἡγήσειοϑαι, πι}}}4 ΡΟΙῈ τίω παξίδα ἀἰΠίη.- 
δϊοπο ροῖϊτᾳ. συμ οαΐ (Ὀτίρταγαπι πῃ [ρὶ φαοα; 
σοαΐος Πηῆς, ᾿ηαἰςαῖ μας εἰας νοτῆο; πα, ράγήέσο- 
δι σγαίία ῥαῤέϊηεγη, [τον γοξίο ἀφοογμθηεο, ρέαγάς 
Ῥαιγράρ σάν: σοση Αἴ Ἴομθη2 αἰβέγσαγ ὁ σοπεσογεξ, ἡγή- 
στααὃν ΔΙ. ῚΠῚ Π14 111 ααᾶπῈ τα Γιὰ ἡγήσεωϑε ,αΐα ΘΟ 5 

ἄσθπι πιοίο ὃς ἰειδἤηεῃ ἀήρ ἡ λάξωπ. 
Ῥτς4,γ.4.4., καὶ [Ὡρεγῆϊα εἰξ, ὃς τεξξς αδείξ:. 

ςοἄ. Άου,. ἐ Ἢ ἐᾷ ' 
Ῥα ας φνν ο, ΡΓΟ δρώμενα νἱἀοτιΓ Ἰεροπάιπὶ ὑφοι 

ρώμενα, νὰ ργαςςα, νεγία ἀϊοῖτ ὑασυπβευόμενα. Τλραβὶγ “δ 
(ἀν ϑτίοπε ργατοτῖίτ: ἐγαπέα, ρίηγα ὑεΥῖ θα φάρας 
14 ῤαμίηγ. ἫΝ 

ΤῊ δ 

Ρ.τς δ,ν.4.,. Ὡϑοζολῆς ἤπιος Οὐ εξ ΑΠΊ Π15 ΠΟΙῚ Ἢ 
Δοςὶρί θη άιι5 εγίς ὁ θυρεὸς, γτ ΤΠ ΟΧρρε Ϊαῖ, ν. 7: νεῖ οἰ 

Τ᾿ 

ποτίασι πὶ (116. (σα τη ξοτοητί ἰξξαπι δάπετίατις 
οδτερήῆς. Ν'.1ο, { γώτυ π14}15, ΠΠ σα ΠΑΓῚ Παπιοτο, 
ἔλεϊ!ς ρατίασ. ἢς ίληο ἱπέτα εἰς τός, 14. ἱ, " 

Ῥ τς 8,γ.1 3781 οἰκίαν [Ἔσο πα ΠῚ οἰ ΠῈ ἱητοΓρτα 
τἴδιις, αὰῖ σαπὶ νυ σαζο οἰκείων εχιτί πίξεις (ἀρ απάϊει, 
ἄπιπὶ αἰφαοά (δ ξδητίμιιπΊ, οἴκησιν,ν 6] 1116. ΥᾺ 
Ῥτο γεαρτίμ [εσαπγι95 δὲ, ντ Γἀριι5 αιιο 5 ν οττίτ. ἡ " 

; Ῥ. τ 5 9.)».4. πο] {8 αὶ Δα αΐτα οχ Ἰλοτηςοά. Υ.2}. 
ξοτίδη γς ἐξῖιις αὐτῇ, ἔσε πη, σ η. ἂν ̓  ἷ 

{ΠῚ γε] πιο χυΐά, ; 
Ῥι1δι,ν.27,Βιοπη ὃς  οπιςοά. εἰ μὴ, μὲ δ) δχέσι, 

«ὅν. (εἀ Γαριι σαοαιο ΠΟ  ζιπι : πὲ 76 ρον αὶ αὶ. 
ϑεᾳιν ποϊυία Ὁ Δα ἀἶτα εχ Υ εη,ςοὐϊςε: Πα οπναπυϑ μος 
θεῖ, ἑαὴ αὶ δόξῃ. Ν.4.7,{Π δὲ πγΑ}15 ρτο δὴ, Ροσ πιο ἴσος 

Ῥ.162,ν.13,Π ἀγείροντας τη Αἰ 5,τιο ἰιἀἸοῖο ἔπους 
Υ. το ἰαἱρεέξυη οἰἘΠ 4 ὑπξαυχα, ὃζ ὑπξοχαροςςς 
Τα Π1.} ἀριι5 ν οττίτ ἑμαοσεῆα. ὅθ αν Ρτο ὕ τὶ ὯΝ 
Θίταηγ ἐκ αὐπὶ,147,4.1.. 3 2Ἁ,Ρτο ἐκείνοις [αι Πα 

ἐπῖῶ 4 {6οἱξν, ἀἰάγε εἰς ἠρῇ υἱάεέητεν. ἢ ' ὴ 
Ῥ. 16 3,ν.7, ποῖα ὑτρδοῖ, ἐν Εἷς ἀἰοὶ φιοά ρᾶι 

ἱπέτα ὑψηλὸν αρρο!]ατ,ν.23.. Υ. 1 6,[ροτ]ατίστιπη σοὶ 
Ρατατῖαε ἢὶς ἀςοἰρίτ ετίατη Γἀρὶ γεγο; σέβεξί 
ἘΑΡεγ πη ηΙΟΩ), ἐγ τ η6. 5 ροτα5 οτίατη ἤς νοῖ 
ΤΟ; ογαγρήτεῦ 5.14 οἶδε τ») ηάτᾳ υἱάοΥη: ΑΗ ἐὰρ ἢ 
[μπὲ τουγεῤη Πρ. ΟΥ̓ το, Ρ]οΠαίπηι5 εἷς. 
ΓΟΠΙΠ ΕἸ ΟὨ 5 καὶ. Ἂ 

Ῥιτδ4,ν. τς. ΡΟΙ ἔγωκε ἀςἤοτατατ ςοπί τη 

ἐἰπὸς ΝΟ] ἐκ. Υ, 77, το εις [οτίδῃ ὥ ᾿Αλέανβ, γος 
᾿Αλξανῶνγ. , ἦ ἡ 

Ριτότ,ν.2, Ῥῖο να]ρ, κυκλώσα μέγοις (ξηζει Ὶ 
ΤΟ ΟΪ ΓΙ κυκλωσομμιέγοις, ν Οἱ ΡΠ ΠΕ1Πὶ κυκλωϑθησομιάννς. ᾿ 
κλωσομάγοῖς Δ 6 ΠῚ ραἤπι4 ΠρηΙβοατίοηε ἤς νίαγρε. 
Ἰητε Πρ ο5 ντ διωξεαϑο [αρΓα,1 5 6,16. Υ.8, Οϑίει! 
κατακεκλειμάγζω {11} σ΄, ΡΓῸ κατακεκλάσμιάνίω : φιιοί, 
γῇτατία5. Υ. 1 8, ρτο δωωάμενοι αρτ5 ἰορο8 γο 
τον εἱ Ζαυήσονται, αιὰῖ δεωαπὶ ἔσονται. 

ἕξῖο,»», ἃς γε] ἢ} 15, ἱ 
᾿ Ρ.χ1. 67,».3.ν ΕἸ ΡΙ αγ]! πιιπιογο ἰοσοπάτπ| 6 

ρήσεμεν, αιιτ Αττίςε ὅπη χήρήσεαν: νοὶ ριαςοάεητε εἰΐα 
τἰσα πὶ τὸ νετία, ἱηΠηἶτε (ει ϑϑάτιτν ἀκα τς 
εἰξραιο ἀυτίαβ, Υ 30, Π πλατατο γτίςυο πιαὶ ἢ 

Ν 
δηπνικίων, ἔς} ε ἔπ γαπη. Ν 

ν οὔδυν 
' Ρ,168,ν. τ, ργαίξης σαρεχόμθα ἀρποίοίε εἰ 

Ταρίνοτίο, εχ ἐδονασς ἃ αιιτ ρτςοοάαηζαι 
Βῖς φιιοα;]εροτο {ιιοα5 παρεσόμθα,οιιπη Οε]επίο, Ἢ 

δα ῆπξ αὔαιστο, χιῖία νογαῖτ ἐαγρ  ηρρο οηεη ὑο εδηα 
Μκπιέομέω, ατηὰε φαίης (ογίρτατγα οἱ δριίοσ, Υ. ὕ.. 
Ποτὰ ῃϊς ἀκυσίας ἀϑαΐκας, οαπη ρᾶιι]ο Δητα, ν.3 8,00 ἐν 
τημηὶ πο {τ ἀκούσιον ὀῤάγκίω. ἰ ἘΝ 

Ιλ. 170, ν 1 ας τούείι5 γγνοίμσθα, νῖ ΠΊΟΧ ἡγνίμα:. Τ 
δὶς ν. 2. ῥγὸ σεωεδρίοις ΠΟμ πηγαῖα ἰορογίβ σευέδρ, ἢ 
Ν.15, φιιῖα (εαΐτατ ργατεγιτὶ τε πη ροσῖ5 γεδι1Π1,Μ-. 

νοΐ, αιιοά ποι δά Πδηϊοιη [εὰ αα ςο]]Δρίαπι ΓΕ! Ρ..ς 
Ῥεῖ- 



τείπογο νἱἀετατ, ρρογοᾶ πα ες βοσταα αυρίαπι 
συπάα ροτίοπα ργοποπίθη ὑμῖν: ντ τοπιτοτῖθ.Α]- 

ταῖς 6 Ραδ]οο ΑἸΡαπούαπι στο ργθπλϊττὶ ρογτῖο 
το ρατιιτ, (εξ ιια ἴῃ (ςαιξτί ει Πὰς ἰρία ἀο το ἴτε- 

Πτα (172,22) }παἰς ρτῖπὶς ρογίοης ρΓΟΠΟΙΏΪΠΙ ἡμῖν, 
Ἰοά Πάρις ετἰᾶ ἀσποιυίτ, ρατγος  Πατὶ νἱἀθηταγ. ἴταα; 
ἰνονῷ δοςὶρίοπάιιπν ΡτῸ μέχει τῷ γωῦ γεγόνασιν ΕἸ 16- 
ΠΠΘΙΠΠῚ γίνονται » τελοαῦται , 801 {Π}}}6 414. Υ.41, 

ο [15 Γἰα ας Πυτο τ μαθοῖ Τα ]]1ο5. [6 ἃ [105 ᾿π 
[δαπί5 ραττῖοἰίς, ὃς φαϊὰξ (ἀσογάοτίϊ ρει αι] Ἔσο οἰα- 
5, τοσοη[αἰτ οτίδιη [ἀρτα, ̓  6,47. 146 πὶ ΓΟ ἰΐτ15 οὐμ 5 
ΜεΙ ΠΠ ,ιιο5 ΟἸατοαπαϑ [ρεέξος μαθοτ, Ρ απ 
ἰΐ Ββαΐδου Ὁ αἰπτίοβ. χαδιῃ ἰοξἘἰο πα πιίδαίτιιγ Εα]- 
αϑ Ὑτήπιις ἴῃ ᾿ἶρτο ἐς ἔπγη}}. ὶ οπηδηΐς, δὶροηίῃς 
ηἰηξεῖοσ (ττι δίτ,ε αρί το  ἰπὶς ὃς 415 πλατ πη οσίθι15: 

ἀθηηα;[Π πιαπαίοτῖρεῖ5 Ὀϊοάοτὶ δίς! σοαίοῖθι5, 
αἰ αἤητηηατ Κύύκτος ἃς Κοήκπος. το Μεπλίοις 4 γτ- 

ἸαδΊῃ ἐοα Πἰτο [εσὶτ Μαικιλίοις, 7 4οἸΠος. 

Ῥοισι,ν 3 ῳρτὸ εἰ γὸν υπαΠΠπῸ ἢ τὸρ, δὶς δηΐπ) δζται- 

τδάδτ, ἐδ σαϊπϑτη οαἱ Ἰοαιιθ πη! σεποτγε ἀϊξ ἀριιά 
αἰλη 406,6. δὲ αιι5 τα πη οἢ καὶ γὸ πηα Π τ, ὃς ὡὐρακι- 
ας ῬΕΓΏ.Ε ΠΙος τ, 
ΟΡ γΣ,ν. 26, ΑΙΡα σου ἀϊτα νέα; τὴ Ἐουγαῖη σοῆ- 
τη, Ππητ ἀπηΐ σαδά τίη ητί: αὐ Ν 6 διιτοπὴ οη- 
νία; αὐ ΤΠ] ),4πηὶ ὃ τ Ηςς Ἰσίτιιγ αόξα ππταη- 
ὙΤᾺΪ ἰαχτο οχρί οτο. Οἰαγοαη", Ν.39.,ρτο ἀἰποχτεῖς 
ποντογα; Πτοῦρτι]ορογαζ ἀ τολέσαντες, )742Ε{{15 ἐῃ ργ- 

«πηι. δ. ἔοττὶ [ας ἰςδείο ρότεντ Πρηίῆςοῖ 608 

Ῥτγ2,ν. 8, Φερωνίαν ἴα ρτα ἤπς ἀϊρμιποησο Παδιι- 
15,113,26: ὃς ηπἱάς πὴ Χπὸ ἃ φο: σεως ἀδηοπιηδτᾷ, 
[Γᾶ Ὑ γρ  α5 δὲ Ἡοσατῖυ Ῥτὶπιᾷ ἔπ μος Πποιηΐῃς 
ἰαϑατι ργοάπσιητ: ἂς ρος γα μὰς απλάγαῖ Βοπγῖ- 
πΠίπον πα Υ Ίγρ!]  η. 7, υὐγέάι σαόθης Εργομὲς 
Ὁ. ΑἸ Πἀϊτ ΘΠ ἐπ δὰ τὸ δὶ φιλοςεφούν Ποπη θη: ὅζ ἢ] εἰς 
υἱοία (οττῖς πιατοσία ργοιιθηῖτ. ΕΔΠ ΠῚ εἶπ 5 Ργορα 
Ἰχατ Ιοσαπ 46 πὶ Ροετα, Οαοάορρίάιμη,. [ἀτὰ- 

ἃ Ροΐξοα πουμίῃατατη, σα [τίς ἰσησο αὐῆτ 4 8α- 

υἰογίδαπτ, ((α δ ]ιιο πιοητε ϑεγαθο νγθ θη αι οα 16 
᾿τοηίδπν]οσατ, οαπὶ Ἑογοηΐα ἄσα [πςο, 16. ς )ΓΟρί- 
ὌΓΟἰαγεσπιις, ἤογὶ ροτι δ νὰ μας θα αἰποτς 'α 
τἰϑ,ἀϊαοτία μαδιιοτίτ ἕλη α, ἃς φαοα τε δια πάμρη αἰ- 
τ ογατ, ἵπ νη ρ  οτίϑαις {τ ΠΟ ]ἀτιιτη. “ φιλοςε- 
ἐν ὅζ  Τιξνοανίς τεμένοις πη ητίο ο[Ἐ οτίᾶ ἀριι δῖορῃ. 
οΤίδυρις. ϑογαίις ρα Υ τσ. ξη. 7,ποταῖ Εογομίδπι 
ὉΙαποπειη νἰγσίποπ). Ν᾽ 33, πα! π| ἐπ᾽ ὀῤήλοις,ἀο- 
“Ποία. ΜΝ: Ρτο ρντὸν Γαρὶ νεγίο μαῦοῖ ήεγεο- 

«τα. 271, 6 σίτατ᾽ Ἤρητον,ασςότι! ἴῃ ρεἰπηδ: ἀρ ϑτερῇ, 
[σα πο Πη Θ Ἤρνς, οἰμπὶ σθ τ} Ἤρηπνος: 4181 δ 
Ὁ ἀἰϊείτ ες Σαξίνων πόλιν. Εττὶ πποητῖο οτίλιπι αραά 
το τα πα,Γἰαΐατη, ΡΙΙπἰαπι. Ν΄. 4.6, ρτο πα τείοις ἰῃ 6- 

ΠΡ ατὶ ογαῖ πα τεικίυς. [Ὁ ἃ πα τείας ν τᾶ οἱς ἰοξεϊοηὅ, 
τεζεχ 130, 13:δζ 10 2,{:ν 6] ςεττε] εσεηα πατεικές. 

. Ρυι͵4,ν. ΣΆ, ΡΓῸ σιωηρπαγμέιτας [ ἀρι15 Βαῦδει δ γε- 
γι [δ ππα]ο; φασπιίάοτη Πρηΐποες 40 σαυηρτημεέ- 
Πα ΓΟ ρί τατ οηΐς Ποχα ς᾽ απέξαϑ, νι [βαμθη5 ΕἰΠτο- 

οἰαϊαπιπαθηίτασ ἴῃ Ρἰεγίδαις εχεπηρί γί 2,74 ἐὲ- 
οτ[, 1 αἰτίς “2 Ζαἰοία, π ποπηα}}1}5 77αἰρία,ντ απ- 
ῥτασίς (Ἰαγθαηιιβ. [η ν δταε!5 1} σοἀοἰδιι5 Μα]!- 
περὶ τοίϊατογ δἰροηίιβ ̓η 5. Π0].11π. 
ΟΊ )ζ,ν.2 9,070 πολεμίων ἴῃ ἜΧΘΙΊΡ[ ΑΓ ογαῖ πελέ- 

Ο λινεἴδἀ πολεμίων ρτοῦθαζ οτίαπη [ἀρὶ νογο, ὃζ γεαΐ- 
Τἰ[οπία5, Υ..35, δραπαπι γοτίπετί ροῖϊε ςεπίει 6]4- 
ἑλπα5,ιῖα [ἡ πίμ5 110, 3 εχ ΕΔ ΐο τγδαίτ, Εαγίοϑ οἰἱπι 

ΝΌΤΙΑ ἘΚΙΡ οΥ ΒΒ ἃ 29 
Ἑαήος ἔπ ἀρρε!]ατοϑ. Ν' ςς Π πὶ οτὶᾷ γοτιποεὶ ροίς 
(ξρσιιπι ρτο 5Ρ.ΟΑΠΙΟΥ Ἰςο]πο ἀριά Οἷς, φυίάαπι ςο- 
ἴσος Βαδοαης βλοοἑ τεῦ, μοῦ οορπατίοῃςοπι [ἰττογᾶ- 
τα ὃς Β. Ν 4, Μεδύλλειαν Ιᾳρτα Μεδυλλίαν νοςα- 
αἷτ, 136, 26. σα} 115 ρΘΠΟΓΙ5 σα ΠῈ 4]1 ἀραιὰ Ραμ πίαπι 
τὴς ἠοτατα ἤπητ, τ ψυῆόλα ὃς ψυῆδλία. Εδάοπι(οτί- 
Ρταγα αἰ ογ Πταϑπ οοάθτῃ νοσάθιι]ο γερετχίτιγ οτίαπι 
ἴῃ (ἐαθπτίδ. ποοποῃ ἴῃ Κολλάτεα, ὃς σομΠ τα διι5. 

Ῥ.176,ν.7,{| στη Γὰρο [οραμλι5 δὶ τέω πεοϑυ- 
το μίαν,(δ (5 ὃς Πγιέξιτα σο ξἷτ πο Πι5. Ν΄.2ο, ἔτα- 

ἔταγα σοπιιεῃ δητῖι5 [εσογῖ5 σσαράςα ϑέωαν. νοὶ ἰπί6- 
τη ἀπ αὐπῖν. Υ.Σ 2, ρτο Μαρῤκω (οἱ θεά εξ Μαρ- 
κίῳ,π ΟΠπιο γαῖ ετίαιη Χυ]απάογ ρα Ρ] ατάγο, ὃζ τοσ 
ΕἸ ματι τἰ5 ΠΕ οτὶς 5 εἰ ἰατὶς ποτα. Ν.2 ς, ὑσσυγραφόμανον 
Βμιαθεῖτ ετίαιῃ Γαρὶ σοάοχ, αὶ νοττῖτ, βάγφάο [εὐ γ1- 
Ρίο:. ἐασυγςάφεῶς οτρο αἱςϊ νἱάετατ εχ οο , πο δρυά 
Ἰλουπδηοϑ σϑητ το ποιηίηϊ (δ ἰοἰς θατιτ ποπιθα 
Ραττῖς, ἰπτογαῦ οτίαπι δαΐντ ΟΠ] 15, ΟΙΈΟΙΝ. Ν.31, 
ἴῃ Ἐχθιηρ[ατὶ οἱξ ὀντές. [4 ἐν πεῖς 1.ρὶ οτίαττι ςοάίσειι 

Ἰορία οἰἠταθίτατ,, ὃς ρίιι5 αΠειιογατίοπίβ ογατίοπὶ 2 ο παρα Πς, ηπυμιητ μας νοι Πποηῖς νουθ 4: »ρ λέγη ηε 
ογεάμ οὐζογεα δ οτεῦηα ἀρ ράγ θεῖ τορι ἐμ Παῖς Ἰάο- 
πΦηῖ72. ρῬΔ0]0 ἀητὸ αἰ οἷ τ παντὸς μιόλιςει,ν.2 6. Ν΄.,,,Π ροίξ 
αὐτοιὶ ἱπίεγαταγ ὃιραγοης Βοίι5 οἱἘ εὐ! ἀοητίογ. ΝΑ 1, 
τῇ αςοἰρίσπάπτη ρτο οοιηροῆτο ὁ εἶναι γε] σαράναγντ 
Ταριιδ οτίαμη νοσεῖς φαε 6. 

Ρ. 177. ν.6, {ἰ εὐνοίαις τι} 15 ΡΓῸ ἐινοίαις,, ας"]ς αἵ- 
(ξητίαγ, Ν᾿, τγίρ!εχ Βῖςίπ νηο οοάοπηα; νογίτι πιο- 
ἀππὶ οΥαῖ, μικρὸ Ἃ ἡμαγμίι ον) φϑόνοις Ὁ ΓῸ μιαρὸν, ἡμογιμέ- 

γον φόνοις. ΟΕ Δυτο τη ἡ μα γμμένον, ραν τἰοἰ ρίτπ αὐ αἱμάοσω, 
ἣὼ . . - “Ὁ ΒΝ . 

ὁπὰδ ρυσπαίϊ,ας πγυΐτοσ εχ ΒΟ δ. ἰμτοῦο Π Πρ. 5. ὁ σγμεμίο. 1 8,46 Μαγοῖ σορηοιηθητο αἰςοταγαιι- 
Ιοϊηταδά τ 74,40. ΜΝ Σο,ρτο δά πεεθίο καλῶς πγὰ- 
1πὶ ποηλθη καλών: ντίαρτγα(δο,: ς ) ἰπ Ὰ οπλ 1 ἰηαα- 
σαγατίοῃο, σημέϊα ἐραγια φόυίεῦαι! καλά : ὃζ τυ ΓΓ ΠῚ [1 
ΝΝυιη: ΠΟΠΓΠΊΔτΙΟΠ6, 122, 1, ἐρν,ϑυσκόπων αἴσια πὼ 
“«ἰροὶ τὰ δαίμονος σημέϊοι ἀποφηνλύτων: ἰτ ΔΕ τη 4; 1.36,47.1Π. 
Τα} ΗΠ οτεφατίοπε. Υ. 4.4. ὃζ αὐτίω τειϊπετὶ 
ΡοτοΙξ, δζ αὐτοιὶ ρτο οοάετη {Ὀ{Ἐἰτα. 

Ῥι1γ7γ8,ν.12.. ΔΝ ἱερῶν Παῖς ετία πρὶ σοάεχ. 
Ὡᾶτη ν ΘΓ τ, σϑρενι 7922 (ἀ ΟΥ̓ Τε77 ρΥἱμοήρ αὐ τεῖγ δαφέπτε. 

γἶς, 8ζ ΔΠΠΠ1η ἘΠ 5, χαίαπι δὰ δογαίξε ἀς]δγαπι 4. ρΟΙδς οτίατα Ἔρος ἱερέων:ντ ροτ ρῃταί!5 Πτ τὸ Σρχιρέως, 
(ἄνανρι ρορεβοῖς, ἤσατ τεέϊε νοττεῖς Οδἰοπίας. Ραρίγιῖ 
ποηλεῇ ἢϊς Οἰάγοαπο {π|ρεέξαπι οἴξ, πο Δ ταγηθ πὶ 
(6 ἰπαοηις ἔτεσιν ψιοι Πιδξίτιιατ, παπὶ Ὁ, Εἰ Δα, 
ἀς ιο Γαι [6.9 ΑὉ Ν τος ςοπαϊτα, (Ὁ ἤποτη, ποπ 
μας ροητίῆςεπι, ντ ἀςΠΠ}ο πτο ΠΠρὶ αιιοατ, Ν,3.4, 
ἀεἤάογαταγ Πἷς νεγθαπα {δ Ἐδῃτίπιιπι ἐζ), ροΙ ἱΡῬω- 
μαίοις. Υ.3 δ,ΙΠοΙαἱα, δ“ Λατίγων,ἀ ἀϊτα οχ Ν᾿ Θη.ςοά, 
Νν. 40, 4αΐᾳ πα}18 ἀἄ νερ5 ῃἰς ποπηίπατα οἴ, πος ςεττᾶ 
εἰξδη ῃςξο ρτίπηαγίαταης Τιατὶϊ οἰυιῖτας ἔπογῖτ, ν οσ πη] - 

᾿π’ηποα Οἴαγεαπο ιοαιις [πἰρεέξιιπι βιῖτ, Αρυ το [ε εἰξ διιέξογεπι (σγίρ 1 Πολιτωράῳ, ν οἱ Ππολιτωείων τῇ 
πόλφεντ Γἀριις πο; νοττίτ,εα ἐγις ἀμ16 υνόεη» Ροίἑίο- 
γέμει ροβεῖδ. Νοταθη ᾿ατ5 νε]5᾽τορταπι εἰξαρυά 
διοραηιιπι: (εἀ γορἰς ΠοιηξςοΟΥΓ ΡΠ ΠῚ, Μαρκιανὸς, 
ΡΟ Μαρκιος ἴΑγκος. {1 ΘΠΐπ δι ρ μη [τὶ ρΠης ςγα- 
ἀο,ποη παάδεταητῦ Μαῤκος,νῖ Χγ]αη ἀογ ουηξάδυϊτ: 
αΐα ον αιοσ; ποίξεγ ράρ, ρταςεά.ν. 18, Μαγ- 
εἰο τε αἷς ὅγίκλησιν[Αγκυ, σορ ηοπγ Αης:ςΟὨτγα [,4- 
τ᾽ ποτ ςοηίπδειαΐη , αριια ατο5 ἔπος πο σορῃο- 
τηδη οἴ (ε ρεφηόπιοη, ἔα ἴῃ (δα ΘΠτίθι15 Θτί Δ), 

Πίος εάοοοῖ. Υ.47,Ρῖο Πᾶς κακέργρον ὕλῃ ἀραιὰ ὅο ςΟ[ϊπιοτιια  ηἰ5 ἰνυΐιι5 γεσοτ ἀατι5,"Αγκὸν Μαρκιον οί 4π- 
τοῦ ποῃηϊπαῖ,1 84,4: [86.21:20.4.301:2 Οϑ,47:211,20: 

237,38..ὃζ τηοτίϑ μυίας αἰΐεγτο πιο ηἶτ δύ, 4 5: ΕΠ 1Π8 
{]ΠἸἰσες δίμα Ιλ οπηδῃῖς ποι Π4:αἰταγ, κοινὸν, πλι Πα: 
(αι Ρτεαηοσγμεη οἰ τιτ)αἰτεγ, (ὑγενικὸν Θ' παΐῥωνυ μικὸν, 
αφρεητί ργορτίιπη, ἃ ραττα ἴῃ Ε[ο5 τγαηίθατ, ἰάθοα; 
φορτ τίατη ποπαΐποτιιγ, θαι ποπηθη ἔπ Πα’, [π εο- 
ἄεπὶ σοτγιιρῖο Μαρκιανοῦ νοσάθι} 0 Ἐχρτγοϊιπι εξ, 
φιυρά ροττίπαςὶ ογγοζε ἃ ̓ ἰρσαγίο ἥιογας οἴ Πα πι, πὸ 

[1Π.» 



24 ΙΝ ΡΥ ΝΥ ΕἸ Α Ύ ΔῈΝ Τὰ Οὐ Οὐ Ὁ Μ: 

ταητατῇ ἴπ παι Μαγοῖί, (εἀ δτίδπι ἱπῆτα ἱπ Μαγοὶϊ 476 δαῤίηὴς ναμίιο. (ΟΕ οῃα5 οχ σοπί οἔξιξα ἔξεὶ ἢ 
Οουίοϊαη ΗΙποτία. ἤδη ντογηια πϊς Μαῤκιος, ἀοῖγα- τὰς Ἀοτηαπο5 οὐ ἰΘσογιιπη ρα ταὶ [ἀροταῆς, Ἃ ; 
ἔξει, ἴῃ Μαβκον ν εγις ἔιογαῦ : αι ο ργαποπιθὴ οἱ, 23,  6η. σα. Αϑενῆνον: γε ἀργὰ ρα. ΕΠ ΘΠ) 
ποη ποπιεη. Ροστο [δι οἴατ ἰρίᾳ ϑιορμαηί νοσθα, Αἰιεπτίπιπῃ ([παμῖτ (]αγθαηι5) [ἴστο χ αἷι ἀὶ 
αἰτίῃ ΑἸ ἀΐηα δἀϊτίοης ἰοσιιπτιγ: Γολιτώρκον, πόλις Λα- Οἷπι [Πλ4]4 Παΐεσο ἴῃ δπυθίτιι. ἴῃ αἴτεγο ἰρίταγ ἰὸς 
φίγων" ἰωὺ εὑρον(γείξε ΧΥ]απάοτ Ἰορίς ἑλὼν) Μαρκιαγὸς ὁ πηεπάδείξ, Ν.2 4. Ν Εἢ.ταὐδοίμεβονερατιιτη γοξῃς Ν 
βασιλαίξ,, μετήγανῃυ εἰς Ῥώμίω. νὮΪ οτίαπι ποτα μετήγω- πχαϊτο γε 15] 46 πῇ σο Δ πλοχ ν.26 Λαυρένος, Υ,2; 
γυρτὸ Ὀοπγήδηο κατήγωυ τ πο ἀδίαγάς, ἤουτρίς δος ρτο νυ]σ. καλοῖς, τεέξε Βαδεῖ 46 ςοα, Υεῆ, 
4πο6; Ὀἰοηγἤιι5 πιοΧ αἰ οἰτ,εἰς Ῥώμέω μετέωείκαν. νατ- 86 αν. οη ὅς ἀτισοα. μα οπτ ἐἰργεταιρ ργαίεητί τοπι, 
(ἀπὰ Τ᾿ οηγ Πὶ Ππολιτωφίοις ἰάο πὶ 5ὅτορἢ. νοσαῖ Πολιτω- 10 ΡΟΓΘ: δέ ΠΠΟΧΝ ΘΠ, αἰμιφοτέρα, Πηρ  ατὶ Πιιπλογο. ἢ 
ρίωοιζ. πλΔ] πὶ ορο πηοάϊαα πὴ [τὶ ρτιγα; σοηι15, Γολιτω-. 5 ΠΟΟ ςΟΠΊΠΊ Γγαηϑἔογτ π Πη ἐπὶ ροτί αὶ, Πςοηὶγ, 
φίνοις. νοττίτ: δεσγεσαύα!ηνγ ἀμ εη α σοίϊο Ραἰανῖο αρρεῖίᾳ 

Ρ.179,Ν.7, ΡΓο τροκατασκευαζόμενοι Γιὰ ρι15 Βαρες ἐσ οἦγοά 2 ηεδη Υ δ: ργέητα εἐξ οὐ άμα, ργοίαπα ὃϑ 
γαηγος σοποίμηαπίος. {᾿ τλθ πο σατο νοχ, Πρηίῆςας σέ σαηο, ηρενα πη σέγοσα, οῖρρα σον οἕαιηι, 
65 (6 44 βπταγαμη δε} π|πὶ ἱπ γαχ δ, ντοσοΐη σε- δ6ά ιοπίαπι παπο τγαηβροίτίοπ απ Ογασα γε 

Ἰεφηϊ νοσποπετεροίῃϊ, ἰρίε νογτογασ, ραν. Κο.͵. ἀρτε δά πηϊτγαητ, ργο στ πῇ ΠΙΠ ρτὸ τλ  Ἰαρ 45 γωῦ: τι 
»ράπάη σοί φηΖ, τα  ΠῸ 1110 ραττίοἰρίο. δ᾽ αΐς οπ-͵ Ρτογοα ΠΟ οτρῇΠΣ διιέξου νἱ οὶ ροτοῖπ, ἀμφοτέρω 
τεηάας Ἰεροπάπιπι οἴα προςκαϑεζόμοενοι, ἢς Ἰοοῦ νοῦ- (ὑμπερκεχγομένων τῇ Ῥώμῃ λόφων, τῇ τε Καρλίε, Ὁ τ καλυμ 
τε5;44 2 7166ἰπε {|| ανρε,ΐπ γηια Ἔ ογάποΥ τη σοί οη1 ΟΥ ἀπ,  νῳ Τϑμ ἀυΐίνα. πάγη Ἰεέξἰοπ ει ἐσὸ ἰπ [,ατί πανετί 
δά, οὐ[ἐ, 9 [εξ ἐπιραγον υπάοφηαφηίνηρ. 56- 2 ὁ Πα.) τηδ] αἱ στη (6! επίτιϑ ν οσε ει, ἡ γεἰϊι 
4.6 Π5 αἴρεσιν ΡΓΟ αἱρῶσιν ΓερατίτιΓ οτίαπ ἴῃ [6 ιιοητί- δε Ραίατίποα, σοί. Ῥόττο ντὶδ5 ργιπιογάϊα εἶτοι 
Ὀι5αἰϊιοτίαβ,ν. ει, τ 8, ὅζ αἱ], ΜΝ Ὶα 7 ΡΓο Φιδης. Ρα]ατίμαπιςο ! ]ξ Πιη άατα ἔ}{8|, {πρτὰ ἀοοαίτη , 
γαίων Γἀρα5 ]ορὶς Φικολνέων, 6, γφηεέ!ο ροέ Εἰοτείμδαῦ τῆι] 0,72,46: ὃς 73,11. Οὐ] πὶνεγο πηοητέδ τι, 
αἰϊγηεῖῖ. ποτ τηαὶς βοσίλη, πᾶπῃ ντ πΐς Μαγοίαβ ρος ἰονγθὶ δά αίτιιπι ξαΠ16,1πἰτίο ΠΡ τί τοῦτ! Ἔχροίαὶ 
ΤΟΙαπ θη ςερι{π ἀἰοίτιιγ τιωὺ Φικολνέων πόλιν, τα ἵπρτα 20. πἰΠ ἔογτο νογίμιϑ οἱ χιιοά ἔξοιπάο [ἰδτὸ πὶ 
(15,41) ΑΒογίρίηες σοπα! {{Π ρεγϊδεηταν Τεολλίωςς 113,3 7: Ἀοπιαϊαπὶ ὃς Ἵατίππη [Πατὶπ ρος Ρδείβι 
καὶ Φικολνέοις, διὶ παϑὸς τοῖς Κορνίκλοις ὄρεσι. Οο] ΕὨἰπ5 ΓΔ- τίοποπη ΔΩ ρ Ηρ νγσουη Ἀ οπηαπλ,Α Πα ἀπο διος, 
υἱᾶπο5 ςοαἸςε5 δ αιΐ πηδ] αΐτ, ἱπ φαΐθιι5 Αποιι 7 δ. [ἴθι δά ρτίογεβ ἀπο δαΐς ἐξ, Ουϊτῖπο ὃς Οαίος, 
πῆς Εἰσάμα,ηθ σαριῖς, Ροἰ ον τε γηγ [26 δοίίο γορειῖί, ἰαϊ[158 ἀοπλίς 115 Βὶ οπια]απα Ραϊατίπιιπη ςοΠ]οπ,, 
4αλπιθθτεπὶ ἃς δὶ ροηίμ5 Πῖς Φικίωαίων Ἰορίς ρτο Φι- 5.0 46 σοῃτίριμαπη ( α]απὶ ἕαπα ς, Τατίιπι νετο, 
δίιναίων, ἴῃ 5.Πο]. Γαίης. Φιδίωαίων ίαπια πησπτίο ρίτο πη ὃς τηοητοτη Οαἰτίπιπη. γ146 ὃς το 4,3. 
δας ποη φυδάγαῦ: αΐρρα φαογαμη ἀςξεέξίο ρα] Ρ.183,ν.21, 4 ῃτα χαλεπὸς ΓΕ(ΈΙ5 ΟἰΠΔ ΓΆΡ, 
ῬοΙἘτοοοηίξτιγ. Βέοαμα ὃς Εἰσοίφη [ὃς  Ῥ]Ιηΐο [1.3,ς. (ξγομ (15 ΟΘρ αἰ Ατίτια ΠῚ καί. νεγτίς ΘΠ  ΠΊ, γα μη δὴ 
φιΡοπαπταγ η ρτίπια [τα]τα γοσίοπο: {6 Εἰσοίδη(ς εἰίσα, σοπῖτ. ἸΌΪ46πη ταγίαπη ποτα 55 ρτὸ δὶ 
τατίπι οτίδπι ἰπ ]αάγγα,σαρ. 12 εἰ! απ ἢ τὶ. γατσο φηϊποατίοης ἰοςαὶ!. ΜΝ. 2 4. 1π ΟΧοτηρ]ατὶ οἱ 
Εἰοπείοαξος ποταΐηατ : στο φαίητο οἰ ηρια]ατ. ΕΣ. φύρο. (ξἀ ργοςι] ἀαδίο νοτὰ οἱ ΘΟ α] επὶϊ ἰεϑξίο, πὰ 
φηέληη (ὁ υγϑερορ σαί, (Ἰὰηατ) ὧγ ΕἸοπίφαϊα κα Εν’ λιοφόρα, ΠΑ, 415 2π4 ΥΩ βογρέμρεγνα τα λα ἔΕΥΥ6 ἢ μο 
ἀεηάιος, 85 βμἑμέρε αἰ τ,σοπίτ μος σομμγ ΑΥ̓Έ. Ταρὶ νεγῆο πηιηιι5 ππσπάοίς μαθοῖ ἐγζοίε έορ ον 

Ῥ. τ 80,ν.3.0, πλ4}{π|τγαηϑροῆτο νου θοσγιτη οὐ - Ῥ.1 84,ν.1.4. 5] 5 οΠηἰμ5]ορίτ᾽ Ἠνοχίλε, ἰἢ 110.) 6. 
πιο, ἐδγίοιυ τίω αὐτοῖς ἁμμορον. Υ. 4, τοδί α5,ἔφβόντε καὶ 4. τπεπίθη Πππὶ το πηροτίθιι5, ΜιΙΗὶ Τιαρὶ ἃς Θεἰεηϊ, 
ἥγον,ντ σαπῃ Αἰ δ Προ, τιιπι [ἀργὰ 172,18. Ν.47, ὅτίονογίογ δεν ἃ, Ἡνιοχίδου :ντ τ ρδγγοπυ πλΐςαι 
ΡΓο ἔπ ἴῃ σχοπηρ[αγἹ ογαῖ ὅπ, [ςἃ ἔπαρ ποίοίτ οὐ πᾶς τὴ ἀξάιέξατη Ὁ Ἡνί᾽χος. φιοά οἴἘ σαπαπεςς, 
Τιαρὶ νέο: γε [4545 ενιὴγη Ο14792.1, αήπισ υγδιίδησ αάρσ τουδζραγε Βακχια σῶν, ὃς ἱππριτο Βακχιδῶν ἰΘροΓοΡ, 
ἐείίαν. (οἰοηΐας νογτογαῦ, 1 αείμὲ ῥοιϊὲ ναοῖς. δίσαὶ ὀ [ατητι5,ντ ἀοςαϊ ἀραιὰ Ραιΐ.426,56. Ὑ.36, ποπὲγα, 
ποη [Ἀτἰ 5[Δοἷς ἔπι, ΡΓῸ ὅτι γὸ Ιασατ δ)ότι. Ν᾽ Θγιαπι ἀρτί5 φηάμαίο, ἀσῃουμτ οτίδπη 1 αρι5. [δ ἢ αι πὶ 
εἰξ ἔπ, 4 Γιατίπιιτη θ 6] πὶ Ποη τιπο ρει πὶ εχτ.͵ Υῆν,23, ΠΟ Γοραρπαθο. Ν᾽, 4 Ο,ΡΓΟ Λυκόμθου 
οστιιπι εἴα, (4 απ αἰ τος ἀπηΐβ σοπεἰπυιαταπη,ντρα-. ιαθιιΐπγι5 Λοκόμωνα, 10.4.40: 108,4: 109,6: 
τεῖεχ τ 78.26. ὶ ὈΙΡοτύλοις, Νομέτωροι, Νυμκαῖ, ὃζ σοη Πι] 18. ᾿ | 

( 

ΤᾺ 

Ῥ.τϑι,ν.2.4,) ΡΥὸ ᾿Αλαὴς ἀπηθο ἱπτογργοζαϑ ΟἸΠῚ Ῥὸτ 8 φγν. 10, πούΐᾳ πλΑ]15 ρΓῸ παύτη ρου ΠΊ 
Οταςο σοάϊοο τοτπαογᾶς ἴλλλαις, ἀρηά 47:46 ητο ς ο Ν΄. 1 )οροτα8 δ Ποοσιιπη νεστογα; 4 μῥἑμθυδμν 
δττογοπργὰ φιοαις ἀϊέξιιπη δα τ τ 8,0. Ῥάιΐο ἀπτα βῆ [ὃ αἰϊφηοῖος ἐῃ σγγΉ722 βϑγ ἀϑγἐη ἐϊὀγα δὶ, Ε8. 
ῬΙῸ ἀςοι. ἑτέραν μαΐχέω ἴῃ ΕΧΘΙΊΡ ΑΓῚ Εἰ ποτ, Π. ἑτέρα ἐπα (θὴμ αἰμ[. φϑγέεγερ, αὐ(οοηαι ντ ἐϊκύκλιος αἰώρᾳ 
μάχμ, σοητγα γηταδξίσοβ σάποπα5, Επηθηἀατίομοπη διάτιγηϊῖα;, ας ΠσηΙΗςει ΠΡ γατίοπεπι ςογροσίη 
φοιτᾷ οπῆγπιατ χιο ἰηἔγα γθρατίτιιτ, τ 86,28, δας οἵδεπὶ ξμέξαπι : ]ια: τα] δι Αἰ τί ριι5 νἤτατζα οἱ, ἡ 
σίϑεται πτϑὸς αὐτοιὶ μάχας. Ν᾽ 34 «Ὀρχῇ νι ἀοτιΓη 1.4- ὀ δλἠ 4, οτίαη ἰηίεττο ῬΟΓῈ οἰωνοσκοπίας ραττί εἰρίο ἔχεν 
Ρὶ οτίαπι σοάϊες ππ Πα ν οετίτ, ρασηῖς οἱγιότσι 4 λαξοῦσα σοΠ πηρσοηάμτη σιπ (ςαθηείθα5: ἴηι. 
νογίογοιη ἰδξξίοποπι ορίπου εξ, ὀργῇ, ν ΕἸ ὁρμῇ. Μοχ ἰη Τι]1α βέϊο, 241,46. ; ᾿ 
παίσ ἸΠτιπη δελίσροις (δοατιι5 ογαῦ οτίαπα Γἀρι15: (δ 4 Ῥὲὶ 8 δ,ν. ᾿,πλδρ β ργΟρυῖς φρατείαις, ἐλ Α 6 5. Δ 
Τιατίποϑβ ἔα πηϊηΐπο σοποῖο ΚΖ είν ἀἰσετοτιοηπες.͵ ὀη. Υ.2 3, Ρτὸ δ᾽ πα] πε πίω, νι εγατιι δὰ γε: ἢ Ὁ; 
ταῦ οτίαπι (]ΑΓεδηι15. ὃς ἢς ̓ ΠΈτα εἴς 373,12. ὅο Ραι]ο πέτα ὅ5}) τίω Κραςυμίδινῶν,ν. 40. γ᾽ 2ό,πΠοΠ τς 

Ῥ,τὃ2,ν.3, ΠΑΡ 5 ΡΓΟΡΤΙΕ φρατείαν] εσε8. Υ. ς,- Ὀῖτο ιΐῃ Ιοσοηάππὶ [τ ἐκ ἢ; πλησιοχ ὥρων Λαδίγων, οἱ] 
ϑρύοις ἀσῃοίοϊς οτίαπη 1 αρὶ νογἤο ματο: π66 αὐίγθ οοα- ΟεἰἸεηίο:ν εἶ ἐκ τ" πλησιοχώρων ὃ Λατίνων, νεαρὰ 
γεέραῖ5. δε ορίηου Πιοηγήαπι {οτρΠῈ ἀϑώοις, 4 ἰπῚ α]ῖο, ἀονρηηεαγοαάηξξη αραιγήῤη σου Ὀγ 125, 
ΘΠ ἀζημίοις. (Δεἰεπίι5 δά ντγαπι 1 Ἰοἐξίοποπη 4|}ὰ. ρηίο Κοαμο, (ὁοήϊε, 59 1, αἰέμδε: ΡΙΟ, δ 1,ατἼμῖ, πὶ 
(δγατ αἷς νου ᾽5; πέσ οναπος αϑιογηη  ἐμσοίησο, ο, ρὲ Κορραπὲ [δοΐτ. Ν 58, {Π ἐνεαυρήαϑῃ πλα 15, γε ἴη3.ς 
ποία, οχ κ οἵη ὃς Ν επιςοά. αἀάϊτα, αρποίοίς οτἰλπὶ 188,17, ρ6Γ πιο] σοι. ΜΝ, 4 τοποῖα εἰςῆγεϊπηρετίο ἀν 
Ἐδρὶ νϑγῇο ; σθιθγπε; υΐσογο Κοργαηὲ οὗ ἰαῤογαηαῖο.  [ΠτοῚΡτῸ εἰςῆγῆυ αὶ ἀμάων, Κμεὲς πορεθ: ((ν τ  ΔρΕΥ πς ὧν 
ἐγ ΑΜ 1142, ΟΉἘ ΘΥ̓ΑΤ ΤΏΙ 0 ἀη16 πα ρθε, ργασοίϊρῥαπ!-. ὀ τἰτ) ορηε ρὲ. ἰξ σαπι ητλ( 1 90,46) Ρτο 60 ἢ “ΝΗ 

εσκζξ ἐ] 



, σε, ργσοςάφητα [46 πὸ ὁ μυ, δ. δ αξητο ρεπίτί- 
ἡ ἐ μιίω ἐδέησέ γε ἀυτωῖ τειχομαχίας: ποτ 405 τε αἱρίςατὶ 
, [αἷς ροῆιτ, Ηἷς φιιοη: Ρτο εἰςῆγε ΙΘριο πα οἵο ἐδέησε. 
ΤΡ 187, ν. 8, ἰὅύαις Παααἶτ Ἔτίαπι ᾿αρὶ σοάεχ. Πὰπὰ 
υ τίς, ἡρ(ὃς βασα ργοργία τρίξέαπῖ!. 564 δαπι δῇ- 
ἔπᾶτο αἰϊέξογοτα (ςγὶ ρ ΠΗ͂Σ αἰδύαις, Ποατ ΠΕγα {19 .4, 
1)ροΙἘ οαρτας Εἰ4οΠα5,ἀο ο  ἰοηί5 διιόξοταϑ ἢ} ς- 
ο πηττγα πη ςατὶ, ΠῚ φυγαῖς ἐζημιώϑησαν ἀϊδίαις. ιιατα 
᾿ ο]οἐξίοποια ἴῃ νογίοης ἐδ αΐ ποη {πὶ ναγίτιιϑ. 

ἡ Ἰοπγο[Ἐἰοῖδ5 απ ργορί Πηι5, γα] εραητιγ, [πέτα ἴῃ 
ΠΣ Πἶδιις Εἰ ουῖς ἤθη ποάο ἀϊδῦοις φυγαὶ ἀϊδαπέξα 
ἸΤΣΤΙ, 7: [64 οείατη ςοπιροίϊτε ἀειφυγίαν, 2 1ο, 
ΟΝ τ ςτὸ ὧν αὐτοῖς, ἰδ πἤϊπι5 ροίζα ας ἐπ᾿ αὐτοιὶ, 
Ἔσο: ς ντ ΓΑρα5 Ζαο αι νοττῖτ. δίς σοττς ἰο- 
τασραυίο ἱπέτα,ν. 4.3. Ὑ᾽.18, Π1}1π| ποπγίπάη- 
γΠιαὐπὶ, ἰὰ εἰ αὐπὶ καϑ'' αὐτὸς, ἐρᾷ (0 γάγ 16, [215 
δι. Κ΄.50, Κολλατία ὃς Κολλαῆῖνοι τα Ελι15 σα πη- 
υἰεεϊδαπταγ, ντ ἀρια Υγσ, πη. 6, ΠΗ Οοἰατίνας 
γμεηἱ ἡοητϑησάγοο. ΚΝ 2 8, ρο[Ἐ ἐποιοωπτίαδ- 

᾿ ἰεπά πὶ οἱ Ρώμκαγοι. ᾽..4.3, Γεξεῖι5 Ποατγο σα πα- 
ὃ καλύμανον Κοργίκολον, 
Ῥ. 18 8,ν.494{{π| Κορνικολόνοὶ, γε ἀρ! ὅΊΘρΗ. τυ- 
γὴν ὃ, αἰϊα σομ πη} 12. Ν.7, ἴῃ οχδῆζερ! ατὶ εἰ 
πωεχείαν. ῬῖῸ 410 ἸΡί8 δεσεητιιβ ἀτσαΐς ἰοσοη- 
γτῇ σμυεχείᾳ. ἤς νἷςς νετία ἀυτω ρᾷι!ο ἰῃ τα οτας 
ἀυτών. σαϊυίπηο ἀϊ ογτατα ποη ραιιςα οδίεγααι ἀ- 
Ῥαυία ἰδ: ᾳ ΡΓῸ αν, ἡ ῬΙῸ ἕω, ὦρτο ων, δζ σοπ- 
Ἑττοσί οσςα! ποῖ ργαθαῖτ, φαοα ἴῃ Πϊς., ποΐ 
ἐγίδεραητνετογοβ, ἰβ δα ἰδτιις αρροηθβαητ, Ν. 
πόλεις ἀξιολόγοις ἀσιοίοίτ οτίδτπη 1 αρί νογίτο : ὑγόσν 
1 αὐβεγπαηόας αὐΐοοογηηῖ. [ξα ριιτο νδτίογοπι 
ὁΠοπη ΕΠ πῦλις ἀξιόλογος: Ππᾶτη οτίδιῃ ἴῃ ἰητεῦ-. 
᾿αἴίοης (δοατιι5 ἔπ). τὸ Εἰ δηατίρι5 αιοαια 
ἰεατὸς αἰϊαιῖβ τοροποηάος Πιρίςοταγοχ Βοος ἰ- 
ταίοσο πο τοοοπίος ορρία ἀς ρτίοῖς Τιἀτίηἰς 
χ: Ειοπίηεα σοφία, (τε, ΟὟ  ἐπερη δ ἐφε7, Δ- 
οἱα,  ραπηα, Δ ον! μ71. 
δια 8 .9,ν.4.,. πα οι Αἰ  ῖ5 ἐμξεξληκότες, τ Ραυΐο 
ἀϊεῖτ εἰς τίωὐ Ῥωμαίων γίεῦ ἐνέξάλον. δ64 ΠΠΉΉ Π τον 
ἐπα αιοαιο οἱξία Πποη πιοάο ἐμβολαὶ ἀΐςαπ- 

᾿Δδ ποςὶρίο διέξοτο ποέξτο,νε 8,6: (δὰ οτίατη ἐκ- 
γε  85,3,ὃ9: ἀϊποτίο (οἰ Πσετ πτοτυϑτείρεέξι. Υ. 

᾿ «πάοία εἰς Βα ορρίἀοταῃν Ποπλεπο]ατιιγαι το 

πὲς ἰτἰἀθ πιο οἰ οηἶπ5, Ποῃ τηα]ς. παι αΡτος 

᾿χοαιοήαε 7 6,[πτοῦ σοίεγαβ Τ Ποία; πηοαϊτογ- 
[ὰ '15 Ὑγθ 65 πατηογαητας μς ὨιοηγΠὶ ποῆεί, δ- 
« αι, Ῥυσέλλαι ,᾿Αῤῥήτιον, ἐϑετυλώνιον, Κλέσιον. {Ἰσαριιά 
1.11.1, καρ... Καθ αηὲ, εν οεπέ, Οἱ, ζ λοι ε- 
[σι η(6,, Τυοἰαιογγαηΐ. Υ.36, ποτὰ ἔτ. 2 ὀμαβῥιπειν 
οἱ ρεῖπιο αὐαρῥίψᾳν, 4104} ο[Ἐ νΠτατίμι5, νε] ροτίας 
ἰς Ἰεπιάνιττ ἀμ αρῥιπῆειν. 
ἼΡιτφο, ν.19, ἀςοἰἔργαροίτίο ὠκ. 
ΟΡτοτ,ν.24,4}101 μεϑόοκα ἀϊοἶτ: ντατίι5.. Υ.3 2, 
ὃς οὐτερον ΓΕ ποτὶ ροτοίξ, ὃς φέότεροι Δ Πλϊτεὶ, 
ΠΟ Ρι19Σ,ν.22. 9 πγαίεῖ ξογταίς αι ςρίαΠῚ αἱρεῖ, 40 
Αἱ ρα τ πν ντίτυτ. (δ ἃ οπτ ραιῖο δητς (ν. 3) [46 πὶ 
Ἱ εἰς, πὶς πσδρεμξολαὶ ἀυτωῖγ ἀμφοτέραις οἰδαίμανος, ΡΓΟ 

ἰε[Ἐ κατετρώϑησαν: φιοά ΘΟ] πίπ5 (δσατιιβ νεστα- 
᾿εἰὴς ονρέμμσ [ἔεπ! σοη οξίέ, δε οσὐτῃ ν᾽ ἀογομ [.4- 
ἀνοττς (μϑησογσεθαπεν, Ἀο ἀπ ἰτααὶ ΟΧ αἷτι5 

Ὁ (ΟΥΘΡΟΠ Ποῖ κατεπύθησο 4110 ἃ Εἰ ξοτία: οἰτοιμτη- 
τἰῖς πηασὶϑ δοςοτηπιοάατιιπη αἴξ, δέ ἃ ΡΙαταγοῃο 
ΕἸ πιοταρμογα ν(πγρατιιπὴ ἀε ντθα Πα 4ΔΠ|. κατε- 

δ χασμάτων ὑσσυῤῥαλύτων, Υ.47 »ΠγΔ δ 5 Ρτορεῖαπα 
᾿ δείας »εΧ Ροά μον, 

ΝΘ 5 ΕΜ Ὁ: 

29 

20 

40 

τέρναι ὃζ Ῥεσαλῖγοι [ριι5 Πα ει Ὡ)οἠα!ογγαπὶ, Ἀμας 

{ο 

ΥΒΥΕΟΘΙΝ ΕῚ 

1 93,Ν.2 γΡΓῸ πὸ ὅπλα (πρτα ἰάπ| αἰ φαοτίοϑ ἀ:- 
χἰξ τὸν χάρακα, ψα ἑν. ΤιΑριι5 Πα 416 γογεῖτ ργορέ 
Εἰάφμασ οαψέγα ἰσσάιν:,. Υ΄..χ.3, οδίεσιια ῃϊς δίᾳπεμι- 
ψαμαγοι ΡΓΟ μεταπεμψ μενοι. Ὗ΄. 4 .ο, ὡς το] α πα μπὶ εἰξ, 
γε] ρο[ πλείω ροποηά αἰ Πίη ξεῖο ςοπηπηαιῖςα. 

Ρ.194.ν.2 7,{1 διελύϑησοιν τη 4] Ἰ5,τιο ἀϊοίο πς- 
τα. Υ..4.3,[οτίλη τοξείιιο ἀποδοΐ, Ἐτν.4. 6, μὲν δὴ ρτο 
μάντι. 

Ῥ. το 70.2.9, νΠτατίτις ἀπαγγέλλετε ἴῃ μὰς ΠρηϊΕ, 
«ἰδέα φυγὴ οἴϊετ τη χα πη σα α ἀπιπηταχαῖ οαρίτα,- το 51. ν..47, -φαϊειὶ ΡΟ ίτι1Π} ρΓῸ ςφατεία,ντ ρα. 

Ρτοό,ν.2. 3γῃοτὰ ΗΊς πῆς ῥρίξ δοις,τπιτ ν Πτατίτις 
απιϊπίπο σεπετζο ἀϊςατιι ταῖς ῥάξ σεις. δἷς ραι]ὸ ΡΟΙξ, 
Υ.31γ σοικίλοις ὀδεργίσι, ΡΓΟ ποικίλαις. Υ.3 7 7 ΡΓοὸ ὑτὸ 
Ἰεσεπάπιπι νἱ ἀθτιτ ὑεῦ ν εἰ αἷδί: ]υλτγιιη ργα ροίτίο- 
ΠῺΠῚ ἰτογδ ΠῚ ΓΆριι5 δια πὶ ἀρηοιίτ, ἀππὶ νογτῖς, δἰ 
2, ρεγὴο σπου απ σοί πα γοί, 

Ρ.197,ν.2 17 Γαξε π5 ἐλόχισε: ΠΑΙῚ λοχᾶν Πρῃίβοατ 
ἐπ Πα 5 εχοίρείοιντ 196,36: 197,2. ὙὟ.32, πο] υἷα 
{Π1, ἐν τῷ χάρακι, αἀαἶτα ἔπητς Υ δῃ, οοά, 

Ρυτο 8,ν. 1 Σηρτο δοσυατίπο πιὰ σγασα σοὨί6- 
τι 4ο ροίξα!ατ ἀατιια τη πεῖς. ν εἰ γοῖεῆτο δοοιήατίαο 
τὲς, Ρτο Πιπρ οὶ πολεμεῶν ᾿εσοπάμπι ςοπηροῆτςο ἐκπο- 

“λεμεῖν ἀτιτ καταπολεμᾶν, ἀοΕ]]ατο, σχρυρηαγο. Ατιας 
το ἰη τα αιοησε μος ἰρίππι νου ι1Π1 πολεμεῖν συ Πὶ 
δοςιυίατ!ο (επηο] ατα; [τ ΓᾺ ΠῚ Ιεσίταγ: Ἰποοτταπι δἱι- 

διοτίϑης νοϊαηταῖο, δὴ ΠΠσταγίογαπι πςιτία. ΜΝ 18, 
ῬΤῸ ἀυττῖ ̓ ερΠ ἀ11ΠῚ ἐν ἀυτα, (τῳ χαίροικι:ν 6] φά πε γθία- 
}ῖτοῦ ἀυτε, ρυίούεμ ᾿οφεϊοη πη Ἰδουτις νἱάοταγ [- 
Ριι5,ἀππῈ νοτείτ, ἐγ 625, Γςαἤ τὶς. ΜΝ.3.9, (ἄρτα ρατῖτε 
τού] αρως ἴλρονπα αἰοῖτ, τ 8 7,3.4.:{Πἀςτη6; 4|{0]. 

Ῥὼ19 9,Ν.4.7 010 ἀμφοτέρων Γγ Δ] 1 αἰμφοτέροις νεῖ 
φδἀποτιῦ. οἰμφοτέρώϑι Δτιτ ἀμφοτέρωϑεν: γτ ΓΑρι15 οτία πὶ 
νοσεῖς ὐγήρεσηθ. Θ΄ 611 ν. ΡΓΟ μὖ ἀρτία5 Ιοροτηι5 δέ, 
νεϊ τέ. Ν..12,Π ἀμφοτέρων πγΔ]} 15 ΘΟ ἐπὶ σαί, ἔχοις 
αἰ εητίαγ. δ1ςν.47, πιαϊ ποθεῖς ἕογίδη αἰ ας ὑπ ὦ πό- 
λέως, ῥγογερηθί, 

Ῥὺ 2οο,ν.11 7 Ποπλίᾳ παριτ οεΐαπι Γαρὶ σοάεχ: 
Θεεἰεπίαϑ ρτο οὸ Ροίπεγαῦ 7) αγοί. Υ ΣΙ, πα] πη ὁ- 
χτεύεται. ὟΣ Υ, μέγιζον ΡΓῸ ὀώυὐβξλητον μιέγεϑος. 1.- 
Ρα8 ποῦ νοττῖς ργεποίραιτα ηασηϊπάο, Ν.3 8, 
ΤΑρὰ5 ρτὸ δοράτων ἰορῚ 6 ν] Ἔτι δονοαίκοων, ἀτιπὶ νετ- 
εἴτ, με ταδεγηαοί σπεῖς ραγηηαῤηεδτς ἀγα [ως 
εἴς. 8 ἃ δοροίτων τετίπεγα ροΠΠπιηγι15, ἢ ρτο τὰ} 15 (δια 
δἰ]δεῖδιι5 δος! ρίδηγι155 ν6] οτΔ πὶ ρτο βροτοὶ τγαῃσ- 
πετῇς. 

Ρ'χοι,ν.2 6, ποῖα δὶς ρε ρῃγαίη νογθὶ χῶσαι, 
ΠΪΠΊΪΓΙΙΠῚ γοωῦ ἐμφορῆσαι. Ν'. 3 γ, ΚΙ τὸν σθίτον ὀνιαυτὸν ἀϊ- 
οἶτ, ΡΓΟ τῷ πθίτῳ ἐνιαυτῷ μετὸὼ τίω τῷ Ταρκχίωυίᾳ ὀκβολίω, 

!,.202,ν.1 Ὁ, ἕλοις [ῃ Γαρὶ οτίαπη ςοαΐος ΕΠ, ἰη- 
αἰςας σοτγαρτι ρμααὲ, ἴῃ Πὰς παατ]α ἰοςὶ μυΐα9 
νεγίοηο; (9 οὐΐ φηίάονι μῆς αἰογ ἐπ Πίαμα ἀπ16- 
1επηρίο ρίαάϊ ργοχίνεα. 8564 4ιππὶ ρατιπὶ νἱάςα- 
τὰ οοπίξητδῃ οι πη ἰπ [Οἱι5 (αρίτο πὶ τορίο Πα - 
{8 ἕλος, Πος οἵξ ραϊιάειη, ορίποσ (στ δε πα ες ἕδεις, 
48: νοΧ ἴῃ νεγαίείς Οἱ] [ἀγιῖ5 ἐχροπίταγ ραἐμίηα- 
γίηφηγε, (ἀργαγέηηα, ΕΟ] Θηἴι5 Παοημς νοστογαῖ δἰεί- 
ὄναρ. ὙΥ.1 8, ἰς Ιοςιι5 ποη πγαίγαπη ἀρ οξ40 Ης- 
τοάοτἀρρατατίοης, 4] τγοἰς ατάγες ἴῃ σΘΏτιΙΠῚ2Π- 
ποβςοηϊϊοῖτ, Οὐατιιοῦ διτοιη ἃζ νἱρίπτί ατατος οἤπ- 

νι, τετποεὶ ροτοῦίτ νοσθιιτη αὔρφ. Ν.32,1ποχεπι- 6ὅο ζέγεης ἅπΠο5 800. δεά διέξογ ιιάγταπὶ ἃς νἱςοῇ- 
τηᾶπὶ αἰ, νἸἀο]σεῖ ἰητο Πρ θη 5 {Π]|Δτπ Ποπάμπὶ σοπι- 
Ἰεταπι: φιοά ροζογας οἵα ἀπηῸ τς ἀξ 16 ἃ Παῖαὶΐ 
ΟΕ ΠῚ. φααηγημδηι [1.1.4 Πππο5 ν]τίπηοϑ ὨΠξοσίᾳ ἰὺς 
(ἐρτίπρεῆτος ὃς χιιδάγασίητα χυΐπα; ἔαοῖτ ἀπ πος Ὁ 
γερεςοπάϊτα. Οατηάϊι δας ροίξαα νίχογίτ,οῖτς πὸ 
ΡοΙΠαπηι5. Μίηιι οἴδτ πορουῖ πος πη Ἰοςο, ( Ἰεροτοῖ 
ἐεγεἰαη 1492 ξ9 υἱοε ρα σεηθγ 4:10 7167. Ν᾽ ΘΓΌΓΩ Πί ΠῚ ]9᾿ 
δηχίῃσυίάοθοσ παίμτο ἰεέξοσί, ΟἸ]ασ. Υ.23, Νέζξιος πὶ 

Η ἀ 



4 ΕΝῚ Οὐ ἡ Ἢ ἈἘΙΑ ΝΤΗ Θι Εὐὸ ΜΝ. 
Ταρὶ σοάϊος βαΠς, ἱπάϊοας δέ ν ογῇο εἰτι5, ὃς Ο]αγοδηὶ 
φἀποτατίοποϑβ; Πα τι ρ] σοτη πὶ μααΐπ15 που, ηΪ5 (οτῖ- 
Ρταγα ἀϊαογἤτατοπι οὈίογαδιῖς. ἸΝαπι ρτο Π᾿οηγ πὶ 
μοίπεὶ Δηρηο, ἀραιὰ Γἰπίτιπν, ΡΠ πίατη δὰ Ν αἰογίιπι 
Ἰορὶ τγαΐτ Λγαρεετεῦρα ἴῃ φαϊ διιδάδμα 1 ἰμ|} σοα οἰ δι 
Δ οέηεηη, ρεῖ ἀἰρμιποηραμι. Ποἶπάς ρτο Ὀ οηγΠὶ 
ποίεε κέρεο ἀραα Γἰαίαπι, Ρ]Ιπίπιπν, ὃς Υ ΑΙ ασαπ1,6ί- 
(ξ “Ἰσοίμη νοὶ “ἀξἰέπηι. Τοττῖο, σαοά ργαποπιθῃ ἃ 
ποῖτο ἀἰοίτιτ,α ἰαῖο ὃς ΡΙΪπΐο ρτο πογηῖπε σεητ!- 
τἶο ἀςοὶρὶ, ἀιιτη εαπινοςδητ. “οοίηεη Δῆαηείμημ: δρυά 
γαϊογίιιπι νοτο ἰερὶ, “δαῖτα “εοίησ Δαμέμιν Ὀ᾽ ρτς - 
ποηηϑῃ εξ ἢ εοέμς, δα “Ὁ δείγματα: πο ΘΏ, 6, σοι, 
ςορποηηθῃ, Δαηεησ. Γοσα 5 ἀραα 1 αϊαπι ΘΠ 0. τ: 
ρα Ρ] η. 11.5.4, παρ. τ : ἀραιὰ Ν᾽ αἰ ετίαι πη, [1.1 ς, 4. 
τηθηλίηἰτ οτίατη δπέξου [) 6 νί 5 {ΠΠ {γι 5 σαρ. 6 : ὃς 
ΡτοΪίχς Οἰἴςοτο δ. τ 6 ἀἰιϊηατίοποιν δ᾽ σοτίβ αἰ 
Ποποπιποιᾶςαία ἔλέξαπῃ πγοπιούδητ. δίσοηίῃδ ρΓῸ 
Λυειείτ ταδλαῦὶτ Δήξησ; οὐ Ν δοτῖο το! 4ετη Ποῦ 
Οπεης, ἴεα (ἰπρίές : ν οτάτη 4; Βα 15 νατίβ ἀρρα]]ατίο- 
πδῖη εἱς λήρης “μετ. : : 

Ρ.203,ν. 2. ἱποὶ υἵα ᾿ἰς Πρηΐς [1, Δἀαἴτα ίαπτ 6 
γεη.ςοά, Υ᾽. ο,ποῖα Ηἰς ςφαφυλίω αἰεὶ φιεπη δἰ5 Ρᾶιι- 
Ιο δῆτε βόδω ποιηϊπαυΐτ, χαο (οί ἃς ἱΜασγεῖ δ} 15,11. 
11, Λίρο τοῖο ἀἰσηαη [ὃ δοΙγ)056 ρκεῖά!. δ ΓΜ ΠΟΥ κα 
λιαν ριαοθάεητα νογία ἀϊςοῖς 414 ΠῚ Ρδαϊο ητα καλιο- 

δὰ νοςαδαΐτ,202,37. ΜΝ'.23,4 1185 Πϊοηγ [5 Ηἰς φυλαὶ 
ποπλίπατ,ἀ εἰ ετγίδιι5, δας Γἰπαΐπς, Υ αἰεσὶα5, ΡΠ] Πἢμ5 ὃς 
4}1Π νοσαητ (ὐεπτυγίας αφαίτα πη. Ν'.43, Ἰεσεπάιμιπι 
οἰ καπιϊπῖπο σθπογε διυατίω, ντ ρα] ροίί,2 0.4.1. 
να] διωατὸν πευτγαϊίτες ὃς (δ Πδητίαο δοορίεπάμπὶ 3.0 σἰμι5 εἱς, μαθοῖ σοπίπηξεϊοπεπι οωὐ, Υ. τας εἰς 
ΡΟ τρόϊγμα δοιυατὸν, (ει Τ δωυατῶν. 

".20.4,ν.8, ρῖο τὸ ξυρὸν τοέξίιι5 ἰΙαρ6 ΠΊ115 τὲν ξυρὸν, 
φεποτῖο πιαίσα!ηο,ν τὶ Πέτα (ν.2 7) οσσασγίς ὁ ξυρός. 
2ζ,γεγράφϑοαι ἀρηοίοίς οτίαι Γαρὶ νετίο : (ὀκίρια ο[76. 
νετίτι5 [οτίδῃ εἰἘ τετάφϑαι, νοὶ κατορωρύχθαι : ντ ἀριιά 
Οἱς. Ὁ. τ Ὡς ἀϊαίη. Οὐ ἀμοητἠαρ2 85 ποράσία 
ἀἀεξο[ζανν ἐπ σογρίμῖο, [ἤρΥάς, ἐρλρο Πιεηα ρηεαὶ ἀσσο- 
ρώρισ, Ἰδίάετα 1} Ιοηγ απη, ντ πουηϊπειῃ σγα- 
σαμῃ, άποταῖ ἰοἱ. ϑςα] σεῦ: ηαἱ βηεα  ἰά 6 πὶ ραζατγῖς 
εἴς ἂς φρέαρ: οιιπι Ρυτοαὶ ΠΟ φρέαρ ἔτ, [ξἀ πῶμα φρέα- 4.ο 12πεγ2. [ξ ξοτίδῃ ἄρτι σομεγαβεπεήμη: ντὡμθι 
πος γΟραγοα πὶ ρατοὶ, οτίδτι το το ατίσςοηπίϊίτο, ,. 
29. δι᾽ πολεμίων ἀρῃ οί ἐφάεπὶ [αρὶ νεγῆο ; ὀείοις 
φρογίδης. ααο ν᾿ 4] Ίςοτ (δ ἈΠ] οὐ 65 ἴιρτὰ γυναῖος 
πὰ πολέμια, ὃζ {{π|}}1. δ ρο Θππιι5 εἰίαπι Ιαρογο δ 
πολέμον, ῥοἰϊσ. .. 36. Ἰορεπάμπι υἱάθτιγ πολιτῶν, 
οὐμήδηα. Τρ ᾿Θρὶτ πολιϊικῶν: 46 [ποτ έρηο α οὐ ψφηα 
ὴγῖς ἰγαάεηάί. 

Ῥιζο ς, ν.7, κοινὰ ἴῃ Ταρὶ ετίαπι σοάϊοε ας, ρ]α- 
ΠαΠῚ οἰ  οχ [5 νεγποηῖς νεγθὶς, γφρφείζα 59 σον). 
Οεἰςηίας νΙἀσταγ πη! αἰ καινά. 

Ῥ,2οσ, ν. 3.0, υἰοιὶ Γερο ἀοηῚ ΓΑριι5 ἴῃ ἤιο σο- 
εϊςο,ἤτιπι νεγτίτ, αἰκος ἤέτον Ραγεείον. (τατα (Ὀτίρτιι- 
σάτα {1 διέξοσ ἰρίϑ ποδίς γο ἐχαΐς., (Ἔστι εξ 4116 
Παῖῃ, ΠΟ {παᾶτ (δ πτοητίαπη, Π4 ΠῚ] ΕΓ, ἃζ ἰη ΤΑπα- 
4} 15 ογατίοηςο, ὃς ἴῃ [πὰ αἰ ρυτατίοης, αἤδείῖτ ριιεγος 
τ 5 Ταγααίηιϊ γερὶς πο οι Πα, (ἃ ξωνοιξ: 20, 
8,2 9: ΣΙΤ2ΟΣΣ 1 3,1. Π|Π ἔοστε ([Π 41) παταγα π6- 
Ῥοτες,,ορτίοῃς ΗΠ γορὶ5 μέξι ἤπητ, 

Ῥ,χοτι,ν. 13, βασιλέων, γερηε, αρῃοίοίς [ΔΘ ΠῚ 1.α- 
ΡΙ15,8ζ οπῆτπηαῦ ιοα ράμ]ο ροΙ (6 υίτιγ, ν.2 3, τῆς ὅο παντας: νΕ] τὸς ΟὟ ἀγοοίκων ἅπαντας. Υ, 4, Ἰσκια 
ἑείας τῆς βασιλείς. ἀτηιο Δάθο ἔς ἀἰςτ οτίδτη ν. 38, τῇ 
πα σοί δ) ΔΝ βασιλέων: ἅς ν. 18, τὸς Ὁιὶ βασιλέϊς: βασιλὶς 

ορίςαηο σϑῆθγε ΠοπηΠΔΠ5 ΓοσαπῈ ὃζ γορ Πα π0.α}10- 
41 {|ρἰςατί ροῆξε Αἰ ἰαῖς Ιοσοπάμιηι οἱἿδ βασιλείων, 
γέσιά. Μο. τί ηοῖα Τανακυλίδα Ηὶς αἰεὶ, (τ Δα πη] 16 
ἸΏ τα, 2 13,10) ]αδιῃ (ρα (1 8 ς,2 2) Τανακύλαν Πο- 
τη δας, δὶς Πᾶπὴ καλιαὺ νοραῖ 20 3,7: Ραρ.Ρτςςεά. 
Υ.37 καλιάδα πομχίηατατ. Υ͂. 30, ὅηὴ ἀσποίοίτ οἰμπ5- 

το Ρεγᾶπι ογαῖ ργο βασιλείων, γοσίά  ἡτιᾶτη ᾿Θέξοποπη. 

20 με ὑπσολάξωσι. Ν΄.46, Λαΐζοις ἰερίτ οτίαπι ΓΆρι ὦ 

ζ0 πε, βαῤεμίον. 

ἀεπι] αρὶ νογῆο: (ΡῈ7 σαρτεῖ εἰτα, (οἰ οηἰα5 πη ἰς 
καθ. Υ.41,1Π4}1π| οτιπὰ ἀττίςα!ο., ὁ τῆς παα δος τ 
ν.28. β τὴ 

Ρ.20 8,ν. 3»ὈΓῸ φραπιᾷ Γηδρ5 ργορτίς Ἰορς 
φρατείᾳ, , γῇ ράτεῖ ετίδῃι οχ ἰεαπιεητίι5, ζω ὅη) Τὰ, 
“γοιξ ἐςρώτευσε. δὶς ὃί Ρᾶμὶο Ροί φραπιαξ ΡΟΠταΠΙ]  ἧ 

φρατείας,Ν. ὃ. ΚΝ, 
Ῥ.2ο9,ν.1 τ, Γοεα5 ξοτίδη ἀρωντα,  ιαΠῚ εῸ 

τεπηροτοαίαατιιγ ἀφόνίσωσι. ΠΊΟΧ (ἢ 6 βασιλέων. 

σἰατιι5 ΟἹ Ἐοτίαπι Γἀριι5, ὃς τεχαϊπτ (Ἐπτθηεία.. 
ΡΓῸ οὐϑοσία Ιασαπάμαπι εσὶτ νοὶ ἀνοσίᾳ, νΕὶ ανοσίως: αι 
ΡοΙ οεῖμ5 οἱὲ νΠτατίμι8. οιπῃ ρτίοτὶ (α απα πα ἢ 
ἔοτει (δ δηείπιμ τη, χά δὰ, μνχανηνν Ο] ΠπΊ}]ς. Ὁ 

Ρ.Σ:1ο,ν.7, ποτα ων Εἰς ν πγρατί ργο γωμθρῶν ἴ 
ν.3 σἸοχαίτατ, Υ. 12, ἀγίελομιενν νἱἀεταγ ετίαπι, 
Ρ.5 ἀσποιῦς, ἄπατη ν οὐτίς πη !ο, ΓΑΔ] πὶ ΕΘ ΟΡ - 
(ξητὶ το ρού6, ἀγίελλομμένα, [ππ ΑΥΘΙΗΣ. 

ῬΟΣΤῚ,ν. 19. Π1ΔἰΠ ἢ ΘΧργοα ρεσίοῃδ, οβδιι ν᾿ 

ΠΟὨ ΒΥ ΠΊΔΩτ αι Διέξου {πργὰ πποπιογαιῖς 179. κ΄ 
(εἰ δηϊας ππδ᾽πογαῖ Σαξίνες, ΟΧ 180,36. ἢ 

ΡΣ 12,ν.4,( ε]εη  νοτῆο ὃς ΒΠοτία γατίο θέ μ 
ποπη τοηαί γῖς Βαϊ 5πιο 6}: τεήαρα σγ ὅ7η τοῖς εἴκοσιν α΄: 
σίλευσεν "Αἴκος ἔτη, αὐτὶς δὲ ὀκτὼ καὶ σριακυνΐᾳ τί βασιὶ ' 

κατέορν. το ἯΙ 

; Ῥχτ3,ν. ξγπῖο «οὶ ἀεοῇε ν! ἀοτα γοϊαὶι ἢ 
δ: ν6] σοπί πη έξίο τε ἴῃ ργαςεά. πιοσαῦτο ροίξα; 
ΤΑρί νεγῇο ρτὸ δγτίσιϊο ον, χυΐ ραταπη Βΐσ προ 

ΡῬΓΟ γε μανίαν ἰερὶς Γεγανίαν, Οεραημλάγ. Γαραϑης ἃ 
αα; να τρία (βοατζιις νογτίτ, (ἐά φηαμάαη αἰαὶ 
Ν.1 4. Ἄϑεσις Ρτο γγύνησις ποτατιμπι ετίαπη δριὰ 

οἴοτο θη. δὶς ὑπὸ ργο ὑπὺ,ν. 4.3 «ἴαπὶ ἀρ θὲ 
πίδτν οδίδγιιατιιπι, τα ἀρ πᾶς διχέξογε 

, “ἔγατα πρτᾳ, 2,40. ἣ 
Ρι21.4,ν.7,ξοτίδη ὄνᾷ με αὐδαλαξών: νεϊηβα ἢ 

4:1,.ὃν ἐχρὸ νήππον ὐδαᾳλαξων. ὶ 
21 σον. Ὶ σν(ὡμἝλμόγτων ΠΑριι νογτῖς σου ἢ 

{ππτ οοπτγαίξιι5. ἂο ν᾽ ἀθηταγ εο ρεετίπογα φαδὶ 
ἐς σπιυδλαικθικῶν νόμοον ὅπκυρωσῃ ττφαϊτ 21 8,32. ΕΙΣ 

(μθόήειν ἀἰσιπτι οτίαπη στο άἀϊτογοβ ργὸ φοηεῆε 
γε, υἹομα κε ἀάγέ. ΕἾ 

Ῥυχτό,ν.:, ΡΓΟ ὀφείλοισι (δ 5 ροίξαατ (ὡμ 
να] πη} ]6 αι: ντ Πάρι Ζιοα; νογτίς συφάίο 
δέ πιοχ ροΙ ἕκατος (ααι! ἀπά τιπι ν ΘΓ 111} ὠφε 
Ἰάστη ν οετίτ, φαίαὶ γαῖα, ἐἰοεδογοῖ, Ν 4 ς, ΡοΙὲ ἐγκῚ 
ΠΟΙ ΠΕΡ οἰΠῈ 1ἀρὸ ἱπίδγαπηι8 ραγις ρίμπι εν 

Ῥ.217,ν. ς᾽ »Ρύο (ὑμφορῶν ἔργα Βαβυιΐπηι 
ρῶν,2 1,1 6 εἰπἀεπληις ἴῃ Γ4220,22. ἢς οτἰδα 
7. ΤΠ Δ] ΠῚ παιὶ εἰςφοραὲ σιωειςφέρᾳν, ΟἸΆ ΝΠ σιώ. 10 
ν. 6, τη Δ] πὴ οι πολέμοις ἐντ ΠΕ ]ΠΙραηταγ σοπτειξ 
πο ια 4 θε}]ὰ ρεγεπάδίο]οητ βοτί. Υγ.13,,.}4 
ἐξίςα εχ ροίξα!ας βεξώλεωυτωι Ὁ σιινομωμιόκασι: γε] 
Θύλεωυζ ᾧ σωυωμορμόκεσεν. Ν'΄.37,τε νἱἀοταγ αἰοτο! αν 
ὯΔ, νε] ργο εὰ γθροπεπάδγε. τὴ 

Ρ,218,ν.2ο,]εροηάιτιπη ν ἀοταγζ ιὲ ἐκ δ’ ἀγχὶά- 

ἀἰςῖτ αιια5 1 ατίηϊ Εἰ 1145 νοσαηῖ : πηγαῖα ρι 38. 
ΠΟΙ Πἰϑ [ἴττογα, ὃζ Ποχίοηίς πα. δὶς ραπίσδη νος 
37, Ισκυλῖγον λόφον, δ ρᾶρ [8 .ν.2.1,.Ἰσκυλίνζω φολίωι Ρ- 
ΡΟ ας, χιιθηι 1 ατίηὶ ΕἸ] Γπιιπὰ σο ]ςπν, δι Εἰ ΠΡ. 
πατ τγὶ διιπη: Ὁ ἐχοοϊοπέο, νε  ἀγγοη  ρίδσοι. ὕπο 
το ΒΟ] μας βοίπης μα: 46 νεθίβ απιθίτα ροί"] 06. 
πΥΠῚ τέροτα (ζεῖρήτ Ρ ΐη. Π16.3,ς.ς, ᾿ γδενειγρύλες 
ῥαδεμιδ Κορφηέε γε η πε( σε ρίμγή Αγ αε! ι 

“μὰ 



εὐαηηρι} 4 4 ΑΡΗογ. Δήαπία δέρμα σοἤερεγε ΓΟ 
γρεγατογ θη σσηογέδισα, Το ῥα βαμής, “πη σομαίις 
᾿ΘΘΟΧΧΥΤΙΙ, ΡΑΠ, Χττα ΜοΟ. δοηηρίει α ῬΏΟΜ1Ες {6 

»ηὴ, ἐρ (ἃ ἀὐυλάτεεν ἐπυερίομο χαιτι, οοΡ2 ρὲ: 4 ἰαντ2Σ 

αχν: οἰφά σης [Ὁ 411 ταθΉ[4γ 4 ΟΗΥΥΦΠ16 4 γρλαγὶσ 
ιραρήϊο Κορραπὲ [ογὲ [ ἀίπτο κά [ησηίαε ρος, φημ 

πη ἀἐο ἩΉΉηΕγο ΧΧΧΎ ΤΙΣ 41 ἀμοάεοίη ρον [8- 
εἰ ηρρ Υ ΘΉ ΗΥ, ρΥ ΑΙ ΘΥΦΑΜΤΗΥ ᾧ, δος σειογέβη (Ὀρ θη, 
γε ἀοθεγηκη. οἰ οὶ ρα λέτε ρον ἀἰγοξϊθεχ χα μ- 

ροιχν: 44 ἐλΊγοηλα σογο εξ ον» Οη72 ΟΑ ὙΠ ργά- 

γὴΐ αὖ φοάοηγ2 γρἰαγίο ΡῈ σέσος στη 75 ὉΑΥΉΤ, 

ἡξεγα σο πῆι ραπείο ἀρρηρίμε τιχ χα ρα ήμεη. 7π0 

γρῖς αἰμγμάιμεν ἐοξίογης αάάαι, ἐισηαης ργοζεξίο 

Ῥηλαιοηδσοποήρ αν αιεαίηγσ, πη ένα γὐτονπαρπὲ- 

᾿ιἀἰηδτη τοῖο ογϑ ροπεἰ{8 εἰ σου) ράγαγέ- Ἀεἰχααπὶ 
ἰηϊαπὶ Ἰοςὶ ραττοπη νί ας ἱπέτα,α 2 Κ 3.37: 

Ἢ Ριζι9,ν.20, αι; Βαξωραΐγη Βἷο!εσίταγ, α ἰπτεῖ- 

τοῖῖδιι5, ται αάεο 41 ατίῃ 5 (τεῖρτογίθιις δαθιγα- 

χποιηϊπαζαγ: 46 σα εἴγπηο Ν ἀγτο ὃς Εοίξα5, Δα- 

Ὶ 

᾿ς ἔργο (: φιια: σοπηπηιτατίο ἰῃ 4}}15 406; ἰἰδ1 οῦ- 

τααῖα οἱξ, Ἰδίάἀετη Κολλατίνίω ἀρποις οτίαπη [ρι15: 
4 ΟΟἸΠπαπὶ οἰ οπίμ5: “πάτα  αγγο ἃ σο δι 46- 

γειίπαταπα (ογ δὲς [16.4.1 )ε Ππραα ΓΑτ. [)ο ᾿Ισκυλίγη 
τὸ ἀϊξειιπη ρᾶρ,. ργσοςά, Β.]]ς μας ἑαοίαης {{4Εὸ- 

εγῥαπαε ἐγερνηε ἀρροίϊαόαηι, ἐπ 4 44 υγότογαι ἀἤ- 
για δον. πἠϊογεσε, ἑά οἱ, δεδαγάπα, Ῥαἰλεῖμα, 

μεμα, Οοἰϊπα. Ν.50., “ψυικὰς φυλαὲ Θεἰοη 5 

ατογατ γε σεπογαίος: ΓΑΡὰ5 σεπεγαίο [Ἐπ ογίσέ- 

ἐαριαρτῖας δίσοπίμς Επηεῃἀατίοπιιπν 10. 1, Γ4Ρ.37, 
οἰῤτις αἠδέπ ας ρον σόπῖθε: ααρρο 4.145 Ιλοσπαίιις, 

Ρἰἴσειτι σεητίαπι γατίοιμοπη ἔδοιτιι5, ἔεοοτίτ: Ἅφ- 

θη (δγη:, Ἰῃ λα Β ΟΠ] ογαητ, ἃ (ε νοςαταπ), πη θΔ- 

Ἰο: 7 αείφη (ὃς, Τ ατῖο,[π ΟΑρίτο ἰο: Ζωασογόσ,ῃ τᾶ 

Ἰΐχιπις ογας ρορα τ5 δαἀποητίτ8., αἰποο, ἴῃ 46 1 

ηξισογαητι αΐδι5 ἀοίποορϑ, τ ]ιμξαιις ΡΑΓ5 νεδ 5 

τοὨ 5 ) δα μιο τ τἶτ5 ΡΟρυΐα5. νοτογοιη ἴαπὶ τδη- 

τα πιαϊεἰτιἀΐπο Πιρογαδας, ρ δος δοῦαίο Ρορα]ᾶ 

ὈΔΠΙΙΠῚ [ἢ ΠΠΑΓΊΟΥ ττῖθες σοηίϊσοτο: ὃς αὶ Οαρὶ- 

᾿Ἰαπι Ῥαἰατίπιπιηας, ὃς φαοά ἰητοῦ Ορί το πὶ ὃ 

᾿Ἰατίαπι οἰ ξ ρατῖϊ ἱποοϊογοητ,η Ραἠαεέμαηατγδῃίξι- 

' 748] δυιιγα τη ταποτγδτ,η δαδηγαπαη) 1 Εἰχαὶ- 

οἶῃ Εἰ δ εἰϊηαηα; ΖΟΪῪ ἱπιίπα! ἐπὶ Ὁ αἰ τί παίθπιαια 

᾿Ἰἰοπι ίη Οοἰϊένατ. Οὐατς {Πα γγνικὸν Οἱοηγ Πίποπ 

 ροητιγίαϑ ροττίπες, (ε δά τεῖδι5 ἁἈ ουπαίο ηΠ]- 

τϑ, Ηας διοηίι8. Ν.57, πρϑνωπίοις ἥρωας ΓΔΡ115 

σεῖς δογοάς ργορίἦος: ΟΟἸ Θηΐμ5 μάγόδ. ἐρὸ τηδἰ αἱ σέ- 

 ρεφονηρἐ αἰἑεέσε: ἡατιπὶ προνώπια νοσεῖ φΟΡΉΡ μα ίΆ. 

ὴ Ἰ ἰαγος οοναρέιαἰἑεῖσο, εἸοςο Β] ΠῚ Ρδι]ο αρτα οἶτα- 

ν.4.}Ἰο αἱ πϑονωπίοις ροΠ]5 οτίατη κά άεγα σψε[ε- 

παγαςντ τα οἱ Ἰοχιςορταρϊ Ἔχρομιιητ, σεοπυλαίοις, 

Ἐατοπι [μέτα ίγποορο ἴῃ μυΐα8 νοσαθα]ϊ ςοτηρο- 

Ἵ ἴοπθ, ΕΧ ΓΙ ἃς ἐγώππον. 

ΒΡ 220,ν.8,1ἀρί γεγο ἈΙΒΙΠΗὶς ἀϊογεραταναίρ. 
" 

1οο πιϊηδ. 

7τοοο ατῖϑ. 
1 7τοο ἀτγαςπΊα. Χχ 

710 οοτομαῖί. 
7: τηῖπα. 

ΝΊΘῪῚ ἘΠῚ 9ὲ 

ἀϊτα, ἴτα αἤτσπατα οἵ. 5894 φαοηίδιη (παῖς ἰά ει - 

ΟΙαῖϊες (εηἤι. Ῥεάϊτιπι 

ἴχ ἴοοοοο 8:5. ςοπτασίς 

Ι τοοοο ἀγαοῃπηδ. ἸΙΧΣΧΧ 

Ι1οοο ςοτγοπαῖὶ. 

ΒΥ ΒΥ ΘΙΦΊΙ ἀ25 

εαἰτίοπο: ηἰῇ φιοά ραυὸ δῆτα, νι Ο,ΡΓΟ αὐτὸς ἰαρὶς αὐ- 
“αἰ. ἢς εηϊπι]οσιηι γε! αῖτ: “Ὁ μεήεἑιοῆς γερίογισης 
ονρηεη (ΟἹ (ὈγἼδὴ: Εαῤ νὴ (δα δὴ στρέρεὴραγεο, σης 
ἐθ ἐρίαε Τυεύη σοσαι, αὐάενς τ αν οἰς ὑγϑαράς 7544-- 
ΣΠΟΥ,, δ τγἐσίη!α ἐγέδηα σἱγογηηα,. 56 ἃ ςοποϊπηΐος 
οὐ ξητοητία, ἢ ἐχριιηξξα καὶ, ρΟΙΣ πρκαίκονζα ειιπὶ 51- 
φοηΐο ἰπίδ γα η115 πεποίηκεν εἰ {γ᾿ }]ς αἰ ̓ιιοὰ ψεγθιιπη, 
1ὰ ε{Ὁ|1παΐτ: στη σήσίμε [δ ἐγέφηῥη γε βίος σά άἐ- 
ἀλει γιοῦ υγδαπίσ, [δεῖ ἐγέσέμ!α τγέφτα ἐκ αρδα 

το ὦσις. ἴῃ ΒεΠλγίοιἱβ ςοάϊςο, ντ ἰἀο πὶ δ᾽ρ ΟΠ ΐτι5 ρογ ερί- 
(το απὶ πα δι Πρ αἰ βοαυίτ,( θη 5 ]οςιις (ς Ἰορίτιτ: ὡς 
αὶ ὑδενώνιος ἱσόρηκενν εἰς μίαν καὶ τοιάκογίᾳ φυλαξ" ὡςτε στιὺ 

χτ' πόλιν ὄσαις ἐκ πεπληραίαϑεαι ταιὶ ἔτι ὃ εἰς ἡμαξ ὑπεαρχούσας 
σειάώκονζᾳ (ἃ πέντε φυλας. ἐ εἴτ, Κι πίον ἔεμομιη ργο- 
ἀπά τε, υπ 472 ξ9 ΤΥ ΡΊΗ ΤΑ ἐγα θη: 114 ΦῚ ο’εῦ9 ουδαμῖς 
ἐγ ὀπδη ἐχρίοιτες βεοΥτ Χ ΧΧῪ ἐγέφημεη μπερρθγτ, “πὲ 
εἰἐατραη [, 44 ἔάο ποι[γα ἐεταρογα ρέγηεάπεε, ρὰ- 
ταῖα; [4ε πὶ δι ΟΠ ΐμ5, ΡΟ Εἰς πτεητίατη Ν επποηϊ!αδ- 
ἰαπρὶ ἀοθοτο ἰφητεητίατη (ὐατοπίς, μος πιο: Κάτων 

οἵ ἔογιδῆξ Σαξωρφίνίων (τείρῆτ; ὃἃζ Ροΐταπὰ Δἰῖθγα- Σὼ μέντοι, τότων ἀξιοπιςύτερος ὧν, ἐχ ὁφαζῳ ΔΙ μοιρῶν ἃ ἀφαθμώγ" 

δι Τυλλίν ποιὶ πάσας γγυεσϑο λέγ. 14 οἵδ, {τ σεγο, φηὲ 
ῥ (14 εἱὲ αθῖο ὃς Ν᾿ Θῃη ποῃϊοὴ ἰσοηρίειτον εξξ, ΡΥ ΉτηΣ 
ΜΠ ΘΥ 72 μοῦ, δἰ  ίη σαι: [ὁ Τα ϊο [ει ον “ἱΣ, 
Ἡκοδάτης δἱροηίαβ. Γαρὶ νογο Π1Π}} αυΐάετη ἴῃ οτς 
ἄϊηε πιιτας, [ο4 Βοἢαγίαπατη ταπιθῃ ἰςφξίοπξ ἀσπο- 
(οἶτ: πο; ΟαἹοταναο ρον [ὁ Ἱ πεἤϊο ον [κι {1ὁ ἀἐ- 
εἷϊ, Ἱ απ167,2 Οὐ ΟΜ ΠΑΥΥΑΙ, 15 πη αηι δ 5 ΤγΙσί 14 

ἀντ η6 εἶτά ΟἹ ΟΉ79.2 υγόαηε ἐχρίοια [πὶ θα, γτια ααζθεηε 
φάρπο, πῆμα, 9 ἐγήσέπτα ἐγέῤηα: βόε Ἰρ[} ἀἸσηῖον πον, 

30 {ἔσρερ δῖ ΑΘΥ 722. ΨεΠΟΠΙ δυτει πη ο 1Ὡἷτ ετία πὶ 

Οἰκεγο ἰδ. Πε]ερίθι5, δ ερ {24 Ατεῖς,110.12.. Ν, 
26,οθίδγια ἡπδτν ρθη ἐμ φίαγες αφσς νεττοτῖτ ϑεοιὶ 
9͵ ͵ Ν Ἂ “ ͵ Ω . 

 ὄπισκόποις τε καὶ φύλακας τῇ πάγεγ Ὁ ντγα 116 Πἰ ΓΑ ΓΙ Πὶ 
τισπαὶ Πρηϊβρατίοπε. 

Ῥ,2:τ,ν. Σιν το  Αρρρλικας, φιοα Γι4ρὶ οτίαπη ν ετ- 
ἤο ἀρποίοίτ, Ἔχεπηρίαγ μαρεῦας δργυρικας; Πποά (ο- 
πατοῖ ἀαγροπίαι σ:ἤσας Πἰπηίγιι πα πῃ ΑἸ χαπατὶ παρ πὶ 
εχαγοίτιι ἀϊσιιπτι ἔα Π{6 ιι ἀπῇ τλ]]Π τα 5. δργυφοίασνο 
δὲς. [ξἀ ργοςα! ἀπδίο νοτίμϑ εἰ ᾿Αρ)ρλικάς, ΜΟΧ κνη- 

40 μας πηετοηγτηΐςς ἀϊέγ45 οδίδγια, νι ίτεπι ϑώρᾳ κας:ἴπ- 
ἔτα εὐ! ἀεπείμ5 ςοπηροῖτα νοος αἰδικνημίδας αἰςΐς, ν. 
41. Αὐπηαταγα {4 5 νογθ 5 Ἔχρείπηίτασγ  Γἰαῖο, "6.1; 
«Ἄγησα ῥ15 1 ρΈγ 41 4.54 ἰφα,οἰγρϑησ,οογ δα, ἰογἐοαςογαγρὲα 
ἐχάγε: θά, νἹ ἐρρηνΏ 6,14 σογρογῖς ε[65115,. τοῖα ἐμ βο- 
ξεν, ραίαφ, ξ9 φίααττα. Ἰάστη φομεμγίαε νοσαῖ ὈΪο- 
ΤΥ ΠῚ λόχοις : ὃζ μοίρας το αἷς οἰα[ες. Ῥοττο νι ἰβέξος 
ξοῖ τις πάη ς τε πὶ ητο Πρατ, (παῖς ΟἸαγεαπιις)νπο 
τγρο {1} οσα]οβ ροπεῖο νοἱαὶ ὅς Γλιη] δὲ μαΐα5 δι- 
ἔχοεῖς ἀοίςερτίοη 5, ντεηβ ἰητεγεα νοςΐθιι5 νἤτατὶς 

ζο δρυμὰ ὨἰΠοτίοος Ἀοπηαποβ. με γεγο ἀϊςεθατις 
«ἰξιππατῖο γεγιιπιας Βοποσιπι, ες άιιπ ἡμιατη τὶς 
Βυταίο! ας Ῥδπταγ: 4αᾶπὶ 411 ρατεϊ πποηίμπι νοσδῆζ, 
ποῆὰς νη μΔΠη, 4110 ἃ (ςἰΔΠπῈ, γοτογεβ διιξξογος ρτὼ 
Δῆηπο ρτοῦθητα νίπγραγιης, γτ ποίεγα σταῖς ααΐ- 
ἄλλα ἰαγίϑροσί τ! Ὁ] Θητ, 

Ἐσυΐταπι σεητα-. Αγπιδ οπΊηΐα εχ ατο: 
τίς ΧΥ ΠῚ. ΟἸγρειι5, ρα θα, τμογαχ, 

ἘΔΌΓΙΠΙ 11. δι οογεα. 
Ἡκ“: πα {εὐνα εἶτὲ Τεϊΐᾳ, 
πγ 1.5 “90πγ.1:99 πό- {Π1φΦ᾽ 

ΤΩ Ια, τος Ἠαία δε ρίλάΐα», 

1 πη βγέαας 

Ατηγα, ὰ 

Οαἰςα ἰσατιπι,οςγοξ, 
Τεϊα, 

Ἡαίϊα δι ρἰδάϊις. 

ὯὨά ἢ) 



εξ ΙΝ ὈΙοΝ Υ5. ΗΑ ΑΝΤΙΩ, ΟΜ 
ζοοοο ατἶς. Ατηλα, 

1 ζοοο ἀταςπηα, ΧΧ Οαἰςα δζίςατιιπι, 
φοο ςοτοηαῖὶ. ΤΕεΪα, 
ζο πηΐηα. Ἠαίϊα δ φ!δάϊαβ, 

λζοοο κείϑ, Ατηηα, 
111 2700 ἀταοδιης ΧΧ Ταυδίεἰπαπὶ τι. ϑοῦταπι, Φ σμγ[ο. 

2ζ0 οοτοπαῖί. Ὅηαβα εομλνγὴσε 29. Τεῖΐλ, 

δ ς τηΐπα. ΕΠΡΡ σοῖς ματα Ἡλίῃ ὃς ρΙ]απ|, ἀξ γεγὰ- 
φῶ ἀμ αδΝ ταπη, γι αἰτ 1 Ἰαΐα5. 

1200 «5. ΤΕεΪα, 
ν 120 ἀταςπς. ΧΧΧ Εαπάξ ἃς ἰαρίἀε5 

τα Π]ς». 12 οοτγοπαζὶ. 
12-- τηϊης. 

γι:--- 

Ῥϊοηγἤαβοντδιιέξος σγαοι5,Πιϊ πἰ5 ς ἀγαο πγῖς ἔὰρ- 
Ῥαζτατ: Γἰαῖιι5 αατοτη Αἤηθιι5, ααΐ οχ ατο ἐγαητ. Οὐά- 
ἀταταῦτεπὶ ντγία σις διιέξογίβ γατίο σιιπὶ Βιι Αἱ [1 
Ῥατατίοηίθιι5. ἰάςοη; οογοπατογιπι αἰ ππατίοποπὶ 
διαΐς ογάϊηϊ ᾿π  οοίπη5, ορρί4ο ἀρταπη; ντ Βυῖιι5 410- 
ας (δου! αἰ πιατίοποπι ρεοαπίατα Πυρετετεέξογ. 
Μίπααιτοπι ν πα, ἀεςεπὶναίες ςογοπαζίβ: νΠὰ5 τ 
ςοτγοπαζιις,ςοοιη ἀγας τη 15. γαςἢπηα ροστο ο ἀ6- 
ῃατίϊς αὶ οπηαηὶς ἰάθτη δαθεῆς ροπάπ5. πάτο ἀθ 18 
γα θητ απθιις. Εἰ ἴτααιις μας ἀἰα! πο ροῖ τοτατη ἀ6- τὸ ἀοἱπέοτίοτο5 Ρτίπια. 564 ΠΙῸΧ Ρτὸ ἑπ] καὶ ἐννενήκο, 
τιατῖλ. Ετ ρυϊογιμῃ σα] 46 ΠῈ “ιιάῖιοῦ οἸαίπαπι πιιπγο- 
ταϑ ἰη ἀϊπιϊπατίοποπι μαοῖ σεητοηαγὶὶ α!λάγδητοϑβ, 
αἵ νἱείπηα;, ργίοτίς ἀἰπιίἀϊατη, ἀρ μαης διιξξογοπη, 
4αοιι Βἰς 6 ααίπηιΓ: Ποη δτίδην δριια [ἰππΐπ1π}, ντ π, 
ΘΠ ΠΟ 4; ἀπποταιίπῃι5. Ηας ΟἸατοδηι5. 

Ρ.2:2.2,ν.2, καὶ νεῖ] οτίοία οἱξ, νεὶ (δ ἤίτιτα ργο 
παπιογα ]! ποῖᾶ γ, Πα: Πρηί σας τρίτη: Ποςςη[, χώ- 
ἐα ὃ καὶ κτίσις ζω τότων (ΝΠ λόχων ἐν τοῖῖς μαίχοις τοίτω, ματὰ 
τοιὶ ἐφεςῶταις Οἷς ποομάχοι. ΥὟ.12,Ποῖᾶ Πίος δωδέεκᾳ ἃ 

ἡμίσοις μνών, ντ ετίατη ν.38: ἡμίσοις ποῇ Δα ξοεπιἰπίπιιπι 20 βοτίλῃ γοδιι5 διετάξατο, Υ,.32, ΡΓῸ ἑκάςοις ΟΡΙΠ, 
αὐᾷτεϊατο, (δἀ δή πεατγαπι αδίητο Πρ π ἀ1Π|, μέρος. 
Ψ.3.9,Ργοναυΐσατο ἀφαβμδι᾽ Ιεσεηάαπινε] ἀφαθμῷ, ντ 
ΠοΚ5 δα! πηιι5: νο] Σ ἀφαθμὸν, ντπρτα 21 8,34. πεντή- 
κογΐᾳ δ ἀεαθμόν. Ν. 4τ, [πἀριι5 Βαης ρετίοάϊιη αἰίτεσ 
Ἰερίτ, δέοψηο οἰα πῶς απεϊχηέιης υοσαθαπ1 καλέσος. πες 
τηδίς ίᾷπε [{οτιιπὶ νοςαθα!οτγιπιὶίξ 465 ΠΟ πη ΠΊΙΤΑΓΙ 
Ῥοῆδε νἰάφητατ: Πος πο 60, καὶ πὲς κλήσῃς τὸ δ ρ χαῆον ἐκάώ- 
λοωυ καλέσας : Πιιο αγαῖςο ΠΊΟΓΕ ΡΓΟ νοσατίοπΙθιι5 ἃ0- 
οἱρ 5 τὶς κλήσῳς, [τς [ ατίπο Ρτο οἰ αΠΠθι5. ἔοτίλη ετἰᾶ 

Ῥάμ]ο δῆτε ρτο δκλήσες (πο ρταροήτίοης [ερ 6 Πα 30. ψας γὸ ἅμα πῖς ϑίζοις ἅπασιν ἐλευϑερζοις καὶ τύτοις ϑιμήσα, 
κλήσᾳρ: ν᾽ Πσηίςες, ε Ποτίςα νοςε κλάσης ἔλέξαιη εα8 
Τιατίπαπη οἰα ΠΝ τα τατατηθη ἐπικλήσες ἴῃ 1 ἀρὶ ετίλπῃ 
ςοάϊςε ξΠ{8, ᾿πάϊσας μας εἰμ νεγῆο; γάρ ἐς οο- 
φποροἰγεδης ἀρρείαπίσς. [ῃ Ν ἐπεῖο οοά. ργασεάεης 
ἰοςιις ἤς Ἰεσίταγ: καὶ τὸς κλάσης δρχοῖον ἐκαίλοιω καλέσῃς: 

ἰὰ οἵδ, 85 οἰαΠδ; αρεὴφηίρσα υσσαθάπὲ καλέσας, ρα ςα- 
ἰατίοπεϑ. 

Ρ.223,ν.3,πο|υία, «ἀάἶτα ίαητ ς [λ οπγιδεν εη. 
ςοἀιτορεταητατγη; πέτα 464,32. Ν. 3, Δ τα οοά. 

διαθοτ, τὸ ὅϑμξ ὀνήον ἑκάτῳ πλῆϑος ἐκέλευσε παρέχέν. ντ πλῆϑος 40 (55 Γ ΔρΙ1ΠῚ τὰ ἥόμενοι ρα ΠΠπ Πρ ΠΙ βοατίοπε ἀσοθρίπος 
1δι Πρηίβεετ (ἀπηπηαπη: 0 ν. 19 δίρίφορον νοσαῖ, Ν,. 
36, (δ Ῥατατῃ μὰς ἕαοἶτ, πες Ἔχρτγιπηίταγ ἴῃ Γαρὶ γοτ- 
ἤοης, αὐ όέμιῖς 4 ἐγ έδητῖς οὐ ἐρε !6η. 

Ρ.224,γ.1τ, καλομένν ἂρ ΠΟίοἰτ Θτία πη 1 ἀρὶ νοσίο, 
αἰε ϑεἶϊο σον βοη!ο ἐμά οοπάο, [ςἀ (ππ[ὰ5 τα χαίγῖτ ναὶ 
κφλυομιένῃ, ΝΕ] χα ταλυομιέγυ: ΠΟΤΕ ΡΟ οτία5 νίαγρα- 
ἘὰΓ ἸΠἔτα 392, 8: ν θ᾽ ἰτἰἀο πὶ ρθηθβ ρίεθ ει Πα ΠῸ ἀἰοῖς 
πόλεμον ἐξεγεγκ εν, ἢ Σ σωσετῶτα καταλύσαοϑαι. ΝΣ 4,Ρτὸ 
ταισὶ ἴῃ ἘΧοτρ]Ατὶ εἱς Ῥᾶς ἡ. ποίξγιιπι τεισὶ ργοθαις 
Ποῖ προ σεϊοηΐμϑ, (ς 4 (δουτιι οἰξ δτίδπι ἔρα5, {ὁ Βας Πρηϊβεδτίοης νἤτατίας οἵδ, ἃς ηοχ ( χαίταν. Ὁ 

-τ τ Ορρίτε ἐεπίογαπι 1; φαΐ ὃζ ργοί ετατί!, 
δῖαας Αἤτάα, γε νοσας ΟΕ Π{118, 

ἀτιπὶ νογτίτ, ἐς ψεγο, ἐγ τ βἑμν ο γε ἐχηῖς, ν δ δας 
ποῖα ἰη(δτὶ ἃ Γὰρο ςοπιμιπέξίοπεπι δέ. Οποαῆαι, 
εχ ἰπιοῖ ἰςροπάμπι εἴα τέσσαρσι, υΐα, Π αιαῖταςς 
ΡοΙΤεγίοσιιπη οἰ πηι πι σεητιιτία ἰῃ ἡ Πατ {ππιπιδος 
ςοπῇκητατ, ὃς σιιπὶ Ρτίπηα; οἰ αἴΠ15 σοητεγίϊς ςοΙΠρΡος 
τεπτιιγ,ίπ ΡΓΪΠΊ8 9 8, 1Π σετογ 5 ὩΠΔΓΓΙΟΥ 94 σε ηταΓς 

τερογίμητατ: ςορίτετ ]}ς, δ απατττοῦ ροίξοσίογοβι ᾿ 
(ἀπε πάδπὶ εξ (Ἔχταῖτ χιοα; ΟΠ πὶ πποπδάΐςαιςς 
4 Πασοράδτ, Ρο[ξοτίοσοϑ οἱ] 9 ᾿ς, σϑβη 16 νπαττὶ ᾿ 

ξοτίλπ ᾿ερεπαιιπι ἐξ καὶ ὠνενήκογτα : Πα Ἔχ ΠΟΟ πὶ ̓ 
τηετο ἀπρ)ίςατο οχΠίξαπε 1 925 7] Πα ΠΊΘΓαΝ ρᾶῦὺ 
ΡΟΙξ εχρτίπιίτιτγ, δέ ε οϑ ας 9.4 ςοῃατίβ οοἰ ἰἰσίταιτ. 

ι Ρ.22 τον δ, ΡΓΟ Οιὶ ἴπ Ἐχεπ)ρ]ατί ἰεσίτιιν τα, Γ΄ 
πἰς ἀσῃοίςίς οτίδῃ Γαρὶ γετῆο, υἱ δοίη ῥαὐῆι 
ἐδ: 2 ὃς τεχαϊτἰτ(ξητεπτία ἂς Πειιέξιγα σοἢαγεῆῖ 
τερετοπαππὶ επίτῃ Πῖς α ρείπτο ρεγίοάϊΐ τοι ῦγο 
ποί4. ποαις τὸ αἀπηττεη άτιτη ν] ἀδτιγ, φιία Πα ρΙςς 
ἀεητίθιι᾽η Πηϊτία5 αι πόξιι5 Ἔ[Ἐ ἰ5 ατείοα 5. Υ,2 

Ἰερεηπάμιπη ἑκοίτοις λόχοις. σιοτηοάο ἃς [ΔΡ115 τὰ 
τα τ, ἐπ {εἴς φηοεῦ, ογ αἰ πεσε: δα σα Πτυτ 5, | 

Ῥ.226,ν.5, Πλρα5 ροΙΣ τέτος Αἰ ἰπρατ, δε σορα] 
τίτια πΊ καὶ ̓ πίοτῖτ: ρ Υ) 2 16 Ή: οἶς {[γτηἐ οσερς ΟΦ ΟΥΟ 
δογίαι εν, γέρας, [᾽χη σϑη[θγὲ. Ἔσο ΠΙΗ]] ἀςς δ 
τίοαο ἀγθίσγογ, 6 ταπτιιγὴ ἐλευϑερίοις ᾿Θρο ΠἀπΠΊοι, 
ΡΙῸ ἐλευϑεσίαν: (ςοὨ αΠΠ5 ΠΠτασίογιιαι ἱπουτία ΠΟ 
1Π|5 φιῖΐθι5 οἐς ὃζ ἂν Οχῖγαπηῖς νοςαθα] 15 (πρετίςτὶ 
(0]επτ) δέ πότοις ργὸ ἀατίιο τόπις: Βος πγοίο, ὅν Ἷ 

πὲς ἐσίας. οάαιις [εξξίο ὃς Ἐχροαϊτίον εἱς, δι ρῇ εἰἰ 
Οεἰεπίο ργοθαζῖα. ἐλευϑεείοις αἰ]το ΠῈ ΡΓΟ δ οτίς (εὐ 

δεπαΐς νίπγρας δτίδτη ραιΐο ροίξ ν.:ς. Υ.7,Ρος 
“γετέλοιω ἴῃ ΕΧΕΙΉρ τί ροῆτα ο[Ἐ Αἰ Πἰπέξιο ρογίοαίους 
δίτηοχ δὲ ρτο δῦ, Πα ]]ὰ ΡΟ αὶ ἀπ ἴοπς ςο οςς 
ἴᾶ. 4.121 [οΓΙ ΡταγαΠῚ, ᾿ΐσοῖ πηαΐς σοαγεητεπι, δος 
τι ογασ Οα] θη ΐι5. (εἰ ποίξταπη ρτοῦατ ἃς ἤγαδα!ος 
Ἰεχ, δὲ Παῖς δρὶ νουῆο : ἐπ φεφης »ηαποὶ κάρη σους 
ΜἜειρεκεηα ἐδ εν ΠΟΥ ΜῊ] Φ "ΑἸ, ΠΡ ΟΠ, σερ δῖν 

σα ΠῚ δόξίας σαρετο ΠΙ ΠΠ] νοτεῦ: ἤσας ἰΠΕτα 231,18,κ 
ταλύεται δ “εὸς αὐτοιὶ πόλεμον, ἀδροπίς {πο ρτιπὶ Ὰ 
ΦΟ5 ΒΕ] ]απη. Υ. 17, ΓΑριις νἱἀοτιιγ ἰη!Ἐγα {6 σοὺς 

Ἰυποποιῃ ὅ5) απῖα σοηίτίιιο5 ΠΠπ 05 οὔ παΐυ μακ, 
εἴων, ὃ ποχ Ρ  πγα τοῦ ἰορ Ὁ αὐτοῖς. ἢς Θηἰπι νοετὶ 
μεα, Γαοέίο [{ διλατη ἐμ δοαιη ίννες αἰσογε σὰ χηθά ἐ 
με με’. βειεερεα. ερο ρτὸ ἐδὲ ἰΙερεπάιπιπιριζο δος 
νίγνεὶ ἐδὲ τεῖθητο ἱπίθγεη Δ δινὶ (ν εἰ ετίατη ἐδεν) ρος 
μακαρίων. Ν᾽ 27,ποτα ἐλευϑεείες ΡΤ ἐλευϑέροις; ιΙ0 4: 

Ρ.22 



ΝΘΤΈ ἘΚΙΡ 
Ι 

᾿ς 227,0. ο,ἷοτίλῃ γεϑίις τύτοις τὸς π. 
Ῥ.2 28,ν.16.1 Δ ρῈ15 ΡγῸ πίλοις Ιερὶτ ασίλες,11Π| γδτ- 

ἰοὴρ ὀαεγραοηίά. ἴῃ απ ]ςέξίοης ρα ςῃγα ραγοπο- 
 μΑΠΔ Αἰ τ ἴτιιγ δα πίλοις. ντ ἀπτα (σα  αγατί οσςιγγιπς 
Βέγτί, ΠΟ πῆῖλοι ΟσοιΓΓε γα νἀ θδηταγ, [ξ ἡ ασίλοι. Ρᾶι- 
υἰπέτα πε (ν.2 ζ) ῥύποις νοσαῖ ΘΟ επη, ἰγποηγ πᾶ 
᾿ΠεΙάρ ΠΟΓὰ δζ ΠἸΘτΟ ΠΥ ΠηΐΔ. ΠΑΠῚ ΡῈ πίλες ρ᾿ φατί, ρος 
σίλες (πα ατιιπα τη οι} }ς ΠΟ τα πηΪΠατὶ Ποπηΐπ 65 Πρηΐ- 
σληταγ. Μ.3.4.,Γοξξϊι5 καταγράψοισι, ἀφήσοισι, ὃζ ἐκ- 

ΟἈτασοισί. 

» Ῥω 70,ν.22, Αρο!!οάοτιις Απῃρῃϊξγοπεπὶ [ειι- 
οἰ οηἰς ΠΙΙμ πὶ ἔαςῖς, ΗΠ] εηὶς ἔγάτγειη πατιι πηᾶίο- 
ΠῚ, “τί άστηη; θαιίδη. ΡῬΠοεῖς, 323,14. Οὐαγα αἰ ίος 

᾿ἰέξογεβ ἰδοιτιις οἱὲ ΠΙοηγήπις ποίξογ: ναὶ “Ἑλλίωος 
δ η ΔρρΕ]]ατίπ6 ἀςοἰρίοηάιιπι οἰἕ. Μ΄. 37, ρτοὸ 
μυπίῳ ἰοσίτιτ ἴῃ Ἔχ οπΊρ γί ᾿Επήβοπίῳ: δαπγηι ἰο- 

Ἰοπειη (δουτίὶ (ππταῖηθο ἰητογρτοῖοϑ. Νοῖνα (οτὶ- 
᾿ατά Ποη πτοάο Ηογοάοτιπιαιέξοτεπι μαθετ, ᾿δ. 

᾿ΠβΓπΊάταγ οὐ πὶ ἃ δτορθαπο. [ἄθπη δτερῃ. τού- 
οἰ πὰ οτίατη ἔσσαλϊηΐπο σοηογο Τρκυπίαν ἀἰςὶ τγα- 
οτάάο σοποῖα ἰορίταγαραα Ρ]Ιη, ἢ... οαρ. 28. 6 
( ἀτοϊἔο πιοπιιογαῖ οὐαί (ἰαγθαπιι5. 
Ο Ρ2)ο,ν. 20, Θχειηρίαγ Παρ οῖ κεχεημένοις, (4 κεα 
κὐγες τα αἰ γί δ Πἢ15, ἃς σοῃ Ηγπλαῦ [ἀρ γοτῆο, αν 
1 4 ργοη θη τα ροιίογος εἰσ ἡμάϊσαῖου. Υ̓ 4 Ὁ ΡΟ 
; σαντας ΨΟΤΙΠ15 ἰοσὶ οἰκίσαντας , οἰξΘη ἀἰτ ετίατη Γαρί 
ο, φαὶ Κοηρανρ φοηάἰάεγε. 

Ἷ ἐἴΓ ἐἰποίγως. ΠΟ τα πγοτι ΠΟ εἰ ν πταταΠ1, 
θ.23.2,ν.41οοἱ Βυιιι5 ἐπ οτη ἰη 1 ρὶ ςοάϊΐος (οτί- 
τατὴ ἔα} ορηοίοίτιιγ εχ μας οἰτι5 νει Ποποιαίμο- 

᾿ ἐλ γα δὲς τδρίς Εογιηηά, “ΠΑ ΡΘΥ οἾ116 υἱτα Γ6772- 
υἱῆς εγαὶ ΟἹ ργούβογα, αἰϊεγοίῃ ζογο ὀοατὶο, αἰ!6- 
᾿γοαάγίρι Τ δον. Οα]εηίτι5 ρος βοαρία, ἰπίδτίτ, 
γαθίω ἐπωνόμασεν. ϑεἀ μα ἢ ΠΟὴ αγαθω, ἤπιε }2- 
τ οροπάτιπι Πτ, νοι Οὐ δφηεεμ 6775 ὃς ΤΔΟΧ ἰ- 

ἢ ρτὸ ὀύδρίαν" ἈοΠηιδίαπο ἰπ Απτίαι. οἵη, εχ 
ἡ Ἄτοθο δ 8|{|5 Εοτίπης οὈίςιθητῖϑ ςεΐο πη, ὃς Εο- 
τί ̓  Βοαγίιιπι [ξατυίτ η οέξασα νγθῖ5 γεσίοης:; ὃς Ρτί- 

1 τὰς ΡΥ ϊσεηὶς ξοσταπα τε Πρ  απ|4 ϑογιΐο οη- 
αἱ τη, ἴῃ Οἀρίτο]ο,φιοά πομ Ιοπσοα ΤΙ εγί τεπηο- 
ἢ τντθὶ5 ριέξιγα. Υ. 14, ἀδελφιδοῖς (τ! ΕΠ άτιπι 
εἰ ρῖο ἀδελφοῖς, σιο ἴῃ ΧΟ ΠΊρΡ Αγ Παρ τα, ΙΔ πὶ 
{ (ἀροτίοτίθιις; νε νίἀογας ετίαπι (ὐαπηογαγίιβ. Υ.. 
3 εὐξίιι5 ὀὐανδρίαν, ἐρηαηλάτς. Ὗ,. 4.2. τ] ῖπὶ σὰ ΠῚ 
1 ἰο, κακὴ τίω φύσιν. 

Ῥ.232,ν.1.1, ἡμὴ Βαδαΐτ οτίδτη Γἀρὶ σοάοχ, ντ 

ἂυ τίς παττατίο. [4 “απ ΠΊΟΧ αἰςατ τῷ πάππω σύ, 
( ἡμὴ, νοτίου εἰἙ οἰ επιΠοητοητία χαΐ νοετίτ σας 
6) ψε[έγος, ὑμδδ. 51 4αΐς οτίαπα η (ει ροῖτα ροίξ γε- 
γι. ΑἸ πίοης, ὦ εὐδαίμονος ςιιπῈ Κοράγθα σοπίιιΠ- 
6 Ὠλδἰἰτ, ἔγιατισ ἴα ἰάϊςίο. Ῥτὸ ἔπ σεῖς ποῇ 

ΠΗ, ΣτορΟἰϊιοτὶς ὅτε: νι (ΘΠ 5 Πτ, 57}) πολλαὶ νεαί, Υ͂. 
3. χουίατί ροτοίξ ἀατίτιι σοι: γε δριιά ΡαυίαηίαπΊ. 
ἐς. 3 8. {εὰ Ππηρ]!είοτ ἰςόξίο εἰἕ συ. Ν.4.7,πηα] πὶ 
᾿ς: νι Παρὰ αοηιιο νογείτ, ρον φάρα, 

Τῆς 9 ργαςεάοητία σιδάγας ἀδτίτ115 καμοί, Ν 12, 
αἰτὰ Ετεος 5 1}}π|4 ἀρὰ Επιτὶρ πη ΡΠ σης, εἴ- 

| ἀδικεῖν χρὴ, τυραννίδος πέρι Κόιήιτον ἀδικεῖν" τόα σ᾽ 

με χιών. χιοά δριιά Οἰςοτγ. "0.5 ΟΥ̓, ἢς νοτίαπι 
ἱξρ 1γ. Δία Π᾿ υἱοίαηοἰτε»» δῇ ἐτε ,γεσπαμάς ἰσγαϊτᾳ 
Τιπάτ οὗ τ αἰ ες γοῤηαρέεραίσης σοίαα. Ἰδί απα πὶ 
᾿Ἀπιξητοητίᾳ οπαίπιτι εἰξ βπίταπι νςεθαπι χιλ γἔξ- 
{π ᾿ππ]ε. ΑἹ ; 

Ηρῦσι : 60 {(ΠΠἰςετ νοτθὶ τηοάο 40 ργαςςαϊτ ν. 50 10 

ΦΥΥ ΒΥΝ ΘΙ 8 
Ῥα 3 τ γ ν.Ι »ΟΠαΘΠἰ Θμτίς ἰΘρδΠΊμς μή δι δ εἶση- 

ταρῖντ δέ άριι5, η6 γέ ργάκεηίτ ρα!έγείηγο 
Ῥ,236,γ.2.4,{ἀρι15 ροηἰτίαο σαί ἰςρ {δ νίάετις 

γἥδοις, ἐπ ἡϊΐο σεμεγε. Ν χσ, εἰεηίις Ἰεριπε νίάοτατ, 
οἰλλ᾽ ἔτι νομίζων με ὀρφ. ΓιΔριατη ἃ Ποίξτὶ οο ἀϊοῖς (ςτίρτεγα 
πο ἰοπρα αἰ οΠΠΠ8 ἀγρυσπς μας νογποηίὶς νειθα, 
4776 οΥϑΉ52 βηά6 ῥογηρῦ, Δ. 3 σιρτο δήκαια [.8- 
Ρι15 Ἰορίς βίαια. νεττίτ εηΐπι, υἱοίρηα ἄρεγε. ἰςὰ ς41ς- 
ἐξο ράγιιπη οἰ ςοπίξηταποα, 

Ῥ.237.ν.19, ἢ ὅηϑδοπικῆς (οτὶρῆτ διέξοσ, πιδαι- 
ἀϊεπάιιπη γε ἰψαΐτ δ Ἐαῃ τί πη πϑϑετισίας, νΕ] αἰϊπά 
Πιη116. γο ]οσοηάτιπι δην ῥοπῆς, αυτ ὅπ βοπίαρ: 4ιορο- 
{Ἐεγίοσε ντίτων ρδυΐο αῆτα, ν. 2. 

Ῥ,238,ν. τρτο δοκύγτων τοέξίαι5 [οι ΠΊ115 δεσόγτωνιντ 
Παρὰ αιοη; ΨΟΥΓΙτ, ΓΕ Μεῦ,1 ὙΦΥΟ, ΟΥ ΚΖ, Ῥοίΐας, στε ἐγ α- 
αἰἰάιοη!. ΟΝ. 4.1.14οτα ] αριις Ηῖς αἰΐαπι ᾿δέξίοποπι 
{ξοιιτιις ο{Ὲ, μῆς {οπἰἸςοῖ; ὅν τοι πεῖν ἔδη μοι, ἃ δῆμον εἰς 
ὀκκλησίαψ σευαΐα γεῖν, κἀκεῖ μὲ κατογρρεν. {ἰς Ξηΐ πὰ γεγτίζ, 
7πενι ργαά χη} ορογτοῦ αι οἱὴ ρορηείμηνε ἐν σοηοέοηηοῦα 

Ρ δι (νδ] ρτο]ϊκίογ οχίξατ Παΐτι5 ἔληὶ πηεπτῖο) οὶ 20 φαάμοσαγερ, ἐδέσ, γη:6 ἀφο αγδ. δε πα ]]α πηατατίοπο 
Οριι οἰ, (1 ρατξι ποτ ςῶϑ ἀςοἰρίαβ τα ἰπτετδξα!απς 
ἴΏΓΟΣ λέγᾳν ὃζ πξϑειπόντος, ἢς ΘηΪπῈ ρΙαπα οτίς Πγιέξι- 
Γᾶ, ἐγὼ ὠθαδε σοι ἴαῦπα παροοήχᾳ λέγειν. οφεπογῶς δὲ μοι 
δῆμον εἰς ἐκκλησίαν σαυαγαγεῖν, ἐκεῖ μὲν κατηγρρεῖν. 411811|-- 
αμᾶπὶ [Ἐπιιέξιιγα Ιοχ ροτίι5 ἀαπαΐ οαία το ΖαΪΓΙς, τθ94- 
πύνζι οὐ ἐμοὶ. Ὑ΄.4.6, οδίετια αἷϑί σό,ρτο ὀῤτί συ, ῬΥοΊσ, 
{πὴ ἰσεο, : 

Ῥ,23.0,ν.6, τεθαύμακα εἴτ Β Ομ. σοί. ἰεσοπάπιπι 
εἴτε ρτὸ νιυ]ρ τὰ ϑαύμαΐς, ἀος]Αταῖ οτία μι Γαρί νετῆος 

Ῥ2}1,ν.39. [ἀρι15, ἀπ νοεῖς πο ρῶμά, ἰεο 2.0 ζῦο: ἀμτοε ραέγος ηπέγογ, ὙΟ 12, γοτίις [ουδὲ Ἔχις 
π|Ὸ ἀπολωλότας δζ κεχοημοένοις, ΠΪΠ ἔοττο μας ρατιϊοἰρία 
νΕΓΑΠῚ Πα] ἀειη (ςτίρταγατη μαθοης, (ξ ςοπγίταταπι 
(ἀπιπν ατηἰδταητ Δ Ιλης ἱππιῖς ῃςο ἀρ νεγο: σας 
{ἱπαϊξα ρεγάΐιον, 4412 ργέμαϊος ΟΠ} ρΑΙγία, γνδ 
εκ αρηο, ἀπὲ αἰΐζηια ροτεῖος αἰΐα οαἰηηέίαλδ, ἐρρῃ: 
2 γούε οοπάονμπαῖον. ὃς ΠγᾺ]]1ς εἰ ε πα ἰοςιις ε[Ὲ ἰη τ 
ἴῃ ογαῖίοηα Οὐοσίοἰδηὶ 2)72.. Υ.24, ὅζ ϑρᾷος ξεττῖ 
Ροτϊείξ, ὃζ πράως Δάτηϊττί. Μ᾽. 27,ρζο ἤχγιιτο Χπολογή- 
σομα! τη θ0 ἱπτογργετεϑ ἰοσοζιιης ρα τοσγίτιι πη χπολε- 

40 λίγισμαι. Πλπὶ [ὰριι5 αι αῈ νοττίς, εἰ φαήῤη (ὡρ6 
756 σούτς ἐχοη (141. 

Ρ,24ο,ν.1ο, ΡοΙξ ἔφησε ἀε(ἀοταταγ σοπ! πη ο. 
ὡς νε] ΠιηΠ 5 414. 18, ΡοΙἘ Ταρκαύιος ἀςε(Ἐ νοτ- 
Βυπι ἔχ: νι δ. Γριϑν οττίτ, βία ἐπ θὲ ἐαδογοι Ἱ αγ- 
ψηίμίησ. 4.3, ρο[Ἐδγτα Οτη Π πὶ οἵ, καὶ ἐκ ἀξιοιῶ- 
τα οἴει καὶ ὠπαϊξιβντα, ν εἰ τὰ] φαϊἀρίαην. δῖς ςεσῖς 1 λ- 
Ρι155 της βαα ἀσηάπ!θοκ ῥογαῤείς δοίίηαν σε βία 
“οπεγοῦ, σόγεγε. ὕτο ἄπιςον νετο [4115 Πγ4{{τ ζασειςον, 
ΡΓΟ 4110 ἀατονδὸν {ρτὰ νίγραυίτ, ἔγιιατασ ίμο ἐπα ϊςίο. 

ἢ ταϊ γεγο, ῥγοσεηἑιογέδη ποι έγίσ. πες τεριρηαῖ ς Ο ϑιρΓα,230,2, 4 οῖτ, ἠγανάκτι ἢ ἐχ ἥκισε, εἰ ϑυχετεὶ  χεμι- 
ἐρῷ πολεμεῖν ὀμαϊκοιαϑήσεται. 

Ρ.242,ν. 18,61 ὠπέδλεψα ΠγΑ] 15, ρεσ πη σεῖς. Μοχ 
ίλμε,ν.2 5, Γεόξίιι5 ἔασι, σοπ. [Ια ρο  Πγ115 τοὺς ἡμωμόνες, γτ 
νι. Ν.Σσῳρτο ὅλξιος νΓΟΓΠ 16 ἱπτογργοβ ἰΙθρὶς Κύ- 

φριος. ϑε4 Ηατγταησιις (ὐξητιγία (δειη κα σαρίτα 8, 
ςεπίες ὄλξιον σιοηιια γε ποτὶ ροίϊβ, αασιθδάτηος- 
ἀαπη εηἰπὶ τσοὶ ὄλξιον ἀϊσιιητς τὶν εὐδαίμονα καὶ μα καῖ-- 
ἴον, ἤς ὃς ἡ ἀττο 110... Ὁς Πηριια Γατίηα τγαάϊτ, 54 ]- 
ΠΟΒ5,σατ Π οπγφΠ 5 οἶπιο5 οἰ] τ δ αϊτί, νἱσιπιἱπ απο 

λ.34,Νν.4. Ἔχοιίατί ροτοίς δοσιυατίιιι8 κειμέ, (Ε4 6ὅο σοπίξἀοτίητ, αθοηο οπηίης Ουρι ἀρρε 4116: χαΐα 
ὥργτρ δαδίης δοπιιπηο ν᾿ ΙΟπγ Π5 ποίξογ ἤση!ῇ- 
ςεῖ, ειατῃ νοι απ δαθίπί οἱτπὶ θοπαπηίειι ἔογ- 
ταπατιιπὶ Πουηϊ πάγη, θοπο οπηΐης, ροΙἐ πείατι 
Τα] ία ἔλοΐπιις [δὲ ρεγροτγατιιπ), δα! θγατιπη ἔμ Π8 
ἀϊξξιαπι. δε αἰ Πξητῖς 4 Ὀοηγἤο αγγο. ἰ5 επί τ ἰδ ὶ- 
ἀεπινίςος "05 πῦ εοβάξ (ςἀ ργορίπαιοϑ ἔβοϊτ. παπὶ 
ροϊξδδίο! υτῦ ἀς Ογρσίο νἱςοίεγπιοηξ, ἤγορε βῆ, 
ἰῃααϊτ,υέοη δοοίογ μα, ἀἠξίη 4 Τα Ὑ αν χηέμἑ δὲ 

Πά ἰ1) 



30 
ρεγδέυχονε, φηρί, ἐδ σης ἐφοσγ δι 16 σοολ[ηα ργὰ 
Φη,792 τἹ γΡΆ ΣΟΥ δὲ ΘΑΥΡ ΘΜ 4722 γγστείο, ἐμ {1}. Ν ὈΪ ετίατν 
ποτα, ςάτραπτιπη [9] οηγῇο ἀπήνζω, τη ΟΠ 6 ΠῚ ὀρεω- 
κόμον γοττί: ἱπῃρίμπι οτίαπ, ἀσεξῆ. Υ,,20, ντογα: ἴῃ - 
τεγριεβ]ορίτ ἔτη τέήασᾳ καὶ τε ασδίκονπα, ν οἱ τέβαξα 55) 
“ἶ; τεῆ αφαάΐκοντα. 7 ΚΑΙΓΗΟΥ͂ ξ9 φηαάγασίπ! εἰ ας [,4- 
Ρι5. φιοπηοάο ὃς Ταγααίπίις ἔαρτα ςοπαιογίτασ 
(236, 16) [8 τέταρῶον ἤδη χαὶ τεοσαι ξᾳικοςὸν ἔτος Α ΤΟ {15 

τεθας ἔγαάατί. ΤᾺ 5 τατηθη δ ρία, πλῖππ5 οχαῖ- 
ἤτε τεπηριις ποῖβηϑ. {] τε δι πη ρ οΓΙΪ τεῆαφακοντα- 
ετὴ χρύνον,238,20. Υ.40,ετῇ μετ γπιμείη ἐχουία- 
τὶ Ροτε ξ ἀπεδείκνυον, τ ἰ πὶ τάπιθη ὃς Ηΐς Ππρα]Ατίτεν 
ἀπεδείκνυεν, ὃς ἰῃἔτα ΡΙ αΓΑ το Υ ὠνόμαζον, ν. 46. πᾶπιντ 
{Ππ4 νογδιπι δά (δ πατιτῃ γοΐογτασγ, τα μος δά ἱπτετ- 
τερος, [δ᾽ 4επὶ οτίαπι (δα πάπαπα Π]πὰ ΠΊΕΓΊ ΓΙ, εἴτ᾽ 
ἐκ δ πολιτῶν, χε οχ οἰπεδρε, τλατο! ορίατη Παθετε νἱ- 
ἀετυτ, ἰάεοηιε ἐχριιησοῃάιιπη, Υ΄.4.4.:1Π Ἐχεπιρ 4- 
τὶ εἰξ ὠπεψήφισε, ὃς ἀπεκύρωσε: νῖ ἃζ [Ὡρ τά (22.4.10) Ἰάοπὶ 
ἘΧοπηρίαν Βαθεῖ, νόμοις Ὁιὶ μὲ ἀποκυρῶσαιι, τὲς Ὁ ὀῤελεῖν. 
ερο (ὐαπιογαγίαπι δὲ ν ἤταταπὶ Ιοηπεηαϊ ςοπίποει!- 
πεπὶ [δοιτι5, ρῖο δπὸ ἴῃ δα σοτῃηροίτίοπο {δ {πἰταὶ 
ὅ3:: φιοπίδτη οἰπτὸ ρίογιιπηα; ἴπ Ηἰ5 ὃς Πι Π θι15 ρεῖπα- 
τα πὶ ΠσηἸΗςατίοπεπι μαῦ ες, αοσοραηαὶ (οἰ τες, ὃς 
δοτφαδηάϊ. ΡΨ. 4.6, πα! ἐπὶ ορταζίι 8, συμ ϑλ ον» 4 
(ὡρλάξοι. 

Ρ.243,ν.1 8,559}. τιω πόλιν ἀϊχίτ ργο κτ' τίω πόλιν, »Υ 
ογύεν. οδάοπὶΠρηί δὲ αἷξὰ δ αὐτοὶ νπτρατ. Ν.58, 
ταίγιιπι πὶ Ἐχετηρ αγὶ [βασιλικοῦ 5 4111}}} στΑΓ ΠΊΔτΙ ας 
τασα!α ροίξα]ςητ βασιλικῆς, ξοτίδη Ετγοσ εἰξ εἰογίρτιι- 
τὰς ζοπηρόῃαἴο Παζι5. σαΐτ15 σε ποτὶ αἰτι5 ἰοσιι5 ἔπ ρτα 30 Ζ 4,147 σομοὶ ἐπε, 1, 41: ά4715 ἐέηστεα, 1 αΠαγῖρ βάοι 
ποτατιιϑίῃ δευατὸς ὃς 4115 σοπ τ Π1θι15. 

Ῥιζφ4ιν αΣ, το Ἡρφακλέοις Γαρι5 ροίοίτ Ηδγάείεο, 
(εἰςηΐας ΗΠ γ φοἰΐο. δῖσ οηϊαβίπ δ, ̓ ς Ατμεπίεηπᾶ 
ταπιρογίδας Πογουίοτη οἵ ποίεγο Ἐχθπηρ] αγὶ γοςαζ. 
ψύτάργο 3 ]εσίτατ ἰη ἐχέρίαγὶ ὑσούξεγγοτε [ατίς πλὰ- 
πἰξεῖο. Ν.2 ς, Γἀριιβ ορίτ χρημαίσας, ἐκη: εἰ βοη(α. 
ἐρο εχ [ξίπιο ροίε τε ουλ Ππ1π| εἰώϑῳ, ν οἱ πη} 6 χαοά- 
ἴατι νογθαπι. Υ.28,Π πρρέτρεπον γετ Πεάγημ5,Γ6- 

᾿βρημα νας εὐ τα Πίραζογεβ:ντ Πσηϊῇςετ, ἰράτογεϑ, 
Παῖς τεσοπὶ φάϊγο νο αἱ ες, πτοπα!Πξ γε ποη πἰ 4.0 36,1 πο] ΐλ,Ε Ν εη,ςο(. Δ αἶτα, ἁσποίοϊς οτίᾶ Γαρῖν 
νοσδτιις ἀοοεάεζοεζ, να] ἰοσεη πὶ ἐπέτρεπενοντ τοξε- 
τάταγ ά Ταγααϊπίπγιῆς (Δης Ταριια, νοἐρηεέφετς, καὶ 
[8 ἐπσγεαὶποροεθ7,2 ΡΥ ἐἐ 6Ρ 41. Ἰτ ἀε τη 4: ΟΕ] θη ι5, 

Ῥ.2 4. τ,ν.4. 14] {π|ταροτίτο αἀστίςσι]ο, καὶ Οιὶ ὠπε- 
λαυγ. ὙὟ.6,νῖ τοπΠρόσγιπὶ {ΠῚ} ΠΠτιιάο ἤτ, εσεπάιιπι 
ἀπένεμαν: νΕἸ γεῖθῆξο ὠπέγέμεν, ΠΧ (ογ θ Πα κατέοεν. 
Υ.2.9. π᾿ εχοπΊρἰατὶ ε[Ἐ καταλλα  ύτωνγ: ΡΓΟ 40 σα πὶ 
(εἰεπίο καταλελυτωνίοσετα ποι ἀπδίταιη. Γἀρι5η6- 
ἔσο αάπι ἰςέξιοπεπα(δοατιβ νεγεῖτ, ψηὲ 1 πο “4- 
φεγίαϑαπίπν, Ν 38, τεξείας (ογ δὲ ρατο (ὡμξόλαμα,ντ ς ο εαῥαιέαηεία οξί νηί αἀάίάογε γε. Ὑ.41. π᾿ 
Ρασιργαςεά.ν.3:, τὰς αἷρὰ δ᾽ ἀμφιςξητεμέγων(ὑμξολαίων 
ὅηκρίσες. δε ἰη[τ4278, 2 8, οι αἰοὶ δ συμξολαίων νόμες. 

Ρ.246,ν.3. ςοηπεηϊεητία5 νἱἀοταγ τηδίςα]. πᾶσι: 
ντ γεξεγατασ δά εἰιῖες. Υ.. 8, πια πν (ὑγκαπόντες: νεὶ 
(ΔἸταπι (υἰκαϑιέντες σφαξ εἰς ὁμιλ, Ὗ ας, ΓΑρα5 Ιερίτπε- 
σὸν ἀυτῳῖ, τε ἐγ4π: εἰ βάὶ. (εὰ ἔεττὶ ὃς μας (ςτίρτατα 
Ροτεξε; νυ γοξογαταγ δά τὸ πλῆθος » ΦΉΟἾ4Ποὲ ἐπ ρορεείο 
εἤδηι βάϊ. ΜΝ.» ς, [οτίδη τεέξίι5 σϑιλαξῶν. Ν.38, 
τα ἐπὶ σοπηροί, μέντοι, ἐφ.θη. Ὗ 4.5. ἱ πΠοπλεῃ σοη- 
τὶς Βυϊας εἰἙ ΜΔ π ἰπς, τ Ιου ας ὃς ΕοΙξα5 (ςγιθᾶτ, σο νεγίοπε, τα ΑὟ επιςοά. αδοίξ νογθιιπὶ κολέᾳν εὔα 
εἴρο ἔξαιίι5 ργωποπεη οἵδ; φαοά αἰΐας Οὐξααϊς 
διεητίς εἰ ποιηςη. Οὐΐανετο πιιίαιαπι ποηηΐπα ἰο- 
ο ργαπουηίπαπη νίατρατα ίπης, ργορτεγεα {πρίςοσ 
Οὐέαηο “Ζαρε οἸοσεμάμπι εἴτε: γε Οξξαμης ἤτρις- 
Ποιηξη, Ροτίηής ἂς ἴῃ νἹΓ5 Οὐ  ἐμΙΤσ, δοχτηα, Π)εοέα 

γρτίδ . δζ ἴῃ ξοστηϊηἰς Ῥγίησα, δεσμά. 7 ογιΐα, ΘΟ, ΑΙ, 
89 Ο»επια: δαέξογε Ν ἀστοης, Γίαΐα5 ετίαπι ρος, 

Ἰίδτο 3,1. ιατα το Ταΐξι!απο ἀδταπι οἰαϊτατοπλ τ ςτί- 

10 λίας. Παρὰ πες ΟΟσ πὶ πες (ογί οἰ πὶ εἰ ραϊγίαηυ 

20 [ρι5 4ιοηι6, ,πὲ πάτα: γραέηέγη ργα[6Ἡ ΠΕ. 

ΙΝ: ΘΝ Υ Σ ΠΑ ΑΝΤΙ ΘΙ ΒΟ ΜΝ: 
Ρὲς. Ησοδίροπίιϑ ἰπ 5.0]. 11αϊ τ, 

Ρ..247:}. 12 1ρι15 ποὴ οίαγάς ἰοσὶς ἐν ὀλίηνίς 
ὙΠΙΟΥ ράηεος. Υ͂. 1, φρατείαν ἀἰϊχίς ΡΓΟ τραπαὶ, εχ, 
ἐγολ ε. ΝΟ τ3., ζοΟΠ ΘΠ οητίμς ὑςέρᾳ, τΕΠΊΡΟΓ, 
Ρτατεσῖτο. Υ. 16, Κοεάρλῃ νἰἀατιγ ετίατη ϑτορβαπα,ς 
Δρηοις, ἀππὶε Ὀιοηγἤὶ ποίετί ᾿ἴδτο ἀπᾶγτο τοὺ 
αἷτ Κύραλλόρ εξ πόλιν Α αϑίνων: εἰΠ56πΕ ςἰπεπῃ ἀϊοὶ Κας 
φαλλαγόγ. (σα  ΘΠΐτ15 πηδἰ εἶτ Κοραύλλη: 4.4 ΠῚ Κοράολλαγιῦς 
ἀεπιϑτερἢ. εχ εοάοπι Ὠἰοηγήο ἄοςεῖ εἰῆξ πόλιν Ἰτπαῦῦ 

᾿" 

τε δαῖτ, ἰεἀ Ατίςίαπι, οχ Γἰαΐο, αὶ Πθτο τ ἀϊοῖτ, Τας 
9 Πογάοπέν οὔ «Αγ εα. Υ. τ 8,1π| ἐχοπηρ αὶ τοῦς 
{ἔλητετ (οτίρταιπι Τύρδος, ετῖάπὶ ἰη (ξαμπεητίθι5, ἷεςς 
Ταυγπιιπι (ττρήτ ετίατη Γάριι Ἔχ Πα... Υ,.42,τι 
δλίιι5 δγμξθιων, ντ παρελϑών. 51 ατίαπη ίεα.ν. σα πη ττίς 
Ἰο πη] 15 χτ᾿ τὸ δύκαιον, ντ ν.3 3,Π0 τοίγαραθοσ, 

Ῥ.24.8,ν.30, ἢ οἱ τοτίποαπη5, ΟΕ" Πρτ οι πη ἐς 
φυεπάϊ σεηι5, ΓΟ καϑ' ὅς. 4τ ]ερ η άπ εξ οἷς, 

Ρ.24.0,ν.29.τεξξίι5 νἱάοταγ ςοτηροί, δηπξελίω;: 

Ρ 2ζο,ν. 4, Ἐςεῖγαπῃ ὃς Εςειγαπος {πε δίρίγατι, 
περί ἀρ ἀ 1υππ|, τοίξατιιγ (]αγθαπι5, (δά πο ἵ 
(οτῖρταγατη ροῦ χ ἀσποίσίς δία ϑτερἤδγιις, ἄρ 
Ἔχετλαν τγδαϊτ᾿ Εχίσραν δ᾿ Ἐχέϑανοιὶ εἴΠε πόλιν Ἰ πι " 

ὃς φυίάεπη εχ ἀεοίπιο Ὀοηγ τ ποίτὶ ᾿ἴδτο. [πὸ 
ετίατη γερετίτας μας ἰρία (σείρταγα. Υ. 1 8,ντ Βῖς. 
πάφιος Ζαζξ ρετ ρἰερίταγ, [τα ετῖαπὶ αριιὰ ΤΠ εορ ΙΝ, 
Ἰῖδγο ᾿ σοητγα σιςςος: τ ἀο πη 4ας ἀρια ΟἸςοτοῖι 
δ. δέξαητίιπι 1 αμαγς Ἰερέϊεν, ἀραὶ δγταπηδςῆι 

ἀἰα,δζ ́ αίάεπι ἰῃ ν εἴν πιο δγδη 5, ντ τε παταγετε, 
Ιατετα, ὃς Εγάπο, Μο ἀμ Νουπαπτίᾳ. ἰςέξ, ερί 

Ρι2 ς αγ,ν.36. ἀοσα τ 1115 μεταπεμψα μένοις 
(τὶ ροτείξ ρεσίῃβηϊτὶ πιο ν ογθαπι. δά ργᾶτε 
τία τἀ ἢ ΠηΔρ 5 φιιδάγας ἀδτίαιις, μεταπεμψα μένο 

Ῥ.272,ν.3 1. ταῖς αὐταῖς [ερὶτ Ἔτίϑτη Γαριι5,αππι 
τίτ, εἼσεδ᾽ σοπαἰἐ!Ἴοηέφηε. τοὺς αὐταῖς ετρο αἰοῖτ ρτο 
“ϑεϑειρημέγαις. ὨΠῚ πη4}15 ζωύταις τεῦς τ Αυι τεῆς αὐταῖς! 
θήκαις αἷς πότερον ὁπαπος ἀυτεῖ, ντ ΠΙρΡΓ42.49,4.3 

ἤτο, ὃς ροίξι!ατ ἰςπεοητία Υ.38, ροῖ ἤδη ἀεἴϊά 
τα ςοπἰ πόξῖο δέ: Γάριι ἢαδοῖ ςοηἰ απ Ἰοπεπ' 

Ῥ.2:3),0.7. Προ αὐτὸς δέ κατεξόήετο ΠηΑ115 ἄντα ὃ 
κατελάξετο, ΠΟΙ ΠΛ ἰ τι γοΐγασαθοι. Ὑ 37 ,ἰοςῖ 
Βαπο  ς 16] γαης ἃς ςοπῆγγηδησ {4 Ρ] Τηΐΐ, Π ο 
ο.ς, Οἰαπά λιν αὖ ογίθμιςάσσεγο Ὑ ἀγχείμἰέ δερεῖ 
ΖΜ1ῈΥ ῥγίηφα ορογεηαίγα τί, "Α,20,, 67:72 1 461 

᾿ 211, 7.4 ηαλίη ραϊεὗαι κἀϊιηρίάηο. ςειθγο αι ἡ 
ἐγά: ργάοοί  Ήγ15, 4:7 αὔγηρι15 τηομεξεσ, πὴ ὁ 4 

ἰτίπιι15 τῆς γῆς τοξξια5 Ροποῖαγ νοὶ ροΙξ εἰςξολαὶ, εἶ, 
ΡΟΙῈ ὠκφερέσης. Ιϑ 

Ρ,Σξ4,ν. 41, νἤτατίμς ἰπ ργοίᾳ ὑπ ἀυτό, τ τ΄ 
ἀυπεώ ἴπι Ηἰϑ ἰοιοπαϊ ρεπεείθιι5 ροεζάγιπι οἱ 10» 
Ρείμπ, [ 

ΡιΣς ζοντο ἰπο αἴ, ε Κοπη ὃς Υ εητοἀ. 46 ἅ, 
ἁσποίοίς εὐ Γαρί νοτῆο ; (ρον, αἰλαι οηρρέμομ δος 
οασ [᾿ 4ηρόην,ὴη ηερρητετο ἀεελολεύ τ: αοσομςηρ πη 6 75 
1εγε [εξ τὴ εον οἰρείπετ ρεγάργε. ϑεὰ νι Βῖσα Ρί. 

ἰαπέξίοπε καί. δ, Ἀ οπ,ιςοἀ, ςοπηροῆτςο μ4θεῖ εἰν 
πῖς. Ῥοϊγαπιιβίη Ταγαυϊπίδηὶ ἐλέει παγγατίοπε οἴϊν. ᾿ 
Οιὶ ὑψηλοπέτοις μήχωνας ἐποκλάσας: Ηεγοάοτιϑ γει πὶ 
ΤἬταίν Βα οἱ Πγατασοπιατὶς Εἰ Ἐοτία, ἐκόλεεαεὶ ὅχι π΄ 
γας ἴδοι δὴ ἀσαχύων ιὑαρέχοντεις δὴ ὀων" κολέων δὲ, ἔρριν᾽ ὁ 1 

ὃ ἢ ληΐς πὸ καλλιςον τεχαὶ βαϑύταζεν δγέφϑερε ἕοπῳ πιέτι 
Ῥ,2:6,ν.4.1ἀρί χαοηπε νεγῆο Βαποεδείο πὶ 

δρῃποίοϊτ: γοσσσηοίζογε [8 ἀΐσεηε: δε ρετίρίςα - ; 



τ ἰοητία, Π ρος ὅημγινώσκειν [ἀρ αιιἀαπλιιο τ τίμιε πη αὐ- 
ταῦ, Ν.37.. [ᾺΡι15 ΟΠ, τίς ραγτίςἰ ρίιπι κατε ψηφικότων. 
πο Π πηεπέο οἀτοῖ, Πρ ηΙΗςαδίς, σο γα (ὃ ργονηηενι- 

ἰφμ φησ, Εἰ ΟΧ ὑγγᾶ πὶ (υθτασίο. Π4Πὶ ἑαυ τῷ καταψη- 
γζν (οπιατ σαἰ συ ιιπ σοπεγα (ς ἔδγγο, ας πέτα 285,11. 

ῬιΣς 7ιν. το, Γοξε  ιϑ(ορίΠΟοΓ.) τοὶ γγνομιίνας, το π- 
᾿οἵξ ργατεσῖγοι Ῥόγτγο νι ἢὶς οἰἴγρεο ἔα οσίς ἰορε5 

᾿πἰοτίρτα ρογ δ θπταγ, ἤς ἀραιὰ Ραιυίαπίατη ΕἸ ας ὠπ 
ἴοτο ἰἴδτο, τ 67, 44, ὁ Ἰφίτυ δίσκος τίω ἐκεχάφίαν, ἰὼ 

ἢ πῖς Ολυμίπίοις ἐπαγγέλλοισιν οἱ Ἡλέϊοι, αὐτίω κἀκ ἐς εὐϑυ 

χἠγηχαμμέγίω, ἀνλοὶ ἐς κύκλυ οὗ μα αἰδίφσιν ὅ7}) τῷ δίσκω 
οἀ χάυμαΐίᾳ. ητια δή οΥί5 ογαπη ὀχαγαηαΐ ςοπίπετιι- 

οι βοτίλη ἰπ πος οτίδτη εἰγροο ἔπῖτ οδίδγιιατα. Υ ς, 
πᾶρὶς ρτορτίο Ιεσ. ςρατεῶν, ἐλ ροά ἐστ, ατὶπ τα 260, 
.Ν. χα, ἀὐδγώμα σι ἀστιοίοίτ οτίαπι Γαρὶ νογίο, ἐγα- 
ἡ πρασηῦς, ασσεγιύηα. δε ποη ἀπθίμπὶ εἰ φαίη 

ΒοΠάατη {τ αὐ δηήμμασι, ΟΧ ΣῸ 12 7 .Βος ξη[: εὐ; 
ιὀβη με ονείδιε δ γιασηῖς ἀσσογίδι σοηηρίαη μον 4Ώ. 
129, ΡΓῸ παρέσης ἰσσΘΠα11Π1Ὶ ΡΟτὶα5 πεοϊέσης, να] (ἃ - 
ΠῚ πεερηχύσης, ΓᾺρι15 νοττίτ δον άεπιο, καϊειύσης. 

ΟΡ, χε8,ν.3, τοξξείπς, Πἰ ἉΠ1οσ, αἰ πέξίοης ροΙ ἃ 
᾿ὑπισιντγΔπϑροῇτα, ΠΊΟΧ [ασο5 δηδδεχθεῖσιν, σά οξί:. Υ. 
5, Θοἰθηΐπ5 σισαηια, ντ πο5, δοσιίατίιιο σαίτι [ορὶς 
απ: ἰοζξίο ΟἹ Παρ ἰοίοτ, Γριι59Γοζεῆτο νιῖ]- 
το πουηϊηατίτο μές, ἱη ΠΗΪ τα ΤῺ πποκρίνααϑαι πλατα- 
τίη Πῃϊτιιπ) πποκρίνεωε, ει ̓ ποκρινέοϑε, δ] Αια  πιεῦ- 
σατίοηϊς ποῖ, ἤς οηΐπὶ ν οττίς, ζητά ἐσήηγ σούττε- 
νη ον {Π|| γσοηθο. Β 6 ]]ς ροῦγο δα μαΐμ5 ]ος }]- 
Ἰεατοποηνρεττίποης φὰς Ρ]Ιη, τεξοττ 0.2 8, ς. 2 

πλϑιαγὴ, Οανε ἢ Ὑ αγρεῖο [σάϊεηιος εἰοἐεόγο Γεπάκ- 
14, Παρ Ηἢ β 9 Α ΠΤ ῦ72 ἐπ ἜΗ ΠΣ, γρρι 16 οὐ τά 4 [6- 
ἐπφίοσαιῖσ, ΕἸΣ πγία οοἰοδογγένηησ υα!ος Οἱοητ (4- 
μα, ργαοίαγηης τα [ουιπ αι τᾷ, σεΥ 6115, ἼΠ: ΕΥγ0. 
Ἰοῆξ ἐπὶ [472 σεη θη ΤΥ ΑΓ ΥΥ6 16! πεῖ {πἱρίομδ 
“4 ἀοἰεγγεΐματα τη] ἑρηάσίηθίη [οἷο απ! ὃ: Ηος 
Ἰο εἰς τἰ9 1 οπηαηὶ: Ηἰςτοιη ρα Ιουἷ5 ορτείιηϊ τλᾶ- 
γἱ ξατυγιιπι οἱἘ} Ηἰς ςαρος ἱπασηίπγ 5 οσημέαπ- 
ρα ἀμηαίμεη αἤγνμαιιοηθ, γα βίγηπ βεἐ [4- 

πὶ γεΐβοπαιδηῖ, ΙΝ ου ρίαης Πϊο,εἀ Ἰλ ουὶς ἱππεα- 
ταραῖ ἀἰςίῃγυ5. Ν᾽ 2 6ς ἴῃ ΟχοΠΊρ] Αγ εξ χεέον. [ς 
ἡνοαπι [αρτγὰ ξαϊτ αἰϊιοτίοϑ, τὰπη πῆγα γεροτίταγ, 
117. Υ,.29, [Π ποφῆλϑο πγ4}15,1πο ἰπάϊοῖο ἔγιογςο. 
ν. 3.9, Ρσγο δὲ ( δ τιν ροτείξ δὴ. 
ῬΑ ζο,ν. 8, Ρτὸ «7 ἔπτη! πὶ δέ τι. 

Ρ,χδο,ν.2,Πἀρι5 Βαδοῖ, εν: εἰ εηΐπ5 “44- 
ἐ πῆ. Ἔχ ὺ σοηϊϊοας αἰ ἰπιιῖς ᾿Ιασθη άπ) εἰ Ακύλιον, 
τεἰίπῦ, Ος Π ι5 11. 10ς. το, ἤδης ροίξοτίογοπι Πἰ- 

τ  ἀδηίχιια ϑογιῖι5 Ξη.6.. [πη μος Ίγρ Π, ΕΠ ο ἐσο 
Ἀπ, ἡπά4 (ογτος ἀγσαηα, [αι 4 Π1ξ14 πῆρα σοηϊ ρο- 
ππ. Ν ατίαία δατεῖη ἰῃ ας πατγατίοης διιέξοτγοβ,αη- 

Τ δυΐτ δτίατ (ἰαγεαπιιθ. Υ. 14,,φαντασχκάτων ἢϊς 
Ρἴταπὶ ΡΓοφασμέχ, οἰἐφπίογη. ΜΝ: 1, Οεἰςηΐτι5 
Ῥ' ἑδδυμήκονζα Ιεριετατ πεντήκοντα, φηίμφηασίπία. ΟΝ. 

ἴῃ δίσηϊα (ογίρτιγα νατίδτιιγ. ἀρ δτερῇ, ἰερίταῦ 
"να: ἃριι4 διγαδοηξ Σιγία. ΡΟ Σιγναία [14ιι15 γα] τ 

Σ κα, ντ ρᾶμ]ο ροίς Κορλάτα ᾿ερίτιις ῬΓΟ Κολλαῦίά, 

Ρ τ. τὶς ΟΡ Θγααγί πὶ αριια Ραιληίαπη, δζαρυα Πᾶς 
ἢ ἔγιιη. 
ΟΡχσι,ν.τ οινἤτατα [γαέξαγα ἰοχ ροίξυ!ατ ἀατί- 

ΟὈΐη πόλῳ. δἷσ πηοχ ν.26, οππιοπίεπτείογί ογαΐπο ]ο- 
, Θ( 5, τε ὅλη “ἢ ςρατοπέδε, καίοντες ὅ 1] τῇ ποιξἢ τῇ πολ. 

᾿ ΡΟ ἀφ᾽ Ἰορίτις ὑφ᾽ ἴῃ Ἔχοπηρ ατί. [ς ἀφ᾽ ταπηᾶ-. 
ϊτοθατὶ ἐχαπιρ!ἰς ροτείξ, ταπι ἐο χαρά Πὰς ἰρίᾳ 

ἀϊε [πρτα Ἰθρίτας 187,41. Υ, 4 1τγαατΗὶς Εἰ ρῇς 

] ΘΟ ΤῸ ΛΕ Ὁ 

Τ εἴαπη πὸ ατεϊπρίτε πος ἴτοτῃ Γαξξδητ, θτο 1τ,0.6: (το ῥέα ἰαγσιιοη θη αἰεΙφη ε, 

ῪΕΒΝΒΙΘΙΕ 31 
ε(Ἐ ργαροίιίοῃϊς καπί: απξ ΡΟΙ ἡλικίαν οὐ Π πὶ εξ 
ΡΑττίς! ρίιπ) ἔχοντα, ν6] Ππηη]ο. γε σαοαμα {πρεγῆπια 
εἰξ, να] οσςυ τιιπὴ ἴα ( πηεπάπαιν Βαθοτ, [ἀρὰς νοῖ- 
τίσ, Ἔχ  Φη173 Φέιμασίενη, «ΓΑ 115 οὐεττ ογ αν: Ὑ αὐ φηείη- 
ἐῆιντ ν]ἀσδταγ ! ες Πς, εἶχε γὸ τίω αὐτίμ ἡλ. δε« ςα ἰο- 
ἔχὶο νϊάετιγ Ραγιιπη ςΟὨ  ἤταη 68, ΠΥ 

Ρ.56;, ν. 16, ῃτοσοάξης ἐπι Πἰ ΠῚ ΠῚ Ροίξυϊας 
ποτέραν. πότερον [Ἰ τοτί ΠΑ ΠΊις, ΓΟ οτθπ μι ογὶζ Ρατγτίπι 
δά ργαςοάοητία, ράττίπη δὰ ἰςηποητία, Ἐοτίδι οείαπι 

10 σρόξίιις τε α!ροϊτο,ορτατίιιρ, Ν.3 δι,νυρ,, αεϑείρη αρ.- 
ποίοἰτ οτίαπη [ἀρὶ νογῆο, φηα ργαάίχεγαι. (τὰ νοτίας 
εἰς πϑοήροΐ, ρατοῖ ον, τό, Ν, 4 το τοξείας αὐξίπα ἔού- 
ΠηΔ πεοφαγρρευόντων: ν 6] ἀεροπομτὶ, ἀασαζο μένων. 

1.2 63,ν.6, Ρτὸ ὀϑείκαφον νἱάἀοτιν Ιορ ἐπ άτιπι ρο- 
τῖι15 αὐ ἥκεον ἐ ντ Πάρις ἡποητι6 νογτίς ἡμεοίρ᾽ αὐιίορ, 
ἀφόρητον (Δ ἴῃ έτα αἰςῖτ διιέϊοι, 273,40. Υ. 28,ντ 
Πῖς ρατογ Π]ἸΔ πη αἰξκέξομε, τα ΠἸργα 77,46, τείχα αἰριξα- 
λό;τες καὶ τάφρῳ. Ράυ]ο ἱπέτα, Σός, 6, αἰοἰτ αἰριλαξων τίω 
γεκραν, τεία5αιιο νίτρατίο ἢ 5 Δ] ἰδὲ αιος; εραηταγ 

ν 20 ΘΧοπηρίδ. 
ΡΣ δ4,ν.ς »φἩλαΐτων ἀ(οΙρΙ ἀ11Π1 ΠΕιΙτγα τεσ: 

γοΠ]σροπάαιη ταλέντων, ἔογπτα ρϑΠΠα. Υ,. 4.2, γος 
ραῖς (ἀ] ροξξι! πὴ ξαὶτ ουΐδτη ΓΑρο. πα πὶ ρτο οο ἰερὶτ ὡς 
δἔσι, ἐπ βάγια, ν οτῖον εἰς ΘΟ] επὶϊ ςοηϊςέξαγα εἰεροη- 
ἄαι εἰς ἀγιαῖς. τῖξε. 

Ρ,χ6γ,ν.7.  οτίβη γεδξίῃς φιλήσονδι, τ το ρογο: 
τι ἀετπιας ἴῃ νεϊοης, οὔ και πεν μα ἐδ. αι, Ρ]1- 
Ὠἶτι5 Βγαγατη ἡο [ταἰαιη [ς [ΕἸ ρἢϊσατῃ τε! !ατε πὶ 
οἰσυατιιη το ογτ (αὐ Πα Θηλ Π0.1 ς.. ἰδὲ φίμη ἀ6 ἰαιι- 

αἰ σογο ἡσαση αν 47 ΟγΉ τ βάτα 89 οἱ δν:1:.4 σον δι 3.9 το νοι Βλοϊῶς, Πς (οτί διτ: )αία (ῥοξβαεήηνα ἐπε ρποηιδ 
“Ῥαγηά0 :Ἰάφον, οἸταη σγάϊα ρο ἐπέ, αἤηειῖς ἐο ἄοης 
γΆΠΠ6γ6 ἐπα δ γερτόμα Κορφαμῖς, Γοβε 1,. Βγπίο: {ογ-- 
14{{π ΕἸ:.472 10 ΑΥ σ ΤΉ 6,1 72, 9 40,11.4751 18: ἰρδον!:θης 
γηδίίσαρ ἐν σον δε, ἰ4Υ  δΥαῖρ τοἰ γοητεία ο[οηε- 
ἐφεϑὰ γείῥοηίο. 

Ῥ.566,ν.2,1 4015 ΠΟ 7 1ς ἱερῖς φυμαῖς, ἀπ νετ- 
ττ, κά ο: εἰμ αρροζηει. (εἀ ποτ αἰρεγπαηάα εἰξ Οο- 
Ἰεπι τ πτεητία, ιΐ πα] μἶτ σώματι. Υ.8,1Π 1 ἀρί εἴ- 
ἴδῃ ςοαϊος ἔα (ςτίρταγαπι Πξαπι, ἰη ἀΐσατ μας εἴτις 

51 δἰ 470,1 ΡΥ ἀν Ο» 1} 4 ἤμιο σαι ἰέσατ Κα. 40 νετῆο; ἐμηγαλρφέι ἀμσεγε ρας σοίέπ!ο,2. Ο οἰ] εηΐιι ΝΣ 
ἀστιγ]ορ Ης μετ᾽ ἀυταῖν, ἀκα τγαπγαίογατ, ἀρ έσος ο- 
γῆ ργο ῥοιζιδη παύταγθα. ΜΙΗὶ ποη εἰἘ ἀυθήται 
ααΐη (τε πάμιπι ἔτ μι ταύπώ, πιάτα ἰεξξοη ἐπ πὶ 
νϑείοης (ἐ4α| στ. Μ᾽ 25, πα] ων ἀπανᾷ τὰ γμνόμωε- 
γα ἱηίεττο ατγιϊοίι]ο. {μα {ἐγιέξαγα ρα πὶ εἰἘ οδιπα. 
Υ.3.8, ΡοΙξ κατεχόμενοι ν]άοτιγ ἀοοῇς ταῖς χιο- 
Ρἴδιπι ΠΥ ΠΊ τι, ὅτε φόξῳ,αι Πγη]]ς αἰ 4. ν οἱ ρτο ὅ- 
πὶ Ἰερεπάμπη ἐδὲ, Πος (ςη{ἰι, “ο ης ἰαγσέιοπετ φατάξ 
[ενεμμονέ ραίτεμίην, ΓᾺΡ ἀτηδίρας γοττίτ, πε, 4722-- 

Υ. 4τ,͵[η Ἔχειηρ]ατὶ οἱξ 
καλλεοίωγ: 4110 (Θοιτιι5 Ο οἰ οπίτις νογτογασ, (βογηβοο- 
γηΣ βγη σορε: σαί! Ἰεσοπάιπιτη εἰδτ καλλιβέων. 56 νας 
τὰ (ςτίρτιυγα εἰἘκελεσίων, σρίργ αρανάς ἡαΐθιις [αρτα ἴαπα 
αἰϊψαοτῖος ἔαόξα πιεητῖο. [46π| νἱάθγατ (δ πλθγαγίι8, 
δ. δῃτε Π]Π πὶ Τιαριιδ, φαΐ τεέξο νοτγτῖτ, ργαζεξίη σοίο- 
γρῦ. δὶς γετο δί [ἴα (δ ποῖα Πἰδτὶ τ, ργάοο σά τγέ- 
ὀμμμη2 σε  οΥ Ή7)2, ἦρι 4140 1πεγ λα ἐγ 471: [ΟΥ16 ΒΥΜΙ,Σ 
ἐγάΣ, ρορηείμη αὐἰοσάη1, 

Ρ, 26 7.ν.33,ἴη οχεπηρ τὶ εξ καὶ γωῦ,, δέ ΠΊΟΧ ἡ- 
πιτγεραρπαῦο ; οἰπὶ {πὶ του τα Πατί ΟΠ ΕΠ 4115 6Ὁ μῶν. καινζω ὃς ἡμαξ ἐρὸ εχ Γδρὶ νετήοπο γεροίαϊ, πο- 

παρλημἠϊαησηοδις ρηῖο σου ἐτεοηάάηρ ἐ[8 τ: ργα(ἐη- 
114 {γηραηεγεῖριας ἰεξεϊοη τὴ {{{4π|ςοπῆτγιηδητνετῖ- 
Βα σια (εαπμπτιγ, μεθαρμόσα ἐϑαι, ὃς μεταβολῆς πεῖρα. 
(Σὰ δείῃἔτα 2 78,1.4., καινῆς ἀολιτείας πλΟΠτῖο γορατίτοτ. 

Ρ,χ68,ν.4., καὶ αῃτο ναῦ το  ]οη ἀνάστα, Ν.12, 
ἑνὸς ΡΟΙῈ γνώμζω ἱπίοτι οχ Γαρὶ νεγΠΟἢ ο, [ἐμιδμεταῦα 
Ὁ 175 ΥΟΥ 2,722 ΟΥ̓́ΣΗΣ Η1772 οἰ07221}4722 [4ςεγδ. ας σου πττηᾶς 
Βαης ἰεξξοπξ φια πιοχ ἰσαυαητατ. Υ 2 6,1 οχεπη- 



1. ΙΝ ΡΙΟΝΎΥΚὅ5. 
Ρ[ατί οἵΈ χρυσορημοις, ΑἸ πο 6 δά τοχτουιιπη σήμονας, γ6] 
τήμαΐᾳ, πα 1 Ατί πὶ ἀγα τοῦ νοσδης {{47η41714. χουσοσή- 
μοις, ἄπγο ἀἠῥέμδίας, ροἤτιιπι εχ διιέξοτγίτατο (ὐδπλα- 
τατὶ τ (σας πἰ πηίγιιπι πσλατύσημος ἐοϑὴς αὐ 4115 ΔἸ οἴταΣ 
Φε ἐς ἰαῖο οἰάνεο) δέ τερετίταγ ἰΠΕτα 31.4.8. Γαρὶ νοῦς 
ἤο ντγατηηαο {ςγίρειγαπι ἀρποίοίτ: παπὶ μος ΙοτῸ 
ψεγτῖς ποῖ [᾿ηηέηῖς σε [66 :Ἰη ἔτα,5.1 4,8, απγοὲ οἰαπὲὶ 
ψοθ. Υ.3 τ,τβέξιις ἔοσταῖ ἔπ. δεκάσοισι. 

Ρ,.χ 69, ν. 7, τ} [ΠῚ τότων ἕκαφον: νῖ ΓΑρΡι15 706; 
νεγτίτ, πη ηοαα, ρογφρα. Ν τ 8,01Α] πὶ σοπηρο- 
ἥτε στιυαγαχθόν. Υ 2 5 σα (δ πέξίιατη ἕξωσιν τ ν- 
ᾳ πο ἤτ, πγα ἐπὶ ἐπ σατίιο ἕξοισι, ὃς ράι10 Δῆτο οἰκη- 
σομιεν. Ἑαἰπ5 Πταξιιγα; ΠΟ Γαγα Πππτ Ἔχε πΊρ]α, οτίαπι ᾿ 

ἀριάδιιης ποίει διξξογθιῃ, Ν,.3 7. γθόξίιι5, μη- 
δὲν ἀφαιραμένοις αὐ τίν. 

Ῥ.27.,ν.34,{| κατάοοι ΠΑ 15, Ορτάτίις, ἔς] ρα- 
εἰσ νος: 

Ρ. 27τ,ν.7, ἴῃ Ἔχ θπηρίατὶ οἱξ πσοδεξαάμενοι : [4 4- 
Ῥτίμ5 ο[Ἐ ἐποδειξά μενοι; απο ἀρ ποίοϊτ οτίαηι Γαρί νετ- 
ἤΠο, (ξρτθητεαη ἀφοίαγ ΑΜ16:. 
αὐτὰς. ἐρ(ἀε. [ξὰ ν ετῖοτ ἰςτίρτιγα οἱξ αὐτάς. Ν΄.3ο,ροίξ 
ἧς πίετε πα περδζίια ἐχ,νο] μὴ ρος ἑαυτῶ: 4 πιο- 
40 δ [ρι νογείτ, στ ποῦ, 4 (ὃ ρα! γαίογμνα. Ν.33,1Ὲ 
ἘΧΕΠΊρ]ατὶ ο[Ἐ φρὶν ἡμέραν ϑεῖναι. ΠοίξγΑπι (Ὀτίρταγαπη 
Βαδευιτ οτίδπι Γαρὶ οοάεχ,ντὶ πάϊςατ νετῆο, γύπα 
[γγάνπασεγαῖα εἤδπι. Μοπαὶτ ὃς (ὐδητογιις 48 μᾶς ]6- 
ὀξίοπο, Νοῦς ἐ}.11.2,.αρ.27. Ν.37,ΕΧοπιρ ας μα- 
θεῖ ἐμποδών. το 4 αι γαϊ πῖπης πὰς οῖτ,γεροίαὶ ἐμ- 
πεδῶν, οαπὶ Γρὶ οτίατι νεγο μαπο τ ρεαγαπη ασηο- 
ἔζατ, ἀγϑάρασ (ροτίας πεβαγέαε } [ϑγαη: βγηράησα, ρά- 
ἑ!οπόσιατακεῖη ας ἰη [τα εἰ ἐμπέσδωσις ὅρκων, Σ 85,32. 

Ρ.272,ν.1, Γιαρὶ νεγο ρτὸ χ᾽ γῆς ν]ἀαταγ πλδ]α- 
{{{Ὸἰ νοσαθυ ιιπι ταφῆς: σομ εο! 44, 44 {ἐρεεἰρεν ρον. 
οεγο. δοα ξοττί ναί ρατα ἰεέτξιο ροτοί; πες πηας σ6- 
Ἰεηίμιϑ νογεεἐη δγέασ: σαίρρε φαα  θραίογο ἰη 1π|4- 
τ οἱεγεητὶ πη !. Ν᾽. το, ἀφανισμιοιὶ ἀρῃοίοϊτ οἰἴληῚ 
Γμαρὶ νδγίϊο; θυ βομος ἐλ εγηϑ πα Ποη θη. Εσο ν Ἔτατα 
(οτίρταγαπι ΕΠ ριιζο ἀφαγισμοις: παι ὃς σε! επίπς5 
(ξουτιῖς νοττίτ,ρηαοηία 9 αὐογρέηατίοποι, ντ ἀφαγισμοὶ 
ἤοο!οςο ἤπι ποι εχρίδεοποϑοίρίς, (εἀ (ζε]ετα ἐχρί- 
δηάα. Υ. 13, πόϑεν ΟΠγΪττίταγ ἃ Προ. (σε επίτι5 ρτο 
εο ροίαϊτ »»"ἐμέρ2θ, α1οἀ ἀρ [λοι Π ΟἽ ἘΠ. εἴἘ σώμαλα. 
ϑεάπιοηάο οαγετα Ιοσατη, ατσαΐς ααοά μας ἱρίᾳἰη- 
τεγγορατίο σἰιπὶ {πὰ γοίροπἤοηε Γθροτίτιτ ΠΕ 286, 
3:ὅζάοο,τ. τς, πατείοις [ἐσ οπάιϊιπι 6ξ ρτονυΐρ, 
πατεικίοις, (Ἀτὶ5 ΠΑ ἢ] ἔς [τιιτη οἴξ, Ν.. το, 'π Ἔχοιηρ]4- 
ΤΊ εἰἢ ἀπενείκαγος, (δ ἃ ἐπενέγκαγτος νεγῖτι5 ΕΠ, 4εο]αγας 
Ποῖ πο δηπκυρῶσαι . ιιο (δ μήτι; ν Θγατη δἰ πὶ 
Βαϊας Ρῃγαίξως γαρατίτίο, ἀιι ἱπέγα 27.5.46, Ππ}}}}- 
τεσ αἰοίς ψῆφον ἐπενέγκατε: ἃζ πιοχ 2 76, το, ψῆφον ὄδπφέ- {0 ὑυλειπυράγων. Γἀρὶι5 ΡΓῸ ἀραφυκραῦίας Ιερίς ὀλῦρχ ὦ 

Π ρόγτες. ΟἸΠ1115 σ ΘΠ ΘΓΙ5 ΠΟ] Πλτατο Ποζαζα ε[Ἐ δτίδιῃ [{- 
Ρύα. ΜΔ 31,Γ ἀρὰ οτίαπῃ πῆς (ςτίρταγαπη ἀρηοίσίτ, 
ἄπιπιὶ νοετίτ, ὑαφά ασηηηοθη[θο, σία γε δία [πῖ,οα- 
ἐπμηφηέαγί. ντ (ει {τω νπιιπὶ Τ ἀγα ηΐ λέξαι τι ]6- 
Θ τπγ ρτοξογεί ροϊτ, ίς σθῖογα οπηηΐα ηὰς περ! εέξα 
{πητ,ἰηταξξα Πης γεργοπεηήοπο ργατογίταγαιη, Ο6- 
Ἰεπίτιϑ νοστογαῖ, ποπγεοηαύο ποι χη σαἰηφμέα, χαρά 
οἰ, ἐκ ἀπαϊξιώσω (ὑκοφαύτης ἀκούφν. Υ.34.. ἴπ ἐχοπι- 
Ρἰαγὶ εἰς ἀκεόντων. (δ εἰκόντων ἀρηοίοϊτ οὐἰα πὶ Τ ἀριις, 
ΖΑ ς σούτσ: νὈΪ οτίατῃ οὐίεγαα, {ΠΠπ|π| ἰη (δοιη 4 δο οἰξοάίδις ίδτπιο εἴ. δ8εά γυΐρ. ]εξείοπεπι οι " 
Ρετίοπα Ἰςρις ὑμδο", πηΐπιιβ τεέξα. (δγπιο ἐπὶπὶ δά- 
δας ἀς ρατγίοἰἰθ, 6 ΖΙΙΟΓΙΙΠῚ ΠιΙΠΊΟΓΟ αγᾶζ ΒΓΊΤΙΙ5. 

Ρ.27χ3,ν.9 γάξια νἱἀεταγ 46 πὶ] Αριι5 ἀρπουε, 
ἅπιπὶ νοεῖς, γερά σηεησ, [Ὀγτεῖς δρορ! ἀἴρηα [επέιτοσα- 
ἰὰ ταιηθη ροίξυϊαι ἄξιον, {12|. 

},.7γ4,ν.6, ἴῃ ἘΧοΠΊρ] ατὶ εἰ σὺ, σαι ποτηϊηατὶ- 
Ὁ0; ὃζ ΠΊΟΧ καὶ ρτῸ πίω, Ἔσο τεροίαι ηιοά {ξη{5 δὲ 
Πγαέξιγα τατῖο ροίξα!ατς νἱ4οθδζιιν: Ρταίδγυίμη σα πὶ 

το ἰεέξίο; αἰαρόν τὰ ἡμας ὅϑολέσκων (ἧ, καὶ Σαβίνων, ὀἤων ᾿ 

γ.13, 1Π ἐΧοπΊρίασὶ εἰς 29 ρεδαπξ, τντὶη τα 2 9 5,10. Πᾶρας νοττίτ οοἠάοδα 

ημαύαπι [8 νη τι ΤΟΙ, φησ. 4792 1Υ ΑΥΤΗΤ, ΤΡ ΘΙ, 

30 Ποπηί5) [ϑγμογοηςγοιαγάαύξηξ,. 

40 σαη1 [μΔτίπα: [ἰπσια: τατίο ΡΟ ξ] οἵ Ἑρμίνιος. Ηοτη 

ξατοᾶτι ᾿Πτουργθίδζιτ σήφαγκια, δι ξύλον διασλοιῶ δὲ τὶ 
μιάξαις ὑφιςεῖσι, ΡΓΟρτοΓοα κορώγας ἀρςίροτο ἐοτγίΆῃ 
ἤιηις σπου, (ει Ἰίσῃα δάτηςο γοίγο,ντ αγαοί οι, 
ἸεχίσορταρἈιὶ ἱπτεγργεζδηταγ ξύλα ὅπικαμπῆ. Ἢ ἪΝ 

"Ὁ 

ΗΛΙ. ΑΝΤΙΟ. ΚΌΜ. 
Τρ νεγῆο βαπι]θξξίοπεπι οοπἢγπιγᾶτοῖ; ΕΣ εἰδέφηί. ᾿ 
εν, σπία πα μα ετποΐξο 1γγαπηΣαόνηι, ἐροοη!ανπὶν, 
"ΑΙ ΡΕῪ ονρ ρεεόογε ΡΥ ΑΓΑ, (ἡ αμείον ὀδαμουα, υὐῇο 
εὐΐνογ:. Ν.24.1 Δρι15 Βαπο]σοοιιπη ἔς ἸορῚῈ νἱ δι. 
ΤΌΓ, αἰαρόντε ἡμᾶς ϑολύσκων (ὦ, Ὁ Σαξίνων, ἃ ὀήων μιυφΐς 

δῤχήν ἀξιοιῦ, αὐτοὶ ὃ δυλεύογτας ἑτέροις ιπουμένεν. ἤς επίπι. 
Ἰοσιιπι γοττίτ ἐμ ροα, ὁδέπος ἢ οἰ οογ, δ αὐ ἡμογητης 
ξ9 αἰἰογεεῦ ἐγένετ ργέποίρ αι ρο ἐπέάμεο, [ὄγαγι, 
ἡρ(θε αὐτὲς βεβέμσγο. Ὀ]εηῖοσ ὃζ ξοστδῆς νεσίοσ ΕΠ Βει , 

εἰων β χήν ἀξιοιύτων κεκρατηκότας δαι τελέστι , αὐτοιὶ δὲ δ, 
λεύογταις ἑτέροις ὑπομένειν. Εᾶτη απο ἴῃ νεσΠοπείξαι 
ΠἸδυΐτ. Ν.37, επιςοὐ. ὑδὲν ἀξιωζισι πολυαρ. Υ. 2} 
τού εἰ ψηφίσεωε, ἰη ἀἸςατίαα. δ ἢ 

Ῥ.27ζ,ν.22, νοεῖ εἴ νἱάθτοσ ὑμαῖ, ν᾿ ΠῚ ΠΟ 
ἀοϊπίεα. πιειηδγο, (ε 4 οτίαιη ραι!ο ἀπτο, ν.1 7, ὦμυ 
νἅμαν ὑμῶν. ας ἐξῖο ἢ᾿ ρίασεατ, 'π νοτῆοπε αιοία, 
πυιζαῖα Ρετίοπα Ἰερεβ: ἐδ ψος (δγἤ6ΠΙ, 58 α Ψοεν [ ̓ 
περίπγι Υ. 31,γέξιις ξοτίδη σιωειςέπιτῆον, ΜΑ Ἰ7γέ 

Ε(ἔδυτετη οδίσαγίογ Πἰο]οοιι5,ὃς ἰοπτοπτία ἔς πὰρ 
δά γογθαπὶ ροτοίξ Ἔχρεί πη; ἐπ αηέργηον φησ ΟΥ̓ ἢ ᾿ 

(Πς επὶπὶ ϑυμοιὶ Πἷς οςἰρίοπάτιπι ραζο, ἃ θύω χοάς, 
ἱπηρατι ἔογου) λα, δὴ φησί αδ, αρῖταον ατιοἰούαη! φάη 
[ οατοία ἡνρργούηιαιῖς [αοίπογα, γειά (δοπγέραίε, 
εἰξιπης ν]]ο Ρογίσα!οταπη πιοτυ) ἠέ σογο, (ππεταϑίς, 
ἸΙςει) οοη ἀογατίοηο αἰ Ποηεί ατῖς, ζηα Ε[78 ἐγ ΦΜΕΥΙΘ 
4 τγγαηηίάε, ἐμ ββαν τεῦ (πὰ ἀσστούίοηάα Ἔχρι 

Ρ.276,ν.13,1η ΟΧοΙΏρ]ατὶ εἰ βασιλέα. πιαἰαΐ οι. 
οαπὶ νιγοα; ἰητοῦργεῖο μεσυξασιλέα, δ 
{δττῖπη στη ἰΠ τα, 2. 77, 4 τ οἷασγεης (δ βασιλέα 7. 
μαίων πόλεως μηκέτι καιτασέσην μι" δέγα : ὃζ ἡ ἐπημέλφα ὅ᾽ 
χαιρεσιών ΠΟ ΡΘΠ 65 ΓοροΠ1, (Εἀ ρεποϑἰπτογγερό Εν 
τίς, Ν΄. 2. 6,τεξξίιις ἀπαγίελλόντων, ρα τοτροτε, Υ, 
ἰπ᾽ Βρμώωιος Αἰ νἀ ϊταν κα Σ᾿ Βρμιῶ ὃς τὸ ἑρμιζωεύφν: 88 
ἀσπίς (ζγίρταγαπη Ποη πιο άο [4115 ἰητογάμιπι ̓ 
οσατι5 εἴδ, ξὰ Βαθεητξατη ετίδτῃ ΒΡ] ατατοῆὶ εἀϊτίοῃ 

ὩΪΑΠῚ δηΐμ νοςας [Ια 118, ὃς ἰρίς ̓ ϊοηγήιι ποῖ 
πέτα, ἰδ.Χα. “ἢ 

Ῥ.277,ν. 4,ὑπὸτο! !επάα νι ἀετιγιν οὶ] πηισδη αι 
ὑπὸ, 6, ΑἸ ἐπ᾿ οἴκν ἀἸοῖτ, ἔστη ἰΙοφαθηάὶ νῇ 
τίογβ. Ν.2γ7,]οοιιπὶ πος ἐπετὸ ςοάϊςο απο πὶ 
εχρίβαϊς (σοὶ 5 δισοηίῃς Ἐπχεπάαδιίοπαπ [ἰδ 
ΤΆ... ΠΕς  ΟπΊᾶπα ςοἀ. αι! 4αιάτη 4Ὁ εο αἰ το 
ὨΪΠ αιιο ἡ ἀειςοκρατείας ἀρ ΒΓ Ποησως (τ δίτ, ὅς οπΣ 
ο ἀινῶν ροίἘ τεῆαρων,οχ ν.30 μαθοῖ ζπλειπομένων ΡᾺ 

ἴῃ σατασίβ στῇ Ν δη, ὃς  οτη.ςοα, οοπήδητίς, ἤς ἐπ᾿ 
Ἰοςιιπη νοσεῖς: σφ θμ 6 8, ΤΉ οριῖς ΑἸ, εηεη τα αρΊ γε 
Πάρογα. ΡαμοογΉ, 8 ΑΗ ργέμοίρ αι ἐμέῖο, ΡΥ δι" 
ἀἰοη γεσίηενᾳ σἰορρρεα,ηεῦης [ἢ ρ!φρηος οοη ταί, 45" 
ΠΗΟΥ βεηβῥης σα ἀππηεῦν τινα ἀεβοίοημόηε, ἔν." 
"ἴημα βγη, 5 ἢ ΠΤ γφι (οὐ, Ν.37, τλα] πι(γκα 
στωτες ἢ δῆμον, ΠοΠἰππέξίοπο ἰῃ ἀγτϊσι πὶ γογίβ. ᾿ 

Ρ,2γ8,ν.9. Οοἰεηίμ5 ]ορίτ, πολεμικῆς τε χαὶ πὸ Ν 
κῆς :ντίαρτα 260,8, νδὶ ἐς δ δ]! ποσιπι ογασαϊεί 

τηδῖ σα ἀε γερο ΔογογιιΠῈ ΠἸρΓὰ Παγγαταγ 269, 
. τ οι ΠῚ, ἔκριναν τὸ τε δέος ἀφελ. Ν, 2, ορῶγας 1" 
ΡΒ νοττῖς φογηέοίς ρα ΠῚ αρτο. (ΟΘ]οηΐπ5 ἰπτογρ 
ται ζαγοάς. 5684 σιιπὶ Ρ] ατάτο τι ἱπ Οὐαίε, οι, 

΄ 



Ὶ ΝΟῚ Ε ΚΙ. 
Ι 

Ι (μότας δ φυλέτας ἀριοιτ οτίαπι Γριι5ν» ἀτιπι νεστίς 
γρίαγον ξ6 ἐγεδηίοε. ἐρο εχι[ξίπηο, Ρ φυλέται γα ξξῖα5 

οἱ χωρῆται »ἔδιι κωμιῆται : ντ (πρτα ἴπ Πυιῖι15 τρήΠ15 ταὶ 
Ἰεητίοπε (2 46.1)κωμντῶν,φοα τθιαςῶν ἢ γητόγων σιωῦο- 
". 44π| ςοηϊ εἐξιιγατι πη νεγποηο (Ἐα] δαῖτ, Ν ἰ- 
Ξῶζ χ19,34:2210,:8. Υ,4,[οτίδη γεέξίις κακῶν 
πλεονοῖξ, ὧν, οὐ 6π σαί. 

Ῥ.279,ν.11,) γος ασποίοίτ οτίδτη Γαρὶ νετο: ρογ- 
“46:1 Αγ πε πταιῆ ρεπεγέ, Ο εἶ. τ δ] ἱτ τὸ εὐγήνες τ ντ 
ἤαχοτ,:ο, Ν'΄.37,νΠτατίας Παδίαη ἐἘ, κατηγρρήση. 
᾿Ρ.280, ν. 1320 σωωδυαιρεῖν Γι ἀριι5 νἱἀοτιιγ αἰ Πιά 
Ἰάρίαπη ἰερ Πς, 4 νοτγτίτ, ἐγφέγρρέος ρΑγ 69 αγηέσον [α- 
6; ὃὲ Οεἰοηΐι5, πε ϊηεηα ἐμιδν ἀρρλέσον 55 ἐπεϑοοΣ 
Ὀγπθη [ασογε: στὰ Πρηΐβοοῖ (ρεεἑτοίογε εἰ [ἠεό-- 
ΉΟΥΦ. Ὗ 2 Σ ΛΠ] ΠῚ, ἐδὲ τότυ δεδοωυήμεϑα τὺχ. 

Ῥ28ι,ν.4. Χποςερεμένοις ἰσσαπάϊιπη ες ρτο νοΐς. 
γςερόμανοι, Οτιιπι εἰ ρτο. Ν. 8 Πάρι ρίο ἴαῦτα 
χὶς διαῦτα : ὃς ρο(ἐ πος ἰρίαπι ἱπίογιμτ ραγγιοίρι πὶ 
ξαύτων: ντ ρᾶσ, ρτασεά.ν. 13. ν ογτῖς οηΐ τι, 7 αἰκα αἰ-- 
από σοη[εἐεόηες. 
Ἐροίτα ας ὡς ἐπολήψιται, ίδτι ὡς ἀπολήψονται. Ν'."2,.π 
"ἄσκειαν, 410 « (ὐΔι πε γαγίμ5 ετίαιη ποζαγαῖ, εἰ ςἢα- 
εοε σα ργα ςητίδ5, ὃς τογυ πάτο ἀΟΥ ΠῚ τ. νΟΓ 5 
χο (Ὀτ] 6 Π,115 εὐὗσάσκοιψν ν Εἰ εὕροιεν. Πα ΠῚ εὐρήσταν ρετ- 
πη εἴτε σεηίεο. Υ', 40, ργὸ τύτε ξοτίαῃ γςέξίιις 
ΤΘΙΏ115 τῇ τότε. Λ΄ 4 τ ρτο Γέλλιοι δ᾽ σοηίμϑ ᾽Π 5. Πο- 
μυΐϊδηΐς γεροηίτζ δδιτέλλιοι, ΠΟ ταπτα ΠῚ Ἔχ [1αϊο, 
ἰοτίατη ἐχ Ρ] υτάγοιο; ρα πεπιίπ (ὐογίοἑ διὸ [1- 
Παρῃςτοίι δϑικαγοιὶ Ιερ! ργο Λαεικανοιὶ, το πάτα ἰδ, 

τἰθας τοι! Ποταγ: σι} νογίοσ (ογίριαγα {τ ᾿Ακύλιοι» 
οἱ ἐπὶ πὶ ποη “4Ζ75πεἰτον (ἃ “1 7ηἼοεν οςαητ. ἵπι- 
»δροηία5 δηποτζαῦ, η (ὐλρίτο Τἢ15 ΠΟ Πα] Θητίϑ 
] ςατο "] (οτίρτιιπι οἵα. “γα, Ν.4.6,ςουίαπ- 
ὉΠΟΠῚ τέ πος [ἀριι5 ἀσποίςίτ, πες (επίτις γε αυίτῖτ, 
Ῥ.28.,ν.1 8, Ὧρὰ5 ν]ἀοτας ! οα Πς δγελέχον, ἀ{18- 
ἀπε 15 16γ {6. [ξὰ διεφέρονο ηιιο 4; ξογτὶ ροτείξ:ντ ἤς 
δαιαύαηι, ἀἠοριαθατνε,,, αἰτοτῖς αἰτεγαπι ραστετα 
οαὐαπηπιοαοταξτείδα, δῖ ταὶ αἰ ΠΠσαΪτατος Ρτορο- 

Ῥ..χ.82,ν. 3.νΕ] καὶ Πἷς σιιπι ἰνἀρο το] ]εη4Ἃ οἵξ, νοὶ 
πίεααοηείν. Ν. 1 8, οτίαῃ γεξείιις, ὅτε αὶ φωνῆς αὐ, 

ἱ δ οἰμωγῆς δὐτεχόμαιο:. ΝΣ τ αὐτὸν ρΓῸ νι], ἀυτεῖ ἃ- 
οἱσίτ οὐ! ΓΆρι νετίτο, ἀν εξ {}ΠἸρρέσα, αρρειαμοπι. 
τη γομσσαπῖφ. τἀ 6 πγα4; (ΟΟΠ]ατίῃιι5 (υρτα 267. 16, 

ἡ χραὴ ὀμεκαλετο. Υ. 3:1, ἔϑη (Βα γόμωμα σἴαπὶ Ιὰ οπγ.ςοὐ. 
᾿ξη άπ εἰ{ξ ργο ν]ρ, αὐ ἐϑηκενόμεμα ἀοςεῖ οὐ 1,4- 
ΓΠοτο; οὐ ἠροιπάι 6 ονῶπος [γηεαμς (μρρἐἰοέογ με, 
41 ἰδσειίνγα ονημέᾳ. Ν σποτι οὐ Ἔοάοιη (Θοα ΠΒαθεῖ, 
7 τὰ τὰ ὦ ἀμφείας ἔφη νόμιμα. Αττοτς. φαοα» [ἢ [10. 
Ϊ νίγτατ, ὃς νῖτ.2: 6, 16, σορυΐατ ἔγη ὃ νόμιμα: δίπο- 
{τἄργα 2.4.4.1.4,, ἔθη Ὁ γόμοις, ὃζ Δ|101{πρε ἐϑισκιοιὶ καὶ 
γυς. 35 αὐτοιξ ἰζοπι. οὐ Παθεῖ αὐτοὺς: Ν  ΠιΓο- 
ἐπι αὐτὸς, ἄος νετῦ. ογἀΐη ο, αὐτὸς ἅπασι πὲς γιν. “σαρῶν. 
Ρ.χ84,,ν.8, ἐχειηρίαγ Βαθοῖ ἐπάγῳ. (εἀ ἀπαΐειν ὃς 
αἸαδηϊςητία5 εἴς, ὃς [πρτὰ 406; ἔς νπγράζιιπη 28), 
Ὁ ᾿ ͵ ᾿ 
1 7.6. Ν΄..6 ξοτίδη το έξιι5 δου. ἐν αξὐλέαχ. Ν΄.32,καὶ 
ν ἰ. . ᾿ - - Ξ 

Τποτὶ Βοοίοςο ροτείξ, πη νεμαπηεητις Πρ ηἰ Βςατίο- 
᾿ εἰλαηλ μη τ δὲ ογερίσ ἢ υῖ5 τατη ἐπ τη (6. τη θπι- 

δ ταν.36,χαὶ σὺ . Ν΄. 38, πὸτα δῃησείλας ρτο ὅφμςήσας. 
“ΡΣ 8 ζον. τ Ρτο ἥτ ξογίδη γεέξιας [ορογί5 (αυτό, 
ἢ πε Πιρεγῆιια Πϊς εξ, ντν εἰ [αρὶ νοτίτο ἰη ἀἰςατ,ο- 
γπτάαηα σοηπεηίομίος. Ν΄ τ 5.1 ΠΟΙ αἱλ, εχ ὶ ὁπ. ὃς 
αν οοα, Δ αἶτα, Αρ ηοίοίτ οτἰᾷ Γαρί νετίο. (ςα Ομ. 

τι Ρ᾽αγαίιτον μαίδοτ ρὶ τύτων; 0} (Επ[ι5 πχπτατίο- 

πισαρ᾽ ἀυτωῖν ταὶ χέριτας, φαλρτορτοῖ ὃζ Εἰς ἰοσοτο- 

Ιο 

τίθιι5. Ν,:ς, Ν ἐπ ςοα. τ᾽ δκαίων: Π1Π}} δά γοπλ. 40 

- 

ἘγςοοΙ οςατς πιαἰ τ δῆτε σὺ, ἔγααταγ ίαο ἱπαϊςῖο. ἢς ὅο 

[ἢ Υ.4..Ππρτὰ 2.28,5,οπ 1 πϑὸς ἀἸοῖτ Τταις φέρογ-. 

ΙΥ ΤΡ ΕΞ 23 

Ἰιηαῖς ροίτε, ταύτας ὠεθς({δἰὶ πταρ᾿) ἐπαύτων φ όμεες τὰς 
ριτας. Ν΄.σιν ςπιτοα. ρῖο αἰρήται Παῦςοτ δένται. 

"},χ86,ν.4.1η 01 Θ᾽ ἀἀαῖτα εχ Ν εη, οὐ. ἰδιάεπὶ 
εχ εοάσπη σοα.Ν Θη.εξϑγαση γερο ρτο νας ἐξερχώ- 
σης» απο δόξίμα ἔογηλα νΠτατιτ ποιὶ εξ, Ν᾽ 9, τς 
τίοἴριαπι νίπγράγατο ἢισ ρτο νεῦῦο ἱπάις ἐξεσε. Ν.24, 
᾿πτοῦρταϑ Πα τ ὕὅπω ποτέ. Ν΄. 2 ζ, ἢ Χο: Ρ τὶ ἐγαῖ ᾧ 

γωῦ, νοὐαττ (ογ  ριαγδιτ κοι ζω (φουτα5 εἰἘ ἐτίατη ἴἀριι8, 
φον»17η174γ165 [4 δ 11 ἡ οἱ σοη [εἰδὴ ψΈΥΈΑα, ρ᾽ ἐσέσ δαρτα 
{πη|]6 ογτατιπ 9,567, 323, Ν 27, ξογίδη το ξξιας δημο- 
μαχεῖν, σηεγη2 ρορπίο ρασηάγ6 : ντ ϑεομαχεῖν, ὃζ {τ} 1, 
Ν.41,]ερ πα νίἀοιγ ὑαῦ ὃ πα τοίδες: νο] ἤπε ργα:- 
Ρο[τίοης,ἀατίτιο σαι, τῇ πα τείδυ: ντ Παριις, οτεῦη, 4Ήε9 
Θρερθ γενιά σου [Ρεἰκεηδ:. Ν 4 τερῖο πυφοφθίώα, Ἰοροι- 
ἄαπι ν οἱ προς ϑεῖναι, ν Εἰ τϑϑοτεθέώα,,ρτίοτε τη (ςτρταγᾶ 
(ςφαΐταγ Παρυ5, 9 τεε αἰϊζηοα ερηθίϊοο φάάενει, 

Ῥ.287,ν.1., αρτίαδ νἱἀστογ ξιτ,ασυδεξοιμίγοις, τας σὲ 
τ βοίγειο [ὑπὶ ἐχοόριηγῆ, Ν.55. ο[ἘΠὶς (γ]] ρίτα τα- 
(ἀπ νταρυά Ν τιν, φρο δικά [ αῖγο Οπιγιηηδηγ 

Ν. 226, Ρρεὸ ζις ἡποληψομένος δη- 2. ἀαδαηίον εἰ {πρυϊατίτοι ᾿ἐσεπαῇ ὠπέκτῳεν ἃς ἐὔζμνσεν; 
Ε ᾿ [9 

αὐ τεγθητῖς ν οΓὉ᾽5 ρ γα] ιθιις τη δητοςοἀςπεδ, ρία- 
ΤΑ] πιισπεγο (στ ἡ ἀμιπ| χεώμμιοι, 

Ῥ 2 88ι,ν.2 5, ΡΓῸ τι δαί ὡν {ςτρτα πη πὶ Ἔχ οτρ]ατὶ 
τυσαννίδων : αὐτο ( ἀγα ]6 τς ἡπφάγας, επί} τιορῖςα 

να πγι15 ἀςοίρετε. Πάρις αἰνοας ΠΟΙ ΕΓΔ ῸΥ τ ττρττιγατα 
{(ξουτιια εἰ; φ πε 1γν 4λμον μετ ἤγκεδαπι εν ὀονις γμάπ- 
τοι... Ν ..8, ιπσὸ ἃς ὅ5}) ατοὺς ἰι ἐχεαιϊανι μοι ἔιπῖν 
Ν 37, Ργο δὲ πναί τη δὴ, γεεγαεν ἥὲ, ὑταείτσοι, Ν 4, τους 
Δῃ τείξίιις ἐπεδὴ ἔμα ον. αιϊαιν αι 3. ̓πὶ ορασαἰορίν ὃς 

44..᾽ Ακυήλιοι σοῃ[ξλητοῦ ἰπ (εαιιοπτείδιις διοτία 5 ο ἀροάοί! ναζᾶτο ποὴ περο. Ν. 4 3, 815 δίωα, τὸ τεταμϑ, 
τατίοης ργαροίι!οηίβ ἐχουίαιὶ ροτεῖ!, [ες νοι δι τος 
σἰπΊθη Ροίξτα ας δος δ πιταικόν: ντ σὐττι αἰ δ᾽ (αρε τ 

Ἰηΐτα 29 ζ,30:298,:9:303,12:206.,7,24.44. Ν,41, 
Θά ΠΠοαϊτοῖ Βιστο!] ροτοξ, απατο νοὶ κατετραϊοπέδευ- 
στ ἰε σε Πάι1Π1, (4 πηεαἸὰ ΓΟΓΠηΔ κατεφρο τοπεδεύστιν Ο) 
νοὶ αἰιαμαα Πγιιέξιιγαι ρᾶε5 οὐ οἱξ. ΝΥ. 4 6, ρτὸ ὅι- 
γίῳ ἔαραϑ α σα] ορὶς Ἰανίω, μη ργαιο “απίο. ΠΕ Οφατα 
νοτο, πού άοτη ᾿ ἀρ ἁσηοίοϊτ, αι ίτατ ἰαγθαπιι. 
Οεἰδηιαβ ἰερὶς ̓ Αρσίε» ιπα Γλαΐτι5 δὲ Ν αἱ, Μαχ. Πξαπὰ 
{]υἀπὶνοςαης Ατίαπι, Ρ] πταγοῃί σοα, ἵῃ Ρορ] ςο]α, 
184,αθεῖ Οὗρσο» ὀήσος, ὃς Αἰσόφον λειμῶνα: οτρταγα τηᾶ- 

σἰδ(πἰρεέξα. Ν.47, αἰχιμόμόλοι τεροτίτατ ετίαιπ τη ἔτα 
3:145,.εἀ Βαμα (οἷο δὴ νεγιῦ [τ ἀγχόμόιοι ει ἀγχώμαλοι, 

Ρ.280,ν.22.,ταίξίιις ἀποῤῥίηϊς ργα! τόροτε:ντ πηοχ 
Υ.Σ ς ,εϑκαλέιται. Υ.2 ὃ, ςοηϊαπέξίο ΘΊη ἐχεσηρί τί 
Ἰερίτατ δητε ὅ' ποῦ επὸν των: Παίς 4ιὰ γατίοης, Υ.38, 
ΡΟ ὅτω τγ4{{π| ὅτοι. [ἀρ νίγαπια; Πα οτίη μα γεῖ- 
ἤοπο, μος, εἰ  σονγηεμίσν. 

Ῥ.:οο,ν. ς» οτίδη γοόξίιις ὠπετράπονζ, να] αἠεςρές 
Ὁ ψαντ, Ν᾽ 13, ρτο ἱκανὸν εχ {πἰπγὸ τοξείιιϑ ἐἰερὶ ἰκανοιξη ντ 

Ποη ἔογαταγ δά ργαςεάεης πλῆθος [τ αὐ ἰςημς ἢ τὸς 
“ἰεϊλειπομάνοις. Ν᾽.2 8, τότ ΡΓῸ ναΐρ,. “ὅτ ἀσηοίοιτ οὐιᾷ 
1.ρὶ νετῆο; ὁ βμεερε ορητ ἀἰεσείσεν, Ν᾽ 10. Ὀ] ατάτομα8 
Ἰοοο ἴαπῃ οἴτατο βαθεῖ ἀατίιιιπν ἐ ἰ ρεο σοηιτῖιο ἐνὸς, 
ξοτιπα ]οαιοπαϊΐ νἤτατίογε δ ρίαπιοτε φραζισανως ἐς 
νἱ πσλείοις ἐν τῇ μάχῃ τεϑνήκασι Τυρῤῥίωνῶν ἢ Ῥωμαλων. 11-- 

ἀειηη; ποίετ πέτα (.9 8,2 Ο) αἰςῖτ, ἑνὶ πολίτη ἐλατῖοις γε- 
γήσεοϑε, 0 7214 Ἔτη σηη6. Ν.3 τιρτο φωνῇ ἰεριιυΓη 
ἘΧΘΠΊρ τί νυκτί: ρεγρογαπη,νῖ ε ργαῖςς ἀ. ὃς (ς΄ ςητΌ, 
εἰἘ πγαπηἰοπιιπι. τεξξς ἔαριιβ, ας ψοςε εἶα ἀϊοιηὲ 
γαίογένεηα. Ν.54. διε ῃϊτίμιια φρατῇ Προτῆϊιιο οἰἢ: γε 
δῃποζαζγαζ οτἱᾶ (ὐδιηογαγίιβ. πες ἀσποίοίτ Γαρὶ νοῦ- 
ἤο, εαἰένες ροτίιφεν 6. Ν΄.4.9.Πᾶπα (ςἷο Δῃ ἀφσαφείας 
(οτἰ δε π [τ ργο ἀεαφείοις: ἤςυτ αρτα 50 8,1, σεφαδοις 
᾿ἀραςείας ἐκοσμεῖτο: 4υοά ΠΊΟΧ ν. 24 αἰσίτωτ, πὶς ὄγηνι- 

κίο ς φεφλύοις αὐεόδεῖτο. 

Ῥ,χ9ι,ν. 1.4 νἱεητεητία ροίξι]ατ ἀοου, τιϑεμιίνοις: 
{τἀ οπη 4; [ἀρὶ νεσίϊο, σου βρη 9 6η1792 {ὁρίου ἰδ [μ-- 

Ἐδ 



γὰ ΙΝ ὉὈΙΟΝΎΥΒ. 
γεν φίογέοῆε ὐγὴν ργνεμῖσα ξδ ΦΉ  Υ]4,6αἸΓα αργορέμ: 

“φι5 ἐγ μα». Ν΄. Χο, ΟΕ ροάας σΠ1(οο]15 
αὙΒείςο (ερεΐτοϑ οαδ τγαάϊτ ετῖαπι θδα(πίδ5 ἴῃ Ατ- 
τἰςἰ8.37,10. ΡῬοϊγηίςοιι ἀραιὰ “ΕΓ ΟΠ ]απὶ ᾿ημαπηδς 
Απτίροης, δέ θγοα ἐρίταρΐο ρίειυίταγ οΠοΥἹ ρᾶγβ, 
ἰῃ ἤμο ἢ ἑπ]ὰ ὅ3) Θήξα;ς. Εοτίλῃ αὐ αἰἴ45, ὃζ αἰϊοτ τγὰ- 
ραράϊας μἰοτοίροχίς ἱοηγήιι5. Υ̓ 25, δῆτε “ Βρύτα, 
οτίοία εἱξ. ϑ86αν. τύτων γεβογτασ δα τὸ Μαραϑώνια. 

Ῥ,,29:,ν.2, Ργὸ ὅ: Π14}1Π| τάϊντ ογάο ἤτ,οὶ πὰ Ῥωμαίων 
ἐξητακότες (ἀφέςατα , 7:1 γς ον ΜΟΥ ΖΉ452 αἰ σεη- 
τἠῆραε εκοπ ἐγηηῖ. ν ο] ἰπίεγτο τὰ ἰερ θη πιΠ1, οἱ τὰ δ 
Ῥωμ.((φ.ἐξητ. Ῥοττο ψιοά Βῖς Πίοηγήιι τγδάϊτ, μὰ]- 
ἰο5 ἃ ρτίίςο βγιζο γεϊιέξος ἔαΠῸ Πθετοβ, Οἰάγεαποὸ 
4ιοᾳ: ν ἀστιιγ νεγ Ππ,}}1π5. ααατε ΟἸσοΓο 61, σΠὶ 
ἐς εἰατί5 ογατοῦὶ. παης Βεαταπιαπίοτιπι ργϊηοῖρε 
[αοϊτ,ν!ἀοτί πος ἴῃ στατίατη Βτατὶ ἀἰΧ 8, ιιοπνντ ηὰ- 
πηοη οοἰ αἷτ, Μ΄ 7, ἰαρτὰ ἀρ ῃτἰοπρωϑ πλήδροι [οτὶρτῦ, 
8.3,.41:60 ΠΙΠλΪΓαπὶτπ 40 4 Ταρπία ΤΟΥ ,32: ὃς πὶ 
νότογα σαδάᾷ ἰπ(οτίρτίοης Ιλ οπγαᾶπα, Α. Φογτείω Φόρζι: 
«ὦ «1145 (Ο]ατα αἰρῃτμοηρο Ρ εἰἰη ἢς ὃς Πγ} ἢ} 16. (οτί- 
δι (ΟΙΘαῖ ηΐ, ϑ64α.ν, ἀλτίαι5 τοῖς δημοτικοῖς τεξεετιγ δά 

γοτθιιπη ἐΐα, ΔΙ οααὶ νογ θα ἰηΒη, μεδιέναι, οί] τ 4ς- 
ον τὸς δημοπκοις. Υ 23, ΕΧΘΙΏρΙατ πηΐη 5 τεέξε μὰ- 
δεῖ σοοςϑεῖς. Ν΄. 26. Πλ4]1π| οπὸ τ λόφκ: νε] ἐπὸ τότο ἢ 
λύφυ, αττατηοη δ [Δρι15, 46 δοίσσο οοίϊα. Ν.3..,(Ὁ- 
(λητίπιο ῥάξόοις ργα ροπεπάμπιῃ εἰς ἔασπηίη. τις 
ταῖς, ΠΟὴ τοῖς, ντ ΕΧοπηρίαγ μαοτ, (τί 5 ἀγρατ (πη 6 ἢ 5 
Δαϊοξλ μόναις. σααρτορτεγίαρτγα “104;,19.6,23,1- 
Βτατίοβ ρεγρογᾶ τοῖς (ογίρηΠς αγθίτγου, ἀςσερτοϑίογί- 
Ρτυτα ςὄρεπάϊο. Ν΄.40,]εσεηάα ιξτν τινὰ, ν εἰ τότων 3.00 Ραττίςίρ. 554 ν. ὑσσαρχή ῥτο ἤιϊτ. ἔσσαρξε ροπτᾶςε, 
ἀνά, τλοχ (Δ ΠῈ ρεγρεγαπη ἴῃ ἜΧχοΠΊρ] τί γαῖ τὐτοκτείνῃ 
ΡΟ ἀποκτείνειν: σγοτο πᾶῖο 6 σοη α  οτίρτι σοι ρεπα, 

Ῥ.293.ν.2,Γαρὶ νουο δημότίω Παίρετ, [64 1 ἀτίπα 
ςοπιροίτίο, βορίιοοία, ροίξα]ατ οτίατη σύαοδιι νοςξ 
ςοϊπροίτταιγ. Δημοκηδὴν το ἀσῃοίοίτ ὃς Β] ατάγο 186: 
δζ δημοκη δεῖς ἀρὰ διγαθοπαπιὶίπητ ἈΠ οαΙ 11.14.0. 
στο. Οπατ νΟΧ δια Ζαΐ ρορι σαγὰ ταησίτιν, Ὗ Τὺ 
Ῥζο Συίκήρκον ΘΟ] οΠίτι5 (ογιῖτ δέμφεἐγέδεῦ,, Σιγκύφλον. 
ἀραα ΡΙαταγς,, ἰῃ Ρορ πο, τὸ τ, ]Θρίταγ Σιγλιψοία. 
1 Αρυ5 δέῃ ταῦ παΐεῖ; ἐς ἡ (τρτα 260,37. απ ηπ6 40 
(ςτὶρταγδην πγαταίτ ετίᾶ Χγ απ ογ ρα Β]ατάγοι, Ν, 
τ 8, οδίδγας ἢϊς ςοῃίξητοῦ Πορσῖνον αἰ ]ι απ ΓΑτίηὶ 
Ῥοτίεπαμη αρρε αητ, ὅς ΒΡ] σατο τι ἰτ 46 πῇ ΤΤυρσζωαν. 
ἀριαα ΡοΪγαπιμη}δ.δ,ο. 8, φαϊ ἀλιη σοάἰςα5 ΠΠορσίναν 
Βιαθεητ, αυϊά δι) Πορσιναῦ: ! 4λπ| οὐἰᾷ ΙΠορσεώαν, Ρ ν- 
Ιῃτεγ ροοτῖαϑ [λτίηο5 ΟἸδι αἰ αῃϊ5 ς ΠῚ ΊγρΊ ο πες 
αἸᾷ δατι5 ποτα ἑἰς (γ}]α απ ρτοαιιχίτ; 5:15 ἃς Ματ- 
τί [5 σογτριογαης, Ν᾽.24,Εοτίδη γεέξίμις αϑοακλήσες. 
Μ.3.8.,ὁρμούμενος νίγράτιγ ἃ Ὀιοηγῆο ἰῃ αἰτεγαᾳ δτίδπι 
ΡΓΟΠοϊςεπαὶ Πρηϊβοατίοης, 4. ΡΓὸ ογῖαπὶ ἀπσεζα 70 
Ροπίταγ, αι14Π|11 Πΐς Πγα 5, 1η νεγίοπς Ιερε5,6 7 κ- 
ὡπίοογέμμάηο,ντ 46,47, Τυΐου]ῖ οἴ Βα θίτας απόξοτν 
Ὠατγατονττῖα; (δπτεπεία ρατγοοί αι ΩΦΊΠΕΓΑ (ἐχαῖτ' 
339,.7.Ν).4.3,{1 ἐθελοντεὶς Πγ8}15,ΠΟ[Ὑ]] ως, π ταραρπο. 

Ῥ.χ9.4,ν.8, τη] τ ἀπέϑεντο: ντ [,ἀρι15 οτίατη ν εγτίτ 
γεροίμόγηπι. Ν.33, [ογίδη γεξξίιβ ὑφ᾽ ᾧ:ντ σὰ πὶ ]1- 
δ᾽, τα ἰπέτα ἴῃ Ἀ Βετοτιοριιίς, ὀκορατεῦσαι ἑκάτες ὑπὸ τῷ 
οἰκείῳ ἡγεμόνι, [αἰ ἴχο χιιξᾳ; ἀιισο. Ν.3 ς,,Ρ Λαῤκιος ῃ- 
πεηϊτατ ρα Γἰαϊ 2 αγρι, ρετ ρ. δ᾽σοηίαδ 6 νϑτιι- 
{ξϊς ςοαϊοἰ διιπαιῖτ 2 αγείμε:ντ ἀδαπόξῇ ἤτα ργαπο- 60 ρ]ατὶ οἵξ ἀποξθζωσι: φιοα (δοιτις ΘΟ οηΐτ5 νοΓΓΟΓ, 
της Ζαγο, Ιλ Θροτίταγ τῇ Λαῤκιος οτίατη ἀριμε Ρ] τοίη 
νἴτα (τ! οἰδη 394,8. ἱπέτα ρα. Ν'.30,πηΑ } πῈ Ὡρό- 
τερον: ντ Γάρι5 οτίαπι νοστίτ, σι (ἠρογίονθαπηπο σομ ἠὲ 
μεναι. νε], ὁ τῷ ππδϑ τότα σεατεύσας ἔτντίητα304, 
6. Ν.45,0τὸ δὲ πγαϊΐτα πος Ἰοτο μέν. 

Ῥι2 9 7,ν.7., ἀϑρόον Ἔχουίαγὶ ροτοίξ. Πηιιῖς ταπι θα 
πγαί τ σ᾽ ὨἰτίπιιΠη αἰἠρόων, ρον της ΠΪοεῖτ. 564.ν. πάλιν 
Ρτφτογίτας αὐ ντγοα; ἰπτογργοῖο, βογίβῃ νοεῖς παν, 

1 ρυά ΤΠιογά. απ ο6; 

20 ἀγορῶν Ιεσοηάιπ| εἴα ρτὸ να]ρ,, ἀγρῶν, ἀἸξξατ ρίαίει ὦ 

οἶς ετίφιν [ἀρὶ νοτο, ἐμάλο: ὃς ρῃτα5 μας τερ, 

ΗΛΙ. ΑΝΤΙΟ. ΚΌΜ. 
Ῥ.296,ν.18, καϑέλκετει ἀρ Οίοίτ οτίαπι Ἐαβρὶ γοσ το, ἢ 

ἀἰειγαίρἑίπγ. ἀκ (οτίρταγα {1 δυιξξοτί5 εξ, τεξοσοπαῖ 
εἰς μος νεγὈ δα ὃ “πήρωσιν δ βάσεως: (λιιοϊατι τος 
ςοχα ΗἩοτατίιις, ρει ε5 ἔεγε τγάμογε σορθθατατ. ἰξά εἴ ἰ 
Τἰυῖαδ ντατασ νοῦῦο δε, οη ἀίατάς ΔΙ᾿ εις Εχὶ 
(Ιπγαποσῖς Ἰεσεηαῇ εξ καθόλετωι, ντ αρυά Χεπορῇ ᾿ 

γκαβϑιεῶκ. Ν'΄.22,Ἔχέρ.Ὠαθεῖ ἐν πῴνωῦ τεπιεσς ᾿ 
ἥ 

απο 

νεῖν σα πῇ Χγ πάτο {ςγίθογς πῦ ἀπίταμί, ςἢ δζίδπίῃν 
ἰάνεγοα ροίαϊετ, ὃς ̓ Ξ διιέξογειη ποίξγιπι ἤςα Ι Ἷ 

ΘρΑταγ ὅηηστιμένες νεῖν, ὃζ ἀρικο 
Αττίαπιιπο ἢ νέν δανμογέςαζι, Υ΄.4.,βοτίλῃ τεξείαϑ στο 
ῥέος, Ν.4.4:Ρο[Ἐόίῆος ἱπίδτοπ άπ νἱἀθτυγ ρθη, τα τι, 
οὐ] δ, Ν 46,10. ἀχειηρ. εἴ Κύδρος: ΩΦ, ὨΟΠΊΕΠ. 
οἷς οἵδ ποτίιι5. ογάη ]ερὶς ντεγα; ἰπτεγργοϑ, [Ὁ 
παῤῳων ἐσ οηΠ ροτίιι5 πατέρον,ντ δέ Γἀριι5 γε 
ἐν οἰαγῖς ραγεμηῥη. [ς σοττα ἸΏ ΕΓΔ 412,36 ,ὐκ 
σατέρων, 6 ΟΟΜατοίο (ογίοϊαπο. 

Ρ.297.ν.4.. ὅϑεν το να] ρ ὅτε, ἀρ οἔοίς οτίαπη [4] ' 
νετίιο, υπάοργα βάν “Κοηράηηεη οἰρονξ,. Υ, τὶ 

ῃ τεητία. Ν.4.7, οσίϑη ἐσ. μέγα πὸ αν. τ 
Ρ. χοϑ,ν. 9 »'ῃ Ἔχ ςπΊρ  Αεὶ δα αἶτα ε[Ἐ πορατίαα 

ΡοΙἘ μοι. φαδτη (δ πτοητία ηΟ ρατίτιιτ, φιδηηο γέ α 
δ άρυϑ οπη τ; ( οοὕτα με 7726 φονέα εχοίάφγθ. Υ᾿ 
32,σεηϊτίαιτΠ) ὅπλων ἀρ ποίοίτ οὐ Γἀρὶ νοτ ΠΟ: Αγ ,ογς 
ἱβιίγεαμη εξ γα θη. τ ΑἸ πὰ ορο σοι {Πρ ὗπλι, 

Ῥ,299,ν ει, Γοξει5 ὁμαίκαο ἢςεα δίαπέξ. νετδί πεν 
4ο. Ν.20,οη}}Πὰ Ηΐς ο[Ἐ ςοπίτιπέξίο; νο] ργζρροίεί, 
Θιλητςο κατορθώσειν 6] ρο[Προ{τίτια τε ροίἐ Βοεἰρίι, 

τἰτα αἰ ηἰς οτατία, Υ᾽. 25. ΡΓῸ γγυνητᾷ ἴαρτα αἰχίτ ϑυη 
298,11. Ζιοά [4ρι15 οτίαπι ἢϊς (δουτιι5 οἵδ, νῖ ΠΊὰ 
ςοπίξηταηεῦ; ργο νον τα ἰἐσογρογφ. ΝΣ 3,1Π ΓᾺΡ 
ςοαΐςος πι}]4π| ῖς ἔα σοπιαπηέξϊοπξ, ἰη ἀϊς 
[πο ,αἰδσοριημα οτεῦη [ἴησ. τη ΑἸ πὶ ορο ψανοϑεὶς ὃ: νοὶ 
ψευώείς: γε ΘΟ] επί ]1064; νοττίτ,ηέπο (6 [ 
Ν.3:, ορίπον ςοπιροῆτο ἰερεηάιηπι καταςσατην 
{0 αἰ ιιοτίεϑ ίρτα ν [ας εξ, Υ.3.7, ρτὸ εἶχε γί αι 
ΠοΠιιοΠΙοΠτΙ5 [ερὶ ροΙδ ἔγοι. 

Ῥροο,ν.  ,ΡΓΟ εἰ ὃ μαπα οἷο Δη ἰεσεηάππΠ| εἰκῆ, 
ἰάοπι Πτ φιοαά ἴσως, τώχα. Ν.6,Υ̓ οἢ, ςοὐ, ἴΑρῥοναι ρᾶ 
Βε1]6. .τι, πο 8, ΟΝ εη, ἃς Ιλ οἵη οα, Δ ἀϊτ4,, 
βηοίεοῖς οὐίαπι! ορί νετο.. Υ,, τ 9, εὐτρεπεῖς, δ 
Ῥύοναὶρ, εὐτρεπεῖς ἀρτσ,σηοίοίτ οτίΔη} Γάριι5,. 
τοίλτι5, καλέω ἃ ἔχθρας λύσιν, ταιτατο ἀττίς} } σαί 
33, ν ΘΓΙΠ15 λοχήστωτες, δΑ ΟΊΡΊ ΦΊ ΟΣ 6 ἐη{ἀ 42. λοχίσαι,ς 
π᾿ πΠα 5 οο]]οσαγα Πρηϊῆσας, ὨἰΕ}} δά ργαίεητίοι. 
[ποτία ππεητοπὶ οἶς. δίιρτα Πρ οητίτιϑ οδίδγααιι ἡ 
μος νεσθόσιτη αἰ (Ὀγί πιθη 66, 37:67,2. ον 

Ῥι30 τ,ν.3 7 οΓογίδη γεέλιις σιροώτων: ντ Πῖ, »γὴ 
εογ ἐδ». Ν.47,1 ὑπτὸ τοτ πεαπηι5,[ δια ΐεπαι 
ετἰτ πεμιφϑέντων:ν αἷ,{| τεξεγαιηιβ δὰ ργαοβάθη8 ἀφ 
μένων, ἰσραηα1Π| εἰπὸ ἀπτ φῆϑοί. δ: 

Ῥ302,ν. Σ,γοόξιι5 ἀπέδωκεν, τ οἴιπ| Αἰ δ] ρα ππ|,. 
ἱπέτα 318,23. 86 4ιν δ απείπιπι πσαρϑένων ροίξα,, 
ἔχηι σοη. ὁμηρευσασῶγ, ας ἔτ. ΓΟΠΊΡΟΓΟ ὁμηρευε 8 
Ρταίογείπη σαπι ἴῃ (δ αεητίδ. ἐταπιϊηἰ πῦ ρβπι5 οο᾽. 
1δητοῦ νίπγροτιτ; ὃς πηδίςι]! (Έχιιβ παῖδας εἰ ἃ Ν" ᾿ 
Ἰαιιαδᾶτιιγ Δ ἔα}  τοραρπας Εἰ Ποτίς. Ν..8,1π χει μ᾿ 

ἀπεηε βοίτεεε νο  δη [ὁ αὐ ἑπογθηι. πὶ πα Ἰεφλίοπο ου 
Πι ΠγΓἘογο σία, πη! αἱ σιιπη (Οὐδ πη ογαγίο ὑπολαίξωσιξ, 
δΤ Αριβ νογιῖτ, σο ζει, γοίβερεογδι. Ν 26, απτο(υν". 
ξεῖν ἀπ Πάογαταγ ραττίορ. αὐδα γινομένοις, αυῖ Αἰ ΜΝ 
Ἰε. Ν.312, αρτίῃϑ αϑϑῳγινομεένοις, πα ομεοηιξηα. Υ νος 
ἴῃ ΘΧΕΠΊρΙ. ΕΠ ασονδύω : ηιιοα (ξομζιι5 Εεἰ.νογτογαῖ, τὶ 
ἀσοίαγεερ [ϑάργης ηόύσαγ. ν ἐλάτη ἰ εξ, ἀπουσδεεὺ στ - 

εἰς 
ἱῃ ἃ 

! 

ν᾿ 



ΝΟΤΕ ΕΚΙῸὉ. 
ἢ 4306,4.3:211,8, 4 τι ΓΟ ραττιοἱρίο δ)οΐξελ- 
 ὠνῆγαξξαγς οχ Ροίξια!ας νογθιιπι διοϊξηλϑενᾶιτ πηδπ- 

: Ι (5 ΕἰἘ Ιοσιι5. ΩΝ 
ο΄ Ρ.303,ν.1,6Χεπρίαγ παρ οῖ ὡόϑειπων: Πο 4] .4- 
 πβοτίαπι (δουτιις νἱ ἀετας ἀπὶ νογτίς, ργαάι χη! γησ- 

᾿ 6. (εξ ποίεγα ἰεξξίο Ππιρ]ἰοίον οἱ. Υ. 5.,ρτὸ τὸ- 
ἐνγήσοντες ΟΧΟΙΉΡΙΑΓ ἰδ οἵ τυῤῥίωίσοντες: ΠΝ] ἃ ΓΕΠῚ, 
᾿οἴϊτα ἰεξξοηἰ5 ἐχεπιρί πὶ οἰξαρια Πειμο ἢ ΡΠ Ϊ- 
ΡΡ.3. δῤχοισι καὶ τυραννδσι ζοιὶ τότε ῶζοντας αὐτοιξ. πε ῃ- 

ν ἀταρϑένον, ίειι μίαν παρϑένων,Γετίπετα ΠΠ}]} νεταῖ, 
ΠΕ τάῖποη ἐοσταῆς αἰ" υ 5 Κλοιλίαγιντν. 4.6, Υ.22, 
ατοπεπεδευκὼς Διις ΠΊΕ Πτιπὶ μαῦετ ἱπ ΠΊΕ αο : οα ηἰ- 
αἰγατ ξογπηᾶ η118 παὶ δοπεποίηται » ὀγόμα τοπεποίητο » ὃζ 
πΠπ, 4. [πέτα γορα] γί 5] οσίτινσ ἐσρατοπεδευκότες: 

ΤῆΠῈ6 {Πρτὰ κατεςοοίοπεδευκότοις, 2 715. 33:309,ζ. 
(φπτεητίᾳ ςομιοῃἰεπτίι5 οἰἘ ρΙ γα α μας εαῦ- 

γωσιγοντ ] ἀριι5 Πιοηιια ν ογτίτ, ον ἰσοθάφγ η: εἰν 
ἡ ασγσ. Ν᾽ 5 8,6χ πᾷς Ροτίςπα Ἔγρα ]ὰ οπηαποϑ 

τΡογ πα ἴπι ργοπογθίιπι νη 8, απ ποταῖ Οἰαγθα- 
15 εχ Εγαίπηϊ Ομ ΠΑ θι5. Ν.31, ρΓο Τυῤῥίωῶν 
5] 6πίϊ5 ἰερὶτ Τυρῤῥίωοις, σα πα 1 αρο, φαΐ νεττῖς, φά- 
γέ ξιγηίοον 89 Οἱ μον κε γοσον. (ξ 4 ρο 15 ετὶᾶ 
66 φϑὸὺς Τυρῥίωῶντε καὶ Κλοισινῶν βασιλέα, τΓαηθρο- 

ἃ σορα4. δαρτγα, ἰηἰτίο παῖς ΠΠΈοτῖα:, 203,1 ὃ, 

τίς βασιλοίς Κλοισιαγῶν ΩΥ᾽ ἐν Τυρρίωίᾳ: αἵ ἰῃτα 304. 

'» Πορσίγυ τῷ Τυῤρίωῶν βασιλέως: ἰτ᾿ 4614; 39 8,10, δ 
τίο ΙΡ.7,420,37. Ηος οτίαπη ποῖα,ρτο Κλεσιαγῶν, 

Κλυσηνῶν; 6 Πἰ πη ἔογ πη {τι ρα Αθακίω οι ἃ- 

νἀρια  διγα 110. ς,2.4.3, πα ΠῸ ν Ια ρίτιγ, Τορσίωνας 
' Κλυσίων βασιλόίς. 

Ῥ.304,ν.1 6, ΡΓο Σπόδλος ἔαϊτ ἰη Γ4ρὶ ςοά σα Μαρ- 
ε1η ποίξγο οχοπηρίαγὶ νεγ πη 7116 Σπύσλος Μαρῤκος, 
ἔϊτο ποπιῖπα Λαῤκιος. Ατ νογαπι ργαποπΊεῃ ἢιι- 
Λαρκίᾳ ποῃ Μαρῤκον εἴξ., (ε Σπύφμον, Δῃποζαγαῖ 
χπῇ Οἰαγοδηιιβ: ὅς οπῆγπηαηζ αϊιᾶ (ει πηταγ, Ρ. 

᾿ἀεχίγο σογπα ργαιε ἀἰοίτιιτ, 2 94,351.. Μίταπι 
ο(ἰπαυίτ! ἄς πι ΟἸατ.) πη Γἰαΐο Βογαπι σοηῇ. πο- 
παΐῃ οπηπίθι15 ΠπΠς ΠΟ5 ν ΠΊΖΙΙΑΠῚ νἀ Π1115 Ἔχε πι- 
αἰθας οἵη ἃ οἵα: ἰπίατία μαι ἀπο τεπηροσιιπι, 

1 ἢ Δόξ οτῖ5 Πορ Πρ οπτία. Υ. τ 8,ο ίδγια Πῖς ἴΑρῥος 
γἤΑρων, νῖ {ἀρτὰ ξαΐτ 30 ο, 6: ὃζ δριιά ΒΡ] ατάγοῇ. ἴῃ 

Ϊ ρ]ίςοα, 194. Υ.223,δῃτα μικρβ ἀδοῆς νίἀοτατγ 
( γπππῖο καὶ, νο] Ππ11|5. 3.2. ΡΓῸ αὐτῆς, Οἰα1π|5 
το δ ργασθάθῃϑ σροϑεοὶ ῥά] ἀμιτίοτ οἰ, {15 

οἰκίας ἰαραπάιπιπι εἴτε ργο Πηρα]ατὶ οἰκίαν, ἀϊξξας 
ἡ εἰδατθητία : ογγογο Παᾶῖο 6 (Ὀγίρτιιγα; στη ρα Παΐο. 
 Ῥι5ος,ν.8. (γι δεηάιιπι ν εἱ ἀπέδοσειν, ν εἰ ἀπέδω- 
, Υ.5 8, (Οὐλπηεγαγίιι5 πηααα]ς σοπηροῆτο ἐμπέρο-- 

τ με: ΠΟ ἱπέτα ]αοα; νΠιγρατατ, οἰ σΟὨτΓγατίο 
ρυπέλεμος. ἀττατηδη ὃς νισαταπὶ ἰεἐξίοπεπὴ τετὶ- 
᾿ΘΡΟΙαπηι18,οιιπὶ (ρτα [τ 46 πὶ Πα διιογί πιιιδ ἔμπα- 

βὲ πλέμον 290,7 : ὃζ ἀπείρων πολέμισ5 27 .4..31. Υ.43, 
τι εἶ15 ἐοτίδη αὐτίώ : ντ τεξεγατιγ δά τίω Ρωμίω, ΠοΠ 

Ῥ᾿ οπηῆι. 
ΟΡῬι5ο6,ν.23, πο τηΑ]ε βογίαη ἰεραϑ, τὰς ἀκαίρως 
εἰσάσας :ηποά ἴῃ νεγήοης (ἐφα!Πδαίτ. γ 3: ὈὍΡῖοὸ 
Ἰ ύμιος τα ἐξῖτι5 Ια σὶ ϑϑθρέφλος, ραταῖ τα α ργαςθάθη- 
Ἰ5τατη εἰδαιεητίθι5,ντ δάποταιῖτ ετίατη Οἰαγοα- 
-απαπηοΌταπι ἴῃ νογίοπε σαοσιις ἔς ἰερος 9 οηὲ 
"γα: Τλαἰεγέρσ, γεὶ ἢος ἰρίαπι Ποςύμιος Ηίης το ]- 

ἀδαπο! ερίπηιϑ : σαι Δηα]οσία Ροίξα!ες Κλοισί- ᾿ 

απ Ε(Ἐ δ ρα! ροΙξ γετία 3.9 ςοἸ]οςάιιπι ροίξ᾿ 

ΘΎΚΒΥΟΊΤΙ: 37 
ὕπαῦς, Ν.41|, πρεσβύτερον Ηἰς Πσπίῆςατ εαπὶ αὶ ες 
εἰξηϊογιπι ςαπτυτία: νι ἀργὰ 29 5,14.17: δζ οΟἰατίις 
ἴῃ οἰαπαπι ἀοίςτὶριίοης, 221,23, 25. [δ᾽ 6 πὶ Λαρκίον" 
(τ! δοπάμαπι εἰξ ργὸ ναΐρ,. Λύκιον, πγαπἰ βοξαπ εἰ εχ 
304,16. Ν. 43,ταξξίαι5 τὸ ῥυτῆρος, γε (πρτα 276, 
30; οΠιιο ἰαχατίς παρ η 5 ἴῃ οἱγία πη εβινο. 

Ῥ..2.07,ν.26, κλησιάδες ΡΕΥ ἡ Ἰερίτιιγ οτίαπι ἀρὰ 
Ῥο]]αςεπὶ ὅς Ηοίγο μία, αριιά Ρ]αταγομιιπὶ νογοὶπ 
Ῥρρ!ίςοἹα,Ρ.1οΥ »κλεισιάδες, ΡΥ εἰ: 40 ἱπΊοςο εαϑάξ 

{πὶ Ποςφηϊπηαάιιοτγτεγαῖ οτίαπι (απηογατίιιβ. Ν. 11, [Ὁ θύρας νΟὐδζ αὐλείοις: ὃζ νῖ αἱ αὔλφι ἄς Ποπηϊπᾶτιιν αὐδοὶ 
σἰωὺ αὐλίω, {τς ταὶς κλφσιάδας «ὐὐϑοὶ τὸ κλεισίον ἀϊξξαϑ5 Πρ ηἱ- 
Πρατ: δἥ διάων ϑυρῶν (᾿1παα]) εἴσω τῆς οἰκίας εἰς τὸ κλεισίον 
ὀβοιγρμμέγων, ἐκείνης μόνης τῆς οἰκίας ἐποίηστιν ἐκτὸς ἀπο γεοϑει 

σἰωὺ αὔλ(ον. ὅζ το Χ, πρϑϊόσαις ἢ κλεισιάσιν εἰς τὸν ςεγωπόν. 
ΟΙοἴλεία αὐλίω ἐπτεγργογδητατ ἀτγίτιπι : δέ κλεισίον Κα 
ἰπι5 ἱοηγίαριά Εὐμξδτῃ. οαε αἰ οἷς ϑυρῶνα μέλαν, τγ4-- 
σαππι ὃς [ρατοὔπιπη ατγίαπι: ν εἰ,ντ ἢ πιά αητ,ν οἤ!- 
Ὀαλπ., [Π κλησιάδες Οτρο Π)οτίςα (ςείρτια εξ τ αρτο 
εἰ. Ὗ.37. αὐτὸς νετταϑ ἰπ αὐτοιΐς, ὃς ροῆτα δὲ ἀΠἰπ- 

σηϊπορητία, ιια’ ργο  ἰχίτι5 ἃ Γἰαἴο Ἔχρομίταγ, Βσ- 2. ἐλτίοπο, τείθγαϑ δά νουθιιη ἐξεπολέμωσε, ΠΟ ἱποοποίη- 
παπι ΕΠ οἷ ο5(δπίμπη. Ν'΄,39,το] ]επ 44 νίἀεταγ ργεροί. 
“πρός ν εἰ Ἰεσεη άπ ἐξεπολέμιωσε κοινῇ πεύτας Ὡρὸς τοῖς Ῥω- 
μαίοις. ει οἴΈἢ. ΟἸγπτῆ. τ ἀϊςοίτ, ὡς ̓Ολωυϑίοις ὠκπολε- 

μκῶσαι δεὶ Φιλίππω, Οἰγητ ον οκοίαπάος {12 4Ἃ δοίης 
“Ῥριρροίηξογομάαν. Ν.4. τῷ ρτο πποςήσω ᾿οσαπάμιπι 
γε] δποςίωαι,γεἰ ἐποςήσας. 

Ῥ,30 8, ν.5» Ῥήγιλλον ρτὸ ναἱρὶ Ρίγετον σιπππὶ νΓΓΟΩ; 
ἱπτεγργεζα ροίϊταπι εχ Γἰπῖο. ἀρὰ ϑτερ απ Ρη- 
γίλλος Ε[Ἐ ῥτὸ μας ἰρία ϑαδίποτγαμ οἰαΐτατο. Ρτὸ Ὑ τος 

οαπρτὰ Πα ιιΐΠΊ118,2 9 3.18, ἜΧΟΙ ρίατ Εἷς μΒαθ6- 5 νογο άπ 1 πίι5 Πα θετ Απσπος,  ρρέτσς γι ΠΈτ3530, 
7, δ "δ᾽ ρογίορε. δὶρ οηΐμ5 εχ νοτα Ἐ|5 [1 τίς τηδαα τ 
«“ξέμα. Τἄευν Τλαϊαϑ πως ΟἸδιάϊιπι ρεῖπ5 ΟἸδαία πη 
ΠΟΠΊ ΠΑΓΙΙΠῚ τεασίτ: ρρέτω Οἰαηίησ,τιημίτ, οπίροξί- 

44.“ρρίο ΟἹαπάϊο [μὲ Κονρασοσηοήηεη. Υ. 7,τε- 
ἐεῖα5 πεντακικχίλίων, ΝΥ. 12, Ρο!ὲ φιλοδιμίας ἀοἤαοτγα- 
ταν ἕνεκα. 17, τείξίιιβ οι} ἀττίςι]ο, τὰ δοξοπα τοῖς 
ὀΐοις. Ν΄. χ᾽ζ,, ἐΐασεν Ηἰς ἀοςὶρίεπάμιπ ρτο σωυεγώρησεν 
(ει ἔδωκεν. ν εἰ αὐ ἀεπάιμπι ἱπΗπίτιιπι ν οὐ δ. ἐλέοϑου, Δ ξ 
ἤπη]ς.. ΝΣ 7 Ρτο Πικενίία ντογη 6 πτεγργοβ ἰοσὶς 

5,4 τἴαρτα ντογαας μοτιπὶ ἰπ ρτα ο σπὶ Ροσίο- 40 Ῥλονία. (Ἰτοδπιιδ [αἰρίσατας Ἰοσοπάππη οὔϊἘ δέσπ- 
ἐρα,ίεα Εἰομίμεα ἡσατα Β]Ιη, Παπιογας ητοῦ ορρί 4 
ΕἸ Ατίο ἀοἰεῖα. δε ηείηη δῖγαῦο Ηδγηϊςοϊβιγι δυΐς, ντ 
ἰά6πιὶἸατ. απ ποταιῖτ. Ν᾽. 21,1Π Ἔχειηρίατὶ εἱς ἀμ- 
φότεροι , Πα πος οαπὶ ργασθάεητίθιι5 πος οἰιτὴ {8- 
αιεητίδιιθ ἀρτα σοΐπαγατ, ὠμφοτέροις ἀσποίςίτ οτίαπι 
Πρ νετπος υδέραγ αι! υἹγ1δῇ, ΕΥ̓ ΑΜ οΥΡΗΩ. ᾿ 

Ῥ.209,ν.1 ""ὸ χώσφιτ Ἔχει ρ τὶ (οτ  ρτατη χώρα: 
4ασάηῖμ}} πὰς [Δ οἶτ, φι!ά νογο τάφρε χῶσις ἤπτ, ἀες]4- 
τὰς ΠΊΟΧ ν. 42, φιτη αἰςῖτ, ὀνεπήμυπλασαν ὕλης πες τά- 

ἰτ ἀυτων, πῃ τοΐταραθοτ. Μοχίαπε,ν. 4 6 ,Ρ]ατα !- το ᾧρες. 8, 1π ΕΧΕΠΊρ. ΘΕ λοχίσαιντας, ΡΟΓ .: ΠΊΑΙ ο,ντ αρτα 
4804; Δῃηποτατιιπ) 4 200,33.1ἀεππ ἀφοίαγαῖ [ξιραρ- 
ν 13, τοῖς ἐκ ὦ Φιδζωύης λοχῶσι. Ν΄ 14. βσλευστέμενος Ορτ- 
ποτγίςει θξάιιπι βελομάνοις,ν εἰ (αἰτξ βελευσα μένοις. [πέτα 

ίλπι6342,15,41οἶτ, ὅσοις ἐκ ἑῶ βυλομένοις ὁ πόλεμος: [τ[46Π|-- 

πε 4|161{πρ6. Κ΄. .23, ΟἸαγθαπαϑ πο Πρ επάτιπη ῃῖς 
Ραιτας ἔγατγο πη οδ }}15 ΜΟΝ αἰτία πη, ρτίογίβ δηηὶ ςοη- 
{]ςπ|. 86 6.ν. Π14}Π| ἀπαγίελοντ οἴ Αἰ"δὶ ρε,ταπὶ 
αρτα 302,3. Υ.41,ἴη ἐχεμηρί αὶ οἱξ ὠκτός. [6 ἐντὸς 
τεχαϊτῖτ ΕΠ οτία (δ πίτις, δργοθατ μας Γαρὶ νεγο, 

(8 οηία! ΘΠ). Γαριις ἱπιπς οςιυατίιαιιπι οπὶ {π ρτς- ὅο ἐμέγά ναίίερν ἀἰογησίφηείμησ. Ν 4.1, πέτα απο ᾳ: 16 - 
σίτατ πος νοσαδιιπ). Παιιῖς τα πη θη ἀϊαϊίς πιά] τ δ 
πίοιξ ςεωρωμχ, ποῦ Γεΐγαραοτ. 8566. ν. ΡΓῸ αὐτοὶ ἢ- 
45 πια τἀ άιιε δ. ὠυτε νο] αὐτῇ, Ροτ πε ἰἰςο δίς. 

210 ,ν.3 4, 0τῸ αἰτίοις αρτίτι5 [6 σα Π1115 ἀξίοις: 44" 
Τρ] χαοχις νεγῆο ἀρποίοϊτ; εἰέσηονς, 618 ἀήσοηῖον. 
γ. 4 ςτὸ δ πολεμίων ΠΟη ἱπαρῖο Ιεροτίϑ εἶ πολεμίας: 
νυ] ἀριι5 οτίατην οττίτ, ας βο τὲ αστο. αο σοπογο]ο- 
ααοηάϊ οαπι αἰ δὶ ντίτατ, ταπὶ ΝἿΝ 303, 26. 

[: 1] 



36 ΙΝ ΡΊΟΝΥ 5. ΑΙ, ΑΝΤΙΟ. ΚἈΌΜ, 

Ρ.21 τ,γ. δ, τ᾿ ἔτη οὐπὶ γτίςιϊο τίω πύλιγ. Ν΄.38, 
φρατογὸν τοτίπογο ΡΟ  πλ115. Π 4115 ΓΑ ΠΊΘἢ ςφατὸν π1ὰ- 
Πτ,ἔγαδταγ ίαο ἱπαϊςΐο, 

Ρ.21τ.2,ν.3,᾿ποϊαίᾳ δά άίτα ίαητ ε Υ ἐπ, ὅλ οπι. 
ςοὐϊος. (δ ρεηϊτ, αὐ δμ' ΑθοΠ ἂΝ επισοάϊςε:πεσάρπο- 
(οἰ 1} Ππ|π Πταρὶ νεγῆο: μά .4: οἱξέογον ἑάγε, πος, ἐά- 
ῥογεσάριγε δαῤὲπὶ “Κοντά, [1 ποίη τε ἐρορεγάία 
ἄεενε, οοποράογεη, Ἱ αν ηλμεῖ γα ἐηερηα, ἐεϑού1Ἴ: ἐἰ- 
᾿αη δὲ οον σράφγο ργίμοίραίη. 

Ῥκ5313,ν.4.1» ὦ Τπρεγῆπα ἢἰς νἱ οτὶ ροτεῖξ. 
Ρ.3.14.ν.1 84 οΓΡί πὶ ὅτως ας οτίφηι ἴῃ Γἀρὶ 

ςοἄ, παι νοις, ααίεο [ο αὖ φημι ἀϊοεδαγηγ. τια- 
{πὶ ερο ργοποπηθη ὥτέ,ντ ραι]ο ροίξ,ν.3. Ῥόογτο ἐκ 
“Φ μβεξηκόςς, δα εχ τε, ργορίογαα ἃ εὐάςίω ϑρίαμξον 
ἀϊέξιιπι ητε Προ. φαΐα ντίη Οτασογιιπι δας ἢ 4 ΠΑ] 1- 
Βι5 [ἰθεγο᾽, τὰ ἰπ πος τε απηρῃὶ σοποῖα ρει μηῦ εῸ 
νἱέξοτία διιέξοτί, ἀοίπαάς οτἴδπι ἱπηρεγαζογὶ, αςοὶα- 
τ Δθατιτ εὐοἱ, ει εὐαν. 40 ἡ οιπὶ εὐάζειν ἀἰσαης Ογαοὶ, 
δ.  Ατίηϊ ἰτἰ ἀπῇ φάγε (νπάο Υ ἱγρ. Ἐπ.6, έαηῖε ογ- 
σία οἰγοην Πησούαι Ρῥυγσίαε)Πρηϊῇςας Πϊοηγἤιι5 29 (αἰ επί, ρατγοςϊ παγὶ νἱ ἀοταγ πιο ν. 40 ρτςοο 
Τ,Ατῖπος {Ἐπ πιο αἱ εὐασκκοιὶ ρρε 4 ρτίπιαπη ὀνά- 
τἦομός, (ἐταατίς Οταος οτίσίη!δ ν εἰσ ϊς: ἀοίπε σοτγ- 
ταρτα ὃς οδίσιγατα οτίσίπο,οπατίοη θη; λέξα (ΟΠ]ἴσες 
ὀχσῳ ΟΧ εὐάσῳ. Ν οὐδ 41|Π| ΘτίιΠ, ΡΓῸ εὐάφης» Ω104 δΔ- 
τγτοόπωϑ δῖος ἰορίτατ,α" δ᾽ οχγγομωϑβ γερογίγὶ εὐασήφιντ 
ἴῃ Ερίργαιπι. εὐαςαῖς σιωύξοφος : 64 πἰπλίγιιπι ἔογπγα 
4118 σθλπιτὴς, συρατὴς, ὃζ {1π1}1. [)6 οπδείοης Τρία ρτο- 
Ἰιχίτι5 ἀΠΠοτὶτ δίσοηίας (ὐσπιεητ. ἱπ λῇς δζτειαιρῃ, 
λοπη. Ν,.9 1π οχθπηρ[ατὶ Δητα κοσμεῖται ἰδ ρίτατ ἤ, 
ἀπα: ραττίςι ἔοστὶ ποη βροτοί, ΗΠ ὀρ ρτιοπλη70,16- 70. ἃς ἤς ΓΑριι5 4ιο ας νοττίτ, ραγυρίοδηςααιπτ 
Θᾶταγ οἰλλ᾿ ἤς ροτο ΙΕ δτίαπη οπλ Πα ἢ ἰερι, δ οὶ κοσμμ εἴ τα, 
γεὶ κοσμέιται δέ. ΓΔ ρι15 ναγτῖτ 9: 560 οὐ αἰ την ἐγαύϑα, ἡ πὲ 
Ῥεορίῥαγῖς Φδ ἐ σομ ην 4 ἀκεοηερτς, ἀνοέξίναε, δε το ξεῖας 
Οεἰςηίϊαϑ : ἵτὰ νῖ τήξεννος ἃἰς που Πτιραῦςα, ἰε εἰ τόσα 

ΡῬτγάτοχτα, ἔδει (ντ ἰπρτὰ ποιηίπαι Σ 6 8.1 τ)λευκὴ εἰζῆς 
“«ἰριπόρφυρος, τορα οαπ Δα ρυζρύτοο ρτατοστγα οἴσιο, 
4αατο ἤς ἔογταίίς ἰερ θη ἰο "15: ὶ τίω) ποικίλζω Ὁ γου- 
σύσημον αἰμιφιέννυτοι φολίω, διὰ ὃ λευκέω (ΘΒ αἰρδιπόρφυρον κο- 

σμέϊται [νι φορέντοι ) τήξεννον. Ν᾽ 10, 1ῃ Ἔχε πη ρίΑτὶ οἱὲ 
φρόνημα. ΡΓῸ φόρημα : ὃζ Πχλοχ {{|4 6 ΠῈ φρονήση ΡΓῸ φορήσφ: 40 γεΐῥοπάμ. Ν. 32,να]ράτιινη ὅηποιτες ἢ οἱσίτ οἵ 
εἰτογε πηδηϊξεδο. ἀς ιο πιοηαῖς ετἰᾷ δα] 1 ,εο- 
Ρατά. Εἰπεπά. 1δ.9,.ς.19.. Ν. τ7,γεάαπάας ἀποτγῦ αἱ- 
τεγιαπη,λὐδρὶ,ν 6] Ποςυμίῳ. Ν 16. Ὁ πολλοιὶ οτίαπ οὔπαια 
πἰβητίτ5 [Ια ΘΠΊ115 πολλίω. Ν᾽, 46, ρτο ζυτῶν [ἀρα5 στ 
ζῶν: νἱδαη υὐποης [5 ἀφ ἔα πα ταππθὴ ὃς ζυτώνροτοί, 

351 σον. αν, πη ἜΧχοπιρίατὶ ε[Ἐ μικρόν: σοηττγα ἰερε5 
(γηταδέξίοα5,η1ια: ΡοΙξι ητ μικρῶν, ΕἸ μικρῶς ν εἰ Ππ|]- 
ἰε χαϊ4ρίατη. ἤς σοττο [ἀριι5, ψεεέραποῖεεπάέσει. Ν',, 
ξοτίβη [εσ΄. αὐτε τὰ ἀὐαγκαῖα εἰς τίωὺ ἐκκ. νΕ] Ὀτου 5, τὼ 
εἰς τίω ὀκκιν εἰ, αὐτὰ τὰ εἰς τίιὺ ἐκκ. (. ὄγμζητέμενα. Μ΄. 21, το ἐϊατ!ρία ἰδητξτία. ἔργα Ππλ] τεσ Πιΐτ τυρῥίωίσονπες ρτι 
ξοτίαῃ γεόλίιι8 ἐκοσμήθη. ΜΝ. 5.6, ρτοὸ 1 Ἰρείμητες Ἰερ- 
ταῦ ἴῃ Οἱἰρίηϊαηὶ ᾿ἰδτο ᾿ ε(ὀοίηπτ : ἀπάτα (οτίρτα- 
ταῦ ργοθαῖ δἱροηίε5. (ἰαγθαηιῖς πηδυι τ ΚΣ Ἰσοίδμτ. 
δρι Οἱς. ἰπ Γα]1ο εἰς Βοολἠέπν, να πιά ξ ἀπ ποταγιιησ. 
864.ν.,Ρ Τεικάςος4ιοα ΔΙ το τη οα0 Δα Υ Ἰγρηἰογᾶ 
οτγπηοη Αἰ α )]σίταγ ἀρ ἀδὶροηϊῇ, Ο] τ βαπιιπη, ὃς 
4110 5,7 γέρο ξησ. Ν.3 ς ,αὐα Θϑλομίνα ἰοσο πα εἴ ρτὸ ἀ- 
ναλαξομένν,, 4104 ἰη ΘΧΕρἰΑτὶ οἰ, Γε5 ̓ρία ἀοοετ,δζ οι 
βτπιατ Τ αρὶ νογῆο ; γελοῖος αὐ [ὁπαίτερ (10. 
Υ.30, μύρα, ἀφεενν γγαὐδα,αρτιοίοῖς τίαπη Γάριι5. α8- 
Ἰφηΐα5 ροίμεγας ταητῶ τλ}}} ἙΠπδγ ΠῚ ΠΙΙ ΠῚ ΘΓΕΙΠῚ, χίλια, 
γ.4:, Καμδριναίων τεῦ ποοίοοο γαρετίειγ: φυῇ νογίοσ 
(ςτίρταγα ἤτ ΚαμδρίνωνιΠΔηι Καμδρία ἃς Καμα εζνοιίαπε 
[τα] τα οἰπίτασεντ ρύοτογ ποίξγιιπη ὃζ αἰτοϑ τοίξατιγ τᾷ 
διθρμδηιις: αἵ Καμδρινα ὃζ Καμδριναῖῆοι, ἔιητ 5 οἰ Πα». 

Ρτσ,ν.3,τεδλας πάσως: νῖ ἔογατιιγ δά ἀατίιμι πῇ 
ἰδέας, Οη Δα ριοηἰτίαιιτη πόλεως. Ν'. 9 »καταξόλόμενος 
ἉρῃοίἝοἰς οτίαπι ΓΑρὶ νοτίϊο, ρον (θα ἀοἰοξξι. ἰξάτα- 

το ΠΟΙ] Ατίπὶ ταηταπὶ μας Ρατ (ογιρᾶτ, (ες Ἰη τα 

ἕλίιια ξοτίδη χαταλαξόμανος, ΠΑΡ 125: αὰτ ὑαρέδλόμενος, βὲς 
ῬόγΑμ5. ντ κλίμαξ, {τἀ επη 4110 ἃ κλιμαίχον πνροςϑέσῃ, χά. 
γφοίζς [Ὠαἰἐ5. Ἰπτα ίΔῃΕ 3.22, 8, Πς αἹ οἶς τοιὶ ἐρυμνὲς χα-ὦ 
πιλαξέαϑαι τόποις. 16,1 Δριι5 πε ἀἰρβιμοπροβα- 

τ Βετ δάσος, Νικέας. 4.14 { ν Ἔγίιι5 Νικία Υ, 18, Πο-΄ 
σόμιος (ΠῚ να] σ, ἜΧΕΠΊρ]. ἀσποίςοϊτ οτίατη Οἴαις ! 
4υδῇ ρσεπτείϊς ποπιεη. (εἰσ επάμπι οἢξ Πύςυμος,ἰ4- 
4πε ργξποιθῃ οἴε,άοςοι δροη 5 ἢ 5. Π0], Γλαΐα- 
πἰδ. ΟΒίδτια ετἰᾷ κομιώάμιος, ντ΄ Ἐρμιωιος, ρεΓη:4 | 

φρῳ}. τη δηϊξοίξα παίμς (ςείρτατα οχίξεητ ν εἰρία. Ο 
πγεη δαὶς Ροίξιιπλο Οοπηίηϊο τε δυίταγ Ἀσγαπ 
ἴῃ Οὐἰρίηἰδη! Πργο. Ν.40, Ποῖα ἐκδυκήμασι Ρἀ 
μασι. 4.4,κοιγὸν ασῃοίοϊς εἰ Γαρὶ νογΠοιρορσαιῆ, 
γε! οὔχληπφ. (εξ ποη αἰδίαγαε πγαἰοτίς α  ρ 

Ῥ,317,ν.1 8,46 Καμδροιναίων [πρτὰ ἀἰέξι πη ἃ 
42. Υ.30, ξοτίδη πο] τοροτῖτο ἀττίςιιο, τὸ 
μένοις. Ν.43,14ρι15]ορὶτ ἀγρώνγολ ἀργῆς αἀάμξίλιι 
Ρτοθας (δπιογαγίιι8. Ατταπχθη ναϊρατα ἰοξείοι 

λαι τε εὐθιρ ἐκλείονίο. ΠἰΠ ἔοττο σοὨ Ὁ] [α ΠῚ ροτεί ρα 
ξλέξτῖβ μεσ Ἰἰέζογοβ δὰ δι νερξ ροττγαζτοβίπι 
θεῖε αἰ υῖ5 πλα τ, Ν.4.4,, ἴῃ Ἔχοτπῃρ αὶ εἱς Σὺ 
ΕἼΓογα τη οξο : ἤσις οτίαπη ρᾷυ]ο δῆτε Πα 
ΡΓῸ Πύςξυμος: ΡΓ ΠΟΙΆ ΠΡ 51 Π Ποιηΐηα νϑγῇϑ, 

Ῥ,318,ν.4.4 6 6{Ἐ Ηἴς νογθιιπὶ Πηίΐσιιπη. ρα. 
ἤρξδυτο: Παρ γ 51 14γη6 4732 ρο ζἼό τες τὴ ἐς υἱγ 

Ῥ.31 9.5.1 9οἷη ΘΧετηρ Αγ ο[δ μάροις, ΘΠ τῆ 
ἴα. (εἀ γε δδίιι5 μέρος, ντ ἰπ (5 οητὶ δτία πη σΟΓἢ 

Αἰτογατη (ςγίρταγαμι ρίαπα ἀάπληο. Υ.2:77, ἔου 
ἐξῖαι5 σαυιόντες εἰς λύγ. 

!,32., ν.4. Ταγ]υπίογαμη ποπιεῃ ἢϊς (᾽ 
το {πρεέξαπι αἴξ, ετήι ἰπ (ςιιοπι! .οτίαπη τορ 
322,47. ἔλτετασ ταπγξ (8 πες ςεστας μαθεῖο σι 
14 τα πηοιιθατ, πος Δ] 4 πο α ἴῃ εἶπ ἰΙος απ 
τυσῖ, Ν. 8, ξοτίδη γϑόξι5΄ ἐπα πελϑσαι. 4 ἴα πενα 
εἰξ νίπταῖίπ5, Ν. 20, Ππροτῆτια Εἰς οἴἢ Θ, ὃς ΔΒ [μὰ] 
ἴατν Ομ Πὰ ἴῃ νεγἤοηο; φπα σὐα ογαπὶ [ἐμαὶ 

Ρυ5: η511416 φαἰροπιφητο ᾿αὶ 7, τ ογ τεῦ οὶ 
ΡοΙ!ς οτίατῃ γεάδεγο οδθνητές. (εἀ Πιηρ ἰοίος ] 
Ε(ΕΥ 6 οτὶ οοα, ἀπόντες: ὃζ ἀρτίι5 ρ ἢ ἀπαγν 
ν.534.Ἰλ οπγ.ςοα. Πάει Ταρχωυιήταις. 110 « ΟἸΠ1 
(ΔΠ} ξογ πηᾶ Πασϑδζ, πη} 1π|ν εἱ ταρκαυιάταις, ναὶ 
κου ίτοις εν τ Πρ τα. 2 70,11. 5Γ ΟΡ ἢ Δ ΠῚ ΠΟΠ ΤΠ ΟἿ 
καυίτας ἀσῃοίςϊτ αὖ ἢας Εττιιγία Ταρκωυία, (ξἀ οὗ 
Ταρχιωίοις ὃς ΤΣρκωυιεῖς. Μ΄ 3 ΚΣ οτυραίννωνερ ΠΩ͂ 
Ρτατεγν επιςοά. ὃς Γαρος νοσποηΐβ ςομ(δη{ 

συραιννήσοντες,303, 21: γ.39.,Ὁ κειμάνίω, 1! 

Ρἰ τὶ οὐδ, Ιεσθηάιιπ) οἵα κειρομενίω, ν  ἀοται ετίαπη 
ΤΉΘΓΑΓΙ 5, ἃς ργοθατΓ ἀρὶ νετίιο, ΑΡὙΜΜ2 ταβαγὶν 

ἄεμ:. Ν.4τι κελευοϑεὶς ἐχοιίαεί ροτοῖξ: νῦ ἤται 
φηρηρηα ΡΥ ΜΟΙΡΙΣ ἀῃ ροραίϊ ἐεᾶε : ααοά Ἀοιπαηο 
οἵπη!ῇ τπάχίμης ἀδιγεέξα!ς, οἸαγῖι5 ἰηἔτα τθρθείτα, 
391,21:4.48, 16: 5 09,31. "νΔριι5 νἱἀοτυν, ἢ ᾿ 
{Π{ ἰπ πῃ. κελευοϑέζαν: ντ οτάο ἤτ, ὑπ “ἢ μὴ κελενεϑάῦι 
“ραήειν μν»δὲν ὧν μὴ βόλεται : σἱ φογ»9 74 ποίοϑαε, ὴ 

ὅο πρι ἀσόγε ἐπόεγεισγ. Ῥτο (84. ὑμῴν Ν᾿ εῃ. οοά μα 
ὑμαξ. Μ 41, δέχεϑε ΒαΒΕΥΥ ατῖς. ςοά. (ξἀσοπαθηὶ 
οητίαϑβ οΠδ νἱἀοταγ πΗπ. δέχεχ,ντ ἀρτα318,43. ΕΟ 
ΔῺ οτίατη γείξίιι5 λύψν 4.141 λύσαι. ἀὐωως ᾿ 

ΡΣ χαςνεῖ, μηϑὲν  Ἰλοτη οὐ, Δ  ἀ τι1Π|, δρῃοίς, ἢ 
ετίατη Τιαρὶ νευΠου μέῤεδανρίέρ αἰ δγά:ῖα. Ν απισος 

“ πε 
᾿ 

Ἢ ̓  μι 

Ὶ ᾿ 

Βαθοῖ μηδέν. 0, οὐδιόγιοον οτῇ εχοιίατὶ ροε νἀ. " 
ταῦ νοὶ τ ἀδγίπιατιπη Αρ αὐδηογίζομμαι, ιῖ σοταροῆτιι! ἫΝ 

ΕΧ « ρυϊπατίιο ὃς ἀἰόγισος - ταὶ ταπιοα πο εξ ἄς 
Ρίας “Ἱ 



ΝΟΣ ΞΕ ἘΕ Ὰ 1), 
Ἶχπὶ χυΐη νογιοῦ Πε Κ οπη. δε οη, το (στίρτιγα. Ἰ4- 
τῶν {Π4πὶ (αὶ ποη ἀαθίταιι. ΜΝ. τι, ἀκολυϑών 
Ογταπῃ Πὶς πορεία νά οτιγ, Ρτὸ (ει. ἐσρώπετο 
ΟΠ 3π,0οα. Παθετ ρετε ἐσρέπετο, Υ.16,1Π ΟΧοπι- 

τὶ εἰξ ἀασασμόν: Ζαρα (ξοιτιις ΘΙ] Θπίμ5 ναγτεγαῖ, 
᾿νε αὐτί οΠ6Σ μας εοτ 7:6 ΠΈΟΕ Α7115 [δεῖς 

ι τπξβεδνω οὐμενρεήεῦς ναὶ ἀΐσογο. (εἀ σςοπιιοπίοητίοῦ 
ἴρζαγα οἱὲ ἀσοασασμοιξ: τᾶ πη ἴῃ ΓΑρὶ ετίδπι σοάϊος 

ΟΠ ἀφοίαταης μας νογΠοη δ γογθ 4,0», φηφοηο πό- 
Ἰαγέογ τι {ἡφογεεῦ. δα πιάοτῃ ργοθαζ ετίατη (ὐαπιο- 
ἴα5. 86 ιιο τὶ ν. ὁρμάμ ρτο ντ]ρ;. ἀρ χέω σιιπι Ἰλ ΟΠ]. 
ὑνοη. οοὐ. ἀσποίοἰτ οτίατη Γαρὶ ν ογίτο; ἐγηροίηης μα 
,24 [Ὡηπθγοντ.. Υ.3 4. ,οἷα ροτοίξ οχοιίατι. Πάρι 
ΕΓ τεῦ ποισγο σοποῖο [ορίτ οἷα, φηαίλα οπεμπέγε[ὁ- 
10. Ν.38.,ρεγρογαπη ἴῃ Θχ οι ρ τὶ οἱδ ὀλίγοις. ὃς 
ἼΧΡτΟ δεῖν ΠΟ πιαΐς ξοτίδῃ γοροίπογίς ραγτιο ρίι πὶ 
Οἰπιτιιπ δέον. [Π βΒΠίτιλπη τα πιο δεῖν ασ Ποίοίτ οτἰ 4 ΠῚ 

Ϊ οἱ νεγπο; ἐαηρεφηαη ὄγεσει ορτ [δ ολ Ἴηιαης 1 
“ἀοηα μη ἐγ :οηο. Ν 4. 7, ρτο νπ]ρ.. αϑηήκοοι,[ἔτιι- 
α ἰοχ ροίξα!ατ Πησαβαύς αϑήκοος: (ΘΠ{{5 τα θη ὅς 
ταὶ ροτοίξ ἐχοιίαγο, 
ΟΡ. 2 2),ν.1 ΤρτῸ αὐθικένειν Ποη αίαγάς γοροίιθν- 
Γ τ ρα μένην, ἀῸ1 περομένφν. 11, ἀπτε ἥχῳ (πδαι- 

ὁ πεόδῆον ἀρ ΠΟΙ οἷ οτίατη Γἀρὶ νογῆο : ααἰδηεσση 
Ὁ 4:10 σάγηρηε ααΐογε,. ( οἰοηΐας οτδγατ,ιιο- 
τὸ ργασεάθητί παγγατίοης νἱάθτας ἀἠσγοραγο, ν. 

εν. ς, ἤγοναθίοϊατο ᾿ς νίτρατῦ ρΓο Πειιτγο ἧκον, 
Ῥ2.23,γ01.,μύρλαι δραχμαὶ ξασϊπιητ ροσιιηῖα ἰὰ ο- 

Εἰξαρια ΓΊαΐ απ}, γαῖ αηΐτη μος ρτγοτί πὶ σΟἢ- 
Ἐ ται ρα] σε οπγηΐθιι5 σοηἰαγατοπι τη [Πα ςῖ- 
Δριυιά 54} Ππἴπιπα ταπηε σεηταπη (εἰξαγείᾳ 44η- 
ἢ (αἰ πὰ. (πὰ ἔστε πγμζατίς τὰτη τοηροτὶ- 
Ξ.ίατη ρτοτία πη διέξατη. Ν.4, δζ Οὗτα τετί ποτὶ 
ΤῈ, ὃς ταὐτὰ ρτο εοἀέτεροπὶ. Ν.6,1π θχετηρία- 
᾿ν μεταναςῆσαι κελεύσαντος. ε ἃ ν ατίοτῷ (ςτῖρταγαπι 
κετανα -ἰεὔαι κελεύσεωτες, ἀΟσοῖ οτί4Π0] αρὶ νεγῇο, 

σΥΑΥ ἐπθθητο; 6 ἤογο 7:1 44 σοποί 0,67,2 σοπ 6. 
αἱ. ΟΝ το, ροΠὲϑ5 οτίῃη ἰερογο ἐγόχοις ταῖς α’- 
Υ τ2,Ρτὸ ζῦτα πη4}π|ὐτα, ὀφάερῃ. Ν ιν, 

ἀϑίατγάε ταηϑροῖτο αγτίσι!ο ἰεσοτίς, ἅπαν ἐξαιρε- 
ὕλεως τὸ ταταιχῶσδὲς. Ὗ. 2.3, ΡτῸ ὅ5}) ποῃ οἵδ ἀπ- 
ἡ 4υΐη το έξιας ἰΘράταγ ὑσύ: ντ μαρῈ5 δτίατη νογ- 
ῥγορηγαμεῥν αἰπσίηα [(ἀογήβοια. Ν᾽.27, ἐπώνυ- 

μην [πᾶ] νεθὶς ποτιηΐης ἀξ, δα ντθὶς ἢὸ- 
ητα5. [ξ4 αι δίριαπι ντθαηΐ δὴ Ἀ οιημδπὶ 

Ρ Πἰατὶ Πιοτίης, Ιὰ οπιαποϑ σογτο μα ο5, ΡΟσαΠ] Ατὶ- 
εἰ ς ἀϊέξος, ἱπτὸσ ἰπάος ίαογος τοσεπίςε [οαπηὶβ 

νοι οης Εἰραία οἰξ ρτὸ ᾿Ελεόλξας. (δ νεΓΑΠῚ [οτῖ- 
τπὶ εἴε "Ἑλξας, δα, (ει Ποία, ἀπ ποταμὶζ οῖ- 
 σἰατοαηιι5. [46 π| ργο Πόπλιος οτίαπι γεροποη- 

ἀπ ἀοτεῖ Τίπς, οχ Β]  πἰό, δ ἰςαπθητὶ διόξογί5 πο- 
{δπιῦτο : νυϊ(3.4.2..3.2) ἀἰέξξατογ ΠΡ] αἰϊιιπυρηηε 

γ8 Ἔγαγῃ 6 4υἶτιι πὴ ἀἰοἴτιι Τίτον αἰξέτιον᾽ Ἐλέαν ἀετα 
᾿ οζίατη δίσοηία ἴῃ [5 (τη Πηοηταγίί5. Υ͂. 

: 1Π| προςκαϑεζομενος : ναὶ ἀατγίαις τῇ πῦλᾳ 

ΠΘΘΠΔῈ5 οἰπὶ (Ὁ ιιο Πτίθ 115. 

ἀ Παιιά (οῖο δῇ νογίαι5 {1 ἐγχώμαλος, 410 41] 

Ῥιτίτατ, ΄ τό, τπά] ες ἔουαῆης αἰ αιιῖ5 καταληψό- 
δὰ «ὐδαληψόμενος Παθετ π (δ πιαίογεπι ἔς! }}- 

τατίε ρῃ!βοδτίοποτη. Υ.55,π ΟΧοΠΊρἰατὶ εἱξ φλώ- 
“ θον γῇτο {ὈΠἸσετ ποπυίης ργο σορῃοπηίπα: νεἀρτὰ 
“τὰ ΒΓῸ ργαποιμίπίθις Πιδ{Ἐίτατα (Ἔ πλ6] ἀῖας 
ἱἷ 
, . ποτα, Ν᾽. 33. ἀφησοίμενος Ὁ ἀφίημι ΠΟ 
.. δὲν Ἄἀτατον ἥμᾶτο τα] πὶ ἀφιρνώμανος, γι Πάρι εἴς 

ἸάπΠῈ αὐή πεῖν, αὐ αγγέϊλαι ,ν 6] Πτη1} 6 υΐά4, Ν.3.,. “ 
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ἴδτη νεττίτ, ορρερηείσμε κὐξεα. ΜΝ 3.6, ρτο μόνς, 
αιοά (πἰρίοιοηα ποη καγοῦ, Γριϑὶς ἰτ μιόγαις. νεττὶς 

εηΐπι; φηέῤη (οἱ βάφηϊο. Ἢ ΑΚοΡΑ παρτνο" 
ΧΊρ26. μόναις ΓΟΡΟτίτΓ Πέτα 327,37. ΜΝ. 4.3.Ρτὸ ἕ- 
παιμὸν Τ ἀριι5 ν᾽ ἀδταγ [6 ρ ΠῸ ὅμοιον: ἀτιπη ν ογτϊτ, φομ(ὃνη- 
ταηϑήηα ργ ον 5. δαρταίαπο {πο ]οαοπαϊ σοηοτς 
νίως ε[Ἐ22.,27. 

Ῥ 252 ζ,ν,2ο, ρτὸ δὅηηρδιεσέροις τεροπεπάμιτη οἵ νεὶ 
[πὶ φἀϊείς )ηνϑιεσέραις,ν Ε] δά ποτ. ὅημϑιεςέρως. Ν', 

το 38, ΡΓΟ ἐπ᾿ ἐκείνων ἰαριοηάμιπη ἐπ᾿ ἐκείνῳ, νῖ 375. ,1τὲ 
414,20: νεὶ [αἰτέ ἐπ᾽ ἐκείνα, “θ᾽ ἄστη ἰη Πἴτιιπη νει δ 
προίῆειν ἀρτίογεμῃ Ἰοοῦ μαδετ νοὶ ἰῃ ργίποίρίο Πυιΐι5 
σοι ΠΠΊατί5, ΝΕ] ἰῃ πο: πανί ὅσα αὖ πεφαιροῖτο τροί τ φν. 

Ρ,3:6,ν.6, ποτὰ ἢϊς ἀποασεύδειν ρτο ἀπ]ιαάετο: 
σαΐις σοητγάτγί τη ὅηπασεύδην (ἀργὰ 318,40, ΨΝ',17, 
ΡΓῸ τα τοξξίαβ στη Προ ἰεραπγι5 ζαύτεις: 7.4 νας 
ῥοηίίοηον [ὁγήρ(ογμηῖν. Ν. το, σοττα εἰ ΠΠπη Ηὶς ο[Ὲ 
Τιατποζαπι ορρίοτιηι ποιηθποίλταγα, Ρτο Βοϊϑηα-- 
νῶν 1. ρι19 Ιορὶτ Βωλόνών, Βοίαηον “4: σας Ρ]Ιηΐι5 αιιο- 

20 4ας Π10..3,.Δρ. Ὁ οἷ 1 ἀτίποταπι ορρίἀογιτη οαταϊο- 
σο Βειθοταηῖβ {δ ππρὶς Βοίαπου, (ΘΙ θη ι5 πη] ας 
Βοϊλλανῶν, νπδταητ τττοτὰ ἡγυτατα. ΠΑ ΠῚ Βοΐλλαι 4110“ 
46 ἃζ Βοϊλλανοὶ ϑέερῇδηο [πηι πόλις Λατίνων, εχ οὐξα- 
0 Ὀοηγ[ὶ ποίπε Πρ το. βεθενταγών σαπαν [Ογῖ δ ορί- 
που, νι ρϑῆτηι Πωμεντίνοις αἰοίτ α05 [τίη ογδεῖ- 
ποινοζαηῖ. ῬΓῸ Κόργων ντοτη 16 ἱΠτΟΓΡΓΟ5 ἰεσίτ Κοτ᾽ 
ραγῶν. πατὴ Β]Ϊπ. σιοαιο Οογάσος σα πὶ Ατίςία ὃς Βο- 
11}}|5 ἴῃ Ῥτίπτα [τα] ϊα: τορίοπο σο]] σας. Ῥγο Κορυεν- 
τανῶν Ν᾿ ὁ σοὐ.Ππαίροῖ Βαρυεντανών: [τ ἀφ πη; Πἀρὶ νοῦς 

τὰ (ἰπαυῖτ (Ἰαγοδηιια ) οοῆτοηα τΉ}Π 1 ατίϑ, ντία- 20. Πο Κ᾽ αγίοπιφμογηα. ΟἸατ βασι ᾽ οριτ Εογ θη ΓΑ ΟΥ̓ εη2, 
ἄσατς ΡΙ Γαΐ α5 1π ρείττια [τἀ] τα γορίοης, αἰϊφαδῆτο ροίῈ 
Οὐοταπὸς., ροηΐτ ογεμίάπος δὲ Οάδιπος, ( εἰεπία5 
τα αἷς Κορνενταγῶν, Οὐγηεφίφπονήη2. Β]Ἰθ᾽ 4 Ἔπὶ οτς 
πίσα!ατη, Οὐ εταποϑ ἃζ Οὐοσιοἰαποβίῃ [ατποῖιπὶ 
ορρίΔοτγαπιςσαταίορο ροηΐτ. ὕτο Λαραΐρων γοξείμϑ 
οατῃ Ν ἐπεῖο σο ]Θσεγηι5 Δαυρεντίνων,ντ ΓΑρι5 410- 
αι νογτίς Σαηγθη ηή. [ἀρτ432. ο, τ ἰτἰάοτη {οτρής 
Τατγααίπίος σοῃἰ αγατί ἢ 5 1Πἀἴσα5 ἔμ {Π6 ἐκ Λαυρέντα 
πόλεως. Ῥῖο Λαννίων Ν εη, οὐ. Βαΐδετ Λανιίων: [ρ115 

40 1. 4ημηίαίάγηῦς, Οεἰβηΐμς5 Ζιἀημηιπογῆ, 105 ἢ|15 
Βεατίδ αὶ, (τ! θη ἀπ Λανσίνων, (ει Δ αγεξίνων, Ρτο- 
Ἰεππαιι ίλης Λανέξιον πτοῦ πηεαίτογγαποα [.2{Π| ορρὶ- 
ἀφτεςεηίεοι, 1 τ 9. δτερηδηιι5 Λαοωύτιον ὃς Λαεντίγοις 
εχ ὈοηυΠὶ ποίξεί 4αΐητο οἶταῦ ρέο [Ἀπ Πογιη πη6- 

τγορο πο ἔπε πηθη 60. ΠΔ1π}.τἰϊ Πχετγορο 5 Ζ- 
είμτ2εῦης ν ΟσαταΓ ΟΠΊπί τα ν πδηἰ πλ! ςοηίδηία, Αττδα 

τάξη ὅζ 84. Δαξίγιον ἃς Λαξινιάτας ἀρῃηοίςίτ ἰάξ δτορῇ. 
ὃ 1ιαπίμέος Β]Ἰηϊα5 ἰη ρτίπηα γορί οῃΐς οἀταίοσο ροίξ 
(αθίποβ. Ρτο Μωρεανῶνντοτη; ἱπτεγρτ. Ιερῖς Νωιξα- 

(πὶ [πάεχ καὶ οπηαπαγιτη δητίη. Ν,. 34,10 Γαρὶ ΚΟ νῶν, Δίογῤαπονἥ: Πουτ Ρ]π. σαοη; δέου ῥοη ὃς Δίογῥα- 
π0 6101 ατπογαπ Ορριἀοτῇ πυπιθτο ἰῃ ρτίτηα τερίο- 

περοηίτ, δ ἰρίς Ὀἱοηγήτις ἱπίτα 4... 8,32, Νώρξαν ετϊᾷ 
ἀϊοῖτ πόλιν Τ᾿ Λαϊάνωγ ἔϑνοις ἐκ δφηφανῆ. ΤΠραινεςον ὃζ ΠΙραν- 
γεφίγοις ἰ απ Ρτο ΘΠ δεῖς ὃζ ϑιορ μαπιιδ οὔ Ὀ] πο 1.4-- 
τίἰ5 Ορρ  ἀἷδ αππατηεγαης. Παιδαροιὶ τα ὐξίιις ῇης ἀϊ- 

ΡΒιβοηρο οὔ Ν οη.ςο ὦ. οτιδειηιις Πεδονὲς, ΠΟ πο ά0 
4υϊᾳ ἤς βοάαπος Ἰερσίπχιιβ ἀρια ΒΡ] μη. ἴῃ Γιατ ποτ ορ- 
Ρίἀογιαπι σαταίορο : ςἃ οἰ αϊα (ςείρτατᾶ Βαηςοοη- 
βτγυηατ αἱ ρῃμαθοτῖςα (ουῖοβ ἀριιὰ ὅτ, 4 Πέδαν δὲ Πε- 

ΟΠ 0324.Ν.3 γαϊχιμόμόιος Ἰορίτας οτίδπιίαρτα 28 8, ὅο δανὲς ἀἸςοῖτ εἴ ντθεπη Αἰήοπίοαπι. ΡΟ Κορκοτελανῶν 
Βαθει] ρα (δγοοιεείαποι απ Ν ἐη.Γοα. (ἰαγεδῆιις 
Οπεγημειπίαπος Ἰορὶτ εχ Ὀ] πο. [πη αι δ α5 τα 5 ἔεγα 
ταστατῖο εἱς 4ι4}} (ογογγα ἱπίπ|4 δῦ Αττὶςῖβ Ποιβίηδ- 
ταῦ Κέρκυρᾷᾳ. {ἰ αΓρῸ πιδρ 5 αὐ ΓιατίΠαιη ετγτηο οσίαπι 
τεάμποεγε Ποπηεῃ ν6 15,6 Γι ητ Κερκητυλανοί, 8.417 16 247)2 

Τ ατίηἰς ντ 1. ἀππιιπηογαῖ οτίᾶ ΡΒ] π, Σατθίαν ὃζ Σαῥια- 
γὺς Ῥ οἰαιίτατα [τα] τα ε Ὀίοηγήο ποῖϊτο εἶτα ὅτερῇ, 

ΑδοαριαΡ]ιηὶ!, Σκαπβίνων τεέξιμ5 (οτίθ 65 ᾧ Σκαηίωίων, 
Ες ἰ})} 



28 ΙΝ ῬΙΌΝΥ 5 Η 
φιοά παδετταιηθῃ οτίαπι Ν᾽ ἐπ.σοά. τοωλίωϊοις Ἰάδπὶ 
ΡΙ ΤΠ. Τ οἰϊέηος γοςατ. Τύσκλον ὃς Τυσκλανοιὶ σα ΠΔ ὨΟ- 
ἤγο ἀσποίοίτ οτίατη ϑῖθρμαπιιδ: Ῥτο  οπηιιβ Τέσκσλον, 
ποτε ,ατίπο. Ῥτο τεακρίνων Υ απισοά. ρϑιο γεόξίι5 
Βαθεῖ Τελιφάνων :ν Θγία 5 ΓᾺΡ 15 7 οἰ δΥ ΠΟΥ Τ7,2: ατ 6εἰε- 
πίις 1 γεῤίαπογε. Ἱ οἰεγέπος ἴπ ΤιΑτίηἰ5 ορρ 5 ρο- 
πἰς Ρ]Ιηΐαϑ : νς ϑτθρἤδπιι σιοαιις Τολέφμον ὃ Τολεδάσ 
νοις, Τρήδαν ῬτοΪ ΕΠ] αἸ15 ἰητοῦ πιοαϊτογγαπθα ορρίἊ4 
1,Ατἰϊ: Τγεύαπο» ὃς Τγοῤηίαπος Ὀ]᾿ηἰτι5 ἴπ ργί πιὰ ἴτα- 
Τα τερίοπε. ἴτὰ ργο Τεακρίνων σι Γάρο ἔογῖ 65 Τολε- 
δάνων, ταπῇ Οεἰςηΐο Τρηξόνωών. δϑελίδανοιὶ Ρ] πῖτ5 ρ- 
ΡΕΙ ας ζζείδογπον: ϑτθρμαπιι5 Βέλιτραν δὲ Βελίῥανοις. 
Ῥοτγτγο ἰπ μος] ατίπογιιπὶ ορρίἀογαπιςάταίορο [ἀτί-- 
πὶ αἱρ μα ειι(δτίοπη,ντ ρα Ρ]πίαπη, που σγαοὶ οὔ- 
(δγιιάτατι εἰδ, αη ποταιῖς οτίδπι αἰ αγεαπιι5: Ζαΐ ργο- 
Ρζεγβα Γαραπὶτεργοπεπαϊΐς ααοά παης τατίοπεπα ἴῃ 
ἤοίανεῖσ, αγέεμ!ηῖς, ὃς (ὀγοοιηίαηῖσ, ΛΟΉ, Δηϊπιαά- 
πεττογίτ Γἰθοῖπαης ο Ρ]ΙΠίαπο Γατίπογαπι ορρίάο- 
ταπη σαταίοσο, πα πο Ρεττίποπς (υδίπηρεγε, δά- 
ἐγ ογερνα, δ ρα, 1 οἰΐομο, ( σγυπέορείνη, ζονόε, Βηδδ- 2.9 ργορογεέοπεν αἰρηηαῦν (α [ἐμ αἰηερ βαύθητε, οὶ 
ταπὶ, Βοίαηε, Ομ βεοι φηὲ, Οογίοίαπέ, Ροάαπὲ, Οπργζηο- 
τρεἰαηὲ, Ἱ οἰογέφη ὃς. δὲ αἰϊχιαητο δῆτα: ογσοία, Βο- 
“ἰΐα, Οαρ φείνεη, (ὀναπὴ, Ἐογοπεέμαιοι, Εσγεμίαηε, 64- 

ῥὶὲ, Γιατείμε, Δῖον ῥαπὴ Δζοησοπίαπὶ, Ργαμο ἐμὲ, διὲς 
πὴ, δίσηίπέ, 1 οἰ πὲ, Τγοδη πὲ, ΤΥούαπέ, Τ η[ομίαηε, 
Ὑγείμεεγμε, ἰτεῦχι εχ Ρτο  απλαο - Λαδίνων πύλές μεσόγῴοι, 

τι(ξἐρ, Ιπραίνετον, Τόσκυλον, ᾿Αρλκία, Αρδεα, Νωμαντον, Τρή- 
ξα, Λόμέξιον, Φδένπνον, Σητία. (απ νοτὸ Βϊς 24 οππ- 
τποτθηταγ ας πόσαι ορρί 4, δ ρΙ εθ εἴμ Βγατιιβ ἰπ- 
ἔτα Π|8.6 (5 98,28: 3.9. 9.20) ἀϊςατ ΕΠ τεῖρίητα, ςῦ- 
Πάεταηάπιπὶ πιόπεῖ ΟἸαγθαπιις, πππα Πηταἰΐχαοζ ο- 
τὰ ποιηΐῃα: ντ ἔεγε Πού! Ὁ]εῖ. Μ᾽. 42, αὐτὸς το }- 
Ἰεπἅ νίάστιγ, αὐ πηιταπάμπι πῃ ποι Πατί 1 αὐτοί. 

Ρ.327, ν. 27. [οτίδη σοπεηίσπτίαϑ κατέοον, Υ͂. 
31τσοποϊηηίοτί {γιέξαγα Πς Ιοσογίβ, ποὺς Ῥωμαίοις μὲ 
απιγδὰς γεγονέναι λέγοντες αὶ σϑ9 ολλᾷ» δὸς ἢ Ταρκωυίοις 

συγγένφαν ξΐ) σφίσι καὶ φιλ. ἐκ πσόλαιξ. Ν΄.3 5, ΟΧΟΠΊΡ].ΒΠα- 
θετσωυαιρεμέιοις: ραΓρογαπη, [δρ ΘΠ ά τι ΠῈ ΘηΪπιν εἰ σει-: 
αἰρομένες,ν Οἱ ἔατιτ ΕΠ ηρ.σιυαραμένοις,α θατγτοηο τ 8Π1. 
(ὡωαΐρω. 

Ρ.3:8,ν. 7, ἘΕΧοπΊρίαγ Βαδεῖ καταλήψέν, σσσηρά- 
1πγος 678. (ἃ καταλείψαν τεχαίγιητ (δ εητία,ν.32: δΖ 
ΡΓΟθατ [αρὶ νοτῆο, ὑγδερεγοίϊξέμγον (ὃ. Ναας, ρτο 
μμεγϑέων Ἰεσαηάπηπη να] μεγώλα, να] μαίάλως, αὐ πποτῦ. 
ν.20, ΓΆριιβ ρτο ἀδελφὸς ἰεσίς ἀδελφξ, ἤς οῃΐπιν ογτίτ, 
“)αγονμ, Π έ45.7.7.}᾽ αἱοεγἐέ, μέγα ον περ 7“ Ἰγγαπηίαε' 
αἰἠοίμονηε, Ραῤἐ δ, οὐ δομίοίομ! αν ἐπ ρίοδεη Ρο- 
Ρίίοοία σοσπογη 1}, [ ΑἸ γς χαδτα ᾿Θξξίοποπι δοιτι5 
ογαῖ ετίαπι Οσαἰ εηΐμ5. Εδυσί τασηθα ποίετὶ σοάϊοἰς (οτῖ- 
Ρταγα νἱάοταγ ρος, ]αππὶ ποπάπιπι ἀο πιοτῖς Μ. (τὸ φεοκαλέϊδκ δ δρχέω ὅπῃ ὃ) τῇ δήμιε κρίσιν: ὃζ ἰηξτ 
ψΑἱετῖ!, γατεὶς ΡᾺΝ 4] οτ Ρορ] οοἱα, ἔλέζα Πτ πιεπτῖο, 
ὃ Πϊςἰρίε οέξαιιο δῆτα διπςδηπο, σοπίαατιιπη αοί" 
{ἐτῖτ, 30 59.1.4. [πὰ ποη Μαρκος,(ε4 Μαϑιος ργαᾶπο- 
τηΐης ἀἰοίτιΓ.,3.71.11:384,.47:394,46: 400,21: 
41.9.23. ΑΙ επεῖο οοαΐςε ἀρείξ μος ἰρίππι ἀἰδὲλ- 
φὸς, ΟΠ] ΠῚ ΡΓΠΟΠΊΪΠ6 Ποπλίῳ : (Ε4 ρᾳταπῃ γεέξε. Υ, 
44, Τὰροτῆπαμη νἱάθταγ. ΨΥ. 46, ρῖο σκοπεῖν δέ ἀ- 
σφϑλὲς ἰερίταῦ π Ἔχ οπρ τὶ δοκεῖν ὃς ἀσαφές ΡΕΓρεγαΠΊ. 
νογατη ᾿ξ ΟΠ οπὶ (ξοιζις Εἰς οτίδιτι Γὰρι15: 46 τη Ὸ 
φηΐάοη πα ἀφσογει, σοη άεγαγς ἀφο οὔφμθς, σηεὯ2. 60 ἐμσηογ. 20, εζξί 5 οαπι αγτίσα!ο, ᾧ ἔπε» 
γος ἐη σεῖο 6 δ᾽. 

Ῥ.320. ν.7,Ρτοὸ αὐτὸ ἸΙεσεηάτπινἑ ἄστει οὔδρα,ν εἱ 
αὐτὸν τν οἱ (αἰτοττ ἀυτέ, 1 ἀριιϑ Ἰερίς αὖϑις, ἩσΦΉΦΤΉΤ [ΝΣ 
ἐπιγοάηξίον 72 ἐρ{ἠεηα ρορίαγοη αρρεἠαπιό. Δ το, 
δϊαφόρων! εράμππι εἴτε ρτο να]ρ. διαφορῶν, ἀοςεῖ ΠΊΟΧ 
νοτίας 34: Πεοποῇ ἃς Ρταοθα.ρ.ν. τς. Ν. τ 8, ὅτι, σηροα, 
δριηοίοίς οτίαπι Γαριιϑ: Ὁ οἰ ηΐπ5 [εσὶς ὅτειψφααηάο. Υ. 
21 ἴῃ ἐχοπιρ τὶ οἱὲ ϑανατοαύτων, το τη. ἴῃ ἕω, ΠΟ ά 

40 γμάτων ὑπαρχόντων. 

ΑΙ ΑΝΤΙΟ. ΚΟ Μ. 

ςαπινἤταταπι ποι ἢτ πες ἀπαϊοσιΠΊ, τερο[αἱ ϑανγι 
τώντων, τ ἀργὰ 213,1 δ ν 

Ρ.33.0,ν.1 ς, φρατείας ΡΓῸ ντ]σ, φραδιαὶ Γεροίταν 
εχ γατιοοά. ᾽.10, πο] 8,6 Υ ἐπιςοα. Δ ἀϊτα,λσης 
(οἱτ οιίαπι Γαρὶ νογῆο : γηείμα φησί, ε[Πὃ ἀἰοοης ἔμ, 
14: γυοίφμτο ἐρ(0: βου ἐμ ξη:πεῖο ἀοιογἼογ Αγ ΚΥΑΙη ̓ 
εαγὲ, ἀεέῥέσεγε οί ἑογερν ρεὀ οαητόζ, αἰέδηα ἐπὴν 
 ηηνοες οὐπεέμενα, αὖ βής φηὲ ἐα ἐπε ροοσεγίηῖ, απ, 
γδ. Ν.39., ΠΑ] ἴτη τγαπϑροῆτο ἀγτίςιι]ο,, δεομένης τῆς ες 

1ο φορμῆς :νε], ὦ ἀφορμῆς δεομάνης. 4 
Ῥ.3.21,ν.2,Ορί ποῦ νογαπὴ {(Γρταγαπη οαδ πανώλ, 

ϑροι; Ε (Α|τῈ ΠῈ σανόλεϑροι : ΠΙΙΑΓΙΙ ΠῚ ργίογε πῃ δἱρθαθι, 
τίς (οτῖεβ ργοθαῖδριιᾷ Ηοίγο ἢ. δ δ 4, Υ, ας ρὶ ̓  
γινομένοις ξοτίΔῃ Ιδρ 6 πάμπὶ γινόμενα ὁρωμένοις, [Δρ } 
νεττίς, δα γρραἐμὴς [ὶ [712 οογγερανεη ας, βοσσαγο ΡΥ ΡΡΜΙ, 
Υ.2ο,[οτίλη ἰουφοὶς καὶ μεγώλας ἔκεηγσαπ. Υ.20,.. 
ποη (ατί5 αρταπι ῃΐς Ιοςιι Παθετ, ἀἢ ρΓΟ γὸ δύδρὶ!ς 
σεπάμππι [τ τοὐδρὲς, ᾿ἀϊσοητ 811]. Γ[αρὶ ἀπε νειοῦ 
ἴδ σοηϊππέξίοηαπι ποη ἀρηοίεϊτ: 4,εη920 ἤοημς 

Γ 

“ἃ γορηίμεγσ. Ν.. 44, ταρῖς ρΓΟρ Ια φρατείαις. 8ι. 
ν. ζοπῃρο Πτιπῇ ὑπσελάμρόμον ΡΟ Ἰτιιπη ργο ἢπιρῦ 
ἐλάμξανον. οὐἾ ΝΣ 

Ῥ.32.2,ν.8,τοξειε15 φρατέῶν, εχ οαἑοηηι. 
ἐὖ νῃάς ὃς φαοπηοάο δας ἱγγερίετίς, ποτ νίάεος 
Ρζο ἔφη δοοίρεγα,ν  ἀθγαγ ραιο ἱπίο θητῆι ᾿ 
ΡοΙξ ετίατη, ν.33, σοσητηα {ππ|, αὐδοὲ τὸ δυκο 
“οροίτψν, ΠΟῊ [τἰ5 αιιδάγατ δά το ατίαι πη ὡς 480 
πεεαάίξητεηείᾷ, ἀτταπηεπ {Πα δ. 1 ρὶ νογῆο 

30 (οἶτο γι θΥ 71,479 9.744 ΘῈΣ σἹάεαηίην,οκΊσεγφος 

ξοσίδῃ γεξξίαϑ κινδεωεύσοισι, ἔαττετηρ. 4 
καὶ Ποη πια]ε ξογίδη ἰεσογίς οἱ ἔπ 1 ρα ]ιῸ 
τα τοῦ νογτῖτ: δ (ἀογηβοῖὴς πη πον αγίξς, ΗΙΐ 
γεγο Παοίμπρτγα οχροῖτα εἰ ργο ἰχίτι5 13.4.33. 

".332,ν.4,8ῃτα κράτισει ΠΟ ἱπερτα ἸΏ (οΥ 
τίσι πιπὶ τοῖς, ΚΥ,.3., ἐξῆλϑε ἔδττὶ ροτοίξ, ὅζα 
Πίο 4οηια ἀρργοθαζιιπι οἵδ, (δ σοΠοὶ Πηΐα5 
“πο ἃ (δοιιτι5 Γἀριι5 νογτίς (ὁδί πο ἐΔῬΆΘΉ [δι 
{ηῤαεον υγῤφοναηθη.. Ὑ.38, ξοτίλἸορ, 

ΓΝ 

Ῥ.534,ν.7,|}Ρο(Ἐ ὑπ᾿ αὐτῶν ἀπ ριαπηας, 
Δητα, Ρ ΔηΔ εἰ δπτεητία. δ᾽ οχαΐ ἢ μας δά (δ 
τεΐίογεμα οἤξησ, Ἔεροπάπιῃ ἔογει ἀπ᾿ αὐδβενι 
ἸἸριαγθτογ ργομοσατίο αὖ ἢ}10 πηδρ Πἔγατι! δά ρορΐ 
Μοχ τὸν δίηγμον εἰ δχοιατί ροτοιε,ντίητς Πρατα 1 
4  πιαρι[ἔγατιι δὰ (πρρ] οί πὶ ρογιγδϊταν, ΡΓ 
φαγα διι τη ρίογαγο ρορυ! δὰ οδυα {πᾶ το 
ΠΕΠῚ,τΑπΊθῃ Ποη δίαγάς ἰοροτίς ὦ δήμυ: οι 
4ιοίαρτα 292,43, παςἰρία ἀε τς ἀκ 

Υ 

Ὁ 

μμεταφέρν ταὶ κρίσῳς οἰπὸ Δ πατρικίων δ) τὸν Υ̓́ ὙΜΑ 

Μαχ.ήϊείτ, δγομοσάγε μα ον ηςαά ρορη 
Ρίαῃς πηοάο πο Ὠἰοηνήιι5 ποίξεσ ἰπξτ8,448 
“οδοκοιλει αϑαι ποιὰ κρίσης 57) τὸν δῆμον) (Ἰσεῖο ἀδίο 

Ομηῆ 4 {ὁππτηη2 ργομοσάει. Υ. 17 οΓοτία το 
δεῖα5 καταλύοι, ορταζίιιθ. ἡ.4.} 

Ρ.3.3 7 ων. 13. ΠΑρα5 ΡΓῸ φυλάξαι Ιερίτφυλαξ, 
26, Ζηατ(Ἰπ 010) σέγσφητο σον βρέ ἐπ ἤομογο 
ποιά τ!ο οι εἰ ἠρετρασετάοηθηῦ αα ἐΜΏΡΕΥ, 

Π 

ν.30,31,46. Υ. Σ2ορτο (ὡμφέρονζα ςοπιιοηὶς 
ξοτίδη Ἰερογίπιιϑ (ὑμφορώταξ. ΕἰῈ ἀὐτεπι ἐπ υβ, ᾿ 
{πὰ ρετϊοα! ]οηρα ὅζρεγρίεχα γεδαϊτίοπε μἰοιάον, 
ἔφη αὐτῳ δοκεῖν, τὸν ἕτερον “δα τότε ὑσάτων, ἐλέῳ Ῥὼ 

φινὰ ὃν ὑπολαμᾷανᾳ κράπιφο καὶ (υμφορώταίᾳ ἃ πϑλεοϑὴ 
ζοπεύσεν, ᾿ ) 

Ρ.336.ν.3, Ρτο ἑκατέρων τε Ἰοσ οΠηΠ5έχπ 
32, πο 8,6 Ν᾽ ἐπεῖο δὲ οπιιοοά ἐπίετιαθβ : 

᾿ ἰὰ 

"ὦ. 



ἰὴ ΓΑρ᾿ νογῆο; σηαμάοφητάοη »ρασηλίμάο ροίε- 
ἡ  ἀφναηθαδθι ἀἰξ ον ,γρεἐμέηιο ἀφοί Αγ Α:ΠΥ πονρηὲ- 
ἡ Π)γάμη15 ὁπ έης οἰοξία οὐ αἰξίιογία ρο!οίασ. Ν.58, 
Ῥ»άξατον, σιιο ἴῃ οΧΘηρ ατί οἴξ, Ιοσαπάιιπη οἵδε ἀό- 
ὁ ν»ἀϊέξατ Τρία (δπτοητία, ὃζ σοη βγπηατ [ἀρὶ νετί!ο, 

γ1 108 1621: ἡηβηπέίης, δαρταίάετα Ἰοφαςηάΐρε- 
"268,36. Ν.. 40, δὲ πῦσον γετί ποτὶ ροτοίξ, δέ ποσὸν 

Του37,ν. » πὰ τοίοις οαπῈ (ὐαπιογάγῖο ἰεσεη άπ 
Ἔ το πατεικίες, ὃζ ΠΊΟΧ (ν.3 ) παίων ρΓῸ πα σεικίων, 
[ 5 εἰατιιπι εξ, Ν΄.4., δικαςπόλων τηρητῖο ο[Ἐ δριιὰ 
Ε 1.1}. ἃ, ν ἱ ἀς (σερῖγο ἰοαιοη5 αἷτ᾽ ἐν παλάμης φο- 
π δικαςπόλοι, οἵτε ϑέμιςτις ΤΙρὸς Διὸς εἰρύαται. ὃς Ὁ ἀ.λ, 

ΠΟ ΣΙς, ὡς ἐπέοικε δὺκαςπόλον αὔϑρ ὀλεγωφν. ἰτοτία5 
οϑεμιτοπόλοι ΠΕ ΠΠ 1 ΠῈ ἜΧΟΠΊΡΙ απ οχ οοά πη δἥξοτ- 
᾿, ΟΥ̓, τό δέ το6,ρῖο ὅτε ὃζ ἑωαίκαζονῷ ριιτο ἰερεη- 

οἴτε ἰωάγκαζον. ἢ ητιῖ5 Ετίατη πγα τ οἵἵτε καιροὶ οἱ πολ- 
τογ μφαῦτες,(ντ (ζιοὗ πο ρ΄δηο το ]ἀτιιγ,ί ταητιιπ 
Ἰἐροπατιτ) ἰἰδθητοῦ αἤξητίαγ δὶς σοττα Γάρας 
416: Σε᾽ρη, Τρ [ τη, γραία ἀν εης ὩσΗΑ, ΠΟΙ 

᾿ γάγα ἐπ ἐἐρεεέονεην, [δα σοι πεμίθητία οσοεραπε, 
ἱ εὔρη, σοεσογαϊ εἰσεγε. τε ἀἰτἴο οπίπν ροσίοαϊ ἢκ- 
Ἡξίη νεγθο ἠγαγκαάζονῶ, 
Ῥ.5.53.8,ν. Ὁ Ρτο ὀχλοωῦ ἐν ζινι νἱ ἀθτιΓ ἀρτίαϑ ἰορὶ 
[δ ἐγόχλησίν τινι. Αττατη θη ἴῃ [αρὶ οτίαπι ςοάϊοε ἔα- 
ὀχλοιι ἐγ τινι, ἱπιἀἰσατ νοσίο 3.2.4 τ πο [7 ἐπ αἰὲ- 
ζαγγηίλ ες, ἐ ραΥΗΙς ἰραῥ σα, ἀρράγε4,. Ν΄.0, 
τς ἰεξξῖο γοτίποατας, ἐποδεχϑήσετει ότι 6 ἀοοὶρί- 
ΠῚ ΟΥῚ τ ρύο ἀποδέξεται: ντ (ΘΠ [{5 [τ ν φπα πδο ρῥὲ- 
δε αἰϊχεῖ ἱσπογ γε ξάμον ει, 9 ροίῥεέσησ ῥέε. 
τσσορταῤὴ!. (οἰ οη τ5 νεγίογοτη ἰθξξο πῶ {Ἔςατι5 
Βαης; οἱ ὅξῖις αὐ ἀπουδάσᾳε μυὴ ἀγνοεῖν, φιλύσοφος (ᾧ πο- 
ἊΝ αὐὴρ ἀποδειχϑήσετοι. 1.815 ΓΪΧτΔΠῚ εχ [15 ἀππα- 
ἰδ οπ επυίεσατιϑ εἰξς φησ γος {πάθοι 7746 
ἐσπόγάγο Ρ ἐἰο(ορ τς, υἱγ,, ον ἐἰοοίανϑειπγ. 
5 ετίατῃ Πστοάάοτγο; φηα' ρρέοξορ τς σοσποίοε- 
πα ογὴϊ, γεάάοίην α τποογοτίςο ροίἠέσηα. ντ καὶ 
ἴοσο μπαθοατνὶπι το αἰεί τια τι: ὅζ τηαπθητὶθ ρτα- 

ἐτητίδιις, ἐποδὲχ θήσεται νΕΥταταΓ ἢ ἀἰποδειχ θήσετοι. 

ἡποδέκεστιν ἐξ δομιηκοςίω, υπάε(ριἀσοίησ αν: πα 
δ. ὈΑΠΤας Πιρτὰ 51 ς,2 6. σοπία! ἔα ἀἰςίταγ ρτο- 
οδηῖς εχχ οἰγιηρίαἀο πὶ ἀηπο. ϑεα δχουίαγὶ 

1 ἰςξείο ροτοίε: φιιοη απὶ ν]τίπιι5 οἱ πηρίαϊς ςαὰ- 
Ἢ 4Πηι15 9 (οπςη Παηη ργαςοάεητὶ οἰγπιρίααϊ 
ὁ τοχί πηίου : ργα [δγτίπι ΠῚ κτ' δος ρίαπηι5 ρτο αδὸὶ, 

4. Υ.27,ρτὸ τούποίςοὶς πτοῶτεν οτίαπι [ἀρι15, 
7, ΡΥ ͵γ4167,2 {{ἀτπἴτ. πσδῷτος ίλης ἔοττί ποη ροτοῖ; 
" ἰπτο Πσαταν πρῶτος παντων ΟἿ δικτατώρων. ΠΑΠῚ 

ἰ σεηίτη γεοσαγαητίδοιπηἀΐ σον ἁ] αγίπ ὃς 
τοῖίμ5, Πρτα 293, 6. Ν΄. χ8,χΤ' φυλαὶ ἀσποίοίς 

ΤΠῊ 1 αρὶ νογίο; οθρ [ηεγλγν, θθεηεγη σμεγ ἡ ε,ρη2 οι 6 ἤδ- 
ΠΟ αΐ Ἰορὶ ροίτοτ ετίατη κτ' κεφόλαὶ, ρογ βασηία 

Ἰ4, οἰ πα [οΠΠςοτ, χα ξιπ]δτν παθθγοητ, Υ. 
ἀρτίτι5 αὕτη, ὑαο. 
Ῥ.53.0,ν.30, ἀϑρύοις ἀσῃοίοίτ ετίατη Ἐαρβαϑ: ἄτι 

εὔρανεὶ ογρηος. αἰϊοααί [αἰρίςατί ροδτ χυίρί, 
ἰδ᾽πάμτη εἴς ἀϑώοις, ἐποοίνετος 9 ἐγρηητου. 

Ῥ,34.0,ν. 10, οὶ ἅπασοι (αι ἀἰο πάιπ| ο ρτα- 

᾿ 

᾿ 

δ Ρ (τί οτί σιυέφησε ξοτίλΠ [Ια ροΠτ1ΠῚ σευέςήλε. 22, 
᾿ Οπεζϊατίαβτηδαατ ἀϊαϊ (6, πολὺ ἔργον,ντίη τα 347,1. 
τ ψγω ορεγαεῇει. Ν΄.27 κἷῃι ἐχοτηρ τὶ 

εἰ ὑαίκαίων ἢ (υμφϑόγτωγ: εττοτε πιδηϊξείτο. δάμπετ- 
4 δὲ ὠαγκαίως ἢ (ὑμφερόιτως ἁρῃποίςίς ετίτη [ρὶ νοῦς 

Πωιοσεαγίο σοἱ υτείμον. 
ΟΠ 241|,ν.20, δηπεικεσούτοις αρποίοίτ τί πῇ Γαρί νετ- 
ἜΜ (ξἀ Βαιιά ἰςίο δῇ σοπιοηιθητία5 

δι] 

ΝΟ ΓἘΚΤῸ.: 

το ἔσγε πηοάο [ρὰ5 ]ιοαπο νοττίτ. 

σεΞητί ΠΠΘΓΊΡΓΟ αἱ ἐλπίδες, ογ165 [ὅ5. Ν 21 ΡΥῸ δο {τ δοχιοῖ αγφηίμέο, 

ς ΣΎ ΟἾΠ Υ 
{τ εὐγθυίδαις, ποδἠέφησ. Ν.4.9,ρεγρθγαπη ἰπ ἐχοπα- 
Ρἰατὶ εἰ καϑίδρυοϑαι, ργα Θπτίϑ τεπηροτίβ ἢπο. 564.ν. 
ὑφ᾽ ἢ, ἀσποίοϊτ ετίαπι Γρὶ νεγῆο; [κὸ φια ἡσηφα ργὲ- 
γηλεαειηερμοία δαπε. (εὰ ἐφ᾽ ἡ Ἰορ ἐπ εξ, μάρεν 25:4; 
αἰέξατ Ιρία (ςπτοητία : ὃς οἰατίις ροτίρί οἴτιιγ εχ 15 φς 
Ἰδτο τ ΠαυγαΏταγ, 30. 17. [ηἰτίο δτίαπι μα ΐτς Ροτί- 
οὐἱ αἰΠἰπριιοπάαπι οἹἘ ρΟΙῈ πθοήξ, ν οἱ ποαττο σοπο- 
το ]ερεη μη τὸ ὃ αροτῇ: Πος (ΘΠ :.,Ἵπ:6 σογο, [{47)72 
ἐδὲ [εἰὲ ἀέσημι γάρ αὖ Πργοπίς εχ γη δίκη: ηιο 

Ν.46,εΧεπΊρί ας 
Ὠϊς παίρεϊ Πυςύμιον Καμίνιον: (πρτὰ3 16. 18, Ποςύμιος Κο- 

μήνιος. [δ ν Εγὰ ΠΟ ΠΊΪΠΪ5 [ὈΓΊρταγα οἵα Γόςυμος Κομίνιος, 
ντ ἰδ άςπι εχ δίροπίο ἄοοιι. αἰϊοχαὶ ἢ νεγιπὶ εἴας 
Ῥοίτυτηϊ ποιηςῃ , ΡίῸ Καμίνος ἰΙεροπάϊιπι οἴδετ αλζς- 
νος: 104 ῬοΙπιιπηϊα: σοητία σοσ ΠΟΠΊΘἢ τεηπθητεσ 
δραα ΒΙΠ οτγίςος οσουγτγίτ, 56 ἃ νου! Πιμ, ΠΟΥ εἰ Ἐ δἰτοσα 
(ςτίρτιιγα, Πύφουμος Κομίνιος: νῖ (εηίας ἤτ; Πιηήλτίο- 
ΠοΠῚ ταΠΊρ Ϊ ἰπ(ςτίρταπι Πα} Τὶ Γατρίο ἀϊξξαταγα 
πιροτ βιηέϊο ; ἃζ ἀφαϊςατίοηεπι αἰπβ 6 πὶ ἃ (επδτιῖ 

20 τείθυταπι ἔα} Ροίειιπιο (ὐοπηϊηΐο., 4] εἰπι5ά πὶ 
Γἀγρὶ! σο]] σα ἔπτη σοί] τα ἀπ ΟΟ 1 111,316,18. 

Ῥ.34.2,ν.24, ξοτγίδη γεξξιας ὅγημεράζογτες: να] ἐγα- 
πομεράζυντες. Ν. 47. 4014 [᾿ νετίτι5 πὸ πρφςεχέςετα 

Ῥ.3.4.32.,».ν.7Ὀ,ΡΓο νυ]ρς, σιευανρε μένων το Ἐ 6 (ΠΕ τιι- 
ται 676 σιευαρυ μκέγων, οἰἐε πάπηηττιιπα 4]1α ραἤττῃ οὉ- 
αἷά, ται {Πρ τα 27.4.53 ὃ, ἄσμκεγοι σιοαρουῦται τ πολέμῳ, 
ἘδάεπῚ ςοπηπητατίο Ποῖα ἤπρτα δὰ 327. .3ζ. 
Υ. 1.2.9 Ἔχοπηρίαγ Βαραῖ Ρηγιόίη, (64 Ῥνγίλλυ (ςτρ α- 
ἄππιὶ ες, ρατοῖ ε Τ ατί 5 (ςεἰρτοτίθιι5, αὶ Αἰ ορί πεν 

20 ἑαοηῃ νοσληῖ, Μ΄ 47, πολλὰ ὕγτα ἃρποίοἰτ οτίατι 1 αρὶ 
νετῇο; π6 ἀρ» σα, 711.47.77: 1702 Ὅσο Ὴ [4 7Ώ)Υ 6 
σορΘΥ ΟΜ ΤΆΤ. νίάεταγ ταυπηθη νοὶ Ὠδρατ6 ἰεροηάαπι, 

ὁὶ πολλὰ ὄνταιν Ε] (Θ [15 οἵα, “6 »γάλίητα δὰ ΡΑΥΙΦ οἰφ [ ες, 
05 εἰο ὑοὝἼε7η, δος σοσεγ ἜΜ! ΗΥ δ άγο. 

},3.4.4,ν.12. λόφῳ ποζαγαζ δτίατῃ (ὐαΠΊΟΓΑ 15: 
ΡΓΟ 41Ὸ σπ| τάφρῳ τοροπὶ ςόπιοάε πε ααραζ, ἘΠ 8 
οτίτ: ργ σή) [ἐ{8 ΡΥΑΙΦΥ σοί 72 ΜΑΙ ΠΥ 74 ΜΙ Ή77, 
σαίϊο οἰ α7)2 οἰγ ΟΡ ηἘ ΡΡη  Μγη. πάτα (ςπτητίαπη 1.4- 

Ρὰ5 αποηοίξοιτας οἵ, Ν.32, ὑποδίαν ἀρῃοίοίτ ετἰαπὶ 
Υ 3,,ΟἸαγθδηι5 ρτο εὐ δομηκοςίω ᾿εροπάμτη ριιξαῖ 4 ὁ Γαρὶ ν ογίϊΟ  ορρο ρον τεῦη δἰηεοτεῦηα ρηπγεα, 56 ἃ οιπὰ ἡ 

ἀπορία ΠΟῊ τάττῃ ἀπο. υᾷ τοτῖ οχογοίταϊ τι δαδάα ἤτ, 
νἱ ἀεί ροῖϊτι Ιεσ ἐπα εἰς ἀπειρίαν, νι βασι ργας, νον Ϊτ, 

Ῥ.3.4τιν. τρνταΓα 16 ἰΠτοΥρΓα5 ΡτῸ ἀεαεβὸν Ηϊς ἰε- 
σἰτ δον, ὃς σοττγα ὠραςερὸν ρΓῸ δεξιὸνν. 3.Παπὶ ν᾽ Ο6- 
Ἰεπίμ5,,τα ἃς Γαριι νοστίτ; Ἃ σγσαϑιὲ ἐλ Υ ΟΥ̓ 24 ἀἰοΧΊΥ ς 
οοΥμ Ἰοποθ κα: γηΑρΎ [εΥ Φ ΠἼ 1 Τ΄ ς ΤΕ ὀπετεῖ, ἐρονε- 
ΤΟ ΠΟΠ ΠοΓΠιΠ1Π} [κ ΟΠΔ ΠΟΥ, (δ ἃ Γιατ πογατη ἅς 
οἰπ| ςοπητηπτατίοηῦ ἢϊς [βέξαιη οχιίπιο, ἃς Ιοεῦ ἢς 
Ἰερεπάμπι Ραζο; τῆς ὃ Ρωμαίων «ραΐιαῖ τὸ (ὦ ἀρλςερὸν κέ- 

ζ0 ρας εἰχέν ὃ ἱππαβχις Τίπς Διξέσιος. ἐνανίίως Οχτασίω Μαμι- 

λίω" τἢ δοϊξιὸν ᾿ Τίπε ϑεργίνιος ὸ ὑπαῦς, Σεέξτω Ταρκωυίῳ 

σείσιν ἐγ υὕίαν ἐπέχωγ. ἰὰ οἴἘ, Κογάπον της ογο [μι γέ 
ἐογητε Ἰοποὗαι ἡσαση εν 671} 5170 Ἵ .ς.,Ὲ ὑπετήτα, ορροιῆ- 
τὴ Οἐάμῖο 7αρεέῖο, ἀφ νΊγ ἀπῖς Τ᾿ γσίμηα σ07:- 
[εκ αὐίσον δεν. Τ αν φηίηεί, ἢας εὨῖτα ἰςέξίο σοπ- 
σταίς Ποὺ ται σιπῈ ἰἰ5 τς Ργοοιρᾶσι Πατι ἅταγ,ν. 4.49 
(ς ἃ ετί πη ου1Π| [15 αιια: ἰΠ ΕΓ [δ απ] ΠτιΓ 540,2: δζ 370, 
27. Ν.2., Παῖς πγα τ ΠΟ Θἢ ἐναντίος, τη ( 6 Π- 
τἰδ. ἐπέχων, ροτετίς (ς 1ρὶ οτἱᾶ νεγποηο τιιοτὶ: ορρσ- 

ΥΝ. το, Οοἰεηΐες5 ολ0 σεὶς, 
ΙἸερίς χίλιοι. Τα ρα5 νεσο οὐδ ργαοθάςητί πα πηετο 
ΔΙΙααϊά ἀσπίς. Πς επίπη νογτῖτ; αὖ Κοηραπὴς φηίάεηα 
ἐγάμ: ρα τ τεῦ ΟἿ ΟΥΦΥ ὉΠ 11) ΑΠΜΟΥ ΤΠ 4, Ἰγεσεμ- 
τἢ ἀεΡηρε1 γ 67 ηἰτόσς, γα δ, 

Ῥ.3.4.6,ν.6,]αγθαπιιβ ργο γὃ Ιερίτ δέ: ντ τ, Γιδέρ:- 
ἀε [[.- ηυϊα αἰϊτετ διιέζοτγίς5 ογάο τεγηδγίις σοηΐξατε πη 
Ροτατίτοντ εττι. αὶ οπηαποτῦ στλεονεκτήμα σι ρεἰ πη [τ 
πτατια ἰητοῦ Ιρίο5 Π ἀος;ςοἠ[, ἀεξεΠοπίς πεςε [τ89) 



Ἕ ΓΝ ΟΝ Υ 5) Ἢ 
ποι ραυιαπιἸ ποϊταπγέτιπη Γογτίσι αἰ πἰ 5:τοττίο,φυοὰ 
Ρίατεγ ίροπι πλίπογα Βοίτθιι5 ογδησ διιχ! 4 απ 
Ἰλοπιαηὶ πηοταογδητ, Υ. 1 9, α πιασείσατε ἀρ ῃοίοϊτ ετ- 
ἰᾶτα [αρὶ νεγῇο; ολ ὑγόε ἐχιγαχι τσ. ντ (5 δια] [Ὁ 5 
ΔὈΪΘΟΙ Εἰ5 νοις Ἰηξοέξα πη πιοπηθτιιπη. δἰοαΐ πη4-- 
Πποτίτ ξοτίλη αἰ υῖς ἀπηλάσατε, αὐ ση 15. ΟΝ. ι,βοτίς. 
δῇ ταόξίιι5 φήσαιτε, Ορτ. νοΓ δ᾽ ποᾶο. Υ. 23, ξογίδῃ 
τοξείας ἡμῖν, νε πιοχ ν. 27. Υ.3 2, ςρατηγίας ας 
ετίαπι [αρὶ σοάοχ, αὶ νοτεῖς, ἀοιῥεοίφη οι ἐηβεγ ἴο- 
γα ἀμεοατσ. (α θα Διο ἀπῇ εγρὸ Ἔρίτπετοη ἀπεί- 
ρ5- ΝΟ! ]εσεπάπι ἀφρατνγησίας, ΕΧ 34.3,47. Ν΄. 43, ἐ- 
δήλωσεν τεἔοτο πα δὰ τὸ πλῆϑος: νε! ῥ᾽ αγαἱ τεῦ Ιερεη- 
ἄχτι ἐδήλωσαν. Ν΄.44. ργα ΙΕ ἢ5 αγρφνιζόμανον (Εςιιτι15 
ο([Ἐ οτίαπι [ἀριι5: ργο ἐγγαπη:ς σόγίάης. ΕΟ Θηΐα8 τηᾶ- 
Ταῖς ἔαταγι πὴ ἀγρρνισῦμανογ. 

Ρ.3.4.7,ν.1 ς» Ὡεογμαΐᾳ, ρτο νυ]σ πραγμάτων, ἃ- 
σποίίτ οτίαπι Γαρὶ νετῆθο: χες ὑτἔξογκεηευ. Ἐδάοπι 
τποχ ασποίοίτ ετἰαπὶ τοιαύτους: ἐλ Γαἰϊῥης σαἰανα!1:- 
δια. (ς Οοἰ επί πι5 ππαίἷτ τοσαύταις ντ [1]. 1 6 ποητὶ 
τπειηθτο εξ τηλικαύτοις. Ν. 2.2. {1 ρτὸ γτίσα]ο καὶ [1 Ὁ- 
{πἰτααταγ ρύαροί: ἐν. (ἀτ5 σορξαθις (δπτεητία. Ν᾽. 
27,Ἔχεπηρίαῦ Παθοῖ ἡμῖν, ποῦς, Ἔσο ὑμῶν αιιπν Ὁ 6].πγ- 
ΤἸαΐ. Ν.5 ς, Παρ νἰ οτος] ρ ΤῈ σῶσαι καὶ ὧν ἀσφϑηῶς, 
ἄσπι νοττίτ, (ὀγαγῈ ἐμ :δ, ϑέΈγ6. 5: α σῶσαι καὶ νικᾶν 
ςοηβτιηαῖ πο ἰτἰάθπι 340,4. ἰδρίτατ, τὸ τε (οϑήσε- 
«δι Ὁ τῷ νικήσην αἴτιον. ΤὈΙΔ ΘΕ πὶ πηοχ ἴῃ Γ ἀρὶ δτίατῃ ςο- 

ἀϊος ανατίϊατη ἔα Ὸ χαπς ἰοςιιπι,1Πάϊοατ νοτίτο ; (δγ- 
“αγὲ τπίεῷ, ὑτθγθ, ἀρ η οἷο Πα σεπεγοι χηοᾷ,, 55 
ΡΑ!1επάο. 8:4 νεταπὶ εἰς Ἰεδλϊοηθιι ιάτη (δ ομτα5 

εἰς σεἸςηίιις, εἰ δὲ μὴ, (ὴ τεέηηδ, ΤΉ ΠΟ ο[ξ ἀπι- 3.0 ἰῃ (6 ιιθητιθιι5 ραττῖς! ρίμπι αἰδαχθώντες νετεϊτίαν 
δἱαιη. [πρτα 330,4. 1ςῖτ εἰ μήγε. ΜΝ 41 ροΠ]ς ετᾶ 
Ἰεροτς, ἔπι κατορθώσητε. [τ᾿ 616; (ςᾳιραρ.ν.2, ἔπισϑος- 
φήσω. 

Ρ, 3.4.8.,.ν. 22 Πριι5 νἄετατ (αΠἘ}ΠΠῸ καὶ, ἀπτπι 
νεττίτ: φαάδο [πε Ποἱφητθρ, ἱ πε εἰν ηφοεατγίογεη ἐπ- 
ἀσεαξ,. Οοἰεηιαβ γεγεητζα καὶ [ορἱτ ποιήσω. Υ΄.39, ρτο- 
κα! ἀαθῖο Ἰεσεπάιιπ). ὁπλισμοιξ τε ὃ τάξεις. 

Ρ.3.40,ν.24, ἑκατέρας ἀσῃοίςίτ ετίατῃ [αρί γογῆο; 
“ει σεγο υἱγίς, οσγηής. (οἰ ΘΠ μ5] ερίς ἑτέρας, ρ47- 

26 αἰτα. ϑάρτα ἰπιτῖο Βα ϊτ5 ρα, απ τα πα ΓΤ Ατίηὶ 40 σςοηϊππέξίο τε: ναὶ πα αι! ἀεςεάας παιπιεῖο, ἔλαί 
δχοιςίτας ἀοχίγαπι ςοιπ τε πα Πς (οεἰ δῖτ, ατία πα 
Π οπγδηὶ {Ππἰ{Ἐγιιπῦ., 9.4.4, 4 5:34 1..1. ΠΟΟΙΟΟΙ1Π 605 
πγαταῇτο Παςι54; Πρ ηἸ Ποδαῖτ, ἰτάχυς ἔς] ς ἰητε Πρ 
Ροτοίξ, ἰπ αἰτογο δεῖ εἰ σογηῖι, ἀοχτγο (οτος ατίπο- 
τα πη ὅς ἰστιο ὰ οπηαηογιγα, απο ςοπΗϊέξιιη εὉ ἃς 
ἔζατα. Μ..1 8, Χο ΠΊρ]. Βαῦοῖ ἥκων, ΡΠ γα] τες : ἤτα- 
ξξαγα ἀατίοτο. Ν᾽. 4:12, Ρορ!ίζοἹ α: ἔγαγοια ἰητ  Πἰρίτς 
4π| ΠΟηΟ δῆτα ἀῆηο ςζοπίῃϊ Εατ οαπι ἢ, Ροίξαυῖο 
Ταθοττο. Γἰαΐα5 αἰ δ}] δαιῖοῖς ορίτΠετῖ, ντ Παίς 46 

Ρατιό πες δῃ ἐδῇϊιο ἰητς Πρ νοἰπογίτ. πᾶπῈ ν πάεςί- ς ο οΠδ, ἄγρας ετίδπῃ Ἱ ἀρὶ νει Πο, ἐγγαπηῖοο γερὸ ἰ- 
πῖο ροΙξςοπίαἰατιιπγάπηο [ἰυΐες αἷς ἀἰξατογοτη ἔ4- 
ἔξαμα ραῖγοίη ΜΕΝ αἰογίιπη, Ρορ] το α: ἔγατγοπη : τα; 
1άοπι Ὠίοηγ 15. Εἷς νετο αἷς οςο πη). ΓΟςι5 πηθῸ 
ἰμἀἸςῖο ᾿ποχρ σα }}15. (ἰατ. Ν 4 τ, ργο βώματς ἴῃ 
μας ΠρηϊΗςατίοης ἔτει θητίιι5 νίατραῖ πηαίσματος, ντ 
σα αἰ ἰδὲ, ται πὶ 2 (2,24. 

Ῥὰ} 5 ο,ν. τ, Ὁ ἰηϊτίο (δρείτ Π δε ΡΟΝ Αἰ εγίας Ροὸ- 
ΡΙ Ἰςο α: ΠΠ τς ἰπ 5:1. 1] πητττίγατ; Πἷς οσοἰἴτατ. αιια- 
ΡτΓορτετ ἃς Βἰο]οςι5.ἀἰραέξιι5. ΠΙΠ 4αὶβ ἀϊσατ Ρορ]!- 
οοἱα ἀπο5 Πα Πς ΗΠ 5 θα Ὁ] ο5. Ν. δ, ΡΟΙῈ ὠσείμενοι ὅο (ςῖο Δῃ νογίιιϑ ἤτ εὐμυῶς. 
Ρετρεγαηη ς ργαοθάβηείδθιι5 γθρατίτιαπη Ἔγαζ ΘΟ τη ΠΊᾶ 
"τι, νοῖς ὑπταασιςαῖς αὐαϑέντες. 4ιοα νἱἀογαητ ετἰᾶ ἰῃ- 
τούρτετος. ᾿δ᾽46πὶ πιοχ ἀϑροον εχοιίαγί ροτοίξ, ἢ ἃς - 
εἰριατα ργο αἀππεῖδίο ἀθρόως. 4] Οα! οοπαοηἰ Θητῖις 
ἀϑρόων. Ν 9, Πος δοάεαι ἰατογε Τὶ ΕΡατίας ρα ας 
Θγατ, ὃς Ν' αἱ οτῖϊ οἱ Τπσςοάδητεϑ οςςϊΠ, ας (ἀρετίιι5 ἱη 4- 
εἰς! ογαϊ πατίοηβ ογγάτατη εἰἘ, διόξοτίβ (ντ ριιτο) [4- 
Ρ[πτποιηοτγία, αὶ Το Ἐθυτίμπη ταδρ ἔγατὰ φααἰτα πὶ 

20 (συ]ιροη. Βαδοῖ Σ δημόσιον ἵππον: 406 ἴῃ Πᾶς ἤρα! 

ἈΠ ΑΝ ΤΥ Ὁ. ΒΓΘΙΜ. πὰ} 

ϑοχῖο Ταγαυϊηίο ορροηίτ, Τίτυ πΊ δυτΕ ΠῚ ΥἹγρίηἰα 

Μαμηη]ῖο: ατ ἀδίπάς τπ ρύσῃ σοποιγγεητοβ ἔτος 
“Ἐθυκίαπι δύ Ο ξζαδιίιπν ΜΑπαΠ τι πη. Ὁ εἰ ἀἀπν ριτας 
ΟΠ ΠΕπὶ σγγοι ἐπ) το , Πιιῖ5 ἴῃ ἂς εὐ πὶ ἱηΠτμς 
Ὧ6 [ἢ Ιλ οπλαπο δχεγοῖτα {ΠΠΠ{ἘγιῖπῈ ας ἀεχιγ ἵπα 
ταῦ, δεα ἰἀΠξαφητοϑ ἰοςΐ πο δάπηίτταης, Οἰατ, τ 
13591η Θχοτηρίατὶ οἱξ Γερμιάμιον, δ᾽5 : (ξ ἃ ρογρεγηπὶ 
ΡῬζο αἱρίγατίοης ροίϊτο. πατη ἃς 1 Ἰυΐπ5 Τίτιῃ Ης 
τηΐπηιπη νοζατ,δζ πΠοίξογ ἀργὰ 276,41: 294.36:3 

ἴο ἀχὸ ν- 1ς, ἜΧΘιΉΡ ΑΓ Βαθεῖ αὐπιὶ, 144; ΡΓαοεάρῃ 
Ὀιι5, ποι (ειςῃτίθιι5 ἀπ ΠΟΧιτη. {δα αὐτὸς τορι, 
{ξητθυτίας φιάτη (δοιαὶ Παἢτ ἱπτεγργεῖαϑ, Υ.}},[0 } 
4η τοζϑία5 αξὶ ἃ Μ. Υ.33.,Γ,}1πὶ βόνόμενος, ρις 
τειροζς, 

Ῥὰ3 4 ανν, 4. ἀττίςα τς ροτίι5 ἀπτα μαΐχις ἅ 
ΔΠτΘ τίλος ΡΟΠΘΠ {15 νἰάστιγ, δος τη ΟΎ0, τέλος λαί 
σης ἥ μάχες. Ν᾽ τ3,1η ἜΧΟΠΊρ ατί 6([Ἐ κοινόν, (δ ἃ χο 
ἀρῃοίςις ετίδτη Γαρὶ νεγήο ; 714 εἐ: αὖ ἐχεγς, 
πο, οαἰεδεγε μοι κἰαμεότα. Ν.33, ἘΧοτοραγ πὶ 

! 

Πτατιιπγ πο εἰ, ἢ 
Ῥ,3.ς 2)ν.1 2, αὐπειὶ ξοττὶ ροσς, ἢ το ἔεγαταγαά, 

Πηϊτατη νογθυ τ Ὡροῆφν. ΑἰΙο οἱ ἀρεῖ εἰδ αὐπὶὶ 
Δα τ᾽ δαγγέλη τοίοιτε πγα 5, ν 

Ῥ.373»,ν.1.) Δατίπιην ὅ9}) Ρωμαίοις, τείετεπὰ 
εττδα ργορί πηι οἰξιόμιο γον. ΔΙ ΓΟ Ή0 {1 δα περεπῳ 
(ρἰοἰαπλιι5,Γ ἢ 5 ρο ται ἀοςι!. δ: Ρωμαίοις. Υ̓ 
{1 οοϑεῖγαι τΛΔ} 15. ρ τ τὴς ̓σεῖ,. Ν 1 9, ςομἰ απ; 
ει καὶ ἀσῃοίοϊτ ετίδτη [ἀριι5 ἢ Πος ππετηθτον, 

θιχπη σσαμήχθνσειν. Πγ8}1ΠῈ σσῸ τυΔΠΘΏτΙθ}15 (οῖ 
ἤδης ςοηἰππέξίοπ ει ροηεγε δῆτα Ρατεϊς!ρίαμη, 
εαχλέιτες. πο ά ἢ Πατ, ἐχρεαϊΐτα οἰξ ὃς Πτυίατς 
(ξητεητία τατος Ν.. Σ 35. ,α]πάεγς νϊάοτας δά {{Π 
ΦΕιίορίοὶ τερὶς ἀρ Ηςτοάοτιηι [ἴδτο 2, Ρ. ιν 
41 ἐχρ] ογατουῖθιι Ρεγῇςῖς (δ Ἰερατίουἷς ργᾶτε 
ΤῊ ΪΠ|5 γοίροπάετσ, δολβοιὶ μ᾽ τοιὶ οὐθρώποις 1), δόλερ, 
αὐτίων τὰ εἰμαΐᾳ : Πσ ηἰοαΠ5. νῖ ριιΓριιγα ςΟΙ ογεῖῃὶ 
ἃς Ροσίαγιιπη νουσα ες ἀοϊοία, ΡΨ. 8, το] οπά 

νοττοΠπΠὶ ἰῃ ἐλαξεπ,, Υ. 41, πυροςνία λυ ΕΧῸ 

ΡΟΓΟΠΠ. ἰπτογργετοβ τἀ] Θῃ τη ΔΙ ποτ πηΣ πρρηγαν. 
ἀμχίϊ. ᾿ 

3 τ 4,ν.6, ρο[ξοτίαϑ μέτε, δέ ρτίας,Ποη ΒΑδῚ 
ΥΠΙῸ5 ΠΟ νοι 4. ΠΟΘ δὰ ἵνα τείρίςἴδιηαϑ, ἴγ] 
ἐξίςα εχ Πϊς ροίπα]αι, μήτε τοῖς ἄλλοις ἐχβροῖς φρύφο εἶ 
1.4, ἀντ ρτο νυ] ρ., αὐτῶν ὃς {ξ[{|5 ροΙξυ]ατ ὅς « 
ἔζαγα, Ν. 4.210 ἐΧεΠΊρ]ατὶ οἰδ τυρῥῥωικόν: ρτο « 
Οεἰοηΐι5 ροίποτας 7, ένα, 5. τυ; αννκὸν Ἰορεὶ 

ἰοτρτο 4πὸ ἰηξγα (531 8,9) αἀἰοῖτ, ὁ πρὸς ὗ ιἰὶ τυραίννοις εἰ 

παοτίεϑ, : ἣ 
ῬΑ ζοντο, ἀρτίας οἱἢ ργατετί εἰ το πη ροσίβ ροΐσ' 

Εἰρίαπι γγνομάνων. Ψ,. 2 δ, πταρελβ" τι ὁιαυτῳ ἀρ ηςΙς 

οτδπὴ Γαρὶ νετῆο; (ἠρόγίου: ἀμηο. νἜΥι πα ΟΠ Ε}5 
ΧΙ Πγ115 ΔΠΠῈ5 {πΠρεσῖοσ ἰρτε Προ πα εἴξ, (δ Δη 
Ὁ Πίης τογτίι5, 326,1. Ν..30, εὐμενεῖς ἀρ ποία! ἅτ 
ἀςπυΓ αρί νετῇο; δεμήσπε γφοοίεγαίεα, {εγτε. εξ ἢ 

Ῥ. ες 6, ν.13,Ππιρ]τοῖοτ δζ νΠτατίογ ογάο εξ, α 
ὀλούσας γε], ὅσας κ'' κράτις λέσας πολές: Ριαροῆτο “ 

Ἰιςετ το] ατίιο. ἯΠ 
ῬᾺ 3: 7,γν. 1 δ, ργο νυΐσατο ζημιώσετες {τυ όξ 

ἴεχ ροίξειϊας ἀςοιιατίαιιπη ζημιώσαιτας, ντ ἰπ Ρτα ἀν 
ΤΊ ΟΠ ΡτΟ ὀμασοιμένοις. γ 6} ἃ πτρτοί!ς Βἰς Πξαταςηά 
Ῥτορτεγτος ἀοςαίατποτιιτ σοποιτίιπγ, νἱτᾶα; Π-' 

- - - - . 5 ᾿ 

Ὀἱραἰτατί στατία. Υ,, 2, ἢ τίτε αἰ πγαματαγ, τα πὶ 
« 



ΝΟΥ 5 Ὁ ΚΓ. Ὁ. 

πὶ πλῆϑος ΠΟΛ ΠΠ σα ΓΊΙΓ, δέ τε ἱπ ΡΠ οῖρίο ΠΟ πη Πηατί5 
ἡπαταγ ΡΟΣ οἶδ, (ςπ[π5 ογῖτ ραηίοτ, πος πηοάο : ὅ τε 
᾿γλομένων ἐν τοῖς πϑὸς αὐτοιὶ πολέμοις Ῥωμαίων τὸ πλῆηος 
νἱὦ ὀὐαμνήσας. ΚΝ. 3.0, ρτο ςοπίπηεξ, οω γοίλιι5 
δΠίταετία νεγθιιπη ως, Μ΄.37,ΔρῈ5 ΡΓῸ αὐτὰ Ἰορὶς 
ἰ: φρα 9 ἐρ[ῖ [αξβανὶ ἐγαισ.. ΜΝ 58,ρτὸ ἐπ᾿ αὐτὲς 
5 [Αρι15 ἰοσὶς ἐφ᾽ ἡμαξ: φς (ρ6 φοσηα  ς ἐπ πὲ 
ἀμ: υἱάτ. ΑἸ αὶ ἰοσοπἀ ἔογοι ἐπ᾿ αὐτὸ, (. τὸ πὸ ἔχα.- 
᾿ἡμαξ δρᾶν. Ν.. 3 9 ἀςςα, λογιζομένοις τεξετοπ άπ δά 

πε ροίξα]οῖ ροηἰτι λογιζομένων. [τα ΠΠ}}15 6 Π4]- 
σροίξ291, τ. δεάίπητργατεγαα ετίπι ρετίοης ἴῃ 
᾿τσοτατίοπο σοπηπγμζατα;, ὃς Πηΐτα γαγθα σὰ πὰ ἰηῆη. 

ηξιίΆ. 
Ῥ. 1... 8,ν.1ν ΡοΠ]Πιπηιι5 οτία ΠῚ ΠοηλΠΔῊ ἀΐ οαἴα 

χοτο ἰτυχήστωτες. Υ. 6, οταπὶ τ ίητα βαοτίης [ατί- 
δοἰαίτατο5. ν 6] ρΙ αγα του ᾿ασοηάπιτη τ πόλεων, ν εἰ 
; πύλεως ἕκα τοι, ΔΙ ἁπάσης ὦ πόλεως, νυ πρτὰ 326,3. 
τον Πτατί τ τεοσα ρα κα! δεκέτης, [αι τεασοικα) δεκέτης. 

αρ᾿ ἐχϑροῖς σοηϊ πη στ (σα δ ηΐι15 οἰπὶ φάος, ἐλεάνόν, 
οααί ἢ σαπινεῦθο σοηγαετγος, εη[π5 εἴτ; (ὁπε- 
{717 46 γ711|{γ θ᾽ φηγ1, τα, ἀρ ἐπέπεσον, γαθ θη. Ἰὰ 
ἐπ βο μοίο. Ν΄.3., ξοτίλη γα έξίιι5 σμυθιηαγας,ντ 
᾿ΟΧΕΔΕΠῚ ἤΠρηΐξ στευ θη οἰγμιαΐᾳ αἰςῖτν. 4.6,δς σμυήλλα- 
Ὑν.42. Ν.32. Θερίτατςῶς Δοςὶρίεη ἃ ΡΓῸΟ δἰ αηη: 
Ἰρίαποτο! !επα. Υ.3 8, ν6] ὁμοίως Ιεραπάιιπι νἱ- 
τατ, νΕΪ κοινας. 
Ῥ. 2 {9,ν.2, νεγῖ 15 ἔογγαε συρῥάξς,Αυτ (ὑμμίξεις. 

ἑτὰ ςοιηροῖϊτε χάροκρασίαν αἰοἶτ 291,27. 
τγΑ τοῦ ἷς ἀοοϊρίο μά ππὶ ρτο ἰώ, ντ ἀρ Ραμία- 
Δ. ΥΓΠγρατιγ Αἰ ̓ψιιοτῖς5. Υ. ὃ, τοζξα5 Ἔρχαιρε- 
γν, Δ Σρχαιρεσιών: ντ ΕΥΓΟΥ {τ ε [γί ρτιιγα σοπηροη- 
Ὁ Παῖι5, Υ. 16, {1 ςραϊζιαὺ Ηἰς π1Α]15, τ ἀς πα; το Χ 
ΣξνΡοΓ της Ἰΐσετ. 
Ῥ.3.6 ο,ν.6, ξοτίδῃ τοξείιιβ αἰδὰ αὐτὼ, αοἰἑηηθη- 

ἐπείμγοεύνα. ΜΝ τ δ᾽, πλείονι ρύοναῇσ. πλέϊον ροίξα- 
-Πγαξξωγα [οχ, ὅς ργοθατ] αρὶ νοτῆο; γραίογ αρρά4- 
μγά. ΜΝ χα,νοὶ δεδιξόμιϑα ἰασεηάϊιπι νἱἀοταγ, 
(δα πέξιις δὲδιβώναϑα. 
{πὶ ἀττίσι[Ο, σιισα χϑειν τὸ σιευέδριον, ΧΡ πόζα Ἔη- 
καί. Ν΄.42, ΕΧοτορ αγ παρ οῖ ρα χωπκῶς: Πποα Πὰς 
γη αιιδάγατ. ςασιωϊικῶς ἀσῃοἰοίτ οἰίαπη Γαρὶ νεγῇο; 
ἀπο φάίδο οεηέταιοη φάηαὶμγαπιο. Ν.4.6.16- 
φάτ ν᾽ δια πολεμε οϑαι:ν ε], ̓ παοτίο νεγθουα ΠῚ 
πάϊπε, ἐπφδὴ σ᾽ ἤρχο Ὁ πολεμέειν, δέον αὐ πὶ πολεμέϊν. ΝΥ. 

γ,ἴπ ἐχοιηρίαγι ο[Ἐ πιαίσυ πο Πα ἱκέτηθίοις, (ςἀ 
᾿ΕΙΗΪΠΙ ΠΏΣ ἱκετοδίας, Οἰ1ΠῈ Αἰἰοἱ (ρα νίατρας, ταπὶ 

.14.47. 
ΟΡ) 61,ν.1 9, ῬΓῸ βελεύεοϑωι ΓΘ ΕΠ 15 ἰοροπητ5 βό- 
δα ντ ΤΠ ΑΡῚ15 ετία πὶ ν ογτῖτ, γα λέγη σηρεγο. Ὗ.530, 

αἩΠΠῸ τὰ Πἰς νου πὶ χρὴ, δεῖ, ν 6] Ππη}} 6. 
Ο Ρι56;,ν. τ: »ἱπρεγῆμιϑ Ηῖς ο[Ε ρτίοτ ἀγτίσα] 15 τά. 
Οσνττηοχ ἀἰοὶς Ὡϑὸς πὸ χρέα δελωϑέντες, ἤς τη τ 363, 
τ, ἀπείγάν πεὸς μηδὲν (υμξόλαμον: Ροίϊτα ντΓοὈ 4; Φρὸς 
τὸ δίᾳ, ργορίεγ. 0 ἃ οἰ Αγ  ΠΠπὶς Ρετίρι οἴταγ εχ 3 86, 

Παρ 3 {δ᾽ νῖτάηιε ργαροίϊτιο οδάεπι Πση]Ε ν τ 
ατατ, Οὐ  Πὰπὶ φαοαιις Πῖς νεγθιιπι ἐξώρμυσευ, ἐξ- 
ράμον, γ οἱ ἤτη1} 6. ιϊο 4 Γδρὶ ἐτίατη σοάϊςο ἀρ έα 

"" οὗ ρεσηηΐάς ογφαιασ, φον10 0} 59 σατθη 44 Βα ὔφητες 
"ἀἠσαεηο ρ γέρε, μοΡΑΐη6 οἷς ἀπά 6η16 ΟΡ 679 [γγ6. 

19, ἀσσαίατίαιις μηδένα Ἔχοιίατί ροτοίξ τατίοης νοῦς 
ΟΠ ΒΩἰτί: ντ ΠΕγα3 6 5. 44, ταὶ τότων οἰκίας μι» δέγα ἐξ- 

᾿ς ναι χατεχάν. Ἰο΄αΐ Πρ ατ ΟΠ 5 τείρεξεαι νΠτατίοσ 
[ἢ ἀαλτίπιις μηδενί. 1 ἀΘ πη ποὺς ἴδγον χρέος Πρπίῇσας 

᾿ς οζἷης οὗ ργήκαιπη ἀφδιιεηα. πάτο ἢς ἴῃ νογἤοπα 
θογο ροτοτίβ; μδη ηηὴ ΟΥ̓ ΕΠ ΟΥ̓ ̓ 172 ἱροῦ 6 τ Ἱη6 σΥη515 

βηίςτ. νογθιιπι πεφελέαϑαι : ΠΕ ΠῚ αἰϊοαιι φητεσθάἀθῃς ἴο 

᾿4,τπστατο ἀσσθητα ἰερ  Πγ115 πολυετέῖ πολέμῳ, 15,20 

ΝΟΥ ΓΒΥΝ ἘΓΟ ΤΙ 41 
σογρης οὗ ργέμαίηεηε ἀφῥμη ἴπ πστυιπι αϑάσεγε. 
4- ιο ρεςροίτἰοηὶβ [νυΐτι5 νῆα ἀἰξξιιπι δείαπη ρα ϊο 
ληῖς. Υ.22., ἀπεῖναι ἐχουίατὶ ροτοίξ ντ ραιΐο ροίξ(ν, 
3.3) πιαρῆσεων εἰς τίω) αἰγρραν, «ἸΤο αι νΠτατίμς ἱπ μας ἢ- 
ΘΉΪΕ ἀπιέναι. Υ.39,, ἀυτωῖν [ι το}]45, ππο ας ςοηίξα- 
Ὀϊτ(δπεεητίᾷ. 

Ρ.3.63,ν.20, ρτίτι5 ὐἰποκρύστωι του, ἀπτώσωνται,ν εἰ ἢ!- 
γὴ]ς φυϊά, Μ᾽. 2.7, ἀροτῆ ας Ηϊς εἰ ςομἰπηέξιο καί. 
ΜΝ. 43,Ρτὸ κατ᾽ αὐ δα! Γι Δρὶ νεγῖο Βαθεῖ ρεν (δ. Οεἰε- 
πἰτι5 ἰορ τ λιετ᾽ ἀυτεῖ, αιιο ραα]ο ἤιρτα (ν.33) αἰχιτ, ἠ- 
ξίᾳ σιωυάρᾳοϑει “' «οφτείας ἀυτω. 

Ρ.364,ν.1τ,ραργα ρτο Τὼ μεντίνων χωφάον ἀἰοἶτ πω- 
μαντῖνον πεδῦογ, Γιατ [1], 11ΠῚ 2.9 7.2 ΚΣ. ἀττατηθη ἅζ 1.4- 
Ῥα5 νοστῖς, σίγα Ρονρ μη: ἀσγηῦσ. ΜΝ, 3..,] οι 
[είς ποῃ 6[Ἐ (ἀτῖς ἱπταροτ, ραι]ο πιο ϊοῦ νἰάδτας μας 
Ἰοέξῖο: χρήματά τε θαυμα εὶ ὅσοι, χρυσὸς (ὁ Ἔργυρος (Θ᾽ ἐοϑὴς, 
ὡςαἷ αὖ πύλεως τῆς κραΐίοης ὀδέσης παΐυ πολλαί, (αῦτα τοῖς 
φραπιώτεως ἐφιεὶς ὁ Σερείλ. νεἰ ΠΛΪΠΟΥΙῚ ταιτατ ἢ 6, χοή- 
ματὰ τε καὶ ὅσοι χρυσὸς (Δ Ἔργυρος καὶ ἐαϑὴς, ὡἰςτὖῷ αἱ πόλεως 
δ κγατίςης ὀξλύσης. παϑυ πολλὰ 5 τοῖς «ραϑιώτοις ταῦτα ἐφιεὶς 
ὁ Σερείλιος. σαὶ [ΘἘ] Οἱ ἔδιτου Ππ}}}}5 ἰο εις ἰπ ἔτα {.16, 
648,8. Ν.37,Ἰλοπη, οὐ, κρατέσης, γεν η ροίμεη- 
15, ργίμοιρης. ἰςάναϊο Ἰςέϊίο Παῖς ΡοΠροπεηάα ποι 

εἰξ. Ν.320, Ν εηισοά, Παθοῦ, καὶ μηδὲν εἰς τὸ σγινθιπο- 
τὰ οτίατῃ αἀἰπογἤτατεπα τη αἱ ἴῃ νει δὶς ὠφελνθείν ϑζ ἐς 
γαφέρωσι. γ.41 Η Ιλοπι. ςοἄ. δ) τίω ἀγχοτάτω σῦλιν 

Σύεοσοιν ΤΙ μενδεομίώ, ϑῖταθο σποαιο Π. ς,Ρ. 2 Κ 4» 
ἔς αἷτ, πίω Σ ἕεοσοιν ὃ μυνύοπολιν τδμ δόολσκωγ. ὃζ Ρϑυΐο Δ - 

το, δ όλσκων Κ᾽ Πωμντίων ἔντιμον πεδίον, ὅμωρον τοῖς Λά- 
Ν.4,ἄχε 3.0 πίνϑοις. ὅτερἢ, ΒγΖ. Σύεοσαν νοςατ. Ψ,. 4.3, Κοπιιςοά, 

Οὐτίω ἄλλων ὑπξρέχαγ. 4 Ῥοιΐ ἀυιθῖο νοτίιιϑ αὔτη, αο. 
Ρ.367,ν.10, οτίδη γεξίμ5, οἱ προς ϑέμενοι σφίσι: 

Βοοίεπία; τἹ φιὲ [δἰ φαἠπηχη2ηΣ,. (ατοῖςος (0111. 
ςετ δ: (οοοϑ) μος Ἔχοιηρ᾽ο πλοηιτὶ σαηεγομ! μ6  άοννε 
«4115 οὐπάϊδη σοηβγνμαὶανε υἱοίαγεπ!. Ν 42,ρτὸ 
ἔπ αρτίιι5 ἰεριουηι5 ἤδη. Γιἀριι5 οαπὶ ραττὶ δι ρτα- 
τετῖϊτ, [Δθγὴ Γρι15 ἔπτατο τεπΊροσο [θρ τ ποιησύμαγοι, 
αξμνὲποξίολῃοηρήση!ε ὑμροἠπγατα. (ξ τυπτατίομς 
Ποη Ορι εἰς, (ατὶ5 ροτίρι εἴτι ς ἰςοπτίθι5 Εἰ το - 

Ν.30, ἔοτίδη γεόξίις 40 τἰσ ραγτίθιις. 
Ρ.566,ν.». τ} ΠῚ σα ἀγτίσι]ο, κΤ' τί πόλιν, νῖ 

ΤΏΟΧΥ. 19. . ς, (διπογατγία5 πιαιια τς αὐτοκέλευςος, 
οαπὶ σ: [σι ατίδτ ργὸ ἐκελεύθη πρτὰ 7ο,46,ε]αεδη- 
τἰιι5 αἰ οἶς ἐκελεύαϑη. Ν', 2.7, Αρέγχοων σοῃξαητοῖ ἢϊς 
ΡτΙπγα (γ}]αθ8 πιοπορμτποηρῳ (τι δίταγ: ςἀ γε ξείας 
Αὐρωίκων : φυχῖι5 (ζείρτιιγα ν εἰξίρία (αρτγα ἱπάϊςατα πὶ 
17,19. Π|46πὶ εἴπ νἱἀφηταγ 05 διγαθοηΐβ ΟΧΟ ΠῚ - 
ΡΙατία νοςδηζ ᾿Αργυρύσκοις, 1. ς. 0.274. Ν΄,46,5ττ- 
Ὀο 11. ς, αἷς Ατὶοίαπι δ νεδς ἀἰϊίξαγο {{24]ϊ5 τό6ο: Α- 

{0 οἴο δυο ἴῃ ἡπϊηταπι Ηογατῖὶ ϑαῖγγαπι, ἀθσοια 
ΤΩ] Ἰ4 ρα ταιιπη. (ἸΑγθαπι5. 

.367:ν.10, τοέξί ας ἴαλξον, νῖ δίροΠίτ5 τγααά τ 6 
ἘΛΠῚΣ δίς! 5. “4 δης επί ὃς “ἀἠῥήμες Ροἤιυπία ἔα- 
ΤΩ Πα: σοσῃοπΊεη ἔτ. Ὑ,.23, τὸ αἰδὲ γε ξξίμς Ιορο- 
ται: νῖ ὃ ΓΑριι5, [πρίσμα αά υαήϊαη.. Ν΄.37, 
ΡΓῸ δϑετόρλος Γέμανος ΕΧΕΓΏρ ΙΑ Παῦεῖ ὅδέμιος Γεμίγιος. 
Ρεῦρεγαιη. ἤγο Μοντανὸς ατίατη, ΠΟ 4 ̓ς ἀριι5 ΠΟ 486 
(ξοιτιι5 οἹἘ,, πηδιια τ δίσοπίιι5 Καρλιβφντοανὸς, α ΕΑΓ 
δ᾽ α] 15, ὃς Γἰαΐο. ι ἀς το ἰηξτα σι αι. 44 23.94.14. 

ἠηάϊςατνετῆο:; ες, ες ἀοηειῥηενεάαξἰὴ ἐμ {ἐγμέρε- 60 4.0, Ρτὸ Στησικοοίτης [πρτὰ ἔαΐτ Τισικοφίτης, ἴῃ ἤηο ]1- 
Βτὶ φαϊπτὶ, δι ίηἰτίο (οχτί. ἰῃ Ν εη. πγίῃι5 γεέξε ε{Ἐ Πι- 
σικρφίτης. 

Ρ.368.,ν. 2, ϑὐπιδιεπάγᾳν (ρεέξιιπη οἵ  νεδαΠΊ. 
Ὡεο πιαρσὶβ σοηίξηταη δα ε[ἢ μας αὶ οπη. ΠΟ [ςείρταγα, 
αὐτιδιαιχόντων “δ᾽ ὑχσ᾽ ἐκείνες ψηφιζομένων. [ΠπΈτα371,4., 
δας ἰρία ἄοτς αἰεῖτ, μηδὲν Ὁ ὅπη τέλος ἀγόντων ΤΥ] ὁμολογη- 

ϑέντων. νΠ4ς {π|ρίσατὶ 4[Ἰαιις ροῆτε Ηῖς Ιερσοπάτιπι, ἐ- 
δὲν σγ 57) τέλος ἀγοντων δ ὑπ ως Ω [ιΔριι5 

Ε 
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πα εἷς ἀἰϑετυμένων, ἐγγὴς βαξξς φία ρ!! ἀφογεμεγαπι. 
ϑεά ρος οτίδαν ᾿εσοτς αὐαξδαλλομενών [Εἰ ὀὐτιταρελ- 
χοιαί ον σε αι ξ ργοιγαξίμ. 564. οιηςοά, ΒαΡροῖ, 

κατ᾽ ὀλίχρις (νλλεγ. Υ͂, 6, κακοῦ νοὶ ΡΓῸ να]ρ. κατε- 

οόμανοι( 4 α Δι δἰ σιιαπη ἰςερειγαῦν πα ει) Γοροί- 
ται εχ ἀοσι, οοα. Εχ εοάεπὶ πιοχ ἰηίδσγτια εἰξτης]ὰ- 
(καὶ. Ιἀεν τὈτ ἄστη δοτιως μα εῖ βυηϑηστωτες. Υ.7, 
Ιάδιη Ιλ. ςοάρτο π Δ σαυωμοτῶν 3 Βαθεῖπ σμυώμοτογ: 

ἀκ ν. 9 ἐδήλωσε ρτῸ ἐδηλὅτο, Υ. 10, (ΔΊ ΟΓΑΓΙΠ5 ΡΓῸ 
διπολογίαν τοέξια5 ἰασίὶτ οραπλογίαν: νῖ ὃζ [κὰριι5 νογτῖτ, 
«ἀπ ἀαηάα πορηίηα οεα115. ἸὈϊάστη οἰαάοη ἃ νι ετογ 
Ρετίοαι5, ὃς ἱπίδγθη 4 γὃ ρΟΓῈ σεωυαρπασαιμαιιτ ρ[ ὨΪ5 
Ἰεσεπάμιπι, εἶν᾽ γὸ ὑπατων σιωυαρπασω “ινὰ “ἐκ τῇ σγ.κ. 
γ.1 7, εηςςοά. τῇ (ὡςείσᾳ: πηηιι5 νἤτατα. Ν. 18, {α- 
(ρεέξαπι εἰ Πΐς κατασκευῆς γνοςσαδα] την οἷ οὐ ἰρία πη 
ταιτοϊορίαπι. ξοτίαπ ἀρτίιι5 πόσασιν, αι ὅηϑεσιν. 1.8- 
Ρ 5 νοττῖτ: αρράγαίηα ησᾷ, δοίη ἡράἸον 602 ἡηαπ- 
εἰν ασοο Ποηεῖν α[}ηρ(ὀγηε,. Υ.2ο, Ν᾿ εη βελομέ- 
γῶν: Ραγαπ] Ποποπίεητογ. Ν.2 1. πη Δἐ 11 ΡῬωμκαίοις, 
δα νἱταπάπιπη τοῦ ρ πἰτπογιιπῇ σοη ομΓία πη. ἃς ἔαοΙ!ς 20 τοιμρ.]ορ οΓο αἰγφρνισομένοις. Υ̓...4.3, ἕκα τος ροίτιΠῈ 
Ροταίτ οτγοσ παίοϊ οχ ποῃ ϑθίδθγιατο (σγίρεαγα' οοπι- 
Ρεπάϊο. Υ..27, ξοτίδῃ πολιορκεῖ. Ν᾽.3.3,) καὶ (Ὡρετ- 
ἤμα εἰ Ποςοϊοςο. 

Ρ,360, ν. 3, {ἰ αἱρώμανοι τοτίπετο νο πηὰϑ.,ἰεροη- 
ἄτιπι ν  ἀθτογ πολιτευσύμεϑα:: νΕ], ἢ πολιτεύμαΐᾳ ρΙαςοαῖ, 
Ἰεροη ἀμΠῚ αἱρήσομαν Δι αἱρησόμεδαι. Ν᾽. 11, [ΔΡι15 
ἥιοαας οπὰν αἷρ,. ἘΧΟΠΊρ]. ἂρ ποίοἰτ(δοιη Δα ρετγίο- 
πα ΡΓΟΠοΠΊοἢ υμὸν᾽, σούτο. (ε νδτίμι5 ε{18 νμδμ", (ατί5 
ἀεοίαταητ (ςαεητία. ΝΟ τ 9 ΡΓΟ βελευϑέντες ἰεσοη- 
ἄτη ξοτγταῖο βεληϑέντες :ντ  ἀριι5 οτίατη νοττίτ, υοίρη- 
16’ ροττε οι εγ» [0 εγε7,2 νρμαίσρεγάεγε. Ν΄.3.1,1η- 
οἰαία τε «ἀάϊτα εἰ εχ λοιῃ. δ Ν ςῃ. ςοά. δε(ά ράγιιπὶ 
δας ἰηἰοτγτῖο σοπέοττ δὰ [οὶ ἐπγεπάατίοπειη. ΓΑριι5 
γειτίτ; δ ρρηππιο Ὁ βαῥογερηης γείι 9 ΠΕ ὙΦ, ῬΤαῶ, 

ροίἑεν 15. εριο τα νεστὶ ρογίπάς ἃς ἢ (ςτίρτιιπι ξμΠΈοτ, 
κοινῇ ὃ ἀγῷ "όμεϑα { {Ἐἰ1 κοινῇ τε ἀχρνιζό μενοι φέεασύμαϑα) 

πὸ κτηϑέ τα αὐτο τε κατακεῖ, καὶ πὶς ἐξ ἡμὴ γγρομμενοις κα - 

σαλιπεῖν. 

Ῥ.376,ν.7, τὸ ἐφ᾽ ὑμὴν ΓΑριια νΙΔοταν [ερ {- ὑαῷ 
ἡρδϑ, ἀπε νοετιτ, ργο (ἑμεῖς πο γα, ΡῸ Π15 ετίατῃ Ιερα- 40 Ορ 55 4τιαπὶ εᾶ ρᾷρ Ιξη.ν. 20 οα 6 πὶ (ςυίρταγατερι 

δ ᾿ το μθ᾿ ἡμδϑ ποόηίοσενα. Ν.5 1, Ἰποἰαία,ο ὶ ὁπ. οα.44- 
ἀϊτα, ἀρποίοίς ετίαπι 1 αρὶ νετίϊο ; ἴθ ϑηέ ἰξδογά 
Φουεῦ»2 7726.4771 7 25, σε ἐγ, σϑηθγο τα! εη: υδέι 4ρ- 
Ρείανε, βεε ἀγγοσάηητ αν, ϊο οὐφηα αὐ ηλανα τερ- 
Ῥογ6, ἀσηθο υέτεα, ο0 φασαίταιβε 142 οὐδε), εὐ ρα,- 
βγεῖ. αἰϊοαΐ τγαηοροῆτα ἃ Ιοροπαιπὶ εἰξσ, (Βα ὅσον 
αὖ ζῶ χεθνον, 4 δὲ ποτε εἰς ἀξω χ»ριζ. Υ.3., ΓΑρα5]ερὶτ δζῳ- 

φϑοσοὶ, ἀ1 ΠΏ ν ΕΥ Τί τ, ογη,16 ψιτ114774 56 σογγτρο. [ἃ ἔοτ- 
τὶ οτίαιῃ ποίεγα θέτο ροτοί!, Ν.3 7, γεόξιιβ Ππε αγ- 
τίσι], ἀπὸ φρονίμια ὦιγός. Ν'΄. 4. ς, ρΓῸ ἀνεύθυνον [πρτὰ ἀ!- 
οἷζ αὐυπευθώωυον, τι 1 4} 1], τὰ πὶ 23.3.,.4.4. 

Ρ.2.7ιῷν.ς,ἰπο!αία,ς ὶ οπγ.δς Ν εη. ςοὐ. Δἀαἴτα, 
δρηοίοίτ οτίαπι Γαρί νεγίο; ὑτξἰη ψεγο [π1 α ἑπεηέογε- 
ὄν. Ν το, Ὡροσασίας ἀσποίςϊτ ΘΑ ἀοη] Γἀρὶ νετῆο; 
οδτέπογο ῬαΙγοσεμέφ. (εα ἢδαα (οἷο 4Π νογὶμ15 {τ δυχο- 
σισίας: ντ (ἘΠ {τ ; φηρρο 7142 [Ὁ ἐγ: {ξἀμἼοηεῦν σθγρ-- 
Ῥείσενε ({εὰ ςοτηρτίπηετς) ροῇε υἱάογείπγ. δ6ηὰ.ν. 
ΤΠ Αρὶ ςοάεχ ρῖο Μάϑιον νἀ θτιγ μα θα {8 Μάρκον, ντ α- 
ΡΓ4328,17:δς 34.9.37. νηἀς Οἰαγεαπι5,Ηις ΜΙΝ α]ε.- 

τἰα5,1Π 4 αἱτιαρτα (349,37}1Π ρα ΡΠ δα Ιὰ ορΉ]]Ππι]- δο ψέγάφ, ράτγιε βρέτας σἱάφαιμγ. [ΠΕτὰ ετὶᾷ ντίτατ, 1 
οα πῇ οςοίάϊταγ, τεγτίο δὸ ποσαπηο: ἢϊς ἢτ αἰέξατοσ, 
Ουἱάἃ εχουίλητ "ορ!ίςοἱα: ἀπιο5 ἔα} Ὸ ἔγατγες Μαγοὶ 
ΡΓσπουηίης, δ ας ςοπίεέξαγα εἰ ἰποογτα, ΑἸ 1,. 
γαἰδγίιιπη ξογήτδη ἰορσ θην ραζαητ,ιὶ ετἰᾶ Ρορ!!- 
(ο]α ἔτατογ αὐ πος απόξοτγε ἀϊοίταγ 1.8, 56 α Ηἰς μδο- 
τοῃα5 ΠΟὴ ἔτ σοηία]: ὃς ἔτοαξτος σοη!α] γος ογθα- 
Ὀαητατγίῃ ἀϊέξατοτςς. Πιαπηηιαπῃ δια {π|π| ΠοίΟ 5 
Βοσῃοπρογρεζαο [δτιιαζιτη οὔδ, ἰταᾳ; μῆς ἰοσιπι 

ΙΝ ΤΟΝ ΘΟ ΓΑ ΔΝ τι 0: ΠΟΘ 

το ΄ φυΐβ οείδπη ἔα. τοτηρ. ὨγΑ τ δα τυρφιξεοϑαι, ἰδ α 

΄ Γ ν᾽ ͵ Ῥ . 

30. ἀτιπ| (ὑςρέψαντες ἑαυ τοις νέοι, ντ ἸΏ τα 430, 13. ἰοῦ 

το ΡΓαίογείπι αι 86 ἑρμάμείαν αἰτίη ετ, Γορτεβοι 

(ἀρταἰποχρ]ις δ! οὶ αἰϊογιι. Ηας ]Ὲ. τ, αρρὶι 
χόμενος Γατιποΐτ ΘΟ] ΕΠ τ15, πη πὶ ορὸ “δϑςελύμεγος, γ᾽ 
(αρτ434.2.}9, ἱππαρῤχέω ἑαυτα πϑῤςείλετο. Υ,2.2, τηδος 
δἰ5 ργορτῖς σεᾳ τείας, δι βεσιτοηός. Ν'.} 8, ΤΡ νἱάε. 
τας ἰερηΠς δοκοῦσί τε ὦ σι, ΠΆΓΩ ΨΟΙΓΙ, 7242 Ο7)2 221 2477 » ̓ 

Ρπίανη πρὶ υτάσηιην ξ9 (μη... Ν 42. Ρτὸ πιλεμιοις δὲ 
εὐσαιοννομίγων ΠΑ ἢ} ΠῚ πολεμίοις ὃζ ὑππσιχγέμανον: ντ 
Ρι5 γοττίς, σά δολία, δι ρο εξεπιερα. ιτνάξυγαςν. 4.4 ἃ 
γντα. ἔς επί πο [γυέξυτα Ποῖ ὅδ «Οοίπηΐοσ δι ρ᾽απίοτ, 

ἢ 
αἰεητίαγ. Υνἢ 

Ρ.37:,ν.8., σοπΊ ΑΓΑΓ τΠ ΠῚ ρΡΓῸ (προυϊατίπο ροῇ 
Τ1Π}: κοικυργοτέρ ΡΓΟ χαχυργετᾶτυ. Υ. 23, ροΠ ὡς νὶ 
ἄἀεταγ ἀθοῖδ δά οι Ὀὲι1ΠῈ ςτεσιατικῶς, ἐχβρῶς,ν οΪ ἢ Π| 

{πρταίλης 360,42, αἰςίτ ἐχϑρῶς ἔχοντας “δὸς ὀιλήλοις, 

Ρυδνοτγτίτ, (δα υὐ ρερπαηιος υο ΊΜΓΕΥ Ὅς σε ῥιοΐε 
ὡς Ὡϑὸς ὀμήλοις μαχομένων. δ64.ν. ἢ ἡμὴθ᾽ τα] 15, ἢ Ι 

γοίγαραροτ, Υ. 30. ΠηΑ  ΠῈ πολιτὰ Ρωμαίφ: ντ ἰάξῃ 
ΤΑρα5 νοττίτ, σε “Αοναμέ, Ν.3.2., Ρότεϑ ετία 

ΡτῸ ἑκάτετος: 4ιιας σοπηπιμζατίο (πρτγα ΠΟ η 1 ΠῸ 
εἰϊ, 44 128,2. 

".373.ν.1.4.{ἀρὰ5] ερηὔς νίἀοταγ, μιᾷ αὖ 
κρῖναι! βεληϑεέντων ἀμφοτέρων, ὉΜΑ ΟἹ 152, 4616 εἰμ 
γε οίφηξόη ἀς ὈεἸ]ο. Μ΄.2 ο, ΟΠοιηπίμ5 Πηρα 
κορυφῆς. 5161115 ΟΤΙ Δ Π| ὑχυτχωρήσῳς ΠΑ [1 ῥά} 8ΠῸ 
τη ε]ςοῖ. Ν..4.2,τςξξίιι5 ἐπ΄ αὐτὸν, Ππσαἰατίζοτ, ν 
τε! πος [θαυ ἢ ττη ζες φἶδι θλέελον: το ἢ 
τὸ ΠΊοΟΧ τί ε πὴ ἀ:οτ, τίω οἰκίαν «ὐ δῆ, νε] ροτίυϑ5 

ΠἰΠῚ συστρέψαντες ΠΕΙΙΓΓα τ ογ νΠπτρατιιτῃ πεῖς Ρ 
τροφαὶ πυιήστωτες ,[εἴ1ο σίοδο, ΓΑριι5 ετίατη 4] 185 ἢ 
πετγἤτατοϑ ἰοσιτὰ5 οἰξν ἀπῇ ἐπίτη ἤς ν ογείτ Ιοςα 
451 απίεά οὐμιαύαηι (ἐπι θηῖα, σοη εν τεηῖζ [8 
πὸ 4 στο η1:, [πρέγ10) δη6,, γρρηαἐτ φαίη, Γεης 9 Ηθ64 
“ἀπεγίαθαμιην ἰατιδ αρεττε ἰηαΐςατ (ς ἴτα ᾿ορηἶε, αν, 
οἵπῶρ πρότερον ἰωσνπιοαυῶ τῇ γιῶμῃ, (υςρέψαντες ΠΝ 

6 β. ΕχΠξιπλασιτ οτίαιῃ ἔογταιῖς Α]ηαἱς, οραπάαι, 
ἑταίρων ρΓῸ ἑτέρων, ἰο{ ἐα πηυτατίοης ΠΟῊ ν  ἀθταῦ 

ταῖατ, δ᾽ ι15 ΝΟ «Οπτοπάαῖν. 4 ἸςρεπάμπΠ), 
“Ὡροκλήσεσι ἡ δικασνράων, τ Ρεγξειπρατιγίοχ Ν8 

ἀε ριοπορατίοης ἃ ρατεϊοίογαπη ςοη ἢ οτιῖδ δά 
5 τα ἀ]οίατη, (4 ἡ ἃ Ππρτα 292, 43: ὃς ἱπέτα 38. 
ἔγτπατας {πο ᾿πα ςῖο. Ἢ 

Ῥ.2.7.4,ν. 226 ρΓο ἔροιται (ὑἀπιογατίμ ἰορὶτ ἔῤῥωντο 
ΤΑριδ νοεῖς, ρα σα γθ ροίδηι, Ν. 2. τα 
δῖορδημ5 δο! δ ἀταππάγατῃ [1Όγο 2, οᾶρ. 4, ΠΗ 
ἀοτι φηποταῖ, ᾿ιοηγ τη, 41 πημ τὰ ἰη ΤΟΥ 

Βίςταπιθη ρἢγαήίη οἱ ἰπηίζατιιπι εἴα, ἤᾶπὶ να ΤῊ 
ογά τες 1. 1 ἴῃ σοηοίοης (ὐογογγαογιιτη αἰ οἶτ, 
ἔφηκεν ἡ δοκῦ σα ἡ μὴ! πσϑότερον (φοφροσιιύν, γε ἀξελία ὦ 
γειαι Φαμνομκάνῃ: ἴτὰ ῃΪς [᾽Ογ Πιιπ Ποίξγιιπη, σὐδεέςι 
δοκξσα ἡ μιν τῷ κοινῷ σϑϑνοια , ἰδία ποὺς ἑκάτερον μέρ 

χϑέα φβομένη. νὈΪ ἔογτδί ρτο φερομκένη εχ ΤΠπογάΐς 
Ἰερεηάαπὴ ε[Ἐ φαινομένη, ὃς ἰδία ρτο ἰδίᾳ. Οαΐη ὃς τι 
τα ἢςς ροΙΠς τεάάοτε; ὅδ γε’ 60 ἀἰδηεέμτι οἱ Παρ Φμ6η, 
ε[7ὲ υἱάριτεν ργοομγάμο γείρεὀίρα, ργήπαια εἰ σαὶ, 

Ἰοφιιεηαΐ ροπογο, 4 53.44. Υ.3τ,[Π Χο ΠΊρὶ, ρεγρι 
τάτῃ ροἤτιιπη εἰἘ Διατί μ1 μὴ, ρτο ργοποηγίπθμὶ 
πιοάρσηοίοιτ εὐἰᾷ ἀρὶ νεγῆο, ἐα γερὴ βαιομάβεγε, 
Ν. 33,1 6ρεηάιπὶ ν ἀδταγ νωῦ ογ ἐπφδή : νο] ἐπφδὴ ἡ ἢ 
ἐπεὶ διντ Γριι5, ροϊ μα νεγο. Υ.43,1ρ᾽ σαοφοοις, 
αἴςοιη Ηΐς ποη ας (τὶς ἰπτοσγαμη, οἴξεπάμπητ, 
νεγΠοηῖς νεγθα; ργοδεεη!δ ῦαε ποη ργοῤι δίοσο: γι 
{64 η6 ἰοσεῖ ἐσ αἰ ερέλεμ: μ26 θη: ἀαμογ ἄπο 

ΓΝ 



ΝΟΤΕἝΑ 

Ἐγολῤνησ, Ῥαἶο ςοπεϊπηΐοσ νἱ ἀοτιπ’ Βυϊαβπηοαὶ 
{τᾶατγα; τὰς ἵ πολι δ ἐσίας δημαύην ἀξιῶν ἐκείνης χϑολυό- 

., ραν μα τε. ςρατείας ὑμαξ, ἐνανθιυ μένων ὅ' Θελευτῶν, 
«ἡκοῖς. ὰ Οπηδηιπι πε οὐ. Πα εγα φρατείας τε ὑμαξ, 
Εἔλταγ ἙαΓἰτι5 Υ τ πιι5. [4οπὶ σοάοχ ἐοάστῃ τείξα 
ΧΥ.46 μΒαδει, ὧν τῇ πολεμία ἔτι κατεχήν κοιτορηοαῦταις ἐ- 

, οἦ ἐροίβέοο κάβηκο ἀειέπογε, πος φἑά 7.4 ργοβοοτνες 
[ ἀετίποτε οτἱοίοϑ, οτίποτε Ππ εν]! ογογα (ὰςςς 
ΟΡ. 37:,ν.1ο, τεύξει ὁρώτε. Υ΄.20, ποῖά ἐκ ργὸ διπύ. 

15 ργογίαβ οπηϊίεγατ : ἀρποίςϊς ταπγδη δέ Γαρὶ νεῦ- 
γά4πὲ δρηὴγ» ααῤεεο (ἀογ αν ἰορίονηεῦρ ἀἰογραεπ, ἔοτ5- 

οἴρο πίγμαΐζᾳ Ηϊς ἀἰςιιητιι ἱεροὶ, ΠΙΟηΑπΠ άδμις 
τάτηθητο το παραπτιγ, 564. ν. Γάριιτη Ρ] γα ταν 
{{{ κύφμοι ἥσει, τ] Δ η  Εείξιιπι οἰἢ οχ νοσἤοῃε ἰδπη οἰ- 
. Υ͂. 3:2,ρτο Βέρλε γεξξί 8 [εσοπλι185 Βελλύτε, τ τῇ 
τά [ματίπος ῃΠοτῖςος οἐξ, τ ἱπέγα 410,20:4.42,2:1. 
Ῥ.376,ν.7,ντ Ηἷς ἀνακλαυσμεὸς ᾿ασίταΓ ρΓΟ αὐακλαυ- 
;»ἢς αὐαξασμὸς οδίδτιααΐ αρια ἡΔυίαη.471,2,ΡΓῸ 
δαῆμκός. Υ..37, οἰκείοις πελάσοις {ἴπ6 ςορα!ααρπο- 
οἴίατη [“ἀρὶ νογίϊο; οηεη2 ργορΥ ΤῈ “σῷ, οἰεμείι, 
᾿δηΐτις πη 11 οἰκείοις (ῷ πελάτοας. 
Ῥ.377,ν.2, ΡΟΓῈ μετειώταζι ἀεεἰξ ςοπίαπάίο, δὲ; 
ἶδὶ φυϊάςπη νΙἀοταγ. Γάριι5 τα πηεῃ πηγαὶ τ η(6- 
εὐρι φοαογ 4}1}1η11 ὁηρη, 55 φηέργα ἐμεῦ τα χὲ- 
ἀργεγόηι [ογιεπαῦα. ΝΜ. τ, ἴοτίδη το ξξιιδ αὐαῥές- 
ατντιρτα οἱξ αἰ αζοπὴ πύλεως,370,36, 
5.278,ν.10,τε νἱ4εταῦ προγῆσα ες ; δἰ (α το πὶ 
πη πταη 41. δα πίμς οἰ; (ποῖ (ἰαγεδη 5) {1 αιΐ 

᾿ς ἀοπηϊπί εἤξητ; φιιοά Ἔχροττωγὶ εἰ] ξητ,ἷἐχίτατί 
ογίις Ποίξε5; ψαϊ. ΠΏ] ρφέξο ραγεϑ εἰΐξηι ξιτα- 
Υ.30, ΡΙο Πόςεμον Κομίγιον Ἐχοιηρί ΑΓ Ηϊς τυστιπι 

ἸρΓΑ31 6.1 8:}δζ3.41,4.6) Βαεῖ Ποσάμιον Καμέγιον- 
πάοίς, Ν. 4 τρρτο ἑξδόμης οπὶ ντγοα:ἸὨτοίργοῖα 
Δ ατη ε[Ἐ δευτέρας: ρτα!οττίτη οὰπὶ δρια ὨΙοίο- 
᾿4ιο 4:1 π77 ΟΙγπιρίαάς ποτάμι σοη!ἀ]ατῃ παὶ- 
ττηβητίο. πο ρί τ φαζοπη Ὀ] οάοτιι 476 οἰγπηρία- 
οηίαϊες  ὁπηαποϑβτεςςηίετα. [ητα Π06; 417, 
τοίξο ΠιμΠΊΘΓΕς ΠΙς ἘΧΡΓΙ ΠῚ ΓΕΓ, ΤΙ ΧΧ ΤΙ, 
Ῥ,37.9.,ν.13, Π4ῖ5 πηαἰτιῖς ἡμῖν, πούξσ, ρατ της [|- 
ἰτν. Ν. τ, ποῖα ῃὶς ὀδως ΡτῸ ὀνζοτοίως. δεαιν..8,- 
φργοναὶσ. μέλλοντας τα α Γίτ [ἐγιιόξαα δό (επίι5. 

ἡ γ,Ρτο αὐτοιὶ ερεπάτ1π| ε{Π8 αὐτοῖς, Ϊ ΠΟ ἐξ ἀιι- 
᾽ ας Θο {οἰ ΐοες ἰοχαεπαΐ ρεπεῦς 410 381, 6, αἰοἶτ, 
ἰὑλῳ ἐδὲν ἕτερον ἤδη ασε κινδωυεύεται. ΟΟΠπΗΓπγαῦ δί[.4- 
᾿ΞΠο:»γορκσηιγίσθηη οἷ ἰφερρογίο. Ν.4τ,ν6- 
ἱ ρτοςα! ἀμθίο, ἐκ εὖ δέᾳκἀμμένωγοεντ διαγουμάνων Πϊις 
Γρίεγίςεχ ν.39. 

εἰ φ᾽ ἡμδ), 4 πσφίς. Ν΄. 8,νυἷρ, ἄπορον ετῇ αἰίηϊιο πιο- 
ἰ χουίατί ροτοίξ, ᾿ε Πρηϊβςεταρτῦ αι πΙΒΙ!ργο- 
ἰ ἴτ:ποπ ἀπιδίτο ταπιθπ φαίη γογὰ ἢτ]εόξίο 4ααπὶ 

5 τὰς εἰ οιἱᾷ Ο εἰ οπίτις, ἄσυορον. Δα Θἀπ| σοῖς αἰ α- 
ἰϊ τ ἀρ γεγο μας, ἐμσηίμηεη ΑσΥ α εἰ μη εμέ, 
8, ορί ποτ] εροηάμι οἴ ἐποχφώννες. ἰπ ἀποχςώντως 

ἐν ἐν ὃζ πιαίοτ οἹΈ πιυιτατίο, ὃς ἱπίοΙ εη τίει Ιοαιιοπαὶ 
βέι15, Υ.27, ἔογίδῃ φοβεῖ τε,ντ δα. ν.φοξησῳ, δῖον." 
Παρ Δη δἰ ΟσιιπΊ ΕἰἘ αὐυπομιίνηζν. 

᾿ 
οὶ σεη,Ἤππ| νογτίτ; 66 ΡΦῪ δος τὲ στε αι 6772 οἴηδα ἐπ- 
"5 Ἰηξ, Οο! εη. πη υἱτ, καὶ μὼ Δί᾽ εἰς αὐτοί γε νομίζοισιν, 
ἐχ χυλύταζα. Ν. 21, ὅ9πναρηοίοίς εείαπι ἀρὶ νεγίϊος 
0 ἰξξηεγτο ογημέηο. αἰ ἐπι πια αἷς όπενντν. οἱ ΠΟΙ 

ἂδ τάς, Ν΄.32, χα᾽ αριποίεϊς 114 ἰρία Εαρὶ γνεγίτο; 9 
εἶδ τα, ἀανςματίοησε: ἰτἰάς πα; Οαἰ εηὶὶ νετίο; υὲ- 
Υ̓ ἴδ τοὶ ἐς αἰ θη δ 9 ρα δ! ιίοπο, ας βἐμαγποαέησα- 

ἰα ϑοπίογ ηεοσηητῆ, [δσσετ ἐγαπείαιεγάης, τ σατι ῃ, 

ΕΆΙΡ 

15 διχ! πα ΐσεγεπι, ἔλοογεης ρεγίπάς ἄγααε [1 30 

Ρώ28ι,ν. 2, Ἄρα νἱἀοταγ ]ςρ Ὲ φαυλύταῦι, τῇ Δ-- 60 
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εἰιδπο αἱ πηϊστατίοηΐθιι5 "4 ἱποόπιοάδάποη αἴροτα 
τατὶ [[ο (οἱ θαης, (ς ἀ Π]οσιιπι εξπσίεπάοτγιιπι βτατία, 
(ξ 465 4|1ἱ φιατί, ἰάςο ρτο  ςεπίεο ἰεσεη άπ κατα; 
ἀπ ρτςροίιρτο δὶ ἔτ αμιθητεῖ γτίταγ,σιιτη δἰ δί, ται πὶ 
63,:9:6 1 »28. [πῆτὰ ργὸ εοώςτῃ αἰοἶτ, τὸς τὰ χεέα, ὃς 
διὰ τὰ χρέα,386,31535.. Ν΄.36,ποτα ἰς μηδὲ, ὅκῃ (64. 
ΠΟΠΊ μήτε. 4118 ΠΟΤ] ΠΊτατίο 418] οτίαπι οσσαγτγίξ. 
Υ.4.4, ποτα δηησκίωος, “ταί! ἴῃ σοητα ετηίαπὶ ποἢεᾶ 
Δάτη"7ι5. Παρυϑ πες [ατίπα πες Πρηϊβοαητοῖ γεγτίς 

χχ5,,͵[ϑῶν ποταγατίη ἴα σοάΐςα (ὐδπηογαγίι5: 6 6]6- τὸ τεπεογλα ἐς ἐπγ 4. ΑἸΪΟῚ ἔπηλις ρτο εοάεπὶ ἀἰϊείτιτ. 
Ρ, 382,ν.20, ποῖα δὶς ἡμαξ ὅπηςα μένοις ἁδίΟ]ατὰ 

Ροῆτα ρτϑ ἡμδμ δγηςαμιένων: ντ πέτα 387,17, ὡς δὴ ἐ- 
κίνδεουον αὐτοῖς τὸ ἔργον ἐσύμεγον. Υ.28,ἐ γὸ ἀσῃποίοϊτ οτ- 

ἴδτα 1 ρὶ γεγο ἐφ ρτο φϑαϑοι [ερὶτ αἰ 4: τιεᾷ, δριΐρα 
ρέγ ραγτ ργοργία σοαίο(οϑγεῖ, 74792 ἐφ ρΟΥΘ ΑΥΡ1 277. 
ερο γαζθῆτζο φθανοι ρίῸ καὶ Θχ! Ππΐπο ἰεσοπάμπι ὕτω: 
ΦΠ4772 ὙΑΙΗΥ [ηση Αγ φεῦ ρΑΥΙ 2. εχ [οἱ το ̓ αηαἰδ7η 
Ὑμέηιεν [ρα γε ρ. σον ῬΡ ρε[αρρράαδέιαγ. Ν.4.1, ε]ε- 
Ὠΐα5 τηδ! αἷτ ὑμῶν, σοὐτς. 

Ρ,383,ν.γ,οτίλη γε ξξίτι5,τότυ δὲ πι(νο] οὐ ἔπ) θαυ-- 
μασιώτ. Ν΄.: 1. ὑμὴδ τεάππάλτ,νε ἐχεσθπ)α. Υ.2.4,1Π 
εχέρίαγὶ εἰξ σμυεοράφητε. φιιοά (δοιτα5 Οοἰεηΐι5 νογ- 
τεγαῦ; ομερς φηε. ἀἰμιγηαη βαθη:ς σοη ρει αι, 
δεά νογίοσ (τγίρτιγα εἰς σιυεσράφητε: νῦ 1 ἀρὰ οτίαπι 
νοττίτ; φιίῤησοη εάροαι ο[ ῖς. ἀτηὰο ἰη ἐς σωωυοφίας 
αἰοῖτ πέτα 398,31. Ν.57,{ι δὴ πλΔ]]ς ρτο ὅιροτ πης ]ΐςεῖ, 

Ρ.58 4,νινΡτο κα ρει] ερα5 δηνώς, γε] ταῖς 4υϊά- 
Ρίατη, Πρ νοττῖτ; γηαία ραίέφης ρίεύτ, κακοπαϑῶν ὁ 
δῆμος. Ν᾽. δ,ΑοΥ. ποιήσα οὔτι ΡΟἴπτιιπη Πῖς ρτο ἕας. ποιη- 
σεαϑο. Υ α γ ΓΘ ΟΕ 15 ξοΓίΔἢ ἐν ἡμῶν, σα ργαροίο- 
ποι  Γὰριιβ αι με νοττῖτ, ἐπ ποῤεσέρίς. Ν.34,το- 
Ελία 5, αὔδρα δὲ ἀεις. Ν.3 9. ΡοΙ᾿ αὔδρες οτα ΠᾺ εγας 
ςοπἰπιπέξϊο δέ: αᾶτη ἀσηοίςίτ δία τη 1 αρὶ νογῇο; ὑὲ- 
τὲ σεγο [ποδγέ. ᾿Ὀϊά ΘΠ πλΟΧ σΟΠιιοπί ῃτίι5 ἰαρογίϑ 
ἐδετίρα, ΠΌτηΕΓΟ Ππρα]ατί. Υ. 41. ΟΠ] Πἃ οἰ ργοηί- 
δίτίια μὴ, ν εἰ πορατίαα ὅ, φιοα ἰπαίςατ οὐ Ταρὶ νετ- 
(το: φηεηααάητοάηγα Μ0. 6 [821 Σμοἰπε ῦ ΤΠ». 

".3 8 γνν. Σιν ρτο αϑδρὶ γε ἐξ|ι18 ξοτταῦθ Ιεσαηηι5 
αἶδι: ααο πιοάο ΡΒ] οἵἶτ. ἀἰ οἷτ αἷθὶ αὐτοῖς φαίνεται, ἐγ ΘΕ’ 
δρράγει.ν εἰ Ἰοροπάιιπὴ αϑϑα τέω κρίσιν. Ν'.34.,]Ἔροπ- 
ἀμιπῈ ν᾽ ἀοῖαγ ποφφαπέλαυσαν: νο] πγαίοτὶ πχμιτατίοπο, 
ἐξεγετ ὁ ἢ πεϑιαπολαῦσα: ΠΟ « σ᾿ Πι5] οαποπάϊν- 
(ἀτρδτραιίο ροιἐ. ὅ6α.ν. ορίπογ ἰοσεηάϊιπι δ τι 
«ὑϑρ(ν εἱ αἰξὰ) δν' πυλλῶν απουδζω, 

Ρ.586,ν.7, {{ργας τε ΠΊρ. δυ δόμεναι τα ἰδ, ρα τ πα 
Ἰίςετ. Οὐ αΠΠ ετίαπιν 2 ο τα ἰβ ἀλλ ,ντ τ εχ ἀδο,ποα 
τλαΪταιτη γοἔγασαθοτγ, 

Ρ.3 87,ν.7,ἔου απ ]θρεπάμιπι δ ξληϑέν: να] ( τα πὰ 
τγληβρο τί5 σοι ροΠτΟἢ 58 ρατείθιι5, κατα δια ληϑέν. 

Ῥ28ο,ν. αν ΡΓο ἡμδμ" Ἰεσοπάμπι ν᾽ ἀοτιγ ἡμῶν, Ἰά ΝΣ ς, ἐφ᾽ ὑμδ Σῤχόμανοι, εἴτε (μὦ νειἶγο ἐγηρογίο. (ςὰ 
ξοτταῖε ἰερ θη άμπι ὑφ᾽ ὑμῖν α] ἴῃ ρτέπια ρεγίοπα, ὑφ᾽ 
ἡμῆδι δε. ετίδιπ ν. ΡΓῸ τοι παρόντας ἰεροῃ ἀι1ΠΊ ροτίι5 
πὸ παρόνῖα:ΦΊ] οἀπιο Πα] σοηιις εἰξ ν ται πιῇ. Υ.4.4, 
Ρζο να]ρ τ Γοροία πιῖα ἢ γε πα] 5,τιο ἰα ἀἰςίο ἔτιιετο. 

Ρ,388,ν.3, Ἔχοαίατὶ ροτοίξ φανδὲς [ὦ πυλέμωος. ἢ- 
415 τάπηθη δάπιθγ ἰδ! τον ΠΊΔ]1τ φα νρῶς ζῶ πολέμιος, Δ- 
οἰ!ς αἰξησίασ. Υ͂. 6, ἰπτούργοτοβ γι ἀθησαγὶορ Πς, 
ὅσι αν διῆο ἀυτιῖ δοκῇ, {τς ξεττο Γάριι5; ὅδ φηοαάσανας, α- 
ἐδμά νεάοιην, δίς, υἱάσῤέιπν 7οαανεηεοάίο :ρΥἐηηετᾷ, 
ολειροιαίατον", Ὁ.“ ςάν βομογῖ εἴ. Ν.8,οτίαπ 
εἰς δημοκρατίαν ἢ πόλιν αἰξιςήσετειν ΕΪ, εἰς δημοκρατίαν πὖξα- 

φήσεαϑε. ΠΆΤῊ αὐἰξασήσετε Π ΟΊ ΓΑ] ν ΓΡαγὶ πο] τ, Υ. 13, 
τεύλίι5 ἔοτίδη, δήμυ τυραννί δ) πολυκεφθήῳ, Δ] Οαα ἀρρο- 
(είτε Ιεσεπα οΠδτ, δύμῳ, τυξάνγω πελυκεφόω, Ατταπιδῃ 
δ 1 Ἄρι}5: 470 724 107 172 ΠΑΡ Ὶ Π γγαηπταέρίεδὲ ἐρ- 
γηοεεγφάαιί. ὑμαῖ ηποη; (Εα.ν.ςδιιοπίεΠτίτι οἱ ηυᾷ 
νυ] ἡμαξ,πο:. Ὗ. 17, ρτῸ εἴξουτες τα] δῖ ἔοσταῖϊα ας. 

Ρίαπὶ φοοιαιίιῇ ἄἤξαγτας: γεὶ ορτατίτιῦ ἐΐξαιτεν ας ἰη- 
ΒΕ 1] : 
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Βηίτίιατη εἶξαι τντ Πρ ν ογτίτοιαηψάπι αἰ ά μῆς 
ψούὴς ασεγεπηθ}} ἰλοσαι, μα ργάτον σοίμπιάίεηα σεάεγε. 
γ.:6, μοβγεωμόροις Ηεγοά, δίςαϊα ἔοι Ποτγίςα ἔοσπηα 
γαμόρες ΠΟΙΉΪΠατ, ραν. 277» 15 ναΥ 55. Ου [αμόρυς κα- 
χεομέιοις ΟἿ Συρηκοσίων, ὠκπεσόντοις ὑοῦ τε τὲ δήμε καὶ “ἰδ 
σφετέρων δούλων,καλεομένων ὃ Κυλλυφίων, (τα όξῖι15 Κόμικυς 
εἰων, ντ εἰξαριιά δυίάλπ), ὃς 'π ΑἸάιηῖς Ῥτοπετθιογ 
οἰ εἐξαποίϑ ) ὁ Γέλων καταίαγρὸν ὧκ Κασμκιέγης πόλιος ἐς 

σαὶ Συρηκούσας, ἔος καὶ αύτας. νὈΪ εἰΐλπ Ποῖα δούλες νο- 

οατί, ααος ποίξεγ Ηϊς πελάτας ποιηίηαῖ. δά. πιοχ, 
τοίξίι5 ξοτγίδῃ ἐπ᾿ ἐκείνοις ν 6] Πηρυ]ατίτογ, ἐσ ἐκείνω. 
Ραυΐο Ροίὲ αἰοῖε ἀγανάκτειν αἰεὶ Δ γεγογότων. 

Ρ.38.9,ν.4., ξοτίδῃ πιο τι ρί αγαὶ Πα πγεγο ὑπὸ 
καλύδαις: ν᾽ Εαρα5 σΖιοαα ναζείτ, με οηογ 2: δζ τας 

ὀτιι15 Οο]εμία5, βεό τεσαγεῖσ. 564. ν. ΓΕ (Έ 15 δωυησο- 
μάνη, ὨοτηϊΠατίαο οαίμ. ηΠΠ ἔοττα πλ4}15 ν εἰ Ὁ δεωωήσε- 
τοῦ. πατῇ σοηΐτ, δευησομένης ἴῃ ν αἱρ, 6 ἀ. σοη Πίξετα πο- 
αἷτι Ν, τ 6, κακῶς ρτὸ να ]ρ. καλώς ἀρῃοίςίξ οτίαπ 

Τ1ιρὶ νεγῆο, »ραίφ ἐν ρέογς, ρεγάσηαη. Ν.το, οη- 
οἰπηίοσ νίἀοταγ μας τγαπεροῆτίο, καὶ τὲ πέραξ ἡμδ ἔ- 2 ο ξχῖς Μοντανὸς, 367,36. 
ϑνη ἅπανίᾳ. ΝΥ. 24.010 αὐτοὶ τε όξίι15 [Ἔσο Υ  ΠῚ115 ἀστοῖς, 
{ τῷ δόμῳ. Ν.30, Γρὶ σοάεχ ρτὸ ὑἡγησαίμεϑα νά αταγ 
ΒαθιΗα αἰτησαίανϑα : 7 αἼόηα π6 ορίατῖος φηἸάθη η7α- 
ἡη4 Αἰ: φηΙά 4 ἀττ ρο(δογερηησ. τεξξο. 

Ῥ,390, ν.4.,αρτίπι5 ρεστογίτα πι δου", αὔοαηχυό- 
μένοι; δζ τη οΧ ςρατείας, ἐπ ρεάϊομος. Ν.7, ΡΟΙ ἵνα ϊη- 
(ςτεπᾶ εἰ ςοπιπηέξιο δὲ, στα Γαρο: ὧὐ ἀπ δργοηα- 
}14 [Πα σον αγέηα. εἰ ( Ὁ] τα ΡΟΙ  αἴϑεὸν ἀπ πέξῖο- 
πο, ΠΟ Ιοσοηάμπ1: καὶ τῷ δὴ μοϑικοῦ τὸ ταἴδιὸν ἵνα πσοόϑυμον 
ἡ πεὸς ζιὶ ἀγῶνας, ἄφεσιν ἀυταῖ χδρισώμεϑα ΟΝ χρεῶν. Υ΄. 3. ὁ γῆς σϑάφγδ. ἵπι σα 46 πὴ δητοητίαμη (ρΓα320, 
16, οΟπιιεηβητία5 ργατογίτιιπι δου  [ξιππ γγνο μένης. 
Ῥοττγο φιοά (α αιον. ἀἰοἰς, ργοχίπτο σεηῇι ἱπασητας 
ΕΠ χαιὶ ταγτί λϑ, δὰ αἰίαπι σοηίιη ν]ἀδτιγ ες 
τοἔεγεπάιιπι ]υ4Π| δά οαπὶ φαΐ ἃ ρείπιο ἀἰέξατοῖς Τ. 
Τιτσὶο ἱπίπίτυισιιϑ ἔαΐτ 338,3.3.15 εὐροὸ Ὠϊς Ιητο]]Πρεη- 
ἅἄπι5 φαοιη δὶ σοηίμϑ σοΠ οἷς ἢ Δππιμ δῷ ν. Ο. Ὁ ΟἿ Χ: 
4 τατηςπ Ϊς σοπία ἔαΠῸ ταξεγε οἰειίισπι σαρίτα 4πι- 
Ρ ϊπ5 Ὁχ τλ}Π1, Δ.24, αὐτὸ ἀρποίοίτ οτίαπι Ταρὶ γοτ- 
ἤο:π675:6 1 τος γηοοίανρνσαίο σοσίρα  ἐ15. τηαἰπὶ ερὸ 
αὐτοί: ντ ἢτ, πᾷ, νος ρα ῤνμο απληηαά ον ΠΣ, πόα, 40. Ἰαπιξξι ΟΠ οτὴ τε. Ν.1 ΖΣ,, χρέον ρα οτίαπι (επηο 
φοη[φἐμογ "τὲ ἡ "152 4472 γμοπεῖ. Ν.30, αἷὸὶ αὑτώς 

σφόνλον τοῦ ΔΟΓΙρΟΓΕ ΡΟΓΕΓΙ ΠΏ ΡΓΟ τὴ (δὴρ (15 ΦΟΥΥ ΞΜ: 
ἐντ εχ Δρο]οηΐο οἰταταγ, πίσβοντα αἷδὲ σφίσι, το σαάεν:- 
τα ἐῃ [6. δὶς τηΐτα 410,41, 46 δαγθασίςο Ἔχεσοῖτι, 
«δὶ ἑαυτῷ σφολεὶς, τΜ (ἐἰρ [μεγη σογγήθηςν ἴδιαι, ἐρ (8 [8 ἐπ- 
εοπάετα [ἡ4 »ροἱς ἰαδεξασίοπς. Ν.30.,[οτίλη τεϑίμς 
{πηρα]ατίτον ποτὶ, θοῦ. 

Ρ.391,ν. Ἐγαςοιί ἐξεπάστωπεις τοίοτ. δὰ νεσθαπι 
ἱπβηίτίισπη:ντ ἔπργα 35.7.39. Ν. τ4 Ὁ[ ἀρὰς ρτο 
τοῖς πλείοσι γνώμαις οἰ χάν ροίαϊτ, ρἐμεγέδτες αἰ βάγ γ ΉΣυ. 
δὲ πγοπάο (οτίρτιιτα ςαγεῖ, ςχάν οτῖτ ἰἀ 6 πὰ τι 4 ςείχέν: 
(νε (οΠ] ες οίξειν ατίαπι ἱπιιθ ΠἰταΣ ΡΓΟ σείξειν) 6 τιχήν 
γυώμαις,ἰμΠίξετο (Ἐπτοητίί5, (δι (εητεπτίαβ. Ν.34, 
Ρτο Οὔτε ἔοτίδη ἰεσθηάιιπι ἐνταῦθα, ῥο. Γ2ρι5 ]εσὶς 
αὐτύς: οἷο (αἰ τρ{0: ργ4 [ἐγ τἼηα ρηεδίεσα σοπ(είμαπίος. 
ν 41, οτίδη γεέξίιις, ὑμῶν ὁμελῦστιν τοῖς νέοις. 

Ῥ..592,ν.7,τοέξίαϑ ἡμῶν, ποία, αιιατη ναΐρ, ὑμῶν 
φούτ». 

Ῥ. 393,ν.2, Πησαατε ὁρῶ μὲ ἀσποίείς οἰίαπη [ρὲ 
νογῇο: Κ άφο,ἐπ)ηει, Ραῖγες. Υ.58., οτίλη τεξειι5 60 γθίξίαϑ πολλὰ ὃ σώμ. ΥὟ.4. τ, ςοπητγΑ {Πππ, ὑπ δι: 
εἰφίεοϑαι, αὐούογε, ἐἐόεγαγε. Δ 3ς ΓΙ 5 μῆς 
“Ἔμπεκ (οἴ, Π16πὶ δέξου ποίξοῦ νοσαῖ Ναύπον, 
Ὡρρε ας Ναύτίω : “πεῖ. τ, Εἰς νου θί5; Τρ [ομέον 
ΑΝαπΙος, ὑπ ῃ 7217 γεομία Ραί ας Οπερ ἀοομέε, πσεί!α- 
45εἸηΠσπεηαγϑάα μά αγεε, ΕΠος γοῥοηὰ ἀαόά:.. ΟἷΔ- 
ΤΟδΠι5. 

Ῥ.39.4,ν.9,ἴπ μας ]εράτογιιπη ἀεοδάδ τγεβ Ομ 
Πίμηι: ἀπο ςοπίαϊατςος, Τίτος Λαάρκιος Φλαῦος, ὃς Μά- 

Ι 

ΙΝ ΙΟΝΥ͂ 5. ΑΙ. ΑΝΤΙΌ. ΒΟ Μ. 

ο 

{0 ἀἱϊ ἤΠητ. 

᾿ 

γιος φόγέεκος Μαῤχν εἰός - τοττίιι8., ποίδμτα σοηζηα 
ξαπέϊιι5, Σπόελος Ναύπος. ἀιογιπι {ΠΠ| ἀπο ρτῶρο 
Ροἤαπε ςετεγῖϑ: Νδυτίασνετο, ργόρῖοῦ ατατῖδ ὃζ ἃ 
φαϊτατί5 ἰηξογίογοπι σγαάπιην, ἴῃ Βπεπισοὶϊοῖ, Ὀ εξ, 
ἔζαπι Πιηςΐη Παρ νογίομο δηϊπλαάμοτγεῖε εἰ], 
τοδηι85 ς {ι] Ν᾽ αἰθείπιπι ρΟΙΓ Τἀγρίαπι δέ Μεπεπὶ 
τοττο]οςο ροηΐτ, ντ ετῖαπὶ ο]εηία5, Ῥγατεγεᾶδι 
τα Ποςύμιος (ν. τ 1) οα Πάπ| εἰς ργα πογηξη Τὺ 
Ιη ΖΕθατῖϊ ςορποπιίπε (ν. 12} ρτο Φλάοϊος Οἰάτααπι 
Ροπίτ'Ἕλξας, νὰ Πιρτ 3.4.2,32: δζ ΠΊΟΧ ἰη Ρὸ [π᾿ 
ςορσποπηῖπε ργὸ Βδήξος (νΕ] ροτίιι5 ἴΑλξας) νοΓΈτηΣΙ 
ξοστε τεροπεπάμμ ἤτ φορσηοπηεη ἄρ οη ς, 15 
πίαδ νετο Ροίευπλίππα ἐξα πὶ ργαπογημια Ῥυδ ας 
ςορσποιηίης ΑἸΡιιπη, ρ ποπλῖπε Κορ ἢ πίει νοῦ 
ἁνιόξοτία (οἰ τος δα  ἐρ!] απ ἰάσιπὶ ραγτα: ἀθα 
(ρτὰ 343,12. Ῥγχτογαα ἰδ πὶ δροπία5 ἴῃ ΥΊΓρν 
ποτατίοηῃς, (Ὀ]ατα ἀπ έξίοης ροίξ αὔλε υἰὸς »αἱ 
{{πι καὶ Νωμεντανὸς (μα: Γαρὶ οτίαπι νεγο δσποίς 
σοηιγδῃὶτ, ὃς πγταζ ἴῃ Καιμλιμωντανός : ΡΓῸ 4010 [ἢ Ρ 

Π1] 

"" 

ν 
, 

[γι 
ἘΝ 

Ῥ.3.9 τνν.4,Ρτὸ κατεῖναι,οα ὅζ ει ρᾶρ, τ 
ΤΌΤ ν.3 1, Γι Θητία15 ν{Πγράτιγ κατιέναι. 1 
(ληόντες ρύὸ νας. αὐδιαξόντες σοί εἰξ ΠΣ ΕΤΝ δ΄ 
{, γελέσέφη!σό, νος τρίπιπν πηοιη ὈΓἢ ἤς πηαρ 5 86 
θυπι σοημεγγεγίδ: 50; Ατηρ ἰδ ἐλ ῥ εξ 4ἱα [ἐμ Α!η6ι 
ἐἐῥεγαιίσηεδ. δ γορη ἐη ἰΘΉ ΤΉ 1Φρης 4’: 
(αγιογηε μάλα) γείοξϊ1. δὰ ἀφ. Υ.51, 
Ἰορ μ5 ]ορίτ, ἐδὲν τεῖς οὐ γιπάλοις ἐἴκψν. (ε4 πη οΥἱ πὶ 
το πο Ιεσογίς, ἐδὲνὶ ἢ αὐτιπείλων εἰκάν, με αἰ ΜΕΎ Ἢ 

ἰηξτα,ς ο9,231:718,.43-. ἥ 
Ρ.2.9.6,ν.4.ςοπαεπίθητίις ἰηΉη. ὅπη βέπῳ., 

18, ΠΑριι5 πα ρδα]ο 4]τοσ νἱάεταγ Ἰθρ ς, ἀα 
τίτ: ξ5 βἔνημί ἑάοηνα {8 στέγη ονρρρἶδτς, β,ηα ἐδ ν 
τΑ1ο, ρο τ (μι [26 δ: χοὴ αὐ τὸς μετὰ πούτων μόῇ. 
κατεῖγαι ῬΥῸ καπέναι Ποτατ οτίδπι ραιι]ο δῖα. 
ΡΓῸ διτοκρινόμαενος ἰσσοηἀ ν᾽ Δοτιιγ δποκρίνομιαι 
κρινζμαι,ντἀριιϑ νοσεῖς, γεύῥοπάοὗο εἰ ψ6ΥΑ ΖΗ 

Ρ,2.97,ν.7, ΡοΙῈ ἰδίᾳ πο πιαὶε ἱπίςγασὶ 

ἘΠ ρ] τὶ οςσυγτγίτ, {διὰ ν ογῖ 5 ἀτ 4: ν ἤτατ 15 
Ν. τς πγα τὴ ἰευ! τγαηϑροίτίοης ἔέξα, αὐπὶ 
κακοὶ γυόμενοι. Υ. 28, ἙΠΠΠῚ δγετέλεστω [αι 
οἱ αγεϑγρνοι :ΔῸζ ΠΊΙτατα ΡΕΓ ΓΟ ΠΑ Ιορ ξά11ΠῚ δγετελέ 
Ν.3 ς οἴῃ εχ επιρ[ αὶ εἰἘ τυραννικῶν. (οἀ Εριτη 
δάεγθίτιπι τυραννικῶς ασ ΠΟΙ], ἀσο γαῖ νοῦ 
Ἰγγαπηέσε εάἀμοηη! ροϊοξαίσ. Υ.36, ας ϑοῖ 
Ριιρπατίο ἀργὰ ίῃ ταμίη! δα ρεγδὶ ΕΠ οτίδε 
Ροίιτα,2 5 ο, 38. γηάς ρατζεῖ αι γεσο5 Πἰο ητε 

ν. 38. δῃϊτίιι5 βασιλέων Γατίοης 
ἰδ ἐχοιίατὶ ροτοε. Εαριιϑ νἱ ἀοταγ τα δ᾽ ΣῈ ἀςρὶ 
σιλέας, ἀπ τῇ νογείτ, ογαηόγεσός. ϑ1Πτ Διατ ἘΠῚ ΡΤ 

Βιαϊαδιποα! ἰαρίας ἐπ (στίρταζα: σοπηρο Πα ἴ5.. 
Ρ.398,ν.11, Παῖς πτα τ ποατγιην ρ[ ταὶ 

εἶϊς αἤεητίαγ, δὶς ν. τό, πγαϊεῖ ἐοσίδῃ αἰΐχι 
σείμαϑα. ΟΠ ΐδιη ΘΟά6Πὶ τοι ρογοτηοχ ἰδ ααίται 
πωσούμαϑει δ δγεσώσα μαν. (Ξ 4 οεσυττῖτ ταπηςη δ ἃ 
μιας τοτηρογιπῇ πημζατίο, ἄτας δάθο ραρ. ργάτες 
25. Ν..30,οτίδη γεδδίμς ρίαγαὶς ὅθμξοωμένοις. Ν᾽ Ν 

μιν τὸ ἑαυτῶν αγόϑϑυον » Ἀρροήτίιο ἔξιι ἀεοἰαγατίαει" 
οἱρίςπάμπα οτἶσ: δ θαυ οπάμπη ραεείο ρ απ ισ 
4αοά, ὀὐαδειξάμενοι, ναὶ 4|{π|ῶ Πτη}}6. Ψ 4 καὶ δες, 
ὁνανδιώσεεϑε μοι, ρα Πάος α ργαοθεητὶ νεγθο ἀκούσει: 
ντ [Δρι15 6τίαπῃ νεττίς, 5 οἱ γρὲ ααἰκον[ναὶμὲ, 51. 
{ταρ]]ςῖον δι εχρεάϊτίου εἰ ἐγαέξιγα, ἢ ὅπως οχρὶ 
ἔϊο ἰδρφηηι18 ὀναρϑεώσαοϑε, ντ ρᾷρ,. ργαοςά. ν.2 5... 

Ρ,299,γ.3,.ἧς, πτλεμαο (ἀτεῖ, πολ ἡ 
Σ 

" 



; ΜΌΣ ΖΦ  ἘᾺῚ Ὦ. 

εἴξοαπι ογάο ροίξϊες, εἰς ἐχθρὸν ἡγούμενοι οἴπαν τὸ πῆρα- 
μενον ἐλενϑεείας. Ατ ἢ τ ρτο εοάξ ὡςτεροπαθ,πι}}ο 
εἰαρ[ αίτηο ετῖτ οριι5. Γάριι5 ργο Θο ἰθρὶ δ νϊ στιν 
ἴσως. Πάτ νογτίς, ἐέρρέσάς, {0 γ (41 ο2μ] χη ξέηται, 
44,4 ἰἰδεν!φ!δανηρίοζέογειπν. [δα ἴσως ἴπι μας ΠρΠΙΕ 
ἀγα δας νἱάδτιγ σοτο, Ν'. 7, ὥηϑε δος ρα πάϊτιπὶ 
ἸΏροτε ργατοτίτο ροτξεέξο :δατ πιρεγέεέξο τε πηρ. 
σεπάπιπι ῴειϑε. Υ. 24, γε ζξίπ5 ξοτίδη δεομένες,η- 
αἰΐπο φεπεγο: νῖ ἔεσαγιγ δά ἱρίος [νατποβςῇοη δά 

Ηἰς απιθίραίτας εἰξ; (84 ΠΙΠῚ] οἤΠοἰςη5, 44 νεγᾶπι- 
16: ράΓΓΘ ΠῚ τεξεγατιγ. ἤς επί πινεγθα ίοπδητ; ζ).- 
ἩΥΦΙΗΥ,» Οἱ ΠΗ: ΗΑ ΑΜΙΘΑ. [πον ϑοίμἠεγαια, ορ- 
γέμει ἰρργας οὐ ἐστ οοσαο, τοἰ σονμεεϊεμάι τ οἐγ 
ηρεγήηη, εἰ γοαάονη αἰ ἦη ρο ἐόντε τοοίογαιέμα, ὟΝ. 
ζ,νεὶ φεὺς ὑμδ᾽ ἸΙορ απ άτιπ), ν Εἰ ῳέθς ὑμαζ ἀοςὶρίεη- 
πὶ ρτο, ψείἐγὲ γείῥεξία. Οὐοαίι οτίαπι Πηΐτα ροίε 
υἰήμεν ἱπτοτγορατίοπθ» τοίροηοπίς {πθἰεξεῖο- 

τῇ ἱποίρεγο νο 5 ἃ ίςαιι, ραγιῖςὶρίο ἡΠηϑόντες, ΠΟΏ, 
αἰταπι γείταραθοτγ. 
Ρ4οο,ν.τ ς, ΘΙ Θη. πηα τ ὑμῶν, σούς. Υ. το, 
π Φτροίας εἰ] Πρῇς εἴ σαιι{Ἀ}15 ραττίςι] ας ἕνεκα. Υ. 
ἤπια} 5 τῇ ἀπατῃ, αι ρ᾽ αγ. τοῖς ἀπαταις, ΡΕΤ Π16 [1- 
τ Υ. 20, το ἀπέχειϑεαρτίιι5 Γοτταῖ! [ες οτῖβ ἀπεί- 
ὃς γεὶ ἀπέοχεϑε. . 

Ῥ,4οτ,ν.3.0, ΡΓῸ σιαρωσαίμενοι (6 {15 ΓΕ] τίς - 

Δ ΓΑριια νοττίς, φήαμίία αὖ δὴ ρον ἐμσιεγ πόμα [ὃ- 

, τὰ ἢ νεγῖ 5 ΕΠ ριιτο5 παροισόμανοι,(α εἰ αὐδαληψό- 
οἰ)ταο πα Ἰςῖο ἔτιογα. 

νι 13, ΡΟΠῈ σώμασι ἀε ες νἱάοτις δ: ὃζ πγοχ ραττί- 
ἴπτη κτηϑεῖσα, ρΟΙἘ πόνων. Υ 3 8ᾷ,Ρτο Ἰλίς ντογα ἵπ- 

ῬΓεβ οσίε[Αλξας: γαόξε, τ ράτοι ΟΧ 72:31. ϑ64ν. 

ἡμδν ρτο ἀφ᾽ ἡμδθ᾽ ροίπτιιπι. {κα ργωροίτίοπιιπι 
ππιτατίο Παρὰ ετίαπι αἰ οτος οί οτιιατα ο[ξ, 
ετ, τθέξίι5 [οτίδη ἐκείνων, ἴς, δὴ ἐξΑλξας ὀϑαςτύτων.- 

(4, ἐλεφνὸν,αθαιάϊτο ἀἀ ποτ δίο μῶλλον, ρΟίΠτιιτη Ρἴο 

Ὠραγατίιιο ἐλεεινότερον. Υ΄ 4.6, τηλρ ς Ργορτίο ἰε- 

Ἰφρατείας. : 

Ῥι465,ν.2, το ὰϑλυπηραΐ: ντ ἔεγαταῦ Ποὴ δά ργς- 

[δης (δ(Ἐδητίμιατη (βίον, [ε ἃ δα (δ τε ῃ5 ἀποικίαν. ντ 
γι οτίατηι νοεῖς; θη: ἀφ ἐπ μἑάἰο(αα, πεφήε ᾿ο- 

ἰδιστποίο  4ηη, π675:Ὲ Οἱ τευγα σγάμθη οἰδοίηεσὲ- 

“εοἰομέαν. Υ.7, ποτὰ φυλαῖς ΡΓῸ φύλοις ίξιι ἔϑνεσι: 

᾿δρὶι σαοα» νεγείτ, ἀδοθρες σεπεέδισ. ; γ Στιρῖο 

τς ἰοσοῃάππη ἕκατον, ΝΕ] ΡΙαγα τοῦ ἑκάςοις, 56 4.ν. 

τἀλᾶτ ἀοοϊρίοπάπιπι ρτο ἐποίαηραφαξ,. (αρτα 374. 

Δεῖς, ὀἀῥακλαυστώμενος δὲ μάλλεσαν καταλήψεοῦοα σφας 

᾿ωτ: ὃ. ἰπέτα 408, 32, ταὶ ἀμφοῖν ἀπεκλαύσοο τύχας. 

ἵ γα τοτίπεαηριϑ ἡ οἰἘγιιόξιι γα [εχ ΡΓῸ χρησαίμενος ΡΟ’ 

{τ ἐχοή(ξ τ: τη χοησοέμενος ΓΔ ΠΠπ|115, ΡγῸ καὶ ροηθη- 

ἐ τὶ αὐτῇ. ν 6] ράι1ο πιαίοτί πηατατίοης ἰοροηάμιπ), 

( ωαςεία ὃ καλυμένης δικτατωρίας κράώτιςοι παύτων αἰβρῶ- 

Ἅ! ̓ ἡσώμανος. 

Ρχο4,ν.13,Ρτοναίς, θάτερον (εΠίι5 ρο[τ] τ 3α- 

Τ᾽: γῇ οἴία ΠῚ [λριι5 νειτίτ, ἐγ ΑΣ 147,62 γηέϊο ῬΑ ΠΟΥ 

Ῥτραογηαηαἰίεγά. Ν.53. ξογίαη τείας ὅ 2) τόσ 

τ ΡΥΟρΙογ γόος. Ὑ᾽.30, ἀςοιη: δεδεμιξιοις στη (ςηποπ- 
τ ας Γοξετεπάππι αἀ νογ ᾿πβπίταπη ἐντ πιρτα 3.57», 

ἰ: σΟταπιμηἰς σαποτίβ ἤπο, ντπργὰ 3 81.123. ᾿ 
ΠΡΡ4ος,ν. 3,ἀσοα μηδένα νττῖ 6 ἸΠτογργετιςος- 

ἃ χγετποηῖς οοςαποπεπι ργααίτ. (οἰ εηῖμ5 νετ- 
[τ, υεπόηηο (φημ οὶ ψ ἘΠ σίο: Τιλρα5, υἱ περί πὲ 

εἰ ἴσοις γασέαγε ρίφοπῆοι (ὁἐιεάτπε. δοὰ τοξεί5 “ 

εἰ: νεταπι δριυιά αἰΐοβ τα τη ἀρὰ 4 ῬΒΠοποπ]ερίτιτν, 
ἐὼ φύσεως τοισὶ δ) γζῆσσαν, 4" 2452 4. ΜΑΤΗΤΑ͂ 17ἐπ 

Ἑἢ Ολππεγαγῖο ἰεσοηηιϑ ἐδὲν, γα ξξαγα ὃ (επί Δ-. 

ΞΥΙΒΥ͂ΒΟΙΙ, “: 
ἔτ αἰενεπίον. ΝΟ ς, Π βυλήμαῦς Ηΐς ρτο βελεύματος 
πλ 15, Ποη γεΐγαραθοτ. Γαριι5 νογτῖς, 4α (ἐπ{ἢ945- 
ἐἰϊενιίηα. ΝΟ το, ΓΆριιο ρτο ὑσὺ τ ὑπάτε Ἰορίτὐα᾽ 
ἀυτέ, γεττῖς ἐπί πι; βεογηηι αητοης αὖ εὐ ἀἠξία βηέηα- 
τῃοά, τεξξε. πος επίπιὶ μος Δηποὸ ςοηίαϊ δι Μεη6- 
πίιι5. δ πΎ}}6 ογγατιιπι Πέτα, 41ς,41,.η εἰπξάστη Μο- 
ποηϊΐ πηεπτίοηθ. Ν.17, Ογασα ἢς πηαρίς αὐ νοτδᾶ 
εχργοήξεγίβ; οὐέσοσ πεσο ὲ ρίοη αν ροιε  αίονς ἀσσορὲ- 
γρτέσ. Πα, μερἐἐηξέο ἐδ έηγο πούς ἀϊσοηάκερ ὀχ τη4- 

Ρε5. Παπὶ αἰϊο σα είς ταιτοϊοσία. Υ.3.4.1πΟτς- χο γηηδ5 πο ἤαηέτε ἐς ργοίϊχ 4 ογαιίοηε [ξοί!. Ν..10, 
ἴῃ ἜΧοΠΊρ], οἵδ ὀκμηκώώων. [ξ 4 νογίιι5 Ποία πὶ ὀκμη- 
κωΐφγν, ΟΠ ἃ ΠΟΙηΪΠ6 Τόπος ἀσρεπάοης, (εἀ ἃ νοσθὸ 
οἰόμαϑα δὲν. Υ΄.3.4.. ἴδια ἀρπιοίοϊτ οτίαπη Γαρὶ νετήο, 
γεης [ἡιαγ2 σομαἰ θη Α!Ἴοπι θη ̓ γαδ ἐγ Ἴμ:. ὃς ἀρτίιις 
στη εἰ εηΐο [ερθπη15 ἴδγοι, ῥΥ ΡΥ ἠὲ, ἡνάπ σὶρ 411, ντ οἱ 
κατὰ δικα σεέμενοι (1ητ αΐ νἱσογαηί Ππάἰςῖο, ογεάϊτογας 
(οἰ ϊςετ, (δι ππογδζουςϑ, οἱ δωνείστωντες. Υ, 4, το ει5, 
ἄπιτε δὴ, ν εἰ ἄπιτε οὐ ἤδη. 

Ρ,4ο6,ν.18, [αρὶ σοάίςεπι εδη άθπῃ Βΐς εαπιπο- 
20 Πγοίοτίρταγαπη ΒΑΡ ας, αγραΐτνογῆο; δὲ ῥάπς βάξ' 
ῖο αοοίρ λές, [46 βάσεις ρενηα 2115 [ἐπ ατης ἀκολδης 
ἐς ογημὲ [βάλη ἀαγὲ νοῦτς ἐνσέμγαμάμης, ες ὑπ ες 
ἐπαισοοη[λεἐεο αἰογήρίος ἑν γε οὐοπε ρον (Ὡογα. Ν ες 
ομῃ. ςοὐ, ηυάᾳιυᾶ Ηἰϊς ἀϊξογερατ, ΠΗ! ιιοα οὔ ἀτεῖ- 
σα]ο μαθετ ὃ πίσιν. Ὁ α θα ρτο ργίπιο ὄτε ἰἜρογοπηι5 
δὴ, οαὖ, ν εἰ Πτλ}]ς χαϊρίαπι, (τιιέξαγα δὲ (επί εἤτες 
Ρᾶυ]ο ςοποϊηπίοι. Υ.3 4, ΡΓῸ δῇῳ μένειν [4ριι5 1 ρὶς 
δεΐοϑτα (ει δεήσεως, ἄιιπη νεττῖς, ἐ{εῖ επ122, ποῦ ὑγαση 
ἐρεγε ἀοιμεὶ. Οὐοα Π ργο καὶ οσατατ εἰ, ἔοττὶ δία μιένάν 

Ῥ,402,ν.8, 466 δ νἱἀοταγ ὃ ροΙ! ἀπόμα ώμεϑα. 3. Ροτοτίτ [τος ἔεπι, κ᾽ γροαο ἀμγάγε, μεσ αι ἐπε 
ἐογῖγε σεἰ!!. [ξἃ Ἰοηϊιεπαϊ σοπιι5 οἰ Ποίοτογ ἀαγίι5, 
ν.4.4,λοπιιςοά, παθετ ἀγυνήτοις: ἰΔεσα το ἀρποιμς 
(ς νεται Γἀρα5, 4 νεττίτ ἐαηεομοεπαπάηάε, φασί 
παπηηαδηη ἐλέξαβ. (6 τέξει ξοτίλη ὠσφϑλειας ἀξε- 
(αἰοις, γ᾽ ΠΟΧ πίςής ἀπίςοις. 

Ρ.407,ν.2, ἰῃ Ἔχεηρ  αγὶ τγδηϑροίξα ίαπε ροῖ- 
(οῃα;, ἡμαξ αἷδὰὶ ὑμαΐξ. νετίοταπι ἐξίοπεπι(ξοστις εἰξ 
οτίαπ) Γὰριι5; 6 125 γα αγαμ πουσαίδ, Ν 6, Ρτο 
ἐΐ τε τεέξίιιβ ἔογίδ Ἰεσουημϑ ἐΐ γε. ν οἱ το ] ἢ ἀ8 καί. τὰν 

40 Ριϊδ νεγτῖς; δέῷ, ῥγοῥτον πέος !!θη2 βάφὶ ῥεέφ,, οον- 
ἀγαΐέμς σογγεξέομῖς ρηῤίίξα ροϊφηΐηῦ, σείεγα ογφάς- 
γητες τούς ἔπίηγα δοηά. νης ρατατ σαπάθιῃ πῃ ἱρήιις 
απ η ποίεγο σοαϊςς (Ὀείρταγαπι ἔα. πος Ν ἐπα- 
ταπι ςοἄ. ἢϊς υϊἀηϊ4πὶ ἀϊογεραγα, τείξαταγ ΡΒ 1]4- 
ἀε!ρίιι5, Θεἰ επί α5.δηίπιη εἰ ἰοαΐτ ποτ ἱπδρτιπῃ. Υ, 
29, Νοτίου ο[ἘᾺ οπη, σοα. (στίρτατγα: τὸ ὃ σόμα, ὅτι φϑέγ- 
γταῦ κὶ δὲ κεφόλὴ, ὅτι καὶ ὁρᾷ (ὃ ἀκούᾳ, καὶ ταὶ ὀΐας αἰαϑήσης 

“«δῳλαξῦσα (γε ξ 5 Υ ἐπ. αὐἰδιλαζϑσα) πείσας ἔοςε, δ ὧνσ. 
, ΔΘ πα: [ἀριι5 νοσεῖς; ον, ψηοα ἰοο ἡ Αγ; σαρή!, σηεοαὶ 

το συἱάφαι ξ9 4πάΐαὶ, σείογον)η!6 σογαργεομαδης (ἐἩ {ὲ 
ογαγ,66 αὔφαι, Ῥ67 7:40 {ὈΥφἀ:ηΥ Ἰοΐπη2. Ας ΟΣ Π πιΐ- 
Ἰοπὶ μαπο]εἐξίοῃοπι ἔαοίτ οσάο δέξογίς, φυὶ ἃ ρεαΐ- 
Ῥιι5,πταηΐθιιβ, πα που 5. ὃζ ογα, πη αγίοσγί δ. πο στῖ5, 

, δά ἰρίατπη σογροσίβ ἀγοθπη δἰσεπάϊε. δ 6] ]εα: διις ]πα- 
ἀτᾶτ Μδογοθίδηα {πη ϑοσπηη.δςῖρ.}16.1,ς.6, δε χηίς 
{ἔπ|ῆεα, σον, 2 7:6 γί εγία, πα γα ἐπ σαρέϊο οἰ εὶς 
4γ66 σοϊϊοσαεε!, [ριον [ογαγεέμ τ [Ὁπ{βεπεῦη σείούγά- 
1’γ οἤοία, α οὐέ, οΥῖς αὐ ἀφίμοίο σοί ον 7,5.) ΜΑΥἐεῦη, 
9 φπγέηρς δὶς. ΟεἸαπίο χαοαιῖς (σγιυρυζατη ἰηΐα- 

γ 291,1. Υ 4 7,Ρτὸ τηρίας ν Πτατία5 ἀἰοἴτιις (ῶτη- 60 φεγατ {τὰ τγαηϑροήτίο. 4ιᾶγ οπλ 15 {{Π|5, καὶ τὰς ὁ ́- 
λας αἰαϑήσης «Ἰ δαιλαθὸν πείσας ἔχ, δὲ ὧν στύζεται τὸ φρφίγμα, 

βδογιιπιίοςο ροίμπεγας 40 οἱ παρ 5 Γοππεηΐγα νἱ- 
ἀστοῖς, φἰἰγεθητογηηηῷ, [Ὡρογές ἀἠζεγπεγες. Οὐοαι 
εχοιηρίαγ (Ἐπ ] οπιηΐπο νο] 5, ΠῸ}1ἃ οἰτι5 (δπτεπεῖας 
Δ]1α νίἀαταγ εἰ γατῖο, 4ιιπ αιο ο5 (Ἐπίπιιτη ἢτ 1 -- ΄ 
τοῦρτοβ. Δ 22 ,Ἁ,ρτὸ ωράγμα τεέξία5 [ςρεπηι5 σῶμα, 
νεἰ σπι Προ παῦ. Ν.36, Δητο ὡράγμια νΕ] ερίτατίςῶς 
«οεἰρίεπά4, γεὶ ροτίιι5 εχριησεπάα; [ἴσας εἀπὶ πες 

Ἐδ 11) 



ΙΝ ὈΙΟΝΥΎϑἝδ. 

ῥίον σορεη9. 
Ρ. 4οϑ,γ 16, ΡοίΕ ̓ὶ πολλῶν ἀςΠἀδγατιγ ΠΟΙ. γατήρ. 

Ν.2 3, νε] ὀκδληϑέντες Ιασαπάμπι:ν 6] Δητα οἰς ὀλήται ἰῃ-- 
{ξτεπά8 ορ. καὶ. Υ.36, ποτὰ Πϊς ἀπεῖναι ΡΓΟ ἀπιέναι: 
νείαρτα δὲς μα υἱ πηι κατεῖναι ΡΓΟ κατιέναι. Υ.4.3,ὦ- 
πανῖᾳ χούγον αρποίοίτ ατίαπη ΤΡ] ν εγί!Ο 320) 6.6 4776} 
ϑι,,16 {6 ἐϑρρρη ἀέσοης. (οἰ Θηΐτι5 τα] αἱτ μέλλοντα ἔξ 
δηπόντα: ποη ἀδίαγάςε. [Ἐπὶ] ἀριι5 ππο αἰ πέλίοπς 
Ἰερίτ, εἰ τύγοι αὐδὶ δῦ γεγονότων τῷ δήμω μνησικακεῖν: ντ μέγη- 
σικακεῖν ἔδταταγ ΠΟ ἃ ἀ ραττί οἰ ρίιιπι δ ηχήρήσονταις, (4 
δά νογθιιΠῚ τύχοι: (΄ φοοίάεγοῖ σε ας σοί ρορτείο οὐϊέ- 
σογεμέ: ΝΕ] ροτι5, (αὶ ἀφοιάογοῖττ οὐ βάπο [6 Ποποῦρα 
ΣΦ Ί920Υ δ᾽ ἐγ ρορἐμ4772 ἐγ  ἐπσϑυθμι. 

Ρ. 409.ν.4, ξοτίδη γοξξίιι5 δεήσην: ἰτ 46 14; ν. 2 
ἐλλείψην: οο (οἰ Ἰσοῖ ν εὐ τποάο πο ρασιργαςεα.ν 4ς 
αἰςιε. 51. ν.28,, το ξεῖα5 ἔχομεν, ἱπαϊσατίιο νογδὲ 
τηοάο, δας πγατατα σοπἰαπόξίοης ἰερεπάϊιπη καῇ τὸ 
ἔχωμεν. Υ..33,| ταὐτὰ τη} 15, ρατ πὶς ἰἴσοτ, Ν,. 38, 
ῬΓΟ φῳορςϑέτων (Πρτα αἰοὶτ ἐτοδόγτων 392; Σ : ὃζ ἱπῆτα ΖῸ παρὸ ργ:ποτηίπε. 418 ἄς τα [πρτα οτίαπι ΠΊοπὶ 
“ὄντων, 41.1.31. 

Ῥέα το,ν. 8, ἐπ Ἔχοπηρ[ατὶ εἴπ. Σικίλιος  Ἔγγογε ἢδ- 
το ςοϊεθογγίπγα ἰπία!ᾳ νοςαθα|ο. Γἰαἶιι5 Ἱκίλιονγο- 
οατ, ἤπε στ σαΐα5 (Ὀτίρταγα ν ἢ ρία (πε ετίαπι ραι]ο 
ΡΟ ἴῃ ςογγιιρῖο [κσίλλιος, ν.22. ΝΟ ς τούς Φη- 
πϑήφς» ρεγη ἴῃ ργίπια {γ}14δ 4: φααπ (στίρταγαπη ΠΟἢ 
Τιατίηὶ πποάο (Θαπηταγ, (ε ετίαηι δα 415 ἱπτοτσις- 

(08 [Θχίσοσταρμο5. πἰΠ ἔοττα πλα 5 Φιδγόλεις, ἀΘ ντγα- 
ἀπο (οτίρταγα ρτο  χία5 ἰαρ τα ἀϊξξιιπι, 4 131,3. 
2 2.9 ΡΓῸ ᾿Ιοισίλλιογ' Ρισγαγὸν ἀΠ1 80 ἱπτεγργετοβ ἰεριηῖ 39. Ν΄. 4, [ἀρι15 δ Ο οἰ Θηΐιβ ερσιιητ Πολυςία, Ροίμι 
᾿Ικίλιον Ῥέγαν, [σείμεν Κσάνῃ: (54 1ιρι5 Αἱ ρταπο- 
τηεποιπι Οτςςο ςοαΐςς γετίποῖ, ΘΟ οἰ επίμς γεγο ϑριι- 
τἴατα νοςαῖ οχ ργαοοάδεπτίδι5, νδὶ [..1αηΐο ἰοσατίο- 
Ὡΐ5οΟἸ ορα αὐ ἀπητις ΜΠ βοίτι5, 8. 5ρ.1ςΠ]ΠΠ5. Ρογτο 
ἴπ ρεϊπιογιαπι γί διιπογιπὶ ποπαίπίδι5 ([παιῖτ 6]ὰ- 
τοδῃι15) Ποῖ ργούίας σοπαθπίαῃς ΓΛαΐμβ ἀταις [)1ο- 
πγῆπις. Γἰαἴὰ5 ἀπο5 ρει πᾶ σγεατοϑ αἷς, Γ. ΕἸς Πα ΠΊ, 
40 1..ΑἸδίπιτη; Πο8 αιιτθπη, γος Πδὶ οο ]ερὰϑ οτος: 
{πΗἰς δἰ εἰπίαι αι ἐξα {8 (ςξἀϊτοἢ 5 Δαέξοτοπι: ἀς αἰτα- 
τίς ἀιοῦι5 4] ἔα δγίητ, ΠῚ Π115 εσοπαθηίγε, τ Ὠίοηγ- 4ο ἅπι|ῦο ἱπτογργετες ρύῸ Γαϊὸος ρΡοίπεγεης Ὁ πάρ, 

ἢπ51..Ταπίαπι Βειταπι, ΓΟ, δἰ οἰ πίαπι ΒΕ Πατιιπη ρτῖ- 
1πο55 ἀοἶπάς Ο, ὃς Β᾿ ΕΙοϊηΐοΚ, ὃς (Το πὶ πρᾶπΠ1. 
ας Οἰατοαπα5. δ πα τοῦ δι ροηΐεδ; ΓΙ 105 ἄπο ς 
οτρατοϑ ἰυΐπ5 ΟΓἸοἰηἴτ πὶ δ. 1. ΑἸδίπαμῃ νοςατ: ᾿ς- 
ἐϊαπις. 1. δ᾽ οἰπίπ πη .. Ε, ΒΕ ]αταπι, 1..απίαπὶ ΟΟ. Ε, 
Ῥατογουαπι : Ὀιοηγῆιι5 Ο, διοίηία πὶ ΒΟΙ]αταπε, [ον 
[κηΐαπὶ Βγατατῃ : ΡΙαταγοθας ἰη Ρορ]ίςοἰα, ᾿πηία πὶ 
Βτατζαπυ, ὃζ δ᾽οἰπίατη ΒΕ ]σταῃγ: δαϊάας ἱπ νος δή- 
μδρχοι,δἰςἰαἰαπὶ ὅς Βγαζαπ, Ἐχ τεῖθι15 γα !ααΐϑ,ν παιτπὶ 
δἰοιηίιπι πουηΐπας [ἰπΐπ5 : 46 τα [415 ράτιιπὶ αἷτ οὅ- {ο ἤς εηΐπηνεγτίς Γορὰ5 πΒαης ἰοςαπι; Ζοῖμ 6 
πεηίτο. ΠοΩγ Πη5 διιτειη εος Ο. ὃς ΡΒ ἰοίηίος, ὅς Ο.. (βρεγμθηξητ δες ῥίπγιόηα, ἐπείη απ: ΡΕΥ αἶδῦ 
[οἰ Πα πὶ Ἀαραπι νοσατ. Η ας δ σοηίι5. Ν.23,Πποῖα 
Εἷς ἡμέρᾳ τετάρτη Ὡϑὲ πειῶν εἰδῶγ δεκεμξρίων, Ρίοξο αὔ' 

1 ἀεῖπὶ πηοάο Ρ]επίι5 ἀΐσαπς Οᾶττο αἷς δητς [ἀι18 
᾿εςεπιθγοβ: πηοάο ςοπτηγαξείι5, Οὐ ατῖο [ἀϊ5 Π6- 
ςοτηθτοβ. ντ διών ῃἰς φαοάαδπηπιοαο {πρεγῆϊμιπι εἰς 
νἰ 4οατιιγ, δὶς σοττο ἴῃ αι θιιβάατη (απ ἀατς στα- 
οἷ πιο πίπηι5 τϑϑ σἹ νωταοΐν, απ ἡ εἰδῶν, πσϑϑ καλόυδῶν 
3: ἴῃ ἀε(ζτίρτίοης ΙΔππιαγῖϊ, ὃς Πα τοῦ ἴῃ σετοτίς 
τῃρηῇθιι5, Υ, 26, ντ ρτὰ ποζαζιιπὶ καλώς ΡΓΟ κα- 6ο ςεά. Ρᾶδ.ν.τ. Υ 26, ἑοτίδη γοξίυ5, Μαῤκιος ὁ δ 6 
κῴς, ἴτα Ηἰς σοῃτγαίη Ἔχε πιρ[ατὶ οἹἢ κακῶς ρτΟ καλώς., 
(ξἀ νεγαπη ἰοξξίοποπι ἀρποίοίς οὐ Γρὶ νετῆο, ρας 
σργε[ἐ βαύεγε. Υ,.3:5, οτίῃ [ερ. ὁ ϑ νόμος δθὴν ὅδε: νε 
ἱπῖτα 4.3:1τ,41. να] [Ἰδίατα ἀπ ηξίοη, ὃς δβὶν ἰῃ ἔπ 
γοτγίο, ας ἀποθιι σοπηπγατίδ. ν πα πὶ [λοϊεπάμππη, πο; ἃ 
γζάφεται Ὡϑὸς ἀυτῇ καὶ ΕΜ σιωαρχοντων ὅδε νόμος ἔπ. νδὲ 

ταπΊθη {| ἔπ οὐηΐττογα πγαἰἰς, ροτ τὴς [το δίς. Ῥόσγο 
Ροττίπρητ Πιις χας ΒεΠΟπίμ5 ᾿ς ξογπιμ 511. 2,ρι 

Ταρί νεγῆο ἁρποίοϊτ; οὐολάε ξ5 ἐγ όος, γερρε π!οίεγα- 

το τα ἰῃ Εεαπης ον ΕἸ. ΑΠΙΤΕᾺ. ἙΑΧΙΤ. ΟΥ̓Μ ΒΡ 

ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 

τς νδηποζῖαῖ Ἔ [ἀ0}1}}.3: ἰρβιφμρᾷ, Τηῤαπέ το : 
ογοίαη δ υἱάεγεηίτ, οἰ 4115 φημ αν εὰ ἡταρποίμε 
Τογηαίϊο σεν ΦΡ2 0» 125,7 ΠΟ ΑΥ̓ΈΜ1: 9) 7272 γε σιοπεῖπ 
πἱοίαίος δο:, 1,792 ἰσρε εἰλάρα [δου Ήπ:, (ἀποιίοπάο, γῚ 
ΟΝ. ΤΚΙΒΥΝΙΒ ΡῚ. ἘΡΙΠΙΒΥ5, ΤΥ̓ΘΙΟΙΒΥ ΣΝ, 
ΡΕΟΘΕΜΨΙΚΆΙ5 ΝΟΟΥΊΒΒΕΤ, ΕΙΥ5 ΟΑΡΥΤ ἴο. 

ΥΙ ΒΑΟΒΥΜ Ε55Ε1; ἘΑΜΙΠΙΑ ΑΡ ΕΡῈΕΜ ΟΕ. 
ΒΕΚΙβ, ΓΙΒΕΚῚ, ΓΙΒΕΚΑ͂Ο, ΝΕΈΝΥΜ ἹΚΕΤΙ 
δἰ ΠΆΠ]ἴτεῖ μος [ερὶβ σαριτ, φαοά Παθές 5 οα ρ εεῖ ΝΙ 

ΟΥΝΙΑ. ΕΑΜΙΓΙΆΩΨΕ, ΒΑΘΕΒ. Ε5ΤΟ, 5Ε1.Ω 
ἘΜ. ΟΘΟΙ5ΙΤ, ΡΑΒΙΟΘΕΙΒΑ, ΝΕΟ, ΕΒ ΤΟΥ( 
Ιάξεγαῖ, 5Ε. ΚΥ͂ΡΕ. 5ΚΑ. ΓΙΓΕΤΟ: δ, 51ΝῈ 
ΡΙΤΑΙ. ΝΌΧΑ, Ε5ΤΟΣ ὅζ ΙΝ ΚῈ. ΟΑΕΒΝν5.Ε 
Υ. 3.3... 4116] ρᾳππη οττη ἀγιίςα]ο, ἕνα Οῦ πελλών. 

Ῥι4ατ,ν. 323». ΡΓο ἔπεμψε τε ]αίγίτηγ αἰ πὰ ν εν 
ἴῃ τετίποηάὶ Πρη!βοατίοης, δυτ Πη1|}}. Γαραδ νοὶ 
᾿ῬΑγ ηρ ΟΡ! οοἰϊεξίαν 6 σἱγέηηο. Ν.3., Ὠἷς 
Πυςέμιος οἴς πῃ ἜΧΟΙ ρ] τὶ ρύὸ Πόσεμος: ροῖτο πο : 

᾿ 

δίσοηϊο, Ρ] ατάτοῃ, Ιη νίτα Μαγοῖϊ (ότι απὶ 39. 
ΠΕΡρυση πη νοςαζ Κομίνιον. Υ.3 8, ἐΧεΠΊρίΔ 
θεῖ Δογγέλαν: ἰτἀοπηηπι6 Πιοχ [δα ρος, ν. τς, Αογν 
ποίξγαιτ (Ὀγίρταγαι ργοῦας Εἰθΐμ5.. ἃς (ξηϊπι 
δ θ0 ἰητεγργεταβ, αὶ σησηίαι ν ΟΟΔΏτ; Λογγύ, 

Ρι 4 τ ρνεα, ντ Ηὶς ἐγκαταλειφϑενΐᾳ ΡαΓ εἰ (πε ρταπ 
ἱτα ρᾶρ. ἔξη.ν.22.{ἀ Παῖς ντγο 116 τη} Πτ ἐγκι 
ληφθέντα, ἀν Γθ0 ἐγκαταλαμθ αν, Ρεῖ πη6 [σεῦ : α 
ΐδπι 4110] Ζαοᾳ; πος ραγτίοἰρίατη νίαγραξ 81 

θοηία5 Ἰη 5080]. [π|..Ρο έα. ἐρο Χγαπάτα 
αὶ πια! αἱ, αΐ οχίριια πχατατίοης ἔαόξα ἱερὶς, καλὶ 
ἃ Πολῦσκα, δθίτημα ὃ ᾧ πολὺ εὖ Λογγόλας ἀπέχή. 414 Ϊ 

ἱπέτα {της Ττολυσκανοὶ ζοο, 12: Υδὲ ἀς πος ορρίαο 
σοητιγ ρίατα. ΚΝ. 9, ΡΓΟ αὐθημαρανὸν {ἀρἴτ18 ΓΕρ 
αὐθημερὸν, γτ σατη αἰ ]1,τὰπ}.4.23.29. Υ.27, 
Ἡϊς Κορκολαύοις, ἃζ τΟΧ Κορκολαύοι, δατγιοηωϑινῖ 

ἀριὰ Ὀ]πταγς ἢ.3.9.4.:: σα πὶ ϑιθρ ἢ ΔΠ115 ὀχγτο πα 
εαὐλανοις αἰςὶ τγααῖ γῦ Μυρλεανοις, ὃς ΠΠ,1]14. 

φατγίθιι5 Γἰτ οἀ τ! Ομ θιι5. (ἃ Γάϊον ργα ποιηΐπαι 
ΡῬΙΟτάγο μας ἵπ Παίμ5᾽ ἱρήπι5. Μαγοῖϊ (σον οἰ απ: τ 
υατο Ὠ1] πηυτατο νἱ [πὶ εἰξ, Υ.39., ΕΧοπΗΡὶ τῆς 
Ἰοςο Μαῤκιος ρεγρεγα παοῦρτο Λαῤκίος. ΠΑΠῚ. " 
κίας Πϊς Γ 1] 65 ταρτιιπη οἱα : Λάρκιος ατε π), Δ τχ: 
ἰητεγργεῖοβ 404; ἀπ τηδαπογγεγαητ. Ν᾽.46,} 
ἐγηρ τί {ογίρειιπι ἀὐέκλιιαν, ὃ αὐ άϊΐτα ̓ δίάἀεπη δι 
λοιποὶ, Καὶ σϑέϑς πίω πόλιν ἔφυγον. 40α στη ἰηςρῖς 
(ξαφητιδι15 ποι] ςατα ΟΠ οητ, ἐσὸ σαπη Γἀρο ἴα 

Οποάνυίάεης ἌΖανούη, οι ράπεοῖς ρον {μετ Ἐροτ, 
στάση {αἰριζοτ αιϊέξοτοπι 4[π|6 (οτἸρί ΗΠ ρτὸ φέκληο 
Οεεἰδηίι5 νογίθγαῦ: ἡγηρηε ρεν ἀφρίίηία, οφάεμιδ: 
εάν γεβεσιεθαμι γοἰνφηὲς εχ ῬΙατάγοθο, 3.9. 49} 
Οὐοείο  δηὶ ἐκρφίτοωυ, Ὁ κατι δέωκον εἰς τὸν χοβακα Ῥωμαὶ 

[πέτα {πη τοῦ ἀἰοίς ἐγκλίγδυντες ἔφευγον κου τὼ {Ὁ φρϑν 

494,14. βὰς, 
Δ 4.12,ν.22,46 ἐγκαταλέφϑέντων ἀϊξξιπὶ Δα, 

τος ὑσυυςτιὶ ζιὶ πολεμίες, ὃ λαμῶρ. Υ. 28, πα} ποὺ 
αττίσαϊο, τῳ δευτέρῳ ἀγθν!», τῷ συς. Ν 4, τε α5 Πι 
τόμος, νῖ ἀἰϊόξαπι δά 411, 37. ἢ ἣ 

Ρι4 τά, νοι τοόλίυς πης ρεσροήείοης ὕ ἡ πς 
Ρ᾽ ἰεῖτεν ᾿θραπιιβ χωροιῦπες, ντ ὃς ραρ, ργαςοα. 1 ν 
“ὠεϑ(ῳ τέρω μᾶλλον ἐχώρ4ᾳ. Υ.9., δί αρτοιὰὶ τετίπετ! ᾿ς 

τες, ὃς αὐτὸς ργο εοἀοπιίαίξείταϊ. Υ. 1 7, ΡΓΟ φεφαι, 
εἰφαφείοις Ππρτα 2ο8, το, ὃ ΑἸΙδὶ, γεξεία5 μα δαί πηι5. ἡ, 

φα; 



ΝΟΥ 
ἐς ἀελσείας. Ἰη[τ 430,14, {|| Περίτατ, αὐοὶ Κ᾽ ἀφι- 
υνγὅτῳ χρὴ τρῴτον ἐποδοιῦαι «ἔφαγον, εἰς πολλίω κὰ τέ- 

αν ἔραν. Εοδάοιη γοσαῖ ὅγηνικίοις ξεφόμοις 467,3... 

1, ΡΓῸ αἢ ἐπα νοιύτων πηλ]οῖ ἔοτταῇς αι ρίαιη σαυε- 
᾿γοωύτων. (5 ἔεττὶ ροτοίε ὃς μας ἰβέξῖο: ]μοηίαπα α- 

ἰφιιοα; ὐ ουιπὶ ραττίοἰρίο απ ξξα τεροτίταγ, Ν.38, 
ὅσα το ξΕϊ 15 Παρ Ὁ ΠΊ15 ὅσαι, ν ΕἸ ὅσοι. Ν΄,.4.0,Πἷς ιιο- 
ε,ϑεραι!ο ἀητο,ν. 1 ς, Πυσέμιος ρΕΓρΟΓΑΠῚ [Ὀγίρτιμτι 
) Πύςυμος. ΕΥΤΟΥ Πάτα ΟἿ νἱάθτιγ 6 (Θιςητὶ ἀἰ- 

σα; Ριςποπιῖπα ὃς πουπιπαίξρο οδπια οδίογααιι,. 
Ῥιμι τον. 7 οἷπ οΧοι Πρ Δτὶ οἱ κοιναί. (δ ν ογίοσο πα 

Ἐϊοποπη καιναὶ ἀρποίςίτ οτίαπι Γαρίνεγίο, μονα ζω- 
4. το, ΡγῸ κοινὸν αρτίαι5 ξοτταίίς ᾿θρθυηι15 κοινῇ, 
χοινῶς, ντ βάρ, ργαςοα. ν. 4. ϑῖςν.2 9, [ογτγαοτο- 

15, τὶ τῆς καλυμένης Λαΐωνς ἑορτῆς : να] τῶς Ψ' καλεμένων 

τίνων ἑορτῶν. Ν,. 311, ΠΠτοτῖα μας αρτα οἰἐ σχροί!- 
{0,1 3.{6 4 πι}14 [δ] ἀς ν  (Ε|5 Ετγαςῖβ πηοητίο. ἂτ- 
εἢ ὃς [ἀρ ςοάοχ Βαης(ςτίρταγαπι Πα ιΐτ, ντ 4ο- 
αἴ γοτῆο ; 7,0 δηΆρογ δἸγα[οο: υΐσογο. Ν 41, 
συὐπατωνδοποίτίς ετίατη Γαρὶ ν ογΠο: 176 σου [μ- 
νι [84 στα Πιιΐτι5 ἀπ σοηίμ!ος5 ἤπτ 5ρ. (ΑΠΠ1115, ἃς 
Ἐδοπίπὶις. πο ἀπδίται! στὰ Οεἰεηῖο ὃς Οἰὰ- 
το (οτίθετε, ῶ' ὑπατικῶν εἰς, ὑπ: 6 σομ(ίαγιθην, αια 
Θπιοπαίτ οτίαπῃ δίροηη σοπΠ Δημὶ οο1. δαρτα 
"ἴο, ἰῃ Πα ϊπο ρῆτι5 Μοπθηΐ πηεητίοπο, ρεγρο- 
[πἰάσπὶ οὐ μαθεπτ ὑσὺ τῷ ὑπάτο, βίο ὑπ᾽ ἀυτ. 
Ῥ416,ν.1.3,Π| αὐτὸ 44 τε διιποϑ γοεγαταγ,ίς [5 
ὑπο πη ἘΧρτο ΠΙπριιβ ἢ νεγίοπο: {πὰ ρἰεθεῖος 

Υ, 3 οΘ, ΤῸ παύτων Γαέξϊι15 ξοτίδη ἰορΘΠλι15 πολιτῶν. 
», Γαέξ εις ἐπ᾿ ἀυταῖν: ντ ὃζ [ἀρι5 αἱ εἴς οὐαγ 11 
φρῥμηαγοάμκη!, γ οἱ Ἰοσοηάμιι οὔδτ ἐπ᾿ ἀυτω [τὰ 
τω, {τῴ νικήμαΐι. 

.417,ν.7,1Π ΟΧοταρ τὶ ε[ Καμρίν. (ἃ ἰεροη ἀπ 
Μακερίνε,ἄοςοῖ δ οηίμ5 6 ΕΔΓΪς δῖ σα} 15 ἃς Ου[ρί- 
ἴδ. Ὑος, Πάρι ΡΓὸ εὐχερέςεροι ΠγΔἰἷτ ἐυυέςεροι, 
γετγτίτ σεμθγοίογος. δε τοι οτὶ ροτεϊ ἰγως (οτί- 
αἰ τ εὐχερέσροι ΠΗ οἱ εὐπορώτεροι, αἱ ΓΙ ΠΟτὶ Πορο- 
ἰταπι πη  οπταητ. Υ.2.4,[οτγίλη γεδξιαϑ κεκακω- 
ἮΣγτ ΠΟῺ δα τίω γώραν Γοξογαταγ, [ε δα ζει γεωργύς. 
"ἢ ἀφορμίω) ποπγίπατ ηπας Αἰ] δηητήδηα. αττοα 
δαΐατη ἀρποίοίτ οτίαπι Γαρὶ νοτῆο; “66 οσοα ο 
4ε|72:. Ν΄.20., ϑαροτίοσι θτὸ (57 95 1)1Π ρὰ- 

χά ᾿ὰερΊΠΠιιπν ἰᾶοιιπὶ αἷς ἁπιέξοσ Πὶς ποίδον "᾿. Ἂς 
ἱ αἰοτίοσ Ρορ]ςοἱ κα Ε]Ιοσ,ν πα σιιπη ράτγιιο ΜΝ α- 
1» ποτταοσ. Ἰἀσπάμιμι ἰρίτας ᾿εἕξοσί ντ ἰοοί ἴΐ 
ογάδητ. (Ὡς Ἔηΐμη ορρίάο (αἰρείε!. Ο]αγοδηιι8. 
Ρ,.418,ν.18, μετὰ ἀρῃοίοίς οτίατη Γἀρί νετγῇο; 
ἀΠβιδρα γδηεεν  [0επὲ ἐν ΠΑ ἰέαιης. ( ο] επί α5., οαπὶ 
Ἰγογὶ5 [ρατίαπη νἱάφατιγ ἰαΠἜο Ἰοηρίμ5 οΧιγαῇὶ, 

ἢ τἰτκατά. Υ.58,1Π ἐχοιηρ  ατὶ ο[Ἐ αὐ δῦ" : απο ἃ ἃ- 
 ζἰτ οζίαπη Γαρὶ νογίο; 5 αὐ οἷς υοσαδαιην 71οί- 
5. :ἀ νογάτῃ (Ὀγ ρταγαμη ἀφών μαΐοῖ 51.445 π᾿ Ασκεύ- 
Ε. ποάδητε πιο ἀηἰπιαάποττίς Ραμ 5 Γεορατά. 
ἢ πα. 16. τ Οᾶρ. 16. κλῆσιν, φαοά ςααίταξ, Παῦοτ 
ἴεν δυάς : ροίτιιπι ργο σοπηροῖϊτο ὄήκλησιν δα 
τμίαν. 
λ4το, ν. 3, Ρτο ἢ σοπαδηϊεπείαϑ Εϊς ἰεσεβτεῖνζ 

τηδτοσ Ργοϊ επταΐ ταῦθα] Ιοηρε ἀϊδίπηριηξςα 
λα 5: ν]οἰ ἰοτο5 οἰβἱπ ογα τὰ ροηᾶτ Εογθηζαποϑ, 
ἼΟ5, Μαγιιοίηοβ; ὃς δῦ αἰτεγο ἰδτογε, δεαςοτίοβ. 

.410,ν. 3, ΡΓῸ καὶ τοι ἰδ η {15 οπηηΐηο ροίταϊατ ἃ 
“ἄεο. Μ΄. 38,ντΗϊς ἔαρῥον ἀϊοῖτ τα αρτὰ ποτηΐ- 
σία ξαϊτ Αῤῥος30 4,18. ατ20ο,6, γοςαῖ"Ἄροντα, 
1 ατίηὶ γηη θη,. Ε 

ἜΚ. ΣΎΝ ΠΟΥ. »" 
οτίαπι ραυ]ο ροίξ, ν, γ,ὃς 7. (δ ((ἼΡ] ετίαπι ροτείξ 
δ (ὑμμαχία »6ρι [δγεηοία σγαιία, νι ΑἸ! δι αρο. ς 3 
τῇ σιτωνίᾳ 427,.:67}) διμονοίᾳ 4.73,3.7.. Ν ας, πιαρὶα ρτο- 
ΡΓΙΕ φρατείας, ἐλ όάιτοηῖς. ΚΝ 54. ἀλτ, γυκτὶ ΡοΠ[ταπὶ 
1ῃ Ἔχειηρίαγὶ Ροί ὁδὸν: ἰηττίςατο {τιιόξιιγα: οτάϊπο, 

Ῥ.422,ν. 391} ταζεῖςα Ποτπηα ρτὸ (ὑμξαίη ροίξιι- 
ἰατ δι απέξ. συμξη, νοὶ (ὁ μξαί:». Ν. 8,1 ὀχοιηρίατὶ 
εἰὲ ἀπαγγελλδμένων: 410 [ἢ Ρτοταἰττεηαϊ Πρηϊβςατίο- 
πε ν(γραιΐ ποη [Ὁ] ες. ΕΟ θη ἐτοῦτο αἰϊηϊποτῖος ἀπε 

τοτίς ποῃιίπο,αὔλε Ποςεμίς,ν.4.7. Ζαοτηοα0 Αἰ ὲ το κύρωσερτο ἐπεκύρωσε: ὃς ἢ πη]. Ψ΄. 16, ΟοἸς ἢ, πα αἷς 
ἐπηγαγεῦ, [σοι αἀάηοεδα!. ΝΥ 8, κικοσχκημένος νἀ6- 
τοῦ ῃ Γρὶ ἐτίαπη σοάίος ξιΗΠ|ς, ἀπ ν ογείτ, σοηατε ας 
παηεύτας, ταἸ πὶ Ἔρὸ οπ ς [ς ΠΙῸ κεκοσχιημένανς (ο]ε- 
το ἃιιτο πὶ ν ξἘΓΙοε5 Παιιο5 ςΟΓΟΠΑΓΙ,Α 1156 πο αἷς Ἔχ- 
οτηατῖ, τ|5 ποτιτη οἰδ, αι τη οάο οτἰᾷ ἔλίςε5 ἱπ ττῖ - 
ὉΠ Ρ 15 ζοΓ ΟΠ τὶ (Οἱ το 5 (Ὠρτὰ ἀοουγ αιέξοτ 36ς,3ο, 
γ 47 ,Ρτο εἰ Ιορίτατ αι ἐχειῃρίατὶ εἰυΐ, ιιοά ἰδοιτιιθ 
(οἰσηπις νογζοταῖ: ξεγηίοξ σἀρεία εεοηο. ϑεά νο- 
τίογαπν [θἐξίοιε τὴ οἱ ἀρηοίςις ἔαρι νογίϊο ἐπ φιιδΣ 

20 ἐγάπι 611,72 σα ριτη41 Εἰγαοι, 

1.4. 23,ν. 1.4. ΓΟ γεέξιας κατά τησην: νῖ ἔετατα δὰ 
νοΓθ 1) ὑπσισχ εἶτο, τα’ ᾿δ έν ο 11 ρίας οατ, ἢς ̓ Θοιτηι 
νοττοιίδ 5. θά ς σόγῸ α»ρὔο [ὃ ργοοηγἀτεγ μέρα ρος εὗα- 
ψπν, (᾿ αὐίο και ηεῦνε {ῆδε ἀφο ογ ὩΕΥΘΙΜΥ ἐνιρογισερα, ἀσηες 
γε ρ.ραρα δι: ρορηίαγεῦς, γε ρ [ογηη ἐν ἐτιλνττεν περ,. 
Ν.:.6,( οἸοηῖας ρΓῸ πολέμων ΩὉ «Ὀἰτας Ιορις πολεμίων: 
Ποατ (ΟΠ Πσοτ πλοχ (Θαιατιιγ καὶ ἑαυ ὅδ, Ν᾽. 5.2, ρτὸ ἅ- 
παντας ΓΘ ΟἘ μ5 ἰδ ρ  Πγ115 πανία : ντ Πάριῖδ οτίατη ν ογτὶ ὑς 
147,22 54.472 ἄγ ὩΟἩ ΟἼΖ514 αἰδηϑοη ἐγ ἀπε ἀε::. Ο6-- 

τα Πη415, γογγογε ροτοσῖς, φίαμεηα ἐρ Πν ἐεό με 5 5.0. Ἰευΐμ5 τοτοῆτο ἅπαντας νεττεγατ; φ 4 100 οἾϑΩὕ16 ἔα: 
ἀ:οαθη: ἀγηα αἱ ἀσόμα. Ν.. 4.0, αἰτοσατα πογαχῃ 
τοάπηάαγα νἹἀοτατ, μακρῷ, νΕ] πολλῷ. 

Ρ45.4,ν.1} γάπᾶναι ΡΓῸ ὠπιέγαι ποταῖιιπη οἰἰα πὶ 
{πρτὰ 408, 36. δ 

Ρ...6,ν.7,71 Πος]οςο ἀϊσιιητιιῦ σφάκιλλοι. Α ΤΠ π- 
ογ (. ὃς αἰ Π|5 ΠὩ 6 σ πομπηϊπαητιγ φάκελλοι, ὃς ἰΠΕγὰ 6 4.2, 
41, φακίολοι: Γιατί ηἰς [τίς πὴ ἤαίοος ὃς [α[ονείὲ, σφάκιλος 
πε νηο λίοησε ἀϊπογίᾳς Πραἱ Ποατίομ 5 μαθετ: πες 
ἄς σφάκελλος ν]ϊα πγξητίο οἱὲ ἀρ ατᾶοοβ ἰεχίςοστα- 

40 ΡΒ 5,1 γοΒ τιπ), δ  44π), Εἰ γιπο] ορπν, Εα Αι, 
Ψ.18,Π| ἥἄτοίη τότε νεῖῖαβ. 144; ἴῃ ργασοάοηϑ σοπηπια 
ττφηϑἔογασ, γαέξατγα ὃς ἰςπτοητία σοί ας πε ας, 
Υ..20, εὐεσίαν ΠΟΙ ΓΟρ Θεὸ ρα ]οχίσοσγαρῃοϑ. ἰπ [π- 
Ρετίοτιθ. αἰ φιιοτίος πθατο σοη, μα υιπγι5 ἐφέσιον, η 4" 
ΟΙοή λεία ἱπιογργογαηταγ οἰογρ ρεἠεη. Γἀριις νογτις 
4ἀ Ἰγγαμη] 4722 εἰσγρηε. ἴτα ντ [αΓροὗγα Ηὶς ἤτ ρτίου 
σζοπΠροΙτοἢ 5 ραγϑ; ὃς γε] ἐφέσον [ἐσθ ῃ ἀτιπν,ν εἰ ἑσίαν. 

}..4.27,ν.1τ 6,ἴῃ φχαπηρ ατὶ ε{ δε ἀποςολῆς. [πἀ να- 
τάτη (τ ρταΓατη δίῳ, ποτολαῖς ἂρ Ποίοἰτ οεἸᾶ Γαρί νετῆο; 

0 ἐεσα: οη247)2 721 Π0521 δ. ἐπι 6ν (6 4γο 4115. δια πος ἐλλάν ΝΕΤΟ 
τα ἀἰοἴταγ ντ δζᾳ φιέναι, ὃζ σοῊ ΠΠ. 1}. Ν.2 2,24,2. 
Ἰπο {8,6 Β οτη.ςοα ἰπίξττα, ἂρ ποίοίτ οτίαπη Γ αρὶ νετ- 
ἤτο, 8: ρο(πυ]ατ ρία (οπτοπεῖα, Ν.2 8ιρτο ὅϑελισρα εχ- 
εἰηρίαγτεγ μάθει δϑένσρα, [ε ϑέλίῥα (οτ δε πέμιπι ες 
στ ἱΠτογργατιδιι5, πη ηἰ ἔς ξιιπη εἰ εχ ἰϊ5 σὰς ααέξοῦ 
(μρτα τοτα]ίτ αδ 1,3 ς:3.73,15. ϑτορμαπιι Βέλίῥαν [τῖ- 
Ὀἰτιρεγ . Ν.37,Ρτὸ ὁ δὲ Ν ἐπ: σοῦ, μάθοι ἐδὲν, ῥα, 

",4.28,ν.  Ρτὸ ἐγγυον ποι ἱπερτε ἰορεγίβ ἐλέγοντο 
Υ. 30. ,εὐωρεπὴς ἀσηποίοϊτ (ΟΕ! εΠ τι5; Γριι5 ργατεσῖτ, 

᾿ αὶ μόγον. ὨΪΠ ροτῖι15 εαπὶ ρίας τη αἱ το !]Ποτθ. ὅο ἤιι5 ἀρτίμι5 ἰαρὶ ρατεῖ εὐπρεπὴς, ἔγτιαταγ ίαο ᾿πἀ ςῖο, 
(Ξἀ φυΐα Π]Ἰερα5, εὐπρεπέι ὀμάγκη καταληφθείς Υ.42, 
Ρΐο Σικίννιος, φιιοα Πἰς Ἔχεπηρίαγ Παεῖ, ἰπργα 410, 
8,14 πὶ Πάθεῖ Σικίλιος. ν ετὰ (ογίρτιαγα οἰξ Ἰκίλιος, δ: - 
καλές αἴτιος οἴξ, ντ στη ε [ἀρογίοτίδιις οἰ Ἐ πυδη! ξοίξιιπι; 
τιπὶ 6 (Ἐαεητίθιιϑ : ἀτηις δάςθο ἰάεπη ηξε δἰοἰ πα 
ποῃτείδαπας Ποσᾶπηο ἔυϊτ, (δὰ πα] ᾿νε εν. 4 7 (ἃ- 
τἰβ ειπἰάεητοῦ ρετγίρίςίτατ, δτταπηθη ἃς Τιλριιϑ ἔς [6- 
βοταῖ 7 δρηγέηα διοίηηησ τ ὃζ τορετίτας πος ἱρίαμα 
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δεταάτατι ἱπίτα 4.2 192 4.8 ζος, 22), Π]σΔῆτο γοξῖα5 

(Ὀτῖρται μι Ἰκίλιος, αἰρίγατα, 
Ρ.429.,»ν. 1.6,τῷ σιωεδρίῳ ἀρεὶρίεπάτιπι ΡΓο ὑασὺ 

ἡ (ωεϑρία.ν εἰ Ἰεσεη απ ἐν τεῦ σαυεδρίῳ. 

Ρ.4.3.0,γ.9, πιαΐοτ τα ρογασα Πη}Π το ετίτ, ἢ 

Ἰερα5 κρῖναι! τε χαὶ ψηφίσασθαι : νεὶ κρίνειν τε καὶ ψηφιζεᾶχ. 

Ὑ..4.4,τοξξιας φανὸν ποιήσαν, ΠΘυτγο ροηιντίς.Ρ.Ν.Σ. 

Ρ, 42.τῷ7ν. 2. 4οο δ νίάσταγ οοριυ]ατίια καὶ ἀπτα 

ματοιωτέραν ; ὃζ ἴῃ ρταςοα, (οΠλπηαζο τε ροί ῶπ. [.4- 

Ρι5 οὐττΠς {ἰς ἀποθιις, ποιήσηγ φανερὸν, ἢ ν εττῖτ 9 Εἐ- 

δνηέρᾳ νος σοῦ! ροίϊοδον, 7796 ἐ)ογ τη} [Πρ 67  ϊ4ν5 πασείε- 

γαϊίον τη 18 γε ἀλιαγρευ. Ν.5.4, ἷς Παοαμε ριῸ 

Σιχίννιος ἰοραπάτ1Π} Ε[α Ἰκίλιος, ντ ρᾷιῖο δπῖς τηοπαΐ, 

αὦ 418,45. Ν΄37,ΟΧΟΠΊρ ΑΓ ρΓῸ εἰ μὴ μαθετ ἀ[5- 

ταπέξίπατη ἤ. (δ νογαῖῃ ᾿ς ξίοη ἐπι εἰ μυὴ ἀσηοίςϊτ εἴ- 

ἴασιν τ αρὶ νογῆο: ἐοήϊι χηεανῃ ἀφαηξηα ροι ει  Ατεῦρην μη 

οἱ (δορεγεΓαι ε᾽η; νη ΠΥ] εἰ. 

Ρ. 4.3. 29.ν012, αὐτιιαϑοριτείγεοϑει ἴπ ἃ ςοητοηἀφῃ 

Πσαϊβεοατίοπο Ππᾶ ρτῸ οδἤίξεγε ροηϊτα, γαγα πη ΟΕ, 

ἡπᾶτα ΠΟῆ αδίατας ἐοτίαη αἰ ιῖ5 πα πθσῖτ αὐδιπαρφ- 2.Ὸ Ῥινγανὸς 410,22.  ετγιην ποηῦςη Πϊς εἴτε ς 

σεταγαΐν"!: τ Πη5]ατίοΠ 6 ἃ γα τασγῖ. δρυἰηϊδιι5, 4υο- 

ται αἰτεγαση [ς ορροπίτγ ἰτετ. ν᾽. ιγοτείείιι5 Σρπαζάν, 

Ρταίτοιηρ. Ν30, τοίξίας ὑσσαγόμεναι, ἔσπΠ1,σ ΘΠ ΟΓΟ; 

ντίη ργαςοά,ρατίτετ δζίοα. Ν.43 »Ρούτιιπα Βϊς [ὰ- 

Ροτ[ τίνι μι εὐ πορωταΐα ΡΓῸ ςζοπιραγατίιιο εὐπορώτεφαι. 

καϊπςπηοαὶ ςοπγπιατατίοποϑ Αἰ] 4104; οὈίογιατα 

(χης. Μ΄. 4 τ ο'ορεῦο ροίΠο5 οτίαμη ἐκ ὦ “πολεμίων, νεἶ 

ἐκ ὃ πολεμίας. Υ'. 46, πγαρ]5 ΡΓΟΡΓ. φρατεία, ἐλ Ρεοά 116. 

Ρ. 4. 2.3,ν.1.8,γοάπηάατα ν ἀοταγ ΡΥ ἐπ ταπλε 

δεπετηθανίπὶ, ν θοῦ πλ}}}} ἀρὰ Ῥαιίληίαπι 10 4530 

1παις ας Παης ἰρίαπι ἀπ] σατο πο πὶ ὁ μετ δ “πολύ, 

Μ.: τ [ πλαἱς ργατουίτα πη ἀπεσερηάν, ΠΟ ἬΕΙ μὴ 

Ν...4.τοίίι5 αἰαῥέψαι,ντίιρτα 370.36, αὐαϑοπὴ πό- 

λέως. 3}, πε ΠΠπ5 σαπὶ αὐτίςα]ο ἰορ ογῖς τὸ πσλήϑοις. 

Υ. 4.3. «ποτὰ ὧν Σικελίᾳ, ΡτΟ εἰς Σικελίαν» τ (ἀρτγα]οςι- 

τὰ εἰἘ 417,30. 
Ῥ.4.3.4.50.35.»ο]Π οηταπη ἔγοαςητίαιηι Οο] οπΐτις 

τοίοτι αα Ματοῖ [Ὁ 4α]ς5. [εἀ τεξογεπάα ροιῖῖι οἰξ δα 

Ματγείμτη ἱρίαπι. ταις Ιοςιιπὶ ἢ νετῖοϑ τἐαησῷ, οἶγ- 

σα (8 ἐναῤεύαι πγαση ποθ εἐηηεῦὴ ἐαΠ ΘΗ Η7,0 ΟΡΥΊ10 56 4.0 Ρ,4.4τ,ν.2 το ριαςος ἀφ ητϑ5 ΠτΕΥγΓορ δῖ 

[ε|ράαίμεα, ξ9 ανρρίας οἰϊομ οίαα, φεράσ δὲ (ντ ξοτι Π- 

το ὅς ἰϊοϊἤτανο ἀας ) γελίεία σογαηαοάά σοποίαηε- 

γαη. δ 41|,ὃς πεῶτον ξοττὶ ροτοίξ, ὃς ποώτω;, δά- 

ταϊττῖ, 
Ρ. 45:,ν.8, ἴῃ Ἔχε πυρί γί ΟἹ κοινίω “πο ἃ (Εςιι- 

τα δτίατη Γι ριι5 νογτίς, ΠΟ )ὈΩ)η2,47167)2 ΠΟΉ τ ’6 5 2 4- 

φήνη, 56 ἔπε οπιηϊ σοπιγοπεγῆα σαπὶοἰς- 

πο οροηάμιπη ΟΕ καμρίω. δημδρχία ομπι δζ ποι5 εξ 
ταδρ  ἔγατιιϑ, ὃς ρΙεθι(νε!ρία πη ποηλοῃ ἀγρατ) ρεςιι- 
Ἰἰατῖς. Υ.2.4, γεόξίιιβ (ορί που)! εριογί Πγι15, τί τῶτο δζαφέ- 
ρ4; Ποιηνσαία. Υ. 35τ,ἔπρτο ναΐρ. δθὲὶ γεροήτιπ ε 
Ἰλοιη.ςοά. 8ε4.οτίαπι νδσίτι σιιη1 1 ἀρὸ πη αἱ ὑμῶν, ἱπι 
{ξοαηἀα ροτίοῃ ; Πιιτη Οπὶ ΘΧΘΙΠΡΙ. ἡμῶν, ἰῃ ΡΤΙΠηΔ. 
ν.3:,Ρτο ποία δὲνας ἰπ ΘΧΘ Πρ]. οὐμα {ἃ εἴ, ου,. 

ςοά Βαθεῖ δή. [ρι15 ΠΟδ σιιηγ: (ρα 59 γρμἐμ )4»5 ξ5 
έρε αοοίαΐ!. Υ.. 3.4. .2ΡΓ0 καιταςσι ν᾽ εῃ. ἢαδεῖ κατα- 

οἠᾷσι: ςοπῖγα πιοτοιῃ. Υ.4.4. πηδηςα ἢίς εἰἘ {ἔγα- 

ἔξατα ἃς (ἐπτϑητία, εείαπι ἴῃ ἡ θη. σοά. ΝΊ4εταγ οιπὶ 

ΟΘεἰεπίο ἰεσεηάιπΠῈ εἴα: ἐκίσβχοντες ἀδικεῖν, θεοὶ Τιρερ- 

χοντας αἰμιωυόμανοι. 410 ἰΟαπο Πα  ροΠαγα ντίτιγ ετίδπ 
ἰεαιρασ, ν.1 7. [Πτ4.44.1.,.21.6]οἷτ, ἔτε Σρχοντας φολέ- 
μυ, ἅτε ἀμιωνομένοις. ἢς 4.88, 35, αὐ ὃ δρξηοϑε, αμιυυύμιεϑοι, 
Τάριις πδης ροτοάππ να ςε σοπτγαχίς, πος πγοάος; 
“ἰεόαηι φηοα ποη γέρσπάηηος τβάρΊ ἐγ 4125 βαησηηε 
Τρ σοηπεθηττοηος, [δα σι: 642 ΚΓ ἐρεγημι γημέθη θ, [07:- 

γ6᾽ Ἔγήηι ἀρπά ἀε2ς. [λ οτὰ σοα, ἴῃ ργαοθά, ΡΓῸ ὁμολο- 
γίας παδοῖ (υμιφοσοίς [τα ἀρτίπ5 ἔοτετ σωυϑήκας. 

Ρ.4.36,γ.2.9., ποῖα ἢϊς ἀϊπετίο Ποχίοπίς πο, 

ΙΝΟΡΙΟΝΎΘ, ΠΑ ΚΙ ΑΝΤΊΙΟ. Θ᾽ Ν, 

το σρόπον Αἰ μιὰ [ςσίτ, ἀπιπὶ νεττίτ, π δῷ, (ἐξ 47 ποῦ, 6 

το Γαραβααοαμε νοττίτ, φηῖύηα υ  βεητ. ΟΥ͂. 

ὅο πιοίῦτο αὐϑαάδης ὁρμαί. Υ.7.,ἴη Ἔχε ατί εἰ" ϑ 

! 

ασονίοις καὶ ϑιμίας : απ} ἀπαίορία ροίαΐςς νοὶ Ν 
Φαμίοις, νεὶ ασωνίας ἃ πμίας. Ν.44. ῬοΙξ πορλὰ ἀφεῇι, 

νἱάσταγ το! ατίτιιπο ἅ. 564.Υ. Π᾿ ῥτο ἀατίιιο ᾧ τορος 
παϑαςουί, ὃ, Πταέξυτγα οὐἰτ ΠΟὨΟΙ ΠΠΙΟΓ, ἡ ἢ 

Ρ,437,ν. τα Κοπγ.οΟά.ΡΓῸ φιλοζιμεόποζοι Παθοῖ φρο, 
γμώταζοι: τ᾿ ἀα πη μι ΓΑρι15: ἐσσηρ οι }15ηι1 δϑ ργηάσς, 
εἰ ΠΠΠνεὲ, Τποἰαία ηπα πλοχ ἰφηππηταγ, εχ οοαδ, οι 
ςοὐ Αἠάϊτα, δρηποίοίτ Θά θπι 1 ρὶ γεγῆο; ἀργϑ ῆγει " 
16 ρίοδτν τρηρμαἰθητίαα. Ἰά απ] ἀρτΙ5 ΤΠΟΧ ν- Ὶ ΤῸ ΡΙῚ 

᾿ 

τὴς υἱμγα »ρροαγενρ 4 [{ἰρααπ165. ΓΔ 15 ἀρταΠῚ Εἴ. 
ται κρότον, ρίαη 792, ΕΧ 115 ἔς. 4.1} {ςπτεπτία ὃς ξλδιϊο 
πἰςίπητ εἰπιϑάςπη, ρᾶι]ο δητα ἴδῃς ἢϊς ορροπιῃ 

οἱ πσλεσιώτατοί τε Καὶ φιλοψιλιόταΐνι. τύφον ΓΪΠῚ15 Βυςαα: 

ἄτα. Υ.44.:Ὀ010 ὀκκαλόμανοι ΔἸ] αἰςοῖτ δηπκαλύμιν 
τὰ 

γἤΠτατίμ5. ᾿ 
Ῥι4.3.8 νυ ταν ΡΓΟ Τίτος ἅτ θο ἰητετρτοτοίοριι 

ἢ 
᾿ 

Λεύκιος, ζυηφοΐμα: ὃς τ Ἰκίλιος ΡΓΟ Ισχίλλιος, δ, 
πο πηαϊτατι αἰ πΎ}}} ἐσγοσα ᾿θρίταγ Γάϊος [δσὶ 

Σπόρλος ᾿κίλιος Ῥάγας. Βευτὶ ν Ἔγο ργῶποπηθῃ 
σαπρὰ πιο πη ογάταΠΊ 8] ]4τ]οτῖ 65, [Π1ΠῸ 1η τ 
αἴτατ 44.4.41. Ν.33, ωἰοαφέροντες ἀςςἰρί ΕΠ 
ΡΓΟ τεοφέροντες: ντ Γιὰ ρῈ5 ΠΟ ας νεττίς Ἕἴεγε 
αι ΠρΌΪΕ τερετίτωγ ἰη τα 44.1.46. 

Ῥι4.:39,Ν.17..0Γ0 γερτίτια [εσοσῖξ τε. 
Ρ..4.40,ν-. ο, [κοι ο(, ῥᾷον αὐ ἥμοιτο, Υ͂. 

Ρύο να]ρ, εἷς, ἃς (δα ν. ὅδ ρτο νυ]ρ. ὅσα, (πὶ 0 
ψεη.ςοα. ρτοθας οτἱᾶ [αρὶ νεγίο; οὐτεείοηι ῥά 
γηρ; Π 46, νεπίηγα 88 1 ἐποονῖο αάῤτεο ἐλ  εη: 
ἐπ ξοά:α εἰξ πε αἱ φαιά ραν αὶ, [δά ργαϊελι 
ἐπε ε ἀσά4. Ἑοτίλῃ οτίατη μὴ ἴῃ ἤπς Βυΐαϑ οὶ 
πορατίας δοοἰρίοη άιπι:ντ (ΕΠ 5 {τ {Παϑ πο! 
ποη ταετὶ αθ ἱποοπηπιοαϊς, (ς ταητυτη ρεεϊξαι 
ἄλπι ἰα εἰτία: ργατοηάετε; ἰά εἰς, οἤποετε πὸ 
νἱ ἀεατίσασοτο. Ν,. 22, ἔοτίδῃ γοξε!ι5 δηέξθμ 
τοτίτο δουξο, ϑὶς ν. 2 8, ζοπι ΠΕ Ὠτ 5 πρὶ 
Ν.3.7, «αςρέψαι ξεχτὶ ΠοςΊοςο ροτείῃ; αι ὁ 
πο, Ποη ἦε ἔξατα (δγπηο εἴ. 

ὉΠ Ροίξαϊας, ὑκ ἀγανακτήσοτε ἢ καὶ δεινὰ φαίντε 

20, πο] 8 καὶ, αἀαἴτα οχ Ἀοιη.ςοα, Ατν.32, 
μὴ, αὉ δοάεπιθο : ρατιιην αρτθ. Ἐχ εοάεπη,ν, 
φρονυὗ τας Γερο ταπι ρτο γα]ρ, φρονοαῦτες. Εδά “ἢ 
Πιρία ἰδοιτα οἵα 1ρὶ χαοα; νογῆο: ἐ5 χηὶ σον ΙΕ, τ. 
εν αης ροιοπι ργάῖεν ἰεσοηι απσεγε πο Ππεγο, , ἰῃ 
πεῖ! ἐπι σΟΥ»29»»24716 φογρργροαίτετη [ὁ ρεέορ!ος ἀδοίαν, ΠΝ 
Ν.4.2,Ρτὸ ἕαταγο χρησόμαϑα (]ποα Ν ἐη.410 ς " 
[ιαθετ) ἀρτίις τεροίιογὶθ ργατογίταιη ἐχρυσ | 

Ρατιϊοϊρίο αὐαίκαζόμενοι {πγιαξξιιγα ροίτα!ατ να 
αἰαγκαζόμιθα. πες ράγατα ἰαςἰ5 ἀςςο ΠΤ τίς, ἢ ν. 
Ραπραταγ το ατίπιπι ὧν. Ν 

Ρ..4.4.2,ν.16,Ρτὸ εἴτε τεξειι5 ἰορ γί ΠῚ15 ἡπι 
36, {1 δὴ τηα}15 Ρτο δὲ, ρετ πτε Ἰΐςετ, ἤν 

Ρ..4.4.3,ν.9., ἱπΈτα πηῦζατο ογά, σοὶ δὲ ἀξαὶ 
411,27... Υ.46, Ἀοη πια]ε σεπεγίο σαί Ιεροτί 
ϑελκομέγωνγ. : 

Ρ.4.44,ν.6, [οτίδῃ τε είς δημόντα ὕχλον, τὶ ̓  

λασεγ. ἰδ νογαπ ἰςόξο πο ΠῚ ἐκολάκευσεν οἰ ὙΙΓΕῚ 
ἰπτογργοῖο ἁσποιυίς οὐἱδτι (απ ογαγίιι8. δὲ κολήν 
Ἰά4οπι ἢ ἰς εἴς φιοάραρ ρταςοα.ν.Ὶ 6, ὑσυθωπεύψν 
2. 4210] απ ἔϑος, αὶ οπη.ὃς Ν οη.Δἀατιπη, ρ Γι 
ετίατι Γαρί γεγο: τά θῖς σον εὐ ἀφίέσεγδ., 1 
ΡΤῸ κατελείφθη ἄρτίτι5 [ορΘ Πγ115 κατελήφϑη» νε] καὶ 
ΦΣντΤΤ ἀριι νογτίτ, δοβσγε υεγο. ΝΜ. 46, σαυα; ϑ 
Ρϑιγοοίπαηαι ὃς ἱαπαηαὶ Πρ αἰ ατομοπὶ ΩΝ 

Ἢ 



ΝΟΤΕΑΕ 
τ γδετιάματε ἤς οτίδπυ ]οςιιπὶ νεγτογίσ; πομοὲ 6 σο05- 
πόα! ποῦ σαί αν κα ἐπι περ ἐπσορ 02 ἐεθα εν δ 

ἐμμεσί, ἰητς Πρ ἰτ δυιτθ εοσιιπὶ σοπατας,η} (ν. το) 
ν᾽ μοξοϑυμίαν εἴγγον ἐν χηρῶν αὐτὸν δίᾳφϑεῖραι νόμῳ. 405 

ἰάθτη ὅς ςετεσὶ τε διιηὶ ὃζ ἐπ ρεἰ πγῖς δἰοηϊπϑἰμι!Γ 
αἴαπε ἰη Πρ 4 ἀϊσαπτιτ. ὦ 
Ῥιφ4τνν.1.4, ὑπο αδικὸν ἀρ ποίοῖς οτίατη Γαρὶ νοτίο; 

᾿ΜΈμ! δὴ δε δ η Ἴονεῖς σον [κάτ εῦγ [ὁομεη αἰ μετρ ἰϑσονδοὰ 
τπῦ Μαγοίιις ςοῃί]ατ πδάππ {Ἰτ φάορτιι5, ἃς ἢ νο] 

νἱἀσατυ, ΠΟ αθίαγάς οι εἰ] πο ᾿εσοπηι5 ὑπύ- 
ν, ὑσσαίτιον, ἐσ εὐθωυον, ΝΕ] (πλ}}ς αι 4. ὅηδικον ὅς ὑ- 
ἱπονἰς νίγρατ η ἔγα 463,1,1ζ.. Υ. 17, κρείῆοις ς 
πη. σοα, Δα αἰτιιπη. Ζιιοα ] ροίῈ βιαίοις οἰ] οςαταγ, 

ἐτῖογ οτίτ (ητδτία. ἤς σεττο Τἀριι5, οἰ δα ανεηεφηοά 
γοβ: ροΥ τ 4 54472 Οἱοίρη115 τοί α»»:45 τ δέου ἐς ε8 

ἰφατδ.ηον σἰεόησ. Ν.51, (Αγ θγαγ 5 ΟΧ ραηέῖος 

τἰτ πϑοϑήσομαν ᾿ντ ραι]ο αητε(ν.7) τϑ9 ϑεῖναι τα φὐδρὶ 
μ, ὁεἰσαινῖᾳ χε όγογ δίον δῪ ἕινα. ἴπιἔτα (.4.87..34 {ΠρΉΪΕ 
εἶπ ἀἰπετία αἰςίτ, λόγον τε κ ϑενὶ προς έ τες. [4 ΘΗ ΠῚ 
ηἰῆςατ, πανί φραρ λίρες ξαξία ἀεεοηάε σορία. ῃγασὶς 
οἴλεῖς 496,31. Ν37,απτο δτμελησόμιεϑει 6 Πρ ἢ- 
“5 Δα Ὁ ΤΠ Ὁ το π ἢ νίάθτοσ ἡμεῖς, "στρ αἰ δγτίπη ο 
τοοητεπηρτῦ ἴῃ ριςοεάδτε ςὅπηατα ἀἰςαῖ ούτοις Ρῖο 
ὑσάπις. Ν. 42 ,ρτο λυσιτελές σοῃιιοηϊοητίι5 ἰοσα- 
ιϑεὐτελεῖς» 14 ε{Ἐ ν}]}] ρτοτίο ραγα δι} 65.Γεόλιι:5 ετία πὶ 
ἰστωΐας ἀοςι[[ςαπι. 
Ρ.4.46,ν.τ1, καΐάγεν Ηὶς νἱο᾽οπτᾶ (δ ἀιςξαϊ τ ρπὶ- 
κἰοης Βα ετιντ [ἀριι5 οὐἹᾷ νοττιτ σορεγαπί. Ν. 17, 
ὑτῇ (ρει εἰ πος! οσοῖντ οἰυϑάςπι Γαρὶ νογῇο 
τατούνα ῥέοι, αἰοίεΐθα γοῤν ζογίί. Ν 38, τεύξει εὕρηζ, 
πτοτίτο ρυδηπάρεγξ. δὲ χυΐς οεἰᾶ (εν. πα τ όζῳ- 
ψατατο τόροι ο,ρογ της ᾿ἴσοῖ, Ν᾽ 4ς, ὅς ὁ ανίίοις τα- 
"τ ροτείξ, ὃς ᾿ανΐως ρτο εοάστῃ Πρ ίτα!. ἡ 
3.447,ν.17,, Λευκίν ἀρῃ οι οὐ! [αρὶ νοτῇο, {α: 
᾿ταπὶ {Ὁ πος ργαποιηΐης ἰητε ΠΠρίτ δε ποη ττη- 
θαπάα νίάοτιν Οεἰςηϊὶ (επτϑητῖα, χυΐ πυϑα]ς Δε- 
ιοηίαπι (ςἰ]ςοτ Βεατας ποπάστῃ (Ο]0 [οί ρτς- 
ὨΪης ποζατι5 εἴτ, Ὀςοἷϊ πιεητῖο ἔλέξα ποη τηο- 
ἀρτα 410,7: [δἀ ετίατη ἱπΈτα 4.5.3,17:4170.10: 
5. 19:.419.1 6:467,3ζ: 0 ζ.23. Ν.27,καϑαιρέϊν 
"ἀφοίἀοἐθ νίΓρατιτ ετίᾷ ἤιρτα, 4.47,10. [δ᾽ άοπι 
πδηηντατίς ΠΟ πη! Π (410, ὃζ ςαΠῸ. εσεπα, συζγω- 
ὕτων ὃ “Δι δημδργων, ὡς αἰ ἠξίου εἱ ὕπαδι, τὸ τρρῦ. γ. 
"ἢ εὐΐτ ἰεέϊί σπεῖῃ γοφαίϊγαηττιιτι αητοςοαδτία, ν. 
' τατη (ςιιοητία,ν.33. 4ιδι ἢ “ι [νὰ ρι5 4 ον ο ρ,. 
᾿οπξίδοιτιις νοττίτ; σοποεαίομε, αἴ σου εἰ. {6-- 
ἡ Ἰπσοη [εἰμ βεγὶ, 7 περραάητοάῆ ροιἐκίαϑαι ἐγ διεπὶ, 
θι448,ν. ὅς, ρτὸ ἀπηλλάξατεν οτῖτι5 [ἐσ οηηι5 ἀπελά- 
νι Γαρας ΠΟ 4116 νοτγείτ,γοσός ἐχρεί ““. Ν.ς, 

ἱξαΐας Ηῖς νογδογαπι ογαο. {πηρ!ϊοίοτ ἃζ οἰατίος 
: Ἐ(Ἐς δ κδ᾽ ἰδιωτῶν ὕντων. εἷς τὸ Αὐ(ονεκτεῖν συμξαινᾳ αἰξὰ 

ὕ οἰσες, κυείαν 10) δεῖ τίωὺ 5) Σ δῆμον πσεόκλησιν. α1ᾶ πῇ 
ἢ πέξαγαια ἰοςατας ΟἹ οτίατη Γαρα5: Π|Π ἡποα αἷδὲ 

ξ ῳίσες γα 5 οττ ἴῃ πποιη γῇ [δ 65. [ς οὨἱ πῇ νετ- 
᾿ σηοά ργίμαιῖς. [΄ ἰκάε ἐος φοολάα!, ρον οῖ βηηδαη 

ὁ ἀοιμἀϊοίῖ σα ρορηίην ργομοσαμοηε. ΝΟ 3.5. 
ἡ. τῷ ποη ργασεάθητία γείρίεἶτ  (ςἀ τορίτας ἃ (δα. 
Ῥ τοί ρίο αὐδαοόμενοι. Ν.4.2,(προτῆϊια Βϊς οἵδ ςο- 

4τίια καὶ. 
θ.4.40,ν.7,ρο( “ς ἀεοῆς νίάετας οσἰπέξίο δ᾽, οἵ, 
[τωι 5. Γἀριις νοττίς, Εἰ ας εξ ξ εξξτει τα [4- 
15 Ν αι, ηα]οσία ροίζι]ατ ἀφέλοιοϑε, ρΓοράγοχγ- 
πως, Ποιιῖς μγα τ ἀφελέϑε, τηστατασ νογδὶ πηοάμ5. 
ὁ μν,ἐλευθεδάαν ρτο ν]ρ ἐλευϑεθίας ροξαἰδητ ὃς νὰ 
Ὁ δείξαποητια. Ν.. τ, γοίίαϑ ἐϑυμωούμενοςντ οτα- 

ἔι δὰ πηρα], ποπηἰπατίμιιπη τίς, ποη δά Ρίαγαῖς ρε- 

ΕἸΒ ΓΝ ΘΥΤΝΟΘΙΓΕ 49 
πἰτίαι πη ὑμδῦ, αιιο πιο άο ὅζ [ἀρι15 νογτίς οοσίλ 45, 
Ν..2.7, πο! αἱ ἐν αθεἰξ αἸκοιη.ςοά. Ἐχεοάειη δά άϊ- 
τα τὴ οἘ οι ςη5 πιοπηθτιιπι ἱπο[υατη; αι ἀσπο- 
(εἶτ οτίαπι [ρὶ νοτῆο : σαί ([ ἐα πφοεἤανία, πϑ, αἰλεῦ 
«βεγέγεοήρί δια {π οἰίατη οα γαιἰοοίηατίομε [πὶ ζαξία, 
γεΐξηνν» σοηανροαίς, εξέαιο οὐρεῖν, κά βεοσοη- 
{εμσιανιζαξια Ν.41τ,ταξεία5 συζχωρῆσαι, ν εἰ συγχὼ- 
ρᾶν. ΚΝ. 44. νεγθιιπ νεῦθὸ ἢς πλε ἰὰ5 Ἐχρυς δεῖς: 
τάφος, σεάεηάμε»ν 1: εἰέ,υἹραξία εαπεαμὶ βγρηα. 1. 4- 

αχίπης σοη(α]ατιῖ ἔα ἔξ εἰἴοτ, ράγιιπὶ ἰά Βιις ἔλςε- κο Ρυ5 Οδἰςζατίαϑ νοττίς; ψεεόηα φηἑαίεηα σομὲξ πες πα, 
ΟἹ [ἐγηδεῖς σοη πε δη!οη σα αξία. 

Ρ.4τ0,ν.3, εηιςοά Βαδειζοῦτ' ὅθῖν: δζίεη. ν. ὡς αὖ 
εἰδότας ἀπ. ατα ἰοέλίο αἰΐχιιο πιοάο ἔοετί ροτοῖξ, Εοστί, 
Ροτεί δεείδπι κ οπηαπὶ σοα. (Ὀγίρταγα, καὶ τὸ συμφέροντα 
πολλὴ ὀμαϊκη ποιεῖν ὑμᾶς, μεμφημένοις τ. ὅρκ. οἰ ΠΠς (τ 15 

ςεῖ {{π|5 ἃ καὶ ὃς Τὺ πί ὅδι. γιυρατα]εξλίο ρίφη δζ χα 
Ρεαϊΐτα ετίτ,ί! ἐχριιηρατας χῦτπε. 5405 οτίΔ πὶ Ἔχριιῃ- 
θετε νο τ ἰδ ηιῶϑ σοι ΠΊΔ, εἰς Ὡϑὸς εἰ δότας ἀπανᾷς, νε]- 
ὉΠ 6 ν. Τ1 ρογρογαπι πὰς ροτιγαέξαπ), ἔγυδταγ ιο ἐπ- 

20 αἰςῖο. [μάριι5 ἐχ εο σοπηπηαζο ἀπο ταητι πη νει θὰ γε - 

20 

40 

{0 

τποτ, τέϑς εἰδότας :Θα16 ἰῃ ΡΟΙΕΓΕΠΊΠῚ ΠΊΘτη ὈγΠῚ 
τγδπδέοττ. {ς εηΐ πὶ ἰοςιιπὶ νοεῖς: 4σ φαοά ἐμ δα ἐσὲα 
ἐπ ρο ξηείορρτε ὅθ στα, 7 πιά υος ναίάε πεοος εἶ [4- 
σογό, ἐμσέεν αἩοἰὲ τη ΦΡ»:0. ἐς, 6 σἱάφο φηἸ 4 οροΥ ΤΑ: ρέμρ 
γα ἀρηά (οἱεμτο οἰἐσοη: 67» νιο ρα η σούς αἤεγνγε. ῃς 
εγρο [ορίτ οσατη : ἀλλ᾽ ὅτι Δ δὴ τὰ τε δίκαια ἀξιῦμαν καὶ τὰ 
συμφέροντα, ἃ καὶ πελλὴ φὐάγκη ποιῶν ὑμᾶς, μεμων μένοις τἶδ᾽ 
ὄρηφον, οὐκ οἷ γ΄ ὅ τι δὲῖ πλείω “χέϑς εἰ δότοις λέγοντα ἐνοχλεῖν. 

Υ.7, εἰξανίᾷς, ρτο νυ]ρ, εἴρξαντας α Ιλοτη. ὃς ἡ εἢ, σοά, 
τεροήταπη, ἀρ ποίςίτ ετίατη Γαρὶ νετῆο : ἰτἰἀοπηημα 
Ραρσιρταοςά.ν.3ς Ἰερίτατ, τῇ αὐ αΐχυ ἐίξαντις. Υ.3 45ἐν 
ἰὸς ἰοςο ροίϊτα ρτοὸ ὄπὲ, οὐ, ῥγορίεγ. Υ̓. 36, ἀχρη- 
σίας ρῃποίοίτ οτίατη Γἀρὶ νοτίτο : οὗ ἐμοογρετμο εχ δῆτ. 
(ξἀνοτίογ [εξξίο ε[᾿ ἀχζημαῖίας, νι {πρτὰ τ ἴῃ οτα- 
τίοης Μαγοὶϊ 4.36,:9: γηάς μας 4 Πεεῖο τερεῖία 
ταίπιητ. 

Ρ. 4ταρνο τ, ν οἱ περατία ἰγῖς Ομ {8 εξ, νο ἃ] ἃ 
νεγθιπὶ ρτο αὐξαλελᾶφϑαι (ΠπἸτα ο ἢ άτιτη. [ἀρὰς νος 
τίτ ; ἀ2Ρ Ῥ γα 4479 ἐγ ὲ Ογγ1η 6779 ρ εὐ δἰ 4772 τ ἐμ ἐν οῆηας 
ἀπε ρα γἐσογ ει σεηησ. Ν το, ας ἀγρροὶς υαιαρπο- 

(οἷς ετίαι [ρὶ νεγῆο. πες εὔδε νἱ στιν γατίο ςὰγ 45 
ἀγα αἰ το ἰἴτ» σαπὶ ρίατα ἰη ντθς τατιπτ νη] απ ἔο- 
τὰ ἔαοτίητ. Μ᾽ τς, ΝΟ] δΐᾳοήσα ἰεροη άπ), νοὶ δία σώ- 
σφε. Ν.17. [οτίλη γοίδιιι5 αἷδὰ ἑαυ τὸν,ντ [ὰρτὰ 438,7. 
Υ..5.5, τεδξίιι5 δ᾽) Ούτῳ: νι Πρτὰ 400, 2 Σ, τό γε ἐφ᾽ ἡμῶν 
εἶναι μέρος. Υ.23Ἁ,0Γο ἀσυλαρχης ἰΘρεηάππι νι ἀοτὰΐ 
ἀσύχν Σῤχῆς. ΠΑ1} ΠΟ] ΘΠ 5 ε[Ἐ 114 σοι ροΙτίο ; ὃς ἄσυ- 
λον δρχέωὺ αἰυἱς νοςαῖ που το 40 ἔαρτα, (εἀ οτίᾳηι ἰῃ.- 
ἔτα 4.1.1,7- ρὰ5 ΄αοαας ἢς νοττίτ; ποτα 6η ἡμηήοία- 
ὀήηρασιϊξγαια. Ν 3τ,ρτο ρα (δηίας ροίξυ]ατ ἀρ᾽ 
οὐκ, ἀπποῃ, 8566. οτίδπιν τ Ιορεηάμπ| εἴϊς ὑμοτέ- 
δας εἶπ (ες πάα ροτίοῃλ, (ατί5 οἱξ τηδηϊξοίξιι. ΝΜ, 
20, τεέξίιι5, σιωΐώεγκε τῇ πόλ4ᾳ. Υ. 41, τ 6} 1π|5, τε ὡς 
οὐκ, ντπ ργαοεάοηεί τπεπιρτο. Ν᾽. 46,1 ρι5 Δπτα 
σεαυτὸν ἰη(τῖτ ν εὐ δι Πὶ φρέψον, Εν ἔφ. Εο] εηἰπ8 οᾶ νο- 
ςετη τγδηϑβεττ π (8168 ΠῚ ΘΙ ὈΓΙΙΠῚ, ποίησον ἤδη ποτὲ 
σεαυτὸν ζοῖς ἄλλοις λὐβρώποις ὅμοιον. Βι Ετἰπετί πο] οςο ροίς 
(εἰ νοςαδυΐατα, ἤπε ν]]Α ν]]Πτιι5 νογθὶ δά ἀϊτίοης, ἢ ἴῃ 
Ρταθεά. ργο πουτγαὶ! καί αὐ (δ {πἰταετοτασ δέξίαπιπι. 

όο καΐαξ βάσας. 

Ρ. 4. τ2,ν. 2ς, Οεἰεπίας Ιερὶς ὅθ οπευύσῃ, (εἀ να]- 
φᾶταπι [δ ἘΕοΠ απὸ γοτίπογε 181] νοτατ, σσηίβείος ξ5 {6- 
παιηη, Γ4π:4 ὑγδιργαίάσ. Μ.36,͵ἀδτη σα! εη 9 
τηδ[ αἷς, αὐαδέχεοϑτα πὸν ὑδρ' ἀυτὰ πόλεμον ἐψηφίσαϑε, 

Ρ.4.1.1,ν. 3 ,,αὔδαψύχοντες Δριποίσοίτ οτίᾶ Γαρὶ νετήο; 
Δμέηράιος ἐρθέηα.(ξὰ ν ετίαϑ εἰς νἱἀετατ αϑδα ψήχοντες, 
ραίρα!σιρτο απο {16 ἀἰςῖς εὐ μος μα 
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το ΙΝ ΘΝ Ἢ ΑἸ ἈΝΤ ΘΟ ΘΝ: 

δ αὐῤῥΙαηάίεη!ο,,4.43»16. Ν.τΣ. τηλ] πὶ (ὨΠῚ αττῖ- 

σα ]ο Ὁ χεόνον, ν᾿ ἴῃ ρΓαοο 4. ΟΠΊΠ]. τίω πεῖραν. Υ. 17, 

ΡΓῸ Δεκίν [αριι5 μαᾶθεῖ Λεικίνοντ πρτὰ 4 47.1758( ἰπ- 

ἔτα 467,55. 564 νοτγίαϑ πο ὅ εἴΠ- ρυτο Δεκίε: φαοά ἴῃ 
[ιῖ5 Ιοςἷς ργατα τ ετίαπι (ας ]οηΐι5. Ν. 20 » Το] πὶ 

πρεσβύτατοι ἀριποίςἰτ οτίατη Γἀρὶ γεγο; ῥ᾽ )ῬΏ76722 ἢ Μὲς 

ἀορηαπο ράχιν σοη[ραγίμα. [δὰ οιιυ [Θᾶταγ, οἱ 

Φύτων ὑπυδεέςεροι κατ᾽ ἄμφω ἴαῦτα, ΠοῚ ἀὈ5 γα στη Οε], 

Ἰοσοπλιι5, οἱ πρισβύτα Ὁ, (ὃ ἐνθιμότατοι ἢ! ὑσεαψικῶν, νῖ ΟΠ ΠῚ 

δἰιθὶ ται 461,24: 5.}7..13::.28,.43:734.5.-. ΜΝ 33.) 1ο 73 οεείρῥη ἀεάμτομεύηα. τα] τὴ ορὸ στη Οἱ 
1. ἀρὰ νἱἀοταγ]οσ Πς εὐξώμώυ, νε],ντ Ραμΐο Ροίὲ ε- 
ἄαϊταγ, ἡυχόμω κ(ν. 43) 0 Ρύπαα,, Τλεηεῦ γοραηέ, Υ. 
2 ποῖα ῃις, ὡς ἔσεοϑοι τίμὐ κα οδον, ρΡτῸ ὡς ἔςαι ἡ καϑοσὲὸς. 
Ν. 4.5, δόξαν ἀρπιοίοίς ετίατι Γαρι νογίτο 9 εξ εἰ. 

(εἰεπίμϑ πγα αἷς δόξαι: ντ ἀορεη σα 4 ἸΒ τ14}} οτὰ- 
τἰοηΐο νοῦ ἐξ- λομώω. [δίάετη πιοχ ἰάθ πὴ 1 ἀρὰ5 αἷ- 
αἰ Ιερὶτ ἐπεὶ δὴ, ροἑ 7 παν σήηγοτηαῖο Ἔρὸ σαπι 6 6- 
Ἰεηΐο ἐπεὶ δὲ, νο] ἐπ.δὺὴ δέ, 

Ρ. 41.4,ν.4,τοίξηις περοίσομα, (6. ΠπΊοΓο. 
50, [αριι8 αυοηις πδης [εὐξ!οπεαν θα τιγ, σσσμο, 70 γημ 46 ἐχρεγεθηίτα οἱοξβτογ ἐν ἐπα ρει. δεὰ ἢ 
μεγάηερ ην ὁα σεφένηεης. ΟςἸεπῖμς τ αδίατας πηαιμῖς 
καὶ εἰ ἔγνωσαν. .Ν.3:, ὥφελον, [1 πηδάο κατοτ, Πρ η!ῆςα- 
δὲ ἀεῤεηοσι. ρτο ὅηπκυρώσαι νετο (επτεητὶὰ γοηαίγίς 
ςοπτχγαγηιτη ἀπο; ὥσω ει ἀκυοῶστι ἵντ πα σαῖ οί. 

1ι1ρὶ νετῆο: φποα πηηϑηαῦς υἹτἰρ ζεεμγηεῦ ΘΠ δ  εγγὲ- 
ἐφ ξασονε ἰορε: 4ε βάὁ οοημέιεάσ. ὟΝ. 43, Χο Πρ Αγ 
Βαθοῖ δηωοκραΐίαι. [ε δημοκραζίον ἀσῃοίς!τ Θτίαπι [.4- 
Ρἰ νογῆο: ρορκίαν εν αιμῦΖ. στοῦ οῦρὸ Πάτα 6 [στῖ- 
Ρτατα σοΠΠρΘΠα1ο. τὸ 

Ρ 4 ττ,ν. 2. ξοτίαπ] ερξἀαπ), ὅσα ὑμῶν ὠκξέβνκε, αθ9- 
λέγοντι: ντ Παρὰ σι πο νογτίτ; ξ9 ζαασμηάσης θπ6- 

πέγε υοὐτ ρ΄ «ἀ σθηῖδ. αατ ν εττθη ἀπ ιν:} 5 οσγε [5 1ε79- 
οΥῖς δαεπευημι Ν ετῦο αὔτ ὀκξαίνεν ἴῃ ας ἐπε ΠΙε Πα 

{νοι Εντίτιτ οτίαπιρτο]ο ροί, ν.ιο. Ν. ίκοιη,ςοα. 
Βαδετ μῶν, οὐ δές, ο(Ε Πὸς ᾿ρίατ ργοποπνεη ἄφες 
νοι θη τροςίι ἐχϑ. ἐχοήσαΐο, ΝΟ] αἰτνα Πτη1]ο. Ταριις 
νοττῖτ: (οὶ οἱ 4 1: ρεεηειϑη4 σε [έν ασοορέι. Ν. το, 
Ψεη Ρρζὸ ςαντες μάθοι παύτες:: σηλῆθς {ΠρῈ 7 ἐχ 15 1474:-- 

Ὡ. ϑεη.ν.[φηἰτς ροίξυ]ατ ἀπε ότων, ὄηγόνων, ἐκ- 
φθόνων, [ει ἐγγο ων, (ντίπρτα 4. 5.0,1 )περοίφη »βοίῥεγ:. 

ΠΑΠῚ προγόνων πποητίο ἤπς ποη ξιοιτ.] ἀρὶ νου ΠΟΠ, 
Βαδετςοπιηγατίοη ἡξὰ ; {{πη16ς [ερδν ἐχτα την ας. 
ν.2ο, ΟΕ] ηΐιις σιωϑόκας ἀςοἰρίτ ρτὸ βελήσος, ἔδιι βου- 
λ ὕσες {- ἃ ἴῃ νἤτατα οτίαπν ςοπιοητίοπαιη Πρηῇςα- 
τιοης σροτο οἰ] νεταῖ: νῖ τ αριι5 4ιοσαονογιτ,θ- 
να ραξέιοηα. Ν.3.ο, κτ' τὸ παρὸν {1 Πος Ιοζο γετίη- 
ἀτατ Πρ Παρ ὶς ἔπ. Οεἰςηϊαδίη [Θπεῃς ποτ Ὀ ΓΙ ΠῚ 
τεᾶσξοετο πη] τ᾿ [80 Γαριι85: 5 αἰό γρρηεἰι: γα ρογ- 
ορεεγεηρ 1 [0 721711. 14... 1276 ὍΦΥΟ τη βγάζόπια 7747- 
οτμα. 5: φιλοπόλεμον ασηοίοίτ ετίᾷ [ἀρὶ νοτῆο; 
τ; ἡ δε σον. [ς ἃ ν ἐτῖιιβ ἔογται!ς φιλόπελιν, νῖ (Ὡρτα 
437..13,δ( 4.42,3,46 πος ἱρίο Μαγεῖο. ". Ν. 40,6- 
415 ΠγΑ} ἔοετε, σον ράγ [τσ ἔγυιάταν ἴτιο ἱπαίςῖο. 

Ῥ.4 τ 6,ν.12,ρῖο πὸρ ὑμᾶς ποῃ δίαγας οἰ]πν].8- 
ΡΟΪερουίπηις πὲρ ὑμδμ᾽, 4 τούς. Ν.216, ρῖοὸ ὅταντε- 
ὅτίυς ἔοτταιῖς [ὸσοπλι15 ὅσα αὔτ ντ [ἀρὰ5 σιοηιε νεῖ- 
εἶτ: [4754 Ὅς 41 σοη[αίμεγσ. ΜΝ. 7, τπαΐοτ ἔοτβ- 
δ ΔΙ "αἷς πολὺ ἔπνᾳ. [6 πελιὶ γετίπετὶ ροίξ, πγαπηίία- 
{ἴατη εἰ  οχ 444. τ δ: νθὶ ἰπἀςπι Ἰορίταγ πολι ἐμπνεύ- 
σας. {ς ΑἸ ΤΠ] πολεὲ εῤρι. 42 8,.4.3. ΜΝ 39ὴ ρζο τέτε ἰθρί- 
τοτίη ὀχδρ [τὶ τε. [τ αἱ τίτε τ σῃ οἱοίτ δτίατν [αρὶ νεγο: 
πε, 6116 της εοηςείον ἡ σαι πα) ποι [ἐγαμάμη, 
ΝΆ 40 ρτο φεϑῥέπαν τη 6]Πει5 σι) (τη Ἔγαγῖο ἰερ ΘΠΊι5 
δγεῥεπα τ ντ 1 ἀρὰ διΐαην νοταῖς ρεγημέδίογο. Ν, 46, 
το δείαιν ἀμδότρς {Πα ξΠο. ν οὶ θ᾽ ποάο. 56 4161} 95 
Ῥδυτις α ταιτη πὶ, ἀρ οἱε τ οτιᾷ Γι ρὶ νογἤο, ρα ον αι. 
εἰξά νιάς πὐθπαπιτιο νοεῖς ἢτ τα τϑεις, ἀἰδοθρίτο, 

Ὁ. 41.7,0ν.26,{1 ρο( κρολύσεως [ξαοτοταΓ σα πἰτίμι5 

30 φού:α, [εἰ τάν απο [ἀρε 89 ἀ ηρηέιςν οἴγα τη πο 

40 Ν.:3.1η Ἔχξρ[ατι οἰἘ Μαμέλιος Φόλέοκος. (ςἡ Μ 

-ι ο 

όο 

ΑΝ ἀδικοωμίτων , ας ΠΠῚ]15 αἰ υς, Πτιϊξξιγα εἘτ σοπος 
οἰπηίοτ, ἔς τεττε [τἀριι5 9 σηρλεέδεε ΩΣ ἣ 

Ργοδιϑεναν σγαπα. Ν.3 δ, αὐτὸ νϊ οι ετίαπι [(- 
Ρυ5 ἀρῃοιμς ; π6 22:6 24 "60 ρδγτοηἜΉ 177. τα 
Θθ0 αὐτοί: ν Εἰ (α]τειη αὐτὸ στο, (αι ἀἸτὰ ΡΙαρο 
εοὶ, αἰεὶ, νοὶ Πτμ}}1. Ν. 46, ποτα Ηϊς πρὸς αὐδρὸ 
ΡΓΟ κατ᾽ αὐ δρὸς, ντ ἰῃέτα ἸΟ αΐτον 460,3 9: 466,4. 
1510 146 π| ΠΊΔΠ τ χα εάσετοι αὐτῷ, ἕο] ς ρατίατ, 

Ρ. 418,»ν.4.4, πολι ϊικῶγ ἀσῃοίοῖτ οίαμα 1 ἀρί νει 

πολιτῶν. ὦννοτο ραιιίο ροΙ «ΠΠΠρεῖςα δας γ ον 
(υτρατῦ ρτο Φύτων εἰ, ντ 410] (πρθ. Ν.47,Ρτοτι 
το οἱ 1αρί νου πο μα ετ για Ἐ οἱ, ὃς [π (εᾳρο ἢ 
λέμων ρ! εηϊοτῖς οΟἰ  ποτᾶ Πσίτ; Πος Πἰταϊ Γ (θῶ 
ἐχιογηα γάθηιὴα βογφῖηΣς ἸΠ 6 Ή15 αἰδοεγ η ΗΓ 
Ῥπιαηρησ σηα {1 7672 πο [γα {1}, ηῖ τεῷ, αὐ βόα 

γφηίια τε ργο ῥογ4 “τεῦ σα έγ(α ΦΧΡΟΥΓΙ [λέγ 

ΡΝ 4 7 9,ν.2, πολέμων ΟΠγϊίεται ας Θηϊι5,4Ὁ 
τογαῖ, 7521 Ὁ: 16 44] βοο αἰ 411 ἰσηρα ῬΑ ογη 

τη οἴ ἀΓΘ. Π ΘΏΓΕΠΠ ἃ ΠΊΑΙΟΥΙ δα πλΐΠι15. ρου 
(ΠῚ 1 ΔΡ0 τετίηοτο. δε, εἢ5 ἐσ, ἀριῃοίοίς οἵ 

Τρί νεγίο : (Τὴ [6 4. Ἰη[τῖτ νο δ 01ΠῚ δὲδοίκα μεν 
{πη1}6. ἤς επίπι Ἰοσιιπν νοσεῖς; πθη16 τη] 45 
ΦΙΕΜ ἐς ἤος ΓΕΥΥ ΘΙ 5. ΠΟ ΗΠ Ορυ λαμ α σοξηεὶ 
{εά ταν [Ὡρύτο δ ατρηίρς στῶν 4142, 1122 θηρτ 
αἰεητὸς ἐα [0 {τα ρα ει καί ;η1, πεζά Ήα79 ἀΠ0, 
γεγσρα, αἰτο τ ᾿ς σε πα Ποῖ πο τε ὠπήλαξ: ος 
(0; ξ9 γεν 7,4: η4 "ον: ΤΟΥ, ΟΙΣΣ, ΜΘ ΠΗ6 ργὶ 

τό αι, ΡΥ σοίεῖα ἐεμίϊαιε ποέγα [ἘΥ ρΉΉ15 ΓΖ, 

Ν. 4.(εὐξίις ἐπαναταϑείσας, ἃ νΕΙ ὈΟ ἐπανατείν4ν. ἡ 
μη τοάιηάατ ποοίοςο, νῖ πγαπὶκ ἤτιπὶ οἰ εχ 
τιρι5. Φια πη ΟὈγα τ) ὃς [αρὶ νοι Πο Θαπὶ ραττίσα 
Θαλίττῖς : ἔφ π6 ἡη πδοο [21 672 πος σομοίμ οι ὁ 
φηδεομνηῃ, ἀμχι], :οοπιγαξεηάι. δὶς ν. 20, 
Ἰερ55 ἀλλοὶ μέχρι, ΕΧριυπέϊα ρατγτίςι]α ἡ. ΠἰΠ ἔοττ 
ΡΟ ται ν Ε]15 ρτῸ αἰλλὰ μόνον. Υ, 21, ΡΓῸ ἐλϑ 
τοροάοητία δέ ἰδαιϑητία ροίξα!λητ ορταγίιι 

λέφμον [ἢ {πἸροτ οΥ δ ι5 ρ]τ5 ἀετοῖς 5 Πομλ Πδατ; 
δῖ ας ἰτοταη δὐἴ πὶ Μαρῤκυν. Πι10 6] ρΓα ΠΌΓΩΕ 
ντιΠΠ5411ς ἸΠΓοΥρΓοτί5 νου ΠῸ νδίχιε γοτίπαὶ 
δι σγαοι ςοα!ςῖς ἤει (4 Πδεῖτ, Ν᾽ 2.0. αν 
ΡόΓα ΠῚ ἀρταπ,Πος Ιοσο Ἔχρτε ΠΙτ οτίδη Τ2ρΊ νη 
φηέρηίάγεηι ἐ{18 τάεῦα οἱ Εθ οογφήρηπε. ΟΥ̓ " 
δημος ἈΡτΙΛ5 ἴῃ ΡΥ Θα ςΟΠΠηᾶτΟ Ροπετα,ἤ 

τὸ ἡ δικης ὁ δῆμος ὡς αἷρ α ξιοἵ κύρκος. Ν΄.41, ΡΙο Ρ 

πίω πα ες Ἔτίατη 4 ρι15 αύτίω πίω. ΠΔπῚ νοῦ 
ἀεης θάμ σγαιλανη [ἐμαῖς ΟΥ̓, 46, ,ρτὸ γῶ, 
Ρατιπῆτα δγαγνῶγαι 466,13, ἀπ 

Ρ.460,ν. 2, Π᾿ Δῆτο σωτηρίαι ῥ. πίων, Δ ἀεγεταΓ ΡΥ 
Ροίτεϊο εἰς αι φεθς,ν ο] [410 Το σἜγοτα μικραὶ, ΠτΩδι 
τὰ ἔοτοῦ ρᾷα]ο ςοποίη ποτ. [ἀριι5 ΡΙωγα [υδαμαϊαί 
εοἰΐαιηνος ΘΉ1792 ὩΘΉ ΡΑΥΉ Ρεγτο μη 12, π ΘΗ, 

44 {αἱεεοηεηρίος σοηγεηι[ο. 6. ΝΟ, πναλλτν πότερ 
φάυεγῦ, ΜΝ. 8. ἀρυιδΔῦτα χρηςὸν τορειῖ ςοπίμηθει 
ΠΕῈΠῚ καὶ, »» Α΄ 1 Α ΟΡ, Ρέγο(ανη, ὃ [᾿πραίέρ. 4]104 
ΡΟΙΪεπλα ἰΔιρίαπν νοςα δι!  ἤπς οοραΐα ροῆ! 
ΤΟ] ]οςάγος μὰς αι ἰοςο το] έξιιπη ν δεῖογο ἰῃ ἄ χρῆφά 
νον 8, νεῖ σοπηπγὰ πο ριᾷ οὐ Πἴμτὶ εἰξνν 6] ἐχραι 
ἐζα δὲ ̓ἐρ αἴ μὴ σεῖο: ντ Εὰρις ]ιο 4; νοττίτ»πθ οὶ 
γε ξασογεῖ. Ν.5 6. Ἰυὶς ἐξυφαινε θά }πτιρογ πη6 ΠΟ Ι 
γ. 4 ιργο ϑο ἤωντα [-Δρι15 [ερ τ πεῖς πεφρήκοισι, ΨΕ] τς 
“πϑοςηκόγτωνγ, 9 ΩΤ  ΩΥ14 ἐδ φμιδγι ὦ. ΜΝ 46, ρτο Ὁ 
των ΠΟ ἱπορτς Ιερει!δ πω των. [αριις Πας ἰπ πὰ ΨΕῚ ' 
παορτιατοιίτ, 866. ὃ οπμΠι] αριι5. (δα γοτίπογο ιν, 
Ἀν οτατ,  αςςἰρίαιλνι ρΓῸ εἰρη. ΝῊ 

Ρ,46 ᾿ 



ΝΟΤΑ ΕΚΙΡ. 
ΡῬ,, 46:,ν.8.,͵ἴπ ἘΧεπΊρ ατὶ οἱξ ὑκῷ. (εἀ ὑπὸ αρπο- 
τοτίαπι Γαρὶ νοτο; αὖ ἐα φηα (ἀρηϊ. Ν. 2 γ, πα] πὰ 
αὐ ἀγτίσα !ο, ἡ βολή. Ν΄.37, ρο [5 ετίατα ἰοροτο ἐν- 
Δ. Ν.39, σωυαμγεῖν ἃστιοίςϊτ οτίατη Γαρὶ νοτίϊο, 
ἡῥίγατνε. 
Ῥι46:,ν.1ο, ἢ τι τε Πρ. πγα] 5 ὅγε οπεύσῳν, οἰ ς 
πη. Υ. 3 8,{ἀρεγαάσιια ε[ἢ ̓ ϊς καί: ὃς ρΓῸ σιωενέγ- 

ἜααΕΠ5 γγυοίμέω ροίξα[ατ σειοενέγκοι, ν Ο] σεωενέίκαι: 
τῖϊτιο (ΠΠΠΠσοτ νεγθὶ πιοάο. ὅ566.ν. ἵνα τε ἀρ ῃοίοίτ 

Π{πὶ Εθ0 (ΠῚ Οεἰϊεηΐο, ἥα δὲ ὑμεῖς τε οἱ τὸ ασϑφ(... 

Ε32)}Ὀῖο ἐφ᾽ ὶ πια  ἴπ ἐφ᾽ ᾧ ντ ΠΊΟΧ (ν.4 ς )[ δ φαίτιτ, 
πῆς λόγοις δἰκίω ὑφέξᾳν: δζ [εη. βαρ, ν.ο, 7} ἰαύτῃ κρι- 

α] Τῇ δία ολῇ. 

Ῥ.26:,ν.2, ἴῃ Ἔχ τ) [αὶ οἱ κἡ ήσαν, (δ ἡ παΐσουτο 
Ὑ ΟΔπιογαγίι5 ταπτιιπι γροηίΐς, (ς ἃ ργοῦαζ οτία πη 
ἰνογίο, ἡη σεείαθαητ,. ΝΥ. 3 8,ργο ὡς Ποη πιὰ- 
ΞΡΟΙοΓῖ5 ἀγτίσι ιν ὁ.. Ν΄.46, τε ξεῖι5 κα αὐταὶ, 
7μάῃ, [ον ς, ντ ἰπίτα 468,47. 564. νΌΡτῸ κατ᾽ 

τ, 2 7, αἰοῖτ κτ' φυλαὶ, ἐγεδη!ηα, 59 ξοτίδη [6- 
᾿ἀππὶ κατ᾽ αὐ δρὸς πα τοικίς,, ΠΟ γΑ ραΙγἱοτὲ οΥ ἰΐμ:5 
ἐπε, ντ ΟΠ Πρ ίταγ οχ 469,36: ὃς 487,22: 
Ῥ.464,ν.7, ἕσν ἀοοϊρίαεπάμπιπι ΐς ρτο ςοπηιροῦτο 
τα ειι κατεσοίϑη. ν Εἰ ἰορεπάπιτη ἔς. 10, ΡΓῸ ση- 
ΑἸ} 81 αἱοίτ σημαίαις.. Υ. 20, μαχομένων ἀσηοίοῖτ 
αἰ Γρὶ νετήο, γδ ὁ πη ἀος ρεσηαηγη, ντ 
τοῦ εἰ ρῆς πτ ργωροίιτίοηΐβ κτ᾽. [1415 ν ΕἸῸ ταοσο- 
γτηΔ τ, δα νἱτα πη ἀ4π| ταιτοϊ οσίδι  ἔγαάτιγ Ὸ 

᾿α]ο δῆτε (ν.:2 1) ἀϊοῖτ, ὁπλισμὸν καὶ Σ αὐτὸν ἐχόντων τοῖς 
πρείταυς. ΥΕἱ ἢ οἷα τος ΠΕ γα Π14|5, ρτῸ τὸῦῖς τεροηῶ- 
νοεἰτοἷ, 41,1 ςφραπώτοι Γοτ ποαπηι5 ρΟΙΓ πὶς 
παλύ[α, αἀἀοπ άπ) ετῖς ραττῖς! ρ᾽ αἰ] οα ὁ ργα- 
Ἠτθιι5, ποοςκει μένοις, σιυτα ἡ μένοις, απτ αἰϊα ἃ Πιι- 

Ἰοα . ν ΕἸ Ἰεροπγ115, φρατείας τε ἦσαν ἐλεύϑεροι εἰ ἐκ κα- 
“πο ἐῥογέεγαπὶ αὖ ἐχροάμἸοπιθης 7154 ἐκ ἀείοξἰηε 
“1.14 [Ἐς ποθὴ σοσεῦδηξιγἄαγο Ποιηηαἰῃ σοη- 
τίοη ο πἩ Π τιιπν, [ο ἃ ρτο ἀγθίτγίο ν εἰ πυΠΠτααῃτ, 

.,4.0) ἅπανται εἰς ἕνα σωυτάξας λύγον, φρατείας τε ἀπέ- 
χαὶ πάσης εἰς φορφῖς ἐ ποίησεν ἀτελές. 410 ΡΟΓΓΠοπς 

Ἢ 4ια; ΔὉ Αρρίοτερεταθταγ351,47. δ΄. 44, 
πρῴτων λύγων ἀἰοῖτ ῥτὸ ἡ φόζτος συμμορίας, ΡΥ γώ 

ἰρεγεραυίοαητο,ν, 14. Ν..47, ἐπ]ὰ Θ ὠνενήκογίᾳ 
αἰταγ οτίαπι (84. ρᾶρν.4. (ἃ νογοσ (ςτίρτατα εἴ 
χαὶ ὠνενήκογτα ,ντ (δ αίτατ Ποῖ τ αϊτο ρος, (461, 

ΣΟ ΟἰΠΙσίτυν εχ ρυϊποίρίο [δαίιι5 Πατγατίοηἰβ,(464, 
ανοἱρυίτης ο[.Π|ττίθυις οὐξιιασίητα σθηταγίδβ ρο- 
᾿ τη, ὃς οὐξοάεεῖπι ἐχαίταπι: (ντ ἰρτὰ η106;222. 
5 78: (ατηπια οἰξ σοπτυτίατιιπι 9 ὃ. σαλγο ΓᾺρα5 
πνοτιῖτ, οὗξο ξ9 ποηασίητα ογά!η6ς. 
Ρι46γ,ν ας Ρτο ἐξ Θ ὠγενήκονα ν το γα 116 ἱΠτοΓΡΓΕ5 
Ἱ πέ τε χαὶ ἐνενήκοντα, Φ πη, 895 ποηαρίπ!α. τοξξα. 
1 οπίτ (δοιπἀα οἰ αἴης σοηίξοτ σοητ τ 5 2.2, τοῦς 
45, αυαττα ταγίατη 2.2, Παΐητα 30,6 (εχτα τί ποῦ 
Ὁ {Ἐπηαΐου εχ ᾿ἰβ Πα τη οΥ 8 αἰ οἱ {πἰπγπ|ὰ ἡ ος. τι 
6: [ἄρτα γιοημε 241224,32.. ΝΣ, ρτο μὴ ἐπ εχοπι- 
ἐξ εἴ μετά: αοά νίάετοτ ετίατη [ἀρὶ νεγῇο ἀρπο- 

ἴξε β΄ νεγο αἰιφηίαέμτεν 60: ἀζοννοὶ. Ν. Στ, φυλεβικοὶ ὅο 

5. υἱοῖς ετίατη Γδρὶ νεγῆο, ἐγτδηίεε: σατη δα [ςηπε 5 
“ἐπὶ ἡ  τηασὶς ηιδάτοτ ψιλοὶ, ἐδ: 477 ΑΤΉγά γρρέ έιες, 

θι466,ν.16, πάρεισιν Εἷς ΠΟ ταητιιτη πιο! εέξιι αι 
᾿ Το εἶτ, (δὰ ετἴαπι δηπεπτία, αὔδρες τριακόσιοι. Ν 21, 
Ρίυπ ἐδηκε [215 ἰΘριτ ἐπέθηκε, ασἰάίάει. (εἰ ροαπλις5 
δἴϊ ἡ ὑπέθηκε γοτίποτς ρτὸ {δέος (ει (σφ 1 ἀἈ- 

ἰοηἑεἰσσο. ΝΣ, τα πιο! Π ἀγτίςα οὐ τί ΟἿΣ 
νῖ ἴυρτα 4.4...32..δζ 463,3." ἷ : 

1πὶ [ἀρὶ νογῆο ; ὅϑ υἱ ἀδογοίμεη [ὀγέφεπες [οἱα!15. τὸ 

ἐς τοῦ 16 ἱπτεγργεβ πηδ ες κατ᾿ αὔϑρας, Τὴν {17,21 0 

ἰοπιὶ γεπηδηθθαῆτ, ἀς Ηἰς ἰρί!5 (Δῃ6 {Πρτὰ αἰχίτ, 40 

5ΥΓΒΥΚΌΥΙ ᾿ Ἂ 
Ρ..467,ν. 2. ἀῆτε σοπί απο 6 ΠΏ οἰ (αι - 

ΘΠ άπΠ| οσἰπῇ ντγοαιις ἰητεγργεῖς ΡΑγιίοιρίμ πη ἐρω δ, 
ἐρόμαγος ΝΕ] Αἰ τι {ππ}}}]6. Ψ, 2 τ ντΗὶς αἱοὶς σωζᾷν ὃς 
δὴ πολεμίων, ἢς αἰϊφιιδῆτο ΡΟΙΈ(ν.46) τὰ ἐκ ἢ πολεμίων 
λάφυρᾳ. Ροτοίξ τατη θῇ ὃζ πυλέμων ἰερὶ, υΐα πιοχ (8- 
ααίτατ ἐν εἰρίωώῃ. Ν᾽. .2. 2... Πα] πν σα ἀτείςείο, ἐκ τῆς 
πόλεως. Υ.Σγ, δὲ ἰῃ ἀροδοί ὃς ἐραπαϊορῇ οβίξεια- 
αἱ οτία πν ἀριια Ραυαηίατη. (ξ ἔγοαθηγοια δὶ νίαπη 
Βιαθοῖ εγίδι δή, 

Ῥ.468,ν.18,Ρτὸ δημοδικῶν [ερα πάππε ροτίις δὴ- 
μμοσίων, [ϊἰγαυμἀϊτα ρτα ΡΟ, ἀπὸ να] ἐκ: νι Γᾶριιβ ,ιοα; 
νεγτίτ  ασ ρόδες δεποβοη οὐ ροοηπίξο. 

Ῥι469,ν.7, Ρτοτετοξξίμβ Ιαροίϑ ἧι, αἰ γηίά. ΟΝ, 
17 ΠῚΔΡ. [5 ρΓΟΡΓΙΕ φρατείαε, δ ρεαεοηῶ, αἰι5 Πγοχ ἐξ- 
ὅδοις Δρρε δῖ ν.1 8. Ν,, 8, υϑα]οῖ ξογίλα Αἰϊ αἷς αρο- 
ϑυμεότεροι. (ξ ἃ εἰ ςορἰταπάτιπιὶ εἴς, Μαγοία πη Ποςίμο ἔὰ- 
ἔτο ρτίμς οἰαϊα τη ρ Π15 Ὡδϑϑυμότειον τοἀάογα νο εἱς. 
(8 : ροίξετίιι5 νογο,, φρονιμιώτερον. 

Ρ.470,ν. 13. τεύξί 5 μέχο τι καὶ θαυμα ςὸν ἐφαίνετο: γέ 
Τριις σαοάαε νοτείτ, γιατ 7 ταί λγη ξ6 φάρείγα- 
διίε. Ν. 30. θη παῖς Ἰερ οΥῖβ ρϑειον, ντ 1 ατίὶ 400- 
αὰς ἀΐςιπι σά γερηρ. ασοεύίογο: ὃς Ὀϊοηγί. ποἴδετ σα- 
ρελϑεῖν, 4.1 8,277. “φερῖων τἀπηο ὁσηοίςις δτίδιη Γἀρὶ 
νογίτο : γοξξο ἀπῆγε γδρι ργοςεάεμς. Ν.3..,ττῖδιις 
Πῖς ξαείς χχαὶ ατίαργα οχ  εποηΐο ΧΧΧι, Σ ΣΟ, Το. 
Ν..4 1,ἀυταῖν αχοιματὶ ροτε(ξ. [1115 ταν ἐἢ αὐτῆς ΠγΑ τ, 
ντἔογατατ δά ἔσσπη. δητοσοάςῃϑ φάσις, ἔτ παταγ το ἢπ- 
αἰκίο: 

Ῥ. 471,ν. 1, ἐπαγγέγλφν ἴῃ ἀδπιιητίαπάϊ ας ἀεία- 
το. Ὑ.Σ8,ρτὸ οἷα Πειέξιιγα ἰεχ ροιξα}ατ ὁμοίά: 3 ο τεπάϊΐ Πρηϊοατίοπα ἰςρίταν οτίαμπη αἰ δὶ. ππαϊοτ τα- 

ὉΔΕῺ ἔοστα 5 Αἰ 4ιι15 ἐπα γγέλλάν, νΓ ΠΕΗ͂ΓΑ 4.72, ἐκ ἀ- 
Ζηγίειλε φοὸς τίωὐ βελίω πὰ κελειεϑέντα. Ν. 4.3, αὐόητεν ἃ- 
Θαοίοϊς οτίατη Γιαρὶ ν εγῆο : ῥοίσα σίογίαετιονδ. 

Ρ.4.71,ν.6, οῃςοϊπηίοτ οτῖς [τ πέξαγα, ἢ ρτὸ δεν 
Ροπαζατ ραττίςίρ. ἰδῶν. Ν᾽ τς, ἴῃ Ἔχοπηρίατί εἰς ὑαβο 
κάλος. εἀ νογαῖη ᾿ς πο 6ΠΊ ὑσσάγκαλος απίπηδάμετ- 
τίς ροίἔντγαιηαας ἱπτεγργοζειη οτίαπη (ὐυΐαςίμ5, ἃς 
Ῥαιίυβ Γεοραγάιϊι5 Επηεηα. ἢ. τ, σαρ.13. διά δ5 ̓π 
Βαϊ ἰοςὶ εἰτατίοηα πα εῖ ὑσσαγκάλιος: [ξ ἤπο διι- 
ὅζοτῖς ποπηῖπα. [πέτα {ΠπῸ σοπηροίτίοης ἀϊςείς, τὸν 
νεώτερον εἶχεν 57}  ἀϊκαίλης ς 13,27. 564. Πριι5 αἰ Πίη- 
ϑαϊτροΙ ἐδὲν, δ ὅτε φιλοφρογησοίμαν"ς ςΟἰ πη στ οὐ (8- 
αοητίθι5. {ς οἢΐπὶ νοττίτ: αὐ σονο πέβι]ς πδῶ, σπε- 
γα βαδοης φαέῤτς υἱοη απ οι ἐπ εχ ο. δε οατη ἕά 
Ἰοαιεπαάϊ σθηιιδ Πτραι!ο ἱπίοἰ εητίιιδ, ν ὁσίου πὶ νὶ- 
ἄἀετιγ ΘΟ] ἐπ  Πεπτθητία, γετεητα ναΐρατα αἰ πέξῖο- 
Πα, ΡΟΙΣ ἔτε φιλοφρογησαίμενος ἀςοΠς ςοπηπγατίοη ἤος, 
ὕτε λαξων, ν εἰ «ἰτι Πτη]]ς. ,, 2 η,ρτο Σέργος [ἀρ 
γεγο μαῦοῖ δέχ [ς ἃ νογα πη ργθποπίβη οἰδ Σπός- 
δμος «δζ ςοσῃοίλθῃ Φλαδος, ΠΟΙ Φλαύιος, ἀσπουίταη- 

τε σεἰεπίμτη ὃς δὶροηΐαπη εἰ ΟἸ]αγθαπιι5. 50. [ατ- 
δἰα5 σαπὶ ΤΊτο Ηογπλϊηῖο ρυί πηι σοπίὉ] βαϊτἀρτὰ 
304, τό,ἅππο ἰἰδεγατα ντῖς σιιαττο, Ρόστο δυΐιις 
ται εαιιθητίς ἀπ ῃἰ σοη[[ 65(1παιιτ ΟΠ ατ.) οπαϊττὶς 
Τλατ οοά εχ τοι ροτατη,νρατο, ἰπίειγία, Ν.23,δ4- 
γιάτων ΕΧοιυίτί αἰΐηιιο πηοάο ροτείξ: ντ Ἔχρτίμπιεγα 
νίἀδαταγ 1 ατίμδι νοσεῖ Οὐ έεπι. (εα αἰδπτίογ ρο- 
τίτι5 (ὑπ Ἔγαγίο, 1] πηαια τ δειμώτων,ντ [ἀρι15 οτίαπι 
νογεῖτ, δα 2615, 4 ἡ φεη7εἼγεδτε, ὃς [ς.ραρ, ἰτιάοτη ἀἸςῖς 
ὀβείας Ὁ δειμτν μαεςεὶ,ν τι. Ν΄. 38, ρο[ἐ παϑη ἀεἤάοτα- 
τας ἐδῦκᾳ, ἐφαίνετο, ν Εἰ ΑΙΤιἡ παϊαίτηο! νεγθαπ). Υ͂. 
Δ, ΓΔαπ5 σε τη οί ἔοττηα μαρος Λατίγιος, 7 Ζεζ 1.4- 
τἰρίηα. 

Ῥ.473.ν.το, 1 λαξεν ρτο σωρη8 ἀοςὶρί απο, ἴι- 
Ρέγθαιπι εξ ναὶ πος ρίαπ) νεται, να] ργαςεάεης 
ἔχάν. ντίτατ διτοι ντγάπαα {Π|ὰ ΡΒ ταί 4} δ] ρετίαρο. 
ν.:4, ἀρτίους ξοτίδη κατωτάσεως, Ομ ΦΉ:07215. [ἀρὰς 
πξίοιο ααϊά (ξοιτυ5 γοττίς, (ἴρε τ έρηγεα δα ον ,ηηγ14- 

ας 1) 



{: 
εἴομει Ν,. 1.4, φϑαγόμανος ἀρποίςίτ ετίατα Γαρί νοῦ- 

βο, ργοάμξξ. [ξὰ νοτῖοσ ἰςξξίο εἰ ῳρονγρύμινος, ντ 

ραυϊοροίξ,ν. 41, ὅζραρ, ργασαά. ν. 41: ὅς τατί απο ῃ, 

ἔπε Βυΐμς πατγατίοηίβ, 480, 18. Ροτγζο πργαοα!ππι 

Βοεπαῖγας ποῇ πιοϑο ]ἰαΐα5, ἰς ἃ ετίατα Οἰςοτγο "δ, 

1 Ὦς ἀϊαϊπατίοηπε, οαΐας νογθα ἢϊς αἰσείθοτε Πθετ, 

Οαρ δείίο 1, ατίπο (ἰπααῖτ) ὑκαὶ νοἵέμὲ πραλ ρα ργὴς 

γρεῦη [ογεηι. οἰπεί!4ς 44 ἀγΉγα γερθη16 οδξ ἐκρί!ατά. 

ἡι4γπ:6 ἐφαίς ἐπεενηοιΠς τη αν ἀτιπὴ σοΉ  λισειὲ [λπε. 

πὶ φηιθή μαῦη β ον ΦΉΣ, ΟἸΡΉα, ἑαη ΡΟρη Μη εοράει, 

έγμια Ρον οἦγοτεῦη ση792 σὴτρισ σά ον σι ΠΥ, Πα οατη 6- 

γόης εἰκξίρ εξ. ἔχιη οπλάαρ γα ξοο Ἕ οὐράηο ογ- 

»φἱϑηὲ υήῇῶσ εἰξ σεπὲγο φη ἀἰἴσογει, ργα [με ον 67, ι βῥὲ 

πον ρίαον δ ἐκαῖε: ἑάα, αὖ φοάον ἐμεῦ εΠ8 οτεη [ὃς 

» αἰαὶ πρμίταγε: ἐϊμρι μοη, ἀπβεηα, τον μη, ΟΠ τάθπς 

ἐεΠλεννα, 85 »0 11 247972, Πὲ Ψ17,2 (βϑαη2 ἐλ ΡΥ γὲ φεἰϊει: πη 

τφφη5. 4 τά 672 εΠ8 ἀπ (72. ον ’Ή βάμμα οἰτό ε{78 που π- 

κρ»5. δ ῃαἰσηη ἦρι [Ὀτρμἦς φαίρμοηοποη [α8 ΤΕΥ τά. 

τρεῦρῷ ἐϊίιαρα οἱἱαη9 ἀοϑείρτ» ξαξίαηε γος 4α ἀγεῖσος 46- 

ταί: 4 μογη»Ὲ αἱό [ὁπιεητία ἰεξξηοηεία ἐπ ΘΗ Υ Δ ε[ 20 νυ ]σατί ςοὐϊος5 μα οητ δρηςέρες. Ν' δ, αττίσα 

ἀοἰαιεερς: ομησῶ, [ὁπαϊφεὴ [θημίμεης ὁ αγΎ ἀπ᾽, ροαέ- 

δια βεέε έμνενα γϑπενε δ. ἐλ, (νορὲο σονοργοθαῖο α 

Μέπαισε, ἐάοετἶοε ἑεογηεῦ ἐμ [Δηγ πἰοε νηοηαογῆα ῥΥοάἐ- 

περι οξξ. ΜΜαοιοθ. δαταγηαΐ. 6. τῷ τὰρ. «τ, απο πὶ 

τεςεηίοι εἰποσίαπιν, (δά ἴῃ νεθίβ βῆπὸ ἃς τα οὶ πο - 

τπιΐπο αἰ Πξητίτ. «ὐππο(πα) ροέΐ Ἃ ον 4ῦη9 σομοἰὲ- 

1473 ΘΟ ΟΟΙΧΧΊΥΓΕΙ, 4, Ἄιγομέηα φησ ς  έαχε- 

τρη265 [Ὡγ ψεφεῆγα [Ὡμε79, σεν δεν αΐκες ρα! βηείσα, σση [τὲς 

ἕξει απιε εξ οηἰ! σον ΠοΜε791 ρῈῚ Οἰγομ8 εσ11. 

οὗ βαποραη αν ἐμάισπαιτα ζερέιον, ππηῖο οπτα ΡΦΥ 3.0. νοις ταὶ τάς ἀρι αἰϊοβπιητ ἔνδοσις, ἐνδόσιμον, δ 

4" ε ΓΟ, ἐπ ρ ΘΥΑΜ11 ΟἹ [6541:1 2 1:Ά 76. ΘΗ βῥ! ρία- 

δαὶ ρίομμεννα σγμάείεεατῖς αν μη. Οκὸ αἰ ιγτμ- 

“πηι, Πἰέρερρ ἐρ τι ἡκουςγοροη!ήηα Ομ ρἤ τας ρο δέ 

Κξορηάαν ἀμ: 1067, οὗ εαμοοηα μοι ἐφ: της 

ἡρίεφιος, τη {εϑέιατ» σον ρον ἰεὀτἠἐιαλοῦρ [οἰματη εξ. 

δα ἀοραιῦ εἰς σοη έο αγρεέοογ πῦρ ἰρξέέσα οἰφία!τ, [ὃ- 

παικέγοιείλε: 9 εχ σοη [εγραρααῖο [ὀγηοηο, ΠΟΥ 

γεσηρεγ 14 ῥοπα σναἰοικάνπο, σαγία ρφάνθη ΠΩΣ 

“1. Εκ ἔπαιρε ίιασ, οοη[λίιο, 9 «  έοσέα ἰεσε, πάργο- 

Ῥμιαηάανα ἤοπονε, αάάμινο εὲτ ἡ Οὶν σου βόε αἰῶ, 40 τα ρατῦ χιδάτατ, ἤς νεττεγατ : ση171 1609} 772, Π}4 ̓  Ἷ 
μα, τη αν α!λιέρο ἀιξξμ οὐξ, πον 4 ρατθμ (οἱ φηὲ- 

ἠάημλρηιαηι.} Ογάσο μοΉηΙΜ6, αὐτὸ τὸ σαυρῦ, [66 4 γεα 2-- 

ἐοσγαμοη6, τ᾽ ζλαγγοπέρίασει, φημὶ 7 ααγάγε αἱ {6 

Ξηβαν ποάγφ Ν. 44. ξύλον ἢος Οἰςεζο δί ΓΙαίι5 

[ρεείαἱ! νοσαρο]ο Πιτοᾶ ποπυίπδης, Οἰσεγοηίθ νετθα 
ἴλτα εἰταιι αὐ άπ ὃς Γἰαίαη ας Ζζαηε [ϑγ τεῦς ἐδ 472: 
γι ογ  αιρεεἰξα, ποηοἰηερ οοηηη ῥεξξαομίο, μεϑ [αγοα 
ρα [εν ηλεά:ο ἐρεγα1 οἵγ το. Ορτ ἐμάς ἰά!, υ οἰ! δα γος 
μέβριί αὐ νοἰιρίομοηα ρον ίμη δι. Ὀ]ατατς ἢ, ἰη Οὐ Ἐ]- 
οπίδιις αὶ οπταηίο, σις Πίοης 70, ιγοαπῃ ἀἰςῖτ οε δι: 
πλοιὼὺ ξύλον ὃ ταῖς ἁμάξαις ὑφιςοῦσιν, αἰΐο ποπιίπε ξήφαίμα, 

ἀϊξειιπι. Μδογοθίμβ] το ἴαπι οἴτατο ρατί δ} νοςατ. 
Ρ, 474.ν. 12,Ἰοοα5 ]αοπῃ Ὠἰογείρί οἶς, ἐχίξατ α- 

Ρτϑίῃ ἔπος ἰΡ..1,Ρ. 76, ν.37. Ν. 2 4γρτο δὶ τεδξίι5 
ξουταῆε (δ ἘἸτιιοτῖβ αττς πὶ δ. ὙΥ᾽.18,͵ Ἔχαπι- 
Ρἰατὶ οἵδ μδυυμάτων. [εἀ νετᾶπι Ἰοἕ οΠοῖη μάυιμάτων 
δρῃοίοίς ετίαπι Γρὶ νθγῇο ; γαξίηε ἐγ ἀΘΆῊ τα μην 
πῆρσ. Ν.3τ, ὠρμασρένοις ΟΠ Βττη Αγ ροτοίξ εο ηποά 
ἱπέτα Ιεσίταγ ς τ ο,35. ἢ 415 τάπηθπ ὀργψιασμοις πγα] ἴτ, 

ΡεΓπιε ίσοῖ, Υ, 3.7, φροίῆψν ρτο ὅηιία ῆϑν ει! κελεύφν ὅο 

γίαγραζιπη οτίαπα ἂρ Ατἰΐξοτε]ς Μαρα. Μοχαὶ. [1δ..1, 
29, τῷ ς Ἰπξτὰ ἀἥἔην αἰοῖς ρίξες, 94,7. ν᾽. 44:8 
ἀςσυϊέξο Ροτίξο, σαδηάο εχ Μαςεάοπία γερποργο- 
υἱηςία εἰ ἐλέξα,ἀ ΠιοηγΠὶ ατατοπι,αππί πητ σεητ 
Πεχδρίητα, ρει τηΐπιι5. σατο νἱἀςατ]εέξοτ φαοπιο- 
ἀοίερτίποα ἴτας ατᾶς οἵϊο ροσιοείς, [ογταῦ!5 αατεπη 

{ξοὰπάο δε! ηπίςο παπχοίας. μα θαητ δηϊπὶ οἱ 
τσ τὴ χαρά ἴῃ (γαοῖᾳ κὶ οὐηφηὶ, Οἰᾳγεαπμ5. Υ,41» 

ΙΝ ΠΙοΝνΥ5. ΗΑ. ἌΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 

το σεΐρτιις σοιηρεπάϊο, ρι5 φΟΠΊΡΑγατίτ5 ν τι5 

Ἔχοτηρίαγ Βαθοῖ ἀυτέ, (ξ4 ρίας ἀυτωῖν (Οαϊταγ εις, 
1ιαρ᾽ νετῇο,Αὖ εἴς, ῃ 

Ῥ, 47.,Ν.3, Ρτὸ τε Παριῖ5 νἱἀοτατ ]ερ τς ἔι, ἃ 
νετεῖτ, ἔλα ΡΘΥ 1492 αὐ οηαν» ορίμτομεν. Ν.41.} 

ἔλχαλῆος ντετα; ἱπτοσρ Γαδ Βαρεῦατ Νέανϑος. ἴξ Ας 

τθατα πῆς ἀσποίοίς ετίατη Ῥαυΐαηΐας ΕἸϊαςώπ, 
ΟΥΘ,1ς 5.2. ᾿ 

Ρ.476,ν.2,σοπιρατατίαϊ Παῖς ὃς (ρου! ατίαῖ τορ 

εἶο ἃ ᾿ἰδγαγὶῖς ἐογίδη εἰς ργοξεέξα, ποη οδίε 

(μὰ νετίϊοπο, β46 ἀιρμῖον ἐρ(ε 85 ἀπε πίοῦ. παὰ 

Ἔρο {πρευ]ατίιια, ντ ρϑυ]ο ἀητὸ ἀς ἕαθτο Βαδαΐι 

(471,10) παλαν δας γὃ λὐὴρ δ᾽ ἴᾷ Ῥωμακοὶ σιωζαξαμί 

Υ..σ, νοτίας Ηἰς ἀοίαπηρτη5 6{[Ἐ οχ ΠΟ ψ. ν Ὁ] οτάϊηι Υ 

Βοχιιπι ρδυ ἤρου σοπηπηατατο ἢς ναἷρο ἰαρῖτα 
(μένω οἥ ἄρφι τω γε[άπίω ἐς μξοσον εἰγῴνα. Ν.9,μἰν 

ἀοίππρτὶ τ πτ εχ ΟὐγΠισιντ ἀπῃοταίαζ οτίατῃ 
δθι5, Ν ας, τοσιία5 Ηουπ θυ Ιοσι5 ροτίτς5 6[Ἐ 6 Ἶ 
ἀεπι ἀγΠες ΠΕ. σον Οἱ ρτὸ μυρησῆρες ἰΠ (ςοαπάο 

το  ἰσπάτις νίφεται, να] συτη Ῥωμαῖοι σοῃ τσ 8 
Υ.2.6, (ὐ4ππἐγαγίμι5 ρΓῸ κέρκον τες ΠΥ ΔΙ} κρέκονσερὲ 
εἰπ]οηρε νἢτατίυιϑ. Ν᾽.3.4.τεῖα Βῖς ἴῃ ΟΧοτΏΡ ΑῚ 
ετζγατδ: ρείοσα ἀπο, ου] αι]: τογτίη γα ν οτῸ, 
{τα απ. τ  πγιτὴ ἘΠ ἰ ΠΊ χωρίον Βαδοῦ ργὸ χορόν: 
δὐεδί δου ρτῸ ὁνεδύδευ : τοττίο, εἰς δὲ ὁ φορῶν, ΡΟ εἰ 
Ῥτίπυατη, οΧ ἰρίο ἀγραπγεητο [ατί5 Ροτίρι εἴτα 
ἀυπη,εςαεητίθ. ἀςρτε βαηαϊτατιν δ αἰ οτ,( 
ἡγεμόγας “ὃ ὀρχήσεως ζοιὶ ἐν δ) δονΐας Ὧὶς δος Θωϑοκαι 

Τοστίαπη, ἃς ἰρίαπι ε (δαμοπεσ 5 ἀρῃοἰοίτιιγ, 
εἶτ,(477,..29)ἱ ΔΙ (τορι τῶν χοροὶ, δ. Ελλίωικίω εἰδὸῷ 
τες (μκάννίω μος εἰπε πιϊταήτοϑ, τε εγοητοβ, Γορ ῇ 
ταητεβ,Ατα; ἴτα ετίαγ ἴῃ Πρ ςοάΐςς ΕΗΠ πε, πο ςατ! 
Ἰοεῖὶ νετῆο; ἐπξαϑαπι ἀπεερ ησηίος ορογοῖν 
φρὲ, ἐγααδι ες ργ γρηὲ α]ολ ( α! 10 Ὴ16 τι σαι, Υ 
Ἑαπὲοι δείτοος 59 σε ησθη ἐξ τφοίτες. ΕΟ] ΘὨΪ5 ρας 
ἄπο δ.Ίρίς νἱἀετατ:  οἀ π αηἰπιαάαοτγτογαττεῦ 
ὨδΙη Γοῖθηῖο εἷς δὲ ἐ φορῶν, Ζ! ΓΤΏ 6 δ ῥτᾶ 

φομ ΟΣ 410. ΡΥ ΦΟΙΠ67:: γηοσηείος, γγ1 7515 δ εν γη 

οεἰοηεηρα τοῖς. Ν δ, ΡΓῸ ἐν ὅπλοις [ἀρ ζοάοχ Ἐς 
νἰἀστογ σοπηροίταπι όπλιος: (ντ 477,16) ΠΑΠῚ 
επορέϊα (ἀἱατῖο. (Ἰατεδπιιβ Ππαὶς ἰοςο μος ΕΗ 
(ΒΟ οη; Ρ]1η.11.γ,ο.ς 6, δἰ αεἰομε722, ἱπιαπτ, 
τη Οφγεῖο αἰσοηεγο, Ργγγλοίοη ΡΥ Ή4: 
(τ εἴα. νὈὶ νἱφετοτ δράγαγα, 4.185 Εἰς δυιξξοῦ θᾶ 
κεῖτ, ἐνόπλιον ὕργ!ν, δζ πυῤῥίχέω. ΗαςςῸίας. Ν. ᾿ 

σαλααον τε ἐξιιι5 σΟΠΊραγάτῖιε [ΟσΘΏ1015 παλαίτερον 
ΡΓῸ αὐτί ἴῃ Ἔχετηρ ατὶ εἴπ αὐτῇ ογτογα πηδηίξο[οῦ 
᾿πάϊςατ οτίδμν Γαρίνογίος βἔψεαάβηο ΑΜ, 
τὴῤη οα ἐμ ἐπεεηεφηα, ἢς 478,;) ο, αἱ εἶτ, δ ἑορτίω αι 
καϊατησείμειοι Ν΄. 46, ν οτ05 Ηοσπ τὶς αι ἐπε 
ἀς (αἰτατίοπ δ. ἀο(ππυρεῖ ητ εχ Π᾿ σιν δηποῖ. ' 

Ρ.477,ν.3, ἑοτίμη τείας καϑίςησι, Υ., ὦ Βοος! 
οἰΕ ἀρετῆϊιια, νους δαγξ Πο5 6Χ ἢ]. σ ἀο[ιπηρτοϑεῦ 
τοάο δάποτατ εἰξ. Υ.20, ρτο {ππ|ρ|]ςἱ ἀγρνμπδ 
ςοιηροίτυπι εἰραΐων: ντ [τα 4.79.1» αἰεῖτ, χερνιηῆο 
εἰςαῃ οι ἥρωας, Ν'΄.32, ἀρ 514. 4104; δὲ ἰζον 
Ἰερίτιγ χορτεῦος: (ἀ ἀριιά Ηοίγοἢ, οχγγοηὼβ χ Ι͂ 
νΓΓΙ ΠῚ; ΡΓῸ δασιὶ Θα μαλλωτὸς χιτῶν, οἷος ὅ' σελίωων. 
ἱπάε ρα επάεπι ΗςΙγο ἢ. 51 ]ςπὶ ερίτβοῖοπ 
σπαίξαμος ὃζ χορταηοξαμφν, ιοά μηρί ἃζ νἹΠ]Ποία 

πἰςα ἀτηϊξλιιβ ἱποοάοτοῖ. χορτειὸς (ὩΠἘΔΠτίμ16, γον 
δαϊεξείιις ροτοίξ δοςίρί:ντγιιπ) 58 χορζος. τ ΡΓΟΡ Η 
νο 5 ρταιηΐποα: α οπηδα τη οὐ πὶ Ὁ ἔΟ 115 φυοα! κ 
Βοτιτη πημίζο, Ἐρρα, ὅς Βυϊαπιοα! 115, «οπῇ 
Ἰεπι νεϊαπιεητα Βαςςμπ ία, δρογιφ ἰπ νεῖ οἵ 5 

ΧΩ 

ἐμ 
ᾧ 



ΧΡΟΠΪΤΙΣ δέρμα χιτών: Ἰὰ εἰἘ δερμαδινος χιτών, τιιηῖςα 
γε ΠἸσθα,τιιπῖςὰ ε ρο Πδιι5. Ν᾽. 4.4, παρορχυμιένοις σπο- 
οἰτ οτίατη Γαρὶ νετῆο ; σρερ σαπΐοιε ἀτελές ργατον(ὰἰ- 
᾿4μ 6. ἐρο νδτίογεπι ἰςξίοπ απ οἵα ρατο παροχουμά- 

οἱ» ῬΥΦΙΦΥμἐρομ Ἴόησ. πάτα ἴῃ σαγτίθιι5 εο5 [αἰταῦ!ε 
10 εἰξ γε πηῖ]ς. ἐαπάοπὶ ἰδέξίοη πὶ ἐχρτο πε οἵ- 

Θεἰςηίι5: ὃ το βγπηδης αι Εγαίπηιϑ γα τ πὶ 
σουεγ . ορίαηἶγο ἰογηί. Ν. 4 ἰῃ Ἔχξρί δὶ εἰ ἤδον. 
δἰ ἀρτίοτε πη Ιεἐξίοη ὅ εἰδὸν ἀρ ποίςτ ἀρ νετίο, υἑαὲ 

γγ5.Π|ιἷ5 γα] τ ἤγον,ἀνεσοῤαηι, γαδταγ πιο ἀἰςῖο. 
ΟΡ. 478,ν. 18, Ηοτοάοτιϑ ἰἰδγο 2 γεξετι μος ἀςὸς 
Ἐργριίί5 δοςερ ς αταςοϑβ. Αρο!]οπίΐ ἰητεγργος 

105 εἴϊε δίτιοιιεπ, Αρο  Ππ απο, Μογοιγίαμα, Ν ρτα- 
πὴ, Ματγθπη, Ν αἰσαπιιπι: Ια Πποπεπι, Ὠίδηαπ,, Ρα- 

λάοιη, Θεγογείη,  οπογεπ), ὃς Ν εἴξαπν, Η τος, ὃς 
"χ Ποπλίηθ. ϑεπηίάθος, πο ὁροττος Πυίς τα τὶ 

αγο;ποα; Βόξιμ ἀθογαπη ράγεητασ, ντ (ατὶβ εἰ 6- 
τἀητοτ Πὶς ἀοςετ διιόξοτ, Οἰδγθδηις, Ν΄.2ο, ἱπ οἰ αία, 
ἘΒοτη. δὲ Ν εη. ςοα. Δα αἶτα, ἀσποίςίτ ετίατα Γαρὶ νοῦς 
Ἰο; δαιννμὲ ξ9 Ἄρεα, κα ας ὙΡενηίαῖς, 59 1,ατοηα, 
9. άγοάνηηΣ, 9 Φ,7ορηοΥ α, ονοη ἐρέτης, αἰ ον 7, 550- 

π2σηεηηρς, [ὑετ ἀφίμδν α τοηερίαα, ἀρηά (γάοον: 58 ἐο- 
πον: [εἰ οἐοα [αὐ ίαπεεν, ἐκ 3 πο ΠΆΡΊΤΟΥ τας 

ἐγέμεῦν [ἐ(ὁορέι, Ῥγοίδγρ. Ν.38, ροία ὅοπες ἀςοἰἘςοη- 
πέξίο δέ. Ν. 4.4,σφαγίδας ρτο νυ]ρισφραγίδας ασο- 

Ξἰτοτίτη Γάρι5,4αΐ στεςιπῇ νοσαα απὸ ἰῃ ἔα νετ- 
᾿Ἰόπε γετί παῖς, πῆς διιτε τη σφαγίδες, (Ἐπ σφα γίδες μαί- 
αἱρα!) αι! Δα1ο]ἱ ἔξει σαἰτεῖ πιδέξαπαϊς ρας θ5 ἀρι!: 
τῆϑοὶ τὸ σφάζῃν (ει! σφώ τφν,νῖ κοπτιδὲς “ὐοοὲ τὸ κότῆ4ν.Ἰᾶνετο 

τθϊοηγί ποίξετ ἀἰςίτ ὑπεζζϑεστιν τὰς σφαγιδὰς τα Ν ἴτρ. 
ἄροτρ.3,.4 υἱκ [ἀρ Ρο ΠΣ ἰησηπεηγ ἀπ ρσηεησ σμέμγε, 
Ρ.4.70,Ν.2Ἁ,Ρτο αἱ γιαζομάνων Π14{Π| ἀγιζομένωγιντ ρατ- 

Ὁ Ρο[Ἐ(δαπίτατ, ν. τ6, αὐτας ἀλφίζις δένοντας ἃ καϑαγί- 
γντας ὅ7}) ΤΥ  βωμῶνιν Ε] εττ2π| ἀγνιζομένων. ΠῚ ὃς ὁγζην 
Κἀγίζναἴεττατ ρτο φασέργε. Ταριιδ νοττῖς φάμεν μενα 
“γίβοα!α. ΚΙ. 6, νετία5 ΗΠ οπγουίςιις ἐς δοϊατίοης 
ΠΏ Π1ΠῚ, ὃζ πλοἱ κα (Πα ἱπίρεγποης, Ρετίτιις οἰ εχ 
Ἰνανντ δηποζαγαῖ ετίαπι Οἰαγ. Υ. ο, ῃἰς νοτίις, ὃς 
αἱπᾳ; ἰπίδαοητοβ, οἰ απηρεὶ ίαητ ἐχ Οὐ ΠΣ. φιοά 
Ἴ6πὶ ΟἸαγ. αηποταιίτ. Ν᾽, τα, δῆτς ὡς (Πππατ οτία τη 
γἈ 10 Ροίξ, ν. 16, Ροί 5" βωμῶν) τερετοπάπι οἱξ νετ- 
ΠῚ εἰςάγέ, εχ ργαςεά,ν. 5. ΜΝ τ2,ρῖο ἀπαρχόμενος 
᾿αἴσατα ΠΟπηοτὶ ἐχεπηρίατία παδβητςἀὐαοόμενος: 4 

᾿γαττίςἰ ρίιιπι ἀσηποίοίς ετίατη Επατῃ, ὅς ἱπτεγργετα- 
αὖ ὀῥατείνας. ἀσῃοίοίτ ἰ4ἰρίι πη) ὃς Πἱοηγἤιις ποίξες 
αἴθ. ᾿ς ςοπηροπτίοης δι οοἸ]οσατίοπο νεγθοσῦ, 
γᾶ6.. το: θ᾽ πο πιοάο οἰταῖ πλῆξεν ἀὐασόμενος [εἰ δά - 
᾿Ἱἴτα οτίδι ἱπτογργοζατίοης (δ απ ρίς, πότερον ὃ δπε 
δ ἐπαεατείναϑαί ὅξι τῷ πλῆξαι. Υ΄.2 5, βαρξαροις καί ιγας 
ἰάδταγ ετίαπι [αρὶ σοάοχ παριξ: ηιΐα εοάοηη 

τογθογιιπι ογάϊπο νογτῖτ: δαγύαγος οἰτα472 ἀἡηος, 
μαἰ πὶ νΠτατίοτί ογάϊη ες ὦ βαρξαροις ζιναξ. Υ.39, ηυιία 
ποιηῦτατι πος νεγθο ἔτι ςατοῖ, ξοτίαη ἰσοπάππι 
! [ὡς παρ “Ἕλλησι. Ν, 40, ΡΓῸ παραίωρος ἀρ! Ἡοιηε- 

τ ΠΙΠῚ Οἰ᾿ πδρήορος: ντ ]. πϑ ν Οἱ ϑαγρεάοη οςοϊαϊτ Ρεή4- 
πὶ ΑΘ ΠΠἰ5 ἐχααπι: ὃς πη Θοάοηι ἰἴδτο δητοα, νδὶ 
θατγος 15 ατπηαάταγ. ἴσθι. ψ, ἰΠ ργίπηο σογτα πη Π 6. 
ας Οἰατν. Εὐίξατῃ. ραρ. 70, πδρήορον ἀδτίιιατ Στὸ τῷ 
φῳ αείρω τὸ αὐοᾳζευγνύω : ντ ἤτ ὁ πδρεζευγμμένος, ἤγον ὁ ἐγζιὶ 

δι ζευγιτωνίειι (ντ ςοπηῖςα5 ἰοαυίτιτ) δα ζυγίων. οἰιιη- 
]επηα; ἃ ροίξετίοτι δ. ἀρρε!!ατιιπὶ αἷτ πδράσερον, δ ἃ 

Οϑορθοείς σεραῖογ. [46 πὶ βαρ. 1519, ττἰτ ΠΟ5 πδρμόροις 
᾿ς 3ᾳιορηοη [τόξα πες Πτηγίτοτ δα ςαγΓι πῇ Αἰ Πρ αγὶ (ο- 

οἶος, ἤςας ᾧ καὶ υγίες, (εἀ ἀφέζις αὔὸᾳ εἰρεῶχ ἤτοι ὐϑαζεύ- 

νυὰκ. Ε φαΐδ. ἀπ οΌ. ἰοςἰ5 {1 αιιῖ5 ρΓο σεωεζεῦχϑοι ἀριιὰ 
 Ὀιἰοηγίπι ποίἔγιι πη γεροποτον οἰ ἱτπαρεζεῦχϑου, ἔτει- 

τ πατγίιο ἰἀϊοῖο. παραιωρε οχ νετο ὃς αὐ δᾳείρεῶς εἰς. 
Δαν Ποοίοοο Προ ςατίοηίϑ ἔππτιϑαητ αΐ εαπάεπι 

. 

ΜΟΥ ΡΕΙΝΝ ΟΥΙΒΥΚΟΙ͂Ι 3 
εἴερατοητ ἢ σφρα φόρον, Εἰ εἰοὐάγέη νατο ἀρρε] ατατ, 
αυϊαρρ σατο δὰ ρεέξυϑ ΠΕΙ οἷο, σαγγα πὶ οπιιδνε τγᾶ- 
δἰτ, νε (Ο] 5, ν οἱ οιπὴ 415. Υ', 42,1π| Ἔχοιυρ ατὶ ο[ξ 
παρεμβιξληκότων. [δ νοταιι ᾿ς ξοπεπηπαρεμ(εξηκότων 
δρηοίοίς οτίαπη Ἰ-αρὶ νετῆο; σοξξον την τη σπγγεδησ, δὶ 
νογδαπενεσθο νο] πηι γεάάογε, παρεμξεξηκότες [Ὡς 
4αΐ ργατοῦ δγίρας ςοπίςοσηάοταης ἴῃ σαγγιιπι, δα 

φαΐ ργατογνο] ἰπιχτα διιτῖρϑ Ἰη Πἀςητ ςαγτίθιιο: νε],ντ 
Ραυΐο ροῖ Ιοφιυΐταγ, (ν. 4.4) οἱ παραχούμανοι Ὡς ζωιόχο"ς, 

10 φαΐ υτίρ 5 δα ἰλτι5 αἤΠάφητοβ, ΠΙᾺ Θπν νεμαηταγ ςαγ- 
τίβιιδ : απ ἀεπὶ ΟὉ τε αὐραξάτοι δί (πτοττὶ σαι} 
παραιξαάται ἃ ροετίϑ ἀξ], φαΐ νετο ἐπ ρ΄ (δ ποι 
Ἐ αι Ἐγὶς οαγίιι5, αὶ συγτῖν. ἀςΠ]Ιεσδησ, δί ρεάςἤείϊ 
εὐτίει ἰπτοῖ Ὲ ἀεςοτταᾶτ,νοςατὶ (Ὡς οτία πὶ πτοξα ται, 
ααλῇ ἀε(ζεηίοτος δι ἀείπ]τοῖεϑ. Ι46πὶ οτος ὅ αὐα- 
ζατώγροηιιβ εἰ ἀριιά Ῥαυί, ἰη ΕἸΤαςἰ5, τςς,35. Πος ταη- 
τιιπὴ ἰητοτο ἢ, φαοα [ἰς αὐϑαξαται ἴοι ἀποξάται 46 Π]|1- 
πητ α σαγτίδιι5; ὀύαξαται νεσο ἀριά [Αια πὶ εχ 
ε4ι15, Υ..43, ἱππεωνασηοίςίτ οτίαπι "αρί νετίο: ἐφ ε- 

20 73 αγεία!ομος. (ς ΘΠ τη  υἱῖ ἵππων. 
".48ο,ν.τ, Ρο(Ὲ ἐπεξατας ἀοΠἀδγαταγ νει 11 ΠῚ ὄνος 

μαάζοσι,προςαγρρεύυσι καιλέσι,ν οἱ ΔΙ Π1} 6, Νν.4.Ρτῖ- 

το πὶ ςετταιξ ρα ΠΟπταγαπὴ ἴῃ ἢ ψ, εἰ ἐηυΐτυτης 
ΠΪΠ1] δα τ ]ετας, δεοίατη ἀυτθη), πυγίω χίας, ἢος εἰς 
ςαἰξαστη ριιρ ἢ. Τ ἐττίμι πο, ταλαι σχκοστεύνς 1 εἰἘΠειόξα:, 
Οὐ αττιπὶ νόοιο ἃ χυτρῦς, ἰά ες νε]οοἰταιὶς Οαἰαγ, Ν.8. 
ἴῃ Ἔχε Πρ. εἰ ἀπεδείκνυζ, ἤΠσ. Πα ποῖος (επί οδίςα- 
τατο. Υ. τ8,1 δρὶ 06: σοσ!ςοιο δὶς πιο πα οίαπη ἔι-- 
{ΠΠπ|10 ἀἴςατ εἰδιιάα νε το; οὖ ῥος ἐμηοεα τε ρηετ 4η: 4 
δο ἀϊοι ποι μη ον ρ' α[ε!ατονεηρ. ΟοἸ]ςη, νοττε- 
ταῦ: ποηήίαίοηα βάης ἀν [ἀττ, φπποα, ενετη ργά [{{416. 
γερ ἃ εἰδο [σπιβεαιτηε τητενρ᾽ εἰν εἴπ. οσο Ροίαϊ 
αποά τοχταὶ ὃς (ἐπίεὶ ΠΠΔΘῚ5 Γερο εγα νἹ ἀθοαγ. 

Κοιπιςοά Παθεῖ αἰ οὶ τ τὸ ̓ρουχϑὲν ὁὐανεω(ᾳ μένο: σα πα 
[ππίιι5 ταχαΐγατ ροτίι5 ωϑροὰ τὰ τὸ ρου χ ὲν νενεοχ μϑ ἄχ. 
Υ.:20ο, ἐοτίλη γεξείαϑ καὶ Κὶ καλῶς ἀπαρχ. Ν.. 20, Ἰκλλος ο- 
πλϊττίτ Γαρὶ γεγο. Ο οἰ] επΐπϑ ρτο εὸ ροίαετγαι 7 χείρ: 
παρα ὅς (ὑαπηεγαγῖο ρἰαςαίτ. δίσοηιιϑ ε (ΡΠ η15 
ξαΈἘ]5 10], ς δ᾽ σα} 15 δα απ δέξεττ. "αἰαὶ ςα τρίς ρτο- 
Ῥετ,εσο 4ιο 4; 4πηρ] ἐπ πο ἀπδίταιιργαιεττίη) ο 
αἰϊο ἰῃ Ιοςο ἀόςδας [αἰπτὴ εἰς οοσποπλεπ Πα] οσιιτη. 
Υν.44, δὲν οτἱοίατη ἢϊς εἴ, ἀφο 4; τεέξιας ἐχρᾶσετατ, 

Ρ.48:,ν.18, τορετξάα Πϊς ργα ροῆτιο δα: νο] αἰπίπ- 
δτῖο ςοἸ]οςαη 48 ροί διωα,ποη ρος πλξπν. Ν.Σο, 
ἘΧοπΊρίατί Εἰ  "Αἴμος. ερο τη αἱ "Αἥιος, ιιοα δίροηίι8 

αὐοτι  νοεϊογίρι Γ1αἱϊ ςοάϊςίθις5, ὃς τη τα ἀϊοττε εχ-ς 
ΡτΕΙατη τ 27,5. ΡΓο εοάετῃ (διηε] ἀρ ϊοπγἤιιπι πα 
να]. εχοπιρ. ερίτυς Τύλλος ᾿Αΐδγος, (735,4) ρα Ὀ]α- 
ταύς ἴῃ (ὐοτίοϊαπο Τύλλος ᾿Αμεφίδιος, ὅς ̓ητι10 νῖτα ΟἹ- 

ςετοηΐς Τύλλιος "Ἄππιος, ντ ἀῃΠοτάιτ 146 πὶ ϑΙσ ΟΠ ι8 
δριιὰ εαηάοιῃ Γἰπΐμ, πες ἱπυργοθαηάα νιάοτις 
εἰμί πη δίροῃίὶ (οητοητία, ργαποπιοπ Βαΐμ5 εἴα 
Τηἰϊεραριιοτηθη σεητίϑ, μετ, ντ ΤΌΠΟ Η ΟΕ] ο. 
Ρ..48:,ν. 9, ΡΟ ἐτύγχανον ἀεεξ σοπιιηέγῖο δέ: ν εἰ 

Δὸρ τ ντ Κάριιβ νεττίτ: ἐγ: ὁπ 72 60 ἐοῆροΥ δ. Ν΄. ει, ἤος 
Ματγοῖϊ σοι ΠΠιπὶ ε ΠΙοηγῆο ποίξγο εἶτατ Ρ] τατςῃ: 
ἴῃ Οοτίοϊαπο 425. Ν. 39. ρέο δῤχῆς ἀρτίιιβ [ρθη 
ἑορτῆς: ντ [ἀριι5 αι; ν ετττς ἐεαίογ τὲ τεονρηρ.Οο].νοτ- 

τεγατ:ρο ἐ75:472 σον [αἰ αι τπεθγάπι ἤει “5 Ρι αΥἑησς 
Ρ. 482, νυ τάν Ρτο φεφελθεῖν ξοτίδη γεζξιις ἰερ πι18 

παρελθεῖν: (ντί τα 49,24. παρέρχεται Ὡρῶτος εἰς δ πολινὶ 
ἃ ριργαςςαιν 42. παρίῶ 57) ὃ ϑεαν)ν 6] σαυελθέίν,ντ [.8- 
Ρι15 νεγετ, κά ῥεξέασκία σουσεμενδ. Δ Σι, απᾶναι ρτῸ 

ἀπιέναι (ἀρτὰ το 4; ποτατ αἰ οτἶ 85, {ΠΠ}ρ}1ς! ρα ]ο 
ἱπέοσίας ντιζαγ, ν. 43. εἰς μίαν ἀγρραὶ πανΐας ἰε"α!. Ν. 23. 
Ρῖο Κατυΐίω ντοΓα; Πτεέγργεβ μαίνει σάρθηᾷ. α ΟΔΡΥ, 
Οάρυᾶνο,4η (δροῃϊ ΙἸὰςῖ5,(αστατη Ν Ἰγρη 5 πγε- 

πιϊηὶς “Ἐπεια. 7) 4 αἰϊαπάς ἀεάμέξευπι τ ποπηεπ, 
σρᾳ ἢ) 
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᾿ (4 ΙΝ ὉΙΟΝΥ͂ 5. ΗΑΤ ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. Ὁ} 
οἷα, πο (μεῖς σοτταπι εἴς, Οαρεπατθο νθτο ἴῃ Ετγασία ρος. ξμεγίς αὐζῖς, ντ 490,1. Ν᾽ 2, επ{α5 ε{ξ, καὶ ἐκ ὦ 

αἰζ ΡΠ Ια. δ. 3. σᾶρ. 5. Ν' 4.3, παύτας ΡΓῸ νυ], παύτες ἑκούσια σωυαρα τω Τὰ πιλ. ὟΝ 15. ἀπιδέ τ ντες αρποίςίςς 

δαιιοίοίτ οτίδτι Ταρὶ ν οτος Οἱ ἐη ὑ πη [ΟΥΠ70 γθη, ετίλτῃ Γἀρὶ νετίο: πον ἀπ ΘΥΙ Ηρ, ΑἰἸοαυὶ δα πηϊττί οτ- 
Φυο[ὐὲ ον. Ν.4.7. Ῥτο  Ἐχεσρὰ ϑιθρβᾶηιβ ράσο. ἰαπηροίϊοι ὅν βέποντε: : ΙΔ ΠΩ 1411) ΤΙ ΠΟΤῚ ςπιρμαῖῇ,, 
χγιοπως μαθεῖ᾿ Ἐχεῥα,ντ οτίαιη Εχέτλα. τ Δα πη» π-. Ὑ2 2, πηδσὶς ργορτῖς φρατείαγν. Μ'.30, ζιρ ἐν χερσὶ δι 
Ἐτα οἰ ς ο, 9. [δα ξοτλίλη αὐότοσ Ὠϊς (οτὶρῆτ πίω Ἔχε-. ἰοπίας νοιτογαῖ δἰθηροασ. ἐρ,ο ὧι ὁν χερσὶ καρποιὶ ἰητοἶ-, 
Φανών πόλιν. Ἰίρο ἐγταρεδίηῃ 401. ἀφ πγοῖθη 15, οΟΠ Προ αἷς, δζ τας 

Ρ,.4.8.4,ν. Σ τ, βογίαῃ ἰερ, παύτων μώλιςο. Υ̓. 31,» τοηαΐο, ἀστίςο]α: άπυς οΠξητ οςςιραιι; 40}. ΟΡ ο- 

τοξείας ξογίδη δου ξτπιπὶ κα ονστοέμενοι. ΠΙΠ πα] 5 νεῖ-. ηἰτ διὰ (υἱκεκομισμένοις » ἔτ 65 ἴΔΠῈ σοπηροτταζαβ ἴῃ 

τοῖα, Ὁ ΜΠ ΠηθΥδΩ1. 1 ρα νοττίτ σοη {πεφη τό... 584. τὸ σγαπαγία. δίς ἴῃ ξτα 4.9 6,12. αἷριτφχισμιὸν ἐν χερσὶν ὑνίᾳ ἀἰ- 

ν᾿ Ρ΄ὸ τε ἰἀθ πη ἰοσὶς δέ: πον γρμτο απιθρεαπῖθ. Ψ. 44... οἷτ αὶ πυΠ ταιπὴ τη δῃ!. {ἔγοππς νγρογοτυϊ. 

Πιαρ Ἰείου ογάο εἰς, ἄξιος πολλών ἕνεκα ἐπα νέίοϑαι ν ΕἸ, Ρι403,ν.1 3,τείείιϑ στη ἀτγιϊσυΐο. εἰς Ὁ πόλεμο 

“πολλῶν ἕνεκα ἐπει!. ἐϊάϑεω ἄξιος. ν.46. αϑὸς Ὁ ἀγῷνα: νὈϊ οτίατι ργο αὐϑασκευασα 

Ρ, 4 δ. ν. 4000 ἅπασι σοῃ ΠΕ ΠΙ Θητίτι5 [ασα πη Παίο5 ΡΔΠ: παρεσκευα σρίενοι, Ν᾽. 22. (ΟΠΊΓΠΔΙΙΟΙῚ 

ἅπωνας,αὐςαί τίμιο οαίι. νε] γεσεῆτο ἀατίιιο ἅπασιρτο 63 ὥς πύλας, ἴῃ ἐχοιηρίασὶ ροίταπι εἰξ δητα ΡᾶΓ 

ἔχιν τεροποηάσιη οἰες δἰ Πι4 νεγθιι, φυλώδν,νε! ρίμπη ὐραλαξών: ἰητείσατο νου θοσιπὶ ογά!πε ἃς 
Πτηῖ]ς. Υ. 28, Χγίαηάον δπποτζατίοπιθας τη ΡΙα-. (ἃ. Ν. 24, ὑφεσηκὸς ἀσῃοίοίς ετίατη 1ἀρ᾿ νειο 

ταγςο ἢ Π1,2 6 1 Ρ το δυσὶ ΔΙ τρισί, 5 α γετίπογο δὺς. Μγξεης ροντσιτα {1 ἐφιοηκὸς τη] 5. ΠῸΠ τείταρδθ 

σὶ οἰιπῈ ντγοα; ἰμτεγργετα ΠΠ] νεταῖ: σα πλίαρτα( 469, Ν΄.28, ρτῸ πολλοὶ (απίτι5 τα α εἰς λοιποὶ, γο] γῆ. 

24}){τίδας Μαγοίιπι ἃ ποίοπῃ τε ιιθιι5 Δ ο ατιιπ 2 ο πως ἂρποίοίτ οτίαπν "αρὶ νετῆο; ἐα σεέξονε ο122 

ἘΠΕ, αὐ νη ἀφοίτη ἀαπηπαταμη:αῖαις ἵτα, ἢ ἀποτδη-. μά ἀο ἐἤξεγγθ. (ξὰ πο πιῖπαι5 ἀρῖα ἰερεῖα 4 

ται δοσεΠ}επτ (Ἐξταρία, ᾿ορ εἰς ροτα {8 αἰ πηῖτ- παῤ, ογνπια,. Ν,. 40, γεξληα5 ὅ0}) ΟΝ ὑσαυζυγίων:ντ 
τί. δε ὅζ ἱπέτα Ηἰς ἐρίς ᾧ δὲ άδὸς Πα Εγα5 γε ρατίτιιγ, ρι5 σῆμα νεττῖτ, ρον ἐμρθητῖς. ὨΠΠ ἔοττε ὑπὸ ἣ 

498,10. Ν. 4 κ,,Γεόξίαϑ ἴπ6 ἀττίσα!ο,, χοίραν τε ες. ὑποζυγίων Δςοίρεῖο νε 15 Ρτὸ ῥρέγ τμ6η 4. ΡΙ ΑΙ 
γἰλίωτνε] τοῖςητο αττίσα!ο, ΡΓῸ μεγώλίω {ιὈ{πἰταε- ὀ δαεπηξβά. δ: 

ἀαπη [ρου]. μεγίςζω. Ῥ,494.ν. τάν ΡΓΟ ὠκκλίναντες πηα}}π| ἐγκλίναν 
Ρ, 4,86, ν. 16, ςοπιιεηϊεητίις ἔοτταῖα πολεμίων, ὄἼαπιΑ} δ (ρα, τιιπὶ (π ργα 4. 13,2. Ν'΄ 35, οτίδη οοὶ 

ῥοίξιμερε. ϑῖςν. 3 τυ Ρῦο λυπηδοὶ ἄρτι [δρθ Πγι15 λυσ ὨΘΠίΘΠτΙμ5 ἰΘρΘ Πλε15,, καὶ αὐτο “ἥν Λατ. ἡ πόλις 5 ΕΥ̓Α͂Ι 
φρὰ,ντ ἀρτα 4 7, 36. [.2Ρ015 νοτεῖτ, ἀσογ ραηοι 5. Ἱδηα ξϑ βοο 1, αἰη: πογμεηδορρ!ίμνιο. Ν 34. καὶ ἃ 
αἰῥογ. Ν.36, ρο[Ἐ ἀφελόμενοι ἀςείξ κα πχουσι, καρποωῦ- 3.0 ν᾽ ἀατγ οτίαπη Ἰῃ Παρ] ΓΟαϊςο Βα. χὰ νογιῖτ, 
στα, ν εἰ ααἀ νετθυτ ἔτη} 6. 4ἱιογα. (ε τεζτίιις ργοςι] ἀπ 10 αἱ ἄλλα; εείεγά. 

Ρ. 487,ν.2:, ξοτίπΊορ, τῷ ἔργῳ, ντ Ργασο τ ὑσοπ-. Δ] ιοτίε5. ἤιρτα αἰχίς ΑἸθαπν τείριητα [ἀτιπῸῦ 

ϑεαϑαι λόχοις. Υ.24, ΓΟ τὸ που δδίμπγάς ἰοσογῖβ γραῦ, ΟρρίΔογιτ) ξα{6 πλαῖτοιγ. Ν 7, ἐϊκατετκευασμ' 

νεὶ δὲ καὶ: γε ὃς Πιἀριι5 νοτεῖτ: γεϑάζ, ἀάογεῖ πάη νἹάδτατ οτίατ} ἀρί σοάοχ Πα θιΠΠπ Ππαπη ν ογτίΓ}} 
Ργοραρεἑιμάο. Υ. 3.0. οὐτη ἁπάσῃ δα ἀἰ Ευ  πτ Εχ τη βαδεπιες εχ {ἐγηξέκερε. ΟςἸθΉἶι5 τπδ] τ εὖ κα 
ΡΓασοἀοητίθιι5 πόλφιντ Γἀρα5 4104; νοτεῖζ, 27) ογὲ σαυασμένον. Ν.4 1 γγεὶ ἀπήφαξαν]ερεπάμππν,ν εἰ 

ογόε. αἸϊοαχαὶ ποη ποίπιιβ ἀρτο οσ θεῖο ἅπασι. [δ᾽ ἀολ. ῥαξαν: Πα, αν ἀαϑδάηω; πος, αὐ Σποῤῥάήω: ουΐ 
ΤΊΟΧ πανί χόσεν [ὩΓρΑτΙ ΠῚ ΡΓῸ πανζῳ χοῦ, Θηδτιιπὴ εἰἘ συῤῥαῆῳν ν. 3) ὃς ὄηπρῥαῆην ν. 22. Ἰά6 πὴ 

Ρ.488,ν.20, πτίςΒτοπΙἤπιτι5 Βῖς ο[Ἐ {δη(5 ροία- τατυπὶ ἰπέτα φιοη; Δ ἀπ] πὶ ς ας 1,24. Ὗ.41,ἢ 
αι ἀπητᾶτε, ὃζ ἠδικεῖαϑε. Υ, 3.7. ἴῃ Ἐχθιηρί αι εἰξ 4. [ἰπ| ἐδὲ δ ελάχ. 
εἰκολυϑήσοικεν. 4110 Γετεητο, ΟΕ] ηι5 νεγτεγαῖ; 6. Ψ6- ῬᾺ 4.9 1Ὁν- 2,1Π Ἔχοιηρ τί οἢἢ Πελανών εν [ἃ 
γο ἰαοοηιο» δ ρο[ ἐγίονοι. δε νετατὴ ᾿εξε ΟΠ απ ἀπο. ἴα νεγῆο Παθεῖ, ψεηηῖ ααἱ “Ῥείαπον τῆ ὧν δον. 
θήσομεν ασποίοίτ ετίαπα Γ αρὶ ν ΕΓ Ο; τιον ρο  εγημα ἰερο- νετατῃ (οτἰριιγατη ς ἤν Πεδα! ὧν, ροτίρίσαιπῃ εἰ 
πορησ. ᾿ Ὗ.39.,ΟΧΘιΉρ]ατ Βαδοε Οις ϑεοις, ργαπι[ἃ ταπταπιεχ πος ποῆτο αἰέξοτο (226, 2 2: ’ οο,2 7) 
Βγροάϊαίτοί 6. ιάτῃ ἰεξείοπ ἘΠῚ (εςυτὺς (σα! πῖμ5, Ρ]Τηΐο :{ξἀ οτίδῃι εχ ϑτέρΒαπο, ρα 4ηετῃ ογαὶ 
ψειτογαῖ ; ἀφο μίμεν ἄἶδος ἐόθν6 ὦἹ ῥοίίηερε ρορίο ἱρῃαθοτίοο δῆτα Πεδγές Ἰορίτυγ Πέδα, απ σοηι 
ἽἌο»». ἐμ{δυτ,. 564 νετίογειη ᾿εξξοη ἐπὶ “ὃ ἔϑνοι, 1Πεδανύς: αιοά ορρίάυτῃ εἴς ἀἱεῖς Αὐυϊοπίουπγρυά 
οοηῇτανας [ἀρὶ νετῇο ; εἶδ σορρηρεηεηὴ σθη126 ΘΟ ΗΠ, Τασΐαπι Ἰορίταν βεάμνα, ὃς Ρεάο, τιευῖγο σοῃ 
“ἰφογθήευ 7: ααἰπεν [45 Κοησάηος ῥείεηα. δὶς Ταυΐδ,; 8684. ν. ΡΟΓῈ σία τε αγωίγίω, ἐς Πάοεγατογ ραγτιοίρίι 
“ηρογάῖονος “τε δείίμνν εἰδ οεμετεῦρ ρου ρηείογ τη [6π- ς ὦ ὄχων: ντἸπαϊσαῖ οείατι [αρὶ νοτῆο; ἡ γηξίτερα ράθε 
1φη!τᾳ ἰοζές ς,κἄτεεμα 1 πίη, 55. μι « “),ζαγοι εχίς δχογοίιε. ΝΣ 6, Βολαὲ ίξιι Βωλαξ (ντ ἤοπι, Ὁ 
Ἅονφάηηδ. ἀν ἊΝ Βιαθετ) αρποίοίτ εείδπὶ Τρ νοετῆο; ἐλ οἰ Αὐἶηθτ' 

Ρ. 4.8.0, ν.23, ρύο μηδὲν αρτίιις Ια σεϑμνδέ. δὶς δζ1.4Δ- πὲὶ βοίας. ϑεάρτγοςυ] ἀμδίο νουῖοσ εἴ σεἰεπίϊ πο, 
Ραδ5714 Ὁ ηθη ρβοδηϊ δας γεβοογε. δὶ αυιῖ5 ἰδ] ἀοιη σο-. ἰδέξιιγα, φυ Ποσὶς Βοΐλλας : ργαΙοττίπ αιπιπὶ ἃ ϑιερΒδ 
ἡ δγα [ας της αὐ, ρεΓ πγ6 [σοῖο ντ {Πὲς ποη Δἀ πὸ 4Ποηι6 Βοΐλλαι,, οἰ ΘΘΠΠΝΐ Βοϊλλανὸς, οἶτο 
ν Π1ὰ5 ταητα πη οὐ ἔδγαταγ θὰ ΝΟΧ, [δα οτίατιη άτθ.͵ Τί οπγἤι ποι ]ῦτο 8, ρτὸ Γιατί πομοίηἰς ορρίάο:, 
Ἰίφιππι ᾿(ἔγαπγοητιιπι γα ςιιπη. δ Βοϊλλανῶν πιεητίο ἔππῖτ ἰα ρτὰ φιιοηὰς ἰπ [ατίῃοσι πὶ, 

. 490,ν. 3, νι Βἰσςοηϊαπέξια! πο  ν ον θπὶ ετῖ- ΟΡΡΙΦοτΓαΠῚ οαταίοσο, 3χό,19. Ἑαάεπι Αἰατεδηΐ ὃς, 

Βιιταπη οἰἘ ραττίςσα]α: ὅπως, τὰ [αρτα 485,37. ν 146 δ ας. δίροηὶὶ εἰ (εξητεπεῖα. 4π4π) ςοηβγπηαῖ ιιοά μὴ 
ἔαρτα ποταιι δὰ 269,:7.. Ν'. το, ΠγΑ τη τιραδεᾷ νεοσυλ- 60. Ῥ]ατΑτοἤ πὶ εχίξας ραιΐο ἰητεσυις, Νὴ ὑδοτυμη 
λεχτῳ: ντ (Ποῖ ΠΊΟΧ ἰδ αἶσα ἡγεμάσιν ἀπείροις πολέμν. τἴοΓᾶ τη ὨΓΠ]ΑτιιΠ), Βόλλαι, Ρ. 4 τ 3: ν᾽] πος ορρίδαιπιο 
ὅταν ἴτᾳ ὃζ Πάρις νεττίτς ὀλου δεῦα ΜΉΡΕΥ σοίϊοζΐο, τὰ αἰίξοτε ἀἰϊςίτι ποι ἀταρ ἰπ5 σεηταπι {146 15. τ 
Υ.Σ Σ, πιασίς Ρτορτῖε φραϑιαν, ντ πο Χ ν.26, ὃζ 30. αυρσητία ἃ ἰκοπ,. σοαάΐςα ἐπηεπάατα Πιηι. Ἔχεπηρὶ ᾿ 
49 τιν. το, Πσημοηας πηαρ]5 ρτορεῖα [ερ πη5. ΡτῸ ὀλίγας, ἡ γουμέναις, πόλεσιν, μαΐδοῖ ὀλίγῳ, ἡγεμονίαις» 

ϑραϊιαὶ, νττπΌχν. 2.7, ὅς 41. Υ α ὃ, ὡς ΒοσΊΠ]Ο.Ο πόλεμον: Πι}}0 ρ[4πε (επί. δεά ἰάεπ Ιλ οη). ςο6.0 
τεάἀιηάήατ. “ Λαΐωων γἤμοις Βαδεῖ δ’ Λαϑίνων ἔϑνοις :εχϊρμοίοηί ἊΝ 

Ρι 4οζ,ν. τ, αὐ δ᾽ βοττὶ ροιςίξ, ἢ τεξογαταγ αἀ ἃ ἀπιστίης, Ψ,. 2 9, Πλα ΠῚ τε τγφῃίροίτα, τῷ τε ἐρύ τος 

οἰκέϊα. Αἰϊο μα (1 δα οοι(] 65 τεξεγσς να 5, ἰθροπάμπλ μαϑὲ πιρενόντων ἐχυρῷ ὄγῆι, καὶ τῷ πλι Ν᾽. 32) Ρτὸ ὄθεθα- : 
λυσι. 
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ΝΊΘΕΠ 5 ΕἸ ΡΏ: 

στο εῖα5 [οσΘΠΊ115 ὄφμθαίνοισι, ντ ρᾶσ, ρτατσς . ν,. 40: 
πο 060 [Δρι5 004; νοΓτίτ ; 4741 ρΥΊ7,2Ὲ 2747 οΣ ἐπ- 
φάἀθγοπ1) νοὶ (ΔἸ τειν ὑαρόθηνι. ΜςΡτΟ Βω» αιο]6- 
"πᾶ τιπὶ ες Βοϊλλαιοὶ, ἀοοι ρα ϊο ἀητα. ΟἸαγθαηι5 
΄οῆτιε να] Βοϊλλανοὶ ἰςσοπάτιπι σοπίςτ: νο] Αἰ ζολανοί: 
ἰὰ Βοίαιη ἃζ Βο διὸ ἰᾷ αῆτο σάρτοϑβ ἐπ δ πηοιδιίτ, 

γ3,.43: ὃς ΡΠῊΤΏ. Ηδ..2, οάρ. 5, ἰητογ ρυσοϑ Γιατίπΐ ηὸ- 
ἰηΐ5 ρορα!ος ργατογ Βοίαπος γεςοηίος εἴϊαι ΑΒο- 
ἀ05.. [δάθιι πλοχ ρἰαηίοτο νου θόσιιῃ ογαΐης ἰὸς 

ταὶ πύλας αἰοίγοντες εξέϑεον ἀθρ. 

(ἢ ὑφ κα μένοις, ντ ν.47. 

496,ν. 9, Ῥ͵Ὸ ὅϑπον [σσ πάππε Ὁ πότερον, ὃς 
γγ}9. οἷς ΡΓῸ φροφγόνοις, Οἰξο πα τ οτία πη [ἀρὶ ν ετ- 

ἜροΥ τα Ομ: 4 ογαμηη0 σγάμετα [᾿στέη δι Ά., 7 "472 
πέροίοι [ο. ᾿λ ΟοὐγαΠο9 [ἀφ γε ἡ 7αεηδίαν. Ναας, 
δξιιι5 αἰδιεζάφρευε: ΘΟ στὴ (ςΠΠἴσοῖ τοιηροτς 46 [δ- 
τ Ν. τ, ρύο αὐτῶν Ἔσοπάι) ροτίι5 
πῆ, ν εἰ αὐτοῖς, 3.1, πεοςϑεῖαι ἰαρτα ιοαῖις ἴῃ ἢ- 
ΠΠ Ἰοχιεπαί θέποτς ἰερίταν 4.47..31.[οἀ 4|10ὲ ἔτ- 
ΒΏΓΠΙ5 9 ϑείνα!. 

νοΪ ἴῃ γε πλιταη 44. Ν᾽ τς, ΡΓῸ ἑκείσῳ ἀρτία5 Ιορα5 
Γι νο] αὐτὸ, Ν. 4.4, Ρτὸ «κε δίοις τεῦ δοίκοντα {υΠ05 

δοῖ φαίμσηα ρα ἑια ρα } περ. τε ξεο, πᾶ πλ1}6 ν πα, 
εἰς οὐΐο {4 αἴα, ντ τοίξαταν ῬΙατάτοῃ. ἵπ Οταςς 5, 
τ3ζ. 46. πα] τ σατη ἀττίσαϊο, οἷς κΤ' τί π. 
Ρ497.ν.4. 4υΐα τείχη ργϊπατὶς αι σι γι δα υὸ (Ο- 
τς ΠΑρὰΚ Ἰεσίτ Ος τοίχοις, (ρον ραγέρίος «εἴγε, [εὰ 
Ὁσα! ἀιιδίο ἰεσοηά τ Ὅϊς τέγεσι, (ρον τεξίσιντ ἰῃ- 
168,32, ν 1 {|ΠῚ}Π15 τγερ ἀατίο ἐχροηίτασ: ὃζ τατ- 

Ὥσ41,7. 
ὑΡετ πιο ᾿ΐσετ. Ν.26,{| πλεῖστ ΠΡ 4 Πη115., ἀκούξοϑαι 
ρίξη άιναν οτίτ δέει ο, στη Προ; ὑπα16 γηηἐϊ απ- 
“ΥἹ ΕΥΑΗΙ 454 αἰσεγομιηγι ας ἢ Ἰαρας5 πλέϊφαι, ν εἶ πὰ 
τα, ἀκούεάπη ντ νοςς, ἴτὰ ἃς Πρῃϊοατίοπε ραῆταα 

τοτῖτ αςοῖρί. Ν΄.46, Ἰοξξείοποιι Πᾶπς ἀσποίςίτ ετ- 
ὉΠ ἀριι5, ἀτιπη ν οετίτ: 9 γοηφηΠἼΑΉΓΕΣ φημ σ0η- 
2ομι δια ρο ἐείοηστς [6 ση2 ρἰο 6 ἐπ γρο 1 14} ἀορο- 
“. Οεἰπηΐας μοῦ Πγρα σε νοιτογαῖ, σοσερ ΗΥ 6, 
ἡ {715 οὐ "ΠἸοη6: γαοῖς, φηάς σεἰ δ γε Αγ βοραίδ. 

νι ΔΝ 2 αν Πρ ΡΓὸ καὶ ποη αδίαγάς [ερὶτ εἰ: “σὴ 
7ούμκαάεοαν, Π ὁοάφ»» γ»φοαο οα"|7 Θρογτ γε ρα. 
Ρ. 499,ν.τ. Δ. πῈ 1 ἀριι5 ΡΓῸ ἀφαιρέσᾳ [εὶς αναιρέ- 
ὀηεν Ποπ6. {1 αὐ αιρέσῳ δῆκας δδωδαι Πτειιεγτ τα 
Ἰετὶ, αὐ ρευοἰ αοπ ας ρασπαδ. νογίτπ5 ἐογίδη ἀμέλέ, 
πηρθ, μτημΎγ ηρι, [οἵΐσε!. ΜΝ 4, ΠΊΔ [11 στα αν ρέϊν, 
ἰδ] χασαας ἰοαίτιτ, Ν᾽. 2 ο, Πάρι ρτὸ ραττί- 
ἷο φιλονφκριῦτες. [στ ΝΕ θ.1ΠῚ φιλονέκοῦμμεν. [᾿ς ΘΠ τη 
τίτ; χα σεν ἐδ οὐ ῥερμκοίοηιάη ργοροπεγε βο- 

4. ῬΟΙ 5 ἐτίατη τς νοῖτογο; 2 .ὦ ον βΥ9 ΜΟΠγΑ ἐγ- 
τ τοϑομοποίρητίά, ξ5 οησαάγερρ. {ἐάϊο, πος θοηονα- 
Τρραὲ οἰαιϊτατῖς ργΟοοτο5 (μα 0η6 76 τη {ἐτιπεήραναα, δέ, 
ἰιοερρητε [ἰτέα ραιγίά τη σγατγεάσαε, δας βέπι. 
᾿ααητία [ἀξ Γαρις {᾿ονεττίτ: φνα ἤπγ οὶ δεηρα- 
τ γηό, 59 φησ τιδὶ ἀν: ΜΠ. ΘΗ γηοαογαγῖ, ξ᾽ [ογιτ- 
Ἰρήγοε υἱὴ. δςα νἱάτταγ ὧν ᾧ ἀςοῖρίξἀππι ροτίαδ ρτὸ 
ἤσῳ χρόνῳ : ἃζ ΠΊΟΧ ὅτι νεΥτο Πα ̓π ἔπ; δος (οπῇι; δ. 
αχίνεα εδὲ σἱγεν [Ὡρροίημι, 55 Ἴδε φάρας βάμει, 

ΠΝ Πτατῖιι αὐτίκα μάλα. 
Ριτοσ, ν. 6, σοι, 'η ργαος , πιοιηθτο ρούϊταπη, ἰς 
᾿ Ροτιδοαπὶ εἴ, ΜΝ 6, οὐξοεπὶ παης ρποίοίς 
οἰἴατ Γαρί νεῖῇο; σαν ηησφη [ϑ οἱ αγη72 ὉΥ δ: σοί. 
ἀνε, (οἸ θη ἴα 5 πλα αἷς Ἰητοτίεέξα σορα!α!εροτο, 
τ λήων συμιιάγω. τε χαὶ “ποίκων ὦ πόλεως. 564. (πὶ 

᾿ ἤρυ (πΠδαπα!οπάμτη ν Ὁ] ΠΟΠΊΘΠ χεόνα, ν εἰ νευρὰ πὶ 

, ἢ Υ.2., δ᾽ οἱἢ ἀρποίοῖτ ετἰᾶ Γαρὶ νοτίο, ρδγ Μ0:. 

Ν.3 7 υτοίξίας το 

Υ.3.,τε νεἰ εχριπρεπάα νἀο- 20 

ν.14,{Π| βελεύσειϑοι π18}18, τιταπρο- 2.0 

Ῥ. 498, να τ, ἀςς Ἐ ϊς ςοη! απέξίο δὲ ρος ἀἰποτυγόν. 40 

γΑΙ [ΠἸγρεὲ ἐμτεη αἰ ἰτρτε ροί γα, γεροησιίίαίο (“ ρά- 70 

4 θγ»2144 1γ αγργο ἐγ Αγ, 55 [ογιηπα σ ράγοι. Ν. 60 

5 ὙΠ Ὁ ΝΕ ΤΥ 

(δ ἃ ποη πλίπιις ἀρτο [6 ρα δ) ζω, ντ Ῥα!]ο ἰητᾶ,ν.3.2. 
Ροτοίξταπηθη ὅς η]ὰ γοτι ποτὶ ̓εξξεο, ]υΐα Πιμη] τοτ η- 
ἔτα Ἰορίταγ δὶ ζιὶὶ ϑεοιᾷ, ςο7,1τ. Ν 24, ν 46 Βΐοτοτ- 
ας φαοτηοάο Ετατοπ ({δι γυεαν ) ασοίρίατ. Πϊς ἐπὶ πὶ 
γᾶς ἀπηὰ5 αὐ νεῦς σοπαϊῖτα χό σι ΟΠ Ο6}] οδητιτη ἃΠ- 
πἰ ὀχρίοηττγεβ αἴαῖοβ, ἀθογαηι ΒΊς αἰΐαιιοῖ πιοηίεϑα 

Πηςε οέξαυα ατατίβ. αι Π1}}]} ἱπηρεαΐτ. ΟἸ ἀξ α 15," . 
Νν..46,1.3ρ᾽ αι σα; ςοά!ςοην στ ποίἔγο Ηϊς ςοπίδης- 
ΠΠ|Ὲ,ἰπάϊςατ εἴπ νοτῆο ; β΄ πο [οσεάαι εἰς, ἐκ φητεν, 
(ξἀ πιαρίς ςοπίςφηταη ρα εἰς (οἰ επὶΐ [ξητόεια, ροίε νοὶ 
δῆτα βλάπηοντοι ἀφο πορατίια πὶ ΠΟ ἢ οὐδὲν, νοὶ 
ἘΧτΟΠΙΔτΙ 11 ΠῚ μωκροί, μέν γε αστ ρτὸ αἵ γὸ ρτα χιο- 
απ οδίεγιαταπι αἰ] οτίς5, δ ἀριια αι Δ Πϊᾶτὴ ἔγο- 
ας! Πίης, ᾿ 

Ῥιςοτνν. τύ ΡΓΟ ἔπ Ἐχοπιρίαγ πάθει ὁπ. 04 ρᾶ- 
τα πα ας ἔαοἶτ : ΠἰΠ ρτο ςοπηραγαῖίιο πλείω ἰ6ρ5 [- 
Ροτίδτίτις πλεέϊσοι. Πάρι ργατοσίτα δὰ ραγιίςα]α ν εττίτ, 
βαῤπρίαγα. ΝΟ ,ρτο καὶ ἀρτία5 ΠΕ ριᾶ5 εἰς, Ε] ὁπι. 1185 
σοι πλτατίο ἀρια Ῥαι Δ Π]ατὴ ΠΟ 411 ἃ ΠῚ ἀπ ηο- 
τατα Ε[Ἐ 4. το, τ 6. νῦ ΕΥΓΟΥ Πατιϑ ἤς 6 (᾿τίρτιγα ςοπι- 
Ρεπαϊο. ΜΝ. τι, Δ] πφογο νίἀεταγ δα Εατὶρ 4. πιά, 
Ὡςβθης αὐδρῶν εἰς ἅπτωιτ᾽ εὐδαιμονεῖ : 40 ἃ ̓ Ξ δ ἔεγο νοῦς 
5 Ν᾽ ςοῇταζας ἀἰςῖς, Οὐκ τιν ὅςζις παύτ᾿ αὐ ὴρ εὐδαιμονεῖ. 
Ν.4:, παϑεῖν ἀσποίσίτ ετίατπῃ Γαρί νογῆο; 4,417 ε[ὲ υἱρί- 
7,41 7,4 ἰογ 77) ο772517,772 ραιἼφησίά. (εὰ (επτεητία ν46- 
τα Αἰ Τα νογθιιπι γα αἰ γοῦο, δοκεῖν, γομάειγ, Ὁ] ΠΠ11}9, 
πἰΠ ἔοττε ππας [τ πίη εΠπ νο 5 9 59 (γοιῖς εἰς, οχ- 
ἐτϑηλα [ϑεμη οι [ἐπ φαία 5 δέει. γυρτὸ ἔπ ποη 4δ- 
(τάς Ιορ ὀγὶς ἔς αι. 

Ρις ΟΣ, ν.3 17 γε π5 σα πν ΑΓΑΓ ἰΘσ Πη115 τῇ 
σεαυτοῦ πατοίδι. Υ. 4.3, ΟΕἸΘὨΐ5 ΡΥ αἰγαϑοῖς ππΑ αἷς 
᾿αὐα[καμοις. 

Ρ.το3,ν. 26, ντὶς Ἰοσίτη Ἐρισείοις αἐεσούμζω ςεφα- 
γοις, ἴτὰ (Πρτα 414,17, 46 Ποςίρίο Μ τοῖο, σφ νοις αὐ- 
τὸν Σριςείοις αὐέδησεν, τα (Ὀτίρτατα σατ ἴδ᾽ απο η; ΤῊ] 

εἤξε (πρεέξα, εχ [εἰπιαὐᾶ τοξείας Ιοσὶ ΡΟ ΄ς Σρισείας, 
ντ 20 8, το; 4110 πγοάο δ [ρτι5 ντγο ιη 6 νογιῖτ σο- 

γοηα [ογεάτηῖς. δε ἃ σαν Ὠΐς [Ἐ πατιγ, πολίτέω ὑαρ- 
«ασίτας, (ἃ πολέμιον ἀποκτείνας ΟΕ] εΠΐι5 Ηἰς πα] αἱζ ἀφείς 
οἱφ τ να ἴητο Πσαταγ σογοηᾶ οἰλῖςα ; 4181 ΟΒ ΟἿΝ 5 
ΞΕΠνΑΤΟΣΚ ἀαγ [οἰἰτᾶ, ποταπι εἰ εχ ΒΠΠουι5 δενε- 
ταῖς ἱπίςτιρτίοπίθιι5. Υ,312,ὀλίχρις Παδατ ετίαπα 
Γαρίςοάεχ,ντ  παϊςαῖ νογῇο ; ἐμ ράηοῖσ, (ΠΟ ηΐι5 
ΤΉ Δ τ πρώ τοις. [ἢ γα οἰ σοίας ἰῃ Ππ}}} Εἰ οὐϊα ἀϊοῖτ, ὦ 
μεῖα παύτων, Ὁ σεωὼ ὀλίγοι:, 59 γε) ογη ῥη4 55 σπ ρ42:- 
εἴς, 66),.44. ΜΝ. 8,πηα]πητγαπεροῦτο νοςαπὶ οτά, 
εἰ καὶ μὴ τσ. 86η.ν. φρατηχὸς ἀρ ηοίοίτ οτἱ Τιἀρὶ νοῦς 
ἢ: ἀμὶ “πὶ σρηϊηγίο, αὐ ΘΟ] εηΐτ5᾽ ΠΑ  αἰτ οραιωτηξ: 

ααΐα χια Ηἰς ἀϊσαηταγα Μαγοῖο, σι ΠΑ η. Θ}] το πὰ 
Ῥοτίιι5 αιτᾶπῃ 1 ἀπο ΠΔ σορετοτο νι ἰδ τὸ Ματ- 

εἷας ἰῃ ἐο δὲ ]]0 φραϑιώτης ροτίπι5 ἔδιι λοχαγὸς Εις ἡπιᾶπα 
φρατηγϑς. 564 εἰζο ῃἰς (πππὶ σα πε ἐπα οἴ. Π1. 

Ριζος,ν.6,ἐρεηάαπι ορίποτ, πολλίω μου 5βα κατ. 

μαν. Ν.:0, δὶ ἐκεῖνον ἰς ἀἰςΐτ ντ (αρτα αὶ οΟ,22, δὲ οᾧ: 

Ρτο δὲ ἐκείγν, ὅς δ) ὧν. 5. Πλ] το δὶ ιὶ ϑεοιὶ ἰηέταςοτ,,. 

Υ. 12, ςοπηπΊα {τ ὑεῖ ὧν ἐχθρὸς ἰώ, Οεἰαπίι5 Αττί- 
σα ὈγαςΠγ]οσία νίαγρατιιπ ραταῦ τ τωρ πύτων οἷς ἐ- 
αϑρὸς (ὥς [τὰ ἀςοἰρίοπἋατη ροτίαϑ {ΠπῈρ|]Ἰςίτετ, ἀτα τα 

νεγτεη 5 ἰοςι5:; ζ)ον μη, 12 μον γ8 σΥΑ 1472. δὲς 

(ΓΝ οἰ Εἰ) τριλρρίρτ ἐγάη, θχς. τ. 564. οτίατη ν οτία 

ἴα μενοτία, γεξείας ἰεσοτῖς, ἀφείλεοϑέ μα ποΐ το τἀμά: 

ντίηξα τ 17, 2.4: 0] δτοαΐο εἰς Παΐιι5 ογατί οη 5 γερ- 

τἰτίο. Ὑ΄. 2: 7ιῃ Ἔχειηρίατὶ αἰ ας (τγῖρταπι παλιν πσθῳ- 

δυσία. (Εἀ ποίξτα (᾿τίρτιγα οἱ ν Πτατίου ὃς οδμεηίθη- 
τίοτ,ντίῃ παλιμιωρφόότης, ὅζ {πη Π ι15, Μοχ ἴῃ (64. Ρ6- 

τίοάο περατίμιαπη οὐκ ἀρῃοίίς οτίαπα Εαρὶ γετίο, 
γπΐσηοη υτηετς ἰαμάάγει ὃ νἱάθταν ταπηθ Ροτί5 
οχρυπρεπάλ. , 



7. ΙΝ ὈΙΟΝΥΞ. 
Ρζο7, ν.Ὶ, διὰ Ὁιὶ ϑεοιὶ αἱ εἶτ νι αρτὰ δὲ οι 190,22: 

κατα ἐτεααδτίαδ᾽η μὰς Πρηϊβοατίοης Ργαροίτίο {14 

τοσαῖ φεηϊτίαιιπα, Υ 8, ἐγκαϊαλίπω ἰερεηάᾶ εἴς Ρτο 

να. ἐγκαταλείπω, Οἴξο πα τ Εηπεη5 δου ξππὶ πϑοδῶ: 

δίηξτα ἰτάς αν μας ἱτα σοραδητι ς 14,9. Υ.22, 

το ἀυτωῖν ἀρτίαι5 ξοσταῦδ [ερᾶ5 αὐτὸν, ( τὸν νόμον. 5ε- 

μος Π5 οτίΔτ ἀυτῳῖ ετῇ ροτείξ αἰ ψιοπιοάο οχοιίδτί, 

Δοτεξοττί δα τὸν νόμον, ἀρτΠ15 τα ΠΊΘἢ ἰοΡ85 αὐτοῖς, ( πὶς 

νομοϑεζῦσι. ΕἰῈ ροῖτο πο 4ΡΠΠΠ}}15 Ιοςο Βαὶς, Οἰςε- 

τοηϊς πεἰῃ ογατίοπο ρέο ΜΙ]οπο:; ἘΠ ομγ θά ΟΣ 

{νέρια ξάμαια ἰεχ, νη: ποῇ ἀἸαϊἰοίνμνσ Ασαβια, 

ἐερήρφτα! γ ὙΕΥΉΤΌ δὰ ΜΑΙΉΤΑ ΠΩ ἀγγέρηηηρρη, ῥαμ- 

τρτεθν ΕΑ ΡΥ ἘΠ »ἬΏΉ6 5.461 24472 ΠΟΉ ἀοἵΐ [δά ̓ξ}, πστη- 

βειιὴ [δα τηεόητ βερρε. νσυροῖ ἐπέρχεται ἀεῇάε- 

ταῖυτ ζαῦτα, οὕτως, ν Εἰ τ16 αι]4. Υ. 46,ρτο οὠ τε- 

ἐτίαβ]ερ, αὔ. : νει 

Ρζοϑ,ν.7ῳρτο ὅγυτηδείοις ρτίι5 ἰεβεβ ἐπαι ποις, ΟΙΠῚ 

“Θεϊεηίο. [ἀριι5 νοττῖς δακα ΦοΉ ΘΗ ΘΜΙΟΥ. νυτΣ 

ποῖ δἰοἰπαϊοατίιια ποιήσοὶ ποι ὃζ μιεζᾳ δωσοισι, οιπῃ ρτα- 

ςεάετ!υαδιππέξίμιι ἐποδιδωσι, Ν᾽ 16. ΕΧῈ ΠΣ Ρίαγμα- 

Ῥεῖ χτὶ δ ὅϑπον: ρεγρεγαπι, Ποίἔγατη ᾿ς ο πεῖ εν εη. 

εοὐ ἀεί ρτατα ργοῦθαζ ετίδπι Γαρὶ γεγο; δ σοάενς 

»“οἄο. Ν.το,Ν οἢ. ΓΟ. κρίσφε: Π181] Δ γα π). Ν.21, 

Νεη.ὃς Κοποοὐ, ΠαὉ. ἐκ αἰ αγκαῖον: ΠΟΠΟΙΠΉΪ5. Υ. 

25, δὴ ρτονυὶρ, δὲ τοροῖττα εχ εοάεπὶ οσι, οα14επὶ 

οὐπτοχ ρτιίοπτεὶ τεπηρογα μαῦεῖ κιυδεωυεύοισι. 864. 

νοτγία Πηΐτα ρος ἀγαϑών ροτίοάο,]οου5 ςοπτγα οχ οπΊ- 
Ρἰαγίιπι εοηίδπίμπηι, Πγαέξαγα ὃς (ξηψιι ρααΐο Ἔχρο- 

αἰτίοτε ᾿ς] εροπάμο νίἀοταγ: τά τε ἄβλα δγιδείκνυτε αὐ- 

ζῆς πὰ γῆς ἀλλόβίας γλιχομάνοις γινόμενα 5 ἐαὶ μὴ κατορϑῶσι ᾷ 

μὴ δηπτύχωσι. } ΑΡῈ15 110 ΝΕΓΤΙΣ 5171 41:0 Εἰ 14,41} ρογΊοΙα- 

ΩΣ ογημίῥηδ ψομέμ:: ἀμογ ηείηαᾷ, εζεο- 

βεπάλεο, πον Κείισένεν φιρέαίενο [66 τη δ τ οὐτον ἀρεμμόησ 

ἐμοηΐομτία αἰΐεη: ἀργὰ οεριάσ. Ν.2 τ οἰ ἀοιὴ [Δριι5 
Ζεσίτ “προς ίϑυτε, ἀσαέϊε :ντ οτίατη (σ᾽ εΠῖι15. 5] ποθ π3ε- 

σετετίποτε ἰδ θατ,πτεγργεταπάτπ οσίτ Ῥγοροητ, οὗ 

οτος ροη 6. Ῥτο βελομένοις ίλιε (ε4.ν. ςοππεηί- 

επείιιβ ἰεροιηια βελομέιοις, ἀσςσαατίπο «αία. [ἰς επἰπὶ 

νττίπϑη 6 πο πΊ τί γερὸ ᾿πΕηῖτο (Ἔγυῖγε ροτοτίτ, ἀ- 
“φαιρεϑίεδαι ὃς ὅφηδεν. Ν΄.28., ρο!5 ετίαυλ]εσογε τεὸς 40 φηα την Ἱ μ ομίμη. 
Φφύτῳ,ντ 410] ΡΠ τη φῳεὸς ζύτις. ΙδΙ4δπὶτηοχ [λ οπ,. 

«οὐ τελείας δ. αἴσισα παλούσας. , 33,γ αὐ ἀἴτα εχ 
εοάεπι ουμςοά. δὅεη.ν.Ἰά6 πὶ. ςοά. ρτὸ ὑπ Πα- 

Ῥεῖ θὲ, πα οἱ αίτι5 ἀϊφογ πλίης, Εχ σοάδπ θά Ἐπὶ 
ὁὐαιρήσοντει ΓΕΡΟΙτιιπι ρτο νῸ]ρ, αὐ αιρήσην. ΓΑριι5 νἀ 6- 
ταῦ [ερ δ αναιρδσι. (ἢς εηΐ πὶ ν οττιῖ γφιρέδεφα ολεῦη ἰέσσαν 
“ηάξασενγε, ξθ ἐπ φγάμε περη ἡποίάεγο, ρον ἐστί ρεῦ ἀδ 

“ἱρένρ ἐς οήρήμπι, σΗρΙοπο τρ 6 αἰϊἰοητσέμαγεγε, Ν', 
.46,146π [τ ἀριι5 ]ερ τ πεπάσκκένος ογφάφης: δέ [εα.ν οἷς ὁ 
γΜινύκιος δημινγρρῶν ἔφησεν, νἹ 77: εσίρς σοποοη 4. ἀἐ. {0 26. Νν.3ς, ροῖ αὐτὸς ἀδεῦ ΡΑτγτιο  ρ ἢ φέροντας. 48 
«κεγαί:τοο, τ6. [ς ΓετίΠοτὶ ταιηξ δὲ ποίξγα οίο ρο- 
τείξειπι Οεἰβηῖο. 

Ρ. (οο,ν.2, ἀἰδἰ απέξίαπα ἢ οματτῖς ετίδπη Γὰρα5. 
ΜΝ. 4.1 Ἐχοπῃρ  ατὶ εἰ Λογγάδι. (δἰ Λογγόλα ἀσποίςιίτ ετ- 

ἴδυν Πάρι, ὃς ἕαέξα εἰυβάειη Γηρα πηοητίο ποη 
ταπτατη αργα, 411,3 85 (6 οτίαπν 4 [ἰυΐο, ἱη μος ἱρίο 
σαρτατῖιπι ντθίιπὶ σατάίορο,, 4 ἐχροποῖαγ ραιΐο 
Ῥοΐίξ, Ν 8, (επί ἐχριιπέξο ἀντωΐν, ὃζ ἰῃίοττο Ραττί- 
εἰρίο φαοα ἀεοίξ, τα ἐπι ἰεδξίοποπι ροίοϊτ; ἄς ἐξ ἐμ- 

φοτέρων “ὟΝ πόλεων ἐκκομέίαᾳς ὠφελείας. Υ ΤΊ, ΡΓΟ Κεπίαν ὅο ἐδ έα. γ,.39,Ρτὸ ςερεαν ἱΠΕγα ἀἰςτ ςεῤῥαλ, ς τ 6,1: 480 
1αρυς Βαθεῖ Κοῖίαν, (ο!λα4795. τα’ οι ΠῈ δτίατη (ἰαγοα- 
πο ί(υίροέδα Πτ,Οο! δηλ πγα τ Συζίαν, δοίη: ἡ] 
Ση νων {πργὰ πηθητίο ἔλέζα εἰ ἴῃ 1 ατίπαγιιπιν τέμπη 
οαταίοσο 326,23. [1υΐα5 7 γεδίανς Παῦοῖ. Υ. τ 4, 
Αλξιέτας, “]φίείας, αστπιοίοίτ ετἱᾶ Γι ορὶ νεγο. ιι σιιπὶ 
“ΟἸδγεαπο {πρεέξι Ν »Οεἰεηΐας γεροίϊς “ῥέοία- 
γιο6. δε αι ]α {] Λαξινιάτας Ιεραπημ5 νῦ Πρ] τοι, [.- 
-αἰπίαην μὰς οχροαϊτίοης σαρτῦ εἰἴε, ςαἰα5 ορραρῃᾶ- 

ΗΑΙ. ΑΝΤΊΟ. ΚΟΜ. 
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υ 

ὧν ἀτνς Ϊ 

τἰο {προτίοτὶ εχρεάϊτίοπε ὁπ ἔποτας, 496,1... ΓΔ 1 
αἱπι5 ίλπε «4 ίοί κε Ὠϊς ὨᾺ ]]Δπν (ςἃ 7, εεέμέηγρτθοθη, 
(οτ. Μοχρτο Μοεγιλαροιὶ ΝΟΥ 01 ἱπτΈΓρτοβυερουυ 
(υἱτ 27αφέίαπος, ἀε αΐθιι5 στη ὃς ΟἸαγεδηιβ ἀπδίν 
τεῖ, παι (ςίο δη ἰεροηάμιπη ἤτ δϑεπλιανοιὶ, (Εὰ ὅθ, τε ἢ! 
γοῖς ΟΧ Γἰαῖο. 86 ἀὰ ΠΠροτταη ἀθπν 1 1ἰαπιιπὴ ἢϊς κατα, 
σα ΠῚ 1 [Ἔγοῦο,ν τ Ε0 ΠΟΠΊΠΠ ΟΕ 115 οιιπὶ Ποίἔτο ςὅξι 
αυεαῦ: 7ηι6 ἐπ Γι αὐτηαῦ υἱ Αι ΤΥ ΑΉΦΠΓ6 [ΠῚ 1Υ αῦΏ 
τγαη στε 6, δ αΙτέση, Ποησηίαηι, Ῥοίμ [δ »η5, (οΥῖο. 
ἰσ:, πορεία ρας ἊοΉ)4η16 ορρτοα χαἰεηητἐπαρ Πα μές 
πληεῦ2 γδσορί!. ᾿6π6 αἰδίπσορε Οογῥίομερε, ζυἰδίγαν, 
Τγεδίαηα, Παὐῤήσος, Ρεάμρ: σερ!. ρο γόταδί κά 
4 Ρεάο ἀκοιι: ξ6 κα [ο[ε ΟἸρεείία ἀδίπα, αὔυν, 
μα ραίζενεηα σα τ ρος, ρορπίατην ἐμάς ασυβῆ 
νάπη. δίσοηί5 ετῇ ζυφιοία Ὀἷδ ἀρυὰ μυΐαθηη 
πιδηἰαταγ, τα πη ἴῃ νεται θι}5 11 τὶ 5, πη δυιτ ται Οὐ 
τοἰϊατε : 04 Βίτελλαν δζ Βισελλίνοις [τ4}15 Ορρίάιπι 
ς τγαάατ ϑῖερβδηιι. 7 γεῤζαῃς νετὸ ροίϊοτίοτὶ 
Ροτίραϑ ἀἰέξατῃ ἔμ ΠῸὸ 7 γοῤκίαηα, τε Ἑλτογ ρα 
πὰ ϑϑγιῖα5. Ρ] ΤῺ. ΠΡ. 3, σαρ.5, ῃ σατάορο ΡῸ 
οταπ) 4] ἐχ ἀητία10 [λιῖο ἰητοτίογιητ, ργατοῦ 
τετγο5 τεςθηίεσ ετίδιη Πο5 αὶ δριιὰ Ὀι μην Παιπῆι 
{ἴγιιτη νο] οα!άεπτίθιι5 νο] οίσιτῖς ν Πρ 5 ἰσραι 
τα; “Ἵδοίανο., Βοίαπο», (ογίοίαος, Γι ανέπερη [δ 
φπίαπος, Ρεάαπον, Ῥηἠωἠξ:ηου, ΤΠ οἰδγτοη(θς, Το ἰννορεί ; 
γἕος, εεοἰϊφη (δ. δε πιςαυ]ά ἀΠΠΠτ Ὁ] θην, νυἰδοσρι, 
εἰ ἰερίτιν Δ αεἰηἼφί, ὃς Κτοεἠφη (θ!. Ρα α διπθεαι 
τετὴ ρτοςι ἀπδίο νοςὰς ιο5 Ὠοηγίτπις Ποίξες 
ἑαίξαμον. ἴπτετ ιιᾶπν ΒΡ] Ωΐΐ δα ἠμεῥτ αν, ὃς Ὀίοι 
Ῥοίη(οα»;, τε ἀἴδπι (ςγρτιιγαπι μα οῖ αια ναὶ 
Ραα ΤΕ ἰαϊα πα Ἰερίτιν βού. Ν. τς, Κοριολανο 
γἱοίαπον,αρποίοτ ἰς ετία τ Γαρὶ νετῆο. ἰς ἐ φαΐα οἱ 
το πος πὶ (αρτα ἴῃ ἀεαϊτίοῃἜπι ἀοςςρῖος ἄος ε 
4.91913,Π0η ἱπηργοθδηάα νίφεταν (Θο]επὶϊ (εητοπῖ 
Ἰεροηάαπι εἴτε Κορα νοι : ργα (οττί πὶ οἰτὰ ετίδιῃ {πρὶ 
τἶι15,326,1 9, ἴῃ Γιατ  Παγιιη οἰ ἴτατι! πῃ οαταίορο 
{τ (οοταπογιπὶ πηεητίο, τεῦ ν πὸ οἰοιηθηζο ΠῚᾺ 
τὰ. Ν.2ο ἱῃ ἐχειηρί αγὶ οἱ Τυσκανύς. (ξ 4 νεγαπι (τ, 
Ρταγατη εἴε ρετο Τυσκλανές νι ΓΆριι5 ΠΟ ας νοεῖς ' 

Ἷ Ν. 52, «οπας ἢ  ΘΏ τ 5 ασεϑμς 

νοις : ΕὉ {(Π]τςεῖ σαίτι 4110 πΊοχ ( 4ιιτιΣ αὐδῳοοῦσι,,, 
Ρφιο,ν αν ν ταί εἰ μυὴ ποιήσοισιν,ἰ ἢ αἰ ςατίμιΟ ὙΕΙ 

δί πιοάο. ΡΝ. 2, η Ἔχοπυρίατὶ εἰ ἐξανϑου μάγου, σαί 
αἰιπι Πι}] ργο ξεγδητιιγ Ἔχοπῃρ]α, ποη ἀν δίτααί οἱ 
ΟΟλπιογατίο ΓΕρΌΠΟΓγα ἐνανδιεμένν, 866. ν.ἷΠ εχ 
Ρίατί ον {ἃ εἰὲ αἰδἰτπιπξί πα ἡ: 4ιι4π| ἁρποίοϊς εἰς ᾿ 

Παρίνειπο, ὅκα βίος. ΜΝ 5.4., ΧΟ τη Ρίαγ μαθι 
ἀρετῆς οἰκείας. ἀ νετᾶ [δ  Ἰ ο6 πὶ Ὁ ρετοις οἰαία ἈΒΒῚ » 
οὐ] 41 ρὶ νϑτ!ο : 6 ψήγΈμΙ ας ργοργὴδα ἀἰρηλιαιε δε 

[4Ρ] ετίᾷ ςοάϊςα Αο Πα ΠΣ ρεγρίοχα νεγῆο ἱπαϊς 
37Γς ϑδῖτι5 Ππρα]ατίτοτ ἢ χάρακα, νῖ Ραρ (εᾳ.ν.3}.Ε}. 
ΤΟΥ ΟΧ 60 ν᾽ ἀστογ ἤδζιι5, θα ν ἤη 416 ἴῃ σα διπο Χο, 
τατὶς Πρ τῖβ ἀθχῖγο σογηι ς ἤπαὶς γοΐοτ. Υ.39, αὐτὶ 
Ἰεραπηι5, Γεροτοπ εχ δητεοςάςπιθ. εἰ ἰπῆηίτας 
νΟΓθ ΠῚ λέγένον 6] Ἰεσεπι1πι αὐτοῖς. Υ,. 44, οπαε, 
πἰίεητίας Ππρα]ατο αὐτόν: ντ [Αραδ φαοαιιε νογείτη 
ἀεἰποορε [σης ἀμρ πίνε, 

Ῥξαα, ν. 1 ΠγΔΡ ἰ5 ΡΓΟΡΓ. φρατείας, ΑΡ Φαἰ  ἐονηρ, ΜΗ 

ὶ 

, 

ἴῃ ας Πρ ΉΠΕ ντατίας εἰδ, σκληραὴ νοσᾶῖ ς 1 3,43. 
Ῥοζαζ,ν.30, γεξξίαβ ἀατίιιο ςαία ᾿οσοπηας Ῥωμὶ, 

λῳ: δ (Σ4. ν. αὐταί. ΗΠ οτία ναὸ ηις Βἰςατείηρίτα!ς 
ΡΓΟΙΙχίαβίρτα ἐχροίτα οἰ 1 1 ο, το. ᾿ 

ΡΟ τ α2,ν.8, ἐοτίλη γεῖι5 ὀὐακλαυμένα:4ς φυάοδςς 
πγιτατίοης [Πρτὰ 4ιοααε ἀϊέξαπι εἴ, Ν.17, σεῖς 
Ὠΐὰ5 πγΔ] τ ὑμδλῦ΄ ΓΑριι5 ΠΟ βοιιπη; ἀήσησποόη ὅμοιος 
ἤνο γοπενφ, ὅδςᾳιν ΑἸ] άςτο νἱάστας φα πιά ἢ ̓ 

. οἰαι Δις 



Εἰ Αἰαςῖς; Ω παῖ ϑοιο παϑὸς εὐτυχίςερος, Τ αὶ σῇ ἄλλ᾿ ὅμᾳιος" 
ἡύοι αὖ αὶ κακός. 51. δ Ν ἰγρΈπ. 12, διζορηεν σένια- 

πολ ῦη 6, σε: μη, ἰαθονεῦ., ΕΟΥΤ241147)2 οΑ: αἰ Ν, 

Ι, ἴῃ Ἔχε πηρ ατὶ οἰὲ ὅηηφραφείς. [ες σΟὨΓΓΆΓΙΙ πη Σπο- 
χφεὶς ἁστιοίοίτ οτίαπι 1, ἀρὶ νεγΠο,, ἀλογία. δζ ρτα- 
Πιίομιιπι Βαγατῃ ςΟπγιταιίο Πρτὰ ετίατη δἰ ιιο- 

ς ἀΠποζαῖα. 
Ρ τα 4,ν. 41, σαπὶ δ)ετέλε(βν 6 ρταςθ 4. ςΟΠΊΠΊατο 
γαιιἀ θη ιπ ραττίοἰρίι} λεχϑέντες. Ν᾽. 410ρτὸ ἄ- 

ε ἀϊεῖς ἐπα γόμεναι τὰ παιδύα: πες τ αἶτο ροίς, ἅμα 
πίκνοις,γ.47. Εσάοτη νοι 479 Πηροίατο ἀυτε ἃ- 
οἰοίς οτίαιη Γαρὶ νογῆο : σεν βέἐε δίτι. (64 δά πηϊτ- 
γοτείξ ετίδπι ρ᾽ ταὶς ἀυτων. 
Ῥυταςν. 6, ἰςδείοπεπι μᾶς ἀρποίοίς εαάθιη Γαρὶ 
{ ἴο; φηοα ῥγαοίαγα δ 7 “κα [εν α ἐγ4π| ργαηέάε- 

{εἀ τεξξίαις τιιπὶ Θο]οπίο οχριιπέξα καὶ [Ερ Ἔ 115, 
«ρίέτισει γυησόμενα Ὡρ. Ν'. 3. Σ, ΡΥῸ συχνοὶ σωρεχεῖς ].4- 

Ροίαϊε γερά μγγμἱ. (εἰεηῖα5 σιωεχεῖς ριατοτίς- 
τεροίῃ ντγοα; πη πα θτῸ ΕΧρτΘΗ͂Ι. ϑοὰ νατία5 ἔου- 
δα [διιοητία γοξεγοταγεντ ἰοράιηι15; καὶ σερεχέ- 
ἐπά],οἷς καὶ δεήσεσι: γε], σιωεχέσι τ᾿ ἐπαήνοις καὶ δεήσεσι. 

44, ,ςοπμοηίςηιίι5 τῷ μὴ ἐν αὐδρ. σεηίτίαο [«ἰ]Ἰτετ 
ἃ. 
Ῥιτασ,ν το, γἴύος εἰς α Οε]οπίο ρτο ἔεχα δοείρί- 
᾿[δ4 ροΙΠππλιι5 ἐτιὰπ ςοη τ ξξα νγάαις Πρηϊξ, 
ποτε; εγρά (Ἔχε 9 σοσπα!οηόη. ηθ0 ἕλοιτ 18: 
᾿δταγίᾳ ἀϊσιι στο ηἔτα, γ23.24.. ΜΝ} 9, Παρὰ 4πο- 
Ἐροίε ὑϑενὸς ἰπίοτίτ τὸΡ : γφεήιγεσ ομπὲρρα 1741 ἐππόΐεσο- 

Υ.53, (Ἐπί ε[Ἐ; τίω ἀπόκρισιν πεῖς οχλοὶς ἐν καλῷ ἔ- 

αἰ ἡγούμενος. ἔα Γαριι5 Πα 6 νοεῖς ραίοξγηης 
γεηττῃ σοη ῥ εξἐ με γεείμάϊηι γεῥομάεγει ντ ποιού- 

οεἴάοπι ἢτ 10 ἃ ἡ γρύμανος ἔσεοϑαι. 
Ρ,ςτα7,ν 8, ὑσεεμαίναμαν ργὸ ναΐρ, ἐπεμείναμαν, ἂ- 
οἰοίς ποῃ τηοάο Οσεἰοπίας, (εἀ οτιαπῈ ΤΠ ρι15 5 {ὑζε- 
μέραησ, Οἱ ποτε ροἠ ἰαϑαπι, υεμέγο τε. Ν.30, 
Ἐρϑρώποις ἀεΠ ἀεταταγ σοηἰππόξίο δέ. νεὶ ρουίαϑ 
για ἴῃ (δα. ςοπητηᾶτο Ροίς Ρωμαίοις εἰξ Ροῦτα, δὶς 
[᾿ξ αὐϑρώποις οἸ]οσαπάα οεἴζ. Ν.37,πργὰ σπὶ ρτα- 

Ἰρποίοίς οεϊλπ [οἱ νοτῆο : φηέᾳ δείϊο σαρίας α- 
";γες ζυοἰϊδογτεγι. (ες ] δ ηΐμ5 πγα  αἷτ, ὅσα πολέμῳ λα- 
π΄ ἔχοισι ϑολούσκων. νττ Οἱα8 αιτέ πγοάο Ιερατίβ,γο- 
αϑ πα ηςατίας ᾿εροτὶ5 ἔχοισι φαᾶ (δ πέξιας ἔχωσι. 
Ῥιςα8,ν.1 6. ἐποίφ ἀριποίοῖς ολά οι [ἀρὶ νετῇο.2- 
Ἰγάνη ζξοί!. (εἰ εηία5 πγαἰ εἶτ ρτα ξῃ8 ποιέι. Ν.2 1, 
γανεφεφηκότων ΓΕ ίιι5 πος ἰος ἰερο5 παρεσηκότων :ν τ 
Ἐσιρταοςά. ν. 30, αἰςίτ, αϑϑοικα ϑισοίμμαγος τοιὶ ὄφηφανε- 
4 οἱς δ τε ἡγεμόνων καὶ λοχα γόον, καὶ δ“ ὀδων ἐάσας παρέϊ- 
ὙΥ βυλόμεγον. "1 ἀρ115 ππα εἱς αὐδειςηκότων, ἰαφ δ αι οἷγ- 
ὁ Ὡ βαηείμηη. Ὑ.37., ἔοτϑδη τεξξίιι5 ΔΟΤ. ποιησοίμιε- 
᾿ δεη.Ετίλτη ν. ργο πύτῳ τούξίι5 ξοτταίϊε [εροτὶ- 
115 πύτων “441 4114 ἴῃ ἔτ ἰά ἱρί ἢ} Ἰοφαεπά!ρε- 
1 “τερετίτιιγ, 93, 43. 
Θ᾽ γιο, ν. 5, ἀοΠἀοταταν Ηἰς σοπί απο δὲ, να ἰπά - 
( οτίατν Παρί νετῆο; δένεγο δος τη ἀοσεάδ. 
τ 20,ν.3, ΡΟ[Ὲ χρησαί με: ον Ια απ αἰοη ἀμπη 6 ρΓα- 
ὁ]. ζὐτίω τίωὺ γνωύμέίω ἔοκν:ν εἰ ἀείτἀοταζαγ ἐπικράτη- 

« τ αἰ πὰ νετθατα ἤμ}}6. Μ.7,.ἀς (ἢ ἀοςσυίατίιι5 

᾿. Υ. χ4 ,ἀρτίμ5 τταποροῖτο νεγθοσιμη ογάϊης, 
πὰ δενὰ παϑοῦσι. 30. ᾿ερο πα 1Π} κτηστίμενοι Κοι- 
γε νο], χτοσα μένη κα τέοαν ἡ πόλις : τ Πάρι5 ν ΘΓ τ: σή Αδ 

Πα ριάγηηίι: ἰαῤογιύν οἰκία οδέμσαῖ, Υ.5 ὃ, 1η- 
εἴ, οι. οὐ. δα άϊτα, σσηοίςίτ ετίϑπν 1 ρὶ νοτ- 
Τ ὀνια ἀοίρ (ᾳογα αδεηιον, υέγον [ὁπός, ξ8 ἐος ἀφο- 

ν᾿ γηομίομω ῥγαιομάφηιθε. ΥὈὶ τἐμμμαΐα ἔχοντας ἰά απ 
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εἰξ αυοά 41] ἱκετηθίας τφϑτείνοντας, ῬΥ Δ Ἔγδμ δεν ἄγος 
οἰσασίποε ίαπεο βίανηεπιο οὐεούκιον, [ἰς εὐῖπι ϑορμο- 
ἰδ ιν οι αίξε5 σέμμα ἱπεογρεοζαιγ τὸ παρρφήλημενον ἕ- 
ἐμὸν τῷ ϑαλλῷ, Ἡἱαΐπηοαι ἀτε τι γαπγαπ ἐπ ρρ] τες 
ριο ξατο (ΟΠ το5 ,ειιπῈ ΑἸ απ ράτοῦ, τατα ἐχθος ΙΪ. αν, 
4.0 )᾽οὨγ ἤως ποίξεγ Πὶς νίἀετατ αἰ άδτα ; Στέμ- 
ματ ἔχων ἐν χερσὶν ἐκηξόλε ᾿Απολλώνος Χρυσέῳ «᾿ αὶ σκήπίρῳ. 
ϑΌρΓΔΙΠΕ ΒΟΓΙΙΠῚ σεμματων πηλεπτίοης αἰχεγαῖ, ϑυῶν 
τὰ σύμβολα φέροντοις 9 καὶ ταὶ ἱεφοὶς εἰμυπεχοκιίφοις ἐοϑῆτας, 

νΓΟΓΦ; ἰῃτογργο 5 ]ορὶς σΟΠιγΆΓΙ 111}, μεζα: ντῖ Ραυΐοτο {10, 36. 
Ῥ. φ2αςν. ας ἀἰΠιηξεοπεια ἤδης ἀσποίοίς οτίδτα 

Πιαρίνετίπο ᾽γσέξε τειν ἔσο ὃ5 16 ἀεσοπιίά, 1 7π6- 
45:9 ρΑΙγέα αἰἐπηετεης οδιεῖία. ϑεά πο διττὰς ροίΕ 
αὐτῇ αἰ χοτΙ5; ἢ ος (θη (αν εὐξδ ἐρίτεν ἔξοενες, δὲ ὁ 
ἡ ΡΑΥΠΘΥ α΄ μαιτές ἐρίηα ἀἰ σπεάιε. [ἢ επἰρ4η2 εἰ γ6- 
»ρ(ἐγς, ραπέι, Ν, 40. Γάριις Ἰερὶς ὑπσυρωήσ, ίςα ὑσ 
πομιψήσῃ: ΘΡΦΥΜ2 εὐέάγα αἱιίδην γεγογ άαγδ., ΟἹ ογ711- 
1452 ἔρσόηα. [ςὰ νοτιυς ἔογτς υἰσσομωνοϑιὶς, 669) αἰνι τες 

", σῶσον. τα, ἴῃ Ἔχθηυρ αν Βαϊ γγοηὼς ἰοΡ ΓΠΓ γηεοσ 
20 βόσκοις. [ξἀ νοτγίοτ (ςτίργιγα εἰ γηρ βοσκοιξ, οχγγοῦωϑ: 

νι [ἀργὰ γηροβυσκοιὶ χάελται 418,14: ὃζ ἀφήρντω σε τὸν 

γυροβοσκὸν ς 13,3. Ἑοάοιηαυέ 4ςοσητα εἴοτιηταν δέ 
Αἰία υασπιο αἱ σο Προ τ, αἰγνιβοσκὸς, ἑοβοσκὸς, χοιρο- 
βοσκὸς, χέωοβοσκὸς, πε οξοσκὸς, σπτρν βοτκὸς, πολυξζυσκϑεν 

ἃκζ Πιηλία. Ν. τ2,ἐξ ὧν, ἀρῃοίοῖς οτίδιη ᾿νἀρὶ γεγο; 
ἐλ οἰμφεἑεδ μα τ15 οἤοῖι. [ςἃ νοτίοτ εἰς ν᾿ ει] ξξῖο 
αι4πὶ (οἰεπίι ἰδειτας ΕἰῈ, ἐξ οὖ, ουἱ ρατγοοίπατος 
τεάαϊτίιιπ| πίτε. ΜΝ. ς, ΡΟΙὲ κείμενον ἀε ες νίάετας 
ἐν μεαξὺ, ντ ἱπηυτ 1Αρὶ νογο, ἐμιρίοης ἐμ γάτα οὲ- 
“εἰ (ἐἀμέοηε μοί. ἰῇ ἔοττα ὁπ} ΠΤ] πὰ ν ο 15 (υὉ- 

ΔΏζ. σκοπόν: 674,2 Ὁ: ΥΕ7Ρ2 16 {1110 {07 1:72 οἰ ει τη [ἐπ 
γογὲ ψοίσει (οὐρα ἐλ βοβιη. ίευι, ομη υἱάογ 672 οἰσεές 
“77, [δ ἑειοη δ» ἐμ 16 τσ εἰμι (θορηη φοίεπεαγο. 

Ρι τ 2 3»ν.2 8; 0Γ0 αἴσιον ἀρτίιι5 ἰδ ρ οεὶβ ὅσιον, Γἀρι18 
νεγείτ, ἀφ ἡ’ ἐϊσειῆηε εδΐ. 56 αι. ετἰδι γ.Γ6- 

ὁλίαϑ ξογταῆς πυδοςκυλίεοϑαι ἐντ αρτα (ο] τα ςοπηροί!- 
τίοῃςε ἀϊΐςῖτ, στεὸς τος ἑαυΐζοῦ γογασι κυλιομαάνίω, ΚΣ 11,40. 
Υ. 3 6,1ῃ ἐχοιηρἰαγὶ εἰξ ἀλήϑηαν: Ποα ἀρηοίοίς οιαπῃ 
1μρὶ νετο, νόγέία! ον: αἰρεξίη. (ςα (είς ροίξι!ας 

[ αἰοίΐτ, φιλοχωροιῦτες ἐν τοῖς αἰλλο ποίοις, Ὁ ὃ,37. Ὗ.39, 40 ἀήϑαν. ἡπο 4,2 ποηαία!θη. ἡ Δηϊπηαὐἀποιτεγαῖ 
ετίτ Οοἰεπίι5, 864:ν. αὐαλόμενος, ΡΟ να]ρ,, αὐελό- 
μενος, ὁρηοίοϊς ετίπι Γαρὶ νετίο ; ἀοιγίσης ὁ {ωἱ4.. 

Ρ. τ ς,ν. 3700 ἐκ δύ᾽ δηηγινομάνων (επίας ροίξαιϊ ας 
εἰς τοι δηηγινομάνοις ἐν εἱ Ν «δῷ τοῖς δγηγινομάγοις. {ἰς ςεττα 

δΟΤριιδ: (ὑγήριεγα ρπδίοα Ἡ2ΦΉΟΥ 4702 ΑἸ ΦΥΉ 472 ἀ- 
ὑπ“ ροίζενος ρεγίαιεγάηα. ΝΜ το, χωεὶς ἀσῃοίςϊτ εἴα 
ἴλτι [ἀρὶ νετίϊτ. οἱ δάιιετοίο νι ἰοςι5 εἴτι, ρας 
τογίτα πὶ ἐποιήσανζο νεττῖς ἰῃ ξαταγιιη ποιήσογτοι. [1 6- 
πἰπι νοεῖς: ἐς φῆ [ασεγεπιργο υνό ἐπ ατίονον [ῥον ρὲ 

{0 ἡρ(ά. ϑεά νετὰ ργοσα! ἀπθῖο εἰ Ο οἰ θηἰεπιοηχία, τος 

᾽ τείδα: ντ ἃζ 1 αρὶ νεγίϊο ἐοςεῖ: 16 ἐπα ράϊγεα βεσοεῖ;- 60 

τθητο ργφτογίτἰ τε πη ρουἊβ νει ἐποιήσανζᾳ, ρτο δά πες 
Βίο χωεὶςτεροπξαμπι εἴς πΠοπηδῃ χωείῳ. οι] ἰεέξῖο- 
πἰ ρατγοοίπατιγ φιοα ἀρια Ν ΑΓ ἐγ, Μαχ. θρίηλισ, [δ 
τ (ΔΡ.8 9 Εογμα 611 4792 γεηεεεύγς [ηηείαογηην, μοαὶ 
ὁ  υἱα 1 αιήπα 4ἀ 2, 4Υ1:Ε792 Τα: αν ἐηι71, 60 ΠΕΡΊΡΟΥΘ 

οἰη 446 [τα σομ [ξογ αἰ φέρη, πιο Οογιοίαηηηα αὖ ἐκ οι άϊφ 
υνϑις »ιαίθυμά ργδοῦς γορηείσγμ!. ντ᾿ ἰΏτε Πρατηι5, 
Οοὐο απατῃ ρτίπιο δοςεῆα ςαἤεγα ροία! {8 δα ἔο Πὰς 
ΟἸΝ 45, συΐπηας αὐ νεθα πλΠ δι : (ποι ἀο, ρτο- . 
Ρίας φάπηοις σορίας ; δ εο ἰη Ιοςο ροίξεα πιὰ- 
τγοηδ5 Εοσταηα πε τὶ τετρ! πππὶ ὃζ ἀγάτη βαϊῆςα- 
τα νο ας χα ροίξετίτατί τοίξαγεηταγ, νἱόξαπη [δὲ 
τηδτγοπαίαπι ἰητετοοποης Μαγοίιτη, Ν',, 12,68- 
τε Εἰς ἀοςοῖ 4υϊα {τ τέμενος, Ὠἰτηἰ τῇ τε ίδογα, α ργο- 
ἔλπο ἀρτο γεβοϊία, πλιΓο 4: ἃατ 4] ερί πηεῆτο ἱλδυῇ, 
οὔ αἀε,ατα, δέ δἰ τἰς δά σαΐτιιπι ἀϊ αἰ π ρεγτίπεπείθ. ἴῃ 

νεῖ, ΟἸοΗ͂; εχρομίτατ ἐρρη έ, βαμ,πδ αὈίαγάς ἔοτ- 



«8 ΓΝ ΘΙ ΟΝ  ἩῊἨ ΑΙ ΔΝ ΤῪ Θ᾽ ΤΌΘ Ν: 

τα Π 5: οὐ ΔΙ ΘΊΓΕ5 4106; τοπηρί πὶ νοσατίῃτ Ἰοςιιπὶ 

εὔεερείς νει 5 ἀεπηϊταπι., 6 4 αἰπῇ σείξαδίρεςι- 

Ιατεητυγ. ὃς Οἴςογο ρτο ἄοηηο (ὰα ἀἰοίτ, οατίᾶ εἤτ {(8- 

ἀξδοτοτηρ!  ρι ] ο! σοη ΠΠ. δίς πο ἀϊβρ τοι αιιοά 
ἴῃ ἰἰσάθιι σοί οΠ!5 Εαμ 2 ΟΧΡΟΠίτατ ἱερόν, Παπη ΕΟ τις 
ἀιοη; Καηλης α ἔλθ ο ἀοποιηϊπατῦ τγδαίτ,ιοα [η- 
ἀο «δίξογετιιτ; (ει, υΐα ροπεἰξοχ ἰῃ εἰπ5 ἀθαἸςατίοπο 

ςεττα νετραΐταν. Ργατεγοα νεῖ ει ἀοἐεῥγη 

εΠὲ ἀϊοίτ ἔα πὶ ἀο θτατῖ, ἤος ΟΠ ἀςοοτεϊςατῇ, χιξ 
ΡΙο ἄθο νεπούατα Πι δῃτἰ ιίταϑ: ἴτᾷ ἴῃ οἰβάεπη σ] Οἤ!5 1Ὸ 

ἀοἰαύγα» Οταςς τε άϊταγ ξόανον, και ϑίδρυμαι, ἐμ ἀϑημα: 

ξόανον παπαπη, 0 4 ἃ ξέω ἀςάπέξα, Πρ ςατ ργορεῖς 

Ἰίρπειυιπι ἢ πηι] δοτατι γα άο πο Ρο]ϊομο6; ξαλέξατη, 
νι Ραιίαηίας πλυ[τἰς ἴῃ [οςοΐο ἱπάϊςατ, ὃς γε Ὠἰοίη σ] οί 
ἢ [{|5 ξόανον ὃ καϑίδρυμα ρΥο εοἀεπηροπαητας,ῆς 
Τϊοηγίτις ποίτογ πος Εοσταπα τα] ες τὶς ἀδἰαθγαπι 

Ρτπηο ξοανοννοσαῖ,ς 26, 45 ἀεἰηάεπΊοχν. δ, ἀφίδρυ- 

μα, [Ἐ4:ππ479: αὐὐοοὶ τὸ ἱδρωύεῶχ,α [ατιιοπάο. [εμΐηι8 
νι οί τγδάϊτ ν ετογοϑ πηξεπι 4 ΕἸ] δγατῇ ρτο ἀθο να- 
ποζατος οἵϊτο,Π ρα Ραμίλη. 257,2: ΙἸερίπγιι5, τὰ δὲ οἰ- 2 ο ἀϊάΐοτα εχ ροῃτίβσιιπι ρτγαίςγίρτο ἱπ{Πἰτιοπ ἃ 
γὠλμαΐᾳ ὅδι τουαϑ ξύλε, [Ἰγγεηφίχογα [4216 ἑσπο ργοσεγοιδε 
ταί πη, ϑόσωπα δέ σφισι (ὃ χεῖρες ἄκρα; καὶ πόδὲς, εἰσὶ ΤΙα- 
εἰς λιθα. δϊ εγρο ρ᾽ οἴϊαγιιπι {Ππλγαπὶ ἃς ΕΩΠῚ διιέξοτυ!- 
τατεῖη (αὶ νοἰαπτισ,ντ ξογταῖϊε ἀεθθπλι5, τέμενος ε- 
τὶς ἐδηγηρ ἐα7η9, [αι 67» τε 4722: γαὸς, ἀάἴ6|, ἃ νάω (ξιιγαίω, 
ἐραῤ το: ἱερὸν, [απτεῦηα : ὅδαγον, οἰ δγηη2: ἀφίδρυμα καϑι- 
φρυμα, [δὰ ἵδρυμα. ῥα: πα: εἰκων, [γε φογ τεῦ, ΟΠ στόσ. ὃς 
ἢς αςεἰρὶ ροτείξ ἀοἰαθτὶ νοσαδυ]πι ἴῃ ΠΟΟῪ ἰγρ ΠΠ] 
2Ε:.:, ον ἀοἐεθν αμἠεῆη εἰ αηηῖ βσμά ΡΟΥ ΟΥ ὀν. 
αἵ ἠασπι!άοπὶ “Ἔη.4 αἰςοίτ, δγέμολρίο ἀοίαθγα ααϑηη, 5. ο [ἐομεηομεηα ΘΑ ΡΟΥ [421 σοηπηῤέμησ. Υ.39,118 
ρ σον η ΗΘ ΡΕΥ ΑΥ ΑΕ ΙΕ γ 52: ὃς ΟεοΥρ.3, ΑΗ 
[ρίομμεν ἀμοεγεροῦρ ἀ ἀοἰμδγα ἡπηεαι, σά 6 0), ὲ- 

ἀογοίηηεσον, Ὁ τάττῃ ρτὸ ᾿ἰσῃεἰδ {ππλι|Δοτ]5 414 ΠῈ 

Ρζτο (Ὡοτῖς αἴρει ὃς ἀγεῖβ ἀςοίροτε ροΠἀπλι5, δ πηι! 
Δυυἰρσαίτατε ἰερσίπηι5 θοῦ, 4., ΟΠ ΑΙΜΟΥ ῥμρῃ 4γα 

«ἰι444 ἀρίαὀγα ἀφάγηης Οοη ἐειηο, 9 (ον ἐεση 

ἀενρτδογηογοῦ. [πῃ ἤπε 8 “Ἐπ, ἀοἰαθτιτ ατοσρ]ο 

ἀϊαογίαμπι ἔδεῖς, ν᾽ σαηϊτ : υοτής ἐγφγογίθ (ἀσγαδαὶ, 

ήακχέρκα "εν οφη φ47921014792 αοἰαύγα ρ6γ ὑνόθσ. 1,ατὲ- 

τα ἰκάῖσα, υἱαρίαμίη,  ερροδαηι: Ογαμξ. ἐπ τοραρ 4.0 αἷθὴ αὐτὸν ἑταιφίαν, [δἀμεσεητοῦν [ἴα Καξέ τον ροηοῆῃ 
γραίγρη σον, οΥ21 75 ΑΥ15: “516 ΑΥ̓͂ ΤΟΥΥ 472 σά-- 

ἢ νακεγοίκοποὶς Οοἱη Ἰοςο αἰεί μόγα ρτο (Δοτῖς ὡ- 
ἀἰδιι5, ἐοηηρία ρτο (Δοτίβ αγεῖβ δζ ς!βαςοίροτο, ηδ νἱ- 

ἄεο αι νοτεῖ: ργαίογτίπι οἵ 110.2 ἀἴςας, Εἰ ργίρτ 

εχ αἰίο ἀεἰμύγὲ σπέρμ τοῖς ΝΟ γον ἧ οὐγηεέγασγ. ἸὈΪ 
επίπι αροτῖς που ποιηΐης Πρῃϊβοάταγ ἀαἰο (ἀογα. Ατ- 
τΑΠΊΘἢ τέμενος Π110675 ἰδ εὀγὲ ἀρ ροἰ]ατίοπο ἀρια 1 ατῖ- 
ποϑίητογάῶ Πσαϊβοατιτς ντ ρεγίρίςιιπι οἘποη ταῃ- 
ταπι ε Υ ἰγρ Πα πἰβ το Ἐπ ΟΠ 15, [οἀ οτία πη οχ ΘῸ ῬΙΙΏΙ 
Ἰοςο αοιη {πρτα οἰταυὶ δα 258,2.ο 5.2.7 ἀγβεὶο ἔράϊοπ- 
165 ἀοἰαὐγο  επάαη2θΉ α,ἐν τῷ Ταρπείῳ τε μένῳ ϑεμελίοις ὁ- 

ρύῆοντες. 564 46 ᾿ιϊ5 ἔοττα δ ὨΠγῖ5 πλαΐτα. Ν᾽. τ], ΡτῸ 
αὕτω Πἷ5 πλα! τ αὐταὶ, Ρ6Γ πιο ΠΙοο τ, (84 ΠπΆ]]ε πὶ 
ταπΊθῃ ρΓΟΠΟ ΔΙ 5 ὅτος νίαγρατίοποπὶ νἱάθου δρᾷ 
Ραυίληίΐαπι ]αοαιο οδίογιαῆςε: ὃς ρὰρ (Εν. ς ,ἴτογα- 
ταῦ παοὶρία σοπγπιαζατίο. Υ..2, δημοϊικῶν ΡΓῸ δὲ- 
μοσίων[ρτὰ αιιοηαο [ειηεἰ ποτα! πιομηϊηϊ. Μ.31, 
Οὐ πε 15 (ριΐπνας ἀἴ658 ποπα (αητ, πο ρτίάϊα πο- 
πα5. πάτα {πἰρίσοῦ ερὅάπιπι (θχτσ ρτο {Ὀρεΐηηο. ΟΪα- 
γεαπιι5. Ν. 40,οὐχ ἅπαΐ καὶ δὶς ἀρῃοίςϊτ ετίατη [.4- ὅο γπγ. Ν.4.7,Γεξξίας στ [ὯΡο Ιεριδηλι5 παρελθών»! 
Ρἰ νεγο, το (ἐγρεί ξ6 δῖ. νοτίου ᾿οξεῖο ε[Ἐ οὐχ ἅπαξ, 
ἀλλὰ δ᾽: ντ Ποη ταητιη 6 (δα οητίθ 5 ΟΕ τη φη! ΠΕ, 
[(ςἀ ετίαπη ς Ρ] υτατομο, υ] ραρ..42.2 αἰοἰτ,ζαὐτέω καὶ δὺς 
“ἣν ἐδ τίω φωνίω μωϑολογροῦσι. Πεση ἢ ΟΧ Ν᾽ αἰογίο Μαχ. 

αἱ ]οτο ἴατη ἀητὸ εἴτατο, δ. 1, οαρ.δ, (τ δίς, μον [ὃς 
γηεἰ, [δά ῥΐα ἰοοπειτεη σον {1}. 

Ῥις 2. 6,ν.5, αὅτα ταγίατη Πϊς ν[τρατῇ ρτο αὐταὺνε 
Ρϑιιϊο δῆτε πηοηιι, 1 ργαςοά,ραρ.ν.17.. 12, Ατὶ- 

ςο ἠἔσοης. ας ΘΗΐμ ΤΕ πτοητία πγο] 115 αἰ πη πἰ ἀτο τι 

παδιυῖτ5 γος νορα γοξοσι Υ Αἱ οσίμβ Ιοοο ἰᾷ δητς εἰ, 
τατο: ιοπη τοτῇ Ηἰς Δἀ(οτ σ8η1: Εογ μη ΕἸ γρρραἰέρ, 
ὀγ [γηηίαονῖ, Πα) φησά εξ  οἱά 1, αἰΐμα αά 4547. ' 
11,702 721 {4 717,60 ΉΈΡΟΥΘ ΘΠ ἀαἰφ [34 σΟΉ (δ ΟΥΑΙΠ, ΖΗ, 
(ὐντοίανεπεν αὖ εχοιάῖο υγδῆς αι ογη4 ῥγεσοεγερίρ. 
γα1, 05 {ἐγγηθί, (δα [15 ἰοστειδέ σοΉ 1111, γῖς Ρέμουεγδἧο, 

ΑῚΤΕ ΜῈ ΜΑΤΒΟΝΑ͂ ΝΙΡΙ5ΤΙ5, ΒΙΤΈΩΥΕ, 
ΒΕΡΙΟΑΞΤΙ5. νι ετἄποτα ντρ 15115. ΠΠοά ποι 

Τὶοηγῆμις ποίξον μΒαθ οῖ,πας Ρ] υταγοίηιι5,[Πς Θη πὶ Ρ] ἶ 
τατοθ5 παπο νοςθηὶ Ογαοο το ἶτ,ρ..42.2; Θεοφιλᾷ μι 
ϑεσμῷ γιωαῆκες δεδώκατε. Ῥτατοτεδ ποτὰ Ππρυανοςὶς 
Βιυΐας ἱπτογργεταπιθητα: Κα ΤῈ, ὁσίῳ πυλεως νόμῳ , [δ Ι 
ϑεοφιλέι ϑισμῷ: ΜΑΤΈΟΝ, γαυαΐκες αμαεται: Ὲ ΘΙ: 
ΟΑΒ5ΤΙ5, δεδακατε. Υ-. 2 4. ὁδας ἀσῃοίοίτ ετίδ τη 
νογῆο: αἰ ἀφογεηι (ἀογὴοΐα. οἰ εηΐμς ργατοῦ 
ΕΟ ΠομλΐΠς νοστεγαῖ: δἰδογ 6511 ἀΠΉΠ4 (ἀ0γ6 σοίδὶ 
146 ογεἰ [247,2 δὰ ρομτβοηεη [ὁπιοπτα, (ἃ ἀοςετο ν 
δότοτ,δπάτιιτῃ ργατεῦ ἐα σα δητο {{π4π| ὅθηφ 
ἀεογοιθγατ, οί διιάϊτατη ἀθα νοσεπη ποιὰ δζ 

{1Π. Ν.27,]οοὔ Πυιης ἔουϑαῃ τγαμβροτί5 οῦ 
θιι5 Ποτείδιιβ ᾿ορογίπιιδ: μήτε χήρας πὐϑοςφέραν 
κας, μήτε ξεφαϑοις δγηϑεῖγα) ὅσαι δευτέρων ἐπεροϑηίν 

ντ Πσηίβςετ,πος νἱ ἀμῖ5 ᾿ς μΠΠς ϑοσα ἄθα οἴοστ 
εα5 Πα (ΘΟ 445 ἐχρεῖτα εἴξης παρτίαβ, δα ἱπηρ 
ἄδς5 ἀες ςογοπδ5 Πα δά τη "ΠΔ5, ΘΟ οἰςηΐο απο ρίδοι 
μιὰς Ἰεέξξίο. Πάρι αὔττεϊφητο σσπηαταπι ογαΐπα,Ριὶ 
χήρας Ἰεσὶτ χεῖρας. [τ ἐπΐπαν ογτίτ 716 σογοη χε βμαμέδοι, 
27 ροηαμΣ, 60 2 1745 οἱ ΓΖ ΖΩΖΩΣ φ40Ἀ7 

πολιπόμιενος Π14]15, 9 6}.} τοίγαραθοτ. ΠΩ 

Ῥις 2. 7,ν. 92 [ἀριι5 σοηίτιιο σαίτι [Ια σίτ αὐτῶν, ν εἴα 
σὴς, (. τῆς ἐν τοῆς πύλεσιν ἰασυμναάσης νεύτηζος. ΠΑ ΠῚ ν ΕΓ τ 
γι θἼτ4σ. δὶ τατίῃ εα5 ἀδτΠ 1111 αὐ τα, Πα ΠΙΗ ΔΙ 
πυρά κατ αὐτῇ, ( ὦ Μαρκίν, ἀδἰηεϑν [9 ὁπ7.. .. 
ὁτϊίας ἀατίπο σαι, τῇ αἰοὶ αὐτὸν ἑταιοίαᾳ : Ποὰξ 
4ποαπε νεγτίς, οσολδονεἰμεγ)5 οηη2 [αξἰτομὲ [πὰ 
γείοντ ΡΓΟ δά ἰδτιι δά (οείρτο, ρεῦ ̓ ἰργαγίογαῃ 
οατίδτῃ ροίταπη ἢτ ν. ὁπ, ςοὐ, Παίδοτ, αὐϑϑοίγοιτωτ 

Υ. 1 4.]οἐτῖο μας α ουπδηο ςοὐ, ἀείαπιρτα εἰξ:, 
νυ]ρατίς Εχου ρ Αγ. οὐα ΠῸ ψευδῆ, ροί οτίοσίβ σοῦ 
πγατῖβ νοῦ μος οτάϊπε σο]]οσατα {πητ: τεκμιαιρόμι 
ἀληϑέσι, (ὃ αὶ γγνησομάγοις εἰκάζων γϑησόμανα.[ὰ ΟΠΊαΙ 

Ἰςέξίοπετη (δοιτιις εἰἘ εἰίαπι Γι ριι5: Αγ ΤΗΣ 
σου αἴ, 4ο εοπίοζξάηπε πον  οίοπάα [ποθ α Ὁ 
τοόξίιια ἔοσταῆς γεζθητα νυ! ραγὶ ροίξεγίοσίϑβ σοιηπὶ 
τὶς ἰεξξίοηε,ς νοττοτῖβ: 6 σεγῖς [α Πα ἐμ γε, ΑΓ 
γφθη1α, ξ5 6 η0 5 [ει μγῖ [π]πγα ν αἔτις σομέεζ ηγ 

ΤΟΤΕ 5 χρυ πηῖτ, Υ, τ 8,]οσμ8 δα 46Π} ΠΟΒ Ποῦ 

ταϊτεῖτ, οχίξατ πο η ρος] 4} ἰηϊτίο μαΐμ5 101,49. 
17,29. 8564:ν.Ἰλουη.ΓΟ4.Παθεῖ ὃν βέλοιτο, σΉ6 722 Ψεὶ 
ΓοΠοϊπηΐ5, Ν΄. χ3,ἰάθτ  οπγςοά, Παθεῖ αὐτο 

ἰδεῖς, πο η γεοίρτοςς. Ὗ.33,αρτία5 Ππρα]ατθσεθὺ 
που ῬΥΟΟ ΟΥ̓ 5. ν. 28, ΔΙ ἐπαλλήλων οἰνομένων ΟΧΟΙΙ " 

Ροτοίξ :οο {0]Π΄σεῖ πιοάο πο φριι4 ΑἸοϊρῶτ, χων! 
κνὴ καὶ ἐπάλληλος φερομένη. ΔΙ ΟΠ 1 (ε ΠΈ{.5 Ρο ξίατοῖ κι, 
ἀλλήλων: 4η4 αὐ φἰϊογο πα εον [ὴε αἰμον μη [πφοίρἠεδαν 

εἰξοὐαξαὲ) α(δεηἀεη φποραίρίμεναι Πουτῖπτα 48 Ο-, 
ἤτο, 53.7.47. ] θη μ5 Γθζθῆτο πυρφελιϑῶν γογζε γα) 
“γεβησσ, αὐ τγιώπμαί, ἯΙ. 

Ῥὶς 2 8,ν.5,τεύξιι5 παύφν,ν ΕἸ παῦσαι. Υ. 6,φωγοωῦ 
ἀρηοίοίς οἰ Γαρὶ νετγῆο ; αἰδέροίς ΕΕΚῚ ΤΑΟῈ δὲ, 
γαπεο [γοο  ]γρηὲ τον ἢ οἐγ οἰ γέ μεμι εἴ. Πεαξεαγα τὶ 
πο ροίξ]ατ ροτίτι5 σοι τι ἃ δ(Ο] ας, φωνοαύτων, 

«ξὶ Σ Τύλλον. Υ.τό,τηαρ 5 ῬΡΙὶο Ῥαπιίαιο δαρεν. ΜΗ 
.2 

"μδννλ..... ὦ - 



ΝΘ 
ἐς τ νοὶσ. ΟΧαΠΊρ]. Βαίσεητ εὐωρεπεςώτης: Πτιιέξιτα 
πο οποίηη4. . Δ΄ 21, νεγθιιπὶνοῦθο {Πς Πλε]πς 
(το ΤΠ τὶβ. οο οΥ ἐ 6 Ή16 φγρατδης ργιμέίεῖς ρον (οἰκεῖ, 
ὁ γεσέδτ τῷ, ἐχεγέλμ ἀμοιύ. ὠρόγγορο αὖ ῥον»η,- 
τη ἀδζεν γε [οέθμ! : 60 (οἹ]σοῖ σίτιι 4} ἔαρτα ἐχροίι- 
ἐιοἱἙ 4.78,.41:479,.4. Ν.»9,οδίεγαα Ηϊς ῬΑ καϑ' ἡ- 
ἀψν ΡΓῸ κα! αὐτὸν, δι ΑΓ ΧΤ' πίω αὐτὸ ἡλικίαν. Ἰτἰ- 
ΕἼ ΠΕ ς 76.475. 
29, ν.18, Ππιρ| οἴ φυλακίω δ νόμον, δε αυςη- 

ἡ ποίοία, πόκον αὐιίδ. τᾶ ωὐοαπείϑαν εἰ ρετίαααςε πο 
Ἅετο δί ρογηγοιογο: Ιητειάτιπὶ οτίᾷ ἔα] ἃ ρογίια- 
ηδ ἀεείρεγειηες νίάθο {{ Δα ἀασειςος πόλεμωυς, ἀασειςον 
,ς, ὃς ΠΠ}}]1ἃ τοί  οἰαιγι5., αυάπη Ἠὶς νπν ἤαθι ατ 
"Ῥοίιίο αὖρα. Ν. τ 4. οἴιπὶ αὐτοῖ; [δ αιάϊε μά τπῃ 
ἀσκοῦσι, οἰ ογεῤησ. ϑϑπίτς ὃζ ΠιμρΠςοτ [γι έξι- 

[πν ἐγῶ μό,ον ἐλλεί που(ᾳ τὸ μεν, ἀλλὰ καὶ τωρ δόε(α,οὶς 
ἔσι πέφυκεν αὶ λίσιτελ᾽ ς. 
λι{3.0,ν. 3910 1 τγαϊ σ(ἘἸο.Πραν ιγὰ Ποη αά ρτοχί- 
ἢ ἀπαλλαγέω), (ξ δά τειποζιιις χρόνον τους πά ΠῚ 

ν.3., ργὸ ὧν (δηίτι5 το ηηηεῖτ αἰ τά; οὗ ἰώ, νοὶ 
π᾿ τας 4"! ἀρίαπη. Γάρα5 νοττις φαμέν (ρον 
ῥιφα οοἠϊεύτς ροίεογ απ σέενα, σοηζηεένερν [δον [εν ῖη 
{||{|77215 ἰοσῖς φοηβάεηισ. Υ,}2,ρ1ο γε Πγιηιι5 
Σ[Π Ἔχε πηρ δε! εἰ τε δο. 81η θείδιν ρίοη δ ἰοροη- 
ἢ,ν μι ἔϑρασαιν γε ἐδὲν ὅτε «αἵζον ἔτε ἔλαῆον. 10 [ο- 
ηὐἶρεπογα ται 4] 1] ντίτογ,τα ἰπρταὰ ζοό,24. 
ΘΙ ΓΠῸΧ ρῥΓῸ αὐπφρεψαν ν ΠτΑτ{τ|5 [δ ρῈ5 αὐεφρεψαν: 
ἀρ. (εν. 2 9 αἰείτ, ἀπήγγέλαν «ἐαφρέψαντες οἱ Ὡρέ- 

αὐδαγγέλμας. [ΠΕγΑ ς 33,28, ἀἸοΙς αὐ τοκέλ εὐφοι, 
«Ὕ31ῳν, 7, ὃς ἀτακῦις τετίποτς ροΠὈτηιι5, ὃζ ἀτά- 
Δαάπηίττειο, νεπέτα τ δ τ,4{: {56,1τ1. Ν.17, 
ἐμ ἰορ ταν ετίατη ἀρ (Δ]Ποἀογαπη,τοίξε διρο- 
ΘεἸεηῖο ὅς [ᾶροὸ τηΑρῚ5 ρους δέσεμέη, νῖ ο(Ἑ 
ΕἸ Δυΐαπι. (ὐοσηοπηῖπα Πογιιπὶ εχ Βα δὶς δίς] ς 
υἱρίηἰαηΐα, ίυηι 7 κ[Ονο ὃς δαῤννηηατντάξ 5 ῖρο- 
Ρτοα τ, Ν.. 1 8,σοηποηϊοῃτία5 ργατεγίτη πῇ 
ΞΈξ ΠῚ σαρέλήφασι. 864. ν.ΟΧΟΠΊρί Αγ ρ γαἰϊτες 

ζρφι!οροίξεορετίταιγν. 49. Ν. 22, αἰπῶνται ἃ- 
τἰτ ετιᾷ Γαρὶ νου ; ἀήσεγε [οἰπιφ ο. (εἰς εὶς 

ἐταγ πη  αἿΠῸ οἴονται. Ν᾽..4 6,ἀσὺ Ηὶς ροἤτα ργο υ- 
᾿γγίδη αἰ τργαγιΐ5,υι δ δινέξοτα, οαΐιςπιοαὶ ςοιη- 
"το δζ αρτα ποταῖ αἰϊυοτιςϑ, 
γα Ά Ζην. 39 ΓΕ Ε 15 ν ε] σημανας [φρ᾿ΘΠΊι15,ν εἶ σηωαί- 
; τίαρτα 464,10. Υ.4.αἱφ. ἰδιον ἁἀας τ αἰ τον ἢίς 
Ὁ ἰθηάιιηη ; ν εἰ ἰοσαπάτη αἰφνί2)γος. Ν΄.17,ΐη εχ- 
Πν;. « “- . 

Π ἰατὶ οἱ ὑψηλαῖς. ιιο  (ςσιτις ΘΟ εἰ ἐπι νοιτογαῦ, 
Ὁ 64 ῥΥ Δ 4η9 71. {{Πὲ|ό τ σοηζἀποίαπίοι [8 ἑμηείςοη, 
δ νογάΠη ἰος ΟΠ τη οἱ ψιλοὶ, ἀρ ποίοίς ἐτίατι "ἀρὶ 
ΒΟΥ γέρα [δυ ήταν Ζέ λα ομ  (ἀσέἐήσφηε ὅ ἰαρί- 
“ρον πᾶ κε ργα νμε722 ΘΟ}: 6 167, ηα ΕΓ 1:6 τπ- 
υπίπενα τηξέγοπί. ὅ866.ν. ἢ σοπιυπέξιο καὶ 

ἢ τα Π 4 Ὁ Πίης σοΠ] Π18 τα μοἔογαζιιγ, αῆτα πρῷ- 
᾿ταξξαγα ετὶς σοπο πη οτ, Υ, 22, ΡΓῸ ἐνθύμως 

Ἃ.0 ἰηξτα ἀἰοἰτ ὀκθύμιως, ν. 236: αιιοα ροίξετία5 ἀ- 
ἢ σης Ἡείγ οἰ. ἃς δῖ 445, ΕΧροπθητεϑ πρφθύμως, 
"χω, Υ..ο, [οτίλη γε ξείιιβ γωυί γε: νεὶ γωωὶ δή. 

τ {33,}.9, μέρος ἀρποίοίτ ἃς Γἀρὶ νετῇο; οὐΐᾷ ραν-: 
ἀδπ ἰόν αν, αἰϊοα αἱ τη] αοτῖς ἡ 015 ρα ΠΊ κέρας. Υ͂. 
9 :η[ὑ5 ρτὸ ὅθ ἰγῖς ροίξα! τ ἀπό. [ριιδ νῖ ὅ)ὴ ταο- 

δῦ νίτη νει 15 ἔδεῖσ γγϑμοσαηκαις, ΜΆ εἑ θα ΘΗ 49 (ας 
56) τ σα ἐγ α ρεζτασ. ἀπὸ νετὸ ἴα {πτη}}}Ποαςηάῖσε- 

ἐνίατρατα ρα ἴεαιν.:7. Ν΄, 20, τρέξε βόνόμε- 
τιοιηρ. Υ.30,νγ οἰ τοὶ βηἀᾺ κρὸ,ν οἱ ἀἰίπσαςη- 

ΕΒ: 

τίαπι νἐγία γθέξιιϑ 1. ἀὐαϑρπεςος, ρου εαάογὲ ξ6 [16- τὸ ἀδιο ἴη ἀἰςατιπι, 

ΑΥν ἡ ἐ πίων (ς, ἵν {᾽ 
ἄπ ρος κτ' τάχος. Ν΄ 4.3, οὐ Ππππὶ δὶς νεγδιυιῃ 
δοεφυγον,δγεδραν, δγεσικεδεααϑηίάν,Ν Εἰ {Ππη1}6 φιιοαρίαηι ἃ- 
Πυά. ὰριδ νοις: ρδγ αὐνα σαγγεύάηπι υἱά2. Αἰ ]αΔῃ- 

το ροιὲ ἀἰοῖε, ζ κὲ ἐσκεσασχκεγοις ἐμ αὶ ταὶ ὁδοιὶ, 5,4... 5.4, 
γ 4111} οἱ ὀκπεμφβ, 

Ρι 63.4.0 ν0 το, Δητο μέρος ἀοἤΠάεγατιγ Ραγτεὶςἰρίαπι 
αἰαλαξωὼν, ν οἱ [πὰ (ππτἷἰς. Υ. ἢ 2, Ἐχοπηρίαι ἢις, ὃς 
(δα. Ρ8ρ,.ν. 24, βάθος ᾿Αἥίδιος : Β5. ἀε χὰ (ἐγιρταγα τηϊσ 
τίο Βαμι5 [ερτὶ ἀἸέξιιτη εἰξ. Ν ἐγ πότηθη "λῆρος ἰδ ὶ- 

Υ. 46, στ Γι ΠῚ αἰκώλας Εἰς ἰητε }}1- 
ρεταηι] νεταῦ, ρορἑτο ἰο]ιςοῦς νῖ ἀΐνωλν πιδὸς 'η ΟἸοΙς 
[1115 ΟΧροηϊτιν ρορίός, (νὰ ὈγΑΟΒΙΙ ἀγκῶνα τηΑ]15, νεῖ σ 
τοῦ ὀγασρτα ξό οεϑηίου, , 

ῬᾺ 2 νειν τθόξια5 ἀπεέκοηδον, ν᾿ ΠΊΟΧ ν. 2. ἐῤῥισίοωμ, 
Ν.3,κραΐισης Δρῃοἱο τ ετία πὶ 1 ἀρὶ νετῇο ; 46 {γ»»η{}}- 
γηοφγασί ἀφεεσέγηπμί. ΝΟ. τεύξει ὧν ταξᾳ, να ἰπέτᾷ 
{1.0..47: 5. 67,47, δ αἰιδι. ΜΝ, 4. ΡΟ ϑριαμέξοις 46- 
εἰἰ νειθιιπη κα ἃ γάν. 566. νιΡτο ἀπεδωίαν [οσ αι 
νεἰ ἀπεδιί(ᾳ., νε] «πεόωκαν. το ὧν νοΓο »ἔυ ρΓὰ εὐά- 

20 «ἴω Βαυϊπηι5 312,46. νὈϊ σιν 1 ατίπ δ νοςειη 8 
σταῖς ἀοτοτῖαπι ἀϊσατ, ΟΠ ρίσον ντγοθ. η5ἰἐρθηάμπῃ 
εἰἰς δασιν. "4 Ἔπίπι ὃς ἀοτοτιιν εἴτε σταςο, ὡς .4].4- 
τΙΠαιτἢ ΟἸΙΔ ΙΟΠ15 ΠΟΙΉΘῊ Δοςε αἷς ρτορίμι5. ν.47,ρο( 
δεδηλωτωι ἀς οἰ ςοπππέξιο δὲ. 

Ῥ.5)6,ν. 4, ΡγῸ Πόπλιος ᾿ς σρη άπ) εἰς Πρόκλος, νὶ- 
ἀετγαης ἀτηρο ἰπτογρύδζοα, ὡς ϑιβοηῖιδ ταπὶ εχ αἰ ϊφ 
δυόξοτις οτο, (27,34: ὁο6.46)τατη οτηδη αι τίρτο 
 ιοάοτί ςοάϊςε σοπῆγιμας, (111: φτδῖι ςοπία Δτι15 
Ρυίπλιι5 ἐπ οί αἷς ἴ ΔΏΠ1ΠῈ νγὶ5 ΟΟΥ, 417,26. [δα 

Ν. 4αν]ερεηάαπι ντάοσταγ κτ' «Ὡοάγίελμα : νοὶ] 20 Ομ ηαι15,1η διπιιη ντ 5 ΟοαΧι,378,59. Ν.λο,τοπ- 
᾿επιδπιΐαυ ξιιτα Γι αἰ ακτήσεαθειι : ὃζ ΠΙΟΧ 210 Ρί 5. 
φιαπηρεγίςέξυπι κατεπεφεύγείαν. Υ᾽. 27. Βαης ἰςέξῖο- 
ποι ΐη [.δρὶ ετίάπη ςοαΐος ἔαπς, οἴξεη αϊτ νετίο ;ρ6- 
ἐκελάτρι γαρέεε σεν εἰ) “αἱ ἐρηεη δ οὐ θητα τηφη ζει, 
δ εἰϑαγεατμ πη ὃν αἴεγτθ. Ν᾽ ὈΪ ἢ μυῶν τηξαο ςἀ- 
τετ,σιτη [ρο ἀοορίομαιι αγίτ ΡΓῸ μὠουὶς ἐκεί του, δι 
χτ' μἰῶα: ηυοὰ δ μέωιαϊον νοςαιῦ, 1 εξ πε ἔτιιαπι 
{πρεηάνιτπι. Οοἰ ἐπι ᾿ηἀοἤπιτονετγειατ, πα (ερέη- 
ἀτπεη αἰ ἐο γῆν. δα Ποτί ροτοίξ ντ παπιογαὶς 

τ ἐψηφίστωτο. [τ ἃ Πηρυΐατς ὃς πγασὶς ἀηδἰορ αι 49. ΠΟπλοη {τ Ομ Π ιν. [ηἔτα σογῖα ΠΠ0.. 9. Ν εἰςπτῖδ. ἀ6- 
ὑεῖς αὖ ξαλ το ἱπηρεγαπταν χοήμο ᾧ εἰς ὁψωνιασκιὸν ἐξ 
μμωμῶν, γ71..46: ὃζ τυγίαμτι 4 Μαηἑιο δργύελον εἰς ὁψω-- 

γιασμὸν ονιαυ τῇ, (94... 3. :(ἰΔσηλαιις ἃ Βαίσιο 45 π|- 
ῬΟΓΆΓΟΓ Σργυέλον εἰ: ὀψωνιασμιὸν ἑξα μίών, 6 16,16. 

Ῥ.ς,7, ν.2, ἄτη θο ἱπιθγργεῖεβ ῥΓΟ μιΐγιςον ἰςσεγαπῖ 
δεύτερον, (δον αἰθέρ, Ἔσο, συμ (Ε ΦιἍτΗΓ, εἷς τὸ μέγισα δ᾽ 
ἐϑνῶν κεχάρωμεγος, μεγίφον ΓετΙ ἢ 6ΓΙ ρος σοι: ρτα- 
(δγτίπν σιιπὴ Παςς πηαχί πὶ τυ ατο ΡὮ! ρο( υ]ατίο πα α - 
δῖ εἰ ςΟΗαοτίτ, αν! {{ πη! ποτί,ν 6] πτε !οοτὶ σοπίοη- 

{0 τι5 ἔτ, ταἰ ποσὶ (δ ἱπυϊά ἰὰ ται ει, Ν᾿ 2ς,ουπὶ 
δρχργὸν (αιιἀϊς Πἀτ1Π1 6 ργαος ἃ. σοπγπγαῖα γινόμενον: 
νεὶ ἰεσεηάιπι δρχηγρωῶ. Ν΄.5.4..Πτὰρὰ5 Ἰερίτ πέρες 
πῶν, μιϑρρεὲ ργαάισεης. δὶ προςἠποὸν Οτη Π ΠΟ τοτίποι ε 
νος. Πρ πηι πιαθὶς μορρέγ εογηρεί 10, γ6 624772 ΜΦΉ2:ΠΘ 
εοερηεηέσαία. Ν.. 4.3. ΡΟΓὲ πὸ ἔϑνη ἀε6{Π ρατιϊςιρία πα 
βυλόμανος, ν οἱ ἤπλιὶς, 1.2 Ραδνοετίτ, ῥα’ δε ρεμεθεργος 
δητράγαγεσορηίάης. 

Ρ.ς38,ν..44. ἔλαϊᾳ ἀρῃοίοίτ ετίαπῃ [ορὶ νετήο; 
αἱμηράσης αἰϊογετη αἰϊογ ον ἑαξί ἀπιο σρργοῦγέα. δ᾽ 19 

ἩΓΉ Δ πὰ Ρωμαίων: να ργαοξαιτ, τὸ δεξιὸν δ ἱΕρνί. 60 ταπηεη αἴοάφα τα τ, πο πηαἰτιιπὶ γες ἀπλδιιο το, 

Ῥις 39). 1. ἴῃ ἐχειηρ ατὶ οἱξ ἑκατέρων. νΕτάτη ἰ6- 
ξχϊομ ἐπὶ ἑκατέρῳ στη ὶ οτ. ΠΟ. ἀρ ποίςίς ετίαπη [.2- 
Ρἰ νετίτο; ἐφ ὁγαι σαίογηα σιγφηέ. Ν 12, ἔπετα ρίο 
νΌ]ρ,, ἐπεὶ σαπὶ εοάεπῃ ἢ Οπλ. ΓΟ ρτοθατ οδάσιῃ [ρὲ 
γετπο; ροξεας, ρ4» 1 γριονσμι κ.. Υ,. 2.4, ἐκτήσαῷ 
ἐοττῖ ροτοι, ὃς δα ἢ δῆμον τεξεγτί. Γρὺς οὔ [ὰ οἵη). «ὁά, 
Ρἰαγαἱίτον [ορὶτ ὀκτήσαντο, φήεα γα  τριῇ δεί 7 κα ἢ 
με, ογ,Ἰλοιηιςοα, Ρ]αγαϊίτοι τον, γ.39, 

Ἡμ ἢ 
) 



δο 

ἕνεκα ὁ Ιλοπλ. σοἄ, αἀἀταπι ἀσῃοίοίς ετίδην Γἀρί νετ- 

ἢο; 7’αη{ 1116 οονηργεἰρεμάεγε ἰθρο ἀϊοεθαι ροϊεμελα 
φηρεγηηῶ σαπα. δε εητοπη γεγο ροτίοάπηι (τίς 

Ρείρίεχς τε! αἴτ: δ σε, βίης σεἰΐοι αἰιφσααηάο 44- 

14 οἷς αηξενγσι ργοβιϑογθη!. Ος] οΠῖτ!5 ρτο ἀπαῦιι {{{|8 
Ροτίοά!5 ν ΠΑΠῚ, ΕΧ {π| Πηᾶρ 5 Π11Δ1Π| ΟΧ δπόζοτι!5 (εη- 

τεητία ΠιδΠίτιογας, δῆς (ΟἸΠ]ΠΠσοτ: φἰϑόι εμρ (6 ἰθρδ 

φάμ γ 22 οἱ ἀστγὲ [οἱ αΠΠΠσπόηίην ραπρογήθη : (4- 

εἰκαφηθ δ, δς. Μιμὶ πος ντάοταγ ἀϊςεγε απα5, (6 

(0]ερο Γ,ατίπο5 ὃς ΗογηΐςοΚ ἰῃ ἀστὶ φοπίοττ ρτο- 

Ρτογθα δά πλΠΠς,ντ ΡΔαρογο οὐ ρορυ]ογαπηίο- 

εἴετατα πγαπἰγεηταν, ἃς Πα] 14τῇ σοηςο ἃ, ΘΗ ΠῚ εἰς 

ετίροτε νο]]επτ, ἵπορο5 Παρογεης “ΟΓι!ΠῚΊ ΟρΟ ἴπ5 

(ὰυτ ταθγοηταγ: ἁζὴς ἴτὰ ὃζ ρταίςηι! ρ] 6 5 ἱπορίας 

δαβιδίταπιαίε γοπηεάϊα πη, ὅς ἕατατα δα οΥ δυο τῇ 
ἰηϊαγία: οὐδ  εέξια τι τὴρε ἀ  ΠΊ 6 ΠταΠη. 

Ρ. ς 40,ν. ξ,ΡΓΟ ρατείοιρίο λαβόντας {γιιξξιιγα [οχ 
μῖς ροίξατἰπῇηίτιιπι νογ ρα πι λαξείν,ντ η ρταςρά, 

τηθιδτο διανεμηθίῶαι. νεἰ ρετίρῃγαίτιοε ἰερεπάμτη 

λαξόντας ἔχιν. 

ΡΟ τ 4τ,νο, ργα θη ὑπσαῤχή ἀριποίοίς ετἰαπὶ ΓΔρὶ 
νετήο; 4 ραπρεγῖφ. ἐαϑογθίην. (εὰ ἰοπίιι5 το ααἰγῖ  Ρο- 
εἶα ἔατ. ὑπ αῤξῴντραρ, ίδηιν.2 6. ΜΝ. 2 4,ρτὸ Θ ἔτα- 
ἔχατα ὃς [ξη{5 ροΙτ ας τί ὃ), (δια τἰωὺ ὃ λοιπίω,ντ 5 6- 
Ἰεπίας πταίαἷτ, Γιάριι5 Πα 4116 νοεῖ: ράγτορηΉ9 Αἰῆ- 
2.14521}0 7 “1017 ἈΦ ΜΣΤ ἰοραγέ, Ν᾽.» τ. ΠγΔ 1 τϑϑς- 

ἐόν: νῖ πιοχ ν. 4 4 αἰεῖς, πολλαὶ οἴσοισι χυφοςδοις, 7240 

φγομεηιτα, ΔΝ. 40,1 ἀρ αιοαιις ςοάϊοεη) Βίς ποη (- 

τί ἰπτοστι ΠῚ ΕΠ. ἀεο!]ατδης ἤας νεγῇοηὶς νεῦρα: 

φμάπια οἤδττη θὲ αὐ 7 δγθμτῖα, Κ᾿ ὐπραο κα, β4ν  ΦΥΉΤΣ 
«φείίνεν» αἰίς 6772 ΠΟ γιά σφεα ἀσορ θη: 10 ΟΙσεμος 
ἐμά» ταν θηίφητος τποδίογ οι. πος, ΦΉ179 τρ (8 “σα φοίεῃ- 
ἀκα ἐηεῦρ [ειπεγης ὀ[ει [κα Πσήθης οὐ ραπβογίαιερα, πο, 

γΉ}7 [δ σοηά ξξον θη: Αἰ 6772 μη τευ τΉ 772 ΠΕ ΉΥ Εἴ. 

ΠΔΠὶ οἱ ΠλΠ πγαταῖο νογδὶ πλοάο δέ ταπηρογο, οι ΠῚ 
Γάρορτο ἔχάν Ιςράπηις ἐξ4, ταπτξ πε ἤς αυϊάεπι {ἔτι- 

ἄζυτα οδίξαδίτ, [δα [1 ἔχων ςι!Πι Ιὰ οπη. σοα. (οτι θα Πη115, 
δε (ἐη.γ ἐχραπραπηις,, ρίαπδιη ΟΠ οἰ Ἔτη ὃ {ἔγα-- 
ἔξατατη ἃς (επτεπτίαπι: πος πη οάο; ὡς εἷς ἐδ ἕκαςος Ν᾽ 
σενήτωνγ, γήδγον αὶ μέγα λαξων, Θ, εἰ τύχοι, γείτονας ὀχληροις ἔχων, 4οτοχ (ἐχαΐταγ σιιυιςοίς. 

ὅτε αὐτὶςἱκαγὲς ἔςαι “το γεωργεῖν δ) ἀἰστοφίαν, ὅτε Ὑ μι. Θἃ ζΕΥ- 

το] ίοποπι (δουτας εἰξ εἰμι: πη {πὸ Ππα!ςοῖο. 
ῬοΙΠϑ εἰίατη ὅσον τὸ ὀίάφορον ἀςοίρεῖε ρτο, φημ179 18 
ἀρτὶ ρα] οὶ ργεε 772. {1 [τ ἱπἀϊμτι15, ΝΕ] ἰὴ [δια η αἴα 
ἀϊοττιθατι, ο] οσοτι, ΠάΠὶ (ρο δάφορον Πᾶς Πρ ]ἢ- 
σατίοπε ν[γραῖ, 

Ῥ τ 42, ν 1, οὐα Π πὶ Εϊς εἰςφέρφν: ντ [ἀρὶ ιοι16 
γοτίτο ἱπ ἀϊςαῖ; 7,477 ἢ ΦΥ̓ΑΥ 1,472 δὺς βγορΥ 11 ἀἰογαιῥης 
ἡπξεγνο. ϑεηποητία [46 πὶ ΠλΪΠπ 15 Ἔχρθάϊτα νογεῖΐ 9 ελ- 
ραηγίφησα ογείτσο, οτά, ξ9 ἐπ σοπιγεδηθη οἰ ρον κλης ζο Με, αγηρόπία υἱάεῤαι “Κοηφάηοῦ, ἔογο ξδ ἰαμεῖ ν ᾿ 
»ηαρ υἱο, σγαπαπάα. (οἸοπῖμο ἤς ; Ζη [325 ργογ- 
ριπάγί ρθηηγῖα ποηημηηηαηα ἰαον αη θη. [ογε εἰ- 
ἑαρν Οἱ γρέμτσ ΣΥ ΑΜ ΘΉΙΗΥ σοηεγ ὀποπάαρεσηητα, [Ὀ]- 
ἄστη οὔ Κοιηςοὐϊΐςς γοέξια5]αρειηιιϑ ἔς, ργα ττεπη- 
Ροῖς Νοοίδᾳ:ν. ἀμδῖτο {ιυΐη ρτὸ ὅτι Ιερεηάαπι Πτἔ- 
π. δοις, πια! πη δοκεῖ, ργαί. τοηρ. Ν.3., Ὡρει], 
εὐωρεπεςείτων ἀσῃοίοίτ ετίπῃ Γαρὶ νετῆο : ἑογοβονα 
ἀἰοσοη Προς ργαροπογδ. (δ σΟὨυΙΘΠΙ Θητίμ15 σΟΙΓΏρᾶτ, 
«υφρεπιςέρῶν. 

Ψ 5 . 

Ρ. τ 43, ν.1 ΡύῸ ὅτι γθύδίαβ οαπὶ 6]. [ερ 5 ΠΊι5 ἔτε. 60. οἦσ, ἀν κίας ρκύδοο αὐ: ἐα εξ ἀγθα ἀπ Ἱ εἰϊηγεν ἔδι 
Υ. δ. τεϑίις ἐον ἡμῶν: ντ αρτα ἰη τεϊδμὶ ογατίοης, 
ζάο,τι, ἀξιῶν ἐολ ἡμὰν αὖ τοῖς δίρινέμᾳν πὰ κοιναί. ὃς ἢς ετ- 

Ἰατὴ Γὰρ Ὁ5:}16 ΟἾ2ι, ἔτμα "1 6ε722 ΡΦΥΤΖΙΣΣΘΥΕΙ [7 εἶνε ρ47- 

26. λ οηγ. σοα. Βαῦας, ἢ δῇ κοινῶν καὶ ἡμετέρων ἀδὲν ἡμῶν 
“υ[γωρεϊ μέρος λαμᾷ αὐᾷν 7 4Ὁ αἱϑ᾿ οογραγγεηηα τ 59 πο ἐγ 
πη αν πούς ροντίομεη ἀξοίρογε σομοφάεγεί. δεη. 
ν.] ἀριιδν οττίτς (ὃν εττονιφῦρη [6 ταδν που ποη ργοῤιθεγε. 
ΨΌΙ [1 τὸ καθ᾽ ἡμᾶς μέρος ΔΙΌ] τα ἀοοίρδζα ν6}15 ρῖο, 

ΙΝ ΓΌΝΥ ὦ Ἢ α ΑΝ ΤῚΟ. πο Μ. ᾿ 

το ἔοτ 5 οἰ αάπηταγ, Οοἰθηΐα5 Ποη ἱποοιμ πη Δι ἢ " 

10 σοπιτγα({ἰγιέξαγα ἃς (εητε πεία γατίοηε πη. 

3.0 8{Π8 πολιτείαν: στ ὃς (ὑπ Δοῖμ5. (τ ν θείου πη ει 

αοά μά πος αἰήπεαι, ἀςςαί. ςαία Ἰερεπάαπη οτὶτ τῶ ἢ 
κληρεχίαν. τ ἢ ροτί ρ ταί τος ἀοοἰρίαμηιις ΡΤΟ Οιρ ἡμὴ τ 
δημότας, τν.2 ὃ Ἰοχυϊταγ,η τ} τητατίοης ΟΡ ΚΣ οτι, 
ν. τς, αρὶ φιιοαμο νογῇο μαης ἰεξ οι ἐπὶ ϑρποίςιι, 
βοπε οηῖνρ αἰ ΠΠοεέογον [ῥε ̓ἀπάαιε, δ ργορηεα ποη ᾿ 

γεηον, 7144552 4,41 [ἐσ 6 05 ροίτεμί αν, δε ὰ ροῖ ᾿ 
ΘιΘηΙ τίμα) Φ μὴ τυγχανόντων εἰἰατ ρᾶγττῖτς ἀςεῖρε, ἱ 
τοῖντ (δπ{ι5 Πτ ἵπτεῖ ἐ05 4.1 συ [115 ἔτι ἄτι, στὰ ᾿ 
ὉΠ15 ΠΟΤ. ΠΟ ΟΓΊ 605 ἡ] ὅς (ρε [1 ὅζ ρους ΠΕ 

᾿ 
ἷ 

͵ 
ἱ 

οὔτ ἰφητεητίδτη : ρθε Πα6 ἃς {|τὰ (σείρτιιην εἰξτ: χα. 
λεπώτεροι γὸ οὐ δ μὴ τυγχανόντων καὶ “ὶ «λπίδὸς ψ ευεϑέγτω 
ἀπαντήστον οἱ τὰ ὁμολογηβ. μυνὶ κορμὶ ζόμιανοι. [ὰ ΟἸγ.σΟὐ, Παθι 
υποτίσταν : ὨΙΠ1] ά τοι. Ν.22, ΡοΙ καΐᾳ, ἔμαι οἵην 

(ἃ εἰξτῃ ὀχ θη: ρ Αγ] ἀπ ἘΠ ξῖο : Ἰτππἀοπηηιια ἴῃ Γαρῖς 
ἄϊοςς ντ οἰξεπαιι ἱπττγίςατα νετίϊο: με φ δ άγηοάμι, 
τ ἀτπιάεγε σῖγος οἸη5 βηειογός. δεὰ τεξὶς Θεὶ 
ὩΪ5 ΠΟ Ππτἢ Ρεγίροχιτ, ὃς ρΙ απ ηι ἑλείμητίδαε , 

" τα. Ν.5 8, ρο(ἐ φρονιμώτερον ἰςρἴτιιγ ἢ ΟΧΟΠΙρ στ ὁ 

Ῥ,ς.4.4,ν.2 τγαδελφὸς ἀσῃῃοίςἴτ δ αι [ἀρί'νετῖ, 
ΓΑ ΤΕΥ Ε1746 7η:: ἐκ ἐστ γερένιδοα ΟἸαγθαυιις πυδθυΐς, 

}'αιγείματοο ἰςηιῖςεῖ ν αἰοσίο )πθρον: ἀδελφιδοιζ, 
ἀδελφόπαις. ἰ᾿ἀοια 6 ΟΕἰ Θηΐπ5. ὃς ρα Βος ρίι. 
ε[ εχ τς χα Τειιαητιτ πέτα ὁ ας 3,3.9. Ν 6 πον 
Ρἰατὶ εἰ ΡΓαΙδ πο ἀπόχρη. δα ἐς ητέτια τευ τ ρῶς 
1τ|1ΠῈ ἀπεχρητνῖ Γᾶ ρι5 ]αοαιιο νοεῖ (νη είεύαι.. 
3 8, ΧΟΡ Αγ Παθεῖ ὑπατείαν :ΕΥΓΟΓο πηδηϊξοίϊο," 
Ρι5 νεγιῖτ: ζηαηη Ῥοιοθ μη] οἰμεἐτα!οῦ,οντ νι ἀδατατ. 

Ἷ 
Ψ 
μι 

Ὑ) ἽΝ 

Π6ΠῚ ΕἼ ἰσοπελιτε ἂν, Ροτρίσα πη εἰ Ἐ εχ ἰρῆα Ο ἐδ; 
Οτατίοης 5.38, δ: ΝΟ] αἰςίτ, ὁ ἰσοπολιτε ἃς μεζᾳ δοιᾷ, ΚΓ τὐι 
ἀειηαιε ΕΧ ΟΔΠΗ εἀϊέϊο ς.40,37. Ν." 9 γαρίδα Ἴ 
ΡΠΕ φρατεία,οχ βέοίλιτο. δ᾽4 15 ετίατη Ρίο δητες ΝΠ 
ὉΘΓὈΪο κοινῇ ΠγΔ τ ΠΟ ΠΊΘΩ κοινὴ, ΠΟΠ πα ἰταπιγθῖῖα . αὐ 
θοτ. ν.4 τοῖο ἔχρίω ν ἤτατίπς οἰ οἰγοιι πα Ηδχαι Κ τὺ 
χείώ, δαρτα 139,28, ἀἸοἶτ, οἷς αγαπητὸν ζῶ, πολέμῳ φρν Αἰ 
χϑέϊσι, τὸ μυὴ τίιὺ ἑαυτῶν ἀφαιρεβίωαι χώραν. ἣϊ Ἵ 

"᾽ς 46,ν. τ, οτίδη γεέξιις δα βόμω" ρτατεπην ΕΟ τὴν 
ται Ν. 19. ΡΟΙῈ Οιὶ « δγκουῦπας ἤν 

Πάοτατιιτ υἰοιῴ. ΤΠ ριι5 νογτίτ: ἐπ ἐκάσηιαε γον. βμὸ ἽΝ 
Ἰερῃ!ς νἱ ἀφατιΓ, εἰς ζιὶ οἰ δγκοιωῦ τας τέι πόλιν εοιζ, Ν. ναὶ 
τοττια πῇ Πα πς ΟΟςαγτιιητ Ηὶ ἀδείε, πεῖς Σρισείοις εφα 
ποθὴ ἤης πηοηα] [πἰρἰςίοης. Παπὶ Ἰεροπάϊπη γί 
νε] Σρισείας, ΝΟ] ἀςείοις ἤτιο ἀςικωῖς. νὶ ἱπτε Πρατυτ 
σούομα [ουτίτ ἀϊηϊ5,ν 6] σογοῃα οἰπΐοδ. 864 εἴ ἢ 
ν ]εροπάμιπη ἐοττα]Πς ἐγκαλῶν. Υ, 4.0, πη Θχο πη 
εἰ Καρῤῥίωαε: ροΓρΕΓΑΠῚ; ντ τ} ΘΧ Αἰ τἰς δἰ στα η 
Ρτ5 ρετίριςίταγ, τα πῦ εχ Βοςίοςο γ γρ  Ἔη. 8, 

ἐν 

ΠῚ 

σιν (νέας Ν. 44,44 πος ἱουν ΓΙ ἀγριιπηθη ἢ 
τοίροάοτὶ ροήετ ηιιοι εἰξαριιά Τπατι, ΑΙ εἴ " 
φοσμ 4 αἰοῦγο ἐάν [ἃ σεν ϑεγα δ ας πέρα, ροομέμη 
μω Οεγεγὲ οση(οον ἀτεὲ κυ ἤσητενα ἐμαῖς [κι ἔζρεῦ ὁ 
τη {ὑγηρτηη , θα; (114 {αημείια ἀαίαρ. 56 α [θεῖ εδν 
ταῖῃ 4104: ΠΑΓΓΑΓΙ ΟΠ πὶ ὈΓΘιΐτεγ ἃ Εἰπΐο εὅτοχ τ 
δίς (δ᾽ μηρετγο: ἤηκέδητο ρει 7“ οτσίατη, (ιἀ4, ργομι ος 
1 άεν εξ) φηαίξογιόης Οαίόης αόιο δ ἑἶτα 1 ᾿ 
ἀἰπερη αἰξίν ρεν ἀπείοησ, ἰαρρη αι, ροραί ἰἰν 

Οειογηῦν {πε εἰμ ἀοννιε ξιο κε, πε ρηεδίνομηηξαι 
δἰιοτηεγρ» ἀαρομάιην 867 {ογπείτο, Ὁ Εαῤιοτοηβε 
Εδυὴ Παιγαιίο ποτ (ξαυτταιν ὃ ναι Μαχ Πδ.6,.ω! ἱ 
ετίαπη δ αἰ; ἐγ: 67 θη ρίο αἰον»ἤ ({ἡρ 6» Ἰδοῦ εὐ ρθη ΝῊ 
7776 έγαρε ρηπέγεισν, ἴτουη, ἔπ (οἱ απίοῖ22 αῇ 
Ἵ εἰϊαγέσίξοιι δὶς ΟἹςιρτο ἀοπιο ἔα; δ. Οαῃαὐμ 
οὐ ἐαηαίθρα ἐπα πα ομενία, 416, 1 ἐοαίενρ οοθ «αἰνθαι ν, 
ιαἹ εἰν. ἱ ᾿ 1} 

Ριισι 



ΝΘ ΞΕ. 

Ῥ᾿ .47,ν.6, γγΆ]Π1π| συγκα τα τίϑεμαι τγτ Ρᾶσ. ρΓαςσδά. 
ἣ αἰςεϊε, πεὸς τί ἑτέραν ἄγᾳ συγκαΐαϑεσιν. Ν τσ,ἔοις- 

τοόξίει5 δὴ. (ολμσοι. Ν..}5, ντ πρτα τοῦ ἢ ΟτΑΓΙΠῚ αἰ- 
ἀ! ΡΟ ἐπτέναν, ἃς (Θιν}6] κατέναι Ρ[Ὸ κοιϊκέγαι: τα πος 
Ὁ μετένται ΡΟ[ τυ ΠῈ ΡΓῸ μεδεέναν: "ῃσογταπι ΠὈγϑτίο- 
τὰ πε σατία, ἢ δι όξογῖς νοϊ ἄτατο, πῆγα ίαπε (γ40, 
τ)νήτατίας εἰ μιεϊιέναι τέω ὑπατείαν. Ν.3 9. τοὐξιι5 
ἱ εἴτα Ὠσσατίπα ἰε σευ ὃπι μὴ κα" γιυαϊκας: ντ ΟῚ 4}1- 

ὉΠῚ Φ. 41,42: 5 5. 4,32. ἀρ ησποσας νοττίτ, ργώ- 
φηανα ρον [αρτιπάα. Ν.37, ΟὈΐδεγια ἴς πὲδρ Ελλή- 
(ντοτίαπν σα! ο απτα, ν. 3 1) ΡΟ πὸρ Ελλησιν,αρσεαί 
“ἀτον. ὕοττο Ατἠξος. φασαας ὰ Πετ. 0.1 ὃς Σ ἀο- 
παν σοτιιπὶ ἢ ο το 5, οτία πη ΟΠ 5, ρα Οτα- 
φΘςοί αἱ (ΟἰΐτοΚ : ἃζ ργὸ δα ἐοῃ ποτα ἀτης οἴτας πα, 
πος ὃς πατέρα χτείγας π αἱ δὰς χα ἀλεί τοι. δῖς ὃζ Ας ἢ} ς 

ΤΊ 1]. σ, Δώδεκα δὲ “ῳξφπείροιϑε πυρῆς δποδειροῶ- 
συ Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέϑεν κί μάγοιο χολωϑείφ. 

Ῥ. 1.48,ν.1 αν ποτα ἢϊς ἴῃ ἐρδηα]οριι ἐαζξδπη {ἔγιι- 
ἀγα τη στατ ΟΠ Ἐπ, πο ρόγτοχτα [γα έξαγα ἰπσποα- 
οὔϊας ροποτὶς Οχοπηρ᾽α ποτατα οτίατι δριιά Ραιία- 
χη. ν αἱ ροτίτι5 ν.ο ροίἘ τυϑα ἥόμενον ας Πασγατατνοῦ 
ΠῚ ἐξάγειν, ἐξα πος ἕλλην, ν οἱ ΑΙ πὰ αυιοάρίαην ΠΠ,1}6. 
17, γασὶς ργορτίε ορατείαν ἰοροτίς,ἰὰ οἰἢ ἐλρϑάτεο- 
π. Ν 27, 1π Ἔχειηρίασὶ εἰξ σεντανῶγ, το 40 το- 
[υἱ δδ᾽εντανών, εχ ντιτοσαο ἱπτογργοτο, πος Θηἰπὶ ἐς 
ποιιθητδηΐβ Πΐς σοσίταπ τη) νἹάοταγ, 
Ῥ. τ 49,ν.3-ς, Οεἰ. τη δἰ υιῖτ μέρος, ΠΟ ἢ. φαΐ. 
Ῥιτς ο, γο ταν τοετία τη πος ἴτε π ΟΧΘ ΠΡ] αγί οπη 5 
ἢ εἰ, (δ ἃ ὃς πγεπιδγοτγῇ ταίο ἰὰ ροίξιίατ, ὅς οἰδιι- 
ΑἸ [Π8, εἴτε δὶ Ἰαῦτα πεύύτα. ἢ ἐπὶ τι ἀϊι45 ταητιηι [ἃ- 
οδαΠΠα5 ἀττι ΠΠ τ,ποη οριια ΕΗΠΠῈτ σα οἰααία4.1.α- 
ύσαιιο νεγῆο {τἀπὶ ραγείσι!αην 1] ασποίςίτ: [6 
ἄγ ἐγυ1α1ἱ ΡΥ ΊΟΥΙΣ εἰχάτς [πὸ ρκσπα αροέρία, [- 

δχ [εἴ οἱγίῤη [ἀπ φημ οἱδ [ὃ ηρΠ ηρασηηίοο [π- 

ἤτγεγηο πτοία ρτο νίτη ἔσοογαῖ, ἤς ἐπίῃ νετγογαῖς: 
ὁ “ἡ αϑοίεμ αν (Ὡρογίογθ ἀπ70 ἀσοορ 4722 15 07,21: 
ι72 ἐπ μξλτ σορίαγηη [πγηῆ τα άϊπογβηευ- 
ιφηε ῥαοσαη α γποἱέ, Ἑοτίλτι οτίδπν Ομ ἃ εἰ ρτα- 

Ρὰδ 04; νοττίτ, μον [τ σιγίδηα. Ν.2ο,1ῃ ἐχ- 
Ἰρίατὶ Εἰ προςκαλε μένων. πη Π 15 Γδάξαιντ! η ἀϊςαῖ εἴ- 

ἢ Γαρὶ νετῆο : ργοηοοαμείῥη κά ρέσηαῖ. Εοτίλῃ 
᾿4Π| ϑαμινοὶοχ ργασοάσητο σὔπγατο τγδηϑέθγβπμιτη 
᾿οδζαητο πος ἐρίατη ραγείςρίαπι οοἰ]οσαπάμιτῃ. 1ἰ- 
το ]αο ίη γογοης Ιοσοπάπιπι; οπρα βο ες ἐπ σαϑη- 
Ῥγοάέγοηι, δ [πόιπάο Κουσάπον απ ρσπάρ ργο- 

ἄνθη. Ν 41, τὸ ἀταλαί πωρον, Π πο πο σαγοτ, Πρ ηἱ- 
Δὶς δαὶ πη πα ᾿ς αγιιπγηδο (ς το το ΠῚ, ἔξει ἀ- 
ἢ ατι πη Ϊ5 ἔγαπ οί ἢ εἰοἰᾶ. αι ἀ{1 τπελαίπωρον Πγᾶ- 
ἰδ ετίς νο ρασιργαςοά.ν. 4. 7, κοκόσαϑον αἱροαῦται βίον. 
Πιοτίατη ν.γεζξιις οτος δίῳ πολλοῦ, (, χρόγα. 
Ρετ,ν Σύρτο χϑωντω ξοτίαη ἰοσοπάμιη ὄγγυων- 

408 ἀγοήρίσωντου.. Ν΄. το ρτο αἷδὲ ΟΠ θη θη τίις 
σετίς ὅν εἰ τούς. Ν᾽. τι; τείας καὶ γὸ Ο ὅποι: νεὶ, 

οὐ πιῶρινε ὃς Παρὰ νογτίτς πα) 59 ρίχηοφηφ. Υ͂. 

τ ναὶ ἀποῤῥαχθέντωνοσοπάμπγ,ντ πο Χ κα ῥῥαρεὶς,ν, 
τιν] ἐπα εὐ χϑέντω), νΓἸΠ γα τς 3,17: 46 70 ΕΥΓΟΓα 
ΡτΔ παι πιοηιι, 44 .4.04,.4.1. ΜΝ.34,{πρτὰ Οἷς 

᾿αγὶ 6(Ὁ Αὐεγγοέλαν: σα πὶ νογα (οτρταγα [τ Λογγόλαψονδ 
Ἰρὰβ ]σασαιο στη Γἰπΐο νοσαῖ ᾿οπραίαπ). Δ 41, 
τίσας ἱητογρτοτί {Πρεξξιιτι ας πος σοῦγπλα. 6 6- 
ΠἰὰΝ νογτοταῦ: ΤΣ σοσ πο θγ 15 ἀἰδ[εγ [4 σαίγα, ργο- 
 ἐΠΠΠσσοαρ ἀπο ηη: ἐα. τ Τάρας: δὲ φοσηοήογε γείϊ- 

“εἴ αὐ βοίξιδτω οαμέγα, ργοοφάονξο, Προ απιοις, ῥο- 
ἩηζμοΥίος. Υ. Ἂς, Ἀοῖα Πῖς ᾿Αντίαν ἔστη, σεπο- 

 γοαη) ΑΠΠδ᾽ ἀθατγο}! ἄπο οατ}} ἀπίῃ ὶς ἀϊςας "Αγδον: 

τό. ΓΟ δι ἴτισ,ντ Ἔχειηρ ατὶϑ νο τρία Ἔχρειπηογεζ,. 

ΕΎῪΙ ΒΝ ΈΔΟΥΙ σι 
“υοα ἀσποίοίτ οτίαπη ϑιορ ἢ ΔΠι15, 

Ῥς ς 2, ν. 4) ν 6] ἀςΠάογατιτ Ηἰσ γεγθιιπι ζω ρΟΙ αἢ, 
να] οὐ ρτο δοάςπι [δ Πίτιτα εἴς. χαο πτοάο αρτα ἀϊ- 
χίτ, 730,28, οἷς ἀγαπητὸν ἰώ τὸ μυὴῊ Ὁ ἑαυτῶν ἀφαιρεθίωαι γώ- 
ραν. τ 6, τὰ αἰδισαιωρώμαΐ ἔοττί ροτείξ,ντ ἀργὰ 309, 
41 γ,8κ ἱπέγα ς 7 7.20, τη δ] οῖ τατηξ ἔογταιῆς αυϊϑρίαπι 
πὸ πίοιξ ««υρώμαΐᾳ: αι ραν. (ε4. ν. 10 ἀἰοίτ, πογεῖν πε- 
δὰ τῷ «-ωρώμαϑι. Ν΄. 19, κυκλώσαντες ἀρποίοϊς οτί ἀπ 
Παρὶ νογῇοτ (δ  ποὴ ἀιιρίτο ααΐη ςἢ ΟοἸεπίο Ιεροη- 

το ἄτη Πτ πυκνωίβντες, ντ οι [10] (προ, τᾶ Ρερ δᾳν 8. 
Ῥ. ς 53.ν.6, [οτίλῃ τς ει τῷ τε πλήϑῳ. ϑῖς ν, 9, Πγ6- 

Πἰὰι5 ἀσοι σαί ἰορ οτί5, παρέντες αὐτοιὶ αἰ αξίωϑαι. Ν τς, 
ἘΧΟΠΊΡ ΔΓ μέλος Παῦθοῖ ρτὸ βέλος: ογγοτο πάτο α Πτηΐ- 
Τἰταάΐης Πἰττογαγιι πὴ μι ὅζ ας. Μοχίμθίατο πε,γεέξιις 
Πφοπηπηδτίσατη αἰ Ἐἰπέξίοπεπὶ ροΠεΙηι5 ΔΓ πεπιλη- 
μένων. (τς σοττο Γαρι55 με η:6 γ1{ΠΠ{6 τ ΐγετρ ἐπ σα Ἀτης 
Ρῥγογ μα [γεύ ιν. σοραργει: αν δέον ἰοσο τα. ἀε- 
ταγβαηιηγῷ, τη άοηα ον ἐοάϊο Αγ Περίαγεδι. Ν. 51. 
τρέξει ξοτγίαῃ ἐσγ αὐτοῖ: Παρὰ νοττίτ, φηίάο πες σο- 

20 ἐδμῖον ἐγρ ΕΥ 1270 ἐρροιτόγάπε. Ν΄ 34, ςξτοποιι ἤδης 
δροοίοίτ σελ" ἀρὶ νοῦίο : φηέφηα »α δ αγὲ οί τρ- 
φηΐγαιπη ἐμ {γάϊ. [εὰ αὐοαγγέλλάν Πρ ΠΕ ροτίας ἀγ.- 
ὀῖγδ ΝΆΑΕ οἱ συμ: ρα γγέλλοντες, ΟΟρΦ θγ 6, Πξτα 6 81, 
4τι τοξξαϑ εὐσο νοττοσίβ, (δ᾽ γασι ναι αηοῤϊγομῇες 
γά!. Υ.5 8, ῖς Τὐλα εχ (Παῖς Ο]αιθαπι5) ραι] 
δητοίη μος] στο βορίϊροία [Γ4τεγ ἀἰςς Ραταγ: Ὠϊο να- 
το “7Ζ71ἀγοὲ βέλεσ . αν ἀαδὶς εἰμ5 Μαγοὶ φαΐ ἔπι ἔτ4- 
τοῦ Ῥορ]ςοἰα᾽, ἂς σςοπίμ! ἀηπο απίητο ροίξ εἰςέξοϑ 
τορι 65. Βορ] ςοία: ατοῦι ρατεῖ Κοίοθ ἐτατ, απέϊογα 

3 οΤμἴο,η0.7Ζάγοησ. ἀαατα {ἀρετίτις 46 Βυιις σα αἰ τι- 
ΤᾺ ἰεσεηάαπ), 2 ιρέτα Ὁ κίονες Ῥορἑοοίᾳ πόρος: ας 
Οἰαγθδηιιβ, είρ  οἰση5 δά 7.4.4, 2 5 7.8] στάσι 04; 
ςοάεχ ἀδελφὸς Παθοῖ ρτο ἀδελφιδεοις (δι ἰδελφόπτις, ν᾿ 
ἰδίάεπι δηποῖαι, Υ. 47, οὐ Πα πὸ ἢϊς παρεῖναι, ν εἰ 
δἰ Τα 4 νογδιιπι Πιη]}ς τ νο ἱπάϊςας οτίαπι Γαρὶ νοσῇ!ο 5. 
4π44ἀεΠφορογτεύαι. 

Ῥζα,ν. 7, Ρτο Μάνιος αρὶ νογῖο μαθοῖ 77απέγίη: 
Οεἰεηίο πιασὶϑ ρους 774πέης, Υ κ8,[οτίλῃ ἐναῦϑα 
ἴῃ (εαεητῖς πιοιη τί ἤποπὶ γεϊςέξο ἤς Ιεσεπάας Πὶς 

(- ὅντε Ρ]επα {γιιέξαγα Πε, εἴτ᾽ ὅπη τοῦς ἑαυτ. [Ἰσατ 40 ΙΟσι15; πυδϑελϑόντες ἔξω « πόλεως, ἐν τῷ ὐὐοοικἀμένῳ πεδίῳ ᾿ 
ζιὶ ςρατηγικοιὶ δίφροις ἔϑηκαν, καὶ τὸν φραΐιω τικὸν ἐποίοωυ κα-- 
ἴάλογον ὀναῦϑα. ἰτἰΔο πη ηπε ἰη νεγἤοηο: ἐλ’ τόδ ὀργῇ 
Μι{εἰίας ἐγηρογαιογίαε ἐπ αἀίασοηῖο σανρο ρο( ΠΟΥ ΠΗ, 
εὐ: 76 η2 μη αἰφίοξέ τε ἐμ ξἸ ἜΥ 221. ΑἸ Οαἱ ἐν ρτὸ 
εἰς ν[πτρᾶτὰ εἰ[δτ, ὃς ροίἘγαπιαιη σοπη πη ίιο αάτιοτ- 
Βίο ςατογεῖ. Ν. 27, ἀἴσεγε ναϊτ, οἰ 1115 θ6}}} ἰητασ 
Οπίγοιῃ ὃς Ροτηρείατη, αιο πγαχί πη πὶ ἔογπης ο- 
τη ΠῈ ξαΐτρργατογ πλμταϑ αἰ 45 πγαχί πηᾶ ἔα Πρ σαα(ς 
(Δτὰ τε δα πογιιπι ρ᾽ εἰ Ἐχρα!ποποπηῦ νεθς. Ο]γ. 

:9 Ν.59,1.αρὶ ᾿οάεχ ῃΐο νίάσταν παρ {ς, μείζων τε δόξα 
7). Πς δῇ ΐπὶ νοστίτ: ηοηθης σά [ἃ (ἘΡῸΥ γρηείια6 αἰϊάα, 
»ραίογ)η ὑῆα 8 5 [ἀΠοἱοης κα αἠ έησκεπάαηευτ- 
δε», ας αἰ. Ν.4.2. Τ᾽ Ηῖς οτἱοία εξ νοὶ κατέχοντος 
Δοίο]ατο ροίτιιπ) ρΓο τὰ φρατέπεδα καιτέχοντος,(ντ (6 .ν. 
Ἰοσαΐτατ) ἔδει τίμὺ δρ χω κα πέγοντος. Γι, ρὶ νοΓο ΚΤ ποη, 
δσῃοίςίτ: αὖ οὐτἰηομισίσης Παἰΐάηα εἰσοο. Ν. 4.6, 
παῦ ἄγᾳ (δοατὶ ογᾶτατηθο ἐπτογρτεῖεβ. Ππὶ νῖ [αρα8, 

»ηασι γα ρίοδης φηὶ οναμέα ἀποίε, [ἰς ετὶᾶ ( ο] επί 
Ψεγιογατ, φασι γα ρίοὀϊ: ροιομε γι. ας ἐρ,ο αἴπε- 

τδυΐηγας Λογγέλων: Πς πλαΐτο πιο πάοίιβ ἰη Ἔχοπι: 69 πάτα απίπν ᾽ο Ωγ Π απ (ΟῚ ρ ἢ Σῤχῇ δήμου παναγεῖ. 
μᾶτὴ οα ἰοόεῖο ὃς ἀρτίογ εἰξ;, ὃς σοῃίθμτίς σα τ 115 8: 

διιόξου 4 εἰ διιαίεῖα ροτείξατε ἴῃ {προτίουθε5 Παῖς 
ταῦτ. ἀργὰ σατο 410,2 8, η0ῃ (ΟἸμπη αἰςἶτ, σιωεβέ- 
λευξ τοῖς δημότους ἱεραὶ καὶ ἄσυλον ἀποδεῖξαι πίω Ἐρχέω, [εὰ 
οτἴαπν ρᾷῦ]ο ροίὲ (411,1) μος Ἰρίαπιη παναχρίῷ ορίτμ6- 
τοι πιϑο {ξγατα! {{}| τγί διιῖτ, ἀπ πὴ αἷς, πὰ ἢ δημδῤχων σ- 
μαίῳϊερα 1) καὶ παναγῆ:ἰτὶ ἀο πη η;  η ἔτα.7 31,32. δῖ. ποα 
ταράο [ἴμίιϑ Π{0.3.,.τεἴθιιποϑ (Δςγοϑίαηξξος μα τος 

ΗἨ ἰἤ᾿ 



ἫΝ ΙΝ ὉΙΌΟΝΥ 8. 
τγαάίτ,(ο ἰάτ τ τοᾶτον οτίατη μας ἰΘρὶς νεγθδαριά 

Οἷει.3 Ὀε]εσίθας: Οοάᾳ, τ ργοῤιθείιηι, φηοαία, 

Ρἰοὐοεγοσαἤημε, γαιτε ἐ[ξο: (απξίμῳ, (ἕέπισ, 
Ῥςττον. 4,τεϑεῖα5 ξοτίλῃ δ) πίω ςραζλογίαν. Μ΄.» 6, 

[εϑιουοπν παης ἀσηοίςϊτ Θτίατη 1 ἀρὶ ν οτίτο : (ἐγαρεν- 
"τις 6 αρηα ἐοφάἰοηε εγα:. [ξὰ τλᾶσ!5 ςΟἰςηταη θᾶ 

εἰς οι] οϑο,οὐκ ἀεἰ,ντ εἰς ἀφο αι αητ (δ ααεητία. 

δ εζσ, ν αν ηοιὰ Ὠϊς ὡς ἐρχέία αϑαι,ὈΓΟ ὡς εἰργασαζοιντ 

ἤτρτα 413,37. ος ἔσεαϑου ρτο ὡς ἔξαι νο} ]εροη απ), μηδὲν 
ϑέλνσεν ἐργώσαι αὐ, ἸΠἔΓα 5 61,13. δ Σ1, γολφόϑα 6 

Ἰκοπιι οὐ, ἀπε φσποίοτ ετἴδπὶ ᾿Ρὰ": ἰεα!εψαςη- 

τοῖν Περατί ΠΑ αὶ ΔητΟ κομίζονται , ΠΟ ἀριμοίοίτ; αι 

ταυτο! ορίϑ5 Προοίοιη ρᾶτιτ. Πρ οΠΙΠὰ Ἰος νοττῖτ: ἄδο- 

γηρ Φηοτά αν, 6.9: ἰερεττμος θομογο [Ἔγ ρεμγαῖος [{6. 

Ψ.27. [9ρ΄ νεεπο πάρος δγορμῖα εἰλ οἵη. οοα. Προπ- 

μία. ΟἸατεαηις ὁχ [Πα τεροπῖς ὥρρια. ; 

Ῥφ:70ν. Ζρὺντῃις δισέκεστω ἰσρ τατ, τα {ρτὰ αἴδιφοή- 

χέτος, 45. ΓΟ] Ίςοτ δά ε ργατοτιτῖ ρογέθ δ) δυσιμοηταπι 

Δαπηρτο. ἱπῆγα ντγα πηι Γορδτιιγ 5 9 6, 41,43. 

ΠΕ ἸΠΓΟΓΡΥΘ5 ὑησ τ τεΓ τ ριτ, δτοδείκγω- 20. αἰτθτη εἰκοπ)ςοῦ. ὅ66. ν. ὅπι ἰπρε: ται εἰἔγαι Ὗ.}8, νοῦ 16 Ῥ 5 Β ᾿ 

χω δὸς αὐτῶν μεσοβασιλαίς͵ δ᾽ δΆ ΨΥ αὖ εἰσ τη! όγγέλ,. ὃζ 

{εφυεητία οαπάετη ἰςϊ πο ηοιῃ ΓΟ΄ΌΓΟΓΟ νἀ θητιγ. 

δεάφοχοευίατγι τανε ὃὲ μας (ττιρταγα ροτοίξ, αία [{- 

ΡΓΔ εοα Ἴὴ ΠΠΙΠΊΕΓΟ ἀἱοῖς ἁιέτοσ, μεσοίβασιλεῖς ἐλέαϑαιι 

ζκὶ πρισβυΐᾳ τοις τε ἃ Ἰιμιωτάτοις αὐ ϑρας: ὃς Ὀτοι ρο Πᾶς 

Ἰῃτουγο 6 ΠῚ ΟΓΘΑΓῸΓ Αἰτυσ, ΠῚ ἃ (ϑ πάτα, τα πηε ἢ ΠΟῃ 

Ἠπείεπατι5 ςοηίοπίμ. τα ντ Πγαέξαγα Πτ {γ]]ερτίς. 

ἃς Πυη 5 Ιοου5 πα ς 70,42. Ν. 3.2,1π ἐχειηρίαγὶ 

εἰ ποιὶ ψήφοις καὶ πὸ ἀιμήμαΐζα ὀῤαδοις τ, ἢ ἀο(ε καὶ το 

χΤ' ροῆια, νυ ηα!σατ οτίατὴ Γαρὶ νε Γι ]05 τγαάίφησῳ, (ὃ 

εἰρη άπ σεη [ἐκ σαἰοηείον. [πρτὰ 4.6 ΚΣ. 14.510 τέ Ἔσο 

το ἀιμημχ ὀκκλεσίαν. Ν.ς,Πρί νετίο μαθεῖ, (.}κ- 

ἐμρ εοσηογμ2» 6 Ἱ μἤηητα τΡεΓρογαπη, ΡτῸ Ο. [κἰιη 

φορ ΠΟ }Π6 ἡαίμνο, Γαϊον κλιον ὅϑικλίω: ἤϊελον ἃ ἀςτα 

{αρταϊηϊτίο "δε! οὐξαυ, 4 8.0,39. Υ.41,Ἐοτίδη εν. 

δατεα μένοις: ντ ἀρὰ Ατηΐος Ετἢ.9, 16 7.25, ὅα τα ομά- 

γῶ) τὰ κάλλι τι σοί (ν. ἐπειεηγεϑησ: ααοα απὸ Δἢ- 

τον 6) οἴ, «σου δαζι τὰ ἥκανα ἀεφιῆφν. ͵ 

θ...8,ν.4.ξοτίδῃ δὲ τας αἰτεῖν, νῖ ν.14. ἀϊσυηταῦ κϑὲν 

δικαίων ποιήσω ὕτατεῖθα νῖ ΓΘ ΠῚ ΡΟΓυη (μια Πτυ 60 ἔτ, 40 φρατείακ, ἐλ βεσίει:ο π᾿ ἰιϊἀςιληυο ν.37. Ν.5 4,1η0]ϊ 

ποχ ψηφιζομένης [τ σοπάμπ),ν οἱ ργαοςάςητον. ἀἕαξα- 
λϑωΐνς. Ν. ὃ, ρτῸ σοιΓαρτο Ὁ μοιὶ ΓιΆριι5 ὅς (εἰεπιιϑ 

ε νυἱ]ρατίς [101] ἐὐπτ]οπιθ 5 Ροίμογαηι “ΤΠοπάπαν ε- 

Ῥὼ ςιπΠ| δ᾽ σοηο Ονγοη 4272 πα] εἷ; αιιο (ἡ Θά} ἰοεπρτιις- 
ταπι ποῦ τδητνοζεῖα [λιΠ]1 ἐχοῃηρίαγια, δὲ σταςι ηο- 
ΤΩΪΠς τΠΊτΠα τ σὉ ΠῚ δα θην ςομίςητίατ, ἤ τ, ἐν. 59. 
15. ΟΥγιομαν τη αι άττα τα ]α γοσιοπο ροπηῖραῖ ἢον- 
φάητνν [1}5.3,.ο. ς΄. τὰ Εττυγῖα. Δ τοϊειηαο {}1μπὲ1 τς 
τοπα ρετίττοίγ Παθὸ Πῃ 6 “θρτων αἱ οἸ γιατ, δ.ὉὈ,ρᾶρ το. 
ἤει οτίαπι ε ἔγασηνεητὶς 4ηα ἀἸσαηταῖ ες (ὐδεοη 5 
Ὀἰρίπαπ), δ᾽ ΠΠῈ5 εἶτα 571 Ρείρηῖ Ομ (οί, ΟΥ- 
ἐοη, 39 δηείγεσ. οο Ὠϊπίγιπι πιο 400 ἀρὰ Οταςος 
δὲ ρετιττοίγἤαδο ἤπε ἱερμμῶν Ἰερίταν, ἃς ΠοΙγ]αθο 
“Ἑρμιόνη :ἰ᾿ἀδτΏ 4; Γύρτω ὃζ Γόρτυνα, [ἴς πιαίζι!ηο σ6- 
ποῖς Γηρυὼν ὃζ Γυρυόνης ἰκτὶν ὃζ ἰκπῖνος: ὃζ [τὰ 4 4δι15 
δριιὰ Ραυίδῃΐατη. “ἄγίδηαη αυτοτη ν ματὴ (Ἰπαιιΐτ 51- “ 
φοηίιι5) ἴῃ Ν' ΟἸίςο ἀρτὸ {πτατ [λ1115, αἰτεγαπὶ Οατο- 
τισι ΑΙ ΠΕ αἷτ δ το 4 Ἔχγεπιο. [ηἔτα φι αι σογγιι- 
Ρ[απι οἱ μυίας ορρίἀϊ ποπτοη, σ᾿: 3,4. ΝΜ΄.23, οί 

πόλεμον ἀςε{ ἢ ἔσεσθε, ν Εἰ 4 {πὰ νογθαπι Ππμ 6. 

φραϊιωτῶν ἀρῃοίςἶτ ετἰατη 1ἀρὶ νεγίϊο: (γησθηος ἐν ἐῖ- 
“περ. 5εα 4υ] ἃ ἢ νετία5 σα σιωτῶν,ν Εἰ ςευσιαςῶγὸ Ν᾽ .20, 
1 ορυκνετγτίς, βαπαάργοσιί Κἔρέσοντ Ἰερ Πε νϊἀδάτατ 
ὁθ,οτανῶν πόλεως, ντ ἰπέτα [αρίτιιγ ζ62,36:773,12. [εἀ 
τεροτίτατταπιθη ὃζ ος Ιοιιοηαὶ ρθη {72,4,108- 
"Δα ΐἶτο {τΠΠἸςοτ σ πα! ὅδιε τα, ῶν. 
Ρς τ 9.»ν.13,1Π| τέλος ΙΕραηγις ρΓῸ ἕως, γιατ, 

Ροπαεδίτις ἕοτῖς παραθ: ῥοιγρηρο βἐθγ: αὐ ογα βογε: 

ΗΑ. ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜΝ. 

το διδα5 Γπι1|. Οε]ομΐα5 ἀετγαέξο σ ἰθρῖτ Ἰκίλιος  ἀο αὰ ] 

το Μέδιονν ἐηῖηρ τἠϊαρ ἐπίετε εἤογέανη (ἀογ (αν! ατι 

ζο βώβ Βᾷθε ΠΊ.15 φρατοπεδείαν, ζΦ 4... 6, ἃ γεῖθο ςφαπ' 

Ν.2:, ὅο ὀαηεάμοοη. Υ,. χό, ποῖ Ἠὶς ἀὐα τάσες ρτῸ γι ΜΑγΜΆος 

[μμα(ξγ. τέλος λυτοῦι ρτο τὲ τελευταῖον, ἑάμάοῦη, τατη ἢ (ἢ 
ποίξον νίπτρατ, ς ς 2,2 8:τα. Αὐἠοτο ες Πεαμεπι 
ἤπιε. Υ.29. ΠλΔΡ 5 ργορείς φρατείας »ἐχροάτοημ, ; 

Ν.34, ὅηὶ Τυρῥίωίας ἀξοντα ἢς ἀἰξξιιτη πος ἰοςο, τὶ 
δηερταςεά. Πρ τὶ ἀπῆγον ἐπ᾿ οἴκου. ῥᾷς,. (εν. 28, οἷ Ἱ 

δος: αἴοῖτ, ἐξ ὅτ Τα μωνι. γ ταζοοίεε ΕΘΝ ᾿ 
παβτοροτίτας ἴῃ τα 574,23,46. 36, τὸ Σιμίλιν Ι 
αποά τη (ξαπςητίδει ετίαπι 5 γερατίταν, ὰ οἵη. 
Βιαθετ Σικίνιος: ΓΑρὶ νο ΟΖ, σερεέρασ,α Ν]ρ τὶς οα τί, 

(ττίρτιγα ἀϊέξαπι ετιδπὴ ἴῃ (προιίου δια Αἰ" αοτίοι, 
ἔς ὃζ δἱριοηίι5. ὃς τρίς 1Ἰαΐαϑ {04.5.4 κέξοτοι βεῆῇ 
τά ἐπόεγὴ ρορίο [Ὁ 07 ἀρ τὶ ἥρείτος ἀσοήρέο, ἐλ βαρ 
ἐη {οἰ} ἰτσα ραεγεθηδ,ιγ ὦ 1" δηφῆηι ἀμ 7 ἐγ Ήηι 
δια σγεαῖον. Ν 59,1 ρ5 νἀστιγ ἰορ!ς, ἐτε 
πολεμίων, 1 ν ΟΥΤΙ τ, σε: δὰ 116 9 πα φάμεν ῥῳ βοφέα. ἴο, 
νετιοῖ ξοσταῖς Ἰβέζιο, ὑδὸν συγχώοησῳν ἔτι ἔτε ἴ' πολεμίω, 
ὅτε ὅ' Τ᾿ πόλιν. πολέμια νΕΓΟ ΡΓῸ πιλεμωκαὶ ἔσο αιδτὶ 
ν πγραγιιπ ετιᾶ (πρτὰ. Ν. 4 ς, ἰῃς ]α πλη} δομέδοχω 

ΡΘΓ ΠΑ Ι]ασεη ἱπβηίτατῃ εἰ νοτι τυ δαται 6] " 
Πηϊτο:αοα 4ε ὡς ]θοας; Ραι]ο ἀητε ποθ δά γγι 
Ῥτατεγεᾶ τπιτίσατα εἰς Πὰς (ς πες πεῖ, ὃς ταῦτοίς 
ἐρεςίοιη αἴας, ατταιτις ἢος ᾿αρὶ νοῦ ἤο αϊάηι 
ἃ ποίζγα ἰσέξιοπς αἰτε ἡ τη σαῖς, Πς εηΐπν Βαθοτῖ:ά 
σφ Ή15,61ε’5 4.11 ργοθιθεδαι, ἐγ ατζ, [ἐπ ἀττεοοη ἐς ἐπ ̓ 
Γεάμνρεπιο, (4ογκηρ ο ὁ, ροϊο αι ρτῶ, εἰς ἰερε ῥαθεμίοι 
4ἀπει [4 πάε|,ξ 5 744: οηηηη 6 γαρεαη η10 ( ᾿ " 
Ὁ" οβιύεηάι. (σε! τυ 5 ραυ]ο {Πατίι5 γάρ Ἷ 

“ἢ 
ιύ. σσηβηρνα!αῦρ, μὸ ρου [ἐ πα [τσοὶ αἰ ὑκὲ νὴγιδηςς υν 

Ρὶς ὅο, νι ι,  οπ)νοοα. Παβοῖ Σιχινιον: ἰτ 46 πῆς 
ν.2}: ἀς 48 [Ὀγίριγα πο 0 αἀϊέξιιπη οἴ, Ὑ.α 
Ἔλα {προε]. αὐὐϑα δεσοεζν. Ψ,. τ 6, νυ]ρ.. Ἔχε Πρ]. βι 
λοῖντο, ρ] 11Γ. ΠΙΠΊΕΓΟ : ὨλΪΠῚ15 ΘΠ ΘὨΙΘΏΓΟΓ, γ.1: 
νε] Ὀυνανγζιον ᾿ς σεπάμη,ν ε] πάναντία. Ν..2.2, γυΐρ, οὶ 
ΘαηρΙ. δδκείη : πιξι!οίς, ἢ οἰἔγιιΠν δυκοίη σᾶ τη {Ὑητδ χει 
ΤΑΙ ΠΕ Βαδοῖααν. 43, ὅσοι δέοι. 4:18: ῃ ΤῊ ΠῸ56 
σρατ, μα! ςατῖης Ιερ θη ἀτιπ' δοκεῖ. Ν.2 1, πγαρὶς ΡΓῸΡ 

νὴ ; 

ἴῃ 

ἮΝ 

δον 

ἯΝ 

{ΠᾺ 
(τε “4 αἰτὰ εχ (λοη. ςοα, 36, νει]ρ, Ἔχε ιρ], ἐπ᾿ 
δηρ ἡλῆνν. Ἀοίξελαι ἃς ἄ οτα, τος, (ςτὶρτηγᾶ ὅρηρίς, 
οτίδιν ]ν. Ρὶ νετίιο «τ τδε τε9η20 226 εἰαρίμεν εἰὖ [ειϑά " 
γειά. ΟΝ. 18. δ) «ἀάϊτο εχ εοάςον ςοα ἰλοπι,ς 

Ῥὸςότον. φνΡτὸ οἷα [4 υ]5 ἐ(α αν] Ϊτ, ροὺ πὶε Ιΐκε 
ΤΟΣ τα γ ἰΝος "ρέμα τ εἸατιι πὴ γορετίτηγ νζ. Εἰ 
ἄδθὺι ν.ς ποῖα βλαάζης ἀξία, ρτο, τ οἰαάθ᾽ ἐρη!αη ΔΑ: 
βλαξυς αἴπαςντ τα ζός,38. ΜΨΟὶς, φρα πεδύαν εχ 
(τι ροτειὲ, {1 α φρα τόπεσον ἀοτἰμοτων. ἰη ἔτα αἰ ρμιβι 

δὲύξοτυ. ᾿πάσπηηιις {πὰ ργὰ αἰϊηϊτοτίο5, δ᾽ ἀοπὶ πη 
Ἰλοπι (οὐ. Βαδς ῖ, δήυχήρησεντες ἢ αὐπκράτορᾳ Δλὐαγρεὶ 

στ, Ὧι" ὧν με χε ἐμξουσαάγτω". δε ςΟΠΠ ΠΟ δτεῖεηῖ, 
να ]ριατι Ποτίρταγα ἰΘρθηλι5,, μέγα ἐμξυήσευ πες, Γαρυ] 
{πόας ἢὸς ἰρίτηπι ἐμξοήσεωτες ρΓΟΡδαίτ: (εὰ ργαὶ " 
ἀεηϑιηδιη γα ΠῚ Δα ἱπηρογατοι  γε[εείηχίς, ἢοο πιος 
ἀο; ὅγηχάρήσαντες ὃ αὐ τοκμάτορος ἀὐα γρρεῦσαι ἵει, μιέχα ἐμεῦ 
σαντες. [ἰς εἰ ΠῚ ν οΥτὶτ: ἀσσγεο αμετδ ἐρηρεγαίογς φμιος 
Ἅπαν ργομ με Αγ, ἐκοίαρλαη!ας αἰ16 τριέμε ψέλμρεγας 

τπ]εηεαπομ,[εα(ντ 1 ἀρι15 ν οττυ) τσ φῆ δε εΟΡΜΆ ΠΑ, 
ποηώ. Ν.4 6, ἐκ παντὸς ΟΥ̓ Πτ ντεγ ας ἱπιογργεβ, 
{πρείζιιπ. φιιοα {| πε ηάο φαγοῖ, Πρῃιβοαδίς ρας 
διανμοάι, τοις γίδια. [Εὰ νοεῖν ἔοιταίης ἐκ ποδὸς, Ὁ 
φείεσιο. 

ῬιτόΣ,ν.ϑ,ναἶρ,, Ἔχ οπΉρ!. οἰς δημωκραωῦτες: πἰ δίας ᾿: 
ται, ἢ οτ).ςοα. εἰς δὴ κραϊριεῦτες τῆς γώρας Δ πολεμίως 
ϑοά νοτίας ξοτταῖϊς ὡς ἤδη κρατοωῦτες, τετοητα ἰπ τὴ ̓ 

᾿ τίϑ γι 



Ν ΘΕ ΕΣ 

ἱπαϊραταϊοἐίοπα. Ναας, Πάρι ἃζ (Οο].1ορ΄. Γναῖος 
,{ντ οἰ ἀραά Γι, ὈΙ οὐοτιιπι, ὅς (αΠ]οἀοτιιιη. 
᾿ 4, πλᾶςον τεάἀπιη ας. Ν,. 1 9,[π ἐχθιηρί δεῖ ο[Ἐ ὧ- 
ἸοτηΪ Πα Πα σαία : πε πάοίο, ντ ἀγριαΐτ οτίατη [ἀρὶ 
Πο: σοίφμ!ος σοί ϊεσανηε οἴσ χηοσάαη. Ν.} ὃγρτο 
ἡροίταῃι ἰπ οχοιηρ τὶ δου Ρίαιν παντη, ΟΥΤΟΓΟ 
γπλαηϊείξο, ντ ἰπάϊσαητ(ς φιφητία, γεξξο Παρα5: 
27 Ὁ ΓΑ 7260} ὉΠ (Ὡππ1 οὔ μὲ, ΚΝ .41,ἴη ἐχειηρ α- 

τίρτια πὴ πενεσεὸς, Οχγτοηωϑ. Γε ἘΠ π5 (παρα ὃ 4.10, πε- 

(54 δοσθητιι τ πὶ αἰ "δὲ αι ας, ταΠι ἀρ Ηο- 
γ.ερίτατ, ἀἰσιτητιιγ ἀιτο) τϑϑ οὶ τὸ πένεαϑου, Ντ ἐργά- 

πελάτοιι αὐ οἱ τὸ ἐρχέζεόχ καὶ πελάζεν: ]ιιοτιιπι Ορο- 
ἀτογο σοΐεπαο νοὶ 4}115 αοσιἰι15 ν το ΓΘ ΠΓᾺΓ, 
2. 5.63,ν.1 2, οτίδη γθόξίαϑ αὐέφεψε, νε αρτα 408, 
Υ.34,. δὴ οὐἱοίᾳ Εἰςίαπε ὃς Ππρεγῆϊια. Ν.4.3, 
γαυϊά. Μεταπιοτρὴ. 4,46 Οδάπηο: ολὴρ Οομαίεον, 
ἐἰεα,ανλῇ ηράϑρ [ογ1Ζπ14 ἰσοογηῦ, Ζοη {κα {δ ρτε- 
Εἴ. 

᾿ς 6 4,ν αν Πτατίιια χεεῶν, ρα, σοπῖγα Ποατγα- 

.5- 

Ὑροη τι 0 σοηίεγεϊ τ, γατίο μι σου Ραγατ ΟΠ Ϊ5. 
2, ρὺς αὐτῶν ἃςςἸρίξ4τ1Πὶ ΡΓῸ πὸρ αὐτῶν, ἐλ' ΘΟΥ ΤΊΣ 
γῖσιν ΟἹ ἰεσοηάιτιπι τῆς αὐτοιὶ κα Κοητάμον εν οα- 
ὨΪΠ αιιῖο οπα ἃ ργαροίτίοπε, ρεμἰτίαιιπι αὐτῶν 
εἰδαιοητο {ιρεσ]ατίπιο σοηίπῃρογθ πγα τ, Ν.31, 
ταρῃοίσίτ οτίατη Γαρί νεγπο; ομογὲ σοη[[ἰτ ααὶ- 
πτῶ. (δὰ ἀρτίας Ἐοτίδη ὀργῆς. Ν.3 400 ΓῸ ὃ τοδί 
πτὰϑ δή: ντ Γὰρὰ5 Παοηας; σούρμ!ον ἐσέ τηγ. 
ἐξ 6 τ,ν.3.0, αἰδιλέφϑέ τα ἀσηοίοίτ οτίαιτι Γαρί νοῦ- 

Ῥγαιογηηι4 89 περ εξ! σοηηρεηίαγο. Ν.33,σε- 
5 πη αἱτ ἐθ᾽ ουῦ ἔχετε, ἀ, τ τ11447)2 αὐ θγ6115.1.- 
ΟΙἔγαπὶ (τε ρταγαπα [Θοιιγιι5 ν αττῖς, [75:6 ΡΥ ΦΉΣ 
Ὑγδίῖς ογ»φ7105 αε στη θη σοστὶ ΑΓ ο ΜΉ. ΓΑΙ 15 ρα 
τἰϑ εἰ Ὑ ουῦ, ἤγασάο. Ν΄.56, ἴῃ ἐχεπυρ ατὶ οε[Ἐ δὴ. 
ἰδοιιπι ἕαςίτ [αρὶ νεγίο, δα γἠρηδηηησ. Ν᾽.58, 
Ἰφηϊδητίι5 Ποατγα ΠΥ Ρίαγαὶς αἴτια. ἴον. 44,44 
6ἢ}5 φυχασμιοὶ Πγ6 {15 ἡ ἶΓαῖ μαντεῖα! “ΙΔ ΠῚ μκαν- 
τίμα {80,2 8, 

ἀ δὴρτατοτητ Γαρί νογῆο, ῥ᾽ πιο τρϑησ,οαέγα οἰ- 
ροιξηεη οάρογθ. ΟεἸ επῖαϑ ργο δὸ ροίαϊς, οὐ μο- 
Ἑοτίϑη ἰοσοπάππὶ ἀδελφῇ ὃ ἐμοῦ του δὲ, [ἡ αΙγεητθο 
"λξσογ 4»: ἀἠ 41. Πατὰ εἰ ργαϊίο Οςίοποπὴ ἰητετσ- 
δι σεπε ας ιο ΡΓΟΙΈγατο οἰιπὶ ἔτατγε πσσαγεῖς 
ἵτετ οχ (δα. 68,24. πηΐπιις ἀρτα ἰαρα5 καὶ δὴ καΐϑ 

᾿ τεξείιι5 δέον αὐτοιὶ ἀσοιιτοαία,ντ ἀφοἰαγατ 6 ι6ῃ5 
ΠΕ ἰςῖρ. ἐνθυμουμένοις. 

ν{67,ν..4.Ποτὰ ἕν δὶ δυοῖν. ΠΔτῚ αὐδρῶν καὶ μα γομμοέ- 

. 6,1 Ἔχοιηρί  αγὶ εἰς πεοςέρχετα. ΓΘ ν ΘτΙΟΓο ΠῚ (οτί- 
Γ λἴη ωεϑέρχετοι ἀσῃοίοἰτ οτιᾶ [λρὶ γεγο, ργοσγό- 
ἡ γεχ γα μειφαπο. Ν τ τ, ταξεϊαα σα τα Γαρο, ἀ- 
Ν ἐς ὃ ὅλος, ψὴνγ ρίοὐφίνα ση α67:)2 Το Ί114σ.ν εἰ ὅλος 
Ι: ἐουηἰττο Πα τιπη σατῷ Οεἰςηῖο. Ν,. 2 6, ὅ 7) τούτοις 
συἰσίτ οτίατι Γαρί νετίο; ροΐφα [ ἀϊκει. 
.γ68,ν. 1 2, ποῖα τ πετὴς Ρτο αὐαῇ τενής. 586.ν. 

δρ ατὶ εἴς ζυπ: χαρά Π11}}} δας ἔλοῖτ. τη αρηο- 

! ᾿ τίτη Γἀριι5:ρόγγηηαρούι εν ἐσίτην ῥὴο Ἃ οτος. 

ὰ 

ἣ 

Ῥλευτὴς καὶ αὐπιφράτηγος: ὃζ [ΠΕ ς 7 1517. ] ετίατη 
οἀαρ  σοτη ἐοσατὲ Πρ πἰ Βοατίοπ απ ἀπ] ςἱ νοςα- 

γ}; Οὐασο οΧρσειλπ., φιατη ]14Π| [Δ Ρ 1151 Ροίτε- 
σἸἸοςο νοττῖς, Ζιοσαίηα δ ργο ργάίογδ. ἰάθ τη Ὡρε- 

δεὐ νοσα θα απιΐῃ [δ ιιεπτί δι ετίαπι μὰς Πσηίξν- 
ἸΓ ΙΓ αἰ αποτῖοβ. Υ.2 5,67) ἀρῃοίςοϊτ οτίδηι [.4- 

Ῥ᾽ τίτο, σον! δ οἰὲ! τα εαη φοίφη: (πα ἢ Ἰεσοπάπτη 
᾿ Ἢ τίω αὐ φάλαγίαγντ ηέτα 6 τ 4,5) ἐριο σαπι Ο6- 

Π 
ῃ 

Ι] 

γε δα γεσηρεγαγο. αἵ οϑοαλέφθέντα [δ ρα5,[6 πίἃϑ 

5. ΒΨ ΜΌ ΒΕ 63 
Ἰεπίο ὅ3) ὀχριιησξαπη αγ ίτγογ, νο! γεροποη Δ πα- 
εα. Ν.3 6, ταξξιιι5 φεότερον,αἀπογ, Ν, 4. ς, δὲ αρπο- 
(οἷτ οτίατη "ἀρὶ νεγῆο, (ἤμῖᾳ, εοαξβ Ἑαῤ τ, (ξ ἃ τ πηΐ- 
15 ἀρτα σαπὶ (οἰ δηΐο ἰςρεγίς δή, 

Ῥς δ9.ν.γ» ἀπὸ Ηὶς ροῆτα ρτο ὑσυύ. συἶις σοποτὶς 
ΠΟΠηπλμτατῖο {ἀργὰ οτίαπη αἰϊιιοτίος οδίδγιιανα οἱ: 
ἰποογγαιτη Δ διιέξογο δη 4 [ἰ γαγὶϊς ργοξεόξα, Ν,.22, 
Δα ργαςθάθῃϑβ κατέοον ΠηΔρ 5 ἡ Δάγαῖ ΔοΓ, ἠναίκαίᾷν. 

Ν.34. ἀτίτπιιπι. τῇ μαῖχν ἂρ ΠΟίοῖτ ετίαπ 1 ἀρὶ νεσῆο, 
το ἐοίᾳ ἀτε τη αοφ αραι, (εξ τεητία ταπλεη ἃς γαέξαγα 

Ροτίαϑ5 Ποπηϊπατίμιιτη ρο ξα Δ ῃτ, ἡ μαχα. δ᾽ ἀοτὴ ΡΓο 
Σίκκιος,ιιο  ἴπ (δε ητίθαι5 αἰϊιιοτίος γερδείγασ, ν- 
τοΓα; ἱπτογργοϑ πη τ δέοέμεμα, γτ εἰ Ἐ]Π νιρ ατὶς 1 1- 
αἱ! εἀϊτοηἰθιι5. 4ιια αἰ πο γίταϑ αργα οτίατη αη ποζατα 
1ῃ Πα δίσοῖ! σοπία!ατιι, ς 23.1.17. Υ᾽.47,ΐπ Ἔχειη- 
Ρἰασὶ οἱ ἀπεσωσαῦ, (ε ἃ (δπτοητία γα ]αϊ τς ἀπεωσαῦ, ντ 
Τριὰς οτίδιη νοεῖς, γρα μη, βοσ ἀφρηίει, τοξξε ἰηξτα 

579.2.:183,8. 
Ῥ.ς7ο, ν. 7, χιλίων καὶ διακοσίων τεἔοτοπη ἀὰ Δ ρταςε- 

αἰο τοσαΐαπι.. το, ΑἸ 1] πλεονεκτεῖν ὃζ μειονεκτεῖν 2.0 ἄδῃς ἀκμή. ν 6] ποπιισαία [εν χίλιοι Ὁ δμμκόσιοι. Μ.12, 
ΡΓῸ φρατηγρό ἰοσοηάμπὶ ροτίτ5 αὐτισρατήγου, ντ (ρα 
τό8,17. 40 πηοάο οτίδπι Γἀριι5 νεγτίτ, δὴ: σομ[ε- 
ἐπ οσαιῖ, Ν 3 7 ΡΎῖῸ ϑεμιςὺν(η πο 6 ἀρια ΗΠ. μο- 
48ε ἰδσίταγ ργῸ δύκαιον) (απ ογαγί τι πηι τ. ϑεματον. 
Ν.3 7, εχοιηρίαν Παίδετ σημείας, οἴῃ (64. ετίαπι ἰ6- 
οἰταν αἰϊιιοτίας : Πα Δηγλπ τηϊ πδτείζο, Ὑ,46, 
ΡΓο Φυτίω τεξξίιι ἰερ. τω Σρχέω. 

Ρις αν. Σ,τθέξία5 πολεμήσων, ντ ρᾶρ, ΡΓαςοά,ν.20, 
αὐτεπεξή4 μαχισόμενος. 3 ς,ΑἸτοταγγιτη γεάπηααζ, 

ο ὡς,νο] ὅτι. 51:4 1]5 οτίπη ίδη. ν. ΠΑ} κινδειυεύοισι, ρταίς 
τεπιρούς, ρογ πιο τοῦ. 

Ρ, 572,ν.4, πλησίον ὃ πόλεως, ἀσηοίςίτ οτίαπι 1 αρὶ 
νογίο, ργορό υγόῦ» ροίεογε : (αἰσαααἴτο (ς, σεηϊτίιιο 
“ϑιεντανῶν: ντ ετίδτῃ (πρτὰ ἢ ἤπε ἰδ τὶ ν ται, τ ς.8,29. 
Ν. 16, 1ῃ ἐΧειρ] τὶ ε[ ὶ φϑαίβιτες: σοητγα {Ἐγιιέξιιγα; 
ΓατοΠ 6 ΠΊ. Ποίέγατη ἰθέξίο ἐπὶ οὐκ ἔφϑαίᾷν,οοατα εἴα 
ετίαπη Γαρὶ νεγῆο : πθσ ργάμ Ἐν 451: αἰἸσοφαίθη:6 60 τ16- 
γΉΜΑΥΘΗΘΥΘΗΙ 5. ὟΝ, τ 7, ΓΕ ξΕϊ15 ὑαυὺ σημαίαις,ντ ς ς 7, 
{:{772.,3.4.: 78,2, ὅζ ΑἸ101. Ν.2 ο, ἔοτγβδη γεέξίι ἀ- 

1. 66,ν.:, ὃς ἡμῖν τοι ποτὶ ροτο ς, ὃς ὑμῶν Πἰταΐ, 4. ο πελϑὸν “πος (βη[α: ἐραφ, ᾿ οί θη! μη γρρε οι, ργἐρεσσεκαῦρα 
᾿Αοησαηά φορά σοί γ 6": 55 σοη γα ΘΉΓΗΥ, ἐη [κα {8 γ8- 
σερεϊ. ἸὈϊά απ τηοχ γοέξίτιϑ σι πὶ αττῖς.  βυλῆς. Ν.31, 
πολεμεῖν (ἀργὰ αιιο 6; σιιπη δοοαί, Πα ϑαίΐ πγι5; γαξξα- 
Τὰ ραύππῃνἤτατα. Ν.36,πλασὶ5 ρτορεῖα φρατείας, 63 

Ρεάϊπσπα. Υ 30, ἑκοισίων ἔεττὶ ροτείξ, ντ 'π δ αοη- 
τίθιι5 αἰοῖτ ἑκόγτες υὑσσομκένᾳν. [πι115 τα πη δ πηα τ δάτιοτ- 
Ὀἰμι ΠῚ ἑκοισίως, ραιτο ἰὰ εἰ ςοησεαὶ Ροῆξ. Γαρυς νογιῖτ, 
ηαῇ πορ ψοϊομηῤης ϑεἼ2η:6 αἰϊγηήθης οκρηόαγο ργὸ 
ογφμδηα. ΙΝ οτα δ᾽ ἀθτη πρϑκέτοϑαι ἐπαύτων, ΡΥ ογραγμ, 

» ἰαῖτ ρτοὸ αὐδρείως μαχομένων, ὙΥγ ἐμ οΥ ΡΗση ΑΉ εε. ς ο [6 ορρομεγορογίσμίο, 
Ρ.ς73,ν.6,{ἰτιέξαγα ἰαχ ΡΓῸ φίκησε ρου] τνική(ας: 

νὶ Γαραπη δτίαπι ἰορίς ἰπαΐσας νοτίιο, 5 φηὲ σἱοίξ 
Εἰγηίοοι ργαίίο. Ν.ο, τα ἐχετηρ  ατὶ εἰ τεέβακόσιοι (ς« 
νέγα ἰβέξιο οἱ Ἐ πθιακοσιοι: ντ ΠΟη πηοάο ἀρη ἃ [ἶπ|. δδὰς 
5 οοο γρρεδος, ον ρα γοέ, οὐέμος σμΐηα σός: [ἃ 
ετα πὰ ἱπέγα ζ8ο Οἷδ,ν.19 ὅζ 38. Ν.17,ὅηη ρτο ἀπὸ 
(πρτα ῥ᾽ τι5 τγίοῖεβ μα αΐ πηι, 'η ΠπλΠθ 5 ἸΙο]αεηαΐ 

σεπαγιθι8. Μ',32, αἴδαπύλοις ὃ χώρας [Ὧρι15 Ζιοα18 
νοττῖτ οαξοίαπος γοσέοπσ. ϑαρτα ἰη Ναπηα ΕΠ ξοτία, 

5 ,τΓϑόξιι5 Ὡρεσβευπὶς, ντ ρα. (5 6.ν.3.4.» Σίκκιος ὁ ὅο 131,9, σἰξαπύλοις ' ἀγρῶν νοσαῖ αἰ οὈσαητάρτοϑ ὅζ 
οδίδγασητ αΠΠ]ρεητοιπο δῃ ἰδοιις ςοἰαηταγ, ροΠπης 
Βῖς ἴῃς ΠΠρὶ ἀρτογαπη ΟΥὙΟΠΊ ΓΘ ἢ [15 σα το} πό τπηο- 
ἀοϊπἰρεέξοτος ὅζ σαγατζογες, [εἀ οτίδπη ἀςξεπίογεϑ, 
Πποϑ εογιπ οὄττγα ΠΟΙ ες ἱποιγίας ορθαητζος,ντ π- 
ἔασι ϑ. 30, αἴδξαπόλοις σφετέρας γῆς, ν οσαῖ σοηίι! ξ ς 
οχογοῖτα ἔπε οθειητᾷ ὃς δ ΒοίΠνὶ ἀδξεπάδτειη. 

Ρ.ς7.4νν.1,1Π ΘΧοΠΊρΙατὶ εἰξ Σϑγίν εἰἀοιη πα πο- 
τ θῇ ἴῃ ἰςαιρητείθιι 5 γοροτίταγ: [Εἀ ρογρογάπ,ντ 



ὡς ΙΝ ὍΤΟΝΥΞ. 
ϑιρουΐας δ ταπταπυοχ Το δζ Οαἤποάοτο, ψοτιιπι 

οτιαπι ς ἔγαρ πο τς Οδρίτο 5 εα]ηςῖτ. ετ τηςῃ- 

ἄσιιη δαϊπιδ αϑετογδης εὐδτη Ἰτογρύοτοθ '.3,1π 
εχδρίατὶ εἰξ Λευκανοὶ ρΓο Αἰκαγοί, 4] ΟΥΓΟΓΟΧ (ἐφυςη- 
εἴθιιο τῖϑ εἰλγο ροτίριοἴτατιντ ἀς ρθορ ταρΠὶςῖ5 γατῖο- 
θα πα] ἀἴσαπι. 86α:ν. ἰάςτη ἐχόρίαγ βαθεῖ ργα- 
{(ξησἐμξλῴοισι. [εὰ βιτυγπν ἐμξαλὅσιν ἀσποίοἰε οὐἴδπι 
1μαρὶ νογίιο, τη γΟΡΊΟΜ ΟΡ ἐγγΉριαγσς. Ν το, τοίληας 
ΚΤ' πούτων, 4 Ἕ,5»»ᾳ4 σοπγα τοίη ΕἸΥμ[σανη σέπιὲ γηά- 

μάηδ. ϑδῖ.ν. 32, ΡΓῸ τε οπΘΠἰοΠΓΠῸ5] σοι Ἰαγῦδ δέ. 

Ν.4.6,ντ τὶς 59) Τυρρίω ίας Πα σε πλι5, ὃζ ραιίο ἃηις ὅγε 
Τυῤῥίωοιὶ, ν.253,1τ ὃζ (Ὀργα{{9,3.4- : 

Ῥς7ς,ν.2 2 Ὁ ̓αραγθίενον Ιεσινεὶ οὔ σε]. αἴδιαγόμενον, 

νεἰ εὖ [ἀρο ἐπαγόμειον, (ἐστενν αἱρέσεις, ντ ἴῃ ἔτ, 577,3}, 
ὀλίγοις ἐπαγόμενοι πελάτας ὅ5) τὰ ἱερά. Ν. 4τ,νετθᾶ πος 

ξεῖλαι τεέξίῃς «οἰ οσαδίπηις ναὶ ᾿πἰτῖο μαΐπ5 νου ι5 
Δῃτϊε πειὶ ὑπβινεὶ τη ἤπιε πηεγη θεῖ ροίς δα λεξομέγοις. 

Ρ.ς7ό,ν.Σ 1, το ἄγεν ΟΧεπηρίαν μάθοῖ αὐτῶν: οὐΐ- 

ἀεπτὶ εἴγοῦο, Πάρυς νἱάστασ ἰερΠ σοιτιροί. ἐξάγειν, 
«ἰοογομογτί υἹ τη Τλο οθ: σορ', εὐποενει,παείμ οοἷ- 20 τὸ τηαίσα ᾿αττὺ λοι πός ἐντ [ρυ5 εἴ! ΝΟΥΣ, δ, 

ἐεσασγαια. Ν.30, καὶ τεάπμἀατ Ποςίοςο. ν.3 2) 
δίς υοηας καὶ να Παθεῖ εχίραιη,. Ν.4:, Ὀἱοαο- 
ταδοιπι Οαἷο Ηογοτίο σοηία! τ ροηΐτ Τ. Μιπαςὶ- 
τπης πε ηΔοίς, ρτο  ζεηθηίηα, ντ δίροηϊαβ ἀοςεῖ εχ 
Ἰιυϊο, Οαἤτοάοτο, δι αρίάς (ρίτοϊιπο. Αρυά ειῃ- 
ἀςιῃ οτίαπι Π᾿οάογιιπι τ σοίπιος ΡΕΥ ὦ (ςτρταπι εξ, 
ποι ρούο, νι ἢς,. 564 ΡΓΟ Σκάμανδρος ἀριά δπη- 
ἄἀεπι Ὠιοάοταπι οἱ Σκαμιανδριος, ρὰρ, 2 66. 414 ἔοτ- 
πᾷ δριιὰ ΗἩετοάοτιιπι Ἰοριτογ ὃς Μαιανδεος δ Μαια- 
ριος' (ΠΟ ταιθ ἀθ εοἀο ΠῚ) ντ 131 ὅζ 13, Μαίαν- 70 
ὅρος Μαιων δίν, [' ιἷός. Ῥγατεγεα ἰῃ οἰγιηρίοηΐςα αι 
ςοπηίοπείπητ Ιου Πε9 ὃ Πιοάοτιδ: πάτὴ ντογαὰς 
δελπηαπάτίιπι τχ ΧΥ α Οἰγιπρίαάε ν]ςοΗὔς γοξοετ: τὰ 
ὅυο5 Ὀἱοηνήιι Ἠῖς οἰγηηρίαάε τ χα ν τ σοπίω τιμὴ 
ἀπιΠς (οτίδῖτ, εος ὈΙοάογις ροηῖτ ίη (εις αὶ οἰγιη- 
Οίαδε πχχντι, 4118’ ἀϊαογήτας σοητὶ πάτα ετίδῃι ἴα 
(ε4 οἱ γπὴ Ρ- Ν΄.47, παρα Ρρεὶς φρατείας, ρε ἀμ οηδ. 

Ρ,ς 77, ν.1 8, ἔοτγίδη γοοξίμς Φαῦ ὧν αὐτοῖς φ)τςφλυύ- 
σων. Ν.2 τ, ίῃ ἐχεπηρ]ατί οἱ ἄγον. [δα οιῖπὶ [τα μματιιτ 
ἐξήγαγε, ἀρτίι5 νέαι 6[} ἔχων: ργαίοττίην σα ηγ16 Γαρὶ 
ετῖαπι νετῆο ἁσποίζατ, ἀκμάς ῥα ὐοείεστιομος Πογάιινα. 
Ὑ Στ ρτο τὰ πγα  π δέ, Υ.4 ὄ,ρτο ςασιαζό μενοι ἰορεα- 
ἄστη νίἀεταγ σουχα ζόνανοιντ καρα5 ΦιΟ46Ε νοτεῖζ. ρέ- 
ἐω ξ9 ἰαηεοῖς τη δος ἐμ! εμτ. 

Ῥ.ς78,ν.16,1ῃ. Ἔχ πΊ ρ[ Αγ ΟΠ ασείραις : Πα « (δουτις 
Οεἰεμίας νοττοτγαῦ, ἐρφέ!αια {φοοε{} θα οοξογιο σοπ- 
τὴμ6 ργοσφάεγεη σἠϊονίν. (οἀ νοτῖοτ ἰεέξιο οἱ πεὶ- 
ρας; σοματ φησ ει ἀπε. ηο πτοάο ετἰλπὶ Παρ νετ- 
εἰτ,οὐ σγεῤγος (μσοο [2 [Πάρε ἐχοαπιόμε, ΜιΣι, τῷ 
λόγῳ ἴῃ ἜΧΟ ΠΡ τὶ σοπιαπρίτατ σι ἐς υιδητίδυς: νς 
Φεϊοπίας ετίλιη νετίοζαῖ, ἡ ρέϊαθαμι εο ρος ἀτο- 
{τί 34 ργαςεαξτία γεξογτιγ: ἤσας Γαρις νοτεῖς, ργο- 
Ῥεϊϊονπτο ρα Π βρροηείφιδ. ροτίμάς ἃς { αἰχἢΠετ διόξοτ, 
τῷ λόγῳ ἃ ὅφὴν μέω ἐποφέλλοισες, τῷ ἔργῳ ὃ ἴαύταις αὐτοιὶ 

ταῖς ὠφελείας δελεάζοντες. [ἀΘτῺ ἰοαιιξα! Θ6Πὰ5 νίαΓρ4- 
εἶς οἴ Πῇ Ρᾷιργαςεά. ναι. Νύφι,ρτο δὴ 6], πνᾶ- 

Τυὶ ἤδν, αν. Υ 4 τεξλῖμ5 ἀλλήλοις, ΔΑ αἱ ςαίτ,νττιιπι 
4] 11 τιιπι 27.,17. 566. Π τι Π1Δ}15 ργῸ τε, ἔδοι]ς ρὰ- 
εἰ. (δ π[ι15 ΘὨΐ τη οὔτ, γωφάον Ὧι ἀσφ. 

Ῥ. 570. ν.3, ΡΟΓῈ ὁμόσε ἀεΠἀογάταγ ραττςἰ ρίιπι χω. σο 116. 1 ἀϊδξιιπι οἵΈ, δα ς 1, 6. φιατο ἤμης ἰΟΟΙΠῚ ῃ 
ροαῦται, (ντ ν.4.1}ν 6] ἤπη}}ς. δίς ςοττς Πἀριι5,γορείον- 
το, Ρο οδπέον Ἑαῤεὲ, ἸΌΪά. φάλαγγα ἀσποίςϊτ εαάεπη 
Τιαρι νοτῆο; γερίσηιο σαάαμενῤηα ρραίαμρεη. Οο]6- 
Ὠΐτις οπγϊετατ; ταήάΐερη ἐμσεμτὶ [γάσεφάνα, (ἐροη} - 
ἐὦ δηα(εγ τη 1 τ ἂν αἰ εῦη 9 οηά Αγ {παγρϑε αγμ. ν οΥῖοῦ 
Ἰοόείο πὶ νι εἰ φάραγία, ναίΐερ, (ει σομηαἠϊονλά 
ἘΧΠατγτητίοης ρΡετίρίσιυπη εἰ ἢος ρτα τ ςοπγπης 
ἄχτα εἰϊο ητεῦ ποιηοσοίαπιίαἰτατα ὅς συ] ] ει. ΨΥ. 7, 

ΠΑΙ. ΑΝΤΊΟ. ΟΜ, 

Ιο 

40 λαγίος, μέχρι Ξ ἐραγῷν,τοῖα εὰ ΡΒαϊδηρί ραιβ υξαί, 

{0 

ω, .... 

ει! συ} 15 οἱ ἰη χα πιρ  αγὶ οὐ Π|5, Ν2 τὶ προϑοδενῦ 
ταμῃ Πὰς ἔΔοἰτ.]ορϑη τι ν ε] πρόσωϑεν,ντ ἰῃ ἔτα, Ε᾿ 
36, ὃς αἰενῖ: νεἰ (χα οα νἤτατϊιι5 «[Π} πέῤῥωθεν: νι Γᾶ 
ετίδηι νδιτίῖ, ο)ϑ 1,146 ἐπ ο, 16 ἑαπφεάσι ραν (ξηνν,Σι Ϊ 

εἶτ ϑὐποσοίντες. Ν᾽.39,1 Ἔχει ρ]ατὶ εἰ βέλη :ετγοτοῦ 
τἰς τηδηϊέοο. Ν..44, ἔοτίδη ἰηίεγτα δὶ Ἰερ, καὶ εἷπ 
φακυλίο τες δὲ: ν οἷ, οἱ ὃ καὶ αἰρακυλίοντες. ἫΝ 

Ῥβ8ο,ν. τγν δὲδὺέτες Δριῃοίςτ ετίδτη Γιἀρί νι 
2τηρα» φάτ. Παυ]5 τΔπ ἢ ὐ ΠλΑἢ τ οὐ ἔγγεγα,ας ἐδ 
(τιδτπι ΕΠ] ἴρογε, Πσυτριςος 6 ῃ5 ὀκπλινῆόμανοι, 
τὰ πὶ ἃ νεγο ἀροῖγαδις. ΝΜ το, νεὶ ἀττισιΐαρ 
Ρετεῃ 45 ν] ἀεταγ δῆτο συγίειῶν, να] ΡΓαορθεπι 
Ρυπροηάα, Ν, 14, δὲ ομλ 8 1η εχ οπυρ αι ες 
(οἷς εν ΓΑρὶ νεγίτο, ἀνα ϑϑμί μν ἀτπείεῆς ἦν {Ἐγέριη Ἷ 
Ν. 77, ποσὰ Ηἷδ ὀκλείπεντο Ρἴο καϊκλεποντου. ἱτερυ! 
τεειτί τοτη ρους νογθογεα αἰ εἴτ, γε ἕξει (πε. 
τούεας ξοτταῆδς, ὐπίγε ἀδιωώαᾷ. 

Ῥ.(8ι, ν.3,ἴη Χο πηρ  αγὶ ε[Ἐ λοιπόν, πο αυΐ 
(Ἰδητίιιε ρτὸ λείψανον ναγραγὶ που (Οἱ οτ,πγαλε 

πϑεἶΐε (οἱ [κοι γ οἰ) Βαφιογερ σέηθυα, ; 
“ὐεξηίάν ρτο νυ]ρ,. ὠεζησεν ἂρῃοίςίς ολαι τ [ἃρ 
ἔϊο, σεγτισεα αἰο εν ἰδυκη!. ΐ 

Ρὰς 8 δον. αν ντογαι6 ἰΏτοΓρΓος Δόδίτς πηαίεΐτα 
ναφῆστῃ. ΠΆΤΩ ντ [ἀρι15 νΕΥτὶς γδρησηεγ ελθγ οἰ, 
Οεἰεηΐμδ, οαθνα ηαοηενε εὰ νϊἀδτυτυέξον ἀεὶ 
{ϊτῖα μος νϑγθιιπν ἢ δατγαιι νΠπγραε, δα τραὶ 
Μοηεηι γοργε θη Ποηθηι, 4π| ἐχογοτωγη 
τοτὰ Ἰοσα πὶ τγαῃοῖγα πο ἢτ ρα ἤι5: ντ ἰη δα (ν. 3) 
εἴτ εἰιπὶ πεοιρίμπιη γεέξε ἰαριΉ δ, πες δοπε πποπ 
τίθιις οθτοπηροτατς νο ες. Ν.τ ας ντογα; ἴπ᾿ 
ΡΓΕ5 Πϊς αν οτ 5 δα όξοσιϑ Ιοηρ 5 ἀϊσος {τ΄ 1 Ἄρα: 
νοις ον Ζ: δπήρατη ἐγ εξὶς [πργα ἀθργ 710; εν ἐροι 
ἘΠ ὙἼΡΥ ΜΆ. 21, {Ππερρς ργοπτεηα, ΟοἸς Πἰιιδέις φησά 
φἥραίονει Κοηκάηα ἀοτόδ. ἐρο 8ςςς {{ὰ ρβ0]0 ΡΓῸΡ 
ὅς οὔπιηἐξο σαν λ οὕπ,ςΟα. [ογἸ ρ ἐμηθώσ. Οὐς 
τὸ {τη βάϑος τὰ ῆεν,ἀοςοῖ ΕΠ ΙΔηιι5, αιια τ (οι 
ΡτΟΠιη ἀϊτάτέπν [οι ἰΑτἰτ ἀπο τὴ Ἰρ Ἐγιτίτιτ ἀςἰδϑ 
ΟἸται Διτ απ βαάϑος, τὸ κα τόπιν Τῇ μία τῶ τοῦ παῖ μέρος τῆς᾽ 

8. Πιουτῖδ νϑητο δα τοιρὶ ἀιιέξοτες Ρέτοηριι, γι, 
οχοπιρίαγ ἢαῦετ σημείας Ρε᾿ «ἰ ποίει πη σημαία ρὲ 
Ῥετίταπη ς [ὰ οπ.,. φοα, ηιιο ἃ 4115 φιοαιε ἱπ οὶ 
“υιϊαςπ) τα] 1π}. Ν..32, ςέγεσι Ροοτί5 τηλοίϑ ]ὺ 
(ας ἰοτὶρτοτῖθε5 ν τάττῃ εἰς, ἡ μάγε τέγεσι οατῃ Ἀς 
ςοα. πηα] αἱ, ΠσυτΊΏΟΧ ν. 37. τεχθυ. Υ.3.4,6Χ6 ὯΙ 
Βα. ἐν νυκτὶ σκότος: τηεηἀοίδ. ΠΟΙ ΓΔΠῚ ἰειιόπεη 

Ἰζουμ. ςοά. ρετίταπη, ἀρποίεϊτ ταν] ἀρί νετῆο. 
ποξίοη: ξ Ἰεπεόν κι. ϑςανν τε(ρύτων τὸ πλῆϑοι τείεγ 
ἀῦ λά λαμπαδω;, δ αιαἶτο δά πεγθίο ἕτως. ὶ οτη, 
Βιαῦοῖ, πίρυτον τὸ σπλῆϑες ἐπερώντο δρᾶν: {τ επταας. 

νεῖῇο ; ὑεγτέρα 9 9 95:6 ΡῈ ἔαεος 5 α ἸΤεξί τάμα 
παῤαίν πρἐμἐπάο ἔασον. ἰε ἃ δα Ἰε ξεῖο ρᾶγαπι 9 
οἵξ. ΜΝ.» ο» οὐ ροίτα Πΐς ργο αὔ: φιοα {πρτὰ ἡ 
4ιε(ἐπλεὶ τηοῃιι!. τ} 

Ῥ τ δεν. αι, καὶ τεδιηάατ Βος Ιοςο. ουΐυ σοηΐ 
Ρἱεοηδίπηὶ (8ογα: (ζεΐρταγα; ἴῃ τε αιτομίθι5 861} 
ἄπιπν ἔπ] αγεβίμητ. Ν.1 2, σοπποτῆο αἤίμδο 
ἕϊδιο οαἰ θη. ϑοχυ] ες, ἢ απο, ῃ θη ἴῃ [υ]ΐο, νυ [415 

θεπα μάρογα ραζο. ΟἸαγθαπιιδ. ἰηξγα, 737,» Οελ: 
τΐα πῇ ὃς Ὁ αἱπτίτιπη ἱ πη ςοη ἰατιλιὴ) αἷϊ τῇ δυχομ᾽ν 
δὲ “δ δυαμξοίν μία ἐς. ν πε {πρίςατὶ ροηητ δ] αα] 85 
σεπάιιπη Πϊς, αὐδὶ τοὶ χάριεφζοις μαίλισοι οπαὶ, δεκιμξων 
μίωος, ἔξνν»»Ε εἰγοα [οἐ{ξετετεῦρ ἐγιδεγησερα, δ [8 ἀε,}- 
ὄν: Πσατ οτίδπΊ ρυῖπη! τε διιηὶ Ρἰεδι(ᾳ1,54)πης ἣι 
{ϊτάταπη ἱη1{{Ὸ ἀἰ οὐ ἤταγ τεταῤτη απὸ εἰδῶν δεκεμδιν"»., 
φπάγίο ἄ!ε 4π16 τάν ἀφοενεόν . Γ)εσεπιυϊτὶ 0 πον 

τηδριλ. 



πρὶ γατῦ π᾿ ογαητ Δ διις ΝΜ Αἱΐ5,6 82,21. Ν τς, ἀπη- 
"Ὁ ἱπτογργοῦαβ ρΓΟ Σερϑος ἰόσαῃτ Σπύραος, νῖ οἰ“ ἀρ ά 
ἰαίαπη ὃς (Δ Π]Π] οὐ ογιιη. Ιοάοταβ (δία πι ργαπο- 
πἴηενόσαι ῃς ϑογα  Π,ζ ςορποπηίῃδ Σϑδκπν, Ρᾶν. 

1 ρον, ὥ ἀρηοἰοίς οτιδπῦ ] Αρὶ νετίτο, αὖ τς 
ΤΥ 4 ΠΗ: ΟΥ̓ΖΤΙ ἐἰ σα [Ξεῦ. ορσῸ Ὁ σαπὴ Ιλ ΟΠ1.ς. 

156 πὸ Δα αἴτιι5 οτίᾶ ἀττίσα ει τῇ. νε [τ ρ΄. χὰ ἐντὸς 

οἴ δεινά, πᾶ ἰπτοίξίηα ταγία: ἃς πη [τί ρΓαυίογοϑ 
οτηϊοϊοἴϊοι 5 εγδας θεἶο ἐχτεῦπου νπάδ οί}. 
γἱἀοτογ γα τι {18 α οἰαἰ δ. ̓π οτος νοεζεγα, σά α- 
Ὠπτη ΓΟΐο Ἔχογοίτα, ΓΙ π1α’ ντσφηα: πγαἰτίτα- 

ἴδ πορία αδίθιιαγο. [δ|4.1π ἐχοπηρίασί οἱ Ε οπόρο. 
ἰεξξιοπξ ἀασόρν οὐτη οἵας. ἀσποίσίτ οτίᾷ [.- 

γοΓῇο, με ηας μἢ ἐπιη» [αξα ἐπ γεσισηο ϑπεθμμ, Ν, 
Ριξοοα, σΘὨ τ. )γωυαικῶν, πο δὲν, οἰκετῶν, ἐμ πορῶγ, με- 
δζίοα. πλήϑοις, τὴ 6] 05 αιιαάταῖ ποάτγῇ ἤπσαὶ ὅι- 
", 39, ΡΟΓἘ τύχέω ἀεἤΠἀοταῦ σευέξη,ν ΕἸ αἰ να σ 
Ἴπη116,. Ν. 41,1 ὁπ1.ς Πα εῖ, τότοις ὃ σιωεχ Ἐχοο- 

Ἢ ΤΠΟΧ ΡΓῸ σογτιρῖο ὥςτε Γεροίτ πεωμποισι : αι α 
ἱπίτα 4ιιοαᾳ; ἐς [546 }ερατὶς ν[τράτι τ εβγ, 10, 
ἰμϊεῖο 15,7, ἰη Πν}}} πατγατίοπαε ἰερπηταν ὁζῳ- 

τίν ὃς ἐπος ἔλλψν,417,27.30. Ν΄. 4 τοῖιμίω, ς λ οη].ς, 
αἰ ἂρ οί οίτ οτία τι Παρὶ νογῆο: ργδεῖο ὕμ 9" ἐγῃ- 

τῶ (ε οίεπίεηα. Οο]. ἢ ος σοπητηατίοη οτηϊ δαῖτ, 
84,ν.2,{ λριι5 ]ορ τ ἐπεδὴγὸ, ροδίση οαΐρ. 
οὐδ δ᾿ τες ̓πίογτα οχ εδάξ αρί νεγποῆς, υξάφῆ- 

δ) ραγαῖος ἐ05. Υ΄. 4. 4,.ποτὰ ἀΠΠπγα 1}. το πηροστο- 
φέσι, ἃς ἐμαίχοντο τοι τθρυΐα ροίξα !θτ ὑπυςβεφοιῶι 

δεῖ!» Ὁ] τσ έφρεφον (ὃ ἐμά γοντο, 

Ὑ ΦΟΥ “4702 ὙΦ Α10Υ ἐγποίάαία εἶτ, ντ ᾿ορ ΠΣ νι ἀδατατ, 
γῶς, ἀλλ᾿ ἀτυχῶς. Ν'΄ 52. {᾿ τη 115 ΠΟΙ ΓΕ ΠῚ παύτω, 
ὑΡΟΓ ΠΟ Ἰίςεῖ, Υ. 4ο,ρτο Κοϊνθελίς ντο γα: ἴπτοῦ- 
οἷς Κωνσιδίϑενε ἀρια Γλαίαμ ετίαπι εἰς, 9. οπ- 

᾿ [ω ΤΟ πηοίμο,απξξογεν ἐεριασγαγία,Γ.  ΠΖοηε- 

ἡ γι ἀἰοπι. Ν. 4.6, τα] ὠφλεν: νης [Εη ρᾶρ,, 
12, τὸ σύμυπτ ὑφλημα. , 
Ῥς 8.6,ν.4,τεξξίιις ϑανάτῳ, οοάξ (ΟΠ]ςεῖ σαι αἴιο 
ὙΧ [ὁ ψαίταν ἐκϑίσματος: ολάοηι4; ἔγιιξξατα πὸ πα - 

τη ες Πλιῖτο πιαρὶς ὑαρφυές. 1 ἀριι5 νοῖτίτ, μἼ 24 8- 
᾿ϑ σγάμ. Ν ιο,, οτἱᾷ Γἰαῖι5 ἀαπιπαταπι ΝΜ 6π6- 

1ἀαοίδι5 ΠΝ 15. στὶς (στίρῆτ. ΑΙ οπτιπι δατ 6 [{- 
γαίας, (απ ρίζαν αβας ἰδταὶάθην ἤπε, ἀἰυίας 
οοροῖ 6ο, αθεδις ταί εητα 3, αοτγίεητζαηι τα! εητί, 
Ἐξ βία: νἱρἰπτ Οατο παης ἰος ςοντιρτῆ ρα- 
οἴτοῖε νο! Π γατίουα,ν εἰ ἱπτογρυοτίς, θοῦτο Σοθο 

2 “ηοίτο αίο [είς τογομδζος 2ο. Πα Οἰαγοα- 
1 510 Τιαρὶ νοι οηξ φη πη οταδυίτ,οαΐας σοάεχ α ποίἔτο 
τ αἰΠο πῇς, ντ Ἰμ ἀἰσατ νεγῆο, ἐπ ου Μη [ξἀφοἦηρ 1" 
ἐδ Ἰάηω ἀγα ἤόγεῖ. Ν' Υγ, ὃζ αὐτοὶ τα τίη τ] ροτοιὲ, δζ αὐ- 
5 ἀτοίετί. Ν. 18, δημξελαῖς ἀρτιοίοις ΓΑρῚ 4104; νεῖ- 
{0 {4,0 οὐ} ρογηηε ημρρονο βεγ ροίοα ανηαρσὲ- 

ῥγύκαϊος τη Πα τές, 6 νοτίου ἰςέξιο σηπξολαῖς, 
εἱοπεδ᾽σ,ίεα τεηίξια ἐρηροπποηῖδοντ ΟἸΑυθαηιια 

ἐ 6) ἴῃ εἴ Γάροα νοτἤοηΐς ἰος ἀηποταυΐξ, ἴς Ποα 
Ι ̓ ΦᾺ φαυίϊά ΠδῚ μος νοςαδυΐο ναὶ Γαρα5, η1Π 
εἰδεαδ ἰητο Π σας, Οεἰοηΐας Ποα ἱΠΕο Πςἰτεγ (επί 
ΤοΠητ. Ὑ.32,αρτίι5 ἐποχῆς αὀίεποη!έα. Ν.36,1.4- 

οἰλυῖο ὃς ΟαἰΠοάοτο ϑριγίᾶ ρταποιηίματ:! το άο- 
τ Σόο, γοοᾶῖ (ὐαίαπὶ δε γα}! διτυξα. Ν. 41, 1Π 

 Ἐπηρίατὶ εἰξ ἐδκήμμε, οπιτγα ἐγ ἡταχοὼϑ ἰεσοιηνε- 
᾿ Καϊεδείοπεπη ἀδικήμαδς ἀσποίοίτ ετίατη 1 ἀρὶ νοτ- 

ἢ ποὺς ἀεὶ! ξἰ τἡ σνελά εν. "ὙΜΙ͂Ν Δάπογθ Α]ῖ- 
τὶ ἀσορί οπάπιπλ:ν ἢ ἰςρ΄. ἀβρόων. 
Ρ β ιν, τας παῦε σοη,σαία, ΙΔοτίδαν. 
Πὰ5, ἐλευθερίαν τε ἀπυλλυδχ, , (ἡγεμονίαν κριαλύεοθε. 

᾿ 

Ὰ ΝΜΟΤΑ ἘΚιΡ. 5 ΣῪ Ν ΘΊΗ δ 
Ν.4, Παρὰ Πὶς ΑἸ σ1τ τέτων τε: ῥηέμδηθ θά, ρ20σ- 
γέρας σον! αϑρεέγα ργού δεν εκ η εραδαπί. Ν.3., 
Ὁ]. ΡΟ ἐἰποϑανέν αὐ ἀἰτ ὅτω:αρί σοάεχ ρίο μάλλον νῖ- 
ἀεταν Παρ αϊε ἀκρίτω,Παηὶ ἢς ν ογτίτ; γα ομἐτ γμογὲ 
πείσας ἐξ ἐρεά σαι, ἄροιτο σαι ἀἰξίοπε. Ν.38, 
ἰπο αία  ΑΔΡοΠ ἃ λοιη.ς, ϑ6ηιν.Ἶπ οχ οι ρ]ατὶ ἀϊίη- 
ὅξῖο εἰ ροίὲ ἄδηλόν ὅθι, ὃς ὅπῃ ρτο ἔπ ροίτα, α πΠοίεγα ]ς- 
ἑλίοης π αἰ Ποπτίτ Γαρὶ νοσϊο; (9 ἐγ οσ,ἱῃ 4πο }φητα 
τον ἰα ἐποσγεῆ ἐξέ, γα σγαιβοζεο; ο] λας νοστογαῦ, 
ΣΟ Σ  ΟΣΟΣΣ ὦ ΡΟ ἐγᾷ πεσάπογ ει. 

Ῥ 88, ν. 12,6] γθοίρτοςς Ἰαραπάμιτη μῖϑ᾽ αὐτὸν, ν οἱ 
Παρ! οίι!5 μετ᾽ ἐμὲ,ντ οὔ αὶ ὁπ1. ς, Παδοῖ οὐ 1 ἀρί νοῖ- 
ἢ. 564.ν ποϊα τη παρέδωκα αἀ αἰτῇ εχ Ξοά ἐπὶ ςοά. 
Ἰλοιη. .ις, εἰςαξ ἀρ έςηα! αἰίιο πηοίο ροτοίξνττο- 
ξεταταγ δὰ δητεσθάςηϑ Πα] ΓΟ νόσον: ἤρα ΓΔριιδ οῦ- 
ἴατῃ νογτίέ, ἐμ χη) πα φατη ἀἰριδ ον η1. δἰ τατη θῇ ἃ- 
Ἰἰαυῖς πγαΠ τ πδαιγ ἃ, νεραρ, ἴςα. ν.18, ἐφ᾽ οἷς, πο 45 
4ι4π|ταρασηαῦο. [Ὁ]. Ιλ Ομ. σοή. Βαθοῖ κατίξόμον, 
ΡιατμρογΕ, Ὑ. τ δ, ν οἱ σάτα οὐ ςοα. ᾿ορ ἐπα ιτα 

20 πίτος οαὖ ἀδηκήμαϊζος ἐν Εἰ ιν, ἂν ἀἰδυιοίμαδι, ντ ἀρ! ΟΠ γα 
(ο(Ὁ μωρία ὑπεύθυνον. Υ΄. 18, εὐτυχῶς ἀρῃοίοίτ Ποπ 
τηοάο Οοἰσηὶ νετῆο, (εἀ οτίατα ἤπο Τ ρὶ : »ρΑεδ, 1 τ 
αἰέγιεῖό, [εἰτοὐεον εἰἰηαςαηείξης, ἴς [5 τάσις ςοητγα- 
τα τη βοτίες νἱάθταςτο χιίτογθ, ἀτυχῶς. Ἦ 

Ῥ. 780, ν.17, ὅηπκαλέν ρτο ἐγκολῶν ἵπρτὰ χαοα; [6- 
τη] Βαδααΐητι, Ν.}5, βιασόμειος ἀσῃοίοιτ οτίαμν 1 Δρΐ. 
νεγ πο: τ σίσογ οἱ σα βέπεγη γ η ΟΜ αν βο  1 ἀσρν ἐς 
ἐδ. ρτο (ἄριπο ἱσίσαγ αςοὶρι σι 1 ρατἐϊςίρτανη; νεῖ 
Ἰερεηά βιἀσαῶς. Ν΄ 4:.τεἰρί εἴς Ηἰς αὐ ΑΔ} ξαδξῇ, 

ὅ, νοι, Παρὰ νοτεῖς, σοι ἐσπάηθ [64 ἐμ εἰσ 3.0 αιο ἃ {πρτὰ ἐχρο τ εἰ ς 33,4. ϑο]ασητα Ἐχο πρὶ, 
πλαρὶς 6 Ρεγῇοα δὲ Οτςοα, φιᾶ ὁ Γιατίμα Εἰ οτία ρετίτὰ 
νίἀοηταγ, Υ.4.4. οσϑαπ δοδξίας εὐψύχον, ντ ς 6 4.2. 
Ῥτοο,ν. 7, ἴητεῦ ἔργα ὃς ἐνθυμήμοᾳ πα] ἰδ ἴῃ οχξρ] τὶ 

.- οἴ σορυ] 8. ρι5 ο Δρτε ὅσα ( δ] ατᾶ, πίσροποῦο πιᾶ- 
ΤἸαίτιης, ἢ, νετεῖτ; φηώοῦ, απδσέᾳ ορονα αἰΐαες, εορή- 
τατέοπο ἀπ ῆ. 5.5, ασουδεεὺ ᾿ς νοςαῖ α ἰπ (ει πιζθτο 
ὄγιϑυμίας αἰοἰς, σαρίάέτα! 6: πα {ειἀϊοτῇ (χητἱπεἶτα- 
πέτα, Γαρὰβ αυοᾳ Πονετεὶς, ἐμά ο νεβῖγο αὐ έπενσ. 

Ῥιφ 9 τ,ν 1 2. Γι ριι5 ορίτ, ὧν ὀρθῷ παρ ἐχου( ὑμῶν ὃ ηὅ- 
βοίϊ γερετίτας ν. 7.0. 1 ο, ἀφυὲς ραγαπη μη 4π|8- 40 λιν, ἐν γοξΐο υοδη ἐπ εθεης οἱπηιατορ. [εα ςτοπαςηΐοη- 

τίου ΓΕ] αί δ ν᾽ ἀετον Ἰεξεῖο, ἐν ὀρθὴ παρέχουσα ὑμῶν τῷ 
πύλᾳ δα γῳν!ν εἰ, Θ ὁρθίω παρέχον(β, ὑμῶν τίω πόλιγιαά ασατα 
Ροϊεσίοτγοιι ἰςξξίοηεπι γοἰρεχὶς Ο εἰςηΐι5. Υ. 2.2, 
{| αὐωνῆ τι] 15, δ οτηΐατο γν, Ποη Γοριρηαῦο. 

Ῥὼς 9 29.ν.2 37 ογΑΠὰ ΠΙσ ργαροίτο φἰϑί: (φιο ]ος 
αποηαίσοηοῦς τῇ Αἰ δὲ (πρε ντίται., τι πὰ 1ΠῈ 6 14,26) 
νοὶ πππζάζο σαί Ἰεροηᾶ μέσης νυχπὸς. Τ᾿ ρι15 νεγτίτ, ἐς 
»ῃφάτα ποξίφ. Ν.27,ττορίςα Εἰς Ισουτίο οἴτ:νε!]ερεη- 
ἄπιπι δ᾽ ἱππέων: νῖ Γὰρὰϑ αιιο4:, ἀεργε εη αὖ ἐχιαὴιὲ5 

{0 δια. Ν΄. 45, ΡΟΗῈ τίω ἐπ᾽ ἐκείνοις, [αι ραττὶς!ρ. ἐπελεὺ 
σομέἐνίω, ν εἰ αἰ ἱιἀ ΠπΉ116. 

Ρι τ 9 3)ν.8.,ἔούβαη γοδίαϑ ἔφυγον: εοάξ ((].τεπιὲ 
Ρούο πο ποχίεααίταῦ ἐσκεδοίοθησειν. ΥὟ.2 Σ,ΡΓΟ χώ- 
ρας Δρτἶτ15 [εροτ 5 πόλεως : ντ ΓΑρι15 4104; γεγτίτ, »γσ- 
ρέμεα, υνϑεη ασοεάρης. ϑεαιν ἴῃ Ἔχέρ[ασί “Ἐξ σοροκαΣ 
λᾶτω :ταΐη 5 σδρτιοητο, 36, ἡποϑία ἀρηοίςίτ ετ- 
ἰδ! Ταρίνοτῆο; "δ ἡμορὲα φοβίεὲ, αἸϊο αἱ πα! ποτῖτα- 
Ἰχαῖς ἀπήράᾳ, ρον τα ὶ γα αγέσ. Ν.45,[ὰρ. 404; 
(18,38) Παδαϊπηι5 Πος Ιοαο πα ῥ6πι5, το με ξὺ τού- 

Ρ ΠΟ: ἰερὶς δογηέροα δον με αα, ντ ὰΡ. ΚΣ 83,15. Ε], 60 τῷ χούτῳ,ἴπ αΠῸ {] τότων πη4 15, Ρογ πης ΐσοτ. 
Ῥτοά,νο, ἤιργα σοπγίήατο λίςτ ρτ Μόνος, 5 62; 

11, ἃς {8 1.1 Ατίπὶ ΖΖαμἐβέν οσδητ. Ν.2 ς. ΟΕ}, ρσίτ ἐ- 
πιςελῶν ὑπσύλομίνν. (εἀ ἀορξά ες ροκία5 πος γεγο δπο- 
σ(λλάνα ργαοςα, ρατγείςἰρίο κελεύστωτος. ἰάθοα; Γἀτίηα αἃ 
μᾶς οϑἰοπέης οδξογπιατὶ ροίϑᾶτ, 7,7 ἀμέτε τραρεγάσξ 
στυηίη ἀππὶ ἠρομάτῆ, “9 οἰδαγίατη ἄπουν ἤηδίω, δ Χ ΦΥ̓Ξ 
οὐαὶ ἀαγοιιέῖσα, τεργα θμ 4115 Κοντά ἰοραἰϑετρίετθν εμέ 
φηὶ οὐ [ἐπάλ ἀε ράσο ἀρεγεμε, αποα [ἀξ Ὡς ἀς Ελρίο 

ἱ 



ς ΙΝ. 1 ΘΙ ΝΥ δὼ ΠΑ 

πιγατασίηξ στ6,17. Ν.40, πηΑ} πὶ σιιπι ἀγτίςαϊο πὰ 

χοήμαζᾳ. Ν.43,ΡΓο Μάμερκος [ἀρτὰ διυῖς Μαμέρκου εἰς, 
ἴη ρτίπιο πυΐας Ετ Π1 ςΟ!αἰατιι, 549,39. οἱ ροηίαϑ οὐ- 

ἴαπι 2) αντθγοίπος ςοσ ΠΟπλΐμαϊοϑ ἔα 6 ΖΕ Π]]1ο5, 6 

νετογιπη (οτίρείβ ἀοςοτ. 1δ] 4.1 ἐχοπηρ δεῖ Εἰ Τέλιος. 

5ε4 ἤαέας σοσθοπΊοητο “γέ, Ρτοθατ οτίαπι δίρο- 

πἰμς,οχ ἰΔοποϊδαπέξοιι δ. Ν. 47, ρτο δΔάτης ἰαρίταγ ἃ- 

Ρυά Ὀ᾿οάογιτι δαΐόδης, Ρ.26 9; ὃς αυίάοτη ς 115 οη- 

{]Πδ5 φαΐ φααττο δῆτα ἤοβαηῃο πγανσ  τατ ρα οἤε- 

ταητ, Τιτο Μιπυοίο!λαξο, ὃς Ο. Ἡογατῖο βα 110. ν- τὸ 

πὰ ομΐπῃ οἰγαιρίλάς ἃ Πἰοηγίϊο ποίεγο ἀἰδογερας 

Τϊοάοτισ,νῖ ἴαρτα εἰᾶ πηοηιιμοϑ σεγτα ςοπία 65... 

ΦἘπυϊίατη Μαιθογοιιη, δὲ Ν ορίίσαπα [αΠ πὰ] απ}, 

Ροηϊτίη (64. ΟΙγαρίδας ΕΧΧΝ ΤΑΙ, ΡΆΡ,. 2 76. 

Ρ.ς95, νι 3,10 οχθρ[αεὶ εἰξ φραμωτῶν: αα χιοά 4}]ὰ- 

ἀεθαι ει Θεἰεηϊ νοτίτο, γαλῥεαν ἠβρρηίμικαο 9" Ἴδ115 

ἐρηραιῖδε. [ξἀ νοτίου ἰεᾶϊο εἰ φρατἐῶν, ὀχροίδιτέοητεμ: 

νυ [ἀριιϑ ον ν εγτίς ουδὲ ἐάσει 4 ηρεἐηα φημι 

ἀρ. Υ.19.Ρτὸ Λευκίῳ ἀρτίιι5 τεροίποτ!5 Φυείῳ: ν ο] 1π 

Ργαςοάομτί αποα; μδθγο ρτὸ Μονῳ Ἰεσεπάμιη αὔλῳ. 2 ο Ν..18,ἔοτβδη γε Ἐ 115 οἰωγῶν,νε ν.16:ν ΕἸ οἰωνοσκοπίων 

ντοὔϊαπροαπτασνο! πομλΐπα,ν οἱ ργα  ουηΐηΑ. γ.20, 

Ρζο ἀκμῇ τοέξίιδ ἔοτταῖῆς [τ ρ ογίπλι5 Σρχῇ. Ν 533, 1π6χ- 
οὐ ρ ατὶ εἴν ἤν, ὃς ραυΐο μοί (ν.3 6) φεοφπων. [δά νο- 

“τᾶ! οὐ Ἰοηῦ ἧκν, ὃς προεῖπεν, ἀσῃοίοίτ οὐ [ἀρ νετίο, 

εοἰρον ἐαίππ6; ογρτιος ἐπρατοίο ααἰε [6 π{ΠΠτ. οὐδ τ ο 110 - 

εὐτῖο ἱπέτα ετίᾷ ο[Ε, 6 1,2 1,28. αἰ. νεγτεγαῖ, ξ 9 ρο- 

ρέει βου τό άϊκαάνοὐἶ. Ν.5.4, ποτα ἐμμένφν δέ κα- 

φηγρρεῖνι ΓΟ ἔατ, ἐμμενεῖν ἃς κατηχρρήσεν: ἡ ἀςοἰαταῃ δη} 

οοτεϊτια!η ὃς του πἀπείαπ, Ν. 45. ἀπηθίρια ΘΠἘ]οςα- 

τίο. Παρ ρεἀἰαπ του ριι5 Ἰπτο! οχὶτ τ εἰ εηέφρς ὑπ 4 3. ο Γοτττ ἰςοαηεἰ πηοηλθτ ὕ, δὲ [πῃ τοστῖο ΡΓΟ Θδξι 

ἐαητφέῦρ γεἰέφιια απ ἐαϊλολή. ΟΕ] ἀρίτπ ἐιαοἱ] αἴ οηι: 

4721} {0 ἐφ 41 ἷὲ ἀϊειϊη αῖτ. ἐριο ἀπ δὶρ υἰτατό γοτίπο- 
τὸ να! υἱ. αδυπηυᾷί πέτα (6 6 ς,8)(ατὶ5 αροτῖς ἀ6ς]4- 
τατινῃο δῦτς ἱπα!οίατη ἀἰο [ἃ ἐαέξιιπν ἔα Πςο. 

Ῥ. ςο6,ν.1 8, πη σα ργορτῖς ορατείαις: [τ ἀοτη 168 
πιοχν.22. Υ.27,  ῥαθδοιςττορίςς ἀϊέξξῦ » πῖς ῥα δό- 
χοις, γε τλοΧ οααίταξ ν.30. παδπιο το ΠῚ 1 Δ Ρ115 4110 45 - 

γοττίς μον ἀτἀοπιη ἵσσπων ἴα ρτὰ ν γραῖαν ρτὸ 

ἱαπίων, ; 9.1..37. ΔΙΙοηα (Οζα Πγ ρα! ασο Ιεσθη ἀπ πὶ 
ξούοῖ, ἀλλ ἄγῳ Ὁ ἢ ῥάξδοις τὐπηφν. Ν.20,ν εἰ ρεπεγα! τοῦ 40 τηεπάοίο ποίηϊης Κάπος ρα ΠΙοάοτῇ 276. 
Εἷς ταρίσ ν οφα δα τ δος ρίτεν εἰ δά ε05 ταμίας τεἰῥ εἰς 
4] εἰ θα] 5 ΟΠ ἐρα᾿ Θγαηγ δα αἰτὶ, Οἰτπὶ ταὶ θΠοσιι πῇ 
ἀγα ηι τὶ ἃς ἱπἀἴςς5, ρΟΠ᾿ α άπ] 65 ἀρρο]]ατὶ, 4 α,10. 
Μ΄. 4.5,οτα πιῇ ρο!  κληρελίας ΠίοΓα5 φούσις, ἔρας, ἀμφιςξή- 
σησις γ ΝΕ] {Ἰπλ}}ς Δ] ποα ποπγξ: ταπηθη ἢς ἢς 4. πὶ 
{εαέξατα οί ξαθῖτ, ΙΠ μαῖζον ὃς δ ν ογταᾶϑ ἴῃ μείζονα δί 
δηλαδή. ϑε τοϊποῦο μπτατίοης,Πες Πλΐπιιβ αρτο [οη- 
(ὰ Πο]ος Ἰοσοτί5: αἷδιφονίκά τε ὁ αἴθ  κλνρεχίας εἰς ἕτερον 
μείζονα," ὑαὴρ τὰ κόσχιν ἃ πολιτείας ἀγόνα: 416, κο ἰφάστας 
ἀμαίάμηαῆς σοη σοΥ ΤΑ 9 17 4Π 2 1η αἰξαηλίοησο συ αηῖο- 5 9 σαὶ ἀπο νοτα ἰβέξιο οἱ ὅγυκυρξῶχ, ντ Οο! πῇ 
γερο [ον 7,24 [ϊ ΐσει 9 [᾿φεπεγοίρηδέιοα, [οπε ἀε φοἰραὲ- 
πΠ γαμομθγοίρ. 1 ρὶ ἀαοαιις οοάΐςεπι Πἰς ἀδρταιια- 
ταση ἔα 6, οἠξοπ ἀϊτ ρεγρίοχα εἴα νοσίο; ἐγαηείατα, 
εξξ ἀο(ογιιομο ἀσγὶ [δάτηῖο δῖ ἢ ἡμον 415 οὐρί !ά1Σ 
ἡ αἰ τον μ724 ΘΟΥΤ Δ ΠΕΉ Ῥ,ΑἾ6. 
το, 4, Ρτοὸ παρ αὐ Γαριι5 Βαθεῖ δἷό ο25 : ]4Π|6- 

σοτῖς αὐδὴν ο] ὑα. [τἀ ἀρτίαϑ8 οἴ (οεΠΐο ᾿ερθιηι5 κατ᾽ 
αὐτῶν: ντ (τὶ ατσαπητ (εαπιθητία. Ν᾿ 3, τ  ηἰᾶ νοςαῖ 
εὐἰᾷ Γαρι5. (6 ἃ Παιἃ (οἷο 4ῃ νθεῖιβ πουτηξ πτ Οὐ Πα. . 
Υ.4σ,ιῖς φαοα; Τόλιον μαθεῖ ἐχϑρίαγ, ντ Πρ. Ὁ 9 4,43: ὅο τοτίπογο πι ἢ} νοταῖ, ἤος [ςπία; ργοό μον 115 
ταθηᾷοίς (οἰ σοῦ ρσο Γύλιον. 10]. ἢ ὅτε πα] 5, Ὁ ὅπι,ρετ 
μγ6 Ἰΐσοτ, δοη τᾷ νογία, τάϑροτο νεγδοζῇ ογάίης, 
ποιμηαὶς ἤς ἰςροτῖδ: ἀποδον ϑεὶς ἱασὺ δ᾽ πενήτων τῇ δήμου 
“αϑοσείτης, ρίοὐτε ἀπε ζῶ; αὖ ἐφορ τε τμεν θ4 σΥφΑλημ. 
Ῥ οϑ,νιο,φαϑιατὸς Γεροτίτατ οτίᾶ ραι]ο ροίξ, σα πὶ 

Ρτἰπηΐτίαο φαδία ἐρτο αι. Ππρτα φοαϑία ὃς φραιακὸς 
Βιαδυΐηλι5 αἰ οτος. 5964 Βᾶς ]104:ςτὶρταγαπηνα- 
τατι εἰς, οϊξάμητ αριιά Ηείγοβίμπι φαΐξαι δέ φαϑίαι» 

ἣ 
ΑΝ ΤΊ Οὐ ΟΝ: ᾿ 

νι ΠῚ; ΕΧροἤταπη συσήμα , σεωτάγμαΐα, πες αδίαγάς, ὕ 
τοξοστὶ ας ροίππτ δά νογθιιτηι φημί: ντ Πητ ςαταϑίπ Ὁ 
ἀπ. νεῦρα σης ἀθγερθ ]. Οὐ τάτηθη ἀρ ΕΓ 
τ ] σία αὐ οὲ τοιὶ πα τέρας ἀς ΠΟΠλΐ Πάτα ΠΊδια τ, 9 
πῇ ῶπ. ᾿Ὀ] 4. ποχ η ἐχέρ]ασὶ εἰ κυξατίω: ρτο 480 
τογα; ἸΠτοΓργο5 [οσὶτ κουρλάτέμω : να], ντ Π ἔτ τορο ἐς 
κουρλάπιν, 603.7.81 (ὐ]αΓ Θ4ΠΠ8 κενταριτίωυ ἰΘ ΘΠ 
ἁἤοτίτ, Γοσοπάῖ (παι Οὐρητπγίαιαη,ντ (ε 1 

Ἰπου!οητοῖ οἴϊέαμηι. Η!ς ἰΙοςυ5 αἰηυᾶάο πιε [ἔγεῃ 
τοτῇτ: φυΐρρο φαΐ ηδ ἀαίπ5 οὐᾶ τη σζαγο αι οα ΠΟΥΣΙΣ: 
Ρτά εγατ. Ατεχ ΠΡ.7 (ἀροτίαβ. ν δ᾽ ἀς Οοτίο απο 
ἔταρία ἔσγαηταγ, (4.63,.4.4) εἶτα ρατεῖ μπης ἰοςΐ ΠΟΥ 
θεης Βαδυ ε, Ν ας ετἰᾶ ΟΠ] τ {1.1 ς,οαρ.2 7. 
ἀαδτη [ατίβ οίςιγο δα τγδάϊτ, Ν ἐγ μας ταπλθ δα 
τα πτ:οτ πη εἰ διιτα ἃς ςαγίατα σοπητῖα ἀρτὰ Θτ 
ἢπτ εοἰατα ἀϊπιπέξα. ϑαπα πος Εἰπίι5 πες Ὠίοι 
οα ἀἰπίηχεγθ, αιο  (οἱᾶ. Ατ αὐ σετιυγατίο ἴατ Ἶ 
Ἰεητοσ Βο ἐραγαῖ αέξου, γί δυτα νοςαηϑ “γε ηέδιῖ 
ἃς πος ιιοα; Πτἰπτεγργοιίς ἐςεητία μέτα, Ηας Ο]α 

22.,,αῦτα ἀσπιοίοϊτ οτᾶ Γαρὶ νογίο, δας ποίΐρη!. δ 
πα τ ζω τὰ, ἔλοῖ!ς ἔσγαμν. Υ.. 4.4. ἐχομέννς, ἢ πγέάς 
τοῦ, ἀοςϊρίεπάστυ Βὶς ἰῃ ΔΒ! θα! Πρ πἰβοατίοπα. 
Ρα 510 Βατοηαΐ Πρηϊβοατίοῃς ἀσςςρ Ὁ νἀ ετατ, αι 
νοτγτῖς, δ τἱοίφμια [δοτεῖα ἐμ (ηζγάσεῖ,. [πα Ἰοη 
τοῦθ ι εἴθ ροτο ἰεξξίοπ οι Οοἰςη!!, ἐσομέγης. 

Ῥζοο,ν.6, νοτῖον εἢς Ἰεέξίο νίἀδταγ, ἐφ᾽ α αἱ 
ποι τ᾿ δ λοχ [ἀξ οὔ αγτίςι]ο,, τὸ τελευτοῦον. ἢς ςετ 
Ρα5, 4 χάη. Ν δ, Ταρα5 ςοηϊπη δε ἰοῦξ ἐπεδὴτι 

ταῖς καὶ τοι σόγο γϑη πίε]: ἤοο ρα ῆί, οἵξ ἐ{{81 1) 
γρασιἐγαίης ΡΗὀ δέ, περ, ἱεσδ ἐπ γείνφηο οηροΥΡ, 
τφείσαγοροίει. δ. ἃ ἐχρο αἰ τ10ι5,Οοτοτῖ8 ἱΠταέξ!ς, ΠΡΙ 
οαα (ὅηγατε ρίὸ ἀῶ Ἰὸρ Θῃγι5 ὧν, 109, ἴῃ οχξρ!: 
ἀῤχοηρεσιώγ: 410 ἃ οὔ [Ὁ ιραττί οἰ ρίο ποῦτγο οοῃ 
πὸ ροτοίξ: νε δέ ν.31. Ν.24.,1 ἐχέρ[ασὶ ἃς Ηῖς ὅζ 
ποτ Ἐα:Ράρί 5 ρΓῸ Κοΐσιος ςσίἑαητοῖ [σὶρτῇ 
(ς ἃ νογα [οτρταγα τῇ ἀρ ΓΑτίποϑ ἰοείρτοσες 
Κιἢλεχῆδης ΔΥΘ ΤΌΤ, [ΠῚ ἐϊαβάεπ: νεΠισὶα 

τη οῖ ἔογβδη αἰ ἢ 15 ὅ9)} ταὶ ἔξω ςρατείας. Ν'. 4 1,11 ̓  
ΡἰἈτῚ οἱ σιωοικῦσι. νετίοτομα ἰο ὁξίοη ὅ δγοικῦσι 9, 
εὐ 1 ρὶ νετῆο, ααη»ἐπη γαμεῖ, γεηηρηό. Ν 46, 
Ροῖτα ῃίς ρτο ὧν. Υ..47, κ᾿ ἀσποίοίτ οὐ Γαρὶν 
ῬΦΥ γοφηέθηη. ΔἸ ο] Ἔχ  ἘΪπηατίτ ξοτταῖϊ ἡ ϑρίᾷ 
τιογοιι ᾿οφεοπθηι εἰ{8 μετα, ρου 7 {ὑρε!α4 δοίϊα οχίδν 

Ῥ.ό90,ν. 12, δήμδοχοι ργο ν]ρ, δήμδογον, ἀο ΠΡ 
οἴλοηη,ο. Ὑ. 18,1 ἐχέρ] αὶ οὔ δηυκερεϊάχ: αο ἀρ 
(οἷτ οὐ αρὶ νουο, ασέΖη ρἑεύε,αμχεδίου, [διε 

4πςνοτγῖς δδρεγηἦν ατο 6. ν. οἱὲ ὅγαψηφιζεῶχ,, 
κατ αὐτὸ, οὐδ τη ν, το, ἰ4 6 Τρ [ερὶτ τ᾿ ζωτο: 
γρῃοαΐο ρον ἐγιδηείο ἐεοογ πὲ, Υ᾽. 55, ργὸ αἱρεθῇ Πηαΐ 
Ἰισςδροίτατη ἐξαιρεθη, ν ΕἸ οὐ» ρθη, αὐ αἴρω, Ρ τῇ 
οεδῖτ, θα. Π0 τηΐπμ8 ἀρτο δοουίατίαο ςαία ]ς 
βελομένος: ντ ΠΟΙ ἔογατας δά ργοχί Πλιπιν ἐγ ἐς 
(ςἀ αὐ τειπ τίς καλᾶν, δὶς οι τὸ ἰλριι ΠΟ (5 
τοσαγὶ αἀ ἀγγα, 7 4Ἴοηηρηα, (ἃ ἑεαν ε[8 γε! ΑΙ 
γόρρ. Ὗ.39.,ο] λα  υἷτ, παρῆν οἱ κα τη[ορήσοντες. 

σείει ἀμ μα [πεν] ἰεσφα. Ν 
Ῥὶ ὅοι, ν. τ 491 Ἔχ Θρ Ατὶ οἘ κτ' ἃ ἐκύης. (64 νοτᾶ" 

ἀϊοηξ κατ᾽ αὐ αὶ ἐκείνης, “ΟΣ πτατ οὐ [ἀρὶ νοι ΠΟ; ΦΑῚ 
“ἀμεν [02 τἰαηρ ἡρ[ἀνρ οβεγαπι. Μ΄» 5, Γοξεῖαϑ οἰθ᾿ ἐσ 
τῶν, ἐδ [ἀρ [[5,1ἃ ο[ἢ, 6 βὲο ἱρίον οοτροῦς.ἤο βηὶ 
ΡΓΑίῃ ΡΟ Ἐα]ατίο πο μεῖς πλαρἔγατιια, ἀ οί ἐξ 
409,7: δί τγίΠῈ 4.11.1 2. ἐκ ΟΝ δοημοδικῶν. ον ̓ 
ΒΕ Πἰτ αἰ αἰγφνων ἀρῃοίοὶτ δε 1,ρὶ γεγο, [δο ἯΙ 

ΕΠ 



Ἷ ΜΝΟΤἊΑ ἘΆΚῚΡ. 
ιἀϊεῖο τείας αδετίτ, Ργο αἱοίσων σιοαιε (εἰ ῃἰι5 
σἰἤς ν]άοτιτ ἐαάτων. Υ.2 7, ΡΓῸ ἱποὶυῖ5. ὁ οτα. 
γά γερο εἶδ. Ρεγρογαᾶπι Οχ θη Ρίατ ιαθεῦ, πάλιν αἷς 
εότεριν: Γρὰ5 νἱάοταγ [πο ς, οἷς αἴδὶ ϑανάτε καὶ φυ- 
εἡ πύλις τ σρϑϑτερὴν ἐδόκῳ ( νεὶ Ροτιῖα5 εἰώϑῳ κρίνεν. {ς ε- 

αὐ]σοιπι νοεῖς; εἷς ΟΦΥ ΑΡΑΙΠΑ͂ ἐγ Ή7)2 οἰ ον ἐγρ1ὲ- 
μου [ππεγδ 5240. εἰς Ὁ ΑΦΑΙΗΥ βαΊν ΟΟΥ Α71: [οζ, 
4ιοία ἰεγέμέησα, ΡΥ φηια φἰμέίφε τά εὐ ΑΥΜΥ γέ ἀδ 
γι άεᾷ, εχ οι σαγφ, Υαπ ἜΥΘΜΙΟ α ἐγιῤα ρκ- 

ἤντα «ἡ [ον αἰ ΠΠρραγμ. Ν.59. τοτὲ ρτο να ]σ. ὁτὲ το- 
γἤτατη εχ σοάεπ οί. οὐ. Ν.32.4,1Πο] υἱα,οχ οο- 
"πὶ σοὐ ἰπίοττα,ασῃοίσίτ ἐτίατο Γρί νου 3 ἐμ) 6:- 
υ;οηαγορίδη γγάηπίσα, υγύε μαόεε!. 
Ῥ, 6ο2,ν.Σ, ἀἰδιϊηφεϊοηξ ἀπτς χασάτωναρποίςίτ 64- 
πρὶ νογίο. 4απιηυᾶ νοὶ μας ἰρία νοχ, νοὶ ρτς- 
4οης ἀγαθῶν, πο ν]]ο (ςηττ15 ἀςτεϊπιότο,α οἵα ροίς 
πῃ] χα Δ επα ν!ἀοταγιντ οτίδπη ΘΟ οἰ επῖα5 βαπρτς- 
τ, οΝ. 8, Ο εἰ. αἴξίεον ασεὶρίτ ργο αϑζερχόν ὅριν. (ξἀ 
«Δ Ποσᾶτῆας ἰοσ ΘΠ άπ} εἰ πίδίεσιν. 564. οτἰᾷ νετίἃ 
Πππὶ ἐξ αὐτῆς, Γ ἡ δημδοχων ἐξοισίας. Ν΄.2ο,βοτδαη το- 
ς, ὁδὲν Ὁ πότοις ὁναν τι μένων λελεί ψομαμ. [ἀρ 5 οὐλίις 

αἰτία τότων, ντ (ατὶς ἀοςίατας ν οτίτο; μέῤέ γοίησηα 
«πον ἀπε: Ν.. 9. παρα ρρυὶε φρατείας, ντ  ΟΠΊ, 
Δ παθοτ. Ν.50. ἀυτὰ ἀρῃο οὶ οτίᾶ Γαρὶ νεγίο,νε- 
"46 βοσιηπο νε ΟἸάγοαηο [αἰροέξαπι ἔτ τα ερο 
96; ΠΟ ἰπορτο Ιορὶ ρος οΧΙΠΙ αχοτί πη, πεδὸς ̓Ααπίν. 
᾿πατὶ τατη θη ὃς το τ αἰτχιιο τηοάο ροτεῆ, Ν. 
οἐὗραντο ρτὸ νυἷσ. Σραν Πιδιξίταταπη Ἔ λοι, σοι. 
Ρι603,ν.3,1π οχξρ τὶ ο[Ἐ δ᾽ τε τἰτ ἄστη; ράι]ο ροίξ 

γάἀ εχ οςιη 40 ντεῖ 154; πιο γί οὔπηαῖο ΡοτίΓ1ΠῈ 
Θεἰεπϊας δά πηοά Ὀγεπίτες ᾿οςῖ ἢ νοτεογαῖ: ἐδ- 
ἡγρεγ Αρεξε ἰαταν, ἀεὐκάτοαη απ δηδοηησ, ρά- 
τς, 65. 46 [Ἀ|[’ ἀρεῖς α οδι αγέλις σά σηγέα! 4 ΠΟΉΜΊΜΑ 

ἰα1:5. ἈοΙ ἔτος οπγεηἀλτίοηΐ ρατγοοί ατοῦ ετίαπη 
τ τοα. Ν΄ δ, Ρτὸ ἔπι ἐχέρίαγ ναδεῖ χε. ντΓ 14; 
οἰκία] ἀρ νου πο: ποῖ; αὐρηρ ἐδ (δ ΟΉ,Ἡ οἰτεῦγα ΟΥ 1715 
ψστε!. [τ ἀ ταϊῃι ν γᾶ ἔχε Πἰς παΐϊο πηοάο ἔογεη- 
γυναι εἴς. Υ.4.γ,τεΐξιις ἔουβαῃ μαϑήσεαϑτω. 

πὶ οὐ. οὐ, εὐ Πιαρί ν ογο, ριξε σάϊογώ, α6- 
αϑ νι ρ. ἰεξξ οη 6 πν ρα ρῃγαί: δἀϊαιιοταῖ; οαρό- 
τα [ἀρτεπτίογει αξίοε. Ν΄.4. δ,ρλα]τη δά αἶγα ςοη- 
ἃ, δ τε 2)... ἐξα. 

",όος,ν.", τοζχίας οὔ Ὁ εἰςπίο ἰεσοιηι5 τῇ σωτηφία: 
4υο ἱπέτα 6.4.1,1.4.,.ἀτοἴ τῷ συμφέρογτι ὃ πόλεως. 

᾿οὐαβ ποηϊηερτε,πῖοο φυίάει ἰπαϊςῖο, Γεροίτς- 
ἀούσύ: (ντ πέτα 651,1 7)ρῖο {πὰ ργαροίίη ργα- 
ΕἘ0Γ10, τι οι δΓῖϑ νίαγρατα ἐξ ἃς ἕνεκα. ο 

᾿ς δοσ, ν.2,πηαρὶς ργοριίς ἰορο5 ορατείᾳ, ελρΦά σ 
ἐ Υ 6 ἰπο επἃ, ο [ὰ ΟΠ}. το. Δα αἶτα, αρποίςοίς ετίϑπὶ 
ἰνοτίο: οἷ βεμα ργοίοίεμῶ, αἰ ἀσέφη αἰογοη- 

ᾧ τας λάςο ἤς] εσεπάππι οὔ αγραπητ εαιεητία,ν. 
4 το δ λιπέντων ταὶ ταξές, ἢ προιμάνων ἵᾷς σημαίας. [)6- 

(νης ἀξ χα αὐ Αρρίοτεροταητιγί πίτα 609,27. 
"ηϊῈ5 ταῖης πῃ, ΟΠ ΠΠῸ αἰτογο πιεῖ ρτο νεττογαῖ, 
"γέ δ᾽ απιοβσηαηὶ, χε ἀ οἰέαη σε(ογτῖς ἴσηῖς 
, βναβυεοερόγηι, ΟΝ το, ξοτβδη τοέείιι5 ὠπέρά- 
ἡ νι Τὰρὰ9 Ππ 06; νεττῖς δειξεεήεσι. Ν 7 ,Ρτο πε- 

᾿ Υ.}γ,ρεσβυτῶν Ποπυΐπ 6 ἰητς]]Πρὶ Βος]οσο ρος 
1 νετοταπὶ πη] το 5, ντ ΠΕ 8,326: ν 6] φρεσβευτων]εσὶ 
τντΠραηίβοες, [εϑατος (δι ρργαῖογοθ ρτο {ΠΠ|5 
ΟΠ. Ν Ὡς, ἰπ ἐχέρί ατὶ εΠ δωδεκα δὸς. (ς ἃ δὲκά- 

ς ὁτηοάο ντογα; ἱπτογρτος ἰερίτ, 4 νοεττίτ ἀἰσοέρσηα 
ἐν [ἘΔ οπ ἤτπλαητ εὐ μας ΤΕ ἰαΐαηα, σεμ ηΥ Ἴοηφς 
φαγίουσ, ἡ’ οἰ ον 4η: ογάϊπο;, νέγσίς σα[ὸς [8- 
ΝΕ Υ ΘᾺ Π : οσίόγα πρηἐμἑεσίο [Υ16 οἰσοιγαμ σῷ, 
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“4 (Ὡρρἰἐοέκνρ ἰρξξή, ὃς Ηίης ραΠπὶ ἀρυὰ α]τος εἰ ἢϊ- 
ἤτοτιςος οἱ ἐκσέονηρενρε ἀφοίγεατο: τ 6 πη; ἀραά ΡοΪν- 
Ὀίμ ἐκ δεκάδος ἀγεὰχ 57} γενάτῳ, δ ἀρὰ ΧΙΡΒΙπαπα 
δεχοιτεύεεϑο : αι Βτοάζις Πσποηαο ἀπποζαάγαῖ Μὶ- 
(τ 6}. }1. τ, ταρ.9. δίς αραα ΒΡ] αϊαγοξ, ετίατα ἴῃ ἸΝ πᾶ, 
νδί νιρο Ἰεριτατ μέχει δὴ" δὼ δὲκ,, Χγ]απ δος τεροπίξ 
δέκα. Υ.37,4}}] σημαίας: δέ αιιϊάεπι ἔγεαιιςητία5, Υ, 
4,Πϊς ταγία πη Ἔχ θηλρ ας μα οῖ ἀρχαιρεσιῶν ηποά ἔτα- 
ταί αἰ, ἤοπ ΠΘαζεῖα5 οἰ ρ ΠΕ 5. 

Ριδογ,ν. 7. Ροί πεμίας ἴῃ ὀχξρίατί εἰ σοηϊαπᾶίο 
πε: οςο ρίδης αἰΐεῃο, ηιια: ἢ νογγαγαγ ἰῃ ἀττϊςα τὴ τῇ, 
δ ργροπαζαγ γα σθθητὶ ἀατίιο βασιλείᾳ, ῬΕ}]ς Π4- 

δεδίτἐγαόξαγα,ντ ραν, [ςΩ. ν.1Ο, ὁ τῇ τυραννίδι ὅπ χάρῶν. 
Υ. 12, αἱρόμενος ροΥ τ Πὶς ρΓῸ οἰκηύμενος [( ἑτοφαζο μι 
γος: Πρ ηἰ Ποατίοπιοίντ ἐρο φαϊάξ ρατο)τατ Ππιη Δ, οτη, 
(οὐ ἰναθεῖ ἀὐαιρύμενος: Παρὰ νοιτίτ φεγαβεην. Ν 14, 
ἴω ἐχοπιρίατὶ εἴπ πϑοιθήσαν. νογαιῃ ἰςέξοη ζ Ὡϑϑθήσεν ἃ-- 
διῃοίοίε ετἰᾶ ρὶ νου,» γοροίιην δε ἐπ πάτα. Ν.35, 
ἵπ οχϑρ] ατί οἵδ τα νόμῳ. (δα ΚΣ [γα ξιιτᾶ ὃς (δητο πτίαια 
τηλῖτο εὐ! ἀοπείοτξ εἰἤ οἶς. Ν. 4 αν χοημζ δρηοίοίτ οἴ- 
ἰδηυ  αρί νετο : ἐα αἐνερές ρδοιεηα, (ς ἃ ςα ἰςάταγ, 
δ μεϑοῦ ἐργώζονται,Ποη ἀπ ἶτο φαίη νεγίοσ (ςγίρεαγα ἢς 
κτρ τ : σα ασπγο αἱ ςΟπιπτατίο ἰ ἔτα σαοα; εχ ἢ οτ,, 
σοὐ Δηποῖαῖα ά 6 1 6, 36. αἰΐοαυ! [Ατίτι5 οχρ σα 
οἴει χουν Πρ Βοατίο; φαὶα (οΠΠΠςετ ργα ἀϊογ πος; 
τηαχίιη 5 [ἢ ν!Ἱέξα ρα άο νίις οἰξ, ἀτας τὰ αε] οηϊτι5 
αποῆ:ρϑυ!ο σοποτδ! 5 νοι ογατ: δλ' ΖΕ ΠΟΜΑΥἑ 6 
Ρέγ [ὁ αἰαπι. 

Ρ, δοϑ,ν.τ τ, ἴῃ οχζρ]ατὶ ροίξ ὕπαῦς Ρετίοάϊοα οἰ 
Ἴτεγο ταξρτοίν. τ ὦ ὅΠαρα5 ντγο δ! 4: νεετίτ, ἐΥ υτο 30. ἀϊδτπξεῖο, δὲ πιοχ οο πο υπιατίςα ρΟΙ᾿ καλαέ, ξἀ ποτα 

ἀϊετϊηέξίο γαέξαις σα ῃϊοητίοσ οἰξ: ὃς Γατῖπα ἤς δά 
εἄ ςοπξοττηατὶ ροἤιιητ: ἀσοεμν, ες [ἐπ δλμς υοί μη! 18 
βεῖζε νι αὐκιάονδιμγραδοα, μα νοὐκιει, ἐαρηργία δ΄ 
24 {ποὐ) (τ ἀοἰεδεγ μα ἐπ σἰρτσε 8 ἐνὶ τορι αἰἱά, 
50 [ποτέ πο [Ὁ ρηγ οἼην {ξἀήϊτέο, σα ἐχολίαγ41 οὐμᾷ 
αὔεξξαηειγγαμηιαο, ξ9 ροιίεα τηθυεεῖς οο πογαέρορ ΦΉ, 
αἰξεξίμ: πο ργ σοι  ἐ τα 5 Οσομ πεσοῖὶο [πῈ ἡγηβσ- 
πεηε. Ν σε,ρτο ὕπωῶι ςΟιιεηϊεητίιϑ Ιαρε πηι ὑπατείαν. 
ΜΝ. 16, «ὐπξ ρτο νι}; αὐτοῖς τεροίι ε οπιοοά. Υ᾽.18, 

"60 4,ν..4.4,πεπφροτέρυς ρτο ν]ν ἐμιπφροτέρες σῃο- 40 ἰάξ οὐ, Παῦδεῖ τότοις ὁ μόρας: {46 πα; [-ἀρὶ νετῆο ὅσα 
Δ0γι αἰμη οτος οΥθάγσιαι (αε]. ἐς βπέση ον ἀργονῆ ρα- 
δηεγιμῖ. τὶ ν ογῖου (ςγίρτατα νϊάστοτ εἴς, ζιὶ δέκα 
γεωμόρας, ΓἸΏΕ 66 7,7. 105 χωρογόμυς νοςαῖ 66).0. Υ͂, 
χοιηοίαα τ αθοίτ α Ιλ οι. ςοά. Ν 51,148 [ὰ οἵη. ς. 20. 
ἐπεὶ δὲ: ἐχέρ] τὶ ρεγρεγδτη οἰ πέτα δέ, Υ.5 6, Ἰάεπὶ 
Ἰζοιις. τγάϑροῆτο αγτίςιϊο μαθοῦ, ὅτι τὸ μικρὸν 0) δυκθν 
ἔπ δημοσίων. Υ.42, γυέϑω ρτο νὰ γοίϑει ἐσηοίσίε 
οὔ εοὐἀέ!κοιη,ςοα. [ἀρ] φιο πιὸ οτίτο : ἔ’ δηΐγς σοὐ τα 
ἀγρηησεηίο θ0. Π Θρεγ4.Α]Ἰο α  ]ορθ ἀ εἰζει γγυήσεται. " 

Ριὅοο, ν. 8, Αττίςα 5 οἱ αἀ ἀϊτιι5 ο οἵη. ΓΟ, ΝΝοῖᾷ 
νογο δ᾽ ἀξ ζ ησκίωυοι, ΡτΟ σύσκίωοι, ν᾽ 1 ἀρι15 “045 νετ- 
εἶτ στε ογηαίος. ὅηησκίωοι ργορτῖς ίαητ φαϊτεπτοιίἃ 
δίεάος [μας αὰ ποβοοπιμίογαητ. Υ.22, ἢ ἤϑη ρΓο ἔθη 
τρα]ς, (ντ ν.45)Ρ τ της Ποςθῖτ. Ὑ0.1, πάϑοςίη πηοἰογέ 
Ῥάττατι δος ρίεμἀ Πσ ρτο χαραίς ντ ἀρι8 πο αςνοῖ 
τίτ, σα φαογμῖε ἐο 172, ἰρεέελαν»:. Ο εἶ. ραυΐο τοςοίετας - 
Ἰόρίι5; 7 φαΠ ασεν είν δε ρίογία, 090 6 [ὀστεγέ!α!Φ 
ἐποοίηερταφῇ, ραιγία. Ν᾿ 3 ς,να]ρ, κα σφαγῆς ἀρτιοίοίς 
εἰἰᾷ 1Αρὶ νοτί. οσσὶφέονεσ. [ς τοι 5 δά ἴῶς πύλες τη! Βὲ 

δνὰ ἰῃξγα Ἰεοίταν αὐϑδοὶ τὲ δηνὰ, 6 4.3,.3γ1τ|ἀφηπη; α- ὅο φυίάξ αιαάγατοε ν]ἃ ε[Ε Ἰὰ οπι. ο. Ἰςτο, κοι ᾳσκαφῆς, ἔ- 
“4ΕΥ [ξοτεῖδ. ΑἸΠ πόλφς τὴ ὐπὸ τόν ἀνακο. Ῥτο εἷ- 
αἰδιίξιι ρορα ἰ5,οα Θεἰςηΐο. Ν.29,ας «Ὠίςα Οτεοῖτα- 
χῖας πγέτς ἀἴσος Πεταῖ; σκέμμα ραν, σηΖ δε βδ᾽ ροίξης 
ἐΖε, ροιέι σσοπραι, αρτὶας Τα ριι55 σπείζες, σα ἢ ἐρΠς 
βα,θοίξον ββεη ἀἰονραέε δίτη!!ς Ἰοαυιξα! ρθη τῦ Αἰ: ὶ, 
τῦ Πιριόοι,17. 41, ἐχέρ! αγ Βαίσει συγγένφαν; πΙδὶ} λά 
τουσιν οτϊογοπ ςἐξϊοπξ δι ύέαν,ργοῦατῖ Γἀρὶ νετῆο, 
φοπη ἐπηργοδή θίοτα, σα α; ςοάοχ δερβύφαν ἀρηοίςίς: ΠΠ ἢ 

1 
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(ξ4 (Θηπεπεία ογάϊπο ραιΐατη πλιτατο Πρ ]ερ τ: ὀλί- 
γος θδὶ ΔΙ καλῶν ὁ λόγος. Ν.4 4ενἰάοτας Ηΐο τε ρεχης 
λα ἰοσαπι εἰ απν Ὑπαον 415, αυξ ἰῃ ἐρ το] 24 Απι- 
πλαιτῃ ποζατ: πλμα (ἃ γὸ ἀλύγιρος,αὐδρεία φιλέτουτος ἐνο- 
μίοϑη" μίλλνσις δὲ Ὡρομϑὴς, δέλία εὐωρεπής" τὸ δὲ σῶφρον, 

ἀέϑορυια τᾷ δμα, δρ" καὶ τὸ εἰςάπαϊξ σαυετὸν, ὅγηπαν Ἔργον. 

"0 διτο,ν. 2, Οε]θηῖα5 Πὶς αἰίδπι ᾿εφξίοπ θυ αι1- 

Πετατ, αἰ εέα,υεν θεία, ρα ξιπν ργο [ἀρτεμεῖα; 7 πε72- 
φαἰγηο απ [ραρέιοον ξ9 ἐμ πο ϑοηο ργοροίίο οοη ξαπ- 
τος ἰγαξἑαῤείω ραϑομιαν 9 ἀοοί ον. (ς ἃ τὸ πανᾶρχον συφὸν 
ςοηϊηξξο ροτίτις ἀοορί ἢ ἄτι ΠῈ ΡΓῸ ἡ παρξργος σοφία, 
ψεν[βεια, ὑα ἰός, σα ϊάειαε. τες ἰπιςεητίθι5 ΑἸ 
Ἰοέξίοηςε οριιδ εἰς. τγΟΠτπ|5 Γάριι55 γεα σηηταε, 9 σεγ- 
{κιὶ ριοητῖα, ξξ 44 ογπημίά ῥγοοσηοεας, 46 Π612212212226- 

ἐέογ πα οϑ!Ήρ γ αΥΦ. (αη ε ἰταμὸς ανεὸς παύτα ο[Ἐ αι το- 
τοῖς δὰ ἡ εἷ5 διά θη άτιτι ἀρργοάϊταγ.: ὃς εὐπάθὴς 
μηδενὸς δᾺΡ κρῳἤόγων αἰ τέχεοϑου, 1] ἔα ο1]ς ΠῚ ρεγίπα οὶ 
Ρατίταγ, ντ ΠῚ 81] σαροΠΠτ οογιιτὴ ἡ118: (ὰπτ πο] ΐογ. 
Ν.46,ἰῃ οχδρ[ατὶ ο( ἢ δή. (ξ4 μέν τοι ασιποίςίτ ετἰαπι 
Τρὶ νετγῆο : ὑγείαν σεγο πεσε αγι. Ν. 4.7 θ9.- 
ἕνεχ ϑέντος ἁσποίοίς ΘΔ 6Π} 1 ἀρὶ νογίο: αἡΐαιοσεγο τ 
νυ κρεοονρονο. δζ ἰαρτὰ ν[ἀτρατᾶ οἱδ πος ἱρίϊππι νοῦ- 
θα ἴπ Ππ}}}1 σαι, ς 96. 2. 51 φαιῖδ τα πλθῃ οαπὶ Ος]6- 
Πῖο πα] τ πρϑενεχϑέντος, ΓΠάταΓ Ια ἰαἸς]ο. ἷ 

Ρ. ὅττι, ν.4:, ρα ἰοάοτγασῃ ἀρ μι Ποηρως [οτὶ- 
Ρζαπι Θεα ἡνείδης, ν Ἡφακλείδης- 2.71. Ν.46, Νω- 
μεντανὸς Πα δἰ ππηι}5 οτίᾷ [πρταὰ, ὃς γοτί τς Ταριι5: Π6ο- 
ποη Ουρι ηἰδητιο η Εα[Ε]5.(Οα] Θη 5 στὴ ΕΑ 5 δίσι- 
Τὶς πιά! αἷς (αὐ ηηομ! 4Π 572: 714 ἀθ το [ἀργὰ ΠΟ 116 
εχ δροηΐο, δ 39.4.9. ῬγῸ Νομέκιος νεΓῸ ἀρια ἰ)] οὐ. 3 ο Ποῖὰ ἢΐς γαγίιι5 ᾿Αὐδίαν ἔσει σαπετγο,νῖ ΠΠρτὰ " 
τατη 278 οἱ“ Μινόκιος: π1π| Δ ερρηἼοΥιη) ἀρ ποίζαῃζ 

οτίαπα Γἢὰπις ἃς (αΠηοάοςιις, τεξ 6 δισοηΐο. 

Ριδι.",ν.Σ, οι. ςοἄ,. Βαδεῖ αἰδαπολεων. (ε ἃ παΐρα- 
συλίων ἁσποίος οτίδπη 1 αρὶ νοτίο,  δγόαπην 5 ποά- 
«ἰ4»:. ὃς ῬΟΠ ΙΧ [10.9 (οτιδῖτ, ἐν δὲ τοῖς ποφαςείοις καὶ τὰ 

“«ἷριπόλια εἴη αἴ. Ν᾿ Ἔτα τ τ] αἴδαπόλια ποη μεόμγότ 
νοττεγς ΠΠδεΐτ; Ζιιοά δὰ νοΧχ τηϊπ 5 ἢισ φυδάταγο νἱ- 
ἀςεατυτ: (ε οἱ οαραβεία υγδὲ σαοία : χιο (επί ἰη- 
ἐταἸορίπνισ, (6 ι 4.21) ἐκ δ᾽ πέραξ γωφσίων καὶ δὶ μακρᾷ ὃν- 
πων. ϑδεαινιατηθο ἰὨτογργετοβ ερ 8 ν᾽ ἀθητατ, ὑασὸ 40 Λανΐνιος ρΓῸ ᾿Αλξῖνος, ὃς Κοΐϊ πος Ρο Καγτς. Υ36,νγ. 
ἢ Ρωμαίων καϊαλεφϑὲν, 4 Ἅ ογ»τάη7 γεἰεξἑ πη. ΟοἸεμῖι5 

ἢΠςο]Ἰοςιιπὶ νεύτεγαῦ: ἐσεηαί με) [εό τιν απὶ οπίμσάάνα 
εαφξειδε, αρνειξλμνο ξρα ἀείόγεῖ, οομῥεξίσν» οξέ, οὐαί: 
{5 τε]! 15 οἰΓοα πη αἰ ϊ5, Ν'..3.2, ἑάλω,ε Ἀομ.ςοα. 
Ἰηίδτταιη, ἀσποίοϊς δτίδιν Γαριι5, ὅζ γευϊγτ [Ἐ πίμι5. 

Ν.4.,Ἔχεπηρίαγ Παδοτ νέοις οἴκοις. (εἃ νετᾷ ἰεέξ πο ΠῚ 

γεωςοίκοις ἃ ΠΟΌΪ ν τ ΓΠ] 16 ἸΠΓΈΓΡΓΘΒ. ἄμ νοτγττ ά- 

“ἰώ. ἐσὺ τ αἱ χα εφζε77 γϑοθρι ον ία, 4υῖθιις [0] 

᾿ ἀουλ οἶς πη σα]α,, δίπαν ε, ας τογης, [ραγαῖδην [ξα- 
τίοπεπι Βαδεης. Νοη τηα]τιῖπι αἰ πη1}15 ογίοῦ ποτα- 
τιις ἀρ Ῥααίαπίλπη ραρίπα τ ν. 18. Ν᾽. 46, γηα πὰ 
κοι" ἢ φξατεία, (0794), 747125 ἐν ρα 19: ( δαυιἀϊτο ((Π]]ςεῖ ἃ 
Ρταοφάςητθ, νεῖ θο ἐωροίχϑη. 

Ρ.613,ν.2,ἘΧοπιρίαγ Πἰσ γαγίας μαθοῖ Κούντου ρτο 
Κοὶ ζς, Οὔ ΠῸ ργα ποηλίης Τίτο. Ν᾽ ογαιη ]εἐξίοπ θα 
ἐχρύοῆε γοξοττ Ὠιοάοτί βἀϊτίο,ραρ. 2 7.9 :(ξἀ ἴῃ αἰτα- 
τῖτις σοι Ὁ} ]Ἰ5 ΓοσΠοπηΐπ 6, Σῥδκτν μαδεῖ θαάθπιρτο 
Πρίσκον. Υ'΄. 6,τεῶἢι5 ἀπαγγελθίῶα,, νε] “«"δαγ[ελθίῶαι, 

νυ τ 64.4.41 λείας δτίαπη ΠΠΟΧ ςρατείαν ἰςεῖθε-. 
τη, ὃς ν.1 6 φρατεία : Πα ΟὨ 4 Π| ΟΧρΘα το ἢ Ϊς ἰοςῖ5 ἢ- 
ϑηϊβοατατ,ηοη ὀχογοίτα8. ΝΟ ς, βαρείας ξεττῖ ρο- 
το, (λυ ἀϊτα ργαροί: σεύ. πγα τ τα ΠΊ ἢ αἰ ἢ }15 ἔοτ- 
ταῦδ βαρέϊς σγασῶ,οηηθέ, Ν 40, ρτὸ ᾧ ροΙ]δ5 οτίατη 
ΔΘ ο ΒιαΠ του Ἰερογο καὶ, ἰα ΟΕ ὅπου, δε, Τ ἀρὰ ν]άεταγ 
Ἰερ Πς, ὃ μώλισα ἔκαμνεν, απ νοττίτ, φαοα ηραχέηα ἰᾳ- 
ῥογαύπι. [, 

Ριδτ4.ν.τι, ἑτέρων ἀρ ποίοίτ ετίδτη Ταρί νεγῇο, ΜῈ 
αἰρογης σιν τπε16 σεσίον δ᾽. Αἰϊο αὶ ππα!αοσῖς ἔοσταο ααΐ5- 

Ιο 

20 ΠοςπΊοαο; ϑερᾳ πεῦσα τε καὶ δι λοι εἶν τοιὶ πένητας βυύλομ 

{0 

όο 

ΕΝ Ὁ ΤΟΥΝΟΥ: 5. ΑἼΑΝΤΟΣ ΤΕΙΘῚ ΜΝ: 
Ρίδτη ἑταίρων, ἰ4 οἹἢ συφραψιωτῶν: νι ἰηἔτα 622,31. Υ̓́ 
21, Ποηίε πεῖ ητ ἸΏτούργετοβ ΠΟ. ] τ Ο, ΠΔΠῚ ὅζ ρα; 
νοττίτ, ολ ῥεξέαης ἀϊοῦν, το οἱγοέίον ῥογ  θν Ατηρ. ἔοιϑο 
ἢ πο α φὰ ΠΟΙᾺ τηαΐου ἴῃ ἔογατη σοι [τεχεης 
τίαιίς οηΐπι τας !οπᾶτ: ἐλ ῥοἕϊ μια, ἰοπδο ἱμσοίσος 
γε, ΑΙ, 64 οἰτθι ἤογ4 ἀρροιθγεῖ, 954 ἔσγηεηα (οἱοι ἐὺς 
7πομμ Πρηηα. Ὑ..3 8 ,1πι ἘΧοιηρ]ατὶ εἰἘ ὠκ: ημαπ, 
Ρατείσι πὶ (ὐλππογαγίπς ἴῃ {πο σοάἶςα ΟΧραηχόγατι 
Ἔρο σἴιπ νΊΓΟ 16 ἰπτεγργεζθ ἴῃ καὶ Πηαταγο πα ας 
ὨδτῚ Γἀριι5 ΠΟ α 16 νεττῖς, βγεῖ Γεγοοία [αγύκη, 
ἀαφηεῖμπα οηε. ( 

Ῥιότζ,ν.1 7, ΡΓῸ τυχόιτες ΓΕΑ ΓΙΓΕΙΓ ΡΟ 15 στυόντε 
νε] Αἰ τὰ οἰπιδάεπὶ Πρ ηἰ ΠοατΙοπίθ, Ν᾽, 2 4,τγεξεθἢὶ 
τα ἄοτη Ἔχειηρίατ μαθοῖ Κοϊγπῳ: ΠΊΟΧ ΓΑ ΠΊΘῊ δά οἱ 
τοτγοιη τοαῖτ, 3 υἱθρτα Κρεμέραν ἀἰχίτ ς 73,1} 
477-510: 8 1)7.δζ 4} 01, 56 4.ν.] σι ΡΟτίι5, τῆς αι 
τῶν πελάτας. Ν᾽ .40, ΑἸ] Πέτο ἴῃ ἐχεσῃρ] δὶ αητε βὲ 
λομένη οοἰϊοσατῖα, Πγιιόξ γαῖ ἃς (Ἐπτοης 14 Π} ἴτα ρὲ 
ταγθαγατ,ντ σε]. ςΟ πη τα Πὶ γα ηβροΠιίοπε ν [δ 

νη, δόγμα ἐπεκύρωσε δἤαμνεϊμιαὶ ἴιγα μοῖραν αὐτὸς. ᾿ς ἃ ἴπ ἢ, 
ποίἔγα ἰςξείοης Π1}}} τγἄςροπτιίοης οριι εἰἢ. Υ., 
εὐχῶν Ὠ1Π1] Πτις ξλοῖτ. Τρ ΘΠ μ1π| ἔογβαῃ ἀγωπητὴννίδα 
ρέσῦν, ντ ᾿ἀριιδ νογεῖς σγαία. Οο]οΠἸβνειτογαῦ, ἐδ ἢ 
αἡνεοάπηα ἐλ ΡΟ θη γε σα: ἐδ ρίεγίεση ρίεὐξ 
“πα Παρ οΥ αἱρετόν. ν δὲ ετία τη ποτὰ τοῖς πιλλϑὶν, ΡΙο. 
δοιμιοδικωὶς, [ει τῷ πλήϑ. Ἀκοτη. ο΄. Πα. οὐκ ἀγθὸν πᾶ 
αλλα τὸς πύλλθις - ῬΕΓΡΕΙΔΑΠῚ. ἵ 

Ριστό,ν. τ, αττίςι 5 ὁ αἀάἴτι15 ε αὶ οπγ.ςοἁ,  Υ͂ 

οὐιπὶ ἔγε φιιοητίη5 Ποατγα! ἢ ης νίαΣροταχ ἤάνσοι, τὶ 
Ὁ Ποοίρίο δαέξογε ποῆϊτο ΡΑίπιιν ταν ἀρ δὶ 
θοποῖη, ΡτοΪ πιά, ὃζ Ποιηϊπατίπη ἀριια ὅτ, 
ἨΜΠ} ΒγΖαπτίμπι ; 4ιιΐ ἴΑντέαν 40 Πος Ορρί4ο ἀΐα 
(τη ἔλοῖτ. Ιλ οπη.οτίαπι ςοά, Ανδιον βαθεῖ. ΡΨ, 
δ 5 ΡΓΟΡΥ. φρατεία, εχρεαξεο. ΟΝ. ὃ, εἰς πια!  ο τς 
νίυγρατα ρτὸ ᾧ. Υ,26,]ορ.. αὐοαγγελθῇ: νοὶ δῆτα, 
εαυγἕλλη ᾿ΠΙΘΓ θη ἀπ: Ποτηίη. σαίπι5 ΠΟΠΊ δ, ἡ βελὴν 
Πιηῖ]ο. Ν.3.9, ἀρ οχ Εἰς τ Ἔχ οπηρ] τὶ ογγαταπι, 

εα.Παθοῖ χεήμαΐ,γτ [πρ.6 07,4": ἐρὸ κτήμαξ οὔ [ζι 
ςοα. πηα]ι!. Μ΄. 4.4.1 οὐξῖας συγχωρεῖν, ΡΓα  τοπιρ, 

Ριδι7:ν.: 7; δί αὐτὸν τοτίποτὶ ροτοίξ, ἃκ αὐτῶν 
οοάδπν {δ πἰταϊ, Ν. 4 τ, ποη ςοπίεητίαηι Ηἰςίπ, 
Ρτεῖο5. πᾶ Γαραδτοῖθητο ἀρρε]]ατίιο Ποπλΐπα, 
ταῦτ ρΓΟρ γί: ἐη Οἀρέ!οίεηο οοἰριατ ΟςἸ ηἰα8} 
ΡΓΙΟ τοζεῆτο, Πλπζαγαῦ Δρρε ]τίτιιτ; ἐπ υεοο Βε 1 
Ερο τερο ποτ τη Οπίγίπαί! σοι: αΟ ἰΑτα ἰρίε Γ᾿ 
ὨΥ(ΙΒ5 {ΠΡ Γὰ (112,2 1) γα τ ̓Ενυάλιον ἃ 54 Ὁ Π15 8ζ] 15 τω 
ΠΠΔΠ 5 ΑΡΡΟΙ τὶ Ὁ αἰ πιιτη:ν Βἱ ἐπ! 46 πὶ τῷ Πιοίν Διὸ ἰδ αἱ} 
τηρητίο [6 ἃ Π1Ἐ1] ἐς τοπηρίο αἰτι5 αὐ ἀϊτιν γεγᾶςπι, 
τοςογάδγογ, Δ εἰγί πα] απ σο [Ἐπὶ δῷ διιέξοτε πὸ ὃ 
ἔπρτα νοσαγὶ Κυδάνιον ὄχϑον, 113,.4.2, ΠΟἢ δίρειτ) 
ἀδηιρυζαυ ςοηϊεέξαγᾷ [οἱ  ρΕΪ δα] σετί, Ζαΐ ὀνυι 
λόφον ἰνἰς ἱπτογργοζδζιγ φοϊΐρη».7.74γιταίφνητ τη, 
Βοοίρίο Β᾿οην ΠΊ]οςο ργὸ 7 Ζαιαίς αριιά δ Αγεὶ 
τεροηῖτ  αγηαί. Ν ετθα Ν τγοηῖς, εχ Αὐρεοιι 
[ἀςτὶδ μας (της, 11}... Τς Ππραια ΓΑτίηα: σοήες ΖΚ, 
ἐπ φμέμεσορ(ο: ἀρηαὶ «ἀε» Π εἰ Εἰα τὴ ἐρ ἀεἰδνο ὁ 
«οἰείνεραηα βαόεγο [0{εἰ. Τιλρυι (τις [ΕἸ οἢ 5 γατίοι 
(ἀπ ρΠΠΦ νά οτιιγ εχ οο πο πρτα παγγαυίς ὈΙΩῦ 
{π5,τοπηρί απ Οδρίτο  ἰηὶ Ἰουιῖς ἃ Ταγαιήπίο πο! 
τὰ} (2 9, 1) τοττῖο αθ πε ςοπίμίατα οίο ατ ἷξ 
(6 ἀεαιοατιπηηὰο, 504,5. ΥὙ.4.4, ἔογϑᾶῃ γε, 
αὐτέ, [εὖ οἰρεσ ἐγαρογίο,θο γεσπάπίο,νε τλοχ ν.46. ᾿ἢ 
ν.ΡοΙ  ττε ἀςΠάογαγαν ςοπί απ όξίο δὲ, δὴ, γε] Π πὶ" ἃ 
11. 1Ρα. τηοχ ἰοξείοποπε νυ!ραταην ασποίοίε θ᾽ 
Ταρὶ νειῖῖο, ἐπ ον ρεέοη θην εἰμές (ἡρηρ . ὃ σοΠ ἢ 18 



' 

ἣ 
ΝΟΥ 25}. ΕΣ Ὶ.ἢς 

ἐπὶ ποι {ἀργὰ ἰναϊυιπηη5 αἰαπαπτο Ρἰδηΐι5, 30 4. 

᾿ πίω αὐ έρωσιν ἀυτεὶ ᾧ τίιὺ ὄθηγος φίω ἔλαθεν Μαρκος 'Ο- 

πος. Πρηϊῇοατ οηΐτη Πῖς ΡΟ Ἐπηγῖο ἐχ 5. Βοοδο- 

τὶς ἀατιιπη,νττῶρί ο ἱπίοεί δογοτ,ς ἐπὶ οᾶ ὕοίξαπνῖο 

 υἰεεχ 5. Ο ἀεαϊοαταιη ες. οἰ οηΐα5 πο νοττογαῖς 

᾿ς, δ Οἱά εοῖ Ῥοιίενοῖτ, σε το μην απ Τη(οΥΊρ ἴο. 

ΟΡ διβ,ν.:,Πῖς υσᾳ Ἔχοιηρίασ σοέϊε Βαῦεῖ Κοΐν- 

ἐρτίδα ΡΘΓρογαπη ΠΊΟΧ ἢ ΕὈ1 ςορποτηΐης. Ισλανὸς 

Ὁ ϑϑιξολανός: Θοάοιη ργορο πιούο πὸ ἴπ (προτῖο- 

γ15 11 γἰβ αἰ ]ιιοτῖοϑ (στ ρτα πα Ἰοὶ ὃς Ἴεντουοὶ, ΡΤ ὅδιοὶ 
ϑπϊεντονοί: Πρ τατ!οσιιτη Πλάσι 5 “ιι4 Πῇ αἰιόξοτ!δ5 ο}- 

ὡνοτγα (οτίρταγαι σα! Δα ητίαϑ ν οἰἐἰρ εἰξρια])ιο- 

ὙΓΙΠῚ 2 8, ΠΙΠΊΙΓΙΙΠῚ ὅθ ϑαλα νὸς, Οὐ] τἄτα πὶ ᾿, Υ͂. 

οΘτεάαηάατς Ποοίοτο. 
Ῥ,διο,ν. 7. Αλθονασῃοίοϊς οτίδπ ἔγασιηοητιπ (ὑα- 

το ππι, 'π πο (το [Ἐς δίσοηϊο) ἰερίταγ, δρηγέμα 

γβανείτες “θη Κερεϊίρηῆε. ϑαρτα δρ. Ῥο Ἐπ πλΐα5 

᾿σποπιίπατατ  διηηα διό, 10. ὕτο ΣΡεΐν νοῦο το- 
τας Σπόθλον ἰοσὶ τγδά τ ἰἀ6 πὶ δισοηίας, ὃζ σοη Πεπηὰῖ 

οῃτὶς ςοη πἰιτη: ὃς ρτο Ἄοσηίης Ἂς “Ζεἀϊοίαμη, 

ἰθεηάαπη Κεσείανλο ὃς 776 {ἰγιη6) δου] τὰ πιθ ἢ, 

'φηοπΊοη ἴπ (Ὁ 4. ετίδηι μαῖς Ἰρή Εαγῖο τε δαίτιγ, ν. 

᾿. Υ.το,'α ἐχοιρὶ. Ε[Ε ἀξιοχρέῳ. Ἔσο τίσι ἃσ- 
ἀταπη πλαὶ αἱ, Ν.54., ντογησς ᾿πτοῦρταα σοὶ ἐκ ᾧ 

»γίκωντ(ντίΠΕτα 626, 2) ὃς οπίδπταηρα εἰ μας ]ε- 
ἰοτατη ργαοοάς πεῖ θι15,Όι1Π) (ςιιοητίθ. ᾿ὰ οπι.ςοά,. 

ἰθοτ, εἰς τιωὸ ἱΕρνίκοον, ἐγ αὐ με 5 1. Εἰ εν μτοηε ΑΟΥ ΗΓ 
5. 
Ρ. ὅτο,ν. τ 8, νι ἢὶς ἡμέρᾳ διεπέφωσκε, ἤς ἀρῃα1.- 

πὶ δαδησ, Πᾶρ.2 3,σαβῥἝατν ἐπέφωσκε: δέ Μακιῃ. 2 8. 

δριφωσκάσῃ. 866 νιΓο ύξ ι|5 ἐϑελοντοιὶ, οἰ η 720: 
.21. [ρί νοῦπο ἤθη ἀρηοίοϊς νου ἔμενον: ὃζ ὕΆΟΧ 

ο ἑλωσόμενοι ἰδ σὶτ ἀλωσομένῳ : 96 47:16702 [ἀμῥίσαπιος 

Ἔφη, αο ΡΥ 47 ΚΑ) ογμαηῖς αἀπεμέγεῖ ἀφ λ ἰἑδετη, 

βγαθονηη ἂρ στο! οοσίτάτον, “Αγ 4.475 οἱ δῷ πη. 

πάη σαρέοηα, ὀχ Ίτθγ 6. ἩΟΌ. πγα]ο. 64; ΘΠΪ ΠῚ νεὶ 

ὡσόύμενοι ἀξ Είιια Πρ αἰ οατίοης νίατρατι (οἰες, να] ἔ- 
νον ἀρ ΟΊ ἔψαλλον ΠΊΠΤΑΓΙ Ροτοίξ. Ν.5 σ,ἱποίαία, 6 

σεγίπ15 πξων, ἄγε. Ν΄ 41)Χ6' μέσον Ποπ ἀρ ποίοϊς 

τρί νοτ(!ο 67" 1{{ν ἀ161 6703 ΦΟΥΤΡΣ εἰρονγυθητε, α ἰοΥ 60 

σγβάγιος οἱγογεοηΐπηῖ, Ν΄. 4 δ, ἀπολυφϑέντες ἰορεἢ- 

πὸ εἰδι ποι ἀσπολεφϑέντεςοντ ἢ ἜΧΕΠΊρ] τί, ατρα! οἵ- 

[δὲ [αρί νεγῆο, 4 {25 {ἐφ οσα!. 
Ρ, 6 2 1,ν.9.,Εχοπιρίας Βαδοῖ δὴ Ὀύτων. (εἀ δὶ [ε- 

5ηάυτη οἵα, ντ ράαϊο ἀπτο, ν. 1, ἀφοίαγας οτίατῃ Γἃ- 

ἰνετῆο,μαησγηάγα ρον ρος. Ν ΔΆ. ΘΧΘπυρ αγ μαῦρος 

«πόλεμον χεῖρας. [δ ἃ πολεμίων ἀρ, Π οἴ οἶς ΘΔ 46 Π| [ἀρὶ νοῦ- 

οἱ ἐο βετεῦηε ἡ η1: σεμέοηαί, Ν 37, τη Δ] πὰ ΠΟΓῚ. 

γ{{| μένοντες. Υ᾽.3 9, ἑτέραι δωύαμις ἀριῃοίςίτ οτίλτῃ Γ4- 

ἰνογῆο; φἰγα ἡπαμ1. 
Ῥ,6::,γ.12,44 μὲ(ν.8 ργαγα Ἀπ|} π1ο ] 15 4α- 

ταῦ δὲ Δ ΠῚ τεινῖ ἱπάϊοφῃτ οείατη δητίγποτα, ὀλίγρι ὃς 

τλλοῖς, ϑἰῶν.1 4, ΡΓῸ αὐτοιὶ ΠΟ τηδἱα ποῖῃ, σία ἰ6- 

1}... γαὶ ομμαϑέμενοι ΡΓῸ να], ϑέμανοι ΡΟ [ΠΓυ 6 

ἰοπι. σοί. ΓΑρα5 ράι!ο πιαίοσί πλασατίοης λα ο- 

ἴτ, φυλάζοσειν ὑσπολελᾳμιμένοι, ντ ἰη [τὰ 6 27,.,1 8. {ς ε- 

ἀπηνοτείτ; δ φῆ γο ἐξ! ὲ ἐγαηὶ σά ἡγηηροα Ἰ7 6" ΟΥ̓ Π772 

' αβοαίαν»,αὐεημος, ἐμ "21 φάργοχνεσε»μοηίο Ες- 

πἰῈ5 να: 116 ἰςοπετα οχρτοῇιε. Νν.:6,1ῃ ἐχ- 

Οπιρ τὶ ρεγρεγαπι οἱ Σϑουΐλιος ΡΤῸ Σερέϊος. Ρτο δεν μ:ὲ 

ἀτεπῃ ργΠΟΠΉΪ ΠΟ ϑΡΗΡΥ ἐΠ477 Ἰεσὶ ἀρια αἱίος δυζξο- 

ἐς, ΡΔΌ]Ο Δπτο ΠΊΟΠῸΪ, Δα 610, ὃ. , 

Ῥ6:3.ν.1,ρῖο αἰβεῖί Ἐχοπιρίαγ μαθεῖΦαξις: δ 

οχ Σερεΐα το Σερεϊλίν.ἰη (δ αοητίδα5 ταγηςῃ γοξα 
Οτταπίσιο Ποηλίπαῖ σα Π1 πο δ Α[Π|5.. Υ.3, ἐχεπι- 
Ἰαγ μαθοῖ ΧΡ' πολέμου. τὶ πολέμοις γιατ ο[Ἐ σοηιι6- 
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ηἰθητία5. Υ.14,1{Π| δὲρτο τε πταὶίς, πο γεξγάσαθοτ, 
Τ1ιρὶ νοστίο πουῖγαπι ςοηἰ ἐξ οΠ 6 πῇ σχργοίητ: }9- 
ένορ»»ο ον τρηίηλα ραὐογθιγ γαο. Ν.3 τ ,1π 
ἐΧειηρ ατὶ οἱ ὅς: ερὸ ὡς ς Γηρὶ νετποηπετεροίαί, 
γεῖραμίνε αὐρηο {ῤίγάγει. τὰ ἢ κοὴ πα] 5, Ποη τα}- 
ταπι γογαραθοτ. 

Ἰ δΣ 4,ν..4.» Τυσκλαΐων Ὀατγτοπωβ ἔργ Πποη 8 
Βα υ ατιι5 [τ᾿ 6 πη] 116 Κοραολαίοις 412,27: ὃς ᾿Εχεῥώ- 
νων ηῖγα 647,28: δηλ] ορία τοηαίγας Τυσκλανῶν, 

το ἡτ ποῇ τηοάο δτορ θη παθοτ, (δ ἀριιὰ Πᾶς ἰρίαπι 
οἰξοπάιϊιητς αἰκανοὶ, ὅθιεντανοὶ, ὃς Ππ}}1ὰ. ατταπηεη ἃς ἰπ- 
ἐγ ἢἰς ἀςοξητιιβ ςοπίϊδητογ γοτίπϑγιγ δια τη πλ- 
τίϑ ἴῃ ἰοςῖ5. Ν᾽ 18,10 Ἔχοπηρ[ατὶ ἀπ] πέξιο ροῖτα οἴ 
δῆτα μάλιςο,, δζ Οὐα Πι15 ἀττίςα 15 τὸ τα δὲ βάϑος. ΠΟ - 
ἤγατῃ ἰςξξίοη ἐπὶ (ξηίτι5 ὃς Ιοχ (γαιέξιγα ρο ξι]ατ, 
Ν. χα, ἀρτία5 ξοτγαῖς ὅτ να ἔσγαταγ πο δα γοιηοτίις, 
πυΐαι ιν; (ς ἃ δὰ ργορί ἢ Πιιι5,ρεῦμα, αιιο α [πη] οτίαμπι 
1αρίνοιπο. Ν.:4,Ἶπ Ἔχουηρ] Αγ! ρεγρογαι εἰ ᾽Εκ- 
κυλίνων, ὃζ Κολίμμων, νετα ΡΥ οτίς ρογτα [τγίρταγα εἰ 

ἰοάοτὶ οἀϊτίο ραν, 282. (64 ογγατιιπι δ᾽ Ἰπ σορΟ, 70 (υρτα σΣ 8,37: ροίτεγίουῖβ, 5 83.109, 26, τε έξιιι5, 
ἡ βοα χυΐᾳ τα, (. ὅξίγ. ντ Τιαριι5 ιιοα; νογτῖτ, ἐσέα, δὲ γὲ- 
1), 4771, » 1.5 7 4791 σομ η7 ρϑας. Ν.40,(αρτα με- 
(ασιλέϊς ἀἱοίτ πη εἰς ἱΠ]οςΐ5 : αι Γαρυ5 Ζιοααο [- 
Οὐτι15 νογτῖτ, ἐμ γερο; ΟΥΘΑΠ165 ΠΟΤ ΠΟΥ 4722 σΑΤ{[4. 
ὀυπιθασιλέϊς ΕΠ ργογεσο;, ντ αὐ ϑύπαΐοι ργοοο,[Πεόρ, αν- 
Διοράτηγρι, Υοργαϊογό:. 866.ν.ΡΟΙ Σρχαιρεσιῶν ἀφο 8 
ἕνεκα, ἱπάτοατ ντγ5 ας ἰητογρίοτίς νοτῆο, ΜΝ, 4.3» 
ἴῃ Ἐχοπηρ ατὶ σοη!ἔδητον νἷς [ογρτι! ΠΏ Αοκρίπος, ροτί; 
[Ὡ πη 6] οτίδπη Λυκρίσιος: ἃς ΠηΟΧ Γεμώνιον ΡΥ Γέμινογ.(ε 

ο ΔΛοκρήπιος ρεΐ ἡ {Πρτὰ τη] τ5 ἴῃ Ἰοςὶα ἔαις, ὃς γεροτίτιις 
ἰηΐτα 633,8. Ο᾽οεγρείμηρνοτο δρῃοίσιιης Γἰμΐ 5, ΟΕ 
{Π᾿οάοτιι5,αίτι (ὐαρίηἰαπὶ. Ν..47, Τίτε ἀρποίοϊς ες 
ἴατη [ἀρὶ νεγο, ϑϑχίο Τ το: (οἰ δηΐας πιδἰ τ Τιζυ. 
ἱπέτα, 627,58, ὸς [λέϊατείθιοτς νίάοτας Ο, Τοτεη- 
τίο. αἰ ἔοττε αδίδητίθιις σοηίἰ δι τοητϑαῖς Ο, Το- 
τοητίας, σι οα δῆτο ᾿Πογατη ργοξοέξίοπεπι πλο ἔτι15 
οἴαῖ ϑοχζιι5 ΤΊ. ΄ 

Ρ,6:7,ν.8, Πγασ 5 ΡΓΟΡΥ. φρατείας, ὀρθά έομῖΣ. Ν'. 
ΤΟὡ,ΡΓΟ Φϑοκος ντογη 6 ἰπτογργεβίεσις Φαζιος οχ [ἰ-- 

σαν. ςοὐ. «ἀἀϊτα ἤτητ. (ξ ρύο πεξοτῶν αρτείιι5 ἔοτταῦδ 4 αἴο. [πέτα χαοαιῖς ΒΑθία5 σαν τοῦτ οορίαγιπι ρατ- 
τε νει ργα ποίταν ἴῃ ἐχρεάϊειοπε ἀπ ογαπῃ ςοηίι- 
ἰι1η,648.,37. Ν.58 μέογβαῃ τοδί τοῖς πολεμίοις, , ντ 
ται ||] ταπὶ ὅσο, 4. . 41, οχθιηρίαγ ῥ᾽ αγα]ὶ 
ΠαπΊογο μαθοῖ κτύπων. πὶ Πηρι]αΓα κτύπου τη ΕἾ 1118 
Ηΐς ΙὍπαγα νἱ(ππὶ οἰ. ὃς πο νοττίς οτίαπι Γαριδοῆες 
ἀγημογ τε {ἐγ ερέ ραν [φμέπϑητος, Ν.4., Οαἰθηΐπ5 πᾶς 
[εἰς κα ϊαθλιξέντας αὐ καΐα τειξέγτας : θτιτ νεγζετασ, οὖ- 
1ΦΥΕΥΦΙΆΥ ΦΟΡΆ ΡΥ Ὁ Ποη 6 ηέμα. Ν.4.7,ΕΧετηρατ 'Ερ- 
νίκων μαἴσοῖ ργὸ δϑολύσκων. (σεἰεπίαι5 ΟπΠΠ0 εὸ πηθτα- 

το δτονοττογαῦ, αι ..,Ὲ πον ηη ργοσόγέσ. ὐθο σοΏτΓᾶ 
Βάσιη Βηποτία : συ οα Γαριι5 αιοα; ν1 τ, ΞἜαμος δι1- 
τε ἃς Υ οἰίδος σοπι απέξ!5 φῃϊπιῖς δον γί, πος Βεἰ- 
Ἰατα σο ΠΠΠς, πγαη ἔθ ξιιη εἰ Θχ ἱπρετίουθ, 623,23. 

Ρ. 6:6, ν.τα, ἰη Ἔχθιιρ γί ρίὸ δὲ (ογίρταΠη τε : πηΐ- 
τποτοόξο, 866.Ν. πόλεως ρΓῸ νυν πόλιν αὶ ΟΠ, (οά,. 
Ροἤτιτη. σε ροῆϊε οτίαπη πάλιν ορὶ : ντ Πρηίῆςετ εο5 
παποίτοτατι ΤαΙσα! πὶ ν 54:16 ρεγ θη 0. ΠΔ πὴ Δητα 
αποα;ίη Τα! πιιπὶ ἄρτι! ΘΧοιγοη 5 αὖ οἷς ἔλ- 
ἐλαδίαρτα παυγαυς 6 2 4,4. Ν᾿ ας, νυϊρατατη (τείρτιι- 

ὅο Τάτ ἀρῃοίοϊτ ετίαιῃ [αρὶ ρεγρίεχα νοσῖιο; ἀ στα 'Ἀσς 

γράτρ Ὅον [ἢ ἀφο αγηηι: τη Υϑ ἀπίο αἰ Ζηάργὲ- 
γφήρης Ὁ ποΥ ΑΜ γοσίο716 ΠΟ [ΠΟ 166, 6.772 ΡΑΥ ΓΘ’ ΘΗ ΑΜΑ 
ἐη ργιοΥθ ποθέν [ἡ τη! αἶα τ οἰ μον π:, ρορα α θήραν. 
Νες Ἀοπηδηι5 οοα, Βῖς ηι! αι ἀἰδογοραζ, πἰΠ χιιοά 
ΡΓῸ ἐν τῇ μαθοῖ δὲ τῇ. ΜΙΒΙ Ιοοιϑ νἱτίοία τοροτίτίοηα 
σογγιιρτις νἱάοταγε ντ νοτὰ ἰεέξίο πτ ἢ: ἣν δὲ ἐν τῇ 
“αροτέρᾳ εἰς ολὴ παρέλιπον γώραν, ἐΐκα ϑεζόμενοι ἐδήοωυ. Υ͂. 

232,2 ντεῦ αι ἱπτογργο5 [ορ Π{ νι ἀοτιιγ,οἱ δὲ λοιποὶ φυχόν- 
εἰ ἢ 



.9 {Πἰ ΤῸ ΝΎ 5, 

πε, ἐκ ὅμ. Μ 4 ν, Ῥτοταμέϊα Γὰρυ5 σε πογ 15 ροίαίς 
γεδιορ οἵα νετγῖίας [ (ςτίρταπι οἰδὲ τίμια. σημέϊα τηϊ- 

ὩΣ μας βλοϊῦ, 

Ῥ ζτ,ν. 5, [Π ΟΧΟΊρ τῆ ρτο ἱπίτίο πεῖ π5 ΠΡ τὶ ρο- 
ἤνατη ΟἹῈ οἷπ5 ἀγα ὨτΠῚ: 416 ΠῚ ΟΥΓΟΥΟ ΠῚ ΤΟΣ α, 

εγρύςς νἸἀἴτ. 1 ἀισαπηοηταπηι ἢϊς αἀίοτίδετε δεῖ, 
πιεησιᾷ ἰητογαογε Πο νάςατ. ἤς ἰρίταγ Βαρεῖ ἀτρα- 
τησαταπα ἡ ἀ: νηὶ δεκάτν βίξλος ἃ Ῥωμαϊκῆς δρ χαφ"λογίας, 
ἐμῷ στευυγοφίίατο Διογύσιος Αλεξαύδρυ Αλικαρνασσεῖς, πῆρα- 

οἱλρετὰ Ὡροχ ϑέντα ὑασὺ Ῥωμαίων ἀπὸ τῇ ἀσρώτε “ ([65η- 

κοσῖς ὀλυμπιάδος ἔπος, καὶ ἀπὸ τσ των Πυπλι5 ϑδυλημίο, ὃ 
Τπυπλίκίν στῖα5 Σερυΐν ἴπ (οι ητῖδι5, τ ἀοπηαα ριά 
ἔτιυην ὅζ Αἰ [05) Σ ελπικίν. χρόνος δ] ὑοῦ ἃ βίξλε (Τἀρι5 
ῬΈΓΡΕΥΣ ΠῚ βελῆς, 4 {ἐπ 4"π) δυλυμένων Ὡροίξεων, ἔτη δέκω- 

δύο, Εἰας {1 νετίϊοπ6πι ἀοίΙάεγε5, ὅζ ρίαν [δίππρο- 
τὸ που γοςαίαθο: 1) εοίγρη ἐδον “πτέφηἠαίεη ἄο- 
τι απάν περ, σα σοΏ [ὁ γ}: Π1οηγ ησ, Ασχ απόάγί βέμα 
᾿]απρανηα ἤρατε, σοπτπεῖγο α Κονταπῦ σεξα α ργὲ- 
»9 οἱϊοσείζοτα Οἰγγαρίαας ἀπησ, ἡ σοπβείατ (οη]ςετ 
Ρ Κοίμαηι 8 δον διηίρτοϊέ, Τ ΟΡ Ηδ ΥΦΥΡΡ Φη4 20 
ῥαοἐτόγο ἐχρον ΜΓ εδΐ ἀππουης Χαι. 866. ν ΡτῸ 
Τορύμξαςριιά ΠὨ᾿᾿οάογαπι οἰξ Τορύγλας 282. 564.ν. 
ῬΓῸ Φφασικλέοις [στὴ Ἰ)Ι οαογαβ 281 παθοῖ Φρασικλεί- 
δον. Ῥλυίδηΐα5 Πυ 04:16 Φρασικλείδζευ ἸΏτοΥ ἀσο ΠΟ ταϑ 
Ατβοθϊεπίες ἀρποίοίτ,ίε ἃ οἰγπιρίαίς οατν Ν πρροῖ- 
Ῥ-ταπιΐῃ χορ] ατί Σεροΐλιος ργῸ Σερεῖος, Υ. 30, ἐ- 
πιδικνυμέγων 'Δρῃοίοϊτ ετίδ πὶ [Δρὶ νοτίο, 4114: γα εἰς 
Ρετρί εχίς πγαΐτο οἵδ ρεΓρ!οχίοσ: δονηης σεγο ἩΖΗΑ 
οἰοπάευεφησρνοσην σον τσ ηφαρι ἐγ λα εῆ ορείησας- 
τῆη; σϑη [ὃ 4 6114 ογ ΑΗ αὐ γεαρηεγαλσξα ἔούϑδη ἰδ- 
ξιοθἀππῈ ὠποδεκνυμέγωνοντ ΠρηϊΠςεῖ πιὰ! ἔγαταϑ ορτί- 
πιδιῖτὴ (δ ορτἠ πλϊταεῖς τατίοης μα τα) ἀςπσηδτος 
16:14 εἴξ, ορτίπιοβ 4054; 4 ρα τος παρ ηἶτα- 
ταῖς ἔπ||{5 Δ] έτος, 56 4 ὃς σεηΐτ, δὰ Ἐρχ όντων ἱποοῦ- 
ται οἱ ροΠδἤταεπςε δη ρατείτιις δ διέξοτο πτ ρὸ- 
ἤττ"ς, 81 ροῆξσητις, ἤς νοι διιπηνοῦθο το ά!ἀοτί55.Ζ:- 
4.“ θογηηα βίον, “6 ρ σον αἱογοός (δου ἀτηϊ Πἰ ΓΟ 5) 
γα σήν αὐ κεηλα, “πε ορ τήν ατὴηε ἀε αὐ αηιην, σά ἑησ- 
Γ΄ “πῆ εογρρε αὐ απ. 81 Ραγίτηπιο οὐς νοττοῦς Ροῖε- 

τι: 4177:6 βου μη ρέεγάα 6 46 γεαρη ἐν αἰτς τεῖρι περοτία 40 Ιλοπ}. το, Βαῦετ εἰς τῦτον εἶπε: σε] ομπίτιβ αἰϊῳυάτορίε, 

Ῥ"σοηγαμέοι, φηῖορείηεα! γι ἀἰοβσηαδαπηγ, δά τηρ6- 
γε η σογφ α θα ΠΉγ -ἰὰ Ἔ[Ἐ,ορτίπιατος δ γορισαθρεῖ- 

γιδ τη] δά Πλοῖοϑ, γΠ8 ΟἸ1ΠῚ Πη ΔΘ ΓΕ ΓΑΤΙΙ, τ 15 40 4116 
τού άοη δὶ λμΠῈ5 Πηαίου! εχ ρᾶγτα σουηίγαρατιτ, Δά 
Ῥτίον ἐπὶ (φητοητίαπι δοσοαῖτ ἤος (πα οἷ! (ςΠοϊίοη; 
ῥι φιαξινταησα [6.51 ἐπυ:σαϊτ ξἐτοηιερη, ᾿θτ Πρ τ ΘΠ Π|, 
τδρ “γάτα Πα θα ργοσατγαίοῦαϑ ἔειι νἱςατίος, αἀ 
σ05 ΤΠ ΔΙΟΓΈΠῚ ἰπτῖ5 αἰσαη 4] ρατζεγα τε! σαγεηγ:νε 
ἐπέτα ἀςοςπγαίτὶ 681,32 : ὃς [πργαττιαηὶ ρ]..4. 11,19. 
(οἰςηῖας πίπα νεσποηο ςοπἰεέξζηγαπι (δοῦτας ν᾽ 46- 
τατ, Ν.534, Β'σαιοααςνογθητῃ νοῦθο Πςεχργεῆξ- 
τἰϑ» ἀὲ ργοηρήζο μεν σε σησ, ποσοιιϊοπεῖ. 58 σσγέσπί- 
ἐπγα τηιεηίης, φηθό πον ἡ ροὲΐ αἰ] 7501 ἀδν περ ἐπ 
τεγμαίανι ἐπ υγόεηι σά ῥογα {{πεπϑηάτη 44) ἀε[ξεμαο- 
γοι ἐν εΥ ἐτη αάβησ γα, τού τα τα απ, Ν.58,14- 
υἷας Οαίαμ Τ᾽ γε ητΠ]Παπὶ Ατίατη νοσαῦ:νηάςε ἅζ εχ 
Τογοητ14, 44 ἀεοοπηιίτγοϑ ν54; ἀρίτατα πιᾶρπο ο- 
τυα τα. α]τιι. σιαᾶζς ᾿ἰςέξοτ νἱ4δας χα (δ ηϊιεπάιιπη. 
ας Οἰδγεαπας. Ν,, 42, παρέλθῃ Ρτο νυ]σ. παρελύθη 

ΗΑΠ. ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ, ἰ 

Ιο 

ν» ο 

{0 

τεροίϊτατη ς οδά, οπι. ὅ8εᾳιν. το έξιαϑ δημίδρχοι, Ρ᾽α- 6 ο 
ταί τεσ, νείαρτα ὅθ ο,12: ὅς μῆλα 6 ς 3,17. 

Ῥ, 628,ν.8, δειγμαΐ Ιερ.45,4}}π|πῸ ετὶτ δά 1 ατίπα 
νοςαδιιϊα (θη »η ὃς ρονγ!θηί 22. (οἰ οηα5 νεγαπη- 
4πςοχρύεῆης. Υ. 15, ἐγίνοντο ασ ποίοίτ ετίδπι Γ αρὶ νοτ- 
Πρ, ἐγόηρογες σσμείηη [οὗ απ: σατὴ [γηταχοωβ τατίο 
Ροιξυΐες ραγιϊο ρίιι πη υόμενοι, ντ ἴῃ ργαςεάθητίθ. ὃ 
(εηποπεῖρ. Ν. τ, γεξξί μια (ορί ποτ) ἡ 16 τε καὶ μᾶλλον, 
σύ ρδαο ρον, ν.2 1, ἐλώδω τε καὶ μείζω, Ιδ]4. πιοχίῃ 

᾿ 

| 

ἐχεπΊρίατὶ εἰξ ὑδέ. (πα ὁ δὲ τεσαυίγίε δέ (ξη[π5, δ ρτα 
[να ντεγαια ἰητεγργθβ; Δ πιαιε ςοά  οτῃ. Υ.:2; 
πβερωτῶν ρτο νυν, π]ερῶν τεροίτιιπι εχ εοάεπῃ οί Β 
Ν.3 τ, ΡοΠΙς ετίαπη σἰποβέψαι ἰΙοσετγε,ντ ν.58,ϑεοῖς ἐπὶ 
Ὅπαιοις. Υ. 41,[1 ργο ἱπῇηϊτιιο εἴκεν πιά! σατίας ἰς 
ΘΑ ΠΊ115 εἴξντίη [6 .Π] 6 ΠΆ 10 παύσεται, [Ἐγιϊέξιιτα Γοὶ 
εἰ τ ραι ο τα εἰ Τ15.} ἄρτι τεσξτο ἱπΗΠί τίμιο ἐῤκάν, πὴ 
τατίομ 6πὶ ἡπα Πΐτ η ραγτίςϊρίο ἀρξώμανον: 6 ΖηΟΙ 
Δάρεοάηνε αὖ αἰ χηίῥηετποίρἑοπόίεη ΟΠ 1 σεάεγε αὶ 
γίσ. αἸϊοι! Πορ θη άτπιπὶἔογες εἶκάν δεήσᾳ. 

Ῥ.629,ν.6,ϑρᾷν,ε ἰὰ οτη.ςοὐ Δα άϊταπη, σποίσίτες, 
ἰδγ 1 αρὶ νεγο: ἀηὲ ἐμεῖο [ὃ ἀρέγε ἀϊσοδαπ!, Υ το 
ἢ ἤϑη πιὰ} 15, ἔς} 6 αὐξητίασ, Υ.2 1, πυπηογαίθ δέχ, 
ποῖαγαγ ἴῃ ίμο ἰἰδεο (αι γατίιιβ, ντ Τα ροέξιιπη 
ἰδηάοτ (αἱ οοἀςοἰ5 πιαγρίηἱ δαίοτρίεγας, Γἰαΐαπι 
ἀεςεπι, 4 ΠΠ116 νΓΟ5 Ποπλίπατθ. 864. ν. ςοποίη 
πἰμϑίες. φρισβυτάτεις τε καὶ φρονμμωΐζάτοις. [Δ οπ’ (1 

ν.32, ὡρισβύται τε καὶ νέοι, Υ΄. 46, 4]]Ππ4οτς νἱ ἀ εἴ 
ἰ4 φιοά Ατἰοι ὰ Βετ. ΠΡ. 1, σαρ.ν]τίπγο αἰ εἴτ, ὁ 
σωυβήκη τίς ὄφιν : δέ ἴῃ ργοςαανίο ἈΠεζογ, δὰ ΑἸ εχαπς 
ὁ νόμος ὅξὶν λόγος αἱ δασχιένος καϑν ὁμολογίαν κεινίω) πόλεως, μὴ 
νύων πῶς δῷ φρο ἕκατι, (εἰ επῖι5 ρᾶα]ο σεποτγαίία 
νετγτογαῖ, ἑεσὸς ἐΠ11999 ΠΟ ΙΊ46ς Το 1346 οἰ 41 εἤξἀα 
ῥόγε,βοΉ ρΑΥΤ Αἰϊοηείηα. ἢ 

Ρ. 630, ν.4,ἴῃ. Ἔχοιηρ τὶ ο(ξ ποίας, 8ζ ΠΠΟΧ νόμον, [δ᾽ 
ποίαν ὃζ νόμον ἃρῃοίοίς οτίπν Γαρὶ νογῆο ; δ φηᾷβι 
δέει ψον τ αεφηῖς ἐόστέη ἀπε φηενβοηῦ ροι ἐπ αι 
Ν. τ 4 φεύῥαι σποίοίι ετίᾷ ΠΑρὶ νεσῆο, σπεγέᾳ, δ δι 
ςδάςπινοχ [πργὰ ἡοαιε {9 8,14. Οεἰςΐι5 [4Π|6 
ιστεροίμπογας ἐσηταζίά, λόχοι, αιιοα ΟἸάγοᾶπο 400, ι 
Ρτοθαν, δ᾽ σὴν δἀποται!. Υ.1 8,ττορίος δρχῆς ἢ 
ΡΟΙταπι ργὸ δρχαιρεσίας͵ ἐη κασι γ 41:6 τε [γἱ εἰοξία 
πείςπι ογφαϊέοηδ. Ὦ 

Ῥιό3:,ν.3υἷη, Ἔχξρ τὶ οἰξ τε κιεισακίῳ: Ἰοἠατα ὃς {πὴπ| 
ὅτασα δείςητεητία. ασαοῦ Χγίαπάεγ ηϊοη; ποιαῦαζ 
Ρ,63.2,ν.25, πο] ία δὲ νεῖ τΟ]]6πάὰ ἢ σα πὰ Κοπ 

σοάϊςε,ν Εἰ [ἢ γι γυταπ δ. Ν.9 ς ἱ Ἔτι λ οπγυσος 
Βαῦδετ, ἐς αὐ τα ἀγοιὶ καὶ πένηταις ὑἡβφάσωαμεν. 88 αν Γαριὶ 
Ἰοσῖς ἐἧς ἡμδδ : σεν τα ἀφενην ον πο έγπ ἀπὲ 

' 

ΠΠῸ5]. εἰς Τέταν εἶπεν ὁ ἀδελφός. Ν᾽. 4α| ἱποἰ ἴα ἐμὰ α 
ἀἴτιιτη οχ Παρ νογποης, 726 Πδν 722 ΑἸ ΦητῈ ἀ!εγΗ 2 
γίεῤαι. Ν᾿ 

Ῥ. 63:,ν.2, ραττίςα πὸ μὔ' ροἵξνεκρὸν ΓΕροτΙΓ2ΠΊ, ΘᾺ 
ΡυμΧὶ στὴ Χγίαπάτο ὃς ςοὐ, οππ. ΜΝ. 12, πγαρὶ 
ΡΓΟρτιορε τείας. Υ.26, Ροίξ πως [ιδαυά!επάιιπ| δέο 
ν 6} Ππ|4 Πρέπει τη Παΐαδ ἰοςαπι (δ τατιιπ εξ, ΟΥ̓, 
41, 6Χ Βαίας ρτα ἀϊο} 1 σαϊταγα Οὐϊητία5 ἰηξτα δά ςοη 
(α]ατιιτη δοοῖτιτ, 6 44,12. ἐϊ 

Ῥ. 634,ν.17,οτὰ Πὶς ργαποπῖδῃ ποπηϊπί ροῆρο, 
ἤτυπι: σας σοιιογίς Ἔχ 6 ΠῚ Ρἰα ἄρτα σαοαας κ᾿ 
ἀᾶτα (τι ὃς ἴῃ [τ 639,1 4. Υ͂. 3, σιωυέδρευον ασπηξ 
το Πίς σάτετ,ντ ἐξαγάλωσεν 402,16: απεινογύκεσεν 594,10 
κατανάλω 84.4.5. 8ζ Βυιΐα5 σοηοτίβ αἸἰα, Υ. 41,0 
τωγσηοίοίς οτίαπι 1 ρὶ ἘΞΡΣ »δηργοπέάοαι ρα γα 
ἡπέχηα, ΘΟ] ἐπι α5 πιδ εἱς δΆΓ, ΡΟ Π ηλις ετίατη ἰερσοῖ 
“ϑρεϊ δὲν ἡμδ : ν οἱ τ ποτὶ πι υταιτίοπ ες, αϑοείδετο ὅθι, 

Ρισ35,ν.τ 9. νο] ἐδείκνυσαν ροΠταΠι ρτο ἐδύλωσεν, γα 
τὰ ππροςαγγελλόμαγα ΡΟ πειὶ δπτολαέ: ντ 6 38,13. Υ41 
ἴῃ ἘΧθπΊρ γί ο[ξ αὐτόν. (εἰ νοτίμ5 αὐτὸ, ντ ΓΑριι5 410 
αἰιονεστίς, ἐϊαινο] (ΑἸτἰ πὶ αὐτό. ; 

Ρ.636,ν.τ,1άθηη τιιόξαγαι σοι {ΠρΓ,,634,41. 
Αἰἰοσυΐ πιδὶιογίς ἔογτδῆς ἡυϊερίαπι προϊδεῖν ἕν δ γι. 
γομκέγων, Ὁ Υ.4.7, ὑαῥριδεῖν ἔργον ὅτω μέγα. [πῆτὰ φασαας 
Ὡοζαζα οἰ] ρῇς ραγτίρα!α ὅι,44 64.9.17. Υ͂.7, ποῖ! 
ΔΟΤ, ΡΓΟ ἔατ. δίμ τοροίξεοϑοι. ΤΙ, μετθίας ῬΓῸ νιυϊσὶ 
μάσειον ρο[ει11Ἃτ Πγαέζαγα Ιεχ, ὅς ργοθατ ρὶ νοσῇο 
πές 94 πάσα. ϑεη.ν.Ἔχετηρ αν μαθοῖ ὑμετέρων, ἵΓ " 

(φοιμ 4 



-" ΝΘ ΕΚ 

δι πάα ροτίο πα, ἐσο πτογργεῖοϑ (εηαΐ πηα]αΐ. Υ͂. 
"ΟΥ̓ ΕἾΜ᾽ πενήτων ἀε οἴ νοι θι1ΠῈ συσήσετα, ν ΕἸ ΠπΉ}]ς 

. 38, ρτοὸ μέωνόντων  οσεηάπηι ν εἰ μώυνομά- 
δ αιν. ὅτ νο] μώνυμτν, ντ Γρι15, τη) 18. 

οἰμάιοίῖς, μίουυτῶν ταϊπ5 ἀρτατῃ νιάστας. Ν.40, 
υἷας Παίσοῖ δὐάϊκας. τὰ {Ἰ «γίνη ΛΟ 15, ΓΟΡΟΠΕΓΟ Ρο- 
γαϑαγκαῖον. Πςἀριι5,μδοο ὁ εϑέ, 
637,ν..,Ὥοτα ῃἰς αὐ ζαπη νογθο δι πηίαος ἰτί- 
Ἰ4αΘ Ραμ! πέτα, ν. τ 7. σαπὶ ΔΙ οαα ἰπ μας Προἱ- 
ἴοηςα ορτατίμι5 νου θὲ τη ας τυ σαὶ {ΠῚ Οἶδας, 
1π| 4} 1] τα πὶ ὅτ, 17:674,7. ΜΝ τ8,ρτο κα ἡ- 
[ἀρυις ἰσρὶς ἐν ἡμῶν εἱτς σε {ναί μια ἐπ τοδί ποίει, 
ἀσητία ν᾿ ἀδητας θαις [φξξίοπθιὴ γε ΌΙΓΟΓΟ : πῆς 
υὐια μῖθ' ἡμῆῖν᾽ ἐξιῶσιν αὶ πϑοςέγοντες ἢ νοῦ, 115 7741 1616}72 
ὑσηε) ροἠΓ εἰάη!, πον οὐ ὀφηεπιο. (εὶς πίυ5 νετῖο- 
Παμάταιῖς ἡ ον αποϑὲς [ἔρον αἰ Πϑπ!ἰοηεος, 7 πο. 
ἘΠ ΡΥο οἰμιιαι βο ξίϑεσ. Ν 5. ᾿αΐα5 Πα αις 
ἐπτεπάατίο ἐς δεταν  οθηαπο ςοαϊςοϊ. ἴῃ να] σα 
) ΘΓρΟΓΔ ΠῚ εἴς, ὄγογον τοῖς αἰπίαις ,ὅτως αὖ ἑεΐναι. 

6. ἔοτβ40 Γδόξηιι5 βέλευρια, ΠΟ ΠΤ 722. ΝΑ 
ΕΧΟΠΊρΙατὶ οἱξ ἐξισῃ. [τ ἀξιῶσι ᾿οσξάπτη εἤς, 

ἐξιωσωσι, ἀοοἰαταῖ οτίλτι ᾿ Δρὶ νοτίο ; φμ Ομ 6 
γβίάγεμ!. Ν᾽.2 ο,ραττϊςυ δι μὴ ποι ἀρ ποίςς 
ἰγοτῇο, γί δα εὕϑμὶ δὲ [δον αι θη, ἰάθο ν οἰ τοἰ- 

ἐν οἰ τη νωῦ πγυτατί, Χγ απ ἀογ γοῖδῆτο μὴ ργο 
ροίπογας αὐτοῖς νὰ (ΕΘ ηἾ5 4106; νΕΓ(ΕΓατ, 

ρ 7:6 [Ὁ εἰς σρροπεγοί. Υ᾽.27,ἴῃ ΟΧοπΊρ Αγ οἱ 
». ἰεὰ νόγαπι ἰδ εἰ ΘΟ ΕἸ αἰ τῶ μεν ἀρηοίεις οτίαπὶ 
νετίϊο: «ο ρει» οι [18 1 ταγομαίὶ, Ν'. 40, 
ερ]οεροηάϊιτι οἤδ ρτο νας, ἐφαίνετο, ἰατῖς ροτίρί- 
Ἢ οἰ εχ σοπτϊπιιᾶζα ΠΕΡ ΠοΓα; νεῖθο ἐπλέκετο. 

τ, ερίτιεσοι εὐαγεφούτων οπηϊοτας ἴῃ (πὰ νεγῆοπα 
»ηΐα5: Γ ἀρὰ νοτΟ ρᾶγιιπὶ ἄρτος νοττίς, μαϊεεα- 
ἐ’Φ͵ 166. ΠΑ ΤΩ εὐαγεῖς ῃϊς χης ΠΟΠ ἴἅτη 4616 8, 
Ἢ [Δοτ [Ἀπ ΈἘὶ ὃς το] ρ οἵ. οὐΐμ5 Ἔρ τΠοτὶ γατίο ρα- 
τοί εχ ΒΙΠοτία πα Ππργὰ Παγγάταγ 3.5 1.2 9. δ.- 
εὐγυεσούτων τ Αἰ τ, γε Πτ, φομγα ἡούεἰι ον ἐφ ηξ- 
τις σοηγα πού ἰηρατεα ἐαηίμηετ ογάτηθης, ἔγα- 
το ἐπ Ἰςῖο. 

ῃ 

ἱρυξροίτίο αδί. ψιδαι αὐοις μίης ἀεοτα, (τίς 
«δῆτ προ [πρτὰ α τι δι: 15 νίαγραῖα ν εείθα, 657 .36, 
ὑδεχ τε καὶ σαυᾳ δὲ τοῖς ἔξωϑεν 5 ἡπσελλομμιέγοις τὰ ὃν ϑένδὲ 

ὀμέγα. [ἀρ Ὶ 06; νογῆο οᾶ ρτα ΡοΠτίοποτῃ Ποη 
υἱεῖς, ἐγι υΥόε ἑἐπάτοία φραίαίμι. Να4,8ῖς απο- 
ΡοΙξροίτιιηι ποιλίπί ργαπουπηςῃ. (ἀργὰ τηα]τί5 
γοῖ5 Καίσωνα Κοΐντιον νοσας, νἤτατο ΠομλΪ Πα ΠῚ Οὐ- 
Ἐν α 8, αγαΐ ει ξοτταῆξ 41 0115 αὐθικόηήοισιν, 4792- 
ντηα 676,1. ΝΜ.3.2,ἴπ Ἔχε ρ]αγί ο[Ἐ αὐ- 

ἱ Πγαξειιγα δες πίπ5 τοαϊτῆτν ε] αὐτῷ, εἰ (ντ οα πῇ 
14 πὲ ἰπτογργοτε γεροίῃ!) αὐτῆς -Γ τῷ δήμῳ, ἔειι πεῖς 
δικῖ ὡϑοαοῃ5 οτίδπι ἵι οτἱοίαπη Ηϊς ο[. 
,,.640,ν.1 τ, ἘΧΘΠΊΡ αν Βαδεῖ συγκρατή(ς. ΠΙ 1] δά 

τἰπη σοπτί θη αἱ ὃζ ςοπίογιδῃ ἀἱ {Πρ ἰ βοατὶ- 
θεῖ. συγκροτῆσαι ἀτιτοτη πῃ πὰς Πρ ατίο πα 
ΑΥ(ἀγράτιτη 42 7..2 Το τσ πὶ (ΘΠ Θητίθ. ἃ- 

Υ.Σ2., Καρμενγίνας ρίο ναἰσ, Κεμεγζίνας σ1Π1 
οἄ. ἀσῃοίςίτ οτίαπ) 1 ἀρὶ γετίο, Οαυηαοηαίδε. 
ἰσατιγ ροτῖα χα εχ Ν᾽ ατίσαπο πηοῆζο,, ἴπ 

Ἰϊιιπν ἀυοίτ, Εδάδπι ἃς ϑεοίογαῖα ἀἰέλα εἰς, χαρὰ 
κι τυραν δἀπετίας Ετγαίςοϑβ σατη [ἷ5 {146 

ΠῚ 

δΕ5{05, πο το Εἰτιοτῖτ ρᾶτγία:. ; 
᾿ λόάτην. 8, ἐληλυϑότας ἃσΠοίοτ οτίατη Γαρί νογῇο, 

ἡ; 4ἀοαμεφησ. (ξὰ πη ταὶ παβ αρτε [εροτίδ ἐπελεύθ- 
ἀκα, Ὑ 21), ἡμὴν ασῃοίοίς οτίαπη [αρί νευῆο, σσησό- 
τς δι πού. δὲ ρατγοοίηατί Παῖς ᾿οδτ]οηὶ νἹ ά στ (6- 

» Ψ 
.“ 

δ᾽ ΟΕ χι 
(οπα: ργοποπΊθη ὑμῖν, οὐ: γε το παἶι15 ογατ οηΐς, 
ν.1 9. ἀο πη 4; σοη βτγηδητ ργο τα! Πὰ Ν 4] οτὶ!, (4. ρᾶρ.. 
νεῖ. Υ.34, ἔογϑδῃ γοέξίιιβ σιωαβοιτο, Ορτατίμο νογὶ 
πλοάο. ᾿ 

Ρ. 64,ν..45.αϑοςϑεῖναι ἀριποίοίτ οτία πη 1 Αρὶ νοτῆο, 
ΟἹ ρμίοὐτ Αρροπδγ θη σοσ τ οη6 ἰδ ἱφσο. [δ ςο πιο ηΐ- 
ΘΠτίμδ ν᾽ οτυΓ τϑϑϑεῖναι, ΡΥ οροηθγδϊη τα ίληε,ν δ ἐχ- 
οτηρίαν μαθοῖ εοοϑήσην, (ὅς 6,46) ἀπ νοτείς ργορο- 
Μιαγος, ἰτἀοηγηιε 662,2. ΜΝ τ δ,ρτο δ) ὃς σημείας 

το τοόξίας (Ὀτϊ θειηιι5 {τοὺ ὃέ σημαίακιντ ας, 5 :ηπὰ ἀοτς 

20 

ἡ γοτεῖτ, ρομαῦσῃ, ρεΙγης αἰέν {ἡρόγμθ. τα Ἰςέεϊο- 

3.0 ἀπε ΟἹ ΠΟΥ ΜΉ 4 Π7)2,ΟΤε τεσ [ ετενη (0 εῦη 

-ι 

ποτα τετηρὶ απὶ εἱς δας ΤΙ τίπι, 'π α- ὅο 

"ἰ ᾽ ΠΣ γΟΥΓΘΌ ΠῚ σεσελευϑερῶ μεν. (ς ἃ ἀρτίιι8 δοῦπ ρετ- 

(ἀργὰ φασι, δα ς 72,1 7. ἀιπὰ οτίαπη ἢς πγαρὶς Δα 
(ἰαςα σοὨ οΥΠΊδιιο δ 5 δεψΉομ 1 ἀἐ6 ΟΦ ΠΥ] οΉ δε [114 
παΐαας ογαί ἰδ. αειγίεδαπιν, θ (ἀργὴ βρσηδ ργα[- 
σεού μιν, σοΉ 6216 59 ἀσγιναηίε, Ν..3.10 ἐχεσησ- 
Ρίατι ΟΕ μεγάλη: γϑϊαγαπῃ (οἸ]ἰσετ δὰ ποπηϊπατίπιην ὑ- 
ποία. [εἰ σ᾿ ΘὨ τ] 1111 ΠῚ μιεχάλης Ρτοῦ ας δτίαιη [αρὶ ν οὐ - 
ἢ; ὕἈ4σ ΠΟΥ Τ772 γγηοἐ τεηεγ72 (ἡ ῥἐσῖο. Υ.10, οἱξ αριποίςῖς 
ςαάοτη Γαρὶ γεγο; φίσσς τα λεη εἰηαούαι. Οοἰς Πἰύ5 
τα αἷς ὅὉ, Μ΄. 4.1» ἐχώροαυ αἀάϊτα Γῇ 6 ]λ οη1.ςοα. 

Ρ.643,ν.1, Παριι νοτας ἰερ {8 πεῤοβόλων, ἀτιπα 

ποσὶ ἐρὸ απο α; ἰδουτα5 (απ. (σεἰεπίιι5 νούτογατ, 16- 
ἐδ ηοη ἐγ γέ σομ ογῖοΣ σααομεῥηα, ΝΜ 51, τεγίυ8 
ἔοτϑαα αὐεῤῥίπηζον. Υ΄.53 6, ορίπογ (γι απ άτιπινεὶ χα.- 
φλφηρίοις, ντ [ἄρτὰ τ Ὁ τἰ5 ἰὰ Ἰοςΐ5, ὃς ἰηἔτα 678,7: νοὶ 
ευχαφαφητηξλοίς. 

Ρ,6..4,ν.3, Ἀοπι, οὐ Βαῦ οι Καίσωνα Κούμιονιρετ- 
Ρόγδιμ. Παρὰ ἢς Ιοσίτς Δεύκιον Κοΐντιον Κικιννάτον, οὗ τὸν 
ἰὸν Καίσωνα Κοΐντιον εἰς ἀγ. 9. ἢς ἐπῖτν νοττῖτ, 2. Οπίπ- 

“ΠΡ 

ἠπ αἰ (ὁγ γβου!ταξες. πᾶ ςοηρστυῖς μας ἰο ἑξῖο «ἢ 115 αιιας 
(ἄρτὰ Παγγατα [αὴτ 633,33, 3.1. 1 ΘΧΟΙΆΡΙ ΑΓ ΕἿΣ 
οἷοί τε ἦστιν. ν ΘΥΑτΩ [ας ξἘ] ΟΠ ΟΠῚ οἷοι τότε ἥσει», ἅσποίοιτ οτ- 
Ἰδυα Ταρὶ νογίο, γηαίο ογαμείσηο Ἀρηραπᾷ υγδίργά- 
Μάοπιο, Ν᾽. 43, ςΟΠοϊΠἰμ5]}. Ρωμαίοις ἅπαντες. 56 α.ν, 
πᾶσ δ ΡΓΟΡΥ. ορατείων, ολρ Αἰ ΠΟ 6Ή2. 

". 641.ν.6, τε ξεῖας ἔπιτ, χονσεαϑαι, ντ ν.4.7. 86 4.ν, 
ἱερῶν αριποίοϊς οὐ Γἀρὶ νοῦ, ὁ ἐδηηρίσ. ΘΟ] ἢ τὰ- 
τηρῃ πηαἰπεζαῖ ἐλ ἀγάγίο, ΝΟ γ΄ υγαρίβ ΡΓΟΡΓ. φρα- 

.639.,ν.6, 5 Θηϊτίαο ὅϑάδε ργα {ἃ εἰ ἰη οχεῖη- 40 τείας, ΧΡ ΠοΉ15. νι" 3,Ἰποἰσ(α τε, δά αἴτα ὁ οἵη, " 
το. Στ ἴη ΟΧΘ Πρ] Αγ! ΘῈ παρεῖχεν -Πτιπέξιιγα ρίααο 
Ταχζατα. ποίξγιι παρέχων ρίοθαῖ οὐ Γἀρὶ ν γος; (4, 
σάλι αολίοη, δ νέλοηνε, ο5 βεεαηη ἀα ἐηα σερῖδη- 
εἰῤμσεκβίφεης. Ν 33,Ρτὸ ἐξ ἐρχῆς ΙἜροηάατη νίἀ6- 
ταῦ ὧ Σῤχῆς. 866: ετίαζη ν. ΡΓῸ τῷ γεξείις ἰερε5 τὸ, 
ποῖη. σαίμ,ντ ν.32, ἵαῦτα πὰ ἔργα. ΟΠ οτίατη τηοχ 
δυδομένίω τη 415, ργαῖ, το ρογο 7 ἔς! ς αἰοηείατ, 

Ρ, 64 6,ν.ς,ἰσαοα; 461] σοσποιηθη νἱτί οὔατα 
εἴτα ΘΧοιηρ ατὶ Πα πΊρο ϑιοβόλανξ: 4αιπ νογα (οτὶ- 

ρζοτα ἢτ δϑιβολανξ. Ν 1 3,Πόοτὰ ΠΙ ΟΓαΓία ΠῚ αἴροισι ρΓῸ 
αἱρᾶσι: γτΤ ἀρυ5 Πα αι ν εγτίτ,οόρογθ. ἤς ἰηξτα 648,8, 
Υ.2 τ, ΟΧοπΊρ]ἂὺ παίρεῖ, αὐτεσορουῆ εν τε: ΠλΪ 115 σοπιια- 
πίρητοτ. Ν.2 8, πηασίς ρίορΥ. φρατείας, εχ ἐδ θη. 
(τ ἀειηχιῖο ν.39. Υ΄. 46, ςτπῈ τῷ Τυσκλαΐων (δ αα- 
ἀϊεπάπηι οἰ ἀητίπιιπι πολίσμκαΐι, ἀγρῷ, γεὶ αἰϊπά 
Βυϊϑπηοαΐ, δας Ιοροη άπιΠῚ τα Τύσκλῳ: νῦ Γἀριι5, αδὶ 
οὐμηρηῖο Ἱπαίπηας ΈΖπο:. ἸὈἱάοπη τποχ ἤγερτο 
νυ, χε τοροήταπη οχ Κλ ῃ. σου, ἰἀοτηα; νογθ πα 
Ἀμμ ἶτοῦ νίαγράξιιπα ετίατηῃ ραᾶσ δα. ν.2 8. 

}.6.4.75ν.1 3, ᾿Αλγιδόγα γἱἀοταγ ἔστε ρο δ, ντ ᾿Ἂν- 
φηδόγα, Καρχηδόνα, ὃ ςὅ ΠΗ}14. [δ ἃ το ἐξίιις ἔοτβαῃ λα 
γιδὸν, τεςἰίο ΠηΑ] 1 α τνταραα ϑτγαῦ. "ΠΡ. ς, Ρ. 2 5.9, κώτᾳ- 
σιν ὅ) ᾿λλγιδὸν πολίχνιον. ργείδγτὶπα στὴ πέτα Παοας 
Ποαριά πης ποίξγῇ Ια σάταγ ἐν Αλγιδῷ 7ος,10: 724, 
25: ὃς αὐϑὸς ̓ Αλγιδῷ 720,1 γ. ΑΡαὰ διορῃαηῇ ΒγΖαη- 
τίατη ραγοχυτοηωϑ [οί ρτα πη ̓Αλγίδες, Θτίαπη ἰη Α]α - 
πα εὐϊτίοης. [εἀ ἀτιπι σοητῖ]ε ἴῃ ὡς τα ἰηΠἀς ξογπιατὶ 
(οτἰ δίς γε Το έδιος ἃ τένεδος, δζ᾽ Αφοίδγος αἰ ἤΑρα δὲς, απ 



γε ἵΝ ὉΤΟΝΥ ΣΕΓΑΊῚ, 

(τἶο απ ργοραγοχγιόπωβ (οί δὶ νος ἴάλγδος, Ν.23,1. 

ἐχεπιρί αγί τγαπϑηλιζατα οἵα Ραττίἰρίογιμι (ξάος, μος 
τοίο ; οἱ δὲ ρπως ὅ)ηχέροωῶτες, καὶ αϑὸς θἠκίω ῥαπέοϑαι 

αὐεσοικότες. [«ἀρὶ νετίο παεῖ Βγίξογοϊοσίαπῃ αλέσε- 
γοἐπειρίφηϊο καὶ στ, σΟ ΜΉ ΦΥΙΣ, ξ6 εχ βγσόμιο. ποῇγα 
ἃς ΟοἰςμἰΠεδξίο φαίη νογὰ ἤτ, τ ]Π1 πα ποη οἱ ἀα- 
Ῥίαπι. Υ.2 6, ἴῃ ἜΧΘΠΊρ] ρτὸ αττίςιο πὰ εἰ οοηϊπη- 
δεῖο καί. υδπὶ ἢ πγ4}15,8ςο!ρίοη 44 οΓ ρΓῸ φε άτ,Πος 
(τ πία: ρεγηη ει ἡ: 67 σοι γα οποία ΘΗ 4 ΟἸΤΑΤς 
εαρείηρῖς σογρογ δια, ΘΟΘΡΙΣ Ἱ μ(ρείαηῖ. : Υ.3 ο,'ῃ- το 
εἰ ἐν χά ἀϊτα ε ᾿λ οπγιοοά. Ν, 4, ΡΓῸ τις ἐν ̓ Ανπίῳ εχ- 
οἰαρί αν Βαδεῖ δωμαντίον, 44 ἰεδλίοπε γεζεῆτα σοἱε- 
Αἰμς γογγεγαῦ , αὐΐα ΡΥ 16 ΑἰΠεν σοη [εἰ Οογηοίζμσ ΤΟοί- 
[ξοεοὔενά!ι εχ ρεξίαπιο [τη βπέδηα, ἸΝ οἴἔτατα Ἰεδι- 
ΟΠ οπὶ ργοθαζ ετίαπι Γαρὶ νοτγῆο : φάΐμδν [24 δος χηὲδ- 
γαπὶ “πε Κορβάηος 59 Τοίοο:. αἴας ἱτὰ ἰεσοη άπ 
οἤς ρετίρίσυππι εἰξ εχ ράσο. ραρ.ν.Σ 9. Ἀπ. 4υο- 
πε οοάεχνογα ἰοξεοπίς Βαθοῖ νείιρία, Τὶ Αὐζίς, 
Ρ,648.,ν.8, ποῖα Πἰσ ΓΙ ἢ Π1 αἴρᾳ ρΓΟ αἱρᾶ. . 28, 

ταδτίαϑ ρἰατιὐδῳλαξύ,πες. Νν. 4:,ναἱρ, Δωύεςἱερίτηγ 20 

οτίατι ᾿Ὡ Τὰ οὐπιοοαΐςε : τ ἀθγηαο ἴῃ ᾿ιαρὶ νευΠο ΠΕ, ᾿ 
τῦς, 44 υγύενρ  )γη 4222 σεμέθητῶ. (οἰςμΐα5 Ἐγ δεῖ 
ΡΟ ΘΟ τεροπιογαζισιία Γἰα 5 (οτ] δὲς ̓ Νλατίτπι εάιι- 
ἔζο εδτγα ϑασίποϑ δἰτοτο Ἔχογοίτι, σαίξτα δα Ε γοτα πὴ 
Ῥοί(υς. δε ά ργοςυ ἀμθῖο νεγὰ εἰς Εα]αΐΝ τἤπὶςῦ- 
Ἰεδεαιγα, ορσοπάπιπη εἰς Φιδήγης. ᾶ ΕἸ Δα πα5 ἱπ Ροραὶὶ 
Ἀοιη. ἀἰοϊοποτη γεγγαόξαβ ἔα, ἔπρτὰ παγγαιῖγ δι- 
ἕχλογίη οοπία!ατα Τ' ΠΑΡ, 5.2. 4.2.7: ϑἀεπΊα 6 ΧΙ, 
{λέ τς αὐ νεθς ἀΠ ΠῚ ΠΠΠῈ, ἐχροίεϊς στίατῃ ἢ  οσλα]ο, 
τιδ, 2 ααγο νη αι ἴῃ νετῇοηο ίςηαὶ ποη Δα ]- 
ταὶ: ρα [οσιίτη συ 4 επὶ εἰ Ἐ. οτίαπη πα π  ἔοππὶ 
ἢτ,6ς:,4. ᾿Ξ 
Ρ.649,ν.5, Γορίγχος ὃς Κοίλιος ςοξαητετίη (εααςη- 

εἰθ δ γοροσπηταγ; οἵ δρηα Γἰπίαπι ἤτ σγαρερης Οἰα- 
ζσ,τλασο νετοσγιμτι Πρ γογα πὶ σοπίς πα, νῦ τείϊατιις 
δίσομίας. διρτα 4104; Κοίλιον Αἰ φαοτίοϑ μαθυΐπηιι5 
ῬΕο Κλοίλιογ: ὃζ Κοιλίας τάφροις Ρῖο Κλοιλίας. ΑριάΓ1- 

αἰιαγ νεγο ΠοΏ Πα} οοαἰςὸ5 Παδεης Οὐείζίγη, ντ ετ- 

ἴατι Εοἤάς Οἰκελίαι. Ν,. 27, ρος ἰδίων ε"ΠἸρῆς εἴ πο- 

Ο 
Ν"» 

᾿ χα ηἷβ πον οτίαπι ρᾶρ. (εη. ν. 33: ὃζ ἔἸρτὰ 636,1. Ν΄. “ο Πο; (δο:σε ον. ας, ἔοτοαη ΓΕ 5 ἐκπέμπ, 
31,0 λαλεῖτε ἰῃαἸσατίιο νογ δὲ τη ἀοοίρογα πγ4]15, 
Ποτεάάςηάα ετίτ οἰδαία]α: ποῦ “αὶ 96 ἀε ῥίοο, [64 χά 
Ῥσανηϑαης ψεγύα [ποτ .14 οἰ ποη πηδρ 5 τ ΟΕοΥ 

{5 νει θῖς ν εἰς φυᾶ πο ρῃ5. 5: α ἱπιρεγατίαπι 
ταοάαπῃ ργοῦδης οτίατη ἰΠἴᾶ πα ΠΠξ8. φο:ς.Ὲ 9 ΜΟΥ ΚΤ, 

ἐρρρεγαῖον 44 ἡφαμάαια βαόεαπι αὖ [ἐμ αι ἢ φρράπσ, 
σα χηργοηηε δι αέςεγα, (6 Αἰ 1671) αὐἰηγηηαιν δὶ 
οτἰϑ πὶ Ποῖα “ΠΟ ΓΟΙΙΠῚ ἃ [10:10 αἰςὶ ηι}4Π} ἔαριιπν Ὠ]ο- 
ΠΥ ΠῸ5 ἀρρε ας, [)6 εδά θη μας {δ τοἰτ Τά απ 1 Τατι5; 
φηογ οὐ τησθης αν δον βγάϊοντο τραηαέεὗ ΑἹ ς στεῖρα 4: ςῸ 
ὠγαοράοα [ἐοἰες εγα!. Ν.34.,ἴῺ ὀχεμηρίατὶ εἱὲ ὀργῆς: 
ΡοΓρεταπι τα Πι πησαϊατε ὀργῇ ΠΟ] 5.«(ντ Αἰ Πδ᾽, ποτα 
ΑΛ 1.4.3)τοροηοῖς Ροτοσίϑ ρίαγαίε ὀργοῖς. (4 ἤπσι- 
Ἰλτα ρσοθαζ οιΐδπι Γἀρί νογῇο τέγα ἐμαἰέσφμ!α. Ν 16, 
δ ἱερέϊς τοτποτῖ ροτε ,ὅζ ἱεροιὶ ΓΕΡΟΙΙ, Παπη ὅς ίᾶςτα: 
Ρεσγίοηα βιογιιησ, ὃὲ ίϑοτο τηππε γε ρα τοταπὶ νἰταπὶ 
ξαπέει πητ, 131,2. ἴῃ νογῇοπα ἰρίτιγ ἤοΙεσοτε ρο- 
τουῖϑ; ογ4792 15 2 1 [δ ἑ416 ἀρρ είν, ἀογῖ ον ἀἰμῖς υὲ- 
γῶν Ν 47, τοξεια5 οραϊζπεδείαν, πη, Πυ τη. 

Ῥ. ὅτο,ν. 8, ἢ αὐτὸν ἀσῃοίοἰτ οτίατη Γιαρὶ νογῆο , ἐς δο 
ἑά ον; σαί. (ξ τε ξξιυ5 οαπὶ ΟΕ] ϑηΐο [Ἔρθιη15 τὸν 
αὑτῶν, ἴῃ (α οαὐέγα. Ν.τς, ἴῃ Ἐχαπιρίδγι οἱ αγαγο 
καὶ ὁταῖν. νΟΓΙΟΥΘΠῚ (Οτί ρτιγα πὶ ἰκμιαιόταζν ρτοθαζ ετ- 
ἰδῃλ  αρί νογῇο : οἰλσερς φησί γοδογες τη οαϑγοἧμηε (χ᾽ 
ἐγ4:. ΝΜ 53, ΠοΓ 6]]Πρήϊη ποπηίηίϑ5 ὧι ροίἘ ἔργφν. Ν. 
36, Ρίατα!ε ἵασποις ἀσῃοίοίτ οτίαπα Γιἀρὶ νοτῆο: ἐφήος 
ῥβαίογες ονμ ον. ΑἸ αΐ σοπαθηϊοητίις5 νἱάδταγ ἤπ- 
θα]ατο ἴαπον. Υ.3, γεόξίι ἀλυργες,νεἴρτα 268,26, 

«ἈΝΤΊ. ἈΟΜ. 

δέ 4110]. Μ..47; ΚΤ πόλιν Πης δγείςυ!ο ἴιρεὰ η 
νἱἀτράτιιπη δἰ αοτίεβ. [64 ςπὶ πποχ [Ἐπ 
ἀγρών, Ἀϊς ΠΟ 416 ΠΟη πη] 6 οιπη ἀγτΙ σα οι 
πὐμὺ πόλιν. τ ἜροΥἴτατ τάπηεη ετίατη ἴῃ νοτι ασα 
Πα οητο {ΠΓ}}}15 ρίαῃε Πτιιέξιιγα; ορατνγοῦ 
δ) ΔῊ ξένων, ργ«Ἰογἧς υγϑάπὲ ξ8 ργοηήμολαίε, 
ἸΠΠΆ γος,3;,47.. ἃ ἦν 

Ρ. ότι,γ. .νΠΆρυ5 νἱάετας ᾿ς ο ΠΣ αϑδαλ 
γεγτῖτ, αὐ ερεθης Τ᾽. Οὐαερτέμη». [πα ποἰξγαμη 
ξὠν,υαταγο πο οἰ ποςεῖῆϊς, ἀρταπο επί πν (Ὁ ΠΕΙΠιι 
Βείτιντ ε νεγποπο ρετίρίςίτιτ, Οοἰ επί ἤς γα 
5 καάϊεηξίς βόε Τ᾽, Ὁ κεμ11} σορ ῖς, 9.21 414 ορεγ, 
σησῖτον ἔσοίομαίο εἰἰξξαιονοῦ» ἐκ ῥεξξαδαι. ἴδ 
ΤΑΟΧ Γαγίῃ5 ργα Ποηγξ οἵδ ροϊροδτειπι, ν ἢτα 
40 εξ, Τῆιον Κοΐντιον. Ν.χ 9. ταύξιις δαλεξόμα 
ῥαγαξεγῆ, δὶς ν. 3.4, σοπις πίθητῖμ5 ἔτ. χρή 
Υ.4 τ, αϑούεσεαν ΡΟἤτιιπ) ρΓΟ ἀπήείν. 
Ῥ,6:2,ν.2 ο, νόμῳ ἃσποίοϊτ ετίατῃ Γἀρὶ γε 

εἑξοο γηΑητηεη ἔρος ἀαθ4: τ [24:. Ἰϊο οΐ τη Αἰ πεῖς 
ταῇϊς δἰ Ἰαἷ5 πανὶ τὸ λκόνῳ τοῖο ἐπρεγιῖ ιἐηερογει 

Ῥ, ὅς 3»Ν.4,) Βιρτῶνα ἀρῃοίςίς εἰἴᾶπ|] ατὶ νοὶ 
Ρυσ [Ια φαοα; νυ ]ρατί Πδτὶ Βαπο υτθέ νοςᾶι 
άπ, τηδιυ(ογιρτι ΔΠον 42. ΕΧ αὐ ἀἴμο 
διροηΐμϑ σοηιοῖτ, ν Βίας Ογέοναῦρα ἰερεμάμῃ 
νΕ] Θγιομερ, (ι ΤΙ ο᾿γ Πιιπι ἐς ιιαπηαγ ἃς ἔτα 
(Ὁ Οὐἀτοινἷβ πουηἶπε ρα] ςατα, ἴῃ 41}. ἡ 

Ῥείη! Ογρ [οἰαν, ΟΥίοη, ξς δηίρτο. α Ρυάθι 
ντγασησαε ἰεσίτιν, Οτίοπα ἃς Ἡουτδαμη, ἰοὰ Η 
ταηστη [η Ετγαγία βοΐ, Π|}0..3, 6: ΟἸτοπαπν τη ἔπ 
τη 15, 1{0.2, ς.12. 5ῖγαῦο αυραᾷς ὃς Ῥτο]ο πηδ5 
(ζαητ "Ὄρτωνα: δ 1} αι επὶ σοι ΒΡ] Ιπίο "Ορπ 
{5 ἀϊοῖς Φρεντανῶν ὅέένφον, ΠΠῸ0. ς, ρ.2 6 4.: ῬιοΙ επλ 
ΤΟ ΟὐΠτη ἔταρτηεητὶς (το απἰς ἤορτωνα τει αἱ 
ΒΗ 15, Εγεητδρογαίη νἱ οἷς, 110.}, ρυζο, δυργαδα 
ςοιταριῆ εἰ Βυΐα5 ορρί αἰ ποτα εη,ς ς 8,8: (ς ἀ Πδ] 
τία τη οἰ ἰωτεστατη : Πϊς,Πηἶ5. Ὑ. 6, Ῥωμαίοις 
ἄπ οἵδ σοι σαίαι, μοὴ ἀαείιο, (νι ἰΏ εΧουορ 
{τὶς Ροτίρίςαιιμ) οἱ οἰ νοτηῦτο. Μ΄ 7, Ἐχο ΠΡ, 
Βαθοῖ αὐπες, ποίτγιπι αὐτῶν ργοθαζ οἰίαπὶ ἀρ 

᾿ 

τ 

τοιηροζγανε ίξα. ν. ὀκπορεύεοϑοη, Υ᾽. 2.4, ντΕΓ 
τοτρτος [ορ τ δγεξιών: ν τ Ραττὶςἰ ρίτ μος δὅ δα 
π05, (64 δά ρίεθεπιτγοξογαταγ. ἡγε Θεἶς 
δ Γαριις νεττῖτ, ἐμαρέαίοος ἐα ἔβη: [ἐγρρουέ:ςα 
σΔΠς ΙΟποηῖ; δὲ ρίοδεεος φαἰγναδαι, φρμμα 
δἰπο(α τ» (δ;ρα!τερ σεν ῥα ἐεπάρμίε. ͵ 

Ῥ. 61.4,ν. δ΄, χθιηρας Πᾶθεὶ πελίτας. (ες 
σΌ ΠῚ ντγοα πο ἰητογργετε ἰερἔθαπι εἴς, (ξη(5 ] 
δι ςοηῆτιηδητ ἰςαιεητία, Γ.. 12, ἔουβαη τε μϑα 
ποιηστι μάγοις, ντ ν. 9 αἰδαλαξόγτας. Υ᾽.2 6,πηασὶ 
φρατείαν, Ἔχ» οἰ ἸἼογοῦη, 

Ῥδττ»ν. τ, ἴῃ Ἔχειηρ τὶ εἰ ἡμδ, ρτ πιὰ 
πᾶ: ΡΕΓΡΕΓΆΓη, ΠΆρι8 ντ ρΡεὀπαἤπίςιπι ργατεὶ 
Ν.ο.Δἀρταοθάδῃϑ ἃ πχεϊ τις αυδάγατ ὃ 118 
27,ἀπρ οχ δϊς πισπάαπη εἰς: ἴῃ πολιτῶν, ἀζίῃ 
Ρεοτείβη(Ὡβ τε αίγίτ πόλεων, ναὶ οἰκιῶν: Ρο 
ΓῸ πγαταῃ πὶ] τοὶ δὲ, ( ποῦ δας καὶ γαναΐκας ᾽ 
τἰοτί, ποογα ο[ἘΤ αρί νετῆο, (ἰτί4ο πη; Πὰ οπλνοι 
δῖ ΠΟῊ ἰτου ἰῇ ριϊοῦί: "δ ψΑΟΥ ἐῥηη δα σδάς 
ἐΐσ,πες σὐμέξηο; [ξἀ αἰτου ἐμογερταν δ, ἰϊον οσοίάρ 
Ἰφξῃΐϊῃ5 νοόγζογας, ποίσεγίπὲ σοίεσος ξ5 ἰδεγον ἐμ 60. 
Ῥοιείξα!ον υομέγε, [δα ροιίτε κε μοεράογίμε, ἐϊοεὶ 
καί απεγέμι. Ν). 42, ος ἀρῃιοίοἱτ ετίαπη Γαρὶ γοτίῃ 
φάη θγὴ, ο] οἰ 5 πα] υἱτ διηου δδίαγάς, 50. 
ν, γῆς ΠγδτΟ ΠΥ Πυϊσώθ ΠΟῚ ΓΤ Πρηιῆρας χώραι ̓  
οὐδ πῈ πόλεων, [Δτ1 01] (ΟΠ ἰςοτ, ΑἸΒα, οπία. 

Ρ.όςό,ν.",1 οχξρ]ατὶ οἴ δου ἢ ἐγκατελίποι 
(δ ἐΐκα πελείπομεν ργοίσατ (δ ις οἰποδίδομμεν, ἐ δι 

11: " ς 



τρί νογῆο; ἡομγορ σεκίνεην. Ν. ς,πταρὶς ργορτὶς 
νετείας,  Ρ ἡ οηῖς, Ν 16, τς οαίπητ Ηἰς ἀπ θίριια, 
1 πῇ ἢ πόϑς τίιὺ βυλίω δὴ ρταςεάφητία γοίογας, (θη [5 
εἰ γα οραῖο [δε ργοίαιο γε άσεία ρίοδὲ ἑπγς οδι αἀ- 
γῶν (ἐ᾿ 1. δὰ (ςιοητία,Ις νοίτογα ροτοσίβ ργϑ- 
5 ἀρηα (δνι 41 9725 ογρερρτ ρ οὐ τε ἐγ έφηα {ἐεργέειίος 
15.. Ν.39.{{ὸν τετποαπηι5, ἀθο ἘἸηβηίτιιπη 0) αττς 
«ἰξδηομένων. ν 6] ἱερ ὁπ άτπὶ δὴ 53) σιωωμοσίᾳ δία οϑμο- 
γῶν, [ρυ8 νεττίτ, αάον [5 ἐσηείτεν ἐμ ρηεία!οι εοη- 
“ἀἰΐομῖς. ΗΠ σία νεγο αιᾷ γείρίοἶτ, ἰαρτὰ Εαΐτ, 6:ς, 
. . 46, ωρϑιϑήσην [ἀργὰ χιιοη; αἰτίη τ} οημξ- 
2θηοῖο, 64.2.24. (ε πυροϑήσεν ργοῦατ Ἡϊς εἰ 1 αρὶ 
τῇο; (ἐγ τονε γ Αγ [βέ9ς ρΥ ΡΟ μπεγος. 
Ῥιός7,ν.6, τε ει5 τις πλείοις, ρίαγε;. Ν΄.8, τε ξείτις 
ὀχεϊογ, σοί ϊοσέμγα, να ν. 4.0: δε [ἀρταζόο,σ: ν᾿ Βος ἰ- 
πὶ Αρρί! σοπΠ] απ σχροηίτατ, 01 1, ΟΕ σηΐα5 
ΠΟ δά οἰαπὶδηπατῃ γα πε χογαῖ,(εὰ αὐ οὐ πδ5 [ἢ - 
Ἰίσητος ἜἘχιθπάεγατζ, [Πς ΘΠ] ΟΊ ΓΟΓΑΓ ροο Μ6- 
ἐγ οβδεΥἐΓΉΥ 7 ἡ ργολίγτο ἀημ0 δέ φημ ασηἐγα- 
μα ἢ] ει. ἸΝοἰἶγα νετο,ντ σιςςα νογθα,αηγοἱραί- 
αν ἰταίγοτ: τ ἀοτηιις νογβα 1 101] 14 γ»εοάο εχοδ- 
ποροίίσα φοτοίεη τγέῥημοείδεγεηῖ. Ν 5οΩΝ ἰτρὶ- 
Ῥιαποιηθῃ, Σπόριος, ἀρ η οἱςῖτ οὔ Ιὰ οτπ. ς. εὐ Γαρὶ 
Πο, δε ργοθατ [1υΐι5, ΟΔΠΙοάοτιις, ἱοάοτιις,α 
Ρωμαίοις Ποη ἀρῃοίοίς Γαρὶ νεγίο; πες “4 ἀἰσει- 

ἑησα ἐκάη. Ο εἰεηἰμ5 Ιορὶτ Ρωμαίως,ἴςαι Ῥωμαϊτί. 
Ρ.618, ν.2, το ξε]Π5, ἐπ΄ αὐ πε ντ τ ρι5 αι η; ν Θγεῖτ: 
[ον ρ ΓΑ ἱεροῦ. Ν΄.10, Ηἷς φιοα; Ιοοιι5 ς ἃ οη). 
|.οπιξάαταϑ εἰξ ἰη ναἱσ. Πδ. Πς Ιορίτατ ; τ γὸ ἑ αὐ αἱ 
οἷς γνῶμαι δοκιμιοίσωσι(ς Πτξτία ρΙλης ἱπηροτέςέξαι Ν, 
ἔοσβδῃ γοέξίις ἀφῆκαν, Αἰ» αἠζόγαηι. Ν 38, υϊδοῖις 
δάπος. (ἀοζατας ἰδρ 65 αἰοὶ παΐδιι5 τί δι πὶ ίογο- 
ἀεὶ πῆς. Εχροήτα νεγο Βοος] οχίαργα 410, 29. Υ͂. 
Ἰάδτα υἷας. Πἰς δΔάποταῖ; 7Ζαἰα βάεὶ «ἀν Πραϊογὲ 
αἰλέγηροη ας. 
δ 7 9.Ν.τας Ραγτί 4 ΠῈ τε ἀσηοίείς οτίαην Γαρὶ 
[ο :ροξτοασ, ροημβοῖθ, ργα(δηετύνε. [εὰ ατἰϊοιηιι5 
γἱΕἱερυφαντώγ ρὁἴπτι)5,ν οἱ ραπο το Ιοπά 8 νἱάοτατῦ, 
δῆτα τεροποπέε, Κοιῃ, σοάοχ πεσσοπιίππέζίο- 
ἢ τε ἀσηοίοϊτ, πος ἀτιϊςαξαπη Ὁ. [πέτα ἰπ ΠΏ] Π]οςο 
1. 14}}6 0 ἴτιιγ ἱερομουημόγων τε.  .2 ο. Παΐα5 Πιο ας 
Ἰετηξάοτῖο ἀείσετιον ἐκ οπγ. σοα οί, Ἰη να]ρ. πο ἸΘο- 
᾿σιεὺ δύο ( Ῥέςς: ὃζ το χ στιυύγτες ΡΓΟ σαυιόντες. ΕΧοο- 

Ὁ ΓΟ. ἴδ 4. νετίῃι λα[γαγόντων τεροίτιιι ργοὸ ναΐρ, 
(ξαγόντων. Ν΄ «Σζ,ντογα; ἱπτογρτεβ σαπ. Πα} 15 641:- 
αἰθα5 (τι Εὲτ ἀ ογρέφέιτ : δια οηΐα5 σατῃ Ποηγῇο, 

ἱ γάοτο, ὃς (ὑδριτο  "ηΐ5 ταΐσ ει 15,πγαιμι! τ Κ᾽ ογγεέἑίπα. ἀ- 
Ἰουπίοτη ταιπεὴ ὨΙοἀοτιαπι ρτίοτῖβ ΠΟ 486 (οτί- 
Εἰγα (ας νο σία, αι ΠΊ 4118 ΠῚ σογγαρῖα, Ῥωμύλος, 

Γ,.,290. ϑ8εη.ν. ΟΧοΙΠΡἰΑΓ ἴητοῦ Λεύκιον ὃ Ικίλλιον 
ἱ γετ σορο ἀτίπαμη καὶ: ροτρεγαπιεντ ἄοςεῖ εἰ [ὰ- 
Τεγίτο: 724: σαν} 7 σοῖο Το πο εἰοξίη ΟΥ̓ ἀπὲ ἐγ. 
ἵν τ, νεῖ παρέφον ἰπ δγεῃἀπ1Π} αητο ὠφέλφαν: να] [6- 
αάυτῃ, ἐὶ μικρὰ ἢ. ὠφέλησαν. τιν 

Ῥ 6όο,ν.1,1} ἀρὰ ν Φετατ ]ςρ Πς, ἅτε ἥινα παραίτησιν 
ἡ ὀμίνοι, , σα, ΤΥ αα»εεεεμτο: ἐκ ν !ἐοπόι. (Ἑἀ τατί- 
1 τ τατηση ἃς Πεος [εὐπϊο ροτείε, νείπρτα,6}1,42:ῃος 

ἵγιιπι [σηξι  ηόζ, ἐχομἀπα ροί εξ αἸοεμεφηό σε- 
αὐδνάάπεοι, Ν οἱ ποἰοία, εἸλ οἵη. σοα. φἀαἴτα, ἃ- 

Σ οἰκίτ οτίαιη Γαρὶ νενίτο. 584 ργὸ φραθλογίας ἀρτείιι5 
ἔ ταῖἴε Ἰοροτί5 ςρατείας. οἰ οῃΐα5 ἢς Ιοσιπὶ ναγζογαῦ, 
ρα": τγεῤηηττα ροε 6 βεηξῖος εἰς σΑΥΘΕΥ 622 
4 οὐδ ἐγ έη!ς σα Ὁ] Ὁ} ἀς ΕΠ Ποτ, ες 4 τδτιιπη ἔχοντες 
1 τοςυΐ: ἔχοντας νειτοη δῦ εἴτι. Ν αν, κα γχαφαὶ ρτο 

"πὰ σι γχαφαὶ τεροίταμπιοχ εοαξοοι ὰ. Ν.; 8, ἀυτε 
 ΤΙΠεδπηι5,Γεοίρτοςς αοοίρίςπάπι οΥτ ΡΥ ἑαυηϑεντ 
γα ναττῖτ, ἐγέρίτεη ρίοδὲ απ ξέῦ, ἴσα, σιιπα [ὰς 

ἶ εἰ Ἰοραπάιιτη αὐτῶν, ἵ, ἡ δυμδῤχων. Υ.37, τεδξίας 

᾿᾿ ΠΟΝΜΙΟΙΥ ἽΕΙ ἸΕᾺῚ ΣΝ, 

10 τα Ατείςο,ντ ἀπήλαυσαν, διηκόννία ν, ὃζ ΠτΛΙΠ ἃ. 

5 Υ ΒΗ ΟῚ 

ποιὰ δημοδικοιὶ, ντ ν.4 τ, δ 418] ρᾳῇιη. Ὁ 
Ῥ,66:,ν. 3γ1π ἜΧΕ ΠΊρ]ατὶ οἱὲ ἤ, κει α καὶ ργοῦας γε 

τεγα; ἱπτογργεϑδ,8ς γε μγίτ ρία (δητθητία, Ν, δ να]ρ, 
«ἰὼ ἀριῃοίοἰτ εείφπι Ἱ αρὶ νοτίτο; ψηρεῦ μ01: [δ α!τ6 4π- 
16 ἀε έν πά:. [ςὰ ρτόςι! ἀιιῖο νεγίπι5 ποίξειιπη ἰώ, Υ. 
τῇ, ἀπεῖναι ΡΓΟ ἀἰπτέναι ποτατῇ οτίαπι (αρτα [1 οτίε5, 
Ν. τ 6,Ἰπο απ ραγιῖςὶρ,αναλαμξαίοντας,Ε  οπι.ςοά, 
δα αἰταΠ), δρῃοίςοϊτ ντετα; ητοῦρτο5, ἃς Ροιυ]ατίεη- 
τοητία. Υ.23, ποῖα παρίωόμισοιν ρΡῖο παρενόμηίαν: πιο- 

56 4.ν: 
Ἀοπι. σοά. Παθεῖ Η ἀλλὰ πὰ συϊκεχωρυμένα πὶς νϑμοιςλαμ- 

ξαὐψν, (ἐἀ ἐοριύ. οομεο ἃ ἀοεήρεγε. Ν.2 Ὁ, ποιᾶν ἀρῃοίοίξ 
ετίαιῃ Γαρὶ γεγο, (ἀμαξασενε. (πα νετίου (απ! |ς- 
ὅζιο, φυγεῖν, δα βαέαγα. ααατ ρασηδπι Οαίο Ὁ υἱπείι5 
ἸππτΠπρ. 633,37. ΘΔ 4ο πη: γγοσαζα Π τα τὶ διιη οτ 
ν]οἸατοσίσυβ, 667,31. Ν΄.47,ν Πτατίτις ἀφείκασι, ΕΓ ον. 

Ῥι66:,ν.", πηςοτίου [εφείο οἵ, σοοϑήσην γὃ αὐτοῖς τὸν 
τε δὶ οἰ κληρεχίας γάμον: ντ ΓΑρι15 ΠΟ 45 νοΥτίτ : ργοροίῖ- 
ἐβγον 1179} [6 Εἴ ἰδσ εν: οἱ ἀἰμεήμοη ΑΘ ΟΥ̓ Τ 2. Πάτα ν εἴς 

72. 

20 Ριιπὶ πεφϑέϊνα; πηοΧ γορατίτιγ ν. 65 ἃς ργροίτίο δὲ 

20 

40 

{ο 

6δο 

Ἰηίοττα οἱξ ργοχίτς (ςαςητί πιο πιθτο τς κληραχίας 
Ρἴο νεἱρ ἐκκλησίας ασποίςῖτ ετἰᾷ Βοτι,ςοάεχ : γεροτί- 
τυτα: το πλ ηἘ. 667,:ι. Ν',25, 51 οοἰ  Βμης 4Ὁ 4115 ἰοί- 
πίππη αἰ οἱ, ἀοςοςθο ραιΐο ροίῃ. Ν'.28, ἔογϑδῃ γοξξίμ5, 
καθ᾽ ἐν ἕκαφον ἐδ ἐμοὶ πειωρφι γμένων ἔρχρν. Ν᾽3:, ἐμοὶ [700] 
νυ]σ, ἐμὴ τεροίτῇ ας  οπη.ς, Υ'.33,4ς μου, ἃς [ςφαοπ- 
τί. ἀπ ΠοΥιαΠὴ Πυι πη οτ5, πη ΟΠ δ ίταῦ ἰᾷ πτοχ. Ν.3.4,͵α- 
Εἰ απ πη ἑτέρας, 1ὰ ὁπ}. ς. Δα αἰ, αρσηοίςίτ ετία τη Τ1Δρὶ 
νοτίιο : ἐλ’ “40 7η1ἐ14γὲ, [Π:6 75:15 ἀἰμπέσ, ἀσα!ε ροίίον, 
Υ.36,ντ Ηϊς Σικκίᾳ ἰορ τα, ἵτα οτἰᾷ ἔργα ς21, 1.7, ἃς [8- 
4αεητ, ΑἸ ποῖ ρα ηἰ5. [τ ἄς πη; αρυα Οαἤποάοτγᾷ 
οἵἵ, Τ᾽ δισοίη ξ5 Ο᾽, Αφηηἑίσ, ντιὰς τι αὐδτε (υἰρῖςρ- 
ταγ Αἰ ̓συ5,γεέξε νεγοῦ 4; οσ[]}15 ποιηθῇ {τί ρτῦ οἴ: 
ἀτ ρᾷι]ο Δητα ργο ρἰςθεἷο δεσοῖσ τεροποηβ εἰς 8ὲ- 
οἰπεηεη; ντ ρα Ν ΔΙ οεἸ Μαχ. Π1.3 ς.2, ὃς Ο ΟΠ} 110.2 
(8Ρ. τ|,1}}6ρίς νπαπίμη! οδίεπία Ζ,. δισίηέτα ΓΦΉΙ Δα 
ποηλγίπατατ, Αραα 1 ἰα] ρείητο δέοίρέτσ, ἀδίπ ας δος 
οἰρές Δρρε!]ατυγ άοπι 1}}6 [λεηταταδ: ποις ἀρι Ρ] ΠΏ. 
4πο4:,}10.7,ς.28,.}}} σοάἸςτε5 διοιηϊ μαθεησ, 4}}} 5ῖς- 
εἴμτη. 46 4 ἀϊπετίτατα πηοπαΐς οὐ Ο]αγεδηι. 5:- 
φιιῖϑ λὔτνιι!ρ Ιεέτοπέ γετίπεγε τη] τ, ὃς [ἀ4ξ γεγίτια; 
ξλτ Πα ποπηῶ ας ἐπάϊςες, εο τοὶ ορίπΙοηδίααπι 
Ροτογίτ, 10 ἃ 8115 ετίᾶ ρος εἰἰ5 οστηιιηία ς ρατείςοῖς 
ἔπετο ποπλίηαιντ 115, Ἰγσ  Π 15, οἰ ἰ5,Ο]δια ἴδ: 
ἔογϑαῃ ααϊα ρατείςοτῦ Πιδσγιητ οἰ ςμτο5, ὃς ἃ ρατγίοἰ 5 
ἴῃ Βα γΆΠ]Πα (ὰ α: σοπίοΥτία αἰ πυρτί, [46 πὶ ΟἸαγοαπιις 
Δηποσᾶ 406; πιπιογος {πρεέξοβ μος ίοςο μαθεῖς: 
Α Οαίο Αφα!!ο (ἰπαυΐτ) δὲ ΤΙ διςἰηἴο, ἀπ π!!αητ τὶς 
σίητα ἀπο;άτα; 4460 ᾿ϊοτγίςς ΠΠη115 τοστῖ5,]πατο ἀ6- 
οἱ παῖς πιιπγετο δἰ ιἀ. ]εροηἀ ἰρίτιγ, 7 γέρε εν 
απ» [ἐσπάμα. του ραι]ο ρος (ν.37) ργο δορίθη δ 
σήρεῖ, ᾿εσεηάατη πηεὸ 148 ἰπαἰςοίο, δε ἐδ υἱρίπ- 
{ῖντ δά ἀτο ἀς (ἐχαρίητα τείροηοαηῖ πποϑ. Ηας 
Οἰαγεβηι : Ζαΐ τηϊγαταγ  ἰι1 Π] ει τί πι ἐς μος δἱςοῖ- 
πῖο, μαο (ντ ράτ]ο ροΙἘ ἀρ εἰμ 46πὰ [Γἰαΐτιπι ἰη ἀ6- 
σοιπαίτογαπη μι οτία ἰορίτατ) δἱ σοῖο. 

Ρ,663,ν.10, ἀγεοϑεὶς ργο νυΐρ, ἀγαϑοῖς τεροίτιπι ἃ 
Άοια..ς. αἰϊοα Πα ι115 ἀγαϑοῖς γετίπογα νο]]ετ, ρτο (6- 
αυεί με ἀατίιιο σαί ἰερο πα οἴοτ μοι: πος (ξη {5 ὗ 
πα νηογίια σι γε ρέργίητα ἰξρίομις ἐγέφηπαιη ἀφάί!, 
Ὑ.31, φαΐ Πιρι5 πολιορκηζεκουὶ νοττίτ οὐμαἑοηαίσ, ρτο- 
Ρῖεγοα Οἰαγθαηιβ σε πάϊππιραζαῖ, παρ οὐ άϊομά- 
ἐδνρῃ,1γ ο52, τρηγά τσ. δὶς σοττο ΡΠ] Τηΐι5 [6 7, ταρ.28, ἀὸ 
μος δἰοἰηίο : φρο γο [για βου εφάλμῖς με γάρία Ρα- 
δεῖ ρας υἱοίθε ργοἰΐαιεα, οὗἶτοι οὶ ργοησοάίομε τς 
ἕϊον ,χτν οἰοαϊγέοίῥη αὐ μεν σογρογε ἐπ ρηές, ηκ- 
ἐαἐπίεγρο. ἐδηα ῥοίἑα σΟΡΙΣ Χ Χ Χαα 11: ἀοπηαίης μά- 
ά ρων ἀμοάεμήρίμ, ρθαίογεε χχν, ἤΛΕΘΕ “γέ 

Κ 
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ῥμο ξότ ΧΧΧ, ΥΜΑ ΠΙ ΟἹ, Χ: ΠΟΥΟΉ12 Χν 1. ΟἸΉ 1015 ΧΙ, 

αμγείναιι; ραν αἰδη αατϑοθβάϊοηαίευπα: ἤ[ο «- 

γα, χ σαρέμεῖ, 59 χα {ὑρηπὶ θπεδησ: ΤΡ ΕΥ̓ΑΙΟΥ ἐς 1Χ, ἐ- 

Ῥιηα μα λα Θ ΟΡΕΥΑ ἐγιμρ το, [ξοηιη. δε Ποῖ εῖ- 

ἴαιῃ Ν Δ] ετι! νεγ θα, ἐς Πας τρία δ: οἰ πὶ] ξοτγεϊτα ἴῃς ττῖ- 

ἀπηρΒα}ν {πο οχαγατα, δαίουίσογε: (οπεος δ σφεας 

ἐπ αοίθ ἀε[ἐεηάηετγαάημε, ἐο γούογο ἄπει 16, ἐογ- 
ΡΟΥΙ 5 ΓΕ: 619), Οἱ 799 ΑἸογ 77; (ερρεν υτέογία βάν! ἐγά- 

αἰὸυλάεγειην. [ὃχ ξ8 χχχ (οί ει βοίε γϑισίμε, 
2ογ τε ἐη πμησεγο οὗΐο [168 ἐπε φηειὀηατη ῥοξξαπις 

σιγοῦ, ἐΧΦΥ οἵη θὰ ργομοσΆτ10π6 ἀτημισαε:: ΖΗ ΑΠΗΟΥ- 

ἀἰδοίγν οὐφέοι οχ Ῥεφοίτα γφογ εγάρίος [ὀγαδ, ἡ πεπῷ, 55 

χα ϑαίπογαρεξέογε εχ ορη ὃ, τον σσ οισαϊγεοιθ, ὑάοηο: 

ποηε6 νη, ἐγ τεηρ ραίο ἐραρθν αι ΟΥ Ὧ70} ΘΉΥΥ 1,4 [ἘἘΠΉγη,19- 

τὴμα οἰδέ!α!τς σσηείον ἴῃ [8 ρει ον ο[α ἀο ὙΠ ροῦηβ4 σο05- 

πογιθη! 2. ργαξεγοεθα» ΠΥ ἐμιη απγ θά σογοηα οἷΐο͵ οἷς 

κίρα χιιτι, μργαίοε ἱγ66, οὐβά!πομαἑισ ὑη4. 1ογῆ “165 

ουχχχαῖι, αν ρα οὐχ, ρα ας χναιτρβάίεγα ΧΧ ν᾽ 

ΟΥ̓ ΑΗ ΘΗΙΑ οἰ αν ἰρσιομὲ, πα Π4 μαλδε [4115 τρία, δὶς 

ΘεΠ ΠΝ }16.5, οὐ τς ρασηα δ τη ἐγοίξονν ἐσέ Ήεγ ΟΘΗΠ ξ8. 5. ο ἴοι οἰλάε5 )α Ογεπγεγαιη; Οὐητίος, Οαίο ε 
χχργαμῖς, οὐσαιν ἐς εῖηα Φ,ΦΥ [470 ἡμδά, Αάμεαν (4 7ηεν- 

75 ξ5 σηφάγασ “14 ἐπε. φογοηῖς εἴ ἀοηαιῖ πνεῖ 
οἷο, οὐ Πάιοπαι, ὑπα,πεγ αἰ. ἐγτότ, οἰκία σι πογ- 

ἀἰεοίη, Γουητόι ἐγεό. ξ9 οἐἑορίπ!α, ανηρείμσ ρέμα ο6- 
τα [ελ ἀσίπία, ῥα [μα ἀνοαἰεηεήσεηε, ρραίογη 16 ἀοηα- 
τ οὐξ χικη μος ὑἱοιος7μσ. ρορηίς γριταγία ἄομα ρα- 

ῥιαίεηραίμεσα, ἴῃ ῥα ργοκοσάϊογία ῥέον απ, γεμρηρθα- 
“1 οἦ ὑμρεν ἴον {1 τγτηερρθος ποήένα. ΕΠας ας οἱ- 
εἰπίο ἤυς Ιλ οιθαηο ΑΟΒΗ 6 φαέξοτες ΠΠ|: ια ςο]}4- 
τίοιἱδ σγατία μἰς ααίςτι θη ει] πλδυ. Ν'..8,1Π εχ- 3. πο Αἰ Πα ας οτιᾶ (ας! θη ϊ νεγῆο : σοῃ θείαν δ γείη 
ἐπυρίατὶ ο[α τϑϑ- καλεσα μένοις, δζ ἑκοισίοις. ΠΟ ΙΕ ἃ ἰεέξο- 
πεῖ ργοθατειᾶ [ἀρί νετῆο, δ σου οην. Ν..42,1η- 
εἰαιην ἐμ αἰεί Ιλ οὐηιςοάϊος. Πάριν! οταγ]ερς 
ἀλλὰ Θὸν αὔοᾳτ. νε] ἀλλ᾽ ἔν τε παρ. [64 5 1π αοἴθ. Ν.4.4. 
ἴῃ οἰ τ] ξὰ καὶ μόνης, ας Πα ογαγαῦ ραγείο ρει ΠῚ ἀγῳ- 
γισοξ μεγος, ΝΟ] ΠυῊ1}6 αἰ αι 4. οι. ςοὐ Πα οῖ, καὶ μόνος ὧν, 
ὁκοία τεῦ. διπη}}15 Ἰοςις ἱΠ τα 680,2 3. 

Ῥ,.66.,ν.} «ἐλαχίείω,ρτο νυ]ρ ἐξ αὐτῆς, τ1Π0 Β ΟΠΊ.ς, 
δσποίεϊς οὐἱᾷ [ὰρὶ νεγίτο ; 7,16 γ211},1777 Α7 7": 68 ραν ΙθῊΣ 
ῥαθφο.ς].}ς οἱτ, ἐγ αὐ τὶς ἕινα ἔχω μοῖ. αν. 564. ν ἜΧΕ η- 
Ρἰαν πάθοι ὑμῖν, ἀαη αἱ σαί, πο δι ὕ ὑμδ' ἀριποίσίτ οτιᾶ 
ἴχοη) ςοά, Ν.26,1πο} {τι ἔχοιεν,Ε [ὰ τα), ΤΠ Ἔσται, 
Δρηοίοίτ οτιᾶ [ρὲ νοτῇο; βαδεγθμι τηξενϑόάαηα. Δα τὶ 
Ἄοιι. ς. μαθεῖ ωροςε! ἐκακ. [εἀ ἀρτίαι5 πο ι ἐπέςεν- 
ἐγκα ἄχ, νεῖ ποϑινέγκαοϑαι!. Υ.31 Ἰλοτη. οἰκοινζω 1) πόλιν: 

πο οὔγρηφέγιεη; 18 ὧν δεν ρηίαπ!, [δα {ἡ ἡρίόγην ργο- 
ργΐανε. ϑ56η.ν. ἀρὰ ]ερῖς σιωελευϑερωθεῖς Ὁ ̓ΡΉ “,ΚΑ͂Τ2 
ἐά ποη ἀπο [ροη οἰ ἐόδν 4:4 ᾿γγαπηάς Εε].τ6- 
τοῆτο σωυελευϑερώ ϑέ' τες, (414 πγ 6 115 ΓΟ τας στη [6- 
πυθητὶ αὐδαλαξύντες ) ρίο ὑφ᾽ ἡμδμ!᾽ Ιερίς μ᾽ ἡμδι). 1014. 
Ἰλοπη οὐ, Παδεῖ, ὑπ τυραννίδος: ΡαταΠὶ ςΟὨιΙΕΠΙ ΕΏ- 
τετ.- Υ..3.2, 11 π7.ςοα. Παθεῖ ΚΤ' κληρογομίαν. 56 6.ν.1Π- 
οἰαίαμι ὅσα, ἰπίδγτιι εχ εοάθτῃ ςοα. Ϊλ οπ, Υ..3 6, 
ἰάεπν Ιλ οπγ.ςοά, ἢ. παρεληλύϑασι. 

Ῥι6ός, ν.3,ὅπ πα ΠῚ εχοιηρ] ἰερίταγαητς ἐπεὶ,δχ 
Ἰλοιη,ςοὐ. φέξοτγίτατο ( δ] αταη) εἴς. Ν.γ, ὄρταςη- 
τίτι5 Πηρ, ἐψηφίσαῦ, ( ἡ βελή. Ν᾽. τ, ταῖς γρωῦ ψήφοις τα- 
ξεγεη τιμὴ δα ργατοἀεητία, (α δαμαΐτο ταὴ]ϊ αιιορίαιι 
ςοιηπηατῖο. εἰ μιὴ ὀνῳ ινὶ ϑόπῳ: νῖ ἱπ νετοη ς Ἔχρτοῖς 
ἢ. Δατ πο  οατα Πἰς ποιὰ ρεγοάο, δέ τοἱο ρΟΙξ πίω ἐ- ὅο ἰατο ἐξιόντος απ οίοῖτ « Ιλ. οαἀθοπν Γαρὶ νοι ῆος ΚΑ, 
λευϑεκίαν ροῆτο, μας ἐχ γι ἢ 48 (δηιδτία : δι αἰμδη "σὲ- 
τὴν ἐαἰρεέις, σφ [θέμα ἐεδον τον» ὑεέν αν ἀδοίανα- 
γέ Ρο!οθλς, ππης ταηάΐονη Οπαγεθς, [22 772Ρ {15 ἀπιῦγμι ἰὲ- 

ῥογιδ ον οῆ ἀσναντ, ἔγεῤηηῖς [εγφητότο, [ἀπεῖε. ϑεά 
της ἐχραηρδαα ἔμ είς Θ ἀητα Ὁ γεωμορακὸν νόμον : [ἔγι- 
ἔξιγα ἀπτγίοτῦο, Ν.. 6.1} οὐ.ς, ὑσοκλίγεωϑε. Ν΄,28,1 46 πὶ 

«οὐ. Βαίλοῖ ἢ τοιὶ κα ἃ δκας »ἑαῥ'ποντω τ νῖ [Αρ] 4ιιοη 16 
γεῖίο :εζά οι ἐφεγιθη :ἤε7,2. φαᾷ (ςτίρταγα 1 θη ο 

ΙΝ ΥῪ Ο ΝΥ ΠΑ ΟΥ ἈΝ ΤΊ ΚΟ ΜΝ 

4ο ρκδμεο «γαγίο γεάεγηρία. Ν᾽. 8,πε]υίλ,ς ΒΟ). το 

{0 νἱάστυγ εἴδες ὃς Π4 0} 6 σετοτὶσ οἰ θα 5 18 δά εχρεαϊε ι 

σατοῖ, καΐᾳ δῦκαι ετυ τ ν τ" ἴῃ α1145 ΤΟ ΟΠ] Δ τΕϑ ΓΑ 
σα] πνϊιταηταν, 596 Ργοςα] ἀιιο νογὰ ἐςείρταγα εἢ 
τοιὶ κα δίσκοις ατιατι) σε] ΘΠ ι15 06: (δοιιτὰ5 νεΓΓο 
ὑγηά ξ5 φαἰοηέες ἐπ Ἰριφηιμεηε οη ςετῖς ρορ,ν.3 6, αἰ. 
εἴς διέζοτ, πὲ αἰγγέϊα 7 ψήφων τοειὶ ἔχοντεις ἀφηρδῦτο. ὃζ, 
ἐταρ! γα) κα δίσκο; ραττεθι}5, πο ππογδητοῦ ετιᾷ, 
730,6. Ν.31, περαιίμαιη ὑ, Δρποίοίτ οιιπη [Ὰ οἵη 
1μαρὶ δεἰαπ νεγῇο, ὃ ροίτ! τ ἰφητοπεία.. ; 

,όόδ,ν.ς, οτϑαη γς ἐξ !ι15 σιωέδριον πα δικίων. 
ἴῃ Ἔχεπηρ αεὶ εἰ διελέφϑαι (ἃ τ 6 Πγ. δα λείπω) 410 
Ἰῃη (ΟἹ ητῖι5 εξ, ἃς πηι αρτα πη, Ψν4 τ, λοις, 
Ὀετἥτειρτο ἢ δέ. Εχ εοαξ η(ογτα πητ χις ΒοοΪ 
νοτία ὅς (εααε πεῖ. Ἰπο]υἱαΊαητ Πἰδ Πρη5 [1] 

Ρ. 66γ,ν.5,ν]τίπγιπὴ ποπΊοη (Ἰπηαῖς ΟἸαγθδῃ 
[υἱρεέτα τ1Π| εἴτ: πφοταιηεη σεττᾶ παθεο χυοά! 
Ροπδην. Οἰαἰἶτι5 ςοπία] ἔτ ἀπηο αν Ν τθο ςοπάϊιι 
2.5.6: (αἰϊμι5 πα] Π15 5 δοιηργοηΐῃ5 νηπ5 Παόξεη ι 
ΔΠπὸ αὖ ΝΟ. Σ ς χ, ὅζ 2 6 3: Ροίξαπη πο τί, Οὐΐς 
γοτῖτας παθοαῖ, ἤθη ἀσβηΐο. ΕΑυΐος γεροπετγε, θὲ 

γαϊοτίοσ,ροριυ ανῖο ἔδιιοτ; Αρριοβ οοῃτῖγα, ἴσα 
Ρ᾽οθεια: ϑογι!ος αἴ; αἸἴο5 φιοϑιῖϑ ουΐα; [Ὁ μη 
{τα Ἐπη ας τὨ 1 Π] Ισοις ρίδῃς ἰαρεέξιιϑ νήι5 ΕΈ 
1|1ς.1λ οηγ.ςο ἀπαθεῖ Κοίλιοι, σαί: τ ἀξᾳ; Γρὶ ν᾿ Ἶ 
Ν.8.,Ἰηςἰ Δ Πὸ «ὐοαὶ, εἸλουη.ς, Δα αἰτᾶ, ἀσηοίεὶς εἴ 
Γαρίνειῆο; αὖ ογεηὶδι ρργοθαίαπα. Ν.ο, δὴ νι 
τοι ετιᾷ ρᾷαΐο ροίἐ η ἰοςο ποι πιαϊτῦ ἀὈπλ}], ν.2.. 
(εὰ νΠτατίον εἰὶ ὑσὸιντ πλοχ ν. 13, δ. Ὀρτὰ 63,47, 
αἰϊδι ρο. Ν.27 »ΕΧΘΠΊρίδγ μαθεῖ αήδαλέφϑι 

Ρ4ιγοίογήηα [αλλ 5, [᾿δγ ον ἐπ (ὅπάξη σά 
Τάρας νἱἀοταγ πγδ μη παρελθοσι ει ὐϑοῳ γεγονόσι 
{ἐμαιτέ σοηηομίθμι: ὄν, ΠΟΙ τυ τη αὐδαληφϑεῖσι ε Κι 
«οὐ ἀε!αππρτ εἰ, αι {ἰς Ιερίτις Πος πγοπηθται 
Ὁ πῖς χὐϑαλνφ ϑεῖτιν εἰς τὸ σι ἔδριον ΤὮ παῥικίων, ξὲ ῬΑ", 

σι 1 σοη ἐπε), αἰ βεδεις, Ἶ 
Ῥ.66δ,ν.:, {Ἰςοπηπ)8 {Πα} ἐκ ὦ δνμοσίᾳ αὐ (Εαμιει, 

τία το ξογαταγ, (ς Πίτι5 οτίτ; ξ᾽ ραϊγέοδι αἰανρηηαιῖς ῥοὶ 
"4 γεμειηογαξ,, «ήπο ργείισ αὖ εἶτα στε ἐὐπογαπὲ 

αὐάϊτα, δσ Ποίζίς οὐδ η) Γαρὶ νογῆο; πρριέαίᾳ [μϑ 
ῥο ξεῖν αὐ ον ὑξ᾽ Τα[οκἰνηείπσα ο, αὐεπάαης φαμῇ 
Ῥγοριῤ:εορῖ ζει. αάεηἐεηεῖδ. οηῖτα Ἃ οηραῦρ ΤΑ 
(απ πα ἐῖς, κα ἀ!σοητέφης, ΕΟ] σπίτι νεγγεγαῖ ; ἐπ 
ΕΜ ὨΠ 1145 οἱό βού. ρον Ἵ (ρα ἰαητὸρι ἀσνηη Ἵν 
470 Ὥφρη0 ἀρηηΐη6 ργορεν μεθ, ὑπμν Τ αἰθμίηι 
ὕΟΥ Α722 1127 671 «7 ΠΟΥ η19) βασατδ; ον αἰ [ξίωγαῖ, 
πη ηρ αι ηγ (πο σμγΥ 1 ῃν σρριαάαπῖς ἑαφον ρει θμ, 
2 3) 86 ]5 ρΓΟρτιορα τείας, ἐχρεάετοπές, Υ. 24,18 

Ὠξρτο ΊΔ]ετο ρατγια: [πδοερταπη ν οἰ ός αφάοτε (σοῖο 
15 (αἰαα εΠ]δπτ ρί ετατίσἰαγα: σοηιγα, ἰΐ χα ςδίμ! 6864 
{ογογεητ,ρτο ἱπιρίϊς ὃς εχίξογατίς μαδογεητατ, ἰ οἱ 
το Πρ ΟΠ 5 ὃς ςοπη πη ΠΙ ΟΠ ΐ5 ρα] τα: «δίοττῖο οχαὶι 
ἀεγοηταγ: ντ Ὀρτὰ 356,17: ὅς 64,1. Ν.29, δὲ συμ 
μαχων]ερὶ Ροιοιὲ, δέ συμμμάχω. Τώρα δαιῃ νοσοτη], 
ίια νεγοης π Ἔχρτοῖιτ, Ν.3),0ε ]α οἱ, ς Ἀιοπημ, 
Δααιτ, ἀρ Ποίοίτ ετιᾷ [ἀρὶ νοτί; 95’ (Ὡ ργ 4 τρήβέμανει 
«ἰαιέεγασῖ, Ν 56,10 Ἔχ ομνρ τὶ ς [ἢ ἐξιέγτω «[ςἀ ἤπρ; 

τη ο{|6 σδη κεν πεηῖ; ἐτθηπ δ ρει αἰ ει! ἀφ Εν εν 
Ρ.6 69.ν.6,η ο]υίλ τ ὁ, Ιλ οτη. ς. ἰη!εετᾶαρποίο 

οδάςην 1, νοτίο ; )ηεοαί πον {δ ργιῖς πα βησκι, αυας 
Ποη δαάδτοτγ, εξει δα Παῖς ογυηῖ δὰ “Ἔγιιος «φηαά ̓  
Ῥβρυτονὸ ῥοιίονι ἀσφτγει ἤδη: ΝΜ οἰἶτα ὅς Ἀ οπιαπὶ 
Ἰφόειοι {Ππ}}}15 Ἰοσυ5 οἱἐ ἀριιή Ατίΐτου, Αηαϊγε ροί. 
Ἰ1δ. 2,6, 14 Οχτγε πιο; ἥ τε ἀπάϑηα καὶ τῆξδὶ ταὶ τύχας, δὴ ᾿ 
τασυμονὴ ἀτιμα ζομάνωγ. ἰτιαξα; ὑτΟὉ].58,(ξέ.10, αἱ γ γος δ 

τε’ 



ἰτὐμαπςύ κτὶ φύσιν τάξεως, κινήσης εἰσί, 864. ν.Ἔχθο- 

Ιλ οπη, (οα. νομέσοωτες (Ὀτίρτι πὶ ρον ρς. οἰόμενοι. 
οάσπι ἱπίεγτα πῆς πα πηοχ ντγοαιο ᾿ηοἰΠο- 
ἱ σΠῸ σοὨτἰ ΠΕ ΏταΓ. ΓΟοιι5 Πτμ 15 ἰηίτα 7 γ, ὃ. 
Ἐχοπηρίατ αητο ὃ μάχης Βαθοῖ θκ. (δ οἅ ρταροί- 
ΞΒΠ οΥία (δ πί5 ποη ἔστε: πἰΠ ἕοστο νεσθὸ ρτα- 
τας ρΓῸ ΠΠΊρ οὶ Σρθίῶαι ςοιπροήίτο [εράταν ἐξ- 

γα ν εἰ ἐπαρθίώαι: νι [ι4ρι15 νεττίτ, ἤσηαρσηά αἱ- 
“{. Ν.. 8, απο πη θτοτγῇ ογάϊη ἐπὶ ᾶσῆο- 

υἱἹοοη ἐπ άηθη οὐξ ἐπ θοο } σφ ον, 55 ἐπ Ὁ η4722 
γοοαίξέ υἱᾶ. ταὶ ὶ ποη οἰξ ἀιθ 1 παίῃ [οσ τί Πγιις 
δὶς τ, νῶτα τε δείξωει, ὦ, καϑο τὖρ εἰκὸς ἐν α᾽αγωρήσῃ 

εἰς μίαν ὁδὸν ἅπαντες βιαζόμενοι, εὐκα τέργαςοι ϑωντοι- 

4; ογάϊπεπι ἰπ νογίϊοηςε (εηαὶ πηγαὶ αἱ. ο! εηϊι5 
τᾶς; 45:1 (26 [γε ογ ἐοἰέρριτ) γαδία [χά σα γα 
τηδιηγ γἐρίάε [8 γεν υἱαγηῦη ἀρ ἐταεγεσίρεθη- 
ῥα  αοιξογ δος υτξξογίαν; ργαύδαπι. Ν. 4ο, ἴῃ 
Ἰρίαγί οὐδ ζω τὸν. (ξ αὐτὸν δσποίοίς οὐ Γαρὶ νεῖ- 

570,0.3,Γοφξι5 τόδε τὸ χωρίον: νξ ραΐ]ο ροί  (ν.19) 
αἱ ἔργῳ. 564. ν το δ ιι5 ἔογϑδη ἐξαρέγτες, ν οἱ ἐξε- 
φἴστυτο τοηρογο; τ ργα εαϊτκλέψοντες. Υ.23, 
ὥγτα ἀξε[ξ ρτοποηγέ με. δὶ νεγδ νογθο θα 15, 
ϑε Ἐς αὶ τ ὐηεηεη τσ σοι βοίς, 89 ἐπ πέβέξεηαγες- 
να εν ἃ ἐγ βεζησα τἰρρίάειατῖς ἐηβαησέα. Ταριι5 
ταῖτ, “11 ὑεθηδη76 βα γαηάο, μέῤλι η6 ἦρ [εν 
μομαίο, ορέπέοη θη} [εὄτγε πε γρ ΠΠ»0 τ α  αιῖς. 
 ὑγμλρῖο ΠΡ οτίαβ; ΟἹ 4η: τόσο τη ρὲ ΡΥ Α72 
ὑμ4 
ἡδγο δ οὐζόνεγο κίον ρογά οὐϊοξί μοι ἐεὖ. 
γοτᾶ ἤς Ἰεσεγε; ἢ ζῶντα με ὑδὲν δίχ φροίξα δ, ὃ ἀπο- 
ἴξαν αἱ χίσην οἰπενεῖκ. δελίας: 4:7 τὐμηε Π β ἡ  εἤηοιά, 
ἑφισα, ρεγίοιίο, ἐγ τα εὐναλαϊλ αἹῖς τη ανίᾷ 
ὁπ2. Υ͂. 2.4, ἀπενεγκοίμενον ρτο ν ]ρ,. ἐνεγκφίμεενον 
τππὶ εἸὰ οπι,ο, Ν'.27, ἐλεύϑεφα ργο να], ἐλευϑέ- 
Ἰοίοϊς «ἄοαξ ςοαΐος, ἰ4ιο 4; νοι Ποιίθμεὴγδ 
᾿Ολπρογαγὶ 1 πίμο ἐρείαι Ρίογατ ἐλευϑέρως. 
ι,ν.36, αἰ Πι5 αρτε ἴῃ Ἔχεπηρ αὶ εἰξ αὐνεῷ. Ὗς 

αξανομένος. Γ΄. 47. τεύξει Ομ. σοά. ἀπλή- 
ν τ δὸς ἀλλήλοις οἱ αἴ δρες ἀασαισμῶν, καὶ ἡδονῆς ὦ 

γἤωνφιλοφρονήσεων. Δ] ΟΖαὶ [ς ετἴΔπῈ ἰεσετα ΡοΙ- 
παι τὰ ἕιμιταΐῖᾳ ὀνομαζοντες δ αἴδρα,, ἀπλήτοις ἄγον 

απὶ κὥττε ὃ τ όἤων φιλοφρογήσεω; ἡδὸογαζ. 
172, ν. 7. ΡΟΓῈ ὀρϑῶς ἀ6Π4εγατιγ λέγᾳν, ΝΕ] αἰϊιά 
τα άπ η1] 6. Υ᾽.39.1λ οπ,ςοὐ, ρτό δάμεν, ἐς Πά- 

ἴ ἰἀττπιιπη δ, ψι,οά. Υ,. 41,1 ρὰς σαοαας μδῆς 
ὨΕΘΙῚ ἂρ ΠΟίςἰτ: 16 712:6 δ ΪΜΔ 6472 γ6 71 Ὡ7Ο ΜΕΥ 416 

864. Ιλ οιη. ς. ἢ. πομπίω ἢ ϑρίαμίογ ΡΟ Α72 

ἀρηρτε». 
᾿ 7}. γαίῃ ῬΊΤΗἰ᾿ ὃς Ος ΠΠ| οο ἀ οἶδιις “4.ΤΡογηαηα, 

τὸ ἔαΐαο ς.,Χ,..4:ογνΐηης νοςσατ, ἄτας ἵτὰ οτίαπι 
εἶ ἀτθδηι5.)6 Ταγροί! ςο]]ορα (παῖς 51- 

ἢ 510 Βα, ςΟπηεητ.) ΠΟη (ατὶς οσίξατ, Γι} 15 ἜἸ1Π 
Δ. “Ετογ πεῖ» ἴτθπηη; Β] ΙΩΐτ5 ΠΠ0.7.ς,27: Ὀῖο-, 
᾿ Αὐλον Τερμωιον; Εἰ ας 11.2,..11,.4.1  ογηφῆ; 

ἼΟ Γὰ5 Αὖλον ᾿Αςέρλον Φονδάνιον: (ΔΙ Ποάοις, ὃζ 580- 

'Δογῦ (ξοῦτιις {{1π|. Ε{Ἐ εηΐ τη Ατετγία ρ ὅς Ποῖος 
ἐγ: 4145 αἰ ΤΠ ργοάπητ, Εἰ ςοσποιη θη Δ}1| Εοῃ- 

5 ααἰϊοϊᾶς, ας δ᾽ ροπία5, αι τη (ο οἰ 5 Γἰαΐα- 
ἀἸοῖατ, γεσαίξος ἰἰΌγος {ἰἰαπος παῦοτς 7 δγεέ- 
ἢ δι Ποπίυς ηοαη; εχ ἰαρίάε (ὐδρίτο πο «“41:6- 
παααῖΐτ. ΝΜ.» Γαρὶ νετο ποῦ ἀρηοίςίςργαροῖ, 
: τη ἘΠ τ τ τνεδεεπογζεη οἰδον δε γ ἐπι. ΟοἸεηϊΐ 

» ΝΟΙΤΕ ΕΚ. ΦΎΥΣΒΥΕΙΟΙΙ ν. 

ἀε 4 ετἰᾷ 674,47 νἀ εἶτ, ' νόμοον οἱ ἐσπούδαζον οἱ δήμιδο- 
. χὸὶ κοιγοις 57) πᾶσι Ρωμκαίοις γκαφίῶαι. Μμαίει ἔουβδη αἰΐ- 

αἷς κί ἥ' δημδρχείων αἰτεμζξ , 46 τνῖ ϑιαπ εις ροιἐεία! ἐς 
(εξ νετίον ἐογτγαιῖς ᾿φέξίο εἰ αὶ τ 5 ὁ γῶν; 15. ἑόρεν (8 
γεαρι γα. κα [δ αιεηαγοιείσγητιντς Πσοῖ οπγηΐ-' 
δαδιη ἀρ {ἔγατιῦ, Πςοτοῖ θοὸς πϑι!έξατο, αΐ ἱπιτη Ὁ 46- 
{τ δυτ ρίατεγίορο5 αἀιιοτίτς [πᾶ ροτείξατῷ ἐρίῆςητ, 
Βαηςοηίπιἰορσό ρᾶρ. παν. 30, ἀ οἷς ἂρ Πἰ5 σοη α] διις 
σφηταγίατὶα ςΟ Π. 15 (Δποἴτατη ΕαΠΠῸ, δ᾽ 415 αἷοὶ δ᾿ δὲ- 

τίαπι [ιαρὶ νετίο ; οὔῥεμάαηε ΓεΥ ρα, ἐπ ρΦΥ ΟΠ 7546 1 Ὁ κάργων τη 4] ἴτ, ορί πο πἰς ἤπα ἀγριητιδτηπι απηοτο ρο- 
τετιτ εχ 629,20 ἐν δι τι ριταἱ ἰορῷ τορδητ ἀξ σγοδη αἷς 
δά ϊορσαμα ςοὨ ςτρείουνξ ἀδοε τι}, γ το ντογα; ἰη- 
τεγργοϑ ἰορῖς, Λεύκιος ὃ ̓Αλιϊευὺς, ὁ τίτε ἀγοραν᾿ μὴ. τᾶ νε 
(εἰσηλι5, τα οτίατη ᾧ ἄρτιδ νοττιτς Φ ἡ οληες, Πα ἐέροηναα 
{πη ἀοἰείσε τοῖα (οΠΠςος ἀροα 1 {10 ἴτα οἰξ, ζλδιαγέφ 
αὐ {ιποίο Παίίοηο φἀλὶρίεϑὰ ἀἰοι ἀξ] 4. 56 α ρτὸ Εἰα 
Ἡλίϊεμο τε ξξῖνι5 ἔοτγαῇ!ς 7οε μεν  ιεσοτηιιο: αυΐα Γ Ἰςῖ- 
Ἱπιπι [πρεγίογὶ δππὸ τευ ἔαΠ|ς ἱπρεὰ ἀοου τ αι- 
δϊοτ, (σός 9,16:66γ,4 1) οὐτπἀογηηπα νοΠϑιη πα ΠΠπς 

γε: 67 44:4 υἱά»»:. ὃ ἢς εἰς δτίαπι ἱπέτα 671,9. 20 σιιπὰ Τὰ οἸ ΠΟ ἃς σοΠ]εσα εἷπο Ν ἐτατῖο ζοητοπα δ, 
Ῥ.674.ν. δ, ἔοτϑδῃ γούεῖας ἀχυπήσε, νῦ ἴδῃ. ν, ὦπες 

λέφϑείη. Μ΄ Το, Π16 |1|5,τῆς αὐ τῆς ἐκείγοις κοινωνὸς ἔς αι τύ-- 

χο Ν. 2.3.1πύ|5 Ικοπιαίίατη «ἀπ πατιπη αἷς ἀ6- 
σοτη ΠΝ] 5 α τίσ;  οτασίαπν, χν ΠΉ ΠΡ ιι5, ν Πές εἴ- 
ἴλτη ἱπτο Πρ ς γοέξς ἀρ Ὠἰοπγίϊατ πιοχν. 3 2 [στὶς 
Ρτααι εἴ78 ἡμιόλιον ϑατέρς. ἦχο ἃ τα θ ἢ ΠΟΙ αἷ5 ΓΟ Πηΐ σοὺς 
τοῦῖβ. παπὶ σοπίςηταποιπι ογαῖ, [ὰ οπλ ΠΟ. αι ἰς πι- 
Ἰογὶ ςοτεητίοης τὶ δα πὶ ορρο[υΐτ, ρταιίογθτη πηι]- 
ἔτασα {Π|Ὸ ἱπιροίταπη:Ν οτιγίο δαιξ, 1 ἴῃ Πἰς ςὅ- 

ἐργη, ξθ τρηάηέα πο! ἐπ ας ἐπγρή ίηααη, 5.0 ΗΙΘεατ ΘΙ θιι5 ρεπ6 κωφὸν ανεόσωπον ἱΠα ςίταγ, γγοσα- 
τιῖττι ἔαΠ|Ὸ τὸ ἥμισυ, ΔἸ πλϊ ἀἰτιιη, ν (ἐσ οτ μ1Π14. Ν.4.4, 
ΒεϊΠοηΐας δε! ςέξοχ αγε Απεὶᾳ. Π0.1,ςς, 2, Ἰερεπάϊπα 

σεπίει, δύο πόόξατα καὶ τοιάκοντα βύας τααϊα Ος!Π 5 110. 

11,ς. τ, (οεῖ δίς, παι! ὅξατα πα ἀρρο] δταγ {πργεῦγα, 
([4 οἰἘΠἀπλπια δέ πταχί πη) [ΠἘἸταιτᾶ ἰῃ Πηρι]ο5 ἀἴο5, 
ἀαδτιιπι οὐΐππι, τεϊρίητα Ὀοιιπι ; ΡΓΟ ςορία (ςἰ]Π τος 
θόοσαι, ργοσας οαΐατῃ ροπαγία, δί ΒΡ] η,11.2 8, ο4ρ.3, 
σατη ἀἰχ 6 τ, πλα]τατίοη θαι ΠΟ πΙΠ οαΐπ τα Βοιιπι- 

{πε ἰπηρεπάϊο ἀϊξξᾶ Κι ΠῈ; (δ απο; αλλ χηεήρ- 
ϑείης στη ΓΙ Ό}10, τοι ἀλισκοιμένοις, τ Ν. 2 9 ζιὶ 40 ρ6εξξ "6 ὑοηδη ργἦτα "4725 ΟΉ16722 πονλέη Αγ οὶ σηέ ἐπα 

«ἰἐσογοῖ γε ζέστη. Ν ττίηας ἰεξεοαἱ ἔλιιοτο ν᾽ ἀοητας 
{{πΡοπιηρεῖϊ ΕςΠΕΪ, Ονέϑνες ἀναῤη μεαὐπεν ἀρᾷ 
“πὶ ηον ἐπ ΤΑ, ΜΟΥ ἐδ 126 ΟΥ ἐγραίμεθημ6. 2 αἰ οΥἽδ ἀπεῖδησ, 
[τίρίητα] δότε: πες υἱϊγα δεπο ΧΩ ἐχοράοθας 
»φρἰταιο. ΝῚΠ ροτίαϑ [δ᾽ εχ Βος 'οηγ ΠΙ οςο εροη- 
ἀσπι; ἤηηβαογεθηα 4Π1 672, ζεῖ ἀπμαύνε, δ ἐγ σΊ "4 
δηδησ:ρταίεττίπι σα πα ἀοτη Βείπυισίπ νεῖθο ῥόομία- 
εηρ,ἀοσδατ,Δητο 4:5 ἀπτ ατσδητατη ἤρηδταπη, στ δα {1- 
πλάτη οὗ ἀοἰ 4 ραεηᾶ {8 ἀιιαγ οὐ δὲ τρίς 

τὰ εἰκείμι. τηαἰϊπὸ ὅρο στη Θοἰεπίο, ἐδὲ γὸ ἐσ ἡ βύ- 70 τὰ δοιιπι. ὈΙΟγ [5 44; ΠΟΙτογ [ἀρτα(ς 86, 15) (οτί- 
δε, οἅ Μεηβηῖΐ πγαϊτατίο ν]α οἴϊετ ἱπιυ!ἀἰοίϊοτ; ρο- 
ΡαΪαπι, δά πιϊτίραπάᾶ ρασπα πα! 4 4π|,ζὰς χενμαϑικὰς 
ζημίας μετενείκεῖν εἰς περξάτων ὀκίίσματα Ὁ βοῶν, τάξαντας 
Θαύτων Σριθμὸν τοὺς ὕςερον ἐσομέναις ἐσοὺ ΤΜ Σρχόντων τοῖς ἰ- 
διώτως σ)ιξολαῖς. αταῖ Δυτοτη τη ἶτα Μοηθηΐο ἱττορᾶ- 
τα, ΑΠΠτατπ ἄπο τ 8. Εαάοπι ἀθτο Απτοηίμϑ Απρι- 
{Ἐπαυδίπ]ερε ΤΑτγροῖα ὃς Ατοτίᾳ [)6 πλατεῖς, ρᾶρ,. 138. 
ΑΒ εοάειη δἰ 46πι, τἀ ςπηηιιε ἃ Βε ΠΟ πο ἰοςο ἴαπι 
ἱπάϊςατο,οίγαταν μας ταἰ ἰ πγα πχπἶτα ἔογπλαΐα:ς 7, 

ππιδπυίογὶρτὶα {τὶς οἈρ.6,.4..«4!ογένησ, ἐσο 60 Ἵ ἐγ δπ ῖο, 4 ηΑΜ610 οὐ 175 π 6756 γοῥομά, πε, ἐλ οήξεν 
{περ εξ, οσο Ὁ Μ5:792 ΟἼ46732 ΤΈΜ 1472 ἀσο: οχ Ος ἢ 18. 
τ ΠΑΒοΙΣ Ἶ 

Ρ.67,ν.:,τεδείι5 ἔοτβαη μα δή. Ν αι, η ἐχερί αὶ εἰ 
ἑαυτῷ: ὃς πιοχ ρ ἀγα] ίτοσ ἑαυ δῇ: οὐ! ἀἔτα ντγο 4; εσγο- 
το, Υ.28, βελενομένε ἀαρῃοίςϊτ ετά σε] οηἱὶ γεγο. (ε4 
γοτίιι8 νἱάοταζ εἢε βελομένε: α ὦ Εαρυϑ Θσατιιδ,ν ογεῖσ, 
»ρέησγξ εξ υοίρη!α! ψογ4 ροΐ φημι. ΟἸ τὶ 5 γαέμταα 
σον οί γα υοἰϊησ: (ον ἐσ, θη... νεἰγ αν 

᾿ 

ποτ, 33 --- 

τ ττ΄ 

---ος τ -ς-- 

--- -- -τς- 

55:.-..-..-..:..........:....::...:... “στ ΞΞ- ΞΞΞΞΞΞΞΕΞΞ ᾿ 



γό 

μομ γε ομόεγο οἱ κΗ14!, Οποάί οτίαπὶ (ξαιν ἐφαμέ- 

νοις τη 5, Ας}]ς ρατίατ. Υ.3 ς ,ὠτὰ ρτο να ρᾶτο οῦ- 

ταλρῃ οἵοίτ οτίατ [ἀρ νοτί!ο 756 «ἐμ ὁ4 4672 γαιίαῃ- 

τγ. ὙὟ.4ς, ἔοσταῖτ γεξείι5,ϑανδτοις τε αὶ ὕβρεσι καὶ ὀκ- 

ξολαῆς ζυμιωϑίεδ αν: ἀατίπιο (ΟΠ σοῦ σαί, τ οιιπα Αἰ 0] ρας. 

Πιη,ἄιτ ἰπέτα 726,..1:727,1- ͵ 

Ρ.676,ν.1,1 ἀρὰν εττίτ: φηὴζ, ὁσο ΟἹ ραν ΘΑ 46- 

μεο: Οεἰςηία5, 9 βάς σοι ραγοεης σοπ βίο. Ν.1 6, 

εὐωριπῆ ρτοναίρ, εὐβεπῆ ἀρῃοίςίτ οτίαπι Παρ νοσῆο;ς 

ρράγεμτ! 47: ρο  μεἰαιϊομ τ οἰσοομιθς. Ν.2 7 ξοιβαῇ τὸ 

τελεία κρείῆογα ἡγεῖαϑαι τ. Ν.39., [ΠΟ ΧΟ ΡἰΑγὶ ρεῖ- 

ΡεΓΔΠῚ εἰ Σεροίλιος ρΥο Σέρειος: ΟΠ (οἰ σεῖ ρτο Ρῖα- 

ποπηΐης, Ῥοιζηρεήέν ετο (ντ δάποταῖ Οἰάγθαπι5) Γ- 

απι5 Γοσ ΠΟΠΊΠαῖ “δας σατῇ ἴῃ Δῃτοτ οτῖθι5 ζοη- 

(υἱατίδας 5Ρ.Ροιιιπλίις κἀ δημηα Πτ σορ ΠΟΙΑΙ ΠαΓΙ15, 

ΔηηῸ 288: (εἀ Α(Ῥοίξιιπλῖι5 “4 ϑη ἀπο 2 9. π 

4ἷο δείπ Πἰ5 ἐγγογοπιραζος, Π εἶπας αυὶ Πῖς δογηκέρεα 

δα ρί σεν ἀἰοίτατ ἀρ [λα α πὶ“ ηεὀ λέμε Πα δοτατιβαίς 

διιτο πη 56 γί 5] ρ οἷ 15 οΟ αι] Δη πο 293: ΡΕ]Ἰὰ5 νε- 

το, Ζαὶ ἀραά Γἠαίτιτ, ποηλίπατιισ, πυδαιᾶ; αιοά [εἰά, 2 ὁ τὸ 4ιοα {ξατίπι (αἱ απρίτ, Οοπ ίαν ἐς ογμμαι: 
Ροττο “4..2714πέΐρα Ὁ ντγοηας ροηϊταῦ: δζ ΠΟ 2 80 

ΑΟΜδηϊιις ρα Πιομγαπὶ οι] ξαῖτ - Γἰαΐο ἀαζετα 

Οἱ.) πίω, Οὐσοαί! Εἰ Πορατὶ οπηπε5 ςσία]αγες ἔμετς, 

ντ νου πηη]ς εἰς, Ὀἰοηγίῃ οοάεχ ντγίπια; ΠγῈ {5 11- 

αἱ  ςοάϊςε Βαδεδίτ, ὃς δεγαέρ δ ρεοίτ, ὃς 4.,,. 2 74π- 

μι. Ηας Οἰαγεαπαθ, (4 ΦυὨγοποίορὶ Παταιης 

Βαποαπηιμη νεθὶ5 ὁ ὁ ὁ 1. [Ξ4 ο6ο οαπὶ Πἱοηγίϊο 

πηδιιαῖτ Χγ]αηάογ: ἄς το αἰ δι. γα 

᾿Ρ677,ν.13,ροἱὲ μ᾽ ἀοάοτγάταγ ὡΡΟ Ρτο να] ρ, ἅπο- 
εἰας τε ροπεηάτιπ εἴς ςομτγαγ 1 ΠῈ εὐποξίας, ὃ (65 2 ο ίζεγε δας! νογπο, (ξἀ ραα]ο ροίὲ σεπεεῖὶς 
ἀοςοτ,ὃζ ςοηἤγπιαῖ Γαρὶ νθυ Πο:οορεά σρ ΟΥ̓ ΜΟΥ Ρ2 
“ἀ [ἐρηίμανανα. Ν 2 ποτα Ὠ]ς εἰκταὶ δέ ηἸόνας Ροηΐ ντ 
ἀϊιοτία. παιπ ἀκταὶ απε τἰρα (αἰ ετοία, (ΘΠ τογα (ὰ- 
χἰς ἱπηρογι α: ἠϊάνες ν ΟΓῸ τίρς πη θα  ε5,{6ιίτοτα ροῖ- 
υἷα, ντ(ητ ἀτοποία : αὐ ἐπα. πῃ 6. ἐΐω τὸ πυρεύομιαι,ντ 
τγδαϊτ Ετγυποίοσαδ. Πα οπλοάο ΑΠητ ΠΟ Π1Π15 Πα ΘΑ 116 
ἀκταὶ ἀἰςῖτ εἴς (αχοίᾳ τοῖα, ϑῖνας ν εΓῸ Διο ποίλ. Ἰη νεῖ, 

Ἰεχίςο ἀκτὴ γο  ἀἴτασ Φγα: αἰγιθοὺς, τσ, ΟΕ] πίμι5 πὸ- 

οἰεξξο ἱ{πο ἀϊδοτίγαίπο νεσγεγατ ΜΤ] γῆρά4: Γλρι, ααά 
γίραεγηρόξ,. ν.2δᾷ,ργοὸ Θ, 4114 ἀσῃοίοις εδάςπὶ 1.4- 

Ρἰ νοῖίο, ἐς δία Βοτταίε τε ρο Ππείπη ἐκ, ὨΠΠ ἔοττς 
οὐ 11 Παῖς σομγπηδεῖΑ ἵσπων τε καὶ βοῶν, ὦ Ὡε9β. 

Υν. 5.0, ρτο κακίεσοπάαπι ὡς, νεὶ ὡς αὔτ ντ πα ΐσαῖ οά- 
ἄσπιϊ, νεσίϊο; μά, η 479 αἰφο ἑαΐτεγο {ῤὲ πα ηίηηε, 
ν.37.Ρύο Καὶ ἥλιος ΡΕΓρογαπη]η ἜΧΘΠΊρ αὶ εξ Κούν- 
δος. Ν.43, ποφαχεγεν ϑρεηάιιπη 6ΠΠῈ ρτο νυ] δ σθος- 
ἀγαγεῖν, ἀοοοῖ εἰίδτη [αρὶ νοτῆο; φάμσθηϊο. 

Ῥ. 678,ν.:,ροῇ μὲ ἱπίδγοηα νίἀετα οωῦς Υ.6, 
εὐ γζεκεηέμης πιης Τα 5 ΟΠ 7, οληεη ρτα Ποπγης 
νοκατ,ίεα (αΐμρε: αἵ Ποάοσι5, (ΔΠιοάοσιι5, ἃς Εε- 
{15,1 1ιηεῦγ, νταίη. δροπίμβ; 411 Μεπαπίμτη Ππιιπη 
Ρατζας οἤ τς ἩΠτπὶ ΤΟ Μεπεπὶΐ σοη[α] 15 πηο 276, ἔτα- 
τγοιη 1.. Μεποηΐ αι σοπία! οτὶτ ἀππὸ 313. τὸ 
Σήσιος νοτο, 404 ςοη!ξδητεσ ἢ (δ θητίθιι5 Γοροτί- 
τὰν, ὅζαρι ἀ ] οἀογαπι αοαιῖο Ἰερίταγ ριΞο ον οχθιη- 
Ρίατ μαῦοι Σίκκιος: Γλαΐαϑ ν ογο δὃζ Εαρίς (ὑδρί το! μι, 
δοχεέη: ἰἰάοτηαας Οαἤτϊοάοτι5. δοι[ἠὲ λαταπη, (νε 
δρυ δ ΓΙ αΐπιη αἀποταῖ ΘΠ 1115) ραττίς]! 5 δρα τ, ρ[ ε- 

Βεὶϊ Αιογαητ: εχ αϊθιι5 5 Ἔχ Ἐτίτ, Ζαΐ ργί πηι ε ρθε 
ςοηίαϊαταμη ςορίτ, Υ͂. 2 5, δέον ροίτιιπη πος ἰοςο ρτο ὅο (στίρτ, διυέλιος: σιιην ν ετίυϑ [τ Δυέλλιος,ν εἰ (ν᾽ 
ἰηῆη. δεῖν.νο! (ἀδααα ἸηΠπη, ἔϊ). Ν.21, Δεύκιον πος Ιο- 
ςο ποη ἃρποίσίς πες οἰ ςηΐ5 ὨΕΟΪ ἀριι5: Π66; ἔαττὶ 
Ροτοίξ, οιπὶ Πτ ρτα ποπλεα :γοαυϊτίτας φυτῷ μὶς πο 
ΡΓαποῖποη, (εἀ τοσποπΊθῃ : ιοὐ ταιηεῃ ἔγεαμεη- 
τίας α Ποηγῆτο οπγττίταν. δίσοηΐας σαν Ο[ρί πία- 
πο ςορποτηίπαῖ Απραγίπαπη, Υ. 3.4.,ἔοτϑαῃ χοξείιις 
“πϑοςέχον ἐν τ ΛΕΓα 7 1 6,1 ὃ. δὲ ρ᾽εηίαϑ αἰοίτ πϑοςέ- 
χν δ νυωῦ. Υ.3 75 οῃϊτίαι!π) ἐμιπείρύσης ἀσποίοίς εἴ- 

ΓΝ ΘΝ ΘΙ Ἢ ἈἸΡΑΝ ΤΊ ΘΟ ΒΟ ΝΜ. 

40 ἢ δήμου. νι [επίας ἤτ: ποη ΔΠΊΡΙ; 

10 τἴεβ, 69 6,43: 697.37:794,4.4. [4στὴ Γἰυΐυ 

ἴδτὴ Γαρὶ νετήο τ γα άγΟΥ ἀεϊοξ οπεῦηε πμὲπιὲι 
ολάεητο ἐγογείμ. δε α ργοςα] ἀιιδίο σοπιοηἰςητίοσι 
ἀοσιίλη ἐϊ σαί, ἐμ πείοῦσαν, ες ΘΕ Ὠΐιι5 γε αν 
ἐειφάϊπαγίηο, ὧἹ φρίκη ρηαϑαπτταφείξεπς Ῥ γα; 
γογε αῃίγμῖ, Ν᾿. 46,νετῖν5 ὑυτεί οντες,ντ Αἰ" δὶ Ροτίαι 

Ρ. 67.9,ν.1 4. τοικ νόμοις ἂρ ποίοις οτίδπη [ςἀρὶ γιὲ 
το, δε εσον. [6 νετίτια ξογτα Πς τοιὶ νομιοϑέταις, αἱ 
γὲ ἰεστεραί ον 65. γ.τός το νΌ]ρ. παύτως Ἰεσε 
νΕ] πωΐτων,ντ ΓΑρα5 ΠΠ αι ΨΟΥΑ͂Γ, Οὔ» Ὑη Ε752 γα ΧΙ) 
γε παντὸς, ντ ἴῃ ἔτα 681,20, ὃζ 410]. Ν,4. 1, 1ἀρα 
τίη ποτὸν, ροίτῇ πος ίοςο ΡΓῸ φοΠΊραγ, αῷ 

.λ68ο, ν.9, Λεύκιος Πἷὶς αιοααε το] θη άϊπὶ εἰὶ 
ἴαρτα 678,31. Ν 1 2, ΡΓο Πόπλιος [πρΓᾺ ἔτ Σπίε 
676,38 :1πἰΔΘπΊ416 ἀρὰ ΓἸαἴαπ). ΡΓΟ Σέρνιος γὸ 
1ταγατῃ π Ἔχοταρί δὶ εγαζ Σερείλιος: ΥΓΟσΘ τηδῃὶ Ει 

Υ.τ2,,1ητ6]]Πρεηαιι5 Βῖς Ποη Ργοχί πηι ΔηΠες [ἢ] 
τιοτιίε πηι αητε Πᾶς αι! Ὠτι5:6 0 ΘὨΪΠΊ ΔΠΠΟ οι 
(α]ἀταπὴ σοῖο Τ, οὐ ιι5 σιιπὶ ΟΝ δτατίο, ὅτο, 
γ.17.ΡτῸ ογαιο ἀρὰ Γαϊα ΠῚ οἰὲ Ομ ἐκ δῖα, εἶ 

-άττοϑης Υ]τἰπιοϑ ταπτιπη, ἢ δά ἀςοςπὶ τοῖς 
ντ ΟἸατεδηι5 ἀποταιιῖτ. Ν᾽ 1 9, ἴῃ ἐχοηηρὶ 
μείων, θαυγτοπῶβ " 4] ἀςςξΏτι5 δὲ γορι!α: Δά ποῖ 
ὅς ἀιη δΤΡ αἰτατῖβ ἰταυ]α ραγίτ. ηιΐη ὅς ἤπς ε 
ἐτεααεηείμια ἀρρο!]Δητγαγ,ντ οι 8116], τιιπὶ 
ΣΡ ΝΕΗΣΙ. ραἰγιαΐᾳ ἀστιοίςίτ ετί το 1 αρὶ νεῖ 
μφηα σοη ἰιγ τ ροι ο τς οἤίρία, δε ςοπας 
ΟΡ ΠοΙ, απ σε! πο ἱερ δ ιλιι5 τὐϑοέσημια, ντ ἴῃ (δ 
τἴθιις, 682,36,4.0. “Ν.Σ ο, αὐρανομῆς νοι Γαι 

οἷς αὔραλαμβανόντω.. ἢς εὐῖπν ἰοοιιπὶ νγεῖτο, 
βάο φογηρηε 10 εἰς ΘΟΉ [{φΦτη αἰ (19. [αεἰρέσπι 
σΑλ19792 ἐπ ρ γα Ππε1κ7) 9 πδ 4. 4702 οἰ ΕΥ 2272. 1 1926 
ἰφηαδ νἀ θταγ 4] αΠ{8 αῆθῳ μονῆς. Ν.3.5.. 1 
παθτεδηθροῆτα τε οσὶτ ὁπόσοι τε ωδὸς τ ασυκόες: 
φἩ 276... Ν.4. τ, ν]ρατατη ἰφέξοπειῃ ἃ 
Γἀρὶ νεγίτο: πο ἀἸφρέιηε: ορηα 
αἰμσ υειογίῤη, ϑεα γε σα Ο 
τγαϑ τα νοςε8: ν εἰ πηπζαζο οταϊπο 

ΡΠ], οἰαἰτατὶ ορτιδ αταγιιπι σοτΘῖβ ποσὶ [εγατὶ 
Ῥ,681,ν.1 δ, ΡγῸ λοχαγοῖς Γαρι5 ΠΟ 68 

λόχοις: ἀἰρ(ογ 4.1 σε μ  γ  (εἤγασια. ΟΝ. 40} 
Βατατι ἡγησομένυ, (ξὨ[5 ο“{: γηεαῇ βαπαὶ αἰΐηα 
Ῥ᾽ 47 εηοἰ τη οετΑρ γαμεῖ ργα ξεεμντ οἤδι. 

Ῥ.682,ν.3. Ρυροίξετς ἴῃ Ἔχ οπυρ Αγ οἱ Ισθο 
Υ. 6,απτο Μ. εχ Π τη σατῃ νέγοσιο ἱπίογρίθι 
(ἐγ Μι( οτγης Πἰπτη; οχ Γταϊο ὃς ἰοάογο, δα ὃ 
{πεῖ διιέξοσ ἱπ γα εἰπσάξ (ογηε  πιοπηϊ αὶ 

οδεγεεο μάθοι 77 ϑενρήμη: ἴτευηα; ποίξε 
41: Πιοάοτι Γάϊον Σέργιον, ΒαΥΠῚ 
λήϊος, (φιοα ἀρι 4 [)ιοογυιη φυσαὰςι 
δι ἰπἔτα 79 4..43) ρογρογατι ἰῃ Ἔχε ΠῚ 
Ῥαθέλιος, ΟὨΠΠῸ ν. ὕγο Πυτέλλιος νοτο, 
41) Πυτπέλιος, ἀραὶ ΠἸαΙα τι Ἰἢ ν αἱρ,, σα, ἢ 
νεῖ. Πρ τίς Ραμέμα ἴῃ Οριτο  η!ς τα δι 5 
'αδτη {ογίρται ἃ πλασαῖτ δροηίοδ, ἀρὰ Ὠ) 
πιοησοίς ἰορίτεαν Πόπλιο:. το Δυάλιος [ΠΕ 

ΔΡῸΝ ΓΛ ΠῚ τη Δι} 1) Δυύλλιος, Γαδ. 
σπος ΓΘ ΓῚ ἰῃ ἜΧΘΠῚρ ΔΓ εἰξ ἤλιωσιος, ΘΓΓΟΤΙ 
ἀθητί. 564 ΠΡ εἰ Πξοτγιιπι ἀεςεπιαίγογιπη ΠΟ ΠῚ 
11αἷο Βυστταηίοτίοτς (ναι σμηκασ(Αρρίοί: 
Οογηφίρα "αἰκρίπφημε, ε 7,6, δόγφίη, Ἱ'. Ζ ΜΝ 
Ο.Εαύι ζλιφιίαπη, Ο. Ρειζμεε, Τ. “Ἄπιομειη 
γεμάα, (αὸ Ποίδε, δ. Ορριη ον ΜΓ, 

ὀηίρία. Ὑ,}, ἔοιϑδῃ γέλια ἀτοδψω 



εν ὦ ἐκ 

ΝΜΝΘΤΥΕΚΙΘΌ. 

τ Πττατῖο ἴαρτα ΠΟ Πι1 Ποῖατα 62 7,30. Ν.21» 
να] ξ.. μέσαις ἱορεηάτιπι ο{{Ὲ μια ἕως ςὰπὴ ντγος: 1ῃ- 
οτος, τίς ἀοςοητας [101]; σα ταῖν 7,7 4142 γε 

γεγάμχογ δ, ἐάν 15.7Ζατα [ϑἱοπηο ἐποημαίῖς ηρασιέτα- 
[δγΑδΙ. Ν 2 7. ΠΟΠΉ. ἄπετες ΓΕἰ ρος ποη [8- 
5ἴηθη. ἡγείϑϑαι, (ο ἀπτοςοα. Πη τ, ἔγεντο, ΝΟ νε- 
[ ΠῈ ἔϑεντο ρΓῸ ΠΟΠΊΡ. σεωέϑιντο. Υ᾽. 2 6, γος 15 
» ἕωϑεν εὐθιὶ ἐξήεσαν οἵδε, (ὃ πὰ αὐράσημα π. ΠΪΠ ἔοτ- 

τοῆτὰ να ρατα [οτίρτατα, ςΟπγηιατίο {Ἐπ ἔωϑεν 

τῇ εἴτ: (ςυοης νΟΓΟ πιθαὶ δγατη ἀπ πηταχαῖ δά ἀς- 
ΘΙ ΕΠΪΓΟΝ τοίἐγίπσεηάαην. [ἀριχὶς νοττίτ γα ἐχὲς 
πγη!, Αἰ ἀασοηεῶ [Ἐαλέη ονσμεα γερία ρο!εξ αι της 

Ν..2.0, πιξότερον το  ς ἡάτιπ) εἰ, ν εἰ Ἰεροη ἀιπὴ 
ὁ πότερον: δ ΡΟΥ υἱοί, υἹ ἀπ, γοσέα ἐμ ίσηια {π- 

ἐγετ[αρτα 680,20. 
Ἵ 68,.ν.4., Πγὰρ ἰδ ρΓΟΡΤΙΕ ταὶ φρατείας. Υ.2 5,0 0- 
᾿Πῖο δὲ τα δδέργοις: ἰτΙἀετη 16 ΠΟΧ ΠΟῚ (060 δέκα- 

ν, ν. 4.15 [δα οτίδιῃ δεκαδαρχίας, ρᾶρ. (6 .ν. τ Υ, ὃς 
ΣΟ] ὃς πῃ ρταοεάθητίθιι ὃς τη ἰΘαιιοπείν. δὲ- 
αν ἀΐσατ. ϑιπλ τεῦ ετίδον ν.2 ς, Ὠοτὰ κολακεύον- 

αἧς, ΡΟ δουλεύοντες "Ντ ΓΑριιβ αιοαιις νοσεῖς, 9- 
σ“παφίσεπ!ι ψοίερι αι όησ. ΝΟ γυρτὸ νυ]ρ. 
Ῥουξαιιηη εἴτε ἑταίρων, ἀοσετ οείατη [ἀρὶ νετ- 

[ρα αἰῥηα: δὲ ςοιπτοιας αι ἱπέτα Ρ]δηῖαδ το - 

δ 4. ν. τη ἜΧοσρ τὶ οΠἘ ύταις, ἀΔπαϊ ςαία : 
ὁταίη. το, (υ οίις Παης ρογιο ΠῚ ἔδοίτ Ιη1- 

τη τὶ χ τ. (εὰ τηυτατίοης ποὺ οραϑ οἢς, ροτίρί- 

6. Ατ ἢ νοτίν ἐς. σππν ἀγείσαο τη 4 [15 “τον τὸν 
Πἰς αὔεπιίασ. Ν..8, ἔοσβδῃ γεόξια γα τὰ 

τρασ.ἔςα ν.3 4. 
δὃ ἫΝ δ Ων με εἰξ, κατογόροωυ τε αὐτοιὶ , ὑ- 

ϑεα ηοῇταμῃ ἰεἐξίοη ἐπ) ἃς Χγἠᾶαεγ ργοθαῖ, 
λπῖ 4ια: ἰῃ ργαοςάςητίς Πδ τί ἥπε ἰεσαῃ- 

ἢ; Δάφο 6λπὶ (ΘουΓ115 οἱ οτίατη Γαριι5: 
1165 6:5 ασοη(!ογ ὦ ἐλ ἀρφέοῖα [Π15.. Ν΄ 9,{Ἰηαἱς 

Ὁ ργαροί τηδ]ῖτ ον τῇ πολιτεία, ρεγ της [ἰσοτ, ξα ἀς- 

ραρίπα ν. 14 1αρίτιτ, ἐπεχϑανομένοις τῇ πολιπείᾳ. Υ͂. 
“Ρτοσαὶ ἀπ ίο ἰσρξάιιτη τὸ συγγενές: ντ Πα ρι5 480- 
νοεῖς οὐ σορμαμομξ. Ἔφη άσηγα; [ςξξίοποπι ςοα- 

τταπη αἷτα πλαΐτα ἴῃ Γἀροτίουιδι5.,τατα Ροῖι- 
ἉΓΙΠΟΚ5 ογατίο, "5 7.40. 564. 6τϑτῃ γ γε ζει 

5 δεδυμανίω,ἀατάνα. Ν.34, ΟΠ ΕὨΙ ΘΠ ΓΠ15 ἐρη- 
ΠῚ Χν. 36 ἀπολωλέκιας. Υ.37, ἔοτδδῃ τα- 
ἴω, ἐν. 
Ἐ ΕΝ 

2, Θχετηρίαγ ππεηάοίς Παῦοῖ ῥηγῷ. πο- 

Ἐγοί1εη)1 ἀστοί, Πα ἐγ ἰοσαπ:. ὃ "Ηρητον πῃ. 
τ δίγαθοης ἀρηοίςίτ οτίαπι στορῃ δι. 
γε πγαυατ ὧν ̓ Αλγιδῷ ὄρ. Γἰαΐ 15 σεττα ἢς 
“ὦ 44 8κ ράγιε σα[ἶγ4 ἐπ «Δ σιάο ἰοσαπι. 
Οἰξετ Πτα 720, ες, αἷς, ὅπη Σ Ὡϑὸς ᾿Αλγι- 

χὰ τε πη; 709,25: 72 4.21,ὁν ᾿Αλγιδῷ, Ν,. 
ὙῬΙΟ μισοπόνηρον Παρὰ πόας (ὀμογάν Παδοτ, Υ.. 

1. ρτο να δ, τα εαπάςτ ποις ΓΔρατη (αὐτὰ ἰε- 
Ρ δ, ἀθο αν νεγο: φηέ πον [Ἐπμγ θη! σπάοα. Υ.41, 

ἰσαβ, (ΘὨ Ὸ5 οτῖτ; σλεη 6 γηοάεν τς ([1ἀ εἰς πηοάεγα- 
γἶ ἃς ποίξατίς το 9) ἠδ γοῥοπάι ει. 
᾿λόϑ8,ν.1 3,1 Ἔχειηρίαγὶ οἱ  χελέρος, ΟὨτίπιια- 

ἱ ( ἀπε διϑθῦγογο, .37, ὅτε, γαηάσ, 
( οἱεἰς οτίδιη Γαριι5: ὃς κοπῆγπταῖ {Π}}}}5 οι ἴΠ- 
[593,1 1. ἢ τη εη ὅπ τη] ς,ταο ἱπάϊοῖο ἔτπεζε, 
λσϑο.ν.Ι, ποῖα ἢἰς ΡΓ“ποιηςη ρο[ἔγοσηο οςο 

ΘΠΟΙΉΪΠΐ γ6ΓΟ ρεὶ ποερϑ ἰττογα πα (υρε- 

ΘΠ, ΒΝ ΘΎΕΙ ο΄ Ὰ 
τί τί οἢ ποη β, [ε ν. ιια [Ὀτίρτιιγα Γαεῖπα ργο- 
παπείατίο πὶ πηαρίς γοίροηάοτ, θεὰ ροτες!θίαξ ατα- 
οἁ ἔς οτίαπη τοάάογο : ἤρηηοΌΦγο 16 [μη αρρείϊο Ως 
Εαδὲ Οιϑκίαηε, ἐγέθη ἡΠς σοη εἰαεέόνος ἐρίσμερε; ἢ 
γροῦϊο ομεηαἰετθ ααβηες σεν ἐς ακέρετεγ,. ΤΟ, ἸΏ ἜΧοΙα- 
Ρἰατὶ οἱξ ᾿Ορέγεος: Ἔτγοτγς πηαπίξοίξο, Υ ς, η ἐοάοπι 
ΘΧΘΙΠΡ ΓΙ ΡΓΟ μα ρούρογαμα [Ὀγίρτα μέν. Ταριι8 νθτῸ 
ετίαπῃ νογθὶ ταπηρογο ἂς ΠΙΠΊΘιΟ πλιζαῖο Ἰερῖ δ νὶ- 
ἀοτογ αὐαίκαζετε: (ετ65, ἐ4 9.411, σορ τ ἦς 778 [ επον γσεα- 

ἐξηείαν,αἀ τοταϊη ρορι!απη ἃ Ομ) τοίκεςη- τὸ βέγθ. Ν.2),1π ἐχθιηρίατι μας ἀιιο τὴ οι γα ἤης ἴπ- 
τεγγορ ατίοη 5 ποτα ἰςσαηταγ: αιδῇ ἢ αἰδϊ απ ἐξίμο Ηὶς 
δροίριςηά ἤτ, (ξ 4 ἰπταγγοράτίις ἰερίς οτίαπν Παριϊδ, 
Υ 27, τα φε 5 φερίξαν ᾿εοαΕ ΙΟΠΠἸςεττοισροτο ηο ρτα- 
ς (ας ἐρεῖν, Ἐοτδδη οτίατη ἔξα.ν τ θέξίμς ἕπτ, ἀφελεέῖοϑε; 
δεη νοτοης, Ααένεογε σοπαγφίμε, Γαρὶ νετῆο απ δὶ- 
ϑμαάτη ἰεφξϊοποπι Παθεῖ; ἀν σον ροιδηττ γηασηττηἀσ 
τρούγέαι 4 αμξδγομά αν» Κίον το αἰἐσομἀἐροιειἐαιεηα ὃ 
ν.32,Ρετίοάμι ας ἴῃ δχθιηρ αὶ ἱπτογγορατίοηἰς πο- 
ταῦ Παΐσοτ : αα ἸΏΪΗὶ ράγαπι μας ἕδςοτο νι εἴ, Γ.4- 

20 ΡΙΝοτο δατη ρογίοάιεπ τοτάπῃ ργατογπηῆτς. Ν.3.9, 
ΠΟὨ ΠΟ ΟΠ οἷη εἰ αῆτε κώλυετε, ΠΟ ΔσΠοίοίτ [ἀριι5: 
ἸΔονη σις ἴῃ (Θαπισ παῖδ 15 ετίαγρ, γα πβροῆτζα γὸ,6 ἀιιὰ- 
Ῥι5 Ροτίο 5 ν παπὴ βαςῖτ, ἤς επίπι ᾿οςιιτα γεγτίς: ργσ- 
ῥεόειθα 6 χαοηηας, σείξ αἰῤηεεῖερΥο ραΙγία ἀΐσετε. δὲ 
φηερ ἐκ εα υἹάεδη μεν, ἀν σηὲ υἱὴρ, εν έγρειασ, 9 βάς δὲ 
»φαῖονά αάβηοραῖ: Ερο, Ἰμταξεα ροϊξουίογε ρογίοάο, 
Ρτίογεπι ἀπ πηταχαῖ, πιεαγογιι σοτηπιυτατοη δ, 

᾿Πἰς Θπηεη ἀλη ἀπ ΟρίποΟΙ: καὶ εἰ δύκαια ζαῦπα δόξοισι,κω- 
λύετε λέγᾳν ὁπῦσα βέλεταί τις λέγέ, ὑφῷ ἃ παΐ', δὸς Ῥοτείξτα- 

«1: ΨΕ. - 5 Μὰ ἢ . ᾽ 

6 Πιη Π τερεττίοηε ἴαργα 2 οό,16:277, 6: 30 ΠΊθη ἃς μας Ιεϑδϊο δά πιίτεὶ, ὃς αι ειη ΠΛΪΠΟΤΙ οὐλὴ 
τημται! 6; καὶ κωλύετε λέγιν ὁπόσαι βέλετω πς λέγετε ἃ 

παϑίδυὺς, εἰ δα α ἴαυτα δόξοισι :εχρ πόξα (ζηϊοοῖ ρτίοτα 
εἰ, ΘΘροίξετίογε καί. 

Ῥιόφο,ν. ι. πὐδιέσαινπει τορι ατο σα! 46 ΕΠ (δ 4 σα πα 
ν[τατιιπὴ Ποὴ Πτν ογθοῦ πὸ αἰτόξοσ [οΥ]ρίεσίτ αἰδιΐςαν- 
πω. Ὗ.2:, ἐδὲν Ηὶς οτἱοίμιη εἴπ: αἰ ΠΙΡαυἀϊαταγ ρατ- 
τ᾽ οἰ ρίπιπι συμφέροντα : ντ ἢτ, πὰ μυὴ «“ϑὸς τὸ πρόίγμα συμφέ- 

ρόντα ἐδὲν. μὰ ᾿ 

ΠΡ όοι, ν.7, Ποη παΐπιιβ ἀρτα ἡμῶν [οροτῖς, ἀπά οᾶ- 
οἸδξειο ροτοίξ οο ἐχοτηρίο φιοα ξαιιοη- ,ο ἔα; ντ ραν ταν. 6, ὅς 4.4. οι τς ἴῃ Ἔχθηηρίατῖ εΠ ὅ- 

ξψν, ατῇ!επ. ἔχω : Π1Π}] δὰ τοῦ, 19, ριον γι ρτίας 
ξοτταίς ἰορεηλι5 τεν οὶ δέ. Υ. 2. 7, πολέμοις ἀσῃοίςίς 
οτίατη ΓΑρὶ νοιῆο; οαρε Ἕν δνς σσομγγὴρ ὀεήϊς. (εὰ 
ΡτοςὰΪ ἀαίο Ιοροπ τι πολεμίοις. 

Ρ,69:.ν. 5. πασὰ ἰςίο 4π γοόξίαιϑ ᾿αρογίϑ οἰσύμοενοι, 
να] λυσόμκεγοι, Γι ριι5 ν οττῖς το ι κεμι ςργαδαηῆ, Ν. 9, 
ὩΟῺ ΠΙΪΠ115 ἀρτΙΙΠῚ κα τεσήσοινζρ, Ἰη ἀἰἴς, ν ας Οἱ πιοάο.1.ἃ- 
Ρ.5 οδίζωγαιῃ μαης ρετίοάμηι ὑγοαίυ5 νογτίς, ἢος 
τη040: π05 οηῆγι ἰού ποθεῖς, ργέέφηαη ἀε ὀοίϊο υο- 

6 Γἰαΐο ρετῖτα οἰ: οὐπ5 ας νοι Ππητ: ς ο ΘΑ ΘΦΊ ΏΠ7 48 ος γπαφιξγαιηε, ἐδ γεδηα οὐμείιῥη, Π ) τά 
δογης 7η6 Πσπι,πομ γϑξίο ραόεαι, σοσηοίξεγε. Ν.14, 
Ρίο νερ, αὐτῶν νο] δἤων πὶ Γὰρο τροπεπάμπιπι οἵ: 
ἀεὶ νοεῖς, ἠέ ἀπ σον δ αἰτῖς ροιζπίει εν ο] πιερατίας 
Ἰερεπά πῇ, ὑπξ αὐτῶν ἐκ ἡξίν. ΠΝ. .20,ΠἘτυδξιγα; ἰεχ 
Ροίξα!ατ πὸ κοινὸν ἐπτύτων συμφέρον, τ ν.30,, τὰ κοινοὶ συμ- 

φέροντα ἢ γεὶ πὸ κοινῇ ἅχα σι συμφέρον, νῖ Νν.20, .} κοινἢ συμ- 

φερίντων. 1α ἰοξξίο ἢ] ρίασθοτ, Πς ν γα 7 ο ρα μα Ή 65 
ο»Ἀνη21,7)2 ϑεἐἐ 1 ες, 3 οπ ργ μαῖα ὑ ἐγ οογηηοαα, 
Υ.5.1, το ες Σρχάν, ργαί. τοῖαρ,, Υ.2 τοἰορ, νιδεταγ 

᾿«τϑίων ΠΟῚ ἐς ξοστιιπα [ε ἃ δηϊπιὶ οοπάϊτίοῃς ἰη- ὅο ἤδεαϑαί τε πωύτων μίλισαι ὅταν εὖ πὰ κι ὃζ ἴπ[64. Πηοπηθτο, 
δύνά τ παντὸς ὅτου δή ἕμνος μάλλον. Υ. 3, ροίξ ὅπι (α δδι- 

ἀϊεπάῦ ἀεπτοπιεγι ργοηοπηθῃ ὐτίω: γε Ἰηξ. 742,43, 

γν.4τ,ρααὶο ἐχροαϊτίοσ {τιιέξαγας οτῖτ γατίο, Π τγαη8- 
ΡοΠεῖς τοι η δ [Θρσαπηις, ἢ) δὲ μοι αὐπέω τὴ βία ϑϑαί- 
ρέσιγ᾽ κὼ οὐκ αὐ “ποοδοϊἰω ἑκωγ" ᾧ ἐκ οὐ κατα ο.. 

Ρ.691,ν.., ΟΠ τ Ππ15 ἀρτιμὴ ὑμῶν, ὑούτ. ΚΝ 3, δ 
νεὶ τοὶ]! εη ἃ νἱάστατ,ν ο ἰηϊτίο ρουοαϊ ροπεη δ δη- 
το παύτες. Υ.5,) Δ Δἀϊτα ςοῃἰαπέξίοης [Ιοσοη άτ1Ὶ οἵ τα, 

ΚκΚ' ἢ : 



ὃ - ΙΝ ῬΤΟΝΥ͂Β. 
νεῖ καὶ οἱ. χαοιέσαῦι δατεπη, αιοά ἀρῃοίοίς ετίατη ἘΠῚ 

νοτῆο,οἰσσαπελ νη ρ οὐ είογηρα, τατα (αρτα 406; (ις 

γ(ιγραταπι Αἰ αουο5, ταῖπη ἰΠέτα 738,33. Τρ ὅτε 

Ρτο ναΐσὅσι ἀριμοίοίς οτίαπι Ἐαρίνετῆο; "440 εἰλάνα 

[εμαιογηηράμοῖ, δεη.ν ὑμῶν ρτο να] δ ἡμῶν αρ ποίοις 
ὁλδοιη νοτῇο; σοπίμηξὲ νοῦ. 55, ΔΏτα εἰπεῖν 46- 
δε νίἀοτοτ ὡς. Παραϑ ταϊπας γοξξο ν οὐτίτιρ εξ αἰο475 
ἀε θα αἰέδι σεβένισ, τ πα ργαζὀμεῖα [ὃ ἀοσονηαοααηῖ. 
566.:ν. 1 οἰκείως ἔχεν ασοϊρίαϑ ρτὸ ἡδέως ἔχάν, ἰη νετῆοης 
Ἰεριεθ,ρ απο γΈΡΑ {ἐαττερα ργούαι. Ν. 4 ,{ ττᾶπ5- 
Ροῦτα ἀπέ οη ες, δ ὑμῶς οἰιπα [5 4. ςοπίπηρετγε πηᾶ- 
Ἰἰβ,ρεῦ πῆς Πίος, το πηαὰθ ἴῃ νου !οπο; ἀσγθ γε 
βαὐήπα ἀερείίε, ατείίοο, ἀἰσητεαιεῤτς ροῪ σον ΡΥ ΑΥΊ. 
᾿.69.4.ν.8.πειήσανξς ρτὸ νυῇσ,, ποιήσευτες ρΓΟθαζ εἴ- 

ἰδτα Γἀρὶ νετίτο; Κ᾽ βιξίο (ὁπαιμσοοίμίιο γοάδ μι ροΡ. 

γιΣι, ΟΠ δ ὨΙεη τ ἔα], σθη, ἡνομένίω: ντξεγαταγ 

ποπιαά Αρρίπτη,[εα δα 1π{Ἐἰτυταη) δὉ 60 ὀλιτδρχίαν.. 
Ρ.6ογ,ν.τ4,[ι ρτορεϊετατοιθῖν εὐ δὶ πλαγᾶν ΘΧαξΕΙα5 

Ἐχργελπ) νο 15,10 νεγἤοης ]ερε5, 7244 ογρῖαον ἰ ογηὲ- 

ΜΉ72 ΟΟΘΊ ΓΑ ΠΠ0Ή6᾽ 172 ΦΥΤΟΥ͂ ΦΊΡ γοίδε ἐρηροίεγε. Ν.19, 

β σαν ᾿άρο ρτοὸ οωῦ τεροπᾶπλμ5 γὸ (οὰ γρωῦ, δζ ἰπ(6- 
ἀοητὶ πιοίηθγο ΡτῸ ἐαὴ {0 [ἘἸτιιαπηιι5 γε σ τη αἵ, 

ΒοΙ]ς τοηῆαθις υιόξατα ἃς (ξηίπ, ντ (Πίσας μας ο- 
τη ἀερεπάςδης δ Ἰηἰτ14}} νεῖ δέδοικα. Ν᾽. 24, 
ΤῊ ΤΠ σκιας: τατη Εἰ σκοῦίας δρΠοίςτ ετίαπι [ἀρὶ νεῦ- 
Πο;:τοπεύγαι ρομογμα. 56] ΕΠ5 εὐηϑηῶν ἀσηοίςῖτ ἱ- 
ἄστη [4ρι15, πὶ ν εὐτῖς, ἀ: Ή6 ξαιιαιη, (εα νηϊ- 

ταταπι. ἐρὸ σοπιιοὨἰ Θητία εἴα ριῖτο εὐκλεῶν: ν εἰ Πη- 
φα]ατί παπιετο ὦ εὐκλείας. Υ΄.30, στατηπιατίςα Γοσι- 

ἰᾳ ροίξυϊᾶς χαρίεοσοι :4οά ἁρηοίςείτ ετίατη Γαρὶ νοῦς 20. οἷ5 ἜΧρτο οι 15: 40 ΠΟ ΡΟΙΘγ ΑΙ φηΐάδ ἰαὐογ απ 
ἤο, σγαιοιῖα,. Μ.42, το μυδὲν τεεἰ 5] ριοτι5 μυηδέ, 
Ν. “τ, Ρεζρεγατῃ ἴῃ Ἐχοπηρίατὶ εἰς ὑσσέορεψαν. ΙΡ]- 

ἄεπι πιοχ ςοπιοηΐθητίαϑ εἢς νἱάοτας ρίαγαὶς ἀξᾶς. 

8α. Πᾶ ἀτώλυϑον ρΡΓῸ ἀκολυϑοωῦτα δοςίροτε, νἱἀστασ ραιι- 

Ἰο ἀατίιι5. 
- Ῥόφσ,ν. 6, ΡΟ χρησὸν ἀφε[Ἐ ν εὐθιιπὶ γγυήσεοϑαι (δια 
οβνέϑαι. Ναας νϑγίαϑ ἃ οἰκίας: ντ Πάριι5 4104; νετ- 
εἶτ, δα οὐ δησ. ϑεη.ν. ΡοΙὲ ὡεοἥην ἀφε[Ἐτεϊαγίαπι,, 
ἄτϑ.νεἸ [εσοη Δππὶ προί ἥν ϑ αϊκοιότεοα. Ν᾽. 2.4, Ρῖο 
δὴ τοφεῖιις ἰορειητι δέ. Ν..43, Ποῖα μος φαοᾳ: Ρζα- 
ποπιοῃ ροίξεγίογε οοο ροίτατα. 

Ῥ.697,ν.4. γώμας ἐποδφούμανος ἀοςΕΡὶ Ῥογγνωρωλο- 

χφν.τα ΠΊ4Επὶ ΟΕ ν ο] 5 ηιιο ἃ ΠΊΟΧ γνώμέω δἰπτοδακνύμα- 
γος ν.8, ἴῃ γεγποπε ἔσγιθαϑ, [ο!θητεάη ἀρηά ἐος ἀἰσε- 
γε. ὉὟ.τΣ,τηαἰίτη ὦ βυλὴ, ντ ποΧ ν. 25,41, ὃς ΑἸ] 
{ξρε. τ 4. ἔοτϑαη γα ϑξῖιι5 ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῳ, ἈΠ Π ἔοτ- 
τε ὡς πῇ ΡΓῸ ὅσον ἔς νἀγραιῖῃ ν εἰ ἴδοντ ργὰ ὡς ρΓο 
ὅση,661,)1. Ν. 5, Ῥτο Ρήγιλλον εχθγηρίαγ Πος οςο ἢά- 
Βοτ ἰνσάλιον : {ἀργὰ ρϑιῖο τηο] 115 ῥίγιτον; 308,4. ἐσο Ρή- 
“λον τγοδίαο (τί ογα πο ἀαδ ταις ιιΐα ντ ἀριά 
1 Ἰαΐατη δὲ αἰΐος Κερέ εν οἴ ,ῖτα οτίᾶ ἀραιὰ ὅρη, ΒγΖ. 
Ῥηγίλλος, πόλις Σαξίνων. Ν'΄.20,ΕΧΟΤΏρ ΑΓ ίη ντΓοα; σοΠΊ- 
τηαῖα Παθεῖ Κύϊντος ΓΘ ΠῚ ΠΕ ΡΓῸ ΠΟΙΏΪΠΟ με οτ- 
τογοπυ [πρροῆτο. ΡΓΟ Κινκινάτος νεγὸ {πρτὰ ξιιΐτ Κικιν- 
γώτος 620,32: ὅςο, 29: [Ὀγίρτιγα πηδρὶβ γάτα. Υ.32, 
δέκα Ρο(Ὲ «πρωτεύοντες {{|8τ1}}} οὔ Χγ]Δηάτο ὃς Ο]ἀτϑα- 
πο. δ 38. πο] ιία,6 Ἀπ, σοα. αἀάἶτα, ἀρ ποίοϊς οἴ- 
ἴδτι [ἀρί νογῆο. Ν. 4 ζἉφνϑέθαπι ἔχεσι Βος]οσο ο- 
τα Ππππὶ εὐας, ὃζ ρεγρογαπῃ ἴῃ ργαοθα τ ρ. Ρο απ 
Δῃτα οἱ τϑϑ ἐμοῦ, 566. ν. Τρι15 ΡτῸ εἰ νἱάθτας [ερὶς 
ίς ἡ, ἀτιπη νογτίτ, ψηρανη βγὲ ροι παῖ. 

Ρ.698,ν.3, αἰτιπαίλτες ἂρ ποίοις σα οπη [ἀρὶ νεσίο; 
δἷο σογρ»γγετφγεεῤεος δον ἀγρμίος. Υ.8,| ργο τύτος (αύ- 
πίω Ἰερα5, αῖ Ὁσαύτίω, Ραιο Π6 115 φοὐΠ Δδἰτ ἔτγιι- 
ὅτυτγα. ᾿ριι5 νεττίτ; ἐλ σε ζόης 7 ποπδαηείδοί- 
ἘΜ106 αἰεγηθητα, Υ τ, ἴῃ Ἔχοτηρ]ατὶ ρεγρογδπῃ (ςτί- 
ῬμΠΣ μετανάςοιν. Ν᾽.20, αὐπὸὶ ἰεροηάιιπι εἴ, Ποῃ 
αὐτῇ, τ ῃ Οχο Πρ αγὶ οἵδ, ἀοςοῖ οὐ Παρὶ γεγο; ἡρ 

το ἀοπιααε ἰῃέτα προνομαὶ,7ο,,7:706,6. ὙὟ.37,Εν 

20 μέῤιω. 864: ν. σοηρστιιθητίιδ ἔογίαιῖς ὑόν τοις 

40 Δ΄Δπεγθι αἰ τεῦ ἀςοἰρίδτιις ργο “δὲ, πο νί οι 

το Δεπτίοσ ἀρὰ ςεγῖς πος ρει οῃ5 ἄς ἃ 

ὅδο 3. πολλίω δηλίαν μαλακίαν κοι γνόντες ἡμῆε. Υ 

ΗΑΙ. ΑΝΤΊΟ. ΚΟΜ. 
᾿ φησήΉ6 οη1γηὴ ργο 7» 217ε6{{π6 4 Ἐπ ο,  Μαμείμεν» υὐγϑὴ 
Τα εε772 Ρ4ιαμεν, ραἸγα σβ 6» ευερμεῖ 

ἀοίαπη εἰς παραιζαῦται. [ἄρτια ψοτιῖτ; ἐδ [Ὁ η41; 
πλγααρηξγαιτσ οσπποσαθηπι: ἡσαί Ἰορ οτῖτ, συΐκα, 
σι τἰωὺ βελίώ, (ξἀ Ποπ πχίητιδ αρτε ἰορετῖβ αὐβαλή 

Ῥ.699.ν.2, ὀκξολαὶ ᾿ς ἀἰσα τας εἰρβέξιι ἀσδτίαι 
1] εἰςξολαὶ νοσαητιτ,ντγοηιε γείρεέξα. Υ.ττὶ 
εχοπηρίατὶ εἰξ ὑσσνοθευομένῃ: Πἰ 1} δά το ΠΊ. ΠῸ 
᾿φρϑνομμινομένῃ τὰτν ΔΙ] (ρα ξαϊτ, τα πὶ. 376, κα 

Ἷ οἷα Βαθεῖ αἰμιφοτέραις: ΡΑΓΙΠῚ ΠΟΠστιΘηΓοΥ. ΠΟΙ ΓΑΙ 
᾿Ἰεδϊοηεπη ςοπῆγιηας ΠΑ Υ δἰ οτῖμϑ ᾿ν ἔτα οἷοίτ, ἐς 
ἀμφότερα πὰ ἔϑνη, 70 1.10. Μ,41,ἴη ἐχοπιρί αὶ 
πὶς,ἀατῖσο σαία ςοητγα Πγιιέξαγα πηογοση. ᾿ 

Ῥισοο,ν.1ο, τσέπη Ηἰσ γόλέρλον ΟΧΕ Πρ ΑΓ 
το ϑδιέσμον. ΜΝ ας ῆοτα ἢϊς ὅταν ρτῸ ὅτε. δίσ 
δὶ ρῖο ἔσαι Υ.3 δὶ το νι"ρ. χλευασκιῶν γα 
εχ ρους νεὶ χλενασμκῷ, νῖ τοροίεϊ; ν6} ραν 
χλενασμοῖς, γΓΤΑΡα5 νετγτίς, ῥαμ4 σρροΥ ΗΜ Α͂ 

δτηοχ δὲ ρτο δὲ. Ν.4.3,1 ἀρ νἱ ἀοταγ Ιορ δ 
αὖ γμοιτοῖν οττίτ οηΐ τη, ῥά Π 4:1. (ξἀ πππτατίοπο ἣς 
νἰἀθτας οξ οριι. ΩΝ 

Ρ.7οῖ,ν. γ, τε δδίπι5 ορίηον ὅθ. ΝΜ. 7,Ποτι 
Δυκίστηοτἐ Τ ατίπο. Μινυκίν νοτο ἰδ ἀξ ρτο Γὲν 
Ροίαί οχ ΓΑρο, Γἰαΐο, δε ἰρίο συέξοζε ποῆσο,ρ 
28. τ τοἰεσεηάατη νεῖ οὐπικα μένῳ Σαξίνοι . 

Ριδασοημε νοις, οομαοημ11 αἀπενίμ δα ὲη 
αἰτικαϑη μένων Σαξινων. ϑεη. νινευθυπινεεῦο ἥἢς 

Ραγιὴ (εοοηγγεγε: ντ Ἀγ Ὀρυιιτα Π ΠΟΙ] ρ, 
τοίροχογίτ,ϑῃ [ὰ45. Ν'.2 8, (ἄρτα φιοφαεὶ 
τὰ ας Πεαέξαγα: οπὴν Πτατίοτ ἤτ, Σαδίοις πὸ 
ἄἀατίπο ςαία. ΜΝ.28,ροῖοϑ οὐ Τὰ πΊ]η ρείπια ρετί 
μάςφ!]ερογε,ντ πιοχ.ν.41. Υ. 4τ,ἰπ οχετηρ τὶ 
συξασιλεῖς: α10 ἀρ ηηοίοίτ οτίατο Γαρὶ νοτίς 
ΤΟΥ οσέσ. ΠΗ βασιλεῖς ναι οἵ πγαρὶς το π 

!,79 2,ν. 17, ζῶ ρτὸ νυ ]ρ. η τεροπεπα εἰ 
ςετ οτίατη Γαρὶ νεγίο; Καριίο εγαῖ. 866. 

ΡοΙΠτ. Γρι5 νἱάστιν ᾿ς ρ ΠῈ αὐτὸ, ἀπιπὶ νεσεῖς 
1722} 7. (Ὁ. 4172 64 ἐπεγεμηῃ γο φησι Δ 
ἐπηδή. Υ.2 3, ΠΟ ΠιιεὨἰ ΕΏΓ15 ἔοσγταῖε δ᾽ γ, 
43, σούτων σποίοϊς δτίαιη Γρὶ νοτῆο; 
44 ποτὶ ῆρναον. ΔἸ οι] σοπ δ η  επαῖα5 νῖς 
ρεσβυΐτων : 4 [ἐπίογτότα ει κά ἐμπὶ 
ξοιϑϑη σοηπεηϊεηείις τά. Δ] οαα 1 οχ. 
τάσιν (Ὁ{Ἐ. γνώμας, οΥἰτ ταυτο] σία. ᾿ 

Ῥ. γος, ν. τ, ἢ ἐχριηραβ αἷδὶ ὧν, (ΕΠτεα 

απὸ μος τὶ ὧν. Πἰς ἐηἰπὶ Ιοσιιτη νοσεῖ; 
εἰ νον εἰ σηῖ, ἀφο αν" εϊδ, ὑηταη2 τσ 
ϑ»2μεδ9,οη41 [Ὁ] π:α αοοφάεγει. Υ͂, 
{τι ρτὸ ργαίς δὐτοφαίνομαν. Υ. 20, ΔΠτΕ ἐ 
νἹ ἀοτιγ ως, σείει. Ν..33, ἔογβαη Ἰερ, μήτ᾽ 
ΡΙορτοτγ (δαιιθῃς μηϑὲν οζἱοίαπι οἰξ ς΄. 
ἔογϑδῃ δἰ ιιῖς δφλίας, σεποτίο ξαίι. (δ ἢ 
{τιχέξιιγαπι ἔεστὶ ροῆς, οἰξε πάϊς χιοά [{] 
680,34. τοσαύτίω ἡμδι᾽ κατεγνώκατε δηλία ͵ 

δι ΘΠ ῖα5 κοιλὸν ἐδῦκᾳ. 
Ῥ.7ο4,ν.3.τοφεῖα5 δου [π. ἐπεξόήοντο, 

Υ. αηρτο οω πο πηαΐς ἔουταῆξ ταρ 
ίεα. Υ. δυκῶεν ΡΙῸ δοκῶσιν. Μ΄.21, πολλῶι! 

(οἷτ οτίαπι Γαρὶ νευῆο ; ρον γρφέια απ 
σα ἴῃ Ἐχοτηρίατὶ ἢτ χρόνον, Δα τη ττὶ Ροτεί 
το ἰθέξίο, πολωὺ χρόνον, Ν΄.37, ΧΙ Ππηαὶ 
Ἰἰψυ 5] εροπάμιπι δικαχῇ,ντ ΠΏρι] 5 ἃ 



ΝΘΗΓ ΓΕ 1. 

τὰ πίγιιαῖα αὔΠΠσηατα ἰητο Π ραπτιασ: γε] δυχῆ» ηυἷᾶ 
σορίἀτιιπ) δα ντδί5 οὐξοά!4πιγοσθητα ἔαΐτ, ρατ5 
γἘ65 ἐπ ἃ. δε πι}}1α πνυτατίοης οραϑ εἰξ. Πάτα 
βοαταιέξοτ, 6 ἀθςοπὶ δρπιίηΐθι5 (οι ἀθοεπη ἰς- 

σῖς ἴδιι5 τ! ἔαγίατα ἀἰ!ς, ἀπια5 τεηδηπῆς ἴῃ ντῦο, 
Ὡϑαρίποϑ οχ δ, φαΐπ 4; το] 1145 δάπιογία5 48 - 
ν ΜΝ. 4τ,ἴπ ἐχοιηρ]ατὶ ρεγρεγατῃ εἰἐ ἔαισπιος: 
Ορρίϊιπι ἀρ ποίδξατ οείατα 1 ἰαΐιις5, ὃς ποίξογ ῃέτα, 
δζογία ἀθοθιημτ5 πρτα ἀϊέξιιτη αα 68 2,6. 
70 7.30.1 9, ταγίαπη ΐς πῃ Ἔχοπῃρίατί εἰς αἰγιδῶ. 
εἶπ ΟΧΘΠΊρ]. ρτὸ δ᾽ ρεγρογαιη εἰ ὡΡ. Ν.4τ,ύς- 
ἰας ἀσποίοϊτ ετίᾷ [ρὶ νογίτο : γαίῃ τεῦ {πρ6γ- 
“ρίοπίσρ, αἸϊο αὶ {αἰρίςοταγ Αἰ ἢ 15 νοτίας [ς ὑ- 
νυ δ π [5 ἤτ,εοϑ ριιδ σα ρατίτεσ ὃ ρείματα πηᾶ- 

:Δατίοης Παρ ΠΠΠς. ΟΟἰιοαΠΠ ἐκ ρτὸ ὁ ἀςοἰ ρ᾽α5, 
ι5οἙ : ραὐοῖς ραγὴιον ξθ ργέμαις (ἴσα, ἄτα, Ρα- 
ρμθιιοῖς ραγέιον ξθ ργληαι τε ρίαπε σομιθμρ. Υ͂. 
τοῖα Πἰς τογιιΠῈ ΧΤ᾿ πολιν πο αττίοι!ο: δῖ ν.33 ΟῚ ΠῈ 
Ἰο κτ' πίω πόλινιοιγο 4ἱ ναγίατίο πότατα οτίδτη 

60,47. 
γοό,ν.2 ς, [Αρὶ νεγῆο ρτο δίςοῖο μαδοῖ 5: οἱ πὶ- 
ζΠῖς ὅς ἴῃ [δ ιεπιίδιι, {α ἐς τε ρτὰ ΠΠ 16 
ἰ, 4 662,36. .3.,1ῃ ΕΧοπΊρ ατὶ ρὶ γα τοῦ 
ΠῚ αὐτοῖς: ΕΥΓΟΓΟ ΠηαηΪ οίτο: ντ ρατεῖ οχ 668,3. 
7ο7,ν. 1, οτίδη τοξείας τγαηςροῖτο αστίση]ο, ἷ 
μεμόγων. δὶς ν. ζ. Ορίποῦ γούζις ἰερὶ ροί]δ τω 

αν: γΓΓερατιγ ἃ ραττοἰ ρίο σευειδώς. Ν΄.7.ΡτῸ ἐ- 
ῬΠΟῚ ἱπορτο ρος ὑπσσέϑετοι ντ τ, 22ε792 αἱ αἰ 1 
οηεύα: 254 σομάησεγο ρίαγοί. 17, πηε] πι5 
Ἔ εὐζώνῳ ἐφουλμάνων ὁ πλίσφ: ὃς ἰῃ νοτῇοηςε, δαδὲ- 

ἐφὲ ἰοξξογ "792 ἐπεήεθη 1412 σοη τ γἹ Αγ, ἐκ ρεά τα ἐπ- 

Ἰαραγημαϊγα. Ν.28,νοτίι5 ὅφμονίο,ν εἰ ὀϑιόντι. 
Ἰπ οἰϊαὶ αἰσεπία ἢπς ἔέξ εἴα, (τὶς ἀφοίαγαητ ίο- 
εἴα. Υ.4.6, [οτίλη δέξου (οτίρίϊε πέτροις, τ α- 
43.211. 

γοϑ,ν.4., οτίδη τεξξείιιϑ διέασειρον,ντ ργα οοάϊτ ἧ- 
ἦ.τ6, Παῖς ἔοττα πα τ πρεσβευτὴς, ΕΧ 70 6,4.3,1ῃ 
οποίοσατ, ἐμ οὔ αἰλαηπ μα, τπερ φηοαὶ ἰερσαιτα 
το ρ6γ «Ια! 6η2 4 ῥε οι ἰαθογεϑνο ἀφεγαιτσιις νὶ- 

πάσπι νἱάσταγ βελῆς, γε! Ιοροη άπ δηηδελῆς. [,2- 

τὸ νοτίο [4 ποπαρποίοίτ: η6 ζηάρ ἐλ έδεγεηὶ 
Π φέοίοπον. Ν.4.3,Ρογροτγατη ἴῃ Ἔχε πηρ  ατὶ εἰξ 
πεν: σιοα ΧΥ]Δηἀογ Πα 06; νἱάοταῖ. 
7οο,ν. 13, οτίαη τούξίιι5 ἀπεκρύψανζ, δίς ν. 18 
5 ἀπαρχόμενοι “᾿ος (δη[{,ἱδ σφ ογ 74 ἐπ ὄοπο- 
φίγογ 2 οἰμἐγρη γε, βοπογν; σομ εΥγ ἰέλ ἑπεεῖ, 
ὑαφείφηε [αομί αι ρ᾽ ἘΠ πε οι. Ν.Σι, 

ς, Ηἰς ταχίαπι δεκαδαρχίαν, δέ ΠΊΟΧ ν.37 δεκαρχίας: 

ε. Υ.24,, φρεσβευῆ Ιερεπάπιπι ο[{8 ρτο νι]σ. 
ολυτάτε, Οἴξεῃαἰτ ετία πη 1. ρὶ νογο : ργοριον δέ σοι 
6 ἐγμογιοῦ. ὟΣ... τατίατῃ Βῖς ἱπ ἐχεπηρ αὶ εγαὰς 
τῶ, Υ.3.4,1.ρὶ νετῆπο ρτὸ [οἱ]ἴο 5] οἰπίππι Παίροῖ, 
Ὑ ἢ {Ὀτρτατᾶ ςοπτπιατα νἰἀοητιιγ [ἀργὰ Πατ- 
᾿{πητ 410,19. 864 Πιΐτ ταπηςῃ ε ρεϊ πιοσιτη τε: 
ΟἸΠῚ ΠΕ ΠΊΕΓΟ δτίαπη (Ὁ, [Οἱ] λαρά, ντ εοἱρίο π᾿ 
γ, αϑδιιέζογε ποῆτο ἐχροηίταγ ν.22. (τὴ γεγο οχ 
(οπΊροτε χαν δηηὶ ἘΠ] τχοείπτ, πὸ αδϑ το ἔογ- 

τ ΟΠ Ἀπισα ποῦ Ε]πις ΒΙοἰητε Π ράτατ, [τα ε Π]Ϊο 
605. τ πης [οἰ πὶ Προπίμμ Δα οἰ εἰςεητία ἀη- 
ΠΟ οπρο ἐχςοΠΠ{ πεςοῆς εἴς, Ν..4.4.1Π Ἔχοπηρ]α- 
Υ Τι ἐγνημίνίω,ἤης δαρπιρητο. {Ὲ ἃ σιν δζ ΠΊΟΧ ἐγγε- 
᾿ηυν ἰγος Γοροτατατ, (71,31) ὃς ρᾷα]ο δῃτο ἐγεγγυήσοιτο 

το ΟΠ τ τ,(ν.2 2 )ντγοδίιια σιαπὶδασπλεητο (γ}]4]- 
τοι ἀπδίταιι ς Χγ]ληάτο ἐγίεγυημενίω ΓΕΡΟΠ γα, 

2οΟ ΝΙΤΥ͂ΤΕΜ 

πΊ4; πη εαάθπι(αςσεμγαίγατιϑ [Ο]]ςετ) Πρ ΙΠοα- ςο 

αἱ {ρίςετα αἰ Ια αἷ5. Ρτὸ εἰς ἰεσιοη άιπη εἰς υἱωνὸς: ὅο 
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Ρἰ νεγΠο; οὗ «οἰ ἐοίεη τα» σοηα ἑίοηὲ εἶμ, ργαἰογ 4: 
ἑεσοη σηαῦαρ [ὃ ἐπ χαιταύηείς [Ὀγρίξγατιντταῖς ηα]ά- 
Ριδιὴ ἀοίϊε, δΐῳ τε τέω τῆς τύχης τα πφνότητα,, (ὃ δ, Ὑ νόμον. 

Ν. ὁ, Ἔχ οι ρ] ατὶ οἹἘ τοῖς περωμένοις: 4ιο σα πιι5 ΠΟῃ 
ςοηρτιτ δα ΡΓαςαα. γαυαῖκας. Ν.23, Γλρὰ5 Ισρίτ βυ- 

λομέν» δὴ: ψοίθμ16 1148. 60 ἀἰτεεγε. Ν᾽.27, καὶ σαι 1.45 
Ροτο! !οπάἀανίἀοτιτ, νο] νεγῦο παρίώ ροϊἐροπεπάα, 
2.0, Νομωτόρμος ὃς Ὠΐς ὃς ἴῃ (ςη. ςομἤξαητοτ ροτ οἰοτί- 
Βίταγ: απ [τίη σοπίπογιάο ροτίτι ὦ ροίἑυ] ες. Υ͂, 

το 31νΟυἱαοίτι5 ργο Λεύκιος πηδιιατ Ικίλιος. ατταπ)ζ ἃς ρᾶρ, 
Ργαςςά, ν.28,0]0 ργαποπηΐηε ἰάθηι [οἰ] Πτι5 Πς πο- 
χη Πάτα Λεύκιος. Υ. 3.7. ΓΕ Ἐ]115 κύρλος οἵ αὐτῆς ὧγτ ατ- 

ταπΊοη δ. Γαριι9 νεγτίτ: (δά αἰογρέρτε ἐα ἰερε άοο. 
Ρ.71ι,ν.45,τεαρογαφοια εἰ Ποοϊοςο. Δ. τρρτο 

“προςλέγάν [Δρι5 Βαθεῖ αἤζεγγε. ᾿Ὀ!ἀεπὶ σοπιςπ! ῃ- 
τἴτις ν᾿ ἀθτογ ΤΠ σα}]. ὁποτέραν. Υ. 421, ΠΟἢ ΠΪΠιδ αρῖς 
Ἰερ, οραπαξ, ἐχογοέίη. ; 

Ρ.7ι5,ν.2,τεἰρίςογε νἱδοταγ πᾶης χαὶ τα δα άταπι 
ἰερδ,5ει ονι5 ἘΧ ΨΕΙΒΕΚΤΑΤΕΡ ΙΝῺΥ 5ΕᾺ8- 

ΑΒΕΚΙΤΟΙΚ. ῬΆΔΑΕΤΟΚΒ 5Ε0νν- 
ῬΥΜ ΓΕΙΒΕΚΤΑΤΕΜ ΨΙΝΡΌΙΟΙΑΝ ΒΑΤΟΡ. ΟΝΕΙ 
ΥΙΝΡΙΟΙΑΒ ΤΟΙΓΙΤ, ΒΡΟΝΒΟΠΕΒ ΙΟΡΡΙΟΙΟ 
ΒΙΒΤΙΕΝ ΡΑΤΟΡ. Ν. τς, παίτων Γοέξίι5 ρΟΙἘ δὺο 
κᾷ ροίπετί5, νεὶ ρος ἀγαθῶν. : 

Ῥιστ5,ν.7, μύμαῦς πουιίπε Πὰς [ἰτὶς τ ἤ  πιατῖος 
πεπι ἤπια ἀγα! ἐξα τι ἱπιο  Πἰσαηλιι5, ράγιιι ν]άοτιτ ἰησ 
τοῦτος. ΜΝ. 9 τοδί τὐϑοίσος, νι πα ρτὰ 6 9., 26, ἐπο- 
δὸς: τοτοητο {[(1]Ἰσοτ ἢ (γ πορατί5 οοἀθ πὴ δοσρητιχ 4 
εἴπ πη ἰητερ τίς δἰπύδοϑι, εὐὐροδοϑι, ὃς ΟῚ ΠΡΆΠ]Πθιι5, Υ, 

20 Τα ΡΓΟ ὑω ἰοσοπάαη) ἐοτίδη αὐϑῴ.: πος [ςηίὰ;»γ4- 
σηδα σίγρσίηθ ρίογ αι, 85 ἃ σοραε!αΏ 11 5 ΦΑΤ,2 γ2224- 
μεγίφησ ρία δίν οδέ οάτεσ. πουττη τα αποηιιο, 71 6, 
1 ο,ΑΡΡίμπι ΠΙΒ1] νἱτρίη]5 ἰαςγγιη 5 ἤθχαπὶ ἔα} Ὸ τε- 
ἔετι. ΨΝ. ζο,ροίι ἀπαγαγεῖν ἀεο(Ἐ κέλευε, νο] {π}}}6 
φυοάρί νεγθιιπ|. Ν᾽΄.29.τϑέξίιις Πηρ], αὐτὸν, ἦρ [δε792, 
Ν.23.2,ν εἰ δὐτεχομιένων ἰἜροηάιιπ), ΕΟ (εηία αι ἐχρτγείς 
(ἃς οἴη νεγοπεινοὶ] αἰ τεγομένίω,ντ Πσηϊ Ποῖ, ἀφεε- 
επίο ξ9 [ῥομ (0 βεγεηίερε: Πςιτ ἰηξτα 7 17,3 οἷά ξ ΟΙδα- 
ἀΐιις φδη θη) αδάμιοϊς τῳ πα τοὶ αἰδιπεπλεγμένίω, ραἰγὲ 

τταπηθη ναὶσ, ἰςδεῖο τοι ποτὶ ρος. Υ.2.4,νε] 4.0 οὐγοηηη μία, [με [ἀτ95 ἐπι ρΙΥῚ5 αγρερίδοτ. 
"7 1.4,ν.10, ξοτίλῃ το εἰ ι15 μεεϑίεαϑτο, 5641. ν. 55} 

πιωὺ ἐγγύίω, “παϑφάγεοϑαι ἱτὰ ἀϊδτιιπη νεῖ Ππιοχ 17 ὅ) τίω 
ἐγγύίω αὐδαγίνεῶχ, Ν'΄ 18, δ ρατατη ἢΐς πεςε τὶὰ εἰ, 
Ν.3.,ΕΧοπΊρ Αγ βαθεῖ σκεψάμενος: 181] Δά τεπλ. Υ, 
43,10. Ἔχε πυρί αγὶ εἰἘ ἀυτωῖ ράτιιπα αρτο. 

Ρ. Ζις, ν. Σ,ογθέξία5 (ορί ποι) τεύξεται : ΠΩ σα] τί αιι- 
τοῖο. Υ.13, Χγίφηάεγ περατίαδι ὁ Ρατας ἐχριη- 

ρεπάδπι, Ν. τ6,1η ΘΧΟΓΏρ] τὶ ε[Ἐ ὁποίαν: ιδῇ τεἰα- 
ται πη τείρ  οἷατ απτοςεάδς ἐξοισίαν, Ποη (ςαιςἢ5 πα;- 
δον. Ν 2 τν ΡΟΙῈ παρέξεσθαι ἀςεἰπ ἔφυ, ν 6] ΠΠ}}}8 αα!ά. 
Ῥίο ἀξιοχοέοις γεγο [ἀργὰ (711,17:7.13,)6 0} ἀξιόχζεως, 
τύοτο Ατςο. Ὑ.31, ΡΟΙΓ πίσάς ἀθΠἀεγασγὶ νί οτα 

ὡς, εἶσι. Ν.37.:Ὁοτὰ Βϊς Πησα]ατία, ἐπεδείκνυῦ δὲ ἡ- 
ξίν, σατα ν. 3 1ν ργασβάδητ ρ[μΓα ἴα, ἐπεδείκνυς δια πὶ 
Ροήτιιπι ΡΓῸ παρείχετο, ργαύεθα!, (ΟΝ ἱγρἰηἰυ5. 
Ῥ.7ι6,ν.3, Ποτα ἢΐς σμυύκεον ΡΓῸ σιευῆκαν, Αἰ ΟΥΉΜΣ 

δ ιπιείοχεγμηῖ. Ν.58, ὃ ὁρμίω ἐλάμξανε ροτείξ ετ- 

14 τῇ ἀροῖρι, Ρ πϑϑφώρμαι, [δι μι" ὁρμῆς «ροςίπρεχ. απο ἀ 

ἢ πγα 5.1 νεῖ ΠΟ ΠΟ Ιεσεδ, τοῖα ΡῈ ἔογηῦ γε άο 

φεομνγδι. Ν.4.3.80τς ἐμαυτῇ ἀοο[Ἐρταροῆτϊο δι᾽, 

ἀπ᾽, αατ ΠυλΠ15 δ] ἴα. ν Ὁ] Περοπάατη ἀυτε, 
Ρ.717,ν.1 ον ΡΟΙ Πα ηι5 ετίαπι Πηρα]Ατίτο τ ερεγα 

ἦχν. Μ.19,τε γεεξίιδ χριυιηροταγ, 2 6, γρέξία5 

(ορί ποτὴ παρεσκευείαϑοι, σοΡ ΡΑΤΑ͂ΙΟς ε{2. ; 
Ρ.7αϑ, νοι, οἱ αχραπροηαα οἰξργαροίείο εἰς: νο 

Ιεσοηάτιπι εἰς γίιῦ, ἐπ ΤΕΥ 722. [ρ| |8η6 γειῆο Ριςρο- 
{τιοη θην ἢΠ]απὸποη ἀσηοίςοϊτ, ΜΝ. 8. ΟΠ ΠΕ ΠτᾺ 5 

χτ' γίς [εϑτεγγα σον. Ν. 12 »Πααἰς δῆοιπεσοίμανος 



Φο ΙΝ ὍΙΓΟΝΥ 5, 

τια!ίς, ρεῦ της Πἰςετ, 554 ἴῃ ΑΕ (τίρτιιγα πο εἶα- 
δεηάϊ ταπταπν Πρηϊβοατίο ἱπείξ., νοσατι ετῖαπι οὔ- 

ἤδητοβ οςἀοπάϊεντ [ἰαῖυ5 άοαϊιο παῦτας ΝἸΓρ ηΐαπὶ 
ἔσττο, φαδσαπιαιο ἴτοτ, νᾶ βες ΠΣ, ἄοπες δά ροτταπι 
Ροτγοχηῖετ, Ν᾽.10, τε δξίιις ὅ)ηξϑνομάνων, τ σα Α}1- 
Ῥιτρε,ταμν πα 722,.4. ᾿ 

Ρ,7το, ν.2, νΠτγατίπϑ ἱπ πος ἰΙοηαοηα! Βϑῃοτς ἔχον- 

πες» Πργα 703,33:710,32. Υ. δ, κολάσεως ἅρῃο- 

(εἰς ετίαιτι [αρὶ νετο; ἐλ' 64 ῥγΑΙΟΥ {0672 ΡΦΜΖΖΟΠΘ. 

ράποπ ἀαδῖτο ]αΐῃ νοτα οέξίο [τ χωλύσεως. Ν'΄.22, 
τυτίσα 5 τῆς τοξε5 ἐχρυπροτζαγ, ν οἱ ἱπίτίο σο πηι - 

τἶς ροποτιν αηῖο δεινά, Υ.29, ΡοΓἘ χωρήσῃην ἀσοἱἘ ρατ- 

τἰσίοία ται μΐλλοντες, ἀΠῸ ν ΘΥΡιι πὴ ἔμελλον. Υ, 21,ηοτα 
ϑηδλν ἡμανος Ῥῖο εἰ ἀμτῳ χεῖρες ἐπεζλήϑησαν. Ππιρ οἶα εἴ 

{δι ὅϑειλαξόμενος, Π Ἰὰ ραίπιια Πρ (ΙΒ ατίοης νἤταταπὶ 
ἤει. Ν..3.5,1πΟ χειρί Αγ] εἰξ ἑαυτῷ, Γοοίργοος, φιοά 
ντοδῇδετοῖ, Χγίαπάοῦ Βγροαίαίξο! θη ροίαετγατ η- 
τὸ ὑσὸὺ δημεσικοῦ πλήϑοις, ΠΟη ρος, ΠΟΙ γαπα ἰθἐξ με πῃ 
Ρτοθατ ἐτίαπα ἱ αρὶ νεῖ: παν νη’ {944 τη ροιε ἐφ θη 
Ῥίεὐσισγηα, ρμ οίνγ κα δ ῥεγ(οίμεῇει ρώπάς. ϑεά νττο- ΣΟ Ρἱ νεγίϊο ρὲ (ἄεγα ἤγ7414 εἴη. Ἰἀουυ ας οι, 
σαπιημε ποάο ᾿τραᾶ5., ἀξειὶ αὐ δῆτο ψΕΓθαΠῚ ἔπσεν: 
ἀποα ἰάςιῃ ΧΥ]. Δἀποζαγάτ, 

.7εο, ν.7,ργολαξῶν γαῖ, σοά. ἢαδεῖ ςοπηροί. κα- 
“αλαξῶν. Ἰδ᾽ἀσπι πτοχ ὀλρχῶν (οτἰ Θηάτπ) εἴς ργὸ 
να]ρ, ὀλιγαρχιῶν, τα το 5 ἰρίᾳ ἀθςοῖ. τιιτ σοῃ ἤγπγας 
Ῥταςςα.. ν. 20. Υ. 9. οἵ τε, απο 6 Ματίςαῃο ἑοάςτο- 
Ῥοίτιπι εἰζ ρίο σογγαρῖο αὐτεῖ» ἁσῃοίςείτ ετίδι 1.9 Ρὶ 
νετίο. Ν..2ς. ἔοτίδη γοόξιιιϑ αἰδεχεὺ κενοί τε, δὴ, εἰν 
Ὁ 

}.γταςνοτ3, 5ίσ ρα ΟἿ, ΠΠ..2 Γλε]θρ, 11 ἐδισ 3.0 Ροτοίξ δοςίρί. Μ΄ ατν αι αὶ Π10.6 (565,30) 46 Υ̓ 
“Ἔαιον, ἀοεραβεμίο. ὟΝ 19, κτηοϑένίᾳ ποταγὰῖ οτίατη 
Τλιπογασῖασ: αῖα [οἰ] σετ πηαρὶα πα] ορ [8 χτηϑέντα. 
Ν..4.5,ἴη ναϊσ, οχοιηρΙ. οὐ Π πὶ Πΐς εἰξ οοπηπγατίοη 
᾿πυ4, ὑμᾶς δὲ ὑπομενῶτε: ὃς ἴῃ ἔπε ρετγίοαι ροίς ανά- 
ὅφιϑε, [ΟτΙρτῦ καὶ ὑασομαενέϊτε: [αχᾶτα {γαζζατα δείεηία. 

Ῥισ τ νν. 4 .Ρτο πολλαὶ ΟΠ ΘΠ ΘΏΓ 5 [6 ρ  Ώγι15 πολ- 
χοῖς, γα ἐῖς, δῖςν.2 4. ΠπῈ ΡΠ οἶπι5 δ νωῦ: ντ ξογαταγ δά 
Ριοχίπις Ρταςοά, καιρόν. νὰν 

Ῥ.7.25,ν.3,ΠΟῊ πηγαὶ σα ΠῚ Γᾶρο ροίἘ ἐδὲ ἰπίεγιιε- 
τίϑΡ. Ν. τ 4. Πγαέξαγα ρᾷα]ο πιείιου, ὡς τέω δ πο- 40. πηίῃε νοσαητῖ δραγέρη, ἰξ ἃ Ζιαγεδρ» ΕΟ ἐμ ΗΠ, Ὁ 
λεμίων καταδηώσαντες. ΠΟῸ ΠλΕ]τῸ ἢ τοῦ [άριι85: γεσίο- 

μονῇ, σείξγαν ἐαϑρφϑηεάη ΡΟ ἐο: ρῥρρ"ἰαμία. γ 16, 
Γαρὶ φιοααο σοά!ςο πὶ σοΓΓΡΓΩ ΠῚ δὲς ΠαΠΠ8, Ἰηἀϊεας 
Ῥειρίοχα]ος νετΠο: αἱϑ φεῦ ἑτερρ ἤομξον ογρ1 1 6, 465 
οηρλῆ, ἀπι θα βγυρέ δια τὴ σερηημ5, ΟΗΜ222 Ἅμεσος μοῤτ μπείιο- 
γερ αν 4η:. ἤπέπο ξϑ Ἰγορθάα ΤΉ ΟΡ} οὐγ πεν ο  γ πε 

εγήσημ!. δεητοητία ραιο ςοἰξαδιτ τη 6] ἰπ}5 ἢ ὅσοις ν ετ- 
ταῖιιΓ [ἢ οἱζτο, ὃς ροίς φρατηχρὶ ΠΟ] οσετιγ πυροάίδίξοίς, 
Ν.30, Ρο[Ε ἀγρσιν[αδαιϊε Πάτα οἱ ορατηγρί. 

Ῥ.72.4.ν. τς ρτὸ ναὶσ ἔλππιος Πἷσ φαοη; οιπι α- ςο «οηζαἰατιι, ἀο ταί ἃς βοτίϑ οτίτιπι Εἰς, ἐπ επυα (δα ἢ 
ἰλοῖο ὃς Χγ!αηάτο τοροίαἱ ἤοππος εχ Εἰαῖο, Υ.2 4, 
ΤΊ} Ππ| φεότεροι, Ργίογα. Ν. 209, Μόλιος (αρτα ψιοηια 
ἔοϊτ τ 94, τος (ςἃ Πεφαεητίις Μόμμιος, Ἀ σοιπίηατο, 
Υ.4:, ῃϊς αιιοα; ρῦο ἤὍππιος ἴῃ ἜΧΟΙ) Ρἰατὶ εἰξλππιος, 

ντ(ὑρτὰ αἰ᾿χιιοτίος, ὃς ἰηξτα: Ἔγγογα πγδηϊξοίτο. «“;- 
}έηα οὐ ργα ΠΟπΊθη οἢ, ὃς συΐάεπι οι 4] Ὁπιηΐ- 

δι15 Πἰς ταγ ἷ5 οσσαίοπεπι ρταθαίτ.. 
Ῥ. ΤΣ ,ν.2, τ]  πῈ συμ ἀττίσι]ο, ἧκον οἱ ὀκ τ᾿ ν.7, 

ἀπεῖναι ῬΓῸ ἀπιέναι (Ὡρτὰ φιοηκα Ποζαζιηλ αἰ αοτίεϑ. 
Ν.8, τείξίϑ ᾿Ασενῆνον, ντ ρᾶσ. ργαοεά. ν. 12. 
ποῖα Πὶς ἀσεξεῖν ὅρκον ἤπιος ργαροίς ντ πέτα ἴῃ ἔγαρτη. 
ὙΦ ΣΕΣ πλημμελᾶσα τὰ αὐοὶ ἃ φιλίας ὅρκια. ν.2ο,πιεη- 

τίου οην μπης ἀς ἰερίδι5 ἢ οτηδηΐ5, αιοηΐδπη πιδῆςζα 
εἰἘ 1 ἀριιδῖη (πὰ νοτοπς ργατεγπηητ, ΨΥ, Σ3,{Π δζᾳ- 
φοραῦττο οχςο!]θητία Πἰς ἀςοίρετγο γη 8] 15, ατπα ἤς Ιο- 
565, 9 σ᾽ δοάπέσα ἰρρεηἑαμοπὴ ἐαπΙορον απ! θοοίία!. 
Ν 5.4: Ροτος οτίαπι Ποτεάάετε; ξ5 ογαηεηα εηρ. Ασλγὲ- 
ηἠ γαμοηοῦη δα ρίοδης σονονφοσία γείαιηγου. Ν. 41, 

το Βοτιιην [οί εἰς, τη ρα σηΉῦ. ἐομ  δρρέ εν Ἢ οὔσα 

τοῖν Δ (ξαἰτίοηΐδιι5 οοπτίμιιογο. Τ το ἀεἰπάς 

ῬΑ Ευγίυ5, ΠΕ ας Ν' οἰ ἰςίδαιις, χα δα ππσεη α ἱρί 1) 

ςοπία]1Ό. ἱρίϊς ρου τι οἵδ, Ποο αὉ (ξῃδτιι εἰς 
τιι5, Αρετ,άς αι τοῦ Ατὐϊοηο5 ὃς Αγάθαζεϑ δα ὅσ 

Ν τ ς, ὅο ττοπογῇλ, τε[Ἐἰπηοηΐο Ῥ. ϑοαρείϊ ἃ τγίδιθιις ρορῸ 
ἰλόσιᾶπο δαϊπαίςατιι5 εξ, γε] απ δπηὶ φαίοτιῦ 
νυ θδηΐβ του. ἃς δ Ἔχζοσγηϊδ πηαηῆτ. Εἰμ5 π΄ 
ἐταρτηθδτιπ ἰῃ ἁέξογε ποίξγο ἀεϊηςερο (δ 4αίτι, 
Ν. 3, Ρῖο Κάτλιος, Πα ραι]ο ρΡοϊετγερετιίτυτ,αά,. 
1 τυΐιτὴ οἱ δοαρείηα: αδτη [οι] Ρ[αΓΑΠὶ ἐρο 4ιοῖθ.. 
οατ Γαρο δαὶ νοἱαΐ. Ν.38. τείειμδ δἰ πηι 
“φοςδικάσῃ,γῖν. 44 δί 41. 
ἰοροπάμπι οἵἵξ ἑτέρως, ἀος]ατατ δτίατη [αρὶ νοτἤοισε. τ 

ἨΔΙ. ἈΝΤΙΟ. ΚΌΜ ἿΙ 
ξοτίδη γε ζεῖ πυεϑέκαντο, ργ ΟΡ ΟΠ 4 οΥἀἠ ἢ ᾿ 
.Ῥ.71 6,ν.37,ΓΘ  Ε1015 διεφημυζον. 56 4.ν.ΓᾺΓΠαπη "κάς 

πος ργο Ὅππιος πιοπάοίς (ςτίρτιπη ογαῦ, γ.44,τε 
δίας δημηθόρόμενος, ἀρργειαα, ντ οιιτη Αἰ δὶ (παρε τᾶγ::. 
4. φια ἀετε ἀργὰ απο ποπα δά 718,39. ; 

".727,ν.6, πϑοςδοκώντων ἃσιηοίς τ οἰἰα ΠῚ Γαρῖ νει 
6: ἔθ 6 βοίξω βεγὲ εχ ῥεξίαπμφηε. αἰϊοσαὶ {ἰρίςαιὶ 
ΑἸ Ἰιιῖ5 ροΥ]δτ ν ετίτις εΠΠς δοκρωύτωγ. ΜΝ ας, ροΠίβοιυς 
ἰδτη ἰαρεῖς πυφοϊέντας. 51 παρόντας οτίΠοτε τη ἧς, εις 

πάγην σορίαγη ααἰπεπεε. ἰὰ οἵδ, Ἰάςο δἀπςηϊίς,νς 
οἰξεπάεγεητ ἴς ᾿ὰ ΟπλὰΠ85 νίγοβ ρίδῃς σοπιοτηποῦς 
566 προϊόντας ἔοι ποφελϑύντας νἸἀετατ οἹὲ πγδρὶς τοῦς 
(επταπειπη, ΝΥ. 4.2, ἀφο Ηἷς οττις 5 ὁ, ἀκίηπη, 
ςοπηπηατ5 ρΟΙδ πόλεμον, ραΓΓΙςΙρίτιΠῈ υὐποςτιλεὶς, ἐκπας 
φϑεῖς, ΝΕ] Ππη]]6 5 ντ ἀδοίαγαῖ ετίδπι Παρὶ νοτῆο, 

Ῥ.γ28,ν.9.οτίδη γθέξιι5 αὐτῶν, ἐογ τ. ὟΣ. 
ποτὰ Πΐς τατα5 ρΡοΠ ροίτιιπι οἰ5 ργαποιηβῃ τις 
ἀειηηαείςα. βαρ, ν. 1. ΜΝ 31. ἵδῶν δρποίοίτ οἱ ι΄ 

αἱ ρεπιι ετίαπο {ρτα ἔτ 4 75,10. Ν΄.39, Πίπίεγς 
ἃχζ εἰ Ἰῃτογίθγαταν εἰκὸς, ({ππ εἰκὸς ἕω ἡγυέφχ ΚΠἘγιέξαγα, 
(επί ςοπ τα θιητ της] 15, [ορὶ ηιοα; ςοάϊςξ ἸῊΔ 
σαπὶ ἢϊς ἔα Π ς, ἀεοίαγαῖ νοσῆο; τε τὴν ἐμ ρεγ ραίοου 
είτε, ἀἰσητ 416 γέμον ἐπ μέσ, ; Ἶν 

Ῥ.7 29,ν.2. Ἰἐσεπάμπι ν!άστας καὶ Οἥἥῦ σταρόντων:ν 
(δὴν ἀυτέ «παρόντων. ἀριι5 νεστίτ; οἰ φῦ αββαμμὗμει 
»πεἰί. Ν.ο.ἀτηθίβαυεη εἰς ραντί εἰ οίμπι εἰ 
μένων. ὨΔΤῊ ὃς ῥγὸ ἐπτγοαίμοθητῦ, δὲ ρτο αἰΐοσα 

Ἰο ςουία!ε σοηγγαγίι πὶ παθετατ: 4 πῇ τη Ρἣι 

ἀυχ τς ̓ παΐτο (επάτιι, ςο πτατι πῦ16 ἃ ΟἸΊΠΙ] 
Ραΐο, ἀοπεςίη (δρίτο πὶ αἰτοπαουίτ, νοτδσιις 
Ρε οἰμπεσίτ, ἰς δαόξοσ (ττίρίτ, ΓἸυΐπ5 11}.2 ποηπ, 
ΤοΪηἶς 46 5 γι} τε πιπηρμὸ αυϊάαιαπι, Πογῇ αι 
τηετηϊηΐς. Ηας Οἰαγοδηι5. Ν.23,1η ἐχεβηρίατὶ 

᾿Ερσίνιος: [ε Μεγ εεημεηέν ρτατου Τα απο, ΟΠ Πποάς 
[α(ἴος δίς! ος,ασποίοῖς οτῖδπι Ιοάοτ520 1. Εἰ 

ἄςπὶ Ηετγπιιηιθεῃ ναἰσατα 1 11 οχε πη ο] Αια ΡΓΩῚ 

οἂῖ οζίατῃ Ν αἰ οσῖας ἴῃ Ργα πιο ιθιι5, τοί! ϑίροι ἢ 
δ Λαεᾶνος 'Ερμίγιος δριιά ὈΙοἀοτιπι, αρυα ( ἤϊο - 
ΓυΠΊ νετο Ζ.. δουρί, τεῆς δἰ 6 πὶ (τγῖρτι 
πγδη ες {τὰ ν επί. ηυδππο τοπι ἄοπὶ δἰροηίαδε 
ἀπθίτας χαίη αν Εἤενηινέρέσ ἀρὰ ΓἸΌΪ ΠῚ ρτο", 
Ἡενηρίμίε το ροπ ἐπ άμπὶῇτ, [ἢ οααςηιθ, [ρ 1 
αὐοαις ἀςξεοϊς οοάοχ αγαοι5, νετυίξατο,νῖ 41 - 
τα, σογγοίφἴταχις νὰ δγειια Παΐτις ἐς ἐς όξι5 (ὰρ! - 
ΤῊ ΘΏΓΙΠῚ ΘΧΤ αΐο ῃἰς πίεγαπι, Η εγπγίηιῖ ἃς ὙἹτρ ἵς 

τἰϑ δῃπὶ σοηίαϊος, Μ, ΘΟ ρσαηίμ5 ἃς (τας, ( νεῖνε 
Ρυ ]Ἰοάογιπε εἢ,1.. 1} 1.5} ρ[ εθεπὶ ἀεογετο δα! -. 
ἰατη Υ οἰίζογιιπη ὅς ΖΕ φιοτγαμῃ ἐς] ἔξει (υ{πἰπειὶ ᾿ 

ΠΟ, 400 σοί] ἀτιιπὶ σοἤδτο Τὶ Οὐ ηέξτμς ὃς ΑΡ» 
Ὁ 

πᾶ: Ρορ αι παΐ νεπεγδησ, πιῇ 5, τ απ ρ ἢ α15 π8 
ἀν 

Ν.43,,Ρτὸ νυ]ρ, ἐπε ος 

ἴω 



Δ ΟΕ Ὁ: 

χίίσεγε αἰέος [μα σσσμράμσ. Ὗ.47, 1 Θχοτυρ  αγὶ (ττὶ- 
Ῥταῃ ᾿Αδικαγές. ἐσὺ Αεικίωοιξ τεροηοτα ποῦ αι ἷτα- 
αἱ; φιΐα Θ4π|{ΟγἸρτιιγαπη τιιπῈ Οχαπηρίαγ ΠΟΙ ἔγιι πῇ ἔτι- 
Ρτδ αἰ! ιιοτίοα μα δοτ,τιιπι ἀρ ποίοίς οτίατη ὅτ ρ Βαητις 
ΒυΖαητίι5, Ν. 4 ς. ἐχοπιρὶδτ μαίσος ἐμφιςοήτε, (64 1ο- 
βε Πα νο] ἀμφιςξητήτε,ν οἱ αἰμφιςθητησίμυ, ντ ΧΎ], ααο- 
4116 δά ποταγαῖ, 
ΟΡ.730,ν.1, Παι|5 Πγ4 1 τότοις ὅφηκρίνᾳν, (ντ πιοχ ν. 

ὯΙ (δαυΐτιιτ, ἑτέροις ἐπέγνωσαν, ὃζ ν.43, αὐτῷ ωροςεδὲκασεν) 

Ῥογιπ 6 ίςοτ, (δ ἀςξοπαϊ ταιθη ἃς ναίρατα ἰζγίρτατα 
Ῥοτοίξ, γατίοῃο ροη]ο ΠΠοπἰ5. ιιαπηδην, νενετ ἔὰ- 
ταατ,Γοξξτα5 Ηἰο ἰοροτίς τότων ὅφηκρίναν ἐζ) : ὃζ ν.Υ,, ἑτέροις 
ἐπεγνω(αν: τγδη βάτο (ἶσος ρο [᾿ Πα τ. ΝΟΥ α,͵π 
ΕΧοτηρἰαγὶ εἰς Μιγυκίς :αο α (ξσατα οἰξ οτίαπι ᾿ς ἀρα5, 
866 Γενυκίν [Θροηάιτ εἰς, ροτίρί εἴτα ΠΟ ταπειτῃ εχ 
Τμυϊο,  αἤτοάοτγο, ἰού οτο, ἔα Ἐἰς δίς! ς, (τ εχ τρίο 
τίαπι διέξοτγε ποίξεο, 4] (οποία ἴῃ (ςαςητιθ. 
ΠἸααοτῖος ποπιίπας, Ατρτο Ο,, Οὐϊητίο ναΐρατα Εἰ- 
τ εχευηρίατία παδοῆς Ρι Ομγέαιηα. ΟΔΠΙοάογαβ, 

ρσοπίιις οχ Ψαζγοης ἃς (τὶς δίς]. χαοτηοάο Πιο- 
ἄοτιια σι ημ6 μη Πιιπ ἀπ Ώμπὶ σου  οπραγας Μαῤ- 
ὧν Γεγύκιον (δ ̓ Αγείτσπαν Κύριον Χίλωνα. ΘδΠγ 116 ἰρίαιῃ 

[ογίρτιιγαπη ἀρ οἰοίτ ἀραα ]οά οι ἅ Ρουηροηίι5 1.α- 
115 δζ Θά πη ες (ὐα!ρίἴλπις, ντ τάς πὶ δίρ, λα ποιδυ τ, 
Ῥ,75:,ν.7,οἱ 5. 1ῃ ΠΛ το αἰτίοπο ρΓῸ οἶδε ἴθι! οὖ- 

Σ ὑσ' αὐτῶν εἰςφερόμμεγογ, νῖ ΠᾶΡι15 4104; νοΓτίτ, ζηα αὖ 
Ῥείη ξεν εόατιεν. εἰςφέρεαγων αὐτοτη ἰη Πδς Πρη , ν ἂτ- 

γ.14, Πγαέξογα ἰοχ ροίξα]ατ δγω σία ντοῖςαἶι15 (ογίρτα- 
 νείτρ απ πτῖπ αυσίηθητο ὡ.υληηαθᾶ Πέτα α1ο- 

18 δὲ κατω σα μενοι οτίρτιιπη ἴῃ ΟΧ ΘΠ ρ]ασί,ν. 3 65 ὃς 
᾿πωμοσταάμμενος 733,43. (ξ τοξεῖι5 Παοροίξεγίογα ἀπο 
γεγο {Ὀτὶ δ᾽, ἀγσιττητ ρει διι Δ: δὐπτομμόστο 7 κοΐ μόστι!, 
πομιοσοίμειος. ἱπ γοΥ αἰ θ 15 ταπγξ ὦ οὈτί παῖς, ντ ἀεςἰα- 
᾿Δητ ρα ΘΠ 46πὶ ϑυϊ44Π| ὀὐτω μοσία,διω μοσία: δγω κο- 
τς, ἐπτμοτος. ΠΤ Πλτατί οπεῖη ἴῃ ςοτηροϊτιίοης «ἀ- 

Ὠϊτταητ οτία πη [14 “πα Δ η} Ὁ ὁ ἱπεμοάζα,ντ ὄνομα, ὅ- 

υξ, ὁδοις, ΤΑ]ε οἰ οτίαγη αὐηλιφὴς,ϑμζωυτος, αἰ ήροτος, σϑος- 
ὥεμος: ἰτε πὶ πιφϑοήλυτος,ἔπηλις, ἑηλίς, ὃς «ςὅΠιλ !4,η ας 

γγειιθπιίη σοπηροίτίοπε νεγαπτίη ἰοησαπι, [δ 4. 
ΠΟΧ μηδὲ ἵν ν (γραῖα ρΓῸ μνδέν. μιν ογ ἔτι Πα Π15 Ππς 
Ἰπλάγας. 56 4.Θτίατη ν οσίτι πφοϑεῖσι ροί τα ργο ςοτῃ- 
οί, μια πειϑεῖσι. Ν'.32, ἱεροιὶ Ιφσοπαάππι οἰΐε ρτὸ να ]ρ. 
τρέςς, τα πὶ οχ [15 ἰοςἷ5 πα! ξείταπι εἰξ, τὰ πὶ οχ 4 1, 
19. 8564. ν.Ποῖα θη [σε ῃ ροτίοπα ἴῃ ἡ μ᾽, ἀἰ5οτῖ- 

“πίη! 5 σαι {ἃ ἔλέξαιη, ντίαρτὰ Ζαοαιιε 679,34. 
᾿Ρ. 7.3.2, ν 012, ποτὰ πιοάμπι αἰπογίμτη ἰῃ καϊαοθλη- 

το ὃζ δόξετε. 1 8, ητε δ πόδοτε ἀςείϊ νοἰ Ποιηςῃ λύ- 
᾿ “νοὶ νογθατη λέγιν» νῦ ν.46. ΝΣ ας ΡΟΓρογάπιῖπ 
Ι Χ πιρί τὶ οἵ Κοΐ τα. ἱπτο Πρ ἢ άτι5 αὐτεῖῃ Τὶ Ουΐη- 
115,61 15 ράϊι]ο φητε ἔδέξα πηοπτῖο,731.29. Ν.2 6, 
οἱ ἐχρ ὦ ἀεΠἀοτασὶ ν ἀοτι τοίγωυ, ὄν, ν 6] π}}}15 ςὅ- 
᾿αηξεῖο. Ν.:9,Ϊεσεηάαπι ρυτο; εἰ βελομκνοις δθὶν ὑμῶν 

᾿ἐκηγεῖαϑαι, εἰς γείϑϑω Τ᾿ Γενύκιοφῦτος. Υ.36.,{{ππἰς πγα}|τ 
ὄδημν, σοποτίο οαίτι, ρετ τὴς ᾿Ἰσοτιϊπξ ςοττο ἰη ἔταρ πη. 
ιο εἰξ, 7. ς,39,ὅ 3) κακῷ ἁ πύλέως ὑμδν ἀφίγμαι. 

ΟΡ. 733,» τεϑξίιιϑ Γαϊος Κανολήϊος, ντ ἀριια Γἰαΐτπη: 

Ο,4Πτα δα τροίξαιντο ν᾽ ἀεταν ἄς ε δ νν ο] Ππλ}}ε ααϊά- 
 απη. Ν΄.32, τεέδιμι5 δόξοισιν,ἰ Πα Ἰςατίιιο ν ογ δὶ πιοάο. 

[.8,τεέξίας τ ἑτέρας τντ Γἀρι5 ]υοαας νοτεῖτ; β᾿ μα, 
ἐπε ἑογίμ [δπ!φηεῖα. Ν.4. το ἴστίρτιιγατ παπς ἀσπο- 
τἰτ τίν Γαρὶ νοτῆο; σογροημάἰο ον ἐοσπτὲο υἱζα εἰξ 
εἰΐογ. στ {ἰ αέξοτίς εἴς, ἀϊσαηταγ μας ἃ ςδίαϊς δά 

᾿ αἰτίραπάατῃ τε δαπογοατη ἰη αἰ σπατίοποπῖ, {αι (δ Πα- 
 ἀδοοη[ἰταπη τοτίϑ νἱγίσιις νγροῦδητ. πὰ Π. Πποα αά 

πὶ, Οὐ δ γιιδυ οτίατν ἀριι θα αἰ πΐαπη, Ν᾽. τὸ, πλα τι, 

.ὙἾ νς 81. 
Ραττίςίογιι πὶ πηθητοτη αττίποῦ, γα υαϊγί ας ροτίας ’η- 
πογίι5 νευθογαπιοτάο ; καὶ βοαϑυτέρᾳ δ͵φγνωσις ἀμείνων 
ἔδοξεν τ) “ὃ σιωϊομωτέρας. μυῖα ρ] οετίδαιις ἴῃ φἃ Βλδξίοπο, 
σορηίτίο [ορ 5 ἢ Ἐϊι5 'π τος απ πος ργογοσαηάανί  ο- 
Ὀατιτ, νοὶ ροτίας ρ᾽αης τοριάϊφηάα:ντ ρετίρίσπὶ 
εἰξεχ οηαβητίθιιβ. Ν᾽, 4.3.1} Ἔχοιηρ τὶ εἰ ἐπωμο- 
σείμανος ρετ ὦ: ἰτἰ4 6 Π16: κατώμοσοίμενοι {Πρ ΓΔ 73.1.36: 
ἀς ιαίςτίρτιγα ἀϊχὶ ραυ!οδῆτο. 

".73.4,ν.τοοπιοηϊεητίας Πασαγατη δα ύσεαϑειν τ 
το ᾿ιᾶριιδησοα; νογεῖς, ογρηδ [78 τ πίμεγος ογέηρρίμα1ο- 

μέρα. Ν. 4, Ρτὸ ἐρώτησιν (6 ΐ115 το αἰτῖς ροτίμς ἀγόρευ- 
σινγδιπφασιν,ν Εἰ πτη}}6 αι. 10] Δ Ἐπὶ κατάγον ροίϊτιι πὰ 
ΡΓῸ ἔτ, καταάξάν.. Ν.2 τ, Πγιξξαγα γατῖο ροίξι}ες ἀ- 
ποδειξας. αττατηεη ἃς Γἀρὶ νεῖ να]ρατι ΠῚ Στοδείξασι 

τοργαίξηταῖ: αἼφ2:6 αἰοθη: οἷς οηεμτύη 4 μὲ [ὃ ἐπτρρίοφ 
εγραρίούείος ραθηηγεμε, [αι ἐρηιείο ἰονμοη γα τῃ 
Ρίοϑεη οάτεηη. Ν.Σ21, δὲ ἴῃ τε αϊτίοπο ποτάμι ετ- 
ἴάτὴ αἰ δ]. αἰτο αὶ πη] εἰ ἔογταῆς ἡμ]δρίαπη ἐπεδή, Ν,, 
29, ΡΓΟ τεᾶρτία5 Θροιηι5)ε. 564. ν ἐγία ἀποδεδεγμέ- 

-Οὐγέαηίλε, [τ ἃ (πγείπαἸοσοπάσιῃ οδ, ἀοςοῖ 51. 7 ὁ νοὶς [ἴῃ ΠΠΔΠΠ οαιξα! ροηθγα Βα! Πγ115 ετίδῃη ρτα, 
Αγ 2,8ταῖ 9 9,: 7 Ὀ,0τὸ δοάςοπὶ νίαγρατατη ὅψηδεδεγμε- 
νος: ιο ἀ οἰδ ραιῖϊο νήτατίιι5, ὟΝ. 5.1. ἀυτέ ̓ σροῃ ἀτΠ} 
οἵἴε ρτο νυ ]ρ, ἑαυ, οἴ επαῖς οτίαπη Γαρὶ νεγίιο :1672- 
}’9 ἀπτοηα σοσηητοηῖς ἰεσῖσ. Ν.5. 5, Δ ρεαοθάθη9 μἷ, 
το τ Πἰς σοησταίτ δὲ ἡιλᾶ πὴ τέ. Ν.58, ἢ χαφάδαι ὃς 
δηομολογηθίεῦαι ρτα ςἢτὶ το πῦροῦα ἀροίροτς τ 4]15. ἢς 
νογζεγς ἰοσιτ ροτογί55 ἄλφα ἐγαο [ὑγεῤϊ ἑώπς σοίεξας, 
δ αὖ υἱναγηοραγιεαρργοδανε. [ς ςοττε Γἀριι8: βάοᾷ, 
[ἐνεῤτ ἐάη: νοίεδαι,  στγοσς, οομ(ἐηεγε. Ν..4.5, παρξσι 

γάταπι ρᾷιίο δητο, πίτίο Βυιΐμ5 ςοπίμϊατιι5, 7 5, 17. 20. 85) Ποίοίτ. εἰ [αρὶ νοτίο ; ογράγεός αἰξαητος. αἰϊο αι! δά - 
τλἰττὶ ρον οτίαπ παριξσι, ογρεηθη9 41: πὸ [ἐμ 6, 1: 4792 
ἀιοεπ αν ργοά; απ. Ν. 46. Ῥτοςυὶ ἀπθῖο ἰερεπ- 
ἄππὶ ἀπεδέξαντο: ντ Τἀρι15 αιοα; νοστῖς; σΥ ΑΜ ΕΥ 465 
εἰριεὐαηϊ. 

Ρ, σῆς, ν.3, ὃς δα τοι ποτὶ ροτοίξ, ὅς ὡς αἰ Δα πγϊτεί, 
Ατνος τοόξείαι5 πηαίσα! 0 σαη !ερο5 τρίτον, γῦ ν. 17 τίσ 
ταρῖος αὐσειτοι. Ν᾽ το, ΡΟΣ ἐϑισχκοῖς (δ [α9 Γεφαίγατα γίσ 
ἀστυγ τῷ δήμῳ πεαυρᾳγμένα. ἀτταπχ δὲ [Αρὶ νεγῆο νὰ}. 
φαταπα εξεϊοπξρηοίοίτ; ζαονη, σηαγα ρα οξγις 

4 Ρ4!γέϊσα, σομβεειαἰἐπέδη σοπίγαγέα υεα [ἀπι. Ν..5}., 
δι. βυλομένῃ ξαγτὶ ροιοίξ, ἢ γε ξεγαγογ δά ζυύτη συμπε- 
σἄν. ΑἸϊοαοΐ σοι ςαία Ιεσεηάμιπι οἤδτ βυλομένίω. 

Ρ, γξ6,ν.9., αὐπὶ ἀρῃοίςίς ετίδιῃ Γαρὶ νογῆο; “4:9 
ἀγηῖς ἐρ  αΠλτορικεγέ. Πα 05 αὐτὸ πηαἰ τ, ντ το ν. 7, 
ἔγαστος πο ᾿πτοῖο. 17. ΡΓῸ σουγηρῖο Λεῦσκα, 
απο ἴῃ Ἐχοιηρ ΔΓ] οἰζ,σιιπη 1 ἀρο δέ δἱσοηίο γεροίαϊ 
Λόγζν. Ζιοησηη οὶ αν ΑἸ] οσιιπι ἔα} ςορποπιεῃ, 
τεδαϊτ δίροπίιβ. ἔτ ταπηεη ετίαπ) σοσποιηξη ϑ6πὶ- 
Ρτοπίογαπη,ντ 4οπὶ αἰ δὲ ἄοςετ. Ρτοίεσαξητε Κλύ- 

ζο σιν Πἱοάοσιις μαθοῖ Κοΐνπον, Γἰα νυ ]ρ, ἐχέρί τα (ἐ- 
εἰἰμαησ,ντ Οὐ ρΙ ηἰαπ5 4104; αἀποτιααίτ, [οὶ φυ!ά4 πη 
ταδηιι [τγῖρτὶ ΠΡ! 1 Ἰαΐδηὶ παρ εηῖ (εἰΐμρα. Οα οι] πὶ 
τοιοἷτ δίσοηίμ5, Πα (αἰ ἰα σε ρος δ οἷα ξαϊτ: ἢἰς 
γετο {Γι διιπῈ5 Π1Πἰτατὶβ 6 ρατγιοίογιπη ογάϊης ογρα- 

ταις αἰοίτιτ, Οο μετα αατετα στη Γὰρὸ πλδα τ, ιιίᾳ 

ΤΟΙ αἰ μας δίσαϊας ρᾶι]ο ροίἘ 41 110 σοτηπηοπηογας 
τυῦτείασπαΐγ ςοἱοπίας ἀδἀποεπέής. Υ. τ 8, 511λοπτᾷ 
«δαϊτα εἰξδηπο ρείπηο (δρείπια ΟΙγπηρίφάος, ντ Πδ.ῖ 
Βἰςαιότοτ(ογίρίτ, ογῖς Ηἰσ πηι αθ ντθο οδαίταττα- 

ἡοπν πῃ νετἤοης οὐτη Γαρο (τ αι πο ἀπ δίτααί, Ν΄, δο σεπτείπιις νἀ θοίπηαϑ ; φαΐ τάτη θη ἀραιὰ Γἰμ ῇ 11,4, 
νοσαταττγοςοπῆπηι5 ἀδοίπηα5: (6 ἐχρίοτιϑ ορίηοῦ, 
αιεπιδαπηοάμιτη ἀεοεπηΓΟΓ ΠῚ Δρια επάἀ6πῚ 4η- 
πιδτγοςοητοῇπηις αἰτοῦ αἰ οἰτατρσατη γερο πα ἐτα- 
τατῃ πιαζατα ἔπεγατ,ἀσσεπιαίγοσιπη ροτοίξατε ἰηῖγο- 

ἀϊπέξα, φαΐ γαῖ τγεςεηζείπλιιϑ ταγτίτιϑ: χρίοτας νεῖο 
εγατ τγοσθηῇπηα5 αἰτοῦ. Ασςααϊς δὰ ἢος. 404 ρυὶο 
ΡοΙῈ ἀϊξλυπι οἵδ, σο ἢ: 1.. ογηο!ο δέ, Ὁ. Εαδίο, τεῖ- 
τἰαπὴ ςεηίμπὶ μαδίτιπι,, ας ἀοίμς μα] τ ἰωτγα ἀ6- 

5 



ΙΝ ῬΙΟΝΥ5.. ΑῚΙ 

οοπὶ δ ερτετι πΠ 05 Δα εραπίμπι ἰτοτᾶ οδζ Οὐΐη
- 

τατη Ὁ αρίτο!παπὰ αυϊηταμη ΠΟΤῊΝ 4ιυϊαπηοτίι ηὰ- 

ταογαςτείζε μαθοῖ δά πο[εγαπι {πρρυτ
ατίοποι Εἰςς 

Οἰατεαπυς. Υ. 20, ρος οτίαπυερετε καταθόντες δὲ 

τω τι  ΑΥ ΒἸΡΊαΡΑ]8 ἀπίδωκαν ἃ ποίςίτ οτιαπὶ [Δρὶ 

ψοτῆο ρογηηόγμι. ντ ἔεταταν δὰ ἱπιοτγορεδ, Ποῦ »ά 

Ρἰεδειι. 864.ν Γεύδία5 μαδιέναν,ντ ραα]ὸ λῦτε αἰχίς 

μυϑεόντας 5. Ν.3:,.1Ὲ Ἔχοπηρἰατὶ οἵ Μενύκιος Παϑί- 

κις:ρεγροτγατη. Λεύκιον Παπίφμον ργατοῦ 1τυἱατη,αρηο- 

(τ εἰίαπι ΟἸοθτο ἃς (απ οάουι5. Ν“΄ 36, ΡΓῸ φαίνονται τὸ 

αρτα [ορίτιτ φέρονται ἡ 7228... 02., ἀπολέ τις βίξλοις 

“γοσατ Πἴρτοβ 11 (λογία ἀπ ρα ὈΠΙΟΙΣ (στ Π1}5 τεροίτὶ 

ΑἸΤοτασγεοτοτ: εοϑάσιῃ ἔογια!!ς στὴ ἱερεὺς δέλτοις [α- 

ῬΓα, 9,1 1: Ραοτμτο δας οϊαμε ἰαίαπα ποδία! ο5 

δος ΠΟ αππο υηϊε, φαΐ πρα»ἠπ ἀπηα 0. Ρει
ίς 5, πο; 

ἀη Π δεῖς παρ Πξγατιιῇ ἱπαδηιϊᾶταγ, ατ [ἰςιηϊὰ Μασγαπι 

δαξογέγα εἰς, ἀκ η θάεγε Αγάςατηο ὃς τη ἰτητοῖς 

δεῖς λ Μοποῖα ἐποθητοβ Εἰισάοια σε ἢ οτῖς ἐὔπενι- 

βηζαῦ “ημαίο γοητβονεηε, αἱ οἰταῃταγίπ, Ὁ
: ο- 

αἰρῖπε ρεπτίς α ὁπνάθα οτάπεας γδ14Ὲ ετιαιῃ Οκίατγίς 29 

ἃς αἰιοῦατι ἐόν Ροηιβοαίερηα, Ν 41, πολέμιον ΡΓῸ πος 

κεμηκὸν,ἴαρτα 40.045 ΠΟτάτα τ αἰϊααοτίο5.. 

Ῥ.727.ν.9.τοξεῖας οεΠ ν!άδτας ὕπραίατς ἐξ ἐς ντ [Δ- 

Ῥαβαυοης νετττ, ἔα ΖΉῦ. Ῥοιτο ρὶ φιος: ςοαΐςο5 

πιδος δὶς ἀοξεςηΠῆς, ὃς ταριποητοσίῖ τεαϑροπτίο
ηξ 

φαπάετχῃ οἴ ντιὶρ ττῖ5 μαδιπις, ἀςοίατας λἀπηοη
ιταπ- 

«α]} αμᾶ ἴῃ νετΠοηΐς πε δἀϊΐδοιτ; μας: ΕἰῈ ςοπιιοῖσ 

(μη, ἀπ πιο ρατοτιἰἀουγης 40 1Π 80) ΡοΡ. τις 

ςοὐϊεῖ. Οταςἰβτερειτᾶ εἰ, (αι αν διλίϊιϑ ἴῃ Πὰς ν
ἱεἰ- 

τα] τὶ ραττειργατεῦ ΠῚ ςοη(αοτιάϊποπ), αἰ! 14: 30 

Δαυά εαι δα φη5,8τ ἀοττα ἢ ἢ8: [εἀ ἰη ἐταρθη- 

τὶς ςδξαίε (ετὶρτίς ὃζ ργα!ροίξετε ἱπ δυλθοθιιδ ςοὐϊοὶ- 

ας, πλαταης ογάἀϊηξ πο η δαξξοιῖϊς ει: πὶ
 μᾶς εἰς 

εἰτοῦοπη Ρυταης, (τα Πιδτατογᾶ, παπὶςαπη ἀδοεπλα
- 

τατατη {πατίτη ρεί πο δία] εο δαπᾶτατ ψα]ετίας "ο- 

τίτιις, ἃς Μ.Ηοτδτῖαϑ Βα: θατυς; Ζαρα ς οΧ Αἰϊὶς πϊο- 

τὶοὶς,τ εχ μος Ιρίο, δέτῃ Βας ρατῖς νι ετὶ Ροτοῖε 98ο- 

ταιῃ σα εἰς ργαροϊιοιᾶι τδταῦῖ ΟΥαοΐ αἰτία ρΟ(Ἐ σοίξα, 

(719,29) τα; ἀπο οὖ οοδαῖ δατία Ἰητεῦ (ς ἔγασιῃοητα 

η νη οὐ πτο οτδητ. 

πῖπι ἀπ ῆο!ε αηἰπνδάποτίῳ βαι νοὶ! δα δξοσε ἰρίι μᾶς 

ἀαάπὶ ροτογατῦ ΟΡοΙῃ Ραγαυ αι δραά [ματίπο
5 ἔοττς, 

πο ἡ ὃς ἱρίιπι βαϊΠετ (ρατο} ρα άοτὶ πιδί, οἱ ξθο- 

{ξπντπες νίίις εἴταν τᾶ ρει ρισαϑην τε τη νἀ... Ηὰς 

Τά ρι5. Οτάο ἁυτοπὶ ἔταρ πγεητογαπι 601 ἔαετιῖ τα πῇ 

{π| ρὲ ςοαϊοἰ 5, πὶ να! σατία οχοιρ! αδιιδ, νά 6- 

τε ᾿ἰσεῖοχ ρᾶσιη ατῦ Πὰν 115 ἱπτοείοσ! ςἀ ΠΟ μἱδ ΠΟ- 

{τα πνατσιπι αρρο 5. 
᾿ 

Ῥ.γ38;ν. τ, ταριηοητα ας Ῥιοηγαπα «ἄΡοἰγθὶ, 

Ὁ οηίς5, Αρρίδηϊ, ὃς ιοάοτι ἔγαστηξτιβ,ἃ ἕω!αιο γι- ζὸ 

ἤπο δητθδος δαϊταἰππτ, σαϊῃ οἰπδάεαν Ν πη ἸΝ οτιϑ 

δοϑιπιιηῖς 4115 δἰς ἀοίηςορϑ (ωδιαρπὶ 5 (εἴτα ντ 

εἰἰᾷ τηο45 Π1145441}} φάἀαοτατιςι 45 {ΠΠ15 ἰμτουίογδι
τι. 

ἰπτεῦ σαδονῖ ἀϊςεγι ανξτεηδαζαΐ, γτίηι ΝΝοτ
ίϑιῃ πη 

{πατὰ ποπιεη ἀρροπᾶ; ατοῖβ πα Παπὶ Πρ Πα Δα! ΠΊ. 

ψιτὶσίτας δά γεπι αςοε 8, ἰπ ςοά. ππαηαίοτ, [α}|1] Δεῖ, 

τωτγιϑοοηί εἰ ἃς ρ μ] οἰ ρα οἰαυΠππγ], 415 Πἷ5 ὀκλος 

γῶς ρταῆχιις οἢ τἰτα! α5, ἰς (ΟΠ σεῖς Περὶ φρέσβεων(το- 

ἔλιιιο τρεϑβ γῶν) Ρωμαήων “ὡξὸς ἐϑυικοιὶ, ὡκ εἷ χρονικῆ
ς Τω αὔγν 

ἱτονλακ, 1 4Π] ὨΟΠ ὃ ὈϊοθΥ ΠῚ Ατοβαοίορία, ίςα ς οαη- 

πὶς Απποοβοηὶ ΟΒγοπίρο, μας ορατοη οἰ] ςόζ- 

πραγ ἐχοοῦρτα, 508 Ἰϊουγήο εατγίθιιτ οἰμβά θη 

«οὐδεὶς αἰἴδινχὴ σοΠΘτα 5:1 408 Βος αἷδὰ τρεσβεῶν τεῦς 

ςςοπιθχγαιη οἶο ἀϊοίτατ ὧκ τ ὑπουτεζα γα νων χρονικῶν" 

ἃ. Π δε παδικίν καὶ μα γίφρα" (6, Γεωργία μονα χοῦ χρογικῆς" 

γ.1»» γα ΑΥ̓͂ χίως" δ Διονισιᾳ  Αλικᾳρνασέως Ρωμαϊκῆς »ρ- 

χα" λο}. αι" ε55.) Πολυίδικ Μεγχωλοπολίτου, καὶ ἁπιανξ. ὅζ 

ἴδιοι ἤδη ἀἰόξιο οχ δὶς ἐρεῖς ςοἸ!οξξδῃοιδ [ατι5 ουΐς 

δι 
ΤΠ ΆΝΤΙΟ. ἘΌΝ 

᾿ξαὶῃ ςοπία! ποπιϊπατίοπε μαῦεης νἰ, ντ τη τα 

αοάςορο δαπιεττοηδ,(ΠἜηπε 6- 40 σάλα αυοά εἰ τη πιδηιιοτίριο,νι νίάετατ, το εράἀοίε 

ὅο (ςτῖρτιτη ο[Ἐ ἀπίτοις καὶ δολίοις " ΡΑΤΊΓΩ σΟΏρΓΙΘΏΓΕΓ. 

ἄεητοσ δἰμιοοτυντοχ Ὀϊοηγῇὸ ἀε[ππιρία εἶξε ποη ἥδ. 
ἀαδίαμη. [πεοάειῃ Ρδοι ᾿Ότο ροίὲ τἰταϊυπὺ ἐπρτᾷ 
εχροίταπι, Πιδιιοίιητυτ μα γ΄ Οτι 7} Λευκίν ΠΠογυυμόν, 
ᾧ Γαΐν Κλαυ δία ὑπ τῶν, Τ αρανάνοις μἃ ὡποίκοις ὅσιν ᾿Ελλή-, 
γῶν, οἰκοῦσι Ὁ “ὁ Ἰταλία: τὰ ἔσαΐᾳ,, Ῥωμαῖοι πολεμέειν ἔγνω, ὅτε 
δὴ πρεσβευτοιὶ σφῶν αὐὐοοὶ Ἵ κοινὸν ὡπαντων αἱ ϑρώπων "όμων,, 

λόχοις τε Θ ἔρχοις ἀλήνοσι αὐρλύξ οι, Ποσνμίε τε “δ ναι αρχή- ̓  

σανῶς ἃ τήξεννον- δε εα πε; ΒυϊΠ5]οςἱ {πηι δε ρίάτεῖσι, 

νι πΙ ΝοτίϑἸοτς Πρ 65 4 47.43,22, Ν. 4κίοεῇ ἔταρ αι 

τί ρεϊπεῖριαπι, πη αιο θΈἢ ῥα! αρο ττδηΐ (νε νι άεῖα 

οτίροτγοξογεδατατ. [)Ὲ οῸ ἢς Γἰυΐμς [1.8 .: Ραίαροίίε, 

αρακάργοοκίεμοε νϑήπηης ΛΙραροία [τα ἐξ: οίρεαα, 

ῥηε υγόῤιῥνω ρορρίνω ταϊερε ραύνταῤει: μηροῖς ἐγαῃῖϑες 

γερά: Οησαμὶ Οραίοιάς Εκϑοισα ογέρτπειγαρηηδ,, 

εἰαϊ, 7 κα αἀεξὶ» αὐ ἀονο βμεγαμι, εκ ει στα 
γρ οιτες 7 ηοἋ φοσοίϊέε, ροίΉΕΥ δ, ΡΥ ἸΡΡγ49ὲ αγ2 ἀρ [. ἰᾶσ 
πάγίαρα δ’ Ρη σον, ἐσν οι. ἐἰεὐπιόε ἐπὶ τον τερεθῖε 
“αβίρασ τγαρέξενυε Ηκς εἰπτίί, ΕΒ [μμ σἱρεύμε, 

8.4» μετ ῦ μβ (4 4 αἰμον [.ὲ ποαμος {ςοὐθλάτε ἢὲε 

Μεεροίμίοηιία, ἡ κα Κορεαηαρε φτύεν αἀοντα μρεμ 

ῥαιπν βάφει δ. } [να αὐ ον(με ονηαπος ἀρ. μ5ὲ 

(ἄνοραμῃ ΚΑ εν μτνηὉ, τηροίφη!ον ἔδει. ἤοτιαν Το ΟΟΥ ̓  

πείιο 1, οητίσ, Ὁ. αν ἰἴο ῬΡηοηιε 1 1 σὴ. [οια τόμ 

Ὁ αἰαροίννι “« . τ γερδιφη δάι νι, Γ᾽ εἰαιτιηη εἤοε 

ΟΘ΄ κοῖς, εἰς δησπαναησο θη όημα ἡ μανε [δἐμε. ἔξτο τι 

γεῥοηίεν, ἐλ απξίοντι ας ρ Αὐγέας ρορδμ6 βαίαρο, [β- 

τάμα ῥείίαξ βοντιαθτ. Ἐχ λα δας ΓΛ} ν ἐγοῖδ οοΥτὶ 

ταγ θοὰς διγαδοη! δίῃ ἰἰις ἐαῦὶ ντ Ἰε ρὲ ἀεδ ες ςοῦ 

ἔζας, ἐρία 1ἱατι νεται νἱςη]ῖην {ΠΠ 0 ΠΈγὰσ τματὰ 9 Διχααι " 

χίαν δεὶ Νεάπλις Κυμαίων" ὕςερον ὃ ὃ χὠ κιδος ἐπῳκρᾶς ᾳ 

Πιϑηκον οσαίων Τινὲς αὶ αἰ αρλέων. ὥςτε ὃ Νείπιλις ἐκλήϑη 

“ἄπ. παξαοίς ἐπ η1 Αϑρναίων ἴῃ νῸ]ρ Αια διταδοηὶς εαΐ 

τοπιὶ δ οτίρτομο εἰ ρτὸ Αἰγσ ρέων. εαύτὶ ας (ΟΓΙρὶ υτᾶ (6 

οὐ ἰπτογργοτοδ υμαὶς πἠμρομίοη ηηε ρτὸ εὐ“ Ἐπαν οί 
βιαρενοτιογιητ. η05 δὔς εἴας ἰοςὶ ςοτγο οπῇ [ἰαΐὰ 
πα τοςοητὶ ἰςφεϊοπὶ ἀςδοπιβ. Ν τς Ν.7, αἀπετδίαπ 

χτ' ἀςοίξ τη ὀχόρ]ατί, νίάοτιις ταπιῷ λα (Θπίιιη ποοεί 
Ὠτιοτεαυίτς ν τίς 1816. ἀπέσελε γε ροίαΐππι ρτο, ἐπὶ 

ψεῖ, Ν.1ο, ἔοτϑαι ςδιιοῃϊθητίιΣ εἴ τι αφ. Ν. ει, σύμ 
ἔολα ρτὸ ςουτγδέϊ διγοροτίτατ εὐ! ραι]ο ΡΟΓΕ,ν..} ὃ 
ἰπ{ἀρεείογ δι αοα; [ς νίυγρατῇ 24ς,} 8. 16 ἔτε ασοπ 
τἴηι5 ργὸ εοάέν [πράτ συμβόλαια νταῖτι Αἰδὶ ρεη τ᾿ 
ταπι 679.,43:6 8,3. Υ 157. Ὠϊς οζοία «(ἔτει νοτί, 
Ἦν ςοα.]οροπάλιπὶ ποιήσα ἐκ. ΝΟ τ 4. πηΑ]ς ἴῃ οχέρίο 
ἐσερατοτ πὸὶ μὴ προεήχῳ τίς ΝΜ τοί: ϑεφα πεῖαι 

ἀαιαὶ οαία: ὃζ πλοχ ἔπιε τε Πρ. αῇδασκευάσοντας, τ γν, 
ἀξιοίσοντας. ἵπις Πρ ἐπ ἀ οπίπι πος ραστίεἰρίαπη ἀε]ς, 
ρτὶς [ὰ οὐπαπί5,η0 ἀξ ἸΝοαρο τα ηίς οι. Ν.28,ΡῚ, 
εἰϊ ςοὐ. Παίδεῖ πιςεύοι τε " ψετίου (ογτίρταγα ο[π πιφεύοντο 
βεῖοι. ϑεη.ν ἴα νῖγοα; πηαπιυίςτίριο σοτγαρῖς ἰορ, 
ται ἀφανιζομάνη. ΠΟ ἔγατη {ςτρτ παι ςομβγπηκητ 
υἱαπα νοι θα εχ σοάειῃἰθτγο; Παᾷ, (ΠΑ Ταγεμῖο ᾧ 

« δαρρηγεεόης ζαηεα ἐδ! πορα αηχείεα σεπίπγα. τί, 
ΝΣ, Ρτο ὃ Ραοῖϊ ςοαεχ το όεϊας Βαδετῖ οὐ Μαϊίπι ει, 

ἰδιἀσπη οι ἀστίςα]ο ὦ βιλῆς. 566. ν.αἱ πρεσβεῖαι Γι ἷ 

Ρίες ροίϊταπι ργο οἱ φρέσβεις. Ν.42, πιαἰΐ τῇ δγεξνς 

σαν, τ ἄρτα πχαἰτἰς ἰπ ἰοςῖ5. 866.ν.1η ντγοηθες ᾿, : 

Νν...4,ρτα ρο Βα υμπλ05 σελευτώγτες τῇ λόγοιντ 64) α 

1:738,44. 5866.γ.Ἶπ ἜΧοιρ γί [Ὀτίριιιπι τοὶ Νε “ἢ 
ϑιλίσος, ας [Ἢ 

Ρ.739,ν.:,[ἰ τηοηάο σάτοτ οοις, κα ταγγέλλεινπᾶγυςς 
δίςηα! Πρηϊβοατίους ἀςοἰρίεπάιϊιπι βιοτῖς μος. θη ολτίοας ἀςοἰρίοεπάιιπ) ξαοτῖτ, μος: 
πη τα ρα [ἐσ οορηλς βαμεον νὴ ἐογ φῆ αρραδιδμίόι. Ν 
οὰπ οα ἰεδξίο τ ἀπγίου, ρος ἰςσοη μι νἱἀδτιν 

οὐ Μῶνον πὸὶς ἰδιοις πλέσι φρατευσεοϑεα καταγγέλλοντες. Ν 6]. ΥΝ 

σαγγίλλνδ 

ἮΝ δ 

δι 



ο 

-Σ ν᾽ 

' ΝΜ ΟΘΤΕ  ἘᾺ.1.9, 

᾿φνέλλοντες τοῖς ἰδῆοις, ταῖς ἑαυ τῶν δάπαναις φρατεύ εἶχ, 566. 
᾿ αντγοσας οοὐ. (οσίρταμι κάκείνοις ἐςοπτῖγα γορ ίνη- 
ἢ, ΜΝ τ ας (δη 5 τα] φυϊάρίαπι ροίξιϊας, ἐξ ἧς οἱ 
ὠπανοὶ, ὅτε κα τέθον τίω πόλιν αὐτῶν, οἰφείλοντο, Υ.1 4. 
οἷ! σοά, ἰ,. σευελαμίανον, ρίαγαί τον, ντ ν.1.4. ἠξίοωυ, 
χο, ἔς ἰΙοροπάιπιπη εξ ἀοοςης μας αἰ πὰ τὴ δο- 
α ἰἰδγο; Εα απξβογειαιεραινγ μα ρορηίμσ Ραϊαροί!- 
,ἷ δείίνεν» βου ἐκ . Νεῖ. Ν.5.2,1 Ἰυΐμ5 ἐ.δ,.441ὁ 
, οὐ βείε εὐ σηατη {ῥεῦρι ῥά οἿ οὐκ διφιμπεμό. ε[}, 
0. [π(ὁπάτησ. Ρηϑῥίμασ, ἀπο γαηἑια Δοίαμο  γ91- 

γ, δ  σηΑΙ 407. δ 47,2 11117ρ, σα σις Δύο αηῖ σοσοπ- 
"9,7 κἀν υοίηη αι! ΟΥ̓άΘοΥ ΠΤ, γἐοορια) Πα αροίι,»Σ. 
4“ἱ Κούμαρδ: ΟοΥροΥ .24Ὁ» Οογηποίμα, αἰδέε ἕξη τη ἀὲ- 
τ, 4 γα σι ἐγ αιεθιας, ψη μεν [ἢερ92 δαγρητῆ ἐγ εζξμαρῃ 
ψἱοίμος ρορκείον, Ρυιεεγηαιδ, ἔπη άαηηηρα, 595 ἔσγ- 
ἀππη2, ραποὶ αγεδίσηο [οἠϊισειαγε. οὐ βὰς οὐ ἐοράτος 
μὴρίαον δε γέρα «εἰ δϑαναηΐτο, φΉα δε ἢ βγεῖ, γο- 
πἰεεγεάάετην 4 διαταρετθ [εγοχ ἢ ς οπϊῃν ν᾽ οταγ 
"ἘΠ τι5 1 1} Ποςτις εχ ΗΠ νου! ΠΙτηΪ Ἔχ θυ ρ] τί, 
Γ Ν.5.,ἔρυϑα τοξείας ἐκ Ὁ βελευτῶν, ἴοι δλ" βελευΐι- 

Ὁ γῈ] ἐκ τῷ βελεύμαΐς. Ν.34. θαςῖϊ ςοὐ, δητλαϑόμενοι: 
ὙΓΙΘΠτῖ..5.. 566. οτίατη ν ογίῃ σδιιο πϊ οτίτι5 ἀου , 

λἰπετε.ὃζ ΠΊΟΧ, ἐν τῷ Ὡϑϑς Λαΐίνοις πολέμῳ (κα πεὲς 56- 

κοῖς συτανπὸν ΕἾ (το ΠῈ συςαύτας: (ντ ΠΟ] ἰτιιγ οχ 88 

γἰζατη τε! ροίο,7.40,29) δὲ ν.27, καθ ὑμδο᾽, Ἰη (δοια- 
ρετίοηδ. ν.3} ο,πναΐ ει ἔουϑαπ δἰ Ια υ}5 ἀὐαδεξαάχ τἀ 
εδεϊξω ἴῃ Πγ}}}} Ἰοηαεηάϊ σεπεγο ν[Ὡγρᾶται) ετίατη 
γα. 179.4.1:399.5- Ν΄. 4. 220 Ρἴ ΠΟΥ αὐπὶρΓο αὐτῶν 
᾿οπά πη) ΟἹΤο ν ες ὅο αν, τοέξιιι5 ἔογται!ξ ἀγείροντες, 

τε: ντραυ!οαπτῖςα,ν.22: ὅζίπιργα 72.3.11. 
Ῥ740,ν.τ, ἔκριναν ροίταπη πος ίοςο ρζὸ ἔκρινενή βυ- 
᾿ ὁ δῆμος ΔΑ Ρωμαίων. Ὗ: 79 ἔοβδῃ γεόείες ροκαλό- 

λα ντΙργάταιη ἰδὲ, τα πὶ 699,7. ν Ε] αὐδακαλύόμαε- 
νείιρτα 736,44: δε πέτα 7.4:,20. Μ.2491η νὰ ]- 
Ν ἜΧΟΠΉρ Αγ θα5 [στ ρταπὴ ἐπηχϑέντες, ἴῃ ῬΔςὶὶ [ἰ- 
 ὄηχϑειτες ὃζ ἐπα χϑέιτες: ροτρεταπι, Μ΄.3 8, οπι- 
ἴοπ ἐξα Ο ἀγφναροίξ δῷ νιτοη; σοαϊςτε πηαπαίςεϊ- 

γ: (εὰ Ντῆπο ἔς ἰεροπα νἱάοτατ. αἰ ο αὶ ρεὸ φέ- 
{πειδεπάττῃ ἔοζει ἀφαιρεῖν, πϑφφετου φάζεοϑοι τ ν οἰ τα- 

αρεαςητίλ.740,1. Ν΄.320,αὐευ Φοωυ δανὼν ᾧ Φορμιαγῶν 

γοὶ (δου ϑεῖν αὐ τοῖς ἐσχκέν: ντ Γι α]5 Ιοσο [ οἴταῖο; Δζες 
ε"αάηη» Εογημέαη αν α [} [Ὁ ΠἸοϊατοτ: )εεήρρονε- 
"εριθπίδεγε [6 σἱγεπ [εαγηηε, Π ῥεϊ ρίαοεαε. ν τί Ν. 

᾿οἶπ οχδρ] τὶ οἱξ γαφυλακαῖς τ Πΐ ρ]αςοτντ ]εράτος 
ἐφυλακῆς. Υ τίς 10]. αἰτικαλύμθα ροτῦ ρτο αὐπισεϑ 
] 3. ίξα αὐ πα δακαλέμιϑα, ἀατ ἀὐ τε ούμεϑα. 
Ῥγ4τ,ν.ι, θαοὶϊϊ σοά. Παδ. Φλυγώλης : ὃς ΠΊΟΧ ἕω καὶ 

ΟΠ αἱ {Ἰτρρείαγοιάσγο ΑἹ οὐπε!α! δ δ4τΩ ΜΠ, 7 σά 
4,6, Το οὲς σαρτας ἀΐγηίασς, αὐ [ὃ γεἰξιεονες 

ἀηνώ ρορηίπα. ᾿ς τε σο ].πα οο]οηΐα ραι]ο {ὰ- 
ἵτα (οτἱ Οἰτ 46 Γἰαΐαι5: Εγεσοία ( δισπί μον ἐς αρθν, 

ΠΡ Τοἴρονε ̓ βεεγ αι) οοίοπλα ἀφάπεξα. ϑοὰ Ρτὸ δ2- 
Ἰἰμογτρλ,,,ΟΤΠὨΙΠΟ δέά οίμονάζντ οοτγοχίτ δ᾽ ΟΠ 5, 
ποττεραρπᾶτε ᾿ἴδ το ν ετι{ἘΠΠΠπιοὴ)ν ᾿ἀοταν Ἰορ Θάτιπ 
τρία οςοτῇ ἀείςτίρτίοηςε, Ν ταῦτ παπς σοττοξείουδ 
ΣΠοπιότεσ ργοδό, ἔδοῖτ στρ Βαμί ]οςιι5, σα 5 γοσθᾶ 
ἱ 

Ὶ. 
! ᾿ 

δῤχαῖον ἰὦ Οπικῶν, πάτα ϑ «λύόσκων ἐγύετ ΙΝ οτῦ ο[Ἐ δι- 

ΟἼνΟΙ οχ ΒοἢΠὶ απέξοτίταις, Οριοος ὃς Ο[θος εοϑάξ οἱ" 
γ 5,41 Πο56: πτοῦ Οἰςος Οδιπραηΐαᾳ νοτιπῖος ρο- 
᾿αἱος Πα πη ογαγί α ϑτγα.Π1.(τουϊα5 ἴαητ ῃςο; τὸ γὸ Τέα- 
ντὸ καλέμειο: Σιδικίμυὸν, ἐφεξῆς κείμενον, ἐκ τῇ δηπϑέτυ δὴ- 
'παιγδεότι Δ Σι δηκίωῶν ὅξιν' τοι 3 ̓Οσκοι, Καμπανῶν ἔϑνος 

λελοιπῦς. τίς ΝΣ ρτο δαΐ τε ξεῖιι5 ἰεσ πη α5 ὃς ρ, 7 κε. 
δἰ πα πὶ ἡδυκηαχ, τόροτε ργατεγίτο, Υ. 8, δητθητία 

ΘΥ ΒΥ π᾿ Θῶνη 8, 
ταὴς αυιαπηρίαπα Ἰοξεϊοπξ γεχαίτίσ, βυλεύεῶν ὁ Ῥωμαίων 
δῆμον ὀϑπιάσα αγωι: νῖ αἰ τιάσααϑοι ἢτ σμὼ ὅπλοις ϑηπέναι νοὶ ΐ 

ἀμειύατϑαι. Ἀρυα ΓΙΟ α, Π|0.1, βετία!ς, μοῦ ῃόρατα [δὲ 
ΑὉ Ποίξς ροίξα]ατα, Πᾶς νίατρατ ἐουπλα!ᾶ: καὶ Παρὲ- 
εν, δι ἤηο, Οπένίπε, τς, ογ»27165 σαίε(ἐό: ψοΣῷ, ΤΕΥ - 
γεέν ες, σου, ἐηξσγμι απράέτε: Ε οσος τειον, ρορηείτεῦ,2 
τ (ααϊσαιηη; εἰξ, που Πατ) τη ζη εἤξε, πε, 1.5 ρεγ- 
βίμενγε. δεά ἀεη{Π 5 γεύ. ἐη ραινγέα ρεαιονος ἡ αι οοη[κε- 
ἐενρηα 7 πο ρα ξξο ἐπε ποφέγηετο αά!ρεθανπν. Ετ αὶ ρτί- 

το [πη 5(ςητοη τ Γορατα,η Πα νει ΒΑ Ἰδίἀετη γοίροη- 
ἀοτ, δ γορέσζ, αἰκείίο σππανἐπάα {{τὸς ρορ!ο Οὐ τῖ- 
ται ἐς Ιταβ)οθη[ὸο τα, εοη όμττο σση [οι ὀο,. ΝΟ, 
ἰπο]αία, τά τε, αθίμητα τ ΠΙΠΟΓΊρτο ας, γθέξε: Πος 
ὨΠΩΙΓ (ς (ἃ 9 ογγαλλα Φη1772 δ [(ἀογαΥΞς 595 ραιγίαγηηα 
ἐόψηεγη ργα[Ὀγήριο ρ γα [ἐμ τ’ 154 αἰτηεαμ ἀτηε ἐρεσαηα 
λαγαροζέαίαπι. νι 4," κεφόλης ἑλκύσει [Πα ἱ Πτατς νὶ- 
ἄἀοτιινἐ οαρέϊδ εἰείγαθεγε, ντ Κτ' πέρας ῥίψαι, εἴα χο ἀεέέ- 
δέτε: ὃς ἰ0Ε οὐ ασύσῳ οὗτοι τίωὺ αἰριξοκίω,7.4.3,50. 56 Παίς 
(εξ τϑητα τε ξγαρατί νἱ δότω ῃςς Γἰυΐαπ4,}6.1; δερα- 

χ0 1,5 ψΡὶ κα βποι εογηερ» θη} ὑποίεγῶ γέρε! μν,, σαρές 
"6 ψοίαιο, (βία ἰαηα σείανρθη ε:}) και Περιτεν, ἐπ 
ΠΗ, ἂν αἰε1φ γηθτον τὰς ({ρίσοταγ αἰ Τα κτ' καφόλῆς εἰλ- 
κυσεν μος ἰοςο Πσηίῆοαγο οαρειὶ οδάμκει. αιιξδάτηο- 
ἄστη τε ξγα ἰη Οτῖρ, σεητίς οἵη. 77ς,7, Ὁ ΕΠ εὰ Ρο- 
{δεῖς Εἰς (Δ ου Ποβ αἰ τὴ ος τγάϊτιις ἐδ ἔοττασ, νείη [8- 
οτῖς Ρεγαροπαΐϑβ σαριῖτ νοἰαπηῦτο οὐάπςοιεητ, Να6, 
Ρτο Σραξτπιπαπαίςειρτο πιοηἰοίς Ἰοσοδαταγ βαῖς: ὃς 
κατέχιτε ΡΓῸ τυχόντες. Ν᾽ ΤΠ 115. 1 Τα] Δ Πα ̓ππρτε σατο 15 
ξογηλγα]α , ΟΠ} αἰτ5 Ποη Πα] 5 (ΟἹ αππίθιις, (υρτα 4η- 

30 Ποταταςίξδα 151,44. Ν.20, ντγεῖα: ςοά. πγαπαίοτγ, 
Ὠαθεῖ, πεφίξεεν πᾶσι δ) δδναι τιῖς πολεμίοις εὐτυχεῖν ΘΟΓΓΙ- 
Ρῖδ. πΠο5 ντἤηὶ βαϊτίοπεπη (οι [ἀππὰς., ι Ἰη τοχτὰ 
δοςυίδη αἱ σαί (στ ρίτ ζις πολεμίοις: ἴῃ ΙΝΟτΙς νοτο, πῖς 
πολεμίοις, αία ἀατίιτο, ὃζ Ὁἰατίου ἔογος δὰ Ιρία ἰεέξίο, 
δάαϊτα ργαροίτίοης [ἐσογοπηι5 πηροίξες ἐν πᾶσι, [ξεςε: 
βατποραμιόμα. Ν.. τ. ποτὰ Πΐο πλημμελεῖν «ἢ (ο] 0 ς- 
σαίατίαο Πης ργαροίτιίοπο: νερὰ 757,17, ΟΣ ορα- 
διωπικὸν ἠσεξηκότω, ὅρκον. Ν' .3.0., ἴῃ πλνΓρογρογατη εἰς ὅν 
π᾿ αὐτοῖς. Ν᾿ τΠΠιι5 πηαιια τ ἔπῳτ᾽ αὐτοί. Ν΄.27,Ρ ας! ςοά, 

πε ηάπιτῃ αἰ ἰπἃ νεγθατη πιο ΡΟ ]]ΠἸοἰε αἱ ὅζ (Ο}]1- 4. χέμεοάζεσα. Αἀ Ἐιεητία Ν τἤπιις φάποῖαῖ ας  ἰοΐ; 
Δηαἱ Πρ ηἰ βοατίοπε πα δοατιντηπαππητ  δημξτία, ἃς, (νμείμε αἰΐουο ἐλ εν οὐ δαταμιὀηα, [πα [ὀτοιε- 

γεπ Ορρο έτη, Ν'. 3. 8, Ῥς ϊ οο (1. Σαυνιτῶν ὅρων ντ ἴπρΓᾶ 
ἐν Λαΐινοις ὅροις 617,38. Ν,43, Βαρὶϊ σού. ὁρμυϑέντας, 

ἀοςυ: ρα ρΟΥρογΔΠ. Ν.4 ζ,νεὶ ἀεξείξ εδηλα χυοά- 
Ρίδηυ, νε] ἤπο τε δρςη άμ1η Ὁ πόλεμον δεέφ. 

Ρ.74:2,ν.2,ἰπο αἱ μ᾽ φάτ ε Ραοὶϊ ςοά, 4, Π 6 
1 αςαηΐς ἔσπετε ἴῃ δτηϊο τᾶ ρορα!ὶ Ιὰ οπηδηὶ ρεἰπγᾶ 
Δοσορτίβ, πη ἰ ηἰτ Γἰαῖιις Π|6.8.} ποσὶ ([π 401) ἀἐγης 
«Ἵρκίέ, φρειύ, σομείῤης μιρη αἰ φα ἄπορα οπτ Ἔ φηηάηο 

λα Σπυφη ἀοίς, Γἰαΐα5 Ποτο ἴατη οἴτατο ; Οογεγ μαῦρες ο ρορείο ἤσεγ τ, ἰη βάετ ψεπεγηηῖ, ἄγῆεα σέγοσί, κα ὑεἰ- 
ἐαη ροἠιςδιο. [ϑάονε εὐσο ἐμ ἀηαίοιέαν ἀσοεριῖ, Εαὶτ 
ἷς ἀΠΠῸΣ νΓΌΪΣ ΠΟ ΧΧΥ ΤΙ; ΠιΡαρίτγιο Μιρι!]!αηο, (, 

Ῥατο ίο Εἰθόοηο νΊΟ]ο ΠΠ| σοι! ! ον είς Ν.7, ἴῃ οχ- 
ἐπηρί αι ρΓῸ συμιπείσαν [ὈτΊρτα!η εἰ συμιπεσεῖν, ντ ν᾽ 46- 
τατρσοτγαρτα, [)ς Επσδη δ νεῖο ἰῇ ροραΪ 1 [ἀ οπ).4 πη 1- 
αἰτίατη ἰτογατη γεσορτίσ, [τα (σγὶ δίτ [Δα 1}5 ἢ 1ο; ῥχήρ- 
εἰρίο ὑπειης αππὲ (4 ἔτ ν τ Ἷ5 Ὁ τὶ ν᾿, [.. Οοσπε]ῖο 
δεϊρίοης, (πα! οἷο Μαχίμηο (ὐδητιπηδίο σοῃ {}- 
γαῖ 7 ἐς [,περάπογ "τη αἰ ποεος ΠΟ", σε οΥ ΜΓ φημ, 

ἰατέοτς εχ [ἰαϊοτγαποίατα, Φρέγελλα, πόλις Ἰταλίας, ἢ τὸ 60 44414 σοηοἰποπῖθ. ρεν ἐσογς [ὃ πεφοπθνιη αά [θοίεῖα- 
1εν2 αΥΉμογ δ, δάρμηΐιος τη οΠ}ο ὀχεγοιτηργοον βηδς. 
μος ναίξαγε, δε ο, το κα δ οίΐεεν σασθν δ Ζεσάποβοριε- 
ἰο {πτὸῷ (Ὡρογᾷ, ἐν γα τεηα “αἰ Α772., 6114 οὐψξιπαῖος 
φπερλον εἐ,υε ογαηδά ζεγγε Ἂς ΡΑΙῚ τοίεγα είς ἀποῖι, 
φάη υρρηεαηεροίἝοα ποηζθ οηδαηηης υἱοίρητ: 
ογαγεραίγο,υ! δ Σησαποεῖη Πάφον αροήρίαπηι, δδ σἱρς 
αἰ, τη ηγ αὖ [ἢ 8472 ,11172772 ΑΥ̓ΘΘΑΗΣ : [622 5: 4799. 1472 
δειίο οἰκο διαηαμἐεδη [μ{ὁφρισ, ποτε ανια ᾿η2 ξαΐβα 

ΕΙ ἢ 



8. ΙΝ ΘΟ ΝΥ ΔΕ Ν Τα ον: 
σάπον “ονναηϑε βάο: [Π, 14» οὐ άε: ἀάγε ραγάϊος 

412. β θα φομ[έταϊτο [ὃ 4195 βε : 44 ὙΜΜ22 ΟΥ̓ 765 

ἐκηρομα τη [πάμ9 οτηὰ ἤραπ:, γερά, γερείεμόα αὖ 

δινρημδ δ, φη (θη. Βομέρηο γε ῥοίρεν» [ησαπῖσ, εξ μεηῦ, 

να: [δἰπαίου »2111 7:11 δαταπιῖξ αἰφοεάεγο στο [θ0ε6- 

γηρ, ας ἀφάμεσονὁ εχ ϑ οἱ βπεὖ. 1 πσαμη εαϑγδη!. 
Οπιδιοδηα »")}}1}4 δαρρφηλ. 7 ἱ ἰφημητίαν ει, [7ηοαὶ 

“αὐ ξηὶ η δαηεμῖο σομοί ες ραηαὶ ἐππεοίαϊος αδιίμγοι. 
Ἡεοροΐγμά πάλι [μη Ἔ ντα, ϑείϊενε δανομό.Ε9 
}4ιγῶ σοηίεογ Ά:, δ ροραίε ἐμ! Ν τί. Υ.7.νεὶ εχ- 
Ριιπέζο αττίσα!ο Ιορεπάμιπι ἐξ ἁπάσης πόλεως, φυμα- 
ψηπς, οἰίαγο: νεὶ πλαζαῖο πππιοζο, ἐξ πα σῶν ΠὔΜ" πὸ- 
λεών, 1: ογρε)1. οὐκέτι θη: τ ΤΉΟΧ ν.39, κοινῇ τε καὶ ΧΤ᾽ 
πόλφς εὐβεπίζεέχ. Ν᾽ 10,τε ἐν 1ι15 τίω τε χώραν .ἜΧριιπέζα 
0 )}1αθα τό. πατα τειηρογαίε δάνιον. τότε ΠΙΒ!] Πὰς ἔεῖς. 
Ν. σαν ρτὸ ἔργον σγα]ο οαπν Ν γἤηο ἔργον. Νν.}.4, ὈῬαςειὶΐ 

σοῦ. ἢ. ἀπηλογρωῦτο: 60 [(Ἰ] σεῖς πιοάο 4110 ἀπήλαυστι 

δὲ σΟ: ΠπΉ ΠΑ, ἰη 4α!θ. 44 (γ}} αἱ δαρηγεπτιιπη ἀσοα- 
αἰτ ετἰάτοτηρογαῖς, Ν 2 ντεσα; οοά τη. Παθεῖ ἑπεάχ. 

4υοα εἰ αἸίημο πιοάο ξοττὶ ροι εξ τάπης ηΟ εἰ ἀιι- 2 ο ρτο Ιερ, ἐἰποϑεσπίσαιτες, νῖ [1ρ.374,7. Ν.40, Ῥαεὶ 
Ὀίμιιν φυΐῃ οδιοηἰφητίμ8 {π ἔσεῶχ. Ν τί. Ν.34,1ς ἐξιις 
εαπὶ Βαϊ  ςοα.]εσοιηιι6 πεί ϑεῶς, τοι ροτε ργαίς πτί. 

ϑέᾳ.ν. πγα]Πππι ποιρίρισι, ὨΔΤῚ δἰ οαιπ Γαδ ἢ ἐξιλι τπηοαϊ 
νεγδὶς οοίγαϊ δ ίο] ες. Ν. 4 4εντογα; σοά. πγ.4. Παῦοῖ 
Τιὰ ἀδηκου μένοις ὃ καταφεύγοιτας, αυα γιέτυγα οὔ στα- 

ςάποη ἤτ,ερο Ν τίη (δαὶ Ὠιἢ ρίλης ἀιδιταιΐ, Ν.. 
4.σ,ρΡἰεπίοτ ἰς ξξῖο ε{ξ, τέμυ Φεὸς Σαυνίτας δα λύει φιλίαν. 

ΡΒ χᾳλ,να, ΡΑς δ εσ πν.(αθοῖ ὅ2) πλέον, δε τη πηατρ. 
ζ3) πλέϊον:ατ Ντἤηὶ οοά εχ, ζηη πλείω ταὶ νοτίου ἰεξξῖο 
νιάεταγ εἴτε, ἔπι πλείων, ας ναβέον. Ν ρτο τ τε πγᾶ- 3 Ο οἰἘ. δέοιντο ὑπ᾽ αὐ τς (15 ᾿ερο πηι ὑπ᾽ αὐτῶν, 

Ἰΐπν ὦ τά. Ν. 7] εσατος ᾿ὰ οπγληος Ρα] τος ἔα ΠῸ ἃ Τὰ- 
τατί ἰδ, ὃζ ργατετ αἰ] Α5 ραν! ΠΠΠπη 85 ἰΠ αΓα5 δος ο ρτᾶ5, 
γπαιπὴ ετίαπι ν τη γείροϊ {πὸ ἔς, (τ Ὶ ̓ς Ν αἰ εγί μια 
Μαχίῃι 1.2, σαρ.2: Γἰυϊας 'η Ερίτοπηα 0.12 : Εἰο- 
ται Π1|0.1,ς,18 :Οτοία5}1..4., 1: Αρρίδπας δέ Π1ο ἱπ 
ἐταριπιοητίο; ὃς Ζοηαγὰβ εχ ᾿δἰοηο ν τς Ν,, 13, να φύ- 
σίς ἸΏτΕ]]ρο Πτγεξείοπεβ δὰ ἀϊεςη. Πημῖο πλα] τ ἐ- 

᾿γατάσής,ντ γα] χφρῶγν ] φωνῆς ϑϑατάσης ἰῃτε ! Πρᾶταγ, ρες 
τος Ἰϊςες. τηδυῦ αὔτ᾽ ογατουῖς δος οηΡ Ἔχγθη αὶ ἰο- 
Ἰετεϊπτογαά, ὃς νος ἰητεπά!, ἰατίς πότοι εἰξ, ἂς πλῖ- 
πατᾶ ἰῃτεητατίοη 65 ῖς εὰ νους δοοίρετγε, (ντ ὰΡ. {61, 
26) υῦ νἱΔετιτδίεηταπειιπ). Υ.14, ϑδοὶϊ σοἀ.ρἰατγα- 
τεῦ μαθεῖββρέαρυς: πΠυδεδσταδητογ. Κ΄. τα ἴῃ ν- 
τγοα; ςο6.}.{{Ππρίταγ τελευτώνοχ 480 «ὦ Ν τη πιλευ- 
πῶντες [εεΐ. αυο {1 πὐΐηιι5 ρίδσεατ, ἰσγι δε Δ ας τὸ τες 
λευταῖον: ντὰξ ντΓλάη. Ν. 17, ργο ὑασὺ Πγ}}1π| Σπό. Ν΄, 
20.,[ἴη Ἔχδρίατὶ εἰ αἰαξολίώ: οοττυρτε, αἰραξολῆς νοςς 
4αρτγα σιοαςν [5 οἱ Ὀοηγ ήδη ἰδσιθαο ἔταρπηθη- 
.το,(741,14).ἅἸπηυἱτ, τίω τε αϑριξυλίω κτ' καφόηῆς εἴλκυσε, 
ντεί. Ν. 2 νι Ὀἰοην ας ἢις ἀϊοιτ,δ αὶ λέγεῶς τρέπε ἀ- 
'χαϑαρσίαν, ἴτα ΕἸΟΓΙ5, ῥ 6 οὐ (ς η αῦρ τέγ ένα, δ ξἑμ σοῖς 
4κ»ϑἐαηλιντνἰἀοαταγ δα νει ε ΠΙΟη γί τγς ἤβτιι- 
ΜΠΕν τ Ῥτο εραξ ἐκϑῆτος,]ιοα πτοχ [ςἶται, τήξεννα 
Ἰερίταγ ρα] οαπηξ τη ἔγασπηεητο ΟΠτγομῃϊςογῇ, σα- 
ἰα5 οχίξατ Βος ρυϊΠοΙρὶ ἅς Ὁ’ 57) Δ ευκίν Ποφουμίκ ὃ Γαΐν 
Κλαυδίῳ ὑπάτων, αρανζινοις (ἦ ὑποίκοις σιν᾿ Ελλήγων,οἰχοῦ- 

σι ὃ ὁ Ἰταλίας τὰ ἔραΐζᾳ, Ῥωμαῖοι πολεμεῖν ἔγνω ᾧ, ὅτι δὴ Ὡῳρε- 

“βευτειὶ σφῶν «ῆρᾳὶ Ὑ κοινὸν ἁπαντων αἱ ϑρωπων νόμεον, λόγρις τε 
Ὁ ἔργνις ἀσίμφσι πἰδχύζρισειν, ΤΙος «μώᾳ τὰ ναναρχ ἡστωῶς ὃ τή- 

ζεν!αν - ϑεά ςοπί} ἃ πουγΐηα δρι Ἰοδηηεπὶ πιξάοία 6Ὁ ἐζελεύσα ἡ Ρωμαίων βελὴ ὦ ὁ δῆμος. νε] Ἰερεπαῖ, ἡ βὴ 
4μητ. πη επίμη 1 Ρο[ιιπλῖο, (,, ΟἸδαάϊο,(χυοτᾶ ςοη- 
ζυἰάτὰβ Ὡς πλεπιοσία σα ἀξ ἐχ[ξατ) (δα ΓΕ τη ο Βατ- 
Βυΐα, ὃς ῷ, Ματείο ΡΒΠρρο ςοηπ: Ὀ6Π ἃ σοπτγα Τὰ- 
τ ᾿οτΐηος [πσοερτῦ οἴ. φιο οἵ εχ 1 [ς «Ο(τατ, τὰπη εχ 
ἐρίο Πἰοηνῆο, οαΐυ5᾽πη μος ἔτασπιέ ονεγθα!ητ,(ν. 
4.9) τι ὃ δἰμιλὶς Βαρξόλα ὅγηκλησιν τίω ἐῤ χίω παρφληφό- 

πος, πάρης οἱ σιωὺ τῷ Πυςμίῳ πεμφϑέντες εἰς δ Ταραι τὰ Φρέ- 
Φ4..Ἐχ τι αὔτ, αυσ αρτὰ δἀἀμιχίπγιι5, ἰοα ΠΗ 5 γοΓὈ 5, 

τ Ὁ {{ϊππ͵8ι1{}Ρ οτου 705 ὃζ νογθεγατος ;(ε ἃ νἱοἰατος 

40 [ἡ βαςῖ  θτο τππατστηὶ γα δτῖσα ἢος ααϊοτιριᾶ ΕΠ 

»" ͵ 

59 παλιπον βυλόμαενοι,, στ ἐμέναν ἐλπίσν εἶ Ανγογθνα σὺ 

ῷ 

ἅ 
} 

«ΟΠ ρετε οτἱᾶ ροί]ατηι5, Ροίπα πη, μος δαποίς, ᾿ 
ϑαταδ ἱκ οὐηδηιι ἃ Τα ξτί ηἰδ ρυίατιις ἐἰοίτιτ, Ριίο, ̓ 
4πηο, Ο. Εαδτίοῖο, Ὁ, ΚΕ πλιο φομ  ργαξε τ οτος. 
ἘαΠΠε εἴ Ρ᾿ οτπο]ο, τὸ αι ἀπ πιυίγε πα παιϑίει. 
ἃ Τατγξείηἰ5 οςς ἢ} (οτῖ τς Γἰυίες ἰη Ερίτοπα Ἰδα:. 
ἀε αι αιιἀξ ἰηἰμτῖα, ἰοσλτας ἃ ἰεηδτα,ντ ἀμιγεῖς ΤῊ 
44 Τατξιΐηοϑ πΉ Π15,ντῖπα γοίροτίας ξιΐτ. 14 ἐπίπηεο 
απο ά ἀϊοῖτ [1 ἴτι5,ερατοσ ρα] ᾶτος ΕΣ, να!οτ οὶ, ᾿ 
ρ]}ἀτον,π (ντ ἀπλίςις τηευ5,[ο πο ἀο δ ΠΠπιι5,Εχ, 

ἱπτογργετζαζιγ 5 γα 5, ΓΔ Ἐ 5 ἔα ἀ οτί δ. ἰαίος, 
νογίτι πὶ Ἔχρ᾿ οᾶς, 4] ΕΕ 1 10.1.5, Ῥα γα οεγεζε 
ίοξαάενε ἀΐπος.Ν (ας εἰξαιτξ Γ αἴτιος πος νεσ 
ἀεπὶ Πρ ηἰ οατίοπςε ἰη Ερίεοπγα {δ ς τ, οἴ παι 
σφῖοϑ Ρορι:  οπγδηΐ 40 ΑςΒ ἰδ ρα] λτος ΕΠ, 
«ςὄεαπλο] αν ἐχρεϊ της Οἴσογο πὶ οτατίοης ΡΙΟΙ. 
ΜαηλἝῖα, (ὐοττ πὶ ἐπεί τα αἰχίτ, αυοα ἰςραιὶ ' 
ΡΕΠΙαεὶ μιστίητ προ Βίμ 5. ες Ν, χ6, ἔοτϑατ 
ΡΓ αἰ τεμηρ. δεγόμθα,αοοηρένανασ. Ν', 39.Ποη πο 

Βαῦοι Βαρξόλα, δι [ς .ν. Ποςομίῳ, ΟἸ ΠΗ ΤῸ υναυα (σι 
τας {Ἰ Γιατί (γ]]αρατ ααηείτοιξ (ρεέξεπιι5, εἰ! 
ε ςὐπιεπίεῃτοστίτσυς οὐ] Νομαῦ, Νομέχωρᾳ, Αὐκόμ 
Σπόύρκον, Αομρήπιον, ὃζ ΠΕ]115 σαηοτίς αἰΐα (υρτα Βα 
ἸΏ 15. Ν΄. 4.4, Ρτοςα] αὐδῖο ἰορδάιιπὶ ὑξ ρα σκεένοι 
ὑ χοισκκέγοι ΥΊΧ ν5 1 ᾿π ΞΉΪτί ρυτο, 5684. ν.]}Ρὰ 
ἱτογατ ΠΟ ΠΟρΡ ἢ Ποπρὼβ Παΐρεῖ Ποφομες: Γοόξε 

Ρ.7.4.4,ν.7.1ἢ νυ ]ρ. ἜΧειηρ!]. οἐἐ ὡμοολογρωῦ τ οττς 
ΔΊ θισιιο, ΠΟΙ γῦ οἷμολογεώυ 6 θας]δτο ἀο πὶ ιν 

ἐπ᾿ αὐπιῴ. Ν.1Σ,1π σΧΘρ Αγ ρτο ἀχείρωπε π'άοί 

Ρτῦ ἀχωρηῖς. ὰ εξοτυητων δῦ! Πὰς α εχ ἘΡίτο 
13: Κώργάϊένεα ἐσίγα Εἰγμ[οος. {εεάπος. 55 ΒΥ 
ξ5 δανρηέίοι ργοίξενερείζαν οδίηει Ν τις Ν τα. 1 
ὅ,ς Ῥδοῖ Πθτο δα αιτα,υρτα αι ο 510 Πτη}}:}.} 
ἀϊ σεποτιδυνίαγρατα ἔτεα ητμα:ς. Υ' 8, ἀξ, 
᾿Πθεγοδροί μάθει ὀζεαϑμ εχ: αιτοα ὃς ἰρίιη: Πιρτ 
(γρατ αἰ ιιοτίοβ, Ν᾿ σοι καρ εἰ κα] ἢ οχ δοα 
Ἰιῦγο. Ν.52,0 να] την ρ] γα το Γ Ηπῳ ὡτῶν, Σ ρίγοὶ 

Ἰ!ΟΙ, ζύτε ἐν ταῦ περὶ φρατν γημν. [η ΡΟ γα τάτ 6 
ταρεπηατί5, ιν: ἢϊς ντάδηταγ ἴητο Ἰ] ρ! ΠΟ πὶ 
Πεαταρεῖηα οἱ χαοά δα ρταίςηις ἈΠ οτίᾷ οία 
ταὶ ἢος παι ὕγγεθιι Ποη ν]έξοτ, ντ δῖς, [ξά 
1 ἀτιο τη Πύῤῥος Υ ηθεὶς ἐσὺ Ρωμαίων,τοιὶ ἐλέφαν ὶ 

λέξις, πρὸς Ανδίχυνον φεεσίευστί,μανες περὶ συμμαχίας, 

χῶὼν͵ πϑοςέταξεζος τρεσβευτοῖς ταὐανία πὲς ἅπω ταί ἀγ 
λφ4. ὡς Αὐπίγονος μαγέλῃ δεινά μᾳ βοηϑνὶ σήν ἐσ έοσιτω 

Ταραντῖνοι, ἃ ὅσοι Σικελῶν (δ ̓ ταλών σύμμαχοι, Π 

Ρογγο ας ε ρο[ξετίογιδ. ΠοηγΓΙ Πτῖς ἐερ 
εἴϊ,εχ οο ςοἸ Πριτατ, οὐ, οἴ Πιοην Πεδίῃ ΒΓ 
π6(7,10) ἀϊςατίς ΠΠοΥἹᾷ (χαπὶ ἀςἀυχίς ν56; δε [- 
χυτὴ δε} } Ραπίσιπι, σαοά ἱποιάϊτ 'π ΔΏΠΙΠΏΥΙ 8 

οοσοιχχχντι, Ργγγβὶ νἱδξοτία ηια ἰῃ μος ἢ 
Βανεηζο Παγγαάταγ,, απ ἀδοίτη 4πηὶς θ6]]ο ΡυΠ Ὁ 
Ριῖος εἰς, ὃς οἰδά ες γε! δ, σαΐπ5 ΡΟΪγαπιις πηετηί 
ἀες ἀϊηταχαῖ δ ηἷς ἰάδτη θ.] } ἀητεςοῆπι, Υ.:» 
ἐξυλεύσατο ἴτὰ Ηῖς νίγρατῆ, ντ ἔκρι"αν [Ὁ ρτγὰ 7.4.0, 7:0 β 

φρεσβευταὶ ἀπέφέλε. Ν΄.2 4. Ῥφεὶὶ ςοὐ Πύρῥον, σου; 
ῃοη τλαᾶἰς, Ν᾿ Στ ΐη να]ρ, ἘΧΘ Πρ], εἰ αἰ διαλλαξόρ 
εττούς ἀπ θίριο. ἢ ἐπί τπι αὐτιδιδμαξαίμενον οἴ ΡῈ 
το πο! ἰδ,(αιιο ταιπξ {ρα φιοη; νίτι5 εἰξαυοτ, ἵν, 
2) [ερ βροτοῖς αὐπαλλαξαμενον. Ν. 5,8, ΝἸἀότυτ δας " 
τίηετε Γἰυΐδη 4 1}}2 ἐχ Ερίτοῦνα {1.12 ϑανραγέλῶ αἰ δσ 
σόν ΧΟ ΟΣ ἐος, 5 Πιπεάηος, ὃς Βγεηιος, δ ἔτος 

οι, αἰφησι ῥνὐδα α σονηρ γε. ἐκοιζ. ἔεπε μᾷ ῳ 
ἐ 

δΥ 



ΘΕ Κ͵ΊΡ. 

ΝΗ ν.39,( Βδδεϊει α Τ᾿ μυτὶϊς ἔξατιια ἀοπατιιη), 
ποάεο5 οὈἤάΐοηῃς οχοπλ δτ, τγαάῖς ΡΠ πές, ἀρια 

γυξτατηθη 7 ὑαγίπὲ ρτο 7 βηγή γί ρτῦ εἰς. εἴτι γετ- 
οδίιητ εχ [15.3.4,04ρ.4.; Ραδίιοο αμῖοη αὖ ἐχιογίρο. 
γι4 εὐ ξ ον ᾽..,2Ὲ οτγ, ρ ἑερερον αι α ἐπ διθηῆ δια- 
δ, Ζεσαη, 7.4: 1 ρηέγτος δι τη ο άσογαι οὐ άςΕ- 

7 ρηγεῖ [4144 88 σογοηα ἀπ γ 64 ἀοη ἀπ ΦΥ ΜΗ. Πα672 
οἶδα Εαῤτιοιί ἀοπαπεγείξαισκα, ἐδεγἱὴ οὐϊίάίοη. 
5: 

ξ, τῷ Φ. ἀρρατεῖ, Ὁ. ΖΦ πο Ραρο Ετγυσιᾶ ργουΐη- 
18. Ελθεῖςίο ϑαπηηῖτεβ οσαιθη Πς; ἐς υϊδιττίι π- 
ἡπαυῖς. πιογαης δᾶτ σοι Ἐαθτίοίιι5 ἃς Ὁ. ΕΠ υς 
πποΥ Οὐ εχχας τίς Ν. 51, ἢ νιτος; οοά, τη. Γ΄ 
βσίτιιτ Φαυεακίῳ: (οτίρτιιγα τηϊηιις ςσίξταηοα. Ὑ.32, 
)οδιας ἢ, Οογηο " [οἰ ο Πα νἱέξοτία εχ (Δ}}15 5ὲ- 
ΟΠ. ἶτα (οἷς ΕἸοτιιο; βοΐ αἰϊφηοι ἀπηον ονημόεγες 

᾿γκίας Ο᾽αἰϊογῆ ἐπ Εἰγσγία αὐ ἰαοιτ Κφάήηκοηῖς Πο- 
ἐϑείϊα ἀοἰεῖρ, 6 φηρῖς ἐλ ἐγ ἐη δά σϑη! 6 41 ἐποει- 
172 4. [ Κορφαα ὧν ὐεν» φίογίαγειπγ. ὃς Ἑυττορίας ; 

4 Κοραπον Ἱ ̓ [δ1ς δ 4νηηΣ 1 η6 6, ἐπ ΟΥΉΙ. [2644 οἹὲ 
οὔ, [μι  φγ 61,4 Ρ. Οογηείίο Ἰλοίαῤείϊα σοη( ἀοἰεία 
41. Επὶτ αὔτ οοπία! Ρ᾿ (ογπε 5 ΠοΪαῦς} }α οὔ (τη. 
οἴηϊτίο (δ αἱπο,αππο ΝΟ. θα χχ τ Ν.34,1π 
Ἰδπαίς. ἐχεΠΊρ]. πγεηάοίε εἰ ὅλε, σα, σαί. γε Ἐγίη- 
ἐπάάγεγο εανοχ δ {{π (Δ |{Π4: σοητοπι (Ο]4, οὖ δά 
ΔἸ Πάτιιπὶ σεητέ νη πογίαιη; ντ πηδη ς Π εἰ εχ Εὰ- 
ορίϊ ὃς ΕἸοσὶ νους πο εἰτατίς. δ᾽ πλοχ Ραςὶΐ 
γα. ἢ. γέωνας: Ν τπη1 Πἰ δου τη. γέωνας: πησπάοίς ντοΓα; 

οίτις πόλεων. 4ιιοα ξετεὶ ἡ ροιο( ηἰΠ δά άλτιν ἁπα- 
γεν Πσηΐβοοῖ ϑοηοης5  οπιδηίς οτηπί ροραο- 
πα ἔθη ΠΠΠ πη 5 ἔα}ΠῸ μοί ε5.5ςἀ Ποη πιϊηιια ἄρτος 
ἄζατο νοσαὈ 1 Ὠι πιοτὸ ἱερογίϑ, ἐχϑίτοις Ρωμαίων ὄν- 
«πόλεως, ρορηίο Κονφάμο ἐμ δη  ]Πρσς. Ν'.5 8, Ῥαςὶὶ 
ἄιρτο πολέμων Πα θεῖ πόλεων: ραΓῇ ἀρῖο. ῥοπα νετο, 
Ἰοά πγοχ ἰ 146 (δ φυϊτιτ,γετίπογα πα] νετασ, [Παῖς 
πγξ ῥοπαὶ πη τ, ἔγααταγίαο ἱπάϊοϊο, ΔΝ. 4 τ ἴῃ νττο- 
ἰδ Ἐχοπηρὶ. πγ.ἴρτο δὐτὶ (ογὶ ρτῦ εἰξ αὐτῶν: ρογρογαμι. 

ττίπ σης δῦτ μας 114 ΕΠηΙ αρι ἃ Οἰςεγοηδ 1.1 ᾿ς 
βοῖῖς, Ἄζοοηεέ πεν τη ρο[2ο, πο ταὶ ργφιῆ ἀράογέιες, 
ἐσοαηροπαμέο ῥεἰϊαηρ, [ἐσ δε  ἐρογάμεοι, Εεγγο, μοι, 
70 υἹ (εν ἡ 47,214 υὐγέᾷ,, ζλοίμ ὁ νοἰϊε, από γεσπα- 
ῥεγά;αἱάνε ξεν αι ζον:, Κ γισιο ἐχρογίάηαμν. 9 βοσ 

“εἰ αοσῖρε αἰξίν, Οκον Τ υήγιπῖε δεΠὲ ξογέσεμα ρε- 
"μοὶ, Εογηη δ ἰἰῥεγιαιἐπηεράγ εν  εοΥ εξ: οπσ, 
ἰοὴρδ) ἀσηησ,υσί οι σργρηραρηῖ αἰἶον τί, 
Ῥχάς, ν 1, ΓΔ] 1 βύλεαϑε, να μα. Ν'. ο,σεροίξ πω- 
τρία, « ἀες ει ἰπ ἐχέρ[ατί, ν τππαβἰπ(ογ θη πὶ 

[υΐτ, Ραοϊ σοάεχ Ρτοπογηξ μος μαθεε ηἰτίο ροτίο- 
ηᾶίη εορτοναρ,. ἐγ δ, [ορίταΓ ἐγο σε, αἰοα αὶ ΠῸπ 
ἘΡῖΕ Ἰερ. σὲ δὲ φησὶν, ὦ Φαξρίκιε, πωνϑ, κρ. γ το, ὀίας Ρ 

ὅλας ΣΡΑςΪΪ ςοα. γτεροῆτῇ, αἰϊο χα Ιεσ ἐπα ἔοτος 
λον, 566.ν.ΡΓΟ τε πηγαί [πη δέ, 104. πγοχ νοὶ ἐλαωυύ- 

δηαῇ, ναὶ ἠλαοσομίίνον, Ν᾽ 1 2, μηδὲν ἄμᾳνον 'ς- 
Τηδιιπὶ νϊἀετοτ,ς ἴῃ τ, Γεχειηρίαγί ἢτ μηδένα. Υ τῇ, 

ἘΠ Στ, ἢ δὴ πγα 5 ρτο ἢ, ἔας!]ς δεητίαγ. Ν.. 25, ἴπ νυ ]ρ:. 
᾿ΘΠΊΡ].6[Ἐ μύπαος : ἴπ Ῥας ἢ ΠΙ στο μήταχε :οοτγαρτα ν- 
Ὁδὶᾳ;. πᾶ νε! μέτεχε ποδί Ξοἴ Ιερεηάαπι,ν ε] μωτάοες. 

ξονεῖο 4ι04 πτοχ (Ἐ 4 τι, Κι ὀΐντον Αἰ μέλιον δ σαυ- 

6 ΎΥν ΘΙΕ ΕΠ 

4ιοά {] πιθπάο σαγοτ, ροΠτῦ ο[Ε ργὸ ἢατ. ἔσεοϑε. [δ], 
πῖοχ Νεἤηϊ τ. Γ] θεῖ Βαθοῦ, Ρωμαῖοι ποιήσοντα φίλοι: 
Ῥλοῖϊ! ςοά εχ, Ρωμαῖο, ποιήσεντο φίλοι: ρεγρεγᾶ ντεγη; νε- 
τίου ἰςέξίο εἴπ, Ρωμαίοις ποικστενίε φίλοις, 4] ςαία: νῖτα- 
Ιροπάρατργαςε ἀατ, μόνῳ. Ν.4.ο, Ραοὶΐ οοά, Παθ ει λέ- 
γὲς ἐἰδνιΝ τίϊηιι5 φιιοη: Δἀποταυίτ, ογγιρῖα Παῖς Βα Πς 
ἴῃ πο οχέρ| γί: ὃς λέγης Πης ἀαδίο Ιερεηα, Εοτραπ 
οτίαπι ἰδ 14,4] 1ητιῖ5 ρτο δ βασιλείας πγαΐοτ ΟὟ βασιλέων: 
αυΐα πλοχν. 4.2 (Ὁ αίτιι ἕτεροι ἕκνες, (, βασιλῶς. 43) 

το νυ], ΘΧοπηρΙ. Βα. τεκμαιρόμενοι: Ῥας ΠΠ| 6 τεκμαιρόμας: 
γος. Νεγαπι οἰ ποι τ τεκρκαιρομάνοις, (τίς ἀγραίτ ργα- 
ςοά ας. ζσί, . 

Ρ.γ.46,ν.9,ἐπ᾿ ἐμαυτῇ ροἤτῦ Βίς ρτο ἀπ᾿ ἐμαυτά:οι- 
ἴὰι5 σιΘ ἢ οΓ5 Ἔχῶρ[αἰπ πρεγίοσιδι]αοα; (πὶ ἔ]]ου) μὰ- 
δυΐτγη5, Ψ. το ἄς ΒΔ το ρα Ππγοπία νἱἀθη αι Ρ]1- 
Ὠἶπια [1|0.3.2..(.α τίς Ν, 12. ούβδη γϑέειις5 πῥρὶ πύτων: 
νο {πη ΡΠ] οἶτον τὔτοιῥοο, ἤης ργαροί, Ν.18,ἔ τβαπ Ιες, 
«οὶ τὸ,ντν. 4.2 «αὐδοὶ τῦτο, ρτὸ δῇρ, ἄτου ν ο] ρϑη, σαι πα- 
εο π,φὰ εἰ ἐκ. Νν.5.),πιιηὰδ τς ξε ἴῃ πη. 6{Ὲ ἐξεγίγεῦ, 

τευ εξξ!ς αἰϊσ ποῦ ΔΉ" δ Ί ΤΟΥ [8 Οαἰΐογ περ σορία εοπ- γον τί, Ν. 2. τππας Βιπο]οςᾶ ἢς ἱερεμάπτη ριταῖ; 
φρεσβεύω ταὶ ὄπηφαν:σούτας Ὡτρισβείας ἃ σεξασχαίοις, ἱερῶν τε 
πιξεύομαι ταὶ ὠγιωϊζτας ἱερωσεύας. δε« εἴ ἰῃ νῖγοᾳ; ςοὐ. 
πη. τ ἱερῶν πισεύομω, ζιὶ ἁγιωτάτοις, Πης σοπἰππόξίοπα 
τειἃς [τὴς ἱερωσαύας ν εγθο,Ἔρο ἰοσιιπη νΠΐιι5 ἀπτηταχαῖ 
᾿ττογα ἀο]ετίοης {Πς ςοττίσϑη ἀγοίγγογ: α ρεσβεύῳ 
ταὶ δγηφανεσύτας τρεσβείας »Οσεξασχκοις δὴ ἱερῶν πιςεύομιοι 

ΤΟ ἁγιωΐάτοις. Ν.3 7. πῆς 4υοα: ἰοςιμπι εχίσαα πιὰ- 
τατίοης ἤς Ιερεηα ορίπου; ὃ γνώμάω ἀγρρεύφν ἀξιέμε- 
νος πρὶ “αὐ αγκοιοτάτω», κωλξμκαι ὧν ᾧ ποϑϑζήκη ματπω, ἐ- 

Ὁ Σένωνας. 35 ,Ἷπ 1ἰ5ἀοπὶ Πγ.Γοο ας δ. ργο πολεμδλ 5.9 παινϑμαί τε  ζυλβικαι.1α ε(Ἐ, οτέηαθ, ἀο τοῦ, Γερηρρθ πέσοι. 
[αν ρηθαβϑεέτην [216 114,γοσογ 0 7540 μτδ γοσάγὲ σοι- 
6111 ἰσσο,ἰαπάογη, ας φοίογ. ξα Πς αὔτ ςεττα τι τη (εα- 
τεητί δε γορατίοηε οὐ, τι πὶ οχ [115 ἸΟ οἰ ζορθο- 
ἔξετε εἰξιτιτη εχ 668,22: 690,12:702,43:73.4,.4: 
Υ.3 9, ἐπαϊξίωσιντοροίπτ α Ῥ4ς ΠΠΠδτο. (ςα ἔδετι ροτείε 
εἰἰᾶ νιι]ρ.. ἀπαϊξίωσιν, ιιο {ρτὰ σιοα: ν 5 οἱ δέξου 
337,6. Ν΄. 41,146 ἴῃ ΟΧΘΠΊΡ]ατὶ οἱὲ ἀλλήλοις ἴσοις, Ὑ τ 
Ν.4.3,Ραοἱ" δον βαθεῖ ἐχ ὑμῶν ἐποίησε. ἤσατνΝ τί χαοα; 
δάποτιν οςξ ἴσοις ἴῃ (πο εχ ει ρ τὶ ἐς ἢ Πα ταπη 

40 νἱ ἀξατιιγ πεςοιαγία, λα [πὶ ἐσο Παρ], Παατη, εκ ἴσον ὑ- 

-ι ο 

ΠΣ 3Ώ0ΡΤῸ ἐἰσεῶς γτε γα; πιά πιο τίρτας [ἴδ ου μα αὶ εἴσε- ὅο 
τἰπ δα ιοητὶ δ. ἀ εἴης ησπα!]ὰ νετδα; αι ἀϊαΐπα- 
δ Ἰςετοΐταη: ριιηἐτς Ἰος ποτααίπισ τ Ν.20, 
Ἧ διζεεινίῃ οχέρ[ατὶ πηξάοίς [εσερατατ τ Υ.3., 

{πὶ οιξ, ἀςουςαία: ντ πη ἃ ρταςοά, νεσθὸ τοσάτατ, 
αἰεαυςητί. Υ.3.,1η ντγος; 1. [ΠΡ το ςἰἘ γενικνικόσι. 

ἐοἀ φυδυῖς αἀ νος Ταρωνζίνοις τεξεττὶ ροίε, πιαρὶς 
ἐρίδςετ νενικηκόσι: γ τε ἔογαγιιγ δὰ Ῥυγγίμπη. Υ τί, 

Ὑο, τη αἰρίςατατ αἰ’ αυίά νἱἰτἰ ἰη οἰ γερο ζῇ. 

μὰν ἐποίησε, θοΉ1Ὲ5 οτἰα πὶ ἰεραγο, ἐχ ὑμῖν ἐξίσωσε τεῖς β, 

Ῥ.747,Ν.2,ἐμαυν ε Ῥας ἰδ γο αἀϊτᾶ. 564. ν. πη δὲ 
4ιοη: οὔ Ν εϊπο πηαρς ρίαςοι δ) τέτῳ, αυᾷ ηιιοά ἴῃ 
τῇ. Εἰ}, 5) τῶτο. Ν΄.7, ν τῆϊπο νίἀετιιγ ἰερ θη; ἡ αὐ 
λιμὸν σκεδεέσι. (εξ να ταητῇ Πἰττοτα τα αταταίθρογε ροίς 
(ἀπηιι5,ωὶ αὐ ὁ λιμιὸς σκευνάσῃ: ντ ἴα (6. πη Ὅτ, ὅ τ᾿ αὖ καὶ δγ- 
ψα πορίσῃ: (δοΠα{ ργοιογθ!ῃ, ἔλυε ὃς Πιίτη ορτἰ πιῇ 
εἰς οἰδί ς ροτιις ςοῃϊπιεητ. Ν'. ο, α εχέρ]αγὶ εξ 
«ὐδορου(,ἜΥτοτε ἀπγδίριιοιςσο ργαίοης πνΔ]ἱ χιιδτῃ 
λοτιαὐδᾳσοῦίᾳ. Υ 12,10. δίκαιος 11), ΕΠ ΠΠρή!ς οἵα Ηηἰτί νοτ- 
ὈΙ δοκῶ,νομίζω αι ἢ τα1}15.α]! οι} [ερς. δίκαιον Τῇ), νεἱ 47.- 
καλός εἰμι, αγοὶῃ Υ τηἱ οχξρ τί οἱὲ δι πλοσίες: ἴῃ θ4- 
οἰ Πθ το, Οιὶ πλησίος. ἔογϑαῃ νογὰ (οτίρτιτα εξ τς πλη- 
σίον,ἰὰ εἰ τοῖς δεομένοις, Ῥγολχίηιο ἡμάίσοηι »ντίοτα ἰσ- 

ααυπηταγ ττεῦα, Ν᾽ τ 7, πο] αἴτις γε σα 5 ὁ, δ 6 4 
Ῥαοῖί το. Ν.18,ρτο αὐ ζιρῤ ἠπ ντγοη; οὐ. Πγ. [εξ νηϊ- 
σὐπι ν οὐ ι1ΠΊ, αὐτο: (ξἀ που τοέξε,νι νἱἀετατν τ, 
Ἰρί4. πιὸχ ἢ ροιἐ ἁβα πολλὰ ροπαῖαγ ραηξε ἱπηρετέες- 
ἐξα ρετιοαϊ, ὃς ργὸ ἃ ὄξινϊηίδττα οσἰμπέξίοπε ἰοσαταξ 
ἃ ογ δεῖν, Ὀ6}]ς σοηδδις (ςπτεητία - ντ ἰπ ργοεάεη- 
τί πε οδίεξεῖο φισάαπι; δε πίςιοητίδ. γείροη!ο, 
56 4.ν. Ραςϊϊ οο Δ οτ ἔως Βαδοῖ μετα δοις, Ν.2.6, γα ζις 
οχραηέζο αγτίοι!ο ἰερες αὔτα κοινὰ τ.διπ. 566. ν αἴτιον 
δοςὶρί ςη ργο ἐπαίτιον, συ ρα: Αἤϊποιη, τεργεῃόπομῃί 
οδποχίᾷ, Ν.25,η6 νίάἀεο φαϊὰ να τ νεγθ αἴτιος: ηἸἢ 
ΡΓΟ εο τεόϑυμιος γε] τα]ο 41 τεροπαγηϊιο: που τσ 
{᾿πυ5.Θχΐραα πηατατίοης ἰαροτα 4016 85 ἕτοιμος, ἐχ 747» 
14. Υ, 5 3,1 ῥγὸ δέ Ἰερᾷπλιϑ δὴ, ὃς (δ ν. τὸ ρισ 

: 1 τ 



ΓΥΣ ΙΝ  ΌΥΘΟΝῪ ἃ: 

“,, ἀζτατίαπην, 2 δ δποΠ τ οῶς εἶναι τοις, (14 εἴ εἶναί διγαι) 

(τὶς ρίαπα εεἴς πγαέξαγα. Ν της ἔπε ἴῃ πο ᾿ἰδτο 

Βαΐας ἰΙοἰοηίς νε(ἰρία ἔα ς ἴῃ ἀϊςατ, ἀμ πιἸη εῸ {ς 

(ετϊρτῇ οὔ δάποτατ: εἰ ὃ δὴ καὶ πὸ μάλιςω δ ταὶ εὐεργε- 

σίας 1, δεομένων τὸ πολλὰ κεκτῇ σαι ποροίγμαΐᾳ : δξ ΓΔΟΧ, μα- 

κάειν τύποις ὑπῆρχεν. [π ῬΑοὶΪ αυοας [ἰ το τροίγιαΐα 

ΡΓο χρήμας (οεϊρτῦ εἴ: Ομ ἅ ρος δεομένων. [π εο- 

ἀδαιρτο μακεΐρλον “ἦτο Ἰερίταῦ μα καθλώτάτοις. χιοά ἢ 

ἴῃ μακαφλωταΐν γεζζαβ, οττ αἰϊιιᾶτο το] ΕγᾺ Π1115. ν. 

29. ἀπ νῖγοσας 1, Ἔχειηρ τὶ οἱ καλών: αιοὰ ετῇ ῃῦ 

Ρτοτίαϑ αἰορ!ίσοτ, πταρς ταπλῦ Ρἰαςετκαλώς: νττείρο- 

ἀεατ ργασεάςητί ποιθῖο αἰας ον τί. Ν.32, ρο[ἐ μώ- 

λιφα ὃ ἀεἀογαταγτεπηροτγαίο δά εγθ. ὕτε, ει. 564. 

ν. ἰεσεπάπιπι ν᾽ ἀθτογ τοίτῳ ασόϑτερον ἐνιαυτῷ, εχ ΒΠἴο- 

τία, ὃς οχ [προτίογο Ιοςο,ίῃ 40 εἢ,(74.4,28) “ταυτῷ 

σείτῳ τϑϑτερον ὑπατεύων, Σαυνίτας ἃ Λευκαλοιὶ Θ Βρεήίοις 

δνίκησε μεγώλαις μάχους. Ν τί. Ν΄.37, ῬΑοΙΙ Πρεγ μαθος 

ἐξελὼν ἐπορϑήσει. αποά ηἱ Ρἰασφατ ἰορογα Ροτετί5 ἑλῶν 

ἐξεπύρθησα. Υ.40, Ῥας Π. μα. ταρμμέζον: Ἀγ 6 85. ΡοΥ- 

τοοχ Βος ΠὨιοηγΠὶ Ιοτο, ϊιο Εδθτίοϊας αἰςεῖς ε ν πέ: 

χαντα μετὰ ΔΙ ϑριάμξων εἰς τὸ ταμιεῖον εἰςενείκαι » (ατ5 Πγὰ- 

πἰξείξεαρρατετ, ἰπίπρρίοπάο Οαρίτο!ιπο ἔταριηοη- 

το, σιοά εἰ απτοτειτπηρίνα τη Ὁ ΜΆταΙΙ σοη(αϊ!ς, [δ- 

Πεἰοτεπι Ραπαϊπὶϊ ςοπίοέξαγαιη ξαΠΠ8, υ] Ο, ΕΑ τῖ- 

εἶα, 84 απεπὶ ἤπα ἀαδῖο ρογεῖποῖ 1Ππ4 ἔτασπιρη- 

τῇ, ἀς ϑαπιηϊτίθ 5. {πποαῃ εἰς, Βγαττί εἶδα; τε αταραίς 

(ε(πτίρῆτ; χυᾶ οα ἔπος 488 ἀπέξυς δροηΐα5 ἀς Εττα- 

(ςοἰς Θα]}οἴδηπθ οατῃ Ἔρηα τε ρ μΠὶ Αἰ γπλαιιῖτ: 

ϊς αυ!4οΠ1, ῬΡοΪγὈἱ ΓΘσατιι5 απιξξοτίτατε πῃ; 116 νεγο, 

Τἰαίαπα Ερίτουηα τε[Πιπποπίππη. Ζαρα ἀρα  εο05 41| 3. ο Πειτγο ρθη. 

Ἰλουπαποϑτεπηριοϑ ρος δίσοηίμητ ὃς Ραμαϊπίμ πα 

εὐἀϊάογαπτ, ποι ξαϊτ ταητί,ντ Ῥο]γ ἰδη!β τ ποημπθη- 

; 
ἌΤΕΡ ῬΕ ΘΕΆΙ ἉΡΒΑ ΘΝ, , 

ΥΕΚΒΙΟΝΕΜ ΓΑΤΙΝΑΜ. Ὶ 

μηρῷ Οοἰομϊὴ υογβοηεης σῆς Ογάσο οχοηηρ αν 

εὔξουγε σωρ 1 [δηνα, ν 20 6772 1Ἡ ΘΑ γεσορηο[ὀφηόὶα ἀῤεν- 

ταιοῦγ νηΐ  γραποίαν αγδεγαθαν. Π144.. ὉἹ ΑΜ 1 

Ῥαμίαηΐα, ρον ἀνεσίάλαι ἰοσος γαηείαηάον ρηταὐ 7, 1 

75ἰδ.»ηαπιξεξμεν ἐδ: τἱη πη, 6ο: σεγο 4ηἱ αγηότισηξ, 

οὐζομγο, ἀπε πέρα ἀριθ νεν 1 ε{78 υἱόν εηιμν, [δον [να 

τη Δοιαγημα ἐεϑεἰϊο αἰ σομαίος ἀγῤἠγαθαν. δεά οτεῦ 

ἡη οοἰαιίοηῖς ργοσΥ 6|7 ἀπησι "θη μη προίεης ἀπσογὲ 

ξεν πονοηΣ, 4ο το  ογ 6092 6 ἰεξίογ ΘΑΥ 2772 24 ἐ 1 απ16 

ὁ Γεμἀθυ οι μεν αἰίατρ ἐμέμέγαοη θη, 5 744 Ἴη ψΕΥ Πο716 

72:1 412056792 Ὑ9 7 “ἸὙΘΥΘ σἱἹάούαπιμν, ἰόν απ: {ἢ- 

γ":4 στο ἐμοίάον εἴ, ἴηι χη. εἰ (Γοἰομῖέ νοἰ 1, 4ρέ νον 9 

ἰεξογῆς ἐφάϊοῖο ρεγηαἑτομαία υἱἹάεγείν,, 4:1 γαθαγοά- 

«οπάανγαιίο, ἰά 4ηποῖ α!ομεῤ. οἰ ΟΥ̓ άσηερ Τεχ "72 οοπ- 

[εγίρεϊο,νηθγηὶ: υἹ υηα ἐασἰδηῖ, ΠΟΙ ΑΥΉΤΣ γιευιονᾷ, 

τοχιη εχ ρίαμάγεηγ. ΟΜ ἐσΊΓΑΥ ἱη ΡΥ ΤΟΥ ΤΕ772 αἰ “ΟΥ̓ ΖΕΊΝΆ 

μϑνογῇ υϑγβοηό απποιατῖ, θα [δον {7 ἐὶς ἐκ γἐϑεο: 7 μά 

ἡμγο πεῖς ἀοίμοερ: απνη μενεῖ, εἴ! Ογάοῖς πο οομ- 

ἐπηχι Τ ἰρξίον υἱγανηα, ορείίαννς πο γα ργο τα ηι- 

»καπέϊαιε ἀφηπὶ ῥομῖφ, σοη[ίο. ἡ ΠΝ. 

Ράφ. 3.0. 2, {Π{ππ|Ππ τὰ ἰρίταν [ἀροτϊογᾶ τειρο- 

ταπι πηροτία, "18: ἐΧ ΒΗ οτΙ 5 ἀσσερίμηι5, [Δητί5 ορί- 

δυβνίραογαητ, δ ταπῖσ οηρονῖς ῥατῖο Ἰπτοτίοτιιητ, 

Ρ.4,ν.8,6ς,481 4ἀ οἰ τεργεβοηΠοπαιη!αης 

ΡΙΟΟΪΙας5, Δητοαιιδιη ΘΟΓΙΙΠῚ Π11α: (α τ εχροήτυτιισ, 

αυΐάαιιατη διιἀϊιοτίητ, τὴς ταχϑητ,]υοά, Ζαστη ντῦ5 

μας ποιίἔτο (ο]τιπὶ τοπηροτς σοϊοῦτα ποπιθη δάθρτα 

ἢτ, ἃς δῷ οδίουτίς, μαπαΠΠθι5, ὃς ΒΗ οτῖςα (ςερτίοπα 

ἰπάϊρηἷς οι οξξα ρεἰποτα 5, ἀητ ρα οα5 ατάτοϑ αἀ!}]- 

ΤΙαἴτο φιοτία Βα ρίαν ρογιοποτῖς, εχ απο (οἡ] σον 39 ἴῃ ςοπτοιηρίαηαο νεγίδεασ, πιϊχτιαι νῖ ΕΠ. 

το (ξἀ44ς Εττυίοῖς ΚΕ ΛἩ ]Πατ, το θ115 Δ] οτῖ65 ργοίρέσε, 

20 οἷϊ ςοἀ τεροἤιατη, ὩΣ 

το ὀδαγαὶ ξιαεότ: ΟΡ γονιοῦ, ἐπ (ὀχιο ἀπηο 7 6μο 

20 27.3.5.,66 ξοτετίς (γί ρτογίθιιβ, 105 ρᾷα]ο δητο δἰ: 

ΠΑ ΚΑ ΝΜ ΤΟ: ΚΑΡΘΊΝΜΙ ἢ 

τἷς ργωξεγοπάστη ρατζατίητ. ἰταη: ἱρῇ χιοα; Ο, Ἐαδτί- 
εἴατα ΟΕ Ια οἰπῦ ςοη!  Δη. ΟΌ ΙΧ ΧΙ, ἄς Ετγαίςοῖς 
ΔΙ] εἶδα; τεϊ απ ρ μΠς τγαδ!άἀσγιητ, 564 ἴῃ ταητῖς τοῦ 
{ουῖα ἰζοπγαπα της τς ἀοέν ΠΠπγος ετἰᾷ νίγοϑ οἷς. ' 
ξεμα δ αἰϊαιιαπάο, πὸ ο(Ἐ πηίγαπάμτη. Δα ἡμποΣ  πγᾶ- : 
παι ὈἱοηγΠΙ ἔτασ πιεπτῦ, αἱ πο ί5 νίἀοτς σαῖς, 
Ῥογαςηοτ,ατί5 εχ οο ἰητε οχΠξητ, Ο. Ἑα τίοῖο, Ὁ, 
“ΕπΠο «δ Γ οτγοατῖς, τα ΠΟ Ετγατίαπι ργουϊηςίατη,. 

Ἢ Ἐρδτίςϊο ϑαπγηΐγος 6] ]ο ρεγίςηπθη 08 οδαεηϊε: 

δ. Ἐἰς,ΠΟ τά πηθῃ τε ΠΏ Ρβαῆε: Βαδτιείππινεῖο, 82: 
πη ριις, [πσδῃ ε15, Βγατε οἶδα; δ 6110 (πριπ5  ροζᾶ- 
τίβ,αστο γαίξατο, τ θ18 σαρτὶδ.αγρητὶ ταἰ ητίϑ ἴῃ. 
ΓΑΥΙ [ἢ Ροριυήι Ἀοαλαηὶ αιαα το Ὠτ5 τεἰαὶβ, 

ἀα ὉΠ εἰθιι5 διιέξ!5, ΠἸροηάο ρ[εδί, απο ἴῃ δεὶ 
γοπταίοίας, τεάόϊτο, ἱπΠρη ΘΠ μαης, σα! πη 
᾿πο ἰαρίἀς ἀοΠάετατας, ρ {8 ταῖρι ν τί. 
4 τῷ πλδ πὶ δοοαχτύτων, ΡΟΣ. 564. ν.ἷπ ντΐρ,. ΟΧΘΠΗ 
εἰ βελίμίω: εττοτο διηθδίραο, ποίξι ἃ βελοιμώω ο ὃ 

ἃζ σὰπῃ ἀΐσατ Ὡοὸς τό πις, νἰἀςηταγ ρΟΙΈ Ν᾽ Αἰογίμτη ἐὰ 
Ρ] σο δι ἀφο: αἰϊογαπι ὰ οπηαπογιιηη ΠΟυηΪΠΑ,, 
φἱοτία φαᾶτῃ οραμι Ἐπἀΐοἤοτεβ ἔαοτίατ, 56} 
οἱ σοά.οιιπν ναὶρ, οχειηρ  μαῦεῖ δέξωμαι, (υδ᾽ 
νεδὶ αὐοάο, Ν. 3,1πτηΔη. ἔστ, Ἔχει ρ [τὶ Πα 
(ε (Ὀτίρσαπη ἀλλήξομωου. Ν τίς Ν᾿ ς τοξείας “εὶς τῷ, ἀὰ 
εαία. 866.ν. Ῥαοί Πρ εν μα ες ποσύν ἐτΪΠῈ5 (Ὁ 
πἰξητοῦ. χυρϑοὸν ἀατίιι5 εξ. Μ΄. 8, τείας βαρώύος ος 

γυιο, ρΓὸ καλῶν (δ [5 ροιξα!αῖ καὶ. 

(δι καλοίη. 17, ἀςε( Πηϊς ογαιοπίς ΕΑ σί οἷ, 
Ργει μια τερ θη. γε. ᾽ 

Ρ.7.4.8,ν.1,τεάιιπάδι δἰτεγιτγ, πα ἕζφοι,ν εἰ συμ ο οι, ΜΠον, 

" 

Ἧ 

Ἷ 

ςοηξεξες θΕ}Π15 Ῥαπϊςῖς, Μαςεδοηίςιιπι ἱπηρε 
ςοπθ τ; ἀτιπὴ ρα γι ΔΙ] α γογιιηη ἀΡ ς 
{ἀτιῖπι ἀγσιποδτο πὶ τη }Εὶ (ππγοτς Πἰσογοτ, α δητὶα 
ἴᾶτες ὃζ Οὐ ΠΕ8 οἾτ5 ρεσιγαίξαη ἀὰ5, ἴῃ αιιΐθιις πὶ 
εἰ ρ! επάοις, τγαρ ἐς ἰῃ ΟΠ ΠΥ ΠῚ, ν 

Ρις, τ. 9, οὐδηῖθας επί πὶ μας παταγα [εχ εἴτ (ο 
της, 44 πὶ ΠΕ]Πππ| Δ Οἱ ΘΟ δ᾽ττειηρι}5, Ροτῖο, 
ἱπηρογεητ που εις, 0. 2. τ, 10 τγαξξατα ΠΦῈ 
σοηΐδ: ἀεί Τίπη, Ερέρομἑ απ εηῃ 411] αἱ, δ ἤποΥ, 

αἰδοίη ας," βοηϊοη ζμηλ γερο, δῖ ψεγόῃε, ἸΠτοτῇ 
ταιτη ΡΟ ξετί, αὶ νοςαθάηταγ Ἐρίροι!,αἀπιοτίῃι 
θα5 θ6]Π]Π πὶ πλοιεσαησ, ἣ 

Ρ δ,υ.ν 4,τλοιηοῦ Ἰη{ἰτατίοηΐς, (εν αἰ |Ο ΡΠ 
εἶτ, φησά ἐη ἐα δ ἰδησια 5" “ξογία “σηγαη δέ 
τἴοηε ὑαμ{: οἱ ρίομεῖ τη {67 7. ἀδοίαγαι) ὃς ςοτιθο 
“46 [εὲ{εἱπηο πορογί {ξἀ χοἰ αίία Ἰάη ἀ:416, 
οἰδι τεὴν [νει (ἐτοῖο οο ἐδρηροΥ 7.19 Κοῦηά βαι,οΥ 
ραναῇὸγηα κα Ἄονηαηανηα βυξογίαηα σομ δον, 

τία: ποππα!]α {ἀθτγαχι δ πηετποσαῦὶ , 4 πγαϊτα ὦ 
ἃ τὴε (στ διιπταγ, ἀρ ΠΠΠ05 πο ἱπιιοηΐθητ, πιὸ οι 
ΕΧ τοπιροζε βηρογα {πἰρσαδαητιι, ὃς νό!εητος: 

Φ.7,υ.9,αίρρε ια αἰ οιίτον, πος πα πιὰ ἣ 
ποροτίο ἰη πο ηἰτί ροϊαοτίητ, Ζζ7.3 τ, πες ΟἸΠτοι 5 
κε πη ὀμε {παϊϊοιη,, αια] 5 οαάογαης ααΐ ἀππι. 
οοϑ (ζερίεγιιηι ςοπηιηδτατίοϑ . ἤπητ οηΐπι ἢ} ντ] 
τη οἱ], ἃς εἶτο απάΐθητες οθηάιιηι: [66 τς αυϊά 
εχ ἡαδιίς ἤρεςοῖα, τὰ πῇ δὰ αι ἴη ἀσϑιαο, τ} ΠῈ Εᾶ 



ΝΈΟΙΣ ἘΠ ΕΑ 1 Ρ. 

Ο5,8,6.37, σέδτοπηαῖιο ρογ ἴς {Π{ ργα ἀἰςαητ, 
Ὁ νἱἀεταγεγρο ἰχῖα ποτα ορἰπίοπ πὶ ΑΒοσρὶ- 
πὶ ρθη 5 ΠἰΒ1] ἀϊεττε δ᾽ ἰἰ5 φαΐ ν ἐτοτὶ δ. α]ςοθαη- 
1 -Εἰορε5. Πα Π) οχτουγίθι ὃς ςοπιιοηΐδ, Πα ς ν ἰδ 
4Π1 νΟΪυτί ρατγίδπι ςα ἐητοῦ ποο] ἐπεί, πῆς 
αθηητι6 ρροΙ]ἀτοη ἐπὶ ἰπἀεθαης. 
ἡονυ.8 αὶ βμε, δαρς ϑογεῖε, ἔργα νογτίςος ἴἀργ- 
 :ηγφέγμτί ρον ῥίομε. ἄκραν ἀπίθηα ἤοο ἰσοο (ἀῤγέαη- 

βαόῤεγε μη βρατίοηδ ργομζομ ον ἐὲ, Τα μ2 ΟΠ Πε2 

"το, ν.2 6,7, ἀρηφ,αν εττἰ οἴθιι5 [ργ ρα: ρέμα ὀεί- 
β48πε, Ρτορτίππι ργποίρατγαιῃ συστοηβ,ρει- 

ἀϊγοπιοτγῖτ. Ε φησ, σεν ῥ᾽ πον (τ ἐχηεῖ, τη ἤτα- 
᾿ ῬΑγ1Ὸ γγοργ λα δέ ργ ἦρα! πη σοη ἐειηεοΥ ἢ, τ 
ο,6 [44 ἐπ δεέορε ἑκα τγαία! 4 ,τδὲ μη [δ γέσ πηγ6 
γι ἀοέμβα,1 8,10. Σ 
2, ν. 55, νλα τγοοο πιο ἢ πιῇ Τίοται εσθαι, 1.4- 
υλάγαρο πιῇ ἐπ Οἰεἰομει γεροίμεγει, σθογο. 
,α3,Ὁ.2 9, Ὀοπῖϑ ααϊϊνα5, (πε βαπε ἰ αα ῥέοι, ἀς- 

.γ,υ.8,4 Ποίας ἀεἰΐθατς (ΟἹ τας νοἠ τη πλοίατο. 
γ 1.7, 012 4. πη. Ἀὰ}]0 ογάϊης Ποθαητς τοῖστα- 
55» (δά (ντ σου! ξαγο ργοπηρταῦη ΟΠ) ροτιπἐθ ας 
τὸ ἧς αἰτὶ5 αδὶρογότιτ, ρα ίο ἐμέ ξ 9 ῥὴς ὅθ ράμε- 

ἢ ἀπανάσασις ΡΥ ἐπανάσεισις ἰόρεγε, 7 “θα ἀφ ηεοάη2 
πα φηοση [βοο σπορὰ υἹγού: 7:6 ΟΥΓ,. Ἰ 0 4 μαὲ- 
ασιν ΨΟΘΑ͂Ι,}.1,3 3. 
“λιν τι ιαδίταητ οαίΐπι ὃς {ΠῚ προ Πρ πεῖς ἤξατα- 
διι5,ἴῃ αἰταση πτοτο ταγγ οὐ οέξις: αιια νοσδης 
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γἴοπι; ΜαοηιΠΊ4:1Π τα] ἑατη τἱρ τατοΠθτα ΠΟ 
ἐγ οἱ ἅτατίαμ, ἑά οὐ. Τ 7 θοη εν) σήν 7 2ΟΜ17,2 
γηδῥοηῖο [δἰ οοκξί κγ02 ἐη Πα γα οὐ σγ 6. 
2}, .7. ἃς σιιπι 4} οι Ροραίοτιπ σοη- 
Βιοτῖης δρρε!δτίοη ς5,οοη τίσ {δ ἸΙά θη ΠΟΙ πλΐ- 

τα  ἰςἰ5 σαπείθα5. 0), 16, οιιτα Ἰσίταν νῖτα (ο ας 
τἰητ [τα σεηταβ, γοιὸ οἷβ Ποπυίπιηι αι 6 
κἰοπεῖη δος 1 Ὲ, 
χ4, Ὁ.7. ν68] ἀταιγει δυιϑίη ααΐθιις Βαϊ ἰτατίητ; νοὶ 
γεῖρε, ον ρΑΥΉΦΥΈΗΓ. 
χό, ν, τ νατοα Υ Ἰἐξοτία ςοπίςξογατα: [ὀμ,λρτὶ ρθτ- 
φαγαριζατα ἃς Ν᾽ Ἰζξοτίςε ἀΐσατα. μ4722 τέμενος γε{6- 
99 ἀφο οοη [βου 4» ἀγεαρῃ βσμήβοαὶ: ξ5 ἐξελέδχ, 
εγ6. 9.14. « Ππε,ὃς Πὶς (ἰδι Βοίρίτααν ποστ 
ἱ φοοῃςοἰ ἐἰαΠΠς : κα νον δα, ὃ ργορτεῦ μας αὖ [15 
1 α5 Ἔχοερτί Πιθγαητ, πα] {{] σα γάτα ἱτη ρευγαῖῖο, 
,3 τ, Ὁ.32,8ς ἰΐςος νοἰπρίογιιπι σοπ ἢ] ἀοτατίομο 

ἱ ἀδατυτ, ρίας ται ὨἰΠΙ]οτοΐπα ἱπαεἰείραγ [ο- 

ἴσην ατρισγιητ, 
“3,10,4 υεγϑην, ρτααοηῖγε σαπέξοϑ Ποπλ]- 
εἸοἰςης, ρτΐπ). ὦ). χ6ό,(λςτα αὐρίςαγοταγ, Ὁ). 
"Ῥοτίεἰ!ς5 (λογα διιρίςαητίθας, δά] μάδαμε ἀ6- 
Ὁ γεϊδιις: Ρί παγιῖ5 ἐχγογιιπη ρατγτὶς ρατίοπα Ἔχοὶα- 
5 ζἱπ ογηπῖθι15 τα Ὁ νττί5η; 4ς ποτα ρογαρθη- 
ἃ ἴξητ, ἰδοιη ας Ποπουίς ραγτεβ σαρίοητῦ. οαπ} 
ἢ γ, Ογ. Ῥαοτί. ϑεα 7, ἐπέρα πο, [γος ρηὀἑίσου 
μι φια. ἘΡ. υἱεέηεο, δ. ημΑ]ε (ἐα εἰΤ φηαηεῖγα- 

τ, δά ἐϑει Γι φίαηῖς σεν τς δηζξογἽ 4795 γοζεγγο. 
[εοἶῥ.ι, Ἑοττς ἴτα οιφι τ έν φηέένντ Ροτίε! δά τοτα- 
Πγαῖτο οἰΐξης, ἰἰσηας οχτα ἀρροπογεηταγ; θη 4- 

ἵ τἰς λάςῆς α( ςετοίαιῃ γεπίγοης ἀαροτη. πὲς ἰπ- 
Π τὰ πη πγαπῆτ, ἄοπες Ρἰ παγία πη ρθη ἔτ, πο οχ- 
ἴδ ἰεπηἰϊυ5 νείςετεητας, θοτίε! αὉ Επαπάγο εἄο- 
ΔΕ τίτεϑ (δοτί οἴνι5 ρετ πλυ τας στατεϑ ἔπεγᾶς, ἀο- 

ἢ “τράϊτο (ἐγαϊβ ρα] ἰςῖς (ο]οπηὶ ξαι ἴα πα π [Ἐς - 

41:26. 1ο 

τες ἃὈίταζοϑ. 20 

ροῖϊς. Κτ14ε δ Ζιφ. ἰδ... Ὁ..4.3,πναρίτα (0... 
ἡ γα ἔοτί5 ογαπτ τοίρδάετιιητ, δι ἰιίάα νοςς ἕατ- 59 δ: ρετοίρίεητες, πο Ποη ἴῃ οαπηῖθ. νοςϊδιι5 τεέξα 

Ἰοφιμιητατ, ἑά οδέ, ΕἸ 4π1:4 αὐ οπάγη ἀὐμον αι ῥσὲ 
εἰαηηίακχαί ἐμ ον» 9 δ" ρΦγ ΟἠρΊΦ 1 6ς, 71496, 60 5772 ο795-- 

ΦΙΥΒΝ ΒΥ ΘΙ Ὲ 87 
τίο,σοπιιβ οτηπο Ροτίτογαπιητοτίῖτ, ες 89 ζυαίεν, 
“,14χ.όνι,ς.τ. 

}.33,0.3., αἱ απῖς ἤης ἢ άς,ἤης ν]} 15 σοπτγαξεῖδ, 
ἔαογαπε ἰητοῦ (6 σοπιιετίατί, (κε, ἴτὰ ντ παατγί αἰτοῦῖα 
Πάοτοητ,παιττί σα} Ποιιττὶς σοπτγα πογοητῖ, : 

“.36,ν. τοϊηυ]άϊοίς παγγαζαιη. { {221 οηέη δ μὲ 
«“Ἐπεαρη ργοοίΣια ραν  Παίάγη ρεν[ερηδ παγγ δὴ 
σε, ὩΟἢ Θοά απ πιο Παγγατι}. {ἴηι δη17)2 942 ἰδ-. 
δππὶ δριπεφώγητει,. 

},30,ν.51, αἰ η92., γα πάθημα ἴῃ ΝΟ 4π παῖας 
Ναρτιΐ Οοάοπει το πηοηθῃ 4: ] σατο η 44,6. 

}ιάο,νο 4 πε, ϑεῶν μεχώλωγ αοοἠρἐεμαίεηε ῥεο εἰ 
»πα(οπεἑίπο σεπέγεργο Μασποτγασῃ ἀφουύιηη: εἰ ,εειῥ τ 
Ταγμεύν Δ άμον[ ἰδ.υς, 6.5. 1)6 εάσηῖς υεγο ἀδα- 
δια τη αὐλὴ, ἐρεῖς Ραμ ἀπά αἰ: Αλργρείις 1 ἰσσέε, 
“4 νρυοῖΣ 4 βπες Πάρμς, ἴῃ ΕἸ πα νοσγεϊςό. δεὰ 

βαμεί [υὲο 45, ὐεγίτ {ὲ Ἐτγ οἶ5. ' 
ΡΖ, ν.34βπε, δαρη, ἀπταρατῖο, [4 [γα 

ἐεσεη 417 οα δὸγ Ἴδης, ρΓΟρε 2 2οηεεῦ Ἰ4ΔΠη, 
}ι.4.8,ν. 4 βησ,ρετοίριοπάα νε ἰτατῖς τητος. (ἔμ, 

σπρίςγαης αἰτεῖ αἰζουσ ντὶ ὅς ἔσα!, πη γί φὰς γοπὰ- 
ΠΟΓΑΓΙ Π.ΕΤΙτα, 

Ριγα, ὅ. 9. 4ἀ σεν όηρς, (ἀρεσἤ ὶ δατοπη ἐγαης η- 
πατη {Π απ οχρίςητος ΡΟ ΓΟ [Ἐἰτίιιτι ἀΐε5 νἱρίπεί, οἱ 
ἐπα 7 αρη ψογ111. ζ). 9 4 πε, Πὲὶ ργο εἰοσαπτευι ημα- 
ἐ αἴξιπουη, ρεγ γμὁ ἰΐοει, "69, εἶεις κοδεύφν ἐφ αἰδη2 γη7σϑλὲ 
υπήϊεαι ΡέγΕΡΥΪΜΟ: αἤίμέϊαϊς βῥέτεησενοιξὲ Τγη, 

Ῥ,οριεν “πα! άροορηαὶ4τ5) [γ215.2,α1:ηρ γα! αἰζμες, 
}ι;2.υ.5.4 πο, (ἀρταπιοάϊιπι οδ'τατα πη, πος πγᾶ- 

ας. Ὁ). 4τῷ πατταῖ Τγτγπεηῦ Αἰγίϑ ΒΠ, Μαηὶς 39 σπαπη [γιέξιιγα, ἰσονς νεγά σι] σε ηιίβ Ππσυα ἀϊοί- 
ταῦ Ηγρεϊαςς, ψεἰ(υἵ Εγαίραης ἰερεη ἀμ χη έτη α- 
“4111) Θαρε! οχ. Οὐέκοίηα ἰόστεϑαθὰε]α. 

Φι19,ν.13,Χ αῃτί 5 πατγατί οἶθι5 φαΐ ἰῃ [ἃ - 
αἰ Πθεῖβ αεγαδητιγ, ἤη 4 ὁ βηεηε ἐδ. χα, ἀποϑέτες 
βίδλοις πογαέμαι, 7 ἐὖ..1)ε ογισίηε σοῖς 292. οἱα μα 
ΤΜΥ ο,Ἴηπαίο ρομε ίοσέν, 

Ῥ6ο, ν.ρφρσείς. Ογ. τ αἰ τὶ δατοπι α σα πίοτίῖ5 ἔα πηΐ- 
ΤΠἰς απ ν γι ΠΠΠτοϑ5 ἃ φαΐ θι5 ἁΠΟγαδηταγ, 

Ρσι, ν.7εῖτα ντ ΟΔ]} τα ἱσταρτίο, “απ αἰτογο ροίξ 
49 ρεπίαμη ἀπηο ἔλέξᾶ ᾿μποπίπηι5, ἔλέϊα ἢτ οχρίοτίβιαπὶ 

ΟΧΧ ΔΏηΪ5. 
Ἴ. 63,6. τς, νας πιιπιαπα ξαοϊηούα ίη ἀφοϑ το Ἂς 

ται τὰ εἰξ. ξιοίπονα αὖ βονηέμέδηε σογα ρίζα, ξ5 κά !6- 
“επ 447,2 αν ρ . αἰ 1 ε770, αἰτ15 ΦἘγ δ Ή414. 

}.7:1,..306,ΡΥγο τ, ἢ ἢ Ρααςοὶ οτίδτι εχ ὁρτπηδτί- 
δα» ΠΟ ]ο5, ροιοὐτ βάσσήσῃ, Ογαοέ οκεης αἰ εγΥἱ ἐλ- 
Ῥοἤιίο, οτα ετίδιμ ρᾶτ5 οταῦ Δ} ορτίππο οοΠΠ]Ο 
τϊρτατίοποτη {πἰςίρετε σοηἸξαθαῖ, 

“Ῥ.76,ν.2 8, απο ίο] πὶ εχ τοῦ αἀπηϊχείοη δ ἔτιι- 

ῬΟΥΟΙΟΡΗΥΊΟΥ Ῥη 4 ΟΥ̓} [Ἔγῦ, σοΥΥ ἩΡΊΗΣ οὐΐ, 86 ἐρεῖ 
δόμα Ὁ ΘΙ δ᾿ ἐμ! σγέ! ΑΠ1 βΑΥ οη2 6 ὑαΥδάγογηηα σοπ- 
βόγιῖο αγρεδγέμι, αἰ! άρσθη ποη ρίαπο ῥ 47 δ αγ πη [Ὀγη26- 
π6ν} αἰοἠπθγηηῖ, [δα ὁ Ογάοα ἐησήα τραίϊοε αάβπούσ- 
ΤΊ ΦΗΙ ςΖ2 οἰΐξργιο:. 

Ρι8.4,ν.9 4βπε,4ἶ, “ατα ἰμϊ πυϊοἰς οχαπλ Πατί, (δ αὶ 
φημ το η 679 νοςαγ(ξὰ ᾿μαἶτα (ππ ἘΠ ποτ, ἐν δρ χοῦς τοῖς μας 

ἡ γ δ Πα πτ τ ἴῃ οα (Δου βοογαπΊ πγιτατίοηε ἐχῃΐ- 60 γίςαις ἐξεταζόμενος, αὶ ἐφ ῃ (τοι [π (ἀγη11}15 παρ Π γατῖ- 
Ῥα5, (δὰ τη [ πηπιῖς πγαρ Ἐγ. ορογαπη [πᾶτ ργοῦας. 

βιοι,υ.58, (γοἰομιμ τύποις δὲς ἀσοίρη! ργορίαηξβέ- 
ὀμα. [ϑ ποι γειοίομάα υἱάφιην 1 αρὴὶ τϑγβος Πσαταβ 
δηπεξιοητοο ρεόζουίθιι: φηίαηοῖς [87,1 ΠΉ 7 ποικίλίω 
ἐνδεδυκὼς ςολίω. οἹ [{ἐπ{ κα Πὲ, ἐπ δὲς 744 »παῖγῖς ογρέξξ 
ΦΑΥΊΘΡΑΤ.2 οῖα τά πὲ [(οἰδιάς, ξθ ρεξϊονὲ πο[οίο φηκέ 

εἰγοηρομε εἤσίοε: οηι βοαίσα, ἐπ οΥρίῖς εἰδή), 
ει Κ τάς ξ8 ποῖ. Ογασ. ά 119,36. 
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Ριολ,ν.τν 4 βη6. αἱ. οἴζαδαια ρο]βηταγίαβὶπ οα-᾿ 

Ὁ σαβπε, 1 ηγποδηα σογ, ΤΑΡ Εα Πἰρ 15 ὃς 

γεηα] 5 ΠΕ Πσ5, «άκονΓ. ἰδ.» ο,οάρ. 10. 

}. 9 ζ,.“.. 1,1 τηδηα πη ν τὶ σομ με η ΠΠος, τὲ Οἴσε- 
γο, Οὐὐρίαηηε, ξὅ εοἰογὲ ἐγ ομ ἡ, ἰοσαμῖσν. Ὁ). 

2.4,ΡΥο ἕατταοῖα ἰοσεμ μενα [γα ὃ ΘΟ αττοατίοποπι, 

πίε. 

“Ἱ γρίγιδη ἐχρομιηγ τη ἾΝοΙ. αγάο. 
ἰξίτασ νχογαδίῃ (στα ΠΠ πηὶ ὅς ρτίμηϊ οἱὈ] σοπη πγαηἷ- 
ΟΠ οΠΊ, Πλι]τάφηιο ξογτιη85, Δα πηαγίτοϑ ναί δηζ, 
ςοπίπηξξο {4 πΠουηοῃ ἃ ἔαγγὶς σοπη πη Πίοῃ 6 Δςςε- 

Ρἰτ; άςφοαιο πεςολτίο ἱπα Π0 1} 15 ἔα πα ΠΑ ττατῖβ 

ΙΝΠΕΧ ΝΕΚΒΟΚΑΥ͂Μ ΕΤ ΕΟΚΜΥΙΑΚΙ͂Σ 
ΟΥ̓Ε 1Ν ιονύϑιι Ηλι. ΑΝΤΙΟΝΙΤΑΤΙΒΙ, 

Κοηλ. νης {ππτ πο πιογα δι] ογέβ, 

Α 

ἀξασαν᾽ςον ἀπολιπεῖν όὅο,58 
αξα(βίςως 11,27. 4.18.1 
ἀξασίλευταν ἢ ὅιτ,:0 

ἀξατν, ααγ1,4}2 6,5. ἡήρη ἀδυτον 

{1,39 
ἀβεξαιος ἡ τύχη 31.936 
Αβεντίωυὸς, ργ Ανεγῆνος 7Σ7,8 
εἰβίωπς βίος 481,13 

᾿Αξοσαγινέων κοτύλη 16,6 

ἀξύλητπι ἀθαγκαι 1 8,33,.403,8..4.}7, 
23. αξέλητοισυμφοραι 337,20 
ἀξυλήτων ἴι ἐπσυμαν 667,:8ὃ 

ἄβελος δις μάνα όο9,30 
δἰ ξροδιαι ὧν ἔϑνος 471.9320 

ἄβυσσος λίμνη 12,20 

7) τῷ πεύτω" ἀγχιϑῶ τ9ο,31. 6οϑ8, 33 
ἄγημα! [ ῥίοιο 90,4 ἀγόμενοι τὸς λό- 

γριῖς 487,31 ἀχώανοι ἃ αἰδρα ἃ υ- 
γαμτηΐος 414.30 

ἀγαπᾶν, σγ 4.475 ῥα θεν, ΠΟ Ή 6, 3772 
εἴ 80,14. ἀγαπᾷ τυχων 41.4.34 
ἀγεπήσοισιν ἀφεϑέ τες ΔΜ χρεῶν 287, 
23 ἀγχεπᾷν ὅτι αὐ Ἄύητα 11,2 ἀ- 
γαπᾷνει 171,1 αἀγαπᾶνεαν 117,38 
ἀχιπητῶς ἀκούσαντες 73.4.44 ἀγχε- 
πητῶ; δεχεϑαι 141,2 4.174,26. 
ὅοζ,:3.6 14,30. ἀγαπητῶς λαμ- 
(αὔν {81,28 

οὐγγ ἐλλέτω παρῦσα 6121.1 

ἄγε δὴ 416,13 

ἄγᾳν τε καὶ φέρφν 307,14. ἄγοντα τε τὰ 
ἑαυτῶν δ φέροντας 172.1 ὃ ἄγειν ἐ- 

πὶ τί δίκίω 667..9. ἄγειν 57: ἢ δῆ- 
μον, ἱπ ρορη ἐμά οι οίϊαγε 667, 
24. ἄγειν τίω Ὀρχέω, ἐγ. σογεγ 6, 
χιό,18 ἀγεῶχ, 1 72,417 1720}. {5.- 

Ω 1 84,39.713)1 4 
ἀγείρην δωκ μάς πολλαζ 635..8 ἀχγείρειν 

φρατν 188,37.73,22. 723.11 
ἀγέλαις ἵπσπτιν (8 βοῶν 6:3,6 

ἀγγυνς ἀερομεν 18 8,12.ζ91,Σ2. 
ὅτ γ,30 ἀγμωὲς ποιεῖν 5» δὲν δτο, 3 

«Ἴρητις ργο ἀξέβαμος 406,44 
αὐϑο"έσεροι τοιὶ φύσις 703,21 

«γκομοὶ 9ο1.4 

ἀγέρωχος βοΙἰ,: 94,41.632,32 

ἀγιώργηῦς 29,219. 678,1 

ποτγοῖι 

Ὁ.36, χαοῃϊαπη 

οἱ γιάζεοϑει, ῥγο ὠγιζεῶχ, “ἀἰοἰογὴ 470,1 
εγιασμοὶ (ὃ ϑυσίαι Τ) ΘΥΣ ΟΣ. 

ἀγίζειν, πα οίεγε 46,1τ1.207,15 
ἱερὸν ἅγιον. Κα πηγ (ἀεγοίαπξ ἢ 173,6 
ἀἰγιφεύειν τίω ἱερεργιαν. (ον τε ρέγασο- 

γ632,351 ἀγισευόμανος [βωμός 33,6 
ἐπ᾿ ἀγκάλης ἔχάν 512,27 εἰς ἀγκά- 

λας ἐμόν. 210,37 
ἀγκύλω, Ρορί. υεἰοπό. 14,46 
ἀγκθὸν ϑαλαήης 183,:9 
ἀγνεύφν ὑπὸ κακίας π. ς,χ8,44 

ἐγνεῖαι καὶ θρυσκέι αι! 124,16 
ἰγνὶν ὑδὼρ 61,37 οἰγνὴ γάμκιωγκόρῃ 17, 

ΤΟΣ γ5 1. ΟἿΣ; 2 4. 

ἰγνίσαι, ὀχ ρί4γ6 11,42.179,37 
αἰγνισθν ποιεῖν, ἜΑ ΡΤ 160,3 

ἀγνώμων λὐτι δίκος 230,4 
ἁγνῶς, Ἰφ ΠΟ ΗΣ 16,44 

ἀγνωσία, οὐ αγήας 8),32 
ἀγροὶ, Υ σα 5 98,}9.90.,36 ἀλ»- 

ραὶ, πη μ4 4.6 2.10 ἀγροὶ, οὔ- 
ὙΏΘΑΙΉ5 116.1.4.27,7 ἀχεᾷς 
δεόμενοι οδ.,30. εἰχρεοὶ, [ον ιν», ἰο- 

ΟΉδΘΟΥΘΑΙ 12.132 ἀχρραὶ, σοπ- 
οἰ, 4722.4.7,10 ἀγρραὶ κοιναὶ, σογ- 
314 σομοηα 117,,. ἀγρραὺ 
σοι εἰ ὅτι, σο ΟἽ ἐμτέηῃ σοσέγε. 104, 

20, 207,33.318,2Σ ἀγρραξ σιιωα- 
χϑείσης 376,7 εἰς ἀχρραὲ σωωελϑεῖν, 
188,4.6 ἀγρραὸ ποιέξοϑαι, σομεῖο- 
ΜΕ ΟΜ ΟσαΥΟ πὃ.5,..66 2.7 

εἰγρραγόμιοι ἐξεἰδίενο 7ηεἰς.2Ὲ ἀπο: 41|, 

27. ἀγρρανομεῖν 673,19 ἀγνοα- 
νομία, ἀμ 202,0 ἄγρρανομι κὴ 

ἐξοισία 41,37. 418,10 
ἄγος τίϑιοϑαι, φίφομίο ἀπσεγθ 13.316 

ἄγι μεγίςῳ ἔγοχος 410,47 σὲ ἄγος 
εἰφανγίσα 128,40 

ἄγρα, σαριηγα ργάδα {60,24 
αἰγραυλίαι ἐπ ἐχρεάμ, 274,41 
ἄγραφοι εϑισμοί 6δι,4, 

εἰγριαίνην ογε77 αἰαἱ. ὅς,216 ἀχελαίνεσαν 
ὀργίω παϑϑςάγᾳν 5.1.0, 33 ἀγειαίνε- 

αὗται πέϑς - 384,27 
ἀγοιβχ ς 96,41 ἡγριωμάνος, χα ῥε- 

ΤΡΕΙΤΕΣ 719 
ἀγροῖωι “Δτρεη. 8,,1 4 

ἀγχζοιότρεῶι 7γό,Σὦ 

τ. 3,υ. 14. 4 βπε, Ῥοῦτο οὔ τοτδπὶ οἰ τι 11 ΠΏ πη. 
τιτα ἀϊη πὰ νοἰατ οἵσαπητη Δ] πο δα ςοπροτα] 
ΡΠ] κα; νεἰ ιτατῖς ςΟιϊἀογατίο πεῖ μη βογπιαει; ρις 
τεῦοᾷ ντῖ5 δι δίτι πὴ δαϊςέξο οο] ]ὲ Οα τ πα! ἔπη 
Α{1δι, (η δ ατιπὴ ΕΠ ἰ ΠῚ μη Ὠΐτα5 ογαῖ ψἐθ οοίἤ,6) ἴα τ 
ἱπίξιτατα αττίρίτ. 

}.1χ4,0.9 4 βπε. 1 πγη σεΥ 05 ΔῈ σεατὶς 
10 δρίσιιπι ἃς ἱπξμ]αι , {ι85 πᾶς φιοα; ἔεγαητ, ΒἸδτη ἢ 

νοςδηταϑ, πο ρρε δῆτ. Ορίογάτη δῖοι. Ογ,., 

ΙΝ ῬΊΟΝ Ὑ5:. ΠΑΙΣΙ ἈΝΤΊ. ΟΝ. 
πεχα ἐθς σοραίδαϊς, ντ σοηπυθίιπι μ}}1 τες Αἰ, 

ἡδὺ} 

ἀγχέφροφον κὶ τύχη}. 6,17.37736. 
: χίοροφοι ἄγθρεος τύχοι 34: 

ἀγχόνη, [|ῥεπάετενη. [ἐγ αησηαίαι 
140,1.272,2. 597,47 

ἀγχξ ἀλλήλων 23,4 ἀγχϑ τῆ π' 

216,27. 6.47.43 ἀγχϑ ἃ Τὶ 
294.) αγχῇ Φιδζωης κὶ 

εἰγγοττω 722 
ἀγχώμαλοι πλέϑη ὁπλισμοῖς 6 

αγχωμάλως ἀγρργιζεαῦαι 1[ο9 

1.73,27..534.}8 
ἀγργαὶ ἐαμσάϊ:ο 4: 
ἀγφγιμον γινιακ 32.8,2.7.333, 1.2; 

αἰγθν Ργὸ εἰγαπητὸν 615,47 ἀγδ' 
μόσιαν ἔχήν, Θ᾿ {{4722 ἀρμά ρύ 

Ἅγεγξ 71 

«ἀγφνίαι, ΠΟΥ Φτα 4. 476, 
γίας πλήρες, ΑΜ ΧΊΪ 2. 

ἀἰγθνισμα καλόν ὁοΎ,1} ἀγρυήσ 
Δ 

ὧν αγορυ"σμιῷ τὴ 
εἰ δὰ μιαν πνοι δεσμοί ᾿ 

αἰδελφὰ δανοείοϑαι 72,40. ἀδελφῷ 
πις ᾿ 

ἀδελφοκτονος συμῷ. 
ἀδενδρος γῆ 

ἄδεοϑει Ὁ ὑρω ἔϑαι 
ἄδεσμος φυλακή 
ἀδέασοζοι φῆμαι 

ἀδήλως ΡΥ ἀκλεῶς 

δε μιν εἰν 4. 7.4.6. ταΐερη ἀμηχανέ ᾿ 

δἰεηὲ .ς ἀδυμονεῖν 57}. 202,4 
37.710,8 

ἀδόήωτος γῆ 4910 
ἀδηακδομυιΐος πόλις 1410 

ἀϑι,ἀγ) ακίις πόλεμος ὅο 8,1 ἀδιλα 

χῶς ἀπέχϑεια 697,45 ἀδιάλ ὦ 

μήσυς 35.7917. 4}»} 
εἰδ᾽αλλάκτως ἔχέν “ὡξὸς- 28,38. ἢ 

11. ΤΣΙ, ας Ἵ Ὶ 
ἀδηάλυτοι φιλίαι 

Ε ῳ ΄ 

ἀδιώτακ Ὄς “πολις 

αἰ διορϑωΐᾳ ἀδικεῖν 2 ,9 

εἰδδκνῶς 1 9.7.12..24,42.1.4.8,} ὁ 
Ὦ ἀδοκήτα {63} 

ἀδοκίμα αι, ἐπεχρίογα!ς 1471 

7137 | 
ἄδολος ἄφεσις 14. 1 

δος, 



ἴδουλος, ἄπορος ς13;2}7 
δριανὴ ϑάλαῆα 2. Ὁ 12,1: 

ἰς τὸ ἀδοω αὖον ἀπάγᾷν 790,32 
ἀδιεωάτως ἔχω δίᾳλ. 2...8..2.2. 

ἰδυτα ἐν τοηρρί. 5. 4.3.6 Ἰάενη χωθίον 
ἄξαζν 114. 9 

φυγία ζημιοιιῦ 5 10,1 9.245,14.5.47, 
34 εἰφφυγίαν λῦσαι 49.9.33 

εύκτων ἵππων δρόμος 4.71,37.479.29 
ἰζιλος 127.31.202,30 

᾿ζήμιον ἢ 347,44. αζἴομίοις ἀφεῖναι 
2{6,}6. αὔόλμεον μεϑιέναι 252,20 

ζόμενα πυρά 20,20 

32.19.30 
ϑέαῦς ει" ἃ φύσ.ἐρς 12,4, 
ϑέμιίος 3.3,13.164,8.387,42. 
636,36 

οι φιλοίρφίαι Ὶ Φ 9. τὰ, 

ϑ "0, γωπλῶν, γ 892. 

ἡ εἰς ϑεοιὶ ἀϑετημῖς, ΡΥγο ἀσεξημάτων 

31} 
ἀϑλα τρεῖς φέρεοϑοιᾳ 7032.19 

4ϑο,ς 
ἡληταὶ πολλῶν πολέμφν 669.37 
Ἰδαφυγή 310,36 ἀϑρύον «ἀπεγό. 
486,47. ἀϑρόον μεΐᾳσῆσαι, ἐμ Το 
ρρηηβοίθυδ ζ91.2 
ὑρμιαΐα κόμης 720,1 

τοῦ γίνεοϑαι 499.912Σ 
λῦῳ α ἀξλαξᾶς 671,43.6191,40. 
373,22. 636,15 

γρνόμος γὴ ὁ. .29,23 
Ψεϑεὶς τι μυτέδοι ᾿ Ο3.11 αἱ δεωϑεὶς 

δι τῷ ἔργῳ 413.7 
Τῶ καὶ εὐλάβ4αν ἐποϑέοϑει ἅπα 396, 

3. αἰδῶ ἱκετῶν ποιέϊϑτι 475 8,36 
αἰδὼς, ρα οιτα 2 7 4.7 αἰδῶς, τὰ 
αἰδοῖα 6ὅγ,τ6 
ὅριος αὐ εἴ τοῦ ὁ τόπος ς46338 
καλοὶ, «7 πΡορ. 368,10, ξ9 αἱ. 

ἴαι ἃ Ὡϑοπηλ. 402,23 σὺ αἰκίας ἃ 

᾿βασανοις ἐἰποϑοιν εν 246,14 

᾿ αἰ κίσοι ϑτα μιά εξι τϑο,:ς 

αὐδὴν 134.4.1.7 2.19 
μοφύρζοις χερσί 27.4.3. 

πύλια (αὶ ποίμιναι "6.2.2. 
] ψργοαἹρῶν τ79.9.11,18, 19,23, 
] 22.6.46,13. 648.8 αἴροισι δ χα- 
᾿ ἔακα 82,1 ὃ δραντες τοῖς ἐπα - 

᾿ γος 416,9 σβαι “ἣν ἵχσπων ,οἰε(ὃ. 

Π27199. αἰρεοϑαι, τονε, αξῇ, ἤση. 
117,22 αἴρεται, ἐοίε, ργΟΠῈν Αἰμενη 

ΠΣ τ 68,30 αἴρωντωι,ἐοἰαπ: ησο- 
 ἀϊο χοῦ, τι Ἐραδκ πολιν, το, ἐκ- 
οἷά, 3.5 .9,14 δραοϑαι οΓμσοῖρδγο 

174,15. 566,55. δραιϑαι αὐϑᾳὶ, 
ἐροιγαγο 8,29. αἴρεται νίκίω, 

τ οἱ. «γΈΡοΥΑΙ 193,31 
«ἂν ΧΤ' κράτος 49:1. αἱρέιακ ὕπνον 

364.47 
σις, 27, {{112612.722 721.21 

τ ραἰεσὶ- 736,36 
έϑεοϑε, ([6.1116 416,30 

τ΄ αἤοϑησις ἐμεῦ πὶς τ. 302,37. 612,2 

Ϊ “ον Ῥγοῦσιον 523,58 

μ υμμῆτεω, αἱρετοί ζιγες τύραννοι, ψὲ Κο- 

24 ἀἰξίαιογος 2205. 7 

ΤῸΝ ΒΥ Χ, 

δὲ αἰοκυύης ἔχάν 73.322 δὲ αἰρύνης λαμ- 

θανν 47 2,28..81.37 ὑπ᾿ αἱ- 
ο(νης κρατέιαϑοι , ῥάοΥ γϑηπογὲ 
329.,.,2 αἰούναι ὃ πόλεως 9 ῬΥορ:- 
ἐἰλα οἰκεί!ατς ΡΣ α 2. 

αἰουνομένως λαμξαϑάν 4707 

αἰτήμαΐᾳ μέτοια 2.ΟἿ 5 1: 
αἰτία, σ424|{,.407}21716 9.2.2 2 

δ) αἰτίας ἔχην 491,1. ἐν αἰτίᾳ ἔχήν, 
ἐποηίαγο ας 4. ὅ..4. οἱ ἐν αἰτίαις, γεὲ 
132.18 ὑσὸ ταὶ αἰπας ἀγεοϑοι 
667.13 

αἴπιοι ὃ ἐποςώσεως 116,36 εἰπωΐᾷ τα 

γδυομάνη 136.34 
αἰφνίδιος ἔφοδος 617,10 τὸ αἰφνίδιον 

ἃ παροισίας 316,4 αἰφυίδοον, Ααἴ- 

“εγύ. {32,4 
αἰφνιδίως 211,4.398,12 

αἰχμὴ, ῥα 112.39 
αἰχιόμαλος 588,4.7.32 4,3.4|δὲ αΓ- 

χώμαλος ργῸ δοα 7. 

αὐχ μεφόροι, δαίξαιε 86,40 
αἰωγίῳ αἰδώνη 662,44 

αἰώρᾳ, ἐγκύκλιος 184,17 

αἰωρεϊ τι 2 8 9. (22, ΤῸ 

ἄκφμρον φῶς 2,46 

ἀκαρῇ χρόνον ἀμθειϊν 291,46 

ΠῚ ἀπκοιρκαῆον δίριλιπ. Ν 38, 22 

ἀκατάγίελτος πόλεμος 47:6 
ἀκαταάλυτον κράτος 618,14 

ἀκα πλύήκτως 46,31. 266,43. 

4719:7 ἐν ὃς 
ἀκαΐα τι ἃ πολ. ὅσης 398, Ιο 

ἐν ἀκοϊαςασίαις ἐἢ) 361.37 

ἀκέραιος «ηζοί. 2: 2. 9.2.2... ἀ- 
κέρα;οι ,»ἐπίοσγῆ, ἐπ τε τοῖς δ {4- 
ἑϊομῖ. 384,30.410,16,717., 

13 
ἀκερδές 347.4} 
ἀκλάσος 172,.9.646,12 

ἄκλφτος βΥὸ ἀκλέοος 1 ΘΟ ΤῊ77 
ἀκμάζων τὰ πολέμια Ὡροίν 11502 2 
Γα τορρομεν ει 7 194.2 

ἀκμῆτες 74»..13},27,37 
Ὁ ἡσδων τ 117.0Σ21 «- 

κιμή τίου δομύα μιν ΤΖΟΙ 

ἀκοιγώνητα Φρονέϊν τεὸς -- 403,17 
ΤΣ Δ; ͵ 

τῷ ακόλόϑο, τὅτοις 491,1 6 

ἀτνᾷν λόγοις 6γ7γο,13 

ακογιὶ αὶ δίχα πόνς 14.3,10.411.46 
ἄκος, ΚΦ ΕΑ 14772 147,20 
ἀκούσιον ϑθἀγκίω 160,38 ξ9 γῆοκ Ὁ. 

47 αἰκοισίας θμ ἀγ τοὺς 

ἠκου(αγῇ αἴδρα τὸνδὲ ὀγομιαεϑέντα {905 

2:2 
εἰς ὡπαύτων ἀκοίωω 281,9 

ἀκούσματα ὡὐδαδοξα 470,46. 

631Κ.26. 6 .. 4.25 

ἄκρα, ΡΥΟΥΏ ΟΥ̓ 772. 4.1.2 ὅ. ΑΥ̓͂ 
432,3. ἄκρα βαρξαρος, ρίά4π6 ῥαγώ. 
γό,21 

ἀκραιφνὴς, ΓΕ ΟΥ, ΥΘΟΘΗΣ τΚ 6.13.352. 

- 26. 5121.7- 79 Σ,52Α͂: 
ἀἄκροίτη γήρων ποιεῖν 30, 24 

ἀκεαΐος ὀργή {24,23..176.33.. ἀκρὰ- 

Ὁς χολή 443»43 
ἀκρατῶς ἀγορν!ζεαο 164,40 

ἀκερξὲς, οοΥΙε,Θ Ρί. 631,22 

89 

ἀκραξολογεῖαϑοι αἴρὰ- 122,47.14.4. 

3γ.394.27.400,47 
ἐκοαξοιῦ Ὅωθημα 24:12 ἀκεολξῶσα 

τεχνίω ἅνά 202,24 

ἴκραζον Στοχτείνᾷν 28,20 
ἀκροίοῦαι, απ (οτεῖν, εἰ. χ8..,.5 6 ἄκρο- 

᾿ ὠ μενοι ΡῬωμαίων,οὐξάτεη!Σ Ἅ14:, 

11.680,34. 719,27 

ἀκροξολισμωὶ καὶ ψιλῶν συμπλοκα! {74; 

44.618,22. ἀκροξολισμοις ποιέει 
ιδο,2 ζ 

ἀκροϑίνια λαφύρων 101,47 
ἀκροςιχίδὲς 1 διόγί!,ογ. 160,32 
ἀκταὶ (Δ ηἴόνες Ὁ 2,7,.20 
᾿Ακύλλιος. «Ἵ7“41{{π|5 {21.16 
ἄκυρον ποιέῖν «ὶ ἀποφοτισίας, γ20 17721)125 

1278 ργίπαγε 440,36 

ἀκυροιῦ, ἐΥΥΣΙΗΤΆ ΓΑσΟΥ6 131,41. 
401,25 
ἀκύρωσις δ καταδίκης 496,27 

ἀχκφλύτως 28,),42 
ὀλαζων πολυτέλφα ι 93,46 
᾿Αλαὶ, ϑαίέμα 19.0.01 8:1.2.4. 
ὀλαλάξαντες μιέγαι 211.17 ὀλαλάξαντες 

ὁμόσε ἔγεον 249.37. ΦΣΣ Σ1:7 

ὁλαλαγαος, γϑὲ τρ στ εα 664 Πση"Ε775 
310,43 ὁλαλαγμιὸς 15 ΦΟΙΟΥΗΤΖ 

ΩΣ 4“[ι:9.31..68,4 
ὀλάςωρ πα πρίδὸς ΤΟΣ, 16 

ἃ Αλέας ΠΡ ΚΣ 8, τη. 1. 
ἐνΑλξα 127 019 ἡ ἌΣ ὡς 
δα ι3ὅ,4 

᾿Αλξιῆτω; ΟΖ, 7,4]. {00,14 
ὁλγηόδνες δειναί 47»34 

᾿Αλγηδᾶόνι! πῦλᾳ, ““ἰάο 687,6 ᾿Αλγι- 

δόνα πόλιν. 647.13 

ἐν᾿Αλγιδῷ 70{919.70 9,27 “τὸς 
᾿Αλγιδῷ γλοιῖς 

ὀλεξημαζ, γοηηϑαϊ4 418,0.73).40 
ὀλεξήματα κακῶν 605,8 

γεξητήελα, γορϑάἑα 2.1.2 8 

ταὶ ὀηλείας λέγᾳν 70,3 μεᾷπασης ἀ- " 

ληϑείας εἰρημένα.» ὑεγ [τας αἰ ξία 
635,16 
ὀληϑεύφν, ΨΕΥ ΨΩ ε[2 2 5.4,19.26., 

37 
ὀλῆτου, ἐγγοπο,νασὲ 47.918, 408,23. 

διτ,ῖς 

ὀλίμενοι αἴγεθὰ οἱ 18,1 

ἄλις ἔχω τύτων 8ο,; 

«λί σκεοϑοι, ἀαγαμαν ς ὃ ̓  "17. «τοις 

δ) )ανώτῳ 546,6 ἁλωστο,ε- 

Ρ'οἸΗΥ {64,3 

ὀλιτήσαος γυναικὸς ςοζ,16 
ὀήκὴ, ἀοδηο ς 8.2.3} σπϑὸς ὀλκίω 

Φέπεοϑαι 114.8.192,19. 7 60,46. 

647.23.794.6 
ὀλκιμμον ἔϑνος 538,12 ὀδκιμκος τὼ 

πολεμεκοί 247.17 

ἀλλ᾿ ἐτὸρ {29,7 
ἐὐρλαβιῦαι, ῬΕΓΡΜΡΓΕ 683,10 ὁδ- 

λαϊξα μένων αὐ - 64.0.43 

ἄγλεοϑοι ἃ πηδᾶν, (ἀἰϊγδ ον» 4 
ἀλληλοκτόιος {3,)1ζ.94.37 

αἰλληλοφϑονία. ἈΤΘΕ, ἐν 
ἰλληλοφϑορίαι ἀπαυςοι 220,46 

ἀλλρεϑνὴς πολέμος 135.,.25.280,44. 

..376,34.63 459 
Μπὶ 
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ἄρϑι που 63,16 

ὀνοι ἐπ ὀῇοις πόλ. 36.390 

ϑοτείοις αἰτίας 470.321 ἀλλόβῥια πὸὶς 

πυροὶ, ἀθαεμαια {μπὶ ατγγαη- 

"1 266.37 

λῤοτείως δίακαίμανο, τῆ- 376,31 
δι οπείως ἔχοντες πϑὸς- 398, 11 

ὀῤωςδὲξ ς17,3..1.67,36 ὁδῆως ἔ- 
χήν Ὡξϑς- ΡΥ ὀιήοτδίως ἔχήν 379,17 

ἀλογεῖν, περί φέγε 30,21 
ὀλοιᾷν ῥοπάλῳ 21.232 8 

ἐλυργὴς ἐαϑής ΤΟΙΣ Σ 

λυρχαὶ ἐοϑῆτας ὅτ0,39 

ἀλυργίδες, το“. ΡΆΥΡ.1. 6.31.64- 

4122 περφυραῖὶ ἐοϑῆτες 1.9. 1.,37: 5 

1οό.10 

“Αλπᾷς 8,2. Αλπιωνόρῶν 33,44 

ἁλύσες καὶ πέδας ἔχοντες 26,6,47 

ὀλφίτων μαίζαι 93.39 
ἄλωνες, ἀγεά χϑϑ,10.402,29 

ἀλώμμενον» άγσαηε 122,27 

ἅμα ἡμέρα 412,40. ΤΟΊ ΣΥ ἅμα 

πῇ κυύήσή 417-14 ἅμα. τοῖς ἐπα!- 

φίοις, ὑπ 4 ὉΠ ΕΙ 72,2.6 43.17 

ἁμαξιαῖοι λίξοι 2οοΟ, 18 

εἰμιδοτοις, ῥεοσΑ 10.3.17. 432, 

χ6 ἀμδρτάδει, μεϊζᾳγνῶγαι 5 81,36 

αἱ μδροτανάν τῇ δλν)οις 133,9 

«μδρτυξοι συμξολαια 134,22,.41 

ἀμαυρότεραι ὡξφξης ΣΉΝ 

ἐἰυυ χοτὴ, [πο Ρ6η414.4,5}9.19 8,22. 

24.4.30 δι 

ἄμαχος, ἐπεχρησπαδις τ 66,41. 
σό7,41.748,26 

δἐμεῖψαι, »γὸ βιῶναι 202,31 ἀμείξε- 

ἘΝ ἐονρρ μα, γὸ 47,24 ἀιμί- 

ψαύει ὑμαξ εὐεργεσίαις 374.13 
ἄμειψις, ρεγ ΤΉ 1411019.,36.4 6)» 

Σ 
ἰ υφιξαὶ δἰτοδοιῦ αν χαλαξ 3017,}1 ἀ- 

πιδίνειν 214,28 ὑπολαμθάξειν 
216.42 ᾿ 

ἀμείλικῶς 5 2..,33.601,3 ἀμείλικζς 
«Ἔι- ΖΘΦΣΣ 

εἰιϑιεἰα αὐρδαδεωῦα, 10 .,11.368,41 
οἰμκΐς κίγηΐς ἐν ποὶς κριθ. 542,90 

ἀκ μδιηος, ποη ραπμηεπάμδιο), 17. 

691.30 
οἰ ωκῖο φρε τὶ αὐαςρέφν 24,0 

εὐμυιχουι ὴς ΡΥ0 ἀγχανής 67,19 
εἰμ γανον, Τρ ο {16 4.38 

ἀμνχανία κατεῖχε Τ- 1ζ09.,14 

ἄμιλλαι ἱπσπιχοή 479.31 

μιλλώντω δρόμον φιδηαλον 480,1 

εὐμιωημιὀνευζον παρελθεῖν Ι00.37 

ἀμνηςία ἢ ΟΡΡΠΗΥ 288,10 

ἄμοιρος οἰκίας Ἐν μδ 2.24 

ἀμοχϑδιπαριλνυφώς 107,20 

αἰ μπεχεοῦτ χλαν,δδοις λ. 424,3} ἀμ- 

πεχόμενοι τηβόγας 311.36 

ἐἰμιπεχόνη γχ68, 26 

πειοσμμ τἶες 377,9.[{6 4:8, 
Α95 ΣῈ «ἀμουύνν εἰλλήλοις 

᾿ Ἴ- ΤΑΣ ἀμιυυλεάγου καὶ ἀμφρεῖοχ, 

οἱριίοι ξ ρώμεγε 407.37 ἀἀκώ- 
νεαῦτα ων 187,46 

ἀμμιυτήελα ὅπλα 2 Υ 3,4. 720,1 
ἀμφὶ, ΟἸΟΔΙΕΥ͂ 73γ1.310,1.8.217 

.Ν ΡΙΘΝ Υ ΗΣΑΥ. ἌΝ ΤΊ. ἘΞ ΘΥΜ: ᾿ 

30. ἐμφὶ τοιὶ ἡ μέσᾳς δηεφϑοίρης 677. 

4 ἀμφὶ ϑυσίαν 47.9.3 ἀμφὶ Ὧω- 
τα ἥστιν 641,14 
οἱ ἀμφ᾽ αὐπν 37,11.{74.28 

ἀμφιασχεὸς »ϑήας 420,17 
ἀμφιάσμαίᾳ, σε. 191,49 

ἀμφιξόλοις γραφαὶ ἔχάν Ἢ 17.519 
μι φιέσαι λόγοις χρηςοὶς πονηδοὶ βελεύ- 

μαᾷ 313,23. ἡμφιεσμιάγος ὧλερ- 
γίδσα τον,2. 6 36 1,31 ἠμφιε- 
σιμζγος πεν. «δύχει ΠΩΣ 

εἰμφιϑαλεῖς παῖδὲς, ρα ΙΥ 17,11 δ τ, Α171- 
γί ρηεγὲ 92,30.130,47 

ἀμφιϑεαΐος ἱωποδρ. 246,2 4 

ἀμφιλαφέις ὕλαν 8,29 
αἰμφίλοχος, ΟΟ ΟΦ [46 5 6.30..17}» 

718.730,9,42 ἀμφίλογος ϑὸς- 
541,22 ἀμφίλοχον, σοὨΙγοΡ 6 Υ- 
}α 66,5. 134.42 
ἀμφιλογία ἐγύεῷ δὰ - 18,10 

ἀμφίοις αϑίασι Φ7ΘΙΤΙ 

ἀμφίπιλοι, (ποογάο!ο! 40,44. ἀμφί- 
πολοὶ κα 'Εςιας 200, 4.4 ἀφ75 ϑυηπὸ- 
λοι “ῤιά, τ 

μφιςξητάσιμος ἡ 149,16. 729,47 

οὐ ροιφηιἸα ἰδ ον 2 ϑεγόο ἐμ άκοάτιο 
24254. οὐκ αὐ στη [εϑιαηξξ, 637, 
{7.17 οὐοηηεηβηέιο ".46 0, 
29.7.9 1:.29 οπηλ) ΡΑΥΓΕρι0 

414.24.487,17 ΟΜ», ΡΑΥ ΖΟΡΙΟ 
αὐ(οίνειο 47.1ο. 63.1} 

ὁμα κράπε. ΡΟῪ τίν, ΤΟ 115 ὐγεῦ, υ 67, 

11. 190,24. 705,38. 707,34 
ὁμα παν ἔτος 32.,31.3.4 8,54. ὁμα Ὁ 
πε μὸν 207,34 ὁμὰ χρόνον, ροΐξ 

16,44.100,47 

ὀῤαξίῶαι ἐμ βεσσ. α[δ. 467,51 αὐκ- 
(ἰιῦα, 52} πιὰ ον 428,3. αϑέξη 

Σ ἴσσπον ἯΣ ΝΞ 14 

αἰαζλήιν, γοΡγ γφοτ 6 63.4.17. αἴα- 
ξλήτιϑωι ὁ παρόντα ζαιρόν 16 4,18 

ἀὐαβολἑω ποιέζοϑτω μυ"δι 714.46 

αϑαξολίμ ἔλαξεν κἡὶ δίκη 633... ἀ- 
γαξολῆς τυχεῖν, 4. 7γγὲ 6.4.4. 

αὐαξιβάζειν 61,1.4.ς 81,33. αἰαξι- 
ζάζοντωι πιὰ μίωντας 322.40 

αὐ χίλα ςουν4ν ἐκ- ὅο:,9 
αἰ αδλεψατε ὀρϑοὶς ὄμμασι “δὸς- 72, 

19 
αϑαξοήσης ἐξ ἐπ. ἐγίν. {67,14 

αὐα ὅλῳ τὶς σφετέροις 413.3ς «αἴ. 

γθλὼ πόλεμον 130,1 κ λα τ» σϑϑει- 
“πῶ πίλ. Ι 58,41 

αὐαγκαὶα Ῥοφῆς 410,36.,47 ὦ ἀ- 
γαγκχαήοις ἀσολίας ἢ) 138,18 πὶ 
ὀμαγκοοΐάτοις δ᾽ φίλων τ6 ΣΤ 

αὐαγκουότες, 6 ΠΕ ΠΠππεαίσ 169,53 
αἰαγκαιό ττες συγίενικαιὴ. εορπάτιο- 
π μέρε Πμεάϊηον 8.2 
ααγκαςάελα δικοηοσαύνς ἸΣΎΟΣ 

ἠναγκακέναι {41.011 
αὐαγκοφοροαῦτες τὰ δεινά 645,13 

αὐαγνωϑεισῶν ,γϑρέ 1195 Υ4.3,20 
αὐαγνωσμαΐς ἱςορακά ΕΣ 

αὐαγρρεύᾳ αὖ τὸν δκτάτω σαι 226,13 

ἀγαγραφαὶ, σΟΥ»7ΉΏΦΏΪ. 418,8 
αὐαδασμὸος γῆς 412,10. ὅοϑ,21 
αὐαδέξαι πόλεμον ασϑὸς-ὀ 179,41. 

299.}.739.39 ον 
αὐὰα δέχεσναι, ἐχβεΐίαγο γ2,2ὲ Η ; 

νοι δέχετοι τίν δέ κίω δικοίστῃ 50 1745 

δια διεδώσκην ἢ δῆμον 44.329 

αὐα διδογαι, [0 41 715 6} 5 1,11 αὐ α δοῦ- 
γα! γεάνμαΐ, το άεγε ἐτιθν ας 634, 
34.638, 3 αὐαδοιμῦαι ψῆφον τεῖς π΄ 
ὅϑι,τό.689.}Κ 

«᾿α δικον δὶ κίων ποιέῖν 

αὐαδοσις ὃ διφῆς 677, 27. 

αἰάδὸογο; οἰοηίονος } 406,7. 

αἰαδυεῶα,, ἰσιγεξέ. 318,11.670. 21 | 

701, 

703,8 

αὐαζευξιν πτ' ἂν 

ὁϑαζωπυρέν 479,29. 70,4. 1.4.6 
αὐ αϑαρῥειν ἐκ - ᾿ ΥΤΝ 

αὐαϑαῤῥωύψ τὸ καίμνον 66,1 αἰα- 

369, Ἢ ϑαρσιω 4ν τὸ δὲ δὸς 
αἰάϑημα 400 7:7 ΦΥΣ 
αἰάϑου πο 6ώ9,4. 

θύω μωΐί 481: “ 
αἱ αἰνοκιι, γηπο χο, 46.68ι1,43 οὐχ ̓ 

οὐναμνόμκενος δῤ χεὸξ, 64.14.41 ναι, 

νόικατοι τὰ δ) δὸ μενα “1 

ἀναιρέιν:  454γὲ ἀνελειν. ὍΝ 
ἀνγακχοιλέϊοϑει ἡ δίσιαις φφοφιγρείαις μ5 

᾿ ανσχαλεῖ ας ποιὸ κοῖς 60 15] 

1.17 ἄ' ακοιλόμαναι ῥἴοάνα 

ἘΣ άΡ 

αἰνακαιλύπῆ" ΟΥ̓ δΙ σον δ 

“ναι μδη ωσ: ὩΣ γέροι 7) 

ἐνακινέιν τ πλϑῦος 2 

1ς7.42 ἀνὰ ; 

σοι οἷτη ταὶ αὐτῇ τύχας 4.7 2. ότι 

12.712. 17.716.,18 ; 

ἀν ἀκλαυσις συμκφοραξ 

ἀ! ἄκλαι4ν μόρον τ. 

ἀνακλαυσ μὸς - 

ἀνακληϊικὸν σημαίνν 

ἀνακομιδὴ, γεδ τι. 43.33.7 47, 
οἰνακομίζεαχ, γδΟ βεγΑγ δ ΙΟῚ, 4 τ 
ἃ ακότῆειν 183,2. νι 

αἰνακτα ἀκ, γεουθαγε 107.46. 1τ1,} 

ἀνακῶχ αἰ ποιῶν τς 2 4 5. 1ἰεἴ5 ἃ 
ποιέιν τόίά, ̓ν. 20 

ἀνα χϑυχεύειν, γερείϊενς 7 

ἀναλαμβάνειν, είν ενε," ἐξοεῖ, 

2. πὸ ἀλ...51.8ν ΓΖ ΣΤΩΝ: ἄναλο 
Οάν, Έβάγ Αγ Ὲ 480,22 αὐαλαῦι 

ἑαυτὸν ἐκ- γεσοί (δ το, 19.4 
1δι 16,46 ἀνθηαξεϊν ἐξερχ, 
αἰηεγέρειογὲ 684,32 αναλι 
ξόντες τὰ ὅπλα 6 Κ, 4,33 ᾿ ἵ 

με βυλῆς,, τΗ ΑΙ ΣΟΉΦΗ2 ΑΥ̓Υ 

ῥδηὶ τ, ἢ 
αἰνθλγησίας ἔργον 37. 

ἀνθηξ γεαϑαι ̓ ῥεῖν 71 

ἀν υήμῴκασιν ὑψηλοῖς «Ειλαμίαῖδο 20) 
2 γ Τ᾽" 

αἀνδλεαϑαι ἐκ δέφρν (23: : 

ἀναλδαϑοι εἰς- 471.138.{41,26 ἀν᾽ 

λώτὼ 414521. δὲς ἀπαν- ἐξα 

ΚΌΝ ἪΝ 
ανάλωμῶ 416.10.745ν17 ἂν 

λώμαᾷ ῥγο ἀναλήμμαΐξ, 2 17.2. 
ἀναλύστιδχ ἔργον αἰαιρὸν καλῷ ἀγργι6 ν 

16. 3 77.:10 ' 
ἀνάλωτα τείχη 79. ᾿ 

ἀνα μιδρτηῶν τῷ, »γ7ο ὄχ ἑμδοταναν 27. 

1Ὶ 

ἀΐαμ' 



ἀλαμαχϑαι τασφάλμαᾳ 117,36 
γα ψιδι1ο 

αὐαμεβᾶν,» φΙγὲ ὅο,1 9 
᾿αὐέμινησεν ἕκᾳ τον δ κακ. 403,25 
αὐαμὶξ μια χόμενοι 348,40 

αμιφίξολος νίκη 193,31 
' αμφίλεκζος 2.4.9,25.3}21,27.6οἱ, 

34 
ἡαμφιλῦγθος κα τέχήν 181,26 
αμφιςβήτοζα τεκμήρ. ἼΟ7,1 2 

, 648,3 
ἐνανεύμμενος, ΓΟ, 45: χιό,το 
γαψήψας ὧκ μέθης 228,38 
γαγτλῆσοι πῦγοῖς 11{,8,{21,44 
αἴξίως ἃ Ξρετῆς ποροίῆεν 741.18 
γαϊξιοπαϑεὶν 216,47 
ἐνγάπαυλα πολέμψ ς 26,41.641,16 
ἀγάπαυλαι πόνων 90, 28 ἀγώπαυ- 

λα; κακῶν 5.49»45 
ναπαύσῃ διδόναι τὸ σῶμαι {82,42 ἀ- 

γάώπαυσιν λαμξανειν 246,35 

Ι πέμπειν 57) τ. βτλ. 436,43 

απίμπλαιϑα αὐθαδείας, Σ24)11 
"ἄπλεως δέοις 73,3 1 ὕληςός 7,4 ς 
πληγῶν 467,19 ἀγάπλεω, ΠΦΙΖγ0 

Ζέη. 265,1 

ἀπλέϊοϑαι, φαφεἶ, α[ὸ. 182,7 
ἀπνεῖν ἐκ τῷ δέοις {83.11 

απολέϊαϑα:, σομρηαγὲ όι,32 
απολύγνΐος 452,47 
χφροίειν, γέΗβΕΥΑΥΕ 293,27 ἀ- 
γαποροίηεαϑαι ἡμώρίας 360,7 ἁ- 
᾿ναφροίξαιϑαι δίκας ἱπρ-. 403,11 
ἀναωροξις Τ δανείων 3.41,16.40 5, 
28 ἡ δίκης 4907,,5 δου μωρίας 
627.13 Ἵ σαυδιγαγκμαίτων 26ο,2 

φρϑαϑη, Ῥγο ὧν: "Ώ. 186,38 

«πετᾶστη ταὶ χεῖρας 4ο8,26 ἀναπε- 
σ]αμιέναι τύλαι 426,1} ἀναπεῆῖα- 
μένοι τόποι 641,4 

ὑπλερθωῦτει τοῖς γγώμας 379,42 
φϑὲν αὐ τομαίτως πῦρ 48.26 

ηύοσειν, αγηρ οὗ 4οό,40 
Ῥπάσαεϑει, εγ,φα.1οἱ. 1τ40,4ς. 
᾿όός.9 ἀνηρπαϑαι, αὐγορεηεῦ 6 
118,29.475 46 

ἱ ῥῥησις, γΦΉ ΕἼ]: 4119.3.3 ς,31.330, 
22.701,42. ἀγάῤῥησις, ῥγασίϊοα- 

, "'ο 480,9 
ον βῥιπίζειν 48,29. 429,39 

Ὶ ῥῥνῆφν Κτ' κρηπ. 72 1}27 ἀναρβι- 
} ἂνκίνδεωνον 1 8.9.3 6.5 1, 43 «- 
αάρῥιψαι κύξογ ὑπ - 162,12 
ἐ ῥύίοϑα, ὃ ἡ ῆαν 313,12 Ἰάοηεέ- 

ς γυρθώσαι 3 11,47. δ ἀγόλύσ. 

αι τύσεοϑαι ββοπάογε “716,3: 
σία, σα παρ ίγαιμς πρίϊ οὐδέ 
524,42 ἀναρχία δ ςείσις ἐπ157- 
41 ΠσΟΉΩΡΟ 4.3 89,10 ἀναρχίαφ 

᾿ χερὶ Γηρη, τόιτ,28 
τίειν τὸ πλῆθος ζ48,19 

ασησχκὸς ΜΠ ἀποςατῶν 388,44 
: ᾿χαφὲν, ΓΕ ΟΠ ετ ΙΟ7,16 

τὰ ᾿κευάσαεϑαι ἐκ - 2 ΟΣ }.72) 

ΝΠ 7. 647.3: ᾿ἀκκέψαιϑαι, ἐη ῖο. 3514»31 
ἥ ἀν κηζς οραδιά ἜΣΙΤΙ 

»", ἐγικολοπίζειϑαι 317,43 

ΓΝ ΣΕΥ 

ἀνασκοπεῖν, σοσ (Ὁ. ἀἰἠηά, 68,3 Κὶ 
ἀνα απττὸς ἐκ - 34.535 
οἰγαςέλλειν, ΚΦΡΥ ΉΖΘΥΘ, [ἢ ὈὈΆΡ»7024.2. 96, 

1, 487,16. 682,44. ἀναςέλλειν 
ἀπὸ - 206,19 

ἀναςέφειν ἐλαία 2 2,8 

ἀναςρᾳζπεδχύειν ἐκ πολ. 2035.26 

ἀναςρέφειν τί τάξιν 4.4.0,37 ἀναςρέ- 
ψαν, »γὸ ἀναΐ. 277.31 
ἀγαςροφίω ποιέϊϑαι, ΟΥΑΥΣ 6406, 

37 ἀναςροφίω αὐτοῖς δοιὰ ἐδὲμίαν 
648,.4.688,:.5. ἀναςροφίω λαμ- 
ξανην, ον ἀγη ΠΑρ [1676 ἡ 8.4.1 εἰς 
ἀγαςροφίω δημοσίαν ἄγεοϑαι τ 7,11 

ἐνασύρᾳ οϑαι τίω) αἰδιξολίω 1743,20 

ἐκ ἀναοςτὸν οράγκα 42,34 
ἀγαστούζεοϑαι ἐκ Ῥοπῆς 190,25 
ἀνατάσῃς, 2154 {61,26 
ἀνατιϑέναι, ἀραΐσαγειο2,29 2467 

καϑιεροιῦ ἐφ. 6 ἀναϑεῖναι,60772-- 
ῬΈΓΦΥΘ 3,50,3 ἀγαϑέοϑαι ὃ γνώ- 
μίω,»»πίαγο [δε γειγαξίαγο [δ2]. 
540,23. ς 2ς.47.675.23 ἁ 
ναϑέοϑαι τὰ συγχωρνῇ. 5 4.3.»11 ἄ"α- 

ϑέϑαι ταὶ ἑορταὶ “πη ἐαήγαγ6 άος 

47,46 
ἀγαέπειν, ἀἰφέΐσογε ΟΣ 7 

οἰναφεψαι δηεογ!. 6 οϑ,1ς.βος οι, 
12.624,31 ἀνέῤάπινπ ρῖο ἀπε. 
δοό,το 

ἀναβοπὴ 37.,36.6οτ,18 
ἀγαφανδὸν, ργοραίάν»,αρογιδ 73,47. 

293,4..375,19.43.4.33.619,11 
ἀναφανήσετοι, ΕΑ ΓΦ: ζ0 5,22 

ἀναφαίρεῶς 9:,37.23 8,7. 542.24 
ἀναφέρειν, (ὩΡΦΥΊΟΥΦΉ2 66 613,33 

ἀναφέρειν Ὁ πόνον, ΡΟ ἰ. ὅγ 1,17 
ἀναφέρειν 67) τίω βσλ.8.7,3.2.160, 
τὺ ἀγοϊ σήν τῷ σιωεδρίῳ. γεί, μά (ἐμ. 

. 678,27 ἀνοίσο(β, [ἐγεσοί!, 2 63,20 
ἀναχαι πζειν 289,38 
ἀνακέχωςαι Ι οϑ,42 

ἀναψύχην, ΓΟ ΊγΑΥ δ 569,24 

ἀνθρα εϑῆσαι Ἄ2 14: 
ὧν ἀνδραπόδων λόγῳ φρφιϑίωϑαι τ 88,13 
εἰνδραποδωδῶς παρέχην ἑαυτὸν 411,6 

εἰς ἄνδρας ἐγίραάφεωϑαι 22,41 
ἀνθρείκελα ἐἰδωλα 20,2.) 
ἀνδρηλατεῖν 458,22 
ἀνδροφόνοι ϑυσίαι 20,17 

ανϑρῶδες φρόγημα 424,24 
ἀνδρῶνος ϑύραι 282,17 
ἀνέγίνοι ἀφροδ)σιασχκο! 94.46 
ἰνέϑιςυς, ΠΟ ὙΘΦΕΡ Ή4ἼΟΥδ 132,4. 

ὀῤείκατος ΡΥῸ ἀνήκεςος 262,6 

ὀμέϊλεν, τ  ῥοη αἰ ἰ,ογ40.10,33.26 5,6 
ϑμέγπεν ὁ κῆρυξ 263.42 

ϑρείργειν πίω ἀκοσχκίαν 391,47 οιὶ ἐ- 
πιόντας 411,42 ἐκ: 630,29. 

7ι8,4 5) ἀπὸ- 174,8.713,29 
ὀὠείςφοροι ΟἿ εἰςτὰςρ. - 294.»14 
ἐκ ὀῤφκτον ἐξ) Ρωμαίοις 23.2.27 

δὐέλεγκῶν ἐᾶσαι 608,34 

ϑμῥελοῦμαν ἐκ μέθυ 699,16 ἀνελέοϑει, 
1οήϊεγε 4 (ἐρεείτ. 180,46 

ἀνέμξαζς γὴ 35 

ὀῤεξέτατον αὐραλιπᾶν 480,18 

ὀμέξοδος 53.»13.194.47 ἀδιγραφὴ, οχ ἐγ ρεσ 

οἱ 

ἀγέορτον γίνεοϑα! 920,11 

ἀνεπίληπῆος ἃ βίον 1.24.2 6,340,7) ἀ- 
γεπίλῃτπῆος βίος ς᾽ Ο4.16.73.4,20 ἀ- 
νεπληπῆος ἐξοισία 87.28 

ἀνεῤῥίπηοιυ ῬΥῸ ἀνεῤῥίσπιζον 643,31 
ἀνεςοικότες, [᾿7Ὑ 6. 647,23 
ἄνευ ργο ἅμα 514,43 
ἀνεύθωυος ργὸ ἀνυπενθ, 270,45 

ἀνεύρεσις στὐμαῶς γοδ,20 

ἀνέοον τὰ ξίφη 171,20. 579,34. ἄνα- 
δεν, λα αγε 297,16 φρὶν ἀναοκῖν 

ἀἥλρν1 38.393 αἰνέχειϑαι, [μέθης 
ἸΑΥῚ ΟἹ,40 ἀνάορφοϑεμν 484,23. 

718,39 
ἀνεψιὰ, ραιγοἰι" 64,33 
ἀνήθων εἰςφοφρξέ 2.219,3.ς 
ἀνήκεςος συμιφοροί 171,40 
ἀνήκοοι νέοϑαι ἢ- 321,47.68ὃς,3 

ἀνήκοον, ἐμοϑφα ες 168,47 

αἰνήμιορος 33.23.34.,17 
ἀνίωνζς πῦνος 2344.20 

ἀνϑεῖν αἰνδροίσιν 13.3.5 ἀνθεῖν «δὶ τέ- 

χίω 294,42 
ἀνϑέλιαοϑαι ὑοὺ - 17.1.47 
᾿Ανϑηφύρος, Εεγομΐα 173,9 
ἄ ϑρωποι, σέγέ 63.321 

ἡ ἀνϑρωπεία φύσις 163.,46.164,3. 
207,24. ἀνβρώπφον σῶμα, 3 82,3 4. 

407,21 
ἀνθύπωτος, Ργσοοη. 74,31 ἀνθύπα- 

Ὁςἐ οἱσία 474,29.736,18 
ἀνιαρῶς φέρειν 18ὃς,6. 703,19 
ἀνιάτως ἔχήν 45.4.53 

ἀνίδρυΐς ΚΖ ΟΣ 12,47 

ἀνιερῶσαι, ΠΟ ΦΟΥΑΥΘ 415,30 
ἀνιέρωσις να 304,7 

ἐκ ἀνίεσαν διώκοντες 671,36. 6 71:5, 
30. ἀνέντεςἱερὸν Σ τόπον 411,7. ἐ- 
νει μένα! πύλαι ό4ο.21 

᾿Ανιΐωυυς ποΐα μιὸός 161,11. Ἐππάενε 
Ανίητα ὕσΟά! 101,306,45.197,2» 

42. 505,45. 3735.37 
ἄνιασπος τόπος ὑΚ ἈΠ ϑ 6.4.7 
αἰνίφου τοι, πολ, ΦΧ ΟΥ̓ ΠΗ τόι,44 
ἀνιοούσης σελίωης 310,2 

ἀνίουρος πδλις 25.32.41 
ἀνομοϑέτηζον δή καλον 448, 21 

ἀνόνηζς ἀγαϑῶνδίος ς 18,16. ς 23,10, 
529,28 ἀὐνονίε πόνόν λείδι 400, 
41 

ἄνοπλοι, “6729 67,19.5 52,13 

αἀἰνοχοιὶ “ἢ πολέμε ς 36,3 9. 7 94,34. ἐ- 
νοχ αὲ ποιῶν με - 17.4.40. ἀγόχας ὃ 
δία λύσῃς πὐϑϑς τοιὶ ἐχϑρὲς ποιεῖν 181,2 

ἀντᾷραι πνόϑς - 378,12 

ἀντεγκαλᾶν 431,39 

Αντερννς πόλεως 298,17 
ἀντεδάγειν τίιὺ δωύαμιν ἐφ 22,1 ς 
ἀντεπεξήεσοιν Φ 2,33 
ἀντεπιχείρησις Ὁ 72,19 

ἀντέχήν τοῖς δεινοῖς 3 5Ὸ,Σ 8 ἀντέχεοϑαι 

ΠΧ ΊΩΝ 283,18 
ἀνὰ παντὸς εἰγαθᾷ τί ϑεοϑαι 655,58 

νϊιξασιλέϊς, ἐμ! ΦΥΥΕΘΟ’ 6 2άμεο 
αἰνδιξολένν, (Ὡρρί. ΤΟΣ: 283, 20 ἀν- 

ἀιξολώνξἕκαςον33.6,0 “τούμαϊ ἀν- 

ἀξολξμαν καὶ δεύακθα 409,11 
26ο,292 

Μπὶ ἢ 



ΟΣ 

ὀβῤτιγίαφος 1747}. 137012 

αἰτιδγονη οἰ ἢ εοναι 71.2.7.4.4..21.45 

δι πιδιεπείγειν 368,5 

αὐτικαϑιςοιναι,γ ἑἐτδν δ 349:217-. 
49.411 ατικα ϑιφοιοϑει ἴινι 101. 

19 
αὐτικαλέϊ ϑαι υἱοή Πρ ρεΙεγ67.4,4.3 
εὐπικα αλλά εαϑαι «ἡ τπ|- 2.3.72»39 

αὐτικοϊἀσκευάσοῃ ἶ 4:39 

αἰτικαϊαςρατοπεδεύην ζ- ΤΙ ΟΡ. 7 

αἵπκρις,εχ μεν τόζ.16 ρεγίδ 

434»19 ἀδπ{ε716327,}0.5.9 7), 
21 

αὐπιλαμξαΐεοϑτι αὐτῶν . 66, ΑΥ̓ΥΙΡΦΥδ 
26227 Ρ 

αἰπιλέγεται πὸ. ϑατέρα {40,18 

αἰπμαχήσης λόγων 127.37 
αὐπιικΐα κοίσης {7,14 
αὐτιμεία τα ἤει 165,13 
αὐπιμιυκᾶ ἐγαι 2.1.:5. 

᾿ανϊία,ορ». ζ)οί[2.3.0 4.51. 7154: 
δσιό,3. 14φηι γε δη1 5. ΑἼπιον 

3.4.3.3.433»16..4.81,14. 669,: 
᾿Αὐδια τῶν πόλις 242,8 

εἰς αὐτίταλα χωρεῖν 249:2:10 

αὐ οριτραϊοπεδεύφς ἡμῶν 499,42 

αὐ τι τὐρατάξεις 319»1 

αὐτί ὐρατεΐα μάνοι 422,12 

αἰτιπαρεξετάζεν 147,37.714.»32 

αὐτι τοῖο οαἷν όγ1,39 τ ὲ : 
αὐλιμποιέ τω, υἱμά σάγ6 711.14. ἀὧν-ὶ 

“ι πιιέϊοϑοι Σρετῆς 1 7 1,21 αὐτιποιει- 
τῶι ὡϑὸς ἡμαῖ ὑαῇ ὦ ἡγεμονίας τ 4.8, 

17 
αἰ πποιησ'ς, υἱη δ ἱοίώ 1 Α.3 

«ἰπιπόλενοι, νο. τ6ο,46. ἢ, ἀεη: 
αὐτι πελέμιοι 346,58.349,39 

αὐ ππολιτευοιμένων Φῆθνος 140,22 
αἰ τιπυροί ἢ φν καὶ ψοχλᾶν 407,36 αὖ- 

φιροίπν λόγοις καὶ ἔργρις 416,47 
αὐτιαυροξᾳς ἐγήνοντο 730,27 

αἰτιτυροτείνειν ἱκιτηοίας 491,8 
αὐ τιφράτηγρι 2445.3Σ 

αὐπιορατηγραῦτες ἡμῖν ΙΣΣΙ 
ἀντιςραΐοπεδεύεοϑαι 613,20 

ἀντέφρεψεν ΡΥῸ ἀνέςρ. {20,32 
ἀντίςφροφος τύχ" 109,16 

ἀνπταξις ὑπὸ Τὶ αὐϑ.έηβγηίονμ ργο- 
τοἕξεο 680ο.39 

ἀνδιτεχνων φϑύνος 204.44 
ἐνδιπιμᾶν πὶς ἴτοις {375»19 

ἀνὰ ιπικιωρειοῦοα 701,30 
ἀνϊεφιλοῖιμἕϑαι ταὐανῖία 48.6.23 ἀν- 

ἀιφιλοῖιμ ἐϊοϑοω προϑς- 416,24 
ἀντλεῖν κενδοωύοις μα. 298,8 
ἀνύεοϑαι, ρεγ οὶ 2αζ 
ἀνυπεύθαυος Σῤχή 18.7.23 3.7).2.1.2.9. 

748,1. ανυπεύθωυος πιδλάς, 

ζ ἀνυπεύθωυος ὧν δ Ὡρῴίξη 313,43 
ἀνύποιςος μανία 419,34 
ἀνυπορμιδ' νζος, ΡΥὉ εἰγυπομιάνητος 38,36. 

δοι, ὃ 

οἰνυπότοιῶς τίω ῥώμέω γοϑ,4, 
ἀνώνυμοι, ἡσποδιίες 228, 2 

ποὺ ἀξίας ργεά. 301,6 κΤτ' τω ἀξίαν, 
ῬΥΟΡΘΥ. 87,0 πὸρ ἀξίαν, ργά- 
1ΦΥΕΥ 2577 

ἄξιος ιμῆς τυχ εν 292,19 

Ϊ 

ἀξιῦμεν ὑμαῖ μίαν ἡμῶν δοωῦαι δωρεάν 
2.1.7.4 4} 17,19 

ἀξιολογούμεγα 64,7 
ἀξιονικότερος 217,47 

ἀξιόχρίως φρεροί 116,37. 641.36 
ἀξιόχρεῳ φυλακῇ 619,19 ἀξιό- 
χζέων μιυῖραν 411,36 ἀξιόχρεως ἐῖ- 

γυητας 711,1. 713,7 
ἀξιοχοέῳ δωάμ4 ς69,7.7ο:,30 
ἀξιοχοέῳ φυλακῇ 427,43 αξιοχρίοις 

δωυάμασι χ, 88,19. ἀξιοχρέοις γρα- 

φαῖς ζ46,1τ0. 780,1 ς ἀξιοχρέοις 
μδότυρας 7ΊΙΤΣΙ 

οἱ ἐν ἀξιώμασι 438,17 
εἰξίωσις, ἀἰσηἱ4 4. 11,27. 69 3,40 
ἄξονος πῦλος 81,2 
ἀοίδὴμος 459.1216,37 

ἤλορνος, “ΕΥ̓ 416,5 
ἀοχλητος δίᾳ γονή 7,21 
ἀπαίρν, ἀε»εἰσγάγε τ 8.4.,13 ὠπῆρας 

ὀκ- {17,12 ἀπαίρειν εἰς- 37.20 
ἄποης ὠκχθνν ἄῤῥενος {9,20 
ἀπαλλαγὴ, δ". 45 503,20.317 ἀπαλ- 

λαγὴ ἢ βίᾳ 263,14. “ πολέμυ 142, 
19 Οἱ κακῶν!1 3,2 ς ἀπαλλαγῆς 
τυχεῖν 104.531 

ἀπαλλά4ν, βεγραηοήεεΥ 483,16 «- 
παλλαήφν,αγηδησάγο 6 78,11 ἀ- 

παλλάτ ἐν Τὰ βία τίωὐ γιυακα. 234, 

8 ἀπαλλαξαι με δ ρχ. 239,7 ἀ- 
παιλλώῃ εοϑω εἰς χαίϑφικα. 1074 4 
δ) τὰ οἰκ. 390,39 

αἰπαναλβοϑαι, αὐ [{ετρὲ 111.29 ἄπανα- 
λώκεσω ζ 9.452 ἀπανάλωσε 247, 

47 
«παναςομφωῦ, ἀρεγέγς 18ο,16 
ἀπεϑῆρωπα καὶ μά 403,42 
ἀπανιςαψαι Σ φρατὸν 318,47 ἀπαναςῇ- 

ναι, δοηασγ αν, [874 θημῖσν. 8,1. 72, 
23.432. 

ἀπαντᾷ αὐροοὶ γγώμ. 536,47 ἀπίω- 
τοταὶ ργο ἀπίωτηκε χ80,22.409. 
2:1.4.612; ζ Μ|96...2,2. 5.15.1. 
ἀπίω τῆοϑτι, οσσγγΠ 346,13 

ἀπαξξίωσις ὦ Σρχὴς 331,6 
ἀπαραιτηΐος ὁργή 96,7 . ἀπαραίτοζοιξι- 
ἔχ; 246, 72. ΣΟ 29. ἀπαραίτη- 

Ὄς ὀργίω 499.1Κ 
ἀπαραιτήτως ἔχήν αὔϑς- 581,20 

εἰ «ὐδολλακῦς ὁμοιότης 130,34 
ἀϑοοίπ ηςος δικριοσωύη {29.19 

ἀ αἰδᾳσκεύατος 315,47 
ἀπῆδάσκενος 162,10..480,6 

εἰωϑοοίῆψν, ἀδοίογε 5 ς 7,10. 494, 
41 αφὐρᾳῆονται ἢ λόφε 113»17 
ὐραχϑέ, πος ἀπὸ {{1.24. ἀπη- 

εοέχϑιι τίω) κεφὀγϊώ 38,44. 
ἀκα χώρης, ἐσσηοος ὅγο,6 πὶ 

ἀπαραχωρηῦν τ ἐξοισίας, Ζοῃ αἰδεε- 
ἄγε ἀε»ρασίβγαις 641,4: 

οὐχ εἰπαρετκᾳ 146,4 

εἰπαψιϑμεῖν, ἐἰοητε72. 216,4. ς ὃ 6.29 
ἀπαρκεῖ, [᾿ε ποὲς 68 437 
ἄπαρσις, ἀ"σοοϊε 1 ς.,31. 194,7. ἀ- 

παρσιν ἐκεῖλεν ποιόμιενος ς ὃ.3}. 211,28 

ἀπαρχάντ ὀρχησεῦν Ῥγ [δ έσνη οε 48ο, 
2.0 ἀπαβχεοϑαι τι ἐμπύρων 32,39 
ἀπαρχαὶ ἐπ|φογή ποίη 4,78,4 ἐπ 

εὐδιι δ γ’ ᾿ ᾿ 
. Ὑπὸ παντὸς ἣ βελῆίςκ, ορεηο 

ΝΌΤΟΝ 5 ΠΙᾺ ἈΝ ΤΙΟ. ἘΠ ΟΝ: 
ηεγε 7γοο,ι8 βαραίο αρμά 
Κορ. 91.2.8 

πάσῃ απουδῇ 319»: 
ἀπατηλύς 475»2.747.41 
εὐπαυλιαδίωαι ὃ πόλεως 114.2}1 

ἄπαυςος πύλεμος 4101 
ἀπείϑήα ἱπποδρομίας 9 8,32 ἀπᾷ- 

ϑείᾳ διεχρῶντο ὅοό,1 ὃ ἀπέχϑηαγ 

ἀδι λλακῦν ἔχρισι “δϑς- 69 7.44. 

ἀπηθεῖν τῷ πατοί 90,34.797,46΄ 
ἐκ ἀπριώς 137,41 
ἀπέϊναι ΡΥῸ ἀπιέναι 362,22. 408,36. 

424,12.66τ,1..7121,7 
ἀπεῖπε, ἐγ ΧΙ 5 10,4).7 21,8 

ἀπαπώμανοι τίω ἐξοισίαν, »φαρη γ4- 

τ αϑάισαπις . 736,5, 
πείργίν, ἀὀεγ σός δ}, 
εἰπέρηκότες τοῖς κρικοῖς {7134 

τὸ απ ήροπολέμκον {10,16 

ἀπέρος πολέμε 487,10. 490,1] 
ἀπελαϑιὶς ἀγαθοῦ παντὸς 486,4. 86,1} 
ἀπελεύϑεροι 25) 788 
ἀπεμιπολέιν, σεν δ 468,1. [6 5.5.9 

26.434,8. ἀπερμπολη ϑιῖ-) ΘΗ ΜΠ, 

“4125 97,29. 1462 ρρϑεὶς “δὴ 
26 

Αἰ πεννινοὶ ὕρη 8,7. 11,24. Αἰ πέγνινα ἢ 
18 2,46 

οἰπεραμάραμίψοι, ποσί. 2218 

ἀπερίσκεπῆον (Δ τολμ. 248,. 
ἀππξισκέπηως καὶ ῥαϑ. 2.11,21.37 
21 

ΔΑ ἀπιρῥιμμένων ἃς {67,: 

ἀπευθωύφν αρὸς- ὅο,1.68ι 
ἀπίχάν, θεὲ, ς 8.).,4... ἀφέξῳ, 

αθειηεθι! γ16., (πε ῥγοδιδοθι 
41 ὯΝ «6 ἀπέχετοη τὼ χεῖρε ὴμ 

σωμ ᾿ 471: 
ὠπεχ ϑάνεοϑαί μο! 6 92,24 ἀπεχϑ 

γος, ΤἩΓΘ(Η5 5 47,20 ἀπεχϑὺ 
γος ϑεοῖς {7 
ἀπέχϑηα τοὺς 374,5:.697, 
ἀπεχ ϑῶς δγοικ ἐγοϑαι αϑὸς- 4.41, 
όοι,ς ἀπεχϑῶς ἔχήν αῦϑ.- 7 ̓ 

20 | 
ἀπεωϑεῖτο ταὶ δεήσης 67 8, 40 47: 

σαΐο τὸ δενὸν {69.} 

ἀπηλλάξατε ῥγὸ ἀπηλάσατε 42 ἶ 

ἀπδοι; ΚΑΤ βΕΒτΗτε 242,1{.2611 
«πηρϊισχιένως, ρέγξεξιε ϊ 

ἀπιςειοϑτι ἄξιος 

ἄπλοια 

ἁπλῶς, τη {εγγαγτά 

ἀπὸ ργο ὑπὸ 213,43. 5. 69,7 
βελΐιεν, Φρην:0 αἩΐηε, ΟΡ. αἱ 

61,33 ὑπὸ τ βελίίεν 432 } 

411,38. 677,18. υπὸ ἄκρτὶ 
124,9. 470,11, 30. 637 ὃ 

7720 140, ΣΟ. Σ21,6. 468,29 πὸ 
παντὸς βελθίσεγβυόμενος τό 
ἐπ ̓ὀρϑῆς γνώμης 676,: 6 Υπ - 

νίμιᾳ 370,37 ὑπὸ τῷ φανερῶ, ῬΑ Μὶν 
4ρεγι6 5 10,16.7ο6,4. 722 ἀ- 

εἶς 386,2: διὶ 
ρυνκνεῖα ἐνὶ ἐκ. υπὸ τύχης δινός 
11 δ'πὸςυμαῦς ἀκοήν 14.112 

ὡὡἰπυδασιν ποιε δαὶ Ἢ 



480.1 

Ἂ 6ϑ8ὃο,4 

᾿ι- γἰμόζεοϑει 183,27 

ψη νόμενοι, ἐσοεάὶ, χ2ο,41 
υΠοκὶ ἁπαίσης ἐλπ δ, 310,31 ἀπο-- 

6452.1τ1 

᾿ ἡὐπογζαφαὶ, ΠΩΣ 2.16.2 

, σα δα! ὃ αὐτῶν 16,19 

ποδασμιῷ ζημιξῶχ 141,3... 6 8,40 
' Ἑικνώαι ὅ5)) τίωὺ Σρχέώ 630, 14. 
10,28 ὑποδειχ ϑεὶς 57}) τίω δῤχίω 
ἡ τοίτον 618,4. ἐποδειχϑᾶσα ἀγ»- 

κα οἱμα δ α σον, 527,47 ὅπο- 
γίξοιν ὑγιῆ 210.2 ἀποδείκνυδχ γνώ- 

ως [βιτομιύάηη ἄϊσεγε ζ.4.2..8. 
αὐποδὲίκνυοῦν εὖ εὔνοιαν- 374,09 

ὑποδει ξαὰχς ὦ κά ἀγῶσιν Σρετίω 374, 

1. 537,7 Ἰποδὲδειγμιένος ἀραξεις 
[δἰ 73.4.39. δὲ 412,8. Ε2467»Ω 

πα 
476.14 

Ν᾿... ἀλλήλων 18.0.33 δυεῖν 
«λιάδων πποδξοντες τῇ δὺς μύφαοι 

419.16 ἐ πολὺ ἀποδέη σπεντηκοντῶ- 

'πης ἢ ΖΔ ἢ 
ἤχϑαι, εκ εξίαγε 200,22 

νι μᾶ ςρατευόμεενος ἢ 11.256, 

ἡδοῶχ, ἐγεδμε, αἰογίδὲ γϑο.8. ἀ- 
πδοωραν, γεάάεγε, εἤσεγε 4,31,3. 
[64.39.670.2.4. ὃἰποδοωῦαι λό- 
νν, "σόα: σορλαν ζάσογς 318,2 
ἡδράτκῳν, [μεότεν [ας. 6γο.8 

δυθίωώαι τὸ σῶμα, 471,4} 
δύρᾳ τω 266.24.719.43 

47,9 
208,41.{132,9 

204,17. 248,31. 

70,46 
374,7 
736,39 

ὑ ῥραύνν, ἀε [ἐπ σεγσ Σ.7.19 
γικέζειν 13,37 
τημώξας ἑαυτὸν εἷ- 282,39 
γκαΐᾳξαίνᾳν, ἀε[ς επ4.. {7159 
ὑγκαΐαςῆσα,,γ Φ ἐ "76 4.1.5}. 10, 
10,.434,31.{ζ47.}1 ποκατεςη 

εἰς, γ [{π|. 207,17 
ἀπυκαΐαςασις Τὰ σώματοε 633,32 
τυκείρεοϑαι Σρετί 181,19 
ἱύκειτωι παθέϊν-- 28).32 
ἰφχινδεωυεὔστι π. τῆς δὼ. 180.24 
᾿τχλαῦσαι ταὶ τύχας 408,3: 
κομίζειν, πἀάησεγδ (ἔσχσι 
᾿ πκόπχηίαν τοῖς αὐχένας 19.4.18 
ἢ ὕκρισις ῥγῸ ἀπόφανσις 107.9 

πκρόεαϑαι, γερείίεγο 26,32 
πκρυψάμι γος μυνι δὲν, μεΐ σοί, 5.16. ς 

 6γ4.,36.701.,34.71 4,29 
δ ἶν.» 8.7 δἰποχΐονανα 88, 
Ἷ 10.96,4...68.3,}9 ἐποκγιννύτω 

ΕΣ 
᾿μὐκῆσι, 39716..1,46 

ἊΝ ΚΕ Υ: 

αὐποκυῆσευ, ῬάΡΕΥδ {6,10 
ἀπολα μβαΐων ἑκάςοις χωρίς 604,41 
Χπολαν ϑυίνεαϑαι ΔΆ ἀλγ. 246,28 
ἀπολαν εἰν μέρος 21,4 

Χπολείπεοϑαι, γε 7 ηεΥς ὁ τό,ς, ἀπε- 
λείφϑη πείρας ἐδεμιαξ 49 5.,41. ὅπο- 
λείπεοϑαι ἡδύ σημείων 37ς.14. ὃπο- 
λεφθιωαι ἃ μάχης 413,30 ὃ ςρα- 

πίας 363, 47. 4Σι,ς. 64.6.39 
ἀἰπόλάψις, ἀἰδίδγίιο ο 1511 

Μὸν 131.27.178.2 ἀ- 
πύλεμοι ἡγεμόνες 482,4 

δπολίτευζα φρονεῖν οῦϑς- 403,17 

δπολιχ μᾷν, αὐ ανρδογο ότοῖς 
δἰπολογείοϑαι δύκίυ 2301,46.416,4.1. 

5.4.4.32 δπολογησύμαγης ἰφῶτα 403, 
34. δἀἰπολογήσαοϑαι ὅἢ) - 408,13 
 πολογεῖάχ αἴοὶ- 48.4.17.71:7,6 ἀ- 
πελογρωῦτο χέὸς ἰαὐτα 6ο,0.666, 

28 
ἐκεῖνα μοι ἐ'πολογητεα ἰὦ 374,31 

Σπολόγημα ἔχάν 471,44.691,9 
δὐἰπολογαν αὐτοῖς δοιαῦ αι 28.4.2 

 πολοφύρεοϑαι 280,"ς 
ἀπολύφν ἦ αἰπας τ{0..2}}.701,5}..0. Φὸνα 

1{9.1{,28 ϑανώτε 4.24.11 ἀτο- 
χύφν δίφίξολας 120,7.386,:4,4.4. 
73.4.1 ἀπολύφνργο ἀπολύεὰχ 681, 
44 ἀπουθίωῶαι ἃ ἐξόδου 673. 41 
ἀπιλελυμένος φρατείὰς τγοδ,26 

ἀπολυώ στη τοιὶ αἰ χμοσαρίέηος αἰἱγὲξ- 
16γδ , 74.4.54 

ἀπομιανϑείνην, ἀφάπζεγο 71,46 
ἀπομάχεδκ 98 ἀείενα. 261,:τ. οι88, 

ζ. 494.:9 αἰπομαϊχεῦχ, γεβαραγὲ 
702,28 ἀπομάχεάχ, φινοξί.4ζ:, 
3: ἀ ΕΘ ΘΡΡΣ μὴ λαξ ὧν, ἀεῖγε- 

ἐΐαη: ἀσοίρεγε 121,3}. {ἢ ὅ0 4,7 
ἀπτομέλίοσεοϑαι, τέσ 476 20,22 
ἀπομεράζειν 172,2Σ3.616.3Κ 
ἀπομνημογεύφν, ὙῬΕΥΖΟΥΑΥΦ 8ο,8 
οἰ πομόστω όόδο,:6 
ἀπονίπῆειν ἀπὸ λιξ δ. 2{π7|,0Ὸ 

“φεὸς ἀπόνοιαν δ έπεδὶ, 35.9.44 
αἀπόπλοις {1,18 
ἐν ἀπόπβῳ, “ισοη ῥσ. 117,7.32,13 
ἄπειρος ἰώ ἡ ἡ σωτηρία 2ζ1,.4. ἐν ἀπύρω ἢ- 

σαν πεχηθάμι 720,19 
ἀπύρως εἰγχον συμξόήειν 2.2,18 

ἀν ἀπορίᾳ χοήμαΐῶς {3,19 
ἀπορέμενος, μα Ἰ47: ὅ9,42Σ οἰπο- 

ρέιὧχ, 4βεγε 217,30 

ἀπερῥάξας ἀπὸ ἧλ. 344,11.494.4 
ἀπυρῤῥαγῷσινέλπιδ. ἅ ἁπάσῃ 340,10 

εἰπύρρητος, ἐμ απ άμσ 765,21. 36}»1 7. 
483.32 ἀποῤῥήτοις βελαὶ, (δ0γ.σοη 

233,4. ἀπόῤῥητα βελευτήσλα 73 3. 
11 ἀπύρῥητα ποιήσα οϑαι! 161,7 

ἀπόῤῥητον φυλάξειν 220, ι8 ἀ- 

πόρῥητον ἰώ, δ. ΣΠΠ7 ΥΩ: 4.91.31 
ποσα λεύειν 446,11 

«ἀποσείεδς καὶ ὄγτξατίωυ χ80.38 
ἀποσκευὴ, ἐπ ρεα)6η4.4.1.4.3.248, 

39.77.19 ποσκευΐω ἔχωνβα- 

ρέϊαν, ἐηηρεαβήνθη15 οπμβίηεε ζ93», 
2 8 ἀποσκευὰς ἔϑεντο ἐν. Ο13,Σ 4. 

ἀποσκευάτα αϑαι, ἐγηρεά. αἰ. 18.2.20 
Υποσκήπηφνεἰς- 419.,121.461,4. 
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ὅο4.17 ὑποσκήτηαν πίω) ὀργζω εἰς- 

382,10 
τποσκίδγα ὡχ  ραῦπ. ,339.2 Σ 

δποσκιρτᾶν ἃ ἀγέλης χ8ὃ,6 

ἀποσκοπ εἰν τὸ ἰσΊ. ἐ σφ. 296,14 

πἰποασουσκεὸς ΑὟ ὁμαίκ. 221.17 
δ ποασεύδην πόλεμον 2,26,6 

ἀἰποστισία 85) ἐἰπύφασις ΡγῈ φοσίετ» 4.18, 
11,4.:7 δποσοισις ΟΡ ΡΥ ΑΠ10 5. 63. 

1 
ὁ πατρὸς Σποςοίτης 5. Ὁ 41. 

δὐποςαιωρώσαι πόλιν 496.1ς 

αποςερων ζοις ϑεοιζ 676,4 
δ ἰποςολὴ. 67Ὀ}10 10.4.20.131,26 

Χποςολὴ 67} Σ γαίνατον ὍΣ ἢ 
ἀποςυλης, αἱ σοίοη διό, 1 

υὐποτομιωϑεὶς τέωὺ αἰκμιζωῦ 372,2 5.179,» 
36 

ὑὐποορέψαι ργὸ τπῦΡ. 618,2. ἀπίορα- 
πῆαι ἡμαξ {12,47 

ἰποφροφὴ, ἜΓΗ ΜΡ οΥ.37. ὅπο- 
φροφὴ ἡ κακῶν 84,4 

ὑὐποσφα ἢ φν,ἐκραὶ. 79.42. 411,40 

δὐποτο φρεύφν καὶ ἐποσαωροωῦ ςός, 9 

Χποταφρεύφν (ὃ ὠξαχαρφᾳκοωῦ 6 479 

47 
δποταφοεύσης 66,41 

ὐποτείνᾷν Ρ7γ0 ὑχσυτείνην 68,46 
δἰποτειχίζιν αὐτοῖς 64.212 
οὐποτέμνᾷν γίωῶ ᾽ς κλήρ.32 ζ,47. δπὸο- 

τετιμημένος μέρος 924 
Σποῦ μος ὅ;4,1ζ.40ῖ.28 
σολιξε ὧδ πιὸ τϑρς6. ιϑο,16 

ἐποβοπὴ τ Ὡροίγιαῦος 720,4.0 ἐπύβο- 
παὶ ρίφοκία 272.9 

ὍΠΕΡ ὐποῦο- 
σαιοι 3εοῖ 618,38 

ἀσυβοφίω ἔχέν 439:20 
αποτυχία, [ΓΤ ἐγ 4 ἰὴο 2 4.15. στο. 17 
δποφαινήν,αἤνμάγε α αι,4.4. ὑπο- 

φαίνειϑεω γνωμιΐω κ᾿. 4.3.41.60 5,4 
ἀπόφασις, [ἐπίεγ!ἐα αἰεξιο 12.2.4, 
21.3.18} 5 7 2,2 ΠΕΣ ΗΣ 
δποφάσιν δοωῦαι “48 ὃ, 4 

ἀἰποφέρᾳν ὅδ χόλον ἐκ -- 418,4 
δποφεύγᾳν τίω ἐξέτασιν 612.7χ94- 

γοϑ.7 ἀποφυγὼν δέκίω, αὐ οἐίνες 

{93.16 
διποφϑαρζῶαι ἐπὸ τ.π. 2 Στ 
ἀποφοροὶ πνεύμαζος βαρ. 67.7.22 
Ὑὐποφορτίζεαϑοι, ΘΟ ΧΟΗ Αγ 183,27 
Χποφραὶ ἡμέραι 81,22 
ἀποχρῆν, (ΠΠσϑΥ 1 Ο1.} ς ἑάΦῦ2 ὑπὸ- 

χοίώαιτς 9919 ἀπέχρη, (ἢ εἦεθαε 
16,2 9 δὐἰποχροῖσι, (Προ  ἡεη: 7 6, 
ΤΥ 
διπύχρησις 47:44 

ὑπο ψηφίσει ὡς ἀμτε 468.:1 
ἀπραγιων πολιτεία 1.78.2 1 

ἀαρακος ἡσυχία 703,37.}6 130. 
29.109,37 ἀφρᾳχῶι ἀϑέφρεψαν 

4τ8,: 5 
ἀπροξούλευζι νόμοι 4.5 {,1 ζ.6ο 12. 

ὅ:9,46 ἀφεοξούυλευῶν ἀφέϊῶς 
267512 

ῳεύϑυμος 341,8.5.64.27 
ἀτυεοςδοκήτως ὅθηφ. 190,17 
ἀπ]ώες νεοῆοί χσι,8 

Μπλ 



94 
ἁπίεϑωι ἃ ὀλγϑείακ, ΕΠ ἤγ3.,. 77.320 

ὥσηεϑαι πρφίξεως ς Οὐ.37.6 901,22 

ἐπώλφα,εμθ 4110 72 8.33 

ἀπώσαϑω φίλων δέησιν 466,18 

ρα γ,μῆ 16{.18.272,12 

ἀοοίτ4ν λίθοις 67.1 

δργία δι βλακία 12 017 

δργυολκλ ζημία 661,42. αργυοακὸν Ἷ(-- 

μημα ὃ 4.3.4.674.25.33 
Ὡργυρώνητοι δδῦλοι 84.8.2 17,11. 

273»9 
Ἔρδὴν φϑείρεῶζ 116,30 

ἤΑρφον πεδίον, 7. “ΖΑΥΙ. 464,9. 

γ128.23 

οξέσκεϑαι ργοϑαγο 413.31 δῤέσω- 
ἀκ, ρίαν 74.46 

δρεσήφαοι, ϑυσίαι ρί4οαγφῖπαγ4.1 6 

ἼΆρεος, ῥΥγὸ λρεως 24»42.6 2,37. 789 

20 
ἀριθμὸν ἐλώήοις ΤΣ 541 

᾿Αράκφα,“Ἄγίοῖα,οΡΡ.1..,66,46.4::, 

2. 
᾿Αειλκίωοὶ, ἌΤγεοϊμὲ3.0 4.10. .317, 

10,30.326.9.,32.4.2,23,41 
Ὁρισέϊα ὁ μάχις τς 0,21 δριξέία λα- 

Θῶν ἐν τοῖς μείχαιις 2. ΊΡΑΙ 
Ἐριςέια λαξ είν ὀκ- 361,37.503.20 
αβισείας σεφαύοις κοσκει δὴ 2 χοϑιο 

δρισείοις σεφαΐοις ὁθα δῆσαι 4 14.517. 

703,26 αφιςείοις σεφαίοις κοσμι. 

290,40.446.27 
εἰριοϊνσδίω ὑπο δείκνυδχ 657: 3 ο 

Ἐριςοκραῦζα. [67 ἡ Ἱ δῆδ᾽ κρα τί τον ἡγεμονία, 

γιοη Ε[ ὀλιορχία 38 7.1. δϑριξοκρα- 
σία ὧκ μοναρχίας 2.7..7.2 8 
δριςοκραζικοί 201,6 
αβικοκραϊικὴ πολιτία 410,19 
Φρισοκρατειοϑοα 280,18 

Ἔρισον αἱ ἱρέϊϑαι ΡΥ ἀπ Ἴ πε σάρεγε 4.4. 

2.2 
δῤκεζϑαι, ΠΟ ΘΗ, 66 414.27 
αὔμαΐᾳ ΡγῸ ἔργα [87 ροϊγμιαΐᾳ 1.37, 

ἘΣ 

δῤμάπος δίφρος 313,44 
Ὁρ μιοδι ταΐον, ΠΟΉ 6. 20,10 

βιὸς ϑύρας,60),4)92):, 182,27 
αὐιμοταὶ, »αασίμν. Πάσοη. 337.27 
Ὡρῤμόπᾳ μοι, 601274.722.2. 7 ογ3ο στοῦ, 

41.480, 17.}11.43. ἥρμοῆεν, 
σοηπεμίούαι,οἶθο. 75.5.8} δῤ- 

μϑῆων καιρός 57 4,7 δῤμόσαι, 46- 
σογαγφοάάγε [ὃ 208,27 δῤμόπειν 
Οιξ βίοις ο 4,33. Ὀρμοοϑζῶαι 56012- 

ηπϑὶο μη δίνη 618 ΆΠΡΩΥ 
Αἰρόντας, 5, γηη9 198.39.2 80,18 

14ρ»»4 " Αὐῤῥος, 6 "Αρων. 

Ἔβέραι πτογὲς 28,4.1.29,3 
αὐπαγαὶ ξιφών 7.40,39 

ἡρπασχκένος ν 12 8,0 

"Αῤῥος, ἄγπης304,18.41.0,38 Ε 
ἀερ" Αρων, 89 ᾿Αρύντας. 

ἀῤῥισίαςος ἀφείϑω 272,30 

ἀρῥώςως δίᾳκεϊ ὡχ 4177.12 
Σρῤτάδχ ἀπὸ (μὑβοηάἑοκ 130,20 
αβηως, γμοαο Φ ΟΣ 25 
δρχαῖα ργ0 αῤχεῖα, αγοίἐπά οόμι 
φρχακὸς τίωὐ κατασκ. 2 4.2.1. βα 40, 

45.476,13 Ἐῤχακλγράμμαί 

ΙΝ ΒΥΟΝΎΥ ΘΉΡΑΙ ΑΝ Τ ΥΘ: ΕΟΘΥΝΙ 

27.7.10. Ἐρχαϊκαὶ ἱξρεργίαι 4.79, 
41: 

Σῤχαιολογία, ῬΑ4ΥΉΉ7» ὁ ἰομάογῖς "αθε- 
γ υἹάθ "7 4.17 
Σῤχαμολοχρυμέγη ἱσορία ὄδο,Ι6 

Σρχαιρεσίαι γόμεμμι τίγες 6ὅ3ο,16 με 

231.32..434,23. αῤχαιρεσίας πϑοφ- 
πάᾶν736,:6 ὀρχαιρεσίας φέϑϑεῖ- 

γα! 5 1.3»37 εἰςαρχοιρεσίας σιωώ- 
γειν 184..8 αβρχαιρεσιῶνγ ἡμέξᾳ.37 ὃ, 

33.64.3,4.4. Ἐῤχαιρεσιὼῶν ἡμέραν 
δο0.20.},23.Π 218.10 Ὁρ- 
χαιρεσιών καιρός 472,20. {3.22 

ἐν Σῤχαιρεσίαις 276,9 
Σρχαιρέσια τδϑϑέντες 6γ8,10 δρ- 

χαιρεσίων ὅγηςαύτων 549.16.59075. 

14 δρχαιρέσίων καϑηκόντων όοσ, 

40 αβῤχαιρεσίων τελέαϑέντων 4.10. 

21.799:31 ἵ Ὀρχαιρέσια δίᾳ- 
λύφν 5756 
Σρχαιρεσιοίζέν 87,26.276,17. 

715.75»7 
δρχείον, γραφή γ 41:9. ὅοο,1 6.603, 

χ.8 ὄρχεία μασι ἐγ 4176 γ0 5.27. 
6ϑο,4ι Ἐῤχείον, σο εσ ἡμε7η2 421 8, 

42.4.4.4..8.736.4.6 Ὀρχεῖον ἱερὸν, 

{κονηρ οἰ ορσ λει 31,7 1616772 
σύρημα ἐῤ14.3,.2 

δρλέτυπον τ 6,4. 
δβῤχὴ, γραρι ἐγ ίηα, {ες ρον σα τηα- 
σύν δεη σογεης 201.,.4.4.710, 
21 οἱἐναρχῇ, 751 τη γραρηἝγα!η 
[μπὲ 674. 24 αῤχὴργσ ἑορτή 1.482, 

29 τιωὺ Σῤχ'ω ποιεϊοϑου ἐἰπὸ -- 90, 

20 
δρῤχ ζω ογρεγιέμο, ρί4216.4.43,:1. πίω 
αῤχίω ογρηο 467,18 
ἐναρῤχαὶς ἡμ1110 7ΟΟ,Γ1 266 ἤβοῖ 
Ψ.14 κατ᾽ αρχαΐξ. 

αῤχηγὸς “ δυχοςιισίας 401,16. 5χο6, 

14.37 3.4.1 ἀρχηγὸς ἀὐοσίου ἔργου 
127,46 

αῤχηϑεν,αὐ μὲσ 123,26. ο,47. 
164. 8 αῤχῆϑεν, »ΥΟΥ [9 6 07.4.2 

πὸ αργικὸν ἔχήν 334»47 
αρχιὶ, »ράσιν ΤΡ. 237,26 
αξχονβγο ἀρχεῖον 67,8 
αῤχέν ἀπὸ τινος, ΟΥ ἡ ηῦΏ οδ 8,31 

ἀρχήν Ἰινὶ “δνέσεως, ΟΥ̓ ἀὐμξξογονν 
4{76 8,36 ̓ ἀβχομαι ὁ δηηγησόίκενος 72, 

10 αρχόμκανος εἰ πον, ἐμ 110 πὶ 

398,47 
αῤωγριὶ δπικαλέξ χ 164,14. 415, 

46 
ἴΑρων,α“ἤγηης 18.4,40.26ο,46 Ζ 

αἰογ᾽ Αρόντας ΕϑἼΑρρος. 
ἀσεβὴς ςξενωπὸς 242,28 

ἀσεξεῆν ἢ ὅρκον 2 γῖξ 

ἀσελγὴ «ροίἥοντες 686,34 
ἀσινεῖς ἔμειναν 489,27 

ἀσκεῖν τὰ δίκονα 241,23 
ἄσκοπον βέλος {2,16 

ἀσκυλευῶς 23ζ0,2.:7 8,21 
ἄσκιενον ἐθύετο, σὙ ΔΙ [11 416,13. 

428,1{2 ἀσμένοις ἐγμετο Οἷς πλεί- 
φοις πὸ - 463,12 

ἀσμένως δέχεϑιι τ16,33. 737, 
ἀασορᾳν, "12 ἐγ ΠΥ ΞΖ 

αποισιμοιυ ζιὶ ἐλάτοις πφφςαγρρεῦι 
209,26. Ὁ 

ἀασαςύτερον ἐλευϑέσλας 270. 

ἄασειςος πύλεμος 143,30. τϑὴ 

ἀαυίδὲς ᾿Αρχρλιχαί 

ἀσείθμητον ἡὶ τύχη 226} 
ἀςένακῷς (Δ ἀτενής 

ἰφὸν ποι ἐϊ δε 18 ς,8.227.21 ἀςῶν 
ρῷτοι 18 γ2 ἀφ παρϑένῳ ᾿ 

Ὁ) 5 71.2.9 
ἀςρατηγησίας ἔργα 58.0.38 ἡδίάφιι 

Ἅ:οῖῖ ἀπειρίαν φρατηγεῖν.  " 

ἄσυλον ἱερόν 230,22 ἀἄσυλος αἱ’ 

41:7. δός τ 
ἀσυλία ἱερέως γού,. 
αἰσυλαβεχις, ΡΥ ἐσύλου αὐχῆς 41 12 
ἀσιιυδιῥαικίοι ὁ ὁμελίαι 33,28.330,2 
τὸ ἀσφόιὶς παρέχήν 630,4 

ἠσφολισμένος δὰ μιαντίνοις δέσμ 
410,18. 603,22 

αἰορημκογέίτου εἰςπατέρας 

ἀσμμοσιθη ϑανάζυ 

ἄσορλοι 
Ὡς ἐἰορλίαις “ἢ 

εἰλολέι αϑο 

ἀἄτω,μοχά 9, 
ἀτάκτως ἀππόντες τόι,4.166. 
ταλαίπωρον ἐν εὶς πόνοις [50,41 

λαίπωρον αὐὶ - 
εἰτάρθηΐος φρατὸς 34 
ἅτε, "4726 .Μ4772. πε ρρθ᾽ 
ἀτεγκζοῦψις 283,37 ἀπγκῶς ὥς, 

ὃς 11 ό, 

ἀτέκμιδρίον λυβρώποις ς 83,39. ἀτέχμι 

Ὁρὴ τύχυ 317.»4.3.744.. 
«ἀτελὴς “ἢ ἔρχου 2 

ἀτενῆ ἢ τ), ποη Πεξὲ 330,0 ἀτενέσι 
ὀφϑαλμκοῖς ὁρᾷν εἰς- 157,24. πὰ 
νὸς ὁ ὄψεως 283, 

ἄτερ αὐδρῶν φυλακῆς {1{,41 ἄπρ, 

λου καὶ ἐπαίτης 3 94, ΩΣ ἄπρ ω 

483,34 ὅκ ἄπρ αἰτίας 146, 

2232,29.484.20.693,31 

᾿Ατϑί δες, όγὶ ἀογεύνα Ποῖ 7» 
ἀὐιμαζεοϑαι ὑποὸ- 22. 

ἄπιμος ἡ ΟΦ [[:5 737. 

ἀπιμωρηΐζον ἀφέϊεϑει 499 
ἀπῶος, τ ΟΠ ΟΥΤΩΣ 38,. 
ἀτειξεὶς δοι 4.2.5,46.344,6 ἀπ 

(ες ἀγρόνων 189,: 
ἀϑωΐζε καρδία {ζ11,3.9.112γ4. 
αἰτυχεῖν, αν ανὲ 231,37.640;,: 
Αὐένπονῦρος 66, 28.71,17 Αὐενπὶ 

λόφος 73.223. 104,32 Αὐενῆν, 

 “Ἵποηείητ οοἰ. ] 

μιύτης 
αὐϑθουρεζος τυραννὶς 

αὐνημερὸν,θοοἰε᾽ 6 τγ6,3.9.721 
αὐθημδινὸν Υ0 αὐϑημδν ἡ 

αὐϑυλυξϊς,ἡμαήσοηα 3 83,23 544. 
αὐϑιγγυὲς ἔϑνος 7.40.21,9 αὐ" 
ἡνεενῶμα 12,3 

αὐλαὶ, ψεἤϊα 380,9.489.1. 
αὔλια βουφορξωϊν 77.4 

αὐλίζεαϑαι ἐν- 407,21 αὐλίζεαϑαι ᾿ Ἧ 
εἰ - 24. φ 



244,20 
476,:4 
182,24. 

419.39 
67.4.37 

18,8 

4,16 
ὅροι διεφ ϑάρησειν 82,3.46 7,41 

ὑκείας ἐλ εηρ ἐρεῦ [ηρηίαγε 314. 

ΤΑΣ ΤΕ 7 

] 337,23 
ἜΘ" 8.1.5 

δοδ,3ς 

{33,298. 6οζ.40 
πκέλευτες δαύαμις 366. ; 
φ ράτωρ ὄχ Ιόο,47 σὐτοκρά- 

ρὦνα) βούληται 3 3 3»43 αὐτὸ- 

ἄτορας εἰρίεύνς τε καὶ πολέμιου φρα- 

πριξ τ 7,21. αὐτοκφοίτωρ οὐδενὸς 

16, 271 
ΝΣ οὐοικὴ ἐοϑής {28,22 

44,21 
4.26 

ϑλίαι σιιοεχεὶς 280,23 
ἐχαϑν ἑαυτας Τρ ρέγ [8 τὸ Ξὰ 

ῃ ϑῥακι, οἥη 10 σαβν. 67 
. αὐτὰ ΐᾳ αἰαἴχοι ὁταΐᾳ λέγει" γ᾽ 
δ΄ “.»- 161,30 τ 

σι τι 
118, Ἷ 
66,18 

γγςβίος 6 46,4. 671,31 αὐτόρ- 
᾿ς δῆαιτα 66,17 

Ἰἄδιος βωμὸς3}.,1 9.200,17 αὐ- 
οέδίῳ ποιήμαΐᾳ 102,7 
ἄᾳαιθι, 40.10),27.4.21» 

Ὶ 
ῥφονες Ἰταλίας 8,21 

α, σίογτα, [ϑπφίογἑαμαένεάιο- 
4490,5ὃ αὔχημα αὐόονΐον 471. 

}.2.7.}3 αὔχημα ὑαρήφανον 471, 
᾿ ̓ αὐχήμαῦος μεγάλου ἐμπίμπλα- 

Κα 401,39 σωὺ πολλῷ τῷ χὐχῆ- 

18.,.4.7 
. 204,46 

1 σειοὶ ῬΥο ἀφαγισμιοὶ, ρίαοηία 

72.109 
γὴν 122,44 
ὡς δ ε δ) δόγαι 229,40 

{κε [σοογάι 64.8,41 ἀφ σήκει, 
αὐαὶ 61.8.57 

ται,“ ἀ:γη 6 6ὅγ4ς 
4 ιν φρατείας αἰ τέμϑοα 2 7011 ἔφε- 
γλφεῶν γερίσα ϑα! 390, ὃ ἀφέ- 
πᾳ ἡπογοο 414,46 

9.4.3} 

“43. 9,44.116,5 
᾿ τ ασιργοάφεικασι 66 τ, 47 ἀφέ- 

«ἴοι ἔργον, ἐμ ΟΥΎ2.Ορ. 416,31 
ἼΓ ρῆκαν Φἶ" ἐγκλημ.323,14. ἀτὰᾷ 

ἢ τ χρεῶν 2 4τ|10.5. 47,1τι,16 
μένης ἀπανΐᾳ διοικεῖν 34.1,}7 

“ας συφνΐος ὕγχλος 91.44 

ἐφ ογδαμὴ 4.5.3,7 φάἀμεηπίνς 481, 

[7.0 .12.133.327 ἀφιξς εἰςὺ- 

πετῶ ἐπ λ κς ἐἶνο»᾽ἐ 

μαξ 44736 
ἀφιππιύς πεὸς - 166.3ς 

Σποςίώαι ὑπὸ δ ὅπλοις τα 8...4.7 ὅπο- 
«ἰώ αι τὸ βίου ς 86,32 

ἀφοραῖς 18.4.17 
ἀτόρνῶς {.2,3..6 31,37 
ἀτοαία χρερπῶν 21,3 7..439.1} 

ἐφορμαὶ τεὸς ἃ ἀρ. 223.31 
ἀτορολίγηΐζοι πολὲς 100.2Σ 

ἀφοσιξϑωι, ἐλ ρίαΥδ 11}.412.131)4.3 
ἀφοσιώσοοϑτω ταὶ δίᾳξολ. 271,29 

ἀφοσίωσις, ἐΧΡΙΑ0 117,12 

ἀφονρνῦοι πολὲς 19.022 

ἀφυὲς ἃ βαρύ ςϑό,το 

ἀφυκῶς 143,9.204.37.299,} 4 
Ἀπ Ὁ" : ᾿ Ὑ 2 
ἀτφυλακῶς αὐθρώποις ς 83,309. ἀφύλα- 

χῷι τοὺς αὐταὶ ἐσμὲν , 4“ δ: ποῃς 
ποὴ ΠΑ ΦΥ2,5 144,26 

ἀφυςεροαῦτες 613.3 
ἀχαλι" ὠτοῖς ἵπποις ΟΥ̓ ΣΙΙΟ 

ἀχανὴς ἰὦ ἕκατος 473,31 

οὐδ, σεῖν καλῶν ἔργον 466,10 

χϑεαϑῆτε ἀωύοντις 4. 40,6 ὠχϑεοϑητέ 

μοι 5 3 8.41 ἀχ ϑεεϑαι τῷ πτίϑη 63, 

ς ἄχϑεωϑα, ὅγη- 37.30.5. 76,26 

ἀχϑηδδνα παρέχήν {72,22 

ἀγχϑοφόρᾳι ἐαοιζύγια 72,30 .45.4527 
». ἀγημαϊία 436,0 

ἄχι ϑεμελίων 167.17 

ἀψιμαχίαν,γχώ 669,1. 189,:9 ἁψι- 

μαχίαρ λόγρν Ὁ ἔργον γη68,8.. οὗ, 
20 ἀψμοχίαι ἄκώροι 306,22 

ἀψιμώχως ἐμοῦ ἐμήοϑη 3 86,Σ1 

ἄωρος 213,12.637,23.697.3 
Β 

Βαξωράνν, δ ΦΉΥΑΠΑ 219,20 
βαδέίω 1Ο8,27.190,:2 

δ) βάϑοςτέϊῳ τ8ζιι 
βάϑρον, [ἐαφείίανε 542,25. βάϑρα 

εοἰοοαπάι {ἐαε 4.1.7 ἐκ βά- 
ϑρῶν ἀναιρεῖ 3) 4.8 ο,4.4. 6 707, 
41.6 το9ς 

βεξηκότες ἐπ᾿ εὐτυχίας μεγάλης 301,37- 

{10.329 
βακχῖω, ῥασοῤαιέονιος ΟἹ,4 
ἐξόλονῦ εἰς τίω ὑςε». ἐἰϊξεν. όδδις 

βαρῤξαρος πόλις 591.27»7 ἀβαρβα- 
ρΟν 09 πον 419,36 

βϑῥαυσοι τέχναι 9 ὃ,20.382.12.5 83,27 
βάψας εἰς πλευρας 2 80,}ῖ 

βὲδρ’ ϑεὶς ὙΔΠΖ1.4 ΤΊΣ 

βαῤημα,βοπάα ὅ45,.τ 

βαρωυάμιανοι ὑσσὺ καμάτον 62,18 βα- 

ρωῤεώπω, σγ 4Ή4124, [ΠΥ76 250,7 ((α- 
ρωύεοϑαι πενίαν 644.33 

βερύτης,ἐπ(θἰομεία 65.1.41 βαρυτ- 
τα 230,20 

βορυδγᾶν ΤΣ ΟΣ ΣΥ 
βασανίζει τῷ ἔργῳ ὅγο,19 
βασίλφον μος 66,3 

βάσεως πήρωσις, οἰα4..0 6, 4.ο πίω 
βάσιν βλάπῆᾳ χοό,1τ6 

βάσκανος ἐρανξ 602,15. βάσκανοι (ὃ 

μισύχρηξοι 467.30 

Βατία,ΟΡ. δ ογίς. 1217 
[βέβαιος τέω) γνώμεωυ 283)42 βεξα!- 

οἷς ἀλλήλοις φίλ. 3.4.3.4.} ββέθαιος 

97 
οἴκησις 1.4.1 6 βέξαιος φιλία 170; 
16.4.8 8,7 βεξαίου εἰρίωνς 1.4.1} 

7. βεβαίου συμμάχιας τ61.16 βε- 

(αιοιζ ὁμιολογίας 1{ 4) 29.709.47 
βέξανα τηρέϊν τὰ συγκ. 4.4.0, ΑΥ οὐχ 
ἰῷ ἀντ βεξα,ον ὅτι, 20} οοη ξαῦκε 

εἰ εεγῖο νά 127,25 
βεξα,ουῦ ὑπσύλην να 261,4 2 

βεθαιοὗτε ὀληϑεῖς δ) ταὶ καθ᾿ ὑμὴφ᾽ 
ὁϊοιογαξ 4.4. 1,20. βεξαιοιῦτες αὐ- 
Τὶς ταὶ ἐξοισίας τούό,15}.Σ 14.531 

βιξαιωτὸὴς,οοἸ βγη, ΑΙΟΥ ο,1 7.399 
2 ὃ 

βέλος 46 εἰρηῖηα {63,32 ἐντὸς (ἐ- 

λοις γινεοϑαι ΤΟΣ 

χτὶ τὸ βέλτιον εἴρηται, ΟΡ 716 αἱ ἑμετ 

ΠΝ 7οο,31 δ ηὺ Τὸ βελτίςου, “ΡΥ. 
πη 5.10,7. ῥίμγα 2 “476 15 

βιασμὸς,υἱοία! το υἱγρ. 62,..21 

Βιξυλάνε, Ργ6 Θιζολάγε όϑ8ο,ῖ 
τὸν βίον ᾧ ἀγεά ἔχάν, μγϊ άέρογε 693, 

1οὸ ὠσδὲεέ- βίου3..7.47 βίοιγυϊτα 

ΖΈμΕΥΑ οὗ, 20. βιοιγυτις {46 τ 8, 
34.170,37 οἱ βίοι, σὴς (εὐ μά:4, 
ΟΡ όΓ 121,17. κ ΔΨ βίων ὠκπιπῆᾳν, 
βουιμμμὲς εχ κὲ 225.1Σ 

ιοτεύφν ἑτέρωϑι πὸ 371,36 

Βιρτῶν ῥγο "Ὅρτων 613.4. 
ἐβωπνα- 2.24.1} 
βλάξαι ὃ πόλεως, ποκα οὐ! αὐ, 3 4- 

ἐ: οὐττς 332,13 
βλάξ:ςἔςσι οὐδένός 6,10. δ γεολ' Ὁ. 

30, βλάξίωυ ἐδεμίαν φέρᾳν. 

βλακία Θ᾿ ργία ὦ 017 
βκλακεύειν καὶ ὑπυδειλιᾷν ς 89,43 

βλώσπ!ν μεγάλα .457,29 βλάπηᾳν ἑαυ- 

ζει ὅσα πολεμέοις 369,34. βλαάπῆε- 

«δαὶ εἰς χρήμι. 449,29 
βλάσφομωον ὄνομα, όοΙ,37 

βλήμα, τα ξίες 643. 
βονϑὸς, ἴα. «(6π. 33:31 
βοήϑηα παντὸς κακοῦ 3 40. 9 βοήϑηα ὁ 

χώρας, ἀοίξηβο γεσίοΉ15.4.2. 5.033. 
Πε2ξοά,τι ι 

{7 4520..73.31 βοϊκὰ ζεύγη 

Βολαὶ ῥγ0 Βοΐλλαι 491:21 
βύςρυχοι πλοχάμων 710,2 

βυςφρυχ ζεοϑαι 4:4,:9 
βυτὰ ξϑ (οσκήμαΐᾳ {78,3..4.2 
βοήῆρες, ρα ἐογώ “8.1 

βότρω, υκα 202,40 

βυϑυτεῖν 478,37 
βυκόλια, φομη αγηεη! 5 {78,20 
ξουκολὶς γῇ 29,,.4 πόα 7Ὲ 
πὸ ξουλευτικὸν ΟἿ᾽ γερύντων σιωυέϑειον, δ6- 

“4115 86.54.347.26 

ξουλίω ὑαῖΐ ζινος καϑισαναι, [2:41 7722 

ἀΠηηας ἀφγεβραθεγε36ο,:}» (6- 

αἰ ποι ἐοϑαι αἰ σοη αἰ [476 1012. 

20 
θούλημα ργ6 ξούλευμα 638,6 ξούλη- 

μώ ϑιῇ δ1,46' 
βουλομένοις ἡμῶν (ὦ 299,35 ὅτῳ (ου- 

κομέγῳ ὦ ςο8,18 τὸ ξουλό- 
μενον, οἰ] 4.37,7:.16 ζ5:1:΄ 

729,31 
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βουπόροι ὀθβηὶ, σεγπ4 χὰγ.}.7 

βουςείσας, ϑοιη {} αὖ. 66,58 

βότομε ΣΝ 13,2 

βεαξευφ γδηεγο. 363,37.372. 

2 ὃ 
βοαχιὶἕρῥᾳ ὁ ποδός 306,12 βεα- 
χα Ἱιμὴ, ἐκήρ. ῥΥΕὶ. .432»46 

βρέτν, [[αϊστα 26,20.ζ 4.13 
Βρέή, οι, βγτὶ 70}. 744.10 

βυκαύήης φωνή 82,231 

βυχαγιςαἱ 223,,4.46.4.33 

βύσσινον φαρος 28,24 

Βωλανοὶ βγ9 Βοΐλλανοι 494:.31 

βωμοιὶ ἐγείροντες ὑψηλοῖς: ἀε [γε ἐκ 

Πα δέονεί οοηξεξα 642,4: 

βωμολοχία όιϊο,2 

ἣν 

Ἑαϑαΐξ, ̓Ργο ὁἴαϊ 16,:7.  εεανὴρ, ῥγ9 

αἰὴρ 16,17 Εἥενη; ῥγ0 ἙἙλένη!6, 

26. Ἐοΐκος, Ργθοίχς 1652 

Γαάξιοι οΡΡ. 1 ,α1.2 5. 2,47 Γάξιοι, ῥγὸ 

Ταξίνοι 253.10.ξ ἡ [2. οοηέαη- 
167. ὧν Γαξίωγ πολᾷ 2790. 

πυσρτ Οαΐϊια ς 14.4.3 
Τολαΐ κὸς πόλ. σα. ῥε. τ46,:ς 

“ριουπαΐί. ὅο9,9. ἀν ἐγὸ- 614, 

44 
γωμεταὶ γιυαῖκες, ἩπαϊγΟηθ 5.206. 

ΤΙΣ 
γκέμοι ἱεροὶ πίγὲς 97. Ιο 

γεϊπιγομτά γχ0 6,26 γέ τοι. [πὐτερΣ 
28.9.44 2.211 γέ Ὧι, 4,6. 400, 

5:8 

γ»ηρ"ᾶν 21.321 
γηθ ὺν φωνίωυ φϑέγζ. 26,10. γεγθ- 

νοτέρᾳ φω ἢ 291,46 

γεμίσευντες σκάφας ζοφῆς 297,33 
γέμουσαι ἄγρις 27.4.99 

ἄμαρχαι, ““δογισίπες .8,27 

νεὼ ἀρῥίω, Ργοίος γρα(ῷ. 88,9. ἦρε- 
αὐ ἔχάν. ργοἰεη ῥαῦ. ο5..4.4- Πς 
“ἡρεαν ἐξ αὐ αὶ καταλείπφν 119,2. 

136,1. 292,1 “ἡρεαὶ ταὶ ἑαυ, 

μαίος ποίέγος 40.8.5. 12,10 
ὅτῃ τῆς ἡμετέρας ἥρταξ, πογά «14- 

᾿ 16 171,33 γρεᾷ τοίτῃ τε ἴαυτης 
τὐρ 5.2 

“Ἰρέθλιοι ϑεοὶ, Ῥεη 16, {4,30 

οἴγεσις τεκνωγ,αὲξ, βρη. 213.14 

“ἡνικο) φυλαί 219,20 
γβϑναῖος κα" χεῖρα. 422,11. 28,21 

" γαῖος τῇ ΧΦ κτλ χεῖδος ὡραξῳ 10, 

26 

τἥμος καταλιπεῖν» ῥγοἰεγ,2 γε "ΕγῈ 
184,44. γιο:, (ελτας 220,37 

γέρα, ΗΜΙΑ 87.6,16.4.477 
γεραίνᾳνθ:σίαις καὶ ὠδαῆς 2 4,.4.4.160, 

11.220,28,. 6 οὐΣ 1 

γεραίτεροι, (ΦΏ:ΟΥ ΟΣ 19.22.37},1 
γερα ταῖι 261,1 

γέρεα ἱεροὶ, (ἀοεγ ἀοἱΐα 28,47 

ρηφορίαι 8.4.37 
γέροντες ργ [21 αἰ τοὐαπιην οἱ τρεσβύ- 

ἴπι Θ ριςοι 86.1.3 
γεροισία [παι ὑὉπαὸ αἰ .86.8 

γέρρα,ογαϊοὶ οὐβά. 17}. 4 
γεωμόροι δγναοα. 88, 36 γιωμδοοι,α- 

ΓΧΟΣΙΑ 661,7 

ΓΝ  Υ ΟΥΝ ΣΝ ΗΙΞΑ ΤΑΝ ΤΙ ΘΙ Ε ΘΥΝ: 

γεω μοσακδςγόμος 66 7.ΣΣ 16ἰ6᾽32 γω- 
ρονομεικὸς νόμος 661,0 

γεωργεῖν ἀγροιῷ 408,2 

ὁ γεωργὸς ὄχλος 677::7 
γήδιον αὶ μέγα 441,2ο.7 46,11 

γεγηθὼς ὅ7 νικ. ΠΟ 5 

γήλοφος, 127) 24{{46 ἐΦΥΥ. 471,24 
γήμμα ογωι.πφεθ 76 ς8,4τ 
γηραιὸς, [ἐγ 287.19 
σοῦ γήρως μδρανϑείς 12.1.45 

γηροίσκην ὧν -- ’ 418,18 

γηροξοσκὸς {12,20.{18,14.{22091 
γίνεαϑαι ἐγ - ΤΟΊ Εγ6 1}. 5.01,3.4. γί- 

γεαϑαι αἷδὶ, στ ραγὲ τ 8,7 ό- 
μενον οζέϑρ 6 76 209δ,3 

γινωσκν αἷϑὶ - (ὀ:γο [8ε {᾿ 41πεεγ6 ἀό- 
484,16. 419,41} το» δα γνῶ-- 
γα! 466,13 ἔγνωςαι 6,, αἰεον εν ἐξ 

660,47 ἐγνωσχκένος θαν. ΠΟΥΙΑ 3. 
ό6γο.: ὃ 

Ὑλίαρως δαξεφεῶς ὉΌη; 41 

γλιχομκένο! ς μένφνν 103.16 γλιχόμενοι 

ἃ οἴκα δὲ ὁ δοῦ ἜΣ Υ ΜῚ 

γλου δαί ϑυιτέρου 296,14 

γλώσσης ἤτοι διφλέκτου χαροικτήρ 222. 

33 
γωώμης Ὀῤχάν 123,12 γωμίω ἐποδεί- 

κγυῶχ, (ὁ ἐΦΉ ΤΊ 4792 οἰ: 676 4.8 4.1ὃ. 
{24.4.7 γώμίω διδόναι. [δπ1. εἶτο. 
όϑο,24 γωμίώω ἔοον ἐλθεῖν, α,πὲ:- 
22224722 1γηοί τ ΥΉἐγ6 {1 1,41. ΠΟ 
231,24. γνώμίω ἔχον εἷς ὑποςυσό- 
μένοι 709.21 γωμίζω ἐποιοιωῦτο, 

ἄρον. όϑι,»1. βὲ ςγ6,1ς. ὅ1ς. 
ΣΙ γώμη χρηστώμεναι ἃ ἱερείας, (α- 

φόγείοιῖς [μαι χ᾽ 6,57 γωμῃη χρη- 
σαίμενοι μιᾷ. μπὲ σοη(ἐη[6ς 
40ο.16 [6127 ς,22. 418,12. κοι-. 
νὴ γνώμῃ "χρησοίμμενοι, Ὑπ0. ΦΟΉ [ΘΗ [ἢς 
271,8 ὑπὸ γώμως ὀρϑῆς Γ᾿ 6,16 

χ᾽ γνομίω χωρεῖν 5 77.4.3 οὐ χτ' 
γώμίω εἰ πδρνολαύαιμ᾽ 686,3 

γγωμη σὸν πίω ϑιάνεοϑοι 714.53}0 
γϑωσιμα χεὶν 19.2.59. 70.912 
ρητεία λόγρον ΘΟ ρΩ 
γρναὶ πείσων, »Υοΐθς 721,1 6 γρνας αὐ- 

,πάῖος 90,30 

γρίος, [ατηα, ργοίος 6491. [ὴπ 35,33 
γρνω Ἠῶ 11416 213.2Σ 

»αμματέα, ἰαὐπία 221,14. 
γεαμμαΐικὸς, ἐγ εν ΑΙΟΥ 709.,:ὃ 
Γεάτχος ῥγο Τροίκγος 649,2 

γραφαὶ, (ογήρι 4, ΠΟ» ΏΖΘΠ. 75,18 .,.80, 

14 
γεγξαμεμέ γον. »οἵξ [Ὀ71ρι περ ΠῚ 217,1 

ἐγυγορῆα φυλακή 426,21 

γυμνόμαενα «αὐἰδιξόλου μέρη 403,21 
ἡθνιαία ευλίς 160,14 

Δ 

Δ οὐΐγαργο ΤΙ {{.23 
δαίμων, ΡΥ0 ϑεὺς 3,2. ὁ δαίμων, [07- 

“πα, [ογς 777,10. 642,2 5. δαί- 
μονα ἑαυτὰ καΐοδύρ.2 43:20 Σ αὐὰ 

δα μογα, φέραν 222,40 
Τὶ δαίμονα, οἰἐπεέγ 14, (πε (ογτς Κ, 

202,47.426.20 δαμμονες, σ6711}2, 

16.1 24.212 δαίμονες ὄψηχώριοι, 

οἰ πάσοιος 24,44 

δαιμονίω πνεύματι κατά ἰοκῦς 24,: 
δου μμόνιον μος Σς,2ς ὁ δα μόνος 5 
λος Ι64.10 δαιμόνια σημεῖα. ΕΑ 
27 δωημόνιοι φώνα! 290, 27 ΩΝ 
μονίᾳ ασόϑνοια ἀξινῖ 

δεδακρυμιέ: ος, ἰΓΥΑΗς 40} 
σδδώκτυλοι ΡΥῸ ἐἶδεχ τυλιοι Ὶ ΟΥ, 
ὁ δῶμα λις, στ ἰ2: 

δαγάσχια ἔχην - 

“ποιεῖν 

δαν4οικεὶ, Κα πεγάαίογες Ἂς ο 
δαπαϑη,αὐ [χτρηριτο 2332.9.5 αἰαὶ 

δαψιλὴς ἅπασι χ8,30 Αὐψαήοεῖ 
πον. 
Ῥργο γὲ, (ἀ{ιθϑρε ς 3,40 ὃ δὴ 38ι,: 

490,13.498,35.499,1 ᾿ς 
σ᾽), ἔπι 12 

σὰ δεδυὸς, 726 11425 

δεδλῆονται με ᾿ 
δέησιν ποιήσομαι δι τι4,4 

“ποιέϊ δε ρ- τ Γ᾿ 

δεν ργο δέον 3 21,30 Ἵ παντὸς δε 
φὺς Τ), σπφητηο “ἰοῦ ῬΉΡεὶ ΤΙ 
ἘΣ ΟΓΕΤ ΑΙ ΤΙ ὀλίγου ἐ δ [ 

ἅπαντες νἰτυλειθεὴ Ο Τ Μ' οὗ. 
παϊτες 7οζ, 

δειγιιαἵᾳ δαιμόνια 472..22} Ἢ 
δε! δὸμιεν πόλεμον 566,39 δείσειν τρι 

τῷ φρουρ.669,:6 [ε 249,18 1 
δδίκεστιν μυὴ γίνεοϑαι 3 

δείλαι οι... 72 ἡἐγὲ 

«δὶ δειλίω ὁψίαν 

δείμα φέρφν; 90,2 6 δεῖμα. αἴθ 

277.1 δείματα, ἐογγίσπία, δά 
γ66 320,1 4. δείματα ῥΥῸ τ 
658. 

Δεμάπος Ζοίς 

δφνὰ Θ ἷδα δφνῶν πεπονθότες 
δειοπαϑεῖν ῷ 
δινὸς ἀποὺ δα ζην «'.- 38 
δεκαδὲς ἰφοήγία, ἰοπα σπγίαγῖ δ᾽ 

ἐξ 85, 
δεκοίδαργοι, εἰ Ο ΟΡ ΠεἾγὶ 6 8.3.2 3). 

182,26 ΚΟ 
ΤΗΥ διχα δάρχοις, 

δεκαδαρχία, σἰφοερμηέγ αι 684, 

709,2.1.724.3.4.72 7,26: 
ἐοσίερν (φρένα δεκαρχία. Φὖ 

δεκαετία Φ βρεη ργέμο.Σ 8, τ, δι, 
δέκαρχοι,ἰσοΠγ 0 Ὁ ΟΣ ὃ... 
δεκαρχία αἰεοεηρπέγά ἐς 1725 ΖΠ,7) 

Τηιεγγέρηο το, 4΄ δεκαρχία," 

ΦΡΡΆΤΕΙΥΑΙ15 6 80 37,43.6ϑι,} 
28,49.607,23. 7οο, 27:7. 
30 δεκαογία 8 δεκαδαρχία, , 

ἐοοίοη)1,ἰεο εν αΠε (6.70 9..217 
δεκασμὸς δργωυρίᾳε 39,1 «469, . 

ζ.49,19 δυκοισμοὶ (ὁ δωροδὺκ.2 

34 ᾿ 
δεκοατευσις, ἀἰφοίγμαο 10.31.3 ὃ 
εἰς δέλτον γεάφφν16 7.3 3 αἱ δώδεκα δ’ 

Ὁ, ΧῚ Πιαῤ.68.4,1.72 5.20. 
Ὅι ἱερα! 79. 

ΔΕΝΑΣΙΡΕΝΆΑΤΕΚ {2 
δένδρεσι, »ΥῸ δένδροις 18,40. 216 

δενδρῖπς γῆ Ἢ 



αἱ αὐροασονδὲϊν 411,4. 
ϑαϑαι, ἰδ ΧΊΥ ΑΝ ΓΤ ΠΘΟΥΘ ᾿ τ 6.1 2. 
τις δεξιώσονπο ἃ ἡγεμόνα 3 Κ 355 

Νεξιοῦαϑαι κρότῳ, ρίαπ ηε φχορεγθ 

4322.2) 
μια! γάφφᾳ 72.5.37 δὲν δέομαι 
λέγειν, οη ορηαβάθεο ἀἸσετεόοι, 
10 δεόμενοι “ πολι - ῥεῖ. 467.το 

Ρ᾽ο δεῖν 67 8,2» δέον αὐτοῖς - ς 66, 

37 
αὐαὰ 357,39. δέος ὁδὲν ἔχων 

; 260,47 

1ο1.46 
96.4.4 

60.5.31 
τ 2.2 '54:6᾽ 

ὅμα] Ὑπὸ ποιεῖν α {2,41 “ὠϑὸς ὑργέιὺ 

διξαὺχ 733..7 
46»»254792.247.3 δὲ, (δἰ ίοει 710, 
,χγό δὴργοδεόοσ,24 τεδηόιτο, 
4. δῆσαν (ηρνα τη δέ. 
αγθ»γρὶ ἴα. κέρδη αὐοῳ σκευάζοντοω 

217.4 
᾿διμαγργεῖν ἃ πλήϑη 66ο,17.6 90,10 

Ἷ χίας τ τας μνίδ 29... 340,20 
ἐεὐφνζιιὶ ἀγροιῤ 379.47 
δήμευσις ΔΙ ὑπαρχόντων 210Ο.1 0. 

211,13.{5188,.4.72ζ,.42 
γμοκηδὴς͵ (ὁ Ῥορἱοοία,υπάε σοσηο 
γαιη41:.6 λα εγτηΣ 29.3.2 

387,10 
21510.7.362,28 

387,9.4.}9,24 
479.18 

πὸ δημόσιον αὐατέρᾳν 1 ἀΥ ΑΥ̓ΤΊ γ6- 
, γε .48.0 δημοσίοις ρ᾽9 δημοῖι- 
κοι ὅδο.37 

δον οσιεύφν τὸ σῶμα, σ ΣΝ 
δὴ «οσιωϑέντα, ρεὀἰϊσαία 74.2.36 

ὑκὸ τις ο 

γιοτελὴς 134.31.426,17 
1 ὁτης ἔχλος 278,Σ6 

δημοίικὶ, ῥἰοδεέλ 83,7 (2ο 
δυμοϊοως ρ᾽ τὸ δημόσιος «6 8,1δ.ζ.ζ, 

πα πίω ὅμορον 10,321. 776; 4.4. 

213,39 
βίου, Ρ6γ το: 4772 ὍἹΠΑΡ. 1.87.34 
1: δ) εὐλαξείας, τεγφαίε 434, τϑ δίῴκε- 
γῆς, Δ Π116 Ὺ 246.210. ὅτ: ον. 1Σ οὐ 

δία μακρὲ Σ ΚΣ τυ} 7 ὁ διοὶ μεσου,1.- 
τογημθά νης 480,7.6 48.43.69 8, 
18. [πε ἡ δὶ μέσου ᾳξ, ς, »ηφάτη6 οΥ- 

᾿ς φο693,4τ δία τάχοις, ορἐ ΕΥ̓ ΟΥ̓ 
362,30.536, 40.646,46 δ)Γ ἀ- 
πυρῥήτω, εἰπεῖν. ἐν [ἔογεῖο ἀἰϊοενε, οἰπῃ 
ρη μη α..4.82..41 δ᾽ ἀϑυμίας γίνε- 

“τω399,; Ὁ 4) αἰοκυύης ἰὼ, ριεάο- 

ὙΙΕΥΑ͂Ι 43.2.4. δὲ αἰουύης ἔχάν,τε- 

γεγὲ4.73,0.476.1.5...3.2.4. δ 
αἰευύης ἔχάν αἰ τήσαι δι, 3 δτ.19 δὲ 

᾿αἰσγχώδης λαμξανφν 4τό, ᾿ζ. 

467,16...) δὲ αἰτίας ἐξ), ἀοοσε- 
αγὲς ἐπομίανὲς 6,5... 101, 26.Ψ 

Ο ,374.2}7 δὲ αἰτίας ἔγάν, σμἶρ 4’ 6 
᾿ 148.36.415.18. δὲ ἀσφόλείας γί- 

γεαδτ, ἐπε; εγεγεάάϊ σου, αι δ) ἐλ- 
| πίδὸς ἔχηνς 84,21 δὲ εὐλαβείας λα- 

ΝΥ ΕυτΝ. 

ἐξν 86.190. δὲ εὐχαξείας ἔχειν, σε- 
γεγε:2 6 7.10. 134526: 631,26 

δὲ εὐλαζείας ὄχον ἀλληλ. 206,7 δ᾽ 

εὐγοίας ἔχειν 5 26, 42 ἜΣ ΝΣ 

νεοϑαι ἐγρηρεσεν 6 4γ71,.. δὲ οἰκῶν λα- 
ξεἰ ,ραζἐναγι 6 7 Ο,: 9 δ) ὄκυν λαμ- 
ξανφν, γέβογηειάαγ 11 3.0 δὲ ὀλιγ»-- 
ϑζας πυιεἸ λοι 3 ὃ ( »Υ δὲ ὀργῆς τῷ γίνε- 

«δεινά: ἀἰιορεῖ 29,14. δὲ ὁ: γῆς 

ἔχεν; ο3, χ 8. 403,4.54..418.4. δ 
ὀργῆς λαμξαίν 590,29.718.,34 

δὲ ὀργῆς φίον 19. 8,7 δὲ ὑπυψίας 
βαμξανφν ς 17.1.4. δὶ ὑαυψίας ἔγχήν 
4.31.13. δὲ ὑσσον ἰὰκ γινεώδο 4.8 9, 

28 δ) ὑσσον αφῦντες 73 4,7 δὶ φυ- 
λακῆς ἔχάν,οὐ(δγεαγ6 22.0,3 δ 
φυλακῆς ἔχάν, [ὀγάγ6 4.74.2 6 δὰ 
φυλακῆς ἔχάν, ΠΗΕΥῚ 401.33.6 11, 

40.6δ41,51 δίᾳ φυλακῆς καὶ φρον- 
πίδὸς στ εἰ λοι ΟΡΥΑΥ ΑΘ ΊΜΟΥΣ 2 13, 

217 δίᾳ χερὺς ἔχων 720,17 δ) ὠ- 
: φελείας ϑέϑω 446,13 δὲ ἐκεῖ ον, 
Ρέγ χη: 407,20 

δία Ξάϑραν 200,21 

δια ῶ αι τῷ ποταμιβ χϑὃ,4.3 

ἃ δα ξεξλημοθα ὑπ᾿ αὐ 4.30.8 
δία ξεθ αι βόϑω, αἰβγάγε τού,Σ4 

415 γγδηέσης ὦ φήμ. 104,6 
διαλιοομένωνε δύ υσπὸ - 240,1) 

δίᾳγνωναι αἰεὶ - 466.13 
σπίω διφγνωσιν ὑἰποδοιῦ αι τῷ βουλῇ 

196,17 δία γνωσάς, σα" εὐσ5.4.70, 
12 

δα χρροεύς, εε! 64,23 διηγρρεύγησειν 

αἱ γνώ μιρα 7οο 8 
διαγεώψαι νομωον, ἐργα[ὸγ. ἜΤΟΟΤΙ 

δα δακεύσαι. 644,:5 
οἱ δίοι δι κω όμενοι ἐσ. 174,44 

εἰς ὁϊᾳ δικοαισίαν κα λέιν 238, 36 δίᾳ- 

δικασίων γωρμδ τέϑϑειναι 702,22 

δ τοχος οἰκίας λαμροὶς 303,34 
δια. ρα αἱ, ἐπα αδγδ 276,25 
δγρίϑεσις ἀτιγαξο χ 81,54. δάϑε-ο 

σις, δἰν ὁ βοη(4110 43.4.4 
δίαιϑρυτήεοϑα. ρο᾿ σὲ τ709.38ὃ 
διαιρεῖν τὰ δίκωα., γεῤβονάενε ἀετηγε 

617,1: διαιρέϊαϑαι, 1πὲθγργορίαγὲ 

163,31. Μὲ διελέαϑωι 5 ς 8.9. 6" 
δῦηρηκεν ἡμας ἀπ᾿ ἀλλήλων 402,3 

διαίρᾷν,") 4πη εῖάγε ο4,4.5.58.7 4, 
12 δίαραι τὸ «όμα,, ῥε(ξεγε 664, 
38 

δ΄α; τειν ἔχάν ἐν τῆς ἀγροῖς 414ς δ ἴ. ὑ- 

πὸ σκιαῖς 424,33. σγ-ε ἀϑρα ἴεν 1277, 

20 δέαγταν πτιειῶς 31.1.7 διατης 

ὦ ἐν ' Ῥώμη 3..1,20. δζανται 4ἐγέ, 
σὠπαοπέαᾳ 5. 82,34. διαιτα,αγθέ- 
ΖΥΤ 7 31.3.0 
διαιτῶν τὰ νείκη (5. 7,39. διητωνίᾳ 

συμξλαια 680. 31 δ)αι τήσην αὐτοῖς 

ποιὶ συμξάσῳ;, [δ ζ“1πν ον εἰσ γεοση 
᾿ ραἐίατοηζς ΑἹ ὀμγος 317,13. ἐτὰ 

δίκα διατας, ποη γεΐίε ράϊσας 

49 8.31 διαιτὰ αὔτ μίετα ἵκος ἰερ. 
264,30 

δυαιτηταὶ, ΑΥ δ γὲ 37.4,.16.6ς 8, 

47 
δίφικαρτερ εἰν 21,39 

ΘΝ 

δίακατα(δληϑέν 387,7 
ὁακατεχίνῖα πράγματα 218,10 δζᾳ- 

κατε γ4: ἀωνὰς 41 20. Με 170. 

2.5. δίακα τέχάν ὅλη - 410,37 
ὅπῃ δίαν μένοις καὶ ῥητοῖς, σεν ἐοπ αἰ ῖ- 

ΠΩΣ 88,21 
δίακειῆς. βεἶγα 6 88,42 
δα κ» εἰστω ταὶ ἐξόδοις (4.9.0 δζακ» εἰ- 

4" ὦ ἰδοῦ 6ΣΣ,28, 696,14 
δίμκλέψ αι Σ χρύνον 678 34 
δοκοῦ σα; πα των 217,32 
δίακρατεῖν τιμὴ κοινίω 66,3. δίᾳκρα- 

τεϊαϑου συ ξύλ. 187.40 
δίακρινφι ἐπὸ- 238,3 ς..387,28 δίῳ- 

κρίνν, δἰγιῦ. 109,3.1.64.17.21 

δίαικρούσα δου αἸ 7 δγγ6 1.38.,.0 γό- 
ομ(άγε 297,2 ὃ εἰμάέγε 64.5.43 
δαικρούσοα ει ταὶ ὄηηξυυλ. 100.8 

δια λαγχάνᾳν 18.4.41.6ος,3ς 

διᾳλαλοιῶῦτες τδϑς ανλήλ 7.1 6,1.4.58.4, 

29 
δίαρλυφο ὶς λόγος ὙΡΟΝΥ 
δαλιπων ὀλίγας ἡμέρας 4212.30 

διαλεκῶς ξ5 γλώσσα ῥγῸ Φοσίργ,2 23.2.2. 

33 6.37.131,4 
μηδὲ: δᾳ »λάῆ4 ἐρυμίας 40ς,2 διήλ- 

λαβονολίγω τι! 680,27. Με δ)»λ- 
ν λα[μέναι φωναί 23,17 διό ῆην 
«ξὲς. γεισποιί γὰξ, 4 47 δα ῆό- 
μαιοι τί ἐχϑραν 4.16,38 διϑιηαῆε- 
οὗτοι, Ῥ ΕΥ̓ ϑ ε 1} 6 ΤΛΑ͂Υ 
διό αγας ροῦν φεὸς- 28ὃς,Σ 

διδιῤαγεια αἱ {{ 1729. 469.32 
δηδλγακτὴρ, οοπ ριον 13,30 
δικιλλακτηράων λόγθον δρ χὴν 200. 

30. δάση συμβατ λιδῤχ! 

δ) ηογγἱ ζο και γε ἀφΊο 1 6 3,1.301, 
10 δίφλογιζεαδα,, «“ῤ΄: ὍΣΟ 
διθρργισκεὸς, εορμάϊιο 4...2}.3Ὁ ἃ 
ἐκ δϊαλογισμξ,ρορεατα “22:2 

διφλύιν ταὶ βλαξας, αἰαγεμα ρεγ(οίνεο- 
γειϑι,38 δρλύᾳν ταὶ αξιας μεν 
}7ε1. 3201. 9 διαλύσαςϑαι Ὁ χρέα 

21 1.2.2. 5 διόλύσομιαι δ. πρὸς 

αὐΐζις πύλ {17.351 δ) θην σαι οϑοη 

“Ὡξὸς- 15 φγάταη γεάβγδ οπ22-- 
466,5 

δαικαντεύεαϑει γε. ἐφη[ςγ.27 δίῳ- 
μιαντεύ οὔαι εἰ" 204.1: δίαμιαντεύ- 

αϑαι αἰεὶ: 2ΟΙ, 41 διαμκαντεύεοϑαι 
ὑὰρ- 20,6 

δαμείξιν οἰκηζτας 17.232 δα κε αι 
σίω φάσιν 4.13 δία μει ναι; τίωὺ ϑνητίωὸ 
φύσιν 32 17 δία μμιειξ -οϑω, τας «γρεαξ 

330,36.4: "39 δι είψα δα Ὡς 
ἐρᾷ ὦ α σώματα πὴ ἐλευϑέ- 

..33.4)19. δᾳ μειθεοῦαι,, γρ"φῖ, 
“πα χ 683,36 

ϑα μεν ή τοτες γεν ὅοο,1 2 

ὅγα μέν4ν ὅτ)ὴ Τ᾽ «γνωσχα. 370,26 

δία μιν χανή σοι γα! το λλοί 2 1.27 
δίαμιλλίοϑειι πὐϑὶ δὴ ἴσων 2300,"9 
δαμμεμῆοϑαι ταὶ εὐεργεσίας 21 401.ὃ 

δίο μο καὶ δλϊ ὥρφίγκι. 2γϑ,:ς 
δίαναπαυτοϑκιι 364,46 

δὲανη χεαϑτει, γα Αγ 6 γ 8,8.) 6,19 

δ)ανιςησιν, ΧΟ 41 2.07.4. 5 δγανα φῆ στη, 

ΦΥΊΡΟΥΘ 340,45} διαναςίωαι ωφὸς - 
Νῆ 



9ὃ ΙΝ ὈτονΝῦς, ΗΛΙ ΑΝ Τὸ: 
6ο3,:6 πἰωὼ δίφνοιαν τεπιραίχϑαι ἡμῶν μικρά ὅδι, πο βγη; ΠΟΥ 
270,2 1 δίανοίᾳ χρησάμενοι μιᾷ Τηίόγ 6, 450,5.697.1 δίῳφέρᾳν Τ 

ΣΤ ΩΣ πόλεμον 107,21,4.2.741,45. ὁ- 
δίθνούμανος "24. δακεία. 279.41 φέρᾳν ταιὶ ψήφοις τ - 121,4ζ.6το, 

δαντλέν βίονκακόν 5 Ο2, 29. δαντλῶν 2. δίᾳφέρᾳν «εὸς - ἀἸ[Π 61.37.39 

γῆρας ἐλ. 218,16 δαιγέρεαχ, αν ΠἘμεἶγς 6 4,217.11, 

διο.πευνυγιασκεοὶ ἐν ἱεροῖς 91,4 4 δίῳφερεαθου, ἰερερίάγο 585,18. 

δία. πεπφκὼς γδέιτι 293,44 3 οτγο,3 οἱ δίαιφερο μενοι, ἀμεερί45- 

δἰῴπφοαν ἀλλήλωνλαβόντ, χ80,7 7) 719,31 

διίαπέμψα δι, αγσείεγε 193,22 δαφύχριεν αὐτὸν 2 16,:1.615,19 

ἐϊα τϑραιὅται Σ' ποταμοῦ 206,44. δαφυμίζιν γιό. 

δία αὑρονηϑεὶς σεωνίω ὅ:ι,: 6 δ(ᾳφθεέρα; χρήμασι 7ιο,Σ 

δαπιπίς τὸ Θύλευμα 1609.1Σ δηεφόνηται “8,14 

δία ποιήσαντες 312,12 δᾳφορὰ τϑὸς ἀ{14.ς. 214,14 

δία πιλεμάν ἢ “Ὡοὶς αἰπειὶ πολ. 69,4 διάφορος Μαμελίῳ, ὦ «)7ζαρηιίιο ἀπ7[.- 

ἀεη5147.19 δίαφοροι, αἰεν αὐτὶ 

31.5.37.387,44.430,4.2 τὸ δᾳ- 
φορον. ρα7 φἰπεγ(ἃ 3.60,10. "δ᾽ 

διουπόνδιος ἐρχὴ 475..8 ὁἼαπονπα ἀγα- 

ϑαὰ 183.34.32.9.37 ἡ ϑιαπόντος, 
τγαηβρανέμα ογδτεράγε 76.330 

δα πορουῦτες εἰ - 430,1 ὀμτι τα λονφια. ὃ. Πὸ ς 94,47 τὰ 

δα πορθεῖ, πολέςσυμμ.. {20,29 δάφοεα,, σσμίγοηκεν Πα 440,2 π 

δ ποτολαὶ δτόῤῥητοι 427.16 διρίφυρον, φισα ἐπτθυες 41,38 δῴ- 

δα υροιγματεύεοδου οἷ γέ 12.04.53 φορον, ρει κηὐδ,ἰγεὀηετέ, ργει. 58. 

ἑϊωωραισις σίτου Ἴ4)9,47 39.416,2{.}41,4.3 “δὶ μικμοῦ 
δία φορε πολεμεῖν 3 Σ9.10,33 3 δίᾳφο- 

ρΚ ὑλίγου τρία αι μεγίλα 2. ιν 
ὀϊᾳποροίξαοϑαι, ρέγρείγαγε 217,17 

δια πιωρογμένος μά 4.03.4. ὅα- 
πεωραξιται, ρα Π Πη. 481,8 δίχφόρε πορλϑ μικρὰ ὡνέιοϑοι 4.32,1 ὃ 

δαπρεσβεύεοθαι σέὸς- 180,1 δφιρος ῥοῖμη, Ῥγα γού. 6.4.3,24 
δα οὐϑμεῖν Τὶ ορατιώτας 289,43 δαφυλάφεται ὁ νόμυς, 674.46 
δραρκέσαι ὅ5η πιλὺ 407,42 δίᾳφωνία ξ5 ὁμεφ. 23,29.76,9 

διαρκὴς δ᾽ πιλύ38.2,36 διαρκὴς 2 ΕΧΘῚ θλύμαπα, ΘΙ, 141,40 

“πρὸς - 80,44.221 6.4.7 διοχρώ νῷ ἀπηϑεία όδοό,ι8 

-"διαρῥεόμαναι άφροι 200,32 δ᾽γλωοι οὔβρωποι 20,2 4 

δια ῤῥηδέω ἀπέ πιν 201,37 σι δασκόλέια 434,34.709.45 

δαρτᾶ θαι, ἀποηέπενὲ 21,5 6.37,0 δ)- δίδυμα βρέφη δὰ; [ο 
73,44 δυεγίο ἤστι τες τὰ σώματα χουν ἘΦ ὅ, γρτημέιος ἐπ’ 

δαί λεύφν 47 4.527 Ἐν Ὁ" διεγ[.ηϑεὶς χούμασι 

δα φῶν, μά σαγειειροη. τ 67,53}. δἈ,,:ὃ 

{1{,22.619,11. 650,20 ᾿ς διεγγύησις Ἱ στόμαῦς 713,44 διεγγύ- 

δαί α φίω ἰσω πα ήσάγε ΠῈᾺ.28 ἡσιν δου αι ΠΑ 

ὁασημκαύας Σ ὀῤῥωδοιῦτα, "ἰε ΕΗ 115 θο- διφληῚ ὅτωι, ἀηρενα 666,13 
τίη πάτα ἐάεν: 209,14. διειρίᾳν,ἀγια ρος. 26,4δ.1:...24 

δα σκέπη! δα. ρογ ἐγ. 28,7 διηφήκεσαιν, Ἅ"{}Π|Ήεϑ ἀνε {7.3 

δάσκεψις ὃ κ κρίσις 5 224,13 9 διεκπαισαωκ: ες ταὶ πύλ, γσιδ.ι2 

"ὅοιστισιαζῳ τίωὺ πόλιν 4ἀ4ττάιόοο,}) 0 διεκποιτύεοθοι Ὡϑόσῶ 84,46 

ὁασασιαζν «εὺς- 399,:6.4 οὗ,7 διενοχλέι, αἰ - 284,17 

δἰ αισῶσαι τὸ σῶμα 4[ιἀϑ,χ4. διέξφι, ρογορη[εύο 8 ς,4. τ. 7.17 
δα ταραί ἢ εοϑαι 444.36 δεεξίεσοιν ρ᾽ δυεξίεστι 738...) διεξι- 
δ,ατάχοις 688,.1 ΟῸΟ ὁντεςζιὶ σειωπεις 724,9 διεξ ὧν διὰὶ - 

ϑαταχίων 66,46.68,6.73,3.. διοϊξεργωζεαϑυ, σομ 6.56 9.δ (27:9 
ιδίατείνην, ἀμ αγς 10,..} ὁῇοτείνεαϑαι, διεξοδὸ να Δ Π5.313.,3.2 ᾿διέξοδες, 

ΦἼΔ 1, 05]. {17,41.639,}7 ἐχροάμιίο ιό,30 
"δα τνρέιν ἔϑυς ζ47,1: διεπιφώσκᾳ ότο,: ὃ 
δ,ο.ϑέσϑωι, ὁ, τ ἜΉ περ σοηά. ος,4.2. διερηδὸμαενος ϑυρεῷ τς 6,7 δηήρφσε τίω λό- 
δαϑεοναι αἰεὶ δῦ ἰδίων 2. 00,23. δ0- [ώωάχροκ- τόϑ,4τ 

ἐϑετολόρρις ὑαβ- 40.4.42. ὅαϑέ- διερευνώ μενοι ταὶ ὁδοιὶ 5 77,3}4}πι66, 
μένος κατογρθίαν πολλίω δ φονευϑ. 2 Ο.2{{,40 
423,3 466,43} διαθεῖναι αὐζιὶ πὰ διβηλύϑεσαν Ῥ᾽ ἀΓεΥ ἐγ: 194.27 
ὅμοια ὅς 1,40. διερωτάαϑα, ταὶ γν, 224.47 

δἰαβέφειϑαι 424.1 διεαπου δασμάνως Φ.3: 

τ ριν Σ πύλεμον γι. 660,12 διετήσιος 12,42.26,6 
δίᾳ τοι ὴ, Ῥογά4 489,5}. δίατειξαὶ διευτυχεῖν τςό,36 

ποι ει στ, ΠΟΥ ΉΟΥ ΤῈ 693,9. διευφημιζον, ΡΥῸ διεφήμιζον 716,3 Ζ 
δ᾽αυχοσηι νομῶν; 216,1 διεχϑρεύφνδινί χόόσ,ιο 

264,16 δὶὶςἂν ὕπο - {76,3 9 διαςῆσαι πίω) σπῦλιν 

δίᾳφωι ἐσοοι αὔδρες ΦΠΘ:22 {{45.4 διέφησερ ὁ [᾿ρηρ .ἔτησε2ο 4, 
διαφιέναι 400,3 {.414.41 21 διαφαντας ἀπὸ ' ἑτέρω! 113.20 
δίαφέρᾳν σφίσι, μα ἡπιενε δ ς 41,30. δισήχ4, 4] ἀθϑάι 517,3. 9 6.42. 

ἤο χγ8,12.}.9.2)13 τὼ δᾳφέροντα ὅο4,32 

δίαφα αν εὐξφεύνημα 

ΟΜ. 
δικάζᾳν Ουὶ ὕχλοις ς 16.3.1 δικάζεοδο 

δηὶ “δικαιοδοσίαν ἥ ἧκεν 

δίκαιος ὅξιν ἐἰπυϑανεν 45 7,416 Σιτὺ 

δικάνιμο, ιχ! ὅνοι 7125321 

δικαςπόλοι, ἐρΈη 

δικαςήολα κα ϑίσαι ζὶς ὑ ὑπαιπίοις 7 2». 

δίκη ὑπάγειν 6 10,1 9. ἑάεν ἐσὺ δὰ 

ποταμϑ δίκίω ἢ πυρίς 

δικτατωθία 3 31053:2:.97)5.7} εαάέης 

ἔκτα τωρεία 319». 
διμίωνῥοφαί,Ἡ {94.24.9 171,4. 
δημοιρίαν λαμβαύᾳν {44.4.0 
δενεύην ἡ (Ἀ{|41. 477,2: 

διοιδοῦσοι πόλις 604,31 (179,20 
διοικίζεαϑαι 269,11 

διοικισμκὸς ἃ πέλεως 403,30 
διολέσαι κρύφα 209 .36.401,4: 

δηομινυ θεω, ΔΦΙΦΥΑΥΦ 2 61,3.184.3ς 

διομολογείαϑαι, ροί σογὲ 363,30. δι. 

διονομια οϑεὶςγοοίοὀ γα! 

16 ΑΡδΥτγὲ 114,4 ζ..1 38,21 ὁ 
καϊζόμενοι,ἡπεάεοο αἰδσερε. 71ς 

ἕ 

ας γι: ομάννς ΓῚ 202. 

26.214,1 8.23 8,16 δίκαιος ἐπι 
, λωλέναι Ι 

ΠΡ 616, "δ ἢ τ τ 

νέν, 1146 [μαγεγη. σοη(67413}0,.8τ΄ 
δίκαια διιυρέϊν, 46 τπγ8 γεββοηᾶε | 
617,20 τὰ δίκᾳμα κέν, ἐτ4 ἀ!σογὺ 
ρα αν (χανε άσεγς 448,19. ᾿ 
δίκαια ὑφέξομεν ὑμῶν 6.4.9.,.1 8. δ᾽ 
συΐκάμενοις δισὶ ᾧικαίοις, ἐοΥ δαὶ 

πσηι. 188,41 57) οὐτῳ σωυέξυσι 
τῳ δικαίω,112 Ο,10 ἐκ Ὁ δ και, 15 
γεό3ο,1ο, 63.2.7 σωὺ τῷ ὅκα! 
76 683,3 
δικαιοωῦ, ΤΡ ΠΗ σεμνοὶ 46,10, 
δικοηώματα ἃ Σρχῆς παρέχάν, Ίη, 

γε έμγα Αἰ αΥδ 146,2} 
δικαίωεις, ἐπὶ Ἐπργαῖε τὰ 72 ἢ 4 

καιωσιτ,ἠμ6.4.3.0.1ν αὐτοὶ ὲ δ'καίωι 
κοινίευ 797. .35 δυκαιώσςς λὐβρώπιν 

(156, 

337, 

351,19 

ἀΐφνις ο.3.65 2:19 ὑπὸ δίκίω εἰς 

ἢν 630, 47 ὑπὸ δκίω κατίσηοεν ὅδ, 

6,3 3 δ) τίω δίκίω ἀΐᾷν οἵ, “1 

κηνδιὴ ἐπαΐην 4. 1.7.37 δύκίωυ ἐπίωε! 

Μόνίῳ {97,19 δίκίωυ πὐϑνβειναι ́  
αἰδρὶ 441,7 δίκας αὐζῆς χεῤςὴ 

210,16 δίκας λαχώνάν 8.4.2 4 τὶ! 
δίκίω ἐπιτελέϊν 46),3.2. 1.9 7.031 

667,50 ταίδρμ τίω δΐ «ἴω σιυτελε | 

445.32:607.39 δίκας ἐ ἐρήμο, 
ἐκλείτάν Σ 17,18 δήκας ἀλόντες ἐπα 

128.4.33 δίκωις ἁλόντες 40.5.34 δ 

και αὐτοῖς ἐπιπῆησι τι 8.6 δίκας 

πέχά; 8.4.2 7. δήκας τοῖς ϑεοῖς “γᾷ, ᾿ 

μεμπῆας '44.40 στιὺ δίκῃ ἡκΥ 6.436 

{99.157 (1 

δικτάτωρος Σῤχὴ 240,11, 18:8 

διομιόσα ὡὰ κι᾽ - 277,5.731)14. δι μο; 
σαώμενος ὅρκοῖς ἰσυροιὶ αἰδὰ- 6.4154.0 

μολογεῖαϑαι!, ἐγ απ. ΕἼ 1.2 δ)0ὴ 
μολογηθίωῦ αι ἀσϑὸς ἀαφοτέρων,695.- 

[εὔρενν οὔε αρεάνιν. 734,39 
296.41 

Διονισιαχαὶ 



᾿ 
" θισία! 438..1ο 
πιτὲς Ποριοίδεον 2 7,7 διοπετὴς πέλ- 
π|130,22 ΘΑ 4792 Θεόπεμπῆος 1θὲ:- 
ἀδη52 7. .ς 78,538 4 
δυδϑω,, ΠΟΥ ογ6 407,29. 17 
ἐπανοργοῦ δου εῤ 4. 209 

' 316,28.416,4.2 
17.4.42 

Ἰαὶς μιάχεοις νἱκν(ᾳ ς 88,10 
»ϑέραι ἔχοντες 416,6 
« ΔΨ! ἀἤων, ενοιτς σοι ογῖς ἸΟΉΝ 
8: 110,12 δέχα ὁπ είαε, [πε γί. 
εεγεῦι6Ος,2 6 ἡμὴ δίχα, [πὸ 
ποὺς 402,7 
ἦϑεν 688,8 

ἡρἡμέξα 30,32. τῇ δεχεμεδιύ δὲ 
737.3 

γῦσῃ Ὑ 39,47, 5 αἱ. 

Ἰγθυζιϑοι , 79,17 δὲν, 4 κούενειν 
{71,4 . 
ὑκᾷν [271 6 ο, 3.4. διώκοισιν ἐκείνοις 

δίκας, κα ἑοίο τον ρε: [ὁ4. 4. 7. 
76 διωκιοδτω τη 472 73.4.7 δὲ 

ὑξιοι ρα ῆρυ., ἴσιο 
ὑρυγες τὸ τείχοις 180 3 
κα ἃ βουλῆς 394..16 δόγμα ἐκ- 

᾿ ρφν,αφσ δ᾽. {76,ς 
Ὅλιος, Τ) ποις ἼΣΑ 

ιαὶ π 39.927 
ἄν ρκιο τ 84.351, 41,4... δὺ- 
Ὶ ἔαν,οιανα εβκην οὔει 36.45.73,1ο. 
120. 21 δεδογμένον ὑμῶν ἴωῦ 170.7 

δόκησις, δρίῖο 163,11.268.21 
λίρ υχῆς ἀξίως 1 7 1956 

ὐνρπην ΚΤ - 14.32.9. αἴευ δόλου (ῷ 

ἀτάτος 488,3 
ἕα ἀγαϑὴ ὀφηα ἐλ ἰη. 6 γα το 
ζοκοπία κενή δ 9.8 

᾿ 617,41 
᾿ὑσὺ δόρυ πωλεῖ ὡς 7.26 

εἰκτοΐα 3.4.3 8.373.33.402,21 

227.18 

458,39.747.41 
30,3 

ὈΧΆΚ(Ψ0(0ΦΨΥ͂ Λγηῖς 386,37. Πε 
] δεδουλωμένος ΠΟ Σί 
οὐριος ἵππος 26.1.8 

τἀμοϑικὴ ἀτοπία ΣΙ 

᾿δεδρακότες, ἡ αοέμογες Ῥαιγαίογόε τις, 
Ι δ): ΣΤ. Ὶ δρώμε: «, ,)᾽͵ούφορωμ. 

77.30 
'ρὰ σμὸν ποιξιδ, ἀηξησεγο διτςζ,9 

ράφήξιος ἀῤήρ 24.4.3.33.4.36 
ρώξβεοϑαι. ΔΟΥΥΡΕΥΘδ {79,.4.3 

211,14.670,4.2 
ῬΖΕΣΆ. 

λυδδιος ΥὉ Δυέλλιος 6δὃΣ.9 

ΠΡ 341,3.3.361,3 6.410, 

ἀρ σοῖς 671,3.9 δεδυκότος ἡλίου 
ΤΠ πθ6..4 
᾿ἡδωμάμινον [ιομίέμαι 45,6. 664,30 
Ἶ ὑταιρίαις μαιγάλα δομυίμανοι 667,3 
Ἰώαμως αὐπῖς ἰῶ βοΙεγαη ὁζ3,1τι 
' δαιύαμιν ἔορ». Ροϊδν Αγ 82,21 κτ' 

Διώαμεν τι ἐμέ 696,:7 

[ 

ΡΝ Ὁ ΥΕΧΧ: 

δωωαςεύᾳν ἢ πόλεως 688,41 

διωατὸς χρήμασ, 99.,2.4.30 8,4. δώυα- 
πὶ χρήμασι ὃ φ, λος 66 5,17 δὲέωα- 

τὸν αὐτὴ! φεόφερ! 203, 30. ἐν δωωατῷ 
σφίσιν ἰώ 169,38 

Διώη, ῥγὸ Φιδίωύῃ 648,42 

δεκοίγργος οϑισο 64,47 
δειςαγαος τῷ δουλεύφν 16 4.7 διζαγαος- 

Φωῦτις τίωὺ πὰ ὀῥησίαν αὐ 96,22. 

Πρ.437.34 διςαναοαίοωῦτες Οἷς κα. 
κοῖς 370..47 δεζαναοκΐφαῦτες δὶ 

Ὧις- 307,41..4.4.458.1 05.9.61, 

ΑἹ 
δεκανπίλεκῶς ΣΟ ΤΑΣ ΔΌΣ: 
δὲέκαπόλα κῶς γόσος 6.38 

δὲζξατος λόφος 243,14:610,3 
δεκλύφα, σέο οὐ [ζμγησ 6.4..,27 
δὲς δίς, 7γω τος 15.8.22 
δὲςείχο τος τόπου φύσις 0,21 

δεκοξέλείιτα φαβμακα 140,14 
δεκευρεζι πληϑις 220,24 
δέζη μα ρέῖν Κ᾽ μα χέω 46,2} 
δὲςκάϑαρτοι ῥύποι 229,26 

δεκχαταγθόνιτος ὦ ἰούς [42,18.260,19 

δεξμολον γίνεαϑαι Φ.- {00,2 

διζκριτος αἱ αἵρεσις 2.57.29 

δὲζο;γήτως 377:3.44:,36 
διςπιλέμνζος ἰους 16χ16 
δι πόρατος 29.3.2 
διζ τυτμοι τύχοι 12. 12 
διςποτμία, Ή [ΟΥΜπ722 7. 8. 7.2.2 

δὶς δός ζς πόλις ὅ2 723,42 
δυςτέχ μιδροῦν τέλος 22 ομμϊ 
δύςίωνον πείϑης 26.4.2 

διεφν μία, Θ κατηγοοίαι 27,852 .4: 

διχεραίαιτες τὸ Ὡρᾷγαα 2.27,.1Τ0Ὸ δις 

Χέραι, οἐσί κῖφι 239.231.692.1 δὲ 

χεξαϊνᾳν ὅ7})- ὅ:ος 

εἰς διςχωρίας καϊξικλέϊσωι 7 1,11.7 07. 
22 

δὰ μάτιον, σἸδήσηε 2722 2 0.1.2 6.2.7 
δωρεων δγόδναι, φη 476 ΣΟ 6,47 δὼ- 

ρέαῤλαξεῖν, σγαῇ ἀσοιρ. ορῳ 

δευρει ὅτ πολλῇ " χώρᾳ Σ᾿ 

δωρημαδικός ἘΕΙαΣ 

δωροδεκνϑεὶς χρήμασι ΠΥ ς 

δωροδοκίας λύγ)ον ὑποδ, 748,16 
Ε 

ἐδύτεσηη αἰμρί γυυεγδ. 341,23 
ἔαρος Σρχομίνου 196,12 

ἑαυ τ ΡΥσσεαυ 74.1,28,40 ὑφ᾽ ἑαυ 
ΑΝ γνόντες, [πορτφτράϊοιο 69 6.13 

ἼΕξικλοι ργσ Αἰκικλοι,5., 7 “Ἰροία αγ1,8 
ἔγί σα, ΟΥ̓ 96 300,16.4.34,23 
ἔγγονον »γ0 ἔχψονον, ΡΥΟσΟΊ. 11,14. ἐΓ 

να, μα! 3.41.2 7 ἔγγονοι, ἈΘΡΟΙ δ’ 
41.28.370,11 ἔγ(ονοι,ροίζεγνῖϑι, 
23.40,1.{12,29,3.6 ἔγγονοι, 
περοίθν, ρο[ἐογὲ ὅογ.:9 

ἐϊχοαψά μενοι τοῖς σιυϑήκ. 326,16 
ἐϊγραφὴ καὶ εἰς τὰ Σρχεῖα οὐ,31 

ἔξραφοι νόμωι 132,21 
ἐϊγύίω ὁμολογεῖν αἰοὶ- 714. δ) τίω 

ἐϊγύίω «ὐδαγίνεῶχ 71.4.17 δ) τίὼω 
ἐϊγύίω τϑοάγεῶς 7 45 ἘΣ 

ἐγγνητὴς (γύετοῦ- 88.21.499.,39 
ἐγγυηταὶ ἔδωκα ϑεοιξ 5 Ο7.11 617. 

. 27. ἐγί[νηταὶ δοκῦαι ᾧ ἀφίξ. 633,56 

[99 
ἐγγυηταὶ κα τῆσαι ἀξιοχρ.7 11914. 
713... ἐγγυηταὶ ποιέϊοσα! 231,32 

ἔγγυα ἔχην πυλοοὶ -- 41,4 
ἐγγυῆσαι ϑυγατέρᾳ 20 8,32 ὀνείγύησε ϑυ- 

γατέρας 1{0.37 ἤγυαοϑω, οηκάεγε, 

Ροήδοεγε 7 8,4.0.372,2 5. οἷς ἐνεῖ:. 
γυνσαΐ 70 9.32 ὠνείγοἠ αἵο, βῥι 4ε- 

4ῥδά.7ο9.3 3 εἰγεγνημενος τέμὴ κόρίευ 

710,31 εἐἰγεγυημάνη ἑτέρῳ 70 9.4.4. 

ἐγίιὰ ἐδ φ' 14.1.47 
ἐγερην ρ᾽.9 ἀγείρῳ 739.,..3.{0 ἐγείρηνβε- 

ηϑειας ἩΘΣΣΙΖ. 

ἐξα ϑέξεοϑαι ἐν -- ὅιο.13 
ἐϊκαϑ» τω ὑμῶν φθόνος 407,14. ἐΐκο3η- 

μένοις δηοαῦ ἌἜΣΩ» Αι 
ἐΐκαϑιζεν λόχοις τ {78,28 : 

ἐπι φήσας φρουρὸμ ΟἹ{,219 

εἰκαταληφϑείς 241,46 

ἐϊκαταλείπᾳν ὀρφανοιξ 214.14. 6369, 
26 ἐἴκαταλιπῶν τίω ἐρημίο αὐτῆς 

116,24. εἶκαταλιπᾶν (ΘΟ πες δοωῦαι 

{ς 1.4.8 εἰκαταλιπειν οἷς δγιοὶς 567 6, 

3. εἰκατωλελοίπαωσι αἰδ6γ.34. 6,3} 
ἐΐκατελ οι ἀρ ε! χθιβαῖ όιςζοῖο ἐΐ- 

καταλάφΠ.ον πε χάρ. «{7ζ.26,{ ὃ 2, 

ἐϊκαταμιγνύᾳν Οἷς λύχ.34.2,2}.ι1. (41 

εἴκαπαιχώσαι, οὔ ΜΕΥ ς 80,4 
ἐϊκείσετου ὑμῶν βαρις 388,2 ς..437,4 
ἐϊααλεύςφοϑου ἴς σφετέροις 1ς6,2Σ2 

ἐϊκέλευςοι ἐκ} 218,12 
ἐΐκλημιῶ ποιέιϑωι. απ ἀγὲ {77,9 
εἰκλινοίσι τὰ νῶτα ς ὃ. 4,3 4. ἐΐκλι, εἰν εἰς 

φυγίω 615,20 ἐΐκλέμν δὴ ϑάτε- 
ρνμάρος 4.2 6.42 εἰκλίνην ζιν1- 2.10, 

ἐϊωσειηϑες Σρχἢ μαγίλῃ 67,5. (48 
ἐϊωῷῷ ἔχέν ἀδὲν 176,4 χα το ἔΠωτον αὶ - 

:64.30 
ἐζῳατὴς ἡδονῆς βίος 8 ς.14. ἐϊκρατῶς 

γαρρὸς ο 8,29 ἐΐκρατη γένεῶς ροτἐ- 
χω 1οΙ,46 

ἐκρατοῖς, ΠΥ ἼΠΙΦΥ Σ 4.4.3 ὃ εἴκραα 

τῶς κατέχήν 57 7917.25.6,44.298, 
τ6 εἴμ «ατῶς Ἐρχίν 234,41 

ἐκύκλιυν ἰκὺ τῇ πολ 6ς9,3Σ 

ἐϊκωλιοϑεὶ: εἰς πολ. ὩΡ. 17,ς 

ἐϊκύμονα ποι εν 2.2 

εἰκυμονοῦσα, σΥΦΉἑ44.506,4.6 τὸ 
ἐἰκωμονάμεεγον, [1745 τ6,58 

ἔχοι χωυαῖκες ς8ο,40 
ἐἴκυρῆσαι διςχωρίαις ΤΟΉ 
ἐΐκωμιον, ἑφτς ἤιε αι 
ἐζχήρήμοΐζᾳ καλά 27,20 ἐγχείρημα πα- 

ἐδίομων 41.7.6 ἐρχέρνμζ᾽" ἀπέση 
204,16 

ἐγχφρίδῇοι, σία αὶ τ 47 
ἐγχώφμοι, "πα σομα 44.22 
ἔδυ, ϑεῶν, αι ἀεοΥ 3472 54,7 ἐπάθη 

ἱδρύματα ξξ βρετητῥίά. 9 ξ5 τ3.6 

28.11.47.46.1ς 
ἔδρα, οη (6 {}45,οοΉ[4{.738.,.,.6 ἕδρας 

λαμξάνᾳν 73.206 
ἐϑοῖδες πολλῶν ἀγχοένων 107,31 
ἐθελύκακος {64,27 ἐϑελοκακεῖν ἐν α 
ἐϑελέσιος συμιπλέι! 41,13 (σού. 

ἐϑισχκοιὶ (δ νόμοις ΛΖ Κα 

ἔϑνη, σέπος, (πη [ηρηἱᾳ 6 84. ς ἔϑνη, 
46 ἐρογρφίγιμεγ1 σε εΥ ὦ. ἐπ ὉΜα ας 
αἰ, οἱ. 4ο07.47.408,6 

Νῃ ἢ 



:οο 

ἐν ἔϑε (ὦ τῇ πόλᾳ 619»3 2. ὦ ἔϑη ὄντα 

677.35Σ ἴϑη καὶ νόμιμα 46. ὃ. 

474.| ἔθη νόμος 24.4.14 
οἱ ομρτ (ἀϑιηξβνροάϊ υεγῦο 2.9.2, 

29. ἐγιδή, βϑηἰάοηε 1Υ1,4.4 

εἰ μόγε39.1.8.391.11.4.67,17. 
ὅ56,2. εἰδὴ βηοάο 267,42 

εἰάκα μεν, [πει272745 146,41 

ἔδετε,υ αι {Πὲς 6 5.1.4. ἰδων ὅσαι μαι 

479,21 
εἰ δὸὶ κἱσἰτεα 37 1,20.410,24 

εἰδοφορεϊνγεργα- 476,3ς.477.3}0 
ἐἔδωλα ξ φασμιαΐα, ῥεξίγα 3... 1.2. 

.ε6:,46.63,: .471.,3. εἰδώλων 

μορφαὶ πανΐο;αι 65 8.1 3 ἐδωλα, 

βιακίαονα 30.}.κ5.48543 ἐδως- 
λα καὶ σκιαὶ Ἰι μὴν 694.:4 

ἔεν δὴ, [114 {40.9.6 
εἰκείσας τίωὶ δᾳζνοιαν αὐτῆ 79» 21 

εἰκάζειϑαι, 4[{Πρρεἰαγὲ 2 2.4.2 εἰκοι- 

εϑεὶς εἰς σιλίωόν 477.3 ι 

εἰκασχκῷ τεκμαίρεοϑτι 5 7.39 εἰ- 
κασχιοῖς χοῦ αϑαι αἰξὶ- 395,11 
εἰκαςὰς κακὸς 462,39 

κΤ' τὸν εἰκότα λογισμὸν, δλς ΦΕΥΊ πες 
οομίοξίγα 424.51.169,40 

εἰκόνες ϑεῶν 478.12 

Εἰλείθυια, ἤαμο 7 ποῖπα 220,43 
ἔργα; χοίσαογε 96.4.3 ἀγοογέ, ργσ- 

βριύ.ὄ 9,17 ἐϊργᾷν τῆς δἰᾳ σεως 

20.516 
εἰρεσία,γ 2, 7:9.Σ 
ἐἴρετο ΡΥ ἤρετο 68,34.73.37 
εἰρίωοδέκαι [εἰ αίσετλῖ,5.41ο,15.74, 

17.74:1,6 

εἰρκτὴ ἄδηλος 64,58 
εἰρωνεία » αἱ {}Πρτε 4110. 7.3.3,8.2 36, 

29 
εἰς ΡΥ ἐν 2:7 δ. τς διό ὃ εἰς Ῥγο αϑὸς 

2δ:,9,33 εἰς τέλος, ΡΦΡεῖ“ο 30, 

416 εἰς τέλος, 1416|6721, 1}. 10174792 

678,7.1.63.13 
εἰςαγγέλλᾳν εἰς τὸν δῆμον, οίογγε “ά ρο- 

ῥπίενη [ἐπ ασομαγε 54.4.30. 6 

466,31 
εἰςαγγελίας ποιξὶν ΧΤ' - 716,1. 

εἰςαγήοχεν 6 32,2 εἰφῆγεν ῬΥῸ ἐδέησε 
ι86,45 

εἰςακοντίζην λόγχας {34.44 
εἰςήκουον αὐ δ οὐδέν 700.12 

εἰςξολαὶ ποι ἐιοϑοι 231,17 

εἰ«δ,)αὐνᾳ Ὁ ἵχα πον 2.ου "7 

εἰςένχιται αὐζις γέλως 39.4.3 4. εἰςελ- 
ϑέτω λογισμὸς ἔκα ον ἜΣ π,4 

εἰς γεῖαϑοι γνωμά γ7γοχ,6 
εἰςηγήματα, Ἐφ] δότόςς 

εἰειέναι εἰς τὰ ρα γκαΐ, γα “ἀἐγε ,"ᾳ 

φαροδνο 140,19 εἰρήᾳ πιλλις 
λογισμός 290.17 εἰςήᾳ αἰδὼς Ὁιὲ 

ἀπ΄.729.37 εἰκιόγτες ὑπαΐοι ΩΣ 

ΤπΆγ1 ΠΦΉ 7 5. 4.3531.514.4.11 
εἰφόδιον ).11456 “4 ΊΘΟ2 
εἰςπτιπᾳ αὐ ἧς κογισμός 216,10 

οἰ ςπορο ων ζὰ Σα βίνοις δρχέω, δα δέπῆς 

τηηρονγτσα σἱπάισαης 640ο,ς 

εἰςπέροιξαι δίκας αὐδοὶ- 499,7 
εἴωωρφιξις χρεῶν 333,2 

εἰς δι μή οϑαι Ὅις βίοις 217,6 

ΙΝ ΡΟΝ Υ͂Θϑι 

εἰςφέρᾳν νόμοις 41.15.16 
εἰςφοραὶ χευμώτων 217, 16.220, 
21 

εἰωθῷα ἐδωδὴ 427.1 
ἐκργο ἀπὸ, 371,20 ἐκ ῥγο μετὰ- 

.87,.8. ἐκ ὦ ἀδοκήτου 197,2 2. 
285,18 ἐκ αὐελπίτου 622,2 ὁκ 
ἢ ἀποοςδοκήτον 100,1 ὃ. ς 48, 
49. ἐκ ἢ αἰαγκοίου, πεσεἤάγίο 
489,44. ἐκτὰ ἀσφόλας, εῖο 10 7, 
21 ἐκ ὦ ἀσφαλεξέρου, Π24{1726 1 3. 

41 ἐκ βιαίου, 6 62.17.73, 
23. ὀκ Τὸ δικαιον,γ6231,30.6 90. 
2. (εὸ κ ὃ δικαήου,α[έο ράγεμα 
747.43} ἐκ ὦ δικαιοτάτωυ, 1:4:- 
[ιν 44.1.36 ἐκ “ἢ τεϑαῤῥηκό- 
Ὡς, σοηβάεπιεν 460,.6 ἐκ τρά- 
σου, Γαοίἠινηε 2. 04,37. ἐκ “8 ωδϑ- 
φανοις, ρα 1 87,1} ὁκτόφα- 
νεροῦ, ΦΡΕΥΦ 200,43. 648,4.2,ζ5 

“ἰδὲ. ἐκ φανεροῦ φαίανῃ 72, 
28, δ᾽ «ἰεόε (ἀρη{}Πἰϑ. ὡκ πονλῆς 

ὄδημιλειας, αἰεί, ἀσΟΉΥ 16 
466,43 ἐκ πιλλῆ. ἱαροψίας λαμ.- 
βαίφν σζοζ, 41 ἐκ προνοίας καὶ 
δηηξουλῆς 410 4. 411,42 ἐκ δεὲ- 
καλου, ἐμ [6.3 8,18 κ βιαίου ὃ5- 
που, υἱἹοίρη!ο γῃοάο ᾿ι62.17 ἐκ 
ΡΝ ζο που, 72,1 245 ΠΟ ὰ ό.4, 

7.38.4.13.4.1.9,37. ἐκ πωντὶς,ο- 
»ηπιῤηαγαοαα 213,11.4.6 8,34. 
ϑιγατέος Κογηρμία τ ὅπὸ. κ ποδὸς 
ἕπιὰχ 1Ο1,3{.182,14. 

ἑκα οντώρχ οἱ 86,58.87,42 
ἑκατόνταρχοι ΠΡ ΤΗΥΟΜΘ: 72.2.37. 
ἐλσίονη ἡγεμόνες ΔἸ λόχων 712,27 

ἐκξα νᾳν Οιὶ ὅροις 4.40,4.7 ἐκέαινᾳν ἐκ - 
27.1.42.461,7 ἐκβέξηκεν εἰς δέον 

416,34. ἐκβαίζᾳ «αὐοῷὶ γνώμώω 
{01,17 

ἐχξόψν, ἐγ ερεοηοα Κάο. 80,4 

ἐκραρβαρβεϑεω 474.4.3 
ἐχοιβαζᾳν ό4ο,19 
ἐκθολα), γΡΓοη οι ἐο[β. 609,5. ἐκξο- 

ζυλαὶ ποΐᾳ μιυῦ τ 8 3,),9. Ε«Ἅ4ξ ἐμέ. 
ἔκγρνοι μα ργοίθς α.3.37 ργοοάορΣ 

ἴλγοια 146,:5.711,9. Πὲς ἔκχο- 
γον ἄρμεν ζ9,20 

ἔκγριοι, Ἰρροῖές, ροϊεγὲ σχι,4ο 
ἐκδέχεοϑωι,ελ  βοξίανε} 3.3.3 7.283, 

13...41.29 ἐκδέχεοεω εἰ- 4062.47 
ἐκδηιμο γρρεῖν τὸ πλῆλος 410,27 ἐκδὴ 

μαχρργού μενος ὑοῦ 236,3 

ἐχδυα, τὰ ἀται ΟἿ πα ὁ. «δὲν 22.7.3 
ἐκδερδόναν. (ὃ ΦΧ ΟΦ Αγ 6 77.10 ἐκδοῦ- 

να, γραφίω «Ἐὶ- 474.14 
ἐκδγκήμαΐα βγο ἀδικ. 216,40 

ἐκδοΐον 57) ἕωμμωρία “θα δοωῦαι 418, 
20.{0 1.36 

ἐκεῖνος ῥγο αὐτίς ΖΟΣ 

ἐκεχήολαι (ὁ πανηγύρᾳς 90, 27) ἐκεχέσίαι 

πυλέμου καὶ ανοχαὶ ὠρὸς ἀλλήλοις 

482,10. ἐκεχάρχαι 1) πᾶσι 27 Ὁ, 

17 ἐκεχέρίαι ἔυ{Ά. τορηρ. 4.77.5. 
ἑκηξύλα {70,37 ἑκηξόλοις χέδαϑω μά- 

ἐχλαμευ, Μπν. 643. 
ἐκ ϑφώστι (ὦ καϑοσιώσει 134,8 

ὀκϑεραπεύφ φιλανθρωπίαις 3300,}9 

ΗΑΙ. ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 
ὀκϑηλωῦ αι ταῖς ἀγθογαὶς 424. 
ὀκθύμως αγρρνίζεασαι 11 7,12 .5.322,} 

55.2,)26.61τ8,1) ) 
ὀκκαλέμαϑου, το Ωγ 6 437 
ὀκκαῦσαι τὸ δεινόν 429,21 ἐκκαῇ 

Ὀιζϑυμοις 444} 
ὀκκλησία, ΠΟΊΑ 4.63,4.4. ἐκκλι αι, 
Δ δικαςνοΐων 273 

ὀκκλεσιαζειν αἰθὶ - 27} 
ὀκκλησιασησλον, ΟΟΥΤΙΙΣ 2... 

29.66ό.11 Ἢ 

ἐκκολυμ( ἂν εἰς γέωῦ 296. 
ὀκκομι ζω ποιέι τι, ἐλ [ὁ φ147γὲ 7), 

17 
ὀκκόηφν χωείον 314 
ὀκκωυμαήνεοϑαι 4 Πεξί. οἰϊοὲ 677 
ὀκλαμιωριωύεοϑαι ἐπιοίαγείδεγα, 7 

ὀκλείπαὴ χρῆσις 476,27 ὀκλεῖπῳ 

μησὶ χ38,4. ὀκλειφϑεὶς, οὔ! 
22.8.21 ὀκλειφϑεὶς, 71:6 Υ 72: 

439,14 ὀκλειρλερ ΔΕ ΓΉΕς 
11.370,1 8 

ὀκλιιυϑὰχ 

ὀκλιπαρηϑεὶς, ΘΧΟΥΔΓ 5 42 

ὀκλολίζεαϑαι, 671 ΕἼΘ ΑΥ̓͂Θ 71-ς 
ἐκλύσει ϑαι κακοῦ 68,47. ΤΣ 

ἐχλελυμέγα ἤϑη ᾽ 

ἐκμδρτυρᾶν “ἃ 
ἐκμαίῆψν, ἐλ δγεγα {67,44.71} 
ἐχμυνκαυε,ϑαι εἰς ἄπειρον 2 

ἐκνομὴ, μη ιο 1 

οἷς ὠ ὲ ἑκούσιον, 74: ἡ υοἱεύπηὲ δ: 
ἐκπαγλύμενοι τέω ὅψιν Μ 

ἐκπαυθίωῶαι δ αρχῆς τ 

ἐχσικραίνειϑαι πϑὸς- 745,3648 4! 
κγανϑεὶς ὅ7} - 

ἔκπλεω, ἀεση [σας : 
ἐκηληρθωῦ τοιὶ ΚΤ" γύμον φρατείας 

29 
ἐχπλήρωσις ΔΙ’ ἤφεϑυμ. μ᾽ 

ἐχπλήσσειν 

ἐκπεδὸς ἀκολεθέϊν ς 82,3 8.61 δ 

156.: 21 ἐκ αυδῶὼν, γε ξιᾳιο τὶ Ι 

ἐκπολεμόῆσοι ταὶ πύλες 17 7.32 ἐὶ 
λεμιῶσω πεῖς παφικίοις τὸ δυμοῦι 

641.42 ἐκπολιμίεϑαι ὠδὸς- 1} 
210 {0,0 εἐξεπολεμκώθη ϑϑς " “ 

Ὅι( 709,23. εχ ομαηλε ) 

λεμέϑαι δὲς - 374, το, (64 " 

ἐκπολιορκῆσαι Σ ΧΟΡ, Ὁ Ζ 

ἐχπομπὴ κληρέίχων 

ἐκποράὔειν τὰ δηητήδειά 
ἐκτρεπεῖς δωρεαί 

ἔκπή υσις [70 ἐκξολή ε 

ἐκρήγνυαϑειι. 6 ΜΤΏΡΘΥΟ 724... 
ἔχασον δὸν ἢ) 3 χό,ις ἔκαπογοδ πὶ , Ὶ 

131.25 
ἐκφρατεύτοϑαι φεὸ τ. πυλῶν 6 16,147: 

τορατευμιένοι τοῖο 

ἐκ πίασειν ταὶ δεευαίμες 3.4.4.,43. σὰ 
1 

ἐξέ τάνεν πολλαὶ υἱαὶ αὐτῶννιο 14, 
ΓΙ 

ἐκτειινοιμένν γῇ 

Ἵ 

ἐκτήκειν πὸ ζμμαΐζᾳ 

ἐκζιμαν, [εν ἤομοῦ, 121.39 
ὡιμᾶν, αἰδιρχαγς 437 

ἐκάσωι χρήμαίᾳ 179 
ὄκης 



ἔκψισις ζυμίας 432,2 
᾿ ὀκμοκαΐς γ86,γ. 676,58 ἐκδὶ 
᾿σμαΐ βοῶν φτϑό,τ6 

χ ϑέοϑαι, ΘᾺ βοΠΘγέ, ἡμάρ. δυδ,7 

͵ Ὁπος ἡλίκος ὃς, 9 
᾿ἐχτόπως ἀχϑύμενοι 2.12.3 
φέπεοϑαι τίω Ἔρχέωὼ, σοφαὶ, ἐγρ. 603, 
43 ἐκβέπεωαι τὰ δεινά 34.7.2 4. 

Πα 185,18 
᾿χφαίνᾳν 5 λόγον 46.,6 
κφανέσαϊᾳ ἐποδεικν. 417,20 
χφέρν, ΡΥΟΓΕΥΥΟ 71.37.11 ἐκφέρᾳν 55) 

μέσον4.82,.4. ἐκφέρᾳν εἰς Σ δῆμον, 

γεζεγγοάρορ. τ009.,: 8.698,18, 

.40.734.38 ἐκφέρᾳν αόϑς ζινα 207,47 
᾿ ἐξοίση δόξαν πονηραν {01,42 
φοροὶ βεπεύγις 17.4.4 
ιχίαι τίω γολίω 667.41 ἐκχεῖοϑτα 

᾿Οἧς δκρισι 403,2}.6 ἐξεχεῖτ παν- 

τῶν δάκρυα 4οϑ, 22 
ασις, ἐγ γΉρεῖσ 311,2.3 0.19 ἔλα- 
σις ὅπη σφαξ 208,27 

χαφρηϑέντες δαιμονίοις Ἱισὶ χέλοις ιὃ, 

5.2 
καῆράχ, ἀοιγ ρθη ρα ὲ 382,17 
ἐλαϑβοϑοι αἰϑὰ τί δκίω 713,8 
ἐλαηωμα, ἀεἰγέγροηϊα τ88,2 κα 
᾿ἐλάήωμα κΤ' αὶ ὄψιν, σοηεἰΣ Ὑ111147)2 

291.16 
ἐλαπωώσες, ἀειγίμ,οἰἶαά. 70.115 

αϑεὶς φυγῇ αἰδίῳ 480,46 
᾿ἐλαφρῶ ποιέϊ αὔτ, ἥοσοῖ (σεγε 67 3, 

27 
εγεῖον, Αγ». Εἶεν. 39.233 

᾿ἐπόλάς μηχαναὶ 624,36 
εὐϑερλαΐειν 268,47 
εὐϑεροςομία 396,36 

εὐϑεροωῦ ἀπο- 664,32.721.12 
εὐσις,1110 194,24 

εφανπνος θρόνος 10 ζ.37. 196.22 
λία, ζ)εἰ!4,ἰος. Καὶ, ΙΝ, ΣῪ 
γιύην ἔργον, σα φάγε αὖ ορεγε χό,1 ὃ 
τῆν πος 413,,.8 
γλαὶ πόλις 5.18 Ἑλλάδ) φωνῇ, ΟἿ. 
 πρμα 27.3.76.15). Ἑλλάδα 
γλῶηαν 270,2} Ἑλλάδα πτι δὲίαν 

᾿ μαϑεν 71,31 
λείπαν “ιγός 161,46 
πέλλφπὲς ἐκπληρουῦ {7756 

»λἰωὶς ἱςορία 724 
ἐλλιπὲς ἐκπληροαῦ 13»495 
Ἰδὰς ἔχον ὅηη τῴγο1,4.. 67 3,24. 

ἐλπίδας λαξόντες 72 3.8 χατ' ἐλ- 

πίδα Ὦ' Φέϑελ. 752 ΖΣ 

᾿ ἐλπίσειντες, Ορ "αἰ, 72.17.68 8, 
δὲ 

Ἰξατεύφν τῷ χωρίω 6),6 
Ἵ ξατὸς, ῬΦΥΤΕἰΉ5 δ,17 
ξοήσοωτες ἑαυΐζοῖς δ 8.4.1 

᾿βολή, [27 Π|.8,6 ἐμξολαὶ, οι: 
ἢ. 11.1.8. τι8,1ο. 14. ἐκβ. 
ἔμξολα, γοιέγα, 1 ἔογο Κονφάπο 

; 2 7 γ)γΆ41.2}1.11 
Ἷ ΕἼΕΒΝΝΝ κέρασι βοείος 8 2.20 

“Ξεδδιὼ ὁ ὁμολογίας 271.37 ἐμπεδῶν 

᾿ παρ ὑσνοίσης 703,.4.2 ἐμπεδοῦ- 
ὴ σιν ὅρκον, [67 4. ἐσέγὶ 713,28 

ΤΊ ΝΣ ΌΕ; 
ἐμπέδωσις ἵρκων 28ς,32 

ἐμιαπκεχόμενος τῇ πόλά 6 ζ. 7,46 ἐμ- 
“ἴδαεχ ὄμενοι ἐν -- 714.1} 

ἔμπάροι πολέμιων {31,17.{82»14 

ἐμπεροπόλεμιος 212,2 ὃ 

ἔμπηρᾳ κυήμαΐᾳ 10,3 
ἐμπιπλαῶς αὐϑα δὲιας 2 8.42 

ἔμπλεως ἡ δονῆς 29.11 

ἐμποδὼν ἵξοιοϑε ἡ μὰν 430,32 

ἐμιπολιζεῶς 77:40 
ἔμπογον καὶ Φερέποιον 182.11 
ἐμιπορεύεαϑαι, ἐγ ροΥ "476 408,4. ἐμ- 

πορεύεδχ, πΕροΙΑΥ: {87.231 
ἐμιπόρλα μεσύγφα 43 2.28 

ἐμπορπά οα΄. 129.36 

ἐμιωδόϑϑια δαύμαα 663,21 
ἐμπὺύρε ϑυσίας κατήρχοντο δὶ ζέας 9. 

26. ζηάγε ξΞ ξϑ πμια. 

ἐμφανή ἔργα τόϊ,4 1 
ἐμφορεν δὶς λόγφν ΧΤ' - 719.34 
ἐμφεοπεὼς 182.:1ς 
ἔμφρων ἡγεμῶν 481,4 
ἐμφύλιοι δέ γοςα σίαι 82,{ζ.340,2 ἐμ- 

φύλιον ἄγνς 29.7).2...28 
ἐμφύστυ, τι σο με γ4γ 8 747,14. ἐμφύε- 
οϑαι τ᾿ πα[(οὲ 328,12 ἐμφύεται 
αὐτῆς, σοηαρίσδϊ. 6. 713.14 
ἐμφυΐι Ἔρχαὶ 203,10 

ἔμψυχον ργο εὔψυχον {809,44 

ὦ Ῥγ εἰς 9.38. 433,43.66,..4 
ὧν αὐτοὶς , ΡΥ ἐπ αὐτοιᾷ 187,1 6 

ἐναγτίαις ἔχέν, ε’είρ. ΣΩΤΟΣΣ ὧν αἷς 

οαυῃ )έοϑοι 134.23 ἐν δρετῆς μοίρᾳ 

φιϑέναι 5. 28,43 ὧν δωωνα τῷ ἰὼ 510, 
σ ἐν φρονι δὲ ἐϊ γον 717.6 ὧν χιρῶν 
νόμῳ ἔποκτ. 7.2 8,14. ὧν δρ χοῆς,142- 

τ 34.9.2. ἐν μέρ4, ῬΕΥ Ὁοῦς χ68 
40 

ἐνώγᾳν δ πόλεμον, εἰ απξίογορ ε18 
[Ο1,20 ὠῆην αὐτοιὶ ψηφίζεοϑαι 
418.2 ὠάγεοϑαι Ὡόϑς δίκίω τ14., 

44 
ὠναγεὶς κολάστω 1{0.8 

ἐγα γισχκοὶ ἀεβεηξ. 129,2 

ἔναγχος, γδΠΕΉΣ, ΠΉΡΕΥ 15. 8,29.169, 
2 7 ἔναγχος τὸ χρύγα 400,13.412 

17 
ὀγαγθόνιος ἰδέα 7,128 ἐναγθνιος ὄρχησις 

477.2 4 ὀιαγρνις τος δοκία 604, 
Ι ἐναγρόνια πα) τς 736 

ὀνδνλαγὴ δ νομτΧ 23,14 

ἐνανιωϑήσεδκ, ζῇ. [ση. 48,39 
ἐναπέλέϊν ῥγ0 ἐπαπάλ. 320,8 
ὠαργὲς μάψυμα 2 ας 
ἐναρμιόξοντες σφενδόναις 641.40 

ὀαρχόμενοι βυφᾷν 20,46 

ἔναυλα ἰώ ἔπι {64.219 

ἐναυλίσαι ναι 127,22 

“προϑυμίας ἐνδεῶς ἔ' ἔχοντας ,64.17 
ὠνδεικνυῶκ ἁπαίᾷν φιλοφροστιύίΐω 102, 

10.296,32 ὠνδείκνυαϑε εὔγοιαν 

702.19 
ἔνδημοι πολέμιοι {49,41 

ὠδοημεῖν, ἐπ γε ο[ 220,24 
ὀνδιαίτημια ἄχαρα 29,9 
ὀνδγαμιάνᾳν {30,3 
ὧν δὲ), δόγαι ὀρχήσεως οἱ μαΐᾷ πὶς ὀήλοις 476, 

24.477,19. ὠδοωῶα, »ΡΥΟΑΟΥδ' 

ΙΟῚΙ 

48,46 ἀδουδαι, σεάδγε 531}.46 
ἐνδοωῦαι μαλακὸν «δὲν χ83,41..4.88, 

27 ἐνδοωῦ αι μυηδὲν ρὸς- 283,2} 
ἐνδοιὶ οἴκτῳ {4,37 

ἐνδοιαίαᾳ σαι ἔτιἐ δέν 6 17,16. εχ, 66, 
1.4. ἐνδοιαζόμενον πορῴγια 465,8 
ἐνδοιοίςως ἔχήν αφος- Ι61,ς. 380, 

1 ἐνδοιάςτως ἀκροάοϑϑα! 680, ἘΣ] 

ἐνδυόμενοι τὰ ὅπλα {92,34 
ἐνέδρα πς 606,9. ἐνέδρας κατέχεσθαι 

{73.»42 Υ 
ἕνεκα ὁγ941{4772 49ο,9 

ἐνεργὸς ἐῶ αἰθὶ αὔτα 2.5.3,.35. ἐνεργὸς 
γη,1ΕὙγ 4 77:4 σοἐΠΉ. 29.Σ:1 

ἐνεχυραίζειν 263,41 

ἐνωώ, ἰοεα! 491,47. 683,40 ὡς 
ἐνίω μάλιςα 418,.4.3. ἐνόντα, ηα 
ἰοεὶ 449.1 

ἔνϑα, υδὲ 603,17 
ἐνθατήεοϑαι 217 2,15 
ἔνϑεος ἄφνω γίνετώ Τ..2:2 8 

ἐνθύμημα, ἐμ 46 Ή124772. 432. 8 ἐνθυμιή- 
μαΐᾳ, οσίϊα! 1ζ90,7.691.34 

ἐνθύμιον, σορ 4 1Ώ772 20,21 
ἐνθύμιως εἰγορνίζεοϑαι {32.222 

ὡς ἔνι μαλιςου 434,13 

ἐνιαύσιος Σρχη 119.47.177524. ἐνι- 
αὐσιοι αὐαγξαφα! 234.30 ἐμαύσιϑι 

ὡὩραγματέαι, αἸπΔέθς 213,2 1 ἐνι- 

αὐσίων͵ςορία 220,29 

ἐμαυσιαιοι αἰοχαί 330,33. ἐγιαυσιαῖοι 

Ἐρχτες 537931 
ἐνιδρύμανος, 4} [αν 23,20. ἐνιδρυ- 

στίμμενο! πύλές 220,31 

ἐνίςοι ὡς, οὐ [676 103,7. 310,16 ἐνί- 
σοιὰλ αϑὸς- 4Ἃ0 8,0. ἐνίςεκῶς πέλε- 

μϑν τ - 106,39 
ἐνόδγα ὅπλα 240.3ζ 

ἐνοίκησις ΣΤΥ. 
ἐνοικουρᾶσαι Φραρφί 242,44 

ἐνοπλιοιὀρχήσες 173,44.477,16 
ἐϊύπλιοι μδηέται 288,2 

ἔνορκον ψῆφον ὅηηφέρᾳν 411,36 

ἐνορ μέσαι λει! αἰγαιὸς 42..4 
ἔνοχοι ταῖς ατίαις 180,4. αἴ ἴσχοι ἃ αἡ- 

ζας 323»1ἈΆ0, {π|ῤἐξί εν. 
ἐνσει4ᾳ πλαγίοις τι ;π. 2 6,46 ἐνσείει 

Τῆς πολεμίοις {71:.6.614.1 

ἔγαπονδος πῦλις 131,29.293,42 ἐν- 
απονόὸι ( φίλοι {3121 

ἐνοραζοπεδεύεοϑαι 724,14 
ἐντάφιοι κόσμιοι 128,1 

ἐντείνάν πληγας 84.8 

ἐντφχίστω 192. 

21,12 ὀντείλιοι οἰκήσος 

ἐντετηκῆα ασλάϊχνοις φροντίς ζ1 8,1} ἐν- 
χετηκὸς δ) ταῖς ψυχ. 296,.4 

ἔνζρμως ταφή 117,39 
ἐντόπιοι πόλεμοι 4{τ05,{ 

ἐνῥέπεῶχ φίλοις αὐδρας 5.10,36 ἐνῥα- 

πεὶς μινος λιταῖς 5 26,45} ὅκ εὐῥα- 

πέντες τίω αὐ βρωπίνίω γέμασιν 169. 

27 
ἐνποίξετοι πληγας 411,20 

ἐνῥυφάτε ἡμῶν 391.39 
᾿ξννάλιος, Οπαήγίμη Ε12:.21 ἔΕγυα- 

λίχναός 114,10 Ἑνυάλιος λόφος 

617,41 
Νπη 1} 



ΤΌΣ 

νύπνιος ὅ}ις 46.3 

ἐξ ργο αϑοὰ, αὖ ς 5.4.4. ἐξ ὅημταγῆς Ὁ 
δημδόχων 726, 33 ἐξ ἀπεοςδοκή- 

τό ζό,το ἐξ ἐπίμε. ργΟΆΡΙδ 

320,46 ἐξ σε αἼΜΑἰΠῸῪ 332, 
2. ἐξ ἑωθινξ, αάη 5 73,14 

ἐξάγισυς, εχ [ἐογα!1 9. 271,38. 2δὸ, 

12.410.,37 ἐξαγιφον ποιεῖν δραῖς» 

διγῖ ἀοφηοοΥδ 12,34 

ἐξαγοκῶσαι, εχ α(}. 704.37 
ἐξαγρογίμοις τάφροις 246,22 
ἔξαιμαῆςν ταὶ λύπας 494,11 
ἀξήμν, ὀχ! π15 1ο8,30.5 68,20 

ἐξαίρειν εἰς ὅηφ. 15 6.3 ὃ ἐξαίρεν ὅπῃ 

μεῖζον 482,40 

ἐξαιρέοϑω ταραχὰς Σψυχῆςοτ, 25 ἐξε- 

λοιωῦτες τὸ φρέολον 5. 5.2,35} ἔξαιρε 

τ ϑέντες, ἘΥΡΜΟ: 479.11 

ἐξαιρεδνλαμξανεν 206,46 ἐξαίρετον 

ποιέϊανι, 379.545 μηδὲνγἐξαίρε τον 
ἀφέϊοϑοη 2929, 6 

ἐξαίσιος ϑύρν (ες 301,5 κραυγή 21ὃ, 

9. κρημνός 4.14,1.4. ἐξαίσιον ῥαῦ- 
μα 570,41 

ἐξοτέϊαϑαι αϑδῷ - 418.30 

'ἐξακεαυαι. (ἀγ εἴν 66,2 
ἐξακισήρλοι ϑυσία! 3 2Ὸ» 19 ἐξακε- 

φσήραοι ϑεοί 628.38 

ἐξακονίίζειν 212. 40 
ἐξάκουςις ἰὼ ὁ χόγος 666,:1 

ἐξαλέϊψω, τὰ φύσ. δκ. 21,28 
ἐξοιγϑβιώσιιι, αὐαί. 719,36 

ἐξανιολθδς ΤΩ 
ἐξαι ἄλωσαιν 402,16. 5 0.35 ἐξα 

γϑδηϑοϑαι 72.326 ἐξανηλω μένος 

δαπ. 31.8.26 
νέξαν ϑιζιοϑαι 424.29 
ἐξανιςειναι, εἰΐοογθ 49,14. ἐξαναφήναι, 

ἐχρπίϊον ἐδ 18,17 
ἐξαπατν. "4:9 τού 41.482,21 
ἐξαπιναίως παρεα 52,20 
ἐξα τιρέιϑαι  ργυρὰν 431.8 
ἐξατῆτοϑαι τῷ πιλέμα 3610 ἐξαφϑέν- 

τες ὑπο ὀργῆς 20ό,10 

ἐξαονϑμ ει τοι, ΗΜ ΏΘΥΑΥΘ 267,16. 

353.13 
ἐξαρνε αι πλνομιμα παῦτα 630,21 

ἔξαριος ὦ ὑαὶβ ἐϑενὸς 443,22 

ἐξα, πα εὐ ἃ ὕ. γιϑ, ς 
ἐξαρτύσαι, τ ἐγ εογὸ 312,18 ἐξηρ- 

τυβμάνν ςραΐ ἁ 224,27 

ἐξαρῤχὴν μολπῆς 47 Τ123 

ἀἐξαρχῆς, ἀρ τΉ1110. 72.2.3. οἱ ἐξαρ- 
χῆς Ρτυ πὶ 9 6,18 

ἐξέγερσις 4. [9720 202.325 

ἐξ, πᾶν, ἐμ 4 Ή11478 14,11 

ἐξείργεώϑαι 38,47.66,3ς 
ἐξελαϑεὶς ὠκ ὃ σα. 497,32 
ἐξηλέγχϑη αὐὐρῳ ασονδῶν 171,40 
ἐξελευϑερακὸν φῦλον 276,8 
ἐξελίῆ4ν Τὶ λόχοις 427,12 
ἐξεμ πυλῆσαι Ὑ φίρῶν 184,21 

ἐξε ανιας βόνγόμενα ΣΟ 

ἐξ ράσιω τὸ ὕδωρ 129,15 
ἐξεργώζειϑαι, ργεοῖζ, ἐχράρη. 678.47 
ἐξερεύγετοωι, εχ ΟΉΕΥ̓ΑΙΥ ,8 

ἐξερημοιῦ ἱεραὶ παῤῥῷα 144,46 
ἐξῳμίωενειν εἰς τίω ᾿Εγλάδα γλῶώρσοιν 

ΙΝ ΤΟΝ ΝΥ ΑΝ. Ὁ Θ. 

4,28. 5 26,11 
ἐξετεζειν τὸ μέγεϑος 210,3 ἐξεταζιν ἤϑε- 

σι, 1.792. 226,1 5. ἐξεταζειν πα- 
εα τάνωῦ τῳ8,8. ς 82,18. ἐξετά- 

ζεοϑαι, ΟΡ ΟΥγὲ χοδ,37.239. 
29. ἐξεταζεοϑαι ἐν πολέμοις, ΟΡΕΥ 47,2 
{παρρρργοϑαγε, [δ (ῥεξέαη άπ [ὃ 
Ῥ'αύδνε 213.1 δὲς ηηθλ', αὐτὸς ἐν 
τοῖς φρρέγμιασιν ἐξεταζόμενος. ἐξετα- 

ζόμανος ἐν δρχοῶς ταῖς μι γίσα,ς 96, 

47 ἐξητασμεέγος ἐγ ὦ τα σιν ἰγαϑοὶς ἔ ἔτ 
γρις 591,36 ἐξιταζεϑαι μετὰ δδδ' 

ἐχϑρῶν 84,41. μεΐᾷ παντῶν ἐξετά- 

ζεωαι, Ν᾽ 90.132 

ἐξέτατιν ποιέιεϑαιι δ ὧμμ. 238,34 

ἐξίπαςαὶ (Δ κολαςαὶ 127,39 
ἐξευρεϑείς 69.109 

ἐξέχεϑαι μηνὸς, ῥάγεγέ ό:.2 
ἐξηῆ αι ΟὟ δεήσεων 302,2. 6.301. 

24 
ἐξιλάσα αι εὐχαῖς τῶ 
ἐξεςαναι »οεάεγέ 175,26. “ἀοη2 πα- 

ξα χο ρέϊν τρια. γ0 

ἐξι σῶσω τ βλάξαις ταὶ ὠφελείας 307, 

47 
ἐξίτηλος 146 21.530,19 
ἔξοδὺς ὦ χώρας 21,42 ἐπ᾿ ἐξόδω ἃ ἐρ- 

χῆς ἰὼ, γραριξαιμ6 φυτ ἐχεθαϊ 

53.90,17 ἐξ'δὺς, ἐχρδάμ:ο9. 103, 

24.73.4.317 ἔξηδὸν πιιειδὶ, ς 31.1.4. 
ἐξο; κί, ζειν πῦλᾳς τῦλας 340,21 ἐξοικί)ε. 

αϑε! εἰς - ΕΘ ΑΥ δ δδόιτὸὃ 
ἐξολέσει τὸ αὐ τ. 369,18 

ἐξόμνυ τω τί πὸ ατιίαν 326.14 

ἐξομο ϑοϑτι αὖ τοῖς ΚΙ, - τὃς »4.5 

ἐξομολόγησις, σφ [}1ο 404,12 
ἐξορμσμκὸς, γδίεραι το ἀπο 
εξυισια, γα ση να 15 Τρ.28 

εξυισιάζειν ἐν ἐτίμοοις ὅοι,7 
ΡΥ ΕΠΝ ᾿ΕΝ Α 
ἐξωθέ ἡ ταξ:ως 307,5 ἐξω αι τῆς 

φύσεως 313 ὃ 

ἐξωλείας αὐτῶν 731,3 4.  ἀπωλ. 
ἐξωνόμανοι χρήμασι 234. ἧ λῆμμα 4 
ἑ ρτοοι καιροὶ 268,27 

ἐχαγ) ελλήν Ρ7γ0 ἀπαγί 19.29.39, 

24.316 .)6. 613,6 ἐπαγίελϑεὶς, 

ΟΣ 6409.20 
ἐπώγάν δ ἐπείγεοϑειι, αγεῦο Μεπιξιαεί. 

ζ00,332.306 δὲς ἐπείγεαϑα, εἴδετε 
εἰμεῦῦε 211,10. 794 2 ὅπα χῦη- 
στεῖλτι κἀξ ἤζη. 288.2 32 ἐπα οσιὶ 

ζμνι δίκίω ἅ..7.27 
ἐπαγαγαὴ, ΠΉΡ γε ον ον 3... 
ἐπαηϑργο εἰς τὸ ὀμ δ ῬεΟν 3.47.1 , 

345,27. 7 19,9.5.67.7. 572.38 
ἐπαγεγεφθῆη- 497,44. ἐπαγρχὲ 
πυρὸς ὄππεικ. Ιου, 8 

ἐπενᾶν, ργσϑαγε, Ατοόρί. 04,27 
ἐπαίρειν εἰς εὐτιλμίαν 1ό;. 2.1 

ἐπα ποι. γδι 72,2 1:ορᾳ ἰαοαίπιοι 
ἐπακτὸς ἔξωϑεν ϑϑήρ 120,10 

ἐπαληϑεύεοϑαι 27.4.7 

ἐπόιλαγαὶ χώμων 684.: 
ἐπόϑήρλοι γί. οὐτοι κι τη, 2.9... 
ἐπόηξεις μὰ αἱ ὅπλ. 276,3} 
ἐταιάγάν, γΟΉΕΥΙἐ 213,2 ς. 480,16 
ἐπαίαγκες Τὴ σφίσι- 734.,41.586,2ς 

ἐπαναγκις, "φρεβαγό 686,27 

τ ν ν..... 

ἐπανόιῶσαι, αὐ [ εῦηδγ6 7,17. ΤΑΦῊ ἀπ᾿ 
ἐπανασείν, 1] ΗΤΑΥΘ όφο,: 
ἐπανάςοισις »᾿π[γγεξξῖο 143,34. 

2όι.17 ἐπανάςτισις Ργ9 ἀπω ἄτας 

σις, [ὃ ε{710 ψ ὍὙτ0.31}0: 20,6. 

ἐπανατεί: εοϑαι ἀπειλας 3 78,18. 419»4 ' 

ἐπανήίθισι τέιὺ ὄήηϑυμι. 541,35 
ἐπανα οιῦτες ἀυτωῖ 424, 

ἐπανορϑῶσοι Ἃ οἴνων χρύμασι 272 31 

ἐπανορϑῶσαι τέω πενίαν πλύτῳ δικαίᾳ 

65:.3,2.5. ἐπανερϑώσα εϑαι πίω) [ΡΣ 
194.,28..311,.4.7 ἐπανορθωσόμενο 
ταὶ ἐλαώσες 705,22. ῬΥῸ Οογα, 
Ρεηάγε 191,13 
ἐπευύρϑώσις ἀἰποθλας 

ἐπαρορθωτης Τῇ χομνοντος 
ἐπαΐξι σις ΔΚ! καλῶν 

ἔπαρχος ᾧ πύλεως ᾿ 

ἐπαυλιζ ων, 1 ΦΜΙΟΥΟ ἀσόγο δὶ, 
80,30 

ἐπεὶ, ΦΠΘΉΣΑΤΙ 66 5.3. ἐπεὶ δὲ ῥγ' 
πᾷδὴ 702, 

ἐπι δοὺ τάχιςοι, (1777; ἈΡΗΥΙΗΜᾺ 7212 
ἐπεδὴ, Φ ΠΟ: ς δ4.,2 ἐπφδὴ τ τὸ 

χκα, (Η154 βΥΠΏΜΗΡΗΙ 3.2.,16. 38, 

3. 4 
ἐπείγιοϑαι, ΥΘΟΥΙ 162,11 ἐπείγια 

ὅπ) - 180,3 ' 
ἐπέκίνα τῷ πετ. 183;3 4: 108. 
ἐπι ξασης αΠλείμα ααχναι 
ἐπιξα μδρτ ἐν 

ἐπιξεσιν ἄχει τέλοις 

ἐπιξελθέν ἔργῳ 

ἐπερεῦχ, τπ|γγ σάν 

ἐπέρχεαϑοι, οὔτγδ 5. 41,15 ἐπελϑ 
σῷ, αὐ (υἐ. νχ! 

ἐπετῴοι ϑυσίαι ἴω 
ἔπνλων ὄχλον ἢ 
ν᾽ ͵ 

ἐπηλιΐς, “ἀπεης Ἷ 

ὅπη ργο ὑπὸ 86,3.4,37.91.,:1. τι ει 
1 5.17.112.37.39.130,4.3.] δ ἯΙ 
1.207,6, 5. χ19,10.,47 γί 
Φ..411,4. {123,19. ξ5 41 ; 

ἐμξ ργὸ εἰπ᾿ ἐμξ 80,1 ἐφ᾿ δι 
πο 402.39 ἐφ᾽ νὶς, αὐον 
ΟΦ 1Ὸ ἐφ ἥς Ργοατ᾽ ἧς 182. 

δὅηὶ ργο μιᾷ, ΘΆΡΕ ΟΣ: π; 
}γο ὑπὸ 772.217 ἐφ᾿ ἑαυῆβ 
λεύξαϑαι 33.4.33. δ)  δήμε σι 
κρίσις, ηε δἰ οεκη ομο ρει ῥϑΡ 
2. δ} σου,αρηά 16. γ3ηφι 
711 17 5) σφῶν, «ρμά (δ 
τις ἐπ᾿ εξοιοίας, ΠΣ 
“4 717,41 ἐφ᾽ ἐμαυτῇ, Ὧν: 
16746.9 ἐφ᾽ ἑαυτῶν, ΡΥ [6 63 

28. ἐσ’ οἴκου, ἀογρλεῦ 41.16.11 
27.193.7.{Ργ0 φοίερν οἴκαδε, 
εἰονα 3 5 )316.1 ἐσ’ οἴκων, [μα] 
φηῷ, σἰσ»ΆΜΉ702 17 5,,4.3 ({4ν 
Ρέγτι 7 οὐ ἐάσει σοι, 

κὸν 277,6.307,1 5) δ: 
πέδον, τη φαβγα 4.1.,47 ὅσ). 
ὠρέσεως ἡἥδνται ᾧ αὐτῆς, ΤΠ 

ξ'οροηαι τη μεττ 694,24 
πὶ κιφόγαίων εἰπεῖν 124,6 ἤν, 

ἐμπύρων ὀμυύην 14:27 δ) ϑεῶντ", 

τῆς δδεῦαι 299,20,641, 20, φά" ἵ 

ξὅ τήμια Ἶ 

ἐπ Ἢ ' 

᾿ 

᾿ 



ἐκ ἀγαλὺ ἁ πίλεως 75 4.10 5 
“τῷ ταίτων ἀγαθῷ όοι,47 δηὶ τῷ 

σφετέρῳ συμφέρονθι 435..4.2.6.2.4.1» 
ὭΣ 57) κακῷ πόλεως ἀφίγκιαι 74 

30 ἐπ ὁδὲνὶ χοησῷ ἤρόμενον, ΠΟ 

᾿ ὕοηο οομμο [αξβαρις 43,34. ἐφ᾽ 
οἷς δικαίοις, γε οοπά. τοῦ,16 

ὅηι ῥητεῖς, σεν Μὲ σοί. το 1.11 ὅγὴ 
ῥοῦ ζισι Ὁ διωρισμένοις 641,17. 

.,6337.6 δ) τότοις χαιρα ἐἸ οϑτα, 
ἐφ᾽ ὦ τε, δα σομάϊίομθυϊ- 6 41. 
τς δ) τότῳ - ὅ7) τῴ- σα σοπἀμὲο- 
το ὑἱ- 742,2 Ἷ ὅδ: τοιότοις, ἐαἐῤ. 

ἐξ τ66.:τ ἐφ᾽ ἡμῶν ὑπταρχή, 1: 

πο βιμεη οἱ 28.,13.β6 700, 
26 ἐφ ̓ ἡμῶν ϑι ὀμεενον, ΟΠΕη2 14:π0- 

ὑδ ροίτννην ε[δι 308,4. 5) τοῖς 
δημότοις ὦ, γέμον Ῥίούδεγαι! 430, 
φ( δὲς ὥς ἐφ ̓ἑαυτῳῖ, 9 “41,472 
ΠΡΕΗ 697.14 πὸέφ ̓ὑμῶν ἢ) μέ- 
ρς 614. 320. πὸγραῦ ἐφ᾽ ὑμῶν 20 ζ, 

42) ὅ5) τῷ δόμῳ ποιεῖν ἀι. ροραἰὲ 
Αγϑίιγίο Ρο’ Ῥϑέτεγε 216,12. 718, 
40 ἐπ᾿ ἐκίνῳ ποιή οι βύλοιζ λα- 

"ξέν 414.320.744.40 ἐπ᾿ ἐμεὶ 
πεποιήκασι τὸ ποΐτο 7 ΟΟ,21 ἐφ᾽ ἐ- 

αὐτῷ ποιεῖν. [δὲ νἱησί.ττ0,47 ἐφ᾽ ἐ- 

᾿«υτῷ β νήειϑει, [πὸ αγδιγάιεγο- 
ἰγὲσς 8,18 ὅ5}) τοῖς πολεμίοις γίνεὰχ 

67,30 ἐφ᾽ ὑμὴν γγυέοϑαι 396,45. 
68.0..41.(ργοεοάον ὑπὸ σ 17,1) 
ἐφ᾽ ὑμῶν γγυέϑϑωι διηκοισαὶς., ὙΦ. Υ14722 

[μύιγοτηαλοίτεης 4.4.8,2.0. ὅ5: τῇ 
πολῳ. 12 οὐδε τ90. 46 ἐπ᾿ αὐτοὶς ἐ- 
πίκετα, σέ ποκα δεν 407,: « δ 
ολχ Ὁ.20 ἐπ᾿ αὐτοὶς κομίζεται. 6} 

ΟἸς τείχεσι, (Ὡρ6Υ τ. 612 3,7 ὅγῃ ζὶς 
πένησι, 4αηε. Ρ. 5 8.37 ἐπ ἐκείνοις 

νοΐξ εἰΐος 464,58 δγῃ τέτῳ, ροδέ 

ὕπο ζ 96,32 ὅπῃ τόπις, ροξί δά 
"17. 6 ὅδεπασαιςς, Ροδί ογαηθ 
123,6 
Τπλ νομαὶ ἐξ ἐξιέναν 207,1. δ) δόρυ 

ἐφφ Ι90.13 δ) ταὶ χίρωλαμξά- 

ἀν 21.411 δ) ταδὲ τῷ τι. οἷς ττὃ, 
19. ἐπ᾽ οἱωον, ἀο»»2,47») 2.7 7.,6.37., 
τῷ, 714ερρ β᾽ε)ηεεη τς ἐπ᾿ οἴωου, υν 
γάμίο ἀππ16 οὐ ἐχροβιμεν. 
Ξαϊνεν τῷ τείγοις 494, 49: ἜΑΊ: ἜΤ 

133016 ἐπεξης Τ᾿ ἐρυμτλ 7.2 

ἰπιξῶᾳ ἀπίωης 216:,45) δηιβαὲ 
Ἱπιλίας 41,20 δηιξίῶαι παϑώας 
Ὶ ἴ,.346, χο. ζιονε ον αι. ὅγη- 
Παἤνονταις τῇ Ὁ. ὅ:0.33 ἐπέξη τεί- 

σι 631,30.663,35: ὄππξαινειν 
ἧς πίδιςοωρ. ς 3.5. ,.11.6 20,27 ἐ- 

᾿αήνοντες ἀλλήλοις ὅγι.τ4 
ἢ λὐῆσι τῷ τείχοις 491.32 ργοὔτι- 
᾿αἰνοισι, “τὶ 494-40, 5 αἰκότ. ὅγπ- 

δὴν, ἩφνΉΘΥΟ 33,40 δημθολόντες 

λας 36 7.41 τὸ δηηθλιον, 6977- 
εἶρης ροΥ Το 217,10. δὲς τὸ ὅγ- 
᾿ἀἠρνλάχος {4:,57.τὴ δηξθιον ἐξ 
ἄξω μέρος 223,12.10.ζ 44. δ τίω 

; ζλήνᾷ μυγανλαδᾷν,ἀρῤνιῖρον- 
ΓΤ" Αὔο. 332,10 ὄτηξαλ- 

μαι, ἀρῥγερόηάον., »9 4514 912 }- 
Ν ̓  ἑμλέρ, 719,51 ἐΓΟηΣ ἀρρνφά!οῦ, 

ΝΥ ΘΙΜΕ ἜΣ 
τόμον: Οἱ ὅγηξόλωνται κινᾶϊν ἴι 3.69, 
14. ἐπεξθήοντο Σρπαζεν 432,17. - 

403,40.793,.4}.722,4. ὅππξα- 
λόμιανος μαχίλοις 296,47 τ ὅτι- 
βόνλόμενον μέρος 170,12 

δπηξαρέϊεϑευ, ΑΤΡΎΑΙ. 21ζ)17.5.4.2.3 
δηπξασία »δῥακος 209.1 

ὄγηξάτω, εἰκῇ.» . 739»1 
δγιξαζς ἌΠΟ 
δηιξοῦντες καὶ ὅγπζοώμαενοι 57.33.51 

δηπξοω μενος πίςής ν᾿ 8,41 

δπεξοηϑεῖν τοῖς σφετ. 189,29 
ὄφηξολαι χέρῶν ἐγίνοντο 660,1.4.{{0 4.4.4» 

20 ὅπηξολα),οο, 4124 58.6.47 ὅτε 
ξολαὶ , »»ηκεἰξία ἐγγορ.γ86.18.661,44. 

δπιξελεύφν επεηεέμἤη. ὅ:,4 
δηηξέλευμα ἐη Πάτα, [ὁπ [ἀέρα ΡΟ 
ΠΥ ὦ σοο,ιό 

δηηβελίω σήσαοϑοι κῃ- 176,:0 
ὄψηβελος τέφαίρεσις 2 τ6, 40 

δηηβέλως, ρεγ ἑηβά. γ:8,.18 ὄγι- 
“βέλως δακεναδαι “εθς- 310.34 

ὅγηχεμος κόρη 7ορ,36 

ὄγηχα μίαν σευάψ αι φοὺς- 684.5 

ὅῆτγαι μίαις οἰκαύσειεϑαι 99,20 

ὄγπηγοοκκίνοις σφίσιν 197.12 

δπηγιγωσκᾳν,ασηο [066 216,4. δηηγνώ- 
να; ἀμ γα ογ 1. 213.,4.7 δηηγνῶναι, 
σορποίςογ δ, οΥ . .711,6.718,20.724, 
26 δπηγνῶγαι, κα ράσαγε 730,7 

ὄγιγεάφᾳν,ατιγέδηογα 41Υ2Σ2 
ὅταδᾶν κραφωῦται ὦ πλ. ςὅο,17 
ὄηηδέη ιὀδης βουϑείας 290,12 
ὄρηδειξα μενος Σρεταιὶ ζιαύτας {ο 5543: 

Ἐδάερη βγη ἐποδευω. 
δ ηδειξις, οἰξεπιατο 102,17 

ὄηηδίξιος δομγοοία όοο, 421 
διδιαιρεῖν ταῖς φροίδα;ς 118,18. 2416γ»2 

ὄπημκράζειν τ 4.27 ..{{ς ὅηιδιέϊλεν 
ταῖς φεαϑιαῖς 172,20 

ὅπηδοωῦαι τὸ σῶμα τῇ παιτοίδεὲ 1 ς 2,3 4. 

Κη δικ σιῶστη 466,40 

ὄγηδικος 463.10 

δίφροι τέχναι 98.19 
ὄχίδοσιν λα μξανῳν εἰς -- {29,4 
δὅηηδρομν, ἐστ ο βο(Ν|..31.4.1. ἐξ 

ὄηδρομοῆς ἐπελθεῖν 8,4 

δηιφκεὶς ἔφερεν αἰτίας 791,28 
δγτείκφα ἰφσεῖηι ἼΠ16Υ ΔἸ Ή772 4741 ἐ244-- 
ἡπγαη δάκῃ υἹοίαι 2δ1.23 
δηνφκῶς, οἰ ο»»ΕΏΕΥ 177... ὑψηλὸς 
διφιῶς, ἰοπέ!6γ (81: γαεά! ΟἽ δν 
αἰμα 182,13. 260,4.3.292920. 

614.42.6 7.471 
ὄγῃϑαλάδιος πυλίχνη ΘΥΣ 22 

ὄγχιϑεινοίζιοι 44.4.17 
ὅπιϑοῤῥιώφψ ὃ λέγρ; τὰ 666,:3 
ἤηήϑισις ξ δημχείρησις ,γοεοάξ 110, 

28,40 δή ϑεσιν ποιήσει οϑεοι 182. 8 

δπιϑεαυίζειν δὲ οἱ οἰωνῶν αἰσίωνθο.,27 ὅτπ- 

ϑεασίστι ἀυτωῖ ἢ βασιλείαν, γΕΘΉΝ εἰ 

“ἀάιοσγε τ 77,8 δηιϑιασυίσαι ργγὸ 
Ἄσποϑεαν. 743,39 

ὅγιϑετος, αὐ οξβἠεἐμα 501,}:.. αὐεξϊα- 
1244. Πρ α!6. 26 .4,10.216.,39. 
2:70.,38 

δ ηϑορυβ ἔν, [ δρτέζε ἀρργσδάγε 371, 

ὅηηθύᾳν 33,4 (3.-494.39 

χΧΌ3 

δηηϑυσιάζειν δικδ α 
ὄψηκα ϑημένη λόφον, ἐῃ σοίϊο [Πα τ 1.4.3 
λήκαιροι τόπει {71.,32.70.,,6 ὅ:- 

χαιθα φρέελα 17.9.3 ὄηίκαιεα χω- 
ελα 319,4.4. 578,58 

δβηκαλέμαί σε »δρρείίοτα68 ο,1 ὅπηκα- 

καλέει ἀκ τίωὺ εξ αὐβρώπων ὅπηκουοίαν 

361,,3 δπικαλέν βγο εἶκαλ. 546, 28. 

189,17 
ὄὅγικαρπίαι αἱ ἐκ γῆς 193,40 
ἐπικαΐα δρα μθντες ἐκ - 479.14 

ἐπικατα φοί πες, “70,27, 1 1 6 4.3.1.7 8, 
1 ἐπικαϊαρραγεὶς 1ηγεγρ, 1:16 6.4.3,210 

ἐπικαϊασκ άπ 4ν 21,41 
ἐπικοαία σφάῆαν 17 6,22.262,2.8 
ἐπικατα ψεύδεοϑου 128,10 

ἐπικατέχάν, ἰφιἑπογδ δι7,19 

ἐπικατηγόρησις 5333 
ἐπικαϊορϑῶσαι 347,4τ 
ἐπικείμενον ςεφαίοις Τῷ 75.2.3. 
ἐπικελεύεοϑεω, ἐγ ογ γε 12:98 

τὸ ἐπικελευ ὀίμενον, ἐφ 7] 72ο,36 

ἐπικέλευσις ἐπ βογί. 107,36. 470,32 
ἐπικερο, οϑζεῦαι σιυνωγυμία!ς 22,7 
ἐπικερίομι ἐοϑοι 6δ,16.365,45 
ἐπίκηρον ασέρμα 2.958 
ἐσικηρυκεύφν αἰδὶ- 616,13 ἐπικηρυ- 

ξ κεύσαι οὗτοι “Ὡζϑς- 29757γ39 

ἐπικλζάκ αὶ εἴκάν 382,4. ἐπικλ ἀκ, οἰς 
ὦ, βοῖῖε 64,30.716,10 ἐπικλα- 
αϑιω αι; τοιὶ γνώμας 466,17 

ἐπίκληρος τῇ Σρχῇ ς6, 44 
ἐπικληζς δῆμος 2 δ 1,43 ἐπίκλητον ἄ- 

γ4", 4γ 06 Π γε 121.28 
ἐπικλύζειν, ἐγ άγς 33.390 ἐπικλῦ- 
Ἴ σώ, α ονοια θη άαγε 11.4.40 
ἐπικουράαν παρέχἠν 36Σ, 41 ἐπικύφλας 

“ σιευαργοντος ἕνεκα. δά οριοοἰ [ετ. 

576, 21 .ε6: 1.47 

πὸ ἐπικουρλκὸν, χη σοΡ. {62,27 
ἐπικρατεῖν τεῇ πολέμῳ 341,3} ς ἐπικρατῆν- 

τες πλήϑη ἧ᾿ ἑτέρων 373..43.374520 
ἐπικρέμωατοι αὐτοῖς δεινὸν 63.09.32 

ἐπικρίνφν, αἰ σαν 7520. Ὲ 
ἐπικρίσες αἰδὰ συμ. 244.32 

ἐπικτήσαι οὔτι!, 4:74}. 41.237 
ἐπικτήσης ὅοο,ξ 
ἐπίκτηζς τέχνη ἘΦ ον. 

ἐπικυρϑσι τίωὐ γνωμΐου 487,3}. ἐπικυ- 

ρῶσαι πὸ δόξαντα τῷ πλήϑᾳ 121,47 

νόμοις 87,26 πόλεμον 131,32 ἐπικυ- 
ρώσαι ψῆφον ἐπενέγκαντεις 411,10 ἐ- 
πικυρϑὰι, 59 ἐπιψηφίζεαϑαι ῥΥο εοάξ᾽ 
όοο, 1 8 

ἐπίκροποι γῆες 183,22 

ἐπιλᾶμξ αν 4 τίω ἔραν ἡ νύξ 43.,18 ἐπέ- 
λαξενή τύξ 207,61 17.513} νυκτὸς 

ἐπιλαξέσης 189,38 ἐππλην ὁμενοι Ὁ αὐ- 

δρός 428,12 ἐπιληψόμενος τῇ σωμαΐος 
604,9 ἐπφλνμιμένος ἰοβ᾽ος μεῖ. 243,10 

ἐπιλαμιαρωῦα Ὡμαὶς 372,3 17.606.13 
ἐπιλέγεοϑοι Σ δριθμν 31,22. ἐσπλέγεαϑαι 
ὅσοι - γ8,}1 ἐπιλέξας χ, ἀεἰέρεγε 86,3, 
29. ἐπιλέξαντο βγο ἐπεδέξ, 734, 46 

ἐπιλείποι ὁ μιε ὁ χρογος 661.:0 
ἐπιλεκζι ἱππεῖς 1 6 4.41 ἐπίλεκῦι ο-: 

δρὲς 611,25 ἐπίλεκζς ἀκμή 372,7 
ἐπιληπῆος ἐξοισία 8γ,τνΚ 



ὄρηλογίζειϑοι, ρεγρεηά ας 1,31.266, 

40 
ὄηλογισακοὶ, ΩΣ 60,29 

ὅημιδοτύρεδχ, ργ στε. 466,4... ὅηι- 
μιδρτυρόμενος δεοιὶς αἰοος ἀπ οβαη: 

499.43. ἀ49,3 6. [32.1.4 
ὄψημαχα πίλ. μέρη 25.3.32 ὄηιμα- 

χο! λάγϑνες {71,31 ὅχίμα γον χω- 

οἶον 624.23 

γιμδγὴς ΔῊ λὐαίκαίων τ35...4. οἷς ὅγηι- 
εδηὲς ἐγυεῶ 220.18 
ὄπηρδήειαν ὦ πόλεως παρέλαζον 237. 

24 
ηεμδηλτὴς τ κοινῶν τος ἢ 
δλίμεμψιν φέρ 14.8.0: 
δγημίνειν ὅὴ ὦ αὐτῆς γγώμης 387,39 

ἜΝ αν τν φεθθου τ μη ἐδ τ 
ὄψημν χανώμενοι ποίτα ΟΣ 754 7 

δηημιξίαι βαφξαβων 71541:18491 
ὅηνζον σι 2. ,δ]5. 
ξανίκιος ὃ Ὡοπαμηφόρος πμπὴ, ἔΥ124722- 

ΓΖ τον αἴ δηνίκιονπομπίω (κα 
ϑρίαμέον κα τάγαν 181,18 δπιν- 

κιοι κόσβκοι 66 4.22. ὄγινίκιοι ςέφα- 

ἦι, τ 7)» 12:34: 0752 ὄπενίκια ϑύειν 

1{8.,.3.2 δηηνικίων μϑῖραν ἐποφέρειν 

167.30 
ζγεξενωϑεὶς Μέργηΐα Ι0.41 

ὅτη! πεύδι ςοαί 2.15 2 
ὅγηπεμιπᾷν δει ιὰ τοῖς - ζ0}2,27 

ὄγιπλων στιυα ἡ γὴ 281,24. 

ὄγππυλάγειν, Ε)) 4116 78 ὅφο,τ4 
δρηπολασμὸς κΤ' δ ὑπάτων 3091, 

26 : 

δησπορευϑύντες 724,2 
ὄδιτρεοβ: εὖφν 112,4. δητωρεσβεύετὰι 

«ρὸς ἡμεῖς ἐδὲν 38.4.1 
ὄχιτωουϑεν ποιᾶν 603,49 
δι ρος ϑένα! 348,2 

ὅτητρραίνᾳν καρποῖς Δ. 478,40 

ὅημῤῥάῆῳ ταὶ πύλας 40.4.55 ὄπηρρά- 
Ζας αὐτοῖς τίυῦ ἵπσπον 165,20. δ:ρ- 
ῥα ῆν τοῖς κα τόπιν 434,43 

δριρῥυθέν, αεἰξίγορεγε 404.47 

ὄγμρρῶσαι πιωὺ χυφοῇ.. 403,7 ἐπερῥώαϑη 

εἰς τ 4658,31.}ε 674.10 
δγησείην ἢ δῆμον 27:2 6 

δημσημαήνν, οὐϊρηάγθ 716,3 ζϑηοι: 
μκαίνειν ἁωὶ, ἐοηῥεξβα αἰνοιίη [ἢ 
οἤἴεγγθ 73,33.74.53 δηησημαίνειν 

βη7 μεγώλῃ 487.33 
ὄφῃση μα σίας ρομένης ἀυπωΐ μεγάλνς 

{39,47 δπησημασίας τυχ εἶν 396,11 
ὄγεισιγιζεοῦαι ἐκ-- 432.46 

ὄγησιϊισμοις εἰςάγες 1429} ὄγηε- 
σιδιπαιὸν λαμ. ἐ ἐκ- 2.4.7 

ὄγίσκεψις εἰ- (εοκίαμο τος,: ὃ ἐ- 
πισκέψης ἀν σηγ Αἰ 203,19 

ὄγισκευ ἄϑειν, ΥΟΠΠΠΘΥ6 ὅτι, 17 
δηησκευὴ, γεζεξο 200,34 

δγχιτκίωος οὐλος 281, 44 

δηησκήτηην, γραπάάγο 5 8.31. 706, 
1.70 7.13. ὅηησκήτηην αὐοὸὰ δ κοιν. 
20 9.28. δηπσκήπηνϑεοις, ρ6Ὺ δος 

φῥιεζξαγὶ 636,19 
ὄγησκοπις, τ ῥοξίον 13.790 

ὄγιασα ϑτω, αἰγαβεγε 31,18 ἐπε- 

ασαίἀ τὸ φϑύνον 367.31 

ΟΣ δὲ Η 

δγιασεύδειν Ὁ πόλεμον, γεγο δοίϊιετν. 
[ἐπ {(ἀά. 218,40 

δγ!ςεισις ἑ4672 7404 ὅίϑεσις, ἀρσσγε[- 

}ο 365.42,4.0 
ὄγες ἐλλν,σαπάανο εὖ. 465.3:.γ1ο, 

39. [ ὅπιςεῖλαι 2.9.5.,4.4.113,36 
ὄγηςείλας ργο ὅηπονθς 284.3ὃ 

ὄφποημα {ἐρτεἰογαὶρ 118,1 
ὅγηςολαὶ ὁμα δοθβίωαι 638,23 

ὄγπςρατεία 57,1. 
δγιςρατεύσεωταις τῇ πόλά δὅ:1.3 
δγπςραςπεϑεύᾳν ἑτέροις 280, ΤΆ 

δγιςρεφᾷν αὐίοίπιε ργο Οομξγιεγε {6 
442,46. 40,1. δηπορεφεῶς 
κοινῶγ, Θπέγ. 703,36 κἐδὶγ ὅηηςρέ- 
ΦοῦαΙ 6 0.1 1 7»1. ὑδὲν ὄγπερα- 

φὲὶς εἰ - Ὁ7518 
δηπςρεφεςέρας γινομάνας 660,11 
ὄγηςρεφῶς δίαλογίζεῶι, ζοϑ,18 ὅτη- 
φρεφῶς κα ϑαπήεοϑω 4.41.236 
δ)ιςροφὴ αὐτῶν ἐκ Τῇ δα μον γέγονεν 

ἐδὲμία.. πεν δα ΟΥΑΙ ἩΤ,δῊ; 

, 677,34 
δγισιιυάνην, ἀμ πεξίογε 126,46 

δ γισυῤῥεῖν ἴενι 2ζ4,30 
ὄγισφθιες καιροί 321,51 δγιτφο ἡ πεῖ- 

ρα δόο.47 

δγιταγὴ, ἐπίηξίο 113,0. δηιταγὴ 
πατέρων 30.2.17 δηπταγοὴ » ἐπ 
123,3.297,.41 

δριτάγιαΐς βαρέα 317,6. 2.47.6. 

326,,0 ἐξ δὅτηταγμαῦς ποιέϊν χοῦ, 

22 
ὅγηταλαιπωρεῖν {93.ζ 
ὅψητα φοἱ ἢ εἰν τοιὰ λογισμα. 283..4.4. ὅι- 
ταϑαχ ϑεὶς τίω δφνοιαν τ 7.17 ἐς- 
σα οαυχ ϑέντες τίω γνῶμ. 117,3 3. 

25. 8,34 
δηᾳ ἤεοϑτ τι 100,47 
ἐπιΐζφιοι λόγοι 4 αὶ. ἐπ ομτὲ, δ γο- 

δῤία ὑξανρ αι, [,α11π|5πη6 4η Ογ 

Οἵ 791,7} ἐπιΐάφιοι ἀγῶνες 20 1, 

14 
ἐπι χιυύφν. ἀσεείογαγε 626,9 
ἐπιτήχιστυ, γ2γ 6 σοηγ τόδ,10 

ἐπιτείχισιμοι Τ᾿ δ πολ. 182,33.20. 4,7 

ἐπιτελεῖν πράξεις πολ. ΣΟΟΣ Ις ἐσπτε- 

λέσωι ταὶ δίκας 667,:9. 142722 σιυ- 
τελέστῃ τὖτά. 36 

ἐπιτελῆ γι εὐὔτι 161,28.184,30 ἐ- 
πητελὴ ἡ μιν γέγννε 374,34. ἐπητελῆ 
κρίσινλαμιίξ αν 4 οι Δ ΠΡΑ 

ἐπιτερίνάν, 101 41676 204.11 
ἐπιτεχνᾶ αϑαι ὀνλο ἐ τ᾽ ὀἤω 256,30 ἐπι- 

πεχνόζαγαι πεί(ᾳς πείρας 21Κ.4,8 

ἐπιτήδειος (777. σε. 7.11 ἐπιτνδειος 
εἰς- 734,31. ἐπιτήδειοι ρΥο ἐπαί- 
ὅιοι ζοδ,7 οἱ ἐπιτήδειοι αὐτῶν, 26- 

κε ἀνηοὲ χ8ι..18. ς16,16 ἐ- 
πιτήδεια, γον “ὦ υἹἕξ. πφσε ς γ6, 
ο, 5 αἱ. 

εἰς ἐπιτησδεύσῳς ον ϑέντα ΠΤ25 22 

ἐπίτπιμοι πολίταν 230,14 
᾿ ͵ ,ὔ » ͵ 

ἐπιζιμία πολίτο 372.30 ἐσιδιμώαν 

απολωλεκός ᾿Υπολώλῳ 237,37 
ἐπίτιμος ὁδὸς, ΠΟ77ρ 67 4,. {4,45 
ἐσπίῤαγῳ δεΐοϑω εἰς - ΙΩ2,20 

ἐπι ῥέπῳ, ἐμάμίσεγε 675,18 καᾷ- 

Αὐτὰ 10... κα Ὁ ΜΝ 
φροιτήσῃ ἐπί έπαν, περ ἐσογα 286.6 
ἐπιτέβαπήαι, φοηηῃε: {{ἀ (2: 41τι, 
223 ἐπίβαπήσετωμ 470,38 

ἐπίβέφᾳν τέκνα ἕτεροι. 522,1 ἐπιβέφε-, 

οϑα! αὐτῷ 414,6 

ἐσιτοίξεοϑαι 228,22. 
ἐπ τε ΜΟΥ, ΘΗ. 213,32 

ἐπι δοπεῦστη ὀρφανοιξ 716,38 ἐπι- 

Φυπεύειν τὰ δημόσια 679,44 ἐ - 

Φοπεύην ἢ πόλιν 120,7 ἐπίβοπεύειν 
εἱ πίλεως 3:ς:,12 ἀπήντα 
210,1το. βὸ 88,18 ' 
ἐπιδυπεία, “μεἰᾳ 
ἐπίῤῥοπιαν λαξέϊν 

ἐπίβοπικὴὶ [5 τέϑςοισία 
ἐπιτυχὴς.. ΟΥ̓ ΗΑ δ 

ἐπιτυχία δ μτευμ. 
οἱ ἐπιτυχγο: τες. τ πσαγο: 

ἐπιφανηϑιμκοι οὶ βούϑησον 

ἐπιφαΐφα ϑεών, τ, μα 
φλγη0 8115 ρΥα [1 147} {4419 οἱ 
γΑΏ 1128.10. 129,18. 20 

ἐπιφαΐεια δἽ δανμόνων 3. 5.1920 ε 

ἐπιφ αν εἰαν πδφελῇ. 291,46 επ 

φανείαι, ἐπὶ μιήκιφον προφέλϑιῖν. 

38, χ, 
ἐπιφέρει, τη} σοογηεῖσ 439,32} 

φέρειν, ΕΥἦ227. 1ηροῖΣ. 7 4.5 τ, 
πιφέρεας πεῖς πυλέμι. 184. 

ἐπίφϑόνος τί πυπὸς 

ἐπιφϑονόμένη πόλις 
ἐπιφοξοὶ, ἐηηβΦι ε 

ἐπηφοροώυτες γύεῦ 

ἡ ἐπίφορος ἐπ᾿ αὐτὲν ὁδὸς 671.9.8 μι 

φύρῳ αὐέμιῳ αὔδα δδωῦαι 642, Ἴ 
ἐπιχήρειν τὸ ἔργον 162,30 ἐ ; αἱ 

πεόξιν, με. χο2,}8 ἐπιχή Ι 

ἀμφοτέροις 48:1.» 

ἐσπιχάρητός δην 233 (},} 

ἐπιχορηγῆσαι ταὶ δοπ. 31.5.11. 734 δ» 
ἐπιχερηγρύμενοι λαμιφεραῆς δάπα ̓  νΑγ 
ἀγῴνες 

67 "δι 
ἐπιχώφλον ἔϑνος ΟΣ ἐπιχώφλαι; Ἡμ 4) 

φαί 18.4,1.8.210 56 1}: 
ε ̓ πιγωρλάζεᾳ ὑξρας 6 1 Ὧν 

ἐπιψηφίζειν δίκίω ζό,4.2. νόμο Ἷ 

ἐπιψηφιεῖτο καὶ βελὴ ἴαῦτα 40. 

ἐπομξρια, αἰεέμη μη ς 5.17. “6 πῆς 
κα χκλυσμός 

ἐπομοσοί μενος ἢ μιζὼ - 

ἐπονείδὺςες φυγή 

ἐποτῆευει;, τη εξίαγε 

ἐπορέλεοδαι, Φρβειδγ 6 

ἐποχὴ σίτων 

ἑπ!ακῳ δι καῶν ἔπς 

ἐστόν! μον ἡδ γερο, κῶν ποιεν Υ ̓ 

ἐραν, σμιὶς κατ ὀὐδρα 

ἐρώντες δεωαςτίας 

ἐξα σὺ ςποινρ, πελιτ. 

ἐργάζεοϑαι ϑαλα ἢ αν τἰωὴ αὐτίω,} 
γειοἰερ ἤηαγδ 18.472}. 
τα, σοί 

ἐργάτις ΟΡ αἰ γα ϑῶν 

ἐρείπῳν, ἀγδόγο 

ἔρευναν ἐποιέίτο δὴ οἰκιῶν 413, 

63.128 ᾿ 

ἐρήμη γῆσυς 59, 2: δῆ γηολ' “.31} 

μὺς γῆ. ἐρήμοις ἀρβομίᾳρραι τ ; Ὁ 

ἐμαβη ὦ 
Ὕλη 

ὡ 

τῷ 
μ ἢ 

ἢ 
“ἢ 



ἐρήμοις πιὶ δίκας ἀλίγτες 667,46 
Ι ἐρημίαν ποιεῖν οὐτ. 638,37 

᾿ ἐρημοοῦαϑαι τ κρείῆ μέρ. 686,34 
κιοι ϑεοὶ, ομ 416 ζ4.031 

μαΐᾳ ὕφογα, 42:19 
ρνικάς 5(17:6 Ἕρνικες, Πεγηῖοε, ρορ. 

οἷς 651. 27201 25 ς9 «ἰδὲ. 
ῥάπῖρν, ἐπ μεγδ 26ο.4 
υύκειν τοιὶ ὄγπόντας Φ ἢ ΠΥ55 
ὑμα πολέμε 16,34. ἐρύματα ἢ χεί- 
ἐδως ΤΥ ΤΤΙ 

υμινοὶ τόποι, 219,41. 669,31 ἐρυ- 
- μὰ χωρία 24,18 

χομαὶ λέξων ΤΆ 7.26 

ἀγνε πέκγων 607.42 ἔρως “ἢ νι- 
χἂν 611,1, ἔρωτα ἔχην ἀδωυάτων 

ὅ90.3 
ἑασέραος Ιταλία 10,23 
ἰαπαφωα.ς 13,}1 ἑεία φξατϑιακη 
93,18. ξϑ γηοκ ".2 Ο ἑεία κοινὴ ἵ' 
φεαιῶν: ῥγὸ ἤσεο, (δ: αἴγίο ἐρη- 
ἰαγὴ, χει ἀπ ίαν σον, ἑσία 
κοινὴ “' πόλεως 127,18,27.029 
δὲς παρϑένοι, ζ)ε ἰόν: ντγρέγο 

125)7 
ἰασις ὀχλική 122,21 ἑσιάση ὑπποδέ- 
43 ..32., 73. 148, 22 ἑσίασιν αϑϑ9- 

θείς 291,1 ἑρίαςιν αὐτος 'ῳοαθε!- 

γα 1220} Σ ἑσίασις κοινὴ, ΟἾ»77424- 

πὸ ΟΜ ΑΥ ΤΗΣ 408,18 
᾿ἀτόρλον, ΠΟ" ΟΣ ἐ4772 [6 Ὲ9 ΠΥ ΤΕ7, 6- 
Ῥίαιονίηη 93.1 ὃ 
ἐἐλατας, ἐμ ρ644 αἱοῦς 6:21, 41 τὰ 
ρα παθεέϊν᾽ 357,36 

Γ ἥραι» ἰκερά, ΣΧ. 1.52 ς 

᾿ἀρεία [θἀαἰἐτρενη, [αξ!ο 3.7 6.10. 
213,27. βο ρίαν ἑτουρεῖαι 2.0 γ,14. 
68.8.68 ,9.70 5,3 8 ἑτωρείαν 
σαι γον 683,17 
ἡεία γος, Ργ0 ἑπωρεία ἐπ ΦΉΤΓΗΥ 

39 8,30, ἐδ αἰἰϑὲ, δίο ἑταιεία με- 

γέλη 43.4.34. ἑταιείας σιωάγᾳν 23,4, 
42. 23,10. ἑταιοίαις μεγάλα δὺ- 
γεΐμανοι 667. 

ἐκ Ὁσαύτη 470,8.577,24 
"μᾶλλον 163.23 
μοι, ὁ) τὰ ὕπλα 661,37. ἑτοίμη ἡ 
᾿ γεύτης 260.1 ὃ 

{τῷ παρελϑόνπ 370,18. ΟὈγΏρο[. 
᾿ ῥέπο διετέις απονδα! 482,11 

᾿ἑξαετᾶς αὐοχαί 1.9. 4,26.192.,42 
] δικαετὸς πόλεμος 47,17. δὲσ πϑιετῇ 
χρόνον 19.3.39  τέβαετῆ χξύνονΣοι, 
! 35 πενζχετῆ χοθνον {.41,2.4. ὀκταετη 
χζόνον 57,14. Ῥιακονζξ τῇ χρόνον 127, 

Ϊ 23.158, 57 τεδαρακονετεῖ λεόνῳ 
.228, 20. ἥιοιν ϑαγγίοπως, ὄγγεα- 

, και δεκαέτης χρόνος 45751 6. δίο ἐ- 

 πϑακαιφκυσοιέτης 212,3}8.661,38. 
 ἘοονρΡρο. ἀδγεη ΑΓ 712 τεῆαφοικον- 
ΤΡ 1χ10.26 

εἶ ἔχοντες χρημτν 418,18 πλέϊσω ὑμαξ 
᾿ εὖ ποιήσοω τα 2...1..2.2 

᾿ρεπέτων πίων 658,42 

τωδρία, [είέκ σὴν [χη ργοήεη- 
τ 1202 

ἀφερθν πᾶσι, ργοδαγε σημαία 711.4 
᾿ ἡ κοινὴ «αρέσησις ὅϑι,6 

ΝΕ ΌΕ ΝΣ 

εὐαοιθμνζι, ραποὲ ὝΟΌΣ ΣΝ 
εὐάςης ϑρία μίος, Ο,4110.311,46.314.6. 

Ρ7Ὸ δοείεγ σΟΥΥΉΡ16 ὧα 135,47. 
γραρ αα 7, ἀτίητεη σοσα θη ρα 
Δρεεαει ὠασις, ἀεΠεκη ε ΟὙάοο εὔα 
σις: Γ 414 ργι κα τη: [γα ῥα. 

εὔξοζος χωρα 16,37..41»33 
τὰ εὐγχυὲς κα τάγν ἐἰπὸ - 20.520 

εὐγγυῶς παρβιν 47.4.17 

εὐγγωμονωνλόγρ; Σρῤχήν 143,4 

εὐγνω κιον εἰν 636.42 

εὐδαπανα καὶ λίᾳᾷ 93,41 

εὐδιόμακίον ἢ τῇ ΣΑΘΙΑΣ ΤΥ ΣΙ 
χεὐδ)όρϑωῶς συμφορᾳ: 667. 44 

εὐδὸκ ἐν, Ργοθάγ6 τού, , εὐδοκῶ τῇ 

αὐδρ. αἱρέσᾳ 5.42,32 
εὐδόκνσις, ἀρ ργοδα!ῆο, δος 57.34 
ΚΤ' πολλίω εὐδύκησιν, 1 Ὲ ἀρρίατε 
ἴ 10,18 

εὐδοξεν ἐν πα τοί δὲ {0254 

εὐερία, Ργὸ ἑστία 416,20 
εὐετνρία γίνεται 35.4534.}64τι,16. 

18 7932 : 
εὔζωνος ςραϊιί 17.9.,43.188,21 εὔζω- 

γος νεότης 197,3.1729. εὐζώτω ὁ- 
πλίσᾳ ἐσταλμένοι “07:17 

εὐγϑφῶν ῥγῸ εὐκλείας 691,24 
εὔϑετος εἰς- Ι[Ο»,4.29,31.760,47 
εὐθίωξστι ἀγέλαι ΟΣ Ζ7 
εὐθωύᾳν, ἐπ μα ἠσέηενηα υσσάγς 716,17 

εὐθωύας ἔρχοον ἀπαιτῶν 443.29 
εὐθιὶ ὅτων, [ηρηείατα, 1 494.31 

ἕωϑεν εὐθιὶ, ([41122. 4. ργΥΣγ24 ἐπσθ 

491:6. 682,36 
εὐκαρδίως φέρᾳν τίω σι, 281,42 

εὐκατέργαςον γίνεσθε 16,11 
εὐκλεεῖς καὶ ζηυλωΐί 248.23 

εὔκλεα 291,44.522..41.5.33,22 
εὐκληεία φύσεως 141,26 
εὐκταῖος καιρός 579,43 ὁκ εὐκταῖα! συμ.- 

φοραί 402,1 

δὶ εὐλαξείας λαμίζαύᾳφν ς 61,26. ρίωγα 
25 δα. 

εὔλητῆος πῦλις 182,42 

εὐλογία, ἐαοίμ ργαδ σα! 430,7 
εὐλόγιςος 4.1. 210,2 ς 

εὐλογίφως φέρᾳν,γοα. Κ΄ 12171.,14 
εὐμεΐᾳ χείραςος 4ἀϑ8ς,11.72 6,17 
εὔνοιαν αἰποδεικγυῶκ ᾿ ΤΠ ΤΣ δὲ εὐνοίας 

ἔχναδό,το εὐνοίᾳ ὅ; πείβικίων, οὗ 
δεμεηοί, ἐγσάρά!γ7.378,27. δίᾳ τίω 
εὔνοιαν “Ἷϑ᾽ συγί. οὗ ϑέμφηοί, ἐγσά 
εοσῃ. 2.8.2.3.2 

εὐνομι εἰ οὐκ 2 68. 17 

εὔορκα. ψηφίζεοϑοι 719534 
εὐόρνιϑες οἰωνοί, [εἰ Ἰοὴ4 ἀπ 014. 133,13 

εὐπαῤίδαι “ρε5. 83.11.60 1,30 
ΚΤ' πολλίωὺ εὐπέτφαν , γΖ.46η4 [ποιξέδαιδ 
671: 

εὐπιϑὴς,οὐ(ἐφηοης, οὐ ά.5ν:5,10.66ο, 
4.687,28. τὸ εὐπεϑὲς 610,4 

εὔπορον ἰώ, ποιίεεγαὶ ὅτο,ῖ 
εὐπορῆσαι, φοράγΑΥ 536,38 
εὐπρεπὴς λέγεαϑαι 741.4:1 
εὐωροςυγόροις οἰ αποισχκοὶς 186,12 

εὐαυδόφοδὸς λόφος 201,23 εὐεϑςοδὸν 

ἑαυτὸν παρέχων 641.13 

εὐχφοσώπίαν ἔχήν 47.536 

τος 

εὕρεμα δρχαῖον 201,9. 74ο» εὕρημα 

ΓΕΩΥ͂ ἡ 196,7 

εὐρέσιος Ζοίς, ΠΡΡΊΙΟΥ ΠΗ ΦΗΙΟΥ 31,43 
εὔραπος εἰς ὑποδοχέω ὕδαζς 700,47 
εὖρος, ἑαττταίο χοο,47.624,.8 
εὐρεύφοϑοο 65} πολύ 1850 Χὲ 

εὖσει 479.14 
εὐςοι ϑοῦσιν οἱ βίοι 94,23. εὐςαθέιν τως 

διανοίαις 280,29 
εὐξαλὴς ὁπλισχκός 464,31 

εὐσιιυδρῆος 41.,33.647,ζ 
εὐσήμιων πόοφασις 410,47 

εὐτελεὶς ὁπλισκκοὶς 39,18 

εὐτολμία πδὸς τὰ πολ. 176.8 εὐτολμίαν 
πα(ξ νιν δείκν. 206,32 

εὐξεπες τὸς ἢ αἴ, ς 84,16. εὐβεπῆ γί-- 

γρη ἡμῶν τὰ τόϑς Ἵ ἀγα 698,41 
εὐξῤεπίζειν ταὶ διωωείμης 139,20 εὖ- 
Ῥεσίζεοϑαι τὰ εἰς μάχ. 2 ΠῚ 

εὐφήμοις οἰωνοῖς Ὡερπέμιπην 12,23 

εὐχαφατηράοις 643,3 ΟΊΡΤΟ χαφλφηϑάοις. 
εὐχερέςεροι, ἀη1ογε: ΣΤ 

εὐχῆς ἀξιος, ορίαὐ τς 209,30. εὐχῆς 
μείζονα ἀγεϑο κα 1 8,13 με πολλῆς 
εὐχῆς δέχεοϑαι 290,20 κατ εὐχίω 

δέχεεϑαι 26),42Σ κατ᾽ 

εὐχίω λαμιξαίην 252,42.69,3ζ 
κατ ̓εὐχίω ζῇ 266,58 εὐχίω ἐπο- 

δυδόγαι 201.20.202,41 

εὐξούμιωυ οὗ, σρ!Αγίη ὅο ο,ὃ εὐχόμδα 
“αξοχθνοῖς Οιὶ αὐποις ς σίογέάνηην 215-- 

ἐἰονρ ργοσοη ογιδ 147.21 
εὔχφησα εἰς ἢ πολ. 222,20 

εὔψυγος 491.44:564,27 
εὐψύχως ἀγρονζόμανοι, “674,17 

εὔωνοι ἀχοραΐ 441.41 

ἐφεδρέϊαν 6ι1,,21 

ἔφεσιν δυδόναι, ῬΦΥΊ Ἢ 287,12 
ἐφέσια, δ ογαεσιίεα, ἰάγές 19,40 ἐφέςια, 
βαρείᾳ δ ἐμ ἐγ πησεητητ οἰογμε- 
[ἐοιρρ γ 4,16 ἐφέσια ᾧ κλήρυς ἔ- 
χήν 6ιό,34. ἐφίςια παῤῷα 145,33, 
47.402,11.607,3 8 ὧὡνπῆς ἐφε- 
ςἰοις, αογαῖς 78,8. ἐφέσια ἐξερημομῶ 
693,,0  αὐπὸς ἐφεείοις μιτουραφείς 

ἐφήμερος ῥοφή 512,38 (508,7 

ἡγα τη αἰμἶσ.390,4.τ.14εὉ» ὅη βέπ. 
ὡἧς ἐφικσίν 10,47 

ἐφισαύαι τοῖς ἔργοις, ΡΥ ΑΓ 7γ.16 ἐπίσησεν 
ἐπ αὐταὶ Ῥ ΤΑΊ τοι 209,12 ἐφί- 

«εὶς τίωὺ διαίνοιαν ὅτηὴ- 2.19.8 δηπεοὴ- 
στ αὐάγκίω 13,10 ὅπηςησαι, γοργῆ- 

»676.368,.43 ὅπηφῆσοι Σ λόχον, [25 
Ῥέμάογε ΦΥ ΑΓ ΟΤ1Σ ΟΠ [Π1792. 21 ος 
οἱ ἐφεςηκότες τοῖς ἱεροῖς 220,26. ἐ- 

φετώτες τοῖς “πϑομείχοις, [ απ: ρο ΣῈ 

ῬγορΆση.. 222,2 
ἐξ ἐφόδου αἱρᾶν Ι 66:9: πῶς, 4 αὐτῇ 

ἐφόδῳ δεόμενοι τειὶ ποχεμάες 130. 
21. τῆΊρωτηέφόδῳ 3.48, 43 

ἐχέγίνος φρερα 10.4.34 
ὡς εἶχεν ἀυτᾳ τὰ «ροϊγειαΐα ἀπόρως 21ς, 

ΙΟ ὅήως ἔχάν ταῖς γώμως 460,3 

ὅτως ἔχονδι προφαιρέσεως 244,30 ὡς 
ἔχεν ὁργῆς 496,41 καλῶς ὑμῖν ἔχά 

φεί(ᾳ ὡς 63.,17.} 14.1.17 ἀς- 
ξιολόγοις ἔχοντες γεωργρῖς ἐργασίας 

Οοο 



τοῦ 

ς41,43 εὐ διόρλαντον ἔχ ποῖ; πεπονθόσι 

ἢ συμφιραΐ 667,4... ἕξοισι χρη αι 

432,33. ὑχιοθννϑιύβς 70,7 
ἔχεαϑαι ἔργου 482..23 οἱ ἐχόμενοι, 
σον σης 28,2 ἐχομνά βοή 

ἐγ σέβος νεγ τ ροίεμι 84,4 
᾿εχϑα, ΟΡΡ. οί. 483,47 ᾿βχίῤανοι 

2᾿ ΘΥΡ ᾿Εχέῥαίων πόλις 6.47.8 

ἐχυρὸς λόφος 206. σ φρύεια ἐχυραί 

188,.4.3.34.2,4.2 πὸὶ ἐχυρωταξ ὦ 
Ἴδης ΩΣ 

αἰδὶ ἑωϑιίω φυλακίω 19 2. 8 

ἕωλοι λόχοι, ΥΑ͂Π. [6γῦ3.. 666,31 
ἑων ̓ Ιταλίας 10,20 
ἕως Θράκης 39,8. δὲς ἕως ᾿Αρκα δίας τ. 

12 ἕως λοόφε 367,23 ἕως ἃ καρ- 
δῖας θέ 163.16 ἕως ἐγγόνων 370, 
τι ἕως αὐ καθῆκεν 3.93.1 ἕως ΘΗ 

σεγδοιηβηει, 318,37 ἕως ῥγοτέ- 
λος, ΤΑ ΔῚΣ 55.9.12 

Ζ 

ζάνω καὶ σκότον 176,31 

ζία, [αν ὍΝ .21 
ζέων τὰ ασλάγχγα 7ιόσ,17 

᾿ζεύξομεν οὐ ά) κοὺς 2. 7591 

ξύγκαϊᾳ ποία μδϑ, ρος ς90,1 
“ας ὁ κα αχϑόνιος, [7] δὃ4,.41 

ζλώμαξε τυρανυικαί 46ι,1τι 

ζημίας ὀφλόντες 84,34 
ιμιοωῦ ϑανατῳ ἢ φυγῇ 440, .44- 
658.31 ζμιοωῦ εἰς χε μαΐᾳ 187, 

31.292,4.2. 57.4.10 ζημιωθίευαι 
ϑαιάτοις 675,4. 6: {πἰῤ. 

ὧν πεὸς αὐτὰ τὰ ὁὐαΐκ. ς 86,8 ζῆν τὸς 

οὐδρὸς ἡ ὅπον 97.317 ζῶντες τῷ πα- 

σπεὶ, 44 ρά!γις ργαζὸγήρεμεν υέεθης- 

τ 113,29 
ζτε, υὐηὴ!α 493,16 

ἰζήννισ. γποιώμανοι ὅτ μαλῇ 667,16 

ζυγὸς ζαραησ, κί ις 9,47 ζωγὸν ὑ- 
πιςΐωαι 647,9 

ζόπυρᾳ “ἥμοις 16,46.56,6 

ζωτῆρες χαλωΐ 470,)0 

ἡ μά τη ἐλ βησδηϊο 5.51,6.40 6,21. 

410,42. 1.91.34.733.4.} 
ἧὑπου 4:5 55 ὉΣΤΜΝ 7052.10 

ματ' ὑὁὶ πολὺ ἢ - {86.317 

ἡβηδὸν ἀπολωλέναι 310,34.3 7 ὅ,1ς 

ἡγήσαοϑωι πὰρ ἐδὲν, περι ἀ., 4173,ὄ1. 

713.24. ὁ ἡγούμενος  γνώμυς, 4“:- 
ξΐον (δππιδη!ς 6ό6γ,:ο 

ἡγομῶν  γύοις, απεξϊογ ξεηόγα 2103. 
34. ἡγεμῶν ἔϑνοις, 46 ργήπσίρα 
σεμηῖσοίειαῖθ 264,44 ἡγεμὼν 
ἃ πόλεως, Ργ0 ἔπαρχος, ργαζεξβ 

ὐὐός 311,17. ἡγεμόνες Θταξίαρ- 

χοι δλοχαλρὶ 570,13 
ἡγεμονικώταΐοι, ῥγάαε,ά. 719,1 

ὧχ ἡδέως πρὸς ἑαυτὸν ἔχφν, Αγ [δὲ 
μένε 6ϑ8ϑι.46 

ἤδη ργο δή 4οἵ.4.ς ἤδη ποτὲ, "4 Π6 ΕἸΣ 
αἰἶφ. 4.4.2.13.416,30.7.13.21. 

71:12.19 
χαϑ' ἡδοναὶ ταὶ ὑμεπέρας λέγρ, φά σγαι τ 

ψείίν αν ϑεγῤα ἤάειο 602,3 τὰ 

«πρὸς ἡδονίωῦ ἀυτωῦ ζος,: 1. ῆς 436,46 
ἐΐϑεοι μάνοισι, αἰ ύ δ, ἩπΩΏ6Η: 96,30 

ΓΝ ΌΤΟΘΙΝΥ 5. 

ἠΐογες (δ ἀκταῦ 677.20.13:1,4 
ἠλίϑιος, ὄγις 263,46 ἡλιϑιος ἢ 

σκαιός 449.7 
καὶ τίω αὐτίω ἡλικίαν 607,6. 1. τ". 

ἡμερήσιον δαί οη μιὰ ὁδοῦ 1.27 

ἥμερον πείϑος λαξ εἰν 571 ἴκγι 03,12 ἡ- 

μέρα ψυχῆς Φ12.12 
ἡμίω, Φγ 4,21: 3,3.66,37. 1467 1ώ. 
ἡμέερχα τελφῶ στη 246.21 

ἡμεϑοινθῆς, [δ 2: ΟΥ. 414,3. 1467» 

, ἡμιϑνής, 176.,32.2 99,16. 5 717.39 
ἡμμολιον ὥοιτερὸ 674,3} 

ἡμίσοις 22122,.2.28 
ἡμμιτέλετον πόλισμα, 48,13 
ἡμιτελὴς νίκη 1οϑ8,1.7 

ἡμφ, εσ μένος, Α7γ11 {12 ΤΕΟΣΙΣ 
(ὦ ργοἥμέώω,θγαὔ2 ΣῚ 4,43. .5.02,.4}. 

04,1. 6.05 20.6 91.513 

ἰωειχεῦ, ργὸ ὀϑείχ. Ὑ21.ΣΣ 
ἡνίας ὦ δὶ δόναι τοῖς -- 444.14 

ἠρέμα κατακλίνων 206,7 
ἥδάοις κοσιμκειοϑοα 44.10 

ἥρωες καὶ δαίμονες 3.03.1 
ἡσυχίαν ὐδαοκῖν οβέεγε ΤΕΣ 
ἡοσηϑείς 6 5 1,10 ἡήαύτι Τ ὀρτιπαάλυ 

2384.12 τεθέντες δὴ! δεήσεων290, 
43.146: ἐξηῆ. 

ἠυλίσειν ΠΥΤΟΟΣ 
ἠυῥεσίζοντο, (6 ἐμ {{7. 10 4,26 ἠυῥέ- 

σιςο 29,21 
Ἡφαιςτῖον͵, «ἀω ἤΖ᾽αἰξ. 431,20 

Θ 

ϑαλαοσοκρατορες ἐύοντο ἼΟΙΙ 
ὧν ϑαλείαις καὶ εὐπαβ. {24.,.41 
ϑαλίαι 477,4. ὁ ϑαλίαις (ὦ 678,10 
γαμινὰ σγεύγο, εὐ! πεῖς 66,28. το 7, 

37:13 5.10.432,4.1.4.4.3,4 
ϑατατῶντες ΤΠ ΧΣΣ 

ϑανατηφύρος Ι{{,)020,1.ζ9.27 

ϑαοίρς ἐμ ποιῆστιῃ ἼΥΤΕΙΠ 
γα ῆον ἢ βάσών 211.12.61}.21 
ὦ θαύμαδι γγέοϑαι, γ»»ὴγάγέ 207,2. Πς 

ἐν ϑαύμαϊ, ἦσαν ΤΟΒΥΖΣ 
ϑαυμαζειν οἰρεξίαγο ὙΠ 
Φ' ϑέαν μῥεδαμάὶ αν. 671,22. ζ τ: ΚΤ, 
ϑιήλαϊδοεσυμφορέ {08,46.693,16 
ϑφασμεὶς κάτοχοι 472,29 

ϑεϊος νόμος 16 4.,9. θεῖος χόλος {{6,10. 

636,.6 καὶ ϑεία γέμεσις 1410, ΣῚ ἡ 

ϑεία πϑϑιοια 14. Ο,5.1ς0,30. κτ' 
ϑείαν πόϑνοιαν Τγ 2,20 

θεῖος πσϑὸς παὸς,» ΔΙ ΥΉΡΩ 602,34 ϑεῖος 

“δὸς μυὸς, αρμρπίας 7ιο.2 8 
ϑεμίλιοι 1274. ΣΟΣ,Ι 
ϑέμις, (ὅδ, ἡτσ εἷξ {4531 
ϑεμιςὸν, ἐηε(ἐ ε272 570,37 
ϑεμαφυπῦλοι βασιλῆες 327,1 
ϑεματὸν 5.23.20.732γ)4. κὶ θεμιτὸν αὐ πῖς 

2,.5.2.20 
ϑεοις χοὶ δαίμονας 164,14.207,1Σ 
ϑεοξλαξὴς 212,22.4.70,4.4.85 348,7 

ϑιοέλάξ4α 248, 16. χ82,4. 9τ0- 

(λαξεία ἐλαύνεοϑαι., αἰἶγς αρίαγὲ 

19.390 
ϑεολογικὴ ωρᾳγιιατεία ζ)αγγ. 260,33 
ϑεθπεμιῆος ὄρνις 12.24. ϑιόπεμσῆα ἕδη 

5 17,41 ϑεόπεμηϊα σημέ!α. 124,47. 
212,36.736,} 

ΗΡᾺ ΤΥ ΑΝ 1 Ο. ἌΟΝ. 

ϑιοποι εν τὰ ϑνη ταί ᾿ 119.|᾿ β 
ϑεοησξ9 πις »ογασμί! σοη(αἰ!ον 19.311 ἢ 

λιοεόπον, ογΑ͂ς.1γ,47. 16,15.424., 
ϑεοφιλεςοίτη πύλις λγτιτα 
ϑευφορήσῃς 91,: 

ϑϑεοφορηΐς γύμφη 24,31 

9εξαπιία, Γἀτηείνεέηρ 70,37.613.} 

“ἢὸ οἷκεϊικὴ ϑερᾳπιία {82,2( 

ϑεροιπεύφν τίωῦ γέ 13,14. ϑεραπεὺ 
μαι, αδῇ. [φπι. 505,2) 

ϑερείας μεσούσης 
ϑερφνόμος πὰ γ8, 1 

ϑεαστῳ δὸς, (ΑΥ̓ῬΊΘΉ1 25 777, 542 4,3: 
ϑεασιωδᾶν 12,2 

ϑέσφαζον 4.4..4.4.6 40,21 ϑέσφατα, 
πα ἀιπτηΐη ἐάτ! Ἶ 

ΓΝ σοπάεἰοΥια ον. 
ϑηλυδείας ἐμεῦ παὶς ὧν 
φησαωρος, ΑΓ ΑΥ ΣΤ 

ϑησωυφαζοοῦτι, γφεοηὲ ᾿ 
γῆτες ἀρπα “ΤΙ ροηέθη[ὃς αὶ ὥν 

«ρπά Κρπάπος 84, 
ϑυτεύ,ογεοάς [8 βνηέγε χα, 
ϑητέι ὦ ϑεώνπαρ ὀϑβρώποις 

τεθλιμεμενοι βίοι 

πεδνα ,οσοίαὲ ἢ 
ὁ ϑνητὸς. ῥγ0 οἱ αἴϑρωποι 27, 
φορυξ εν, [κεν αγο 798,42 δα 

[Χ7.4.142 

Θράκιον ἔϑνος 

θρίωοι ἐπαύσαζ 

ϑρησκεύφ, τὰ ΚΤ τόμον 127,24. οἱ ἣν 
σκεύο: τε: τι ιῶ ϑεοις 9 3,10. ΩΣ 

Ουρχὶ Ἷ ϑεῶν 1ρ:4.7: ἔθ ϑεεαπι 

τοὶ Δ ϑιῶν 92,8 δρησκεύεως, 
ἐρίοία ρέγαρὶ 65,: 
βρνσκέϊαι καὶ καϑαρμο 1Σά4.1 

δρία μιξος ,ῥοπανοφέρος πιμπή 73.»4: 

βροιῷ πολιᾷ ον ἔπεσε Τῇ ἡ βευλῇ 384,29. ϑρι 

ἰῶ ἐφ᾽ ἱκαφω πολι 40 

ϑυηπέλοι παρ ϑένοι 12{,9.20 ϑυηπίλ 

ἱξεας Σοο,.. ξά 4; Σ ἐμφίπονοι 
ϑυηπολέῖν 127, 

ϑυνπολίαι Σῤχαήαι 476,19. ϑυνη 

λιῶγ ζόπος 

ϑύμα,, τε: 7, 

ϑυμὸς εἰςέρχεται, ἐγ ἡποο τοό,4 
ϑυμῷ φέρεοϑει “1 

ϑυμοικαχ εν 

γηῖ, Ὅι 

ϑύρα,0 γ 

ϑυραυλέῖν 

ϑυρεοι, (ο 4 Ἰού,40.221.,3 4. ϑ 

ριῷ περβέπιν 291. 
δτυπεύψυ τοις ἡγ. 686,1 

᾿ ἢ 

ἰαμξᾶα, υεγ[α»ηδισὲ το,56. 48, 
ἰαμξιζειν 477; 

Ιανίκουλον 136,7. 14 622 1αϑικλον 77᾽ 

24, δ αἰϊδὲ, 
ἴασιν ζητεῖν 60:1, 

Ἰόηεία, Π᾿ ῥαπές 33,} 
ἱγύας ξίφᾳ διαιρῶν 367,2 
ἰ7Ζέα κακῶν πα ᾷ 401,4. 

ό68ο.4}} κατ ἰδῆαν, ΡΥ ΕΡΙΣ 
ἰδιάξεν 



2 Δ βεννιργμαι οί. 71,32. 740,31 
ἢωτος βίος 23.4,.:280,4.3 

; ᾿ἰδωϑοὼς σύλλογος 731,18 ἰδηωΐε- 
χὸν σιευέδριον 666,4. 

Δ, Ρνο εἰδὸὶ, 1 30.2.2 
ρύεαϑαι ἱεροὶ, (ΜᾺ  αιμενε 21.3.6. 
40,7,3:. ὲ ἱδρύεοθειι ναοιξ ΤΣ 4, 

Οὔ χα ἵϑουται, σρη[ άπ: 77,3 9. ἱϑρυ- 
᾿ϑυὶς160,6. ΦΡΟΥΤΜΑΥ ΕἸ 1422 ΦΕΡη2 
ν, ἱδρωυ)η τ .2,351:216ἀφήρ, ἱδριώ- 

την 693,15: 
οἱρύμαα ίαιπα, ἔδη 4.9 
Πγρισις τὸ ἱερῷ, ̓ επὶ «ἀἰηβοαμο τ 2, 
ΟΠ{,20 ἱδρύσος,ααἰἸοία, 90.2.3 

ἐξ με ϑαι, (ἄξει ε΄. ῥκεπρὶ 83,28. 693, 
"37 ἱερᾶται αὐτῆς 01,17 
ππεκπία μαγίση 13.12.3} τίω ἱερα- 

᾿ς πίαν αμξαΐφν 122: 2 
ἐρία 'Ἑείας ὅ:,:ῖ 
ἱερὸς ὅρκος, (167 4716, 772. Σ 5.5, 85 
τ αἰιϊεροὶ ἃ ἀσυλος βχή 410,29. ἱε- 
ρα ΘΟ χπύϑετοι βίξλοι 736,30. ἱερῶν 

᾿ ἐξυγηταὶ. Ῥομ 200,9. ς ὃ7, 19 
ἠὲ τ ἀβώνμν καρ βε 97 38 ἐπὶ 
 πἰἱερῶνο ναι, φηάγε 2, πῦμία. 

νιλελέπιαλοι Ῥομτ βοὸς 153. 7 
ερομεψήμμωνες. ῥοΠ ΓΟ ς 2 5.1 γχόδι,1 4 

ερογό μοι, 2) {πος 133,7 

0 ποιοὶ, (ἡ ον βοὶ 3} ἵεροπο. οἱ γεανίσκοι 

67,19 ἱεροποιοὶ παρϑένοι ς 97,30 
ροσκύπος, Αγ δος 93. 

Ἰροσύλων ῥῶ μά 133.40 

Ἰρυργία. Ἑλλίωικη 3.2.,35 ἱεράργίας ὅηη- 
πελέϊν 127,18 ἱερεργίας σευτελέν 

199,47 
ροφανται, ρο»η βοῦς 133,8. 183,43 
Ἰροφύλακες, ρομτιβίοο; 132. 8 

ἱεροφυλοίκιον, (ΠΟΥ ΑΥ̓ΤΉ: 110,26 
πο, συ 411 60.4.15 ἵεται εἰς μέσοις 170, 
22. Πθη2 αἰέν. ἵιτω ἐπὶ τειὶ πύλας, 
γη411 403,2. ἵεντο ἐπ᾿ αὐτοιζ 311,17 

9ι δὴ, οἰ πύκριναν 04,41. 596.32 

καχὸς [ 1 σε. 49,42 ἱκαγός εἰμι, 
"»». 12ζ.,4.5 ἱκανὸς φρονῶν πὰ 

ἔγυτα Ι “ΤΗΣ 
ἱκαγίοϑαι Ὅς ἑαυτῇ 73.2.7 
σία, (Ὡρρί σατο 714.45.5337.031 

ι ἰα γυναικῶν ᾿ ΤΊ Ὁ: 

τηϑλαι λιταὶ ς 2 Ο, 47 ἱκετηρίας ὁθα- 
λαμθαΐφν 187,.0.36.,47.6 1, 
138 ἑαατνείας ὃ τέωμαΐ, παρέγεϑαι 
354,47 ὑχετηόλας πγξοτείνὴν 16,9 

κ ᾿ τ οἰαιφέμοτε 3525.11.5. 73,3. 

Ι γκἢ υὐδρὸς γίνεται 481,20 

᾿ ἰκέπι γίνομαί σοι 263.ς 

, - 5232.40 
20ο,38 

, ᾿Π  γυμωτον ἐ- 422,9 
᾿λεῶς ζῇ), ργορμεον ε[Πὃ 410,45 

: ἱωπέων, ἐμεγ2»4 67. 190,9 ἴλίω 
ἔ Ἰαπίωγλαξών32,318 ἴλίω ἱππέων 

ΕἸ" ἄγον 510,12 
᾿ ἴλιος, ἤθη. ΡΥ Ἴλιον 38,45 

Ἱλιέῖς, ΠΗ [ὃς 26,26 

34}, τῷ 
᾿ τον ῆῳ πόντος τ ς.,9.,21. Ῥίιονα ἔνα 

ναῆᾷν, νυ! εΠδηξ ὅσο, 8 ἵνα ποιήσοισι. 

ΕΝ ΕΙ ΣΝ 

ὅΐαγα [ἀργά 9.21.3: 151,2 ς 
ἱπαρυς, ἐρηασ, 338,11. 671,2 

ἱωπαρχεῖν 412 ζ.190 

ἱπσπα σίᾳ σιωπόνῳ όζο.24 

ἱππάσιμον χῶϑλον ΟἿΣΙ 259 73.8 

ἱππαφέσας ψαλιδωται ΘΙ ΣΙ 
ΠῚ , 

ἐπσποδρομκος͵ ΓΙΥΟΤΣ 

Ἱψαποκράτέα, Οομίμαα. 16,16 
ἱπποκρατέϊν 181,17 

ἵτα ποιὰ χῆσοω 86,46 
ἱπποφορίξὸς γῇ 29,24. 
ὦ ἰσιγοφία πελιτεύξοϑαι 641,5} 
Ἰσκυλία, Ε[ γαῖα χ18,40. 7549 

Ἰσκυλῖνος, Εἰ) Μεἰμη χ1.8.37.210. 
21 

ἴσους δικαςὺς, ἀ΄επσ μα, 4 7.4.5.71 2, 
33. ἵσον αὐτενφυλάθειν 301,1} τὸ 

ἴσον ἔχάν, “γο μγεροιγε 68 8,3 ὃ 
ἐπὶ τοῖς ἴσοις γένεοϑι 123,18 ἐν ἴσῳ 
“ποὶς ἐρρωμίνοις, ἀήη:6 46 ϑαίοπιος 

65.4.17 
ἰσόϑεοι αἴ δρες 6,7 ἰσύϑεοι ἕνμα! 37.190 
ἰσοκόρυφοι πολές 147.30 

ἰσόμια οι δία 189,27,3 ὃ 

ἰσύμμοιρος παισὶ γωιυή 95,47 
ἰσομιοιρέιν ἡμῶν κακῶν 302,20.676.9 

ἰσομοιξία τύχις 439.32 κακῶν 

433,3 
ἰσογομίας γύμος 66,4 

ἰσοπολίτομ ζ44,6 

ἰσοπολιτείαν δοιῦαι 542,16 ἰσοπο- 

λιχείας μεῖα δοιυῦαι 22ς,46. {8.8 
ἰσυπολιτείας μιετέχάν 40,37 

ἰσύτιμιος δοιώαμις χόϑδ.21 

ἰσοτύραψνος Σῤ χή 334.18 
ἰσόψηφοι καὶ ὁμότιμοι 46 Κ.,3.4.111.14. 

ἰφψηφία αὐ [οἰ μειγεηα 469,37 
φῆσαι, [ἐαἱπογο, ἀἰσσεγμεγε, 536,46 
σίιδαι μετὰ τὰ γυναι 4.1 6,31. ςἡ- 
σονται! στε ἡμῖν 47 9,10 ςίώῶα, πα- 
εοὶ τὰ δειιά 5 87,2} «ἰῶαι αἷεὰ τὰ 
δερά δούό,17 ταῦτες ἐπὶ τίω βου- 
λίωὶ, ἐπ [ἐπα:πεηαμιγοα, 61 9,10. 
74εοη2 καταταντες. 

ἵσοείας ἀξια 183,46 εἰς ἱτορλας ἀφή- 
γησιν ἐλϑεῖν ἄξιον 678,4 

ἱσορήμα τα μυϑικώ 12.22.7 
ἴσως καὶ δικαίως κρίγειν 64.5.22} μηδὲν 

ἴσως καὶ δικαίως ποὶς πολλοῖς φρονεῖν 

6ός,47 
᾿Ιταλίητες ΡΥ ̓  [ταλοὶ {87’ Ἰταλιώτει 10, 

49 
ἰταμὸς αρὸς πούτα 6το.3 ἰταριζιὼ ὁδὸν 

Φέπεοδαι ς 95.»17 ἰταμωτέραν ὁδὸν 
πορεύεαναι 62.402.) 7 ΊΟΤῚ 
ἰταμῷς ἐπιξαινᾷν όΣο,Σ 5 

ἰτέογ, δ᾿, 114772 143,40 
ἰπβία, ἐἐδα, ον δ 44,36 
ἴτυς ἀσπίδος 479,38 

Ἰροῖσι Ργ0 ἔχοισι 658,56 ἴοκιν ἔρωτι, 

σαρὲ ἀν: 78 31.713 
ἴου(αν δᾳφυχεῖν 234,27 

ἰοωρότης ΡΥ ἐχυρύτης 198,11 
Κ 

κα δίσκοι, υγηά [6 7765. 730,6 
καδωλοι, [δε καίδουλοι 93.»1 

καϑαγίζειν, ἀσἰοίεγο 479.1.1:6 
κοιϑουρεῖν, ἀφοίάεγ 6, ἀφοσγηεγε 447, 

61,36.6ό,19. 
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10.247.27 ταϑιλοωῦτες Ἔρχ: 

εοηπ ας {84,19 
καϑαάλλεοϑαι, αἰ γ6 20 2.2.3 
καϑφημιαξευμέναι ὀμπλοῖ, 666,31 

καϑαρτήρλοι ϑυσία, 497.26 
καϑίδρα, [ἐἀεε, ἐπ ἀΉ.7. 80,40. κατ 

ϑέδρα ἀωρακῦς, (οί. 139,40 
κοαϑειργάν, οποία εγε 34.3.27 καϑεῖρ- 

ξαι ὦ ἀφαιέι 64,36 και ϑείργαν βίᾳ 

πὸ οὐτίπ. 2 τυ» 2.6 
καϑῆκενο χρόνος, Δα. 80,30 
καϑη(5, (ὁεἰδ 688,:ς 
κραϑιδρύσει, ΠοἰγΠΑγ6 182,38 καϑι- 

δρύεοθωι, σΟΡ  ΥΜΟΥΘ 12 5,40 κα- 

ϑιδρύεοϑευ, σοη ΠοΥ6. 9.,4.2 καϑι- 
δοῦο)ου ἐν 1.2 1.101,4.3 καϑιδρυ- 
μένον ἐν- 709,26 καϑιδραύϑη, 9- 
[ἐάὲὶ 10 4.12. “βίαγαιη {ηρί. ἱδρ. 

καϑενως πώγονα βαϑὼ 261,3.2 
και ϑιερεύψν, γα ξξαγδ 481,27 
καϑιερῶστι, ἀεαΐσάγ 102,2 6.12..356 

κοιϑιπσπεύφν τὰ πεδύα 166,23 

καϑίτπευσις 466,43 
καϑιτῶῶσιν ἐπ τοῖς 324,22. και ϑιςανειν 

βασιλέα 277,47 καϑισοίαι δρχας 
287,24 καί πε ϑίντες φρέσβᾳς 301, 
32 καΐξ «ἥσωι ἐπὶ τίω) Σῤ χίυ), [εγς 

δον 77: 14 σ᾽ ἐγαῖε 713... καί- 

στιύτες ὅ7}) τίω) βυλίω, ἐπ {ἐπ 417 ἐπ: 
ἐγοσμξἰὶ 4587,47.ς 94,10. κατε- 
ςἠστωῦ εἰς ἧτο, εὐ ἀἰφεεηεγ 1 692, 
9 καϊα εἰσι ἡμῶν εἰς πόλεμον ς ΟΟ, 
27 καταςοῦτος τῷ 30ρ. [ξ 4410 6 4.5, 
19. ὦ καλῷ καϑισαύαι, ρῬηε οὐ πες 
ΕΣ 474.42 

χα ομμοληγειαῦς, ἀε(ῥο"ἀογὶ 1{7,6 

καϑοσιοωῦ, ΠΟ ἐΟΥΑΥ6 13.4.29. 17» 
9. Με καϑωσίωΐο, 9.3.1 9 

καϑῦσον ἑκαίςω ἴις ἰ ἰοὺς καὶ δεύα μως ὦ 

καθύξραζον εἰς- 686,1 (413,17 
καϑυψηλὸν χωρλον Ιο9,26 

καὶ γὸ εἰ, 1 ἐπα 409.27 καὶ δὲ καὶ 

546,42 κρίαρ- ὅμως 447,43 
καίτοι, εὑ: ρολίροζτ83, Σ1 καϊπι 

ῬγῸ καὶ δὴ 410,2 
Καήνινα, Οἀμήηα,οΡΡ. 282,23. Ὅπάϑ 

Καρΐτοι »ῃῬ70 Καινινῆτοι ΙΟΙ,39. 

102,27.,44 
κοανοῖ μέϊν εἰς αὐτά 474,27 καινοζ- 

μειὰς 419,14 
κομνκργεῖν ἧς 487.2.702.2Ὁ 

Καΐρητα, (ἀγ6 193,44 
Καιρητανῶνγ πύλις 16,4.2 τὸ δῴπερον 

λγωλα 193.42 

καίολοι πληγαὶ 1{6,5.349,30 
κακίζειν νἐσησηία αγς. 1ζ6,:3 
καικοσδαι μον εἰν 148,5 

κακόνοις τῷ δήμῳ 637,45 
καικόπαϑος [δῖος 549,47 

κακοπαθείαις ὠπέρηχῶς {ζ93.6 
κακοπαθῶν αρ- 273.,31.601,20 

κακουργεῖν κατα ϑρϑμαῖς 179,.4.4. κακουρ- 
γραῦτες πίω χώραν ἐδὲν 276,22 

κακούργημω 374.32 
κακούργφν ὕλη, 4 γα] ἰο ἃ 17.4.47 
κάκωσις, γ»φαίατγαξία110 ΟῚ “: 
καλάμι, [Πραἰκς 288,17 
κάλαμοι, σμἰγγε 288,1: 

Θ5᾽ 



ἱοῦ 

κοιλάγδαι, ῥαφαὶ Ὁ2 1127 
καλαύροψ, βέαίεεηης 321,41 

καλεν,σαίαγε 22.2.44 καλλείον ρα, 
φοσ 263,12 καλεῖν 67} τύχαις 

εὐκτ. 402.2 

χαλιὰ ἡρώων 203,7. ἐπάεηᾳ καλιαὶ 

202,37.219,3 5:5 46,12 
καλινδει αι ἐν κακοῖς 27.413 

καλλιλογεῖν ζος.36 
καλύξαι, ἐσΉγία 289,4 

καλύθιογ 646,3 

καλυπήηρες, φρηίς Ἀπ 
τ καμδρας πλάῆ 4ν 246,30 

Καμδρῖνοι 116,:7.188,4.2. (7:ἀεη2 
Καμερῖνοι 11.4.16: πόδια, Κα- 
μκεία τφί4.: 9) διο Καμδρῖνος, (4- 
γφογέη5 627,12, 85 «ἰϑὲ, ἐπ δια έ- 
Ῥιοϊὲ οοσ 7156. 

κὠυαΐι ,»πογόὲ 677: 
καματηρὸς͵ 6245 27,11 καμαι- 
πηροὶ σωυμαΐᾳ, «6 Ὺ. 677,7 

Καμιεραγαῖοι Ρῦο Κα εφᾶνοι 315.44. 

316,3. ; 17,18. 1εοῦ2 Καμδρίνοι- 
χαῦ εἰ μὴ - 288,27 
κανηφόροι ἱγρ. 17,14.92,40 
ξθς κανόνα ἐργώζ. Σ2ΟΟ,19 καλόνες, 

εοπ 130,20 
κεπηλον [δίον ἔχήν 83,28 

“ ͵ 
Κασητώλιος λόφος, »γῸ Καπιτώλινος λ0ῷ. 

102,23. δὲ Καπητῶλιε Ζεῦ 303, 

14.472.43.511,7 
Καπυΐ ἡ πύλη 483,23 
καϑοδοκῶν, ΦΑ ῥθζ]1ης 5.93.3 
καρδία, 4 17,226. τ ΟΟ,22.711,40 
Καρίν", (ἀγίμα, ἰοσ. τόο,ς 

Εα«ἀε»2 

ής; 2,0 
144,29 

Καρμενίναι πύλαι 640,21. 
Καρμεενῖίδὲες πύλαι 

καρϑϑω δαύμασι 

καρπασίγη ἐοϑής Ι χ8.41 

χαρ! ποῦ ἕινα χώραν 179,23 καρπίαχ 

ἴσας Ὡιμαξ 111,14,27 καρπώσα- 
δὼ ὠφέλφαν ἐκ - 502,)20 

χαρτερὸς οἰγορν 194.13 καρτερὶς ἃ αὐ- 

γνώμης, Ὑ,6 115 [τα φογροι 177, 
3.8. καρτερὸς παϑεῶν 283,4. 7 καρ- 
περὺς Ὁ ποδδ 1 ἡ 6, ΤΙ καρτεϑοὶ χεῖρ, 
7) οΟκρατ.: 5 4, 3 3 ἐκ τ κορτερϑ σὲ 

5.92,4.3 ΚΤ' τὸ καρτερὸν, Οἱ, (δ᾽: 1σί, 
οἱγεύ. 595.41.702,27 
καρτεεία “ γνώμυις 4.72. Ἷ καρτεεία 

«ἰὈὰ τ. πύγοις 98,12 καρτεηία κρείτ- 

Ὅις 294.43 
πὸ καρτερακὸν,ἰΟἰοΥ 4114 ς70,47 

καρτερῶς ἐπείγεοϑοι 2 8 9,29. κάρτε 
ρῶς οὐτίϊχἤεοϑαι 574,4: 

κτιγωτι, ΑΤΕΥΡΟ ΤΟ ς,14.197,17. 
ΠΣ Ν καινώτων Ιτό,το 

κ᾿ δαίμονα, [»1εογηα 8,30. 
15,43. 263,42.671,5 κ'' δα]- 
μονα, ἀἱρίειησ 176,4.6 κΤ' τὶ ἀ- 
γαγκοῦογ, 66 ε{1:416.4.87.12 κ᾿ τὸ 
δέον ΠΟ σΥ ΘΗ 241,47.27 6.4 
Τ᾿ τὸ δίκομον, ἡαγ6 247.33 Κ᾿ 
καρτερὸν, ϑα ἰς 503,16. κ᾿ κρά 

Ὅς,υὐ 186,33. κτ' απουδεω), [ε{}1- 
ΠΑΜΙΕΥ 182 6. χός,22.400,36. 

472,17. 619,10 κ᾿ τάχος 370, 
41.646,214 κι φιλότηΐᾳ, “2106 

1 ΘΟ Ν᾿ Κ᾿ 

24,471 κατ ἀλήϑηαν, 676 26.4.24 
κΡ' ταδὲ, ρος ἡηοάο 63,51 ΚΤ κλῆ- 
ρον, ἦγε βεγφα. 664,33. καθ᾿ ὁμο- 
λογίαν, ἐκ ραξίο 179,10.647.8 

Τ᾿ διιύαμιν τίω ἐμιζω χ.1.4,17.217.4} 
τὸκαθ᾿ ἑαυζις, φιεο04 κα [ὁ αἰτπθαὲ 
413,9. (1|οη, 74 4μ πη τη [ὁ ΠῚ 
679,15.4:1 τὰ καϑ ἑαυθι, περοτιή 
[βων, απ αν [4732 67.4.14) τὸ 
καθ᾿ ἡμαῖ μέρος 5. 4.3.7.6 01,17 τὸ 
καὶ τύτοις ΤΠ) μέρος όοορ,40 καϑ ἕνα, 

Μηρηίαιρε 50.9,.43. [0 καθ᾿ ἕνα ἵ- 
κριφον 3 96,2} καθ᾿ ἕνα δ᾽εσκεόδασμιέ- 
νοι 5. 71,21. (41 καθ᾽ ἕνα γγυέοϑαι,, 1" 
ΦΗΜΊ ΟΟΜΉΗΘΕ 377,21.606,45. 

4δό,:1- 569,37. καϑ' ἕνα ὑεῖς 
“ἥνόμεναι ΙΟΙ,26 καἢ ἕν ἅπαντες 

ἐλμονὸ 41.5.22) 
καθ ἑταιρείας ς 98,38 κτ' λόγοις, 6672: 

φΥ14117,2. 276,21. 5.77.3} κατ᾽ 
ἴλας (λόχοις 475.33 κΚ' συςροφαΐς 

1.48.3. κ' πλῆγος, [2 πθη1} π24- 
ΏΕΥΟ 4122.,35,30. ΧΕ αφόλίω, ἐμ 
Μηρσαίασαρηίᾳ 220,32.24 5.46 
ΚΤ σφας Θαλεύεχ, 2167 [ὁ φοπ (πε: 
Ι4γ6 481,47 κα πόλιν, γεγο, 
20. κατ οἰκονῦιτες 282,42. ΧΈ' πὸ- 

λέμεοις τε (ὃ ον εἰρίωύ 3 83, 2: Κα γϑν 
ἔλάν 285, 4 κα ἡδὸν ζω ἰὼ χ,.78,38 

κατ᾽ ὄνομα Νομας 120,24 

ΧΤ παρόν 2 18.3 ς.25.7,47.267,3 4. 
{94,1 κα᾿ ἕκαςον ἔπς «20,25 

καϑ ἡλικίαν, [4 «1. ς.28,3.0.5 5.6, 
41 κτ' τίω «πρώτίω πϑόφοψιν, ρ»ὴ- 
γμο αἰῤεΐϊ ις6,42 

τ ομ ασση τορτεῦ 63,20 6, 
28.10 κατ' ὀρ. οὐ τς 7ο,16 
ΧΤ' θέαν, ῥεξέαν αἱ σναιά. 48.2.17. 
452,13. 671,22. κΤ' τὸ συγ[ενὲς, 
οὗ ξορηάτ. 48.5.36 

καΐαθαντις δπὸ ἡ απ. 534,25 κα- 
τέξῃ ἀπὸ τῷ βιάζεοϑαι Ατό,19 

κατα δή, ἀἰερεπάίεγε 84,32 
καϊαξελὰς ὧν ἤδητοϑ,:0.296,12.579,39 

καίας βάζεν,ἀεάμεεγε 7.10.166.7 
καταξιβάζειν ἐπὸ- ας 33,18.1᾽4.27 

καταξλάσπη αν τίωὐ γέ τ 80,1 εἴτι κατέ- 

δλαψαν ΤΟΙ, 112. 5,2.1.2.1.2 

καταῦοῇ χοῆάχ πελλῇ 373,4.4.4.2δ,6 
πὸ κατάγφα, ἐη. «4. ράγ: 69,21 
καταγέλαςον ποιεῖν 739 ,.28 

και ταγήρα! ἃ σώματα 36,46 
κατεγήθφι, ΠΟ [δ 71411 9,41 

κατεγνω(ᾷν σφῶν αὐτῶν 428,24 καταὰ- 

γυῶγα, τ οὐδρὸς ἢ δίκίω ς 87,7 κα- 

ΤΘΆΑΘΆ. 
καιταγνώσῳς αἰ αεηα,Ἴοη65 63 8,3 4 
καταγνώσες αὐδ' ἀκύροις ποιϑμιν 4.0, 
26 

ταγνωαϑέῶαι δειλίαν 

καταγεάφῳν εἰςφραῥας 103,37 
καταγραφὴ τ χώρας 437.41 

καταγφργαὶ, γΕρΈρΙΩ6. 30,329.42,17.78.,1 

καταγφυίζεαϑαι τίωὐ ἀλήϑ. 205,23 

καταδῆσω. οὐἑίσαγε ὅοδ,20ο 
κατα δηωϑεῖσα χώρφε 713,14 

κατα διαιρέιν εἰς - 2 ΣΕ ΣῈ 
κατα δίκη, "αἰ! 414|}22.3.3.3.26 κατα- 

δίκης ἀκύρωσις 496,27 τίω κατα- 

ΠΑ ΝΑ. Ν ΤΊ ἃ: ἈΠΟ Ν. ἶ 

Ϊ 

ἢ 

ἢ 

δίκίω ϑποδοιῦα, 676, 23 πίω και ! 
παδικίω ἀπαο,ϑμῶν 586, 291], 

κα τα δΐκοις ΡΥ0 κα δίσνοις 665,28. 
χαταδόξαιτες ὀλίχνις 11) 364,16 

κο ταδοξάσε: τες ὑπαὶ ἀλλήλων ζιαῦχα. 

342.Σ 
κοιτα δυυλβοῦτο ταὶ πόλάς 3 87,11 Ὁ 

δουλέμοινοι τέω παι ποσὰ 68.9.22 
καταϑδρομας ἃ χωρας ἐπιιοωῦπτο 46 ὃ, 9, 

43.480,31 καταϑρυμὴ, τηπεὗξο 
248,23. καταδρομίω) ἀυτέ περλίωὶ 
ἐποιήστο 444,1: 

κοιτεζωσχκένος 129,36 
κατα ϑυῖν, ΣΟ, (ΑΥδ 415,23 

καταθύσωι δεκοίτας 19.123 

κατα χίζεοδοι βαστιοις 206,1} 

και ταίρῳν εἰς λιμένα 43. 

κοι το ομι ἐν ποις συγΐ. ἥ ἵ 

και τα κλέϊσει τὸ ἔγκλημα εἰς μίαν. 

463 .4. κατακλέωϑεις εἰς λα 

αἰμοιχαινίαν 308.24. κο πικλείεῷ 
δειγαὲ ἀνάγκας 3.9 6,,.493.ὃ ἣ 

τακακλάμε: ος ΠΏ σ ΤΟ 

καταχληρὸχ εἰν, οἰ γε γ 6 251,4.6..11 
Ἵμιεγ ὁ αμειοίεγε 103,32. 293,2. 

κατάκοπος ἐξ ἰδοῦ 26 4,1) 

κατακράτος, 7) 188, 2.74 όδό.ι, 

κατακριματων ἀφέσες 788, 

κα τακυλι4ν, οἰ δήο πε) δ 7ο7..4 
καταλαμξανγᾳν ἐκ πολλῶν, ἰοργεβάεν 
Ω «οἱ. 3 316,47 κατελάμβανε 
καιρὸς, ΤΠ δὲ 74 εἰ λάκεεπει δι 

Ι καταλαμ ἀγεαχ, σοση βαγῈ τῆι 
καταλέγάν, ἀείιρεγε ΤΟΟ,10 κατελέν 

φραΐιά 411,58 καταλιγεῖς, ἀείοξῃ: 
92,36 κατάλεγμένη δωύαμις 41|,2. 

καταλιπο, τω" αὐΐοις ἢ' μι λῶν 612.3 
κατελιπόρτθα, ρ400 πες τ α7. 

καταλευοϑείς 117,2 

κατάλογρι,  οίοξἧτα γδ103,30. 464. 
κατάλισις, 411 74:10 68 ς 43) κατᾶλι 

σις μεν (οΥτῖ42.4.0.57.16 καΐᾳγαγ 
κατα μιδοτυρέᾶν ὃ.4,40. 17ι, 

απ μβο ΝΟ ΟΠ ἈΠ 139,3 καὶ 
μέμψις ἀλλήλων, ἐλυεῦ 376,1 

κα τεμ(4: ο, ὅῆη αἴ ορ. 4151 

καΐα μκἰωυύ,γπϑὸς - χ46,1 

κατα μιμι δία, 477.3 
κοίτα “κι αδοδότειν 23 τ 

κατα μμοϑοφορεῖν ζ, ς. 226,4 

καταιάλω(αν 361 41. 
καταναλωΐ 4.4.3. 184,4. δεάτι 
ΡΦΥΤΡΉΥ ΕΠ [7 ΑΗΘ ΕΘΠΟ κ 

τίμυθήωντο 643.30. ὅγο, 

κατανέμῳ δ οραίξεγε 66.129. γάτα ι 
κατένεμιον δὲ γζω τοῖς - 917. τό, 

καταινοσφ:ζεαϑο, τὰ δ κύσα 2 17,. 
καταπήτειν, ἀεφεγς Ι 1954 ἤ 
κατεπόν (αν ᾿ 
κατάπλεω πηλῶ ό “ 
κατα πληξόμενοι, ΠΥ γἐμενὶ όζι.9: 

τα τλαγεὶς ἀυτῷ τὸ ϑράσος 614,» 

κατὰ τλνξιν αὐ τοὺς τ πα ελϑεῖν 22,2 

κατα πολεμεῖν τὸ ἀγζίπα λιν ς 24. κα 

ταπολεμινϑεὶς,ἀεύε. 78,4 
καταποτε δα! ὑπσὺ - {2002 
ἄγρα} ΚΌΜΗ Ὁ ἷ 
καταῶξο δδιῦ αι τίω παρμησ. 370,2. 



᾿ 
] 

Ἷ 

υτηϊηχότες 477,7 κατεηϊηχὼς πίμὺ ἐξ 

) οἰσίαν 700,7 

ΠῚ» ΤΟ: ἘΠ) 853 
 πιραβιμεῖ »ὧν ζϊς αρώτις 131,34 
πῤῥαϑυμεῖωσαι πεσένε ΤΥ ΘΥΥ ἢ 

«ἴρβάκτωι ὧι πυλῶν 20:10 

περῥα ϑέωδαι,ἰεεπγύ.6 14.4.7 κα- 
ἀῤῥαχϑεὶς ἐξούρᾳνοῦ 7 71.227 κα΄ 

σαῤῥαγεὶς ἀκ 480,43.743,24 
αῤρῆξαι τὰ αὐνξι ἀνὴ ἤ μνΣ ἀε 
Ῥόπεγε 17,41 

αῤῥνείς ᾿ἤγηνοι 
αρτύεοϑου!, ΟΟΊ ΟΜ ΤῊ ΣΤ, 

ὐρχαί 189,2.4.34.4,30 
γδῤχεάϑου ϑυμζῆν 17.7.1. κατάρχε 
“ϑαι κριϑαῖς εν» ποίαν βογάεο οζ, 

124 
σφοϑέω αι, σοπ οἰ 62.4.30 

ασημκίυυα ὅτι ὑρόίγα: Σ 8.9 
πυχέσθεδχ, ἐχρίογαγε 3 7.3.1}.34 
πσκευᾶαϊζ 4.01.7 κατεσκευασχακένος, 

ἐμ βνμδί με, βεῤογηαιε στι,38 
κατασκεύασχτα, [γεξηγαιότ,ιὃ, 
7 »6.27.172,16.2Σ00.2 4.74. 

20 
ασκίωνοιῦ ὧν - 482,42 
ασκήψανῶς ἐξ αἰϑρίας ζόφου 118,2 6 
κατασκήψ 4 ἴούτοις 164..12 κατέ- 
σκῆψιν εἰς Τῶτο τὸ τέλος 191,17. [6 
141,4.7 εἰοὃ κατεσκητῆεν, “94 ρ6- 
τούαι Ἴγ7πι 
ασκοπὴ,  οοπατίο {22.471 
Ξσκωπῆψν ὅγηφ. αὐδρας 477,41 κα- 
᾿ἀσκωπῆφν ασουδαίας κιιήσῴς 4.77.3 ζ 

ταπου σα σιμάνος, 1145. 5.6 3018 κα- 

τεαυουδασμιάνῃ ὃρχ.477.24 κα- 

πεασουδασμμένας ποιέϊαϑαι ταὶ δεήσς, 

τράρηο ἐπ ἀιορείεγε τ"36,.2 
ἄσασις. τά οὐ σοη ἐἐ ειο, σα π|ἃ 
ΩΣ 712.3ς 
ατλλὴν ταὶ ράξ σις τιό,4 

᾿ἀςεραζεὼχ 49.3: 
ἐγ 4. δάφ "ἡ" 102,2 

πετρατηγεῖν οι πολ. 1 6 6,39 κατε- 
᾿φρατήγησεν εὐ 216,19 
χατεφρατηγη μένος ὑτσὸ - ΧΟγ:22. 

.197,2 4 
ἡ χφραϊοπιδευτῶχ 191,37.174.47. 

κατεςραΐοπεδευκότες 27 1.33.[81.0 
ἀφρέφῳν εἰς - {21,4..29,26 

καϊχοροφῆς τυχεῖν ἀξ 418,4.}..4.34. 
1.39 
πισφἀδν 88,46 
πέος δε μονίῳ πνεύματι 1.4.37 

2 ἔτασις Σρῆρων 473.24 

Ἀπάοσειν εἰς - 109,4.2.342,21 
τύγος 2ζ0.1ὲ 

ἀτίϑεμαι ΡΥ συϊκαΐα πθ. {47,6 

αυμα τίσει 49.454 
ἡ πα τρίξῳν δλΐω τίμὐ ἡμ..3.3...46 κα- 

τ πατοίξην πιλλαὲ ἡμέρας ι8ο,4 
Ι γταυλέι δ ὡδὸς - ΟὟΡΖΖ 

᾿ ταφαϊγεοϑαι, τον! 47,16 κατα- 
' φαν σεῖς 23261.37 

αφανὴς γέγρνεέφϑυμ. 23.012 
᾿καπιφαν ὥς, γάλι ιξ 203,47 
1πιφέρᾳν τὸ ἴσον 244,44 κριτενεχ εὶς, 

ἡ ΦΥ (41:45 261,31 

ΝΙΝ ΌΜΕΕΣΣ 

καταφεύγεν 52} - {09,7 καταπεφεύ- 

γατ ηὴ- 371.7, 41 κατέφυγον εἰς 
ΣΡ σιδ,4.3 

καταφ)οφοὶ ὶ γώρας 436,.4.0...539,1} 
κατα Φο οὶ ἡλίου το 9.,30.2 9 0,9.4.3, 

16 

καταχαράί ἐδὼ Οἷς - 361,20.468, 
14 

καταχεῦ μενος οἶκον “΄-- ᾿ ὃ 7.214 

καταν όνιοι 9.0, 84,4 ὃ 

κατα γοργ γε} ἴισι πὶ ἑαυτῇ ΖΟζΟΙΣ 

κατα χρίων, οδαΥ ΔΊΟΥ, ό4ο,4ι 
καῖς χρη οϑέ μοι, 487,27 
κατα χρυίος εἰκων 243,47 

κρυτοιχωράζψν εἰς- 184.39.33 8,36 
κατα χωρίζῳν εἰς δτπτολαὲ, ει ἐπ! ΥΣ 
γεζειγοχδϑ.,ο. βο ς.3... κατα- 
χωρίσαι ἐν- 2,9.4.1 8,6 ταδηοι, 
ϑεῖναι Ψ.1τ4 

κατεψνουσικένος, ΦΉΣ ΦΉΤΙΓ6. σοη βέλη, 
ΟΣ 481,8 

καταν ηφ, ζεοῦι τέω δίκίω ς 4.1.4. κα- 

τεψηψικῦτις ἑαυ Δ δ. 8.2,11 

κατεδὴ δόται! 44,41 
κα τέῖναι ΡΥ κα ιέναι 3.0 7.4.396.31 
κατείργάν, σοποίκαάεγε τοῦ. 521 κα- 

πειργεῶχ, ΠΟ ΥσΕγ 33.121} κατείρ- 
»κύτω ὑσσ' «ἱαΐκης 34)5.8 κατείρ- 

γεόϑαι ὅρκοις 371.23 
κατευφημἐ ἃς ὑσσὸ παύτων 1 4.20 
κατεύχειϑαι ἡ" οἱδξι κά. 478,4: 
κατεχήν ἐν τας τίω φάλαγία 180,4 4 

κατέχήν λύγοις 2.3.3, κατασχεῖν, 

σοὐιύογς οΟ,3.7 καὶ τεχήν εἰς, ρ- 
Ῥεϊογοῖμ 3.γ7..3.6 καταοκῖν, αρρ- 
“8 ΖΣ. 7 

κατηχρρε) οϑεει ἐφ᾽ ἑνὸς ΤΙΣ, 216 
κατηγόρημα, ΟΥ̓772.3 ὃ 6,47.6 05,2 

κατηρεφὴς λάσίῳ δρυμῷ 2ζ,4.3 
καπιοραν, αἰ ΦΡΥ ΉΞΕΥ 6 207,12 κατπιοιῦ- 

εαῦαει, νἹ ΟΡΡΥ 11 3.0 6,1 8.40 9,9 
Κάτλιος, »ΥγῸ Σκάπηις ἼΣΟΥ Ὁ 

καζοδύρειϑαι, ἀφρίον. 24.3.29 
καϊοικίδιος ὄχλος 1 82,3.3..83,23 κα- 

Τικίδηος βουλή 733.14.737.320 
καζοικίζᾳν εἰς - 24.338 
κάτοικοι, ΡΥ καζειχ! δὺο! αἰ ογμείῥ. 6 9,11 

καιτῳκοδόμφαυ ὅγ9.18ὃ 

καϊολοφύρτοϑειι τέω ἑαυτῶ τύχην 27.1.30 
πολλὰ καφλοφυρομκενος ἑαυτὸν 2 8 Τρ 

2 κατωλοφύραντο πίω συμφορανῦ 

70956 
καΐονομαίζεοϑαι, ἀὐσαγή, ΗΜ ΘΉΡΑΥ 13, 

2 2 ((αε79 κα ϑιεροῦ οϑεει τ: 4467). ο, 

37)8 {01 . 
κατόπιν ζύτων Κα ζ 2,10 τῇ κατῦππιν τυ- 

κπ 24.3.33 
κατὸτῆαι Καὶ δ᾽ερευνητοιι χ46,6 
καΐοτ εῦσαι τὰ ἐν πόλφά 617,21 κα- 

τωτῆευσε τἰωὴ χωρίων φύσν δτι,7 
Κάτω! γ6 Γαΐος 521 

καυχίσα οι. σίονέαγὲ {03.238 
κεί μάνα! γώμαι, [ϑπϊεηηία ἀξ 473. 

24 
κείρᾳν (δ λενλατεῖν γώραν 193,2 8 κε 

ρα; ὥΦλλωξήσαϑαι 26.1.4 
κεκρυφόήοις ταὶ πλοκαμίδας αὐαδῶν 

4:4930 

τοῦ 
πὸ κελενόμανον ποιεῖν 72 3.3 8. κελευωϑὲν 

αὐτοῖς, αὐ οἰ.3..43. Κερόγηὴ 
(5 ὀκλεύϑη 70, 46, {π6 σ. ἔπε 
κέλευμα ,174 {2792 δδ.1 

Κῇπὶ, Οαΐἤεδο, 53.4.88 «αἰἰῥι, 

Κερόλιος, ῥγ9 Κανολήϊος 733. 

σιιὺ κεναῖς χερσὶν ἐφίχθαι 2.2.5. 

κενοαυουόα 294,34 

τὰ κέ νῥα φέρεξὀήᾳν Τὴ ἵπποις 190,13 
κεραίμμος »γ0 κορφίμκιος 93.39 

ΚΡραύνια ὄρν, Κ΄ ἐ[ 4 Ἴη ὙΟΏΣ 1,44. 
κβαύνιος, ρΑ{{{46 28,32 

ἃ κερδανεῖς ἐκ “ - 69.4.33 
κερδαλεώτερα, ξ42,20 

κέρδος αὖ ταὶ ποιέ!εϑαι (δ ὠφέλφαν 517, 

47 
κέρχφν 0 κρέχφν 476,16 
κέρτομεος ὄρχησις 477:.27.39 
Κεπα »ῥῦ Σηπα ζο9,11 
κεφθη αἱ ,οάρτία 218,46 κτ' κεφό ψω 

ἵχαςος 296,33 δ) κεφαλίω ὠϑεῖ- 
εϑαι, ῥῬΥΑΟΙΡΙΓΑΜΙΘΥ Αθεγ8 4 4 1» 

20 
κεφϑήανο. γνώμης ἰὼ χς 6,19. δ: κι- 
φληαίῳ δι) εῖν 9 8,9. γεξέητε ὅηηκε- 
φδιαίων 12.4.6 

κεφόλαιω δ ὑπυγζαφῇ δηλοωῦ 1 31» 

27 
κεφδηα!ωδῶς δ)ο ξεῖν Α4ιτ8,46 

κηδεία  συϊβυεα τό .,.3.9 κηδείας οἰ- 

κφότης 51,37. κνδέίας σιευάτηψν 4.9.7 
κυδεία. [πηεγ τοι  ϑ,1ς κηδείας 
τυχεῖς [επογατὲ Α4τό,α 

κηδεκμόνων δεομέιη 2.2.7. ΠΣ 

κηδεφὴς͵ 4 ΠΠ12 ΣΙ, 41 κηδὲςίω πτιεῖοϑαι, 
σἤἤπερ δὲ κα οογς 708,3. 
κηδὲς'ω χαξεὶν 230,41. κηδεςὴς ἀφ 

φἜπογο 20.526 κηδεςὴς Ρο χωη- 

σήρ 7ι8,26 
κι δεαϑειι νηπίων 21.4.7 κηδροϑεει δ᾽ μη « 

Ὅς 03,4. κηδομάγων ἔρημος τς 8, 

19 
κηδεύφν, οἰσσάγέ 4.4.6 κηδεύᾳν ἐϑνείεις, 
Ρε’ἐσνίπος α [ἔπ1141:6 [81 ἡπησογε 
{1,4.2. καδεύφν, εμόγάγε ὁ 1,3 8 

κήδη, ἔπεσα 317.2{.72 0,6 
κηλεῖν καὶ κα τάδειν 223,46 

κῆρες καὶ άτωι 7.29.1 κῆρες σύμφυῖοι 
79.41.34.,38 

κηρύκία σιδηρα. {4.37 

Κικιννάτος, ΟἸπ οί 1266 6 3.0,32.6ζ0, 

29 
κινδεευεύσισι δὺ οἷν ϑάάτερον ὅσο, 

κινδοωύευμα, δάνον ΚΣ 2. 4.2 6 κινδωώευ-- 
μα ἱσομένν 396,18.6ογ,40 

κίγδεωνον ὑπ ψυχ ῥέχήν 209,2 8. κίν- 

δεωονῥεχάν αἶξι - 240,13 
κινδειυωσδῶς δα: ὕσαι 421,21 

κινήσῳς, 77,9 115, ἐγ δα ζο9,.46 
Κινκινάτος »γὉ Κικιννάτος 6097, 20 

Κιρκαία, ΟἹγοοἰέορρ. 2 6ο, 40. 4.90, 
32. ομτη4 ΟΥμεθς Κιρκοῆοι 4 90,27 

κλφνοὶ (ὁ αἰδαθοητοι {73.3 

κλέσιαδες 73, 41. κά. κλησιάδιες. 
κλέος μέγισον 1.4. 8,2 κλέος Σρετὴς ἀϑα- 

ναΐτον ζ 12,31. μδ τ3..38 
χλέπθεν τέ δῤχέω 16,16. κλέπν ταὶ 

ἐξόδοις {73,46 
ο 1} 



τ ΝΥ ΝΥ. ΑΝ Τα ΦΟΙΝ. Ἄ 
κλῆρος, ρογ!ἰο [γι άάια {43.30 κώρυμιβος,κορυφή ς 81,31 Κρετομέρφα 6:2,4.4.7οζ,18.70 6,42. 

κληρῦχος γῇ 43,29. κορυφαιοταῦοι ΔΑ θθες.7.31.1.7 ὁ κο- 700.2 2.Ελάεν» Κρυσομδία τς οὗ 

κληραχῆσαι τὺ γέιῦ 3 32 ς,46. 91. ρυφαιὁταΐος ὶ δέκαρχ. 703.41 7.58.3.1...ξ Κρυτομέομον 104,4 

30. κληρυχεῖν τὶ ἡμέτερα ὅ.4.2,17 

κλήσες, σἰ ἐγ καλέσῃς 2.2... 

κλησιάδες ϑύραι 507,26. Ἐκ«4. κλφσιά- 

δὲς. 

κλίμα μεσημίρανόν 8.10 

κλίνᾷν ταὶ ῥάθδοις {23,20 

«ἰνη ἰοξλςα {28,25 

κλινδίᾳ ἰοξβ σπεία 472.39.613,36 

κλινοπετὴς ζὦ ς70,42 

κλοιοῖς δεθέντες 402,23 

κλοπῇ ληφθίώ δανατ. Ι04.29 

κλοπα,ος, ΠΥ ΠΉ5 120,20 

Κλοισιανοὶ ργΟ Κλοισῖνοι 2. 9.3,1 ὃ. 1:- 

ἀο» Κλυσίωο! 29.2.32 

κλύδωνες μαγώλοι 37. 8.31 ἐν κλύδωνι 

(λεύαν ς 2ο.1.692,26. 7[εγ ἐν 

κλυδῶν, ((ἀλεύ εὐϑοι 123,29 

Χλύσιος ΡΥ Κλοίλιος 7326.17 

κνῆμαι, ΡΥ αἷεικνημίδες, σοΥδά 221, 

Σ 
κνυζόμενα βρέφη, σαρ. (ἀπδιδον 

Κοθωριία, [ἐπ ΟΟΥ̓ΙΟΤΑ. οἷλῥηᾳ Ογοϊο 

21.323 

Χοίλιος »7Ὸ Κλοίλιος 649,2 

χοὶ μίσει πἰεὺ ςάτιν τού,8 

κοινῇ Θ καθ᾿ ἕκα τον 329,47 

σὴ κοινὸν ΔῊ Λα τίγων32.Ο, 33 τὸ κοινὸν αὐ- 

ὧδ, γ ῃ}. ΤΙΣ 7. 

μωινοπαϑῇ πολιτεύμαΐζα 23,26 

χοινότης, 4774 δ: ΣΠΗ͂Σ 1οό,17 

κοινωνοὶ κινδυιύων 22.2.4 Ὁ 

Κοῖνπα ὁδὸς τ ϑ ται 

Κοιντίλιος εἰ, Οἰἐμε δ ς 2.31 

κοίτη, ἰοΐξη, ομο ς9ζ.471.ζ92.33 

κολακεύᾳν ἡδοναῖς, ἐμά μίσεγε υοἹηρ). 

683,2: κολακεύν τίμὸ ὀλιζορχίαν 

687.42 

κόχασις »Υ9 χῴλισις σιο.ὃ 

Κολλα τίνη δῇ ὁ Κολλίγη 210,10 

κλῶνοι ἡ πέῤωδῳς ΔΟΥΣΊΣ 

κομίσαι, αἰ μσογ 6 7 71 9 κομίζεοϑαι, 

ΚΟ ΘᾺ δ ὦ κομάσαι ὡς πὰ 

αὐτῷ 18.0.34. κομιοϑέωα, Τ᾿ αρκωϑιον 

Οιὶ πιλέκς, αἰίαϊας ε}6 Ἱ αὐ Ζ 110 
{ξοκγα 196,90 

κομῶντες δεῦλοι 262.6 

κοπετὸς, ρ ἀμ ξη 90,47.713,.2 
κόρη ὅίγωμος 7οο 36 
Κόφωλα, ΟΡ. 1,47. 247,16 

3 Κοριόλα, (γέ, ΡΡ. 1.41.2,17. τῆς 

Κοραύλας 412,40 

Κορμολαίος 480,41. Πς Κορκολαΐοι 

412,27.4.2.89 «ἰδὲ, δεάγερογὲ- 

2.7 ἙΠ4 ολ γιοωΣ Κοειολανοί 03, 

40: ἐπάίδα, Κορμολαγῶν πῦλις 4.07, 

13:4σρεηεπασσαμαίορο. 

Κορκοτύλανο!, Ομ εγ δι αμὲ, ρορ. 
7,41 226,22 

Κυρνικλα ὕρη 12,46 (λωνοί. 

Κοργινόλανοι 1 8 8,5: γξξη2ε5 Κορνικο- 
Κύρνοι (ὃ Οογαπὴ ροΡ.1.41.32.6.19 
Κουρί(ούλα,ορ. “δον. 12,210 
κορυξαγγιασχκοί 91,3 

Κορυεντοινοὶ, ΡΥ6 Κορνεντανεὶ, (γμεῖα- 
πὴ ρορ.ἰ αΠὲ 226,10 

κορυφὴ φοίνικος. 46. .Ρ.26ι,76' κορυφῆς 
ἐγίνονζ δῦ φυλάκων, σε Ἱοὲ Ἰγγεγρεὲ- 
πεύαμι 7.1 12.2 

κορῶναι ΘΗ, (α(ἐὐ ρ γα εγ μη πν ̓ Μὰ 
γἱ φογ{εἰ: ΣΩΡῸΣ 

κοσχ, εἰ οδτα Ἧι μεῖς 5 Ὁ 6,23. κοσμιε! αγο, 
7ο τα εῶχ 211,30 κοκοσμυημμάνη φρο 
“ὰ ον πη γπξέ. 727.37 

κοσμεώτερον αὑτὸν ποι στη 644..8 

κότος πόλαιὸς εἰς- ΟἿΟΣ 

Κοτύλη,ορ. ““ ογίφ. 5. 
Κοτυλία,οΡ..““ογήρ, 12,36 

Κοπιώαι » ῬΥῸ Κοτυλίαι, (16, 0ΡΡ. 

«Αδογὶσιἐη Κοαιίπο 1χ2.7 
Κυύρητες Ὑη6ἱε ἀἰξί 120,2 

κουρηισμιὸς 130,36 
κουρλάτις ψηφηφορία 6ο3,7 
κοῦρον (Θκορίω ὈΣΥΣ 7, 
κούφη ἐλπίς ς ὃ. 4, 21 κουφοτέρας αὐτοῖς 

ποιᾶντες τας συμφορὰς {02.ζ 

ἡ κουφότης τῇ δ. 8. 431,9 
κραδανεοει 671) αϑοςδὸκ. δ1{ς.16 

κρατεῖν “ξ ἐϊχερήματος, Ρεγβσεγε 2π66- 

}1 442 9 8.4, κρα δ ἃ Φρενδι οσήφ- 
6:1 ῬΘΜΙ 4106,..4. κρατούμενος 

σὺ παϑοις 709,42 κρατεάχύ- 

πὸ Ἢ νόμα, ἰεσειδηδΥι: 6 οδ,2 4 κρα- 
πουμένοις φὶς ὅρκοις ὅ4τ1.. 

κρατήσει μάγοι σἤστη 4. 1,11 κρατῆρες 
οἴνῳ κεκρα μιέναι ΙΟ 2,12: ῥΥγο κεκρα- 

Μμένοι. 

κρώτιςος, [γ72)7γ 31... ἐἰπὸ τῷ κρατίφου 
ς 90.30.69 8,1. ρέγα ἐπ ἀπό. 

κράτος ὅπλων γο.ὃ 

κρατω αδχ καϊᾳσκεναὶς 294..4. κρατύ- 
ναοϑα! φυλακίω 3.4.4.,26 κρατύναδχ 
δ βάτῳ 312,4.4.367,. κρατύνα- 
αϑει τίι Σρχέω 24.3.23.2 0,20 
κοφιτύνετοι τἰμὺ τυραν! δὰ πολσὶ φυλα- 
καῖς.4.2.353.4. κρατύνεαθοι, ΠΥ (Ὁ 
7.491 κρατύνεαθειι, 412. 2 Ος,7.457.» 
1 ΘΟ ΣΑΙ ἣ 

κρείποις δ᾽ ἐχθρῶν ἐσύμβα, [πρεγίουε 
ἐ7.6ζ4,39.Π662 ὃ,3ς 

Κρέμερα,τὰ ὅτγ,3... Ἐδάορς Κρεμέ- 

ρα 573.17.}77510. 781,7 
κρημνώδη γωρία ΑΘ ΣΑ. 
κρίωϊδες ἐμξύβϑιοι ΣΤ, 

κρησὴς καταξληϑήσετοι συμφορῶν μεγώ- 

λώγ731,3 κρηπίδες σγάσι.44.4, 
ΖΘ 12 

κρησφύγετα καταρκ. 220,14 

κεῖνα! πὶ Ὡεργιαᾷ ὀξείᾳ μώχῃ 344, 

28 κείνῳ » ἀφοογηογθ, {ἐαίπεεγσ 
619,41. ἔκριναν ἀ-ποςεῖλαι 7 40,7 

κρίνᾳν 7: τυραννίδι, ασοπἀγεἸγγαπ- 

νἱάδες γ3,40. 6 58.9.3 8 
κρίσις “ πολέμου ταλαντευομέγη πῆδὲ καὶ 

τ 92,47 
Κρονος [ο] Χρόνος, ΝΥ ΖΟΖΣΙ 20,{ 

Κρονια, δα εγπαἰδα 210,4.2 Κρό- 
γος λόφος, 8 4 ΜΙΤ εοὐες 27:3» 

τό,3.5.71467»4 Σατόρνιος ὄχϑος 35,22 

κρότῳ δεξιβοϑαι 4.22.,2 5 μετὰ κρότου 
τὐφημ. 240,29 

75 οἰρεεηεῦα ΠΗ, ἀρρειατιομειτι 
Ρίεν εἱ μεθ [Πα : Κρουςυμδὶ ἦν 
103,46 Κρυσομῥινοι 1 86,4. 1,4: 

Κρεςομέρμοι - τό, 

κρυπήω μεθα, οἰ ογηητδ 209,4. 
κρύφα διολέσει 299,36. [6 49), 
κτησοίμενος πολέμῳ 24.7.35 κτηϑεὶ 

φριὴ “μη 6, 4,1} χτηοϑέντα ῥγῸ 
θέντα ᾿ 

κτήμαΐα, ῥγφἀϊα 
κτίμυσδοφια 

κτήσφς, ργαάία 489... ρον. ᾿ 
ονΐϑποι δύ ὺϑ 

κπισμα, πόλισμα, 

κυξιςητήρες » 477 

κυδαήνὴν 72,3. 8.102, 
κυΐσκεοϑοι, φομοίρεγ 212,12 

5» 4π|4α 

κυκλῶστω }7ο πυκνῶ σαι 

κυχλδόχ, 4:ΐ. [γπ.τ 64, 47. 
14.:.68.,27 κυκλωσύμενοι, 

βρη. τός,2 

κύκλωσις ΑΝ πολεμίων 163,23. ̓  

κυλίεῶς ποὺς οῖς ἀυτε γθνασι 
κυλίσκαι ὀςφραίκιναι 

Κυλλίωϊς γύμφη 

Κύμν Καμπωνὶς 50 .4.16.3 1.8, 

μ᾿» Ἰτϑηῶ 5 πο, (τεῆς, σΡΡ.15 ο 

418,.}7.41991. ξι12 δεηεθν Κυβ 
κυρβασίαι ἀρίοω ς 

Κυράνιος λόφος, Ο ήγίμαί σοί 

τς «ζάενα Κυρίνος ὄχϑος 112 

ξ5 Κυρῖνος λύφος Ὶ 

κύρλος αὖτ Ρραταγῖς 97,27 .{19, 
ρίας ἑαυ δῦ {),ἐαὐ τε- 541,27.» 
ἰδίας γιώμος, [μὲ ἐξ 4 

1: 3.91 6 κύελος (ῳτηρίας Κ {54} 
δον γἱνεαῦου, ΡΟ ἸΥ  1ΟΤ.,34.2} 
κύρμλον χριϑίωωει.γΑ1. ρα. 73} 

κύρλα τῇ). γα εΠΠὲ 286,7 ἡ 

Κυρὶς, ορρῥάμμα δαζ. 
Κύρες “ρπ«ἰ δαῤίμος δὲ φρρίαὶ Ὡ 
γφθῃ οἱ, ἐς ῥα αι βσοηβοαὶ Ἷ 
306,309.113.11 ἡ 

Κυρίτω, ΟἸγές ΤΟΔ4,24.:1Σ 

Κυρα δι! πόλις, Ομγότι2,16.31. 

20 Κυρῖτοι, Οὐ ήγητο,,α “ἱ 

“αὐ ρΑΙγ 14, ἀθ πο» Ἰ 421 
»ηαη υμλμεγ Ι 

χροκωτὸς ὀξιζ 
κώλυμα Δ ἐμπυδ, μ) 417,44χφλὺ 

παύονται δῴοις 

κωλυταὶ Ἰ Φ συμφ. ἐγίνοντο 

χρολυτήρλα “ἢ “ροίτ!. γίν. 

κρομαίζην σειὶ ἑταίροις 32); 
κωμδῤχαι, υἱρ (Ῥγα. 219, 
κωμηδὸνοἰκεῖι 7. ̓  

κομῆται» νἱσαηὶ 66, 41.68,7.3 Ϊ 
2 4κωμδμ σιωοδεὸι 24 ̓ 

κώτίλος λάλος 394,3 
τὰ ἴ 

Λαξίνιον, 7, φημ ἐγλμεγηα, ΟΡ}. 117,23 6 ΠῚ 
ἢ" 

᾿ 



ἵμῶ Ἀαβινιῶται τι 4.35.1] 4φῃ λα- 
ψίνιον4.8,2 4, 5 ἰδέ, 
χοὺν ὄγμηκεσέρας φύσ. ΚΣ 6 4,43 λέλοΓ. 
ΧΡ θγιεε 15.9.3 6. 277.16 
δνύροις 164.31.51,16 λαγόνας φε- 

γωτέροις 129,4. 7ἸΡΥῸ φενωτέρας. 
290,2 

631,39 
ὁμάνοι τηλικαύτης ἐξοισίας 61,34. 

τλαμαφφὶν ἡμέραν γγυένϑαι ς 61,41 
βειό67.15,6 6 «ἰδὲ. 
'λαμιαεῶς ἡχθονίσοιντο ς 8 2211 

ὑνιοι, »γ Λαιρῖοι (πε Λαννξίνοι, ῥορ. 
ΖΑ τὲ 226,10 
ποι, ΡΥῸ Λαυρεντῖνοι, Ῥορ. {, 411 

326,20 

ῥιαΐξ λιϑένῃ γχόο,Σο 
ῥος, 1.4γν, {ἔπ ΤΣ, 4γ2) ρ γα ο ΖΕ: 
293,18. ΣΟΙ Σ 
Ἰος δρυμὸς 2ζ,.43 

απγοις ὅροις όι7.38 

»μκεῖν 273.10 
εὐφνδιῆω 17 7}08 

λαϑεία [αγρεκί!ης 84,10 
ὅτα, 1, ἀπ η4.3.4.,411. 48,17. δ᾽ 12 

1. 
ὑρενίον, ΓΑ ΦΗ Π722, ΟΡ . 1.3 2710, ς 
υρα ξ9 λεία ρΥ5 ἐοαἰο7931 46 4, ΕΟΥΣ 

λαφύρων καὶ λείας ἴσον μέρος λα[χοανμν 
41,1 ὃ 
ρυροπώλιον ὅ12,38 

ἀφ ον ΐο (ὙἹ8 ἀάία τ 9,1.,: 6. 
39,32.54.2,27 
δὲ, (ἐλ ίσετ ας 8.1.7. 7467 λέγῳ 

δῆὴδ6ϑ8..36 ἔφητελέγον 3:9,41 
χεγές 4 τοογῖῥ. φηῖ ἰδ 8,4 Ὶ 
λασίας ποιέ! ἀκ σιυεχὺς 468,44 
ιυνία βοτανη 29,24 
αϑα! υἹηοὶ, μρογαγέστι,3 7 Ἔρε- 
τὴ λφποικενος ὅθενύς 4.Κ5.7.032. ἤ 1ζῖ, 
2ς πλήϑη λφπόμαιοι ἢ πολεμίων 197, 

12. λφπόμενοι,αξέ. ἴση. τζΌ,1ο 
αἴίαν δγτφέρᾳν - 704,11 

πᾷχτωνμμωεία 1721.1.6 06.216 

υργρὶ ΝΠ θεῶν 93,7. {32,40 1166 
θεραπευταὶ “Ἷ ϑεῶν 92,8 λφουργὸς 

δ ἱερῶν ΠῚ 7 
λίουργεῖν  καϑηκονίᾳ Ὁ 2.31 
ἷ γύργημια. τ: {ΥΈΉ, ΜΗ 63. 

13..23,2.9.371,47 
ἈφΟυργίαι, γέ τ5, ΓΘ οὕΟ:ά 24.100 
λφτυργία αἷδὶ τὰ θέα δημοτελής τιο, 

31,677,37 λύδυργία, γηητεηεο, ἔλεηα- 
᾿ δίοσϑι, 14 λφζυργία πολεμική 278, 
ὑκιος, ὅγ0 Δέκιος ΠΎ 217 (ο 
τῶ, γοριοίρ 72,51 δ λεῶ, ῥγὸ πὸνλε- 
ὧν, ρορἑμη 75.0.υύ16 

ἰαγτα χαὶ παυστώμιετον 715,36 
ἤιϑααι τίι ὅμορον 174,31 ληΐστιοϑαι 

ἐκ- 718, τ 
Ὁ τροϑυμία 9216,7.620,37 λή- 

ματος πλήρης 714.25 
ικὸς πόλεμος 137,41 ληςρικαὶ ἔ- 

φοόοι 421.13.418,6 
ἀδὲς αὐτόμα ταὶ 44,11.3 10 λι- 

ζαδὰς δακρύων ὀκμ. 718,2 
͵ γυσικὴ, (χώφα 10,29 
“νιν 410,21,89 αἰϊῥὲ. 

ῃ ΄ 

ΤΌ ΝΕ 

ολιπδρέιν, ΠΠ “5 618 το 9,34. λιπτρεῖν, 
Ῥ᾽δσάγ: 2 05,10 λιπδρῶνζοις δευα- 
Ὀιᾷ307,; ὃ λιπδρειν πολλὰ Ὁπτι 

λιπαρέ!" αἷδὰ- χ ὃ ο,27 λιπαρῶν μὴ 

λαξέν 5.32.6.1 

λιπαρήσῳς, Υ ΓΟ 68,30 
λιταὶ πτιέϊ ϑτη αἰξὰ- ΤΣ ς,10 λιτεῆς ὅγη- 
καλεϊαϑαις 67,6 λιταιὶ ἱκε ιν ὑρίσαι 
{21,2 

λιτανεύφν εὐχαῖς 270,9 

λιτανείας ποι ξ αϑο 263,21 λιτανείαις 

πδρα;τέϊοϑαι 221,3 6 λιτανεία, πυθὸς 
ἔδὲσ; ϑεῶν 97,25...99.6 

λιτοδ[α! τὸν 112.322 

λιπϑιά!ον δ ρος {86,12 

λιφεύφνζε δημόσια. ᾿ 41.1 

λογάδας ἔ ἔχων ἱππιὶς 49, ̓  

Λογγίλα, ομρηία, ΟΡ . ΠΝ 4τι,38 
ε Λογγίλας 41 Σ,ῖ 

λογιωταῦι, ἀὔδρες 6,41 λογιωταῦι συ. 
»αφέων 201,13 

λογισκεὺς, ρραιαεῖο ό 1,36 
λύγος ἀπεδόθη ἴο!ς - 37 7.2 4 λόγου. δὸ- 

ϑενζος οἷς δεομένοις 41.937 ἐλῦγος 

ἐἰλλ ἔργον εἰσὶν αἱ διόιγσ γα] 409.12 

αιέχει λόγου Τιαῦτα 58 9,4. 1 ἀγροικῶν 

σῳ λύγω, [επί αϑνοἰβέηρν )6- 
εἴδ 206,1 

λόγος, Ῥγομῦλος, ῥαὐπία 497, ι6 

λόγον ἔχάν,"ὔλογον τῇ 34.7.14. λόχον ὑπος- 
“ΑἹ ὦ βίᾳ 4.7.,9. εἰς χοημώτωνλύ- 
“»)».. ΡέρμΜΑΥ ἐΗῊ ώ 7) ε- 
ἐἰοίμν 303,20 ἐν αὐδραπίδων λύγῳ 

ποιήσοιοϑτο 3 5.7, 2.9. ἐν ὁμήρων κατέ- 
χἀνλόγῳ 192,47 

λογογράφος, (αὖ (ὈΣΊΡΊΟΥ {9,10 
λοιμικὴ νόσος 116,29 
εἰς τὸ λο; πὸν 676,:9 
Λοκόμων, ἔμ ΟΉ9 10 4., 40. 71Ἃ4 672 

Αυκόμων 18 4,40 
Λοκρὸς ἐξ Οπουῦῦς 21.6.17 

Λούκιος »γὺ Λεύκιος 7ΘῚ,7 

λοχαγὸς, ὁ λόχων ἡγεμών ο 6.18 λοχαγεὶ 

[βηεφοαϑιαρχοι,γῖοηοΣ 52,34 
λοχῆσαι,  η ἰάεγ 8 5 77.37 λοχῶντες ἐν 

Οϊς ὄρεσι ι4.1,24 λοχῶντες ταὶ ὁδοιξ 
701,7 λυχῶσι Ὦῷ μεροαίκια 66,37 
λοχ ἥσαι ΡΥῸ λοχίσεῳ 1907.:1 

λοχεία, ῬΘΥΡΕΥ Ν᾽ 711.6 

λοχίσαι ἦγ ἐμ. οοἰΐσς.ττ7,1 8 λελοχι- 
σχιέν ον χώφλον 67. λοχ ιοϑέι αι, 6}: 

1 γ14Υὲ 75.38 
λοχῖπς ἐκκλησία, ΠΟ] ΗΑ: 4 φΟ 114 
.224.20.464,5,6.5.4.9.31 

λόγος [ἐπε φροίῥα, ΟἩΥὴά 82,31 λόγος, 
ΘΕΜΙγ14.221,10, 9 ἐπ [δΦ. λόχος, 
Τηβαία {77,41.57 8,2 ϑ λόχον ὑπο- 
κα ϑίσαι ΘΙ. Ὶ λύχοις ἐϊκα ϑίζειν 
ὕλαις . Ι 98,2 

λυδεὶ ἐμ [γα σα 26,30 
λύφν τἰεὺ πολιν ὃ ρα χῆς 3.811 λύσα- 

ἀϑοι ἴσης ἕιμιῆς, «4 “0 ργειογεαὲ- 
γδγ6 668,3 λύεοϑαι, ρογ (οἰ δγ6 

84.317 
υκαῖον, Ζιηρεγοαί, ποτ 2ζ,40.67,17 

Αὔχαια ϑυ4ν όὅγ,1ιι 

Αὐκόμφον, “478 Λοκόμων. 

λυμεῶνας (' ὀλέβροις παιδὸς 713,22. 

ἐδ Σ᾿ 

με 457,55 
λύμων Ὁ ἥαρταγὴ ἀχῶν 613ἅ,41 λύμαι 

ὀκήκισοι {20,26 

λυπηραὶ γῆ, ῬΥσλυχροί 486,3: 
λυωξϑν γῆ ιον 747.4 

λισιτελός ῥγ0 εὐτελεῖς 44.4.5 
λύασα (καὶ ϑεοξλάζεα 23.1.22. 
λύψα  καταξθνίην 84,321 λύβα κατατι- 

ϑέναι 227,40 αὔευ λυΐων ἀφιέναι 
11 8,1{.101.9 

λύπαὶ δόμον κατεῖχεν 362,9 
λῶξαι αἰπλεές 363,1 ὃ λώξαις ἐ ἐσάτας 

δα χρῆαϑαι 389,32 
λωξήσεα ϑτω πυρὰ (ἃ σιδήρω 490,9 

λωξεμοηρτο λωξω μένη 23,2 2 

Λωρεντὸν, 1,4 μΥ ΦΜ 1,722, Ρ, 2036 

λωφήσην τίω στίσιν 4.2 8,3: λωφήσουζοᾳ 

ἀδρογοϑ,6.γ799917.}10391,30 
Μ 

μα [᾿ολκὸν ἐργεςήριον, σοφη 4, [Ἐπ τα - 
οοίίννε σι8.4 

μαινάδες, ὑαεεα τζσοτο 
μαι κε 2 ρρεῖν 1998 

ὅ φᾷ μακρθ ὦν ΓΑ, 22 μακρῷ κρατί- 

φυις 63,8 μακρῷ πολλῷ 423,40 
μιθλακία, απο τ64,25 
μιδγακίζεῶς 240,16 

μθλακὸς ὑπ οοσπογαίη κε “ἄγη ο- 
αἰενρετέσ ΟἩραΉ15. 418,38 μόγα- 
κὲς εἰς ὀργά 418,42 οἰθήκμλ δεν: 
γα! μυνδὲν Οἷς ἀπ4θοῦσι 334,42 

Μόήος, "7 4π1126. 7 94.10.714.10. ἔ- 
δ» "Μόμμιος 562, 11.609 αἰδὲ, «ὁ 

μέδήισει μὲ - εἰ διμήγε 391.0,33.4.} 
43 τὰ μιθήιξοι, γ7,4..17716 747.Σ3 

Μόϑήιος: "γε Μϑήρος. 
μθδέλον ο72)72 ΟΟΡ̓ΡΑΓΥ.311,0 μόδον 2- 

167 αἰπ0 ΠΟΥρ4».4.1.6.31. 419,6. 
46ο, 26, ξ5 “ἐδιραένα. μϑῇον ἢ 
οὐ- 675.,14.717.13 μεθηλον ὃ, 17,2-- 

ἐς 637,39 
μοιγοΐὶ χιτῶνες 477.31 
μανδρεύματα αῤπία 66,.8 
μαϑέτωσων τὰ μυὺ δηνὰὶ δεδηότες, πον ἐμῇ 

{ερβονὸ φηα τἰγηεηδα πο [0:8 

346,39 
μαντεῖον, ΟΥ̓ Ασηἐ!4772: οἰ ἰσσο γχ64,46 
μιαντεύεὡχ ταὶ φύσης 2 73,24. μιαντεύομμοη 

«ἰΕὶ ἐκείνων τά 1 ς 2,1 4. μιαντευ- 
ὁμένοι 3,792: 15. 5.4.,,8 μαντεύο- 
μα! στη [αὶ τη βη, 27ζ.19 

μδρανϑῶσιν αἱ ὀργαί 441,46 
μδρτυρῶ (ι“ὥτοσ 3 2,0. {6 οἷς δῤεσί, ᾧ- 

να ἐμιδοτύροωυ ἃ ἅπαντες 199,41 ἐμ- 
πήρίαν μοι μδρτυροωῦτες. 486,58 
μδρτυρόμενος θεοιξ 41.4.47 

μδρτύρλον ἃ δρε 160,13 
μαςεύφν ἀνὰ τίωὐ χώραν 21,25 

μάςτυσις 41,18 

μαςοιῤ ἐπέχήντ. “πα! σ᾽. “168 

μάχω πεὃς αὐτοιὶ πίθετοι 18 1,24. 

66.9.27 μαχισύμενοι τ 5 1,1.4.1 9.3, 

47.197,11.4.89,44.490,7, 5 
“ἰδὲ. δὲς 40 μια χησοίμενοι 32.4.17 
μαχύμϑβα, ρησηαύίνη 669,51 

μαχηταὶ ἄνθρες, 79,16.196.36 

μέγα ποιεῖν τ λόγῳ 719,27 
μράλα,μασησρεγε 487,9 



ΣΙ2 

μαγέλαυχα φρονήμαίᾳ 499.28 
μμεγαληφρρέιν 397.18 
μιαγωλοφρονεῖν {705,12 

Μεδύλλφα,. γζεάε εα,ορρ.17 5.41. 
179... Ἐπάοι Μεδυλλία 136,26 

μιεϑαρμόσαι δὰ πόλ. κόσχκον 267,36.158, 

47 μεϑαρμόπ] εαϑο βίον ἐκυροί[.7.03, 
25. μεϑαρμοτεόϑοωι τεὸς - 67 1.3ὃ 

μεϑερμζωεύφν ἑλλίωυικῷ ὀγόμιαι 1.3.0,1 
μιεϑιδρύ(οϑαι, ἐγ ΑΗ 6 Υ. 7.9:1,23 4 
μμεϑίενται αὐτοῖς γί γῆς 17,3 4 μεϑήσεοϑου 

αὐτῷ ἃ ἀπ.73.4} μεϑείαλει ΡΥῸ 
μαεϑίεοθει 71 4910 μεβέϊναι φέρεοϑαι, 
Ππενε Πεντὲ 192,9 

μεξείῶαι ἐκ- [ἐσρά.εκ 4ω9,17 
μεϑοδευφντέχνας 98,23 

μεϑόομον δυοῖν δρυμδα᾽ 88,2 ὃ 

μεϑύφν τῳ μεγίθ ὁ ἐξουσ., 689,27 
μεϑύσκεοϑου ταῖς ἐξοισίαις χ68,42 

μφλίχιοι (ὃ εὐμενεῖς ἐΐητε 393,21 
μεφονεκτέϊν ἐν- 448,8 μφονεκτέιν Δ ἐ- 

πέρων 123,16 μφονεκτεῖν ἢ; ἢ δικαίων 
201,36 μφονεκζριωῦτες τῷ δικαίῳ 

685,30 
μεῶσω ϑώραξι 211,43 

μᾳεακιωδης φιλοδιμία 6131.17 

εδιανείμων ἑ ἕορτη οο,4 

αϑιεϑωνοὶ ΦΙ ἱερῶν ζά02 7 

αϑηίσειι, γγεοηοδγ. οομοἑά, 478,41 
μέύλλησιν Ὁ ὀϑαξολίω ὄηπδέχ. 63,38 
μελλησχεὺς, σηεη ὅδ αν 431,44 

μιάμινησεη σεαυδ ἐξ ὠνΐφης 47,43 
διέμφεαλεω ὍἸς νόμοις ό 81,12 

οὐ μεμπηῆὸς ὑπσαῤχων 103,10 οὐ 

μεμπῆὸς ϑιος 42.4.47 οὐμεμπῆὴ δέ-- 
ΧΗ 5.4:7527- 510. 
τὼ ζού,1 3. μέν γε Υὸ μὲν τὸρ 

2,2.5.36 0217.5} 00,4.4.693» 
Ἶ γ48.4 
μέντοι ργο (δ δὴ 671. 

μένωνεφ᾽ ἑνὸς πῦπου 618,12 κιέν4ν» 55) 

ΔῊ ἐγνωσκκένων 3 8.4..38 μι! ο δὲ 

ὀργῆς 499,46. 604,4. μένφνές- 
πὶ Οἷς καϑεοῶσι ὅς 6,47 μέν δὴ 

Οἷς πα.314,33. μένφν δὴ Τούτῳ 

39:05 
᾿μενηπέονέφ᾽ ἡσυχίας 439.3 

μένος  ϑαρσος φὐ ϑοιοήσαι {90,2 
ἐν μέρᾳ, υἱοὴ]»»2.43.,2. [679 ἐν τῷ μέ- 

ρέδοό,; ἐν εὐεργεσίας μέρφλαμξε- 
νίν 447.39. εἰς ἀμιφύτεεᾳι ἴδ μέρη 
λεχθέντων πολλῶν {9432 

ὁ διὰ μέσου,» ἐπ5: “4476 17 δα. 
μεσοβασιλοίς, ἡ ΥΥ ΝΣ 12.9.2.1...,8 

Ρἰμγ μεσοξασιλέςς ι84.7. 736,25, 

ἐξ «ἰδὲ. 
μεσοξασίλφος Σρχν ἡ] ΘΥΥΘΡΗΪΕ ΤΟ, 
26.116.}3.177,16.7 ΟἹ.4.23 

μεσολαξᾶν Σ λόγον 413217,47 

μεσύρλα ῥγ9 μεϑύρλα 10901.24 

με(ύσης ἡμέρας 20ζ.41 

μεσοχϑων,»μφα οΥΥΑΜΘΉ6 3.0.1 .4:4- 
ἀδὲ ἐμιεσεγίρῷ 

μερὴ ὁ βοσκημῷ μΥ χώρᾳ 647, 34 μεςή ξέ- 

γῶν ἡ πόλις 540,33 μεεὴ ϑορύξε πό- 
λιςζ6ι.30. μεςτὸ πολέμου παντὰ 641, 

9. μερὺς ῥαυμῖχ 414,2. μεςὺς φρο- 

νἡμαῦς 491,3 

ΓΝ ΒΊΤΟΙΝΥ 8. ΕἸ ἈΠ ΤΑΙ͂Ν ΤΙ. ΕΘΝ 
μετὰ μδοτύρων, ΟΥ̓ Αγ τοβέῥεω 124510 

μεπὼ πάσης θὐηϑείας ἐΐρηται 5 φεγη- 

γ96 αἰλδῖα [επὶ :8ι, ΠῚ 
μεταγινώσκω ὁδὲν 370,23.719,30 

μετεηγωκότες, ΓΟ 277.12 

μετούχ μιον ποιξῖν 15.4.23 

μετάκηται τὸ ἔϑος 87,33 
μετόμεὐφν πσονόμιοις 246,19 
μεταμαθεῖν τὰ κρείἥω ἍΤ 1] 
μεταμδηόμενος ὅ7η -- ζ4.9,17 
μετανάςαι 2117 
μμιεταγοίφουσις, Υ̓ ΑΜ ΡΥ.2.1,3.3..2 87, 

ΠῚ μετονάςεισις, 771291.4110. 703,27 
μετα σουοδοι πανοικίᾳ 10 4»10 μετανί- 

σειαϑοι θϑς -- 281.23 

μεταξὺ δηπνοωῦτες. ἐμίεγ σαπάμο με 
Ι ,͵ ͵ 

729,23 τῷ μεταξὺ Ὀύτῳ χρίνῳ χιδ, 
38.5.93»43 

μεπίπεμυπθον γίνεοϑοιᾳ 28. 
μεταπίπην ὅ)η) θάτερον 76,4 
μμεταποιέίοϑο “ἦν ἴσων 58.09,20 μετα- 

ποιέ) νοι ἐλευϑερλας 407,39 ἵξεσεν 

σοιέι ἀκ δρεὼ 4140 μεταποιέοϑαί 

{ι ἐλπίδων δ ἐκ - 390,26 
μιεταπορεύεοϑοι, ἀγα γε, ροῖ. 681,32 
τὰ μετάρσια ἐξετοίζην {63,216 
μεζσκευά(ᾳ ἄγω Σ οἶκον 211,26 
μετάσεσις, εϑνποι1ο 2.820. Σ ἽΣ 

μεταφραζπεδεύν ὅ))- 46,14. μετα- 
φρατοπεδὲύεοϑει ἐν -- 619,43 

μεταπϑεοῦω ὡς- 177,47 μεταϑέῶαι 
«ρὸςιξεξ, 29 8,4 μεταϑέοωϑαι τίω 

οἴκησιν 4.32,3.2 μεταϑέοϑαι πὰ βύ- 
λεύμ.3 .320,21 μεταϑέοϑαι τί Ὡό9- 
αἰρεσιν 331,7 μεταϑήσεωϑειι ῥγο με- 

ϑήσεοϑει! 603,46 
μετείνω ῥΥὸ μετιέναι 1ζ.47.23.736.:9 

μεπέναι ἴδ, {31,37 
μεπωράζν ὅς 26ο,14 
πὸ μετέωρᾳ ὧ πόλεως ς8,30.641, 

μετέωρον τίϑετου ΧΡ.251,322 ὑπὸ 
μετεωρ6 202,28 ἐκ τῷ μεπιώρχ 647, 
6 ὅπη πὲ μετέωρᾳι βόνήᾳν 643,8 με- 

πέωρος τὸ πνεῦμω 710,34. μετέωροι 
φῆμαι. ἰεῆεος 88 ἐμσογεὲ γΑ ΟΥ̓ ΟΣ; 

631,23 
μετειάσει, πο εγ 41“ {ργαύδγε 580, 

4μετειοίζῳν αὶ - 388,2. ο..4.97.38 
μετειοπαϑές 729.»14 
μέτσειοιοὶς ἡρμιήμιασι τῶν βίων, γεφαίο- 

ΟΥ̓ ΘΗ [9 οἾηεθς 3. 8,13 οἱ μέ- 
σριοι »ἀγηεὴ Αγ ῥἐιγὲ {88,30 μέτειον 
ἑαυτὸν περέχάν ἐν- 270.31 μετείοις 

ιμωείας ᾿ 319,43 
μέχρι παντὸς ὀὐτεχήν 188,0. μέχρι τότε- 

ἕως 207. 12 
μὴ αϑόάοψοϑε αὐτῶν 397.21.406,2 5 

μὴαψάοξτϑε αὐτῶν 4.94.3: μὴ οὐ 

παΐφν3 368,1 αἀμήχαινον μυὴ οὐχὶ γε- 

νέοϑϑαι 67,46 μυὴ αὐ ὡλῶναι 469,20 

μηδέ δι ργσ μοιδέν 2 
τὸ μηδὲν ποιεῖν, γι μὴ βἐἑηεῦ γεάήφεγε 

φοὐ,1 3.7 ἀφ» τὸ μηδὲν ᾿ποδοωῶα] 
όγο, 2.4 τὸ μηδὲν ἔτι οὖσαι ΤΙ17912 

Μηϊονες, ΡΥ Μαίονες 21,33 

Μηϊονία,  Ζκοπια,γερ. 21.200 

μηλύξοτον αγιέναι 80,1 μηλόξοτον ποιεῖν 

120,27. μυηλόξοτν τ 301,43 

μἰωιμάτων δαιμονίων δένμα, τ 3.24. 
47.4.8 μέμϊμαΐᾳ αὐϑοὶ ϑεὰ τγο,, 

αἰώις ϑεοῦ 30.2 
μιἀωυύς ὡρὸς Σ ὕπ. 209,15 ίωυϑένη 

ὧκ -- ΘΗΤ,2 615 Το οα:π7ρ ο{8 ει, 
427,12 
μίωισις αἷοὶ οὐτ. ἐγύετο 217,20 

! 

γισιν ἀπτοφέρᾳν πυρὸς - 6οϑ,:: " 

μὠωυτὴς γίνετω τῷ δὲσπ. 7ο 7.53 
ἰωυτὴς ὧν ἐδὲ γίνεταη 285,2" 

μη ϑαγυρτέιν 91,21... 

μῆϑαι »γὸ μίφαι 129,3. 
μη ῥοκτόνον ἄγος 121,3 

μιϊδοπείτωρ, ΑλμΆ(4 ΑΙ ΥμΉ6. 27,1. 
μυΐδόπολις γ᾽ γῆ, ρῥγοπατεὶς 23,4 
μηβῷα μέλη 91, 
Μηφύλα,9Ρ. «,Ἴδογής. 1104 
μιηχαιναὶ πλέκοντοι καθ᾿ ἡμ᾽ 143, 

μηχάνημα, ἐμ {1 [άα , (7, 

μίαργο τὶς ρα χα 131,29 μία," 
“εώτη ἰϑρι, 

μιαιφονεϊνάλλήλοις Κα Ι »43.418.} 

μιγάδες αὔβρωποι 4 
μικρὸν ὕσερον 207:1 μέκρου ῦ'δεήσαςἑνι ἐλι 

μιχρόϑυμος 694,40 (3948 
μ!Κροπολιτοα 

μίμημα πόνλα δέου 

μισάλληλος βίος 

μισητα 

μιοϑειργεῖν ᾷ ἀφροδίσια 
μιοϑυῦ ἐρχάζεωϑαι 

μιοϑῶσαι χρημώτων πολλ. 
μίεϑωσις,οἰοσαϊῖο 

μισοδημιόταιι 
μισοπόνηρος, [ὈΠ6ΥΉ5 6 87.16,1 δ 
μἴβαι χάλκεαι 129,36 μἶξαις ἄθδο δ, 

ΣΗΣ ὕδητ 719,4. 
μῆμαι Ρ7ο εἰκόνες {2 

μινημόσιιυον, 220 2972 6,142 4. 
μνησικάκου ὀργῆς 231.3} 

μινησικουκεῖν ἐχ ϑροῖς 170,2 2 μψης 

κακεὶν ἀλλήλοις «δὶ μηδενός Ι 44 

“μνησικακεῖν “ϑὸς-- {20 6, 

Μογιλλαύος, ἤΖηρίάμτς 736, 
Μοεγιλαννοὶ, σέ. 41. φο 9,1. 

μϑίραι. γιοῦ ΟΠ 416 82,23 ὁνα, 

δραπύδου μοίρα λας 5 97.8 μαίρ, 
πνάτου πλησίον οὔσης 642,9 μδιρι 

τίω ὀφφλομένίω δέχεοϑαι, ισοὶ γε, 
ἀογο,ογὲ 4 5. 1,1}. μοῖραν πίων 
φήλομένζω ἐ ὀκπληροαῦ 140,2 Ὁ 

ἑαυ τ μοῖραν ἐκπεπλήρωκε 63:0! 
22 

μόγαρχος, »2σ 1 4Υ ΟΠ. 3.3 6.1 7 μῶν 
χου ψοραύηἑηη; βγη 6 ΩΝ 
γέρ. ἐλτογηοῖ: χόϑ,1 
μιοναρχικὴ ἐξοισία 432)29. Ἐλκά ̓ 

μόναρχος ἐξοισία 4σιτ,, 

μιναρχούμενοι 617,2 

Τ᾿ μόγαςλαζων 28.4.1 " 

μονογνώμονες τῶν- 331» 

μονόςολος ἀφικεῷ 23,3. 

μόνως ἄν οὕτως 270,16.{91,2 

μόρος, ἐπ ΦΥἐ εεδ,σοΥς 73.17.6 8,31 

157,24,42. -4ο7,4.4 μέμινίθνηι 
Ὀὐτολέαϑα! 2.9.7, 46.346,13 Δορ. 
λεληϑὸπὶ δια χάρί σοιαϑαι ιόό,,,. 

μορφαὶ ϑεῶν 90,2 
μίας 

δ 
ι 



ἡσώωνες, ἐΉΥγ. ἰσηδα 21,16 
413»14 
424931 
402,23 
110 

ΓΙΑ Υ 
μύσος, [δτε τὸ ἄγος ἔτ Χ2.271,24. 

μυσδρὸν παϑος 24.2.27 

ύχιοι ϑεοὶ, “6,416 {4,30 
ὡρεανοὶ, ρῥγο Νωρβανοὶ, ρορ. 1, “11ὲ 
226,21 

Ν 

ὉΠ μπῦ212.,3. 8,4... τάμα ἃ 
ποταμοὶ 622,40 ιᾶμα,ἀεἰαο 
1οϑ8,36 

τος τὸ δ νάπη ἡ 6 7532. 68,18.146 

χῶρος ὕλῃ βαθείᾳ σιωηριφής 6,30 
᾿ ὕρράροη. Ῥίατ. πθ2 Ὁ 

31.16 
20,30 

185,18 

αν Τρωϊών, 39,2 
πλία, μήσατο 41.1.2 

ψικὸν ἔργον, σεγίοαοσ. 664,14 

ΤΎΧΟΙ 494,41 
41 476 τυ 3 τό 34 Κ 

νοάζοισι, πο αἰοίζιηά. 644,14 
ροις ἐποίησειν πολλοῖς 6 2.2;1 2 ὁ νεκρὸς 

Αϑυχεβός 1{8,14 
͵ σᾷν, [ποοθη ὃν Ὲ 67,38 

νεμεσητὸν ϑεοῖς ἔργον {47,21 
μισις ἡ πὸρ αὐϑρ.16 4.911 ἡὶ ϑεία νέμε- 
σιςτ 4.0, 21. ἐσθ) χόλος δαιμόνιος ἐ- 
ῥιάον» 7. 

φπῤχεὶς ἐποδεικν.700,29.7 3 793} 
Ὁ ΡΡΕΥ͂ 100,17 

ϑύτων δὸραί 67.17 
εἶιςοι πύλάς 481.37 
πυλίται. 10 41111 σέεας 119.2 
ασιαὶ πλοίάν ὦ 26ι,7 
σύχλεκζοι, πονείτὲ ς το,16. 7,7 
νεοσύλεκζο φραῦιά 490,10. 62{,3ῖ 
σφαγὰς, σῶμα 2 ἤν, Τν2 
τῦκος λύχωνα 61,13 

γμῶσαι ἱὩ ΟΜ ΥΘ 7 6,10.337.17 
Ἰσκα,ατεαίϊα 422,43 
᾿ς ΟΡ 472 11,46 “ὥ ννω ζ4.|ὸ 
πῶς ΔΠΙΣ 4.5.6 
Λρικοι 61.2.4. 

γέωτα, ὙΕΥ6 ΜοΜΟ 10.4.26 εἰς τὶν 

ἐς 679.36 
1Σ0.8 

3.38.2 

399,2 
τς Ζογῖσο ργοναῦς, ἸΔΗ’ 15,36 

Π1.2 
202,28 

«τοινὶ τεϑναγαι ἐγραμ6 οσοίαι,8.4.46. 

334.10.441,20 
-: τες πυραὺ ὑπίρμαΐ. 7οο.18 
γλύμο, θισίαι 26,13 

μα ἀμφίλογον 17,20 ὅγῃ γικήματι 

κοινῳ γεγηϑώς 167.27 
“τήρλον χαμβάνφν 40,216 γικητήφια 
ϑύσαι Οἷς θ. 2.02.2 

Τυαξ, Ἄζανρα, γάμο, 1.χ8.22. 
᾿εὐὐικὸν πλῆϑος “256 

απολιτοα ἣ 738,7: 

ΓΝ ΚΕ ΧΙ 
γομιζόμενα ἱεροὶ (ἱρά (ἀς74.13.,11. 

73.16 
Νομέκιος, Δ ζ γἼοἾης όὅιι,47 
νόμιμα Ἑλλίωικά 8. 1.417 
νόμον καΐᾳς ἰώ αι 217,38 

νομοϑεσίας ἐξέτασις ΕΟ) 

γύνγα;, 95 ΤΕ ΠΕ δι7,41 
νοσεροὶ γωράα 419,13 
ΔῊ γοσυποιοιὶ ἐξ εν {{7,»,1 8 

τουϑετήστη σα 476 383,14 
νουμέωνια, σαίομεα {2.27 
θα Ὁ τεὸς ὀΐω ἔχηνς 26,17 εἰςνοιῦ Ὁ βό,- 

λεοϑαι, 4212 77,252} τησἰσογὸ 26,42. 
67 .1.7.717,18 εἰς νοωῦ λαμ άνᾳν 
491,4 δ νοιῦ ἄγᾳν 74.1.19 δ 

γοιῦ ἤλϑε ς ὃ 9,40 Χ' νοῦ χωρεῖν 

.84.18 ἐκτῃ κ'' νοαῦ 318,10 
γυκτὸς, οί 6 5,41 μέσω νύκτες ἦστιν 

399.3.3.620,9.672,3 αδξὶ μέσας 
νύκτας .84,11,09 αἱ. 

γυμφαγργεῖν μετὰ μα Ξἴγθν 712,22 

γύπῳν αὶ παμμνίαρσ. χ61,12 
γῶτα δείξωσι 6 69,27 κ᾽ νώτου ὦ ςρατ. 

19ο,10. 626,26 

Ξ 

ξωίναν,υἱγ σὴς σα 4676 9 9910 ξαϊνᾳνμ- 

αξι171,42..73ν.46. ξαίνεν ῥά- 
(σεις {96,24 

ξένη Σῤχὴ ποηησ πιάση Εν. 670,1 
εὐηλατοιῦτες 80,23 

ξενα, βο(ῥ "τη 32,9 
ξενίζν πάσῃ φιλοφροσιύη 1.3 8,27 ξενί- 

ζεῶς αὐδοί ἄνι 273.3) 
ξενοκζονίαις χιρῆοϑαι 22,223 

ξόανον οἰ ατῆστι Σ 2 27 ξόανα ἕστηκεν 
40,2 8 ξιάνων ἱδρύσηςγ Φ0,23 

ξυλιζεαϑο, ἐσ παν 198,12 
ξυλισχεὺς ἰσηατῖσ 209,18 

ξυλύφρακζς γέφυφα 191,40.29., 
614,22 

οΟ 

ὀξήίσκοι, σεγ σης 212,41 
ὀδύυρεοϑο, πεγὶ ὅοο,1ο ὀδύροαϑοι τὠωὺ 

αὐπῷ τυχέω 7.46,19.600.4. 

ὑζεαγαι οἰεγειβαίαγο 628,27 
ὀϑνᾶα βρέφη, ἀἰομε 7 τ, 6 ὀϑνείοις 

τὶ οἰκείοις αὐ ροιδείγιασι 4.5. 3512 

ὀϑνείοις τε (ὦ ἐμφυλίοις πολέμοις (οὐ, 
27.07.13 78.}- {ἰοῦ ὀήοε- 

ϑνεῖςπ.37 6.34 
οἷα δὴ πάγει, οἷος. 

οἰδῶν τίωὐ ψυχίω σιό 6 

ὠκη μένοι “αἰρὶ ΠῚ ὀντὸν γό.18 
οἰκέιυνἔ χήν, βή ραν. 137.07 οἰκεῖον 

αὑτῷ ποιῦσοωι 199,37 
οἰκάοτης ἀδίῥλυτος Ὁ7..33 

οἰκεϊικὸς ὄχιλος 176. 15.505.,5.4. 
οἴκησιν ἔγήν ἐν -1277)2Σ ταὶ οἰκήσης με- 

τατιλεὰχ 693,7 
οἰκήτορας ἤλλαϊξε 1.2 

οἰκίδηον φαῦλον γ4σ,τι 
εἰς μικρὸν οἶκον σεωυοζγεοϑοῳ 148,21 
οἴκοι, αο»»172)),5 5.2.0 
οἰκόπεδα, «ἀΠ, ἄγε δτο,ϑ 
οἰκουράα μνΐβῥός 16,43 

οἰκοφϑοράα. 18,3 ὃ 

οἰκτιζομένῳ ξωωεπαάθοω 631,..16 (7 

οἰκπίρμαγα (ὃ συμιπαι ἢ γγνεδχ, αϑὸς - 114. 

Ὁ 

οἵκζιςτι πώσήγ 70,22 

οἶκῶς εἰςήᾳ 427,37 οἵἴκονκινῶνἐξ - ἀῶ» 

57 
οἶμαι ς 4.2,17. ξδγποικ ησομγαξίο 

οἴομαι, ..4.5,ξ9 4.4 
οἰγόφυΐζςς γῆ 29.1.8 
οἴομαι! 7.1,10.169.,4.3.268,21.33- 

Φ ΠΥ 1465 55 σοπτγαξίο οἴμαι. 

ἄνωϑε, ρα ΠΣ 3.0.9,7 
οἷος μηδὲν ἂν ψιύσα.ϑα! 124,27 οἷος 

πὸς ἀνιαροῖς ἀντεχήν 16,1 ς οἵκ τε 
ὄντος γἴγρ»ἰαπ1ε χ 18,8 

οἷα δὴ, εἶμι, ταρρρη ἡια79.3.62,3 ὃ, 
γιό,ις οἷα δὴ, 2006 331,2. 
721,15 

οἰορεῖν ΤΌΣΩ 

οἷοροι ἐρωτηκοὶ 94.37 

οἰχήσετοι καταλιπόντα 217,47 
οἰωνισή ον, ΑπσΗγ σης 73,21 
οἰωγοῖς χρῇ ἀϑα. 42:65 ΠΟ» ( 1676 γ52,4.6 

οἰωνοῖς μιαντευόμενοι 80, 41 οἰω"οἱὲ 
αἰσίοις φυλάῆην 73,17 δΥ οἰωνέ λαμι- 
ξανφν. »γοογμΐμοίο βαένογθ 2.7.3} 

“ξὸς οἰωνοῦ λαμξανέν ἀἰγοϑοῦ, (μὲ 

ογηηεη ἰοεο βαθεγδ τζο,41 
οἰωνομιαύτας σοη (αἰ ΜΗ 201,41. 

204,42 
οἰωνομιαντικὴ ὅψῃς, 20,26 

οἰωνοπόλοι, ΑΕ σΉγ ΟΣ ΖΟΣΟ ΙΝ 
οἰωνοσκοπία Τι ῤῥῥχυϊκή 184.23 

εἰωνοσκοπικὴ τέγη ἢ 203,1: 
2 τ 

οὐ ἥρως ἐ γὴν 189.24 

ὀκταπλεϑρος τίω) πἰοίοδ,, 210,6 
ὄλζιος ςεγωπὸς 241,16 

ὀλιλδῆχαη 719,20.720,7. 723,44. 
717. 
ὀλδρχία Π0Ή 6} ἡὶ δ᾽ κρατίςων ἡγε-: 

μονία 2 8 7.1 

ὀλιτὸρχικοὶ, ρ ΑΖ ΓΟΥ 747,1 αἰ 0227 1 Π 744 
“κάιομὴ 686,3... ολτρχικοὶ, δ 

ὀλιὸρχική 710. 26 οἱ ὀλιτδρχικο- 

τεροι 434,11 
ὀλιγῶρχι ὕμενοι 6ὅ94.1: 2 

ὀλίγου ἴεγου τε ῤγεμὶ ςοο,17.ς 67, 
44 ὀλίγου δέν παι τες 242, το. δ 

28 ,26.613,8 
ὀλιγοροία ὐρα δδι αν 631,2 ὃ 
ὀλιοϑαῤνν 57} τἰω φύσιν ο ὃ. 19 

ὁλκάδες μεχέλαι 183.09 
ὁλόκλητος , 1Π]ΘΘΕΥ Α1720 5 σογρογδ 

1354. ὁλόκληρον (ἃ ἀπαϑῆ ἀπανό- 
θν τίω δεωύα μιν {6ο,3Ψ7 

ὀλολυγὴ ἐκεί! 4.118 
ὁλοριερὴς μαῖχρ19 ὃ, 6 ὑλοοφρὴς φόνος ἱχὲν 

38 ὁλοοερὴς παρεσις 4.4.6.Ὁ ἑλορᾳεὶς 
πέλος ἔλαθεν 19. 8,20 «ἦ ἑλοοερηι νἱ- 

κης αἴπιος γοό,33 

471.44.479.30 
ὁμωνχ μίας συμμαχία 174.) 8.2 ο 8,21 

᾿Ομξρκκεὶ, γα τὲ 12} 
ὅμμνφα[- σώματα τι, ΤΠ ὅμηρα λαμξά- 

γφι6δ,55 ὅμηροι ἔχήν 27,6 
ὁμηρέιαι τέκνων 4 ὃ. 10 εἰς ὁμηρείαν 
δοιυῦα!34.47 ὁμινρεῶνπίτης 367,10 

ὁμιυρεύφν, οὐ [δ 6 τ, τ7.301.3 4. 
ὁμιλεῖν πολέμω {32,2 6 ὁμιλῆσαι πολεμί- 

οἰς, ΟΊ] ῥοίῥεοοηρν. 670,12 
ὁμιλητὴς Δ ὃς 122,40 

Ρρ 

᾽ ͵ 
ο λυμπιασ, ͵ 



:14 

ὁμιλία ποὺς ιὶ δαίμονας. σομμ δ ἀτὶσ 

ΤΡ τω 12.2916 εἰς ὁμιλίαν αὐ- 

τεῷ σωυϑεῖν,Ο οἥένρ 0 σοίγδ 2 07,27 

ὁμιλία ἡ ἀϑὸς γωυ. 9418 

ὅμιλος ποιμμενικὸς 61.219 

δ᾽ μοσχκένος ἐτεγ 4᾽745 640.12 
ὁμόγλωοσαι (ὃ ὁμοδί τα ἔϑνη 6.7 

ὁμόγνιοιϑεοί 317.43 
ἑμογνώ; μονὰς ἔραν 4423 8 ὁ ὁμογνώμονας 

λαξζῶν ἅ ἅπαντας 700,2 

ὁμογνωμωνεὶν 391,34 

ὁιμοδία)τονἔϑνος 24.53.7 6,7 
δμεόδουλο, Οὶς - 402,20 
ὁμοθυμαδὸν 372.,18.43.29 
ὁμοιο 4α 141,22 

ὁμθιέτος τϑὸς- 64.4.39 
ὁμολογεῖν, φοη[ξμμγε φδ, 21 ὁμοληγεῖν 

ἀλλήλοις κ' πίω φω: νω χ,.3,36 οὐχ 

ὁμολογεῖ. αὐποῖ; ητι 29,1 ἑμμολογειῖν, 

τ β’ ΘῬΆΠγέ, |0»»"4. 181,40 ὦμος 
λόγησαν ἀπηστλέι. 180,7 ὁμολογρύ- 
μενα αῦτα καμβανοντς 121,2 ὃ ὁμο- 

λογούμενος ΓΟ στη 5.382.,4.7 ὁ- 
μολογουικενα τῇ σκηψᾳξργω 163,25 
αἷμολι γημένος: 0» [6 {{Π44 7324.47 ὁ- 

μολογηλεὶς ργοτρη ει 37.4.33 ὁμο- 
λογηϑώντα ὡεὸς-ῥάξία οπρη}77.7 
ὁμολογουμένως 701.23 

ὲ [α "4 : ὁμολογίας, ραζξα,οομά. 190.}1 
ὁμόσε! 220.322 

ὁμορέσης αὐτεῖς γῆς 11.21.22 

ὁμόσε, αὶ, {επ Δι [ρανηα32 7 9.11 ὁ- 
μόσε χωρξὶν Ὁῆς π.7 4.12, 55 αἰφὲ, 
ίεομσε Ὧϊς βιαζοιιάγοις ὠϑδνται 713, 

ὁμόσκίωοι 44.41.39 8,37, (37 
ὁμοτέρμονες 7.47.1359 ἑμοτέρμεονα γέ 

6δό,44 ὁμιοτέρμονες ἰγροΐ 316,35 

ὁμοτέρμογες οἰκησες Σαδς 
ὁμοξοσπτα 20.21.9 
χιωαξὶ ὁμῇ καὶ τέκνοις 188,1 4 ὁμοῦ, 

}΄ρδ,οΥΟΙΦΥ 1 63,3.9.340,12. 

416,36 

ἐμιβ πὶ ρΥορο, Ρ᾽ ρον αν, ον οἵ. 
1εΓ 64,2.} 5 ὃ9123.:.5)0,1 8 

Φμοφροσαύη 2.3.9, 1.4. 
ὁμοφω τα, δα. 23,28 
ὁμωνυμίᾳ, 1οϑ»ν:η24772 [ηρ τ 0,04, 

32 
ὅμως ἴῃ βη6 σον ημαΐῖε ς 6 5.29. [1 ἐ- 

ρῶ σ᾽ ουὐ ὅμως χ8;,3.693.33 
ὀνείες (, (ον 4 246,31 
ὄναντο [Γεθ ΜΠ. 18,21 
ὄνησις ἰώ υδεμία 643.6 
ἐνόμαῦς ἐξ ὠθίωαι μεγάλον 6 40,6 εἰς 

δίομα “αξφΠλΘΌνΣ 29,10 κατ᾿ ὕνομά, 
᾿ποηβέρ αι 67,10 μετ᾽ ὁνομτὰ 
καλῶν ρον ἴς Ὁ)2..2.7 

᾿ ὀξέως σοἰρΥ ΠΥ 163,32 
ἐξιὰὶ τὴ γνώμη φοοϊδέιν ἴι 39.4.18 ὀξιΐ 

χομνῆς 5 60,32 ὀξὺ ῥεῦμα 614,20 

ὁ τόρ ργὸ ὡς τὸρ 751.3 
ὑπιόϑιοι ποδὲς 289,37 
ὑσπποϑυφύλακες (4. {67 

᾽Οπίτω" »Ορειεν 31,.27 
σιὶ ὅπλα “|Ξεϑτω ΡΟΣ βαάκα πίϑεαϑαι, 

[με οραϊζοπεδεύ, αϑαι τ 93..3..2Π,2 4. 
440,)06.7 71,2 5. ..81,2.1 ἐνόπλοις 

[7 440,10.{21,41 

ΙΝ. ΘΙΘΝΥ ΘΙ ἬΔΗ: τ ΠΑ λων νι} Ὁ 

, δηλανεῶν όι;,40 

ὁπλοποιοὶ (ἢ πκῶνες 222.}10 

ὁπλοφύροι {{]ρα!ογώ 7,2 
ὁπιῖα ἀῆα 331,7 ὑποιαδήποτε τύχη 131, 
τ 1,31 

ὁπόσα, [7 1:,13. ὁποσίω γρωῦ, 454. 
1ΑηΠ ΟΡ, 667,43 

ὅπου, 59 ὅπιν γΟ ΗΜ 4.31.236,41 

ὅπως αὐ δίριλυσαί μεθα, φηεονεοαίο εἰιγ- 
γ3ΑἾΉΉΦ 1 4.4..4.4 ὅπως πυτέι5π0- 
γροάοοηηη6,}7.2,37 ὁπωςδήκυτε 

370,39.41 6,39 
ὁρφσης, σοί! 416,13 
ὀργαξ, [γῆ 29.25.66.:9 

ὀργὴ ὅηυ ῥέπαν 417 1,4.3.46 5.4.3 ὀργὴ 
φέρᾳν [92,42 οργέωῦ ἔχοντες ζοὶς ἦγ. 

730,1,42 δὲ ὀργῆς ἔχήν 610, 
16. δι ὀργῆς λαμξανάν 5. 24,13. 
σιό, 20 «δὸς ὀργίω χε μξαΐάν 
731,2. 14 εν φεὸς ὀργίω δέχεοστι 

1. 7.3»9.39.,32.733,: 7 ὀργά ας 
«ἰζεϑαι, ἐγά ἡμάμίσεγε ς 87.309 
ὀργῆς χείροις 418,26 

ἔργια  ππλεταί 59.19 
ὀργιαζινϑεοιέ 6, Ιο ὀργιαζεάγω, ὑπ᾿ 
αἰϑρῶν 95. 33 ὀργιαζομκιων ϑνῶν 

σύμβολα 7 10,3ζ.{{: οἱ ὠργιασακένοι ἢ 

ϑεῶνγ 474.1 
ὁρεωκόμμος, ὕΉβφφἔ:ο 24.15.16 

ὕρϑιοι σχοστ 6.4.3. 

ὀρϑοεπεῖν ζος φθόγίοις γό,:2 ( 
ὀρθαὶ καταλείπανκατασκ. 30 3,26 ὀρμϑὺν 

ἐῇ), ([αγε α 7,13 ὀρθὸν δία μένφνι70, 
27 ὀρθὴ πλέι ἡ πόλις 94,12} κατ ὁρ- 
ϑὺν γωρεῖ ἅπ.5 Θό,42. ὀρϑοὶς ἔμιμκα- 

σιν ὀναίλ, 712.19 

ὀρθῆς ἁπάσης ἃ βουλῆς οὖ εὔσης 203.322 

ὀρϑὺς καὶ ἡ μετεωρες ὅδ τῇ πος δεκίᾳ 

ότο,4.4. ὀοϑος καὶ ππβίπεξες ἤ)- 

ὀρθότειχεςφύξα 477,44 (138,24 
βελαὶ ὀρθοῦ αὐπιῖς ΠΡῸΣ 
ἐσ αὐτὶν δ δρϑρον 647.15 

᾿Ορϑωσιος Ζαίὲ, Ζερέιοεν διαίοῦ 114.4 

ὀραγι μανὸς οἱ ἔχάν {0,12 

ὀο, καὶ ἡμιόνων ζεύγῃ φις,28 
δεκα. "6: 262.3ς 

ὑθλος Ζαίς 133,2 Ὁ ὕὅφκοι ϑεοί 133,}3,44 
ὁξαςαὶ δημοοίας γῆς {ζ4:, λι Ι 
ἕρκια πειέίαϑευ σσεὸς - 71.12.22. 

δικια τέμινᾷν 277. 1: 

ὅρκοις ἕκαςον αὐτὴ! καταλαξῶν 164... 

ὁρμᾷνδτῃ τὰ ὅπλα 171.19 ὥρμυσε (4΄- 
λφζιὶ ὅ. 5.02, 2.5: γιό, 16 δἷομη- 
κότες δίαλυ(β «γα; τίω φιίσιν 40 9,417 

ὁρμηϑέντες ,ἱρρορ εἰ 741,41 ὥρμίω- 
Ὁ εἰς πὸν πόλεμον 364,4. ὡρμημένοι 

φρὸς πόλεμον 1 89,:4.}91,46 οο- 
μιν ὑπολέσωι τίω αὔϑρ.64..7 ὥὡρμη- 
μένος καταλύσω 2 66,31 ὁρμώμενοι, 

ἜΥ̓ΉΡΙ. ΐαο..81,47.6 16 49 ὁρώη- 
ϑένσες ἀκ δ ἑαυ: 366,44 ὁ ὁρμιωμμ(-- 

νοῖς ἐκεῖϑεν 66ι,18 ὥρμηται, ργοξΖ- 

ἑξνα θη ονγηϑ, εΠ 4.0.1}, ἐρ- 
μθόήμενος ἐκ Τύσκλου 2 93,38: (δπ{ 
ανηδι. 

ὁρμὴ “τροϑυμοτέρᾳ 674. ῷ τίω ὁρμιζω 
λαμδαύᾳν 716,18 ὁρμώω ὅπῃ πὲ 
ὁπλαλαβ, 51 ἢ 

ὁρμιητήραον,βε [ἐάῳ 179.4. δραντίιν.ς 

πιλέμου 193,8.3.4.),41 
ὁρμίσας ταὶ ναῦς 421,43 ὁρμίζιαϑευ, ρ.: ᾿" 

Ρεϊεγο 41,37. Δ 
ὅρμος ϑερανίς 4139 
ὀρνιϑεύεαϑαι, Αημέ φοη[βείογ ὁ 218,4} 
ὀρνιϑοσκόποι, ἀπ ῥίοος 81,40 
Οριἰ γο Ὄρτωνα 1488 ΑἹ 

ἢ ἔνι ὀῤῥωδῶν πληγας :02.,3 6 ἐῤῥς δῶν πιω 

δίκίω γΣοδ,1 ὃ ὀρρωδεῦσι πὲν πύλε- 

μὸν 389,44. 
ὀρφανοὶ παιδία 209,27 ἐρφανὴ μὲς, 

κορή 710, 4 ορῷ ̓αψὺν τεκγῶν ἡΗῇ 

69.7 

ὀρχφαὶ (44 076: 130,6 ἐχ 

μέθος, ργαίαίμαιον 472,41. 
ὀρχισῖρις κοῦροι 477»). 
δι 5 241,.6 ὑφ κι, : 5. Ἰσηηᾶ; ἘΜ ᾿ 

οἱὲ δ, - οιὐ δὲ. τ1.4,39.28 8,4 

171.Ὸ Ν 
ὅσιος πρὸς θεοιί 2 14.1.3 ἴσον ἡ Δ 

{1|. ΤΑ .3)5 2.5. ἵσια» ᾧ δὶ 
ἐργασία, 227.40 οὔτε δίκαια, 

σια 676,34 ὅσιοι (α ϑέμεος 1244 

ὃ.4,30 ἕσιον ὦ {πο111: 7) ΦΥ ΑἹ ἢ 
41 ἐχ ἰσιον σφίσιν 33.7.2 ὃ ὑχὴ 
σον αὐπιῖςῦν 2 9 7.58 τὰ δοια πρὸς 
13 8,4Ἃ΄ ὁσίωγίμ,γ116. {26,1 

τ ὁσίας ἐγεκα εἰ σ' οηδερο 81,3. 

3.4.2. 200. 3 ᾽ 
ὅσιω. οὐ καίως 12 8,2)4. ὁσίως χαὶ σι 

] 51.4.4. 
ὁσίωσις, ΤΆ ΡΙαΠ9 ὴ 

ἔσημιο; διωύαμις ς,,4.48ς,41 ἔν αΣ 
με ἡμῖν 63.1.29 ὅσ᾽ απουδὴ νι! 

δῶώαμις ἑκοίτω πάρτε 40: 27 ὃ 

δεωύα μος ον (0,7 4.70.1. ὅσον ἐφ᾽ ἕα 
ὥς, 2 πε .317..1.} ὅσον πλεϊς 
ἐδωύατοῖ 74. Ὅσα ἐδωυαῦ πλεὶ 

σις 193,11. Με 181,6 ὅσυίζα 

εἰθέναι τι.» ὃ ὧν ὅσω, ἐμ εΥγένς ἃ 

6ύο,2Σ ὅσα ἔτη »Φ ΠΟ ΑΣΑ 7.2 

ὅταν, Ο 7,2. 214 446,46: τὰν ποϑϑηρ, 

Ξ. 
ἣ 

ὅπ ο ὅτι 
ὅτι, ρίεον αι. ἐμέο ον. 

ὅτι μι, Ἡ})Π[2.,4.5.5.41,.412. 21.4.3. 
μυδενδτι μή ὁ ιό,Σς τ ϑὲν ὅτι μὴ! 

ὅπλα 67:,1 
ὅτου βγὉ τίνος ζο. 17. ὅτου δὴ πγος69. 

27 ὁτῳδὴ ΟΠ ΟΠ, 15,,} 

ὁπ εκ γε ο ἡ [προυβξτοκο, »γόθας 

Θ διμάτων μεα 473.11 ὁπειακῖ, 
νοῦ ἐπλήαϑη 7. 9. 7,1 6 ὀπείας πατα 
ΤΙΟΙΣΣ ͵ 

ἐπεύτ δον »γοἰρτοηὶ ἐαύεγο, γεζογη 
ἀαγεοι.)ο..8ι,.24.611,}6.68 

τα ἀν ἄννα «ὙΈοἰοα 16,:6. 4. 
ἐγὸ- ΠΣ ἢ σεν ῥοφύσω4 τ 8,2 7 

μετ ἐπολύ 433,18. {07,21 ὁ Ἰὰ 

μιῶντες ἐκέτι χωρ.6 47,44 ἡ ὁ πὸ 

εποχείρησις 669. 

ὁ μέν οι γε, γι 1α»»,6}13771,2.2.416΄ 
ἐ μι. γε, Ὁ 1Α ῬΦΉ 21.4.1. 9. 

327295.. 

᾿ 

Ἴ 

Ι 
ἡ 

“ 
Ἷ 

436 ἐ μἰὼ ἅπαν γε 
«ϑδλετέοναν, Το α!ογγα 189. 
ὑδομόϑι γῆς 271,39.419,} 
ἐδαριδ δ γγαφὴς 42.}} 
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Ἀπ 8.4: ἐσ ὅτω 33,31 ὑοῦ 
οὕτως 17 45.6.5 10,6 ἐσ) ὁποτέραν, 
ΠΟ ΠΕΜΙΥ ΤΣ 7.32.2... 
ὃς οὔτε μείζων οὔτε ἐλάϊων 191,47 

ἐδὲν ὅτε μεῖζον ὅτε ἐλαῆον 3.4.6,1ς. 
] {17,9 ἐδὲνοὔτε μικρὸν οὔτε μέϊζον 

67:,34. (ἐδὲν ἥδιον {9.4.1 
δργήρως τοϑ,30 
ἰλΐῥα,0ρ.43.7,28. 7 δ ἐλ φαι 37, 
1).417.30.4.58,31. ξεηδ οἰπτος 
ϑη Ῥανοὶ, ζ)είμεγμε 326,2... 134» 
τ 
ἔγέτος, Κιγσίπένα: ρ4 171 οὐαί. 
σβῦνα, 5 4ε{ 1400 ρ..“1ῤογν. τι,4.3 
ΝΠ  2οζονῦε ἔλαχον ἀϑδυγκηϑείς (ὁ 6, 

24. Ρίαγα ἐπ οὐδεὶς. 
ὑταν ), ζει δι 6: [ἐπ Τὐείφμϊαμὲ τιτ, 
24. ὅδ, “ειὲ 116,41 
ἡ γοία[χΠς{ἃ 91,24 ὅλως (σεἰρο- 
ΜΉΝ οὐλαῖς, ὍἹ ̓ ἀρμά Ἐπ έαι. 85 
ΕΠ 6 0.602} χρὴ συ, ἐγγαγηοί, 4.7 ο,6 

οχύτας ὀὐελέοϑαι 479.7 
δ ῥγὸ ὁ ἐμός 7.130 26 

᾿,γο οὔ 507,46 οιὦ ῬΓῸ γρω [ἐπ 

Ὡρό95."} 9 οἱ ομὡ 579,3.6.40, 
19. ἐσ) αὐ βούληοϑε οαῦ ςοῦ,4 4 

οὔσκοι, Κοί(οε 181,31.4.8. 3,21. 9 
αἰιδὴ, ϑεάγερογειτν οἰ άτρ ϑυλού- 
κοι! 37.}.19.3270,4.4.400,1 7.48). 

ΕΣ 
οὕσχιος, ἤγο ετι γι. 635,18 

ψομήτας ύωνται {2.1.2} 

ἰὸν πνεῦμα 41,.4.2.102,8 οὔρμος 

πνέν(ς τύτνι ζού,40 
μέ! "ον οὔτι ἔλα ον 216.41 

τ; β’ ο(δ αὐτοί 650,1 Ὦυτωιὶ Τυ- 

πελαϑων, οι Ὁ 640,4 
γὐτωςί 698,16. ξό αἱ δὲ, 

ὅπως- ἀλλὰ - τγ81ι 670,45. ἐχ 
'πως- ἀλλὰ ὅ80.41..4.0 5,15 οὐχ ὅ- 
ποὺς: εἰν ἃ πολὺ μεϑδον 3 ὃ 7,42 [ον 

'πως ἀλλ οὐδὲς 3,0. υδὲ ̓  οὐχὺ- 
9»- ἀνὰ ἃ- 443,30 οὐχ ὅτι- ἀλλ᾽ 

“Φὲ- 90.33.447,7.00, τ4υχὶλέ. 
"ἰ- ΘΈΡΗΝ 411,14 τ μι 

εὐγὶ δὲ ΟΥ,21 

λάς στο κληρονομε. 223.1 8 ΤΣ 

ἰσιπατα τὰ δκνοὶ τε θᾶν [03,32 ὀφειί- 

του πᾶσιν δ το ϑοινεῖν 3.4.8,2 7 πολ- 
νὼ ἐφείλον γτες αἱ ορυύζω 2. 67.3.0. δ 

; ὕρῴλε,᾽ “σωφλε ἀανμῇ. 8,46 

εὐ αὐτοῖ; τῷ πλήγοις οὐδέν 643,47 
ἀκὴν ζύτου ὕφῇος τῷ κοινῷ 676,ς 

); «ὁρᾷ; 5, 210,14 

Ἰχϑηρὸν γωσλον 7097.26 

'χϑωδο χωρία 767 

ἐ; νροὶ λ{ρυργία όϑι,44 
» κὺρ εγποης ἸΣΣ ΣΙ 

ἰϑεα 169.7 

᾿χρότος τείγοις 188,2 

᾿ ᾿χυρῶσαι ταὶ πόλς 536, 1 Ο ὀχυρώσειῃ 

᾿ δ φρατύπεδα ζ6:.4.7 
- πετε "αμην αἰ. αι ας ὀψὲ ἃ 

᾿ ἦρα {1.24 
"ναός 247..4.5..(ἑάρτη χρονισμὸς τὐτά. 

7)740.:0 
ιἀζεὰχ ἐκ δῇ δ. 3,39 

: ἡμιαννοιβιγαανιμίων ς ΤῈ 16. 

ΤΥΝΟΣ {Ἑ, ὅς, 

7 ς3.6,.6.59.4,54ισιόμό ἐψω:- 
νιασιμϑιὰ δα) αφήν 280,44 

ΠπΠ 

πὰ ϑοιίνεαϑει ἀγοιον ῥόπον 2οό.ς 

παϑήμαΐα,οἰκάς 27.2,41 παϑήματα 

στα δεύμιατα {07,2 
παλος, οἰααίες 4.0 4,8 παϑος, Ψ οἰ ρΙΑ͂ς 

ὅο9.,31 

πεανες τὴ ἰατο πο 414,41 
σα!αι ζαν δ) τὴ νίκῃ 111: 9.946. Πς 

1{6,2.4.133.,2.4. 
“πα! ανισμός ΤΟ7.37 

Τα: δανοὶ, ργο Ἰπιδανοὶ, Γεάαπε, ρορ. 
Πα 32)2.6... 

ποῖ δας ποιεῖν ἰδ βγοῦν. {80.322 
ποι δεύματα, ἀν οκτδη τ {19.910 

᾿ παν ΚΤ βϑαχίογος ς 34,46 παίων εἰς 

πὸ ὠρόσωπον 196, 2 ο 

παλαι,ἰαη αν μῦ 69.123 ἔππαλαι 

Ρ᾽ 1 εη2711,1} ἔτι πάλαι, ταν οίμέ- 
ἀκηι7.2.4.Σ 1 ἔπ ὥπολω 271,26 

πόλι υιοὶ, ὑδΙΕΥ̓́ 452 792214.} 90,7 ἐκ πόλανᾷ 
φίλος 680,1: 4 

τὸ πϑητιὸν, οἱ ἐγ 230,4. 
πϑλιαϊτερονἔπ 196.3.203.34.476, 

4.2..2 7.8.0 4.221.9.16Κ,2}.672; 
πόλις τύχη 80)94. ({31.716.34 
πόρινωρϑδοσια τόγ,Στ.16 6,12 οὐ πε εητς 

πϑὴ μιϑδοδεοσία {ού,27 

πόλίνόρτις μάχη {3{,16. 5 {101 4. 
πόδιν. ιφόμῳ 32:10,12 

πόγτῴ ζϑλών ζόδ,40 ̓ πόητῶν βϑλαί ὅ:ο, 

πόγαύας ὀήφιτου ἀκτῇ 479,19. (:7 

παιμμιπληϑια 28, 27 

πα μζορος γῆ 29.2 
παναγές ἀρχαὶ 7 745»41.601,2.4 ἱεροὶ α 

παναγεὶς 791. 
πε δὴ κεὶ 17γ8,43.446,:1 
παν δοκχύεοϑο 24,1 

παιήγυρας. (614. εοἰοὐνέιαε, [δὲς φοη- 
πομιη [ὈἰδΉ3 5. 99,34.17.3,13 
πανηγυρίσμοι 4771:1:2 

πανικῷὶ ΕΑΠΗΣ ΟΡ 290,27 
παντὲς μωίλισει 6 42,3 0.681,20 τῷ πανὶ 

κακιογ, Θ,2 ΦΧ ΡΑΥΤΘβ τ 381,58 
παινοικέα ἀὐε τοῖν ἰςτεοϑοι ΙΟ4.10 

πανοικεσίᾳ ἀπωώναςαντες 43).,32.686,28 

πανοίκιος δἰπθλλυτοι Φ7..7 
πανοραῦῖιᾳ ἐξιέναι 1 5 4,17 πανςραΐιᾷ ἐ- 

πἴῤχεϑαι ᾿ ἀπο 02..2).8:1.} 
παντελὴς ῥοπή 190,21.313.22 
παϊλιος γιυή 2.3.5, 5 
πανωλέϑροι ἀπωλονΐ 82,2 πανώλελρα 

δίᾳ φϑειρ. 165,1 402.211.2 
φὐοὰ τῆς βουλῆς ἁμολογηϑέν, Ργ9 ὑσῦ- 

374,53. «ϑοοκ, οἴ ἀσο[ ρτορτοῦ 
79.3 «Πα πὸρ ἀδὲνξέτερον μαἰα72 4«- 

ἐαραοῦ σαπ ανε37ο,Σι 6 ο,41 
“«λδᾷ τίω ἰδίαν Σρετίω, [ρα υἱγίσῖ δ 
672,:7 «ἰρὰ Ὁιὶ ϑύοις, Ῥγά οείδ- 
γ1413.},3 πὸρονι αοαῦ 0 δἤονῃ- 

τήδγος τε φημ αἰδη 28.ς,2,29 
“«ὐορὶ Τὶ κινδωύοις, ἐπέεγ ρον σπεία 
[επιπρονγίσηία 433,1. ἡ αὐδα τὰ 
δειὰ εὐτολμία 66 8.309. πὲρ ἕκα- 

σὰ 286,1| αὐοοὲ οαδὸνἐλβέιν 41,30 
«ὐεὰ πολὺ γαρμο ἴον τ 85}12. 
642,46 «ϑοὰ πολὺ κρατεῖν 700, 

τᾷ 
8 ποῤέαυτὸν, »ΥὉ πδρὶ ἑαὺπον γι,.7 
«ὐορὶ τίω ὑπύληψιν, ργκιεν οριπῖο- 
ΓΙ Ἰκοα Αγ ά 0 

“«ξοαξλμεῶς ὥρο γμασι καλοῖς 7 89,2 4 

ξατοι 17 ἑπεά,οεγς. 479.4ζ 
“ἰοαξονμβεῖν πη 7 ο.8 

χὐϑᾳγγέλλην, δ οπη ἐάν 6 44,41 πα- 
ἐαυγέλλφν,αγηδενεγγαση ἐν. 575»34: 
7:6,νν211 2τ6ἰφγρ6, οἱ συμπαραγνλ- 
λουτος, (Ο7») 1110} 65 ό6ϑι,4ζ 
αὐϑάγίο μα ἐξ ἐδὰ δοωΐ, α!γ61,3} ἀφ᾽ 
ἑγὺς αὐϑαν ἐλμαῖς ἀτιΐ ἐἐγά 36...) 2 

“ἰϑάγι"ἱμτναάτούφτρ αὐ άμοενς 4.41, 
44 δαγῳν μδρτυξας 631.6 πα- 
δο χϑιςέχϑρᾳ 301,30 

κϑϑοι γι» εασα,, ἡμίν ε}8 {χγ78,16 
πάροδος, »γῸ αὐραδις 713,09 ὠῆδα- 

δοωῦαι λόχον 631,6 “ἰρᾳδοωῖα, ἀ- 

μελεία καὶ λήθῃ 401,2 “ὐοφι δοωῦ ας 

ὅ5ι ὡιμαρία 473.38 
“«ἰδασυσις δ) ϑανάτῳ 441,4 

Ὡὐρᾳ δὲχ αὲ πατ. φυλ. 2209,χ6 

αὐδαζουγνύειν,ααξμεης. 219,47 
«ὐϑαζώνιυοϑω, ἀοοιπφέ 110:.42 

“«ὐρᾳϑαῤῥωΐφν 494.10.49 5,4.:.533.Ὲ 
“ϑοχθήγφν, ἐγγέϊαγε 4. 83,37. 527,6 
παρέϊλον δ χρόγον 110,10» 7 παρειλίῶγν 

παραιτεῖ ὅτῳ τοὶ ὀργας 443,3 παραι- 
Ὅυμειοί σε ὦ διμωσίας 411,1} 

παραίτησιν ἢ συγί ὠμέα ἐδὲμιαν ὅῃμ- 

δέχεται 63:1,.4.2 παραίτησιν ὅτε συ. 
γώμίω ἐδενὶ διδόντες ἐδὲμίαν 6όο,κ 

παρα ωρεῖαϑτο! 479.39 
ϑοακα ϑιςείναι,ασἰ ἄγ χόο,ιο 
“βοακαλεέῖν, ρεϊὸγε 736,44.742,. 0 
“ὐρᾳκέλευμα,(η ΕΓ ΑΘ Μ722}47.2 5 

ἐξ ἑνὸς αὐρακελεύμαζς 376,36 
“«ἰδακέλευσις, ἐμ {710 67,7 
“«ὐοκικινδεευεύφ, ἀπαἰδγ6 116,4 πα- 

ξακακιι δειωευμιναι μαίχρη 88,29 

“αῆρᾳακινδωώευσις ἢ 46,3 

αϑἴροικι' εἶν ἧι 417,44 
αὐϑάκλησις, ρεεἠεὴο 6.3.3} παρά- 

κλησις ἵνα μὴ - ͵σιτ,2 

παραίκληζοι, φάοσα! πσι7,14 
ὐορκλυτικὸς ὁμονοίσς 230,10 πα στ 
φακληζικεὶ σωφροσιεύης 1) 4,.4.7 τὸ πα- 

φαικληζικὸν δ ὀργῆς 5. 96.36 αἴρᾳ- 
κληικα ἃ μάχις 548,36 “ὔϑακλη- 
ἀκὰ ἢ Τ πυλέμυυ σημμαψνᾷν 2.22.2 

παρα κουσχκα 4 8 Ο,ἵ7 

“ἰραικροτέῖν 41.3.4 
“ὐἰοοακρ όσοι οϑω τὸ σημεῖον 258,}0 ἴδῳ- 

κρϑαϑέ"τες 170,9 
«δαλαξῶ, ἐκ, εσσποίδ. 684.37 

παροίληψις, α[[ανηρισ 644,50 
ἡ παράλιος, [γὴ 3,9 παράζλιοι,“Ἄ ρφη.1τ,, 
πϑραλλώπεινβγαϊδγῖγε 67,..Ζὺ (Σ5 
πϑορόηαξ 130,11.278,24.680,:9 
πδραλελογίσμαϑα,ἰροορ ει [μεγρ 46 374 

26 

περαλύσαοϑαι ΠΩ ἀποκρύσοιαϑεω, ΠΩΣ 

ραίάγε 363.210 
πδραμϑιεῖν Ὁ (σα 473,:1 πϑραρμδλξὶ πων 

πορίισέγιό,τΟ πδρημδηη μάγος 537,37 
σπϑραμυθὲϊ ὡκ ταὶ φίλου συμφ.117,17 πιλο 

λὰ πδραμευϑι ὡχ, βγοίέχο σοη (οἰ αγὸ 
τις 8,40 

Ρρὺ 



11ὅ ΙΝ 
αϑοα ύϑια, βίαια 78.4.7 αἴδα- 
αἰὖϑια ἃ ἐρημίας {13.516 μύ- 
ϑιον ὃ συμ. 286,46 

παρίωόμοιω 6 ὃ 6,13 παρίωομησεν εἰς -- 

66,53 

ἐκ εαϑϑολνδμεῆς ΕΌΡΑ 

τὸ αὐδάπαν 4453»17 
“«ἰδαπέμπαν, ϑάμσογο 121,44 

παρέπεσεν. σα 2,7137 

παρεπλαίζχθης ὦ ὀρϑῆς ὁδοῦ 6ού,4 

“ἀἰρᾳ πλησίον, Ῥγοβ6 2435}1:τ 

«ὐδοαιὀῥήγνυτοι τὸ κέρας 1 64.39.5 37. 
10 αὐἰδαρῥήγνυτοωι ἡ φόλαγξ 190, 

7.51.0,9.168,.4 
ὐδοίσημο, ὁ Ἐρχῆς ησητα ἐμ, 2: 

116,9.68:,36,4.0 
αὐὐοαισκευάζην, ἰΠοέγε 686. 1. πα- 

᾿ ρα σκευάζομιαι καταλπέϊν, ράγοάε- 

[έγεγε 376, ς παρεσκεύασχκαι φεοί- 

ζῶν 236,36 πειρισκεύασχκαι κρολύφν 

28554. 470,29 παρεσκενασκεέιοις 
μῶχεοι 419»37 παρεσκευασχιέγοι 

“ἕἰ σι. 493»47 
«ὐροισκευὴ τ: πολέμου ΝΣ ἃ πα- 

ξασκευῆς ὀλούσης 190, 320 ἐκ 

σκευῆς συϊκεί μενος λόγος 676,19 

αὐὐοοισπίζαν ἴανι 177531 
“ὐδααυις αἱ ργοϊεξίογε 8 6,...87,3 

αὐοχασογδεῖν δέξιας 411:-44 «ὐοφιασον- 

δῶν ὁμηριῶν πιφής 26,1 “«ἶϑᾳ - 

απονδάν εἰς- 131,20 παρεαπονδὴ - 

μένος, σοη γα τα άεγ ραδία υἹοία- 
15 403,7 

“ϑοχτατίω καΐαλιπ. 93,20 
“«ἰοαςή μαι ϑείῳ κινηϑείς {11,2 
κὐὐοφφρα ΤΆ) Εν ό7ο,7 

παρεοραπεδευκότες τὰῶχ. ΟΣΙ,1ς 

ἰδχίαξις, σοπ!οηεῖσ ας 6,,38. «ὐοοὶ- 
ταξις, ἐπ απ αξίσης 4.6 3.37 

ρα ϑέοϑοι,, σογαγρθησίαγε 471.14 
“«ὐοαθέονοι, γοροηεγο, γϑοομο.} 81. 

41 
«ἰροϑέπαν ἔξω τῷ ὀληϑοιξ τὸν λύγογ3 98. 

46 [78 22,5 ς 

πἰδαφέρψ, ργονγ6 44.1.46 ἀπεγ- 
“«ἰἰοαφυλάῆην ταὶ ἐξόδοις ς 6.8 

“ἴδα γωρήσατε αὐτοῖς “ ἐἰγοραξ 40,47. 

ἷν 21 “«ὐδακεχωρημένος, ΠΟΉ (5 

729.3τ 

ἘΠ ΗΝ αὐδαψήχν 413.3 
παρέϊγαι ὥθϑς αὐτὸν 714.2 παρέϊναι τῇ 

ζυτήσ, ἐμ! ΥΕ [18 637,43. παρὸν, οήέ 
ἐσογδὲ 1ζ4,43.ζ120,31 

“παρές πεσεῖν 426,8 

παρέκξασις, ἀισγο 1 ἀπ. τς 
παρήαύνν ὅγη- 6τ4.8 

παρέλκψν, ργοιγαίγογε, ἀἠ..3.50.,20. 
6.3.3} παρέλκεαϑαι, [ὩρΈγ.. 618 
22.4.43 

παρφλκυσχιένα Ἀ εχίγαξζία, ἀδίαϊα 

όοϑ.1.64{.21 

ΣΡ ἢ {3ζ.3.3.470.,42 

παρεμ(ιξηκῷς δ: 5:}) τεῖρ. 6 716,39 

σειρεμιβ σα ἐγ αγ,. Σ᾽ἜΣΗ 2 
σαρεμζολη, οα γα τ174..9.1 80,8, 

18.77.5 63,3 ὃ παρεμ(ολίι ποι εἰ θαι 

30 8.3 2 παρεμ δολία ὀχυρῶσαι 8 1, 

34 παρεμθολας τί)εοϑαι 37.5.2 9παρ- 

Ἃ 

ΒΊΟΝ: Ἢ ΑἿΣ ὌΠ Τα ΘΕΙ͂Ο 

εμ(ολας ες ϑέμανος 108,27 ταὶ πα- 
ρέμξολαξς λύσωντες 199.16 

παρέργρς διελϑεῖν 26,17 

παρέρχέτει εἰς - ἐγ: 49.3.2 4. παρέρ- 
χεάϑει εἰς ταὶ πολιικαὶ Ὡρᾳξ. “εοέόὶ. 
“γε ρ.4.} 8,27 παρελϑῶν ἐπὶ τὸ 

βῆμα 427.41 
πδρεσις, αἐγη[ο 446,1 
παρέχᾳν εἰς τὸ κοινὸν 4.07,2ὃ πὲρέχεοπω, 

Ρ᾽γοζενγοῖμγθά.717,4.4. πδρέοα- 
μαι, ργαῤπὶού,: 5 αὐὐροιλὸν,ΟΠΕ7)2 
σοαῦ 47.10 

παρηρϑηημάίνως 417.13 
παρήορος ἵππος 47: 9,409 

παρίημι σκοπεῖν 20: "Ὁ παριέναι ἃ κ- 

ρὸν 3.9 75,..3 παρέντες τὸν γαῦ καιρὲν 
712,24. παρεὶς ἀπ.εἰρωτείαν 603, 

44. παριέναι τιωὺ ὡμδρτα δὰ. ἀζύμ. 

103,12 παρλέναι ἐἰσω,17117079211.3106., 
7 παρήσᾳ ΡΕΥΜΆΣΙ Εἴ, {Π 61 7 1991} 
παρήσην βω μοὶς πυδϑςιόντα 177,.1 πα- 

ρέντες αὐτοῖς αὐα βίαι 743,9 παρᾳ- 

κῶς τὸ σῶμα 4146 
παράφαῦω, ΡΥ  οΥγὲ ΤΣ5. 2. 

τ παριλῶνβγο “ρος ϑὼν 688,20.7 

παράςι ταὶ μοι, τη 7,26 716722 γ7ι1|)1 τ ΦΉ11 

{00,7 οἷς «ὐδριςήσετει δόξα. ἐκ θηη- 

θής 484519. [5 6 γ 5.29.122,5)0 
παρέση Ῥωμμαιοι ις ἀυτεὶ πόϑος 1221.32.7 

παρέφη δέος ἅπα τι 46ο,1ῖ 6.Ης 16, 

41 πδρέση ϑώρσος 312532. [ἴδ παρ4- 
σἠκη, ὑπ τηθηξυδη. 60 4.18 αὐοῳ- 
φήσαανο, [146 ΙΑ (8. 3.4.1. 
ι ὃ ὡὐραςήσαοϑαι, (δίσεγετο 4.1 
«ἰοῳείω ει ἰεάογε [ὁ ζ64,:3 

πη ματα τε το, 41 
πδροιμιάζεοθε ὑγοπεγὠῴϊοί αξέάγεινο, 
πδρώχηκε, ρΡγΦιοΥ ὅ 80,31 (το 
πδρὸν, ογε775 ἐϊρο εἰ: ΖΗ. πδρεῖναι. 

πδρορμαν, ἐστ Αγ 6. 4.02.1 6 πδρορμῆ- 
σαι ἐπὶ, σι ἀ- 496.,36.6 98,19. 

741.359 
πδρορχείϑο, ῥγο πδροχ. 477.44 

πδροχείαϑει τῷ ζωδιό χω 479,44 
παροχαὴ ἐγαρΦΉ (ὦ, (ἐπε ργαὐειἐο γον τεῦ, 

αάορη ποοο αγίάγη 416,51 
παφώσαυτες πὸ τον 72,4. παρώσαοϑοι!, 

γεήσεγε, γερο. 12.2.8 
πάσῃ περβησία χρώμενος, ρηησα ἀἰϊοδ- 

ἀἱ θεν. 16η5732.,.2 7 μετὰ πείσης 
δὄγηφκειας, απ [])γ16 όϑο.,37 

παουυδεὶ δα φϑαρίωαι 313,.8..60.30. 
ἌΦΡΦΥΙΆΥ οἰταη {6 Πρ βιρόρο 
παασυ δὲ 44,1.53.1,8 

πατὶς ἥδ βασιλέων 207.3 ὃ παςὲς ον 

ἀγρρᾷ 60,14 παςοιδδς ἐγείρᾳν 4.6, 
31 παςάσιν ασοςέχρις πἰραλαξεῖν 

246,:ς παςάδων ἐρείπια 77,20 

παρήν ἵς φεὸς, αΠΠ οὶ 4 6ο, το.{61,2ς. 
674,11 παθέϊν “δὸς δῆς ΤΣ, 6, 

παταγος, ΠΠγῸΡ. ἀγ.28 0.4.2. Ἴ99,11 
πατέρες ἐΐγγαφοι Οϑ6,14 πατέρων Ῥ 

ἐκ ἀσήμων 41 2,36 

πατεικᾳὴ ἑςίαι! 6 ο1,4 παϑικὴ ἐσία 184, 
2. πατοικὸς πλϑτοςῚ ὃ ς.1 πατρικὴ 
ϑεράσαινα 71 9,41 πατεικὸν στυἐ- 
δριον 666. ς 

σπαϑίκιοι, ργο Ῥ“Ιγο"} 8.4,10.8 7.12 

Νὰ] 

᾿ 
παδιος γλώσσα 411,5.2. 8.17 παβμϑβὴ 

σίας 25.471 δὴ 
παΐοα ρα σοῖς σία 314,44 ' 

παΐωνία, ΡαΙγΟΉ 4,245 δ.4.3. ὃ 57. 
παϑῶοι ϑεοί 46, 11. ἠδάεγ)» παι πριοιϑεοι. 

4 ὁ! 4» 4. παΐῥῷοι ϑεοὶ, ΡεπΖ:θης 4,, 
29 παϑώαν Ὀῤχίω 21,28.Σ 2) 1 

πα ἢ τοῦτο, τί κεφόιζω αἴϑεσι τάρι ̓  
παυθίωω, [6 σ χ38,16 ἤοταν οἱ 
4: 8,1 

παῦλαν πολέμου δέχεσθαι ἐλμο 3 νὰ 
47 παῦλαν αὐδ' ἔφρον ἢ; κακῶν; 97, 

πιεδιαὶ, σαῦνρὲ 20,47 "4( 

πεζικὴ φόλαγξ .344,2 
πείϑεϑϑαι,οὐεάγε τ 7 7.,16 πεποιθότς 

βειὶ 1 88. 
πείρᾳ αὐοφλαξ ν,᾿ ΧΡ. “γα. {90, 8πέ. 

ρα! ΘΟ ΑΓ, Ἅπ|ὰ {ς78, τ 

πάρᾳσόμενος ὃ πόλεως 412,26 πέρῶμᾳ 

γα, ταὶ ῥοφοιὶ οὐποιιαη τοι," η1Α Ἵ 

16, 

πφροιτήρλον, ΜΑΡΕΙ͂Σ Ῥίγα!. 

πελάγιος Φορήσς 

πέλανοι δημυΐβες 13 4,4. 250,2 7 πελὸ 
νοις εἰςφέρᾳν 21 9,37. π. ἐπὶ τὸ 

φέρ. 2ο7, 1. 
Πϑασγιῶτις, Πανμοπΐα [64 Ροἤαι 
μάγ:, αὖ Ῥείαίζο Δ εμοραη 414} 

πελάτας ἐπάγεοϑαι κ 725,47 πελατῶν 
εἰιεηπισε ΟΠ ες 84,2 
τὸ πελαζικὸν αὐδῇ τϑαρι 

πενέσαι Το ζαἰογηηΣ 84, 10Ο πενές, 

ἐπαγόμενοι ἢ 

πειέσουτοι Ἢ σιλιτῶν 

πένϑιμεος ἑορτή 

πενταεῖία 

πεΐᾳπλάσιοι δ᾽ πολεμίων 
πεντηκονϑήμες παροϑεσχεία 

πεντηκονταετίας ἀπε γὼν 
πεπάρότερον γίνεοϑαι, 2741. 

σπεπλοι ποικίλοι 

ἀρὰ τὸ δέοντες 3.47,4.3.317,12.} 
2ζ.437.1{.480,1ς αἷρα τ μέξ 

360,9 ὥρα “ἢ μεΐν 4.40,8 αἴα, 
νῶν 419,9.632,23.719,: 

αὐβαήνμν ἐδέν ΤΟΙ, 19.5. 64.12.660, 
«ὗραν τέρω παϑϑελϑεῖν 7 4.4.1 4. αὔραντερὲ 

δέοντος 72 5,257. “ὑραιτέρω, αὔΡΡ 
οὐὔ,36 

σὸ αἴβας “δι προ γμ.γ δκί 6 81,0. 
ρας ἐπέθηκαν ἐδέν 47,2. αα:ὲ 
γετο ἐδέν 27, 42. ζ40,:8. 604. 

«ἧρας ἔςαι κακῴν 410,11} αἷ 
ΤαηάοῦΣ 271 

«ἰδὶ ἁπαύτων, (ΡΥ οὕ265 377) 

«ἰδὲ παντὸς ϑελήν, ργά ονρηγεξιμει" 
Ρέγε 3 8.4.3. “ἰὴ παντὸς ποιειεῖ 

ἼΡῸΣ. 291,37.4.. 9.3 αἰεὶ π- 

ἘΠΕ ΒΜ ὧν 

πἰδιὕδασι 61 8.25 

190,36 ρος ἢ ̓» 
α΄δὰ τις σώμα σι" ἔχετε 72 2.2}. “ὶ 
Οἷς βφο γίοσι 107..3 4.100. Ὦ 
Οἰς ἄκροις312..44. αὶ Οἷς αὖτε ἡ 
μένε {1.26 “«ἰεὰ αὑτῷ σφόνήε Ι 

390,39.4.19.417 



οὶ δύσιν ἡλίν (ὦ κ3:..22} αὐδὶ δεϊλίω 

ὀψίαν 364,1 «δεὶ λύχνων ἀφας 

..,26,7.714.3.720,14. αἷρὶ μά- 
͵ ᾿(ειύκτας 61. 20.6 14.227 πι- 

εἰν Ὀρϑρονιῶ ς ΥΝΣ «δπὶ τὰ δει- 

νὰ φῆγαι ὁοό,17. 4 643,3 ἰοοὲ 
πὸ δεινὰ, δ «ἱῤιρε. κοικοὶ αἷοὶ ἡ- 

εὐ 2 Ἀνόμενοι 297, ᾿Ὶ χρηφὸς αὐϑὶ 

μας αὐήρ 400,2 4 

: οϑυ}ῖ 

478,39 
διαρύστα : 296,52 
πἴλαροσις δ᾽ γωρίων 1921. 

θιαυ χένιθ; φρΕπΊοΙ 663.34 
: Εὐιήγναὐλλήλοις τοὺ χεῖρε Δ0ό,41 πε- 

εαξϑιλᾷν ἀλλήλοις, σον ἰφξἐ: (8 γετο- 

πὸ 174,40. αἰριξόνψν τείχᾳ ὃ τώ- 

φρῳ 1 82.37.}0036,8.7.7,.4.6 πε- 

λόντες αἰτία ψευδὲ! 4.0 1,5 αἰοιξ6)- 

λεαϑει πόλιν 31,).4.7 αὐριξθμεάχ κέρ- 
δὴ κιεγώλα 184,54 

χβολαὶ, ἀγηρίοχη 5 2,34. ὑὸν 
αἰξαξολα)ς, [χ νειότης τ 67,42. 

176.39 
Θόλαιον πορῷ. ΤΟΥ 7 

ἀξολοι πολυανδρίων 129,16 
αξρα χιόνια χεύσεα 663.5ς 
αὐῦστωι, ὀΧΊΟΥΟ 7οϑ,34 
(ἰδέτε “ὐαρμπαεϑέντας 67,30 πε- 
οὐἰδενν δι ἃ πα ϑοῦσειν 263,7 μὴ πε- 
εαἵδης ἐποϑαν εἰν 1)8.2.) 

κέϊναν, (ἀρεγάγδ 384.14..437.10. πε- 
οκέιναι ποὶς διχοίοις 317.5. 5. αἰθίφσι, 

(ρον [πὲ 41, 6. Πὰς αἰδίεειν ἡμῶν ὁ 
πατήρ 113.20 «ἰδιῶν, {μρεγίίο 
198, 18.64.3.32 τὰ τἴδιοντα σώ- 

ἴαν 480,36. «ἰλέςαι μοι πὸ Ἔῤχήν, 

ὈΟΉ ἐ7ΜΑΥ ἐραροΥἡη5. 2.16.2 4 
αἰθίνς, (ρον εὗξ δο;,8 
είρξαντες τέ ςεμμᾶσι 12,41 

ἀλαδιφν,α σον δ {78,24,42 
ἐπ εὖ, ὀεποιγαζ. ξ 9,19 
σας όζ.το 
τοόντες τὸ ςρατοπεδὸν3 64,30. “ἰξιέ- 

χεόδαι Ἐρισοκραῦίας 386,47 αἷμέ- 
χεϑαι ὀμοτείων ζο8,21.{17.43 

κι {77.44 αἰδιφοήκᾳ ϑϑολέσκοις 
πὸ δεινὸν παύτοϑεν 37,4 αἰδλέσαντει, 

70 αἰδιΐσαιντωα 6 90.1 «ἰξιέτηκε 
Ῥαϊνομένη 37.1.25 «ἰελεςήκασιν ὑ- 

μῶν αἱ χείολτες εἰς φθόνοις 417 3ν.14πε- 

᾿ρΑφφήκέ εἰς μεί. ἀγ. τ96,43 «ἷ.4- 
τήχᾳ, ἐσεδαι ς81,44 

͵ ιν ἢ ἢ ῃ 

᾿ χδηηαν ταὶ ἐσίας 24.8.14. αἰδιώπηᾳν 
ἔχρρας 669,8 «ἰδικογῆεοϑεω, 4772:- 

ΐ όγό,ι 

φιθλμ4ν, ἸὙΥΥΘΙΥ6 639,10 «ἴιξα-" 

α κατεαγθὺς λύφος ἘΣ 2 
ἱ καταῤρῥῆξζαι τίω ἐοϑῆτα 196,24 

ζ κλέόμενος ὄρεσι (Αγ ΘῈ ΡΣ 

κλύςος ἐκ πυχ μὲ χ88.16 

ἰκνίζειν, ἀσσέα εν 6 {91,4 

ΓΝ Σ ΕΝ: 

«ἰϑικυλίφν εἰς τίω γίω 779,44 
πὐϑιλα μι ανφν χαροικώμασι 10.4.33. πε- 

ἐλλαθν, σογρ φξἰὲ ς23,50..30, 38 
αἰξιλατὼν, αγωρίοχ φ 16,17 

αἰξιμείχᾳ 340,32 
ἡ αἰρίωέδος, αγδέϊς, 182.24 
πυϊδανν χεσϑοιι 15.4.7 
πέριξ αὐτὰ 200,46 
“Έζοικοὶ 486,36 

αὶ αἰἘκοψο μένοις γινόμενον, 072 ρά4{}ε705 

οι 733,24 
“«ἰλορᾶν τὰ γινόμενα 46 8,46 “ἰδιορᾷν 

οΟἤ  ἀοοη. 5 οΚ72 5621, γ366,11,17 

«ἰξιορασκιὸς εἰ χώρας 14.3.23 
ὩῈιοισία ,εορέα,αὖ. 1,3..3.8.9..8.γ16, 

3.5. αἰξνοισία χρόνο; [4115 ἰοη στ ἐε,ῃ- 
ΡΟΥΤ [ῥ41Ἴηῦ2 2δι.1 7 

, πἰδλοισιάζειν δεευνασείαᾳ 320,11 
φἰελπετὴς π. κινό, 89,40 

αἰριπετείας ὐοο δοξοις λαξόγτα 160, 

24 
αὐδιπεσεῖν εἰς αὐτοῖς τὴν αἷριπεσ ιν 

ὧν αἰοκιύῃ 662.4: 

«ἰδιπλέκᾳν, ἀγα ρίοξὲ {22,22 
«πἰριπύλιὰ ὅπ|5.5 
φἰδίπυλοι ἐἰγρῶν 137.9 “ἰδάπολο) 4 γηξ 

179,37.5.73»32.6 18,30 
“ῥριπορφυρὸς ἐοϑής χόδ,51. 

644,22 “πε- 

ξαπύρφυροι τήξενναι 129.36 
“ῥριρῥεύμενος αἱμαΐς 241,33 
δειρῥυῶς λίμνη ΧΟ. 1Σ 

«δριῤῥώγος 116,47.573:13 
“ῥρισκοπεῖν, ἐείηαγ6 639,18 
“ὗριασοίσο, αὐ ἰγαἰγογε 480,13. 60, 

44 πῆριασδν, Δ ἼΜΕΥ6 {099,37 
«ἷριςοιυροιῦ 104,27 

«δδισοιυρωμαῖᾳ 309,41..137517. 
412,16.ζ7ζ.010 ΔῊΝ 

“δριςεφανοωῦ ἋΣ Ὀχλοὸν 171,1 πὲ τεῖ- 

χΥ 8,29. ἢ χάρακα 133,3. 
{69.158 

«δριςολὴ βαπούγῖς 1{8.1ς 
“ὗριορα ὁπεδεύ(ς αὖ τίιώ 264-44 

“ριρρινίσαι 463,41 
χϑρισωρευϑίωώαι 107,2 

“«ἰοιϊαφρεύφν καὶ πεοαχασακοιῦ ὅγο,1Ὸ 
“ἰβιταφρευφν ὑψηλῷ χαίροικι 6 5 1.20 

“«ἰξατείμοχκα 643.22 
ος πἰριτειχισκιὸς 2 ΣΝ 
«ῥριθέϊναι τὰ ὅπλα,αγήηαγόὸ 661,7 
“ὑρίτομος λόφος 292,20 
ἐκ πεολῥοπῆς 278,23 

πέρα εύφ αὐτῇ τὸ φρόνιμον, 6χἼγ414 οὐ 
) γα θη114 14991 

περατυγχώνειν, ἡμοέσὶ, ἐπ- 63.5.51 

περαφανῆς ὕχῆος 78,28 περλφὰνῇ τε- 
θιῦαι 270,14. περιφανὴς γγύηται ἡ 

ἥμωρ, 473,29 πεδαφανὲς τεκμήφλον 
71.3.9. περαφανῆ γίνεοϑαι.ἐη6.4- 
γε[οογὸ 21,36 

περαφοξοι ὄντες ὅγῃ- 42120:.235 

περλφρονεῖν ππὼ δαιμόνια, δ σον θη. Τ» 

21. 6 431,0. 671,26 
περαχα ρακῶσω 172.40 
περλωβέϊ δου, υἱποὲ 45752 1 

περονῆσαι (ϑρφι χίονα, 349:32 
πέξος ὑπὺρ μαγέϑης 643,21 

πεῤοβόλων αἴωϑεν ὅζηκ. 643,1 

Ι ε 7 

πύβωδης λόφης 134,20 
πέρισι, (ΡΥ 1οΥ ἀΠΠ0. 370,21..468,0 

οἱ περισινοὶ ὕπαΐι 673,10 

πηδῶν, (ἀἰγὸ 2 Ο», 6 
πημαίνειν,, ἰάάεγὸ 2,44. 
σηϑανὸς τοῖς πολλοὶς 363,7 πιϑανὸς͵ ῳ 

τα λέχρν 702,2 7 σιϑανωταῦς 
λόγι δῆμον οἰκφωσοοῦϑτ . ὅοο, 41 

πικρὸς ὦ «εὸς - 541.42 
πίλῆσαι Οιᾷ λόχοις 61 4,416. 1“ δ, πυ- 

κνῶσειι ἐῤτα. 27 πιλέϊοϑτα ἐν βεαχέϊ 

χωείῳ :13»16 
πῖλος, Ῥ 6,46 1 84,17 πίλοι, ρ δα 

228,26 

πιλωτὲ, ΡΊ δὲ 124,41 
πιγακίσκο! κεροίμαοι 93, 238 

Πισώτις γὴ 2716 

πισεύσοωτες, [61 ὲ 323,46. {70,8 οὐ 
πικεύες λέγον ός,:ι 

πίρις ἐκριξὴς αὐαμφίλεκίος, αγ. ο. 59 

1776). 315} πίσης ὑπο ἐχιας 747. 
26 πιςής φέρειν περὶ - 466,36 

Πίος Ζοί, ερέιεν Εἰ μα, [δε Πέτα 
Τά αα3.,5. 7θη δάμο 277, 
7 Πιείν Διὸς νεώς 617.39 

πιςτὶ σύμμαχοι 3 4.53.4.6 πὸ πεςὲν, ἤάας 
71.7 τὸπιφὸν δοιωῦαι δὲ ὅρχφον 2.00. 

35 τὸ πιρὸγπαρέχέν 30, 18.2923,46 
τὸ πιςῦν “ὐοφοκῖν “ἢ ἢ μηδὲν ἔπ νεωτε- 

οάσω τ18, τ πιὸ τῇ) βαδ;πογογὲ 
247,4, ππισὺν, βάκοία. 213,8 
πιφωσοι αι, σΟΏ ΠΥῆβαγε 371,45 

πίσιωοι, β᾽ εἱὲ 4..2,7 
πλαγία ὁδὸς ς 84,38 

πλανης, ΑΙ 70 8,43.270,10. 
πλαϑητα [ ίον ἔχήν 43.41 

πλανήτας καὶ αὐερίοις 146,39 
πλανῶσαι ἐλπίς ὅ4..31: 
κα κιςοαι πλεύσας ναῦς 121,12 

πλεῖ ςοι ὅσοι, »ἰπγέγρα 12.2,21 
πλέον ἔχοντες οἰπύεστιν, (ἡ ΡΦΥΖΟΥ ἐς εἰΐσοε-: 

ἀοόαπὲ7ο ζ, 10 ἡ πλέον μοι γυή-- 

σεται; 700,2 2 ΤΠ πλέον ἡμῶν ἐξαι 
ἐχὲ- 228,2ζ.{0173,16 πλέον μοι 
ἔσται 7 έν ς87.33 μυνδὲν εἶναι! μοι πλέον 
ἀσκοιῦπι, μέῤρι ορφοίμρμεη χης 
Ρέγερ. 746,15 πλέον δὲν μοι γί- 

νεται ἐκ- 6734 
πλεονάζειν ὧν-- 1.9 
πλεονέκτευ περὶ χρήμ. 28{,3 8 
πλεονεκτεῖν τοιὶ πολεμίοις φόλ4,10 
πλεονεκτήμαΐᾳ Θἐλαδωμαίᾳ τ8 8, 
2 πλεονεκτήμαΐᾳ δωρεϊαϑωι 2,24. 
1 πλεογεκτήμαζ μεγάλα με αν 

344519 
πλεονεξία, 7,422: σογργροάηῦ 601,21 
πλέω, ρίμγα {12,29 
πλήξιοι, ρίοὐοιὲ 2:9... 
σπλυχις λαξῶν μάειξι 26ι,47 

πλήϑᾳν, γεάπησγδ 44.16 
πλυθιὶ ἅπα(ᾳ 82,22, [᾿ς «ἰδὲ, 
πληϑυύσης οἰγρρας 614,31 πληϑύωνὕ- 

δασι 306,13 πληθύοντα ὅπλων 26,11 
πλυϑώύοντος ἥῷ γεώ {26,19 πληθωώειν 

νάμασὶ 112.47 
πλημμελές ὅς δρᾶν 32065,30 

πλήμμῃ τῇ ποία μιᾷ 7.7 
πλημμύραν χαμξαΐην ἡϊφ,2 6 

Ρρ {ἢ 



οτῖϑ 

“πλιίω εἰ μυλ, πὴ 268,27 

πλήρωμα ἐξιόμειχον 380,20 πληρώ- 

μαϊα ναυδικά 2.4 

“πλησιόχωροι πόλάς 100,22. 148,32 

πεπληγότες, ἐξέ ῥ ΣΟΥΩΣΥ 

“πλοκαμιων βότρυχοι 72ο,2 

πλοκαιμίδεων κεκρύφόλοι 414.3 Ὁ 

πλοισίος καρποῖς ὀμ!έναι 2ζ4538 πλό- 

σιος ἐξενείκειν ι {451 

πλυΐϊέστῃ χρήμασι πολλοῖς 496,3 

“πλωΐμων γγνομιένων {1,232 

“πυδ)αγον ὕψος 12,47 

αύϑεν:; πολλῦγε δὲ 286,3.400,7. πὸ- 

ϑὲν ὧρ, 44 6,41 

ἐποιᾳ παῦτα δι διότος 717,17 Φνκαλῷ 

ποιεῖ ὅτου, ρ. ἐοἰγντεν αἰμέσεγε γιό, 3) 

ὧν πολεμίων ποιείοϑτη μοίρᾳ 600,2 6 
ποιύματα χαύλκια 61,38 
ποίησις, ἀαἰορ ΠΟ ἍΧ}5.2.2 

ποικίλοις ἐλερχίσι 196.31 
ὑχολεμαῖν ΟΡ 72 ἀΠΟΆ[73504.,20.701,19 

πολεμικῖν [79 πολιορχ. 268,27 

"πολέμοις ργὉ πολεμίοις 691.27 εἰς πό- 
χέμον ἡμὶν κατας ἰὥαι, ὀφἰϊ;2 δοπ- 
Ἰγά 70: τ βαοίρ.. 167,45 

τὸ πολεμικὸν σημιαήνειν 68 4 τὰ πολε- 
μικα ὶ Ὡροίῆειν {209.1 τὰ πολεμικῷ 

ἀχιϑύς 707,31 
πολέμιον ἔργον,γ 9 ῥοίίσα 736,41. [ς 
Ὁ πολέμια ἔργα δᾳφανής, 104.40. 
δαρίφ4 αὐζοίμιο τὰ πολέμια, τ δε 
ἐϊσα ς.17. 20,8. 63,8..3.4.31. δδ 
πε ρλέαις ὥξαδο] 90.919. 1{0,3 3. 

ἀρ τισ. Ἀς 2.16..2.5.252.21.4.22. 
40.673..4.3 τὸ πολέμμα Ἔριςοι 107» 
30 πὰ πολέμια δλκιμος, φο,9.104, 
39.67.19 πὲ πολέμια ἡγυνάϊος 
198,42. 611,3 πὸ πολέμια δεινοί 

18ι1,.47.492,4.. πὰὲπολέμια δὲι- 
νὐταΐς 6 1.3. 41 τὸ πολέμια ἐμπ4- 
ρὑταῦς 7217.47 πὰ πολέμωα ὅ και 

κὸς 61.171 πὰ πολέμια κφάπους 
4423590 28 τὰ πολέμια λα μιωοὸς 

ὁθήρ1 0 9.7.112,33. 421,3: 41, 
33.96.17. δὲ6 τὰ πολέμια ἀσκεῖν 
79,11 τὰὡπολέμια Ὡρᾳίτειν α ὃ, 

21 πὰ πολέμια «Ὡοῳσκευάζεῶκ ΠΕ 

412. τὰ πολέμια ϑύυφν, ὀε ρα (ἀσγα 
βέγάγεγε 14.4.2. δὲς εἰ, χΤ' 
“ἃ πολέμια ,ἱπγε. δείιοις 469,8. 
7ιορ ἐπ αἰϊεγα βρη, τὰ πολέμια, 

ῥοίίε,376.19.}.31,3.5172,2 6. 
611,25 

“πολεμιτὴς αὐΆρ 4091.1 

πολεμιςήρλα ὅπλα 17,3.{06 3.1} πο- 

λεμιςήθλον χοῆμω 267, 33 
Πολιαὶ ᾿Αθίωὰ 393,36 
“πολίζεθϑαι σιεὼ - 24,23 

“τολιερκεῖν τὸ φρέρλον 77.112 “ππολιορκη- 

σύμενοι, οὐ βάεμαὲ {10,46 
πολιςρκητεκοὶ σέφανοι 663.31 
πολιορκία «“ἦ πύλεως 186,29 

'“πύλεως οὔμα., ζογηφα γδήρ.7 9.13. ἑάφνηα 
πολιτείας οὗμα ἐῤτά, 18 ξ9 40 ' 
πόλιν, ἡπυγόε 446,29. οἱ κπ' τίὼ 
πόλιν, ορρτἀαηὶ, υγῤαηὲ7ος,33. 
5 »ηοκ Ὁ.4...,οἱ Κτ' πόλιν, σ᾿} 
“γηρηίο, τ ὅγο,47. 673,32. πὲ 

ΙΝ ὉΙΟΝΥΎΥϑΒ. 
κΤ' τί πόλιν, υγῥαμά 679,40 

πολισχκείτια 1{,36 

πολισμιὸς τῷ Λασινίν 48,24 
πολιτείας αἰγθογή 177,41 πολιτείας με- 

τα δὸσῃ Φιμιᾶν 287,37 
πολιτεύφν ἐν Ῥώμῃ Γ1Ὶ91 9. πολιτεύεδχ, 

ἡροίμιάοσ. 270..4.4. πολιτευήμε- 
νοι τὰ τῷ δήμε, γΕ72. “«ἀ ρίεύς 974- 

{1479 ααἰ»ρρερηγ. 674,37 πολι- 
χεύεοϑαι παύτα. τὼ συμφέροντα τῷ δή- 
ἕω 721ζ.34 οἱ πὰ καλὰ πολιτευό- 

μένοι, ει γεῖρ, φαγεἰμ γον ἐς 

6: 5.14 
πὸ πολίτευμα, γεΐρ, αὐ πεῖ, 701,34. 

731:27 
σολιϊικοὶ, ορρίάαμὲ 13}, 11 τὸ πολιας 

κὸν πλῆθος 702.47.70 5.1 πολιζι- 
κὴ δεωύαμες, υγϑάηα σορίά 2 0.35. 
536, σ πολιδικὸν σῶμα, »Υ πολί τ τυ 
σῶμα 36 1420. πολιδικ αὶ οἰκονομία 

700..34. πολιϑικοὶ σέφανοι, εἰμίσα 
οογομά 663,19 

πολιτιδὲς {14,323 
ΠΠολιτώρλον 5 ἸΠολιτώσμοι 178, 47 
πολίχναι μικραί 188,42 
σολλοςὸν, 9 “{10 1765 {76,31 
πολιὰ ἰώ ἐν τῷ σκοπεϊν 4.4.4, 4.0 πολιὲ 

τω ὧν τω ἀυτῳ λόγῳ 6 4.11 πολιὰ ἱῶ 

ὧν ταις κατ. 5.39, πολιὶ [ὦ ἀπ4- 
λῶν 262,3} πολιξ ἰώ ἐναῦϑα ὀλοφυ- 
ρόμενος 46οΟ,29 πολιὰ ἐμιπνεύσας, 

τβάσηο [δ ,Ὑ ΠῚ 4446 πολ!ὶ ἐπνᾷ 
αὐϑαδειαε 416.27 πολιὶ ἔπνις ὦ α»- 
φιῴμενος ὑρ - 5.2 2.1 6 πολιὶ δῆπρ- 
ῥέξας ὁ φῇ, 57.2.2,2 4. πολιζέρρει κΤ' π' 
μ. 63 9.3 6. Πορ ρα} {6 η. 
πολιὶ ασὸ παντων ἐπτηνέμανος [ὦ 

ὅ8ι1ι.30 
λυ θεν ον ΑἸ Ύ»,3.3ς ζεν 

ΦΟΊΏρΟΠ! 6 340,24 
πολλῇ γεκαὶ δ6, 272,.13.286,4. 40 ο,7 
πελὺ μάλλον ἢ ρ. 387,46 πιλὺ 
πλείων 490,47 πολὺέλώήοις 
418,22 
οἱ πολλοὶ, ρίεὗς 410.,3,.55 4.0 

σιλυαύδρια 12,6 

ἐλφμεῖε ἀρὴν πα ενδνο τ αν, 
πολυζοΐζςς γῇ 20.0 
πολύγοιος φύσις ΣΟ. τ 
πολύεργον οὐ εἴη λίγᾳν 340,24. 1άφηα 

ἐη8 471.23 
πολυετεῖς “Ὡροι γματέιαι ,ιῷ, 2 

πολυκέφόλος τυραννὶς ΥΣΙ,4 4 

πολυοχλξσα πόλις 281,56 πυλυοχλῆσαι 
δωυάμᾳς 390,29 

πολύπλανος οἴκησις 4.010 

πολυπυροιγμονέῖν εἰ - 226,29 πολυῶρᾳ- 

γονέϊν «δὶ - 711,46 
Πολυσκανοὶ {09.12 

πολυχέεία 229,14.1573,17 
πολυχοήμαζι βασιλ. 215,20 
πολυωφελὴς γῆ 20. 
πομιπαὶ Κορ αΜΟΥΗΡ. 130,38 πομ- 

πίω ςέλφν 47 50.026 πομπὴθριάμ- 

ζων 672,4: 
πομιπεύν 127,43. 218,11. πομπεύφν 

δὶ αγρραξ {τ6,31 

πομιπευταί 477.4:1 

ΠΑ ΑΝ ΤΟΣ ΤΟΝ: 

ἐρριέβ οι “1416 απ!φρείίογε ςὅ,. 

- πρϑαγφργοαίγε 714,4.2 “πεϑαγ, 

Πομπηΐα, ΡῬογρ εἰ, ορ. ΠΣ 
πονηρεύμαϊᾳ 406,16 
πονηροκρατεϊ αϑτω δος ,2 

πονηροκραῦίαν ὑφοραμανι 48,2 ἶ 
Ποντοφίκιος, Ῥδμμ οντσ {62:1 7. 
πόπανα, ἐιδά 93,39 
Πύπλιος, ΒΒ 15: ργάπονπεμ μαι ἴημα 

οὐαί. Ργο φοαίφρ» {δτγφεὶ Τιύπλιοςὺ 
Μογέρια 263, 3 

πῦρον εὑρεῖν 3 37 8 922 πρρυς εὑρεῖν ὦ ἀπό ̓ 

μ΄!ς .1.44» 44 στυτηφίας ἀδένα πὸ “τορὺν 

εὑρεῖν ) 

πορίζεται δκφίαν πσϑοφ. 

Πορσῖνος, “Πογίεμά χ03,1ὃ, Ὁ ἐπ, 
Ποσεδῶν Ἵωπιος Σό,1 5 Πισιδῶν σῃ, 

σίχϑων, ΟΡ [ἢ ΙΟΟ,,Σ 
Ποσηδωνία, Ῥαιέσερι 5954) 

Γοσυδωνιάτος. ῬΑ μη δι 1,44 
ποῖα μηγρὶ σκάφαι 116,6.117,47..18) 

27.417,5. ΕΑ46416)» ποίᾳ μη γὼ σκά: 
γὴν 18 3.1 

ποταπὸς Ῥγο ποῖος 7,6. 265,9. 275,20 

ποτὶ σε χρόνῳ, Ι 

σύτερος ἐξ αὐτῶν 

πίτεδα, ΟἹΥ 75 
ἐν πότοις ἔ) 
Πύπλιος: ΦΉ4γῈ Πύπλιος. 

Πστέλλιος ΡγῸ Τιοιτέλιος 6 82,9. ΓῚ 
φοσΐοηα Πστελὸς γοά,4 

φρείγματα ῥΥῸ φϑρφίσημα ὅϑο,; 
μεϊ πολλῆς “ρριγματείας, 2246: 

Ζοπο 179,2 

“ες:γατεύεςχ, οἰ γὲὴ ς.4.0,30. δι 
γμματενϑεὶςκὶ πολλοὶ, βάγ ΜῸ μρβΟῖ 
μοί 648,7 «ροιγματεύεϑς εἰς 

233,38 
Πραίνιςουν, Ῥγάπείἶο 212,4 

Πραινεςίω οἱ, Ῥγαπεμὲ {2}. 

“εουὶς, ἀφοίλεα 1163:7 55 μι 

φιύγᾳν 49.4,17.495...}6 χπ'Ωξ 
εἰ αιθού μιν, 412,46. τοῦ 

«ξο ἢ νν,»εοίνγἱ 4.34.3} πρῴ ῆφν ἕα 
τῷ ἐξοισίαν 46 3,6 προίἥκᾷ 
τοὶ ἡγεμθν ὅΟς.41 “ορφίἤοιτες ἐμ 
ἀμφείαν 712.16. «αροίἥει δ 
παύστενται 483,37. 69,2 
Ὡροἢ4' τὰ δίκαηα ἑτέροις, αἰτε 

},α[ἐγεθογο 47.4.37: 70 πίῆφν, 
04,7 τῶ κράτιςοι ποροίῆφν. ΡΥ} 
γα ζογίμηα οἹὲ 216, 

“Ὡὡραὺ καὶ φαιδρὸν 29. 

“ρισβεύφν ἡλικίᾳ ΦᾺΪ ὁἤων 8, 

φρεσβευτὴς, ἐξραίσα, υἸ ΘΑ "4 ΟἹ 
2} 

“πρεσβευδμκὴ ἐξοισία 

Θρεσβύται. ψεςγαπὲ δοό,; 
ρεσβύταζος, Ῥνηίον 20 ; 

πρεπὸ δέσιζος τῇ τῇ "τύχη 3779}: 70 [614, 
φρὶν, ΓΝ κά Ο21,.14. ὁ ὁ Ὡρὶν ΡΥ ̓ 

(ρρέγίου 73} 
αὐξϑομμάτων ἴὴ ς 64,29 “ὸ ποῖ 

ε πόλεως ὄγῆι, τα εξ, σρόσω [δ.π’ 
ἐν 

γοῦύ,, 

γος, βγ “δονγούμανος 47. 

“ὡφδοαχφνίζεάϑωι φοή. 221. 28 αὖ 

ᾳγρννόμαενοι ἢ ὀήων {7..}. Ἢ 



ΤῊΝ ϑγο αὔρεσις, οἰοξ 9 216,13 
: αἰρεσις,τΉ Πα ΠΕῦο 713.38 ὀκ 

οϑαιρίσεως πονήραξ 468, 38 δ) 
ἢ αὐτῆς πυϑφαρέσιως ζῇ). «οείογ» 672 
απίολιδ,κῖ “ὡοοαϊρέσεως ἐγγύον- 

δ αὐτῆς 790.5 “ὡξϑαιρέσεως ἡ ἐ- 

Ι ἐρακ  υόμενος 67ζ»:ι «πρϑαίοεσιν ἔ- 

ἐλ ε εἰ μμαι δοδ,7 
χαυίστωτες δ᾿ Μαῤκιον 41.4.8. 

αασιφοὺς δφλιπεῖν {1,14 

φᾷ, [εὐ πεν ὀἡ τῆ Φ28:27 
θλήν,γοἰσογα {46,33. βε ἀγοῦθί: 

ταὶ τὸ ἔϑος, γορά. 17518,18ὃ 
᾿ ολβεῦχ, γα! θαίογό 679,:2.78, 

) αροξ χήεόϑαι αἰπὰν τοταςαριῦαν 

416..ς 

29.7 

2,14 
76.2.1. 

196,7 
{ζ6,4 

ό43, " 

ΟΜΝ 277.32 ὡρῦ- 
λοι, σση[ε 166, ργ αἰ οΥός, ἀπ Ἶ {165 
.24.3} φροξύόλων στιυέδριον 110,42 

δόθαλοι Λαΐίνων 316,17 πϑθθν- 

ἐδ Σαυνιτῶν 729:2 1 
σλεύφν, (ἐμ ατ οἰ [ά6.407. 

φροξελεύιν πὐθὶ- 27:,16.734.,4.0} 
᾿έλευμα, δ. (΄, ΞΟ ΣΣ 

υὴς, Γγ τσ 244,25 
μικαὶ Ἔργα 2)6, 2. φρογργικὴ δοξα 

97 Ὡρογρνιχαὶ ἑείαι 145,47.17157 
ἀφῳν ἡμέραν - 51.32»44 
Ἴλος ϑαναΐς 425» 

ρο Λαζίνων 4Σ1247,29.3 17,4 
Δι τότων, ργο ν.ρι5 634,41 φριϊ- 
ἣν δ γινομένων, ργοίφισογε πα 
ΥΗΜΙΗΥ 636,1 φροειδεί, ργ6- 
ἀόγαὶ 1 7.,1ζ.4 8.7 φρουι- 

μενος τίωὐ ἔφοδον ς 2.417 Φρο(δὸ- 

νοι πὸ κροτιφον ἀμ} 

τᾶν, Ῥγοίο 30 4. 29 προεῖπεν, 6- 

σόγ6 7 27.4}.ΠΠ6.4.6᾽,32 φροςπὸν- 

δῤχαιρεσίας 76.125 Ὡροέϊπε; αὐ- 
τῇ πολι, ἐμά ἶχ. 138,.41:.488,30 
ἥκατε ἡμῶν ἢ πύλε νον 139. 
ανίφοι ϑεη τΟΙ,2 8.6 90,14. Φρο- 
τγαςἑῶαι {43.211 

ἰ τχείρησις 1309.32.6 6,6 

θεῖν ρῥγοπαρελθεϊν 48,14.127,47 
( σκεία, »γΑ {{{12ε1 2474 16 ΠΡ Ή6 ττο,, 
1), 88.22.40 ς.32 

αι ἔδυ ργράϊσενε τοασ 52: 611. 

σα 73»15.8,32 
ἡ μφι αἰεὶ ὑμαῖ 66,7. 407.47 
ἀν, ργοάιδάπειϑο, 4 τ. [ἰς αὐτε- 
ἐπιεανεῤιώ, ας 

Φροῖον. ΩΣ ζω 541,2 

᾿ἐδοωῦω 4.22,177.433..4.7υφροῖ- 

, ὑἷν 74:.4. «ροΐτα τι γχάνειν 
Π|.γ,18 φρεΐξον βου, ΓΑ ΟΥ̓ ΤΉ Μαγ δ 

ἢ 417 ροεφηκύτε: ΡΥῸ παρίφηκ, 
8.21 

ἡ ροὶ ὃὰ δίκαια, ΡΥ οἰεηάφιοίηγατάσ, 
ὁ, ϑογίωοϑαι 3: 2.7 (τι 

Ἰ 

Χχ46,3 “ροφπέϊν ἡμέραν, εἰ" Ε΄ 

ΨῸΝ ΡΈΕΥ σι 

φροχαϑήμενοι, ργοσηὖ. {72,16 Ὡρι- 

καθήμενοι, Τυῤῥίωίας. {74,17 
φροκαλεϊαν, ἀε ογεν ΡΥΘΜΘΦΑ ΜΕ, 

εααρροίϊαμσηα 202,43 “ροκαλέ- 
μένοι 55} δίκίω 4 ς 1," 4, ρξοκαλέι- 
οι ὅ 7) τίεὺ δίθγνωσιν ἢ δίων 354, 

7 «ροκαλείοϑαι τοὶ κρίσῳς 67) ἢ δῆ- 

(μὸν 418»193 
ροκάίλυλιμα εἰπατης 4οο,τι 

φροκαΐα λύσα οϑα, τὰ ἔχθη 1.4.4.13.326, 
1Σ ωροκαταλύσα αὅτα ΣΦ πόλ. 17.218 

Ὡροκα ἄρχεσθαι ὁ ὀργ. 477): 0 

φροκατασκίψα οὐδ] Ῥῦοῥεε. 707.14 
“ὡροκ ἐν θαι ἀπαίτων, »Υο 9722}. (8 ορ- 

Ῥοπεγερογίσηίσ 2530 
φρηκελευσμαικοὶ ῥυθ μοί 476,γ6 

φροκηρύδην.. ΡΘῪ ῥκάσοι 672. δά ογδ 
180,2 3 φροκυρύξας σιωπί χ83, 

1.3.63.4.30 
“ροκινδεωνεὕστι ὑπ - {9,20 
“φρύκλησις 67 ἢ δῆμον 448,27 Φρόκλη- 

σις εἰ: Ὁ δῆμον ὅ7) δίκη 46.9.37 ταὶὲ 

᾿φροκλήσης δέχεοϑαι 1.4.4.34.479..8 
Πούπλιος, »Υο ΤΙρόκλος 536,4: ὉΙΥΗ2- 

4" ΡΥ ΑΜΟΏΘΗ, 
φροκυλίεοϑου δ" ξοαΐων {11,7 Φρϑ- 

κυλιθκενος ἑκείτου 2 ΟΣ 

φρϑκύ την ΣΟΤΟΙΣ 

“ρολα( εἶν, ΜΉ 0 ργάσ. 671,39 
φρολέγᾳν,ἰεηηΠΑΥ 6,1 οἰἦσογ δ 630,13 
προλέλοιπεν, 4ε(ὀγ παῖ 6ζ4.37 

φρολο χίσαι γωδλον 61,8.66,16 

Ὡρόμο οι, ἀπτοση Μη 8 6.4.2.2}1, 
49.6ο6,6,31 φρομα χων δᾳ φ)α- 
ρέντων ὅ:2,10 

“ρομυχοὺν δ οϑνα 37.3.41, 
ρονοέϊν δικαία 8.7.1 Ὡρνούιενος δ᾽ 

πόλεων 17 19)2. φιγῆς μᾶλλον ἢ ὀβκῆς 
ρονοφψιαζνοῖς 16 3,7 δϑὲν προ οόμοε- 
νοι τ [7)ας ψυχῆς ς 6 ὃ.}3 “«ρονοεῖ- 
δα ἵνα μι- 87,1: 

ρόνοιαν ποιεῖ δὰ ὦ χε ξιΣ 5 ς..45.10 ς38, 
30: δ) 38.4.6: υϑε πον αροιοῦξς 
}΄ο ἐφάε;». “ϑϑνοιαν ᾧ ἑαυτῷ ψυχῆς 

ἐδεμίαν ππιόμενος 2132901 4. “Ὡρϑιοιαν 

ἔχην τό χοινσ τ 38.16 καὶ ἴὸ δηνοῦῖι- 

κοῦ πρόνοια, ρίεδι5 σγά,, ρα 6 
680,38 

53) προνομαὲ ἐξιέναι 67:7 
“ρϑνομειύ4ν 17 5.4.2. “ὐξϑύομεῦσαι τίω 
πολεμίων 4 8 9,3. {0364.1}.376,1 9 
“παξονομιεύψν τοις συμμάχοις 60 1..32 

“παρϑετομεύγη ἡ γώρᾳα. 373.»17 
πδφνώ πιοι ἥρωες 21ο9,3Κ περνώπια, 

εογηρίαέια 2195} 
ϑόξενοι Νεαπολιτῶν 738,20 
ὠεϑοσσὶ δ δ μηχα ἄοϑτω 487.2:.}6 

276,306.379.23 
“πεϑπατσπις, ργΘΑΤ 65 ΤΟΣ 
προπαϑῶὼν εὖ 2.74:26 
“Ὡδοπάτωρ, ΑΠ1 {9,28 
“ϑοπεμπ4", δφάησευ δ 27,45.521,Σ 
“πξοπηλακιοϑεὶς εἰς τὸ σῶμα 660,35 

«ζοπηλακισμοὶ εἰς παρθϑ. 2329. 1 

«δοπιςεύᾳν 702,14 
“πϑοπλεμῶν ἐ πόλεος 21.237 τῆς γῆς 

ὅοτ,15 τῆς ρχῆς 379.29 
ποοόπιλοι 'Ετίας 62,32.“ 4 ἱέρφαι ἐ.21 

τῷ 

αεὐῤῥιζον ἐξορύῆην 437,10. πρόῤῥ ζονἐ- 
ΕΔΗ 420,2Ὁ.ζ07,44.{12,9 

φρύῤριζος δἰπόλλυτοη 424,46.4.18,42 
φρὸὺς ῥγο ὑσὶ, αὖ ς,2.5.8,13.20 3,8. 

206,12. 327.31.3234.2,4... ΔῈ}. 

22.Π0 πρὲς ἑτὸς Ἔργαοθε!., αὖ ὑπ 

γοσι 388,12.600,2.4. ρὸς ὑμὴθ 

Φιμώμαενοι 305, ὃ᾽ πρὸς αὐτῶν κφ- 
λύει! ὁ 66.1.70 .,12 φρὸς ἐ- 
χϑρώνπαβξν3.8,19.3296,3 7 «Ὡρὸς 
ὠκίγων λαξων 48.3.1 Ι “ποὺς ἐπαν- 

στῶν οἱ μολ  γη 6.4.,18 ἀϑϑς βυλῆς 

ὄπιν, γε επί εὐ 6 γαϑ 
“εὶς ον σοητΟΏϊτα 4.7. 

Ὡξὺς παι ται, ρηαὶ οὔμος 675,74 

«δὲς αὐτεις, ἡ εἴ το 9,30. 86 αἰὲν 

ὑτ ἽΠ]Πνρ6. πὰ ως διοις ὕσια χιδ, 

44. τεὺς φιλίαν, αΥςς 47,114 0 
ὡρὸς βιαν,υὲ 47,46 τρὸς ὀργζω,ἐ- 
γα 4 "1770 47,29 «ρὸς ὀυγίι ἢ 
ὑξοινλαμξανάνς 76,19 “εὺς ὥτ, 
Ῥ᾽ο Ὡρὸςτότῳ «βγάϊεγθα ς οϑ.2 ὃ 
πρὸς, ΡΥΟΡΙΟΥ 2}7,31..Π πρὸς τὰ 
χρία,οὗ ἀοῤτια χις,12.3...8,27. 
333,16.362,ζ.5386,31. Ῥγ 79 
γφ0 1; δὶ χρέος, Ὁ.3.κ 

“πξεςαγαναχτεϊν 60, 43 

“ὠϑδοςαγγίλλᾳν τοῖς ὑπ. 114.3.6.718,2 ς 
“ϑϑϑιαγᾷ τοῖς Ὡρέσθές, ἰοραϊος φοἰγη1- 

[εἴ 6 ὅ45,1τ9 «πο»ςογάν. “ἀεπ- 
Ἰάγὸ 490,47 “ἀξοςγᾳν τῷ τείχή, 

4» ωπία αοσεοθγε 490,36 
φρ' ςώγᾳν, Πορ γα: ἀ αἰ ο,ο γε 695,56 

“ϑοςαηρργὼς ηηνϑυμιεῖν οὗ,20 

ποδοςαναγκα ζειν 419.:1,471.8 

φπξοςαναγτάζειν βίᾳ 6ὅζ09.47 
“ϑοςανακλαϊ εοϑαι τω συμφ. 674,2 
:ροςανα δέχήν 47.220 

“«ροςαγαφέρᾳν τῇ βύλῃ 284,20 
πὐξϑεαπελαύ εν 3δς,34 
“προςά τῆν ϑεοϊς ὁμάξια 9.0,37.430,23 
ποοφαρτᾶν, ἀηη εξ ογσ 171,44 
πϑοςβουϑεῖν ἔνι 27.112 

“«ξοςβολαὲ ἐ ποιήσατ᾽ π. 1 98,9. ( Σ1, 

2.412,41.4.93,47 
πεύοζαφοι: πολῖται 11 8,37. ἑξάερ εὖ. 

ἐπέςαχϑειτες, 

“πος Τέχιαϑοη καιρόν 270.,4.2 
“ρος δυκοίζειν ἑαυτῷ 710.38.73,43 
«πϑοτεκαλέϊν 412,33 
«εοτεμιφερὴς, 4{ΠΠ|ρρχδες 12,3 
“πδοφξελϑὼν 25 παρελϑαὴν ΥΟρΡΎ ΕΠ 5 “4 

4ιοεμόίηη 688,7,10 
“πϑοεεαπέρμος 11,18. 20.934 

«ορτίλαΐα, : 342,47 
“ϑοςεταχθάσοιεϑαι ποις - 461,39 

ὃ πορφεϊχιν ἀντ ἃ γϑν 373,40. ἐωεθς- 
εἶχε τοῖς λόγρις γιό,1ι8 

“ροφηβοικοῦρι 130,40,477.30 
πδοςηγοσίᾳ λύγρον ϑεραι πεύειν 419,18 
“πεοςηγρελκὸν ὅ ομια, ΡΥ ΑΊΟΥ)2612 1 ὃ 7, 

44.198.43 
“Ὡδϑςήγρρος, (42 41: 6:2: ς 

“πδοφῆκων ῥΥῸ Ὡρριέϊγον 678.3.4. οὐ 
“ξοςῆ ων μοι, αϑηοι. 484, 25 ὡὔος- 

ἥκοντες ὑμῶν, σϑγμμφεη ξ ΤΟΙΣ 692, 
12 “ϑϑρίκουσει, ργορίμσηα, οσηα- 

' 714.47.517.7 



ΣΌ 

“πξϑςηκόντως ἔχέν ὙΠ 8.12. 

μῦϑοϑιν Ργ0 δόσωϑεν 479.31 

πϑϑοϑντον ποιέϊοναι »οὐποκχέηη {δὲ [4- 
(εγῈ 286,37 

προ ϑήκης μοῖραν ἐπέχὴν 331,47 

«ερεϊέναι «πεὸς τὰ κοινά γ46.6 αε9-- 

ιὥσα τοῖς ἱεροῖς 2ΖΟΟΙΙΙ “αρϑεἰεῷ Ῥ7ο 

εϑεήεσω, ασοεόούαηε 6:21 
“προς πα πεύφν {64,10 

“πρϑεἰςοιαϑα, Ο ΓΗ 676 7,27.6 ς 6,1: 
προςκαϑεζεάγοι πολᾷ 179.,39.181,35 
ἡ λωρτῶ καὶ λιπαροιῦτας 5 4{7:- 

ἀμ ργεοϊῤιη απ, όγϑ8,:1 
δ σλϑδι }ῦο “«ἀπδᾳκοιλέϊοϑω,, ρεῖ6- 

γέ 749,7 

“πρρεκαϊαγζάφαν ὀ ίω φραϑιαΐ 4.9.0,23 
τερςκααγεαφέντες βυλ. 111,42 

“περ: καταλέγῳ 111935.19. 9,4.27 75} 
αεϑφκίται, δε, 1: 5 93.34. “πρρεκείμε- 

γοι τ' ὠφελείαις ρ᾽444τπ|6π1: 413, 
23 “ὡοοςέκηντο λιπαροωῦτες 121,32 

“προς κρόσχκαΐᾳ πολιζικά ὁ 5 7,3.2.6 97. 
44 “ϑϑςκράσχκα τόὸς- 220,44. 

230,27. 5: 6ς5.36 

ρος κυλίεοϑαι ἡ δ χρνάσι 423,29 

“ὠρδφζυλισμοι αἰσθμονες 4 ΟἹἿ.ΣῚ 

“«ορελέγῳ 711,19 
“προρελιπαλνειν χϑ88,1 8 

“Ὡεϑ΄ μαϑόντες παρ ἕτ: 476,19 
“ρος μεῖᾳ πέμιπεαϑοι ἑτέρας 100,1.2 3.17 
“δος μη χοῦν ζοϑοι 446,6 
“τος ἐμ ν,Αγιθεγ 72,3 7.60 5,37 

“παξϑογέμν ἑαυζρ κα τοῖς παι εία;ς, αὐί- 

ἡκηρογο [8 [06]. 683,39. «ὐροςνέ- 
μᾷν ἑαυτὸν τῇ κρεί γι μιοίρᾳ » 39,1 2. 

δὲς πυοοονεμκας αὐεἤσογε [ὁ 673,35 
πσϑϑςοικο δὲ με ἐἰ οι 651,37 

αδοςομκορᾶστιν αὐ τοῖς 189,16 

«ξος9Ρ μέσα λει 43.6 
μετὰ Ὡόϑςοχῆς ἀκούφν 407,17 

Ὡϑόςοψις κατὰ πληκτική 90. 8 

“πϑϑςπιταιϑεὶς, μοί, χόϊ,9 
“ρος πτιτῆν τοῖς γόνασι 110,39. “ϑϑς- 

σηπῆει πὶς πολεμίοις 266,6 
“ρος ποίημα, [γε Διο. 6.4.,2.2.3 ς 3} 

31. ἐνιωροςποιήμαϊι φίλων 63 9,3 4 
“εϑςποίησις φιλίας 205,36 
“προς ποιήτὲς καὶ πεπλασμένος 460,33. 

7151.01 
ποροςτολεμηθίώα; ῥά διηος 435.31 
χοροςπῇ αἱ σή λίϑου όζιιο 

“δος ασίνδειν οἷ ον 479.2 
“ροτασία ὃ πολέως 83,14. “ροτασία 

Δ ̓ Ἑλλάδες 80,21 

παξϑςτῴχίζειν τῇ πόλᾳ 137,19 
ρος (σεαϑωι γνώμιη ινὸς 391221 ὥρφς- 

σεϑή μένοι τῷ Μαρκίω, πὲ [8 4εαἰ- 

ἐἰονγαπὶ 77. 4ο.το ποροοθέῖναι λό- 
γον, αἰ ἰσεη αἱ φορτία [ασεγο: (φηοαὶ 

αἰτὖι αροθέῖνα.) 4.9.3 8.487,3 4. 
ὅς 6,46. δια προςθεϊναι γνώ μζω εἰς 

Σ δῆμον, ΡΥ ποϑο)εῖναι 496,31. Ζ11- 

ἀφοφηε 64.2.4.66 2,2. δι 116} 

“ϑο«θέϊναι χρύνον, ῬγΠ πἼγ6 ἐ ΊΡΙ 

447.31. φορριθεῖναι δίκας 72 5,12. 
Θμαγε ξὅ “δ ιϑένα,. 

πὸ ωξοςτυχὸν, ὅρα 1: Ὑ46Ή 6772 ΨΦΗΪΣ 
1753 8 ΚΤ τὸ Ὡεοςτυχὸν, ΡΥΟΜΕΙ δῆ: 

ΙΝ ΙΟΝΎῪ δ. ΗΑ ΟΝ ΤΎΘΣ ΚΠ ΟΝΕ 
γ46η167)5 651: 418,13 

“οϑοςφέρεοϑωι “σὸς ἐπ]. 163,0 “ὧϑός- 
φέρεοϑοι ποὺς πολεμίοις 164,38 “δ9ς- 

φέρε ἀπο 6,472 60 ΑΈγ76 4.5 6,1 5 
δηπἐκέςκίᾳ πάσως “εϑςίωέχϑη [91,3 

έϑεφορος ΟΤ472} οἰ. 72,21 
“εϑεφύσαι, αἰβεγρόγε 718,11 

“δϑς χωρῆσοι τῇ ἢ κρείῆονι μιαρΆ δὲ 301,9. 

ειοο,46 

“αϑϑς ψφ. ζεοϑται 39ό,4ι 
φόϑσω αἰαὶ ἀλλήλων 375,29. ὁ Ὡρόσω 

ἃ Ῥώμυς 375,38 ὑπρόσω ἥξορα- 
Ὅπεδου 614,41 ὁ πρόσω πόκου 4.5, 

12.62.2. 

“αϑοσωτέρω γωρέϊν 13 .4.4.3 τὰ Ὡφ9- 
στώτερφι, ΓΦΊΠΟΙΟΥΑ 4 9.,36 φροσω- 

ἅτω ἀπαάγὰν 42,7 
“πϑόσωϑεν ὁρᾶν, ἰφησ, σις 82,36 «ε9- 

στυϑεν δρξα οὕπ,γ 6772 αἰΓ1716 γεβΙ Ἔγ 6 

484.39 
“πϑοςωφελεῖν 367,14.5.99,8 
Φεέοτείν ἀν, ῬΥΘΡΟΜΕΥΕ 39.4.38. 412.13- 

1616792 προτείνει 401, ὃ ρύτε!- 

νεαϑι, ῥγο2211. οί, 636,16 

“ροτάχισμαΐα 42,4τ.6χο,26 
συϑοτερένν. ΡΥ1ΟΥ 77 6{ ὅο,1 
“φόϑτορον ἢ, ροΥ ἦτ 2 44792.415.,43.610, 

27.73.24 
προθεῖναι ἡμέραν ς 62,14. “ϑϑϑεῖναι 

δὐδρὶ δικίω 4.4.1.7.31.ὲ 676, 
23. προθέντες δίκίω ς 97,34. ὧδ9- 
ϑύντες οραδλογίαν ς 96,12 φροθεῖ- 

ναι τοῖς ὑπυάτοις λόχον 333,23. 6 
629.37 τὠροϑεῖναι λθγον αἷδὶ - 531, 
18 «τροϑεῖνα γωμω {41,10 

πολ ῥεπφι,ργορείίϊεγς 196,1 φροδέ- 

πῳν ῥγο δητῥ. 416,44 
προ ῥοπαδύζου ἐλαύνᾳν 3 51,2 “«ροῤυπά- 

δέω φεύγᾳ τός.40.364,27.621,41 
φρὔλαθον, σοσέϊ, ργάσζέρ. 601,38 
Φρυλεχου 634,11 
πρϑνοώμίω ὅπως - 204,2 ς 
«ράπείον “  βασ.γον. ΤΠ} “ἢ 

“πρϑπηλάκιστιν 375.58 
“«ϑοῦπος αἱ τοιὶ πολεμίοις 5.2 
«ροὺπηος ὕλεϑρος 16ς,8..4.21,18.{90,111 

φρἄργου γίιεῦδω χ16,28.61 9,14 
φρὔςη(ν “' Μαρκίπ 438,14 
πρὔχάνἀξιωση 403,3. δρετῇ 4.48,43 

ἡλικίᾳ 497.4.4. τρὄχοντες ὀξελίσκοι 

312,41 
“«εουχφεἰσεινο, οἰσογ 2: 12.0.22 

“πεοφανὴς ὄλεθρος 419.13 
“προφανῶς ΚΖΖΩ 244,26 

“τδοφερῦ μανος νύ μίοίς 658,38 
“ὥϑοφητοα 211 Ὁ ὙΡΥΕ ΕΣ 123,2 

πεοχβεἰζεῦχ, ἀεί ρογο 279,4.6.377,39 
φέϑχοι, ψαμγμεαα 93,44 

«οξοχωρεῖν κα γνώμέω 493,2 
π-οῷ δ αν ος, ργ ρραγ η δ 4μη4 112,20 

χαδφοτύγργοι, “δον σίπα 8,37 πρρτὸ- 
29 οι, ργἽγαισεηὲ 88,20 

“περ τίλφα χέμων 234»15 
ρφῳΐζοςώτα 464,:1 

“πθῳτότοχοι γοναὶ » ΡΥ»): β4ΥΤΠ ργοίος 
1 {0,40 

“ῆα]. σμᾶν εἰαάος 

γήήσστιν 
30ς,23.5.93.38 

456,17 

πῆώμα,σΑ[",γἾΜ4. 581,30 πῇῶι ὶ 
ῬΥοπαϊσμα, οἰαάοε 3.4.9,4.5 ἰῷ ἷ 
μα, φασάηετ' 2.1.2. 2 τῷ 718, 

πυγαιὴ καὶ παίλη 476,9. πυγμαὶςπι 
εἰς- ; μοὶ 

πυκνοῖς ἐς ἧς λύχοις ἐμξλήειν 331,3. Π 
πυκνῶστω οὶ λόχοις ας 53,8. ότ4}; 
2469 σπτιλῆσωῃ 614,4. 

πυλὶς, βογιμία ΙΟς,41.106.2. 
πέπυσωι παρ ἑτέρων 746,1 

πυεὰ δοωῦαι,ἰγιυξάογε 3 64,4.0.619, 

367, 
609,4 

πυργηδὸν ἐξωθέϊν 

πυργούαϑοω, ΕἸ εΥΥ, ἐχ τοί ὲ 

πυρκαΊα!, γορὲ 77» 

πυρϑεϑαι 582,35.642,. 
πυρσοὶ 1 Υερ᾽ ἀ. μούἑγμ4. ας ̓  
πύςις ᾿ 

Πωμεντῖγα πιδία 113,21 πορ ἢ ͵ 
χρείον, Ρονμ ΙΗ 245 ΟΑΡΊΡ 364,1 

τ ὶ 

τοῖς ῥαθδοις. ῥγ0 ταῖς ρ. 1 96,: 
ῥα δεῦχοι, ξξογο .1.1.10.328. 
ῥαδδοφύρος, ἀξίου ΠῚ 

ἐκ ἢ βάτου, [πολδιτο 9 
ῥα διεργεῖν 

ῥαδιεργήμαΐᾳ : 
ῥαΐστω, γροἰνας ρα. χαι,6. 63. 
ῥαλίας πελαγίυις 

ῥάχις ἔρημος 311,23. ῥάάλις ὀρρὴκι 
χυραί 343. 

ῥαϊ ρονὴν δίραυῖς 7ος 
ἹῬέαζν, Κεαι,ορ.  ογ. 11,3 9.1 

Ρεαΐϑένη γ 1.1 

βέιϑρονπεταμδε, 1οΙ 

ῥάν, κε β, μο [Ἔγ6. 630,3 ὙΠ 
ἔῤῥει κ᾿ ἃ βελῆς 43 

ῥυτὰ Ὁ ἄρῥιτα λέγε γιϑ8,28 ν᾽ 
μέραν περῥπῶν 416, 20,544 4, 
ὅ) ῥητοῖς δυκφήοις, ΠΟΥΤΙΣ χω 
μϑ. ξ9 ἰερτό. 

ῥ'χρωῶ,  ίρεγο 

ἐρριζω μένη δαυαςεία 
ῥιπίδὲες, Παδεία 
ῥισήειν εἰκὴ τὰ καλά 

τὸ ῥόϑιον ὦ ἵππου αὐέχεοϑαι 

ῥοπὴ, ἐπεὶ, ἐπ αοὴδ Σ 
Ῥότολοι, “Απεμέε, ΓΝ 46,22.3 
ῥοιξ ὀξις χο6,21 κτ' βοῶ γφέμδη 
Ῥεσαλῖιοι ,Καζειίαπὲ 1τ8ς ) 

ῥύμασι παρέλκιοϑαι Ι 83 

ῥύμη  φοραξ 28ι 
βυπτῶι εἰν, φασίν όϑι 

ῥύσαοϑωι ἐκ- 3323»180 71: 

ῥύσια κατέχν 302,36. ΤἹ 
ῥύσις, ἴαχίε, 

βυτῆρσι μακροῖς ὁ ὅσ᾿ τ, 47 ῥυτῆρσιε 

χίμανος 479,3 8 ἀἰπὸ βυτῆρος ἐλ' 
276,3. δ'πὸ βυτῆρος α με μὲ 
ἐλάσαι 71.4.26. 710,13. αἰνὰ 
τῆρος ἐλαυνάν3 6.43 ῥεῖ 

Ἑαάον» βρη, ἀφεημίιων δἰ Ὁ ᾿ 
γῶν 3 Σο 

Ρωνορία, Κερηγία γ,,} 
ἔρρωμαι τίω ὀργά 

Σ : 
σαϑρὸν ᾧι ἰῶὦ ἃ πολ. τ 

σαλεύειν ἐπ᾿ ἀΐκυρ. 182,27 ὠ 

691,,}7 ὠκοδαύῳ σ,λδ 

Ι 



ΦΎΣΙΣΙ 
φρόνει, ἑαδιοίε 7ΠΈΥΠ4, [δε αἤένο, 

γέρον, τ78,0..2.4.1.3 8 σανίδες, 
εὐπία, αἤεγοι,κη [εὀἐιοιρϑις [ἐγ αξξ. 
"ζ,43 σανίδες, (“α΄ 206,7 
᾿ν, ϑάγάιπέᾳ 80,37 
ἰοφαἰα 16,7 Σατορνιος ὕχϑος 3 7.2. 

γ8 Κρόνιος Χύφος ΧΡ ΕΤΟΤΖΣ 
αὶ χοροί 478, Ι 

σφενδόναι, χη η14 οἰα Π,16ἰ4.2..}, 

.464..1:. σαυνία,! [4 ἑκηξέ χα 710. 
σπυν ΤΕ, 72.1.2. 

7.41.707.4.3 σαυνίων βολαὶς 73", 
Οἰἰειρεῖς σαυνίον σοη δ αἰμηα6 ψΕΥ- 

ἱπομίζ, εχ Πεοῤῖο, υρητο, γα 
2,21: ἀκόδιΐζιον βαρξαρακον. ἤεγγετς 

Ῥρίΐα ρα έα σόα [αηὲ αὐτῆι, ΑἹ 
2117|722 ΘῈ 70))2 6 177) [Π147}2 

41 ργ ριογ σεμρς μα Ἕν 9 πὰ 
ἰα αρρείϊαμι Ογαοῖ. Εσσ που νια- 
ογιη γϑααϊ ρο ὃ ἀγόῤιιγον. γα 
Πιοηγ μα πο εν σαυνία ηαπια 
ἢ ἐγεθηῖι ἐπα {άπειτς φηάγία ῥά:- 

2 δ σεγμίη, 55 ῥεἰϊφ εν πῖο 
δ; φηοα Πιομγ ζηα πο ἦον 6:1, 
λοι, στωνίῳ δία, περονηϑεῖς, ὙΦ “10 

πβχι. Ῥγαιέγεα ΟἹ ἢ οΥγες 88 
ἡ ϑαγηη16: ὑπὸ αἷμ᾽ σαυνίων ἀ6- 

εἦραῖος [ὑγτθηη, τα ὁ ΕἸ ΠΗ ΟΣ 
γεῖά, ἰῤ..7 ἰεσίγμ, βεία ῬφΑης 
“α, ΞΈΥ ΠῚ ἐπ ῥείϊα ἀοίοπον; ΕΤῚ16 
ῬΉση Αι ΗΟ ΟΊ, σεγ 6 δ4- 
,ἀϑὶομίρς δαῤείϊανι σεν βοο! 4 
πηι ζλεγμῖηῦ 84, ΗΙ ΟΜ. 

νὴ ϑ! Οονσ.2, 7 71αν (ὁ ραδενηῷ, 
εἰ αν» οἰτοῖ! ργὸ Πεθμιεοη δ4- 
1047. 

δὶ ὅροι 741,38 
εἰδέναι 291,12 τὸ ̓ φὲςεἰπᾶν 
8 
αὖ ἕνεκα ΡΣ 
πυρὸς ΤΟΣ ΥΓᾺ. 
ἴϑιτον 7930 
ἔπιατα 24,10 σεξασμιαΐᾳ αἷδὶ πὲ 

278,8 

αὶ ϑεῶν 499,10 σεξασμοις ϑεῶν τϑϑ- 

ἐπ (ρρλίεσαι. γ5.2.0,30. σερα- 
μαφὺς, ϑεπεγαύ. 403,38 

; Ὡράγια 134,38 
"ἢ πα, ϑεοιζ οα,τα βο ΤΥ 022. 

ὙΠἼΖῚ σέξειν θυσίαις 5 5.031 σέβειν 

οῦ,:Σ 

ἐππὶς 479:}8 
᾿ υΠοσεδῶν, Οοη [5 ΙΟΟ,2Σ 
τς, δ 6 ΗἸΠ1:45 170,3 8 

212,46 σέλαΐᾷᾳ ἐν ρ. φερόμμεν γα 

σέλα λαμπάδων 133.27 
ἢ 4οο,18 

Ἱ δέν 39.4.32. Πδο [ὑγίρ!ε- 
ἸΟ οἱ 9 Σερδῖος, Ζηοα γα 

ἐφηον γε ΠΡ, τα ἐν: γε γα 
δξιισοοηιες Σέρεϊς: ἐπάοησῇ, Οκτά- 

“ϑϊογο Οκίαειος : ΟἹ [Ὀ{ἰοει τ ἢ μῷ 

πο ὑσραίϊε, (ρά Ομ [οη ΑΜ σίρε 
ἐχ εαὶ ἡ βοσε τη Λασίνιον, Ασενῆνος, ὅδ᾽ ἤκ ὁ. 

κὺς ὁ οείϊα ἀρὶ {12,29 σηκοὶ φἰδᾷλ- 
Ἢ 219.16 σηκὸς ὑχύγῴς 2.7,547 

ἱμα,, Οὔ ΕΗ 2.4.3,31. 1τ6|692 μωνῆ- 

ΓΝ ΕΣ, 

μα ἐῤτάεν» 38 
σημαῖαι, [φνηα γρείε. 533,6 ὑπὸ πὶ σ»- 

μαΐας και γάφεαθαι σ 7 5.1. «ὐϑαὶ ταῖς 
ἰδέαις σημαΐαις μυῖνν 272,11 ταὶ ση- 

μαίας δἰπολεῖν 7) {70,37 

σημκαγ"ὴν τὸ πυλέμικὸν ΒῚ 59: 2 

σημέϊαι ῥγ0 σημιαἶα! 532,2. σημέϊαι ξ5᾽ σημέϊα 
ῥγοεοάοτε 6ο 6,6,32,57. δίο ὑσσὺ ση- 

μείαις τάβειτω, 577.3.4.578.2 ὑπὺ 
σημαίαις ἢ) 5.72.5} 7 ὑπὸ σημφὼν ἀφε- 
ϑεῖτες 771,0. δεά ψεγεον μϑ θ5 ἐμ ἰσ- 
εἰς ΡγῸ αἱ ρεγρεγαῦ α ἐφγαγί {πὅ- 
Ἀέλικια [εἰ Κορραημα σΟΥ16 σοάοα' 
τ 28,14, δε ηίφαια ἐκενηρίαγεα ση- 
μείας ῥάφεμι, ΡΟῪ αἱ [ὑγιρίπηλ βάθει 
σημαίας: ψηθαί πο: τὐιαενς [67 4“: ηπ4- 
ἐμαηρη. 

σημεῖα πολέμν “αϑοβέναι 5. 48.112. συμέϊα 
ἃ μάχες αἴρειν {2201 σημεῖα ἤρϑη “ὦ 

μαχης 244,41τ.413,38 συμέια δι᾽ 
λόγων 5.33.3. ϑρε πε μα οξίλομε ση- 
μεέῖα ἀτοῖὶ { γηρ μοι . Τρ’: Γαπὲ 
Πηοῶ, δίᾳπα: τ ὑπσὺ σημείοις τεταχ ϑΌω 

288,34: ὅπλων (ὁ σημιείων κύφλοι 3.7 7, 
21. δ16 τὼ σημέϊα δραρκένοις 723,2 4 
πὰ σημέϊα καϊαλείπφν 197,1 8.723,3.2 
δ σημείωγἰπολῦσαι 7 7 6,17. δστλεί- 
σπεύδω “δῆθ᾽ σημείων 37 7,24. σημαῖαι ξ5 
σημεια ΡΥΘ ΘΟ Ε72 409,31,35 σῃ- 
μέῖα, βσεία ἐρη. 28),6 
σημφοιὺ οὐ βσηάγ6 2:1.42 

σημφοφόροι, [ἰσπηξογὲ 133» 
σήπαν τὰ “ πόλ. πρφίχιι.. α 52 7 
σήραγίας με γλεύειν 246,20 
Σιξύλλειοι λό χρι 27,..32 
σιγὴ ὡὩροι 4, ; Α10,2ΣΣ 

Σ,γαία, δισηΐά, σοί. 260,37. Κεξίε 
Σιγεια 23224.14 

Σικελικὸν ἔϑνος 7,.4.7 Σικελικοὶ “αίια ἰοςξᾷ 

77.916 
Σικελιῶν, σοης ἐῃ 1 εϑηγείμογηι υγδδ 

ἈΚῸΣ 
στα προτενίκα αι! 46,1 σῖτα μέτεια 

λαμξ. 246,16 

σιδικοὶ καρποὶ 4.3.9,1.3 σιδικὴ δωρεά ζ 3, 

2 
σιτεῖ ὅλοι πὰ κοιναί Ὧ57:22 
σιτη οὶ ὁλκο δὲς 43.4.2} 

σι δεία 261,42.4.18,10.439,10 
σι δοσία ἌΣ Τ 

σιτύαπορος Σῤύξφι 25.1.18 
σιτωνία 417,1 
σιωπῇ οἰπιόντες {10,12 

σκαι ἃς καὶ πικρός 284,3 2 

ωφάας ἃ σκαιοτοῦς ΠΣ, τὰ 

Σκαπηίυύχοι, Ῥο Σκαπίωοὶ [ἐπ Σκατῆμοι, 

δράριηι, ΡοΡ.: 7,41 Ἴ 70: 29 
σκαφίον, [ἐϊ: σκαφέϊον, γΑΓΥ ΓΤ {πε γαβγμρα 

74.4.5 
σκάφεσι ξ σκάφαις 183,7.29 

σκέπει ζεαϑοι ὅπλοις 144,19 

σκεπαφήρλα ὅπλα το ς..38. ΤΟοσ.16. ς 15» 
42. Εαάον» αὐ[οίπ:ε σκεπαζήρλα 207. 

32. σκεπασήρια ὧδῥ ὕπλον 167.44 

σκεναὶ, ραύειη γό.10.4.78.14 

σκεύη, {ἐγ αρπθη {4.16 

σκευοφόρο;, (ἄγοι 145,.4}3.140.30 
σκευωρέϊϑευ τοί!γ: 291.26 

σκίωυλοϑου, ἐ6Π:. ΠΖ. ΤΊΤ73 

12ὲ 

σκίωοφύλακες ὅδο,3Κ 
σκήτῇεοϑαι, ἤησ. [. 170,38.6το,47 
σκήπωνι ἐλ οο(ῇ εἰν ΣΥΤυΙΟ 
σκήψης, ργαϊεκιηα, ΑΝ, 643,38 σκῆ- 

ψιν τεϑδοηόμανοι τίω Σρχω 670.2Σ 

σκίρτημα, [ἀ 1:45 130,7 

σκόλοπες, ψα Ι 9 ο,37 
σκοστα! »ἱ)εοπία 37 8 γ20 σκοπαὶ ὄρϑιοιν 

εορνκέι ἀγα, 64.3.5}. ὅπῃ σκοπαὲ ἐπο- 

ςέλλ, {48,41 
σκοπεῖν, ἐλ εξίαγε 683,41 
σκόπελοι 27.409 
σκοποὶ, [ῥεσπίαι!ογ ἐς, εχρί. 3.4.},4.0. 416, 

ς σκοποιὶ ταβεινὼ-ὀ 491,43 
σκοταία νυξ 481,14 
σκοϊία ργο σκιά 691,24 
σκότοις, (ὄντες 61, 44 

ἐν σκότῳ {82,234 
σκυλεύειν ζις γεκροιέ ΓδΣ 6 

σκυλοφύρος Ζοΐς,, ΕΦΥΦΙΥ Ή9 ΠΥΡΟΥ͂ ΤΟΣ, 
30 

σκυτάλη παν 478,.43.479,1ῷ 
Θξαρὸνβαῴος, βρίνν 395,32. Οβαροὶ καὶ 

ϑρασεῖς αἰδαύεσαν 702.16 

Θξαρώς δηζϑειϑαι 388,39 

σδε πῦϑος 174 αἰ ἀ67 ττι722 {01,47 
απελρον σῶμα 14.2.13. 1661 κ᾿ σποῦρον. 
τῇ ασοίνν “  ὄγητηδ' το ὃ, 1: »ΥῸ αποίν4. 
ασανίζοισι “Π αὐαγκοίων 32.4.30. ἐαπείνικα 

καρπῶν 430,17 
ἀσοίνιυς ύεσις 170,37 ἀεί ἰοι ἀγοραί 

436,59 
ἀπειργϑρ(ρ. τοιὶ ματτις 67.151 
απ τοι τὸ ξιφίδιον, [ἐγίμσὶ! σί, 180,47 
ΧΤ' ασείρας τά ειν 66 9.1 9. ' ἀσείραε καὶ 

λύχοις συμξϑιλειν 15.0,34. ΚΓ ἀσειρας 
μαχεϑαι 431,21 

ασένδεοϑειι δ πόλεμον {94:33 απίνδειϑαι τοῖς 

πολεμίοις 611,30 απ ἐνδεὰν πσϑθς «76,10 

τὰ ασέρμαΐᾳ καὶ ταὶ Σρχαὲ αὐπὶς “ὐρῳϑῶν 

94.6 
ασεύδεοντες ἐκ ποδεὺν πτιέῖν 7 6,37. 68, 

τφ:ργοέκάογε,ορεν 4» ἀάγε. 

απερμολύγος ὀζβρωπες 743.17 
ασιλῶστι, γῃ ἀσπεἰαγδ ΦΟΎ ΤΕ 
ασιγϑὴρ, (ὁ: με1{4 118,44 
ἐαυλαγχνευμάνων ἠδὴ “ἿΜ ἱερῶν 22,42 
απουδυφόροι, [Ε114 ἐς 17:7 

απορᾳ δὲς οἰκοῦσι 7:17 

απύφαμος γῇ 34.219 
απουδαζειν 5711 ζκνι 486,17 πλέϊςει που δά-- 

(ς ὑαὶ ἀυτέ;, σι βένοηαο {ἐπεάϊτο εἸτς 
φαμ [τ ἐξ εγάι 497.29.ς 496,3: 
που δάσνὁ πως ἐχἢὴ ὅ4:1,,ΖΚ “ὥὅὃπὲέ- 

απούδδζεν ὡς - 491,18 

ἀπουδαϊα πἶοὶ αὐδὶδ ἡ υο μένη 271,47 απου- 
δα ία τύχν, ῥονα [οΥ1. 5 8.9.8 ἀπουδαγα 
χωρία 79.29 απουδαῖον πίγεεϑαι 18,47: 

γὸ χρησὲν πίνειϑαι 677,: 
απουδὸ, (ἐπεα εετ. ΓΆΜΟΥ 272,1. απουδὴ, 

σοη 45 ας ΩΣ απου δε ποιέϊτου Ῥέ- 
φεῖν . 6ζ,42 

«ουδῇ, Πβνανον ὅ9,:1.{78, δ 
απουδὴ γωροιῦτες 671,1 9. ]4εἴ2 καΐᾷ 
απουδέω 361,33: 537,15. 89) αὐ δὲ, 
αἱ υἹάεῤες ἐμ κτὶ. 

φα διάϊος δρύμιος 480,1 
φαιδίοις τέθαρας 43.14.0 11,4.1,ζ5 4- 

δὲ, “δ᾽ πεηεῖτο σ. «τἰδια ἐρωσι 364,14. 

Ω 4 



φειϑερὸς δι ϑὺς : 57.29 

σείσις, ἐγοΐθιο 30.03.46 «ὦσις, [αξίτο 30ι, 
12 σείσές, [ἡ ἐξ: ολ,.)} βάγ ΣΡ 

αστιάεσϑαι ΡΥ τυχαῖζ. 577.46 
ξασ ὡδέςοωτοι 491,14 

σασιωτικῶς πολιτεύτοϑοι 260,4. 
σαύρωμα το .1.0 
φεγεναὶ οἰκήσας ΡΝ τ 
Στὸ ΤῊ φεγθὸν β δήειν 412.16 

φείφᾳ γωυή οό,17 
τέλλ4ν ἀποικίαν 123.211 φέλλᾷν πόλεμον ἐ- 

σὴ πολέμῳ ς 22,210. ἐσαλμένοις ὁπλίσᾳ 

κύφη 209,8 ἐσαλμένος ὁπλίσῃ εὐ. 

707,17 
τέμμαΐᾷ ,ἐμζαία 12.4,41.127,28 ςέμ- 

μαΐᾳ ἐπ φογιςο σεξαόαηι Ὡλεθαία 
ΨΊγσμΟ, τ γ6,31 ς«ἐμμαΐᾳ ϑεῶν 2 

. ΡΡ οὶ ἐερατίομῖΣ γῆ, 5.2.0,3 ὃ φέμ- 
μασ: καὶ λιτεινεία!ς παρα τεὶ αϑαμ 231,36 

τένφν ζόρμεγ δ ΣΑΡΟΡ, Π  οϑ 
ξενόπορον χρθῖον 707,27 

φενοχώρα μι ἡ ὄχλος ἰγρροί 302,29 
εἰς ξενοχωθάας ἐλαίτας ἀγήν 361,39 

φειωπὸς, ΣΉ 242,26 τενωπιὶ,6072- 

Ξενώτερος 129,41 (ρα 219,4 ς 
τέργᾳν τω τύχω 217,37 τἔργᾷν ὅ7) πὶς 

παρξσι χιό,10 
«ερεὰ καὶ ἀφωπς και δα Φ.1.10.2.9 

τέρεσϑο ἐσίας 2.2.1 το 
πεῤῥὸς Ὁ ἀτείκτος 5 τό,τγοβοις 8,10 ςερ- 

ῥὸς τέω) ὁδίνοιαν ΠΟ Β5 5. 
σεφανηφύροι,  αγαίπῶς 124,39 
ξιφηφοοεῖν 18,28 
ἐσεμμένος Σ ἦ. ὁπλ. 21 5.31 

φῇλαι ὀμτίγρα φοι 174.212 
εἰβος ἵππων 7οδ,31 
εἶφος ὀῤ δρῶν ἑξακοσ. 267,16 ςφος καρτε- 

ρόν 391,19.493,25 οἶφος γέων πολὺ 
καϊκαρτ. 604,14. «΄φὴ σελ. καρτεδοί 

410. 4᾿ ΄φος ἐπ 707,29 

φίχεν πλεί΄ σ᾿ γνώμους 391,14 
φεἰγος κιὸ ὧν τειπλοιξ ΤΌΣ 

τοι χηδὸν πεψυκύτα δένδρα 2.20 οι" δὸν 

πυρεύεαϑαι 1230,41.351,34 
ξολαὶ πυλεμακαϊ 211,6 
ἐξ ἑνὸς σὐμαΐος, ὑπ 076 27.5.36 «μαΐᾷ 

Πάδου, οἰίᾳ Ρ. ΤΟΙΣ 

σύμια, οἰ α ἤμκ. 21)... 
φυχαζεὰχ ἃ εὐωρεπείας, [εἴγε ἀφοοντη 

143,8. σεχαζεαϑαι “ὃ βελήμαζς ΔΨ ἀ- 
χουόντων 405,7 

σρατεία ῥγοφραδιά 247.5.4.90,22.4.01, 
10. δ8ϊ:αοραάτειαν ἐξάγᾷν 3 5.9,16,21 

φρατεύεοθτι ὑπὸ ὦ πωτείδος 662,31 φρα- 
σπεύεοϑαι τέλεσιν οἰκείοις 350,47 ἐφρα- 

σευμάιος παίας τοιὶ ςρατείας 261,3 Σ 

πὰ ςρατεύμαΐᾳ, εχ ογῶ. 174.46 
φρατεύσιμος ἡλικία 1098,321.21.2,24. 

φρατηγεῖν πολέμα 179,27.247.1. κα- 
κῶς ἐςρατηγηκὼς Τῷ πολέμῳ τόο,46. 

52. "}: 
ϑρατηγήσαι Ργοκαΐαορατ. 299.3 

φρατήγημιαι. δ᾽ φρατηγικὴ αἰγ χίνοια 192 

Τοῦ ἡμορασηῦ γήμαΐᾳ ἃ πλάσμα 160, Ἕ 

φρατηγίας ἄπέρος 343,47 
φρατηγικὴ σκ'υθ 1 3.0. 46 ςρατηγικὸν [5ῆ- 

μα, 1γ1θηεηα] ργαιονσα ττό,3ς 

φρατνγιον, ῥγΑΙΟΥΤ 2 2.80,36. 5 63,11, 

33.5615}.722)33.723γ4 

716 φρατηγήῆσαι πολέλ(οις 

ΩΣ ΟΝ ΒΤ ΟΝ Υ ἈΝ ΔΝ 1 0. ἌΓΟΥΝ. Δ} 

φρατηλάτης κροίτιφος Ξ33,17.334,41 
φραϊιὰ Ργο φρατεία, ἐΧῥΦαλο ττ6.30. 

122,32.1 δ 6,5.191,.47. 25.7.1 ζ.469, 
15.402.23.5 Σ 8,16. ς44.30..76. 

οραδιωτικὸς ὅρκος319,30 (47, ξ9 «ἰδὲ, 
φραΌολογεῖν ἐκ - 705.42 

φραζλογία 3755 φραΐζορλογίαν ψηφίζεοϑει 

687,21 φραζολυγίαν τέοϑέντες ς 96,17 
ἃ φραζλυγίας πολύν δόο,9 

φραΐζοπεδαίρχις ἡ Ὁ παγμαῦς, (γφηφηη ἰερίο- 
215" 663.5,6 
φραΐδπιδαρχία “ἢ τάγω. 663.11 

οραΐπεδεία ργο σα ἐγτ ραγέ!ον 85 σαγο- 
γρη Ὠ ΙΔ Π10η6 101.44.302,31. 

364.14.5.64.6.5.92.28. 649,47. 
ΠΕΣ ΝΟΣ ἡ ημδημεν εἰ πε ἀπρέρι. 
οραπεδία τότ,ῖς 

φραΐοπεπεδεικώς 303,2 2: ῦΥ0 ἐοραζοπιδευ- 
κῶς. δὲ10 επγε ἐςμαπεδεύκᾳ 19 2.7.9. 

ἐφραΐοπεδευκότες ς 2,47.21 2916.3.43, 
12,19.364,11.419,16.ζ61,8 ςρά- 
Ὁ πεδεύεαϑεω χωφῖς 208,38 

φρεδλδν, ΣΟΥ 4 Π δ ̓  426,18 

φρεπηοὶ αἴδλαι χίνιοι, 1ΟΥ 7 “6: 663,34 
φρέφε τίιὺ ψυχίω 6ο1.31 

ΧΕ' φροφαὶ δήαλέγεοϑα! 300,37. Ῥγὸ 750 4- 
ἀϑι ρα νι ἈΠ σι ςροφας. 

ἐφρω μάνοι ἀμὰὶ τίω ὁ δὸν τϑς,ις 

συλὶς, σοἑ νηοί, ρεία 16ο,14.17 
σιὺ ον η ἃ 46,20. ς 4.27.1 0 6,19.117, 

6.42.179,43.38,7.36},} 5.477, 
42.673,1.5. σὺν ὑατηρίαις ἐξελθεῖν Ι81, 
37 σὺνϑεοῖς, ἀφο 1 44216 163,18.167, 
46 σὺν ἀγαθαῖς τύχαις, δοπῖς απεό, 18 4. 
31 σὺν οἥείαις, γείστοιίε γὖ. 60,1 
σὺν τῷ δικοίω, ΤΉΥ6 530 1,4. σὺν ἐδὲνὶ δι- 
καίῳ, πο ἡπγ δ 558,5: σὺν δίκυ,ἐηεθία, 
“276 470,13.498.21. 587, 36 σωὶ 

ΐ πα ἀσφολεϊ, ἡ όοο, 22. σὺν τάχ, Οὲ 

10 6ο:.33 σὺν χρόνῳ ΡΥΟΘΥ 16». 476, 
20. σὺν χχόνω, ΑΜ Ε72 18,41 σὺν 

χεόνω. ΦΥ͂ ΟἿ 114222 494.30ο 
συγζενῆ Σ ἑαυτῷ 193,17. αἰς,19 

συγγενιχαὶ λ αγκου ότητες ὃ {,2. συγίενι- 

καὶ ἱερωσαΐώαι 92.10 συγχζενικα ἱεδοί 

12.923 συγγενικὸν ὄνομια,, 1 1{ε1 πε), 
ΤΟΥ ιδς,44. 198,44 

συγ[ινώσκοισιν ἑ ἑαυζὶς κεκρατηιίνοις,, αρηο- 

ΡΟΝ 91.132 σιωυέγιω(ανἐ- 
αὐζις κακῶς βυλευσαώμαγοι, (τοί ροιητς 
βελευ(ᾳ μένοις) 11 7.3.4. συγίιοιτες ἀδε- 
καϊν,αρτέιο αἰειεϊο 2.3.1,3.. συγίνῶ- 
γαι »ζοσπο[οογε 209,7 συγξιώσκων ἑαω- 

ἃ χαροιχῆς αἰτίῳ γεχρνότι, Θοη [{176 { 
7 χ4.18 σωυέγνω ἡγυἐῶκ βασιλαίς, 4 

{ἔπ|:: δ} ξ5 ἀϑοορηιγορημ τ 21,37 
συγί ὦ μονα γινεαϑαιι, σηοί. 13,27. 47, 

3ζ.240.,42 συγίγωμμον γες τοὺς ὀμ9ρ. εἰσί 

σύγίονοι, ΡΥγῸ ἔγζονοι ς ς, 3 8 (21,6 
συγίρᾳι φεῖς καὶ ποιηταί 1Σ7.0 

συϊκα ϑιέντες εἰς - 246,8 
συΐκα ϑίζειν εἰς αἱρέσῃς δγικῶς, οοπαεοοηα.. 

44 «7. 6. 284,23 
συϊκακουργεῖ; ἴανι Ὁ2.3.8. 222: 

“ὠϑὸς συΐκα τάϑεσιν ἀγάν {46,6 

συϊκαἰ κομίζειν ΠΣ ΟΝ 

συγκαιτακτησαί μενοι ἡ μὴν τί) δρχέω" 82,20. 

ο.47.19. 2 ο8,13.320,3 
συγκαταλέγᾳν; αΠδηγὲ ὅς ο,1Ὁ 

συγκαιταλλα γζεῦ α),, σομοη]λαγὲ δ᾿ “9. 

συγκαιτασκαυαἰζειν αὐτοῖς δαύαμιν Ἀ3, "6... 

συϊκατασκευάίᾳ σα ἢ ἡγεμονίαν ἀντώ:) 

2..{10.4.33,4. τ 
συϊκατατίγεοϑω, αἤέπεγι 100,2 2.7: γι} 
συϊκα τοικίστιντες αὐπεὶς " ιο 

συϊκα ορϑυωῦ ἡμῶν Δ - 407 

συϊκείμανος χρόνος, (1. 1. 7 70} συ 

φοηΉΘη1Α, ραξία ἣ 
συϊκεραύνυτω φιλία 3.46.4 “ἢ ̓ 

Συίκήρκον, Ῥ γα Π44.»4742.2.03.11 
συϊκινδωυεύᾳν, 

συϊκλφοϑεὶς εἰς νύχ τα ὁ χρῦγος 

συϊκλυγρονομεῖν δ χρη. 

ὁ συϊκληρωϑεὶς δαίμιων 
σύϊκλυδες, οοἰϊηε» 165 76,8 
συγκομιδῆς ὥραν ἔχιν 

συϊώπευϑω τὸ τὸ πνεῦμα 

σύϊκρισις κοὴ διρίκρισις, ΟΥ:5 δ Ἢ 
[ἐπ φομοοΡΙῖο. ὅ 7707: 

χεῖδοι μα.41.., 21.640,11 1 
ταμάνη διύαμις ( 

συγκρύψαι, εείαγε 2 μὲ 
συγκυρήσαιτα φὴοὲ “ἢ δαιμιονίᾳ ὦ 

συγκύρημα δαιμόνιον ᾿ γ᾽ 

συ [χέ φ' τὰ δίκαια ΔΤ συγκε “ν 

αἰ πύλιως 68 8,4.4 συγχέας α ὑ ὦ 

16 Τὰ 

συΐχω ρέμα! νόμῳ 5 ἔεσε ττιὲ φοπι 
386, 412 ἢ ᾿ ὐ 

συϊχώρημα ὠμιών 97.1.9. πὶ συΐη 
ἔλαθον 202,6. ἀλλ 

συκοφαντεῖν «ὡὶ - 

συλᾶν - 49 
συνιάξεωϑέ μοι αὐ δα 6 1.2.9 

γο; Τό ἐργνυ 

σιιυφλεγμένοι εἰς τὶ σευέδρ. 

σύλλνψις ΔΨ σιυώμς Μ᾽ 

συλλογή καρπῶν 

σ' λλογισχεὺς, ΠΟΥ 410 

συλλόγου στωυαηγ4ν.24.7.,3.1 συ, 

2 150, [2.24 

συμᾷαινφν τῇ ἑτέρα ὧδ φαίσεων νομῆηι 

Πιδιομεδι ΘΟΠ ΠΡ ΕΥΘ 12 "2 
ζήσονται δὲς ἡμας ὅδ) τῷ - 74 

“ποϑι[2.638,"ς. ὙΥΣ121, 17.}79, 
146.6 Γ 

ιν οἷσι 
τις, Ομ; ἀρ ϑηΐῶ »πηβοιταμίθιῆ 
134.:5}2.21ς, ἵν οἱ συμ θλήν περι 

10γ6,3.} 8.1 εἰ σι μί(εξληκίπες, 
ὀγεάμιον ΕἸ} [07 1722. 332, 8.) 
414,27 οἱ μον. 
ἸοΥῸς 

σύμξασις φίλων, Ομ εἶσ ΣῚ ἐκ 
᾿(ασης, Ομ ΕΜ ΙΙΟΊΟΣ 401, 

᾿ σῃς διαιτᾶν 3277,. 3 συμβάσφοποιν 

μιϑιας 1.90.2. 8 συμβάσεων ἐ {πὶ 
οὶ 40" 

συμβατεξίων λέγον Σῤ χήν ἅ το,,4.. 

τμρερλρίας ὑπὸ ἀὐτε φέροπεὶ 
279,23 δίῳ σιμιξατηρίων λύθεν 
τῷ" τῷ 

συμβολίω ἔγάν, σον ΠΟΥ 6 »ο[6 4 
συμζολαὶ ποῖ μμ, ΜΔ... . 

109Σ.3 Οσυμᾷολαὶ. ΕΟ» δὴ τ “0 
συμβξύλαιον, ΠΟ γ αξἰ29.363,.4.6 ν 



᾿|ὠγνόμοι 28,28 συμβολαίων ἀπο σό- 
Ἰγ4. 13.4.19 συμβόλαια ἰδγωδικά τε 
μόσια, 679.4.3.680,:5 συμᾷξολαίων 
ωδικῶν κρίσης 4.17.2 0 τὰ συμξόλαια 
ελῦσαι, σγφαἐ α ρεγζοίμδγ 3.33.1} 
τυμζολαίων δἰποςεροί οι! 33.0.10. εἶ 
αξολαίων ἀφεϑωη 270,16 

λον, “014 82,3 2 δὶ συμξόλων, ΡΟ 

Π4΄ 141,14. σύμξολα ἡ Σρχῆς »{η:- 
4 111,41 σύμζολα ἐξοισιας χόο, 
σύμξολα ὦ ἡγεμονίας 10 7.,33.338., 

Ε σύμβολα δ᾽ ϑεῶν, ἤγηκ τοἱ ἐπ - 
ἰ4. 90,23.{10.3 σύμζολα βγο 
εζύλαια 247,38 σύμξολα πο! εἰ αϑοω 

---- 

ἡς- 7 2.5. 11 ΣῈ 

Δϑ» ΘΟΉ[εἰθς 2.7 ,;5. αἰδέραι γ»2 
"δοη Παγ 1 Ὁ}. 

ρῶν ζινι 206, 

χα ανιανίανεισο, 7οζ.,4 " ἢ συμι 
χν ἀἐἰπος ἐλλήν 648,27. «4 414γε ζ9 χείρ. 
μαχικὴ, (. δέιϑα μις 193,19 
"Εἰαϑαι νυκτί 421,32 

γον ἀλλή» οις. κοησγεα εὐη γ 15: 
"ὃ 410,38 
αι, οἶα δε τ» 4.3.6.211,41 464, 
συρμυεία, (ἃ ταξὲς ρε Δ) 120,2 4.71» 
συμμμκοφιών ἡγενθνῖς 219,3} συμ- 

ῥα! αὔθ᾽ ἱερῶν, ( ον ον ΤΑ ὙΜΉ Υ ΜΉ 
ΓΓῚΣ4,36.1.33,26 συμμορίαι 

"ΠΣ, 2 ̓  4.10 

ἐγλυέϑϑαι τεθὸς- 12,7 
ἨΦ αϑ..» παρέγήν π᾿ ΣΙ7, 11 συμα- 
ὙΠ δὲ κιτέχαν τ οὶ -- ξι4,8 

δεθίυαι 383,24 
γυοάγειν ποθ 60 

ἐγγ ἐλλ. λοῦτες, ΠΟΤΉΡΙ ΠΟΥ όὄϑι,ἃ τ 

ἐλυφῦες ὅχ-- 46ο,47 

ἣν ἴω! 632,15 
Ινοἰλλήλοις {{5515. 74.2.7 
ἡ ΠΟΠ ΗΘ ΤΟΣ, 
αἱ ἱππέων, οσ Πίζί, ττο.17 συμ- 

δ υλο; 163,3.Πς γο γ,1α 
ὅαιν, ΘΟ ΦαἾγ δ 79:22 
τ 27,40. 7.03 συμυπεπο- 

ἴνὸν ἐν! αϑλδύλῳ 126,14. 

πνόμενοι ΟἾΖφ6Σ 1 θα ἀφηαγορ. ἀ- 

σ ἌγιΣι 
ἔν δῤγύρλον {42.2 

ἢν ἴων ωδὰ- 2 ΟΥΤΕ ΣΟ 

Ἰ τέμπὲν [29,11.{.2 8,28.718,17 
"εἰς τὸ κοινόν 7 46,7 συμφέρεαν, ἐ2- 
ε“Ἶη.4.4.9.23 συμφέρεοϑωι ῥφεοίοηα 
γΕΥΤ6 46,30.19 4.18. συμφέρεαϑαι 
ἐ- 208,47 συμφίρεοϑαι, σον {Ἐ2- 
ΤΌΘ,10.111, 47. (1667) συμιφω- 
ΠΠ11,41}19 6,2. συμφέρεοϑαι τοῖς 

ταῖς 392,3 σωυεφέρεῦ, ῥγοάθγαϊ 
5. 17 

ὃ τ ἡμὴ συμφέρον 168,10 ὅδι τῷ 
ἐρῳ συμφέρον, 2 ς 4,24 δ) τῷ 
Είρηνῆι α πόλεως 241,44 
μἸρόγτως τῷ κοινῶ 340,2 8 

Ῥιλ)αϊ» ἐδετέρᾳ φοίση 284,40 

Ἰφεῖν ἔων! ΤΣΙΟΙΣ 
ΕΡΥΟ εἰςφοραί ΣΎ. 

Φο ὦπις, ἀν τροῖ. 6421.4: 

[ Ἰρητὸς πύλις 147.11 

ἡ ΤΙ  Σ] 260,12 
ΠΡ ΘΟΡΙΩγ6 2.8 .4,7. ἀπίηρησί- 

ΤΟΝ σῦν ἘΞ Ὲ, 

ΜΕΥΟΤΘ 49.4.77, 40. ΦΟΉ [ὉΠ 176 
730,18 οοη ῥίγαγο τ14,31.26ι,16. 

408,34.703,27 
συμφωνεῖν, σΟ" [Ὁ 176 {{1741 συμφωνεῖ- 

οὐ ὑαὺ- 60,37 
σιι: ψπαγοαδὴ ἡπ1Πο σοῦ, ΠΟΥ Κ’. 
σειραιγαγαχτει ἡμῶν Ὁ ΖΣΟΤῚΙ 

στευα γανοίκτησις 411,32 

στευαγγ ἐλλεοϑοι ΟἿΣ, 2.102 

σμωυαίγεῦ, οὐ σ ,"Ω ΟΡ. 211. Ὁ σμωυῆ- 

κῷ, οοαξ εγαπὶ 17.4.41 
στιυαγξαυλίν 31,}8ὃ 

στευα! γα» γὴ νόμον 97.40 
σιευα ρον μένης στι εἰς ἂτο 210,21 

σιιυαμτεῖν, σΟ ῥ᾽ γΑ 6 461,39 
σιευαμρ εἶν ΡΥ, σιιυαρα ρεὶν 499.14 
σιειυκίρεαϑαι μιίγαν πόλεμον 37.327 σιωα- 

ξφάμανοι τὰ ὅπλα 413,12 σαυαράαγοι 
“έργον 460,15 σιιωυάρφι οϑι τῷ πιλέμον 

360,37.}15.2.74.39.4.1 711 σιωα- 
ρόμμανοι σφίσι τῇ πιλέμυ 3.4.3,7.{97,47. 
38,17. 7. 7.9,27,30. σωυνηφαμθα ὑ- 
μᾶν τὸ πολέμν 400, 27 σαιυαρέμϑει τῷ 
ἀνθηγορυμῶν 399,40 

σμρήωυον ΙΓ λόγου, απ. 716. 
σιυδι δ γὴ γάμε 49.1 
στιυθιηαγεια, ΠΟ Μ γΑ ἐΐη 13.45.41 σμωυδὴ- 

λαγμάτων θα εάξὰς 360, 2 τὰ σιω- 
ὀνγμαΐᾳ δίαλυφν, ογϑάτ!4 ρϑγ {ὁ ἐπγ6 
ὃς ὃ,.6. 1Τάεμ2 συμβόλαια. 

σαυδηακ ικοὶ νόμοι 218,32 

σιι ὀηγαή!ειν, ΟΥ̓ φάεγδ' 218,42 
στιυαντήσες, οξηιάα 1: ΟΠ 265,47 
σιαυα πιλογείαϑοι τῳ αὐδρί 419,44 

σιιυάτῆαν. ἀρργορβιη ΉΑΥ 6 , 6,37 σιωά- 
πἰφνϑαλαΐῆη 182,12. σωυάπήοισιν ὁλ- 

λήλαις ΣΟ 1.6 σιιυάτπηοισι μείχέω 306, 

{Ὁ φιλίαν σιωυοαίψ, τές ἐμὲ 74.4.41 
σιυήπηοντο αὐτοῖς Τὰ κινδειώς 3.6 1,1}: 4 
πιῇ 7414 σιωοίρᾳ δι τὰ πυλέμι 372, 
40, 85 αὐεόε, σωυήπηονίο, σου σγηεῤηπὲ 
628.7 

σιυαράτειν τοις ὥποῖς 2 8.9.31 σωυαράῆαν 
λίϑεις 28,7 

σιυαρμότῇ Ἂν αἴδοα εἰς γωναῖχα 94.4Σ 
στευαρπαζεοϑοι! 571 ἀμμιωφίαις, γ4ρὲ «αἰ ρω- 

5.25 ΤΊ ΤῸ 
σιωαβχων, οοίϊερα 11 7517.2.87524: 
σμυασκήσας χκόνγιοι 123,23 

σιιυαφαν ζεοϑεοα 1.10 

σμυαφὲς σελὰς 82,237 
σιευ 8), τά δι! Ὁ" 4 «ἰεσϑγθ 677,8 
σι διθιγαγαὶ , ῬΥῸ σαυϑιλαγαὶ , σοπ! γα ξζη5 

318.30 
σιν δμα μνναίϑαι 19. 

σωωδγαφέριν Ρ᾽οσυμφέρᾳν 49.4 σωυδι᾽α- 

φέρειν πόλεμον 16. .2 ὃ. 34.3}7.42, 17 
συ δ)ενεγκόντες ὑμῖν πολέμοις πολλοιζ 

445,35. {0 κ16.3. 
σωυδιαφγαρεὶς τῷ σώμαι τοὶ φρένας 17 7. 

7.0 
σωυ δικάζειν 302,1 
σωω δικφον ὑμῖν (γος 

σευ δοκεῖ ἀμφοτέροις 7. 40,18. 8 8,1. 
ὁ σιω δοκοιῦτα ἐμοὶ πεπόνϑατε 3745}7 

σωώ δυο καὶ σαώϑεις 69,20 

σιιυεγγίζειν τοῦς πύλαις 184,30 
σιευεγΐσοι φεοϑωι 4096.9 
σωύεγίις ἃ ἀγροφς 317,14. σαύεγγις ἰδλή- 

ΤΣ 5 

λωνέγμονο 416,11. 1{49.1 6.4, 
22 πὶ σωὐιγῆς χωοία 27.31 οἱ σωϑεῖ- 

γυς τόπει {82,42 
σιιυεδρεύφν ὑπὸβ - σομ( αἰ]. 5.4.7,11 σιώωε- 

δρεύφν μιΐᾳ 68 1,8. σωυέδρευον, οοΉ[[κἐ- 
Ἰαθάαπι 614,30: ἐβηο απρρηθη!ο. [ἐκ 
ΤΟΡΕΓΙ ΦΗΜΙ 7 προ. «σωμρήδρευ- 

(ἂν 73.327 τὰ σιωεδρενόμενα, εον{- 

1Α ΓΟ, ΟΣ 63 Ψ 
σωωεϑιζοισι ἢ δῆμον ΣΡ χεαδαι 22.1.3. 
σωωέι δον, ΠΟ, ἐς 11 [221 428,7 σωνῶδεν, 

σΟΡΉ ΟΠ} 14. 0,37 σιω εἶδον τὰ δ᾽ πο-- 

λεμίων 312,29.{6.4.3.0.7. 608, ᾧ. 
ἀσωώοιδὲ τῷ μᾳρακίῳ 632,19 σωμοίδει- 

σιν αὐτοῖς κοικῶς βεξολευμιένοις 3 707959 

σωυδότες ἑαυΐζοἷς ἐψιισχιένοις 7..2,4 
σωωφδήστως ἀδἔκου καϑαρς ζ1Φ,22 

σαυπα μεναι, 9 ΓΟΉ[. 3.17.2 σωυφτά-- 
μένοι ταὶ ἄκρας καίϊαλαξέ 217,,7 

συυ ἐρνηκέτες αὐτῇ, ΑἸ ΓΦΟΊΗ, 7οον 

σιυυ4ςέπιπῆε τοῖς φεύγ, 413,11 

σωυφς πυροἰ την ἡ ἡμῖν ἀμορίας “«οὰ - 6)6,:3 

σωυφεφέρο: τες ἀντι ἃ νόμον 798, 20 σωυφς«- 

ἐνεχ δὲν, ΟΝ ἐγ εἰ τεῦς 416,} 7: 
σιμεχ δὲ δὲοϑεει ϑυχωτέρας 84,30 

.“Ψ ᾿ 

σωμυελευϑερῶ στη τί πόλιν 210,36 σωωελιυ- 

ϑερῷσαι διτὸ τυρ, 298,40 
σαωυςξεῖλον τὰ φρύρμα 64:1,36 
σωυεξαπατᾶν 272,4 

σιωεξευρᾶν ἀυτῳῦ 20Σ,3 8 

σωνεξι(ρυοϑαι τῷ πιγλῷ 645, 

(ὐτολοτ σε Ὁ αὐ πρὶς 320907.47 

σωυεπιθολεύσου ἡμῶν 169,46 

σαιεπιδεδόναι ἀγ2,1τ|. 
σωυεπικοσμκεῖν 710,4. 

σαμεπτ στ οϑαι, αξί, ἔν. 41,12 

σαυεναϑησομίενοι ἡ μῶν Ὑ69,3' 

σωυεργριὶ δ τυρανν.4.26,3:.468,18 σαυερ- 

29) εἰς Ττο λαξωὶι- 27.1.2 

σαμεργεῖν τοῖς τρ φάμς 738.1} σαυήρ-- 
γϑὼω αὐτοῖς εἰς- 444,11 σωωεργεϊαϑεί,ς 

σαιηπάαγὲ τ δ ζ, 1 
σειυφοὠνῷ 93,17 

σιιυες! ἀσής κοιναί 219,10 

σαυετὲς Φρον ἣν τὰ πολ. 2οϑ,:ς 
στευευ δοκεῖν 234." δ 

σμυέχᾳν, ὙΠ ΗΘΥ 6 ΑΡΜα [ὃ ς 2 5,4.5. σιωέ- 
χέοϑαιι κακοῖς 482,4] 

σιμυήδὲοϑαι τῆ γίκη 12, 10 σαωυνόδιανος 
Τύλλῳ 16γ7,:5 

σιϑηϑές σοι ποιεῖν Τάτο 216,34. 

σωυήϑηα, ΓΟΉ [“εεί πεοΐο, 770 τι6,7 
σωωνλικιώτες, 4744 ἰΠς 673.4 7 
σαυθήκας δόντες ἀλλήλοις γ7ογ,218 

σιωύϑημια διδόναι 6 69,14. σωύϑημια αἴρέν 90, 
46 σωϑημω, ἐφόδου 102,28 

σωυΐεμαν, 1} 7 4. οἰΉ46Ὶ 117,45. 80,22. μορ- 
φίω ἀυτεῖ ᾧ φωνίω σωυήσειν 280,22. 

σιω είν, εοιῥαμ! 5 4,8 :Ργοσιωήείαν.. 
σιιυιεεφ οι πεῖς οὐ δράσι 92.332 

σιευνερεργεῖν 219.40 
σιιυιςοιν αι, φομν αἤογο ἐῃ μη «46,1 

σιμυιςαίντες ἔτ ἐμοὶ, 27. γὴ6 ξοπο 4,168 
3 ὃ 7.4. 7 σεωυισειψα,, ΕΟ ΡΥ 1776 7637. 
19 στωυιφοιν, ποις φεύγοντας 494.9 

συνίςησι δὲ δασκαά λω σον, 726 61. 202,12 

σιικα μἑν δι δα ἀνπαῆ. ..2.3.9.,4.1.: 88 
συνεσηκότες ἐπ ἐμέ 16. 8. δὶς συφαΐτας 
ἐπ᾽ ἀυπωὶ ι18, 4.4: 85 συ τότες ἐπ᾿ αὐτὸ) 

ῷ « ἢ 



124 
484,32 συστιντες 57} τοῖς ὑπάτοις 637,11 

σαυίτορες ὃ (σαυεργρί 2.27,4.7 σωυΐφοροι βυ- 
λευμζν ποιεἰοϑο Ιόο,46 

σιιύγομωος 31,33.71,37 
σωύνοις, σοσέία νεμόίησ 262,47 
στιύοδος, ΠΟ», 46,124 0] ,:95. 110,32 
σωυοικίζειν, σοδἰογδ Ὁ9227 

σιιυοικισμιὸς τῆς Ῥώμυης 676,46 

στιύοικον γίνεαϑεοι ζκν! 14,8 

σιμυοικουρξσο, ματ᾽ ἐμοῦ Φ Π7917 
σαυολοφύρεαϑοι {41,39 
στωομνύμοενοι ἀποκτεῖναί μιᾷ 216,44 

σιωυομοιβοϑοι Ῥόπῳ παν 2οδ.28ὃ 
σιωυομολογηϑ. τοῖς παῤ. πρὸς ζις δ. 718,31. δ 
σιωυυπαζεοϑαι,Ο0772114713 8,236 (111,11 
συύονῆ:ς, Ομ  έοηα 482,45 
στωυοισία, σομ ΟΥ̓ ἐπ), σα . 73.2.35 
ὦ σωυὸ, 4 ὠφϑη(ὰν 27.2.5 
σιώταγμα, Ῥ7ο τάγμκαγ ἐεσὶο 663,4 

φαυτέτακ᾽ 366,22: »Υ0 σιιυετέτακῷ. 
σαύταξις, οἰα 1: 221,26 
σεωτεχμ! ἤξα θαι, σομ σΈγα 28,2 9 
σιωτείνῳν εἰς χεῖρας 266, 8 σιωτείνᾳν εἰς τὰ 

ὄρη 180,42 
Ἐπ ΩΤ κρίσιν 4.4. 6.34 σιωτελεῖν εἰςφο- 

ραξ 223,26 σεωτελειν εἰς φραΐῥας 17,39 
σαυτεέληα, ΟΉ (ΠΑ, 41:02. 5.,36..47,20 

εἰς σιευτέλφαν ἐξείργαται 204,5 [6.5 0, 
ς σωυτέλειανλαξεῖν 201,36.4:1 5,5 
σωυτέλέαν ἔχήν 196,34 

σιιυτε μῶν ἐπ 148,41 

στιύτοιος δ γνωσις 7.22.4} 
σιιυτόνῳ ἱππασία χοῆοϑτι 6 ς Ο,24.{6 3.4.3, 

: 11 “δωύπνον ὁδὸν ποιῶι 647,1ς 
σιυδεχήν ἃ πωᾷδειν Οϊς - 631.36 

σιωΐοφος 3ε8 16,0 

στευδοφία 398,31 
σαυτυγχάνοισιν ἀγλήλοις 366,46 σευτυ- 

χεῖν, ΠΟ ΘΜ 257.44 
σιυτυχία, [5 ΙΟζ,27 σιωυτυχία! αὐέλ- 

σαφοι, σα [μι ῥ. 278,4.6 σωυτυχία, [ΟΥΊ. 
εομά. χχό,ις 

σιωύπαΐοςς ἀυτεῖ 438,40, όοο,46 
σιωυπατεύειν 287,2 

σιυύφηναν πίω δ' τῇ φρ. 681,44 σιωύ- 

φαντοῦ τῷ ἄς4 ἡ χώραι χι19,6 
σὲ σιωυω μόσιον φυλάτν ός δ.2 5 

στιυων ἐλ ὅτ στον ς 83.4.2 σωνωνηϑεὶς δημμο- 
σία 678.13 

σιιωωφλσὸς ζεῦξις 479,38 
συοφορθοί {6,14.66.12 

συρβώήοισιν ἀλλήλοις 5 ζ0,3 6 συῤῥάξαντες 
σοῖς πολεμίοις 21.2.7 

σιυεῤῥυηκὼς ἐκ- 483,23 
συσκευάζειν, γε οἰ αγέ 177,1 συσκενά- 

ζειν τυρωννί δὰ 346,12 
σωυεοκύταζεν ἢ δῊ 414,11 
συφοί δέου καὶ ἐκ χέρῶνμάχ. Σ79.30 
συςεῖλαι τας ὄηηϑυμίας 4.4.3,32) συςογλεὰχ, 

4πέρηο σομγαῤὲ 
σύςημα, δο  οσίτεη 121,3,12 (ἐδ εηρ ὰρ- 

χέϊον Ζφιά.7,18)23,20 

συφρέψαντες ἑαυτοι373,41,4.30,13.5. 97,1. 
666,13 συφρέφεοϑαι, οοηισίοῦ. (8 475, 
36.491.1}5 συφραφέντες ἀϑρύοι 3 68, 

11.5.96,3 ) 

ΧΡ' συρροφαξ 99,.41.378,47.621,21. χτ' 
συφροφας (ᾧ ἑτοιείας 418,37.48,26 

συφύρβια 617,43.6δ,1: 

συχνὴ γώφφι, ῬΥὉ πολλή 50,28 
σφαγὴ, ἰσηίαΠο 71 82,11 σφαγὴ, ἡφέση- 

ἐπ εοὐὲ Υ 5 0)2 Ὁ 
σφάγια, ήξίίγηα 2. 7,5. 5.05.3 σφα- 

γίοις χοῆσϑου αἷϑὶ μάχης 14.1,238 σφα- 
»ίων καλῶν ἥμομ. 272,2 2.8ε 140,29 

σφαγίδες μαγήολκοῇ Χ Ἐγ127 
σφάκιλλοι, ΡΥ φάκαλλοι, Κα (οἡσηἰἐ 4.26.7 
σφόιερὸς κίνδεωυος 1 ς Ο,4. σφόλερὸς αὐαιρέ! ὡχ 

σφόλέντες γνώμν 3 93.4.6 (το, 19 
σφαῆφν, ἐσπίαγε 8ὃς,36.638,19 
σφενδονῇ ταη. [χε η αἰ ἼΠογ ες 222,42 

σφετεράζεοϑοι τὰ ἀλλότρια 330,44. ἐσφετε- 
ξασμκέγοις πὰκονώ 66 ,16:6 59,7 

ἐσφιγζμάνος 476,30 
οἀδίαι ξύλων 102,4. ὅδ}: οεδίαις δα ξἰῶαι 

484,12 
44 διάζειν, ἐπ Ἰεηρογ ἤησενε 6,18 
,φε δέον, ΠΗ ΉΥ ΤΣ 44,46: {μ|-. 
οατλιάίᾳς πολλά 374.1 

φάτλιασμὸς ἐπε σηα!ο 7ις,2 μεπὶ 
πολλῦ οἀτλιασμ Ὶ 733»25 

ὦ φέτλιοι 722,10 δέτλιον πῃρῴγιια ποιέϊ- 

σε 744,43 φέτλια πάοᾷιν 220,11 

δεινὰ καὶ οσέτλιαι ὑπ έμηνε όϑ81.16 
οὐἱμαΐα, πένθιμα, 380,32 
οολίω ἔχᾳ Ῥυφᾷν 461,31 

φολῆ, ΡΟΥ ΟἹ 4772 622,4. ὁολῇ πρδϑθα γᾷν 
622,38 

στὸ μαΐῳ σιωυάγᾳν: οἷρ γε ἐἐιαη11πε7)5. σογβο- 
γέξφη.2.2.0,2.3.4ἰ10ὲ οἵταγ ἐδ γαπεῖ- 
}115. 89 φηίάοη β᾽ ἐφηομε Π]ρ26. 

σῶος ἀφίκεζο 27.14.4191 5 
σωτήρλοις γγώμας εἰφηγείοϑαι 381)213. 222- 

πηαγεῖΐο σωτηρίας γώμας 404,47 
σωτήρκα θύειν 673,14 

στύφρων, γα, 5 γεοίὶ,3 ς 2,3. εἰς τὸ σῶ- 

φρον ἀγέν 96,38 
σωφρογικεὶ πυλιτεύμαΐᾳ 2252 
σωφρονεῖν ὐξὶ παρϑένοις ἼΣΩΟΤΣ 

Τ 

πὸ (ἃ - πὶ δὲ- ΡΑΥ1172 402,32.677,24 
παγιαΐα, ἱρρίογιον 272,41, 8 «ἱ, 
τακέι, τὰ ἐκέ! 48,12. δὲο πικείνγων 471, 

28. 609,33 (515,39 
τακτὸν δργύφλον, ΦΕΥ14 ρδοηητα [ἡερρηγρρα 
ταλαιπωρεῖν ὑποὺ βαύμαϊς 570,41 ταλαι- 

ὌΝ, «ὦ ΠΝ 

πῶώρειν ὑῶρ- 347.40 (114.3..4,4. 

πιταλαϊπώρον, ἀν 1479247,24:22 Τοίογάπ- 
! . 

ταλαντευεαϑαα ἰκοὶις ηῆαις ς 70,11 τα- 

λαντεύεοϑα, τῇ δὲ τῆσδε 591,46 

πἰληθὲς λέγᾳν 697,15 

ταμίας αὐτὸς ἑαυ τι γίγετοι 496,29 
τα αει ον ΤΟΥ ΩΡ ἘΜΑ͂Σ {4 ΠΧ.) 712,37 

ταμιεύφν Ὁ καιρόν 669,16 παμμιεύφεϑου, γε- 
σοηάεγε 747,ζ ταμιεύεας πὑδωρ,αμ- 

»έμ|" χ.3.46 ταρωεύφανει δ χαίειν 413» 
φ ταμειύεως δ χαμρόν δ9,152.116,16 

ταμιεύεαχ, πίω εὐτυχίαν 16ρο,Σοταμμεύς- 

«ὅπη τίω τύχέω 5.3»21.315}.27.499. 
23 ταμιεύεοϑαι ταὶ τύχας {10,7 

ταμιευδικὴ ἐξοισία {44,26 
Τανακυλὶς, 1 ἀπάφη ΣΟ7,21.213,10. 

216,3 {.234.2ζ. Εφάεν Τανακύλα 
ιδὃς,22 

τάνϑαδε, πὰ ὠθ. 648,46 
ἈΓΩΜΗΣ, 379,4. ταὶ τάξες αύφν τός,4.2 
ταξιαρχω (Δλοχαγοί, ἐγ ξηης δ 5 “61.169, 

41. γο ἐοάίονῃ πχξίαρχοι καὶ λοχαγρὶ 

ΙΝ ΟΝ ΎΥ 5. ΠΆΡΙΣ ἌΝ ΤΟ: ΕΘΝ: 

167,22,36. 309,27. 6 6.1} 
ταπῳνοὶ ταῖς τύχαις 438, 20.683,17.. 

πένὰ προ ἥει, ̓ εγρίς κρά: 
ΤΩ 
παπένβοναι, απο οοϊοὶ 

ταπινίκμα χορεύειν 

“πέθα για δα, μόνιον 

ταθφὶ χιικοὶ 3 ταν ὀπεοη 

Τάρας, 7 ἀγεηι 7441 

ταϑαχωϑδῶς, ράμιαε 69.11 ταξϑλο ς 
ἔν 69; 

Ταρχωρίτω , { αγημπίθη [ὃς Ρορ. Εἰ 
γί 221 ΤΣ 

ταρσοὶ ἀἰαγ πη ρίπηά 

ἐν πιρίροις καὶ βαραίϑρ. 

ταήῆειν ἑαυτὲνσιω.- ς18.17 ὦ πα 

ππῳ 457.2ς πέῆειν 7) τὸ ἔξγον, 
τὰ δκολα τα εἰν τοῖς ἡ ἥσσι 1ς 1. 

σαήτοϑαι με δὰ ἐχθρῶν ς 18,2 τ 

τεοϑαι τ᾿ δυοῖν, ποῦ εἰκοὶ ται 8 

καὶ ώτα,ά, 693,11 Ὧωή ρίο! 

40.1.29 [ 
εἰς αὐτὸ ἥκφν, σοηηο μέγ ττσ,8 αὐ ψ' 

γνεοϑαιι {7 
ταφαὶ ποιεῖοϑαι δἶδ ν. ς τ 1.44.7. 
ἐντάχή 704,37. ρίαγ4 τ ὃν ξδ τι 
πεδὴ 330,9. 6 7 7.9. Ζήάγ 89 δή. 
τέγη ΔΙ οἰκιῶν 8 
τηχύρη γένεοϑαι 284.41 ,πηχϑρεις ἔν 

φήμαϑα 380,8 τοχήρεις μῴνοντερ,ς 

41.:18.4.»7. τηχήρειςβν Ο 
τειχομαχίαις αἱρεῖν 
τειχοφυλακεῖν 

τεχμαίρειϑαι αἷδί ὅινος 745»43 πα πο 
«ϑαι τὸ μέλλογτα ζὶς γελρυόσι 41Π᾿΄ 

7.07,4.2 τεκμαιρόμενος ὀἠηϑίσι “΄΄ 
727)14 

τέκμίδοσιν ποιεῖν ἐκ-- 473.7 πιχμὶ 
γευρεῖν ἱ 

παχμέήειον ἢὶ συμ εἶονγ 1. 
πεκμραυαῦ,, σομείξαγαηα ὅδ. 
πλδιμίπερ ΡΥ ἀϑθγδ 476,3. πκρῶν 
σαι, Αγ σΉΙΦΉ ἐς σΟη ἤγ ραγ 6 7 δι΄ 
149,2 τεχμηελθοϑαι ποῖς Σῤχ 
120,16 ᾿ 

σέκνον, 6 β[Πο ἀμί ςτι,36.1 

τεκταήνεται χλὶ ἱμάκας 20" 

πελα μων, ἐαοίπέά, Κα(οἰα 158,45. δ᾿ 

μῶνες Σργύρεοι 4 

σελεταὶ ϑεῶν ς 5,17 πιλεταὶ ἀπορβης 

πειλευτῇ ἑκοισίω χεήσαϑαι, υοἰ κα ΑΥΉ} 
16 1216 72:78 1: 

πλευτᾷν, Πγ δ, ἐγ 5.36.3. πλεὶ 
λόχου {5.3 8,18. τελευτῶν αἰ δυμι! 
641,1. 4ἱ τελευτῶντος Ὁ λόγον 7. 

2,31. δὲδ τελευτῶσα φίά. 43. 4" 
ῥὶ. Πθτῇ, πελευτώντες {01,1) 

ῥὶ Ποφαομηῇ. 
πλμαΐ λίμνης 12,12 πίλμαΐ ἰνν ἷ 

οππά σῶπο[ς 1 
σέλος ὄπηϑεῖαι {26,44.6ο8,1. 

λος ἀγήν, Αδἱ βπερῃ Ῥεγάκοογο δ 
667,:9 δπ:τέλος ἀχϑη πὰ δὺξ η΄ 

6 πέλοςλαξῶν, βηῖγὲ 6ο 858.) 
σίλος ἐκφέρειν, ἀφοίαἰεγο, φσογ! 
10. 5 5.9,28.71 3.10. δέ τ 



ἱ, 
γέρν τῇ κατηχρθλα 1459] 7. τέλος ἐξή- 

εἰκεν ἐδέν 661,0 τέλος ἐκφέρῳν εὐσεβές, 
ἰφἀροίάεγε 719.,4.4. τέλος, αοἰ οΙγἐ- 
πηι ἀπά. ς 12,28. 6.3,14.67 8. 
Η-.-687,2.4 τέλος σ᾽ οὖ, απο 14:- 
μ6 666.4.1 ἘΣΑ ΝΣ Π ΝΗ ΤΥ.) 

ὶ ἱ ἐν τέλφ, γΟ ΟΥΑΙ, »ηαρι Ἕν αν 8» 
Ε1.8. 7.29. τελῶν κοινῶν ἀτελές 294, 

2. τέλη 2} ἀοἷδ ας 3γ6 ΚΤ' τέλη ταπειν, 

γοσθη [δ αἶση. 2.2 7,30.102.6 
Τὶ χέλη ἐξα. τίω δεωύ. ς 32,1 6 τέλεσιν 

ἤιις [ινηρεσρνορ. 2.23,39.433,47. 
712..46..{Πὸ τέλεσιν οἰκείοις φρα τεῦ εοϑοῃ 

{9.41 

ρὸν ὀ)σος ἐδι41.5: σι ορῖ ε11 47,25. 9.51 

9.χ.3., τέμενος ΕἾ δρυμὸς [ὑπϑηγητως 

[βρρ4":227}8}.,410}.2 7013. τέμενος 
ἡεν,αγ σα {πον 75 ἀεοίάογε 2 6. Ν 
αἰνη!διαοί 12.4.1 2 τέμκνος, ΡΥο γαὺς, 

ΣΟ, 2.1.. ΣΌΣ, ἢ. 
202,21 
267... 8 

ΡΟΥΙΦΜΙΗΣ 4. 19.177 τέρας ὑπύ- 
217.27 

εἰα, ργα σία 468,18 
ὑμαΐα (μρεν θεν οι, 
σκόποι 207,26.Σ 7.7,39.313.1 

᾿α μμυϑική ο.,16 
ἱ τα ἱππυδρόμου 4Ἢ.4,471 

Ἐς ΤΥ τ 133,36 
φικονϊαετέις αὐοχαῇ 52. 

-ςκαδέκα ἡμέραις 791,32 
χορ δέχαϊες 416,36 

υιδεκαέτης 328,10 
α μοισικῆς 26,32 

᾿ πολέμει ἔργον 104,4.3 
γοΐἕως 206,11.3 ΟἹ ΙΧ 1, 
4 πἰξιπόρφυροι 129,36 τήδεννα; πορ- 

ἃς  φοινικοποίρυφοι "γώ 311,37 

ονος,οσά υσλ ρεγοργί πα τος 41. 
πιαητά ἰ4 15 Ρ.6 9 8,21 (314,0 

735.41 

6.49,27.6γ.ο,33 
᾿ς 85 Τιξέρᾳ1 83,3 5...41) 295 15 αἰξ- 

4 γ͵ αἰ ἔχ ώ ἐέφγον 4222 ἰοεῖσ. 
ἰ γΈΡΟΥ ΗΥ ΕἸ 472 οὐ Ἵπμῖοο γηογδ 

ἐρεως ποΐαμξ {7 2,24.633,β41. 
ο.14 
γπολις, 7 ἐΦΉΥ 201,47 

ἐ περον γέ εσθαι 667,42 

ιν, ὀβα[καιότερον, ΧΑ ΤΊΣ μέσο αγὶ- 
, εἴ ξαιπεόπιος 4.7.0,27 ἔλα ἥον τί- 
τ βορονογθ 4. 9531 ἐν τῷ ἀυτωΐ 

αὶ τὰ αὐατια Ὧις αἰτίοις 497,30 

Εἢ ἐν αὐδρὸς μοίρᾳ 486,8 γιωμίω 

1. [Ἐπ|.ἀς. 670,4.7 ἔϑεντο σφίσιν 
μος βγο σμυέϑεντο, »4ἐἰ1 [ἐπὶ 6 82, 
τέθέται »γῸ τέκε 72 677 

λο τ ἀυταίζημάαν 4.4.1,3.3 ϑιμήσαυτες 
᾿ “ ϑαγάτῳ 4.6.3. ςδό6,χ.6τ6, 

«ΤΠ ορὰ οΡγ)2 σ 653. θανάτου ει μυσοίμε- 
ο, εὐ δίκίω 631,1. ἐπ αοηη, {4.47-. 
30 ἁμήσαοϑωι τεὸς Σργύεμον, ρε- 

ἐσαιξιρηαγε τ 7 4.10. Ὁ 10} ἴι: 
ιὰχ ἑαυ δ, (δἠρ[ετηεηρρεξέαγο 288, 

ω πεῖν μα 27. ΡΥ. .2 0.32 ἐν ιμεῆς 
ἱ ὑτηϊετὲ 

τς, ἄγ φα (ἀγα, [614 ἱεΟΉ5 62,5 ο. (ἐἀἄδ᾽ 

7371}. 

ΓΝ ΕΣ: 

πρημα.ρεἰξ,υεὶ ἱεεῖς αἰ δινηατο 71. 

7. 67.4.53.32 τίμημα ε δίκος 5.4.5, 
44 πρμημα δργυρακὸν ἔχουστω δὴν αἹ ἐτεες 

Ρεσηπιααζινσάία 84,34. Ἰιμήματα 
ΔΑ βίων, σθη[ῖα 3 25.8.2 απὸ μήμα- 

Ὅς τὸ δητξοιον εἰςφέρᾳν 2Ι1ζ.19 

Φιμυταὶ, δεν) ἐν γ48.13 
ἀμηπκα γράμμαΐᾳ 22 5540 πμητικὰ 

τσσομνήμας δο,43:14ῤ.( οηζογίά. 
πίμιος βασιλᾶ» οαγηα γι 86,8 τίμιος ὶς 

δημοδικεῖς, οΑγ 6 Ρί.292.,.47. ε86, 
20 τίμιον αὐτὸν 65) Οούτοις εἰ εἰχον 630,39 

“ιμίας αὐτοῖς ταὶ ἰγρρας ποιέιν,σάγε ψ 6: 

Ἅογέ 434,14 
Φιμωρήστιαϑου βίανα [διαίοις 11 6,1 ιμῴρη- 

σαὶ μοι 263,7 τεϊιμωρῆσϑαι, ΠΩ 

423,4 
ὡμωείαν δδωῦαι 4.70.2 8 ζιμφοίαι εἰς τὸ 

σῶμα 260,11 
πὸ γε ἐφ᾽ ἡμῶν τ) μέρος, Φ 4" 12|772 τη ποτ 
εἴ 4.0,11.4.01,22 τὸ γε δὅ7) τον 
(ἐξέ οὐτῳ) ἢ μέρις 471, ΣΟ σὶ γᾶν 

ἐφ᾽ ἑαυΐοῖς μέρος τόδ,τ4.ρίαγα μ ὄγι. 

Φιώρτοι, ἑάριγοο, "110 βογῖοά! 202,12. 

443,44 
Ὀιχωρυχία 227,47 

πθλμάω γο τόλμαν 2 4 1011 πέλμαν ὕΕ70 
{4472 Αἰεθι αἰ’ ΟἿ}, 117,2 434,16 

ὅπη δὴν Ὁμίων ςοιτες μοσαν 277,43. 471, 
το, ἐόε δ) Ὁ ἱερῶν 72 8,3. τ. 5 δηὶ 
ΔΜ ἐμπύρων: 4.17. τιε7, 57} ϑεῶν 
299,30.641,20 

εἰς τεϑνηκδίος τόπον δἰ ποδεῖξα! ἕτερον 643,40 

Ὁσπκαὶ ἱτορίαι 47.4.10 Ὁπιχαὶ φυλα 
Ὁσοῦτοι, ματα ραμεὶ ὅ7ι,} 7 (ειο,30 
πόσω ὃ μόίγον ὅσῳ γε 674,8 
Όυ, »γοζινος 97.12 
Οὐλαῆον. γ7ὲ72175122772 ΣΤΤΞΙ 
ζυὐμναϊμα 71 3,24 Οὐμὸν ἔςαι πσδόϑυμιον, 

ορογα θα ράγ αἰ εΥ  Ο487.:4 
Ουὐμφωνὲς,τὸ ἐμφ. 68,41. [σ 630,8: ξ5 

210,3)42 
Οὐπιίν 5.0.).3.0 

Φῦργον,τὸ ἔργον 6.21..4.17,37.438,13 
Ὑϑσκλον7ο 930. {Ὡρέτώ Τύσκλον. 
Φφαγωῳδίαν ὅ)ηϑεϊγα; Ὁϊς “ρφοίγιιατι ϑϑζποι- 

ἡτίω 394.40 
“αγῳδοποιός 1Ο,16.38,23 

Ῥαυματίζεν 707.38 
φαχιὠωεῶι πεϑς- 700,9.5.27.2 
ΦεχνῈ ὑαῦ ψυχις άγρνα 41.4.9 
πεκαικογίκετία 12.7.27 
τϑιξὴὶ Τὰ χξόνε 1 ΟἹ,2 2.10 6,2 4. χρόνου δὲῖν 

Ο τειξῆς 496,14 
Τειζόλα,ΤΥοῤμία,ορ. .δογ. τα, 41 τῆς 

Τοριξύλας 11,43 
ἐν τριθῳπολέμν κέιαγαι 36 8,22.730,39 
Φίγονα ἐμ ἐγ 2. (. 26.390 
Τοάδυμος πύλη ΣΡ 92.2.2 ΤΟ ΔΗ: 
Φίχαρποι Ἔρουραι 29,14 
Τάλκρῖνοι, ΡΥ Τολερῖγοι, ρορ. 1, 41Π1ὲ 326, 

τείπωλα ἑῥμαΐᾳ 479.34 (24 
πειϑοίδιον μῆκος 26,47 

Φἰςεγρι ςυαὶ 201,2 
τεις ιλιοφόρος ναῦς 182,24 
σεις [δε φυλὴ, ἐγέδτ 82,320 

Φυῆύαρχοι, ἐγεθηη,,γὴξ ργαί, 8.1.3} 
Φίφυλος πόλις 210,22 

Φιχοῦ μέν 479.7 

125) 

ζοπὴ ἐμ ργο ο 2οζ. 6 “πίω αἱ δὰ εἰργά- 

σαΐ μεχίλίω ς4. 8,4. ῥοπεὶ πολέμων, 
Ὅχεῖαι 74.4,38 Ῥοσπα), γε δ ἐπ οοΥρ.. 
μηρ, 677.23 

Φοπαιξχος Ζοίς, ΕδγεΙΥΥη: ΠΡΡΊΙΟΥ 102,0 

Ῥοπαιοφόρος πομπὴ, ἐν [25 102,10. 

17.3.2 (τοίδτν ϑρίαμος 17 3,4}19 4, 
29.290,47 

ἐκ σαντὲς ῥόπε 711,40 ἐκ τῷ ξιαιοτάτυ δ᾽ 
Ῥόπων, φὐοίεμ ΠΙΑΥ ΑΙ Ὁ 721,5 
οἰκτιςονᾧ ῥύπον, [ὈΥγέπι δ 190,23 8 

Φουπωσείμενοι αὐ: τοῖς 114,2 2 

“Ῥϑοφαὶ, οαβεσατῖο ΠΣ ΣΎ ΣΤΤΣ 
προφέία ἀπαιτεῖν ἽἼΩΤΙΑ. ἐΞ σκθεν 

ἐποωμτεῖν 248,16 

σρύχηποθμα {13,6.ς 16.12.5 17,6 
χρυγεῦοϑτω, αἰ ἐογὲ 40,35 

Τρωΐδες πόλές 42,19 
τεύξεοϑου σκοπῇ Σού,1 τέτευχε λύχου 314, 

τυμιπανιξῶν λόχος Φ ΣΟῚ (:6 

πυπετὺς, Ρ! 45 ἔΐ τη 26).27 
τύποις πἰοικέμοτο ες φήϑεδι ΟἿ,21. 740: 

ἐὐ δ ν. 2 6, ποικίλίω ἐνδὲδυκφὸς ολίω. 
τυραννήσο! Τὲς τίει πολιν 3.0 3,2. τυραν ἔϊαϑοᾳ 
ΟΟΙ 2 ΔΙΖΖΣΙΣῚ 

Τυρῥίωοὶ Πελασγοί 20,32. Τυῤῥίωὶς γωυή 
211,36 Τυρρίωϊδὲς πόλέςτ0,30.,46 21, 

πύρσης, ΠΡΥΥ ΟΣ 21 ΤΙΣ Ὁ (τς 
Τύσκλον, 7 {πε ἰ5|79224.6,47 Τύσκλου πό-- 

λεως6χό,11.640,4. Ετπ οσεος Τυ- 

σκλαΐοι 65 4,4. 640,1 6.Πς Τυσκλά- 
γωνπολιξ 6 46,.1ο.668,8. ἀρπά διορ᾽. 
ὕεγο Τυσκλανύς͵ ΓΕ ΡῈΒ ἀσμία. 

τυ οϑαὶ στον 

πύχγυἱδα οοΠ αἰ 10.4277.2 Κὶ κ᾽ θείαν τὐχέω 
66, τιαίνδεέ κε δαίμονα. 
συχηφοὶ παϑη 472,37 

τῳ ἐμίδΥγοσ. ΡΥῸ Ὅίνι 636,4, 
Τρλαρε 207, 4 

τωϑασχεὸς͵ “ἤμ ο 204,4 
τωϑαςικὴ ὑρχήσις 477,1 ὃ 

ὁ8ᾳ 

ὑξρίζην εἰς τὸ δημοτικόν ΣΤ ,34 
ὑξρίσκκαᾳ {66,44 
ὑξοιςἰω φρατὸνκαβῇ. {75.040 

ὑγιῆ 47.371: }γὸ ὑγιά. δὲς ὑγιὴ πείσης νό-. 
ύυ κ 88,14 ὑγεῆς ὠκ ῥαυμ.γητωι 210, 
6 ἐδὲνὑγιές 327,17, 85 «ἐἰδὶ, 

ὑδρεύεοϑαι,Α 9 πάγὲ 206,11 
«ρὸς ὑδρείαν καπαῦ. όδο,9 

οὶ, »γογεμέροι, σοπθγὲ 210,7 
ἠωνοὶ περοί ἐς ἐκ ΠΟ 211,20 
Ὕλαϊος, ,δεέηίρα τός31 
ὑλοτομεῖν 246,16 
ὕμνοι παθιοι 173.46 

ὑμωνοιῦτες ὡς ἥρωα 296,25 
ὑπαγάν δ) τίω δκίω 756,13. ὑπαχθεὶς εἰς 

δίκίως 81,16.5 87,39 ὑπάγεοϑω,, 
γεσσαεγε 66,46 

ἐστ αἴκθρος παῖς 2.725: 

αὶ ὑπειῦρος, (γῆ 5.3. 6,7 εἰς ὕπαιϑρον “ῳοφά- 
γᾷν 338,41 ὕπαιϑροι πόλεμοι 3ς 8, 26, 
ἤίάενα ὑπαίϑριοι πόλεμοι 247.4. 181.33 

ὑπαίτιος 170,4. 46 2215 ὑπαίτιον ὀἤῳ 

γινεῶς 138.) . ὑπτήτια Δ ἐχῆραί 4.08,32 
ὑπακούφν,οὐεά οὐ . 131,7.402,3 
ὑἱπανεδύοντο τίω ἔξοδον 418,: 

ὑπανα χωρήσης, ἐο Π}4 17 75»14 
ὕπαρξις, ορός 413,44 

Ω « [17 
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πταῤχων φϑϑγόνων, ΟΥ̓ ΤΗΦ γ94]ΟΥΦΉΜΊΩΣ, 

27 

ὑταασις αἱ, ἀγνμσεγὲ 11.4.39.707.30 
ὕπαπιυμάε ἀεἐ εοηῇ.- 270,4 ὕπαζν, τὸ 

αὑαρέχο ναἃ ἄκρον 270,7 ἡ ὕπατος Σῤχὴ, 

μοθΕο, γ16, 18 ὑπατοῖς δρχαὶ ἌΣ 

ζόντες 6 9.31 

ὑπαδικὴ ρχὴ 67,37 ὑπαϊικὸς ργοὺ- 

πόδικος ψεἰ ὑπτώπος 443.14 

αν εἰδετο, (ὁ ῥιοαθα!ην {04,34 

ὑπεκδοιῦαι εἰ οοἰϊπάγε 210. 

Ὑπέλαιαις,ίοο. Ἂ φγα ΤΑ ἊΤ 

αὑαβργο αὐτὶ, τἶρε 513» 4ιτ ὑαῦργο ὑαὸ 
ὅος,9 ὑαῇ ἧς (6 444.46,9: δ ἰδὲ 

βρυ7' ὑμδθ δέει, ργὸ τοῦ γαῖ, 

ἐπ τόρ ὙΕ{{7470 ε{} 409,55. ὑωβά- 
πανίᾳ ὃ (αῦτα 22.2:26 

ὑαξρυχέοϑη 482,37 

ὑαϊραίρᾳν πλὴϑᾳ 373,4 
ὑαράκριοι, ο, τ δρη. ΕΣ .ἢ 

ὑαϑραγῇρωπος Ῥις ΠΟΙ 

ὑῥρανίςνκε ἃ ἴαφρυ 61.4.58 

ὑαϑραασιοωῶτες Σ Μδῤκ. 438,18 

ὑαΐῥαυχα 162,10. 20.4: 

ὑαϑρξθηζοϑαι ἃ καιρόν ό91,17.791,39 

ὑὡρθοθὰς κορὴ 24.46 

ὑαϊγαζόμμανος δρουραν. 644.1: 

ὑαέρδέξ,οι σκοπαὶ κ 7,29 ὑωδδες οἱ τό ποι 

58.1.40 ὑτώρδέξιος ξὅ ὑψηλὰς ργο ἐο- 

ἐἰοη τ63.7.}3 διΊ᾽ὸεξ Σὐαδιξιονγόο, 

2.2. ἜΤ ΕΑΝ εἰΐατῃ ἐξ ὑωῆ»δεξ οὔ γι, 

χ: δ εξ ὑώρδεξιών τ 3 3.1.9: ὙεΙΜ10 

ἘΣΡΣ ἘΣ υ τἰ ἧς. 

ὑπύρειδον ᾧ παπεοίδος 401.47 ὑτβιδεῖν εὐ- 

ομνμιόγων 1 {7.3.101,.40 

ὑπὐρεἰσχιαΐᾳ στυ!δὼν χού.20 

ὑπδευλιχκίς 2.2:2..7 

οἱ ὑαϑοήμεροι, στ ἐ ρΥα Π 1157} [ο μείοπὶ 4ἐ- 

ερμενκοεόμηϊ 3.71.9,39. ὑτώρήμερος τῇ 

“οϑοϑεσμκία 40 {.}2 

ἐοδήφαιος [δε δηρενὀτογυμάφ σορηοτ, 

Ταν4. 22.2.2. γ 

ὑαξηφανεῖ ὃ ἀπφ εὶ 282,31 

ὑοϊοθϑρωσκᾳ φλύγας 71:6 
ὑναξροη!υεὶ ὦ βρεῖς 384,21 

ὑαϑροπῆικθος χρΗαΧ Ππρεγῤοιγαξίαγο 84... 

ὑαϊρόψειϑα, φίλοις ἀδικεμ. 210,1 

ὑσδρυειος πύλεμες δὃ0,2 ὑπῆρόσλος ςραϊιά 

43),42 
ὑτξρον ἰὰ τὰ καχθος παν. 44.3.44. ὧν πυλλὴ 

εὐ αϑρον ία ἡ ἦστιν Ὑ καὶϑ 419.19 

ὑαῥ»πιτὴς φθλαγξ ζ6δ,13 

ὑαΐπυροι ἀπαρχαὶ Ι οο. 25. 2.2.4 

ὑαὐρφέρεοϑαυ. ρέγάγε 192.22 

ὑπαξφερέτης Ζοίς, ΕΔΥΦΙΤἼΉ5 ΠΑΡΊΟΥ 101. 

32 
ὑρχεϑϑω, [εϑ να Έγ 6 [8 412,3 ὑπέρχεται 

Μϑι ΤΡ ΥΡΝ, Ι 

τὰ ὑρῶα. [βεηεῆτά «(. ρᾳγ: 65.9.12 ὑ- 

περῶοι «ται 201, ἣ 

ὑπεύθωνον ἢ 6.,30 ὑπεύθυνον ποιεῖν τὸ σῶ- 

μα 412.46 ὑπεύθωνος ἀδικήμαΐοςς 188, 

ὑπήκοον, οὐεάιεῤαιὶ 43.3.4 (τό 

αἱ πηρέτοι» »ἶμη γηραιοὶ 8 2) χ8 

ὑπόργο πὸ 277.4 ὑπὸ ργοδηὶ- 617, 
44 ἰαὐϑασουδῆς 32,19. σὺ σκότος, 

φεγ!οπεῦν. 636. 2. ὑσὺ ῥαύματιτα- 

λαιπωςνς 7 ,41 ὑαοὺ Ὅῖς πολεμίοις γέ- 

γροῦτι Σ 1 791.(ργο φοοορ; ὅγη νυ! [ἀο 

ΓΝ ΟΝ .9: 

ἰσοο ἐΧρο πεν 6{{) ὑπὸ ζυγὸν δία περεύ-- 

τοῦτο 6᾽ 1,45 ὑαὺποδὰ χωρεῖν 29 5.534 
οἱ ὑπὺ χεῖρας 443,42 

ὑατξίῶαι “ἢ αὐχήμαΐος 510,1. 26197)2 
καία. ὑποξεζηκῆα ἄξις [ἐπεη: ογάο 

ὑπυξήεῶχ, Κρ οπεγε ζαι.7ιι,3 (464,20 
ὑποξολιμαῖος [ἃ γοϑὺς 226,54 

ὑποξρύχιος οἴχεται δ9,46 

ὑπογραφομανονῆϑος ΤΟΣ Σς 

ὑποδεέςερος, 1" ΓΦΥΊΟΥ͂ 22,14 
ὑποδείξας ἃ δὲϊ Ὡρα ἢ. 494.11 
ὑποδηλοιῦ 97,1. βο 73,6 
ὑπυδίύκοι Ῥωρμίαίοις αἰδὰ «178,24 ὑποφίκοις 

μυδενὸς ὄντας 72,10 
ὑποδυόμενοι συμμάχων ογόμιατι [Ὁ 10} 7772 
πολ ργά  ϑγ ἜηΓ6ς 739,27 

ὑπεζωσμένος τἰιὺ αἰδῶ όγιτ6 

ὑπολεσις, Α͂Υ ̓ζηηηομ Πα, [ουὶρισπίσηα- 
ἐογῖά3,.. 4 ὑπύϑισις, οη βίη {1.6 γ8. 

ὑποϑῆκα! ϑιῶν 122,9 [53:6 

ὑποϑθωπεύᾳν Σ᾿ δῆμον 443,16 
ὑποισμένοι ργ6 ὑξοισμάνοι 745.44 
ὑποκαϑήμιενοι ἐ ἔνδον 217,26 ὑπικαθία τ 

χωρ.ἐχυροὶς 2.,..11.Ὁ 
ὙΣ ττς 7ο8.2}7 ὑποκαϑι- 

στίντες λὸ ΘΥΣ 2 

ἐεῆ τι τ αν; 630,11. 63 4.23. 
66:,16.7οο,; ὑποκαΐαελινόμθα αὐδ' 
ἃ αξι σεως ᾽ 60,25. ὑποκατακλίνοντου ὑ- 

μὲν δ αξιώσιως3 οζ,16 ὑποκατακλινο- 

μια! τι  γνώμοις 387,44 
ὑποκηριξάμενις σιωπίω όο4,6 

ὑποκλίνεαϑου γδρισι 42,10 
ὑποκόπῆν, [σοτοίογδ 267.58 
ὑποκυρβεϑα ῥγὸ ὄτηκ. 93.9 
ὑσσολα μξαὐφ, ργοη γ6 460. 
ὑπολείπεοσα αἱ (τ. 41,33.42. 24 ὑπε- 

γεἰφϑη φυλατῳν τὰ οἰκεία 625,9.18 ὑπο- 

λείπιοϑοι τη εγ 21 48ο,16 

ὑσπλιμπαῖν. ,8,4ς 
ὐσιλιπὴς, γε 2.4 721.,1.4. 

ὑστλογίζεοϑαι 437,41. 690.4. 
ὑσυμδργότερος 137,31 
ὑπομιεν4", ΕΑ Φ '(603.11 

ὑπορωνματισμιοι 6.31 

ὑπομονὴ, δ» ΑΡΠ0 33,20 
ὑπόνοιαν λαμᾷβανψν {48,22 
ὑποιοιίοι Ὧι φσειωπῶν,ς ἰσήεα ΟΟΥ̓Ρ1107 977} 

677.17.{π χοο,20 ὑπονόμοις ὁρυ ν, 
σηπίσιασο ὃ ο,8 

ὑπονοικεύφν πινὶ πθλεμοον 161,4 
ὑποιοςεν,γεσροίεγδ .7.2ὃ 
ὑποπεμιπαν εἰς: [εθ»»2111..35.,3 8 ὑποπέμ- 

πανο[εϑογηάγο 683.3ς.686,6 
ὑποαπόνδοις ἀπ᾽ θεῖν 2.2. 1 γ 2 
ὑπύςεχοι χα ϑέδραι 200,27 

ὑπιςρώτηγες γ46,: 

ἐξ ὑποςροφῆς 107,33 

ὑποσύρᾳν τίω) γραφίω 6.:6 

ὑπουίέσεσι δώρων 3 16. ΣᾺ 

ὑποταγὺὴ τὸ ἔϑνοις 192,29 ὑποταγῆς βα- 

ρείας ὠπόνηαψν 16.2.53.5 
ὑποτείνοιτες αὐτοῖς ἐλπίδας χρυσας 2δι,3 4 

ὑπέτρεν ὑποοίσης Σ4ζ,2) ὑπετφιον ἡμῶν 

δωρεας 29 ὃ, ς 

ὑποτελεῖν μιν δέν 648,54 
ὑποτελές, γέ αγηὶς 4.4..4.3. Π|αἰδ»» ὑπο- 

χελέῖς Φύρων 272,30 

ὑποπϑίναι, Ἡρρφάἠαγ67.4.6,37 ὑποϑίῶς 

ἩΣΑΤ. ΑΚ ΒΟΥ 

ς χι 

δε 

Οἱ,,αοη γε ῖ 6 409,10 ὑποπϑεϑαι τ, 

κράώτιςει 487,34. ὑποϑέοϑτω πὶ π χρὴ ποιῤ 
ὑποζπῆσω {π{βέραγ: 4:5, (99,57. 
ὑποῤέφῳ 273,2 6.6 ος,4. 
ὑποτυπωϑεὶς. Ργουποΐζπηϑείς 6 8.1 
ὑποτυχεῖν, γείῥοημά, ἌΘΘΣ 430, 

ὑπελοςἔχθβρα 168.17 ὕπυλος φϑόνερ, 

ὑποφαίνᾳν 20Ο, Σ΄ (469, 

ὑποχείρλθν ἔχήν Ὶ 68,9 

ὑποχρέοις οδέγαϊος 21 6, 

ὑποχωρήσψε, γεν: 134,3 
ἐν ὑποψίαις ἔχφν Ὡς 4,43 δὲ ὑπο ίας φυλι 

κοῆς ἔχο' τες ἀγλήλοις 63 τ 1 λῦθη 

ἰω αὐόϊς 

ὑπωώρέα 
ὑςπληγξ Ἰη σγΩο 
ὑοσοὶ, ρα 

ὑςεραια,[ὐμέρα 88. 

ὑφερεῖν, ρο ἐδν:ον οτ 68 Υ 9.3 5 ὅς 
ὑφερλζαν, "Αγ 44 νεμγ 9 67,:2.187, 
ὑφαίγετο ὁ δδλος 63 ὅν. 

ὑτάπίᾳ,  μοοεηάίεγε γῇ 
ὑφέϊναι ἂδἔο ὀργῆς 441.6 ὑφεῖναι “ἢ φρονος 

Ὁςἐδέν4᾽ 2121 ὑφέϊνὸ Ἔ ϑράσοις α 

4 ὑφιέμα νοι χώρας, ἴροο «εάξιον 

τ 46 ὑφέμεν ὃς πὸ δέος 724 

ὑφισαντες αὐπις ̓ς φόζον 44 8 ν41 ὑποοῖι 

[α!. 410.3} ὑπυςίωαι ΟΠ ΤΉ 5.47 
ὑφορά ἀχ θεῶν νέμιάσιν 103,6. γος 

υὑψαυχενῶ; μα ἀλη ΩΝ Ἵ 

ὑψηλὸς λόγυς, [:ρ6ν ῥάοΥ. 
Φ 

φαλέδαινε: σήποίᾷ τὰ καλά 

φαϊνν»δὲχές, οἰ δν 15 

φακιόλοις φριγαψωνσυμφ. 
ὧ φάλα γι τα ῆην 2. ς. 21 

μαχεοϑαι 
φόλα γγῖται αψλοί͵ 22: 

φόλαρα ὅγησημαι 661,,6 φόμαρο 

Φόνδί δῶν χωρία 

ἐκ ἢ φανερθ..2 102 Ο.ΡΙΉΥΑΗ ἀπὸ 
φανερῶσω οὐ αγ πῃ οἤεογε 66. 

φανοις λαμπε δὰς γις 

φαντάσμαΐᾳ, οἤεη: 4.2 60,916 ἸΡΥῸΦ, 
φδραγγες βαθεῖαι 182 .32.36᾽ ' 

φορμακα, ϑεἩ 4140, 1,14. ΦδΡμ 

δίαυχρήσεϑοι 2) 

φορμακξαι,σεπεβεΐα ΝῚ 
Φασκένιον [τ Ἐείεθηια, 4. «4ξονα 

φάσμα σελ», ἐδητηετρ 212,37 φα 
"α Δα ϑιών, τον ἡ εξῖγ4.311 
εἠφεραεὀτάερη τοι εἐἰδωλα. 

ἈΦ φαῤιας, οπτια » ς Ὁ 8.1.4. Φας 

ψηφηφορία οϑιτο Ομ ΙΑ] Τθἤ 
Εαάενα φεαΐῦ. "ἢ 

φαξλοι (ἢ τοπφο! 41. 29}1 φιίλοις 

{19,8 φαυλότεροι; τηζενίογα 6 

φέγίη λαμπηήρων 29 

φειδεαϑαι μὲν δενός Ι67.1τ0 φεσείμενι 

γὶς βλασᾳή ἡμου ὀγομαΐς ᾽ 

φᾳδὼ δι παίδων ἔχανγ 46,32 φῴοὶ 

δὲμίαν ποιεῖοϑτα 73.1.27 67) 

φενακίζων ἡμιαΐ 203. 46 πιφενακί! 

φέρε, 4936 4 ο7.3 ὃ φέρε ποὺς ϑειῶν 4 

580,3. φερε ποὺς Διός 66 4516 ̓  

δὴ 481,46 φέρε ἐπῶν; 9,19 
εἰς μέσον 2 ΘΠ διιῶς φέρεν τ οτ! 

φοτέρως φέραν 211 18  μυφιως φέρ; 

31. εὐ φέρεοϑοι Ργ0 εὖ ὑ χρροίήην 



Ρ' Σ ᾽ 

, ΝΈΑΙΣ ΕΣ: Υ17 
ὀρει αζξία σὴ. 680,44 ξηται τίω ὀλιτὸρχίαν ΣΙ χαλεπὸς ὀρχίω 4 90,1 5 χαλεηὺς εἰς ἐργζω 

ἵνπιον, ἔδυ ΘΗ: Ή,72. 17.02.18 8,47 φοβερὸν ποιεῖν, εἤίοεγε ἐονγνεααιϊε 4.4.0, ἐλυιῶ όοι,2 
ιἢὶ ὅγηφέρᾳν {017 φοινίκεοι χιτῶγες 476.30 (4: χϑλεπῶς φέρᾳν ὅ))- 188,16 

φόνη, ΕΒ γοΠ α αἰ64 173,10. ἘΔαίδης Φοιυκοὶ πόλεμοι, Ῥαπέοα δείίᾳ 4.17...41. ἋΣ χαλινὸν χαθεῖν 231,23 ζικ χαλινοιὶ δίᾳῤῥη- 
"βώνα 173,8 7011Ὶ 26,33. γηαρίαμαίοσως Φοι- χαλκεύψν ὅπλα 490,,4 (ξαι 396,34 

γι: μάν φιδιόλές. μκικὸς πόλεμος 471.20 χαλκοτύποι, ἀγα 1246,32.464.24 
; Ω 460,2 φεύγῳν δύκίω, 76Π4772 φοινικοπείρυφοι τήθενναι πορφύρας, ἰγαύθά 371 Σ᾽ Ρακα. τί ϑεόϑωι, σα γα γρφεῖ. 3.4 37)13, 
σὲ 4.17 7,37. ΡΥ. ΡΥ , πεφεύγασι 33, φονικὰ ἔργα 441,17 (36. ἴετ19.36 26 4.}7..7 7.2 
γι Πο ρέμα) ΑΓ, ἐπεφεύΐεσαιν τς, φορξα δὲς ἵπποι 5 78,21 δρακτὴρ γλώοσης ἤτοι δγουλέκζου 2.3..2.3 5 
4. ξδρανποίρ. πεφευγότες τὸ δίκαιον φορεια, υεῤίρπία 17,29. χαφαΐσεροι, ἰδη]οΥ δ’, γα ἴον, 6 6 1.26 οὗ 
20,2. οάγεΡΟΥ ΠΕΥ ΘΠ1472 πεφυγας, φορήματα ἱεροί Ὑ7.2}2 χαιεκέσοιίο, δΥ δημοϊικῶν « 693,ῖ 

Ἔσο ὲ2538.,4γ, πε ε. φύρτος ὙΟΥ (ΟΣ ἐΡΟΥ.1 8.4,21,26.. 453, λαειζεοϑο ιν ἐπ γ86 Ψ6η.2 62,18. κεχαρας 
«ἀχεϑῆς τυῖχ.1.2.4,18ὃ φύμαι»γΉ720- 4τ.δὲ φύρτοι ἐμιποσακοί 612,36 σχκένος, σὙ 1725 201.44 
634,8 ἡἰυίων πο γΉ72. φορτικεὶ καὶ ὅπη φϑονα 196.190 χίεις ὑμῶν ἃ. {6 τ.31 ζις ὅδην ἡ ἡσὴγοβις ἧς 
19.17 φήμας λέγεδχ, γρη [Ρ. 116,31 φοαϊι τῇ βελῆ αἰδὰ- 321,2 φεαζοισιν αὐ- με ηαραποδεεγε[δγ: σγαιέατ 407, 
λέγοντες ἥςΣ 1.1.8 Τῆς τίωὺ μάχέω ὡς ἐῆψετο 2714 3.3 »»ρινἤδεσαν3 4.221 ὃ χαΐφαν αἰαπι- 

«τ᾿ φαγ φιτιθλής. φρφίσις δίκης, απ ἀξ 0 71,2} ϑέναι. 4 γαηποαγε δόδι,4ς 
εἰς, Ῥγ "ΘΠ 361,7 φεοίῥα [δξε λόχος, ΟΑΥ͵4 85,30 χτ' φρά- χίριτας δ) δόναν, γαίας ΠΩ ΖΖ. 91.1.9 
"5, 1 ρεἤαλια (δε Εεητοητα ράγ: κε, ῥθγ σφεγίαε χι8,52. φάθ φρα- ταὶ χάρατας Ἴρβω: 227,1 ταὶ χαίοκ- 

χρμρίάοης 376,29 (14.215 Φίαιι8:,40.410,16. Με φαΐξαι ξ5.  ῴτας περεφβόμκενος 28,44. φέρονταιπαρ᾽ 
τες αὐτὴ ἃ δόξης {1 8,7. 166, ς φραδϑιακὴ ἑσία ο},.7 (φαθιαι γοϑ.ῖ αὐτῶν τας χάρατας 2.58 3 χίειτες, ἀσ- 
»“ερεε 4.5 7,22.{ζ.97..41 φϑόρὺς φεο ιαρχοι [ὃν λοχαγρὶ ΘΉΥΟΜΟς 8.2.3 ἅ. "4, όηε, 748,10. χάελσιν ὑπαλβεῖς 
ιἅτων πολιξ 2ζ0, 40. φρφατειαςῶν στεύοδοι, ΠΥ] Α ἐ 722 ΠΟΜΠΘΗ. 39.4.42 
αοι, ΕἸ ἐμ ίοειτ6,», 9 αἰ δὲρα γχ46,1τ. Πείρη φρατοιές 124,38 χάρι σγ απο 720,4 χέριταςλα- 

- δέον Φιδειυῶται 131.14. Φι- φρατοινὴ ἐκκλησία, βγῸ φοοδιακὴ, ΟΗγ14- Θδνισγαιΐεάσς. χζιζ,ζῷ 
γαγοι ΡΥ0 Φικίωυαῖοι Ε δὲ1 2 14 σογρεντα 222.,13,20 σἰωὼ χάοιν, "πα α γαίας οϑ,30 χάρινϊερῶν! 
οἱ, ΕἸ ον ἐμ θη ὅν, ΡοΡ. 13,46 φραξάμενοι ταὶ λὲς 361,10 φραξά- [11 529 διηης χαίεὶν αἰτίας 73 "3: χ- 
τλὰ χωρία 29.19 μένοι ὅπλοις τ. οἰκ. 703.321 βὰν τῷ μὴ φανίῶαι 8.47) 

ώπα, 241 4115 ΟΠ 014, δεμοβ. Φρέγολα, ἔγεσείία,οΡΡ. 'ϑ: 741,1 χϑρισήρλοι ἐμοιξα 6.18 ῬΕΝ ἐγ ἡμὲ 

437,18 φροήρης αγήρ 270,":7.716,1,70} 44,33.71.20.103.34.323,24.678, 
ιϑρώπιαι σἰο514 748,0 φρενοξλάξηα ᾿ 284,14. . 7. χϑριφήριοι θισίαι δὲ - 417,27 χὸριπὶ 

χαάγηϑισ 73:7.679,6 φρονοωιῦτες, τῷ κοινῷ τὼ βέλτιτ" 703,19 σηρίοις θισίας ἐποδοαῦαι 4.2 0,11 χιδρι- 
ἐγηηης, αροΐά δοι,44. φρυρεν ταὶ ἐξόδοις 276,11 φηθίοις θισίας ποι εἰ οδο 49:,41 
εύϑερον ἃ γνώμης 697,}9 φρέολον, ργά ἀ"7,2 {73,1.4,35 «ἰ, χδρισήελα ϑεοῖς Ἀστοδοιιῦαι 1.3.22.4.11.,9 
ὧτες ὦ σωφρ.ζ. 330,17.747,7 φρυάπειϑαι 434,37 χαραφήφια ἣ' ἀγῴνων ἐποδοιαῦαι 414,17. 
χεοϑου ἐπ ἀγηέσιγες, 72.4.8 φρυκτώφκας τῆν ὦν - 491,43 χὐμαζι,δέδογμάτγρ 64ζ,11.74 1,37 
ἁτευμα 161.37 τὰ φίλια αγρέο Φρὺξ αὐὴρ (ἢ γευὴ Φρυγία 91,19. ὁ χήμέεμος χρύνος 67 8,10 χϑαδίῳ ἔτοις ὥρᾳ: 
1.21 ὧν φιλία, (γῇ 6οό,: 4. 4.41: φυχις ἐλαϑεὶς ὠκ ὦ π. 1.41.4:1 .Πε 8.7 280,4 οἸβιοιθμξοκάΐ 2.6.2 λϑμέφιος 
Ῥίλιον ὦ τῇ βελῆ 4.3.291 2. Ἴ "97 φυίάσα παιδὸς ποιῶν, ραἸγία τη 6κ- ὕδασι υὐξ τοῦ, 14 χέμϑις σφόδρα γγυο-: 
.703.9 Μιοίέσεγθιο 52 φυχέλες πύλαι 37,12 μένης 1.76.3] 
τ αρεααγποηίον δ ΟΥδ  ΘῊ [{2772 φυγα δηκεὴ τὺχι 6 ο3,12 τὸ φυγα δικὸν, »γ9- χἀμῶνι χρῆν κτ' ϑοίλα ἥν, ἐοηρο ἐπ ταα- 

ϑιικοί ςτ7,36 93).., αὶ ᾿ς 290,19. Ὁ ὙΙΑΡ. 4τϑ,τς 
᾿ 6,.7 φυγῆς ἀϊδίαις ζημιδϑαι 1094,10,35 αἱ, χἀρῶνσυμμαχίαι, (ῬΥο συμμιξίαι {81’ σι μ.- 

729,17 μία φυλακὴ Θ΄ σϑόνοια 681 170,10 δὶ φυ- μίξεο) οοῃ  ιξξτε 7γ0ῶ,2. φαα ον γέρος 
703,9 λακῆς ἔχήν, ΟΥ̓ 4.39,1 6 ὧν φυλακῇ κρασίαι391,27.73 9,17 εἰς χεῖρας ἰέ αι 

δτό,ις ἔχήν, ΠΥ στεξιτι ζιςπ. ὅοό,γ. α 49,8. ς.33.8 εἰς 
{07,27 φυλώπαν, εογ1 6 7,4 6 τἰιὼ πῖτιν φυλάῆήν χεῖρας αὐτῷ χωρεῖν: 96,2 ἐκ χάρὺς μάΐχε- 

ψος, Εργοηά Τ}23:9 Οἧς δανείσοισι, Π 4677 [ἐγ η..67.2.16.1 φυ- οὗτοι, Θ᾽»), ἢ. 7 07..4.2.7 οϑιάς 
ἰδολος 442,16 φιλότης ἀλλήλων λάπρΡν ταὶ πνδέσης 710,44. φυλήν ἃν χήρὸς νόμῳ δα ασαι ρον 3 6 5,8 ἐν γά- 
4: εἰς φιλότητα σιευάΐγᾳνγ 28,8 φι- κύρλα 4.16.3 φυλάπῳ εἰς- κα 32.038 ρῶν νόμω δίαφϑεῖραι 44.4,11.491ζ.4.6 
ἀσμυάτηψν θὸς- ΤΟΟ, 2 2 φιλύ- φυλάτῳ ἵνα μυδὲν γγύητοι,(414.3.1 6,43 ἡ κ χέρὶς δίκη 633.18 ὑπὸ χεῖθα γίνεδαι 
2έξαιον ὑπαρξῳν αὐτοῖς 488,7 φύλαρχοι ἐγέῤηηὶ, [δπε ἐγτθηπγ ργα ξξε, 27 {933 ΧΠ χεῖσοι γγυναῖοι 4.2. 2.11 ἐν χερ-- 

258,22 ἐγεθ μΑση γἱ 8.}.3.}.210.32 σὶν ἐ7), από. ἰγαξίανὲ, γα νιαπεθης 
ἐῆται αὐτοῖς ἩΠΖΙ φυλέται ΤΙ ὐείος 5 98, 19. φυλέτου »γ χω- “[ὲ.495, 320. 496, 23.54.5 ἐν χερσὶν 
. πενήτων φιλοφροσύναι  [)14777 41} 45 ρἥτου 78.9.2 ὄντα ἔτι 6177. 4.1 ἐν χερσὶν ὀγτὰ πύλ'μον 
ἐράμρ. όϑδι.,2 φυλεδικοὶ, ἐγέξηεος 46 ς.21 ϑυλεϊικὴ χπρώφξαφα 2 ἢ 2,7. (ότα, 3. 7 Ὅγζ 
αἿν ὄρεσι 11,2 4. φιλογωρεῖν λόφῳ 27, ἐκκλησία, ἰγηῤητα σοΩς 463,44. χέριηϑης, ΑΜ βΈ ΟΊ 6ζ.,:7 
᾽ Ιλογωρέϊνζοῖς πειῥᾳ οἷς 145,32 φι- 464.1.ς οδ,11.17 χέροκρασίαὶ 391,27.739,17 

' αν,  διοτρέοις 417,37. 7 οἥργ. φυλὴ [τε ποιῆι, γιλμς 8.2,30. φυλαὶ ργο χέροκρατία τη ἀημεέῃ σὲ ζ40.30 

τρεϊνὸν ὀιηόῥίοις ζ0 8,3: φιλογω ρεῖν φῦλα. σΦ 165 ᾿ 403:.7 Τπροσληο σι λίϑοις χού.8 χειροπληῦη ξύλα, 

᾿.3 χ8,6 φιλοχω ρῶν ὅτη τῇ δωυα-- πεφυκοὸς πρὸς αὐτὰ εὖ 52,442. οἱ Ἔρις πε- ειροποιήτοις ἑδειᾷ σα Σε τ (51:2.40 
59.4.26 φιλοχωρθ εν μιέναν 402,12 φυκότες,οἰαγη Π]ηγι: παἹ αἰ. ογεξ το, λέροπο. ὕτῶς ὁχυρὸν 614.:Κ 

τ λόχω α κρατεῖαϑου 21,36. φύρδίω ΘοίαμίξὝ|ο 530,42 (41 χειριτέχναι, ΟΡ! 17,Ρ14..22.,23.{69, 
“ΠΝ 410.1{.649.36. Πιαορε πεφυρίάνοι ἐμάχοντο 266,1} Ιο λειροτέχραι πολέμεχθον ἔρχρον 464,:ς 

3 45131,2 «[ξάγεζξρς φητιθήςς φύσις (δ της 613.21 χ' ρυτεχνΐω βίον ἔχειν φ ὃ ΡΟ 

Ὁ ἡἐμοίμ 74.36 (αρμά διαιά. φωνίω ῥῆξαι ΖΕ ΟΒΤΟ γειρώσα ἀχ πολέμῳ 113,8 κέχε ρωμίνος δ. 

9 ὑσσὺ δίψης 622,41 φλεχῤιμενοςὑ- φωςφύρος ἥρο, ζμπο 1 μος 220,44 χερωνάκται 280,21 (ῶπ.5.37.3 

ἤβδι 710,10 ᾿Ξ χερμασι βόιήάν 79,32. 707,43 βδ τ: 
1 ὁ ὑτειχες 2.77.3 1 χειλεπαινᾳν ζῆς πῖϑες. 316, 4. χαλεπαίνᾳν βουλαὶ ὅζο,27 (67.3.31 

: τα μΙΘΊΦΥΥΘΙ 380, 27 ἐπιφό- ὧς ἕμομέειοις 449,40 χερνῆται, ορΟΥΑΤΙΣ 416,8 χερνήτης ὕχλθέ 
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χερυϊπ]εαϑω 478,39.479»5 
χεῤῥόνινίθς δ Ῥείοροημεὸ 20,39 

χέρσος γῆ 607,36 χέρσου γῆς ἀφημιένης 
όγϑδ,1ῖ 

χϑιϑμέη ῥα. εὖν. 743»19 
χιλίαρχοι δ λοχαγνὶ ,ἐγέφημὲ ξ9 οομεμσιο- 

μ634.3521.5 67,39. χιλίαρχοι, ἐγέδηε- 
μἐρρεαγο σοηβεαγέροιοἐ41:6 7}, 

32.726,17 
χριαρχία ινεῤηεπαίμεν 726.,12.33 

χλὺν ἵπποις σμυάγᾷν 19 8.14 65) χιλὸν ἐκ- 

πορεύεαγοιι 4δ1ι,4.2 

χλανίδα, λεηῆά 4124122 
“χλενάζῳ, Ἱπάήβοαγὲ 7οο,35 

χλευασμῷ ᾧ ὄγητήδηα 7οο,26 
χοαὶ ὠγιαύσιοι ΙΟ7,.11 

χοῖροι, )ογοεῖϊ 46,7 
πίωὺ χολίω καὶ καΐδηων ὅϑο,15 

χόλον ἀμείλικῶν φυλ.(22,32 χόλος ϑεῶν 418, 
2 θεῖος χύλος 636,16 δαυμόνιος χόλος 

Ι 40,7. 164.ο.5.9 7.19 χόλοις δαγ- 

μιογίοις ἐλᾶς. Ε8.72 

χολίαϑαι, ὑγα[δὲ {56,:} 
χόρευμα [ σκίρτημα 130,7 
χορηγία βασιλική 746,4 χορηγία! πολεμέ- 

καί 22 5.1 
χορταῖοι εἴρογιοα 477.3 
χρεία, ΠΕ ΓΟΙΉΤΗΣ 282.41.261,} 1.744. 

37 χρεία φραϊιωτική 3 9,7 χρέα! δημό- 
σια! 2 46,34. χρείας πυλεμικαὶ δηπτελέ- 
ᾷ ϑωι 7ο6,8.4ἱ χεείας παρέχεοϑαι ἴσας, 
γι ΡΥ. 407,20 

χρίος λαβᾶν 261,40 χρέα ὀφείλοντες 217, 

ό χρέα διαλῦσαι 318, Ὶ χρεώναφεσις 

328,4. χρεῶν ἡποκοπαι 330,1 Ο. 370, 

33.388,3 
χρεοκοπία 221,49.370,36 
πὐχφεῶν [αιμηδι4ο, 24.261,.14.275,19 

εἰς τὸ χρεῶν μια τέσ, “πῃ {πια φρο}: ιφό, 
19 πὸ χρεῶν αἰδιμένᾳν «64,1 ὑπὸ 
χρεῶν οϑ,1ο 

χειωφελέται 318,39 
χρίῶαι,οροΥ Υ614.4.7.269,34.312540. 

446,4.3. ἐχείω,ορογιεύαι ς 8.4.5. ἐ- 
“ἰο»εγαμη γϑῦϊε ἔχρίω ζ44.41 

χεύζῳν ἀδῦκθον 488,18 χεύζαν ἀϑεμίτων 

387,43 
χεῦμα, γεν, πε ροι ηαη 418,4: χρῆμα βθαυ- 

μαςὺν 470.1 4. χρῆμα ϑέιον 32,5 βό- 
ὅνος ἀποόι ιλεῦμα 203, 7 χεῦμα βι- 

σκημῖ ἐκόλίγον 480,19. χεῆμα πολὺ, 
᾿ψρν, τρῃ ὑϊαιό,ις χρήμα- 
ὥ,Ρργο κτήματα σοη 41 

χρηματικὴ ϑωρεά 8,12 χουματικαὶ ζη- 
μίαι ςϑό,ις 

χρημαπζων καὶ δικάζων ζῆς. 71 222 χρη- 

μαπσαύϑω ἀπὸ- 97,24 ΤΡ τῇ 

δἰπὸ παντὸς ῥίπε 3 86,26. Σ 27.4.5 
χρυμαποϑεὶς Ῥγειο το. 717.3 

χρηματισχεὸς, 744 {16 01.40,0.31 4.4.1. 

747,3 χρηματιπὸς ἄδυκος 3 ὃ 7,38 
χρημαΐζποιοὶ τέχναι 82 γ4.2 

χρήσιμη ὃ {1.452 

χρησμιῳ δὸς 44.47 

ἐχρῆτο, υἱεύα!Ή7}3 ὁ,4.3.3τ6,2 ὅγπ4- 
κφὸς αὐτοῖς χρήσαιοϑαι καὶ μαϑιως, ἵγαξί, 

187,5 χρησόμενοι τῳ ϑεῷ δὲ σγ401:- 
ἐκη σομ μεἐμμεγὲ 41,2 

χρηςὸν σιν τνεάχ, ρο!αὐ ἐδ ὉΠ 522 

χρηούτηΐος ἀμτῳ ἔφερε δόκησιν 6 80,46 

χρονιζὸ μεναι σαιυωμοσίαι 141,47 

χρονικαὶ,[- γζαφαι 7.51 
χρόποι κατήχθησειν 4ι8,.16 

“χρονισχεὸς, »ΟΥ 247,27 
Χροιογραφίαι, φηπαίος 41τ8,6 Χρονογραφίαι 

“Ἑλλίωικα! 7.1. χρονογραφίαι! Ἑδφτο- 

«ϑένοις ὅο,19 

Χρόνῳ ὕσερον {76,46 σιὺ χρόνῳ τ 86,33 

ὠ χρόνω, οἰδλγα Σ951.1 2 

'χρυσύσημες αἰμιπεχόνη 268,26 πορφύρᾳ 

195,36 ςολή 314,58 
χρυξοφορεῖν 196, 321 

'χχρυσουχαίλινοι ἵπποι {31.544 

χρῶταρὑγιεῖς κα τεδήσανΐῳ ὁοό,:ι 

χωμάπιον μέγα, {2,19 
χῶσαι, (τε χοῦ ἐ ἐμιφορ- 201,26 

χϑεα,ἰοονα ξαμο το,4ς χὐρανκαὶ αξι 
ἔχην 161,19 χώραν τίωὺ ἐσάτίωυ ἔχην 

353046 
χορῶν, δαρόγ6, ἰρεε ἀάγε τι 3.20 ἐχώ- 

ρέ δρόμῳ, ομγ το. ἐῤαι 4. 13,32 ᾿λορεῖν 
εἰς οὐτιπόλα 213.20 χωρεῖν ἐπ᾿ αὐτοῖς 

209.12 χωρεὶν 67) τὰ δηνά 6 91, 24 χω- 

ρέιν ἀλλήλοις δία, μάχης 17.153 5.1}.2.,1 

χωρεῖν δὶ ὅπλων ὡϑθς,, 41772215 “γαματὶ 

φάμεν [5 - 73.1.30 
χωρῆται, γμ ἐοὲ 220,22. Παρ χωεῖται 

68,16. ἰκα., οἱ κοομῆπαι: ἰοῦ, Ἱ πὸ- 
λίχω, 85 {γεἰϊα. 

χωελι ργαϊογ,υΐινα 68 5,24. χωοὶς ἢ, ῥγά- 
τογφηαη: 646,19 χωρὶς ὠνῆς ὅς 9,1 

χρετω: 7 πάγ6 χωρῆτει. 

“χωρονομυκός: 'φηαγό γεωμϑεικός. 

χῶρος γ0 χώρᾳ 2 8,42. χείρος,ἰοο:4᾽34., 
ἽΣ τ λίνα 624,3: (19 

ὃ 4 

ψόλια ργο ψέλλια 10ζ.33' 
ψαλιδεωτὲς, [ΟΥ̓ ΜΙ ΟΑ1:45 2Ο1,11 
αἱ ἐλλια, αν ϊα όγο,1ς 
ψευδὸδμιαντιν ἀποδεῖξαι 203,33 

ψευδοπάρϑενος 1{ζ7,4Κ 

ψυφηφορέν (οι νομυϑέτας ό6δο,4 

ψυφηφοείαν πὐϑοθειναι 53,30 ψηφηφορά. 
αἷς δγηκρατέϊν 224.16 

ψηφηφόρος ἐκκλυσία 463,47 
ἐψήφιςαι,ἀεογεηῖι 488,47. ἐψήφις ὦ ὑ- 

μὰν καϑοδὸν 30 Κ..5γ. ζ ον το, οὗ- 
τα βουλῆς ἐπεψηφισκκένης. 

ψῆφον ανα δὲ δῦναι 6 6 1,3 ψῆφον ὄγηφέρᾳν 
276, τοψῆφονς ὠαντίαν ὄηηφέρᾳν 84,40 

ψηφοφορέ;τεγέας δρχας 699,43 

Ψυφοφοία. 464,43,47 
ψλῶν καταδρομα 13.9.37 
ψιλωϑέντων ΔΓ ἄκρων {33,9. {{ς ἐψιλω μένων 
δἰ κι 212,23 ψιλβοϑαι δ συμμα- 

164,39 
ἔμαΣ αὐήρ 234.1 
ταὶ ψυχα ἔχοντες πονηραὶ, ἡπαίρ ἀπέηταιέ, 

ΗΑ. ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. ΙΝ}. 
ἀηΐηηῖς ἀεέοξἰὲ 31:1.» 

ψυχοίῥαγκῖν 263,20 289,4. 
Ω 

ὦ πολλῆς εὐηϑείας 699,1 

ὠα,οματο:  ΉαΥγ6 1 εὐάφης. 
ὠδαὶ, 1, ἀτεη ες οαγἸΉβΑη6 24. 
ὦ δδνοι 6 4 

ὠζεῖ, ΠΡ: ραίαύαι 6:8.: 
ᾧνοϑε, ΓΆΡ ς τον Ι} 
ὠϑῶτο, ἐπ᾿ αὐτὸν, γπφέλις 5,37 οθξαδωϊ [ 

ἢ πόλιν 494, 21 ὡσαδχ εἰς μέσοις 7... 

ὠϑισμοὶ μάτων 444»350.604, 
᾿Ωκεανΐτις ϑαλαοσοι 3) 
ὠμοβετέιϑοη 479, 
ὡμοΐοκοῦστω {97,) 

ὠμὸς τὸν χρίπον 280, 

ἐιῶὲχ ἐκ δᾺΠ νῶι χρημάτων 43"}» 
νι κτά οϑτι ΠΥ γέ ὠνῇ λαμθανᾳν 71 

ὡς ἅπερ 8] 

ὠγητὸν ἰὼ »ΦΡΡ ΠΏ} ΟΥΑΙ 4.3 5.46 Γ 
λαμξανν 438,36 ὠνητὸς ΧΡΗΜΤΣ οἱ 

για ἰώ πλεῖς« 4536 

ὥρα ἔπις,α( 416 “ἢ 

ὡς 1γ174775 ΦΟ7ὈΆ7η4.41 Γ747}2 μι Γ1ο ὙΦΡΘΗΙ 
430,39 ὡς μαϑοιενγυι αἀπδεγομὶ 
21} ὡς μηδὲν βιαοϑείη 714,13 
ἥκιςοι ὑπ δοιτὸ τις 1 4.1,.8 ἐἧς αὐ ἐ 1, 

θείη 12 ο,20. 2ιερη μη [μιδ τη 
μὴ τέκη 6),}.} ὦστε μηκέτι πολεμ 
μάν 4.4. 47 (ὑενειπαϊο. εἰτ, ΡΥ 
παρρτῶς μήποτ ̓ὠτί 2 0Ὲ22,23.5. 
ἐπι ὦ ως γε οαὐ  οἰδμῖβα Ἴ 4154. ' 

αὶ ἐμυὴ δοξα φερᾷ 88,4. ς ἐμή δὼ κ᾿ 

1{4}ς Φεέμοὶ δεώαμις 661,3. 
δωύαμις ἑκάτῳ 412,4 ὡς δεωώαμ ι 
λιφῶ ᾿ Ο 3,7 οἰς θήρα ὦ δια 

τ ὡς ἐξ Ἐρίραι 491, 41} ἐφ μὰ Ν᾽ 

11.4323,30 ὡς ὄχι τάχοις τοϑ,Έ Ϊ 
18. 197,4,43 ὡς ἐιγον ἔκ. τάγοιι 

3 ὡς ἀχοι γῆς Θ΄ ἄχοις 6 5 6, Ὁ: 

4 ὡςγοις ἥληται 620,17 ἐ " ΤΙ 

“ἰδ ἡ κι 860} 22,34 ὡς μόνα 

. 1677) ὡς Ργ0 ὅτι τδ0,Σ ὡς, 
κοὐ ϑνς τ ν τ ὡς,1492.4.99,1 ὅρα 
ὙΠ976713,7 ὑσὶ ὡς, 6 [1694 17} 

643,20 εἰς δὴ. 374,39. ὡκὸτ 
31. Δεμές, ἐπ ἰοσαίε βρη ξ ργὸ 
Οἱ ὡς αὐποις, αὶ δος 37.13.40 
αἰεύιαρε. 

ὡςανεὶ, ρεγτποο σε γι 
ὡςεὶ εἰ “ς 
ὡς οἷ ργ0 ὅσον εὗρ 69 

ὡς ὥραν 12,47. 
ὡς τε στη ἐμ άἐς.6 08,1 4.οπα [6] 

144,4. 
Ὥρα, Οὗτα, ὁΡΡ. 
ὠφέλφαν ποιέϊαϑαι, 1: ὡνήη ες 
Φογ γ 78,1. [4672 κέρδει 

ὠφῇ εἰν μεγάλα 
ὠφελέ,αϑαν, 17 οοηργθάτΣ [εν ἡ 

γ6647,1.6 ὅσα φελησήμεα 
εἴρ.ο. ᾿ 
δἰφελήμαξ, περέχην 4 



ΠΝ ΤΟΝ ΘΒ ΤΙ 
1.9 

ΗΠΑΤΊΘΟΛΈ ΝᾺ ΞΘ ἘΠ ΔΚ ΤΊ: 

ΟΥ̓ΙΤΑΤῈΝΡ ἈΌΜΑΝΑᾺΞΚ ΙΝΡΕῈΧ ΒΕΛΥ͂Μ ΕἾ 
͵ νεθού 1 Ποῖαζι αἰ σηίοσγιιη,. 

ος 2 οο [μα ἰοοργίον χηῖῦ, πήγε ρασίπαης, ρο ον τον σϑν [[ερν αἰσποῖαι, ἑά,, ΟΥ̓ οὶ ἐλ ησ, πον Ζ, αὐέμέ θα 
ῃ ἡ!α οἱ ζποείςα Ογάοις κα Γι ατπα  γερίομο ρροίεα Πὲ τγ σηπία. «14 ργοργία 1, αΐηα Ζεμ115 πογρέγια 

| γποά αἰτέιθι, φηέα ρίμγα ὈΠΗ͂Σ ἐάθρτα, σο {71 ηογαίηα, γ721 7,2 167)2 δέκ. ΠΥ μέγ ἰδύρα, ΠΟΜΜ ΗΜ ΜΑΤΣ 
Ἷ 4441 .4, ΡΥΑΜΟΥ,ΘΝ (οεἰέοδι,  ΟΉΖΘΗ σεται 22, ΠΟ σΟἾ6,, 55 ΑρμΟΥ ΘΗ ΕΟ ΑΜΟΥΙΣ ἰδὲ ποη δ ῬΥαμονς 

πο, [δ δν ποησιηο σομττο ὑεηαηοη, Γι ατέμτεην ξ5 ἽΚ ον ηηεη5 7 ΠΑΥΘΉ ἰπ9 Ο[8:9λ οἰ οαη[α, «,, 
υἰγρίμιῦ,ι, ΠΟ, ΤΉ ΑἉ,βά Τῆς. Τα σομεέονῖς σονο [δγῖδ,μοη ἱδηρουῖς εα ,γάπορέμηεη βαῤια οὐἐγα- 
119: τον δ ργαΠα,ἦη λα ογηῖςοη Τὐοίοίο πες ῥπὀἑϊο γέρεα ἀάτη εξ ξ ἰσστα,Α 4 αιό, σοΙ ον ἐβῆρηι ογτῖς (δά [8- 
εἸηἰγε72 ΡΥ 17 0702 1, 1,712 [ὁὺ ἐηρ βγη: 26 εἰξ Σικεοίμ Τ᾽ αἰογέμα, 6 ἀείπσορ» 21 Ταϊογέρα, 27. ζαίογέμς, 
}ζ μουν οἱ Τλαϊογιησπαίδα, ἐπ αἰμσ. Ε [γμονγητῖς ζ πο, πα [Κποηγῆρα 89 4 ΠΠμὲα τδὲ φηίάρι- 
ο. 56 ΤΥ 9, 6702 τ, Θηη ΟΣ Στ ὐἱ, (ὐϑγόι σαπῇα ) βφιίά ἐπ ἤραρέμο ποθὴ τπεομῖφε, τά τη διγρηείαογο 
45:1 δέαι ἡ “ 47 ασλοἰεη ἐπ αἰπῖς, “Ῥγαμοηαέηα ϑθγο, 7ηεφονγσοαίο εἰεἰσεῦη ἐξέ, αἰἑαὴς [ οφηεηιξεο- 
γηπ ὑμεῖς Αρρὶασ, Δα], Οαἰας, ΟΠ αιι5, Γι οῖπ5, Μη 5, Μάγοι, Ρο(ἔιπλιι5, ΡᾺΒ] 15, Οαητιις, δ τα 
αἱτι5,5 Ἔχτα 5, δ ραγίυ5, ΤΊ οσίι5, ΤΊτα5. οαμαγαγίμα ὑπγρά1:4 [πὶ Αστῖρρα, Αηςας, Αγαης, Οαίο, 
Οταςοδαβ, [αὐ, {{δ’ε 1.415) Μοτία5, ΙΝ οαϊα5,(ργο ΟΠ) Νττηα, Ο ξδιι5, Ορίτεν, Ροπιρο, Ῥγοςαι5, 
Τα] ας, ΓΆγπιισ, οἱ εἴας,  Ορ ίςιι5,5 ΤΉ ΟΥ̓ ,ΕΤ22 ΜΕΤΖΘΥΟ “τ ΑΙ ΉΟΥ ἀρταὶ γεοθηιέογοε ργσ σοσηοηρέηῥης υ- 
γραῖα [μη Δραῖρρα, ασάσομαβ, Ῥγοο 5, ορίτα5, Αρρίμς νδγο ἡη Οἰαηαϊἠογ τεῦ [ανρεέια ρεηοτρ [9 πον 
γφΐμθ [στ Ὁ αι γα [δ Υ τη ἐπ ἀφοοηεμῖγὲ σρρεία!ίοπο. Οορηονμῖμα 89 Αἰσηονηίηα, πο ἀρσα ρήης 

απμξογορεγ ἀγῖογα [4π|} εγας, [710 ἰοσο [εηὲ ποίαία. “7)6 δὲς τὸ ργαναοη θη σίγα ρει τίγρης ἰρξίογ, Τη 
βμαίπη 55 ἰαδογοιμοίέγην ρεόίοα σελ γάλα [ε(οορισεη, α πη ὀοηΐ,ηε σοη βαρ. 

Α 
γεττσίηες 8,43. 773,15 
γοτριηος Πόδίσοηα σεης 8,20 ς ΟΥςοῖα 
οτἰμηϊ 9,1.4.9,13. αὖ ΟΕ ποιτῖς οἱ - 
αΠ4175,34.77,18 ΟἘδποιγοτιπ Ατ- 
οϑαϊσοτιΓὴ ρας 103, 41 ἃ ΓΙ εσιπι 
σεητα αυϊ θυ ἀαπιὶ 1] ΔἸ ἔοτγε νίάεητατν 
8,44. νπάς ποπηξ (οτεῖτὶ 8,375,.4.1: δζ 11, 

23.773»14 
᾿ΑΒοτίρίπος δ᾽ ου]ς (ξἀε5 ἴτας δά! πηῦι 7, 
41.49,15.77,17 Ντηθτοσ ὃς δισιϊος α 
(ξἀἸθιις [5 Ἔχρο! ητ 15,6 Ἀ δατίητ ΠῚ 
ΔΟΤΟΠῚ ΓΕΠΕΠΓ112,19. [ 1ἀτῖπο τερα 
[Ατίπὶ ἀἰοι ςροτῦτϊ 8,16 ΑὈοτΙρίηιπε 
ὀρριάδτι,3ο 
{ςαγῖα ας 26,13. 
αἱὰ ἴῃ νἱτιῇ γετταητοῦ ορτῖπτα απςαις 
.40,36 
115. ΕΠ πηο ἀἰ5 ΕἸ Ϊὰ 5,43 
ἰατθι5 Γαςεἀα πγοηΐι5, ΓΙ ΠΊμ15 40 
τοῖροτε (84 11π| ἀεσυγτγίτ 475,47 
ἸΓΠΑ ΠΕΣ ΓΟ ΠΟΓΔΏτΓ ἃ  ΟΠΊΔΠΙ5 41, 
[0 

ἰ4 [ατθητῖα, ΕΔυ ἘΠ νχοσ 777,14,10. 
γι ἃς Παυτεηχίδ. 
:ερῖαι ἰεσαϊας 415 ποῦ Ρεϊςητὶ ἀλπ- 
τ 743,20 
Ἰαπιατίοπε νοϊππτατεπὶ ἤιατη Πσηϊῇ- 
"ἀτρορυ 5 275,23 ΔςοἰΔτηβτίοπε Ὁ" 
Ὑδῦτο ἀϊέϊα ρεγογδητίβ 4 87,33. 5.40» 
.,. Αςοϊαπιαῖο δὰ ἀμςὶς ἐχβοζεαῖιο- 
Ἰς5 567,14 
Ὀπηπηοάατς (ε ξογτιηα’ ὃς πηοτἰ.481- 
ΜΠ ζυπΊαις 208,27 
“υἰλη ἀϊ πχατετία ἰπ᾿ πιῖσο ἠδ ἀεεί τος, 
.8. Ασοιίατίο (οτιίτο τ 726, 26 Ας- 
υἱλιϊοηϊς ἀοἱοία; Ἰηῆρηε Ἐχαηηρίτπι 
.1.9,13.2ςς,34.632,19. Ασσαίλτοτ, ᾿: 
Ἐχ, δὲ ριξῆς ἀγδιτεσί 4ετα ες ροη ἀ6- 
ἘΓ4.47,12,4.16.21 

τα ἴῃ Ῥοτγηρίβ 478,10 
᾿ Ποσ ἀος, ἀτομοη Ατῇ. 305,12 

σὰ, Νερτιιηὶ ὃς Γιατ Πὰν ΠΠΙὰ5. 14,25 
"εἴπ Ροητο ρίδης ἀερεπετατᾶτα Οἷς- 
ἰς γό,18 
ἱιαἴλ,αὉ Αςἢςἷς ἀϊξα Ρεἰοροππεῖις 20, 

τ Αρβαῖα, ΗἩασπιοπϊκίει ΤῊςΙΤΑ Πα: 
᾿ μὰ Αεῆςο ἀεποπιϊηαται 4,30 ΠΠ|4 

᾿ Ἰξειίοτ 80 αἰ τς ἀϊςίτιτ; μας, (ἀρετίοσ, 
ἴοης ἤτι5. 
(ΠΕ ἤαιις8 τη τεῖτ το 5.4.2,18 ἴπ Ρὰ- 

τ οοἰϊξηπεῖς ἰμΔο5 ςεἰερτας 291,16 

ΑΟἈΠΠΠΙς (ξρυΐτυτα 18,4... ΑςΒΠΠ]}ς εἶγ- 
Ρεισα Ν᾽ υἰσαπο ὩΡυςάτιις 476,47 

Αοἰεὶ τη! το τὴς ἀθίςτρτῖο 2 80, 8. ῆς 29 4» 
28.34.4,43. ΔοΙεὶ ν] πη πὶ ἰοςιπητα- 
ποτιηἤιη! σοι τὰ θ8 331,46 

Αοιτυ5 ΡΟ, μΠἴοτ. 774, 45. 775,39 
ΑΘ Ρη ηῖς Ερϊτοτηαγαπι 11,776, 
44. Α᾿ὄὔ Ὀἱοηγίϊο εἴτατας (αἱρασηῖας 
Ρηο. 

Ασῳυϊπιιοηῖς πιο! ἀϊο 17ς,19. Ασφυΐ 
Πιϊοπὶβ πτοάμι5 ἰ ΠΗ τη 5,. δ εἰμ πὶ 
741,3 

Α(ίοπες βοϊετίοτες ποπ ἀεδεης ἄεσε- 
πογάϊὲ ἃ ῥγιουῖθι5 382, 46. 66,,17 
Αδίοπμπι μιιπηδπασῶ ἔς Ποἶτας ὃς τπ- 
Ἐεϊϊεῖτας εχ σατιμάςμ εἰἰσητα ᾿ϊςα- 
τυῖ 588,4.4. 

Αϑίπην,ορ. 49,34,39 
Αρσαετς ᾿πσιαπὶ σοηῖγᾶ 670,13 
Αἀδπηδητίπα νου 440,17 
Ααΐες, ἔξει Αἤτς, Οοιγίς ἔ, 21,56 
Αὐἀϊυζοτας σοηίαί πὶ τη ἰαἀἰ Ια ΠῈνοςαπ- 

ταῦ, ααῖα ςοηία!ες ἰρ ποπ ροΐμης 
667,10 

᾿Αἀπιιγηναγατῖο ἴῃ ἀϊξξοτμπ) ἀρρτορα- 
τίοης 40 4,39 

Αἀοίεγε 479,1,16 
ΑΔοϊ εἰςεπεῖς ἀρ ρΙεἰξ ἀεξεηο 631,12 
Αἀορείε ΠΠΠῚ 213,23 
Αἀιοτίασι 5 ἰπίαιηις πος ρτοϊ χα πες Ὀτουΐ 

ογατίοης Ἠεέξιτας 139, 4 
᾿ΑΔουϊατίοπε ᾿ηδηταγ τοι Δ Π1 ΠῚ] 331,5 
Ι.. ΖΕ θυτία5 σοΠ[Ὼ] 6 23,1. ρείξε πηοιίτιτ 

613,33 
Τα θυκίας Εἰσα σοπία! 323,34. τηασὶ τοῦ 

εαυΐταπη Πα πλΐτατ δ Αἰ Ροίζατηιο ἀϊ- 
διδῖοτς 342,32 [νΑτί 5 ςοπη πη θδτιδ ἱΠ-- 
τεγο {1τ34.4,1 ἈΟπΊδηὶ ἐχετγοίτυ [- 
ἘΠ ΙΓ ΠῚ ΘΟΓΠῈ τασίαγ 3.45.1 ἴη ἀθε!ο 
οὐτὴ Μαγ  ἰο νυϊπετγατι5, εχ ἐπ ἀς- 
Βιΐτ349,27. 

ἐς “Εἀϊβείογιιπι ἰαγε εχ τἰδιιηῖςῖα 658. 

44 
Ζἀϊ1ε5, οἱ ἀϊορανόμοι 411,21 νπάφ ἀΠΠῚ; 
41.οἹ πα ποπηὶ πἰδιις ἀρρε! Ατὶ; ὃς φυΐ- 
Βιις πιαηογίδι5 απέϊὶ 411,19. ἔετῖα- 
ταὰπη δάοτηδάδγιιΠΊ στ π|α επάτι 40- 
εἰρίιητ 415,37 τορ 5 ἱπῆσαίθυς αἴα- 
παῖ ογηδητυῦ 415,38 Μδτγςίμπη ττῖ - 
Ὀυποταπι ᾿Πὰ ἀετὶρίεητος, ἃ ρατγῖς 5 
τοροϊαηταγ 438,10. 444.,.15. ΦΈ4Π|ες 
τεϊδατίς σοπγιτὶῖς οτοατὶ (Δηοῖ Υ οἷοτο 

τα ΠῸ5 ὅοΟ, τς “ΕΔΙΠ ἢ πὶ 8. τεῖθι:- 
ΠΟτα πη σοτηἸτία, τε θιιτία ΠΕ οἷς ρα. 
Ἀσαπτιγ όος, 24. ἘΔ) Ιςίτο ςαὰς 
σταῖς ἅτ6; {ΠΡ ΠΟΓῸΠῚ 4.4.4,18 

“Εαμτα5, Ρ] εδοῖας πταρὶ γατυβ 292,9 ΞΕ. 
ἀπ]ίτατε ἔχη σίτοτ 01 Ππρατίου ς ΔηηῸ ττὶ 
Βιηὰ5 μετας 673,19 

Ἐφεῖτα ορ. δε], 4.2,2.2 δ αἱτἰς Ἐρ εἴτα ἀϊ- 
εἴταν, δὲ δερ εἰἴα, 

Ἔρεῖιις Ττοίδηις ἴῃ 51. Π}}ὰ σιο κἀπὶ ἢ - 
τὰ5 41,46 ἴῃ 510}. πὶ ργοδιρίτ 41,41, 
42,7 

ΖἘρείνας, Παυηϊεηῆς (ἀςετάοε! ρεϊποςρς 
7..27 : 

ΖΕρείτας Νυπηίτογις ΗΠ τας 61,7 
ἌἜιιῖ, δ ουῖςὶ 6,4 ς “Εἰϊυς ΤΒετο  ς- 

ΓῊΠΠῚ ΠΑΡ νῖ ΠΆΓΓΟΓ 77,9 ΤΌΡεΓΟ - 
πὶς Απραϊίατῃ Ποητβςδ λπι [16.1,.7γ7γ6, 
30 

ΖἘγα]α Ν εἴ!!! αν εἴἴλπη ργεςατῖο, ὅς ας 
Ρετίσι]ο ΠΡ ογατῖοι 28,30 

1..,2Ἐπηῖηις, Μαπτετςὶ τ 5, ρφτγιιπὶ [πὰ 
ςορίο!οτᾶ φαλθις 5.49, 28,30 ἴῃ γο]- 
ἔτος ρτοδοιίοιτγ 550, 24. ρτγοῦτοίᾳς 
εἰσ άϊα ρυάοτε ἰπ ςαἤτῖς παηοῖ 513,23 
1. ΕΠ 5 ΣΙ σορία! 574,1 1 Ε- 
{Γ 12 Π|Ὲ εἴ ἐχογοίτα ργο οι οἴταγ 574, 
23. Ψείεητες διηήϊτ δὲ ἕαρατ 774,46 
ΟὟ τιϊθπηρθιπὶ πορατι πῇ (ξηδτιὶ ἱγα- 
{οἴταῦ 576,25 Γι. ΦἘταμ τις Μαπιεγοις, 
ΤΠΓΟὨΙ. 594,45. ἀεαρτὶ ΡΒ] οὶ ἀϊι}- 
ἤοηα 4τιᾶπὶ (εητοητίᾷ ἀχθεὶς 69 7,2} 

Ἰ,. ΖΕ πηΠἴας Βασθυΐα σοηία! γα43,4. 
Ω. “ΞΕ αἶπι5. δρᾷ Ργετβιπὶ ἰεραιίοης 

ξαηρίτυγ 744,30 
ΤΙΡ. ΑἸ τΠ]Πτς σου! ὅο δ, 41 ἴῃ ϑαδίπος 

ΡιΓΟΠοἰοἰτατ 611,20 ΤΊ. ΜΕ μη] ἴας τα 
σοηι] 615, 3» δΑ δἰ πος ρεγροραίαταγ 
6ιό,8 

Ζξταυϊδηάα ρου Π ηια: 229,19 ΜΕ πηυδιῖο 
οΓγάτηαπι Ιη Γορ. 148,,8 

“Ἔπεα, ορ. ΤΒγαοῖα;, αὉ “ἜπεΔ σςοπάϊταπη 
39,4. ὕγο εοάεπι μι 774,29 

“Ευεατιατυτη πηϊρτατίο 40,1 
ΖἘπεδ,ορ.  Ατιὶ, αὐ “Ἔπ ες ἀσποπλίπαζιπ), 
ΡΟΙΙΔπϊςα πὶ 59,29 

“Έπεδς, Αποδίίς ὃς ν᾽ ἐποτίς ΗΠ 5 το, 46 
“ξρες ρτορσεηΐτοτεϑ 50,33 “ἜπΠε45 40} - 
Ῥι5 ςοπάϊτιοηῖθι5 ἀἰίςε πὶ Ὁ Αςἢΐ- 
.]5 ἱπηρειγατγῖτ 37,4 Ῥδιτᾶ σὰγρτο- 
ἀϊάοτῖτ 38,38. εχ Αἴὰ Ἰῃ [τα] απ ρτο- 
ξυρὶς 402,36. 774,17 οὐπὶ ΤΤΟΙΑΠΙ͂ 

Ἀγ 



:σ ΙΝ ῬΙΟΝΥ͂Ξ1Ι ΗΠΑΤΙΟΛΆΝ. ΑΝΤΊΟ. ΚΟΜ. 

1η [κα ’άτη ἀρρε Πτ55,35. 77.4.17 δ ἴπ 

1ια πὶ οχίσεπάοτις 41,29. ᾿ξ ποία "- 

ταὶ πὰ δἀυδτας νατὶς (τε ρτοτίθι8 το - 

ξειτατ 36,150. “Έπολτη ἴῃ [τα] ᾽πὶ νεηϊ- 

{ς φυϊάληι περϑητ 43,16 “Ἔαεδον εχ 

Τιαϊταἰπ Ῥμτγ σίαπι το  ς υϊάαπα αἵ- 

(ξταητ 43,20 (πεας αἰτα5 43,17) 48 

πεᾶς ἰλοταῖϊη [ταἰδπὶ (δοαπὶ ἱπηροτζας 

127,3 [ἀοταῖη [ταἰίδηι φὰς ἱπιροτταὰθ. 

τὶς 5 6,7ϊδξο οὐπι [τίη ἔσξάοτς, ὃς ἀδα 

Βεϊ τὶς Κατ ς, σοπάϊτ 1 δαϊπίιπι 4.8, 

τὸ [ατῖπο [ἀςοεάϊε 1,34. ὁ Μοϊοτεῖς 

ἴα [ταἱᾶ οαπὶ ν]γ δ ἀρρυ!ς, Ἀοπηαπὶ 

ςσοπάϊ ἀξ ἀϊοίτατ 58,16. ἴῃ ρταϊίο π- 
τετοορτα 52,11.777.50 

“ξπες (Δςο!!απὶ 4.2.,55. Βετγοίςαπι ΠΊΟ - 

παπιοπτιπι 40,4.2. Θρ᾿Γαρ ΠῚ 2,1 4. 

Βα ἴα Ατοδάϊα εἰοσάτα 39,54. 44,6 

δι φαδιτιοῦς 8,11.59,1.3. Ἔπες ΠΙΆ Ο 

τηῦΐας ὃς Ἀσπις 59,13 

ΖἘλεδ5 αἰτι5.4.3»17 

ΖΕ αες δι[υἰπ|5, Πᾶς τα χ Φ 7.7 

ΖΞαις,ορ. ΤἈταοῖς, αν ΚΞ πειςοπαϊτῇ 774, 

29 Ὀϊοηγῆμς “Ἐπεαπι γοσαζ 39,41 

ἢπε “Ὲ γυαϊίτατε οἰμτα5 ᾿ἰθ εγὰ εἰς πςααῖς 

73.566 : 
ΤῈ ηυϊοοίαταπι ξειίαἴες 131,8 

ΖἘ 7 ιτίποταπι βαςοιπουτίαας 368,12. 

ἀοχηᾶτιτ373.17 ΜοἸίεὶς (ξ δά πετίαπι 

Ἄοαι. δάάαπηι [γοῖος 491,46 2Ἐγυϊ ὃς 

ΨοΙκοὶ ἴῃ ἐχρεάϊτίοπς δἀμετία αι ο- 

ταδηοϑ, ἰρι11πὲς πλιζιο ἀγηχὰ νόγταης 

430,35 ΖΕ χυϊίη Πατιποτῦ ἀστοβίηςατ: 

ἤοπος ἔδείπης 57,44 Οττοπδπὶ (Δρὶ 

ποτ 518,83. ΑΚιΕδθιοίπττα ἡγαεηϊα τ. 
Ῥεϊ!ηταν 571,4. σαπὶ ψοΪ τις ἔς 
σοητγα Κοπι. ἰπσιης 77.4.32. 4. 56Γ. Ἐπ" 
τὶορτοσοπίργοῆιρσαπτις ὅς ρετααίξαπ" 
τοῦ 57 4,36 “Ε4ι! ὅς Υ οἰίσί ἃ Σ,ατίπ!5 Ὁ" 
Βιρᾶτατ 793,44 αυρετιαάτυτα Γ, 
Οὐυἱητῖο ὅογ,41 ρεγιδίζαπτιτ ἃ Μψαὶε- 
το στι,17. Δοτίαταπι ργωἀϊο ἐχοε- 

ἄυπτιδις, 2 5 [σοῖς ίερες ας ἈΟ" 

τηδῃ. ϑοςοροτίητ 616,23 ἔσει νἰοἰδης 

616,5: ρογὶπουτοάίταϑ νας Ἀοπταηῇ 

ἁσταπιἰποιτίλης 618,2 5 ἴπῖγα πησξαἰᾶ 

ςοι ρα Ρετααίξαπταγα ΒΑ ῖο 618, 4 4. 

εἰλάς αεοερῖα ἀοπιαπη τε γεοϊριϊ 622, 
85: σαπαν οἰ εἰς οδετα Ἀοπι. ἔα: [ας ἰοί- 

τατος τεπιρ. 623,23. οὐ Ψοἱ (τὶς 

Ρτοβίρᾶτατ 62.6.30 Ἔχοθάπης Τυΐςαϊο 
647,7 φᾶσεπὶ ιήδιι5 σοπαϊτίοη!Ρ. 4 
ΡῬορ. Ἀοπ).ἀςςοροτίητ 6 48,20 ὉΠ 
ἱτεγαπ νἱοίδης 648,44 ἃ ἀοπιδῃὶς 

[Ὁ ἵασαπι πὶ  ΠΠ Οοτ ί ποτ ν πὰ σαπὶ 
ἄχος πο ἀεάπης ὅς 1,30 ἀγπΊα γε 
τασηῖ ὅς: 5,417 Ὁ Ηοταζίο ἴητγα πτα:- 
εἶα ἴαμα σοπιρο!!απτατ όςγ,:ι Ταυΐςι- 

[πος ἰτογαπὶ ἰηξεδηι 66 8.11 σα(τεῖς 
Παγυὶ 8 νἱξξοτίᾳ ἐχιμιητας 671,31 Ρδ- 
Πὶς τοηροτε Ἀοπιαπος δάοτιγὶ ςοσὶ- 
τητος, δ, ρῇ 4 ρείξε ἱπίείζαπτιις 677, 
41 ἄεπιυο ἵπ Τυίςυίαπιιπι ἄρτι τγ- 
τυρτίοποπι ξαοίαης 6 87,4. ἃ γαϊετῖο 

Ῥγοῆισαηταγ 727,38 

χαίτας ποςοίϊλτίᾳ ἴῃ ςοποιἸᾶ44 οἰαΐαπι 
δεπεαυοίεητία 437,50 

Ἀτατίαπι, θησαυρός .20,43 ΖΕ ταττ ρυδ]1- 
οὐπι, τὸ δημκόσιον ταμιεῖον 541,4.6 ἴῃ 
πτατία πα Εδθτὶςῖο {Πἀτὰ ο ο ὁ ο ταϊςα- 

τ4 747,40 
“Ετατίατ δατατγηὶ 773,3 

“Ειοδατίηα σι, φίδα Ππηα Δοτα 48,43 
ΖΕταπιηΐς ἁἰΤαθτὶ ρορυ τ, ρΙεγαπιαας ἐχτεῦ 

πῖς Ὀς61Π1ς οςΠλητίδα5, ἱπτςτἰπα ἴητεσ (ε 
(υἰοιρίαπι ς 49,4.6 

ΖΕ[ςυϊαρίι5,εχ ππιοπαπι παπΊοτο 478,18 
“Ε(ου!αριὶ τητὰ}4 288,15 

ΖΕ ςΠγ} ε Ργοπιςιμθοίο!ατο οσυς ἐς Ηεῦ 
σα] 15 σατῃ ΓΙσαγίδις ριισηα 34,1 

“Είορεο ἢἰο σοπτοχτα ἔαδυΐα 405,7 
ΖἘτατὶς ἀπηο χὰ νἱγ 5 τοσὰ Πιπηςθάτιιγ 

Οὐυτηῖ5 414,40 ἀἘΕτατὶς ἀπηο χα ίο- 

εἴοτυπι δαχ Πἰς ργα Βοἴταν δεν Σοϑ, 
τι ἀτατὶβ ΔΏΠι15 Χ Χ χ Γοι15 σαροΠξη ἀἰς 
ταδίυτιιβ 236,6 χτατὶς ἀΠΏΟΧ ΧΧ τέρ. 
ςαρείετε Ππιιης ἰασος 211,32}. ατατία 
Δππο ΧΕΥ͂ οἷμῖ8 ᾿Πθογαθατας δὉ ἐχτοῖ- 
πὰ ΠΉΠΙκα 221,37 

ΖΞ ταιὶς ἀππὶ ρει φι ΠΠΠῈ} αι 1210,15.235, 
5.6 αταϑ [ςΏ1}15, τ ΡΟἰΤαΓαΣ ἘΧΡΕΓΘ371, 

32. αταῖὶδ. ἀπαθιις, αὐττγιθ. ἃ νεγίτατα 
δὐετγατο, μα ρηοίοιτιν μιοτῖςο 418,4. 

ΖΕυ μου (ΡΠ Πγ15 571,47 
ΖΕτοὶὶ οἷταν Ουγετες 14,35 
“πέϊτεσπαπι ὃς Ροϊποτῖτας 9,13,16 
ΤἙΖέϊ, ρορυας, ΡΟΙ᾿ Γγοδοηςϑ ὃς Οεδοιγὶ 

τιδη!ποιηϊη δεῖ 1 Ὁ» 12. [48 ορίποτ ηαΐ 
αἰτις ΑΖλη65. 

Αβεάρδεῖο τι ἀϊουΐα 394,34 
Αἰ εδίθυς Βαιπδηίς αοτίρὶ φξιό,17 
ΑΠπαἰταεῖθις σοπι πη σαπτατ σοπε! ὃς Δ: 

πρὶ Πάτα πὶ οὐ ά τε ἀἰμει! 684,5 ΑΗΐα 
πἴτατε Ῥοταπτιπι ρτοσογι τη, ξαϊοἴτατ 
᾿ππρμετί πῇ 246,43 

ΑΒἤλτι ἀϊαίπο ᾿πΠπ τη ἐξς τη] τετε5 472,29 
᾿Αρατιναγοθις ΟἿ᾽ πιρίοπ. χά44,11 
Ασλιμν} Λα !ς ἀπξίοιου ἀς ἤξηεα ῃ- 

111}.39,2.» Αρατβυ] ας ἐς Ἀοπιᾶ αὰς 
(ττὶρίοτῖς ς 8,1: 

Ασοπλίες 5.311 129,15 
ἔν Ὅς δ . Β 

Δρῃ τί ξετὶ 29,14. ἀστί ροττίοθε τηυϊέγα- 

αἰ 141,2. ἀστὶ αἰπγιάτο τη] εἐξᾶταν Εἰ ἀς- 
Ὠᾶτες τοῖο 5 γοο 16 5325, 45 Ὅσογ θεἰ- 
Ἰοσαρτας,εσςη 5 οἰαἶδι15 δζ ΌΟτι5 ἀιῆτι- 
υΐτις ὅς, 41 ἀσοῖ Ταταμϊηίογι!η ἐ- 
ἰεξτοτᾶ ἴῃ ἐσεπονς οἷτδ5 ἀπ ἀπ 287,45 
Αξταπι Ἀ οπγδη ντ ἀϊα τίς Κουνυΐας 
81,39 Δϑταπι ἃ ΟΠγΔΠ ΠῚ τ ἀϊαι(ετὶς 
ΝΝυα πιὰ ΠΟπηρ  ἰὰ5 135,7. σοῦ Ἀοιηᾶ- 
τ᾽ Ζαοῖ ράτοϑ τγιθυτιδα δεῦ, Ταυϊ- 
Ιο 220,5 ἀσογ ρυδ ίσιϑ φυϊσις ἀςθε - 
ΤΌΣ 215» 24. στί ΡΒ ]1οΙ ραεζοιη ἵΝπ1" 
τὰ ἀϊαϊ ἀϊςτπ ρΑΊρΕΓο5 123,31 σεΓρι15 
Ο]ίσιις 4 56τ. ΤΌΠΟ ἀϊα! ἀϊξ τη ἐχίοτγγεϑ 
εἶμοδ 216,5.2 18,31 ἀστὶ ρα ΒΠςΙ ἀϊϊΠο 
(ἀλάεταγ ὃς ντρεταγα 5ρ. απο 537,35. 
438,31,46. ἀστὶ ρ.]ςῖ ραττῖςρο5 Βετὶ 
1ματιπος ὃς Ηετπισος νοὶ ἰάο τι αι 5 
37,490. δεῖ ρ}]. ἰαπὶ οἰ πὶ ράτταϑ, 
8η ἰοοἰὶς ρο(ἐ πο ἢ αἰςιτἰ5 σοπηπιαηῖ- 
φαπάιι5:530,..4. τὶ ρι δ] οὶ ἀςΠηϊτίο, 
ὃς ἀετεγηγίπατι ραττίοη νδάϊτο,, ραγτίηη 
εἰοοατίο 541,19. 5. 43,23. 544,3 δρτὶ 
ῬΑΘΙ οὶ ἀϊαιπο νγσατις ἃ τεῖϊ, Ρ]. 55.4.9 
δστὶ ρα Ὁ] εἰ ἀς Βοττῖο ἃς ἀϊα!ο νερσατας 
Ὁ [ο]ϊο τι ῖδ. 559,41 ἀρῇ ρυ ] οὶ ἀϊ- 
αἱ ἱτεγ νυσοτιγ ἃ τε δ. ὅς ρ]. ς 9 5,.4.8ζ 
ταγίιπ) 6 6,43. αὖ Αρρίο ἱπηρράϊταῦ 
ὅτο,16 ἰτετᾶ νγροτατ τε .δζ 4 ίδπατιῖ 
ἐχρατῖε σοποδήϊτιγ 615,37 ἀρτοτῆ ἀϊ - 
αἰϊοη  τγγαπηϊ τς αξςξξάτοσος (οἱοπς 
ΡΟΝ Ιςετὶ 4. 23,10 
Ασεῖ ερυδίιοο ἀοηατοτ Μαοῖο, αυδη- 
τὰ ίς. νῃο ἀϊε νῆο Ὀοῦ ἴπσο οἰγοίαγατγα 
ΡοΙτ 303,41 στὶς ρο ]ςο ταυτῇ ἠ4- 
τοῦ Ποτατιο, ιλητῇ νηὸ θοῦ πσονπο 
ἀϊς οἰγοιιπηαγαῖς ροῆϊδει 296,3 τὶ 
ΑΥΘΥ σοΠΙΓΟΠΟΓΙ5 ΠΟΤῚ Ππ|ρ Πτί 111, 
(4 ᾿ρι τἀ τοὶ οΡςηΐς 72.9,37 εχ ἀρτὶς 
Ἰοσατίτἰϊς σαττα ἔγαέξαιι πη ρογιῖο ρεμά!- 
τοῦ τό ,3 6 

Αρτατία [ὸχ ἀΠσατίταγ 539,1. νἰτγα χχχ Δῃ- 
ὨὰΠῚ οχιγαζία 662,3 αἀ ροριυϊᾶτεξοτ- 
ταττγθ. 6 62,9 ἱπιρεάϊτιγ 666,46. 
Τατίας ἱπηρεάϊε 668,6 ἀρτατι περοτὶ: 
{πῇ 401. ςαυΠ]Ἀτίοπί. ἐχεγαςξ ἃ ςο 
59 5.10 Αστατία ςοητςητίο ἴῃ σταυϊοχῶ 
«δοοττατίου τά τς 96,45 Φστατὶ πε. 
σοι 4 Οδῆϊο ργϊ πη ἱπυςέξῇ 697,8 Α- 
στατῖς ἰερὶς δυο 5ρ. Οδίπιις 6 6 4.39 

Ἀρτοῖεοβ Ἰη νγδξ σου μι δά Πα ἰοἰ ἃ 673, 
31. θ6}}1 δὲ ἔα πγϊ5 τέροτς ἴῃ νεθοπῃ ςοπ- 
βσιης τ 83,23 
Αρτοῖξος δέ ἔετὶ Βοπλίηες ͵ 71,43 

Αρτιςοία: ΒοΠΠἸτξροτε ἴῃ σας 14 (ς τεςὶρι - 

ποῖ 573,14. ἀστίσοίς 4111 σἔτος, ἀμ δεῖ) 
Ἰρηααϊ, νἸ τα ρογατῖ δί πγμ!ἐϊαιῖ 135,12 

Αφτιοαίταγα 1815 ΡΥ ΠῚ ἃ δάταγηο, ἀεῖα 
ἀεαῦ Εὐδάτο ρίεηξας τγδάϊτᾳ 772,43, 
773.34. ἀὐστίςυϊειτγας ὃς παι τί; τά! 
ςδιμηρῖς Κοπηαΐ5 98,26. ἀστίσυίτατς 
δοφρεσιατῖς [υ ἀτῇ Ἀπ. ςδπγοιάατας 
Ὁ Αποο Ματοῖο 177,4.5.178,1} Ὁ 

Αρτίρρα,ργαποπιςη Μεηςηΐ!, 
ΑΘΎ]]α (αὐ Ῥεϊαίσὶς ἀϊξξα χα ροῖ Ὁ Ε- 

τγυίοῖ5 Οατς 16,42.193,43 
ΑΥΠ ρορ. Εἰτατῖς σάν ἢ 

Αἴδεὶς 8. Υ Ἰγ{Π|51έξα 476.) 
Αἴας Ποοτς 290,22. ΜΠ Έδυηυς, 
Αἰαθαίῖγα γηριεησ. 4143» 
Αἰδα Ποησα, αὉ ΖΕ αεδάϊς ςοπάϊτατ 35,46. 

172,25.775,27 ΑἸ ΠοπῪς οοπάϊ- 
τοῦ, Πταις, βοττιι πα 53,20 ΑἸΡΑ Τισησαγπ: 
ἀς ἀϊδϊα γ76,5}7 ΔΙδα, χχχ [αγιποτῖςς 
ορρί ἀοτ πγϑῖεγ, ἃ Ἀοπιϑηΐς ἀοΠγυϊέ,, 
δ εἴιος Ἀοαιαπη τγδηϑξετατατ 172). 5 
εχ Αἰδ4 ας οοἸοπία ἀεἀιέϊα 7763} 
ΑἸΡαπα σεηϑ 6 4010. ρορ.ςοηῆδστα γ8,4. 
ΑἸΒαποτῆ γερ ςαταίοσις 57,5. Αἰδ8- 
πὶ ροΙ Ναηλτοτὶϑ οθι δηηα δ ἀϊξεα-. 
τοῦδ. γεσαπιίοςο ν{1337.3}. ΑἸδαπο-, 
σαὶ ὃὲ Ἀοπταποιᾶ ἔσξυς1 Ἀοπηυΐο, 
138,18 ΑἸδαρα ΕἸ], εἰυΐηαε οαυα,, 
ἀυχ, οχίτις 137,27. ΑἸΒΔΩΙ ραττίοιἈο.. 
πηδιγαηῆαῖί 170,41 Ὁ 

ΑἸ απ ἀσοτ ἔστε] 15 29,18 ΑἸ δαπαπι 
νἱπαπι 54,4. ΑἸθαπι ἸΔσιι5 776,16,43. 
ἴῃ ΑΙθαπο πΊοητς ἔοτίᾳ [ἀτιπο 554 

ΑἸθας δ υ1}5,1ν4τ εχ ζ 
ΑἸ ας; οἴ α ποῖ! σορη, 616,30 ΡΙΟο 

Αἰδυις 367,10 ᾿ 
ΑἸδ 14 ἢ. 773,38 4 ΤΙΒετῖο τεσε τγίηο 

τηϊηλτυν ΤΊθοΣίς 57,17.276.38. 
Αἴθις Ροίζ απ} οοσα. 367,10. ΡΠ 

ΑἸθιηὰ5 616,30 
Αἰεσας ροεῖα ργοίςθ. 
ΑἸεγοαῦς,Ἀςετάοϑς Αταῖυα 
ΑἸσατζογαση [μὰ 5,π4πΔ 772,53.77. 
Αἰεχαηάεν ἔρμς 1... ΒΕ! Μαγῆοὶ 7 
δὰ Αἰσι 4 ςαὔτα ΖΒ ηλιοι δὲ Ν οἰίςοται 

647.13. 687,6 τὰ ΑἸρ!4 πὶ πηαῖς πιο 
ὥχδητον οπιδηὶ 70 5.19 ᾿ 

εχ Αἰϊςηῖς ςοἰεέξατα ἔλεε φα ἐς ΡΓΟΡ 
748,15. αἰΐσηα ἤθη ἀρρεῖεηία 48 
Αἰςποτ ἀρρετξίο5, πηαὶς ρεγαι 
ἐϊαδηταγτοϑ,2ι ἡ 

ΑἸϊεηίρορας ςορηδτῖς αι ΓΙ, ΡΣ ΠῸ 
εἰν 737,15 ἐλην 

ΑἸΙπτοηταγ γπῖμς ἀϊοὶ 6): 
ΑἸ!Ιδάϊας, τεχ ΑΙθα: 
ΑΙρεβ, πιοῆτοβ 
ΑἸ Ππγ, ΑΒ οτῖ σα ΠΊ ΟΡΡ. 
ΑἸ απτίυἢγ,οΡ. 5161}. 
Αππατα, [,ἀτ ἰ χοῦ 51,39.777.. 
Απλδ το ᾿παπὶς, (ΟἹ ἀς οἱοτῖς ρεοίεπι 

[τᾶδι δ9γ,:1 δηλοιτιοίας ςΟτεητίο, 
ἰηΓεἀϊτίοπες αδειιητ 420,2} 

Ατθγαχ,τοχ Ληιθτάςῖα 
ΑΣΊ τας ἤπιις 40, 

Λαηΐσιις γί ὃς ΟΠ οἰ ἰς5 σοσποίο! τι 507, 
δτηϊοὶ Ἰαϊ παϊσογαοὴ ἀο ἐξα! μεῖς ηδς, 
θεῆς 497,40 ἀποίοὶ σαπὶ ἰμἰ πη οἶδ. 
ΡαΠΠεπάϊ ποίπης 280,13 ἐμὲ τ 
εἶδ. ςοηἀοπαμάα; Πιητ οἰ ηΠοπίο 
χ 80,15 ἁηγὶοὶ μοί 2 πηδοβία 
Ἰεγαο Π πηι τ ό8, 11 
Αὐηϊοϊτία ἤγπγα οἤδ ποπ ροτζοίς σῆι" 
«|6πὶ οὐοτίς 145,13 ἀπιοϊτία ἰαίο᾽α" 
1ις ςοα] είξὶς ἴπ ςὅπιιηίδ. ρί σα 534} 
Δηλϊ οἰ τα: ἴητοῦ σεπτος Γοοιᾶταγ ςοπι" 
15 99,22.100,22.684,5. πιο" 
Τα 115 ἀἰτῚ Πγίσα τ 507,2 6 
Απηίτει πα, αἱ Ποσιπὶορ. 12,29. 113, 

Απιοῦ ἰηίλπας ἰη Βοπηίπε ροϊςηῖς 7ΟΘ 
Απιρβιδγοηϊς ἰη[ίτυτα 229 

Λπιρβιϑγοπίσυπι ςοποϊ πὶ 22.9.5. 
Απιρδϊγοηϊςα ίερες 2199. 

ΑἸορδιτβςαῖζα! δ ρογγιοιιδ 



ΠΤ γος" ,Ν “, τ 

Ἀπλα 5 5:{π|π|5 τερηαπη ντ ας αι Πεσῖτ ὃς 
ς Μαθηϊετίς 776,48 ἔτατγοπι Νασντο 

τοαῦ {ποςοίϊποης ργουίις ἔγαυάατς ηἰτ- 
ἴυΓ 62,1. ΧΙῚῚ ἃΠηο5 Αἰδᾷ γερηδυῖς 

47,317 Οςοιάϊτις 70,42. 777,42 

τηγητοῦ, ΡΠ γαίζοσῖς ἢ, 22,35 
ληφέξοτίμπη,οΡ. Αςάγη. 4121 

Ληάχι αι ΓοργςΠοπίοσγ 1,12, 
λης 8, ορρ. αν Αποβ ίϑ' ἀεποπιίπατιπι 

79,58 
Αποβιςπαπη ταῦ] 6ο,}7 

πο} Ὡς, Οαργ δ ΠΙλι5, πε ράᾶτοῖ σον 
Π Αδοβίς πηοπατηςητιπὴ 5 2.17 Αηςμιΐς 

ΡΟΓΓΙΝ 41,10 
ἐμ 85 ἀγοβοῦ Ατῇςπ. 480,38 
ὩΟἰ ἴὰ δα] τ, δ Ἰητοῖ ἢςς ἀποῖϊς ςα ιτὰ5 
ἀοπηἤπ 130,20 

ΠΟῈ5,ΡΓςποηγξ ΜΑγοῖ γοσὶβ 177,18 ρτς- 
ποπηξ ΡΒ]1οΙ! Οὐταηὶ,}.ατὶποσῦ ἀμςῖς 
175,32. ΙΝοπιίπα Ἰρίαίμο ἰοςο ροίϊτα. 

ηἰπηα ἤθη {διϊοϊξἀ σοτροτὶβ ᾿πηροτῖο 
331,32. Δηϊπγᾶ τη ρΓο ραῖσια ργοξιπάετς 
299,55 ΔΗΪΠΊΔΓΙΠΙ ροίϊ μδης νἱτᾶ σοπ- 
αἰτίο ς 2 2,43 δηΐπὶς ἀςξιπέτοτγῆ ρτο νἱ- 
πιθητδ. ριιά ἀδοβ ἰητογος τ 923,5. ἃ - 
πἰπης [ἰ ροίϊ Παης νἱταπη Ἰπτεγθιητ, Γαΐ - 
{ετὶ ἴσης 4αΐ ΠΌ]}1Ὸ5 νἱγταταπῃ [ἀγα πα 
ἔτιόξυς ρετσερογαηῖ 529,43 
ΑΠΙΠΉῚ15 ΡΌΓΙΙΒ ἴῃ σοΙροῦς ΡΕΓΟῚ2 8,3 6 
Δ0ΠΠ015 οὔ σογροτα νιτίατις ἰαΌς 177, 
39. ΔΠΙΠΊ15,{1 γεγθ᾽5 σεὰ πηδηι δά γα- 
τῷ ςοση!τίοηξ ἀεάμςσατιγ, πηάσηανο 
ἰαρτατε ρεγξαιπάϊτυν 6 8 ς,4. ἀπιπηῦ δά- 
ἀϊτεπιο  απγεητί (ρο5 323,23 
ἰο,βανιδ 1 61,11, πη ργοσυ  ὅδστο 
τῆοητε ργατειῆιμτ37.,37 Δηϊεηϊ5 ἢ. 
συ τίς, ὃς ν᾿ γι 30 5,4. ΑΠΙςΏΙ5 ὃς ΤΙ- 
6 Γ15 ΠΟ! ϊπισητ18 191,36 
ἴα, Π εἰΐ τοχ 40,3.4.8,18 ΑρΟΙ]Πηἰς Π 6- 
{{{οετάοϑβ 77.4.31 
αδ]ες5 Οτςοδηϊοὶ 7.1 Αηπαῖς8 ἀς Αταπ- 
ἰς Ταγαυΐηὶ! ηοτες τς τοξογδηῖ 234, 
’Ο Αηπαΐςς 4014 οςοαίϊοπα ἴῃ 510 }]1: 
γτάηπο οἴγαγης 418,6 Απηαίες ΡΙΟ- 
15 213,21.220,38 Αηπαΐες Ροητιβο 
τΡ᾽ατίθας αὐέξοτίθιις σοηίοτίρεὶ 776, 
ο Δηηαίϊαπι Ῥοπτβοα τᾶ ΠΡ ΕΓΓΠΠῚ 
"76.317 Δηηδι μα ΠΕ Ν] 776,43 
γα του Ὀ. Πα ΠῚ 8.9,39,13 
10η2, εὐετηρία 411,6 Απηοηδ οΙΓΑ-- 
οτος δ άπ]ο5 411,16. ἀε Απηοης νεη- 
ἰίοης 5 Ὁ 4.45,47 Αμποης ολγῖτας 
οἵο ἀιέξατοτ!5 πηϊτίσατατ 354,27 Αη- 
Ἰοηα σατίτας πηᾶσηᾷ ργοχί πιο Ροίτ (ς- 
οἰϊιοη ἐπ ΔΠηὉ 417,95 Απποηξ οατῖ- 
5 Ὠ0η (ἐπατι! [δ ρ]ς δι δά (οσ! δίτισ 
.290,10 Απποηα ΟΑΓΙτΔ5 ἃ τ δι ιη5 δἀ- 
τ ἰτα ρδετῖς 5. 5. 83,370. Απποπδπὶ 
Ὑ Απιε αἰ γίρεγα σΟΠΔΠΓΕΙ ἱΠΟΡ 65 583» 
᾿ Δῃποπδ᾿ ΠΟΡΙ ΠΟΙ [δ ΠΠρΡΟΓ ΟΠΓΟΓ- 
ἴάτῃ ἴῃ οἰ αἴτατα τοτογ 433,22. ΘΟ υατα 
Βγαπιδης, 
ἐς ραιοὶς ἀδογγαῖς ᾿σηοίοίτασ ἰπ ρεῖς- 
ΔΒ οιία 418,2 
ὨΠΕ] πιαρῚ ἔγατι!5119.,4.7 Αππι ἴπι- 
ἐπι Ατῆςηΐδ αιοα; ντ Κ οπηαΣ 61ι,45 

ΙΑ :πηη8, 5[ συ} δ οἱ πι αν Ὁ Ἑποιτὶς ἴσα 
Ι δοτίσἰηἰ δ εγερτα το3,4.ο Ἀοπμαπο- 
ΠῚ οοἰοηϊα ἔλέϊα 103,33 
ὨτεπΊ παῖ πΊ σοη ἀϊτοτεβ 13,4,5 Δη- 
πηπαῖος Παρ τι 4 Τὰ ΟΠΊ}] 0 ΙΟΙ,43 

ΔΙΑ σοηῖτα ἈΟΠΊΔΠΟΝ ΟροΠΊ 
'τιῆῖ 293,38 

1 πογαηῖς “Ξηθδπη ἴῃ [τ4}14π| ἀρ τ 
72,5}, 

᾿ πτεποιί {ατιπὶ ργο Ἰτῖθ 36,10 
Αι Πσηδποτιτη Οὗ Δηλ ΠΠᾺ ἤρπαραηα 
9,4.1.606,31 

Π σπτοης, ηοα Η]1Α 39,15 
λπ 5 Ν]Υ ΠῚς ΠΙτι15, ΑΠτἰ σοπάϊτοτ 58,46 

Ἀπ επεβ,τσθοη Ατῇςη, 418,1 
ἈΠ οπις Εἰ Πποτίουι ς,33: ρεγρογάγα ἔοσ- 
᾿ἤξρτο Απιίοςμι 10,29 

ΙΝΡΕΧ ΚΈΚ. ΕΤΥΤ ΡνΕΚΒ. ΜΕΜΟΒΑΒ. 

Απτίοοιυς ΧοΠορδηὶς Εϑγταςουίαη᾽ ΠῚ, 
10,259.Εἰυίὰςξ Ιοςἢ εχ δ τις ἀς ̓ τα]ῖὰ το, 
33 Βάτγατιο ἐς Ιτα]ο, τα] τεσ 27,4. 
ΠΆΓΓΔΓΙΟ ἐς δ᾽ςα! ογὰπὴ εχ ᾿τα!α ἴῃ δὶ- 
οἰ νᾶ τε Τηϊσγατίοπα 18,18 ἰοοις ἀς 
διςυΐο ς Ἰλοπια ργοβασο 59,40 

Ἀπιηζίας εῖγο, 5. χ, Ταγαυΐηιὶ ἀοΐο πε- 
ΟΔΓΙΓ 255,34 

Αρτίμτη, ρει πιατία οἰ ζογὰπη ντὸς 481, 

14.612,218 Δὰ Απιϊῦ ςαῇτα Ἐ4. 669,5 
Αῃτίατοϑ ἔσξάιϊις οαπὶ ΤΑγαυίηῖο δ11- 
Ρεῖθο ξαείσης ζςο,. Ατὶο δ οροπὶ 
ἔσταης 304,25. [κατ αὶς διιχὶ! αὶ παϊτ- 
της σοπιγα ἀοπγ. 343,3 Οὐοτίοδηῖς 
ΔῈ ΧΙ ΠΑ πηϊττιιητ 412,27. διοι!οϑ ίεσα- 
τος ἀϊπηϊτίοτς σοσιιητας 446,10 Δη- 
τίατιιπι πϑυᾶΐς σαρίταγ οἴ Αἰίαιιοῖ η8- 
πῖθιι5 δὲ ἐπ πτιιπιεηΐο πδιιτίςο 612,39 

Αητίατος δὲ Ξαυοτῇ ργα Πάϊδτῖ! Ουἱη. 
το ἴς ἀδάιιης 61,24. ἴῃ Απτίδτεγη 8- 
στιιπ σοϊοηἱ ἀςάμποιηταζ ἃ τε πη τῖς 
δις,41 Αὐτίαταπη ἐχίαξες σα πα “Ἔα υ15 
1ῃ 1 τὶ Ποτιι ΠῚ Ἄρτοβ ἱπουτγίδητ 616,39 
Αἰτίατες δα ἀεξείξιοηξ (ρεζϊαηι 619, 
τι Απτίατος, τιπὶ ἱπἀϊσεηα;, ται οο- 
ἸΙοαὶ Ἀοπιδηϊ, ἀςεβοίμης 646,29 νἱ 
ζαρίπηταῦ 6.4.8, 8 

ὙΤ. ΑὨτοηΐιδ ἀθοςΠΊνγ 682,7. 704,45. 

714,19 
Ἀρεηπίηὶ τηοητες 8,5.11,34.182,.4.6 
Αρίοες (α]ογαπν,κυρξασίας 129,39 
Ἀριοίαηϊα Τατγααϊηΐο Ρτΐςο ἐχριισηδη- 

ἴὰΓ 186,19 

Αρίμπι, πο τι γος [ἰδ γατι! πὶ 4.4, 

34.771.2,1.4. 
Δρορβϑεβερπγα Ν Αἰετῇ 292,18 
Ἀρρε!!ατιοπιθι5 [πα αἱ ΠΠπηϊ5 σοπία! τατος 

411,23. Αρρεϊατοπιθας (μαι πο 
Βεέλιε δηιηνι5 τἰριάι5 283,50 Αρρεὶ- 
Ἰατίο σι ργουοοαιίο ξογεη 5. 292,43 

Αρρετεπύο πιαοτα, ργαίςητια ίξρε ἀπιτ- 
{1Π}|115 6 96,19 , 

Αρρί5,δαδιημπι ργσηοπηξ Οἰδιάϊοτιπι 
ὃς Ηεγάἀοαπϊοτγιηι. 

Αρρτοθαγῖο (ξητεηιία ἤεθας δά πηιγπλιι- 
Γαῖίοπα 404,39. ἱτεπὴ δί ἀςο]απγδτίο- 

Ὡς 4.87,33.540,2}2 
᾿Ααυδίδοτιῆςι5 φἀμιθεταγραγα 62,38 Α- 

4υδιτηξεέζα,ροῖα ποςεῖ 677,23 ἅψις 
οαἰιὰα; 29,38 Ααυς ἀμέξας,ν πᾶ ς πιὰ- 
σοι βοξοΠΠπηῖς Ἀοπηα: Πγιξξυτῖς 20 ο, 
26. ἀε Αφυπκάμέξιθυς δεηατυδοου- 
{|τὰ 79,791 
Αφυδιοτγεδίηξεαητας 618,22.6 69,9 

Ααυμλ Ταγχαϊπίο ρι!ειπι ἀς ςαρῖτε τὰ- 
Ρ τ, δ αρτοτερουιῖς 18.4.15. Ααυη]άγαπι 
πἰάυ5 4 νυϊταγαπν ἀρπιίης ἀϊταγρα- 
τὰ 261,6 Ααυ]]αγιπι υισατία πη 75), 
4 Αφυΐ]α Ἰεριοπὶδ ἐσ Βοῖϊε τεοερῖα 
663,5 

Ο.Ααυας σου] 731,16, 661,36 ἔοτ- 
τππ|ς ἀευαςῖς Ησγηῖςοβ 532,47 ἀς 
Ἡετγηῖςῖβ οὐμδζ 535,46 

Ο, Αφυμπῖι παγγατῖο ἀς οἰ οδσαγι πῇ ἐχρατ- 
σατίοης ζοΟ,30 

Τι, ὃς ΜιΑΔα], 6 φοοἰατατογαπη Πα ΠΊοῸ 
281,41 διςοιητιγ 283,4 6.218 5,18 

Μ. Αφυμπ (ἔξει Ατο ΠΠ) ἀρρ οΐαπὶ 260,» 
Αφυ πα ]εχ 789,10 
Αταίιθτεισαποα 1οο,26,32. Αγ Μαχί- 

τῆλ 33,5. Ατὰ πηᾶχίη)ᾶ [πιιςητοῦὶ Ρᾶ- 
τῇ δῦ Ηεχουϊε ἀεάϊσατα 773,43.77 4» 
4. Ατα δὰ ᾿υΠυταπάμπι ὃς ἔσεαι ετα- 
ἔα ιαι,2}2 

Ατατηιδ(ίσι Αγ πιιϑ)ροετά νεται 7 ὅς, 
13.4 6.1 

Αταϊογίς μαδίτας 644,14 
Ατδθίτος Ρογίξηα ςαρίτιγ σοπιγουετίς ς 

Ἰατγαυϊηϊ5301,:8 ἀγθίετὶ ἰη φαϊῆςα- 
τίοης πγαίᾳ Πάςὶ 6ς8,47 

Ατοα ἰαρίἀςᾳ [Ἐγαδη 18 ογαου 5 510 γ}11- 
ΠΤ χόο,20 

Ατοδλάςϑ προσέλίινοι 779,17 τηοηῖδῃ!5 

ΧΙ 

φϑυιάςξης 11,24. Οὗ ἀΠΠιλιπ| ες ῬεΪο- 
Ροπηοίο ἐπηίστδηῖ 5 5,18.4.9,38 ρτὶπιὶ 
Οἰαοογιηη ἴη [ταἰ τα πη ἐγ! οης 9,20 

οὐ Ευδηάγο αι: ἴῃ Ἰτα] απ ητα]ς- 
τἰττ [οἰταπηςητα 2 6,2 8 4115ΠῈ ρτίπηιπι 
Βιαδίταη ἀϊ ]οςιπη ἴῃ [τα]! σεροτιηζ 36, 
5 Ατοδάϊιπη πυτηςη ΔητίαμΠ δζ μοπο- 
ΤΆΤ Π ΡΔῃ 25,36 
Ατοδάϊα,οἸ πὶ Γγοαοηΐα 77,24. Ατοᾶς 
τα τεχ ργίπγις Αἰἰὰς 49,19 Αἴρᾶ- 
ἄτα ἀπαυιμσι 40,3 8.5 5,17 

Ατοαηὰ (ὰ0 τοπηροτὶ [ἐτυδπία 482,2: 
Ατοδηᾶ Πγυ]τὶς ςσοπογοάϊτα ποῦ ἐϊῃ τς ας 
τἰσςηταΓΙ69,4.4.176,47 

Ατροοσιηιατς τη ΑὙχ. 

Ατομοάετηϊ ες, σςβοη Ατβςη, δι8.1 
Ατοῃογαι ε5,άγς ἢ, Ατῇ, 206,35 
Ατέξιηιιδ,ροοῖα γοτι 1 5 5»13.5 6,1 
Ατάςας, [γ{Πς ἢ] 5, Ατάςα ορ. ςοπαϊτος 

18,4. 6 

Ατγάςαια;, ρορ. τὶ 326,18 Ατάςατιπι 
ξετίαϊες 3110 Ατγάεατεσ ἃ Ταγαυίηίο 
ϑΌΡοΓθΟ Ὀρριισπαητιγ 261,19 1η4ι- 
εἶδ5 ἔλεϊπης οΠλ Ἀοπιδηὶβ 277,5,36 
ςοπιτγοιιειίο ἄρτο οχοϊ ἀῶι 729,45 ον 
ἀρταπη ἀτη Π πη ἃ Κ οπηδπ:5 ἀςίςςιης 
730,41 ἴῃ ΔΠΊ]οἰτίπ ὃ ἰοοἸετατξ ρο- 
ΡυΪἸκοην. γοοὶ ρίμητις 736,4», 

Ατ απ 5 δι 5, (41. αὶ ἐπγα]ως ; Οίοηγ- 
{το ΑἸΪαΔςς) τοχ ΑἸδα;, ἱπιρίᾳ (Ὡρεγθια 
Ραη.1],γ7γ76,49 

Ατετίηϊ, ρορ. Ετγατίας 189,9 
Αὐροίτη Τιθογίη ργοϊοπμπτισ 30,40 
Ασροητι πηϊπα: αυΐηαιο, πα Πτἰθιις νἱτἰτίπα 

ὁ ργαάα ἄτα 397,42. ΑΥὐρϑητί ταηταπι 
ἀοηάταγ Μδτεῖο ο ριςἀδ,ημδητιπη ἰρίξ 
ἔετγς ροῖϊος 414,21 

Ατὐρος Ἀςβδίοιιπη 14,17 
Ατριμογᾶ (ξἀϊτίο 471,37 Ατρίπματαπι 
[ἀςει ἀοτιτῃ Οοπητη ἐπιδεὶὶ ς 8,14. Ατ- 
δίθα αποηΐς (ΆΟΚΆ 17,12 
Ατροί!ς! οἰγρεὶ 17,4 

Ατϊοτοβίη ὀρρυρσῃ. ΠΊΝΓ, 316,2, 412,24 
ΑὐἹετῖθι5 ἀποιτίαητυγ ροτῖα 648,5 

Ατὶοῖδ ο χ Πλάϊ!5  οπια ἀπῆἴαι566,.46 ἃὉ 
Εἰτγυίοῖς ορρυσπάᾶτας 304,19 
Ατοίηι, ΡΟρ.1 εἰ} 326,19 φυχ! Πα ἃ ΓΟ - 
ΠΙΔΠῚ5 ροτιηζ 4.20,33 ἈΟΓηΔΠΟ5 Δ((15 
(Δητ τη ἔοτο Βεΐσητιῃ 317,10.326,9,26 
Ατίςῖπὶ ὃς Ατάσατος ςθητγομετίο ἀρτὸ 
ὀχοϊάπητ 729, 45 

Απϊοογατας Αγηϊοάεπηὶ ρα. 418,37 
ΑπΙϊοογατία πο Ἀοπηα ταπτιπι, [ξἀ εἰ- 

ἰατη ἴῃ Υἱοὶ ἰδ ρΡορα 5 389,19 
Αμποάοσγηις, Ατηϊοογατῖς Πἰ 5, τὰ Μοὶ] « 

Τὶς ςοσποπηϊηατιι5 418,36 44 οςςαο- 

Ὡς δὲ 414 νἱᾶ τγΓαθ ἀπὸ (115 ἱπι18. 
{ετῖς, φιοπηοίο εἄ ρείοτῖτ, δζ ιοπΊΟ - 
ἀοίη εα ἀεξιπέλι τ 418,.4.3. ἔοσΠ- 
τ Δ ΠῚ ρδτγίας ορογᾶ ἤδιιᾶζ ἴῃ ργοῆϊραπ.- 
ἀϊς ΒΟ. Βατθατῖς 420,8 Ρ] δίς ἤππ- 
ἄϊιπι ΠΡῚ ςδο!]Π ας πη 5 οσηπίδι5 420 
ὡς {πρροτης Ατίοῖας ξεσεπαῖς ργαἢοῖς 
[Γ 304,29. 421,2. οἰΑεΠπηα νἱέξος 
τ ΡΟΥτΙΣΓ 421,32. Οριϊπγατῖθι5 Οἱ- 
πιδηΐς ἰητοτα τηρεῖ, γτάπίάοπι ΠΡ] 34. 
ἢγαϊς 411,4.0 τγγαπηίάςπι ντ σεῆετίς 
414,4. Ταιαυίηλαπι ἐχίμ!ςπὶ Βοίριτῖο 
εχοὶρίτ, δὲ πλοχ ἀεξιηέξυτη (ςρεὶττ 358, 
19 ἴῃ {ἀπηπηά  ςοιγῖταῖς ορρυσηάτας Ὁ 
χα] "ρι15. 4.2 4,.4.4. οὰπὶ τοῖα ζοσπαᾶ- 
τίοης {Ἰτρίτιις ἐχοι ἀΐταγ 4.26,2 6 

Απζοτοῖες ΡΠ] οορμυς ἐς Ἀσπηξ ςοπάϊ - 
τουι5 δζ τεπηροτς αὰς (ςτΙρίοτιτ 58,2 ῳ 

Αὐτοὶ Ατοδάϊοα 39,18 
Αὐτὰ ρυ οὶ Π.411177.5,2. 5. ΔτΠηὰ ΡΓῸ σεηία 

ἱτηρογαῖα 221,20,4 64,21 ἈΓΠῚ15 ἀεςοτὶς 
ἸηΠταίτας 540. ᾿απσητι5312,20 ΔΓΠΊΔ 
ξυϊπηίηε ρατγείπῃ ἔσσάδηταγ, ραγτίπη ρ[4- 
Ὡς οί πλυπται 563,12. ΔΙΠΊΟΓΙΠῚ ςοἷ « 
Ππους ἃς {τερίτα τογγτατασ ΒΟΙΙ5 533, 
39. ὁ 27,41 δγηᾶ δοίτι τγλάεσς 'λοπη. 
σας τσηιτ, ροιίας οςςὔθεις πιάιο ς 

Ἀγ ὴ 



Γ 
6το,46 ἀτπιοταπι ασοταὶ ρδυετὶς ἴῃ 

ψιθεπιϊπας εν! 35.4.19. ἀγπια Οὐ πη Δ η 15 

40 ναΐταπισητο αἀετηςτῖς Ατποάε- 

τηι15 4.23»2}4. ἀτπλᾶ ἄς σοπίξογδηταῦ 
413,54. ΔΥπιογιπὶ στο ἀἰτατίοπξ το] τ 
τγιᾶημ5 424,27 ΔΓΠΉΪ 5 ΓΟροῖοΓα [χ4}1- 
οεῖ, {ἰ νοτθἱς ἱπιρεῖγατὶ πεαιοᾶητ 487,3 
αὐπιὶς ἀςοίφαητιιγ αι; γετοὶς πο ροΐ- 
ἔχηι 149,22 
Ατπιδτιγα ἰδυῖα 309,8 
Αὐηηῖρογὶ αἰ ΠῚ σα ΠΓΟΥΙΠῚ 154,39 
Ατπηρσοτ Βοτο ἔπο Πές! ἐπὶ ρτςίτατ ορο- 
ΤΑΠῚ 707,30 

Ατγλ Πα» δυγοα 6 63,35 
Ατῆϊμις πογος, ει Οὔάζιις 288,47 
Αττιοπη πα ραρσηα 291,5} 
Αττὸος 4145 ροριΐο Ἀοηι. ςοπιπηςη ἀΑγὶς 

Ἀοπλῖυ ες, 4145}; (Οτιιῖς ὃς ποίριτιθα5 
το! ετῖς 9 8,20 

Ατιπ5 Ὠ επιατγατὶ ἔ, 184,40 
Αταπς Ροχίδαᾳ Ετγυίσοτιπι τοσὶς ΠΠ ως, 

Ῥτιάςης ρατγὶ σοπΠ]Πιτη ἄλι 300,6 ἃ 
Ρᾶῖτς οαππὶ ραΐτς σορίάταπη 44 Ατιςῖατα 
ΠΡῚ (δϊασαπάλιῃ. πλιττίταγ 420,58 
ἴῃ Αὐϊοῖα ορριισαδτίοπο Οσσιιθις 

30.4,18.431,35 
Ατυΐροχ, ἱεροσκόπος 95,6 
Ατχ Οδρίτο!ο σοητῖσια 645,23 Ατοῖς 

νιδὶς 532,3. Ατοῖθιις ὃς πησσηΐθιις τι - 
ταηάϊς δά! δεητι Θπυουῖτὶ ς 6 Σ,: Σ᾽ 

Ας, 4ι14}15 ὃς αυᾶητιι5. ΠΕ ΠΊΠΉΙΙ5. 5 8 6,11 
Αἰπιιπι ἀεοξ πα. ππυίτατας ΤῸΝ οπιὶ 
ἰὐπι5 Ὁ} δτυσῖας, οἰ οσα εἴας, χν 674,33 

Αἰθδηῖιας, Ἔπεα: ὃς Οὐευία Πἰίας. :72,2 5 

τεϊξῖο τεραο Ὀαίογ!εῖςο Ἡ εέξου! 445 
ἴῃ Ράτούπατα πηροτία πη το τα 38,35. 
44.4 Δἰραυϊας Εὐπγίςο “Βα 68: ρατεῖ 
ἴῃ τεσηο [ματι οςςάϊτ σ 2,23.775,56 
(τερπαπι οαπὶ Ἀ οπτεῖο ὃς Ἀσπιο, ἔτα- 
τεῖθυς (ιἴ5, ἀϊα!ἀϊτ 59,52) σα ςΠῚ {{- 
βῃο σοητγα Μεζοπιῖ ν᾽ ΠΊ ΔΟΙΠΊΑταΓ 
δι, 15 1Αυϊηΐαπι ἠοιιοίοᾶ [ΟΠ] 1οἶτε ρετ- 
αυϊτίν. 776,15. ΑἸ ΔῃῚ ςοηάϊε 53,27. 

172,25.776,}3 
Αἰδδηιϊαβ αςι5 38,3 
Αἰζεηάετις δά ἀϊσςη 4. οι. 28:8 
Αἴες, δι Αἀΐες, Οοιγὶϑ Ε, 21,16 
Αἰάσδοιις, Τοῖς Πϊτις 50,43 
ΑΠξετου σογροτῖς αΠοττὶ ἰροποηεπι ἔὰ- 

ΠΕΓΟ τα ΠοΙαΓ 711,14. 
Αἰγτίογαπι ἱπτρ γι 1] 2,54 
ΑΠΎ 15 5 γγαοιμῖες, οἷν πηρίοηΐοα ς.4.4,16 
Αὔἤγίας Οτοϊτοηΐατος, οἷγ ΠΊρ.4.8.,37 

Αἰγίαπι ἃ Ἀοπγαΐο ἀροτταηι 8 8,31.173,23 
ΑΕ Ταπι ρα] συπη 230,2.» 

Α. Ατοεῖαϑ σοπί} 673,1 
Αἰβοπαγαπὶ ατηδίτιις 219,12. 62.4.14 

Ατμοπιςηῆαπα εὐπατρίδαι ὃς ἀγροῖκοι 
81,9 Ατῇεηϊςηἤιπ) θῆτες 84,9 Ατμε- 
τϊεπίες ἀοδίτα ραιρογίθιι5 γε πη Ἔγιης 
δοϊοηίς (παι 359,1 Αἰμεηϊςηίεβ γα - 
ρι πη οὐ Ἔχτογογαπι ἐχο αΠοπ ἐπὶ 
89,21 Ατβεηϊοηίες ὃς ᾿ς ἀα πτοηὶὶ 
αιιᾶτίς ςορίἰ5 Ρειίας ργοῆ! σατίηι 684, 
39 Ατμεηϊςηίες 414Πὶ ἀἰι ὃς αι πὴ [Δ- 
τε ἰπιρογατίης 3,8 Γασεδαπιοηϊία ντ 
{εἰυδανδτῖας 687,10 ἱπιρθγῖο χυτὶ 
89,30. δῷ Αἰβεαϊςθιι5 ἰασος ροτιοῖ 
ἈοπΊδηὶ 67 8,17 
Αἰ επίςηΠο γε ρ σἰουία σΣ 48,1 Αἰδε- 
εἰξηῆς τείρ. ἀπῆμο ἱπηροτῖο δἀπιίηΐ- 
Πγάτυν 268,39 

Αὐἰιοπαταπ,ἴος [τ]. 41,58 
Αἰβοταταπη σεπετα ἄπο, εοταπιαιε σεῦ- 

τἈτηΐηα 475,38 Ατἢ]σταγα ΠῚ σογιαπηϊ- 
ῃᾶ τι ἀρ νεῖοτες, οαγΠι5, πέτα, ρα - 
φάτις 480,4. ΑἸ] τα, ρθη δ ταπ- 
ταπι ρτατοίῃ Ἐς, οοτογα παι ςοτταθδης 

475,39 
1, Ατήΐτας Γοπσιις, τυ πιπιι5 ΠῚ ΠΙτατὶδ ρτῸ 

ςοηίμ!ς 736,17 
Μ. Αἰ (ἄμε Αι Π)αρρ!ςἴαπι 2 ὅο,: 
Ατίας, ρεΐμις Αγολαϊα το, εἴδαμε ΡΟ. 

ΙΝ ΡΙΟΝΥ͂ΒΙΙ ἨΑΤΙΟΆΑΒΝ, ΑΝΤΊΟΌ. ἈΟΜ, ΜΝ 
{ετῖτας 49,518. Αἰἱδητὶς ἴῃ τερηο μος Αἰὐοπας, ΠΓαρΥ συΠΊ ἀγπγῖς ΡΌΠ, πιϊρέαηξ, : 
ςεἰϊοτὸβ 4.9,37 

Αττὰ ἀϊεϑ οἰλάις Εαδίδηας 481,22} 
Ατέατιις ΒαὈιτι5 ἴπ δι 530,16. Αἰτα- 

ταϑ μα ῖτι!5 ἴῃ πη ΕΙοτα 2 62,43 
Ατνάτίηιιϑ, 5 ΕΠΊργΟΊΙ σοσποπΊοη 341,9. 

432)6.γ36,16,3» 

Αἰτειζατὶ ἀθος 403,9 
Αττῖςα τα ΠΊρΟΓ ΠῚ γατῖο 51,7 
ΝΝευτας Ατεῖις (Εεἴτο Αἰτῖας Νδυ]5) δὰ- 

σαγ 202,23. οἴδηπι το] τοῦ α πηεάϊο 

204,40 
ΤΣ ας Ατεῖμς,, Υ οἱίςα: σεητίὶς Ῥεῖποορϑ 

“8ϑι,.9. Ματγοίαπι {πρρ]ίςεπι Ὀοη!- 
φῇς εχοίρίτ, ὃς γεθιι5 σεγοπα!ς (Οοἰτιπι 
αίοι(οις 481,39 ΨοΙίςος δάμιεγιπι 
Ἀσοπγαποβοοηοίζας 483,27 δ6}}1} ἀτχ 
σγδατιιβ ἃ Υ οἰ οἱ 5, ἴῃ 1 ατίπούιπη ἀρτοβ 
ποι Ποηοη ἔλεῖς 4.89,13 Μάτοῖο ἐχ- 
τέγη ΠΥ τας ἱπηροτγιαμη σοηςεάϊε, ἴ- 
Ῥίε ἀοπιείειςα ργαςοξ 490,59 Ρορι- 
Ἰαγίτα πὶ ποτ} ἱγας ἴῃ Ματγοίππι οχᾶ - 
οας 527,75 [Ὀοὶος ροραΪὶ Ἀοπλ.ἰπηέε- 
ἴϊατ 534,1} τηδηιι ρχΟπΊρταϑ »(ξἀ ςο- 
Ρ ἷ5 ἀςξη ἀϊ5 πλϊηι5 ἰάθη ει5. 5357)24 
τη ργαϊίο πτουβοίτιτ 535,2 8 

Αιγὶς πιαίοτος δὲ ροϊϊοτὶ ζι,; 6,31: ὃς 
11,19 , 

Αὐδτιτῖα Πἰπλῖτες ργαῆσεηάι 13.4.7. Αὐά- 
τιτία τῇ (Ὀγυΐτζατεπι ἀσίς, ὃς δὰ τυγρία 
ςορῖς ΒοιηΐπΕ5 314,43 

Αὐάαςος ὃς ριισηδᾶςεβ ἔστι (οἷεης Βοπηὶ- 
πὲδ 16 Θχτίδιη 15 ΡοΓΙΟΙ] στὰ πεςεῇῃ. 
τατίθιι5 351,38 Αὐάδοία ἀπςοιπὶ 4π0- 
τιιη ἀ44πὶ [αέϊα ἴῃ πιασηΐϑ θεἰΐοτιιπι Ρε- 
τίς] 15 589,41 

Αμάίεηήα ὃς αἰτοῖα ραύβ5396,1 
δα αιάίτογιαι (επί 5 σοἸ]Π!ΠΠδατα 40 1» 5 
δυά!ςητίαπι {Πγερίτας δὲ ΒΙοητίιπι, ἴῃ - 
ἀϊσαητ φιο δαΐπγο ἀἰσεητὶα γεῦθα ἐχοῖ- 
ῬίαπτιΓ 587,41 

Αὐεπτίηὰς δή τας, Γὸχ ΑἸ 57,30.776,4 5 
Αἰὐεητίηας σΟ 5, [δ Α ΘΠ ΕΙΠΕ 5 ΠΟῊ5 25, 

31:.-66,518 δῷ Απεητίηο γοσς ἀοπουηῖ- 
παῖὰδ 57,30.776,4.5. Ραϊλτίηπο σοητὶ" 

σὰ15 73.223 ΠΠΠΠΙΓΟΓᾺ Κοπλῖο το 4,3» 
γτδι δἀάιταγαῦ Αησο Μαδχςοῖο 182,23 

Ροριΐο αἀ πάιβοαηάμιπη ςὅςεάιτιι 659, 
16. οσουράτι ἃ ἀεσεπηιτί τη ἀςίεττο- 
τῖθυς 714,15 ΟπηρΐμπΊ πη γτθα ςο}}1- 
{πὶ οαἰττῖ5 ἰοσαη ἀϊς ἀρο!Πηπι5 72.4.1} 
ςΟἰ αν. πγαχί πγπ5 230,34. Απεπτίηϊ 
ςοἱ τς αἰτιτιάο ὃς ἀπ ται 182,23. ὅς 7, 
44 ἴα Απεπείποτοπιρίατα Πίδηδ 659, 
16. Αὐεητίποπι ὃς Βα]ατί πιΠὶ ἴητοτ {ἴ- 
τι ΟἾτοι5 ΠηΑΧ  ΠῚΠ5 200,36 

Διμεγηὶ ἴδοις 774,33 Απεσῆρ δάση 
ΠΊΟΠ5 426,7 

Αὐοτγαῃ οἷϑ ἀἰϊς ίδοτα ππτ 62 8,38 
Αὐετγαποατοσία (ουΠοΐ4 32 ΟνΙ 5 

ΑὐΠ 11 ΕρίτοπηαΣ χα, 44 

Δαραγες, οἰωνοπόλϑι: ΘΟΓΠΠΊ 16 ΠΊΜΠ115 
15.5.2. Αὐρατεδ πηογσεάς ρι δ] 1οα σοη- 
ἀπάι ἴῃ τηασιῇτ. οτεατίοης 81,40 
ςοπίμϊαπτισ 2Ο1,41 σοηἤαππταγ [ἀ- 
ΡεῚ δ᾽ θυ] τπογαπιὶ ογαςυϊοτγ ἐπηρτῖο- 
6 219,36 οαπι ροπιὶῇςίθιι5 τεσ ἐπὶ 
(οτοτιιπ ἀεῆσπαηι 278,6 δἀβίθεη- 
ταις δά ἰοριιηι σοηβτηγατί ας ΠῚ ὅς 9,1} 
681,14. Δυραγαπη οἰατΙΠΊΠγι5 ΝΝ εις 
Ατὰβ 295,2 
Αὐσαταίος ΙοσοΥΠΊ αἰ ΠΟ πῈ5 20.» 
45. Αυρατγα "5 ἀγεῖς Παρ γὶ 203,14. 
Αυραγαια τὶ ΟΠ} Οαίατις 780,7 

Σ 

Δαρυτίπας, ΜΙπαοῖ σοσποπ. 433,:8 
Απριμξις ΟαἸατ οΠαΠ1ὰ ΡῈ |1ὰ ἰορὶς 6,35 
Αὐτίσαγαπι σοττα πη 1Πᾷ 475,36 
Αὐταηοΐ, ΡΟρ. [ταῖτας 15,19. σεηβργοςο- 

τ, γοδιυῃῖα, ἔεγίπο αἰρεέξιι, δε ΠΠ]Ἰοοία 
367,6 Οαιϊηρδηΐδ: Ορτίπηο05 οἀΠΊρΟς 
τεποηῖ 366,27 Ἐςβοῖγαποβ ἄστοβ ἃ 
Ἀοπηδηῖς ἀεροίζιης 366,29 ἃ δθγυϊ- 
Ἰΐο ἀσιιησιητας 367,20 

10. 510 1}14πὶ 18,8 
Αυΐοηϊδ, [τα }12 2 8,15 ; 
Αὐυΐοπῖιις ἤπις ρο(ς Ττγσῆςηις τγδηΐν 
Ποπινπᾶτα 9,47 ί 

Αὐίρίςατο τεβ τάμα σΑρείΠτι}Γ 2. 98,29. 
Ααίρίοιο αἰγὶ ΠπυϊτοΟὨτγοιιοι ἴα 793,17.. 
777,48. Δυίριοις (ξάες ὃς Πατιο αα 
ορτίπια 80,4.,0 Δυρίοἰοταπι τοὶισίο. 
ςοητειηρτα 1 ἀΠΊ Ι Πάΐς πηλρι[γατῖ.. 
Βι5 81,3ς ὈΝ 

ΒΑ] οηΙὶ πρυτὶ 
Βαθγίοηΐα: ριαῇαπιία 

Βδοοβαπαίια Ατῆςη. 
Βαςομίαάλτιιπη σοι 18 
Βαςοϊιὶ σας οα,1 Βαςοθο τοΠΊΡ τη ε: 

νοῖο δι ἀιῆςας "οίτυτηϊις ἀϊξατογϑς 4, 
26 Βαςοδὶ 465 ἀξά!ςατας 414,44 ἮΝ 

ΒΔ0ΠΠ]ο τογγα ρᾶγτος οἰγο πιο γι διιης ἘΝ 
ἰεέζογες 258,14. Βαςυῖο Ἰίρῃεο ἘΠ: 
ταῖο Δ Γοα πὴ γΠΓσ ΠῚ ΠΟΥ ς ΒΙΆΤΩ ἶ 
ΑΡρο  ηὶ ἀοπαᾶς ζός,ῳ 

ΒΑϊτει τοὶ 
Βαιθὰ ργοπυα 
Βατγίσατι5, ΗΠ ογαι! σοσηοπιεη 
ΒΑΙΡαγῖο5 φαΐθ 5 ρου Πππλι πὰ ἵπ το 

τῖΔ76,16 

Βαγθιῖσα τα [4 νοτίας 4 
Βαγθιμ! δ σορ ποπΊ. ΠΕ ΟἼΠΠ 43, 
Βαῖοα, Τοιςτὶ Πἰϊα, [λατάαπὶ υχοσγίςι 

ἄλτο,36:8ς 40,18 
Βλτῖδ,ορ. Αθοιῖς. ΠΕοῚ 
Βεατίτυο νυ] σοίη ἀπηρ[ ΠἸ Ὡ15 ΟρῚ Ὁ, 

ηἴτι 747,26 ποπείϊαις πιοτιδὰ 
νοϊπρίατο 317,17 Βεατιτ 4  ηἰς μι 
Ὡς σΧοΠΊρΡΙ 135,32. Ὁ ἃ ςτς δὲ Βο] 

Βεδεγοιιπι αὐχί τ ἰδτα. ι4)} 
Βε!]άτογειη ἤοτὶ σοσὶς μοςο τας 178, 

Βε Δα τη σά ι5 οἰ μ}}}15 δί ρει οΗ58 
115 Γι στ 175,35 

ΒεΙ Ια ρτᾷ οὐηξλῖς5 αϑεοοἶδθιι5 ΟΣ 
Πεο 482,7 Βείϊαιαι αυσίται ἰνασεΐ 
πΟηθΌΠ}}Π15 140,9. ΠΟΠΩΠῚ 10{{8 ἃς 
ἀς οαὐΠὰ Περί ετιάππλ 48 6,31. Β 
Ταϊ{| αυέξοτεβ το ἐχοίϊ 479, 
Ἰοτερεσοῖε μα Ἰςετ, ἢ νοι δὶς ἐπηρι 
τὶ ποαυόδης 487,4. ΒΕ ̓  ρταὶ 
ποη ἀξοίξρορυΐο ἐπυρογίμπη ΔΠΝ 
τὶ ς99.4» ΒΕΙΠ Ἰοχ σοπηπαιη 5 
ἀρεῖτο τηδττο ἤλτ ἰπυαίϊο 143,37 
Ἰαπα {Πατιιπη, ἰαγα ργορυ ταῦ 
Βεί α πα σευ γῖς Ρεοι ΠΙΑΓΙ ΠῚ ΓΟ 
389, 8 Δα Βε πὶ βα οἶτον σοῖς 
ορας οἵ θοπούήμςς390,:56. Βεϊ[α! 
Ρυρσαα, δατία τοὶ ἤπε πλϊ πίπηο ςορί 
ΤαΠΩ ἀοτγ  ππσπτο σοπῇς οπ42. 3 
ΒΕ το! αυΐα οπιρε5 οχἤίγραη 
{201 ἤλῖραχι 44,46 
ΒΕΙΠ  ΠΠρογι τὺ ρὲ ες Γεσο ΠῚ. 8 
ΒΕ ἱπυροτπι μεσ νἷςες δά πηΐπὶ 
ἃ ΞΟΠ] 6 69,13 ἀς Βα τοσπο 
ΡΟΡυΪς 87,27. ΒεϊΠοτα! πὶ οςοᾶ 
ίχρε νὶισο σαρταθδηςοπίυ!ες ὅγ9 
ΒεΙΠ ραςὶ συγ προ ργξοριαγίης φοπί 
Ἀσπι. 590,41 ΒεΙΙα αὐσοῦραπζ τεη 
Ἀσοηλ. 659,59 ὑμὴν 
Βεΐ]α ρει π|ὰ αι 319,6 ΒΕ πὶ 
Οἷς, ΡΟ ΠΊπλυ πα 401,4.4. ΒΕ 15 ὃ 
Ὡἷς ρϑοατὶς Ἔχουίτυγ ξἀἸτῖο 40, 
3582 6 Βε]}15 Ἔχτογπὶς ςοπιροῖ 
στ ἀς(ςσατ  πτο τη 585,33. Ρεὶ! 
τοῖτιπα ρογα πηγαῖς ἐχογίιῃτα 
ἐστογηα σοδλης ς 49,45. ΒΕΔ ΕΣ Ἢ 
ἐχοϊταηταγ ν᾽ δῦ ἱπτς Π αἰδ οἰἘ ρει 
Ια πὶ -:ο,4. ΒΕ Πς Ἔχτογηῖς (Ὀρίμπτι 
ἰητείπα 359,5,.} ΒΟΙ]Α ἐχτοῖπᾶ οἵ 
Ἰητε ἢ ηῖδ σο!Πἀτα,ντ Πα ν᾿ ἀθτας 783, 
ΒΕΠ ἀςπαητίατίο 139,6,1ς ΒΕΙ Πρ 
οαῃδτος 22,25 ΒοΙΠ Πρη ἀΑγδ σ᾽ 
32. ΒΕ] Πρ ηιπν το Βὲ5 ἀατας τ 68,3. ᾿ 

ΒΕΙΠῚ ς4{|: {{π|368,2..71039 
ΒεΙϊοιιπι ἑη ραξξοτοϑ αἰ 74 ἐλ 

ΓΙ 



ΙΝΌΕΧ 
ΟΥΝΙΠῚ πημτατίοπο5 σοΐοτος 74.4.8 
οἰογᾶ ργαγηῖα ρεοιπία 2.:2.3,39. ΒΕ] 

ἀγα ράττα, ΒοποΙΙΠΊπιο ἃς τι ΠΠππο 
᾿ἐποηταγττ] 0 369,28..4.88,23.741,3 
λε σα ἴᾷςτα 144,52 Βε σαι τογιπὶ 
εἰοτίριϊο ἀσσυγατε ἃ αι διις απ ρετ- 

τς ΟΣ ταΓ; δ οἰ Πα τ ΠΟ ΟῚ το ΠῚ 471,13 
εἰλδιοτῇ βάϊςατῖο ὃς ςοτοπατῖο 480,9 
ἸεποΠοςητία σοπο! Πητιτ οτίδπι ποῖι- 
ἢ Αἰ ΠῚ1339,17,3} 
Θης Ποϊ Γι τὴ νὶβ 304,42. Βοπεβοίμιπι 
τοίρίεπάο ςοηξειτονι οι 162,32 ὃς- 
ἐἤοία πη Ρτίματα ΠῚ οἰ ΠῚ το ῖρ. Ἰθσοπι- 
ἼΟ4ο πο δοςορταπάιϊιη 452,38 Βὲ- 

Ἱἰπγίτατγ,ποα ἀσσορίατιισ 674,6 ὕεας-: 
τἰ4 ἴπ ρδιιροιε ἱπῆσηϊ νίστατο ργααϊ- 
5 (ΟΠ ατα, ἱπηροπία: Ποπουὶοθητ]- 
Φ.741.18 Ὀεπεβοία Βοπηΐπιυπι αηδη- 
οὐτηηις, ΟΥ οἶα ρατεπιθ. πατυταὶς- 
"ἀεδιτα πο ροἤίιητ αἀϊπγοζο 521,22 
πο ΠΟΙ Οτι!ΠῚ πιο ΠΊοΥα πο εἰ [δρε- 
ἰΔα νηᾶ οἰπὶ Βα πε δέξοσγιιπη σοτροιῖ- 
514,28 Ὀεηοῆοιῆς [5 ἀεθῖτας στα- 
54 Π| ἀεροίζεις 214,40 
ἈΠ ρατς ρτγοάίτου γαρτάταγ ὃς ἀΠΣ 
ΤΡΊΤΟΣ 171,4. 2. 
ΣΑΓΙΟΤΌΤΩ σεΙτΩ ἢ 4.75,37.479,18 
πε δί ρος γεξεστα ναία ασάδτία, μη. 
ἴ ΒΟΙϊ ΠῚ του θῆται 6.4.2,39 
ὯΠῚ ἔτι η.32,5. ἴῃ Βοατῖο ἔσο τεπι- 

1π| Βοετ Πα: 532,4. 
ἐμ ῶρατα πιδηςῖρ. 402,23 
ἼΡΟΡ. [μα1|132 6.19. ΒοΙα 4 Ματγεῖο 
ϑΠΡ ΠΩ τΟΓ 493,43. ἃ Ματοῖο γἱ οαριᾶ, 
θρτα, ποςυ 8 4.9. 4.)30 

“δ ργχοίλγα Οηλη14, Ὀςο δά ϑεη- 
ἰδ9,15. ὈοὨΪς Οπτηΐδιις Δα πη ς πὸ 
τα  ἐ5 340,37 
τὰ Δῃ ΟΧΡΕΠ 5 τγγᾶη!ς τε ἀξ 44 280, 
'Βοποτίιπι ρυ Ὀἰἰσατίο 88,17. 288,13 
Ὑἱ νἱ τί φαῖθι5 ροΙς ΟὈΐτιπι ἔγαδηταῦ 
ὍΓΕΓΗ ΡΓΩΓ115 430,6 

Ττατῖς ΠΕ Π οΥῚ5 οπηη 15 Δ ΟΪατις 
Ὧο 429,8 

πλισῖτα (δ. ργοάιυης 31,35. 773,58 
Ὑ1 5, ΠγῶΓο ἃς ἔστ πα, (Ὁ ἀταϊτι ἢ. 
οἴσ] σὰς ντθὶ βιη ἀδη Δα ἀυεῖτας 75.» 
θοιο5 ἀιο,οὐτ5 χα, ΠἸρτ ΠΑ τη} - 
674,41 ἕ 
φνΑΙῸς σο]οηΐα 776,36 ΒοΙΠ]Πς ῥεῖ" 
τστα Γιατὶ! ορρι 4, α Ματοῖο οαρὶ- 
49 5.16 ΒοΙΜΠ]Δ ΠῚ, ΡΟΡ. να 326,19 
ΑΨ ἢ ἃ ΠΠΠῚ ἀΥΠΊ 5 ἀπηρυϊᾶτα 534,45 
ἃ ΒΑδτ οἷο ἀρεταὶ 74.4,29.747,32 
τθδτη γεσερτὶ 76,3 
οἤλέδιος, συῖ ςορσποτηίηδτιις ἵν. Π1- 
72. 53,4.5} Βτιτὶ ΠοπΊςη νίυγρατ ΠΡὶ 
ἸΠΠΠ| ρΙ οθ οἢ σοη εις ΒΟΠΊΟ 394,33 
τ ροϊϊεγίογεβ ἀη ρυπιΐ περοτες 
τι 291,7. (εἴογα τη Ππη|]ς. 
τηΐ, Ρορ. ἰν4τ|} 32619 

ΟΟΠυΟσατὶ ρίεδς ογ (οτος 83,31 
ἸΠΑΤΌΤΙΙΠ) σοΠτα4 223,5. 464,3} 
ἀὰΠ|, ρόττα5 Ἐρ τὶ 40,46 

[9 
᾿ ΣΥ̓ΟΙΘΠησΙΓ ἀδο ΠΊα᾽ 19,13 
τι δ ἰπτοτίτιις 31,11.3.4.16,773,38 
ἐγ Π] 4Οείιο5 δος πγυίαπι ΕΔΟΙΪ 
5 35. ςαἀαυοτῖ ἀσουε 5 τη ροἀϊαπτγ 
Ἰδίοτε5.5.79,21 ἀς ςαἠλπετείεσα- 

Ἴδη8 ΠΟΠοασΙϊατΙΟ349,47 Δηῖε δ’ 
τὰ ἰοσαπῖοῦ σαίττα Ῥοίϊ ργα πη 
4. ολάδιετα ςαίοταπι ἴῃ νεθὲ ἀε- 
ΣἼταῦ ς ριααἸ Το ἴῃ νἱοἰηΐα ἀςριισπᾶ- 
δ ΤΙΣΙ ζαάαιει ρες πεῖς Υἱγὶ ᾿η]1Ὸ 5 
Γ τι ΠῈ Δ᾽ 1οὶ ποη ἤΠηϊτ ΡΟΡΟΪμ5, σεῖς 
ἴοὶ δ1ι,9 ςαἠαμοτὶς ργορπημοτῇ 

᾿ ἀο πίτυς! ἐΠμαπηατῖο 158,17 Γααλ’ 
ΤΊ ΟΥΟΠατῖο 313,34. ςαάδυοτα ἴπ 
ΥὙΥΙ ὃζ ἴῃ Βιυπηατὶ Οπλϊα ποσισιης 
14. σαάαιιοτιπη Δοοτιΐ Ρἰ Δα Ἐτὶ 5 
τίλτασ ἴῃ ρε 1], 623,13 ςαάαμιοτα 

εβοίαπι 400 ρίετας ογρα ργορίπημος " 

ΚΕΝ. ΕΤ ΚΒ.  ΜΕΜΟΚΑΚ, 
ἴῃ ποσί ςπεί ηἰ πγῖα πιυϊεἰτιάϊπε ργο- 
ἰϊοϊσῃτατ ἴῃ βυυίιπι 623,14. ςΔἀδαυοτῆ 
ΡΓοϊςξξιο ἴῃ ρείτε, Ποςξι ΠΠπλα 677,15 

Τι Οχολ  ΜΈτοΙ] τγιαπηριιις., ἔγαου ἴῃ 
(πτιδη αἷς Υ εἴτα (Δοτὶσ, ὅς ἐξλτιια ἴῃ ΤΑ - 
ῬίτοΟΙΙΟΙ2 6,3 6 

Οὐχ άος τη διξϊα σαυ ἤοη οἰ Πἰοῖτα 19 9,6 
οὐάες αἰἴιτα 10 5,37 οτος διΐαῃ ἴῃ 
Το! τάτης Ρᾳῖγατα ἀοτεριταν 7γο8,9. ἐς- 
ἀϊς ἐχρίασιο τἰς,4.5. οὐ ἀϊς ἱπιοίαητα- 
τὰ; ἐχριδτίο 179,3... ςα ἄς ραγα Βαδε- 
Ὀάτωγ 481 !}ἀσγατν Βοπηίηςηι Ἰητοι ες [- 
{ες 334.10. 410,38 

Ι Οααϊοῖμ5 τι. Ρ]. 5 τα ΠΠππὶ σοηἤι14- 
ΤΕ ΠῚ δοςιυίδι 486,4. ο. 587}11 

Οκὶεῦς, ἠΐϑεος 9630 
Οὐ] πῆς ἃ Ο ἴο Εἰγαίο ἀϊέξυις το ., 

12 πιοῦτὶ Ραἰδτῖηο ΠΟΠΓΙρΡΊ5 113,40 
Ὑτθὶ δἀάϊτυγ 4 οπηυΐο δὲ ΓΑτῖο 113,37 
γιδ15 πηαπί 5 1πο] δ ττις α ΤΌΠΟ Ηο - 
ΠΉΠΟ 137,20 

Οαῖο ΔΊ εἶτα οἀϊτος ρατάγιιπε ρεῖ(οἱ αιο- 
ΓᾺΠῚ ΟΥΙΡΊηοπη ᾿σῃογαϊοηῖ 772,15 

Ομ ας εχίεοϊας 90,37 
Οπηΐηα, ορ.1.4τ. 6 6,41 51. }}5 οἰἵπι ἋὉ 

ΟἘΕδοιτιβίςι ΑΒοσιρίηιθιις ἐγορῖα 1ο3, 
40. Ταρίταγ Ἀοπιΐο 1ο1,35} Ἀοτοδ- 
ΠΟΙΙΠΊ ςοΙΟηΐα ἔαέξα 103,32 

Οᾶτε, οἰΐαι Αργ]1416,4.2.779,37 ΑΤαΥ! 
4υϊηΐο ορρυρῃ,193,4.2. Οςτετβηϊ οπὶ 
Ὑ εἰεμείδιι5 οοηττα Ἀσηγᾶποσ5 σοηίρὶ- 

τη 231,14.4.4. 
Οαίατ: αυστα χ1π5. 

Οαίο, ρεηογπλθη, φαςτς τη ΕΔὈ 5, αἷη- 
τὶς, δέ Αἰ]. 

Οδίοια Ττοίδθα 77.4,4.7 Οαϊεῖα; ροῖειις5 
453,6 (αἱοῖς ροΐτυβ νης ἀϊέξι 77 4,46 

δα, κάλᾳ 222,45 
(Οὐαἰασηιίατος ἀοπιείίςα ροροηὔτατ ρα- 

ὈΙΐος ξε Ιοἰτατὶ αγ 8,2 4. 
ΟἌἸ ΘΙ: ΡΟ  τῖς Πα! ἴῃ5, ρθη ε5 σοη[!ς 5 

557.»9 Οδ]ςυ]ο5 οτίρεγε ρορυο 665,}9 
Οἱ μ} νῆα σιμὴ νΓΠῚ5 ΕΠΙριμηταογ ρΙ οὐ 
666,36. ΡΙ]ιταίῃ δυΐταρ. 

Οαϊοηάς, νυ μίωία Ἐ27;27 
ΟλΙ Πα ἀς5, ἀτοῖ. Ατἤςη. 529,19 
ΟΆ]]}1ὰ5, Ασαιβοεὶις μοσίςι5.» ἀς Ἀοπια 
μα ἐςτιρίετιτ 58,38 

ΟδἸ ας, ἀγοβοη Ασβεπ, 418,1. 652,39 
ΟἈἸ γος, Οςεδηὶ ἢ. 21,23 

Τα γος, δοαπηδηάτὶ 50,41 
Οὐδ Ηϊγαεὶ μοὶ ἀς δϑδπιοϊβγαοῖα, ὃς ἐς 

Ῥεπατίθιι 55,10 
ΟΠ Θὰ, Ομογαὶ ΗΠ Τὰ 21,56 
Οαἱρεεξας δι] 5, τεχ ΑΙΌ. 57,13 
Οαἱραγηῖας ΡΗΟ ςουΐ, 3,31 
Οαΐριγηῖ!, ΒΗ οσοὶ 6,46. ΟΑ]ρυγηίας Ρ᾿- 
τῇ ἀϑη αν βοθαειήν 4ας (ςείρίξιτ 64,44 
1 Ῥιίο ςςηίοτίας, ε Τάγρεια ρτοάιϊτίο- 
πεηὺς (στρίοτίτ το ς,36.106,12,37.107, 
8. Τῷ ΡΠ Εγυσὶ φυϊά ἐς Αια η1} Ρεῖ- 
(πὶ ροϊετίτατο (οτ!ρίδγίις ἴῃ Απη 4} 1015 
213,20 “ν ΡΠῸ Αηπδ 1.1, ἡ οπιος 
40 οἰαῖιπι Πα ππογαπα, [ΈΧΕ ΠῚ, φτατθᾳ; 
4 Το ἐχρίογατα {τγὶρίςεις 220,38 
ἴῃ Οτσίπε Θεητῖς Ἀοπίδης οἴτάτογ Α - 
οἰ] Πας ΡΟ 774.,41.775,39.77 6,44 

ΟΑἰυπτηῖα ντ ἀ!πϑη κα: 243,7. σα! απηηΐας 
ἔλδις ἀΠΠποπάα,Ποη νει! ταητῇ 2 8 6, 
30. φΑἰππηΐα: ἐλέξί5 οοπηρτοθαπάας 
ΠΟΩ ἔτ 520,21 

(ὐδπγεγία, αν ΑἸ θδπῖς σοπάϊτα 114.,19.776 
36 Πιοοϊοηία ΚΟΠῚ.114,29 δεχ. Τατ- 
αι πη1| ποσταῖα ἀεβοῖτα Ἀοτη. 307,40 
οαρίτιιν ὃς {θυιευτίταγ 316,10 
Οαπιετίηϊ ἀθάπηι (ς Τἀγαυίηϊο 188,42, 
Οὐπιογῖπὶ ΤΑγα μη 15. εἰς εξ 5 σοπῖγα 
Ἀογῆδποϑ ορεπὶ ἔσγιης 293,38 Οἂ- 
τηοσίπὶ Ἔχίθ! ες, α οσηαπος ἰη ἔοσο Ἐογξ- 
τἴπο ἀοοιης 317,18 
(ΑπΊογπι5 δι! ριοἰοτιπΊ ςοσποπεῃ 
317,4.5.39.4.,13,471,1}.6 57,1» 

ΟΠ}, κάδωλοι 93,3 

ὶ 134 
Οραηϊα ἤάες ἀιιδία 380,1 Οληηρδηὶ Οὰ- 
τη η]5 ΟΧ ἢ], Ππρρειίας ἔεγᾶς 425,17 
(Ουπλᾶ5 οςςπραητ 739,7 ἀε Νοδροίίτα- 
Πἰ5 ἀριἀ (ςηᾶτιΠῈΊ σΟΠ ΠΟΤ ΠΓῸΓ 738,6 
Ολιηρδηὶ σἈΠΊΡΙ 17,17 ΟΑΠηρδηΐ ςαηι- 
Ρὶ ἔγ! 75.9.14. ΟΠΊρΔηὶ σατηρὶ ἔδ- 
τΑο Ππ πη 8 ρᾶτς Οἰιπηδηα ΓορίΟ 419,11 

Ολμηροίια ἐχεγοίτία 2 83,3 
Ολπλριις ΜΑετία5,σο τι τἰογα ΠῚ ἰοςις 276, 

17 φαπηριι5 Μαζτίις ογθδη 5 τηᾶρὶ- 
{γαίας ἀϊσατιις 287, 23. ἴῃ ζᾷπηρο 
Μαγιῖο σοῃί]65 γσάμιοος ςιΠῈ Ἔχοῖοῖτα 
οαἰϊγα Ιοσδης 728,22. (ΡΙατα ἴῃ Μαδιϑ) 
(ὐλπηρὶ νει αὐἀϊαοεητος ὅ41,5 

Οληιτῖς οἴει, ρεϊπηΐτ. 479. 
Οαηποηίὶς οἰ ες 89,47 
Ο,, (πα οῖα5 ἐγ. Ρ]. ἰη ΓἘπατι εχροίτυϊας 

ἄε]ερε Πιρεσίωτς σοπίμ τις 733,2 
Ὀαρεπαροῖτα 483,13 
Οδρετιις, τοχ 410. 57,1 
Οδριππτίυτη ργοπλΠπΔ 361,35.362,6 
(δρίτοϊ πὶ ΤΊ Βετὶ νὶχ Πλάϊο ἀϊῆλι 6 40 

16. Ορίτο!ο [δἰ ςξξι!ς5 σΑΠΊριια σο πη“ 
ΡἰΔΏΔτΙΓ 113,42 Οδρίτο!!ϊ ροττᾳίβεγα, 
ἰξαιρο ράτες 640,20 Οδρίτοϊ!ο ςοα- 
τισι ατχ 640,23 Οδρίτο τι πὶ ὃζ ἀκ 
ΡΙΘΠαο πιιπίτι ἴΏ οὐδ Πἀϊοπίς ρετίς. 
497,5 ΟΔρίτο ΤΠ} δὲ ατχ ργς ἢ άϊο τηιι-- 
ἴτας ἴῃ θΕ6}]. τα πγυΐτ. 717,24 Οδρίτο- 
ἸΙαπν ἃ ρίεθα δὲ τ δυιηΐς οσςιράτιμι: ἱπὶ 
{εἀϊτίους 604,32 

Οδριτο!ίηις ςο ἰδ, οἰϊπν δαζαγηίας ἀῶ 
27,1, 77,42. Ο]1Π| οτίατπη ἼΑτρεῖμ5 ἀ1-- 
ἔϊτις 201,4. 6. ροίξ, 40 ἱπιιεητο ἰδ] ςα- 
Ρίτε ἀεηοπιίπατητ 558,45. ἃ Ἀοπιίο 
τοθπίτογ το 4,32. ΠῚ Οαρίτο πο οἰϊαο 
2Ἐτατίιπη δλταγηὶ 773,» ἴῃ Οδρί το] ηὶ 
ςΟἸΠ 5 νοττῖςς το πυρί πὶ Ἰοιιὶς Ἐογοιτῖ 
102,23. Οδρίτο πὶ τουηρὶι Πγιέξατα ἃ 
Ταγαυηῖο Ρεζο ἰπςμοαῖα, σοπτίπιια- 
ταῦ Τ᾿ αγαυίηΐο 5ιροΓθΟ 259,1 ΟΑρὶ" 
το πὶ το. Ρ]1ΠῈ ΔΒΓ] αἴτιγ, ὅς ΑΜ. 
Ἡογατῖο ἐφάϊσατιγ 304,5. ΟΔρίτο]ηὶ 
τοῦ}! ΠΟῃρίτη 40 ὃς ἰατίτυο 259,6 Οα 
Ρ ΓΟΙ ΠΠπΠῚ τοπηρίη πα θη 40 δζ ἃ 410 
πος πὶ 260,22 ΟΑρΙ ΤΟΙ πιιπὶ τοτα - 
Ῥἰσπὶ ΡΟΙῈ ἱποςπάϊιπη ὨἰἈ}] ἔσο τυτασ 
τυ ΠῚ 2. 9.11 

Οδρίτο μι, οοση. Ὁ αἰπεῖ! 599,34, ὅς 4]. 
ἀς ΟΔρεῖϑ ἀπ ςερτατῖο 206,4 
Ορτα οἰπίται!5 ἀείρεγατα ἴῃ ἐχιγαπη]5 διι- 

ἀλλοῖα 657,2}5 

ΟΔρΡυΠΟΥΙΠῚ ΥἹ ΠΉΜΠ4 314,2} σαρίία 
σοΥροτᾷ ΠΉΝΠτ| σοηςςἀτατ ἰὴ ργαάαπι 
647,56 ςαρτιυς ἀοσεῖη ἀοπατιγ Μασ - 
οἷπι5 Οὗ ρύςοίαγε παιιαταπη ΟροΓΑΠῚ 414 
19. ΠΆρτΠ] νδπάἀππτιγ 549,12. σαρτία 
{00 μαίϊα νεηάιητιτ 612,37 σἌρτίιο- 
ΤᾺΠῚ ἀστοητ]0192.,4.0Χ σΑρΓΙΟΓΙΠῚ ροΓ- 
τοθτατῖο 6 5.2.1 σαρτίαϊ να] ργοτῖο νεῖ 
Ῥοεγπιαζατίοης ΠΠθεγδηταγ 744, 25, 41 
Πηο ρτετῖο ἀϊπιϊτεπτυν ἃ Ροσίεπα 293, 
21 σδρείθ! εν αἰ ποτὶ θὰ οπγατί, πε ρτα- 
τίο Βεπίρο ΠΠτη ς αἰ Πυϊττιητιιγ 339,2 8 
σἀρτίποτιπν Βοποιιῆςα ἀϊπλ 10 361, 
24. σλρτίιος [δ δίτατο ἀοηαττγγαπηϊ- 
"εἰς αἴξεξξατου, ντῖ 115 πιδοίπαιίοηιηι 
ντάτῃγ (Ὁς115.4.2.2,16 ; 
ἴῃ Οφρτιυἱτάτοτη ἀρ πσιιπτιγ πη] ατες 
ΡΌςτΙ, ίεπε5, οσοῖο οἰθΐμπη γοθοτε ὅς, 
το Οὐυατε ὃς Οἰμτ25. 

Οαρυα, νεῦ5 (βιρδηΐα; 4125.16 ἃ ΟΔΡΥ 
ἀςποηνηδῖα 59,27 

(αριτα,κεφαλαΐ 258,46 
σαρυτ γοσεηϑ οςςἸΠ ΒΟΠΊΪ 5, 6 τεγγαῖς 
ξοΠπι277.30. σαρις οπιρτατη νος 
204,25.4. σλρίτο γεΐδτο ρογασαπτοσ ίω- 
εἴα 775,7 «ριτῖς νεϊλπηεη ἀεῖγδηῖς 
ξειτα 5. 741,14. σαρίτα ἀμοιπη ὅς ργο- 
«εταπὶ οαίοτυπη, μας ργαῆχα,, ΒΟ" 
ΠῚ δά τεγγογεπη Οἰϊοπγαπτη 212, 20. 
480,6. 611,7 Ολρίτα ργδοίρυα σου- 
ταγατο γα ΡΕΪΏΛΑ ροτυπτις 726,21 

Ἀτσ 1 
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ἴῃ Οαρί τὶς ρετίσυϊο πεπιῖηὶ περάσας 
τλυίτς ἀἰῶειο 633,:2.1π Οδρίταιὶ ταάϊ- 

οἷο φυα: Βοτί Ατειϑ (οἰεᾶτ διο, 4: Ολ- 

Ρἰ εἰς ἀαπαπατί ἀς ΤΑγροῖο ίᾶχο ἀστατ- 
Βαραητχιγ 9 46,6 
Ολρίτε οςηῇῖ 222,40 
Οαρυζιῦς πάιιοπι, {15 773,1.77 8,3} 

Οαργαῖει ΟΑρθιγα;, ορ. Αγοδά. ἃ ΟΑΡΥ 
τοίαπο ἀεποπηϊπατιιΠ39,16 

Ολργβ Ὑτοϊδη᾽ 39,27 Αἰαγαοὶ Π]ιἢ 5 0,.4.4 
Ολργ9 δ:}ἴὰς,τοχ ΑἸδ. 47,15 
Οατραϊ μα] βοϊ ηἶα, ματος Ν εἴα! ς νἱγρίηἱς 

Ρτεοῖδιις ἀοοςηάϊτατ 12 8,41 
Ολῖςεῖ οσουΐτι 64,28 ςατοοτίθ. [ταῖς 

νἱ πάει (οἱ αἄταν, ὃς (οοἱὶ αἰοιςἄτωτ 4.22, 
471.41:5,125 σατοοτος ἔογηϊσατὶ ΣΟΙ, 

Ολτιηα, οςις Ἀοπης 5 4,.41.:160,5.546,40 

Οδλείτατε ργοπιξάδ ρἰ εὐὶ5 ἱπιργοῦ τα5 436, 

35. ΡΙαγΑίη Αηποπδ. 

Ολτπιεητα, ει (δγπηξτίϑ, νης ἀϊέξα 773, 

24,16 Οταςεθεασιῳϑὸς ἀϊοὶ ρο[ τις ἀ 

νΠιαιίογὶ ποπιίης Θέ μεις ἀϊοἴτιγ 2 4,31) 

34. αἰϊο ηοπιίηςε ΝΝιοοίττατα ἀἰξζα 773, 

24. λὰ (λοτιιπὴ ἱηαἱτατανηοα αἰεί 773 

48 Ολτπιςητὶ ψιοτιδιίς ἔλοτα πη 
Ολρίτο!ἰο 25,29 Ϊ 
Ολτιηςηταὶις ροῦῖα ζΖ5.30. 640,21 

(λτιηϊηδ, Οτεοὶς ῳδαΐ» 4.35. οατη Πα ἐχ- 
τεπιρογα ἰα ἰπ εἰ ρῃ δ 10 2,7. 477,45 

Ολτηὶς ἔταίζα!α πἰαἷδ τα πιογεπὶ ἀςρίμοπ- 
τί 628,10 

(Οὐλτρεηταπι ρει ρβτγὶς σαάλιετ αρὶς τιυϊ- 
1|ὰ 241,23. ΟἌτγρεῆτο Ἀογηᾶπὶγοθῖς 
ταῦ Γπογετια 262,41 

Οδεθασο ἃς ὶ οπτα πλ8} σου άϊτα 60,10 
Οαττ ἰτοροτίαπὶ ἄςπυο δἤεέξας 89,37 
Οατιμασίπεηίδς πιατὶ οἱοξλ13,3.. (αγ- 
τβασιπεηήϊατη [ΔογιΗοἰΔ 30,15 

8ρ.Οατιμ! 5 γχοτᾷ ἀϊμπαίτας ΡΓΙΠῚ115 96,14. 

ΟΔλίειις ἰη ἰδοτῆς. 2 Ο,: 5 
Οαἰαηάεγτεχ Μαςςά. 39,4. 6 
Ολίπας μείξοτ. "1.1, ἀε ἴϑοτῖ5 Ηεγοιεβοῖ5 

αυσετεταίειῖς 773,50 
5Ρ. Ολίπυς ΝΊςοἸίπιις σοπίι!, ἀς δα ᾽η!ς 

τυ απιρθασ 315,26 πηασιίτον Θαυϊταπι 
Δἰαπηταγα Ἱ [Παγσίο ἀιέξατοις 338,1} 
εορίάταπι ρατίοπι ἃ ἀϊέξατοτς δοοιρὶε 
328,40 ἀοΓατίπογαπι ἀςξεέξίοης ςα- 
{τραηάα ἀμτιιι5 ΡΓοημητίας 356,33.357, 
21 5ρ. ΟΔίΠα5 11 σοι ίμ[378,39 γεθα- 
παῖαπὶ τε οὐγᾶ (οττίταν 411,25 σάςηι 
(ετεσὶς, Γἰδεεὶ, ὃς εἰθοτω ἀεάϊοαῖ 414, 
45. 5ρ.Ολἤπις,. 1 ςοηΓς 536,5 ἀπλθί- 
τἰοοτς τε απιραὶ ν[τρατίοης, δ. Πδ6- 
ταῖϊοις ΗἩεγηϊσογαπι τγαξξατίοης, [ξπ 8" 
τὰπι 4 (ὃ αἰϊεηαι 537,2 τὸς δὸς ρεῖϊας 
Ῥιοςοποίοης ἀεπατγγᾶς 537,4. ἰεσεπιὶ 
ἀρταγίατη υἱ ρετέεγγε ηἰτίταγ 5.40,30 ΤΥ 
σδηπίάϊς δοοιμάτυγ 54.4,258 σαρί τὶ α- 
τηπαῖιγα ρορυ 0 541,45 ἀπ ρδῖγοας" 
ουΐατιις ὃς ποζατις 546,12 ουγαρατεῖ- 
εἰϊς ὁ πιεάϊοίαθϊατας 664,40 (αῆϊὶ 
ἀοπλας ἀΐτατα, ὃς θοπὰ οοπβίςαία ς 46, 
37 Οαἤπι ΗΠ οὐ ραιτῖς ἀεἰτέξα πες ρα - 
τί, πες Βοηΐσ,ηςς Βοηοτῖθι5 πλυ!έξα-- 
τὶ 547,9 ΟἈΠΠῚ ἀαπιπαιίοπίς ρευξ ρα: - 
ηΐτεῖ 549,17 

Ολίϊογες, (ει Ὀτοίξυτί) εχ (δ πιοηιπη πὰ- 
τῆεῖο 478,29 Οαίζογιπι ἔογ ΠΊ8 δ 85 
τ25310, 41.351} Ολίϊογαπ ἀρρατίτἰο- 
πὶς πλυΐτα Ἀοπια πιοπιπΊοητα; 465 
{οἰ]ϊςει, οη ς,ἴᾷοτα, δὲ 11 ἀπ πα 351,2 4. 

Οφίϊγα ΒγπηΠΠ πιο ίοςο ροσαπζιι 618,15 
γυ7,18 ξοΙᾺ δι να]]ο πλιηταπτιγ 5 81» 
32. ἴῃ ςοτηπιοάϊοτοπι ἰοοιπι γᾶ δῖα, 
ἘΟΙᾺ ὃς να! !ο πιυσπίαπτυγ 619,43. ἱπε- 
Ρῖς οοἰ!οοᾶτα σ81,:ς Ροϊξρυρπαμιΐο- 
φαπταγ λητς σαίοτιιπ) οαἀδυεζα ς ὃς, 4 
ἴῃ. Βο[ιίςιι ἐγαποξεττὶ (αάες δ᾽ σοῖς 
707,8 ἱπουϊοάϊτα 209,39 Οαἴτα κο- 

πηᾶῃ. στρα 7ος,2 5 αιὰ τατίοης 4 ἔα- 
Ὀῖο τεοερῖα ς 69,36 ἀείςγαπταγ ἃ πλ1]ἴ- 
ες Βοπι. 581,19. Οαἰῖγα Βοίτιιπι ςιπὶ 

Ν 

΄ 

ΙΝ ὈΙΟΝΥ͂ΒΙ ΗΑΙΙΘΑΆΚΝ. ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. ᾿ 
οπιηΐθιι5 ἱπηρεάϊ πιεητὶβ ἱποςπάϊτ δῖος. (τος Ὑτίρτοίςπιο ἀστιςυϊταγαπι τιϑάϊτῦ 
εἷιις 672,15 Οαἰγαϊποξάετε ἀϊζοάεπα 
τε5 Ετγιςὶ (οἰςης 303,} 5 Οαἰτοτῇ οα- 
τα ἰςσατὶ5 οοτη πη ττιταγ ἃ σομ[α}ς ἴῃ γτ- 
Ῥεῖ οἰιοσᾶτο 650,2 (ῷ (φἰϊγογιαπη ΡΟ“ 
τ2:364,22.435,10 ΟΑἰζτοσιπὶ ροττιβ ἃ" 
ΡΘττῖς σπλἰτείτα ΠΆ1]ε5 ἴῃ μοξ 620,30 

Ολίας δυιπηδηΐ οπλης5,2 ρος ἔοστιης 
τι απηταγ 4.72.37 οδίαϑ ΑἸ ςπὶ, ἄοοι- 
τῆθητο ΠΟὈ]5 [πῆτ 507,3. 610,13 

(ατεπαῖιϑ ἴῃ τείασηρμο ἀποίτας μοί πι 
ἱπηρεγατοῦ οαπα {0 || φιοα; 6 5 2,17 

Ολτ]ιὰς ρσο δοάρτῖι5 γυ9,30 
Οατο: χυατε ἴῃ Ρουςίμ5. 
(Οὐδιισαίτα (νε] ροτίι5 ΤΒδιιπηαίτι5) πιοης 

Ατοαάϊᾳ 4.9,30 
Οαπροπαπιεχογςεζε πο ἰςερατοὶμὶ κο- 

τηᾶΠΟ 483,58 

Οαυς ἀιᾶϊο, φράσις τῆς δίκης 72,» σαι- 
(ας ἀεξεῆο παι πεσάταγ 170,44. ςαυί- 
ἴατῃ ἀΐςεης αἰςεπάιτ ς 28,3 σφυλτγιπι 

εχροῖϊτιο Βάεπι ἔαοῖς 470,47 
Οεἰευτίτατες ἃς ξείϊδα Κ διιηΠπίτυτα 90,27 
Οεἰετ, ξαδεῖςα ργα ἔςέξιι5 74,39. σξηταγο 

Ἀοπυὶ 778,5 Οεἰστιπ ἀσποιηϊπδῖῖο 
δζταθηις 86,323. ((εἴετο, οἱ ἕτοιμοι Καὶ 
ταχεῖς ἐπὶ τὰ ἔρία 86,35) Οεἰε- 
ταπῇ τεῖθαηὶ, εογαηάἀσπηαις τημηϊ8 
124,43 Οεἰεγ ρεςξέξαγα Βεατο σοπλ" 
τοιλα Ταγηυϊπίο ᾽ 66,45 Οεἰεγαπα 
Ῥεαξεόξαγαπι ἀεροηῖς Βγατι5 269,16 

Οεἶτα: ϑατύγηο μα πιδη δ νι ἐξ: Πη15 {ππᾶτ30, 
τό. Ουκτε δὲ ΟΔΠῚ 

(εηίοταηι οποία αι 21 8,27,21. 748,13. 
γ88,4.7 Οεηίοτες οἰολοα5 ἐχρυτραη- 
ἐΑ5 δι τεραταηάας ἰοζᾶπτ 200,33 4118 
ςοπάϊτίοης Οατιμ!ονχοιὶς ἀϊταμποηξ 
Ῥεγπγίδγιης 96,16 Ἢ 
Οεπίοτι! (ὐοπηπιεηζδγι!, ει (ςηίοσγιιηὶ 
τρια ὅο,43.}25,40 

Οεηζας ρορι λ οπι. δ1,1 ἃ ΤΌΠΟ νεῖπ- 
Πιζατα Σ21,5 οὐγ ἸηΠπίτατιι5.737,9,15 
(εηία5 ΠγΑΧ 1 ογάο, σε ῃταγιᾶς, ἀΓΠγ8; 
1π|4εαγαὰς ἀείηςερϑ5 ςετογαγα πὶ 114; 
εἰαπα τη 221,18. 464,16. (εηίὰς ρτι- 
ταὶ (1, Ρεῖπιο δέϊι) πιιπγογι5 2.2. 5,39 
Οεηίμς τη νίαπη γειοσᾶτιβ 4 σου, 293, 
6 ςοςεοηςπἰηπεπία ΟΧχχ Μ,1διά.1ο. 
Οεαίας (0 ρείπιο ἀϊέζατοῖς Τ. Γαιρὶο 
338,58 Οὐηίμ5,1Π 40 γερεῖῖα οχ χχ 
Θἶ τὰ οἰ 390,17 Οδηΐα5 Ό ν.(.261; 
ἀὐοταρεγτα ΟΠ ΠΏ Ὁ δί χ τ1]14 416,28 

Οεηῇισ, ἴη 4υ0 γορογζα πη] ταγῖς ατατὶβ 
Ρ᾽᾽ οδὲχ Μ 5.85,:5 Οδίῃο, ἢ 4 γορεγ- 
τί ρᾷυ]ο ρἰττε5 Ὁ δὲ 111 Ω}}Π. 594,38 
Οεοΐως ροΙῖ χν αι ηημπη τοδιητερτα- 
τις 737,12 Οεηίας ὃς πη]τὶς εαταηάς 
βιτατία τυ |]οσυ τ πλυταῦδηῖ 737,17 
Οεμίῃς περ ςδ! ρασηα 221,10.338,3} 

Οἔξιμτις οἰ Δ], Ο ΧΟΙΙΙ 222,46 (εη- 
τὐλα ΟΧΟΣΤΙ, ἴῃ (ἐχ οἰαες τι δυτα 
464,..3 Οεητατία: ᾿πηϊοζατη ὃς ἰξηϊο- 
ταπὴ ἴῃ 4υ δ] δ οι εἰαῇς 2.71,23, δζ ἀσίη- 
ςερ5. Οεητυτῖα ίδχγα γατο νοσαθατῦ 
δάἀ[ιῆταρία 224,37 Οεητατὶς σαϊαις 
ίὰαας εταῖ (ρεξξδάοταπι Δογαπ ἰοςιις 
ζοο, 40 

Οδτυτίατα σουλϊτα 2}4,10.464,6. 465,14 
φυτά 4 τυϊ δεῖς σοιη 5 ἀἸογαης 59 δ, 
12.71 6,5. Οδητυϊατογῦ σοπλϊτοτιπὶ 
Ἰηδίέλιο 286,7 Οδτυτίατα σοπηῖτῖα σοῃ- 
(Ἰτδιι5 οὐεδηάϊς ἰη ἀϊσιιπταγ δὸ ἰηζοῦγ» 
σε 517,33 Οεπτυτατοτῇ ςουλτἰοτιιπι 
Τυταρία ἐγαητρεποεβ ΠΟΘΙ ΠΟτο5 549,31 
ἴῃ Οςητυτίατίς σο ΠῚ τἰ}5 ρατγι οἷ (ἀρεγὰ- 
Ὀαητ ρίεθεῖος 72 6,7 Οςπτυγίατὶ ςοπγῖς 
τίατυϑ ἀξογετα (0]4 οἰϊηι ἃ ρδιτι εἰς γαῖα 
Βαδεθαπτιτ 716,3 

Οεητυτίοπαπι εἰεῶϊο 122,28 Οσητατγίο- 
π65 (μοτῖς Πρηὶς ργαβοϊμητιν 64. ἃ,16 

Οερδμαίο σεγριιβίι 39,10 ἀς Κοπς ςοη- 
ἀϊτοσῖδ. δζτεπιροῖς αὰς [οτὶρίοεις σ 8,5 

Οετεπιοηΐα ἱη(ο] τα ἴῃ ρος 677,3: 

10,17 Οετοτσῖβ ςἀςς δζίαοτα 26,10 (ς- 
τετῖ ταπηρίαπι ἐχνοῖο βάϊβοαι Ροίτι- 
ταις ἀϊξξατοι 35.4,16. (Οοτειῖς αἰάςρας 
Ροϊιυπιῖο ἀϊέζατοτε νοῖα, ἀςάϊσαταν δὺς 
5Ρ. Οαῇτο 414,43 Οετει ατεᾶ ἤρμα " 

εγεξξα 54.6,45 Οογογ Δογα δῆτα δου 
πᾶ δοσιπι αὐ ττίθιΠο νἱπι ἱπει ξηι. 
410,37 Οετετὶ (βοτὰ εξ ἰαθηταγ θοῦ 
παρογιιδῃ αι τὶ δυιηίτία ροτοίξαι οοὺ 
Πιθξης 667,33 
Οεἴοαίςς ἔγαέζις ἰηίρεγροτς υἱξείπις ς:, 

Ρἰτί 478,4.0 ὙΝΝ} 
(ετγησδίδίταιῖο 471.22 
Οετιδηγίπα ςαυοζιπιὶ ὃς Υἱγοσιτη 99,3: 

ΙΟΟ,29 οοτταγαῖηα σγτηπίςα δ αιςς 
Πεία τη Πα γίαπι νἱτογιτη ἔμπετς 291. 
13. σοτταπτίιπι ἰρεξξατῖο,, ἰροέϊατοις 
δά ςοιταπηεη Ππαϊταῦ 155,22 

ΟΒςτερμδηςσ, αὐσμοη Ατῆςη. ὁ7ό,4. 
Οματγοπεηῖϊ οἶδά ες 89,3: } 
Ομβαϊοϊἀεπίϊμπι ςοἰοπία ἴῃ Ὁ ρἱοἰδ, μαι; 

19,» 
ΟΒδγες,άσομοα Ατβεη. 94,4. 
ΟΒαγοηάᾳ ἰεχ ἀς ̓ "θετῖς 96,1 
ΟΠΒιαγορβ,αγσομοη Ατβεη.:7,47.61,36 
ΟΠ γοσίαρῆο ὃς Πρ} ἀρηοίςίεας ορ. 

ἤοϊα ᾿ 28. 
ΟΒοταὶ Η Πα ΘΔ] Πτμεα 21,1 
ΟΒτοπορταρμία Ετατοίοπις δοουτάῖς 

6ο,21 “ 

Οβιγίς, Ραϊαητῖς Π]1α, ατάαηϊ νχοσ 4. 
34..50,34. ΠῚ ΠΑ ΠῚ Ῥαγάδηρα ν 
ποζιὰ ἀοτοπι δεγι  οΥῖῖ 5 5.14. 

Οἰθογιπι ρεπι5 οπληε τεητατυγ ῃ ἔᾺγ 
417,» ΟΙδὶ ςοπάϊιπιοηταπη, ἔλπ' 

747.7 ᾿ 

Οἰπιθατίοι 5 ορρί ἄμτν 774, 
ΟἸἰηαιβίοη, ργοηπιπτοτγίαπῃ Ῥεϊοροοι 

ἢ 4 Οἴδαιμο “Ἔηες ἰοεῖο τὲ ἱδρὰ 
ἀεποπηιῃατι!π) 4. Ο,ΤΙ ἵ 

Οἰπεϊπηατυς, οσποπςη κυ υἱπΐ ὁ. 
35.650,29.6 97,30 " 

1, ἰποῖας μη οισοις 5,41. ἡμαηθο 
πγᾶπὶ σοηάϊταμη [οτρίετις 60,1} 
ἩΠΠα: σοηηε}}15 αας (τρία. 64. 
ἀς Τατρεῖᾳ ργοαιτίομο ηυ]4 (τρί 
1ος,32.10 6,22. 1, Οἰποιας (δ. 7. 
39 Οἰποῖϊ ᾿ιδὲγ 1111 Ροπιϊβοαι! 

γ76,.30 ῊΝ 
Οἰπαι ςεττα απ ργιοἱ πεγοες 47: 
Οἴτες 50 15 ΠΠπὰ νοι Βαιτατὶε Ζ60,4. 

Οἴτοες εχ γ]γῆς Βἰϊις Τοίοροαι 
246,46 Ἧ 

Οἰτοεῖϊ ἃ αιο ὃ, νἘ] «αἰεὶ, νης ἴτοπις 
ποπιϊπαῖὶ 2 60,44. Οἴτρεῖι Ματγοῖν 
ἀεάιητ 490,22 : ἢ} 

Οἰτγεςηίες ἰμάϊ τοο᾽ 
Οἰτοίτοτεβ., περίπολοι 179,35. 173. 

618,30 

Οἰτουπιαίατε Βοδις 296,3} Οἴγοι 
τῶτα νῆ0 ὈΟΙΠῚ ἴρῸ 303,4. 4 

Οἴτους, ἑππόφρομος 65,36.6 6,10 ΟἿ! 
τηᾶχίτηις 100,27.773,5.4. ΟἸἰτου5ι" 
χΧί ΠΊι15 4 410 δάἀοτπατιδ, ψδ᾽, δ. ὁ 
πιοάο ζοο,ῃς ἴῃ Οἰτγοὶ πιαχίπη δ 
α΄άος Οοτοιὶς, μἰθετί, δι [ἰδοτα 41} 

ΟἸἰταιοτεογιπ 2} 

Οἰτματια ἰπ Ιμάνοι. 476,25.478,8, 
Οἰμες κοπιβηοϑ νι ἀϊαιο τίς οπγαίυν 

415. Οἴυίαπη παπλογιπη, [εχαπι, τα ἢ 

γε ἐχρίοτγαγὶς ει. ΤΉΠ]Π5 220,33 “ 

υἱμπὶ πυπιει ντ απχοσῖς Τ ΝΠ μ5 ἢ 
41. Οἰυΐαπι ἰὰς αἰφαατὶ γαῖ Τα 
215,3}. Οἴμπος ςοπηπηιηῖα ἰατα αι} 

Βελπτ 448,45. Οἴαςεπινειθοταῖς, δ 
Ἰιςοίτα πη 597,9 Οἰυῖς ἱπάϊξεα «αὐ ᾿ 
ἀϊρεγ!ερεβ ποις 4.45,23. ΟΙυι5 
τηδηλπη τηἰϊσοτς ποη ἴσος 71.0.3} 
εὶς ἈΠ). σα ροΠΑΠῚ ἀμ ΠΙΔΏΒΔΙΕΣ 
ΔΙΙΟΓ Ἔχοῦοςῖς πο Ῥοτογᾶς 8.5. 
Οἴμες νι δ (δ τγταπηῖς ἀοίεγαπε 45. 

χα ΟἸυϊείξγιατος σοτόπάτιΣ τοῦς 



ων γὰ μά σι ον 

! Ι 

᾿ 
ὶ 

Ο ΟἸαμηις ἔλσυπ ἴα 247,17. ΟἾΟΝ] ς βλοῦ- 
- ἀΐα ςορίαπι {Π 0] ςοτηρατας αὶ δι ἰπι- 

᾿ Ρετίυπὶ αἱρίγας 4:0, 1 61η οἰ}. π|ὸ- 
τίριις ὃς (ξαἸτοη θεῖς ογατίοηες 404; 
εχ νίτασυς ρᾶττς Βαῦ τα; ςοπηπιεπηο- 
ταηάᾳ ἔμπης Εἰ τογίοο 471,18 Οἰμμ] ς 
τ θοΠΠ σαι! ροτὶ {Ππγὰ ς 54,37 
εἶτας Βοπιὶηΐ Πηρυϊατὶ {π|}}}5 οἰ 
441,59. ΟἸυῖτας ΠΠη1}15 σοτροτὶ παπᾶ - 
0 407,17. Οἰμϊτατὶ αι: ρου ΠΠ αλιπὶ 
Ῥεΐϊαηα 78,36.79, 6. ΟἸμτάταην ρο- 
ρατία φυΐθας ἰπ τεθιι σοηπίζας 148, 
19 ΟἸυἰταῖε5 αυΐδιις τἀ 115 ἀπηρίίοτος 
ἃς βοτιαηδτίοι ε5 οΠΠοϊδητυτγ 23,41 - 
ἡτατος φυῖθι5 σου ςταςητιτ ὃζ ΔΠ}ρ|1- 
ἰκὅτατ 79,6 Οἰυίτατιπι ξε]Ἰοἰτατὶς γος 
ας ργςοίριυιαν, γε ρῖο, ἐυἰτῖα δέ πιο- 
ἰεγατίο, ας ἐοτείτιἀο δος 90, 6 Οἱ- 
τα5 αὐ τογ πγατατίομες δοςοτητβο- 
τε δ ἀεθεῖ 671,3 8 
χΟἰμῖτατς γαταίαης Βοπ)η σεηοζα 
07,.4.7 ἴπ ΟἸείτατε ρορυ]οία παρ ϊτὶ 
οἴοτίοτα (Ἐιμιη τσ 2 81,36 Οἰμτατὶς 
ἀττὶ ἀοτοτίοσὶ ἴτα σταυ! Πςαπα, ντ της 
πῆμ τατίο παρεδτοσ ροιιοσῖβ 330,20 
 αϊτατῖς πλοῦ 144 ρατβ Ποα [6 ΠῈΡ εἰ1- 
δη 4.38 .2,3) ΟἸουῖτας ορει πγοτῇ οἰυἱ 
πρυτατίοης σταυ! Ππτὸ [αἀϊτι 677, 
7 ΟἸυϊτατῦ ςσοογάϊα 220,11 ΟἸαϊτατῖς 
γοουάϊα αυθ.τε.ξοιςάτυτ 79,10 Οἱ- 
τᾶτες ἀυ5 τη νηὰ σεις 409,25 Οἱ- 
τατί5 αἰ γαζξτοη στη ἰςαυᾶτιγ αγυΐτα 
αἰλ 4.03,30 ΟἸαϊτας Ἰητο 015 (ςἠϊτο- 
διαδοταης, ἔβοι!ς ἐχοιαὶ ροτείξ 359, 
ΟἸυΐτατος τηαρὶς 4 ροτεητίοτιθ. 4 
αὐϊοτι δ (διειττατ 330,25. Οἰμῖτα- 
τάερίοτγατα τα πυβάϊῇ ἀϊέξζατιγα 340, 
ΟἸυΐτατοβ σαρτῷ νῖ τγαζζαπ ς 88,.. 6 
᾿αἰτατᾶ σαρτατᾶ ᾿πσητιδ ἢ οςοίἀϊο- 
τοςοιάςηάα 88,46 1π (τμΐτατι, πλε- 
Ἰά!5 πηοάοστγαι! ογᾶτ Ομ ΔΠὶ 310,26 
υἷτας αιαατς [μη οἰἰπι τεσθΣ Βᾶ- 
Βαϊ 336,4.6 
μἴτατεπη γε ἀϊαϊ [δεῖς ἃ οσλυΐας 82,2.»ζῳ 
αἰτατὶς ἀπ|5 ἔλοΊ]οης 4π ἀἸ ἘΠ ςυτοῖ ς 
τοῦς ςοπι πη ηϊσαη άπ 89,2 2 ΟἸα1- 
ἰς ςοπηπυυῃ]ζατίο Ρ] 5 σἰοιία μᾶθες 
ἅτ ἀςἀςζοτίβ 1 47» 41 ΟἸαίτατις ἰὰ 5 
ὙΓΑ τεῖτασ Ἔχ γε 8 σαρίθητι νοὶ 
δείστη δεῖ 2 ς 6,9 ΟἸἱαἶτατιβῖατε ἀοηα- 
εὔπηιπῖα ἴσης, 4ια; ρΡοΙΥ δἰοιτιοπὶς 
15 “σ᾽ πη ἐτ]5 νἱ τι ρττα μη 544,6 
5 εἰδάϊ αἀάφεηά Ὁ εἰ 606,28 ΟἸΔ-- 
᾿Ρυάοις σοηία} τὰ ςαίττῖς πηδηςεῖ 553, 
ΟἸαάίς πομγῖπα φοσαίατηγ ἀὰχ «87, 
186,36 ΟἸλάξίμα ςαΐρα ξλέξᾶ πιοτῖς 
ἄπηας Τ. Μεησηίι5 586,30. Οἰαάος 
γεγίτιειδ. αἰσοι τητεγα Δηϊπ 621, 
Θπατς δί Εοτταηδ. 

ΟἹΎ οὐ τ τατῖς, ΠΟ τουγογε πη ἱποιτῖς 
ὶ 5,40 Οἰαπιοσς Ῥαγθαιῖςο Ρταϊια πὶ 
τὸ 419:3ς. ᾽ς δὲ Υὶ οεἰξεγατιο. 
᾿ξ, χλήσᾳς 27.,4.1. ΟἸαί᾽ες σεητοτία- 
ΤΙΕχ, ρτὸ ςΘ(υ5 τατίοι!ε ἃ 5εγιῖο ΤῊ}- 
Ἵ ἀιπιυξξα, ίὰο «αἴ4; οτάϊης ὃζ ἀττηῖς 
ἀρηαιὶ5 2:1,18..4.64.14. ΟἸαίες ἴῃ 
(Ὡς οτάϊης ἃ ργώσοης εἰταητυτ δὰ 
ἐπάλάς ξυτυτῖς ςοη ΤΕ ταρὶὰ 6 43, 

τς ΟἸΠ|ς νἱτί πιὰ; ἀγπλα ὃς Ιοοὰ5 335,1 
ἃ ἴτας Ἡοτατῖο δά ςσί]δτιιπὶ ὃς Π}}}1- 
ὃς ρίξέξιιτας αὐ τ ρτας! τ 296,40 

αἰϊὰ Θεης,. Κ σι! ο(δαδίπο ορρί ἀο) 
ὑπάα 697,20 Οἰαιάϊᾳ εὉ.30 8,20 
οἰαυάϊυς δαθίηας, ἀςδίτοσῇ γοπης 

τ ἔηε (ξαϊτίοπξ εχ νεθε ΤῸ }}} ποσάτ330, 
ΡΡ.ΟἸαυιάϊιις δα ίπιις ΠΟ Π1} 359,11 

Φ0)]ςρα αἰ πάει 359, 46 ̓ ποριπὶ τα- 
πῇ ξαιρ τ 3 62,1ι. ο ςοἸ]εσα οὗ ρδιι- 

“ Ἐραιϊτοοϊηϊιην ἐχροίτιας 362, 28 
τ δ ἰζοτιπη ο ὁ ς ΟὈἤ ες ΟΡ σξτίς ρετ- 

τ δ. (ξουτὶ ρετουτῖς 36,9. ςοἸ ερα ἱπ 
᾿ ΠΡ ΠΟ ̓πηρεῖταπέο οδίϊατ 36ς,16 

᾿ ἀϊοπιειεἰς ὃς εχτογηὶς ταὶς (δ 42 - 
τ  β γυλπι (ππτοπτίαπι ἀϊχο ῖτ37.0,18 ἃ 

γαἱοσῖο ρὶ εὶς οἱογ, ὃς ραυςοσιπι ἀο-- 
ταϊηδτις ἔλατου Δρρο!ατσ 385,45 
τηδρηΐῇος ἀς (ε (ξηἤτ 586,9. Δὰν 4]ε- 
τι  ογἰ Πιϊπατίοηος τοίροπάςε 286,15 ἐς 
Ρίεθς τεάιιοοπάδ ἡμΆπηξητεητίαπη εἷς 
χει 393,2 (ςςο Ποτι!ηἹ ροίξιυατις τος 
ἔτάσάτυγ 4 0 9,4.0 40. Μαγεῖο ἰδιιάα- 
τὰ 437,27. 484,.4,.4. ἀϊπυδάετι ἰπθα- 
τις ΟὨ(] τι! πὶ ἐς ραττί οἷς ρορα]ῖ τἀ - 
εἰοία Ὀτηϊττεη 5 453,58 Οδῇπο ἴπ τὰ 
φστατῖα δἀιετία τ᾽ 518,4... ἀςίεσε 4ρτα- 
τα ας νερά ἔκοςιῖς 540,43. 8 Ρτ- 
ἀξητία ὃς ςοη!ἴδητία Ἰαάατατ, ς.4:,6 
ἀς ἔδορεηάα τὶθυπογαπὶ Ροϊεητια 
4ιοά ἀεάετίς σοπΠΠτιπὴ 55. 9,4.4.6 57,7 
ἈρρΟἸδιυ αι! Πἰΐι5 σου Ὀ]Ατυ πὶ 410 Ὁ1- 
τεταδοταγ ρατιῖδ. ἐς 6,43 Αρρ. Οἰαιι- 
ἀἴιι5, Αρρὶϊ Π ες, αθίςἢ5 ὃς ἐπ α]τι}5 οτος 
ἀταγ ςοηΐ, 599,26, Αρρ. Οἰαιιάϊι5 νἱο- 
Ἰεπτασῃ σςοῦτγα τὶ Βα ποσιτη ποίη - 
τίομες ἀἰοῖς ἰςητοητίαπι 69 Ο,23 αἰρο- 
τὰ δὲ ἰῃρετθα ἱπογερατίοης ρεθξ στὰ" 
αἱ Πηηηε ἐχαςοιδαι ὅο 1 46. [εέϊο- 
τῖο τι. Ρ]. σταιίτεῦ τεργο βξάϊτατ ός 3,8 
ἴῃ εἶ Πο Υ οἱίσο πιαρηᾷ Ἐχρειῖτοῖ αλῖ- 
Τττῖ5 ςοητι Πηας ἃ 6 Ο 5,46 εἰστας ἴῃ Πνῖ- 
᾿ἰτος οὔτι πγαςος ἀπιπηδάπιοστισ 60 6,30 
Αρρ.Οἰδιάϊες ἀς ἀρτίὶ ρα δος! ἀϊ!Ποης 
αι (ξπιορτιᾶ ἀΐχετις 60 8,.. 4Δτ.}}. 
ἴῃ ροραΐι ἐμ άϊς ἃ νοσάταγ 6 1ο,19. Π1ο- 
ΠΙΌΓΟΙΟ, 46 

Αρρ. ΟἸδινάϊιις, (.ΟΙΔυ 1 εχ ἔγαττε πα - 
ΡΟΚ5 692,34. σοηίω! ἀεἤρηατυτ 67 8.31 
ΠΟΙ παρ ἴγατις ἀοίἀετῖο ᾿ποςη ἀ- 
τοῦ ὅ7υ,1 ἀεοοηγαίγος ἱεριθιι5 ἔς- 
τὰ ἀ!ς ογοατὶ (υϑάες 679.36 ρτο οοπ- 
{16 στφατυῦ ἀεσεπηυίγ 680,8 τοτῖῖτ5 
ἀσοετηυίγατιις. Ια ἀ65 (ΟἿ 115 τοροτῖαῖ 
ὅ8ο,43 681,40 ᾿τοτᾶ σγεδτιγ ἀεςεπη- 
αἱτιίας: ἔα τ οηΐς μΒοπιίηιδ. (δὲ δά (οι - 
τὶς 6 8}, 2 τοττ ΠΠ} ἀπ ΠΕ1ΠῈ ἴῃ ἀςςεπι- 
αἰγατι ρεγπταποῖ 684,14. δἀίξηλιιπι 
ἀς θεῖο γεΐειι 688,7 τυῦθδϑ ἰη ἰεπαῖα 
ςοπηροηΐς 690, 9 44 ματι"! τποηΐτι 
Π1] γείροπάει 6 9 6,41 (ξπαῖυϑ ἀ1Π|6 1 
γΓρτο [Ε δζ (ι]5 ἀδοϊἀετῖς 70 2,40 οσἰμ ἢ 
5Ρ. Ορρίο ὃς ἀμαδυς ΙεστοηΐΡυ5 ντθὶς 
Ρῥιαιἀϊο τεϊϊξξυς. 704,40 ΨΊγρίηϊα: 
Ἰῃ(ἅπο ἅπῆοτε οἄρίτατ 709,37 Υ Ἰτσίηὶς 
σα Ὧπ| φαοπιοάο ἱπάϊοατῖς 712,41 
ἅπῖοζς πγαρὶς ἃς πηαρὶς ἐχαίϊιαι 716, 
1: νἱοἰςηταπι ἀς Ν͵Ίγσίηια ργοημητίας 
(ξητοητὶᾶ 717,20 ὃζ ἀπιοτὶς ἔγιιδξι ρτῖ - 
πάτο Γ, ὃς ἀιιετία ἐχρετίταν οπηη]4 718, 
19. ἀοπηιίς ςοπτίηεῖ 724,37 ἴῃ νίποι!" 
115 τ οσῖτιΓ 72 6,27 δὴ (εἰρίς ἤτδηρσα- 
Ἰατῖτ 758,37 
Ἀρρ-Οἰαμάϊας ςςηίος Ποτίτιος ρεςσιηία 
ςοΙΓΙ πρὶ 1 77.4.1} 

Ο Οἰαμάϊις, Αρρὶϊ ΠΙΐις ὅς 6,34. Α ρΡΙΪ 4ε- 
σΕΠλΙ ρᾶῖγαι5 69 2,34. απο ά Ἰη τερ. 
ἰπἢιτατα πὶ ἃ πγαϊουι 5 Δοοερειῖς 692, 
39..Ρ4ττ|5 ἸῃηΠίταταπι (αίτιιγ ὅς 6,34. 
Ο. Οἰαυάϊας δαδίπι ςοηί, 63 4,7 ΡΙ ἐδ ὶ 
ἴηπᾶζο ἃζ ἃ πηαΐοσι. ργοραραῖο οὐΐο 
ληξεηίις 63.4.17 ἀς ΝἸΓσί πε τ θα πὶ ρὸ 
{τυ} τὶς ἡυαε νεῖθα ἔεςετις 637,31 ἥπε 
Ρ᾽εθις αὐυχηο ἰη Βοίϊτες τεηἀεηά ια4- 
ει 641,2 ὃ δητς πησξηῖα Ἔσο δί25 ρίς 
641,19 τεϊθυποτῖ παπηεγῇ ἀμ] ςατὶ 
ἀϊπιλήος 65 6,34. δὰ Αρρι ὃς ἀεςεπι- 
ὉἶΓΟΚ πα νει θα ἴῃ (ξηδτι ἔοςοσί 690, 
39 ΡοΙζ Αρρὶ! ΠΙεπιϊ φυα νεγθα δά (ς- 
πατῇ ξεςογῖς 697,10 νεθε γεϊἐϊα ἴῃ 54- 
Ὀίηος ςὔςεάϊτ 703,41 ΠΟΥ αἰεγῖο ὃς Μ. 
Ἠογαῖῖο τεϊαπηριιπῈ ρετεητθ. οσΠΠις 
718,26 φίεδί ες εουπίμίατιι πες αἰΐο 
σϑδο γάτα σεάἀςηἀ ᾿πἀϊςατ 731,19 ντῖ- 
Ἰς ἰξηατυὶ δ ςΟΙν, ἀαι ςΟΠΠΠ 731,38 ττῖ - 
θυηῖς δέ ρςδὶ ἀοτίτεν γείγασαταγ 735,6 

Μ. Οἰαυάϊας, Αρρὶϊ ΟἸαυ άπ οἰϊςης, μοπλο 
ἱπιριιάεητεγδυάαχ 710,13 γΙΓρί πα ἃ 
{ξαττερις τοτίοηξ γος 710,16 ὙΊΓ- 
Θἰηἱ γί αάμπςοτε ςοπᾶταγ 713,30 ρεῖ- 

ΙΝΌΕΧ ΚΕΙ. ΕΥ̓͂ ΕΒ. ΜΕΜΟΚΑΒ. τὲς 
Ρεῖυο ἐχῇ]ο πλυϊθέατυτ 72 6,43 

Τ. ΟΙαυάτη5 οὐπὶ [15 οσηαπὶ ς δα δ! η18 
πλσγαῖ 308,5 ᾿ ἥσ τι 

ΟἸβινάτος ἵἴΝετο [Π ςοηΐ3,20 
Οἰεπιςητία ροτίμ5 φιᾶπη ν] οἷςη τα {προς 

τὰνδι δάποτίατ) 445,27 ΟἸεχηδεία νεῖ - 
τὰτ Ἰητογάῃῇ οὐ! τγγαπ πὰς 25 6,41 (Ις- 
τρδτιᾷ 0 [ςτηροτ να] 179,20 (ἷς- 
πιξτια [εχ ἰπτογάμ πη δὰζ ἰυΠπτδη ἀππαὰ 
νἹοίατωγ 2 85,232 

ΟἸεοηῖάας ΤΒεθαηι5 18.4.»13 
Οἰιξητος ρβιγοηῦ [8] φυις πτοι πη »]εσοτα 

Ροιοταης 84,1 οἰιεητῇ οὔ οί, 84,19 
εἰς δὲ ραιγοηοτῇ ἴῃ {λυ το ὃς Δα 

αὔροτζδζιο 85, 8 οἰἸεητο5 δὲ ἰδ] ες Ρα- 
του εχ νεθείεςθάεηιϊξ ἰεαᾳυῦτυτ 7 3, 
4. 5 ΟἹ ἸτΠ5 ΠΟΥ Π5 ρδῖγοηο ςδπιοπάας 
ταῖς πη ΗΠ 716,37 οἰ ἸδῺ5 ραιγοηὶ Ππι 
ΠΟΠΊΘἢ σογοη5 710,13 εἸΐςητοσ ραῖτο- 
ΠΟ5 ἔ05 δὲ Βετοβ σχρο ϊης 388,36 
ΟἸϊεητοῖα τγα 84,39 οἰἸσητῖοὶα πυπηδα 
τοίᾳ ἰδυάϊ ὃς ΠΟΠΟΙ ογδης 1 τῖθ5 
ξΑΓΆ ΝΠ ὃς, ς 

ΟἸολςα:, νᾶ α πηδσηἰ ςο πε Π πη} 5 ντθὶς 
Πευξξατὶς 2 ο ο,27. ΟἸοδοαγαπ πο 
4 Τατημίηῖο Ῥγιίςο ἱπεβοαῦτα 2 οο,20 
ΟἸοδοαταπη ἐχρηγσατίο δὲ τεξεθιο ἃ 
«ΟΠ ]οςᾶτα Μ ιαἰδτις ΣΟ Ο,34 ἴῃ (Ιοα- 
(ἀδ ςοηϊςξξα σλάδαστα ρε[ε]ςητία, ρα - 
{5 (χυτὰ εχαίρετδης 677,17 ᾿ 

ΟΙα! το ἀκςε, Ομ 455 δα βισίαπε 392,10 
ΟἸαῖῖνα εφιο ρβαίογατο ἀοηϑέ 303,26 
Οἰα!ις ἀοπατυ ι5 πες ἔϊδτιις 303,46 

ΟἸαῖτα: ἔοΠὰ 159,23 δὰ ΟΙ αἰ ας ἕοας ςα-- 
{γα ροηῖτ Ματοιι5 4.9 6,45. Αρμά }.1- 
αὐ αυς ἀ4π| ἐχοτηρ]. Βαθεητς Οὐ ζίγα 

ΟἸαἸτακ (σα ΟΠ 5) ΔΙ θα πος ἴῃ αοπιδυ 
Ποδοοποῖτζαϊ 137,29 (μδῖτα ἃζ οςοιίτα 
ῬλοΙτς εχ ΠσΌϊτΩΣ 139,.4.7 

ΟΙατι, ΑἸδα Ἰκοπιαπιὶ ταηῇαιὶ 170,43 
ΟἸ ΙΝ ἀρτατία: ἰεσὶς Ἰατίοποπι ἱπηρα- 
ἀϊᾶς 6 67,2.:04; ποπηΐης ἃ ρίεθε πηι - 
τλητιτ 667,23 

Οἴδοςβα5 ΟΙαἶτι5 ΖΕ Ζιοσιτη ᾿πηρεγδῖοσ 
649,5. (ἀρετθιιπὶ ὃς ἱρ ποπ)ϊηϊοἤϊιηι 
Ἰερατῖς Ἀγηδηῖς τοίροῃίαπι ἄαι 649, 
19. (ΔἸ Πἰ4ε Βοπηῃς ςορία5 οἰτοιπηιεπῖς 
64.9,.4.1 νἱποίτατ 651,19. σαῖεηδζις 'π 
τι ΡΒῸ ἀποῖτος 652,16 

Ο.ΟἸαἶπις δίςαϊιβ ςοηία], Οὐ πη οσιπη ας 
ῃϊτατῷ τε ἀοτης ΠΙοὶς δά αυ]π Πγαηάὶς 
ΡΓαποίτωγ 32.4,23.334,41 εἴσγαῖο οη- 
{υϊατα ᾿Αγρ τᾶ νοϊητ ητεῖγοχ ἀϊξεδτογέ 
ἀἰεῖς 336,13. σορίατιπη ρατίοπη ἃ ἀϊξ}4-- 
τοῖς ἀςςῖρῖτ 338,39 ρτα ἀατογία πη [Ατὶ- 
ποταπι σ οθειπ) οαρίτ 339,24. 

ΤΙ ΟΙαἶτας δι σαλα5, τ αηκ5 τα τατῖς ρτο 
εοπίϊς 736,17 

ΟἸυΠταδ:νἀς ΟΙ αἰἴμις, 
ΟἸυὐΠαΐ, Ρορ. Εττα τας 189,9 
ΟΙυἵτας, ρτο ΟἸΠ]Π 15 736,17 
ΟἸἰγπιξης Οςεδη] Π]ἰᾳ 14,38 
ΟἸγρεὶ Αὐροϊϊοὶ 17,4.221,21 ΟἸγρειι Α- 

ἙΒ}}}15.4.7 6,47 ΟἸγρεῖτο 5 σοη χὶ 555, 
4:1 Οἰγρεοτγῇ οἵὰ ρἐγαξα 579,37 (Ιγ- 
Ῥειδ]σηεἢ, Βοι5 ἱπηπιοίατὶ ςοτῖο ἴῃ - 
ἀυέλιι5,δς [σε ἀετίδἰεσεσ ἰηίοτῖριῦ 2772 

ΟἸγτιοάοτα Γιδοπιςάοητ!ς ἔ, 0,44 
Οορέϊα, ρᾶτιπὴ ἢ πγᾶ “19,5 
Οοεῖες νπάς σοσποπηϊηδῖι5 Ἡοτατίμς 

295,15 
Οοέάουης,Ἔηξα πϊ4 39,25 
ΟαἸίως ρτο Οἰα ίίις ό49,ν 
Οὐὐσπάγαπι ρτγί πιϊτία; [τητος ἰυρεγ ἔοοο 

τερίο ΣΟ 7,15 Οσσηα ἃ βεηΐο ἔβη] τὶ 
εχτῶροτς δάογπαῖα πηαρηϊῆςε 122,17 

Οορπατῖο Βοπεῖϊδεϊ ὃς νἰγτατὶ ἀπ ρας - 
τοπάδ 153, 4.2 Οὐσηδτῖς ΠΟῚ ΠίΠη15 ρᾷ- 
ττοςϊηδἀ 287,5 (Ορηατίο γἵττυτς ἴῃ σ 
τεγἀ απ πηάταγῃοη ΡΓΟρΡΑρΊ ΠΕ 581,4 
Οορπατιοηῖς ργα 65 ἀ11357,43 

(ορηοπιεη ποηλίης ἰητογ  ποτίις 418, 
39 ςορῃοπῆρη εςαία δάμετίο 297,15 
Οορῃοχηξς πποχθι}5 2.4.4.34..4.18)39. 

ταστας- --.--- 

τ απ ΣΦ -- 



τ να ! 
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Ζλ5,9 Οορποπῖοπ δῦ νεθεοχραρπα: (Οοπιροίῖτα ς πλι]τὶς, ρεγαπια; αἰϊαυα ἃ 6 ῥτορτῖος αἰοδλις, (εὰ δὰ ρυδ]. «ὅπηι 
τᾶ 414,33} Ῥᾶστε υἱτιοίᾶ (μοι 382,32 ἀατεξετξάλ 67.5.39 ςοΠΉ]1ὰ Βα πηδηδ᾽ 

Οὐμοῖς φυϊπρεπατία 620,39 σοοσῖος (ξ- Οοηδτῖας μοποῖϊος ἔο ῖχ οὐεητις [ςαυῖ- εἰ αι ιττῖο ροῖϊτα ᾿ς, 4.6 σοπῇιία { 
χἰησεπατῖς ὅ2 6,14. οοἰιοῖϑ οἐξίησεπα- τις 275,20 πᾶα Πεοίμης ὅν 6,35 Ποη Π]Οσ πὶ δ. 
τἰα 668,5» σοβοττες να! {Π|πγὰ5 οοἱ- Οοπερρτῖο εἰρεέῖτο 207,33 ΤΑπουαπῈ ἀπχ Οοη 5 99,39. 100 
Ἰορα διιχι!ῖο πλϊετῖς Κ᾿ Βα ῖς 5.53,1 ρὲγ Οομςοἴὰ πο ἱγεϊταη 48 416,39 σοηςει!ς ςοἤϊϊα πιαϊα οηΐς νεγῦ!5 γείασα 3. 

ςοδοττο5 ὅς οξτιτίαϑ οΟἢ!ρίτι 570, 34 Ρταατὶ σγϑιῖι5 ἀπάτῃ ἐρεγατὶα ξτατα- φορῇ Πα πεΐαγία 4 ἀϊαϊπα Ργοιίάση, Ὶ 
(ΟοἸ!ατῖα α Τγαυϊπίο ἐχριιρηδτα ργαία!- σἰ 331,2. σοποεῖῖϊα ροεσ νιπη,ηοη τι ἀπ- ἀοτεραηταν 635,32 σΟΠΠΠΙ ὃς ἔριτυν 

{1π| ὃς ἀϊξξατογεπη ἀςοῖρις 187,20 τδῆῖ 509,47 Οπηη 65 ράγτεβ 1 ἴδ γεοίροτο, με Πηο ἢ, 
Οοἰ!ατίαϊ ςοσποπηξ νπάς δοσοροτῖς Εσο- (οποι!ϊα (ξογοτὰ ἴῃ ρεϊ ματῖς σε άϊρις, Πιρο. τίποι 5 88,25 φἀ ςοηία τε ργαῦ.ς 

σίας ἃς ροί᾿ετῖ 261,38 ᾿ς ΟοἸδτιηο ἔα 733. τα ΔΪΠΊΠΠῚ ὅς νοςεΠὶ 696,26 

Βεατὶ ΠΟ ]ςρα ἀϊςετας πη Ταγα μι η115. (οπ οἰ ἰατὶ ἀπ Ππάεητος (οἱ ητ οὔπιιηῖς ρε- ᾿οπαίϊοτίιπι ςατεηίε ζι6) 

ΟοἸϊερα: μαθεπάᾷ ταῖῖο 286,4 9 ΟὐοἸϊε- τἰςα}! πηᾶτα 500, 13 ΠΟοΙ  ἀτίο ράγείιπ Οοηίριγατίο ἐςςαπηγοταπὶ 68... 
φᾶςοι]ερα ΠαεΠ τος ραιγοοίπαξ 591,25. ἴςρε ἤτ σχίογπα πεςεῆϊτατε 143,4. σοπ- ᾿Ορηίϊδητία ἰῃ ργοροί. 370,30. 387,, ; 

ςΟρἰεἰπ ρἰδηϊτίειτι σά ε5 τιδηβέειι Ν αἷς - οὐ δι οηΐς πποάϊ ἄπο , δὲ ντεῖ εχ 115 Βὸ- 454,16. 541,9 εοηίιαητία ἴῃ. ( 

τἰας 292,27 (ΟΠ πιαχίπιυς Απεπιῖ-. ποίου 143,46 σομοιατίοπες ςολέϊς, δδιι5 δήμοις οχοπιρίαπι ἤησυία, : 
πὰς 230,34 

(ΟἹ πα ετῖθιι5 219,2 ΤΟΙ πὰ Ροττα 127 
46.654,15 δὰ ΟοἸ πᾶ ροττᾶ ργοῆϊρα- 
τὶ Εἰγυίοὶ ς 83,10 ΟΟἸ τη 54}11129, 26 

ΟοἸ!οφυ ἰητοῖ 418 δε οπία!ξ 430,27 
Οοἴοηι ε ἰοςατίτι!ς ἀστίς σεττᾶ ἐγαέξια πα 

ῬΑτιςπὶ ρεπάμπι 616,36 Οϑίοηὶ π|ΐ- 
Ἰιτίαεη ἀειγεξζαητοϑ νι σα τί στὶ 55.4.22 
Οοἷοπὶ Βεῖος ἴμος ἐχρείης 388,3 6 
(ο]οποτῦ ἴα οαρτᾶϑ νεθος ἐπ} }Π1ο 89,1 
103,31 Οοἷοηι ἰπ ἀρστοϑ ἃ Ν οἰἔὶς ςα- 
Ῥῖος πη {Π|373,54.374.,47 Οοἰοπὶ γε- 
Ἰϊτγας ρείξε ευαουαταβ τη! ΠῚ 427,40 
Οοἷοπὶ ἰοτιε ἀυᾶϊ πλίστατε σοσαπτας 
418,57 Οοἱοηὶς Ἀοπιδηϊ5 τεῖτιὰ ἀρτὶ 
Ρατϑ ἀλτιιτὶπ Ασα. ντἴ0.103,31 
(Οοἰοηπίαταπι νετοτγαπη Γἴτιις 12,010 ΟΟ- 
Ἰοηϊίς [ὰ] αἴΠποηαθᾶτιγ ρτἰποῖρεβ )ό9, 
41 ΟοἸοπίαα τεϊαπγυΐγῖς ἀφ ἀποίτατ 615, 
“3Οοἱοηὶς ἰπ πιοιθοία Ιοσα σὰ πἩΠΠς, 
ὃς φιοπιοῦο 439,25 'π Οο]οηίαπι ΔὉ- 
Ἰεσαθάτας ἴσρε οἰαϊτατῖς εχ 28,36 
Οοἰοηία ςοπάϊτοείθιι5 [5 τεπεγοητὶᾶ 
σάτα ἀςθεος 4υᾶ [δ ετὶ ρατξιιθιι5 1.4.3,1 
(Οοϊοπία ποππιπηαιᾶπι ἱπηρεζᾶῖ πλεὲ- 
ττοροἹ! 14.7, 27 Οοἰοηία; αῖδιις τεῦ. 
ςοηίετιιςπτιτ ὃς ααιθ 5 αἰ ΠἸρεητατ 79, 
3 Οοἱδηϊα Αἰρθαπα 776,35 
(οἰᾶας,ο τ ηἰςτρτίοης, νΙττατῖς δα ροῖε- 

τἰταῖ τοῖϊες 136,40 Οοἰπα ᾿ποἰίαπι 
ἔααάυς 118, 14. ΟΟἸαπηπα ἔκεάμς ἰηίςτῖ- 
Ῥια, ροπίταγιπ τεπιρίο 174,22} ΟοΪ]α- 
Ττληὶς ατοῖς πο (ἃ: Ιερες 659,15.681,17 
δηῖς Οοἰτπηδ5 αθα5 4 εγηΐς τα} 15 
Ἰηοίἀοράτατ ἰεσεϑ ὃς ΠπΊ1|4 178,8 Οο- 
Ἰαπηπδγιπηοτάο ττίρί εχ 259,15 

Ὁ οπιᾶπι ἰετα πιοῖε ν᾽ γρπιπὶ 424,28 
Ῥοϊπ. Οοηλίπίις σοηία 316,1 8 δαταγηϊ τ - 

Ρ᾿ἅ τη εἰϊαο ΟΑρίτο! πο εχ 5. Ὁ ἀεάϊςας 
341,4 6 Ῥο[ ΟΟπλϊηἰμ5 11 σοη(.37 8,39 
ἴῃ γο]ίτος ργοβοιοίτατ 411,35 οἰοπγξ- 
τεῦ ἀευϊέζος τγδέξας 414,40 νὰπϑ εἰς- 
σατὶς δά Μαγοίιιπι πα Π|ς 497,21 

(οπηϊτία Ἰερίτἰπηα χα 630,12 Οὐπηϊτα 
Ἰερίτίπλα, απ 418: οχ νπδηι44; σοητίς οἱ- 
αὐταῖς πλϊττιπτιΓ σοη ΠΠ Αγ! 527,27 
(ουλίτία ουτίατα ὃς σεητιγίαῖα 22.4.13, 
20 Οοπιοτγαπι τὶ υτογιπη ὃς σε π 5 
τυτίατογαπι ἀἰ Πογεητίᾳ 598,12. 726, 
ς Οοπλϊτία ἴῃ αΐδιις ρτο επί ἔετεα 
Ῥλητις (τρια 4.65, 14 Οοιηϊτῖο- 
ταπι ταῖῖο πιιῖαῖα 225, 21 ΟὐοπΊϊτία 
1πηραάϊιηγασ ἃ τ. 0]. 557,6 ΟΟπλϊτίο- 
ταπι σφι οτεαταϑ ἱπτεγάαπι ἀϊέξξατοσς 
457,16 Οοπλίτία (ΟἹ το πλατιγιις η ἀϊ- 
ἔα 678,2 Οοτηϊτϊοτῦ 4 ογεᾶάο5 πᾶς 
φιίγατιβ !οοι5 27 6,17 

( οπιπλεαιίδις ᾿ηΠ 4 απταγ μοίξες 618,2: 
Οὔδιπαπες εἶδ ἀεδεης Ιαδοτᾶ ἔγαέξις, να 

Ιαθοτεϑ ἔμεγε οῦες 665,18 ΟΟΠΊΠγιηῖ- 
ςαη ἃ οὐπὶ ἱπά ραπεῖριι εὰ απ εἰ 
ΠΟ ἱς ἰαγσίτις εἰς 747,20 

(οπιρίτα, ςενωποί 219,45 
Οοπηρί τα] σοπίογιιπι (Δ ςε]18, δέ [4-- 
ογα Ζ19.35 ΟΟπιρίτα] τ (Δστογιπη ται" 
ΡΣ δ [Ὁ] επηηΐταθ 219,43 

Οοπιρίοχιυις πχμτιὶ 154,40 

Ῥάτιμη ἥττης 519, 4 
᾿Ποποϊοηϊς]οοιι5 114,1,.270, 19 σδοίοπες 

μαθεθδητζαν δὰ Κ αἱσδηὶ 39.2,32....31,21ν, 
Ζιϑιαι ςοποῖο αρτςςοπίῦ. νἱσατῖπη δά". 
υοσᾶτιιτ 239,46.27,17.3}2,37 ἐ0η- 
εἰοηὶς ςσυοςαπές ἴμ5 ρεης5.0}}4 παρ" 
Πιαταπὶ 266, 41 οὐοίοη!δ σοπιοσδη- 

ἀςίας ρέπε5 σοπίμϊες 557,8 σοοποῖο- 
ποοχοεάετα Ἀρρι σοπίμ!επιτυθετττι- 
Ῥαπιις Ρ]. 60 4,2. Ρτὸ ςοπείοης γοτρα 
ξλςεῖς πο] Ἰςεθδῖ ρείματο 2 86,25. ζοπ- 
εἰο ςοποίοηϊ ορροϊια 719,15 σοηοῖο 
πᾶ τας τοἰτατᾶ ροριο ροϊ ἐχρ. ΤΑῖᾳ. 

278,34 
Οοποοταϊς οὔπιεπάδτιο 230,10 σοποοῖ- 

ἀϊαίη δε} 115 Πὰπατας πεςει[Ἄτῖα 691,22. 
ςοποοῖάος οἰυϊτατίβ νῖγεβ, ὃς ΠδῚ ταταπι-- 
αἰς,8ς μοί. ἀγοφη 15 ΠμΠοϊιητ 369,4. 
δά ςοποογάϊατη δἀϊσὶτςοπηπηαης ροτὶ- 
οὐ 7ο 4,30. 500,12 ζοποοταϊδίητοῦ 
Ρίαγες ΔἸ ΠΠοΠ ον φυᾶ ̓ πτεῦ ράισος 657, 
6 ςοποοτγάϊα οἰμτατίς ἕλοις ἃ μους 
ταγθαγί ροτοίξ 440,10 

Οδάεπιπατίοηῖς πγυϊέξα ἱγγίτα ἢτ 40 ς,36 
Ορηξατγοατίο 95,20 ἃ ξαιτῖς ςσπγιηίοης 

ἀεποῃηηδῖα 95,31 

Οοπίες τες, οὖ μαθεητοριις ρτοραιίοης 
478,7 

Οὐομπῇῆϊέξιι Ρ σοβοτῖες ὃζ σξτα 85 550,34 
Οοηδαξιες, δὲκ δυοῖν ποτα ιῶν εἷς [ενόμε- 

νος 191,58 
Οοηϊεέξξοτα τπτετγορατίοπαο, δὲ ̓ἰπεδγιπὶ 

ἴῃ τεγγα ἀςίοτιρτομς5 258, 5)14. 
Οοηϊεέξαγα Βιιπηαπᾶ, οπηηία αἴτια ποη 

Ροτιειξ 455,21 σοπίεέξαγς ΕΆ]Π]Δοο5 589, 
29 σοῃάςξξιτ!5 Οραϑ ἠδ οἵδ νδὶ οχρο- 
τἰξεῖα ἀοςοῖ φυ! εχ νίι ἤτ 7οι,3 οοη- 
ἰςέλατς νδξις 5 .27.»15 

᾿Ορηίαραπι ἀΠΠἸπλ1] 65 ΠΊΟΓα5 232,17. 233, 
45 οοηϊιρ ρᾶγ (ζοἸεγαταπη 234., 40 
ςοηΐαραει ἀἰτθρεῖο ρὲῖ σαίμ5 δά ποτίος 

471,9 
(οπηιδίιιπι (σε εΠ 234,16, 35 οοπ- 
πυδίογιηι ἰερ 65 φιια]ος αἱν 41115,δς α112: 
ἃ Ἀσπλυ]ο Ἰάξα 9. 4.,31.9 5,17 ἴῃ σοηῃιι- 
Ῥιὶς ροπάετιγ ᾿ρηῖς ὅς Δα αΣ φοπητη11- 
πίοιοῦ, 12. σοηημδία ραττι οἱ! οὔ ρ᾽ ες 
θεῖς Ἰητοτά! 34 68.4.3. 709,46 ςδηιι- 
Ῥιὶς (Οοἰδητιγ σθητος ὃς ΕΔ ΠῚ], 49,1. 99, 
ζοιοῦ,:2. Οὐκτς δι Αἤῆα. 

Οοηϊαγατῖο σὔτγα γοπηρ Ρτο γοίξίτιγτ. 2ϑι, 
37 ςοπιεγατὶοἰσσιιογιιπη σοητΓα Γο Πρ. 
317,36 ςοπίμγατο ςουτγα ορτίπγαταδ, 
εχ ησεηιὶς ρατίτος δὲ (δτιι185 319,30 ςῦ- 
ἰαγάτιο πιιίγογιι σαρἰ τῇ οἶτο ρατεῆς 
169,44.176,47.[ἰς 141,45. σοηϊαγατῖο- 
ῃἰς Ελ! πὶ ἐπα οἰ ἃ ἃ τειθιιηῖς ἀςέδγτασ 
δὰ [δηλτιιπΠὶ 635, 41 σΟπΙμγατ ἢ Ϊ5 [Π- 
φυϊπείοη ἐπι δι ἀεροίοῦτ εἰ δ. Ρ]. 636, 
39. σοη μγατι τοι ἀαηταγ 323,9 

Οοηίςϊςπείατοτγεῖ 481, ὃ οσίοἰςητία: πγαὶς 
Βατία 320,8 σοηίοἰδητῖα; ρατγίτας Ὑἶγοὸ 
Βοπο νηΐςε ἰρεέζαπήα σῖο,:ῳ 

Ο.Οοπάϊας τ1Ρ.Ρ].. 8ς,49 
Οὐ Πα ἀς ξιταγίβ, ρετεη 4 εχ ργατογί εἰς 

677,41 ςοηἤ Πα πὸ 40 ἱγα, (τ α ἃ γατίοπς 
Ρειξά4 377,7.37 9,11 ζοΟὨ ΠΙΆ ποη δά 

Οουϊιαϊ 4, ιατε ροῖς Οοπῇιϑ. 
(Οὐοηἰ[ιστιἀιπ65 “πη Πηοῖᾶς, ΠΟῚ ΠΊΟΙΕΓ α 

47}. 
ἱ 

δ 

387,40 ςουίποτιάϊπος ρττία; τὰ» ὁ 
ἀκ 731» 27. ἢἰς 679,35 σοη[ιοτυάϊ ς ἢ 
ΡΆτεῖα: γεξοσιητις ἴῃ ἰοσατῃ τάδ! ἡ 
δ 81,4 '' 

Ὀδιυϊες,σύμζελο, ἔξιι πξόξελοι27ο,14", ἢ 
33.148 δι ὕπατοι:7 0,4. δ. 418] ραΐ᾽. ν 

1π|άξ ργατοτεϑ δὲ Πιάϊοος ἀρρεἰ αὶ “1, : 
36 Οοηζη!ες ρτίπηὶ ἀοΠσαδτὶ ἵν}. 5 ἢ 
Ἔτυτας, ὅς 1, Τ ταμίην Οοἰ τίη 1), δι 
46.576, 50 Οοηίαϊες, τερίαροιεὶ αὶ ΠΙ 
ΡιΓαάΙτι 391,10, 788,37 τορίδ μι Ὡ 

Ριτίπι γοτίημεῖς, ρατεῖπη ἀςροίαι ἢ 
χ 68,14. δι τοό, 27.338, 2». 68: 7." 

ςοπεϊοπίς σοπιοσαπαα; ὃς σαἰοι!! τ- ον 
τηϊττεπά ες μασι 557,8. ας ἀϊςεῖ κ 
ντοἹ πὶ ταρε5 627,26 [ἐπιρογ ον εἰ 

[ι1π0 πα! εθδηι φιᾶ ἀοπλὶ ραδοῆη ὁ Π 
Τογτίαηταγ πγιητα ἴσα ργοιίποίας τ 

31. 5 50,21.536,9.557,) 7.59 4.15. τ8.} 
ντθεπὶ η οαπηρο Μαιτίο ἀεἰεξξυι 4:11: 
θεῆς 554,16. ΒΕΙΠῚ ἱπιρεγιαπι ροῦ τ 
δάπιιημπἶτ. 6 69, 12 ΟΟη[ε ς οαγ οὐ! 

ΠπλιΠ1 γε οσάτατ 84 ρτοίρ. Γεὶρ. 6 ς 19. ἵ 
Οὐοηίω! τοις ἀοπηι ργοουγατὶς ̓  δὶ 

ἢτα τοάϊτ λα Ἔχογοίτιιαι 6 8,30 Ἰπ ι 
{011 ραςῖς οἰπι Βοίϊτε ξβοίεπάα ἂγ τυ 
Ρεγπττῖτασ ἃ ἴηι 536, 47.} 7}: 
Οδίμ!ες εχ ἐνοίείςο γοιιο τε, στη, ἢ 
οαἰεγα ἴῃ σαπηρο Μαχιίο ἤριητ, ὃ Π ὃχ 
(ρεξζαπάμπι δ ἴδηατιι γείροπίι ' ἀιων 
τι πηρίο 728,23 (οηία ρεοος ἡ των, 
᾿ορίας ε Ργοιμηςία γοιιοοᾶζαϑ αἱ ΤΠ τ) 
776,35 Οοπίμ!ες {ποςεῆατος ΠὉ 9πι(ν: 
[υ]ες ἀεῦρπᾶι όϊ6,2 8 ΟΟΑΙΠ: ΤαῚ ( 
Ἰιο ἱπξογοπιρτο (ἘΠ οἴτογ Αἰ [15 6,4 
Οοηῆιες απλθο ρείτε ἐχῇίπα ὯΝ 
(οπίυ] 15 νηΐας αξξίοπος πεοΐες ᾿ς 
Βαϊεηταγιπες γαῖα 6.43,4:1 Οου ἀδιν; 
ἴξης δ πειῖτας σγεαγαγ Αρ. ΟἹ; Ἰὺ 
ΑρρΙΐ Ε 599, 28 Οοηίιν ἃ ἀϊ' ἴθ: 
Ῥιϊαάτον ἱπηροῦῖο 652,10 ὦ 
Οὐουι ἴῃ ἔλέξοπ σοητξτίοας {81 
{ἐ ρυςξθεῖς ἀερεῦ391,1.5. σοηζαϊε ἢ 
τεϊοϊογ ὃς ρΙερείογιπι ςοβ θαι πεῖ: 

{εἰπιγυάπητ 4.4.4,32. ἱπιροτίοί [δ 
ἰεδιά νοιασι ἐμά α α αν ΟΣ ν" 
ς ἔοτο ρτοξιριᾶι 5 9. 6,39. ἃ ρίεν ας 
(Δητογ 97, 4. δά τι δαποτῇ τοὶ ἴα 
οἰτᾶτατ Ὁ ΟἸ]Πἴο τ! θ.Ρ]. 678,5. ἐπα 
Βαπίς αἰτεγσαητυτ 658,3: φάτ," 
ἄδπι τε δα ποτιπι ροτοητίᾶ, αἰ ϊο5 δ. 
ἐο ςοἸ]εσίο ἐπι] ατοα Πρὶ ἐιοὶί16ο,. 
Οοαίμεαι ἴα σάτοογεπη ἀράυο δεῖ, 
τ θηϊ 604,7. Οοπία οαπη τ! ΕΥ̓]. " 
Ἰατα πηαρί πγατιῖς Πιὶ ἀϊρ αἴτατος οι... 
αι 60.4.26 Οοπίμες αι δια! ἢ Ρὸ 
ΡΟΝ ἐμά είμπι οἰταητας 660,24 0ον. 
(|65 διπι ἴῃ μά οἰ ρετιγαμί ηὐ ρο.ὦ 
ἢητ,Δἀϊυίοτες θοῦιπι γτρίαη [66 “-- 
29.667.,10 Οοπίμες τοπηρι ἴσα. 
δα ρἰεἰοὶς ἔλιογεπι αἀπηίπιξ Ὁ ἵι τὸ 
εἰρίιιης 673,2. 674,37 ( ΠΝ 
Ρτίατιπὶ ἀοπιὶ {ας (εηδτιπι ρει 

731,18 
ἀε οαἵ “ ̓ 



ἔρος 
᾿ἃς Οδίαϊαπι οτσατίοης ρε 5 οιπιρᾶ- 
τις ςοπτοπάϊτ; [πα: ἔχξλϊοηῖς πηαρὶ- 
Πατῦ νεγία νγρθητοβ 556,29 (ΟΠΠι- 
1} αἰτοῦ ε ρ εὶς ἔδυσοσιθιιβ; αἰτογ εχ 
Τριϊπηάτατη ξλέλξίοης ἰοσιτας 517,36. 
479,14. ΡτΟ σοη 1 ,οττατι ἀεςα πηι 
680,18 (οπίμϊ!ςε5 ταγίμπι ροίἐ ἀεςοπι- 

᾿αἶτος ἃ ρΟριιΐο σφητιτίατίβ ςΟηλ 15 
ογοατὶ 725,26. ρτγὸ Οοηί 1. ογεατὶ 

. ὙΠΡιΩὶ πα Ππτατος. 736,18 Οοπίιες 
ο τοζαπι ργο τε δ ιηἰδ μ}1}, οτοαητιισ 73 6, 

. 30 
. Οοηίμϊν πη! ἢ {ἘγῚ ἃ ρ᾽ ἐδ οἰϊς ρυ] δ η- 
ο τυΓ36 8,13. Οοπίμίατη νο Ἐ]5 314,9 
Οὐοπίμ!πι ογηπαπηξτα ροίϊ εἰεέξος το - 
8ὲ5 196,27.168,24.338,25.682,4.7 

᾿Ὀοη ]ατὶς οὐ τοπὶ ἢ σοηζαίατιι πταΐς 
., Βείταπι ἃ γί θυ! 5 [ἢ ἐπάιοίπι νοσθτοῦ 
485,37. 186,,6 (οηίυϊατι Ειπέξας 
Ολῆπιιϑ ἐπ τυἀϊοίυπι γοσατυγα “πα ο 
τὶν. οὐ φῇς ἐν, γε. γ4.4.,28 Οοηίυία- 
τοδ Α ΓΙ. Ρ]. ἴῃ τπαάιςηιπι νοσδηταγ οὗ 
περ! οεᾶτοπὶ ἀρτονίδιι 795.18 Οοη- 
(υἰατες συγ ρεσμηΐα πα! ἐξατὶ ατειδι- 
5, ΠῚ ζαρίτα 674,14. Ὀοηίμίατες 
Τξητεητιαπητοσαφηταῦ ρῖο ἀϊαιὶς αἰ 
εἰϊηληξ 392, 241 ὉΟηΙ τα} πατὶ 
ἃς πΠοῆοζς ρεσεῖράαδ, ραῖει. Βα ἤταη- 
τἰθι ντῆ]ς ςΟη {ΠΠπ|πἢ ργοπηῖϊς 335,11 

Οηυ]Ατὶς βοτοίτας ᾿τηγίτατα 269,34 
(Οοαἰυ]Ατῖς ροιεϊτατίς ἰηΠσηΐα πιοιίς- 
τάταν Ρ. γ δἱετῖυ5 Ρορ!ςο!α, φά ἰειιδη - 
᾿θαπν 10 ἀπ 318,21.68:,47 Οοη- 
1υ]ατῖς ροτείξατῖς οδίεγιατογος δύ πγο- 
ἀετατοιοβ ἰδηατοτες 4.61,22 Οοηῇι- 
Ἰατὶ ροτεῖτατὶ ἄξηιο [δττα ίτιγ φυ!- 
ΡίΑπι ἃ τγιδ.Ρ]. 657,34. Οὐοιυϊιατὶς 
Ῥοτοῖτας πηυΐτα: ἱτγοαη ἀ8;, γδησξετς- 
τοῦ οὐ απ 1 [105 πιδοιξγατι5 674, 
4 Οὐοπίιϊατῖς ἀϊπίτατίς πιασπᾶ ο- 
Πΐπὴ τοιεγεητία 4.4.4.,34. Οοπίυίατίᾳ 
πνιηΐα μοῦ ἡγεηίςβ ὁ00,1 Οὐη[ζιίατὶ 
᾿Βαρίτυ ἀτᾳυς ἱπῆρ ἢ. ογπάταγ Ουἱπ- 
τίαισ ἢ ἀστὸ ἤιο ϑγβῃ5 644,5 
ὙΠΟ] ταις [αττ5. 5 χτ]! πιδηίς οἰτοα 
ΤΟΙ {πτίιπὶ αἰτίαι ς 83,14. ([εἀ [οτίαπ 
Ῥεοςπλθιι ἐπ ηΐς, εἶτοα (ΟΠ τίαπιὶ ἢ -- 
θετπιγη, νῖ 737,3) Οὐσπίματιυς Καὶ. 
᾿δερτθην δι τηϊτατ, (οἰ ἴτο πηϑτατῖι5 378, 
44. Οοηζι]δτυς τη 1. Ποσεπλοτ. 
737,3 Οοπίματιβ δι δι ητ. ἀδτιγ, 
0 ἢ τοσυαστῖθιι5 ς 73.232 Οοπίμϊατῃς ΄ 
ἤθη Δγ δ ητθ. ἰξα ἀφετοξξδητ!θ. ἱπι- 
γούταδ τη ρἰς ἰδ εςετους, αὐ 115 ρὶς- 
γεῖ15 401 γετηϑηίειδητ 378,35 Οοη- 
ἀἰατιιδ, ητς (Ὁ] 5 ρατιῖοῖϊς ρει Ἰασίς, 
εξεξγδτιν εἰἰᾶ α ρίεθειῖ5 730,12 Οοη- 
υἰάτας ἴατς ρἰς εἰϊς σεἀεηάιμη περαῖ 
“Ἰδυάτις 732,2. Οδ(]αταιι5 ΟπΊη1. 
Χαθθο σοτηπιιπίςβά πη ςοπίει γΑ- 
ὙΠ 15, 4] αυ] ἀο πῃ οο ἄϊρηϊ ἤητ 734, 

“8 Οορίαϊατιϑ ΟΠ πα (0]15 ραττῖοιῖς ρά- 
Ξοδτ; ροιὲ ρίεθεἰϊς αιοαιις ςΟπΊπηι- 
ἰσᾶτι5 292,9. ἴῃ Οοπηία τι Γοτι ποσὶ 
εἰγεξξας Οὐἱητίυς 645,34. Οὐοηῇι- 
τὰ οἰυταταγ 326,14. ΟΟηἰαΐδτιπη 6- 
πᾶς ςοηἕα! γαμεῖ. ἄσεῖ 570, 39 
᾿δ[ηϊατῃ αγορατο ἀιέξαταγα ἱπΕιτα- 
Γ 333,41.334.,22.1034.2.28.371,8. 
1ο, 27. ρτὸ σοηίαϊατιι τη {Ἐἰτυτας ἀε- 
πγυΐγατις 680,18. Ρτο ςοσί τι ἰπ- 
ἴτας τ] θα Πατι15 ΠΉΠΓΑΓΙς 736,15 

 ΌΪτο οριὶς εἱς δητοαυδπη ἰπ οἰ ρίας 
7.11 

Γ ἰι5, Νεριηυδτοῖγῷ φισατου το Ο, 

ΠΟΓΙΑ Τα Ἰππικρα)φα, είτι!πὶ 26,17. 
Ο,2ς 

ἴωτα ἴῃ ρεῆς (ἐγρὶς 677,7 
τηπεγε μοίϊεγο., πο εἰ τυτιπη 

1,20 ΟΟητοπλρτιις ᾿ν οἰ τη, τε πλο- 
τἰὰς δὲ Ρεγου]οίιις. τς 5,15. ἢς 306, 

ΟΠ Ζ2312,325. Ορητειηρτιδῃ Βοίϊς δὰ- 

ΙΝΡΕΧ ἈΞΕΚ. ΕΤ νΕΚΒΙ ΜΕΜΟᾺ ΑΒ. 
σεῖογ πηασηο ἱρ τις πἸαΐο 311,15 

Οουτοητίο για πη ρογηϊο οἴ ΠΊ λυ 301, 
40 

Οοπιϊπέτες Βοπηίποβ πα νὶῖς σόποτα ς 
Βείδης 98.209 
Οὐουτιηδητία νοῖογυ πὶ 85,14. Οὐμτι- 
πεητί ἰῃ σροοτιδηά!5 ορΙθ. ἐχςιη- 
Ῥίατῃ Πησαίατς 416,8.8ζ31..,..2.7.4.7, 

43 
(οητγαξξιτη σεησγα, ὃζ σοπιιοηζοτιπι 

ἢάες 134,19 Ο(οπιταύζιαπ) ςοιτοίξιο 
407,7 Οὐοπηιγαῤξγαπι ργπατοτί ἀς- 
οἸἰποϊητγαχ ἀϊος 415,20 Οοπτγιβέῖ!. 
{δ ]ατῖς τείρι δ! σα: ςοΠίτοτς πεχιςῶς 

. 330,34 
Οοηττιαραΐςοτς ἰςσὶ νοϊςα ει ποπ ρτα εἶτ: 

ἀξηάα ἀϊσεηάι σορία 665,43 
Οοπτεδυτίοπος δε Πα: ΡοΙΈ σορίοίλιπ 

. Ργαάδιῃ τε ἀἀεθδητζαγοίθ. 7.4.7,38 
Ὁοηττγοιϊοτῆα ἃ ἴσίηροῖς ἀρφοϊδαπεις 

4.17,15 Ὀοπιτοποτῆαζαπι ἔτατοτηᾶ 
ςοπηροίτίο, Ιλιάς ἀἰρ αἰ ΠΊΠη.4.71,55 

Οοπημαξητίοπες ςοδέξα;, ράγιιηι (τα ]ος 
401,32 

᾿Οὐπιιξητιις Γιαιίηα: σεηεῖς ργοςοσ 1 47, 
9. Οὐπιοῦτις (Ο]οη π65 δὰ ρεγασοηάα 
ίλοτα ᾽78,3.5 Οοπαοπτιῖ ραδ]ιςὶ γε- 
ταῦΏτΟ ἃ [ΥΓΔΠΠῸ 2 45,47 

Οὐοπυϊείοξιιπη νὶ5 289,22,26 (οπαίτῖα- 
τὶ αἰτοτγὶ φαΐ αιιάετ, ἃ ἰρίς ργοῦτα αιι- 
ἀἰτς εχίρεέξει387,3. 

Οὐοτα,ορρ. [μΔεῖϊ 175,32. ΑἸδα οοἱοπίΑ 

776,36 
Οὐοταη, ΟΡ. ΓΑ 326,19. Ματχεῖοίε 
ἀεάμσητ φοϑ,1ς ἐλ 

Οοτδίο, ρ  α 4.  οπταπούΠΊ,οσοι!ρδαῦ 
ἃ [,Ατἱηΐὶς 542,43. ἀσάϊτ(ς Ματοῖο 
495,7 Ἐοπτδηι!ς ἀειίτιν δο Ἐ 115 
ότι,46 αὐ “Ἐξ αυΐβ γαγίπι ορρτίπνγαῦ 
ὅγ:,47 «Ὁ Ηοτατίο ἐμοσγιταγ 657, 
28 

Οοτογεώοιπι (ξἀ το 471,36 
Οοτάμς Μαοῖ) ςοσ ποπταπ χ96,46 
Οὐοτόετζις πο 5 12,9 
Οοτ]!8, ἰεὰ Οογί οἷα ορρ. [4τ, 247,16 
Οοποί , ν οἱ σογ νο ας πτοῖγορο] 5 412, 

17 ΔΡοῖ. Οοπηίπίο ςαρτὶ 412,17 
Οοτίοϊδηι Ματςῖο [ς ἀξάυοτ 495,13. 
Οοτιο απὶ ςσοσποπιςῃ νης πε ηοτῖς 
ΟΟΜατεῖι5 414,33 ω 

Τ,. Οοτηοίηας σοηία! δ 4.6... Απιυπη δΧ- 
Ρυσπαῖ 647,39 481} ἐς ἀεςοπηαῖ- 
τογαπὴ ροΙτ]ατῖς Τφητεητίαπη ἀἸχοτῖς 
697,37 ἀείξοοἤοτιθ. απ (ξπτςη- 
τίατῃ ἀϊχοτῖς 725,7 

1. Οογηε ας ϑαπημίτι ἔπος ἱπυιδάϊς 

74:,38 
Τ,. Οοτγποῖ τας 5114 στα ἀεἰίτατς ἱπηπηοἸςά 
ἀϊέξζαταγα οὐΐαπὶ σοπ λας 340,15 

Μ. Οοτηοίτις Χ νιν 682,6. «αἀζιΟίδυ- 
ἀϊ! πηοηΐτα φα!α τείροη εις 69 6, 43 
1. ἔτδιγεπι δά ἀϊσοηάδηι ἐς ητεητίδπη 
οἶτας 697,37 οὑπὶ αυατιοτ το ] ἐσ ὶς 
Δάπειίις ΞἜ ιιοσ5 ργοῇοιζίταγ 704,44 

ΡΟ οτγπεῖπις σοηί] 7.4.4,32 Ἰερσατίοπς 
δριά Ργεσῃ απ ἔχη σίτου 74.4.3} 

δου, Οοτηε 5 σοπί, ς 44,18 Ὑ φἰεατίδ, 
Ἰηδαςί25 ἀατ 448,27 

Οοτπεζδηΐ,ρορ. [,ατῖϊ 316,19 
Οοταί συ! τη, ορΡ. [4τ|} 206,40. ΑὙΤαῖ- 

ἀαϊηῖο ἐχριρ παῖ αἰ ρίταγ ὃς στε - 
ΤΩΘΤΙΓΙ87,43 ; 

Οοτηϊςυ!δηὶ τηοπῖος 13,46 
Οοτγηϊδθυς σα θυ 5((δι δυο! Πἰδ)οοπυοςα- 

ΤΙ [οἱ εἴας ρί εἴς αὶ οπηαπα 83,39 
(ογοπᾶ ἃιιῖθα 195,34.196,. 10 Οοτο- 

πᾶ δυγεα ἀοπδτιγα Ἀ οπτδηΐς Ρογίεπα 
303,37 Οοτοπᾶδυγοᾶ οὔ ἤσηα οχ μο- 
Πετεςερῖα 662,46 (οτοπᾶ εἰπῖςα 
503,26, 663,19 (Οοτοπᾷ; πηιγαίες 
663,31 Οὐοἴοηϊς νἱδϊτίςῖθιι5 ογπαγὶ 
1717,13.}8,2.4.4.14.16.4.10,14. Οο- 
τουα βοΓτιτυαἰηἰς ογπατὶ ζοϑ,ιο (ο- 

17 
τοῖς ἀοσουαπτιῦ ἔοττος ρυρηλτοτος 
175, 24 Οὐοτοπατις νἱξξογοπη οχοὶρίς 
ΡΟρυΐα5. σο3,30 Οὐοτγοποτὶ ἴῃ ἰπέξα 
ῃεξας 570,37 

Οοτροτις ροτ5 ν]οία ποη [ἐπηροῦ ἀηρι- 
ἴατιτ 381,34. ΟΟΥρογιθὺδ ραυρετγαπι 
ΟῚ γτουπῸΓ, ΟαΓ ΠΟ γὶς ΠΠ Πν οἷς ἐς 
ὁριδὰς ΠΟΙΓΙΣ Ἰαγριδυη τὴ 330,1 ΟΟΓ- 
Ῥ5 Τα ν ςοττατητη δ, Ργὸ τρ. ςοηίξ - 
ογαῖς 414,15}. ΟὐτροΥα ἃς δηϊπηας 
Ῥτοραῖια οὔξοτγε Ρόγισα 5. 329,40 
(ούριις σοητγού γί τ" ροπεξ᾿ αο πὶ 
εὔϊε ἀςθεας νίψας δα [τὶς ἀεοϊΠποπὶ 
713,3 Ἢ : 

Οογγαπηρογε ρει 15 710,2 
(οτϊοηα, οἰττη Ογοῖοπς 21,3 
Ὁοτίςι!α αἸΠΠ υἀττυς πουαςαϊδ Ο.20.4,8 
Οοιγὶς ἡπαϊογος δὲ βοίἔςτι - 4Π 21,23 
Οοιυγία, οορῃοπιεη ΚΕ] δο  ἀϊς ε ρόγρε- 

τυ γποϊςητῖα 743,18 Ὡς Αθοτιρί- 
Ὡλτα Ὀοιγ] νι!ς Οτ|8. “΄ 

Οἴατογος τοὶ Αἴ, Ὁ Ὁτοτετίς ἃς πιοηῆς 
ΤΠ ας ρι τοῦ ντέτον ἐχοιοίξυβ ζϑο, ᾽ν 

- Οξοτογδ ας Ιἄρανηις ἴαταεις 401} 
Οὐεφεπαυπεῖπιριοδις που εἰς 7ΖοΣ,14 
ΟΥεητοτα ὁ δε απ δά ΟἹ πνεταγή Ἀπ 

σδιγα Υ εἰς τὸ 4 ̓λοπιδηῖς οχίγαίτις 

573,77 δ Ετγαίοις ςἂριτατ 581,7. 
Οτειεηίαογν ῥητὰ 95.1.6 

Οτοτζυς ςποτὰς 4,77,9 
Οτέυία, Ετοςδεδεῖ Κι 775,35. Οτέυία 

Ῥυϊοσηὶ π΄τα., ποι γχοσ 172.:6 
Οὐδ} ΠΠΙ5 Μ δοὺς 15,1 
Οπρτὸ τρᾶηι 8401 Βαυγίτατ 1ζ:9.14. 
Οἰπιςη στάνη] πη ΠῈ 2. ὰ ὁΠγ. Ρτ Οὐ -- 

τ0 54.7.18 Οὐ πηῖπὶς ΠΠΠγῖτες ΠῸπὶ 
Ἐχοςάδησι μ δοσυίατίους 466,34 
(τι πλϊπὶς ἢ ογπγατίο 463,4 Οἴπιῖ- 
τοΐπιισι ἀπο πάοτυ πὶ Ἔχε πη ρ!, 631} 
Οηπγϊπαἰϊαπη ξαυΠλτυ πὶ σορσοίτιο το - 
ξετταν δά ρορθίαν 786,7 
Οτἰπηϊη πα! τηατοτγῖα τη! πηῖσο πὸ ἀ46- 
εἰ τος,:28 
Ὀτ γα ας ἢ. δι οἱ], 41,44 
Οπίο Ηιπιοῖδϑ, Οἰγπηρίοπίοα 68.4.,11, 

26 

Οὐ ὃὲ ρίππα ἴῃ σα] εἰς 476. 13 
Οἴοτο ἃ 410 δέ φυηάο σοπάϊεα 121,9 
Ὑπλρτις δα! πηίτιιγ ᾳ Ρε σις 16.32.20, 
44.55,ς6 ποηγεη ἃς Βαδιτάτοτος πηῖι- 
ταῦ, (ὐοτῖοηα ἀϊέϊα 21, 21 
Οἰοτοηϊδξατιιπι ησια 23,.8,2. 5 

Οταίαι, ρορ. Τ πγαεῖς 38,16.39,38 
Οὐ ξατγεα γ7γ4,5, 5 
Οτυαηηετα, (ει! Οὐυ πυπη Ἔγλ πη, ποπὶ 

Ῥγοοι! Ἀπ ἀϊΠιτᾳ 7σος,18. ΑἸθαηᾶ 
(Ο]ΟηΪ4104,4.776,536 Ἀοπιδθοσιπι 
ςοἰοηΐα ἔρεξα το 4.3 « δαδίηϊς ὀρριι- 
φπατυτ 368,2 ς ἰτοτιΠΊ ἃ δαὈ 5 1ηΈς- 
ἤϊατιγ ὅς.2,4.4 

Οτυπτευηὶ Ἀ οπιδηὶς σΟπη πη δεις 
τηϊττυης 116,6 ἀεάπητίε Ταγαυϊηῖο 
186,41 ; 

Οτυαπιηεγίπα οατα γοό, 45: 
Οὐ ιιηλῖαπη, ((ξα Οτυμειπηογί πο) ΑἸΒαΣ 

ςοἰοηϊα 776,36 
Ουΐϊεο δάδυϊο ἱπίτις ραγιοία ἴῃ πιᾶτα 

ΔΟϊοἶτας 260,4 

Ουϊσηκς τεϊαςεα 93, 43 
Οὐετῖ ςοαυϊηατ! 11» 27 (πρετ᾿ εαἰττο 

410 {ξττᾶσἐοάογατ (υογετίδ,ιαταῖ Βγιι- 
ἔὰς οἰπὶ οοἰϊς 266,1,14. Νης ὃς Οἷα, 
ἄϊυς δζταζατα. 

Οὐυτυς ἀἰμίπι σοτεπηοηΐδβ πυ] 12 ὅθης Δ: 
οἰἰε πτυταῦ 474,25 

Ουπηα,, γτθ5 Οταςὰ ἴα Ορίεἰς ΑΔ Ἐτγοιγὶξ 
ΠΡ. ὃς Ομιαἰοιἀεηι. ςΟάἴτ2 4.19.1. ντῸς 
(ὐαπιηρδηΐα 358,19. ΟΡ πη δέ ροτεητιαν 
ΠΟΡΉΤΠΕ ΡῈΓ ᾿τα 12 ΠῸ «εἶθ γῖς 419.8 40 
τευ σις, ν πη τις, Διιη 115, δέ Αἰ1|5 στ 
Βατὶς σρρυσηαῖα., ἐοτιει (ε ἐεἴει αἱ 
419,1 ΟΡτΙΓ. ΔΓ. ΤΠτο ΓΟ ρης, ἰγγθπς 

πἰάς ορρτίπλίτις αρ Αγ τούσιμο 413 
558 



᾿Ξ 
36 Ουπιίοίεσατὶ Κοπιαπί αὐ ἐχί Πρ. 
Ἐοπιαηίς αιτιρί παστοῦ 418, 27 οσυ- 

“ξηῖς ρυπίηα γοιρο 0]. ἔοσπια το πταῖζαγ 
“τόμ. Ομπλα ἃ ΟΔη)ρΆπΠ15 οςςμρᾶτας 

739. ἘΣ ΚΝ 
Οὐπνιδηϊ πη Οαπηρδηὶλ Ατὶοϊηῖς ΔῈ Σ1 Πα 
ταϊτταητ 304, τῳ: Οὐπηδηὶ ἐχίμ! ες δα- 
μειίας5 Ατϊοάεπλιπη ἀὐπτα [ἀπὰς 
4ἴ.16 Ουὐπιδηΐ Οᾶραη 5 οἰοξεϊ, τα - 
εἰριιοσαγα ΝΝεΑροἰἸταηῖβ. 739,8 
Οὐυπηαηὶ ροττιι5 4λυλ,19 

Ουπᾶατίοίε ποι συηςξξαητὶ ρετίςαϊο, ἴῃ - 
. τεπηρεῆίαα εἰς 381,18.637,2.} 
(υπίου]ις ξοΙΠ 5 Εἰάσπα: σαριαητυτ 18 ο, 8 
Ουρί ἴτας ας ποπ τορίτατ γατίοης, ἰεαῖς 

ὃς ἱηςοπίϊαης εἰ; ργαίεττίαιη νυΐσο 
736,4. Ουρίἀϊτατες να σὶ ἱπηπηοάεγα- 
τα;, [ἰλτί τα ἃ ριίηςρίο οοτὴ Ρείςεη ἀα: 
321,19 Ουρίάιτατες ἱπιπηοάιςδ", ο τά 
Δοςετίμητ ρεγίςυϊα. 537, 2.4. Ουριαάϊτα- 
τες ἀιησηταπ), ἱποχρίεθ1}65 (ππτὶ 331, 
το Οἰρίἀϊτατα πὶ εχρίετιο, ρεγηιοϊοία 
εἰϊ 262,40 Οριαϊταταπι ἐχρ] το, 
πηᾶρὶς ἃς Πχαρὶς εᾶ5 δοςξαϊς 68,40 
Ουρι αϊτατίδ. αἰτας γέλα τη σεπία, ἀϊῃ1- 
εὐϊτετ ἃ ςοπίμει5 ἐχογοι 5 αιοςαητι. 

510,1 Ἶ 
τἀτίοτι τη ΑἸ Βα πογιπὶ πιατεγ, ὃς οδίο- 

Ουδτηὶ τςο,36.151,37 Ουγατίοταπη ττῖ- 
φετηϊποσιιπὶ ἔρο!α 160, τς Ογατ, 
ΑΙΡα Κι ϑπιάτη τγαηῇατὶ 170,4. Αρυά 
Τιυϊ ςγ Οατί τι α δίροπ,ρῦ ρίαςετ. 

Οὐτατοῖες ἀδητοττπαῖς Δ πῖς 270, 26 
Οὐτες(54.ορρί ἀμ) 4ιιο σοηἀἶτα: 112, 

36.113..}1 

Οὐτοῖες, ΟΡ. 14,34. Οὐτοτιπι τρία 92» 
47. Οὐτεταχη (ἃςτ οἱ αμαῖος σείπατιης 
Ρεῖταβ 129, 46 Οὐτεῖες Οτα σοτιπῃ 
146 41 Πατι ποτα πη 5411 130.1 (ι- 
Γεῖος Ιου επὶ ρυσγαπι εὐμποδγιητ 122, 
4“ ργττῖο 8 της ηηΠς στο] 4.76,.4 

Ουτετίςα; (Ἰτατίοηδς ᾿κοπιδ;15 ἔα πη - 
[αν ΠΠἸπ1ᾶ: 130,36 

Ουτα νηὰ ἀνιγυτη ΟἸ τα τΙΠΊ 14.5.33 
Οὐυτίᾳ, φράσραι ίξαι λόχοι, ΠπΙΠΟΥ65 εἷ- 
υἱτατία ραττες 82,27. Ἑατἀξ φρατρίας 
41το, 8 Οὐυτία ἀιππι σεῃοτα} 1 93,21 
Δῃ ἃ τηδίγοη!β δα π15 ἀσποιηιηδῖα; 
112,» ἴῃ ἀθοατίδ5 ἀϊα!α: 82,3: ντίε- 
πλιογεβ, ἴτὰ ὃζ ςείθτοβ ἐς! σεῦδλης 86, 
30 Ουτία χχχ σαί συϊοσ ἔσγιητ ἐς τε ὶ 
τιεηάις Τ᾽ Αγαιϊηῖο θοΠΙ5. 281,15 ῥεῖ 
Οὐγῖας τειδυτα ρεἰ5, Δηημ05 πηῶρί- 
ἢιατιβεῦεας 410,16. Ομ αγ Πὶ Δ ητῖ- 
δίτες ας βεογάοτες 126, 6 (Οἰτίατηὶ 
ἔοσυϑβ σοτ ΠΉἢἷ5 93,20 
(Οὐ! ς ἔοοιι5. 93,17 Οὐγῖα]!ς ἔοςις 
ἐπ μα δεῖ ουγῖα 12 6,6 Ουτία! ο5 πγξ- 
ἕξ τἰ4ιιν 

Οὐυτίο! ες, φρωτριξῖςιν 4.28. Οὐ] αἴ πὶ 
(λοτιβεοία τχόςς 
Οὐτίατα ςοηλιτία 22 4,13.630»14 φυϊά 
ατιϊδυτῖς ἀι δας 798,12.721 6.5 (ι- 
τίατα (γὰρ ία ρΙεδὶ ἃ επατα ρεῦμα Πἃ 
Ῥίο φεηγυγιατὶς. 603,7 

Ουτδει νἀ ς (αι γδει!, 
Οἰτοπες, λοχαγοὶ ἰει φρατοίαρχοι,ουτῖα- 

ταπη ργαξεεϊι 82,34. Οὐτίοποσ, ομτία- 
τα πὶ (Δοςτάοτες 124,37 

Ουτποίᾳ ἱπαυ πε οη 5 τοργεβεηο 54,40 
Ουμποετας ἱπ την τετιῖ5 αιςδηΐβ τερτῖ- 
πηρηά4127,13 

Ουτῖς, δαδίης βαῆδεῖ 112,39 
Ουτιτῖς Ἰυπουὶδ (ίδα Ταποπὶς Ὁ αἰτἰτία) 

τη σηία 114,1} 
εΟὐττι ἴᾶςτο ᾿ἀεἰαρίις σοηία! πηοτίτατ 

373,29 
Ουτίυ!α,ορρ. Αθοτγ. 12,10. ἰπςεγτῇ Οατίι- 

Ἰᾶ ας 4ῃὴ Οατίξοὶ!, αὶ [τα φιοάρίαπι 
ὈΡΡΙάΔιΠ1. 

(υὐἹας οεσταιηση 40,26.4.80,4. Ουτἤις 
“Ἔυεα ἅν  η. 40,28 

Οὐττία5 Ιᾶςος 108,43 

(. Οὐττίας σοηίαϊΐ 730,11 
Μειιιῖς Ουττίι5 δαδίποσιιπη ἔοτγτ ΠΠπλιι5 

ῬΙορισπαῖοῦ τοϑ,8 Ἀοπλα ἀσαηοῖ- 
᾿ΐαπι ἤρτ 111,29 

Ουποάια θεῖα 70,29 Οὐῇοάϊα ἴγγδη- 
ὩΪ 244,18 Ουϊοαϊα τε!ρ ἰς τ πγαηῖς 
τγταηπὰβ 423,34. Ουϊζοάϊα νὶαό ὃς 
(οπτηο Τὡρυτα οσοίἀϊτοῦ 416,21 Ου- 
Ποαϊα ςοτροτίς ορείπηα ιιᾶ 300, τ 

Οὐ], (ει Ομ, ορ. Αθουῖν. 12,36.1ς, 
45. Οὐκ α, ΑΒοτισ ορρίάαπι τη τ τα- 
τιηο αρτο, οςςιράτας ἃ δ αἰ }1115. 113,7 
Οὐ] ηη5 ἰδεῖς δὲ ἰηίαἶα 12,37.15,.46 

ΟὙ]εῆς πλοῦβ 4 ἡγιηρμα ΟὙἸ]σηὲ ἀςπο- 
ΤΏΙΠΏΓΙ5. 11,3 

Ογρτίμς νίοι5 1ός,1.241,16 
Ογρίξι εις, τγταάππις σου ητμὶ 184,19 
Ογιβογα, ἰη, 4,6 

Ὁ οἷϊπι ρῖο Ρ 45,3 
Δαπιοθ δεπιβ υαῖε 63,,7 Ὁξαιο- 

Πε5 ξιτίαϊο5 320,16. Οὐςτς ὅς Θςηΐυ5 
Πδιεὶςς Μείξηϊις 57.47 
Ῥλλιηδῆας,ατοῆοπ Ατβεη, 177,25 
Ῥαιηοίϊες διρςης ἐς  οπηα ςοπαϊτοτῖῦ, 

δὲ τεπτρους απ [ΠΡ ΙΟΤϊ 18,21 
Ῥάπτηα αἰιεηα πιυϊτῖς ρίας νοἱα ρτατίς ΔΕ- 

ἔεταηι αλιη ρσορτεία ςοτηγηα 7.4.2, 

41 
Ταπηπαίογαπι θοηα σου ίςαητοσ 716, 

41 
Ῥληάοο: φυκῖς τος. 
Ἰρατἀαπις, Ιου ἐχ Εἰς ἔα ἤἰπις 49,32 

ςοἰου!ᾷ ἀξάυςίτ τη Αἰᾶπὶ φο, ἐΣ ἰ)ατ- 
ἀλῃυπιορρια Ττοδάς σοηάϊτ ςο, Σῷ 
{τἀε5 ὃς Ιλςτὰ ς δατηοζῆγαςια ἰη Ρδιγ- 
δίατη ἰταηοξοτς ΦΣ.,19.,31. [ἀσγάτὰ γγπ 
Ὀεπι ΓΒ πὶ [ςσιπὶ ταηΐροτγτας 127,5 
Ῥατάδηϊ ράγεῦτες ὃς ΠΡ ει] 40,17  τ- 
ἄδληϊ εχ (Βιγίς ΠΠη, [ἀα: 5 δὲ Π1Π|85 
49,33 ᾿)δατάδηϊ εχ ξουηάανχοις, Βα- 
τε, ροίζετιτας 50,34. 

Ῥατγάδηις, ίςι Γλαγάαπαπγ, οΡρ. Ττοαάὶς 
ἴῃ Ρμιγρία 36,35.49,.14 αιάληο 
ἐχοεάιϊιῃτοιο5 37,13 

Πδίςγ εἰς τερῖο 35.) 
Ῥλλτος Αγρῖμμ5, οἰγιηρίοη! τα 59.4.45 ῬΓΟ 

εοάεπι ἀρμὰ Πλιοάοτιπὶ εἰξ λαμ άςς, 
269 

Ῥδυηϊὶ Οἰπιας ἱπυδάμης 419,1 41:- 
αἰοταπηχαγα 20,17 

Ῥοθίτοτυτι σοί ρότα 'π πογαπὶ δ άιπι- 
οὐηταγ 319,23 οὔ Πεθιτα ἴῃ ει πὶ 
Δ ἀιεὶ εἴμ πὶ νεῖφς ΤΆΠΠΗ5. 215,12 οὗ 
Πεδῖτα πεχὶ 333,16 οὗ Πεῦιτα πεχὶ 
(υαἱρίοταπι δοηα [οεμεγατουθις οο- 
Ιεῖς ςορεθαῦταῦ 401,8 οὗ ἀεϊῖτα ἴῃ 
Τεταϊτατεπι Αἀμποϊτωτ τ} 5 ΘΠ ΕαΙτὰ5 
εὐ ἀπο. ΕΠ 15. 361,43 
Πεθῖτα 4ῃ ραυροι. τε πηϊττεηἀα 318, 
13 [)εδῖτα φυϊθιις γεπλϊττὶ ροίίτητ 390, 
8. [δεδιτοτιιπη γεγα Ποῦ εν Πρ ργο δὶς 
εἴπ. πεσας Αρρίμ5 370,33.388,3 [)ε- 

Ὀίτα γεπλτγαηταγ ρου ἰὸς ᾿πορΙΒ. ὃ- 
τηηῖδιι5 40ς,31 Πεδιτοῖιηι γα τς 
Πομεπη ΡΟ Ιςοτὶ (οἷδὴς ὑγγαπησάι5 αἵ- 

ξεδατοτὸς 4.23,11 ᾿εδίτοι χηνγεπη 
ὄοης Δ (φάτο ας τορτο! ατησ 330.10 

Γρεσδητατὶ δέ ρα ἀϊςασι - 420,10 
Τεσοπγδτ. σα] θη ἐἰς ἀγα δὲ (Δ ογα οι τυτας 

αὐαΐιεδ τὶ ἐξα, ᾿ πηδπγοιίϑτη ἐχογατὶ 
ἐ0 αἷς ἃ Πηδίγοηις Διο! 5 2 5, 2. ΠῚ 
[άιις Ὠεςοπηθις5 ογθατι ραῖτηι τ ηΐ 
Ρ οδ15,τἰἀεύλαας ἀείηςερϑ σετοτγὶ 410, 
74. 1410. Πεςειη τι σοηἤιίατι5 ἰηιττς 

737.3 
Ῥεςεπιυῖη Πηϊςπάὸ δὲ ἀΠρεηία πο φρτσ 

ΡΌΒ]ΙσΟ 54.4.3 ἀε ες εμνμΓις ἰθρυ μα 
{οτθεηάασιιπ) ογεαπαῖς ἰεχ 34 Ῥορι- 
Τυπε ξεγτα αασθιηὶς 629,10 Ὠεος- 
αἶγοσ 4} .ςοπαἰτίοη:Ρ. σγρατὶ [πφ[ο- 
τῖς ἄρριις5 679,38 [εςετηϑ1τ1 ἰερ δ, 
ξειεδεϊς ςιξαρτωτ, Αθοἰλεῖς ἰΏτε πῇ τὸς 

ΙΝ ὉΙΟΝΥΒΘΙΓ ΗΑΙΙΘΑΆΝ ΑΝΤΊΙΟ. 0 Μ. 

τετῖς παρ τατίριι5 ὅδο,6 Τλεςεπλαὶα 
τὶ φυλπάο ςτεάτὶ, ὃζ ἰερὸς γὲ ςοηίετις- 
Ρίστγιηι 97,43 πὴ ὅπ ἢ τοι ρ. ρτϊῆγο 
Δῆπο φἀπηϊπηϊτγατίης ὁ8ο,21 αυέπι 
ἱπγροτϊ τεγΠΊΏ1Π} ἀςςοροιίπς ὅ9ο, 
27. ἰτογαπι γόγατηῃ [α πτῆνα ρτα ἤοίπ- 
ταῦ 681,23.682,ν ἴητεῖ [ξ ζουίριγάπε 
ό8:,23. Εβαττγιο 5 4104: ΠΟ ρδττο5 
πες ΟὈίςαΓοΚ [Ὁ] ζοιητῃαζιϑ πα ποις ἅς 
ταῦ υτοτες 682,21 ἤςοστηις ἀοτηϊ- 
παητις 683,26 τυά!ςῖα πα [14 εχέγ- 
σὐειῖπς 683,32 τΟΥΓΠΠῚ ΔΠΠΙΠἾπ.ς 
το ρΙ ἔγατι ρεγπηαπθης 6 8 4,15 48... 
τοῖν ΠῚ ροτ ΠῚ (α1Π| δζ ράΓΓΙΟΙ15 δ ῥ᾽ - 
Ὀεῖϊς ἐχσοίαπι Ἑεςεγίης 687,.4.3 οθ αυδ 
οτἰ πλίηα πιδὶε δ άϊεγίητς 693,32. ττἰ- 
Ῥαμπίείατη ροτείξασεπη ἱπιεηϊδηςτεῖζας. 
σδυτὶ Ἡοτδιῖο ὅ90,1 στδιυ!ΠΠπης 1ῃ- 
ςαίδητυτα ΝΊγρίηο 720,38 ἀείεταπα 
ΤῊΣ ἃ (υ]5 ΠΎΠΠτιθ 5. 713, 41 ρατιίπῃ 
πηούτε, ραττί πη ἐχΠΠ ρασπα ἰπαης 
716,40 
Πεσξυΐγαῖι5 ἀπηδίτυγ αὉ Βοπογαιῖι, 
δέ παι πλαχ, ραττ, 681,18 δὰ Βεζῦν., 
υὐτάτατη Ἐ μεθα συσαὰς αἰ ἱεξλὶ τος ἡ 
ςο}}.6 85,0 Γεσσ πη γατῃϑ τοττίο ἀπησ 
αὐτοράτη5 684,18 ἣ 
Βεφεπιαίγα!ς ἐπηρογίπι ἴῃ Ἰπτοῦγοτ 
00 119,41 

Ῥεοίπια Ῥγουξειαπι νουθητοτ ἀἰϊς 19,13. 
Βεςωὴ ἐιέξα οἰτα τε ρσιθ. ἀαθατασοςς 
773,45. Ὀδοιπηα ρεοοτῖς Ὁ Ἠετουα 

Δ. «ΓᾺΠῚ 1) ΑΧ ΓΔ ΠῚ ΡΓΟξΑΠαΓΩΣ 773», τ 
4.4. [)ἐςίπλα ἀτς5 ροτῆις αυᾶ γε σὶρ. ἀθς 
Ηετουΐο αὐἀϊαάἀϊςρξ 773,45. ᾿ξ πη 
1 εἰρδιοσ πηίττιιπι Ρο]αίσι ας, 2.2. 16,7 
Τεοῖπλα Προ ογαπι Ὁ Ἡειοαΐς ἀπ5ος 
ΡΕΓΟΙΙᾶτατ 35,14.773,4.4. ς Ὀεοιπηῖςος 
Ρτα ἀκ τοπυρι Πουἱ πα! σαταγ Ἀμτις 

Βεοἰπγατῖο σουτιπηαςὶς ἐχεγοίτυς 696,34 
Πεεῖρι ἔς ε5 χὰὶ 2801 
Μ. Ἰϑεεῖας οαπη [οἰ Πο 8. Βευῖο δα Πάόπι, 

ΡΙεὉΙ ἃ (δρδτιι δορί επ πὶ παἰτείτα συ 
40,7. Ρογπη8 σομίι} 1. (επαειςοῃας 
(υ]εὶ ροιείξατε, αυὰ νἱοΠτπια ἴδηται, 
Ρεδετίτ 4.4.7,.17,33. ᾿πυςη 5 αἰτορᾶς, 
τία: δὲ ἱπγροτίτῖα ἀγσαίτατ Ὁ Αρριἴδα, 
ἀϊο 418,44. φυξ᾿οοητία Μδιοιυπι ας 
Ρ᾽εθει νογδα ἔσςοτις ἃ 67,35 αἰμαῖτο 
οἷο ρει γι ορίταγ 50 5,23 ΜῈΝ 

Τ᾿ οο αι Ὃ 99,11.64.8}15 

Βεσογαπιτυπὶ ἀοπηαπι ἰρεξζλάαπι σααις 
τοϑίη τατο πε 318,46 Πεςοτιπη [δα, 
εὐτἰτατὶ ρταροηθη ποι εἰξ 377,32 

Ποου τί, σεκάδες 85,35 ἐν, 
Πεευτία, δεκάδαρχος 85,76 

Ὠεάεοις πλοῦς φοεγθιὰ5 665,,4 
Τεάοτς οἴ θπὴ ἸηἸΠηϊοἰδ ἀπ ρατ τ 418,30 

Τ)εἀϊ πιδίουυηι διιέξοῦ ἰαρε ἰοίξε γσ 
Θοῦτς ρετίςαΐο 501,36. [ οἀϊτίο οπ- 
{11 ΠῈ 131,37 
ἃ Ἰϑεάηατιις 5οτα 5 φοςῖρίς οἰ δατία, 
γεπὲς, ορες 361,, [εαϊειηῖδ ἃ 
νἱέζοτε ἱπυρόταζιγ νο[Ες ὃς εἰδατίαἿα 
τηδηίε πη) 490,41 φἀϊείες πηρὸσ 
ΤΠ ὰΓ ρεσαηια δὲ οἰ οτα 526,3{- 
594,23. εαἰτίεῖις ἱπτρεγαπταῦ ρου 
πιο; ἃς ἐγασποπῖπ 4.95, 10 5 71.457 
Το ἀἰετη 15 1πιρογάπτυγ ροοιπία;, οἰδαν, 
τία, νείτοδ. δ16,1Σ Ὀεαϊτιτιῖς 4 δε 
Ἰῃσουηπηοάις ἀπ Πρφητοῦ φαπες Μίαγσ, 
εἴας 405,18 ] 

Ῥεάϊςατίο τε πυρί Ὁ 304,7 
Βεξεοῆο ἐϑυΐᾳ ποπηίηὶ πεσαταγ ΣΡ ΟΣ, 

1: Πεξεηῖο τεῖς ἀατις 184,3 ὃ: 
Ἐκπἢοπὶς πηθαϊταιἀα; τοπυριις οατε, 
ἄτυτ ἰπ υὐϊπαπάπυπιὶ 462,18 θε, 
ξευΠουὶς τατίοπες ρΙυτες 691,5} Πὲς 
Κπῆο εὐπὶ ἀερτθοιτίοης 497. 45. 
Ῥεξεηῆο δϑοϊείςεητῖς π ρορα ἱμάῖς 
εἷο 631.1; Πεοίξηῇο ποη τεξυσίεή, 
ἄχ, πεῖ Δ] ηυϊἀξ οτπηῖπε 46, 

Θο(εδεϊοι ει οαρτάγιπα σιίιπι ΚῸὸ 
τλη 



ογηΐ ἱπιρεάίεδδης πα ΠΠς σοἱ οπὶς 
το,30 Πεἰεέξίο στερτίος ςαἤίρας 
ΟΠποΠῚ ΠΙΕΓΟΙΩΣ 3:6, 27 Πεΐξέξιο- 
᾿Ιφδιέξοτεσ νὲ πλυϊδξατι 231,43.310, 
7.325,37 Ὀεξεδιίοηϊς δυέξοτγος νἱγ- 
5 σαί ἀςςο ἀπτυς 648,15 Ὀεξ- 

ἫΣ Ι ξσαΐς διιέξογες ἀπο ΔΥΌ ΓΟ ροτα 
τ γπταπτις 72 5.1 
Τ' οἵηιο νἱμοτυτη σογροσαΠ 127,45 
Ὁ τηῖγα, Γγοδοηΐς ΠΠτ4, Πγσαοποιη ρο- 
ογίογοπὶ ς εἰαίσο ραγὶς 9,2 6.11,2 
ἌτΟΓΕ5 ΤΥ̓ΓΑΠ ΠΟΙ ΠῚ 244,40 

᾿ εὔει5 πηΠτ ἃ 5εγ. ΤΌΠΟ ντ τη ἴτιι- 
5 223,5 Ῥεϊςέξας εχ οὐπηῖθις ττῖ- 
αὖ. γος,4: Πεϊςῖδας πο ΐτιπι ἴῃ 
2ΠΊρο Μαιτίο 55.4.17 (0 Πρεῖςἢς- 
᾿ᾶϊ 548,15. ἀτοριῦ. δὲ σου .(δὰς- 
εἤσθας 687,15 ἴῃ πιοιδοία οἰαῖτα-- 
ε πιοάεταῖς γγρεηάιι 519,47 ῃἷ- 
οἷς Ππρετὸς Παοτοτ ἃ οὐ, 596,13 
πιρεάϊτοτ 4 {ἰδ ρίοΡ.. 673,19.731,2 
ἡ Ὀεϊςέξιι πη τιν, ρἰ εδεῖϊ ξοστιιηὶς 
ἀδει τγαποξους θαπταγ ἴῃ ἐχυςτοπι 
Ἰγάϊῃ ΠῚ 375,5 
ἰδεα ςοτεῖσοη 44 πτασὶς Ππτ 4 4 πὶ τὸς 
τε μοπάςηα 413,46 
ῬἈΐσιπι ογδουπι φΟὨΠΙ τατ α Τατ- 
ἰμἱπίο 264,36. [εῖρβοϑβ πιϊττιιητος 
Ἰφοϊῃγα: 15,2 .16,7 
ἁσοῖα ἰξοτθητία ἀε Ἀ οπτα ςοπάϊ- 

οτἱ δ. δ, επιροτῖς ς: 8,1} 
ταΐατις (οι ητηΐις 184,10. Ὠε- 
ἠδίδτυς τ οὐ θη 5 ΓΟ πη ΟΠ ςΠῚ ΕΣ 4ί- 
τεί παῖς Βοτεάεπι 184,46 
ποοζατια, ΡΟ ΠἸπγ8 τοῖρι δ]. ἔογπηα 387, 
: Ππιοάιιπγοχοςάας, ἀϊέξατοτίς 1π1-- 
γοΓΟ φοΣτίσίτας 4.616 
γτατος, σοσηοπίξη [.. 5, ςοἱὶ, δι 5] οἰ α 
ΗΠ 665,53 ἢ ΐ 
σγεςατιοηἷς ὀχέπηρ απ 4.42, 1 [)6- 
γτεςατίου!δ ἀγσυπιςηῖα 695,10 )6- 
γδοατίοπ 5 ὃς {πρρ !ςατίοῃε5., ἃ ας 
Ρῇς τη Πίτατα 520,47 Ιδερτέσατος- 
τα πιὰ τἰτ 40, ὃς ἀϊσηίτας, πο τεριι- 
Ἰαπάα 466,18 Περτοοδηι!θ. Πηιςῖς 
τοί εηάαπι αἰ ψυ!ὰ τη ΟΠ οηΠου!δ. 
.8ο,15 Περτεςατὶ ρτο (ς πεηλίπεπι 
γυὶτ Αρρίυς. 610,38 
(ξττῖο (ται ουΐς νεὶ ογάϊηϊς, σαρίτα ]ς 
146,30. ὃς 172,,). ἀε Πείεττοσιθι 4- 
Ρα4 (ἐπάῖαπο ςοηαπεγιητας ἄπςες 
7125.3 β 
βάετῖο ἐχρίεο, πλατατὶ φηΐπλις (ΟἿ ἕξ 

333.37 . 
Ἰρεγατὶ πιὰ (ποι ΠῈ ρο Πα πηδατς πιαί τ, 
4υ8πὶ μοΙ] σοποεάοις δ 5,2 5 
πιο] ου,, Ῥγοπηςτπει Κι 14,37 
5 Ομ ηἰαπὶ ΒοποταπῚ Δ οΥ 160,12 
᾿Βαυπγαηαγατῃ αὐϊοπατη Ἰη ρεέξοσ 217, 
38 οπιηΐδ. αὐξίου δ. «ἀεί Ὁ τη ῥεῖ πη 5 
νεῖο δε 5 4.8.2,6 Βοποζάτι δί ΠΟ]! ΑὉ 
Βοπιῖηῖδ. στυάος ς 25,37. ὈΟπογαπι 
ἄλτοτ δ ειΐος εἱς Βοπληῖθ. 123,43 
οὐϊτοτί!. {υἱ5 απιρία το άϊτ ρτασπηῖα 
347,22 ουΐτοτεβ [105 1Π ΡΕΓΙΓῸ 15 1π|-Ξ 

σηοττῖς ποη ἀείετίς 12 8,1ο Βουὶς ρτος- 
Ρίτα5, ἱπηρτοῦὶς ᾿η θη 5 1218.,2}2 

Ι εἰσπηεης εἰς, ὃς (ρρ οἰ ε5. θαπίσης 
Ἰρηοίοις 751, 6 ἔλπογοπι {πππὶ εὐϊ- 
᾿ἀεητίθ. ἀοςιιπιεητὶς οὔσης 4217» 

19 Κα άστιπὶ τείτἰ5 ας [ροηίοτ φάμιθε- 
᾿ ΤῸ 4.49.4. ἰυ{π|ς ταητιιπὶ ὃς Ποηἐἢ 5 
ράθδις ἀπ] θογῖ νὰϊς 694.,35. ἱπιἴο 
] ἔπι ααξο, εαἱίτας σοπτγα θάγθάτος 
ΟΟρεπι ἔοι 410,3. σπδιο5 ἰππάτ,ποα 
ΟἸΡΠαΙΟ5 347,36 

ει ργουϊάεητία ςατα5 Πδὶ ντθε5 δ. "ο- 
τλϊπες τυδῖυτ 310,1 πείατία Βοτηϊηῇ 

᾿ φΟη[Π]Ἰ ἀετεσὶς 637,31: ἃ εἴ ρῥγοι- 
᾿ ἀεητία ἀεροῦυάοτ οπρηῖς μοπηϊπῆ ἔοτ- 
ταηα 140,17 εἰ ἔλθου, οπτηῖδ. δυχὶ- 
᾿Πς ροιίογ ζοο,ο Πεὶ ἔψυοτν ίεουη- 
᾿ ἀλῖ οπιπος ποπιϊπιπιτες 90,8 Ὠεὶ 

ΙΝΡΕΧ ΕΚ. ΕΥ̓ ΕΛ. ΜΕΜΟΚΑΒ. 
ξλαοτοπι πος ςδο Πα ρα τογιπηδρ- 
τοῖο 131, ὡς οὶ δυχι πὶ νοτιβ, 
ἰΑοτιΠ οἰῖς δέρτςςῖθ. ἱπηρίογαητ ρυσηα- 
τυτὶ 767,46 
ἀς Πεο τεϊσίοίξ Ισφυςπάμπι ὃς ίξπ- 
τἰση άπ ΠῈ 90,35.91,47.517,41 ἀεὶ 
αὐτὰ φαΐρίςαπἊα τεγιπὶ φάῃ)! ηἰγα- 
τίοθο, Σι τη Βεϊνοϊ ταις ἀςαυϊοίςξετα 
454,14. Πεοϊασαητς τε ΠῚ σοζοτς 489, 
5. ἴ»εο δάϊπγηεπάδ ποη ἔμητ 455: ]6χ οἱ 
ταῖϊλυῖς 676,1. εἰ σοητοηηρτι ρ- 
πΐτας 57,21 εἰ ςοητδρτιις πιο ὶ5 6 - 
Οἱ ἀφαλ 5 δ 4]115 ςα!απγίτατιρ. νἱπάϊςα- 
τις 177,33 Πεὶ πγοηΐτα ποσ!ροῃ5, 
σταυῖτογ ρυηίταγ 4.73,7,16. [ εὶ δέτο- 
Ἰισιουΐβ σοηταπηρτισ ἱπο] εἴςίς πηᾶσπο 
τορι πιαϊο 82,11 Π οἱ ἴγα [πΠπἸΠΊΟρ ες 
ςαυσηάα 522,38 εἰ γα ρογιεητὶϑ {{- 
φαιῆςαταγ ςγ6,19 Ποιἴτα ἰπυγηϊτταπ- 
ται (δῖτα ἥχοττος ἃς Ομ Πιι|65 ροσηας 

140,7 
Ῥιι ἐαπν μυιπιαπᾶπὶ ἤρυταπη η ἀυιητ, 
ἔοι λα ὃς ἴάταγα (ς εχ ιδεητίοπος αι" 
βυξίοτε 310,45. 115 ςοηίξογατα ἰο- 
ςα ςοππξηϊοητία 530,9. Π1ς Βαπιᾶπᾶ 
ξλεϊμοτα αῇ τδυξάα 63,12 Ὠεοταπι 
ςοπτιθεγηῖο αἀίοτρι! Τςπλοηος 478, 
28 ἴῃ Πεοχιιπ πιιπιοταπη 40α ἐς 
ςαυ α τεϊατι Βοιππεῖπος 1Π0|ΠΠπὸδ 119.,11 
ἈΠ νετιυίογες ραγίτοῦ δέ τεσεητίογες 
ἴπ νοχί εἰς ΔἸ τγαάισε ρφηταγ 478,19 
Ῥεοτιπι Ππλυΐαοτα ἴῃ ροτρὶ5 τγαάα- 
σε ρδηταῦ ΟἸΠῚ ΠΠΘΏτΙ8 [15 ὃς εἰορ 5 
478,15: Ὀεοτιιηι ἴση ἴῃ (Ὡςτῖς Ια ρα- 
τἰοη!θ. ργαἔεγτι (Ο] τα ς1ο,36 
Τὴ ΒΕ οτ τη ρεέζογος 741,1, Ὀδο- 
τὰτπα πηασοοτιπῃ Ππηυΐαςτα ὃζ ἴδοτα 
δ, ῷ ὈὨεογαπι πηᾶσηογαπι (ΔςΟ]]} πὰ 

Δ ο,40 - 

Τ115 σεηϊτ ροίτ Βδης νίταπι ν δ] ἀεσαηὲ 
523,1 ΠΕοτ ΠῚ Π)ϊ ΠΙΈΓΙ Ὰ Ο Πα: ρ τὶς 
ταΐ, ᾿ἰχις οἰατίτατς ργαίϊδητοβ ςετοτῖς 
510,32 
Τεῦπη πτδιτὶ ἔληιμαι ἄς ἔβοτα τη Πιτυῖς 
Ιάχις 50,18 

Πλεχαπιςηι5, ΗΠ σοι} 15 αὶ 40,37 
Ἰρεχεζᾷ πλιηϊ ραΓ5 4018: 80,47 

Ῥεχιγα ἀρρ τοὶ ροτγίσίταῦ,. 481,38 
Ῥεχτοτίτατια νἱ5 ὅ00,45 

Τίδπα ἔληυπ Ἑρμεῖ 229,37 Πάπα: 
Ἐρβεῖϊα ἴδια 95, 44.  δηαιτέρί πὶ 
Α᾽,Τατῖο Πγιάδιιπ) 114,10 Ὀϊαηα 6 Π1- 
ΡΙαπη Ια Απεπτῖπο 18:,28,230,33. 679, 

 16.724.14 : : 
Ῥὶςοίε ρας, πλυΐτα ἕαςετε 271,17 Ὀϊ- 

εετς 40}. ποη [σε 4ια ΠΡ ες, [15 πές 
Ελοεῖς 431,32. ὈΙοςηα! ροτείζατοτη {{- 
Ὀἱ ετἰρὶ σουᾳιετίτις ἰεπαῖοῦ 688, 
32. Ὀιςεηάϊ ροτείτας πιο σαϊφας οςο 
ςοποςάήϊτις 690,12,16 

- ΠΒιδαβοιμίπαπι πο ἐχρεπεηάα, (δ 
ξλξϊᾶ 441,8 Πιῶα ἔλεϊς ςοπῆτγπιδ- 
τε 67,31. τς δὲ ν εἴθ. 

Βιίκιυ πιοπς τγετα 122, 40 
Ὀιῶατοῖ νηάε ἀϊέξιις 36, τ7 Ἰάεπι εις 

4] ἀρ Οταςος οἰ πὶ αἰσυμνή]η8336, 
371 4υα τς εἴς ἀερεατ 334,36 αυαπάο 
ετεδτί (οἶθατ, ηιια δυδογίταις, ὃ αυᾶ- 
ἀϊι 46:5, 4. ἴὰ Πππηππηο ται ριὉ]. Δ οτῖ- 
πίῃς ἀτοὶ (Οἰἴτας. 701, 25 σοπηϊτῖο- 
τα πη σΑυ ἃ ογοάτιγ Ἰπτοσγάμπι 557,16 
Τί ξβατοσ ρεῖπιι5 ἀϊέξαταγαπη αοΠΊΟ’ 
ἀο σείϊεγις 358,11 ΠΙξξατοτις ρυ Πηὶ 
ἘΧΕΠΊΡ ΠῚ 1Πγῖτατὶ ἀςίποερς ςετοτὶ νΓ- 
4υε δά 5}111π| 339,39 ΠΙέϊατοι 4υ- 
υς πιαρ! τι πῇ ἐαυίτιπη ΠΡῚ Δἤιιπ- 
Ρίϊτ 328,17 ὈΙατοσ εἰαγατα ἀϊέξατιι- 
τα, ἱη ἀϊ 15 σοτη τ115, ΠΟ 65 Οἴτῃ ςο0]-- 
Ιεραστεαῖ 359,7 Ὀϊέξατογ ΕΠ Α. Ρο- 
{πυπηῖε5 ἰπ ὈΕ] 10 1,ατῖπο 347,28 Ὠ1- 
ἕζδτοσ τουτίας, Μ’ Νν αἰεγίτισ,α σοί - 
εἶταγ 371,8 Ὠέζατου υάττις “Οὐ - 
τις Οἰποίππατις 670,27 Ιξζατοιῖς 
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Οἴπαῖιβ ὅ:ο,37 Ὀἰξέατογες ἀπηιὶ 8- 
Ριυιὰ ΑἸθᾶπος Ιοσοτορσιιπι᾿ 337,37 
Ῥιέζαταγα αὐ 336,1. εἰεξξίτία αι5- 
ἀλπὶ τγγαηηΐϑ εἰδ 336,3. Ὠἰξξδτυτα ε- 
τγπιοίοσ4336,17 ιέξαταγα ποιηση 
40 ΑἸ θδηΐ5 ἀείιμπρτιπι 357,35 ὈΙθα- 
τιιγα ΟΧΕΠΊρΡ]ΠΊ ἃ ταις τγαξξαπι 
336,34.337,31. Ὀϊξδτιγα ἀπυρ το 
ΠΟῊ σΧργπητΓ ᾿ρίο γοσαραϊο 356, 
31. Ὠιξζασαγα σας οὗ συ Πὰς ἰηττο- 
ἀιιέζα 33.4.1 γηϊσαπὶ εἴ ἀερ]οτατὶ ας 
τὰδ το πη ἀλιιπη ; δὲ ν]τπια ἴῃ οχτγοπυὶα 
ΡετίουΠς ἴρεβ 340,9. γαϊετία Ἰερὶβ ο- 
Ῥέπι ΡΙςΌΙ δά ϊγις 385,18 Ὠϊδζαταγαν 
το ΠΊΡΙΙ5 Γ᾿ Πηο ἔτος 332,4..33.4.,17 Ὠϊ- 
ἐξατυτα δηῖς [ἐπγοίἔγε ἐχρίστιπι ἀςρο- 
πίτυσ ἃ Ὁ υϊητίο 655,19 Πιδατια 
Ῥίατγ πηι) (Δ ογαᾶς ἃς γοπογαηα πηαῖε- 
{1λτὶ φάτ ἀϊὲ Τ᾿, Παγρίυις 4.03,37 Ὠ1- 
ξζατυγα μεσ 5.115 στ ἀοἸίτατεπι ἴῃ ο- 
ἀϊυπι νοηΐς, δέ τγταπρὶδ εἰς Τοιηροτῖῷ 
εἴ 346,14.18 

Ὀὶςην ἀϊσοετς 416,20. 463,32.527,4.. 
44,38 Ὀΐε5 δἴγα ὃζ ἡ ς8ι,2} 

Ῥιροϊτατῖς σταάα5 ἐπηίπεηδ, ἱπηροίξιγας 
ΕΧρεῖβ 371,34 

Ῥιστς Ποηὶς Ἔχε πιρί πὶ 418,45 
οιϊδεῖο ἴπ πα] τῖϑ δέ τατα οἵδ ὃζ ν.}]}Π15. 5.43, 

41 Οὐυαστο δ Μοχᾶ. 
ΠΗ αυΐπιὶ τη Ατοαάία 49,38.45,17 
Ῥιηγαὺ (δι Ὠγπ145) ᾿λαγάδηι ἔ. 49,36 

Ἰοχ Αὐολά, 40,4 ς 
Πϊοσηοῖας, το, Ατῇς 378,43 
᾿ϊοηγήιις ἰξηῖοτ ϑγγασιῆς τυγαπηϊ 4επὶ 

4υδηάο ἱπιυιαίετις 417,4.4 
Ὀιουγέϊις ΟΠ Αἰοϊ ἀςητἴς ἐς Ἀοπτα ςοη- 

ἀϊτουῖθ. φυα: ρεοα  ἀεσῖς 58,47 
ΤΙ οηγ τς ΑἸοχδάτι ΠΠτ5, ΗΑ]ςατηαξη- 

{5 7,3) ἀυάπάο ἰπ Ἰτα] απ νεποτῖτ, ὅς 
αι. Δἀπυϊπις! ς ΒΗ ουίαπη ςοπίςτί-- 
θεῖε ἀρστεῆῃς Πὺ 6,35 εἷμ!}15. ΒΕ] 
τεπΊροτε Ἀοπτα Υἰχίς 554,37 Ὀϊοηγα 
ΠῚ μι τουΐα αυαΐς αὐσαπηοησιπι τεαέξος 
338, Σ  ΙΟΠΥΠΙ σοπηηιφητ ἐς Κ᾿ οηγα- 
ΠΟΓΙΠῚ γερυῦ τα 76,37 οηγΠῚ 11- 
θεῖ ἐς Ἀοπιαηα τοπηροτιη τατίοης 

᾿ φὐ Οταοθπι ἀϊτσοηἦα 60,22 
Π]οιγέλιις ἐπ Βπλι5 40,33 
1)ιρμηας, τς, ΑἸΠςη. 336,10 
Ὀϊς (εἰ ΡΙυτο, Ζεὺς ὁ καταχθόνιος 84, 

47 
ὈΙι Π 165 93,38 
ὈΛοΙριπα Οτασδηῖσα 71,33. ὈΙς ρ]1- 

ἢ: [πθεξα! ο5 το! Πτητατ ἃ ἰγγᾶππο 424, 
16 

Ῥιζοῖς ἐχεγοίτιις ἔα Π΄πτς νἱπεὶ ροτοίξ 
ό91,31. [Πςοτάϊα ἔγαπσὶς ροιθηε!ϊ- 
τηδβ πίῃς σοη[ρίγατίοηςς 657, 8 
Τιςογάϊα5 ἴῃ εἰαϊτατιδ, αυα: ἐχοίτοπς 

330,45 
ΤΙ ςατίβεϊο μοῦ νγθοπι 481,31 
ΤῬΙΠιΔδηΐες Δηϊηλΐ, ΘΟΠΊπλπἰς Ῥετί σε 

τηδτι σοπο! αὐ οἰεης σοο,15 ὈΠΠ- 
ἴα [ππητπηουιο πα ς σοριθ!, 676,13 
ῬΙΠΙΔίτπε ραττίιιπη, αὶ σογεηἀοτοςοας 
Ποηεπὶργαθεῖ ΟΠ. 704,20 1Π|- 
ἀϊμπ) Πέλιιπη 254,14. 

ΤΙΠΙπνυϊατῖο ἴῃ τε π}ρ.ῃ. 2ο9,41 
Ῥιμογῖαηῦ ἴῃ ίβοτα ὅς ρυ δ] ο4 ἰοςα ὺὶ 

ΡΓΙιατῖς Ποίριτίῖς κατοητ 482,43 
Ῥίμςε5 υϊ ραυοῖς ἱπάϊσες 315,1. ὈΙτίοτῖσ 

Ὅιι5 πλα 15 ΡΟΒΠ σαι ιπν ἀγα ΠΥ τ Πα 
οι [Ππεηάαπιὶ 213,32 ᾿αἴταπι 
Οποτγᾷ νυ ςηΐογις θογτα5 ΤᾺΠΠΠπ5. 2.23, 
46 

ΤΙ αΐτία: ᾿ ΠῚ Πγα οχ στα τιΓα, 137» 
19 

ΠΙυπαιίοπῖς σέπογα ΟΠΊΩΪΔ ροπΠ65 2115 
σατες 125,3 ᾿ υἱπατγὶοῖβ ἀττῖς ρᾶῖς 
Ποη πη Πἰ πηλ,γοξξα ἰπτογγοσαιίο 25 8,5 

τας Εἰάτας, ϑαποιις 113,5. 11 Εἰ ἀ1| τε πι- 
ΡΙτπὶ ἀςἀσατιγ 617,9. Οὐδιῖς Εἰ- 
ἀἴι5, δέ Πρίτςτ, 

58: ἢ) 



48 
Ῥοᾶδιεῖηα: φυατς Ἐτγυάϊτίο. 
Βοάοπαιπι ογϑου ἢ 12,21 
Τθοΐο νεῖ φυάπάο Ἰἰοίτα πη 209, 41 ἤης 

Ῥοοΐο πλαῖο 394,21 

Ῥοπιίπατιιπι α ργοἷς οπι. ποπῖο ἄρρε- 
τἰαϊς 69 5.35 

ΤῬοτηττῖι5 μη ϊοτίοιις ἄδ πιθηΐ5 σοπιεῖῖς 
4 τοτα!ετῖς 773,1.9 ϑοχηΐτι5 

115.1,7γ76,..4 
Ῥοπλιϑ νη4 ἃ ρἰ υτίρυς πα! βσατυτ δὲ μ4-- 

Βίταταν ὅζ9, Σὸ ΠοΠΊυδ ΟἸ115 ναἰτια; 
ξοτγᾶς ἴῃ νίδπι ρυ σα πὴ γειοΐασπτοσ 
307,26 ΤοπλιΠ1 6 ςο]᾽ε ἰη ρ᾽αα!τίε πὶ 
τιδηβέεγι Ν δἰουῖις 292,27 Ποπηϊοῖ- 

Ἰισηι ἴῃ [τα πὰ ται τ πὶ ἘΓΏ 5 ἔΕΓΓς ΠῸΠ 
᾿ς Πῖοεθδς Ζιυ,24 

Ὥοπα, ρεταοία (της 422,1 ᾿)οηαέσηε- 
τλτϊτῖα σὰ ΠῚ (ἴητ, στασαπῖ αηϊγοιπη ἀο- 
πες τοδάαυτυν 748,7 Ποηδίροητα- 
ποδ, σταιίογα δέ 9 θη οτα πως 4ιια τὴ 
ςοδέϊα 590,35 ᾿Ποπυπιτοῦ γεῖρ 8]. 
ἀατυπν, ἀἢ ρτοτίο ΤΌ σας οἰαϊδν. τες 
ἀιϊισηάδτυτς 538.3:. ἰθουιπη ἔπ πηοη- 
ζαγίαπη τπαροιῆειπι 538,35 Ποηΐ860- 
εὔρεῖ γαεῖο τθροίοιτογ 748,16 
ΤῬοπδτία ςοπλπλῖηὶ ἰἀπηρτὰ 229,45 

οτιςεηἤιιπι μοιστγατίο ὃς ςοηεηπῃς ς- 
ΟἸΠΠ ΠῚ 2.5.9,34. 

Ῥοεῖς τειτατῖο 95.11 
Τγας μετα ἀτρθπτὶ ΧΜ 313,2 
Τλιεράπα, ρεοηιοητ. 5101}. 41,40 
Το ασατυδτυαιε ρος (λυχ. 
Οὐαί με Πὰς νηῦς 681,9.704,46 
Μ. Πυεῖϊϊιυς τ. Ὁ]. 72). Ὁ: 

ΙΝ ὉΙΟΝΥΘΙΙ ἨΑΙΊΙΟΆΑΚΝ ΑΝΤΙΟ. ΟΜ... 
πηγδηὶς {1 ἀεροίσιιπς Αὐτῇςϊ 366,29 
Ἐςβειγαηι5 άσεγα ΒΔΡῖο ρογιαίζατιις 

647,18 
Ἐςβίπαάος ᾿ηΠιΐα 41,}3 
Ἑαιέϊα, διαγραφ αἱ δικαίων τεκαὴ ἀδίκων 

336,21 
Ἑάυςοτῖο πιαία 273,2.275,4. Ἑάιιςατίο- 

ἨΦ ΠΊΟΪ]Ὶ ἐπυηλς5 Δηΐπηο5 σοιγα παρ 
τγγβηπι5 424,24 

ἘΠτσμιηατε πποὶὶὶ εἀμπςοτίοπς 41.4.,,1.4 
Ἐροτια πγπηρθα ΙΝ απια; Ροπιρ ]ῖο ξδινι- 

ΔΕΙ͂ 122,0 

Ἐρετιὶ, ἄποροι καὶ ἀϊωχοί 187,39: τ Π1. 
4υδηη 40 ὀρςηάο : σα πη ροτίι5 ΑὉ ἐσ α- 
τοηάο {τ ἔλέξα ἀεγιμδιῖο. 

Ἐρογ ςοσηοπήθη νπάς ἱπηροήτιπ Α- 
ταητὶ ΤἌγααιηΐο 187,38 Ἐρόοτγιις σοη- 
τὰ Βιάφηδϑο πλιτείτγ 193,17 Εφει Ρο- 

{πεγῖτας 261,34. 
Ἐροίξας ἴῃ τροσιρ. ἱπυργοδὶ νυΐσ!,Ποπ Τα 

ἔοτζαμῖ5 609,13 Ἐρεῖϊος τη ργο θ4,η0}- 
Ἰῖς αυᾶυ!5 πιᾶρ Π!ΠςῚ5 ἰαγσιιίοη. εχ -΄ 
Ρετι ροτείζ 600,1 4 

Ἐφσηδείι ἢ. ἀς Ἀυη]] ὃς Ἀ ἐπὶ ςου- 
τγουετίϊα αιια: [ςτίρίογις γ78,1 

ΤΩΙ Ατιῖς πλιηις δτὶς 553,35 
Εἰαγαγο πγασιξτατιτη 326,,4. 
Εἰεέζτα Αἰἱαητὶς Εἰ 40,17 [Ιαίαπι ὃς 

᾿ϑατάδῃαπ) οχ τοῖα ραιῖς 49,3} 
ΕἸεᾶα, [ματίπὶ ΗΠ ΠΙᾺ 59,5 
ΕἸερθδηι! ΟΧΧΧΨΤ ΙΓ ἴῃ τε ατορμο Νίο- 
τος Ραροις 126,39 

ΕΠΙἀεπίες Ηεγου!ς ἰοςι! 27,5. Οὐ ατα 
Ἐροῦ δ τ : 

Τμο πὶ ργο ματα ἱπηρετῖο ῥρτϊπεῖρες  ΕἸοσἝτῖο ἀστὶ 'π υ Πα. ΘΠ Ώ ΠῚ 541, 24. 
τααχίτης ἄδοος 14.9,38,47 1... ]]} ὁ ηο- 
ὉΪῸ5 νΙΟἱῖ διοοῖι5. 6 63,37 

Τυ] 4 ]εὲχ γ88,51 
Τουοάςς!ηλ ἀπ 478,8 
ΤγΙτῖ 5 ὨΪΠ. 14, }ΠΠΔυἀ, 510,45 
Το ατῖυ ἐυὰ5 36,1.8.771,218 
Τλιῖχ Ὀοπιις τευ τοῦ δὰ ὈΕΠ Πα πὶ ΟΠ ς:-- 

τοῦ βεγεη Δι} 390,27 Πιςο5Ί1ὴ ἀπ]- 
1π|πὶ Ργὸ ςορὶ!5 οοἶτο πηαχίπηδ ἀεςοι 
149,38,47 ἴθυχ δί ὕεης δὲ πγαὶς σε 
{τς τοὶ σαι 4 τυ! στα σοΙ.1 8 ΟΡ τε ΠῚ 
το οἷς σείξαιηι νοσάτι ΤΠ ΠΠαΤΟΙ ΠῚ 
131,37..186, 36 ὁ τοῦ] πηαΐε σε- 
{τλπὶ ρορα! τυ άίςιο ἀαπηηάτιγ, τ 8ς, 
41 δὴ οὗ εἰλάειε συ] απάμς 587, 
8. Ὀμοὶ πιᾶρπα δὲ σταις πιι!ξτα οἴ 
ίρεγατα ξιαυάαγὶ οἰονα 588,37 Ὀχ 
ΤΆ] ΘΟ ΙΒ, ράτιιη Εα ΠοἸτο γε πῚ σα- 
Στ 606,1: Τλαχπεο ρχεςίδ. ηες πηῖ- 
τὶς ἀρὰ πναϊσαιη τα τεῦ 4014- 
αῖλπι ρτοβεῖς τό1, 2.4. ἴιχ ας ρισάλ 
ςαρὶς αυδητυμ θες 747,45 Θεοῖς 
ἀουιςίζιςα ταὐτά τῖς, ΓΔ ΠΙᾶ. 4.90, 19 

1θαςοϑ ρο ξουογυαι ἀστάτου Π} ἀγγοσ Δ. 
τοῖος 325,27 Ὠυσαι ἀε]έξα8 λὴ 1π|-: 

Ρυταηάατεῦας ρα ἢ ςὶς. 14.4,38 Πὰ- 
-ΟαπΠῚ Ἰηξοτία 528.31 Πίος ΠῚ γοιὈ]ς 
ἀσεῖο, συ δος εἴτ 489,30 

ἀε ακατα ἐθητοηεητες (Οοἷ!, ΓΗ 15 
Ἰῆτοπι ἀϊτπηης 530,39 

Πγπλα5; αὕατο [)1Π128. 
Ῥγηα Επδη τὶ ΗΠ ΙΑ 25, 18. εαοπη Τ αυῃᾺ 

34,4.1. δε 4 νευι5 ες ποι ςη ΡυταΓαΓ 
1 4υ1η4. 
Ὄγπα, ρτο Εἰάθηα 

Ὲ 

ἜΒεΠ,ροτυϊάητος 8ζ ἰηἴα, 
Ἐθατῖυς ταυαῖα ΤΕ Βυτίης. 
Ἐςβοῖτα, Ν οἱ τα σευτίς οἰ Αγ  ΠΠΠπιΠῚ ορ- 

,, Ρίάαπη, ὃς ορτίπηοἴοςο ἤτιπν 647,28 
Ἐσβεῖτα, Ν οἱ ίςα; σεητὶς σαγία, 483,47 

- ἘςΒοῖγαπι ἀεροσζαταγ ργα ς κ οπιᾶ- 
Ὡἱδσαρῖα το9,0. Αρυά 1λαϊατη πε 4- 
{ριγι]ορίταν Εςεῖτα. 
ἜςΒοτιγαηι ἔσσψας οἰπὶ Ταταιηΐο ἔ- 
εἰυηξ 250,4. Εςβειταμοβάστορα κο- 

631,34 

γιηής ὃς 616,36 Εἰοςαιὶθ θε]]ςοτὰ πη 
(ἀπηρταιπι ς 41,27 

ΕἰἸοσίωπι ρυ δ τοιπι 525,3 
ΕἸοφιεπιιαίηυατε Ἑασυπάϊα. 
Εἰμα, Ἐθυτὶ ςορποιῃ. 34,35 
Εἰγτηα,ορρ. 510 1118: 41,1.» 
ΕἸἰγοις Τγοϊαηυ δ, Γοσο σεη δα Π6ΓΠ5 

41,41 1 διοπατα ριοίυσις 41,41,4.5 
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Εἰγτηὶ γεττοχ 42,34. ἔοι Γι Ετγςεῖϑ, 
ΕἸγπλ, ρορ.δ:.1 Πα 42,4.0 αὖ Οεποιτὶς 
Ρυ τηιστϑητίη 51" πὶ 18, 6 

Ἐπδιμομ 5 ΗΠ "5 Κα Ομτες 40,3 

Ἐπλοε τὶ, πτσσοῖ τα 15 δ! ΒΘ ΏΓΙΓ 711, 
1 Ἐσγοτίτογα τη φοίτα ἀπσεπι [ατπὶ 
ν]υο τη Ὀε]Πυη} (δ φαΐτις 66 8.33 

Ἑηγπεητία ᾿ς ἐχοίᾳ 499,26 
ἘπΏ]Ὲ5}10.1 777,14. πηι Πεπι Πις ἢ: 

ἂς Ἐδιιποσαπη ὃζ νοτοτιπῇ νατιηι νοτ- 
ἤδιις 773,20 Επηϊ νογίας ἀς Κα οπλοὶὶ 
δὲ Ἀ Θη] σοητεητίοης 780,10. 4085- 
τὸ ἃζ Εὐχέηι5. ; 

Ἑωίος ἀουῖς πες 567,44. ὙΥίε ὃς 
Οἰδά. ᾿ 

Εηγαϊτισ, Ὁ αἰτπα5,ἄςυς ΒΕ ΠΟ 15 112,21, 
Ρίαγα πὶ Οταςο [η4. 

Ἐρέϊ Εἰ! ἀςηΐες, Ηογουῖς ἴπ ΗΠ. ὃς [τα]. 
Ἔχρεά. Ιοοἱ! 27,5.»14. 34.321 [ξάς5 ἴῃ 
Ἰτα]α ἤριπε 49,:1.77,42 

Ἐρίροηὶ Η ετοῦγαι (αγάιαπὶ ς, 58 
Ἐριτεϊτάος Πηςοι 206,35 
Ἐρίτοπρα Αὐῇα!! 776,44. Ἐρϊτοπιαγατη 
Ρηη 5 110.1}} γγό,43 

Ἐρυϊαη νἱέξοιία!ς 29ι,1 Ἐραϊυπι,οτῖ- 
648,4. 1 ἤοῖίαπν, ςοτοιια;, ἴῃ ρα δ ῖτα [ατῖτια, ὃς 

ἀοιπεξιςο μέλι 1 ς 8,2 8 
Ἐφυῖτες, ἀοῖθὶ σογηιια τιθῆται 289,10 
ΡΕαμ. Δ ούαιι  σσυγγιπι 6: 1,18 
τὴ (ἀχοίο δῖ ςοπέγασοίοτυπηιο, ρεάς- 
ΠῚ ραρηδ οι ηνα πὶ Ορογ ΠῚ Π8- 
ὑδῆς 534,24. Πς 367,16. την!» ἐηυῖς 
Ρεάείτετη ρυσηδπὶ σαροίιητ 575,9. 
614,» Ῥεάιϊτιθ. πλΠἘ ρυσηαπε πηοτς 
Ῥαιθατίςο 419,36 ἴῃ (πἠττιοης ντθ. νἱ- 
εἶπα ἔοτγο ἰοϑα ᾿υθξτεγ ἱηΠάοῖς 322, 
το Εφυΐταπα Βα δίτι ἴῃ ρίαο  οπια- 
ποϑ δάϊιυδος Οδίζογεσ 310,45 Εαυϊτᾶ 
τη ρ Ἔτυ πα γημδααίδηινς ἀϊέζατοσ {δὲ 

{ 

᾿Φαπιρῆς 338,1ς Ἢ 
ἴῃ Εαυντιπι νιτᾶβ ἱπαυ τ ἃ οξ 00} 
228,31 Εψυϊῖες σοι μγϑι οὶ δά μπς ὦ 
{5 ρίεθ ἐπὶ δοουϑοτατ ἃ ττ10,Ρ], 635,4 
Ἐφυπτιιπι ρῦρα τηδρηῆςα ἸάΔτΡ, Οϑ]η, 
τ|1|..351,29. Ἐφαΐτα πὴ ΠΠΠΠ, ἐαιε γεη, 
Ῥοπλιραπι γοειεῖϑ ᾿μαἰς ἀποινης 475, : 
31 ΠΟ 
Ἐφιοίτοτ οτάο (βοοῖσ, 638,41 Ἐφίςς 
ἢτῖς ογἀτηΐδ σθηίυ δ, σε πτασια, ὅζ ΠΘΒΓΙ 
τοπε5 222,33 Ἐφαείετι ογάϊηὶ δά αι 
οαοο ερίεδς ξοιτιιηὶς ἀμ εξ 375,4 
Ἐφιοίίτια ςετιαπηα 100,29 Εαὰς ἡ 

{τὰ σετταγηῖηα [115 γοτίμ15.. 471,37 
479.31 ) 
Ἐφυπτάίι5 τ] ασίατα ἴῃ εὶς ἀἰυϊίας, 

344,47 ι 
Ἐσυμ» ερσατο ἀατιγ ΟΡ ἀἴατεπν 707, 

Ἐφαο ΒοΙ]άτοσα, ἐπυρόγαῖς εἰς ἰη ρα 
ἐχοσγηδῖο, ἐουύδευς δλλγοιια Οὗ 
εἷατο γαυατᾶ οροιοπὶ 4.14,20 δι 
τυ ΠῚ σΟΠΟΙΓἤι5 γε ΠΕ ἢ 5. 2 δ0 3, 
Ἐσύ! ρΌΡ] οὶ 351,35. 40] ἀΠ ΓΔ ΕδῚ 
ὨΪ5ΤΩ ΟΌΥΓῊ {ΠΥ ἰν4}1 53:,4.4. Εἰ 
τυτ ὃς τ αἱογιπὶ ἔς ἴππὶ 26,18 οὰ ' 
ξωπαῖὶς 479,8 ὙΑ 

Εταιοί βεηῖς Οὔγοσορταρ να ἀρουγαῖ 
6ο,:ῖ 

Ἐτειγισηἤπαπιςοἰοπίφίη Οριοὶς, Οα 
419,5 ἼΗ 

Ἑτετιπι, ορρΙ 4. 580. 19.4.2 2.20 8.9.31Σ 
27 ρίορε Τιδεῖπι οατ [τα 5 Ἀσπὶ 

ἀππιτῦ 687,2 αντι ἔτκάπς Κ οπι 
σι 173,35 δά Ετεταηι νἱέξι 588) 
"Ταιάϊμηϊο δυρεῖδο 251,26 δα 
ταν ραῆτα σα Ὁ.6 87,2} ἰχιὶ 

ἘΓΙσμΙ πομλ5, αι αι Κι 40,19. ἘΠ᾿ 

οδτπ σα ραιξωτος, ροϊζότι, ὅς αὶ 
{0.38 ᾿ 

Ἐγπογατη νοΠογαο 
Ειγοιςς, πλάνητες 4 
Εταβητο ρυϊοεῖριδ, σοπηπηεη ας μοι 

ηὲδ5 Ἰπτιετάτος 173, 28. ας ἀρ! Πῆ 
σοπληςἀα 1115 157.,34. 

Ετγτζα τοί] 8 31,4.7 
Ετγτπκα;, Δίϊα: ἰοςιις 260,27 Τρ. 

φίς 44,45 ἥμ. 
ἘΠ ΠΠυ5 οΟἰ 5 χος,15. ὙΥΡῚ  Τ ΠΟ 8. 

αἴτια 8ὲ ἐχαά! ἤσατης 218,37 Εἰφαητα 
τεῖθιι5 219, 21 Εἰαθπηα ροττὰ 6 Σ 

24 ἦ 
Εεευτία ὃς Τυΐρία ἐδάςπι υα: ΤΙΣ 

2..,8 Βεγυτία ἔξει !ς 20.18 τοῦγα ΠΙᾺ 
τίαι!ς ροτερεϊαια, 399,14. ΕΚΠΙΠ 
ἀπολτὰϑ ἔξα οἰατατος χαὶ 399,13. 17 

Ἐτεγιγίδ' εἰΐτατες ΠΟΙ ΠΠ  πνο Τα 
Ὠϊφη(ο5 ἃς Ν οἰξητος 208,13 

Ἐτγγυίοι ὃς Τ ας ἱἀφσπν 4.ι Ὑγτιποηὶ 24, 
8 Ετγυΐοὶ πτο ες ἴῃ νιέλα ΙΟΥ,37, 
[ὑπιρτιοῖϊ ὃς ἀε] σατι τα μη ἀοπιὶ ταδὶ 
ΤΩ  τῖα; 5 75.»30. Γοτίοἱδ δυχιΐ ροἢ τ᾿ 
σρητυτ ςοῦτία Ομ 189,6 4015. 

τἷς ορεπη ξεγῃτ οητΓα Κ ΟΠΊ, 19], 4 
ἀςθο!]δητυγα Γαταυϊηῖο 192,42. ἀθτι 
ΒΕ] ]ἄτιιγ ἃ 8οτ. Ὑ α]}1ο 231,23. δὰ Αποίᾶ, 
τα Βα πηφη τος τγφέζαπτα ἃ σπι., 
30.4.36 Ἀοπιδηὶς ρατίτετ ὅι 1, ατη 5 ἀμὶσ 
χιλα τὴ [άτῖηο Ὀεο περᾶης 327,3. 
Υ εἰφηειθ, αὐχη!α σολιγα σαι, ἀθοόγπ 
ππητίῃ ρα δ]. ςΟ πη τ 5 510,2.4.562,40 
καἰνεῖς Οχα τ 570,18 νοϊεητοδᾶ 
Ρϑος εἰμὴ ἰὰ οπηαπιδ τπῖτα αὐ ἤιοιιηξ 
577,25. [Δη]σα πὶ οσούραος 582, 4 
Ἰχπίςαΐο ἀείξιτο Υ οἷος ἴς ροίξ οἰαάξηι 
τοοϊρίπητ 5 85,6 ΦΝ 
Ἑτευΐζοταπη τόσος φυΐδ. ἐπρο [πῇ ' 
ΡῈ]. νῇ Ειδγίης 195,13 Εἰγαίζαγαπιι, 
ντθί πὶ  οπηα ργοχιπιαν εἰϊ τδγδ 
Ετγαίοῖ εχ ἰοηΐο πε 4 ΟΑ}}15 ἐχρυ!ῇ, Ϊ 
Οὐμπηᾶς ἱππφάμπτ 419.3 Εἰγαίοῖ τα 
νι οῈπῈ Γοσορτὶ 76,05. Ετγυίςις νίζας. 

Ἰλοπια: 3ος, ᾧ Εἰτυίζα πσια ἀταξία 
ΔΙἰλοπιαηα 28. ἔν ' 9,33 εὐ 

τὴν 



ἀράεν Αὐσας, Μογουτιὶ ὃς Οατ πηεητὶς 
᾿πγπηρίνα: ἤἰτις, ςο]οη! ἴῃ ΠΑ ΙΔ πη οΧ 
᾿Ατοααϊβ ἀνιεὶς 2.4,30.773,:13. αὐδη- 
ἀὸ ἴῃ [τα] τη νεάετὶς 773,2» νΌϊ 
οὐταγ Ατοδά!δ, [5 σοηίεάειῖς ὅς,39 

4.37.77, 3} ἵπ τα] πὶ αὐ: (οἴτα- 
πἸσητα Ἰ᾿τυ]ετῖς 26,28. 773,33 10{Π| 
Ὁδίετα απι ΠΠγὰς 773, 42 Ηοτου 
Ἰϊυΐσος ἤοποτος ἀςξοτυ 32,12 Εμδη- 
Ἶγο ἀπηια ἴβοτα Πυπτίη σοἹ ς Απιθητί- 
10 25,25,3: Ευαπάτ ΕΠ1ὰ Πγ πα, οι 

[λυΐδα 27,18,3.4.,4.5 
τας ργοίρι τς, ἀν Εο]ε 74.4.39 εχ. 
ζαξητα ᾿ἀἸςατὶ (ΟἹ ες ἀε δέξιοηιιμ ἔς- 
τοίτατο δὲ 10} 6] οταῖς 589,2 
ηδὶ [Ἀοτ Ποῖα πα 479,1» 
ἴρὰσ ἐχοίρίοπάϊο ἀηυῖς 200,47 
θδτεβ Ατα θη θη 5., οἷγ πρὶ οηΐοο5 

7.1 ἢ 

γίσου Αίζαηϊας, πος ἤϊπι5.11 [ματὶ-- 

ΟΥ̓ ΠῚ Γαχ 5.2, 23.775,.4.7.57 
θεῖς ΗΠ στο νατῖοϑ ἰασογεδ ἱπηρο- 

τ 31,3 
αἰ(ίειι ἘΠ πΠ)ροοῖα (ξπτεητία ἀς 54- 
ἕηϊο οοἰΐς 27,19 

πἴως (ηι15,4Ὁ Εὐχῖπο ἤξηες ἰοςῖο ἀϊ- 
5. 774,40 

το τ το συΐα σαρῖτα 245,44 
σογᾶτο ἔλέξυ 483,40 
Τὰς δὲ ἀεξξέδυς ἴα νἰστατδιςαυς πο- 
ηἴ {:19.,24 

γ1α5 ἀητο τη σποΐα ϑσίτ αἰτοῦ σοη Ὁ] πὶ 
οἷδ ρετὶς ητεῖτ, 642,20 
ουδίτοῖες 710,18 
ΡΙα αἰἰογιην, ἀοςδϊ 41:14 ἔλέξο ορὰς 
68ς,.8 Ἐχειηρία ρατηάγαπι δ 

τέπι 107,16 Ἐχεηλρία {πρρεάϊ- 
θἴοτία 322,2 
τὰς τὶ αγίατη ἀϊι ἀττιγ ἃ ίεηδτι ὃς 
Γ φῖ,4 0,6 55.8 Εχοτγοίτας τοττία 
ονΓἷ5 ρτα Πα ἴο τε]! υ τῸΓ 646, 

Ἐχοτοίτατη ἴῃ ρίατοδ ραγτοδ ἀ ι- 
ΘΠΟἢ (εἸΠρΡΕΓτἀτιΠ|. 189,20 Εχ- 
ἴτατη ἴηῖγα πιοσηΐα ἀϊποτγίαγ ποα 
τ Μάγους 495,21 Ἐχετςίτις ἣς 
εἶπα ἡ  ἀθῖτ ραι5 ἀπηϊττοη 4,0 ἢς- 
Ὁτες Φ2ΠῚΤΖ Ἐχεγοίτας ΠιΠΠ 6 σα 
(04 ὅδ᾽ πιυϊεϊτυ άϊης ς ΠΠοῖς 390, 

Εχεγοίπις πιάρηὶ ἔαρος ἃ ραταϊς 
αἰ 347.: Ἐχοτοῖτι5 πιαχί πιιςαὉ 
συ ζα πι5. 419,33 Ἐχοτοίτας πηα- 
5 ΟὔΥ ᾿ητοΓά 1 ΠῈἃ ΡΆΓῸΟ Περετοταῦ 
α΄ Εχετεΐτας ς ἰγσοη! δ. οηῆδτιις, 
»ξουβτέξιπι ἔυσις ὅς. 25 Εχετ- 
βἀϊπιῖτει [δῆτα ἱπυ Π ποῦ ροτο- 
ἸςΟρἶ 375,21 
Ἰαυίο πεςεήλτίο ἔοι τος ἤπγη5 569, 

τἰ πεΠίτος 179,43 Ἐχραάιίίαιο- 

197. 
Δ ΠΠΠ οΙΪς ἐἢ τη ἤπεῖο 381,14 
τἰσυτία νογὶς οπιηῖθιις ροτῖοῦ 

᾿,4.Σ Ἐχρετίοητίᾳ πιαριτα ντὶ 
Π : 
᾿ΟΡΕΓ ἢλπηπιας 71,6 Ἐχρίατίο 

ἱπιιουητατία: 159,32: Ἐχρίατίο 
5 Ταιίϊαπα 115,45} Ἐχρίατιοηες 
᾿αἰξτγατίου 5 ρυ Οἱ τα’ δέ ρεματαν ἴῃ 

Ὑο ἘΠ Ευτῖα 597,26. 599,6 
(τογος (Ὁ. Ἰεσατούα πη ρτδτοχτι 

᾿ 153.4. τπατε δ ϑρεουΐ, 
δ τὸ ργο ἐπὶ ἡμαἰεπιηδπὶ ἰἸοπιοτῖς 

ς ἘΠῚ ἔτ ΠΊ ΘΠ ΙΕ ΠῚ 288,10 
ἢ σης θτες Ιεσε αἰ απ τα ἴμητ πο- 
Εἰς 714,3. Ἐχίεααϊαταπι Πιος 

ἷς 243,20 Ἐχίςαυϊας νΑΓΠ5 
(τα]ς σοπἀεςοαπττ. 720,5 
ἴα: ἰρεπἀ!άα: ἴα ἔπος ιγρὶ- 
19,39. Ν Ἕς ὃς Ευπιι5. 

αἱ ΟἼ11 (ἱ σαυ Πὰς αρυά Ποίρίτος εχ- 
{ 48.4.,.2. Ἐχίμίεπι τοῦ ε ]ςπὶ 

τ ΤΕ ἈΠῈ ΚΟΛῈ ΤΟΝ Ἕ ΙΝ Β. 

φἀρίςησ δυτ ητεγι πη 5,4 1. Βοποτα- 
[15 ρΓαΠΉΠ5. 216,9 Εχίμ!δ. Τάγαιὶ- 

- ΒΙδηΙδτοάιτυ ἀεςογηΐτατ χϑϑ,10 
ἘχίΠίατν ροτροῖαιπι 187, 8. 19.4.19 
277,40. 4“8ο,4.6 Ἐχίϊο ρΡεγρετιο 
δὲ θοποτυπν ργοίςτρειίους ποι! έξατα 
210,19. 211,13. Ἐχιπίμπι ὃς μάμροτ- 
ταϑάοςεης αἰτος 20, 

Εχτιογαπιτίηγατίο δητὸ ργαϊπιπι 140,39. 

1412,38.14.4,2ζ2 ἴὰροῖ Εχεὶδ ταταῖο 

277,.43.45 7.10 
Ἐχτιογογυτη τηςο ἴῃ ΠΟῚ ἰπιρτουαηάας 

80,227 

Ἐχτεγηὰ Γο απ πτυ τ οἰ1ΠῈ ροτ οἰ ταητασ 
ἀοπιεῆιςα 6:ς,13 

Εχεῖα το πὶ ουαρατὶ όφοντ9 
Ἐχειδογάιηαγι πη ]Π1τ6 5 225,16 
δα Εχίγεπια γράφει! μοηλίης5 ἀσίρεταταιη 

αὐώφοϊαπη μάμμης 357,37 

Ε 

Ἑ, ἀ!σαπηπια “ἘΠ ςὐπν,ίδι Ν' τοηίὈηδῃ5, 
οἷταν νοςΑθ αι] 5 ἃ νος]! ἱποίριςηι, 
ΡΙΦροπεδαίογ 16,23 
ἘΔ}, κλ ἐπὶ ἔλλῖο 777,3} 
Ἐδδθιϊ ορογαπηίυᾶπὶ τοῖρ, οἴεγαπο ἰ4- 
ιοίαἰς (αι ρτ. 571,4... Ἑδθῖα σεη- 
τίροσςνα γαῖτο τὺ Ἰαπὶ ργοποιζ: 
ταῦ 573,3 ἘΔ011: σοῃ ματι. [τριεπ 

σουτησς πη] ς 80» 43. εἰ Ελθι5 
αςοντ Δ} νΏ115 τα τὰ ΠῚ ραιοΓ Πιροτζος 

ξμετῖτ σ8ο,19 Ἐαθίυβ αἷς σος δ ΝῚ 
(οἷυς (υρετίξος ἔμ Π{ε ἀἰϊοίταγ, οαΐες Π-- 
τὸς ἔν οτῖτ; ὃς τα ΟρΙηἸοτἶδ5 ἐπι νυΐρο 
ξυεῦι σα] 580,44. ἐς Ἑαδδίοσι 
εἰμύς ἀιρίεχ ἠάιγάτιο 577,8 ΒᾺ- 
Οίτυδ εἰ! ἰαμξζιις 581,21 

Οχίο Βαθίμς, Ὁ. Ελθιὶ ἔγατοῖ, Οφίοηὶς - 
15. 544,23.549,40. ἴῃ αὐαίζυτα 
Οαἤταπι τγγαπηϊάϊς ἀσσυίατ 54.4.23 
Ῥᾶτγαπη ᾿αΠΠ σοπία!ατιι πὶ δηλ δὶς 5.49, 
26. ςοηί[υ!ατιιπι ἰηἶς 5...9,4.0 ἰοοις 
Ροραΐ Ἀοπγ. Πιρρειίας ἔοτς 570, 53. 
“Ἔτμηο ςοἰϊεσα [ὰρρετίας πλϊττίτ ς 52, 
41 Καίοξαῦτις, ΕἸ σοηία! ς 9,15 

τιν ΠΊΟΥ ΘΓ}. ἘΧρΕ τα ΠΉΠ το ΠῚ 1 
θεῖο Εἰταΐςο᾽ (60,39 ἐοτιυτιάιηῖς 
ΡΙαΠλῖο ἀσοούατιτ 570,13 Κ. Εὰ- 
δίμς, 111 ςοηί! ς 70,45 ἴῃ ἤξαμο5 
ΡῬΓοΒεϊίοίτυν 571,2. οοἴϊεσς βοττ!ρρε 
τας 571,34. σφητίςδ (105 οὐστὴ ἐχοῦς 
εἴτα ἴῃ Ετγατία ( αϊταγ 573,10 Ρτος- 
σου, δὰ σεητίϊος (ιο51η Εἰγατίδηη ρτοσ 
Πεϊίσίτυν 574,24. ; 

Μ.ΕΒυδθίις, Κα! Εἰ τας, Καίοη]5 ἔτατογ 5.53, 
38.ς68, 21. τοηίυ! τ 953,38 (ο- 
οἷϊα ταταη ἀἰς πἰτειτον τ 55,8 ΜΟΒαθίας 
ΤΙ σοηί} 561,15. δὴ ΠΉΠτεβ ἡ νοῖ- 
Ῥαξεςοτῖς σός, 18 οὑπὶ Οαίοης ἔτα- 
τς (ἀςσυτγῖς Ὁ. Εαρίο 568,21 οαἤιτῖθ 
δῦ ποῖϊε ςαρτὶς σσαγγίς 5. 69,26. τιϊῦ- 
Ῥθατα γεουίατ, ὃς πηασηῆγατα (ες αθάϊοας 
57.,33. οιπῈ σεητ]}. ὃς ΟΠ Ισττ|. 4 ά- 
τοτί 5. Ν οἷος ρτοῇοιοιτατ 573. 5 

Ο. Ἑαδίις ΠΕ Ποτίςι5 5,41 Βοθία5 Μα- 
χίγηις, δ, 6,44. ΟΩ.. Ἑλδὶι5, Ἀο- 
το ΠΟΥ ΠΥ, (στ ρτΟΓ ἢ} ΔΌΓΙ ΙΝ ΠΠΠγι5 

δζ ἀοσυγαι τ 475,9 
Ο. Εαδῖις Ριθοσ ἀς 16’ σε πη 6}}15 τα: 
Παῖτος 64,43 Βαθῖι5 }Ἰέζου Ρ.1,4ς 
Ἀσπια! ὃς Κ οπλὶ οττα αὰς ἰςΓΙΡΙ. 777, 
4. ἙΑθτα5 ὃ ΟἸπείιις ἀε Ταγρεῖα ρτο- 
αἰτίοης 4ι15: [ςτὶρίοιης το ς,32. 1οό, 
22.107.3. Ἐλθιιδ5 σία) Κοπτᾶπ. τη 
Χανὶ ρᾶττοβ α ΤΌΝ τγι δαταπη τοίους 
210,6 ἘΔΟΙΙ (ξητεητία ἐς ΤΑγαιήηϊ 
ΡΣ ΠΠΠς το ΣΙ Πτασ χπι, 16. Ἐλθίιις᾽ 
δη τεέϊξε (.. Τδιφιϊηΐα πὶ Οοἰ]ατίπιιπι 
Ἐρετῖϊ Πα πὶ ἔεςοτίς 261,34. Ὁ. Βα- 
Ῥιις ἀς Ἀοπιδοὶ ουϊτιις σεγεπηοπΙ5 
φυφιταδίάοτς 475,9 ἘΔΟΙΐ ἱπάμ- 

ΜΕΜΟᾺΑ ΑΒ. 14 

οιὐτίαίῃ τειροσιπι ἐσχυ τος. 234, 
20 

Ο. Ἑαδίις σοηία! 54.4.17 ἴῃ ΖΞΈηυος. 
δ οἸζο5 οἵ ὀχοῖς, ρχοῆςιίς. 548,31 
Ω. Βαδθίως, Κ. Αἰ τπ5,11 ςοηί! 557» 
36. Ιῃηρηρσπα οσοιπ δῖε τ 68,16 

Ω.. Εαθτις ςσοηίω! δις,33 ἰσπάταϑ ρος 
πληΐα “Ἔαυ5 ραςῖς ἰεσες ἀατ διό,:0 
Ἰερατίοης Δά “Ε4ιος τα νον 617,1 
Ω. Ἑαθιις ντθα οι. 11 ςδίμ! 618,3 
“Ε40ο5 ἀεθοῖίας 6ι8,9. Ὁ. Βαβι» ψὶ- 
δυΐϊαηὰς ΠῚ σουία! 646,4. οοηιϊτᾶ 

ΔΈᾳυος ργοβοηοίιυς 646,45. Ὁ. Εα- 
Ὀίμς. Ψιθυΐλπι5 νγῦὶ ργα ςξις ουπὶ 
τοῖτι ςορίαταπι ρατῖς 648.37 Μι- 
παςῖο ρετις Πταητι Δ ΧΊ ἃ πηιττῖς, δ αἷσ' 
τογαπν σους ΙΝδυτΠΊ ες ϑαδίηὶς 
εὐοσαᾶι δά ρι οἰρίς το ρ. ὅξο,13 Ὁ. 
Ἑλθιὰς ντουϊαηι 5 Χνῖτ 682,2. ἀν, 
ψαἱεεῖῖ σοπηρο τίου ξ ςστιςοίοἷς 689, 
ς συ πὴ ἀπ}. σοἸ]εσὶς ἴῃ 5 δίηος ρΓῸσ 
Ποῖίς. 704,4» : 

Ο. Ἑαυτίεϊυς σὐηία! 744. 27. 747,33: 
4085 νιξφξοτιαβ ἴῃ σοπίμϊατι γετα εξ 
744,28. ασοοο ταΐεητζα οἱμπετΓ απ αἱ 
Ρ ιδτα φγατία τη Ἰηΐετε 747,40. ἰεσ τα. 
τίοηε ἀρὰ ὑγιγῆηπὴ ἔμ ρίτογΓ 744.) 
27 ὦ Ρῥγτιχἣϊ ρετίτοηος 4! τος 
ἰροπάετις 7..6,7 

Ἑλθείτη σσβταγια [1 22, 19.2123,3.4 6 4 
24 

λθυ]α: Δ οπληο5. ἀἰἰ5 δὲ σεη]5 σγοτας 
2ο7,ι25. Βαδυΐα Οταοαπίςα: 4ιοτα 
ἴὰπι ςοπάμποαης 91,321 Ἐαπδυϊᾳ οὐ 
τογατη ΠΠλΠ τα ἀϊῃ οὶ τη μίτα πο πτουξς 
αὐάίτούστη δηΐπηος 404,7. Βδδυϊαν. 
ΤΌ Δοτι αάγατη οοἸ]εέζου 521ὙΓῈ5 5 7) 
11 Ἑαδυΐα ἀξ πιοπ) θγογιτη ςογροτὶς 
Ἰητοτίε αἰΠΠἸἀϊο 40,),16 

Ἐσρεδ ία ποξζυγηατεοριάατίοης ᾿ποοπία 
Ρέγ νγθεπὶ ὃὲ ἤησ ἀοπιος 58᾽,34 

Ἑαςῖςη αἱ χιαη ρατιςη ἀϊ πηαῖοι Βοπιίη!Β, 
αοὐτα ες 289,31 

Ἑδοϊποῖα ριογα ποῦ {ππτ οδίσυτς πάά ρος 
[πουϊοῦ. 663,17.8ι.38 2, 46 

Ἑλέϊα ουοϊπυμῃ ἐχρεη ἀςηάδ, που ἀϊέξα 
445,3) Βαξτὰ ἀνξι!ς τειροηίετγς ἀεπ 
Ῥεης 320,26.44:2,4.4. 

Ἐρέξιο ἔαθπισαὶς Ἰηξοιταμίο ΠΠᾳτάτασ 
704,:} 

Ἑδςαπεϊα 304,29. ἔχοαπάϊα εἴας. 247, 
17.410,26 Βδοιιηάϊα ΠλΠτατὶς 661, 

27 
Ἑασοϊεσατος σα! ταθεῖ Ε χυοταπν ἵπι- 

Ρείϑίου 649,31. Εἰαίας αεῖοιπι ἀπ 
ΟΕ: 

Ἑφ ες Πρ πατονία 2ος,40 
Ἑα]στῖα πὶ, ΟΡ. Δογρίπαπὶ 16,44. 17, 

1Ψ 
Ἑαϊεγηυβ ἀσοῦ ἔειτ}ς 

Ἐλπγα ργαηυηταταυξτςε πππογ. 
Ἐλπηδδ, ει ςοπάἀ!πιέητιπη 747,7 δα 

ΤῊ 65 οχ [ἐπιέητε ρεγ Βοῖϊεσ ππηρς τα 
483,21} ληπλος ροϊϊρείϊεπὶ όγϑ8,ν 
Ἐλπιος, Γ65 ᾿ς χρυσηαθ}}}5. 324,47 
ταΐιςος ὃς Βειθας εἤτατο σοσῖς 412. 
19 Ο ἰἱπίμετα αἰϊπηέητα, δος οοῖ- 
Ροΐᾷ 4217, 10 δὰ ἀεάιτιοηεπη οο- 
οἷς 594,20 Βααιε]αθοτγαπτος, ἀμ ς 
τι} ΠῈ ρΕΠΙΙΑΓΙ ἀιτίρετε ΓΟ απ, 583; 
33. Ἐαπιεϊαρογαητες σοπίο]ατί Δ ἘΠ- 
οἶς 482,)30. Ἐλπιος,, ΠΊΕ ΠῚ αΠῚ 
πιογτῖο σέηις 407,4.4-410,43 Ἐα- 
ΤΩΙδ τοπιοάϊα 21,,7| Εἰ πηιδτεπηρογα 
υἱοῖπὶ Κοπηδηος δά ίς ᾿ηταης 432, 
27 : 

Ἑαγ,φέα 97,21 ρζὸ δητυ!ππτο ἔι α- 
δος Βαβιτιπι ἃ Κοπι, τς, 5. ἸῺ Πηεηα 
Πς ἀξογιη) 93,39 
Ἑδεγοδ [ατίπα πη θιιθγὲ 4.78,47. 479 
16 Βαϊτείοσρες 775,7 
Ἑλγγαςία σα Οοηξαγγεαῖίο ος, 29 

55. ἢ 

29,18 



ταῦ 

Ἑλγοηΐα πυης αι ΟἰἸπὶ Ἐειοπῖα 113, 

29. 

Ἑλίοιδ. οσουϊτατί επίες 426,7 Ἐδίςες δς 

{ξειτος 99, 8 Ἑαίοϊϑ νἱγράγιπι οἰπὶ 

{ξοατὶ αν γποαιοα; Ἰἰέξοτε ργαξοιτας 

τεσὶ 195,»46.19 6,13 Ἑαίςες διίξουτες 

Πησα ας πηοηῇδ. ρογπηαταητ ςοηίμ!ες 

278,20. Ἑαίοϊδ. [0115 ἀοπηῖ, (δουτίδ. 

βοτῖς ντὶ ν αἱοτίυ ἰπθίταῖς 291,35. Γὰ- 

᾿ (ες δ πηίττοτε 523,20 Βαίςεϑ [πη - 

τἰ (ΟἹ τοὐπὶ πιΐποῖ παρ [ἔγατιῖ ἃ πγᾶ- 

ἴοτς σδιςηίτυς 116,3 ἘΔίςζοϑβ ἴπ {{Π|Π|- 

ῬῇΟ σφογοπδηταγ 365,30 
Ἑλίοιὶς ὃς γίτεῖς σοπἀεοογατιτ ἔ1ΠῈ15. 719, 

τυ ἐν 
Ἐλίξιις ριιει!]ς 395,34 

Ἑδσιιπὶ πο αὐξαδι!ς 261,14 Ἑδτιυαμ]ο- 
εἰ πιατατίοης Υἱτατὶ ποι ροιοῖς 563» - 

47 
δά Ἑλιαίοπι εχίτιπι ργοροαπσ μοπιῖς-. 
πεςίποδιτί σ89, 28 Βδταΐθς επεητὰς 

πῆσο απίπιο δροὶρίςπάϊ 153,37 

Ἑατυὰς ἔασι εἾ15 γ79,1» 
Ἑατυϊτατίς Παναϊδτίο η ρετϊςυϊο, ργαάοπ- 

τίᾳ εἰ χ64.20 

Ἐλιπιις, Ματτῖς προς, Αδοσί οἰ πιιπΊ ΓοΧχ 
24,.4..34,}9 Ιταἱατεχ 773,17 Ηετ- 

οὐ] 15 ἀπηϊοἰτίαπι ἀρρετῖς 774,3. ΥὙχο- 

τοτὰ ΑὉ Ηετοιϊεφοςρίε 35,3 νπάε Ἅ[- 

ὅλας 773,17. αἰτἷς ποσί. ἀϊέδιις 511- 
ἀληπδ, πιι5, Ραπ 773,20. 779 1» 

νοςιπι ἃς νἱΠοπῦ τπίο!ταταπε αὐέϊος 

290,54. ἔλαῃι ἰπάϊσεπα 772, 45 

Ἐλυοῖ Βουηϊηαπι ραταπιναίεῦ, π δοςες 

ἄἀατ ετίαπι ϑ εἰ ἔλιιοσ 177,5 

Ἐλδιυίζαϊας, γε Ὶ! ρεςοτῖς πιασιζτες ὅς, 44. 

777,3 δια οττιις δε ςοηάἶτο 71, 

1. Ἐδιυΐαϊος οπταθμιπι ὃς Α ἐπλπὶ 

ἐχροίτοβτοι τ, δὲ εἄπισας γι κο- 

ταῦϊαπὶ ἄς ἔοσταπα (μα εἄοσες 67,41 
σλρίτας 69,29 ἘΔ τητογίτα5 ὃς 

(ἐρυΐοτιπι 74.9.16 

Ῥεδτμπατῖο πιςηίς σεἰσδεδητας Γρεγόα- 
4 ζό,1 

Ἐεϊτοῖτας φαϊοσιμσι ἐχ εασητι ΤΠ Δ] σατγ 
88,4.4. ἘεΙΙοἶταδ νίττατο, πο ξοιταηα 
ταειίεπάα 85,15. Βοπείζαϊς πιετίεηάα, 

ποῦ νοϊρταῖὶ. 90,12. ἴῃ φα]απλϊταῖα 
Ῥυθηςα τέ ποία οἱ (61,37 Ἐο]εῖτα- 
τε πο πἰπηῖαπι ἘΠ ογεηάτ5. ΔΠΙΠΊΠ5 
355, 390 Ἐεἰ οἶτᾶς πἰτηΐα, ρίεγιιπι 4; Δα ϊ- 

πτοϑ οἴξετι, ὃζ ταπ ἄς πη τη τυΐϊη 4 ΠῈ ργαῖσ 
εἰρίτας 537,55. Ἐεϊοἴτατες οπιηοβ ΓΟ 
τηϊσζατασ ἰπαϊ ἀϊα 355,31 

Ἐοτοπτίπι πηι, ατίπας σοητίβ οατία 175,29. 
183,4.5. 247,9. Ἐετεητίη!β σοπλ 15 

ςοπίθϊτατιιτ ἐς 6 Π1ο αἀποτίῃ5 ρορ.Ἀ ο- 
ΤΩΔῃ.316,54.318,13.32 6,5 

Ἐοτοισίαϑ Παρίτοῦ 1Ο2, 28, 
100. 

Ἐετία 1ιατίπα 250,14. Ἐεγια νοτίας 475» 
18 Ἑοτία ΠΟΙ ᾿πουγία τητεγγιρτας, 
ἄαρίο πιαϊοσὶ Πππορτιι τη ταυγᾶταγ 366, 
24. Ἐεγίαγαπι οατα ἀεπιαηάατιν αἀϊ- 
1115 415.35 

Ἑοτίπα ρυση ΓΑ ἷε5 479,45 
Ἑετοηΐδ ἀθα γηάς {1 11,,96. Ἐεγοηΐα 

τοπιρίαπι ,οζαπι, ὃς ποπιίηα τας 

173, 8 
Ἐείζεπηΐα, ἴδιαι φασκένμν, Ορρ. Αθοτίσι- 

ΠῸΠῚ 16, 45 ' 
Εείῃ ἴπ εχιχεπηαπι ἀσπίς ἴδ τοσίρίππς 

432,29 
Ἐξῇυτη, ἰη Πά 115 Πτιιεη 5 ἀρτιπι 4.2 6, 16 

Ἐςαπὶ ραποσυτίοιι 173,12 Εοῆα ἃ- 
ττατα δὲ ἰπυρα τα Ἀπιδηΐδ πα}} ἃ 90, 

44 
Ἐετίαϊςς, σπονδὸφόροι͵ ἀριϊά νεῖοτγος Ρεἰ δίς 

80. δ ΒΌΠΕ, 17,7 Ἐοτία]ο5, εἰρίισο- 
ἐγας. 131,3.410. 215 δια] 1ΠῚΊ Πγ11- 

Ὠΐὰ 131,28 Ἐρτίαϊςς ἔα ἀπ 'ητοῦ κὸ- 
ΤΩΔΏΟϑ5 ἃς [Ατῖπο5 τοποιιᾶϊ 358, 9 ἔσε- 
ἀμ5ίητοτ 5. ΡῈ. ᾿ ομηδηιπι(εςεἤϊο- 

Ῥίαγα νἱίς ἰῇ 

τιν ὉΤΟΝΥΞΙΙ ΒΑΠΙΟΑΆΝΜ ΑΝΎΤΊΙΟ, Κ ΟΜ. 
εἷς τεπηροτς ἔδοϊιος 41 Ο,1ς παϊττιη- 
τυῦ αἀ βξηυος 617,27 δὰ Ἰεσαιίοηεβ. 
ἁἰαπιαπτιγ 740,17 σαπιίξοιπάα ]ε- 
ατίοης πηϊττυητας δὰ “Ἐᾳ. ἱπυρογαῖο- 

τεπὶ 649,36 400 τἴτα ὃς 404 ἔοτπλιι- 
ἸΑτεβταρετπογίης 132,1 Ἐςτῖλ} 15 Ἀο- 
τᾶπιις 4υΐθα5 γοιοῖς ὃς πο τίτιι Ὀς]- 
[πὶ δαπαηἰτ θυι51ηἀἰχογῖς 741, 6 

Εἰςαπα, ίειι Εἰσυΐςα, αὉ Απςο Ματγοῖο ἀϊ- 
ΤΌΪΤΌΣ 179,17 

ΕϊοαΪπεμῆαπι σοπάϊτοτες 13,46 

Εἰεις ίαςτα 204,23. πατς δὲ Ἀυπηϊ- 

ῃδἶ τ. 
Εἰάεπα;, αὖ ΑἸ Βαηὶς οἷτπι σοηάϊτα; τ16, 

23. χιὶ Παιιῖς οπια αἰ ΠΠτας 116,2. 
167, 1ο. 648,45. ΔἘἈοπιμΐο οο]οηΐα 

οπιαπαλδα 116,23 α Τα]]ο Ηο- 
{ΠΟ ορραρσπαπτιῦ 160,27 ἃ Τυῖ]ο 
ἩοηΠο σαρίαπτυν 172,34. σἀρ᾽ηταΓ 
40 Αποο Ματγοῖο 180,20 φαριππταῦ 
Δἀ ὙἼΤΑγαυΐηϊο Ργίζο 194,14 56χ Τατ- 
4αυϊηῖ ποττατυ ἀςβοίμητα Ἀοπ1.307, 
40. τορι ππταγ 310, 20 ἃ 580 1π|5 
Ἰηξείδητυν 652,45 δὰ Πιάςηδϑ νἱξξὶ 
5ΘΔ4ΌΙΩΐ 252,15 
Εἰάεηατεϑ δί Υ εἰεητεβ σοπίρίγδητ οη- 
τὰ Ἀοπιαῦος 140, 46 Τατγαιίηϊσ 

Ῥι. ἃ ἀεάιιηι 188,41 Εἰάεπατῖεβ οχ- 
1υ]ες, οπιαπος 'η Βεγεητίηο ἴογο δο- 
εὐΐδης 317,18 Εἰάεηδτες δἰοιτίς ἃ Τα 
ααυϊηῖο 511.4υχ 115, 1η σοΙοποϑ Ἀ οπα- 
Πο5 δὲ ἰεσαᾶτος ἱπίαγι! 317,.4.6 οδί- 
ἀεητιγ318,20 ρῥγα]ίο νιἐξι ἀσαιο οθ 
Πάεητυτ 314,6 Γιατρίο ίς ἀςάμητ 32ς, 
210 Εἰάεηπατία ςαἰτγα ἀείδγιβτισ 72 4, 

19 

ἘΠά4ς:5 πατγατί οὶ δ. ἀμ] ετὶ ποη (οἷοι οἱ 
“τοτπι σδις ἐχροπδητιγ 470,27 
Εἰάος ἃ ρει ποίρι!».σοητεπηηὶ (οἰοῖ 401, 
31.7.45»41 ποτοί!εη 4 εχ πογηϊπαπι 
1οεῖεταῖς 387,41 ς οἰαίταιε το] ἐπ ἀα 
Ὡοη οἱ 311,40 σοποοτάϊδπιίητοῦ Βο- 
ταϊηοβ τασῖαγ 363,19. Εἰάς πγαζιᾶ ἴπ 
Ῥγα ες πγαχίπγε οριι οἷς 345, 43 Εἰ- 
ἀεὶ ὃς νἱγτατίς Ββαδεηάατατῖο, ετίϑπι ἴῃ 
Ρετίςυ 5 524,26. Εἰάε5 αα|8. ταῖῖο. 
πἶδ.ἱπ ςοπαςητὶς ὃς ραξεῖς ἀατὶ ἃς ἤτ- 
πιατι (οἰεας 406,1.745,36 Εἰάεπὶ 
{ἐςατίτατὶς φοοίρετε 483,4 ΕἸάο5 Ἰη- 
ςοἰ απγίτατὶς ἐπ άϊοὶ ἄαταν 776,5» θο- 
παῆιδ Εἰάς ρο!ΠἸςοτῖ, πιαχίπιιτη ἀρι 
Ἀοπι. (Δογαπγεητιπ 567,34 ῥεῖ Εἰ- 
ἄσπι Πιδπὶ πγαᾶτε, τα πησητιπη πη χὶ- 
ΤᾺᾺΠῚ 731,13 
Εἰάεὶ οδίεσυδεῖο τε! οἹ οἵα 11.4.39. Εἰ- 
ἀεὶ ρι ΡΠ σα: τεπιρί πὶ δὲ το] ρῖο ἃ Νε- 
τι τη πίττα 13.4.32. ΕἸ ΔΕἸ τα ΠῚ Ρ᾽ πὶ ὃς 
[Δοτα απηϊπογίατια 332, 40 

ΕἸάϊι5 Πρῖτοῦ 54 πεῖς ἃ Ἀ οπιδηϊς 4Ἰ οἰ ταῦ 
217,7 ΕἸΔΙΙΠΟυΪ5 αὰς5 257,7 ΕΔ 

Ἰοιιῖς τεπυρί απ ἀςάϊσατιγ 617,39 
Εἰραγεηῖο γα Π]ος ᾿πξογάτπι Δηϊπγάτιιτ, δ 

ΠΟΙ βτογγεῖυγ 613,4 6 - 
Ἐπ ἡπα πιάτα ὃς απ σπιοάο ραττγὶ οδῆἤεϊ- 

ἅλις 96,28 ΕἸ] π5 ράτγιὰ ροτείταις 
αιάηάο [δ ογατος ἔποτῖς ο8,5. ΕΠ πὶ 
τεῦ γεπάοτς ρδτεὶ σεθατ 97,18. ἘΠῚ 
ἀρατθηείθι ε το τὶς ἀοιγαξει, αἱ {2πὶ 
οτδπὴ πεσαῖὶ 97,5.1 ἘΠ|Π5 νιιο Ρᾶ- 
ττε ποῦ ἔπη θοπα ρτοριία 146,47 
ἘΠῚ σαι] τη ἀριᾷ ρορα απ ἀρ ρά- 
τοῦ ὅ31,1ι ἘΠῚ ἀεἸϊέξα ραεῖςηι Ρο- 
ηἷς [τς πο ρῥείμαης 547,4. ΕἸΠῚ 
Ῥαγεβταπι ἀοἸτξζα ποη ἰαππτ 547.»16 
ἘΠῚ οὗ ρατεπταπι ἐς! ἔα ποι ἐχοὶα- 
ἄπηταν δ Βοποιῖρ. 547,23 ΕἸΠῚς 
ξουτιπαπ) πιοϊΐοτοπι ργοσατογ ΠΕς ἴχ 
Ῥαΐοῦ 113»18 

ΕΠ] ραττίς ποπηςη ρετῖς 799,33. ΕἸΠΑπὶ 
οςοίάετε ραῖογ τάσις αυαπὶ τγτᾶπ- 
ηἰσα ΠΡΙἀἸπὶ ρεγπλίττογς 718,4. ΕΠ ὰ 
ἀευοτγαῖ Πηδῖγο πη 171,55 

ἘΠ ΑΙ ς οδίςγυᾶτια σχοπυρίαπν 153,16... ὃ 

Εἰηΐς οοηβἀεταπάιι5 ἃηῖς τοὶ ἀρουοῇιρες 
ὯΦΠῚ 501, 1ς ΚῚ 
Ἑἰϊπος ρυαΠαϊοτιοτὶ 572,3} 
Εἰπίτοιεβ ἈΡΤΟΤΌΠΙ 541,17. 5.43.»23.. 
54.4.3 

Εἰπυα ραογαϊες 26,31 ᾿ 
Εἰαρτίς ἀητε νἰτἰ πλιιπο Παρ οἰυιπ ςσάππ: 

ταν {ξἀϊτϊοπ!δ διιέξοτεβ 180,24. Εἰᾳ. ὁ 
σιῖβ οαάϊτυς Ῥτοάϊτοσ δῆτε γυἱτί πιιπ 
{ἀρρ]τοίυπι 171,42, 

Εἰαπηςα,ίειι Εἰαπιΐπα 124,41 
ἘΠΑπλΐης5, ςεφανηφύροι 154,48 
ΕΑπαπταϑ τη ] τα 75, 6 ΕἰΑπιπια ς ρὶ: 

ἰοτγιιπη γαγα οι ]5 ΘΙ οΔΠ5 312, 45 
Μ. Εἰαμοί είν, ἐσ τερίο ἔλοϊ ποτε ςοπηπηΐ 

Πτοηῖθ. ρύαῖς 567, 17 Ἑοχτίτυἀϊη! “7 

Ῥτᾶπηῖο ἀςεογάτιγ 570,58 Ὁ 

Εἰαυμ5, Πατρὶ! οσορπογηςπ. 314,31.47 ᾿ 
22 ὩΝ 

Εἰοτίδεις οοῃίρεγρι 154.,11. Ἐἰοτίδ, ὁ 
σοτοπὶβ ςοπάςοογάτιΥ Ἰγρίηϊα 

Γὺ 

, 

719, 43 ΜΙ 
Εἰοτςα απηίοἑα 4773. 
ΕἰοιιἀΑ ογατῖο 4740: 

Εἰυμαοτα Πα ἰγ πιρτουηατα 183,16 Εἴμι. “ἴ 
τοῖγοσταάο πεατι ἤποπτοβ, αὐ! ρους δ 
τεηάετίητ 419,20 ππ π 

Ἐοςυ5 ΡΠ Ισι5 νεῖ 125,18, 25,39 ΒΕΓ αὶ 
εἴ ντθὶβ ΡΒ] ουπι νΌ 1 ̓Ν ΠηΔ ΕΣ τὶ 
χες 15 δ,.1: Ἐόοσιιδ αὐτί] ς Ἷ 

Ἐσσοιις δα τί σι! ΠῚ ΠΟΙ ΠΏ 5 ΠΝ 

Ἑοςπδτοσίας, δε ίΆοτα [προ ΓΗ, ΤΠ 

[τὰ ζογ,12 Βοσις ξτηϊμς δὶ ἮΝ 

ς 63,2» μμρπὶ 
Ἑαξεΐα!ος ἐαυῶτο Ἑετίαΐος. ᾿. 
Ἑασεάεις ἱπτοῖ Αςβίυο5 ἃς ρτοξασοϑ γι} 

πος 37,40. ἴητεῖ Ττοϊδηοϑβδ 
ὃς Τιατηπι 43,3. ἴητεῦ 548] 
Ἐοπιᾶπος 111,19) Βα άετίϑ 
Ἰερες 616,:5.6.8,»1 Ἑαά 
Τ1ιΑτιοἷβ τεποιυατὶ ἕοτ πλΐα 47 
Ἑαστἀετς Ιεσοϑ οἰγρεο ἰπίςτίρταν, 
Ἐστάιι5 οοἰ απγη 15 1η οἰ ππ| 118,10 
ἀυ5 σοίαπιης ἱποί [χπ| ἴπ το πηρίο εἴ 
ταῦ 17.4.22 Π ἡ 
Ἑααἀετίς [αἴ αιιξξοτες [αίπ ρατεῖ ἀδο, τιι 
Ὀαπταῦ 131,36 ἘΒσεάμ5 πγοσῖδ μὲ ΠῚ ἡπεπὶ 
εἰρὶς ἀΠΠΟΠ αἴτια 2.48.1 ἣν, πρὶ 

Ἐχεπιΐπα; ες 4 (Ἀςτὶς Ηουςυ οἰϑ ἔεπηςς πρὸς 
773,39 ἀεοοτιπὶ ποππαπηδΠΠ οἰ βτὶ 
περ] σας 1573 ΤΠ 

Ἐςεποταγοταπι ἴπ οχίροπάο ἀμ φρι 
Ιηςἰεπιεητία 310, 23. 318,38. πρωὶ 
πεγάτζοτε πῃ ΠῚ ΠΙΓΩ5. 40 2) ἀρὰ 
πετατοτί ἐὰ5 1π| 1 εγὰ ςοτροσᾶ ΠΝ 
τα, (ξ ταηταπν ῖη Ὀοης 215,13 ΕΘ ἐγύηυ 
τατοτὶ ποχιβ ἰμ5 οἵ ἰῃ θοπά, ποῖ Ὁ 
ζοΙρογῶ 333,11 γΟνῚ 

Ἑοητεϑίθα ίροητε αρεστί τ Ὰλ4 
Ἐοτος α'δτυπη ντ ἀρεσ. 307 
Ἑοτπιϊαηΐα 50. (ΟΠ οἰτατὶ, 72 
Ἐοτγηϊςδτὶ ςατοεγος “2. 

Ἐοτγιοσίααας [605 34} 
Ἐοτείσαἀο δη (οἷα πιποδτοϑ δάσο 
τοάτις 291,34. ἃ υϊδιυιάαπι ἰη 
ποπηίπατας 609,4.1 Ἐοκείταάι 

χοπηρίιη Ππρυΐατς, νῃο ςοἄεπις 

νεθξ Βοι !  ςερηῆς, δῖ αὐχὶ ΠΑ εἰς 
Ρτοδι ραν, ς 03,359 Ἐογεϊτυάϊηϊο 
πιῖᾶ 347, 46. Ἐοττίταἀιηἰδ ρτ 

Ργοπιιγτᾶτιν ἤγεπας Ρυρσαατυτῖς 
11 Ἐοτϊτυάϊηἰς ργαπνία ροίε νἱε 

ττϊδαπηταν ἤγοπαῖς ρυσπατοτῖθ 
1.414.16.593,..3. Ἐοκεϊτα! πίδοο 

δζ Αἰϊὰ Ργςπηία τατον ἤτοῦυ5 - 

ς7:,24. Ἐοτείτυ Δ! ηἷ5 ριϑηνα οἱ 

δὲ ξοτεϊτυ ΔἸ οἷς σοτοπα ἀςρογατι ' 

8,10,2.4. ψΠΕ ἃς Ῥγατηῖα ἢ 

Ἐοττιιτὶ σαἤις,, οσοηϊοέξαγα ὃς σαυθῦ 

Βυπιαπα ἀθο!πατὶ ποχαφιας ὃ 

39 ' ἶ 
Ἐρττιηα Ἰῃ ΠΡ 115 5.26,16,.481, Ὁ 

νίψυσαιααις ἕλπος Βοπλίπι. ἢ 



86Γ ὄχίρεόξατ ουπέξατίοηες Βο- 
π 233,29 ΒυιΠγᾶπῶ5 ΠΊδητεβ πὶ 
εἰἰπηρο! Π δὴ 5,14. σεττῖς οοπ- 

Ὧι ἐΧρΙΟΣΑτὶ ΠΟαυτ 7.4.4,58 Εοτ- 

ξ ποιεάεηαιιπν) 355,34. Εοττι- 
τς ἔασι ἀσοτ, 298,27 Ἑοτῖαπα 
πιοάεγατε 53,»21.353,27. 119, 

στοὰ ντεπάϊιπι βάτος 499,13 
1: θοπα; αυα Δα ζτ! δὶ πέϊιοηςς 
: 4υι: ἴτε πὶ πΊα] 5 89,5 ΒοΥτα- 
ΕΓ τῶ5 Δ ΠΠΟΓΟ5 ἘΠ Οἱ ̓τ 76, 
πὰ δάμοτία σεπεγοίο δηΐΠηῸ 
419,8. «20,11 Βοττυπα Δἢ 

ἃ ἢτ τατίο ὕς]Π ἀυοῖθυ5 188, 
πη νττυ ἃ; (Οοἴοτας,, δητηγὶς 
τοηἀἰδ Δρ.ΠΠιηὰ 413,2. Βοτ- 
αἰδοῖ [ξ ἀοςοπιπηοάατς ζοϑ, 

στοπΊρία ἀπο 4 56γ. ΤᾺΠ]Πο εχ- 
132,5. Βοττιιηα το ΠῚ ρ απὸ οχτ- 
13,41 Ἐρτγιηα πλα !εδ τίς τῷ- 
α,Πἴδτια, ςτα ς2.5,8 Εοτταπας 
5 ἰᾷεογάοτος 526,30 
12. 6, 1. Βογμηι ἴπ Οδρίτο πα 
Π13,4.6. Ἑοτιπὶ ῃ 10 ἡ οἷα 

ὉΠπε5 Βαθεητιγ, ἃ Ταγαυίηϊο 
᾿ἀοτπάτζιπὶ ΣΟΟ,14 Ἐρτιπιὶ 
πττυσθὶς5 392,2 9 ΕογαΠΊ ΒοΟΔ- 

7 
ῬορΙΠ 1 ΠΊ 17,18 
Βαθίτιις ἰροηίο 177,41 
Ἰκοπιιοσουραῖς 741,1 Ετορε!- 
πΊαπΠοΟ Γι ΠῚ ςοΪοηὶ 741,30 
Ρέγε 689,16 

τε γοα ΓΙ πυητίο 634.,36, 

γοηἷϑς (δηλ πἰδι5 Βοηὶ; 6 πα !ς 

1,45 [ 
φρηίζα; ἐχεπηρίαι ἰηἤρης 314, 

ΠΡ 47,5... ἔτους Ἣ 
τα} Πηγὰς: Οτα οἰς ὃς Γιατί πἰς 
γ2:. Βγυσπη ρτἰ Πλϊτίας 93,40. 

τῇ ἤπρι]ῖς πη η ΠΡ. ὁ Ρυ δ] 'οο 
ἰεθαῖυς 228, 4 Ἐτςγιπιφητα 
πν Θτηϊττιητυτ ἰσσατὶ ἰῃ Εἰτι- 
Δηλρϑη 4 Π0, 5. ΟἹ] ΠῈ 417,27 
ἴα Ρ]1οἷβ ροσιιη 15 η νἱςηΐα 
ἀτὰΓ ἔαπιὶς τοπΊροῖς 75.83,42 ἐς 
ητὶ 4 Οεἰοης ἀοπαιὶ ἀιϊρεηία- 
οπτγουοτί [Ἐπατογα πὶ 434,3. 
. Ἐγυπηεητὶ ἃ Οεἴοης ἀοηατί, 
αἴο ἀϊιιεπαϊτὶ, ρεστίιπι ἐπιρτο- 
44ἱ γιυτ Οδίπιις 538,35 ἔγα- 
πγοχίξογατι πὶ 288,10 
Ετξετίυ5, ΟἸ 1 Πιος  Ποττη ΑἸ 4- 
ιἰπηροτίο 140,29 Τυ!]ᾶ Ηο- 
᾿δάἀ ρᾶςεπηϊηιίτατ 142,11 Με- 
ὁ ΜΠ Ρτοάττίο 161,4. Ραξηᾶ 171, 

ἢ ἔτη 198,17 Επραραιςος ἴοτ- 
7.5. Ευρα ραπα 348,. Ευρα 
"τὰ 494,15 ἙυραηΠπλυίατα ἀςοὶ- 
1 Ἰο τὶς 311,12. 550, 46 Εὐξα {- 
"ἃ βοῆς ἴῃ φηρυείας ρετιγα ίτατ, 

5 γεἴδ5. πναΐταπι ργοδείς Ἰοςοτγιιπι 
᾿ 313,31. Ἑασαητίιπι τετρο ἢα:- 
δ᾽ ἰέξογ., γπᾶ τὰ γεῦεπὶ ἐγγααγρὶς 

ΡῈΓ σαίαπι ἀϊζυγγοητος 6 28,11 
{τ Πη τὶς, εχ ἤσηατη 80,38. 
Ὁ Ἑαϊσατα Πιθῖτα ορρυραατοηξ 

ΠΤ επὶ 611, 24. 
1] γἱ5, σου] ἀοτατίο, ὃς ἰοτογργεῖα- 
3,11, 27 Ἑυΐπηης ταέϊα ἀο- 

!7,24.17 6,16 Εμ]πιϊπδ,τοπίτγιια, 
5.9 ἴῃ Ὀλγδατος μοίξες ἱπιπη 

( Ευ] πη! ἡ ἐπνϊτατίο πιποίϊας 7,2 ̓  
ἱ γοπὶ ἰπξετίοτεπη ἀςοίροτο ἀσίτε- 
ἤρίετο 196,20 Ρυδίιςο πιύμπετα 
ἢ Ὠτίθις (ἀπηρτιβ ρτα εαταγ εχ 
1) 746 

Ἑμηάα, χυίητα οἰ ΔΠΠΠς τοῖα 2...5,16 Ἐμη- 
ἀανιθτατο ρί 45 732,18. Ἐμπάαγαπι 
ΤΑΙ! ΠΊ 1151 Ὁ }}15 ν 5. 337,3 

Ἑμπηαἰτοτα πη ἰοςίετας. πο ηἰ πλϊ 1 σαῖς 
ἐπιδηΐα 332,4} 

Ἑπηάδηὶ 4 5δηγηῖτ, (ΟΠ ΠἸοῖταὶ 740,1 
Ἑμηΐου]!ς ἀϊππίησοοτε 463,45 
Ἐμπηοτὶς εἷδιῖο ποέξιτηα 243,27. Εμπα- 

τὶς εἰατίο ρεῖ ἔσγιηι 5.43,10. Ευημὰ5 
ΕΓ σοἸοθογτ Πγα5 γιῖς νας Θοιτας 
719.,.39 Ἐχηι5 τε ππηρίναϊα 528, 21 
Ἐμπηετῖς [ππηρτιῖς Ρορίιςοϊα ἀςξαπέϊο 
ΡΓΣ ες (δρστς 315,15. Εμπηοτς ρα δ - 
εἰς ἱπγρεηίς ἑλέξο βοηογαζιῦ στ. 16: 
ΠΟΏΪΙ5 415,41 Επιπεῖς Ρυδίιςο Ἰο- 
πογάτας [ράτις 707,13. τη Ἐπηςι, 
ἀϊιίταση οἰνοτὶ (ἀτγτῖςι 478,1 
Ἐπηεθιὶς ογπᾶτιις 719,38,43 Ἑυπο- 
Ὀγος ᾿ἀϊ ζ 91,12 Εαηοθτος ογατοηος 
ἴη ργαιταπείιαν νίγοταπι ἐχ[ς 4 11}15 61], 
4. Ἐμπεθσοβ ογατίοηςς ἃ Ὁ. ᾿παθη- 
τὰ, δ τφέξιιις νίαγρατα; 2οῖ, 1 Βαπε- 
δγια τατα περᾶτω Π]Ια: ἀεσοπειῖ 158, 
ις Εμπογαϊες ἰερας 78 7,05 

(0 Εσπιτοα σας (ταις 473,44 
Εμιτία; νἱτγίςες. 523,16. Ἐπτία [το] δγι πὶ 

τγΔΟΠ πάτοΓα5 δε τα ργοάεπάατειτγῆ- 
εἷς οτιςίατ. ααιρῦτ 320, 8 Εατ]άτιπα 
τοιπιοητα 505,2 8.507,5. Εμπ|ὶ Π14- 
ἔζατε το Αιγ ΠῚ 521,33 

1, Ἐπτίτις σοη(} 594,10. ΓΙ Εατ 5, ἘΣ απ 
νἱΓ 615,44 

Ρ.Ευτίας σοηία! ς 97,15. Τὶ στὶς ἔγαττῖς 
[ἱ ἰοσατιῖς ἰη ργοέίο οςειπηρὶς ὅ 20, 

36 : 
Ο. Ευγίας (δε ΕΔΡίι5}) υυδὶς ργαάϊοτα- 

Ἰϊηαΐτασ 6 25,10 
δε. Βατίαβ ργοςοηί Ἔφιος ἀςθοἶϊας 574, 

10. 5ογ ΒυτΠδ(α]. δ ραν Εατ1115) ἐοη ] 
διο,8 ςοηῖὰ 4παπ08 ρτοβοιίζίτας 
619,3» νυ ΐηογαιι 621, 2 ὅ 

ϑ56χτ. Ευγία σοσ(! 491,41 
5ρ.Ευτι σοηία] 559,16. “Ἔχαος ρετρο- 

Ρυϊατατ τόο, 27 
5Ρ- Ευτίυς οσία!, Ρεις ἐχπρυίταγ 677,. 

38 
Ο. Ευγηϊας ἐδ. Ρ], 730,18 
Ευγοτ ᾿ἀἰαϊπίτιις ἱπ (οοἰαίες φοράς ἱπι- 

τ Πι|5 531,32 ς 
ἘμΠΙΡ Ἰπτοτῆςὶ 6οδ, 33 
Ἐπταγοτιιηγ ςοῦτα ποῖῖτία ποτ Ἰη] ἃ Ποο 

ἀαῖα σοι, 1 Ευταγα ρῥγοίρίςοτε 44-- 
Τὰ Ππτιποα ἴτα Πσες ντ ργατογῖτα 589, 
27 Ἑμτυτα ρτφία οἰῖς σοΠ ΠΠσαιηταγ, ὃς 
«δἰεδυτῖς «80, 2:8 εἰς Ευτυγὶς σις - 
τὰ Ρετὶ οἱετ εχ ργατευιτὶς 45 6,5. 507, 
41. ἀε Βιιτατὶς σου ΠΠ ΐπ σαρίξη ἀπΠ| 
Ἐχργώτοιτς 675,42 

Ό 

Ολδδιϊ:, ΑΙΌ“ ςοἱοηΐα 776,36. ορρ.1Ὧτ. 
7130.316,10 Ομ], ορρ. [᾿ἀτηαπιὶ 
ἴῃ νία Ῥγαηθπίηβ, πλασπι πὶ Οἰ 1 δὲ 
Ροῖςῃς 252,4.7 Οδδι51ηπἰταπητασ 
Ἐοπιαίας δι επηυς. 71,309.777,13 
Ολθῖὶ ἃ Ταγηιίηϊο σαριὶ θεοίρος 
Ρίατογ ρει τγαέξδητυῦ 2716, 36 Ο- 
Ὀῖος ςοπῇισίς Ταγαυίηις χία! 276, 

47 

Οαϊεα ατοα τη (αΪτ. 4.7 6,3}. ἐξ Ἀοη1. 
ΤΆ τ. 221,21 

ΟἿΑ] Ετγυΐσος εχ Ιοηΐο ἤπια ρε!!αης 415, 
4 ἘἈοπιᾶπιὶ 400 ἔεπιροτε ςερετίος 
ὅο,34.61,6 τὴ γίθεπι τεςερτὶ 76, 
4 

Οερδηϊ!, Αἰδα Ἀσπιδπι ἐγαυῆδιὶ 170, 
4ν 

1, Οεράηίας, Τὶ Οςραηιὶ σου ία]]ς ἔγατετ, 
οὑπὶ ΡΟΝ αἰεγῖο δά απιεῦτα ςοςπιςη- 
ἀὰ ἴῃ δι. ]ατη πλϊττίταῦ 417,30. ΓΟ- 

ὈΘΓΓΓΟΓ 433,43 
Μ. Θερδηίμς ςομ! 729,.14 Μ.Οο- 

ΝΌΟΣ ΣΧ ΞΕ. ἘΠῚ ΤΥ ΒΕ Ἀ:Β. 'ΞΜΈΓΨΝΜ ὁ Ἀ' ΑΒ. 143 
σαηίμς Μαςοτῖπις ΓΤ ςοΠΠΪ 737,4 

Τ. Οεσαηίιις Μαςετίπιις σοί! 417,7 
Οεραηια, Τατααίηι ςοπίαχ 213,11 
Οεἰ[ ἔταιτος, ς σοη πγατοιαΠῈ ΠιΠΊςτο. 

281,41 

Οεἰ!ῖ, ΕΠ οσϊοὶ 6,46. Ὁ. οἰ ΠΠ (δητεηϑ, 
τί ἀοταρτιστοπηροτε το ο,16. (εὶς 
Ἰλιεῖς ξοτϊα πη ςοἰ ορίιπὶ 410 ὀχετηρίο 
ἸηἸπτασαγη ργοάϊ εις 131.10 Οη.Θεἰ- 
Ἰπιι5 ἀς ΤΥ πα; Πρ οτῖς ἅα: ΡΓοάΙἀετίς 
τηεπΊογία 136,3 Οε  παγγατίο ἐς 
Ταταυτη 1 νγθεπὶ Ἀἀιθητι 21 ι,40 
ΘΕ, 5 ΤΓαγαϊπίμ πη δ ρεγθυτ ἰη γἱ- 
τίπ10 οἰιπὶ ἈΟΠπΊΔηΪ5 ργαο ἐσ εαυο 
Ρυρηαῆς, ἱπεοπήετγαις (στῆς 340, 
123. Οεἰϊιας ἴῃ τοπιροτγπη ὀχαπηίης 
περὶ ρος 417,36 εχ, Οε]Πΐ μδ, 
ἄς Οτίρίης ρεοητς Ἀοπηαπα 776, 
19 

Οεἰοη Ὀἰμοπιεηϊς Η τις, ΗἸ ρροοτζαεὶ ἔταν 
τιὶ ἴῃ τγγαηηΐάε [πος οάϊς 417,32 Οςα 
Ιο πηαρηίβοιπῃ ἀοπαπιὶ ἔτι πηδητας 
τἰια πατεῖς ρορυΐο Κοηλ, 433,47. 
538,34 

Οεπηλίπεδ,; ν᾽ ἜταΓΙ ςΟσποπίςη 367,37. 
624.,,3 

Οὐεπη ξλπη ]Πατος μοπηίηϊδιις 12.2, 16. 
124,2: Οεπῖις συΐχας Βοπηίηϊ πιὰς 
135, 43 Οδηῖις ἔμπα] ατῖς ΝατηαΣ 
φαὔηαπι τπΔρηἸἤςΑπὶ οχ τόροτε δέου- 
Πᾶς 122,17 

Οεπτίλπι ὃς ρορυίοσιιπι νἱοἰηίτας οΠΠ εἰς 
γτ (ρα ποπιῖηᾶ θοιαπὶ σοπ πάλης, 
[ΠΓ 23,2 γς ὃς ΑΙ Πηἴτας, Ἐληλ ἴα, θοσ 
Ρυΐμ5. 

Ὁ φρεΠτίμπὶ ποπηση 185, 44.198,44 
Οεηε τα ἰᾶςτα 696, τι. νἱε ὃς 54- 
εἴᾶ. 

Δάἀ Οφηυα Πρ]! εἰς τῖτα ργοιοίαὶ Σ11, 29, 
40.523,.9 Οεησαταηροτῖς ἴῃ (ὰρρ]. 
514,18 Οτηια πα] ταηρεῖς να τ 
Αρριδροτιι5 ποτὶ 610,37 

Ὁ. Οἐηαςῖας 1. [. τε πὶ ἀρταγίαπη το -' 
τς ν γι νΓροῖ σ 9 γ, δ. ρείάιε 4υδπὶ το 
ἀστατία ἀεςιάεηάα εἴτε, ἀοπυι Πα ἴα 
Ἰεξῖο πηουτιμι γοροτῖΓυΓ 595,45. ΓΔ οπὰ 
ἀϊιεγίο ρυφποπηηε σα ἀϊςιταγ, ὃς 
Ρακεϊοϊογα τη Πι{ 115 εἴα πῃ ς τς ϊο {π8ς 
Ἰατὰς αῇβυπηατογ 66,3. Αἵ 5 85,41, 
Ὑ. Οεπιοῖας τε δ, ριερ. Ὑτταπν Με- 
παη ΠῚ Οὐ γοπι πγα]ε σείἔδιπ ἀπ ρο-, 
ΡᾺΠῚ Τά Ἰςίαπι νοςας Ἰερίταγ, Αριά, 
τἰσίαπι γηαπα υΠ}ς ἐγ! δαὶ ργῶπο- 
τε εἴτ, Ζυκσ, Ποη πα σνπες (4- 
ΟΣ 

Μ, Οεημείας σοηΓ] 730,10 Ῥῖο [ὲ- 
πατι δ τε δ απ] ρ]εδὶς ἐχροιπυ]ατίοπες 
αυς γείροη εις 7233, 18 

ΤΟ Οεππος, Μ. Θοηιοι! ἔγατοσ 73},,30 
ςο  ἀεθσηδτιν 678,31 ῥτῸ ζοπς 
[ἰς σγοαζυν ἀσοεπλῖ 689,9 ἀεττία 
θυποσιπη ροΙ τυ λτίς 14 πν ἀϊχετί ἰδ πα 
τοηταπὶ 735,17. Ὀς ΤιΟεπεεῖο ττίς 
Ῥιιηο Ρ].ἀϊέξιμπι ρᾳαῖο δπτς ἴα σπιο- 
παοῖο. 

Οεῦετς ἄυτο πδζις 603,37 
Θετριτῃῖας 39.010 
Οειγοηΐς Ῥοιιο5 Δοϊσὶς ΗἩογςαΐε5 31, 4. 

34,4.773,51 
ΟἸάϊι Βοίϊο ςα ἀεπάο ρατἰ πὶ γε, ραγὰ 
τ ρίδπς βιατιὶ ξγ55,45.579,36 ΟΙΑ- 
ἀπ ἐαιιείἔγες ἰοηρίοτος 134, 45 Οἷα. 
ἀϊι αἰτεῖ εχ ἀγρεητεῖς ξωίο 5 ἀςροη- 
ἀεητὸς ἴῃ (αἶτατ. 477,18 Οἰδάϊυς 
{6 νες ανίςοη, 289,47 Οἰδάϊο 
ἀττοζξοίατατε 67,33. ΡΙαγα ἴῃ ΕπΗ5 
δ Τυγατο. 

Οἰδηῖς, Οαπιρααία Ε. τετγόργάφο πιεάτῃ 
Βυὶτ 410, 21 

ΟΙοτίαδηι ἱπυγηουτα  ς ΠΊ ρτο ποτα]! σοτσ 
Ροῖς Πδὶ ραγεῖς 2.8,11, 299, 11 
ΟἸοτίαπι ἱπηπιοιταίςτν ροίϊετῖς ργῦ 
τλοιτλιἰ ογροῖς τοϊϊπαμεῖε 69 ς, δῦ 

τ 
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(Ο. Οταςοδις ἐπ τε δαπαζατατθας τοῖρ Ὁ]. 

εοποοταϊᾷ 8ς,34. Εἰξ Οτγασοδας εἰπε 

ΡΓὥμοηγεα ΟΙα!: ἀς φιο ἴᾳο ἰοοο 

ἀϊέζαμη. 

«Οταςοί φιδτε ἀϊβεναητα δαγθατὶς 76,15 

Οτα ςογαπι ρΓΙ ΠῚ 1π [τ] 11 τηϊρτατῦς 

Αἴεαάες 9,20,30 Οταοογιπνίεςαηάα 

ἴῃ [ταἱταπὶ οο] μὰ 14,6. τοττῖα 24,26. 

αάλῖτα 26,41. αυϊητα 35,37: Οταςς 

Εἰαΐτατες οἴππο5 ἤπιος Πηρυΐα τέσα5 

Βαθεθαηι 326,46 Οταςογυπη πηρε- 

τἰοτγατῃ οἰπ| Κοπγᾶπο (οἰ Ἰατῖο 3.5 

Οταεὶ τεργεβοηῇ οὐδ ἐχτθγοτιπι Βο- 

(ρίταπη ἐχτεγανπατιοηξ 89,18. ἃ ΟΥδ- 

εἰδίερσος ρεταης λοι πδηὶ 676,38.678, 

17 
Οἰιαςαηϊςα νεθοϑῖπ τα] 678,17 
Οτασδηῖςαᾳ [αυ υἷα: 91,31 

Οτατῖα ργο σοπάομπαδτις ἀςθιτῖς, ργαοίδτυς 
τμείαυτιιβ 322,20. αὐ Οταιιαπὶ!οαιξ- 
τος, βιρσίεηάι 69 6,2 

Οτατιαυτατ τεάσςες 4:2,10 Οτατυ το ς 
Ρετίσυ]ο ἰεγιάζοτιπλ 671,4.7 

Οταυ!Ἂα ἀϊτα ρεῖῃς σταυσίτοες Ἰηξεδητας 

597,23 
Οταηαιε5Ἴαίες 779,19 
Ογηπηπαίταπη ἐαθητιτ5 28 8,3 Ογπηπᾶ- 

ΠΑ το τς τγταπη}5 424,2 ὅ 
Ογαλπίοι μα ϊ 473,40 

ἩΡίτυς ἱαρυδτῖς ἐς ρασηα σείϊατιγ 
Φ18.11 

Ἡαπποηΐα οἰἸπὶ 4 ππης Ὑ ΒΕΙ14114. 14, 
14.49,18.77,19 

Ἡλ]:ς, ΤΟΙ τεγσεης 21 ὃς 
Ἡτἰΐτιις νγοίις ἴῃ εις 677,:» 
Ἡλῆᾳ ἀοπαπτοτ πη }ππ| Οὐ ξοτετοῦ ἤαι- 

τᾶπη οροῖϑπι 663,35. {0 Ηαίϊα νεπαϊ 
217,26 

ἨἩεδοτιάα γείταππτασ ἴῃ ρατογπῦ 1π|- 
Ρετίμ πη 38.σ 

Ἐρρεῖρρὶ κἰίζοτία ἀς ΡΠ εης 39,10 
Ἠεϊδπις εἰτῃ Ἰτοϊαηὶ ϑοάοηξ ςοηίς: 

ἀϊτ 41,3 
Ἠξε]]2 εἰς [οΠδὲῖ παγγαῖῖο 4ε ἀπ. οςοἷο- 

Εἰ [ταῖ τοῖς 1α διςι πὶ ἀςάμξ!5 1 8,2 
ματτγατῖο ἐς Τ γεγο! 22,27 ΠΑΓΓΆΤΙΟ 
ἐς Ιτα]α ποηγῖπε 58,.. Ηε!]απιοὶ 
Ὑτοῖςα; ὃς παγγατῖο ἀς (Βπος ἤρα ἴσα 
εχἤίιο 38.19 

Ἡεπϊοςβιάες,αγομοη Ατίι. 184,14 
Ἠγδοϊ τς, ἴξι Ηρ ος, ἀσθῃοη Ατμεη, 

24.4.12 
Ἡετοι]δπει!ΠΊ, ΟΡ. 270)[1 
Ἡτουΐες Τους ὃς ΔΙσπηεπα Πἰππ|5. 773,50 

. ἄχ ορτίπηιια, δέ γοσηότγα πῃ ρεῦ οΥΡεπὶ 
τοξοτγηπδτοσ ἰα {ἘΠ 33,18 ΜΠΠππὶ σαρὶς 
27,5 Η!ραπια ἀει!έξα τη τα]! οὰπὶ 
σχοτοῖτι νεηΐς 26, 4.) ({π|τ4}14π| εχ 

Ἡιραηΐα οὐπι ἀγτηθητο δάιιεηϊτ 773, 
70) φ!οσγιαπη ἴῃ [τ4}14 υΐδιι5 τεῦ. ἢδὲὶ 
Ρέρετγεγῖς 34, 40. ἱπηπηδηίᾳ δδτιγηὶ 
ἴδοτα διιπηδηἸογο εἶτα τοτηρεγαῖ 30,17 
δδῖιγηο γᾶ δί (δογα Ἰη {τις 341,40 
4τὰ ὃς ἀϊιη!|5 ποποτῖθι5 ογπαζυγ Ὁ 
Ἐπαπάτο 32,18 ΡῬοτιτς ὃς ΡΠ ΑτΙς (4-- 
«τατγδάϊτ 32,15. ἴῃ Ρεϊορίὶς ἔιηετς [ὰ- 
ἀοδεείϊεῦται 291,17 
ἀξ Ἡετγου!ε φυὺς παγγαπτυτ,αἶτα ξαθυ]15, 
4[ἴᾳ νετῖτατιὶ {1{π|}}14 30,28 Ηετου]ς 
Πιαιάσοπια 34,35 Ηετγου!ς (οςοι! (Σά ς 
ἸῃΊταΙ τα ἤσιης 77,36 Πετου ς ΗΠ τη. 
112112:; 4 !Ας εχ Ευδηάτι ΠΠ14; [μἈτίπς 
εχ ρυε!] Ἡγρεῖδοτεα 34,41 Ηετοα- 
Ἰῖς εχ Οπιρμαὶς Η τς Τγτγβέπιις 22,6 
Ἠετου]ς ἀγα ὃὲ ἀτγοα ἔγοαυξητες ροΥ 
Ἰτα απ 33,11 Ηεγτυ]!ς ἔλεγα ἃ Ροκίτιῖς 
ΡΓοπατα 774,13 Ηστγοι!ς οἰ απτηας 

3.19 
Ἡετευΐοαηᾶ ρᾶτς ΡΪαυτο αυα ἤτ 773, 

Ἡετευϊες, γον Ατῆθη. 2.4.4.,12 (47 
Ἀρρ. Ηεγάουϊις Οδριτο! πὶ οσουραῖ 

64.0.3 ἰοττίτοι ἀἰπηϊςᾶς οὈταίτωγ 6.43, 

ΙΝ ὈΙΟΝΥ͂ΞΘΙΙ ἨΑΠΙΟΛᾺΝ, ΑΝΤΙΟ. ΟΜ. 

23 
Τυτηις Ηεγάοηϊις, ΖΞηεα: σοπιρετίτος 

771,33 Τυτπα [(τίπο ἀεἢςοὶτ ςι,40 
ἸΏτογΙῖ 51,46 
Τυτηις ΗἩεγάοπιας σοι οἴαπιις Τατ- 
αυϊπῖο διρεγθο γεξγασατιγ 2.47918 
“αγαυΐηῖ! ἀο]ς οἰγοιιπηιεητιις οςς! ἀΐ- 
ἴΓ 249,29 

Ἡετος εχ δϊε 184,47 Ηετεάιτατία ὰο- 
οοἴπο 238,2 

1.᾽ Ἡεγπηηϊας, σοπίαϊ 719,2» 
Τ.Ηετπηϊπειβ]εσάτιϑ ἴῃ ςα[ετῖς τε! παμ1- 

ταγα Ταγαιίηϊο 276,41 Ηδτγλ]η ας 
ἃς Ηοτατιὰς ἱπάυςῖας οπὶ Αγάεδθ. 
ξλζίυης 277,4 Τ. εγπηιηϊαβ, ἡ πιι5 6 
Ἀοιπιςορίάτιπι ἀτς1.29.4, 35. ἘΧεΓοῖ- 
τα πὶ (ς τες ρίςπτο πὶ Ρτοτεσις 295,13 

ςοπηηηφατι δάποίνς 297,31 Τ.Ηετ- 
τηϊηΐτς σοηία! 30.4.17 Τ΄. ΗΠ πΉ Ώ 115 
Ἰεσάτιιβ, ΠΆΠΠτο5 ἃ τοῦρὸ ξυσίεητες [- 
{ππτ 350,13. Μαπη τη “τεγηιτ, ὃς ἀὰ πα 
φαάλιοῦ εἰμς ἰρο Τατ, σοη Οἀϊταγ 350, 

2: 
Ἡετηϊεῖ, ργορίπαυα αὶ Οπηδηὶς σεης. 538, 

12. ἔχις εαπὶ Ταγααίηϊο δαρεῖθο 
ἕαείαης 2ζο,1 [τίηὶς ὃς Ἀοπιδηὶβ 
ΔυΧ Πα ρετςπτθ. Πιρεξξιπι τείροπίυπι 
ἄδητϊ 327,14 [μἀτίη!ς σοπτγα Ἀ ΟΠΊ.Δ115 
χιϊα ργοσηϊτταητ34.4,38.  Οἰ τὶς ςοπ- 
ττὰ Ἀοπλορεπὶ ξεγι, 372,12. Ἀοπια- 
πῖς τὸς [5 γεροῖςητ. (ροτθε τείρῦ- 
ἄξης 3130. σαἤετῖ5 ποέξι ἀείεττῖς ἔα- 
φίαμε 533, 26 ΡΆΠΟΠΊΆ ἰλοπ1. ροτυης 
436,19 Δ Οδῆϊο [ἰςἀεπὶ σοη ἀϊτοη Ὀ. 
1ῃ δηλ εἰτία πὶ ὃς ἔσξάυ5 γος ριαπταῦ 
4.1.1, Ατίπὶ 537,11 ἃ ( αἤποὶη ρα] τοὶ 
ἀρτὶ ςοηίοττιπι δἀπηϊττς πη] ςεῃίςα- 
τΓ 537,42.539,37 ἀυρίαπι ΔυΧ]] ο- 
Γὰπὶ ἈοΠΊΔη15 Πηταης 462, 26 ςῦ- 

τι ΖΕ υογαπι ὃς Ν ΟἸζοταπὶ ἰησατῇο- 
ὨοδΔΌΧΙΠ ρεῖαης 623,29 40 μοι 1. 
Ἰητγα π' σεηΐα σΟΠ ΡΟ πητυγ 613,4.4 
Δυχ Πα ρεῖαηῖ ςοητγα Ἔσαος δι Υ οἱ- 
(τοβ 646,33 

Ἡξετοάοτί παγγατῖο ἄς Τγγιμεηὶ ρτγοξε- 
λίους ̓η Ιταἱαπὶ ζι,35. Ηογοάοι!]ο- 
εὐ ἐς Οτοτοπίδταγιπι δὲ αἰ αἰ τη σ- 
τί αι ̓ἰπρια 23,19 

Ηετοιπὶ σεηις αυαὶς 63,19. Ἡδετοιπὶ 
ςαίλ 202,37 
Ἡξετοίϊει πὴ ΠῚ ΟΠ ἘΠῚ ΠΤ ΠῚ 52,14 

ΗὐΠ]τα δαδίπα, τη] ΠἘθ τ᾽ 5 Ιερατίοηῖς δά 
ΡΟΡυΐαγοβ Ππο5 Δι έξοῦ δζρτιηςορς τι, 
16,45. ΗεΙΠΙΙ Εἴτα, Η (ΕΠ) νχοτ, πλι- 
Ἰιο δ ῖς Ισσατίοῃ!δ διιέξοῦ 13 6,30 

Ἡείρετῖα (πὰ Ηείρεγία το] ιι5) Οτα εἰς ἀϊ- 
οἴταγ ιας [απ 5 1τ4]14 2 8, 25.39.16 

ἩεπΠιοτῖς γεσῖο 14.41 
Ηεισυίοὶ ὃς Ηειτατιαυατε τη Ε. 
Ηἰετουγ πη Οδτάϊφηὶ τγδέξατυϑ ἐς Ερίρο- 

πὶς 5,27 Ηἰεγοηύπιὶ (δγάϊδηι μηἴο- 
τί που ρίαπε ἢ 4ε]15. 6,24. ὸ 

ΗΙρραγοδιιβ, ἀσοβοη Ατμεη. 341,15 
Ηἰρροπιεάοη, πη σι το δ΄} υἱτι πὶ ἰη ὈεΙ]ο 

ΟὐπΊαπο δά ποτίις αγθάτος, Αεοάς- 
τοὶ ςοιπρετίτοῦ 420,18 ΗΙρροπιεάδ- 
τὶς ΠΠΠ δάποτῆπις ΑὐΠποάεηγαπὶ ἀγηγα 
{ἀπλυητ 425,18 

ΗἸραπίϊη νγθετη γεςερτὶ γσό,4 
Ηιοτῖα ςοπηπιπὶς 291,11 ΗΙΠοτίαν- 

τιῖες ια 337,45. ΗΙΠοτία πο εχίτις 
ταπταπη τογασπη, (δ εἰἰαπὶ σαι {5 ὃς 
τη 405 δξιίοπαπι σοη ἢ] 84; ΠΆΤΓΑΓΟ 
ἄεθει, ὅς ςοηίπι:}. εἰγοιιπηδ. 321,4.4 
Η!πποτῖςᾳ τερτοπιπυ, ποῦ τφηταγη ᾿πε 1: 
σδηδτιιπη το] απ ομίθις, (δ 4 4|1|5 εταπὶ 
τε πη τ 5 πἰτὶ ἀεθεης 474.,19 Ηἰ- 
Ποτία ἱποριπδῖα, ηἱῇ γατιοη!δ. [15 οῦ- 
Πτπιοητυγ, "4 π Ἰημςηϊαητ 4.70, 46 
1π ΗΙ οι ρηΐζα δὲ πηυϊτογιπη ἀηπο- 
τιιπη, το ΠΊ ΡΟΓΙα γατίο ἐχαέῆς γίαιςαυα- 
ἥυς ποταιῖνὶχ ροτοῖϊ 418,3 

ἩΗΙΠοιίςοπιπὶ ἐχοσάϊα τ, 6 Ηἱϊποτῖοο 

Ἰιρότηπι οὔιοίυτη, τηογίτδ αι ς αὐ 
44.685,29 ΠιΠοτὶ εἰς πηογ τη 
ὭΘη τάῃτιΠῈ Γες σεις ἱπῆρηι Ὁ 
τα, ἔξ εἰ ἐτ' ΠῚ νιστατος ὃς γίϊ ἡ 

ἙἩοπιογι5 ἢ] τππ σαρτυῈ νὰ Γρο; 
ἀς ΘΥΠΊηΪοΙ5 οεγτα πη η, τς ἶ 
τι 476,» Δι] τα ΠῚ σεῖτι ἡ, 
ΡΙοάϊς 480,6 ἐς (ἀουϊῆείο; 
αυα ρΓοαΙἀεγῖς 479,4. ἐς 
ΡΠΙσιϑ φὰς τγα δι ἀοτῖς 476, 46. 
τοί τερος 86,20 ΗἩοπιοίιςν πο: 
«οτδικασπόλες δι ϑεμιςοπέλο, 
Ἡοπιετ οςιι ἀε “Επεδάατως κ᾿: 

4324 ᾿ 
Ἡουλτηὶ πἰ μ 1] πὸ π εχίρεϑιδηάιη 
Ηοηείίας πο γειθὶς ςοἰςηάα, ἢ 

412,41 
Ἠοποιος νετὶ χυΐ ὅ9ς,30 Ησ, 

πιδρἴτατιι5 αμθ 5 ἀεθεαπει, 
Ἠοηοτῖο5 (υὈ] 1 Πίοτες ἀςηγῇ 
4006; ζοηςεΠΠ] 292,10. Ηρμ 
τγοζϊδτιο ἱπιοῖ ἀπο5 σοἰ ςσαςῃ μῶν 335,47 Ἡοποιοπὶ ἰδυΐτας οᾶρ, 
τιὰβ ὅζο, 43. 644,34 Ηρηι 
ποη ἀείσεῖ συ ντα εἰ (δεπας, 
Ἡοποῦ υἱτίπηη», ΠἸπεϊτῖς 7ο 9 

Ηοτα ἀϊεὶ τεττία ᾿ 
Ἡογατίογατη τσ ΠῚ οΓ πηαῖοὶ 

ΤΟΡτίηὶ 150,36.151,36 
Ο. Ἠογᾶγιις ςοη(Ω! ς 76, 41 ἴῃ ζ᾿ 

ΡΓοΙ οἰ εἴτι 577,21 ε Υ οἰείςς 
τὴς ταπιὶ ἔτι πρροτίας ς 83,1 

ΟΙἩοχάτῖις σοη(α] ὅς 2,40 4 
οἰπὶ {ΓΙ δ 115 ὃζ ρίεθα ἐροῆϊ 
ποπάδιη ὃ εἰς δ. ]] 1 (οειεῖαι 
24. ἔἔ4υος ἠεθε!ατ 6 7,18. 

Μ.Ήοτχατας {σε Πηϊηὼ5 2921 
οἷαι οτί ποΐας θογαζαι ἃς Θ᾿ 
28 δὰ Αἰβαπ) ἀϊτιιθη 44Π| δὲ 
167,13. ΑἰδΑΠὶ ἀἰγαϊς 172,7. 

. Ἡοτατίμς, ἰσράτυϑ ἴῃ σαἰξετί τ 
ταγα Ταγαυΐοιο 576,4: 8ρ.1 
Ταγγοσάταγ η ςοπί ματι 292. 
Ἡοζάτιας 1 1 ςοη[αΐ 293,17. 
ἔχιν οδίϊἀθπ Ετγαΐζο πριν 
ΟΑρίτο ἐπα πὶ τε πυρί απ ἀεάϊ 

Μ.Ηοτζακῖιις διθατιις, Μιπερὶ 
{επατὺ φἀπετίῃης ἌΡΡΠατη νοΓΡ 
ὁ89,10 Μ. Ηοζατίυς δὲ 1, 
σΟητγα ἀςσεπηῖγος ςοηίρίγαπι ἱ 
Μ. Ποταιῖι οιπὶ [58 Αρρίοί 
Πῖ 718,47 Μ Ηοτγαζυ Βαιδά 
(] ετοατιιγ 725,29. ἴῃ ϑδθδίπος 
ςορίας 727,41 ἀετιίδιηο, 
Ἰφτς5 φιιατη ἀἰ Χο (ξπεςηςίῃὶ 7 

Ρ.ογαξίις Οοοῖες νπάς σοσποπι 
295,15 4υϊδν πάτα]. οὔτι, ὃ 
σ στα. ργαϊτα5. 2 9 5.18. (οἷ᾽ 
ἴζος 'π ροῦτς (ἀ{πἰπες χ9ς, 37 
ΔΓΠΉΪ5 Δ [ἰὸς ἐπᾶται 296,19 1 
ΒοοΙΡ, ἃ οἰ. αἰ εέξαις 196,24 

ῬΉοτγαζίις ςοηίμ! 676,46 Ετχν 
17 Ἢ 

Ηοτατία: ἔαπλ} Ἰα: ργορείιιπ πιμπὶ ἶ 
21 νὴ 
Ἡοτατία ρα 

Ἡδογατὶ Βεγοίς [σὰς Ι 
Ἠοτάσιπη το ἔιρε δητί ΠΠπ| (ἢ 

Βαθίτιπι 95, Σς Ηοχγάρο ἱπηη ἃ 
95,23 Ϊ 

Ἡοτιτατίοηὶς ράτογπα ἘχοΊρ πὶ δ᾽ 
696,10 ᾿ Ϊ 

Ἡοίρϊτος ρυΠΠ Οταοῖς 89, 23 Ηοί: 
εχςορῖῖο ᾿ι 415 (οἰ επηῖΡ. 475,2: 
{ργεπὶ Ἔ σαρυϊσοταπν ὨμΠιΘΓῸ 
Ἰισὶτ Μαγοίις 414,29.504.3 Ι 
τ θοης Ποςητῖα ρατεία ἀοῆδοΓ 
Ροπίτηγ 304,43 Ηοίρες ΒοίρΙ! 
ἰξητῖς νχοτοπὶ νἱοίας 273,32 Ποῖ 
(ρει εχ νγθε εχοθάοτς ἰαθοη: 
483,34 
Ἡοπδιείῳς, Μεάι]Πίπυ5 
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{{Ππ ἩΟΠΉΪας,  οπγαποσιπι τεχ τοῖ- 
τείας, υΐδι}5 Πάτα θιῖς οὔτις 136,2 5 
᾿ἀυάπηάία ἱπιρογατγῖς 61,23 ἴπ τορυθ!]. 
αιαρείετίτ 137,5. εχ γοῖο ἀσοπαὶε5 
{ει σΟΠ πος (Ἀ]1ο5 ἰππίταϊε 12.9.,:8. 
173,39 ὈΕΙΙο χιια σεῇδεϊς 137,54. 40 
τατασεπηαῖς ΑἰθΑπος ἰῃ το θι5 τα 
οηάἰς ρταιιογτεγῖς 138,23. τυ απηρῆας 
ἧς ΑἸ ΔηΪ5 179.1 τε πηρμας ἀς Εἰ4ε- 
τί ρι15173,2. τιϊατηρῆαε ἀς ϑαδὶηἰς 
174,1. ἰπ Οαίϊο πιοῆτς Βαθίταιις 
37,2. ΤΌΝΙ ΗΟΠΊΠΙ οὐῖτυ5, ὃς ἰδιὰ- 
Ἰες 176,7 Ταῖϊο ΗοΠΙΪο ἱπεογίτι πὰ 
τῶ ἀττυ]ἐτῖης 177,35 
ἴδ, νία ὃς ἔλέξὶς5 σοσποίσίτιιγ, 507,17 
οἵξες οςουτἰ ἀροττις (τε! οίοτες 168, 

' Ἠοίξιπι γίγας ἐς ΠἸταηἀας 330,3 
Ἰοίιθας ρτγοίοτίρεῖβ αη θοπα τγοίπίτι 
᾿εθεδης 280,37 
τιδηα: (Ὁ 0]15 ἀεοἴπγα ἀἰΐ5 στᾶται 19, 
."6 Βυπγαηα Ὠάζιτς [ἰπηῖτος ΠΟ τγᾶπ5- 
οηάοηάϊ 280,7 
ΠΔηἰτατὶς ὃς ΒεπΙ σηϊτατὶς οχεπιρὶ πὶ 
ησυΐατς 330,29 
ΠΠΙΔος, ἀτοθοη ΑἸβδη. 417,41 
ἈΠΙ ρΑΓΓΠἴπ ἀεος τὸ 2,6. 130,13 Ηγ- 
ἹΠΙΒ οσπηδαοτιπιίη Β οπλ]ὶ ὃς ἢ ἐπὶ 
Ἰοϊε(ςεητὶδηὶ όδ,10 

Ι 
ἰφῃϊιιῖ5 ἰηἴταῦ ἀερίαεητία 579,35 
Πα πὶ ἃ η0 ςοσηοιηϊηατιπὶ 772, 
Ὁ. οἰ ̓ πιΖξῃ 68 ἀϊέξιιτη 59,29 [Δηϊςι- 
ἥτις, δι ςοηάϊτοτ 133,34. [απίσυ! τα 
Κ {2615 αἷο νεδς ἀϊΠιτα πὶ 572,24. 
“δηΐσαϊο ςσίρι οἴτατ ὰ οπηα νυςηϊεπτι- 
ἸΧ Εἰγυεία 184,14. [δηϊςσυ 11, 
201. ρτά Πα πὶ, ἃ Ῥοτγίδηα οϑρίτας 
4,2.»10. ΔὉ Ετγυΐοῖς οσουράτυζ 5 82, 
Τ ἀείετίτας ΑὉ Ετγιςς 485,6 
Σ Ῥιίοσ ϑάταγηο ἰπ ἰταἱα τεσηαιῖς 

ηἰοτιίο ἐχεῖρίς 778»19. ἱπίδογι5 ΟΣ 
ὉΓΘΌΔΠῚ 54ΓΓΠῚ5 ΠΟΙΆΪΠΆΓΙΙΣ 773, 
οὐτΡατοῦ σοσποπλίηαῖι5 773,6 

,ἱ Ουγδιι ἀγα 159,37 
ἴα; ργοπιοητοιπι δαἰεησίηιηι 
.26 

ἰουΐϊς εχ Εἰςῖτα ΠΙῖις 49,3} ΕΟ] πιὶ - 
Ῥετὶς :Ό.12 
ἴὰς  πρα,5 ρίεε σγεαζαγ τθαπι5 

Ὁ,21. 709,34 
ἴὰς, 11 τείραη. Ρ]. ὅς 9,26 ἴῃ 51 ςοἷΐ 
τεπιῖα ἀς!ερς ἀρτατία ια Ἰπηρτο- 
ὧς δός, 41 [1..ἸοΠτς πα 15 ρ!.Ο. 
τυτῖο ἀΐε πη δά ρορυ πὶ ἀϊοῖς 673, 
διιης αι ογγάτααι ΒΪς ραζεηῖ ἴπ 

τηοπηΐης, ὃς πιεηάοίς [τοῖα πὶ ΡτῸ 
αἷο Πιρροίτιπι. 
ἴὰ5 Ο, ΕΟΤΟΝ Ἰγρίηεὶ ΕΠ Ι.πὶ ΗΡὶ ἀς- 

! ηάεῖ 709,33 ὙΙΓρίπία ροπίς [ἢ 
τη ἔοι 7,31. ΨΊτρ ηἸ ἰροηίπὶ 
τιῖπις ργοτοσὶς 713,4 Αρρίυπι 

«ἰυἴτοῦ Ἰηίςξατυτ 718,26 Μ. Οἴδιι- 
( ΠΊ ἀριιὰ ρορυ πὶ δοοιίας 716,43 
ΤΠ ρου ῇ ἔταιεσ 714,14 
Τ ἴα, ΘΡ.Ὺ ἱγρία!! αι ιλ]ῖς ὃς (οἀα]ὶς 
Ἵ ν»44 

Ι ἴι5 ουπὶ Πεοὶο ὃς Βγιῖο 44 Πάεπι 
ἃ Ἔπαῖα ἀςοἰρίεη 4 πηἰτιῖταγ 410,7 
5 [οἱ ΠΠπ5, τεϊ θαπαις Ρ]. οὔ (ξπατιι ἐχρο- 
ἰδ ἀς λπποης σατίτατε ἃζ ςο]οπὶς 

ἱιποτθοία Ἰοςα πηιΠς 4.28,4.5 ἰπίε- 
Π 1ΠῈ ΡΓΟ ςὔειοης ᾿πῈς μΐτιγ 431,2 4. 
πὶ ρώριΐο ροτίπμδάος ἀς τειριιηὶ 
τι οοπδητὶβ ἴα 431,4.0 5ρ. [οἰ τις 
Ἀν γΑ, 1115 Ρ]. 438,11 τ αποτιιπι 
Ὃα Μαγοίιιπι ἀεί ρετε οπᾶης,ἃ ρᾶ-: 
ἐς τερτί πγίτοσ “58,1 ἃ Ματιοῖο 
ἐππσίτατ σος,2}.. 86. [οἰ 5 ςοὴ- 

τς ἴῃ ξορίτιιπι ςοπίςτίρτίοης ἔτιν- 
ΟὈΠΕΕς σ 59,35. 1 ΠΊτις τι]. ρ]. πο- 

πο [ίτιτο τε] Βα ποσιπι ὃς ρἰ εἷς ρο- 
ῃ ἰοιλαδαυσει 657,39 ΕΑΟῈ Πμ τατῖο- 

"2,18 δατυγηαπι Βοίριτῖο δέ γοσηὶ ἢ 

ποϑ(ςπαταὶ το τ, δι Ιερξ ἀς αἀϊβεῖο- 
Ταπη στα ρσοροπῖς 68,37 

ΤΟΙ, ρατεν ἃς Πὰς, το πηοπί πὶ σουττα 
Καλὰ ἀϊσαης 674,14 

Τέξυιδ ἴῃ (ΙΡ] πες Πατεῖ ἱπ 4141 643,8 
Ιάῴχα ἀφο ίλοτα οι,17 
Ἰάχυς, Πλατάδηϊ Κι 49,36 ἴῃ 1ἀαἷβ πτλοῃτί- 

Ὀυδίξ ες ςο]]οσας 10,16 
ἴῃ 1άτ5 ᾿ποϊ εἴτ ρει αηἰι πα 682,:3, 
Ἰεϊαπίμπι ἴῃ ᾿ιέξι ρα]. 118,37 
Ἰρηῖς ροητς ἀςςεηΐϊις 418,25 Ἰρηῖδ ερις- 

τὶ ςαρίτε σοι σοῦ 207,39 ἰσοῖςς ρί- 
Ἰογιιπλ γογιοι! 5 οπυίσαῃς 44 ρογ- 
τοη4,312,45. ΕΧΤρηὶ ἐχἤτοπ5 ροπὶς 
207,16 ΙΤραϊς ἱποςπάϊα ροῖ σα μπὶ 
δ 78,11 

Ιρῃϊς ἱπιπιοττα 5 οὐἴοάες. Υἱτρίηες 
30,35 Ἰρπὶς (Δοτῖ σαγα οὰγ Ὑἱγσίηῖθι5 
ἀεπιδηήατα 126,23 Ιρηὶϑβ ίασει σους 
γεῖῆς ἀεάϊςατιϑ 126, 2. Ισηϊς (Ὡςτί 
εχἢιηέο οὐς ὰ οπγδπὶς πηαχίπις ἔοτ- 
τη 4 Ὁ 1115 128,57 Ιρηΐϑ ἔδοτὶ ρος ἐχ- 
{ΠΙιπέλίοπεπι ργοσατγατίο 128,8 
Ισπὶ ςεάππε οπιηία; ὃ οπληΐδ Ὁ ςο- 
ἄστη Ἰροϊ σοη[Ὡπλιπτιγ 313,32 ἀρ η]5 ὃς 
44 φοπιτηχιπίο ἐροθάστι ἴῃ ςοι}- 
ΒΌΡΙΟ ΙΟΟ, 1: ἰρηὶ ὅς 4418 ἰητοῦ- 
ἀϊςετε ΣΊ7,19. ἰσηιὅζαηυᾷ τητογέϊοῖ- 
τοῦ Τα ρεγου Ποσιδις 115,43 

114, Ναπντοσίς 14 62,19. ἱπ Υ εἴα! πὶ 
ςοἸ εσίιπι αἰερίτις 62,21. ςοπιρτῖ- 
τίσι 62,39. φαπιο!!οσ ρατίς 6 4,10. 
Ραπίτατ 64,17. Ἐδάςπι Ἀδιτα 51}. 

Πίιπὶἂὺ Ησγοιὶς σάρτιιπὶ 27,9. ΓΕ ὃς 
Τιοίδ. 

ΠΠυθοπ ες (αεγτῖσας 477,39 
Ἰηγασίηες ἰητετἐξέξοτγαπη ς (Ἀοεἰ5 [οςἰβ το  - 

1 Αγ ποάεηγιις, ὃς (π 5 βασι πιίοοο το - 
Ροπῖς 453,41 

Ἰπηδτὶ Πιδῖτο ἱπηροάϊτας ορριρπαοτοηῖς 
ἘΠΊ] 611,53 

Τηγϊξατίοης5 ἰι ἀϊοτας 477,36 
Ιπηπιοίδτς πογάεο 91,23 

Ταγπτοίατιο 4738,41.479,6 ΙπηΠ10]4- 
τίοπες ἀριιὰ λοπιδποϑ ἔτισ ας 9.5.2 8 

Ἱπηπιιηἶτα ρι ρει ΠῚ 2.2 5,13. ΠΠη ΠΊ ἢ " 
τὰ ρδιροῦίδιις ἱπ θ.]]9 ἀεςετηίτιις 
294»15 

Ἱπιράγατος δἀουτὶ 480,6 
Ἰηϊρεάίπιεπτα ἀςροπυπίιγ ἰοσο τατο 

675,4. Ἱπυρεάϊπηοητα ἱπτεγάππη ἃ ἀι- 
εἴθιις ἐχυΐία, να πλῖϊες αἰ εχ μοίϊα αὰς- 
τοῖς σοσογοταν 790,4 

ἵπ ᾿πιρεγάγς νοϊεπεῖθιις ααα τευ ίγδη- 
τυγ148,4.. ᾿πΊρογάτς ὃς ραγέγς ποις 
Ῥόοπις πηαριγάτιιρ 239,43 [ΠΊρεγατς 
Ρατίθιις ὃς ργαιταπείουῖριις φαΐ γο μητ, 
ίξρε ἀετεγίογαπη τεριπτις ἹΠΊΡΟΓΟ 
δοό,30 

Ἱπτρετγάτοσ τοπιιπιίατιγ  πλ}Π ἴδι15 ἀπχ 6 - 
ρΙερίμις ό1,16 Ἱπηρογάζοσοι Ιερττῖ- 
τις σγοδτιπὶ εξ οροτίοῖ 723,32 [η1- 
Ρετγατοτῖς ργἀ. ΟΠ οἰιιπ| 329,1. [πηρο- 
τατογαπὶ ρτσογαπι ἱπσοηΐα ποη 6- 
τϑηῖ αὐτορδητία, ἰξ4 πηοάοῖϊα 325,2 5 
Ἱπτρογατοσαπι γε τ |5314.10 Ἰπηρετα- 
τοτῦῖας μα ἴτι!5 418,5} 

[πγροτία ὃς πχαρ τατιις φαΐδι5 ἀςρεδη- 
τις 148,6 Ἰπιρετίο ἱπβαθι] 5 4236, 
17 Ἰπιρετίιπι σεῖο τεπηροτίϑ ἰρατίο 
Ππηταπ άμπι ἴῃ ΠΠΡ.τερ.268,36 Πτηρε- 
τίαπι ἴῃ ἱπυΐῖτος ΥΠγρᾶγς, τγγαπηΐ απ 
εἴ 694,17 Ἱπιροτίαπι ςζοητγαϊοροθν- 
{πγραπτίθι5 πο ἀςθεταγ οὔ εαιεπτία 
7:3,,8. [πιροτίμτι θοποῇοΙς5 πηαρὶς 
4ιδτν ΠΡ  Ἰςῖ15 {πα ΒΙΠτὼΓ 316,6 1πι- 
ΡοΙΐ μαθεπα Πείπρεπάα: ἱπτεγάμπι 
334,41 [πιροτίαπι ἀεροηίταγ οὗ ἢ- 
πὰ ἀϊαϊηΐξας εἀϊτα ἢ 736,51 
Ἱπιηρετίμπι 4111 οσποχίαπι τείρι τ Εὰπ- 
ξκιΐας 161,2. Ιπηρετίπι ἀδ οἰ αταπι 
πεπλϊπὶ ροίϊ εἰςέζος τερε5 Ρεγ τοῖᾶπὶ 
γίταπι ςοποείϊιπι 721,39 ἱπηροτίμπι 

ΕΝ ΈΓΝΣ ἘΈΝ: ἘΤῚ ΕΚ ΕΒ ΜΕΝΟΙ ΑΕ τὰς 

ἀοτετγίοσίς ΠΕ ΠΊΟ οχ ροτίοσίθιις ηἰ ἢ οο- 
δξθι ἔστε 14.7,3. Προ ογα πὶ Ρηίςσο- 
τυ τη οἵ Ἀοπλαᾶηο ςοοἸατῖο Σ,24. Υἱίς 
Μαρηπτατις, Ροτείατες. ᾿ 

Ἰπερίος Βοἰ σουτοπιρτος ρα ῃΐτασ 57, 21 
Ἰαιρί ετατίς ἴῃ ράτγεητος ἐχοπηρί απ) ἤπ- 
Ῥυ]αῖς 2.41,4.6.2.4.2,13 ᾿τηρἰετατὶς οθ - 
{{ππατίο, ροστίη οὶ οι! ηἰς οὐεπήοης 
σταιίοτος {δὲ ρασηᾶς ἀοςξτῆι ΤΑῚ 

40 ᾿τηρίοδο ἰῃροπῖο ὨἰΒ}} Βοηΐ δὰ μι ι- 
πηδηΐ οχίροξξαπάμπὶ 2.4.8,17 Ἰπιρτο- 
Ὀϊς δοη στοάοπάιπι γοζ τὰ 

Ταγριυιητας ρεοη} ἃ ἐχίδ,, 188,20 
Ταδομις β. Οὐ εδηὶ ΗΠ τὰς 20,30 
Ἱπαιυρατγατίο τοριπὶ ἀρὰ Ἀοππαηος 

80,35.81,28 
Τηςϊςη5 (στο 779,16 
ἸςΟ]υΠλῖτας ἀθοοτο ργαροπεπάα 377,2: 
Ἰποτφά τα 5 ποπηΐηια ἀϊαΐηο πηίγας! ο 

δὐ Πάεπι φἀάυςίτας 26,19 
Ιηςσαθιι, ἐφιάλτης 779,1 
Ἰπουτίο δτοιὶ τεπηροτίς ἰρατῖο πηαχίπηα 

ὃ στα Ππγὰ :7:,:10 
Ιπάΐοι ςοπίαγατίοηϊς. ἱποο  πηΐτας ργο- 

πηϊττίτυγ 282,36 Ιηάεχίξοιτίτατις ἢ « 
ἄεπὶ οἰπὶἸῃγαπηδῆτο ἃ τη  ἔγατιι δος 
εἰρὶτ 4.83,4. [ηάϊςοῖ Πα ες ἱποο! απγϊτατὶς 
ἄλτις 776,2. [Ιηάεχ ςοηπἰπγατίοηῖς 
Ππγᾶσ ἢ 5 ΓΟ ΠΘΓΆΤΟΓ γα; Πγ115 287, 
34. Ι[4]ο]Ρ.οοπίμτατιοηῖς αυα ἄατα 
ΡΓα Πγ1ᾶ 321,47 

Ιπαϊέξα σαι Π στο ἱπεοτ πιεηάις 63, 
2ζ5. Τηάιϊέξα σαι εἴτις πὶ οςς  ἀϊ πο 
Πσιτεχ γδἹεγίᾳ 285,20 

Ἰηἀροιᾶ πυπλεγο ἀἀά τιτ πες 775,56. 
Ἰράμοία τς 2,29, 45 ᾿πάμοὶδ ρααςσοτιπα 

ἀϊοταπὶ δά [ἐρε]!εηάος ςςίος, ὃς σιγάη-- 
ἀος (ποῖος 614,17 

ΤΠ Δι σοητία ράετπα 43:,:ς 
Ἰπεάια ὃς πισεγοῖε ἰς σοηβοίς Μεποηίΐες 

τϑό,31 

Τηξετὶ αἰ 410,46 Ιηξοτὶς ἀἰΐ5 ἀειιοτα 
ΠοΓροτα 84,48 

Ιηξετίς, χοαΐ 107,.1,27.2,1 [ηξετῖς ἰὰ ἀμ- 
εἷβ πιπεῖς 718,30 

1πξμι]α51π γετεῖςς σοαθαπεν «δος γίτε 
σίπος 456,31 
Ἰηθιδεὶ ταπηῖ ἴπ {ρΡΡ οὶ Ἰεσατίοης 
520,38 

Ἱπρςηΐῖτα αἰ ς ΡΠ Ππάτιμπὶ (Ε πη πὰ ργωςερεῖς 
τηῖγς Ἔχςο πταγ 203,10 

Ἰροθυ 4 ἰδγυῖ5 αι τα ἀϊεγαητ 2.2.6, 
13. Ιηροημιπ) νοιθεγαγς, ποη ἰίςος 
497,8 

Τηϊπχῖςις νἤι ὃς ἔλέξἰς ςορποίσίτιΣ ς07 
17 [π᾿ ΠΊ Οἱ 5 ἰγαίς!, νΊτῖς 486,9 ουπὶ 
Τηϊπηϊοῖς ἰπτεγίγα πη 4116, ἡ 18 ΠῚ ΟΙ1ΠῚ ἃ - 
τηϊοϊδ ία!αὰπ| εξ 698,6 Ἰαϊπηϊσος Χο 
ςεάετε (Ἀτῖι5 εἴζ, άπ πιάπεητας ἄατα 
ταγθας γ7ο4,8 

Τηϊπγῖοίτῖα: Βεη φῇ οἰ ϊς δι ΟΠ οἰ 5 ἀἰτίτηιη- 
ἴυΓ 50 7,27 [πἰπηϊοἰτία: ρείιατα ριι- 
ὈΙΙοΙ5 σοπη πη οἴ ροϊϊροπξάς 676,:ς 

Τηϊτῖα ὃς ρτίπηα σοη ἢ] 14 ςυϊε χε τοὶ ἐχας 
τηϊπδη δα 638,52. [π|τἴ4 συ!ις γεῖ 
Ρἷ δζ ἰυτὰ εἴτε ἀεθεης 601,43 

Ιπιυρεπι νίτα πὶ Η τοι! πηαξεατ Ευδη- 
ἀεγ 32,19,39 

Ἰηΐατγία [ἤις,παζαγα Ππγαΐταῖεπη σι ΠΏ} ἐῸ 
σεται τ 488,8. Τηϊυσῖαε ρα δ] ἴσα; 
οτίπαεη Ἰητθηάεγα 673,17 

Ιηποοσξητες ὃς ποσεηζος ποη ἔμπης εοάςπ 
Βαθεηάιίΐοςο 497,39 

Ιποδεἀϊεητία: ἐσεπηρί τη Ἰηἤσης ς61,Σ ς 
Ιηοδεἀϊςητίας τῊ}]ΠἸτατὶβ ρασηα 723,31 

Ἱπορία οσπλετγδιίοης ροζίως Πι4 τη οὐϊο ἡ 
ἀϊσπα 330,7 

Ἰπ4υηὶ πηλπιιατίας ἀτῖς5 Ἔχοῖσοῦδης 
483,2 8 

ΤηαυϊΠπῖοτγεϑ ὙγγᾶΠ ΠΟΓΙΙΠῚ 244,7 [παηϊἷ- 
Πεϊοηὶς συγᾶ ΠῚ ἀοροίξιιητ 405 ςοη- 
τίη σις ρεγί σα ΠῚ 636,40 

Ἰη(οπριϊοη ες ρτίαα᾿ 41,4 
Ὑξ 
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ΤρΉ τὰ εἴλο δος! πΣ ἀροττῖς Ὀεϊ 5 ἰςο!ε τ. Ιτάΐας, Οξηοττῖοὶ σαπρία Σ 8,4. 
Πίοτγες 143,3,36.168.8 [Ιαἤάιαζαπι 6- 
οἰτασδατατ γατίο 399 τ ]Ἰηβάϊα- 
ταπι ροξηά 249,58 [ηἰϊάϊᾶ5 πε [τίς 
εις ἱπηρεάϊς 302,30 

Τη(ρεδεῖχ διιπηάπαγαπι δϑξίοπιιπι [ι|-- 
τία χογιῖ 

{π|ταλιγαεί τι ΠῚ 480,:3 
Ἰη πἴτατα θοπὰ ἀθι1Ὶ γογιιπίαγ ἴῃ νἱα 

τίαπι 223,21 [η(τίτυτα αἰϊογιιπι τὸ τ 
Ρτεβοπάετς 418. ]Ἰσσας 148,13 

Τα ταπηδητα ὙΠ γὼ, ἐἈγα Π1Αυ ΠΠππγὰ 
747,10 . 

ΤῊ [0]2 Ἔ ἔταπιφηεῖ ἀσογαίς ΠΑζ2 2 88,1. ἴῃ - 
{14 βυϊταης 15,44.16,6 

Τοτετάμος πος 88,58 
ξητεγγεσος ογεα ῬΑ ΠΕΙΓ Ο[1ΠῚ ΤΟΧ ἀπ Αἰ ας 
τηλριζγατι ᾿ςρι τ πη5 ΠΟΠ ογᾶς 701, 
43. Ιαζετγεσος ἴῃ ςοπία! ἢ αἰτοτίυς 
Σατεγίτα, αἰτεγίας πη παἰσιυάϊπε ς70, 
41. Ιατογγορος σοπηϊτίοτι!πὶ οαιῃα 
οτολτεί, συ αἹ ρείῃς ἐχίηεεὶ οἤξητατηθο 
ςοηίαϊες 624,40 Ιπτἴεῖγερες οχ πᾶ- 
τι πηαχί ηγ15 δὲ ΠΟπογαι  ΠΈΠ}1ς σγοζταγ, 
αἱ τεῖρ. ἀς ορτείπιὶ5 πα οι ἔγϑιιριρτο- 
{ριεἰααείη ρί εδὶς ὃς ράτγαπι ἀΠςηΠο- 
Ὡς 117,23 Πητεγγερος ςοπηϊτοσα πὶ 
ολι} ογεατὶ 736,27} Ιπτοιτοσῆ ππιῖν 
5 110,31.24},40. 269,17. 272,17 

ζπτετγεσημπη ροίϊ αὶ ΟΠ! οδίτιπι φιαὶα 
ἔχετις, ὃς Πυιαπιάίιι 119,2 ς {πτοῖγο- 
ϑουπιροῖῖ ΤῊ} ΗΟ ΕΠ | οδίταπν 177, 
16. [πτοττοσηΐ τοαηροῖς τηδσηἴγατιις 
οετετὶ αἰςης 557,29 [πτογγοσηὶ ςογ- 
ταπτι τορι 457,51 

ζοτεγγορατίο γε, ἀπ παετὶοῖς αττῖβ πα 
ΠΪΏΙΠΥΔ ΡΔΓ5 218,5 

Τητεξείπα ευγα ροΙς θε}}4 ἔοτῖς ράζαῖα 
3:8,16 [ητοίτιπα (ςἀϊτίοπος οἵη μος 
Ροίϊ ρἄγατα Ὀ6}15 Ὄχγογπα σ99,4.7 Τα- 
τείτιπα {τ άϊιο ἐχίογαο εἶ ἀηίδγ 
Ῥγωῦος δάομβν 

[πυσπεοτῦὶ ρᾶτεῖ ἀγο ΠῚ ἀςάϊοας ΕΠ τοαΐες 
773.43.774.4. Μ ίς δ. Ιαρίτετ. 

Του! ά!α, πη λτοῖα τϑι,4 Ὁ γἴττατὶ αὐποτία- 
τι (οἰες σζο,ο τ ζιΣι Ποίρίτου (ὰος 
ἀἰξηνεητας 6 99.230. "πα ἀπ Ἰππστογα- 
ταταάϊςος εἐχίττρατι ἀ{ἰΠῆς ος.3γ6,3.7 
Ἰαυϊάϊα ἀοο Πα δα το ,1 [πυΐάϊατα 
ετἰυΐίτατε 4 ἐχππυρίο το  ]ςη ἄδην ο- 
Περάςετις Μιςπεοὶας 407,12 
Τουϊάϊ οπΊτηῖς ἐχοπιρία τι! 127,30 
Τουμιάϊοία ἱπῆροἱα τεριὶ ἱπηρετὶ γαῖ - 
ΠΠΠ 1} 4} χ68,»4 

Τηοἱτὶ5 ἐχτόγασοη Δ Ποη ἤπητ 4118: ἃ γο- 
Ἰσησθυϑ ἱπιρεῖγαγὶ ροαης ὅοο,31 
Τητῖτος ἀττίηετς ται πι ποθὴ οἵ 704 ὅ 

πιο πτατα ἔα ξΕ πηοτεητοῦ νοπ|8 4.7,:5 
Ἰσυὰς ἄσας νης ἀϊέξης 779,10. Ππιτς, 

Ἰάετη ]υΐ ἕαμθας 27:.11.77 9,1 
Τοθυς,ἃ ἰσὰς ἀςοϊ ατιτλ ποσγου, ρό 

ταί παατατασῃ τα Τυ] πὶ γγό,ϊο 
Ἰοπαπι τηϊστατίο ὃς σομληλιης σοποῖ- 

Τα σι 220,3» 

Σιλιηδίοπια4ι377.,7.379,..} Ἰυάϊοατα 
τεθεποι (οἷεῖ ς19,4.4. ἱεροηεπάα πη 
τεξεῖς σοη 115 383,20 Ιτὰ δί τἰπτοῦ 
ΤΟΠΌΜΠΊ 14 ΠῚ σοΠ ηΓΓΙας 1Π 86. Ώ 
275.31 [τ δια Δ τ|Ὁ. πηδρὶς οἵξ πιο- 
ἀοτδηά δ 4υλπ1 γ ξογίογ.377,.6. ἱτὰς 
ἐπηπιούτοίςς ἴῃ ΠΊΟΓΓΆΪ φούροῦς σο- 
σοῖς ποη ἀεςοῖ 280,8. τ Ση1ο Ἱγίπρ- 
ῬΓ}ςΙ ἀεργεςατίοη ς πλϊτιρἀταγ,ο τὶ ἴῃ 
ἀϊυϊαο πυπ)ίηδ Γ 21,1 {τὰ ἴῃ υἱκίπιο- 
τα (πρρ]!οἰίς ἀςξεγαείοίς 72 6,21 Ιγὰπὰ 
ῬΙΓΟΠΊσΓἃ όν,17 

Ιγηταῖα ρου θ᾽ Ἔχαίρεσατὶ (Ο]ςησ, οδίς- 
ας νοτο ἀεἰςοϊτὶ 384,15 

τὶ ὃς ΝἹγΠΙς ρυριατῖο 476,8 
ΤΟ ρογαβ,ατςηοη Αἰμςη. 61,11.277,27 
ΤΙ οπιφοίνις Ογοτομίατα, οἶγπιρ. νἱέξ, 
277,16. 30 5 1Σὲ 

ΠΠΕΉΓΤΠ 1Σ,1χ 

ἿἾΝ ὕΓΤΟΝΥΘΙΙ ΠΑΙΊΘΟΑΛΑΆΝ. ΑΝ ΤΊΙΟ. ΚΟ Μ.: 
Ἰεαίας, 

1ταϊνα τεχ, θοῆς ἃς [ἀρὶς π5 ρυΐπσρ5 
27,4... ἴταῖι Εἰ 5ἰσαίας 18,15 Πταΐο 
(ἀροεάϊς Μοῦσες 49,417 

Τεαῖι 40 Ἰτᾶΐο τὸρς ποπιίματί 4ἱ οἰτην 
Οεησοκιῖ ἀτέϊι ΐ 10,39 

Τιαϊ τα, αὐ τα ἀεποιιίηδίδ 27, 41 ἴτὰ- 
Πα ρῖο ψ δία ἀϊξξα ζ8,196 Οταεῖς 
Ἡείρετία ὃς Δυΐοηΐα ἀϊοίτατ 28,24 
οἰΐπι ϑαίαγηϊα ποιηϊῃατῖα 19,8 οὐ Ο- 
1τπὶ δαϊιι πα ἀῶ! 27,32. 8,16. 54- 
ταγποης ρίας ἀΠ]ᾶηο μαδίτατα 772, 
1ο,ΣΖῸ ϑάζυγπο ίδοτα εὐ ογεα τα 30,1 
τερτοσιτη ΟΠΊΠΙῺ ΠῚ γα τδητΠιπηα 
18.239 Ἰταα ἰδις 29,32 [τα]ϊα ἀςῇ- 
πἴτιο 8,32. [κα] ἰα πες οἷϊην 4] 59, 
4: Ιταἰας οτίεητα!ς ραΐβ 4ιᾶξ,, ὃζ 
4α: Θοοϊάφητα!ς 1ο,20 ἴθ ἰτα]ϊᾷ 
Οτχοδηΐςα νεθες 678,17 [ταὶ ἀς- 
ξεᾶιῖο α Ἀοπιδηὶς 89,8 

Ιασυη 44 Ποα ργαξεγοη 44 ντ] δ ιι5 393,22 
Ἰυάεχ τοπὶ σοπιτουετίαπι δάϊιϊσατα 

ἄεδες εἰ δά φιιςπη πὶ ρεττίπεῖς οο- 
σαομετῖς 729,46 [υἀοχ ἀσταπα 
ἐοημοπετίμῃ αιϑίερε [0] Δα ἀϊςα- 
τς 719,37 Ιυάϊοαπὶ ζορία ἀδτιγρα- 
εἰς τεπτροτῖδις σιν, 

Ιυάϊεϊ πὶ ἀς οχιογηῖς τοῦδιις ἤετὶ (Οἱεῖ ἃ 
ἀοπιο[ιεῖς ᾿ράγαπιργοῦς 5 83,1. 108 - 
εἴιπη τεθέαται γάνασδῖς ἀεθεῖ 519,44 
Τυάίοῖαπι α ΠῚ πεσάταῦ 280,1. 1ἀι- 
εἴμην ΠῚ ἀατὶ ροίςιητ πη] τος 7 09,19 
Τιάϊςία ρἰςὈΪ ςοπτμπιζαηάδαἷια 462, 
20. Ἰαάίοίυπι ρἰεδεἰῖ5 τη ορτίπιᾶτες 
δῇ ςοποεάεηάαπι 470,2 [πάϊςϊά 
φαρίτα τα ρ᾽ δ 5 ἃ ραιτθισϑά [ε τταη τις 
1πτ ὅοΙ,26.6.3,3. ᾿ϑἀϊς1] ςαρίτα! 5 Ρὸ- 
τείξλς φαᾶπάο ρἰεδὶ ρει 119,27 
τῇ ἰυδτοίσ αι Ροραΐ! γοςατιιγ Ολίπιι5 
:44.31 ἰπ [υἀϊοία πη ρορα] γοοδα- 
τὰ ἃ τῦδαπο οδίμ!ατςς ΟΡ ηςο!οἐδηι 
τε ρτϑιϊαπι 49 5)20 ἀς ἰμάϊςοἰὶς 
ΡΟΡῖι ἰοχ ἃ Ν θσῖο ἰατ, ἐχα πηϊπδίυῦ 
457,95 Ταάϊοίιιαν Ροραΐ ρεηςς ρος 
Ῥεῖος εἴς οροτῖεῖ, ποι ροπο5 ορτίπηᾶ- 
τἴνι ξαέξιοης ΠΊ 46ς,:7 
ΤυδιοίαΠΊ Οπλη ΠῚ Πιργο Βα τ ΠΠ αλμ πη, 
εἷξ τοάιοίαι πη ρἰεδὶς «4. 8. ,21 [υἀϊ- 
εἴμπι τη σα ρτορτία 4 87,ῖς Ιυάἀϊ- 
οἷα σοτγαρία (0 ἀεςοπγαιτῖς 683,5» 
Ἰαδίοϊα Ἰϑτάῖα 719,4.4»46 Τ[Ἰιυαϊεὶ!ς 
ἀεῇιηαῖα τοπηρούα 712,31: Ιυά!οῖα 
εἐχρειπϊοσὶς τόροτε ἀπ ετιητυῦ 446, 
18 [Ιμάϊοία ἀϊα ἰητεγγο ὰ τείταϊς 
Οαἰηείμς ὁ 45,20 μάϊοϊϊ ἀείετιί ρα:- 
πᾶ 211,12, 
Ἰυάίοϑτα τος, οτα 676,5 Ιυάϊςατα 

“ χείοιπάαιητας 405,36 Ιιάίςατοτιπι 
τοῦ πο 388,4. 

Ταρσαπι, ζυγὸς » 414 τῷ 9,47 {δ Τασοπὶ 
τυ τίογετς 9,42 [δ Παρ! τα ΠῚ Ἔα 

651,45 
Ταΐιις, ευ Αἰζαηῖυς, πες Ε. 774,25 Ταΐὰς 

6χ Ιοθοὸ ἀεείιηδτιπὶ ποππεη 776,10 
1α]0 Αἰ 5 πὶ: Π ῖο (Δοοτἀοτίιπυρτο τε- 
πο ἀλταγ τ6,44 

Τὰ]: ΠΗ σοσποηγεπ 480,39 
Τυ]Πα σεητίς αἰιέξοτ ὃς εἰατῖτας 5 7.1 1υἱϊὰ 
ξυμ] α αν Τα]0 ἀςποπηίπαῖα 776.11 
Τα], ΑἴθΑ Ἀ οπλαπι τγαηῆλιὶ 170,41 
Τα] α: Ἰερὶς σαρίτα 89,10 

Ἰυΐτς Ῥγοσυΐο5 4} Αἰσδηΐο οτίμπάιις, ἀς 
Ἰλοπνιῖο αιᾶ γετυ ! ετὶς 154,24 

ΟἽἿυλας Οςίαε εὔθαηος ρ᾽ Α Ροπιρεῖο εχ - 
ΡΠῺΟς, ροτο Ἐατὶ [μα το πίταϊς ςς.4,.4.5. 
Οαίαν Ροητβοα τ Πρτοι,77.4,34,37. 
771,..7γ76.),0 ὈΟχία Ροπιῆοαϊπ 
110.1}1,77.6.11,,.0ὺ ΟἰΤαΐ ας Οαίατ 118. 
11,776,4.5.777,1ς Οἱ Οαίασ ἀς 
Ἑιαυϊοία δὲ 5110 αυα’ [τε ρίετϊτ 776,19 

ΟΠ υς Οείατ (ςερῆτς ετίαπη Αὐρι- 
τΑ Πα πη δι Αὐἱρίοἰοτγιιπὶ ᾿ἰθτος 78,7 
Ομ 5 ̓ ς φουί 480,39. Ομ] 5 

σου! ς5 7.35. Ὁ. Ταϊΐις Χυὶγ δ8 
Ψορ. Τα] τὰ5 ςοπίαὶ 494,41. 
Τα πια ρταῖα - 288,44 
1 1πηΐι5, ΜΠ πί! ς ΤΑταυϊπία ΗΠ] 

ΓΤαπιια, μοπιο ρίε θεῖ! σεποτῖς, Βτ 

Τίτας ὃς ΤΊΒ.ΓαηῚ, Βτατί σου Εἰ, 

Ταχηϊ ποηΐς ἀςἀἰςατυτη Ὁ 11 ΕἸ ΑΙ το πηρ 

Ἰυποηῖς τοπηρί στ 41.234. Ιυποπῖςῖ 

Ταρίτον δάτυγηιπη ἱπηροτίο ὀχυῖς 90. 

᾿ Ορικο πιο [χάος ΠῚ ΤηΠἜλιται 

Ἰαγατς ρου ίδοτα 147,17. 410,4.2.41 

Ἰυταπγεπῖο οδἤτίησοτειό4,:»: Τὺ 

ὁ, 

᾿ ιι5. 264. 
7. Βτιατὶ σοραοζῆεη γπάς  ιἰνιτοτῖς 26: 
41 ΟοἰἸατιπαπη, Γαι γοτίιαι, ἃς ςεῖτο 
τος, Ἀἀ νἱοἰζεη4ας ΤΑγαυϊηΐοταπι ἴα. 
λατὶας σα βοστάτυσ 2ός,30 σπτα Οοἰϊαις 
τἴπο ἀςήρηατιτς σοηίμ! 269,46.}76 
20.277,31:1τε πῇ 60,39. (ξιιοτιις ἱπ ρς ὁ 
πἰςῃ εἰς ΠΠ15 ὅς ςοτι ΟΠ υγατὶς 283. ἡ 
284,7 τεπγοῖο Οὐ ]ατίθο γαϊοτίαπ ἢ 
ΒΌΙ “ο]]εσαπῃ δαϊςιοῖς 287,54 Ὁ ἃ" 
ταστς Ταγαυϊπίοϊα Πηριυίατὶ τοιταπηὶ 
Ὡς ο(οϊάϊτιις 289,34. συτη ροτηρᾷ ἰς 
νεθοπὶ σοίατος ξιρογάταγ, ὃς ΡΟ δὶς 
Ἰδαάατας 290,37 μος τα  αυῖς ἰϊδε 
ἴο5 295,1 400 πιοῦο δὲ αματηάϊι, 
πιαιγουὶς Ἀ οπι. Ἰαέξις ἔιστῖς 515, 
Τααἱϊ ρϑίϊοτίοιος λη ργίπηΐ περοῖ 
292,7 

' 
ἱ 

᾿ 
Ι: 

" 

Βαοίηςη {ΠῚ νίαγρας 39 4.31. 
ςαυλπι ἀρὶς 39 .4,36.49 6,10 
αυδπὶ ἰξοιτίταϊοπι ἃ ἰσηχϊα Ρς 
408,39. 409.6 οὐπι (εἶ ὅς 
δὰ Βάσιπι ρεϊ 4 ἰταδτι αροὶ 
ἐπὶ Πλ]τεταγ 410, 6 τα πας 
οτεάταγ 410,10. ρίεδὶ (υλάετ γε {8 
ποείφογοιλπέϊος δίας Ἰαυίο᾽ τοι 
βεῖᾶς 410,58 1 Ἰππιὰς Βταζις ἄς 
Ρἰεδις 418,45.438,10 τῆ δι 5], 

431.) Ματγοιϊιπιιτιιποταπι πηᾷ 
ἴο τὐτίροις ΠΠἰς, ἃ ρατσίοις Γθρ εἰ 
438,10 διἰοϊηίμπι μα βτδητοῖη ἐ 
Ποῖπας 

ΓΦ 

ἸΩΓΔΙΟΙΏΓΩ ΠυτηςτΟ 281,39. Ρ 
ἄλλης Ν 

617,41 ἡ 

ΡῬίαπη δρυὰ Βαϊ εεϊεηίες 7 ἴαπο 
ὃς Μιπετγια: ἔλπα ἴῃ Οδρί τοι αὶ [ς 
αάς 259,18 ἰῃποηῖς Ου τί τα: πη 
114,12 Ἰαποηῖς βοζογιιπη ἰηἰρθδι ' 
αἴα 159,36 Ἰμη0 [μιςϊΠΔ Ἥρα φα 
ρος 2:ο,44. ΑἸτο ποπηίης κἰλαι 
Οιςειῖς ἀἰεϊταν διά, ἢ ; 

1οι!ς ἔλη τ 6,3 Του, [ποηὶ ὅς ΜΙ 
τς τοι Ιυττ ςοπηπιιης δά ρατεὶ " 
Ρ᾽τ Τἀγαυΐηῖας Ρεϊίςας ζοι, 9 ἴα 

471,43. Ταρίτεν Εεγοτγίυς νηάς αἱ 
102,2 ὃ Ἰοιις Εστοττίϊ τε ΠΊΡ ΠῚῚ 
23 Ιουΐϑβ Βαμηὶ, ἔξει διὸς δέματίν,Α, 
ἴδογα 411,6. Ἰοιιὶς Εἰαϊὶ ((εὰ Ὀϊΐ Ε, 
τοπηρ πὶ ἀσἰϊςαταγ 617,29 ἰουΐ 
πεητοτίς ((οὰ Ῥαιτῖς Τημσητοτ5) 
31,43. Ιουἱς [ιΑτίατὶς βοτὰ 75.4.34 
υιἷ5 δτάτοτί5 τε πιρί απ 114,4. ἴα] 
ὙογπλΠ4|15133,,0 Ιομὶς ὅς Τεῖ, 
ΠΠΙς Μᾶπες ὡ Ἀῃ 

Τυγάγε ροῖ ίαογα, Ε σοηίδητεῦ ταη 
τὶς ψ ΓΙ θι15. νείατα πὶ φος.,34. [ΠῚ 
{ρεγ ἀγάσφητες υἱξξίπγὰς 15.4,26.1' 
Τυταγο ἀγγείζο σ᾽ δάΐο, πη ιταγὶς ἢ 
{πεειο 567.33.[ἰς χ661 

ταῃιδιτη ας τοίθιις ἀατς δζ 4. ἴ 
ἴπ ρφέξις ὃς ςοηυεπεῖς 4οό, 17 ἢ 
σεητὶ τε! σίο {ππηπι 375,2: ἢ 
ΠιξηταΠῚ ΠΊΑΧἰΠΊ11ΠΊ 603,47 {τὰ , , 
ττιπ| Πγαχί ΠῚμ ΠῚ, ΡΟΣ θοηᾶΠῚ [πᾶ Ἢ 
ἀεπὶς67,34.731,13 Γιγάπηοπτι: 
Ρες χες 277,.4:1. ἔς στὴ 
ΤυγαπιθατιΠΊ Πιρογ ουϊτγορογ Μοῖ, 
ὃς «ςεῖετος ἄςος 16.ς.,4,)14. 1υγα 

τα πὶ ἱν 



ΙΝΡΕΧ 
46π| Π.ΠΠτατς 6 45,1. ΡΙμγα ἱπ ϑδετα- 
ΤΠσΏΓΙΠ), Πμπγαπηδητζῇ το γα ΠῚ 
δι περί πα 60,14 
ἴα ἰσητοητία 447,:5 

ἽΠΑΥΪΔ 12,9. Ἰποοττιπηδαίατία, αἱ οτία, 
᾿ 80 δ[1α. 
5 δι ἔλς, ὅσιον καὶ θέ μεις 84.3.9 [Ια νὑὶ 
οχίαϊας,, (πσοςάϊτ ἀπ ογαὶᾳ ὃς (εἀϊτῖο 
449,14 ΔἸυτείη οπλΠ]. τῇ ρτϊυδτὶς 
᾿ἀμπῈΡ.] οἷς σοπιγοιοτ 5 διίρίςαη- 
ἄνιπ|397,8 [5 1η ΡοΙ τυ] Ατὶς 448,5 
Ἰυσρταξοισς αυαίτυ! 98,11 [5 πια- 
δὰ εχίροτο369,17 [5 ἐχρετί τὶ νΌὶ (ο- 
Ἰοεσητ α ϊ 138,21 
Τυτίς γατίο δριιὰ νεῖεγος ὁπ. δητςο ]ε- 
Βα πῇ ργουη!ρατοπξ αὐ: Πιοτῖς 627, 
21 Τυτὶδ ἀμ 780,32 [Ιυτὶς σατα 
οποθτοροπ) 87,10 Τατῖς ροτίία ρα- 
565 ΡΔττιοίο 5 Οἰ᾿πῇ ογας 627,33 [τς 
Ἑαυαὶς Ρἱε εἰς 8, ραττιοἰὶς 448,31,4.5 
ἱερος ἀσίατε ρυδςο, ρείματο, ὃς ἰατς 
ΔΟΓΟΙΕΠῚ 86,787 

«Ομ! π| ἀεττοξξᾶτος, νἱγρὶβ ἰαθεα- 
υτοκάϊ 596,14. 

πἰροξϊτίχ γοϑιι Τυεῖτῖ ἐχςεῆπι ρα- 
ἵκεσ δί ἀε ξέξιι ποχία 5 29,123. Τυπιτία 
Πηπ)ὰ ὃς ἐχαξιΠτηὰ πος 5129, 
9,41 
πόδ ποη ρυταῦδητ(ς (Ὡρ᾿επτίοτος [Ὁ - 
ἰσὰς 453,,4. Ιαπίοταπι ἰπητοάθ- 
ἸΑΤΕρΡΙΙΠΉΝΓΙΓ 391,41 

ἸΠΘΏΓΕΣΙ5 σΟΟΓΟΙ το 96,37 [πὐξητιῖς 

οἵα ἴῃ ςοἰοπίαπη ντ ἐπηϊττὶ (ΟἹ ϊτα 
»»1ῖο 
ηταβ σσίίετε πο γυΐ 20 2,10 [ὰ- 
᾿ῃτΔ 5 ΦΓΑΓΙ ΠῚ 220,47 

Ι, 

ὉΔΏΪ, ΡΟΡ. [21|1326.21 [ΓΘ ςΔηΐ, 
Ὀφιοτιπὶ ςοΐοηὶ, ἃ ΝἸαγοῖο νἱ ςαρτί 

)4,3} 
ΠΟ πιδηταπι (Ὁ Πλη174.7,9 1.4- 
ὙΓῈ5 αυΐθι15 ςοτη πλιιηο5ίμητ, ΠΠΔ 6 πὶ 
ἰδθοσιιπὶ ἔγαέλις 661,18 
χἰλοτιῆςὶο 250,16 [ιδξὲὶς ἱπηρί ετί 
2πηπΊῶΣ Ὠςαυσιητ ΠΠῚ ἴῃ ρατγιςεητὶδ. 

5.42 
Ἰαπιοπὶ! ςοἱοηίαπι ἀυσιπείη 540 1- 
511317 Ρεὶπιὶ ηιάο σογροτο ςεγ- 
"οἰ ηΠἰτυογῦτ τ [415 ΟΙγ πιρ. 4.75» 
“ ΤΩΙ] ετο5 ἱποιμξο ἴτας το] χιις - 
ὩΣ 91.1 τοριεΠοῃΠ ΟΡ Ἐχτοσοῖα πῃ 
οἰυοποπι 89,19 Αἰβεηῖς ροτίτὶ 
10 αμυδτεροιςητίατηη {{Ὁ] ρερε- 

ἰητζόδιις α0π| ἀϊα ὅς 4ιαπὶ ἰΔ- 
ἱπυρογατίητ 315}. Οταςία πη ροτῖο 
τς ρυαατ ἴπς 80,36 
ςεὐαηηοπίοτιπι τοσηῇ αυδ]ς 337,7 
᾿ορἀ σπιοπίοσιπη τεσος φιδπτῦ [π- 
᾿Βαδαστίην 87,215. [ποειαπηοηϊο- 
ὑπ τορος ΠΊρατὶ ᾿ΠΘ 1. 86,47 [.4- 
᾿Ἰχπιοηίϊογαπη Ρἰμ] τα 93,23 [.4- 
ἰᾳτηοη σιν ἰοχ ἀπ πα τ 5 ὃς 4- 
{το 5 98,16 ΜΕ ὃς ϑρδτῖα. 
ἱ πιῶ; ἴητοσ ἀϊσςηάυπι {67,8 [μΔοτγ- 
τεῖη Βοτγιατίοης 460,3: [ἀογγηὶς 
:Ὁποιοῆς 403,26.408,33 

(ἢ διπηᾶτις τγηπαῖ Ουτιῖς 111,29 
᾿ πατογα!τοῖ σὰ πη εο 481 ἰς τ, ἴ πγ}- 
ἔτ Π| σεις 488,8.497,35 
5, ΝΊςποη σοσποσηση. 310,46 
᾿ ΔΘ ΔΓ ΠΏ. 5 5 67,4.4. [Δηςεῦδε- 

τἴ 534.,4.4.5 50,35. Γληςοα θτε- 
᾿ ἰη(Ἀἰτατίοο!θ. 476,31 
ΠΩ], ΡοΡ. [τὶ 316,10 
θη, 4 ϑορῆοςϊ. 338,24 [.20- 
Τ᾿ πε ἀϊς ΟὈ]ατιπη ρτοα σι 38,28 
ΙΡ ποτα οι (δ᾽ ατας, ροτ απ οἶτς 
οηξεττυταάς,ν.[».777,ς6 ΤιΔρ 18. 

3 γΑ1] ΠΉΠ τος 775,2} Γαρίάιιπι ἰᾶ- 
ὁ οἴῃ (ξάϊτ, 60 .4,17.Δἴς 430,19 [ρῖ- 

ἈΞΕΚΑ. ΕΤ νΕ Δ 5, ΜΕΈΕΜῸΟΒ ΑΒ: 

ἀΐδιι5 Ἰπίοης οδταίτιγ Απτὶ(ἴιι5 Ρεΐτο 
156,17 

{2τ,ὁ κατ᾽ οἰκίαν ἥρως ΣΟ7,,323. [“τος ὅς 
Θ,ΘῊ1) απ. Πἶᾶτες φ13,}1 

ΤιΑτιίθα Γατο, ρταποπηεπ 293,18.729,2}} 
ΤιΑτρίτοηιθιι5 σοτγιιτη ρίταγ ρὶς 05. 539, 

14. [μἀτοιτιοαί δια ναϊσὶ φηϊπλοβ ἴπο- 
ἔξαης υΐ ρτιποίρατααι αἰοξξδης 
410,30 

8ρ.1ἀτριασ,νπιιςς ὰ οπη.Γορίατιιπι ἀιιςϊδ. 
294,35. Θχετοίταπ [ἃ γεοὶρίςπτξ ργο- 
τερῖτ 2 95,13. σοπηπηοάτις αἀαε τ 297 
31. δρ. τρί ςοη(Ὡ] 304,16 5.1 τ- 
ἴὰ5 φοπίυ] τίς, σα πῈ ἐααυΐτιιπ ἀσεηϊης 

γαϊετῖο ξετερρετίας 306,41 5Ρ.[τ- 
σίας Τ ΓΑΙ αἀἰέξατοτῖς ἔγατογ, Ὑτθὶ 
Ριαξ338,4. 8ρ.[ἀγσίις Βἰδιμ5,11 
ΠΟΠΓ] 472,2: 8ρ.[γσία, γπὰς ας Ιε- 
φατὶς δὰ ΜδγοῖμΠῚ ΠῚ}Π|5.497,21 50. 
ἸΑγρίασ, ντθὶ ργαξεξξιις, ργοχί πιο - 
ΘτΟΚ ταστα 531,4.6 5ρ.ΓΑτρίις ἰητοτ- 

Τοχ 757,32 δε απ Ὗ εἰσηταπαπι {{4-- 
ἄξει ςς8,.6 

ΤΙ ατρίας σοπίι 316,19 Τ᾽ ΓΑτρίυς Εἰα- 
υ05 σοηίι] 324,2», πηοαείτια δὲ οἰε- 

τηςητία Πυάϊοῦις 315,28,40 410 
ἱηροηΐο δὲ φα!δ.ν Ἰττυτῖθ. ργα ἀἶτι5334., 
ΑἹ ἀιϊδιατυγδπι (πππεγε τεοιίας 336,9 
ἀϊδατοτγα Οἱ αἰἴο ἀἰςίτατ 336,13 τη ἀϊ- 
ἔζαταγα αι ὅς αποπιοίάο σείϊεεῖς 338, 
11 Πιπτιαηίταῖς Ἂς δεπεῆςεητία [ατὶ- 
ποσίωρογας 329,29 ϑατυγηδ δ δ αἰς 
Ἰη!οερεϊοη ἀςοὶρίτ 341,44 ἀς Γατὶ- 
πἰςἵπ στατίαπι γος ρίξη 415 4ιαπὶ ἀϊχα- 
τἰτ ξητεητίανῃ 3. 5 2 5 ἀς ἀοπιςἢι!ς!5 ὃς 
εχτογηῖδ ταὶς ραοϑπαΐς 4ιαπὶ (ξπτεης 
τἰαπὴ ἀϊχογὶτ 2368,34.370,1.2: νιδ]5 οιι- 
Ποιά! α ρταβοιτιγ373,, δρυάρίςροηι 
Ρτοδιραπὶ αυαΣ νοτδα ἔεςειῖς 403,36 
Τ.Ιατσία5, Ῥοἴταπη! Οὐπλϊηιὶ Ἰερϑτις, 
Οογίοίοβ εχρυσπαζ 411,30 
1 ἀσα 17,211 [4{ΠΠΔ ΤῊΘΠΔ Πα: 

676,44 
Τ1μΑτίατῖϑ Γους ίλοτα χτο,18 
Τ1ιΑτιξιη ἀϊα ςοἱ ου δ νυ ]Ποτὰ 541,4} 
Τ.Ι Ατίηϊις ἰοπιηΐιην ἀς [4]5 ἰδ ατα- 

τἰ εἰϊς (επαῖοϊ ἐχροηΐς 472,40 
Τ1ιλτῖτ 5, Ηογου 5 ἐσ Βγρεγθογοα ΓΟ ΕῚ 

ἈΠΐὰς 34,.4.6.35,32 Ελπηὶ Πἰτὰ5 οὐ 
Ῥυζϊάταδ 3:,5 Αδοτίρίπαηι γεσηιπὶ 
δςοἰρίτ,δς ἴῃ “ἘΕπεδπι τγαησέστε 35,7 
(1 τείπας, Εδαηὶ ΗΠ15, τοσ [τὰ] 1 774. 
16) ἱπρια!οίητεγίς 41,4.6 

Τιλτίηι5 5:Ππ|5Πάτιτοχ 7.9 
1ιΑυϊηϊ (δ [Ατῖπο ἀϊοὶ σσερεγαητ φαΐ οἷται 
Αδοτίρί πες Ποπηπαδητηγ 8,ϑ17 [,4- 
τἰηΐ ἃ [ατίποτερε τγαηίποιϊπατία θο- 
τίρίηε5 δὲ Ττοϊδηΐ φάτο 35,4.4. 4.9, 
8 [τίπὶ ἃ ΓἈτίποτεσς ἀεποπιϊηδη- 
τοῦ Ἰηἀίρεινα ὃς αἀπσπα ἴῃ [το 78, 
το [μτἰηἰ Ἀουπαπὶς ΑἸθαης ἃς [κατὶ- 
πᾶ; σεητίϑ ἱπηρουπὶ πεσάητς 175,9 
ἀς δε!Πο δάἀπετῇις Αοπι. {τρίς πο 
ςοηίμιϊταητς 175,,Ι9  ἀεβε!!απτυγ 40 
Αὔςο Μαιοῖο 1γ8,.6 ἀεδε δῆτα α 
1 Ταταηυϊηίο ΡΓ. 186,21 ἴῃ δγηϊοϊ τ! πὶ 
δι (Οεἰετατεπη τεσ ρί απ ΑΤἀγάυΐηῖο 
191,74 ΔἈΕἈοπληΐς ἀεἤεοιητ τη [|π-- 
ὅτι Οϑδυϊ Μαγι 316,19 ἔσεάυ5 
ἱπτοτίς ςοηῖτὰ οτηδποβ ἱπειηῖ 326, 
το δδἢηϊτίπηῖς ρορι]ῖ5 δυχι τα ρεσ ἰὰ - 
φϑτοβ δά μογ[5]λ οπηαπος ρετῦς 32 7.13 
δά ρδοεπὶ ὃζ Δη)]οἰτίαπι θεηίσης ἱπιϊ- 
ταῦτιγα Τὶ ΓΑγρίο ἀϊξξατοσς 339,10 
Τ1μἀτίηὶ πλλ τὶ οὐ ΡΓΟςεΓ ΠῚ ςοηίφρίγα- 
τίοπεπι τε  ἐλ15 ραττιῖς αἀ Ἀ οΠΊ. ςοη- 
αρίαυτ 342,1. [ιατίηΐ ε ργαο βι- 
φἰυπτνηϊιοτί 350,36 ροίτοπιο οὰπὶ 
Ἰλοπιδηίς δ6]]ο σταυίτεγ (εξ 310,39. 
3:0)383. {πρρ]ϊσε5 ραςεπὶ ρεῖιηῖ 354, 
ΑἹ ἱππηιοϊτἰ πὶ δίς ἔσεάιι5 τες ρίμη - 
τὰς 318,70 Μοϊίζος (ξ ςοπίσὰ βορ. 

147 
Ἀσπι. (οἸ]ΠἸοἴταῦτες, γἱπῶτος Ἀοπταπι 
ἀσσαητ, ἐοηὰς ποηγίης Ποποειῆςεη τ 
τἰΠἸππηὰ σαρτπογι πὶ ἀϊιη Ποας ἃ [8 - 
Ὡδτα ΓΟ ΠῚ ΠΟΓΔητΩ 361,14. Δ ἱπιρο- 
τΓϑ ἢ ἀπιΠ| οἰττατίς ἰῃς Κοπηδηΐς οδίε-- 
ἀασητ ΗΠ} 390,19. ςμπ[ ατίηἰς τες 
πουάταγ ἔσσάιις αἰς,6 « γο σις ἴη- 
ἐείζδηταγ 489,13 ρετίτίς ἃ ἰξηβτα 2ι1- 
ΧΙ 5, ἱπηρεῖγαπτ ροτοίξατο πη οτοδηάϊ 
ἀιιοῖς,δζ ςορίτιιπη Ρζο αεδίτσγατα Ἐπηΐτ- 
τεηήάαγιιπὶ 491,27 ἰηϊεϊδητυγδα. 
Ματείο Ὁοχίοίδπο 493,9 « Ὁαδῆιο 
᾿π ρα δ] 1 οἱ ἀστί σοπίοττιπι αἀπλίττεη- 
ἀϊ οςπίσπταν 53.7,4.0.539,37 δυχί!α 
σοητίᾳ “Ἔφιο5 Ὁ (ξπδτιι Ρέζαητ 579» 
21 ἀμαρίιπι δυχὶ!ογιιπὶ Ἀὶ οπηδηὶς 
ταϊττιιπτ 162,16 ξηυος δ ΝοἸίξος 
ΡΙοῆτραης 593,43 σοηττα Απιίάταπι 
δι Ἐφαογαπι ᾿ποατοπος δυχί Δ ἃ {ε- 
μᾶῖα ρος 616,41. ςοηττα Ἔηιο- 
τα πῇ δὲν ΟἸζογιπὰ ἱπουτοπος διχὶ 
Ρέζταης 623,10 

Ἰματίποτυτη ΠγαζαροΠη4 72,37 ΓιΑτίπο- 
ΤᾺῸΠῚ ΟἸμταῖο5 ΧΧΧ 390,19,398,28, 
399,10. (41326,18, δη !πγογᾶτιιν τλπ-- 
τῶ χχ 111) [ἀτίης ροπτὶς οατα ἃς ςος 
τηϊτῖα Ἐσγεητίη} 175,29,18 8,4 Σ Ταιης 
Βιεητῖς ρα δ] Ιου πὶ Α(γ μπῈ ὃς ουτία Βο- 
Τη2: 230,23 [Αι] ηδ: ἔειϊα 270,24. [.4- 
τη ἔετία ἴῃ πιοηῖς Αἰδαπο Ρτο τοσίτς 
Τιατῖηα σφατὶς ἰἅατο τ ς.4.,233 1 ατἰπὶς δα 
τις, Ὑ ἀγαυϊπίο ἰη{Ἐἰτατὶβ, αἴγοτα ἀϊτὸς 
φάάιτα οὐ νεθεπὶ τυγᾶηϊάς Πἰδογαταπι; 
τεττῖα, οὐ ρ᾽ εν ῖς γεάϊε πΊ 415,29 
ΤΠΑιϊπα να 12,17 Γιατὶ ποτ ΠῚ σατηρο- 
τα πη πγαΣἑ Πηι15 ΠΟΙ οτπς 260,41 

1 Ατίαπι,, Ορίςα: τεσίοηϊς ἴσοις 58,58 
γπάς ἠϊξξι!πὶ 72,51 

1μΑτγοοϊπίοσῇ ραπᾶ εχίσ, 11 8,39.316,4.0 
1νλυἀατῖο πηβτγοηαγαπι ριδ]Γςο πτοπιι- 

τηξητο δα ροίτεσγίγατεπι τη ἢ {2 5, 
3. [αὐάαδιίοηος ἔα πεῦτος 291,10 

Τιδυΐπδ, ει Γιδαϊηΐα,Α ΟἿ] ΠΑ 4.8,17.77.4 
3: [δυΐηα Επδπάτὶ ΗΠ 1 34,4. 5 Γιλυΐηα 
(εὰ Πασίηῖα, Γιατί! ΠΠ Ια 48,17.775,34. 
Τυτρο τεϊεξξο,ξηες νχοσ ἀδταγα 1,.- 
τῖπΠ0.49,2.775.,3.4. ἴἢ ΠΙῚ4ΠῚ Ριοξιρῖς 
ἡ Τγτγγθιπη 56,28.776,11. Γι 51|- 
πιο ἔς {Ππ||5] φυϊπία πὶ τε άμιοί τις ς 6,3 ς 
776.17 

Τιαυϊα! ΓΑτΠ1 ππειγορο 287,18 Κ οπτας 
ὃς τοτῖτις [,4τὶϊ πηστγορο 5, (δι: πιᾶτοῖ 
496,5. 10,2}. νῃάς ζοσποηγϊπδιιπὶ 
48.15.77 5,15 Ρεηδει τι ἀςογαπη τὰ 
4Ὁ ἄτπεὰ δὲ Ἰτοϊαπὶς σοπάϊτογ 35,41. 
496,5.771,.9 αυᾶάο ςσεϊτᾶ ς1,1,27 
ἃ Ματγοίο οοδεταγ 496,5 ἃ Μαχεῖο 
ΓἈΡίταγ σο9,.1.4. [μι 1] ρατεῖῖ5 ἀ ς Ρίο 
τερ Δουςαθαης αὶ Οπιαηΐ γοροβ Ε1ς,23 
Τ1αὐυτηΐᾳ Πτοτὰ νπάς ἀῶ 7743» 
Τ1ιΔυϊηΐατεσ, ρορ. 1,11 326,10 
ΑἸθαποτιιπη ὃς αὶ ΟΠ] ΠΟΓιΠῚ ΡΙορεηϊσ 
ἴοῖο5147,3. δστὶ ἰσρατοτιπη4; νἱο-- 
Ἰδτοτιιπὶ ρασπᾶβ ἃ Ἀπ. Ροίσιιητ τς, 8 
Τιλυϊηϊδτιιηη ἔοτιιπι 48,4»υ 

1ιλυγοα ἴῃ τε απ ρῃο το 2,23 [ΓΔυγοὰ ἴα 
οὐδτίοης 314,11 

Τιδυτοητία., ίξα Ασζα 1 ἀτεητία 71,20 
Ἀοπλυ πὶ πηα  σοηίοίατις 74,13 

ΓΑιγοητιπ7, ΟΡ. [τ4{π5. 4.3,11..4.4,19. ΟΡ, 
ΑΒοτίρίπιιπι σι, 25 [αμτοπτὶ ορρ. 
ἢτιι5 35,36 

Τιδιγεητίηϊ, Ρορ. [4{|| 316,10 
1 λυγοηβ ΔρΡῈΓ γ7τ,τῖ 

Τιλυτοταπη, Αὐεηιηἰ πηοητὶς ραΓ6 182,2 6 
1 υ[ι5, Μοζοηεῖῖ Εἰς 52,.44.775, 58 

Ἰητετβείτος 776,6 
Ἐςεξιςα ροιτατὶ 472,29 [ιεξεςα αιταῖᾶ 

χ7γο, τι [εᾶϊςα ξιπεθεὶς ἃ ἰςϑ ΠΠῚ 
᾿αυεηΐδιις εἴξεγτας τυ8,1ς 

Τεξοτίθις νυ] Πα υα ἢ 327,45 
Ο. πιεόζοείας τρις ρ!. Αρρίο ΟἸδιιάιο 

ΕΠ’ [1] 



ταῖ 
ςοηί!! ργο ρἱεὺς τείρομάες 602,2: 
τιᾶπὰ ἀσστοατταγ Αρρίαπι 60.4.1} 

1ιερατὶ ε ἰςπιογίδις ὃς Βοηοτατίοτιθιις 
ἀεἰϊραηταν 74.2.15. πγαριπγάτυς (μ] 
ἀϊραίταῖεπι ταετὶ (ο]εης στο, 4. [ο- 
κί (ξπατιις ἀξζοπη δά ρίεθ αι ργοξι- 
8ι1πι39.4,7 [μοσατὶ ε σοηία!ατίθιις 
αὐΐηαας 44 Μεζγοιαπη τὨ {Π| 4,97,2. ὃς 
ἰτογιι πῇ ἀςοςηι 509,40. ἰμεσάῖος ὃς 
ῬοΪϊτίοὶ δέ (Δοτὶ οι τηὶς. τεῖος Μαγ- 
Εἶι5 510, 4.120,34. Περατὶς ἴῃ Οτα- 
εἴδτι ἱσατγὶα γί γα πος ὅς σοῖστη5 ἀρρα- 
σάτα Ῥτὸ γοῖρ. πηαϊ οἴϊδες ἀάτιγ εχ ατα- 
τῖο 676,40 
Γερατὶ εἰσί απταγ 318,6. Ιητετοιρίαπ- 
τοῦ 446,8 Ι,Θρατὶ ἰ. [τπηεητατιπὶ ε- 
ταὶ ΠῚ, ατγρίαητατ ρτο ἐρεσυ!ατογῖθας 
418,21 [ασατὶ Ἰκοπηαηὶ Οαπηα5 δά 
ἔταπιςητα σοςπιαπάα πλϊΠΠ, τε ρίμη- 
ταῦ [01 δΌ εχ !θι15 ΤΥ α 4 Π15 418, 
26. δαξυρίμηϊ 416,29 [,ερατὶ Ἀ. αἀ 
ἔλσαπι Δ  ἐσαπτιιγ δὺ “Ἔφυογαπη ἵπι- 
Ῥεῖατοῖς 649,31 [,οσατὶ λὰ λοτα νο[τἰς 
πείλη !ς(οτά!θι5 4 συγ σουίριτοα- 
ἴὰγ 743,2} Ιεσατὶ δά ἀείεξξιοηςπι 

{ο]]Ἰοίταητες, ν᾿ τὶ τγλάαπσας [απγπτο 
τηλριη[γαταΐ 361,14. Γοσατοταπι σοῖς 
Ῥοτὰ ίδοτα νἱοίαγε ποία 302,4.4. [6 - 
τοι πη ν] οἰδτῖο ρίας] Αγίβ 15,12. ἴῃ 
ΜΝ ἐτν εξυηάεπάα ηοη εἰ, (εἀ ἴα 
εο5 αὶ πλ εγαητ 3753,,..7 Γεσατογιηι 
γἱοἰατίο 8. ξξεία! δ ιις ςοσηοίζεθατας 

131,38 
1εράτας, πξεσξουτὴς καὶ ἀντιςράτηγος 
468,16.5771,77 γετίοηλ ἰιοποτατι- 
{ϊπ)8 δὲ (ἀςοτγιτηα 70 6,4.4. εραταδὶπ 
τη ΔΘ} σαυϊτα πη. ναΐηεγατὶ Ιοσπὶ 
(Ἰσοσά!τ34.9.35. Πορλτι5 αἰτοῦ ἀτεῦσο 
ξαρίσηταϑ ΠΠτογα ἰαθοταγϑο,. [6- 
Θϑῖας. σοί (ἀΠταγε ἀδτ σοι] πὶ 
468,16. Φχοτςίτα! τη. ργα 445 ἀϊρεγίο 
φοηῖγα Ποίϊεπη ἔστ Πιρρετίας 571,17 
1μεράτις ἤγατοῦ ἔγαιτῖς ὅ2ο3 6 Ιεσαὰ- 
τὶς ουτα σα ΓΟΙ ΠῚ σΟΠῚ ΠῚ τ Γ ἃ ςΟἢ- 
(αἰεῖα νγθε πὶ εὐοσᾶῖο ὅότο, 22 

Το ρατοαῖθιις ῥεῖ φαᾶπῃ Βα ο ἀρσερᾶπε 
Ἀομιδηὶ 740,4. ἰἴπ [Περατίοπεηι 
τηϊτταητας ἐρεξξασι πη] αυϊαις 487, 
36 Τιορατίοηϊς ρτατοχτιι Θηλ]ΠΕΠ (ρε- 
εὐΐάῖοτες 353,25 

Τιεριοποβίδοτα 375,55. Γεοίο Ἐχαρίπια 
ΠΘΠτΟΓΙ ΑΓ ΠῚ , ἔξ [Ὁ χ τη] Π1Π| ς 67,21 
Γεσίοῃες αυλιοι Π}}Π] ςπατία 372,4. 
Τεριοαίθιις παταοτ,, δά αϊτὶ σαυίτες 
εἰγοίτογ μος 770,6 Ιοεσίοηυτ δά- 
ἀϊταιηεηταπι ἰη ἤπιΐ σα πΠιδ τοσθα. 331, 
4Ἃ7 [Ιμερίομες ἀϊπιίττοτς σοπίο! ας 
τοη Ἰἰςεδασ ἸπἰΠΠὰ (πάλ ὰς 37 5.21 
Ἱμερίοη!ς Δα .11 663,3. ἰερίοπις ρτῖ- 
τα τἰδυπατας 665,1 

Γεἴεσος ἐχρο νης Ῥεϊδήσος 14,34 
ΤεοΪαρίάειις 74,14 
1ιεοἤτγατυς, ἀτοβοι Ατἰςη, 137,2.5.4.4.17 
1.εἴθυς ᾿ηΐα] 14,46 
Τιειθ στα σα πΊρις 411,46 
1ευςας ΟΡ. Αςατγηδηϊας 4030 Ακρατπα- 

η]διις ἀοηδτὰζ 41,10 
1,ευςαῆα ἰηΐυ]Α 4},1 
]ευέζτιςα εἰαάες 80,56 
Του ατηγατιγα σοπτατία χχχ 464,37 
ἔμεχ οοπτπγαης τουῖ}5 οἰ ΓΑτῖ5, ΠΟΠ ΡαΓ- 

τἰς α]τσυΐα5, οσ σοι ἢ. 619,47 
1.ερε5 Δ Ἰςϊοτατη γοσι]α 229,4. [μ6- 
δες ομηηϊδιις εχ ἄηυο ἱπιηροπεηάας 
215..37 [Ιμεσὰπὶ ρτα!οτῖρτίο πο σὸς 
εὐϊληάἀ4 ταῖρι]. 67 6,15 [ρος νὈϊ 
εχίυ!δητιοχίυϊας ετίδ πὶ σοηςοτά 2 4.49, 
14. Ττορος Βιιπηληα ἀϊιηἰς ργαξετεη- 
ἀκα ποη ἰὰπε 164,9 
Ἰμεροβ ἴῃ ἰταϊαπὶ ἰητα τ Ευδπάογ 26,33 
1μεχ ξαδτιβ οχαπηίηὶ ρχίπαπῃ Παρ ϊοὶ- 
φράῆ,, τὰπὶ αὦ ροριαπι τοξοσοπάα 

Τλθδαηϊίηυπι ναί 
1 ΊΡεγα εἰυΐταα πο εἴ ε 8 το  Πἰτιιγ α- 

Ιν ὉΠΤΟΝΥ ΘΙ ΠΑΊΙΟΑΆΝ. ΑΝΤΊΙΟ. ἈῸ Μ, Ρ 

6ο5,17.6ο5,1} [μεστὰ ἰατίο οἰ εθὶ 
ὩΣ ρεγηνττίταγ, ΠΗ ρτῖτις ἀς 1}}15 α [6- 
ῃλτα σοη(υἸτατῇ ἢἶτ 62,.9,.4... Τιεοὶς οο- 
φοϊτίο ἴῃ. τεϊπυηἀϊααπι ργορομίταγ 
ςοδ,3: [Ιεχίπλάετε ὃς ἀϊΠυδάετε νο- 
Ἰεητίθιις ρτο ςοηοίοπε ργοροηίΐτατ 662, 
Ιο [μερὶς ἀἰυαίουιθας ἤθη περάτυγ 
ἀϊεςηαϊ ςορία 6 6:,43 [εὶς ἀΗΠμαίο 
τες ἃ ριάοοῃς δὰ ἀϊςοπάμην ρεοάϊτγα 
ἰυθεητυτ 666,19 [μερὶς (ληςίςη Δα; 
δι ἰγγιταη ἀκ [15 ρεπ 65 ρίεθεπὶ 601,5: 
δι 87,.6 ]1νεχιηςδίαϊτο Ιεπάτι α με - 
ῬεΪατα 431,4.1. 4.5 5.15. [μορος τη θα 
ςοι τ ἴ5 ἰδῖς, ἐχςυαηταγ ἐσθ ἐςη- “ 
τυϊτίατο σοτηϊτάτι ]14τ|5 725,38 ἰπρ 5 
ςεηταγίατὶα ΘΟ πη τ 5 ἰατα;, (ΟἿ: ἃ ροῖγ- 
εἰϊς οἰϊπι γαῖα μΒαρευαητις 726,3 
Ιερες ἃ Ἀοπιίο δῖα: 94,11. 780,47 
Τερες ΙΝ απτα ΡοπΊρΗΠ} 781,15. 85» 
30 [μερες περ! εέξα ἴῃ νίιπι τοποοᾷη- 
τὰῦ 4 ΤΌΠΟ ζιό,το [μερο5 δογα 
Τυμὶ 218,32. 786,1. Περεβ τ0}} 1 Τατ- 
αυϊηῖες δι ρογθιις 245,35 
1εχ ἀς σοπηιϊδῖο 95,.7 [εχ ἀς ἰὰ- 
τε ρδισὶς ἴῃ Π]ῖος 96,41 [μὲχ ἀε ΕΠ 
νοηαιτίοηε 98,52 [μεχ ἀετχιρ Ἔπηϊηῖς 
160,21 [εχ ἀς {πρροίτιτἰς 711,9 
εχ ἀς ργομιτογιδυς ὃς ἀεί(δττοτίθιις 
171,5 [εχ άε τὶς φαΐ ε Πθεττατε τα ἰεγ- 
αἰτατο πὶ αδταηταῦ 7212,2,41 [Ιμοχ 
Μ αἱετία ἀαρὶεχ 292,37 [εχάςάϊ- 
Πεϊοταπηίατε 658,44 [μεχ ἀς αα!ᾷ- 
επάο Αἰιξητίπο ςξητυτὶ τὶς. σοτη εἰς 
(λποίτατ, 8 Π1 115 ροπιβεῖθιι5, αυσα- 
τἰθυς,Ὡοτὶ εἰς: ὃς τη σπεαπι σοἰ πη πᾶ 
ἰποιάϊτυς ὅς 9,11 [μοχ ίβετα ἀστυτε τις 
Βυπὶρίεθῖὶς 658,38. 667,15.788,.0 
((βεγανετο ει (λσγατα ἀϊςεθαταγ, μα 
τε δυιαοῦι πη πγασητγατατη ἰοτῇ [ἅπ- 
ἄλιιαν δε πο  αἰι!ξ εἤςξταεθας 410, 
321) [εχ ἀδεγθαηι σΟῃςἸ ΟΔΏΓ5 1ῈΓῈ 
431,41.5. [εχ ἀε υδυποτιμπι σΟΠΊ τς 
498,8. ὅοο, Ις [μεσ ἀς ἀεσειηυ!τῖς 
οτεδη ἰς α τι διιηῖ5 δὰ ρἰεετα ἔδιτος 
619,10 
1ερες ἴῃ (Δοτὶς [τὶς αυσ πὶ σοητί- 
περαπίυγ,ίςἀ ραυοα 627,35 [εσαῃ 

δὲ τυτὶς ςοση το ρεποϑ ρατιῖοῖος οταζ 
617,33 1μερες ὅς τατα Τὴ τοπηρ.ἰητῦο- 

ἄποειε ρεϊητας σοτοῖϊίις εἰ Ο Τετεη- 
τἴπ|5 {Π|0.0]. 627,37 Περσίδος οοη- 
(ττϊθεη ἀϊς ἀεςοπηθῖγοσ ἃ ρίεθε ἀεῖ- 
Θηασι ρο[υϊδηττιθιιη] 65 9,54 Πορος 
4 Οἵα οἷς ρεῖ ἰεέρατος ρεῖιος Ἀοπηδηὶ 
6γ6,38 Τιεραϊατοτες σεηταγίδτίς οο- 
ΤῊΝ ΟΥσαπῖυγ 680,6 [εσος,Δητε- 
αυδη} [ἢ τα θυ] ας Γαεγδηταγ, ρου θ]οΟ 
ῬοπουιπΊ ν᾽ Γογι αν Ἔχαιη 1] π᾿ δ οἴ ἢ- 
τος 6δι,3. Πεσηῃ ταρυΐα ἀξσεην, 
Οὐτασογαπη ἰςσ 5 ὃ ΡαΓΓ15 ςοηίας- 
τυάιηιδας ςοἰ εξ, ἐπιυτατίσας ςο- 
Τλἶτιῖ5,1η Ροητ ἤσαν, αυ σαγαπη ὃ τος 
τίηις. [ἀσοτάοτιιπι σο  εσιν ρτα εηιῖα 
ςοηῇεηγατα, ἰη ἐπλϊ πη ΠΠΊπγο ἔτ ἴο- 
(ὁ οτίρμπτυν 681,4,.17. ΠορᾺΠΊ τά- 
θυ α ἀμα: δα (ὑρετιοῖς8 χ αἀάϊτα 6 4, 
ι Γεσαπ ταραΐα ἀποάεςὶην ἃ ἀε- 
ΠΟΠΉΜΠΓΙ5 ΠΟὨ [ςτῖρτα; ὅζ ἰη ἴοτο ρτορο - 
ἤτα 97,41 Περοα χαὶ ταδί ατι πῇ 
σταυἤηης 715,20. ἘἙαγιηάειη [τᾶ- 
Θανεηῖα 782,786,787,78 8 

Ἰερυηι τατο!α σοπΊΠ, 18 πη γατὶ- 
Ῥιι5 337,15. Τεσιηι δί ἰατὶδ ΟΠ οάϊα 
Ῥέπες τέρεπὶ 87,90 [(εσιῃ] ττγαηΓ- 
ϑτεΠίοπςς Ραξπαγιπὶ τοῖγοῦς σοοτ- 
σεπάς 46:,:ς 

93,4 Ἢν 

4.4} 1τᾶ5 734,16 
1Ίθεῖς εἰοσυ! 39 6,36 Τίθβετε ἀΐςεη- 
ἀκα (ξητεητία ἴῃ ρα δ] Ὡςροιῖὶς 732,28 
1μδεγε!οφαὶ ὁροσίεῖ εὸς φμΐθιι5 χορ. 

(δϊὰ5 οοτϊ ς 695,29 [θεῖς Ἰοφαὶ 
Ῥειϊου]οίμιῃ εἰς 454,7. [δειίοσ δσος 
ηο (προ ρογάϊτ ἢ. ὁγοβθ 

1δετοϊηατς Ὀτοίεγρίηβ, ἌΝ 
ΓΑθεγα!α Ατῆση. Ἄϑοιο, 

1λθετατῖο ς πηοστὶς ροτίςα!ο, Δοημ τη δτ- 
ΡἰΠτατα τὶ όζει, δ 

1πθ οτος βοὴ ςυρίμητ πόρος, Δξ πηΐπιθο 
θεῆς ἐάδιοδης 607,43. ΕΒετῖς ἀε 
τῶτὴ ἄλγε σορεῦαπτις σαὶ ρει 
Ροτοταηῖςδο,:} 4 {δος σασήσθο-, 
ΔΏΤΌΓ ἃ ΡαΓΟΠΓΠΡὶ5 721,16 [ἰθεῖο- 
τασι σἀποαπάοτιαπὶ [εχ α ἀ οπγαΐο ἰδίας 
88,8 1λδειὶ ἐἀυσαπάϊ νε ἀἰσαμον εἴς 
τλαϊ οσιθ 5 513,17. ἐἰδετῖς ἐπ ρτοάίίο.. : 
τὶς ἐγ πηας πο ματοῖς Βγατης 28,14 
[κθ τί αιιατη τα ὃς αποπιοαο ράτεη: 
τίδις οδ ἰτίξε] 96,2.8,.41τ ΕΙΡΕΙ ορτ 
φοἰϊ, πα σηιπη [εἰ ἀολμπι 153,46 

1μθετιατς ἀεἀοτίαπαν. οαγηῖδις ἰπηα, 
[ΠῚ 27.4.,4.5.316,70. 1ιιθεττας κι π 
θιι5 ΒοηπΙ5 δι πη ηἰἷς ροτίου 712,17 
ττῖὰ εἰ ἐχρυ 5 401,31 {Ὡῆρε αηλτὶ 
τυ 256,50 [ιθογίας ρεορταφοῦν 
νἱηἀϊςαη ἃ αύδαι αἰιεπαπῃ {πηροτας, 
Ιότν,ν 1Ὀεγιοτιδ γί ἀἸ σατο ποι 2 
τεξετεπία 26234. Εἰρεττατιο 
1ᾳ 0115 τηϊγα μάτι Π1 Διτ ἀφ πυπαπάμ 
370,47 Γάροτῖας γοῖριςου πῆι ῃ 
ἀάτο οἰμία πη τιτς 267,1 

1πΡεττὶς οἰμίταῖεηιν ἀοηανὶ Πιαῆν Τὰ 
216,1.127,9 

ΤΑΡιά τοις ΜΠ Ποῖτα᾽ ροσθα 50,12. ρτγα 
ἀϊπενίποσς, ρετηιοϊοίαπη, δι ρει σε 
ΡΓυΔτιπα ἢ 

ΤΑΡιτῖπα’ Ν ἐποσίς συγ πὶ ᾿ 
1ιθτί (αοτὶ 59,11.627,325. ΓΑΙ [Ἀετὶ δι, 

σΟΌσΙΙ 736, 

1λοϊηΐας Μᾶςοτ, ἈΠ. 6,45 Γἰοϊηϊας Νο 
οοΥ ἀς δ1υἱα ςοιπρτείπους ας ἰζ 
Ρίευιτ 7γ7γό,,.6 [μεοϊηΐας Μ8ςι 
ἐς Βοιηυ}ι ὃς αὶ απηὶ σοπεεητῖσ 
(οτιρί.777,57 [μείους ἄς Τα ᾿ 
ἀς φιια γοτα ουῖς αας,28 410 τπις 
τὸ Τα αυϊπίαπι ΡεσιιοἹ ἴπ γερο ΠῚ 
ΠΝ (ςεἰρίοτις 211,41 
αυϊά {ςτιρίογίτ 314,3 Ἴ βεαίοὶ 
δ ρογθαπ νυ] το ςοπῖτα ΑοΙ ᾿ 
Ρ[αἰῖο εχ οι ρα ρηαῆς ἱπςουίας 
τε (τυρῆτ34.9,12 ἀϊέξατοτίς 
δὉ ΑἸδδηὶς ἀσίπτηρειηι τγααί 
35. ἴῃ τοπιροῖθπι σχαρηίης πὸ 
σο5 41' 

Το Οὐ εἰαάες ἴῃ Ρασιθία 
Ο, δὲ ΡΟ ΤΙοϊηΐ:, 4 ρίεδς σγοαητοῦ 

410,21 τὰν 
Γλέζον ῥα ἐδοφέρος, ςι!Π] ὙἰτρΆ ἢ 

ἢ 

; 
ἱ 
, 
ἱ 

ἐλ 

ἢ 

ΠΝ 

ΠΝ 

ἃς (ξουτὶ ρταῖθας ΤΟρῚ 195,4.6.19{ 

Τρσυτγιην (τάς 9,5. εχ Ιταϊϊα ἴῃ 

τοίταξαγιπι νἱγρις ςαάοτο ἰδ 
496,13 ςοπῇι!ς πὴ σοητγα τῖδυὶ 
Τα πὰ ΠΥ Εἰ γα πὶ τασῖιν 40 4,0 τ 
ὥλοιες σοηίηϊπι Τα {πὰ ται δαπὶ ταῦ σ 
τυδοτοιῃ Πιπηηλουςης 44.4.32 [ἡ σ 
ΤΟΣ ΧΙ 99,9 [ἰθοτος ἀποάεηϊ 
(ξουτη 5 ἃς ξα(ςίριις, παι! ὶς ἃ 
αἰτία ἀητεειητ 682,42 [πέζοτοπ, 
{υ ει πα ΤΩ ἔαοἰςπτεπὶ τε δαηὶ ἀο ἢ 
Ῥείο ίᾷχο ἀειςετοηπίτιης ὁ 3 

ετηϊσταιίο 18,4. Γίσυτος σεῖο 
τγαῃάϊτι ρτο μι θοης 33,43. ἱπνερ, 
ςερτὶ Στ. 
Τ ρας ΒΕ Παπὶ σαὶ Ἡογοαΐς 

ΓΙτητος ἀδοι πη ηὶ 790,44.7 ᾿ 

1ϊησυάγαπη {πη ἀο ὅς ἀϊυοιῆο 
. - ἈΙ Ἐ 

Ροριυ]ὶς 23,33. 1ἱπρια; ομαγαξει πὶ 
πδοχαίς οδίδγιᾶιας εἰ ἀφ πτα 7 ᾿ ἀρ; 

Τητῖς ἢ. οεῖρο δί οἴξίαπι . {πὸ Ὅν 
11[1λ,πιεῖγορ. ΑΒοτῖρ. ; ἡ Ἢ 
1[πτὸς ργαυίοτος ροηε5 γοσοπη 87,1 

τεσ οῖτο ἀεςί φις Βοπιιίας, αἰ ϊΑ5 αὶ 

ΤἩπολγιπὶ ἀείςτίρτιο δυσυγαὶῖς ΕΝ 



. ΝΌΕΧ ΚΕᾺΚ. ΕΥ ΥΕᾺΒ. ΜΈΜΌΟΝἊΑ 

᾿ ααΒ ρεῦ «ἴΐος 98,46 [ἴτες αιλίες 
ΒΡΪ τειτυαγίς Τα ]ἰυι5, ιι 4165 45 ἰμ- 
ἀϊοίδυις ἀεπγαπάλιϊς 21 8,4. [εἷτος ἃς 

᾿ φαυας ητιη ἀϊπάτγιιπὶ τοηροτς ἀϊίσε- 
φῥιάρδησαῦ 

 ]ίατα ᾿πτυ τ Ευδηάετ 26,:8.773,33 
᾿ Μμττοτ5 δητι ἡλι5 ΤΠ [ςτῖρταδ εἰ ρι15 16,4. 

Τμττοτῖ5 ργ ζ 5 ἐπίςτίρτιις Οἰγροι 257, 
9. [μιτοτῖς Οταοῖς γοτα!τ5 τηοτρτα 

᾿ς φοἰππτηΔ ἰη Πίδλης 230,,5. [τῖεγα 
{ἀτίρτοτοπη ργοάϊτ 282,5. 2 ὃς 1 
Τἰϊτοτα βέλιτία 255,44. Πἰτζοτα - 

᾿ ἐἰα αθΐσηοτιο Βοιηίης γοάάμητιτ γῖ- 
Ῥυηΐς ρἷ.63.4,32. [ἡετεγάγαπι ἴῃ ἀἰςἰα, 
οἰ γορταρθμτη δίς ΠρΊΠ πὶ 2.53} Ὁ 
ἀτογασιιδ ἰἀ1151η ἔοτο 709.39 
γολτίο ἀστὶ ΡΌΘΠΟΙ 1π φαϊπαιεπηΐατῃ 
541,24.1.43,.16, Ὑίς δὲ δι6,36 

“ΚΙ Οἰἰπι ΠΕ] εσο5. 14,35 Γοοτὶ, Αἰδς 
τοἰοπία γ76,36 
"5 (]] τ δἰ πα! 4 οι5 292,19 [.ο- 
οὐ ἴπ ρταεῖο ΑΙ σπδτις, γε σἱοίς τὰς 
εηάιϊις 166,47 ἰμοεὶ πτυταῖῖο ἔατα-- 
Ἰεπὶ οἰδάειη θη Διοττῖς 563,42 [Γο- 
τοταπι ροτίτῖα ξιρςπῖε5 πγυίτα πη δά- 
ΤΠ 313,31 
ηρσυΐα, Υ οἰίζοτιπι ορρί ἀτιπΊ, ςαριτας 
αθοίιυιπιο (οπλίηΐο 411,38 σαριτας 
αἸΜεἰοῖο 09,4. δά Ππουρυΐαπι ςα- 
{τὰ ἰλοση οχεῖς, 411,34 
πρυς, ορηοπηοπ ΑἸ 736,17. οο- 
πποπιςξῃ ΓΆΠΙΙ 317,46 
υαχ ὅς ὈΪαπ τς 39.4.30 
ταῦϊα 5αηγηϊτι ι15 νἱς  Πἰδ [5 Ὁ. Π]ο η- 
Κι αρταῦ 741,4.) ἀδσπιο 4 Ἀθη. τα 
γα  ΟἸτ Δ ΠῚ τος ριμητατ 742,12 ἃ 
Ξαθτίοῖο Ππρεγαῖὶ 744,29.747,35 
τατίι5 ἀς ΞηοΑ αυπ τοίσιας 774,2»: 
᾿ασαίίας ἢ.1}1 77551 [πραια5} Ὁ. 
773,39 ἰιμσατίις 0. 1111 
776,39. ϑυηταυ! Ση αζεησ τ Δ] ητ, 
ξὰ νεεῖι5 ἔοσταξ ποπιοη εἰ ζκέρα- 
"ἐκόν σαὶὰ5 πηοπτῖο ας 774,45 
πα; τα ΠῚ 110,43 
ας ε ππσασχοης [ΓΔ ποπηϊηατας Ταγ- 
ΠῚ) τὃς,4.6 
τεῖῖα νἱοίατυγ ἃ 58εχ. ἀτή ηῖο 262, 
6. ἰρία ΤΕ Ἰητοείπηὶς 263,24. Πμαοτος 
ἰαἰδυάατιίο 273,39 
ποτειίας ςοη[ι] 624,43 4Έηιο5 ἀε- 
γε ].τ 625,26 ἀε “Ξ4υΐδ τεϊαπυρῆας 
616,39 [. (μιοτοτίῃ5 ἐς ἀσςοπλμτο- 
πη ροί τ] τὶς αυδη} ἀἰχετῖς (ξητοη- 
ἼΔΠ 697,31 

[ογετῖας ([λιοτοτῖα; ρατοτγ) νΓθ]15 ρτα- 
πδτυςη ΤΑταυΐηι! αὐίξητία 273,28 
αἴοτγεχροίς οἰςζξοθτεσες 269,44. 
τ7όις ρζο ΟοἸϊατίθο ἰητογοραις ἵπ 
τοποίοης 286,50 ἴῃ σοη[ιίατι πγο- 

ἥτυῦ 291,24 

αογοτίας, Αἰ ογῖ ΠῚ σοη [15 ΠΟΙ στα 
ἀ93,, ἽΠποτοιία5,ςΟὨ α]Αγῖ5, ν Π115 
ξρορ. Ἀοπι. ἀμεῖθυ5 294,38 ἰα- 
πυρτοξειτουτ Ἐργοϊίο 295: Ὑ.}ὰ- 
χστίας 1 1 σοηία] εὐπὶ Ὁ. Ν ΑΙοτῖο Ρο- 
οἰΐσοϊα 307,31 γι αἰετίο οοϊϊερα Πις- 
ταττῖς 310,9 
Ἰ-τῇ Ββοπείϊατὶ ἡ Δητεροηξαῶ 42,29 
Ξατοῖςς ργαοϊπεξξι 476.) {πέξζατο- 
ΠῚ ςοΥ ΤΑ ΠῚ ΠΔ 480,4 
᾿ς οὐ ἀοπιείιίςος ὃς ηςοεῆατιος 
501. Γαδ μι] ου5 τη Πρ πίιπι 
᾿ἤτοτιπὶ ἰάε πη αι! ρτορί 17 πεςς 
τ,24. Τυέζας ρα] ςις φὰς ἂς ρτὶ" 
χδτας Οὐδ τα ἀςπὶ Ματοῖϊ 530,.5 [κ- 
ἥἶὰς ἐχροῖς ἕστο π0}}4 Γλτίπας σεητίς 
Ἰοπηὰς τη νἱτίτηο με ]ο [νμτίηο 355,8 

ΟΠ ἀρ θτες ράπηὶ 513,6. 116.150 [{- 
Αἱ τα τὶς ΒΑ Ὀϊτισ, ρσεης ἰηἴγ. ς18,}1 
 Ζ πιο, Εἰγυίςιιπ) ποπλεη 184,40 ἃ 

Ταιααϊηΐο ἴῃ [κατ Ινν ς αν 5 τη - 

τυπταταγ τᾶς, 46 Ιμισιυπιο Ετγυΐσας 
Ἰλουλμο ἔδιτ [ρρετίας 10 4, 4.0. 105, 
16.109 8,4. οσουτηδῖς 1ο9,6 

[μιςο ουΐαις 5 Ριογατ σθηΐι5 290,23 
1ιυαὶ δὲ ςεττααλίηα ρα]. ζζϑ4ὸ [1ὰ- 

ἀϊ, (δα ςοτταπγίπα ροίξ ροπιρᾷπι Ποτὶ 

(οἸἶτα 479,5.70 [μια] ρος ἀειεξξαμη 
ὃὲ ἐχΠ Ππνἐ} σΟὨΙ ΓΑΙ ΟΠ ΠῚ 323,25 
Τιὰάι ΠΟΙ ΠῚ τηςσαγία ἱπτοιτασθατὶ ἀὰ- 
Ρίο πγαῖοῖς [ἀπηρτὰ ἱπΠπδιγαητογ 36 6, 
23. λυαι (ἀςτὶ, ὃς νγθὶς ποπιίπε ἀϊξ! 1 
313,17. Τνάὲ νοτίαϊ φυδηάο δὲ η8η - 

τί δ ἰπγ ρος ἔχε! 475,18 [μά ϊ τηπἴαι- 
ΓΑτΙτ 4ὅ0.,29. [Ιοιιΐς γοςς ἰηΠζαυτατὶ 
ταθξτιτ 472,46. 1κἀ1 ἔσῃ θΓο5.291,13 

Τιυάϊοηςε5, δὲ {4}, 4 Γγ ἀϊς ἱπυιφητοτθι5 
ἀεηοπηϊπϑτὶ 130,42. [μάϊοηο5, 54- 
Ἰίογιιπν  πιᾶσο ηπαάδιῃ, ὃς 4. ἃ τητοῦ 
νιγοίαυς [τ ἀι(ογΙ πη! οἷς 130,44 

εἶτα Γι πηϊππῈ ἀοοοηομς, γείρειί 714, 
33.7210,14 

Τ1ιηᾶ: το ΠΊΡ ΠῚ 114,8 
1μαηατὶ ἤσωτα ροττίςις 201,7 

114 ἱπξαητα 5 γθογα ρταθεπς 6ς,12,37. 
777,1} 
Παρα,, ΠΟ οι τ ο5 71, 23.777.21 
Γιραπατγία, πη θγεῖγιος} !α: 777,2» 

Παρετοαὶ, ΛΑυκαῖονίειι Λύκαιον, ΠΟΙ 25, 
39.67,15.777,39 [ροτοα! α,  ε Ατ- 
οδαϊο!η Ποποιῷ Ῥβη!5 67,11.777.30 

Τυρὺι5 δέ Δ40114 ἴσποπι ίροητα φοςεπίϊπι 
ἔουξηι48,26 [μιριιδὶπτατο!α Ματεῖς 
ΟἿΣ 777,16 

1υγατο Ἀ408 ριιγα 478,40 [ἴγατο 
ΡΟΒΙ σα ροίε οἰαΐαπι ργοάίτοταπι ἱπ-- 
τετοπιρτίοηςπ)3:3,.8 Ταυβτατίο τὰ 
ἐχρίδτιο νερὶς ρος ὈεΠ Πα πὶ ἑητεη} πὶ 
6.43,,6 1 υΠτατῖο ὃς σοηίρίτατίο ροίξ 
εἰεέξοστερες 277,41 Γυξτατῖο οχ- 
οτοίτις 225.32 [υϊεατίο εἐχεοίτι5 
ΡΟΙῈ ΒΕ Πῆν σαπὶ ἐχί δ ι15. ὅς Γιατί 5 
354,18 [μιἤτατίο ἐχεγοίτας δῆτα ἐχ- 
Ῥεάδιτίοπεπὶ 613,8 

Γυϊηιπι 2.5.5,38 
Τμιπις ἰλεγτίς! ὃς (σατγτ!!ες. ἴῃ τε τη ρι5 

477,9 
Τγοάου ες ἀμ 9,22,.7.80 11,5 Γγοδοηίς 

ΕΠ χχα 9,3» 
Τγοδουοβ  [γοάοης ἀεποπηίπαπτυγ ρο- 

ΡαΪ αι δητς ΔΕ έϊ, ὃς ροίξ Οεποετὶ ἀϊ- 
ἄι 10,13 
Τγςαοηΐα οἰ Τπὶ ἅ παης Ατοδάϊα 77,24 

Τιγουγσας Εἰιπ ΟΠ. ταζοτῦ (ΕΓ το ᾶςε- 
ἀπυνοη δ ἰοσες ἱπηροηΐτ 113,8. ΔΠπ 
Ἰορες πὰς δὸ Αρο πο ἀςοοροτίς 122, 
41 ῬἈΠΠΑ πγιτιᾶτα5 ΔΟτειδῇ.93,}5 

Τγςοὰς Ἵ ΒΕΙΆ 15, οἰγπηριοηίςα 676,43 
Τγ4ϊ πγαίογος ὃ ροίϊει 2Σ1,27.22,20 
Τά , νάοτιιπι ᾿πμσπτοῦο5 130,43 ᾿γ- 
ἀοτιιπη τοσεβ 4110 Βα Ιτα νἢ 191,37 
1γάϊα,α " γάοτεσς ἀϊξξα 21,29.22,2.4 

1γτϑ; ἐδαγπεα (ερτιοἰνοτίες 476,15 
Μ 

ΜΜδλςαῦ Οτῖδῆι ΗΠ] 15 15,1 
Μαεοεάοηία ἃ Ἀοπιδη!δ [ίισαῖα 3,37 

Μαςεάοπίοσαπη ἱπιρογίπι 2,34 
Μαροιίπις, Θεσδηῖ σοση. 417,7.737»4 
Μαοβαῦ ρείπιιβ  ΥἹγρ ο αυὰ ἤρηιῆςα- 

τίοης ἀϊέξτυς 77᾽.,.0 
Μαδαιίοηϊς εἴτι 8 4738,41.479.10 
ΟΜ καΐας ττῖδ.Ρ .ντ εἰαίας ἃ ςοηΠ: ςς 4,7 
Μαριἤτατυϑ ἴῃ ᾿ἰθετα τορ.4υΑ 15 εξ ἀς- 

Ῥξατ:γό,4 Μαρίπτατις δὲ ἀιρηίτα- 

το5 φυΐδιις ἀεθοδυτας 148,5 Μαρ!- 
ἤτατιις ορτἰπιὶς αϊδαίαις ἀα᾽ Δάτας 
61:7,,0 Μαριπταζιιπα ογατιο Ιε- 
φἰεῖπνα αυα 630... Μαρ πτατυς Ἀο- 
της ποη π| δυίρίςατο ογεαθδηταγ ο- 
Ἰπλ8ι, 28 ΜαριΠτατυῖ οτοληἀοτῆ 
ἴὰς ρεπεσρορυίιπι 87,26 Μαρ!ια- 

ταιπι ἀπιἰ η ἀοτιπι ἴπ ΡΟΓΠΉΓτΙτΩΓ 
ετίαπι Ρἰερεἰϊς 469,.4 Μαρίπεα- 

149 
τα ἰηἰυΠι| ρορ. Ἀ οπιδηΐ σότοῖς οϑρῖ- 
ταῖς 292,37 Μαρ ῆτατας τη αἱτὶς οἰαΐ ὁ, 
θὰ Ποὺ γετποηάυς 286,27 Μερ!- 
{ϊγατι ἀεοςἀςηάυπὶ ἐχαζῖο Ἰερίτίαιο 
τόπηροῖς 647,46 Μαεριηταιυς ἐερο- 
πιτογ Ὁ ἤρηα ἀϊαΐπιταϑ φάϊτα 736,21 
Μαρπῖγατως » οἰαρίο πῃροτγῖ! τοιηροτα 
ΡταΠηϊτο,ρυμβτυς ἢς 689, 32 
Μαρπϊγατιθις ΠΟιι5 πο {ἰμιτ ἱπιρο- 
ἡςηἀἃ Οαἰοία ΠΟΠΊΐΠα 336,1 5 Μαρί- 
Πγατις ἀμπαῖ119,..7.268,,8 Μαρισπ 
ζγάτιις ἀπηὰὶ ἀριιὰ ΑἸ αῦος Ροΐὲ εα- 
Πιηβαπὶ {ξγρο Γορια πη, ἀϊέξατογες 
Δρρεῖϊαιὶ 337,35. Μαρίπτατας ἀηπιος 
δί ργίματοσ οἴμῸ 5 ΘΟΓΓΙς Ἰεραπν Πηιδις 
ἰηοἴμάι νοϊαητ εἰ 620,27. Μα- 
διϊέγατις ἰβοτοίδη ξξις ὃς Ἰπυ] οἰ αὈλ]ς 
410,29 Μαριτατις [Ἀογοίδηεϊ πες 

ε]}Δ οὈποχίϊ 601,24 Μαρηῆγατυς 
 οαπι ἰδ ογὰ ὃς ρίεηα ςοἤ]ογα πη ἔλέϊο- 
τα 14; ροτοίϊατς, ἀιξξατιιγα 333,4.2.326 
τς Μαριπῆγατας σςτοτὶ ἰθτογγοσηὶ τεγὴ -- 
Ροῖς Πίσηι 557,59 Μαρίτατις οπιπες 
18} ἀεςςπλιηγουιπ) ἱτη ροτὶο Δητίιιατξ 
680,19. Μλαριῖγατας πηίπογες 788,55 
Μαρπγατις πλῖ ποῦ ἡγαϊοτὶ ἔαίςος δὲ [δα 
εὐτες (ὩὈΠλπτῖς σός Μαριτατις 
{ἀπιπηΐ νπὸ ἐο ἀεπι4; ἀῆπο ἀπο ξιετγᾶς 
Ἀσοπηδ;, σοπίμ!ε5 δὲ τεϊσιηὶ πι]ίταγος 
736,34 
ἀρ Ὡς ΡΟΝ ἰεραμι ὃς γεῖριτατεῖα ςὅ 
Τλ114337,12. Μαρηξγαδτιις ἐ Πτε! σατο - 
ταπη ρίάσυα ἱπηριιηῖτα ἀἰηλίιτας, ἄτας 
Υἱτειος5 1 ἰς σοηιιοττῖς 159,18 Μαρὶ- 
{πτατίδιις ΘΠγπ! δ, ρεγπηιτίτατ, ἐο5 φαΐ 
Ἰηγιηοάςείτε αι ςοητγα Ἰερσες δἀιιςτίυς 
[πᾶ ροτοιαιξ ἐρΠξητ, πτυέξατς 67.4.30 
Μεριηῆτατας ποποῦ, εὖ το τ ΡΑτιγιδηῖ 
Ῥοτειζατεπη ο6,.7 Μαριἤτδτας ἔπ- 
Ττοξιἑϊοτγᾶ “πάτο (δ ἀτεῖς ρταῖτε ἀς- 
θεῖ239,29 ΜαριΠταζις νεῖοτες [9 
Ἰρίογιιπι πηδδιῦ, οριις ξαοίεθαοι, ὃς ἴπ 
ἔταρὶ ρδαρετίατε (αρε οδ]αῖος μοπο- 
Τοσ γοοαῦδης 64.4.32} ΜαριΠτατυῖ 
ςοπροιά],Πγ αἰτοῦμαι τοῖρ. θοπογιπὶ 
φΑυΠΠὰ οἵ 543,43. Μαριτατις τυ 
εχίςαφητοηι πηι ηΠἔγα πη ρααἶτε, ἰσε-- 
ἀϊοίαμπι 618,31 

Μαρπδηίπηα ἱηρεηΐα ἃ ἀεργεςατίοηιδι5 
δι [ΙΔοτγ Πλ15 ΔὈΠογγοης 443,11 

Μαδρποζιμην ἀφομπὶ ογρία 91,47 
ΜΜδιογιιπὴ σοηϊ5 ργοχί πὶ (ξοιηἀῇ ἄεος 

Βαθεθαυταῦ Ποπογες 6 96,22.721,14. 
Μαϊοτυμη Ἱπά!ρεπατῦ οπρα (οτος πὶ 
[ο]Α ποδηΐτες 14 8.8. Μαϊοτατη νίγίι-- 
τε5 ποη ἀξάεςογαη 695,4» 

Δ. Μαια (δετα; ἃς το] ρ οί: 681,35 νάϊθιις 
Μδι5 ϑατυγῃ!α 30.231: Ἰάϊρι5 Μαϊὶς 
πηδοιτδτ τηουπε ἀςςεπημγι 682,21 

Μαΐαᾳ Ὀοπὶβ αἀπηἴα 5.5.9,10 δόοῦο 8[1- 
αυοτειπρεγάθτυγα Ὀςο307,47 ἃ - 
Ρἰεατογος ποστεάάμης 675,27 Μαϊά 
Τα ΠῈ 5 ρΓ ΟΡ. ς 84,8 ΜΔ4]4 ρτὸ πλ8]1ς 
ποῦ τεάάεπάα 3123, 47 τηαϊ!ς πνεάϊ- 
ςαὐάλ ἤοὰ ἴσης 696,18 ποη αἰξε- 
τοη δ, [ς 4 ἴῃ τοῖα! πὶ ργοῆϊρ4πα42 144» 
47 Μαϊοτιιηλ πογεπηέητα ᾿πηρεάϊεη- 
ἀ436 Μαίοιιιπι ἐχεγοπηιπὶ Γεπηο αι, 
ἀε!πέξοτυπι ἐχρίδτίο, ὃς ἀϊαίηὶ παι π}}-- 
ΠΡ Ρἰαοατίο 499,6 

Μαϊεάιέϊα στγαυίτεῦ ἐχαίρεγδης δηϊ πλιπι 
χ89,:1»: - 

Μδι}1θοηὶς [εσεϑ νδὶ ἔεγαητ, ργωτεητη- 
πγὰ ἱπηπγίπος ρεγηΐςῖες 630,,3. Μαϊο- 
τὰπι σοη πετιιάϊης ρείοιεβ ἱπάϊος ἢ - 
τῆι5 696,5 ΜαἸοτιπὶ ἱπηρτοίτας θο- 
ἰς ἱπηϊτα ηἀα πο εἰξ 353,4ς 

Μαϊϊτίοία {Πα 174,47 
Μαπιεῖςυς, ργῶποπΊθη ΖΕ ΠΉΠ ς5..4.9,39 
Μαπλεῖςις, "Ξ ανΠΠ σορηοπιοη. 794, 
43. Τάς π “ἘΠ 4181 σον ποπιίπδης 
τις Μαπιειοίηϊ. ; 

{πὶ 1) 



Ζ76. 
1. Μδιαϊ ας οαπὶ Τ᾽ ἰζ ]Δηἰ5(]5,Ἀ οπλά- 

τς ἔεετ πρρετίας 641,54 
Οὔλιιις Μαμλις Α Ταγαυϊηΐο σαποσ 

Δαϊοι(οἴτατ 246,45 δῷ Αἰτὶς Ταγημίητὶ 
φεηοτ,αῦ Δ[115 6 σθποο ηεροϑ εἰς ἀἰ- 
οἴτογ 343,5 ρτγοςοτίτατε ὃς τοδοτα 
ξαὶτ ᾿πΠσαἷς 350,25. οαπὶ [,Ατίποταπι 
Αὐχ!!ἰς ΤΑγχυίηῖο (ΙΌςετο ςὄτγα ὰ ΟΠ. 
Ορεπὶ ἔειτ 293,,7 Κοπι. ἀρστιρορυΐα- 
τις 297,70 ουπὶ Ταγαυίηϊο τορι άϊα- 
ται δῦ Ειγιίοὶς 30. 2,47. ἰφτγοοίηῖς 'Π τ 
ξείζας Ἀοπηᾶπος 304,12 [ἀτῖπος ἃ 
Ἀσοηι. (Οεἰετατε δϑίτγαϊις 316,20 ἷπ 
Ἰλοπιδηος ἱπαςβίτιγ αι σοπηἰτἰ!5 Γιατὶ - 
πῖς317,22.326, 8 οἰαπάε[π᾽ηλ5 ἰπ ντθε 
{ξἀϊτίοπος πιαομίπάτιτ 319,1: ΟΠὶ 
5εχ. Τἀγαιίπιο ΓιἈτίηάγιιπι σορίαταπι 

 Δαπετίας κοπτᾶπος ἱπιρεγατοτ ἀϊεῖτας 
31:6,ν6.34.3,16 οὑπὶ ϑεχ. Τἀγαυίηϊο 

. Ἐχροαιτίοηςπι αἀἰπετίις νγθεπὶ πιο]! - 
τὰΓ329.17 [,Ατίηϊ Ἔχογοίτις ἀεχίπι 
φοτηι ταεῖαγ 34.4,45- οαπὶ “Εθυτίο 
εχ ργοιοςατίοης αἰπιίσας 349,25. αὉ 
Ἡετγπλϊηῖο ἰητετί πίττα 350,27 

1 Μαπηΐας, ει Μη] τς 16,» 
Μαπιατίυς ορί εχ 130,31 
Μαηεοίρίογαπι ἀμτα τγαδξατῖο 361,47. 

36:,6 Μαπείρίογιπι ποτε νεπάϊ 188, 
13 Μαληεοίρίοτιπη πηδαιπη πο 2.27», 
33 ᾿]υγὰ τη δεγαϊ. 

ἽΜλπος,Ιοιδ δὲ Το ατὶς Πἰὰς 21,22,3»Ἅ 
ΜΜδοΐρυϊυς ξαξαί,ρτο ἴσῃμο ες. 777,40 

Μααϊρυΐατες νηάς ἀϊᾶϊ 777,41 Μα- 
πὶρυϊαγεπι ἀεὶ ἀοίοτίτ, (εἰρίαπι ργοαίς 
μοίιθις τό7,ν 

Μτηλς, ρταποπηςη 6 82,8, 8ζ αἰ τδι, 
Μη] Τοταιδτὶ ετσα Πϊίαπι ἐειιεγίτας 

97,1. Μαηΐτις Εἰίαπι οὐ ἀείεττιο- 
πεπὶ ρα 1] πέρας ς46,»5 

ΑΙ Μδο πο σοηία] 59.4,10.ἀε Ὁ εἰεπιιθ. ο- 
υαῖ 794,36. οἱπὶ ςοἰΐςσα ἴη Τά ς πὶ 
νοζαταγ ατγίδ.Ρ]. οὐ περί ςέξαπιττοπὶ α- 
φτατία πη 595,19 ΑΟΜΔηΪ 5] εσατις ἰπ. 
Οἰαοίδηι δά ἰςσ.ςοΠ]Π ρ. πλϊττίιυτ 676, 
38 δε ἀεσεγη"Γ 680,13 

ΟΜ δηϊ τις, οοηίς ὁ 5,1. ΟΟΜδη] τεπς 
τοτίπ ὃς ἐ4 15 Ορεΐ πηι Πα] πλίης τά- 
ὧϊα ζό3,,.0 ΟΙΜδηϊίες σὰπῃ ἢιϊ5 Ρε- 
ἀεὶ ργα!ο Ν εἰεητεβ γερεί πηῖς 568,9 
Ἰασαΐο ἰοίτμτ ς 68,40. οοςοῦθιτ ς69,14. 

εχ Μη τις, [οο ΠΟΥ ἀπχ 714,2 8,33 
Μληιϊθες ἴῃ σοΐσι (Ὡ Ὁ] τὶς Π εις ᾿πυ 0 

ΟΠ ρΆτυτ 741,15. δ Σός6 Μαυΐδθις ἴῃ 
εοαἰαπα δ ατῖς Γλεμ5 Ἰπ! χιια [επτρητίας 
τεῆιὶς ὃς ντοτ ἱπιρίοτατυγσι)ιις Μα- 
τυαπὶ αΌ] το ἀητε (Δοτιβοίπιὶ 4.78, 
39.479,, Μαπιι γηᾶ οἰ Δτηλΐβ ἀς- 
ξεηίοσιῖς αδίοις 4327.1 

ΜΜδηυαγίας. δίῖες ξαξξίταθαης ᾿παμ]τηὶ, 
Ὡοη οἴπ65 483,27 

ἹΜειπυθίατγαιηι οἰϊεπτιατῖο 48ο,11 
ἹΜ:πα πη Πότ πὶ ἐχαηλοπ 218,30 
ἹΜαταιβοπηία ριρηπα 291,24 
Αὔσὰς Μογοῖας 'Ναπιας ΡΟΠΊρΙΠ εχ Πα 

πδροΚ 136,4.176,22..77,27. Ὧῃ Το 
ἩΠΊΠΟ ἱπιετῖτας αόξου ἔμετῖς 176, 
21,4. 4. ΓΟΧΟΥΘΔΤΗΓ 177,18 ἃ ρΔοὶδ ἴλι1- 
ἀϊο αι δ ε}}1 ρεττγαβίτασ 178, 2.0.1 τορ. 
4υα σοῆοτίειδ.,;ι φααπηθία ἱπιρετα- 
αἶτόι,24.18..,1, Αἥποὶ Μάγοι! οὔϊτιδ, 
δι ΠΠπ| 184,2 
Μιτεϊογασι ([. Απςὶ Ματεῖῖ ΠΠοτιιπι) 
οτιπηϊηδτο 217,24 Ματγοῖϊ εχἤϊο 
Ῥείροταο ὃς θοπογιπη ργοίοείρτ, πλ}}}- 
ἐζωπτυῦ ΖΙΠΠΙ 

ΟΟΜ τοῖις φαα! δ. ραγεπείδας οἵτιισ, ας 
θὲς νἱγιιτίδας ρταάϊτης, φαᾶπι σηᾶ- 
τ14π|ΐη Οοτιο 2ηὶς ἐχριισπαηάίς ορε- 
ταῦῇ ρτς Π τοῖς 412,36. Οοτίο!ς σαρτὶς 
ἴῃ Αὐτίάταπι ἀποαις ἐχρισπατίοης 
Ῥτανοίταπη πάιιᾶς ΟρογαΠὶ 413,28 οὉὉ 
Ἐτυρα!ίτατοπι ὃς πιοάοίαπι αἀπιῖτα- 

ΙΝ ὉἹΟΝΎΘΥΥ ΠΑΣΤΙΘΟΑΆΝ, ΑΝΎΤΊΙΟ. ΚΘ Ν; 

τἰοηΐ εἴς 414,20 Οοτϊοίαπυς σορηο- 
ταϊηδτιγ,, οὐ ἔογεΠππὶς παυαῖαηι ἱπ 
Οοιϊοίογιπι ἐχρυρηδτίοπα ορεγᾶπι 
414,33 δἀποτίας Απτίατες πη τε πα 6- 
ἀαοίς 432,10. οὗ τερυ πη ἴα ρετίτῖο- 
ποροοηίαϊατιις, ρει ἰηἔςη!ας 434,20 
δπηοπδπὶ ρίεδι αιιλπι ολυΠἸπὶς νεα- 
ἀεηάλιη (πδάες 434,16 σταυίζοῦ ἴῃ 
τείδιιπος ἱπαθ ἶτιτ 437,32}. 40 αἀϊ- 
1ιδις τεϊδαπογαπι {ἢ ἀὔγερτας, ἀς- 
ξεπάϊτις ἃ ρδιγίοιἷς 438,74. ρἰεδὶ 
ςδαιεπάατιγ 4 Μίπιςοῖο σου, 4.4:,3 
{πρεγδα ογατίοπς ἀριὰ ρίεθεπι ντίτιις 
443,21 δρατεῖοἰἰβ οπιγὰ εἰ διιπογιιπὶ 
δι ρἰ εὶς ἱπυροῖιπι ἀςξεπάϊταγ. 4.4.4» 
26 ατιϊδιηῖς πη ροραὶὶ ᾿ἀἰςίαπὶ νος 
οαταν 4460,34.4.48,18 σταυῖτεῦ 4 θε- 
εἷο τείθιιπο δριιά (πάγιιπι δοουίαταγ 
410,21 ἰλυάατατ ΑΡ Αρρίο 455,30. 
458,51 ρ[εθὶς ᾿πἀϊ οἷο ρεγηγιττξη ἀμ 18. 
(ξηάτα χυα ἀϊχετίς 462,32..4.63,5. ἴῃ 
Ρορυΐὶ τι] οἰ οἴτατιγ 463,18. τγτᾶη- 
πάϊς οτίπιςη ντ ἀπ! οτὶς ἀριά ρορι- 
1υπὶ 467,1 (ροϊΐα εχ Απτίατίθυς σαρτᾶ 
οὐγ πλεῖ 5 [Ατσίτιιϑ τ 468,7 ἀ4- 
ταπατογἀποθις τΔτιΠ| οαἰ οι 15 4.69, 
34.485,}8,498,10 ΟΧΠΙΙ παυϊέξαπι 
ἱπηπιοῖο δηΐπιο ἔετε 472,1 ἰπ εχΠ! 
ΔὈϊταγιις, τα; δά πγδίγεπι δὲ νχοίε πὶ 
γειθα ἔεςεγῖς 513,9 τά ν]ο!ςοη4λ5 ρο- 
ΡΪῚ Ἀοπι. ἰηϊατίας, 4 Ν οἰίςος τγαπῆς 
48ο,4ς ΔΤαυ]ο Ατιῖο, Ν οἱ σα σεητίϑ 
Ρτίποῖρε νἴτο, θεπίσπς οχςἰρίτιγ ὃς 
τοῦ. σεγεηἀὶς (Οοἴτς ἀἀ(οι(οταγ 4.81, 
39. ἴῃ ΨοΙΪζογιιπι σοπλι τα ιια νοσθα 
ξεςοτῖτ 484,12 ἃ Νοϊίςις μΠοπούαταῦ 
{ἐπατοσῖα ἀιρσηΐτατε, ὃς απ δἰ ξἀουῦ πγὰ- 
φιπτδσυᾶ τς 487,38 δε] ΠῚ ἀυχ οτθα-- 
τις ἃ Ὺ οἰίείς, ἴα Ἀ οπ.ἀστιπι ἱπουτίο- 
πὲς ἔλοῖϊτ 4.8 9,15 ἴῃ ρἰεδείοτγιπι θοπα 
ἀείχυντι ἴαδες,, ρατειοίογαπι Ὀοηὶς 
ῬΑτοὶ 489,27 ἀςζερῖο ἐχτεγηας Π1}}1-- 
τἰα ἱπιροσίο Ἀοπηαπούιπη (Οοἷος ἰηξα- 
ἢν 490,31 ΔΝ οἰοἰς ργκάϊοατιγ 492, 
44 1μἈτίπος διίοςϊος ρορυ]! κοαι. 'η- 
ξεῖτας 4,93,9 ντθεπὴ οἱ! πὶ ἐχοτοῖτι ρο- 
τς 496,4: λά Μίπιοῖϊ ογατοπεπιαας 
τείροπάετίτ 502,39 τεβα (δ σείϊα5 ὃς 
Υἶτας ᾿πιπίτατι πα Ὀτουίτοῦ ἐχροηὶς 503, 
23. ἀε (δπαῖι σγαυΐτεῦ σοηπιοτίτας 
04,30 41:18. Βεποῆοίς ὃς Βοπουθ. 
4 Ν οἰκεῖς αβξεέζυς ξιογῖς το, τς αυὶθ. 
ςοπάϊτϊοηίθις ράσεπι  οππαη!ς οΡτιν- 
Ἰειῖτ φο 8,10. 517,31. ἰτέγατη [Ἀτῖπος 
τηξεῖζας το9,2 ἄξηιϊο ς 1 ϑτῖο δά νγ-- 
Ῥεπι ἀμεῖς 50 9,17 “ξοηάᾳ Ἀοπιᾶ- 
πογαπὶ ἰερατίοηϊ αα; τείροηίᾳ ἀε- 
ἀετίτ, ὃς 4ιτᾶ τοττᾶ: 510,5,40 πηδίγε πὶ 
δῖ νχοζοπὶ ἰεσατίοης ρῖὸ ραϊτία ἔπ - 
Θεητεβ νῦ οχοοροῖίς 116,1 Δα Πγδιτὶς 
Ρεττίοπες φυᾶ τείροπάοσις 17,21 
πγάτεζη 5 ρτεοιιι5 νἱέξιις,, ςοπίαϊτας 
οὐπὶ δα 401 ξμέξο ορυ [τ 523,45. το- 
ΡἰΑ5 ς οπγ. ἄστὸ ἀσπλπὶ τγοάαςῖς 
426,35. « Ταῖίο Αττῖο τγδάιαςοίτας 
27,7 4Τυ] ξβέξίοπε ἱπάϊα οδυίς 
(Αἰητευβοίτυγ 518,7 τα πηρ Δ] Εις 
πεῖς ἀεσοτϊατυῦ 528,21 ἃ Ἀοπγαηΐς 
Ροτῖτεγ ὃς Ν οἰ (οἷς ᾿αρόταγ,, ὃς [ἐπιρὶ- 
ἴεΓηα ΠΠΘΠΊΟΓΙΑ ΠΟ τΓ 530,9 νᾶ 
ια:ῖπ ε Βα δυιετῖς 529,11 ααΐδιις νἱτ- 
τατίθυς ργαάϊτις ἔαοτῖς 5 28,39 θοπαΣ 
ἔλτυς πυάἀιο ΠΠΠπιὰς ξαϊς 524,18 

ΜΜατίηὶ ἀϊὶ 30,12 

Μαῖς δὲ Ουἱτίπις ἀπ ᾿Δεπὶ πυπηδη, 
ἱποστίαπὶ εἰ 112,2. Μαγιῖς ογάᾶςιι- 
1π1πΔ 1519 Μακιὶς τα ΠΊρΙ απῃ γεῖι- 
ἤπὶ 11,46 Ματτὶς το πιρ πὶ ἐσίγα 
σεθεπι 311,38 Μαχτὶς [σις 62,37. 
776,83 Μὴακὶ ἴβςει σαπηρις 588,1 
Μδειῖ ἐπ σαπιρο Μάδζιο ΠΠταρατὰς Πιο- 
πιοτδυτ! ις 225,3} ἴῃ Μδτιῖο ςαπι- 

Ῥοσοπλίτία ΒΑ θδησισ σεητυτίατα 484, ' 
9. ἴῃ Ματιῖο σάπῆρο εοπίοσίδυηξιςυ 
φορία 554,16. (ὙἹ[ξ ὃς (λτηρυ5) ] 
ἴῃ Μαγια!! σο]]ς τξρ!ἃ Ὠ1] Εἰ Αἰ στ 7,4ς 

Μαγ, ἴα νεθειη γοςεριὶ 76,» 
Ματγίϊοιπι δε [πὶ χ60,18..47,.1 ' 

Μαγαμίαπη, ΟΡ. Αθοσ. ἀμ, ἐἱ 
Μαι ΗΠἰα5 φαοῖ ὃς χιάπτα ἀεδεας τῶι, Το 
᾿18 Μάῖη ἴῃ ΒΠτπὶ ἀοθδιιν ἱπηροτο δ 
τἰμπι 523,2. Μαιτε[ὑροτίογοσι ΗΕ "" 
εαπὶ οὔ τίπεγε Ργατοῦ ψέγεται 516,37 ' 
Μτεσ ΒΠΪο τυτρία πο {πβάοτ σιϑ3οὺ 
Ματοῖ δ ΠῚ σοπια Πιρρίεκ ρτοιοία- ἢ 
τὰγ 523,19 Ματεγηᾶ; ργεζϑ υἱοίςῃτο ᾿ 
τῷ 521,33 Ματιὶς οἱξυατίο,απιδίσυο ὁ 
{επίὰ 26,7. ἢ 

Μακίεμα Τίοσα,ορ. τυ Ὁ, 
Μαῖῖοα πιοάἀυϊαπηίηα 91,28. Ἢ 
Μαιγοηΐς Ἀοπιδηὶς ὃς ΤΑ Π|5 Ῥετηνπι 

τοῦ ἴῃ ραταπι [ἀἀπὶ ταιεττὶ το ϑίς. ὯΝ 
τηδτίτὶς 341,35 Ματτοηῖΐς λη ἴεραν. ἱ᾿ 
το αὰ Μαγοίαπι σσποεάεηᾶε, ἀοἰ δεν, τι 
Ιάῖαγ 1 4.38 Μδιγοηῖδ δοποῦ οἷς. τ] 
φατίοπεπι ἔα Ἰοἶτετ ρεταέξαπι ἀς ταῖσι ἤμ 
ταῦ 25,2 Μαιγοηξ, ργαίξσείπε σῖδτὶ οἷν! 
υἱάα,ρταυίτοτ ἃ ρε τ ςητία ἰηξεἴαπτας, το) 
597,2} Μαζτοπα ΄υοπιοάο δζ αμᾶ.. δι 
ἀϊα ρτορίπηιιοβ, δείγεπι αἷτος Ἰωϊσπει. ἐδ 
1 ΤΟΡ.Υ ΓΟ 5, ἰἀΧογίητ 315,21. ὙΠΣ δι “76, 
Μιυήϊεγεβ, τ 

Μεαϊοὶ πρτίς π μεῖς πῦ Πιβτοίαης 677». 
Μεάϊπηηι 51. 1} 433,4. 
Μεάοτιιπι ἱπιρογίμπε 2,37 
Μεάι]]τ4, ΑὉ ΑΙ ηῖς οἱΐπι ςοπάϊξα, ας ἡ 

Ἀοπιᾶπα σο]οπία 36,26 τεουρογάα, {ἢ 
Ὁ Αηςο Μασεῖο 175,4.5.179,1 
Μεάι]τπὶ ίροητε (ξ Ἀοπτιΐο ἂς χεῖρ 
Ἀσοπὶ. δἀϊππριης 10 4.14 ἃ ἸἈΟΠΙΔ 
πὶς δά ϑαδίπος ἀεβοίμης 367,4 

Μεξι]α,ορ.ΑΒοτίρ. 1,4, 
Μεῖας ἤπις 49,4. 
Μεπηρ ετίςα: ργγάτηῖάες 21 κῶν 
Μεπεεγαδιὶς Χϑητμὶΐ ἀς ΚΞ πρα ρτο που, νι. 

πε Ιοειις5 ὯΝ ΗΝ 
Αρτρ. Μεποϑηῖις Γιηάτις,, ΟΕ τις 392. 2.0 

1ο εοηίι! 310,46 Ροϊειιπιίο (οἱ χη] 
Ἰερα ορεπὶ ἔξεστι 311,3. τιϊαπιρβαζάς - 
ΒΑΌΙηΪς 313,43 ταῖς ὃς ρτιάεησο ἐν 
Ρταίτδης, δζ τη 5 ἵπτοῖ ραττεϑ αἰ ν 
379,1 ἄσρίεδε τεάισεηἠα φυάπὶᾧςς, 
χετίς [ξηιοπιίδη 379,Ἅ «αὃ Αρῇ - 
ΟἸαυδτο γε βιτατιν 388,23. ἀς ρίεῦ, 
τοάιυςεπάα αυδπι ἴτογιπὶ (δητοηάτυς, 
ἀϊχετγις 392,41 Αρτι Μεποπίας ΟΕ, 
Ἰερατίοηίΐς δά ρίεδεπυ ρείηςορο 394, 
4018 ογατίοης ρΡἰεἶ -π| ργοξυσαπι ρεὶ 
πιοιετῖς 404,40 δά ρίεθις ροῇι 
Ἰδτα 4υ] ἃ γείροπάετῖς 409,19. νεῖ. 
{ιδάςτ πηϊττεπάος αι Πα οπὶ δ [ἐπαὶ 
φοοϊρίαητ 410,14. ἰερεπι ρίεδὶ ἀξ οτι 
πάϊς πη οἰ γατίθιις ρίεὑεἰϊς οοπάς ὦ 
41όϊο τηοσίτιγ, ὃς ΟΡ ραμροτγίαζοι 
4ἴξηδτι (ςρεϊίτις ἤια. πιά σαί, αἴ... 
Μεηεηῖ! ἢ εγος ρ! ερ5 ἀοπασίροε γἱγ 
τἴπη ςοΠΠοεα 416,170 Αστ. Μεηεῃ, ἕ 
ΠΙΪας Τίτας 485,4. 

1. Μεπεπίμς ςοηία] 678,6 πιατοῖδι, ἢ 
τηοῖθο ςοηταθείοίς 678,1. ὃ 

ΤΟΜεπεηΐας,Α ρτίρρα Πἰϊις, σου ία! 77. 
41.587,4.6 ἐσρεήϊιϊοπεπι ἴῃ Εταγίδι 
Ῥαγαῖ ἰσητίις 577,13 θεϊαπι Ἐπὶ 
ἴξυπι πες ργιάσητοτ σοτίτ, πος ξαΠ οῖτι, 
181,9 οὔ τεπὶίη Εἰγαγία πηαὶς σείϊδη, ἣν 
ΡῬορι τἀ ϊοῖο ἀαπηπατιγ 85,42. ας 
οἰλάϊς πγι!έξατα ἱρίε (ς Ιηςάϊα δὲ ΟΝ ἷ 
τοῖς ςοηῇοῖς 486, 

"ἢ ὴ 

" 

ΕἾ ““ 

Μεηίρρε, Ρεηέϊ ΗΠ τα "} 
Μεπιοπὶ θοπαπι ΗΠ ο ἵγαῖο πιαῖεγ ἃ ἄς " 

Ρτεσάτατ 523,7 Μεπτεπὶ πιο ϊοτοι, “ 
εις ἀδι ςδθ, δ 

Μεηβ ᾿ἰρηοας ἀτοϊναϊςα ἴῃ (οτῖβ ἀσοτ δ 
χάϊθιις93,,)7, Μεηίᾳ οχαρί! ἤγάπιςς Ν 

ἡ τς 77)». ἫΝ 



Βε777,14. Μεηΐξ ςοπιοάμπιισ 4.4, 
41.77.4.,}2}.77 τ» 

᾿ξηίδς ῥτῸ γατίοας [πατὶ ὅ8:,.1 
᾿οΥρατι5 τοτἌρις 463,1: 
ἱσγοτιῖχ, τὰρὰ 71,23.777,21 
τ ρίοχιιαι γατὰ 29.116 

Τα} ΑἸΡΑ Κ οσπιαπιεαλῆλί 170,4. 
ἐπίας,ρυκπούπσα Ουττιῖ, Ἐμοί, ὃζ ΑἸ ο. 

τα}, πιο οααι [15 ΝΟΩλ πιθιις 
Ὁροἰ 5 (Ἄ]μς, σοτάϊ ο[ ςο] οἱ 459, 

1 Μειγορο!!ςἰα οοἰσμίλτη ποα σοη- 

οἴταπάα 140,8 Μοισοροὶ! δὰ ρεῖρε- 
Ὁ ὰ πη ἴπ φΟἰΘηἴας ἐπηροτὶΐ τ ἤτ 1.47, 
1.3 Μειτοροϊ!ς ἃ ςοίοηϊα ἀεβετυίτις 
172,31 Μεττορο]ὶς Πάεπ ἐγρα ςο- 
Θηΐατη ἀδίξτοτο πο (ἀ{πἰηες 496,10 
τὰς ρασηδγασι πιαχίπιορεῖς αρτετ- 
Ἐξ ἃ ἀοἰ δὶς 99,4.470,.28 Μεοῖὰ 
ἵπταϊατο ἀςοίρίταν μος. 727,16 
στα ἴῃ ἱπτρετίο γοίαης ἀςοοπιϊτῖ 

ὅ8,,1.. 41: πιεταπητας, ἐχοίᾷ ἴτας 
ἘΓς ΟΠΠΠΙΆ 376,10 Μεῖμοτς δι]αι- 
ἄτα γΠῈπὴ σα πάοπηαις ποη (Ὁ]ςΠ1115 
648,19 
Ζεητίι5 ΑρΥ]]σοτιπλ τὸχ 771,45 
γἱεΖεητίι5, Ετγατία γοχ οπὶ Ἀυτυὶς 
Ἐπολπη ορρυρπαῖ ς 5,6 ἰπ δησιζια 
᾿οὐφέυ5 ρΡᾷςεπὶ οἰ1Π|1Δτ πἰς ἕλοῖς 53, 
6.77 δ,6 

ἐατιο ροτοστίπατίο συδάλπ| οἴ 287, 
ο Μίρτδτίο ἔαπηδταπιροῦς 432,13 
τἤοσιση [πάτο 471,37 
ττες (α αση5 ςοηίς τ δε δηκιγ ς48, 
ψ ΜΙϊες ἥρπηεητο δηϊπιᾶτυσ 613, 
6 Μῖος γιᾶτος ογαζογὶς ὃς πυφη 9 
χοϊρίτς 290,42 ργὸ ΜΙπταπι ο- 
πηπιην (αἰατς ἢς Πςὰ8 αὐϊάσην ἀποὶ 
σηδες 488,20 
Αἰἰΐτες ἃ ἀιιοῖθιις 14] εἰαπι 0] ἀατὶ 
᾿οἴζυης 7σο9,1ο Μιϊίτες ίρε ἀὰ- 
αὐ Ἰῃ οι Ἀτίοης ἔματα ᾿σηδυίϑηι τεσ 

εἰς οοσαητι τ 87,2 ΜιΠίτας ταρτὶς 
σοὶ δείετ ας ἀαοίδιις ς οαἢειῖς ίε - 
ὁάμπης 375,30. ς 723,11: Μιϊίταμα 
ἀπιοτίας ἀυοσια ποθ εἀϊςηεία ὃς ργοσ 
«γα ίαἰπῆρηϊς 561,24. ὁοό,.1 ΜΙ- 
τος ἱππιπογίσογος ἃς ἀείεττοτος Ἰῃ ἀ1- 
Ἐά σβλ {Δ οοςιάοτςε ἀυοὶ Πἰοϊ τὰ 723,31 
ΑἸ 15 ἀςάττῖτι: ἐὰὉ τισι πιϊῆτο 159, 
β' ΜΙΐΙκα ἐχίεγηο ἐχμαιγίτατ ατα- 
ἵππ 226,47 ΜΙΐες νετεύδθυς οὉ 
15 αἰϊοηιιαι ἴα Ἔγαϊτατξ αοἀπέξις 361, 
τ: ΜΙ ξαοίμοσα ἐρτερία 662,30 
ἰτατὶς ἐασιιηάϊα 661,:7 
ἴταῖς ἔοτὶς (οἱσῦαης νίχυς δά ἀππατα 
σταῖς ΧΙΥ 221,35, ΜΙιΠτδθδηι [5 
ἀπηρτίθιΣ νεῖεσο Ἀοσηληὶ 213,38 
ἡ Πταησ ριιεῖ 208,3 
ἴτῖο; δὲ ἀοτίςαίτατα πιάτα σοί αηρὶς 
ἰοπιυΐυς 98,.6 ΜΙΙΙτΙα ἀείετιοτες 
"το ποίους μαεηζωῦ 646,59. τπρὶπ 
ἴτας ἀοίειτοτες ρσο 1πγρ 15 δζ ἐχίεςγατίς 
αἷν,6 68,53. πα ἰτίατι (ἀδτοτξισίοπ- 

ὅδ γε! ἴῃ φογροτζε ναὶ ἴῃ θοηἰς πλαϊξξα- 
ὙΔΏΤΩΣ 48,17.554.,19 
τἰδάος, ἀγοΐοη Ατίςη. 419,1 
125 αυΐπας ἀρ τὶ ο ρχα Δα πλϊϊος αο- 
ΓῊΣ 251,29 

ετια., Ργγγίο μη ἱπαςπηῖς ογεάίταν 
76.339 Μίπεγυκ τοταρί τι γϑῖ. 12,7 
Μιίρογαα νοι δαΐα πὶ ΣΟ 2,14. ἹΜΙπετ- 
τᾷ δὲ Τυποηὶς ἔαπα ἴῃ Οδρίτο  η: Τουὶς 
τάς 259,19 Μίποιια ν τρίοα ᾷοοτ- 
ἴος 393,36 
αἰζτοτγαπι Πιπιπιοτῖῖο, απ ἀς ]ηὶ ςοἱ- 

τ οὶ ἀγρυτλεηταπι 282,25. Μίηϊ- 
᾿ Ἰταπὶταδο ἴγατας 1} οχίςαυεπτοπι 
γαηῖτς, ἱπαϊ ἀϊ οἴ) ὅς 8,3, ΜιΙηϊΠεὶς 

' “παρ ἤτατας 1Π|ατὰ σςοηταμης]ϊα, ἴῃ ̓- 
᾿ ἡῆιηι πιασιταταπὶ τος ἀϊς 4.4.4.,11 
Μιηϊ το ρυθ]ῖςο πιδοιις αὶ Ἰητο ΗΠ, 
τά Τατγρεῖξ ταρίδ {πρρ]Ἰοἰμ!ηι ἀατοπα- 

ς λαας 196,47 

ΝΞ ΧΟΒΈ ΚΝ. ΤΟ ΕΚ ΜΕΜΟΚΑΝ 

Μίηος Οτεζοηῇς Δῃ Ιουἱ Ἀπ," ΠἸατὶςἐαςετὶς 
125,38 

Μιηταγης ἤπυίας 8,19 
1.Μιπυςίας σοί! ς48,.8 1 Μίημ- 

εἷμς Χ νῖς 681,7. 704,44 
Μ.Μιπιοίας σοηἤι1341,9 Μ.ΟΜίμαείις 

ΑὐρΓΙΠι5 Ε1 σοηί, 433,28 ἰςπαῖυτ 
φριά ρίερ αι ἀςξεηαίς, δ ρτο Ματςῖο 
ἰητοτοράϊς 439,9 ἀείξηδεις σοηπιτο 
Ρ᾽ εὶς (οἴτο ργααεττοη ἄο σιηι τείδα- 
᾿ἰδαρ! 446,45. ργτὸ Μδοίο 44 ρἷες- 
Ῥεπὶ αια νεγθα βοσοιῖς 465,31 δὰ τῖ- 
Ὅυσοβ ρο Ματζοῖο χια νεῖθ ἔεσοτῖς 
466,35: αυκγεῖραίη ἱερατίοιε δά 
Μαζοίιηι ἔςςοτίς 497,.8 

ῬΟΜιμυςίις σοπία! 417,7 
Ὁ. Μιπαεῖι5 οοη(ι] ὅς 2,40 1π 54 ῖποϑ 

Ρτοβοιοίεισ 677,17 
ΜιΙξηϊ ροίζις 43,4.4.10,1}» 
Μιδπαπι ορρίάαπι,α Μίίξηο “Ἔποα εο- 

τηΐτε ἀσποιηϊπᾶσιιπι 774,33 
ΜΙ δεαθ1}15 μαδίειις, ἤετυς,ργοοος, ΔΗ! πᾶ 

τϑρὶς αΠοϊιιης αυιᾶπι τογγοτε5 86 οὶ 
»380,,32ΣὉ ΜιίδΙδθΊ[ες ἀϊίξετηεπάϊ Ὁ 
Ἰπιρτοδὶς 404,6 

Μιίεγατὶ ποπογάζογιιπν ΒΟ τ Ϊ Πι1ΠῚ σας 
λ46οιιο Μιιίξειαιίοηϊβ ποιά γα- 
τίοπαβ γ5"8,44 

Μιίοτιςογάϊᾳ ἰητεπιρείειι4. ἱπεογά πο-- 
οεῖ 287,3, 

Μι]εη αὶ Ρίττασιπὶ σοηῖγα Αἰοςιιτο οτε- 
δητἀιξζδτογεπι 336,40 

Μοάετγαδιίοης ςοηίσγυατις γοίρ. ἴῃ (ξαἱ- 
τίοπα ΠῚ ρογίο 5 377,22.38},29 
Μοάῤετγβιίθης ἐγρ νἱέϊος νεξά 103,5 

Μοάϊις Εφθιδτως 112.30 
Μαῖα ἐπε! ἰδριάϊδις ρείπιις οχῆτυχις 

Ἰλιησίηῖαβ ΣΖοο,17 δηῖς Μαηΐα 
χου ας αρὶτ αἰτοσ σοΙ[α] ἴῃ ρετὶς. ἰπ-- 
τε. 64:,:10 

Ματοτςε ἃς ἰηςϊα [δ σοηβοῖς Μεθ 
86.531 

Μοϊδίαι (ἃ ἴῃ (ει, 478,40.479.6 
ΜοΪ 5 νηάς ςοσποιηίπατις Ατποάς- 

ΠΥ ΠῚ 418,58 

Μοαδγοβα Ἀ ομλαΣ ρτίπτι5 (ρος ἐχαίξοϑ 
τερο) Τ. ἀγρίας ἀϊέξαιον 3326 15 

ΜΜομαγοβίδηι αιια; Υἱτία σοπλιτςητι, ὃς 
4ιοτηοάο οοετῖσ. 268; Μοπδιοῆία 
ἴῃ τγγᾶππίάδηι ἀσρεπεγάης,8 ρϑιιοὶς 
ΟΡτι πλατεῖ. ἢ οὐ ἀπο πὶ ΠΟΘ ΓΙ 461,9 

Μομεηάιταμι Αἰ Π]ν»τὰπι ἴῃ ρεϊ χγῖς ργορὶπ- 
αυἱ 696,10 

Μοαΐτα ροιίι5 σούᾶτα Πουηἰ ΠΡ ας ργο- 
ξετοπάλ,42πὶ ἡ] υᾶπ| 69 6,18 Μο- 
τῖτΆ Ὠθη δίρετη. 581,38. Μοηΐτα δριιά 
ἐχοααῖος ἔγιἶγα ἤμης 696,34 

Μοπετα Ἰπιιθοπῖοῦ 722,5: 
Μοποπιδοβμία Αὐιιητῖς ΑΓΔ ὃς Βεατὶ 

289,30 Μαηη ὃς Ἔ θυ] 349, 28 
ἹΜοηῇτοίος ραγι Ἔχροηοῖς ἰἰσεθας ὃ 8,12 
Μοπτζαηιις, δα αἰ πιοπίδηις, οοσπο- 

πῆςη ὙἸγρίηιὶ 367,36 
Μοαιυπηεητα νηὶ ρ τυ π Ιοςὶς ροίτα 

43,43.44πο Μοπαυπήεητο ρυΡ]ῖςο 
᾿ποιία λυ ἀατῖο 515,3 

Μοτχαρετιευ! οί 401,42 Μοζὰ ἴῃ πιυϊτὶβ 
γασαῖ ρετίςϊο 543,41 

Μοιθὶ τη] τὶ απί πὶ ὃς σογροτίς, εχ Ὠ εἰ 
φΟμταΠΊρτΙ 177,33 
ἴῃ Μοσθοίᾳ ἰοσα Ἵπλ ςοἱοηΐα 429, 
1. Μοιβθοίδ εἰμϊτατὶβ ρατ5 ἰλπάτη ἴῃ - 
ΠΕΙ͂Ε Ἐν Ζὰ ὅοο,18 

Μοτεβ ίξουἹ [αἱ γεργομεηάϊτ Αρρίας 609, 
43 ἐς Μοιβ ὰϊς σοηἰοέξαταπ ἕλςοτα 
ἀς οἷϊοπὶς 388,χ4 Μοιῖβ. πηειίεπάϊ 
Ἰιοη.2 5 6,1. Μοιῖθ. αι Ιθει (ς ἂς-- 
ςοπιπιοάατε χ08,28 

. Μοτρες ἰγαϊοίπςοςάϊε 59,45 
Μοίρετες ἃ Μογρεῖς γεσε ποπηϊηατὶ 
4] φητς [τα]ϊ, ὃς οἰἵπι Οςηοττὶ τ9,40 

Μοτβ ποη [δπιροσ εοιηάτιπλ πατιιγαπὶ 
δορὶ ἰτ (ρα ἰηροττα οἰϊ 233,.90. Μοιτίς 

τῇ 
(ιδίτα ὃς οσουίτα Ἔχε Πρ ΠῚ 139,47. 
473»11.595»46. (Μογς τοροητίη, ἰγᾶτὰ 
πυΠηΐηἰρ ἰῃ ἀἸς πὶ 4.73,.14) Μοτῖς, 
(ὩΡ]ατο εχ σους ἀς ΕἸ ηἐλὶ σοῦρουϑ 52, 
11.118,27.204,40 Μοτῖβ νίτα ἱπάε- 
Το ργαοριαη 44 153,,8 Μοτχι 8 τι 
Ρίτιιάο [πιογετία: ριιἀ!οἰτίατη ἐχρυσηας 
262,37 Μοτς ρἱοιίοίᾳ (οἱ ἱς δοηὶβ οδ 
τίηρὶε 348,26 
Μοτῖεπὶ ςεΐεγςην ἢδὶ ορῖδς Τμιςγςεᾷ 
{εἰητετέςατα 263,,34 Μοεδμι Ἰρίῷ 
4] οδίοἰςῖς Αρρίιις ΟἸαιιάϊας 61ο, 4. 6 
Μοκχιὶ ἀο(Ἐἰπατοσιιπι ογηάτας 154.,37 
ΡτοΜοτσίεηείθιι5 Πιιαπυιις ᾿η οτος δατανς 
τῇ φταγίθτη [1 ἰτίηα: 220, 4.4. 
Μοιταο ρταδηγαγ οἤήοία κα: νίαο 
ἴα ποςς ΠΤ γα τλγὶ πο ροτιιογατῖς ς 58, 
18 Μοιτυαπὶ γχογεπὶ δἰ!ουίτας ὃς 
ἀεοίοιυ!ατις (ΟΠ ]βτίπυς Σ6ς,216 Μοε- 
ταις [σξτῖς ἴα ἔογα πὴ ἀἔξοττων 270,1. 
715,37 τλογτυΐ τίριιηΐ σάδιες ἴα 
βογαηι αἤξεστιγ 59 6,2. δὶς Αρρὶὶ πιοτά 
τοί οφόλιιοτ π ἔογυτα δἤογιωτ ὅς ἔπος 
1] οτδτίοης ἀςοογατος δι, κ 

Μοϑπιδίιις ποη ἰηιγοδισςηάας 331,,,15 
Μοίγποοῖ, Αβα ρορ. 21,14 
Μοτῦ Ἰηἀοοξτες σάετς σορὶς ἀοῖογ 474,5: 
Μαεῖα ργατα 302,45 
ΟΜυεῖμς Οογάμς, ποπιο σογάδτις 296, 

46 ἰξπαῖαΐ σοηΠ]ην (πὶ ἀρετὶδ 
296,43. ἑσοτάδτο ξλείποτε Ῥοσγίδηαπε 
Ρεῖοε τ 298,40 αι}. Ρυς Πη115 4 οἰτιῖτ- 
[πεν 1 Ἴ1|0Ὶ 303,38 

Μυρ]δοὶ, οἰμίτας [τ 509,14, 
Μῳρ!!απυσ,ςορ ποτ, ΡΑρί τὶ 736,38 

Μυρίτυϑ τοῦτα 618,12, 
Μυροπίάροσια 1140 
Μαυϊα ἰιεῖὰ ἔμ χσαιυΐούες 241,15 
Μα!έϊα οοπιτγοιιειία ρορα! ἱμάϊοϊο ἀϊα 

τἰπλίτα 432,4. Μωϊέξξας ρεοιιηϊδτίλο 
γοιία ἴῃ ρεοιδγίας 8 ό1ς Μυΐδα 
Ῥιουρίατά ας ἰτγορατα σου ΠΑτῖθις, 
ὩΟῺ ΠΑΡ ΊτΑ 15 674,24. Μαΐτα Τὰρτοπια 
Ὀοΐιος 11, οἰϊ5 χχχ 674,44. Μυϊέξα, 
νττοβίλοσα, ποα γεοίρίταν ἃ πηηϊξξατο 
676,33 Μαυϊέξϊαᾳ εχίο] τα τγοάϊτς δά 
ΡΟ]. λυ ηῖα [ἰολειπ 586,217ὺ Μιμ!έϊα 
νέες 431:,1 

Μιμῖοτ ἀϊίρατει 259, 45. Μιυϊΐετες τερα-- 
ἰάγυπι ᾿δέξι! μοῖϊες πος απ 415,16 
Μιυήίεγες πη ἱσποζογαπι νἰγοίιαι σας 
τισι νεηΐγε ἀξάδοος ς 15,42 Μαίϊετες 
1οἱ υτία οτί αὶ δι αἀ ἀφ στα ἀδογιπὶςοπα 
ἔυρίαηι 497,6 Μιμοτοϑῖπ οδήίοηίϑ 
Ῥετίςυ !ο πρρ!Ι ας δὦ ἀδοτίιτι πη} 4-- 
«γΆ Θοηξασίμητ 511,2 Μαΐεγιιτν εἴπ 
Ἰάτιις ἰοσεης 514,25. Μιιίίογες νοσαπ- 
τον ἈΠΊΔΩΙ ΠΉΣΠ τες 464,14 
Μιεθτῖβ πιοάο είς οιιγβίογος ος,3 
Μυερτῖς αι δοία: Ἔχε πρ μη: σῖς,4.0: 
Μιῃίεῦτες πλουδὶ υἱγῖβ θη ργοάεη ἀξ 
63,29 Μαυϊεῦτία ρατὶ 418,46 

Μαμπαὶ οΠξηιία τοτὰ πείχια 63,196 Μαπάϊ ἢ 
ΠοΠτα ὃς ἀεχιγα ἤπια: 80, 42 

Μιιπίτας πασιτα 6:4.19Ὁ6 Μαηϊίυπιπια 
4υδᾳ; οσὰ ἴῃ Ἰητοίτπο ροτίςυϊο ργατὶ 
ἢάϊ 5 οςοιΡ.641,26 Μιπιίι]οοὶ ος-- 
οσἰιρδτίο ἢ εἰ πηογὶβ ἱπάἸοἰ απ 343,26 

Μαηι ταυατε Ἐμηέξίο. 
Μαγπιιγ ἴ οδοίοπε 494,10 Μυτπητϑ 
ὃς πτερίτα ἀϊσεητοπη ἱπηροάϊτο 5.43,}»Ψ 

Ματοτγυπι (ζαπίοτθι5 ργοπιϊττῆτυτ Πγι1- 
ὨΕΓΑ 4.9 5,32, ΠηΠΓοτιΠ [ζΔηίοτί δι αυς 
ΡΓαγαῖδ ἄατα 663,31 
Μαυταὶῖβ ρυσηκ ἰηΠ τι}, 411,24 
Μαυραπα ἐπππ τι πγοηταίςη) ἴῃ [τα] τὶ ἰη-- 

τυ Ευαπάςγ 26,19 
Μυτατῖο, το ἔλοἶ ς 381,7 ἀρρετίτυγ ἂρ α- 

ταηἱ.380,6 Μαμτατίοηϊ οθποχία ο- 
τηηΐα 499,54. Μαυιδέϊοπες νδιὶας αἷ- 
ξεττ τεπηρας 461,34. Μυτατίοπες τε- 
Ροπτίης οςοηίαπέξα ςαπιὶ τιγθμ!. σοη- 
ΓΝ 32» 8,1 



ἴφ» 

Μγίξεῖις Οτοτουῖς οοπάϊτο τ12ι1ὸ 
Μγιιι Γε(διῖ παγγάτῖο ἀς Ρεϊδίσοτιπι 

οαἰαπιίτατο ἰπ [ταἱϊα 19,170 πατγατῖο 

ἀε Ρεϊαίρ!ς ίξι Τγγγμςηὶς 21,38 

ῬΜγτυς,ατοθοη Ατβεη. 316,17 
Μγίκειία ΠΙσπείοτερ,. 298,14. τε]! οίοίε 

εὐοάϊεηάα 774,16 Μγίϊοτίοχιπι 
τίτιις ἀσοδηΐ 914 

Ὅζαϊς, Ὠγηρμα.Ὁ 40,41 
ἸΝδηας, Τευταπιί ἀϊς Ε, 271,33 
ἸΝαρειίηυς ηπ5 27,46 
Νηασγατίοηεςς, ῃἱΠ σοσαπὶ οαι τα δξεγαη.- 

ταν, πς σατεὴς 470,46 

Ῥιο Ναίςεητιθιι9 πυπιπιις ᾿πἔεσοθατας 
πτατὶατη Γι πα 220,44 

ἸΝδῖος ξάμπιατε οπηπος, τεπεητας εχ ἱεσς 

Ρᾶτεητοθ 5789,25.715,18 Ν δῖα ΡΑ- 

τοητοβ ροιτίπεητ, δ εἰαίδεπι οαπὶ 1Π|5 

ςοπαϊειοηΐς ἔμπης, ἱπσεηαΐ δαξ {δταῖ 

7Ζιι,9 ἸΝαιὶ ε Ῥοηϊβ,ῃοη (επροῦ θοαὶ; 

πες π1δ}} ε π1Δ}15 547,31 

Νηδείαἰτατίς ταγα ἐχεπΊρί πὶ 110,40 

ΝΝδζυγα ραυςὶς ςοπιεηῖα 7.4.7, 6,.4. Να- 

τατα δασααπα [ἰπλῖτες ἤθη ἐχοεάςηάιὶ 

499,29 

Ναιιαἱε ἀϊγαϊταγ δ1»,4 5} 

ἸΝαυϊα!υοτία 78,16 

ἸΝδιιῖς πυπηπιο ππργοῖλ 771,3 ΝΝασε5 

Ἰοηρα: 12,40 

Ναυΐας, ἥυσγε Αττῖας 
ἸΝδυτίυις ((ξι Νδυτεθ) νπὰς εχ ἐξπεα (ο- 

εἰϊς, ΝΜ Δυτία: σεητίβ ργοσεηίτοσ 393,25 

Νδυτία σοηϑ ῬΑ Δα! ουἱτοάίατι αἴΝνδιτα 

Ρτιοροεπίτοῖς (ᾳο δοςερις 393,37 

ΓΝ αυτίας ςοπ[ι] 586,34. Ὑ οἰίζοΞ ρετ- 

παΐται 595,34.194.01 Ο. ἸΝΑτα5 11 

ςουίι! 6..8,27 « ϑ84διηὶδ διιοσαζιϑ 

ἀοταϊτεῖρ. ρτοίρι οἷς ὅσο, υἱέϊοσ ἃ 

58 Ὁ] ηἰς γε άιτ 671,4 

50. Νηδιιτίας,πταϊογι πὶ ΠΟ Πταῖς ὅς [15 

αἰσχιατίθας οἰατυ5393,32 ἀς ῥίεθε τε- 

ἀαςεηάαυατα ρτοϊπαϊοτίθι ἰεπτεπ- 

τἰαπὶ ἀϊχειτ 393,41 δρ.ΪΝδυτίις οοπ- 

{Π| 491,40 

ἸΝΝελροϊϊταηὶ Οιπγᾶποϑ5 οχίμϊες τεοὶρίυας 

γ39,8 γεῖεῖς δπιὶοϊτια 5δπγπί εἰν. Τξ1 

740,27 νλτὶϊς εοάσπι τοπιροτγείερσα- 

εἰοηῖθας (ΟΠ Ποἰταητατ 738,18 ΝΝεαρο- 

1ἰτααὶς θΕΠΠαπὶ ἱπέεγταγ ἃ Ρορ. ἈοΠΊ. 

739,51 
ΝΜΕςε τὶς σοητεητα εἰ πατυῖα 747,6 

ΝΝεςείπτας πιετυΐταν αὉ οπτηὶ μοπηηπι 

σειεῖς 564,,4.6 ΒυπΊαπαϑ γἱΓε5 (πα ρε- 

ἴαι 318,44 ἀοπλαῖ οταπῃ σοητιπια-- 

εἰΠΠπιαϊησεηα 389,36 ἀοςεῖ αι!4 
εχρεάίαι329,22 (Ὡρε αἰ ΠΠάσητοβ ρας 

τεβοοιο ας 143,4. δηΐπηιπι Δἴ 

{ο1,, Νερείπιαιι οςάοτε 449,35 

ΝΝεςεΙητατίς νἱ οςσάσης ἰριϊ εἰπε ἀἰΐ 

381,39 
ΝΙεΐαῆα αἴες οεἰλά. ΕΔΌ. 581,22 

Νερατε ἱπιραιάεπτες ποπ] ἴσος ἴῃ τς πια- 
εἰξεῆα 283,11 

Νεροτίατίοπεβ 330,37 

Νεπιεῖς δι Ετίπηγεβ 134,16 ἹΝειηείίη 

Υἰ γι σα ΠῚ Ἔχρεγιγῖ “ο6,4 6 

ἸΝεορτοίεπτιις οαπὶ [15 ἀγοστι ΕἸ σαρὶς 
37,10 ἀϊηγίτς Ηςἐοτ 445 28,8 

ΝΗερταπαβτοτγα αιδϊατος τοο,32. Νε- 
Ρίπαὶ ξοιπιυτας 99,34 Νερταηῖ Ε- 

ααςεῖεῖς αγοὰ δ. Δ] 26,1. ἸΝερτιῖπο 
ἀπαταίιθιεγγαποα ἀϊσαῖα 100,39 

ΝΝείος ἰοςις Ατοδάϊα 39,14,14 
ΝΝεχιιβίας ἰη Βοηἃ 33311 
Νῖος, ΡΠ ΠΑπτὶς Πγοαοηῖάα Πα 26,5 
ΝΗ οἷας Ποστις εχ Οριητα 316,17 

ΝΙΙςοάεπιις,ατοῦοη Ατῆςη. κ49,4τ 
ΝΙίοδε Ριιογτοπεὶ Η]τᾺ., ρτί πη οπιηλπὶ 

τηοττα πῇ ἐσογηϊπαγισι,, [οὐ5 σοη- 
ουδίτις σχρεῖτα 4,21 Ῥεϊαίριιπι ς 
ἴοις ραγίς ο,ῖς 

ἸΝΟΌ τας μμπιᾶπὰ οοηἤτῖς ἱπ (ο]α νἴγτα- 

ΙΝ ΒΙΟΝΎΥΒΙΙ ΗΑΙΙΘΟΑΆΝ ΑΝΤΊΙΟ. ΟΜ. 
το 148,10 ΝοΡΠ τας σεηετγὶς πη ηϊ- 
πιιπὶ δά ττταιπὶ τοξεγεπάα 249,6 

ἸΝοΐδηι Νεδροιγαηοϑ ἃ α ΟΠ που πὶ ἃ- 
τλϊοϊτία ἀφ μογγαητας 738,21 

ΝΝοπῖξη ἰρεοϊοίιπι τοὶ ποξατίας ργατεη- 
ἄετς ςο5,37 ΝΝοπιίπα γεγαπη ρἰετίαυς 
(οἱπγητοάο ἰρεξξδηι 268,6 ἸΝοπημα 
᾿πυ]Δ]οίλ νἱταπία ἴῃ ποιῖς βηαρ γα- 
τἰθ.1ηΠἸτο πὶ 15 326,2: Νοπηηαίη- 
υἱάϊοί ἰξρε οἤπειιητνετες αροϊεαπτισ 
387,56 ἸΝοπηίπιιπι πιιζδτῖο ἰπ ρορι 5 
2314. Νοπιίπυπι πιαζαῖὶο οτίαπι ἴῃ 
Οταοῖς Ἰοσοτιιπὶ ἀρρο!]δτίοη!. 28,19 
ἸΝοπιίπαπηι οιηδηογιτ γατῖο οὰ εἰ, 
νερταῖεῦ οὄπημπης ἤπιε ἀρρε !ἀτίμμπη, 
(Βος εξ ργαποπιςη) ἱπιρούϊτιιπι ἢς 
οτἰδπι σοητ! τιπι (ει ράτεγπα [ἰτρα 
ἀς[ιπλρτιπι ποπιεῃ 18ς,44.198,4.4. 
202,22.207,5. δῖ. ΝοπΊεπ Δρρεὶ- 
Ἰατίαιιπι, δεγσρέσες, ἃ σοη ἀιτίοης 1η41-- 
τιιπι; τορι δε ρ ἐπε Π τὰ απ, Τα ἠδέ, 
Ραῖτο δοςερίιπι ΣΟ7,5. ΝΝοπίςη Πα 
τάεπι οὐπὶ ρατεῖηο 709,33 ΙΝοπιεη 
εἰϊξητίς τ[ἀςπι φυο ἃ ραῖγοπὶ 710,13 

ΝΝοπηίημηι ΠπηΠτάο 39 4,3: Νοπι!- 
παπη Ποπτοηγπηΐα ςοσποιηπίθις ἀ{{-: 
τη σας θλζιγ 244,38. 
Εμπΐξ δυτεπὶ ποππα 15 ρ᾽ εθεἰϊα ἔα πν1- 
1115 δα ἀε πὶ σιιπῈ ρδιΓι οἷς ΠΟΏΊϊηα, ρεῖ- 
{ρίσιαπι εἰς εχ ΟἸδυά 5,{πη|15, δ᾽ οο 18, 
ἢες ποη Οεπιιο 5 ὃς ΊΓρίη 5. σας 
τεῖ μας νι ἄςευς εἰἴε σαι ἃ, Ζυο ποὸπ 
Ρδιυςὶ ε ρΙεθ εἰς νίττατς ριαίζαπτεβ υἱγῖ, 
Ῥαττοἱογιιαν οτάϊηϊ ἔαθγιπε αα ςγῖρτί, 
(487,41) 8ζ οἸΙφητί δι θοαιις ἔα γα] ἃς 
ΠΟΙΉΙΠΙ5 1115 Ἰητεσά 1 ΠῈ σΟΠΊΠΊΙηΪοΔ-- 
ταπι ἃ Ρφῖγοη 5 710,13 
ἸΝΝοπιση ἄλτε ἀποὶ 642,11 ΝοπΊεα 
ἄατς πα} ΠΠος θα αἰ τη {πὰ τεῖθιι 210, 
25 ἸΝοπῖπα οἴταῖς 384,.4.6.418,46 
ΝΝοπηΐης [πο ἃ ἄϊτιος τηοἰατηδτιν ἔοτ- 
τἰΠΠπγι}5 φαυϊίυς 432,1.56 710 

ἸΝοπιςητιπυ, ΑΙΡΑπογαπὶ σο]οπία 16,24 
ἸΝοπιςητδηῖ ρορ. [ματ.326,11 Τατγααυῖ- 
πῖοίς ἀξάμης 187,12 

ΝΝοπτιεητβηιϑ, (δι (αἰ πτοπίαπας,  Ἰγρὶ- 
ΠΙΙςΟσΠΟΠΊΟἢ 611,46. Ρτο εοάεπὶ 
Μοητζάπιι5 367,36 

ΝΙοτθδηϊ, ρορ. [μτἰΐ 326,11 Νοιρδληι 
ΤΠ οοἰουι Ἀ Οπλδπὶ 418,5 

ΝΗουδτοζαβ νὰ ἀδεςερετῖς δυϊρίοἰι5 321, : ς 
ΝΙοκοῖοαῖς ποπΊεη ᾿ππ1{π| 46,53 
ΝΝουςοΙ! ρατεὶςῖ!ππ1,37. ΝΟ οἰ Τεπατοτος 

110,8 

Νοχ διρεπτίδιιβ ἀπά 307... ΝοΧΊ " 
τἶβ ρροζῖαηα δάἀοτίεπάϊς Βοπίδιις 
:2,40 Νοέϊ Π]|ππηὶ ΕΠΠτὰς μος 
297,34 
ΝΝοέξυτηα ᾿ηΠ415308,..47 Νοᾶιυτ- 
παϊπυδῖο:9ο,3. Νοάιιτηατγερῖ- 
ἄατῖο ς8:,56 

Νοχα: ἔλταϊες οπγηΐδυς θοῆς δά πγἶϊα 

σ2ο,ιο 
ἸΝυάο σφοτροζε σετζαγε ρ ΠΥ] Γιασεάα πος 

ἘΠ τα ττασγαπτ 4.75,4.3 Νυάαγο σοῖς 
Ρυβίπ ςετιαπηῖης τοσαη,, Ρμἀοτί οἱ πὶ 
εταῖ 476,1 

ΝΝυσατὶ ἐχίγα γεπι, 697,9 
ΤΟΝ αεηϊςῖις ΡΠ τα 5,ςοηΐα] 611,47 Απ- 

τίατοπι ἄστατη ρετρορυΐαεις 612,27 

ἸΝυπηϊ οι αι 52,196. ΝΝαΠΊΙςΙ Η͂. 14- 
σηιτη 775,46. ΑἸὈϊοηγῆο Νομκίκιοϑ 
αἰοίτας, φαδττιοσ (γ}1 15: [τἰἀε πη ιιφα 
ΡΙΪηο. ἱιΐαηα εὐἀϊτῖο ετῖδιις (Παῖς 
ἸΝυπηΐσιπη ΒΡ ες. Αριὰ Ἡογατι (ςτὶ- 
Ρὕμγα εἰ ἀπηίριια. 

ἸΝΝυπηϊτοτ ρει πιαταϑ ρατγῖς Ορο8 Γερο ρτϑ- 
ἔετι 776,71 Νυπηίτοτεπι [πος Πποησ 
ξταυάδτε σοπάταγ Ασπυαΐις 62,1. Νὰ- 
πηϊτοῦ 4υο πιο ηαπηεπῖο ΑΠΊα πὶ 
Ὑἶτις ἤτ 71,30 ΑἸ απιπι ἱπιρογίιιπι 
τεσιρεγας 47,41.7 2.11 ἈομΊῈ ὃς 
Ἀςπιὶ ςοπιτοιοτῆαιη. γὙτ ἀἰτοπιεῖῖς 

«ΟὈ]Πραπτυγίητερτα ΠΟΓρΟτ 5 ρδῖτῖο 

| 
73,.,0. 777,47 ΝΙαμπητοτῖς Β[15.}5 
φείτις 62,7 Νιιπητοεῖς Εἰ1ὰ Πα, ἴσα 
ἈΒεΑ δια δν,19 

Ῥ. Νιιπηϊτογίας Υ ἰγσίηϊας περτὶ νἱπάϊοϊας 
Ῥετίτ σῖο, "8 ἴῃ Αρρίπι σταιμΠπὴς 
τππς Βῖτιγ 718,26. ΡΟΝ απλϊτοῦῖας τεῖος 
θαπες Ρ]. ἀεςιίας 5. Ορριῦ Χυίταπι, 
726,37. ἐᾷ 

ΝΝαιπιϊτοτία, Ἰγρ ηἰα πηατοτ. 711,27. 
ἸΝΝαπιηιΐ ατεὶ 586,1 ΝΝΙΠΊπηΐ ἀϊιοτῆ [5 

Ἰλτίοης ἀἰςογπίτι [αχιιδ ὃζ κα ἴῃ οἷ «ὦ 
αἱ Π| ΠΕΠΊΕΓΟ 210,3 

ΝΝιπάϊπα: φαοπιοο δὲ αἰ45 4ἀ τος ἰηζει 
τιῖα 465,19 ΙΝιιπάϊηϊ5 Ποηα ιαᾳ, 
ἀἰεα αἤΠσπδτα 98,40 

ΝΝαρτία ίΆοτϑ αι: 95,19- ἸΝυρτία ἰη μος 
ταϊοϊἀϊο 471, 
ΝΝΌΡεΙα 5 οσηδτις 107 
ΒΞ Ναρτα ἃ Βογτιπας πη ἸεὈτὶς (αι 
ἄοτιο ἐχοϊαία 4 

ΝΗυτεσεϑῖπ ΠΟὈ]]. ΕΠ}. 1.5 7.11 Ν] 
ἰηξβητεγα {πα πὴ] ησυᾶ ἄοςες 28 

ΝΥγΠιρΗϊς ἰβογαῖα ργδαῖα ὅς ἰοᾶ υἱίσῃϊ 
30,1} Ν 

[9] 
Οδατατὶ ἱποϊ πῆς δά γος ποιᾶς 319, 

γιίς εδίτοτεβ. ὅ 
ΟΡεάϊεηεία ποη ἀςθ τι 15 φαΐ ργςῖοὶ 

5:65 ἱπιροτίαπι {01 νπιγρᾶης 723 

[ὰςῖα 
ΟΒίεγιατίοηίθιις οἰ Γατὶς ροττεπιαῖη 

ΡΓοϊδητας Δογογῇ ᾿πτεγργεῖοβ σ᾽, 
ΟὈΠ(ες Εἰγυΐίοο ἀδπτιγα Ἀοπιαηὶ 

14 ΟΡήἤάες Κοπιδηας διυῇ 
302,3 ΟΡήάιπι σοτροῖᾷ ἰβοτα. 
ἶατε πείᾳς 3.9 2,44. ΟΡΠαῖθας ροῖίο 
οἵ οἰυϊτατῖς Ποη εἴα Π465303,10} 
{1ἀι1πὶ νἱςε ἀετίπεητιγ σαρτία 192 
ΟΒΙ4ες οὐ σεητῖς ρειῇάϊδπη οἷ 
Ρἰεέξαπτυτ36ς,8 ΟὈΠ(ες οἰπιΐοσ 
ἈοπΊδπὰ τηϊττιπτιγα Γσδηΐβ, 
Ρειγαη πὶ σοπῖγα ϑαπηηῖτε5 [σοὶ 
το πὶ ; 

ΟδΠάϊοπαια ἰππγιηγξια 180,15.4 
Ονεοίάετς οἴμοπὶ ἱπάϊέξα σαι εχ ν 

441,24 
Οετα Οοτηϊςιίδηα, 5εγι ΤᾺΠΠ 

20δ,4»Ὦ 

Μ.Οἅδιμας [ἰδ.σ, ἀε ΖΈπεα (Ὡς 
αι [(τ1ρ[. 775,8 ἀς 511υ|ῶ οο 
(ἴοης ηυα: (οτίρίξτῖς 776,55. 
ἐϊδυϊο Μαπη]ο ἀϊξξιπι πη Μ΄ 

Οἱ] Ιλέτγπιατίοπς ταδί ἀϊ σιό, 1 
Οἀϊΐπηις ἃ υΐδιυ5 ᾿φά πηι 107,2 

Οὐϊιπι ὃς απιϊοἰτίᾳ [40 11ε ςοπίΟτμη 
ποηΒάθεης τἀ 

Οεπιδάα τοΠιταιπτις 1 
Οεποκιία τερίο το, 
Οεποιτῖ οὐἕας., ὃς ίῃ [τα] Ἰλπα ῥχοξεξις 

9,21,31, 44 κὴ 

Οεποιτί, ρορι 5, οἰ πὶ ει ΙΒ 
πε ἀϊξεί το, το. [τα] δ πὶ οἱ ἐπὶ τοπιὸ 
16 10,37.11,7. 486 [τ] 155 Ιοσα τϑῆὶ ς 
τίητ, ὃζ γηάς Αδοτίρίηες ἀϊξε ἤπςὶ 
20.77,18 εχ Ατοδαϊαίη [τα] απὶΟὲ 
ποτῖο ἀιος ρτοξείι 77," 

Οἰείπα ἰπ ἔοτο 200,1 
ΟἸ-εαρίηἰς γα πγῖς σοσοηδγα 2). 

ΟἸ- ἃ οοτοηατὶ εη11- 311} 
ΟἸ ατομία, ἢ πιοάμιπι οχοοάατ, ρίεῦ 

ΡΓιάςπτιία σοτγτί σίταγ 461,1. 
ΟἸγπιρίαδες τεῖσίπτα, ἕλοιτ ἀπποθοχ, 

61,9 ΟἸγπιρίας νι 57,46.60,5ς 
78,1 ΟἸγπιρ. χαι ὅο,.1. ΟἸγπιρ 
ΧΥ͂ 477,44 ΟἸγΠΊρ. ΧΥῚ 120,3. 

ΟἸΥΠΊΡΙΧΥΙ 121,11 ΟἸΥΠΊΡΙΧΧΥΙ 

136,47 Οἰγπιριχχχν 177,2 Ὁ 
Ἰγπιρ. χαι 184,15. ΟἸΥΠΙΡ. 1: 
4:106,34. ΟἸγΠιρ. ΕΧῚ 544,1 

ΟἸγπιριι χαιαῖ 418,47 ΟἸνγπιῈ 
ΣΧΥΤΙΙ ἄμ. 277,27 ΟΥ̓ 
ΣΧΙΧΊΆΟΣ, Ι ΟἸΥΠΊΡ. εχχ 316, 307, ὙΠΊΡ. Οἴγαν, 

Ἴ 
Ϊ 



ΟἸγπιρίας υχχὶ 241,10 ΟἸΥΠΊρ. 
ΣΧΧΙΙ 365,39.378,41.417,40 Ο- 
ἸγΡ. ΕΧΧΙΙΙ 480,36 ΟἸγπιρ. 
ἸΧΧΊΙΙῚ 544,15. ΟἸΥΠΊΡ. τχΧΥῪ 
719.18 ΟἸγπριυχχνι τ7γό,αι Ο 
Ἰγπιρ υαχντι 194,43 ΟἸγΠιρ. 
ΓΧΧΨΤΙῚ 611,43 ΟἸΥΠΊΡΙΙΧΧΥΤΙΙῚ 

ΙΧΧΧῚ 6ς2,37 ΟἸΥΠΊΡ. ΕΧΧΧΙΙ 
676,41 ΟἸΥΠΊΡΟΙΧΧΧΙΙΙ 684.11)2 5 
ΟἸγΠΙρ. ΕΧΧΧΙΙΓῚ 736,19 ΟἸγ Πρ. 
ΧΟΙΙΠῚΙ 417,47 ΟἸΥΠΊΡ.ΧΟΥ͂ΥΙΙ 60, 
37 ΟἸγΠιρ. ΟΧΧΥΤΙ 7,125. ΟἸγΠΊρ. 
ΟΥΧΧΥῚῚ 96,1 ΟἸΥΏΡ. ΟἸΧΧΙΙΙ 
260,21 ΟἸγΠΡ. ΟἸΧΧΧΥΤΙΙ 6,34 
ΟἸγπΊρ. ΟΧΟΊΙΙ 3,32 
Ὠρίναὶς [γάα 55. 
παῖ 0.5 ΡῈ] 1 ςἰ5 ἀ {ΠῚ πη 4ιπ| οτἱοίπι πη 
ἱπυργοθιιπη γυσις 246,19 

ὃ5 ΡΒ] σα: 'π αι δυίάαπι οἰ εΐτατιθιις 
χίρυσιας ρεί ματα, διηρία 746,34 
Ὁρεβαιηρίιοτεβ πο ρεῖεπάα ημᾶ π4- 
γα τοαιηγίς 747,13 Ορες ετἴϑπι ἐ- 
ἊΣ ἰρεγηπθτυγ ἃ Ὁ αἱητῖο ὅς 1,:ς 
Βγγπιπι, ΟΡ. Ττοδάϊς 36,26. ἀε- 
ἔγίτιγ 37,27 
ἰσατεσίο 8,17 
ρους ροττι5 43,3 
ἰει δίσυ!ος ἐχρεϊαης 18:21: Ορίοι ἱπ 
τθεπὶ Ἀ γεςερτὶ 76,1 
᾿ἢςες δε! ΠἸσοτατη ἱπ γα πη ἐπτογιπα 
[64,25 

πνῖα, ν᾽ εἰ ]1ς νίτρο, ΟὉ {τιρτιπι ρἷς- 
ἴτὰν 556,17 

οἷο, ετίαπι νᾶπα,, ρἰ υτίπηπι ἱπ ὃ ]]ς 
6] δά τογτεπάος νεὶ δά ςοπῇτγπιαπάος 
πἰπιος γα ες 163,10 
δαιατς ἈΒ6α. 
ρρίως, “εςςΠοταπὶ ἀὰχ 724,17,33 
)ρρίυς, ἀεσεπνῖτ 6 82,10. ςὰ πὴ Αρ- 
ἴο Οἰδιάϊο ντθὶς ργα 10 γε! αΐτοτ 
Ο4,41 {εηδιῃπηςοηιοςαῖ 724,45 
ἈΠΊΠ 815, ἴῃ ν] Ὡς Ὁ}}15 Πσοατοῦ 726,36 
ἰπτάτιπὶ γορ πη η “840 ὃὲ φιοπηο- 
οἴη Ἀσοιῃ. τεπΊρ. ἱητγοάιέξι πη 277, 
8 Ορτίπιατιτη γερίπηεη αι ι15 νητ- 
πίδι5. Ὁ αἱητίας Ρἰδυ δι τεάάϊάς- 
1641,26. Ορεϊπιάταπὶ γεσίπγϑα οἸ1- 
Ἴτ ΠΥ, ΠΊΕ ΠΟ ΠΔΓΙΟΓΙΠῚ, ὃ Ορ᾿ βου πῃ 
ταὐϊάϊο ράτυπη τὐταπι οἵδ τὰ (ξἀττῖο- 
πη ῬΕΓΙΟΙ 5. 380,2. Ορεπιδτι!πῇ 
᾿ρηπιση Ρ]εδὶ σοηςοάιτ ἐμ ἀἸςΙοτα πη 
σἵοίτατς ΠΊ; ἐμ τῷ (σπατὰβ, πηασηῖχα- 
τὰπη,ἀςοτάἀοτίοτιπ) 4.6 9,4.5. Ορτὶ 
Ἰᾶτ}ΠῸ γοσ πῆς (τη πηο {πιάτο ἃ ρτί 
ἰδ ἀςξευία πη 69 ς,40 Οριϊηιατίιιη 
τοητία Ιοσιιπι ἰἀτίοῃ α ἱπηπηΐ πα! νἱ-- 
"Γ 678,12 Ορτίπγατεβ Ἰῃ ΡΟΡΟΪ  τι- 
οἴμ πη νοςαγὶ Δῃ ἐχρεάϊατ 470,3 Ο- 
Ἰπγατίι πη ἔδέξιο ᾿πτογίπιῖταγ απ ῖβ 
22,40. γς δὲ Ῥατειοι. 
το πὶ σοη Ὠ  τὰγ ἀς ρε(τς5 Τη(Οἰ τας 
υἱήῆς δ τειηςἀϊΐς 264,36 Οτασυΐαπι 
Ἰαίσις ἀδτιιπι τός Οτας πὶ αγ- 
1Π0 ἀδτυπη 5 5.29 
Ἰο,απἰ Πλὶ ἰπρϑσο 1,38 Οτατίοποβ πα 
ΠΓΓΟΙ ΘΠ ς Βα τας ουΓ ἃ ὈΙουγῇο 
(ετῖα Πος Ὠζοιία 471,10. Οτατῖο: 
5 ζοηεγαγία; θα ς πιοπΊεητα οχ- 

δ} 
ταῖῖο Ἀσπγαηοιῇ δά Κ οπγυΐιπη ςο- 
πἴᾳ ἀυςεηι 80,10 ςοπίμϊιπι δά (6- 
ἴοτο5 τὰ ΠυμΪτδ πος. 391,33 σοηία- 
τὶ δὰ Υ οἸΙζογιπι Ροίτιατα 488,14. 
δυιποταπη δι ςοηίαϊετη; ετευατοτία 
Ροττοιῖα ὅς 6,2 ἰερατογυπη ὶ οΠη. 
᾿ ϑατηηϊτ ργοσογες 739,25 δαπηηῖ- 
τ δὰ Ἀπ οπιάποζιπη ροϊυ͵δία 740, 
Ἐειίαἱ!ς Ἀοπηδαὶ δὰ ΟἹ] πὶ ἀϊ α- 
τοην ΑἸΑ Πα ΠῚ 138,4.6 Οτατίαπουία 
1 πηΐρι!!, δα σοηΠ: ὃς φἀςοπηγμμῖτο- 
Ἰρζό7,1ς 

617,47 ΟἸγπιρι χχχ 627,7 Οἰγιηρ. 

πάδεηάα 396,1 Οταϊίοπος ἕμπεθτες ᾿ 

Οἴδτῖῖο “πες δά [τη τη 4.7,15: ὃς 
1Ατίοἱ δὰ φαπάεπὶ τείροηο 47,39 ἂρ. 
ΟἸαυαι ἐς ἀοπλοῖιςὶς ὃί Ἔχε πὶ το γα 
Ὁἱς (ξἀ841537.,18 Αρριΐ ΟἸαιι «διττὰ 
Μ’ Μαϊεγίι πη 386,15 Αρρ.ΟἸαυάι! ἐς 
Ρἰεδετοάμςξ44 393,2 Αρ.Οἰδυάιϊ ςοη- 
ἀγα ἰξηδτυ!ςοη[Ἰτ πὶ ἀφ ρατεῖς 5 ρο- 
ΡαΪιπ ἀϊςῖο [Ὁ Πγϊττεπ ας 443,,2 Δρ- 
Ρ᾽ϊ ΟἸαυ 11 ςοητγα τε θα ΠΟΓα τη ροῖα- 
ἰατα όοι, 46 Αρρὶϊ ΟἸαιά! ἀεςεπ) τὶ 
φἀτυπηιίτααηῖοδ ἵπ οατία ραῖτες 690, 
1 ΑρΡΙΪ ΟἸδιάιι τὰ ρετ ν Ἰγριπὶς προ: 
το 712,41.713,4.3.716,32.717,20 (, 
ΟἸαυάτ σοητγα ΨΊΓρΊΩ τι ηΐ ΡῸ 
Πυΐίατα 527,31. Ο. ΟἸδιαὶι δ ἰςυδταπ 
ἀς Αρρῇϊ οὐπιηδιίοης 697,11 Ὁ. 
ΟἸαιάϊι δὰ ἰςηαταπι δζ σου]. ἀο ρ] εὶς 
Ροίτυ!. 731,38. Μ. Οἰαυαι δὰ Αρρίαπι 
ἀςοςπνιίγα πη ἀς ἀιτερία ἃ ίς νιγσίηΐα 
7ιο,37 ΟἸαι ΖΕ φυσι ἱπηρεγαῖο- 
τῖϑ αὐ αὶ ὁπι ]ςσᾶτοϑ 649,21 1.. Οὐτηδ- 
1 ρτο ἀςοοπιμγογι πὴ ρο τυ] τὶς 697, 
4“ Μ.Οοτηεῖι ά Ο, ΟἸαμάϊι πλοηῖτα 
696,45 Μ. Ὀεοϊ τειθη1 ρ᾽. 44 επατῇ 
447,33. Μ. δαὶ τε δυηὶ αὐ ρἰεσθξ θη 
ττὰ Ὁ. Ματζεῖιιπι ..6γ,38 Μ. Βδθιαά 
ΓΙ τὲς 5 ὅς,18 Με Ἐπξοτ δά Τυ ] 
Ηοι τ ἃς ΙΚοπιᾶπος 14.2,1ι Εὐῆεειι 
αὐ Ηοἤη]ηιπη ἐς σοηγηλτςὴ 5 τεῖρε - 
τηϊηὶς 151,2. Επξετῖι δά ἄτιςες ΑἸθαπος 
ἀς ριοάιτίοας 161,24. Ηοτοτ ραιτὶς 
δα ΠΙΙΟσ τεσ ἐπηΐποσ: δζ τΓἸς’ ΘΠ  ΠΟΥΙΠῚ 
Δἀσδηάειῃ τείροηϊο ι43,28,36 Ηοτλ- 
τἰα: δά ἔγατγθην (ἀρετῆειτξ ; δὲ ἔταιτῖβ δά 
εἀπάςιη τείροη!ο 157,25. Ὁ. Ηοτατῖὶ 
φάτειθαπος δὲ ρ᾽ εεην; ἐχροίτ]ατοτία 
654,18 Μ.Ήοτατιι! Βαιθατὶ δά Αρρί- 
{πὶ ὃζ οςτ. ἀεςεπηυγος ὅ 89,15 ΤᾺΝ 
ἩοΠΙ δὰ Μειίπηι Ευξτίαπι ὃς 410 4- 
πο5144,18 Το] ΗΠ δά Εμξεείιπη, 
Ῥῖο δὔδξγεηάο ἰὰ οπηδηὶς ἱπιρετῖο 147, 
18 Τι} ΗΠ 4ἀ Ηοτγατῖοϑ τγὶρ ειπνῖ- 
ποβι52,26: Ηοταιὶοσῦ αὐ ςαηάθτε- 
(ροπίϊο 153,14. Τὰ] ΗΠ ΗΠ δά ἐχεγοῖ- 
τ ἀς Ευξετι! ρτοαϊτίοπε 167,43 ἀεοαξ 
αὐ ΑἸθδῆος ι69,.41.171,2.2 [οἰ] δὰ Αρ. 
Οἰαυάιῶ ρτο νἸερσίηϊα ροία 713,15. 1.1- 
Ω1| Βγυτὶ λά οςῖο5 266,18.267,5,32 ἤτα- 
τί δὰ ρορ.ἀς ἸΠπἰτιθάα γορ.270,21.276,3 
Βτατ σδττα (οἰ δε ςο}}. (υ 284,43 
1.11} Βειτὶ ρίοθει, ρτο ρος σοητγα 
Ραττςίος 396,13 Ἴ ΠΆΓΟΙ ἐς ἀοπνεῇι 
οἷς ὃς Ἐχίογη!5 τυΓθ 15 ρασαηϊς 368,36. 
370,1.) ΟΙεέζοτι τι. Ρ]. σοητγα οτῖ- 
πρϊπατίοηες Αρρ. 603,9. ΟΟΜδτεῖϊ, ἄς 
ἀπποηῶ ρ]εδὶ 4 σατ νεηάἀεηάα ὅζ 
εδρείζεη 44 εἷὰς η[Ο] τί 434,47 Μὸγ 
εἰττπ Υ οἰ ςοτ ςοης. 4.8.4.,15 Ματγςῖϊ δὰ 
Μίιϊησυοὶϊ ροίξιϊαια Ὁ τερ.502,19 Ματοὶϊ 
δὰ πηι ὃς ςοτιιαιγιλδι σι 7,2: Αρτ, 
Μεηςηῖ ἀε ρΙ. τεάυςεη 4379,7 Με- 

ποηϊϊ δὰ ργοξιρᾶ ρΙερ φοσ, τι Μεπο: 
ἘΪ] δὰ Βευτί ροίζι!.4. 09,10 ΜΟΜιπα: 
εἰϊ δά ρ] ργο ἰξηδτι ὃς ΟΟ Μάτγοῖο 4.39.»9 
Μιπαοὶιϊ τ τεῖδ. Ρ]. 4.4.6,4.». Μιαυςιὶ 
δὰ Ματεϊῆ τη οαἰτις 4.97.320. Ο. Μαυοῖϊ 

δαϊεπατῇ ἀςίο ρτοροῖϊτο 198,1. Μιι- 
εἰϊ σαρτὶ δά Ρογίξηδιη τεσ 299,16,37 
Ῥ.Ναυαἰτουῖ φἀ Αρρ. Οἰφυ Δι ἀεςεπι- 
αΓᾺ ΠῚ ρτο ΨΊγσίπια παρις 8 712,20 
ΝΝυηντοτῖς αὐ Ἀαπιῦ 68,42. ΑΟΡοῖτα- 
ΤΩΙ ἀϊέξατου!ς δὰ πη τος οὔ [4115 48- 
ςοτιαῖαγοσβ 345,19 ΤΟ ΟΠ] 441,.51]ς - 
εἰτιπὶ ἐπιειτα σομοττῖς ἀπςῷ 669,20 
670,6 Τ. ἈοπΉΠ ἀς Ἰεσμαπη]ατίοπε ἃ 
τ. ροίπυΐατα 675,13. ἈΠΊΪ )α οἱ - 
65 ἀε ̓ηΠπιτιο πάα τορ. 78,33 Ἀοπλὶὶ 
δάταρτας, ἄς ροριυ αγι [η1011}5, ἐάτ ἢ - 
ἀειηη; ἴῃ ἱἰρίλτιιπι στατίαπη σσἀοπδτίο- 
ὨΘΊΟΞΙ 561. 5εγι}}}} δὰ ροΟρΌ] ΠΥ, ρτῸ 
τοῦ. αἰς σεῖς 587,29. ἴν- 5Ί1ΓΟ Ὠεη- 
τατί ργοΐςσε ἀρταγία 66:,:7 1.. δϊςοἷῖ 

Ῥεητατὶ δά Ἀομλ μπὶ σοί. 6 69,37. 

ΙΝ ΕΧ ΚΕΚ. ΕΤ ΝΕΚΒ. ΜΕΜΟᾺ ΑΒ. 153 
670, 51οἰηὴϊ ΒΕΙ τὶ δά σοπία! στα 
Ἰεράτος 375,41 51ο1η|1 δα ρ]εδξ, ἀς Ρᾶ- 
τα ςτογατη (τυ άϊο ἰπ ἀςξεηεηάο Μδγ- 
εἷο 445,15 δ6τ. 5] ρὶς!] δή ΤΠ ιδπογωπα 
Ἰεραῖος 320,32. Ὑαηδη}15 αἀ 86Γ. 
Ἴ υἱ]]ΠΠ]πλ 29,20 Ταάγαυη} ΡΠ δά 
Ἰεσάατος Ετγυ ς ΟΥ̓. 195,17 Ταταυτη 
ϑυρετθὶ δά 5εγ, ΤΠ] πὶ ΡΙῸ αειτῖο - 
ὨΕΙΠΊΡΟΙΙ 235,18: ἃς Τα] δα εδάςεηι 
Τείρουο 236,39. δόγαι ΤΠ δε Ρἰε- 
Βομη,ργο Τ ἀγααίη περοτίδιις, οητγα 
Ματγεῖος 214,4 Τα] δά ΡΟΡαΪ ΠῚ, 
ΡΓῸ αἰϊεττίους ἱπγρογιϊ σοητγα ἔμέξιος 
πεπὶ Ματγείβηδτη 216,29 Τα: πηὶ- 
πογὶς δά 7 τῆι πίμ πη, ρΓΟ Πγμτατίοηα 
σΟΠΠΕΡΙΙ 232,.7.233,7. ΠΝ αἰετὶν Ρο- 
τἰτί, δ γοργομοπιουςπι Αρρ. ΟἸδυάιῖ 
688,25 ΓᾺΡ Αἰστι Ροτίτὶ ςοητγα ἐςςοπη- 
αἱτοτατη ροίτυϊατα 7 Οο,13 Μ’Υ αἱειϊ 
24 ρςθεῖος, βίο ἃγπηῖς ςοηιγα Βοῖϊες 
{τη δ ἢ 415371,2.4. Μ’γ δεσγιὶ δά ρἰεθξ, 
ἀς! (δῆ ατιιδ ἰ 1} ΓΠ15.374.9 Μ. Ψα]ετὶὶῖ 
"ἢ Ρίεθεπη ργοξυρσδη)39ς,3 Μ, Ν αἰετῖΐ 
ΕἸ (ξρϑτι πὴ. ἀς το πη τς Πα 5 ἸΠΟρ  τοΓς 
μα: ἀς 15 322,20 ΨΝαϊεγία δὶ πγαῖτο 
ΠΆΓΕΠῚ ΠΟΣτ ΠῚ 511,26 ΨΝα]ειία δὰ νὸ- 
τα τᾶ πν ΜΆτο  πιάτι : ΠῚ 512,3. Ψετυτὶς 
4 Ν δἱετίᾳ ὃς σετ. πηδγοῃ. Ρετοπεπὶ 
σι 2, 4 Ν οιατία κά ΝΊ ατοῖα πη Π]Πῖ ρτο 
Ροριΐο Ἀοιθαηοσι6,4.7 Ψοτυτια δὰ 
Μαγείαπι ἤ] τη ρτο ραιτία 518,22 Α. 
ὙΊΓρίηι τγιδ. ρίςθ. σοητγα Καί Ουϊη- 
τἰι πη, Τη ρΟρι]1 4, 631,,8 Α΄ γιρι- 
ΠῚ τα θη! ἐς σουταγατιπο δά ποῦς 
Ρίεθεπι 635,21: ΡΩΡ]. ΨΊΓρΊΟΙ ἐς ἀο- 
πιο τοῖς δέ ἐχισγοῖς ταγδὶς [σφ ἅ4!5 370, 
2. Μ. νοἸοιι ετθιιοί ρ]. ἀς ΩΓ απ 
τἰὶ ας ποσιθιις; ςα! πιηϊοίᾳ 632,35 

Οταῖὶ πεγοῖὶβ 'πςὰς 288,47 
Οτδιἴα, ν ε[λλ]1ς5, Πρ ροσπας Ἰυἷν ζ27.31 
Οτςβοπηεηῖς, ορρι 4. Ατοαά. 32,13 
Οτάϊΐηες [ρρίετε 532,37. Οτάϊπες οτίατα 

1η ρεγίξφαςῃ!ς Βοίειρας (δτιδη ἀϊ 5:1, 

4. Οτὐιπυπι ἀυξοτ ηἴοτίογειη ἔμπα - 
ἐλίοπεπι ἀοοίρετς ὃς στερατῖιις ποῖος 
{σγιὶ ἀετιεδαι το σ,19 Οτάϊηυπ 485 
{εττοτα πὶ ρασηα 60 6,30 Ἔχ Οτάϊ- 
ΠΕυῚ ΠῚ] τητος 222»16 

Οτῖοιτ3}15 ρα ρα, φα(ριο ἐς ορτίπηα 80, 42. 
81,10 

Οτομα, ΠατΙη] ποπηϊηἰς ορρί απ, 2Ὲ - 
415 ΟρΡΓΙΠΊΪτΟΓ 518,8. 653,4. 

Οταϊηΐαπν, ΟρρΙ απ ΑΒοτιρίπ. 12,2. ΠΝ 

σεττιτη ΟογἤΠυιϊύιηης 4 γ θίμμμ), 4 ἢ 
Δἰτι4. 

ΟΊ Πα )4 Βιιπγαπαπι εἢΠοίοιι αττς ἤηλι- 
Ἰατα 30,2: 

Οἰουΐο να!εἀϊεῖτυς 14. 
ΟΠιπη γε υἷα: οἰ ΠΤ ἄτα 8. ἰὩ Βα πιδα - 

τυ 5.2 8,35 

᾿ Οἤεπταπι: Ἰρηὶς ε ΡΊ]οτιΠΊ γογαςυ ς 6 - 
Γηϊςαης 312,44 ΟΠευταναιία 4752, 
23. 6:8, 8 Οἰϊαπτοιαπὴ τητεγργεζαῖιο 
2Ο7,2Σ 

Οἤϊα, ορρίάαπι 8,9 4 4110 σοπάϊτα, ὃς 
νηάς ἀιᾶα 18:.30 

Οτίμπι ἱπιργο δὶς ὃς ἐσεηΐ8 τηδ᾽α ἔπ ρρ ἐγὶς 
σΟΠΠΠ14.24.6,18 
Οὐἱοία ὃς 'πορβ τυσθα δε }]115 οςευρδῃ - 

ἀκ 679,43 
Ουλιο,ἠετοῖτα ἃ Ογαοογιυπὶ ἐυάσ 4313,46 

ἃ πηδΐογς τεϊαπιριο ντ αἰ εγατ τι 5,4.7 
τι ΠΊρΒ 5 εἰς ρεάείξεῖ 594,37 Ουδη- 
τὶς οὔσῃ 411314,8 

Θυες χχχ, Ὀοις5 11, [ἀργεπγα πιυ!έξα 
674,45 

Ρᾳέξα δζ σοπιιδτα ηυῖδρ. γτατοπδ, βγπγαγὶ 
(οἰσαητ 4οδ, 1 Ραέϊοτῇ τγᾶίσ τεοτες ἀἱ 
τὶς ἀςιουδτυτ 4.49,47 ραδϊα ςοαξζα οὖ 
ὰητ ἀυγαθῖ!α 451,32.509,47 ραΐΐα 
ςοηττγα ραττϊᾶ ἰηϊτα, ἱπηρία μη, πες (τ - 
υλη44 69 4.33 

γυ 



174 

Ῥλάϊ οἴία 17,12 
Ῥαάασορα 414,36 
Ραίτα 1, ποσάδωνία ᾿ 49,43 
Ῥαρὶϊπ αρτο Κοιῆδπο; ξουαπάςπηα; Πγ8- 

φησ 135,8. 220,1.4.18 
Ῥαραπαϊϊα, ξοι. (ο]. 210,30 
Ῥαϊδητι, ορρὶ 4. Ατοαά. 2.4,18.49,20 Ρὰ- 

Ιδπτίἅ τη 1Ατῖο, ἀςποιηϊηδτᾶ ἃ Ραἰᾶτο 
Ατοδάϊςο 77.35 Ραϊδητι ςο]οηΐα πηῖτ- 

εἴταν Ὁ “Επεδάϊς δι [ματι Π!15 36,4. θΔ- 

Ἰδπείιι αὖ ΑἸ θ4πὶς πλιτο δ ἔο 4 εἴπ" 
φίταν 77,45. Ῥαϊαπιία τι πλιηῖγε σεῖς 
Ἀοαλυ 5 71,4.6 εἰτοα Ῥαϊδπτία πη ]ο - 
οαῖα ρτίπηα ντδι5 ρΓΪπιογάϊα 182,39 ΡᾺ 
Ἰδητι! νεσῖεχ ὅς,5. [ἄστη Ραἰατίαπα ; ὃς 
Ψιγρ ο Ῥαἰ!δπιέμπι, 

Ῥαϊας, ἴξιν Ρ4 1145, του]! ΕΠ 15 ε γπα ἕὰ 
διάτι ἢ! χς,16.34,4.4. ῬΑ]45,[εὰ ΡΔ]- 
ας, (γοϑοη!ς ΕΠ 26,7 

Ῥαϊατίαπη, ορ. Αβοσὶρ. Ἂγ22 
Ῥαϊαιι, οἰτη ῬΑ ]δατὶῦ ἴθι Ρα᾿δητέμ πὶ 
25,11. 773,31. Ῥαἰδτῖ! ῃγαξηΐα 10 4,29 
Ῥαϊατίαπι ὅς Οα τας πτοῦ5, Ἀουμα(ε: 
ἀες 113,40 Ραϊατίιπι ὃς Ορὶ το] ᾿ητεῦ 
γἱςις Εἰταΐςις 304,47 : 

Ἰλαϊατίπυις πη οα5 οἰιπη ντοἰηἰς “οἰ Ὁ. 4 Ἀν ο- 
τυἶο πλιηΐταγ το 4,29. Ρα]δτιοὶ πιο - 
τἰς γλάιοοϑ δἰ υἷς ΤΊθοτι5 777,10 Ῥαΐα- 
τἰηδ τὶρὰς 219,20 θαίατιηδ; ἀόσγηις 
307,23 Ῥαίάτιηι 5.11 129,55 

ΡΑ]τητγὰ5 ρουτὰς 41,41 
Ῥα!]λάϊυην, ὃς πιασποταπὶ ἀθογιπη [Άογα, 

ΟΒγγία ἀοτ!5 Ιοςο ἀφητι ἃ Μιποότυα 
55016. Ρα!!αάϊα ἀυο,, δέ νεγὰ πη τὴ τ8}}- 
δη αὐ Ξ πεαὶμιροτγατιιΠῈ 55,4.4.5.6,2. 
117,5 Βαϊ δάϊ αι αἷ ξης αἰροτταταπὶ 
αἰϊεγυδίιγαν εἰξαι θυς 5 6,11 Βα]! απ 
εὐτοάϊα ρεηος ΝΑ" εἴπ ρεηιῷ 393,37 

ῬΑ! απείαγη,, ἔε Ῥαϊαοτία τ), νης ἀόπο- 
τοϊηδῖυ πη 2.11 ΡαΠδητέαπ), ροίς Ρὰ- 
Ἰατίι ιν ἀϊέζιιαν 773,30 

ῬΑ ας, Ηειςυ 5 εχ Πασιηα Ευδηάεάς  - 
{ἴὰ5.3.4,.4.4. πιτουίταγ 35» 6 

Ῥα!]εης, ᾿η(, ΓΓΉγαςΙαΣ 38.15.39,37 
Ῥαμηρ γα πὶ πηγαῖς 3.11 
Ῥαη, Αὐτά, αὐτί απ πιις ὃς Βοσοτα- 

{ΠῚ ἀευς 2ς,26. Ατοδάϊς ἔλη1Ατὶς ἀς " 
1ι15773,31 ἰάξιι Εδιιηι5 773,21.779, 
ΣΙ ΘΧ (ΘΙ ΟΠΠΠΠῚ ὨΠΊΟΓΟ 478,:9 ΡΔ- 
Πὶς ἀπίγαΠ 6 5,21 Ῥσηὶς δηυπι τη θαΪσ 
Ἰδῆτθο 773,31 Ραηϊοίοτα 67,12 Ῥδυὶς 
Τγοαὶ αςτα 25,326. Ῥδηὶ (ἀοτατὶ πιοῆτας 
διίΑἴτα 53,11 

Ῥληϊοὶ τειγούς, Ἑαιιηὶ ορὰς 290,25 
Ῥαμαιβεπαογιιπὶ τε πλρυς 1;.9,31 
Ῥαηεργτγεβ ρυθ σα 219,40. Ραπεργτὶς 

[μ4τιπα: σεητίς ὃς ἰοοἰοτιτη 250, 14 
Ῥδρδιογα ἐπηϊηδιιογα θᾶς"}}ο ἀεςιῖς Τὰς 

4αΐηῖι5 5. 2 55,8 
Ο. Ῥαρί τις πππηπτις ροτ εχ 178,12 
Ι,. Ῥαρίτιας Μυρ!]δηι5,ςοη 736,31 
Μ’Ραρί τα, ρεϊηλιβ τοχ (Δογου! ΠῚ 278,11 
Ῥαρί τα ίεχ 788,4» 

Ῥαζοεὶ πὶ πιϊςσοσι πη ρτορίη ας πδ ίοἱετ πῃ 
Ἐχγγο πη 5 ρετῖς, 502,7 

Ῥαγοηεῖθ. αιιοῖ ὃς ατιᾶτα ἀεεαπτιν [δ ε- 
τἰδ ει, 18 βαγῶτες θεηίσηϊ Ό]140 ριις 
τοταπῃ Ε τα ᾿η ἀυσαης 397,34 

Ῥατίοι 11 ροεηᾶ 260,3 
Ῥαμ]τα, ἔε ἢ, 75,19 
Ῥατθησ ΔΙ ΟΠ" ΠῚ 130,41 
Ῥατπιεηϊάος ὕᾳ δηἢ οἷγτηριοπίοα 611,44. 
Ῥατηδῇ ἰηςοῖς 14,36 
Ῥασγτθῖςα οἰ 465 8:.,8 
Ῥάαγτυ του ΠΊΪΠι15 ΠῚ ΕΓ ΠΟΤῚ ΟἹὉ ΔΉ Π115 δτατὶς 

1 212,14 Ραιτυς οσὐΠποάιτῖο 63,35. ΡαΓα 
τιις πγοπῇτοί 471,26 

Ῥαται τι αὐ Αὐτεποτε σοηάϊτι πη 77 2,23 

Ῥατεῖ Π]Π σαι πὶ ἀρ ρορυ! ἀρὶτ 631, 
αι ατεῖ χυδητιπη 5 σοπςο ΤΠ πν ἴ Η . 
“πππὶ 96,22, Ῥάτογτη ΠΠΠ τυ τη ςοῖρας 
«ἀπηθοῦα ροτείζατο πὶ μαΐεῖ ς 47,1. θὰ 
ἔγαπι ἴῃ Π]ιογμαι ἀο]έλις ραπιςηἄίς εἰ- 

ΙΝ ΘΙΟΝΥΒΙΙ ΗΠΑΡΙΟΑΆΝ, ΑἈΝΤΙΟ. ΚΟ Μ. ' 
ϑοῦ ζ46,.18 Ραῖγεπῇ ἴῃ ἐχρεάίτίοης 
ἀείξτετς ΠΠΙ5 πο γαΐς 674,7 Ραϊγεπὶ 
ϑυπα τὶ [15 ροΓ ἀγπα ὃ ἵσποπι οχτι- 
1τἘπελϑ 655.43 Παῖτις ἀε έξα ηδ τος 
εἰἀιιητίη ΠΠ1ο5 5.47,16 
Ῥδιεγπα ἰηἀυ]!ρεητία ὃζ οατὰ 432,25 

Ῥατγεβ οοηίοτιρτὶ, πατέρες ἔγίραφοι, ίεπά- 
τοῖος 86,14. Ιαῖγες ςΟΠΙοτῖρτι,οἑ καΊα- 
γραφένϊες εἰς τὸ βελδυήικὸν σιυέδριονό86 
26. αῖτεβ σὰ ἐἰέλι ἰξηδτογες 83,6,19, 
84.1.5. Ραῖτεβ αι ρίεταῖς ρΙ εὐ ςοἰςη- 
ἀιπητός5,4} 

Ῥασγίῶ πο5 ἀε θεῆς 502,37 Ραττῖα ρτο- 
Ρυρῃδη 44 εἰἴαπὶ σιμὴ αἰ ἀεἰζίταετς νἱ. 
ἀεητατ 654,40  Αττῖα αὰς ρυτᾶάα 486, 
ἴο θατεια οὔ ςοπιπιοάα α] σῖτα 507, 

28 Ρατεῖα ας οὐ σαι125 ἀ εἰ θγάτιτ 693 
19,18 Ῥάτγις Ἰρῃοίςζεηάιτη ’ 2 ο,6 Ρὰ- 
τι τὰ Ορραρηδιιο το 6,38 

Ῥατγὶςῖ! ἀτξξι σα ρατγῖθας (1. (δπατοιῖδ.) 
οἵὐτί ἐξῆν 82,20. Ραχιϊςίουα πη οἥποῖα 
83,37.8.4.,19 Ῥαττὶς!"]ΠἜσιπη ὃζ ἰμσ]5 σ0- 
δαμιοηι μά ςθαητ 627,33 Ραττῖς! ςῦ- 
τοσατι νυ ΟΠ 82,2. 6 Ρατγὶοϊ τ π(ν εἰ 
Ροτίις Ῥάτγαπη}) πιιηγεγαδ ἀμ ρ! σάτα, 
ςςρτιῖπη ὨΟΙΙΟΠ5 ἃ ργοτοβ ςοητῇ 46 - 
{ςτιρτις 111,34. ἐπ Ραιτγιςϊογ ογάϊηςπι 
σοορτατὶ 4αι (οἰ π| 199,41. 8.30 Ρὰ- 
τἰϊςτοτ δι ἰδπατουῖ πὰ πγετο δα ίογ δὶ - 
ταῦ ΠΤ Ατημη15 θυ ς 181,.,0 Πατεῖς- 
ἰς βά!ογιθίτον Τὶ ΟἸδιυάϊες δα σ᾽ πῸ5 308 
24. Ῥαττγιοιογᾶ ογάϊηι δαί δἄταγ ςςῃ- 
τιιπὶ ς ΡΙεθ οἰ ς ργαοῖραὶ νἱΓἱ 287,41 
Ῥαττίςι σαπη οἰ το παι. [15 ἌΓ Πα ρτῸ Γ6- 
ῬᾺΡΙ(ΟἹ: σαρίὶατ ἢ (ξοο ποτε ρ]εδ]5 376 
37 Ρατηῖςῖι σαπ ΟΠ δῆτ. [15 ἐχρεαῖ- 
τίοηειὴ π΄ ΑὨτίατος (μοὶ ρίῃητ 433,7 
Ῥαιτί οἰ! οὐδ ρεσγη"Ππν Ὁ ]ς δ᾽ τἀ! ρος 
τεῆατῷ [πςςεηίςητν δ]εγῖο 471,44. [ἀ- 
Ῥειρία: ἔαίτυίᾳ; ὃς Παγυατίουΐδ ρεγρε- 
τα ἀοουίατιτ ἃ ρεθο]15 378,5. ατιθὰ- 
τῖς φοοι Ἀπ τι} αι (ἐπηρεῖ αἀυοτγίας 
ἰῃορεβ 4]! αυ ὰ πλας δἰ πδταγ 583,37 ΔΠ 
ῬΌΡΟΪῚ τ! ἀτοῖο ρεγη: {ΠῚ 4. 5.7,29. Δη Ρίς- 
ὈΪδ τυ ἀςο ρεγιλττξ] 4.60,39..462,30 
470,3 ρ]ερῖς ἱμά!ςῖο (τς αδ ἔπη, 
ὩΠΠ 5 Ο ρετιηϊτται 661,4 ᾿ ΑΓ οἰ 1 ΠΊ1ῃ- 
ἀϊέζα καυίὰ τε υαποτγᾶ ποϊ τις αττιρὶ 
ποη {{π|τ οὐάο ρβιγίς! 5 438,12. Ραεει- 
οἹΤρίεθ]5 ἀϊοιο αθᾶθο ρε!ηγῇ ρογη ἢ 
463,47. 4.69,37 Ῥλτεῖςι] ρίςθει5 σοη- 
ςεἀμητ ἀἸςιοτ ροτει ατξ; 5 ἵζει {6 - 
Ὠάτις, Πγα  ΠἘγάτυ, (λοοτ ἀοι!οτῇ 4.69, 
4:2 Ῥαττίοιιϑ ἃ ρΙ 15 Ἰπ 4! οῖο ργουοςας 
οἀϊεπαιῆ 4.43,2}.6 Ρατγίοϊ! πα: 06 
Ρϑυςὶ πες οδέζυτι, ἀςςο πιο τ ἀΟΏγ1- 
Πλτι} {ς αἀηιάετιητίοοϊος 683,21 Ρὰ- 

ττῖς 5 σσπαῖα οιιπι ρ᾽ εΒ εἰς τυτοτἀ!έϊ 
684,3 Ῥατεϊςιοτιπὶ ΤΏ ΟΓο5 τορτεοης 
ἄἀαπτιτ Ὁ Αρρίο 609,43 γ᾽ ΐς ὅς Οριῖ- 
τηδῖες. 

Ῥατγῖπη] ὃς πη φεγί πὶ ριιοτὶ 91,20 
Ῥάτγο Τ ναγίμς ΑΞ πε ςοπλῖτατΣ. 41,14 
Ῥαϊγοῦὶ σγαητ ποη ρθε ϊοτιμη πιοάο, 4 

ετἰᾶ ςοϊοπίατυπι ἃς (Ὀεἰατ νι δ᾽ 85,17 

Ῥατγοηδτιις, πατρωνία, ρατρς! ἃς αὶ 
οιᾶτυτοία 54.152. Ρατγοπδζιις οἴποῖα 
δεῖπνα 84.,18,39.787,32 

Ῥαιγοςίηϊα οἰἸεπταῦ), ροῖ πγᾶπὰς ροίτε - 
τἰβτγαάίτα 8ς,7 Ἂς 

Ραυρετιθιις ρτοίρι εἶτ 56. ΤΠ 5 δας 16. 
216,8 ραιιρεου, ἀάτοτγ ἵπὸ πγαἶτας Σὲ ς, 
13. ράπροτος ἢ σογροζα ἴσα ὈςΠ]ΠΙςὶς ροτ- 
Ἰἰςυ]ς οἴδετᾶτ ρτὸ ραττία, (τίς εἰς 294, 
16 ραᾶπρεῖος ἀπιῖτ. α'φιιδος πη οαρεί: 
{ξα ἀις Βοη τ. 7γ.4.6,38 ρᾶιρετῖεβ ἃ {γ" 

τᾶπο ταηταη δ τὶ δυτὶ Ἰηξετγε ςοσιῃ- 
τον υατῦ ἀϊαΐτο5 2 47,43 ἐς ΡΑυρογαηλ 
ἱσορια [δ] ει η 48 359,37 ραπροτίδιις 
820 τεπηϊττεη 44 ἀςθῖτα 328,12. ραπροτῇ 
Πάςϑ πη ΡΟ ΠΠΠς ραν τατα, δεη κῆρι ἀς- 
τηδγοηδα 294,10 ρᾶιρεγας ργοηὶ δ 

ΤΟΒΠΟΙΙ45319,),20 ρογ γεδξτυπιμεμαη- 

τι362.,3.368,3. οὗ» ἀϊλξατη ἀστοσατα, ' 
ἀϊυμποηςα), ςοηίο ἱπηρεγίμ τη ἐςεσοτοῦ 
ἑϊδως 553»47 1ἢ ραιρετιϑ ἰεπδτοσ!ς [1- 
Ὀετγοβ πη μηιῆςεπτια ποηοτιῆςα 41τόβ7 

Ρδαροττας δί ἐσείϊας, απ πηι σεηετοιϊταιξ 
Ἐταησηηῖ 215,30 ριροτγιᾶς ΡΙεγαπιᾳ; 
ἀερσςησγαγο Τοριτ 416,2 8 σαπη αἰ 
Ὑδι4; σι εἰτἸΩἰ πλιοἴτιασ 382,2: ςαυΐδ,, 
φΔυΠΠΠς εχίἴας 332,6. ραιρεῖτας φια 
ταὶ (εγάπ λα τ, ὃς φαοΠο60 332,4 Ρᾶι- 
Ρεϊταβτϊα ποα Ῥταμαθατνοτοτες 644, ' 
33 ρΡαυρεττατῖς Ποποζαὶς ἐχοπηρ  μπηΐπος 
γαίεγιο Ρορίϊςοία 315,4: ἴῃ ΑρτοΜε.ς 
ΠΕΠΪΟ 416,1. 586,9 ρδιρετταιξ ὦ 
Ορ!Ρ. ςοτείσετς Ὁ αι ἱπτία8 τεηιῖς ὅς ". 
2. Ἰτιἀςπλα; Ελύτιςιι9 74.7.43 ΡΑΙρεΓα. 
τάτο τ ργὸ Βογεάιτατα ἃ ραχοπει. σοὶ: 
Ρεῖς 586,9 ὑχὴ 

Ῥᾳχ αι ἰδ νάδτιγ,πηοάο πο ἔς οὐπης 
{ΓΙ ΠῚ, ΓΟΙρ. 576,19 ρᾶχ αυςι5 φυοοιηία, 
48ε Ὀε ΠΟ ροτίοσ 519,3 ρὰχ {μρρ!ἰςά α΄, 
ται ρειῖτα ἃ πάτα τη αχί πηὶς ὃς Βοποῖᾶνο 
τῇ. οἰαιδ. 59.4.21 ρᾳοῖβ σοπαιπίοπος 
τα (εηατῇ γεξεγγι ἰοἰςσητα ςοηῇ; 576,19 

Ῥξροᾶτα ποὺ ςοπτϊημπαπάα ,(ξ ςοττίσϑάα, 
416,4 6 Ῥεσζατα ἀρῃοίζετε ὃς ςοττῖσος 
τε 405 ρυάοῖ, ἴῃ ρινάξηάα ρετισυίαῃ 
οἰάμης 81,37 Ῥεοζαῖα σπου Π,14 ἱπηρ 
πἰτατεϊηηιεῖς, [4Ὲ οἰἢ φυοά πα} τῇ 
ἀϊοοτια ἀεἰτέξα ἀτρση δε νεπία 377,8. 

Ῥοΐμυ ρίεῃμπ) οἰσατγιςι δι ν αἱ ποτ 4 δ᾽ 
18 Ῥεξειτη πισέζοτε ρίδηροις 177}, 

472,7.513,24. 
Ῥεσυηϊατῦ σταιια ς τι Π1Π85 Πιδί πηι οἥδῃ 

2.31, Ὡς ρεσυηϊατία πγυ  ἐϊᾳ [Ὡρτι 
ἀϊέϊωμη ἢ ᾿η Μ. ἱ 

ΡῬεει5η ρεϊπεϊηῇοῖς 677,: 8 Ρδζιδε : 
{πε }Π|5 ραιτιμη εἀπιόξαιαν,ἰαυδάΐται 
12. Ρεομάαπι πιδέξατίο απ ρεϊηςὶ 
«ιιο 1 βου ὶς 528,21 ροςοΓῚ5 τορῖι 
ϑιζος 776,. 
ὑςευάτας πιά πὶ 177,4. 

Ῥεάδηι, ρορ.[μΑτῖ1326,52. ἃ Μαγείονίο 
ΡΓ 495,2. ΣΟΟ,1ς 

δ Ρεάος ργωτογὶς ςο περ ς αδξοσ ἰγγαοι 
τα πη τ αἰ πς 713,37 7 

Ῥεάίτατη ΕΠ: ροἀο το) βοΠΊραπι ἀμος 
δι υἀὶς νοιίεἷς 475,32. γηξ 4 

Ῥεϊατρὶ σὰ ἀϊέει Ροϊαίρὶ 
Ρεϊαίριις, Ιου ς Νοῦς ΡΗοτγοηίάεῇ ι 

Βεϊαίρσίος σεις αυέξϊοι 9,25.1.4.19 
ςοῃεπΠῚ ΡΟ Τοτίοτξ ς ᾿ς  λΠΙΓΑ ρι 
αἵ 9,27.11,1. Ροϊαίρι, ΡΟ (σοι 
ἀἰτοτῖσ, ργορςηϊὰς 22,31 Ρεϊαίριιδ, 
Ῥζπηι δὲ Δ τη ΠΙ Πὰς 14,26 

ῬΡεϊαίψι α Αὐσιιὶς οὐἱρηαί,ς ΤῊς ΠΑ 
“τα ΐτα τὺ ργο ἐδ! 75,37.77,19. Ῥεϊαίσι 
ταιτῦ ργορ ςητοτ, ρείμηα Ὀβιγία, ΟΙΓΟΙ, 
ἃς ἔοτταμια γαγια 1.4.19,11,38. Βεἰίρί! 
Ὑγτι θην τά ςηη ἃ αὐ δα 4α τη ΡΟΡ-Ρι: 
ταῦ 20,20. Ἰ)εἰδίοι, ἃ Μγιβιρμείρ 
ἀιςῦτυτ 1 γγείσηὶ [9,19 Ῥείαξτι φιᾶι 
40 ὃζ νΌ] Ὕγτγθεπ! ἀἰοὶ σαερετὶ 
28 Ρεἴσο5 δὲ Τγιζῆεπου ρα ἔμ 
νη οληἀειθα βοητοπι 22.4.6. Ρεὶο 
φδαἀπητταπτύγ οὉ Αοσί σι αηθι5 14,6. 
18 ἀσοιαγας Ὠεῖρμος υππττᾶς τς,23 Οὐ, 
τουςοςοιροζα Ὑ γι μοῃἰᾶ οοπάμηῖ 5 
34 ΡΟΙΣ δτευδίη “το ]14. ἐογτυηδ,ἄθηι 
ἐχαριταῦζυν 18,27. ΡεΪδίβ οτιπὶ ΟΡ] 
ἄλγη τα νὰ ἀοἰεῖα, 2.0,.4.6. Ρεϊοίσιι 
σεητίς το αι ἸῺ ἰτ8}14.2.4.,19 
Ρεϊαίρίςα ρόηςβ ε Τ γιτῃςηὶδ φαΐ οἱ 
1 σπγηιιπὴ ὥς Ατἰοηᾶς τεπιιότθης Ζ 
27 Ροϊαίρ σας ταμγς Αταση δ Σ 2,6 

ῬΕῊ ΠΡ, πλπιτὶ τ τες 775,2 5 ῬΟΙμυ ἢ 
{ιάγαιη, νει δογαηταγ οςουτίαπιο, 
Τὰ ρογοα θι5 777,30 ᾿ 

Ῥεΐορι ἔασεθγος ἰμάος σοἰεῦταν Ηστα 
ἰες 291,17 

Ῥεϊοροπεςϊ ρτϊηςίρες ρείπιὶ, “ἜΖξιι 
θογόηδυς 9,2 4 

Ῥοϊοροπμςι εχ Εἰογοι δ οοιθ 

ΨἈἢ 



γδισοηίεἀοτίητίη [τα] 7.5,39.77,325 
 ῬΡεϊοροπποῖϊ φαςπληδπη ρτΙ πη ἴα 1τὰ- 
Πα ἰοοιιπν μα διταπάϊ ςεροτιηι 36): 
τὰ ΤΗγαςῖα 129,44 
Τηᾶτος ὃ ἰᾶγες ἔτη] ἰαγος 513,21 Οἵδ- 
εἷς θεοὶ πατρῷοι, γενέθλιον, κτήσιοι, μκεύ- 
χίϑι, ἕρκιοι 5.4.17 Ὀεπατίαιη ἀσοταπι 
αν ϊαοτα ἴῃ ̓ τἈ] πὶ “Ἔπεα ἱπτροτῖ. 
77.4.58 Ῥεπᾶῖος “Ἐπεᾶ ρεῖ ἰοπηπαπὶ 
πιοποητ ἧς οοπάεπάο [,αυΐπῖο 777,19 
ϑεπατίιπι Ππιυϊαοτγαίια ίρουτε Ὀἰ51.-- 
ἡἰπία πη εχ Αἰθαπο τεγηρίο γεπγθδης 
γ7 6,27: ὃ 5.4,.2 Ῥαπαίιπι ἔογπγα ὃς 

ιαρίτις 54.344΄. 
απ|4 ἐχρυσηδηταῦ 4] ατπιὶς σαρί πε- 
ἀσυηγ19 8.11 

ἐξ ποτ Ἰυέξυ 471,7. Ὁ ἔς δὲν εἴ. 
πέξυς οπτηΐ σα ρᾶιῖς πο 529,8 
γΆΠῚΪ ΠλσξηΪΆ 36,58 
οαΐαπο αδῖτς γίγτυτς ας Πὰς ᾿ποο! απηὶ 
24,16 γοτίςυϊα σοπιπγιιηΐα, ἀγξε!Π- 
γπὴ φοπο! Πᾶς ἀπηὲς {12 13.46.5. ΡοΓ- 
υἷα εχιγεπηα δάάδιυπτ ΔΠῚ ΠΛ ΠῚ ΚΟ, 4 
"τίς! ς πιαρ πἰς ἐπιεη ἀς ἔχηττες πλᾶ- 
πᾷ 188,2 6 1η ρετγίου 5 ποη ἀςίεγεη " 
εἴίδτη ἱπῆηγἱ] 676,3 
ἡ οοοιϊτα, ραπίμπεις ἃ ἀϊϊ5; ποῖος 
1,4 τηδρι γα 2 8ὃς,37 

Ῥὰ - αυιδητις ςορ 5 Οταοίαπι πυδίετίης 
|4.,38,41 Ῥετίαγιιπι γεσοβ 40 μ8δ1- 
γῇ] 195,38 Ροτγίατιπη ἱπιρογιιπη 2,39 
4ι] Βοίϊεηι Ιοπ ρίυ5,μοα (Ἀτ|5 τατα πὶ 

4028 
᾿δάεηάι νὶς,4 Πεοεῖ “11,41 
τᾶςε5 ΔηΪΠηΐ, αἀιοτίατιογαπη ργοςῖ, 
Ἰυτγείσαητ το, 6 
τυ ϊςαοῖα ἢ οπηηῖδι5 38.4.13 
ἔτία, ἴῃ ρεσι ες πλασὶς 42 πὶ Βοτηΐ : 
Ἐρταλης 471,31 ὕεἰτὶς ἴῃ πγαῖτο- 
τ Ριαίθτιί πὶ σγυ 445, σης 5.97, 
Ῥοιτς γαριαμππγα ῥεῖ τοῖᾶπὴ [τὰ- 

Ὁ, (ξ ργαοῖρας ἴῃ ντῦς 598,47 [)6- 
ΔΡεςουῖθι5 δὲ ἀστεῖοι ἐπ νεθεηὶ 
ἀπηδὶς ατγοοϊπγηα 623,4. ῬεἤΠις- 
ἰοπος [ςυ]Πτπλα 677,1. Ῥεἴις μαδὶ- 
γγιιπὶ ἀεοιηδτη ταπτ ράγίογη Ν ὃ- 
ἰδ τεϊαυῖτ 427,29. Ρετς Ἔχυος 
[υπὸ αὶ οπιληὶς ρείξε ἰαδογαητῖθις 
ἘΓγο ραγϑητοο, ὃζ ἰρίος ἱπιδάΐς 677, 
ἀς ροῆίς Τ0(Οἰϊτα; σα ΠΠΠς ὃς γα πγε- 

ἐσοα(αἰτατ ογασαίαπι Ὠ εἰ ρ δῖοι πη 
6.38 1η ρεϊερτατοτ(οἱεηηες ἐχρίδ- 

γ65., ἀμ! δεπτυτ οτίατη που δὰ ρ[Δ- 
ἄππη πμπηεη σἰτι5 677,3} ἴῃ ΡΕΠς 
τοηγα Τα τία περ] ρίτιτς πα πγΐπὶς 
5 677,35 ροίξ Ρεῖέ ἔλπγες 678,» 
ΔὉ Αἰ! Ποῃ ορῃϑ οἱϊ χιοά ἰεσες 
ςεάυπι 447,33 
ἴω Τγοδοηΐς ἔ. εαπὶ ΟΕ ποττο ἔτα- 
ἢ ΙτΑ] πὴ τγαῖ!οῖς 9,36 
τοτϊοτ (ςἀες δ ςοπάϊτοῖ 9,43.11,3 
Ὁ τοῃοη Ατβεη. :7γ6,43 
ἃ ἰηῆρηες 663,36 Ῥβαίεγατιι5 ἐ- 
Ξἀϊθαιοσὶς ὅς ο,37 

ΠΑ] ἡσπηὶ Αἰτῖςα ἀπτιυΐτατες, ὃζ Πατγα- 
.Ἰς Πλτάδηι πγὶσταιίοης 50,24. 
τα Ατοδάςς, Ησιου!!ς ἴῃ Ιτα] 1ςα ὃς 

Ἰ.. ἐχρεάϊε, ἰοςϊ 27,4.34,32} [ξάες 
Ἱ Αἰ ἴα ςΟἸοσδης 49,221 

τι γάϊς ΑἸμοηϊςηΠς ἰοςιις εχ Οτ σᾶ 
πεν ἀς ΟΕ ποις 1ο,47 

41,34 
684,13,27 

ἱ βγγασυ τ! πατγαῖῖο ἐς Γἰσαγαπι 
αἰτα τη 51} τγδίπηϊστατίοης 18,10 

ελ8Πο ἠες Ταγεητίπυς, σοσπογηξτο (ο- 
οἱ Θ᾽ γεξατῖα (σαττ ταῖς ἰσσατὶ κα οπηααὶ 

δ᾽ πΊ σοηίριγςαῖ 743,17 

γΠϊα ποῦ ἀρρεϊϊαπάα ]ις ἀφο π6- 
ὩΣ 8,14. ῬΒΠοίορ α ποῦ τάτη νος 

“ θ0 πι,ηιλπὶ γεγαπ) ποποίατητῃ ἴτα- 
ἠϊε:βηϊεπάα εἴς ὅδς,Σι ΡΙ]οἰορμία 

ῷ ἸὮΓ 4.28 7,39 

ΓΕ Χ Δ ΕΚ. ΕΤ ῈΝ Β' 

Ῥμοιόπεϊ γεσῃιπὶ ὃς ροετίτας 59,23 
Ῥμοτοηῖς, ΗςἸ δηΐοι θ ες 2:30 

ῬΒγαίοϊ: 5, αγοῆοη Ατβςη. 617,9 
Ρμγαίζοσ, Ρεἰαίρι ἔ, 25,3} 
ΡΒιγρίςα ὃς Ἵ τοις σεης, οὰγ ρτούπᾶ ἐὰ- 

ἀξίαις Βα ίτα 23,4 
Ρμιγρία οὐσία 9ἱ,27 ΡΒιγρία ἴβετϑ 
0,20 

ῬΒτίΐις, Νερτυηὶ δὲ ΓΑΥ Πα ἈΠ Τι5 14,25 
Ῥμτβιου τς ςοπάϊτοτ, "θ14.30 

Ρίαουϊα Δ οΪεπάα 129,8 πεὶπ πηαρ ἴγα- 
τὰ φυιάςπη ἔξιςπάα 205,17 
Ῥιασυΐατες ἤαπιπια; 73,6 

Ριςεατία, ἴσα Ριςα!ανγ εἰ ροτίι5 Εἰσ!ηςα 
308,27 

Ρίοι5,,υἱς, δρυσκολάηης 12,54. Ριοτῖδ οἰ- 
θαυπιίησειις 777,17 

ῬΙςις, ταί τα τεσ, Αθογίρσί πος ἴξάςπι αὐ - 
τεητοβ οχοίριτ 7 73»15 

Ῥίετας ἃς [υὐλιτία,, πραρ γάτα! ἴῃ ρεΙ Πγῖς 
εοτάι εἰς ἀεθεης 123,4... Ριετας δέ ἰκ- 
{πἰτῖα, απιρ 5 Πἐο γεγο στογ ρίζα 
Σΐ5. 4,24.345,2 Ριστατὶ τατυγη ἴτε 
ΡΥ πιςεάϊος μοίϊες 774,19,26 Ῥετα- 
τἰς ατρ᾽ απυεητιιπη, ΟΠ Ια γογα πὶ {πςοε Πὰς 
06,37 Ριοτας ἐγρὰ ςοσηδτιιοηςπῆ ὅζ 

(ὄχυπῃ σι ό,10 ΡΙεταβ εῦρα ργορίησυοϑ, 
Ῥγορεῖς (α] τὶ δητεξογεπ 674,7 Ρῖο- 
τατίβ εγρὰ ρβῖγεπι Ἔχεγηρί μη ΠΠΠυΠἴτα 
611,43. 674,7. 77 4.19»26 

ῬΙΑ(ςοΙ πλη4) ςυλίς 16ο,18 
ΡιΙα, φιλ]ια τεῖα 312,39 
Ριευς Ταγαυϊπῖο ἀε οαρίτε γαρίτυγ ἂὉ ἃ- 
4014, δὲ γεροηίτας 18.4.16 γυηεὶ ἴῃ οο- 
μὰπὶ ἔα Πιρίατί 129,4.0 ΡΠ]εατοτῦ πιὰ- 
Θηλοατεγιδ ῃ ξαποτι εἰδιίοης 228,11 

ΡΠΙ εχ Βοίεια οαρίτε ἀείςξλ!,ἴη Ἰσηςην ἰπ- 
᾿ἰοϊε θάπτων 479,7 

Ῥίηδεῖ! οὗ ἰδτίογεπι δάπεπταΠΊ ἃ ἴᾷςτο ἐ-- 
Ρυ]οεχοιυῇ 32,39.774,7 ἀρ τῇ π4- 
γᾷν ἀξ! 774,9 

ΤΙΡιπατίας ςοπία! 497,15 
ΡῸΡιηδσῖις Βαβι, οί! 480,39. νν1- 

μαλῖας, νηι15 εἰερατίς Δα Ματοίμπι 6- 
τοις 4.97,»2} 

Γϊη τα ΡΠ Π|1,ἴα Υ εἴτα!ϊ (φοεγάοτίο 
ςοιταρῖα ΣΟΟ,1Ὸ 

ΓΙ, ΑὈοτῖσ. ορ-16,43 
Ῥηὸ Βηοτγίοις ηματς Αοἰ ας ὃς Οαἱρατ- 

πίω. 
Ῥίτταςσις ἃ Μίιγ] αἷς σοητγα Αἰσαιιπι ἀϊ- 

ξιατογ σίτων 336,41 Ριττάςι]εχ ἀς ἰϊ: 
θετῖς 96,3: 

Ρίος γάδτε γτεέεττα ναίὰ, ξιηἸς πη ποίϊεπ 
ἱπηπλἰττα τι 642,39 

ΡΙφοϊαπογυπα ᾿ηρια 23,1.0,254 
ΡΙατοτίδπιπι ρ᾿ εἰ οἰτα πὶ ", 88,36 

ΡΙαπρετερεάϊις 157,21.472,7 ΡΙαποὶις 
Ρεέϊοτιβ ἢ πηδΓ. 513,24. 

Ῥίαταίςιπν ρτασ πὶ 291,13 
εΡΙΔυ το άετε 477,4. ΡῬ] Αια ἐχ- 

Ροττϑῆτιγ πιοστι τα πὶ ἀρογαΐ 623,13 
ΡΙδυίως ἴῃ νἱξξοτία 4122,),2 5 Ρ]διαδ οὉ 

(τυττῖ!ς ἔὰς.7.43,24 
ΡΙδυτο Ηεγου δα ρᾶτδ 4 ἤς 773,47 
ΤΊςΌς, οἰυἱτατὶς οοτριι5 εἴτι (ξπδτιι5 δί τε] !- 

4υυ5 πγαρῚ γάτα, οαρυς δ ΔΗ Πγ41 48, 
12.321,,0 Ρ]εδς ςοπἰπιεαεη δ τεὶρ.ἂτ- 
Ὀϊετγίιπι σπᾶτοϊ ραυπλῖττῖς 119,.4.7 Πηγᾶ- 
φηα εχ ρᾶττο γα ἀσσερατ 463,27 
ΠΟπΊΠΊ πᾶ οὐϊπν ράτγιο 5 ας παρ εαξ 
4.48,32,4.5. ἰατα ἔξει ργτα!! ρα τς ἴΔ πα 
ἀρτιϊποϊρίο Βαρ. 4612,170. δε! {οτος 
δ:ς,5 σοηξιίες οσεαῖ378,37 ἤης (εηδ- 
τις σίαϊτο 5181} ἀσςεγηοτε ροτεῖϊ 447» 
6. λάπιοτῆις ροτεπτίογιιπι τη] επτῖα πὶ 
Ρτοιτεσίταγα 5εγ. ΤΠ] ἰΟ 215,34. τη ςὅ- 
ττουου Πἰ5 δά πιογίι5 ρατγῖο!ο5 πη ΠΊτατ 
Ἰερε ψαϊετία 291,36.4.48,9 ΡΙεδὶς 
ςορηϊτίοπί ἀεξεττας σαρίτα!!ς. σαι 
ςοηιτουςοτῆλ 28 6,7 ΡΙεὃς τι ΔἸ οἴ αΠῈἱπ 
Ορυϊπγαῖοα ἐχεγοοῖς Δῃ ἄερεδι 470,3. 
αϑ,:ι ΡΙεδὶ ἀς ραιτίοιῖς Δπ ρογηχτ- 

ΜΕΜΟΒΜ ΑΒ. τ 
τεηάυς οσαἰουΐι5 460,39 ΡΙςδὶ ἢς ἱπ 
ἰηῆπιος φυϊάς ΠΊ ραιτὶςϊος ρεγην τὶ ἃ 
τι ηἰς ροιοξ σα]συ 5, ὨΠ δ Ὁ ρετ- 
τηϊτιάτυτ 661,4. ΡΙ ες ἰυάϊ εἴα αὺς νας 
ἀϊσατς ΠῚ] ροῆπτ 4. 62,20 Ρ]εδ5 αυδη- 
ἀο ςαρίτα!ις ᾿πά!ο!] ροιοίζατεπὶ παῖ 
119,27.469,40. ΠΪἸεὺς οτΑπν αὐ ρι}}α 
ςἃ περοῖια δὐπητῖοηάα εἰς 460,46. 
461,14. Ὀ]εδῖς αιιοα; ρατιξ ΔἸ 18 Πὶ 
ἃ εὐπὶ πηϑρ τι αι: πῈ αἱ το γα ΠῚ [Ὁ ΠΊα 
τηα ργαίϊτ, της δην σου ίςτ Αρρίυφ 

ΟἸΙδυάϊες ἀσοεπηῖτ 682,1: "]εὺς ἴα 
τεῖρ. δάπνι μετ. ἢ ̓ πίο]ε ςατ, Δ ἐξατοσὶς 
δυξϊοτίτατο σσροίςίτιγ 4.61,16 
ΡΙεὺ5 δά ἐχρεαιπίοηξ νοςαῖα,ποῦ ομε- 
ἀἰτ 36:,4.4:368,3. ἐχντθς ρτοξιρ τα 
πιοητεπὶ ἔΔςτιΠῈ 376,14. ἱπηρτοθίτα- 
τίς ποπηΐης ροΓ Γι σίταγ 404,1 40 
τεπιροῦς ἃ ρϑετίοἰϊς ἰεςς Τετῖτ, ὃ φιιδη- 
ἀοίη νιδοηντεάϊετῖς 417,11,18. τσιος 
Τἄτυτρεῖ ἀεςς ἰεσάτος σοπίμίατε5, οιμπὶ 
ΡΙεπα ρας βοδαί ροτείταις πα ΠῸς 394, 
7. Δρ[αγῖπηῖ5 ὃς πγαχὶ Π1ῖ5 οΓρᾺ τΕΠΊρ. 
πηοτιτῖα Τοπη πη ἢ ἀδτυγα Βγατο ρἰς εῖο 
397,11 4015 οοπάϊείοη!δ. ἴῃ ἁπυὶςἰ-- 
τίαπι δί ἔα ἀπ τεσερῖα 417.»23. ργαῖες 
φεἴεγα ροϊζυΐατα, ρΡετὶς ετίαπι ἀηπιος 
τηαρηγατοδ ἃ ἰςπαῖι 409,7. ΡΓπγο5 

{τῖθι!ηο5 στοαῖς αυΐπηϊς 410,18 ἀεπυο 
[υςοςοίξετ ρατγῖθιι5 οὐ ἀπηοπα ρεηι- 
τάττῃ, ὃς ςοἰοηος ἴῃ πιοσθοίᾳ ἰοςα παῖ 
[05 .4.5..8,1 [ἐπατυςοηίμ!τα γαῖα ἤαθογα 
ποη νας 432,11 σται Πππης ἀοςιτιιτ᾽ 
ΔΟ.Ματγεῖο Οοιοί. 435,1 πιοάείϊλ ἃς 
Ῥγαυ! οτατίοης γοργςῃςηαἰέα Μίηιςεῖο 
«οἴ. 440,6 ἃ Ματεῖο τεἰϊοἰτυγργουος 
φἌτο δά (ξρδιίμηγ ἀπο 443,26. σὰ πὶ 
τι ιηὶς (αἷς ἀς Ματγοῖο δαἀμειίὰς ρα- 
“ατίοοδ σοηςεῖταῖ 4.4.4,18 σαυ}Δτπὶ 
Ιεριρ. Πδὶ ρεγπηΠάγιπι τυ ἀϊςία πὶ ρος 
1τυϊατ 4.4.9,9 σταυτεῦ Ρεγπείησίτωτ ἂὉ 
Αρρίο ΟἸδυάιο 453,41 ἐπάτει! ροῖςς 
ἤϊατεπν παηοἰίςίταγ ἴη ααοίζαπταιις οἷς 
065 119,27.4 69,4.0 γιγθι5 ὃς αηἰ πιο 
Δυρεῖυγ 471,42 το Ἰ ἐπ 15 σοπη εἰϊς ε ςἄ- 
ΡΟ Ματγτίο 4011, οεἵιπΊ εχ ορεϊπιαιΐαπα 
Ἐιίοης οδίαϊες αίξηατα ἀεσηδει εἴς 
ἴξης 549,39 ἀεςου[ι! πὶ ει οατίουα 
οὐπη ρδτγι δ 5 σοπτοη τ τς 6,39.: 59,8 
Μεπεηίμπι ἃ (8 ἀαπγπάτυτῃ ἀοίει 486, 
23 φτιδυΐτοτ ἃ δογι]ο γεργομεπάϊτυς 
590,23 {ἀρετθὶς σοπίμϊ τα αὐξίοη!θ. 
ἀςηαο  γτγίτατιγ 9 96,10 ἴῃ σοηία! ες ἱγα 
ταῖς 596,30 διιάϊτο Αρρίϊ ποπηίης, α 
σάτηρο Ματτίο δὶς 599,35 δίρειεας 
ἔαρεγθς αὖ Αρρ.Οἰδιιάϊο ἱπογερδζισ 
όοι.} αἱ εξξογῖο σοητῖτα Αρρ.Οἰδυάϊ 
ἀεξεπάϊιις 60 2,2 8 συ πητιηἰς σἀ- 
Ῥίτοί πιπὶ ἴῃ (ξἀϊτίοης οσουρας 694,3» 
ῬΓΔΙΪΕΟΓ Ὁ Ἀρρίο ρει ησίε 609,13 
που ἀςςοἤϊοης ροιδιίαπι [ἀπ δισος 
653,36 ἀεςετη ττδυπος ἰη ἤπρυϊοσ 8π- 
ποβαίξπδτιι ᾿ππρεῖγας ὅς 7,10 ἀεπιο 
ΟὐΠῚ ΡΔΓΓΙςΙ5 ςοητοπάϊτ 729,13 τοί 
Ἰάτιιπι ἴμο τί ογάϊηϊ ροίτιίαι 739,15 
Ἰλυάαταγα Ν δἰεγῖο 734,13 παποιοίτας 
1ὰ5 6 πατι5, πηΔρ {ἰγατιῦ, (ἀσετἀοτί γᾶ 
469,43: δι 191,7 ἴῃ ςοητεητοηΐδας 
οὐπὶ ρατγίοἰογαπη ογάϊης (επηρεῖ οὔτ. 
ἢ 675,44 : 
ΡΙςδΙς πλιηΐα 8γ,:ς ρἰ εδὶς ΡΓ ΟΠ σία 
γεῖεγα 224,7:39},9 Ρἰεδι ρεϊυϊ!ερία 
(μα τε{τίτιτα ροίῖ εἰςέξδπη τγγαη πἰ ἀς πὶ 
Τατα.278,35. ρος τηλριται᾽ ρίυτες 
εἴϊτε,.υ τεῖρ. οὈς 657,6 ρ᾽εδὶ ποπηῖ- 
1Μ}1πάυ!ροπάιιπι ς 29,30. ΡΙεδ᾽ τοσδη- 
τι ἰπάυ!ρ ςΠἀμ1ΠῚ, ΠΟ «χτοταμεητὶ 6 7, 
ζ.4. Ῥίεδι ροτίμ5 αἰ Τα ἃ ἴασις ςδοεάοη. 
ἀσην,ηυᾶ τοίρ. ΠΟΙ Ριι5 αχροηξια 7927, 
5 6 φἰεθίς οἄϊιπι ὃς ἱπηρυρπατῖο πα]- 
Ἰὶς νπηαυδηι ργοξαὶς 734,20. ρίεδις ἔ2- 
Ὀογοπ) σαρταγιητ ΟΠ Ποδγοσος 199,37 
Ρἰερῖσ ἱμίατίας τί δυπι (αἷς τηϊατὶ!ς ἀρ. 

γα 1) 
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ΡΙ ες ἱπηροτίτία ἰδ ογας ρ  ατπιᾶ 388, 
27 τγταηπας εἰς αγυϊτοτᾶ ςαριτᾶ 388, 
135. Βαμα δα5 ἰη(αἰτας, αροτθις (ς(αὉ- 
παϊττὶς 391): Ρ]εὐλ5 συριάϊτατεϑ ἰειις5 

διϊηςουίίαητες 736,4.11 ᾿]ΈὈΙ 1 το- 
Ῥυς ἰπίφυΐς ποῦ ςεάσηάιπι 587,4. 
ῬΙεδὶς ᾿χάἀϊοία πὶ οπηηῖαπι ᾿ς οτα αι 
ἱπηρτγοθ αι Ππιυπ 48,21 ΡΙεδ 5 ἐχίο- 
τα λῃ ἀοπηςίτιίςα ργοριδηάα 381,34. 
ΡῬΙεθεπυίπορεπι νῖ ρϑοϑτις ὡς τεξοιειις 

Νηγ4 113,31 Ὑης ὅς Ρορυ!. 
ΡΙεθεῖϊ, ἔδι δημοτικοὶ, α Ἰζοπγαΐο φαΐπο- 

ταϊπατὶ 83,4. ΡΙερεϊοτᾶ οἤοῖα 83,40 

ῬΙεδείογατα οὐγᾷ ραιγίοις φοπηπιςα- 
ἄλια 8,,47 ἢ 
Γεθ εἴ! δὰ ἐχρεάίτίοπετπι νοσϑῖὶ ποη 
οθεάϊαοι 36:,44.368,3 ταρτίς Πρηΐς, 
εςλίετϊς (εεεάπητ τη πη οητααι ἔβογι πα 

Ναπιᾶ ΕΟΒΙΡΗΙΟΝ Ὁ ΡΊΗΙΣ ΠΙῖα5, Ουτῖ- 
Βὰβ οτιαπάιι5,αἀ τερα, 
120,35 δὴ ὕγειδσοτγα 5δγηὶι ἀτίςίριι- 
Τὰς ἔιοιῖς τ ,43 ΡῬγεβαροτα αἰςίριι- 
[5 ΠμΠς οατοτεαίτις ἃ ποπΏ 115. 121, 
18 φυληγάϊι Γεσπατίτ 61,21 ταπηριντ 
οτάιϊηλγις 123,30 οσαἰτ ἀςοτ νι ἐχαιι- 
ΧΕΙ 124,8 νταρτῦ ἀἰιμε τῖτ, ὃς ρορα- 
Ἰὰ δὰ ἀι!πδ5 ἀστιςυίτιςς Ππιαϊἄεχςιτα- 
ποτίς 135.7 Εἰάςξηατῖος γεγοιγαχοτῖς δά 
οἤοϊ 151,13. ΝΝαπνς (ἀρ᾿ δια 120,29 
ΡοἰἸτῖςα Τα τίτατα 133,19. ἰεχ ἀείατς ρᾶ- 
τεϊστη ΠΟ νεπἶξάο 98,1 οδ᾽ταϑερε]- 
ταγα, ροίζετι 135,4.4. ἔα ἰοῖτας. 135,32 
ΝΝυ πιά 8η οιπῇ ΠγτηρΠα ἔξι: πλυία ἔα 
τ ατίτατε πὶ μα διστις 122,31 

Ροτῆρο Ροπιρι 5, απ ας 120,23 
Μ.ΟΡοπιροπίας ἃς ΟΡαρί τις σοη 9 6,13 
Ῥοηείαςετ, ίει Γι! Ιοἰς 20,49 Ροης 

[μ415 Ῥοτίςπα, τεσ Ετγυγία, ο Ταγασίη 

371,10 Ὀ]εθ ει 15 ααπ]ίτατος οἱ τὰ δίτεῖ- 
Ὀυπάτας ροτημῃ; Ροΐϊγεπιο «τᾶ ςοη- 
{υἰατιις ςοηςο ἧι 292,7. 469,43 

ΡΙεδιίείτα δῆτε [επατυίςοοίαίτα τι ἤετὶ πῦ 

Ροτεῖδητ 447,2 ΡΙεδιίριτα ἤως ίεπα 
τυϊτοηίοϊτο θη Βασοηταγ γαῖα 629,41 
ΡΙςὈΙοῖτα τι ατῖς σοπλ 5 (ποῖ! Ἰὰ- 

Πίταϊς Ν οἷεγο ττιδιρὶ. ὅοο,17 ΡΙεδὶ: 
{τἴταπι 5:ΠἸΠἀπα πὶ 791,4.6 ΡΙεδιοιταπι 
Ρ]ατοτίαπατῃ 788,37 

ῬΙεἰαε5, Ατλπτι ες 49. 

ῬΙεπιαπίυτη ἴα Ἰάας ᾿ποιάϊς 681,25 
ῬΙας 8. τίσις, πα οαχαϊδ. οἰατατίθα5 ἀπ 

Πάεπι38;,»8 
Ῥαπα αιθίτοσ 4.45,12}.416,2} Ῥασπαιατγ- 

Ὀ τειν Ρδηος σαπν ταὶ ἔαέξξα εἰεἰηῖα. 
τῖα 68,13 Ρασαα Ιεσίιν ἴῃ πιογθοία εἰ 
υἱταῖς ἤθη εχίρεπάα (εὰςη τς 660,3 

Ῥασαγαπι πτοήυς ρτοὸ ἀεἰ Ἐξ πηᾶραι- 

τυδίας 99,1. θοσηῖϑ τ σ᾽ ἀϊογιθυ5 Ορ5 
εἰ αἀ εοοτοεηάαπι δεγογατ ποῦ οά. 
96,49 Ῥαξαᾶ τηϊτῖσατ οἰ ξ ἡ δηΐπνιπι 
667,43 Ῥαευῖς ἰπι4αῖς σύαμτος [χο- 
εεηίοε εις 471,35 Ραξπαγαπὶ δος: 

ΠΟ 383,9 
Ῥαππιτευτία, ργουϊάἀξείς φαᾶτε ρατ τ 435, 

37 Ραξηιϊτοητία (αβἸοιεο5 αυὰς 20 5.35 
Ῥοεῖα νετΉ{ Ατατὶπυς, ἔξει Αγάϊτηιις 

45,1 
ΟΡατείϊας ἀεςεπιαῖς 68:,9.70.4,42 
Ῥοϊτιςαπι ΡΠ οἰ ορμιπι 4118 γεϑάᾶτ 3538, 

9. Ῥοϊιτιςῖς μι Ππογίαγαπι σοσαίτίο ντὶ- 

Ἰ1ς ὃς ηςςε τα 6 8:,19,2ς θο  τἰςὶς Β1- 
{τοτίαγιι οἰγοι πο ητία οορσηῖτα πο- 
«εἴτις 322,1. Ῥο[ιτῖςὶ, πιοηίτιβ ἱπίῖγα- 
δι ςῖο,1οῸ 

ςοτ,οἶα5 4; σαγάτοτοσ ροητῇςες 183,4} 

Ῥοηϑβίιρπειις ει (Ὁ ] ς5 295,..2.624, 
25: 4400 ρεπγῇ Τιυετὶ ἱπηροῦταδ 183, 
39 ῬοπιΠοιπὶ οαγα ἀςιηαηάδιι5 132, 
37.1823,4}ν 4Ὁ νιδε τεοίἀϊτυῦ 295,41 
Ῥοης ἰσαευδ (σα ρ 5 ὃς γατίιι5 ἔα τὰ 5 
191,40 Ροηκίςιποςηῇο ολ] 4419 2.11 
Ῥοῦτες ἃ ἀυςοιδ. ροίς τεδάἀἐϊλ5 ςορίας 
1ητεγάτιπη γυρτί 590,1 

Ῥοπυῇοςς, ὰπυπλαπν Κοπις ἰδοοτοτία τα 
30,34 Οταεὶς ἑεροδιδάσκαλοι͵ ἱερονόμοι, 
ἱεροφύλακες ἱεροφάνται 133,7 νηά6 ἀἱϊ 
ἐλι 152,37 Ροπειβσιιπι ποῖα δζ ρτί- 
ΝΠ] ρα 132,35. ῬΟτιῆσος δὲ φυρυζεθτο- 
δοῖα ἰλοτογαπὶ ογοδηῖ 278 5 ρα πὶ ἀα- 
φυσι. δ τοῖο ἰφοογάοτᾶ το εριο,εσα- 
τιοηο ρτοτερ.βαηρσαυητατ ριὰ Ματγοιῦ; 
(ξὰ τἴία στο, 29 οαπὶ τοῖο ἰδεετάοτῇ 

ςοἰϊερίο δἀϊιιδευτος αἰ Ἰορῇ ςδἤῆτανα 
τἰοη αι 681,14 :δὲ 659,11 ἀδ ροτιεητὶβ 
ὃς Πρῃ]8 ςοηί ιπτατ 597,19 ἀς νέα]! 
οοτγαρτα πα! οηεπὶ Βαθεης 597,30 
ΡῬοπεϊβείς ἰπ ἀς βιπέλι οοῦ (αθτοσδηάϊ 
15 Ρεηςβ ρουι βοῶ ςοἰ σία πη 153,10 
(ἀπλπγι5 Πουτίἔεχ, ἱεεοφάντης ὁ πίω ἃ 
πάντων τὴν ἱερῶν ({ξ ἱερέων ) ἡγεμονίαν 
ἔχων 178,12 

Τοητιῆςῦ ταδυΐα δι! εὔπηδηταῦ! «2, 
40. Ροῃιίβοιπι ἀπηδίες ἃ ρίθγθ.6α- 
ἐτοτίθας (ττῖρτ! 77 6,30. Ῥοπειβοα] πα 
Τιδγιὶ ἀς Ηδγςυ 5 ἴα ἰτα αν αἰἰαςητα 
αυᾶιγαά, 773,50 Ῥοητιολίταην δ εγ 
11 777,33 Ροητιβοαίίαπι ἰδοῦ 11ΠῚ 
γ76.3ς. Υἱίε δὲ ( [115 Ος(ατ. 

ΤΙ. Ρουτί βοείας τΠΡ.Ρ].«οη αἰ! ἴῃ ἀε- 
Ἰεόξι Ββαδοηάο ἔτυῆτα Το Ππῖς ς 62,17 

Ῥοϊιτοσια, Γνατ ορρι Δ, ἐκρυρπαΐ δς ἀϊγα ες. Ρορίῃςοία, ἔδυ δηκκοκυδὴς, ἡ πάς ςοσποπαῖ- 
αὖ Αὔςο Μᾶχγειο 178,40 Ροϊιτουιπὶς 
Ἰηναυἱτᾶ 41: οοὰς ἀάταγίη Αυξαηο 18:»36 

ῬοϊΠοϊτατίοπ 8 ναη 8: 324,45 

Ῥοϊαίςα,((εὰ ΡοΪυταὺν οἰ ςογᾶ ορρι 4,4 
Ροίτ, Οσπιίηῖο σα ρίταγ 412,4 ταρίιαυγ 
Ματοῖο σοϑ,1Σ 

Ῥοίϊγδιις δ Ποτίευς 5,32. ποη ρίδης σοι 
ἕάτις 6,214 θοίγθιις Μερα!ορο ταπις 
τοΐα ας ἀσουγοῖς Κ Οπγα σοη ἀϊτα τειη 
ΡῬῈ5 ὁπιητίδυτ 60,2 4. Ροϊγυῖ! Μερα- 
Ἰορο!ίτα: (ξατεπιία ἀς Ραίατί! ἀρρε!α- 
τίοπε ὡς 

Ῥοϊγιηςίοτίς ρει βάϊα 774,19 
Ῥοὶγπιηαίτας Ογγθηαι8 611,38 
Ῥοσιετία, ΙΒ ςοἱοηΐα γ7γ6.,36 

Ῥοπιετῖωὶ ςαπιρὶ 113,25. Ῥοπγοτηὰς 

σάπγριι5, οσνηΐα πῇ ἰνατἰποτυτῃ ζᾶ πη ρῸ 
Τύτη τη χι Π10ς5 2 όο,40 ἴα βοιηετιοῖ 
σϑὰγριστ ἔγι πγϑτατιμτ οποίτταπταγ]ς- 
σαὶ Ἀ ὐπιδηὶ 417,27.4.18,10 Ροπς: 
τιποτᾶ σςάρατ 5.19 {Δ ἀς ὈεΠ]ατὰγὰ Τατ- 
ἀυτηῖο δαροτθο 250,38 

Ῥόρα οἰτοξίος ὃς τῇ φατγδ]ος 130,38 Ροπι- 
Ραεαποίζείς ὃς ρεάςῇεις ᾿πἀοτ νοτί- 
ποτα τξρούς πγαρη!ῇςξι Πππ8.4.75,26 

Ῥοπιρεῖ!, ορριἀιαι ἃς,17 

Ῥοπιροῖα ταοῖτε ἱπημίτωγ ς.47,19.55.4,)42 

Πδτι5 ΟΝ ΑΙ δ "15. 2.93,1.318,19 
Ρορ!πξυρία, ὄχλε Φυγὴ,ἴξα πλήθας τροπή 

119,9 

Ῥοραίας ρεγ ρταΐσοηοϑ νἱσατί πη τα ςοποῖο- 
ηξ δςοίτηγ 239,4.6 ΡΟραΪ ἐπ ϊοῖο ρεῖ 
τοτττίταγ σδτγοιςει 4 ἐς πιο  ξξα 4,31,7. 
Ῥορυὶὶ ἐπάϊοῖο Ρετ πγίττίτασ σϑριτα! ἰς 
ολυ ὰ ςδτγοιετία 286,7 ἴῃ ῬΟΡΩΪ τα- 
ἀϊοίιπη νοσάτογ (δῆπας 54.4.31 ΡΟρΌΪΙ 
ἱμά!τοῖο [δ τἶτεῖ οριίπιατος δὴ ἐχρεαϊ: 
Ὧτ470,2. Ῥοραὶτ τι ἀἰσιιτ ρεπες ρ]ςε- 
θεῖος εἶδε οροιτεῖ 4 ὅς,57 ρορυ!]ετιάϊ- 
ΟἿ ΠῚ, ΟΠ. ΠΤ: ΠῚ ΤΠ] ἀἰςἸΟγα τ ̓τηργοθα 
αὐ ππηαπιὶ 4}8ς,21 Ροριηὶ γερίπιξ, ρα 
ἤητα τεῖρι]. ἔογπιδ 387,4. οριυ]ατῖς 
τοριπη ηἰς ργοπΠοης τγτάπηιβ πὰ 
ἀϊτατ 423,14 Ρορυίας νοτοπιντεχ- 
εἴρετς (ΟἸτις ροίϊ Ἰοἴρη, ν᾽ ξξοιίϑι ἢ 
493,19. Μη δι ΡΙερ 5. 
Ῥορυϊοταπι νἱ εἰ πίτας, οΠἴτντίερε ἀϊ 
υοΓῇ ν πὸ ςοάςῃηα; ποπηίης ἀρρεϊἰξτις 
23,5} 

Ρορυϊοίᾷ νι βατοἰυτας 256,43 θορυΐο- 
ΠΙΠπια οἰμῖτας Κ οὐτια 80,16 

Ροτςᾶ εχ ἱπυπιοίδηιίιπΊ πη δι δυς εἰξιρις 
41,12. τεῖρίητα ρογουΐος ραγίς 775,17 

οὐπὶ [ἰιῖς ροτοι 5 αὐ ἐἙας4 ἀἰϊς ἱπηηγο- 

Ῥοιτα φρεῃᾶ 483,23 Οατπηξια!!: 

Ῥοτιςητιπι: 4 η5 τοετγορσταάὶς Ηὰν 

Ροττίςι5 {{π|ρ οἱ τείτο Σοι,13 Βὶ 

Ῥοχιιοηξ ἐχισυαπο ἀςοίροτο ταζῖς 

ῬοΙεΙΠο σοτηιπαηις, ροιῖογ οἱ 4 

Ῥοίζυΐατα στϑάία,ντ ρᾳέξι δ ἰκίοηι 

ΑΙ. Ροίζιπιις οο(. 34.2,25. ἀιδατοῦς ἰ 

ΑἰΡοϊϊαιηιις ΑἸδὰ5 ςοπίωϊ 619» 

Α(Ροἴξασιίιδ ἀφ αάαςητα Ἔδες νοὶ 

. Ροβιαας Ταβειτας, σοηίωϊοι 

58Ρ. Ροίπιπιίας Αἰδίηυς σοηΓ 616: 

ὍΓΟΝΥ ΘΙ Η ΑἸ ΣΤ Ὁ ἈΓΚ ΝΥ ἈΝ ΤΩ: ἈΠ ΟΜ. 

ἰάτὰσ 46,10 

Οπη.ἀτοο Ππτασ Ἰοτοῖι5 Οατο,, ΕΠποτίσας 6,4.4. βοσρῖ 
Οτοηίς ᾿ἰδγὶ θς [τα]!σαγαπη ντδίαπι, 
οὐἱρίη!θ. 9,7. 11,12. Ῥοτγοίμις Οαο π᾿ 
Οπρίπε αὶ οσηδηὶ φοπετὶς ἐς 1, υϊπίο 
αὐα παγιατῖς 771,16.776.11 ΜιΡοτας 

εἴιις Οαἴο ἀς Π1α; ροῃλοΠτ5 αμα; (ςτἰρίξο 
τἰς 64,44. Ῥοτοῖμς Ολτο ἀμισοηϑ απιῖ-, 
ὰς ηϊτοιία ςοἰ!εἕξοτ, φυδηάω κ ογρᾶ, 
ςδαϊτᾶ (Ὀτιρίοτῖς 60,14 Ολτο ἀςτείδυν,, 
α Τ ΠΟ τα ΠΙτυτῖς γα] [οτὶρίξεϊι 220,3, 

ἈοπΊᾶπος ὀρρυσηᾶτ 293,18 ἀεὶ 
οαπη Ἀοπι. Ὡσὶϊ 301,9 {ππ|5ἴητεῦ 
ηυϊηΐος δὲ α οπτάηος ἀγ ίτογ θη 
τι 301,2 8 Ταγαυη 15 τορι άίδτίς, 
φηϊῆςε συπν Ἀοτη,ἀρίτ303,Σ ιυῖδ 
ΠΟΙΆ ἃ αὶ ΟΠ] ΔΠΙ5ΓΟπιιηεγαῖ 
36 ἢ]ππὶ Αγυῃτοπη ΟΠ σορί τᾶ 
τὸ δὰ Αἰοίδπη δι {δ υσαῃόδπη, 
εἶς 420,37 

Μυροηΐα 114,5. ἴδογα ἴπ Οδρὶ 
(ξτῦρετ ρᾳτᾶς 64.0,20 ΤΙ σετηΐῃι 
31.31,4.4. Ῥοττᾶς (πςεάοπιδ, 
Αρρίμ5 ἀξοοπουίτ 70 4.4. 

Δη5.419,17. Ῥεο δ ρίαΠΡ ΗΝ 
257,27 Ῥοττεητδση!βοατυτ 
χρτΩ 5 Οὐ Υ ε{18|15 γίγριη Τιρτῖ 
18 ἀς οτγίξητις νδιὶα ἰπμἀϊςῖᾳ ἢ 
475,34. Ροτίςητα ἰςξεσαπιυγα 
δ ροῃτιῆςος ς97,18 Ροτιξιαίῃ 
τᾶϊτυν ρδτίῇος5 (δα (Δοτοτῇ ἰητοῦ 
ςΟἸ ατὶδ τητοτ ίε οἰδίεγατιοηϊ. 

ειρ οἰ οᾶδο ΣΟῚ,᾿ 

᾿παηΐ ρε ἰδέξατὶ 539,41 

5.88 ροσιο ἰη ἀϊυϊίοης ΠῚρ παῖ 
36 Ροεῆιοπες ἰερίεἰιτῖς ἀτπηΐ 
ΒΕ] ε τυτα ράττα, ἰν Δ ΥΠΊπη ας δὲ πο 
ἤπηα 369,28.488,13.741,2 
ἤοπεβ πο ἰςσιτπᾶ 608, 
(εἰΠοηςς νἱ αὐ ξαττίηι ἰαυαίς, οὶ 
Πρ τῖπις 6. 8,4.4. "ΟΠ ΙΠοπες, 
αι (ἀδτιῆς. αἷς Πᾶτ17.0,32 Βὸ 
ὨΠΠῚ ΤΕΥ ΠΏΙΠΪ 133.,27.134.7 

δηταῖ ΒΟυ Π ΊΟΓΕΞ 39 4,38 

ΑἸιρίηἶο ςοἱ!ερα ἴιο 3.4.2,29 
Οὐομετ 343,9 ἔοηι, ἐχοζεὶ 
Δεοϊδταδειν 345,5 24 ἐχεγοῖς. 
εἶτ 34.5.19. ΒΕ" ΠΟ [ἀτίηο αὐ 
Ὀετο, ὃς ἐαθετα νομοῦ 414,46 ὁ 
Ὠἰδτγιρβας, δ νοτα ἀ 5 ρογ οἰυΐν 
18 ἀϊέζατυτα εἴπιγοτα οἢ ςοἰερ: 
ἀείρηλι359,7 ΑΟΡοαπηιας Αἰδι 
εφυπίάτο ρεδεῖτεν ςδιτα Λυταπδος 
εἰΠπτὰς ἀϊπγίσας 367,10. νπὰς οἶδ, 
δά ρ]. ργοξιρ. 394,13. Α( Ροίξπ 
δζατοι!ς νοτῇ, ἔδίοο θεῖο ξιοα, 
(οἹ αἱτ Ιεπατας: ὃς αα! ἀςπι πιά σ ΟΠ 

ἤτης 471,15 "δὲν 

εοἰϊεσς Πιρρειίας ἔεγοης,οα ΠῚ ΡΓς 
το Βοίξλι τ σίοθο ςοπῆϊρις 6:1 

ςοηίοτίρῆι γγ6.8 

Ψα δτῖο 20 5,15. σαπὺ πα άττ 
τίς Νναἰστιο 307,2. Ῥ. Ροϊξιπλα: 
Ὀότγτις 61 ςοηία! 210,47. ριαοῖρι 
ἀαεῖα τοτροηι εἰσ ςπὶ ἀςςὶρίς 21). 
ἀοἸεπάα {πρετιοεῖς εἰδώς ἡσποιῦι ἅν 
βου τ: ἀϊωιιοατ 213,11 ἀς ϑδιη 18" 
313,4.57 οὕ ο τε Πηρο ροεῖι ᾿ : 
Ῥοίτιπιίυς Τυθοτταβ, νη: οἰορι 
Ῥίεθεπη ργοῆιρ. 39.4.11 

ἀϊοαττεπιρίαπι Ὀ1ὶ Εἰ αἰ δι), 4 οἴβ δ, το 
{αἰ ὑγῃ 



ΙΝΡΕΧ 

ἰπϑ᾽η Ογοίατη δά ἴεν. (ΟΠ σ, πϊττίτατ 
676,.8 Πτἀξοοπλυ!τ 680,12 

᾿ Πυ παι ἀστατα Ἰερὶς ἰλτίο πο ΠῚ ἱπιρεῦ!: 
ηἴ 667,1. ἐοηις ποπγίπο ἃ ρίεῦς αι] 
ἀηταῖ 6 67,13 
ἀπη 5 ἰέρατις ςὄτυτηε οίς α Τάτεη- 
Ἰηἷς τγαξξδιυσ 743,7 
ἐπίπηι Βεηεῇοία ποη σοηξεγιπτυτ Δ - 
ἼΟΓς 711,9 Ροτεητίοσος ἀπ ἴῃ ΡορυΪΐ 
αὐϊοίαπι νοςατὶ ἐχραάϊαϊ 470,3 
εἴζατος δἰνυία νεττᾶτος π τγγαηηἰ ἄς πὶ 
40,31 Ροτείτδτῖς αδυία,απείυατα πιητ 
ρα δῖ ἱπηροτῖ2.337,7 Ῥοτοίξαιος (:- 

σιεἰ οὐπη γε υτάπάο ὅς ἐχίεοτατι οι! - 
γ5 4ητίαινδτα; ἀἰΠ5 ἀρργορᾶτιθις, ποη 
Ἐἰπιτυςπάα 337,28 Ροτείεατίς ἀϊαπο, 
τοημηὶ πγασι γα δι τητος 268,18. 
γι{ς ᾿πηρεγίπι, Μριτγατας. 
1τΠ|5 ὃς ΡΙΠΑΥΙ 5 ίβοτα τγαάϊε Ηδτοιΐος 
.5,,35. Ῥοκίτίοτιιη) ἔδη)α σὰ ἐχττη - 

ἴσια, Ν᾿ δἰετ!! σοσπουσςφῃ 688,14. 
᾿ζοίςπατογοβίαο 4 ςπιάτς Ποτηΐης ἴῃ 
ξηδτααῦ οἶταῖ 6 87,39. ῬΙς ΟΠ 65 ΡΟΡα: 

ΠΊ νἱσατίπι πη σοποίοποπι ἀποσάᾶπτ 
.39,4.6. 270,17.3}2.37 Γταοοῦοο νῖ- 
τἶπι οὐϊσυης 4. 83,21 ὕσοοο οἷος οὐ - 

ἴης εἶταν αὐ ἔετεμάα (υΠτασία 643,47 
Ξρῖς ἀϊΠυλίοτοες αἀ ἀϊσςηάιπι ργοάιτς 
ρει 66 6.19 
1Δ ρεγορί πγὰ ς 51Ε|{8 σορῖα 251,19.397 
.ο Ῥγςἀᾳ πυπιογοία ἀς δο δἰ πίς τοροῦ- 
τ4511,38 Ργαάα ςορ! οὔ ΠΠπτὰ ἐσ Ε 
τοῖς 57.5.29 Ριχάδεχ Βοίϊε αρῖα, 
οριο ἀὐδιέξα ἰεσίδιι5 4.67,4.6 Ρτα 

ἀ ρατς ἀεθοῖυγ Πϊκορυθίίοο 367,19 
τα λας ἴῃ Φτγδτίμ πη γο τα, τς ἴτο Πὶ 
ΑἸ ΠΠτὶ σου ςς {Δ 648,8 ᾿ιςά44 αυςο- 
ἰδ. νϑαίτυν, ὃς ρεζα πα ἴῃ αγατι τη ἔεγ- 
τ 549,12 ς Ρταάς ἀεοϊπιὶς [λοτιἢςϊα 
χάτα; ας ρεγασαητατ, ὃς τοπη ρ᾽2 απ ἀϊῇ 
ἌΠΓΗΓΆΣ 4,23.417,4. Ὀτςἄα ρογοδταγι - 
5 ἀτυϊάιταν ἰοτογ τατος ὅς 2,4. θιςάς 
τ Πλ τιῖς πο ογάτοτ [οστΗ, χυτία; ρα- 
ὨδῖοΓ 414,22} Ῥγαὰς ρα Ροττο 
αἴυσ [τι η]5 (οἰ 5 415,18 ς Ῥεςίὰ ἀμ: 
ἱποοίροτς σοῦ αι αιᾶτιμη ρεατ 7.47 
.2 ε Ῥγῶλ Ἔχτγὰ ἰοττοιῃ [Ὁ] Ἔχὶ ΠῈϊς 
τα σρεί Π τὴ πΊμ].2 Οὅ,46. Γτςάα πὶ 
ἰδ. τοτα ςοηςοάϊταγ 364,38, 611,19. 
Πξ δὲ ϑρο!ία, 
ἀλτοτος αυοτίἀϊαηὶς ρταάς Πσος τὶς 
Ρ᾽σπτατ 57 8,24. 

ταάσπυπι ρίοθι5 ξοτι ταις ἀϊ πηϊοᾶς 
ἴ25.8΄ 
Κᾶυς νιδὶς ὃς,4.4. Ρτα (εξ υτα ΠΉ}} 
ἅτε ΠεΙΠΟΥ δ τ θα τη ὃς σΕΏΓΆΓΙΟ - 
ἀἴις «6 7,39 

τοῖα [οτειτ δ! πῖς ἀπ δ᾽ μητῸΓ 4 πγοϊτῖς 
10,21 Ὀτςπγία ξουυτυδτηὶς ροε νιξϊο- 
Ἰᾶτὰ ἐγ δι ητογ 115 40] ου τη τυ τῦ Ἰῃ 
τοῖο παυατᾶς Οροσαπι3:2,1. 570,22. 

93,19 ὕτα Πγ12 ρἰ ασ᾽ Πγα δὲ Ἰασυΐδητ- 
“πτὰ δ νπὸ το τς τερούίατα 6 63,2 8 
Ἐρτα' πιϊογιι πη Ρυἰπηϊες Ἐοοτεπτῖο, ίο- 
ἹπΌποτη ἴῃ τερ. ἴσυῖτ 4.12.0.,14 
᾿ηείζο, ΔΙθα ἑο! οηΐα 
παης οὶ, ρορΡ. ΓΑτῖ] 320,2» 
ταπείεηἃ νᾶ 211,46 
ἸΟΠ δ, πξοιη[ορικὸν ὄνομα 185,4.4.198,..3 
Ὥ26]15, Βαϊ λεῖα ς80.29 
δότοτη., ἐς {ΠΠἸτατὶς ἐπ άἀϊοἰυ τη 477,10 
ὙΠ αἴ Ὀ.}}} οπηη δυ5 τα: ς ταε ρα 
393.2:6 ῬτΑ Τάτ Ὶ Πλδτιις τὶ τοδί μος 
11, αυᾶττι Ἰηεγτιο5 ἀιςεάετο ἴῃ ρτα - 
ΞΘ ΠΠπτο νἱτα ροτίου!ο 570,28.5 30, 8 
τε Πα! ἀείοτιϊο σαρί ταὶς ς 46,28 Ρὶς 

᾿ἄἀϊαγη ρυρυα: ἐρεέξξαπέάς ᾿πτεσταπη,.Ὁ 
ἀσοι τις Ορρτίπίτιγ 671,22 
πος [ἀρεταῖς ἀεθεπείη. 
ὉΠΟΙς5377,16 

᾿ Π ρηῖς νει Βογαπν ἀςοἰρὶ 7ογ7.5 
(αἰτοῦ ςβοσὶ 47 6,34.4.77,.9 Ριαίαυϊ- 

776,5 

Ὁ ΒΒ ΓΕΤΟ ΕΚ ΒΜΕΝ 

τάττον μαι ᾿ς] 5 4.7.12,415. 474,3 
Ῥτγατογπηηα ςοπιρευίλτς 565,30 
Ῥιατοχια σα άϊ αν εῖτς σοη[αΐατὶς 268,31 

-Ῥχγαιοζεπι]ορίτίανς στεατω πὶ εἴϊς οροτῖος 
713,35 Ῥτατοτίς οἤ ποι 78 8,36,δι (ςᾳ. 
γιῖς δὲ πηρεζάτου. 

Ῥιςοατῖο Βγυτι δὰ ἀςος 265,17 Ῥιεσατίο 
δὰ ἀεοβ Ὁ ἤμεπὶ οτγαιίουῖς 275,14. 

393,14.459,19.523,16 
Ῥτγοςςς δά ὅτων ν δὶ νεγθὶς πἰ 81} 4πι- 
Ῥ᾽Πα5 ρΓΟΠοῖτων 393,25. Ρτοοα5 ἀΠΊῖςο- 
τὰσπὶ ποὺ τορυάιαπάας 466,18 Ῥγαςο8 
Βοποιαπ) γιγούαγη γεῖϊοι Ὡς ας 6 61,1 
Ῥίοοςς ὃς νοταίη σοηβεπηλτίοης ἰερ!5 
ἂς αἀιῆεοαηάο Αἰεητῖπο 659,13 Ρτς- 
εἶθυς ὃς (ἀςοεἰ "5 ἀφοτιηι ἴτα ρίαςατας 
411,8 

Ῥγισοῖρίμας Ιεσί πα ἀυχ,εχαρίητα οοπτι- 
τοηιπη ριαἐξόξι 567,24. 

Ῥεπιίτια; ἀςςεγρεθαπτωγ εχ οβληΐθρι5 Πο- 
Πα πιειηρ τις δζ νιςοτῖῦ. 4.7 8,4.5.479 
14. Ῥηπιτίαγῇ {ΠΠ2τῖο πὶ ἀμςῖ5 ἀςξαῃ 
Αἔδι οσεπιατοης 709,19 

Ρεΐηγας, "ἄς ἢ} ἃς ρτηςορ5 771.31 
Ρηηςεῖριῖς οοαθάυπι 388,39 
Ρηίζως, προγενής, Τ᾿ ἀγα Ὁ} σοσπογθςῃ 

24.4.37 ὑπίσυς, ἸΝατλὶςῖ! ςοσποπηςα 
611,47 Ῥτςὶ Εαιίοϊ 56. τς Βοπλὶ 
ΠῈ5 4115 ΓΩΥ[341,4.5 

Ῥγοῦτα στίατν πηιοθι5 ᾽Πσ ὨΪ 5 ΡΗἀΟΓΕΠῚ 
αἰξεγυητ 564.,.4.4. ργοῦτα ἴῃ ἰὴ ημὶ 
Ἰφοῖτ, ργοῦγα νιοηΠΠ πὶ οχίρεξιοι 387,3} 

Ρτοοδο δι!υἱὰς, εχ Αἰρα 957,34. 776,47 
Ῥτοςῦγτα πίω! 43,5. 77.4.43 
Ῥγοοὶ νἱγρίθ απ) Δριυα [Γἀτίηος ρίζας σς 
Παρδαςτθη 35 157,18 

Ρτγοείιις, ρίας λοπΊθη γ.25,34.6 06,46 
- Ργοςοπίμίατγε ἱπηροτίυ τη 736,18 Ῥτοςοη - 

{]ατὶ ροιείζαις ογηατυς Κ.. ΒδΌϊας τη 
Ἐττυτίαπι ρτοῇοϊίς. 574,29 ΡῬτοζοη 
(αἱ σοσ (αι ἱπρρετὶαϑ το ἰτυίτωσ 62,1... 

Ῥτγοςυδίτοτος ίευ ἐχοιθ. 7 χο, 18 
Ῥγοάϊσίαπη: συᾶτε Ρογίςητθπη. 
ΡῬτγοάϊπο, σγαθιπιπιοπι ἀρὰ Ἀ ΟΠ άΠῸ8 

οτἰςη 5.47»,018. Ρτγοάιοπὶς οἰ πη 
αυϊδὰς ἀτσυπηεητὶα Ἰητοητοῖυῦ 308,13 
Ρεοάιτίοηις ετᾶ {υἰριςίοηΐ οςουττεῃ - 
ἄτι πὶ πιάζυῖς 2 86,36 φγοαϊτιοπὶδ ἰοχ 
84,4.3. Ρτοάίτογαπι ρου 172»)5. ΡΙο- 
ἀϊτοιις ἀυ εἰς (αρρ !οἴατη 171,4.2 

Ρτγοξδοϊς ποῦ ἀρεχιπηταγ ὁπιηῖα τυγίτος- 
τὼ 56,14 

Ρτοξιρίςαρτς βαδετυτῇάο5 389,16 
Ριορεηϊουδεδ ἐπ ποροῖοδ ἱΠΡ ΡΟΣ ΠῚ ἀε- 

ἀϊτ παῖυγα 146,18,2.4. 
ΡτοΙες, δά ρατοῆτεϑ ρετιίπες, δί οἰυθοπι 

εαπῦ 1{Π|5 σου ἀἰτιοο 5 οὉ 711,9. Ρτοί ἐγ 
οκεϊάοτε πεξας 13,25. ργο]}!5 εἀμςαπής 
ἃς εχροπςηάα Ἰοχ ὃ 8,8 

Ῥτιοπιειηςει (οἰ ατῃ5., ΖΕ ΒΥ ττασ στ ἰα 
34,2 

Ῥχοπιηῆς ςστίις Πζγαπνατ ]ι6πιὶίροτα 
τὶς 543,15. ρτοι ἃ ρταατο ἔατὶς νε- 
τάπητα ται 6 4.2, 

Ρτοπιρτα οδίεαυΐα 487,:4 
Ῥεοροίει τεπαχ 370,2 6.387.38.5.4.2.,9 ΡΟ 

Ροδειπη ταςτι ἤθη (επλρογ ςεῖ 38.4.38 
Ρτορυφηλίοτεβ Ἔχογοίτας, ίοα Απτοῦροα 

1 Σ21,28 
Ὁτοίοι θεῖε οπ8 Σ1Ο,19. 211,13. 288,22 

Ῥτοίςιϊρτογαπι θοῆς ἴῃ ἀτάι πη Γς ας 
ΤὐηταΣ 726,41 

Ῥτοίοιρί πα (ἔδυ ΣΙ οταδὶ τοτο Ρ μπὶ οχ νὸ 
το ἀῆςατ Ροίξιι πηι ἀϊέξατογ 354,26 
Ρτοίςιρι πα αἀς5 ἀξάϊζατος 414,4.4 

Ῥγοιςόζογίᾳ υπια 4: τ,4 5 
Ῥγουΐάετε πνεϊίυς ηυᾶπὶ ραξηίτεγε 70 2.13 

Ργουϊάεητία ἀϊιίηα: ἐχεπιρίατη μα: 
ἰατε ιςο,ῷῃο. γι ίε ἃς ει. 

Ῥτχουϊποίατατη δά πυϊαγατῖο 79 0,3 

Ῥγουοςαιῖο δά εοιταπιθη ἤπρυϊατε 289, 
21:349,.8 Ῥτουοςδῖι5 ἃ ργομοζᾶτο 

ἱπτοτί αἶα Σ 89,37 

ΟἈΚΑΠΒ. 1:7 
Ῥγουοςδτίο ἃ ρϑιτοίοσαπι σου ἢ οτίῖς 
αἀ ρορυ]! τἀ ἰς! εχ ἰερς ναἸετία 102, 
43.334.3.385,23.4.4 8,15.5χο 6,16 Ῥτο- 
ποςατίοη!ς δι ρορυ]μτη ἱπηραάϊια: ρα- 
ηὰ ἀσροίοίταγ ἃ σου; ς 97,5 Ρτουον- 
οατῖο ἃ Ρ!ς δὶς τ ἀϊςῖο λα πιάϊεϊῆ (ξηα- 
τιι5 4.43,26 

Ῥγηάοητία ΙοΏρο τογμπὶ γα ἀσαυϊτίτιις 
501,13 

Ῥεγταπελ Οτςοοσιῃη 93,20 Ῥιγίδηξ α- 
Ρι4 ὄταοος ἴβδογα ἔμπης, ὃς ἃ [πγηγὶς 
υπαρ ταυτὶ 5 ςυΓ τ 12 6,8 

ῬμΡΙῖοα Ἰατιτία ργαροπίτων [πέλοι ἀοπης- 
1 ςο 48,219. ΡυδΙςο πηιιηετε ἔμησεη- 
τἰδ Πα πηρτυδ ρὲ ςξταγ οχ ςγαιῖο 746,5 
Ῥω] Ισα θοη 2,0 ΠῚ πἰτιΠΊ σοι πα ηΐα εἴ - 
ἴς ἀκθευτ, ΠΟ ρδιισοτι! πὶ 6Ο7,31 Ρυθ]1- 
«8 ἀπάγοι! ἃ πγιςὶς, ποπ τος 468,18 
ΡΟ] Ιςα ρΙ εδὶ ἀιαγρ τὶ, τγγϑηη]άϊς Ρεί- 
τλις στα !5 537,33 ΡΟΌ]Ι οἷς Δ] ετὶ 
δηαι5 ποῦ εἰ αἰυοέβειε πες Ροριήιις 
541,1.60 8,14. ΡΙΒΠ]Ιςοτιπὶ ν!πγροῖου 
ΤΟΝ ΘΓΑΜΙΤΟΥ ΡΟΓΓ ΓΙ Πρ ΕΓ 6 6 4,1 

Ῥωθ]ϊοαιῖο ΒοροΥι τὴ 288,23.327,.42 
Ρωδ!!ςο]Ζταυατε Ρορ!ίςοία. 
Ρυάοτ δὰ οἢϊείυπι ξαοϊσο τη γευοσως 

413,5 Ῥιάου συ! ργο θεῖ 6 8 9,6 Ρα- 
ἄοι δι {{Π|οΓ ἴῃ ποςςἤπταῖς ἀοροπεπάα 
396,3 

Ῥμετὶ δέ ρα εἶα ἴδον! 5 πη ΠἜγϑητες 92,30 
Γι εῖ πΉΠ τα ἢ 5 ζΟϑ,3 
Ῥιοσης εἀτιςατῖο ροττγγδηπος οοιγᾶς 
ῬίτΟΣ 424,27 

Ῥαρη τη σοιταγη 08 480,4 
Ριρρα θατατιςα 419,36 Ρυρσααρτοτηῖ- 

ἰουά εαυϊτῦ δι ρεαίτιπ)266.12.530,4 Φ 
Ῥυρῆς δτάοσ ἀείρεγοτιι5 313,14 βπρηᾷ 

ὉπιθτμπΠι Πλᾶχ  πιᾶ αὐδ' ἔμοεῖς, 570,2 
Ῥυρπα οαἸείιρες Πρ αἰδ ἱππροάίτα 611, 
21 βυρηα ΟΧΧ νΠΠ5 Ὠ}] τις 663,23 
Ρυροκ ἴσῃ ργοΐξιτγε 34.4.41.532)14. 
Ῥυρηᾷ τοπλρυδ δὲ Πλοάα5,η δι᾽ ἐτίο 
ἹπΊρεΓΆτουΙς 6 69,1. Ρυσηα' τεπιριι ἃς 

Ἢ Ἰσσυϑ, ρετῖτο ἀυοἱ ἀπ] Πρ. οδίδγα.ς 81,4 4 
Ρυρηα ἀείςτιρείο ἀςςατ. 471,14 
Ῥαρηατατ!, ἄςος νοτῖβ, ας τι οἴ15 ὅζ ρτς. 
αἰθυιπηοζαηῖ :67,4 6 Ῥυρπϑητξογ- 
τι 4] (πὰ τε στα, 4 ια πη 401 4] ΙΕ 
Ἰαπδάμηϊ τοο,4 5 

Ῥασπαζοτ ἔοστὶς, ἀαοὶ ἴιο στα εξ ἀς- 
θεὲ 413,46 Ῥυρπα ξοιτίς Ρϑυσίοτῖες 
Ὀίτηλῖς 418 πὴ ἤρα 567,4. 

Ῥυρῃ!δ ἴῃ ἔαείεπι οα ἀοτς 496,31 
Ῥυΐοθγα δὲ ρτςοαγα,α οπγοϊδυς βεέπεῖο 

ἔς τ᾿ σοῃ "15 Οχρειαπίιγ 746,2 2 
Ῥυ]α νείτις ᾿η ᾿αέϊα 291,1} 
ῬΟΠΙ Ἰρυρίαπηες 261,8 
Ῥαρῖοὶ ὈΟΠΠῚ ρει τεπηρας γι Ραηὶ- 

οὐ ὈΘ ματι. ρεϊ πιυγω οὗ δι: ἃ πὶ 
11 δ,1}3 

ῬυριΠι τεσ! 235,47 ΡαρΊ]Π5 Ἰορτάτις 
236,41 

Ῥυγραζα ἴῃ τ υπρθο ΤῸ 2,5. Ῥυγριτα 
δυτο ἱπτείτοχγα, δέ ριιγρογα νατιασατᾶ 
195,36.196,10 ῬυΓραΓγᾷ Δι ἰπτεττοχίᾶ 
ςοπίυ τὶ ροτειτ τι δά! ΠΊτιγ 26 8, ΣΧ 6 
Ῥουτραζάταδ σθαργο τορος αι γ βοίταγ 

289.37 
Ῥατελὶ, φρέαρ 704,2 6: “κυ ροτίης ἔτ τὸ 

φρέατος πῶμα,ρυτεῖ ορειουΐαπι; ἤρυς 
τη ΟἹΟΙΠΠς ααοα; σχροθίτον πόδι ς ύμιον, 

Ῥατει ον τάς Ρα τε ας. 
Ργγρίοπ,ατοβοη Ατβει.. ὅ.,36 
Ῥγτιιςμα, ἔδυ δαίτατιο ἀγηιαῖα, γοτιις μ.- 

τεητυ πὶ 476,39 

Ῥγεγθις, ΕΡΊ Γοτάγιπη γεχ, δ 6] ]Πετπῦ Β ΟΠγ8΄ 
πἰδιαξειτ 744,22 ἈΟΠΊΔΠΟΓΙΠῚ Ἰερα- 
τὶ, σαρτίπογυ πη ΠΡ εγατίοπεπι ρεϊοητί- 
Βυπ,ηυϊά τείροηάεης 744,42. Ἐδθεὶ- 
οἴτπη 4. ν εὐ ς οἰ εις 745,7 

ἘΉΘΡΒΕΣ [μᾶζο, οἰγπυριοηΐςα 120,39 " 
Ργιδαροτας 58 Πηῖ5 η0 τξροτς ἴῃ ἰτὰ- 
118 ΡΟ ΟΡ ἱᾶ ἀοομετῖτ 2, 47.121). 

γὰυ ἰὴ) 



1:8 ΙΝ ῬΙΟΝΥ͂ΞΦΙΙ ΗΑΠΙΘΑΆΝ ΑΝΤΙΟ. ΚΟΜ. 
Γγιβίσα ογασυΐα 39,30 

εἶν ΟΣ ; 
Ωυδάτιρας τεϊαπηρμα ες 102,4 Οὐυδάτί- 

φς χοᾶς Ν αἰζαπο ἀςάϊοας Ἀοπλιις 
116,41 
Ωυλάγίρατίοτιιπι οοτταπιίπ 475,37. 

479,:8 
Ωυςτεπαα ὅς (οἰ(οἰταπἀά πο ἔπητηις ἰεχ 

γεῖαῖ 54,41 
Ουκίζοτοες, ςαϊγοηα θοπᾶ νεπάσηι 303, 

30 ρταάδπῃ δὲ ἰρο τα Ὀε!]ο σαρτανεη- 
ἀυητ 468,2 ργαάλπιγεηαᾶτς, δί ρεςα- 
πἰληιίη σιάγιιπ ἰπέσγιιης 5491} οἀ- 
Ρτίιος δο το φιᾶπῇ ρτςάδπη νεπάμητ, ὅς 
Ῥεσυηΐδς5 τοξεγαητ !η πγάτι ΠῚ 6 48,10 
ἀλτηηδτοτῆ θοηλ γεξεγαης η διαγ πι 
"γιό,4. Μεηεηὶ! ξιηογᾶά! σαγαπιαῦ 
{ξηάτιι ςοϊρίιης 416,19 ςδοϊοηϊς οοη- 
τποςαηάα; ροτείϊατεπι μαρεης 54.4.27 
Οαἴιαπι τγγαπη  ἀϊς γε σιηῖ 54.4,26 
Οαἤταπι ρορυ! ᾿ιάϊςῖο ἀλπηπάταπη ἐς 
ὙἸατγρεϊοίαχο ρσξείριτδηῖ 746,3 , 
Οςίξογα ἔαησίτιτ νἱγςσίυἱδτδ 650,17 

Οὐὐκίζις Πἰεϊτι5 314,41 Ου αἴτια οχοῖ- 
οι 578,27 

Οὐυεταιετυίδηΐ, ρορ. [ματϊ 216,1. 
(ὐἱηε}ς5 πιο 5 4165 ν᾽ τι, ἔξει ρεϊἀϊς πο- 

πᾶς Οὐυἱητ ε5 52.5.31 Ἰάΐδιι5 Ὁ αἱη- 
τ]ιδιις ροπηρα ἐααείττὶς πᾶσ ηῖῆςα 

311,29 
ΟλιατΉι, ΑἸθΑ Ἀ οπηδτῦ τιδηῆαι! 170,4. 
Ὁ αἱπει!, Ἀοπτα!! βλέεῖο 77,3: 

Ο.. (λυϊαυ τας (ει Οοη Πά 5) τγ].Ρ]. Τ' 
Μεηξηΐμῃ δοοαίαι ς ὃς,40 
δεχ. Ὁ υἱπτίίας οσηδι! 676,47 ρεῆεςχ- 

Πϊηραίτα 677,37 
Οὐυἱπιίανία τ1,41 Πεχ Ουϊητία 791,17 
Οκίο Ουἱητίμ5, 1. Οὐτοτη Οἑποϊ πη ατὶ ἢ - 

Τἴις, Ρ δ οἷ5 ἴη ρετξεγξάαίοος ἤτεπας 
{ξ ορρουΐτσ, τιιπτ ἀ! ξξις τυ τα ἔαξεῖς 630, 
31 ται δυη15 ἀρὰ ροραίΐατη δοσυίατας 
631,1 π ἐχΠΠ αὐ ΦΌΪτ 633,,. Κι υη- 
τιι5 14 ἀφ) ηᾶτη5 639,14. 

Ο. Ὁ υἱητίας ((εὰ Οατιῖα5) σοηία 730,11 
Ζ, Οὐυἱητίας ΟἸποϊθηατις 630,32. 670,29 

697,39 Καίοπις ἤΠῚ σαι] πη δριιά 
Ῥορυϊαπι σις 631,11 ρἰστ]ας θοηὶβ 
{υϊἷ5 αὐ (οἱαεπ ἀᾷ ρτο ἥϊιο Καίοις πγ0}" 
ἔζαδπυ νεηιιπηζατῖς, ἴΠ τγλ στ δου ΠῚ 
συ ΐςυ!υπν (εοεαττ 633,,7. « τυΐίυϊο ιο 
ἃ σου Πιαταπη ἀοςειπταν 644,3. {τἰ- 
διυποτγῖ της ἰπαιίοπεδ ντ ςοπιρείζιε- 
τίς 644,40. φαΐδιις νἱττυτίθις σοπία- 
ἴατααι ἔπιτπν τοτὶ οἰαἰτατὶ ρα ΠΡ ἐπὶ 
εἤξεεετίι δ 4ς,2 0 ἵπ ςοηίμ! τι τοι ποτὶ 
ποη νιῖΐτ 6.471,.3 10. Ὁ αἱητίι!5 Οἰηοίη- 

πᾶτυς α τυίςυϊο ἔμ ο δὲ ἀ!έξατυγαπη 46- 
«ςετἤτυγ ὅόςο,29 ἀς “Ἐφυὶς τγϊπηρμας 
ὅτυμι ἀϊξξζατωτα ἀεροίϊτα, ὃς τεουίατα 
ἐξηατὰς ΠΠροταὶ ταῖς, ἴῃ ργα ΔΙ οἰ τὰ [- 
ὑπ γεάϊς ὅς 2,30 δάμετγίιδ τθαποτῆ 
τηδοβίπατίοπος 4ιι4Π| (ςητοητδ ΠῚ ἀΐ - 
χοτίς 653,4.4. τ δ ΠΟΤΕ ΠῚ ΠΕ ΠΊ ΘΓ 
ἤης τεῖριδ]. ἀσιγί πῆ φοτο ἀιρ| ςατὶ ροί: 
{ς ςεπίετ ὅς 6,33. 657,4. ἀς ἀξοεπλτο- 
ταιπη ΡοίτυἸδτις 4ιδηὶ ἀἰχοτῖς ἰςητοητὶ- 
8π|697.}0 

ΤΟ "Ἰατος Οδρίτοϊ πὰς. σοΏ[Πιΐ 599,34 
Ὁ Αρρῖο οοἰΐερᾳ ἀἰΠεπτις 69 Ο,1,27 
Ἰεπὶ ογατίοης ρορυ! ἐπΊο}Π ὅοο, 40 
το! σα {ι] ἃς τε θα ποι πη σοστεητίο- 
ηῷ ἀιγίτητ 60 4,19,412Ἐπηιϊιο5 ρεγρο- 
ῬυΪατυγόος,37 Τ΄ Οὐΐπτῖις Οἀρίτο]ῖ- 
πὰς ἢ] σοη [Ὁ] 613,2. “Ε4"ο5 δζ Ν οἷίζος 
ἀςθεῖας 613,17 ἀς Ψοἰτ 5 ὃς ΞΕ φυΐς 
{τ απηρῃ δι 615,30. σοϊοηΐαηι ἀσάμοἷς 
ἴῃ ἀστιιτ Απτίατοπι ό1ς,43 ΤΟ υἱπ- 
τίις Οἀριτο Ὁ 15. 111 ςοη Πα! 618,5 ἢ- 
πος σοητία Βοἤίϊπι ἱπουτοηος ταδζαῦ 
618,7 φΡτοςοῃίῃ] 56. Ευπο [πρρετίας 
ταϊτεισις 62,15. φυφογ Μιπαςίο δὉ 
Ἀοῖς οἰτοιπγυδίο ἕο Πιρροτίας ὅζο, 
17 ἀς ἀεςεπιμϊτοσῇ ρου δὶς φυᾶ αἱ- 

χετῖς (ξπτοητίαπη 6. 97,321 ἀςρίενις ρο- 
{υϊλτῖς φιλπι ἀΐχεσις ἰςητοπτια πη 731, 
29 (ΤΟ υἱητίας Οδρίτοιηυ5,}111 ς΄. 
{1719,29) ΤΟΟυἱητίις ΟΑριτο]ιηιια, 
Ὑ ςοπίμ} 737,4 

Ουἱγίημ5, ἐννάλιος, ἄξεις δ. ΠἸου5 112,21 
Ουἱτιπις ςορηοπλίπαι" Ιλ οπτυΐι ρος 
ἐχος Τὰ πὶ ς νιτὰ πιουτα! 12.4,2.2,32 υἱ 
ΣἸΩ1 [ΕΠΊΡΙ ΠῚ 114.)10 
Ουἱτί πα) 15 ςοἸ] 15 τος, τς ντδὶ δά άδιτυγὰ 
Ἰλοπηιίο ὃς Ττῖο 113,36 νευὶδ πη δῖτα 
Ἰηποἰάϊτατ 4 ἸΝιπ|4 113,38 

Οὐμτῖτες, ἃ Ουτρι5 ἀσποπηϊηδητας ο- 
πιδηὶ γηἸ ΟΠΠ 111,19 

πκ 

Ο. Ἀαδυϊείας ςδτεητίοη πη ἀργαγ ἃ Ἰητοῦ 
εοηία!ς5 αἰτεγςᾶτεβ ντ ἀἰγοπηοιῖς 539,4. 5 

Μ’ Ἀαρυΐεῖι5 ἀξοεπηιτ 682,8.79.4,43 
Ἀλάϊςες δ μβεγθας εἴταγε ςορὶς ἔλπηες 

43:,19 
Κλριαγορεζαηταῦ 617,9 
Ἀδρταδ νἱγρίΠΠΊ 99,4.2. γοτιις δζ Ποηο- 

τἰβουδιοο,ς Ἀλριδγῶ παπΊθτι5 100, 
9 ἵζαρτιις αιιληάο, δὃζ ιᾶ οὗ ςαι4πὶ 
βαζυδιοο,"4,50 Ἀδριϊςοπάοπατυς 
Ῥορυϊατίμ πη (αογατα γερο ΠΟ 102,4. 5 

Κατα πιίη ας οὔεηάυης χ68,:9 
Ιλαίξηα, Τγεγβεποτγαπὶ ἀτιχ 24,10 
Ἀδὰ πο Βαδεηταγαυα αὖ ἥπης εἶτα πες 

Ἰερσιτίπης 69 8,31 
Ἰλατίθις τγαϊοῖτις ΤΊΒεσῖς “84.1» 

λατίτας φαλάτδῃς γγ,41 
Ἀεατίηὶ [1{ἀποὸϑ ργοξιροϑ οσοὶριᾶς 12,31 

Ἀσαγίη ἀσοΓ 11,34 Ἀξκατιηὰς ὩΡΈΓ, 

ΑὈοτίριημπι ἀοπλ!ς ΠῚ} πῈ 112,1 5 
Ἀσκάγαπιις ραίζοτ, ας Ηςτους5 ποπηϊπᾶ- 

τὰς γ73.36 
Κεςορτα σαηετς 433,18 
Ἀσάιϊτυϑ ρα] ςὶ 443,17 
Ἀσάμςο5 στατυϊατίοης ἐχοϊρι τατ 421,10 
Ἰλερη πη, ορρίἀππὶ δαδίημπη, Οἷδυ τα: 

βιητῖς ραῖγια 308,4. 69 7,20 
Τὰ σι! ας Ἰαςιις 343,51 
Ἀεριοπεεριξίϊδητος 23,41 Ἀσρίο ορτί: 

πλλαὰς 29,1 Ἀορίο ἀπΊϊοᾶ {τς 486,12 
Ἀσρπιπι ἱπυϊάἀϊοίμπι ο[Ἐ ὃς ρίεπ πὶ πιο- 

Ἰεἢ!15 237,28 τεουίατυγ ἃ Νυπηᾶ 121, 
31 δ Βεγοάιταγίιιπη 237,40. Ἀερηὶ 
ἴπ ρεπες οο τόσες 238,1 Ἀδσηλ νο- 
τΕΓΙ ΠῚ, σοῖς σοηάϊτίοη θυ αὐ 8 
337,6 Ἀερσηδτο]!εγε ςοδεϊὶ μη νοεῖς - 
τεβ ΟὉ πιΠ}14Π| τοσεηταπι ἰἰσεητίδπι 

337,10 
Ἀερστοήας βιρα Ππη}}15 χοὸς, 17 
Ἀεὶισίοηῖς οδίεγιδπτίογες ρτιοὶ (που 

Βοιηΐηες στον: Ἀεὶ ρίο Οἴαοα [.2- 
τίη πηίῃι5 ριιτᾶ 90,30 

Ἀσιπο οἤεηίτιπν, ας ἀοἷο Πετὶ ἄς. 
θεῖ14.4,2,9 

Ἀπσεπιοτες, τατάϊ Ποπλίηος 777,19 
Ἀειηυτία, Ρωμορία 73,2,}4. ἈεπγυΓΑπα 

Ἀεπλι5 ἃ ἔς ἀεποαιϊπατὶ νεΐς νεθεπὶ 
εοπάεηήἠαπι 777,46  επλιτα αὉ Εα- 
ηἷο ἀἰοϊέφις 4Ὁ 4{115 Κ᾿ σπγιγῖα 780,1 

Ἀξκπιο ποπιθη ἱπηροηῖς Ἑδυει5 66,10 
Ἀσπλὰς νης ἀιέξις 777,25 αἴτιι ο4- 
Ρίταγ 67,8. 777,34. νἱποι!!5 σχίο αἱ" 
τιγ 69,4. “ΠῚ Ἰπτοτίτιιδ δί (Σρι! τυ πὶ 

74,.8,4» 
Κερτοβεηάεις ξλϑξλ,ουϊιιϊς εἰ 589,13 

Ἀσρτεβοπάετγς αἰΐογιπι ἰηἤίτατα αιῖ- 
θυ] σεις 148,23 
Ἀσρτο ιεηΠοπίθας ἱπ ἀε!ο σοπετί-- 
ἤαγς, οὐ 15 οἹἙ 413,45 Ἀσρτγοβεπ. 
Ποηΐβ οαπλ σχῃοτταιίοης ςοπίαπέϊα 
φτδυς ἘΧοΙ Πρ πὶ τ ός,1 8 Ἀσρτοῆςπ- 
Πποηἷς πΠηατοσγηᾶ: ΕΧΟΠΊΡΙΠΊ 520,6. ἱτῷ 

695.3» 
ες τοπηρουίθυς (δγυΐιης, ποὴ τεπηρογᾶ 

τοδιις)οο, ας Βοπα: στῇ τγλέξδη - 
τσ, ογθ15 Πγ4 [15 [ΕΠ ρ ΓΔ ἢ ἀ{1Π}Ὲ 4. 06,39 
Ἀσς ργαοίαγας οαροῆετς, ἀΙ ΠΠςΠς οἴ, ὃς 
Ρδυοογαπι 589,24 Ἀδς Πηλρης τη8- 

Θαὶς ςητοη δα ρετίςυ]15 ς 8 5,26 
Κειροηθο εδάει; ςοπίλητει [ογιατητῖπ, 

ςοηϊφέξογιιτη ἰητοι ορσατιοηιδ, 258,35 
Κεῖρ. ἔογιρα ετἰρίοχ 79,3} Ἰλείρ:8], ετο- 

Ι 
ϑαπὶ ὃ Ορτιππδταιη ροτοίζατα τηϊχῖᾷ 
484,30. Ἀείρ. ς ἀςπιοοτοτία δὲ οἰίσατα, 
εβια πη ἴα, οπνηἱ ορείπτα 4.61,3 ἱκοῖ- ἷ 
ΡΕδ]. ἔογπια οριῖπια ςεηίδταγ ἴῃ ΠῚ 
᾿ιρεγιατὶς ὅς ἀἰςεηά! ἰὰ5 ἀ 4υμη) 627, 
18 Ἀεῖρο]. ἔοσπηα Ορτίπηα, δ: ραςῖ, 
Ρλτίτες ὃς Ὀς]ΐο εἰ Δοςοπιπιοάατα 82, 
20. ἀετείρ. ξογπηα ροἱϊ εἰςέξοβ τεσεςς 
Τοη[αϊτατίο 2 67,15. Κι εἰρ. οτάο ἤθῃ 
«σξιηάεπάμ5387,19 Καείριβοττηαρι 
ἢῖπα τὐεηάα 731,57 Κςῖρ, ἔογπι 
ΤΟΓῺΠῚ πγυζατίοη ἐ5 Δοςοπβ ΠΟ άδεὶ ἀρ 
θεῖ 675,38 Ἀείρ. (Δ]υις ἃς ρτοίρειίτας 
Ῥοηῖς ρτὶ ποῖ ρί θυ σατα οἰ 272,38 
Ἀεῖρ. δα! τγαιίο ἐπ ἀἰτίογεβ σαι 
Ἰατααϑεῦ. Τα ἶο 224,2 Ἀςαυρυθι, 
ῬεΙΠδγς Ππαιτ Ιεσος ἀπη0 αἴατίς ΧΧΣ 
211,33. ἈσπΈριδΙ. τγαξξαπείθδις ἴαπηοος 
ῬΓῸΣ ρις ῬσηταΓ ΟΣ ξταγ 7 46,37 "κεῖ Ὶ Ϊ 
φάνη γατίο, γί υατα υιαἀ οἰμπὶ ρὶς ᾿" 
θεῖς ὃς ορτί πγατι {πηι]τας οἰξ 274, ς΄ 

Τλοτίςι! στ αἷτπιπη 41:4,ς 
Ἀστίπετγε ἱπιΐτος,τητι πῇ Πποη οἢ 704,7. 
Ἀειυβ πτογροίις πλυ!ξῆς ναάτθυς, νίῆιαι 

τι άτο!] ἀΐεπη ἀἰπηϊττίτων 632,58. Ἀεῖρὶ 
(Ἀρϊτὶς ᾿υάϊοῖο ὐςγαπτ δετί, ργορὶ 
4}, {0 44] 5, δὲ 2111 δι ςΐ συμ ἰΑπηςης 
ἀερτγέρσδητος ς 45,38 ἼΝ 

Ἰλοχ 418}15 εἴε ἀεὈεας 82,15 Ὸχ ορὶ 
Τη115 40] Οἰττη Βα ίτις 337,2 Κεχαι 
Τὶς ̓σρι (ΟἸΐτας 120,.3. κοχ [ορ εἰπῆς: 
ετξατιια ξιειῖς 136,4... 24.2,37.2 
Ἐεχ Ἀοπιάηοη πἰΠ αὐρίςατο (τ 
τὰγ δι,,8 εχ δὲ Βιιπ)Δηΐς δζ ἀϊα 
(Πτοριῖς ςοπγπηαπάιις εταῖ 177,ψ8.} 
Ἀοπλιίες τοχ ἃ ἐἰΐ5 ρατῖτεν ἃς Βοπιίῃ 
Ὁυς ἀείρηδιις 82,14. Κεχε ριϑάαλςι 
ττὰ ΤΌττοπὶ [δ᾽ σαρῖς πο ϊϊετξ εᾶρτς 
46 Ἀξερες ε[ωἰς το άτεῖ δ. ἴδοτα ἀἰίς ρὲ 
ἀρεθᾶι 1537,7,16 ᾿ 
Ἀςσρες νοίογος αιιαἰ ες: ]ιαἶος ἱτέτεςς 
τίοτοβ 86,17 Ἀσραπὶ ρει ςογῇ ἴτορ 
271,,8 Ἀσριπὶ νετεγ πηοάοἴεία 
16. τερὶς πιοάεγατὶ Ἔχε ΠΊΡ ΠΏ} 139, 
Ἀορατυάίοατα ρτοίεσε εγᾶπὶ 627, 
Ἀορὶς πιαηΐα 87,6. ταραπη ροοι 
137,15 Ἀερᾶδρει Ὁ ΗοΠΙ οἴη 
Ῥετος ἀϊυϊ ἀϊτατ 137,5 Ι 
Ἀσρὶϑ πλοῖϑ φεϊδτυτ 209,40. τορι 
ὃς ἀπο! ἰηξοτία 518,31 Ἀσροβάδος 
ΡΓῸ Ὑπὸ 683,10 Κερίδυς (οοἰΐς Β᾿ 
τηδηὶ πηϊττιης ἔσεριγα δ ἀἰαάεπηα 
δά ςοηβτπηδτίοπεπι ἱπιροτῖὶ 1961 
Ἀσραπι ργογημα {ρεέξᾳ 747,40. 
Κορίαπι ἱπηρεσι σστοτί5 γογαπηρ. Κα 
τηῖδ ργα οι ἃ Ἀοπιδηΐς 80,10, 
δεῖ. ΤΌΠΟ πλϊηαίτυν 228,43 ΦἈο, 
τορ.Ἔχοϊυάϊτυς 26 8,11.277,45 41] 
ἀϊα Ἀοπηα ἀιιγατῖς 277,7,19 Ἀεὶ 
Ροτείϊα5 ἀῆημο τεπιροτίςρατιο ἐπ 
ταῖυγ 276,7 Ἀςρὶὶ Ἰπυροτιῖ ςοπηπῖσ, 
νζ ἴῃ 10. γερ. ρεγοὶρὶ φυσδης 268, 
Ἀσρία ροτειτδιϊς Ὠοπηςη ἢς ρ[λπ 
Ἀπ. τερ.τοἸ εγοτογ, ἡ Ἐἰτιτα ἔαΐε 
[Ἀοτοτῇ 269,1.278,4. Ἀερία ροτοί" 
τίς {Π|Π στ εἴπη νίπτρατῖο 213,8 Ἀεὶ 
Ἰηῇσηια Εἰγιίζοτιιπη δὲ α οπιάποιιὶ 
195.33.196,.0.6ςζο,40.683,,0 Με 
Ἰοῆραία ποϊπαυπτογ ἰῃ σοηίαϊατί α 
φιίγατυ 268,2.» Ἰλερία νίγταζεϑ,Ρ 
ἀσητία, οττιτι ἀο,ςοηἰδπεί 176,8 

Ἀσχ (Δσγογιιπη, οἰπιβαις πηι η 14 ὃς ρΥΙμ 
δα 169,4.:78,10 Βοτίβοιοτι 
τηι5 Μδύῖις Ρδρίσίτς 2.7 8,11 

ἈΒεα ((ξιι Ορἰ5) ὃς ϑατυγηὶ βείταπι δεῖν 
ποτίατιπὶ 173,4, 0 Ορίϑ τεπρία, 
114,9 ἰ 

ΚΠςα, Ναπιίτοιις {1 61,20 ἈΞ 
δ:1υἱΔ,Ν πηϊτοτίς ΕΠ] Ια, Υ εἴξας ἰἀςετιϑ. ἡ 

ἱπ ΜῈ 



ΤΡ ΡΕ Ε  ΒΜΙΕ ΜΌΟΟΡΒΜΑΊΝΙ 

α Μαιτίς ἴπςο σοπιρτοα σαπις!]ος 
τίς, Ἀπ ΠῈ δὲ Ἀςπηιπὶ γ,76,}3 
Ἰης, ΟὙ"]επϊα Ὠγπιρμα 50,7 
Εἰς τορι 18,190 Αἰροτῖα 
ατ0 ἱπήρηῖς 283,14. ἈΪΡΟΥὨΙΠΉ1 15, 
υάλτιις 520,42 

ς Οὗ (ζυγγι!ς ἔλοϊ πες 743,23 
ς δὲ ςετοιποπίασ οὐἶτις ἀϊαΐηὶ πα]! 
τίο ἔδειἱς πγυζατ, ςοέϊα 474,15 
᾿ βαπεῦτες 271,34. Ἀοσιις σταπαϊς 
δἰςοὶ! εχίξηυϊς 799,18 Άορο ἱπι- 
ἰτταπταγ ἸΏ ΕΥΙα 5.2 δ)31 
4» πγυ ες Ττοίαπα, ντδὶ Ἀοπιᾶηα 
τη θη ἔςοε ογοάϊτυτς 8,18,4.0 
 ἴτε5 59,37 Ἀοπια, Αἰδαποσιτ 
οηΐβ, “ἀπ άο ὅς 4105 σοά τα 57, 
.δο,7.61,.4.:.78,13. Δ Ἀοπιο ἐἔπες 
οἰποβοδτα,ροίξα Ἀογλυΐο δὲ σαιο 
ἀϊβοαια 59.352 ἃ Ἀοπιῖο ςοπαι- 
ςποιης δςοίρίτ36,10.777,45.778, 
ΟπΊαπ ποη εἰἶε σοπἀϊΐταπι ἃ θατ- 

ἰς 230,4. Ἀοπια ςοηήϊτοτες σις - 
ΕυΠε, θη Ὀατθδίος 474,9.479, 
Ἀοιηδα πλιΐτις αταςῖς ντὺς Τγτγ- 

πᾶ ποπηΐηατα 323,12 Υ] τὰ 77,7 
ἀτατα 7ζ,10. 124.38 Διῃρίατυγ ἃ 
ΠἼ]ο ὃς Τατῖο 113,25 Διηρ ίλτυγ ἃ 
ῃ4 123,38 ἀπηρ Ιατυγ 4 ΤᾺ] Ηο- 

Ὁ 137,19 οπγα: ἀπ) τ}5 4 56 Γ. 
Ἰίο ἀπόθιις σςοἸ δι διϊέξιιδ,πῦ Ρτοὸ - 
αν]τοτίι5 218,41 Ἀοπγα ΔΠΊρ] τιν 
πε δυτθιῖς φυδητα 219,3 Ἀοπηας 
γἴτι5, ὃς πλιπἰ πη τα ΡΟ ΟἸ ΓΟ ΤΠ 
οἱ. Ἀοπιλίη υδίζαοτ ράγῖοϑ, ἴδει 
ττυογ τγίθιις ἰοσα]ο5, ἀιπτησυΐτατα 
Το, ῬΑ ατί παπτ (ςΠΠἸςεῖ, δα θυγα- 
9 ΟΟἸ] πα π᾿, ὃς Εἰ ΝΠ πα πὶ 219,18 
παηαντθὶς Πτυότυτα: πηασηἰἤςεη- 
κτίος, νἰαγαπι ἤγάτιγα, ἀαυσάα- 
»εἴοαςας 200,13 Ἀοπλα οοἸΪες 
ΠῚ 218,45 Ἀοπγα ἀγεᾶ ραῖεη- 
τα ὅ4ι,4 Ἀοπιᾷ δἀϊαςεα- 
ἀπιρὶ ὅ41ς Ἀοπιδ,ηυὰ ἥππηῖης 
τσ τη πη ηἶτα 295,9 ἈΟΠΊΑνΕΏϊ- 
γι5 εχ Ετγυγία σσηίρί ἴτας ρεϊπηᾶ 
οἴςσυϊο 18.4.»14.5.82,4.5 
γᾳ: μαδιτατογος ρυιίοι 7,37 Ἀοπτα 
θὰ ρορα 15 σοηῆλτα 75,33.76,1 ἃ 
νυΐοντ υέξα 858,7 φυ δα τεθ.δα- 
ἰτοαϊ απὶ πιιπλογο ὃς ἱπηρε 1 8 Π1- 
ἀΐϊης 148,14. νἴτταις δῇ ἔοσῖαπα 
γτς δά ταῃταηῃ Ατηρ [τ] 6 Π| ροΥ- 
αἷς 99,415. ροτρεῖθο πιιπη!πῖς ἔΔ- 
[Ἐγιιᾶτα ε ρεγῖ οι  15319,.4.7. {ηρι» 
ϑεῖ Βεπειοίεητίᾳ (ἐγιατοῦ σοητγα 
ἴδ5 μοί 1πΠΊ 427,19 ἀδογασῃ Ὀε6- 
ἠἰσηιίδπι ρεζρεῖιο ἐχρετῖα 500, 
δ05 ΟΓ ργοριτίος δα ιέγις 131,2. ς 
τατὶς ἔπ πάαπηςητῇ αιοά Βαθιετῖς 
4. [ἰδ εττατῖς θεπεβοϊῖ Βεατο Ρὸ- 
πὶ ἀεθεῖ 2 6.4.1 ἀϊρηϊτατίς [85 
πΔηΠΠΠ τ. 8, ει πὴ ἴῃ πηᾶχ. Ροτῖοι- 
.9,23.510,4. ἰά νηΐοες [επηρετίρε- 
τι ποαυϊά δἰΐθη ο τυ ΠῚῚ ναοὶ πλοῖα 
δνϊάθγεῖιτ 320,.41.509,35. 9181] 

ΟΥπ )2πὶ ςοδέϊα ᾿πάυ}{Π{|π͵ νἱἀοτὶ νὸ - 
ἴα] τ8,.4.3 δάἀποτίατει 5 ἢ1}}}]} ςεάετς (ο- 

τ 95,25. Βοος ρίιιγος γηο εοάεπι- 
δι Ξροτε ἀϊυς τῆς τη Ιος5 4 το α{|- 
δε {πρεγατς ροτυοτῖς 89,33. Ποςε- 
οη ἔξπης] ςοἴπε 379,17. τη Ὀς]Π1ς 
ΠΥ, ἴΠ ρᾷος ἀϊίζοις 6:9,32 Ἀο- 
ἃ Ἰίζοτ 5 νῖτος5, Δ] Τάσιπα οἰ αἰ τάτι πὶ 

“ΘΟ τά! θιις ν᾽ τί θυις ροιίοτος 372,16 
“ΚΟ ἀποτιπῇ σοποοζάϊα αἰαπΊάϊιι ἢτ- 

ἡγηφηίεγίς 85,24 Ἀοπλγα τεπ- 
-ἄτταξεδητίθιι {ἀπηρτις ργαθοῖ 

ΩΣ 
αν Βα πηδηΠἤτηα ὃς σοπη πηι Π- 

5 ιἶτὰς 75,33 ἐΓρὰ ρογερτίπο5 40 
ὯΔ 185,7 τοξασί απ) ΟΠτΏ πὶ 

᾿ {εἄες φυφτειτίιπι 383,22 ο- 
ὑ4π|ἱπηρΙογαητίθι5 Ἔπηρεῖ μ Ὁ. 

πρηΐτς {ΟΠἸτὰ 742,43. ΟἸΠΩΪΠΠΊ σοη- 
τἰιπΊ ρορυ ΟΠ Πιπια 89,16 Ἀοπηα εἷς 
ἘΪαΠ7, πιστά τη ἃς Ρυετοσιη; (εγιο - 

τατη ἴτε π], πο σοτιίδτοτιιπη, ὅς ορ᾿ ἤσαπι 
Ἰθ 4 ὉΠ ογαγο, ΘΟ ῸῸ ὄχι Μ 183,25 
ψι ὃς Οθηίας. Ῥχγιηογαπῃ ςοίοπο- 
ΤᾺΠῚ πιΠ οΓα5 40] Ἀ ΟΠ πὶ ἐσ ΑἸΡα 
{δουτὶ (πητ,εχρυς 5 7 8,2: δίς 89,7 
Ἀοπηδπα τεῖρ. ἱπογεπηξηῖα, Προ ατὶ 
εἰ ρτουάςητία; φάίοτιθεη ἀα 282» 
Ἀοπλαπα τείρ. ρτίγηιι πὶ ὁ τορι} δζ ο- 
ΡιΓπγάτα πὶ τορι τηΐης ΠΪχτα 484,19 
1ῃ Κὶ οπηαρδτορα)}. ρεσείρας αἀηηγα- 
τίοης ἀΐσπυπι, φιοα ἀηΠ|ἀ18 ἔτατογης 
ςοπηροίμογαητ ραῖῖεϑ ἀμ ςπῖοβ 471, 
21 ϊ 
Ἐοπια ἀςουίατι δῷ Ατίςϊα ἱπ ςο πο] το 
1 ιἈτῖπο 316,31 4 ΠηἰτίΠγῖς ΡΟρα}15 δὰ- 
ΧΙ σοπιγα Πατῖπος ροτ ἰσρᾶτοϑ ἴῃ 5 
Ρετίτοτατα 327,11 ἃ Θα]}15 ααπάο 
ςαρῖα 60,34. Ἀοπηᾷ φοῃάϊτα ἀππος 
ἃ ἱοηγἤο Ἔχρτοῖς ποπηίπατοϑ υἱίς τα 
ψτθς;νΌΙ ὃς Αἰτα μὰς ρειτιηςπτῖα 

Ἀοιηδηὶ ἢ Ἀοπιαίο ἀϊοὶ ςατρεζαης 4ὺ1 
δητε 1 Ατίηϊ, ὃς οὐ πα ΑὈοτιρσιποσ νοςα- 
Ῥαπτογ 8,18. Ἀοπιδης σεητὶβ ρτορσο- 
Ὠἴτοτες 49,11 Ἰκοπγᾶπι οτος Ίητοτ (ς 

ααηυαῖος 7.4.6,39 Ἰλοπιαποσγαπὴ εἰπἰ- 
ἘΠῚ ρᾶγβ ἔμ πηῖ5 το ροῦς ἴῃ Υἱοὶ Πα ΠῚ 
εἰηΐίστας 432,32. ἔς ἴῃ ἀςςεπηθίγοις 
τγταηπιάς 703,47 
Ἰλοπιδηυδ πλ1165 Πγοηιμ5 ὅς [Δ οτιτη 
τοϊογδης 182,10 Ιλ οΙπαπογιπὴ Γη]}15- 
ΠῚ ΠΕΠΊΘΓΙ5 Ὁ πιοῖῖςπλ ἈΟΠΊῸΪΙ 

89,9 

Ἀοπηαπὶ τερος απ φυΐδαιιε [Π1- 
Ρεταιογίης 61,17 Ἀπιδημπι ηροτῖ- 
πὸ ετογα οπτηΐα ἰοησε {πρέγαμϊτ 2» 
19.δι3,17 

Ἰοπηᾶπα τοϊρίο Οταςδηΐςα ρατίοῦ 
90,30.91,4 0 Ἀοπηαπα ἰησια 414}18 
γό,ο Ἀογηδπα Εἰ ζοτῖᾳ διέζοιοβ 5, 
:7.δζδ,4» 

ΤΟ οπη τες σοηίι] 659,25. ΓΟ διοςῖο 405 
1 Δ ἀεάετις 669,50. ἀπτίας ἰηςεῆης 
5ιοςίαπι 670,5 4 δϊἱοςῖο ἀεξειτωσ αὰ 
ΡΟρυΐιπὶ 673,16. ἀαπιηάτιι ΟΠ ηθι5 
ταϊδιμιπι οαἰςι!ς 674,1» ἀε]εραπι 
Ἰλτίοης αιι8πὶ (δ πτεη 3 Π| ἴῃ (επατι ἀϊ- 
Χοιῖς 67,6 πλουΐταπι ἃ τε διιη15 ΠῚ γα - 
τα Π πὶ πη βοζερίας 676,31 ἢς ἀε- 
τευ 680,14. 

Ἀοχη πος ξ.39,2.58,12. 5 9513 ἈοΠΊ. 
δι ἐπιι5, Ἑπεα εχ Β᾽ Ια περοσος 59, 
14. Ἀοπυίις “Εηες ΠΠυ5, Ὑγθε5 σοη- 
ἀϊτ, ἐα54; ράγι!πι Δτηδιογίθυ5, ρδιτίτα 

δίς ἀεποπηίηαδτ 59,27 Ἀοπλμᾶς  ε- 
τηΐ οὐζαϑ ὃζ εἀισαῖιο 64,10. 66,4.70, 
46.7γ1,19.7γ8,17)η Ἀοπλυΐι5, Ὁ “Ἔπεα 
{δρτίπιις ἀθοιπηας. 36,11. 4 Εδυΐζο!ο 
ποπηξ δςοείρίτ 6 6,19 νηά6 ἀϊξξιι5 777, 
27 Πταίγεῦῃ ςαριἢ ΠΡ ογατε (ατασὶς 69, 
5. σὐπὶ ἔγατις ἀς σοπάδηβα ντθετγα- 
δχατ,ραγυπι σοηςοτά 5 φηΙ πῖς 72, 
37.777,43 Ῥοίξ ξιπείϊαπη νιέξοτγίαπι 
Ῥαϊαητίιαι της 74,39 Ἀσπλιδπ αἱς 
ἀεποπιῖπαῖ 78,24. ἀστέρι]. ἀριά εἰ- 
{65 ΔΠΠοτῖτ 78,33 σα] εἴίθιις Πσηΐβτα- 
θ0ο ἱἹπαυραγαταγ 80,35 ΤῸΧ οἰφαῖαγα 
Ρορυΐο 81,27 τοσηυτη 4ᾶπάο ἰη!οτῖς 
61,34. φυληταπιςο!οηοτ πα Πλετὰπὶ 
δὰ Ἀοπιδηὶ σοηάεηά οχ Αἰδ (δοιπὶ 
εἀυχεεῖτ, δζ φιδητατη οἰ αἱ ἢ Πα ΠΟΤ ΠῚ 
το φιοτῖς πηουίεης 78,25.89,7 νῖ- 
Ὀεπὶ νυ δυχοῦῖς 88,7 τεπηροντ  η[Ἐτπ6- 
τἰς 82,29 ρῥ]εδείογιιπη νἱτᾶπι νε ἐχοο- 
Ἰιεγῖς 98,9 Ιερες 40,5 τυοτῖς. 9.4.1, 
780,44. οὔ Τιίο τεπΊρ. σεῖς 113,34 
ἀεοταπι οὐτα πη ντ ἐ πίτιτιοτῖς 90,20 
θε|14 στα: σεήετις 99,20 τιιᾶρθας ἀς 
Οποϊηατίθιι ὃς Αατεπηηδεθιι5. 10.2.1 
σιδαΐτοτ γυἱπογαῖαγ 10 ὃ,4.7. ἰτεγα τ 

τιϊαπηρας, ἐς Εἰἀοπατίθι5 116,4 ο:δς 

Ἀοπηι5, μξηες 

1:9 

τεττίιπη ἄς Ὑ οἰ ἐπθυς 118,5 Πατυοτα 
ΠῚ οὐπν ΓΟΓᾺ ΠῚ [Ἁγ Ὸ τὰ εἰορίο ςοἹ]ο- 
(ἂν 116,4... 40 Ν εἴα τοπηρί μι πὶ ὅς ἴδ 
ξετάοτες 1ΩΠΙτιοτῖς 125,36 φυοταπ- 
Πὶβ νἱχετίς, ὃς 4ιοΙ ΓΕΘ ΏΔΓΙΓ119,21: ὃς 
61,18 1 Βαθιταγῖτ 113,39 ἴῃ σου ἢ] ἰς 
ΡτΓυάδης ἔπι δὲ Παρ ὨἸῇςας 102,40 
ἘΛΟΠΊΘΠΙ ΟὈ τις. 118,25. ἈότσΩΙ ςαίὰ 
6 6,310 Κοηχοο Ὁ αἰτῖτο ςἀ65 δ αἰτοτα 
ἰδ ἈΠ 15 [ΔοτΙΠςιιιπὴ ἰηΠιταΐτιτ α Ν ας 
[Δ 124,21 

18,9.5 9.12 ΒΟΠῚ 
Αἰξαηη Ει 5 9.»1 ΤΣα ο ΓΑ  Ἐρερονε 
49,1 Ἀσιπὰς [τα]] ΗΠ] 5 ς 9,4. Ἰζοπτας 
γΊγΠις ἔν 8,4. Ἀοπλις ἀκ Ἰλογημ ας, 
Τατιηΐ τερια ΠῚ ς 8,43 

Ἰλοαμ αν, (γε ροτίαις ΒουΙ]]5) ΑἸΡα: οοῖοα 
Ὠἷ4 776,36 

Ἀοιϊτα, ἔμβολα, ἱπ ἔοτο Ἀοπιαπο 74,16, 

Ἀυξις, ΡΙηαγὶϊ ζορποπηθη 

97.3 ετοιεεις ἀοτγαξει 4 ραιτίρις ΗΠ 
97,5 

480,39 
Ἀαπηηα 5 ἤσως 777,17:8..20 4,23 
Ἀμπτοῦ δαἀυεητιι Ργαιιεχεῖς 39.4.24. 

42.4.39 Ἀμυπιογοδίῃ νυ]ροναυ 634. 
47 Ἀιμμηοτζος οτΔΠ} νηὶ, τοι Γοτθ πὶ 
ἃ ἔρεπη [ἄρε δῆοειος 163,10 Ἀππητου 
τες ζοπῆπριπτηγα τε δαμ5 634,28 

ἵλυρες Ταγρειατηματς ἴῃ Τ. 
Ἀυ ο ΠΔοΐ, ρΟρ. Ετγυτία: 189,10 
Κυπιςοηο να θτα (Ὁ δι ΠΠΠ οοοϊοτες 207, 

39.206.1 

Ἰλυταΐ οε] πὶ οἰιπν Τνατίηο σεῖυης 46, 
22. ἀεπυοαϊτίηο ἀςῆοίιητ ςΣ1,38 
“Ἔπεδηὶ ΟρΡρυρπδηῖ τ :,4. Ἀοπηδηῖς ἃς 
1 χτιηῖς ἵς ςοπιτουογίαταπη αἰοίττὸς 
οὔοσυητ327,19 

5 δι. 

ϑδδίηὶ 4 ϑδο ἀεποηιηπαιὶ 401 οἵ τ Ν' πο 

δὶ 

Ὀτι τι2,46 «ϑρατταηὶς οὐϊπηΐ 112, 
30. ΔΕΙΓΙΠῚ ΟἸ ΠῚ ξεβΑραδς δζ πο τις 
νἐμεῦδητ, νυ Ετγυΐοὶ το ς,3ς Αδοτσίρια 
ἨῈΠῚ ΠΊΕΙΓΟροΪ πὶ {Πᾶσι σαρίμπι 12, 
19 ΟἸμΠ|Π15 Ἰη Ἀδακίηο ἀρτο ἱπιιλ5 
ἄππι 112,50. Τατῖῖο ἀυςε Κ ομηδηΐς Βεἰ- 
[μπὶτηξεταηταῷ 4,15 4015 ςοη ἀἰτίο- 
πῖθυ σπὶ Κ οπλμίο ἔασάες Ρερίρετίης 
111,12. ἀςθε!!}δηταγα ΠΟ ΗΟ Ἡ]ΠΟ 
173,5. ἔταέζο κάετε ἰτεύαγη ἀεθε! απα 
τυταῦ Ηοἤ πο 174,2 6 ἐς ε] Δητασ 28 
Αποο Μάγοῖο 180,28,181,4.2 διατί πὶς 
ορὸπιὶ ζοηττ8 ὰ οπηῶπος ροἰΠςεπτυτ 
189,3 ἀοθο!]}ἀπτιγα Ταἀγαμίπιο ὑγήςο 
191,19:8ς ττετ ΠῚ 196,25 ἀδος] αυτας ἃ 
Ταιαυΐῃΐο ϑυροσθο ζ50,31. ἀςθο τον 
ται σοί. Ἰλοη1.30Σ,2 τς τού 307, 
32. ἱπῇσηςπι οἰαάςη] φοοϊρίιης 310, 
17 τεταατη Ἀσπλαποβ Ἰυξείζαητς 310, 
47 11οὐ] νἱέξοτία εἰδιὶ αὶ οπηδεηὶς ἱππιϊν 
τδῃϊ 312,3 ΠΠρΡΙΙςος ραος πὶ ἱπγρείταης 
315.33 ἔοτιατῦ τοπηροτο Ἀοπλαπος 345 
ΟΥΠΙΠΤΙΓ 36 ς, 41 ἄδπιο Ὀεϊ απὸ Κὸ- 
τηδῃΪ5 πιοιιοπῖ 367,41 Ν᾽ οἰ κϊς ςοητγα 
Ἀοπ,.ορεπὶ ἔογυιητ 372,13. ἀςαϊπουπ 
τ 373,12. Ν εἰσητίθις σολιτα Ἀοπιᾶσ 
ὯΟ5 ΟροΠῚ βετυηῖ 592... 4 Ψδ]οτίο ορΞ 
ῬεΙπυτατ 592,28 ἃν Δἰετῖο ρετιαἶδηνυ 
ΤᾺΣ 593,2 6 (ξἀ!τ!οηἱς τῶροτο ἴῃ ἀρτοπῇ 
Ἀσπηύσγασητ 6 11,14. αν ΖΕ ΐΐο ορ- 
Ῥυρηδηζοῦ 611,30. 25 νττοσὰς ςοπ- 
(ιἰς ρεγιαίϊαθταν 612,47 ἃ Ὁ. 5εγυΐα 
ἈΠῸ ρεγασϊαητυς 613,8 Εἰάεπας γί 
ας ἐχουίταπτ 648,41 ἄεξπιο ἰπ - 

σταπὶ ἈΟΙηΔηι ΠῚ ΟΧΟυΓΓιης 652,41 
Παϊτίπιος {δ᾽ Ἀ Οπιδῃ οΥειπι ἄστος ἴτον 
τὰπι ἱπουιίδης 686,4... 4Ὁ Ποτιατῖο 
ΡΙΟΗΙσαηταΣ 718,6 ἐς Ῥεϊδοιρατιι 
οαπι ΟΠ Δη]5 ρειρεῖιο ἀεςειτασυοτ 
399,17 

δδυϊηδγῇ ὃς Αἰ Ιατ ταρτῦ ο9,.4.0. δα ἱ θαι 
τλδιτοηδτῇ δὰ ροριυμαχςϑ μος ρτο πλᾶ5 



ΝΟΥ ΒΕ ΒΑΙΙΟΘΑΒΟΝ ἈΝ'ΤῚ Οἱ ἈΠῸ Ν. 1:όσο 

τἰτίς Ἰεσατίο 110,30. δα ̓ ααταπιίη ἰς- Ἰερὶς ἐς αἰἀϊθοληάο Αὐεητίπο 659,12 ἄετε σιο, 41 ᾿ 
σατίοης αυᾶτιις ἔαοτῖτ πα πηογα5 112,10 ἢςοόϑι,1ὶ δρίςητία ᾿νπηδηᾶ το βεττατ ἃ φα δυδδαι 

ΘΑὈΙΠΟΓᾺΠῚ ταγα 29,17 δδθίηι ἀρτιίρα- ϑδογιῆοῖα σοτπηπηιηΐα 250,17 δαςιϊῇ- 44 ἀδογυπη πιοηΐτα 122, 8 
τἰαη1 113,11 εἷα «οἰ "εξ τα 550,25. δαςτιβείογαπι ϑατγάϊηϊαᾳ ἀεί ο 39,3} 

540ι:5, ὅλης! Π 5, δα ίπα σεητῖς εοπάϊ - τἴτις 41 478,39..479,3. 58οτΊβοιο- δαγια Ἰῃ σεγταπη. 48, 28.9.3: 
[ΟΓ 113,1 

8Δςεῦ ΠΊΟΏ5375,39.661,1 6 ἴῃ Μοητε (ἃ- 
οτοὸ ἀτάση ἰζατιτ ρὶςθ5, ὃς (οι ςία αἰ 5 
ΡεΓαρίς 411,2 

ϑδοιανὶᾶ 111,23.114,6.303,47 
ϑδςοίογαπι Ιοσοταπι οαγάτογος, Πα ] ες 
4τ|,21 ἴῃ (στὶς ὃς ρι δ] οἷς ἰοςΙς ες ἀ ἐπὶ 
Πρᾶτςυΐ ργιαατὶς Ποίριτι!5 σατῶῖ 482,43 
ΘΔΟΓΟΓΙΠῚ πλιπογατῃ οἰαίες οξζο, ὃς 
Ἰερε5 εἰ!!ἀεπὶα Ναπια Ρταίοτίρτα 124, 
3; δδογάγιπ [{τιππὰ σορηϊτίο ρθηες 
Ῥοπιιῆςες 132,39 

ϑλοιά σούροζᾷ, ἰά οἱὲξ Εχίξογατα, ὃς ἀϊτίς 
ἀειοτα 84,47 ϑδδογὶ πουλιη 65 1πηριπα 
οςοϊάεδαητιγ 410,38. δὶς δαοῖὰ θο- 
ἠδ, ἔς! ἀ1|5 ἀειοτα 410,37 

τὰπι ἀρὰ Ἀοπηδπος ἔτισα! τας 93,33 
δοτβοϊα (Οἱς ἴα ρεγ νεθεπι ὃς ἀστὸς 
278,31. 5ΔοΓἢςίιΠ| ἀπτα πη σηξζγατας 
Ἰηϊτοπαπὶ 682,33 5ΔοΓΙΗςίΑ δὰ ἀρεηά15 
αἴϊ5 σγαῖίαβ 313,24. 413,27. 492,45 
δδογιῆζια ροίὲ νιέξοτίαπη, δά ἀσοπήας 
Πεὸ φγατίας 158,34. 535,3] δ8οπΠῇοῖα 
ΡΙῸ στατιαγῇ δέξιοηεροίς ρείξεπι 678,7 
ϑδςγιῆςία σϑητία πὶ (ει αν Πϊάτιπ ρτο 
Ριϊλιρεγαθος θ6Ε}}} τῶροτε ροήπης ρος 
ΔΟῚ Σ78,4,10. 58οτςία δία σεητβ 
477,31. Ὑιΐξ δίς δδογᾶ. 

δου! σφ τ ΠῚ Ῥαξηα 133,40 

ϑαοτοίαπέϊι5 δί Ἰηα] οἰ Δ 1115 πηαρ Ἔγατος 
410, 29,47. 4.545,7 ϑαοτοίδποϊα ςοῖ- 
Ῥοτατι ΠΟΥ 411,1 

ϑΑγπη ΠτΌΓι ΠῚ ξαίςες ἴῃ ςεἰπὶ ἤγυςπ, 
τοησεῖεί, δοςεθάμπιας δά ἰηῆαπι, 
τηδηδπι δίςεηὶ ἂδὸ μοῖϊς φἀρίδπῃ, 
641,41 Υ 

ϑ54ῖ6! Πτ} ΠῈ τγγάηη. 244. 
δδτιο τεπγηρείτπα ςοὐῇείτυς οὔηηΐβδην 

ΒταπηΊΔ ΠῚ 417,20 ἰαιϊοηὶς ἰηϊτίαπ, 
(ὰ} ἀ:'φαϊποέξξιιπι ἀυέξαπηπαὶς 417 
13. [ἀτϊοη δ ἱπηρεαιτίο ἀπποηᾷ απ 
ἴεπν ̓ πάυςῖτ 582,18 ΟΝ 

δαττίςαηϊ, ρΟρ.Γ ἀτὶ 326,22 ϑ8ατηίοιπι, 
Μδγοῖο νἱ ςϑριτυγς 9,6 Ὑ ἢ 

δατυτίτατξ σοπηίζάτιις ρει! δητία 439,34. 
δαζυγηΐα., Αου!ρίπιιπὶ Ορρ. 16,43. 

δατυγηο ςοπὰ. 772,43 ϑαἴατπίι. 
ςοἰοηΐα τηϊετίτας Ὁ “Εηεδάϊς ἃς [ΓΑῃ, 

δλοῖα ἰερες ἀϊσεθαηταγ, 4185 τείριιπο.- ϑα]απηϊηϊα ρασοα 291,22 ὨΪ536,4 "ἢ 

σὰπη ςογροτὰ ὅς τὶ δα πἰτᾶπι ροτεῖϊα- δαἰςητίπαπι,, ργοπηοηζοιίτι Ἰαργρία δᾶτιγηια οἱ πὶ οὰγ ἀϊξξα ἔπετῖς [ταΐία δὴ 
τεπὶ (αςτα ἴδῃ ἐξα ὃς ἰπυϊο]άτα εἰς τυθε- 41,27 3),28.6 ἯΝ 

Ῥδης 6: 8,38: δέ 410,3::78 ὃ,.ςο ςοῆ- 
τὰ δδογας ἰερεβ ΥἹΟΪ ΔΓ 665,35 δςτα- 
ταπῇ ἰεσιπΊ νἹοίατογας πηι! ἐἘ ἄτι 667, 
25. [ππϊὰ5 5ογαταβίερεϑ ἀἰοίτποη ἐς 
δὶς ταπτιπι, (ξ 4 ετίαπι ἐς 4}115 φαάτιιπ 
τγδληϑρτςοτος ἀἰίς (Δοτί ίει εχίξογατι ας 
ἀϊεῖς ἀευοτὶ εἰς τα εγεηταγ: ν τ]. 46, 
δι 146τ ἔστε τοιηριις τἰρατεδίερε [- 
ςτατα ςοαΐξο εχογσιτι, ποέξε ἱπιρτγοι- 
ίο «αἴϊτα ργοςοηία 15 Δορτε [πητ- 

δϑογα ἀυυη σοπειπιι: δ, 2 δαζγασεπ' 
τ{ΠΠππ|ὰ 69 6,11: δζο:,ο. (Υ ἰς δὲ 54- 
οὐῆςα) δαςγα αοίζεγηϊα 26,15. 5λςτο " 
σατη στὰς Ὁταςὶ 341,41 δὰ ϑ4ςῖᾷ ς- 
τδάετς ἃς πη πλοίατς ἤθη ἰἰςεῦατ Δηῖς 
ἐχρί ατίοπεπι ὉΠ οἰαίμ αι (Δησαίηὶς 
313,20 540Γ4{1ἰπλρὰγς τγαζξαγεηταγ, 
᾿ταίςεδητιγ πυ πη 597,21, 88: 
ετὰ ἰχοῇ! εἶν ἱπσατγία Ἰητοτγαιθάτα ἀπρῖο 

5411, Οταοὶς Κούρητες 130,1 54} ἃ Νὰ 
τὴὰ ᾿ππιτιτὶ 129,22. δα ογιπι πι1- 
τγετις αὉ Ποίμϊο ἀμρ]!σάτοτ ἐχ νοῖο 
173,43 54]1Οτιπη ἄιο σοηοΓΆ 129,2 4 
5]]1οτιπὶ Οὐπατι5 129,3} 54]10Γὰ πὶ 
Ρεἰτα δα δης τα 130,19. 58]Π}ογασν ἔα - 
{τιπι ὃς ίλοτα 129,30. δ4]οτιιπι Βγ πληὶ 
130,13 

54] 1η4: αὐ ΤΙΒοτπλ 118,9 δ84[ πα Κο- 
Ἰεπιδηξ 181,}4. 

84 1γε,ἄλλεϑαι καὶ πηδν 70, Σ 
δα]ίτοῦς8 ἔξει δαἰτάτοτες, ὀρχης αἱ, ἃ [Ἀ{Π|5 

ἀεποπηϊηδι 130,8 
δαϊτατοτθξ ὀρχης αἰ130, 6 ϑδαἰτατογῦ μαδὶ- 

τι 476,29 ϑαϊτατοιπὶ οἰιοιὶ {τος 
476,21 

δδίτδιίοῃςϑ αὐ πηαῖᾶ 173,44 δαϊτατίο ἂἵ- 
τα νεῖυ ΠἸξητυ ΠΏ 476,39.477,17 
δαίἰταιίο διηγατα ἃ 41}. ρυ] γῇ ἰημεητα 

ϑδταγη!ι5 ςΟ]]]ς ἐπ ΕἰΙΔς 27,16 δδῖν 
Ὠΐι5 οΟἾ Ἰς ἴπ Γατο 77,41 ϑαζυτηϊ 
ςΟ]]1ς οἰΓπι, αι ροίξ Οριτοϊίη ἷ 
ἔξ εἴς 27,2,32. δὲ 35,2». δ: 77,4. 
αὖ ΑἸθδηῖς τηιτο ἃς ἔοὰ εἰηρίτι ᾿ 
77,45 ἩΜΗΙΕ: 

δαιύγηις, Κρόνος καὶ Χρόνος 30,3 54, 
ΠῈ5., 0411 (ἀτυταῃ5 θοηὶς 20 ἢ ) 
ταγηι5 Πᾶτος ἀξιιοταης 90,39 δαὶ 
παῖς, βοητο ἔαϊτ 778,5 τοσῇ Ἢ 
1τα τα 218,28 4π ρυϊμνι ἴῃ [ταΐϊα τὸν 
ΓΙ772,10,20,41 ΠῚ ὦ 
δδζιγηὶ τα 77 ἐαρτηθα, Ἵ 
τὐτηὶ ἃτὰ ὃς ἴμοτὰ 30,18 «τὰ δάτὸ «ἱ 
(ἐς Ὁ δρίτοϊ Ὁ εγοι!ς δ, (οί! 
ἔἂλ 17,:13.341,40 τε ΠΊρ ΠῈΣ τὸ 
δαταγηο τοηγρί απ ἴῃ ΟΔρίτο πος αὶ 
το ἀςα!ςατιγ, ἀπο απηγαιε ἔοίαγος, τ: 
(ὰςτι οι Το πιτυΐτατ 341,37. 881 ὙΠ 

τηδῖοσε Πππηρεα Ἰη Ἐφιγαητιγ 36 6,23 130,14 δαἰτατίοπες νιἐξογία!ος 476,41 τα! ΠῚ 773,2 δατυγηὶ ξειπὶ "μὲ 
58οτὰ νεΐατο σαρίτα φΓ ρεγαρὶ (ΟΠ τα δαἰτατίο συγ 5 ὃς ̓ΠἀἸοτα 477,27,39 ὨΌΜΠῚ 173,40. ϑάτιγηο {ἰτατα πηι ἢ τ 
775»7 ϑαστογυζα ρεϊπείρατι5 ρεπες 8415 ἱἹποχίρεέζατα, ἀαγξξς ἀειυϊΐηςῖς δπτπος Βιιιπηφηὶς νἱ ἐπ πνῖ5391... 6ῸΟῦἵπῃ 
τεϑοιη 87,7 ϑ8Δούοῦι ΠῚ ΠΟ ΠῚ ΠΉΛ ΠΙᾺ ΠῚ 216,4 6 54}0|5 ρτοργίᾶ ποῦ πηαρ ἰ5ίρα- ϑ8.4{.Π 4] ]} ΓΕ ΠῈ τε ρι}5 21. Ν 
Ῥιιαοίρατας τη ἔετι5 (ατη!ς ρεης5  ο- 
Τηδῆος 250,29 84.τα ὄσχοζίσα πο δά" 
στολῆς οπγα ρα] τς 91,12 
ϑδςῖα σοῃ[ΐοτο τς 2,4. 6. ϑδογοταΠ1}Π- 
τεγρτοτος Σ0Ο,9. ᾿᾿ουτιῇςες μος ποπηῖ- 

Ὡς (ο]δτιθπαεῖς, δδογογαπὶ ςδιηδη- 
ταῦ ἃ Νυπηα ςοαίςτρτὶ 12.4.,35.178,4 
5 Ἰοτοῦ Π Τὸχ 260.4. 78,10 ϑδδοῖο- 

τῦτεχ ρτίπγι5 Μ᾽ λοΐας ϑαρίτιυς 278,11 
διςεοτάοτες Ἰλοηνα’ ρΙυγί 1, ἀἶϊχας οἰατί- 

τατε ργαϊζαῦτος σοτο 5 710,32 ϑδάροῖν 
ἄοῖςβ ἃς το αὶ ἀςογῇ τη τὶ, ἃ 4αϊ- 

Βς ἰςέει, ὃς φαοπτοάο σοι Πτπγατὶ ἔμε- 
της 93,7 δδςογάοτες ὅζ ἀφογιιπη ΠῚ] - 

ἐϊδηάα αυλιη ρυδ σα γε] τὰ5 454,10 
54}115 ργορτία ρεφξεγεη 44 ξογτιη!δ - 
Ἰιεηῖδ 30 Ο, 6 ριο δαίυζε τειπὶ ἀῶ πὶ 
ἔλεοιε 673,14 

δ] υταγία πηασὶς Ὡς ςο λεία 4ι4πὶ ἀςςοτᾷ 

377,34 
54Πι|{||Οοὰ5 ἐς ΑΒοτΙσί αἰθιις 773,10 
δαϊιταηῖος ποη χείβ ταῦ πηαίϊα Τμιοτειία 

265,4.4 
δδπιητος ΝΕΔρο τάῃο5 πλάσῃ ς ΡΓΟΡΗ  Γ- 

{54 Κοπηαπογιτη ἀπηϊοῖτία ἀεΠογίδη- 
ταῦ 738,,8 δὴ Ἀ οἰπιαπουιπὶ ροίυΐλτα 
414 τείροηἀετίης 740,19 Γυςαηὶς 
Ὀε Ππὶ ταξεγαης 741,41 δὰ Κοιηδλ- 

ϑδτιγη 1 Π} [Ἐς] 1} ΠῈ 2 8,20 ΘΑτΓΠΙΔ Κατ 
εἰηδτῖο 773,18 ϑάτιγη ί νογίῃις 77 ἴῃῃ 

δαῖγγαιβ, δητ]ααγα πὴ ἔλθ αϊδγιιπὶ ο τ τὶ 
ἔζους  ,1 Ὁ " 

δδιγγογιτη Παδίτις ᾽ 5 
δαιγτγίςϊ [ατι5 ὅς (αἰτατίοπες ἃ απίβι στὸν 

Ὀξητα 478,3 δδιγιοἱ ἃς [ζΕΓΠ1 6 ἰν τν;; 
{ὰς 1π τευ ρ 5 4.77,39 ἀνα 
δαιγτξλγιιπὶ σμοτὶ 477,29.41 τ}; 

ϑαχαργαρτγαῃάϊίη δισοίιπι ἀείαρο ἵδ 1... 
το] 707,47 ϑαχεα Βοιηϊπίς ἀι ΒΓ τ. 
413,10 τὶ 

δοαίλς δάπηουειε πηυτὶς 316,} ἵπ τς 
Τὶς δάπιοτίς. πγαγὶ τγαπϑίςεηα τ΄ 5. 

πιτος ψαου ΤηΠπιταιοτῖτ αὶ οπηα]ι5 92,8 πογῇ ἀς [πιςᾶη!5 ροίτυατα 4ι τείρῦ 647:4 σοι 
δαςογάοταπι ρυϊυϊ]ερία 92,26 ϑᾶςοῖ- ἀξιίητ 742,23 ἰερατῖς Κοπηαηὶς ἰϊσο δεαπηδηατὶ ΗΠ ΓΤ Α]]τος ΠΝ 
ἄἀοτυπι “οἰ Πεστα μη δά δ οταγ δά ἰεσὰπι ἐχοοάετς 10Π|5 δὰ θο]] {ς ράγαηῖ 742, δοαη)δηάγιις, Ἡςέξοτίς Ε, . [κ 
ςοπῇἢτπιαιτίοη θη 681,15. ἢς ὅξ9, 1» 37 δγηηΐτασι ροϊθητία Κὶ Οπηδη15 ἔοτ-ὀ ϑδοαπηδηάήγίι5 Μιιγ]εηαις, οἰ γαιρίς δ νη; 
ϑφεογάοτοβ ἃ ίξηατι ρορυΐοαις Ἀοπη. τηϊάατα 741,.4.6 δαῃγηϊτε5 ἃ Ἑαδτὶοῖο 476,45 ἀνία 
τ ἢ ΠΠ, τει οἰ τητατ 4 Μάτοιο ς 20,37 (ἀρεγατὶ 7.4.4,218.74.7,.. δδῃιηΐτος ϑοάρθᾳ Ππυΐαίεφ 116,7.1} Ε- 
δ1ςετάοι!ἢ τορηο τυτῖμ5 ὃζ ηυϊοτῖμ5 ας δ᾽, Ἰῃ νγθ πη τοςορτὶ 7ό,2 5.δριηΐ, ρορ. [με .." 
41 ϑδλςεγάοτια φυΐθις ἀεδιτα 693,37 
δαςογάοιία 4.1}. ἀεάοτις Ἀοπγυΐις 92, 

χι δαρογάοτία ρ[ εθεῖ5 404; ςὅ αι - 
ὨΪΓΔΏΓΙΣ 469,45. δαςετάοτία σεπει]ῖ- 
εἴα οζ,το; ἃ 696,21 διςειάοτίᾳ νο- 
ὯΔ]12 9.5»18 

ϑδογαπηθηζοξη, ἰατἀ ΠΊςΠτυτ ΠΉΪ ταῦς,, ὃ 
ἱερὸς ὅρκος, ὃύ ὁ ςρα]ιωτικὸς ὅρκος 359.30: 
δ: ΘΟ 2: 645,1: 723,58 δλρια- 

ΠγΘΠΓΙ ΠῚ Π]Πταγς οπηπίπι γα σίο- 
ΠΠΠπλε οδίδγματαγ 723,28 8αςτδηγδη- 

δΔπγ τΊςιπ0 Ὀς] Πα 4υ δ ι15 ΟΣ οαμΠΠ5 
τεἀιητεστατιπη 741,39 

ϑατήοῃ, Μογςυτ Ε, “ΠῚ ἰδ 
δαπιοίῆγαςς, ἰη[υἷ2,νηάς ἀϊῶα το,; 

ϑγηοτβγαςος 4005 ἄθο5 πηάχί πε να- 
ΠΟΥΘΠΓΩΓ 6,10 δαγηοτῆγαςι ΠῈ ογρία 
75,2}. ϑαγηγοιῃκαςία ἰβονα ἴῃ [ταἰ πὶ 
τγαῖδῖα 126,47 

δδηξιοηίς ἐογπιυΐα 791,54.791,1 
δδηοιι5, ἀφ} 40} Πρίτου ΕἸάτας , (δι Π τας 

Εἰάϊες, πήςιος Ζεύς 113,2.257,7 

δ. ΜΝ] 

δοαρτίπς ἀρταπν φΟΠίΓΟΙΙοΥΠΙΠΊ ΑΕ... 
λ ἀ Ἰμπν ᾿Ἀοππαηιτ ροττίηςτς οοῃ 

719,30 ᾿ 

δςοἴεγα πὶ ριιηίαπταγ, Γ εἰ γα ρχοιεμε, 
119,8,.18 ᾿ Ι 

δοοίεγατί δά αγδϑ δζ ίλοτα ἀεὐα] ᾿ 
«εὐἀιπτίπηριης 177,9. 56εἰεγαι {π| 
ξωτίᾳ τοΣ, 2 7 5ςείθγαζῃϑ νἱοι5 χη 

ϑοεριγιπη Ἐθαγη δι ΠῚ 19 6,21, διοῚ 
4.1] 4πὸ θα θεαδ ἴῃ νετγεῖςς, ΓΟΡῚ ΗΕ, 
ἤρηετοτς,35 δοεριῖτο ἀοηατυγα πηι 

τὸ οὐ πεῖ ελι, ἴριπα ἀείεγογ ηὖ δα ερᾶς δδησιίηὶς οἰ α}}15 εἤιιο Πιτατίοης οσ- Ὠ15 θροτίςμα 303,36 ϑςεριγα δι 0 : 
75,13. δίρῃα γεγο ἴβοτα ὃς (ληξξᾶ δ Γ ΡΙΆτυΣ 323,19 ϑαπσυΐίης οοσηδῖο (δ πιάτα γερίθιις ἀπ οἷς ΠΉΓΓΌΠτΙ ὃ ὮΝ ᾿ 

(ς βαδιτα, ρᾷυο ροίῖ ἔιο Ιοςο ἀοςεδ]ε. ΡΟΙΠαοτς. 151,43.15 3,5 1 4.45 54ῃ- ΠιΔηΪς 194,11 ϑςοριζα ΦΡΝ ἢ ὍΩ 
δδοιιῆςι ἀμ εηταγ δὰ ςοητγπηδιίοηςπὶ Ῥυΐης Ραττία: πάπα Βοίξίμτ ρεγβια- Βϑητωτ 268,17 ἐ: ἀπὰς 



νΥΠττεγατίδ ἰη ἔοτο 
αι ,χορΊαΐαε ᾿ς 47785 

Ἱ τὸ ἤθη ἰΐσοῖ αιια αὐιά τε δί νἱάοτο 

ποι οἱἘ 54,39 
ἰρτὰ δἀιυιατογία 4.37 

στ οἷα ταις ἰεσὶτ ςοπἰ αγάτογαπὴ [τς - 
; 285,8. 284,1 δοιῖθα ςαἰτεης 
, πιι5 289,42 ϑοτγίθα ριγραγατις 
; τορς ἰητοτΠοἴτας 289,4 
εἰποίεη 5 74.115 
Πἰτὰ5 ηςξατία 743,17 
ΡΓῸ εἰγρεῖς ἱπιρεγατα (ξοιπαι! ςεα- 
οἶδ 221,34 ϑουτὶ νπιθομποτο- 
ἰεῖς 2ος,47 ϑοιζιιπη γοσιζο γα 
τὰς 6:21, 16 ϑοιτιπι νἱγσατιπι 

), 45 
πὰς ἤπις 27. 48 
Ἰορείπια 375,30. [ξοιηἋ4 713,41 
65 δι ἔλίζες ἃ χα ι Πδξοτγιθ. ργαε- 
ἡταγ Ἀοπηαΐο 99,8 ϑέσιγεβ ΧῚΙ 
τξεγαητγασ σοη 0. 268,3} 86’ 
5 ὃς ἔλίσες Πηρια της ηΠρ, ρετ- 
ας σοηίϊες 278,20 δεριγες 
τθυ5 φάτ αἱ οσίιιβ, ας ίξειγες ἔο- 
ἴῃ θε!]ο νοὶ δρυὰ {ἱνάϊτος,, ξαίςες 
τη] νίατρατὶ ἱπήτίτυς 292,31. 683,3 
τατος οὰπα ἔα(ς δ. ργαξοττὶ (δ᾽ ἐρεῖ 
Ἴδῖοσ 338, 19 6065 ΧΧΤΤΙΙ 
Ὡτοτίάεγη ἔς. ργαέεγ, ἀϊξεατοτὶ 
7,38. δδειγοῦ ἀεροηὶ (οἰ εητ οιπὶ 
ποὺ πηαριγατιις ἃ πιαίοτς σοηιο- 
ας 516,2. ϑεσιτο5 ἀποάεςϊπι 4Π 
Ετγιοῖς Πππγρτα, δὲ συάπη4ο 195,43 
ΣΌΓΙ ραγουτεγα 283,34 
ἰτατῖβ προσ υδπὶ ἄεςοτὶ μαρςηάα 
ἴο 377,55} ϑεοατίγαιί ργιθατα ἀυπὶ 
αἰαίίτατ, ρα] Ισα περ ἰσίτιγ 393,24. 
6,13. ϑερσυτγίτατ5 Πάες σὰ πὶ τπτὰ- 
ξηῖο ἀατυτγίηάϊοὶ 483,4. ἴπ 5εςι- 
αἴς [ἀπηπλὰ ἱπ σταῖς ρεγιςα πη όο, 

"424,43 
τὸ πλατα δησ ποηη}}}1 δα σεη [τῇ 65 
ἰδ άαπη 737,17 
ἰατεόϊα 209,37 δά] Ἰαριἀθα 
Ἰίσῃεα 201,4 
ἴο, ρυαίςυΠΠπηα οἰ αἱτατα πη ρο Εἰ 
49,6 εεἰυίτατε το Ἰ Πτιγ, ἢ σαι 1|-- 
15 ἰυτηπηοιεδητισ 405,24. δεαϊτῖο- 
τὴ ὃς ἀεξε οπατη δπέξζοτοϑ νῖ ριι- 
{ΠΟ 180,24 
τος αἰτ ρίπτουν ἂρ Βοίῖς 618,47 ἰη- 
Δα ητ 59.4.6 
εἰπερογατοιίαι ἔξει ργατοτία 5 54.»18 
ΕΑ υτηςα 195,35.196,2.5 56||46- 
ἀτηεα Ῥοτίεπα ἄοπο τηϊττίτιτ 303, 
6 5εἰϊα εδασαςα σοπία δ. ΤῺ σαι ΠΠς 
᾿ϊαἀϊςαπἀϊς το ἐπ΄ 1υΐταιτ 268,30 5ε]- 
ὁ οὐ} 15 312.,.4.4.. 5:1{4 τη ἐγ θα Πδῖῖ 
ταϊοιίο 516,6 5:|12π| ε τε δυιηὶὶ 
χρυ πηοητιιπη ἀς ἔεγτὶ δος Ματοίτις 
ΠιδῖΓΟ ΓΟΠΌΘΏΓΙ5 τ16,36. 523,20 

πα πιαίογιιπι ἰάςεῖς 409, 43 
Ἰοητσ ας ϑδτιο. 
ηἰάεα πατιτα 63,16 δεπλ ἀθουιΠ1 4- 
ἀπηα ΡοΙξ ἐχοςιΠιπι εχ μας νῖτα, 'π 
οΥαΠΊ σου ίΟττίιπ σοοραῖα: 478,26 

5 ἸΙηεα5 ἰπ τεῖγαπι ἀεῆσιης τ 8ς,18 
᾿ἰππιίπεςες τοἸ τητος, ἐς 40]. (Αἰ υτὶς 

δ Ἴοῃος5, ἡμίθεοι 478,16 
ὁ ϑετηρτοηίι5 Αἰγατίπι5 φοηία! 241, 
δ ντδὶ ργαβείτυς Α Ροίξαπιίο ἀϊέϊα- 

τοἵς 342,37 Α. δεπΊργοηΐι5 Ατγᾶ- 
ἰπας, 11 σοπία! 433, 28 ετηεγίτο- 
ΠῚ ἄὰχ 522,6. ἀε ἰερς ἀρτατία 
ψιᾶπι ἀϊχοτίς (ξητεπτίαπι 542,5. Α. 
Ἰοπηργοη 5 Ατγατίπιις, ἰπτοσγοχ 557, 
19. Α. 5επιρτουίας Ατγατίηιις, γίθιι- 

Π γῈ5 ΤΩ  ΠἸτατὶα ρτο σοπίαϊς 736,16 
(ςοτηρτοπίας ΗἰΠοτίοα 9,9: ὃς ΤΙ, 13: 

774,47 
᾿ ᾿ἰδεπιρτοπίυς Διγατίηνς, σοηί 736, 

δ᾽ 

ΣΕΥ ΕΒ ἘῚ ΨἹΕΙΞ Β' 

709,39 δεπιργοηὶὶ ἁρτατῖα πε ρὶ5 ἰδτ!οπ τη ἱπηρε- 
ἀϊαπι 667, 1. ἐο4; ποπηΐης ἃ ρίερε 
τι ταΌταΣ 667,12 

ϑεηδου! πὶ γηΠὶ ἀυατῇ σχεσυγηρ. 1.4.5,33 
ϑεπατυϑ,γερονσία, νης ἀϊέας 86,8 56- 

πᾶτιις εἰζ Δηΐπγ8 οἰ αἱτατ!5 321,30 5ςη4- 
. τὰ οΤαἶταιῖα, εἰς ν αἴας σογροῦι5 Βα πηᾶ- 
πὶ νεητεῦ 408, 2 δϑεπαῖιβ πηιηΐα 

87,18 δεηδτιδ ρυ Πρ 392, 7 56- 
πατιῖς ΡεοιΠΑτία θα: μασεατ, ας ἴτοτα 
εὐτη ρίς ρθε σοπγληλιιηϊα 448, 4: 56- 
πᾶτιι5 ροτεπτία, να! ἀμ πη τεία πη δά ἀς- 
Το πάδπι ρ] Ὁ 5 ἰη[οἰςητίαπι 36 0,21 
ϑδεθατζιϑ,οχ Οριἰπιατὶ δ. ςοηβατυς 408, 
6 ϑδεπᾶτιις α ραῖτιπὶ ἰηΠπἰταΐτιγ α Ἀνο- 
τονΐο 85,4. σδηταπη 4]115 Ομ ς 115 Ρά- 
τι ιδυσοιατ, ρος γεςερτοϑβ ἴῃ ψιθοπι 
ϑΑὈΙΠΟΚ 111,34. οδτατη Αἰ 115 ἀυσοταγ 
ἃ Ταταυϊηΐο Ρεῖΐζο ἶτα γσ ρὸ δ ὁ εἴ 
{ξητίξπαῖογες οσο 199,4}. πηγαῖα 
Δ Ταγαυϊηῖο 5υρεῖθο 245,15. ροῖτε- 
φες Ἵχδέϊος, ργαοίριιίβ ε ρ᾽εθς ἴῃ ρα- 
τεϊςίοτα αι οταΐποπῃ ςοορτατί5, ἱτο τι πι 
{πρρίεῖας δά ὁ ο α Ραἴγιπὶ πυπη Γι πη 
287,411:461,:3:4.66,16. 4 5.114 ςοπ- 
βάτυτς φυϊδυίςυπηᾳ; 340.,19. 5εηα- 
τὰς, ΟὈἰἐγιδτοῦ οἱὲ ὃς πηοάεγαζοσ σοῦ - 
{υ]ατὶς ροτείζατίς 4.61, 23. ἰάςπι νἱο- 
ἢπη οδίσγιατοσς ἱπάϊσεῖ ρορυΐο 461, 
256 

ϑδοπαζις ὃς ρορυ]ὶ σοπιιοςατίο ρεπος 
τεσοπὶ 87,14. 5επαάτιις ποέδϊι σοπυο- 
εατυγ Τα]. ΗοἤΠο 166,36 ᾿πτεπι- 
Ῥεϊϊα ποέϊεΐπ ουτίαπι σορίτισ ἃ σοῦ, 
ὅτο,ιο.7οι, 22 νἱτγίεἰπι ςοπιοσάταγ 
Δ-ο τη ἀτάϊιο πεσοτῖο 483,9.4 ρτα- 
εοης πο οἱ ἰςπδῖόγι5 ΠΟΠΙΠΟ 
ςοπυοςαῖι 687,4. ΕΧ ἄρτὸ ἴῃ οιι- 
τίατη σοπιοσδίιγ 688,6. ἰεξξις!5 ᾽π οα- 
τἴδπη ἐεροττατιιγ ρα ]5 τειηροτε 623, 
36 ϑεπατιπι σοπιοςζαγα ἀσατοί χης 
εὐἰᾶ τε δαιηὶ; οἴ Δπτε ρεποϑ [οἷο ςο πῇ, 
εΔροτεῖϊας εἴει 657,16 56πᾶτι1Π) ΠῚ 
ςδιοοατὶ ρειῖς Μαοίτι5 ργϑοϊαγ πη ἀι- 
{υτὰς [βοΐηι5 297,47 ϑεπατυ5 ρτίμα- 
τὰς ἀοοηί. Παδετογ 6 66,4.731,18. 56- 
παῖ ἔξογοτας, ἃ σοη τ Ἰητγα ρείπατος 
Ρᾶτίοιος Βαδίτιδ, ταχάταγα τε δι ρ]. 

733,11 
ϑεηάῖις ροίξ Ἀ ΠΊμΪ οὐἰταπι ἴῃ ἱπ- 
τοῖτορηο ἀπΠπά τυ πὶ ; πἰἀσπησιις ΡΙεδις 
123,8 δεπαῖιβ πη ογοάπάο ροἱὶ αὶ οΠγῖ1- 
ἰαπη τεμε ἀΠΠ ἘΠ Π0 120, πηᾶρῃο οἶ4- 
τποτῖς ἀπε ητῖτη ταγθὶς ἰητο ἘΠ Π15.4.29, 
45. φςθιεἶτα ἀρργοθατο πη νας 
43} (11 ρΡορυῖο Μαγοίαπι τευοςατο 
γοϊεητὶ οὐτ 4 ητἰγὶ ΠΟΙ οτῖς 4.9 6,32 
ταυΐτοτ ἃ 5εγα ΠΟ σοητγα ρΙ εθ πα ἀε- 

Ἐλπνος 590,44. Ρίας νυ] υαπὶρο- 
τείξ 67ς, 2 8 ἀϊεηήοης μα ἀεοςπι- 
υἱτῖς οσςαἤοποπι ρταθεττεὶ ργο ἀτρὶ- 
ττάτα σογξάα 702,39. Ππατῖα [ἱ ραγ- 
τα πιϊπυΐτυτ π ροΠ]επτία ὅζ3,1ις δεὲ- 
Ἡᾶτι5 ἰ5 σοι Πηηϊσάταγ ετίδτη ρίε- 
Ῥεῖϊς 469,43 Ξ 
δεῃδζι5 ργοσοΓο5 334,34. 56 ΠΆἴ1:5 ΡτΙ- 

τλοτος ΡΥ ΠῚΐ (ξητεπτῖα5 ἀϊσιης 40 ὅ, 
“τ δφηδζιβ ρτίησορβ, ἰἀοπηαις νεθίς 
ριαίξέιις 85,43.8 6,6 

δεπδίογες ᾿ππίοτοϑ ἴῃ ρατΓΙ ΠῚ σεται ΠΟ 
(οἱεσαης ἀϊςοῖςε (ςπτεητίας, ἰξά τη ςοη - 
(υἱατίαπι [βταρία ἀϊζεάεραης 453, 
23 ϑεηδίοτγοβ [ξηΐογος ἃ ᾿πη ἰοῦ Ὲ15 
πυπίετο ὅζ ν᾽ ν᾽ ΠΟ ΠΓΙΣ 371, ς 56Π8- 
τού πὶ ἰαπίοτιιπι ἱπηπιοάςεῇια ςομὶ- 
Βεῖιγ 391, 46 ϑεπαἴογες 0 ΐογο5 
ἱπιπτοάεῖία ετίπγεπ ἀΠ]υσπε 393.4κ: 
δεπαῖογαπη πᾶτιι πιαχὶ πὶ ὃς Ποποτγᾶ: 
Εἰ ΠΠ πο, Γατίπα εχ ρεἀιτοη δ (Οοἱΐ 34:5, 
18.347,26 ἴῃ δεπατογιπη ντα5 1Π40}- 
τῖτοτ ἃ σεηίουθ. 228,32 

δεπατιίζοπίμτα ποη ἔπη ἰεχ ρεγρετια, 
(ξἀ ἱπ|Πίταταπλ ἴῃ γπιπη ἀμτηταχαῖδη- 

ΜΕΜΟᾺΚΑΒ. τά ὰ 

ὨὰπῚ 795. 13. ἢς 4ηη}1 (επατυβοοη- 
{υἱτί πηξητίο ἢν 735,39 ϑεηδίιδοοπ- 
(υἱταπη πῦ τουϊτίτωγ ν δὲ Ἰοχ τη ρτοπι- 
Ρῖι εἰ 448,21 δοπατιβοοη(Ἶ τι πὰ 
(οι δίτυς 4.62,40. φἀρορυ τ τςίετ- 
τυτ,οιυίαας σα! ουΐο ρογπητετασ 87,35: 
109, 28 ϑεπατιδοοηίατιπι ἃ ςοηΠς 
ςοηίςτίρτιπα,, δὰ Ρ]εθεπὶ τεξοστογ ἃ 
τ θυιηἷς ρίε. 735,43 δεηαταβοοηίι -- 
τὰ πὶ ἃ ρίεθε ἀρρτοθατιν 676,36 56- 
πατυίςοη[ἶτα ρ ες (ζἰτὶς ργαπιϊτιᾶ- 
ἴα 447.5} 
δεηδιιδοοηίαϊτιπὶ ἀς σοηϊγατὶς ἃς 
ἐογιπὶ ἰηςῖΡ. 322,46. 56 ἀἠε ἀϊ- 
ἑϊατοτείῃ σοπίμ! πὶ ἰοσιιπὶ (ἀρ τορ ἃ- 
ἄο 334,23. 50 ἀετεδργαγία 544,2. 
50 ἀε ἐχρεαιτοη!ς ἀείεστογίδιι 6 68, 
26. {᾿ς 4110] αἱΐα. ν1ίς ὃς. γ89,7γ9,791 

56 η65 ρυ σις ἀἰσε Ῥηταγ νἱγὶ σταῖς ἂς νἱτ- 
ταῖς ργαἴδητος 86,13 8. πο5 πη ΟΠ ΓΙ5, 
ςΟὨΓΠ 15, ὃς Ργοπιρττιἀϊηε σοτηροη- 
ἴλητ φιοά σογροτῖς νἱτθι5 ρταίϊατς 
πεαυειηΓ 698,21 

ϑεηίογος ὃζ Βοπογαιίοσος ΡΓΙΠΗΪ (δ π- 
τοπτίας τοσδητοῦ 734,7 δεηίοσίθας 
μαθεηάμ5 Βοποϑ αἰμηίοῦ δ, 391,37 

δέποηςς ΘΔ} ΡιΟογηοίίο δεὶρίοης εχ- 

οἰ 744,34 
δαητεητία ἀϊςοπάα ργατοσαι8 123,12 

δεητοητία: ιο ογάϊης 4 σοηἤη 0. τος 
φλτα βαεγίητ 453,20. 690,36.70 2, 
43.734.4. δεητεοητίαβ γοσαητογ ρεί ταὶ 
ΟΠΊΠΙΙΠῚ (ξΠᾶτι5 ργοςοῖος Δ4Οό, ΙΖ 
ϑεπτοπιίαπῃ ςοη[ὰτ65 ΓοσΑπταΣ ΡΓῸ 
αταῖὶβ ἀποτπλῖης 392,47 ϑεπτοη- 
τἰάᾶτα ν] τ ΠῚ] ΓοσαπτῸΓ ΠΙΠΙΟΓΟ5 393,32 
τἀ δοητεητίαπη ἀϊσεηάδπι ἴπο φυϊίᾳιε 
ποιηΐπα οἴτατυν 384, 46 ϑεητεητιδῃ 
ἀΐσετοίαο οσυΐαις Ιοςο σοηςείϊιτη εἰξ 
ὅφο,16 ϑ5εητεητίατιπ) τοραηάδτιπι 
Τῆο5 8 ἀδος πη τῖ5 ἸΘΠΘΓΓτΓ 6977, 35 
ϑεητεητίας ντὶη ἰπιά!ς 5, ἢς ἰπ [ἐπα 
Ἰυγᾶταϑ ἀἰοὶ ροίτυ!ητ τε συμ} Ρ]. 4.47, 
2. ϑεπιβητιαΠῚ 40] ΡΓΙΠΊ115 ΓΟΘΔΓΙΓ, 
τοτίςετο πο ἀεθεῖ ηυα: ρα φεϊετῖς ἐσ 
τηεπάατοησγη τεαυιτθηῖ 6 92,3} 56Π- 

τοητιῶ5 ἀϊπιπλεγατι ἰδεῖ Τογηςίτς, 
πος ΠΟΙΙΔΠῚ γοῖοχὶ τολπὶ 702,30. ἢἴσ 
ϑεητοητία ΠΙΠΙ οαπιγ 74.4.18 5εῃ- 
τεητῖς ἀπ Ἰσδητγ 702,.4.7 δεηῖεπ- 
τα ορτίπηα οθτίπεγς ἀςθετς 69 6,538 δῶ- 
τεητιαΓ. ΠῚ ΠΊΔΙΟΥ ρατβ ΟὈτίηοθτ 731,44. 
δεητοητία 4 ΟΡτΙ Πα} 6τ, (ςτῖρτο πιᾶ- 
ἀαῦδτυς 703. 6 
ϑεητεητίαπι παῖς ἴι4 ἰορὶ εητὶογό πα 
ἀϊεῖτ Ατιιη5 Πογίξπα γεσὶς Πἰΐα5 300, 
1ο δεηγεητίδπη ΠημταΓΕ τ ΠῚ 15 δ τας 
(χρεεοσιης 675,23 

ϑερτοπὶ ἀαια ος. 12,16 
δερῖοπὶ ρᾶσὶ Ἀουπΐο τγδά στιν α Ὗ εἰεα- 

τίθιυις 118,9. Εττιιίζο εχ ραέζο τειίτισ 
ππταῦ 301, 1 Ἀοπιδηΐς 4 Ροτίεπα 
τεάάιιηταγ 305, 9 

δερτοπηθτ, Καὶ ἐπ. οί υλτας ᾿πτταγοοπς 
ττᾶ πποσετ 378,44. 4 δερτοιηθτ. Κα- 
Ἰεηά. Ἔχοτίᾳ ρείε5, ἔσγε τοτιῖπὶ ἀπηιιπ 
φιαλταγ 613,19 

δερτεπιτσί πα ία πιςτι ἀϊαηὶς αἰτίοσα 810 
12 

δερυΐτυτα ἀεξαπέξοταπι,, ςοσπατὶβ ἱερα 
τπἰαη 4 εἴ 714,31 ϑερυΐταγα νίγτυτὶ 
τείροπάεπηβ 416,23 δερυίτιγα Ιοσιπὶ 
ἃς [ὑπτρτιις Ρορ!!ςοἷα: ἰςπατις ρύαθες 
ΘΡΟΝΙΓΟ 315.}12)20 

δερυ]ογαπι γαίας (Δογατίμ 1 315,15 - 56- 

Ρυ ογα νηὶ ρ  ατ!δ. ποσοῖς σοπάϊτα 44, 
10.43,.43 δεριυίογὶς πτδίογιπη Ἔσο τ 
ἀϊτυγ ἀεσεηεγ Ο οἷες 158,13 
ϑερυϊοεγαῖες μοηοτας 178,1 

ϑεσυίηϊυς ΑἸΒ πες 1ζ0,40 
δεγοπίτας πηΑχί πᾶ ς ἰδ τα δ μοττ. τοπις 

Ῥείϊαιε 611,26 
Μιδετρὶ ιι5 Χυὶγ 682,7. 704,45 

Χ 



τόν 
ξειπιοηὶς ςἐματαοτεπι πο ἐχδέϊε ΘὉ- 

{πγυδητοῦ τ ἀεηῖατ 743,12 
5εκ0ο ΠΊΕ τι5 4ιι πὶ ΝΥΜΩΨΥ͂ΑΜΊ 65,31 
5 Ἔχ}, ΑἸθ4 οπηαπὶ τγαηῇατὶ 170,4} 
Ο. δ5εγαῖ!ις σοι ] 574,1 ρᾶγαπὶ ἔείι- 
ἢ οἴτοτ ταπα ἴῃ Υ οἰ ἔςῖ5 σοτίς 574,39 
Ῥ. 5εγη! ας Ργ σας, σοη α] 359,15. 4 οοἷ- 

᾿Π ερα ΟἸαιάϊο ἀπΠπΠάες 359,33 ἱποριπι 
ταῦ οΠ} Ἰςηῖς 362,14. ἴῃ Αρρίμπη ςΟἰ- 
Ἰερδπη τυχράτιιπὶ σαιμλπὶ τγαπϑίεις 
36ζ,39 ρἰεθεῖος 24 ἐχρεἀϊτϊοηὶς [ο- 
εἰειαῖς πὶ ρεσηϊοιεῖ 363,4. γοΪίζος 
ἀευϊποῖς 364.,31 ἱπαῖτο Γξπατὰ οὐδῖ 
364.,.27 5Δ401η05 ξοτίαΓΠΊ τε ΠΊΡΟΓα 
ἤγγαεητες ργοῆϊρσας 366, 4 Αὐγιηςος 
ἀευΐϊποῖς 366,41 

ῬΘεγυ  ς Ργιίσας, σοπί] 623, [Ἐπυῖ- 
τηοτῖαας ἰςηδτισὶ σοηοζᾶς 623,34 
Ῥείϊε πιοτίτιις 624,11 : 

Ο.. 5οτυ] 5. πιασί τοῦ “φαΐϊταπι ΔΠυτηΐ- 
ταῦ ἃ Μ᾿ νδἰειιο ἀϊέξαιοσε 371,18 

Ω.. δεγα ες Ρηίσα 5, σοί] 613,3. 54δ]- 
ΠΟΚ ρετρορυίδτατ 613,,, Ὁ 5εγα τις 
Ῥειίξας, 11 ςοσ (αι! 616,51 1μἀτιηῖδ ἔειζ 
(ἀρροτίας 617,38 

86. δεγαί τς σου αι] γ 83,15 Εττυίςος ἀὰ- 
ἀαςῖα χυαπὶ ξε!οῖτατε αγδίογα ρετία- 
4υίτυτ 58.4.29. οδτξ ἰη ξε! εἶτετ σε 
Αἱ τηῖδ. νοςατιγὶ πὶ ρΡΟΡΙΪ ἰμ4! οΙ 5 86, 
36 44 ἀςξεπίϊοης δἀ ρορι{ιπὶ νι 
487,19. οπγῃ! Ὁ. ττ δια πὶ σα οι] 15 Δ - 
(οἸαίτατ 591,43 Ναΐδτίϊ ἴ Ν εἰσπτὶ 
θε]ϊο Ἰεράτυδ, ρεἰπγας ξογει τἀ πἰδ τα- 
Ροτῖας 593,15 

ϑετιιΐις, δούλιος, ρυδ πη εη 4 σοηἰτοπα 
Ἰηάίταπι χο͵,8 Τ)ε δεγαῖο Τα ϊο ἀἱ- 
«εταγίη Τὶ ἕ 

δεγαὶ δ. πιοάϊς ραγασαπτυγ 217,24 δὰ 
᾿ ΒεἰΠσος ετίαπη Ιαθοσος δά θεθαητας 

390,3 ϑεγποτ ΠΥ] ΠἸτετο ντερδη- 
τογῖη ἰαοτῖς ςοτρίτα! . 219,40, 4.7 
δε Οοπιρίταϊ πὶ τέροτε οπηηὶ ίετ- 
αἰτατῖβ πεχα Πἰδογαθδθταῦ 220,1 5οτ- 
εἷς δ εττας ροτίι5 ἀλη 4 4.20 ρἰοδὲ 
ἡἠοπιίηδτις 2901. δεγι ἐῃ δε] οταπι 
Ρετίσυ 5 πθειταῖς ἀοπδητογ 41.59,16 
δεγαὶ φυρ. ποι 5 Πδεγτατεσι αὐ ρί- 
(ξετθτοῦ ᾧ27,38 δεγις ἰεπηεὶ νοὶ - 
ἀΐτιις, ὃζ ροίξεα πιδηυπ,}Ππ|5, (αἱ Τα 5 
εἢ 97,16 56τηῖ5 πηι Πλ  ΠΠ5 οὐαϊ ταὶς 
ἰὰς ἀΔτί Ὧι Ππ5 22 6.1 
ϑεγυῖς ςοτγαρτὶς μεῖο ἄγαᾶταῦ ᾿π ἢ Δ ἴα 
1.48,39. 251, 41 δεγπογαπ) σοηίριγα- 
τίο σοπιγαγοτηρ. 317»37 ϑογυογιπῃ 
Δἀυετῆις ορτίπγατες σοπίριγατίο 319,31 
ϑεῦαιδ Ὁ ἔιγολ ςαἰως φητε τ ἀογαπι 
Ῥοπιρᾶπι, Βα δε ]ὰ5 ρυς!α]ταῖοῦ θ 6Ὸ 
νἱπις. 473,37 
δεγυϊτίοτιπὶ αταΠΊηα 401, 5 δεῖ- 
υἱτίοταπι τγϑπϑξασία 197,19 
ἴῃ δεγυΐτατοπι 40: εγίσατ,ρεπος νἱπα- 
ἀϊεδητεπι εἰς νίᾳ; δὰ [τὶς ἀεοιΠοπεπε 
γιλν,:, 4 

Ρ, βεἤιυς ςοπίωϊ 678,6 ς ςοπίμϊε ἤτ ἀς- 
ςεπλυτ ὅϑο»ΙοΟ 

δοτίηΐ, ρορ. [,3τ|1326,22 δεῖ α Μαγ- 
εἷο ξςΑρίτυγ 509,11 

δειετίτατίς ὃς τὶ! ἀϊτατὶς ρει Ἔχθρί απν 
158,6 ϑευογίτατις δὲ γί ρ  ἀϊτατῖς Ἀοπηας 
πα εχοπιρίᾷ Οταοὶς Ἰηογο ἀ Ὀ 111 υβ8;, 
46 ϑευετγίταβ δετγγαπηϊουϑ σοῦ πα 
νΒῖᾳ; δἀμἰδ. 3:1,7. δειετῖταβ ᾿πηπῖο- 
ἀϊςα, ποχία ὅ6ο,1 ϑειειίταιις ηἷ- 
τηΐα ροσῃᾶ 547,26 

56χτι υςηίς, αὐτο α {ΟΠ {τίν σοηζαἰ τος 
Ἰηΐτας ἃ ϑογαμίο ὃς γιγρίηϊο 583,13 

5όχζις,. σύυατς δε νης, 

518 }14 ξατι ἀϊσα 774,41 ϑ᾽δυ}13 ογδου- 
Ια 39,39. δίθγ! ας Ετγτῆγχα οἵάς. 

44,47 
δ: Ὀγ}Ππάοτάσυΐα 5.7,33. το ο,8 Τᾶτ- 
αὐϊηῖο οἰξεγυιηταγ Ζ.59,2 6. ἀΙΟτΊΠΥ 
συτα ΟΠ 2 259,47 4υδδι ἀ{|1- 

ΙΝ ΒΙΟΝΎΥ͂ΒΙΙ 

διξητεῦ δἰεγιιατα βισγίητ, ὃς φυαπάο 
τη(ροξξὰ 2όο,12 ἰηίρίεἰμπτατ Ἰῃ πγά- 
δηοδπηοηα ΠΊΟ 35.4.,.31 ἀς ΒΕ] ο 
Ἔχίογηο ρμᾶτῖτοσ ὃς ἰητε πο ρτάπιο- 
πεηῖ 65158,29. 634,11. 510γ}}Π1η8 ο- 
τλριυιΐα ροί᾽ ρεϊπηογαπη εχυμιίοποεπί, 
νδι115 ἐχ ἰοεῖς οἰ εέζα, αὐἀυϊτεγατα; ἃς 
44 ποῖδ εϊρποίςί φιςάης 160, 25 
διδγ πποόγαπι ογαςιϊογυτη ςυϊοίες 
4υα Βαδιοτγίης ῥεῖα]! ερ α Σόρ, 7 

δἰσδυογιῶι τερίο 41,425 ϑἰζαπία ἃ 
διςδηῖς ρορυΐο Ηιίρδηϊςο ἀϊξξα αιιᾳς 
ἀὐτε ΤΠιβοεῖλ, ροΙὶ 5... 17,4. 

1, διςοῖα5 [λεητατας 4’ ργο ἰερς φρτϑγία 
δὰ ρίεθει νετθα ἔδοετις 661,23 πΊο- 
ἐεέατι πγυϊἐξαπη πάει 667, 11 οὐ πῇ 
σπηοσιτογῦ σοποτις ἐξ σεηαγῖα σοη- 
(αἰσστα θοΠ πὶ εχιίτυς 668,20 δά 
ἈοπλΠ τ 4ια; τείροπάετίς 669, 
57. 670,;Σ1 ξαρτὶς Πξαιογαπι ςαἤεῖς, 
δεῖς ἀιοαὰς φοἰάεπν ἔπη άϊτ Ἂς βισας 
671, 18 οδίαϊαι Ἰηϊυτία γς νἰτας τ 
6γ:5,4. ἀρίενε 84 τι! θυ πατιπι ες ἢ ]- 
ἐῶ 67ν,.4.4. Ἀοπηίιο ἀΐεπι αἀ ρο- 
Ῥαΐαηι ἀἰςὶς 673, τι σὰπῇ λοπ]ο 
1 βταζίλαι τοάφίς 676, 1 Ἰεράτυς ἴπ 
Οτυίζωπιοτίπα οαἰϊζγα πλιττίτας 7ο δ, 
4: ἀεσοοπιυῖι ἃ αι ἰηἀΠ|5 ρετίμοΐταζ 
7οϑ,1 Τρ] επά! ἀιΠἸπηΐ5 ἐχίευς 40 εχ-- 
ετοίτι (φρο τας 7ο9., 16 ΑΒ δἱϊὶς 
πο, το 1ν. 51: Οο15 [)εθτότας. 

Τ. διοςίας σου 531,16, 662,.6 ξβοτ- 
τΠππὶς Μ οἷήςος ἰμροτας 434,9. ἐς 
ΜοΙ[εἰς τγϊαπηρθατ 435.48. Τ᾽ διςοίι5. 
Ἰερατυς, ἕαθιο ἀς σαβτις γεοιρίςηάις 
ντς ἀατ σου] πὶ «69,34. ἔοτττα ἀϊ- 
Ὡἶβ ΡΓαπΊΟ ἀξοοτάζιγ 570, 2. [υἱς, 
ἰαδογαηι. Πισςοτειγ 571,17 

5:4 ἃ δου 5 {τα] σα σεητο ) ἀεποπηῖ- 
Ὠδτα, 4116; Δηῖς δίσδηια δὲ τ ΠασΓίΔ, 
18,1 τῇ 510 ὁρριάδιτ ἀοιῃῖπ4- 
Ῥδηταῦ τυγάθῺΙ 417.3} 1ῃ 5ι(Π] Δ Πὰ 
Εἰ απιξηταζυνη πλ ΠΠ]Περατὶ ὰ Οσ, 417, 
30,39. δι Δι οἰγοι πηηδυΐσατε ςο- 
Θυίταῦ Ἰσρατὶ ἈοιυΔο! 418,14. δἰεὶ- 
ἴα ἀείςιο 89,34 

( διοῖπίας ΒΕΠατυδίμοηλο πγαὶας, ἱπρίος 
τιμ5, τα δυΐεητα5) ρς εἰ! ογάϊη!5 π}}1- 
τος δή ἀςξεέλοηεπι σουοίτατ 37..31. 
441,57.3.1. ςοηίαϊιπι ἰορ τίς ιιζ τες 
(θοηίᾳ ἀξάοτις 37ς, 41 σοπείοηε 834- 
υσοατα (ςοιῃ 48: ἰεμδτιοηὶ ἀἰσεηαϊ ἐο- 
Ρίπ) ξαεῖς 354,44. ρἰ ἰδεῖς τείροη- 
ἀξ τ ροιείζλτειι ξαοῖτ 39ς, 4.6 [τοὶ 
ϑτατίοης ἱγείτατας, στα τι ἴῃ ρατγίςιος 
ἸΏ Βίταγ 40 4, 18 ΟΟ διςίηϊας ΒΕ Ια- 
τὰϑ ἃ ρίεε σγβαταγ τ διιη5. 410,19 
δίςίηιας δ Π}ς μεθ. 4.28,4.5 δισίηϊῃς 
τοι πῇ τε θη τς 4.4.2, 27 δά τειδιιηα- 
τιλπ εἰς ἔξιις ΟΡ Θάταπη αήιιετίις ορεὶ- 
τηλῖεβ 44τὉ,:: ἀςειδε Μαγροίμ πη της 
«εἴπει 4.4.2,4.7. ΡΙεθοπς τι Ματοίαμδπι 
ξαἰοηεπι σοπζίτας 44.4.,12 Βεὰ- 
τί πιο τὶς δ ἱπεερῖο ἀυοςατιτ 4.4 4» 
4:5 -Μαϊοῖο ἀϊεπὶ δὰ ροριυλιην ἀἰςεῖς 
446, :6 ςοηίθϊιιπι ρο[υϊαιὶς τεξγα- 

Ῥᾶταγ 4.47,14. πεσίεζξ ςοηία πὶ ὃς 
ἰσραῖυς ἀορτεςΠοης, ρἰεδὶ ἀε Μδιοῖο 
ῬεΓπλττῖτ σα συ πὶ 4. 66, 27 

δίσιπης, ἰτατο ὥισοα 477,30.4738,2} 
δου! φυαὶὶς σοι ς, ὃ αι: κτα Πα ἰός τα - 

πυοτγίης 77»13 δ᾽ σα} ἃ δίςυϊοτορε πο- 
ταϊπατὶ 4} ἀπῖς Μογρετες, [τ2}}, 8. Οε- 
᾿"ποῖγὶ 10,41 Ἀοπιδιη οἰϊαν ἱπεοῖμο- 
τας 7,37 20 Αδοτίρίοιδ. ὃς Ῥεϊαίσς 
ἐχρεϊ!πητυγ 7,.47 αὉ ΑΒοτιριαἴθις 
εχλριτᾶτυγ 13,39. ἐχ [τα] Ἰα ἴῃ δἰ σα πἰ ΠῚ 
τἰτδησηλίσγαης 17,30,39 δϊσα ἱερα- 

τί αὖ Αητατιδ. τητετοςρτὶ, Κουγδῦο- 
ΤᾺΠῚ ΔΓ νἱΠ ἀπ! ςαητις 4.46, 8 
δου! [ταἱα ἰΙοσαὰ 77,16 δἴει- 
ἴαπι ἔχεται πὶ τεπηρείξοίππι 41,18 81» 
εὐ ί(ςἀϊτίοπες 471,47 ῖ 

ΗΜ 

ΗἩΑΣΙΟΑΆΝ. ΑΝΤΊΙΟ. ἃ ΟΜ. 

δίουΐας, [τα }} Πίτας, Ἐιρυταπὶ σοἱοαίαηγ 
[τα πὶ ἀμοῖς 18,15 δι σίας, τεχ Αἰ 
ΠῚ 18,9 ϑἰουϊας, ἈοπΊαρτο ἔασι: 
δὰ Μοτρεῖοπὶ ἀϊμεττῖς 59,46 6 0 

δἰσυ ας, οορῃοπΊεη ΓΙ αἰ 31.4,13,73. 
17 ᾿ 

515} }ΠπῈ οἤτέξαπι ἴα {ἴτε. 27. 
δ᾽5η8 ἀϊυϊηίτως εἀϊτα 142,37 δίγπαι ᾿ 

ὉΠΏΙΓῺ5 ροταυτοΓ ἢη Δηρ ἢ ι5 8] 
δίραμπ) πςα ουϊλιῦ τη πάιῆς 
1,Δυ1Π|1 48,25 δ᾽ σπῖς ςα]ε! 
Ἰῃδυσαγαταγ ἀρὰ Κα οπιᾶπος 
51ρὴλ ἀϊυϊπίτῃ5 εἀϊτα πηορ γαῖ 
τίο ογοαδτυπη πάίςαης 736, ἔχ δ᾽ 
«αἰετα πλυταῖθίοςο νπὰ Γγαησίδγαι 
τι 563,28 δῖρπα ςαἸς 2 ηυ οριίπι 
81,8 δίρποτγαπι ἀϊαϊ τι εἀϊτοιπη 
Ἰῃτέγργετεβ 12 4,46 δσπογυπὶς 
Πίοπτ μετ Πππ|ΐῖ ἰπτεγρτοτες Εϊπὶ 
163,16 δ'ρπογιπι ἱπτεγργεῖαζι 
αἰιηᾶπάο ΠΟΙ ρῆς νίμτρδῃ 
ἔϊοϊες 253,8 

δίροδ ογά!ηιηη, ει! σοητα ΑΓ ΠΩ, 
δῖσηλ ρυσηα ργοΐοισε 344,41. 
δίβθα Βεΐϊεα ΡΓοΐεγαητας ἴῃ ταὶ 
ἐρηίςτρείοηε 548,12 ἔογα ἤσῃς 
ἐεσιοτατ ε τειπιρὶϊς τη ἀοἰοὐξα τη] 
645,7 (Ὁ [ϊ5 ηυΐαιε ἤρηὶς 
Ῥδηζὺσ πογαϊπα 545,1} ἴβεις 
Ρια Βοισπτογ σεπτυτίοπες 6 42,1 
δίσο!β ὃζ ἀμοῖθ. ςοπτίηοτας πηΐϊος, 
34. [00 δ᾽ραὶς [τἰς πγαπεῖ πος 
τς ἔλεγα 5:94 ΠγΟΌΕΓΟ ΟἸΓ ΝΕ 
ΤΟΝ τος. 7123, 2. δίσῃα ἀοίεγεις ἢ 
Ἰίσεθας πΊΠ (Δογαπιςητο (οἰ τὶς 3 
δίραα πο πιίπιις (ᾷοταᾳ Βαθοῦδ 
4111Π| ἀεοτιιπηὴ Πηλ] ΔςΓ4 375,34 
θῖς ὃς (λεταπιεητο ἤδθεγατα τηΐ 
τοβισςπι 576,35. δ᾽ σπατεροπίς 
ἹΠΊρείϑῖοῦ 570,37 

δίρπα Πρηιξεγὶς ογθρι [πὶ ΒΟ 
1πΊρεγάῖογα σοη οἰ ἢ τα Γ, τ 60 ΠΊΔ 
δτάον πΠΠὶς ἀσοεηάαταγ 533,4. 
45 5ῖρῃδ εσίρίμπτας ἢ οπ. τα 
14 δίσηα οοδιοιτὶβ ἐσ μος τοοίρηι 
ἴα δίοςϊο 662,42 δίρπα ἐχ 
Ὡἰτες!ρογοηταγ, σταυΐα ργοροῖτα ρα: 
ΠΆ 533,6 5ἱσπογῃπ διῃ!Π γαπ ρα: 
ηᾶ 606,31 5ΙσΠοτι πη ἀείεττογες ἴπ. 
ἀιέζα συμ οςοίάετε ἀπςὶ Πἰοἰτιμπι 725 

32 ἷ 
[5] σηὶς ὅζ ἴῃ δυηγῖς ἱπυΐτος ἀστίσο 
τὸ 402,31 δίρῃ ῥεῖ ςΟὐταπη οί ΑΠὶ 
Ὁ δυτείσηδη!ς Δδιεἰσπσιας 696,6. 
{Ἀοτὶς ἤρπις γδρεὶς, κα τίςαε ἀςίεπί 
Ρ᾽ ἐδ οὶϊ ἰεοοάτπτ ἰπ πποητοπ (ΔΟΓΙΠῚ, 
371,33. 601,10 δίρηϊς γαρεῖ5 ς οΑ[τΙ:, 
ττεγατη ΤΕ εἀττ πλῖϊδς (Ὁ ἀςοειπαίτς 
733,41. δίρηϊς ἀε(εττί5 ἔισίυης 54] 
Ὧϊ 197,18 δίσηφ μοῦ Ρτοάετς ὅ09, 
8 

δἰ αι ξου φυ ἤρα εχ Βοίξε ποπ χερί" 
ἵει, ργοθγοία ἤογῖς δῇποιεδαζωσ 1839. 
41.6ο6,531 Ἷ 

δίβηία Ταγαυπὶϊ ςοΐοηϊα 2 60,37 ἃ 56χ, 
Ταταυΐίηϊο ἕτυγα ϑρριρσηάτατ 32. 
14 

δ: ]ςπείιπὶ ςοπείοηὶ ἱπάϊςετς 467,37 81. 
Ἰεπτίυη ἱηάἰοῖς ργατοσ 716,:7 515 
Ἰσπιία πη ἐπ ςοποίοης ταητυπι 4ιιάιι-, 
τὰ ἴπ (οἰἰτυάδίης φος, 23. 5|{επτῆμπ| 
αἰτεητίοπς ἱΠ ΔἸ οἰ Δ) 587,41 Ἷ 
δι]σατίιπ ἰη πα 5 309, 3: ϑι{ςπιὶϊ 
Πἀ65 συπνἰγοϊ τη ἀο ἀατυς 233,5 ᾿3 
γη δὲ Εἰάςς. ἘΝ ΝΒ 

5:1]ςπὰ5 μηϊοτίους {3} 
διεποσιπὴ μαδίτυς 477,1: 

δ81{14πινπὸ ρ! εδὶς (ςἰειῖπη 791,,8 
διϊιαπυς, τάς πη 4] Εαυπες 773}.}1 
δ: !πτας, ροβιιηγις ηςα ΗΠ υς,4 Παῖς ἀεοςς 

ποι πϑτιις, νους Ὑλαῖος 46, 29,36. 
776... «ἰδεῖς τεσ ἀσοίαγαταγ σῶς 

18,γ76,3} ᾿ 
ΕΠ] : 

ᾷ 



ἢ 

5111] 4 510 ροϊειιηηο ξηεα ΠΟ, οο 
Βηοπιίηατί οπηπος ΑἸθδηὶ τορος σό, 

37.776,3.4 
δ51Π00]]οἰτα 5 ρει! σογιπι ποπιίη 7.72,13 
δἰπιυίαογα ἀςογιπὶ ἰῃ ρομηρῖὶς 478,15 

δῃνυίαοτα ρεπατίαπαι (μα ρους τη 
ῬτΠιηαπὶ (ξάεπὶ γεπησδης 5.4,13.776, 
27 Δα δἰπγυίδοτγα ἀεϊπη Πιρρίςος ρτο- 
οὐπηθιπτ Πγαῖγοηκ 511,5. Υ τίς δὲ 5τ14- 
τυλ. 

5. πγυ τα τεςσο! το ζος,3 6 δἰπγμίατο 
τγδηδέυσίο σαρίμητας Οαθ 25.4.14 

ϑοοῖϊ: ρορυ}} οπηδηὶ της δῆτα  οπγ- 
ἘΪδ ΔΕΧΙ 4 πλϊττεσα ἴῃ δες 648,26 
0011 πος ἀπςο πη ογεαγο., πες ζορία5 
Ῥιοδιθιγατα εάπςογε ροϊοσαητ 4.91, 
30. δοοίογαπι) ςορία᾽ ἀοπΊο[Ἐἰςἰ5 ρᾶτας 
ἴῃ Ὀ.Π]ο Ετγυΐζο 970,8. 574,33. ϑοοιὶς 
φοπηΠηιηΐᾳ 4118: ροίζ ἸηἸταπη (Οοἴετα-- 
τεπὴ ραττα ἔμπης 5.4.,25.5.4.4,6 ἴῃ 50- 
εἷοϑ τγᾶηῖ οὔ διιπάιητ 4 ἰη ρορ.Κο- 
πηᾶπ πὶ Ποη ΡΟ τας 643,7 

ϑοάα!!ς5 ργοὸ (ο δἱὶ ἀοργεσαῖισ 673,45 
δο αἰτεῖς δὲ ξλξείοης ΡΙμτίπηιπι ρος 
667,3, 

5015 τα πηρίιπιὶ 11.4.8 50] ίᾷςει ἔθης 
44,519. δ« 50]15 οσςαίμτη νίαιις ργο- 
τγαέξα ίξηδιις ςοη ἰτατὶο 744,4 

5. ΠἸταυ τ]ὰ 525,33. Ε Ὀϊοηγῆπς ἔλεξα 
(οτι δὶς ταῦτγο, ἀτίοες, Βίτοο: αἵ Εείξις, 
ται Γοναγιοτα, ν ογτοεχ εὸ ἀ: ἐξα, θά ὁ 
τηῃς5 τας γἹξξιτης (ΟΠ τά  Ἰπιτρτῖχας Της 
ΠοΙροτίς : ἥιιᾳ 50}]} πὶ Οἰἱςετοιιπε ὃς 
(οΠτδπιπν Πρ αἸῆςοτ. ΑἸΠ πγαΐμης δ6ο- 
υσταυτ 4; αιοα [το,ους τἀ υτοαις ἢ. 

.τεητ τα λογά. Τη ΟἹοίϊῃς αυσαὰς γεῖο- 
τἰθιι5. 50 Πταυ τ} 18. {π|ᾶ» (οτια ἰερί πτὰδ: 
{πὰ νἱτίτιι εἴτ ἴῃ ἐχροπιίοης, φαα Ἰςαϊ 
ταμτατίοης {ἶς ςογιίρεπάα νἱάεταγ ε 
Ἐεϊζο,θυσία ἐκ συϑο, κριϑ καὶ ταύρε :τε- 
Ροίϊτο (οἱ ςοτόκ συὸς Ὁ πηεηάοίο ἐκτός 

ϑο]οηΐβ {παίὰ ἀς δῖτα ραυροι ας τεπγίτ- 
τ τῦῦτ Ατβεηϊςηίε5 319,5 ϑοϊοηίβ ἰεχ 

ἀς] δ ετῖς οό3» 
δοϊοη πη, ΟΡ. Ετγαγίαι 104,39 
δ  {πἰτῖτιπὶ αἰ α τη 583,15. 80 {πιὰ πὶ 
. Βιθεγησπη 26,5 
ϑοπΊη] ςοηἀϊηεητυπὶίαθοῦ 747,9 ἴῃ 

ϑοπιηῖβ οὐϊατα ρεέϊγα ὃς πηοηϊτα 4.6, 

2,4.4 
ΒΟΙΠΠΙΆΠΔΙΓΑΙΕ 473,10 ϑοπΊηϊ 4 που 

οὔληΐα νβηα 473,1] ϑοιηπίογαπι νι 
Ἐν του! Ὁ} 118 320,7 

᾿δοητῖες δά ρασπαβ ἐςροίσυπτη, 316,40 
ϑορβοςὶς εχ [ΠᾶςΒο ἰοςὰς ἐς Τγτιπεηὶς 

Ῥεϊαίσιίς 2ο,28. ς [αοεοοῦτς ἰοςὰβ 
ἀς Ξξπεα ἔαρ458,:3. οχ Ττρτοίςπιο 

Σ᾽ Ἰοεὺς ἐς ΟΕπρεττία το, 16 
οδογάϊάι5 Βαδίτας ᾿η Ἰυδπι ΡῸ δ] το στ1,2 6 
. δοτοτίῃ Ἰοτοιῖς Τητογο πηρτᾶ; τῃ 4 [8 ΠΡ 11ΠῈ 

ἰπάυοίτιν 271,36 δογογιπιτηίρεξετῖ- 
εἰϑΙμποη!β τα 159,36 
ϑοζοιιο! ἀϊι πῇ 118,5 
ϑοτοτίαπη τ σΊ [πὶ 160,9 

δρδττα, ουῖς σεπογίς εἰυῖτα5, ὃζ τε 15 

Οἰδεὶς δὲ ργτοσεηίτουδ, [015 ᾿πηρέγας 
147,28. Ρ]υτα η ΓιΑοςἀαπηοη. 

ϑρεθιαςιυοτιπι οςις 200,38 
. δρεξζοτοταπι Βα τι νοἰατὶ ἸηΠἀϊάτοιες 

360,10 

 ϑρεέϊγυην ἐς [ππ4]ς ἸηΠαυγαηἀϊς πιοηοῖ 
1 διϊαϊηλ ἴῃ (Οπληὶς 472,43. 473,3 
δρεξέγογαμῃη ἱπίο τα ἔλο ες 471,14 
δρεέϊγα πημτδιῖς (δ πάς ἔοτΠῊ15. Ρὸῖ 
ϑεῖοιῊ [ξ οἰϊεπτδητῖα 62 8,12. δροξιγ3, 
Ἐδυπίορις 290,16 οὔ δροξέτο οοἷς 
[απλϊπα 207,31 

δροςυίατοιςϑ ἔγγᾶπι 546,6 

ΙΝΡΕΧ ΚΕΚ. ΕΤ ὙῈΚΒ: ΜΕΜΟΆΚ ΑΒ. 

ϑΡογϑιῖς γα ξγασὶ [εις αὐυδηι σοηοςΠις 
Ρυυαατὶ 3312. 

δρεϑργχοϊασογαπι ξλοϊηοτιιπι ἀυχ 3.4.8, 
ν ̓ϑρϑ οποἰ υπηεητί, αἡ ροτιςιΠοτῇ 
Οοἰςτατοπιϊηυΐτας 399,.6 ϑρέϑβ Πτ- 
τλᾶ, Ρετἔοττ ὀχίγοππα αυάταις 32 4,4. 6 

δρ65 ἀξοϊρέτε (οἱες δηιπηῦ5 412,13 
5065» ἈΠ] ]αχ ὅ 40,31 
δρεῖ ἔλοιιπι 483,7 

δρθατυς ἐλοςάα πἸοηΐμ5, οἷγ πυρί θπιοες 
177,53 

δρίςας ἐπηϊποπτίογοβ ἀς τη οῖς ΤΒγαίγ- 
δ᾽η1Πγὰ πλιιπαϊ ραγ5 4065 80,,7)],Χὴἠ δυΐις ΜηεΙι5 ΝΣ 
δ᾽παυίγιαπη, σι δῖρηια, ρτς το πλθαΐεας θἰκδρί θα, ορρ. 15,20 

293}1 ϑρίηςς ἢ. ἌΙΣΩΥ 
δ[τ15,σοη ἀπ ςατιπΊ ροτας γ͵47.8 δρίηετίςαπν Ρᾳάὶ οὐτί πη 15,13,2 8 
δοῦτία ίβογα 56,13 ϑρίεπάοτσὶ ἃ ροτια: ρίσγυπηηας ἀὐιςτία τ 

τας Ἰπ ἀἰσηατίο ἀϊα!η 8, ας Βα πιὰ πα ἸΠ- 
υἱάϊα 2 2)21 δρίεηοῦ Παοτγαπάαπι 
ΠΟ ἴῃ ἀγΠ,Ϊ5, ἰε τ νεῖ 664,20 

5Ρο 112 εχ μοίξε σαριδ,ροριίο δά ἀϊελα ἰο- 
φίθυς 467,46. ϑροϊια [ε Π|Πγ4 ἴῃ 
γε θεπὶ ἀςξεταηταγν το Πα πη] τι 115 
ΡεΓοςητιγίαβ αι τον 652,3 ὅρο- 
Ἰτὰ ρεῖ αυκίτζοτεβ νεηπιάδητιγ 6.4.8, 
11 ϑρο]ϊα αἰ! ἀιπτιγ ΠΉ τὶ 593,11 
ϑΡοΪἸοτυπι ἀπ ια 15 ροτιῖο ἄτας [ναί - 
πιδίος 5. 415,18 ε 5ρ0}:1}5 ἀοπαγία ἀ!5 
εχίπιιητοτ, ὃς οὐπαπηθητᾶ ν Ἐς δ νυ- 
Β15.4.93,34.728,16 ϑρο ϊογαπιρτῖς 
Πλΐτα; ἀτ15 σοηἰξογατα 1Ο1,4.7.10 2,37 
506 1115 ποίτ ΠΡ ι15 οὐπαηταῦ τα πηρὶὰ δὲ 
ἔοτα 491,42. ϑροϊίογιπι οἰϊεηζατίο 
480, τ ϑροϊία ἴᾷ ἕμηετς ργαϊαῖα 
418,.1.4. Νΐε ὃι Ργα 8. 

δροπίοηοπι ἔϑοεις 714,52. ϑροῃίο ποη 
ςοσοςάϊτΓη ταινία οὐ πα τη] 15 
γιόβο ϑροῃίογοϑ ἀςο8 ἀαγο 517»17 

γι ιίς ὃς νδ. 
δροπίαϑ ἰροηίς ρετίς τα ητὶ (ποςσατείσιο, 

31. ϑροπίογαπι αἴτια 117,18 
δροηία νἱτιοάα 271,36 

δρυΐ5, ΡΓῸ 5ρΌΓΙΙ5, γα ποσῦεα. 175,33 
διτίο πη} αἰ σ ἡ ατα,ἀουηι5,Αστὶ, δὲ ρα- 

τεῖα: Ιοοο εἰ εἰς ἀρεῖ «66,47. ἰοςιις 
ἴῃ Ρ᾽ αεἰῖο Δ σάτα, ΓΟ οἱ οίς ταοπάϊιι5 
εἰϊ 66,47 διδιιοηὶς ἀείειτα ρασηᾶ 

715..4 
ϑτατίο αἴτια παυ πὶ 4130 

Τ᾿ 5ταζίιις τε δ.Ρ]. δεγα Παπὶ ςοηία!ὁτεπι 
ἀςουίας ς86,40 

ϑταάτου υρίτον, ορθώσιος ᾿χϑὺς ἽΣ4 1. 
ϑῖάτια σσῆσα Ποπογαγὶ 204,20 ϑτατια 
ἀρ ετίρσίταΓ Ν οιο ἀυσατὶ δά ρετρ. 
πιοποσ. 204,21 δἴδτιια σσηςα ἴμ5 ἀα- 
τὰ ΟΙααίτα 303,47 διδῖια πε δγ- 
Τίατα 296,29 δταγιδ)ρηςα ἱποοηάϊο 
{ἀρεττες 243,46. ϑταζιι: [4 [ρουῖς 
ἴῃ ρυΠτίηι πὶ Ἰοςιπὶ γαπιεϑηῖ 54,13. 
γ7γ6,}7. διῖάτια Ὀΐ5 ἰοουτα 525,40. 
ς16,8. τς ὃ( δ:πιυΐαοτα. 

5101 15 ν χοῦ ἀπ. 96,17 
διοίοτατος Οτοιοπίατος., οἱ γπ)ρίοηϊςα 

367,40. Ῥτο εοάεπὶ ΤΙΠογαῖο5. 340, 

43.341, 
511 σοπογα ’,»ν,.8 

- διϊρεπάϊα οἹπτ ρείμιατα 223,38 διίρεη δια 
ΠΝ τα πὶ ας ρα] οὶ ἀρτὶ Ριγοαθητίθι5 

541,26,4 5 , 
διοϊ ἀϊτατὶς Πππαίατίο ἴῃ σἴτας ρειίσαϊο 

270,29 
διγατάσεπηα Ατ ποάεπιὶ Ομ πηΔπὶ 4.23,17 

Οτάςςμι ΟΙα π, Ἔσαοτγαπι τη ρέγατος 
τἰςό649,4ν Οἰυπιαποίμπι εχίμ! πη, 
ἀυρίεχ 4.15,34.416,(... ΤᾺΠῚ ΗοΠΙΠΙ 
138,17: δζ 165,4. Αποὶ Μάγοι! 180,8 
ΟΟΜατεῖϊ 482,21.4.89,27.49 4.15 

Μιςοιῖ 299,35} ΤΟ Ουἱητι! 613,45 κο- 

πιῸ]! 117,6 δ ἰποτιπῇ 311, Τα- 

Π4401}15, ΡΠ τίσι! πλ 209,40 Τατγαιῖ- 

Ὡΐ τ [τἰ 102,3.197,20 Ταγαυηῖ! 58- 

Ῥειδὶ δἀυογίιις 5 ̓ Π05. 251,39 Ταῖς 

4υϊηῖ! ραιτῖς ὃί ΒΠΠ 1 ςαριοπ 5 Ολθίις 
254,11 γοϊίςοταπι 471,1 

1τ63 
διτοηιίτατία οχ 6πΊρ]. Πησυΐατς. το3,39 
δτυιάτα ριδὶιςα φυαί τα (τ, τα] στίαπι ρτί- 
τὰ 331)6 

ϑδχυϊτὶ αἰ !τίοπς οἰ εσιιπτιγ, πη] η15 οοτα 
ΡΓΓΠΛΠΉτΟΣ 312,5. Δα ποτἢ!5 Βα πη]ος {- 
Ῥετοίθης, (ἀρετθὶς (δ [δ πλίτταητ 391," 

δια ρΓᾺ ΠῚ ὨΣΑΓΓΟ ἢ ἃΣ 96,1 

504. ταιρστί ἰατίς συαπὶ ΠΟΙ Π14. ναίξατς 
ὅτ ε,:ς 808 ἀεξεπάεητοες ἔοιτίας Ρὰ- 
Βιυδς 40 4Π} 40} αἰτο πα ἱπυιφάπης  ΟΟ, 
43 50 τοροίοτο ἀγπλὶς Προς, Π νοι δὶς 
1πιρετγαγι ἡδαιοδης 487,3 

δι αϊτὶ ἱπυροτίιπν τοπε τί δια ΡΟΓ οπτπία 
τεποοταγ οΡεάϊτα 741,32 

δ] σαςυ] σοτίασεα 67,17 50] σατία 
ς Ρε ! Πῖγο. 477,34 50] σοι ἴῃ 
Θγπηη σα, 4.75,4Ὁ ϑυδ)ιραςυΐοὶη- 
ΓΝ ΔΓΆΤΟΣ 644,14 

δι πλοχίογαπι νος Πρ ἴῃ δηυΐδ αρρατεη- 

τί 7129 
50- οἸ νυ15, ἰοοι5 Ἀ οπιαὲ 4.47 
δυδίςΠρη πος 406,9,21 
δυδΠάϊα τῃ ἐεἤογαπι ἰοσυιη Γι Ππίταιια - 

τις 613,30 

δι υγαηα τεὶδιῖ5 219,20 
δος που δ ἴω5 νἐ 227,40. ϑυςςείποηϊς 

ςοὐτγοιοτίας [τον γτ ἀςοίάετίς ρορ. 
ΑἸθϑηυς 46,4» 

ϑυςςεως ἔο τες, ρἰεταὶῖς ἀγσαπιεηταηι 
406,37 ϑυςςοίπαιπι ἔε  ἰςιτας πεποϊηϊῖ 
ἃ Ὠεο οοπτίπυῶτογ ΣΟΙ, 1 

διιάιθη5 αγπηατὶ πΉΠ τος 775,25 
δ0ςΠΠ Ρουηεῖῖα, ν Οἱ τα; σεπτῖς σᾶρυτ36 

41 ἀεθεϊϊατιις α Ταγαμίπίο ϑηρεῦθο 
250,38. καρίτως ἃ δογοΠο 364,41 
δυο Πάπα ργα άα σορίοἴϊας 397,36 
διε Πλπὶ ἐχίμϊες Θαδίος δα δεϊίυ πὰ 
Ἴαγαυίηΐο ἰηἔςγεπά πα (Οἱ ΠΙοϊτᾶς 253, 

διό Πα, χυατς Ὁ εἴθ ἱ Δ. 
δυξοτιισ τα Εμξδτίιισ, 
δῆτα οχορίτας ν ἕξοῦ 793,21 
δυθτασία νε τυ ϊςτῖς ρορυΐις 87,30. πυη- 

ἀϊραγιπι τοπηροῦα ἔδγαπίασ 463,25 
Ρεῦ τῆθυς ξογαητας 6 66,25. [ἴδ δ Ὲ- 
ἔταριοταπν νγπαΣ ΡΕΓΓΓΙΡΕς ΡΟΠΙΠΤΟΓ 
730,8 δι ταρία ριὸ οἰαίπιιπὶ ςεηία 
κυ ΏτΙΓ 1Π ΠΟ ΠΙΌΓΙ ΠΟΙ 15 457,33. ἴῃ 
δι βτασιῖς σοη ες τοῖα νἱ5 τοῖρ..436, 
13. ἴῃ δϑυῆτγχαριις ξετεηάὶς πεηλα τη1- 
πιοάεῇίια Πταυτταιθα, ρροίριοεηάμιπι 
σου θιις δι τα θπη15 ὅος, τς δ0ῆτα- 
φίογα πη ρ᾽ ἀγα τα νἱποῖς 4.45,9:4.4.7, 
16 50} ταρ!!5 ααυδτῖβ τοις Δ οἰ αἶτις 
469,35 
δυβτασία ίαιγατα 451,36.413,.8 δι 
ξτασἱογα ΠῚ ἴη5 ἀαπατὶ νοϊσης τε δυιηΐ 
461,24. δ Πτασίς Ἰητοτες ρατγςῖος 
βοη νυ]τ τε απι5 598,,8. δυΠΤαρίο- 
ταιπὶ [δτῖο ᾿πτογτα Βατογ ἃ ρατγὶς 115 66 5 
36 ϑιυβινασίογιυμη. ἰητογιαθτοτας 
τπλθἰτα ταῦ ὅδ6:,:9 

Ο. 5υἱρί εἴτις ΟΑπλοτιπυβσοηα! 472,21: ἡ 
Ὁ δυϊρίοἶμθ, νμὰ5 εἰερατῖς δὰ Ματγοίιηι 

τλΠς 497,1» 
561. 50]Ρ᾽οἶτις Απλοτίπι5 σΟηΠ]] 317,4. 5. 

αύδητα ργιάςητία νἤμ5 ἴῃ ἀορτομεπά, 
σοηίμ.321,32. ΡοΪὲ οοἰϊεσα: τηοττεπὶ 
(οἷιις. σου ηατις τε ρὰ5 ἐχρίος 313, 
3ν. ἀετεοίρίεηαϊ5 πὶ στατίαπι Γλιίηῖς 
4π4πν(ἐπιεοτίαπ ἀϊχοτίς 376,53 
56. δι! ρίοἶιις (δι ΠΟΥ Π|15, σΟηΠ}} 627,11 

δ6ζτ. δυ!ρί οι Ιεσατας ἴῃ ΟΥΩΟΙΑ͂ τη 
τως 676,38 ἤτ Χνίγ 680,15 

διηΔ,ἴει δ υδησορρ. ΑΒΡοτίς. 

δυοιοτδαγ! α: φατε 50 τα ΓΠΠ14 
δυρεῖδιις ὑπεροηϊικὲς σι! ὑπερήφανος, νη- 

ἀς ςορῃοπηϊηατις Τ Ἄγ] Ω5 61,30 
24.4.35 δυρειδα Ποοοόχοῖι 490,26 
δυροτθὶς δί τα πη! 15 το ΠΠῚτ ει 103,7 
διρειδὶς δποη δ. !ε 5 ἰγείταταν 59 6, 
τὸ ϑυρεῖθα ςἀρὶ νυ ροήπης 161,19 
δ. βεγθι15 εχ Οριιη} ὃς πη ροτι ἀπ ρ τὰς 
ἀϊης 293,31 ϑδυρειθία τὲς ρεϊμηγάας 

ΧΙ Χ 1) 

11,46 



ἄδ4 
381,30 ἰπταϊηαπι ριαοῖρίτας 437,53 

ποςοῆπεαῖς ἀοπηγδζιι 389,36. ΘΌΡΕΓΌΙΆ 

ΙΝ ὉΠ ΟΝ 5 1 ΔΑῚ Ἐ ΑΥΝΟΝ: 

ὃς ροίτουϊτατὶ Ἰητιθηῖΐς 187,34. Εἰτυίς, 
ἀὐχ]οτῦ ἀαχῖη ὈεΙ ΠΟ ϑαῦιπο 198,39 

ἱπιρία πιοιϊτῖς ἃ ὑ)οὺ ραξηὶς αἤποιτας, Ατπας Τἀτημίηίι5, Τἀγησιηι Ῥγςὶ ης- 

776,40 
ϑαρρίςπησοταπι σορίαγιη Πλΐττογς 553, 

43.51}»6.70 5,4.4 
δυρρίοχ ἀξργεςδτιο 231,36 δυρρίεχ ραςῖβ 

Ρετίτῖο 199,47 δωρρίεχ Πρθγογιιηη 

αὐ ρεάος ἰςροιτίο ςι1,29. ἔς δυρρὶὶ- 
οαπ ᾿ηΠσηϊα δὰ ἀϊοϊατοτὶς ρεάε5 ρο- 
Πυητατ 35 5,21 
διιρρί!ςες πιιίογασὶ 481,24. ϑαρρ τοὶ 
ΒοΙτί, ἀεροί τις αγηγι5,ράτοισαῦ η Ὁε}|Ὸ 
493,30..535,31 ϑυρρ ίςος οὐ εὰ5 
φοσερταῦ, πὸ ταηταπι οτηϊη 65, 4114 Π1- 

υἷκ στλμίτεῦ ἰαἰ σ5ο,4.6. ϑυρρί!ςος, 
αἰη5 ἰΔοιῖ φασι ϑρρίιος5 ἴῃ ΟὩ ΠῚΡΙ5 
ἱιοίρίτα ει ίξάες ἤσιητς 617,16 δαρρί!- 
οὐ Ἢ τες ξιις πη ἃ χίπῆιις ἵκ ΟΠ’ γα ὶ- 
τις 418,36. ϑθρρί!σιι ργέςος αἰρετ- 
ῃαῦι, ἀςογαπι ραγιτοῖ ὃς ποιηΣῃ τη 1π- 
ἀισυλειοηςπι ποιός, 421,» 
δαρρ σατο πγαῖγοῦ «ἀπῈ ἴῃ ἀσ]αῦτο 
(αριτοἰΐπο σαι, ̓ ς δαρρ!ιοαιοης5 δὲ 
Ραμα! παγία ὃς ἀτὰ5 ἀδόσοπν τι. ἀλγᾷ ρος 
{ϊ|πητία 97..15.5}99,6 

δυρροῦκείει! σεις, )Όη. 24 δος ροττιπφης 
401 ἱπρροίασεωης, [τἀ δὰ πλᾶττε5 4185 
ϑξαμοσαῃτι ὃς δια ἀςτη σα. 115. ἱμὴς 
ςοηἀιτίοη!δ 7119 
δαρροίε αἱν ἤτηῦ 1: σδξμτατίο 717. 6 

διυτσετοσίύ ἀϊσεπάμιιν 688,27 δαζροῖς 
πτ Πηιτατῃ ογατιοη οην, πηρεοῦϑητ5 
εἰξλυ Διο Πα “421 

δυ[γιζατὶ ἀς οτηηιδι5 [Ὁ] επτι5 αιῖς ἃ ρίας 
χίδοας αὐθὶς ἀοοιίφογμος 371,40. 50- 
Τρ: ϑλι δ ατροῦ 481 ἰδηλεὶ ἀοίεεμοι τ τα 
Ρ-τιοαΐο τος, 40. ϑαίρισιοπα5 ἔηϊ- 
{ἴγος ἄνξαις νῖτα δυτοδέζα 637.36 

5.1: ἀστοί πατὰϑ στε ι534.0,19. 5γ]14- 
ΠΑ ΡΓΟΙΟΓΡΙΟ ξ 7.2.» 

δγταςιῖς σαπγοτὶ ορρτς 388,1; 

ὙΑθες ὁ πττοτς πίανὶο 6γ8.,37 
ΤαΡυὶς φαςτοῖς ποι ἀς δαπταῦ ἰεσος ἀπῃ- 

ται τ αηνα ςοἰππηη  τερετῖς «ἤξτος 

178,9 Ταθυΐα ἰόν τες 68..,17 

Ταροΐα Ὠογόγαηι [ἢ ἔοτο ρτοροιῦτα 
1η8,6 Ταθυΐᾳ ἰεσιαν ἐπ ηγηϊοῖα 

΄ Τατγαυίπῖο διιρεῖθο 2.41.8 
ΤΑλιις Τγγῶπου5, 5 “Ὀῖρας 111,28 
Ὑδηλασιὶ, Ταταύτο!! Ρτ ει νχοῖ ἀαρατας 

ΤἸὶς (σισητία ρετῖτὰ 184,2... οἰϊεηιοτα πῆ 
τητεγριεταπδόγατη, ροτιτ!, πιατγοηα 

᾿χο7,2ι ΤΑ536.}}5 ριμήσητία ΣΟ, - 
1Ψ ΟἸσᾶ δεῖ Το ἢ Πάτα Σου, 4 ἀὰ 

Ατ. Ται επί) ἐςρο! ας ες. 23.4.2 5 
Ταταϊτας οοιπρεπίμηὰ ζό;,}9 
Τατγεητίηι Νεαροϊταποβα ᾿ὰ οπιααογιηι 

διηϊεῖεα ἀεποζγδητογ 738,19,320 Ἰερα- 

τος λ ουπδθοϑ ρεγαΐλητει δὲ σοηταπνο- 
Ἰοίξ τγαθδης 74.3,,) Τατγεητίηῖς ος- 
Ρεαι ἔασι Ῥγετλιις 7.4.1 

Ταιρεῖα ργοάπο 1Ο 5.32 οὔϊτα5 τού, 47 
{ερι!οι τὴ δὲ πηι; τ 107,9 

Ταρρεῖὰς ςο]}Π15. ροίϊ (δρίτοί! πὰς ἀιέζῃς 
δἰ ἴσαδητο 10] ςαρίτο 2ΟΙ,4.6, 258,45 
Ταϊρεῖα ταρες, ἔοτο πη ηλιποησ5,ςαρὶτς 
ἀιπτηδιογα αν ἰἀρρ τοῖα πι 446,4. ὃ 
414.14. ἀς Τατγρειάτυρε ἀο!ςππτοῦ 
το ταδέζατ ὅ90.3. 44 τιιρὶς Ταγροιας 

{υρρ!ιοιᾶ Ἰφροιςιτοῦ 4.1 Π.1 {τ ἰς ρὰ- 
Ὀϊτοὶς πηδη τα ἔεττς δυὰς εἰσι τυ ό,4.7 

50. Τατρείας ςοηία! ὁγιτ 
Ταγαυίοι!, πλάρηα δὲ ορυΐεητα Ἐτρατια 

οἴαιτ45 18.4.36 
Ταταυη!ςηίοα οατα Ν εἴερτι σουττα 
Ἀοπηᾶθος σοηίρίγαης 231,15,4.5 ΡΓῸ 

Ταγγάιηῖο 5, Ἰτεῖςε]ῦς 79,11 Τατ- 
αυϊητῖς το τε αταγὺς πγοὶ τω 288,38 

Ταταυ!ηϊοίιηη σοηυς αν Πσγοις 231.1} 

Ατιιης Τ᾽ Ἄγ αι] Π1:15 ΟοἸατία ἀξ ατογ ιν 

Ροίματ, ατα μας ΟΟἸ]]Ατίηι ποι ΠΟὶ 

ΡΟ5,δαροτθὶ ἔγατοσ ἤᾶτὰ πη ηοτ, πη ο- 
τοι ΤΊ] αὶ νχογειῃ ἀυςῖτ ν32.2..4Ὁ 
γχοῦο δὲ ἔγδιγε το Πἴταγ 23.4.19. 271,2 Ψ 
40 θυ ον ἢ τας ἔπος, δὲ ΑἸ ΓληΔα}}ς [ς- 
Ρυϊτας 234,54. 

Ατιης Τἀγααϊηίιις, ϑυροιδὶ Π] ̓ ς, οοἷο- 
ῃἴατη ἀεάμεϊις ᾿Σόο,46 Ατὰη5 ὅς Τι- 
τις Τἀται πὶ. δα ροιθ ΠΠΠ, δὰ ογάςι- 
[ἀπὸ Ὠεἰρίνισαμπα τηπτταηταγ. 264,36 
Αταης Ταγαυϊπίας., διροι δὶ ΠΠΙοταπι 
βοτηνα δὲ τοῦοις ργα τἀηιΠΠπγὰς, ἃ 
Βευτο δά Πηρυίατε ςετταπλεη ρουο- 
ςἌτο ΤητοΓ ΠΊΕ 289,18 

Τατααίημις ργαποηγίης πλατάτο [λιοῖ 5 
ΡΓῸ Κασαπηλοτς ἀΙΟΙΓΙΣ . φσεητ τιὰ ΠῚ 
γοτο οῖπϑῃ σαρίτ ρατιῖδ Δ Τἀτααΐ- 
Ὠἰϊς τ ὃ ς,4.6 ηαιθὰι5 πιο θ}5 ΟΥτα 5, 
ὃζ χιιοπτοίο δ Ἰπηρο μπῇ φεγαθθετῖς 
184,15. αυάηο Ἀ ΟΠγΔΠῚ νεΏ ΤΙ 211, 

35. σααϊτιηγ ἀιιχ ἰη Ὀς]]ο Πμλτίπο 179» 
39. οαλπτᾶ ἀαχ ἰη δε" ΠΟ 5άθιπο 180,36 
“4 τῇ ἀυχ,οῦ ξοττμππις αδιατᾶ ορὲτ 
γαῖ ἴῃ ὕς!]ο  εἰεητί, ργατοῦ σετεγοβ 
Βοηοῖο5, Ραττϊ οἰ ογ 4ιι04; ὃς (ἐρατογ 
παπιογο δι οτιδίταγ 181,28. αι, νιτ- 
τατιδ. γερὶς δὲ τοιίτι8 τεῖρ. ἔλαογξ ρτο- 
πγέζαςειτ 186,νγ. Ἀσίῃ. τεχ σγραῖαγ 
18.,9. 114 ιαροσεῖτ 186,18 τες 
ὈπΊρθατ ἐς [«ἀτ|015 191,17 τπυρ μας 
ἀς Εἰγυίείς 10.4.38. ται ρθαῖ ἀς 84- 
ΒίοΙς 199,17. ἤος ραϊειπῦ δὲ ρί ες ςὸ- 
(τυἹὰ οὐΐοτα οτυδπλοητα σείζατε 0. 
νυΐτ 196,16. ἴηταρ. αι σείϊετις 199, 
34..1ὴ δυιρσξάο τιδυιονίςυ σουζαι]ας 
τῷ αὐσηοῖο ᾿πηρεάιταν ΔῸ Νουο ἀα- 
συῖς ΣΟ 3,22. ἀοἱοίε Οςοιαιτοτ 20 4,30 
Ταγαθῖηη ἔα αϑ, ὃς ποθ γδεῦ 213.30 
1. Ταγχυΐηιυς Ὀγςυϑ 4 απ 1 το η 8. 
τι, 2 6 αυδαὶ νχοῖςιὴ μα αςτις,, δὲ 
μάλα αταῖς 211,36.2125,9. Δ0 ρίυγῈ5 
νχοτος Βαυογτ ηυᾶ Τἀπαη δ ηη 213, 
1ο 80 Βίϊος ροϊὲ ἔς τε!αυοτγίτ Ζι,18 

[1 αταυΐοτυς. δυροι 5, ἅη 1 ἈΤ υ1η1 
Ιαίρι αἰτυς ἔμςγις 212,17 Τυϊιδηι 
πιαιοτοη ἀὰςῖτ 232,18. τπϊποιξ 1 ]- 
Ἰιαπὶ ἀπςοὶς (θίατα πιαίοτε. 234,36 
ἡυσπάο ὃς φυοτηθάο ροτίταϑ ἔπτροτῖο 
χ2.4.4,8. δυροιδὶ σοσαοπιευ νπάς πᾶ- 
ἔλις 61,30.»4.4.35. ᾿πιροπ νι Δάπιῖ- 
οἰτοατῖς 24.4.39. [Ἀτῖηα σεητίδ ρυτα- 
εἰράταπι 00 αἴτια ΠῚ ρερεῖςητ 24.7.9 
Παιτϊπηοι δηνὶςιτία ΠδῚ ςοσοἰϊίατα, ἔς - 
τίας (ματος ἸοΠ τυῖς Στὸ, ΒΕ 4 αιας 

φοῆξεῖς 5 το;30. ἀοπη] 408: ἐσετῖτ 257» 
14. 4υ]διρτοα!ρ ας ἀς τεσηὶ ΔΗ οπα 
ΡΓασγοσίτις ξιοτιτ 2 61,3. σταιΠππτο- 
ταπη (τεἰσγ ἰη δ πυ]αταγ 27.,20. νεθς 
ἤταὰ] ὃς οοἴξας ἐχοϊἀίταν 276,46 εἴ 
ΒΙΠ1ἰς ἃς ροίῃ. ρετρ. ἐχἤ!ο πυιξξαταγ 
269,10,176,1.577.4.0. 0840 ἐχρυ ας 
215,4.4. ἴῇ σχῇ] νάτῖας γεάιτυς υπ2- 
οδιπαδιεηται 579,1 ΟὈ 465 δὲ σου ὰ 
ἙἘκτγυίζοτιπι εαἰἵγα τευστγιῦτος ττοτοῖς 
Ρετε οοπαάτιγ30 2,22. ἃ Ῥουίεσα γορὰ- 
ἀϊατιγ 30 2.47 [μὐττηὸς ςδτγὰ οτηᾶ- 

ΠοκοΟὨεῖτατ 317,14.326,8 οἰδηάς[ι- 
π25 ἴῃ ντθς [τ ἀπο δα τθ Δ. ΠΙΒΔΣΌΓ 319, 
13 4ἢ ἴπ νἱτπιὸ οὔ Κὰ οπλάπι» ρταΣ ο εχ 
«40 ρυρσπατῦῖς 3.4.9, 15. αυδπηάϊι τα- 
Θπατγῖτ 61,320. οἵδ. ὃς ἀςξεγορίτιδ ς [μ- 
τιο τη Οαπιρδηΐαπη ἐχοςάιτ, Οαγ Πα 
ἴῃ Ἔχ ΠΟ που ταῦ 378,12 

1, Τατημίηίις (οἰ ἀτίηιις Δ Ἐσοτὶ! Π τας 
βαεεις 261,32. ς οαἰετις γουοιτεης Ἰυέξα ἢ 
Ρ᾽ειναπν ἀοπηὰπῈ ἱΠ ΘΕ ΠΙτ 2 63,43. οὐ ΠῚ 
Βτιῦτο ἀςσπατυγςουίι! 5 69,4.7.276, 
χ0.277,31 σοαίιϊατα (ς αὐ τοατ, ὃς 1.ἃ- 
αἰθτ απ σοηςεάϊτ 287,4. δια η ἴ οχσ 
ΠΠΙΟ ρατεία; ἔς 510,14 

1 Ἰαγααίηλις, πιαριτον σαυίτμαι (Ὁ ἀἰ- 

ΑΝΤΙΟ. ΚΟ Μ, 
ἔζατατα ΤΟ αἹῃτ Οἰαείησατὶ ὅτι, 

Ῥ.δς Μ. Τάγαιεινι κλαγεητιπαῖεδ, Ριάτι- 
θυ ζουμυτ ἄτι ΟῊ15 ςαριτα, τοΥχιῇις μι 
τπιάταιπ σγυςιλτ.. 4 ργοάδεπάυιῃ ΕΣ 
οἴμι5 Δαν αστογ 320, 4. Τατηάομε, 
ςΟὈταΓΑιιους ἰμ ΔἸ οι» 4: ἀατὰ ρτᾷ- 
τηΐᾶ ν 312,47 

8εχ. Τατγαυΐηιας, δ Ιρογθὶ βἰτας, ρατιι ας, ἢ 
Ὀιοιυπι σαρίεη ἀογαπι φα! Πάατη τα 
ΠΠτὰ πὶ ἀρετιγςς,10 Θαριστεχ ρα 
τ ΠΠΡΟΏΙΓΩΓ 257,15. [αστγετια ὙΠ 
ἱπέδες 2 όχ,}. ρῖο ραῖγς θα Πυτη οαπ 
Ἀοαλ, ἴῃ ἐχί!Πο σοῖς 29.4,29.297,6 
δίῃ! ἀὰχ οΓσατογ ςοὔτγα Κα σι τιαπο 
307,36 Βιαεπατιιῦ. ΟὈἰεἤ᾽ς πγιτεῖς ἀὰ 
ΧΙ ἃ.31:3,4,. διροϊᾶ τα γα ὀρρυν ᾿ 
324,14. 1ὐτιηατ ςοριλτῇ ςόττὰ Κοιι 
ἀιχ326,26.343,18 σαπὶ ΜαιηΠο ΟΣ 
Ροδιτιοη ει φἀποτγίας νγ τα πιο τὰ 
329,17 [μλττ1 δχογοιτης {πε πη ὦ 
φογηὰ ταέτυτ 344, 4.4. οςοι ἀπ 310,2; 

ΤΟΥ Ὥγφυιϊηῖας, δαροι δι ἤΠις, δι πιᾷ ςα 
Ἰοπιάϊῃ ἀμςει Σόο,4.7 Τ᾽ ἀ 86χ. ἱ αἵπ 
Αἰποτ5 ργο Ρ ὅτ θείϊατη σαην θη 
βεταηι29.4,29.297.6 ἵ ΤΑγαυΐπιι5 
Τμλτίοὶ ὀχεγοιι πγει πᾶ ἃς! ταρτυγ 3.4.4» 
46. (ἀυειυς εἤδτιτυτς ρισείνο 3.39.5 

Ταιαυϊπίοταπι θη ρυδἰϊσαθτιγ 87, 
43.188,5 ἸΤΩΓΟΩΌΙΩΣ ἄγη το ται 
Πλ) ΠΠΉ ην ὴ 285,,8 
Ταταυϊοϊδηὶ ὀχ πιϊὸς ἐ] ατῖο ἐχιθγην υαᾶς 

τ 258,5. αἰτ! Ομ 8510 Ολιπράαηιατ, 
4]}1 αἰϊὸ [ε γσοοιριας 348,12 

Ταιφυϊηΐ δεγα ΤῊ ]Π νχου, Πυδ τὰ δὲ τας 
φεῖτα ἤλοττα ἰΐατα 2.43,,,2) ἃ Ταῖς 
40 1010 δαρετθο Πταπσυίατα 271,47 

Ταιϊαυμοία "Το πῖ Βιατ μᾶῖοτ. 264,7 
Τ. Τάτ, μίαν τοχς ϑαδιηογαπι ἀπ 

ὑδτίας αομηϑηοΣ ἀλχ 10 4,23. ροίξες 
Ράςθυ; ξαξϊααν Κὶ οπγα ἀρ. Ππππ ἔα 
ΘίΓαα Ια, 2: τοὐπὶ Ἀοιθΐο Ἰλοινα κε 
θιηλτ 13,35» τπ απὸ ντδ]5 ἰός ἀοιποῖτο, 
Ἰϊα πε ἤχεγτ 113.41 ηὐᾶς σἀος. δζ ατὰβ 
θα απαταΣ θ.ελ ΠῚ αχ εις 1.4.8 Το εἶ, 
οθιίὺς 114.33. Τσραΐταγα ὃζ δι εια" τ ἔο- 
τί ΠΣ. 

Τλυτας νης ργῸ ρατὶ δ ρορυϊις ἡπναν 
ἰαταῖ Σεο, 27. γιίς ἃ ϑοί[ταυγῖ τα 

Ἴδυτιις δας 307.27 

ὙΤτέϊα ἄστη ὁσουρᾶτοτ ἢ ὁρρυσπᾶπος 
ὯΙ πηεῖ 58.2.12 ) εὐξδα [ξηϊδις ὅς ὦ 

πιο οτιδης οςςυράπτως δα αἰςέι θς 
τη ςαι [ας ὃς Ἑπτὰ 6.1.7 

Τιαρυίατιπη ᾿δόξιι ἡγε εττα νεθ ΠῚ τὶ ἐπ 
τοῦ 413.17 

ἼεἰΑ «σὴν ξυίρσοτε αὐδοπεία αυϊᾷ μοτ 
τεπύδλητ 313,5. Τείογοπο πιυϊττυάίπθος 
οὔὕταϊ 6 43, 

Τεϊορουυς Οτοος εχν γῆς Βἰϊας «46, 
Τεῖσρθι Π]τος 1 γάες 7} 
Τεῖοης ορρ. λοὶ 17.910 
ΤοΙϊοηι, ἴσιι Το! ἐπ σηίδς, ρορ. [απὶ 
326 23 1εἰεηεηΠ δάϊτογεβ 13,45 
Το πεηίος ορρίἠο άρτο Ἀοπιᾷ τάδ 
ξογασθτυγ θ᾽ Αροο Μάζειο 179,10. ἢ 
Αυεητῖηο σΟἸ]οσαοτυῦ 18236. 

ΤΕΙΙατῖς αὐες 54.658 ΤΕΙατοπι τειατε. 
696,14 ΚΣ 

“Τεηλεγατίας Βοίτίυιη σοπτοιηρταβ, ρετῖσος 
εὐ]οίας [}}61. Ὁ 

Του ρεγαπτία 8. ποιή ο[πϊα ἃ πηρΐτα Βάττος 
Βεητγυγ ργὸ Π οἰ άντοτο ὅο946 

Τεπιροίταν Πιδίτο ἐχουτσ ορρυρηαποπίςς 
«δίνην ἀηΠπα ες 611,23. Τειορεδαι, 
τοτορο! τον Βοῆτις {2 

Τοεπηρίαπι τἰρίεχ ζζο, 6. ΤΕπιρίαπι ἤ-, 
τ φυτὰ ργορεπιοάαην αυδάγαια 249.δ 
ΤῪπΊρίιπν Τ,υττηι" ἃς ΙοςΠν ςοπ’ Πγ1π 
πὸ 210,8 Τοσιρία ςουιπηνη!Ἐ Γ Πα 
Ρυ0.8 στο. οὐ ἤεινέϊα 2.1.09.35. ἼΘμσςς 
ΡΙῦ ὁ πτσπαρῖς εχ ειῶ ἃ τ, Τ πο 

Ρ1ς ἃ (Ὡοτὶς αἱ ράγύντηΓ 1 νε δ ΠῚ 
δῦ γ Ποηῖθες 167 19.170 28 

Τραιρ πιμίτα απομαι 337,17 ἴα μέ νηρ 

ΩΝ 

Ψ 



εὐρτιυΐεα ἱπυπηαζαῖ 5 43,4.2 οπηπες ἰι- 
τὐπίγοιοι 25 ἀϊτί πηΐτ 457,15 ἀθὸ- 

“Ἱ οπιπίᾷ 80,3 ῬεπΊρυ5 ὃς εχροτίςη- 
ἱ ἀσειιπησητα γογιπὶ ργαθεητς 413, 
Τοπιροτιπι ἐχαέξα ποτϊβεῖο (ρα 

σἰεέϊα ἃ Ἰλοπηδη. ςεϊρεογίυι5. 417, 

Το ὕτα ε (ἐγεηΐτατς ἀσγερεητς οσῖς 62, 
"18,16 Τοπεργα ξαρίςητίδ. ἀπιΐ- 

οὔ 307,8 
Τε ατο Ρετ σοί πε 669,46 

ὉΓίαπη βιπιίης τϑόξιπὶ 563,15 Το π- 
τί οὐη1 ἱπγηρεαϊπιεητὶς ἰπτογάμπη ἃ 
οἶδ. Ἰηςςπία, να Π1]ο5 [ἴα εχ μΒοῆς 

τ ᾶτοτο (ΟσοΓΟΤΩΓ 590, 4 
Ο. :τεπτία5 τγθ.Ρ]. ργί πηι ςρο5 ὃς ἰατα 

τέρ. ἱητγοάιςεῖς ἀρρτοίϊις 627,35 
πὶ Ψἀγγοηῖς Απταιμτάῖες ἥυς Ο- 
σἴΠΟΣ 11,35 Τοτεητιι5 γ΄ ατγο ἐς (ἃ- 
τἀοτίδιις ἃ Ἀοπγεΐο ἱπ πἰτιτίς τας 
οἀατίη Αὐτίᾳ. 92,15. ἐς σατίαταπι 

"ΡεἸ Δτοπίθιι5 αι: (τε ρίετῖς 112, 
5 δ }Π αἰς ογάςι 5 ας (ςτίρίετις πὶ 
τὶς Ἀισγαπι ἀϊιϊααγιιπὶ 269,3 

ἍΙ τπιοπί ιδ(ίειι Ατογίθ) σοπί 673,1 
ΤΊ ηἰηὶ, τέρμονες 133,6 ἐς Τετπιίπαη- 

5 ΡΟ ΠΣ ΠΟ ἔνι ἰοχ ΝΝπλα 133,27. 
"ἢ 790, 48 Τοτγαιίηὶ {δ ] τὶ δῖ 
Ὡῇατὶ ρα:πα 133,27 Το γπηϊοὶ,νε ἀν, 

οτἰῆοὶῖς ποπογδπτωγ 134,5 Ταγπλῖ- 
9 σσάογα ΠΟὴ νοΐ 20 2,9 
᾿οΓΠΊΙηἰδς ἀπ] 133,33 
ετγηϊηδίϊα, ἔσῆι, 131,24. 
ΔΑΓ Ε5.ΟΟΠΟΘΙΓΔΏΣΙ ΠῚ ΠΠΠΊΟΓΙ5, Ο- 
Ἰπΐαηι σοπαςηιςητ ᾿ς ο,9 
-ΔΟΠΊΩΙ πλοῖο 2ός,.15 Ἔογγα Πγ11- 
ἰτυϑ διττοιιοσος 628,12 Τοῖγα ΕΠ 
αἱ 772,16 
Ἔγατη ἀατα : Ι 66.1.4 
ταγὶ ἀςος, σεηΐος, το υτετὰ 696,20 
τὶ ρεγίοπαπῃ ἱπάμϊς αι ἀξοιατοτὶς 
οη Ῥοτείξ 632," 6 
ἔππαιίξιι Τοῆτγαηα, ορρ. 5.0. 113,4 

Ἰ ἰυάϊπες αὐ ἐοΙαταπὶ ςοπσοπίοπεπι 
24.371 
ἰξοῦ, Γὸσ Ττοδάϊς, Παγάδηο ἰξάες ἰα 
τΓγοδάς οοηςςάϊτ τ Ο,2Σ 
τοί Οἱ ἐπι 4ια πιας Ἴ τοᾶς, ῬΒγυρ ας 
ἜρΡΊΟ 50,29 
ατατηϊάς5, Ατγ ποσὶ Ε, 22,32 
ἀτρο ου, πς ας 41,6 
ΔΟΠΊΠιι5, ποῦς ΑΥς. 49,30 
εαρεηϊ (ες, ατεῦοπ Ατῆ, δ11,4.5 
εθαηὶ Γι3οςἀσπιοηεῖς ἐπ ρασίττη δά ΐ- 
παμης 3,1 ἱπυροτίο ὃς Πεγτᾶτε ρεῖς- 
αλτὶ 89.,.,219 τερτοιεη οὐ ἐχεθγοσιτι 
εἐχοϊαϊοπειι 89,20 
εαγῖς δὲ 'Νετη είς 134,26 ὙΒοπηὶς,].4- 
τίηϊς Οαγπηεηςῖς 24,31 
ςπιοςί ες, το μοῦ Αἰθεπ, 367,37 
Ἰςοοσία Ἀοπιδηὰ ργαξοιτας Οσωςῶ 
91,39 
; φορ γαίτι5 ἵπ Ὁοπιπη. Πς τεσπο 405 
αἰσυμνήτας Ος ΕΣ 336,36 
Ἰξοροιμρας ερτε ευίοΥῦ 1,13 
γείειις Θεάροάδϑίη βιποτο δ άαϊ 29ι, 
29 

θο ΤᾺ 12 οἱταν Ἡ σπιοηΐα ἀἰλ 14,14. 
49,1.8.77.30 
ΤΕ Ιοειπι πενές ας 841ὸ 
Βεήδ!οηϊςα αἀ! Πςατο 39,47 
δελπάεγ,ρτο Τιίαυάοῦ γ7γ1,2}9 
ἰιγαίν ϑυΐυς ΜΙΙοις ἐπι πςητίοτος ἰρὶ- 
᾿ρᾶς ἀεξτίηρις 25 5,1} 
᾿Βγοῦις εδιιγπεις 1οζ,35 
Βυογάϊάϊς πδτγάτῖο ἐς δἰοι]ογῦ εχ "ταὶ 
ἴῃ δἰ οἹ πᾶ ἐγαη[ππἰρτατίοης 18,22 ΤΠ: 
οἰ ἀϊς ἰΙοους ἀε σεητς Ρεϊαίρα 20,2.» 
λατιϊ οὈΠάϊοης ΠΙΒεγατὶ 744,30 
δας, ΤΒιηοί: υατς ἰηξτα ὰ ΤΙΝ... 
᾿Ἰδετίπυς, τοχ ΑἸΌ. 57,14. Ιάςηι ΤΙθο- 

Ἢ τίμιο διΠυἱμι5 776,37 
οἸδοις Β.οτἴρο δί οἴξίιιπι 8,3.77,9 Φτῖ- . 

᾿: 

ἘΜΡΈΕΈΝΧ ΚΕΝ, ΕΤ ΥΕΒΚΒ. ΜΕΜΟᾺΚ ΑΒ. 

. 50, ουτ 5, οΥἘἰ τ π 182,.,ς ἰατίτυάο, Ὃ 
Τυηάϊτας, ἤιχὰ5, ροης5 624,17 Τιῦς- 
τὶ 5 ὃς Αὐἰςηῖς σοηβποητία τοι,36 Τίθε- 
τϑ ΕἸάεπαϑ ὑγαίδοίτογ τι7, 58 ἀρυά 
Εἰάφηδς σοποίτατιις ὃς τοττιοίας Βυἱτ 
165,.4.7 ἡυιλῆταϑ ἤδιις5 ὃζ 4ιιου54: ἔα - 
τας 183,18 4 Τιδετίηο (δ πγετίο ἀε- 
ΠΟΠΊΪΒτι5., οἴ" Οἰἑπὶ ΑἸδυΐα ἀϊςετε- 

τὰς 77,17.776,38 
Τιθεγίας δι αἷμα, ΑἸ σα τεσ 776,37. ὈΪο- 

ἡγίϊο Τιδοτίηιισ εἴν ς7»14. 
ΤΙδιοΐπεϑ απτίψυὶ πγοτίς εἰδίας δτειιος ἢ - 

ἤλητες 476,:3.478,8 
τιβυν ΑἸδς ςοἰοηΐα 776,36 Τίδιτ ρῶς 

τετῆμσιτ Απὶο 30 ς,47 
Τιδυττίηϊ, ΡοΡ. 14τ|ϊ 326,25 Τιδυτιῖ- 
ποΣαπὶ σου ἀϊτοτος 13,47 

ΤΊ ρΉΠ πὶ (οτοσίαπι 1όο,9 
Τιπιαὶ δου δ ποτα 9,29 ΤΙπησὶ διςι- 

1π|εἱΠοτία ποη ρίας Πάε]ἰς 6,24. Τί- 
πηγαὶ παισατο ἐς Ρεηδτᾶ ξοιπλα δὲ μα- 
Βίτα ς 4,34. Τίπιαὶ [ξητεητία ἐς κο- 
πηγαὶ ζοηαἴτα τεπΊροῖς 69,8 

ΤΙ πιϊ ἀϊτατὶ5 ὃς ἰσηδιια: ποτατὶ ἀτιοος 431, 
13 Τίπιοσ δὲ ρυιάον ἴῃ πεςοίπιατς ἀς- 
Ροηδηα 396,3,123 

Τίοτα,ορ. ἀθοιῖσ. 12,15 
Τίσοπυπι σχογοῖτις δηῖς σοηβιδζιτη ἔς 

οἷς δ2ξ,1 5 
“Τιιυοταῖες Ὁσοτουίατα, οἱ περι ομΐςα5 341, 

11.37 8,4 Στὸ σοάςη) ϑιεοζατοδ 367, 
40 

5εχ. ΤΙτἰας εὐ δ. ρ] Ὁ. δ:4,47 
Τοσαδατο ἱπεειτεχια 314,8 Τορα Ἀο- 

τη δ; ἤσιγα τοῦ,4.9 
Τοϊετγαδητία ἰοῆρο νίμ σου βτπγδτιτ 324,5. 
Τοΐετίηι ἃ Μδσεῖο νἱ οαριὶ 493,11. 500,2 5 
Τοπίτγυα δίρεγα ὁρρυρπαδιίοηὶβ σοηίῖ- 

Ἰῖαπι αἰ Πυαάεης 61:,24. Τοηϊτταιηι 
φταυαιίο απεῆα 57,23.776,,1 ᾿ 

Τοτεδὶ, Μαοηΐς φοριῖι5,. ΤΌτοΡο Α- 
εγὶς Π!ϊο ἀεποπληιῃατὶ 22,2 4. 

Τοταηγεητῖς αχρυιπηϊτας οοηίοπο 2οὅ,13 
Τοταιεϑ διῖγεὶ 663,34. 
Τοιγεης οδυΐα φύσις ταρίεῆς 416,7 
Τοτγηηὺδς Τ με Π]Δ]ὼ5, οἶγοῦρ. 6 :2γ,2 
Τταῦοα, τήξοννοι πορφύρας φοινικοποίρυ- 

φοι 371,37 αα]15 νεἰϊι5 129,36 
Ὑταρίιοα Ἰαταατεῦ. ποηπατηαπατη δἥμη- 

Βεπάδ 394.,.40 ῖ 
Τταρίοὶ ροετα ροραΐο 1ᾳ ἔα 15 (ας 
δάι!ϊδοταν 201,19 

Ὑτασδξιρα νίηέτι Ἀ ΟΠ12π| ρεγάπςυηζαξ 
. 348,4. Ὑταρδἤιρσίο πηαΐατο ςαρίνη- 

τὰῦ Οαδ 11 2 ς.4,14.{ἰς αττγαποξιρσα Πηλας 
ἰατο εἰψάϊτουν ΑτοάςΠΊις 42 7,325 

Ττεθυΐα,ορ. ΑΒοσ. 1,41 
ὙΤτοπιοῦεδβ τειτϑς 618,.3 
Ὑτεατὶ ςαρίτα! ες 788,43 
Ὑτίατῖῖ, φάος ΠΉΠ]1τε5, ὃς φυληάο νος ἀτὶ 
[ἢ ιὶ 290,6.5 52,19 ςαἰτογυτα οὐο- 
ἀϊα τεϊ τὶ 569,9 

Ταθαπᾶ] ργαιοχίιτη .16,35 ς Ττιδυπαὶῖ 
Ρίσιου ἀςοίἀϊε!τες 6475, 23. Ὑτίθα- 
μα] ἰη ἔογὸ 666,11 

ΤηΡαηὶ, εδυᾶ ργα [πὶ], δ τυ πτα- 
σἰπεῖ, τριΠὐωρχοιίει φύλαρχοι 82,33 

Ταρυύϊ ςεἰεγυπη, σι ἀφ π)4; πγμηϊα 86, 

38.11.4.,.43 
Ταριιηὶ πα τα πὶ νἱσίπεὶ, ες ΠΟΥ. ἱπ Α.- 

πεπτίηο ργσίαης 724,30 
Ὑτιδυηὶ πη τατος ρτὸ ςοη[ι θυ ἀς- 
ἤρηατὶ 735,32. 736,15. Ὑτθυπὶ πη}}1- 
τάτος ργοςοηίαίατς ἱπηρετίαι ἀςρο- 
σης 736,21 

Τιεϊδυαὶ ρἰςδὶς ρτῖπιὶ υὶ ξαετίητ; φυος 
᾿λτεπι, ὃς αυο τοπιροτε ογολτὶ 410,22 
τεθιηὶ (Δογοίαηεξει ὃς ἱπυϊο αΡί]ε5, εχ 

Ἰεσε 410,:9,.47.434.16.731,32 τιῖθυ- 

πὸϑβ ςορὶ (Ἄεγατα ἴεσος ρτο θεῆς ὅ67, 
27 Τηβάηο οδεϊοηδητε, ΡΑιἰςῖο πες 

Ἰοιοτεῆϊς πες ἱπτεσταζθατς ᾿ίσες 430, 

29.431,4.5. Τηδυπο ἱπεεγοςάςτε ἤθη 

τός 
αἰ ἢ τίδυπυς ροτοῖξ 6:8, 14. ΤΡυηὶ ἡ 
Ῥέσ!ςρος Ἰητοτοεάετς ρο πε τεζειο- 
τῇ πηαρ πγατυᾶ ἐΠΠ|Φ 6 87,36 ςοπία!, 
οὈΠίϊετε ροῦϊαμε 731,1 οχίγα ντδε η.8}} 
Βαθςητ ροτείϊατις 554,8,36 ὀχέγανε- 
θεῖῃ ρεγποέξαις ποη ροαης, αἰ [α- 
τς Ἰιατίηἰς ὅς 4,31 
ὙΤηιηὶ ρεδίς ςοπνἰ (δ οοςί οὐ ΐφ 
Ἰοςι πη) δ᾽ νι αἀίςαπε 430,7 ροιείξα- 
τί [πα νη ἀϊςαπεαυΐάφυ! ἃ ρίεδε ἰαάϊ- 
«ατὶ δ ἀεςοζηὶ (οἶδαῖ 410,9 εἰιπὶ (6 π8- 
τι οχροϊυΐλης ἀς Δηποπα; ςατίτατε δ 
ἐοϊοηΐς ἰη πιοτίσοία ἰοία τυ ΠΠς 4.5.8, 
45 οὑπὶ ςοΙ[Ὡ}}5, ΑἸ τει σΠΤῸΣ 411,10 
ἰπ ςηδταπὶ νοςητοῦ 437,2 6 ἴῃ Μδῖ- 
εἰ σταυ τε πυςμιιπίογ 437,27 ἴῃ ἂτ- 
τἰρίςηάο Ματγςῖο τερυϊ πλυητασ ἃ ρδισί- 
εἰϊ5 438,13 ρφτ ςῖοσ ρταίτεγ ἀρ ά ρο- 
Ρυ] δοςιίδης 438,30 4 ζοπίυϊε ρυά 
Ῥορυ]ᾶ γοργε μομἀησυτ 441,12 ἃ ἴδ - 
πατοιῖῖν, ροίτυΐδητ να Ἰαγατί ἰςητεητῖας 
ἀϊοατς 447, 10 ἴῃ [ϑπαζιιτι δά τη ΠΕ 
πλᾶσθο τεῖρ. ἤγαΐο 4.5.4.4.4. δὐϊτυμας 
ΠΡῚ ροτείζατεπν δοοιίδη ἀϊ ἀιοσυΐς ρα. 
τιῖοῖος 463,6 ττίρυτα σονηϊτῖα ρτὸ ςξ- 
ταυτί δεῖς Βαῦοπτῖπ οαυλ Μάατοιΐ 4.63, 
4.4: 46ς,18 ἴῃ ῬΟΡΟΪ ἰιάϊοἴτπη εἴτατα 
ἰης!ρίθης αυσξουτηαὰς οἶμες5. 469,39 
«ὔ [εηάτι (ὃ (απο ἴῃ τε ἀσταγία ορ- 
Ῥοηαης 539,13 ργοάἰ τοηΐ5 τη Πρ α]Δη- 
οτὰγ 4 ρα ροι ρει 554,2 ἀεἰςἐξῦ οεχετ- 
εἴτα Γπηρεάϊςητοϑ ντ ε! αἱ 4 σοηί τς 4, 
8. ζουλ τα ρτο [8 ροτείζατε ἱπτρεάϊᾶς 
77,5) Ρίεθεπι ἴῃ ἀμ ποης ςατίταῖς λάς 
ποτίατη ραττίοῖοβ οηςίταητ ς 83,35 οὅῦ- 
Ἰυΐατος οὗ τεσ ἰὴ σοπίθϊατα ἰῃ ξα]ἰοίτεῖ 
φείϊατηῃ νοςᾶτ ἴῃ ῬΟΡῸΪ ἐμ Ἰοίαπε ς 8 ., 
37.186,36 αἰτετατη ΔΏΠιΙΠῚ ἰπ πηαρὶ- 
ἤτατα ρεζηγαηςηΐ 799,22 ςζοητυἱς πὶ 1πὶ 

Ὀδιςοτετῃ δ άπςοὶ ᾿αδοης 604,7 εὐπὶ 
τους Αἰτοσαητυγ 60 4,27 δστάτίαπι 
περθοιυτ τυτς ντσεης ὅοό, 43 ἰς- 
Ῥι1Πν ρεαίςτρτοη πὶ νῦσεπι 627,18 
1η (ἐπατα πὶ δάπηϊττιητοῦ δἀ σοη[ἶτα- 
τίοσστ ἀε (Δ τὸ ταῖρι ]οα 628,40 
Ὁκί.  υἱπεῖ [ΔΠΠ- ογϊ πλιαἷδ. εχ ντθς 
Ῥεϊσης 633,35 Ος(οηϊς Ὁ αἸητ οχρα!}- 
{ἴοης Ἀΐ 81] ρτοβοίιης 633,46 ἀοἸ ἃ ἀα 
τδϊυγαῖίοης οι 634,2 ς τετι Δη- 
Ὡὰ ΠῚ ἴῃ τη Δρ γάτα πηδηέπτ 645,38 
4ιατίατη δα πυμη ἰῃ σηδριἔγατα ρετ- 
τοδηξς 648,31 πηδριἔγατα ἴῃ αυΐπ- 
τύτω δπηὰπιοηπιϊπυδῖο, ἀεϊςἔδι5 ἢς- 
τὶ ργοϊνδοπι δητεφιδτῃ ἀς ἰςρὶ δ, 5.0, 
ἢσι 673,17 [επαταπιααοαὶε σοππο- 
τἄτα ἀσστεῖϊηι; οὐπὶ ἀπτς ρεποϑ οἷος 
ςοαί!ςς εα ροτεῖϊας εἴδει 657,36 ἐη- 
τεῦ (ε σοπίρίτδης 658,22 ἰςπαζοσιπὶ 
Ριεοθ Ππέτοτίς [ὰρρ  οῖιπὶ σου ἀοηϑης 
618,18 Χ τηθιηΐ ΓΙΟΥ͂ ἴπ ἤοσυΐος 
Δηη05 ρ]εδὶ ἃ Ἰςποτι σοποςἀαυτυῦ 
6:7,10 ἱπτείττης ἀἰ Ππάϊο τον πὶ εχα 
εἰταητ΄ ὅ:9, 18 φίεβεπι ἰπ ρδιγίςϊος 

εοπείταπτ 660,19 ἀπ φοπἤη δ, ορυιά 
(ξπδίυπὶ ΠΟ Πα ΠΘΥΠΏΤΙΣ 6 60,2 δ ἴγταπὶ 
τοοάεγαμτις 661,32 ἴπ φρτατῖα ἰε- 
Θ|5 Ἰατίοης 410 πηδοβιρθίθεπτο της 
Ῥεάίτὶ βισεῖητ 666,39 ἴῃ ἀρτατία Ἰοσα 
ῬεΓβεγοη ἀα ἵτεγαπη ἱπηρεδισητυτ ὁ 68, 
6 ηυλτυοτ ρείξε εχ πε! τ] δυσί ὅ77, 
38 Ἰἰεραπι ἰάτογεβ σου δι ἐδ Ὁ 
Ῥεῖυπε 678,19. ἀεεςπιι 5 αεῖτιι - 
τίς ΔὈυτοραπίυγ 680,18 ἀεεευνυῖτος 
τἀ ρίεθεπι ἀεξετυης 7Σ6,10 Ρἰεδεπι 
τυτίας ἴῃ ραττίςοα οοπείταπε 729,14. 
730,1: ἴερεπι ἱπέστυπτ ἐς ἰυγσζοη- 
(υἱάτις 730,17 ἐχ υτῦς ἐχρυ ἔαά Ος- 
ἴτετη ἴπ ΟΔ]]ΠΔπὶ σοπξαρίαητ, δάρῇις 
ορς (ὑπ ροτεῖατί τε ίτυθπιον τφᾺ, 41 
τηυΐτος θοποΚ ἱπηργοθ  ροΙἸτπενίτα 
470,7 
Ὑπδθαπὶ γε δοηΐ νἱτὶ ἤης δηϊτοηάιιήι 
εἴ 470,37 ἜΜΕΝ ΝΗΝ 

χα ἰῇ 



χός 

ἀϊπιάϊιαπι φιατί πάει Αρρίπιο,ρτυάξ- 

εἰ ςοπῇ!!ο 559,45 Ττιριιπογαπι αἱί- 
4αυοτιιπι Ἑλαοτγεπι ἃ ςοπί: αιιατί [π6- 
ἄςσι Αρρ Οἰλυάϊις “660,4 “Γτίραπο- 
ταμι ροτεητίᾳ σηογματὶ ΠΟη Ροτοῖ πὶ- 
Πεχοιτατοῖητοῖοος ἀιΠΠάϊο 560,6. 
ς61,10. 657,2 
Ὑτιθαπίτία διιδαςία σταυῖτοῦ τάχβτασ 
4Ὁ Αρρ- Οἰαθάϊο 416,16 Ττίδιηο- 
ταπὶοοίαιτία ζαΓραηταγ γε! !ςρ τ πα 
630,13. Τα δαπότγιπι ὃς “ἀπ μια οο- 
σαϊτία ὁ οατιδτίς τγαηβξεζαητας ἴῃ τεσ 
Ῥυϊά σοπλϊτ4 598,19.60 9,15. 6ος,24 
Ττϊδυιηοτγιῆι δἀμαίη τὶ, ςοἹ]]εσα;, ὃς 
ἰυάϊςε5 οἰἰπν ἀϊέξι, φαΐ ροίϊεα “4165 
ποπιϊηδῖὶ 41ι1.14.,19 ΤαΡΙΠΟΓΙΠὶ 
τοϊη Ἔτι ἢ] άφηταγ, ἱρη τείδιιηὶ οςη- 
(ξητας ἰδάἀϊ 444,21 

Τεδυπαῖις, Δογοίαπιιις 554, 41 ποπ 
τεπιεγς Ρογπλίττεη ἀιις 4] δι5. 470, 
37 ἀςεῖδε 40 Αρρ. Οἰδιιάϊο ρεγείη- 
φίτας ὅοΙ,41: ὃς 456,16. «Ἰεἔξοτῖο 
ςοητγᾷ ΑΡρ- ΟἸαμάϊιπι ἀεξεπάϊτις 
603,19,31 ἀε Τιϊδιιηϊτία ροτείζατί 
ἴυγε ἰοχίβογα 658,3 8: ὃς 410,32 Τιῖ- 
Βιυιηϊτῖα ροτείτατὶς νἱοΐατς πγυ!ξξα 667, 
31: Ὑτιραποτιτη νἱοΐδεοσες πλοτῖε νοΐ 
εχπ ϊὸ πλυϊἐξατ! εχ ταδεῖ 661,1: Ττὶ- 
ΒιυιαϊτΙαἴπ ροτοίξαϊεσι αἀγέξιηπιε σοα- 
τγαθις 5 0114 340,26 

Τηριις, φυλαὶ ἔξει: χρι ἥῦς, πιαΐοτος οἰετα- 
τὶς ρατοϑ,τοζεῖα (οἱ! σος 82,27. ἴπ ἄς- 
45 οὐτίας ἀϊ! 82, 24. Τιθαιπὶ 
πιιπιογιτη δισοτγε γετάτι Τ᾿ Αγαυη 5 
203,23 ΤΊρις Ἀ πιὰ: υάτιογ ἔδοῖς 
Ὑιμ]τυς,Ιοςα] ες ργὸ σοητθιι5 219,22, 
30 Τ τίθει τα ]ςα5 Ὑ ἩΠΠ1ὰ5 ἔοι  χ χυ ; 
ψιθάπᾶς, 1111, 220,7 ΤΠΡυΣΧχι 
469,33 Ττίθις ΠΕ ταρία ἔσγαητ ἀε τς θ. 
φἀροραξιπ γοϊατὶς 698,32} μοῦ Τιῖ- 
Ῥιι5 νέπαὶ (ΔΗ ΤΑρ  οτιιπὶ ροπμητας 
730,2 
Τιραμπι ργαξεῶι 219,3} 

Ὑτίθιιτα ςοπλιτία φιι ἃ 4 ομγιδτὶς 41 εγαπε 
498,12,.7 ἴῃ ὙΠ Ρυτῖ5 ςοπητὶῖς ρίεδ 5 
{ἀρετίοτ ἐγατ ρατγις 5. 716,5 Ττῖδι- 
τὰ σοπλϊτία ργο ςεητατίατὶς, η οδιμα Ο. 
ἹΜατοῖϊ 463,44. Τιῖθατα σοπηϊτία σὰς 
βίο σεηταγιατῖς μΠαθίτα 4ὅς,18 Ττῖ- 
ατὸ ἰάἸοῖο ἀαπηηδτιγ Τ. Μεπεπίῃς 

οὗ τοπιίη Ετγαγία πλαὶς σοίαπι 185, 
4: Ττιδυτῖς σοηγἰτἰἰς ττιθαπος, δα ϊ- 
Ἰοες., ὃς ρἰ ςδ οῖτα οοητγπηατὶ ἰηίταῖς 
γοϊετο ὅοο, 18 
Τυδαϊοτιπι ςοΙ]Ατῖο ρτο ςεπίι οἱἷ- 
αἰε ἡπηροηίΐτις 4 ϑόγαῖο ΤΪ]ΠΟ 215, 
16.1.3... Ττίθυτα ργο σεηίας ἀεὶ - 
τλῖης, ΟΠ Πἰτ ΤΓαγ αΐη5. 24.5,41 Ταῖς 
Ῥατα πη] ταγία ργο ουϊαίαα σεηἤιτε- 
ποοσδητιῦ ἴῃ νηὶ 293,7 Γοπλϊτεαη- 
τα ραιρετιθ.ἴη Ὀς ΠΟ 294,14. οἰυδ.ς 
ῥάα ἐὁρὶοίἃ τε(τἰτυαπτιιγ313,39.747,38 
ὙΓιατατὶ παπτ ἀεὶ 6ῸΟ 252,30 

Τυϊοαίτυο,ίξα Ὑ τἰςοίτις, Υ Ἰγρ πὶ σοσπο" 
᾿ΤΏΘΩ 315,27 

Τιϊξοσα ἀσυδ 29,14 
Ττιρατίογαπι σοττάταεπ 479,34 
ὙΤτίρεπηίηὶ ς ἀυδ.(Ὀτοσίδιις ττο,4 0 

Ττιρεπηϊπογιπὶ ριρηα 15 7.1 Τιίρε- 
τα ΐη: ἐχ ρα δ ίςο αἰμητις 160,21 
Τυσοπηῖπα ροῖῖα .25,31.31,44 

Ὑπδαρτία ἱπίμ!α, τε! ιοῖγα ἔογηηα ; ΡΟ Ὲ 
δϊςδηΐα, ὃς τα επι 5: οι] 17,4.» 

Τηπηδάίηο δά ρορυ] τοξογταγ ἀς τερ. δά 
τετῃρ.Ροττί πη. 69 8,29 ἴῃ Ττιηῦ- 
ἀἴπιυπα ἱπαϊοίτατ ροριο οοπαφητις δά 
ἡ ΔἸ οί πὶ 6 61, 40 τὴ Τα Πά!πμπὰ 
τι θιιπὶς ργοροιίταγ ἰορὶς σορηϊτὶό 
498,3}. 619,30 Ττπαηάϊίημπι δά ἀς- 
ξεπίοηεπι πιςἀϊταπ1πὶ 463,18 

ὙΠΟΡΙΙ το πυρί αν ΑΡΟ]Π πὶς 229,37 
Ὑτίρτοίςμις δρεϊςιταταηια Οεγεῖς 809 

εἰρὶς το, 18 

ΙΝ ΡΙΟΝΥ͂Ξ5ΙΤΠΙ 

Τηρι οὐπὶ αητί 5 Πἰττετῖς 163 
Τιαϊγαηλίατα ργαεσξειτα εἰίαπι ροπο τς- 

πυϊοτὸβ 411,13. 
Ταταιϑ. 2.4.9,6. 
Ὑτιμπίρμις, θρίαμξος, δπινήκιος καὶ τρο- 

παιοφόρος πομιπή 102,17 ΤτΙΓΊρΒις 
ἄἀυρίοχ, πχαῖοσ ὃς πηϊποτ; ὃς φιισα ἰη- 
τεῦ εο5 αἰ ςτί πῆςη. 313,43 ὙΠ ΠΊρΡΗας, 
ἀυρίεχ,ειείτεν δι ρεάςἴος 626,4.» 
Ὑτιαπίρμις πγαίον γὲ ἀξάιιέλιις τ νι ἴτξ 
ΠΉΪΠΟΣ 537,41 ὙΠαπΊρῆι ρεάείτος 
194,37 Ὑτυπιρἢϊ οτμαπηςητα 537,7 
ἴῃ Ταϊαπηρμο ςατέπδτιις ἀὰοίτας Βο- 
Πίαπιἐπηραγατοσ, δ ΠΠπ Πα. 6 52, 
17 ὙταπιρΗἰς πλΠπἰ ΤἈτγτῖς! ὅς (σα γτῖ- 
[ες ἰΙυἀϊ 477,38 ἴῃ Ττιαπῖρμο γοῖα 
ὃς (ροϊ᾽4 ρεσίοασπταγ ᾿ομ Οαρίτο- 
Ἰἴπο 36ς, 33 ροίξ Ὑτιαπηρθαπι το- 
τατη βείζάγιπὶ γατῖο τε ἴση 537, 4.6 
Ὑτίαπηριι5 αοπηΐ το ,. Τυᾶρμιις 
τερίις ρος ἀευϊέξος Ποίτες Ναἰεγίο 

“ΠΟΠ(ΌΪΙ ἀεςετηΐτιγ αίσπαῖι 290,41 
Τηρβιοίπνιθοσῖα ξιης ποη σοη- 
ςεάϊτυς ᾿ς ἃς,22 ἴῃ ἔγατγὶς δὲ σο ]ερα 
απ Ππόης του τυτ 4 Εαδῖο 170,34 
8 υϊθιυικάδπι ἀιϊξξιις ετίδπι ἴῃ Ἰυέλα 
ἀοπηείτίοο 118,28 ἃ Οδίπο νἱαγρατας 
Δπιθ οἴει 537,2 ΖΕ Π]Πο πεσάταγ οδ 
Αιγορᾶτίαπη ἴῃ ρας ςοπά. 576,18 ἀρο- 
Ριυΐο σοπιγα ἰεπατιις νοϊιπταῖεπΊ ςοη- 
ςεἀϊτυτ δεγα!]ο 365,27 ἀρορυῖΐο ςῦ- 
ττὰ (ξηδτιιδ νοππταῖοπ ἀλτυγ Ν Αἰ ετῖο 
ὃς Ηοτγατίο 719,10 Τιϊατηρ ιν τοσοης 
Ἰϊοτιπ) ᾿ὰ οαταποιιπη αια]ς5 102,18 
Ὑταπιρ δ] ογπαπηεητα 196,30 
ὙΤταπΊρΒΑ]! νοῖες ἀοηδτιγα κ οπηδπὶβ 
Ῥοτίξπα 303,37 Τεϊμπηρμαὶς ἔμπας 

τ8,:ι ἱ 
Τιϊαπιυϊτί σοοηία ἀςἀςεπάα Αἰξπαῖα 

Δἀάϊτὶ 4.2.8,12.615,43 
Τίοεσα Ττος ἀεποπιίπατὶ 40,45 
Τιοῖα ντ οάρτα 36,18 φυιαπάο ςαρτα ΣῚ,4 

Ὑτοῖΐα ἰοςις [τα] 125 43,13 
Ττοϊδηϊα Οταοὶβ οι 49, 25 10 Ηετου» 

1ἰς ςοπυίτατιι 27.8.34.,32}. 49,2} 4ιᾶ- 
ἀο οὔ ΖἜπεά εἐχοοοτγίητ ς ρατγῖα 51,14 
φαυΐδ. ςοπάϊτοη!. ἀϊβείδαι Ὁ Αὐϑι- 
τἷς ἱπηρειταγίης 37, 40 ςυπὶ πε ἴῃ 
1τα]!δτὶ γεηίπας 35,37 
Ὑτοίδης [πειπίης ἤδυδς ἱποςπάπης 

48)19.,35 
Ὑτοίδηα σεητῖς τεϊυΐα ἀρ Ἀοπι. 
71,2. 6.1πτοτοςίεγος [01] ὃς ἸΝΔΟΤΙς 

Ὑτοῖςα ὃς ΡΗτγσίςα σϑηϑ οἰ ρΓΟ γηᾶ 64- 
ἀεηηφας μαθῖτα; 23,3 

τος, ΕΠ Βιμοηι , 10,45 
Ταθετίις Ροίειι πη σορσποπίεη. 305,15 
Ταθα ἀδατησαιπιριιρης348,37. 568,4 

Τιυβίοίπιπι ςεητατ 122,21.2 23,4: 

464,33 
Τιυκρία, Υ εἴΑ]ϊς νἷγρο, οτίδτο ἀυδπὶ σ6- 

ΣΙ ΤΖ ΘΙ, ὦ. 
Τυλ ας Οοτηϊςυΐδηιις 206,45 
Μ' Τα τας ποηριις σοπίαϊ 317,.4.5.Εἰ4ς- 

ὯΔ45 ΟὈ Πάει 318,14. ᾿πτηιρμα!! ρῦρα 
εἰᾷστο οαγτι 4ο] ρίας πηοτίταγ 323,2 6 

ϑ6τ, ΤΌΠΙας, ργιάεητα ὃς ξοττιτπάϊης ἰρο- 
ἄζαδτι νἱτ, ατπογαπιὶ δυχ! !οτιιπὶ ἀΧ 
ἴῃ Ὀε]]ο δαθίπο 198,43 υΐδ. πατα]!. 
οττυς, ὃς φυΐ δ. ΑἸ οΩ Ὁ τὰπὴ τερὶς τιπη 
τοτίμ5 οἰ αἱτατὶς ἕλιιοῦς ΠῚ ργο πιο τῖτι!5 
2οό,36. χΧοϑ,1 Οὗ νἱἴττυτος [145 ἴῃ ρᾶ-- 
ταϊοίοτιπὶ οτάϊηςπι δά (οιίοίταγ 20 8,20 
«ὦ τεραιπιντρεγιςποτῖς 20 8,21 1π|- 
Ῥετὶα ΠῚ νς νοὶ ἱπυμϊεῖς ρδιτίδ. δἤξγης- 
τὶς 213,.,7. 216,30. οσυτίατ Ὡτασς 
ἱπαῖτο ἰςηατα γοχ ογεατασ 218,23 αι. 
Ὀεποβοϊϊς ρορυαπι δὶ ἀςυϊηχετῖς 
χιδιιΐϊη τορι υα ἰηΠπἰτιοτῖς 216,5.:18, 
30. ΒεΙΙο αια ροήϊατῖτ 231,3 Α Ταγααῖ- 
πο διρεῖῦθο δὲ ΠΙΙ ἐχαρίτατυσ 23:, 8 
οοοϊάϊτις 242,12. οὐτ Ραττοογιπη ο-- 
Ρεταίυϑ]ατις ς πηςάϊο 243,10 οἰτίο- 

Τυτα ςσ ΕΠ] ἀιιπι σαριάπηις, ἤσρο τεταπὶ 

Τατε]α ραρῚΠ] ραῖγοπο ςοπιπητιῖτα 

Τυτείατος ἀϊϊ 
Ὑγπηραποτῦ ρυ ἀτῖο ἴπίλοτὶς ἀεα Ριιηγο᾽ 

Ὑγταηηιηῇαϊ 721,9 ὙγτΑΠΠΟΙΙΠῚ σις ἢ 

Ὑγταηηις α 404} ἱπιροτίο 268,38. Τγ- ̓  

ἩΑΓΙΟΑΚΝ ΑΝΤΙΟ. Κκ ΟΜ. 

Ἰεπηίδ. εχίξαμς ρεϊυατιις 243,2, 
ΔΑΒ ν τερπατῖς 61, 28 ἀἰὶς σπιῦς, 
αἷς 243, 42 οπιπῖλπὶ Γορα πῃ Ἐ τα, ἡ, 
τατὶ Ππ πηι 239,22. τοχ ροριυ τ! Ή, γ8ς 
40. ἀοπλ)ίεϊ!ατι μαθιΐτ Ἰῃ Ἑ(χυΐπι ̓ 
ςοἸ]ς 218,39 δεῖ. Τυλι]ερος 218,3. 1 
γϑα,: ἢ 

ΤᾺ: ἱπηρίαπα ἐοη ἢ, 241,4. ̓ " 
Τα δ τεττίσεηα ΕΠ ἡ 

Ταλ]υς ργαμοπνξ ΗΟΠΙΠΙ ὃς αἰϊοτυαι ς 
 ἴμοΐόοο ροίτιπι. ς ἡ κ 
Τυμκηιίις ἴῃ ἔισά οςοιραιας Ὶ 

Ὑυηλυο τὸν τὰ ῥεγῆω. ΜαῖμΝ " 
Ρὰ5 58,34 " 

Ταυμίςας ρυμπίςςας 476,30 Ταῖς ρυτοῦὺ 
Ῥυγέαδυτο τειχία 195,36 Ταηίς, 
ταἰατὲς γατίας 414,31 Τυπίοας Ρἰδιαι, 
δεαθαπτνίτρίπιπι ργοοὶ 157,8 Τὰς ἡ 
πίςα ΥἹΠ]οία 477.31 Ταηίος ἤηρι ὦ 
ΤΑΝ τίς δίηα: ἀαπτι α ἀεα τς 6, 
616, 1ς ΩΝ " 

Τυπθυ δία ροπηρὶς 478,10 Τιμίεἤιβ, ᾿ 
Βεινιέξοτεπη εἐχεϊρίς ρορ 5. 593,0 ἵ 

Τατηυς, Ἠεγάοηϊί ργζποπηδ, ιζτς ΩἩ ] " 
Ταυττος, τύρσᾳς ΡΠ χα 
Τυκοὶ, οἰϊπιἱπεερτίούε νοςαθυΐο ϑυορκόῃ, 

ἀϊδιὶ 23,8. ΥἹἸς Ειτυ(οὶ δὲ Τγειβεαῖς 
Τυίουαπ), ΑΙΌς ςο]οπία γ76,36 Τυΐυ- 

Ἰαπη, ΓΑτὶπὶ σεποιῖς ορρίάαπι,  αάϊα, 
Ἰλοπια ἀϊἤιταπη 646.,1ὸ δῷ “Εις, 
ξΑρίτυγ ὃς ἀἰτίρίτυς 64.6.10 εἰσί, 
ΖἘαυΐξ ἴτεγαπι το ταΐτας {αἷς οἰαίδυΣ 
447,10 ΕΣ κα 
Τυϊςυαηϊ, ρορ. [8ι11326,2.4. Ατίοίη 
ορεπι [ες 302,25 ἤπε ργοτῖο ἀϊπηϊ 
ταητιγα Γαγρίο ἀϊέ!.339,30 ἰηςι βαν᾿ ἥ 
τὰγ δ “Ἔαι5 624,4. 1κοτπηδποβ α, Ου. ᾿ 
ΡίτΟ]ο τεσυρεγαπάο ργοπιρῖς δήϊον, ᾿ 
πὰς ἰππδης 642,32 ἄςπιο «ΖΕ σιΐς 
ἱποιιτγίαητατ 6.4.9» 4: ὃς τιτία! πὶ 468,8, 
687,2 τὴν 
ὙΤαυϊσυ απ ἀγχ πλιια Οἱ Ππιπια, δὲ ἰδ οχτυ .. 
«οἰ νι Κοπια ίπάς ἢτ ςδίρίςιια 64 γ:, ᾿ : :" 
Τυΐζυ!απα νἱὰ Ν ἢ 

Κα! ΥἿῚ 
[0 

-»- 

Ἵ 

[γι 

"7 
Γ.λ 

δετοη αιμπι οςοαί πος ΠῚ ΠΙΙΣῚ Ὁ} 
343,31 ἡ} 

ΣῚ 
εἰϊσητε πηοτίςητε 716,37 ἪΝ 
Τυτογαπη Βοποζιπὶ οποία πη 235,46 ἢ 

220,26.3031.4. ; 

σία 91,}3 
Ὑγιπραη!ξαγιπι ςεπτυτία 22,1 " 

ἣ 

ΡΙἀϊτατοςβ ἰπβηίτα 712, 14 Ὑγταπηΐ ᾿ ' 
αἰαῖ, δὲ ορεϊπγατῖ. ἰηΠ ἀϊαηταν 184, 
31 ποη ρίεδεπι ορρυσπδητ, δά οὔ ρίο-. 
ὑεορτίπιατες αἀογίμητας ἘΠ Σ 
πιοπτία ἰητογάιιπι ντ πα 25 6,41 Τὺ- 
ΤΆΠΗΪ ἘΧΕΓΊΡ ιΠΊ 24.4,12} Ὑγταηπὶ ὦ 
τι ϊρ οὶ ουο ἴα πηιιπιτιβ 423,34 Τγε ὦ 
τϑηηὶ {ποιυοτιιπὶ ορρίφοτγιιπὶ 41732 
Ὑγταπηουῆ (οθ 0} ς5,πη4}1 ςατυὶ 279,21 ὦ 
Ὑγταπποσιιπη ργοίες ἀριιὰ Οτςοοενεῖ Ὁ 
τροστε γε] Ἔχ ΠΟ το τὰ 5 4.7,32 Τγ.. 
ΓΑ ΠΙ5 χρυ !ῆς Βοπα το[ιτιιοπάα ἤπι,. 
πρὸ π6 280,37 Ὑγιξηοσιπι θοπΑ βιῖ- 
ΒΠΙσαπταῦ 287,43.332,9 ψΠ: 
Ὑγταππίσαπι [ἢ πηροτίαιπῃ ἰὴ ἱπυΐτοθ. Ὁ 
ΠΡι νίμγρατα 694,18 ἡ 

ταῃηϊ ἀϊ νἱαπι ἀιιΆ: πηιηἰᾶτ 537,30): Ὁ 
ταπηΐβ Ἔνυΐρο σχοῦι (οἷες 462,3. 
467,54. Ὑγτγαηηὶς οπγπίς  ρίοδίδαν. οἰ 
ἀυϊατίοπε παίοίτιγ 387,10 Τγτιαππὶς 
οπηηὶς ἃ ἀςδἰτοτιιπν γοπηϊΠποπο,αρτου 
ταιτι ἀἰυ σης, ὃς ρορυϊατίς τερίπιῖσ ο 
τὶς ργοπηΠοης, Ππγῖτ ἐχογάϊαπι 423, ὁ 
το Ὑγτγαπηίάϊς αξεξξατογες ρίεδεπι 
ἀυοτίως ὁρεϊπηαῖεϑ ςοπεοίτλης 397,35 
Ὑγταπηΐς (ςπηρογα!ίαῃοϑ ἔλυτότςς ἴα ΐ ὃ) 

τ 

Ἵγται» . ὶ ῖ 
τεροἱηιοηῖς 278,40 



᾿γτάππῖς ρίεδεπι αἀδοτίςπς, ραυϊατ πὶ 
 "]φιιαπι εἰἰδπι οἰυϊταΐξ ᾿πυιδάις 453, 
4 Ὑγταῆηΐς πγυτοταπι σαβίταπη, 
ἸτΟἰ γα 1} 5 721, 44 Ὑγτγαπαηὶς 
Ρι] γα ἸΠτΟΙ γα .Πἰς ἀτα; γπίι8 
ὙΠ, Πἷς 425,13 Ὑγτγδη πὶ ἀϊ5 ποπισα 

Π ρυΐο Κοπηαπο ἱπαϊΠΠπτιῖπη ς 45, 
᾿ Ἰγταηηϊάϊς οτίπιεπ νι ἀϊπογὶς 
τοῖι5 467, 2. Ὑγτγαπηῖάξ πγυΐ- 
ατοὸ ἠἐροίμετε ὅ9 5,19. 
γὙγδηη!βίροηγαηθα 334,1 Ὑγταη- 
ἀϊ {π|||ς πῆ παρ πτάταπι αιληάο, 
τ, δζ συλπη{ι ἱπτγοάδχοτίς (ξπατας 
ὉΠ. 334,18 ΤΥταμηἰςΑΠΊ ροτεῖδ' 
πὶ ἰπ νΠππὶ Γοιοςαγε ΠΟΠΠΙΙΠΊ ΙΔ Πα 
"5 ἔξ 337,24 

Τύθεπυς, Τγεσβοποταπι ἄυχ, 44 ρᾶ- 
Δ δ αυϊδ. πχαίοτ. οὔτις 21,.17- 

μ ὦ 

δεὴΐ, ἱπάϊρεπα αη δάυοεπα, δέ νηάς 
ἡΠηΪΠατί 21,7. ὃζ 23,38. ὃς 2 4.5 Τγι- 
βηΐ ἃ Οταςοῖς ἀρρε  ατὶ [νἀτίηϊ, ν πι- 
ἰ,ΑἸμοηα5,8ζ 4111 τΆ]τας Ροραὶ 23,9 
τῆ τη 4 Τιατίηἰς Τυΐοὶ ἃς Ειγυςὶ 
ΤΑϊΠΔΉΓΟΣ, Πα ΠΠΏσυα ὁ Ζοπεὶ 2.4. 
Ὑγτχβέπι ὃς Ρεϊαίρι ργο ἐοάςπὶ 

ΡΠ] ςεπίθητις ἃ χα δυ1πὶ 20, 
.27 Ὑγειεηος ὃς Ρεϊαίσος ποῃ 
Πξ νπαπὶ φαϑάοπιὰ; σοπτθ 22,4. 6 
τιμοπις ἤηας, Αὐΐοητη5 οΟἰΐπα ἀϊ- 
5 10,1 Ὑγτγιμοπηὶ πηδτῖς ἀσοοί δ 
3.12 , 

Ἰφῃΐὰ 4 Οτροὶβ οἰΐτα Ὡρρε!αθατιγ 
᾿ἴὰ 20,32 
18, ΓΟΘῚΣ ρεροτίς πηασιετ 776, 

Ῥῖὸ σοάδπι Τγειβεηις εἰς δρυά 
πγἤιπη 56,23. (τὰ Ὑγτημιπια- 
οἰσις ςτίδτλ Ὑ ἸΓρΊ 15. 

Υ 

Ε ἀϊσαπιπια ΕΟ] ἸουπΊ,ρτςρόπεθα: 
ΟἸ᾿πὶ νος δι ἰς ἃ νοσδὶὶ ἰηςἰρὶςπ- 
15 16,26 

αὶ ἰοπος ἀ ἈοπΊ.1ηΠἘἰτυτας 9Ο,28 
αι τηι!έϊα 633,.8 «4 ψδάϊθ. παυ]- 

ῬΙοτεο εχ σίταγ 633,31 
Ιπλοπὶ! ἀςίοτιῖο 714,17 Μ 4ϊ- 

1 πἴο ἀεἴξετο διξαρίιης Ἰεσατὶ Ἀο- 
ΟΔηὶ 416,41 δαϊπιοηὶ! ἀείεττὶ 
ἘΠ28 633,,0.6ὅ67,46 

ττληξτυς ἤτη. 306,14 
Ξηῖας, Ρορ]!οοἱας ἡςρος,π ἡυαίτατα 
Ολἤϊηιπι ἐγταποϊ ἀϊς σσιᾶς 5.4.4, 
1. γΑ]οσῖις, ΜΒ] ς,ςοηίαὶ 553, 

3. ΨοΙίσιιπι δε Παπὶ ρου υταγ 55 5, 
Σ 1 Νδίετιυς 11 σοηῆιὶ 6οό, 41 

 Ῥγεπὶ οὗ ΟΔΠΠπ πὰ {9 ̓ πξεηίατα ἐς- 
Τ τς αἰτίτας 697. 4 “Ἔψυος ἀςεδεϊ- 

611,13 
ὑτῖτις Ῥοτίτις, Ρ. ΠῚ πις, Ρορ Ιοοἷα πο- 

Ρ, 400 Αρρίο [ξητεπτίδπι ἀΐςεγε ρτο- 
πῖυς 688,12 ἀό ἀεοοπηαίγοτιπι 

ΟΡ υἱατῖς αιίαπι ἀϊχειῖς Ἰξητεητίαπι 
7),.0 ουπὶ Ποταιο οδττγα ἀςοςπ- 

1 5 ςοηίρίτας 703,39 ουπῇ Ηοτα- 
᾿ δρροηϊτίε Αρρίο 718,,7 Πινα- 
οΟἰεις Ροιίτις ςοη[α] ογεάταγ 725, 28 

δ: τοἰτα τη ἴῃ “Ἔα 09 δίς Υ' οἱ ἰζοϑβ εἀιιοῖς 
ΟΤ,9 [π|αΠΠ (ἐπατὺς τε ατηρμαι οἄ 

Γι οΔ Ἡοτατὶο 719,6 ἀειτηθυπο- 
τι ροίτυ]ατὶς χιαπὶ ἀϊχετῖς (ξηίεπ- 
1.734. 

Ὑ πὰς Ροεῖτις, ὃς Τ, Μδη τις Οαρὶ- 
Τεγι ΟΠ 61,3 

ΜΟΥ οτίας ἀς ρα ρογιπ πιοῖι! σοπηρε- 
᾿ ἰδ ἀοαμλπι ἀϊχετιε(ξηἐεη εἶα πι 379, 
᾿Ξ Μ’γαἱετίαυις, Ῥορ!!ςοίᾳ ἔγατεν, ἀϊ- 
ἴοχ ἀϊοίτατ 371, 11 ρίεθ πὶ δα εχ- 
δι τἰοηὶς (Οςἰετατε πὶ Ῥρεπηοιιοτ 371, 

2:1: 540 1π|5 τὶ πιρῆας 373,29. ἴπ 
᾿ ΜΝ ς Μο] (εἰς ςαρῖος ςοίοπος πηϊττῖς 
3733. γληῖς ργοπηπις ἀἸδπάτι εἰμαὶ5 

ΙΝΡΕΧ ΒΕΆ. ΕΤ ΨΕΚΒ. ΜΕΈΜΟΚ ΑΜ. 
τὰς 3275.4 0. 400,21: ἀείξηαδτις ἱπίι- 
τἰϊβ ἀρυμὰ ρ᾽εθεπι ςοηφιοτγίτις 374. 8 
Μ’ ΡΝ αἰδγιυς,βορί!ςοὶς ἔγατοτιάς ρίεδς 
τεάυςεπάα αι αἴχετῖς (ξαγξιίαπη 384, 
ΔἋἪ7 δρυὰ ργοβιραπι ρἰεσξ άπ νεῖ- 
Ὀαξεςετις 394.,.4.6. ρἱςδὶς ροίζαϊατα 
δὰ (ξηατυπ τοΐεττ 4 09,237. ἴῃ Μᾶγ- 
εἷϊ σαι φαΐ (επατιιὶ ἃς ἰρί Μαγοῖο 
{υδίξτις 419,23 , 

ΜΡ αἰεγίιις,)οριιοοΐα ἔγατοτιγπας ας Κο- 
πιδη ςορίατιπι ἀιςοὶδ.2 9 4.37 (Διιοῖι5 
τοξετζαγ ργαϊίο ζος,ι ΜΟΝ Αἰ ει, 
Ρορὶίςοἱα ἔτατοτ,σοηία! οὰπι ΡΡοίτ- 
πλῖσ 305,74. ουπὶ Ροί[υπηίο ἐς 84- 
διηϊς τγι προσ, ὃς πῆ σαὶ ἄοσππο δίε- 
δῖ Βοποζαῖιγ 307..0 Μ. ψαΐε- 
τἰυ, νἱς ςοπία] τίς; ἰςσάτας 1 ἀτίπᾶ5 εἰς 
υἱταῖες οὐἷς, ὃς ροξπας ἀς ἰδιγοςϊ ηἰῖς 
Ροίςίς 316,50. ρτὸ Ἀπ: τείροηάες 
217, 25 Μ. Ψαϊεγίιις ,([ογβαὴ τεδξιας, 
Μ’ Μαἰδείυισ,ντ 319,35) Ρορ!ϊςοἷς ἔτα- 
τεῦ, ραυρετ δ. ἀεδίτα ςοηπἀοηαπάα (υ4- 
ἀδτ 318,7 Μ, Ναἱεγίιις ἰεσατας,3Ὲ- 
δυτίο νυϊποτατο [πςοςάϊε 3.4.9,35. οο- 
οὐπιῖς 349,45 

Μ.ν αἰεγίιις σοηίωϊ ὅς 7,30 
Ῥ. ν αἱ ἐγίιις, δ 0] ὁςηεγὶς νἱγ, νηι15 Ἰ1- 

Ῥειτατὶς Ἀοπταης δετιογίρυς 263» 
35. 287,:5 Τοπιιτᾳιίοη!ς (οοίος διτὶ- 
ΡΙτ 281,34 ἰπ Οοἰϊατίηι Ἰοςιπι ἤΠιτ- 
τοσατυγα βγυτο 287,25 τε απ ρας 
ἀφο,4ι. Βευταπι φο  εραπὶ ἔπηστγας 
χ91,ν ἀοτηίπλτιις δἰξεξξατὶ (ἰρὶςῖο- 
τιοπὶ 41: ἰηΠπτυτίς αθοίειεγίς 292, 
19 Ρορίϊςοἷα; ςορποηγεη νπάε ἱπιιο- 
Πποιῖς 2.93,1.328,19 ἱπυ! ἀἸοἤοτα γερὶαΣ 
Ῥοτείβατις ἱπΠρ πὰ ςοηίαϊάτι ἀετγαθιξ 
338,22. 681,47 Ρ. γαϊετίμις Ρορ!!- 
«οἷα 41 εοπίαϊ 193,4. Ρ. Ψδίεσιιις 
111 σοη!} 293,1: δΠ1Ὧπ| τη οδ- 
ἄδηι Ετγιΐσο πλϊτέις 301,36 ΡΟ ἷε- 
τἰυς Ρορ]ςοία 111 ςοηία! 307, 29 
Ρ. γαϊετῖ Ροριισοὶᾳ πλοτῦϑ, νίγσγαυσεϑ ὃς 
τες φοίτα, ἔτισα!ταϑ ὃς οστίποητῖα πο 
φυϊατὶς, ἔπι, πτοπιϊηγοπέιπι, έξξιις 
314,19. Ῥ. Νἰεγι5 πιυϊγαγι πὴ γί γτιῖς 
ταπι ποτγηΐης ἰφλυἀαηάις 287. 27. ἴπ 
Ριεἰπιὶς οὐ ἔτειρα!. δὲ ςοητίπ. 747,44 

Ριὃς Μ. Ναἱετῖϊ, Ρορ!!ςοἱα; ΕΠ}, ρατγααπι 
Ρτορυπαης 350,1. Ὀσοαπιθαητ, ἰ- 
διά, 

Ῥ. γαϊετίας, Ρορίεοία: ΠΠ᾿μ5, ἔταιπηεητα 
ςοεπηρζατα πιιτείτιγ ἰη δ: ο Πα πὶ οιπὶ 
ΙΟερδηῖο 417,29 του οττταγ 433,43 

Ῥγϊεγῖις Ρορ! σοὶ ςοηία! 586,34 οχ- 
ετοίτιπη ἴῃ Ετγαγίαπι ἀαςὶς 591, 47 
τϊαταρβας ἐς δαθιπἰ5 ὃς Ετγυίοῖς 593, 
3: ἀς ςοπιροπεπάαά τϊραπογιπη ὅζ 
ςοη[]1ς τς αυδπι ἐξητεητίαπη ἀϊχςτὶς 

605,4 
Ῥ, Ν Αἱεγίας Ρορὶοοΐα σης 634,7 4ιῖδ: 
γε 15 δέ οοἰεραπη ραφατίτ, ὃς ρεεπὶ 
δά ατπια σαρείςπάα ρεγπιοιεγίς 6.41, 
40 ἴαχοἰ πιγαο ἱητογι πηΐταῦ 6 43, 21 
Γι γαϊεγίαις Ρορίίςοία ἵ,. Υ αἰ εγὶὶ Ῥοιϊτὶ 
Ῥαῖςτ 688,15 ὁ 

Μοϊείας Νν αἱετιις. ΠΙ,2 8 
γαἱετίι, ρ εὶς αφυϊαίοζες, ὃς πγαίογιπη ἴα- 

{ιτατογιπὶ αὐέζοτες 373,44 ψδίε- 
τὶ ἔλπλ ΠΑ (ππηρεῖ ρίεδὶ Ππαάαΐς 734, 
17 εν ίετία σεῆτς τηδριγατῃ5, στὰ- 
τἰὶ πισγαπε ρίοδὶ 371,2. Μ αἰστίογαπη 
πιοπαΠΊ ητιπι (ἐρυ!ογαΐς 315,15. 

γλϊετῖα, βορί!ςοἱα ίογοσ, (ά᾽ ξατε ςοπῇ- 
[πὶ πγαϊγοηΐς δὲ ἔοτὶ Γεὶριἴη Ομ Π ἀϊο- 
τὶς ρετίουοί ας τίς 511,10 υδ γεῖ- 
δαδάνετυτίατι Ματοῖϊ πιάγεηι ἔσος- 
τἰς σι, Ἑοσταπα παι! εδτις ἰδοεγάος 
ογεάταγ τ 20 

αἰεί Ιος ἀς ρχοιοςατίοης 44 ρορυ]ὶ 
Τα άἰςίαπι 33..,3.4.48,11 Ψαϊοτία [εχ 
ἀιρίεχ 291,37 δοίδιάϊο ἐχαπηίηα- 
ἴα 447,9 ἀϊξμαζυτας νἱ σπογυάτης 

167 
385, 19. ἶ : 

γαϊεγίας Ἀπεῖας ΗΠ, 6,4. ψαϊετῖι5 Απ-΄ 
τας 110, 1,ὰς Ἀ τα 51{π|4 φιὶς (ογὶρί. 776, 
551.777,18 ἀς Οεἰεγαπι ἀρρεϊατίοης 
αια τγαάδιάοτις 86,36 

Ψψ] 5 δηρσυ τα, ἰηἰφια ρισηαητίιπι πηι - 
τιτιιάϊηι 419,39 

γ ΑΠΠεπὶ τγαηΠΠ τς, νοτίτα πη 778,,ὺ Ψἱ- 
Ἰὰπὶ ἀμρίεχ 191,37 ψΑ!ο ςαῇτοηῆ 
αἰϊααοι ἰοοῖς ἀϊιια! Ὁ πλῖ]ες ἴῃ μοίζοπα 

τ ΟΠΊΓΠΓΩΣ 5 53,12, 
ψτες Ετγιίςὶ πηαϊογεπΊ σοτετῖς οα! οΠΙαπὰ 

Πρποσιπὶ ςορηϊτίοποπὶ μαθεως ς 63, 
ὡς γατὶ ἔΔ]]εγε ἤθη Ἰοες 258,9 
Μιϊςιπἰα εχ δηἰπιὶ ςοπιπ)οτίοης, ἃς 
τατος ςατὶ πχεπεὶς ἀςιιπιῖης 374.,7 

. Ματίςίηϊα ναγς ἴῃ Ἰοςὶς εἀϊτα 472,28 
ψατίδ ει Βατῖλ,ορ. Αδογ. ΕἸΣ 17 
ϑριυῖι5 Ν᾽ εοἸ Πι15 [να η]ᾶς, γπι5 ς ΓΑτίηας 

᾿ φεητίς ἀυςῖδ, 175,33 
ν εξὶς ξετεῖς 2738,.43.479.1Ὸ 
ΠΕΣ ΠΣ ξιξ,29 
Ὑ εἰ! πιαη τ ορρ. 593,25. ἵπτογ Ετγυίζας 

γτθος Ἀοπηλδη!β ργοχίπηπὶ 585,9 Ε- 
τταίςα σοητῖς Δἀμεγῇις Ἀ ΟΠ. ρτορι- 
Θηδου πὶ 574,17 Ὗ εἰοτιπα ἤτιι5 ὃς 
τηδσηιτυο 116,45 
Υ ξιδητεβ φιῖδ. σοπάἰτοη δ. ραςοπι ἃ 
Κοπηιΐο ἱπηρετζατίπε 118,7 ςαπὶ Εἰ- 
ἀςπατῖρ. ςοηίρίγαητ οοητγα ἢ οπιαπος 
140,46 οσαἴϊτις αὉ ΗΠ Ἔχυσπτας 
166,2 ἀεθο! ἀπτὰγ αὉ Αποο Μασοῖο 
181,6 ἀοπιάπτυῦ ἃ Ταγαυίῃίο 193, 
35 ἀςθο]!απτιγ4 85ςτ. ΤΊΠΠΟ 231,10, 
ἈΣ ΤΑγαμ πὶ 15 Ἔχρα [5 Γεάίτιιτη αττηὶς 
σηοἰμητος 288,39 «ἃ Ἀοπιδηῖς [ἃ- 
Ρετάητασ 289,46 ἱπάιοϊαϑ 4 Οοτὴςα 
ἰιο πηρεῖγαπτ :-4.8,.9 οδιῆουτῆοσς 
πὲς ἴπ ἄστιπι ΚΙ ΟΠ2. ΑΓ ΠῚ15 ΠΟΟΓΟΟΠΙῸΣ 
718,29 ὐχ !α αὐ Ετγυΐοῖ5 ςορηδτὶς 
{15 φάαοτ[ι!5 λοὐη..ἱπηρεῖγδης 559,27 
τ6:,40 Ἀοπιᾶπος ἀϊίρα!ατοϑ δάοιι- 
τὰῦ 571,9 δα ΤΙΡετίπι νίχις Ἔχοι!τ- 
τυης 572,24. δυχι!α Ὁ Ετἰγυίςῖς Ομ ας 
ττὰ Ἀοπη ἰπιρεῖγαης 574.11 Ετγιίςος- 
τὰ πι ὃς ΘΑ ̓ ποσιπη (Οοίςτατε ἔτετὶ, ἠ6- 
πα ςοηιγὰ Ἀ ΟΠ1. ἈΓΠΊ4 [ΠἸΠΊΠξ 592, 
1 ᾿πάμοῖας 4 ρορ. ἈοΙ. ἱπιρεῖγδης ἰπ 
ΔΏΠΟΣ ΧΙ 594,34. ἀεξεδίοπεπι ρὰ- 
τη 730,40 ᾿ 

Με εἰτα, οσυς κοπηᾳ 292,21 Υ εἰἶϊα, οἰἸηὶ 
Ηεῖϊα τό,2 1 : 

Ὑ εἰϊειμῆιν σεητυγίας 464.,.37 Ὑεϊίταπι 
ἈΓΠῚΔ ἃζ ςοΠΗ͂. 532»17 Ἶ 
Ψ εἰϊτατίοηεβ 139,37. 563,2. 618,22, 

᾿ Μειτατίοη. ΒΕ απ ἀτςεῖς 174,44 
Ὑ εἴτες,  οἰξοτιπι ορρί ἀμπη, Απςο ματος 

ςἴο ξ ἀφάϊτ 181,3. σαρίτας ἃ Υἱγριπίο 
ἐρθῆ 373., 12. ρεΠιεητία ἐχίπαηΐ- 
ταὶ, ςοἰοπος Ἀοπηα δοοοτίς 4.27,28 
Ὑ εἰιτοτηῖ, ρορ. τὶ, ἀεἰςςιηξ4 Ἀ οΠΙ, 
226,24 

᾿ Ψεϊϊτετπυβασες 434.11 
γεηδίτιπι ργετῖα 446,» 

γεπιιπηάατι 221,12, 
εποηπίιις, (ει ν᾿ ἐπηοηίας, ἀς τἰδυδι5α 
Τα] ο ἱπιιρατὶς φα!α (τε ρίεσις 2 2ο, τα 
ἀς [χοπλι}ῖ ὃς Ἀ οπαὶ οττῖν αι [ζτὶ ρίξα 
τς 777,4 

Ὑ εηΐοτ μυιπτάπις 4η ἴαζς ἰηος Ἄτιγ τη Δ- 
ἰκάϊδις. 4οϑ,ις ᾿ 
ταις Απο δ βς ἔατιγα ργα ά!ςῖς 77.4.53 
γεπετίς τοπηρί πὶ 39,40 τεγηρ πὶ 
ἴῃ Ζλογπῖβο 40,24 ἐεπίρῦε τος Ροῖ- 
τὰ Αποβίίας 41,11. γαπεῖῖς ΖΕ ποδάϊα 
τεπρ πὶ ρυά Γιοιολάΐϊος. 40,335: ὃς 
ριιά Αϑίςηίες 40,39 Μεπετῖς .Ὲ- 
πολάϊς ἀτὰ ἴῃ Εἰγτηὶ ( (ξι Ετγς 5) νεγτῖ-- 
ες 4,32 Νεπειῖς [Πδιτίηα: ἀγατίιπα 
250,47 
Ὑεποτῖς ροζτις αὐ ΠΕΡῚ 

Ὑεμιμῖ29 δ στατία δτίαπι ἰπ (ογάϊἀλτο 49 
δίκα εἰαοος 716,7 

ὶ Χα [ἢ 
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ψετίβοπιπι, (δα οτα ἰαιςητις, ἴπ ςοἷο- 

πἰατα νεασναηἀαιτίο τα 13,10.77»29 

Ψειθα, δαϊπηὶ ποιᾶ 1,3 Ψψειῖῦα τεὶ 

ουἰυία; ᾿πἰ τίσι 431,33 Ψψειῦά ςεὰ 

ταδοις δά τοτιπι ςορηίτίοπεπὶ ἀςάιι- 

εὐης “ὅδς,}  ετθα ἀϊςεπτίδ πηι ϊτιιπι 

δἀϊανδίτιγ νἱτα ἱητερτίταϊε 491, 37 

Ὑεγθις ριίας ἀροῦδητ ἈσπΊΔΩΙ αυάπι 
λάλτιπια ἀειιξηϊγεπι 7405 Ὑ οεδ]5 Ὀο- 

ηἰς τη! ςοηΠΙ Ια νεϊλτα 353,4. ψεῖ- 

δὶς πηδ] 15 τεπηρογαηάυπη οι1Πὶ ὙΈ50ο- 

τᾶς ἴμητ ρίας πηδηΐρις 406,39 οὗ 

γεῖδδ ἱπαπία πο ἀδοίεπάα {ἰης [ὰ- 
(χοιαπι πιειίτα 466,9 

Ὑετίτας, ἰαϊτίαπη ἱΔρι εητῖα 1,2.» ποῦ 

ορρυπλίτας ΟΣ, 23 Ψετίτας ταςῖ- 

τὰ [πδοτγηαία ορίπίοηϊ ταπάςπι ργα- 

ααἷος 61,12 Υ ετἰτατὶς ἱπαυ!Πτίοποπι 

το βιρτᾶς υΐ παῖς ΠΡἱ εοηϊεϊᾶτ 637,4 

ψεταθὺς δκ ουττῖς σοη ςίτον ὙΑτίμ5 115, 

27 
ψείθοίΑ,ίξιι δας υ!,ορ. Αροτ. τἰ, 43 

Ὑεῖδ, το! υς εἰς 126,26 ν εἴἴα νἱγρίη!- 

5 {εἰς οἶτγα συ] ρΡΑ ΠῚ Ῥεσίο Πταητθιιδ 

401π| ργαίεητοπι ΡΟ ΠῚ τυ ]ετῖτ 128,10 

ψεῖα ουτΔοτάτις 'σθὶ5 126,25 Ν᾽ - 

{πίβογα αι. ορηια 126,30 γε- 

ἢ [βοετάοιες ε ποῦ "ἔπ! 15. 6», 

3,5) Μεῖα τεπηρίυπι 114,9 γεῖκ 

τεπηρίυπι ἃ 400 Ρεϊπλ αι εχἤτιυδαπι 

115,8. Νεἴατειρίμπι νδ] ὕτυπὶ 12, 

29.126,15. ἰη ' εἴτα; τεπιρίο αυπαπὶ 

Πετυεητατίαοτα, ὃς ἐὰν 4 νἱτσίηἶθι5 

116,19,30.12 7.10 ἰη νεβατεταρίο 

Ῥετποέξατε πῸ}}} πιαίζυϊο 5 127,.5 

«ἀνεῖϊα πάεπι ομβ 351,1 

νεῆαϊες νἱγσίηες, ἑςιάδες παρϑένοι, 4 

4 Ρτίπιιπι ἱπίπίτυτα 125,8 Ὑο- 

ἢαίεσυοῖ ΑΙ Ναπια, ὅς ααοτα ἰξαιςα- 

εἰρ τεσ δ. Ἰηππίτυτα 127,15. ψΜεῖα- 

Ἰες ἀιια: δὰ ρείοτεβ αιάῖαοῦ δἀάϊτα ἃ 
αταυϊηῖο ΡΠ ίοο 199,41 δ εἴζα!ες 

φυσίλοεταουποάίλης (6,11. 116,19. 

127,10 υαπλάϊα Υἱγρπἰτατο πὶ (εγυΔ- 

τἰπτ 6;,23.127,23. δ εἰζαί ες εχαέϊο 

Ἰερίτίανο υἱοί αἰτατῖς τεπηροτς πυιριαὲ 

127,,0 Ὑεῖαϊος νἱγρίποβ ἱπβιϊλτα: 

416,30 
ΨεΠΔΙΙαπὶ πλυπις 62,34. ΒοποΙοΣ 

127,36. ῥασηα, { γιτ ἀπ ΠΠξος 64, 

χ10.12:7,38 Νεἰϊα! πὶ σοτγγαρταγιι 

Ρατης ἃ 41 φοη ἤίτιτα ΣΟΟ,Σ ψνεῖα- 

Ἰ1ς νίτσο {τπρτὶ ςοηυἱέϊα (ΟἸσπηοϑ ρας 

τᾶς ἰππτ 197,31. Ν εἤαἱτς νἱγσίηἰς Π- 

φεθπι νατις ροττοη τίς Προ!βσατατα, ἃ 
Ροπτί εἴθ. (Οἱ επ αὶ ρατηα ἐχρίδτοτ σ 6, 
26 Ψο[4}15 νἱγρίηῖδ σογγαρτοτος [Ὁ 

ξατοα υἱγρὶς οα ϊ οςο ἀσητγ 556,33. 

497.37 ᾿ 
Ὑεὔιρ 5 δυςιῆς ἕωγιυπι οεἴατας 31,18. 

773,39 

Ὑ εἤι]ς πεῖς αυα τυςῖιγα Εροτε 747» 

9 νεῖες μετα τιο36 ΜΨεξιίδίοτάι- 

ἀκ ίη παῖ. ζιό,32 είς πυυτατυγ 

ἴῃ περοτῖῖο ςαρίταῖ! 61Ὸ., 42 γεῖις 

(οἰἴπο, ὃς ρεξιοτῖς ρίδέτυ ἵπ᾿ στϑυὶ ἀο- 

Ἰοῖς 117,:0.471,,χ] Μοἢισίαςτγα ρεῖ 

ςοὔτυπιε]απιὶ σοπίρυτοαϊα, (λπραϊπς 

εἰυςηάα 743,36 

Ψειεγδηὶ σα τος 512,10 εοαἤογυπι 

οὐποάϊα κεἰ παυσητας 618,35 

Ψετυϊοηίατα, ρορ. τ, 189,10 

Οὐ ετατας ςοηΐω! ὅτ9,25: 41..1ς]]πο 

ἀείξιταν δὰ ρςδοπι 673, 1 ἀλπιπᾶ- 

τα ρορυΐο 674,35 
Ῥι Ν ετυτίης ςοηΠι] 31:3,34 

Τ. νετυπὰς Οεπιίπυς, εοηίαΐ 367,37 
ἐοηῖτα Δ υος ρτοῆοιοίτις 472, 46 

Τ᾿ Νετυτῖυς Οςπηϊπας, ςοηίαὶ 674,48 ἀς 
γοϊςίς οὐδ 616,40 ἤιχνῖς ὅδο, 

17 
Ψοειιτῖα, Μάτοῖϊ πηδτοτ, αὰ Ν αἱεγῖς σσφτῖο- 

δεπι αυ!ὰ τοροηἀετίς 12,4... ἃ Μᾶτ- 

εἰο Ποντ ἐχοερια τιό,1 δὰ Μαιεϊᾷ 
ηὐυα νεῦρα ργο ρατῖτία ἔσςοιίς 516,46 
μαγοίαπι δἰίμπι χυλοζατίοης ρεσπῖο- 
πεῖς 18,20 

ψιδίδοτα 111,22. 114, 6.303,.,7 Υίξ 
τοδηυίδέϊα 641,4. Μιατγιπὶ ἤτα- 
τυτα, γηᾶς πιαρηιῆςςπιΠπ|ϊ5 Ἀοπηα 
ἢεαδυσὶς 20 Ὁ,2 6 Ὑ᾽Δπὶ οχἰτἰοίαπι 
τηΠετς 320,21 

“γι δυίδηυς, ΕΑδὶϊ σοσποποθ 618,3 
Ψιεϊπογαπιὶ θρποιιπὶ ἐχξρί πὶ 432,2 8 
γιδίπιδηυο τἴτι ςαὰ 478,39 Ρεῖ γὶ- 

ΔΙ πγδϑτυγατις 25.7),5.ὃζ 1514. 6 
γίξοτν ροὲ ἱπῆρηεπι νἱέϊοτιᾶ νι ἐχςε- 

Ρ[αδαρορυίο 593,30 ίέϊου ρίδυία 
«δζτηασηα σγατματοης Ἐχο ρΙ ΤΩΣ 4.2.2, 
20 γιδοτγεχογοίτυς σγαιειῖς ὅς ππᾶ- 
Ὡς εχοϊρίτυς 290,4.2. 593,31 Ποῃ οἷἢ 
γἱζοτεπι (ε ἀοπηιπὶ το τταγιτη τατᾶξ 
τοῖος 5673: Μξοτνιδι θοη [δὶ 
νἱπάϊολς 517,41 Ὑιξζοτος ρίοσμπια; 
"ξογηϊζατυτ ρει δ 8 .38 8,2 6 
“γιδοτίδπι ἐπε νῃο ἃ; πγαηῖδ. ρο- 
πὶ ςπυΠπγιῖς ιυμΈ: πλ1}ς5..3.4.9..4. 
5:1,36.618,16 Ὑἱέϊοτία ἤο πυπλε- 
το εά νίττατο ρατίτυς 346,47 Υἱ- 
ἄοιδηι νη εἴ Υἱτὰ δγηϊττῖς Ψ Αἰ οι; 
643,1: ἴῃ ψιέζοτία ἔαπεῖα πες ρο- 
Ῥυΐας ξεσίδη ἀυπὶ δμτ ᾿ιροηάμῃ) σε - 
{ττ,πες [επατιδτγ πη ρῃ λυπῇ 785,24 
γιϑοιῖα (Ἀςετίδοις 12,.ὺὸ γἱὶᾶο- 
πα τοπηρυΐαπ) 26,7 

"ψΙδ ρορι! πιυϊξλα 315,37 δε ἐτὰ- 
ὥχδπάι πιοάεγαιίιβ 103,7 ΥἹΘΙ εχ 
ἱπορίπατο νἱέξογος δάοχίμησις 572.8 

Ὑἱειις Εἰγυίςι5 : 407,2 
Ψίσοτιπι πιαρι τὶ 219,37 

"ψιάυα ἴῃ ἐΠ!4επὶ πλαπεηϑ ἰλτὶρ., 522,3 
ψιάυα 4 Ἐοτιιπα τη] θεῖς ἰλοειο- 
τίο τεπιοῖα 526,2 8 

Πα ἰηςεπάσητης 489,13 

Ὑ ἰπγϊη4]1ς ςοἰΠς γεδὶ δά άϊτις ἃ 5.ῖ. Τι]- 
Ιο Ζ18,36 

"Μίπάεχ Οπσηϊπεηῆς, ῥγοάιτοηὶβ (οςίος 
᾿πάϊοας 582,24 

Ψιπάϊοϊα αἀ ρτορίηαιος Ρεττίηςης 711, 

43. Μιπαϊοίαβ περτὶ ρετίς αυσηςιις 

710,39 
Ψίηυσι ἀστὶ Γιἀτῖπὶ Ὁ Αἰζαηΐο νουςτιὶγ 

Ιουἱϊ 776,ς.ς Μηδ Ιτα Ια: πο} ΠΠηλα 
Εχ!οτη πὶ ἃς ΑἸθΔημ ΠῚ 54,4. νιηυη 
αἰδαπἀεθατυν Πιοςεης ΠοιτιαΣ ρα πηΐ- 
εἰϊ5. 479,52 Μιπισου ἢ ογατεσὶς ἐχοὶς- 
Ῥίτας πϑ!!οσνϊξίοῦ Ὑ93,31: δζ 290, 45 
ν ἰπαηι δι δ Πς, πγυλιςτὶ ςαρίταὶς, δί τς 
96,» 

ὙΊτραπι δυγοαπὶ Βάσυΐο Ἰίσηςο ἰηἰετῖαπα 
Αρο ηὶ ἀοπατ Βγατι5 2 65,3 
Ψιγραγιπι ξαίςες αἰτειὶ εοηίω!!, αἰτοτὶ 
ἔξευτες ρα σγεθδητογ ρεῖ πηςηήαπι 
υἷςος 278,21 ]γρὶς σα! Ἰυθεητας 
40ἱ ποπιϊπαίη ἀεἰεέϊι ἠατς ἀειτεῶ4- 
τρῶς 196.14,1.. νἱτρὶς ςϑῇ πιοχ (ε- 
εὐτὶ ρετουτίμητυτ (Οητεδ5 1 π ργοά. οί πη. 
85,33. Ψ Γρὶδ σαάιητιγ ὃς πηοχ ἠε- 
ςοἰϊαητυν ἀεξεοηῖς αὐξζοτες 648, 
τς γ γρὶδ οσάϊτας γείϊαϊ!ς, ἀοϊηάς η6- 
ξΑΙΓ 64,21. 

 τγρ Πτυς δατατηαπι οὰγ ρτίπηιη ἀϊχοτῖς 

771,10 
ΨιΓρίηςϑ πα Ἡ. ΙΔυαπε 301,4. ςοτοηαῖας 

(λἰταῦαης 477,.7)Ί Ὑἱγρίηιθ ουτ ἀς- 
τιδηάλτα (Δοτὶ ἰρπὶδ οαγα 126,23 
Μ γρίηςιαι ἀξοογιπι 156, 43 

Α. Υἱγριπῖας Μουταπις {(εὰ (αἰ Ἰπτοη- 
τας) οοὨ[ἱ 36 7.36 ςουιγαν οἰίσος 
Ῥτοδοιϊ(σίτιτ 372,47 Α, Ἰγρίηΐας 
ΟἰαἸϊπυοπιδηιβινηὰ ς ἰερατὶς δά ρε- 
Ὅεπι ρτοξυραπι 394,14. 

ΑΟΝἸγριηίυς οοηία! 9 83,1ς ϑεγ.]ο ςο]- 
ἰερα τἀεοιττῖς 584,36 5ογμ]ο οο]]ς- 
φᾷ Πάείτος ραιγοοίπατας ἰπ αάϊς,Ὁ 
791,1ς 

ΙΝ ὈΙΟΝΥΞΙΙ ἨΑΣΙΟΛΆΝ ΑΝΤΙΊΟ. ΟΜ. ᾿ 

46. αχος ρετρορυΐατας σι, ἴὸς 
Α. Ὑιγριηῖμα τι ΠΊνΣ 615,44. Ἀν 

Ἢ 
ΑἿΥ ἰγρίηϊας (αἰπιοηραμνα βΆ ΙΝ 

Ὑ᾽γσίημις ἱεραῖυς ἴῃ ὈεΙϊο “Εφυΐίξο 

673,47 ὦ 
ΑΟΥττρίμας τε θ.Ρ]. Ἰεριιπι ργαιςτιροῃξ 
0. Τετεητῖο τηττοάιυξιᾶ ντρεῖς, 
φὶς 617,43. τι υϊητίο δὰ ἀςἔξη[ο 
πῷ ΠΙΠ αι ἀρυ ρορυΐαπα γοίροῦ ἯΤΗ 
τἰς 631,36 ἀςἢξι ςοηἰυτατίοης α 
γεῖθα δά (ξπδτιιπὶ ἔδοςτις 635,21, 
τὐπι δὲ ςοη 65 τγαάευςίς ἀρυά ρορ 
639,37 ουτη ΓΟἸ  εσὶς (5 αι αττα 
πιιτὴ 1π τι διισάγυ ρογπιδῆςι 6 4. 
αυϊητιιπι τε θιιημ5, ἀεἰςἔτυς ἱπιρτά 
ζ [ξπατυι5 σοηίυϊτιπι ἀς ἰορί, 

᾿ς 653,17 ; 
Ι, νιγρίπίις Πεπτυτῖο 709,29 Ρὶ 

τᾶτι ΠΙΙα πσουγτῖς 714,29. ΑΠαπ 
τὸ 80 Αρρὶ! νἱοἰεητῖα νἱπάϊςας, 
4. ἱπτεγειηρῖα [Πα ἴα φα!ῖγα {δ ρἴοῦ 
Ρὶι σιδ,15. σταυηπτης ἧς ἄσος 
ταπὴ τγταπηϊάς φομ ΘΟ τα ἄραι τὶ 
{ἰτες γ2ο,58 τατος δὰ ἀείεξ 
(ΟἹ εἶτατ 713,20. 1 Ν ἱτρίαἴμδ τ 
᾿ΑΡρ.ΟἸδιιάϊιπη ἴῃ ρΡορΡΟΪ τα οἰ απ 
'σᾶῖ 716,6 

Ορ. Ἰγρίηιας Ττςατι5 ἐοηία! 31 
Οὐ ηετϑτη ςαρὶς 316,10 

Ῥχοςὶ. γἹγσίαϊας ςουία 536, 4. 60 
Ἑοττυηᾷ πιο]! ς τις τεπιρί απ ἃ 
“415.34. Οαἤϊο οοἸΐεσα ἱπτς ρ 
ΟὈΓΙΙς {38,41 

Ρ. (νεἴ ροεῖις ῬΡγϑοῖμς ) νἸΓρτηἶα5 
536,4 Ν Ἷ 

Ρ, νιρίπίαβ ἀς ἀοπ)οείίςοϊς δῖ 
τατθις ρασδη ἀϊς αμᾶπὶ ἔξητοῃ 
χοῦς 270,2 

'δρ.Ν Ἰγρίπιας ςοη[αἱ 
δρ. Ἰγρίπίας σοηῖγα Τ. Ἀοπλ δα 
᾿Πιπγοηιιπη ἀϊοῖς 673,43 Εν» 

ΤΟΥ τρί πίας ςοπία! 342,3. Α. Ροίαπι, οι Ἢ 
εοἰϊεραπ μαι ἀϊξξατοτοιη ἀΐ | ΑΝ 
30. οαπ| [5 οορὶ 5 ἄγπια σοπείΑ [δος 
πος οδἤϊγα ςαρὶτ 343»36 Ἀοπιδα 
εἴτῃ5 ἀς χιγατη ΠΟΥ ΠᾺ τα σταΣ 3 

Το τρί πίὰς ςοπία! 
ΤΟΥ Ἰτσιπίας ςοηίυϊ 
Ψ γρίμιδ Ὁ Αρρ.Οἰαυἀῖο αἀφαπιαῖὶ 

37 ἀραῖς ογοϊάϊτιτ 718,4. 
ΔΗΠαηῖ5 οχίξυίίς εἴξοττυτ 719,3 

ΨΊΠ]ετα τορσαπι [ἀπΊφτε5, Πα ΓΏΓΙΜΠΙ, 
ξετοδδοτὶπ ὡτατίαπι Ταιοπτατίς 21 
47 Μιη]Π5 τορα Ομαιῖς (ἀπιεθὰ 
ΔΩΠΟΔΙατΙισχΧ 424,40 τς 

ΨΊΠΠΝ πλειη δ τὶ ἰρεςιςϑ ε βαταπ. 
{σης 207, τό Ἷ 

Ὑ ταῖς, πηραϊετατεβίμης, πη οχῖ 
τες 529,21 γι τι5, ΠΟ (ΟΠ ἦι 
[ρεδζδτιιν ἴθ σοηξετγεπάϊς ἀΐσῃ τᾶ! 
198,4. Ὑίττας Πεαἰ εἴτα οἴτυίςαπα; 
εἴ 369,,9 ᾿πυίάϊα οδηοχία οἵ Ὁ 
το ροϊξ οδίταπι φιαΐδ. ἐτιατυγ ρὲ 
139,σ Μ τταταπι ἰαιάατῖο ἴῃ, Ἶ 
χ91,10 Ὑ ττυτῖς τοί πηοηῖα ρυῦ 
1δο,11 Ψίττατος οση πο 8 ΥΩ} ΠῸ 
πἰς ἰπσεηίαπι ςαρετς π ροτοῖξ 72! 

ψὶς γί γερο τα 116,1. 4.4.4..38 151 
Ἰεράδ ποη οἴνθὶ Ὀεπιρπὶς γεῖδίς" 
Ρειτατὶ ροτοῖξ φιοά οἰρίπτις 600. 
ὙΙ σαρὶ αια πεαιουης, 4ο]0 6 
ἀϊεηάἊα 162,1... τ 

ψιπουες ἱπορίπατα ἀβιουίτεν δε " 
πεηίμης 126,14. Υἱἤοπος ἱπίδ!" 
Ἑλυηΐ ορις 290,26 ν Ω τμιδι " 
αἱπὶ ππιπηϊηἰς ἱγαπὶ ροτιςη δῆς 15. } 

Ψψίτα Βυιπιαπα ς ράτιο πιοπιςητσάε 
ἀει συ, 18 νίτα ρει πάτο μΟῖ" 
πυιπη,τις πηρογαῖ ς δὰ ρα δ ἴσα οἷν 
εἰς Πυάϊα 321,6. Νιτα δὲ ΠΙΌΓΕΣ Κ' 

αἰατη νἰγογιπι, ποπ ργῶτογοπι! 

τεταπι σοίξαγιπι Εἰ ποτΐα 314,31 Ν᾽ 

τς ἱπιορτίτας, νοτδὶς ἀϊσοπείς πα δι Ὶ 

ὴ 
᾿ 



ἴξ ροπάας 591,35 
1 ἔγαέξας Ιουἱ σοπίδογατηΣ 52,35 

τῸ Ὑἰγατ δ, νὰ θεητιγ ἃ ΠοΠ μα} 
1 
ηδάμαλις 28,14 
πο ἀςοεῖ εος 7805 Π σις ἰρίς ρὰ- 

ξ 427,37 

12, τγταπηϊ αϊς ἰηϊ χΐτατες σης 
ἰτὰς 454,45. Υ]τοηεπὶ 0 
ἵττεῖς 4.03,10 Ψ]τῖο ἀϊυΐηα εἤιροὶ 
Ροῖς [ἢ στα ΠΗ Βοπγ μα πὶ νἱηαι- 
ΔΏ115 σι Δ 44 Π|115 677,19 

ὙΠΠ5 οχοσρτάᾶτς 408,16 
δί Πιοπιεάςς ΡΠ] Δἀίμ πὶ γαρίατς 
Τ Ὑ]γΠες οαπὶ ἀβαςα ἴῃ Ιτα τᾶ πὶ 
τ 758,16 Υ]γ {15 ες Οἴγος ΗΠ] 5 8,45 
ὃς Π4θε}]2 414,36 

τα ίςάες 21,,7 Ὑπιρτογᾶ ορ- 
Ἢ ργπηδγι τοῖο 20,44. γιη- 
εἰσ ι5Ἰμδάμπητις 15,31.16,30 
δἰημδάυητ 419,7. πλμίᾶτο ΠΟ- 
δῦ] ἀϊξιι α12,.6. Ὑερτὶ πα 
ατοςορτὶ γό,3 

ρα ρ οπτὶς ἈΠ τοσίςης Ζεποάοιις 
δῃἾ|5 12,45» 
Ὡτε5 ἴῃ σαγοοῖοηι ἀρ άιοὶ τες 

ιϑ8,31 

οἰ αἴτας Εττὶ 189,9 
[ξίμις ἰρ!ι5. πγαπὶ δ ττὶ θυ η απ 
εἰζδεςουῖγα σοηί] πὶ ἀυτ τσ πὶ 
4141} .πάτα]! 0 .οττυ5,δί οὐτ τί 

Ρ᾿ βδλυ 597,45. ἰερσειη αἰ ρο- 
ἔεετ ἀφ τγι απο ἢ σο ΠΟ 5 59 8, 
τάποῦ, ΟΠ! εσὶς τγ ιπάτυηλιτος 
᾿ Ἰρεῖτας 599,18 ἰεσοπι ἀε τι θι- 
ΟΙΩἰτἰἰδ πτεγατη γίσετ ὅΟΟ,ΙΣ 
γεϊἄτυγ Ὁ ἄποο Ν]αγοῖο 18 1,31 
τὰπι ἄπο ρορυὶι σε ες «ἢ Τατ- 
δι λεϊυητς 250,3: σεῖοτὶ δῦ εο- 
ἡταλιηΐο ἀς θ. Παητατ 252,36 
᾿ς ἀα Βεϊυτα Ταϊαυϊοἷο ἰοἔς- 
ἢ (οἰ Πἰοϊταης 253,74. οπιδηῖς 
[τῖποϑ διυχι!α ποράῃτ 327,13 
ςοὔτγλ ἈοπΠΊ. ΔΧ}} 1 ρτοηιίτ- 
4.36 1ιΑτὶηϊς (ἀρρετῖαϑ νθηῖ- 
ἔρισιμην 352,7. εἐχρίοσγαίογες 
Ἀτοσῦ ρίξίεχτα δὰ Ἀ οπη. πγῖτ - 
5.4. ΠὈρρ τεσ νουϊααὶ ἄσρτε - 
360,46 αεγιο ἀδυϊηςιπ- 
31. σος οὈίαιϊιι οὉ ρετῆ- 
δῆτα 365,7 δἀειηρῖαᾶ 
ἰδτερείαηῖ 368,30 ςοοπος 
105 διξιἴττοτς ςου τα 372,34. 
" ἀείοξξουϊς α κα οπηδηὶς ρος 
Γιατί πῦ ργῖπνὶ διυξξογες 399,33 
πτυγ ἃ "οἵς. Οουπϊηϊο 411,38 

τηΐδ τειηροῖς Κοπγδηὶϑ Ἰη{Π4|-- 
οἷϊς α Πεοςοοτοςητι 427,15 
ΡΕΓν ΠαΠῚ ροτταπη ΟΠΊΠΟΣ εχ- 
ἀδεητυγ 4 83,21 ρεγ ἰεσαῖος 
Χο) δηϊστορεῖαητς 487,36,4.6 
ἷς Ὁ. Παπα ᾿πά!σητ,εῖμα; ἀὰ- 

τ Το] πὶ Αττιιπῇ ὃς Ο. Ματ- 
38,39 ΔΙΠηΐδ ὃς οχοΓο 15 Ἀο- 

ῬΟΝ οἰ απτοῖιν σοῦ [αὶ 
Μοϊυπηληΐα, ΟΜ αγοϊίυχου 711,47 ντοχ- 

γοριίςας, γα πη α 
Ψότα δὲ ργδοςσίῃ ςουβγπηδιϊ πε ]ερὶς ἀς 

ΓΝ ΕΣ ἈΕΞΆ. ΞΕ Τ ΥῈ ΒΈ, ΜΈΝΟΝ ΝΤ,ΑΒ 

ΠΎΔΌΔΣ ΤΛΠΠ τ. ἃ ΝΊογοῖο αὐπεδαος 

734.35.510,4.2. φυιϊδι5 σοηαππτοη!ῦ. 
Ῥάσςηι Ιλ οπιϑοῖς οθτυ εις τοϑ,10. 
417,31. 1η ὀχροάιτίοης αὐποτίαπι 
ΠλΔΠΟς {πο ορτῷ, πηδηὰς ἴῃ ΦἜ4υος (ο- 
οἷοϑ ἔο5 νογτιιητῖ 530,35. ρδςῷ ἃ 0Π1, 
Ρεέῖαπε 53 6,14. 40). Βάθιο νἱπουητιγ 
754.5,9 Ἀοπιαπος {Ἰπγυ]ατα ἔπσα ἀσεὶς 
Ρίμηῖ 55 0,.4.6. οἴ “Εσις5 ἀἄδφημο ἔαε- 
ἀμ5 σοηττᾶ Ἀοπγηξυις 7174, δεῖς- 
α]το ἐογείτεν το δίϊαητ. 74,41 αἸΝαὰ- 
το σοηί: ρογιαζτηταγ “94,2 οαπετὶς 
Οχιθηταῦ 615,9. οἰ] ἡΕαις σοητΓΆ 
οι. ςοῃΐριγαητ ρος τε ΠΊρΡ. 623,24. 

ἴηῖγα πιοθοϊα σοι Προ ΠηταΣ 627,45. ἃ 
γαίογιο ργοῆιρδητυγ ΄ 717,38 

ΜΝ οἰ 5 τ]. ρἱ. Οα ΓΟ αἱπει σϑριτι5 
ἀςουίλι 635.,1.8 ΕΠ απ) ςοῖγα Κι Ουΐη- 
τί ἀἰχιτ το πη πὶ 633,35 

ότγ7,ῖ 

ςερῖα Μἄγοιο 

494,43 

αἀϊπεδίο Αἰιξιίπο 659,13 νοταροη- 
ἀϊι5 πα εηταραά ει 173,47 Νο- 
ταπη ρειίοίμεῖς Σοι,2ο. 20 2,41 ο 
τὰ 4115 γε τ νιον, 354,26. 421)31 
Μοτιηι δ ρετίϑ! αἷς περὸ5 217,17 

Ὑοχ ἴῃ αγ2}15 τηοσίρεξϊατις ρα οϊυάιταῦ 
ζγ16..6 γοος ἤσῃιιπι ἀἀτ πουϊτίτα 
(μα νοϊητατὶς 711,39 Ὑοςος ᾿ποοῖῖο 
δυέζοῖς εἀΐτα 472,21 ψοςεϑίπορὶ- 
παῖα" ΔΙ ΗΠ ςυ τοῦ Πάτα ἱπιξηίαης 526, 
14. όοςες ἱπίοίπτας., ἀμ: Ὠ ΠΈ1Π]5 
ἰγᾶπη ροτιεη δια 5 6,19. ὕοςς5 δί νἱ- 
Πουε5 ἰαίο τα, ΔΩ ορς 290,27 

γιεθεβνθὶ οἰϊπι δὲ φυοπαοίάο ςοηεὶ (οἰττας 
10,6 γιεδίαπι οἰτο πιάτο 75,13 
ψεθιίαπη. φαριάτωπι ἱπηάρ ῃ 65 ριαίε- 
τὰπτὰγ [τε απ ρἢ8}} ἔαποτς 528,1... 
ντθῖς ρτα ες ἐξ [ἢ τοσῖβ Δί ητια 273, 
τ8 Ντθὶ ρια εις ΡγοχίπηοΣ. ϑρῖοβ 
τιισταῦ 531,4.6 ν τρις ρεςςέζυ5 ἀε ριος- 
Ἰῖο (ξηοιταιαν 351,17. ψ θὶ5 ργα ἔςέϊυ 5 
ςδίμϊ πὶ αἴτεῦῖ αὖ λοίξε εἰγουπιυδητο 
τϊτεῖτ αιυχηα, αἰτοσαση ἀοπλιπὶ νοςας 
δα ρτο(ριεἰεράτη: τοῖρ. 670,14. τρὶς 
εὐϊοάία, δα ργῳ Πάατη 338,4.2.3..,37 
ντδὶς οεὐοάιϊα; το πῳαυοταν στηοτγίτὶ 
δείεγαϊτία 311,25. Πς γεθῖς πλοσηιθι5 
ἀιάζλυτη ἰὰ Μ, 
Μερὶς ροττίοης σοητεητὶ ἤπης 4 ἀστίὶ 
ςουπίοιτο χε ϊιἀυητυτ 659,6 ντὺς εχ" 
«εάετεῖη σοηία τη ἀιΠιάιο τ ρεητας 
4αἱ ἀουη!ο Ππ ἴπ τὰ ποη μα ετςας 
40,37 γιθϑία ἀξοεπιιίγοταπι τγ- 

τἀπηάς ἀείετιτωτ ἃ οἰ θ5. 703,47 
γιεθὶς ςοπάϊτα ἀρ ημ51, 8,79 ΔηΠι5 
ΦΟΧΙΙ111,277,20. ΘΗΠΙΒΟΟΙΧ, 
367,,.8 ΔΗΠΟΣΟΟΙΧΧ, 549,38 δηηὰς 

οος,676,4ς. ςεῖοτὶ πο Ἐχρτείπ μην 
Ὁ δὐυέζοτς;: (ξ4 ξλοϊΐς εχ δπηυογπ 
ταδρι[ἔγατιαπι (δεῖς ροίϊαπτ φοΠΓρὶ. 

ΕΙΝΊῚ5. 

416,21 

1694 
γε δι Κοπιδ. 
Ντθιηϊα, νοιζα 5, σρτὶ ρασπδο [εἴτ 597,31 
γταα (υἩτλριογαπ) 730,8. Ὑ τηᾶ5 ςαἰοα- 

Ἰογαπη σιςτῖοτς ὅ6ς,:8 Ὑτῆς οὐχ αἴ - 
φα]]ς ρἰς δὶ ετίρίαστας 666,86 

Ὑςεἰϊοιι5,ἔξα αἰ ςεἸ μας, τορῃοπηεη 8ρ. 
Ο(αἤιὶ ἠὰ;- ᾿ 

. σ᾽ ϑ 317, 56 γίγα ρσγαπαὶ εἰυ φογροτὰ {δὶ οὈ!τιιη- 
Βεῖς 387,40 

για ραζογος ρῸ θ]Ισατγαπη ΡοΙοΠιοη αι, 
44 πιλριητ ἐς ετ, 608,18 

ὙΠ Περί τανπι!ς τα φυδίημς ςοπγηηςη τ; 
ΔὈυίυ5,αχοίβς τοις 340,35 

γυδιηροητι πιῶ πιτυά. χ03,6 

γυϊοαιι οὔ Οοεγῖμᾳ οοἴτι5 20 7,,5. Νναϊ- 
φΆη0 4υλι σας ατοδ5 ἀςάϊοαι ἀοαπιι- 
ἰμ5 16.4.1 γα ΐοδηι το ΠΊρ μἸΠῚ 114,2, 
1ὸο ἀν υἱσδη!,ςοποίοηες Βα οιττοἰιφ 
391,)31.4.31,21.719.11 

Μυίραιιις5 ΒΗ Τοτῖςεις 774,45 
γυΐποῖα χῖν, οπιηία δάμποα 665,14. 

γυϊηογα Παγαΐαῖ παιΐος δοό,1ο 
γι αογατὶ ὅς Κα Π ἴῃ δχιγεπιυπὶ 4- 
Βπλεη [ξ τοί ρίμης 532,29. Ψαϊμεγατὶ 
Ῥεῖ νἱῶϑ δὺ ςαιμταῖα τηΐδημσητς ςςοἷ- 
ἀυπτας 48ς,13 

γυ]ρες σαι 4 πγδάςίαεξια ἰσαςηι οχίϊη- 
ϑϑετε ςοπΆτΓ 48,3 

Ψυϊτυγὴ Ἰῃ αὐ ρὶοῖο 777,,.3 Μαϊίαϊες 
(εχ Ἀσπιοίς οὔετᾶτι 73,3: ἀποιϊεσιπι 
Ἀοπλιΐο 73,4.0 Νυἰταγιηι σας, . 
4υι!ατι πὴ ητάμπ) ἀπ τυτθας 261,9 

γιυμζατηις, Οδραηια ἢ, τεισοστδάο πιοᾶ- 
τα ως 419,20 

ψυΐτις δἰιθηο ἀοΐοτις πιω πὶ 401,37 
Ὑχοτ,γωμνὴ γαμετή ος,17 Υνχοτῖς πιοάς 3 

Πα τας 95,37 Ὑ Χοζ (Άςτο απ ππρτα, ἱπ 
οπηηῖατι Ὀοποτιπη ὃς (Δοτογ οοτα- 
ΣΠΙΠΙΟΏ 6Π1 οσιαἢ) Πγατίτο οοἷς 95,17. 

98,4. ,χοῖοβ ἀποοῖς σοσεθαητατ 49 
Ρεῖ ἀτάτείῃ ροῆτος 580,24. Ὑ χογειῃ 
ΡῬεπιὰς ἀϊπλητ 5ρ. (ἀγα τς Οὐ {ζει }}1- 
τατοπη, πο {ἴπς τηᾶρ.α ΡΟΡα] ἸὨμΙ4ἴ4 
96,14. 
Ὑχοτίογιμι ἀεϊιέξοτιιμα. ςορσαϊτῖο ὃς 
Ραμα 95.ΑΣ 

Χ 
ὕΧΆπτΡΙ Γγ ἀ1Π| βαγγατίο ἄς γγάο 22,15 
Χεοηρροταβ άς Ἀοπλα ςομάιτοτίριις αιιας 

{ςτιρίετις 8,44 
Χεπορθοπ Οοτϊπιμίις,, οἷγ πηρίοπίςα 

617,47 
Χεῖχερ Ογαοίδηι σπὶ ἐχεζοίτα ἱππυδῆς 

ΟἸγΡ. ΠΕ ΧΧΥ͂ 519.19 
Χίρδεις, ξυμ ας 771,35 
Χγρεῖαα, ραν. Αἰτίσας 50,26 

Ζ 
Ζλαςεγπηιβις, Πατγάδηὶ ΕΠ ἴι5, ̓ ηΠ] (ιἰ πο- 

τιϊπὶς οοπ τς 40,109 
Ζαςγαιβίοτγιπ [μά 40,24 
Ζεποάοτυς Ττοασζεηίμς,  πηδτίςα: οεπτϑ 

Βποτίοι5, (6 Ομχίιπη οἴα αι τεσσ 
ἰεγῖς 112,41 



ΟσΟΒΕΑΙΘΕΝΡΑ. 

ἽΡάφ. το, 1, 41:ηέ 16 15 ὍΘ [633, ργῸ “Εχοπεπηῇς γεζῥέτς ἐκρο: Χγρεταεπῇσ. Ρ 66, 7,.1.α.18 4 ἤπε,} 
Ῥυρσῃα (ἐπι πΐδιις, γεροηθγθ ροιθγῖς ᾿ς αἰτοτοατίοης, ὑοί τῖχα, 20.120,ν. 2, [Ὀγῖφε ἔχων, ργ ὦ. Ἱ 
Διτυν  τνΡῦο αἷς Π9 4 26 Αρ1Ε ἰθσεν ταῦ πηα5. 270, ν., [ἔγέδε ᾿Εγλίωων, δγ ". 4. 2ο6,1,.1εὉ.1 

ΡΥοο[ξιιπλίτις γέροη Ν αἰοτίιι5. Ρ.333,ἴνν.10, (ον. ἀα ἀϊαετῃΠ, ἐδ ν. ροπρίξ, ραθοτηδοα 
τοητ. .298,νυυἱη, [ὃγ. ἐνανθιώσεϑι. Ρ Ζοζ,ν.Σ, ροἑἐ παρεσκενασμιένον, ῥγο ὀγροάιαξοίο ροη6 ρηπι 
ρον (φξϊαρογιοαὶ, με εν [ολἰεει. Ρ..476,1,ευν.1ο, [ὀγεόε, ΝΥ ΠῚ5 ριιρΠ]ατίοπεπὶ ἐχροηίΐτ. πῆ 
ἐαξβα εδξ, [ϑἀρερτίαιο [ἐερησίίαα,. “Ῥ.493,1πηιαγρίμεαπιθ ϑοςῖος 4ἀ 46 Ματοῖιθ6. 2. 
27 ταράϊοοτίτατος γϑροηε πιραΐοτατοθ, 2.662,1,.1.υ.6, ργο ρτοχίτηϊς [ὑγιόθ (ἀροτίογῖθυθ. 1}. 
30, ροίος διἼ47,2.[86 ἰεσεγό, ααἴθιι5 ργοχί 105 [δοαητπ ἀθος Πομοτος ὅς ρτ., 2..707,,.1υν.0, ΡΥο Ραῦ 
γέροηθ ρταἀλταιη, βασίηα 7 13, υδέμεης ἐφ 6 6ε ἐμι βγη μη οΥ [μὲ π914,6 (ὈἹ ίσει ῥγο 7. ἜΣ 
σοισ,γεξξέμ Πρ ἰοσες, ντ ἀς [ξατϊοὨΐϑ 4 ἀοῖθιι5 ΑΠΊρπατα ἀοίοττογῖθιιθ,Ἠ .}.7..5.0.36, ροδέ με καλῶβοι 
ἑἐμηα ρον οξϊα ρογιοαὶ, ᾿"- 

1 Ἰζοιαγηης ἐδείϊο ράσ.2σ,ν.; δ, ροξξ ἄτας φάςφο τατίαπι, «ἀάό,ς εἴ. Ρ. ΖΖ,ν.2, [ἔγ. ἀκ 
 2ο,ν.23,Ροδέ λέγᾳν ροηθ ρηη ἕζτεη [ὀριρεν , ρεγτοα, μα ῥφρείθεν {ὈΠΠφοι, 7)ι4.υ.37, Ὁ7Ὸ 372 .Ὑέβοηε ζί 
1, 3γευϑργο ρία7. ἐἰποαστισμοιὶ (ογιόθ πρὶ, ἀποασοισμόν. ῬΑ. Σ,ν. 7 6,απΙΦ Ὺ.χ,4ἀ46, Ὁ. 7 οΟ. ᾿ 
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ΠΙΟΝΎΥΎΣΊΤΟΥ αὶ 
ΝΠ ΞΑΡΝΑ ΣΕΩΣ ΤΌΜΟΌΟΌ Σ Β;; 

ΘΠ ἘΠ ΘΡΗ ΚΑ ΚΑΙ ΔἸΜΤΑ ἈΚΟΎΣΗ 

ὉΠ ΚΠ ΕΞ ΡΕΨΧΟ Ν, 

ΒΙΟΝΥ51 ΠΑῚΤΙΟΆΛΈ: 
ΝΠ ΘΕΤΈΟΝ ΡΝ ΕΨΕΘΕ 
ποτ Εν μα το ὲι αὶ τὸ ἀἰϑυ ἀ δ πν ΘὉ 

25 71447}} 7116 πίσαα ἀφέζ. 

ἀάϊτα (εχ τγαξζαταιιηγλ νοσῖο 1,ατίπα, πχα τίς ἰη ἰοςῖς οπηοπάατα, Αἀάϊτιις 
ἴταπι Νοτζαγιπα [06 |{π|5,1Π| 4110 ργατοῦ νατία (οτίρτυτα πα Ἰςατίοποπ., ατΊ- 
᾿ πηαΐοοσα ραττίπη ἐπιθη ἀδητιγ, ραττίη. ΗΠ πγαπτιγ, Αααΐτας ἀοηϊσας ἀπ- 
Ψ Ρίεχ ΓΟ ἃς νευθόογαπῃ ΓΝ ἢ Ε Χ,,ἀτΠ1|5 ὃς (τάοι!5. 
Σ 
Ολτιαίοσιις πησιίογιπι τγαξξατιμιπι, ταν ἐογπὶ α| ὀχίξαητ, “1. ΠῚ ΘΟΥΠῚ 

Ναί φάθιις ἀοπἀογαητατ, ἀδοῖπγα ἢ 1115 ΡΠΠῚ] τοΓΠΙ ΟΠ 5 ρασ Πα ΟΧρΟΠΙταΓ; 
ἌΝ ΟΤΟ ΚΕ νοΙῸ 61 {ΠῚ [Π ΓΟΧΤΗ, [ΠΠΠ| 1 Απποιαποηῖθι5 οἰτα τς 

᾿ διιοτία ρασ πα οσοὨ ΘΏτΕΓ, 
Ἴ. 

Ορεγά ζσ' [ἱμάϊο Εγϊάονϊοὶ δ γ πρὶ Γ7οΓεγ θη [. 

᾿ ΕΟ ἈΝ  Ἐ Υ ἘΜ 

| Αρυά Βετεάες Απάτεα Δ ςοΠΕΙ;, 
ΜΘ  ΧΟΧΝΣἽΙ: 

Οπρι δ. Οα[ Μαϊο[βαεῖς ρυϊείϊορῖο αἀ [ὀχοημηρι. 



ΟΑΤΑΙΟΟν5 ἀνοτο- 

ΑΥ̓́ΜΟΝΙ Α ὈΙΟΝΎΒΙΟ 
ἴῃ Βος αἰτεγοῖοτηο ςἰ- 

ταητατγ. 

ΡοΕτ ε. 

Ἐρεει. 

᾿Απείπνας μι ΟΟἸορβοπίμ5. 
Ἔτηροάοο!ες ρ᾿γηοσυ5. 
Ηοπηεσγις. 
Ῥαηγαίϊε. 

Τγαρίει. 

ΖΈ( γα. 
Ευτίριάε5. 
ϑορβοοίςβ. 

(ον οέ, 

Αὐἰορβαηςς, 
Οτατίπας. 
Επρο]!5. 
Μεηδηάετ. 

1 γγεσε ζει Μοίξος, 
ΑἸοααϑ. 
᾿Αὐδοζεξοη. 
ΒΑσομυ 1465. 
ῬΒηοχεηιι5. 
Ῥιηάδσις. 
ϑάρρῆο. 
δἰπηοηϊάες. 
ϑιεβοδοῖαϑ. 
Τεϊεςς. 

“Τίπιοίπευϑ. 

ΗΙΞΤΟΆΚΙΟΙ. 

Ασυπίαιις Ατρίσιϑ. 
Απγεϊείδροτας ( ίειι Μείεία- 

σοταϑ) Βοος άοῃ, 

Απμίοσιιδ ν6] ροτίις Απτῖο 
οΒὰ8 δγίασυίδηυς. 

Αὐἶεας ὑγοσοπποῆμς. 
Οδάπηις Μιϊεῦλις. 
ΟΠ να μιιδ, ΡΟ ἈΠ ἴοσ ὃς 

ὙΒετοτ. 
ΘΒότου 1,απιρίβοεπι. 
Οἴατίρριβ. 
Οτεῆας (πη! άϊι5. 
Ῥαπιαίϊες δἰ ρεηῆς. 
Τεϊοςπας Ργοσοηπεῆμις. 
Ῥοεπιοτείις Οαἰδητίαπιδ; {εἰ} 

(υταρυά δι. ε) (ΑΔ π- 
τιᾶπιις. Ὁ 

Πεπιοεῖςς ΡΒ Ι σαϊεηῇ5. 
Τέπτις Μαρηοίϊ5, ροἰγμῖ- 

ἤοτ. 

Βυτίς. 

Ερβοτι. 
ἙΕυάσπιις Πάτγῖι5. 
Εὐράου δάγη 1115. 

ΗἩξεροάταυς ΜΙ]εἤπς5. 
Ἡερεῖας Μάρηεβ. 
Ἡ εἰ δυΐςις [(ε΄θιι9. 
Ηετχδοὶιήεβ. 
Ηετπιῖρριι5. 

᾿Ηετγοάοτσυϑ. 
Ηϊετοηγτηις Οαγάϊληι5. 
ΗΙἤΠοιῖς εδπγαηὶς διέξογαϑ. 
Νιοοίζγαγυς. 
ΡΠ τους. ᾿ 
Ῥμιϊοσδοτυς ποτ. Ακτῖς. 
ῬΒγ]αγο μας, θυ ΡΒ ΪΆτοβιις. 
Ροϊγθίι5. 
5808. 

ὙΒεοροτηρι5. 
ὙΒιογ ἀϊ άς5. 
Χαπτθυς ἔγάι5. 
"Χεηοπιεάε5 ΟΠ ας. 
“Χεσορβοῦ δοοζατίςι. 

ΟΚΑΤΟΆΕΚ δ ΚΗε- 
ΖΟ07γΕ:, 

ἜΠΒίμες. 
Αἰεϊ ἀαπηας. 
Αποχιπιεηδς. 

Αηάοεϊάες. 
Απτείρμο ᾿βασπηπυῆας, 
Ἀρδάγευς Ποογ. 
Ατιοεϊες. 
Ατγιαπλεηδς. 

Αἤδηὶ ογαῖογεϑ. 
Οχοίης τβετογ. 
ΟΑΙΠοταῖεβ. 

Οερληοάοτιις, Ποογατὶς διά]. 
τοτ. 

Οττῖας. 
Πεπγοῖγιις ΒΗ Αΐοτ. 
Ῥεπιοοϊ!άςς. 

ΒΘεπιοῆηςεηες. 
πάγοι. 

Θοτριας Γςοπτίπες. 
ΗἰἸρροάλχπηδβ. 
Ηγρετάςς. 
Ἰίαις. 

Ἰίοετατες. 

1 Ἰεγπλη 15. 
Τγευτρι5. 

1γί5. 
Μεπείφοβτηι!. 
Μοίοη. 
ΝΥδιογατῖος ΤΠ σογδτίειις. 
Ῥεγραπηξίες σταπηπηδιίςὶ, Α- 

τι αγοθιις ὃς Οτατεβ. 
ΡΒΙΙα τίνι. 
ΡΠ ας, ἔξει ΡΕΙΠΠσιι5. 
Ροϊι5. 
Ῥοίγοτατεςβ Ατβεη. 
Ἀποτοτγίςαγατη Πα Οσαζοῦία" 

ται ταυϊαγιπὶ δυζζογεβ. 
ἘἈΠοάϊαςοὶ τμεΐοζοδ. 
ϑοῆφεηεϑ. 
ὙΤΒεοάεάᾶες. 
ὙΒεοάοτις ΒυΖαπτῖι5. 

ΤΗταίγτπδέβιις ΟΠαἸοςάοη. 
Τίπησι. 

Ζοϊϊι5. 

ΡΗΙΙΘΒΟΡΗΙ.- 
Αὐιἤοτεῖςϑ. 
Ατἰἤοχϑηις πγιηῖςι5. 
ΟΒεγῆρριι διοίςι. 
Πεπιοσειτας. 
Ηἰεγοπυπηι5. 
ῬΒιοηίςιις ἀϊαἰεειςι5. 
Ρίατο. 
Τῆςοάεᾶες. 
ὙΒεορθγαῖῆι. 
ἘΓπιαιῖ. 
Χεπορῆση. 
Ὁμοϑενο χη; ἔσσο σερείτεν, 

Ἱπάεχ Γιαλεμσ ργοίκχε εῦ- 
γποηβίγαϊ. 

ΑΝΟΤΟ ΚΕ ΩΥΟΑΥΜ 

ΟΡΕ ΘΥΙΒΥΆΟΙΥΒΊΙΝ 

ΝΝοεῖς Πιὶς νέας εἴ. 

σι ΑΕ ΟΣ. 

ΖΈΓΒΙηςς. 
᾿Απιπηοηΐας στα ΠΊδῖ, 

Απὐβορμδηςβ. 
Ατηΐζοτεῖες. 
Αἰμεπαυς. 
Βεπιοῆπεης8. 
Τῖπαγοῆας. 
ΒῬιοάοτιυς δίς ΐι5.. 
Ευτιριάςς5. 
Ἐαήειμίας. 
Ηετγοάοτχυς, ᾿ 
Ηείγομῖας. 
Ηοπιεγας. ἐν 

Ἰοδῃηςς σγαπηπηδεῖςι5,. 
5. 

Ἰοοταῖες. ΄, 
Ἐγῆλ5. 
Ριπάδτιϑ. 
ΡΙατο. 

ϑάρρβο. 
δίςρβαπας ΒγΣ. 
ϑίῖαθο. 
δυϊάας, 
ἸΒιογἀἰάε5. 

Μλτῖις νἸξογίηι5 
ΟΟΡΙαϊας. Ἷ, 

Μ. Τιμίτως Οἰσετο.. 

ΚΕΘΕΝΤΙΟΒῈΕϑἙ 
ΑἸἰάτις Μᾷπατῖι5.. 
Μ. Αῃτοηΐις Αστἰπηδοῖ 
Μ.αΑπτοπῖις Ματζοῖαδ, 
Ογοί ες διροηΐι5. 
θαυ Ηα ΒΕ ας. 
Ευϊυϊις ντῆπης. 
Οὐ] πλις Μοσο αν, 
Οὐ] !εἸ πιυς Χγίδπάς 
Ηξεητίςι διερβάπιδ.. 
Ηἰεγουγπηις ΠοηΖε {πὶ 
Ηϊεγοηυ πηι 7 οἸ ἔα, 
Ιοδοβίταυς5 Ολπηοσ, 
Ιοδπηςς Βτοάκξιις. 

[ΟΠ τις Οτετεης. 
ΡΑυὶς Τσοραγάυς. 
Ῥεῖγὰς νιδξους. 
Ῥοιηριίτας Απνδίδ 
διδη!δίδιιβ ΠΟαΐα5.. 
ἸΠεοάοτις Οδητογι8, 



] ΘΕΝΕΚΟΞΟ ΕΤ ΜΑΘΝΙΕΙΟΘΟΥ͂. 

ΕΝ ΤΕ ΧῸ 1 ΤΊ Ο 
ΝΠ ΚΕ ΙΖΑ, ΠΟΙΝΟ Φ ΝΜ ΘΎΗΙ 

δ. ΩΣ. ΜΜΑΊΒΒΤ. ΟΟΝΡΙΣΙΆΞΚΙΘ ἘΔ Ο,ΙΚΑΤΥΟΕ 
Ἐπ Δοήςιας δυΠὈαγρίμς 5. ὃς Ε, Ρ. 

ΞοὮὋς 9. Χ7.2Σ4 {Ὡρογῖουε ρβαπορυγὶ οαξαίοσηι οὐδεν δον ηρι ἰἰόγο- 
γΗΡῈ πος ἐπι ἤοο αἰτοῦ ἔοηιο «ἰαίηγης 6{Π6791 γι ῬΘΉΓΟΡνΣ 
τοηῖε εἰπσ αῤπία γα ἀε καοίο(ζεηεῖφης σπηρορανη [[π6 

“ἕλ σεηπία ἱπργοίβίς ὐπίσο ΠΑΥΥΑΓΗΥ, 4ηοηιααρηοείμρι 6Π172 
ΣΝ γον ΠΙΩ͂ ̓[ν»ιδοίας βοίῥ ει εοπίγι ηογο ΠΗ Ροίόηε, μοί] ες. 

Ἔν ὡς ΞΖ » ῥδηιηγ φηϊάερ [ὁ ἱη υἱοίπανι [παρ ἐχίΠηγος, οοῃζείΐος; 

ἤ  ΧΣΕΣΝ, ἐδ 4πθηι υἹἀΠΠ πε ἐριριαηὶ οὐ (0, αφιρί βῖριο (ἀεὶ βιξίμ- 
, : , : 

ως τὸ γος, [δά ον ρα αὐγηεῖε τ τγίρι ΧΆ 
᾿Ξ Ὁ ἀῶ ΚΟ οὐ τλς τ οορεγα [ρ{ {4 ῥοίζημα ἐμτογορηρεὶ βμονίρτ: τά ορο Η047Π6 
ἡϊα ργονιϊβίοηε γιθα υεγοδαν "6 σοπατη βεγατρσ,ῖν απκάκοία ραΥΕΥ ας υδηϊἐαεῖς 
218 ἹΠΟΜΥΥΟΥ ΟΊ: ΡΥ Δ ΟΥ εἶν ΟΠ791 ΘΟΥΉ771 7,445 Ρο ϊκούαν, ῥομα Ρά7:5 γρμίτς μάγαίαπρῖς 

εἰοὐϊς αῥεἤει, δ οὐπ[ὀηηοηα [Ρ6ς [6 ράγἢ ςεγία οἤομάογοι. ΠΝ η ταριθη ἀεβογ ἀπά 
ὑ ἐγαύαγ, [ρά ολίπκς οοἰοέζἠς ορερῖβηδ {ΠΑ 11] ΣΉ] ΠΟΥ βοΥΪς οἱνῖδη, τορι αἰκογῖ- 
"άρ βγοιἰϊοπίαηι, [)εο; ορε.ριακίηιο, πὶ βοπο[[ος σοι τη ργο[βογαγο [οἰογοῖ,οο- 
τεθηείι ἐχίτηρι. ἰτα; ραπείο ρο[Ἐ τιον Ατηρ, οπερι αα ρφη [ει γα ϊγθηῖ ορεγα, ηϊά- 
ἰά 1) ̓οηγ [ἰαπου τ ΟρΉ[ΟμἰογΉ)1 σΟΠ 4 ΉΙΥΕΥΕ βοΓΉΘΥΑΤΊ, 17 Θπηι ογάἤποηι ἡ μὶ ἀρεῖς 

71 ο}. υἱάούαεην, ἀρ οββι τα υτδιορθαηὶ ἐχορνιρίο α Κ βοτογϊοῖς ἱπείρογενι, Ὁ ΟΥϊ- 
αὐὶς [Ὡϑίμηρέγερι. Δ ἄγιοῖα ορογὶ ρηαμπ, Γἄτο ἀγάογε βγος δὲς πορο  771, ἱ ΟἹ 1714 

Δ. 410 ἀητὸ ἀἰμογ[ις ἴῃ ἰοοῖς, ἀἰμον ις δὼ; εἴα ἀἰμενία, ἴῃ ἱμεοῦ βιε- 
γὲ δεἰϊια, [γε πιγα [ὀχίαρι βοδάονικάονι ἐχρεαϊγθητην. Ο κα ομρε σα βηερι Ρορε-. 
π, περάμηι αἀμοηϊγοηῖ ἐά βη6 φιῖδης ῥὶοτοηιη πο ορηϊτοπάίμς υἱάοῥαίηγ, "16. 

Το ἡ 6 νεομσ,ἄο φηο ἀητὸ ἀἰχὶ, νιαρῖς ας γιαρὶς ἀμσογὶ σαρῖι, ΕἸ οπῖρι ἀο εχ βούξαεῖο- 
πη δὶ βιέξα ηἰριἐρίαηο ἀμῥίταθανι, ματι οτει ἐθρηρησ ἰαθεμοίην, (σ᾽ πμητὴ [αδϊπά 

σίογες γι αγ ΓΗ ὕποΥ ας, [δ ραπίμίενι οὶ άητε, αἰναρι νη] γάτίοπορι ἱπεηπάδρι 
δ μοαῤα, δίομε ἰρίτην βοιίο Ε]ογατίάπο,ομηι ἀγηρογα σωρ  6ι ἱμ ΠΠεηεϊ,γοτα σμγγοης 
πρρρς Ἔχ τἶτα ρετααρι γεβ φηο4; απηϊτοπάηι,υε [[{ΟΥτ6 ΓΛ ἸοΉγ [{εῖηὲ ποη βο ον, 
ον αἰϊρρρεηοη ηεῖμης ἀρ ον αι [Ὀγ]ρεογοηι ργο {0 εάογενι. διρεμείατα; ἐγρο [)1ο-- 
ἢ ἰἰϑγῖς, πος παπο [Οἱ Ροίμθγ 471, ἐχίέγεηια [41 γιάηηδ ΠΙΡοα, «ἄς “ΖἽτἱβοτοίονι 
δ ιργεὶ; ς᾽ Ροἰϊεῖρα οἴρνι Ο δοοποπεἸοἷς, ΩΜΟΥ̓ΗΡΤῚ ἰαγιαμάμηι ας πούς Ῥο(ομητην ὀχορ- 

γίά,ἱη γεάηης [ὩΡρ[[.δὸκχ Γαρτηῦ [Ὡρογογ ΔΉ [οἰ ἱα, τη βυ ΓοΥ ορίποηδ οἶκε πὸ 
᾿β χϑμῆς,ἀμορίμηι οα πα φἀ ρεγβοϊοπάπνι [Γ᾽ ηγ [Ππρρ ἀοἀογαύαηγην. ταὶ (ΟἸ ]σοε 

ἰΐοος, [ν᾽ Ὁ 1 ΤῊ 15 πος 4ηἴ6 αἰϊφηοι φιθη[δς πούς ργον ον 5, [δα [αταἰϊφας ἴνι- 
ἱπριοηἰῖς Ργοὐιῥίεη, ΟἸΓΠΉ5 ΤΉ ΓΓΟΥΘ ΉΟΉ βοΙΗ ΕΥ̓ 45. Ο μιφῃς ἐμοίμεϊς, οἱ (ΟΥΡΕΥΟ [6 

Ὁ ἰἰοϊεῖς ρίανα (σ᾽ νιαίογα πούς ἐρηρεγ ΕἸ 6, μαεποῦ {οἱἰῖσοῖ ἐγ αζέατηο αι ἀη16 ρα: 
ὅος, 7σ' ἀπο» ποηεάμι υπίσατος, ἸπτοΥΉῖο. Αγ  οτοἶε, σον [ {Πρι αα [)]οηγ {γα ]: 

᾿ ὩΡ1064, »ηἰῥὶ “εβαίοῖοο, Δήογί Οὐ καάγαϊο,ημάϊα οοἰογίταιο ροιηῖ, ραν νι ἐα 4 πη 
δον [τά ἐγ η τ, μι βαΥ ρει θά 44 ργοἶο ἐγ απ γιαπάαηαα,οΧ ΟΥρΈ, Θ μα 2 

[ας {εἰϊοῖίτον [μοοοίίμηε, Ὁ ἀθ ορέγο ἡπάτην αὐ(οίμδιάο ῥομα [}05 εὐ ,6σοε ποη [6 οἴ ογ 
ἡ γδαἰ 1 ΉΓΗ771. ΡΥ ])Ρ11771 ΦΉ1721. εἰγατος ἐΠϊο γτοης ἱπηαίοιφάιιο οὔγηίτηγ: οὐάμο ροΐΐ 
Ρ᾽ 4πο4πὸ ὐνὶ οοΥγ]ρίογ. "δὶ ογΊ6η ἢ μἰ,ἀ6 πο γποάό εἰϊχὶ,αοΥΙΗ 5 ῬΙΟΉ ΓΟ (κὐτε,ι1- 
μη ίφήμ [Πρμπίος γιάρίς ἐχάρη. δ᾽ δά τἱ απτο τα μῆς Πμ04Π6 ἴῃ ΟΧΙΥΕΊΊΙΑ [γεὶ ἱμέΐα, 

θ:; 

-- 



ΙΝ ΠΥΘΝ ΑΛ ΟΜ 
Τ ορς [6 Ἰτογ ΗΜ δἰστὸ μυγχόμῆς γΟΉΙΘΉΗΜΙ εχ ἰδοι, υἱγιδηεφ; πο τς ραν σονν οἷος. 
γατίς, αηῖπος αὐ γοἰϊφηῖας ορογῖς ροΥ[ρη οη ας γΉν[α ἀοςεηα1:; ἐξ) ]οἰτ4; τά ταράθμις 
«ἀοχίτηγη Ρεγάμοανις. Θ 7) ἰσοῖγοο εἰδὶ παΥγο, Οἱν αγρἰ βίρνιονυῖ ζσ' ἐρε ζσ «ἴῃ 

ΠΣ υἱάραι, “μάηι αἰ οῖίο ΡΥ ον βς Με οχ(οίμεγς, 1 Πρ Ργα(ᾳεγεῖηι γοῤπς πα ποπὶ 

μπὲ ποτὶ «γῤρημγη ορι ομιγε “Ζποφο ταἰϊοοη 14} Ῥηάη ΓΟΉ ΘΓ], η6 6 4) 4 ηαη 4ηι- 
ρῥίμ οὐ[[αγὸ οδ[ὀηεὶ ΖΗ ΠΗ υἱπεά [μὰ ρκέξεσι ἰορη[ αγο, ἡ ονιίμμο πολλὰ με- 

ταξὺ πέσον κύλικος ὶὺ γείλεος ἄχρου: γμμέτο γιαρὶς ἰη {ΠΠΠς “πα ἰοηρ ἐ(βίη10 ἰοοΥ 7 ἱμίερος 
μαϊίο «πος (μη γοριοῖα υ αν ρθη ἔογεηη οαβύπο εἰἰδοίπα! α πούς ρο[ηρε, ἱρκον-ς 
ταμηε οοη Πα Ὁ ργονριῆα πο γα. Λίες ὀσοίηηο γιὸ πεχῖφηε {ἰ|ς ἐπαμ Περὶ, μα φινάς. 
ἄανιτυι Τα ξιςογειι πςοβίξας οοορ 161. ομἑπες Οἱπομῖς ομηι τα ορι ροΥ τὸ [)ν Ὁ ΤῊΙ 
[ρη φογάξι,ριο εἰδὶ αγέίλης αὐ τιέζμρευι [ὀπεῖο,ἶεα ἰἰῥόης ργοβέεου. ΡοΥγο τι ῥὲ 
οὐ» (δῖς, ὕγομῖοΥ εἰδὶ ἐχρομᾶ φπίά ἴῃ ἔας εὐϊείομε ργα[Πτογιρι, οὶ βοΠΉς ργα[[αγὸ (- Ὶ 
πάτη {{γ, ργῖρηῖ Ἰὰ ορεγάρη ἀραΐ,υς ἡπα διοραηης Ὁτογ4;, ᾿κοδογεης βάτον, ζσ' Ἢ Ἷ 

τίσις βίμεσ, ἀφ ἐμαὶ ΓΟ ἐζογιμς ΣΙ Ω βαοἰ βίνιε Ὁ αἰ ρομείβινηε γέ. 1 
ΡΥ βηιάνενι. [λοϊμάς, κοηίαηια ἀοὐἠβιννεῖς ᾿οννηηῖν. πο ράποα «αἱ ῥημμς ΓΟ ΟΡ 01} 
ἀαείοπενι απηοίάζα σορηρογ εὐα,,6α 4η04; απ ροη ον ῥμς οοπ εν [ἐπ μὶ. Ομϊᾳ 

ἔγρο [Κ᾽ Ἰέζογίμα, Μήκγειας, Βγοάφης, [,εοραγείμα, δῖορβαηης, ( ἀρεεγπδ,,ηι ΚΓ αγίαν 
ἰρέβοπηρι δ᾽ Ενιομἀαιονη ἐἰδγὶς ποίάγαηι, αἰ ρεητον ἐχοονρ. Ε Οἀρηογαγὶ ἰὲ 
Χγίαηάγι κσ' ΝΥ οἶδ ὀγῖς, κα αηειοὶ πούϊς (ὰσ σο[όγαρε,οοαίδ αεἰβιῤπ. δικιά οι 
ἐχ ἱητοΥ ΡΥ ΟΓΗΊ ὉοΥ Ποπ]Ρ. οοπἸοξζηνα ἀοργεθροηάογορι, σ᾽ ἐρ (νη οἸεῦ [ηρογιοΥῖφ.ς 
ἡπηχίὶ. πέδον ἰοοα μ πιμίτα ρα βῖηι οἸΓΑΉΓΗΥ, ορδι αἐβεέζα οἤρητ, κα πιο 

μα, ΓΉΜ ΡΕΥ οὐϊ47 [οι γοοςαμι. ΠΥ ΟΟΙΟΥΊΣ ὍδΥο αἰ σεητον οορ μές ΠΙΓΟΥ, 

ογάτογη υοἰμειδ αὖ 40 Ὁ δῖορβάμο οάϊτηρι, ΝΥ οἰ πὶ [{οογατοῦ» ας Π)οιο[ἢε 
δεερβαηὶ Γ]ογοάοίηνι, ΤΡπογάϊάοηι, Ρίατοποηι. []ϊηφ; ἀπκὶἰὴς καϊτμς [ρηάηιὶ 
οεομΥΥ ΘΗ ριθη ας, οογγοόξιορεῖς ἰϊϑογεαιο οἱ 05 [70 εν] 6: [1 κάθ} εἰμὐ τα 
[μρεΐία [Σὲ οἤξγγθηι ἰοοα, (δον αι ἴηι Ποίαν ἰφγο εἰ τος εἰ αἰΐοηας εἰ εἰς 
ἐεζζμγάς ἐχρο{αῖ, Ἰη 440 ἐΓαηι βίοΥΑΥΉΜΙΦ; ΟΥ̓ 1Π791 ο τ δά ]ΟΏμ71 γατίοηοῦη γε 
τῷ; αἰια φκα κεἰ (ὐαοὶ τοχίης ἐχροίϊεϊοπεηι βισογεηι, κἄϊοοι. ϑογίρεπηι εοα 
ἡπιτῖο πηι ἀμριακχαὶ ραη,οῖκ {ἰδο ] 50 Ἵ παλωμῶν χορακτῆρες ΘΧΡΟΜ ΜΉ ΓΗ Ὁ 

“δοποηῖα Ῥονιρ ες  ριαίαις «πος »εεγαῖ, Ρο[ἐα ἡπάτηοΥ ἀῖος ἐγαέξαικε «αἱ 
ὀχαγάζος 6τπα ὑϊῥίϊοιεοα παΐζς βρη; 46 Π0|20 (οἱ ρει, ἄο [)Ἰπαγοθο,ίε {λον [ Ρο 
ΔΉ ἦς εχ “ὙΠ οἐοἰης ργαοορεοηιδης Αγ ΓΟ: ογατοΥ αν αἰ άἸοοΥ, (σ᾽ ἀο Γίἰαογεῖς εἰσο 
εἴοπε. ])εγμ7η1 ὁΣ]άγι [6 χτΗΣ «ςοοβΙ:, πο ἐχνης ΠΟΉΘΤΙ ΡΥΙΟΥΑ ΟΑΡΙΓΑ ΓΟΉΓΙΠΘΉΓΗΣ, 

επρρ [Ὀγὶμσ αὐἰμοηι Πϑητ,ηοη ἰἰοιεῖτ ῬΗ]θ] δα ΠΙοηοη1 ΗΟ [ΠΥ 4771 ΟΠ] ογηρ  ηΣ (ΟΠ ΓΟΥΥ 
ογιομεἰατίοπες ἀμεθυἐατοτα; πο αἀποταιας ἴῃ Ποίαν ἰἰφο εν ϊα ῬιαθΉ ἐΧ ἢ 

οοη δ εζιη, η 6 γογ 6. ὅθου (4091 ἰρί την ἤκς ὑγεπ βοΐ  τορρογε ἀἰαϑο,οπρι ΡΤ» τον [} 
εἰοσὶο, σ᾽ ῥμῖμε (δομηαἰϊ(ηι: α»γεἸ ΟΥ̓ Ῥ16 ρο ΠἸοἸτατΊοπε: ἰΐρμι) «πέίαγῖο. [ἡ 
Μνορεὶς ἀκού. ἐἰϑΥῖς, ιῖππρας ρυίρημηι πο δοηοβοῖο ἴῃ ἐμεονι ἔχοι, δὶ Ῥ16 μέρα 
ΤΡηογάϊάϊς, Ρίατορῖς, Πογατῖς, 1 λοριο ]  ομῖς, Ὁ αἰϊογ τ 451 οἰλάηΓΗν απέξογηι αν 

ἐϊοπ 5. 7᾽ ἸΜΓΟΥΡΥΘΓΉΙ Ὁ εγΠὮοπες ἀο[ἐἸτποδαηι, οοηϊοέξαγὶς ῥίεγηηις; ας εἰηεϊηατίοπίν, 

«σομαηηι βατιποη [πᾳ το χης η 0 ἐμ] άρης ἤει ἐϊῤγαγίογ 771 αἰμείηαεο; [6ά 1 ποία :ΙΟῇ 

ῥμιπον Θη1)71 1791114791 ἰἸοοΉ 14 ἴγι το μη φὶ ὐάγραάγε οἶμαι: ἔτη ἴῃ οι (Οἤ- 
ἐαεϊομην ρεγϊομία {αῤϊγι ρο [5 οεη (αὶ. γκα ἐεογῖς ἀπίορι ρο γορεις ρει τγαέξαιηδι ., 
γημέγμι ἐκ δεῖς πο οΥ11, 4" ΠΟΉ ΓΑΓΗΙ 6 ΜΙ ἀο ἴον σοάϊοε, (ο( αὐ ἱπεοέξίονε ομαμ, 
ἐῤγανῖο ἐχ(ογίρτης ἐγαῖ. 41 υεγ[οπες φποα αἐτίποῖ, ΠθΗ βει ρεῖθι ἐαρ πῃ ΟΥ̓] αν 
ΟἸ72, σ γάΤο το χη ὁάς ΠΟΤ βοτη 6η1. μαρ ΟΡ ΤΟΥ αεἰρεοιίμηι ράμοα τη ἐν αἀγιαγος β 
φίπεριποΓαμι: ποημίία εἰἴαη: ἴῃ ΠΝ οίαγμηι ἰῥοίϊο «πρὶ. 7η {44 ὉδΊΠοπῸ “ 

ΠΠ 



ῬΕΒ ΕΤ ΑΓ Ἷ ΤΊΘΟ ΝΠ Ὲ-5: 

Ἡβ ἰίσογο οἷαί {πεὶς [5 υἱάοῤαιμν, πα τ ἰρ[6 υεἰ ἐη σομΓο ΧΙ γῃραβες,υεἶ κά ογα 
«ἀἸοοος,ἱρέογιδης ἐχρίϑεγε. “ἀοχεγοιρτι, ἡ ποπίαηι [πάοκχ ομῖμσς; ἰδγὶ ὑγοηῖς 
πμράίαρι [γπορ: εἴ, ἴηι νερίεὶς οἰμδάοῦρ ἸητοΥρΥος, Ἔα [Π ριαμεὶ, ῸΣ ἴῃ ΠΡΟΥΟΥ, τα 15 
'σ οἐἱάηῃ τοι, σοημίγονι ἀἀάἀοηάμηι 16 Πμ θη αΥ ΝΗ, σ γι ΟΙΩ79 (σ' ΓΑΙ] μΏ2. 
λαη (σ᾽ ΡΥ οῖρηα ομΣηδᾳ; ἐἰδγὶ σαρτ4,ηπαητα ῥγομίταῖς ας ρον ϊοπίτατο βενὶ Ρο[εὶ, 
πγὐϊς δ οχίη ἀξ ρ ΓΙ, μαγοἱη] ἀρροπεηαἱμάϊοαμὶ. ΕἸσοίμηι,Π)» ΠΤ ἀρ: 
ἰγβίρηο, ήα ἴῃ γος τοῦιο ρα Εἰ], υοἱ ροιῖπς ἐοητάηι. [5 φηϊδησ σοηβοϊοη ας πη ςσ' 
γομὲ τορη ρους [Ῥατῖο [ὑρι [45,7 σ' νεμίξα Ἰ{πρεγ ἐχρεγῖ σαμεν, [ῥόγο τὸ ἀοέϊοςγηε 
6: , ἴῃ ἐς ηα οοπέος (τ ἀ᾿λημμῦη ΤΉ 6 71 ΠεσοΥ οι, [χολ ο ρεβὶ ἀαγηγος υεηαριργα- 
γε; 4 μία, ἱρ{ες Γ)]οηγ [] τεγῥίς υἱαγ, σοὶ μία, αὐτάρκης αὐ, ϑοφπ φύσις, οὐτ' ὧν 
γϑις, τ᾽ ο ἔρη»ις,αὐα, τητος ἐΠ) χραΐίςη 5.,ἡ πλέςα μϑὺ ξχιτυϊγοϑου(ᾳ, ἐλοίχιςα ἡ ὡ- 

ὅσα. διηὖ {πὶ ὍΟΥΟ ΠΟΡΜ]Ϊς βΑΙΥΘΟΙΠ]Ο ΟΠ ρας ῃ ἰκοορι οκῖγο υοἰμογίν, ϑγάπες 
τμ Πω βεονηροι οαη 14. ΟἿ ὀηῖγ ἐς γαρίτων [τ πϑχησρι ἐπρεδις νεαηϊδης οαρίαηεγεά. 
16; υἱοὶ βίη; ΠΗ ὍΘΥΟ τη κ ηη14702 ἐγμεῖρες ἐογρε ράγτεηι η υοέογίδης εἰγαγεῖς ποδὶς {σ᾽ 
ὙΠΟς γεῖρμί. οοἸ»Ἰ ΙΝ] ΟΜ ΟΥΙΣ, ΠΟΉΜ6 ἱμργαϊηΣ βιήγενι, [αἀαίξεηι Ροίη5 μαι «ἀ 

ἡδιης ϑοηοβοὶ σίογίανι γοάμμεαγο «οἰκο» ὃ [λεϊπ ες πα καἰ κα ἦος περοιίμηι 
ῬΥΌΜΟ Ἔγαϊ ΟΡ, ΖΗ (σ᾽ ΥΟΉΙ ΡΙοὗε ἐμεοίρεγοι, ς' «πέζογίταϊο {μα ὀαηάορε ἐπογὶ 

[ρι,φποριμάι ΠΣ Ροτμ οι αρεϊογοιξ [71 πίνε πο ογύο αἸςαηὶ ηποά γος 

᾿εά 65 Γηρρ ἀοέΐγίπι ργα[ητῖα, ἐπρη γουηηι ἐχρογϊθητῖα, οὐ Ὁ ἀοέἠἠβιρεὶ φηῖφ; 1π- 
ΟΣ 4721 {24142721 φαἰγηγ μη, σ' Ρο οΉ 51» φιοπαγοα (ΟΉ[Πς ἐπῖς σαμάίσαηι : ηῖρρε 

ἡρυταρμαά ΤΡ πογάϊάονι Ρογϊοίος, σϑτενὸς ἡ πων εἶ γναΐνα! τε τὰ δέονται, ὶ ἑρμιζωυ ἀῦστι 
ὅτα, Βγφίογεά οἱ υπηριο ργφοϊρηὶς ὑπῖμδ τογαὶ τγαζξαεῖῥ, ητε αἰϊφηοι ἀηηδς Ὅεγτο- 
ἘΜ Πἀο)14; ΗΟ ὙΘΟΟΘΉἑΓΗ00 οἱἐ ΟΥ̓ΩοΟ ἐο ΧΗ β6γ πος ἤημμίσαγίς, κα φποιεηα ἐμ [πμ. 
νι ἐδ ἐρ[{πε5,ΓΠ621 ΟΟΤΟΥΟΥ ΤῊ ρα  ΘΟΙΉ]Η ρεγείηογοῖ ὃ ς τ γιάῖοῦ ἤμεῖηα ἐογρι ρβάγς 
εὐΠοιρεοοατηα Ργογιάηάη,1 4 6 φηο; σιαρῖς 4147: αἰ ΤΣ ΑΙ ΥΟΜΉΤΙ ἀοροίοῖε. 

Τόγοην δος εὐἰα ἰρίμμ5 ἀπ έξογῖς ἀϊσηϊεαρτομίμσ,υε ρ (6 πο], τάρτα ἐ[} ργα ἐπεάν υς 
60 [ίεγε Φ ράμοα αἸΠόγογε ργαίἝοι. Εος ἐάπιθη γθείσονο ῥὶς προ πον, [εἷς (οἱϊέίανν 

Π : ποἱ ογαιογμρευοἰ ἐγ υοἱ ῥ  ΠοΥ σου γναῦσιν α κρίσιν [ἴπ ῥηῖκσ ἀμ έξη οὐράγάγε 
γε Ήγ, ΘΉΙ, Οἱ ΕΠογ ΓΙ πη αΡηἰάΤΟΥ6η: Ριμάατεϊ, ςογατῖς οβε ἐσάκαίοα "11 Ρέπηΐξ, 

πεγοο ἀἰαΓΉΥ 71 ΠΟΊΑ βοτο. 471 βΆ6 1 ποραγματιχὸν [π6 1 λεκτίκθν τόπον [ῥεέίε- 

( μά ἴῃ ῥ ἡ οΥἹοῖς φηαρε τη ογατογ δ. αδο ἀσοηγαίο αὖ 1]10 ἐκ αν»ηἸ ΑΉΓΗΥ ογιρῖα, οἱ 
; 4ηϊρία οορί αγὶ ρο (511 οχ ΗΠ Γ]Η5. ΟΗΤΊΩ; η λεκτικῃ ἰδέα ἐγ [[πὶ ῥγάοίρμα οογ-, 

Πηοηὴρ ξουντα, ἱμομίσητου ἀοοεῖ μα ἐπε τη [αὐ ἰηεὶς αἰ ξἰἸοηῖς πούρια ΤΡ ηογάϊάο, 
Ῥη]η τοηπῖς ἀπέζογεῖ γ {4 ἀρ ἀογοιηντ το φρῖδ οὐ (ογματϊοηῖϑ γμοαϊερι ἀ]σοννα σο- 
ἢ, Τργαζγνιαοῖο ἱπογοαίηηι, ζυ" α Ρίάτοπο αἱ4; Π{ογατε ἐχροίϊηνι, Π)ονο [βοπος 

1279} ἱξά ΓΟΉ [ΠὩ ΡΜ, οημΦ. 7 σ' ἀπο {σ᾽ ρΉ{} {6 μον {εεΐα οἰοφηξιῖα ρμαίριαηε 
ΠΥ ρμοΥ. Τ ἄσθο [ὶς αἰδα γη οοεογῖς απ έζουθ. τῆι ἐπι ροο{!, ἐπι η ἢ Π οΥἱα, ἐπέ σι 
ογατου ρίαν ρει ἱποῖς αβογηηῖ. Γ)ὶπαγοὐι (απε υἱτα,ζ- αἰτοῦ τγαζίαεες ἀο1)ε- 
ροηο κά. “τείσανι [βοτάνι οομάπομηι ρίμγίρινι. ὙΤπιενσο, σοπογοίδ 1) γῈ 
ΤΕ ἰμης Γαηεἱ Οἰτὶ ΠΟΥ ΊΜ771, 4 ἴ6 γηάρη4 ἐΧ βάγί6 ῥγοξεέζαρι, 4776 ὍΕΥΟ ΡΥῸ Μιεκ 

"αἰτατὶς γεοάμίο αἰσθητοῦ ὀχροίϊεηηι, ἴηι ἐμεοίανα γαῖ ἀφοῖρο, 7 ' ὉΓ Ωρ 1,105 1π 

ἄν; γεϊρηί, οονριργεερηἸοαηεἰΐς σπάμίγον φαϊπηάγέ ρεγρο. Ομοά οἱ ἱκομίρητιης ργα[άγε 
Ῥ δ ριρνο βογαρε εἰδὶ υαἰοιζπονι, ςσ' [εἰϊοος γον (οτος, αὐ υπΐοο ῥομον 771 ο-- 

πη1πηι [οητο, [)6ο ορί.νιακχῖ!0,αγἀοητ 4ἼΪΠ10 ΡΥΈΟΟΥ͂. Ἐγαποοξηγαι ΪΝοη.δερτονῦ. 

ΘΙ ΧΡ ΧΡ ς 

() ὦ 



ΙΝ ΘΝ ΘΑ ΘΜ 

ἘΕΙΥΣ.. συ Εν οινς 1 ποτ ο ΕῚ 9: 

τ Ἑ ΠοΟΙ᾿ομΥ Πί τοπΊο “τς ΠΊΟΠΕΙῚ ορογιαῖς, ΡΙογαα: ἰαπὶ ἴῃ ργα αι οπεδάποθος 
Ὁ 1ΠΠ| δ αι ρ ΗΠ Τ αἀπτ ἰαπὶ(ππεοχροῖτα. φααργορτοῦ οὰ Εἰστορειογο πη εἴης 
ἢ) ὁ “εἴπ. Εὰ ετσο ἀππιταχας Πὶς γείεγατη “πα: σοπηπγοάᾳπα [δὲ Ιοσιτπ ποῦ Παθι 

: Ραρίῃας ἘχεπΊρ]γίιπι αίθιι5 πῃ μ4ς οἀϊείο ποία πλιὰ νί!. Εογατι ργ πλιπη οἱ ἯΙ 

ἡποά δ Ἀοθοῖτο δῖορῆδηο σππηρτίογς 1] ΘΥΠἢ τοπλο 1 ατοτία οἱξ οαἀίταπι, ΔΠΠΟ 1547.4 
τοταπι, Θά αὖ Ηξητ. διερῆδηο ἴῃ οαάοιη ντθο ΔΠΠΟ 1554. 91Π| [το ΠῈ Ε[Ἐ πα ΠΠπΠῈ.τογτίαηςς 
ηιοα ε Μεάϊοορα ΒΒ] οι ποσὰ Ῥοττὶ Ν Ἰξξου! οροζα ργοϊαταπι, Γπιράπη! Ιοαπηΐς ΠΤ Ογπεῆίοςς 
Ρἰ5 Ἔχαγατιιπ οἴξ. [η ροίγοπλῖβ ἀπο. τῖ5, Ζι ππης ργίπγαπα 6 Τα α τἢ11 Ὁ Β]οτιοσα ἱπ ρεςς 
δΙϊσιπιὶ ργοάδιησ, ἰογίργογιιπι σο Ἰσιπὶ ραρί Πα5 1 πηδύρίης Ποῖα 45 σεπίπλπ5. σιοᾶς ! 
ΠΟΠΠΠΟ ἃ ποθὶς ἐβέζαπη οἰξιντ αὶ ἔοστς ἀς Πάς ποῆτα ἀπδίταγοητ, Παγιηι οἰ ἔγαγαγα πάϊς 
δάἀςοάϊοος 4ιος (δου {ππλι15,ροΠ]δπτγεσαγγεγο. [Γετπαπαίοτιρείς ΠΡ γῖς ιοβ δά Ποίξγαιῦς 
«ἀϊτίοποπια ποῦ ίς δἰ δίτος ἰαπη ητο αἰχὶ, ἢ Ἀ}]} Ηἰο γερεζαπα που ταπταγῃ δά ἤδη, ροίμος 
πλοτγαξξατα, αὶ εἴς αὖθ δ Ἀεκτιχὴς 5 Δημιοοϑτένους δεινότητος, ρτατοῦ Ἔχέρίαγ ἃ Γιά τ εο {0 "ἢ 
Ροάϊταταπ,, μα 6 πλς δγοιιος ψιαίατη (οἰἸε 45,785 ς Γ,οἹ] πὶ Ογοτοπῆς ΒΒ] ουΠοοΔ ΗΙ 
ΤΟΠΥΠΊι15 ΓΟ ΖΘΙΠΙ ΠυιΘ Ν᾽ ΘΠ οτ 5 δα Πος Π οι τ 4 645 ρΙ οτος ἰπ Ἰοοῖς ὃζ πηᾶσας, ὃζ ἴτὰ ἄ6σι 
τατας, τ ἀτοποιγρὶ οἤεητ αι ἃ ἔχττομή. (τα Πρη]ς Ηἰς [| ἱποί (ἃ γαροτίοβ,θα πγθπίπι 
τὶς γε! ἃ ποίγο Ὄχεπιρ γί, νε] ἂρ εο αιιοά δά ποίξγιιπη σοῃτια]πιις5,Α θοΠς, αὐ νῖγο αὐτο πη 
ἤπτ, Π Νοταγαχα ΠΡ. ]]0 ἐχροηίττ, Αἀοτγήϊποπι σποά ατείποτ,σοτογίς τγαξξδείθιις ίατσο. 
τποπίθης ΑΠρΠδτι5 6[Ἐ Ιοσιι5: ρο[ξογίογας νεῖο σιπνίδγι5 Δ ἀπ ΠΙ ΠΈΠτ,Ποη ἡπ1απὶ ἄςθοθαγ 
{εἀ αιι4Πὶ Ροτοεγᾶτ,ίβάεπι οσεροῖο. Ὁ ποα πεοείΠτατῖς ουγατιι νῖ σοττίσεγοιατ, ἢ σαιαϊοσ 

΄ιϊ υΐητα ν Πἰπο ραρὶπα σα πίταγ, ΠΠ σα] ἐο ογάϊπο 4110 δζ ροπὶ ὅς Ιερὶ ἀοβοητ, απ ἀρ 
πὶ. Ιη Τπογαϊί ἀϊς οπαγαέξογε,πος τα [λα ἢ τς (οἶα νο]αίτ,ν δ᾽ ργο!χίογα οἰταπταγίος 
γα] νογποποπια (8 τοτθηταπι ας; τπὶ φαοά {δἰ τιπο ἐοΠἸπα πάτα οἴδε,ιιπι χποάν: 
Ια (Ἀεὶς Ιλ 4αιο! [6 πὶ ἰπ πα νογίοης ργβΠοτορογαπι. Ῥτγαξατίοπος νογο, α5 {πα 48 
4 οὐϊείοηϊ ργαπλῖπτ, ρατιϊπιίιο Ιοσο, ραγτίπη η Ποστογηίοης ροίιΐπλις : πο 415,11 ἔιέτα 
ἰάποη ΠμΠοτ, τι]αδοσὶς Ιαυτάς ἔς α πο ίς ἔγασάδτιηι αιογογεῖαγ ς Πΐστο πιοηδάιηγα 
χίπηιις, οέζον. ΤῸ δα χαὶ θοηΐα; σοπίαϊς, δὲ λὰ σοτογα ρτὸ νἱτίδιι5 Ποῖ 5 απίπιο, Ππρι], ΠῚ 
πἰθας ἔλιιο, γαΐο. 

ἘΡΡΙΓΚΟΣ Ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΜΒΡΟΞΊΨΕΙ 

Οδεῆω Σέλξα τω τῷ μεγάλου ν᾽ Κι τῶν βασιλέως πσοὺς ) 

αἰωῦ Τὴ Ἐνετῶν γοοισίαν τρεσξάυ τῇ, 

4 περαήφῳ. 

φΠΕΛΘΩΝ ρα (υρὲ ἀφικόμϑυος ογζῦϑα,, ὦ φίλη μούσεηςχ ὑν 

ἐνὴσ φϑν),ἐχομεισοίμιζον βιξλία ἀῆα τἰραινος τω Ιταλίᾳ φίλων διέ), Ἢ 

Ὁ τέως μδὺ ἡχούμω μείζους ποιζοϑαι Τὶ κἰ παοογέσᾳς ὧν ἤμῆεν ἐλητελες υ, 
γιοῦ ὃ παρ ἰὐτοῖ αὶ μείζω Εν ἐπαϊλιών δοξαιϑμος, ἐχεῖγον υϑὺ “Ὁ ἀσὶ 
δῆς ἀγα κα)» ἐμαυτῷ ὃ πολλξιὼ εἰκρισίαν καταγινώσκω. ον θεοῦ ἴο!ς διλα Ν᾿. 

οἷς ἔπεμψεν ζῶ χῷ ζῦτα τὰ πῷ Διογισίᾳ συτίρφιμιμαΐζᾳι, ὅσω χαλλίι 

ζούτῳ χαλεπώτεροι ἀοἰσκεοϑει οντα, ὁ μολογως γὴ Δία τῇ παροιμία. χαίτοι ἔχφ αϑὺ αὐτὰ 
Ἐρῤρίκος ὁ Σ χριμγϑος,αὐὴρ οἰ ὰ πολλὼ μϑὺ ἡ ὀῆλα πϑυτὺς ἔπανε κρείων, ΡΣ Ἀ πἰω ἀσοὶ 

διὺ εὸ ὁσημέραι αὐθὶ πίω “μπαλωών βιξλίων συϊκομιδζὼ ποιζται ̓  χαὶ ον, τω τσ μουσι ἢ β 

“ρυτὰμείῳ δέφεοϑαι «,ξιος" δυλὰ γραφικῶν εζοτημῶΣ γίμᾳ ἃ ἔχ Δινονεσίε αὐπέγραφιὶ ̓  

λαίζὼν δξωω ἕν ἐγὼ, εἰ οὐχ, ὅλως αὐα δ) στηΐζον ὀγ,πολλῶ γε ἀκριξέφερϑν »φαφὲν, ζῶ: Ἶ 

τὰ στευτάγμαΐζῳ οὖ ἀφανάκφαϑα, ἔχ: πλείω χρόνον οὐκ εἴασα" πᾶσι μδὲ Οἷς φιλομαθῶς ον, 
χρέσι γἀρίσεοϑαι οἰόυϑρυος, ἐκείνοις ὃ μάλιςα οἱ ξένοις χαὶ τοϑαδόξοις γα οϑεσιν ἀκούσμαι, ἣ 

“ἱ "ὃ Τὴν πϑύτων ἔγρι τίς “οὐ ρϑαδοζότερον εἰπάν.ἢ" Ὁ τῷ Διὸς Τῇ φιλοσόφων Πλάτωνος 

με καϑοιτῆεοϑαι . χαὶ κάλιςα οὐ ᾧ αὐτὸς ἑαυπῦ χρείηηων δ᾽ νομ(ζ6}) ;λέγωϑ οὖ τω σὲ : 

κτήξα, ον τλϑτες αἰ πὐρεκπεπληγμένοι, χαγόγα, ἑαυΐρις πασῶν ἢ οὦ τῷ. λθγω τἰρετῶν τέ; Ἢ 
τίϑενπι 

ε δῷ 

ἘΣ κὸ 

᾿ τοῦδ, - - 



ΒΕ ΒΚΑΤΤ ΠΕΘΟΝΥΨΕ 9: 

ἡδονται, μιηδτίγε, ἀὐθωυοδν δᾷοϑαι νομίζουσιν; εἰ ὃ χαὶ αὐτὸς «ὐϑανόμον «λῖσκει χαὶ δίκζω ὁ-- 
φλισκα) 4, ζίνα αὖϑὰ Στμδων συϊγραφέων ἔχοιαϑῳ αἱ αὺ ̓[ϑίνοιαν »ὗ -ὖ ἰγὺ αἱ αὐ χαὶ ἡ παλοιίις ὅ' ἕξ ῷρ- 

γρεδύων,αἀυτοῖ τῷ βασιλέως ἤϑῃ πολέμου δε; ου ̓ γὸ αἱ α καταπολεμουκῶρ, “ αἰ πομείναι μι εἰς 

'πῴν'οὐ οὐχ ὅτω μαἠνομι91᾽ εἴγε αὐωβαασις δὸ ἢ “' Πομπήϊον ἔχά. ὀιλα κῦδος τὸν θεῶν, βούλᾳ καὶ "ἡ 

πωνηϑρώνϑυ τί τω Πομπηΐῳ, Οδέῆε βέλτιςε, χαὶ τωφιλαληθήαν πσξοφασιζορδύῳ καὶ ἡ αὦ- 

οἱ ἀληήθφαν αὐτιτείοσω δι, ζοῖς λογεσχκοῖς αὐτῆς χρώλϑιοι; δὶ σον, οἶμαι, χωλύὺς παρ- 

γσια ζξοϑα, αὐτί 1 ̓ἀλήθφαν Ξργυφαμοιθικῶς ὁ είεξῳ πέρωμϑρυον. λεῖῳ δὲ δζχυ τὰ δοχοιωῶ- 

Γ ἔμωι, τϑτο πσδοφπὼν ἵνα ἐαὺ «διὸ ὀρθῶς εἰρηκέναι δόξω, ασουδαιζῳν με νομείζη' ἐαν ὃ μιὴ ζοις 

μοὺς Σ λόγϑυρ αὐδρὸς τ) ἀπ ὁ παιὰν καασδϑηρημϑύα. ἄχουσον δὴ ἐμιοῦ “" Διονύσιον ζοῖς 

ὑπέίῥημμαισι, και οί τῦρ» βελεσί (2 κς  π ἡ πις, εἰ ἰ μδὺ γδὸ ὁ Πλάτων,στε εἰς ζοῦτον ὁ’ ον ὁγ- 

ἢ» ὀξαίρᾳ τὸ τὸν λόγον, ὦφῖε ΧρΩ ἡ διυφοίμξοις “ινὰ ὑποιὴν δα πλήσια,τῶτο ποιοεῦτος ἑαυθ Οἕκ 

αθανοιτο τέων αὐτν, αμαιίαν καὶ ἀκρισίαν εἰκϑττως αὖ τις Ἅξαθϑλοι" εἰ ἢ οὐ μόνον αἰοϑθοίνεται, 

λλὰ χαὶ ἡ ὁμιολογ, πῶς οὐ ου Φανόρον ὅτι τῷτο ὠξεπιτηδὲς ἐποίησεν, οὐχοίου λανλοῖνᾳ ἑ ἑαυτὸν ὅτὸ 

γῶν.-πολλῷ γε χαὶ ἡ δή, πῶς γε, ὃς καὶ ο.τ' ̓Ὀλιτηδοίμα εἰς τ ὑψος ἐγείρᾳ τὸ τὸν λόγον, ὡς 

ὅτῳ εἰδιῳ γαήρων;» ἤτοι δΐέυ τῶτο οὐχ, ζδτημά ὄἜφΊν, ἢ ᾿οδβτηκαί γε ἑκούσιον. δὶ εἰμϑν ὡ- 

ΩΝ ὅλως σίκ ἔς, σε ἐγοίῶ  ζιάτου καταγέχῳν αὐόδρος; Ἵ 5 ἐχούσιον ἐἰ φὴς ἀμδδτη- 

; οὔρᾳ ὠ ) Διονύσιε, μὴ βελόνδυος ἐὴ δορθωτὴς,λαΐθῃς σεαυτὸν «οἷδαδγορθωτὴς "λυόμϑμος. 

«γὸ τὴν πϑύτων χαὶ {σι λόρρις πείσφας αἰ, ὅτω κακούδν Ἐητ Ἵν αἴδρα, ὡςῖεχαὶ κα οα “έραι- 
πως ἀεϑοτλμάν; δὶ. ἐρὸς ἴσως, αἰοϑαίν) μϑὺ ἑαυτῷ ὁ ἀϑρτόροντος ὁ ο αἰπρικαὶ μάλα αὗ 

υλαίξαοϑαι βέλοιτο' ΣΡ , δυε αται" στο ,ὃ αὐτο ει φυτόν ὄςΊ. χαὶ πῶς ὦ ) βέλτιςε φυ- 

αοϑαι (ςτὸ τὸν τόπον βούλεται, ᾧ ὁ ἐμφιλοηγωρές, ἐαὶ ὃ λέγφν δ᾽ ΤΙ ὁ μιεγοιλϑνοια, τὸ “αἰδρὸς εἰς 

γαλοφωνίαν αὐτὸν «σεσκαλήται. εἰ δζω πίω Ξιῥμιονίαν αὐτφνα δυο, ὡραῦρέ ἐκεῖνος ο ὁ Τιμό- 

-,ἀὐϑέως χοὴ χα λαῖσαι βούλέ), τί ἄτοπον ποιᾷ;" τί ̓ αἴϑὰ τῷ τότο; ἴσως ὃ τοδὲ τὶς εἰπτὼν οὐχ 

᾿Ῥτήσεται ὅτι σαξοεῖχεν ἡμαῖς Σ δὶ πὸ “ΤΙ λατωνος ὡς δαιμονία αἰδρὸς ϑ(οιυουιδύοις οὅτω 

ἡμὴς ἔχά ν,ὅτι σσεἰὲν ἄτοπον ον ζουτοις ἐ ἐκεῖνος ποιή, μόνον ἢ ἀποποί εἰσιν οἱ  σμικρολογεῖοϑαι 

τὰ οεία «ἰξ αργαζεοϑαι βελοόνϑοοι, τυδϑς τὸν αν, ϑοφπενον λογισμὸν αὐτὰ αὐαφέροντες. 

γυμφόληπηος,ως αὐτὸς λέγῃ, γλυομϑμος, ἀλλόκοτα να χα) ἡ ξένα ἡ ἡμῶν δυκοιεῦτα Οῖς χα αὶ 

ὕξισι φϑκίΐεται,τί δαιωμαοισόν; διλὼ ὃ, ἤΝ ὺ ο ὁ [Ιομεστήϊος Οιὅτος αν αὐνρ ᾧ Διονεσίῳ, οἷο οἷα, 

πὰ Οιαῦτα, εἰ πῆρ ἀις κὺ ὀηγος,διάνῷ κεν τ χρίσεως οὐκ γα, συμ σεέ- 

ἐμαυτῳ παραι τίμα ζολμιήσανι «ερτέτι χἡ ὁ αντιλέγφν. βέλτιον δίζυ σε, πὰρ ρχόμϑιος 

»»ὠπολυζο. ὃ ὃν αἰξε πότων ἐποιησεμιέμυ λόχϑν, ασουδῆς, δρλιὰ πται διαὶ 20) νομίζῳ. 

ἡ ̓αἴξὲ οδὺ πὕτων δ: ἴσως ἣ ἔπφί πιμ,(ϑφώτατε Οδεῆςε, τῷ Διογεσίῳ λαιωμαίξᾳν, πῶς εἰς 

τἴτὸ τόλ μγς τσϑήλθεν, ὥςτε αὶ τῷ μεγάλῃ Πλάτωνος Ἐλιλαθέοθαι. ἐ ἐγὼ ὃ ἔχων ὑρ 

ἐκσολογείαθαι βέλτιον ἡ ἡγϑόμαι αὐτὸν ἑαυτω σευ γθόον τὐϑαοέ ἔοϑαμ. αἰχινέςατος ΝΡ 

ἣρ ἐκεῖνος, ἡ ταὶς ΤῊ “πολλῶν Δ αινοίαις ἐϊγινεοϑαι δχιυα ϑμης 5.5 αὐτο: λυτολήψοως 

᾿ το ὡς αὐὐθοίδοις ζμνος καὶ χὺ ὀδαζόνος ὁ ὀντος᾽ χα ὅτι ἔγιοι ἴσως πτολλζὼ αὐτο ὠκρισίαν, ἢ ἢ " αὔοιαν 

 λέσοεσιν,εἰ τῇ ἡ ἰδία δμυάμά τῇ ἢ αὐξὶ τὰς λόγοις δπιῤῥῶν, τὸς τ ϑλων ἡδρακτῆρας ὀξε- 

αν ἐπεχείρησεν. Οὐδιν: 5 χεῖοον ἴσως, καϑοιτν εἰς μέσον παξλλλοντι,᾿ ὅτως ραιτῳῖ Δα λέγε- 

)» Εἰπέ μοι κσδϑς τὐυϑεῶν ὦ φίλτατε Διογύσιε,τί παθὼν σὺ ὅτω γερμῷ ἐπε πεχείρησας ἐρ- 

᾿ν δεῖς οἕκ τηρχεοϑέοῦαι τῇ ἡ τῷ ζ Θεχυδίδου κατα δρομμῇ, καὶ ὀων πολλῶν, λλὰ ἢ τῷ δὼ- 

" , ̓πλατωνος καϑούψααϑει ὃς τοῖς τοῖς ἀιδοις αὐτὶ χαινόνος δεν; ὕβϑρα νομίζων ἡ άοϑαι σου ἐ- 

χε ν τῇ οὖν τοῖς λόρρις δφότητι, -ὗύτοις μδὺ ἢ Ουύτοις 6 τἰϑασλυσίοις ἔ ελδὶ τίς αν Ῥαὐτεῦλό- 

δ᾽ δ κονείκόν. γιοῦ Ὁ ὥροι δξὴν ἀχοῦσοι {ι κασῦϑς ζούτους ̓ ϑηβεού τε ο» τοί πρὸς ἡ Ὁ Κοὶν- 

» Ἴλιον “- ἜΡΡΕΙ ἘεῚ αἰ Ὁ Θεκυδίδου. ῷ Τὸ ὀῆναι πολλά, ΠῚ; 

“Χ) ἃ Οἱς-πολλοὶς χε" εγϑιρ(σμμένον, ῥαϑίως δὶ ̓ὀξηείεούιαι διουησόνδυον, ὡς σέκ ἔςιν ὑγιές. « 

Κ0 εἰ τῇ ἢ ὀχευα μι ΕΟ Θυκυδίδου τε νὼ δ τλλολων αὐδρών, Ω δεωρηΐοον αὐτὴν Ὡπο- «᾿ 

Ι [}ππ 



" 
᾿ 

'Ν ὈΣΟΝΥΦΙΙ ἬΛλι. ΤΌΜ. ἢ ] 
τ λωλέκαιμδρ. οὐοὲ "ὃ ᾧὰς Απέλχε Ζάύξιδος καὶ χὺ Τρωτολίοις κα ἡ) ΤΑ Πλδων γϑξαφέων Κὰ Σ᾽ 

Ὁ ὠγομιαισμένων πέχν «ο οἱ μὴ δ. αὐζος γρθ ἐκείνοις ρεζς (ἀξ: κρίνν χεκώλμω ν' συτὲ ζα, ̓  

" δε κα χ᾽ [Πολυχλ εἴπου χα) ἡ Μυρωνοςξ ἔργα οἱ μὴ τηλικοῦτοι δομειμργϑί. ἐῶ ΣΎ λέγῳν ὃ ὁ1| πολλό 

Ἂ ἔργων οὐχ ἡ πων πὸ τεχνίτου κριτὴς ὁ ἰδιώτης, τ Μ] πε δὶ αἰσθήσεως ἀλθγρυ [ ἡ Οἷς παϑεσι κ᾽ 

» ταιλαιμιαυνομϑδύων᾽ χαὶ ὅτι πάσα π τεχϑὴ ζύτων σοχάζεται, «τυ. κριτηξίων, χοὶ στο ἴούπτων λαμ 

(ον 41 ̓ξρχζυ. Ταῦτα μϑὺ δίζυ ὁ Διολύσιος. ἴσως 5 : Φ τὸ σΙ(οκο ὠτους εἰς Ὁ σολογίανς ΝΙ 

πότος αὖ τις πὐϑαλοῦοι. ἐρωτηλεὶς )ὃ ἐκεῖνος, οἱ ποίαν αὐτίαν, τὸς ὀιλοῖς διδοίσκωνλ᾽ 

» γήν,αὐτὸς σιωπά ἐζ, Καὶ ὙΣ ἡ ἀχϑνη; αὐτὴ " μϑὺὸ 9 περμγα, ΩΣ ξίφη ὀξέα, ποι Καὶ «δὶ 

Ὁ ϑηρκῶν οὔαι ζα βηδώται, Οις ̓" γοιοῦ ἔχρισεν. ἐς! ἢ χαὶ τί ηλο τἰράς Φ Διιονεσίῳ “ 

α«ἰκως ὦνος ὁ αὐξιον Φῃ δυχοιεῦ. ποῖον δ), ἔςσην ἐκεῖνο; ὅτι τό μδὸ Θουκυδίδου εἰν πᾶσιν λυθά 

σσξοηρημδύν, 5 ὃ Ἡροδότου τῇ ἢ ἑαυ ἱκοεία ψάζϑη πολλά εἰκαταμίξανζος, τ᾽ Ηρ φδοτον 

Θεκχυδίδου ποϑϑίιμδ ον τ τ: αἰσαολέσεως οκλογή. Φέρε: γν, εἰπϑώτες ἩἩ ῤδότου μμημηπαι, 

ζεληϑηΐ δῇ), ΣΝ γι αὖ , δ ηϑὴς ἡ ἑξοοία, ἀλρένν εἰἢ ὅχ ὅτω λαμῶξα ἡ πσύϑεσις τ5ϑ 

κυδίδου ὥρας ἡ Ὁ Ἡροδότου, ὐταζα τώρ. οὐτία" ἀν πῆρ μνήμαν πῦϑο δίδοοϑει ὰ 

Ὧνος ἐδ, εἰμ τ' ᾿ ἄπθωτα γεόνον. ΟἿ ἀφο, κῴα ἡ Ἠμῆμε. «πα π᾿ Ἡροδότου μύθων ἴον 

ὸ ἐἰς ςέκ αὐ εἰκότως αὐτὸν Ἁ(φθϑλοι, ὡς αἰαιωύζευ μεγαλέευ χὺ ὃ ὀγήδὸς ζοις ἱ ἐσοξιχοῖς χο, Ἵ 

δ τς αἰοὺ ξαιλῳ Φ μυλολογίαν; Κ αἱ φύξθὶ ύτου ἢ αἴξιον εἶ Ξἰπολογίαν τὰ τῷ Ὁ ΔΑΝ ᾿ 

μκαίΐζο, φϑαθεαχ, ἃ ἔγξανψον οἰ οὖν τῇ ἢ πσδοφρημϑρη πραγματεία. εἰπὼν δ ὺ ὅτι σσοὲν μου 

μ ο  Θεκυδίδης τῇ ἱςξοθία, ΠΑ ἢ εἰς «πατίω καὶ ὦ χϑητείαν ἢ πολλῶν ἔξίζηναν 

» γφαφξωο, ὡς οἷ τσϑ9  ὠτωπθύτες ἐποίηξ᾿ ζούτοις ὁ ὀλίγω ὕσερον Ἰχτλέγφζαδε' Ταῦτα διε εἰς 

» πσξρηλθέωυ, οὐκ Ὑρλν ἐκείνοις Οις αὐδρασιν, διλλώ καὶ ἡ πολλζο ἔχων συτίνω μευ εἰ ὺ τ 

» φικώγήνψαντο πλασμῇν ἐϑνικας ἡ πικας οὐκ φέρφονηες ἱςξοαίας. οὐ ἅπασι ̓ ς αὐ ϑορίποις, 

» μη ἡ χτὶ πῦπς Χὴ ΧΡ δ πολάς ἰδια μγῆμϑ! τίνες ἐσωζόντο κα Ω δ Οιούτων ἃ ἀκχουσμ; Ὅν, ὠραῖρ ἔφ. 

»» οἷς ἐβκεδεχόοθροι “τοὶ δὲς «ὐϑὰ πατέρων: ϑχεμελὲς ὁ ἐπτοιοιοῦπο οἰν τοις Οἷς φὐογϑνοιφ᾽ 

»» πῶς βεδοιϑυοις ὐὐτζᾷξ εἰς πὸ κοινὸν οκφέρῳν. ὅτως ἡξίοιω συϊγράφῳ ὦ ως ρα: “- γα 

» ἐδεξαντο. ἐκείνοις μϑὲ δξζω ζοις αὐδράσιν αϑα[καῖον ζῶ ποιχίλλφν ζις μυθωδεσιν ἐπίρδς 

» ἱρπιροῖς ΠΡ ΠΕΡ η η 5 τῷ, ὺ τὰ ἐξῆν. Ἔεοην δξιυ ἐκ, ζούτων ν κασαιμαθῷ, δ' 
Ἡρόδὸότος δι; 99 συϊγφώμης τυχεῖν τς! “ϑϑ αὐτῷ Ὁ μιμιησείμδυο,ὶ τῇ τῇ ἐκείνων γεησα 
ἀξοιοίαι. καὶ ζούτοις ὃ ἐγώ ἡ χτὶ Ὁ παφὸν ξῤρχεεϑησομιαι. γειῦ ἢ ς δόν ὅϑην; ὦ βελτίχε Οὃ 

ΤΣ Ούτων γνωμέων Ἐἰποφαήνεο τὶ τ Ν ̓ αὐαξιὸς αὐτὸς ὁ Διογύσιος ὁ ὁ κρίοβφέ ἐπονομκοιεϑ 

ἡδέως οὖ σοὶ τοὶ ἑ αὐ ,αὐαϑείη,ζτε δὴ πότων αὐ, ϑοῴτπτων ἀϊανοία. Δα Φέροντι,ὺ Φ κρι" , 

ὀξύτατον ξ ἜΡΙΝ 5 ᾧ δείγμκαΐζα, “πολλὰ χὺ ὁ ἐγὼ, ὅτε ζὼ δα σϑι;, κρλεώρακα, καὶ χ᾽ σὺ γιοῦ χαβ 

ς ζω ζοῖς ασεός σε πϑυῖο χόλον. πσϑοςιῶσιν οαφέρᾳν εἴωθας. ὡυλὰ »ὃ τί δ, μευκύνᾳν. πὴ 

γ»»γαὐξεῆ: { πάσιν ὁμιολοορυμδμων ϑ φλοχθόϑωοι; οὐ ζοῦλα δὲ δΐευ καταπαύσω τἰωὼ ᾿χιςολὶ 

δεόμϑυος καγω ὁ συϊγγώμης τυγεῖν αἰϑά (ου,εἰ αὐτὶ πτολλῶν "ὰ μεγάλων ὧν σοι τι πες 

ὀλί) αι Δινὰ καὶ ὁ μικρᾳ πέμπω (οι. σεοὲ γέ ἐγὼ αἰτίος, διὰ ἡ ἃ! ἐδ ποραίμίς πογυραὶκ (αὉ 

σπίσις. ΤΟΣ ἢ τοὶ Σ ραγλαΐζα οὐ ̓ τνή ὦ ὡς βελόκθα,ὡς "τ βελωᾷβα. Ἔρρωσο, καὶ μὲ 7 

πῶν Διο τέλά. ἡ] 

ἘΧΈΕΡΙΞΒΤΟΙᾺΑ ΗΈΝΆΙΟΙ ΘΤΈΕΡΗΑΝΙ ΑΡ ΡΕΤΕΥΜ 
Ν]δολπι ρατείοιατη ΕἸΟΥ ΘΠ ΓΙ ΠΙΠΠῚ. ἰῇ 

εὐ ἴεν 7 ηἼ61675 Εγ αἱ οὐμ  λῦνι, ΓοΙγ ὁ Ε]ἕογί, νας Το ον, Π] οριονία ἐαρερεν προ γι 
εἰμι [ὀγηαγο, αι’) σοΊ γος οἰμσαίοῦ», φρο: εἰμαιερνῇ, ΤΥ ρΉΡΉ62171 ἐδοίΐος γογ»αἴμεγρ “υπέσα!οσ {ΦῊΠη} 
Ῥ [Εν εἶν χε αὦ «Ὁ. Ε μη Ταϑεγοιεῦ [7 Πρ 1τς οἰῥ ἐῶ “αἰάενο, ογφ γε θσί, αὐὔτα ἐαΐεγ6 Ῥοιδρ». δεάγι} 

. φ,2 1 )ὴ9 172 7920 72 να δρργαπαι εἰόηέ, 6 χρεύαμίαη, 1  ΟΥΣῚ αἰϊα ἐχορρίαγῖαι ὕκο Ἴφεεγ ἐρρε, ΑλΡΓ) 
φο72 {μη γΡηεο ἀλε1 ΟβΟ,Ἐ(72,6 ἐαἰεημαία σε μη: μγη9 ΟἹ “πα, Νὐ νες αἰούευ, ῬΗΟΥ ΡῈ ΕΥἘΥ Ε79 Ὁ ΤΗγ9: ΟἹ Ἢ , 
πα Ὅν αἱα,υμησγηέσε αἰ ςοῖ67.4 ΜΙ ΘΙ ῥΑΥ 1107. 
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ἘΞ ΑΓ ΘΥΝΕΕ Ἐ 

ΕΙΣ ΤΟ ΓΟΝΙΝ ΡῈ ΤΕΟΝΣΝ 
ἐορο Τ ροῤαίάμεϊο “7 αοορρεΐμῖο ὙΣ 

Μαν τ οροτο [ςΠηροῦ, ΡοΙξ ιιαπι ἴηι ΠΟΙ ρ ἢ παπὶ πηςαπὴ το τγδα!- 
ἉἀΠ οὐ ᾿πσοηΐτ πη δοπιιηγ,ας {πατπἰτατοΠ ΠΊΟΓΙΙΠῚ {πηστηατοηγ 14 
ὅθος ποτιπη ΓΙ] οἢ]ς αὐ ίτγου. π1Πὶ αυίαξ οοττο ίπρς ρεηροδιπι 

" " Πατ,αα Πτ νο ιπτας τὰ ἃς οδίδγπαητία οΥθα Π1Ο; ΠΙΔΏτΟΩ; ἀΠηο- 
τς {Ππ||ΠΟ ᾿που δ. 1οΥ151Π Θὰ Ζιια ἔτοτας Παηγαηίτατο τι, δὶ πταπάδι ἰόγαῖο- 
ΧΟ ἰλυάϊ ἀτατε Ποποσῖ ποθ. Ὁ παγο ππης,σιΠ ἀοΠάοτίο ποη Ράτιο τοπο- 
ἩΝΤΙ τατίς Δἰοσιμτι σαι, Ραμα σης! πα απ (οτῖρτα Ογαοοσιπι γεῖο- 
1πὶ Δ Σου ἢ}, ΠΟ σις Πὶς ἤοΙς 1ά ὀχρίοτο ροίοπη, ςοηΠιρῚ δή το Γοσαι 786 
τί άοτος, ἢ ἴπ1{{ το] !υτο, ἰπ {πα ἤοτος Οὐασα ἰϊσιια, ὃς οὐπάϊτίο, Αἰ 15 εἴθε 
Πἰσαταπη ἤδης {π|ς!ρογοτ. [πιο Ὠ ΠῚ ατιτο τα Π{Π|ς {πδῖτο ἀοέξιπη ἃς ἉΠΠΠσοητο πη 
᾿ ἰπ6 1, 41] ρο]]Ιοίτιις εἴπ, (ς ̓ Πθητοῦ μος ξιόξατιιπι. Μίτιο ἰσίτυγ ἄτα 
ἹΠῚ1ΠΠῚ νΙτ5 ἀτ1ι45 ΠΟὈ]] τ1ΠῈ Ογατογιηι, 1185 (Οτὶ ΡΠι ΠΙοηγίπις {|ς Η α]ϊςατ- 
[διι5, Δ Π 16 ᾽τὰ πλυτα σιιγα: 1 ο[Ἐ ΠΟ], χα] Γλοππο πο π πη ογυάτοῖτ, ὃς Ὀἰπατ- 
ἐρπηασηὶ ὃς ἰρίπιι5 ΠΟΠΊΪΠἰς ογατουίϑ, ἰαιἀατίαιιο να]άς ἴῃ σομοῖς 1110 ἀϊςεπάϊ 
Ἅ1] ἂς γε ἢΠεΠΊΘΠΕΙ. κα νῖτα Ρίεπα (πη τηάσηα γατίηιιο ἀοίτηα: ἢ 4α!- 
716 ἀσοιΓαῖο ἀπριταταγ ἐς ποτίς ἀϊςεηα!. Δ πη} ΓΙ πάτο ῃὶ νἶτα ςοητίποιίῃ 
ἱπΠηϊτδη ΠΗ Οὐ. ΠῚΊ, ἃς ἜΧΕΙ Πτα ΠῚ ΠΙΘΠΊοσί πὶ ΑτεσοΓ ΠῚ ΟΓΔΓΟΙΠΊ. 
1ΔΠῚ{1ητ ἀιιτοη. ν τ} 65 νἱΐα ἰρίοσιι τυ (ζτῖρτα ἃ Ποηγῆο, ὃς ιιαπὴ ΠΊΑΘΠΟ5 
ἐξα ἔεγαης Πιυάϊοῇς εἰοπαοπτία; Ροτοτγαῖ οτίαηη απτοα ΝΣ ΟΧ [15 Ζπα: 
τδητ ατη οαἴτα, ΓΥΠα;, ὃς ΠΟογατίς. παπὶ τοίδετα ππαη οο {Πα της Ρίαπ- 
Ἰργαςερτίϑ ἀγτῖβ. ΝΟ ἢδϑ ατιτοπὴ ταητιηι, (δ ΓΟ ΠΟΙ Ις σΠΟΖ86 ὃ ἃ- 
ἘΠῚ ΡΥ ΟΙΑΓΟΓΙΠῚ ΟΓΑΓΟΓΠῚ γίτας {Πἰττοτῖς ῃἰς πιαπάαιης, σας νεταίξατε 
Πα ὶαπε|. Ν ε ἸΘΊταΓ Πα’ ΠθΟααΕ ροτγοηζ, ΖασΊη γη0 ταητατη γεταίξο οχ- 
Οἰαγι ἀαριιὰ πος ἰοστιπτιιτντ Δοςερί ἃ ἀοεἘς5 ν 5, ὃς νοτογίς ΠΊΕ ΠΟΥ α ΔΠηΔ.- 
δι, οποεήσητα ορτίπιο ῬπΠΕΙρο, ὃς σαρί4ο ᾿ππαπα] {ππ414 {Πττεγαυιιη), 
τα] Πὰς γο μα]. Γαδ ὶς ἰδίταῦ ΟρΡοΓΔ ΠῚ, ΔΠΊΪος ΟρτίΠΊ6, ὃς ΠγοΪ ἀπ] ΓΠ]Ιπς, γε 
Ἰἰτογ ἱπηρηπηδητασ. Ὑ αἷς. ΕἸοσεητία Καὶ οοομλθι. ΟΙ Ὁ ΤΌ ΨΧ ΧΧ. 



ΙΝ ὈΙΟΝΥΘΙ -ἩΑΙ. ΤΟΝ, 1 

Αἰτῖο 1ιοηυΠι ΗΔ] τοπτο ςοπτιηςξητζατ: 

ἘΗΈΤΟΒΚΙΟ Α͂: 

1, Περὶ σεουϑέσεως ὀνομῖν, Τ)ς γοιδοσιπι σοΠηροίτίοης δι! ςοἰ]οςατίοηςο;νεΪ(' 
ααυίάαπα πγα Ὁ) ς Ογατίοἢ]5 {γπέξαγα, Ρασα να 

2, Τέχν»» Αἵ ἈΠοτοηςδηοι Ἀ Ποτουηίοα Ρτςοορτϊοῃοβ: Ππαγιπη Παῖς Ππηταρ.,ς 
τὰ τ Περὶ Τὴν" πϑυηγυοακῶν, ῬΑ ΟσΎΓΟΑΓΙΙΠῚ ΟΥ̓ΖΓΙΟΠΙΠΠῚ ΡΙΓΕρτα,33,3, ᾿ 

11, Μέϑοδὸς γαμηλίων, ΜΝ αρτία πὶ Οτατίοηιπὶ ργασερτα,34930. τὰ Μ᾿, 
θυδὸς γενεθλιακῶν, ἸΝΑτα ΙτΙαΓΠ ΠῚ ΟΥ̓ΔΓΙΟΠΙΙΠῚ ΡΓαςορτα 36,16. τατι, έθος " 

ἔχιϑαιλαμίων, ΕΡ᾿ΓΠα]απγογαπι ἰοη σεηάοτιιπι ργαςερτα,37,9. ν, Μέθος; 
κυξϑεφωνημοιτικῶν, ΟΟΥ]ΡΕἰἰατουίαγιμπ ογατί οι τη ρίαςορτα: (ιοπιοο 
(οΠ]ἰσετ ργατου α ρυϊηοῖρο Δαττορα]. Πλ}:5, σοπΊρο Ια 5 {τ ὃς εχοἰρίς.. 
40.5)57,40. γι, Μέβοδος ἐχιταφίων, ΕἸΠ ΟΡ ΠῚ ΟΥατΙ ΟΠτΠῚ ρτασορτα,,, 
16. νιι, Προδεπήιχὸς ἀθληταῖς, Ὁ ποπηοάο τη ϊοτα: τη ΤΟ] πη 1.615 6. 
Βουταηα! Πητ,41,7. Ψατ1,ΠΈΕὶ ἐορημκϑυτισμκένων, τσοόρτον, [)ς Πσιγαῖα οἱ. 
τίοης, τγδέξατιις ριῖοτ, 43,33. ὙΧΟ Περὶ ἐσρημαιτισμένων, δούτερον, Γ)ς Η σαῖς 
ογατίοης, γαέζατιις ροΙξο ΠΟΥ, ι,ῖς. χ,Πεοὶ Τὴν οὐ μβέταις πλημμήιδύ 
᾿ς ἀεἰτξπῖ5 ια ᾿η ποτα 15 ογατίοηϊθιι5 ςοπηπηϊτταπτιιτ,6ο,27. (5 
Περὶ ὁ οὖν μβέταις ἀτεχνίας, ΜοαΙτατίοη5 ἀγτι ποίτι πη αυίθιι γεδας νἱοίοτ, 
σι, 26. ΟΔρατος ροτίμδ οἰ ργαοοάσητο σοη πη σθάτιπη εἰξεντ ργο ἶχ : 
ἴῃ ἸΝοτατιοηίθιις ἀθοἰαγατιιπ εἰς Δα 64,52) χαὶ, Περὶ λόγων ἐξετάσεως, 
οτατοπαιπι θα ΠΟτρτογιιηὶ ἐχαπηπατίοης, 6 4,35. 

«.«-“ 

ΟἸἾἸἙ  Θ,. κ᾿: 

3, Ταῦ παλαιῶν χαρακτῆρες, Οὐδ ιι5 νοἰ τὶ Ποτί5 νοτογιΠῚ (Ὁ Π]ρτογιπι ας 
σῃοίοι ροπτ; 4: 1η ΠΠπ ρα] 15 ̓ πηταπάτιπι {πτ αιιτ Πρ! ΟΠ τΠῚ, 68,1. 
[)εΠςάξ εχ Μ.Έδριο Ὁ υἰηταπο,72,7: ὃς εχ Μ. Τα ο ΟἸςεγοης 7 

45. Περι Α΄“ Πικῶν ῥητόρων “αἰ ποομνημαϊισμοὶ ποδὸς Αμμαῖον, ΟΠ] η τα δά ΑἹ 

πατιπη (ας Ατεῖςῖς (ογρτοῦθα5. Εογιπη ρτπγα Ρατσ, (ντιρίε διιέξου 4ο! 
81,45) ΕΠ Περὶ ἢ Ὡρεσξυτέρων, Γ)ς νοτο θι15 ογατουδιι5 Ατιὶςῖς : ΓΎ 5. 

᾿ (]]σετ,82,1: [ΞΟ ΘΟ ΚΑΤ Ε,94.1:: ὅ.154 Οι04,1.. ΑΪτοῖα Ραι5 Πα] 
τοοοητίοσῖθιι5 ογατουῖθιις Ατεὶςῖς, οπιοπεης, Ηγρετάς, ΕΙΟΠίης; 1 
(τίς ᾿πσα]εητοῦ ἀφοίαγας Ἔρι]οσιις ἐς Πς0,112.10.5 66 οἴτ5 ρατεῖβ γπαδτᾶσι 
ται. [ἰδεῖ οχίξασ, 154; ᾿πίτίο πχατατιιβ, ΠΠεσὰ Διημοοϑένοις,ίειι Περὶ ὁ ΔΗ 
«ϑένεις λεκτικὴς δυνάμεως, )6 Γ)αΠΊοΙΠεης, ἔδει, )ς Γλομ ΟΠ ηΪ5 ἰη ἀἴςς 
4 νἱ λἰπγίγαπήα,164.1. Εἰπ5άοπη ΑΡΡροπαὶχ οἱ τιαέξατιις ἠς ΠῚΝ ΑΗ͂. 
ΟΗ0Ὸ,112,1... Τοιτα ραῖδ, ἀς ΗΠ ΟΤΙοΙς ὃς σετοτῖς (τπρτοτίδιι5 Ατ ᾿ 
ΡΓΟΠλἰττίταιγ 4υ 46 ΠῚ 81,4 1:6] Δη ρετίςτίρτα Πιοτῖτ, το ἢ ἱποοιτῇ εἴν 

5» ἘρΠῈοΪὰ ἡ Απιηπηαιιηι, α τοῆπτατς θοὸς 4] αἰοιογασαης Ποπιο Πεπῷ 
ἁτῖοπὶ Κα Ποτουίςαπι οχ Απίζοτοϊς «ἰἸς δ; ογατί μη θιιϑη; [15 δα ργαντ 
Ρτίοη 65 {115 ΠΟ ΟΥπΊατί5, οπηηἰ ογατογιηη ργα πα ητΠΠΙπγῇ ἐπαΠῆο,1211 

ζ, Ἐρίοϊα δ Ροπηρείιπι ἀἐ ΡΙατοηε ; 41 ὀχροηῖτ 14 ἴῃ οἰπς ΡΕΠ]οίομὶ 
αϊδιίοης, ἃς “ιαπιοθτοπι ἱΠἸρτοθαγίτ,ιζς,: 9. Εἰς ΑΡΡοπα χ εἰ ἀε ἢ: 
5ΤΟΚῚΟΙ5,78| ρίας: φετοτῖς ᾿πγἰτατίοης ἄϊσηὶ πῆς; νἱ οἰίσες ἨΈ ΚΟΡ ο 
Το, ΤΗΥΟΥΡΙΡΕ, ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕ, ΡΗΙΠΙ5ΤῸ, ΠΗ 
ΡΟΜΡΟ τ:δό 

7, Περὶ τῷ Θεκυδίδου »αρακτηφος,ὼ εὐἰυ λοιπῶν τῷ συϊδξραφέως ἰδιωμῶς, “δϑς Κῶν 

Αἴῷὼ 

τ 

Ἧ Ἷ ἷν 



ΡΈΕΙ ΒΔΕ ΘΝ Ὲ-5. 

Αἰλιον Ταξέρωνα τ ̓ ς ὙΠ αιογ ἀπ ]ς οΠπαταξξοτς ἃς το] 15 αἴτια ρτορηοτατί- 
ο Βις,αἀ),. Ἰππηῖ Τ ΒοΓΟΠ6Π1,137,1. 
8, Περὶ τυ Θεκυδίδου ἰδιωμῖν γραφὴ ἐχετοιο τέρα “δὸς Αμμαῖον, ᾿ς ὙΤΠαοΥ 4 1ς 
τ Ριορπετατῖθ5 τγαέζατιιβ ΟΠ) ροΠ Ἰοίτον, αὰ ΑἸ. Πα 1Π1,132,32. 

᾿ 
ὩὈΕΣΙΡΕΚΑ͂ΝΤΡΕ ἸΟΙΤΡΑ 

Ψ 

., ὈεΓ γέμα τγαέξατιις αἰτοῖ,β6, 2 το 4 υ18:4π0 ἦε ΠΥ ΠΔΠΙ ἃς ΠΔη1 οΠαγαξξοτῖς 
Ἷ {ρΠΠἸττπς, ἄς 4: ἸΠτογποίοοη ἠἸς5 οουιιτι Ογα ΟΠ 115 ΔΡΊΓΟΓ, 
., Περὶ δ πρα[ιατικὴς Δημοοϑένους διάνοπητος, [)ς ΓΟ] ΟΠ ΘἢΪ5 Ἰῃ τογιΠὴ τγδέζα- 
᾿ς τἰοπο απ ηηίγᾶηο ἃςσιηλῖπο δο νἱ: ποτα [Ἰδτιιην ρο  ΠἸσοτασ η Ηπο {ΠΠπ|ς σι 
᾿ς οἰ «ἜΣ λεκτικῆς αὐτο διφνότητος, 198, 3. ἸΠΟΟΥΤΙΙΠῚ ἀπ Ι΄ο ΠῚ Γῇ ἐῸ 4ιοπιρτο- 

ΓΟ ΠΛ ΕΓΙ2Ο,37:137,21:183,.43:197.51. ΝΟ τη α]τιῖη1 αἰ παγῇ ἀγραπηοητὶ ἔς 
ἱ Οἱ ἄσταγ!5 “61 ἃ [6 σοη τ ρτιιπι τοίξατιγ 9,6. Ὁ 

. Ἰπἰδουπάαραττο ἐς Αττὶοῖς ἰουρτουίδιι5,1η πὰ ἐς τοςοητίουίθιις ογατοσίδ. 
᾿  Ατιϊοῖς ἀΠΠΠ γος, ἀοπἀογάταν δ γ] ἀπο;αἰτοτ,άς Ηγ ρος; αἰτοτ,άς ΖΕ(ΟΠὶ- 
ΠΝ ἢς.81,.4.2:112.10. 

. ἘογαπάοΠῚ ΘΟ ΠῚ. ΠΙΟτα τ ᾿οσΠ1 ἐἰς Ατεῖς!5 (οπρτουίδιι5 ἀο[ΠΔογατιῖν ρατδ τοῖ- 
ὴ τία, ις εἱς ας ΗΠ οτος, ὃς σοζοτῖ5,81,39,.41: ἃς ΠΟΠΜ ΠΔτΙη1 ἐς ὙΤαογαὶ - 
᾿ς ἀει55,41: ἀς ΡΪατοης, 127, 9. Φυαη δηλ ]οςιι5 401 ἦε ΡΙατοης ΠΠ|ς οἶτα- 
Ἷ τατγ,οχίξατίη εο [θεἰ]ο θη πξὲ “ὁ λοιτικὴς Διημοοθένθς διάγότητος ἰῃ ςτρί, 
Π΄ τόό,,. 
Βεἰϊπιίτατίοης δα Πλοπιοτη πη} γ] τγοβ : Ππογτη ρτίπιο εἰς ἰρίᾳ ἰηγϊτατίο.- 
᾿ ΠΟ αἰπαπνἰταγηοιπίο, ]]Π4Πὶ ᾿πλτα πα] ἔπητ τι ροοτα: ὃς ρ οἰ ορΗὶ, 

ταπι ΠΗ Τοτῖςὶ ὃς ογατογεβ:τοσῖῖο, Ζιοηηοίο Ἰηγτατίο Ποτὶ ἀθθοατ, 128,57: 
137,4. Ἐοχιῃι Πρτογαπι τας οἰκλογὴ πο αττομὴ σε ηίοτί ροτοί δ] ας 
15 40 τὴν παλαιῶν γαρακτῆρες ΕΧΡΟΏΠΏτΙΙΓ, 68,1. 

Περὶ ὃ ἐχ λογῆς Τὴν ονο μῶν, )ς εἰοσέλίομο νεγδοσιιπι, ργοπαί τες στη Εςς- 
ΘΓΑΤΙ, 1.2}: 

Τρὸς τὸς Ὁ πολιτικῆς φιλοσοφίας ἀδίκως κατα έχονζᾷε, Ααμοτίις οος 41Η Ροϊπι- 

(ΠῚ ΡΠ ΟρΠίδηλ πίε ρεγἐπιησαητ, Πστιιηι ας οαϊτῦ τοίξατατ, 57,40 

τς Τρηϊχει 12 {7 1212792 (67707167,2 σον 6777, {42:2 ῥί: 

ΟΕΜΕ Ριαςορτοπῦ σαριτα αιαζαοῦ : 1, 1)ς ογάτίοης Ραπορυτί- 
ολ,199,1. τις ογατίοης ΝΠρτία !,2 1,39. «αι )ε ογατίοης ΝΝατα]!- 
δ τ1α.204.1. ταὔὐ1|9 6 ΕριτΠα] ΠΊ115,20 ς.17:.}.. “πεοηῖο  πεϊριαοθο ΤΉ ΕΥΡΥ. 
Εἰορία ἐς ργαοιραυς πσαα Ογῶςα απέζοσίθιισ: α δεαηλίαο Πἰοπῖο ᾿οίομο ἰα- 
εἰηίταῖο ἑομαία,2ο 6.19. 

Τυκίοίαπι ἐς ΠΘογαῖς, Ε]ιογοηγριο ΝΥ οἶβο ἱμτουργεῖ6. τι,ι. 
Ἐριτοία αἱ Απηπιαιιηι, πα τοβιταητα ἢ αἱ ἁἤοπογαθαης οπΊοἤἢο- 

τ ποηὴ ἈΠοτουίσαπλοχ Απϊξοτοῖς ἐ Πα ]οΠΠς : ογατι οι θι5ηπε {{15 δα ργασο- 
 Ρείοπος ἢ] ἴτι5 σομξοτηγατίς, πη ΠῚ ογατοσιμη) ργα δ ητΠ]Ππλιπηὰ οπαῇς. 
(δ: ΓΠογοηγηῖο ὙΥ οἶβο ἱμεόγργοῖς,25,. 
Ριοἱα αὐ Οη. Ροπηροίπηι ἧς ΡΙάτοης :ἴπ πα Ὠοηγίι5 οχροηίτ χυϊά 
ἴῃ οἷτις ρῃΠοίορῆὶ ἀϊξείοῃς, ὃς σιαπλοῦτγομι ἱππργοθαποιίς, 229,17. 

ΟΈΙΩς ερίἤοὶα ΔΡρρεπαϊχ εἰξ ἂς ΗΙΒΤΟΚΙΟΙ5,, (0 Ρχὰ δεῖειῖς Ἐ 



ν ΘΝ ΑΕ ΠΟΥ 1 ΈΆΞΕΕ, 

αἰτατίομς ἀΐσηϊ πητ: νι ΔοἸοες Ἡογοάοτο, ΤΠιογ τάς, Χεπορῇο πτς ᾿ 
ΡΠΗΪΗ το, ΤΠοοροιηρο: ϑεαηίείαο Τίοιεῖο ἱπεογργοῖο, 533,52. 

6, Ὡς ΤΟΥ ἀϊ 15 ΠΠ ον αὐ ιἀ!οι πὶ, Ὁ ΕἸ ηπὶ Τ δογοηοπι :, “4πάν.Π)η., 
εἰμεθῖο ἱμιογρΥε16,2.41,12. : 

Αδοτάϊης ἴαπι οχροήτο Π]ουμίτις ἱπτογριος ρα] α] ΠῚ ἀ 5 οο δας Ναὶ ρο Το ογε πη ρας 
τοῦ ορ το] α αἋ (ὐη. Ροπιηροίμτι, πα (οἰ Πἰσοῖ ἐς ργαοῖρα!5 ΠΠ Τουῖοἷ5 τγαέξαι ΓΙοτν Πα5,α ρει 
οἱ ραποίδίπηχεγας, οἰ; ρει] τε π τἰτΆ πὶ ἰη τι ρίογατ, μπθ] τ ΝΎ 51ι ΠΓΑΊΊΟΘΑΚ 
ΝΑΒ55ΕΙ ΕἘΧΟΕΙΙΕΝΤΙΘΒΙΜΟΚΥ͂Μ ΗΙΞΤΟΚΙΘΟΟΑΥΜ ΟΟΜΡΑΒΑΤΙΟ;Δαϊοδοος 
4αθ ἀποθιις Π6 6115 ἐς ΕΠ Εοτῖσα ἔαουτατο,αίτοτο α (ς,αἸτοτο ἃ Ἐγαποϊίοο Ἀόθοστο]]ο αἰΐχιο, 
ΔΠΗἰς ἀητα σοπίοτίρτο, τγαέζατιις Ποίος οἱπῈ αἴτογο []οηγ 11 το, το εἰς ΡυβΟ ρι 5 Ππσαςς 
ατασα αὐέξοτίθας ἀπ είταν, Ιοαπηὶ 1 ἐποίπίο (ομλἶτἰ ἀφ! σαταῖ; αἰτοῦαπι ἀὐιτοπ ΕΡΙΠ ΟΣ 
Ράττοιη, θα ἄς ΡΙάτοης ἀρὶς [Ἰοηγ 5, α]ο δοοῦο ἱπίστίρίοται. τα; (δρατγατίο χυία ποι, 
ταπταπι ἃ δτορἤῃδηὶ βἀϊείοηε, ν οτιπη δία ανοῖοσα Γι ἘΠ] σοάϊος ἡ] ρητίτ,ατα αἀεοαδο 
Ρία οτίαπη Γ᾿οηγ Πα τοχτι5 σο μα τδιία ἀΠογοραῖ,ορὸ νοζογοπη διιέξοσίς ἰρίπις ογάϊποιη, Ποὺ 
ΠΟΟΙ πΠιτυτα (αφιοπάμιπι οχ᾿[Ἐἰπηαι!. Εἰς ταπλεη {ππ|τὴ Π] οὐ Θὰ ἴῃ τα, τ αυ ἰτγοσ, σοῦς 
Π]ϊαπ|. φαφηγοθτοπὶ {Ππ4 ΠΙαπεῖο ργατοσῖγε πο αἱ - νὲ χαίδιις {Πι| 4 πηαρὶς ρίασετεῖ, ἤπον] Ὁ 
ἰπηροάϊπηοητο ποίτγο [4 ἔλοοτο ροίϊοης, Ουΐδιι5 ντοτίαπι ρ]οηίμ5 (ατίσῆογαες, ργαξατοποβ ]ς 
αἱΐ πος ΙοΟο (πδίππρογο ν οἱ] αἰ Πλι15. ' 

Εχ Ρ᾽ἀ[ατίοηε ]ἰομ1ὶ «εἰ Ζοαηπερι Ἵολοϊργι ΟΟογηο,ῃ. γ᾽ 

Δ οοἰρίος ἰσίτατ, Οοπτος {ΠΠΠ |ΠΠππς, Τϊοηγ πὶ ΗΔ] σαγπδῆει ΠΡ ΕΠ Παπὶ Το τατίοποῖγ 
ἑϊαηάα: Πιποτῖα, δ οοπηραγατίοπα Θχοο!]εητίιπι δέζοσιπι; ε ταοο [ἢ 1 ΔτίΠιιπη ἃ Ποῖ, 
σοπαογίαπη, δ πῃ το Ποιηΐπδ ργοραΐδηη βἠττι. απ, τίρογο, Προ ητοῦ ἀσοὶρίο5, ὃς {πα 
{6 Ἰεσ 5; Ποη ΘΟ (ο πῇ σαοά ἃ ποῦδὶς ργοξοξξας Πιοτῖς, αι! ἀπλογα ἱπογθα  Β.]ΠΠπ|ΠῈ τ] ΓΌΓΩ 
ταταπῈ Πα γα ὈΠΠἰτοῦ ἱποθη αἰ πγιγ (ε οτίαπν πο ἀοέξείπαπι ΠΗ οτῖα: σοπτιπρατισαῖι5 ργαο 
ΡΔ ποῃ πλίπιι5 Ζιατη ΘΧΟΠΊΡΙΑ ἱρία τἰδὶ σγατα ὃζ ἰπσιιπάα (οπηρογ πιθέπητ. Ὑαἱς (οπὶ 
{Π || π|Π͵πλθ. ται 14. ]ππ. ΜΡ αν. [1πτοιία. 

Ῥο Ἕεγίον 1ἰρη1] Ργαζαῖο.. ὴ 

διαηίείας Πομῖμς ( αἰϊο δοομπάο (ΟἩΥ]οΗΣ, Υ ἀσοριουὶ [γο,δ. 

ἸΝοΠΠα]Π]Α ορυίοιϊα ΠὨιοηΥΠΙ Η ΑΙ σαγπαίτεί, πο π  {ΠΠ ργασορτοσ, ἰδτϊπίτατε ἀοπαιι 
τΑΠλι15,Θατῃ νοΓῸ ΕΡΙΠοΪΔπη, ἴῃ 44 ἄς {γ]ο Ρ]ατοηὶϑ ἀΠΠΕγῖσ, στα ργορίογ ππηπχαπὶ ἢ 
ΟΕ] τΆτΘ πα , τιπι ργορτοῦ γαῖ σγαιίζατοπη, Αἰ Πἰ5 νοττοΠ44Π| γε ψαογαπηι5. Ὑ ογιπη ργθοίθι, 
Βοθετεὶ διερἤῆδηι, νυ τὶ ΠΉ1Π| Δ οἰ ΠΠ τη, Αἀἀιέξιις, απ 4ςΠὶ ΘΔ ΠῚ Ζαοσι Γ ατίπαπη ἔξοϊ, αῸ 
το ΠΟΙΊΪΠΟ ΟΠ: Ποπ γτ ΠΟπΊθη τίμα {ΠΠπ|Ἐγάγοταγ; (Π8}14 Θηΐ τη εξ ν τὴς ἴῃ [τὰ], Πα] 
(Δ]ΠἸ4, πα ]1 ἴῃ (ἀογπιαηία, η πα ΠΟῚ Πτ ΠΟΠΊ ΘΠ ΓΕΠ1ΠῚ ΠΊΜΪτιΠῚ ὃζ σα! ἘΡγατιπη) (δ νι ἴπτε 
Ἰίρογοβ, πη ἰῃ Θο τοτιπ1 οἤςδ, φιοπιοάο ὅς δὶ ὅς τις ργοραγα ροΠηπι, τ ποο ποπλίποπαὶ 
φταῖαπι ἀουηχ δ, πες Βαποβοία ρεγροίαπι οο]]οςαῇθ. Ὑαἱς ργώσερτοῦ ἐμιαπιαπΠΠπὶς., 

" ν ὃ 

ς.147,4ὐνμὲ ΤΑ ρη τραν σέο ΘΑ οΥ Ἰογ θη 7Ή4 ἀρρο[α [θεπὲ οἶδα, Ογαδὶ τοχε ραρέηαε ἡηάἰοαμευ 
Ταοίδένες (γάρ πη 7, ατέπες σοη οΥγὲ ρο ΠΠπ|.Ἱζ οἱαμέομεν ἀπεῖθ φηα τη γπαγρήηθ τὴ βθρηεηγ, ρίογαζ, ογρηθα δ 
ὀπηφίο τη! σά ί!α. 7η6 ἐπ ἤθογαιε ἰφσηεηιπν,Υ οἶδέ βομεηα ἐμ 1 ῥηεογαίῥατα κρίση, γεαλογὴ δὰ ράγεο θη: μὲ 
1|ρὴ,ΦΆ ΟΘΡ 15 ἐπ ἡ πέδη ργαοίρηα ἐδγὲ σαρί!α ἐαρομ ΜΙ ΤΥ, ἶ Ι 



ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ τὴ 1 Ὁ 4} ΡΝ τς 
ΣΕ ΣᾺΣ ΠΕΡῚ ΣΥΝΘΕΣΈΩΣ 

ὀγοκιτων. 

ὯΝ Πρὸ τὸ εγὼ, τέκνον φίλε, ζὐύτ δίδωμι, καϑοί τόϑ. ἡ παρ » 

ΠῚ {Ὁμήρῳ Φησὶν Ἑλένη ξενίζρυσαι τὸ τὸν Τηλέμαλον" πες τίω 

εν} ἡμέραν ἀρριζι Φυτίωϊ γἡνέθλιον, ἀφ᾿ οὐ ὃ πἰϑαγέρρνας εἰς 
9 λύδρὸς ἡλικίαν, ἡδίφην χαὶ ψμιωτατίω ἑ ἑορτῶν ἐμοί. πλέὸ 

τ Ὑ οὔτε χήραν δημιούργημα πέμπω σοι τ ἐμόν, ὦ ως ἐκείνη 

δὴ τος ἔφη διδοῦσα ὃ κιειροικίῳ τὸν πέπλον" ὅτε εἰς γάμου μόνον 

Νὴ . ὥραν, κὰ γαμετῆς χάριν ἀὔχτων δλλὰ ποίημα “ϑὺκ ο “λύν»- 

ὃ ΝΥ αὐ παιδείας Ὁ ὁ ψυχῆς τῇ τὴς ἐμῆς, κίημα δὲ δ) πὸ αὐτὸ ὁ χεῖ- 
Ζ μαι πσξὸς ἅπασας «εὖ τῳ βίῳ χρείας ὁ ὁπόσαι γένονται «ἰῷ 

ϑ λόγων, ὠφέλιμον, λὐαϊκαιότατον ἀπούτων γεημαίτων" εἴ τὶ 

Ν καγῶ τυϊχόύῳ “ δεόντων φρονῶν" ἅπασι μϑὺο ὁμοίως ζῶιϊς ἃ οὑσχουσι ζις πολίζχους λόρρες, 

γῇ ἡ ποτ᾿ δὼ ἡλικία τὲ ὁ ἐξέ τυΐχομωσυ δ ογτες " μάλιςα δὲ ζῖς μειρακίοις τὸ τε χα] ἡγεωφὰὶ τῷ 

Εν καῖ: ὡτθπορϑύοις ὁ ὑμῶν, ὦ Ῥοῦφε “Μελίτιο, παίξος αγαϑο, καίμιοι ᾿ἰμιωτάτου φίλων. 

"ηης ΝΡ οὔσης ἀσκήσεως κὖξϑὰ πλμίας ὡς εἰπεῖν ἐνίοις λόρρις, τὴς αἰθὶ ζ νοήματα, τσὴ τὴς 

ὑξὶ Ὁ ὀνόματα" νη αδὺ, “ῷ “ πραγμαϊοοὐ τόπου μάλλον ἐφαπῆεοϑαι δυξάεν μ᾽ ἡ δὲ, 

ᾧ λεχτίχού" κἡ πλύτων ὅσοι πὸ λέγήν 4 σογαζοωνται,, «ὖξε ἀμφοτέραις Σ ώείας τῷ 

ϑοου ζᾷς ἀσουδαι ζώντων ἐξίσου ἡ μδὺ Ἐχὶ ἴΩ “ράγματα χὺ ὼ πἰωὺ εν Οὐτοις φρϑνησίν 

ορυίᾳ ἡ βίας “ Ἐλτφήμα, βεαδεία, ὅ61 ἡ χαλεπὴ γέοις μάλλον δὲ, ἀδυυ)αΐος εἰς ατδμείων ὦ 

μειροικίων πεσεῖν ἡλικίαν" ἀκμαζούσης Ὁ ἤδη σοευἐσεώς ὄὅς!, ὺ πολιαῖς κρτηρτυμδῥης 

λ ικίας ἡ πότων γνῶσις ὅθ οἰκειοτέραι, πολλῇ ἡδὺ ἵσοδία λόγων τὸ χὰ ἬΣΟΝ δὲ πείφοι 

ἡπυμφορᾷ παθών οἰχείων πὲ κὴ ἀροτείων σειυαυξα! ουϑύη. Ὁ δὲ ὡδὶ ας λέξᾳς φιλόθεον 

Ι ,φιλόκαλον, κα κ᾿, ταῖς γεαραῖσ πεφυχὸς σεενάγϑειν ὄχ ἡ ον ἡλικίαις. ἐπῆοη) "ὃ ἁπα(ᾳ νέ γέεου 

; ἡ πἰίξσ τὸν τῆς ἑρμάνυείας ὡραιϊσμὸν,ὀλόλρες τινας αὶ κὴ ὡρτβ ς οὐϑθοισιωδιάς δχὶ ζούτον λαιμι- 

αὐουίᾳ ὁ ὁρμας᾽ οἷς πολλῆς πόρυ καὶ ἡ ἔμφρονος δεῖ τῆς ποξατης Ὀλισασίας πὲ αὶ ἀγωγῦς, εἰ 

ἡμαι μὴ ποθ τικεν ἐπ᾽ αἰχαιαίμα, γλώοσεμ ἔπος ἔλϑη λέγέν» μηδὲ εἰκὴ ἀπ εν : 

δῈ ἐρ:τυχόντα διηλθιο, δλλὰ ὀκλογῇ τε γοήσεαϑαι καιϑειρῶν ὦ ακίᾳ. ᾿ σλιυναίων ὁ ὀνομᾷῦ" ΠΣ 

ΟΝ (τα κοσχκήσάν μιεμειγμένον ἐ ἐγρύσῃ τῳϊσεμνῶ Φ ἡδύ. εἰς δὴ αϑτο Ὁ μέρος, δὲῖ 

“ζον νέοις ἀσκῆοϑα, συμβδιλομ(α σοι μέρος εἰς τ’ ἐρωζα τι τὸν πῖϑὶ σεευϑέστως ΤῊ ὀνομκο- 

ἣ πίω ὩΦΟΦ,, μιατείαν σέκ ὀλίγϑις οδὸ Ἐχὶ νοιῶ Ὁ ἐλϑου(αν ὅσοι Τμ τὐρχαίων ῥερειχαιὴ 

διὸ γρκτικας σεευέγφαν αν τέχνας, συ ενὶ δὲ ἀκριξῶς συτὲ ξἰπουνξὠντως μέει το κ Σι. 

οὀξέργασμένευ, ὦ ὡς ἐγὼ πείθοιαι. ξαὺ δὲ ἐγζνηταί μοι φολῆ, νὰ ἡ αἰεὶ τῆς οὐκ λογῆς 4 

γμάτων ἕτεραν ἐξοίσω σοι γφαφξ, ἵνα. 1 λεκτίκον. τόπον πελείως ὀξᾳργασμένον ἐ ἐχῆς. 

]  είνζευ υϑὲ δὰ ὄξω τίωῦ τς 4) μαπείαν εἰςνέωζᾳ πάλιν ὥραις ταῖς αὐταῖς «σξρεδέχου, δεαῖν 
“ 

ἷ ο Φυλαηόντων ἀσινᾷς πε χαὶ ἀυόσοις »Εἰ ἰδη ποτε ἡμῶν ἀξᾳ πουζυ πέφσεαται βεβαίως 

᾿ υχεῦ. γιωυὶ δ ζὼ Ὁ δαιμόνιον ὄχι γνδὰυ γγαγέμιοι αγρανγμιαπείαν, πσξρόδέχου. 
χεφόλαια ᾧ “Ὡεογμα- 

͵, πέίας Ὧωτης 
δῖ ἴ, αὐτῆς δθίν, ἃ πσφϑκχειταί μοι δεῖξαι, ζῶτα" Ἧς πε ὅξίν ἡ τῆς στευϑέσεως φύσις 9" τἰναυα κιφάλαια. 

Ἷ : ιοηγ ἢ ΗαἰΙσαγηαοιὶ ΤἸ οΠλχιιδ αἰτοῦ. ἃ ἵ 

᾿ 

Ϊ 

“, 

Ἷ ̓ 

᾿ 
ἢ 

πο ε 

ἀρσαν 



3, ΑΙΟΝΥΣ ΑΛΥΚΕΆΑΡΜΑΞΕΩΣ 

ἰχεὺ ἔχ, τοὴ ων ςοχα ζεται, καὶ πῶς αὐτὴ τυγοιᾳ, κ Τίνες αἱ ϑυικώταται ὠτῆροιοι ᾿ 

2). τσὴ τίς ἐχούφην γδρακτήρ, κα χἡ ποίαν χρατίςην αὐτῶν πείδο μια!" καὶ ἔτι σὸς Ούτοις, τ. Ὕ 

ποτ 991 Ω ποιητίχὸν ἐχεῖνο ς Ὁ ἀὐγλωοσσον κὶ χ) μπιιγοὺν -Ψ ταὶς ἀχϑαῖς ̓ ὃ πέφυκε τῇ ἡ σεωδεσφ ἥ 

τὴς πεζῆς λέξεως τὐϑακολουϑεῖ,, ποιητικῆς πε κατασκάυῆς τὶ τὸν αποίνπον ἐκιμεμουδῴνς Ὁ ᾿ 

λόγον, ὃ ἡ σφύδρα, οὖ τῇ μιμκήσ καΐϊορδούσης “τῷ Ὁ κράτος" ̓  ποίας δὼ χετηδαῦ.. 
σεως “ἥροιτο ἑκαίτερον αὐτῶν. Οιαυτὶ νϑὺ δὴ τινά δεν, ὡς τύπῳ αὐἰξδώλαξν, αἰπὺ ὧι ὧι 

μέλλω λέ ἐγόν. 

σιωϑέσεως. Ἡ ̓σεευ)εσίς ὅδ1ν, ὦ στρ καὶ χὺ αὐ δηλοῖ. τοὔνομα, ποιά τις ϑέσις παρ ὁ ἀδτλαι δ᾿ 

που οι λόγρυ μορίων ὦ δηὶ ᾿ σοιχεῖα ἴνες ἡ λέξεως κα λούσι. ζαῦτα δὲ Θεοδέκτης κϑρ δ᾽ Αδιςο-, ἰ 

τέλης,ὼ οἱ κατ' ἐχείγους φιλοσοφήσοιγες ζουὶ γεόνοις, αι πϑιὼν 
πο ηγαν»ν, ὀγομκοζαι σ᾽ ΔΕ " 

ῥγμαΐζᾳ σεευδέσμες πρρῆτα μέρηπης λέξεως ποιοιώπες. οἱ ἱδὲ μετ᾽ εἰύθις “πυόμνϑρυοι, χε , ' 

μίλισα οἱ τῆς ςκωϊκὴς αἱρέσεως ἡγεμόνες, ἕως τεῆαρων ασξοὐθίξαίαν, χωεί(ατῖος Ξἰσὸ πὴ ἦ ἢ Ἶ 
᾿" 

͵ , 

" 

; " 

αν Υ͂ 

σοουδέσμων τὰ αρθροι. εἶθ᾽ οἱ μεζα δρέφεροι ζα πσρρθν)ρξιχα διελογ)ες Ἔἰστο ἢ ὀνομιούζικώ 
πεν 7εἀπεφυηνανΐο τὰ προῶτα μέρη. ὃ ἕτεροι δὲν ΤΣ δὐτωνυμίας σοζάσξαν)ες Ὄσο ἢ: ὁ τ Ϊ 

μάτων, κίον σριγεῖον τϑτο ἐποιηίαν. οἱ δὲ ὁ Ὁ Ὀλιῤῥηκαζα ζω Αξλον εἰσ ἰμλημιάτων, 

τσξϑϑεσῳν Ὄστο Τὴ )σεωυδέσμωνὺ ΤΣ μετοχα: Ὥστο ΣΤἸΜισεροηγϑοικῶν. οἱ δὲ χὴ δὴ ῥαεῖναὶ 

εἰσαίγοή! ἐς μας, πολλὰ τὰ “εῶτα μόφχα, τῆς λέξεως ἐποίη(αν" ὑῦ ὧν οὐ μικρὸς δὺ εἶν 

Ἄθορς. πλξὼ ἥγε τυ οςτων, εἴτε δἰ πριων: ἤ]εῆαρων, εἴθ᾽ ὕσων δ πος “Ὁ 

πλοκὴ τὼ τὐϑαθεσις, τα λεγῤμᾶνα. ποις κῶλα: ἔπειθ᾽ ἡ πότων εἰβμονία., εις καλϑρϑύας συμ- 
σιιυϑίέστως τυ} ἐπϑξεύδοις, αὐ )2 3,, τὸν σύμππὸμΐο. τελῴθσι λθγν. ἔς; δὴ τῆς σεουϑέσεως ἔργα. οἰ- 

ΤΟΣ χείως θεῖν αἱ τοῦτε ὀνομμοιίζα, παρ ̓διδνελαι » Χα τς κώλοις ἀὀἰποδοιοῦαι ασϑϑοῆχ9 υ(ὰν “όμως 

νίαν, κα χὰ τοῖς ὐϑ όδὸις ο αὐτὸν ὅλον τὸν λθγϑν. δαί τέρα; ὃ (Ὁ (σα μοῖραι ἢ αἰξὸὰ τὸν λε- 

κτίχϑν τόπον δεωρημῖ “ κατανοοιῦτι ἕξι: ἡγεῖται δὴ τὰ ἘΣ ἢ ὀγομιατευν Θκλογῆ, ας, ὦ 

ὑφίςαται ὥυτης κτ' φύσιν" ἡδὸνζεὺ καὶ Χ) πειθὼ κ) κράτος ὡ» λθγθις σόκ ὀλίγῳ κρδο ἐχείνης ἢ 

ἔχ. αὶ μηδεὶς ἡ5 γἱσῇ) πὐράδοξον, εἰ πολλαὶ ἐλ νος ὕγτουν Ἀωρημάτων «ἘΣ ἐχλος 

γἀδιι ὧν πολις ἐγένεζο Φιλοσῦ Φοις πὲ δ ῥηζρουσίς ὀλύδρασι λθορς, ἡ σεεύϑεσις δυζ)έραν ̓ " 

ἐρουζα χώφαν τῇ ταξῴ, ὃ λόγων συτῆς πολλξ δὶ ἴσων ἐκείν τυχοῦζᾳ, Ὁσαυτίω ἰχεὺξ “Ὁ ὶ 

ὧι 
) 

π 

] 
ἥ Ἢ μ 

Ν᾿ 

“ 

"δι 
ῇ 

δωυαυ ὥφεαῖξι γα! πάντων ἢ: ἐκείνης ἔργων ἡ ΧΕ φ(εῖγ" οὐθυμεούμϑωος ἢ δτὶ ὸ αἱ πὖϑα δδων 

Ἴενν γεν δ, σοι! Δ οιφόρριοὺ ὕλας Λα μβαϊεσαι, συμφορητὸν οἴκ, πὕτων ποιδσι Θ πέδος,ὡς οἱ ' 

δομιρολΊεὶ Ῥ τεκπονισσ, Ὁ ἢ ποικιλί ρει, δὲ οἱ ὅσσαι Τοῖς ζϑιαύταις εἰσὶν ὁμοιλρής αὶ σειυϑετίχοὴ ὁ ὁ 

ψέεις, τῇ υϑὺ "Ὁ: “4 δετεραι ΤῊ ὁκλοδικῶνε εἰσι, πῇ ἢ δὲ δγιυάμει παξότεραι. ὡςτ' εἰ 

ξ λογώ Φ αὐς ᾿ συμξέξηκεν, ορε α ἄτοπον ἡγη, ἐογ. σο᾿εϊὲν ὃ κωλύᾳγ ἴα ἡ πίςες Ὡϑχοεῖ τῷ ταρ9- 

χει μέγ, μή ἡ, δόξωμϑυ ἐξὲ ἑτοίμου λαιμίανάν ἢ ἀμιφιςξυτησινέ ἐχόντων λόγων. ἐς] ζίνεω ε 

λέξεως ἡύη. ΐ3 λέξις, ἢ σημαίνουϑυ ὡς ἐγοήσᾳς,κ εδιὺ,ἐμιμέξ» Ἐἢ 1 δῈ, ἀμεΐος" ὧν ἑκαϊέρα, καλῆς ᾿ 
ξ 

᾿ μονίας Ἰυχούσει, καλὸν οἷ οἵατ᾽ Ὅς1 ποιᾷν ὃ μέξ» " ὃ πὸν 299 ο} ᾿λρεπιςτίτ τῶς δὲ  χὴ ὡς Ετυγε μι ΞΊ 

αϑῴν, πσξϑφαπόγλεσι χα] ἡῶς ο» τῇ ἡ Δ] ἰσνοίᾳ γούσιμιον. πολλοὶ ο»ιοῶ πο! τοῦ ζα] ̓συγίοκῷ ; 

Φιλοσοφοί. τε Ὁ ὃ ῥήτορεσ,λέξᾳς γᾶν καλοῖς Ὁ Ὡρεπουσαις᾽ Ο;ς αἰ ποοχειιϑύοις τ λέξω 
ἿΝ 

9). σε οὲν Ὁ: γΕησον ὠπέλα Ἰπειμελεῖς ». ἡμωονίαν δὲ αὐταὶς πἰξιϑεγιες εἰχα αν μὰ καὶ α, αλου! 

σιιυϑέσεως (αν ἐχείκ« τῷ πόνου. ἕτεροι ὅν ἀὐκαζαφεθνντα χα ζ ζασπτειναὶ ἢ ἐς ὁγὸ μας, σοούϑενϊες ἢ 

ἀρ. Ὁ ἀεδ πο πολλζω πω ἀφροδέτίων τωΐλογω πὐἰξεξθηχῳ. χαὶ Ὶ χεδὸνοὐά-. « 

λοϑὶ τι πεπονλεναι δύξέεν δ ἡ στούϑεσις τσρὺς ᾿οκλογάφ ἢ ὁ πασή τα. ὀνόμμαιζο, “0.0 ᾿ 

γοη κατα. ὥρων ὙΣ σσσὲνγς ὀφελος Δ] ανοίας ὕὶ χευσῆς, εἰκῇ ἧς αὐτῇ κόσμον ̓ ϑισοδάσᾳ, ᾿ 

χαλῆς ὀνομασίας, ὅτω καί» συτῆξν ι΄ πεϑῦρηυ λέξιν ἀ ὁρᾷν καϑαιραὶ χοὴ καλλιῤῥίμως ἡμο- 

ἴα; εἰ μὴ χαὶ κϑσχον αὐτῇ τὴς αβμονίας τὸν πυδοφήχοντα αὐϑοϑησᾷ, α δὲ μὴ ὁ δόξω, φὰ} ἰ ϑ 

σὶν., ὀψαπὸδ' ὅσα λέγν, ἀξὼ ὧν ἐπειαϑέωυ κρφῆον ἐὴ χα) ἡ τελφότερον ἀς ἀσκημκαι τὴς ἐκλογῆς. ̓  
τίου σεούϑεσιν, ὦ "ἔργῳ πειξρφίσοιαι διφκγιούω ; ἐμμέξων πὶ τε χαὶ ἡ πεζῶν λόϑων ἀπαρ ρχαξ ὀλίας 

πσδοχήεισανϑυος. λαμ(αγέοαϑω δὲ ποιητῶν μϑὺ,Ὃ μυηο9ς" συτίφαιφέων δε; Ἡρίδδε ο 
. - ὰ Κ 



ΠΕΡῚ ἩΞΎΝΘΕΣ ΚΟΝΊΘΙΝΜΣ ΝΣ 

ΟΥ̓ πόγθη ὙῸΣ δχ ζύτων καὶ «ὐξ ὙΠ θέων. εἰκάσοι. ἔς! δὴ παρ Ὁ μήρῳ μδὲὺ ὁ κϑλωῷ 
συξώτη καζογϑμεενος Ὄδυσσεις αἰδὶ πίω ἑωϑθινξὼ ὦ ὧρφν ἀχρατιζξοϑα μΐχων, ὡς Οἷς πα- 

᾿ λαιοὶς ἐδὺς ζῶ": ἐπείζοῳ, ὁ Τηλέμιαϑ6, αὖθις ἐχιφωνόμϑμος εκ τῆς εἰς Πελοπόννηζον δἰποδη- 

᾿Αἰας' τραγμάϊια λιτὰ χαὶ βιωίώκα ἡρμόωυδι, μῦμα ὑκοέρά,. ποΐ δὲ ὅξιν ἡ τῆς ἐρμιηνείας 

3 ̓Ξβρετὴ, (ἃ ποιημαΐζαᾳ δυλωσά φϑαιέλοτα αὐπα. Τὼ δὶ αὖτ ον κλισίης οΟδυσεις κὶ χὺ δῖος 

᾿ὑφορξὸς, ΄ ᾿ἜἘντέζώοντο ἀφιςον ἀμ γοι ̓κειαρδύω πῦρ, Ἔκπεμνψαν τε γομας ἅμ α205- 

μϑύοισι σύεοσι. Τηλέμκαγον δὲ αὐξέσαινον κύνες ὑλαχϑμθροι, Οὐσὶ ὕλαον πσοοειόνζο. 

᾿όησε δὲ δῖος Οδυοσσεις Σαινονζᾳς τε κύγας, “κίαυὸ δὲκτύπος ἦλϑε ποδόῆνγ. Αἰψα δ᾽ ἀρ 

Εύμαιον «προσεφώνεεν, ἐπεὶ ἐ ις ἐόντα Εὐμα!,} ΩΣ ἄς τοι ἐλάύσεται οὐλαισ ὁ ὁταίοης, Η αὶ 
κό γνώφαμος ἀδυς ἐπεὶ κύνες ὅχ ὑλαίοισιν, Αλλὰ «ὐβεσαψνοισι. ποδῶν δὶ Δ)  δῷπον ἀκέω. 

Οὔπω ποῦ εἴρητο ἔπος, ὅτε οἱ φίλος ἡὸς Ἔκ ἐνὶ ἡ πσοοϑύροισι. ἄφων δ Δὐόρουσε συξώτης. 

Ἐκ δὶ Ῥξα οἑ χφραν πε πέσεν ἀτίεα ὃς ἐπονήτο, Κιρνας αἴθοπα οἶνον. ὃ εἶ" ̓λὐτίος ἦλϑεν δμα- 

ΕῸν Κύσσε δὲ μιν κεφϑνξυ τεὼ ἄμφω φάτα καλα,, Χῴοαετ' τ΄ ἀμφοτέροις" ϑυλερον δεοὶ ἶ 

ἔκπεσε ϑείχρυ. ζὼθ ὁ τικδρ ἐπάγς) χαὶ κηλάᾷ (ας ἀχθαξ, ποιη τ} Τα πειὸ τὴν πόρυ ἡδίςων ' 

᾿ συεϊενὸς ἡ Ἴω μυοίφφιν ἔχά, πόρτες δ οἶδὶ, ᾿ ὅτι μζἰοτυρή σῴαν. ποῦ δὴ αὐπαμ δνὴ πειθὼ καὶ ὅζε 6 

αἰ ζιαῦτα δε1; πότερον χὰ τ βοκλοχάὸ Τὴν ονομῖ; ΤΧ ἢ Ὡ πἰωὼ σεούϑασιν; σσ δὶς δ εἴποι 

ΤΩΝ Οκλογάυ, ὡς ἐγὼ πείϑομαι. 3.9 "Ἂν δὰ ἀὐτελεςάτων πὲ τοὺ (α πεινοταίτοων ὁγοικίτων 

πέπλοι) πάστι [ ἱλέζις, οἷς οἷς δὼ χαὶ γεώρχϑς,’ χα) 15αιλοιήϊεργός, ὁ χϑεοτέχνης » ὴ πᾶς ὁ μηδὲ-, 

μία ὧραν τϑλέγῳν 4 ποιόμδυος, ἐξὲ ἑτοίμου λαβωνέ ἐγρησαΐο. λυϑέντος ορεου Ὁ τῷ μέξου, 

2 φαῦλα φανήσεται ζᾳᾷ αὑτὰ (τα χα ̓ ἀῷλα. οὔτε ὙΡ̓ μμεταφοραι ἄνες οὖν ἀύθις ἀὐλυφς 

ἔγφσιν, ἅτε αὑταλλαγαὺ οὔτε καυταγεὴ 'σᾷς, τε ἀλη ( οπικὴ Δ οϊλοκ; σϑἰδ μία, σε εὶ δὴ 

γλῶτται πολλά ([μες, οὔτε ζένα ἢ πτεποιηυϑύα ὁγόμκαΐο. ᾧ δζ λείπεται μὴ ὀχ πίω σειύϑε- 

σιν ζὐκαλλοις τῇ τὴς ἐρμμδιυείας αἰτία οϑαρ: "τοιαῦτ᾽ δε 1 θὰ τῷ ποιητῇ μυεία, ὡς 4 οἷσδὶ ὅτε 
πϑύτες ἴσασιν. ἐμοὶ δὲ εσπομυνήσεωοὶ ἕνεκα λέγον χει ̓ (τα μόνα, εἰρήοϑαι. φέρε δὰ 
μευταξὥμϑι χα ἡ χιτίὼ πεζζωο (θύλρατον ἴδ! ̓σχοπώ δι εἰ κακείνη ὦ αὐ συμξέξηχε πα- 

ους, ὥςτε αἷϑὲ μικρῷ χαὶ φαῦλα δ τη, τε χαὶ ὀνόματα σεευτα θέντα καλαῖς, μεγα- 

λας γίνεοϑειι Φς χάειζ.. ἔς] δ) ἷδὰ Ἡροδότῳ βασιλάυύς τις Λυδῶν ὃν ἐκάνον᾽ Καν- 

πρυλζοω [καλ, Μυρσίδλον δὲ καλῴοϑα!] φησὶν ὑφ᾽ Ἑλλδόων, τῆς ἑαυ, γειυναιχὸς ἐραῖν, ἔπε. 

ΓΟ αὐξιανέωα ΤῊ ἑταίρων αὐτγυμνίοῦ τέ Δἀὔίϑενπον ἰδεῖν" ὁ δὲ ,Ὀὐτομαχόμϑωος μή ἡ δμα Ὦ- 

) καοϑέμζαι ὡς δὲ οὐκ ἐπειθεν,"ὐσεσο μένων πὲ χαὶ Ἰ)εώρδυος αὐτίω ζῶ. Ὁ δὲ ράγμα. ἐχ ὃ ὁΤὶ 

σεμνὸν ἢ καλιδογείαϑοι ἔλετήδῳον, δλὰ ἡ ζα πεινὸν χαὶ ἐχεχίνδεουον, ὁ τῷ Ὁ α!ο, οἱ μάλλον 

ἡπὸ ϑκαλοὐἐγίυτερω" δὶ. εἴρηται σφόδρα δυξιωε,ὶ χρῴῆον γέ γέλρνεν ἀκουοϑίώωι λεγουϑυον,"ῇ 

ὀφοϑζεδαι γυομδρον ἵγα δὲ μή ̓Ἰιοσπολαάξη Ὁ τ δφέλεκτον ἐξ) τῇ ΤῊΣ ἡδογὴς αἰτίαν τῇ ἡ λέξά, μεζα.- 

᾿ θεὶς αὐτῆς τὸν γδρακπτῆφϑι εἰς Αθῖδα, γλώπωνκ συϑὲν θηνο ἰθιεργασείῥϑμος, ὕτως ὠξοί-. 

τ. ( τὸν φῴρλορρν" Γύγη, ὄγξῤσε δοκῶ πείλεοϑαι μοι λέγοι [Ὁ] αὐξὲ τίς εἴδους ὁ γωυαικόε' « 

ὦτα γὸ τυϊγὸρ λύϑοφποιος ὄντα ἀπτιςύτεροι ἢ λαλιδ" ποίᾳ ὃ ὁπετως ἐχείνζευ θεάσῃ γυμνω. ὧν 

ὁ δὲ, [μὐ)α] Δῤαξονί(ας εἶ: εἶπεν" Δέαυοζα,, ἀγα λέγας λόγον θχ ὑγιὰ,, κελάσων με δέασοιναν οἷ 

πἰὼ ἐμόν διάσαοϑαι γυμνά; ἄμα δὲ χιτῶνι ἐχδυουϑύῳ σεευέκδύεται χαὶ τί αἰδῶ γεν. “ 

ἕξ πάλαι ὃ Ὁ καλοὶ ἀν, ϑοφποις ὀξά,η. ἐξ ὧν μια ϑοίγν δὲῖ" ον οἷς ἕν τοδὲ δεὴν, ὁρᾷν ἕινα, τα τὰ “ 

: " ἑαυζού, ἐ ἐγὼ δὲ πείλομάι ἐχείνζωυ πασῶν γωναικῶν ἐξ) καλλίφην » ἢ ὁ Οὐδέομαι μὴ χο ν ἀύό- «᾿ς . 

᾿ ΑΘ». ὁ μδρ δὴ λέγων ωῶτα, »ἀπεμάχετο" ὁ δ ἡμείξετο Ο;ςδὲ; Θάρσᾷ, ΤΓύγη δ μοὶ ἡ φο(οῦ « 

τ Ὶ μήτ᾽ ἐμξ, ὡς πειρωνϑμὸς σῷ Ὕθρρν λέγω τῦνδε᾽ μήτε γυναίκα τἰὼ ἐμώω, μή τι (ϑι δξ « 

αὐτῆς “δύνται βλαζος. Ξηρχάῦ γέ ἐγὼ μηχόμήξα μαι ὅ ὅτως, ὥστε μηδὲ μαϑεῖν αὐτίω ὀφϑε!- « 

δ᾽ (νι πὸ σου. ἀγανγῶν Ὑ σε εἰς Ὁ οἱ οἴχομαι οὐ ὦ ὁ χριμώμελαι δπιοϑεν τῆς ὀϑοιγομθδῥης ϑύρφις ἑ 

ἢ) ΕΘΝ κμῷ ΝΥ ἐμὲ εἰςελϑόντα παρέφιαι χαὶ ἡ γεωυὴ ἤ ἐμὴ ἐς οίτίω. χεῖται δὲ ἐγίες τὴς εἰρόδου « 

δ «θεόν, Ἐχὶ πὅτον τὸ ἡμαΐίων καθ ἕν ἕκαςον ἐκδύ(ᾳ ϑήσφ καὶ ἡ καθ᾿ ἡ ἘΠῊΝ πολλζω παρέ- - 

ἢ αὶ βι ϑεασοαϑοι. ὁτὸμ ἢ πὸ τὸ ϑρϑνου πορθύηται Ἐχὶ τί ἀὐνμὼ, κι λγώτου πε αὐτὴφς “ 

: ῬιομγπιΙ Ηαἰϊςατηαῆοι Τ Οηλιι5 αἰτοῦ. 4 1} 

δ, κω... ὦ...βὼ.Ὁ, -τῷς, σῶν «κα Ὁ 



4 ΔΙΌΝΥΣ. ΔΑΙΚΑΡΝΆΞΕΌΩΣ 
» θη. σοὶ μελέτω ζὼ οὐ άδνν, ὃ ογτῶς μή σε 6.46) ἀπιόντα τὰ οἰ ϑυρωῦν. ὁμδὺ δὴ, ὡς οὐκ 

» ἠδγύωτο Φι αιφυγεὶν, ἡ ἕτοιμμος ζεὼ ποιᾷν ζαῦτα. οὖν δ ἔχοι τὶ αἷς σοῖς εὐήον; εἰπεῖν. στί Ὁ 

εὐξίωμα κα κἡ) ἡ σεμνότης ΤΥ ὀνο μῶν" ἄμορφον πεποίηκε τῶ Φεασιν. οὐοπιτήδευτα γα Ίβι 

χὴ ̓ὀφϑηλεκζοι, οἷα φύσις τέθεχεσύμίολα ζοϊς πραγμάσυ. οὐ γδΡ ἡρμοῆεν σως κρείτηοσι 

π χθίσαοϑαι ὁτέροισ. Δυαΐκη δὴ που, ὁτὸμ ζοις κυριωΐζατοις πὲ κὶ Ὁ παξορεχεφάτοις ὀγόμιαισιν., "ῇ 

οὐκ φέρηται ζῳ γοήμκαται, μη δὲν σεμνότερον ἐδ ἢ οἷα, ὅε1ν.δτι ἢ σε οθὲν ον αὖθις 651 σεμνὸν, εἰς , 

“«ἰξ εῆον, ὁ βώλονϑρος εἴσε!), μεεταϑεὶς συτὴν ὅτι κὴ τά ξμογίαν. πολνα ἐξα α σε Ν 

τῷ λύδρι ζοιαῦτα δεῖν, δξ ὧν δύ τις τεκμμεήραιτο ὅτι σζκ οὐ τῳ καλά Τὴν ονομῶ» ἡ ᾿ πειθώ 
τῆς λάρον: Σλ, οὖν τῇ συζυγία ζω. τσὴ αὐξὲ μϑρ Ούτων ἱκανὰ Ὀυῦτα. ἵγα δὲ πολὺ ᾿ 

Ἐπ Θ οἰς μάλλον αἸεϑη.) ὅσην ἐχβῥωμώωυ "ἡ στευϑεϊρκὴ δειύαμμις Ε ἐν τε ποιήκίοισι ὁ λόγοις λήνομαι ζναρὰ τς 

λύσις λύᾳ καὶ 4 ἐχῴν δυχουίᾳς λέξᾳς, ὠνζας αὐϑιμογίας μεταθεὶς, δλλοία Φαίνεοϑαι ποιηίῷ ὁ μέζα, χὰ 

ἡ εοῚ: ζις λόγρεο. λαμβανέοϑω 8 ὃ οοῴτον ἐκ πυ" Ομεμφικῶν ὥυ τ: Αλλ᾽ ἔρν ὡρτεζάλαντα ᾿ 

κράΐζς, Ὁ, γεκυὴ χερνῆτίς ἀληδης, Ἥτε σαβιμὸν ἔχουσοι, ὃ εἰείον ἀμφὶς ὀὐέλχει, Ἰσαζουσ᾽, ἵγαπαι- " 

: ὧν ἀὐκεα μεῖον ̓ἀρη). ζύτο Ὁ μέξον ἡρωϊχϑν ὅθίν, ἑξαποιω, πέλφον, χτὶ πόδα, δεοίκτυλον 

βαρόμδωον. ἐγὼ δὴ τα  οκμῖ; (οὐτων μεταχενήστες το σεύύϑεσιν, ἴοι ἀὐζεις ς! σίχοῖς. 

δύτὶ λϑὺ ἐξα μέδων ποιήΐρ πεδαμμέξοις, ὀῤτὶ δὲ ἡρωϊκῶν ασερεῳδεκοις, τὸν ὥσπον Οὐτον' 
"ΑΝ. ἔχον ὧςτε γιυὴ ον ΑΞ ὀληϑὴς, ἭΤτ' εἰρίον ἀμφὶς χ᾽ ὃ σαθμὸν ἐ' ἐχουσ᾽ ὀϑέλχει 

᾿ Ἰσαζουσ᾽, ἵν ̓ αφκέα παισὶν ἀρφφιτο μιαϑον. ζριαῦτα 641 ᾧᾷ οριαπεια,ν πο ζοωνδὲ δυφόια, 

ἐ᾽ λοϑὶ ὡς τὶ: Οὐβέξηδος, ̓ ὠςλέγς) τϑνέου Διονύσου, Καγὼ οἵ ἐξ ἐργασίης ὦ ὠργίαοι Ἶ 

" σμένος ἥκω. ὀιλοῖς παλιν λαί(ὼν ς] οἰχοῦς Ομμηεικοις, ἐΐτε παξρϑλεὶς συ ϑὲν αὐδις, οὕτεάφε- Ἢ ν 

λὼν, τὼ δὲ στούϑεσιν δλλάξας μόνον, ἕτερον. δἰ ποδωσω μέλος πεϊαμέβον, Ὁ κα λούμϑρμον 

» Ἰωγιχογ' Ως δ “σοϑαν ἵ, ἵσσσων ἡ δίφρου χεῖτο πὸμυοϑεῖς, Βεξρυχώς, κϑνιος δεδρα γμμένος 

» αἱματοέοσης. “Ως ὁ ασο 96) ἵσσσων δίφοου κεῖτο τομυοϑεὶς Αὐκατοέοσης Χϑνίος δεσροι--, 

᾿ γαῦρος, βεξρυγώς. τοιαῦται ὅπ1 ζ(, Σιωτάδια ζωυτί: ᾿Ἐνθ᾽ οἱ μϑὺ ἐπ᾽ ἀχραις πυραῖς γέχωες, 
» ἔχειντο Γης ὅχὶ ξένης, ὀρφαναγείχεα πυξολιπόντες Ἑλλαδὸς ἱερῆς, μυχὸν ἑςἼης παΐδῳης, 

᾿ »Ἥζζωυ ἐεχτεινζὺ, ὁ καλϑνηλίου ασξόσωτοι. διομαἠμιόμυ δὲ αὐ ἔτι πολλαὶ ἰδέας μέζων δ΄, 

διαφόροις εἰς τ’ ἤρωθον ἐμμπτιπήούσαις οἱ φῇχον ὑλιδῳοιύαρῷ δὲ αὖ καὶ ζοις φθιδρις 1. δεῖν, 

πᾶσι συμξεξηχὸς μέ ἴροις τὲ ὰ ῥυθωωίς Ὀτοφαήνῳ, ὥστε τῆς μδὺ εἐἰκλογὴῆς τὴν ογομ; Ὶ 
αὐτῆς «δούσης, τῆ τῆς δὲ σεουλέσεως μόνης μΑλιρι δ ρίστα, τἰ τεμάτε την ες ἮΝ - 
Ὁ ὃ συμμιεταπείπῆν ἰὐζις τὰ τὰ ογήμαιτα, τὰ γεώματα, τὰ τω τὰ παϑη, τζω ὁλζευ Τὸν ποιημί 10. 

αὐἰξίωσιν" λιν δϑαΐκα ϑήσοικα πλῴόνων ἀψα θα, )εωρημζ; ΤᾺ ὧν ει ἔμα ὀλίροις πϑύυ δβγγνω- }} 

ξδιμα. Ῥχὶ πολλαῖν δὲ ἴσως, ἢ οὐχ ἥκιςα ΤΣ ΘῊΡ ζιοίκων, καλῶς αὐ ἔγριτὰ Ἐυειπίδα., ; 

» (τα ἐπενείκεϊν" Μήμοι λεγήῆων ϑιίανε ἄύθων, Ἢ ὑχη. τι πὐ ἀτπὶ φερε: : εἰμὴ Μβῳς ̓ 

ὃ» σεμιγεωύφοϑθαι παῤ ὁμοίοις. ζᾳῦτα μδρ ὅξευ ἐώσᾳν μοι δυκῶ χτ' ῶ παρϑν. ὅτι δὲ χαὶ ἡ ἡ πεζι 7 

λέξις Ὁ αὐ δύγαται παϑεῖν τῇ ἐμμέζῳ,, ὄντων κδὲ ὁ ὀγομκοΐττυν, δλλαοσομνης δὲ τῆς σεευϑέ- Ἷ 

σεως, παρε] τῳ! βουλοιδύῳ σχοπεῖν. λήψομαι δὲ ἐκ τῆς ρ δϑῦτου λέξεως τἀν ἐρχέω, 

τὴς ἱξορίας, ἐπεὶ χαὶ γνωραμμὸς ὅς! ζις πορλοῖς, μεταϑεὶς τὸ τὸν χορακτηθα τῆς ΔΙ αλέκζυ ὶ 

»» μόνον. Κροῖσος ζῶ Λυδὸς μϑὺ ἕδος, παῖς δὲ Αλυάώῆου »τύραιννος δὲ ἐθγῶν τυ οντὸς Α'λυος 

» πύζομωδ: ὃς ,βέων Σιπὸ μεσημίξοιας, μεταξὺ Σ Σύρων πὲ χαὶ [Παφλαρόνων ἐξίησι παρὸς βορέαν ͵ 

» ὀίειμον εἰς τὸν Εὐξῴνον χουλούνϑρον πόντον. ,μμεταΐν ει τησλέξεως ζύτης τὼ αβειονίαι, 4 49. 

καὶ γμησεταί μοι οἐκέτι ἐπανγωγιχϑν Φ πλάσμα, σξεϊ ἡ ἱσοσιχον, δὶ. ὀρθὸν μλλον αὶ ογα- 

γώμον" Κεοῖσος ζὼ ἐος υϑὺ ̓Αλυαΐῆου, “νος δὲ Λυδὸρ, τύραννος ἢ Τά οτος Αλυος ποΐω- 

μοὲ ἐθνῶν οὃρ εἰπὸ μεσημβείας ῥέων, μεζαξὺ Σύρων χαὶ ̓ Πα φλαγϑ' ) εἰς τὸν Εὐξάνον τς ;. 

λούνϑιυον πόντον οὐκ δίδωσι “σξὸς βορέαι δθεμον. (ὗπ ὁ χαοακτὴρ Φ πολὺ ἀπέχῳ οὐ . 
» δόζήεν ΤῊΝ Θουκούχδον τούτων" ᾿Επίδαμγὸς ἤξη πολις τ δυξιῶ εἰς: πλέρντι «Ὁ Ἰόνιον χϑλπο. 

» πσρροιχρῦσι δὲ αὐτὼ ἸΤαυδαντίοι βαρᾷξαροι ; Ἰλλυειχὸν ἔϑνος. παλιν οἰσλλάξας | : 

αἰ αὐτξὼ λέξιν, ἑτέραν αὐτῇ ἢ μορφζὼ ἰποδωσω, τὸν ἴξϑπον τούτον" Αλυώῆσ μϑῤ ἡὸς ἀὐ : 
Κρρίσος ὮΝ 



ΠΡΟΣ ΥΝΘΕΈ ΝΣ ΟΝ ΟΝ ΐ 

ἱ Κρρῖσος “δύο. δὲ Λυδὸς, Ὁ οτος Ἄλυος ποζωμοὶ τύρᾳννος ἐϑγαΐν, ὃς τἰπὸ μεσημξείας 

ἶ ῥέων, Σύρων πὲ χαὶ Παφλαγόνων μεζαξὺ πσεὸς βορέαν ἐξάσιν δύέμον εἰς πὸν κα λούμϑρον 

᾿ πόντον Εὐξάνον. Ἡγησιαχὸν ὃ αὔρα τϑτο τῆς σεευδεσεως, μειχρόχομενον, ἀλμὲς, μαλθοιχϑν. 
; Οὐτων γῈ ΤΥ λήρων ἱερόϊς ἐχεῖγος ἀρ, Οιαῦτα γεάφων" Ἐξ ἀγανης ἑορτῆς ἀγαϑίω « 

ἀγουϑυ ΩΣ Ὄἰσὸ Μαγνησίας εἰκκὰ τῆς μεγοίλης Σιπυλάς, ἐγ ρ΄ μικραὶ εἰς Θηξαίων « 

ἕν ἔπ]υσεν ὁ Διόνυσος. ἡδὲς κΔὺ ΤΣ ὅς, ποιή δὲ μοήνεοθαι. ἅλις ἔξω τ ϑδαδῴμα. Ἢ 

πων. ἱχαγαῖς Ὑ οἷ οἴομαι πεποινχέγαι Φαινερϑν ὃ «φοὐκειτὸ Ἀιοι. ὑτι κεείζονα ἰχωὺ ἔχφ “τῆς ἡ πιούδισις 

ἐκλογῆς ἡ σεωώλεσις. μι μοι δόκεῖ: τίς οὐκ οὐ αμδρτομῳ εἰκάσας αὐτί τῇ Ομῇ ἐλ ΠΣ ΣῈ 

᾿Αϑάυά.ἐ ἐχεήν τε ΣῈ» τὸν Ο δυνοσέο, τὸν αὐτὸν ὄντα ὀηλοτε λλοῖον ἐποὶᾳ Φαίνεαϑαι, τὲ μδὺ ἧς. 

5 ῥυσὸν χαὶ μεικιρὸν χαὶ αἹ5. 6}, πως λάγγαλέῳ Ξν Χίον, ἠδὲ γρονίι ὅτε δὲ τῇ αὐτῇ ῥά: « 

δ παλιν ἐφαψα: υϑύη, Μείζονα τ’ εἰριδέφνῦ παοσονα, ϑῆκεν ἰδέοϑαι. -καϑδ' δὲ καρηζορ, Εγςς 

λας ἥχεχϑμας ἑσκοϑίνῳ Αἴ: ὁμοίας. αὕτηΐε, ζᾧ αὑτὰ λαμβαγου(α ὀνόμαΐζα,ἕοτε μδὺ αἰ ᾿αὐρὴς «“ 

φα ἴα τ ἡ π]ωχὰ κὶ χὺ (απεινὰ ποι φαίνεοϑαι ζἀ νοήμαζῳ, ὅτε δὲ ὑψηλᾷ ὦ πλούσια, χαὶ δρὰ 

καλά. ἢ ζυτῳ κάλιςα φρυλαῆι ποιητής τε ποιητοῦ, καὶ ὀ ῥήτωρ, ῥντορος, του) σευ ιϑάναι δυῖξι- 

εἰς 8 ὀγόμαΐᾳ.. Οἷς μϑὺ δζωυ Ξέρχαήοις ὀλίρρυ δὲὶν πᾶσι πολλὴ Ὀχίδὺσις ζω ἀὐτε; ἡ παρ ὃ χαὶ 

καλοί ὄςην αὐτώγζᾳ μέξα χαὶ ταὶ μέλη, χαὶ οἱ λόρρι" Οἷς δὲ μεζωλυεςέροις οὐκέτι, πλξζὼ 

ὀλίγων" “τ᾽ ῳ ἢ ὕτερον πλυτάπασιν ἡμδιηϑν" χαὴ σα σεις φεΐο δεῖν ἀϑαΐχαιον ὐδθ' 20, οὐὴ 

ΟΝ ζιβαζτι τρκών τὴν λόγων. ΟΣ ρτοι ζιαύζς σεουτείξης κατέλιπον , οἵας συ θεὶς 

“τον, “Ἀν: μέ ἐλθα ἀροντο διελϑειν. Φύλαρῃν λέγω ὦ Δοῦδαν χαὶ ἡ Πολύξιον,ἡ Σάωνα, ὸ 

τὸ Καλαν ΩΝ Ἃ Δηκήτξον, Ἵορωνυμόν τε ὸ ΑἰἸντίλογον,ὸ Ἡρᾳκλείδζωωυ, δ" Ηγησίων Ν Μα- 

γα, χὺ διδοῖς μμυφίοις: ὧν ἀπϑώτων ζὰ ὀνόμαϊζα. εἰβελοίμιζιυ λέγῳ, ὑχιλείψ 4 με ὁ τὴς 

ἡμέροις γεν. χοὺ δεῖ ζυτους λυ μαζῷ ὃ ὅπου γε οἱ το φιλοσοφίαν ἐπαϊγνγόνδμοι, ὃ 

ῷ Ἄἰφλο; ἕὐχας Θχφέροντες τέχνας. οὕτως εἰσὶν ἀθλιοι “«ἰϑὶ πίω σερύϑασιν Το ὀγομκαίτων, 

στε αἰδεοϑειι ἢ λέγφ: ; πη θη Ἷ Ἰκμηείῳ λξσαοϑαι τῷ λόγῳ Χρισίπαου τῇ σωϊκοῦ, 

᾿  ογτέρω γοῦν δὼ ̓απφοθαϊξω. τότου γδι οὔτε ἀ ἀμείνον συϑεὶς (ΟΣ Διαλούϊχας τέχνας 9 

ἡκρίφωσεν οὔτε χείρονι τῤιωνία, στο ζα ὅϑοίας ἐξαύεγχε Ἄθορις δ ὀνόμκουτος νὰ ὃ δόζοης ἤξιω- 

ϑώτων. χῴτοι ασου δα, ὧν γέτινες κυφοςεποιήϑησων αὐτὴν Ὡς αϑτο μέρφε ὡς ὀϑαῖ- 

᾿χάον ὃν » πω λόγω, αὶ τέχνας ὕινας ἐπεγφανψαν τωρ τῆς σεευτάξεως τα τὸ Δρλνμεθι 

ἰλὰ πολύτι κᾶλλον πϑώτες Σἰπὸ τῆς ὡληλείας αἀπεπλαύλϑησαιν, ὶ χἡ σε σὲ δ εἶδον Ὅι πὸ 

ὯΔ ποιοιοὼ ἡδὲιαν υἰαλίωοῖι σεεύεσιν. ἐ ἔγωγ δϊίυ ὅτε διέγνων σεευταττοϑαι αὐ 

] χὑτύλασι, ἐζύτοιω εἶ εἰ τί ζις πότερον εἴρηται “«ἔξὰ αὐτῆς, ὁ κάλιζα τοῖς Ὡὀἰπὸ τῆς ςοοας ςφιδῳ- 

σύφοις, εἰδὼς τοῖς ςλύδρας οὐ οὐ μμχραν φοοιίιδε, τῷ, λεκτιχοῦ τόπου πεποιηυϑροις. δὲὶ γὸ εἰὐξῆς 

ΝΣ μδρτυρῇν δου μιῇ ἢ Ἔ σχεῖν χταο σαϑέγος ἀὑρὼν ΤΜονόκατος ἠξιωλϑῴων ὅτε μεῖζον 

᾿ ὅπ ἔλον ον σεευα εν εἰς ζω ἐγὼ καξοήρημϑ. τ π) π δ᾽ αΣ δὲ Χρύσιπτος καταλέλοι- 

πεζμυταξᾳς διῆας, ̓ὀλιγφαφίὺε ἐχούσοις πέξὶ τῆς στευταξεως τυ τς λόγου μεραῖν, ϑῥητο. ῷ 

ΟΝ δςωρίαν ἐχούσας, δλὰ διθιεκικζεὼ, ὡς ἴσασιν οἱ Ως βίζδοις λύεγνωχότε, τ 

αὐἰξιωμῶξ (: (ὠυτάς ἕως. ϑδνθῶν τε ὦ ψάνδῶν, ἈΠΕ ΕΝ ἀδιιυάτων, οὐδε ϑύων᾽ πὲ ὸ 

μοταπτιτήοντων, νὰ Ὡς ἀμφιβόλων, χ) ὀηνν ζιναὖν τοι τίς. ξγπων, σοι μίαν οὔτε γεείαν οὐ οὐτ' ὠφέ- 

᾿λάαν τοῖς πολιτικοῖς Ἄθορίς συμίδολομδμον, εἰς χϑεώω Ὁ ἡδονζευ ἢ καῦλος ἑρμδευείας ὧν δεῖ δύ 

κγάζροϑαι τίωῦ σζεύδεσιν" της μϑὺ τὴς ποραγμαπείας ἀπεςην" ἐσχϑπίοευ δὲ αὐτὸς ἔα 

τν ̓ βαυτοῦ σλνόμμενορ, εἶ ἴπινα, δχουα μιζωυ ἀρ Φισικάὺ ἀφορμζω, ἴδτὰ πϑυτος “αὐράγματος 

ἡ ὃ πασης ζητήσεως αὕτη δοχεῖ ἵχραΐίςν ἐδ ὃ αῤχν. ᾿ ἀμ αίμενος ὃ “ιγών δεωρημαΐτων, αὶ δύξας 

᾿ "δῶν ὦ -Ὁ ἐάγγια χωρήν, ὡς ἔμαϑον ἑτέρωσέ ποι αι πίω ἀγϑυζαν ἐμὲ πίω ὁδὸν, οὐχ ὅποι 

Ἵ προὐλέμδω, χαὶ 1 ἀὐαίχαρον αὐ ἐλθεῖν, ἀπέςην. κωλὺυφ δὲ σσοεϊὲν ἴ΄ ᾿σῶβ καικείνης ἄψαοϑαι τῇ τῆς 

τώδίας, χαὶ Ως αἰτίας εἰστεῖν, δὲ ας ̓ ἐξέλιπον ἀντί, ἵνα, μή με δόζη τίς ἀγνοία. τ τῶν 

Ἵ ἔς τῷ αὐτέου, λλλιὰ μὴ οξραιρεσᾳ. ἐδόκει δὴ μοι τὴ φύσῴ μάλιςαι ἡμας Σεπορϑμοις οὕτω δεῖν Ἴορν 

ἃ "ῥμόῆῳντὰ μόρια πὸ Ἄθορυ, ὡς ἐκείνη ΠΕ αὐδείκα. τὰ ὀνόμκοιζῳ ἡρούμόιυ τάτῳν αὐμκοφτον. 

, ὈΙοηυί Ηαἱϊκατπαῆοί Ἴοηλις αἰτοσ. Ἅ11.. 1] 



ά ΔΊΙΟΝΥΣ. ΑΛΙΚΑΣΤΑΣΕΟΙΝΣ 

πολὺ γμκτων" τὰ μδὺ ὌΣ εὐλέν, δηλοιῶν τὰ δὲ, Φ συμβεβηκοε' πσξστερον ἃ τῷ 

» πῇ φύσᾳ Ὁ ὅσια τὴν συμβεβηκότων" ὡς τὰ ὁμεηθικα ὁ ἔχφ᾽ Αὐδρα μοι ἔ ΕΠ ΡΈΤΕ μοῦσα. πολύ- 

" Ὅσπον. τάσιν ἀφδεϑεά. Ὄ» Ἤξλιος δὲ αὐόρφυσε λιπτῶν. χαὶ τὰ Σ πορᾳ πλήσια ζυ- 

τοῖς. ἡγέται μῳ ὺ γὸ ον Οὐτοι τὰ ΕΑ ἕπεται ἢ τὰ βήμιαιτα. πιθανὸς ὁ ὁ λόγος δ᾽ οὔκ ὡ- 

ληϑὴς ἔδοξεν εἶ; εἶναι μοι. ἔτεσι γϑιῦ ἰϑάροιτ ̓λύ τα τἰϑαδείγμαζα, δὰ ᾧ ῷ ̓αὐταῦ ποιητῇ 

χείυϑυα ογανάως στεωτετα μένα} ̓ τα σεοω τέτακται Κα λα πε ὅχ, ἡ ον χαὴ πιϑαινα,. τίνα. 

» δῶ δε: τα; Κλῦθι μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέχος, Αδυτῶνη χαὶ, Εασετε γι μοι μοὺ- 

3) στη ὀλύμπεια δώματ᾽ ἔχουσαι. χαὶ, ΜΜνῆσοι πεΐδὴς σεῖο ϑεοῖς δχτείχελ᾽ ᾿Αχιλλόῦ. ΟΣ 

Οὐτοιςηγεῖτωι αϑὸ ῥημαίζα, αὑπυτέτακι) ὅ τα ὀγομμαίζα" ἢ σε τεξις δρ αἰτιάσαιτο, τὼ σεεύτα- 

ξιν αὐτῶν ὡς ἀηδῆ. ἔτι δὲ παρ: Ούτοις ἃ ἀμείνον ἐδύκοιωυ ἐϊ) τὰ ῥηκαΐζα. ἀσϑότερο ταῦ 

ΟΝ ὑχεῤῥγκάτων" ὯΝ πσεστερϑν ὅ81 τῇ φύσ4 Ὁ ποιριοῦ ἢ πάρον » Τ᾽ σεευεδράι ὄντων αὖ- 

Οἷς, όπου λέγωρὼ τὸπουρὼ ἜΣ Σ ΕῚ δὴ καὶ χἡ καλοῦνθῳ Ὀλιβῥη ἡματαν, ᾿ 

ΣΟ ᾿ἰδαδείγμιασι γεώνδυος ζυτοις; Τυπῆεσὶ ὑλιφροφαϑδώω, τ τ ςῦγος ὄρνυτ' ἀάκής. Ἤ- Ἵ 

"3 εἰπε σὴ ἐξοπίσω, στο Β ψυχζὺ ἡ ἐχχπυοσεν. Ἔκλύν» δ᾽ ἑτέρωσε, δέπτας δὲ οἱ ἔκπεσε χῴφόο. 

οὖ ἅπασι Ὑ Ούτοις ὕ ὑπεξ τέτακται Τὴ ρημιαίτων τα τοὶ ἐχιρρημαζᾳ. καὶ ζὗτο πιροινὸν εδὺ ὦ ὡς, ̓  

6 φεῦ τον, σέ λγλοοῦ ὃ ὡς Ο;ο ἐκεῖνο. χαὶ ἡ» γὸ δὴ ἡ ζῶτα δὰ το ποιντῇ οὐγαγτίως ἢ ἐκεῖνα, 

» εἴρηται" Βοϑυδὸν δῈ πέτονται ἐπ᾿ ὀύϑεσιν εἰαεινοῖσι.. Σήμερον ὀύδρα Φαοςδε μυγροτῦχος Εἰξ 

» λείθυα Ἔκφαν. αῬ ̓δζω χείρω τι γέϑνε τὰ ποιημιαίζοι,γἑ ασταρ θέντων ζῶ Οἷς ἔλερ-. ' 

ῥήμασι τυ ὁ ῥηγασίτων, ἔτὶ ἡ τάδε φόμόωυ δεὺ μὴ παρέργως Φυλατϑν,0 τ τὰ πρότερα, 

» τοῖς γθόνοις, χὴ ὸ τὴ αξῳ παξστέρα λαμβανηται" οἷα ὅπ: τ Αὖ ἔρυσαν μδὺ υ «εᾶτα, καὶ ; 

ἵν ἔσφαξαν, καὶ ἔϑφραν. χαὶ, Λίγξε βιὸς, νά ρὴ δὲ μέγ᾽ ἰαχεν,ἄλτο δ᾽ ὀϊςός. κχαὶ, Σ φα,-᾿ 

» ραν ἔπειτ ̓ἔῤῥιψε μετ᾽ ἀμφιπύλου βασιλεία. Αμφιπολου μϑὺ ἀμῖρτε, βαλείῃ “δ΄ ἔμβω- 

» λε δίνη. γη » Δία, φαίη τις αὐ αν ἔς! δὲ κὰ χ) ἀλλα πολλὰ οὐχ, οὕτω σεεωτεταγ μένα ποιήμίσιται, σξοΐν, 

» ἡ Πονὴ ζώταχαλα. Πλῆξεν λύαογουϑμος οαζ' δρυϑε, ζωὼ λίπε χείων.«“σοϑτερον ὃ δας, 

᾿ 6 ἐπθυατείνα εϑαι ὅς1 τῷ ῳ πλῆξαι. κ᾿ ἔτι, Ἤδασεν αἴχι σφ, πελέχυς σι ̓ἀπέχονε τενοίας, 

Αὐχονίοις, τεῖτον 55» δή που πορϑούχει το μβγοντιτὸ τὸν πέλεκυν ἐμβόνῳ εἰς Ὧις τίνοίας, 

τῷ ἄσρου, Ὁ φῆναι ἐὐτω πλησίον. ἐδ ασρὸς ζύτοις χαὶ ἠξίοιωυ τὰ μδὲ ὀνομιαικοα πσοοτά-, 

“ἢφν τυ Ὀλτλέτων τὰ πσεοέηγϑεικαι, ΤῊ ὀγομιαπικῶν (:; δὲ λὐτωνυμίας, Τ᾽ σεροηλς 

δικῶν" ἐν τε ζοϊς ῥη ρήμασι φυλαήφ, ἵ ἵγα τὰ Σ ορδοὶ Τὴ εἰκονλιοδύων ἡγῆται, χαὴ τὰ παρείφανοι 

κα . ΤῊ ἀπαρεμφατων, κα ϑηλα ζιαῦζᾳ, πολλά. πϑύτα: Ὁ τα διεσείλέυσεν ἡ πεῖρα, αἱ! : 

τὸ μηδενὸς ἀὔξια, ἀπεφάωε. Ὅτε αϑρ γδοκ Οὐτων ἐ ἐγίνετο χα) ἡ τὴ ὁμοίων ὐζις ἡδεῖα ἡ σοί : 

δισις χαὺ καιλὴ, τοτὲ 5 δοκ τὴν μὴ τοιούτων ΩΝ ογαϑίων. 2, αὐ μδὸ δὴ Ως αἰτίας ( 

ϑρωρίας αἱ απέφνν. ἐμνηαϑέω 5 αὐτῶν καὶ χἡ γεωῶ, ὅχ ὡς απουδὴς αὐἰξίων' χαὶ Ως 2 φιλεκῖι . 

παρελεμώω τέχνας, ὡς αγαϊκα!ας, δον, ἵγα, μκηδεὶς ϑυκῶν ἔχψν Ἱ αὐᾷε ; χθλσιμον εἰς 

ΡΡΚΡῸ παροῦσαν ϑεωρίαν, -«ἰἴϑὰ πολλοῦ ποιῆται εἰδέναι, ,ϑυρά είς ταῖς ΡΥ ΕΣ τὴν ραγα 

᾿ς “τῴ ὁμιοιότηζα, τίνα, ι ἐχούσαις κα τῇ ἡ δόξῃ ἡτῦτ. αὐ. ἘΠ ἐ 5. Ὄχι 1 } 

᾽ ἢ συτίφαφάζσι, φιλοσύφοις τὸ πὲ χαὶ ῥτορσι τὸς Ἰπὴ 1; τῆς, "ὴ οὔτε τὰ τ" τοῖς αι ὀνφμιασῖν, 

οὔτε τὰ κῶλα τοῖς κωλοις,οὔτε ζὰς «ἰθιόδοις ὀιγίνιθις εἰκὴ λυϑαπῆφν ὥοντο δὲν" τέχνη δὲ ὡς, 

ὗπαρ αὐζοῖς καὶ δεωρήκατα, οἷο, γροωκὅμοι στευετίεσων ἀἦ. τίνα ὃ Κῶ δεωρήματα Ὀδπ. 

πειροίσοι(ο: δι δαί σκήν,ὡς οὐ οἷος πε ὦ, ὅσαι μιοι δα μὲς ἐλυετο στε υεξάυρήν ὁ ὅχ “ ἀπόυταλέ- 

εἰ ἘΣ γῶν, δι᾽ αὑτὰ τὰ αγαϊκαιζῳτα. δὸχεῖ μοι Τ(λ λεδοκῆς ἐχιςήμος τϑια ἔργα ἐϊ) ὧ κδι, 

ΓΝ ἰδεῖν τί μτ νος Ξοβμοηόμθρυον, πέφυκε καλά Ὁ ἡδεῖαν ΣᾺ κ᾿ συζυγίαν" ἔ' ἔτερον ὃ 3. γϑῶ- 

Ῥία, νοι τε ἐμϑῆροϑαι μξηόντων τσδὸς ϑιδγλοε πῶς αν ῥὔκε σον χημαδεθεν ερείβονα Φανεοϑαι ̓  

1Π ποιήσᾷε 1 Ὑ Θῤιωνίαν" τρίτον ὃ υἷι δεῖται μετασκά ἧς ΤῊ ΛΕ ΘΕ τς ἀφαιρέσεως λέγω ̓  Ἷ 

χα ᾿ σξϑενκος χαὶ ὀνγοιώσεως, γῶνω πεέπως,χαὺ ΤΣ μίηουσαν λθείαν οἰκείως ὀξεργά-" τῇ 

σααΐζ. τί δὲ ούτων ἕχα τον δρυύα!)} ἡσαφέσερον ἐραῖ, γευσείμθμος εἰκόσι δημιουργῶν τεγράνς ᾿ἤ; 

ἥπνῇ ἡ 



Ιπ ΤΕ ΞΥΝΦΘΕΣ. ὈΝΌΝ, 7 
᾿ἥσιν,ας ἄπϑυτεο ἤἴσασιν' οἰκφδὸμμοχῖ λέγω᾽ γαοτικ ἢ ὺ Σ οὐρα πλησίαις. ὁ τε "ὃ οἰκοδόμον», 
ὑτὸν ποειση:) : ὑλῶν ἐξῇ, ης μὔ4 καζασκά ἀζῷ Ὁ οἰχίαν λίθος, ὼ ξύλα, κα χ᾽ χέξρφι μον, ὡ»- 

ἶ ἘΠ... μϑνου ἐκ ἘΡΑ͂Ν ΩΝ ἐργϑν,τδία, ὥῦτα “φραγμαῖά, ὀρδρμος, ποίῳ ΕΔ: 

,βῳτὲ αὶ ξύλῳ ὁ πλρθῳ ποῖον "  μόσοι Αίδονἢ ξύλον ἢ ἢ πλίνθον: ἔπειτα, “πῶς ΤΑ  ϑρμοζος- 
τς ὕκασον. ἔχι ποίας πλάυρας ἐδράσαι" κὶ χἡ τοίτον εἰ ἢ δεζεδρό, ὄφιν, ἰποκρϑὅσοι ἢ αὐδέ-. 
χθόνα, ὁ αὐτὸ τῶτο 4δι δον ποιῆσαι. ὃ ὁ πε γαυπτηος τὸ αὐτὰ ζῦτα πξαγμαϊάηεται δή. 

“δα πλυσιά φημι δεῖν ποιῷ κὶ χ) τὸς μίοιᾷς 4 (ωϑυσῳ ζᾳ αὖ λθηϑυ μόφια. τρέφον »ϑὺ, 
σχϑπτεῖν ποῖοι ὁτομμοι ἢ ῥῆκαι ἡ ἡ τ ὀλονῖ μορίων ποίῳ σεευζσςθεν Ἐχιτηδείως ἐς αἱ κείυϑρον, 

γ9 πῶς 5. ἀμείνον. ψ' ̓γὸ δὴ πόρτα γὲ κ( ̓πύτωντιδένδυα ὁμοίως πέφυκεν δροτίϑέναι Ως “ 

ἀχοας: ἔπειτα Δ ουκρίνην πῶς χγκαιανον τϑνοκα ἢ δ ρημαἢ τυ διλὼν ὁτιδήποτε. »ἀαρκέ- « 

ερ ον ἱδριευ ϑησεται" χαὶ πότερον ἑνικῶς ἢ ᾿ πλυϑουντικῶς λαμιβαλόῆνα, κρείω λήψεται συ-- 

ζυγίαν' ζοποτεξήι ἊΣ πίω ὁρ δῦ σκφερφυῦμα πηῶσιν, ἢ ὦ Τ᾽ πλαγίων τίνα" χαὶ εἶ΄ τίνα 

πέφυχεν ἐξ ΣΦ ἐρσενικῶν γίνεοαϑα, ϑυλύκα, ἢ οκ ϑυλυκῶν Ξὴξσενικαὶ, ἢ συτέτερα, ἐκ πότων 

"πῶς ἀὺ ̓ἀζωκινον γημκοϊξιδείη σὴ πϑύτα ῷ τοιαῦζα. ἔχι ὃ ̓Υ ῥνμάτων, πότεροι χρείῆονα 

ἴσαι λαμξαο ϑυα ,ζᾷ ορδοὶ, ἢ 'ζᾳ ὑπ)ια: καὶ ἡ χα χτὶ ποίας ἐπλίσῳ οχφερϑιῦνα, οἷ δὴ τίνες τήω-- 

ἐδ ῥημια τίχοις καλοῦσι, χρατίσην ὑδρανλήψί: χαὶ ποίας παρεμφαήνοντα Ὡ αι Φοραὶ γεόνων, 

δε Γι ρα τοῖς [ἢ ἡμκαίσιν λα. αἰϑαχολουϑεῖ πέφυκε. ἴοι αὐτὰ «ζαῦτα Ἐχι τὴ δλὼν τ “' λον 

“ ρῶν φυλακτέον ἵία, Π7) ἡκαθ᾽ ὃ τ ἵκαφον λέγω. Ἐλι ἢ. σϑτοις τὰ ληφϑειζᾳ, φζκκρίνψν, εἰ" ἀ δεῖ 

αετασκόυης ὄνολκα ἢ ῥῆμα,ως αὐ ϑγαριμομιωτεξόν τε χὶ ὁ ἀ)εδρόπερον ὅροιτο. τϑτο τ σοιχεῖον 

τνκδὺ ποινύρο δαψιλέφερον ὄςην, εν τ λόγϑις πεζοῖς «-πὸριώπτερον γίνεταί τεῷ τὺ εν πότοι ἐφ᾽ 

ἱπῦσον αἱ Ἰὀπωρῇ! τε »ὃ λέγων, Εἰς τϑτοι Τ' ἀγώ; δια, προστίθει τῇ τῇ αὐτουνυμμίς: γράμμα, Ἐ“ " 

“μωϑεσεως φοχαςο, ἤολϑυος. πρπονγὸ 2) Εἰς σὅτον Τ᾿ γώνα εἰπεῖν. κὺ παλιν λέγων, Κατίδων “ ἢ 

Νεοπήηλεμμο: τὸν «ἀπαοχριτέο, τῇ πσροδεσά παρήυζνκε ζύγομα. Φ ΝΥ δῶν, ἀπέχον. ὃ πε“ 

»γξάφων, Μητ' ἰδίας ἔρϑρας μενδεμκιας ὃ ἕνεκ. εἴκειν, ταῖς σεευϑλοιφαῖς ἡλοίθωχε μόρια τ λό- « 

γϑιὸ ἡ π΄ βαχέχρουχέ τίνα ἢ γραμμάτων. ὦ “Ὁ Ἐποίρσεν, αὐτὶ αὖ ̓ Εποίησελέγωι χϑεὶς τῷ ν᾽ 

) ἡ Ἐγφαψε, αὐ δ᾽ Ἐγφαψω λέγων" ὁ Αφαιρησομα!, αὐ τ Αφαιρεϑησομα. ἡ πόύτα ζῷ τοι- 

εὗτα" ὕ τε ὡροφιλῆσεω λέγων Ὁ Φιλογωρῆσαι ὁ Λελύσε) λέγων Ὁ  Λυϑήσεται ἡ τὰ ζριου- ν ἢ 

ἴξοτα, μιετοσκά αἷς (ς λέξας ἵνα αὐταί ϑμοιντο οῤμοοϑείσοι καλλίους κὴ ὁ Ὀχττηδ4στεραι. 

μία εϑὰὲ δὴ ϑεω σία τὴς σζευϑετίκῆς λιτήμης «ἘΣ αὐτὰ τὰ σγρῶτα μύφια χα ςῦ ιχεα ὁ λέ- 

εως" ἑτέρα δὲ, ὥρων ὶ κατ᾽ ἀλι ἐφακῶν, ἡαἶξὲ τὰ κα λουκῦμα κῶλα, ποικιλοτέρας πὲ Δ" κώλων 

δεουδμν ξ πε α)ματείας κα μείζονος" αῦ ἧς αὐτίκα δὴ πειξοίσομια λέγφνω ὡς δῷ γνώμη. τὰ ἐλοει 

ὁγὸ Φῶτα. τβ όσοι τσδϑς ΦλΉλος δὲι, ὡς οἰκεία Φαίνεα, ἡ φίλα: ὁ χ κα τίσει ὡς αὖ εἰὐν-- σαυϑετικῆς 

ἤρα χρυ “σα κασοϑεκατασκά ἄσει τὸ πὲ εἴπου τ δέοι, μειωσ κα χὺ πλεονασμῷ,χαὶ εἰ δή Ἴμα ἐπ τΡΝ 
ω χ 

καταυχόι δε δέχεται τὰ κῶλα. πότων δὲ ἕκα ον ἡ πεῖφφι αὐτὴ διδασκᾷ, πολλάκις Σ ̓ " 

οὐ, Τί εὖ ὦ κῶλον ζυτο πξστελεν, ἢ Ὄχι ούτῳ πεϑεν, ἀὐτομίαν τινὰ, ἐμφφαϊνᾳ χοὶ σεμγότη- 

Τὸ ᾿ἕτεραν δέτινα συ ζ: ζυγίαν λαβὸν, νά θρα Φαίρεται καὶ ἀσεμγον. ὃ 2 λα δ τες ἐς" α15 

ἥτις αὐτὸ (κι τἰϑδαδείγματος ἴϑδι. ἐς! δὴ ἐ: το Σ τω Θεκυδίδη λέξις εὖ τῇ ἡ Πλαταιέων 

δημηγϑδία πόϑυ γ40 κέντως συϊκεικϑέν χαὶ χα, μμεφὴ παλουι ῆδε' ὍΘΙ τε, ὦ 7 Λακεδαιμόνιοι, τ 

μῦν» ἐλπὶς, ̓ δέλιδυ μὴ ὁ βέβαιοι ἢ ἥτε. Φέρε δή τις λύσας Τ συζυγίαι ζυτίω, μελαρμο- Ὁ 

᾿ ατοζ ζῳ κώλαϊ ὅτως' Ὑ μεῖς περ ὁ Λακεδεωμώνιοἰδέδυνῶρ μιὴ ὁ βέξαιοιήτε, ἡ μόνη ἐλπίς. 

ΣΡ ἔτι υϑυφ τῷτον τὸν ον ὁ 9 ϑϑ πον ἡρμοσμκένων τὴ "κώλων ἢ αὐτὴ χάοις, "Ὁ Ὁ αὐτὸ παϑος; συ θιις αὐ 

ἴοι. τί διὰ εἰ τ Δημοοϑένοις λέξιν ζοωύπίω, Τὸ λαβῷν ζω τὰ ϑιδόνϑυα, ὁμολογῶν ἔννομον «- 
δ ῇ, Φ ὁ τότων χάειν Σἰποδοιεῦαι, τ  δανόμον γεάφη" εἰλύσας ηἰς, ἡ μετα) λειζεαπαθς πα- ὁ ἅ 

γ Ὡν τῶν Ὅσπον ὀϊξενεῖν εἰσ Ὁ μολογῶν δὰ ὅϊιω ἔννομον ἐὴ Φ δλαζῷ, ᾳ διδόνϑιυα,, οὐἰϑανόμον ᾿ 

:58 γράφῃ ὁ τύτων χάου Ῥαποδοεοῦαν" ΞΕ ὁμοίως ἔσται διχ «ϑυικὴ τ φροήύλην ἐ ἐγὼ »ϑὺ οὔκ ν 

! ομαι. κὺρ δὴ αἷδὶ πίω Φῤμογάω τὐ Ἀυλ ον ππτον τοιαύτη" ἡ ἢ πόθὶ" ἜΣ τὸν ὁ, και τισμμὸν 1 ουσῶ; ᾿ 

ὡς ἢ ποτα; Οὔκ ἐςῖν εἷς ἧς ξόπος τῇ τῆς ὄκῷορας ΤῊ ὀνοιῶλ » ρλὰ μϑὺ ὦ ως σἰπεφαινόρῆνοι ορματιομίός, ᾿ 

τς ΒΙοργΠΙ Ηδἰςαγηαίει Τοπλας ον: ἃ “1 



-----τοσο, 

“π᾿ π--- 

τ ΦῈ, ὧν 

-ΞΞσίδ'.-ες:- 0: 

8 ΔΊ ΟΝ ΣΟ ΤΑ Δ ΕΟ ΑΡΡΙΝ ΑΥΣ ΕἸΟῈΣ 

λέρρμδυ, ζᾳ δὲ ὡς ’Ὡ[Θ. πορφεῶτες » 9 ο ὡς “πιωυϑανόμϑμοι κα. ὃ Ὁ ὡς  ἀὐχόμϑυοι, τὰϑ ὡς 
Ἐχιταῆοντες, τὰ ἢ ὡς “ἰ πσοίιϑευϑιοι, τὰ δὲ ΩΣ πως χημαϊιζοηϊες" οἷς ἀχολούθως χα ἡ πίω 

λέξιν ,πειρωκμεδαυ χιαΐζῳ. πολλοὶ ἢ δὴ που ορημκαζισμοὶ σ᾽ τῆς λέζεως εἰσιν, ὡςαὸρ 

χαὶ τῆς Δ ϑυοίας" οἷς "ὴ οἷον πε χκεφόλαιωδῶς κὐξαλαίζᾷν" ἴσως δὲ τὺ ὠπειρρι, αἶξὰ ὧν 

πολιξὸ λϑρρς »ἡ βαβκια ἡ θεωσία, οὐ δῪ Ὁ. αἰ, δυεύαται ποιήν ὦ ἀὐῷ' κῶλον οὕτω μη 

“δεν, ἢ οὕτως. ἐρα ὃ ΤΑῚ οἰθαδείγμματος. εἰ τοῦτον ὄξζεύεγκε τὸν ἴρὁπον ὁ Δεημιοαϑένης τέως; 

λέξιν στίω, Ταῦτα εἰπὼν ἔγζανψα, γθώψας σὺ ̓ἐωρέσξά (α, πρεσξάύσαις δ), ἔπεισα 

᾿ Θηζαίοις, ᾧ ἀρ οὕτως ὁὼ σεενέχειτο ᾿ϑραόντως, ὡς γιῶ ῦ συΐκειται Καὶ Οέκ εἶπον μδὺ Ὅῦτα, 

Οὔκ ε ἔγφαν!α δὲ᾽ οὐσ), ἔγφανα, μϑὺ, οὐκ ἐαρέσξάσει δὲ᾽ οὐδ᾽ ἐωρέσξφυσα κϑδὺ, οέκ ἔπει- 
σα δὲ Θηξαίοις. πολις αἢ εἴη μοι λόγος, εἰ “«ἰξὶ πϑύτων βουλοίμιζωυ λέγάν τῆν αηας- 

“ιομαῖν ὃ ὅσοις τὸὰὸ κῶλα Ἐλεδέχεται. ἜπΟ θη 3 εἰςουγωγὴς ἕγεχᾳ, τοστεῦτπει εἰρηαϑαη. λῶν 

ΟἿ κρόύλων μι μεζον δι γε αὶ μισταισχέι ας ἐϑέχεται ΤῊ κωλωγξνια, ποτὲ υδὸ ππρηεϑνχας λαμβαίοντα Οὐκ 

ΠἸππεοινα, λύαίχαιας ὦ ως πσϑϑς τὸν γοιεῶ, τοτὲ 2) ̓ἀφαιρέσφρα ἀτελὰ ποιούσεις πἰωὼ ̓Ὡξονοιαν" αἷ σέκ ὀου 

ΠΝ ἐγνεκα: “ποιοῦσι ποιηται τε τσὴ συγίεφιφς ἢ ἡ τῆς αὐϑμονίας οἷ ήδεια, κχὶ Ἂ Ἀαιλῃ ἡ ροιτο" πόϑυ 

ὀλίγου δεῖν οἴομαι λόχϑυ. τίς ὙΝΡ Οζα αὖ ὁμολογήσει πἰούδε πἰωὺ λέξιν, ἐὺ ὁ ἡ Δημμοαϑένηφ, 
᾿ εἴρηκε, ασθ9ς ϑηκη πλεοναζήν οὔκ ὀϑαΐκαια τῆς αἰ Ἀμωονίας ἕγεχᾳ; Ὁ ὙΣ οἷς ἱςαὐ ἐγὼ λη- 

» Φθηίζωυ, ζξῶτα ποράβων ὁ κατασκάυαξόοϑυος, οὔτι ἐμοὶ πολεμεῖ, χα μήπω βόνλη, μηδὲ ; 

» τοζά η. βεκχύτερον τῷ δέοντος ὃν χαὶ οὐχ! ἡδὺ ἀχϑυοϑέεδαι, τῇ ἢ Πα 99 ὐκῇ ότι γελέν- 

ται γϑρκέφερ ον. Ἂ ἔτι πίω ΠΙλαιτωνικζωὼ ἐχείνξωευ περίοδον, ξὼ εὐ τῶ Ὠαταγίς Ῥίῳ δ δύὴρ 

» γραφς, “ίς οἕκ δὼ Φαη τὐϑαπληρώ και λέξεως Οὐκ ὀῥαίχαίῳ, “οοηξϑινίοθαι". Ἐργῶν 

» ὙΣΡ 4) παραρϑεέντων λόγῳ καλαῖς βηλεντι Ὰ, ἡκῇ χὴ κόσχκος γνΕττΩ Οῖς ράζασι ρα, 

Τὴν ἀχουσεντων. χσδὸς σοϊθὲν ὀῥαΐναγον λέγεται λα Ὁ πελάυταῖον κῶλον Ὁ ὧν Ἴοις 

»αὐρφάξασι, πασισὸν πε Ὁ ἐφάμιλ ον Ὅις στο εἰυτε ᾿ύνται. ἀδεδὴη 7 παρ Αἰράνη λεό- 

12.» βυον πουΐ, Ἐπὶ σεούτὸν κολόδ, [ὰς Ὅις νὸ γομμοῖς καλήα , ὄχι πίω ϑημουραπία, καλή, 

ἡδέκωδλον ον Οις πθρυ ἐπαινούμᾷνον, οὐχί πῆς αὑτῆς ἰδέας! ἔχεται; ; ὃ ΣΡ οἷον πε ζω ἐνὶ κώλῳ, 

αὐξεληφθιεῦαι τονδὲ τον πον, ᾿ Ἐπὶ σε ΩΣ αὶ τοῖς νόμοις "ἡ τίω δημοχραπίαιν καλάς, τὸ- 

Ἢ εἰς ποία διήρηται, τῆς αὑτῆς λέξεως, οὐ τῷ ὀμαΐκαγου ἕ εὐεκθις τῷ δεήδιίω ποιδσοι τῶῦ αὐμο- 

γίαν, πολλαχις ις τελκίσης ἡ παρε παῖς τοῦ λόγῳ. τῆς μϑὺ δῚ ἀσδοεϑέσεως ἣ ᾿ γίνεται. Ἶ 

τοῖς κωλοις, (ὗν ὁ Ὄσ πος: τῆς δὲ ἀφαιρέσεως ὡς; ὑτὸμ ΤῊ λῥαίϊχοϊων αἱ λέγεσθαι, λυπεῖν. 

μέλλῃ, ὑϑθχλήσίως ἀκρόασιν, ἀφαιρε οϑὲν δὲ ἐφέραν ΄ ποιφ τίω ἑρμεζιυ ἐρμᾶάυ εἰαν" οἷαι πῦρ ὄν. 

» Ο Τοῖς μέβροις ́ ὰ Σοφόκλφω ζωῇ Μύὼω τε "ὸ δέδορχα, καξανίςα και, Πλφο φυ-, 

» λοίοσων αὐτὸς, ὙΠ ς ὠζῦλα γϑρὸ δούτερος τίη: κ δὺ οἷν συΐκει ταὶ κώλων, 

τελεία, γδ  αὐ ΑΥΣ , λέξις δῶ οὕτως ὀξενερϑεῖσει, Πλέον Φυλοίοσων αὐτὸ ὃς ἑτέροις, ἢ φυλαος ᾿ 

μϑυιοςὺφ ἐὶ ἑτέρων" ὁ δὲ μέβον ἠδίκητο » 0) ἡ ως ἔμεν ἢ ζῶ νεωὶ χάδι ἔχ. οὖ δὲ Οἱ πεζοῖς. 

» λθορις ζῷ Οιαῦτα: Ἔγω δὶ ὅτι μδ μων κατηγϑοοιῶτα που ας ἀφο οἰρθοϑαι τι των ἀτός 

» τὸν ἀδίκων δεὴν. ἐάσω. μεμμείωται ὙῈΡ κανζοῦλει Τὰν ϑυοῖν κώλων ἐπ9 “τερον " αὐότελιυ 

σὲ δὼ τῶ, Εἱ ἰῶτα οὕτως ἐξξυείκεν" ᾿Εγὼ σ᾽ ὍΤΙ »ϑύ τίνων καὶ ̓ρρεϑεῦται ὡς Οὐκ δηχιτηπο 

δείων ἔχφν τίω ἀτέληαν, πλύζας ἀφαιρέοϑαι Ὄ ἡ Οις διχαίως αὑτὴ: τυχόνίας ἃς, Τὴν ἀδίκων, 
δὴν, ἐα(φ᾽ ὅλ οέκ ἐδύχει τω Δημοιϑενά πλείονα. ποιφοϑαι λόοον τῆς ἀκριξείας τίκως, 

λων, ἢ τῆς ἀὐρυθμίας. (τα ὃ εἰρηοϑω μοι πὐξὶ τὴν καλουμϑύων πὐξθεόδων. ἘΣ Ρ “ς 

ταις} ἡ ταὶς} πξηνηϑυμδβαιοκὶ κἡ Ταῖς ὥΦυταις ἐποιθψαις, οἰκείως σορυαρμιύ ηψι, ὅτου οὐ ταῖθο 
«ὐξ όδὸις απ ϑούκη τὸν ν Ἄδγον ὀκφέρφν. ου ̓ γὸ πϑμυΐζουχη Ἰὰ (ὃ ὁ ἐμπτεξίοδον γφήσιμον. Ὅς ὠϑ 

᾿δεύῦτ ὧ λεώρημμαι τὴς στευϑδετικῆς ὕλεφημης ἴδιον, πότε δὲϊ. γαϑαι ἀρ λιο ὁ μέλι, 
Ὑ νων φοχα- πόσου ̓ν πότε μή. διωφασμένων δὴ μοι τούτων, αἰχϑλφυον αἱ αὖ εἰν ῶ λέγήν Ἢ {να ὅπἼν ὧν δὲῖ. 

ἀρ ων σογάζ ζξοϑει τὸν βουλόνϑιυον σεουΐζιϑεναι σζω λέξιν (ὩΣ ὦ 5.4 ἤίγων )εωρημ; Ὅ, πυίχοροι τὶ τίς 

τιϑέναι βυ- αὐ ὧν βάλεται. δοκεῖ. δέ μοι δύο τα τῇ πελικωταΐζα,, ὦ ὧν ἐφίξαϑαι δὲ! ὧὰ σεευϊρενζαα 

λομεέγῳ, 4 μέφαπεὰὶ χὴ λϑορῖς οἧ πε ἡδογὴ κὲ χ᾽ Ὁ καλόν. ἀμφότερα γὺ ἔχιδίε, ζὑτα ἡ ἀχοὴ, ὁ μοιον Τί 

παρρυσι 



, ΠΡΕΤ ΣΞΥΝΘΕΣ, ΟΝ ΟΝ: 9 
]. πεν Ἰἀ  τνον ἡ ͵ Ν ὙΌΣ τῶ πὶ 
τοουζα τῇ ορφεσά. χα! ὙΣΡ ἐχείνη πλασμαΐζᾳ, ὦ γραφας, ἢ γλυφας,χαὶ ὁσαι δημιθργήκα- 

, χήραν δύ, ϑροπίνων ὁραΐζᾳ, ὅτὸυ ἀ οίσκη τὸ θ᾽ ἡδὺ ενον ἀὐθιὶς κὸ Ὁ καλὸν “ τρχείτα, χαὶ 

γεῖὲν ἔτι ποϑει. χαὶ μὴ “ὐράδοξον ἡγήσηται (ς, εἰ δύο ποιω πέλη, ὦ χωείζω Ὁ καλὸν Ὄἰσὸ τῆς 
" ὑγῆ᾽ μηδὲ ἄτοπον ἐἰ γομκέση, εἴ τινὰ ὑορίμαι λέξιν ἡδέως »ϑὺ συϊκείαϑειι, μὴ καλαῖς 5. ἢ 

χλωῖς μϑὺ, οὐ μάὺ κὴ ἡδεῶς" φέρᾳ "ὃ ἡ ἀλήρᾳα Ὁ ζοιούτο, ἢ σσϑὲν αἸΞιαἷ χαινόν. ἡὶ δέ τοί 

γουχυδιὶ δου λέξις, ὦ ἡ Αὐάφώνζος τῷ 'Ῥαμγοισίου, καλαῖς μδὺ σύΐκειτω νὴ Δία, εἰ αἷρ ἐψὲς 

ὴ ϑιλα!» Θ μζω ἡδέως “»ἐ πόρυ᾽ ἡ δὲγε τῷ Κγιδίου συγίοα φέως Κτησίε, χοὺ ἡ τῷ Σωχκρᾳ- 

«οὐ Ξξενοφῶγός, ἡδέως μϑὺ ὡς ἔνι μαίλιςα," μιζυὼ καλαῖς γε ἐφ ὅσον ἐδ4, λέγω ὃ), χοινότερφν, 

ἣ ἐχὶ καϑοαπαζ᾽ ἐπεὶ χαὶ παρ ἐχείγοις ἡρμος΄αἹ μα ἡδέως, χαὶ ρα Οὐύτοις καλῶς. ἡ ὃ 

[οοδότου στεύϑεσις, ἀμφότερα ζῶτα ἔχφ' χαὴ ὟΡ ἡδεῖα, 651 χαὶ καλή. ἐξ ὧν δὲ οἴοικαι 

ἥσεοϑαι λέξιν ἡδεῖαν χαὶ κουλζωυ, πεῆαροἱ 651 ζᾳ κυριωταΐζᾳ, ζωῶτα χαὶ κραΐίιςα, μέλος ΕἸ Ἰρξαιαὶ 

γμὸς, χαὶ μεταξολὴ, κὺ Ὁ τἱδαχολουθοιῶ Οὶς ποισὶ πὅτοις ωρέτον. ζῴ πω ὃ «ἰασὸ υϑὺ ἘΡΥ ΩΝ 

τ γγζω, τίου ὥφαν, ὁ τὸ χάριν, τίου ἀφορίαν, χαὶ τἰὼ γλυκύτηζᾳ, καὶ Ὁ πιϑεινὸν, χαὶ τοιεῖ, 14 

ὑτα ζᾳ ζιαῦτα" «ἰπιοῦ δὲ Ὁ καλὸν, τίω μεγαλορέπειαν, ἢ ὃ βαφ9ς, ἢ τἰοὺ σεμινολογίαν, 
Ἂ αΞίωμα,ὺ Θ πιϑανον,ὼ ζῳ αὕτοις δμοια ζμυτὶ ΣΡ μοι δῦύκεῖ κυριωταΐᾳ, ἐῃ) "ὰ ὡςπερεὶ 

' λα! α, δ ὀήγων Ὡν ἑκατέρῳ. ὧν »ϑὺ δξζω σοχάζονται πόρτες οἱ «σουδὴ γραφοίϊες μέξον ἢ 

Ἅλος," Ἔ λεχϑυϑύξω λέξιν, τ᾽ δε1: "ὁ ὅκ οἶδα εἴ τί -Ὡρὰ ζῶϑ ἕτερον. οἱ δὲ τοοα. 4ἀύσαν- 

»Ψ ἑκατέρῳ πε οὐ ἀμφοτέρφις, πολλοί τε κὰ ἀγαϑοὶ δύδρες. το δα δείγμμαῖα 5 ἀμφοῖν καθ᾽. 

ἰφοὶς φέρᾳν ο᾽ τῶ παρϑοίίι Οἕκ ἐϊωρᾷ, ὕα μὴ «οὶ τα καζοτοίψω τὸν δον" χαὶ ἀκα. 

᾿'λεηϑάσαι «ἰξείινος αὐτϑον" κα ϑύχει, χαὺ δεήσᾳ που εἱδοτυειω γ» ἕτερος ἀὐζις ἐς’ αἱ χαιο9ς 

τηδειόπερος, στὸ ζοις γδρακτῆφοις τὰν τ μονιαν «ἰπσγφάφω. γιοῦ δὲ ῶτα εἰρηοϑαι 

ἑαυτὴν ἀπόχρη. ἐπόρφμι δὲ πάλιν Ἐχὶ Ὅ; διαιρέσφς ας ἐποιησοίμιζων πῆς θ᾽ ἡδείας 
ϑέσεως κὴ τῆς καλῆς, ἵγα, μοι καθ᾽ ὁδὸν, ὡς φασι, χωρῇ ὃ Δόοος. ἔφζω 5 πίω ἀχοζωὼ ἥδε- « 

δ, ρξτοις μϑὺ ζος μέλεσιν, ἔπειτα ζοϊς ῥυθμοῖς, τρίτον ταῖς μεζαξολα)ς" ὁχὶ 5 ζούτοις οἰκοαῖς ἡδέα 

'σι, πω πρέποντι. ὅτι δὲ ἀληϑὴ λέγω, τίου πείραν αὐτίω παρέξομαι εἴδτυρα, ὼ ὅχ {18 

Ϊε ΔΙαθόδιλῴν Οἷς χοινοῖς παδεσιν ὁ μολοορυμϑμζω. ὡς ὙΣΡ δεινὸς οὐχ ἱπτσὸ μϑν της 

ὑπ μελῳδίας ἀγέται χαὶ γ»ηάύεται, ὑφ᾽ ἑτέραις δὲ ζινος συ τὲν παοφ ιοῦτον; ἡ “πὸ »ϑὺ ἢ 

τον Ρ υθωϑδ" οἰκειούται ,“ἰ ποῦ ὃ Τούτων δ] χλόται ἤδη σὶ, ἔγωγε χαὶ οὖν ζοῖς πολυαν- 

»ποζάτοις ϑεαΐβοις ἃ συμπληροι. πὸ ποδαπὸς χαὶ ἀμωουίος ὄχλος, ἔδοξα. καΐζα μμαϑεῖν ὡς 

τκή ὧς δοὴν ἀπο των ἡ υδὴμ οἰκειότης πσδ8ς ἀ μέλφαν τε ὸ 4ὐρυθμίαν, κιϑαι διςφήν Ἴς ἀγα- 
τφόσνρα, ἀὐδυκιμιοιῶτα ἰδὼν ϑορυξηϑέντα “ἰπῶῦ τῷ πλήϑοις, ὅτι μίαν χορδζωὺ ἀσύμφω- 

ἐρουσε, χ) ἔφϑφρε Ὁ μέλος" ̓  ἀὐλητίω ,΄ κχτ' τῆς ἄκρας ἕξεως γρώμϑρον Οὶς ὀργάνοις ς ᾿ 

Οοὕτοπαϑοντα, ὅτι ἀσυμφωνως ἐμπνά (( «ἢ μὴ πιέξας ὃ κόμα, ερυλιγμον τὺ κα- 

λύζω εἰκμέλφαν υλησε. χατοι εἴτις κελά σφε τὸν ἰδιωτζω ζούτων τὶ ὧν εγεκαιλά ζοις πε- 

ξὼς ἡμζδίηκϑῥων, αὐτὸν ποιῆσαι λαξογτα ζβ ὁργόμα, οοῴα δὼ δυιμαιζο. ὦ δήποτε; ὅτί 

μϑὺ οὔχιςήμοης δεῖν, ἧς οὐ πόϑύτες μετειλήφαμϑυ" ἐκεῖνο δὲ, παϑοις, ὃ πᾶσιν ἀπέδωχεν 

σις. Ὁ δὲ αὐὖθ' χα) ἐχὶ Τὴ ρυθμῶν γινόνϑυον, ἐδπεασαάμάν ἅμα πόύτας ἀγϑθμακζριῶς-. 

αὶ δεζαιρεςουϑμους, ὅτε τὶς ἢ κρ φύσιν, ἢ κίνησιν, ἢ φωνέω ον ἀσυμιμέξοις ποιήσοιιτο γρό- 

χαὶ Οις ρυθμωους ἀφανίσᾳεν. χαὶ οὐχὶ ζὰ μδὺ 4 ὐμελῆ χαὶ δύρυθμα. ἡδονῆς μεςαί ὅ1, χαὶ 

τὸ αἰ αὐτὸν κηλούμεθα," αἱ μεζοιξολαὶ δὲ, χαὶ Ὁ “«φρέπον, Οἕκ ἔχουσι τζὼ αὐτῶ 

᾽χαὶ χάδι. οὐδ), "ἰπασὸ πϑύτων ὁμοίως ΔΙ] αι κούονται -  ρλὰ καχεῖνα πόρυ κηλάπο- 

᾿ᾳ μας καζορθούμϑυα. » χαὶ εἰς πολλζωὼ ὀχλησιν ἀγ4  οπομόνϑμα. ἃς.) ἐκ δἰ ὁμιο-- 

γτφε: Ἰεκμαίφοιαι δὲ ὅτι ἡ τῆς ὀργθμικῆς μούσης »᾽ὃ τὴς οὖ ῳδοῦς ορητείαις, ὁ τῆς ον 

{τῴ γαοιζος οὖν ἁπασι διδυκοχούσης, μεταξολοὶς δὲ μὴ ποινίᾳ ϑῥης ἀύχαίοφες, ἢ τῷ 
ρξ ογίος ἰποσιλανηϑείσης, βαρις μϑϑόχϑρος, ἀηδὲς ἢ ῶ μὴ Ὧοϊς αἰ πουχειδύοις αὐ μότ-- 
ἐγαγη. χαὶ σῴκ δλλοτθία χκέγϑημαι τῷ παφαΐματος εἰχϑνι. μουσικὴ ὙΣΡ τίς ζεῦ χ᾽ ἡ 
Ὁ πολι κῶν λόγων ἐχιφήμη , πτῳ ποσῶ Ὡἰοαλλάθουῷ τὴς ον ῳδοῖϊς χαὶ ὀργόμοις, 



1ο ΑΘ Σ ΤΑ ΚΦΑΡ Ν ΑΥΣΞ ΕΤΟΥΣ 

οὐχὶ ῷ ποιῷ. χαὶ ,)γὸς ον ζύτ τὲ μέλος ἔχοισιν αἱ λέξᾷς, ὁ ῥυθμὸν » Ἀ) ὃ μεζαξολζωὼ καὶ χ) Ὡρὲὺ Ὴ 

πον. ὥστε ὼ Ὀχὶ της ἡ ἀκοὴ ἡἸέρπεται κῶν ὧι μέλεσιν, ἄγεται δὲ 
Οις ἐνηία: : ἀασαίζεπ ἷ 

1 δὲ (Σ μεταξζολάς, ποϑεὶ δ), Ἐχὶ πϑύτων Ὁ οἰκεῖον" ἢ δὲ ον ὩΣ Φ μάλλον ἡ 

Ὡῥαλόιτα μᾶν δξίυ μέλος ἐνὶ ἡ κιεΐξόται Ὁ αι τήμαῖιζς λεχϑαδο ῳ 9 πεί ἊΣ »ὧ ἐγδιςα,,χ, ̓  

ὅτε Ἐλτϊείνεται πέρᾳ τ πριών πόνων Ὃ ἡμμιπογίου ὭΣ ὦ 6  ὀξυξότε δμΐεται ρας τέτι ἡ 

πλῴν δχὶ Ὁ βαρυ" οὐ " μξὼ ἃ ἁπασείγε κἡὶ λέξις ἡ καθ᾿ ἕν μόδιον λθοουζῳπηορνϑύη Ἐχὶ -. 

βαρείας, ἡ δὲ ἐπ᾽ ἀμφοῖν τὴν δὲ ἀμφοτέροις ὧς ζασάς ἐχουσῶν αἱ μϑν, χΤ' μίαν συλλα ἢ ' 

(ἀὸ ὁ σεευεφδαιραῦμον ἔ ἐχθεσι, ῷ ὀξ{ Ὁ βαρὺ αἷς δὴ αἰξιασωνῦμας καλούμυϑι" αἱ ὃ, τ ἑτέρ ; 

πὲ ̓  ἑτέρῳ χωδὰς ἑκάτερον ἐφ᾽ ἑαυτῷ πίω οἰκείαν φυλοίῆον φύσιν' χαὶ ταῖς αϑὺ δισυλλάζο Ὗ 
εὐἰλνὲ ὁ δ μέζου χωφίον βαρυτιζος καὶ ἡ ὀξύτητος, ταῖς δὲ πολυσυλλαζξοις, οἷαί ποτ᾿ ὁμ ὠσι τῷ 

ἡ τὸν ἑηνεω νι 0} ἔχου(α μία ο-Ψ πολλαῖς βαρείαις ἐγέςν. ἡ ἡ δὲ ὀργόμμικο τε, ὁ φϑικο μιούσαι, ὄχι. 

φημαισί Ἴεχεῖται πλείοσιν, οὐ ̓ πρΐὩ ἃ πέ πέντε μόνον, δλλ Ὄστὸ τῷ “ Ὡἰὰὶ πασῶν ἐρξαιϑύη,χος 
δ χα πέντε μήζῳδει, αὶ χὺ τὸ ΟΣ πεοσσίρων, χαὶ τὸ φζχτονον, κὲ χ᾽ τὸ ἡμμιπομον" ὡς δεΐωες οἰογ1),Χ ' 

τὼ δίεσιν αἰεϑητῶς. (ᾳ41ε λέζῳ; ζιις μέλεσιν αἰ πρυτατηῳ αἴιοῖ, καὶ Ὁ β τὰ μέλη ταῖς λέξεσιν, 

ἐξ δὴ λωνΊἐ πολλεΐν δῆλον, τσὴ μαίλισα τὰν Ευειπίδου μελών, ἃ πεποίηκε τὼ Ἠλέάρ:, : 
» πὸ Ων ̓Ορέςη σοὃς τον γθ6ϑν" Σίγα σίγα» λάυκϑν ἴχν ος τὐρθύλης Τιλεῖπε, μὴ κτ' 

» πεῖτε. Απὸ “εόξατ' ἐ ἐχεῖσ᾽ »Ἐἰπύτσξονι κοίζας. ἘΚῸ δὴ σϑτοις τὸ, Σῦα σίγα λάσχ: 

ἐφ᾽ ἑνὸς φϑοίίᾳ μελῳδεῖται, χα! τοι τ πριν λέξεων ἑκαίφν βαρείας πὲ τάσάς ἔχᾷ ὼὸ ὀξείς " 

ὁ τὸ Αρξύλης, ἔχ: μέση συλλαξῆ τὼ τοίτίω ὁμότογον ἔχ, αμηχόμου ὄντος ἕν ὀγοίζῳ δ ' 

λαοῦ ὀξείας. κα Ὄ τῷ ΨΊ ϑεῖτε, βαρυτέρα εδρὴ ἡ τεῦτν γένεται, δυο δὲ Ἐμετ' ̓ αὐτζὼ ὀξυτονοί 

ὦ ὀμόφωνοι" τῷ Κτυπεῖτε, ὁ ὁ αἴξ απασμὸςἡ ἡφανιφιαι" μιᾷ γὸ αἱ δύο συλλαξαὴ λέρονται τ 

σά. Ὁ, Αποκσοόξαῖε, αὶ λαιμίξανᾳ τἰὼ τὴς μέσης συλλαζῆς πσδοεωδιαν ὀξῴαν, δ ὅ 

τὺ “εταίρτίωυ συλλαξζὼ καταξεξηχεν ἡ τείσις τῆς τείτη». δ οἰΐξ' γίνεται ὃ αἰδχΐ 
ῥυθμοῖς. ἡ μδὺ Ὑ πεζ; λέξις σα ένος οὔτε ὀνοκαΐος οὔτε βήματος βιάζεται ὐυὸ δε 

νοις, συ σὲ μεταϊώγησιν" λλ οἵας παρείληφε τῇ ἢ φύσᾳ ζὰς συλλαξας, (έΊε μακρὰς οἵ 

βεαχείας, τοιαζας φυλα 4. ἡ 1 δὲ ρυθμμικὺ » ὁ μοισεκὴς μεποίδοηγοῖσιν εἰς μειϑσωι ἢ αὐζο 

σευ, ὥςτε πολλάκις εἰς το μανία μμιεταχωρῷν. 4 ἐγὸ ταῖς συλλαξαὶς ἀπεά ϑύγοισι ζοις γούνο 

δ νλὰ Οὺςς χρόνοις (ἐξ συλλαξας. δεδιφγμκένης δὴ τῆς ϑζαφορᾷις »ἢ ἡ ὀζκ φέρ Μοισικὴ 29) 

κῆς, λοιπὸν οὐ εἴη καιχειγαι λέγῳν, Τί τὸ μϑὺ τῆς Φωνῆς μέλου, λέγω δὲς τῆς φδικῆσ, Σλὰτ 

ψιλῆς χοῦ ἡδέως χοα τι τίω ἀκοξὼ, ἀὐμελὲς λέρριτ᾽ δ, δὶ σέκ ἐμμμελές" ἡ σὶ ῳΐ 

χέρνοις Τ μορίων συμμετε έν Φ μελιχϑν αῆμκα, ἀϑρυθμιος, δον’ Οἕκ ἔνρυθμος. πῇ 

Δ α.΄Φέροισιν ὀιοήλων, ζῦτα κτ' τὸν οἰκεῖον χαιθϑν ἐρώ. γεῶυ! δὲ τὰ ἀχόλουδο, οἰποδοω ̓ ἢ 

δ: 5 λέ- πειφοίζομα!, πῶς ἐν ,ϑύοιτο λέξις πολίϊρκὴ τὰ τίω σεούϑεσιν, ἡδχωυουίᾳ πἰωὼ ακεϑφασιηχέ ὟΝ 

“2 τάτε τὰ μέλη τὴ φλυγίων,ἡ χτ ζῶ πο μετεδας τὐρρυθιδμὲ χτ' (ς ποικιλίας τα μέι ; 

ἀκρόύα σιν ξολαΐν, ὸ κ᾿ Ὁ ο Ὡρέπον ζἰς ὑποκειμένοις, Ὧ5: ζῦτα ὑπεδεικόωυ χὰ κεφόραια. ἢ 

ἡδαυᾳ. ὥπέωτα πέφυχε τὰ μέρη πῆς λέξεως ὁ ὁμοίως ΔΙ|οάϑένωι Τ' Τ' ἀκοζωὼ, ὡραν σὲ πίω σρο χί 

αἰεϑησιν τὰ ὁρατὰ ἡ πϑύτα, συ οὲ τω γάυε;κζὼ τὰ γάυςὰ σεοὲ Σ ὀηγας οἰοϑήσᾳς χὰ χιγόιοῦν 

16 ὑκαφην" δλλὰ χαὶ γλυχαίνοισι ᾧμνες αὐτίω ἤχοι ὺ πιχραίνοισι 9 κ Φαχειοισι τὸ λεαινοισέ,, 

πολλὰ ὀνα πα.3η ποιοῦσι πὐδὶ αὐτί. αἰτία. δὲ ἢ τε Τ᾽ γραμματων Φύσις ἐξ ὥνήφω, 

σεευέςηχε, πολλας κὴ Δ] οι φόρους ἔχου(α διιυάμεις, κὶ Χ) Ἢ ̓πῖυ συλλαβών πλοκὴ πόυτοῦὰ τι ἢ 

“"μαϊιζομϑδύη. ζιαύτίων δὴ δεύαμω ἐ ν αν τῆς λέξεως μορίων, ὅπ 4. μεταθεῖν ἢ 
Εν ἑκαΐςου φύσιν οὐχ δὲ ὅτε, λείπτεται τῇ μιξᾳ υ χρασᾳ καὶ Ὄ φἴδαλίσς συϊκρύναι τάς αἷϑ; ἦ ἣ 

χολουϑου(αν αὐτὴν ἀσιν ἀτοπίαν οζαχέσι λέα μέ Μμισγουγηὸς ̓ χὰ σκληροῖς (οι λους »"Ὁ δ καοφο, 

᾿πις ἀὔφωνα, καὶ Ὄ δεροκφόροιφ ἀν σοϑφορα, κα χ) βεαχίσι μαχξὰ ἡ τελλα Τ΄ αὐτὸν Ὅσπω 4 ᾽ 

καίρως στευτίϑέγτα, κὲ ὁ μήτε, ὀλιορσύλλαξα πολλὰ ἑξῆς λαμᾷαύοντα" χϑπῆεται γὸ ἡ ἀχρόασι Ν᾿. 

μήτε πολυσύλλαξα πλείω ΤῊ χων »μδὲ δὴ ὁ ὁμοιότονα, παῤ ὁμμοιοτόνοις ομηδὲ, Ν 

λξονα παρ ὁμιοιογγφόγοις. χοῦ δὲ χαὶ ζις τῆωσάς ΤῊΜ ὀγομιαϊοκῶν ζαχὺ μεταλαμθαίς, Ἢ ' 

Γ1} 

τ 
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᾿ ΕΙΣ ΎΥΝΘΕΣ: ΟΝ ΘΝ. Δ τ 

μιηκυνόυϑυαι » ἔξω τῷ μετδίου, πλϑυ “ποοείςανται ταῖς ἀκοαῖς" χαὶ τίω ὁμοιότηζο, δζο»- 

ολύφν, σεενεχῶς ὀγομκοίττων ἀιναΐν ἑξῆς ἀιϑευϑῴων πολλωΐν ῥημάτων, χαὶ Τὔν᾽ δίων μερεΐν, τὸν 

' χόρον φυλο-Πουϑρον" οδήμασί 1εμκὴ ὗς ἀὐξις΄ ΔΙαινϑύῳ, δλὰ ϑαμωὰ μεζειξαλλάν, ὃ 
Ϊ ζύποις μὴ εις ἀὐζις ἐπεισφέράν ,δυλὰ ποιχίλλφν" μηδὲ δὴ Ῥόχεοϑαι πολλάκις ὀἰσπὸ τὴμ, 
αὐτὴν, μηδὲ λήγαν εἰς αὐτὰ ,᾿ιἰπυρτείγοντα τὸν ἑκατέρου χοηοόν. χαὶ μηϑεὶς οἰ, ὴ μκε 

καϑαπαξ ζιῦτα οἰδαΡλνῳν, ὡς ἡδονῆς αἴτια Ι καὶ πθωτὸς ἐσόνϑυα,, ἢ ζοὐναύϊον ἐγ λήσεως: 
᾿ οὐχ οὕτως ὀμουτὸς εἰμι" οἶδα, ὟΝ ὄξ ἀμφοῖν γινοϑιώζευ πολλάκις ἡδογζεῦ, Ὅτε μϑὺ ἐκ αὐμἷ 

᾿δμομοίων,ἴοτε δὲ εἰκ ἢ ὁμολιυων"δλλ ὅχλὶ πϑύτων οἴομαι δεῖν Τ' χαιοϑν ὁφαιν' οὗν “ὃ ἡδονῆς ὁ “ 

ἀνδίας κε οίῆιςον μέζον. χα ο9ὁ δὲ ἅτε ῥήτωρ δεῖς, ώτε φιλόσοφος εἰς τῦδε γρόγου τέχνζυ ὧρι- « 
σεν᾽ δ), ὁςπῷρ ποεξτος ἐπεχείρησε ΤΕΣ ἀὐτω γραφάν Γοργίας ὁ Λεοντίνος, οὐδ), ὁ τί λόγξ αἴξιον 

' ἔγξανψεν" συϑὲ ἔχφ φύσιν Ὁ πράγμα εἰς καϑολικὴν χαὶ ἐγ)εχνόγζινα «ἰξέληψιν πεσεῖν. οὐσ, « 

ὅλως ἔχιςήμι ϑηρφιτὸς 6 Ἴγ ὁ χαιοος, δνλα δύξη. Τὐτίω ὃ οἱ μϑὺ ὄχι πολλῶν ἢ πολλάχις « 

μνα(ανῖες, ἀἰμεινον τυ δλὼν ἀὑεισκουσιν᾽ οἱ δὲ λύάσκυτον ἀφέντες ,' ασϑυιώτερον χαὶ 
ὡς αἰ ϑἰπὸ τύχης. ἵγα. δὲ χαὶ αἴξ αὔν λων εἴπω, ζῦτ' οἴομαι χεῶδαι φυλαῆφν εν τῇ 

σευυϑεσά τὸν μέλλοντα Δἰαδσῳ τίω ἀκοζωὼ ἡδέως" ζῳ, φὐμελῆ χαὶ ἀδρυθμα χαὶ δὐφωνα 

γγόκατα οὐφ᾽ ὧν λυχαίνεται πε χαὶ μαλοίῆεται, ᾿ Ὁ ὅλον οἰκείως Ὡ[οτίλαται ἡ αἰάϑησις, 

τα διλλήδοις σζενουρ μον ᾿ ἡ τὰ μὴ Οιαύτζω ἔγοντα φύσιν ἐϊκαζο.πλέκχειν πὲ χαὶ (μυ- 

 αινᾷν τοῖς δωυαιϑμοις αὐτὼ ο»γ] 4 04ν . ὥςτε αἰ “σὸ τῆς ἐχείνων χάδιτος Ἐχησκο εἰαϑαι 

δὼ τούτων ἀηδίαγ᾽ οἷον τί ποιοῦσιν οἱ φοφνίμοι φρατηλαίται κα: τάξεις αν ςραϊά. ὦν. 

ϑ Ὑ»» ἐχείνοι συϊκρύνοισι τοῖς ἰογυοϑὶς (ἃ ἀοϑενῆ, καὶ γι ὅ αὐθις σεϑὲν τὴς δχουοίμεως 

ρος ἀΐγθυςον. διανγαιπτοιύἐν πὲ χαὶ ζῳωτοτητα φημι δεῖν, μεταξολεὶς ἀὐχαίρους εἰςφέ-- 

φντοι. χαὶ Ὑ ἡ μεζῳβξολὴ πϑυτὸς ἔρορυ γρῆ (οι ἡδύ. πελάυταῖον δὲ, ὃ δὴ χαὶ πϑύτων ἘΞῚ « 

ρατίςον, οἰκείαν Ἔστοδι δόναι τοῖς “« ποχείμϑμοις χαὶ ρέπου(αν -ρμονίαν. δεφωπείαϑαι ὃ 

γϑὲν οἴομαι δεῖν, ὕτε ὀγομκα,, οὔτε ῥῆμα." οὔτ᾽ δχττεβατπῆωι μὴ σεοὼ αἰ ονἐιμη λέγεοϑαι. 

γϑὲν ὙΡ οὕτω ζῳπεινὸν, ἤρυπα οϑν, ἢ μίαρϑν ,ἢ θηνζευ ἐγὰ δεςχέρφαν ἔχον ἔσεεϑα! φυμι 26- 

ου μόδιον, ᾧ σημιανεταί τι σῶμα ἢ ποράγμα,,ὃ μηδεμίαν ἐξ χώφφιν δχττηδείαν οὖν λό-- 

οἱς. “-ἰρακελάζομαι δὲ οὖ τὴ στευϑάσᾳ πιςευονζᾷς Δλύδρείως πϑρυ χαὶ τεθαρρηκότως 

'ζᾳ ὀκφέρῳ, Ὁμήρῳ πε πἰδαδείγματι χϑώρϑμοις, παρ ᾧ χαὶ τὰ ἀὐπελέςαζο, κεῖται 17 
ΝΣ,, Ὰ. ᾿ Δυμουϑει4,ὺ Η δότω, χαὴ τοῖς ϑήνοις νῶν ὀλίρον ὕξερον μνηδ)ήσοιαι καθ᾽ ονο 7. ὦ Δημοοϑει 4, ὁ Ἡροδότῳ, χαὶ 
ἢ λὺ τ μύτη πόδι ἑκάςου. (αῦτα μοι πόξὶ τῆς ἡδείας εἰρήοϑω ((ὠϑέσεως, ὀλίγα υϑὺ 

ζῦρ πολλων ϑεωρνμῶ, ἱχθ μὰ δὲ, ὡς κεφϑναια,εἶεν. καλὴ 3 οὐδ μονία “πῶς “λυοιτ᾽ ἈὉ: εἰ τις καλὴ πῶς 
Π.. ὩΡΒΘΕΝ ϑεωρηματων, σίκ θηγως πῶς μιὰ Δίᾳ Φαζω δὺ, οἕκ ἐξ ὀήγων ἐμῶν, "δ , ἰξίωι : 

γα ἡδεια. τὰ γὸ αὐτὰ ποιλκὰ ἀμῷοιν μέλος ἀὐλνες, ῥυθμὸς αἰξιωμαίίιχος »μεταθολὴ δ κρέλων 

εγαλοωρεπὴς Ὁ πᾶσι τούτοις “οὐ Ῥακολουδοιῶ φρέπον.ὡς εἰν »ὃ ἡδεῖαι ἰις τύ λέξις,οὕτω αβμογια.. 

ἄθνωα τὶς ἑτέραι Ἶ ἡ ῥυθμὸς ὡςπέ» γλαφυρὸς Τ|9; οὕτω ὦ σεμγὸς ἕτερος" χαὶ ὦ μεταξδινάν 

«ρχαειν ἔχ τινὰ, οὕπω νὼ πιϑουνόν. Φ5 δὴ πρέπον εἰ μὴ  καλϑ πλέτον ἐζ4 μέρος »φολῆ 

αὖ ὀννε ἰωός. ἐξ ἀπϑύτων δὴ φημι τούτων ἐχττηδαζεα τ, δεῖν Φ καλὸν οὐ αριμονία, λέξεως, 
; ὥνἐρ χὰ ὦ ἡδύ. αἰτία δὲ ἜΣ οἧ πε τὸν γραμμάτων φύσις ̓ ἃ ἡ λυσυλλαξῶν δωα- 

"'ς, ἐΐξ ὧν πλέχεται τὰ ὀγόμκᾳΐζοι. ζῦτα “πῦρ ὧν χαιρϑς δὲ εἴτ λέγάν ὡς αἷ» αἰ τέοο ἐσ. 
' ργαὶ ωϑὲὸὺ δξωυ εἰσι τῆς ὁμ.9 69» πίνης χὺ ογαρθοου φωνῆς,αὶ μκηχέτι δεχόυϑραι διαιρέσιν,ας κοι- φωνῆς τς 

ἦν Πυῦνϑυ φοιγέῖα χαὶ γράμματα" »εαμμαΐᾳ μϑὲὺ, ὅτι γραμμιαὶς τίσι σν μα! νεται" σοι χεῖα, δὲ, ὅτι τ ἧς 

πα φωνὴ τά Ἄρεσιν εἰν τούτων λα μία) προῷτον,, τῶὼ φξάλεσιν εἰς ζαῶτα ποιόται τε- 

. ̓  ταν. τῶ δὲ σοιγείων πὲ νὰ γραμμάτων Ὁ μία πότων φύσις, δζα Φορῳὶ δὲ αὐ πσοφ- γραμμάτων 

᾿ ἰρϑῳ, ὡς ̓Αδιςύξενος ὁ μοισιχϑς ἰσοφαινέται. καθ᾽ ὼ τὰ ὑϑὺ,φωνας πἰποτελῴ τὰ δὲ, οφοις" φύσις ἤαφο- 

«Ν γγας μϑὺ,τὰ λεγϑιϑυα Φωνήεγτα" ζύφους δὲ, τὰ λοιπὰ πόύτα. δυΐ τέρα ὅς, καθ᾽ δῷ τα φω- ΡΥ 

᾿ς Ἄντῶν ἃ μϑὺ καθ᾽ ἑαυτὰ ψόφοις ὁποίοις δὴ ἕνας ξἰποτελᾷν πεφύκε,΄ ᾿δϑῖζον »ἢ συδιγμμὸν ἢ 

γηυσμὸὺν, ἢ τοιούτων Ἰμων ὀήγων ἤχων δηλωτιίκοί - ᾧ δὲ ὅξ!ν ἁπάσης ἀΐμοιφφι φωνῆς 
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γι ἐνόφου, ὁ ἐχ οἷά τεῦχε ἴαϑει καθ᾿ ἑαυτὰ, (πα μϑὸ ἀφωνα θνες ἐκα λείαν, ϑούτερᾳ ὃ, 

ἡμίφωγω. οἱ δὲ τραχῇ ἡνείμιδ ες; πενᾷς τε "ἢ ὁ σοιχφώδᾳς Φωνῆς δοωυώμεις, Φωνηενζα, 

μδυ ἐκαλεσαι, ὁ(ᾳ κα ἡ καθ᾽ ἑαυζῳ, Φωνόται » χα] ἡ μεθ᾿ ε ὁτέρων,: » ἔς!ν αἀὐφπελη" ἡμίφωνα δὲ, 

ὅσει μετα αϑὸ ΤΊ φων»ΐ "τῶν κρϑῆον οὐκ φέρεται, , καθ᾽ ἑαυτὰ δὲ χεῖρον Ίεκ Ὁ Οὔκ αὐϊοτελίς 

ἄφωνα ὃ), ὅσαι οὔτε ἀς πελείας, ἅτε ζὰις ἡμιπελείας Φώνα: ἔχ: καθ᾽ ἑαυτὰ, "δὲ ἑτέρων 5 ὄχ ν 

φωνήται. ο ὁ ξὴριθμὸς δὲ αὐτὸν σεις δεῖν, βαδιον εἰστειν ἣν ἀκριξαΐς" ἐ ἐσει ̓ πολλξὼ παρέσχε χ) ὸ Ὅς ᾿ 

(θ9 γἡιδμ σία ὃ πὸ πράγμα. οἱ αδὸ δ φίλησα ἐἢ) τοιαχαίδεκᾳ ζὰ πόρτα τῆς φωνῆς, 

φοιχεία.» καϊεσκάυάοϑαι δὲ τὰ λοιπὰ ἐκ, πότων" οἱ ἢ, τὰ ΤῊ εἰκοσϊϊεοσείρων, οἷοχεώζβα, 

ἐγιῦ, στλείω. ἡ »ϑὲ δὲ τῳ “Ρ ̓ Ούτων λώεία, γξαμιμαζοοςς τε Ὁ μιετερχῖς, εἰ βούλεται ἀρὰ, Ϊ 

φιλοσοφίας οἰκειοτέφαι, ἡμῶν δὲ ὁ ὐπὸ θη μήτε ἐλαίῆοις ἢ: καῖ, μῆἥτπε πλείους “υπτυλε μύροις, 
διάκγιωώωι ζὰς τῆς φωνῆς τήρχας, χαὶ τὰ συμξεξηχοζο, αὐτὴ ἡ λέγάν, τἰωὼ Ξὴρχζω ξἰσὸ πὸ πἰσὸ τυ φω- 

φωγήενζα, γηέντοων ποιηζᾳ μοι. ἔσι Ὁ ζαῦτα τὸν τρριθμῶν ἔ: δύο οδὺ, μακρὰ, τό τε η ὦ Ὁ ὡ" τεία ὁ Ὲ,. 

δ ξοια, πὸπε α χαὶ νὴ Ὁ Ὁ ὑχὲι ἡ ακχΊείνεται, χαὶ ἡ συφελλέν ἃ οἱ μϑὺ δίγεονα, ὥς ἔ ἐφζω 

οἱ δὲ μιεζαπ!ΐοα καλοῦσιν. ἀὀκφωνόται ΤΥ ζῶτα πϑύτα τῆς Ξέρτηξίας σεωυεηρύσης ὃ πὰ 

πνθυκαι οὶ Ὄ τὸ ὅ οὐκκαΐος ἁπλαῖς χημαϊεξοος, πῆς ς Ὑλωοσης σον Ὡξαγκ αἹδυουδώης, 

δὶ ἡρεμούσην. “πλίω ζῷ »δὺ κακε ἡ τὴ δυγούνων ὅσαι μαικραῖς λέγεται, Ἴεταυϑίον λαμ- 

18 βαληὰ "ὁ δγζουεκῆ τὸν αὐλὸν τί πνάὐαΐος' (ἀϑ βεοχία ἢ βεαχέως λερόδυα, ἐξ πἰποχο ἧς 

Ἴεὸ μιῷ πληγὴ ἡπνάυμαΐος » ἢ τῆς τὐρτηθίας ἔχι βεοαχὺ κινηθείσης Οφέρεται. Ούτων δὴ 

κρατίςσι δι ὅ51 Φωνζ ἡδίφην Ὥσοι “ολή ζύτεμαχρ ὰ, τσὴ Τὴν, δγυγεόνων ὗσαι μιηκόνξ) ζν 

αἰ οκφοράν, ὅτι πολι ἡχεῖται γφόγον» "ἡ ὁ τ νά μαΐος ἐ Ὁ καζαικϑτῇ4 τὸν πόνον' χείρω ὁ δὲ 

(ἀβξαχία, ἢ βεαχέωςλεγθκδνα, ὅτι κειχρόφωνα, τέ ὅ51 χαὶ «σα δονίζ{ τὸν ἦχον. αὐτὴν 
δὲ τὴν καχρῶν ἀὐφωνόταΐον ΓΝ Οὴ στὸν οἰκί είνηται" λέγεται ὙΣΡ Δύὐοιγοιδύς τῷ σόμκαιΐος [ἢ 4 

πλφτον, χαὶ ,πϑ πνέμαΐος φἀνω Φερουῦμε σδ3ς τὸν ἀφῳνόνγ. δυύτερον δὲ Ἢ οὐ κοίτω αἶϑι 

αἰω βάσιν τὴς γὙλώοσης ἐρείδ᾽ τὸ τὸν Ἴ, αἰχϑλουλον, λ, οἵχ ὀθω, χαὶ μετδάίως Δλὐοιγο δου, υ. 

τείτον δὲ ὦ. “φρογίύλεται Ἔγεῥο ον αὐτῶ Ὁ ςύμαι, χαὶ ται φ ἃ χείλη, πἰ πε 

γάὐ Ὁ πγάῦμα «ἰξὶτὸ αἀκροφόμιο ποιΐται.ὕ ἐο ἡ ἡἼον ζύτου τὸ που. πὐξὰ γὸ αὐτὰ τὰ χείλη 

ζολῆς ἡ μουϑύης αἰξιολόλου, “γίγεται, χαὶ ξενὸς οἰαπίπῇς ὁ ο ἦχος. ἐχαΐον ὃ Ἀ' σϑύτων Ὁ ι. 

Οις ὀδόνᾷς ΤΕ» ἡ κρϑτησις τὸ πνά μας 5: μύκρϑν Δὐοιγοιδύου σῷ ςυμαΐος, χαὶ 

Ἐλελαιμιωριουόγτων ΤῊ χφλέων πὶ τὸν ἦγον. Τὰν δὲ βεαχέων σσοϊξτερον υϑὺ 40η}» ν», ἡ 

δερνχὲς Ὁ ο. διΐξησι ὟΣ Ὁ φύμια. χρήῆον δευτέρου, τί 5 ̓πλυγάυ λαμξαὶς “ 

τηείαν μάλλον. φωνηέντων μϑὺ δι σίμυ γφαμιματων αὑτῇ φύσις; ἡμιφώνων δὲ ζια δὲ" ὁ 

δὶ τ' Ἐρριβμὸνο Ἴε αὐτὴ, πέϊε νύ δειν ἐπλὰ, τὸ πε δ, ὦ Φ μ»ὺπ τὸ νὰ Φ β»Ὁ ΠΟΥ: τρία ΠῚ 

διχηλά, τὸ πε ζ, χαὶ Ὁ ὃ, ἡ Ὁ ΨῚ διπλά δὲ λέγρεσων αὐζῳ,, γτοι Ὁ οὶ ὃ σεύλετα ἐἢ), δ᾿ 

ζ Ὡ. ᾧ τῷ Ω καὶ δι» τοῦ ξ Ὡ[οὲ τὸ (ξ Ὁ σρ δ 8 Ὁ, αὶ τῷ τ τὶ σ, σεευεφϑειροδύω ' 

λήδοις χαὶ ἰδίαν φωνζεὼ λαμβανόντων" ἢ γ 98 χόδαν ἐπέχῳ, δυοῖν γα μμαίτων τ 

συλλαβαῖς οἴ δα λαμξανόνϑυα. ἑχκαίςου δὴ ἵουτων χρείω κϑῳ δειζα διπλα τὴν ἃ 

ὅηή᾽ (μείζονα ὅ91 Τρ ἑτέρων : ταῦ κάλλον εξ δοκεῖ Οἷς Ἰελείοις" γἥω δὲ τὰ ἁπλά; 

Ὁ εἰς βεαλοτεροῖς αὐτυτονοις σερυαγεοθτ τὸν ἥχον. οἰὐκφωνόται δὲ αὐτὴν ἕκασονΐς 

δηυαΐ Κ πον" Ὁ κὸν Δ τῆς γλώσσης σὸς πὸν οὐρανὸν ὀμιςαι υϑμης, χαὶ τὴς ρτηδίαςο 

ἡρύσς τὸ ὑπνάζικα. δὲ μι 5. οὐκιοιΐος Οἷς χείλεσι πιεαϑενίος δ ῥωθώνων μεφαζοκδι 
Φ δὲ »» τῆς γλωπῆης πἰοὺ φορὰν τὸ ὁ πρέλκαύς ποχλιφούσης Ξ χαὶ μιεταφφερούσης ἯΝ ζ 

ῥωθωνας τὶ τὸν ἦχον. δὲ β» τῆς Ὑλώοσης ἄκρας ̓Ἀἰποῤῥαπιζέσης τὸ πράϊγικα, ἢ πσεὺς τὸν 

νὸν ἐν γἷι Τὴν" ὀδόντων Δύιςαμϑύης. Ὁ δὲ σ, τῆς μϑὺ γλώοσης πσφρελυαρουϑύης Ἢ 

τὸ οὐρανόν, τῷ δὲ πνδυμαΐος ΟΥ̓ΚῚ μέζου αὐτε φεφφῦμου, χαὶ «δ; Όις ὀδύνθολεηθὸ 

χαὶ φενὸν ὡξωϑοιοῶπος Ὁ σύφιγμα. ποία, δὲ ζῳ, λοιπα, ἡμίφωνα μαικτὸν λαμθαις τὸν 4: 

Φον, ἐΐ ἑνὸς υϑὺ τ᾽ Τημιφώνων τῷ τῷ σ, ποιῶν δὲ αφώνων, πϑτε κ ἢ τῷ δὲ χαὶ πὸ π. ὅ 

μια ισμοὶ γραμμάτων ἡμκιφωγων. δγωμα. }5 ἢ ὅχ ὁμοίως χιγᾷν τἰιὺ ἀκοζὼ ἁπόρζῳ. ἴω. 

: ; 
: 
᾿ 

δι, 

ἡμίφωγα. 
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γὸ αὐτί Ὅλ, τοὺ ἔς; ΤῊ ἡμιφωνων γλυκύζατον" ̓ Φαχιως δὲ Ὁ β» χαὶ ἔς! τὴν ὁμολναν 

“Ἀυναιότατον᾽ μέσως δέπτως 2 τίϑνσι Ὁ χα τ λῥωθώνων (ψνχούμδμα, τό τε μι χαὶ πὸ γ»κε-- 

εοείοφδεῖς Ὀστοτελοιεῦποι ἴους ἢ: ηχοῖς. ἄχαρα δὲ χαὶ αὐδὲς Ὁ σ, κα εἰ ἰπλεονάσέε, σφόδρα λυπεῖ. 

ϑιξιώδοις γὸ καὶ ὀλόγε μᾶλλον ἢ λογικῆς ἐφαπήεαϑαι δύχει. Φω)ῆς ὃ συφιγμμός. τῇ γριῶ 

' παλαιοὖν «σανίως φἐγεώντοζωες αὐτ χαὶ πεφυλφαγ δύως. εἰσι 3. οἱ ἀσίγμμους ὡδαὶς ὃ ὅλας ἐ- 

᾿ ποίοιωυ. δηλοῖ δὲ ὅτὸ Πύδαιρος, οὖν οἷς φησι" Πρὶν δὼ, ἤφύσε είνότεμι ἢ Φωνήενζα δεδυραίμι « 

᾿ ἴων, καὶ Ὁ σὰν κίξδαιλον, ὁ δυϑοοποι. ποιων δὲ τὴν] ὀήνων γφαμμάτων, ἃ δὴ διπλᾶ κα- « 
᾿λάτω, Ὁ ζ μάλλον ἡδεους τίς ἰκοζεὼ ΤῊ ἑτέρων. δ δ» ξ, 2. τὸκ' Ὁ δὲ ψ, θὰ τὸπ το 

Ὑ συσιγμιὸν Ἐἰποόίδωσι, ψιλῶν ὄντων αἱ ἀμφοτέρων. αϑὸ δὶ ἡσυχῆ ἡ πω πνάύματι δα σεόώεται, 

δύω, ἀφωνων οὐνέα ὀγτων ποία μϑὺ δεὶ ψιλά, τεία 5 ὃ δασέα, πτοία ὃ μεταξὺ τότων. ψιλὰ 

ὁ τό τε κυχαὴ τὸπ,χαὶ ὦ τ’ δασέα δὲ τὸ τε »χαὶ Ὁ Φ,ῦ Φθ: τινὰ δὲ ἀμφοῖν, τὸ τε γν ὃ 6, 

ΩΝ οὐκ φωνόται δὲ αὐ δῆλα σον ἔσπον τόνδε τεία μϑὺ, οἰπὸ "Τὴ χφλέων ἀκρων, Ὁ 1 πιὸ 

δφ αὶ τὸ β,ὅτὸμ τῷ φύματος πιεοαδενζς, Ὁ πσδοθθην ὄνϑρυον ςἶκ, τῆς Ξρτηρίας πράγμα λύση 

τὸν δεσμὸν αἰτεῖ τὰ ψιλὸν αδ ὅξην αὐτὸν ὅπ, 5 Φ, μεέσον δὲ ἀμφοῖν Φβ. τῷ εϑῥ γὸ 

ιλώτερόν δι, τῷ δὲ δα σύτερον. μία, «ϑὺ αἱ αὕτη συζυγία τειῶν γξαμμάτων ἀφώνων ὁμκοίῳ 

μιαιτὶ ἐλεροιθύων, ψιλότητι δὲ χαὶ δωσυτηζι Φ κε φεροντων. πτοία δὲ ρα λέγεται, τῆς 

λώοσης ἀχρῳ τω ςὐμαΐι “σ99ςερ 4δορδύης χτ' τϑς μετεωροπέροις ὀδόνζᾷς, ἔπειθ᾽ «ἱασὸ πῇ 

φάλιιατος «ὑπαυῤῥαπεζουδύνη,κσὴ Ὁ Ὁ διέξοδον αὐτο τὐξὶ πᾷς ὀδόγζας Ἐἰποδιδώσης, Ὁ τ’ χὰ) τὸ θ 

αἱ Ὁ σΊ. ὑϑ οὐλάῆς δὲ ὺ ζῦτα ϑασύτηνιὶ ἡ ψιλότη. ψιλὸν ϑὺ » ὄφιν αὐ δα, δασὺ 

ἑὰ θ, μέσον δὲ χεὶ ἐχίκοινον τὸ σ), αὕτη δαί τέροι συζυγία γραμμιμαίτων ἀφώνων. ποία ὃ 

ὁ λοιπαὶ ΤῊ ἀφωνων λέγεται οδὺ, τῆς γλωήης δύισα εδύης κα τ ἕφανον ἐγίις Φ φαρυίίος, 
᾿ τῆς Ῥρρτηξίας ὑπηχούσηφ᾽ τω πνάυμαΐι, Ὁ κ χαὶ τὸ “( ̓  ὸ δ γυβδενϊοῦτα ϑ[αφέροιτα τῶ 

γκαΐι ὀιρύλων, πλλζω ὅτι Ὁ »ϑὺ κψιλαίςλέγεται, Ὁ δὲ χ δασέως, Φ᾿νγ μετξίως ὺ, με- 

εξὺ ζύτων. κρ αἴιςα »δὺ ὀζιω ὄεΊν, ὅσαι το πνά  κατὶ πολλῷ λέγεται" δύπερα δὲ, ὅστι μέσῳ" 

ἐκχίω δὲ,ῦσα ψιλῷ. ζιῦτα μδὺ γὸ πἰοὺ ἑαυτὴν δυούα μιν " ἐχᾷ μόγξωυ" τὰ δὲ δὸισέαι,χοὶ 1 αῷὸ 

ὅτων πὲ ὄντων χαὶ δευυαίμεις ζριαύᾷς ἐ ἐχόντων, αἱ καλούκϑυαι γίνο" συλλαξει. σὕτων δὲ 

Ξ ὃ κακροὴ αδὺ, ὅσαι σεευεφήχαισιν οὐκ Τ᾽ φωνηέντων αὐυ κακράΐν,: ἢ ̓ ΤῊ διγοόνων ὁτὰμ 

εχραὶς οἰκ φέρηται χα ὅσαι λήρεσι εἰς καικρὸν ἢ μακραῖς λεγόκϑρον γράμμα, ἤτοι δ ἡ- 

φωγωνὴ ̓ ἀφώνων' βεαχέϊαι δὲ ὅσαι (ῳυυετήκασιν ο᾽ οα (ραιχέος Φωνήεντος ἢ ἡ Ορουχέως λαμ 

ουϑίε, κοὺ ὃ ἤσοι λη θέσιν εἰς φῶτα. μήκους δὲ καὶ (ρφυχύτητος συλλαξαν αὶ μία, Ὧν 

'λὰ ἡ μακρότεραι μές εἰσι τυ μακρῶν, Θφουχύτεραι τὶν βραχφῶν. ἔφα! δὲ πϑῷο φα- 
Ἶ ἴω τ) θα δ φγμάτων. ὁμολογεῖται δὴ βεκχχείαν ἐὴ συλλαξ:ὸ, ὼ ποιά Φωνῆεν 

"φυχὺ γράμμα Ω οὠφλέγξ) Οδὸς. (ὑτν πρξϑοτεϑητω ὃ ὃ γφάμμα ΩΝ Ορ; 

γυέϑο Ῥύδος νυϑυφμδὺ ἔτι βραχεῖα ἡ ΒΕ ΤΟΣ πλξὸ πχ ὁμοίως, δὶ, ἐξφύια, Ὡϑαλ- 

γάνα ἀκαρεὶ ΓΝ τίου παξστέραι. «ἔτι σδοςτεϑύτω ζύτη Τὴν ἀφωνων" γραμμάτων 6 ΩΣ 

ἡνέξω Τ οὐπος,μιείζων αὕτη τι ας»τέρωνέ ἘΠΕῚ δολλειβων δ: Ετι Ὀραχεία, αδρς. τρίτον 

τιγράμμα τῇ τή Τσυλλαξῆ ασφφτελητω Θ σ΄, ὃ γυέοϑω Σ Φοφος: τρισὶν αὕτη πσξροϑη- 

ςς ζαχοὺς αἷς μαι (ροτέρᾳ ἢ. τῆς βεκουτάτης, υδκ(α εὰι ἔξαχεία. ἀῸρ, τέοσα- 

Ῥ αὗται Ι ξριχείας συλλαβῆς φζεφοραὶ Ὁ Δλύδλορον ἔχέσοι αἴεθησιν,τῆς ἰϑαλλαγῆς; μέ- 
ΕΝ αὐτὸς λθοος 5) υὐλιτῆς μακραξ. ἢ ἘΣ ἐκ πῷ ἡ γινουϑμη συλλαβὴ, μαχρα πίω 

φ , ὅσα, τεῆώρων γα μάτων τπξς ϑήκαις παρα ξηλεῖσει, τριῶν πο 5τοτῆο ϑύων, ἑνὸς Ὁ 

εν στα Ποκδύε,᾿ καθ᾽ ζῶ λέγηται Σ λέ, μείζων οὐ δηπτα λέρριζο 61) ἡ παξρτέρας ἐκεί ης 20 

τὴ μκογο γξαμμαπῷ. μεισυϑμη δ᾽ αὐ πάλιν, καθ: ἐν ἕκατον τ πσξρετελώτων )θαμμάτων, 

ἀχι πύλα ηον τὐϑαλλαγαὶ αἰαϑηζξω δὺ ἔχοι. αἰτία. Ὁ τίς 65) τῷ μήτε ζε μακραὶ ς ἐκ- 
θο “ἀν τω ἑαυ! φύσιν μέτρα γοαμμάτων ἑπηὰ μηχογονϑμας, μϊπτεΐζας (ροιγείας εἰς ἔν Ἔἰπὸ 
Ψ, Ὁ Θιοπγπί Ηαἰϊςατηαίίοι Ἰοπλασ αἰτεῖ. δ 

χα γέςι Τὴ ὁμιολμῶν γλυναιότατον. καὶ πόδὶ κϑὺ τὴ ἡαιφώνων ὥσαῦτα. τ δ᾽ καλου- ἄφωνα. 

"ἀὐματος τὐξ99 δίκην" ὧξῇε ἐγίες τῷ τελφύτατα 66) ὁ ἐχενα. ἐκ δὴ τῆν γραμμάτων. συλλαβῶν 
φύσις ὁϊφ- 

Φορθς. 



᾽ 
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“πολλιῶν γραμμάτων συςξελλο δίας εἰκπίπηφν τὴς βεαχύτητος »δρλὰ κακχείνας ον διπλα- 

σίῳ λόγῳ ϑεωρήοϑαι Τὴν βραχφων,ὺ ως ἐν ἡμίσᾳ τῆν" μακρών, οὐκ λῤαίχαῖον ἰν τω ; 
παρόντι σχοστειν. ρχει. δ υ σοὶ εἰς πίων παρδίαν αἰ συύϑεσιν ἡρμοῆεν, εἰρηαϑαι Τὶ διϑιλα ἢ Ὁ ἥ 

ζραχεῖα συλλαβὴ βεοιχείας, αὶ μκακχρ οἱ μακχρ ας χοὶ ἅτε Ὁ αὐτίωυ ἔχά δχεύα μεν ὥτε ἐν λό- ἣ 
Ἰς, ἅτ᾽ ο ͵ ἢ μέ ἐΡ ῥᾺ μέ να ουϑυοιςπαία αὶ ΑΝ 23:5 ψιλοίο,ῦτ τ πο η οἰσυσι" Ἢ, ιελίραῖ ἧι ρυθμῶν "μέδων οι ζ» τς τ α 

χέια, κα πασει ει αν αντὶ τερτον κῦμ δὴ )εωρημμαι τῷ ἜΣ σθλλαίθα!ς παθών, ἐτερον ἢ ἥ 

ποιόγδὲ πὐν: γφαμιμάτων πολλας ἐχόντων [φοραῖς Ὁ μόνον ρα τὰ μμἤκη χῳ ζᾷς βεα- ΠῚ 

χὐτηζας, δλὰ » ρα τὸς ἤχοις, ὑὡρ ὧν ὀλίγω ασδόπερον εἴρηκα,παίᾳ αναΐκη (ς ἐχ, πύ- 

σῶν σεευιςα υϑίας συλλαβαξ, ἡ δζὰ πὕτων πλεκουᾶμας,ἅ μα πίω πε ίδιαν ἑκαίς" « σωζᾷν δύ- 

γα μιν, ἃ Ἔ κοινζιὺ ἀπόρτων, οὗ ὡ αὶ Ὄ χρασεως τε τὸ Ὁ πὐραϑέσεως αὐτὸν ἐξ ὧν μαλας 

χα! τε φωναὶ γίνον") χαὶ σκληραὶ ὦ λῴαι χαὶ Φαχεῖαι,γλυχαίνασαί τε ἀχοζὼ ̓  πικραίνασοι,, Ἷ 

" ςύφέσοι κ᾿ ὀζεχεεσαι, ἡ παίᾷν ̓  ὀηλζευ καζασκέ αὶ Ὦεσαι Δ [οῖϑεσιν Φισικὴνγ᾽ αὗται δ εἰκιι ἢ 

μυρίαι τὸ σπλῦλος ὅσαι. (ᾳῦτα δη καΐζα καλοντες οἱ γαρ ἔσατοι ποιητὴν τε ἡ συγϊδοεφέων,, 
στὰ μδρ ἀδθίπε καζασκέά α ζϑισιν ὀγοικαΐζῳ, συμπδέχοντες ἐπιτηδείως διλύήλοις τὰ γράμ: 

καΐα, ἡ ς συλλαβαξ δὲ οἰκείως, οἷς δ βώλωνται πὐδαςῆσαι παϑεσι,ποιχίλως φι λοτεχνᾷς, 

σιν, ὡς ποιᾷ πολλάκις (ὗμμηρος" δχὶ οδὺ κσεϑφηνέμιον αἰγιθιοῖν τῇ παρεκζασ4 συλλαβῶν 

» τὸν ἀπαυςον ἐμιῷαινᾷν ὅπ λόνϑυος ἤχον" Ἠϊ!όνες βοόωσιν ἐρδγομνϑμης λὸς ἔξω. ἐπὶ 5 τῷ 

τυφλουμδύεκΚύκλωπος,το τε Ὁ ὀνγηδόνος μέγεθος, ἡ τέων δ ἢ; χάραΐν βραδεῖαν ἐρδυγὰν δ, 
- ὥ' ἀσηλαῖξ ϑύρας" Κύχλωψ δὲ φεν

άχών τε κὺ ὠδίνων ὀδγεύησι, Χερσὶ ψηλαφόων. κ) δ οδὶ ἰ 

» πῇ δέησιν οὐδείξααζ βαλθνδνος πολλζὼ ὦ κατεασουδὰ σγεένζωυ, Οὐσὴ εἴΐκεν μάλᾳ πολ ἢ 

» παϑοι ἐκαερλ94 4. πόλλων Προπσοοκυλινδόνϑυος παΐξὸς Διὸς αἰγεόχοιο. μυρία δεὴν [ΕΠ] 

παῤ αὐτῳ τοιαῦζα, γοὐνα μῆκος," σώ κκατος μέγεϑος,ῃ παϑοις αἰ ωρβολζὼ," ςαάσεως ἡρεμίδν 

ἡτν οἰ δαπλησίων τὶ δηλοιῶτα παρ σποὲν ὅτως ἕτερον," Ως τὸν συλλαβών καζασκάνας 

" ὀηγα σότοις ογαϊίως εἰργαισγκένα, εἰς (ρου χύτηται, ζάχος,ὶ «σουϑέων,ὺ ζὰ τϑτοις ὁμοδυδ 

»» ὡς ἔχ ζωπί' Αμβλύδυ χϑόω(ᾳ μ' διιθῆσιν ἔφπεν. χαὶ, Ἡνίοχον δὶ ἔκπλυγον, ἔπει 

» ᾿δὸν ἀκάματον πῦρ. ἐφ᾽ ὧν μδὺ “ὃ ἡ τὸ πγϑύματος δηλούτωι συΐκοστη, αὶ Ὁ τῆς φωνῆς ἀ. 

χαχτον ἐφ᾽ ὧν σὲ ἡὶ τῆς Δι οινοίας ἔκτασις, ἢ Ὁ τῷ δείγματος ἀναστοϑεδύκητον. ποιφ δὲ τύτωι 
ὀνόματα οἷ- ἑκάτερον ἡ Τὴ συλλαβῶν τενὶ γραμμάτων ἐλαϊῆωσις. κχαὶ αὐτοίπε δὴ καζασκά αᾧ 
κυα χφ δὺ- Ε ΠΝ , ; “ εν σ᾿ ἀροσιόρ ας ᾿ ᾿ ᾿- 
λωπκά. σ'ν οἱ ΠποΙΉΤαΙ χα] λοοργρα Φοι,κσξ 29 2 ξηκίϑ ὁρωντες, οἰχεια, χ᾽ δυηλωτίκα τα αοκειυδύω 

21 τὰ ὀνόμκαζῳ, ὡς τ ἐφζωυ" πολλὰ δὲ ὦ ρα τὴν εμωσσϑϑοϑεν λαμβαΐοισιν, ὡς ἐχείνοι κατε, 

» σκά α( ον, μμιμητικωτοίζοι αν. ποραγμάτων δεν ὡς ἔχ ζιωυΐρ Ρο θεῖ γὸ μέγα ὩΣ 

» ποτὶ ξερον ἠπείρφιο" Αὐτὸς δὲκλιάγξας πέτετο πγοιῆς δύέμοιο" Αἰγιθλῷ μεγάλῳ βρέμε 

» ται σμκα ρανεῖ δὲ τε πόντος. Σ χέχηετ οιςῶν τεροϊζον,ὼ δοῦπον ἀχϑντων. μεγάλη τότωι ΟΝ 

Ξρχὴ κὺ διδοίσκόλος ᾿ φύσις, ἡ ποιϑίᾳ μιμητίχοις ἡμας ἊΣ ϑεύιχους τῖυ ὦ, οἰὧν οἷς δηλοῦται, ' 

χὰ γμματα, κατὰ ἦμας ἀλόγοις κ᾽ κογζιχας δοενοίας ὁμοιότηζακ" ὑφ᾽ ὧν ἐδιδοι θη ̓ 

Φρωνῖς μυκήκκατα λέγφν,ὼ ιεεμετισμους ἵσχασων, κ᾽ φρυαγίμοις ζαγων" πυρός τε βοϑμο πν 

Ν᾽ παταγϑν ὀϑέκιον, χαὶ συξαγμὸν ' καλων, καὶ ὀνγα: σϑτοις ὅμοια, παμπληϑη, τὰ μϑὺ φωνῆι, Ἷ ̓ 
ΡΝ Ως ν Αν “αὖ τ ἢ Υ πὶ Υ ἜΕΤΩ Ἵ πὰ ἢ - "“ μιμήδκα,τὰ ὃ μορφης,τα ἢ ἐργϑυ»Τὰ δὲ παϑοις,τα ὃ κιγήσεωφ,τεὶ ἢ ηρέμιας, τὰ δὲ δ γΕὴ ΤΩ 

μαῶς ὁταδήποτε, τόξα ὧν εἰρη) πολλὰ τοῖς ΤΣ ἡ τὰ κε ωτίτα 5 γέμ.., ὡς τούτῳ ὭΙ : 
κἷῶρ ἐτυμολογίας εἰςαχϑνὰι λόηϑν, Πλάτωνι τῶ ̓Σ ὡχς αἰριῷ, πολλα ἢ δὼ καὶ ϑηλοθιμαλιο , 

ςα ὃ ὡῷ τω Κροατύλῳ. τί δὴ Ὁ κεφόλα; ἐν ὅ6Ὶ μοι τῷ λόσρυ; ὅ7| τυροὶ μβὺ Ως ΤῊ γράμ ω 
ματων συμπλοχᾳξὴ τσι συλλαβωδν “γὕ σεεώϑεσις ποικίλη, δαὶ 5. τἂν συλλαβῶν σαί. ̓  

θέσάς ἡ ὀγο ΤΣ φύσις πϑιυτοδὶ πὴ, ᾿ 5 Ως τὰν ὀνο ΤΣ αριμονίας πολύμορφος ὁ 29 " 

καλὴ γέξις ..99 τὰς ὥςτε ΠΛΧῊ ΟΡ: καλζωὼ μδὺ ἐἰ λέξιν, τὺ ἥκα λαί Ὄξην ὀγοκαΐᾳ, πο; 5 ὀνομ, ΝᾺ 

πολυ ἈΚ ρθῶ ἧς ἢ γραμιμαΐζᾳ κα λᾷ αἰτία, ἐ1), ἡδεῖαν τε ΔΙ ἀλεκτον εἶν το ηἡδχωυόντοων τίν Ἦ : 
αἰχοζεὼ γίνεοϑαι" χαὶ ὦ οὐ βαιστλήσιον, ὀγοΣ τε ἡ συλλαβῶν γραμμάτων ἅξέτε χτ' μέρο ᾿ Ὶ 

οὐ πότοις 219. φοραοκαθ᾽ αδ δηλοῦται ζὰ τε" λη,χαὶ τὰ πα ϑη,χαὶ αἱ Ὡ[α.δέσᾳ, καὶ τὰ ἔργα᾽ Ἂ 
πσξλσω - 



ΠΈΣΟΙ ΣΥΝ ΘΈΣΙ ΟΝ ΟΝ. τξ 

τφοσώπων, χαὶ τὰ σζένεδρ)οντα ζυτοις,  ἰπὸ “ἢ “ξότης καζασκά ῆς τὰ γεσμμάτων γἱ- 

᾿ξαϑ αι Οιαῦτα. εούσομαι 5 ὀλίγϑις δείγμμασι τῷ λδηϑυ τόδε,τὴς (αφζυίας ἕνεκα" τὰ ΣΡ 

γγαγπολλὰ ὄντα, ὄχι σεαυτοῦ συμβονλόνϑι ος ἀὑρυσάς. ὁ δὴ πολυφωγότατος ἐπόρτων τυ 

τοιητῶν Ομ ρος, τὸν αϑὲ ὧραν ὕψεως ἀὐμόρφε ἡ καλλος ἡδονῆς ἐπαγωγὸν ὄχιδείξα οϑαι 
Ἰούληται, Τὴν πε φωνηέντων ζοϊς χκραἄιςοις γρήσεται, καὶ τὴν ἡμιφωὶ ὧν ις μοδακωτατοις, 

᾿βχαζαπυκγωσ( ζϊς ἀφωνοις Ως συλλαβαξ, σοφὲ συΐκθ 4 ζις ἤχοῖς, το“ οιτιϑεὶς δνλήη- 

οἱς τὰ δεζέκφορᾳ,, Ὡραύῴαν δὲ τίνα ποιήσά τοὺ ριον ίαν δ γραμμάτων ὦ βέδσαν ὀδύττως 

ᾧ τῆς ἀχοῆς,ως ἔχ ζατί' Ἡ σὴ ἰὲν ἐκ ϑαλάμοιο αἰξέφρων Πηνελόπεια, Ἀρτέμιδι Ἐς 

ἤλη, ἠὲ γρυσῇ Αφροδίτη. δ» Δήλῳ δήποτε ζον Α΄ πόδλωνος -Ὡρὰ βωμῷ, Φοίνικος « 

' ον ἔργος Δῴεριχὸ υδυον τἰγόησα. ἡ» ΚωΧλώσων εἶδον αὐξοκαλλέα, τίω ποτε Νηλάϊς Γῆ κυ ὦ 

γν φζρᾳ καϊλλος, ἐπεὶ πορεμιυεία, ἔδνα. ὅτὸμ ὃ οἰκϑαὐ, ἠφοξεραὺ ἢ ἀγέρωχον ψιν εἰφα νη, « 
τεφωνηέντων ἐὶ τὰ κρ ατὶςαι ϑησά, δλλὰ ἢ ψοφοφδῶν," ἀφώνων τὰ δεςεκφορωταΐᾳ, λήψς), 

καζαπυκγωσ΄ ζύτοις ζὰξ συλλαξαξ' οἷα, ὅ51 ζω: Σ μερδαωλέος δὶ αὐτῇσι φαϊη κεκα- « 

μϑύος ἅλμη. Τη δ[, ἐχὶ μδὺ Γοργώ Ολοσυρώπις ἐςεφανωτο, Δ φνὸν δερχονϑυν, δὲ δὲ « 

ἡμωώς τεφοζξος τε. ποταρδμ δὲ γε σύρρυσιν εἰς χωρίον ἕν, χαὶ παίταγϑν ὑδούτων θμα μεισγ59- 

ἴων εχ μήσοιαϑαι τῇ. λέζᾳξωλόμϑυος, Οὐκ ἔτι λείας συλλαβας, δολ᾽ ἰουραξ καὶ δυτίτύ- 

ἐς ϑησφ4' Ὡς σ᾽ ὅτε χείμδρροι ποταμοὶ κατ᾽ ὑρέσφθι ῥέοντες, Ἐς΄ μισγαζζειαν συμ- « 

γκεΐον ομξδιμοον ὕδωρ. βιαζονϑιον δὲ τίνα “σδϑς «νανίίον βδῦκα πυζο μοΐ μα τι 

ὡν, νὰ ζᾳ μδὺ ϑὠπέχονται, τὰ δὲ ιἐ πσοφερϑυϑυον εἰςαγων,λυαχοπάς Ἴεποιήσᾳφ συλλαβών, 

δϑαβολαξς γρόνων, χαὶ δρβιφηφιγίοις »φαμμάτων' Δφὸν δὴ ἀμφ Αχιλῆα κυκωκϑρον « 

τὸ κῦμα, ὯΝ σγ οὖν σάκει πίπήωνροος, σε σὲ πόδεοσιν Εἶχε φηθιζεαϑαι. ρατο- « 

ὕων ὃ αὐἷξὲ πεϑας λυ, ϑοφπων, ψύφον πὲ χαὶ μόρον οἰκζον οὐδιφκγύμϑιος, ἐχὶ τὴν ἀηδεςεί- 

γπέχαὶ καχοφωνοτάτων χεονᾷ γδαμματων, ὅδα μιῇ λεαίνων πἰὼ καζασκά ζω, σοὶ ἡ- 
ων" Σιν δὲ δύω μὥδιψας, ὥςτε σκύλαχας, ΠΟΙ γα η Κι: Οκ δὶ, ἐϊκεφόλος γα μμκοί- “ 

βέε,δοῦε 5 “γοΐαν. πολὺ δ ἔργϑν εἴη λέγην,εἰ πλύτων τὐδαδείγματα (ελοίμμιζωυν φέρᾳν « 

(ἀλ τὸν τῦπον πὐγδὲ, ὧν δ τίς ἀπαγτήσφεν. ὥςτε ἰρχεοϑεὶς ζϊς εἰρηνϑίοις, ὅΧῚ τὰ ἑξῆς 

ταξήσομο!. φημὶ ὃ τὸν βελόνϑυον ἐργάσαοϑαι λέξιν καλζωὼ εἰν τῶ (ἰὠτίεναι Ως 

γγας, ὅσα καλλιλογίαν χαὶ μεγαλοωρέπειαν ἢ σεμνότητα «ἰθεείληφεν ὀνόματα, εἰς πϑτο 

σάγφν. εἴρηται δὲ τίνα πἰξδὶ πὕτων χαὶ Θεοφρᾷάςῳ το φιλοσύφῳ κοινότερον οὖν Οϊς αἷξα 

ξεως" ἔνα ὁρι τίνα ὀνόμαΐζῳ, φύσᾳ κα λα" πο βαδείγματος ἕνεκαι, ὧν στευιϑε δύων, 

λζωὺ οἴσται χαὶ μεγαλοιωρεπῆ ινήσεαϑει Ὁ Φρασιν" χαὶ αὖϑις ἕτεροι μίχρ αὶ χαὶ ζαπειναὰ, 

ὧν ὅτε ποίη μκα χρυσὸν ἔσεοϑα! φησιν, ἑέτε λθγϑν.χαὶ μὰ Δία σῴκ ἀπο σκοποί ζιῶτα τω 

γρὶ εἴρηται. εἰμϑὺ ὅζίυ εἴγωφοίη πϑλύτα τῇ ζᾳ μόρια τὴς λέξεως οὐφ᾽ ὧν μῇᾳ δηλούοϑαι 

ὩΡ ἀγμμα,ἀὐὔφωνά τε χαὶ καλλιρβήμονα, μανίας ἔργον ζητεῖν ζἈ χείρω: εἰ δὲ ἀδοωύατον εἴτ) 

Ἱ ὡς πῇ Ἐχὶ πολλών ἔχῴ,τῇ πλοκῇ χαὶ μέξᾳ χαὶ τραϑέσᾳ πειρφτέον ἀφαινίζην τίω τὰ 

»φνων φύσιν. δ πῇρ (ὗμμηρος εἴωϑεν ἔχὶ πολλων ποιῴν. εἰ ὡς ἐρφιζ οὐϊινοιιῦ ΤῊ ποιητῶν 

τύρων, τίνα, σεμγότητα ἢ χαλλιλογίαν ζεῶτα ἔχφ ζῷ ὀνόμαιτοι, ἃ ταῖς Βοιωτίαις κεῖται πὸ- 

υ Ὑοἰα, καὶ Μυκαληοσὺς, καὶ Γραϊα, καὶ Ετεωνος, καὶ Σ κῶλος,ὦ Θίσξη,ἡ ΟἸἴχυςῦς,χαὴ 

 Φησις, ἡ ζάλλα ἑξῆς ὧν ὁ ποιντὴς μέμγνται,  εεὶς δὼ εἰστεῖν ἐσ, ζευτινοιῶ ἔχοι. Ρ 

μ "ς αὐτὰ καλῶς ἐχεῖνος σεευύφανεν,χαὶ τ ϑαπληρω μασιν ἀὐφωνοις διείλυφεν, ὥδτε μὲ- 

᾿ 7 λοωρεπέςατα φαϊνεαϑαι σὕτων ὀγόμαΐζο: Βοιωτῶν μϑὺ Πηνέλεως χαὶ Ληϊπος ἤρχον, «“ 

βχεσίλοιός τε Προϑοζώωρπε, Κλόνιός πε’ Οἷθ᾽ ὙὝἰζυ «νέμονζ χαὶ Αὐλίδα, πεϑη- « 
τευ, Σ χοῖγον τε, Σ κῶλον πε, πολυκγημῶν τ΄ Ἑτεωνὸν, Θέασφαν, Γραῖαν τε χαὶ ἀὐρύ « 

: νον κι Η αν 5 98 ͵] 3 Εἰ)». σὶ͵ Ἔν καὶ Πετεῶνα,, Ὡκαλέξζυ, Μεδεῶνα, τ΄ ἐυκίζυϑιυον πήολίε, ϑρον. ΩΨ - 
᾿ εἶισι λέγων οἕκ οἴομαι πλάόνων δεῖν ἰρδαδ4γμάτων᾽ ὥπας δξὴν ὁ χατάλοηθς αὐτῶν. 

δίῳ ᾿ ᾿ -“ ᾿ 3 ὔ 2 ι λ . 
ὥγης, χαὶ πολλὰ ὀιλα. ς» οἷς ὀμαϊκαοϑεὶς ὀγόματα λαμξανάν Ὁ καλαᾳ τίω Φυσινν ἐ- | 
Ἴ ᾿ιοηγίι Η αἰϊσαγηδίτοι ΤΌ πλι9 αἰτεῖ. 5.1 : ΐ Ὁ πο 
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Χ ον Μυκαληουον' Οἵτ᾽ ἀμφ᾽ Αρμ' οὐγέμονΐο, κο Εἰλέσιον, καὶ Ἐρυ,ϑραξ᾽ Οἵτ'᾽ Ἐλεων « 27 



τὸ ΑΙΟΝΉΣ ΒΑΡ ΣΙ ΩΣ 
πέροις αὐτὰ χρσμῆ καλοῖς, ὃ λύφ ἰοὺ ἐκείνων δερχέρφαν. τῇ ἢ Ούτων ἀὐμαροίας τὐ δὶ κ 

Ούτων ἅλις. ἐπεὶ δὲζοις Ξἰριθμοις ἐφζω « μικραὶ μοῖραν ἔχάν τῆς εὐξιωκάσηρη κὴ μι 

γαλοωρεποις στευδέσεως, ἵνα μή μέ τίς εἰκη ἢ δύξη λέγάν, βυθμους χαὶ μέζα, μουσικῆς οἰχεὶ [ ! 

δωείας εἰς ῥυθαροῖν 9), ἔμμέζ» νεἰσαΐχοντα Δ φύλρκτον, ξποδώσω χαὶ τὸν χε ζυτι, ἢ 

λθγ9ν. ἔχ δὲ οὕτως πὸ ὄνομκαι χὸ ῥῆμα κὴ ϑηλο μόξμον λέξεως, ὁ ὦ μῆ μονοσύλλαβι 

ὡσύγκαβοι δε Ἵν, Ὁ, ρυϑμῷ τίνι λέγεται Φ σ «ἰὐντὸ ἡ καλαὶ πόδα καὶ, ῥυθμόν. δισυλλαβᾳ ,ϑὺ δῶ δ ἰ 

ποῦνε, ἕξως Ἅ 5: Φοραὶ δέ ἘΣ ἐξ ἀμφοτέρων ἔςαι ξεφχφών, ἢ δξ ἀμφοτέρων κακραν ἢ ἡ' 

»ϑὺ Θφαχείας, τῆς ὃ δ μιαχᾳ ᾷς. τῇ δ᾽ πρέπου ζύτου τα ῥυθμοῦ δυῆὸς ὁ ὁ ςπος᾿ ὁ ὁ μϑὺ ὡς Σὰ, 

(ραχείας, χαὶ λήγων εἰς κσικραν' ἢ δὲ, Ἔσο μακράς, ὃ λήγων εἰς βραχεῖαι. ο χ' δὼ βξη ̓ 

χυσύλλαβος, Ἡχγεμσ τε χὺ ΠΝ γα καλόταρ »Ἀὺ) οὔτε μεγαλοωρεσπής ἄδην, ἅτε σεμνόν ἤ 

"δια σὲ εἰὐτο Οιόνδε᾽ Λέχεϑ σὺ χτ ὁ ποδὰ, γνεόλυτα μέλεα. ὁ σὺ ἀμφοτέρας Ως συλλα, ἽΝ 

βας καχρὰς ἐγών, κέκροπαι εδὺ Σ πορδὲϊς ὁ, αἰξίω μα δὲ ἐχᾷ μέγα ̓  σεμγότητα πολλζο - 
- τἰϑαδῴγμα ὃ αἰτεῖ τόδε' Ποίαν δηθ᾽ ὁρμαΐσω, ζω τὸν ἢ κείναν, κείναν ἢ ωπον; ὃξ 

ον» Θραιχείας τὸ τε χαὶ μίοιχρ ὡς συϊκείμϑιος, ἐαὺ νδὺ τὼ ἡχϑυμϑμξω λάβη βεαχείω, Ἰαμβο 

καλφται, ὁ Οέκ ἔςίν σέκ ἀλυής᾽ ἐαὺ δὲ Ἔσο 5 ἡ μαχράς -όχτ» Τορχαορρὸ ἐφ! μαιλαικώτε 

": δευτέρα κα Ὁ ἀλιυέςεοος. τραδ ἡμαῦ ἈΦ, πσξστερου τοιόνδ᾽ Ἐπεὶ 2θλὴ παρε, παῖ ἡ Μένοι 

» τίρ. Ἢ σὴ ἑτέρου" Θυμε, δῦ, αμμηχόμοισι κήδεσι κυκωμῶμε. δισυλλάβων μδρ δὲ μορία 

ρίαν λέξεως ϑέφφοραί τε ὃ ῥυθμιοὶ τὰ αἡμαιται τοσαῦτα. ὑοσ βα αι σὺ θὰ “πλείω πῇ 

ββ ιπόδὲς. εἰρηνῦρων, καὶ ποικελωτεέραν ἐχοιζο. δεωρίαν. ὁ δ γὸ »ὃ ἐξ ὡπασῶν βραχέων ( »εκῶρ, κὰ 

᾿λούμδρος δὲ αἰ ποό τίνων Χορίος, τείβεαχυς: ποι' δαδάλομα τοιόνδε᾽ Βεύμε, δυεχπῷ 

τ φόρε, οὐναλιε,πολεμοκέλαδε. ζῳ πεινὸς πε χαὶ ἀσιμινός τ χα) ἡαλυὺς, Ι ἡ σδεὲν δὼ ὑ ἐξ αἰὐτ 

“δμοιτο ϑυναῖον. ὁ δὲ ἐξ ὡπα σῶν; ὧν μακράν, Μολοῆον ἢ αὐτὸν οἱ μμεταυχοὶ καλοῦσιν, ὑψηλόφη ̓ 
»» χαὶ Ἵ  ς χαὶ Ὡ[ο βεξηυκὼς ὡς Ἐλὶ πολύ. φσλρμα ἢ αὐτο τοδε Ωἢ Ζζωδε: 

» Ληδας καϊλλίςοι (ϑτῆρες. ὁ σὲ οχ μακρὰς ἡ δυοῖν βεαχήανν υμέσηναϑῷ λαΐξων τίν μαιχρο 

ἑκατέρας τυ ̓βεαχάα, Αμφίβραχυς ὠνό μα ς΄ αἱ» Ρ σφόδρα τυ ̓Αὐχημόγων ἔβρω Ὶ 

᾿λά ἐχεχέρλα σαι τΕκ ὃ πολὺ Ὁ ϑῆλυ ὁ ἀὐ)ρὲς ἔχά. οἷα, ὅΞ1 ζωυτί' "Ἴακχε ̓διδύξαμξ 

»σὺ τῶνδε χοξαιγέ. ὃ 3 ̓πϑολαμξανωνᾷς δύο βερχείας, Αγώπασος κδὺ κα λότοι Ν σεμυ ὶ 

τηταὶ δὲ ἔχφ πολλζιύ᾽ ὰ ἔνθα ϑεῖ μέγελος αὖξ Ἐ θεῖναι τοῖς πξαγμάσι, ἤπαῦος, Ἰλετήδιός Ὅ. 
" φὐἰδαλαμιβαύεεϑαι, ζυτεῦ χῆμα ποιόγδὲ᾽ Βαρύ μοι κεφλμῆς ὕλίκρανον ἔχ: ὁ ἢ ΔΠΟ Τὴ ἵ 

μμαιχρ ας Ξηρχοιτ» λήγων: Ἀ ἐς ς βεαχείας, ̓ Δακτυλιχὸς κῶν καλόται, πόρυ δὲ ὅθισιμνὸς ὃ, 

᾿ εἰς καλλος ̓ Ξριωογίας ἀξιολογώτατος, τό τὸ γὲ ἡρωϊχϑν μέξον πἰσὸ πότου ρσμεται ὡς χι τ 

» πολύ. ΤΥ ΕΝΣ φγμα δὲ αὐτῷ τῦδε᾽ Ἰλιόθεν με φέρων λὔτμος Κικόνεοσι πέλαοσον., ἐδ 

λϑύτοι ῥυθωιχοὶ Ὀυτα τῷ ποδὺς ΠῚ εἶα! Φασι τῆς τελείας" οἵα ἔχονται 

2.4 δὲ εἰπεῖν πόσῳ καλούσιν αὐτο ϑλολ9ν. ἕτερον δὲ λύϊιφροφον γα τάτῳ ῥυθμῶν, ὁ ̓: Ὄἰσπὸ ΤΊ 

(ρφιχήαὶν δα ϑλυοὺ Τὶ" Τ ὁλογν ζοῦτον τελάυτά, γωείσαντες: τὐπὸ Τὴν ανουπταίςων, Κύ 

“0. αυλοῦσι καἴοαδφρμια αὐτι φέροντες τοιόνδὲ᾽ Κέχυται πόλις ὑψίπυλος τὶ γϑ. ΤΙΩΝ 

ὧν αὐ ἕτερος εἴη λόορς. πλίω ἀμφότεροί γε τα πανυ καλῶν οἱ ῥυθμιοι. ἕν ἔπλώπξν: τε 

συλλαίβων ῥυθιδίμ"λύος,: ὃ (ΑΔ »ἔφηχκεμδὺ ον δύο κακρών χα, ἡ βέσιχε ΐας, ποία, δὲ ἔχ ῖμ8 

σα᾿ μέσης «δὺ γὺ ουϑύης ὁ βφαυγείας, ἄκρων ἼΡθολο ας τεν λέγε), χαὶ αἱ ἐς!ν Οὔκ, 

»» αὐγῆς. “ὑούδῴγμα 5 ̓ αὐτῶ τοιόνδε; Οἱ " ἐπείχοντο πλωταὶς ἀπήϊησι γαλιωμβέροιν Ἢ 
το τ ρχώὼ αἱ δὺο μαχραὶ κατάσχωσι, ἕ 9 ᾿πελίυῖ βεαχεῖ α; οἷα, ΓΌΙ ζὰιῖυ  Σ ΟΣ Φοῖβε ἰμὶμ 

» Μϑσαι Ὁ ΑΓΕ, ὀλυδρῶδες: ἢ 'πϑύυ τῦτο χήμα.ὶ εἰς ̓ σεμψολογίαν Ἰλττήδφον. “ὃ δὲ 

αὐτὸ ὁ συμβήσεται χαλ ἡ βεαιχεῖα, πορζτη τεθη ἢ μακραὶ .Χ) γ᾽ «ὅπ ορυθμὸς: ἀξίωμα ἔχῴ ] ἣ 
»" μιἔγελος. τθαθῴμαῦ ἀδοότοδε ὧν εἰ λαοὶ: ἀν ὕλαν δρακ(ς: ποὶ ἵπορά. θῶ; σῴτοις ἀμ: ἐ ̓  

Φοτερρις ὀνόκκατα χεῖται ῥυθμοῖς “αἰσῦῦ τὴν μετεικῶν,᾽ Βακιχεῖος κὃῷ τῷ “πὐεοτέρῳ, λαυτέρᾳ ν 
ᾧ ο 

5 Ὑποβαίκχῴος. ὅτοι πλμαρ ἱυβμοί τε πύδες εἰσιν οἱ ̓ ξ κατα ιέξοεοῦτες ἁπασαν ᾿ 

ν» ἐμμέξον τε » ἀμέζον λέξιν, ἐξ ὦ ὧν γίνογται σῇχοι τέ χαὶ κῶλᾳ.οἱ ̓ γὸ ὀελοι βυϑιμοὶ Κϑα ἡ πόδες, 1 

πϑώτις 

φριδυδῦ καὶ 

ῥνϑμῆν ἀξρι. 



, ΠΈΡΙ ΣῪ ΝΙΘΈΣΣΙ. ΘΕ Ὁ ΝΜ: 17 

πϑλύπες οκ, Ούτων εἰσὶ σεευϑετοι. ἁπλοῖς 5 ῥυθμὸς ἢ ποις, ὅτ᾽ ἐλαῆων 551 δυοῖν συλλαξών, : 

ὅτε μείζων τειῶν. χαὺ “«ἶϑὶ μϑὺ πότων ςέκ οἴδαι ὅ τί δεῖ πλείω λέγ" ὧν 5 ἕνεκα, γε ὑ- γῆς δύ. 
πήτϑάυζαῦτα αυδοάφπειν" ὁ Σ δὴ τἰυϑιλὼς γέ μοι πυδούκειτο ᾿ρυθωτε χαὺ μετεικῶν 

ἅπηεοϑαι ϑεωρημῶ, δολὰπϑ Δύα [χα α ἕνεχα" ζαῦτα δεν, ὅτι ΡΥ ΤΟ Δυναίων χαὶ ἀαξξιω- 

μοι ικῶν χαὶ μέγεθος ἐχόντω: ῥ υθυδζυ; αἰξιωμαϊίρευ τύ στεύϑεσις χαὶ βεβαία καὶ μεγαλοωρε- 

πής' δζὶ ὃ το ἀβυὼν καὶ ζω πεινῶν,α μεγέδυς ἡ ἀσεμιγος, ἐα) πε καθ᾽ ἑαυΐρις ἕκαςοι ζούτων 

λαμθανωνται ΤῊ ρυθωῶυ; ἐαν τε δλλήδοις χτ' : ὁμοζυγίας συμπλιέκωνται!. εἰ μϑὺ δξζω 

᾿ ἔςιαι δευύα μις ἐξ ἀπϑύτων Τὰν κε αἴίςων ῥυθυδ σεουϑειναι πίω λέξιν, ἔχοι ὁ ἡμῶν κατ᾽ 40- 

᾿γέω᾽ εἰ ἢ δῥαίκα,ον εἴη μίστγην ζοῖς χρείτοσι ις γείρονας,ἐς Ἐχὶ πολλῶν γίνεται" τὰ ὙΡΡ ονό-- 

» ματα εἴκειται Ὧοις “σραΐμασιν ὡς ἔτυχεν" οἰκονοβκεῖν αὐτὰ χ" φιλοτέχνως, ὦ ϑζκκλέπηᾳν τῇ 

χαείι “Ὁ σεευϑέσεως αὐαΐδουν, ως τε ἢ πολλζεὼ Ὁ ἀξίαν ἔχονζᾷς. σξοὶὲ Ὁ» ϑπολαύεται 

ῥυθμὸς σύτϊεὶς εἰκ τῆς αἀμέξε λέξεως, ὡς εὖ ἐκ Θέμμέδε. μϑοπύσια 5 ὧν εἴρηκα Ὡἶδα- 

θεῖναι λοιπὸν, ἵνα, μοι χαὶ στίςίν ὁ λοη9ς λάξη. ἔς] ὀλίγα πἴϑὶ πολλων. φέρε δὴ, ἀς σῴο ὁῤ ὁ- 

μολογήσᾳεν αὐξιω κακῶς τε συϊκείοϑαι καὶ μεγαλοωρεπῶς δ Θυκυδιί δου λέξιν Τ ὡ τω 

ὄχιτα Ῥίῳ ζι τί; Οἱ μδὺ πολλοὶ ΤῊ ονθαίδε δὴ εἰρηκϑτων, ἐπαινοῦσι τὸν προθέντα τω. 

γόμω τ θγϑ9ν τόνδε, ὡς καλὸν ἐχὶ (ις ον [τὖν Ἰπολέμον ϑοισηουϑίοις ἀφορύεοῖ αὐτὸν. «᾿ 

δξίυ ὅν ὃ πεποίηκε ζζευ τέων μεγοιλοτρεστὴ πίω σεεύϑεσιν; Ὁ εἰχ ζοιέτων συϊκεῖα ρυθώμ(ῷ « 

κῶλα. ζς υϑὺ )ὸ οἱ πῷ -πρτίσδοηγάμϑμοι κῶλᾷ «σονδὲῖοι “πύδες εἰσίν" ὁ ̓  πέταρίος,ὀμα- 

΄παιςος" ὁ ἢ μ στον. αὖϑις «πσονδεϊος" ἔπειτα,κρηζιχὸς" ἄπϑθωτες αἰ ξιωμαϊιχοί, χαὶ Φ μϑὺ 

πσοῶτον αὐτῶ κῶλον ὅρὶ τα 651 σεμγόν" Φ 5 ἑξῆς τῷτο, Επαρϑσι τὸν πο 9ςϑέντα φ νόμω «- 

τὸν 9.9» πὐνδὲ, ὅτι δύο μϑν ἔχφ τὸς ποστοις πῦδας «ἑπτοσξακχείους, κρητικϑν 5. 1' ποάπον, εἶτ᾽ “- 

αὔθις «ὑποβακιγείεις δ ὑορὼ συλλαξζὼ, ὑφ᾽ ἧς τελφῶται τὸ κῶλον. ὡςτ' εἰκότως σεμνόν ὅ61 ὼ 

αϑό,ἐχ, « ἀὐλυεξάτων πὲ χαὶ καλλίζων ῥ υθυν συϊκείυϑρον. Ω δ δὴ τρίτον κῶλον, Ὥς Ἀρτ ς 2ς 

λὸν ἔχὶ τοῖς ον Τὴ" πολέμιον δουτῆονϑμοις ἀγϑρά εαζ αὐτὸν, Ἔρχεται μϑὺ πο πῷ χκρηϊιχοῦ τε 

ποδὸς, δούτερον 5. λαμ δώ! τὸν αὐάύπαιςον,χαὶ τοάτον «ονδειον,»ὼ τέταρτον αὖθις αὐάπταιςον, 

εἶχα δύο τοις ἑξῆς δακτύλοις, ὸ «σονδείοις δύο ποις πελάυταίοις, εἶτα κατάληξιν. ὀὐλυὲς δὴ 

χαὶ τῷτο «ἰὼ τοῖς πόδας γέφρνε. τὰ σιλεῖςα δε 661 -ϑὰ Θεκυδιίδη τοιαῦτα, μᾶλλον δὲ ὁλί- 

γα ἢ ἅτως ἔχονται. ὡςτεείκότως ὑψηλὸς {ὴ δόχεῖ χαὶ καλλιεπὴς, χαὶ ἀὐλυῦς, ὡς ἐκλέγων 

τοῖς βυθμωο ἐς. πἰωὺ ἢ δὴ Πλαᾳτωνικὸὴν λέξιν ζυύπζωυ ἔνι πτοτὲ ὀλλῳ χοσχιηϑεισαν, ἅτως αἰξιωκα.- 

ἀκὴν ἘΠ) φαίη τὶς αὐ νὼ καλζωὼ, εἰ μὴ ᾧ συβρείαϑαι Ὡ|ῳ τὴν καλλίζων τὲ χαὶ αἰξιολογωτά- 
πων ῥυθμῶν; ἔς; ὟΝ δὴ τυ πόμυ φανερῶν κ αὐἰξεβξοητων, ἢ κέχρηται ὃ αϑὴρ κτὶ πίω τῷ Ἐπι- 

ταφίου ρχζω" Ἔργω »ϑὺ ἡμῶν οἵσὶ, ἔχοισι ζᾳᾷ “ὐδοοήχονζα, σφίσιν αἰὐζ!ς" ὧν τυχόντες, πο- « 

νἀ ονται τίου εἰῦο ϑύξευ πορείαν. οὖ πότοις δύο νϑμ δεν ἃ συμπλυροι Ὁ πὐθίοδον κῶλα" « 
ρυθμκοὶ δὲ οἱζωωῶτα ιᾳλαμβαϑοντες, οἵδε. βακγεῖος μδρ Ὁ πορῶτος" ὁ ΣΡ δήγε ὡς ἴαμ- 

βον αἰ Ξιωσοι μι δ ἔγωγε Ὁ κῶλον ζουαὰ ρυθμμίζν, ογθυμωούμθμος ὅτι οὐκ ἐχίξογαλοιὶ χαὶ ζῳ.- 

γεῖφ δ, δὐαβεβλημϑύοις ἡ (βφφιδεῖς ζὶς οἰκζονϑροις ασδοςῆχεν δστοδὶ δοοϑαι ἴοις χεόνες. 

ασονδεῖος δὲ ἕτερος" ὁ δ᾽ ἑζῆς,δακτυλος, διαιοφυκνϑμὴς Ὁ σεἐυδλοιφῆς. εἶτα μετὰ αῦτον ασον-- 

δειος᾽ ὁ τῇ; ἑξῆς, κἄλλον κρυΐζιχος ̓  ὀῥάπταιςος" ἔπειθ᾽, ὡς ἡ ἐμῇ δόξα, «σονδεῖος" ὁ δὲ τελέ- 

οἷος, ἰπσβακιχῴος" εἰ 5 βέλεται ἰις,δμασπαιςος" εἶτα κατάληξις. ούτων τῦν, ρυθυδμσοτῖεις 
Δ" 3 λ 3 ͵ ἘᾺΝ ἡ Ἔσσν, ͵7 “-“- Τ Ὁ) ἘΝ , 

ζῴπεινος, σατῖεις αγλυης. τῷ ὃ ἔζης κωλου, Ὧν πύχόντες, πορφζονται Τ' εἧαθο μένξωυ πο-- « 
"εἴα, δύο μνϑὺ εἰσιν οἱ πορῷτοι ποδὲς χρηζιχοι, «σονδεῖοι 5 οἱ (Τ᾿ τῴτοις δυο μεθ᾿ οἷς αὖϑις κρη- “ 

οπχὸς, ἔπειτα πελάυταϊος «ἰπσοβακιχῴος. δϑαΐκη δὴ “ ὧξ ὡπόμτων, συϊκείυϑρον καλαν ῥυ- 

ος ἡκῴν, καλὸν δὴ Δ9.9ν. μωρία ζιαῦτα ὅ:1 ὦ ρα Πλάτωνι. ὁ Ὗ» αὐὴρ ἀὐμέλφαν πε ὦ »" 
, ὕ “ ! δ τ ᾿ ὩΣ ΚΟ. ἂν “ Ι ς "Ὁ 

"ὐθικίαν σεευιδὲιν δια! μονιωτατος. χα εἴ γε διάνος ζὺ ςδιτ ουλέξωι τὰ ὀνομκατοι, ὡς σεευθείναι 

: Ὁ ζῆος, Κ αἱ γύ κεν ἢ παρέλαοσε τὸν Δυμοοϑενξυ καλλοιῖς ἐρμιζωνείας εἵνεκεν, -ἢ ἀμφήδαςον « 

ὄγχε. γωῦ 5 δὴ αἰξὲ μδὺ Ὁ ὠκδλοχάω ὅδην ἃ λα, ϑοτθμᾳ, αὶ καλιςα οὐ» οἷς αὐ τίου ὑψηλίω 

κἡ κὐξ ἢ ζωὼ χαὶ ἐπα τάσκέυον διωώχει φραίσιν, “ἷὩρ ὧν ἑτέρωθι μοι διηλούτα," (ᾳ φέξερον 5 

. ιοηγίῃ Ηαἰοαγσπαῆοι Τ ΟΠλι αἰτοῦ. 5 ἢ] 



λό 

ι8 ΔΙΟΝ ΣΙ ΑΚ ΑΝ ΑΙ Σ ἜΙΩΣΝΣ 

- (υϑησιζα ὀνόμαζα,. ἡδεως, ὦ Κϑιλῶς νἡ Δία: ἡ Οὐκ α᾽ τις αὐτὸν ἔχοι κ' τῶτο μέμμψα- 

«δας Θ᾽ μος ἑνὸς ἐτὶ κὐἶϑαϑήσομαι λέξιν,ᾧ τὰ τὐρισεῖα Εν “λόχϑις διάνοτήτος Καταδίδω.- 

μι ὅρφς γὸ δηΐις δὴν ον λογῆς τε ὀνοικάτων χαὶ καίλλοις στοὰ ϑάσεως ὁ  Διυμκουϑεν "Ὲ: ὧν δὴ ῷ 

πὐξὶ  φεφανου λόγω ὠγτεάα μϑι δεν Ὁ πος τίω φὐξίοδὸν συμιπληροι κωλα' οἷ ἢ “χα Ἢ 
᾿: ταχαΐζο μέξοιῶτες οἵ δὲ εἰσιν οἱ βυθιμοί. Πρῶτον μ»ϑὺ, ὦ αὐότρες Αἰϑζωυαγοι, ἴοϊος ϑεοῖς 4 γομαι 

» πᾶσιχαὶ παίστης. ΦΡχά 5, πὅδε τῷ κωλξ ξακιγεῖος ῥυθμὸς, ἔπειθ᾽ ἕπεται απονδεῖος, εἶτα αὐα- 

πίαισος, καὶ (πότον ἕτερος ασονδεῖος, Εἴ) ἑξῆς χρητιχοὶ ῥς,απονδεῖος δὲ ὁ τελάυταῖος. τῷ δὲ ὦ 
» δυύτερου κώλου π8δε, (τον ἀὐνοιαν ἔχων ἐγὼ ἐζετελαῖ τῆτε πόλά ὦ πᾶσιν ὑμῶν, φέρης ᾿ 

καϑὺ “ὑπυβαάκχήός 1 ποις, εἶτα βακιχεῖος, εἰ δὲ βέλεται ᾧςς, δοίκτυλος" ἔπειτα χρητιχός! 

πο οἷ εἰσι δύο σειύλετοι πόδες, οἱ κα λούμϑυοι παίονες" οἷς ἕπεται μολοήϊὸς ἢ ἢ 1 βακχεῖος" ἐ ἔγτι 

χορ, γορὲ ἑκατέροις Ἢ αὐτὸν διαιρᾷν" τελόυταῖος δὲ ὁ πσονδειος. πᾷ δὲ τοίτου κωδου τῷ, 

Ὁ Τοσαυτέωυ ὑπαρξαμμοι παρ ὁ ὑμδὰμ εἰς Ὁ ζουτονὶ τὸν ἀγῶνα, Θέχοισι μδρ αὑπυβακχροι δύο, 

ἔπειτα κρηϊικθο ᾧ στουῆσῆαι «σονδεῖος᾿ εἶτ: ̓αὐλις βακχεϊοςἢ κρηδιχὸς,χοὴ ὃ τελέυταῖος πα- 

ἂιῳ »κρητίχθς, εἶται ἃ καζοίληξις. “ἰ δέζυ ἐκωλὺς χαιλζου πρμονίαν 60) λέξεως, ο, ἢ ἢ μήπε, 

ποῤρίχιος ὅ51 ποις, μήτε ἰαμίβικϑς, μήτε αἀμφίξραχυς, μήτε τἿ γορείων ̓  ΡΛ γαίων 

μηδείρννὸν “λέ “γυυτ στ τὴν δλύδρων ἐ ἐχείνων ἕκαςος «ὶ κέχρηται πῦτε χαὶ ζοῖς αἰ δυεέξεέροις ᾿ς: 

ῥυθμοῖς" χέ ται ὙΣ ΡΌΝ 40 συϊκεκρύφασιν αἰΐθις χαὶ σκευυφαγκασι Ὡ[α. λαβόντες ζς ἢ 

κρείῆσσι τοις γείρονα!. οἷς σδὲ μὴ ἐλύετο ασφόνοια ζούτου μέφοις, οἱ μϑὺ ταπεινας, οἱ δὲ κατα-. 

κεκλασμένας, οἱ ἢ ᾿ θηνζωυ τινὰ αἰογιουξευῇ αμορφίαν ἐχούσας ὀξαωώείχου 6; γφαφας.. ὧν 91 

-τορῷτος τεχαὶ ἡ πελάυταῖος (δὴ μέσος ἢ Μάγνης συφιςὴς Ἡ γυσίας, κἰπρ 9, μὰ τὸν Δία σὴ} 

ποὺς ὀίβοις δεου ἀπορίας, οἕκ οἰσὴ, ὃ τι χε ἡ λέγάν, πότερον τοσοιύτη αὐξὶ αὑτὸν ἐὺ Δι αι αϑησία, 

ὃ παχύτης, ὥστε μὴ Πρ οἵτινές Ὁ ἀὐλυφ:ὴ ἀὐλρεὶς ῥυθμοὶ ἢ τοσα τὴ δοδλαβᾷ καὶ Ὧ 

᾿ς ϑἰαφδρα τὰν Φρεναΐν, ὥςτε εἰδότα ἯΙ ς χρείτηους, ἔπτειτα αἰρφοϑαι ὕες χείρονα; ὃ ο σὺ μάλ, 

» 20} πείομαι. ἀγϑοίας κϑὺ 5 ὅθτχαὶ Φ καιτορλοιῦ πολλαχοῦ" παεννοίας 5.6 μιηδέποτες, 

οὖ χϑωῦ ταῖς ζοσοιύταις γθαφαῖς αἕ καταλέλοιστεν ὁ αὐρ, μίαν οἶκ οὐ  ἀορι τ τίς σελίδα. 

συϊκεινϑυζυ ἀὐτυχῶς" ἐ ἔοικε δὲ τα “ἰποολαξν ἐκείνων χρείηω, καὶ ππι ἰ ασουδῆς αὐτὰ, 

ποι, εἰς ἁ δι αὐαϊΐκην αὖ ἴις ἐ ἐμπεσὼν ον λόγώ χίϑδὶῳ δ αἰογευύης ἔθετο φρόνημα ἔχων αὐὴήρ 

δήσω δὲ χα .) Ούτου λέξιν ἐκ, τὴς ἑξορίας, ἵνα σοι ὅῆρνπαι δῆλον ἐξ ο υνς ΟΝ 

λϑὺ αἰξίωσιν ἔχά ὁ ἀὐδυὲς εὐνρυθμμοῖς, σὴν ὃ ὃ τ μΣν τὸ α“δυές. ὦ δὲ ὃ λοιμβα)ᾳ “Ὁ 

δισοφιςξής: 5 Οιονδὲ" Αλέξαιδρος πολιορκῶν Γαζυ »χωδίον τὶ τῆς Συδίας πϑὸυ ὅτος 

φαυμαίίας πε ὁ ̓Ν χ Ἂ ̓πσερεβολξὼ,ὶ Ὁ χώφίον αἱ χεύνῳ Φερφιδωος. ἐσὲ “ὑαν ὀργῆς τάς, Ἷ 

“ ̓ ἐπῳπαλυρθ τας εποσφάθι πὸμᾷς, Ἐλεβένας, Οιϊς Μακεδὸῦσι τὸν οὐτυχόντα κτείνᾳν,, 

Ὅ, τὸν ἡγεμόνα αὐτὸν αἰ χ μούλωτον λαξων, αὐδρα ο» αἰξιώματι τὶ τύχης χαὴ εἴϑοις, δξ. | 

ριατείε ὑπε δῆσαι κελόυσας ζ ζῶντα, χα: ἡ ζοις ἵταοις ἐλαύνων αὐὰ χρ «τος, τῇ ἡπόμτων. 

ΓΑ ψέϑιαφλίρ νον. Οἕκ αὐ ἔχοι ηἧς εἰστεῖν δφότερᾳ παῦν, στο ὄχψής Φοβερωτερανς, 

πῶς δηζοῦτα ἡρμεαύφωχεν ὁ σοφισῆσ,ς ΕΣ Ξιον ἰδείνπότεξον σεμιγαΐς ὑψηλαῖς, " ζιπεινῶς χαῖ ̓, 

» καζογμάφως" Ὃ δὲζ(ασιλάϊς ἐξ, δλῶν ζὸ στούταιγμια “σφ ϑυγεῖτο χα πως ἐξεξέλάντο μ᾽; πο- 

» λεμέων τοῖς Ξβρίροισ ἀπθυταν εἰξιωγι τ "ὃ ἔγνωςο, χραπήζασιν ἐρασίο χἡ Ὁ πλῆ- 

» ὅ0ς, ἢ μϑὺ δὲι δὼ ἐλπὶς αὕτη (μἐϑραμᾶν εἰς ὁ τολμᾶν, ὧςτε Αλέξανδρον μηδέποτε χωϑδὼ- 

» νάῦσαι αζότερον ὅτως. αὐὸρ δ ἢ πολεμίων, εἰς οϑνατοι συϊκα μφλεὶς ἔδοξε πϑτ' λέξαι, 

» δδῳ Ὁ ἢ ἱκετείας ἕνεκα. ξάξαι. “ὐδοέμϑρος σὴ ̓ἐγίτς μικρὸν ὐκνά 46 Ὁ ξίφος οὐγείκθωτος «αὶ 

» πὸ περύγεα τ θωραυδειώετε γγρέοϑαι χαὶ τέωυ πλιηγ ἀὸ αὶ χαιφιωζοπέωυ᾽ δλλὼ τὸν υϑὺ αὐτὴς ̓  ἡ 

» απωλέσε, τ χεφλλῆς τύπων τῇ μαχαίρᾳ! τὸς δὶ ἀρασ᾽ ὀργὴ (σϑϑεφάτος Ὀλεματξατο. ὅ- ἵ Ἧ 

» πτὸ γϑὲ ἐκαφα τὸν ἔλεον ὀϊξέςησενἡ ὅ΄ σ“ τολμήσαντος ὐπόνοια, αν μϑν΄ ἰδόντων, τ ἃ 1 , 

» σαγτων" ὥςτε ἑξακιογελίαῳ αἰ πὸ τί σαλπιία, ἐχείνζευ Τ᾽ βαρδάρων καζαλθηθ ἢ τὸ ἶ 

» κϑύτοι (ασιλέα΄ αὐτὸν ὀυηγαι.ϑν ζῶντα Λεωνγάτος χαὶ Φιλωταξ. ἰδὼν δὲ πολύζξρκον, καὶ μὸ- 

» γθμρῶς Οδελυρωτατον᾽ μέλας γὸ ἀῶ χα ὃ γρῶμα" μισήσας ἐφ οἷς ἰεἐβεβέλά δρα ΟΝ Ϊ ' 

ἐχῴλάσσε ἣ 
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ἐπ λάυσε 2) ὰ ΤῊ ποδῶν χαλχοιῶ ᾿κἰαλλίον διείρανζαις ἕλκειν κύκλῳ γυμινόν. πιλούμε-. «“ 

ος δὲ κακοῖς τῦξὶ 2) Ὡξὰ πολλαὶ ῥαχύτηζας ἔκραζον. αὐτὸ δ), ζω ὃ "λέγω, Φ σεευαῖ)ϑν λύϑεῴποις. « 

;πότεινε εδὺ γὸ ὁ ὃ πόνος, βαῤβας»" δὲ ἐβδα δεασοτίω, καὶ ἱκέϊ 4 ων" λῶν δὲ ὁ σολφικισμκὸς - 

ἐποίφ τὸ ὃ φέαρ χαὶ Ὁ κύτος γαφρῦς, ογέφαμνε Βαβυλώμον ζῶον ἕ ἕτερον αδρὸν. ο ὁ αϑὺ οἷ δΐχυ « 

᾽ χϑο9 οὐόπαιζε, φραϊιωτικὴν ὕβει ὑβειζ (ων εἰὸ δεηθὴ χαὶ ῷ ᾧ ὕπω σκαιὸν ᾿ϑρόν. Ξρά 76 “ 

“μια ζῦτα ὅ51 τοῖς Ὁ μμιμξακϑις ἐκείνοις, τ οἷς Αχιλλάς Ὄξιν αἰκεζοῷ" Ἑχζρᾳ μα τί ᾿ 

ἀστίω, (σήτοι) εἐπαϑὸς ἐκείνου ἐλα΄ῆον. εἰς ἀὐα αϑητον γ σῶ ἀξ κὸ ἡὕβεις. δὰ ὀμος αἰξιόν 

τιν δεῖν πόσῳ διογζεύοχεν ὁ ποιντὴς τὸ ᾧ σοφιςο, Ἢ ῥά, χαὶ Ἕκτορα δῖον αἰἀκέα μήδετο. «ας, 

τ στ ρττττιισο 

Ργα" Αμφοτέρων͵ μετόπτι «δε ποδῶν, τεφάσε, πενοιζᾷς, ἸδῈ σφυρὸν οἰ πήέρνης, (οέους δ, « 

ζῆηπηεν ἡμαΐᾷᾳ Εκ δίφροιο δὶ ἔδησε, κοίρη σὶ ἕλκεαϑαι ἔασεν. Ἐς δίφρον δ᾽ ὁῴῥα- « 

ας, ἀμ τε κλυτὰ τεὐχέ ἀείρας, Ἰπλεξεις δ᾽ ἐλοίαν" τῷ δὲ οὐκ ἀέκοντε πετεαϑέωυ,. ἸΤϑ« 

ὑἀδελχορϑμοιο κονίσοιλος" ἀμφ! χαῖται Κυανεαι πίπλαντο,κοίρη δ ὧπϑῳ οὐ κονίῃσι « 

ὑήτο παίρος ϑ6ίεν' ττεδὲ Ζάς δερυϑδυέξοσι Δῶκεν αὐκίοσααϑαι ὁ ἑῇ ον πατρίδι γα. « 

Ὑς τῷ μϑὺ χεχϑντο καρη ἀπϑω.ἡ δένυ μήτηρ Ἰίλλε κόμμαν, πἰπὸ δὲ λιπαρά ἔῤῥιψε "αρς 

ὑπῆράν Τρλόσε, κώχυσει δὲ μαιλᾳ μέγα πώ εριδοῦσαι" Ὥμξεν δὶ ἐλεφα παπὸρ « 

ἴλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ Κωκυτώ τ΄ εἴχοντο χαὶ οἰμφ»γῇ χα ἀφυ. Ἰῷ δὲ μάλις: ΘΡ ̓ἔζω « 

μ ἤκιον; ὡς εἰ ἅπασα Ἴλιος ὀφρυόεοσαι πυεὶ σμύχοιτο κατ᾽ ἀκρης. ὅτως 4 λυωςἅμα « 

ὰ δφῳώς πα ὃν λέγεαν ἀπεῖχεν «αὑσσ’ ̓ λὐδρα Φεόνημαι χαὶ γοιοῦ ἐχόντων. “ὡς δὲὸ Μά- ᾿ 

ἧς εἴρηκεν, ὡς ἐπα γυναικῶν ἢ κατεαρότων ὀϑερπῶων λέγριτ' δὼ, χα ἡ οσοὶ ΠῚ μῷ : ᾿}}}} 

σουδηςὗνλ ὅχὶ χλέυασμῷ χα Ἰκατα θωτι. ᾧ ὄξω αἥτίον ἐχείγων κὃῳ τὴν ποιημῷ; ΤΧ τῆς 4.0- 

υείας, ζούτων ὃ ΤῊ φλυαρημαίτων τῇ τὴς ζα πεινότητος ; ἡ ΣΤ ρυθιδιν αὐαφφοοὶ μάλιςα, 

(αὶ μὴ μόν. οὐ ἐκείνοις μϑὺ γὸ, συ εἷς οἴχος ἀσυμινος,ουστ, ἀδύχιμος" οζ, δὲ, σε δ μία, 

οδὸς τίς " λυπήσ(. εἰρηκὼς 5 χφι ἡ αὐξὰ ΤῊ ῥυθωδ θσιν δεύαμεῳ ἔ ἔχε 5... ἔχι τὰ ] 

'πόνϑμα μιεταβησομα. ζῶ δὲ μοι πιδέτον δξορημα τ ποιοιούττων τίω καλξὼ Ῥήμο- 
τ» ἡ μεταξολη. λέγω ὃ αἰ τοῦ οἰκ τὴ κρφῆδνων ἴὴ ἐχὶ τὰ χείρω" πόμυ . Ἔν συτῖ γε μεταβολαῖ, 

) οχ ν Τ᾽ χῴρονων ὕλὶ τὰ κρείῆω" Σλὼ Ὁ οὖν Οἷς ὁμοφδέσι ποικιλίαν. χόρϑν ὙῈΡ ὁ ἔχφ ὸ ΤΠ 

5 χαὶ τὰ ἡδτα, δύοντα οὐ τή ζᾳυτότητι; ποικελλόμδια, σοῦ ταὶς μιετα- πῶς δεῖ, ᾿ 

»λαῖς ὡς ἀεὶ ἐκειὰ αϑ, οὐ τοῖς δὰ ὅϊω τὰ μέζα αὶ τὸ μέλη γχράφοισιν οὐχ ὡπθυτα ἔξες! Ϊ 

͵ παρόν» ἢ ἥ ἐχ ἅπασιν, οὐδὺ ἐφ᾽ ὅσον βέλονται αἰδοκα: τοῖς μϑ΄ ἐποποιοῖς μὗζον οὔκ 

τε μετα βόλλαν, δυλ᾽ ὀϑαΐκη πορζᾳς τῇ) ζις ς] οἴχοις ἐξαιμεζοις' φυθῆγς ῥυθμὸν, δλλὼ τοῖς 
Ὁ μιαχρ “ὡς Ἔβρχορϑύοις συλλαξῆς "χε σονται καὶ συτὲ σὥτοις ἅπασι" ὗς ὃ τὰ μέλη γεά- 

ἡσι,τὸ νδρ τὰ τροφών τεὸ “λὐτιςρόφων οὐχ, οἷον τε ὄνλαξαι μέλος δον ἐαν τε  οϑαιρίκος 

ἐς, ἔα) "τε γοωμαΐιχαῦ, ῥα τε οι. τόνοις χ' σόθωνται μελῳδίας, οὖν παίσας δὲῖ τ᾿ οφαῖς 28 ' 
ϑαὐτίφρόφοις ας αὐζας ἀγωγα: φυλατφ" σεοῖξ γε ζους αἷξ ἐχοιζακύλας 89 ΠΗ αξ βυ- 

τς, ἡ ὁ αἰζιφροφας, Σιλὰ δὲϊ γὴ ὃ Ούτῳς τὸς αὖθις αἰ ουνδῥῳ. «ὐεχ ὃ (« καλου νθῦῥας ἐ ἐπῳ- | 

Σαμφότερᾳι κιγὴν ζῳῦτα ἐξες!. τὸ πε μέλος, ὃ τὸν ῥυθμόν" τὰ πεκῶδαᾳ ἐξ ὧν ἐκαίφη σεευές- 

χεκάξίοδος, ἐλ: πολλῆς ὠξοισίας δέδοτοι αἰὐΐις ποικίλως διαιρήν, ὀνλοτε ὀλα μμεγέϑη σὲ 

ἱματα. αὐταὶς αἰξετϑενζι ἕως αὐ ἐπα ῥιίσωσι πέρὺ φροφάιώ" ἐ ἔπειτα πάλιν δεῖ τὰ αὑτὰ μόν 

Ἰ Ὁ κῶλα πριν. οἱ «δὲ δξίωυ βρχοῖοι μελοποιοὶ, λέγω δὲ Αλχα)όν τε χαὶ Σαπφὼ, μικε ὡς 

ἐοιοιεῦτο φροφας" ὥςτε φῷ ὀλίγοις Ο;ς κώλοις 5 πολλαὶ εἰρηχον ας μμεταίξολαξ, ἐπῳδοις τε 

ὕυ χρῶνο ὀλίγϑις" οἱ δὲ «ὐξὰ ΞΣ Σ τησίχορ ον τε χαὶ [Πύδαρον;, μείζρις ἐργασει οι ζὰς 

ειόδοις, εἰς πολλαὶ μέξα καὶ κῶλα διένάμιαν αὐΐζᾳξ, σα δου ζωδρὴ τῆς μεταβολῆς ἔ- 
͵ ᾿ Ρ Τί. οἶδέ γε διδυφο μίβοποιοὶ αὶ Όιυς ὅς μιετέξόνλον, Δωρίοις τε κα ὃ Φρυγίοις, καὶ Δυ- 

ὰ δὲς - τῳ ἄσχαΐι ποιοιίῦτες, οἰ ΘΝ μελῳδίας ἐξηυλλαῆον, τοτὲ μὧὴ «ὐγαρμονίους ποι-- 

ἿΞ ούτες, τοτε ὃ ᾿ χεωμιαῖιοαιο» τοτὲ δὲ Ὁ  αυτόνειρ' ἢ τοῖς ῥυθιμοὶς χτ πολλξζωω ἡ ἀδφανο φὐεξοισια.- 
( τες διοτέλοεο" οἷ γε δὴ χτὶ Φιλόξενον χα Ἱ Τ μόλοον καὶ ἡ Τ᾽ λεςφήν᾽ ἐπεὶ δῷ γε οις αῤχαίοις ᾿ 

τ γμένος περ διθύφοιμξος. "5 ̓ πεΐῷ λέξις ἅπασαν ἐλάνϑεριαν ἔχφὶ χὴ ἀδῴαν ποικίλλᾳν ἡ 

ιοηυίὶ Ηαἰσαγηαῖοι Τ Ομλι αἰτοῦ. δ ΠῚ] 

τΝ 
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λέξις χραΐό: ταῖς μεταβολεῖς αἰ σεοϑεσιν ὅπτως (ὅλεται. χαὶ ἔς! λέξις χρ αἰίςη πασῶν. ἢ τίς αἢ 

πτο πλείζας ὀῤαπαύλας τε καὶ μεταβολαὶ οὐ μονίας, ὅτομ ζουτὶ μδὺ εν αἰξύδῳ λέγυταω, τ ὦ 
Ἀ, ἔξω πόξεόδου" χαὶ δὲ μϑὺ ἡ πέξέοδὸς ἐκ πλάῤγων πλέκηται κώλων, δὲ ἢ ἐξ ἐλαῖός 

γων" αὐτῶν δὲ τὴν κώλων Ὁ υϑὺ, βραχύτερον ἢ, Ὁ 5, μοικρότερον χαὶ ζὸ κμῶρ αὐτῶν, 9009. , 

τερον, ἢ βραδύτερον, ὧ δ, ἀκοαξέςερον" ῥυθμοίτε ὀῆνοι ̓  οσήκατα πόρτοια,, κὶ τάσᾳς φω ' 

νῆς αἱ και λούμϑυωι πασδϑεῳδιαι 21 οἱ φορϑι,κλιέπηξίσοαι τῇ ποικιλία Τ κόρον. ἔχά ἊΣ ἀνα γα ' 

διν εἰν τοῖς ποιότοις ᾿) Ὁ ὅτω συϊκείυϑυον ὥστε μιῇ συϊκεϊα δοχεῖν. αὶ πολλών 5 οἴομα! δὲῖν Δ ὁ 

ἢ ρὼν εἰς τῷ ὁ μέρος. ὅτι ὃ ἡδὶςον τε καλλίςον ον λόγϑις ἡ μεταβολή, πλυΐας εἰδέναι πεῖς 

θο(α". πράδάγμα 5, αὐὺ ποιῦμαι πᾶξ δὴ Ἡροδύτῳ λέξιν, πᾶσαν ὃ Πλάτωνος, πᾶς 

σὸν ὃ τἰιὺ Δημοιϑένεο. ἐμήγόμον γὸ ἀὐρῷ τώτων ἑτέροις ἐπειςοδίοις τὲ σπτλείοσι, χοὴ ποικετο᾽ 
λίαις ἀὐοφωτέραις, ὁ ορήκασι πολυφδεφέροις γρησοιυδιες᾽ λέγω δὲ, τὸν κδὺ, ὡς οὖν ἱσοαία 
αὐγκοιισμῷ" τὸν ),ὡς ον δχρελογῶν γαθατί" Τ δὲ ως οὖν λόγων ογαγωγίων γρεία. ΡΝ χὴν 

᾿Ισοχρώτας ἡ Τὴν ἐχείνω γγωφάιιον εὕρεσις ὁμοία ζφταις ἀῶ: Σρλὰ και πὴρ ἡδέως ἡ μέγα 

ν λοωρεπῶς πολλὰ σεουϑέντες οἱ αὐδρες ὅτοι; «δὶ Ως μεταξολαξ χαὶ πίω ποικιλίαν « προ ᾿ 

ἀὐ τυχοῦσιν, διλ᾽ ἔσ! παρ ἀἰύφις εἷς αἰξεόδου κύκλος, ὁ μιοφδὴς ογημίῦ ζᾷξις, συμπλοκὴ φων 
γνέντων ἡ αὐτή" ϑιδα, πολλὰ ζριαῦτα χοπόγοντοι τίου ἀπκοϑασιν. ἃ δὴ Ῥποδέχο και τἰωὼ αἵρεσ' 

ἐχείνξευ χτ' ποῦ Ὁ μέρος. χαὴ αὐτῶ μϑρ ἴσως τω Ἰσοκχρ τει πολλὴ χάφιτες ἐπήνθοιω ζω ἡ 

τίω Ἐχικρύτῇουσοαι τίου αμορφίαν" Ὡρο 5 Οἷς μετ᾽ ὄκῴνον, ἐπὶ ἐλοιἤονων τυ λων καΐορ 

θωμῖζ καὐξεφφανέξερον γὅ αὕτο Ὁ ἀρέδπηκα. εἷς ἔτι μοι κα ζα λείπεται λόγος ὁ πόδε 

ρέπονϊος. ὡς ὃ Οἷς ὀῆλοις ογή κασιν ὧπασι,παράναι δὲῖ Ὁ τρέπον᾽ χαὶ εἰ τί ὀιλο ἔρον ἀτὺχ : 

ζύπῳ τῷ μέφφις, εἰχαὶ μὴ σόπορτος, το χραίίςου ": ἀτύγεῖ. κύθὶ μδὺ δέζυ ὅλης τὴς ἰδὲς 

(της ϑχ οὗτ' ἢ χα 99 αὐ σχοπτειν" βαϑεῖᾳ. )5 ὡς αὗ τὴ κ᾿ πολλῶν πόρυ δεουδυη λόγῶν 

2οϑεωρία. ὅσαι ἢ εἰς τοῦ σεευτείνᾳ Ὁ μέρος τωρ ὅ τυϊχόμω ποιόμϑμος Τ' λδηον, εἰ μὴ ἢ 1 

πόζα, μηδὲ ζῳ, πλέτα, ὅσαι γε δξίυ ἐγ χωρ4,λεγέάϑω. ὁμολοηϑυμδυα δὴ ἴρα πάᾶσινδ 

ρέπον ἘδεῚ Ὁ τοῖς «ἰσσοχειυϑμοις ρμόζον πσοσώποις πὲ χαὶ ποράγιμασιν, ὡς ἡ οχ 

λογὴ αν, ὀγο ἡ κϑύΐς αὐ εἴτ Ὡρέπεί(ᾳ τοῖς ““ πσοκεικῶμοις, ἡ δὲ ἀωρεπης, ὅτω δὴ πὸ χαὶ 

φρέπουσα σγρύϑεσις. -ἰράδφμα δὲ ζυτῷ χε ὐδαλαμβανάν πίω ὀλήθφαν. ὃ ὃ λέγω » ζριοῦτ 
σαυϑεσις ΣΝ δ Ν Δι ͵ 5 ͵ νον, ὙΠ.5 ͵ Ν 
χῶς γίνεται. ὅθίν' ἐχ ὁμοία, σεζυ)εσά χεωμεοο οργιζονϑμοι χαὶ χοάροντες, Θ᾽ ολοφυρομδμοι κὶ φοζοι 

ες χϑροι,Βσ]͵ ον όνῳ τινὶ παθ4η κοικῷ ὄντες, ὡςιαῇρ ὅτομ οὐθυμώμμεϑαι, χαὶ μηδὲν ἡμας δλὰ -ἶ: 

ζᾳρφἤη μηδὲ “ϑαλυπῇ. δείγμκωτος ἢ Ὡβαδι εἰγμκαΐος ἕγεκα, ζχῶτα εἴρηκα ὀλία αἱ ἡδι:α 

πολλῶν, ἐπτεὶ μυεία σίᾳ τίς αἴτια εἰπεῖν ἔχοι ἰδέας ἁπάσας ἐκδλογίζεοϑαι (ἐελουϑρος: 

«Ὡρέποντος. ἕν ἢ, δασεθχφοϑταΐον ἔχω χαὴ κϑινότατον εἰστεῖν αἰ χὺρ αὐτο; τδτο ἐραΐ. οἱ ἀΐι 

δυϑοφποι ον τῇ αὐτῇ καζαςασᾳ τῆς ψυχῆς ὄντες, στὸν ἀπατίέλλωσι τὰ “ραγμαΐίᾳ οἱ ' 

αὐ πο οουλμόμϑροι τύχωσιν, ὅχ, ὁμοία, χρῶνται (Δ ϑεος πϑὶ πϑύτων, δλλὰ μμιμηϊιχοὶ 
γί ̓  

γονται Τὴν ἀπατελλουϑύων, χαὶ ον “τω σεευτίϑάνωι τὰ ὀνομοίζα, σεὲν ᾿δγχιτηδοίοντες, δλλι, 

φισικῶς ξχι πῷτο ἀσόνϑυοι. (ῦτα 5 πο δα τηροειῦζο, δὲ! τὸν ἀγαϑὸν ποιντίω πε χαὶ ῥύτορε 

μιμμητίκϑν ἘΠ) τὴν πραγμάτων Ὡρ ὧν αὐζους Ἄθορις εἰκ φέρη, μεὴ μόνον κτλ πἰω Οχ ὁ 
λογά τὶν. ὀγομζΣ, δυλλὰ χαὶ κτ' Ἢ σεούϑεσιν. ὃ ποιάν εἴωθεν ὁ δου μογιώτοιτος Ομιηρ96, χαΐτι 

μέδον ἔχων ἕν, βυθμιους ὀλίορυς, ΔΆ ὁ κιθος ἀεί τι χαηνεργῶν οὖν τότοις χαὶ φιλοτεχναῖν' ὧσπ ἵμμ: 

μηδὲν ἡμῖν ὀχ φέρᾳ γινόψϑμα τὰ ποράγιματα, ἢ λερόυϑρμα, ὁρᾶν. ἐραΐ5 ὀλίγαι, οἷς αὐ τις δυϑι ὦ 

γα τὸ τὐϑδαιδείγμιασι γρῆοϑθαι Ἐχὶ πολλῶν. ἀπαίγων δίίυ πσξὸς ζεις Φαίακας Οϑυσ, ἐγ) 

σεις τίου ἑαιλν πλιαϑζευ, χοὴ Τ' εἰς δου καζοβασιν εἰπὼν, ᾷς ὁ 45 Τὴν ἐχεῖ κακῶν οἰποδίδω, Πι 

σιν. εὖ ὃ ζύτοις χαὶ τὰ πὐδὰὶ τ' Σίσυφον διηγεῖται παϑ», ᾧ φασι ζοις καΐζᾳ χϑονίοις δεοι τ: 

ὅρον πεποιῆοϑοι τὴς ΟΜ δφνών ἀπαλλαγῆς, στὸν “ἷρ δηϑου “νὸς αὐακωλίση πέος 

τινα" ζὐτο δὲ αἀμήγθμον δ᾽ : καταπίτηοντος, ὅπὸμ
 εἰς ἄκχρον ἔλθη , πάλιν πὸ πέδου, ΟΝ 

» ὀδυ δηλωσά (τα μιμμκητικῶς, κατ αὐτίωυ τ σεεύϑεσιν τ ὀνο Ν, αἴξιον ἰδὲν. Κι. ᾿μ 

» μάὼ Σἴσυφον εἰςεῖδὸν χκρ αυτέρ δ} ε ἔχονζᾳ, Λάαν ξαςαζνίᾳ πελωώδιον ἀμφοῖς ᾿ Ἢ 

Ἢπ Ἵν Ὁ 
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Ἡπιὸ χ σκηρατήσμδιος χερσίν πε ποσίν τε, Λᾶαν αἴω ὠθεσκε ποτὶ λοῷον. οὑξ ρη ἡ σειώ- “ | 

ϑεσίς ὅξιν ἡ δηλου(ᾳ  γοουδύων ἕκαρο, ὃ ζαρος τὰ πέξου, τίου Ὀλέπονον οὐκ “ γῆς κίνη- 

σιν, τὸν διερᾳδόρδυον Ος κώλοις, αὐαξξαήνοντα σφ: τὸν ἀῆϑον, τίω μόγις αὐωώλου μδύξωυ 

πεῖαν. σε εὶς αὐ ὀιλως εἴποι τὰ ἃ ἀ ἀι γέγϑνε Ούτων ἕκαςον" «ὶ Ρ εἰκῆ οὐ: πὸ ζυτο- ᾿" 

μαΐου. πεϑτον μδῤ Οἷς δυσὶ σίχοις τὺ οἷς 'ς αὐακεν ἡ τω πέξαν, ἔξω ϑυοῖν ῥημ χ τὰ λοιπὰ τῆς ; ὴ 

λέξεως μόρια πόωτα δεν ἡτοι δισώλλ. αβα} ἡ 'μιονοσύλλαθα. ἔ ἔπειτα ἡμίσᾳ πλείους εἰσὶν αἱ 

' μακραὶ σωλαβαιδ (ρα χφών ο᾽ ἐκουτέρῳ ἣ' σίχων. ἔπειθ᾽ ἃ ἅπασαι 19: ἐδηκασιν αἱ ἢ ὁ ὁγο- 

' μάτων αβίο ἴα! Ὡ αθασᾷ; ἀὐμεγέρφο σὲ διεςήκασι πϑώυ αἰεϑητῶς ἢ ἢ ΤῊ φωνηέντων 

συΐχρουο δίων, ἢ ΔΩ ̓ ἡμιφώνων τὲ χαὶ ἀφώνων σεουατήομδζων, ῥυθμοῖς τεκ) δακτύλοις, ἣ 

χ᾽) «σουδείοις ἴοι ἧς μηχίςοις, ὼ πλείφην ἔοισι Δ[οθασιν, ἀπόϑυτα σύγκειται. ᾧ δὴ ζύτων {- Ὶ 

χατον δουύαται; αἱ κδιὺ μονοσύλλαξοί πεὸ δισύλλαβοι λέξᾷ», πολλοις μεταξὺ χρόνοις ἀρής- 20 | 

λων Ὡσολξε ἡἰπουσαι, ὃ χεόμο ἐμιμήσαντο τῷ ἔργρυ" αἱ δὲ μαχραὶ σύλλαβαι. φηριγλλοις 

νας ἢ ἐλρ ταὶ Θ ὁ ἐἰκαλίσματα, τί αἰζυτυπίαν, "δ Ὁ βαρὺ, κὶ χὰ τὸ μόγις Ὁ δὲ μεταξὺ Τὴν οἱο- 

μ γύχμα, Ὁ τὸ ἡ 1 ΤῊ ῥαχιωόντων γφαμιμάτων πίϑαλεσις, “ὰ Δ οιλείμμματα πῆς Φερ- {}}} 

γείας, Πὰς "πε οὐ μόγϑου μέγεθος. οἱ ῥυθμοὶ δ), ον μμηκειϑεωρφύνϑμοι, πίω θκτασιν ῇ με- 

λων τ ΓἜ ὀιϊκυσμὸν τ κυλίονζος, καὶ πίω τό ᾽ πέβου ἐρῴσιν. " ὅ7ι ζῶτα « Φύσεως ὄς!ν αὖ- 

ζ αὐ ̓ὕσης ἔργα, διὰ πέχφης μεεμιήσειοϑαι τὰ γενόνϑμα. πειρωνϑμης, τὰ πότοις ὅζης λε- Ὶ 

γϑεϑνα. δηοι. τὸν δὰ ὐπὸ χορυφῆς ὕλεφρέφοιτα πάλιν ὼ κατακωλιόνδυον πεῦον, ᾿ὶ 5 τὸν αὖ- ἢ} 

τοι ἡρμζδυκεξ9 πον, Ν ὕλεταχεύας τὸ ὃ συφρέψας τ' Τ' σεούϑασιν. παξοφπὼν δ -Ψ τῶ 1} 

χυτῳ ογήμαΐα, -λλ, ὅτε μίηοι Ακρον αὐωρβόρέψ, Ἐχιίζϑησι ζύτῳ, -αῦτ' Ὡποςρέ- « [}}} 

ψασκε χρῳται. ἴ; Αὔὖϑις ἔπειτα ΠῚ κυλίνδετο λέξας αὐαιδῊς. ἐχὶ συϊκοιταχεκώλι- « [7] 

ται πῳ βάρ τὴ τῆς πέδας ἡ ἢ Τὴν ὀνομῷ 7. σεωύλεσις χμιάλλον Ἀ ἔφλικε πίω τῷ λίϑου Φοραν ᾿}}} 

Ὁ τῆς απατ[ελίας τάχος; ἔμοιγε ς λα ̓  ὥς ς εὐζο πάλιν αἰα; ταὶ (ὐτίω ἄξιον 

δειν' ὁ τίω κατα φόρα) δηλων τῷ 5 πέζου ς] σῖχος, μονοσύλλαξον μϑὺ συ νεῖ μίαν, δισυλλά- 

τοὺς ̓  δύ μό" "ἃς ἔχον λέξᾳς. πϑτο σἕκ ἐᾷ “τον διεςηκέναι ζις χεόνοις, Σδλλ, ἔχιπτα- 

ΩΝ ἔσιε ̓  ἐπί αχαίδεκα συγλαβδ ἐ ϑσῶν ο τῳ είχῳ, δέκα «δύ εἰσι δεαχείαι συλλαξαὶ, 

“σα 5 μόναι μακραὶ ̓  χαὶ οὐσ), αὐταὶ πέλῴοι. Δλύακο, δ 7) ̓ κατεαδάοϑαι τὲ συφόλεαϑαι 

ἰω φ ροίσιν τῇ ἡΘεκχύτητι συλλαξών ἐφελκχοιδύξωυ. ἔ ἔτι τσξὸ: ζυτοις σσσὲ : ὄγο και σὺ ονό- 

(ας αὐἶξιολογ9ν εἴληφε ϑζαςασιν. ὄτεγὸ φωνηενίι φωνῆεν,ουπε ἡμιφωώνῳ ἡμίφωνον ἢ ἀφω- 

᾽ν Ὑ7.4 δαχεύψ πέφυχε τὴ δεϊςανν ᾧς Ξῤμονίας, στ οῖεν ἐρτν φἰϑακείκεϑιον. 9 δὴ 2|9- | 

σις αἰάϑητη μὴ διηρτηκῦμων ΤῊ λέξεων,δυλὰ σεενολιαϑαμιοίσιν ἀιρήλαις ̓  συῤαΐαφέ- .ἢ 

» "τοῦ »ὦ (πον “ἰνὰ μία ἐξ πασῶν γ Δ οὶ τί ΤΜ" διιονιαὖν ἀκρίς φανὃ δ 5. μάλιςα μ᾽ 

“λῶν λιυκοζιν ἀξ (ον ῥυθμὸς σ δ ῖξις ΤΥ] μαχραν,ο φύσιν ἔχουσι, πίπίν εἰς μέζον ἡρῷον, ὅτ 

σονδειυς, οὔτε βακχεῖος,ἐγκαίζοι μέμικται ἢ εἴχω, πλζὼ Ἐπὶ τῆς τελές τῆρ' οἱ δὲ ὀηνοι 

τύ τες, εἰσὶ δακτυλοι,ὶ οὗποί, γε τ δαδεδιωχμένας ἔχοντες ας λλόγϑες, ὦστε μὴ πυλὺ ἐζα» 

ἐρᾷν οϑίους τὰν ̓δλχαίων. σϑεὲν δὴ Ὁ δύζια α(ἢον δεὴν, ἀὐδοχονὶὶ χἡ αἰξαφερῇ κ καταρῥέε- 

αν θ᾽ τίω φεᾳοιν οκ ζιότων συϊκεκρφτηυδύξευ ῥυθεδι; πολλαΐις ἢ ἔχοι ζιαῦτα δειζώ 

ΟΝ λεχϑυϑια: ἐ ἐμοὶ Ά Ὄσπογρζῶ ἐδύκει ζχοθ,. ἵνα ἐϊβυηται μοι «ἰδ, ΤᾺ δῶν εἰ- 

ΕΠ ὦ μῶν δχυ ὃ εἰ ογαζῥοϑαι ζις μἴηονζᾷς ἸΛΙΣΣ κὺ ἡδιιω ποιήσάν ((ϑασιν ἐν πε΄ποιη-- 

{ κῇ χαὶ λῤγϑις ἀμέζοις, μῶτα χατ' ἐμά δύξαν 651, τὰ Ὑ δυ κυρκωταίο, χαὶ χξαίιςα. δ 

: ὍΣ οἷα, πε τῶ, ἐλάῆω πε ὄντα Ουτων,ὺ ἀμυδρότερα, ὺ ὅζᾳ πλῆθος δεςαύθέλυησῆα γραφῇ, 

εὖτ᾽ Ξν ταῖς κα θ᾿ ἡ ἡμέξαν γυμνασίαις παδοὺποϑήσομα! σοι, χσὴ πολλοὖν αὶ ἀγαθῶν ποιητῶν 
᾿ 1 χα συτίξα φέων χαὶ ῥητόρων αδρτυθίαις χρήσομαι. νοῦ δὲ τὰ καταλφπομϑια ὧν ὑπε.- 

ἐμῶν χα σι ξεϊενὸς ἡ“ Ὧον δμαίκαγα, εἰρηεϑαι ζαῦτ᾽ ἔτι παροελεὶς το λόγω, παύσομαι ίνες : 

ἐμ εἰ Δ αφοραὶ τῆς σεευϑέσεως, ἢ τίς ἐκαίφης γδρακτὴρ ὡς ἔχὶ Ὁ πολὺ, ΤΠ τε ποφαῖέυ- 

[ ἦν ἡτων τῷ αὐταῖς μνηοϑίωα,, δείγματα, ἐκάςου τὐδασεῖ. στὸ δὲ Οὗτα λάζη μοι τέ- 

᾿ς ἐφ, τῦτε χάκενα, διθυκοινήσω, τὰ Ὥρα πολλοῖς Ὡπερουκῦμα: ἃ ποτ᾿ δεῖν ὃ ̓Ἄρ, τίω 21 Ἷ 



22 ΔΙΟΝΎΣΙΑ ΚΟ ΑΒ ΝΣ τ Ε ΟΣ. 

πεζιὼ λέξιν ὁ ὁμιοίαν ποιήμαϊι Φαϊνεοϑαι, “ϑύουσαν ον» τῷ τῷ λόφου αὐμαπ, τἰωὼ δὲ ποιὴ- Ἷ 

«ικὴν φ οίσιν ἐμφερῆ τῳ πεζῷ λόγω, φυλαζῆουσων ἢ Έ ποιν ἰρκὴν σεμνότητα ̓ χέδνγο οὐ] 

χρατίςα Ὡ|αλέθθεντες ἢ ἢ ποιήσαντες , ζχωτα ξ το ὧν τῇ ἢ λέξᾳ τὰ ἀγαϑτί. σπειφουτέον ᾿ 

τ τὰ δὴ τσὶ αξε Ούτων ἃ ᾿ Φεοναῖ λέγ. ῤζομαι δὲ πὸ τῷ ᾧ πεϑῦυ. ἐγὼ τῆς σευυϑέσεως τῇ 
ΠῚ εἰδιχαύ ς μϑὺ πολλαξ Ὡ|αφορα: σφόδρα ἐξ) ὕϑεμαι, ὁ οὔτε εἰς σεούοναν ἐλθεῖν ̓ϑδδελόο να ᾿ 

οὔτε εἰς λογισμὸν ἀκοιβῆ. οἴομαι 7ε ἴδιον ἡιδι ἑκάστῳ γδρακτῆροι, ὦ. ὡςτᾶρ ὄψεως, οὕτω ὴ Ἵ 

σεὠυϑέσεως ὀνομΣ πἰϑακολουλεῖ, ε ϑ φαύλως αἰ δαδείγματι χοώζη" ζωγραφαίῳ. ὡραῦ δ 

ΙΝ ον» ἐκείνη ζα αὐτὰ Φαῤβκικα λαμίβαϑοντες ὥπϑωτες οὗ ταὶ ἐ ζώα .ς ἄφοντες, σε δὲν ῥοιχόται ] ᾿ 

ποιξσιν διλλύιλοις ζᾳᾳ μίγμαΐζα,τὸ τὸν αὐτὸν ὥσπον ποιητικῇ τε ὀζκλέκτῳ καὶ (ἡ) τῇ. Φηλη ἁπασῃ ἢ 

τοῖς ἧς αὐζοις ὁ ὀνόμασι ἐχεώκϑιοι! πόρτες δχ ὁμοίως αὐζὰ σεξωδίδομϑυ. ΓΕ ΝΕ “υικαξ αὐ-"} 

τῆς φζκεφορας Ὁ, ἐὴ πείδομαι ζςς, αἷς ὁ Θελόρδυος ὁ ὀνόματα ϑήσεται ω οἰκεία, ἐπ4-. 

δυρύοις τε χαφοικτῆξϑι αὑτῶν, ἡ ὧς Ια φορας ἀχούσῃ. ἐγὼ κϑύτοι κυρίοις ὀγδμκοισιν 

ςίκ ἔχων αὐζᾷς “σδοςαγϑρθύσαι,ὡς ἀκαζονοικοίςους, μετοιφοριχοῖς ὀγόμκασι κα λαΐ πίων μὰ 

αὐνςηραν, τω δ γλαφυρα)ὴ λύγηραν,τέω ὃ τεἰτίω τ (κὺ ὅπώς ποτε γίνεαϑιαι Φαίζω 

» “ΕΣ ἈΕῚ" δἴχα μοι γόος αἀὐέχειαν. εἰπεῖν, εἴτε κτ' πἰὼ σεέρησιν τ άχρων ὁ ἑκατέρας, 

εἴτε Χῷ ' μίξιν ὁ γὸ ράϑιον εἰκαίσαι Ὁ σαφές. μή ποτ δώ κρζῆον ἢ ἦ λέγ ὁ ὅτι καὶ αἰ αὐεεῖη 

τεχαὶ τοὺ ἐχίτασιν τ ἐλατων ὃ ὁρῶν, οἱ ̓ ς μέσου γένονται πολλοὶ πόύυς ὄντες. 5 ΣΡ ὡραῦ 

ῳ μοισικῇ 61 ἴσον ἀπέχά τῇ τῆς νεατης χαὶ ὑπάτης ἡ μέση, τὸν αὐτὸν (πον χαὶ ὧν λόγϑις δ 

μέσος ἑκατέρου τ )ἀκρωνὶσονά ἀφέςηχεν᾽ διὰ ἔς! Τὴ οὐ πλώτειϑεωρουμϑύων, ὡς ἀγδηπὲ 

χα ) (φοϑεὶ χ᾽ ὀνδα πολλά. δρλὰ γ εχ εὖτ ὁ ὁ χα ρὸς Ξῤμοῆων τὴ ἡ ϑεωθία. (ὐτη: λεκτέοι : 

δὶ ὡς ὑπελεμάευ, οὐδε Τὴν χαρακτήρωνε τοῦ ἁπὸρ δίᾳ εἰστεῖν ἔχοιμ μακρά ῥοῦ οἶμαι 

εὐσνραῖ εὐ. ὑπύυ δεήσᾷν λογων δὶ αὐζῳ τὰ φανερωταζᾳ. τῆς μδὺ δξευ αὐςηξᾷς -ῤ μονίας ζιοςδεὶ 

μιϑνίακ χαι- ὁ γδρακτήρ' ἐρείδεοϑαι βέλεται ζἃ ὀνόωτα ἀσφόιαἰς,ὺ ςτίσ4ς λα λαμθαύφν ἰχυρας" ὦ ὥςτε ΟΧ 

ἔδτην αἰξιφανείας ἕ ἔχοςον ὀγομκα. ὀράαθαρ' ἀπεχῳν τὲ « απ δλλήλων τὸ μόξιαι ϑ[ϑισασᾷς αἶξιο. 

λόηϑις αἰεϑητοῖς γρόνοις διφρούυϑυα: Φαχείαις τὲ γεϑοϑαι πολλαχῇ καὶ αἰτιτύποις ταὶς σύμ: ἢ 

(ολαῖς, συν αὐτη Ὡξ[α φέρᾳ δή γίνονται τ λογάδάο (μωὐϊφειῦρων - οἰκοδομίαις λίθωι 

αἱ μήτε ἀὐγώνιοι μήτε σεευεζεσμέναι ξασῴ,, Ξέργαὶ δείινες χφ γ ὠϊιέδιον μεγαίλοις πὲ χϑ 

Φ σ βεβηκόσυ εἰς πλάτος ὀνόμασιν ὡς πὸ πολλὰ μεηκύνεοϑαι φιλί. Φ ὟΝ ὧκ, (ξαλείας 

συλλαβῆς σξξυαΐγεοϑτε, πολέμιον αὐτὴ, πλζωὼ εἴποτε αὐαγκν βιαξιτο. οὐ μϑὺ δὴ 'ς ὁ- 

γόμκαισι ζωῶτα πειρόῖται διώχειν, χαὺὶ ἰὼν γλίχεται" ον ὃ ὅϊς κώλοις ζωῶτα πε οὐχ γῆ. 

Ἰλετηδοζέ , χαὴ Όις ῥυθμοῖς, ζις αἰξιωμαΐωχοις ΜΙ ᾿ Ὅις μμεγαι Ἀρωρεπεῖς ἐκλέγεται » ζᾳ! 

οὔτε παει(ᾳ βούλεται τὰ κῶλα δλλλήδοις “᾽ : οὔτε παρόμοια, οὔτε αϑανγχαήᾳι δουλά ων 

΄τὰ αἀχολουθία,, Σιν Πρ χαὶ ἁπλᾶ τὺ ἐλάζερα. Φφυύσά τ' ἐοικέναι μέλλον αὐτὰ βέ 

λέται, ἢ τέχνη Β ,ἱ χα παϑὸς λέγεοϑαι μᾶλλον οἤ κατ᾿ ἦθος. πὐβεόδοις δὲ σεουτϑένο 

( »αρδιζούσας τ τὸν νοι τὰ πολλὰ μδν οὔτε ξούλεται" εἰ δὲ ποτε ἀὐῤῥιάτως ἔχι (δ Ἵ 

χαυτενερθείη, Ὁ αγεπιτήδοίτον ἐμφαίνήν ἐλὰλφ σὺ αφελές' οὐτειζσδοςϑήχαις τισὶν ὀνομας, ἐν 

22 τῶν, ἵνα ὁ κύχλος εὐκπληρωθῆ, μηδὲν ὠφελούσοις τὸν γοιῦ γρωμϑῴη,, οὐθ᾿ ὅπως αἱ 
(ασάᾷς αὐτῶν “λυοινο λατειχαι, τινὲς ἢ γλαφυραὶ, ασουδώώ ἔχουσαι " οὐδέ ἵα πῶ 
πνάλκατι τῷ λέορντος ὦσιν αὐτάρκεις συμμέξ ὕμϑμαι μα Δία. σου ἡ τινὰ ποϑᾳ- 

Ἃ γματείαν Οιαύτίω δχιτηδοᾳ,, σετδ ἔχι τῆς ζιαύτης ΞΡμονίας, κ᾽ ζῦτα δὲ «ὔ]ω- 

στις. ποιχίλη θὰ ζις Δτατίσμοις ᾿ ὀλιροσεεύδεσμιος Ὦ αἴαρ,ϑ699., ον πολλοῖς ὑπερ: 

“«ὔ)ροὴ πῆ ΠῚ αχολουϑίας ὴ ὑχισα αὐϑηφφὶ. μεγαλόφρων, αὐλέκαςος, ἀχϑμψευτος, τὸ τον Ὁρ- ν᾽ ' 

χαϊσμον “Ὁ πῖνον ΕΑΟσσΕΕ καλλος. (της ὃ Ὁ τὴς Ξβμογίας πολλοὶ μϑὺ ἐλυονόο ᾧλωταὶ ̓  ' 

κατα τε ποίησιν  ἱσορίαν χαὴ λόγχες πολιτίχους, Δα φέροντες, ἢ τῆν ὀίων, ον μϑὺ “ἐπυῦ ἴδ 

ποιήσ ὃ τε Κολοφώνιος ᾿Αὐΐμκαχος ὃ Ἐμπεδοκλῆς ὁ φισιχος" οὐ δ μδοποιΐᾳ, Πύϑαφοε 

ον :: ᾿ϑαγῳδία,, Αἰούλος" τσὶ ἱξοθία, Θεκυδιδης" ο» 5 ̓πολίζοροῖς Δδηϑίσ, ̓ Αὐϊιφών. ὧν ἡ 

(δδὴ μϑὲὸἰ πυύϑεσις ἃ ἀπήτει πολλὰ ἡ οἰ δαοέοχ εἰρηυϑύων ἑκαίς ὁ «οὐ δαδείγμιαταρδ ἴσωι. ᾿ 



Χ ΒΕ ΣΥΝΘΕΒΣΕ ΧΘΊΟΥΜ. ΓΑΡΣΣ 

ἀἰαηδὴς ὁ λόχος ἔλμετο, πολλοῖς ὥραν δύϑεσι ποικιλλόκϑιος ἐ ἐαρίνοιφ" δλλ. ὁαξέμέξον 

ἤει Φαινησεκχϑ στεύταϊ μα, ὼ φολιχὸν μάλλονη "αὐ θα ηῖ ελτιχθν. 5 μϑὺ δὴ ὀμέλείκτα Ὡϑα- 

πεῖν ν τὰ ῥυέντα ἡρμοτεν,ως δὴ φανεροὶ χαὶ αὶ δεόμϑμα αϑρτυείας. ἔδᾷ δὲ πως Ὁ μέτξιον 

μῷοιν ᾿ λφίβάν,καὶ μήτε πλεονάσαι τὸ α χαιοφὐ μήτε ὑμπεὶν τῇ τῆς πίςεως. πϑτοδὺ ) πειροίσομαῃ 

υὐῇσαι,δείγμμι αἵ. λαβὼν ὀλίγα τἴρὰ Ἢ Ἐχιφανεςαάτων δλὐδραν. ποιητῶν κδὺ δὲ ὄζει Πύ»- 

Ι χρ ος ρχέσῴ αὐ δακλυϑεὶς, συτίξαφέων Θουκυδίδης. χκρ τίςοι »ὸ δ ὅτοι ποιηταὶ τῆς αὔςη- 

ὁ αὐμονίας. "Ξρχέτω δὲ Πίνδαρος, ὁ τότου διθύρφιμβος τίς, οὗ δεν Ξεχν Δάῦτ΄ ὦ « 

γοϑν ὀλύμπειοι,πί τε κλυτὸν πέμπετε γδβιν ϑεοί' πολύβατον ο οἵτ᾽ ἄξεος ὀμφαλὸν 3υ- « 

"τὰ ὡ» ΖΣ ἱεραῖς Αἰϑίώα;ς οἰχνᾷτε, πόρδαι δαυλὸν Τ΄ ̓ἀλον ἀγϑραν' ᾿οδέτων λάζετεςε- « 

, ἴων ΤῊ ἐα ριδρέπηων λοιξα!. δ]ο9εν τέ με σεωὼ ἀγλοῖα. ἴδετε »ποράςλέντες᾿ αοιδαῖς « 

τερον δὶ χιοσοδέτομ τὸν, ὃν Βοϑμμίον,ὃν Ἐφαβόαν ξροτοι καλέουϑυ" οϑνον ὑπάτων τὲ πα- « 

γῶν κελπομδν »)εμαρεῶν τε Καδμείαν ἐμέλαν. ΘΑ ργία Νεμέᾳ μαμτιν θλαιϑεῖνᾳ φοί- « 
ΤΠ. ὄρνος, ὁπότ ᾿οἰηϑέντος ὡρα) γγειλάμου, 4 οδιμον ἐπαίωσιν ἔαρ φυζα νεκζοαρεα. τῦτε Θλλε- « 

οἵότε ἐπ ̓άμβφοτον χέρσον ἐξατὰ ἴων ̓φύβα, ρόδα, τε κόρσασι μίγ γι"). ὑμνήτε ὀμφάᾷ ἴω, « 
ὧν στε αὐλοῖσ᾽ ὑμνζτε Σεμέλαν ἑλικαίμπυκα χοροί. (φῶθ᾽ ηπαᾶμ ὄςηγί ἰχωξᾳ: ̓ σι“ 

ψφὰ κα αὐἰξιωμαϊοκὰ οὐ πολὺ ὦ αὐφηξϑν ἔχφ, ζαχύν τε ὀδύπτως χαὶ  πιχραϊνᾳ πὰς ἀχραξ 

᾿ ἡ τ ως, ὐακέχρυνταί τε τοῖς γρόνοις, φζαβε ἔβηκεν Ὠχι τὸ πολὺ χαὶς Ξρρ μονίας, χαὶ ὅτε 

: τξιχϑν δὴ αϑῦ χαὶ γλαφυρὸν ἐλεδείκνυται τύλος,δλλά Φ Ξρχακϑν ἐχκέῖνο χαὶ , ὦ αὑςη-- 

ν,ἄπτθλυτες δὰ οἶδὺ ὅτι μὅρτυρήσφαν οἱ μετείαν αἰ αϑησιν ἔχοντες «ἰξὰ λθγϑις. μι δὲ καζο.- 

4 αοϑέντα Ἐχετηδοῦσᾳ τοιαῦτα γέγϑνεν" Ε ΣΡ ἀὐά. γὲ τέ τεχρης Ὁ ὁ λόρρυϑωὺς, αὐ καϊισμῷ 

τύχη χρισακδια. τῶν εἴληφε τὸν γαιφφικ τὴ ο' ἔγω πειξφίσομαι δφούφ. ὦ ποϑῶτον 
' ,Ἰκαίλον Οκ τεασορων συΐκειται λέξοως μορίων, ῥη μαΐος καὶ γ) σείυδέσγα, χαὶ δυοῖν θυ 

, ικῶν. Φ «δὼ δὲ δξωυ βῆ κα Ὡ ο ὁ σευ δεσικος (μωϑιοιφῇ χερᾳαϑενζο,, οὔκ αὐδὴ πεποίηκε πίω 

᾿ »μμονίαν. 239 ἢ “αποϑουρρθιχὸν τῳ σειωδέσμῳ στουιϑένϑιον, ᾿ϑποτεξαχυχεν αἰξιολόγως τω 

"μογάυ. Ὁ δ), Εν χορδν,διῤτέτυπόν τε χαὶ οέκ φύπετες, τῷ μϑὺ σοουδέσμι ̓λήχθυτου εἰς ἡ-- 

Φωνον σοιχεῖον Φ γ, τῷ ὅ δὲ τυ φηγϑεικφὐ τίω Ξρχώὼ λαμιβαϑοντος ἀφ᾽ ἑγὸς Τα «φωνῶν 22 

χ' ἀσύμμικζᾳ Ὁ τῇ ̓ ῥύσᾳ ζᾳῦτα τὰ σοίγεια, ̓  ἀχο)ληζα. 5 ἐγὸ πέφυκε χτ' μίαν συλλα- 

ὦ τὰ χαξρτεταηθαι Ὁ γ. ὥςτε σεϑὲ συλλαβὼν δύο τὰ μιόφιαι γεγόμδια, στευα τῆς τὸν ἢ- 

τδλλ διραϊΐκη σιωπήν τινα, γίνει Χ μέσην α ἀμῷοιν πίω δοοιζασον ἑ ἑκατέρου Τὸ γεαμμα- 

γνῷς διωάμεις. ὦ »ϑὺ δὴ ποεῶτον κῶλον ὅτω αχεύεται τῇ ϑεσᾷ. κῶλα δὲ με δέξαι γεευὶ 
γήν ὁ ὅΧχ οἷς Αειφοφανης ἢ ῃ ̓ Τλλ λων τς μετεικῶν διεχῤσμησεζαὶ δας, δλλ οἷς ἡ ἡ φύσις 

“οὶ διαιρᾷν τὸ τὸν λόγον, κσὺ ῥνπόρων “παῖδες (Σ “«ἰξιόδοις διαιεόσι. Ω τ ᾿ ζυτῳ τὐβαχεί- 

γον κώλον, Ὁ, Ἐπί τεχλυτὸν πεμπέϊε χάξιν, βε ̓βηχέπε πὸ φ, “πξστέρα φφεβασιν αὐξιό- « 

ἢγ9ν,χαὶ ποθ κείληφεν ον αὐὑτῳΐ πολλας ̓Ξ ῥμονίας αλῶμιτύποις. ἜΡΧά δ ὟΝ αὐτε᾽ τοιχεῖον δ ἐν 

φωνηέντων ὃ ὁ τοὸ αὐδάκειται ὁ ἑτέρῳ φωνήενίι τω! ι. εἰς τοῦ Ν᾿ ἔληξε Ὁ «ῦ. ὐτο" 

, σϑρείφεται δὲ “ ζαῦτα δλλήλοις,οϑὲ ἴα ΤΟ Ἴδάὶ κτ' μίαν σωλαξζ Ὁ Φ, πῷ εἰσιω- 

᾿ δη τς ἡ ἡ μεταξὺ ὁ ἀμφοῖν διερείδου(ᾳ τῦν᾽ μορίων ἐκαίτερον, χαὶ πίω ζασιν Ἐποδουίᾳ 

εἰρὰ ἀσφθδῆ. ο» δ τ τῇ ΜΝ μέρος (λκσς Τὴν κώλων ζοῖς εδρ,᾿ Ἐπί τε; σεευδέσχμοις, ἀφ᾽ ὧν 

μη ὕεται ὃ κῶλον, εἴτε ἀρᾳ κσδϑϑεσιν αὐτλυδεῖ Ω ἡχϑύμδυον καλᾷν, Φ σεν θεόν Ἔἔχε- 

χυϑρον μόδμον, Κλυτοὺ αὐτίτυπον πεποίηχε εκ ὁ ῥαχεῖαν τέωυ σεεύλασιν. κατὰ (δήποτε βέ- 

αι κϑρ ἢ βεκχεία ἡ ἡ τερτη συλλαβὴ πὸ Κλυτόγ᾽ ̓κιϑαροτέξαι δὲ ὅ:1 Ὁ ἡ βεαχείας,οἸς 

χ ὠγξ πὲ χαὶ ἡμιφωνε χαὶ ἡ φωνηενζος (πῶσ. 253 διμ! ἡ εἰλικριναῖς αὐτῆς βεανκὺ, αὶ ὦμα ΩΝ 

Θ τῇ ὕκρασέ δ" ἢ γραμμάτων δεζέκφορον, αὐαβολζεώ τε ποιᾷ καὶ ἐϊκοπτὴν τῆς Θῤμονίας. εἰ 

{ ὧδ κ πὶς ἀφέλοι τῆς συλλαβῆς, χαὶ ποιήσᾳεν, Επι τελυτθρ, λυϑήσεται καὶ υ Φ  βοφιϑὺ Θ 

Ξ , ὁ ἐτῤμονίας. παλιν τῳ Κλυτὸρ ασξϑονγϑρικῷ,τὸ Πέμπετε βημκαΐοϑν Ἐχιχείωϑρον, 

πὴ «εἴχῳ στευῳδὸν ἐσὲ, ἀὐκέξᾳςον τ τ ἤ)9ν, δὰ αϑαϊκη φηθα ἀϑέθαι ὃ, ὁ πιεοϑενζος ἰκθμεῖς 

πόνοι "δνέοϑαι Ὁ π. “ὃ αἰ πυοτακίρχον τῶν Ὁ π.τύθυ ὃ ᾿ αἰΐος ὁ ο τῷ ολίκατος 



24 ΔΙ ΟΝ Υ Σ ἈἈΥΛΊ ΒΝ Ἁ ΣΈ ΩΣΣ, 

σε ματισμὸς , ὅτε χτ' πὸν αὐτὸν πῦπον, σὐσὲ τω ἀπο 
ϑσπῳ Τὴν ,,ραμμάτων ὀκφέρι 

ἑκα τερϑν,τὸ δ χὴ Ὁ γ. τῷ μϑὺ γὸ,αἷξὰ τὸν ὅρανγον τεγῷ ἤχθό, χαὶ τὴς γλώοσης ἀχροιςΐς 

ὀδοῦσι «σοοςανιςα υϑύης,» τὸ πγά ματος «αὶ τ᾽ ρωθωνων μεειζομϑμε" τῷ δὲ πιμύσα, 

τὸς τε Ὁ ςὐ καΐος, τὸ σσοὲν τὴς Ὑλώοσης ενερχϑύσης, τὸ τεπγά καΐςς χτ ὀμοιξιν αν 

λῶν Τ᾽ ψύφον λαμβανγονίος α, δροιωῦ, ὡς δὴ ὁ ασϑότερον εἴρηται μοι. ὧν δὴ τω  μεταλᾳ 

(ανάν Ὁ ςύμα ορηκοίισμὸν ἕτερον ἀξ ἑτέρου, μυῖτε συτ[ενὴ μήτε παρόμοιον, ἐμιαύξελαμξο 

νεται τίς, χρόνος, δὶ  σεουίζαται Ὁ λῴον νὼ ἀὐπετὲς τῆς ρμονίας,»ὺ ἅμα Οϑξοϊξ ἡ πσδοηγϑ υδ 

Άι: 
ἔμ; 

9} 
“ἢ 

ἯΝ 

ἐμ ι} 
ἡ ͵ 
ἡπδο 
ΠΝ 

Ἴων 
" 

τῷ Πέμπετε συλλαξὴ μαλαχϑν ἔχῴ τὸν ἤχον, δ᾿ αἰ πυοϑ
αχεούς ἰὸν εὐ δ δὼ ρχουσά εἰ " 

7 Εἰς ἢ “ 5 ΣῊΝ ῃ, 

ἀφωνε, ὦ λήχϑυία εἰς ἡμμιίφωνον. τωΐτε Χάριν Ὁ Θεοὶ πο δακείυϑρον, λὐαχϑτῆς Το ήχον ὦ ἢ 

ποι( τὸν δ᾽οφισμον αὐξιόλοοον Τὴ μορίων" τῷ μδι, εἰς ἡμίφωνον ληγονῶς, τῷ ν᾽ πὸ ὃ, Ἧ 

3 γον ἔχοντος ῥρούνϑρον, Ὁ 0. σεϑενος δὲ πεφυχε πσδοταθεαϊς τὴν ἀφωνων τὰ ἡμίφωνα 

» τοις ἐλτφέρεται τοζῶν κῶλον ουτί᾿ ΤΠολύξωτον οἵτ᾽ ἄςτος ὀμφόνὸν θυδενζο, ἐν Ὁ ἱεραι 

ϑζεύωμς οἰχνέτε. οὐ; τω τε Ομφόλὸν, εἰς ὧν λήγονιι, Ὁ Θυδενζᾳ, πὐΡακείωδρον,: 

θ τέρχονϑνον, ὁμοίαν Σἰποδίδωσιν δ τίτυπίαν τῇ πσϑϑτερον" χοὶ τῷ θ υδενζᾳ, εἰς φωνὴξ 

λησρνίι, ἐπεζά ζυϑμον Ὁ Ἔν τοῖς ἱερῆς, ἰστὸ φωνήενζος τῷ ε δλάμβαμνον πίων τὐρχζωὺ  δηέαι 
ἘΠῚ χ Δ ον Ὁ Ἶ χί ΩΣ ἢ, τἰσῦν.. τῇ ΄ . ἡενν 

34:χε μεταξὺ γρόγω τὸν ἤχον Οὐκ οὐ ολίγῳ. ὑτοῖς ἐκεινου ἐστετο 5 1 Ἰαγδου δαλὸν τοι 
ἜΘ ͵ -“ ΡΠ ΌΝΝ ἀν ε , ς ͵ ν: 3) ,η. 

» ἈΧλΕ ἀλϑρων. ζαγεία χϑ ζοδυ χ) ἀντίτυπος ἡ συζγια. ἡμιζφωνῳ ὙΣΡ αωνγον σζευαυπήξ 

γξάλεμα; τῶν Ὁ τ΄ χαὶ Δι!αθέβηκεν αἸξιόλογϑν Δ οἰφασινὴ μεταξὺ τῷ τε πσϑϑ9η) 961 

τῷ Πωυδαίδοιον, χοὶ τὴς σζεωδλοιφῆς τῆς Ἐχισεουατῆουϑύης αὐτῷ, μακραὶ Ὑ» εἰσιν αἰ Φ 

τεραι μείζων 5 σέκ ὀλίγῳ τῆς συμμετείας ἡ (ῳυυαλείφε(α, : δύο συλλαβα:, ἐξ ἀφὼ 

πὲ χαὶ δυοῖν (χ γεςῶ(ᾳ φωνηέντων. εἰ γϑεοῦ ἐις ἀφέλοιζο αὐτῆς Ὁ τ,χαὶ ποιήσῴ, ΠΤΠα»δα! 

λον ἀὐχλέ ἀγϑοραὺ, εἰς Ὁ δίχαιον ἐλϑούίᾳ μέζον, 4. : 'σᾷ τίου αὐβμονίεν. Ὁ ν ἀὐκλε ἀχϑραν, εἰς Ὁ δίχα ον ελζουίᾳ μεῖον, θυπετεςεραν ποίησ αὐῬμονίοιν. 

» βμοια ζύτοις δὴ κακεῖνα, ἸΙοδέτων λάζξετε ςξεφαϊων. -ἰράκειτω δύο ἡμίφωνα. δλλήδοι 

» χαὶ τὸ Δ ιΦεσικὴν σἕκ ἔχονζα, συζυγίαν, ζῶ μὴ χτ' ζιὶ ὁμοίους ονημμαίξισμους τῷ ςοικοιΐος 

ρέεϑαι" χαὶ τὰ ὅχὶ ζούτοις λερύμϑυα μηκύνεται τε ταῖς συλλαξαῖς χαὶ διέφηχε ταῖς εὐβ μον 

» Ἐλὶ πολύ Σπεφαΐων  ἐαριδρέπηων. μαικραὶ γὸ ἡ δόζῦρο συϊκρούογται συλλαβαὶ ὃ ὁ 
« οσ ͵7 ἡ ἃ «“ ͵ ἘΈΣ Ἵ] ͵ ϑὺ Σ χεῖθς ] ς 

“ ζυραιρούστη μέζον ἡ τε λήγϑυ(ᾳ σῷ Σ τεφανων μοοαϑ,, δύσι λαμβανθσα ἡμιῷω! 

-» 7 ͵7 λ ἄνος , ] λ “"" ͵ 

Φωνῆεν γράμμα Φυσά μακρὸν, χα! ἢ (ἰωατό)ονϑυη ζυτη τϑισι μιηκουνλεισοι γρα μμασι 

φώγω καὶ φωνήεντι καικρῶς λεχϑυϑύῳ χαὶ ἡμεφώνγῳ. δ,ορισμὸς τε δζευ γέ79νε Οἰς μήχεσ 

συλλαξ ων, καὶ δ ϊυτυπία τῆ τύραϑεσά τ γοαμματων,σέκ ἔχονίος ὅ. τ' στενωδὸν 
τ ἘλῚν Ν ͵ 7) ὈΚνΝ ἬΕΙ ΣΝ Ἀπ ΉΑ  Αῇ 

ἡχον, ὡς χα σφ ϑτεθον εἰρήχα. “ ϑοκείτοι δὲ χα τα Δοιθαν,εἰς ὁ ν ληλονίι, στὸ τ δὲ, 

» χόμϑυον ἀφωνον, Ὁ, Διόθεν τέ με" "ὼ ᾧ, Σεὼ ἀγλαΐα, εἰς λήχϑιτί, τὸ, [δέτε ποράυϑε τί 

' ἀοιδαῖς, εἰρχόνϑμον στὸ ται. πολλαί 0 ἀὕροι Οιαῦτα, ὅλζω πἰὼ ὠδῶὼ σχό61 ὧν. ' 

» δὲ γα) αὐϑ τ! λοιπῶν εἰστεῖν ἐπζένηται μοι “γόνος Πρ δοίρου μδὺ δδις ἔςω" Θουκυδιδ ὃ λα 

» (αγέοϑω λέξις ἡ ἐκ πῷὸ παδοοιμίς δὲ" Θουκυδίδης Αἰ ϑζευαος ξιωέγοανψε τὸν πόλε 

" Πελοποννησίων "ὦ Αὐϑζυωων, ὡς ἐπολέμησαν κσθὸς δλλήοες, δρζαϑρμος ἀὐϑὺς χ ̓ 

» αδϑίο υ,ὦ ἐλπιίᾳς μέγθμ τε ἔσεοϑαι τὸ ουἷξιολογώτατον τὴν σδογέλυηνϑίων, τεκιαιοθι δυο 

»τε] Τί ἀκ κοζοντές πεῆσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι σκά ἡ τῇ πασῃ,χαὶ Φ ὀιλο Ἕλλ 

- ὁρῶν ξ ιςύνϑρον πα 3ς ἑκατέροις, ὃ μϑὺ ἀὐθὺς, ὃ 5 κὴ Δ φνούμνϑυον. κίνησις ὙΝΡ αὖ 

9 γίφη δὴ Οἷς Ελλησιν ἐδύετο Χὰ μέρ σινὶ Ἃ βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν "ὦ “Ἐκ πλείςξων ὀυϑε 

» ὺ ΣΡ σξϑ αὐῷ, ὃ πὰ ἐτὶ παλαιότεροι, (φώς μϑὺ ἀὐράν Ὁ] γοῦνα πλῆθος 

» γώτοι ζεῶ" ον ἢ πεκιμήθίων ὧν ἔχει κακρότατον σχοποιοῦτί μοι πις΄ ἐῦσοι ξυμίᾷξα)ν4, με 

» νομίζω “ἡυέοϑαι; ἅτε χτὶ Όις πολέμοις, πε ἐς τὰ ϑηνα. Φαίνεται Ν ἡ νι Εἷλλας καλοῦ, 

» 8 πάλω βεβεηως οἰκου ϑών, δολὰ μετὸναςασάς πε ὅσαι τὰ πσοϑτεροι ὼ ῥαδίως ἕκαςο 

» ἕαυτῶν ᾿ὀἰπολείποντες, βια ζόϑροι “ἰ πσὸ τίνων ἀεὶ πλειόνων. τῆς ὙΣ ἐμπορίας σέκ οὐσής 

» ἐσ) δχεμεγνιώπες ἀδεῶς ϑιλήλοις,ίτε κτλ γώ, ἅτε δος 9. λοίοσης,νεμιουϑμοί τε τὰ ἑαρῖ 

» ἕκαςοι,ὅσον δ ποζζευ, ὁ «ἰθεοισίαν ̓ χοημιοίτων οἰκ ἔχοντες, σϑ εξ γώ φυφύοντες, ἀδηλοι ; ἿΣ 
ὁποτ ΐ 



ΝΠ ΕΥΣ 
ΣΝ τὸ 

᾿ 

; ΙΝ ΣΝ ΘΙ Σ ΤΟΝ Μ' Σς ΠΡ... Δὲ» δὲ Δ. “ “ ᾽ 2 ᾽ ͵ "» 3: να 2 ᾿ ποτε τίς ἐστελύων, χα) αστειγίφτζων οἰ ἐφ. ονΊτων, ὄνος ἀφαιρήσεται . τῆς καθ ἡμέραν αὐαΐκα!« νυ -“ . τὴ ς 7 ρ . “ 2 “ ν᾽, ε « ε ζ,φῆς πϑυταχοί δ ηγϑύμϑυοι ὄχικροτειν, “ γαλεττως ἀγιςαντο. αὕτη παλιν ἡ λέξις ὅτι “ " 5,..9, 7 Γ Ε « ᾽ ᾿ ᾽ μϑὺ ΟΥκ ἐχά λείας σεσὲ σεεωεξεσμμκένας ἀκριβως (ὲ τό μοιίας, αὐ εξ ὅς1ν ἀὐεπὴς, χαὶ λεληϑύ-. ἊἉ 7 ͵7 ΨΦ -.-ν 3 “ ᾽ 2 
᾽ [: τωςολιοϑαινόσοι τὴς ἀκοης,ὀνλὰ τολὺ Ὁ αὐτίτυπον χαὶ Φαχὺ χαὶ φρυφνὸν ἐμφαιν4, καὶ ὅτι 3 δ 

πὸυηγυθικῆς νδὺ ἡϑεατοικῆς σοὶ χα μικρὸν ἐφαπήεται γαφιτος, εἰρχαϊχὸν δεῖ χαὶ αὐϑα..- 
δὲς ἐχεδείκγυται καλλος, ὡς ποὺς εἰδύζας ὁμοίως ὧεις ἀπαιδούτοις ὡπϑ νας, ςυσὲν δέομβῃ 
λέγην,ὀγνως τὲ χαὶ ἐὐτα" αϑτὸ γε τῷ συγγραφέως ὁμολογήσαντος, τί εἰς υδϑὺ ἀκρόασιν ἡτῆον 
ἔχιτερπηςἡ γραφη 651, τῆμωαι δὲ εἰςα εἰ μεῖλλον ἢ αἰγώγισχκα, εἰς Ὁ παραυάίκᾳ, ἀχούφ σύγ- 

ται. ἄνα δὲ 91 ζα ϑεωρήκατα οἷς χϑησοίυϑυος αὐὸρ ὅτως ἀὐπινὴ χαὶ αὐφηραὺ πεποίηκε πίω ι- ͵ ϑ.ζ: να ἯΙ ε-“ 1 Ν , “2 7, Ν ᾿ » Φ Φμμονίαν, δὲ ολίγων σημκαψώ. ραν Ὑ 651 μικρῷ μεγάλων ἐὴ) δείγμκαζᾳ τοῖς μη γαλεττῶς ᾿ 
1 Ὲ τῷ ὁμοίου πὲ χαὶ ἀκολούθου μεταξαίνοισι ϑεωφίαν. αἰδίχα, εν ρχῆῇ ῷ ̓Αϑζαυαῖος 
τδϑονλϑεοικῷ, τὸ Ξιωέγρανε βῆμκα ἐφωρμοηόνδυον »δεΐςησιν αἰξιολόγως κ᾿ Φϑιμονίαν. φ γὃ 
χροτατεται Ὁ σ πὖ ζ χτ' σεενέκφοραν Ἑὼ μιὰ συλλα(ῇ γινουϑυζω. δεῖ δὲ τῷ σ σιωπῇ 
χ(αληφθϑέντος, τότε ἀχουςὸν “δμέοϑαι Ὁ ξ. τῦτο δὲ δαχύτηζο. ἐργαίζεται χαὶ αὐτιτυπίαν πὸ 

Λ μ θ᾽ «ς τὰ Ὧ ͵ 'Ρ ι αὐ. Δ ᾿Ὶ -; Ν “ λα ρα πος. ἐπειθ᾽ αἱ μ᾽ ζοῦτο γινόνϑμαι συΐκοτπταὶ ἤχων, τὸ πε ν χα) τῷ τοὺ τὸ 'π χαὶ 5 κ, 
τξαχις ἑξῆς δλλήλαις πο δακείυϑυαι γδράθοισιν 42 μάλα πίω ἀκοζω, καὶ Δίασαλά- 
σίν αἰξιολοόγως ζὰὶ τορμονίας, δτὸμ φῆ Τον πόλεμον Τὴν Πελοποννησίων χαὶ Αἰ ϑζεναίων. “ 
ὕτων Ὑ»Ῥ» τῆν μορίων τῆς λέξεως σεσὲν ὃ τὶ οχὶ καΐζαληφϑζεδαι δεῖ χαὶ πιεοϑέωσαι ασθ9-- 
δον ἰπσῦ τῷ ςὐκαΐζς, πὐξὶ τὸ τελάυταῖον γράμμα, ἥα Ὁ σεεναγῆσμϑρον αὐτο Φανζωὼ χαὶ 
ϑαιραν Ὁ ἑαυ λοίξῃη δχιύα μιν. ἔπ ασοϑς ζούτοις ἡὶ Τῆν" φωνηέντων Ὡἴράϑεσις, ἡ χα τί 
λάυτο αν τῷ κώλου τῷδε “ἡυονϑύη οὐ πω; Καὶ ̓ Αϑζευαίων,:  οικέκρουχε Φ σζενεχες τῆς Ν᾿; αν τ ἩΆΙ͂ νῶν ᾿ ͵ Ἄν φῇ ͵ γε γμογίας. χα! διέςαιχε πόμυ αἰαϑητὸν τὸν μεταξὺ λαβούζᾳ 2 ,θονον. ἀκεξοιςοί τε γὸ αἱ φω- 

τν Δ ΝΣ Χ χΣ ͵ ΡΝ Ψ 5 3 “ 7 ͵ τὸ τε ι, χα) τῷ αἰ, χαὶ στο ϑτύγόσται τὸν ἦχον. αὖδις οὗ τὴ δδΐπερα αἰθεόδῳ παδ9ηγ- 
ιον κῶλον ὅυτι,᾿ Αρξαίνϑμος ἀὐθὺς καϑιςαϑμου, μεπθίως ρῤμόσαις ὁ αϑήρ 5 ὡς αὐ 470. « 

γόν τε χαὶ μάλιςα φαίνοιτο, καὶ (κα λαχϑν" μα Οῦτο παλιν ἀποβῥαχεύς χαὶ ἍΜ 6 ασὰ 

Ια γαλάσμασι τὰν: -ορμονιαἶν, Καὶ ἐλπίσας μέγϑν πὲ ἔσεοϑαι χαὶ οἰἰξιολογώτατον « 
" ΕΣ ς΄. 2 

ασοογέγμηνϑώων. ποία γὸ ϑηλῆλοις ἑξῆς ὁ ΟΥ̓͂Σ μακροΐ “ὐράχειται ζᾷ φωνήεντα συ « 
σάς ἐργαζονϑνα καὶ αὐαικϑτταξ νὰ σἕκ ἐαΐνζῳ πίω ἀκρόασιν ἑνὸς κώδου στεσεχους φαντε- 
᾿λαμβαμάν' ἣ πε ἰξζοδὸς αὐταλήσουίᾳ εἰς τὸ, Τῶν πσοογεβωημϑύων, σέκ ἔχφ τἰω (σιν « 
ραμκμμον χαὶ αἰξεφερῆ, δλλ. ἀχϑρυφός ὡς Φαινεται χὰ ἀκαΐζαάφροφος, ὡς» μέρος οὐ(α Ῥ 
ἥ » ἘΣ, τὰ ᾿ ͵ ΝΥ ὧν ͵ ἐν 7 ͵ δὸ Ἀ ΝΗ , Ἔρας δ, ουχί τῆς πορφτῆς τέλος. Ὁ δὴ αὐτὸ πέπονϑε ἡ ἡ πεάτη περίοδὸς. ἢ γὸ ἐκεί-. 
᾽ Ἷ ᾽ 2 « "“" 3 “. ͵ Ξ ὑγξαφὸς ὅς! ̓  αὐέδραςος ἡ (σις πελάυταον ἔχου(ᾳ μόδιον, Τὸ ἢ χαὶ φχρενούυϑρον, «᾿ 

ας ἅμα «ἰξκέχου(ᾳ καὶ αὐτὴ φωνηέντων πὲ “σρ9ς φωνήενζο, αὐτιτυπίας, χαὶ ἡμιφώνων 
-., « ᾽ ͵ δ ᾿ ΜΠ: λ 7 ΚΝ ὦ ες λ ς ημίφωνα. απὸ ἐργάζεται τὰ μι σεονῳδα, τῇ φυσᾷ χα Φαχύτηζας. ἵνα ἢ στένελων 
δ ὑδεχκαί ποῦ πἰϑεόδων ὠσῶν αἷς παρεϑεμώωυ, εἶἴ΄ηἰς αὐ συμμέξως μεφάζοι τσϑϑς 2 
Ων ἥ  ἶ ᾽ ͵ ΣΝ ῳ ΕἾ “ Ξ3δ. 7 3) Ἵ λ λ αι κώλων ὃ “ὖν ἐμναϊξλαμί(ανουϑύων ἐν αὑτοῖς Οὔκ ἐλοαηονων ἢ τειάχοντα,τα μϑῳ 
ΝΡ τι τοι ὐνθεσμόνα τοῦϑης βιινίρ ρον ἀβ κά εν ἧς ἘΣ Ἢ, ἐεδο ΤῸ πλίεε 
ψ, 

φωνηέντων ὃ συμβολας εν ταῖς δώδεκα, πξ όδοις ὀλίφρου δὲῖν πιοιώχοντα, ἡμιφώνων 
ἰφῶγων αὐτιτύπτων κὸ πικραν " δεςεκφόρων “οὐ δαζολαξ' ἂξ ὧν οἱ τε ὀμαχοπαὶ χαὶ ζ 

ὑ ἐἰκαϑισμαίᾳ τῇ. λέξᾳ γέχϑνε τισαῦζα, Ὁ πλῆϑος, ὥστε ὀλίγϑυ δεῖν καθ᾽ ἕκα ςον αὐτῆς 36 
"εἶχα! ᾳ, “νοι ἕτων. πολλὴ 5. “αὖ κώλων ἀσυμμετοία κσδ3ς ὀλλγλορὼ ἡ τὶν. χὐϑ.ο- 

Ῥυμωμαλία, ἡ ἡ Τὴν ονημιαδισμον χαινότης, καὶ Ὁ τῆς ἀκολουθίας “ἰ πυβοτό!ικὸν,ὸ ζῷ ὀιλα 
᾿Ἰαηιρακτηδλς,κοὶ τῆς΄ ἀχκομμεύπε πὲ ἡ αὐςηρας ἐπελογισείμάειν ὄντα μονίας. ὡπόμζα, 

ΝᾺ, ένα! παλιν Ὁ ΡΥ τ ΟΣ καζαδωπόμάν εἰς ,ῶτα “- “ρῦνον, σῴκ Δύαγ-- ᾿ 
ΠἼο.. ΤᾺ γλαφυροὶ χαὶ αὐϑηφοὶ σζεύϑεσις, ζεῶ δοΐ τέραν ἐδεμῶυ τῇ γαξῴ, Ὁ [: 

ἃ τῆροι Οιόγδὲ ἔχᾷ : β ζτεῖ καθ᾽ ἔκαιον ὀνομκα οὐκ αὐθεφανείας ὀφῴλοαϑαι, οἰ οὲ εἰν ἕ α σιωϑέσεως 
τ βεβηκέναι πλατεία. πε ὦ ἀσφὸνῴ, σσοὲ μακροῖς ζι μεταζὺ αὖ δὴ φόνοις Ἢ οὐσὶ, ἈΙΚΤΗΙ 

οι Ηα]ςατηαίϊεὶ Ἰ Οηχις αἰτοτ, ῷ 

ΞΣ τ Σ τς Ξς τ ᾿ Ξ 

-- «τ΄ 



0 ἍΙΟΝΎ ΣΙ ΑΛ ΚΒ ΣΕ ΩΝ ᾿ 

ὅλως βραδὺ κ᾿ ςαιϑηρὸν ζῦτο φίλον αὐτῇ, δ λὰ ὼ χινέαϑαι βούλεται τἰὼω ὀγομκοισΐαν, χαὶ 

φέρεοϑαι χαὶ ϑούτεροι χτ' ἣν ἑτερών ὀνομΣ͵ ὀχείαϑαι τ ὀηληλουχίαν λαμβαγοντα βάσιν, Ι 

ΡΣ τὰ βέοντοι νάματα ἢ μηδέποτε αἰ εμοιοῦτα᾽ σοουφλήῆφθαι τε ὀνλήλοις αἰξιοὶ σεέυυ- ἢ 

φαϑθαι τὰ μόοκα, τὴς λέζεως ὅψιν Ἔστοτελϑεοῦζο, εἰς δυωύαμμιν. ζοῦτο ἢ ποιοίσιν αἱ ΤῊ: - 

μονιαῖν ἀκρίξῳ αι, δ όνον αἰ αϑητὸν ΟΣ ένα, τὸν μεταξὺ “Ομ ὀνομάτων λοιμίβαλουσαι" ἔοικε τε 

δὰ Οὔτο ὦ μέρος φὐητόμοις ὑφωῖς," γραφαῖς σεευεφϑαιριϑύα χὰ φωτειναὶ τοῖς σκιεροῖς ἐ- 

νχρύσοι ς᾽ ἀὐὔφωνα πε βούλεται δὴ πϑύτα ὀνόκαΐζᾳ ὁ λέα, ὁ καλακὰ, χαὶ παρθενωπα.. 

ζαχείαις Ὁ, συλλαβαῖς χαὶ αὐτιτύποις ὠπέλϑεται που" Ὁ δὲ ϑρασὺ πϑρ χαὶ πο βαχεχι- 

δοωάσνϑμον, ἢὶ δὶ ἀλαιξείας ἔχ4. ὁ μόνον δὲ τὰ ὀγόμαιτα τοῖς ὀνόμασιν ᾿ἐχττηδείως σζευγρ- 

γμύοϑαι (ούλεται χαὶ (χ )εξέοϑαι, δλλὼ χαὶ τὸ κῶλα ζοϊς κωλοις (ξωυφαίθαι, χαὶ πόρτα : 
εἰς πόθζοδὸν τελόυταν, κώλου πὲ μῆκος ἠδ μὴ βεωχύτερον ἔς᾽α! μηδὲ μεῖζον τῷ με- 

ποίου, χαὶ καὐξεόδου γρόγον αὶ πγάσδμᾳ πέλφον ὀύδρος χροαυτήσφ' αἀπίξέοδὸν δὲ λέξιν, ἢ πὐϑάο- 

δὸν ἀκωλιςον, ἢ κῶλον ἀσύμμέβον,οἰκ αὐ αἰ πσονϑώεν ἐργαάσοιοϑαι. γεῆται δὲ χαὶ ρυθυδν 

"Ἢ Οῖς μκηκίςοις, δλλὰ ζοϊς μέσοις πὲ καὶ (ρφυχυτέροις. κὴ τὴν ̓ὐϑρόδωνζος πελϑ οὶ ἀν - 

ἥ ᾿ θωεις εἰ) (ούλεται χαὶ (ε(ηκιίας,ὡς ἰπὸ σαθικης" (ᾳναϊζα, ποιούσει ον ταὶς ζύτων  μογαῖν ͵ 

ἢ ταῖς τὸν ὀνομκάτων" ἐκεῖνα μϑν ὝΣΡ (υνϑνείφῳ, Φυζᾷς ὃ διΐξησι, χαὶ ὡςεἷν» ἐκ, πόθεύπηοι 

βούλεται Φανερας ἐῇ). ογήμασῖ πεϑζοις ἜΡχαι οχορεπεςαάτοις, Ξ6), ὅσοις ἢ σεμνότης τις. ἢ θα 

695: ἢ πιῖνος τσδόςες!ν, δλλὰ τοῖς δυφεροῖς χαὶ μαλακοῖς ὡς τὰ πολλὰ χελοϑαι φιλῷ ὁ 

"πολὺ Ὁ ἀπατηλὸν 651 χοὶ ἡεατοιχον. ἵγα. δὲ χοινότερον εἰγτω, τόνανίιον ἐχᾷ οὐηκᾳ τῇ (δ: 

πέρα τὶ μέγιςα. “ἷὩρ ὧν σε εὲν δέομαι! πάλιν λέγ. ἀχϑλουϑον δ, αὐ εἴδ χαὶ ζις ον αἱ 

τῇ πο ὐσανᾷς καταριθμήσαεϑαι. ἐποποιῶν μϑὲ δΐευ ἔγωγε μκοίλιςα νομίζω Ουτονὶ τ 

Δϑρακτῆ δ: ἐπεξεργασοιοϑαι Ἡσιοδὸν" μῇιοποιών δὲ, Σαπφὼ, χαὶ μῶ' ζυ πίω ̓ Ανακρέρνι 

τε χαὶ Σιμιοιίδῶωυ" ζα γωϑδὸποιών δὲ, μόνον Εὐρ,πιδώωυ" συήραφέων δὲ ἀκριβεῖς »ϑὺ δ 

να, μάλλον ὃ Τὴν πολλών Ἔφορθντε ὼ Θεόπομπον, βητύρων τὲ Ισυχρᾳτίω. ϑήσω ὃ 

“Φῶτα -ἰραδείγματα τὴς τ μονίας, ποιυ τῶν μϑὺ “πσδοχφεισοιυϑιος Σαπφὼ, ρητόρω 

Ὃ σοχραιπίωυ.ἜβξομδΙ ἡ ἜἰποῪ μδιοποιοί' “Ποικιλο. 369 ν᾽ ἀϑαίνατ᾽ Αφροϑδίζοι, ταὶ Διὸς 

» πλόχε' λίοσομαι σε, μή μ ἄταησι μησὶ, αϑίαισι δαμνα πότγια, θυμόν" δ λὰ τδὶ ἐλὸς 

τ 3» κατ᾿ ἔρωτα" ἜΣ ἐμας αὐδιας ἀἴοις, αἕ πολλακ ἐκλιυες" παΐθὸς 5 δόμον λιπούσοι γούσᾳο 

»9:ς Φρμα αἰ ποζάσξασα. καὶ λοὶ δὲ σ᾽ ἄγ9ν ὠχέες φρουϑοὶ, πΠέρυγεις μῇαϊνας πον : 

97." τες ἀπ᾿ ὠρανα, αἰλέρος Ὡ ὁ μέοσω" αἴψα σ᾽ τΘ φξίχοντο. τὸ σ᾽ ὦ κάχαιδοι, μει 
ον ἀϑχιγατῳ πσφοσώπῳ;,ηρέ σι δὲ ζῶ Ὁ πέπονθα, κὠτὶ δόῦρο κα λοῖμι, κώτι Ὑ ἐμῷ 

» θέλω Ἀρέαζ καμνόλα ϑυμῷ. ἄνα σ᾽ ἀὖτε πύθω και σοιγώυ θῦσαι φιλότητος σ΄ ὩΣ 
.» δίκην. χαὶ ὙΡ»»α] φά γφ ζαχέως διωξ4" αἱ Ὁ δῶξοι μὴ δέχεται ζῴλλα δωσφ᾽ οἱ ὃ μὴ 

.«Ὅλχέεως φιλήσ(, κὠτι ὦ ϑελάς,Ἔθελοιμκι. χαὴ νοι χαλεπϑρ λῦσον εἰκ, μιεριμγαΐ. ὅσα ῦ 

τῳ τελέσοι θυμὸς ἱμείρᾳ, τέλεσον. σὺ δ᾽ αὐζᾳ σύμμαχος ἔοσο. ζφιτης “ λέξεως αὶ ἀ έπε 
ὶ ἡ χάρις ον τῇ (“υεπεία. καὶ λφότητί γέλϑνε Τα τ: βμονιωΐ. “ἰρδάκειταὶ “ὃ διΔηλϑις 

τὰ χαὶ σεξυύφανται κατα τίνας οἰχειοτηζᾷς χαὶ συζυγίας Φισιχας τὶ γραμμάτων. : 

Ϊ γϑεντα τοῖς ἀφωνοις πὲ νὰ ἡμιφωνοις (μωυάπῆεται μικροῦ δεῖν δὶ ὅλης τὴς δῆς ὑ(ᾳ τῷ 

Ὶ οϑαι “ΓῈ χαὶ αἰ ασοζαοσεοϑαι " ἡμιφώνων 5 “σϑὸς ἡμίφωνα ὃ Φωιηέντων ασϑὸς δὴν 

Ὶ - σηωσές, αἱ Δι ᾳσαλάζουσοι Ὧοις ἤχοις, ὀλίγαι πϑίὺυ εἰσίν. ἔγωγ, δζζυ ολζωω πἰωὼ ὠϑζω 

Ἰ πούμϑρος, πέντε ἐξ ἴσως ἀδοον οὖν τοῖς τοιούτοις ὀνόμασι χαὶ ῥημασι, αὶ τοῖς ὀήγοις 
Ὶ μμιφώνων πὲ γραμμάτων συμπλοχας ΤῊ μὴ πεφυχότων ὀννήλοις χεραννυκζ, ὃς 

εξ πολὺ ζαχιιυούσας τω ἀὐέπειαν (ἡ οἰσκω" Φωννένττον Ἄ ἰραϑέσάς Ως 

κώλοις ἐἰὐζις γινουδύας, τί ἐλαίοις ἢ τοστευζα κ᾽ Ως Ἀ (μματῆουσας τὰ χῶλᾳ δ 

| λέω υϊούτων πλείονας. εἰκότως δὴ γέχϑνεν ἡ λέξις ἀὔροις τὶς χαὶ μαλακὴ, τῆς, 
] τ ονομάτων μηδὲν δἰστοκυμιαίζιζσης τὸν ἤχον. ἔλεχϑν στ οὐ χαὶ τὰ λοιπτὶ ὦ ((ϑάσε 
Ϊ της ἰδιωμοίζᾳ, χαὶ ἀπεδείκγυον ἔχ τὴν παραδῴγματων ζ, αὗται οὐζῳ οἷα ἐγώ φημι, εἰ 

δ᾽ μϑϑ 
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μακρὸς ἐμίηεν ὁ λϑηϑς “ἡνήσεοϑαι » χαὶ (υτολογίας τινὰ δυξαν παρέχφν. ὀξέςιαι Ὗ» θι ἢ 
οἰ πϑρτὶ ὀλῳ καθ᾽ ὃν ἕκαςον τυ" ἐϊξηειθαη βίων π᾿ ἐμοῦ τὶ τί κοδοέχϑεσιν ὥ γδρακτῆ- 
ρος, ἐχιλέγεοϑαι τε χαὶ σχοστεῖν ἐχὲ τοὐδαδαγμάτων χτ' πολλζω ἀύχαιοίαν χαὶ οολζω. ἐμοὶ 
δὲ σὐρ ἐϊ,ωρᾷ ζοῦτο ποιᾷν, δα Ἔστόν ον δεῖξαι μόνον Ξρχοιώτως ἃ ξούλομα! τοῖς δχονησο- 
μϑύοις “οἰ δακολουϑῆσαι. ἑνὸς ἔτι ὭΣ Ρα δήσω λέξιν αὐόρος εἰς τὸν αὐτὸν κατεσκά ωσμμένην 
“δρακτῆφα, Ἰσοχρ «ζοις τα ρβήτορος, ὃν ἐγὼ κ«λιςα πότων οἴσω τὸν πεζῇ τὴ λέξᾳ 22»- 
σαυϑυων, αι πίω ἀκριβοιῶ Ἔ τοῤμονίαν. ἔς] δὲὴ λέξις εκ Ὁ ̓Αρεοπα γέϊικού 8ε᾽ ΓΠΟΛΛΟΙΣ ας 
μδμοἴομαι ϑουκαήν κύνα ποτε γνωμέων ἔχων ἰδ ὶ (θτηδίας τω πσοϑφοδὸν ἐποιησοίμιζων, « 
ὡςαἷρ τῆς πόλεως οὖν χινδέωύοις οὔσης, ἢ σφόλεραΐς αὐτὴ τὴν ποραϊματων καϑεςώτων, « 

' ΣῊΝ ᾧ πλείους μϑὺ τοιρῖρ4ς ἢ Δα χοσιας κεκίημϑύης, εἰρξεύζευ ἢ, χαὶ τὰ πϑὶ τῶι γώραν εἰγϑ- « 

δῇς, χαὶ τὰκ ἀρίλοῆαν ἰρχούσης,ἔτι δ συμμαχοις ἐχούσης πολλοῖς αϑὺ ζις ἑτοίμοις ἡ- « 
μῷ, δ τι δέη, βου, ϑησονζᾷς, πολὺ Ἀ' πλείους ζιες Τὶ στευζαξές αἰ πσοτελοιοζας, καὶ Ὁ (σθ9ς- “ 
(ουἤδιϑυον ποιοιεῦζας: ὧν ὑπαρχόντων, ἡμιαζ «ϑὺ ὀρῶν φήίσφεν εἰκὸς Τῇ) θα ῥῥφν,ος πόῤῥω ηϑί- 
χρδρίύων γᾶς. τοῖς ὴ ἐηϑροὶς τοῖς ἡμετέροις τασδοφήχειν δεδιέναι, βουλάζειχ «ἰξα (ῷτη- « 
Εἰας. ὑμεῖς μϑὲ ὀἶζυ οἷση, οτὶ Τούτῳ χοώμϑροι τῷ λογισμῷ, καὶ τῆς ἐμῆς “σοοςόδου κατα: « 
φροιφτε,ὦ πάσὸν ἐλπίζετε τι Ἑλλάδα ζυτη τὴ δεινά μει καταογήσφν. ἐγὼ ὃ δὲ αὐζῷ « 
τα τυΐχόμω δεδιὼς. ὁραῖ 5 “ὐυ πόλεων ζς Ὄρῤιςζα ρραῆῳν οἰουϑίας , καίκιςα βου- « ἢ 
χά ουϑρας" ἡ ἄς κάλιςα ϑαιρῥούσεις, εἰς πλείοις χινδχρίύοις καϑιςαμϑύας. αἸτίον δ Ούτων « 
Ξὴν, ὅτι Τὴν ἀγαθῶν αὶ τῦν κακῶν φεϑὲν αὐτὸ καθ᾿ αὐτὸ ποβδαγίνεται ζοῖς αἰ,ϑοφποις, δλλὰ « 
: , τέτακται χαὶ (:ωακολουϑεῖ τοῖς μϑὺ πλούτοις χαὶ ταῖς δεωυαφείαις αὔοια, καὶ μα ῷυτης “ 28 

ὑχολασία, ταῖς 5 ονδείαις καὶ ταῖς ζα πεινότησι (φφοφσειη καὶ πολλὴ μεπϑιμότης. ὥςτε χαλε- “ 
τῶν ἐ) ΔΙ αγναῖναι,ποτέραν εὐ ἃς δεξωγτο τ μερίδων ζούτων τοῖς παισὶ τοῖς αὐτοῦ χαταλι- “ 
τειν. δου υϑυ Ὁ» αὐ ἐκ αϑὸ ὦ φαυλοτέρας ἐὴ ϑυχούσης, ὅχὶ Ὁ βέλτιον ὡς ὁχὶ Ὁ πολὺ Ως « 
ρας ἐχιδιδούσας" εκ δὲ τῆς κρείηονος Φαινουϑύης, χῚ Ὁ χεῖρον εἰδισχκένας μεταπίτῆφν. 
χϑθ᾽ ὅτι σεευείλυτβαι τε χαὶ συϊκέγρωφ-αι, καὶ καθ᾽ ἕν ἕκαςον ὀγομκαι οὐ ἕδρα. τὐξεφανᾷ χαὶ 
λατεία βέβηκε ν,θσ), ον μακροῖς τοῖς μεταξὺ χεὺ γοις διείργεται χαὶ Δα βέβηκεν πὶ ὀηληι- 

ων δὶ οὐ κινήσά τε ὀντα Φαίνεται χαὺ φορά χαὶρύσᾳ στενεχεῖ, Ὡρα 46) τε αὐ τῶν εἰσι χὰ κ(α.- 
χχαὶ ὁ πσδοπετεῖς αἱ (μυάτῆουσοι «ἰοὺ λέξιν ρμονίαι ὦ δλ019ν ἔχε δοτορί τῆς αἰχοὺς 
(θυς. ὁτί σ᾽) σα ὀιλαινὰ ζυτων δὴν ὠἡτια ἢ τὰ πσϑϑάρηνϑυα «ἰπῦ' ἐμοῦ πδὶ τῆς ἀγωγῆς 
ἐὕτης ΤῊ λόγῶν, ράϑιον ἰδεῖν. φωνηέντων »ϑὺ "ὃ αὐτίπυπίαν σἕκ αὐ τὶς σϑτίξ μίαν ἀὕροι,εν 
μοῦ οἷς παρεθεμμάν τ ριθμιοῖς, οἴκοι δ᾽ οὐσὶ ο» ὅλῳ ᾧ λόγω,πλδὼ εἴ τὶ με διθιέληθεν" - 
Φωνων 3 ̓ ἀφώνων ὀλίγας, ὦ οὐ πϑώυ ἐκφαιῴς σδοὲ στενέχεῖς. ζῦτα ἢ τῆς ἀὐεπείας 61- 

«τῇ λέξᾳ γέρονε,ὸ ἡ Τὴν κώλων συμμμετοδία, ασϑὃς ὀλληλου, ΤῊ τε φὐξ εόδων ὁ κύκλιος ἔγων 
τὐξιεφανὲς ἡ ἀὐγοα μμον,ὺ τεταμιάυυϑῥον ἄκραις ταῖς συμιμετοίαις" αἷὩρ ἄπόυτα δὲ 
δ οἱ οληκοίἐισμκοὶ οἱ“ πολλοὶ ὦ γεαιρὸν ἔχοντες. εἰσὶ "ὃ δλύτίϑετοι, ὦ παρόμοιοι, χαὶ πάξισοι, 
ἰπδα πλήσιοι Ούταις. “δ ὧνὴ πϑρνγυξικὴ Δα λεκῶς Ὡὐποτελόέται; Οὔκ δύαϊναιον εἶναι! 
«δοκῶ μυγκύνᾳν, ἢ τὰ λοιπὰ διεξιων. ἱχϑμαΐς "ὃ εἴρηται ἡ αὐἰδεζούτης τῆς ϑέσεως ὅσαι γε 
γεν... Ἡ 5, τϑίτητε ᾿ μέση εἰρη ϑύων δυοῖν ρῤμονιαἱν,ὼ χοινζεὼ καλῶ, ασὸμ4 καινῆς εἶτε 
χύρίου καὶ χρφίονος ὀνομμαΐος, οὔτοι μϑὺ ἴδιον σε ϑδὲν ἔχ »κεχέρας“ αἱ δέπως ἀξ ἐκείνων ὐϑσα 
τείως, καὶ 6ξν εἰκλογή τὶς τυ ον ἑκατέρα. κεξατίςων. αὕτη δοκεῖ μοι τὰ ποσφτεῖα, ὅχη- ρακχτήρ. 
εία ἐἢ φέρεοϑαι, Ν᾽ μεσότης υϑῳ 661 “μεσότης ὃ ἡ τὐρετή ἡ (ξίων, ἔργων, ὼ τεχναΐν,ὡς 
ἰσοτελᾳ δόχεῖ, ἡ τοῖς ὀῆνοις ὅσοι κατ’ ἐχείνξωυ τω αἥρεσιν Φιλοσοφούσιν. ὁ ρόται δὲ, ὡςαἷ» 
ἡ σϑότερον, 8 χτ' αἀλαρίισμον, ΣᾺ οὐ πλατει,ὼ Τὰς ἰδίας πολλας ἔχ Δ] Φορας" 

τχξησαίμϑροι αὐτῇ, Ὁ τὰ αὑτὰ πϑύτες, οὐδ᾽ ὁμοίως ἐπετήδοί σϑιν, δον οἱ μδὺ ζεῦτα 
ἴλον, οἱ σ᾽ ἐκένα, ἐπετεινων πενὸ ὀϑηχθ,θνλως ὀιλοι τὰ αὑτὰ, τὸ πόρτες ἔγλμοντο λόγϑυ 
οἱ χτὶ πάσας Ως ἰδέας Τῦυ λόγων. κορυφὴ καϑὺ ὀΐζυ ἀπόώτων κ σχοπὸς, ἐξ οὗ πως πού- 

ζοιμοὶ, ὼ πᾶσο: ϑοίλαοσα,ὺ πᾶσοωι κρζεῦαι» δικαίως αὐ Ὅμηρος λέγϑιτο, γᾶς 
Πιοηγίι ΗΑ] ςαγπαῖῖοιὶ Ἴ ΟΠγ15 αἰτοῦ, ΕἾ ἢ 

Ὁ 

᾿ 
Ι 

Σ᾿, 



χ8 ΔΙΟΝΌΣΙΑ α Ὁ Ρ ΝΆΣΕΩΣ 

ἰχυτωΐ τοπος ὃ τς αὐ ἅψηται, ταῖς τε αὐηραῖς ἢ ταῖς γλαφυραῖς Ξῥμονίαις εἰς ἄκρον 

σπεποίκιλται. τὸ σὴ ϑήνων ὅσοι πἰωὺ αὐτζοὺ ἐκείνῳ μεσύτητα ἐπετηδυΐσαν, ὗν ὕφερον αδὺ ἜΡΙ Ρ 

μιαχρῷ παρ᾽ Ομυηόον ἐ ἐξεταζονῦνοι φάμνοιντ᾽ αὐ; καθ᾽ ἑαυΐζοις δὲ εἰϑεωροίη τὶς ἀὐζις, αὐξις.. ] 

ϑξατοι" μβοποιοῖν γαδὺ, Σπησίχορός πε Αλκαῖορ' ζαγωδυποιαῖν δὲ, Σ᾿ οφοκλιῦς᾽ συίφαφέων 

δὲ, Ἡ οδὸότος" ῥητόρων δὲ, Δημοαϑενησ' Φιδλοσόφων δὲ κατ ἐμιζωὼ δόξαν, Διυμόκοατὸς τε, καὶ 

Πλάτων, ὃ Αφισοπέλης. ζύτων Ὁ ἑτέρους ἀρ αἀμήχόμον ἀΐμεινον χερφισοιζᾷς ζις 29- 

υϑές. ἡ πέξὶ Ξὲκβὺ ΤῊ γερακτήρων ζῶτα ἰχόμά. τἰϑαδείγμιαζο 5 ζὐτων σέκ οἴομκαη δεῖν. 

φέρψν, φανερῶν πϑιύυ ὁ ὀντοων»κ οὐεὲν δεονδύων λόορυ. εἰ δὲ τίσι δοκεῖ. χαὶ πόνε πολλῷ Ταῦτα 

39 χα) ἡ πσραϊακατείας μεγάλης ἄξια ἐῇ, ὁ κιὦλα ὀρθῶς δόχει. χτ' τὸν “Δημιοοϑειάο δὶ ἐαὴ ῳ 

λογίσηται, τοῖς ἐξα χ οδουλοίζας “αὐ Ὅς κατορθου ϑροις: ἐπταίνους,δ τ τ' καρποὶ ΤΥ ὠπθύτων. , 

ὡς γλυκὺς, ἀὐ ταϑείας ἡγήσετωι ἴοις “πόνοις. Ἐπικουρείων δεχορϑν, οἷς σξ δὲν κέλφζ Ούτωι, 

παραιτούμεεϑει" Φ ὙΣ οἐκ ἐχιπόνου τό ςγεάφῳν ὄγτος, ὡς αὐτὸς Ἐπίκουρος λέγη, τοῖς μὴ, 

σοχαζουϑύοις τῷ πύυκϑα ἐ μεταπίποντος: κριτηρίς, πολλῆς Ξργείας δὐχαὶ σκαιότητος ὀλεξι- 

Φαρμκοιχον. τότων δή μοι πέλος ἐχόντων ἐκόναῖ. σε οὶ ὁμαι᾽ πονεῖν ἐ ἔτι αἰκϑῦσοι ,ττῶς γράφέ) λέ- 

έξιςἄμες ξις ἀμέξ» ς ὁμοία. καλῷ ἢ ποιηκαῦιν ἡ ἐμαλῇν καὶ τεῶς ποίη κα, γε ἢ μέλος πεζῇ λέξᾳ καλή ὕω»- 

᾿μω στλήσιον. Ῥρξομαι ὃ 5. χσοῴτον στο Σ᾽ Ν Μιλῆς λέξεως, ἕνα, τὸμαϊδρωῖ ἀσφοχήοισείμδρος, ὁ μι ω 

ἡ μέλφός τλώρεν οἰ πἰωὼ ποιηθοῦν ἐκ μεμιοίγοαι, βουλόνϑυος μδν κα ̓ πλείοις οὔκ, ἔχων Ὁ χεόνον 

ΕΣ ἐχόυδν ἐφ᾽ ἁπασι. Φέρε δη,τις οῴα αὐ ὁμολογήσᾷ ζὶς κεαἵιςοις ἐ ἐοικέναι πριν μαισί τε Ἐμέλθα 

τοὺς ἢ Δημοοδένοις λόγϑες, να μώλιςα ζς τε κ' Φιλίπαου δημυγθθίας, τοῖς πε διχανιχοὺς ἀ- 

» γώνας τοῖς ὁ δημοσίοις; ὦ ὧν ἐξ ε ἑνὸς Ξηρκέσ ΦΧ ΡῊ, Φ καξϑοίμειον τουτί Μηδεὶς ὑυδμ,ὦ αν-- ΠῚ: 

» Ἴ Αἰϑάυαοι,΄ γομίσγι με μήτ᾽, ἰδίας (ϑραεμηδεμιας ἕνεχ, ὕχειν ̓Αδισοχρατώς κατηρ»- 

. ρῆσο; ᾳ Ὀυτυὶ μήτε μικρὸν ὁρῶντα τρὸ φαῦλοι αἱ μὗστη μια »ἑτοίιοος ὅτωρ Ὧν αύτῳ ασο9α- 
»γ4νε ἐμιϑιυτὸν εἰς ἀπέρϑειαν" ἘΝ εἴταν αὶ ἀρ ἐγώ ὀρθῶς λογίζομαι ὃ σχοπῶ, “«ἰξὶ τῷ τίω Χεῤῥό. 

τ νῆσοι ἔχφν ἀσφὸλαἰςὺ ὑμας, ἢ μιὴ ἡ αἰθαχρεϑειας Ἰποφερηηθζεσαι παλιν αὐτῆς. «ἶξ: τότοι 

ϑι τοίνυν ὅεΊ μοι ἅπασει πσουδὴ. πειρατέον δὲ ὸ πἷδὲ πύτων λέγᾳν ἀ ρον. μιυφηξίοις, ἢ 

᾿ δῆζυ ἔοικεν ἢδὴ (ὐτα,ὺ οέκ εἰς πολλοὺς οἷαι τε δεὶν οκφέρε ξοϑαν. ὥςτ' σέκ εὖ εἰζωυ φορτίκδε,ε 

δ» τὐἰθακαλοίζω οἷ οἷς ϑεμις ὅφ]νηχειν Ἐλὶ (ὡς τελεᾷᾷς πὸ σα λόχϑυ, θύρας σὶ ἔλιλεοϑαι λέγοιμι ἢ 

ἀκοαῖς πὕςβε: Θρλοις. εἰς.» οἵα. ὙΣ ἔνιοι λαμθαύοισι ζα ασουδα ὁταζᾳ δὲ α ἀπειδίαν,  ἰΐῳ 

' σον ἀτοπονπ παρρυσιν. ἃ σ᾽ ὅδ (ἔλοιιοι λέγαν, τοιάδε 51" Πάσα λέξι ςἡ δἴχα μέξει ἐκ 

δῶν, ποιητικὴν μοῦσαν ̓ μῥικῦν γάξαν ὁ διούας πασφοφλαβάνζε' 90 Ὁ πίω σευύϑεσιν αν , 

ἐπεὶ ὸ ἡ Οὐ Ἄργη ἡ τὴν ὀνομῶΣ μέγα τὶ δουύαται, καὶ ἐς] τὶς ὀνομασία ποιητικὴ, γλωήῆη 

κῶν πε ζένων καὶ δ9πικῶν,ὼ πεποιηύϑμων, οἷς ἡδέέύεται ποίησις, εἰς χέρον ἐϊκαταμσν 

εἰμέδῳ λ ἐξ, ὃ ποιῶσιν δδοι πεπολλοὶ ᾿ τς ἥχιςα Πλάτων. θδὴ λέγως αἷς τῆς Οχ. 

ἔν, αἀφείεξω κῷ τὰ παρόνη 1 τῦθὶ (τα σκέψψες "ποδὶ τῆς στον έσεως αὐτῆς ἔσωή ἡ ϑεωδί 

--------- 

ον τοῖς κοινοῖς ὀνομκοισι χὴ τετο μένοις αὶ ἥχιςα ποιητίχοίς ζᾷς ποιητίχ χος χάείῷς Ἐχτδὸ 

λϑύυς. ἣν δξὰ δΐχυ ξφζωυ,ἐ δευύαται ψιλὴ λέξις ὁ ὁμοία. νέοϑαι τῇ ἐ ἐμμε ἔξω καὶ Ὁ ἐμμελέ ἐ ἔα» 

«(Ἔκέχη μέξᾳ κα ἡ ῥυθμοὺς ἐνας ἐἴκα τα μερεεγμμένοις ἀδήλως. ἀν ϑύτοι σε ούκει γὲ ἐμμέι 

ἐσ ἔρρυθμμον ἀὐτίω 6) δόχεῖν᾽ ποίημκαι ὃ οὗ; οὕτως ἔφα! ὃ κέλου οἰ βήσεταί τε ἡαλώπι 

τῆς χαρακτῆρα ΒΝ ἀὐρυθμον αὐτέων σόν ον ὁ Δ᾽ αέξον Φαίνεοϑαι μόνοι; ὅτω ΝΣ "εἰ 
ποιητίκὴ αϑὺ, ἐμάς ποίημα. γε' καὶ εἐμμελὴς οδὺ, τρεῖς 3 ὅς δὲ ὅθ!νη τότων δίας 

εὰ, ζπλθυβέρδνον δὲν ω ̓ κϑὺ ὁ ἡμθι πὐξιλαμβανουσο μέ ῥα; καὶ τεταγμένοις, σώζουσαι μι 

ἔῤῥυθιωος καὶ θμοις, κτ' οχονἢ ̓ αὐβζοδὸν ἢ φροφζω Διὰ τὰν αὑτῶν μάτων «ἰρωνονϑίη, κἄπειτα τλι 

"αν τς τοῖς ὐΐζις ἀντ χὺ μέζοις Ὀχιτ εξῆς ς] οἰχων,ἢ, ᾿πΐθι ὁδων," ἐφροφαῖν χεονδύν,ὶ τούτο 

καὶ μδίος. πολλοΐ ποιοῦζα ἐῤῥυθμμὸς ὄςηκ χ) ἔμμέξος,καὶ ὁ ὀγόμιαιται χεΐται τῇ ἢ ζ᾽αύτη λέ 4 μέϑον καὶ 

40 λος᾿ "5 πρέλαμιοια μέζα αἀταίκτοις βυθμοιὶ ἐμτξελαμβαίεᾷ, καὶ μήτε ἀχολου! 

ἐκφα οίᾳ αὐτῶν μήτε ὁμοζυγέαν, μήτε αὐτίφροφξω, ἀϑρυθμος »ϑύ ὄν, ἼΤΩ Δ απεποι ̓ 

χιλταὶ ἀσι ῥυθμοῖς" ἐκ ἔρρυθμος δὲ, ἴτω ἐχὶ τοῖς αὐζοῖς, συ τὲ χτ' Ὁ ὐζ΄. ζιαὐτίω δὴ δ 

ἡ. 



ΒΕΡῚ ΣΥΝΘΕΣ. ΘΝΟΜ. 23 
φραι πάξ λέξιν ἐμμέξονὅτις ἐμφαι4 Ὁ ποιητίχον ὁ μελικόν: ἡ δὴ καὶ ἐθλρα ᾿ Δημοαϑένη χεγεῆ- 

«ϑα! φημι. νὰ τί ΠΩ (ὐτά ἔ5:»Ὁ σσεὲν ἐγὼ ταροτοριό, λάξοι μδὺ αἱ αὖ τις καὶ ὧκ πῆς Δε.- 

' φοτέλοις αὗρτυφίας, πίω πίον. εἴρυτοι τω Φιλοσοφῳ “τα πε ϑιλα «αὐξὶ πῆς λέξεως τῆς 

᾿ πολιηϊκῆς ον τῇ τϑάτη βίδλῳ Τ᾽ ρυτοεικῶν τεχψαΐν, οἱ ΟΥΣαν οἰ ΕΝ τ πσθοοήκει, χαὶ δὴ χαὶ 

Ὶ «ἴθὲ τῆς ἀλρυθμίας ἐξ ὦ ὧν αὐ ζιαύτη “λυοιπο" β) τοῖς δχιτηδ4οτατοις ὀγομιαίζς βυβμοιὶ, χα 

πῇ χεύσιμος ἕκαςος αὑτῶν καιταφφαγνεται, σι,  λέξᾳν θα ιϑνοὶ τίνάς,, αἷς πειρᾷται (ε-: 

βαιῶ τὸν λόγϑν. "ὐϑέειξ δὲ τῆς ̓ Αειςοτέλοις αδρτυείας, ὅτι αὐαϊχαὸν ὅς ὀσίν ἐμιαίξιλαμβαιε- 

4ϑα! ἀνας τῇ πεζῇ  λεξ4 “Ὑεϑμίν Φ ποιπτίχϑν ἐποιρδησῳν αὐτῇ; καλλος, ο᾽ ἐκ τῆς πεί- 

ρας αὐτῆς γνώσεται. αὐικα ὁ ω Αἰραφοχρ τοις. λόγϑονα' χαὶ μικρῷ “σοότερον ἐμγλοδέωυ, 

ϑήχεται «ϑρ Ἐπ κωμιχοὰ είχου τεδα μέδου δὶ ὀϑαππαίςτων Τὸν ῥυθωῶμ! εἴκει δύου. λεί- 

πεται ἢ' ποδὶ τῷ τελείᾳ ,ταρ ὃ χαὶ λέληθεν" Μηδεὶς ὑμδβ ὦ αἰδρεφ᾿ Αὐϑζοαοι, νομίσῃ μέ. “ 

στον "ὦ εἰ ἰποροςλάξζοι Ὁ μέζον πόδα ὅποι κατ' Ξρρχας,ἢ [οἱ μέσυ," ἡ ὄχι τελάυ τῆς, τε 7ῈΞ 

λῴον ἔσται τεβαμέξο "αλάπαιεῖκόν, ὃ κα λοῦσι ὥμες ἡ Αδα συφαύον' Μηδεὶς ὑιδίι, ὦ ω ἢ αἴδρες “ 

᾿Αϑύωυαῖοι, νοκκίσγῃ μὲ παρΐναρ ἰσὸν δὲ τῶ, Λέξω ζίνιωυ Ξρχαίαν “παιδείαν ὡς διέκειτο. “ 

ἴχα ἧς Ἔ πε: ζαῶτα, ὅτι ἀκ. ἐξ ἐχλαδαθκεω: πῶτο, ὅλ. οα (αὐτο μταέλυετ. ἥδλῥνω 

ο ὃ αὐδοεόιαζι μέδα ἡ φύσις. ἔξω τῶτο ΤΟΣ ἴῃ. δρλλὰ ἡ ω σελναπήονδμον Ούτῳ κῶ- 

λον, εἰ Ἅἰωλ σφε τις αἰυτῳ Ἔ δσπεον (ἐυδλοιφδὺ, ἢ Ἢ πεποίηκεν οἰ αἱ ασήμον, ὨηκεῖΣ ὦ ἀς: 

ἃ τω τείτῳ κώλῳ,πτειτα μέζον ἐλεγήακϑν ἐς΄αἱ σεούϊετελε σχκένον ἀκριβεῖς ζυτὶ, Μυητ' “- 

4 ἰας ὦ ϑρα μυδεμίας ἕγεκα" δμοίον ζυτις, Κοῦραι ἐλαφροπόδων "0. ̓αφφακῆναι. ἐαὺ « 

αἰ ποτ΄ ἔτι κν τὸν αὑτὸν πσολοίθωκϑῳ αἰὐὐδιμαΐισμον α)ά., γνώμης γελρνέναι, δλλν ἕνος πῷ 

«εταξὺ κωλου συϊκειυϑύᾳ λεκτίκῶς, τῷ, Ἥκειν᾽ Αδιςυκρ οι ὅς καϊηχορήσοντα ζυτουὶ Φ συμ- “ 

: εκό γῦρον Τούτῳ παλιν κῶλον οἶκ δυοῖν σεευέφηκε μέδων" Μήτε μιαρὸν ὁρῶνται ἡ φαῦ- « 

ὺ ἑτέροι ζω παῖς, ὦ ὁ γαμββρέ. ζιαῦπε χὰ τὰ ἜΡοα, τεδα κέξου, λεχθαῦῆμου 5. ̓Αδιςυφα- 

ἰου΄ Οὐύδε, ὅτ᾽ ἐγὼ πὰ πὰ δίχαια, λέ γῶν ζιύϑοιων, αὶ (5 (φρφροσζεύη γενόμκιςο. ζις πε τελά.- « 

υἱοὺς πόδας Ὅς, χαὶ τί χαζαληξιν ἐμξλιὼν, στον ᾧ4ε πὥτον τὸν (πον, Οὐγὰ ἐ- « 

ἐλ Ζῶ πῶς τ ὦ γαμβρὲ, ζιαῦτα, - χαὶ (ϑφεοσειών γενόμιςο" συσὲν διοίσ 4 τῷ, Μῆτε « 

ρὸν "ἴον ᾧ χαὶ φαῦλον. αμδντηίκα» ἑ ὁτοίκιοςς ὅτως ὄχι ζύτῳ. Ὁ σ᾽ ἀχόλουϑον ἴξ " « 

᾿ δξὴν ἰαμιξικῷ ὁ τριμέξῳ τὶ τὸν ἔσωτον αφηρημένῳ, πόδα, Προάγῳν ἐ ἐμθυτον εἰς ἀπέ- « 

αν. πέλέφον Ὗ»» ἐξ᾿ ὧι πσξρολαβὸν᾽ πύδα, Ὧι νπμά ῆμον (ιοῦτον, Προάγήν ἐμαυ- 

ν εἰς ἀπεηϑειαν μι. παρίδωμδι ἢ Ετί καὶ ζιώταω ὡς σέκ ἐξ ἐχιτηδαύσεως, δ, ἀΐξια- 

τίκῳ 5 “ἀνόμϑμα" “(ὅδ β βούλεται. πάλιν Θ (σξϑςέχε ἐς ζύτῳ κῶλον; ἰά μβ! ον ὙῈΡ δ 1 κ ὃ τῦτο 

ΩΝ ὀρθὸν, ᾿Αλϑ εἰ τ ἀρ ὀρθῶς ἐγώ κα, τὸ ἼΑρᾳ σεευδέσμου μακρὰν « 

: μίξαγοντος Ὁ πσδοτέραν συλλαβ ζω" καὶ ἔτι γὲ,"ἡ Δία, μέσου 'παρεκπεσόντος τῷ, Κι αὐ σχο- « 

οὐφ᾽ ὅδ) μέζον' Ἐχισχοτόκνϑριον ἡ ἠφαγις αἱ. τὸ δ) Ὅ} ὁχὶ δια λεαε αγίμι κῶλον ἘΠ 

ἀπαίσων σύϊκειται ῥυθυδι, ὁ αξραγή μέ τρι ποδῶν ὀκτὼ, Θά αὐδδ' Δἤμα φασῦς ον, Περὶ « 

ΓΈ Χεῤῥόνησον ἔχάν ἀσφϑραΐςυ ὑμας, ἢ μὴ ἴβακρουεϑέ, ες: ὅμοιον το εἶα Εὐριπίδη, “ 

) βασιλάζ χώρας Ὁ πολυβόλου Κιοσάῦ,πεδῖον πυεὶ ἐ εὗρ κκο 4. Ὁ) Ὁ Π πϑποπαλινχεί « 

ον ὅ' Κ αὐτεϊκώλου μέρος Ουπὶ, ᾿Αποφερνϑζοσαι πάλιν αὐ, ἰαμβιχονπϑίμέ ἐξόν: ποσὶ καὶ χὺ « 

' ἰσ4 λέπον. ἐϑύετο σῇ αὐ ̓τέλφον ὃ ὅτῶως, ̓ Αποφερηνθζοαι παλιν αὐ ον (μέρ. (τὶ Φῶι ουδυ « 

ζαέζα τῇ) ἡ ὀυεπιτήδοῦτα, ὅτω Ἐ1Ὸ λβε λλερπα ἐγὼ μϑὺ σέκ αΠξιώ. καὶ κ τὰ τὰ ἐς 

τοτάτοις διμοια, ἀὑρᾷν 661, πολλαὖ, » ὃ πουΐο ζδα-πῶ; Δἀύαίμεςα αέδωντὲ καὶ ῥυθεδί. δὶ ἴα 

᾿ πϑτον “ἰπσολαξη ὡς μόνον οὕτω καπεσκά ααϑαι τὸ τὸν λθ29), ἑτερου πείλιν ἄνομοι τῷ 

ὥυ ἡρμώυάζ.ϑα; δαιμονίως δοχοιεῶτος, τῷ κι χὸρ Κι υσιφῶντος, ὃν ἐγώ κρῴτιςον Ἔἰπο- 

Ἴ νόμο! πότων λόγων. ὁραΐ δὲ χϑὺ τότῳ ν(Τ πίω “«αρϑςασοράυσιν ΤῊ Αὐϑζεναίων ἀ ϑέως 

᾽ χρητίχϑν ῥυθμὸν, εἴτε ἀφᾳ “πωιαγα ἕις ξούλεται αὐτὸν καλήν διοίσς ὙΣΡ̓ σσοὲν ἢ εἶχ, πεια 
Ἢ ᾿χεμυϑύων γρόνων" σἕκ αἰύξονεδίως μὰ Δία, δλλ᾿ ὡς οἷον τε μάλιςα Ὀχτιτέ ἸθΉρΩι 

τς Ῥιοηγῇι Ηαἰϊσασπαίίοι Ἱ Ομ αἰτεῖ, ς΄ 

ον αἱ μδδτη κα ὁτοίκιος ὅ ὅτως Ἐχιζουτῳ.᾿ που τοι Σαπφικον Ὧι ἔπεα λοίμιον ζυτὶ, Οὐ“ 

Αἱ 
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» δὲ ὅλου τό κώλου πλεχόμϑυον πϑτον, Τοῖς γτοῖς ἀὔχομαι πᾶσι αὶ πάσα. ϑ ζιοῦτος αϑυ- ἡ 

» τοι κακεῖνος 661ν ὁ ὁ ῥυθμός; Κρνσίοις οὐ ῥυθμοῖς παῖδα μέλχψω δυ. ἐμοὶ χϑεοῦ δυχεῖ. ἔξωγὸ [ 
τὸ ᾽ πελάυταίου ποδὸς, τὰ »72 ὀηνγα. οὐ πᾶσιν ἴσαι ὥξας αι. ὦ πὕτὸ εἰ βούλεται τις αἀὐθαίδιον, ἀνῇ 

κὺῷ σευναγήουϑυον πότῳ κῶλον ἰαμβικον ὅδ ὀρδὸν συλλαβη τῷ πελείου δέον, ἴα κανζονν Ἷ 

"ἄσημον γλύνται Φ τ ἐπεὶ μιας 6 συρλαξῆς ππξφοτεθείσηντέλφον ἔ ἐφ'α!, Ὅσην Δγοιαν ᾿ 

5 ἔχων ἐ νι "Δα τελώ. κἄπειτα ὃ “παιαν,ἢ ὁ χρητίχὸς οὐκήνος ὃ ο πενταύγρογος ἡξ4 ῥυθμὸς τ Ὁ» τοῖς 

᾿ ἐξῃς τότοις, ἤν πόλᾳ σὺ πᾶσιν ὑμῶν, τοσοκύτίου ὑπάρξαι μοι παρ ουμδμ" εἰς τουτονὶ τὸν ἀγῶ, ἢ: 

πα το, συ ἔοικεν, ὅτι μὴ καζαχεχλωϑῥους ἔχᾷ δύο πῦδας « οΨ Ξρχαῖς, χα Δ φριοῦ πὰ ὀνλα, 

" πϑύτα τοῦ οἱθὰ Βακχυλίδῃ, Οὐχ ἕδρας ε Ἐρ29)» οὐσὶ ἀμβολαξ' ἀλλά γευσαφίδς Ἴτω-" 

τ νίας γοῦ Ὑπ ) δὐδαιδοιλον γαὸν ἐλλόνζος, ἀβροντι δεῖξαι. ὑφορώμαι. τίνα. “στὸς ζύτακα- " 

(δ). ομάμὼ αἰ,ϑούπων, τῆσαϑρ ἐγκοκλίου παιδείας ἀπείρων, τὸ Ὲ αγϑραῖον πῆς ῥνιτορικῆς ; 

μέφος ὁδὸῦ τε χαὶ τέχνης χωεὶ Ὀλετηδοζ ὄντων. τεὸς οἷς ᾿ αναΐχαγον Ξπολογήσαοϑαι "μῇ γὼ 

ξωνϑυε Ἴ: ἀφφκένωι τὸν ἀγώνα. ἐροῦσι δὴ ζχῶτα, ὁ ἢ ὅΐχυ οὕτως ἀθλιος ζεῶ, ὡς 

ὅτὸμ γφάφη Όιυς λόγοις, μέξα χα! ὁῥυθμοις, ὡρτῦρ οἱ 'πλάφαι ν φὐϑαϊδειδνος, ογαρμσηῳν ἐ ε-᾿ 

πειρφίτο πύτοις τοῖς τύποις τὰ κῶδᾳ, φρέφων ϑθω τὰ κα τω τὰ ὀγόμμιαιτα, χα)  αἰδαφυρς 

) Ὁ μήκο καὶ του γθόνοις, χα ζὰᾳ πλώσά: ΤἿ ονομῶ; ΓΟ χαὶ Τὰς ἐἰκλίσᾳς τ ρημάτων, χα, 

πϑύτα ζὰ συμβεβηκότα τοῖς μοξίοις τὸ λόγου πο ; ἠλίθιος ̓ »ϑύ τί δὐ εἴα εἰς 

Φσαυτδυ σκάωείαν χαὶ φλυαρίαν ο ) τηλιχοῦπος Δυὴρ ἑαυτὸν διδὸις. ζῦτα δὲ χαὶ τὰ πϑτοις 

“«ἰδαπλήσια κωμωδὸιεῦζας αἰΐθες χαὶ καταχλά αζοαε, ῳ χαλεπῶς ἂν ἐς Ὀποκρούσοι; 

4Σ ὡσαῦτα εἰπτών' σσοῶτον μϑ, ὅτι συν ἄτοπον τ, εἰ τοσαύτης ηξιωμδύος αὐὴρ' ὅσης συ τὶς ἥ 

“σδϑτερον ὀγοικαιοϑέντοων Ἐχὶ δι4νότητι λόγων, ἔργα σεευζονΠόμϑυος αἰώνια, χοὴ διδὸις αὐτοὶ 

ὑπάζλιωον τῷ πϑύτα βασανίζωντι φλύνῳ ν χρὴ γϑόνῳ, Μηδὲν εἰκῇ μήτε πράγμα ζ" 

λαμβαϊᾳ, μήτ᾽ ς Ὀγο κοι" πόλλ. ζὼ τι ἀμφοῖν Ἐα σϑτων πξόνοιαν,τῆς τεὸν τοῖς γοήκκασιν οἷ. 

χονοιμίας, χαὶ τὴς ἀὐμορφίας τῆς αἷξὰ τὰ ὀγόμκαται, ἀλως τε Ἂ ̓  ττε δῦ ϑοφπων Ξ' 235: 

“ὔ)οῖς, δρλιὰ γλυ ό)οῖς νὸ ποράυτοὶς ἐοικόζας οαφερφτων λόγθιρ' λέγω δὲ Ἴσοκρατοις “ 

Πλάτωνος ΤῊ σοφιςῶν. ο δ μϑὺ 7» τὸν Πανηγυφιχὸν λόγον, ὡς οὗ τὸν ἐλοίχεσον γξόνον γρά: 

ψολτν Ξἰποφαήνοισιν, τ ἔτεσι δέχα, σεευεταίξατο. ὁ ὁ δὲ Πλάτων, τοις ε εακλῳ Ψ Δ(ολόρρις κτενί: 

ζων χα, ̓βοφρυχιξ! ων, τύ πϑύτα “ πον α᾽α- πλέκων, διέλισεν ὁγ δούχοντα γεγονὼς ἔτη. πᾶσ 

"Ὁ δήπου τοῖς Φ' 0}. γγώφαμαι τὰ αὐξὲ τῆς φιλοπονίας ζα; δρὸς ἱορούμδνα, τα τε θήα: 

»» χει μϑζωυ, πἶωυ. "τὴς χέωὺ τῆς Πυλιπείε ἔχουσαν τίωδε᾽ Κατεβζω ἔϑες εἰς Περαιᾷ μ 

» Γλαύκωνος πῷ Αἰρίςωνος. τί ὄξω ζῶ ἀτοπον, εἰ χὰ Δημοοδεὺς Φεοντὶς ἀὐφωνίας τε ὦ ἐμμε- 

λείας ἐ- ἐλ ροτο, κα τὸ μηδὲν εἰκῆ ΕἾ ὁ αξασανίςως πλάναι μήτε ὄγοιίι με τε φὐνόημκαι: πολύ τε ) 

μᾶλλον ἐμοὶ ἡ δόχεῖ. πσδοεοήχειν αὐδρὶ κατασκά αζ ΟΥΤΙ λόγϑές πολιτικοῖς 16 μνημεῖα τῆς ἑαυ ; 

δοιυάμιεως αἰώνια μηδενὸς τ Πελαχίσων ὀλιγαρᾷ ,ῇ ζωγραφων τὲ καὶ χ) τοράυτῶν παιῆν,ς ν 

ὕλη Φϑαρτῇ χφραὶν ἀὐευχίας καὶ Ὦ πῦγοις “ἰ πσοδάκγυνϑροις, πὐξὶ τὰ φλέβια χαὶ ἴα τὰ τηΐλα καἰπὶ ΠἸαυ 

χιουῦ αὶ Τὰ τοιαύζαι μεικρολογία, καπατειβῷ τῆς τέχνης τω ακρίξφαν. τϑτοις δὴ τοῖς λϑ- ἽΝ 

2, λιξώκθμος δόχεῖ. μοι “ἧς σσεῖὲν ἔξω τῷ εἰκότος αὐὐξιοιεῦ, κα ἔτι ἐ ἐχεῖνα, εἰπὸν, δ! μιειραύκιον νιῃ 

μϑὺο οΥ̓Ταὰ ̓  γεωςτὶ ὅ 5 μα ϑήμαΐζος ἀγήοκϑμωον αἱ αὐτὸν, Οὔκ ἀλογϑν πϑώτα Ὡϑὶ ξ σχοπεὶν ἐς ) ἰ»ἡ 

σὰ ζῶ Εἰ Ὀλετήδοῦσιν δύ ϑοφπίνάυ ἐλϑειν" ἴηῆ, δὲ ἡ χξόνος ἀσκησις ἰχευῦ, πολλξωὼ λαβιῦ- 

σα, τύποις τίνας ον τῇ 7 Ὧ αὐοίᾳ, πϑυτὸς πὸ ἡ μιελεποιδύου καὶ Ὁ σφραγίδας οὐνεποίησεν, ον, ᾿ 

ῥαίτου πε τα δὐπὸ τῆς ἕξεως αὐτὰ ἤδη ποιάν. οἷον τί δἷς χϑὺ ταῖς ὀιλαις τέχϑαι, ὧν οὐόργφά 1 ως ἢ 

᾿ ποίησις ῶ τέλος. αὐτίκα οἱ ἐκιϑαεἰζῳ πὲ χα ἡγώλῳ χὺ αὐλῷ ἀ; τες ἀροῦ ὅτθμ χρούσεως 

ς νων, δον ἢ νοήσά, μαυνβοίνοντεν δὲ γε χρώῳ πολλῷ ὸ πόνῳ Ως ἀν Ῥ} φϑίηον, ἢ 
δυόααμβαύοισι, αὶ Ὁ οί ἀὐθὺς αἱ χεῖρες αὑτῶν ο» {Ὲ τῷ δρᾷν τὰ ὸ οἰδχηρλόνδνα ἢ ἦσαν ἡ , 
ὁψὲ δὲ ποτε χαὶ ὅτε ἡ πολλὴ ἀσκησις αὐτῶν Ὁ ἔθος κα τεέςφησεν εἰς φύσιν » τότε δύ έργωι. , 
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ἔλμοντο Ὀλιτυλείς. χαὶ αι δὲῖ πὐξὶ τήν λων λέγφνὃ ο γοῥάπουτες ἴσχεν, Ἔἰπύγθη χαὶ πα- 

σὸν αὐτῶν ϑ [κόψαι πίω φλυαρίαν: ἃ σὴ ἐς! πῦτο; ἃ γφαμίμαται ὁτὸμ παιδαῖ, ὠμεεῦει, 

πεζτον »δὺ τὰ ὀγόμαιτα αὐτῶν οἰκιμιανθοίνουϑιυ, ἔπειτα τὸς τύποις χαὶ ζὰς δεινά μεις" εἶθ οὗ- 

τῷ : συλλαβαξ χαὶ τὰ ον ταις παϑη" χαὶ μσϑτο ἤδη ζὰς λέξες χἡ τὰ συμβεβυκότα αὖ- 

ταῖς, ἀκτασάς τς λέγω χαὶ συτολας χα “σδοςῳ δίας,» τὰ ἰϑαπλήσια πϑτοις" στὸ δὲ τἰὸ 

“των Ὀλεφημάω λάβω δυ, τὸ τῦτε ἜΘ θα γοαφῳν τὲ χαὶ αγαγινωσκᾷν ΧΕΙ συλλαβζωὼ, καῇ 

βεαδέως Ὁ, “οεοῶτον. ἐπεὶ δὲ ὀχξόνου, αὐἸξιολογος σϑξϑφελθων, τύποις ἰχωφοι αὐτῶν εἰν ταῖς 

ψυχαὶ ἧς ἡμδιω" ποιησ, τότε Ἔσο τβ ῥαίτου δρῶμδυ αὐτὰ, χαὶ πὸ ὃ ἃ αὖ ἐχιδῷ τις ξιβλίον, 

«πῆ αίσως διορχόμιεθαι ἐξ4 τὲ χαὶ ἡτάχφ ὠπίςῳ. ζοιοῦτον δὴ χαὶ αὐδὶ πίω σεούϑεσιν αν" ὀνο καῖ-- 

᾿ τῶν, ΚαΊ ἡ πύθὲ πἰοὺ ἀὐέπειαι ΤὐΓ κώλων ἐεαοληπῆο γίνεοϑαι αἰλτῶς ἀθληταῖς τῷ ἔργου" 

ποῖς δὲ πότου ἀπείροις, ̓̓ ἀτειξέσινε ἐρηϑυ ὁτουοιωῦ, λειυμαζῳν χαὶ ἀπιςεῖν εἰ“ χείρο τη υϑύως 

ὑφ᾽ ἑτέρου ἘΠ ὅζὰ τέχνης, σἕκ αλογθν. αεϑς μδϑὸ ὀξω ποις ς εἰωλοζας χλέναζῳ τα ἐθαγ- 

γέλματα τ᾿ ὑΠτεχναὶν τα εἰρραϑω. πὐϑὶ 5 τῆς ἐμμδιοις χαὶ ἡἐμμέξου σεδυϑέσεως τὴς “ἐχ ̓ς 3 

σης πολλξὼ ομθθξητα παξϑο πίω πεζζὼ λέξιν, ζοιαῦτα ἕνα. λέγφν ε: ἔχω" ὡς πρατη μϑὺ 

ἔδιν αἰτία χϑρζοῶ τὸν αὐτὸν (πον, δῖ» Ἐχὶ τὴς ἀμέζου ποιη ροῆς, ἡ ΤΜ ὁνομάτων αὐτῶν 

εὐβιμογη" δούτεροι ὃ 5). ̓ τυ κώλων σεούϑεσις" πδάτη ὃ,ἡ  αὐξεόδων ἐ ἐμμετεία. τὸν ὃ βα- 

λόνϑυον οὖν ούτῳ τω μέρ καΐϊορθοιῶ τὰ τῆς λέξεως μόσια,, δεῖ πολυφδῶς φρέφάν πε τ 

(»αρμέῆῳν, χαὶ τὰ κῶλα ον οὐ Δ[ασήκασι ποιῴν συμμέζως, μὴ ̓(λγαπαριζονα. τοῖς εἰς 
χρις,δυλὰ Ὡῥουτέμνοντα Ὁ μέζον, αμισοί τε “ποιάν αὐτὰ καὶ αὐόμιοια" πολλάκι! δ καὶ εἰς χέμ- 

μαΐα (υαγν βεαχύτεραι κώλων, (ας τε αἰξεόδοις μήτε ἰσομιογέλεις, μήτε ὁμιοιοογήμιο- 

γας ὧς λϑόω “τ δαχειυϑύας, ὀιδηλοις ἐργαξζέοϑαι «θα. ἔτίισα Ἢ Φαίνεται λθλοιρ : ΚῊ οι 

βυθμοις αὶ τοὶ “πὲ 8 πεπλανημϑύον. τοῖς υϑι ὄξευ τὰ ἔπ χαὶ τὸς ἰαμίβοις χαὶ τὰ θα, τὰ ὁ- 

μοιοδὴ μέζα καζ (ασκό αζρισιν οἶκ ἐξεςι πολλοῖς Δἰσλαμξανφν, μέδοις ἡ ῥυθιιοῖς Ως 

ποιήσάς, δον, αὐαϊκη μϑυῳ «εἰ ὅχὶ τῷ αὐτῷ δ χήματος. τοῖς δ κελοποιοῖς ἔξες! πολλὰ μέζξα ὺ 

ῥβύθμοις εἰς μίαν ἐμιβϑιήν «ἴθ ζοδον. ὡςθ᾽ οἱ ἐ νϑὺ τὰ μονὸ μεδα σεζωτίδώτες, ὅτὸμ διδαίπτωσι τὸς 

οἤγριοτοῖς κώλοις : Ἄμ ϑμθο σας δίδοτε ὀυδως αζρ χέοισι Ὁ ὁ ἀφανίζοισι αἰοὼ ἀχρίβψαν τῷ 

μὲ ἐζου" χαὶ ὅτὸμ Τὰς αἰξεόδοις μεγέθ4 πὲ γαῖ ρήματι ποικίλας ποιῶσιν, εἰς ληνϑζευ ἐμβοίεσι 

ἢ ̓γμδῥυυ. οἱ ὃ ̓μιβοποιοὶ, συμμέζοις φ: φροφας ἐργαζοκῶνοι, κα χ) κώλων ἑ ἑκαίςου πάλιν 

αν ὑντων καὶ αἰομιοίων ϑιληλοιφ, αϑομκοίφες τε ὃ αγίσως ποιούνδιοι ἜΣ διαιρέσῴο, τ ἄμφω 

(ὔπι σῴκ ἐῶντες ἡμας φμοήδῃ αλῆληψιν λαβῴνβυθμοί, πολλζωὼ πἰωὼὺ πρὸς πὸς λθορις 6: 

μμοίότηται κατασκδι αι οεσιν οὖν τοῖς μέλεσιν. ἔνεςΐ τε. ε ὃ ϑοπικῶν χαὴ ξένων χαὶ γλωπῇηματι- 

'κῶν κὸ ὁ λ λων τ ποιντικῶν ὀνομείτων »δρόντων οἱ οὖν τοῖς πορήμκαισι, μεη δὲν ἡτῆϊον αὐτὰ Φα!- 

γέοϑαι λόγῳ ἜΣ ΤΣ μηδεὶς: ἢ αἰ ασολαμβανέτω με ἀγνοῦν οι κακία, ποιήμκαΐος 

ὶ χαυλϑυ μη λοχϑείδα δόχει Γτὶς 66) μηδὲ καζαγινωσκότω μου ζιπίω πἰὼ αμαϑίαν, ὡς 

ἄρα ἐγὼ "κα χίαγινὰ εἰν ρεταὶς ζῳῆω ποιημκατων,ἢ λόγων" ὡς δὲ αἰξιωῖ δεαιρᾷν χϑρ αὅτοις 

τὰ ἀσουδοῖα, Ἐπὸ ΤῊ μηδενὸς αἰξίων, ἀκούσας μαϑετω. ἐγὼ τῷ λόχου τὸν κδὺ, ἰδιώτδω ὅλε- 

ξάυϑυος ὀγτοι, τὸν ἀδολέοίωυ᾽ ζοῦτον λέγω καὶ χαὶ Φλύαρον" τὸν, πολιτίχϑν, οὐ ᾧ πολὺ Ὁ κατε- 

σκά γα σχκένον 65) κα Ἂ ἔντεχνον δ (ι κδὸ αὐ Τὴ" ποιητῶν δμϑιον ἡ οίσκω πα φλυάρῳ καὶ ἡ ἀδὸ- 
λέοη, λωτος Ὁ 3} ἐὐΐθ τίμα ἢ ὃ τί δ), αἢ χὰ κατεσκά ἀσμένῳ οὐτέλθῳ, ζίλου καὶ χίθαρον 

δῆς λιτήδοντυζγούᾳν οἶδμα. εἰ μϑὺ δζίυ δα Φόρου παξοϑη)θείας Τ᾽ λόγων ὁ ἑκάτερος 

ἐτύχομεν, ἀχόλουϑοι ζῶ δὰ χα ἡ ΤῊ! ποιημαίτων ἃ Οὐτοιςς ξοικεν Ὡς. οἰ Φόροις ὃν όμίαισι καλῷ ὁ Ἢ 

κούτερον. Ὁ. 3 ὃ πε «σου δαῖιος κα ὁ μηδενὸς ̓αξιος καλήται Ὅ ΠΡ δὺ οὡεῦρτοι τὶ τίς τὰ 

ἡ ἐοιχότα τωκαλῷ λόγω ποιήματα, καλᾷὰ ἡορύῳ ς τὰ ἢ ; το μεϑηρῷ, πονηροὶ» συσὲν 

ἴσο τῆς τῷ λόγου ὁμοφδείας ζα ρα. Ἥσνϑιος. κωλύσά Ὑ» σοτὲν καὶ τῆς ὀνοκκασίας ὁμμοιό- 

τὴς ζ' Δ ᾳφόῤων ζω ῆονϑδύη ποραγμάτων,τίω ἑκατέρου φύσιν ὁρᾶν. αἱ -πἰϑεΐζυτων 

μδὺ ὀδις. ὧν ὃ ̓αερυλεμάω τὰ πἰδαδείγματα θεὶς, ̓ ὐτεῖ καταχλείίο» πὸ πον λόγον. οκ αϑὺ 

ἱοηγί! ΗαἰἸσαγμ οι ΤΟμλα5 αἰτοῦ. ΟἾ ὙΠ] 
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ΞΣ ΔΙΟΝ ἀλὶ. Ππ  ΞΎΝ Θ. ΦΝΌΝ. 
» σερπόν.. ἕν μϑὺ δ Οὔτ κῶλον. ἕτερον δὲ, Χώρον ἀν ὕληεντα- ἔλα Πὸν πε πὸ πῷ»- 
" πέρρυ χαὶ, δἴχα τέμον τὸν φἤχον. τρίτον δὲ ζυὴ, Ξδὲ ἀχριας- ᾿ἔδαῆον κωλῃ χομμια-: ᾿ 

» ὅων. -ἢ οἱ ̓ Αϑζούη Πεφεαδὲ δῖον ὑφορίβόν' δον 7,2. ἡμμιρίχων δύο συϊκείκδιον, ἡ τοῖς τη ι 

» πέρφις ΘΔ ἐο ιν 8:. ἔπειτα Ὁ τελάυταῖον,-ὅ ὃ οἱ (ἰοτοίο μάλιςα Κύδετ οἰκήων, ὃς κτήσατῃ, Ι 

“δος Οδυοσειςς «ἀτελῆ ἢ «δὲ ποιοιεῦ τὸ “ον πιϑάτον σἴχον, τῷ δὲ τεταίρτου τῇ ἢ πσϑος ϑύκη τίω ἀ- Τ᾿, 

" χρίβ4αν ἀφηρημϑμον. ἔπειτ᾽ αὖϑις, Τὸν δὲ ἀρ οὐὴαπεηδόμῳ ἀρ ΚΙ: ἐσειυεκϑές, } ΐ 

“Ὁ σε σὲ ζοῦτο τῶ «χω . -ἔγθι οἱ αὐλὴ ὙΨψνλὴ δέδιιιτο.- δλίύισον τϑζοῦτο τῶ “προτέρῳ. ἢ 

χάπειτα ὁ ἑξῆς γοῖς τον ς οὖν κώλοις πε ὁ χϑμμασι λεγόνϑμον. Ἐχιϑεὶς γῦ, ̓ οθικέηη 
-} χύρῳ-» πάλιν ἐποίσᾳ, Καλή τε μεγάλη τε- οβεαιχύτερον κωλᾷ χομμαπίον. εἶτα- «δ, 

δρομος- ὄνομα καθ᾿ ἑ ἑαυτὸ νοιωῦ τίνα. ἔχον. εἴθ᾽ ἑξῆς τὰ να πϑτον κατασκάυα ζὲ (πον. τίγϑι 

- δὲ! Τ μιρκύγᾳν τὸν λόγϑν; ἐκ ὃ “ ποιήσεως Φ ἰαμβικὴς χὰ Εὐραπιδὸυ Ὡωπῖ Ὦ, 9} 

» πατεὶς ἰὼ Πέλοψ ὀφάζεται, Χάρ' - διωσδῶν ἃ ἀθα ζυύτου κῶλον. - ὅ6}ε σπτέζον΄ δες 
“ μέρων Αρκάδων Ἐμᾷα]ά44ς"-Ὁ δεύτερον μέγοι τόδε. - ἔνθεν ἀὔχομαι δλύος: ἐν 

» πὰ «ϑὺ πσούτεροι, μείζονα " οἴχου" ̓Ὁὐπ δὲ,ἐλαῆον. ᾿Αὔγη ὙΡ Αλέε “παῖς με τα 
.- ρῳ Ἴίκτει λα ϑραίως᾽ ἩΕακλά. "ἰῷ, ̓ Οῦτο,. ξεκιύοισ) ὁ ὁξ9ς Πα ρϑό ον. σεθξτερ) αὖ- ̓ 

» τῶν οἴχῳ συμμιέξού υϑυον. εἶτ᾽ αὖϑις ἕ ἔτερον εἴχου τεέλαιῆον χαὶ σἤχου μεϊζον, τα ματι 

- τερ ὠδίνων ἐμέω᾽ Έλυσεν Εἰλείθυα.- αἱ τὰ ἕξῃς Οὐύτοις τ ϑα πλύήσια. ον δὲ τὴς μές. 

"λικῆς τὰ Σ μκφνίδφα, Ὁῦτα. γέγραπῆαι ὃ Ὄ χῷ ̓Δ[θφολας οὐχ. ὧν Αἰδιςοφαϊνυς ἢ ὀιο τὶς χας, 

τεσκάασε κώλων, δλλ᾽ ὧνὸ ὁ πεζὸς λόγο ἀπαρτεῖ. πσξϑςεγε 5 ̓ᾧ μέλφκαὶ Δυαγίνωσκε Ὁ :" 

παχτ "Δ ατολας, χα) ν 45] ὅτι λήσεται σε ὁ ὁ ῥυθμὸς τῆς φδῆς, καὶ οὐχ ἕξζᾷς συμβόκῷ οὐπεῖ 

φροφάω, ὅτε λῤτιφροφξὺ, ὅτ᾽ ἐπωδὸν" διλλὼ φαμγήσεται σοι λόγος ὅτωι διφφύμ ὦ ἔσι ̓ Ὡιὰ 

Ὁ πελαγϑῖς φερουδίη Δόνάν,ζς ε ἑαυτῆς Ὄἰποδυρονδίη τύχας; Ὅπε λάρνακι ο» δε δειλέᾳ, 

- ἀνεμωος βρέμν πγέων' καηϑείσαι δὲ: λίμνα δείμαῖι ἔρῴπεν, ὅτ᾽ ἀδιαίταισι παρᾷοῆς. ἀμφί τε 

“ Περσζβλρες φίλαν ,χέεοι εἶπεν τε ὦ ὁ πέχρον,δῇ Ὁ ἐγώ πόνον. σὺ σὴ αὖτε γαιλουσζευῷ ἢ γτοδα 

» χγώοσεις Ον ἀτερπεὶ ἐδωώμαιτι "λαλχεογόμφῳ δε: γυκζιλαιμπεῖ,. κυαγείω τε δγόφῳ. τὸ δ᾽, 

» αὐνδλέαν διαῖρῦς τεαὺ κόμὸν ξαλείαν παειόγζος κύμαΐο ἐ ὅκ ὀδέγήο, ἐκ) ὀύξιιου φϑογίων. “ ἥ 

. φυρέᾳ χείρϑιος ον χλανίϑδι πσοόσωπον και 29ν.Εἰ δὲ τοί δῳὸν τὸ αὐ γε διάνον ζεῦ, χα κεν μιδι  ῥημῇν 

» λεπηογὺ ὑπεῖχες ὅας. κέλομαι, δδε βκραμθδπών ἢ πόντος, ἀὑδέτω ἀϊμέξον κακόν. μάταιος. 

» (ωλία δὲ τίς φανείη, 240 πάτερ, οὐκ σέο" Τί δὴ λερίαλέονε ἔπος ἀὔχομαι τεκ)όφι ὁ θίχας μοι, δ 

Οιαῦτα δ: τὰ ὁ ὅμοια, τοῖς Κοιλοις Ὕθγθιφ μέϑα χαὺ μέλη, ΟΣ ζω) τομῆρα ζς οἡτίας αξ3 Ϊ 

» πρρορήπαι σοι. τῦϑ' ἕξφς δῶρον ἡμέτερον, ὦ Ῥοῦφε,πολλεῖν δὐτάξιον ἀιδών; εἰ βουληϑείης ο “᾿ 

ταῖς χερσί τε αὐτὰ ὁ σοδυεχῶς, ρα ἀὰ ὀῆλο τῦυπϑύυ χονσίκιον, ἔχῳν, χα , στευαισχὴν αὖ Ἢ 

ν ΧΑθ᾿ ἡ ἡμέραν γυμνασίαις. ΘῈ ὠταρον τὸ πο ϑαπέλματα τ. τεχν γωῖν 661 δῴοις΄ ὀἀύτα 

.» γιᾳταξ ποιῆσται Οις ζουλομένουις δἴγα μελέτης τὲ χαὶ γυμνασίας, δλ Ἐχὶ" τοῖς 5 ποιᾷν χα χαὶ 

»» χοπαϑειῖν χεῖται ἢ ἢ ασουδοῆα ἐ1) τοι ἱ οἰ δαπέλματα χαὶ λόγου αἶα," φαῦλα χαὶ ἀἄγφνφᾳ. 

πὐνν 



ΑΥΝΙ 

: 31 

ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΆΑΡΝΑΣΕΩΣΡ 
Ν ὲ ΠΕ ΧΟ ΝΙΡΈΕΙ 

᾿ Περὶ Υ πϑρμηγυεικῶν. ὡ 

Ί. ᾿ ἊΣ Ἵ ᾿ .“ ΜΟΑΨΥ ΟΣ » » ᾿ δι 
ἴ».-ἰ ΠΣ ΞΊΖΞΞΕ: Αὐηγνξὰς ἀὕρηκα αϑὺ χα; δώρονϑεαΐν εἰς ὁὐάπειυσιν λυ αΐξὰ 
ΝΕΖΞ 8 Ρ ΞΕυ Αἰ σ.. “ ͵ .ο κ ΕΠ ἢ ς , Χ : 
[ ὸ τ- ἃ τὸν Εἰον μειζόνων το δοιδιδὸνδρη,ωὼς που ο [Πλάτων φησιν, οἰ-- 

3 (Ὁ ““" Δ΄ -5 ᾽ 

ἕ ἢ κτειραύτων τὰν ϑεῶν Ὁ΄ δύ, ϑεύπειον ἔχτίπονον τος. σεευή- 

δὴ ἢ ἔϑησαν δὲκἰ ποὸ αὐ, ϑεϑπων σοφών,κα τεςαάϑησὸω ὃ «ἰ πσὸ πό-- 
ζ 

ἈΝΕ 

“οὐδ᾽ 

Ἂν 

ΝᾺ 

Π Ϊ ΞΩΕ 
Ἧς 29 ἡ ΝΣ 

4) ) ἢ [5 να. ν 

ἘΝ ἕν ἢ 1 Ξ Ἔν ἀ εαν ἜΈΣΙ ὃ ͵ 
δ Ἐπ ΞῊΙ "4 λεὼν Κοινη Χϑίνῳ δογμκατιί, Εις πέριν χα, ψυχαγωγίαν τυ πα- 

δε. 
τπτ, ὟΝ ἐπ οόντων. στευπέλάα ἢ ἡ εἰς (ς πϑρηγύρᾳς δλλήλων, το ϑοὶ μδὺ 

5" τὰν ̓πλοισίων, δουπόύαι χρημάτων ἶρὰ δὲ τυ. ρχόντων, 

ἐ χόσμιος «θὰ τίω πϑρήγνειν, χα τὴν δχιτηδείων ἀπορία. οἱ 

: ἐπ δδ δὲ ἀθληταὶ τῇ βωμή τ Θ᾽, κάτων κοσμοῦσι τπἰωὺ πϑρύγυξιν, 

ὅσοι γὲ δὴ Μουσῶν ἡ Απόλλωνος ὁπα δὸὶ, τῇ μοισικῆ τῇ παρ ἑαυτῶν. αἰδρι΄ δὴ τὐδὶ λό- 

γϑὺς ἐασουδαχϑτι, χαὶ σύμσπθυτα τὸν ἑαυ βίον αὐατεθ4χότι ζυύτοις, ωρέποι αὐ, οἶμαι, τοῖς 

Φιούτοις Ἄθηϑις χοσμκήν “αἰῶ πϑρήγυθαν, τέχνη μετιόνιι τὸν λόοον ἕ ὡς μὴ χκ ζις πολλοὺς εἴη 

2[ γοόμϑρος. φέρε δῶ εἰς αῷτο, ὦ Ἔχέχρῳτες, λέγωμϑῳ (οι, ὥς. εἴ» ὁδού τινος ἀςιβοιξ 

πῖς πολλοῖς ἡγεμόνες γινόυϑμοι, ὦ παλαι ΟΝ ΤῊ πατέρων τὴς ἡμεδαστῆς (οφίας Ὡδα- 

λαβόντες ἔχουϑιυ" ἐχεῖνοι δὲ, χαὶ οἱ ἐτι ζούτων δύωπεροι; παρ Ἑρμούτε καὶ Μουσῶν λαξάν : 

20 σὸν,Ὁ μεῖον ἢ ὁ Ασκραῖος ποιμιζων ποίησιν -ἰϑδὰ ἶν αὐτῶν Τύτων ἐν ῷ Ἑλικῶνι. ἴϑι 

ἴυ στεὼ τέχνη ὅτωςὶ μετιὼν ποις λόγϑες᾽ ϑεὸς »ϑύ γέ που πόρτως πασης ἡσπινοςοιὦ πϑρηγύ- 

ξως ἡγεμὼν χαὶ ἐπώνυμος" δή, Ολυμπίων ϑῥ, Ολύμπιος Ζάς ὕγ ἢ Ὁ οὐ Π|υϑο;, Αἰ πόλλων. 

Ξρχὴ μϑὺ δὴ τῷ λόχου τῶδε, Ὁ γεδ,δοίις ποτ᾽ αὐ ἡ, ἔπαινος ἡμῖν ϑμέοϑω, ὡς αἷρ πσξεσωπεῖον, 

ἡ τηλαυγὲς παδοχείνϑυος τῷ λόγϑυ, ἐπαινέσᾳς ἢ τὸ ΤΥ πα οφόντων ᾧ ϑεῷ" εἰ μδὺ Ζόις,,τις, 

ασιλάϊς ϑεων, τι ἢ ὅλων δημεαροος᾽ εἰ δὲ ̓Απόλλων, ὅτι μουσικῆς ἀὑρετῆς, ὅτι ὁ αὐτὸς ἡλίῳ: 

ἴλίος 5 πϑώτων πᾶσιν ἀγαθῶν αἰτίος" εἰ Ἡδακλῦς,ὁτί Διὸς, ὦ ὦ παρέοε τωΐβίῳ.καὶ γεδὸν ὃ 

τῦπος συμπληρω ϑήσεται δξ ὧν ἕκαςος ἢ ἀὗρο," παρέσχε τοῖς αὐ, ϑοφποις. τῷ ξξφγεῖ ᾿ 

ΟΥ̓ Σ 

ΞᾺ Ν 22 Ἅ Νῇ π “ἰὴ ων ΑΝ Ἢ 
- Ν 

ζι 

8. , 

υποϑάσιξ: 

“ἢ 

ι ὃ ζ-- 
«ς λ Ἄς Ἷ ε ͵7 ε , ἕ ͵ὔ 2 »"μ 4 ͵7 ν  ΥΣ 

τα ως μιῇ τὸ ὄπιοντος ο Ἄφορς0 πσξοαγων μείζων γίγνοιτο. ἐφεξῆς Ὀχτέναι 5} τ' ἔπαινον 
ἢ ͵ 6 7 πῃ, ἥ τῶν λ ͵ ΤΉ ΚΩΣ Μξιν. σον κα ΩΝ Δ ΕΑ 

ὃ πύλεως ον ἡ ἡ πϑρήγνολς" αὐθα θέσεως αὐτῆς, αὐξὰ γυέσεως᾽ οὖν ᾧ, τίς ὁ κτίφης )εὸς ἢ ἥρω, 
Πλν "5 2 δον δὲ γλν ᾿ Ε ὑχον "9 ἥ 3. 2 5 ς ἊΣ 

ὺ εἴτι ἔχάς πόξὶ ἀυτύ εἰπειν" εἰ τί πέσξακται τῇ πολέ ἡ: πολέμοις, ἢ ἐπι εἰρζωύης. “ δμὸσά 5 

γι " ͵ ἃ ΓΗΝΑ͂Ι ΜΕΝ, ͵ ον ΤΗΝ στὴν 
ὁ αἰϑα μεγέ)οις λέγήν»εἰ μεγοιλη ἢ σίλάχρ φυγοτί καλλά ὄχ Φέρφυσοι,0ΤΙ Εἰ χ) σχαχρ φυγθενχ αν - 
ἢ αὐ ΛΩΝ “ Τ τ δὴ ͵7 7 9 ζ ν 3 ᾿ δ Ἷ 

να μίει ἰσουταὶ ταὴς μεγοίλος ὁ πἴξὶ κόσμον, δ ἱερεῖν, ἢ ἢ οὖ ὑποις αγαημιουτων, δημοσίων 
᾿ »ς ςε ς ε 7 Σ 3 

ηἰκοδοιιη κώτων ἰδιωτικῶν, ὡς πϑ τὸ Ηφδὸτος πεντύροφα ἑξόροφα φησιν (ἢ) ὡ)Βαζυλαΐ- 
γ Ε ἊΣ ͵ » λ ᾽λ [ 1ι-: » “ λ Ἷ 5..ἢ ι λ »“» 

"" ον ποτα μος ἡ μέγας," καϑοιο 99} συμβόνονϑμος τοῖς -ϑοικϑύσι του γωρων. εἰ ὃ δηχαμυ- 

Ἐς εἴη λερθυϑρυος τις πἶξι τῆς πούλεως,οὕτω μδὺ αὐ χαὶ πολλζὼ γλυκύτητα ἔχοι ὁ λόγος. λε- 

“ ..}2 ᾽ φὰς Ὁ ιν ἡδς » » 19. 9 πες: ΕΣ ἢ 

χτέον 5 ἐχὶ Ουτοις χαὶ αἷξὰ αὐτῷ πὸ συγῶνγος, τίς ρχὴ αὶ κατάςαισις αὐτῷ, ἢ ἐφ οἱφτίσιν ἐτε- 

ἢ 2 “" - “, ᾿ τ ΕῚ “Ἢ ᾽ Κι 6 Ρρ ι 

"εἰ πε μῦϑος τίς εἴη, ἢ τί ϑηνο ὍὌρχοον. Ὁ» Ούτῳ ὃ νόμϑιος "μὴ απλως παρέλθης τὸν 
ν 3 ᾽ ὌΝ Δὲ Ψ τὸ ᾽ 2 ͵Τ ΩἿ ͵7 - 

ὕπον, ὄνλὰ τῦϑα βϑλᾷν χρὴ αυδϑς ὧις ὀηλοῖς αὐγώνας. τϑτο σι, ἀὐπορησᾷς ὦ 2ϑγώ, δ[.46 
τ ᾳΕὦ -" » ᾽ 2 « » ͵ Δ ΘΡΧ ἢ 

Ὥστ χαιρθ τὐβοιβόννων' εἰ νϑν σοϑς ἔαρ ἀλγϑιτο, ὅτι τῷ τῶ συμμέξοτάτῳ “σϑ9ς ἐκουτεθο 
Σ 5» ᾿ “ « ΕἸ τ- 3 ἰῷ ἢ ὦ "“" ᾽ 3.5.5 "4 “ 

εἰ δὲ οὐ χφμῶνι, ὅτι ο» ο ῤρωμϑμεςάτῳ κ ὀυδρφοταάτῳ ὡς δὺ εἴποι ἀις,χαιρῷ" εἰ δὴ ον δερᾷ, οτί 
3 Υ Ἣ; ! Υ λε ᾽ "Ὁ “ Ν ᾿ 

παοὺς ἄσκησιν χαὶ ϑεωοίαν “ἀθϑεωμϑύων κατεςα ϑη,κχαὶ ὅτι ἔλεχος τῆς “σξραιρέσεως, κἡ μή 
" ν᾿ τα “ ᾽ » αὶ ἈΝ 3 Υ͂ .“ τῇ 

Ὑν ΤΩ ἀθλητῶν, ζους δεωρϑώςς ἀγωνίζεα. ἔχοις δὲ αὐ ἡ) Ὁ φθινόπωρον ἐπα νάν, κ᾽, Τί Ἔσο 
“ “ » ) Ἶ λ ᾽ ͵ ͵7 

συϊκομιδὴς ΤΊ καρπῶν; χαὶ Ἔτὸ τῷ ἨδῊ πεύξοϑαι ἴους δυ,ϑρώποις ΤΜ πόνων. σχ9-- 
“ “ Ὁ Ῥ΄’ ν δῶν, 5 Ἀ λ Α λ ᾽ 

πειοϑαι δὲ χαὶ τὸν “ὁό πον τῆς Δ αϑίσεως τῷ ἀγῶνος δεῖ" εἰ νϑν μιουσιχϑς χει Ὑυμψιχθο εἴη, 
ἢ, ΠΣ Ε -“" ει} ͵ λ ὦ 

77| πελεωώτατος ὁ ἀγών, χαὶ δμενδεὲως χέκραμϑμος χαὶ ρωμή (ῳ μάτων » ἴφ! καλλιφωνια, 
ΕΝ -“ “ “" “᾿ ) ἣ « λ λ « ᾽ ἴω 

14) τοῖς λοίποις μέρεσι τῆς μιοιϊσεκὴ ς᾽ Εἰ : γύμνιχϑς » 07] τίω μοισικὴν ὡς οχϑυλωνουσαν 



λίξις. 

Φ Ρ 

σι Υἢ 

ὑποῖεσις. 

4 ΑἸΟΝΥΣ. ΑΛΙΚΑΡ ΝΑ ΣΈΩΣ 
ΠΝ χω παρητήσοιτο, τὺ δὲ ῥώμάυ ΤΙ] μάτων παρέλαξε' χαὶ ὅτι ὁ ζῴπος τῆς ἀ-ἰ 

γωνίας γολσιμος κσϑϑς πἰωὼ αἰδρείαν᾽ πίω οὖν τοῖς πολέμοις. μι παρέργως. δὲ μηδὲ αὖ- 

τὸν τὸν ν "Ὁ παρέλθης ὁ ὅςτις εἶν σστῖ ΤῊ οὐ ζύτῳ λυόνϑρος πορήσάςε ἔπαγνου. πίω 

μϑὺ δριῶῦ, ὁ ὁ7| ἱερὰ Διὸς, καὶ Τ| ἡ φεῦτι χαὶ τρεσθυτείτη Ὅφὴ ΑἿΜ λόϑεύπων, οἱ χα δῆ 

ον ἄφωνος, διά, ὯΙ Ὑ ἐφθέγξατο ποτε ο» Δωδώνῃ. εἰ δὲ ἐλαια, ὅ7ι ἱεροὶ τῆς ᾿Αϑηναξ, καὶ 

ὅτι ἀχος πόνων, χαὶ ὅτι τὰ ὥσπαια Ἔἰπὸ Οὐύτου αὖ 55. 1. Ὁ αἰέλεσαν οἱ παλαηοὶ, χαὶ ὁτί τῆς 

νίκης ζοὗτο σύμβολον Φ φυτὸν, καὶ ὁ ἡ Αὐϑζωυὰ Ούτῳ φεῦτῳ ἐςέψατο "κύσαι τὸν Πο- ἢ 

σειδῶνα, καὶ ὅ| οἰκειότατον τοῖς ἀγωνιζουϑύοις" τὰ ΣῈ γυμνάσια, “. τῷ ἐλαίου ϑζχπο-. 

νήταν" χαὶ ὁΤί σεεναγωνίξεται τσδϑς τὸν Δθοον, δὶ οὗ πϑρηγύρᾳς εὐ κυ τὰ τέων δοίφνζων 

ὃ . ἐρᾷς, ὅτι χαὶ ἱεοφὶ τῷ ̓ Απόλλωνος, καὶ μαλίιχον Φ Φυτύν. εἰ 5. (ουλῴ καὶ τὸ μεύδυἐ ἐφά- 

πῆοϑει τὸ «ἴϑε τῆς δαφνης, Οτοὶ ζὐτὸ σοὶ ἄπο όπου εἴη αὐ εἰρηυϑύον. ὁ ὁμοίως Ἄ τὶ ἕτερ 

εἰ ἐπείη, δὶ δ] οἱκαρποὶ Δημητειακοὶ, ἢ γ΄ πίςεως. ἀὐπορησῳ; δὲ ποὺ χαὶ πὖξὶ Ούτων ἐ ἑκάςου. 

Οέκ ἔξω δὲ φιλο μίας συἰϑὲ τὸ ἡ φἰθαξαλῴ, τὸ τὸν φέφανον ασδὸς οι 75  ϑηλοις. ὁδέσοι 

τῷ πϑωτὸς λόγου οἷονεὶ χολοφὼν ἐπήϑω τῷ βασιλέως ἐ' ἐπε αήνοσ ̓χαὶ ὅτί τῷ ὁδι ἀγωνοῦε- 

τῆς πότων ἀγώνων,ὁ πίω εἰρξύξω φρυτθμάυων, δὶ ἐὡ χαὶ οι α ἀγῶνας Ἰαττελῷ οἷ οἷόν τε. 8 

δὲ τίνες χαὶ ἴοις Ὡἰ ας ζις ἀγῶνας ἐπήνεσαν,εἰ ἄρᾳ ἐνδοζοί τινὲς οὗτοι ὅτι χαὺ οὖν θήλοις, Ἷ 

“σοϑτερον δυόνϑυοι χθίσιμοι, χαὶ ον ἕούτοις δι ᾿φιλοτίμώτατοι. εἰ δὲ μὴ λδα ἐχέραρες ; 

σφύτεορι, ὃ οΤὶ πον τῆς φιλοί μίας  αὐθὶ πίω παποίδα, γμεγίφη Ὁ ἡ Πρνικωτάτη. "5 λέ- ᾿ 

ξις ΘΑΝῊ »ϑὺ, χτ' πίω ἐκοίςων φύσιν ἢ βου ΔΉ ΩΝ εἰ3 δὴ χρατεῖν γε ἡ πίω ἐμάω γνωμέω, φ 

μμονδξοτον ζαιύτέωυ συμβουλέσαιμ' αὖ ἐξ, δλλα ποικίλξωο κα βιμημένδι τὰ αἰ ἢ 

φἥεία. “σδϑάγϑντα, το ἢ ̓ οὖ ὀῤτϑέτοις πὲ χαὶ παιϑα σώσεσιι Ἰσοκραύοις, τὰ τὰ ὃ ̓διηρηῆροις. (2. 

πἴω γὴ τίὺ ὁδὸν καὴ τὸν τῷ ἡμεϑουποῦ, χορ οη ἡγεμόνα. πὲ χαὶ τχφρυφαῖον οἶδα μετιόγτα, ὡς Ε ἐπος. 

εἰπεῖν, ἢ ον τοῖς πλείροις' Εἰ ἰ μη πσδϑς εἰδὸς γραφῷ τὶ πορούλετο. ἑκαςης δὲ ἰδέας, ξοικεν Ἷ 

ἘΣ τὰ ̓ἀφορμάμ. δὲ! ἢ τοῖς νοήμασιν ἐπαχολουθοῦσαν ὼ τίω ἐρμάιυείαν ἐπα γήν' οἷα. τὸ ἂρ, 

ἀφηγημαιτίκο χα μου τινὸς ἐχθιδνα, ἀφελῶς κὐρϑαγονζα; ὃ ὅσαι ὃ «ἴξε βασιλέων Ἀϑοα , 

σεμνγαΐς" δ ὅσα. ̓αἶξὶ αὐ δα βολωὺ καὶ συϊκρίσεων, πολίιικῶς. εἰ μῆαρᾳ ηἰς ποξϑς πίω αὐξίαν ̓ ς, 

ἴα ἰδέαν λθηϑυ Δ ᾧ πϑύτων ἐν λοι Ἐχιδιφκικώτερον δὲ ὃ πσδοφρηνϑμον χαὶ δημα πο ἡ 

πέςξερον. “ΠΝ 

Μέϑοδος γαμηλίων. ' 

- Μο ἡ «δὺ κὖ περπυὸν, αὐτὸν ππιρόντα χαὶ συϊχορδύοντα καὶ αὐαξακγε 

ὯΝ Ἔ (δ) τα μεεζα σῃ τῆς φίλης ἐμοϊκεφλιλο,ὑμνῷ τε χα γλϑυμιήντ τ μικρὸν ὗφε 

Ρ ἔς τε Ἐλιπελεαδησο δον γαΐμιον, χα ἀδν )ὲ τὸν ὑυϑύαιον τὸ τὰ ὈλῚ τοῖς γα 

ὃς ΚΟ ΣΩ, τω λέγεοϑεψ. ἐπεὶ ὃ ἔοικε δεσμὸς οὗν Ωὗντε ὁ ασξὸς τοῖς λόγοις ὃ 

ἷ τῇ Ὁ παιδθοςτῇ παρούσῃ, διαιρν ἡμαῖξ τοῖς σώμασι αὶ τοῖς τόποις ἀπ᾿ α 

ἡ λήλων" μὴ 7: δ ταῖς ψυχαῖς, τε τοὺ Δι σι λέσεσι, χαὶ εὐνοίαις ταῖς ἐ 

αὐταῖς χωφιαϑείη δι ποτε δλλ δΐίυ ἔσω σοι ὡς εὖ ἴι δῶρον παρ ἐμοῦ εἰς σευ τέλφαι τε 
χϑσχκον Τὴν γάεον, ζ μηδὲ Τὴν «ἜΣ Ούτων εἰωβότων λέγεσθαι μηδὲ αὐτῶν ἀπείρως 
." εἶπ: δξίυ αὐτὸς χαὶ “ὦ θὰ σεαυτο φυλοίηᾳν βούλοιο » εἴτε τα ἑτέρῳ τινὶ ζούτον ὯΝ ἢ 

νι: τίνα εἰς χάφι δαν σεἐυφεφέρφν. ζάᾷχα μὺ δζευ χα! αὑτὸς ηδὴ ποτὲ καὶ ὀιλοτε τσφϑανέχρο 

οὖν τοῖς τοιούτοις ΤΥ] λόγων, ὁπονίκα κομιδὴ νέος ὧν παρ ἔμοι πίω πορ τέων ὁδὸν 1. 

εἰν τηνε τε δα γράφων χα, γ συ αρ φῶν γυμγασματά τε ἴα! Ῥἀσκημαζα τὴ τῆς βητορα- 

κῆφ, χαὶ δὴ τῷ ἡ ὡς Ξισ4ς οὕτω λεγοεθας, χα Ούτων τὰ ΕΣ τον αὖξϑὶ ἀυτοπι γάμου “θγθν σούς 

τείνοντοι, καὶ πἰὼ πσοἡξοπὴν τίω εἰς αὐζαᾳ. ᾿πξοκεχείρηται γϑο ο» τοῖς καίλιςτι χ Σ πούτο σῦϑ 
πϑλύτων τοῖς γεωτέροις εἰς γφαφάωο, Εἰ γαμκηπέον. 9 πόρρω ἢ ̓ουήοϊε νμῦ ὁ ὑφ ̓ημδι ἀσξοχάςς 

εἰζόμῥ Ὕθλος τῆς τὖϑὶ ἄς τοιαύζ ἰδέας λυ λόγων ϑηραδ, αμέλά γέ τοι στ οὲ τούτοις οἷς 

που χαὶ οὖν ταῖς ϑέσεσιν ἰπὸ ϑεων, χαὶ ὅτι ὅτοι οἱ ἀύρφόντες χα! ἡ δείξαγτες ζις 5 γάμοις Οἱϊς 

αἰ, ϑ5- 



ΤΈΧΝΗ. ᾿ ᾿ 

αἰ 9. Φορα) ἐπαάξουϑυ τῆς ον τοῖς αν, ϑρϑποις μίξεως χαὶ χϑινωνίας, ὅτι τὰ μϑὺ, ἑπλιῶς 
χαὶ ὡς ἔτυχε μίγνυται" ὁ ἢ αὐ, ϑοφπος, τάξιν ὠμὰ νόμον ὀξάζρε τῷ γάμου, Οέκ ἀγεληδὸν « 

δίκην ϑηρίων Ἐχιφέπων μίγνυαϑαι, δινιὰ σύμμιξιν χαὶ κοινωγίαν διυοῖν τοῖν “σδοςφορωτατοιν « 

εἰς ἄπόυτα τὸν Εἰον μεμηγθμηυϑμος" -» ᾧ ὅτι τῷ μϑὲ ϑηειωδὸις χαὶ πεπλανηυϑύου βίου ἀ- « 

πηρλάγησαν,Είον ὃ ἥμερον ἢ τεταγμένον ἔογον οὰ πῷ γάμου" ἃ ὅτι ϑγητὸν ον γε Ὁ α᾽,ϑ6φ- 

πὶ ιον, οὐν τῆς μίξεως ἡ κοινωνίας τῷ γοίμου αϑούνατον γέχϑνεν ον τῆς λα δοχῆς τὴν Ὥπγι- 

γουϑύων, ὡς εἷρ φῶς ὀραπῆσνϑρον αὶ Δ φυνϑύον ἢ τοῖς ἐχεγενουϑμοις, τῇ “γυνή σ4 τῷ αἱ, ϑοφ πε, 
ὶ μήποτε ἰποσξειγύμϑυον. ὴ τῦτον αὖ τίς εἴποι δικαίως ἔρανον καίλλίςον “ ψεοναάτων σσοδ, 

χτημοίτων τιναῖν, δι᾿ αὐτῆς “ὃ φύσεως ἢ τῷ Ἄροις. εἶτα ἐϊξετάσᾳς ὅλη ζούτοις ὅσοι τπσοοεγί- 
γέται τοῖς γεγαμκηχόσι" ποδῶτον μϑν ασδὃς δόξαν, ὅτι οὐδοξότερφι, Ὁ καΐλλιςον μέρος τῆς Ξ»ρε- 

τῆς 4 γὺς πὸ νυ γάνκον πὐρχόνϑροι καρποῦοϑαι, τέο (ϑοφροσεούζευ. ὁ ὃ γάμος, ὐθὺς καὶ 
(᾿ φρυσεεώης δόξαν πἷξ ἔζίϑησι τοῖς δι, ϑεφποις" τ οἱ τοιοῦτοι δυχοῦσι τῆς μδϑὺ ἀταίκτῷ μίξεως 
ἀπηλλαίηϑαι κτσδϑς Ἀ, μιίαν ἀφορῶν μιόνξου πζωὼ ἑαυτῷ ἕκαςος γωυαϊκαι. ἐν ὃ ζύτου ᾿ οὐ- 48 

μοτέροις ὀμαϊκη γίνεαϑει τοὺς ἀυ,ϑ69»ποις, ὃ πιςοτερφὲς δοκεῖν,» ἀὐγουφέρφες τόδε ζὰ; αὐᾷς 
πατείϑας οὐ πϑρτὶ, “ἰδ Ὁ ὡςπὸρ σικηρφι δεδωχέγαι ταῖς παπιδίσι ζες ἑαυτῶν πταδας, δὶ 
οἷς ὀμα καλγον κὴ μάλλον εἰς (ς συμξελίας τἰραλαμᾷξαύεοϑαι. ᾿ ασοϑε λύπας πὲ κὴ δὰς-- 

γερὴ τὰ ον τω βίῳ γάμος λϑησιμθτατος, κουφότεροι (ὗτα «ἰδασκά ἀζων,ὡςαἷ» ᾧορ- 

ἅ.α μεταδιδόντων ἡμὴ ταῖς ἑαυτῶν γεωαιξὶ ἢ δεςχερών, ὃ τῆς χϑινωνίας παιρηχϑροϑυ δύων. 

Ό-ν Ἄ τούτῳ χὰ τὰ ἡδέα λϑαΐκη περηγότεσοι φαϊνεοζ, μὴ αὐτῶν ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἀὐφραινουϑύων, 

Ὡδλλὰ ἐχόντων ἡ ζοεις συμιπλυνγυφάζονζοις ἢ ζους σεῤυφυφραινονϑμους παϊδιας τε γυναῖκας, 
Ὁ" ζις ὀνγοὺς συτζενάς. καὶ ἑορταὶ Ἀ καὶ πϑυηγύρᾳς “ἰὰ Οῦτο περπναὶ. ὅτι οὐ πολλοῖς γίνονται. 

δράϊκη 5 ἐν ζούτων ὧς συγ[ενείας αὐξαγεοϑαι. τὸ ὅτι εἰκ ζούτου πρεζτον μϑὺ σεευοικίαι 
Ι 

Υ “ ς »“"» Ι 

νἐλμοντο εἶτα ἡ κῶμαι » εἶτα καὶ πόλᾳς. εκ ὃ ζ..}} (χιγα μων καὶ ἡ γνῶσις πλείων, καὶ ᾿ }}} 
ὅε Ἴ εὐνσῦ " ͵ ν ͵ νὴ ᾿ ΚΝ ; 1} " 

ἡ συτ[ένφα, αἰ πϑβοοίοις. ἤδη ποὐδαϑετέον καὶ μφνηςέον καὶ οὐδόξων γαίκκον ἢ φήρχγαίων, Ἂ ᾿, " 

καὶ ὅσαι Ἔσο πότων ἀγαϑὼ ἐμετο τοῖς δύ, ϑοϑποις, καὶ ὡς ἡ στό ϑγτὴ ΤῊ δεςχερων φζὰ ᾿ : " 

γάμου" δῇ ὅτ Μενέλεως ἀϑαίναΐζος ἔμετο «μὰ τὸν “γοῖμον τῆς Ἑλένης, καὶ ὁ Πηλάὲ δὰ Ὶ ̓  

ΠῚ “ Π: Δ ς λ λ"] Ν ᾽ -»" “ ͵ ᾿ 

τὸν τῆς Θ ἐτιδὸς᾽ καὶ ὁ Αδγμτος δζο τίωυ ᾿Αλκηςῖν τὸν οὖν τῆς εἰεδδ ϑύης θείγατον διέφυ- ͵ 
᾿ 3 ΤΩ ς λ ͵ , ψ 8 τὰ Ἵ » " ΔΛ. ᾽ ͵7 

». ἐπειδὸν 5 ἱχόμεῖς αὐδχζούτων διέλθης, ἀὐχὴ χουξέον ἀγαθῶν μϑυ αἰτησιν ἐχούσῃ, 
ΡΣ ᾿»" ἢ 3 εἰς γ τ τον τὰ ᾿ ᾿ῇ 

δὶ ΤῊ. γαιῶν κωὶ τῆς “ται δὸποιϊας 9 Ὅτ Ο9ΥΓΗν δὲ κακῶν. εἶτα “λ᾿ οτυπώτεον 
Ἵ Ξ “ ς “  ε γ; ε δὴ ͵7 « λ 

λόγω, δή “οδοαγαφωνοιτα ὁποιος ἂν ο [βίος ὁ ἢ πω δὼν “Ἄμοιτο, τι τερπ᾽ότατος χρθ9ς 
εἰ γ΄ ΝΥ ς τῇ ν 1 χ9 5"ν ὁν εν ὕω ͵ Ὁ ΡᾺ ν᾿ ἦ5 ͵ ᾿ 
πτο δὼ εἰ γένοιτο ορ γΤ] 5.) ΟἽ] πον τίνα, ἐξ Ὄρχης ὀμανεαζεοϑαι αὐτὸν Ἀδα ϑηβασκάν στιν 

Ν ο εὐτοὶ 'παισῖν. εν πὅτῳ ὃ αὐαΐκη τὼ αὐαμεμγήσκᾳν ὧν ποτε καὶ αὐτὸς οὖν νεότηζι ἐποίησεν. 

Ξ ΞΟ ον 

“Ξ το Σ- 

οήδεῖα καὶ ἡ μνήμη τυ ον παισὶν ἡμῖν πεποραγίένων, καὶ στ! σο᾿οὲν ἕτερον 551 Ὁ ποιοιεῶ ἐἷξ 

“ρχῆς παλιν βεβιωκέναι. εἰ ἢ, εἰκόνα τὶς ὁρῶν ἑαυτῷ ἀνυχον ἥδεται, τὸν καὶ μὴ ἄψυχον 

Τα υτίω ὁρα,δλλὰ ̓  ἔμαψυγον. μηδὲ μίαν, δλλὰ πολλας, αὐ ὅτω τύχη. ἀπακτέον δ πάλιν ἡ 

οὐ ἱξορκῶν τίνων μνημονά. )ονζῳ ὅσοι πἰσοπαιδὼν ἀὐτύχνς, ὅσοι κακῶν οἰπέδοπαὶ ἀὕρα»- 

το, δ] τω ΑἸ χίσῃ αὐξὶϑ Αἰνείᾳ. δεῖ δ μιηδὲ τὰ πσοόσωπα τ΄ γα μοιούτων τε ἡ γαμου δύων 

“παρόναι.διλὰ ὃ τότων ἔπταινους λέγφν. ποτὲ υϑὺ δξωω ἐν φοχῆ χθήσεον ᾧ τύπῳτϑτῳ, ποτὲ 

ΡΣ τ" ὉΡ᾿ ΔΑ ΡΥ Υν ον τ ναὸ ΔΆνΕΙ 
σι λέχϑντα. ὁ Ἀ ἔπαμνος ἅπερ οὖν τοῖς ἐϊκωμίοις ἐξζ4,χαὶ τῦποι οἱ ἰΐθὶ,ὁ ἘσοΡ παποίδος, ὃ Ὄσὸ 



͵ 

36 ἌΓΟΝ ΎΣΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΈΩΣ 

τὸ σλύους, ὁ ο στὸ δὲ Φύσεως, ὁ Ὄπ τὴς ἀγωγῆς ) »ὴ ὅτ! ἴσοι καὶ ὅμοιοι ὦ ξέβοιοι ἀμφότεροι, χα ἱ 

ἐκ ζύτων πατέρων χαὶ “αξοπαπέρων χαὶ εἰ μδὺ εἰκ, τῆς αὑτῆς πατείδος, ὅτι ον» πολλοι, 

κσεϑεῳκειωυϑύοι ἑταὸ τῷ πύπου᾿ εἰ δὲ ἐκ, [αι Φόρων, ὃ 07Ι τὶ «ὑποὺ θεῶν σεευη θησαν εἰς 

πἰωὼ κοιωνίαν. εἰ δὲ δὴ αν, τῷ Κ ἀυτϑλῥοις εἰσιν, ὁτί αὔξησις τ οἰκειότης συτίενείας, ιν ξ΄ 

δΛλη γέχϑνε, ὃ δεσμὸς βεβαιότερος χαὶ ἰλυρότερος. ὑτὸῳ Ὁ Ὁ Ὀἰπὸ Ὡι ο Φύρων ̓χετηδας, Σ 

τῶν»9 δ Ὄσὸ φρατείας, ὁ Ἀ. τ ἰσὸ παιδείας, χαὶ Ῥῤμονία αὗτή τρίφη, Ὁ εἰς (αὐτὸν σὺ 

φίαν τε χαὶ λὐδρείαν πελήν, χαὶ οἵοις εἰχθς ἕουις Ἔσο ζυτων γλυέοϑαι. εἰἢ δὴ αὐτὸς ἢ 

ο ὁ γαμδιι "ὁ Ὁ τ' λόγον Φ|οευϑυος καῖξὶ ἀὐτεήζούτου πσξροιμιαφέον »ϑφιέντως, ὡςκόροι χὰ 

σοὶ ποιητέον, ὅτι ν χαὺὴ οἱ ἐροις αἱ τῳ ὶ αὐὐτδ παιδυκὰ ὁ ἘΠ Ἔπει πολὺ δή που ἄλλον “ἀὑ- 

49 τῳῦ ὡρέπει τὸ τὸν γάμον ἐπα νάν, ἢ τὰ τὰ ἑσμλῳ Ψ παιδιχο ὦ ὅτι τῷ λόγῳ χαὶ τῇ παιδεία, χαὶ ὀχ 

τόχρ ζέον, ὡφαῦρ ἥδ παξροιμιαζόρϑωον, χα ἡ σεριαιταμαντευόμῦρον αἴθ δ παίδων, ὅτ 
χέξις. χαὶ αἰὐὐους εἰκὸς Δ[ οι φερονᾷς «ἰδιπαιδείαν γενέαϑαι. λέξᾳ5 χόνποον αφῇΐ μάλλον, ἐπὶ 

Ξενοφῶντος τε ὁ Νικοςράώτα βαϊνοντα,ὀλιγαυχοῦ δὲ ὀξαιοοντα τὸν 9.9» εἰς σεμιγότηζοι εἴ ͵ 

τὰ οὐγοήμοιται ὀϑαϊκαζθι. 

᾽ Μέϑοδὸς “Πυεθλιακών. 

᾿ Χόμδϑυος δὲ σοι ζούτου ὁ Τχὶ ταῖς “δυέσεσι τῆν παίδων λερόρϑυος " 

Ἷ .95᾽ γάμῳ ὙΡ που ̓ ρεσιν ὀἀὐάβους ἀκχολουϑεῖν. ὃν χρὴ αὐτὸν τελὶ 

7) ζῦτον τὸ τὸν Οὐ εις ἐπεὶ ὟΝ ὌΡΧ ἢ τὴς γ)έσεως τῇ τῆς ἑκοίσου, ἡ ἡμέ 

᾿ς ἐφ᾿ ὃς ἐϑύετο, ὀἀὐαίκαιόν που ὀλίγα, ἀῆα χαὶ πῖϑδὶ τὴς ἡαέρας εἶπε 

ΕΥ̓͂ Ἢ ἐϊκωμιαζοντα Ὁ πσϑοφὸν, εἰ Φρα ἰδιὸν τι ἐχέ Ὡρὰ ὦ: δὴ ἶ 

“ ᾿ μέρας Ἐλισημφηνόμδμον. εἰ κῶν τῇ )ουμδωυίᾳ ,» ὅγι Ξρχῇὴ τ μηνδς 

» Ξρχὴ δ) κρατίτον, χα] 1 ἐξ ἐπὶ 1, τὰ πϑύτα" χαὶ ὁ7| ἦμισυ τὸ πϑυτὸς, ἢ Ὁ πὸδ, τ πον 

Πλάτωνα: εἰ ὃ ἐβδόμη ἢ ̓ ἕκτη» 7] ἱεραὺ (οὐ ϑεοῖν, χαὶ ὅτι ̓οιωνία, παξὸς ὃ χρέῆον χτ' δ, 

τῆς “γμέσεως. Ε' ἔχοις δὲ αὐ χαὶ ΕΘ ΉΡΕΕῚ ἀπν λέγν, ὅτι ἑεραι τὸ )λίου, οὴ ὅτι εἰχϑς Ὦχί- 

δημῷ 'ταζοιοῦτον δυέεϑαι, ἀχα 5 ἀὐεργέϊοον καὶ τὶ αἰ τῷ ἡλίου Φύσιν.. εἰ δὲ πεντε Σ 

δεχούτη εἴη, δ Τὶ χαὶ αὐτὴ τῆς ̓ Αϑέωυαξ, κα Ἶ ὅτί τέλος ο, Οὐτῳ ὁ ο κύκλος, ὦ εἰχος λὐενδεῆ! 

πίω Οιαύτίω ἐ) ἡλύεσυ τῷ αἰδρός. ὁ ὁμοίως ὃ εἰ ὀιδη τὶς ἡμέραι, ἢ τῇ ἡ ρχη ἤτω τελᾷ 

πξϑεβιαζας σὰ Ω “σδϑςὸν ϑεωρφινζαις, οὕτω πιο δι τὸν ἔπαινον ποιίοϑει. ὄχι ὃ 

τῇ ἡμέρα. τὸν χα θοὸν Ὀικωρν αὐαΐκαιον, ὁποῖος ὡς ὥπ' Ὄ ὁ τῷ χαιοούῦ ὦ μδὺ κτὶ τὶ τἰωὸ ὅρα, ἵ 

ἥϊ οὐ χφμῶνι, ἢ ον ἤδα," οὖν Ὧοις ἑτέροις μέρεσι τῷ ἔτους, ὡς πῇ» οὐ ζοις πόξὶ τῷ ἀγῶνος ἔπαι: 
γοις ἐπεσημιοηνόμμεδαι ς; ἰδιότηζᾷς τ χαιραν, τῳ μδὺ Φ δύσθρον, τῳ Ὁ Φ φαιδρὸν Νὰ δ: 

γέμονζεις, καὶ ῷ δρᾷ ζω πεπλορώοϑαι πίω γάζ οὖ ζύτῳ ἀγαθῶν, ἡ τῳ λοιπῷ δὲ Ὁ 
"ἢ 

οὖν αὐέσᾳ τὸ αὐατειύλῃ τὰν ε ἐργών “υέοϑωι. ἘἜχισημαϊνέοϑαι ὃ ἡ τὰ συμξεβηκότα οὐ ίο- 

τε τοῖς χαιοοῖς᾽ δῇ εἰ Ὡν ἑορτῇ τίς γέορνεν, δι ον Διονεσίοις ,᾿᾽ ον μιυςηείοις, ἢ τ πὸρηγὰ ͵  

ρέσίν ἧισιν. ἁπϑυζᾳ γ᾿ ζῦτα αφορμιας παρέξέ στι Ἧ τὸν ἔπωγνον. Ἔσο δὲ ζυτν ἰπεοὶ 

χαὶ ὅΧῚ ζοις τύποις οὗν οἷς ἀἰς γόγϑνε. φόρτον αϑὺ, ὀσπὸ τὸ ἡ αὐξεέχοντος Ω ἔϑνος » Ασίανιῦ 
ἐπι ἦν χαὶ ζύτου αὖ παλιν, Ἕλλξοιχϑν ἢ ̓δαρξαφικόν" ἢ ἥ σοφίαν, ἢ αἰδρίαν πῷ ἐϑγοῖς ,ἢ ᾿ 

“ὦ (ιοῦτον ὑλεσημφηνόρδωον. εἶτα Ὠχὶ 2 αὐἰξεεχόνδωον' τίς ̓  πῦλις β χαὶ γ ὁ υΐξοπολις αὐ δ ἢ 

τῶν. ἐχοαϑυνὴ πόλις μὐξοπόλεως τῇ τιμῇ τῇ ἢ μεγαίλῃ, πολυα ϑερπος,ἀὔφορος σσεϑεϑι 
δδών τἐρετίωυ, ἢ αν, "ἀξ ἐπέρων αἰδραγαἴλνκαι δ πόλεως. ἔπειτα ζῳ »ϑὺ πὐξεεχοκῦμα ο ο᾽ τῇ “" 

ΔΦ' ποίας τινὸς οἰκίας, ὅτι 5, φαύλης ὅτι οὐεάδύξου, “ϑοις ονδόξου, ποίων τινων σσεοοόνων κα ἢ 

πατέρων ; σὴ ἔπαινον Ἢ βεαχεῖ τούτων Στὸ ΤῊ πσροφόντων. μῷ ̓Οὗτα δὲ χαὶ ἐα' 

αὐτὸν ἡδὴ τὸν ἔπαρον ἰέναι πῷ αὶ ἐϊκωμιαζομδύου,κὶ ὃ ἡ γυέθλιος" ποίας ᾧμος Φύσεως ὅν σὼ- ̓ 

μια, κτ' ἰχέυ" εἰ μέγας ὅθ), τὸν. Αἴαντα: εἰ ἰ καυλὸς καὶ αὐδρῴος, μὰ τὸν ̓ Αχώλέα" κὸ εἰ 4: 

βουδος, ἢ δίχαιος, ἢ σώφρων εἴρ,τα πο βμύζοντα. πο μὰ ἹΝέσορα τὸν Θεμιςοκλέα, τὸν 

᾿Αδιςείδχευ,τον δωχίωγα: εἰ γγρηφος, δτὶ ϑυμοάδὴς μ(ν ̓πῷ Ὡὥράου, νὴ ὅτι ὀξις οὐθοεϑάεσαι" 

καὶ ἢ 
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; χϑρ ἡ μικρϑς, ὁτί μείζων τί τὴς ψυχῆς τρετίω, κτ' τὸν Τυδέα, χτὶ τὸν Κόνωνα. οἷος τίς 10 

(ᾳ «ἶξὶ τὸν βίον, εἰ φιλόκαλος, εἰ φιλοιωρεσής᾽ οἷος ασϑϑς ζις ἰδιωζᾷς, κσϑϑς πίω πολιν, κτὶ 

ΚΟ φιλοτιμίας ζὰς πσρ9ς τίω πόλιν" χαὺ εἰ Ἐχιφημος ἐνὸς Ἐχίζολος εἴη, δή ἰατρικῆς, ἢ ῥυτο- 

᾿ρικῆς, ἢ φιλοσοφίας, ϑετικῶς ὀπαχϑντα πὸν ον ζύτοις ἔπαινον, εἰς ὅσαι πὅτων ἕκα ςον χούσιμον" 

ὅτω “ὃ αὐ ἀμιφιλαξὴς ὁ λόρος “λμοιτο" ποῖος ἤδιη Ὑξ.9νεν » ποιὸς ὅφἽν ον πτωΐπαοντί, ἢ ποῖον 

εἰκὸς ἔσεαϑαι εἰς τὸν μέλλονζαᾳ, χθόνον. οὐ τότῳ δὲ ἥμόνϑμοι, οὐκ ἀπο ζόπου δι ποιοῖυϑ χαὶ 

ἀὐχόνϑιοι ΟἱςΊε ϑιδοις ὸ ζοῖς “μνεθλίοις πξὶ τῷ μέλλοντος βίου, ὸ τῷ αἰμείνω ὅ΄ παρδηλυϑότος 

“μέαζ σϑτον»ὸ πολλας δ όδοις γχεονωνγελέσαντα εἰς λιπαρὸν ὼ ἀὔδαι μον γῆρας παρελϑεῖν. 

Μέϑοδος ἔχιϑα λα μίων. δ᾽, 

Ρὸ δὲ τῷ «ἘΣ τῆς “Μυέσεως λθοου᾽ μικρᾷ ὙΣΡ με παρῆλϑεν ἰπσὸ τῷ ὃ- 
ἢ ρύξου αὶ της ζαφα χης τῆς τὐξὲ πίω ἐζοδὸν" ὁ ἘΧῚ ᾧῷ ϑα λαίμῳ λερόυϑρος 

» δ λθορς᾽ ἐχόνϑιος δὲτοι μάλιςα ὦ εἰχϑλουϑος εἰν ζοις αἰ μιίτοις τὸν λόγων 

Στ «αδὸν, εἷς χαὺ ὁ αὐτὸς ὧν τῳ γαμικῶ, πλζω ᾧ χρόνῳ Δα φέρων οὔχι 

Ν᾽ τεϊολεσχκένοις ζοῖς γάμοις λεούνϑυος (ὗττ᾽ οὐ μέωὺ ζῖς γε ὀηνοις ἀπάδων 

τῷ παδοφρημϑμου,ὼὺ ὡς τῷ δωτὶ ὑνϑμαίων ἐπα δόμϑμος Οῖς γάμοις Ἰεήν. 

ΐ εἰ »Δὺ δΐευ κὸ Ὡρὰ Σωπφοι τῆς ἰδέας της «οὐ δαδείγματα ,Ὀχιϑαλαίμιος οὕτως Ἔχε- 

γεγραμμέναις ταῖς ῳδοῦς " δοκ Τὰ ὁχ ἢ αὐτὴ ᾿ μεταχείρησις ποιήσεως τε χαὶ πεζῷ λόφου, 

δλλ ὡςιαῦ» ζοις μέζοις, οὑτωςὶ ὃ χαὶ ζοις εὐγοή μασι διενήνογγε (τα, πῷτον δμ μοι δοκεῖ τον 09-- 

πον χαὶ τϑτον τὸν Ἄθοον ποδοςφόρως μεζῳχφείσαοϑαι, εἰ ον υϑὺ τω ασξϑοιμίῳ ἀϊθὺς ἀὐϊζῷ 

ὅτὸ ὅχτσημαίνοίο, ὅτι οἱ νδὺ ὀλλοι τὸν ὑμϑύαμον ἀδὸεσιν, ἡ μεῖς δὲ αὐτὶ πῷ ὑμϑυαίτ τὸν λόγϑν, 
ἢ ἡτον αὐλοῖς, ἢπηκτίσιν ΐ ᾿ γὴ Δία καλλιφωνίᾳ ζω Οιαὐτη, δὰ ἐπαίνοις χαὶ ὕμνοις τὰ 

γέγαμκηχϑτων. εἶτα ὄχι πότοις ἐπαγάν ὁτί ἀμαΐκαγος ὁ γαϊμος δ, ϑοϑποις γὲ ὅσι' σωτηρία, 

δ τῷ ρους" νὰ ὅσαι ἀγαϑε εἰς γάμον. εἶτα μεταξήσῃ ὅχι ζᾷ ἀσοόςωπα Τὴν σειυόντων εἰς " 

ὧν γοίμον, ὁποῖοί τίνες ὅτοι᾿ οὐ ᾧ αἰξὰ “ἥροις ἐρᾷς αὐτο δοφῆς Β ὴ «ἰδὶ καίλλοῖς (᾿ μάτων ἡ 

'λικίας᾿" ὅσαι ἐκ τύχης αὐτοῖς ποθ ςἐοῖν᾿ χοὴ παὐϑὶ ἐχττηδοί μιαίτων, ὅτι ασουδζωῦ ἔσον πὐες 
ὃ γοΐμμον ̓  τῶὼ σύζθ.ξιν αὐτῶώ "ὅπως Ἀξθχεινται ο)ὴ τῳ γάμῳ οἱ οἰκεῖοι, οἱ δολότερι : ἢ 

τόλις αὐτὴ δημοσία" οτί πᾶσι ὄρ, σασουδὴς ὁ γα μος ὅ51" χα) ὁ γάμος ἔοικε πτλρηγυρά τίνι, χρὴ 
εομζευία, κ᾿ δημοτελᾷ ἑορτῇ τῆς πόλεως. ὡςαῷ δὲ οὖν Οἷς γα μιχοῖς ἠξιοῦμϑυ «ασϑϑς ζοϊς 

νοις ὄχεσκοτπτειν, δ, εἰ ον τῆς αὑτῆς παιτείδος, εἰ εἶχ τῷ αὐτό μοις, οὑτωςὶ δὲ μηδὲ ον πότῳ 

Ὅᾳ φαῦλον ποιφαϑωι Ὁ μέρος τῷ λόγϑυ τύτουι Ἔχ: δὲ ἴοις ἐπαίνοις νὰ ἴοις ἐἰκω μμίοις χαὶ 
τόϑοπή τις ἔςω ζοϊς γαμοῦσι αοϑς Ὁ «σου δοιζαν πὖδὶ δλλύήλοις ἡ ὁμωνοῷν ὅτι μεζλιςα. . χαὶ 

᾿ ἀγαϑὰὼ οὐ; τῆς τοιαύτης ὁμονοίας χαὶ φιλίας ὀϑαΐκη συμᾷξαϊνάν, Ὄὀἰσὸ πὸ καϑύλου ἔχει Ὁ 

δον ἄφρντα τὸν δορν" ὅτ ὁμόνοια πᾶσι μδϑὺ ὀρ, ϑοζποις ἡγεῖται τὴν ἀγαθῶν »μάλιςα δὲ τοῖς « 

ἢ μιηχϑσι. χαὶ εἰς πῶτο κὰ τὸ τῷ Ὁμήρου ποβοιληπηέον οὐδόξῳ γρήσφ γρώνϑυον οῦτι σοεϊὲν 

εἰζον ὠγαϑὸν Ἢ δθ᾽ ὁμοφρονέοντε γοημμαισιν οἶκον ἔχττον Ανὴρ ἡδὲ γυνή" να μϑὺ ἐκ πότου « 

ηἧς ἐηϑροῖς δύιαιροι, ζίνα. ὃ ἡδέα τοῖς φίλοις. ἔχ πελά δὲ χαὶ ἀὐχη χόλοϑαι» σπτῶς ὅτι ζούχιςαι 

“αἴδὲς ροιντο, ὡς χαὶ τότων δΧτδῖν γαίμους, ἢ ὥσοιι τὸν ὑμέγαιον, ἡ “ἰσσύϑεσιν ἔχήν αὖϑις Σ1 

δ λων 
Μέϑοδὸς χοδϑεφωνηματικῶν. ᾿ 

,ὔ ε Ἔνον ΕΣ “9 2 2, ! Ἂ 

δε ΡΣ ) Σ οχε της μϑὺ 0 σὸς ἐτοθφς κ ἐμῶς, ω Ἐχέκρατες » εἰ τὸρ αὐλῃ τ; ρησι 
“ “, - » 7 ΕΒ “ ων 

ΨΥ. ὮΝ 2ιϑζσα πσϑϑςέινο τοις ἀασουδαιοις δ, ϑοφποις, ον τῇ παρα νεσά τῇ «ζσδ9ς 
αἵ - ΚΑ δ 16 ΄ Ν λ ͵7 ΠΝ ἀπ, Ν Ἃ 

ἜΚ τὸν Ἱπιαονίχου, τὸ τζεω φιλοιζσοοφηθϑδλαν" ὅπερ ὅ91 Ὁ “πος φωνᾷν πους 

ἀπαντώνζᾷς,, ὡς αὐτὸς φησιν. εἰ δὲ ὁ ἰδία γεζο (σθὸς ἕκα ςον πα το ποι, 
“ Ν δ᾽- ͵ ΠΟ γ Ε ἢ Ν 3 ἡ " 
οπτὼς χὴ τοῖς ἰδιωζᾷς ὡς ὁτί μ(ϑλιςα οἰκειοτερως κΧ) ἀὐμϑυεςέρως ἐχήν 

᾿ ε “ ᾽ “» ] ͵ Ξ 

ποδὸς ἡμιαῖς τ΄ ρᾳσκάυαζοινϑυ εἶχ τῆς τοιαύτης φιλοιζσοθςηο» λας 
Ὀιοηγίη Ηα]ςαγηαοι Τ᾿ οπλιι5 αἰτοῦ. Ἁ 



᾿ ΔΙΌΝΥΣ, ΑΚ ΑΝΑΣΈΩΣ ἅ} 
ἐφ χε Ὁ δὴ που λὐαϊκαιότερον Ὁ Ω τξάγμα, χαὶ ὁ ζιιοὗτος Ὅσπος τῇ τῆς ππξοοφωνήσεως, εἰ “σρὺς. γ; 

ζις οὐ πελᾷ ὰ ἀν ἡ Ῥρλοῖς γεγθνοίζα, ἀφ᾿ ἡ) γίνοιτο, ἢ μώλιςα γε δὴ ζοις ἑκαίςοτε οκ βασι- 

λέων ει ἴΟ ἔϑνη Ἔ ὃ (ς πόλ4ς (ς ἡμετέραις πο“ αγινουϑύοις, ὕπτως καὶ »ἡ ἰύξες δζᾳ ζιέτι 9πε, ὶ 

κἡ ἀσϑς ἡμᾶς »᾽) ὁ πες αὐτὴν παπείδας οἰκειοτέρως Ὡ αχεῖοϑαι «ὐϑαοκά ἀσαμῶν,, 

αἰμέλ γέ τοι κὴ) Θ πρᾶγμα ἤδη ̓ πχωειαξι ἴχι πᾶσι, τα ἡ καϑοί εἰν τὶς οας δ νόμος ζα) δε Ι 

σχεὸς διελήλυὴς Ὡἰὰ πϑλύτων, ὡς ἀὐθὺς ἃ, ΠΩ τε τῇ. πρώτη ἰν πυλῶν, ὡς αὐ εἴποι τὶς ἥ εἰρόδῳ, 

σδοςφωνᾷν τότοις δημοσία ς πόλάφς ὑφ᾽ ἐνὸς ὁτουοιο ἢ! τρρίσων Ὁ Δα πωδείαν, ὥραν δες 

μμοσίαι τοὶ φωνή χὰ Χχοίγνω ὁ ασεϑεαγορά ματι παξεςαγορθ(ονῖος. φέρε δΐχυ εἴπωυϑυ τρὸ «ἰϑὶ τ 

τῶν λόγων θτὼς δὼ ̓  ὺ ζύπῳς ξισα χἡ  ῥᾶα μεταχφειζοίμεϑει. καϑύλου μϑὺ ὁΐξοπος αἱ «Οὐ 

Τί Οὗτος, ὦ ὡς σύςασῖν τίνα. ἔχήν τῇ τῆς αὐ! πατοίδὸς πσοὸς πὰς ἐσ Ῥεχᾷν μὐλλονζθ. δὲὶ δὲ οἰκεῖ ι 

αὐ τῶτο μόνο, “ποξαγμαϊἐυεοχ ο οΨ τε λέγω, δολά μηδὲ αὐδῇ ἐν τω ζιῷδε ὁ ὀλιγώρως ἔχφν.. ἢ 

Ὰ ὀΐευ ἦμιον ἡ δόχε! ,δῥαϊκαιοτοίτη δ ὦ αὐτὴ ἡ λνέος “αἰξὶ αὐτοῦτε εἰπεῖν » ὁ τῆς ἑαυτῷ τεῦ 

αἱρέσεως, Ὁ δὶ ἩΠΘΦΊΚΕΣΕΙ ίεισαι ἐκ πόμτων Ἐλὴ τὸν λόρον, καὶ 7! δῥαίχαια. αὐτο ἡ αἰ ποῦ- ἦν 

ὅεσις τῷ λόγου. ἐχέτω δὲ ὧἡ σὕτῳ ταὶ Ἀφαπείαν τινὰ τῷ τρξχοντος, ὡς Ἐἰποδυχοιθρου πὸ 

ποιϑτους ἁπϑυίας, ὶ χὰ οἷον ἀξ χραῦ ὀρέλρντος, δγδαῖ κα Ὄ ἑτοιμότερον ὑγγύχουσε" χρὴ Ὁ ΤΙ εὗμθα 

χαὶ ἡ ακούφ' πϑτο 409 αἰξραδοο, πολὺ δὲ ἔτι οναιργέφερον τῇ Ἶ ὁψ4 αἱ αὐτὴ ἡπέφδυεν ἀτεαι 

οἷον εκ τῷ πὐδοσώπου χαὶ τῆς φαιδρότητος, ὥςπῷ» ον κατοπήρῳ, τῷ ἴθοις χαὶ τῆς πολ ζοῦς- ἢ 

τὰ δεϊξιότητος φανεραὶ γενομδυων. ὅτω δὲ σσξοκαιταφησοί μον πὶ { λθορν. ἐξπεὶ ἐπέον Ὥς 

Θ ἐκωμμον τῷ βασιλέως, ον βεαχεῖ" Ἴϑτὸ ποιησούμιδωον, δ οι συ᾿σὲ ὁ σύμιπαις γοόνος ̓ὀξωρκεςς 

αν σὸς ϑτο, χαὶ ὅτί ἕτερου καιεϑ, οὐ οὐ τῷ παρόντος. καζακλείᾷς δὲ Ὁ ἐϊκωμμίον . στο, 3 
ὅτι ἕν ἀ(ρ καλών τυ βασιλέως χαὶ πῶτο, Ὁ τοιοῦτον δλύδρα ἐχιλεξαίνϑυον καταπτέμς ᾿ 

ἘἜχιὉ αὐ' Ὁ ἔϑνος 8 πόρρω βαινονζᾳ τῆς αἰὐοῦ πτεϑαιρέσεως. χαὶ οὐάδλι Ξρχέοϑω (, ΘῈ - 

κώμιον τϑήρουκᾶρε. χῶσι δὲ χαὶ ,οὐαῦ)α τ ὃς Εἰκωμμιας]χοις Ἄθορις, Ὥστ ὀύλροις, σὺ φύ- ̓, 

σεως, στο οδϑαΐροφῆς, Εἰ ̓ νϑὺ φανερᾳὶ εἴη, χαθ᾽ ε ἐκᾳςον ἀκεοιξαῖς διεξιόντα" εἰ δὲ ἀδηδᾷ 5 κα 

πιθανὸν “αδϑάορντα, ὅτι ἀϑοὙ Κη τὴν τηλικούτων χαὶ τοιάτων κουτηξίω υϑύον, 5 “δ μ4,οὔτε φύ- 

σῴ, ἅτε ὀϑαΐξοφῆ λείπεαϑοι ἄγων, δρλὰ 319 ζῦτα παξρχεκείοϑαι (ἀγεμδὼ Φανε 

ἀκειδέφερον Ὀλεσημαινόνδμον, δ, -Ψ νέα ἡλικία ποιούτος, αἰ χρ" ἡ πσοοςδοχκὰν εἰς τὸν μέλλοντα 
ὟΣ λϑόνον: ; χαὶ ὅτι νέος μϑὲ πίω ἡλικίαν», Ἐρτ τες οὶ την φρόνησιν. εἰ δ ωρεσξύτης, ὃ μ: ἢ ἢ 

πολλοῖς δὸυς στεῖφφιν ἑ ἑαυτῷ τῆς Ξὴρετῆς, εἰκότως ὃ τίου περ χύωὺ ζιυτίων Ἐλπξευνν καὶ ὅτι χα ὦ 
στο τῆς ἀὐμοιείας τῆς αἰξὰ αὐτὸν, ὁ οὐ τωϊγήδα ακμαίζῳ. εἰ ὃ ᾿ δὴ χἡ σεμλγότης τὶς πέστε 
Φ κσϑϑσώπῳ, μηδὲ πϑτο παρέργως αἰϑαβέχῳ. εἰ Φιλολόρος εἴ, ἐϊκώμιον παιδείας, αὶ ; 
οἱ 'πεπαι δοῦν μδοι κοίλιςα ̓αὔξιοι Ξέρχῆς ὃ τοιαύτης ἡγεμονίας. ἽΝ ».Ὁ Ῥωμαϊκὴν ἕ 

κτον εἴη πεπαιδεζ κρος, τοῖς -ορρίροιο Ῥωμαίων αἰ δαξορψ" ἡ εἴτε τίω Ἑλλζευικὴν, τοῖδ' 

Ἕλλδδων" ΟΥ̓Κ πϑτὸ δὲ κ χὺ δίχοιος, χαὶ σώφρων, κἡ τῦξά «ξις δίχας ἀκοιξης. «ἰδαδείγμαυιϑ δῈ 

ἕΩ2 ἡ ὑλὴ τότῳ γενφέον προσώποις, το ̓Αεισείδη, τῳ Θεμμιφοκρ 1 ἐφαυρμυζονζῳ, αὶ ζὸ 

Θλιονζα,ὺ σύτων ἀμείνω Ἔσοφαινοιτα. ἐαν5 ἐχωμδοκὶ Ἵ Ὡξάξῳς ὅωας οἰὐξ σον 
μϑύας, καὶ ὁ Ξέρχας πξονγρυνῦμας λέγφνη οὐ φραϊείωις, ἢ εἰν διοικήσεσιν, χα υᾷς Ὡϑαΐ 

να. ἐαὺ δὲ χαὶ ἕμιας ἔχων αὐτοΐπαιτέρων “λνουϑύας λέγψν χα ὁ πότων γεν μϑημονάφ. 
οὐ ἀῦϑαν “σοΐξηπὸ τ ἡ οἰθάνρουσις ασϑὸς ἀγοιαν τῆ. τῆς πόλεως, Ἐλτσημηνάμδρον ὃ ὁΤί 29 

ἐλπίδα «ἰδὲ τούτου ἔχουσι. Φανερϑν τοι στὸ τῷ οὕτως ἰποδέξα οϑει τίου πόλιν, Ὄσπὸ 

φιλανϑουπῶς χαὶ ἀ κσξϑένηϑρως ἃ αἀπασι “περπενεηθέισαι χαὶ δμκιλῆσοι, ὅτι εἰκότως τοῦ 

ἐποίησεν. ποιαὐ τή. ΡΥ ἡ πόλις οἷαι ἀμείξεαϑαι τοῖς "Δ χο» γί ϑύες ἐ ἑαυτῇ. κοὴ οὐϊό 

ὁ ἔτσσαμος ὁ «ἰδὲ τῆς πόλεως, ἐαὺ λέγης πὖξε ρος αὑτῆς, ΤΕΣ ϑιουάμεως τὴς Οὐ 
κσεοφόδοις, αἴξὲ παιδείας ΤῊ οὐ οικοιεύτων, “«ἰδὰ χώραις τῆς Ἁὑτωυτελοις «ἀφ ̓ἡφἡ (σϑ96- 

οδὸς, εἰ »ϑὺ πολλὴ εἶτ, εἰς ἰχαὺ τῆς πόλεως δϑαφέρονζα: εἰ δὲ ὀλίγη, ὅτι Ξρχεῖται χα ἡ ζω: . 

ὅπου οὐ οἰχισὴν Δυαϊκα,ον εἰπεῖν, ἐαν τε λεὺς, ἔα! πεΐρως εἴν εἶτ δζευ τ; χαίων [ 

εἶτ. δίμῳ ΤῊ ἐναῖχος τἀν τς εἰ ὀζωυ χαὶ μυύϑοις τινας “ἔριίϑυ ασρρφόνζαι ἢ} 

πολ ΣῈ 

Ϊ 

᾿ 
ἱ 
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πόλᾷ, μηδὲ ζύτους τοὐδαλισεῖν. λ ὐτα αἶξὲ μεγέϑοις τῆς πόλεως, πδὶ καίλλοις οαξὶ 
ϑεσεως, εἴτε ἡπειρωΐρκὴ εἶδ, εἴτε ἔχ τϑοιλο-Πίδιος, ἢ νησιῶτις. καὶ εἰ" ἀνας ἕμμιας ἔγρυνϑ ΤΕΣ 
βασιλέων μηδὲ ες Ὡϑαλιπεῖν' καὶ εἰπραξῴς ἄνας ποδογέβυημϑιας, ἤπαλαιαξ, ἢ 
νέας - ἡ εἰάιμας “πδουπαρξαίᾳς παρ ἡοδδυ πσες ὅις όχοιας Όις πσϑογελυηνϑροις. ον 

ἅπασι δὲζουτοις μεμιζηϑω ἡ σϑϑ ϑοπὴ χαὶ πο βούχλησις τσϑ9ς ἄνοιαν τῆς πόλεως" δὲιϊν ὙΝ 
ώις ἀγαϑοις τρχονζα ταῖς (οιαύταις πόλεσι ζς παρ ἑαυτῶν ἀνοίας καδϑονέμειν.ἢ Ἐχι δὲ « 
τω πτελή, ἀὐχὴ χρησόμεθα, “ἷῶρ τῷ βασιλέως, χαὶ κἷῶρ αὐτό τὰ χοντος. χαὶ “ἷὩρ 
ἡυδνν δὲ αὐτ παλιν μνηοϑησόκεϑοι, εἰ νϑὺ αν! ϑχομϑμων εἴηυϑυ, στι δἰπὸ Τιότου ἡμεῖς {ι- 
μῆς ὡ δύξης τευξομεθοι" εἰ δὲ “λυ δὴ αοδϑϑυδοκι μη κότων “αδοφρηκϑτων λύεπα οϑῶς τὲς 

ο αὔτ, εἰπόντες ὃ μὴ φυλαᾳ ηϑήσεοϑει μόνον (γγὲ πότων τω δόξαν ἑαυτοῖς, δλλὰ χαὶ πολλῷ 
ἀὠϊείνω ασε3ς Ὁ λοιπὸν ἔσεαϑεη. ἀπαιζελία, δὲ Ὡρέποι δὼ μάλιςα μεεμειγμμένη τω ζ,ἑτῳ 
λόγω, οὐιανχοῦ νϑὺ στενεςραμιυδίη, οϑιαχού δὲ διηρηυϑύη,τῆς εἰν τοῖς μιύϑοις ἀφελεςέρᾳ. Ὁ 
δὲ σαφὲς τῆς ἑρμηνείας δὶ ὅλου τῷ λόγου μοίλιςα οΨ «αουδὴ ἔξω τῳ λέρονί. καθόλου ὁ 
«πὰ τὰν. πϑρηγυξακῶν λόγος ὥδεπως πϑραίνοιτο ἀμ. 

Μεέθοδὸς ἐχιταφίων. 

ἃ α Υ μέ δὴ σγοὶ τότων ἀπείρως ἔχφν τὸν γε δὴ ὁδῷ ὅινι ἡ δχεφήμε μεϊιόν-- 
ΝΎ 2) ζα Δόρους γρή, ἀπά χίᾳ μϑὺ ὙΝΡ ζα Οιαῦτα" ὀἀϑαίχαῖα δὲ δύ, ϑοῷ ποις 

ἃ 7 γὲ ὥσι, ἡ παρελθούσιν εἰς τὸν δι, ϑούπινον βίον. δ, ϑεαπω γὸ γνομϑίῳ »χτὶ 
τὸν τὸ Καλαίαφου τῷ τὴν πεοιάχονζα, » βέξαιον μδὺ σοσὲν, μῆ ὅτι χὰ δ 

γάν “ἄνουϑύῳ, κ ζώᾷ, εἰκῇ οἷον τε ἐκτὸς αὑτῆς βαϊνῴν. τ Οίνιωυ 
ἀμφοῖν δώο Ἄθορι μκεμιηγθμδ) ὁ μϑὺ κοινὸς χσοϑς πόλιν ἅπα(αν ἡ δὴ- 

μον, ὁ ἔχε Οἷς ἐν πολέμῳ πεσούσιν᾽ ἰδία. ὃ ὁ καθ᾽ ἔχαςον΄ ασϑϑς αἰὐιν, οἷα, δὴ ζᾷ πολλὰ ἐν 
εἰρζουη συμπίπηψν ὀμαΐκν, εὐ Δα Φόροις ἡλικίαις ε καζω τῆς πελέυτῆς συ μιπεσούσης" ὁγο-- 
((α, γε μά αἰμφοῖν ἕν ἡ Ὁ ἀύφ', ἐχιτάφιος οὕτως ὀγομκαιζόμϑιος. “οὐ δαδείγμμαΐζᾳ αἱτδρ" 
ὅπου κὰ Ὡρὰ Οἷς ρχαύοις, τῷ μϑὺ χοινοΐ ὦ πολιηἰκοῦ χοροί γε τω τῷ ᾽Ὄϑρε, ἡ προ 
τω τῷ Αἰδάςωνος" Λεσίας τὲ ἡ Ὑαύξβέδυς ὧδ Παιαμιάς, ὁ ὁ τῷ Σωχρ οἰτοῖς ἑτοοος Ν αυ- 
(ρα τῆς, πολλας ἡμῖν ζ,αὐζᾷς ἰδέας παρέορντο. σἕκχκ  ἰπορηΐουϑυ δὲ σσεῖξ ηϑδυ" σοὸς ἕχα τον" 
ἱπείτοι ὁ (ᾷ ποιήμαζο. μεςὰ ζύτων, οἱ ἐχικηδ'4οι ἕτως ὀνομκαι ζόνϑμοι »εϑρζοίπτε ὡφαύτως 
ἴτως. πολις τε καζαλογαδῶν δὴ ζιούτων. λϑγων,,ν πε Οις παᾶλαι ὦ Ο;ς ὀλίρον πὶ πσο9 ἐδ 
ϑυουϑύοις.λήξουϑῳ 5, σου θ νεῖ, ἔςτ᾿ οὐ “δυος δ, ϑοϑπων ὼ ὃ ̓γχεεῶν ἐχικρῳτοιῶ ἢ. μεζοιυϑρ 
ἂυ ἀὐύθιν ἐκαίτερϑν τὸν ὅ9πον τϑτον. σεινελόναι αϑὺ δξζυ οὄχιζαφιος, ἔπωννός ὅπ ηϑυΐκα.-- 
οἱ «ϑύων. εἰ δὲ ζοῦτο,δ λον που ὡς ἡ Ἔστο ἢ: αὐτὸν τόπων λητήέον ἀφ᾽ ὡνεἷ» ὼ Ο ἐγκώμια, 
τείδος, ρους, φύσεως, ἀγωγῆς, πράξεως. ἀρα αϑὲὺ δέζυ νος 2: αὐντίω ἱπέον. οἷον αἰϑὶ πα- 

ϑέδὸς λέγοντα, ὅτι μιεγαίλη τὸ ἔνδοξος, ὼ ἀρχαία, ὼ εἰ τύχοι αὐτὴ πσξτη παρελϑοίίᾳ εἰς δύ-- 
"ποις, οἷα, χὰ Πλάτων τόθ ὶ δ᾿ Α΄ Πικῆς διέξσιν" εἰ 5, μκιχρ ἃ, ὅτι δρᾷ Ούτοις ἤδη κὺ Έ αρετίω 
τούτων κὸ δύξαν ἔγδοξος χὰ αὐτὴ ἔλυετο , οἷον ἡ Σαλαμὶς Διὰ τὸν Αἴαντα ἢ πω Ξρρετί 
γαυμαι χησαντων, ἡ κα Αἴγινα ΡΥ τὸν Αἰαχϑν. ἢ εἴτι βέληιον «Ὁ. αὐτῆς ἔχοινϑυν λέγήν 

ὑρημϑμον, ὡς τἷρ ϑείαν πίω Σαλαμῖνα εἶπεν ὁ Πύλος. ὅτι εκ, ϑεού οὐχ ιοϑη, ὡς Ἰωνία, Βυ- 
ἡτίον, ἢ εἰ δή τις ἑτέροι πόλις" ἡ. ἔχι μδὺ δέχ ἴῇ εἶν πολέμοις πεσόντων κων ἔχιδαψιλά- 
"ποῖις ο» πϑτοις. Ἐχὶ δὲ τ καθ᾽ ἕκαςον «πϑρυΐῖι δῥαΐίχα)ος ὁ πολις ΓΕ τῆς πατεοίδὸς λο- 
σι ἐτέον δῖχυ ἔχὶ Οις πσδϑοόνοις, εἰ οἷ ασϑϑορνοι μὴ ἐπήλυδες, δλλ᾿ αὐτόηϑονες" ὦ εἰέπηλυ- " 
7. δλλα, κρισά τίω ὐρίφην γώῶ λαᾷζόγπες, ἐτύχη" κὸ ὅτι ἢ ὡκ τῷ Δωρικοῦ ὅύους, δ,» δώ- 
ὁτατον" ἢ εκ τῷ ἸΙωνικού, δ τῷ δ χατὼ Η ὦ ὅτι Ἕλλξζοες. εἰ δὲ ἔχί τίνος ἀὐκλείας λϑηγθς 
οἱτο, ὅτί παΐζος ἀγαϑού, χαὶ “σδϑλϑνων ᾿ Ἢ ο» βεαχεῖ πξὶ αὐτὴν εἰπεῖν τὸν ἔπαινον οὅποῖοι 

; κοσία,» ὁποῖοι ἰδία. οὅποῖοι ὧν λθηϑις ὁποῖοι ον βίω, ὦ εἴ τί ον ἔρορις ἢ Φ ποραάξεσιν να 
τὗτα,, ἢ ποιότης τῷ παδοσώπου παρέχοι οὧκ τῆς φύσεως, ὅτι ἀφυὴς εἰς πούπα. χοινὸς δὲ ὃ 
Τιοηγί Η αἰ ἰςαγηαίοὶ Ἰομλις αἰτεῖ, 8.1] 

ἢ; 

ΕῚ - 



45 ΔΙΟΝΥΣ.  ΑἸΛΥ ΑΘ ΝΑ ΣΞΕΏΩΏΣ 
ζιοῦτος. τὦ δὲ τῇ ἀγωγὴ “Δυόνδυοι, ἔχε μδὸ αὐ κοινῶν πίω πολήείαν ληψομεϑα, οὑτι ἡ δη- 

μωχραίια,, ἤ:βριςοκρ ατία" οὖν δὲ ζῖς ἰδίοις πίω Δ οξῥοφζὼ ,χαὺ πἰὼ παιδείαν, χα ζα ἔχττη-- 

δυμαζᾳ᾿ οὖν δὲ ταῖς χϑιναὴς “πράξεσιν ὁ μϑὲὺ χοινὸς ἕξφζα κτ' πολέμοις ἔργα νχαὶ ὕπτως ἐτε- 

λά πησαιν, ὡφας» ἀμέλᾳφ ἡ) ὁ ἀπὸ νι χαὶ ὁ Θεκυδίδης" ᾿ Οἷς ἀνρις εἴρηται. ὁπότομ 

44 δὲ ἰἷδὰ ἐὐνορύοος λέγωνϑυ, αἷξ τς τῆς τέρετης ποιησύρεεθες τὸν λόγον, οἱ αὐξι ὐδρίας, αἶξὶ ἀι- 

καιοσεοώης, “ἰξὰ «ἰδὶ (φίας, ὁ ὁποῖος αὐξὶ ἰὼ πολιν" εν τότοις ὁποῖος ἰδίᾳ αξὲξ ἕκαςα, ὁποῖος πῖξ 

φίλοις, ὅποιος ὐθζε Τϑροιρ χαὶ ἔτι ̓ ασεοθϊελείοϑω οἷος αἷθὶ ο»νέας ἔ οἷος ον ρχαῖς Ἐχίνα, 

ἤρξεν. μῷ τα δὲ εἰν δὲ ζοῖς χϑινοὶ ἔχι Ὁ πε ϑεπῆικον μιεζα ξυσό μμελαι, πσοοβέποντες 

Ἐλι ὕμοια ζις αὑολφπορδύοις. χαὶ πολῖς ὁ τόπος ὥπ. εἶτα οὕτως Ἰδὲ ὃ ἴδω μυϑητι- 

χϑν τ᾿ ἐπαπερῶν ο ὅσοι τῈ ἔτ παι δὸποιοϑεα ὁ ἱχοοὶ, ὅσοι πὲ ἔξω τῆς ὥφοις Φτης" χαὶ εἴρηται ̓  

ζαῦτα χαὶ δὰ ἡ τω Θεκυδίδη. οὖν δὲ ὥς ἰδίοις ὃ αϑὸ πυοοϑεγῆιχϑν οὐγνίοτε μδὺ συὲ ὅλως 

“αἰδαλαμθαίοιδυ, Ὡ ἃ Φ λα δι, εἰ τύγι, ,παϊδαι τῇ) Οι κατοιχορδύουρ' οὐίοτε δὲ Ἄχὶ 

βεαχὺ: πλξὼ Ἐχὶ Οἱς πόρυ εὐγδύξοις" οὐζαῦϑλαι γδρ οὐφῆν᾽ κωλύοι ἡ Ὅχε πλόον γοῆοϑαι 

τῷ εἴ οἷον Ἐλλ Ῥξχοντόφίο ος πος ασξεσώπου ὑλετάίφιος γί γίνοιτο, ἀὐαίχαιον τούϑαικες 

λάσεεϑαι Οἷς παισὶ μειμκείοϑει ἴοις ἑαυτῶν τοχέας 5 χαὶ Ἐχὶ ζῷ ὅμοια, απσεύδάν. ὀμαϊχαι τερον 

δὲ ὁποίϑαμυ ϑηϊιχὸς τούϑα μυϑουνϑϑων ἡμδμδ Του ππεροήκονζις. δεῖ δὲ εἰδέναι χαὺ τέωὺ με- 
ϑηδὸν τῷ οἴβαμυϑητὶχού. ὀγδβ ϑρίωυνν σὐ᾽εὶ εἰπολοφύρεοϑαι ζις δ ἰσποϑανογζς. οὐ γα δῦ 

(ἰονμαϑοίμθϑει Οις ἰ πσολέπομϑίοις, δλλὰ μεῖζον Ὁ πένϑος πύϑασκά ἀξοιοᾶυ χαὰὶ αὶ δὺξζά 

11 ἐμ θεῖον εις ἔπαινος, δννλιὼ ὀλοφυρμὸς, ὡς ἴα δινόταζᾳ, παϑόντων. πειρϑιοθαι 

ον τῷ τ δομυϑείαϑαι καὶ ἢ οὐδιδόναι τῷ παϑοις ζ;ς αὐ τορλφποιδμοις χαὶ μὴ δὠτιπείνᾳν 

Δ βῶον. ΣΡ ἐπαξόμεϑαι. ἁ ἅμα δὲ σὲ ἔπαινον ἕξ ὁ λό, εἰ ἰλέχϑινδῳ ὃ ὁΤί ἐβαόνον ἐχτῶοις 

τοιούτοις ῥᾷον φέρφν. Ἐπ δὲ οἷ πολέμῳ τελάτήζαῆες ὃ ομθιοι ταῖς οὐδ ο Ὄἰπὸ σῷ- 

τω ἕξονδν εἰς φϑαμυλαν Ἰχυχφρν, πλζωὼ τι εὐδύξως ἀπέϑαιγον ᾿ἷρ τῆς παποίϑδος. ́  νὰ 

οὕτως χαὶ ὅΤι ζαχὺε καὶ χ᾽ ὀμαίεϑητος ὁ ζριοῦτος δπύνατος, χαὴ οἰατὸς βασανων καὶ τ κακῶν ΤῊ 

οὐκ, τῆς νόσου" τι δημοσίοις ὥαφῆς ἔλα" ζλωτὸ δὲ τῶτο χαὶ ,ζο ζ (τα: ἡ ὃ ἀϑοίγαπος 

οὐτὴν ἡ δύξα. Ἐχὶ δὲ Οἱς καθ᾿ ἔκαιον χα) πὸ ὁ ὟΜ ἡλιχιοὖν πολλας ἀφορμας Σπαρέξᾳ ὁ ο λόηϑε 

εἰς Ὡἰϑαμυϑίαν" εἰ ̓ ϑοῖις ἀφ; ω τελάυτήσᾳ: χαὶ θδύπως, ὅτι κα καξίως αὐτὴ τελάυτν 

στουζευέηϑη. εἰ δείις γ᾽ 7όσω χαὶ πολιεωὼ “φόνον νοσηίᾷς, ὅτι γλυναίως φὐεκαρτέρησεν οὐ τῇ γόσω" 

ἡ εἰς οὐ πολέμῳ, ὅτι τὴς πατείδος ἀγωμζονδι τὰ ἢ εἴς οὖ «ρεσξεία, οὗ ὅτι ταῦ 

οἰ πῆς πυλεως" χϑρ ἢ οὖν δἀιποδυμία,, ὅτι συήφῆν διενζιύοχε; μία Ὑ χαὶ ἡ αὐτὴ εἶμως, χτ' τὸ 

Αἰοώλον, εἰς ἄϑου Φέεουᾷ. εἰ δὲ τις εὐ τῇ ἡπατείοὶ, ὅτ ον τῇ Φιλτατῃ » χαὶ τῇ 1 γήνανϑμη; 

χα ζος ἘΠΕ Το οι “παισίν. Απθήλικίας, μεν ὧν χῶτο παδοι, ὅ οΤί δεοφιλής' ζι 

τ πριούτοις Φιλοῦσιν οἱ ϑεοί: τὰ ὅτι χαὶ τ ἥ' παλαμών πολλοῖς ὁ ὐήρπα(άν, οἷς οἷον τὸν Γανυμιήδέεω, 

Τιθωνὸν, τὸ τον ̓ Αχιλλέα, μὴ βουδλόμνϑυοι αἰδθυς ο᾽ οὖν Οἷς καχοῖς ζοις οὖν τῇ γῆ κυλινδειαϑαι, ἢ πὸ 

λεὼ γ φόνον ἐγκατορωρύϑαι τοῦ ψυχζωὺ ) οὉ τῳ σώμαῖι, πὰ ὡ» ὥφῳ, ἢ οὖν δεσκκωτπι 

» άῳ, μηδὲ δουλάᾳν δεασύταις καχοῖς, ὁρλὰ ἐλάυδερρειῦ χαὶ μαικρίειοι Φάύροντερ 

-» ὠλγφνὰ τῷ βίου, χαὶ ζῷ πα, ϑηζᾳ συμπίπηονζα. Οἷς δύ ϑούποις, μυρία τα δνζα καὶ Ὁ ἄπει 

δφ,, ὀφθαλμῶν πηρωσᾷς, ποδῶν »ἑτέρου ἕωὸς μέρφις πῷ σωματος, ἴα δὰ πῳδονι ἡ  γὸ 

σος αἰλγήνοτοίτη. εἰ δὲ μέσην τίο ἡλικίαν, ὅτι ογακμαί(ᾳς τῷ βίῳ, καὶ οὐ ᾧ δείγμκα ; 

Ξῤρετῆς τῆς ἑαυτοῦ παρέσχε' Ρ ὅτι ποϑούνϑυος, σέκ ἀνδὴς ἤϑὴ Διο Ὁ Ω γῆξοις γλνόμδροι 
ἀπῆλϑε πα βίῳ, ϑνν οὐ ἡλικία. εἰ ἰδὲ οὐ γήφοι τις “ελόυτήσῴιν, δι εἰς πάσαν Σπόλαυ 

Ε ΤΡ ΕΣ τω βίῳ καλών σεουεμκεφ εϑη ἀὐτεβὸ γεόνος. εἰ οὐ πότῳ τ ροιτίϑεναι δύα[χαῖον, ὁποίᾳ οἱ 

πϑυνγύρεσιερπνὰ,ὅσει οὐ» γαϊμιοιρνπταιδοποιΐαις, ἵμις οὐδέ πατείδος. (ῦτα δὴ ἡ πλέα}, 
ὡν πὐδίοδὸς εν παρέχᾳν εἴωθεν. ὦ ὅτι λιπαρὸν γῆδας ζ' τὸν ἸΝ ἐξοραι ἐξίωσεν, ὃ δ, ότι ΝῊ 

ἕνεχεν οὐνδιέτρεψαν, ἵγα, τὩραδῴγμα 0.) ζϊς ὀιδοι' ἡ μαίλιςα εἰ ἔνδοξον εἴ εἴη ὦ πσοϑίφπε Ν 

Ὧλὶ τέλά δὲαῖξὶ ψυχῆς λύαίκαῖον εἰπεῖν: ὅτι αϑοίγατος, ὅτί ζοις πρρ: ο᾿ λιοὶς ὀγζας ἄμε: 

νον εἶχος ἀπαλλαηφ. οχας δὲ ογίοτε ἀὐθ' παρέζά Ὁ πρϑίφπον ἰδίας καὶ Χ μὴ χϑιναὰ α᾽ 

Π 



' ἰ ΤΕ ΣΝ ΕΝ. » 
ὅ πὸ λόγου εἴη, ὅτι ἀκόλουθον ζοῖς λόλρις ἀὐφημεῖν αὐτόν. ὃ η εἴτ ὑπ ἑ ἑτέροις αὐτύς τί 
Οιούτον εἰρηκὼς εἴη, ὅτί τὸν αὐτὸν ἔξανον ἢ τότῳ πἰποδύτεον "ἢ ἢ ὃ τί ποτ᾿ ὀδμὴ ἰδιότης ὃ Φ πσδοσώ- 

που ̓ παρέχᾳ. ἡ δὲ ἀπαι[ελία, ποιχίλη » οὐ αϑὺ Οἷς ὠγωνικοῖς, σεευεφραμεμμένη᾽ οὖ δὲ ις 

ὑδόζοις καὶ μεύγολος ἐχθέσιν, δ΄ ὅσα «θὰ ἐπῶν διηρυϑύη χαὶ μέγεθος ἔγου(ᾳ καὶ ἐγζιὶ βα!- 

μ( τῇ τῆς τὸ ΠΙλαΐτωνος. 

Προδεπῆικος ἀθληταῖς, 

πε Κύλουος ὁ εἴη χαὶν ὡς εἴποιζις, σεευαφὸς, ὦ Ἐχέκρατες, χαὶ ὁ ἐν ώ- 

δ ταις τοῖς πϑρνγύρεσι λερόμδυος λόγου Οὐ, εἰς αὐτοῦ μδύτοι πτίοὼ πϑυήγυ- 

δὴν ἢ. ραν, ον ΕἸΣ ζις δλύταγωνιςὰς ζις πω 7 πθυνγύρᾳ, αὶ τοῖς αὐγώγισαἧς 

ἸΘ ἀθληταῖς δὴ τ διασε ϑεπηικὸς οὔτι ὥστε λερῦιθ" σκεπῆέον δ δίχυ ϑστον 

φ εις ἀὐὺς δ, δφτίς ποτέ ὁ ἀγών, ὡς ἔγωγε οἶδα, ὃ Ολυμπιάσι καὶ Ὄ ἐπ᾿ ἐμοὺ στο 

ΠΤ Δμῤεδυον,ὶ ΠΣ Πυλὶ:  χαὶ ὀιδολι πολλαχοῦ" εἰσι" μοῦ ἐδ γο ἰσὼς πολίτη, 

ὦ ὃ ἡ αἰνῇ ἢξ αἷξὰ τὸν ἀγῶνά τ ἐγὼ δὲ ἤϑ χαὶ τὸν ἀγωνολετίων εἶδον ἀγωνιςὴν τότου τῷ λθ- 

ου γελμημδρον. Ως Ὁ Ξρχας ἴσως που χαὶ οὐ) 4 εν ἐς σῴκ ̓ Θἰπὸ χαιρ οὐ ποιήσεται. εἰδὴ πο-- 

της εἴτ ὅτι αὶ αὐτὸς πειαϑεὶς ζοις ἀγωνολέταις ὃ ̓«ἰξὶ τωτῆς πόλεως νόμῳ, εἰς τὸν ἀγῶνα 

αϑῆχεν ἑαυτὸν, καὶ Ἱπαρεδάλετο: χινδούύῳ 8 ὅχ ἡ Ἴον οντί ἐργωδᾳ᾽ ἐχεῖνος νϑὺ γῦ, » σώ κφυτος" 6), 

Ἰυχῆς. λαλεπώτεροι ὁ δὲ οἱ ἱἀγώνες οἱ ἑτῆς ψυχῆση Ἀπὸ σώματος. Ἐχὶ  μδὺ δ τῇ τής ἀγωνίας ΤΙ 

γικάτων Φανερρὶ ἡ νίκη ὺ αἰ ποὸ τοῖς ὀφϑοκλιμοῖς, ἡ,τὖρ ογουργεςατη τ αμϑήσεων. ετι δὲ 

ἡβροᾳξάυτης ἐ ἐφέφηχεν ἐπ ̓ αὐτο πότῳ κρείων τῷ οἰϑὰϑὔδλῥων φϑύνε᾽ ἡ Ἰδὲ καίσις οσῶκ 

᾽ ὡδ, δὶ ὕλὲ πολλοῖσ' χαὶ σίρε ὀφδαιλμιοῖς καίοισιν, δλλὰ γνώμῃ »οΨ ἡ πολλαὶ ζ, ὀύτι-- 

“ ατοιοῦτει, ἄγνοια, χαὶ χαὶ φιλο μία, καὶ χ᾽ φϑονος. ἐφ᾿ ἅπασι Ά τὸ 2) ἡ βέλεοϑαι ΩΣ  ἀκούονζεις ἐξ 

ὑγα Ζῇ Ὁ ἐπωρνώεδυα τῷ «θθ) αὐ τ᾽ λόρρυ. τότοις δὲ “ὑαυρλρῳ καχεῖνο λύαίχαιον, δ 

"ελήν ὡς Αὐτιχείνϑμον ἐκ τὴς πῷ προσώπου ποιότητος, εἰ μιὴ καταφρϑνητέον λόγου τοῖς 

θληταῖς ὃ ὁΤί Ο᾽ ἔργ δυχοῦσι. λόθηος γὸ εἰς πτλώτα ὁχιτήδι4ος, ἃ σοϑς πὸρ Ἐατῤῥωννεσιν" 
ἤτω καὶ ὄχ: πολέμε χα 6χὶ “ἰρατάξεως δέονται φραϊζιῶται τὰ 9 οὐθὰ Τὴν φρατηγῶν λόφου υἱὲ 

᾿ ης πεύξηπῆς, κὶ ») εἰὐδὶ αὑτῶν ἐῤῥωμδυέφερρι ἐγλύοντο. κάλιςα δὲ οἱ ἀθληταὶ δέοιντο δ. “Ὁ Ἔστα 

δ λόοου τς ὁ οπὴς χαὶ δχιχελάύσεως, ὄντες μδὺ κὲ χὺ ἀὐδὶ Ἑρμοῦ τε χὶ Ἡρακλέοις μιϑῦνπταί 

| εἰὸ ζιλωτα" ὧνὸ »ὃὺ, ἀὐρετὴς τῷ λόρου, ἢ αὐτόγοημαι λθγρο᾽ ο ἼΩΝ σειὼ τῇ, ̓Αϑαυᾷ πϑύ- 

εκατορθωσεζα Ὀλιταρθέντα " ἡ Ἁ ἃ δ ϑῆνο εἴη ἢ ἰγοῖξ τεὼ λθοος; : χαὶ ὁσημέραι δὲ Ἐχὶ ταῖς 

, “μνασίαι σ᾽ ὑχοίτοτε, τοιούτοις ζις Κλοαλδυνμένε, ἔχοήϊες αὐζις. εἶπα ὀχεφορὰν ἐράς. οι οσῶω 

»εἴῆων «ὅτι οὗ ὧν ἐχείνων, εἰδέναι ὁ Οὐτα ὃ ὅτι ὁ μϑρ, ἐν Ὦ Ὀχιτυχόντων' «τι ὁ δὲ, ἐξ αν, πὸ 

ὑχεμαισμένων Ἢ βιω ὃ λόγῳ κὶ ὃ δόξῃ: κἡ ὁ ἐκεῆος αδυ, ἐοᾳ “μέ ὧδε δονόμω πόλεως ̓  »ἡ ὁ δυγιμαῖι 

ογόγτων" ̓κακείνορ, δὲ ον ΘῈΣ ὡς, μεηδὲν δῇ τ ἡχῶν ὀζεφέρων᾽ ΟΣ δ, ἐπαίνων ἡ ϑίπο- 

ν ποδοικλοσις' εἰἀκόλϑϑον ἰς «-ϑιῷ τῇ σωμμοιτὸς καλὸν ασουδαίσοισι, τὴ «ει ΣΦ κα- 

τὸ ὅχὶ τῇ ψυχῇ ἀσουδούσαι, οὶ μκῶλλον, ὁσῶ" “μμιώτεροι ψυχὴ σώματος, εἰ μεη ὶὶ αὐζοες 

7 ΤῊΝ Ω; ἀσκηζασι πειϑορδύες' στ» σοὶ ρος ἔχῳ σοὶ πόνον ̓ λβωρῖε 

ἴχὶ συμφέροντι ἴ' πειοϑεέντων τὴς πειϑοὶς γενομϑδιῥης. ὡς γδκὶ ὁ ο) φραποπέδῳ οἱ γϑησιώ-- 

“ποι, θα αν. φρατηγῶν λόγρις ἀκούσειε, μάλιςα φιλο μιοιεῦται κἰθὶ νύ γ)ΑῊν». ἅτω ὺ οἱ 

Σ τοῖς αγῶσι, προ οτήικοιὸ λοορὺς οἰκείως ἀὐαδυξακϑδροι" ἘΠ ΠΠ τῷ ας - 

᾿μέοϑαι. χαὶ ὅτι (ἰς ἐπαγίελλουδύοις πὲ (φτηρίαν πῷ σώματος πσρλεύκει χα ἀψευδεῖν ον 

ὅτῳ. εἰ δὴ που τὶς χα! τ τῆς Ἔσο Ούτων δύξης ἀδήλου τυγχϑμούσης. . ὅμκος ἐφίεται 

Ὧ ἀδως μηδὲ λὐαίκης οὔ οὔσης, πόσω μᾶλλον ζιυξε ἐπ’ ́ὠΐδ' αὕτο παροΐάεν χ. Ὡἴβαδεδωχό- 

ἐπξαρτοις, ὁ τότεϊζνεκεν κι (ποτα τοῖς γυμνασίοις 5 χοησαιυδύες ἡ ὑπ θεερ ἑαυτὰς 

! ᾿αἴαςήσανζας πειδουϑύες Φαίνεοϑαι τῳ ́ ἔχὶ τϑτο “πὶ τὴς πόλεως ἢ ὁ ΤῊ ὠγωνολετῶν καὶ το 

, ᾿ωϑ ασρηκεχήδισμένε; εἰ δὲ δὴ καὶ ὃ ἀγωνοβέτης εἴ ἢ λέγων, πζὸς τάτοις, ἢ τ ἀπθώτων 

“των ρμὸσά εἰστεῖν, ὅττί φγραιιϑεὶς τὸ τὸν ἀγῶνα, σία ὠκφϑησεν ἀνγωγιφὴν ἡ “ἐπ᾿ αὐτὸν καταᾳῆσοι, 

' Του! ΗΑΠςαμμαίοι Τ ΟΠλιι5 αἰτοῦ. 11 

! 
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ἃ: ΔΙΟΝΥΣ. ἈΛΥΎΚΑΑΡ ΝΑ ΣΈΩΣ 
χαὶ αἰ ποξλλίν τῇ ἢ ἀκουόντων ΚΕ σά, ἐνεκα ὅ αγῶνος καὶ τῷ ἔνδοξον καὶ μέγαν «ἶξ απούδειςο; 

στον ρὲ γνᾳ πόλλῳ ἡ δήπου λϑαίκαιότερον αἰὐζις αὐγωνιζουϑύοις χ; Κλ θϑνοβεεῖν μέλλουσι "τῆς 

τῷ ἀγῶνος δόξης. τωΐδὲ ξένω καὶ ὌΝ τύτῳ οὐ ορμόζοιλέ ἐγν, δ’ ὅτι πποϑρύκών αὐτωΐὸ λόρος δα φ 

πίω ὄχτδ ἥκίαν χὶ ὃ πίω μετοισίαι τῆς λας. οἱ ἐγΣ τῆς λέας μεζαδῦντες ἣ χαὶ τῷ λόγου κ᾿: 

αὐτῆς κετέδοζαν γ᾽ θηγῶς τε αὶ ἰῶι τῶ ς οὐδοξοτέραν πἰωὼ πϑυήγυειν : θεν ̓  ὅτι γνήσιος ἰ 

πολίτης οὐχ ὁ  ἐγξεγραμιμένος μὸ μόνον, δολὰ πολλῷ μάλλον ὁ ἀὐγνοις τῇ πολῴ, ἡ αἰεὶ ζᾳ καλὸ 

μόνον αι τῆς πόλεως «ὐουδοιζων εἰ δὲ δὴ να ἢ μὴ πολίτης ὧν ἐπεία)η ζοις δλειτάξασι καλεῖναι , 

ἑαυτὸν εἰς τὸν ἀγῶνα, πολλῷ δὴ που μάλλον ζὶς ἀθληταῖς «-σουδὰζεον πῦθὶ αὐτὸν ζοῖς οὠφθυ 

εἴποι Το, πολίταις τῷ ἀγῶνος ὅσι. ὥύτων δὲ τ αφοριδν ζχα δὼ ̓ἕμες καὶ χ εἰς ἡ τὸν τλρηγυ- ; 

δαχϑν λόλον φρόμυζοιεν, ζιούτων ττσξοσώττων πϑρηγυειζοτων, ὃ ζυιώτων ποιντῶν ἐμαῖξε. ᾽ 

λημμιένων. Τιαύτης δὲ κσξοκαζα ςείσεως γενουϑώης, «ὑπυσθλητέον χοὺ τὸν τὖϑὶ ἐ τυ αϑρ».- ᾿ 

γύρεων καϑόλρυ λόγον ἔπαινον ἔχοντα Τὐνεφοκαζο φησ δύων, ὅτι τὴν πολέμον ἜΕ ἢ 

δος δλληλοις ϑρυφόρων: καζοπαύσαϊες 6: πόλφο,σεουήγειλον, ὡρῶν εἰς μίαν πόλιν, πἰὼ 

παποίδα, πϑύτων, ὡς Χϑ)Ὴ 7 σεουΐιύ (ς ϑυφ καὶ "ἢ ξορταιζῃν, λύήϑξυ ἀπόϑτων ΤῊ σεύτερον ὴ 

ποιν(α εὅοις κα ̓ 5 ̓ Οῦτα ἀπέγονσε μόνον, δλλά α ϑεαμαίζα κα κἡ ἀκεοαμαΐα μυεία, Ὠλέμω- : 

Εἰοις “ἀξοέλχ(ο, Οἕκ εἰς ψυχαγωγίαν μόνον, διλλὰ “δὸς ὠφέλᾳαν". . οὶ εϑὺ τΤλίμουαι-. ̓ 

κῶν ἀκρφαιμαίπτον “αἰδούοντες ἡμαῖς, δζῳ δὲ τὴν. γημνικῶν σεευασχϑεοῦτερ εἰς ζοες πολέμοις, 

καλθν αδὺ δὲ ὀξίω χ᾽ ὶ Οις ἔχιδ' γμοῦσι ἀπουϑαιζὰν αὐϑὶ πίω ὅταν. πολὺ δὲ Ὀώλιοι ζ;ς ἀγωνζημες Ν, 

γον αἰδθις. ες μδὺ ὙΡΡυδϑοχαιοος ἡ τέρψις, ζοις δὲ ἀϑοίγατος Ἶ 1 δόξα: καὶ τἰϑαγεῖμα μὸν Ϊ 

γένεται ἑκασῳ Ούτων ἀὐφημείοϑαι κα χὺ δουκτυλοδφκτείοϑαι “ἰς οὐ μια; πράξεως χαὶ νίκης, 45 

μίας πόλεως δυόνϑωον, δλλὰ χέδὸν ἁπάσης τῆς οἰκου κόρης. ἕκασος γδ ὧν παρϑντῶν τὴς 
47 Ῥρετῆς τοδεχόνμ υϑρος τῇ ἀὐνόᾳ, ὡς πολίπξωυΣ αυζτσζος φοικειούται ας Ὁμμήξου δὴ τη, 

» ἐρχόμϑιον δι, λὐὰ Ὁ πϑρηγυεινϑεὸν ἃ ὡς εἰρορϑώσι, 8 μό Ὁ γέ» ἐν ϑλὰ  ΦὉ Ὑ πο ύγυφο ποι, : 

αὐτὸν ἴδωσι μόνον. δὴ ἀγωνιζομϑύῳ ζῶτα καθ᾿ ἕ ἔκαιον ἀγῶνα, “παυ(ᾳ δύω τδαρϑέος "" 

βίον σύμπϑωτα οἱ καρποὶ στὸ τῆφ νοις, ἰοὺ αὐξεοισίαν τῷ βίᾳ ἀφϑονον παρέχο ντεσ. ᾿ζζ. 

«ἰὼ πελδυτίω ἡ μνήμη στὸ 5 Τ νυ λυδριαύτων κὰ ἡ Τὴν εἰκόνων, εἰς Ὁ δα γρουτώλον ἔχφν τω δὺ- 

ξων, οὔκ εἰν τῆς μρήμθης σωζονϑιύζευ μόνον, δλλὰ καὶ Ὁ α Τὴ συγίξα μιμώτων συμναϑα-. Ὁ 

αϑύου(ἀν ἁπὸιῖι το χο ὄγῳ. εἶτα ΤᾺΣ ζύτοις ππερεαξς ἡ τὶν «ἷξὶ Ὡς τῆς πόλεως λόγον οὗπιὶ ἢ 

γ) ὃ Δ οὐ τίω πόλιν αὐτίω π ν αἰγῶνα. σύμμέξος δὲ γιγέοϑει ἔπαινος, Φ ' 

ι ϑαὐδχαυτωγιωῶ παξόχειται. ἀφορμαὶ δὲ εἰς τῶτο ἔσονται δὴ που ἱκαναὶ αἱ ασξ9ς ἡρηνῦμαι οὐπεῖς "ἢ 

«ἰξὶ τῷ ἀν λόγϑυ μεεϑόδοις. ὁ ὁμοίως δὲ χαὶ αὐἰϑὲ αὑτῆς τῆς πϑρνγύρεως ἐρεῖς, 

ἐφεξῆς, σ᾿ πόλον ἢ ἤρξατο, χαὶ ἡ ἄς ο΄ καζαςας.χαὶ Ἄνων θεῶν ἀπαάγετοι, γοὶ ἰς ὁ ἐπώνυμος, ἱ 

αὐτῆς" χαὶ ἐσσαμνος Ὡ᾽)ὰ βεαγέων ΟΥ̓ΚῚ ΤῊ αὐτὴν ἀφορμῶν τὰν ἐχεῖ πο δαδεδομῆσων. ὴ 

ἀραϊκαῆον δὲ ο φυτοῦ) “λυόεδιον αὶ σύϊκεισιν ποιήζβοϑει εὶς Ὁ ζις ὀλοῖς ἀγώιας. ἡ δὲ συίκοισις Ν 

ἔς'αἱ καὶ οἰ πὸ τόπου τῷ ἀγῶγος, δὲ δ, Ἐἰσο γεύγου, ὁτι δ γα ότατος" ἢ εἰνέος, ὅτι ὅσον τ γούνῳ ̓  

αὐ ασυδὲι, Ὁ σούτον τῇ δύξη περέχᾳ ὑὗτι εἰ γεοῦ αὐξασουδὲιςος 6:1, πολλῷ ὁ κὐξι απουδοιρότε-: τ, 

ἐς ἔχαμλαξων τὸν γούνον εἰ θεὸς εἴ ὁ ἐπώνυμος, ζο πσξοοόντα Ἵν ϑεῷ" ἢ "τ ἢ ἡρώων πῆρ, ἡ 

ὁμοίως ἜΣ φραξάο' εἰ Ἰλιταφιος ὅτι χὰ αὐτὸς ̓ Ὡ τί Ξὴρετίωυ τὸ ἄγαμαι νὰ τῆς παστῷ λι- ̓ ὴ 

ὅτων ηξιώνν. ὅτι ὁ τάων πόλιν Ἐν αν ἐν τς, ἀμγα ομ πὸ τούλοις, σὸς Ϊ , 

δϑείηδ αεὸς ΩΣ ὠλληξὶ λϑθορς χτ' τὸν 8 ΠΣ ἘΠ ς δΐξυ “ χαὶ ποιότου Ι 

ἀγῶνος, πολλοὶ μϑὺ κὲ κ ἀιδοὶ καὶ πάλαι ἐφιδοτιμη(αντο, ἡ ἐασουδαίαν γικηφόροι “Δυέοϑαι.. ὧν; 

5 9 κα ) δζεφοροι ζὰ «πρόσωπα, τὰ μϑὺ ἔνδοξα, ζῳ δὲ ἥτῆον, χοὶ ζῷ »Δὺ σὺ σεφαίων πολλα, 

ζα δενιῶ πτξύτον Ὡῆρχϑ κῦμα, πειρασόμεθα ἐχοισον Ὄσπὸ "ΤῊΝ οἰκείων καὶ χα ποξλοφόρων αδξ9 29: Ἢ 

«έψεοϑαι" δ τὸς κδὺ πολλοὺς ἔχονζας ξεφανθς » ὅτι καλὸν μὴ ὕπτως Ἰατοῖα ἡνη) τότοις, λὰ ᾿ 

ασθθεναρὶ ἢ πλείεες Ἐἰποφζεῦαι. σεοναύζετωι ὙΣΡ τος σεφαιοις αὶ ᾿Ν ̓ ἡ δόξα. τὸς δὲ ὀλίρρις, ἢ 

ὅτι δὲ! μιὴ πότοις τ ρχείοϑαι, δινλὼ καὶ χα βεξαιωίᾷαϑαι τούτοις, ὅτι ὁ ̓ τὴς ὀδηδείας, ὸ “σϑοὶ- ἢ 

πω ἢ 



ἜΧΗΙ. 43 
μ πω ἐπα γωνίᾳ οϑα,ὺ ασϑος λοι ἑτέροις" τὸς δὲγεῦ προῶτον “ξρξοιδί οἱς᾽ Ξοχὺ ὃ δὲ τοὶ « 

ἥμισυ πϑιτὸρ" χαὶ τοῖς ἡ ἤηυϑθοις πσδότερον χα ον λύαμάχεαζ, ἵ ἵγα μιὴ Ὅι ψυχὴν κα πρίαις- « 

Ν, ὡλὰ τύχῃ κάλλον δοκῶσι τῇ Ἵ ἡ Ἤη χεγθῆοθαι. εἶτα συμασξ δέν 9 τὸς αὃρ χτ' τὸ αἹ)- 

; ἀφὸν, πῷς δὲ "ΘᾺ ς καυλὸν, ὅτι τοῖς οδὺ εν ἔχοισι χαὶ “ὐδονενικηχόσιν αἰδφὸν «0 "γηηθίῦαι 

ὶ τὐ μήπω γενιροηκ στῶν » τοῖς δὲ ἀιδοις ἐνέμμον » χα) ἡ σσσὲ αὐτβθολω εἰς δόξης Ἅθη9ν ἔχον τὸς 

᾿γεγικηχϑζας κε ὡτῆσοι 5 αὶ ἡ δὲ ἕνος ςεφανε ασφϑελαίον τζὼ πούτων δόξαν. εἶτα ῳν 

᾿ ὀλύαιρᾷν, δὶ ᾧ ἔχ Ὁ 2.9: Φλείρξεθαι ὧμες “ἕπονται το αἰχφῷ Ὧι ἡ ἀδόξῳ, ὅτι αἰδιρὸν 

τῶν ταεϑέοϑαι τἀὼ γίκην, [4 ἀμφότεραι ζα πσξόσωπα Ὁ αἱ αἰδεφὸν ἘΠΕΥ ες, χαὶ φῖ ΞΕ 

ὥς δὲ διδόντων χαὶ ἡ, ΤΡ λαμξανόντων, ὅτ οἱ ἱαδὺ γρημαΐζα, δύτὶ δόξης Δυταλλαίοσονται" εὐ 

ο οἷα δὸ ζὰ χεήκαίζα, οἵ οἵα. δὲ ἡ δῦξα, ̓ ἀ,μδὲρ, ασεῤοχαιξα, ἡ δὲ, ἀϑοίγατος" χαὶ τὰ ̓ ϑὲ, τύχν ἡ 

ὄνος, ὃ πόλεμος ἀφῴλεν,ἡ Ή 3. Δλὐαφαίρετος “σσὸ οούτων' χαὶ τὰ κϑὺ ζῶντα ἀὐφρανς,» δὲ 48 

Ω τγϑὺ τελάτάς ζιλωτοις Ὄποφαινφ᾽ ἡ τὰ «δὲ πἰσὸ χαχίας αἰξούεται, ἡ ἡ 5 Ὥσο Ξρέτης ὦ 

᾿δύδραγαϑίας. ἔ ἐπειτὰ "ὴ οἱ δόντες τω νϑὺ δόχεῖν γρνικηήκανσι, τῇ ἢ σ᾽, θδνλεία ἐωνίευται τί γον" 

ὶ οῥὐτιόδυζαν κτῶνται, δλλ᾽ αἰογεωύζωυ. Φ ὙΣΡ μὴ μῷ ̓ϑρηλείας κρῳτῆσαι [»“σρὸς αἰαιιύζο 

᾿μῶλλον ταϊχρατήσαιζι,} ἢ ἰδεξυλ ες Ὄ ὅτι εἰ ὃ λανδαίγοιεν τὸς ὀιδοις, δολ᾿ ἑ ἑαυτοῖς σεευίσεισι' Ἢ 

᾿φἰϑὰ τοῖς ὀιδοις «δὴ δυχοῦσι κρατεῖν, τα. δὲ ἑαυτοῖς ἡπηξωται. κα ἡ ὅτ! σϑ σὲ ἡδογὴ ὩΣ τῆς τοῖ-- 
᾿αὐτης νίκης. ταὶ ὅτί ὁ τῆς αἰθάυύης, ἔλεος ἀ ἀεὶ συμπαρεοῖν αἰΐθις τῇ τῆς ἐπονάδίφου γἱ γΚΗΣ: κχἡ ὃ δὰ Ἷ 

χέίρνι τἶν. πορηϑοτῶν. ἐκεῖνοι αϑὸ ὟΣ τὸς ὀιδος ποιξσιν, οὗτοι δὲ καὶ Ὃ ἑαυτές" τι ὅμοιοι τοῖς 

πόροις εἰσιν, Ἐχὶ τοῖς σώμασι τοῖς ἑαυτῶν Ἀαμθανοντες" ἐ ἐκεῖνοι κϑυ ίσως κα δὲ ἡλιχίαν ὀξαπα- 

τηλωτες Ν ὅτοι δὲ δὶ ἈΡΑΑΘΝ: ἑαυτῶς οκϑδόντες. εἶτα ὅτι σσεῖξ ἘΠ ῥαδίως: 

 ὑρώνται, χαὶ κα “Ὁ φκάτων, καὶ ὧν ΤΟ γυμνασίων, καὶ χα Οκ, ΤῊ παεογελυνιδύων ἃ ἀγώ- 

ὑγων. ὦ ᾧ ἕνα, τὰ ὕχι πότοις, μοίς!γες, ὑξρᾳς, αἰκίαι (φ μάτων, ἃ δούλων χαὶ σέκ ἐλά..- 

ρων" Φ δὰ τοῖς δεαταῖς βλασφημεϊοϊθα, δλύτὶ τὸ “ ἐπαρήοθαι Ξ κεστείοϑαι, φεφανϑοϑαι" 

᾿Θυίοτε δὲ ὁ ζημία, κτ' Ὧν ̓οχξϑλέαϑαι χαὶ οὐυ Τὴν ςα δίων καὶ Ὁ ἀγώνων" μέγιςον δὲ, ἐπ᾿ ἐλά.3ς- 

' ἐία φρονοιωζᾷς, εἰς ζς τῆν δούλων τιμθροίας «Ἔωρᾶν αὑτὰς ἐμπίπβονζαε" καὶ Ὁ δὼ δὺ μδὺ “δού- 

ἫΝ αἰβθώνναοι τίνα, “δι)ἀγωνιζουθῥων ἐῇ, κατηχϑείαν ἰὐτοῖκ, ὡς δμαϊξίᾳ τῷ αὐγῶνος οκ-- 

κείνην αἰὐδις. δὲ "ὦ τρὰ ὁ τ αθλντῶν ψήφες τῇ τῆςἐλάνϑερίας λοιμ(ανονζῷς, τὺ τῆς δὸυ-- 

Ἰ λείας υὥοῶν. αὐτὸν φέρφν. οὖν δὲ πότῳ τωΐτοπω “μουϑιας δῥαίχαῖον κὶ χ) τὴ πρχαίων μνημο- 

νέῳ ἡ ἰϑαλεδματα φέρῳ οσθι 52. οἱ αδρ, ὅτι απῆϊητοι, οἱ, ὅ1| πλείςας νίκαις ἤροιντο, 

ἡ οἰ δῈ, δτί εἰ ἡ ὀλίγας ; Συολὰ (ᾷξ εὐδοζοταζᾷς, καὶ χὺ ὁτι πάσας πυδοῖκα, κυ ὅτι δἰστὸ δ(φρφῳροσεείης, 

Ἐσὺ ἐκ αἸείας, πὸ ἀσκήσεως τοιϑτοι ἐπλροντο" »ὸ ὅτι αἰΐθις τοιοῦτο στευέξη, ὅτι πολλοὶ "ἢ ἰσόϑεοι 

Ι οὐγομίαϑηίαν, οἱ δὲ ἡ ὡς ὅποὶ τιμῶνται ἢ ον: πάλαι. 

Περὶ ἐογημουτισμκέγων πρᾶτον. : Ρ 

ἜΣ ΡΝ Θὲ τ τ τοῦ 

τῷ ζξφπου Τὴν λόγων τῦραίνεοϑαι, οὐχ οἷον τε εἶναι τ τ ἡ γὺ δχουα.- 

ὁ τὸν 1) μὴ (φώς ἀκρύονας τὸς ἀκροωνϑμείς σεευιένοι πεξε ὃ ὁ λόρος 

ὦ, θήν οὔτε τὸς παλαιδὶς κεχῖοθαι τω τοιότω εἴδᾳ τ ϑ λόγων καὶ »ἡ Τὐαγώ- 

γῶν. ἡμεῖς ὃ Ὁ σίϑι Φότοι ΤΥ ἐχγημιαϊισμένων ἐ ἀγώνων Φεαζ ᾿ χαὶ 

) τῆς μεζωχφρύσεως αὐτὼ τὼ μέθοδον δηλώσομδυ, εἰύθις Ὅις παλαιοις, οἱἕ οὐ φασί Ἴινες 

Ἶχε οϑτα το Ἔ9πω τὴν λόγων »μαρτυρόμϑροι. ἔς] γ» τλιίκα λουυϑύων ογηιοίτων εἴδη δομάτων 

πεία: τὸ μδύ ἴθι χῆμα. λέγον μδὺ ἃ βούλεται, δεόκδυον: ἢ ̓ἀλαροπείας," δὶ χἰξίωσιν Τὴν πσθ9- ἐν ἐδν 

τς σώπων ρῶ9ς οἷς ὁ λόγθα ἢ δὶ ἀσφθρίαν κσδ3ς τοις ἀχύονζα. Σ πότῳ μδὺ τεῦ εἰς οἕκ 

 ὀὐμλέλρισιν οἱ ῥ ῥυτοριχοὶ, Σολὰ τπ καὶ ἀφ᾽ λϑῶκα. τὸς Ὑ» ἀλατευσώπες λόοους ον χιώμα- 

Ο μίδο, ὁπύϑεν ὁρμηϑέντες οὕτως ὀγομμοί ὥισιν, ὅτὸμ ἢ ασρὸς πατοίδα, τὶς Δἰφλέγηται, ἢ ἢ 

τς ῬιοηγΠΙ Ηαἰσαεηαῇοι Τοπιας αἰτοῦ, ΤΣ ἡ, 10} 



44 ΔΊΤΟΝΝΥ ΣΞ ΑΚ ΑΝ Σ ΕΟΙΣΞ 

“δος ῤρισέα, ἢ τσρϑς φρατησῶν, ἤσσσξὸς το χόω ζω, ἢ ἀσρϑεῦ ὁλζωυ πόλι. Ὁ δὲ  οἱῇ 

49 μια ὅ51 πλαγίως ἕτεροι »ϑρ λέρον, ἕτεροι ὃ ἐργαζονϑυον εἰν ᾿Ἄρλρισ. τείτον μοί ὅφι. Ὁ, οἷ ἢ 
λέγ4 ζᾳᾳ οὐγαϊτία, πραϑάθαι πραγ μα ά.ὀνῦμον. σῷ υϑἔὲ δξίυ καλουρδμου “τοῦ ᾺΡ " 

πολλών ξώματος, ὅτε ̓ Αἰποκεχρυμιμένν ὅτε λαλεπὴ μέλοδος. Ἐχτείχεια, γὉ ππεοῤθεῖσα 
τοῖς Δθηϑις, χαὶ Ὁ «(ἰ πσοςελλέαϑοι τῇ παῤῥησία, » Ὁ) ὁ ἀὐθ' παϑτο τὸ αἰδεῖοϑαι ασϑςποιφοϑαι 5 χαὶ χα 

Ὁ ὁμολογεῖν μὴ βέάλεοϑαι τολιμηραΐς, μηδὲ ἀἰποκεκαλυμμένως λέγᾳν, ἡ μέθοδος 1 ὦ 
τοιότων λόγων. μεγίςη δὲ τι βαδυζωτη οὖ ζυτοις ζοις Ἄθρρις μιέδοδος," Φ ἑτέρας αἰτίας ἰασο- 

(λλέαϑαν ἀὐοήμονας “σδ9  λυποιώώτων λόγων. οἱ ὃ ἕτερφ μϑὺ λέγοντες, ἕτεροι δὲ βελό- 

αϑιοι, Τίνι μεϑόδω γοῶ ᾿ ασοϑ εἶνοισι μδὺ γὸ ἕ ἕτεροι χεφόλαια, τοῖς ἀκροωμϑύοις" ἃ ὃ βέ- ᾿ 

λοντοῦ (ΕΠ 5 ΠΙ: κσξοταλεῖσι συϊκαζαισκέ αζθισι, Ὁ πονυὰ διπλοιῶ ἀγώνα ,ἀγωνίζρν!). Ι 

τω μϑὺ “Ὁ λόγω Φ κοινὸν αὐεστείνοισι, πέχνη ἢν 8 ἡ πίω χεείαν: ἔχουσι. ὁ ἢ οἷς λέγφζᾳ “γαν- 

ἄα βελόνϑυος 2θγ9ς ακσαι » ὅτωσι  ἀτοπὸν ἕνα, πω μεἴλοδὸν ἐχῳ δυξά. δὲὶ Γγὸ εἰς οναντίωσᾷς | 

«αἰ πυσπίτηοντα Φαίνεο τοῖς ἀκϑοιστι' » οΨ πὅτῳ τῷ εἰδ Φ κουνότοιτον δὴ Φαϊνε) τέχνη ῥῆτο-. ΠῚ 

εοεϑίᾳ, ὦ οὐαντία λέγψν. ἄςο λθγ96; βεαχυεὶ χὺ (ᾷφης. ὥραν γϑ οὖν τοῖς ἀσίλοῖς τ μάγω- ; 

νων ὠφέλφαν ἐχέ Ὁ μὴ δοκεῖν οναντία λέγψ, ὅτως ὐφὰν κέρδος αἱ ἱ Θγαντιωσάσ ἐχθεσι' Φ}}} 

δὴ τραγτία, λέγ, ζγμίαν καὶ ἡ) 7 πϑρυ. διχαιώσά ὃ οἷν οἷς λέγ τἰς (αὶ ἐναϑία; οἷς ὟΣ βέλεται ἀθὦ 

λέγων πείσῃ, ζῷ ογανζα πραξᾳ. δὺ ὺ δὲ ἃ βέλεται κα εργοίζηται »Οϑαγτία οἷς λέγά πείθην 

δυξῴ. μεέγοδος᾽ ἢ σϑτωντις; ὡραῖο ο» τοῖς ὡπλοὶς ἀγῶσι ΤΣ αυφοτάσάς ζῶ: οἰκείας ἀοϑενάξ 

ἐὴ ΕΠ, α; δὲ τῷ δυτιδίχου ἰ ἰχυφοὶς ,χαὶ ζμδ (οὐ αὐτο ἀὐὔἤφλυτα παξοξόλεοϑαι. (δὲ 

τὰ τό ᾧ ογαντιευδύς δερκαταιγώγισα, αὕτη "μία μιέ)οδος. διύτερα ἢ ὃ : ὡςα οἱ οὖν τοῖς ἁπλοῖς 1 

ἀγῶσιν θ γῆς ἡ φρεφόνϑμα, λέγφν, βιό, οἷς δὼ κὴ ο ὐτίδικος γ οὔσαιτο,, ὅτως οὐ τοῖς ἧς ποιότοις 

ἀγώνων ποιαῦτεν λέγ δεῖ, οἷς χαὶ ὁ δὐσιλέγων χρήσεται. οἱ κὖρ δῖ χυξιώταιτοι ἵδόποι ΜἾ 

ἐσχημιαϊϊισμένων Ἄδγων οὗτοι. ἡρτίι.} 5, σϑτον τὸν ξὅπον καίχεῖν ἀτῆα αὐτὰ δυχοιωῶτα λέγε, 

οϑαι ἑτέρω αυδοφποντι ἑτέφοιν “ἰ πσόϑεσιν διοικείοϑει τὸν οϑαντθοθαι δυχοιῶτα τῶ λογώ,, 

βουϑεῖν τω τ 1): πσξοκαζα σκά, σαντος τῷ ὕματος ἰοὺ ὁ χεείαν ον ὀίλῳ λόγω χρ- 

[ΡΝ ΩΣ αἰωὼ αἰ αἰὐντν παῤῥησίαν εἰς ἕτερον χαιθον. τότων δὲϊ κὲ »ἡ τὰ δ δ αϑείς δες λά-- 

ΕΙΣ ὄχ τ] βιθλίων. ληψόμεθοι δὲ τὰ Δεηγμοοϑένοις, Θεκυδίδου, Ξενοφαῆντος, Πλάτω-. 

γος, Εὐριπίδὸυ, τῆ. πῆς κωμῳδίας, Ὅ μήφου,»ἰπὸ πασῶν ἰδεῶν τὴς ῥητορικῆς, συμθελά ἡῆς, 

διχανικῆς, πϑυνγυξικῖ. μεμγῆσϑαι 225 ὁτί τῇ ἡ μεϑόδω καὶ : «ἴδὶ τσ. “μῶν Τὴ ογαγτία 

βαλομνδύων οἷς "λέρρεσιν αἀγωνιζοκϑύοις, εἰ εἰ «΄ 'ποράύνται,ὡς ἔφαμϑι, δὶ - οὐανπίωσεως, μέγας Ὁ 1 

χίνδγουος πσξϑϑεοι τω μὴ φωφουθζεσαι αἰπσὸ ἢ ἀκροωμϑμων, ὅτι τεχνα ζ τῇ τὴς ογαγτιώσεως ἢ 

εἰς δόξαν ἐμιπεσεῖν. εἰ τι: φζελερθείν ἡ τέχνη» συμᾷζηήσεται φιδλονάκοιούζας ἃ πσρϑεποιῆται λέ. ἢ 

γήν»συϊγχωρήν πτωδρήτοοι, 2: ἃ βόλεται τα γιφίζμοϑαι. φεαίομϑυ δὲ ΓΌΤΙ καὶ, ὅπως τς β 

ὁ δ] ἐνανγιώ- λαῦοι μεταχήοιζορϑωος τὸ τὸν δὶ αγαγτιώσεως λόδγ9ν. Δευγμμοοϑένης τοίνευ ὁ ῥύτωρ, ἵνα φεῦτονὸ 

καὶ 15: Ὁ ὄγομαι τϑ χήματος, ὃ τίωυ χρείαν δείξω ϑυ παρ αὐτῷ δ φονεώτες, ον τω ἷξὶ τ εφαίπῦ 
χἀεμσίος. διηρούμδωος΄ λόγω, ὃν " σεευερελά (ἀν 3. σλκοϑαι τς Θηδαίες, 6 ὅχ ὡπλοιῦ, διλλὰ τίνα. 

- τεχριχϑν, ὥδεπως λέγ, καὶ ὦ Ἐχὶ Κ)}: τὸ ὄγοκϑι ἐπαγ τῇ τῆς τέχρησ' Ἐπειδὰν ὃ ἔλθωσιν οὗ 
» πρέσξῳν τ Θηξας,πώς, ̓ χρίοϑα τῷ; πξαγματι παραιναῖ, πότῳ πόϑυ μοι περέχέε, 

ὅο » τὸνγοιωῦ. μὴ ́δείαϑαι Θηβαίων μινδέν᾽ αἰροὺς γοῦ ὀχαιοῦο ΣΥΝ πο βουλησφ,ῶς. ̓ 

» ἐχείνων κϑὸ ογτων εἶν τοῖς ἐαύτοις, ἡμδμσι α, ἀμείνον ἢ ἐκεῖνοι, ἡ Ὁ μέλλον πελρβθυο ἐαὺ 4 

»λϑδὺ δέξωνται ζῦτα πειοϑώσιν ἡμῶν, Ὁ ὁ ἁ βυλοῦθα ὥμϑυ διωκηνϑμοι, καὶ "Ὁ λζξ χήματος αι ; 

» τῆς πόλεως Οὔτα τράξωμδι. δρᾷς χὴ Ω ἔργον τῆς διοικήσεως , χ) ΩΥ] ονοβκαι ὑβεφεροιδυον Ἷ 

τω ἔργω ̓ Φ οδημκαι. ὃ αὐτὸς ποίγεου Δευγμοοϑένης οὐ κϑὺ τω αἰϑετῆς τρεσξείαε"  συδὺ- ἢ ἢ 

χανιχοῦ λόγου τρξοῦθα: ὀδαὶ ρϑϊείνων, ϑιλα, καζασχά αξί, δὲ ὁλύ τῷ βιολίμ διουούμη ᾿ 
διοίκησίν τίνα. τοια τίου" κεφόλαια, ὄξίν, ἀν ἀσθενῆ ὄΐᾳ τῷ Δημοαϑενῴ, ἐ ἐαὺ ἀπ αὑτῷ ᾿ 

πὐδοτείνηται, ἐλείχεται. τα ἵ ἵνα, πιθανὰ ποιήσῃ, ἕτερφ, "ἃ παροτείνᾳ, λαθὼν δὲ ΤῊ ΠῚ 

ἀκρφατίευ τσοφέγονζα, τοῖς πσοϑζαϑεῖσι, συμπλέκει (αὶ πίῃς Τὴν ἀεϑενων τοῖς πσδοτεινο- εἰ 
αϑροις. 



ΤῈ  ΝΧΎΝΜΔΗ; 4, 

᾿δέοις. δι, ἵνα. ὃ λθ.9ς ἔχη κπἰδάίδφγμα, ἔρφιτ' δ εἰκότως ὁ Αἰράνης τὸν Δηγμοοϑενζωυ, ὄζος 

ἧς σξοτέξοις τρεσξείας αὶ κα τησρρᾷσ ; χα! τοί το πεν φγμένα πϑώτα εἰν τῇ ἀσϑοτέρϑο. 
πέπρακται" ὃ φησιν ὁ Αἰοάνης οὖν τῇ δστολογία" ἡ δὲ δόζστεροι αἰπαήτησιν σρκῶὼν εἶχε μάνξω. 
υϑὺ δϊω δλη.ϑὴς αἰτία. τῷ μὴ κρυτηρρᾷν , ἐχείνη" ἐπήνεσεν ὁ Δημοσθένης τοὶ οὐ τὴ πσϑοτέδα 

ἶ ρεσξεία πϑώτα πετορφαχμένα ὰ κὸ ψηφίσμαζο ἔγραψε, καλέσαι ὉΔῚ δεῖσιγον οἱ ΩΝ ἘΠῚ 

βνῶυς τρέσξᾳς. αὕτη οϑὲ δἶζυ ἡ ἀληῦὴς αἰτία δὴ τῷ μὴ ἐϊκα λῷν ἐν τῇ πσεοτέρα τρεσξεία. 
ἰ νὰ μιδιὼ αἰτίαν ἱκθυζοὺ σσοϊὲ μίαν ἔχή κτ' τῆς πσοοτέροις ὠρεσζείας. δῖ δξζο αὐτὸν ἐφάπῆε- 
ο ἡ τῆς “αδϑτέροις. καυτηορραν ὄξω ἁμα, τῆς τσϑοτεροις τορεσζείας, οὐ κατησρρᾷ, δὲῖ δὲ 
πῳ πσξοφάσεως. Ὡς δέχ ἡ πσοϑῷασις; φησὶν ἡγγοηκέ! αι τὸν Ἁ ἰοάγξυ πεισραχότα αὐτὸν ἐν 
᾿ἡσεϑτέφο: ωρεσξεία. στο ὅτωςὶ μϑὺ σὸς ἐρωτησιν τίω παῤ Αἰοάγᾳ ο παραχτήσεως 
"ἤματι λερόνϑυον » ἀοϑενὲφ "ὁ γελοῖον ὅν. ὀῆλο δὲ σσοὲν ἔχων εἰπεῖν ὁ Δημοαϑένης, γαῖ» ἔφα.- 

γυ, ἑτέρφυ πσοοφείσά τῦτο συϊκατασκά αζ. φνοὸὶ γὸ ἀἰποδείξᾳν Αἰοάνζω αὐτὸν ὑφ᾽ ἑαυ, 
' χεβχουϑυον ὅτι δώρφι εἴληφε" ὺ διέξσι λόορις οἱξ εἶπε πσοότερον κτ' Φιλίγταου" εἶτα φησιν 

τον πσοϑτερον κι Φιλίπαου πολί 4 σοίυϑιον, ὕξερον μεταξεξληοϑαι,ούκ δὼ μεεταξϑροιοῦ- 
εν εἰ μὰ δωφφις σπειοϑεὶς τῶτο ἐποί4ᾳ. ζω τίου πίω Ὄἰσύδ4ξινε  ασοϑεὶς, συϊκατασκθ «ὦ 6, 

τείκότως ἔλαϑε με δῶρᾳ λαξωὼν 6ΧῚ τῆς ἑτέροις ωρεσζείας. ζμιζωυ νὴ αὐτὸν ̓γρηςὸν ἐῇ),τω; 
πότερον χτ' Φιλίπωου πολ 4)εοϑα). αὕτη υϑὺ ἡ συμιπλοκὴ τῷ ἕτεροι συϊκαιτασκάυάζην 
προ. παδοτείνονζο.. ποιφ δὲ ἀὐ᾽ πῶς,ἀχούσωυϑυ τῆς λέξεως πῷ ῥήτορος. φησὶ γὸ ὧδε; Βού- « 

ομ(αι δὲ σοῦ πϑύτων ὧν μέλλω λέγήν, μνημονθ ονζοις μδ΄ οἷ ὅτι ζες πολλοιὶ, «ἰπο- « 
νῆσοι! εἰς ἄνα, ζᾷξιν αὑτὸν ἔταξεν Αἰδάνης - τῇ πολιτείοι Φ ποοῶτον, ἡ ἄγας ϑορὺς χτ' 9 ᾧ,- « 

ἔπαου δημορράν ῳετο δὲϊν" ἵν εἰδῆτε ὅτι (οἷς ὑφ᾿ ἑαυΐ᾽ πεποραγμένοις ἢ δεδημηορρηνϑμοις « 
»ΦΡΧἢ» Ἰ μάλιςα ὀξελε[ηϑήσεται δώρᾳ ἔχων. ἔς! ζοίνεωυ ὁ ποοῶτος Αϑὥσαίων αἰοϑόυϑυος « 

ρκαδία. “ασξϑεφηχϑτων, ὼ ἔγων Ἴφανδρον τὸν 'Νεοπηπολέμιε “δυ()ερογωνιφὴν, ατϑφιὼν μδὺ τῇ “ 

ἡλῆ, πσϑοειὼν δὲ τω δήμῳ πόϑεπότων, χαὶ πείσας ὑμας πλυταχοῦ ωρέσξ4ς πέμψαι ζις « 
τυάξονᾷς δυϊροΐοις βελάυί(θιϑμους θὲ τῷ τσϑὸς Φίλισαον πολέμου, ὼ ἀπαγίέλλων μῷ -« 

29 ἥκων ἐξ Αρκαϑίας, τὸς χαλῶς ἐχείγους ὼ μακρῶς Ἄόορυς οὖν τοῖς μιυφάοις ον τῇ. Μεγά- - 

ἡπολά, «239 Ἱερωνυμιν τὸν “ἷῶρ Φιλίπαου λέρρντα, ὑπὲρ ὑμδι ἐφη δεδηιη)ϑρηκέγαι "ὃ «- 

ἐξιὼν ἡλίκα Ἔ Ἑλλαϑὰ πᾶσοιν, ἐχὶ Φ; ἰδίας ἀδικοῦσι μόνον πατεοάδεις οἱ δωροδὸοχοιεῦτες κὸ “ 

»---ς 

ὑπ δεῖγμα ὀξενζωυοχότος καἰξὶ αὐτῷ, τὰς πθὰ τῆς εἰρζεώης φρέσξᾳς πέμπειν ὡς Φίλιστον « 
7 Ἔ λ᾽ 7 ΄ ῬΨ» ὩΣ ᾽, δ φω 2 ͵ὔ ΓΕ] 

᾿τείαϑητε αἰ χῦῦ Αδαφοδήμου  ἸΝεοπηολέμου, κὸ νων τὸ ἐκεῖθεν ἀπαγ[ελλόντων ϑδιὲ, “ 
π ν ιεε κι ὥϑ ! ͵ Ξενον ΑΠ Δ Δ ΠΣ ἼΣΩΝ, ᾽ ͵ ν» Ὁ ἢ 
οζῶ υὑγεὲς, τα Τὴν ὡρέσξεων τότων εἷς ἡ ὅτ᾽» οὐχ ὡς “ἂν Σποδω(ουδύωνζὰ ὑμέτεροι, « 

' 1), ὡς ὖν πεπιςευχότων τω φιλίπαω,δλλ᾽ ὡς τὴν φυλαξόντων τὸς ὀιδοῦς. Ἅἱ οὶ ΣῈ» τἕς “ 

γοοἐρηυϑύους λϑορυς ̓  πἰοὺ πσϑϑς Φίλιπαον ἀπεηϑειον οὐτίω εἰκότως πἶϑδὲ ἀν πόῤπες « 

γετε τίου δόξαν. αὕτη μϑὺ ἡ μέθοδος τῷ κοζασκά ἴσαι" "δὴ ὙΣΡ τὸν δήμιον σευ ἐπεαστίσοι-- 
ὡς στουεξηπαΐηυϑμον ἑαυτω ὁ Δυημοαθένης. εἶτ᾽ ἐπήγαγε τῆς τέχνης Θδῴον" Προζελ- « 

ν 

᾿λϑεῖν ξισὸ τῆς τοϑϑότης ὡρεσξείας. ἐμὲ χοιῦ, ὦ Αϑζευαζοι, διεφϑαρμῦμος αὶ πεκορακῶς « 
τὸν, ἐλοϑθανεν. ὡς θαι κοι ςή γεή τέχνη πϑύζς ἀὔξις ὀξηπαήνμϑύοις ἀπέδξεν. ἐπήγαγε 

τ τάθε, δ ϑν, Ὥ «εἰ ὑμεῖς΄ ὀξηπατείοϑε,καγῶ, Δα μέσου Ὁ αὐδὲ Φίλοι «τοῖς εἰπτῶν, « 

᾿ ὑτὸς ἐφ᾽ αὐτὸν ἤγαῳ τω αἰτίαν, πλότητος πσϑϑογήμοίίι “βλέπων τίεὐ πὸρνεργίαν τῆςχα- 

' τσκά νης ᾧ λέγαν, Ἐμὲ ον ὦ ̓Αϑζευαγοι,διεφθαρ υϑύος χὰ πετυρακῶς ἑαυτὸν,ἐλαϊδανεν, « 

᾿ λλὰ μὴ φαϊαι, Καμὲ, ἵνα μὴ δόκη ὃ ποῦ Ἐχευχείρημκα οἰχείας διοικήσεως ἐξ4ργάαϑαι. ὅτω 
"ἢ δὺ ἕτεξοι «σεοτείνων, ἕτεροι καζασκάυα 4.9 Δημούϑένης. ᾧ ἑξῆς Ὁ αὐ ποιᾷ εν τω λό- 

᾿ χ,χαὶ παλιν ἑξῆς, χαὶ ἀχθα τέλους τοῦ πολυτὸς ἀὐγῶνος. τούτο »ϑῳ σοι διχοαν"κῶν λόγων 

ἰλίπαον, ὡς τότε δυμιησρρῶν ἔφη, δχπξελάζοντα ἴοῖς Ἕλλησι αὶ δζκ φϑείροντα τινας τὴν οὐ « 

ήκατα λαμᾷαϊονῖες τοὐϑαὰ Φιλίπαου. Τ᾽ τοίνιων ζιὗτα πολ φυομδύου τύτου τότε, ταὶ“. 

ἡν τοίνεου ἐμοὶ μ᾿ τα σεουυεταῆετο κϑινῇ φρεσξά 4ν, χαὶ ὅπτυς τὸν μιαρὸν νὰ λίαν αναιδὴ « 

υλάζωμϑυ ἀμφότεροι πὸν ᾧ λοκρα τω »πολλὰ παρεκελάσατο ᾽ ὦ μέχρι τῷ δοο9 ἐπα «᾿ 
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τε τον. ὠα ΣΝ 

46 ΔΙΟΝΎΣΙΑ ΝΕ Ν ΑΟΣ ΈΚΜΟΣ 

Ὁ ὐράδάγμα, λόγων ἐογημκο ισμένων ἕτεροι κσφϑτεινόντων,, ἕτεξϑε κατασκέ, α γτῳ, 

συμξουλάφυτικῶν δὲ πάλιν αὐτὸς ὁ Δημοοϑεένης οὐ τῷ αἰεὶ τὴν συμμορκών » 6) ολου πἰοὺ Ν᾿, 

«ὐτίω πεέχνζωυ ἐξεργαζεται. ἔχ δὲ οὕτως" οἱ νϑὺ Αἰϑζευαῖῆοι ὡρμιήκασι μϑὺ τὸς βασιλές 

Τὴν ἸΠερσῶν, ζοιαῦτα ““ἶν" ῥητόρων συμζουλάοντων, ἢ ἐπαιοόντων αἰὐζευς οἰκ τῷ ἐπαμν οι 

τσξοχϑνοῖς, κ) μιεμγῆδϑα τ πειξαγμένωνασϑϑς Οιὶ βαρξαροις ἔργων" “ὃς δὲ τὸν Φι ἱ 

λιπαον “- Ξ Μαχεδόνων βασιλέα ὀκγούσι πολεμεῖν. ὁ δὲ Δυημμιοοϑένης αὐζῳ ζῷ, σναΐία, ασοϑς 

μϑὺ τ βασιλέα πολεμεῖν ἀὐζις αὶ βέλξ), ασεϑς δὲτον Φίλιπαον βάλες. ὁφᾷς δυοιι αυῦθςς 

σάς εγανϑίίας δλλήλαις; πῶς δξευ τῷτο ποιᾷ; διπλῷ γὸ τοί γημοῖι ἡται" πσϑος μδὲ τῦγβα ἴἢ 

σιλέα ' φησι μὴ δεῖν πολεμεῖν, διὰ μηδ) πω πολεμεῖν. εἰ γὼ Ἄς ἐχέλάσε μὴ πολεμεῖν Ὶ Ι, 

ἐκ δὼ αὐτῳ απο 965η0ν Τ' γοιοῦ,ὠρμεηχϑτες ασδϑς τ πόλεμιν.ὁ δὲ, φησὶ μϑὺ πολεμεῖν δεῖν, οὐδὶ. ̓  πὶ 

δοις αὐζις ὃ βούλονται πσοότερον δὲ αἰξιοῖ οὐθασκάυαξεῦχ,ΐα αἀσφλνέφερο9 ἢ διχαιότεξοι ̓ 

ὁ πόλεμος “ἥροιπο, τέχνη ζῦτο ποιών. οἶδε ὝΡΡοτιὴ δυαξολὺ ἐκλυσᾳ τίου ορμάωυ. κ᾿ θύϑες γ. 

» μὸ πσξϑοίμιον, Κλ. ἐτήων Ὁ δυχεῖν στευα 9ρ6.}4ν βασιλάτι, φησὶν, ̓ Εγὼ νομίζω χϑινὸι ὁ δ᾽ 

» ὡπλύτων τ! [ὄντων] Ἕλλδύων εἶναι βασιλέα. οὐ μά “ἃ ζῶτα παραηνέσοιμμα 40 μόνοι: ἡ ̓ 

» τυ δλων ὑμῶν πόλεμον πσοὸς αὐτὸν αὐῥαοϑαι. οὕτω μϑὺ ἐπέχᾷ τε ὁρμάς, τῇ αὐτῇ τέγι) ̓  

Θουκυδὶδ ἡ χεώμϑρυος. χαὶ δ ρα τω Θουκυδι δὴ ̓Αρχίδαμος οὖν ᾧυσιν ὁ (Θουκυδίδης 

σεωνετὸν ἐὴ χαὶ σωφρονα, Ὅν, ἑώρᾳ ζεις Λακεδαιμονίους κ᾿ ζους Πελοποννησίους αρμημθμαε 

6; «δὸς Ὁ πολεμεῖν Οἷς Αἰϑζυαιοις, οὐχὶ μὴ πολεμεῖν χελά4 ἡδ ΣΡ οὐ πεισοι δος "ὥρα 

μηδέπω τῶτο ποιν, Σινὰ πσδϑτερον “ἰδασκθυάζεοϑαι. οὕτω μϑὲ ὙΝΡ, ὁ εἶν ἐφαμϑυ,ἐμπο- 

διζ τἄὼ ὁρμιζωυ αὐτὸν ὁ Δημοοϑένης ὁμοίως τῳ Θουκυδίδη. διδοίσκᾳ δὲ ασδοϑιδεῖν τῷ λο.ι 

φρυ τὸν ἴ9πον ̓ ἧς “ἰρδασκδυαοϑείσνς, 4. τρεπὴς οἷν κτ' Φιλίπαου. καὶ ὅτως ἑκαύτερος 25: 

,.99 τεχνικῶς “ὥρα νεται τω δυμοοϑεν ᾿ τῶ βασιλᾷ μϑὲ μι" δέπω πολεμεῖν, τῇ δὲ Ἐχὶ βασι- 

λέα ἴϑαισκά, ἢ ἔχφν γοῆοϑαι χτὶ Φιλίσπαου. ὅτω υϑὲ δὶ ὅλου τῷ λόοου πὰ συμξελ ά σι Ἱ ̓: 

ἕτερφι τσ 9) είνεται,, χαὶ ἕτεροι χαζοισκάναζεται, χαὶ “ἰ πσοϑέσᾷς “ἰ πουϑέσεσι συμιπἈέχοιται ς΄ 

ἔχης ϑυοζᾳῦτα τ ρδαδείγμαΐζα ἀγώνων; ἑτέρων κσοϑ)ηνονϑύων, ἑτέρων συΐϊκατασκά, αζρ:- ̓ ; 

μϑύων, ὃ ϑὺ 3 δικανικοῦ εἶδος, ὃ δὲ ἐ συμξουλάιυτἹκού. ἐπεὶ μϑι ὧι συμξελά Μικῶν χαὶ ' . 

διχαψικῶν ἐμνήσθη μϑυ, λοίξε κὺ τ ροὶ Πλάτωνος “Οὐ ραδείγμματα ἀγώνων πλάίνωνσυμπε-. κ 

πλεγμένων, ὼ (πον ἀνὰ πϑύτων μεραν  βητοδικῆς σεενα μένων. ἡ Σωχρῳτος Ἔπολο- ἰ ᾿ 

γία, τὼ μϑὺ παφότασιν ἔχφ,ως Φ ἔχίγραμμα δηλοι  ιπολογίαν; ἔς] δὲ ἡ ̓Αϑέιυαίων καΐ- ὴ 

φρ6ία,, εἰ τοιοήτον ἀυδρα. εἰς δίκην αἰ ποήγαγϑν. χαὶ χέχρυτῆαι ὦ πικρὸν τῆς Κατνο». 5. 

εἴας πω Ἐἐχιφκεῖ τῆς δὀ'πολογίας. ἃ ΟΡ. ΦΡ αὐ τπολογεῖται, Αἰ ϑέεναίων κα τνοϑρᾷ. Ἵ ᾿ 

δύο μ»ϑὺ αὗται συμπᾶοχᾳ!. “πιδάτη δὲ, ὁ λόορς 6] Σ ωχε «τὸς ἐϊκώμεον, Ἂ Φ ἐπσϑες τ 9- ὃ , 

“»υ ἐπεσκίας΄αἱ τῶ. λιαΐκαιῳ τῆς Ξστολογίας. πϑάτη αὕτη συμπλοκή. ὴ γεγόνασι δυομδὺ ἢ 

διχανιχαὶ “ἰ πσοϑὲσἀς σεουημινϑῥαι ἡ Οὀἰπολογία ἡ ἡ καυτηγϑθλα: μία ἢ ἐϊκωμιαεκὴ, δέπαι- Ὶ 

γος ὃ Σωχρατος. Ἴετάρτη συμπλοκη" ἡ μεγίςη αἰ ασοϑεσις τω!Πλάτωνι ἐγου(ᾳ συμξό- ἷ 

λά Μρος ἰδέας δουύα μιν, φιλόσοφον δὲ τί ϑεωφιαν. ἐσ] ΣΡ Ὁ βιθλίον πἰραγίελμα, ὅποιον ἡ 

ἐῃ) δὲ! τὸν φιλθσοφον. ζούτο, ὡς μδὺ ον βυτοδικῇ . συμξελά ροῦν ἰδέα: ὡς σὴ ον φιλο 

. σοφία,, δόγμια, πῇ βαδιδόυϑρυον" τοιζτον ὟΝ ἐῃ τὸν φιλόζοφον, ὁποῖος οὖν τῇ διπολογίᾳ Ὁ 

Φαίνεται Σωχρ της. Φύτζω ταὼ χρ ασιν ν᾽ πεῆαρων αἰ σσοϑέσεων ὥλωᾷ(ας ὁ δυμο- 

«ϑένης» ον τῶ αὐξὶ τῷ ξεφαύου τω μίμοησιν ἐἸΖζωυεῖκε. καὶ Ὑ5 Σστολογίαν ἔχᾳ αἴρ ὥνκατ δος 

τη ορήται ̓ ὦ καυτησρθάαν ἐλέζηοντος τὸς ἡδικηχοίας ᾿ τὴν κακῶν αἰτίεις : χαὶ φανεραΐς ἐίκω- ὴ 

μον δάκγιώτος ἐφ οἷς αἴξιός 661 τῷ ξεῷαλου, χαὶ Φ δόγμκα ὡς Ο» λόγω διχφυνικῷ χαὶ πολιτί- ἡ | 

κῶ, ὁποῖον 1) τὸν πολίζιχον ὀυδρα, κὺ σύμξαλον ἀγαϑὸν δεῖ. λέγ4 οριοῦ αὐτὸς εν τω λόγω(- ἧ ' 

φαΐς ζῦτα χαὶ τοιαῦτα ποραηφν ᾿Αιοάγζωυ πὸν Κοιλὸν κα γαϑὸν πολίπϊυ. ζαῦτα μὃρ δι Ι ; 

τἴρὰ Δυημοοϑένες χαὶ Πλάτωνος. δλλὰ χαὶ Θουκυδίδης δυο πσοϑεσάς συμπλέκει,:» 

τω Ἐχιχγραφουϑέῳ Ἐπιζαφιίῳ. τὴς μὃὺ Ὗ» ἐϊκωμιιας;κῆς ἰδέας δὴν ὁ ἔχιζάφιος, συμ- : 

πλέχε) δὲ ἰδέα συμζουλά Πική. ΧΡ μᾶλλον ἐπαμνᾷ τὸς εϑνεῶᾷς, ἢ τῷς ζώζεἴα τὸν. ] 
πολέμωον ᾿ 



,. 

ἜΣ ἘΝ 47 
᾿ήλομων «ἷδακαλῴ. πούτο μδὺ τοί δϑαΐχαιως ποιό. ὁ ὙΣΡ λέγων δεὶ τὸν ὁχιτάφιον Π ἐδικλῆς, 
λϑὴρ τῷ πολέμου αἰτίος. ἔτι υϑυ τοι πιοκαΐν ὄντων κεφόλαίων πὸ ὄχιταάφις Ἐ ἔπα γε Ε αδρζώου, 

ο Ν᾽ δὼ ͵ ΡΥ, ν ΓΑ Αύθνς. ἘΠ δὴ ᾿ κι 
οιικλιαι, Ὁ εν χεφόλωηων αἰ φρθα 4 : τον αϑρζευον “ γὼ σζεσεῷερε τωσυμξελάτικῷ 

οὐθὲ τῇ το οπὴ Ὁ ϑρώυψν, ὡς φησιν αὐτὸς ὁ Θουκυδίδης λέγων ὧδε; Δι ἷο χὺ τὸς τῶνδε “ 
μῷ Ὁχέας ὅσοι παρέςε,δκ ̓ ὀλοφύροιζαι κάλλον,ἢ το ρα μιυϑήσοικοι. ποις δὲ στο δῥαῖχα! Ὁ 
᾿2 7" ρῃραϑύε ἥ" πολέμε 1 Δλθγ9» ποιφται" ὡς εἰ ἐ,ϑρζιύησε ζις ποδφτῶς Ὡτοϑοιγόγζας, αϑύ- 
᾿ Ε΄. ἐποίησε τὸς μέλλονζᾷς πολεμᾷν. αὕτη μϑὺ δὴ “ διπλῆς “κ πσοϑέσεως καὶ λϑεία. πῶς δὲ 
“μιξεζᾳ; καζασκά,ας,ὺ πτῶς μίξας αὐτὸς ὁμιολογῷ φέρεϑεα σωμεϑα. ἡ γὸ κε ἀσίς ὅδην τέχνη 63 
Ταήματος οὖν Οἷς Ἄϑοοιφι κεφ δια ον ὅς! τῷ ἐϊκωμίᾳ, ὁ ἡ οὐυες λϑορς. οἱ σευ πσξο δ έπονπες εἰς 
τὰς πολέμιοις ζοὶ ἥ' πσοϑγϑνων ἔργα, διεξιόντες, πα οορμῶσι τὰς ἀκούογζᾷς. ὕτω στευετέλεσεν ὁ 
'παννος φ. “ύοις εἰς Ὁ συμξελζω. πάλιν δΐζυ χεφαλαιόὸν ὅφΊν οὖ Οἷς ἐϊκωμίοις ἡ Ὡραζολὴ,ὦ 
αρεξεταζην πὕς ἐπαϊνείς ἑτερφις ζοῖς 4 δοχιμιούσιν. δλλὰ μά οὖν Οἷς συμξαλά ιχοῖς λό- 
»ις, ὅτι βάϑιος ὁ πολεμιὸς ὅθΊν, οἰχ τῷ τ΄ δαληνν (οἰκείων ζοις Ὦ εἰγανήίων Φσυδείκνυται. 
ξωνϑυος δΐχυ δ: πο δοιξολῇ ὃ λόγω » Ὁ ἐϊκώμιον ὁμιοῶ ἡ τί συμξελξὼ παρή γ4. τῷτο "ὃ 
τέση μδὺ Ἔἰποδεί ξάν αρχόμϑιος Κ΄ λόοου Χὶ πελά δὲ βεξαμόνϑμος, ὕπου "ἢ ογολαης τάξιν 
᾿χεφθλαιων,ὼ δείκγεσιν στί τρρέσξύτερον ζῶ ὃ βήτορα Οὴ συμξωλῆς φ᾽ εἰκωμκιας κο λόορυ. 
ἐγ4δὲ ὦδε" “᾿Απὸ οἵας πὲ ἐχτ)ηδοΐσεως ἦλθον ἐπ᾽ αὐΐζῳᾳ, δ όπων ἐξ ὧν μεγοίδα ἔῥετο, «᾿ 
εὗτα δηλωίας οϑῴτον, εἶμι ἡ χὶ τὸν τῶνδε ἔπαινον, νομίζων ἔχετε τῶ παρόντι Οέκ αὐ « 
ῶ ρει" λεηϑένσαι “δεῖν αὐ ρὼ τὸν πόρτα δμελον,ὼ ἀφῶν,ὼ ξένων, σύμφορον εἰ ἐπακοῦσαι ὡς 

κ, τα ϑὺ ἐπ᾿ ΦΡ χη" υξοϊόντος ὃ δ λόορυ, Ὀὐποδείξας κὰ κεροί(ᾳ ς,ἐπαγά λέγων" Κα 
ὀμήκονα ζὰ πἰξιὶ δ πόλεως, δὲ δουσκόιίαν τὲ ποιξίνϑρμος, μὴ «ἰξΣίσου ἡμῶν 4) Τ' ἀγώνα. ἢ « 
τῶνδε μηδὲν ὑπαρχ4. ́ κα τί ἀλογίαν ἄκκῳ ἐφ᾿ οἷς γιῶ λέγω φανερὰν σημείοις καϑιςάς. « 
γὸ, Επί τε παρόντι οὔκ αἴ ἀπτρεπὴ λεηϑάσαι αὐζῷ,Ὁ ἐϊκωμμιαςκὴς ἰδέας σεήγ. ὃ )ὺ χε- « 
κα ον ἐϊκω είου τόδὲ. Κ αἱ τὸν πλύτα σμιλον τὺ αἰτῶν »ἡ ξένων, σύμφορον ὴ) ἐπακούσει αὐΐ', « 
συμξελά ικῆς ἰδέας 641. κυριώτατον ἿΣ ον συμραλὴ κεφόϑαιον Φ συμφέρον.“ Διδασκα.- « 
ἂν ποιέυϑυος μὴ αὐξὶ σου ἡμῶν ἐ1) τὸν ἀγῶνα, ἢ οἷς τῶνδε μκηδὲν αὐπαρχά, τῆς σύμᾷου- « 
᾿ς ἰσόδιήξιν ἐχφ . Ὁ δὲ, Τὺ ἀλογίαν ἅμα ἐφ᾽ οἷς νεοῦ λέγω φᾶνεροὶν σημείοις καϑιςὰς, “ἢ 
᾿ἐγκωμίξ δείκγεσι πἰὼ ἰού" «ἰοὺ δὲ χε ἄσιν αὐ, Θ Α μα δηλοῖ. ζῦτα ύι ὦ Ὡἰρὰ Θύκυ- «ἴ 

ἐν. ϑλὰ ὦ Εὐριπίδης ὁ ποιητὴς ον ὅλῳ δραματί Δλόγϑν ἐσγηκκοιτισχκέγον παρήν4, ον τῇ 
ἐλαγίπιπη τῇ (φῆ: καχεῖ ὃ Ὁ δῆκᾳ δυπλιοιωῦ, ὃ μϑὺ, ὐὐξ( πῷ ποιητού: ἃ 5, τῷ αἰ σσοχει- 
"ες: ασϑοσώπου τῆς Μελανίππης. συγίέγονεν ᾿Α νου Ζαλθοοι ὁ Εὐριπίδης" δύγμα. δὲ ὦ 
γαΐξαγϑρου, Ὁ, Ὁ μού πόρτα χρήματα. μ; τα συγ[ενονδυος Σωκράτει, αὶ κρείἼογος « 
.γ9ὺ μεταο ὧν, αΐξιωσας, ὡς ἐμοὶ δυχεῖ, νἡ τὸν ᾿Αναξασόοου λόγϑν μνήμης οὖν ζοῖς δράμα- 
ι,ἀξηγα τυ ἀὐζ' Ὁ δύγμια οὖ τῇ Μελανίππῃ τῇ (οφῆ ἡ φεῦ ρχὴ τῷ λθορυ αὐταϊ αἰνίηςξ}) 
πὶ ς τὸν δὲδούσκθνον θὐγοιαν. φησὶ »ὃ ἡ Μελανίππη, Καὶ σῴο ἐμὸς ὁ μιῦϑος,δλλ᾿ ἐμῆς μη-- « 
᾿΄... ὁκϑὺ Εὐριπίδου ογημοίζισμος εὗτ!.ὁ 5.“ Μελανίππης Τίς τὰ “παδία ἐϊξέϑηχεν κε 

͵ τὰ τῷ παΐξΞς βεφορξια:ὁ ἣ πατῦρ, οἰόυϑμος ἐὴ σϑτο τέροις, γγω μιζων ποιόται κατακαῦσαι « 
ἰ παιδία: ἡ ὃ: σῶστι βαλορϑμη ζῷ τέχνα 5 ὅτι μι δὲν ὅε1Ὁ πέξφφις ̓ φιλοσοφύ. ὦ ὅτω πἰωὼ 
»χίω χρείαν διοιχείτοωι ὧν παραινέσεως α,Ἴκ(αιτί φιλοσοφϑίᾳ. ἡ δὲ γέ κωμωδία ὅτι πο-- 

) φὕετωι οὖν Ὅς δραμασι κ, φιλοσοφ 4, τῖϑὰ τὸν Κιατίνον ἡ Αδαφοφαγίω καὶ Εὔπολιν,ζι δεῖ 
χ χέγᾳν : ἈΎΣΡτοι κωμωδία αὐτὴ, Ὁ δλοῖον πσϑόφησα ϑύη, φιλοσοφᾷ. Ξενοφῶν δ ὁκᾳ- 

τ), ὃς οὐ τῇ Πα;ιδεία, βελονϑρυος ζοις εκ, τῷ δήμαᾳ ΤῊ ἸΠερσῶν ὁμιοσκά λοις ποιῆστιι ζϊς ὁμω-- 
τοις, ἡ παλιν βελομῆυος χοινὸν ἀγῶνα ὡρετῆς Οῖς αριςα φραϊφυσειυϑύοις πσδοίιϑεγαι, Οἱς 
γκοτίμοις Δι φλεγϑυϑρος οὖ Κύρου λόγω ΠΣ ὐὐδις οαραζόνϑυος οχαὶ ζοῖς δημοτικοῖς, ὡς 64 

᾿ δίγων πσδονοώυϑυος" εὖ ἑκατέρῳ τω λόγω παρίημι λέγην᾽ εἰν δὲ τὴ ̓Αναξα σά, ασοτηά.- 
οἱ! μϑὼ οἱ φραϊιῶτοι ὡς δχὶ βασιλέα ὁ ςύλος Ἐς, » Οέκ ἔτι ἔπεοϑαι Κύρῳ [βέλον.). 65 κῦχς- 
τος οὖν ὗς φραϊιωταις δηκηρορᾷ, ὑπιονέμϑρος αϑὸ ἔψεοϑαι ΟἸς φραϊιώταις πϑλυτουχόσε, 
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ο» 5 ᾧ λόγῳ καὐασκάνάζων Ὁ δὐαϊιαῖον 10) μϑιυάᾷν, μιιμιούνϑιος τὸν Ὁ μήξου Φοίνικα. υχαν, 

Ὁ ἐχεῖνος ον» ταῖς λιταῖς τοφοτείνεται τάκ ἐπαύλεσιν ΤῊ λόγων τῷ Αχρλέως, ὡςῷ ἐδυωαν 

τὸν αὐτῳ οδύψ, δὼ ἐχεῖγος᾽ ́ἀπείν,δλλὰ πϑύτως ἐψψόμδμος τω ̓Αχιλλά. (Σ5 ὠτίας λέγωνδι" 

αἷς Οὔκ αὖ ̓᾿Ξσολφφκίη τῷ ̓ Αχιλλέως, ὅτι γεὴ υϑυῷν τὸν Αχρλέα,καζασκά ἐξ" τοί οδὺ ΝΒ 

κεῖν διάκγις καθ᾽ αΣ πξοφάσᾳν ὁ μϑυετέον αυταΐ, ἐργώ δὲ «ἀπαιτῶν ἴ χαειᾷᾳ αἱ α εἰς τὸν 

᾿Αχώλέα κατέθετο, εϑρόψας χα ἡ πταιδαῦσεις,᾿ Αγαμέμνονι δὲ χάφιν φέρων τῷ λόγω. χαὶ Ὁ] 

ζαῦτα Ὡ θινούμϑυος : τὼ αἶμα “υ λόγων ἐποιήσατο, αὐτὸς ̓ Αχυλάς ἐπεκδιδαίσκᾳ " ΤΣ 

Ὁμήρῳ ἔθος" χαὶ ὁφίις ὀιλος μετεχφείσατο Ὁ εἶδος τῶτο παρ Ὁ μεήξρυ μαθὼν, τῦτο ποιᾷ, ὃ 

οὖν ταῖς ὦν" Ξἰποχρινομδύων ῥήσεσι, ΤῊ πτρ  πόντῶν Ως τέχνας διδοίσκῳ. λέγῃ τοίγειυ ὃ 
»» ᾿Αχρλάς, Μή μοι σύϊχᾳ θυμὸν ὀδυρομῶᾶρος καὶ ξένον; ᾿Αδείδη ἡ ἡρωὶ φέρων χάφων- ὁρᾷς 

ὡς σζὼ τέχνέευ ὁ μαι ϑητὴς τῷ διδοισκόβου ἀπεκάλυψε, δφοις ὅτί στενῆχεν ὡς πϑώτα εἰς 

χάειν ̓ Αγα μέμψονος λέγεται, χαὶ ἔχὲ τῳ τὸν λυμὸν μαιλαιξαι τῷ τὸ ̓Αχρλέως. εἶτα Ὠγ) χά. Ἔ 

εκζᾷς αὐτο κατελογίζατο ὁ ὁ Φοίνιξ, ἵ ὑάλοι ἡ δυχοίη α. ἀχαραςος ἐῃ ὰ χὴ αὐτὸς, πλαγίως αἰπολίος 

ἣν» τάρω αἰτίαν" ἼΟνἐ ἐμοὶ βωσίλᾳυ,, καὶ χ᾽ ἥμισυ μεείρεο μῆς. (ῦτα υϑὺ τ ϑαδείγμιαζο, ἕτερα 

κσξ σ᾽ εἴνοντος τῷ βήτορος. “ὑφολείπε} ἢ ἡμῶν ὃ λθ)ος ὁ αἷξὶ τ ζᾷ οἰναντία. λεγόντων οἷν 

βέλονται, “7 ὧπ ὅ ὁ λόγο Ὁ τελεώτατον ογῆμμαι ὅθ1᾽ πρεϑτερον δείξωρμϑυ οἷϑα Ο μμήρῳ, 

ὁ δα αὐμαΐζᾳ. αἰ πυσθωμεϑα. 2. ἢ εζδε, Ὁ δυχεῖν (ᾷ αὐτὰ λέρρντα, ἑτέραν ξσαύϑεσιν 

«ὥραινάν,»ὦ δόχεῖν οὐνανζενϑινον, ὠς ς᾿ -Ψ ἑτέρῳ λόγω φ Ἵ ἐχ᾽μαϊισμένων ἀ ἀγώνων ̓ αιτασχά, αΣ 

ποιησοι ὄνον, ὀϑαξολῆ Φ αὔρα τα δοιιῦαι. πότων τοίνιω ζῷ τ ϑαδείγματα τὰ ὠπτω ᾿ς 
δυζτερῳ τῇ πῆς Ιλιαδὸς, ὅτε κατεχοέσι Ὁ 2 Ἑλλάοικϑν ὃ τε ᾿Οδυοσει αὶ χ᾽ Ναυρδ δ ἀμ- 

» φότεροι οἰ “ζὼ αὐτά “ὑαύλοιν λέγ, Θ' μόνον γΣ;, δλλὰ κὶ Ἵ; τὰ αὐτὰ ἡ λέγφν᾽ (ὗ στε ἡπαῖ- Ιὴ 

» δὲς γεαυροὶ χῆραι: τε γειυαῖκες ᾿Αλληλθισιν ὀδύρονται οἰκϑνδενέεαζ. ζῦτα μδὺ ̓Οδυσσειῴ Ἕ 

» ὁ δὲ γε Νέςωρ, Ὦ, πόποι, ἢ δὴ ππαγσὶν ἐοικότες ἀγρξααοδε ΝΝηπιαχροις οἷς ὅτι μέλ 7 - 

᾿» λεμιήϊα ἔργα; παλιν Ὄδυοσεις, Οὐδὲ τοὶ Οὐκ τελέοισεν αἐτασογεσιν δ ἷρ ὑπέςαν, Ἐν- 
» γε Ετί φείγοντες ἀπ᾿ Ἄργεος ἑπιωοζότοιο. εἶτα ὁ ἸΝέζωρ, Ἐνπυεὶ δὴ βουλαι, τε δλιοίαπ, 

μήδεα, τ ̓ δὐδρα, Ὁ πάλιν Ο᾽ δυοσεις τζὼ Κάλχθωτος μαδείαν λέγᾳ, ὦ Φ τέρφς Φ «ὶ 

»» τὸν δράχονται, ὃ τὰ τὴς φρδυλοὐ τέχνα. ὁ δὲ γε Νέσωρ, Φημὲ γὸ δὲ ΤΌΣ χατὸμ θῦσαι υαύβυδυέα ᾿" 

Κρονίωνα. ᾿ ὁ λέγη τὰ ἐξανια σημεῖα, "Ὁ ες δέξιας ἃ ἀφραπεῖς. υδϑαν κα Ὄ παρέχητο τοῖς πολλοῖς ᾿ 

ᾧτησις, πότερος αἰμείγων ὃ ῥὕτωρ οὐ τοῖς Ἄθγϑις πότοις, ᾿Οδυοσειξὴ [ Νέςωρ, ε ὃ μϑρτύροντα 

65 γετὸν Ὅμρμινϑον ἐχοίτερϑι λέγοντα, ὡς τὸν ϑὺ Οδυοσέα ἐ ἐπήνεσεν ὃ πλῆλος, τὸ τὸν δὲ Νέρορᾳδ, ἣ 

» ᾿Αγαμμέμγων' οἱ δὲ, ἸΜῦϑον ἐ ἐπαρήσαιντες Οἰδυοσῆος θείοιο" ὁ δὲ εἰπτὼν, Τοιοῦτοι δέκα μοι 
3» συμφξαδιμονες, εἶεν ᾿Αχα αν. ν. ὼ ὀηλξυ πολλζιὼ φλυαρίαν «ἰδ τζὼ φἰϑαξολδὸ “δ λό ΠΑΝ ) 

φλυαρροῦσι. “τῦδὲ ζω ἀφφι τέχϑη. ζσοῦτνγο ἀπέχοισι τὸ ὐτὰ λέγᾳν, ὡςτ᾽ οὐσὶ εἰς τί 

αὐτζὼ «ὐτούλεσιν λέρρεσι. σύφισμα, δὲ Οῦτο ὅ51 χαὶ παλαισμα ΤΠ] ἀκουόντων. ζίτξτ Ὁ σύ- 

φισχα;δ νϑὺ ᾿Οϑυοσειὶ καυταγεὶν ἣν βέλετωι ζες Ἕλλξωυας ὡρμηλϑμοις ἃ «πλοι ο ὁ δε Νέζωρ, 

κατεονηεϑδύοις «ἑασὸ τῷ ̓Οδυοσέως κα ἡὺ »ϑιμονᾷς, ὀχᾳραϊ θῦσαι βούλεται χτ' πέντε ἐκασους ἣ 

“ταῦ ὅτι οἰκείῳ ἡγεμόνι" χαὶ ἔς!ν αὐτοίη τὴν λογὼν κ᾿ πούϑεσις ἕὶ ὅχ: τ τω Οϑδυοσφ' νοίοογδ 

» δὼ ζρὺ σπτεπτεισμκέγοις ἔτ! Δ[αλερόνδωος. Σλὰ ἐς ἡ πυύθεσις τὸ Νέςσρος; Κοιν λὔόρας 

» μΣ φῦλα, χίρ φρηξας, Αγαίμέμνον, ὩΣ Φρήζη φρήξηφιν Ὄὔρη γῆ, φῦλα, δὲ φύλοιν. χα ᾿ 

ζῳ τϑτοις ἐφεξῆς εἰρημδνα. Ὡ ὁ τῦτοκὶ ὦ πϑύυ ρέσκ τῷ" Αγαμεέμψον! ὁ λόγθς ὁ ἸΝέςοθοφ. 
ο γὸ Νέ Εφῶρνο κοίλιςα βούλεται ὁ ̓ Αγαμέμνων,τῶτο «ϑαΐνᾳ. βούλετω δὲ ὀχ εραϊάῦσαι τοὶ “ἢ Ἢ 

» Ἕλλώυας" 815 χὺ τάρυ  ἰσιύπτειρφιν πεποίηται, Αλλ' ἀγετ᾽ »αἠκέν πως θωρήξοϑι ἥας δ τ} Ἷ 

3. τοῦτο ἐπαρήτὸν Νέςορᾳ Ξ βελουϑμοςπύται ποις ἡγεμόνας κὰ τὸν δήμιον Τὴν φραϊωτών͵ 

» ὁμοίως ὁμογνώμονας αὐτοῦ δ μέοϑαι, λέγων, Τοιοῦτοι δέκα μοι συμφφροίδιμονες εἶεν ᾿Αχαιῶν. Ὥ 

ὟΝ δὴν χὴ ἰρδα μυϑούνϑυος τοῖς “Ἔλλξιυας τ ̓Αχιλλέως αἰγλμακτοιώζᾷς, ὁμολογίαν Ὡς ν 

»» πο! ὅται τῷ αἱ εὔρτή καιτος, ἐπάγων ζοδὲ τὰ ἔπη᾽ Καὶ δέ ἐγὼν ̓Αχιλάς 7ε μια χησίαῖν, ἐἴνε- ᾿ ἦ 

» Ἀα χϑύρης ᾿Αντιζίοις ἐ ἐπέξεοσιν, ἐγὼ δὲ, ἤρχον γαλεπαίνων. Εἰ δὲ ποτ᾽ ἐς γε μίαν βελάύσυμδυ,ς 

οὐκέτ᾽ Ἷ ὴ 
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οἵκέτ᾽ ἔπειται Τρωσὶν ἀψνάξλησις καιχού ἔοσεται, ἐσ ἠξαιόν. αζτη δξζυ κἡ τέγη" ἤγή κατε. “ 
χημϑροις ὁρᾷ ζις Ἑλλξωυας “ποῦ τῷ Οδυοσσέως, μέλλ4 δὲ ἕτερον ἐπαξάν λόοον τὸν τῷ, πῶς 
δὲὶ φραϊ 4 )εαϑαι ἑκαίςοις, δῴᾳ ἢ; πεπεικότων ἤδη λόγων πορϑ0ε), ἵἡα δεοξα ϑύων ἀκροατῶν 
ὦ ἐπηνείᾳν, λαοί ἐπαγαγὼν Ὁ ἰδίανο πσοϑεσιν.τῷτο κϑὺ Ὁ τἷϑοδ φγμα Ἱ (ᾳ αὐτὰ δυχοιῶτα 
“ ἕτερῳ λέγων ἕτεροι ἐγωνίζεοϑει. ὁ δὲ Διομήδης τί ποτ᾽ αὐτω βέλεται, ἀϑυμοιῶτι τῶ 
᾿Αγακκέμνονι λοιδορούμνϑυος ; ἀχαίρως δύ τίς οἰηθείη κἡ ἀσυμφώνως τῇ αὐτο γνώμῃ Δύαχο- 
λούθως τὴ τῷ πσδϑοι μία ϑερᾳπεία, ᾿Αϑείδη, σοὶ ϑᾶτα μαχῇ σία! ἀφεφιδέοντι, ἯΙ], ϑέμις “ 
Τεὴν ὀυαξ αρρρῆ σὺ δὲ μή τι λωϑης.Ὁ κϑὺ “υδϑοίμμον ὀῤδ)ὸς Ὡράϑ, 1 μέλλου(αν παρρησίαν » 

ὡς ἔχὶ συμφέροντι" υησονδώζευ το δαμυϑουνδώε: ἃ δὲ ἐχιφέρᾳ, Αἰλκξω υνϑύ μοι ποοῶτον “ 
ὀγείδισοις -ἶν Δαναοῖσι, ας ἔμδυ ἀτηόλεικον κα ὀρλάκιδᾶι. (τα δεέπόμτα Ἴ( σ᾽ ̓Αργείωνη τε 
μδὺ νέοι ηδὲ γϑοίες. Σ οἱ δὲ φχρενδεχ᾽ ἔδωχε Κρονε πα)ς αἰκυλομήπεω" Σκηγήρῳ μϑώτοι “ 
δῶχε τεξιιοϑαι αἰθϑὶ πϑώτων" ᾿Αλκὴν σ᾽ ὅ τοι δῶκεν, δ τε κρῴτος ὅφῚ μέγιςον. “πῶς δίζυ ζωῦ- “ 

χ ον ὀηλῆλϑις σεευαΐδδιτο, ατυχοιεῦτι μνησικακεῖν τῶ ̓Αγαμέμψονι τ: Διομήδζυ,ὶ ὅτε μδϑὲ 
ὑνείδι σε, τυραίως «ἰνείκεῖν, ὁ τωΐ γα λετιαἰνονῆι Σ ϑενέλῳ Ὀχτίμῆσοι; Ὑ ἐῆα, σιωπὴ ἧσο, ἐμῷ σ᾽ “ 
φχιπείθεο μύθῳ: Οὐ »ὸ ἐγωνεμεσῶ ᾿Αγα μέμνονι πουυϑώι λαεν" εὐζοδ δὲ Ἐπομψνμονά 4ν; “ 
ἰδ τίς φαη δῷ Ὁ ἡξιςευκέγαι τὸν Διομήδἄω ζαῦτα ποιᾷν, ξἰποφαϊν4 τὸν λυόρα, ἐπαιδαῦ-- 
τ, οὐ κετϑίως τὴ ἀτυχία ̓χοώρϑυον. λα (ῶτα ὅς1; αὐτὴ καὶ κατησρθία, ᾿Αγα μέμνονος 

γίξη δὰ τῷ Διομιήδοες, τῶ βασιλῴ στέγῃ ρΘία, 61. βελόυϑυος Ὑ αὐτοῦ χαὶ κατοιονεῖν 
ρὺς Ἕλλζωυας, εὖ “πδοςποιήσᾳ τῆς (σοὃς αὐτὸν ὀργῆς ̓  παρρησίας, ὀύα υϑύφν παραινᾷ, χαὶ ὡς 
᾿γανακτῆν! εἰ οἴξται ὁ ̓Αγαμμέμνγων ζυς Ἕλλζωας πειοϑήσεοϑαι Ὄποσελῴν, ὅτῳ τσδ8ς αὐτὸν 

: ῥῥησιαζεται, Ἐχιφέρων ταὶς λοίδορίαις πίω ἔγϊεχνον αἰ πϑύϑεσιν᾽ Δαιμόνί, ὅτω που μάλᾳ “ 
λπεαι ἥας ̓ Αχα ων ᾿Απή]ολέμους τ΄ ἔνϑυαι ἡ ὀμοίλχιδους, ὡς ἀγορά 4ς ; ὁ σ(ᾳ εξῆς ἐχελέ- « 
{τὸν ̓ Αγαμέμγονα χελάύων εἰβάλεται Ὄποσλάν, ζιυς δὲ Ἑλλάωας οὐκ δύαοέοϑαι ἀπελ-- 
οἷν Φασκων' Ἐχὶ τελά δὲ γεανικῶς πόρυ ἐπαπειλαΐν, τε θὲ χὰ αὐξὶ Φά ορντων- ΝΝώ; σ᾽, «- 

"Ὁ πραδάγμα τῷ κατηφρρῶντα στενα ϑράφν, ἐογημοιισχκένῳ τῶ λόγω ̓χοώμϑυον. ὁ δὲ 
Ϊ ἔφωρ, ϑζαδυξαιϑυος 1 λθοον Ὥρα τῷ Διομήδους, {ποις ϑεασωκῖθα, ἡ ἢ λόγων ̓  πέχνξω 
Ζετασωνῦν" πσόϑτερον Ὁ ἀτοπίαν, ἐὺ ἁπλαῖς ἦ λεχϑυϑωος ὁ λόοος, καζοι καϑόντες. ἐπαρᾷ, 
δ "ὃ τὸν Διοιήδζν τὴν εἰρηνϑύων' ἐπωινέίᾳς δὲ οὐ φησιπόώτα οὐκπτελέστιι τὸν Ἄθοον ̓ χαὶ 
ἡ μὴ οἰκτελέσοι ζὰ ῥυτέα, τίω ἡλικίαν αἰζιῶται. ὑπιορόται δῈ αὐτὸς ἐρᾷν ὁ πϑλύτα δγεξελά..- 
᾿οϑαν" εἶτα καχρ ᾧ πσδϑοιμιασοίμϑρυος ἡ ἐπθιυαΐφνανϑυος, λϑορις μας θοιυμμαςοις ὡς ἐρών, 
'ς κϑὺ φύλαχας ὀκπέμπει Ἐλὶ πἰωὼὶ φυλακξὼ, τῷ δὲ ̓ Αγαμμέμνονι συμξελά 4 δοῦτα 
ὧν σκά αν Οἷς γϑουσι' καχεῖ φησι πολλών λεχθντων ρα τὸ Ὅριςα λέχϑντος αἱρήσε- 
γα! τὸν ̓ Αγαμέμνονα. (ῦτα οὑτωςὶ μ»ϑὺ ἀχφέσαι ἀτοπα ὅξην' δλλ᾽ εἰδέναι ΡΣ ὍΝ ἔφζωρ 
αὐτὸς αηματίζι, χαὶ δέχεται κδὺ αὶ οἷδὰ τῷ Διομήδες εἰρηυϑύα ̓  ὅχ ἡ γνώμη Διιομιή-- 
"ς εἶπεν, δλκ ὡς αὐτοΐσυμφέρ ασϑὸς τὸν λθορν. ὁ ὩΣ Διομήδης, γαριζονῆυος τω ̓Α;)α- 
"μνονι, ἐπέπληξεν αὐτωῶῖο δῈ ἐπήνεσεν αὐτῷ πίω πα ῥῥησίαν, ὡςκαλαῖς αὐτὸν Δοιδορησοίϑυον 
Τ᾽ Αγαμέμωγονι. ᾧι δίζω πῷτο βούλεται; πο ρασκά ασοι βούλεται τὸν ̓ Α γα κμέμψονα, ἱκεϊ4ῦ- 
τὸν ̓ Αχρλέα Η͂ χὺ “ἰὰ αὉτο ᾿πἰποδέχέται τῷ νεανίσκου -πωὺ εἰς τὸν βασιλέα παῤῥησίαν. 

' ἂρ οὐ τέλος ἵχεομιύθων, φησίν" Ἦ μξὼ Ὁ γέος ἐσσὶ ς ἀτὰρ πεπνυνᾶρα, βαῶς ᾽Αρ- “ 
ϑὼν βασιλῆας- ᾿Αλλ᾽ ἀν ,ἐγὼν, ὃς σεῖο γεραίτερος ἀὔγ5μα! ΩΣ ᾿Ἐξείπω χαὶ πόύτα΄ διΐ. « 

χα]- τήρᾳ χαὶ ζῳ ὀνόμαΐζῳ" ὦ Ὑ»» Εξείπω 2 ὡς» Ἰπορρήτου λθορυ ὀξαχϑράυσιν ἔχϑ. « 
, ᾿δέ κέ τις μοι Μῦϑον αἀτιμήσά, σοοὲ κρείων ̓ Αγαμέμψων. εἶτα πάλιν ἐπαγγ4 Φοῆμα, ᾿ 

"ἢ [οἱ κοινοῦ δόγικατος καϑουπῆόνϑρυος τῷ ̓ Αγαμμκέμινονος" ᾿Αφρήτωρ, αϑέμιςος, ὀμέςηές « 
δινἐχεῖγος, Ὃς πολέμου ἔφφται Ἐχιδυημίου ὀχρυοενίος. εἶτα δείξας τ ̓Αγαμέμνονι τί » 

ο δρδυν τῷ λθορυ , ὦ μδϑὺ δ σοκαλυύσό)ν τὸν Ἄθορν χαὶ (ᾳφαῖς ἐλέϊχην αὐτὸν παρΐγσιν' Ἔστο- 
πίπεται δεζοις νεωτέροις, ὡς δὼ μὴ αἰοχύνοιτο ὁ ̓ Αγαμέμψων ἐχείνων ἀκουόντων ἐλείχο- 

τ θην Ηα]ςατπαῆοι Τ᾽ Οηγι αἰτεῖ. - 

γὼ Σ᾿ δεήιὁςΊε, μια χησο (θ᾽ εἰςόχε τέκϑρ Ἰλίῳ ἀὕρωμϑι" σρεὼ γὸ Θεῴ εἰληλουβωῆυ, τῷτο «, 

6σὅ 

6Ὶ 



κϑυος: ᾿Αλλ᾽ ἤτοι γιοῦ μϑὺ πειθώ ἴθα, γυκτὶ μμελαήνη, Δόρπα τ ἐφοπλισόμεοϑα" φυ- 
" λακτῆρες δὲ ἕκαςοι Λεξαάοϑων αἕ αἰξὰ ὥφοον ὀρυκτίω τείχεος χτὸῦς. εἶτα ἰποπε 

» Ὅις νέους, ἰδίαν σεοψοδὸν ξὸς τζωὺ παῤρησίαν αν αὶ ΨᾺ Φέρων᾽ Κούροισιν ἡδὺ "" 

»"Οὐτ'᾽ δχιτεέλλομαι" αὐτάρ ἔπειτα, Αγείδη, σὺ μδὺ ὋΡ σὺ γῈ βασιλόύπερος ἐ ἐοσί. 

(Δ. Δαίνυ δοῦτα γϑοισιν" ἔοικέ ἴοι ἃ 5 τί αἰἀκές. “ΠῚ δὲ εὐ ποι τῶ πείσεαι, ὦ » ὃς χεν 

» 5:4. Βολξὼ βουλά σῃ- εἶτα ἀὐαξδρόμϑωος ς ὡς εἰς πῶτο ἐραῖν πάλιν, αὑσαμίῆε- 

αὶ ας ὀἀὐαΐχας τῷ ὃ έϊθῦσοι δεῖν τὸν Αχυλέα » ἐπαγά βιαίως “τ. τὸν Αγαμέ- 

» μονα λέγων" - μαλᾳ δὲ χρεὼν πϑϑᾷᾶς ᾿Αχαηους ᾿Εὥλῆς χαὶ πυχινῆς, ὅτι δύϊοι ἐγίυθι, 

᾿, » γηαῖν Καφοισι πυρὶ πολλα. ἐς ἐὺ ζᾳδὲ γηϑήσάε ; χαὶ ἐπαγ4 πἰωὼ ἀὐαϊκίωυ τῆς ἱκέϊείας, 

| » ὡς ὅσ εἰς ὀναξολας δέον αἰτίου, δολ δὴ γλυέοϑαρ᾽ Νυξ σὲ ᾿ἡσὶ, ηὲ ὩΙαρῥα σά φρα-1 

» σῦν, ἠὲ (αωσ(. ύτα εἰπτῶν εν χοινῷ" ἐπειδδὼ δὲ καθ᾿ αὐτους οἱ ὅροντες γλύωνται, ὡς- 

“πἶρ ποδείξας χαὶ οὐ δεόνϑρυος μακρων λόγων, ξποκαλύτᾳ ὦ οαὔμα φανερεΐς λέγων, 

»ὐ ὟΝ ὡς γόον ὀῆνος ἀμείνονα, τῷδε γοήσᾷ, Οἷον ἐγὼ γοέω ἡμϑν πάλαι, ἡσ), ἔτ! χαὶ 
» γεν" ᾿Ἐξέτι τῷ δ'τε δ,ολυὲς Βρασηΐδα, κούρζωυ Χωομϑύου ᾿Αχιλῆος ἔζης κλισίηθεν Ὁσού- 

» ας, Οὐ τί καθ᾽ ἡμέτερϑν γῈ γόον. μαίδα ὙΡ̓ τί ἔγωγε ΙΠολλ᾽ ἀπεμιυϑείμιζωυ" σὺ δὲ 

- σῷ . μεγαλήτοοι ϑυμῶ Εἴξας, λύδρα, φέραςον, ὃν ἀϑοίνωτοί αἰ ἐτι(ᾳν, ᾿Ἤτίμησας. ἑλὼν 

ὙΡ Ε ςγ) ας- εἶτα ἐπαγ4, - λλ. ἔτι ἡ μοῦ Φραζωμεοδ ὡς κέν μιν ξὴρεοσαζμῆἶνοι 

» ὁ τῶ ον Δωροισίν τ αἰγϑμοῖσιν, ἔπεοσί τε μμειλιχάοισιν. χαὶ πείεται Οὐτοις ὁ ̓Αγαμέ- 

68 μγων. οὗτος σοι ὁ ἴρόπος πὉ χαὶ ὡς ἀὐαξοηχῤ δυο ἐρν, δὴ λέγῳν τὸν ἐαγγμοδξισμκνον λόγον. 

αὐ ἐποῖ ἐπθρέλθωμϑυ Ἔλα τὸν ἐ τούλθιπον λθ9ν τὸν αὐδὶ ΤῊ (α οὐγαντία λεγόντων, χαὶ Ὁ οὐανήία, 

ἘΠΕ βουλονδψων οἷς λέρρισι. Ουτου ζοίνεωυ τῷ λόγου ποροίδάγμα ὁ π᾿ Ομήρου δεὴν ̓ Αγαμέ- 

μίνων, οὖν τῇ διποπείφοι τ" Ελλδων Φ εἶδος τὰν λογων ἡμῖν τὐϑαδουὶ, χε τε ῖτον μϑὺ 
»» “69, είνας τω «ἰ σσύθεσιν" ᾿Αλλ᾽ ἀγετ᾽ αἱ κένπως θωρήξορϑι ἢ ας Ἄχαι αἷν. Πρωΐτα δ᾽, 

- ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι. οἦλεες σε], Καὶ φάγῳ σεεὼ γηισὶ πολυκλυΐσικελάϊσω" Ὑμεῖς 

Ὁ σὶ ὀιλοϑαν δηος ον: ἐπέεσσιν" ἐπαγά τίω πεχνέωυ, -Ψ τὴ δημηγϑθλα, ἰοϑεγᾷς “αροτώ- 

σφ ασξλϊείνων τοὶ λαξας ὀρίμλογίας διδοὺς τοῦ βουλοιδίῳ «ὐαντιοῦοϑα. τσὶ φρεφόνδια 

» λέγων. ἰδωμϑὺ δὲ αὐζε ᾳ ἔπη Ζάς με μέγας Κρρνίδη ἀ ἄτη ονγέδησε βαρείῃ Σχέ- 
ὌΝ «Ἅιορ" ̓ὃς πρὶν μῶρ μοι ζσατέχετο καὶ κουτενάυσεν ἢ Ίλιον ὀχ πέρζαντ᾽ ἀὐτείχεον, Ὡἰπονέξοϑαι, 

ἔχοι τὶς ἀὐτειπεῖ πσϑ9ς τὸν ᾿Αγαμέμγονα; εἰ ζφένεωυ αὑτέχετο χα! ἡκατενάυσεν, δια» 66] μέ- 

» γιφον σημεῖον τῷ αν ψευδὲῖν τὸν Δία, ὡς αὐτὸς ὁ Ζάϊς ὁ Ὁμήρου λέγῳ Εἰσ7 γε ὧι μφλνῇ 

» κατϑυά (μα! ὄφρα πεποίϑης᾽ Τοῦτο δ ἐξ ἐμέθεν γέ μετ ̓ ἀβαινάτοισι μέγιον Τέ Ἷ 

“ΞΞ .κιϑρ᾽ ου ̓ γδδ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδὶ ἀπατηλὸν, Οὐσγ ἀτελάτητὸν γ᾽ ὁ τί χεν χεφόλῇ 

καπὸνά(: εἰ ινμωὸ ΖάςΣ λυ εχετό ἡΐεις χα): ἡ κατένάυσεν, “πῶς αὐἶξιοῖς εἰποπλν» εἶ εἶτα πα- ἡ), 

»»"λὲν ἐπα γᾷ ΝΝιωῦ δὲ κακζωὼ ἀπαπίω βουλά(ᾳτο, χα με χελέ 4 Διζχλέα ἼΑργείχέν 

» αϑῶι . ἐπεὶ πολεωὺ ὠλείᾳ λαόν παλιν δλὐτιλαξζωω διδοὺς ον τῳ δερολέα: δικαίως »ρὺ ἀν 

11|ς ἀυτείποι ἀστὸς αὐτὸν, ὁτί οὐ γεν αἰλφῶς «ἁπαλλατἤεωϑαι. εἶτα ἑξῆς λέγ, Οὕτωπου. 

»Διΐ μέλλᾳ αὐωβυδνει φίλον- πἰω φωνάζω αἰτίων, ὅτι σοχασμὸν ἔχ, σα πἰπόφασιν , 

᾿ φῇ. εἶτα ἐφεξῆς, ἡ Ὁς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε καίρζοα, Ἠ σ᾽ ἔπι χαὶ Σ λύσᾷ- 

πάλιν εἴποι τίς δῦ κσδϑς αὐτὸν, εἰ ζίνεωυ καπέλυσε πύλής 5 καζαλυσφ" πις- ἀυτέον κι 

Ἄς χαὺ ὑϑυετέον. Ὁ δὲ ἐφεξῆς θαυμασίως φρεφόκϑμόν! ὄςιν, ᾧ χεῖται καὶ ὁλὐτιλέγων ς Ἢ 

» “-.. ῬΕῚ χαὶ ἐοσοιϑμοισι πυλέοϑαρ, Μὰαφ οὗ οὕτω ζοιόνδὲ ζσὐνδὲ τὸ λαὸν Α' 

χαων᾿ ̓ Αφρηκτον πόλεμον πολεμμίζάν, ἠδὲ κάγε οϑω. αὐ ὟΝ» αϑτο Ὄ αἰορφῦν, δρδθᾳ, Ὰ 

δι κι. αἰὐΐζᾳ τ πε μι Ὁ δὲ πέλος τ λόγων, ἰχωρεύς οἰ ογαν νυ 

"ἴα βελοιθίου ὅβὶν οἷς λέγφ ᾿Αλλ ἀγεθ᾽, ὡς αὐ ἔγω εἴπω, πειθώ ὅλα πϑώτες, Φάὕγωμδις 

» στοῦ νησὶ φίλξω ἐς παπτείδεω γοίω». Ο γδα! αἰαγβὸν ́ ὀνόματος κατέχφ μάλλον, ἢ Σποπέμπει ., 

Ό (ὁ Ἕλλδωυας. Ούτῳ γέτοι το ὀνόμιαιτι Ἡρα σὸς ̓ Αϑάιυα) γεῆται, τότῳ ἡ ̓Αϑάωα ἢ 

69 προϑςτ' Οδυσέα, ούτῳ Οδυσσεις σοὺς ὃ πλῆθος, ἡ ὁ Αγαμέμψων “σϑϑς τὸν ἌΝ " 
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ΤῈ ΧΙΝΉ. σι 
ζύτῳ κέχρηται ὅλως Οὗμηρος πϑρταχοῦ τῆς φυγῆς ὀγοικα ἐπ᾽ αἰ, φοὗ καὶ δέλιας ζχ 4. 
ὅτω μϑὺ δὴ νὰ ονδὸόσικκα χαὶ ἀὐδράλυτα «αδϑ1εἰν, φρεφόυϑυα,ὼ «γανζία λέγά. λοιπὸς δὲ 
ἡμῶν ὅ61 λόγθς τῷ λανθαγάν ἡ τέχνη. ̓ δὼ ἡ τέχνη: ἡ τῷ ἤθους τσϑος,ϑήκη. ὡς ὙΣΡ δετλιαζων Ἑλανβαύᾳν 
ζυς λόγους ποιται, ἢ ἤρξατο πὸ τῷ μέμφεοϑαι τὸν Δία χαὶ βλασφημεῖν εἰς τὸν θεόν: ἕτως ἴτ᾽ ΧΡ» 
ἔχλεψε τὸν ἀκρφατζω. οἱ γὸ ἀκϑύογϊες οἴονται αὐτὸν -(τεσὸ ἀχρᾳσίας σὐκ ἀκριξ{ λόγω χεώ- 
,ϑιυον, δνλὰ παϑή ῶτα διεξιέναι. «ὕτη χαὶ τὸν ογηκοζίζοντα τὸν ογημμιαιτίσχκὸν σῦτον τῷ λα.-. 
θ.ιν ἡ Αμέθοδος. ἔχ δζευ συμπλοκὴν πίςεως, “αἴ εγίςη οργκάτων μέγεϑος, ἀνῇ δῤ εἶπες εἰς 
᾿ὡπλζῶ αἰ πυόϑεσιν, ζὰ αὑτὰ λέρρντα ἔχι τῶν πλαγίων λόγων δ οῆκα “πἴραψνάν, συΐκατα.- 
σκθ ζοντα τὸν οἰκεῖον αγῶνα τω! χϑινῷ ἘΠῊΝ ἔμαϑες ρα Δυγκοεϑένοις, Ὡς ροὶ Θϑκυόδίδὸυ, 

Νὴ Ὡῷϑοα Πλάτωνος, ἀὐφζλυτα λέγην 5 φρεφομϑυοις γ οὔοϑει λθορις οὖ παδοςποιήσᾳ παϑοις" 
χαὶ ὅλως εἰδέναι ὰ ὅτι ζῷ ογίμαΐζο, ἐχὶ κυδϑεκρούμιαιτοα ὅφἼν ὀνοικατων, ἀμφιζολίωι λερῦ- 
αϑνα, δλλὰ ἀγῶνες ὅλοι τέχνη τῆς συμπλοκῆς διοικου ϑώυς. ἡ αϑὰ γὸ αἵρεσις ἁπλῆ τω" 
χυμάτων ἡ δὲ κατασκά ἡ χεφόλαίων ἑκάςων, ὡς δὶ ὡπλών πορϑυορδμη, Όις πλαγίοις 
περαινᾳ λοορις, 

Περὶ ἐσηκοιδισμκέγων δυύτερον. ᾿, θ 

Φ)Ρ Ολιῷσι τινες λέγᾳν ὅτι σῴκ ἔςιν ἐοσημμαϊισμκένη ἰδέα λόγων. δεῖ. ὃ ἁπλαῖς 
λέγην" μὴ λέγφν. χαὶ ὙΣΡ σο᾽σὲν πλέον τῷ καθ᾽ κ΄ σϑύνοιαν λέγη. εἰ 

ἡ σεευΐησιν ὁ ἀκούων, ἐξ ἴσου καϑέςηχε τῶ φανερώς ἀκούογτι" εἰ μιὴ σεευίησι, 
9 πλέον ἐδὲν τω λέορνζι. ἡμεῖς δέ φα μϑυ ὅτι Τσούτον ἀπέχᾳ ὀρθῶς λέγφν ὁ 
ἊΝ λέγων μὴ 41) ἐσνημκα τισμέγοις Ἄθορυς, ὥστε υνανίίον συΞδὶς όοος ἀογη- ἀἰλημάπιις 

"ι΄" ᾿μαίτιςος, σϑῤε ὡπλοιζ λθγθς Ἔδείς. χαὶ δὴ στὸ Τὴν σειιῖβ 6 ων κἡ στενή- ἐβος Ἧ 
ων ρχωᾷβθα. Ὁ “ασδοφαχϑρθυν ὀύδυ ρήματος οὐ ες: ὁμδὺ, φιλοφρόνως “ὐξϑοςαγορά φ᾽ ͵ 
ἡ δὲ, αἰδημόνως" ὁ δὲ, σκωπήων" ὁ δὲ, ἱλαραύΐς" ὁ δὲ, ὡς δα μοίζων. αἱ κλοῖσής εἰς ἰδγα δεῖπγα, 
γηκατισμᾷ δέονται. " ν πϑύτας ὁμοίως ἂς καλῴ, δλλὰ ἑκαςω ἰοὺ “ρέπουσαιν κλῆσιν 
τ 9ςτί ϑησιν. αἱ Τὴν δαινφσματων απαιτήσᾳς, οὐ πσοὸς πϑώτας ὁμοία! , δὶ ἀὐωρεπείας 
δῈ0} χαὶ διοικήσεως" κὴ αἱ δὲ, εἰσὶ εϑρασύτεραι" αἱ δὲ, μετειώτεραι" αἱ ἜΣ ὀλλης ποξφοφάσεως 
ζονται. Δ βεοιχέως εἴπω, ἥΘ τῆς εἰρωνείας ογῆμ(ϑι, ἐσημαϊισμέγου Ἄθοου σημεῖον ὅς. 
γίξωυϑυ δὲ ἡ ἀγώγας Ὁ λοῖς ἐογηκ(ουἰισμκένους »χαὶ Ἄθορες δημιηορριχοὶς ἐογηματισμκέ γοῖς » χαὶ 

ἡγυράχας ἰδέας, ὃ Ἔστοφανοῦνϑυ τῆν' ̓οημοτων ζᾳ εἴδη. ἔςι δὲ ζωῦτα: ποι λέγάν μϑὺ φυμάτων ἄς- 
ἡβλεται Ε ἀὐωρεπῶς δὲ λέγ “ἢ ἕτερᾳ “ποφϑτείνων ς ἕτεξφι διοικειται" ἢ ζῳ ογαντία «ὐδοτεί- δι τεὶα. 

ν, ζὰ «ἰναντία διοικεῖται. ζούτων ζᾳ, οἱϑαδείγμματα ὁ ἡ διδωσκόιία, Ὅμηρος πϑύτα πα- 
αᾳδιδωσι.΄ τὸν λέχονζο. ὧστεῖν ἀπρεπῶς λέγήν δείκγεσιν ὄχι τῆς Ἴφ,δὸς χαὶ τῷ ΠΙ|οσάφδῶγος α, τὸ εὐαρε- 
γϑμακτοιοῦτος “πσθ9ς τὸν Δία: παρα νᾷ αὐτῷ ἡ Ἴρας ἀὐωρεπέςερον λέγᾳν, [γ᾽ ἀχινδερνότεδος τ λῦϑν 

Ἄθορς ἤ" κ (ύτη παρανϑίᾳ ο» τῇ παῤῥησία, τῆς παραινέσεως δ ἀὐωρεπὲς διοικεῖ: ὥςτε ἡ 
᾿ποραγίελμά ὅ61, ἡ ἡ τέχνη “ἰραδιδονϑη. Οὕτω γὸ δὴ τοι γαιἤοχε κυανογαήτα, Ἴον- 
᾿φέρω Διὶ μῶϑον ἀπτηνέα. "Ὲ χρῳτερόν τε." Ἤ τι μεταςρέν4ς- ζψῶτα ὦ παραινᾷ Φ ὯΝ 70 

οεστες δὲ δϑοισκουίᾳ. ποιζ δὲ αὑτὴ ἀΐῷ' πώς; ΚΙ) ἔπαμνων ϑερφσά 4 αὐτὸν, ἵγα. ὀὠά- 
ΤΟΙ τὴς παρρησίας, ἡ ΕΥ ὠἀπειλξὼ αὐτῶ ἐπαῖγά ὀγδμμαιτί ἐνὶ λέγου(ᾳ ὃ Διὶ μῦϑον. ὁ δὲ β, ἕτερα λε- 
προ. λέγων ὼ ἕτεροι διοιχούμυϑιυος, ὁ λθορς 66) τῆς Θέτιδος ασθ9ς τὸν ᾿Αχελλέα,λλογος ἐΐ ρος ΕΣ τον. ,, δ» “ ἸΣΝΕΝ, τὰν ολ τ ΠΝ ὕΞ) ἢ ες Ἷ δ)οικείοθους κῶν, δὼ μη τίς Ὁ οὐῆμιαι γνῷ. “οὐ δαμυθουμϑέη γὸ τὸν υἱὸν δὶ τω Παΐξόκλου ϑαινώτῷῳ λέ- 
᾿ -ἀγαϑὸν δὲ γωνα κί “-ἶρ ὧν φιλότητι Μίσίξαϑαι. τίς δὼ εἴη ζιτης τῆς παραινέσεως 

᾿ ορρεπεςέροι τουροὲ μος: δνλὰ ὡς μηποικῶς κποδαμυϑου ὥρη ὑπταμίῆεται κσξὸς τὸν 
᾿ ἰχρλέα, ὅτι οὐ γρὴ αὐτὸν Φυφᾶν, δλλὰ μεμγῆαϑαι ἢ τῆς κσξοτέξοις γάφιτος τῆς πόξὲ τίωὼ 
Ἧ ἀσηΐδει, οὖτι ἐπήμωνεν αὐτοῖο Ζάϊς, χαὶ ἵνα ιπολαζη , διάνα, πεπόνϑεισιν οἱ Αἰγαυοί, ἵν δξζυ 
., ὀγάδιζοι, αῦτο ὡς λύπης τἰραμυθιαν κοδοτείνου(ῳ, Ὁ χαὶ σεευαγα πτοιύσειοϑ αι τὴ γουνάμ- 

ἦν δ᾿ τί ὀρ αμψνσιν ἐποιήσειτο. (ᾳφέςξερον δὲ εἶδος ζρότο δηλοῖ ὁ Διομήδους λόχος αὐοὸς᾿ 
τς ῬιομγπΠι Ηα]ἰςαγπαῖοι ΤΌμλιις αἰτοῦ. ἘΣ τὴ 
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ΤΣ ἌΤΟΝΥΣ, -ἌἈΛΚΑΡΝ ΙΑ ΣΈΩΣ 

᾿Α;αμέμψονα, ὅτε Αγα έμψων "δἰστόσειξοιν ποιάται Τὴν Ἑλλζώων τὴν Ξἐριςέων,Ὁ δούτερον. 
» χελάων φά γάν' ΑΨ εἰδη, σοὶ πσρῷτα μοχήσομαι ἀφραδέοντι, Ἥ ϑ εις δὴν ϑμαξ ἀ»- 

»» Ρ΄᾽ σὺ δὲ μή τί χολωδδσ. ᾿Αλκὴν υϑύμιοι ποξῶτον ὀνείδισοις ον Διαγαοῖσι, Φας ἔμϑυ ἀπῆόλε- 

» μον ἡ ὀρϑλκιδα τα δὲ πόρτα Ἰσασ᾽ ᾿Αργείων ηνϑὺ γέοι, ἡδὲ γέροντες. Σ οἱ δὲ φχρενδι 

» ἔϑωχε Κορνε παῖς ἀϊκωλομήπεω Σηπήρῳ οδύ τοι δώχεειμιῆαθαι κὐξὲ πο ύτων,᾿Αλκὴν σὲ 

» 9 τοι δῶκεν, ὃ πε χρατος [91 μέγιςον. Δαμμονί, ὕτω που μιοῖδαι Θλστεοι ἡας ̓Αχαιαἷν ᾿Απ7ο- 

» λέως τ᾽ ἔμϑυαι αὶ ἢ Δἀὐθρκεδαυς» ὦ ὡς ἀγϑρές 49: ; Εἰδεῦι ἀυταΐϑυμὸς ἐ ἐπέοσυτωι ὥστε νέεαϑαι!, 

» Ἔρχεο' παρ τοὶ ὁδὸς, νῆες δέτοι: (ἀξ αι λαίοσης Ἑκάσ᾽ αἵ τοὶ ἕποντο ἹΜυκήνηϑεν μοαίλᾳ πολλα" 

» ᾿Αλλ ὀιδοι μϑρέοισι καρηχομόων! Ἶες ̓ Αχαυοὶς Εἰςόχε αἰ Τορίζευ ϑχκπερίουϑυ. εἰ δὲ ὁ ἀΐὲ 

» Φ 4 γόντων σέο γηισὶ φίλζω ἐς πα-ποίδα," γοίαν, Νώϊ ὧϊ σι, ἐγὼ ἡ ΣϑενελόςΊε, κα χησό αν εἰφόχε Ἧ 

» τέκμχθρ Ἰλΐν ἀϑρωκϑυ. σεεὺ γὸ θεῷ εἰλυιλουθωῶω. ὗν ο ) Ἄθοος αἰ μή τ ἕ ἕτερον διοικῆτοι ἢ λέ- ὦ 

γγῃνπθωταπασιν, ατοπῦς 1 ̓ ἀσή (κῶν. Ὁ οὐς οὐ καχοῖς δχττίκοϑαι τῷ βαοιλζ λοιδορία, 

ὠτωρεπέςερ ον" χὰ ἐοικέ τως ὁ Διομήδης ὁμ02:97εῖν ὁτί ἀλωρεπῶς γ οὔται ἃ ῷ λϑγώ" ἐωλν... ᾿ 

ἀζέ) ορέυυ ἡ παραιτόμδωος, αὶ ἀτοπωταΐον αγράγμμα λέγφ ὅτε υϑὺ αὐταδωνείλζονδ᾽ Αγαμέ- ; 

" μινγων,ζευείκεν 4 αρεπὼς,ἡ τῶ Σ Σλενέλῳ Ὀἰποχρινορόψῳ ἐπείιμμησε, Ἰέηα σιωπῇ ἌΠΟ: ἐμὼ δ᾽; ᾿ 

Φ ὑλεπείλεο μύθῳ. Οὐγὸ ἐγὼ νεμεσῶ Αγαμέμψογι ποιυδίι λαοὶ ΟἸγιώύονι κοὐχ ἐὐχρής, ' 
ὙΙ μιδευς᾽ Αχουοις. γε δὴ, λὐαμμεμνησκε καὶ Ὁ μνησικακεῖ. εἰ δέ ἐς φαίη ̓ ΤΡ ἡδίφευσεν, ει βρῆ, 

θυγίναι. νι θείδ πῶ Φαϊνε), εἰ τῇ τύχη οὐδυφά. ΣᾺ. εἰδέναι γεν ὅτι Ι αὗται αἱ λοι 

δοείαι αἱ αἱ τξὸς ̓ Αγαμέμνονα, “ϑυσὺς ζὼ δ πω" ̓Αγαμεέμγονι. ο »ὃ αἰαῖ τῷ ἀγόμακτεῖν 

δὸς αὐτὸν "σεεναγορά 4 ἡ βλουϑυος παραινέσει Οις τρρισεῦσι μϑύφν αὶ μι ἀπαλλάπερ, 

Οὐκ οὐ οήμαῖι παραμέσεως λέγε), ΕΝ οὐ ὀργῆς τῆς ταπεϑς τὸν ̓Αγα μέμγονα γήμαπ χρὴ 

ἐτόλμησε Ὁιαὐτίω γνωμέων καταῦεα εἰ εἰς μέσον. ἤδηγὸ ἡ ἡ λοιδορία ὅχὶ πῦτο ἔρχεται" Δα- 

» μόν! ,ὅτω που μοίλᾳ ἔλπεαι ἥας ̓ Αχαιαΐν᾽ Απβολέμοις τ' ἔμϑυαι Ὁ δἀὐληκιδοιρ ὡς αἢ ἀφρράζφ; Ἰ 

ἀγὸἐ ἔδᾳ συμξελάλοντα πείθειν ϑώφν, (αὐταλέγηω ὡς ἀγθμακτῶν, εἰ αὐἶξιοῖ αϑύῳ ἰὐξις ὡς 

φάγον" σσφστείνεται γδ΄ εἶθ᾽ ἡ ὁχίτασις, Σὺ ποράύε, ὶ ἡ οἱ ἰόνλοι μϑυῶσιν' ὁ γὸ οὐδιοῖς συμ- 

Ὁ (ρλά ῳ μϑυψ,δλλ᾽ ὡς πεπεισμένων ὀζελέγεται' εἶτα Φοθενδυος μὴ οὐδώσι,ὶ εἰδοις συΐως- 
ἐπα ὰ ρφάγψ. ὧτε ὁ χημιοίζισιμὸς δε ἀδα λέγοντα, ὀδα διοικεῖν. Ὁ δὲᾳᾷ ογαντία. οἷς λέγα 

«ῶδς, διοικεῖανζ, » οὐ τῇ λμαίχαιοτάώτη 6) ̓δημηγροίᾳ τῇ τῇ Αγα μέμψογος. Ἀὸ τηρητέον ὅτι οὐ χενδγούοι, 
οἱ αὐ μϑισμοὶ ἀλείσχονται. ὁγὸ ̓Αγαιμεμγωγειπόρως ἔχ εἰχφραϊ φῦσαι Οις Ἐλλδυαρὶ ᾿ 

» ἀρεῖς αὐτὸς Ὁ ἀτοπίαν ̓ Αλλ᾽ ἄγετ αἰκέν πως θωρηξουϑυ ἡ ἡας ̓Αχαυωῦ. Πρῶτα σγ ἐγὼ, ' 

» ἔπεσιν πειρήσομαι, ἡλεμες δὴ, Καὶ φάλγην σεοὼ νηισὶ πολυχλυγίσι κελάύσω" Ὑ μεῖς δ᾽ ϑιλο ΗΝ 

»»" διδος ἐρητυφ ἐ ἐπέξεοσιν. "ἡ δ Φ ἀζαπείξᾳοη αἰτία. Φανερὰ τῷ σεευέχοντι, ὅ 67! ἡ δὲ Αχυλά, ἱ 

ἐφέφηκε Ἵν  Ἑλλδυοικοὐρὺ Ε ἐσυφραΐ 4.8} Ὲ) ἡγεμὼν πϑυτὸς Ὑ Ἢ φραῖ δ “κατ: ἩτΕὶ ἱπώφα 

δίχα ̓Αχωλέως ἐϊξέλϑοιεν. ὶ οἶδὲ Οις Ἑλλζωυας ὀργεζομδοις ὁ ἐπ᾿ ΤΩΝ: Ὁ φοζιτω μλαζα, 

"» ἀὐκελάσσγ,ὐχ ὑπαχούσωσιν,ζοὐτώογτος" ᾿Αλλ᾽ ἄγετ᾽ Ἢ χένπτς θωρήξ ον ὑεῖς ̓Αχαυαῖ, 

» ὁ Ὁ, Πρῶτα σῇ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι: ἡ ϑέμις 66), Καὶ αὶ φάγήν σεοῦ νηεσὶ πολυκληϊσικε 

λδύσω. καὶ ἐαν ἐς κσφϑϊείνη ἡμῶν, ὅτι ὠτυίγορῳ ἢ αποραιρέσεως᾽ Ἀγαμέμιγων δῶν Ἀπύπες 

ρώμϑιος κοδευάςς ἡηάοϑαι, ὃ ἀτυγῶς γεἶται τῶ λόγω; ὡῃμήκασι 
χὸ εἰς  πατείϑα: ᾿ ὶ 

ἀγνοφοτι Αγα μμέμψονος τέχθη αὕτη δεῚ, Φὸ ὁρμῆσαι ἀύδις. οὐ γὸ οἰέται Τὴ οἰποπείρῳ  λόγά, ᾿ 

᾿καϑεξῳν δθις. λλὼ στίφη πέχρη; Ὧ)2. ἀγόμακπούσυ ,νωῖρ ̓Αχρλέως, οὐκ οὐδείκνευη: ἅ τ 

Ἴ ὠγθμάκτησιν, ἕως αὐ ̓χρῖία δ ὀξόδου, βούλεται ἰδθις Ὥπορ ξαι τὸν δυμν, αὶ Ὁ φάνεαν Ὁ 

νέοϑαι ὀργεζουϑίύοις, καὶ «τοῦ Ξὴρίχων ̓αζαχεθέδαι, (τ ἼΩΝ χ) ας Φαϊνονται ὁτοίιϑ ἃ 

ἀπιόντες εἰς ζς πατοίδας" Οδυσσεις δὲ χαὶ Νέφξωρ κατέχθεσιν ἀπ ζαῶτα ὄξω ὁ ̓Α)ς ́ . ἵ 

μεθ λυ: τὸ ὅ χύματος τω διδαισκόρίαν τναιδοῦς. (ᾳγ οὐναντία α ̓  Ἂ 

βέλεται λέγη. ἔσι δὲ μέθοδος Ουτων Τν λόγων θαυμα ςή τις τὴ ἀτοπος. Θ᾽ Ἵ "μὰ 

ἐνδεκωῦλκός λόγι ῥνιτοθ κοῖς καικίας, Ἰουε: αὕτη ἡ ἰδέα εὐρέας Δύαφαιν4. εἰσὶ δὲ κακίαι λόγων τε ω 

5φὺ κακίαι, κῶν »τὸτε δ διάλυζο λέγᾳν, Ὁ λύτίςροφα; ὧν ὃ μϑὺ, αοϑενείας' Ὁ δὲ, καὶ κοδιμύου. ̓  

ἀμφε, 



ῳ ΤΕ ΧΡΊΎΞΕ. 43 

| ἀμφοτέρων πορά.6) ὁ ὁ Αγαμέμνων εἰκότως. ὡς κὖρ ὙΡ.Ὁ στὸ μτις ἃ βάλεται λέγη," θχεὴ, «ὦ- 752 

τὸν ὑπεναντίοις ἔπεσι γοῆοϑαι, ὅτ' δ᾽  αλύτοις, ᾿ ὅτως ὁτὸμ ΠῚ ὧν λέγᾳ (ἃ «γανάα βέλυ.- 

τα], ὀμαΐκη αὐτῷ πίω κακίαν τἰωὺ εκ τ λόγων Ξ Ξρετίωυ οὐζοῖ» ποιη(ᾳοϑαι" εἰ δὲ μὴ, συμ- 

' (σεται ἜΣ Ή ἯΕῚ κὐϑιστεσεῖν, δον ἔτι στεῖσοι θχ ἃ βέλεται. πῷτο υδὲ ὄζζυ χαὶ οἱ ἡ μελε- 

χῶνπες ἴσασιν. ὁπὸμ ὙΡ Ἧ: “ὐξοφέλϑν τῇ Ἰ βουλῇ αἰξιων Ὄστοθοινάν, σαείξις αὐτὸν δἰ σοθοιγᾷν 

᾿βέάλεται, νλὰ ῷ - :νανζα βέλεται ὧν λέγ μ οἷζᾳ, δώρφι τὰ τ φίλων α΄πωϑουῦμοι, 

βόλονϑιοι δεξαοϑαι »λέρρεσι μϑὺ ζῷ, εναντία,, «ρα Ὥοισι δεΐζᾳ ογαντία. δεῖ δίζω ἡμαξ 

διδοίξαι πῶς μϑὺ λέγῃ ἀὐδῴάλυτα καὶ φρεφόνϑυα". ὃ δὲ μμέγιφον, πῶς ἔλαϑε τῷτο ποιαΐν" 
ἐπεὶ ἡσωμίησετωι, δὼ ̓ καταφώρος ἡ τέχνη ύντω,, καὶ Ὦ) “ὖν ἀκφύοντα ἀὐτιτεχγαζᾷν καὶ Ὁ δὐτίογημα- 

ἀζῳ ππεοεποιούμῶνο πείλεοϑαι αὶ χἡ συϊχωρῦν. ὅτι κῦρτοι ἀὐδιάλυτα λέγ, ἐχεῖνγο σημμεῖον" -ὃς εὐδιάχυξ 

πεὶν «δύ μοι ὁ ὑπέσετο χαὶ κατένάυσεν Ἴλιον οἰ πέρσαντ ̓ἀὐτείχεον, Ἰἰπονέεαϑαι. ταδί δ. 
ὑπέχετο χαὶ καπτένδοσε, αὐξοιδυετέον. Νωῦ 5. κακὴν ἀπατίω βελάτι, χα! με κελά 4 

Διοκλέα ̓Ἄργοϑ ἱκέαζ- πάλιν ὀὐτιλαίξξὼ ἔχφ. ὅ ἐγ δὲῖ δεξκλέα ἀπιέναι. ζαῦτα μδὺ ἀὐδιά.. 

λυτα᾽ ἐκεῖνα. δὲ (αφας φρεφόμϑια: Αἰα ρὸν γὃ τοδὲγ δεὶ κ ὺ ἐοσουϑύοισι πυϑέα ῖ, Μὰφ ὅτω τῶ ρεφόμενο 

Ὅιόνδὲ Ὅσονδε τε λαὸν Αιἰχαηαῖν Αἴωρηκτον πόλεμιον πολεμιζάν ἡδὲ μιοίχεο. ὥύτα φανεραΐς λέγᾳν. 

"λυτιλέγων ἐρή, Αἰχφὺ γὸ τύδὲ γ᾽ 66 ὶ ἐοσουϑύοισι πυϑεαΐ. ἥπως ζω διοικεῖ ; ὅτι υϑὺ "ὃ ἀΑ " 
ἄλυτα Χεγφὰὶ χ) φρεφομδυα, δῆλον Ὡ ὁ εὐ μάλλον, δῦ ἐπεξίῃ τις Ὁ ̓πέχνξιυ Τ' ἢ ἐπῶν, ἀὐρήσᾳ, ὀνλὰ " 

ἔφη τέχϑη δ (των; παϑοις χὑεὐρδολὴ ζο τ΄ λόγου, ἵγα. δοκῆ αἰ πὸ λύπης φέρεοϑαι ἜΝ 

ρουμὴ ἐξ Ἑλπθελῆς διοιχεῖαζ. Ὡι πϑτο ᾿Αγαμέμγων Ἔσο δ Ελϑσίεα βήρζατο, Ζάς με ἐξ 

μέγας Κρονίδης ἅτη οἰγέδησε βαρείῃ Σχέτλιος- ὁ ὁ δξζυ τω Διὶ οὕτω πσοοςφερόνῦνος, χαὶ 
3λασφημῶν, Υ» δεν εἰ πὸ λύπης χαὶ ἀσύμφωνα αωτοὐ λέγων. παλοις δὲ δζχυ ποξοεξολὴ, 

ἡλοπῇ γένεται διοικήσεως τεχνικῆρ. ζιοῦτο κῦρ 4 ϑκωδ᾽ ζὰ «γωντία, λέγ οἷς βέλεται. . 

'ς] δὲ κὶ Ὄ τέταρτον σῆμα βαθύτατον, Ὁ σὶ ὀιδῶν ποράὀνϑωον, χαὶ πλυτελῶς ἐπ᾿ ὀιλης εἰ πσοϑέ- ὃ. δ) ἄλλων 

πῶς τὸν λογον ποιούμϑιον, ὀιλζωυ «ραϊνν. ὦ πῦτο Ὄμμεϑε Φ δ θάμα ἔδωχεν, αὶ ἔλαθε ἴλας 

2ις πολλοῖς. ἐχὶ γ τῇ ἸΞποπείᾳαι ́  ̓ Αγαμέμψονο δε ) ποιάται “θοὸς “Ὅς τοῦ τς οἱ κατε- γειν. 

ϑντες Φ Ἑλλώοιχϑν εἰσι Οϑδυσσεὺς χαὶ ἹΝέζωρ. χα ἡ λαιυκαιφόντι οἱ ον τωΐλόγω ἔς; δϑιπλοιοῦ ὦ 

Βα ὐν: ἔοιχεν ὁ ΣΝ έσωρ μηδὲν ἴδιον λέγ, ἀλλὰ τὰ ὶ αὐτὰ λέγη τῶ Οϑυοσᾷ, ὡς με-- 

(θεὶς Ο διδουσκόιου" καὶ χὺ ̓ὐπονέμει αὐτῳ ἔπαινον ὁ ὁ ᾿Αγαμέμνων, ὡς κρα τοεοῦτι. ΩΝ Ελλή- 

'ὧν οὖν ταὶς βουλαῖς: ὁαν θρϊνά ἀπτυπωτατον. τὸ λέγρεσεν οἱ διδοίσκόμοι, ὅτι Ἰηΐ ὁ ἐπήνεσε τὸν 

Οϑυοσέα τ πλῆθος, ἵγα μὴ λυποῖτο ὁ δ ϑων καὶ ἡ ὁ ̓ Αγα μέμψγων τὸν γϑονζᾳ οὡς αὐδὰ ΤΡΊΠΩΣ 

ἴων ὧν διδασκθαείῳ Ἐλιδῳουρόμων, ὃ φὐϑαμυλίαν τῷ διδαισκόλου Ἰπογέμοντος, ἵνα μὴ 

(λα η ζᾷ παιδία. ΣᾺ ἡ ὁ τέχρη τις: : ὅλως ἡ αὑτὴ “᾿ πσοῦεσις τδλόγων σέκ ἔσιν᾿ ᾿Οϑυοσεῖ κα " 

Νέςορι. ἔφριπο. δι ἧις " τ “πῶς ὅχ ἡ αὐτὴ “κ᾿ πσύῆεσις; ζᾳ, αὐτὰ γ λερρεσι. τότ ἢ τέχνη ἡ 73 

Νέςυρος, ὅτι τὰ αὐτὸ λέγων, Οῴκ εἰς τἰωυ αὐτίω αὑαύλεσιν λέγη. δὰ ἡ ᾿ἡ τέχρη τίς; ἴων 

μέλλ 4 γαλεσὴν “ἰ σασόϑεσιν πείθφν, πορά εται 2.4. τὴς πεπεικιίας ἰ πσοϑέσεως. πεπεισμένοι 

σιν οἱ Ἕλλξωυες κἰ πσὸ τῷ Ὺο δυοσέως μϑμήν, κἡ ζω ζυείχαν ἀὐτο πἰὼ λετήμωησιν χαὶ πίω Ὡβα.- 

κυϑίαν. δλλ ἐχή χαλεπωτεφαιν. αἰσσολεσιν ο λων. ποράυεται δ δῖίυ δὶ ὧν ἔπεισεν Οδυσσειξ, 

ὍΔ αὐτὰ : λέγ᾽ Οδυοσεῖ" Ωἥςτε γ᾽ ̓ παῖδες νέα ροὶ ς χῆραι τε γευάϊκες, ᾿Αλλήλοισιν - 

ἰδύρονται οἱ ονδῈ γέεοϑαι. “᾿Οδυοασεις. τὰ αὐτα ὁ ων ὩἾ πύποι, ἢ δὺ παισὶν ἐοιχϑότες « 

ςς 

« 

ἰρροφίαοϑε Νηηπιάχοις;-΄ Πη δὴ σζευϑεσίαι πὲ χαὶ ἡ ϑρχία βύσεται ἡ ἡμῖν; Ἔνπυεὶ δὴ βάλω μὴ 

τε γϑμοίατο, μιηδεα τ᾽ ὀὐδρώΐ. “Ἢ μάλα δησεούα -- ἐθέλοισιν ᾿Αχαιοὶ Πᾶσι ἐλέϊ. 

ἀπονδενῦμαι μμερϑπέοσι βροτοῖσι. λέγᾳ ἐκεῖνος σημεῖον μαϊ είας τ ὐξὶ τὸν Κάλχομτα" 

: “ τὰ τῇ τῆΝὰ ἀφραπῆς. ὡς]ε 3.6 τὴν αὐτῆυ" ποράονται. τί ὄξώυ 661 πὸ ὁ αὐἰϑαλλώῆον; διδαοίσκᾳ 

᾿ “ἰραλλάθον τῇ τῆς ἰ πσοϑέσεως ἢ ἐπαίνων ἡ διαίρεσις. ἐπήνεσαν οἱ ᾿Αχαιοὶ ἡ Ὁ πλῆθος Ὁ 
ἢ τὸν Οδυοσέα" πειεϑέντες αϑύοισιν' χαὴ πὸ ἔργον τῷ ̓Οδυσσέως λαμασξν Τοῖσι δὲ ̓ 

ὁ "φερ πόλεμος γλυκίων Ἄυετ᾽ Σ γέεοϑαι Ἔν νησὶ γλαφυρῇσι φίλζω ἐς πατείδα, γαῖ αν. κα 

λον λμυνς αϑλοουΐ ἐχή. τ. δὴ πεπεισμένοι εἰσὶν οἱ Ἕλλέξωες μϑμάν,ζυτεῖ αὐοευὶ εἰ ὄκςρα- 

δι οαΥ πὶ Ηα]σαγπαῖίοι ΤΌμλι5 αἰτοτ. ὉΠ, 



ζ4 ΔΓ ΘΌΝ Ὁ ΔΑΙΚΑΝΝΑΣΕΩΣ ᾿ 

Ἴἐῦσαι. συεὲν γὸ ὀφῆιος τ ̓ ολθνολα, τῷ υρϑάδαν ὁ μάλιςα αὐύλεσῖς 91 ζύτησις τῷ ᾿-- Ἷ 

» ᾿Αγαμμέμνονος' ᾿Αλλ ἀγετ' αἱ κέν πως θωρήξοιδι ἢ ὑας ̓ Αχαιαν' πῶς ὀυέ πϑ᾿ Αχωλέως | 
»» ὄχφραι ἡ φύσοιντο. ἔς!ν δξζυ τῷ 'Νέφορος ἡ“ ασοϑεσις᾽ Κὶ οἷν λύδρας κε Φῦλα, ἐ ̓φρηας,᾿ Α- ἡ 

οῇ γ« ἀρέμιψον; ΝΣ Φρυν φρήξηφιν τὐρήγη,φόλᾳ δὲ φύλοις. Εἰ δέκεν ὡς ἐρξφονὺ κ᾿ τοὶ ᾿ πείθονται ς 

» ᾿Αχαμοὶ, Γνώσῃ ἔπειθ᾽ ος θ᾽ ἡγεμόνων κουκὸφοὺσ τέγυ Ἁσεαῦν,᾽ Ησ] ὃ ΤΣ ̓ἐϑῶλὺςε ἔησι. Τὰ χτὶ σφέας γὸ 

,αιϑυχέσονν. αὕτη ἡ αὐ ύλεσίς ὅξην ἡ. νἡρχεείαν! ἔγφὁ Α᾽ γαμέμνων αὕτη Ἵ Ἰηναϊνδαυνρ ντούλας ̓ 

» δ λόγων τω Ν ἐςορι: ὡς οἡ “παρέργῳ δὲ αὐτὶ ὙῈ ἔρβιγψεν' Ἄλλο δεζιἐ ἐρέω,σὺ δὶ οὐ Φρέσι βόγγο ἡ 

σῇσιν -οὐςοο9ς ΔΗ ΚῊΝ ῷ λόγω ποιξέυϑμος" γὐ ὡςὗρΊελος Ὁ δημ γραίας ὃ πεπεικήας χρία ' 
δημηγϑείας ΝΣ ραζοὰς φγὶ τῦτο ̓ Αγα μέμιγων τυχὼν ὧν ἐξείλετο, ἐπαμνᾳ τὸν ϑϑοντα" ΒΥ 

» μα) αὖτ ἀφρρῇ Τνικόφγ δον, ας ̓Αχα ων. Αἰγὸ Ζ6ῦ Ίε πάτερ» Α θέαν ἡ Αππολλον, Τοιῶ-. ἣ 

» το δέκα μοὶ συμῷροίδ' μμογές εἰεν ᾿Αγοιόν. Ἰῶχε τχ ̓ἡμύσάε πόλις ΠΕειαίμοιο ὀματος Χε- 

» σὶν ὑφ᾽ ἡκετέρῃσιν λῶσοζγε περ)ουϑύνε. ὅτι δὲ αὕτη ἔθνη “ἰπσύϑεσις ἢ Νέςορος, Ὁ ἐ ἐκφρα:- Μ᾽ 

77 Α. Ἴφῦσω,Χ ὦ ὁ αϑτο ἐπαρό, ΩΝ Αγαμέμγων ὡς πτυχῶν ὧν ἐξέλετο. ἀρ ξλεξηος ἡ δἰρὴ 

οἰπύδέξις; φοξέται Σ ὁ πείσγ ἢ ΣΝ ἐσωρ,ἡ βοηλεὶ αὐτῷ ὅσα δεωύαται. Ὅἰ δζυ 551 πὸ μιὴ ποιοιῶῦο 
πείρῳν τον Νεξοραι: ὀργῆ σῶν ̓ Αχρλέως ἢ Ἑλλζυων. πὐραμυϑεῖτω Ὁ ὀργά αὐδῇ ὁ γα ἡ 

μέμνων ὁμολογῶν ἡμ υτηκέναι,ὃ μέμιν») τῷ ̓ Αχιλλέως να μια λαΐξη αὐδῇ Τ' ϑυμὸν ἐπ᾿ αὐτῶ 

»» ἐπεὶ (θέλε) ὃ ΘΙ Αλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζόϊς; ἀλγε ἔλικεν; Ὅ με μετ᾽ αἰτρήκζοις ἔ ἔαι- ̓  

» δαὶ Ὁ γείκεα. βὸὼν 4. Καὶ δὲ ἐγών ̓Αχιλάς πὲ μαχεοσαὶ ἢ εἷ εἰναι κούρης ̓ Αὐιζίοις ἐπέξοσιν Ὁ 

» ἐγὼ δὶ ὑπρηρν χαλόπαίνων. Εἰ δὲ ποτ’ ἐς γε μία; (ελά(υϑυ, ὦ ἐχέτ ἔπειτα Τρωσὶν ὀὐαθλησις 
2 5.13.0. 

» κακϑ τοσόται δῖ, ἤφαιον. ἐποίησεν οἰὖθες οἱ οἰκτεῖραι; εἰ ὁμολογεῖ Ὁ Ο αἰ ρδρτημιαὶ εἰ ἐπα ΕΝ 2 

αὐτῶν τὸν θυμόν. εἶτα στευας γρράύσας τω γοδϊο αἰδαμολησείνϑιος, ἀφεὶς τα, Ἐχὶ 

»» οἰκειότοιτον ἐρχέ!)» πὲ ἡ βασιλέα; Νῦν ἐρχεαν ἔχι δεῖπγον, ἵνα. ξιευαύγαμυ τοξγα. τ 

“- τα κελάύσας ἜΠν ́ φησὶ, ὁ τίω ἀπειλζωὼ »ἐαν δέτε χωείζυταρ Ὃν δεκ ἐγών ἀπούάοὃς, ἱ 

» μαιχης ἐν ἔλελονται νηί ΝΙΝ μμέξεντε Τνν νησὶ κϑρωνίσιν, δ οἱ ἔστειτα ἼΑρχιον ἐσσεῖτοι φυγέφ Ἂ 

Ὁ» κύγας ἠδ) οἰωνοιξ. ὥςτε Ξρχέ.) Ξἰπὸ ἐπαΐνε στεναφρράύων τῳ] Ν έςοξ," ἔπεισα πρϑοα ευλεῖτα 

5 τὸ 1 ἢ εἶπαι κελάᾳὺ ἀπειλή βασιλικῶς. αὕτη δξχυ ἡ τέλ (νὴ Ὡς ὅπ, 

Ὁ, ἐπ᾿ ὀιλης νι ταολεσεως πεπεικιας παφϑτερον,ὕλὶ τπελφῶ ὡς παρεβοον ἐῤῥίπῆαν, ΘΝ. οἰκειοτέ-. 

δανπ  πυοθεσιν. (τω πίω τεχρίευ ἐμεμήσαιτο, χαὶ ἰς ὀξηγύήσειτο: Πλάτων. ἐώμιον, 

λέγ4 ὦ πα ΠΣ, υμιποσίῳ ᾿Αλκιβιάδης Σωχράτοις. Ἐχὶ πελά τῷ ἐγκωμίου λέγ πσϑὲς 

» ᾿Αγάθωνα ὁ ο ᾿Αλχιξιαδης", Ὅρᾳ ζίνιω, ὦ ᾿Αγαθων» μὴ παι πὰ οἱ πολλοί. ὁ ΣΡ Ά, ἢ 

» Σωκράτης (ὅτι τ 9ςποιήται ἐφαὴς 61) εἶτα ἐρωνμῦμος ὀϑαφοείνεται. μὴ ζῶ κὴ συ τ ὠΐο, τ 
» παϑλνο ὑὸν ὑ πϑύτες πεπόγλεισι. ἔτυχε δὲ ̓Αλχιξιαίδης ἐ ἐρων τ᾿ Αγαΐθωνος, χα) ! ἐδέλετο, : 

“αῦ μηδ Ἑνὸς δα αὐτὸν ἐρϑία, α χ) Ἐχὶ τελῴ ἐῤῥιλο τίου παραύτησιν πίων πσϑὸς ̓ Αγαθωνα, ὡς, ᾿ 

-» 671 ἱ τῇ εἴκωμίε λέγων. αὐτὸς ὠξζηγεῖται ὁ Σωχρατηςτ τέχνζευ" Νηφῳ μοι δοχείς, ὦ ̓Αλκι-- ᾿ 

» (α δὴ δυκεῖ γὸ μεϑύφ δ᾽ Αλκιξιαδης; ἀγὸ δὐ κομψῶς), φΡΟ ΘΣ Σατυξικὸ; δράίμια αἴβας, Υ̓ 

ἐς ἔξλλες, εἰμὴ ἔνηφες. ὃ πϑύτα ζαῦτα εἴρυχκας ὑποῦὶ τῷ ἀζαδλιλφνε ἐμὲ χαὶ ̓ Αγαθωνα, ἴνα ἐγώ 

»Αϑδύσου ἐραὶ τὸ μυυδενὸς διὴξ. οἡ ΡΥ ἐποίησαις δῷ ,φησῖν, ὡς οὐ εδι," Ἰχὶ πελφ ἀΐθ εἰπών ως ἔχ. 

Ἷ ἕνεκα τότ πθύτα (4, ϑηλα εἰρηκώς. δὶ οὐκ έλαϑες, ἀνὰ Θ Σατυριχον ιν πϑτο δες. 

φαϑη.ὅτω γΟῤποιγίνξ)ν ἡ τέχνη ὃ αἰἴϑασιδον, πειροισόαῦα δι ὀξίυ δὲὶζ ται μ(ῷ τὰ Ὁμεμεικαδος Τὴ 

«ἰϑὰ Οἷς ρὴ ΠἼ}. χὴ ον δημηρρείαιε, κὶ χ) ω» δίκαις, χ) ο πϑρηγυθαχοις λϑρρις,»ἡ οΨ χα λορϑις 94 Ἱ 

Ὄπ 6 ΠΣ γινόνϑρον. πσέϑτερον δὲ χαὶ θηλο εἰδὸς εἴδω δι λόγων ἐχημιαιτισμένων. δισπλοιώ, ᾿ 

τὸ ἃ παῤῥη- πο το Ὁ »ϑὺ,ασδος τὴ ἢ Τὴν μελλόντων λελθήσεοϑαι παῤῥησία, θιδξιν δ λεϑηζδιδύων ἀσφόν᾽ ΙΝ, 

τ ΤΣ -΄ϑ τραναχρεοκϑλύδιυ ὃ λυπηξὸν τῷ ὅ ἀχούσμαΐος" τὸ. οὐ διηγήσά κσξοσώπτωι ὑπαλλαγῆς, 9 Ἵ 

κείοϑαι. δ. τίν εὺςἐ ἑτέξρις ἑτέρφισ᾽ γ ὃ ἔχφ Φ ἀσφόλὲς ον τωΐ μὴ οἷς οἷς Ἰλιπληῆς ἐὐζις Ὡ(αιλέ)ε- Ἷ ᾿ 

7) ΠΟΟΝ δλλ. ἀκουόντων αὐτῆ ὀτέροις ζοῦτα λέγ ἃ τότοις πσροτύκει. ποτ᾽ ὀΐω ὅδην ἐ ἑκάώτε- π 

ον εἶδος, ̓ Αχυλάς λὐέφηνὰ (τ᾽ τὸν ̓Αχρλία ὁ μιαλτιο κοῦ ΦρΧχΗ τῆς Ἰλιάδος, ἐλέϊχρηϊες Υ 

τὸν ̓Αγα μέμγογα,, ὅτι τω αἰτίαν τῷ νοσήματος αὐτὸς παρέχῴ. ὁ μϑὺ ̓ Αχρλάϊς, εν συμδόλε 
«ματί 

- 



““Ἥ 

ἥ 

ΤΊ ΕΧΘΟΝΨ ΠῚ 

φρήιχατι ὀγφδιζς αἱ αἸτίαν τῶ Αγαμέμνονι τὴ κακῶν, ὡς ὀἰπύρως Δἰακείωδρος ἘΡ ζντῶν 

ἘΣ αἰτίαν Η αἱ ἀφορμάὼ ποιζται τῆς παρρησίας τὸν μια, τίν" ὃ δὲ ματις ε δρτιςοιγῶν τῶ ̓Ά- 

χιλλᾷ τῇ τρρνήσᾳ ὧν ὑπεθϑμεν. δ᾽Αχιλλόϊς, ζητῶν (ᾷξς ωτίας, ποοδιοικεῖται Ὁ φανερὰν ὴμε- 

οϑαι τζιὺ αἰτίαν αὖ δ άνῶν. ἴϑωμϑυ δῖζω ζους ἑκατέρων λόγϑες, “πῶς ἔχουσι δὶ δλλήλων, ὰ “πῶς 

ἴᾺ φλαρεπες ἔχοισιν,οἱ μϑὺ τῷ ̓ Αχιλλέως οὖ βαϑύτηϊι ζντήσεως, οἱ δὲ Τ᾿ μαγτεως, ἀσφὀλεία. 

“9 τῆς δὀἰποκφάσεως, Αείδη, γε ἄμμε παλιμπλα[οϑενζᾳς ὀΐω ἊΨ ξἰπονοφήσάν, εἴς 

χεν ϑοίνωτὸν γέ φυοοιμνϑιυ" Εἰ δὴ ὁμοῦ πολεμοςε δα κἡ λοιμὸς ̓ Αχαυοις. ᾿Α»λ᾽ ἀγε δὴ ἄνα, “ 

μαύτιν ἐρείουϑιυ, ἢ ἱερηα., Ἢ τὸ ὀνφροπολον" ἃ ὙΣΡ τ ὁγορ ον, Διός 61 Ὅς κ' εἴποι ὅ , τόοσον “ 
ἐχώσαιτο Φοίζος ̓ Απόλλων: Εἰτ' τὸ δ, ἀὐχωλῆς Ἐχιμέμφει εἶθ᾽ ἑκα πομίξης: Αἰχέν πως “ 

ξρναῦν κγίοσης αὐγῶντςε πελείων Βέλξ) δλὐτιάσας ἡμἷν Ὄσὸ Δλοιοϑν ἀμείῶαι.- Ήπι δγ, ὡς εἰ- « 

᾿πών,κατ' αὐ ἐζετο- μέρα σϑτου ̓ Αχυϑλέως λόορι ἔχοισι ὑπαινίηουδύα εἰς ̓ Αγαμέμγονα;» 

πσοϑοκρθοντος ἐχείνῳ, ον δὲ οὐ κοίίι ζὥτήσεως ὺ Ὥιπθείας τῆς ᾧ δφᾳνῷ αἰτίας ὃ ἀσφϑηὲς “ϑ9- 

διοιχου ϑδύπ. καὶ ὃ ἔνδι4ξις πῷ εἰς ᾿Αγα μέμγονα, λέγεαζ (ὕτα,τσοζτον υϑὺ, Φ κσϑὸς Αγα- 

μέμγονα ποιφα ζις λθοους, ὀηλα μὴ εἰς τὸ κοιγογ' Αδείδη, νεοῦ ἄμμε παλιμπλα[ϑενζας- ὡς 

γδδιδυ αὐτὸν δὰ Ὁ α"Ξίωνκα, χὰ τὸν χϑιγὸν λθοον “σϑϑς ἐκεῖνον δ᾽ πο φνόνϑιυος,, πίω ἀσφόλᾷαν 

ἔχ τῷ πὐδϑοκρέματος. εἶτα ἐζὴῆς ἐπαγά4, Εἰ δὴ ὁμιοί πολεμιθςε δι μϑι χαὶ λοιμὸς ᾿Αχαροις. 

αἰτίος τῷ πολέμϑ Α γα μέμγων δξῚ σεωνα; γα γῶν Όις Ἕλλξωυας. σεουῆῳ κὴ τὸν λοιμὸν τω πο- 

λέμω, χα! Φησιν αὐτὸν αἰτίον γερρνένω,.τί ὃ ἡ μνήμυι τῷ πολέμϑ οὐζῶν, εἰμὴ ἐξέλετο αμφο-- 

τέρων αἰτίον δὀπτοφζεσαι τὸν αὐτὸν ; εἶτα 7 ἔδάξεν ὅτι αὐτὸς αἴτιός ὅδν ὃ χωρὶς (φώς εἶπεν, 

φχὶ ὥγτησιν ἤλϑεν ᾿Αλλ᾽ ἀγέ δὴ ἕνα μόμτιν ἐρείουϑι, ὃ ερηα, Ἢ καὶ ὀγφοοπόλον" ἡ Ὑῦτ' 

γα ἐκ Διός δπηγ Ὅς κ' εἴποι ὃ τί τόσσον ἐχώσοιτο φοῖζξος ᾿Απόλλων. ἡ τσο9ςϑήκη τῷ πτόοσον, Ὁ 

δηλοῖ ὅτι ας αἰτίας “ὃ ὀργῆς ας “ἰπσοθόνᾳ ὃ ̓Αχυρλάϊς,( πιςευφακέων, ΣᾺ αἡτίαν μείζονα 

πξουϑυ4 Εἰ τῷ δ, ἀὐχωλῆς ὄχιμέμφε) » εἴθ᾽ ἐκαιτομίης. ὐδέχε) τὸν Απόλλωνα ἕνεχεν « 

ἰὐγωλῆς ἡ ἐχαιτύμμίης τόσον ηδλωϑίεαι. ὅτω μϑδὺὸ ᾿Αχιλλόίς διοικεῖται Τ᾿ λθν.ὁ δὲ μάρμτίσ, 

λαξουϑωος “Ὁ ἀφορμῆς, οἰΐθις Οις ̓Αχιλλέως λόορις λξῦται εἰς ϑζκτειξ κὼ τῷ δεῖξαι τῳ ̓Α- 
ΕΣ 

αμέμγονι, ωρὶν Φανεραῖς εἰπτεῖν" ὦ ἀκ αὐτῶ ἀφορμὴ Τὴν λόγων Ὁ Ἵ ὁοσον. λέγη ὃ, Ουτ « 

4 

: 

»ὦ σγ) ἀὐγχωλῆς ἐχεμέμφεται, ὅθ᾽ ἑκατόμιί(ης. ἡ πσοϑτερον τσ διοικεῖται τί ἀσφόνφαν" « 

Ω ᾿Αγιλϑῦ χέλεαι με Διὶ φίλε μυϑηίᾳαϑαι Μάδιν ᾿Απόλλωνος ἑκατηξελέταο δμακῶς. « 

Τοὶ γὸ ἐγὼν ἐρέω,σὼ δὲ στούϑεο, χα μοι θμοοσον, Ἢ μϑῳ μοι πσδόφρων ἔπεσιν αὶ χερσὶν αρήξῳν. ' 

ζχῶτα Ὗ» ὁμολοχϑεοῶτὸς ὅ51ν ὅτι τω βασιλᾷ ασοϑοκρους. εἶτα τω αὐδϑοιμίῳ ζύτῳ ἐπα γ' 

Η γὸ οἴομαι ὀύδρα χολωσέυϑιυ, ὃς μέγα πλύτων ᾿Αργείων κρατεᾷ, χα! οἱ πείθονται ᾿Αχαυοί. « 
- “ λ ε 3 “" “΄ 2 “ 

ἐπα γγωμιολϑγει" Κρείοσων γὸ βασιλόϊς ὅτε χώσεται δἀὐδρι γέρηι. εἶτα πίω τέχνζωυ τῆς ὀργὴ “ 

πάγῳ Εἴ ΣΡ τεχολον γε) αὐτὴ μἷο καταπέψη, Αλλά γενὼ μετόπισθεν ἐχή κϑτον, Φοφι 

' πλέοση , Ἔν φήϑεασιν ἐοῖσι. σὺ δὲ φρφίσοι εἴμε (ἀωσάς. καὶ ἤδη ἔδ'4ξεν ὅτι ̓ Αγαμέμγων πύ-« 

᾿ς Ὡν ἀπόώτων αἰτίος, μηδέπω εἰπτων. κὺ) Δ ἰῷ τῦτο ἐπαγ4 : δὐτίςοιγα λέγων ἢ ̓ Αχολάϊς καὶ 
] δ ε “ ᾽ 1) 

᾿ μολουρύμϑιυα ζυτοις" Θαρσήσας καλᾳ εἰπε ϑεοισοόπιον ὃ τι οἴοϑα. Οὐ μὰ γὸ Απόλ- « 
τς (ωνα Διὶ φίδον, ᾧτε σὺ, Κάλγϑμ, Εὐχόνϑυος Δαναοῖσι ϑεοισοοπίας ὀμαφανής, Οὔ τις « 

ἢ εὐ ζώντος αὶ ἘΧῚ ϑονὶ δερχονϑύοιο, Σ δὴ κοίλης Ὡρὰ γηϊσὶ βαρείας γεῖρας ἐποίσᾳ Συμ- « 
] ΘΑ ν 49 ] Ἄγ ᾿ “ λ ᾽ ΟΝ “Μ4" 

πλύτων Δανααν" οὐσ ἕω Αγαμιεμψονα, εἴστης, ΟΟς γιό πολλον ριςος οϑί φρατῷ ἀύχεται τε 
“οὗ ΞΕ ἈΧΙΤ ἢ Υυ ΠῈΣ ΠΣ ΕΑΝ ε “- ᾿ , ν 

(0 ,). Καὶ τότε δὴ “ούρσησε χαὶ ηυδὰι μιαντίς αμιύμιθον. ομολογέι ο ποιητῆς, τὴν λόγων τω 

τ ιοίκησιν. μώα κϑρ αὕτη ἀὐωρέπεια ἐορημοϊισχκένων λόγων, Ὁ, δὶ αἰνγιγμκώτων λέγάν ἃ φρονᾷ 

ιν χα; τῇ Δα τείθη χαὶ τῇ μελλήσά ΤῊ λόγων εἰπεῖν, τωρὶν εἰστεῖν, τῶ πσδϑοιμμίῳ Θ 

- “ 

γς 

ἤ ἤ ἤ 7ὔ Ἷ ΚΕΝ Ε 7 λ ἡ δα κε  Ν 

Ἔλλον δείκγυοϑαι λυπῆρϑθν. ἡ δούτερᾳ (ις; ἐλέφροιυϑυν ἐχείνζωυ 1) πίω μεδοδὸν, ὦ, ἐτερ οις ἑτέροις γα- 
«ε ἊΝ 12 »“ ως “Δκν.-νΝ ! ᾿ 

Ἷ {ιλεγϑιϑνον ἑτέρων καϑατήεα "Ὁ ἀσφόγὲς τὸ μὴ πσϑϑοκρούᾳν »τῇ ὑπαλλαγή πὸ πσθ9- δ Κο ον 3 ῃ ᾿ ω ν᾿ ἕτερῶν Κφι- 

} που ὐδέχγυνϑυον. κ᾿ ζὕτο Ὅμηρος ἔδιάξεν εν ᾽Οδυσσέως λόγω. ὁγὼ Οδυασεις, ὩΡΙν διάτῆεεϑαι. 

ἐν "κα γα Εἶν ἴους ὀχ λους εἰς πίω ἐκκλησίαν, ἵνα. δυημμηορρήσν πδξὶ τῆς μονῆς, ὅπε τί Ἔἰπό- 
ν᾿ ξιθφιν ὁ ̓ Αγαμέμψων ἐποιήσειτο, δἰ λέγ Ὅν νζινα μδρ βασιλῆα χα ἔξοηον ὀύδ(α. χκεχείη, 

ΠΙοηγῇ ΗΠ αἰἰσατηαὔοι Τ ΌΠ1115 αἰτοτ. ΕΥΠη 



6 ἌΤΟΝΎΥ Σ ΕΑ ΚΨΑΡΝ Α ΣΕΏΩΣΝΣ 

» Τονσγ ἀγϑροῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσοισχε τἰραςάς' Δα μόν ̓, σε οικε. καιχϑν ὡς, δ διοσεαϑαι" 
» ᾿Αλλ᾽ αὐτὸς τε καγησο, χαὶ ὀιλοῖς ἵδρυε λαοις. Οὐ ὑ ον πῶ σείφα, οἷον οἷος γόος ᾿ΑΨείδειο" 

» ΝΗ μϑὺ πειρούται Ἴ τάχα δὲ ᾿Ἰψ τω ἡ, ΠΡ ̓ Αχα ων. Ἔν βελῆ σὶ πόρτες ἀχούσαμϑυ δι ἐ4. 

» πε Μή τι χολωσαϑυος βέξη καχϑν ἡάς Αχαρ. Θυμὸς δὲ μέγας ΤΣ δο εφεέος βασι- 

77 "λῆος. Τιμὴ σ᾽ ἐν» Διός ὅθ1" φιλέδεε μητίετα Ζ6.4. Ὃν σὴ αὖ δήμου ὀύδρα ἴδοι βοόων- 

"πα τ ἐφάζφοι ̓  Τὸν σκήγήρω ἐλαίᾳσκεν, ὁμοχλήσεασκέ τε μύθῳ. τως ταῖς δχιτιμκήσεσι 1] 

σους ἡ ζεις βασιλέας. ὁ μϑὺ δὴ οντυϊγόμων Οῖς βιθλίοις, οἴστοι δα» Ὄ παξρείρηκεν Ὅμως 

9» τῦτο ποιᾷν, αὖθις ζις βασιλάζσι φιλοφρόνως διαλέγεοθαι, Οἷς δὲ δήμοις πικρότερον. 

ἡ σφοδρότερον. ὃ δὲ ποιᾷ Οδυοσεις Ομμήρου, σο᾿εϊεὶς ὁ ὁρᾷ. ἃ δ) ἐξούλετο καϑείψαοϑαι αὐ | 

βασιλέων, πῳ δήμῳ διελέγετο' ἃ σὲ ἐξώλετο ὑχετιμῆσοι τωδδήμῳ; Ο!ς βασιλάζσι διελέγε- " 

» τὸ. ἢ εἰπάτω μι τὶς» τί [ἔδοξε τω Οδύυσσει τοῖς δημόταις λέγψν; : Οὐ δὼ πωςπόύτες βασι- ."- 

» λέθμηνε ογθοσγ" ̓Α,χαηοί. Οὐκ ἀγαϑὸν πολυχοιρανίη" εἷς χρίξανος ἔζω, Εΐ, βασιλάς- 

» ἢ τί ἔδοξε ἴοις βασιλάσσιν Ὀχιτιμῶγτα λέγῳ; Ἔν βελη σὶ ὄπϑώτες ἀκούσαι ϑυ δι πῇ 

»Νιὼῶ μδὺ πειρᾷται, ταγα ̓  ̓ἵψοται ᾧ ἴας Αχαιανν. τα δὲ 5 Οις δημόταις λέγ, δ ρλὰ ζς 

βασιλέας Δἀὐαμειμνησχᾷ, γέφρνεν δυο » λόοος σφ: ἑκατεροις ἑκατέρρις χοινός. Ὄ ἡ πο ὀξή-. ,} 

» γηῆσιν ἐπαίγ4' Ὄμμμξοε τὴν ἐαγηκκαισμένων πότων λόγων δὶ ὀγόμκοιτος ἑνὸς, ὃ συ οϊὲ ὁρῶσι, ̓" 

» Δἀὐαγινώσχοίε, Ὅμηρος δὲ ἑσσὸ Φιλαν,ϑονπίας ὀξηγήσαιτο, Ωἧ ὅγε χοιδῳνέων δίοπε. ; 

φρατόν- τί 61 Ὁ Κοιρανέων; ὦ ὡς χοίφαινος Ὡραλερόμδνος; «δὴ που" δρλὰ φρατήγημοιῆ, ͵  

λόγων ἅτως ὀνουφαιζων, κα ἡ ὠϊζηγημκα, τῷ φραπη γήμαντος, : τῷ, Κοιρᾳνέων δίεπε φρατὸν. ἡ 

«ἸΑλν αδρίμεςς ὅς 1 τέγη ς τῷ ὁόμαῖι λεχοκϑοη. ἴωμϑυ ζύιω Ἐχὶ τὸ πε οὐδαγ[δλμαπεις 

ὭΣ Δημοι αϑένης διδαισκᾷ ἡμιας ς ἀὐαρεπώς ϑι(οιλέγεοϑαι ἃ ἁ ̓ βέλεται τίς Ὁ οἶδὲ τῷ λἰματος τό 

α,τὰ εὐαρε- που Ὁ 6 ογο (οι. ὅτ. δὲν πω εὐξιϑ. ᾧ ςεφαγου ὧδὲ τῇ ἡλέξᾳ ΄ ̓ Ἐπειδὰν δὲ ἔλθωσιν ̓  ἱωρέσξᾳςε εἰς, 

ὅν ἥμ Θυζας, πῶς χεηίαοϑαι πὸ ποσάλμεη παραινῶ, πότῳ μοι πόύυ »ασξοςέχέςε τὸν γοιοῦ. εἶτα, 

» ἐπαγ4 ὡραῖρ διδείσκθλος τοἴβαϑιδὸυς μκαϑητὴ πίω διοίκησιν" Μὴ δεῖαϑαι Θηδαίων μηδέν, ἢ 

Ἔ αἰρεφὸς ὙῈΡ ὃ ο καιεϑφ' ΣᾺ. ἐπαγίελλεοϑαι βονννισῳν ἐκείνοις, δ ὺ χϑάλωσινὼ ὡς ἐχείνων υϑὼ οἹ ΟΝ 

» τῶν οὐ ζις ἐ ἐλούτοις, ἡδδεα ἄμεινον ἢ ἐχείνων Φ μέλλον φθν εκ θα ἵγω,, δὼ υϑὺ δέχωνται, ̓' 

» τα ἡ πειοϑῶσιν ἡμῖν, ὦ ὁ ἁ βειλόμελαι ὥμδω, ̓διοικούμνϑυοι, ὑλζ ορήματος αἰξίου τῆς πό- ᾿ 

.» λέως ὔτα τξάξωκδρ" οὐ σὶ Ξξα μὴ τύχῃ, ἐχεῖνοι κϑ, ἑαυτοῖς εἰκαλῶσιν, δι Ὧι ἄξαμδρ-. 

β, ἔτεα πόμωσιν ἡμεῖς δὲ, μιηδὲν αἰ φὸν μηδὲ χαιχὸν ̓οφλείημδυ πεπεισμένοι. τὸ δετερα λέγφὴ, 
αν ἐτέρο διοικείο αι δείκγεσι ἔ: παλιν ὁ αὐτὸς ̓ “Δημιφαϑενης Ὁ ὡς συμίξᾳλάστικοις, εἰ ἐν ες Περὶ. Ὶ 

“ϑα!. συμμμκοδιαῖν Ἐλιγραφοιϑύῳ. λόγω" ὅςια λόλϑο, εἰκότος ὁ. κὸ δικαίως Ἐχιχραφοιτο Περὶ ΠΝ 

βασιλικῶν, εὖ τῳ, οεῖτος καὶ ὁ μόνος τἰραςὰς δυτείσπειν. ον πότῳ τωΐ λόγω « οὐνανθιβται εδὐτῆ!ς 

᾿Αϑέυαίων γνώμῃ ὡρμιηχότων αὐτῶν πολεμεῖν βασιλῴ, καὶ χ κία ϑὺ διοίκησις πϑλόρου ΩΝ 

Ὁ, βελόνδμον πὸ τὸν βήτορᾳι μὴ πολεμεῖν εἰδδες βασιλᾷ κλέτ]4 δὲ τἰὼ δύξαν.΄ Ὁ ὁσυμξελάψ 

βασιλύ κύπτω πολεμεῖν, χὰ αὕτη ἡ τέχνη δεὴ τῷ, ἃ βέλεται τις λέγήν ἀὐαρεπώς. ποις δὲ τῶτο 

» οὕτως" “Ἐγώ νομίζω τρυὸν ἐηϑρὸν ἀπο ύτων τῆν" Ελλάύων δῇ) βασιλέα: ἐμάν αἰδοῦς, δ ἢ 

:Σ ζα παραμέσαμμι δἰ μόνοις Τ᾽ ὁιδων ὑμῶν πόλεμον τατξϑ9 αὐτὸν ̓ σεευαίγν. ἡ ἔτι ἡ ἐτέχνηβα-., 

» ϑυτέρᾳ, τὸν κωλύονζα, πολεμεῖν ἐπαγ[ελέαϑαι αὖξι ϑμευεμεως πολεμήσουσιν. τϑτοκδυκκέ-. 

8 “οντῦς ὅδ τἰω « ξγαντίωσυν τῷ πολέμου. μιμεῖται "ὃ ὠς τὸν ̓ Αρχίδαμον τὸ δ Θεκοδίου.,ς ἣ 

»χἡ ὃ γὸ χαὶ χαὶ ἐκεῖνος, 5. ἑωρα ζοις Λακεδαιμονίοις κα ἡ Πελοποννησίοις ὡρμηκδίας πσδϑς τὸν πό- 4! 

λεμον, ἐξέλετο δὲ αἰὐϑις κωλῦσαι πολεκιεῖν Ὁ μϑὺ μὴ πολεμεῖν λέγ 4 (Ολμᾶ: οὐ γὸ πείσον-- 

Ἧι -συμξελάζων δὲ τὸ μήπο πολεμεῖν, Θ μὴ πολεμεῖν λέγᾳ μία αϑὺ αὕτη διοίκησις ο᾽ τῳ 

λόγῳ. διύτερα δὲ ἐκείνη, ᾧ κϑὺ βέλονται πολεμεῖν, ἐ βέλε!) αὐτῶς πολεμεῖν ὁ ὁ Δημοοϑεν 
γηφ᾽ ᾧ δὲ σῴκ ἐθεέλοισι πολεμεῖν, πὅτῳ χελέ 4 πολεμεῖν. ) “Ἢ διπλδς λϑηος ἐρηκαδισμέ- 

νος. βασιλᾷ υϑὺ γὃ αὐτὸς εὶ βέλεται πολεμεῖν, ᾧ πόϑυ βαρ. Φιλίσγσσω δὲ αἰξιοι. πολεμεῖν, 

ᾧ ἐ βέλον:). τίνα, δὲ διοίκησιν ἐποιηίᾳτο; ἐξ ἕτεξοις “ἰ πσυϑέσεως τῷ πείσει μιῇ πολεμεῖ ᾧ 

Δι λυκα χ᾽ πολεμεῖν ᾧ μὴ " βάλογται, συμξαλάνᾳ πολεμεῖν βασιλᾷ, δρλὰ μήπω ἃ Ὡϑα- ΐ ἢ 

σκάνα- 



Ι 

ΤῈ Κ ΝῊ. 57 
χἀυάξεοϑαι δὲ πσδὸς αὐγὰ μ»ϑὺ δίζω Μηδέπω : ; ὁρμζω πἰωὼὺ ἔχὶ βασιλέα, κω-- 

εὐ4᾽ συμξελὴ δὲ τῆς τοϊϑοισκάσης, 4 βεπὴ τὸν πόλεμον τὸν τσοϑς Φίλιπαον ἐργαίζε.). τοὶ 
ηἰ αὕτη ἡ τέχνη δὴ, λαίξε αὐτὸν Δημοοϑένζω ὁμιολοχϑεεῦτα" Εἰμϑὺ ζήτω ἕτερος ὡς κοίως “ 

τος δειυαμεως, ᾧ Ους βαυρξαροῖς οἷον τε ζω ἀμύγαοϑαι; ἕτερος δὲ ἰις ᾧζοις Ἕλλξουας, εἰκθ- “ 

ως ἐὼ φανεροὶ πᾶσιν ̓ Ἐχιγινώμεθα, “δὺς ἐκεῖνον δύτιταιπουϑροι" εἰ δὲ πα σης “τὐρασκάσης Ὡ 

2, ἴῥφπος ὁ αὑτὸς οὔτι »(οις ἐλθρους αμειύαοϑαι δεεύωοϑαι, ζοῖς ὅσι συμμιαΐχοις βονϑεῖν, χαὶ “᾿ 

κοῦ ὑπαρχονζο, ἀγαϑοὶ σωζάν, ἃ Όις ὡμολογηκϑροις ξηϑροις ξγοήϊες, ὀηλοὺς ζυποδυϑυ:λὰ « 

Ὀχσκά αζωμεϑο μϑὺ πυρϑςζουτοις, αμιξὠ ω μεθα δὲ κἀκεῖνον, δὺ ἡμιας πείσῃ. ὦ ὀληβαΐς « 

ὃ Ἐἰπόρρητον τῶτο τῆς γγώμῃς μζωυᾳ -» ὁλῳ λθγω" Ὁραΐσὶ ἡμας Φιλίπαου νϑὺ καζα- « 

γρονοιιζᾷς, βασιλέα δὲ ὡς ἰουρϑν ἐηϑρὸν φοζευϑύοις. εἰ δὲ τωΐ υδὺ πολεμμεῖν ( ϑελήσομϑυ, « 

τυ δὲ σύν αἰξιώσονϑυ,ασθς τίνας το δα ταξόμεϑαι; δρλλὰ καὶ Εὐραπίδης δὶ ὅλων λθγῶν « 

οικήσεως οὔκ πῇρα 4 οὐ ὅλῳ δρακαἷι, εν μέρᾳ ιν! οῆκα διοικούμϑμον. οὖ τῶ Αἰόλῳ ὃ 

Μακαράς δεην ὁμιλήσας τῇ. ἀδελφή ̓  λανϑοίγων Σ κ᾽ συμξελάων τω παποὶ (ὲ ἀδελφας 

οἷς ἀδελφοῖς, στεσοικῆσοι ἵνα, Ὁ οἰκεῖον διορκήσηται. ὦ οὕτως ἐογημοζέις αἱ ὁ λόορος κϑινῆ γνω- 

; χαὴ συμξελῇ. ἡ Μελανίππη(οφη, Ὁ δρδάμια Εὐρ,πίδου, Ἐχιγέγρατπῆαι μϑὺ Σιοφὴ, ὅτι 

λοσοφῴ, κὸ δα τῶτο ζιαύτης μΐξϑς ὄεην, ἵνα, μὴ ἀπίϑανος ἠν φιλοσοφία. ἔχφ δὲ δισιλλοιοῦ 

ἥμ(α, Ὁ ϑὺ, τῷ ποιητϑ" ὦ δὲ, τὸ πσδοσώπου πῷ οἡ τω δραμαῖι, τῆς Μεδανίπτπης. Ὁ »ϑὼ 

Ὁ ποιητῷ, ζιόνδὲ' Θ δὲ τῷ ρόσώπου, Φιογδε" ᾿Αναϊξαοῤραι “πὐδοςεφοίτησεν Εὐοαπίδεης" 

Αναϊξασρρου ὃ λθοος δεν, τι πόρτα ον πᾶσιν" εἶτα ὕφερον διεχρίν. μ᾿ Φῦτα ὡμίλησε καὶ οἱ 

Σωκεάτει, ἡ ὅχὲ Ὁ -ἰπορώτερον ἤγαγε τὸν λθορν. ὁμολογεῖ ὁξέυ πίω δὲδεισκθιίαιν ποὺ Φρ- 

γαίαν ὄζος τῆς Μελανίπιπης᾽ Καὶ σύκ ἐμὸς ὁ μυῦϑος, δον ἐμῆς μυΐξϑς πατοι,(ς ἐφφινὸς τε « 
γαῖα τ ζῶ μορφὴ μία. ἅὅτω »ϑὺ ὁ ποιητὴς ογημαιτίζῳ Ὁ αὐτοῦ: ἡ δὲ Μελανίππη ἐπα δοί,ϑη « 

οϑὺ “ἰποὸ τῷ [1οσφδῶνος, γέγ9νῈ δὲ (τη παιδία: ἐξέϑηκε δὲ αὐζᾷ εἰς (απὸ παΐὸς βεφο»- 

ἔα. ὃ δὲ πατὴρ ἡγεῖται οἰν, βοὺς δ!) » χαὶ ὡς πέρας βέάλεται καιζοκαῦσαι. βοηϑοίίᾳ «αὕτη ἡ 

Μελανίππν οἰποφαίνεαζ πειρᾷται ὁτί τέρφις σΣεέν ὅπΊν. οὕτω Ὁ δράκα ὅλον ἐοσγκατιφ'αι" 

χαὶ ἁ μα διδεύσκᾳ ἡμιας Εὐριπίδης ὅ1| τὸν ογηματίζοντα ἐγ[υτάτω δεῖ ἐ1) τῷ λῦσαι Θοῆμα 
ἘΝ ὧν » 7 ΘΑ ἐᾷ με ͵ 5,7 “Ἂ Υ ͵ ῃ » 

Μίῳ της ασφόλειας τὸ οημιατος. «ἰξεερηουϑμὴ γὸ πάσαις ωτίας τῷ σώστι ζῳ, πιο! δια,.λεγ 4. Εἰ « 

δὲ παρϑένος φϑαρξίᾳ ὄξεϑηκεζο, πω δια, χὰ φοζουμϑύη τὸν πατέρα σὺ φόνον δρασάς ὥςτε « 79 

"ὦ ῶ αὑτῆς “τὩράγμα λέγά ο» οσήμκαίι συμξελῆς. δ »λὰ "ὦ παλιν ὁ Παννηγυφακὃς ἸΙσοχεώ- 

τοῖς ζιούτον  βι(λίον 661 ἫΣ ὁ Φίλιπαος Ἴσοχᾳ «τοις Η χαὶ ὁ Πεεὶ τῆς ὀὐτιδόσεως. ΟΣ ζ;ς 

τεισὶ ύτοις βι(λίοις ἐϊκώμια, δὲ ἐργεται, Ὁ νϑὺ, ̓Αϑέυαίων: Ὁ δὲ, Φιλίσαου" τὸ δὲ, ἐξ «ἰὐτῳ. 

δλλὰ Οῆς μϑὺ ᾿Αϑζυαίων ἐϊκωμίοις, ἢ ζις Φιλίστου, συμξελξω κἰ πϑοϑέυϑρμος, Ὁ ἀωρε- 

πὲς Τῷ εἰκωμίᾳ ἐποςαγμαϊφύ(ατο » ἢ πεποίγται ὡς πῆρ παρέροον συμξελῆς Ὁ ἐϊκώμιον" 

“τσὶ 6ξὴν ἔργον ΤῊ εἐἰκωμέων' παρέργον δὲ ἡ συμξελη" αὐτῷ δὲ ἔδωχεν ἔπαίνε ἀφορμιἀιὺ,ον 

δὐαίκη ̓ ξ πολογίας ασοϑς ζἀ κατηγϑρηνϑμα. τῶτο ̓ ὴ Δημοσθένης ον τω Περὶ πῷ ςξεφαῖν 

ἐτοξαγμαϊἐ το. ἐϊκώμιον αὐτῷ ἡϑέλησε γράψαι, ἡ πίω Ὁ πολογίαν πσοϑετάξατο. τῶτο ὦ 

Πλάτων πεποίηκεν ον τὴ στολογία, ἥ Σωχρῴτοις, ΒΡ κώμμον βελουϑυος γφαψαι οὐ Ὅσποϑϑ-- 

γίας οίκοτί. τῶτο ἡ Ξενοφών οὐ ζοις Απομγημονά μασιν ὡς γὸ ἰπολοορύνϑυος ὗαῷ Σω- 
ιχρῴτοις, ἐϊκώμμον Σ ωχρ τοῖς ΐ περαϊν4. ἔρον δὲ αὖθις ὅτ, "ἡ πολλαὶ κ᾿ πσοϑεσᾷς ὁμ συμ-- 

) πλέχειν. ἡ γέ τοι Ἔἰπολογία. Σ᾽ ωχρ τους, ὦ ΠΠΙλαίτωνος Ἔὀπολογία ὅς], ὁ Ξξενοφῶντος Ἔστολο-- 

γία δε7ὴ ὁ αὐξὲ Κ ξεφαε, τέοσαρας “ἰ πυσϑέσᾳς ἔχη. ἢ ἰπολογία 66], ὁ κατηορελαρὸ ἐἰκκώ-- 
᾿ “μον Δημοαϑένξις,»ὺ ὅποιον 4) δὲ! Τ΄ πολίζιχον λυδρα. ὼ Ξενοφῶν δῈ, ὁμολογῶν ἐϊκώ μον ἀλ-- 

᾿γησιλαίᾳ ἀυρφν,λέγή οὖν ἱξορίας λογώ Φοῆμαι ποιέμϑρος. Ὡρὰ ᾧ Ξειοφῶδι παλιν ἐνγε τῇ 

- Παιδεία κἡ) τῇ Αναξζασᾳ΄ ἀὑρήσεται ἐορηκκο ισμκένεις όορίς. (λεπ ὃ τὸς δηυμίζ τα 

ὅπλα λαμᾷανάν, ἢ Οις ὁμοτίμοις ἑχαπέφφις Δα λέγεται ἀὐωρεπῶς: Οἷς μϑὺ, ὡς μὰν 

᾿ εἰύζες: Ὅς δὲ, ὡς σεουα:γωνις αἷς ἢ συσολοις ας» ὦ ἀγωνιζομϑυος" ἡ ὃ ἑκατέρων οὕτω 

᾿ς διοικεῖται. ὦ Οὐ τῇ λϑαξασᾳὸ Κλέαρχος 661, ἊΜ «ραϊιωτῶν“πσοτῇσοντων τί δῥαίξασιν 
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πἰω Κύρου, καὶ μὴ βελονϑμων, διλιὰ διφκγεώτων (αὶ ἄπορα. ἡ ἐν τω ΠΠεεὶ τα ρεσζεία 
ῥῆγα «αϑοτείνᾳ, ὀλλα, συϊκατασκάυαζ(. ἔς! γΟρὴ τέχνη τὰν ἐογημμοιτίσμκένων λόγων μαλι, 

ξα αὕτη, ὦ, ὀηλαις καζᾳσκά. ἧς συμπλέχειν ζῷ οἰκεῖα. διαἷ» πεποίηχε κυ Θεκχυδίδης οὐ τα 

᾿Επιζαφίω. δημηορρῶν "ὃ "ἡ “ο΄ ρακαλών ᾿Αϑάυαμοις δχὶ τὸν πόλεμον, σκευέταξε τῷ ΟῚ 

ζαᾳ φίου κεφόλαια, τῇ παρα νέσᾳ. ἐϊκώμειον δεν ἡ πο δοίκλοσις πὸ τῷ ρους, πὸ τῆς “Ὁ δ 

ασξϑλγϑνων ρετής. ἐϊκωμμιόν δεν εκ -ἰραξζολῆςη τοὐραίκλυσις ον τῷ ἰδαξλόνα ἣ 

εὐαίων, ἡ ζὰς διωάμεις ἑκατέρφις τῆς πόλεως. οὕτω κινδγου ἀ94., δ,τὴρ ὑπτεφησα θα, οἰ 
ΦΧ τυ λόγων, σοῦτον΄“Σποδεῖζαι ὀλυϑὲς δὴ τὸ μκὴ εἰναι ἃ ἐορημιοιισμένον, ὥςτε Ὁ εὐναν- 

ον αὐτῳ φαϊτϊεὶς λόοος ἀογημαζτίςος. ἡ πάλιν ἐπθμέλθωμϑιυ ξχὶ τἰωὺ ξἰργζω Ὁ Ἄθοου ζὼ δξ᾽ ἡ 

Ξρχῆς ὑσεθείεθοο, ὁτί τῷ ἀγῶνος ὄντος τω βήτοα διπλοΐ, πῷ ποράγμλατος »χαὶ τ ηϑοις 

κρατοιώῶτος, ἡ πόθι λυ ηθῶν διοίκησις, ἀεὶ ἐογημκατισμκένους ζις λόορις ἔχή. πολλὰ, ογήμαΐᾳ, ' 

παρ Ὁ μήρῳ,παμπολλα ἡ ο᾽ ῆναις “ἰασοϑεσεσιν, ὀηγα, διοιχούμϑυα; ἐπεὶ ὦ ὁ τῆς Βρισηΐ- 

δὸς λόγος Οὔκ ἀογημοίτίςος οστεήχουσοι το οοὲ Τῷ ̓ Αγαμέμνονος΄ ϑεασα ϑύη τῶν ΠΠαΐδοκλον 

χκείυϑυον οὈχιπιπΊς τῶ σω ματι ὃ ἡ οϑρζυξ Παΐζοκλον. ἢ οἴεται ὁ ἀκροατὴς δ ΤΙ Παξφοκλο 

εϑρζωφ' εὐδείκγυται δὲ ὁ ποιητὴς (οφίαν γωωυαιχϑς οΨ ἀκμὴ χαιροὐ ὠπαητούσης Ὧὰς τῆς γιώα- ᾿ 

χὃς “ἑποοαέσφς,ὁ δὰ πϑτο αϑρῆνα δίκην λεγϑσης σϑϑς Αχυλέα" Παΐξοκλέ μοι διφλη πὰς ἱ 

» ζῸ} κεηαρισμένε ϑυμῶ, Ζωὸν μϑῳ σεελάφπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰῶσα" 'Νεῶ γ7εϑνφαίΐτα χυχόμομαι, 

» δργᾶμε λαων, ἊΨ Δύιῶσ. ὡς μοι δέχε) κα χϑν ἐκ κακὰ αἹ εἴ, ζᾳῦτα ποδοοίμια, εϑρζυέσηφ. 

» εἶτα Ὁ ασοϑοίμμιον πϑραϊνᾷ ὀχτδάκνυ βίῳ τὸν αϑρζοδον, ὡς Ὄἰπύδιάξιν τῷ δίχα! τ εϑρξώσ᾽ "αεἢ, 

» ὅρα, μϑὺ ᾧ ἔδοσαν με πατὴρ ἡ πότγια. μἤτηρ, Εἶδὸν ὐο9“τ]όλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ" 

᾿ Τρόής πε κασιγνήτους,οις μοι μία γείνατο μήτηρ Κυηδείους, οἱ πϑώπες ὀλέ,ϑριον ἡμῶν ἐπέασοι. 

(τα ἤδη ̓ Αχιλλέως καϑοίσηεται, ὅτί τὸν Δυσνρα. αὐτῆς ὡὀἰποκ)είνας, ἔχ αἰντἰωὼ σεευοικου(αν, Ε 

»» δὲ! αὐτὴ πολλῆς “οἰ δαιμυϑίας. εἶπα σεευϑυκῶν δα μνησις" Οὐδὲ μ»ϑὺ σεοϊξ μ᾽ ἔασκες ̓  ὅτ᾽ 

.» δύσι ἐμὸν ὠκὺς ̓ Αχρλάϊς "Ἔκϊφνεν, πέρσεν δὲ πόλιν ϑείοιο Μιώητος, Κλαφν, δλλ ἐμ ἔφα- 

- σκές ᾿Αχιλλῆος θείοιο Κιειδίζυ ἀλοηον ϑησάν,ἀξν τ᾿ εὐγὶ γηισὶν 'Ες Φϑιίζω,δοίσάν δὲ “γαίμον 

» ΟΜ υρμιιδόνεοσι. χαὶ Ὁ πέλος τῷ ὄχιλθορου Θ χέξξον ἡ ὠπωγτήσεως ἐπαγωγή" Τῷ σ᾽ ἀμο- 

»» ΤΌΝ κλαίω 7εϑνηχϑτα μείλιχον αἰεί. ὡς δὼ ἀχούων τα ᾿Αχιλλάϊς διχαιολογϑυ διυης, Εἶπεν, 

᾿Αλλὰ μὴ κλιαε γγειϑαι»ἐχεῖνα, βέξαμα “ἡμήσεται. χτ' ες ὑφηγήσῴς δεὴν ἔχτόγτα πολ-- 

λὰ χἡ ἢ ποιητῶν; Τὴν συγίοφι μάτων, ἡ ΤῊ διχανικῶν ὦ αὖ συμξελάυπικῶν λόγων, ἡ 

εὐ» ταῖς ἱξοοίωις, ἀὑρᾷν πλείοις Ὡς πλασάς τυ. ̓ογημοίτων, ἤζςΣ ἁπλότηζᾷς Ὦ χοινῶν λόγων. : 
ἢ τὰ γν " Ὁ ἦν ἐν ᾿ς Ἵ ι ͵ ͵ ΨΥ. 

λέγω ὃ κἡ πσδοούϑημι, 5τί ἡ ὁτὸμ τὶς ἁπλαῖς λέγ» χα] ζύ τέχνη οτος τ, νὼ ἢ τής 

εἑ πλλότητος τσοοςποίησις Ὁ πιϑουνὸν ἔχη τω ἀχούονδι. χαὶ πεκιιήφμον ζούτου δθὴν ὁ Ἄθορς ὁπῷ ἢ 

Αἰαγζος ποὺς ᾿Αχρλέα οὐ ταῖς λιταῖς. ὁ υϑὺ »ὺ Φοϊγιξ τέχνη ἥται (τσ 55 αὐτὸν, ὼ πσοϑιεί-. 

» νας αὐτῶ ἡδί φην “ἰ σασόϑεσιν, ογανῥιωτάτἑω ἀγωνίζεται" Εἰωϑὺ δὴ γόςον γὲ ΛΑ φρεσὶ, φαίδιμ᾽ 

Ε ᾿Αχωλάῦ ̓ Βόνχεαι» δὶ Ετί παμπὸρ αμιεἰάν γηισὶ ϑοῆσι Πῴ ἐϑελάς αἴδιηηλον, ἐπεὶ ̓χύλος ἔμ: ̓  ᾿ 

» πεσεθυμῶ, Παῖς δὼ ἔπειτ᾽ πὸ σεῖο, φίλον τεχος,αὖϑι λιποίμζωυ; ἡδίςη γα σαύϑεσις Ατὸ 

χιλλά, Ὁ λέγν τὸν Φοίνικα στι οὐκ Ἔπολαφϑησεται᾽ εἶτα ἡ αἰτία τῷ μὴ Ξἰπολᾷφϑέεδαι, ἡ ῴ- 

φὴ, " ἀδωγὴ τῷ ἐξ ἰρχῆς σειυϊεβάφθαι. Τοῦτα δὲ πόρτα εἰς πἰωὼ εἰναντίαν “κ᾿ πουϑεσιν' πίρᾳ 
» μοι" πέδοφα ὙΣΡ σερὸ χαείᾷς ὀφείλᾳς. ἡ δι τῷτο ὅδ ἐχὶ τελῴ ὁμολογίας Αλλ᾽, ᾿Αχι- " 

“ΔΟΣ δαμαίον θυμὸν μέγομ, 66), ἔτι σε χε Νηηλεὲς ἥτορ ἔχφν' φρετ])οὶ δὲ τε ϑεοὶ αὐόί. 4 | 

τ δῆμα στευιδὼν ὦ ὁ ̓ Αχρλάς, δύτιονηκοιτίῳ ἐξης, μιμούνϑρος πω τέχνξω τῷ διδω- 

» σκόλου. ὀζηγεῖται ὙΣΡ οὕτω Μή μοι σύϊχ4 ϑυμὼὸν ὀδυρουϑρος τὸ ἀχεύων, ᾿Αδείδη ἥρωϊ 

» φέρων γαδαν- αὕτη μϑὺ ἐξήγησις τὴς τῷ Φοίνικος τέχνης. εἶτα ὁ δυτιογηκκοἱισμκὸς,, Ἶζ 

»» ἐμοὶ βασίλάσε, χρὴ ἥμμίσω μείρεο Ὡς. τί Ὑ ἐκεῖνος τὸ ζοιούτον ἃ εἶπεν, ἢ τίνα. γαειν της 

σεν; ὅλ ὅπ ν λῤέμνησεν εἰπών, Πολλάχι μοι κατεδοζ(ᾳς ἔλι φήϑεοσι χιτῶνα Οἴου 

ποδλύζων, ο» γηπτιέη ΘΕ) νη" ὧς οὖ τῇ νεότητί παϑας “αρϑέτεινεν αὐτο ὡς ὀφείλανζς Ν 

χαρίᾷς » χαὶ αὐτὸς ἐογημοίτισεν εἰπὼν, ᾿Αλλξζω χαθφιν λομξανε μείζω, μὴ (ιὐτίω αὔτει.. Ἁ 

ῳ ἢ 
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αὐταλὸὺ ϑ ὁ Φοῖιξ χηματίξ, . ὁ δέγε Αἴας, ὡπλούςατος ὧν, βαϑύτατος εἰ οὐ ἴοις λέλρισπολό- 

ων δεν. λύῤίςαται ὙΡ ὡς ὀργιζουϑιος, χαὶ αἰξιαῖν μηχέι μηδὲ Ὡ[αλέγοοϑαι, καὶ λέγφ. 

οὐ χω μοι δοχέᾳ μύλοιο πελάυτὴ Τηδεγ᾽ ὁδῷ  κρανέεοθαι- κ᾽ ὄχτημα ᾿Αχιλλᾷ πῇ 

τωταῖζο. χαὴ πιχρόταται. ὁ δὲ μάλιςα οὖν τῇ παρῥησίᾳ, ἱκέ ων χαὶ ΠΥ τ βιαζῃ 

Αχρλέα, οὑτὸς δε Ἵν" ὑατωρόφιοι δέζοι εἰνδ Πληϑυ᾽ γος οκχ Δανααν. χα Φαίνεται γε" 

λιοῦτος οἱ ποις δὴ μι ἡ ἀφῆὴς » χαὶ παρῥησίαι χφόσδιος. εἶται τῇ τέ 9η (σῷ αξρδοος, Φαι-- 
Π  (μβλλον πεπτείκῶς. πῶςδηὴ; Αἶαν ὁοδμμὲς Τελαμώνιε, ̓ ίξανε λαῶν, Παύτα ὦ “ 

ὠμχτνς ̓λυμὴν ̓ἐείσω μυϑνζϑοϑαι. ᾿Αλλα μοι οἰδλύεται κραδίη χόλῳ, ὁγταῦτε κεύων Μνή-- “ 

9((ἀ! ὡς μ᾽ ἀσύφηον ον ᾿Αργείοισιν ἔρεξεν. οὗττ δῖου ὁ λθοος δείκγεσιν ὅτι χαὴ “ἧς ὡπλό-. “ 

τὸς «περοποίησις, νη καυτος ἔρον Ὀχτιτελῴ ἐπεὶ χαὶ Ὶ αἱ Τὴ χαρίτων ἀπαιτήσης οὐκ ὀυάυ 

Ψ ὃ ἐχηκκοίοϑαι γίνονται. οἱ “ΣΡ αἰτοιεῦτες Φεγαεία; τοὶ τ πεπονδύτων, ἴθρ,- 

ῥυλατίουδοοι τ ὃ ὀγφδιζάν, ἀὐωρεπὼώς ἀτταιζοίαι. χαὶ δείκγεσιν ἡμῖν ὁ ποιντὴς τίς υϑὲ δὼ 

πέχνου ἀκαιτήσεως ζρόπος, τίς δὲ οὐτέχνου. ὁ ̓Αχιλλάς τῇ μιυτειλεγφ πολυ δὴ ᾿ 

ἕο παφ»ς οὐὶ μιεγαίφρισιν ἀχου(ᾳ Εὐχονϑίης ,ὅ ὁτ' ̓ἔφηξϑα κελαινεφέι Καριίων οἰδὦ “ 

ϑαγάτησιν ἀφχέα λοιγϑν ἀμῦναι, Ὅπαῦτε μὲν ζιωυδῆστῃ ὀλύμιπιοι ἤϑελον ὀδοι. 
αἰνᾳ τίεὺ διήγησιν πάν, τὲ ἐπα παραινῶν αὐτῆ" Ὑ ὧν νι μοι μνήσακίᾳ ὑνὶς δι, ὁ 

δε ̓ριούων. τα ὑπακούς τω “ταδὶ Θέτις, χαὶ πείθου(ᾳ αὐτὸν δειβῥήν; ἐπα γἠέλλεται 

᾽ μόνον ὀρ αὐτὰ, λα αἰντή ἡ λέξζᾳ λέγῃ Τούτο δὲ φι ἐρέου(ᾳ ἔ ἔπος Διὶ Τερπικεραύνῳ, “ 

ἴμ, αὐτὴ “'εὸ: ὀλυμιπον αγαίνιιφον; » αἰ κε πίϑηται. χαὶ ἡ ζὐτα νιτασοουδρη ,Αἤ  ἀφίκε- “ 

“στό: τὸν Δία, ὃ ϑὺ ὀγφδιζῆνα ἀφίησι, ὃ δὲ λἐσπασομιεμνησχᾷν Ἐλεμελῶς πραγμαϊ φύεται 

τἀ πάτερ; εἰ ποτε δήσε μετ᾽ ἀϑαινάτοισιν ἐτία, Ἢ ἐπειὴ ἔργω- Ὁ ϑὺ ἔρρον ὈύΝ 

ἴπε, τἰω δὲ λύαμμφησιν ἀὐωρεπῶς ἐποιήίᾳτο. ἵριοῦτος πως χαὶ ὁ ἱερδις 651, γυμγότερος 

δὴ κατ᾿ τίω θέσιν, ἀλαρεπῶς δέ. Ἰλτθιθλοτα μδυόε δὲ ῥηὸννουλέν! - εἴ" ποτέ τοιχα-“ 82 
μέντ᾽ ̓ἰλνθβη οί, Ἢ εἰ δή ποτε τοί χτ' πίονα μκήρι᾽ ἔκηα Ταύρων ἡσ), αἰγῶν, τόδε μοὶ “ 

ῥήζευον ἐέλδωρ. χα ἡ Ὁ μεΐα Τὴν ἐχημαϊισμένων τ με! ἡμαςὸ “Ὁ μιηθρϑ δ τί οὐ 

ἧς ἀὐωρεπείας δεῖται, διὰ χαὶ τὴς ἐὺ χείίᾳ σεευτομίας. ὐῈ, πϑύτων γεεία ὅεήν" 
Ονθϑή χεεία οἵ δαδίϑωσι, (αὗτα ὀχαιρ99 παιραμτείται. διδεύσκᾳ δὲ ζετο οὖν Ὅις Ἑρμοῦ 

ϑγρις σσξὸς Πρίαμονἡ Ὄμμμεϑς. τῦτον ΤΣ Ἑρμῆς, ὡς αὖν διδεώσκόρος ὦ ὠν. »΄ταιδοζύᾳ πῶς 
τ" οτύχε ἵν ᾿Αχιλλῇ, χα ἡ τὐἴϑα δίδωσι Ως μμεῦοδοις τῆς ἱκεπείας' Τιώη σὲ εἰσελθὼν, “ 

λαξε τῇ Πηλείωνος, Κα ων ὑοῦ ̓ παΐρος χαὶ μσπέξος ηὐκόμιοιο Λίδσεο, χαὺ πε. δ 

(ε05. ἵγα, οἱ σεεὺ ϑυμὸν ὀράνης᾽ χαὶ πϑᾷς ζις τόριθμοῖς τῇ τῆς ἱκετείεις φἰϑαλαμξαίᾳ, δ 

ον ᾿Αχρλέως, παΐξὸς, μιυνΐξὸς, ἐού. ζαῦτα μαθὼν ὁ ο γέρων, οἶδε τέχνξω : χτὶ τε τέχνας. 

προσελθὼν Ὑ τω ̓Αχιλλά, τὸ “λείου Ἰλελαμθαίεται , χαὴὶ λέγα' νῆσοι παξὸς “ 

ο,, ϑεοῖς Ἐχιείκελ᾽ ᾿Αχυλέῦ. αν οὔτε τὸ παιδὸς μμέμνηται!ν οὔτε τῆς μυνΐξὸς, δρλὰ τα 

γϑνων. τίν πολλ ζω γδΡ ρρηγίαν παρέλιπε τῇ χερίᾳ τῷ παιδὸς. οὐχοιῶ “αϊαολεί- 

τῶι ἡμῖν ἐκεῖνος ὁ λόγ96» ὅΤί ὁ Ὅμηρος ἐπενόησεν ἑαη μα ισμένον Ἄθοον δὲ εἰκόνος οἵα. 

υζωυύση μῶν ὁ βούλεται, Ω δὲ ἀὐαρεπὲς τεὸς σζὼ Ἐλιπίμησιν, δ. εἰκόνι τὸν λόγον εἰκόνι τὸ πτ- 

πξραϑας. χαὶ οἱ πολλοὶ ἀγνοοῦσιν τ᾿ ζωὼ εἰχϑνα. ἐς! δὲ ἡ εἰκὼν ον Οδυοσέως λόγω. ὁ ζα- Ἔν τς 

γηΐρις" Ἔρλξωυας ὁ ̓ Αχρλάς, ὠρμαηῦμοις σφόδρα Ἐχὶ τῳ Παΐξόκλε3 ϑκνάτῳ. Ὀδυὺσ- ἀπεκν 

σεὺς ς αἶιοῖ ἀἰὐζυς πρότερον Φαγεν ἔ χαὶ οὕτως ὀξελλείν' χαὶ ἔλτί μα τῷ ̓Αχωλᾷ, ὅ οἴ ποιεῖν. 

ππεοπετώς ζῦτα βούλεται" Ὁ ̓λέγφτεω ρχζὼ τῆς παραινέσεως, τὼ αἰτίαν , εἶχα τω 

παραϊνέσιν ἀδιαγοήτως. ἢ εἰπάτω τὶς τί βούλεται ὦ, Κρείασων εἰς ἐμέθεν ταὶ Φέρτερος « 

; σζ ὀλίγον πὖρ Ἔγχφ ἐγὼ δέχε ́ σεῖο γοήμκαεγε τγσϑῖς λοοίμιζιυ" Πολλὸν ἐπεὶ παϑότε- « 

7.- γόμώωυ,κὶ ἢ πλείονα οἴδω. ἤδη (ᾳ σαφϑοίμια, τῆς Ἐλιτιμήσεως» ὡς αἷο ὼ Ὁ, ΜΜηο) α 

ὅτως,αγαος ὼ ἐων,λεοείκελν ᾿Αχιλλάῦ, Κλέπηενό γοω; ἐπεὶ ἐπαρελἀήσεαι σϑἰε με πείσγιε. ἰς 

᾿ εἶτα εἰπτὼν Ὁ γνώμης τῶ Ξρχῶω, ἐπαγ4, Τῷτοι ἔχιτλύτω κραδίη μιύζοισιν ἐμοῖσιν Αἶ-α 

να τε φυλόπιδος πέλεται χόρος ὀμ,ϑεφποισιν' ἪΣς τε πλείςην κδὺ καλφμάνω ἀϑοιὶ “ 

« 

ἀξτως πες τες 

Ξ -- -- 



όο ΔΙΟΝΎΣΟΥ ΚΟΆΤΡΟΝ ΑἸ ΣΈΞΤΟΣ 

"» χαλκὸς ἔχευεν, ᾿Αμβητος σέ ὀλίγεφος, ἐπὴν κλίνησι ζοἰλανζᾳ ΖάςΣ, σετ' δι, ϑοόπων ζο μίης 

» πολέμοιο τέτυκται. χαὶ ἡ εἰκὼν πέρας τὴς ὀρ δυλίε: εἰδέναι δζιυ γον ὅτι αὕτη ἡ εἰκὼ (9. 

φία δε] τῷ Οδυοσέως τὸ Ὁμήρου. Ἐλύζμεησις ὙΣΡ θ1 πικρὰ ασξϑοτὸ τὸν ̓Αχελλέα, χαὶ δι, 
, “ 

δ᾽. 5 ἐμέο χαὶ ̓Φέρτερος Οἕκ ὀλίγϑν - Ἔχ ἐγὼ δὲ κε σεῖο "οη μαι γέ κε σθϑροίμιζω ΓΙολλον 

» ἐπεὶ πποότερος γυδμέωυ, τὴ" πλείονα οἶδα. ἀῤῷ' Ὁ πσδϑοίμιον τῷ αὐματὸς ὅ51 Ξοχϑ, 

Μῆπϑώυ “αρβῳ τῇ Ἰλυδρείαι τὴ ἡ σαιωπϑ᾽ εἰ ἰδὲ μὴ, ̓ἐλέϊχᾳς αὐντίωὺ Ὁ. μηδὲν ἐξ) ἜΝ ἄχρυε παρ 

δυδρὸςἐ ἐμπείρου χα ἡἴθαιφήμονος ὁ οκ πείξοις πξαγμάτων. ὥς δξυ ὅβιν ἡ ἡ Ἐχετίμιησις ἐκείῳ; 
» Γαςέο, σὴ τ δε) γέχων πενϑῆσαι ̓ Αλχαιοιφ' ΔΛίζυ Ἂ πολλοὶ κι ἐπήπριμοι ἵματα τα 

» ΠΙσήσισιν. πότε κέν ζις λῥαπνθ )σάε πόνοιο; Αλλὰ χοὴ τὸν κϑρ καταϑατῆν ὃ ὃς χε ϑαίγησιν, 

» Νηλέα θυμὸν ἔγογζᾳς ἐπ ̓ἡμαζε, εὐχρύχε ον. Ὅμσι “7, δὼ πολέμοιο «ἰἴϑὶς υγεῤοῖο 

» πα ρον εμνῆαϑαι πόσιος Ἰ ὁ ἐδητύος ,ὑφρε ετι μάλλον ᾿Αἰδρασι δῶκα ἡ: κεϑτογω-- 

» λεμὲς αἠεὶ, ἹἙαπέμδιοι γεοὶ 'χαλκόν ἀτειρέα. "μηδὲ ὡς ὀηγζωω Λααΐ οξεουτειὸ πολιδέγμενος, 

» ἰχαναάοϑω. Ἥδε "ὃ οἰεευτὺς καλϑν ἔοσέται, ὅςχελίπητωι ἹΝηεσὶν ἐπ᾽ ᾿Αργείων. δὶ, ἀ- 

Φ, » κὥρϑοι ᾿ὁρμκηλεήϊες,, Τρωσὶν ἐφ᾿ ἱπανδδί μοισιν ἔγείρ ουϑω ὀξεωὼ πα. ὡςεὶ ἐλευ" Πολλοὶ 

τεϑνάσιν Ἴδη "Ὡοὲ σὶ σε μιηιῶνται γε ἡ Ἐἰποῤῥίανας τἰωὺ μάνιν, αὐξιοῖς τῇ ἢ σου τῷ πσϑ9ςϑήκη ἐλ- 

πίδοις τῆς νίκης ἔχφν.ἐ ἐαὺ ὀΐζυ ἐΖέλθωσι νἡφήσοὐσὶ δὼ ὁ  Ζάς ,σραζὸ ἀϑῆρδ; (, βου Οἱ Ελ- 

λησι; »δρωυήσοι.) δια ρχέσαι νήσας ὄγϊες πσοϑς ὦ κρατῆσαι. ὥστε μὴ ἡ φρφν4 μέγα Ἐχὶ τῇ ασϑ99- 
» ϑυκη τὸ α Διὸς, κα ἡ πεοπετὼς φραίἀύε' ἐλεηϑήσηγὸ τὴ Ὑ ἀοϑενείᾳ τυ φραϊωτῶν Αἴ ά εὐ. 

» φυλόπιδος πέλεται κόρος α᾽ "ποίσειν. ΓΑ μητος δ ὀλίγιφος, ἐπὴν κλίνησι ζᾳλανζα, Ζάς, 

»» ὅςτ' ᾿αὐ,ϑεύῤπωνζα μίης πολέμοιο τέτυκται. ζ ὃ τῷ Διοςὴ ἡ μψήμ οὐζοῦν; ; συμᾷήσεται δξαι ὀχ. ᾿ 

ε΄ πολλζωὼ “υέοϑαι ἡ ἡμῶν ὠφέλφαν ὁ οκ τῆς τῦϑα σου πϑελξοπῆς Ὁ τ τὸν Δία, αὖ ῥαοϑενϑοο ὅς, ̓ 

Ἴς φραϊφυσωμεϑα. ὦ ὥστε ἐλείηϑησεται (υὴ αἰδρεία, ἡ θαυμα ςὴ ““ πιὸ τὴς ποξοπετείας. Σὺ 

Οίνιω ζῦτα πιχρ αὶ 6651 χαὶ δχτίίμησιν ἔχ, εἰκθνος τοὐδαζολὴ ᾧ' πικρὸν τῆς ἡληϊμέπον 
ἀστϑιὲς ἐποιήσεν. εκ 

“ἢ 
ι Πεεὶ τῶν τ μελέταις πλυμμελουμῦμων. ὺ 

͵ 5 ῶ ͵ αὐδὰ ΤΣ ΔΝ 
ΣΟΥΡΗΜΕ ρεο Α δὲ πλημμελουμδυα, -» ΑΙ ἐξλ σα. δ, ηθὼν τρῶς Οις Ἄρυδε 

μαλήμαζ. γε) ποιοιεῦται, οἰόνϑυοι τῷ τοδαγματος ἐῃ) τὸν ὠγώνα,, Ὁ δὲ ἢ)ος πάρα 

ἀϑῴυϑυοι" οἱ δὲ, αἷξὶ τίω κρ σιν τὴν ἡθῶν καὶ «σουδαίως ἔ δολ ἐα) 5 

ΩΝ: μϑὺ ἁπλοιῶ ἢ ηὦ ἦδος νὰ Σ ᾿πϑυΐίτῳ ἰδεῖν ̓οαχείμδυον, ἰδόντες κα χὺ ἴον 

Ὧδε σύντες: ΠΊΕ παῦλα: α᾽ δὲ διπλοιῶ ἡ ἢ ἢ ποιπλοιῶ, καὶ ποικιλώτεῤον,. ἢ 

; ὅτείᾷς διαιρέσ4ς τα αν ηθών ζυτῶσιν, ὅτε αἷξὶ τὼ κε ἄσιν αὐτῆθ ρας, 

γμαϊάσονται. θεν ἀὐζις συ ἀγωνίζεοϑαι ζοϊς ἤϑεσιν΄ ααρχν συμξαινᾳ. δὶ ὁ τϑηλορ, ͵ 

ἀγών, ζᾳ κα λούμϑμα Ὀλιφωνήμαΐα, καπργοτυηϑσοι ἄνες αὐτόμῳτοι φωναὶ ἡθικαὶ, χαὶ παρ οὗ 

δ4 ὸ τὸν ἔπτανον καρπριοῦται γυμνὰ (ἀν φλεγίονϑιοι" δέον καλόλου ζύτοις οι γωνίζεοϑαι, 

ὡς σώ και ψυχώω, πλέκοιζας ἴω Οἷς ἐρυ ἔτι τὲ ἐχ “ἰ ποοτείνοισι Ὁ ἕ ἕν μέγα. ̓ 

ἦς. ἔτι δὲ πῷτο οκ Φιλοσοφίας, οὗ ἡ ζἀϑλα πούτα χτὶ μέρος ὀξήρτηται, ατοῤοφορᾳ ζῖς 

ἑκαίςσ)εἰ πσοκειυϑύοις σοϑσωώποις᾽ παρ ὃ ὃ μεικρότεροι οὐ ταῖς Τὴν" ἡθῶν γξείαις εἰσὶν, ὁπότ. 

τὸν ὦ ζᾳ η.3η μεζαιχφείζων), ἐϑδα μοῦ Ὁ μμεγαλοωρεπὲς φζασώζοντες , δέον πῷτο φυλαί, 4 

πϑυζαχού, ὡς τὖρ γὸ ον ψυχῆ δὲὶ τὸν λογεσγκὸν κρ αΊεΙν, " 5 ὃ Ἐχιθυμίαν τύτῳ ὑπαχούψ, ' 

χὴ δ(ᾳ γεϑυμῷ πράθοιδυ, μῷ Ὑ λογισμοΐ ϑυμούαϑαι, “(ᾳ δὲ Ὀγεϑυμίωις γσφιζῇι ῥιαμεϑαι, μὴ 
ἄγὸω λλογίσως γαρίξιοϑαν, οὕτω δὲ δὲῖ καὶν τῳλόγω ἕν δὼ ῆϑος ἐκεῖνο Ὁ μέγιςον, ΄ ὃ οκ . 

λοσοφίας, ὡς τὸν λογισμὸν αὐ πσοχείοσα, τῳίλόγω" ζᾷ δὲ ὀλα ἐπαίγῴν, ἀἀχμικα λέγω ̓ αἹ 

Ὁ οἰκξὰ, χαὶ τὰ ἀφεῖαι: χαὶ τὰ ὁ πικρά, ὺ τὰ ἐγ ίφλονα ̓ πϑυζα ζαῦτα ἐχείνε ὀξηρτηκῆψα, καὶ 

δλλληλοις αὐτο: χττὸ τὸν τῆς γρείας λ6.9ν. πϑτοῦ ἤϑος ΓΙλάτων αἰ ποοϑένϑυος, ὕ ὲ ἃ ἣ ἡ 

τὰ σοφιςῶν, καὶ τὰ αν πολίικῶν, χαὶ τὰ Στ, δημιπργῶν,χαὶ τὰ ὁ τ μειρακίων, καὶ τὰ ᾿ 

αἰδρων, 

- ΞΘ ρον ἬΠ απ τν 

- τς --Ξ 



Ἔ ἘΠ ΧΌΝ ἢ. ἈΠΕ χ) 

λύδρων ̓ χαὶ (ἃ ὐυ" πρεσξυτέρων, αὶ ζ τδρ γωναμκῶν, ὸ τὰ τυ δούλων, χαὶ τὰ ἐλά ϑέρων 

ἤδη. Χτ' λόορν τύτῳ σεευέπλεξε. πῦτο ἡ Δημοοϑένης “( πασοϑένϑρυος, δὲ ὅλε μεγαλοιρεπτς 
την εἰν Οἷς λθορις , ὁμοίως ἔν πεζοῖς συμξολά ιχοῖς ὃ πῷ πολιχιχοί ἦϑος αἰ πυοϑέμϑιος, ὦ ὃ 

τῷ χολακάσοντος “ὅτῳ συμπλέκωνρὼ φχκ φέρων τ δύξαν τῷ σεεσα ϑράοντος" ο»} οἷς Ὡδα- 

ἀϑάσαι στευαγωνίζε. κτ' μίμησιν πἰωὼ Πλάτωνος. κὺ γὸ ἐχεῖνος ζῳ, δόγματα σέκ αὐτὸς Ὥστο-- 

Φαίνεται, εἶτα αἰξὰ αὐτὴν Δα γωνίξεται, δλὼ οὖν μέσω τἰωὺ ἕτησιν ποιούμϑριος ποὺς ζοις 

Φιἰαλερρνϑροις, ἀοίσκων μᾶλλον Ὁ δέον δόγμα ἢ φιδλονφκῶν ἐπῷ' ἀυτε φαίνεται, πλζὼ 

ὅσα αἷξὶ τὴν κρφῆῤνων ἡ καθ᾽ ἡμιας λέγεται. τῦτο ἡ Ὁ μηδος πτλυταχῆ, παρ ᾧ ἢ πολύτα δ, 
Ὁ πασας φαντασίας Ὄστὸ τῷ ἰσουμϑίου " χαὶ τη τέχνη μεταχησιζόμϑρος, αυδὸς ς 2|9- 

φοροὶς Τὴν εἰ σαυχειρϑμων ασοοσώττων ποιάται πίω Ὁ οἰκρισι. (αὗτα μϑὺ οὖν 4. πλυμ- 

μελούνϑυ, Ὁ, μηδὲ ὅλως ζηεν" οὐδὲ; Θμὴ πόρτα ἀὑοἰσκν' οἱ δὲ, Ὁ μὴ «ἰδὲ πίω χρ σιν 

““ραγμαϊφζεοεϑαν οἱ δὲ πλήςοι, ἡ φεδὸν ἅπϑωτες οὦ Ὁ μὴ πρῶτον ὁ μμέγιςον ἦδος ὑφίςα- 

αϑα)» Ἀλλὰ ἀκολούθως τότῳ ἐπαγάῴ.. «αξὶ δὲ γνωμιζωυ ποξῶτον τὰ μέξα εχ ὁρῶμϑμ" ὑτν 

δλλ οἱ μϑὺ, πϑύτα ΟΥ̓Κ βεα χέων ὀχιέχοισι »δείξαντες ἕκαςα Τὴ του ϑύων παρελ- ἡβᾷ "ἢ 

γύντεσ,σεουτοιμκέαιν ιγὰ τῦτο νομίζοντες, πίω Ἔπολφιν τῆς ΤῊ πραγμάτων ϑεωοίας" οἱ δὲ, 
'πω; πλίςα εἰς ἕχαςον Τὴν «ἰ ασοχειμϑύων ὥπ πημάτων ἐρφύσι σχοποιῶπες, Οὐκ εἰδῦτες 

τὶ ζὰ υδὺ φύσ ὁμολουούμϑυα. » ὁ ζὰ Ὅς ἤθεσι διεγγωσχκένα., ἢ ζῷ ἔθεσι χεχριμϑυα »βρα- 

αίᾳ, Ἐἰποφα σ 4 τἰοὺ ἰοεωὺ ἔχά. ἐαν δεΐίις μηκώνη, ψυγεύτερα κὸ ααϑενέςεροι αὑτὰ ὀξεργαζε- 

«ἴϑα δὲς τυ γόκίῶν ἐξετάσάς ἢ ἂς σὕτων Σσοδείξάς, ἡ πολλὴ ποραγμαλεία δα. 

μια τω ῥΥ τορι, ὅτε πολλάκις ἀγγοίμϑυα τε βεοχέως δὲ! λέγήν, ̓  οἷς δὲ! μῆχος «-ἰϑ ιϑένω" 

τοι βεοιχὺς ὁ πἶξὶ ούτων λθγϑ6᾽ ὡς τὰ ἰογυρϑταῖζοι βεαχύταζᾳ λεκτέον" τὰ δὲ ἀοϑενέςαταά 

(21, ὼ τὰ αἰγωμαλα πο τὴς βοηϑείας τῷ ῥήτορος εἰς ῥοπὴν δεόυϑυα. ὅλως δὲ ὅτε βεϑχέα, 

τε πολλὰ δεῖ Οντεῖν λέχγν,δλλὰ σύμμεξα πϑωταχοί, ζγτοιῦζς κσϑὸς τῇ συμμέτεία πὸυ- 

᾿ "χοῦ χαὶ τίω ἀσφϑλφαν" Ἐχιϑυμία δὲ τῷ πολλὰ δοχεῖν 4 οἰσκάν ὁ λέγην, πολλὰ οὖν ζῖς λό-- 

οἷς λυμφηνοκεθεο, ζαῦτα μϑὺ  «ἰξὶ τίω γνωμιζωυ ϑοτή καΐζα. 

Πεεὶ τῆς ον μελέταις ἀτεχιίας. τα, ὃς 

στ Φ 6 Τεχία δὲ οὖν μελέταις αὕτη. πσρφότη κϑὲ, γυμνὴ τὸν χεφϑλαίων πσϑϑότα- 
τέχνης πλημ 

ΟΝ Ὁ ᾿ Ὺ σις πτλυταχοί, τὸ μὴ δχίςαοϑαι μηδὲασοοδιοικε
ίαϑαι, ὅπέρ ὅ51 πσροσυ- "τα 

ἀν ΤΛΛ.}} αι ὃ πρυικεθυνν, “μὴ Τὺ τὐβ᾽σονπέσεων μεδώδνις. Δ ΘΩ ποιοῖ 
Σ οημαίτων ἀγωγίζονται" ἢ ὡς εἰδότος τῷ λέφροντος τὰ μέλλοντα λεηϑηήσεαϑειρ ἜΚΊΛΘ χα 

ΠΣ - τ ΚΟ ΕΣ: ἢ Ἢ “700 α΄ δὠτιδίχου" Οἴδα, ζίνιωυ ὅτι ἐρᾷ, ὦ ϑηνα. νὴ Δί ἐρᾷ' "ὡς πυϑομέ- 
ΚΑΣΣΕΝ ἢ ΕΟ ᾽ ͵ ͵, ͵ ἣ - 

ν᾽ Πεπυσμω ζίνιω αὐτὸν ἐρᾷν" Απήγίφλεζοίνεω τίς μοι" ἢ ὡς σογαζο- 

᾿ δίκῶν ἑχαφη Τρ ποοτάσεων κτ' λόοον τέχρης “οοϑ)άσεται. ὁ δὲ Ἄϑθοος τ τέλχϑης ὅτω" πὐϑξξ 

᾿ δουρῥοῦμϑῳ “λύσιν, ἐροῦνϑυ εἰδέναι ἐρφεῶτα τὸν λῤτίδιχον᾽ αὐθδὶ ὧν ἀμφιξόλως ἔγρυϑυ χαὶ 
᾿ ἐσως, εἰκαιν “«πϑοςποιησομεϑο᾽ ἃ δὲ ἰσυρφ ὀντὰ τω ὀῤτιδίκω ἴσμεν, ζωῶτα ἀκηκοέναι φή- 

«“ Χ " ͵ δ (5 τος ἈΡΡΕῚ Ἵ] ͵ 7 « ᾽ ΚΣ εὐ 
γυϑυ" ἵνα. μι δοκώνϑῳ στεωειδέγαι τὰ ἰογυ ρὲ ζοῖς ογανίζιοις. μία. ζρύτω αὕτη αὑτεχνία,, ὁ 

' ε , ἢ ὥαυ ας νὴ λ ῃ ἢ οὐκ ναδανε 
ζω, ἡ τὐν τυοταάσεων γυμγότης" ζω κὺ τεχνζευ ἵμες διαιρέσεως γομμίζοεσιν. ἕτεροι δῈ, ἡ 

ΣῚ ᾿χούσαι ρα ζῖς πολλοῖς τῆς τάξεως ἀκολουθία, 5 ζὼ καλὸν τῷ παφοξλήματος : τὼ ταξιν 

40. δόνωι Οἷς καλουμϑύοις κεφϑλαίοις" δολὰ μὴ χτ' τἀὺ χρείαν τῷ ἀγῶνος φζχ κοσχμᾷν (ς πιξ 

ἡ φς, ἔνια, χαὶ μετατίϑέντα, ἡ τάξιν Ὁ συμφέρον ἡχϑύμϑρογ" ἀλλὰ μὴ ὡς πῇ φοιγείοις γδῆοϑαι 

᾿ " χεφϑμαοις χτ' τζωὼ ταξιν πὸ πῷ ω ἕως ων δλλὰ καϑοί γδαμιμαΐιζϑν ὀρδραισδὸς τ 
Ι ᾽ὔ ΘΝ “ Ἵ Ν Ἂ λ δ» “ λ ᾿ ͵ 

ρει Τὴν ἀγώγων » ὡς γ»ραμμαΐζᾳ “θ9:Ὁ ἃ πυδϑεταονοκαΐᾳ, ἕτῶ χα τὰ κεφόλαια, 
Ἐν. 1 ͵ . Σὰν ας, δεν : ἦ ΤΙ λκΘ ἔπε, τὰ ο τρος τὰ τοραγλλατα Ὡ|ακοσμῷν. ἐτερον ἔχειγο, Ὁ μσ δα μοί συμπλεχειν Οῖς ἀαϑενέσι τὰ 
ΝΠ τι, » ΡΘΟΥΝ ͵ " 5. ἐᾶν δὰ Ἶ , 5 
ο ἰορᾳ ἵνα τὴ πότων ἰοχυὶ ἐχεινα. ἐχικρυτήνται. ετί κακεινο, Ὁ μη δδι μι ΤῊ λόγων οκίο- 

ΡΟ» ποιφα ῖ μηδεμίαν χαροῖς αἰ τρθαινοντα, εἶτα παλιν ἐπϑμιόνζα: στῇ» ποιοίσιν οἱ παλαιοὶ, 

εξ ἑτέρων χαιραῖν ἀγῶσιν, ὅτερων μνήμας ποιοιεῦται 5 τεχνικῶς προϑδιοιχούνϑροι τἰὼ τὴν 

᾿ς ᾿ Ριοηγῇϊ Ηαἰϊοαγηαίοι Τ᾿ ΟΠ, αἰτοῦ. 

τ ἘΞ Οστ Ἐπ᾿ ως 

ΞΞΞΞ -- ΞΞΞ 

ἘΞ  ΞΞΟΙΞΞΟ: - 
τῶσεῖ. τ τς ξξις ἀῶ τσ 



δ: ΔΊΙΟΝΥ Σ ἌΡΑ ΑΡΡΤΑ ΣΈΩΣ 

μελλόντων λεηϑήσεαϑαι πίς]ν;ὼ παρϑντα ὁμοί' ταῖς ἐ ἐχείνων συμοτλέχονται “πίςεσιν. σι κοὺ- ᾿ 

ἀνα εΝ βηργοα μηδὲν παξρδιοικείοϑαι μηδὲ ΠΕ ΜΈ ἢ οἰδολψωιμαι εἶτα Ἐχιφέρᾳν' «αἷν 

ποιοῦσιν οἱ ̓ παλαιοὶ ́ πωλὰ ὁ μάώλιςα Δυμιοεϑένης χτ' μμζωυησιν ὃν 
Πλάτωνος, εἰδωὸς ὃ ὁτί ; 

πϑυταυχοῦ τσρϑ εἰνόυϑυα ὰς κατασκάυας ἀδϑειᾷς ἔχέ' πσξοκαζασκό αεϑώτα δὲ πιςα ἐπενε- | 

᾿όϑει τα Φαιίνέται. (( δεῖ λέγαν ὅτι τί φμαίχαιαν ἀκολουθίαν ἐὶ ἐχ ὁρώμϑι, ζεῶ ᾧυσι δεῖν Πλατων 

ασξϑολεῖναι Οἱς λόρρις: 8 ὁ χύδάυ ὦ ως ἔτυηον βεθληοϑαρία, οὐϑυμημαι , δον ἐρ τὸν λόφον ̓ 

ἐοίκϑτα σώ μοι οκ, κεφλοῆς ἔχι ποϑθας ε ἐρντι ᾧ μέρη ὡζᾳ μέλη δλλήλοις πὲ προνο 

τῶ! ὅλῳ συφή και τῷ σώματος. τῶτ κϑὺ παείημι ἀ λύνφν, ὃ ὅτι ἔοικε ασόριον ἐξ. ὁ 

ε ἊΝ ΉΒΡΝ ἔχ: ζύτῳ ἐλέϊά, πᾶσαν" ς ἡμετε 2 φν ῥντοβικά: ἔοικεν ἐλέϊγφν. πῷτο δὲ, τ: δι 

τὸν τῷ μὴ Ἐλίσαοϑαι τω ἀὐαίχαίαν ἀκολουθίαν, μόνος Δημοοϑένης ἐξέφυγε ΧΤ' μίμησιν τ 

Πλάτωνος: πῶς, ἡ ἄνα Ὁ: ἔσπον, -» τοῦ αὐξὲ μιμήσεως πειραισοκθα. ζιαῦτα μδὺ καὶ χ) ὑσαῦτα,δ 

λέξεως ὡ- ἐγ! πλείω ΠΝ ΑΝ δε «τεγρίας πλημμελημαῖζαι. “«ἶδι δὲ τίω λέξιν, ον ; Ὁ ἀμ 

ὥρμα; πὰ τήμαΐο.. οἱ ̓ αϑὺ γδῤ, πόρυ ἀὐπελῶὼς φδεγίοται, χα ,,(ϑάσι Θ φύσιν δὴ χαὶ γγα “ἐμὸν μεΐᾳ-- 

διώκειν, οὔκ εἰδότες « ον τωχαλῷ μάλικα γγωδαμόν ὄἜφν. τ᾿ δὲ τῷ ἀρρραίῳ τῆς γι | 

ουδὲ ὃ σαφὲς. μμητίγε γνώριμον Φαίνεται. ω ΣΡ ἀγρραῖον οἱ οὐπε τίου διίλωσιν ἀχριξῆ, ὕτετ 

6 Φανζασιανο φὐαυργῆ παρέχεται, τεῦ τὐρασημον τὴς λέξεως δϑαϊκαζονται, εἴπου τι “ 

ἌΤΑΣ ὄνομα βῆμα Εἴρηται, τὗτο ϑυρῶήες, χαὶ πτλμζο Ὁ δ φϑειίρφυϑιοι, ἐπ᾿ Ξεχω ὀτηΐ, 

δὴ ἐμι , σεμψιουόϑροι" γδιοῖον πεποιϑῦτες ᾿ εἴγε μιῇ ἐπέ τεῖ ὅτι ζα βιδλία ΟΥ̓ΣῚ κῶν. 

αιϑτατων ἀγωνίζεται, ζᾷ δὲ ὀὐακεχωρυχότα (τα ασὸρ,α ὅξην. ὄχοιω ϑοχοζν δυχοίν ὁ(ᾳᾷ 

ὀλθεθαα εἰρηκδία τὐργαήοις λέγων, ΩΝ ὁζοις αεἰ ἐλεχθαδίοις ὁ πϑυζα χοῦ, γεώκϑι ὁ6. αγνο. 

ὅσι δὲ χαὶ τίου γεῆσιν Τὴν απὐυίωνο ὀνομζούτων, καθ᾽ αΣ αἰτίας δὴ ζοις βιθλίοις. εἰσὶ δι αἱ αμίαι 

«ππιιίων ὀνος αὗται. ᾿πσεφτη μϑὺ ε ἐκείν» ἔνια, ΤῊ ὀνομαίτων ζοῖς πότε καπεϑίς σευ ζῶκ, γγώξιμα, ; 
μάτων χρῆπ νοῦ μοῦ ἡ γοῦῆδις ὀξεῤῥύνκεν. ἐκεῖνοι κδ δὲξ δίζυ ὡς γφωφί μοις ἐγφῶντο" ἡμεῖς δὴ δι αὐζᾳ εἰκότως οχ- 

τ πὰ δαζ1ε ἰεέκ αἰτία" ἔνια, τα ναξαγμάτων τῶ μα πολλάκις σευ Οἷς ὸρ ὼς ; 

ἐῇ, ἀήϑη ̓ πλύται ἔραν χαὶ ζο, ὀνομαΐᾳ, Ω κἰξα ζυς ὁδὺ ὡς παϑλος, τὸν “πο μος δδίμέος 

ἢσρυφνοῦ μὴ οἷς οἷοίτε ὦσι τεμινᾷν οἱ ὀδόντες, ὡςαἷ» φοιηνήες, αῦτο τ᾿ «τϑμίως συμξαϊ"φ 

τεσϑρία. δὲ χαὶ ἡ χεῖσις τῷ ὀνθιματος. ἡμεῖς δὲ ̓εἰκυκλϑυδυ ἃ αἰξι 'ᾳ ζιαῦταο ὀνόματα. τείτη δὲ 

αἰζια ἐ ἐχείνη" φνίδιελέγρεσι ζ( απϑρια ΤῊ ονομάτων κα μίμησιν πίω σὸς ἑ ἑτέροις, κα 3 α κ' 

τν ἰδίῳ ἐωὶ κωμῳδίας. ἡμεῖς δὲ ὅτε παίζοῆες, ὅ' ὅτε ἀὐαΐκυ καιζοκχλάσυδυοι, ϑυρῶνϑῳ τὰ ὀλί. 

γα. Φῦτα ὀνομκαΐζᾳ, ὀψυμαλία τοὺ (α, ἀπειροκαλία. Οἷς αἱ αἰράτοις" “δι παϊῶν ἀξ, πεπθωχότεε:, 

ἔπ καάχειῖνο πλημμέλημα -» τὴ ἢ λέξά δ τὸ αὐὐφιλοτιμίας πᾶσι χξοϑαι Οἱς Ις ἐρναθροις ἢ 

Αασι πϑρζα,χού, τὸν χαρϑν μὴ ὙΒΒΙ ἘΕΣ οἷον "λέγω ἱσοριχϑν που δγο (οι. ΣΝ αι λεκτίχονγπι 

ἄν, ἐκ ῥαγῳδιαφὴ κωμωδϑίας φϑεγίεαϑαι ὁ ὀνοιζοι. ἔσῃ δὲ πϑτοπω δείας μδὺ ἴσως ἔγδᾳ Ὰ 

λφπως δὲ ἀπειεία. δὲῖ ὙΡΡ 3 φικρίνῳν ζϊγα διχαρικοί τε ΤῊ ὀνομαίτων, ζ ια ὀφελοάιχα, 

'χαὶ μα ἱ ἱτορικὰ, χα) ἡ ὧνα ποιητίκα. δῖ : , 

δις- 

ἑχατεροι τῆς ποιήσεως : καὶ ὕλελέγεοϑαι τὰ πολιτί α ' 

πϑρτανχόλον. εἰ δὲ μὴ, χαὶ γελοῖοι Ὃ δ Ὀχιφϑονοι φανουύμεϑει" θχ ὡς (έκ ἔς! που χα! ᾿ φρελοκίυον 

ὀγοίίι καὶ ἰξοραχὃν χαὶ πολιτίχϑν οὖν ζϊς ποιητίχοὶσ βιθλίοις, δλλ. ὕλίσαοϑαι δὴ τσὴ τὸνχαιοὸν 

"Τῇ. «χρήσεως, χαὶ τέ διοίκησιν. ἔπι δὲ ὁ  αϑὺ χαιθὸς ἐκεῖνος, ὅτὸμ οὐαιργέφερόν ᾧ ὁ ὀγο ζφι ἢ 

Ὁσπὸ ποιήσεως, ἢ " ἢ Δραλεκίοος, ἢ ἢ ἱπορακῆς, ̓ χόοϑαι, ὡς ὁ ῥήτωρ “δὸς τἰὺὼ οὐέργήαι. ἶ] 

ΠῚ δὲ διοίκησις ἐχείνη., τὸ περεξηγή(ᾳ οϑαι χα χα τοις πσροεζαρθεισινἢ ἢ Ὀλιφερομμένοις οὐσι γδς , 

δίμοις ἀφανίσεωι τω χαμοτηζᾳ τῷ ὀνόματος» χαὶ ὁμολογίαι λϑῖοϑαι, πϑτο βῆμα ἐξ ἀδηο ᾽ 

ἰδέας λόγων ἐξ). ὃ ἱχανὴ Σ ὁμολογία. χαὶ ἡ πο δοαιμυθία, πῆ, τῆς κενότητος. ζαῶτα αι ἔπι πλείω } 

ϑϑμαίτων τότωνχῃ λέξιν οαδρτλορϑι. ἀκόλουλος ὃ. τῇ  λέξᾳ καὶ ΩΝ ο αι τμημάτων λόρρο,ὗτιαὶ “ἢ 

χρῖσις. ἀπλαάζως Ὄ ὁ ἀσημαίιφως. λέρρισιν ὡς κα καὶ Ὁ ἀγϑραίως, τοῖς ὀνόμασιν. οἱ ὃ χὶ ἢ πουζα χόλον ί- ' 

ματα σεευοζχρεσιν, αὐγνοοιεῦτες Ἷ καιρν κι, ὡςεἰρκὶ ἡ Ὗ ὀνομιαττων. τοιαῦτα δ μα καὶ ῃ 

λου λέγήν ἔχονδο, οἰ »ἤΝ,ο οὐ γνώμῃ, ον τέλϑη, τὺ λέξᾳ. Φέρε δὴ ΧΡ μέρος σκεψωμελα, παν .) 

τῆς" πσοϑέσεως πονεῖν οὖ ἑκάφω ςοιγείῳ πλυμμελημαζου ἐ (ς] δὲ τὰ τῆς αὐπρλέσως, ̓ 

φοιχεῖα, 



ὙΦῈ ΚΙΝ Ἡ, 63: 
φοίγεῖα τέοσοι θαι »ἀαπεϑοίμειον, δι γῆσις, πίφφο, Ὀλίλογϑι. ἃ ῥιω πλημμελοῦμϑυ ον . 
πυξϑομμμίῳ μελετῶν ς, ζοτα ὅφ1. ποοῴτον νϑὺ, ὡς εἰδόσι ζο!ς διχφις αἰς ὀζκλερο θα, “ξδ9οι- “ϑξομις 
μιαζόιϑροι, γγηριότατον παοονϊες" ΤΙ κοξοθόηονϑῳ “σο9 Ὁ μελέτης πἰω “ἰπύύϑεσιν, ἡορύ- ΕΣ: 
βᾶϑινοι νὰ τον δεκα φῆν, ὡς αἰρ τὸν ἀκρφασπίω, ἔχίςαοϑα; Ὁ πσεόθλημα. δεῖ δὲ ἐν τῶ! “ὐδϑοικκίῳ 
᾿ παρανοίγήν 6 “πράγμα χι κεφόλαίων οἡαὐδοδυηλοιῶτα πῖθὶ ὧν δα γῶν "υήσεται. ἐπειζῳ, 
᾿ δένομωον ἰινὰ “απδοοιμέων ἐποιήσοιντο ζῳ “πσδϑοίμια,, Οἦκ εἰδότες ὅτι ἕν ὀϊξουρχεῖ: πολλαχιςδὲ 87 
χαὶ πλήόνων δεῖ. εἰ ζίνμω πολλοὶ τσ ϑκθυταγ φῶνται Οϊς κεφόλαίοις οὖν ζοῖς πσφϑοιμίοις, ςϑὲ 
γοσιυῦτες ὅτ ζᾷ πσοϑοίμια δὲῖ σύςασιν αϑὺ τῇ τὶν χεφϑλαίων, Οἶκ ἔς; δὲ αὑτὰ κεφάλαια. 
ὅθεν χαὺ τὴν λυτιδίκων «ἰπολήν 4 5 τὴ ἀτοϑοιμίοις λοαιμίαϑοισιν. ἔτι νϑώτοι χαὶ λοιδορφύκεθα, 
πόζα χοῦ Οἷς δὐτιδίχοις «αὐδϑοιμιαζονδροι" σἕκ εἰδότες Θστὶ πϑτο, ὁ1| ῥήτωρ λοιδορία. γχοη- 
ται ὡς πίςφ, ἤτοι χὸ ηθοις, ἢ τὶ “ραγμώτων χεείαν' ἡμεῖς δὲ πὸρυζα χοῦ Οἷς δὐτιδίχοις 
ποξϑο μια ζοκῦμοι λοιδὸρού ἄθα. ἔτι νϑώτοι ἕν δῆμα τὴν ασοϑοιμίων ἡμῖν ὅ61, ζὰ ςρογίύλᾳ ὁ 
ζὸ τὐξ ,φερὴ λέγήν ασοφϑοίμμα. σέκ. ἴσγχκεν δὲ ὅτι χαὶ (αὶ Σὀποτεζα υϑύα, δεὴν ὡς τ διηγήσεως 
ἔϑπω: χα ὐπὸ παροιμίας που Ῥόχεται ασφϑοίμιον" ὦ τ δαϑφγμα ποὺ χαὶ εἰκόνα, ποδ9οί- 
" » ͵ Ἃ ͵ ΕΣ ͵ὕ “Ἂν .- ! κτλ ͵ 7 Ἃ ὉΝ κὸν ἐχφ. ππλύτων δὲ ούτων Τὴν ἀγνοηκάτων Ὁ μὴ ἐχίςαοϑαι (Ὁ κεφόλαιὸν 691 τῷ πσϑ9οι-- 
“ἰσ, χαὶ ὡς ἡ τέχνη ὅς, Ω δὲ κεφόναιον τῷ ασοϑοιμίου 5 δόξα πσδοσώπων πε χαὶ “ραχμά- 

ὧν. δεῖ γὸ ἢ συφῆσεοι, ἢ ὯΔ φιΟλᾷν, ἢ ασφϑσωτπον, ἢ “ράγμα. ἡ δὲ ἔχνη τῷ ασοϑοιμμίξ, αο9-- 
ἡοίκησις τῷ πϑωτὸς ἀγῶνος. δεῖ 75 πο δαισκά ἴσαι τὸν ἀχροατΐωυ ον πω ασδϑοιμκίῳ, ὡς 
υμφέρ! τω ῥήτορι πύτῳ τίω τῷ πϑυτὸς αὐγῶνος ἄκρϑασιν “ποιήσκαϑαι. οὐ 423εν ἡ ζᾷ μέϑα 
ϑυ οουιμίων ἀἱράσχονϑυ, κὺ (  διοικήσᾳς, »ὺ ἄξπλασᾳ:, ὰ πἰωὼ ἐρμάιυείαν. ζῦτα μδν 
Ὥ κεφλναια αἷδὰ τῆς ον ασδϑοιμίοις πλυμμελείας. διηγήσᾳς δὲ οἱ δι, οὕτω βεαχείας διηγήσεως ὦ 
ιοεοίττο!, ὡς πῇ τὶ δέον μιηκώναι πἰωὺ «κ πσσϑεσιν' οἱ δὲ, ὅτω μακρὰς, ὥςτε ἡ συμιπηλέχειν χαὶ μὴν ελή- 
χζοσκά ας ἕνας ἢ αὐζησάς. ἑκάτερον δὲ ζούτων αἱ μζδτημα. τό τε γορμῆσαφώς ΤΕΥ τΝ ἂν 
Ὅν δὼ εἴη διηγείοϑιι, τὸ τε ὠπτέρφινζο λέγάν, δλλὰ μὴ οὖν μέζῳ τῆς διδουσκόιίας Ὁ πιϑοινὸν 
οἰκεϊοϑαι,, κλἐόονται τω ἀκρϑασιν, ματαία καὶ ἀἴχαιοος κὶ ζοιαύτη ἀϑολεοία. δεῖ δὲ τὸν ῥή- 
δφι διηγείοϑαι μδὺ ὡς δὲδούσχοντα,, πειρφόέοϑει δὲ πείθᾳν ἐν τω διδωσκάν, φ( ϑρὰ χαὶ ζοὶ 
ρα «ἴα, τε τῷ ἐξ ογαντίας καὶ τῷ ἀυτῶῖ, πσε9ς τὸ συμφέρον μμιεταχφφιζονϑρον. αἰ τη κα. 
᾿ζαὶ δὸ πϑωταχοίΐ διηγείοϑαι ὴ μὴ ἔχιςανδϑυον ὅτι ὅλη μϑὺ ἰδέα. συμξαλάυτικὴ διηγήσεως " 
ἥκω" ἴσασι Ὁ οἱ βαλόνϑρυοι ἰδὲ ὧν σκοποιεῦται χαὶ δέογται μαϑεῖν, ὃ πορακτέον δεῖν, οὐχ, 
Ὁ βουλάστεον. εἰσι δὲ χαὶ δίχαι διηγήσῴς Οὔκ ἔχουσαι. αὗται δὲ ἡ εἰσι ὸ ζοις δικαζοισι 2 
Ὄφγμα γνώφαμον ἔχο ὑσαιι, χαὶ ζοῖς λυτιδίχοις ὁμοίως ἀμφοτέροις ὁμολοορύνϑωυον. αὗται δὲ 
τν αἱ στλχείρις τ “πτραγματικῶν ὑποθέσεων. πῷτο δὲ “ποῦ “Ὡράγμαζᾳ ὅ21 πολίζικοαι" 
οἷς τὶ δὲῖ δινγείαϑαι. δννιὰ, μμοΐταιον Ὁ ὀνάλω μα Ὑἦν όγών, ὅπου Οἷς λέσρεσιν ἀμιφοτέ-- 
ἰς ἡ διηγήσις τὐἷξ ΠΝ, χαὶ πολέον σοϊ!ὲν ἑκατέρων, δ τριςφαν ̓ διηγήσάσ, γ᾽οῖα, πϑρυτοίπασιν" 
ὁλου»εεὗται ὙΣΡ̓ χαὶ ον “ὩἰῬαξολῆς ὐτήσς" δ Ὰ δὺο φρωτηγῶν ὁ κϑὺ “ ψ πομαχοσίοις ἔΔο-- 
"αἱ! Ὑ (και λώτοις" ὁ δὲ, ποιαχϑσίοις ὀϑήρηχεν" ἀμμφιςζητῷσι τῆς δωρεας. τ ὙΡ̓ Ὁ διη- 
ὅτι σα:  τέρῳ γ οὐ σιμον" ὀήγως δὲ χα Ὁ πεσοραγμένον πᾶσι γνώριμον. «ὧν δὲ τοῖς χεφα- ᾿᾿Φαλαίων ͵ ι. Ὁ ΟΡ ον , ,ὔ ΚΎΧΕΝ , 5... Δ) δ πλημμέλη- ΤΡ οἐς αὔτ 95 τὴ ὀηη τῇ εἰρη ϑυη α΄τεχνία., χα! τὸδὲ Ὁ πλημμέλημα, ἀλόγων διναΐν καὶ ἀτωρε- ον 

πινχαὶ ἀπιϑοίνων κεφόλαίων στευήϑφα, οἷς  ιξῶνται οἱ μελετῶντες, σἕκ δὼ γον(ᾳ ϑύων δ 
ι ὀληθώς λεγϑγτῶν ̓ ἃ χαὶ κα λούσι καϑολικαὶ κεφόλαια. οὐ μϑὺ τῇ συμξελάυτικῆ ἰδέα Φ, 

Οὐ δεῖ πόλεμον τσ 9 εἰρζωώης αἰρίοϑαι" ὀλνοι μϑὺ Φ ζω τούνϑμον, χα! Ὁ, Ποτερονίινας, χαὶ ὦ, 
ἣν ὑγρὰ πόσου" ὧν κἡὶ ἕψησις οἷν τέοσαρσι ζοις τῆς συμί(ουλῆς χεφόλαίοις, τω δικαίῳ, τωΐσυμ- 388 
᾿ Ὀ οντι, τοί καλῷ, τῇ δυυυα μει" εἰν δὲ ταῖς διχαψιχαὴς,, Ὁ δεῖν τὸν ἠδιςευχότα,, τὸν δϑηρηχότα 
᾿ πύφυνον, δωρεαὶ λαμίξαίᾷν, ἐαν΄ ϑελέση, πάί(αν' ΞΡ ᾿δὲδνόμος κελέ 4. πὗτο »ὃ » “πῶς οὐ 

τυτάπαισιν ἀἄλογϑν χαὶ ὀρ α!αεωυτον; ΣᾺΝ εἰκϑὺ ᾧντεῖται ἥ βέλεται δ " εἰ δίχα α, χα; “Ὡρέποι Τ΄τὰ 
«εἶ αὐτοιωῶτι δας »» χαὶ Οἱς ψηφιζουϑύοις ὐἴῬαοεῖν. ἔτι καχεῖνο ἢ τὸ ΠῚ) δεῖν τὸν φρατηλ9 τὸν 

β Ὅ ριτα, τυ χτὶ μέρος φθύγας «ἑποσ είν. τῦτο "ὁ (φώς ὁμολογεῖ ἀδικεῖν, τὸ μὴ πότων 
ἐδῇ, Πιοηγί Ηαἰϊσαγηαῖοι Ἱ οηγα5 αἰτοῦ. ΠΥ κα] 
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δά. ΔΊΟΝΥΣ ἈΛΈΚΆΑΡΜΑΣΕΩΣ ; 

αὐξιοιεῦ ἡ “ὑτυσεῖ. Φαιηΐις δὺ ἐκ πίξεοισίας τα λέγεα χ᾽ δλλὰ ζες πλείους ζ΄. γδ- 

γα ἐπ᾿ ἀΐόις ἀὐθα σχέσιν. ἔπειζα, εἰδέναι δεῖ: χὺ ὸ αὐθὶ ὔμὸκ αὐξοοισίας κεφόραων, δι πὸ τὸτε 

“λεκτέα δεὶν, ὅθι γφήσιμον, καὶ μὴ πολὺ μᾶλλον βλαπῆν. ἐπικαχεῖνο, τὸ μὴ δεῖν πατεὶ 

Ἰἰποκοιρυτῆονίι δὐτιλέγφν. πἴτὸο πότων γγοιότατον, τὸ ϑῆκονζα εἰς ϑυκαιφήειον κουτηρρρήσοιζᾳ, ς 

“ππαγδὸς, φαΐαι μὴ δεῖν ̓ ὐπολογείοϑαι. μέγεφον δὲ νὰ χὴ ὀρργώταιτον ἐχεῖνο, Ὁ μὴ δεῖν ὡς ἐπε: 

κου τη  ορῴ. σϑτο "ὃ πϑρυτάπασι σοχασμὸν λϑαιρφ' ἰὼ μέγισον διχαψικῆς ἰδέας μέρ. αἱ 

΄πλᾷς αἱ διχαψιχαὶ ον τὸ εἰκότων κρίνονται. ζῦτα χαὶ ὀηνα, Οιαῦτα κεφόδαια οὖ ταὶς Ἂ 

φωΐν ϑ ατειθαῖς εἰθισμένα ἀγωνίξεοϑαι Ἵ Φάνκπέα, εἰ ἰμέλλφζις κσοϑς ὀλύθ4αν ἐπηράλμ ας Μ 

(τα μδὲ ασοος ζοις εἰρηνϑῴοις κὶ χὺ «οὶ κεφόραίων, οὐ οἷς τοκεῖνο αμζδτημα,, αἱ Αι καλώμε : 

ὀκφεασες. Ἐξπδτι πολλαηοῦτι τὸν χιμῶνα “ραφᾳν,ὸ λοιμές,ὼ λιμους »Ἀ) ἡ τἰϑαταζήσ καὶ Χϑη πἰρισείας. ἃ ϊ 

ο τότῳ δε] κρίσις τῆς δίκης,:ν ὥ  ὀζεγφαναι τὸν χφμῶνα" ὀνλαὰ (ὗτα ματαία Ἐχίδ. 

ζω χ) λόγου λύλῥοχίσα ̓εἰρερρύφ δὲ σϑτο τὸ ὃ αρμϑ στη κα -᾿ -» ταῖς μελέταιο,κτ' ζυλον τῇ τὴς ἱξορα 

ἡ τὴν. ποιῶν. ̓ἀγνοξ μῶν δ ως ἔοικεν, τὶ ἱξοοία, »ϑὺ πεζ',ἡ ποίησις ̓ ἱπορυο,ζαι ὄν: “ 

ὀμαϊχα ων δ ά ἀχούοισι τὐϑαίρισιν' ἀγὼν δὲ ϑιχανιχὸς κιεμέζηται πξὸς τίω χρείαν. δ 

᾿ οἱ υϑὺ ποιηταὶ χαὶ ἱτοριχοὶ, ζᾷ συμξεξηχότα τόποις Ὅισὶ χαὶ “ὐοϑσώποις ὀκτυποῦσιν Ὲ ̓ 

Ἐλμετο" οἷ δὲ μελετῶντες ῥήτορες, Οὐκ ἔχοντες ὁμολογουμδιυΐωυ συ ὲ ἰδίαν τί τ πραιάν 

ίδεαν, ἀΐζις λὐαπλαῆροισι λοι, λιμῶν, ἡ χάμώνων, κὶ Ἃ πολέμιοι ἀψές, ὄπόρτων οὕτω 

συμβεηκστῶν, ὡς ἀὐοὶ λέορ»εσιν. ἔξες! »ριῶ χ᾽ ὃ τω  λύτιδίκω αὶ ὑτέρως αὐτὰ Φερίσοι ,οἤῶως δὐὸ ' 

δλὐτίδιχος εἶπε. ὡφαῖ δ δΐμυ ὁ Οὔτα, μείταιον μῆκος λθγων. πὅτο δὲ δ παϑημια λὐϑούπων 

ἀγνοοιεύτουν ὅ7| "ὸ οὖν Οἷς ἐχιχαίοφις ΤῊ ἀγώνων ἔ9) Φαυτασία ἐ ἐκείνη ἱχανὴ., χαὶ οὐ ,δεῖ ἔξωθν 

δηγηλόγου λόηθες φαντασίας χικυκλῴαϑαι. Περὶ δὲ Ἐχελόγων" ηγϑεῦται ζες Ὀβελόρρις ὦ ὠς Οὐ " 

τὴ σἱμειρτήμια.- δείπνῳ οδαγήματα Ὁ τὐλ λόγων, ὁ ὡς τῷ Ὀχεφυλλίδας καὶ σωμύλμμαιτα" παῤ δ ἡ ὄχις ᾿ 

νήμκφυτα καλοῦσιν οὶ εν ἐχτλόγρις λεχουϑυα" σέκ εἰδότες ὅτι ὡς τἰρ τὸ παπδϑοίμκεον διοίκησις τ 

πόρυτὸς ἀγῶνος, οὕτω "ὦ ὁ Τλέλογς βεξαίωσις Ἢ ἢ ἐπόμαμηνσιϑ Τὴν ππεξραποδεδάγμέ ω 

ποξαγμμάτων, ἡ νηθῶν συςαο4 παροζξειωυόντων ἡ, ἢ ᾿οἰκίιζο δύων, ἢ Ἢ χαῚ Ὑ ὀηγα. ὅσαι ἤϑη 2 

γῶν ὀζκφορν, τῳϊισαοκειδύῳ Ε; κρίσοτε ἀγῶμ. (τα καὶ ὅσα εἰκ ζούτων ἡρτη, )»τηρῶδυ 
᾿ ΖΞ μελέταις πλημμδήμαζα. ἔτι δὲ Ἰκὰὴ ἡ πἰκὺ παλαιύτητα μὴ οὗ τῇ 7 σφ βιξλίῶν νομίζω δι 

εὐμησις. τῇ λ οὐ τῇ σά δο ὁμοιότητος. μέμεησις οὗν ἐ γεῦοίς ὅς! τ λανοημούτων, ΣᾺ πομό. 

80 λογία τλαρ γβγτεχψου ̓μεταγχείρησι. τὰ μιμεῖται τὸν Δημοοϑένζω, ϑχ ὅτι δημορϑενικῶ 

ἡ τὸν ΓΙ λοίτωνα ὁμοίως, τ τὸν Ὅμμμεη. ἡ πάσα ἡ μίμησις ὧδε ἔχ, τέχνη ζηλος, καΐζαμε 

βθὼν εὐθυμημμάτων ὁμιοιότηζαι. μακρότερος ὁ πὐξΣ μιμήσεως λθοος οὖν δυλαχῆ μέτα 

θα. τὸ δὲ γιοῦ ἔχον, τηρητέον ζᾷ ὦ μελέτη πλημμίμαΐζᾳ,.ν γ4.ο γγωμι,τἶν: 

λέξᾳ, κτ' πϑύτα μέρη Ἐλυ πσολεσεως, ΚΤ πο ϑοίμείον, διηγήσἀς, πεῖς 45, ὅχηλόορις. ζω τὰ 

ζ φωνερωταζᾳ. πλείω δὲζᾳ κ᾿ πσολῴπονϑνα δείξοισιν αἱ σεουοισίαι!. ᾿ 

β Πεεὶ λόγων ἐξετάσεως. 

"(5 τ Μόλσος χίγδηευὸς 641 χαὶ γέῳ καὶ μὴ γέῳ ππθιτι ἤλλένων κρίσις πῆ 

, “ἢ δὴ ἡμετέραις ϑύξαις δίχα Ἰππφήμοι εἰκὴ χφ 
"ἐπωνὅυϑυ ἃ ἁ ἔτυχεν Εἰ θα ᾽" ̓ 

ἀμ ἡψώ»μδυ.κὶ Ὄ αἰ ζύπ συμθαι γᾳ᾽ ̓Φ;ταὺὶ ὦ ἐπαρήεϑαι χα) ἡ ψέγεαϑαι [Νὰ 

Ἷ, ἣξ οὐ μῦγον ὀῆνοτε Ἔς: ̓ὀῆγων, ΣΝ χαὶ ζὠτὰ πὸ αὑσοὺ δ δα αὐντϑι "ποτὲ μι ἡ: 

Ἂς [7 ἐπαιῴοϑαι . ποτὲ δὲ ψέγεοθαι. ὡς εὖ ὙΣ οἱ ἀπειξοι τ΄ δ θλριβμοὺς 
Ι ἤρί. πόζα αὑτὰ σὐδε ἐ Τὴν αὑτῶν λέρρεσιν, οὔτε τεὸς δλληδοῖς ἢ οὐπεὴ 

Ι οι, δλλ ἡ ἀπειϑία αἰξιἐχέ τεκμεήξιον, τί ἀσυμφωνίαν' οὕτως ἀμέλᾳ χαὶ αἴξ - Ἵ 

᾿ ἔχουϑυ οἱ ̓ πλέροι. σϑ᾽έποῖε Ὑ τὰ αὑτὰ ἡμῖν δοχεῖ, δυυιὰ 
ποτὲ μϑὺ ἐπτωινούϑυ ζιῶτα ἃ ποι ““ 

Ι ἐψύγουδυ, χαὴ χρη ὦ δ ἐψεξαυϑυ, ἐπαμοῦκϑυ. ψυχαγωγου θα γ» τῇ ἢ δόξη “υςπο 
φ αι μδέων "ν ἿΝ 

| δ ασοὸς τὸ ὃ αἰξίωμκα. τἂν ἐκείνων Ὡπολέποντες ) οἱοοοἰκεία χρίσᾳ εώρϑροι. δὲὶ 7δὲ ὡραὶ ἀὰ 

γόον ὑ 



Ἵν ἘΚ ΚΕΙΝ ΕΣ Ἴ 

᾿χανόνα τὰ χὶ σαθ μόν ἀνὰ Ὄ ὁ δοκίμιον ὦ ὠεξισμένον, προ» ὃ τίς Ξἰποδλέπων δυευήσεται πἰωὼ χρί- 

' σιν ποριζοϑα ἢ ἢ Ἰιΐαο, ἢ ἐπ ἐκεῖνα. ὡς ὄξίυ ἐμοὶ δοκεῖ, φρασω (οξῦς ΠΡΟΣ τεῆαξα 
εἶτα Φημιαῷ ̓ ὧν Τὶ δοκιμασίαν κὶ κα κρίσιν γεΐαι ποιήα τ Ὑ ̓λϑγῶν αὐξιώ. ἔς; δὲ ἀν ἢ 
ἀῦτι, ἦ9ος, γγωμυ, τ τεχνηγ λέξις. σκεπῆΐον δΐζυ ἀεὶ ἡμίν «δὰ ὡν ἡ "λυέγνωμδμ, Ἶ ἱγκαίᾳ 

᾿πωφοιώ ἡ ἐτύχοιδῳ, « ὠφελϑη βλοιώ τ 4 εἰς γχς,ἵ εἰς γνωμείωυ, “εἰς τέχνζευ (ἱ εἰς λέξιν, ἔξω 

σϑτων ὄχ εἰσιν ὕξι: ἀ ποτε δε!ν ὃ ̓λέγω ὡνκκσδεῖν 65. τὸ ἤθος φημέ δισήλοιω ἘΠ), κοινόν 'ε ἴδον. ἴλοις κρίσις. 

πῇ δείξω τὸ τὸ κοινὸν πὸ ἴδον ἀπι δλλήλων, ᾧρασω. χϑίνογ λὲ γώ, Φ μι λο Ὀφίας ἐχόνϑωον. 

Γ δὲσϑτοίι; δ εἰς Ξὴρετίω “σϑοδέπον, χα! «κακίας ἀπαλλα!ον. ἴσχον δὲ λέγω ᾿ Θ βϑτοραχον. 

ἔς! δὲ στο Τί ; τὸ φὩρέπονᾷς χαὶ πσοοςύ ονζᾷς ἵ ζις λόγϑις ποιφοϑται κὐθὶ Τῶν αἰ ασοχειυϑέων 

πεουγλάτων τω λέγοντι ἀυτωΐ, χαὶ τοΐακούονιι 2 χαὶ ποδὶ ὧν δ λθγϑς , χαὶ κσοὸς οἷς ὃ λϑο»ς" 

ὃ τί ποτέ δ Ἵν ὃ ἀγὼν Ὅς βιξλίοις πᾶσι χαὶ Οις παλαιοῖς. ὦ δξίυ αἷξι πύτων λέγω ̓  (ᾳ βιξλία, 

ἅεςα 551 ϑιχοίων ἡθῶν, ἀδίκων, (φόνων »αἀχολόάςων, ὀμδρείων, διφλών, (φων, αμαβθῶν, 

Ὡριζων, ορψέλων. ἔζεςην δξίυ καζαλιπονζα ζῳ ὀνόματα, ἐκλαξονίς ἤθη, φιλοί(οφῆσαι ζᾳᾷ τῷ 

βί-. ρόγμαζᾳ" καὶ ᾷ μϑρ 681 μιμιήσειαϑαι, ζᾷ δὲ φυγεῖν" δ, εἴτις λαξὼν δα Ὁ μή- 
θγυ Φήρος τῷ ΤΩ λυμάσαμϑιν ξένου οἰκίαν,» ϑῤπα) ἀὺ ποινζαιδύς δλλοχθζας 

γειυαιχθε, μισοῖ, ᾿υδὺ τὸ ῆϑος, φυλαίῆροι. δὲ κὺ πίω ψυχώ, ὡς ἢ πίω παποίδα, πύτῳ κατασκα.- 

φῆσαι, ὁ Ὁ τὸν οἶχον λὐύαϑαπέιτα 5 ὃ μεγίφην ἀμ φοίαν χαὶ ̓ οἰδὰ δύ, ϑοφπων χἡ ΞΕ νομδύξω. 

ταλ, γ οὐ ὅς1 πονῆρϑν δος τό σ Πανδαρου συϊχέοντος Οιξ δι τς: ἢ ̓ἀμμφοία, Φοαι [6 ἐπαξία τῷ τό 

χλ “γτήματος. ΝΝΥέςφορῥς που (φφροσεοώη Φανεται" τῶτο εἰς πἰρετέου στευτελύ. λέγ4 πῦρ Ὁ 99 

Ζοίς ἰξὶ Ἕκτορος, )σερῴαν αυτω μἷδσ] ᾿υρών' Οὐ γδῤμοι ἴ ποῖς βωμὸς ἐϑυύετο δαιτὸς ἐ ἐΐσης, - 

Αοιζῆς τε κρίοσης τέ Ὁ Ἂ» λαγιῦν βαςῦ ἡμεῖς. χαὶ ὸὺ καζαλιπὼν (ῷ ὀνόματα, ἐξετάσῃς ς- 

τίνηθανᾷς ΔΙοικρίσᾳρ, ὥρα ς᾽ ονϑεαΐζῳ, τω βίῳ δζᾳ τ βιξλίων πορά7)σῃ. τϑτο ὁ Πλᾷ- 

ν εἶπεν, ὅτ! ἡ ποιητικὴ μυθία ΜΓ παλαωῖ ὅ ἔργα ̓ϑομούσοι, ζιυς Ἰχεγονουδύους πταιδοζ, “ 
ΓΑ Ξζα ὅβὶν ἡ ἐὐϊάυξις “μηθων. τϑτο αὶ (Θουκυδίδης ἔοικε λέγήν, πὐξὶ ἱξορίας λέ- 

γ᾽ ὅτι ὦ ἱξοοια, Φιλοσοφία ̓δαὴν ἐκ οἰδαδγμάτων “Ὅσοι δὲ βουλήζονται τα τε “λυο-. « 

ἬΝ δίαφες σχοπειν, χαὶ ἡ τ μελλόντων ποτὲ αὖϑις φ 8 ἀὐϑεπειον, Οιούτων καὶ χ᾽ Ὡἴϑα- “ 

τλουσίων ἔσεοϑαι,, »ὠφέλιμα, λϑῦοϑαι ταῖς παλαιαῖς ἵξορίας, Χρι ἡ Οις πὐἰϑαδείγμασι " τυ 

θῶν᾽ ὡς ἱξορία, τῷ βία. ὥυτα μδὺ κόϑὶ τῷ Κοίνου ἴηϑοις, κακίας φυγὴ ἫΣ Ξθρετῆς κτῆσις. 

ΓΕ δὲ τὸ ε ἰδία ἤϑοις : ὃ ῥνποριχόν καλοδοῶν » ζ4) ̓ ζ9πον νὰ «ὗε “ὅπ ὁ ὁ Δθη99 “«ἰξὶ διαιρέσεως ὅς 1: 

Ξὴ οὐ μηδὲ εἰς γέγραφε μηδὲ εἴρηκέ ἐ πόῖε. εἰ ̓ ὙῈΡ ἀγῶνός εἰσι τῳΐρητορα δύο, ὁ τῷ πξαγμα- 

τς. χαὶ ὁ τῷ θηοις »Ὡρεσξύτερ9 τς δὲ τῷ ἴδοις χαὶ κυξιώτεξρε, χαὶ ὡς εἰστεῖν ἵν πτούρήτορι μὸ μόνος ὃ 

ϑηθοις ἀγὼν 651: Ὁ ὟΝ πράγμα οἰκείαν ὕλζω εἰς “χρρηγίαν παρέχφ ἢ ΣΕΥ ηθῶν ϑεωφία, 
»ριθμῷ καζωλυφῦεισα, διαίρεσιν ἠθαΐν ἰϑα δίδωσι. σζευέλωμμϑιυ δίζυ, χαὶ 1 Ὁ νη ερριθμῷ 

τα; τος πον μηδενήμας δγωύααζ, φζκαφυγεῖν. ζὰ Φύιω Ἰλλια χαὶ ῥητορικαη}ν Ούτοις 

ἴα! οὅται: τὶ ἔϑν ἢ, δ)» ἡλικίας, πὐρραιρέσᾳς, τύχας, ὑλετηδοῖ σά. ἑπῆα ὅτοι τύποι. Ὁ Ὑ 

τος τς Ἡλ ΔῸΣ ἔκ τε τῷ “ κριυνοδ πθρτὸς καὶ Ὦ πὸ ἰδιω. πί ποτε δε ν δ᾿ λέγω, δγηγήσομαι. ᾧντητεον 

ΞῚ, πότερφν Ἕλλζω ὁ λέγων, ἢ ἤβαρβαρος καϑόλου. πολλὴ »» διαιρεσίς ὅς: χαὶ Δ ϑίχρισις 

ἰλλῶοιχοι ἤει ὁ βαρβαρικοῦ. οὐ "δα αγοϑικότεραι (ᾳ βαρξαρικα, ε3η ὁ ῥαχύτερα 

ΘῈ ὑύχοντα ἦκα αὐνδοίδ “αν, ὥφων κυ ὁ Πλάτων τὸν Αἰγύπῆιον λέρονται εἰκαγνφ' ὦ Σόλων « 

ἰὅλων; Ἑλλδυες ἀεἰ πώϊδες ἐξέ" καϑημκα δὲ συοὲν ε ἐχέ! εχξόῳ πολιόν. δῶ» ΣΡ ὴὸ δ ἡ βοπὴ « 

ὀνομκατοων; δηλοῖ Ὁ ἴδιον Τλλβαρξαῤων. ὡς εᾧ» αἰμιέλᾳ » Ἡρόδοτος πεποίηκε Δ [αλε- 

γυῦυον τὸν Καιϑαύλάο ασξὸς τὸν Γύγάν᾽ ὦτα ὙΣΡΊυ[γὸύς δύ,36Ὁ ϑεΐποισιν ἐόν (. ἀπιύτερα « 

Ῥϑαλρῦν. « ἰγὸ τε Ἐξ ἀκοῆς κ᾽ ὁ σεως διελέηϑη.» δλ Ἐχι τὰ μέρη τῷ σώματος τἰωὼ γνώμδευ 

ἐτζευεἶκεν" ὡς χαὶ τὸν ἴξόπον τῆς λέξεως βαυρξαρικόν'. χαὶ ὁ λέγων ζχοῦμα ἑωρακέναι νῶς « 

δα Οἷς Ἐπὶ φχεωρθυοι Θ᾽νο7}}" ᾿ γυμνασία» ἢ αθλοιώτων λέγων" νὰ ἡ μαγίας πόμα « 

ἐγων τὸ τὸν οἶνον. χοὺὴ ὅλως Ἧι δὲῖ ζαῦτα Ὀλελέγεοζ: μεςα γὸ (ῳ βιξλία Ὁ ζοιώτων δείν. ἴδιον « 

“ρας τῷ ἔϑνοις Ἑλλξωιχὸν ἢ ᾿βαῤδαρον Φῖϑος. Φλὰ θώνϑυ ἘΠ Ἐλλυνιχϑν, ἢ θῶγῶω 

ιοηγῇι ΕΑ σασηαῆοι Ἴ ΟΠ αἰτοῦ. ἘΠ 

ΕΠ ἀν τε οὐδ ἀξ τὰν» ν᾿. 



[42 ἌἈΧΨΟΝ ΣΟ ἘΞΑ Ὰ ΣΈ: 

βαρξαρον πάλιν χτὶ διαιρέσᾳᾷς τὴν ηθῶν' ἡ δὲ! σεευεργειν ἀμφότεροι ὼ τὸν βαρξαδον ὦ ἕν 

Θράκα τὸν φονικϑν,κ) τὸν βαῤξαρον κ᾽ τὸν Σ κύϑζευ τὸν ̓ στούπομιον. παλιν Ἑλλζωιχον θῶμϑυ Ὁ ᾿ 

ἦϑος. ἔξω “Ἑλλζω" χοιγὸν Ὁ ἔθος Ἑλλάψων. Ἕλλζω ᾿Αϑζιυαῖος, ὥρφς, λοίλος, σοφός, ἝλλΖΩΙΝ 

Ἴων, ἱρρὸς, λὐφεθῥος: Ἕλλδω Βοιωτὸς 4 ηδνο"" Ἔρλλξω Θεῆαλὸς, δισιλιῶσοι ποικίλος. ο»- 

᾿δλν χαὶ δ(,ϑϑοποι φιλοσυφορεῶτες ζὑτὸ χαὶ αἰεϑανόμνϑιοι τὴ Ἱ Φύσς Τὐ ὐραγμάτωνίᾳ. 

ἔϑγη λοιδὸείας ποιξν.}" σέκ ἐχόντων ἢ ἐϑν ογαΐν (ας λοιδοείας' δὰ οχ  ὑλεπολαζοντωνηθαΐν 

Οἰς ἔϑνεσιος βλασφημίας Λφμθαίονν" ὡς ὃ Δημοοϑένης Οὐκ. .εἰρα γα ἰαχξὸ ἐδὴ τ Θεάκῳ 

Ω » τὔτον" χὰ γ ̓ δζαξολὴ ο οΨ τ σ' Θρᾶκα. ὶ ὦ ϑεϊζᾷ δα λέγῳ; 5. ἡ γὸ ὁ ὁ Πλάτων Φησί ἱπαβρίλως, 

» ὅτι ΧΕ ποις τῷ πα ἃ Ὁ Τ' Ῥηθαν αἱ Ἰρασάρ' ̓  ΕΣ τϑτοῦινας «δὼ Δὐϑοσποις,εἶνα! δ 

“σξὸς μοϑήματα ἀξυτέφοις οὗοις “σδϑς ̓  Ἕλλα δα; ζυς ὌΝ τας Φέφγυσισμὸν, ζις «ΣῈ 

Φοινίκζω κα χὺ Αἰγυπῆον"" ϑηδοὶ, πὐξχϑυμὸν ὅσοι ἕξ βαυρξαρων εἰσὶ πολέμοις ἀὐακείνθμοιοΣ .Χ) εἰκο- 

» πους ἀὐτα λέγφ. ὁ γὸ ζ 9» φησιν οὐγδύεα ζους τόπους χαὶ Οἱ δε ἔϑνεσιν Στὸ ἢ καθ᾽ ἕνα. χαὶ ϑζε 

ϑτοῦσαι πολίων εἰδη, σαῦτα ηθῶν εἰδν" ὡς ζὰς πολίείας εἰπὸ ὁ τὴν ηθῶν, Κα τεῆϑη πὸ τς 

πολήειαν γοόμδμα. ὁραϊοδν δίζυ -ἰπὸ ἔϑνοις. διπλιοιοῦ δὲ Ὁ ἔϑνος, Ἕλλώωυ, ἢ βαῤβαρος. 

μα Θ κρίνον ἐρχόμμεδοι. Ὠχϊῶ ἴδον, Α,ϑζωυαγος, ἢ Λάκων," Βοιωτὸς ἢ Ἴων" Σκώνης,ἢ Θ ράξ, 

ἢ Κελτὸς, ἢ Ὄστὸ Ἰφνείας, ἤ ̓Αἰγύπῆιος. δὲ! δξευ στουελϑὶ, μι. εἶχα πὸ δπύοις. ῶ , ἴΩ 

ὧ τῆς συγ ξνείας ὀγόμθιται, πατὴρ βαρξαρος, χα! ̓βαξξαρος Κελτος, ὁ βαῤξαρος Σ κύϑης" 

ὃ πατὴρ Ἕλλάυ᾽ κ) Ἕλλζω "πατὴρ “Λακεδαιμόνιος, ὦ ὁ ὁ πατήρ ̓ Αϑάσαϊος. δὲῖ πσϑορελ- 

δεῖν πότοις ὁ ἡλικίαν, πέοσα δφι ἕν “μεαῖ, πατὴρ ΠΡ ΣΕ ον ου ὌΟ, 
“ ἢ. φχασωζον.) νέ γέεοι χ) 7 ὃ πα έρο ογ ες, ἡ ωρέσξυται γγρόμϑωοι, ἀρὰ γὺ ΣΆ ἢ του ωρεσξυϊέρων 

ἡθημμαλοικώπερο, ζκ, δὲ ΦῈ Τ' ῬΒνεωϊέρων ἀκμαρότεξοι. ὡςαύτως κ᾽ εἰ ἰ ἀδελφὸν λέρ» ΤΣ κὰ εἰ γυνάνς- 

κωλέροις, δε αἰδρα»ὺ εἰ ἦτον. οζῶ Ὁ οἰκεῖον παλος Π πσρϑειρέσεως ἐξεπίβ ΩΥ ̓φιλόφόι 

ϑοδυλά παυχὺτοδρο σκληρ δε, θϑαὶ φιλάργυρος, ἀδὰ ὀῤφυϑώ ος. ἢ σσξσει γεσις στε δὲ ἐκ πϑω- 

αἰ ηος. εἶτα πὸ τύχης, 4 τζατων, κακῶς φραῆων. οὔ ̓ γὸ ζῶτα ἢδ᾽ εν, ὀλά ἡ τύχῃ 

ῥυθαίζ!. εἶτα ὁ δχετηδοῦ σις. ἐς] ΩΣ ὑϑσο ζυτηδυί μάτων οἱ σρατιώται ἔχοεσί τί στο 

πῆς φρατιωϊζιοκῖς, οἱ ἰκζξοὶ δπὸ τῆς ἰατρικῆς, οἱ βητορες τἰσὸ τὴς ῥητορικῆς, ̓  οἱ ἱγεωροοὶ πο Ὁ Ὁ κι 

γεωργικῆ. ἀὐρισῴοτ τὸν ἰκξ»ν ὀζελεγθρδιον λέλοντα, Δε, σϑτο οχκαάραι, «τεμεῖν δ. 

ἀὐρησᾷ τὶ τὸν ̓μοισιχϑν λέορντα, Παρὰ μέλος λέγ, ου ̓ σεευα(δᾷ ζᾳ λελοῦρ ας Ὡρὰ τῷ 

» ΤΙλατων ὁ ἢ ᾿Δημόδιχος λέγφ ασοϑς Σωκρατδεν' Ἔμοι ̓γ, ῶ Ὁ Σωχρκες, ἢ τϑτου τῶ παιδὸς 

ῃ εἶτε φυτείαν, εἶπε τι ϑυτοι δ) τε φαϑαι. πϑτο ὃ οὐ γεὴ γνομειζν, ὁ ὅτί μεγαίλη τῇ ᾿ φωνῇ χεῖται 

ὁ Πλάτων, ἊΝ 5. ο ὁ Δημόδιχος ἐργατίκὸς χὺ γέωρχϑο,φωνας ἀφίζσι τῆς τέχνης. φῶτα ϑ 

ζῷ ἐπα ἤϑη ἕν γλνέεϑαι δεῖ. οὕτως ἀλρησᾷ καθ᾿ ἑκασον βῆμα ἀπο τς «αξοξιγοιδύνς 

ἠθῶν δεευαιγωνν ας πένης Ὁ πλιόσιος ἐηϑροὶ οκ πολί είας. ἀὑρησάς τὸ τῶ πένητι ῆϑος, οὐ πῳ " 

“πλϑσίῳ ἦθος, - ς-» Ὅς ἐ ᾿Θροῖς ῆϑος, -» τω ἐκ πολί εἴας, ἡ. Ε ἰγοὴ γ π, τ ,ὥϑρα ὧξ ἰλχωῖ 1 

κῶν πραγμάτων κ᾿ οχ ἘΝ» ο  ϑἰθυν ἕξῴς Φ Φεόνημαι ἑκατέρου αὐἰξιοιοῦτος 5 ϑολέγες, Ἵ ) 

τω δή ἀπ αι εἶχα εἰ πατήρ ὌεΊν αὐτὴν τις, ἢ γ οὐ πατέρ, εἶχα πόλεμος κατελαῦεν, εἶτα (τ {πὸ- Ἷ" 

λεμῶι Ξριφεῖα, ἢ " τό] αγσμα: εἶ: εἶτα αἰτήσής χαὶ ἡκρίσφο: ἀὑρησᾷς καθ᾽ ἔκα ον ὀνομία. τὴς πλοκῆς, 

ὃν τὺ ταῖς ον ̓λλρεσινηροις λύαϊοίου. ἢ ὅφιν ο ὁ δια ρείικος τὰν ηθών ακριθης ὁ 

μἤϑεν ἥδος ὌΠ πὶ δὼ ὩΣ τὸν οδὸ πατέρα. δείξης, τὸν ὃ ̓πολίζιχϑν μὴ δείξη ἢ ἡ τὸν δὺ ἘΠ τὴ 

λῆρον δείξης ὃ τὸν δὲ παπέξᾳ μή ἡ δείζης" ἢ ἢ παλιν, δὺ κδὺ τὶ τον πατέρᾳ δείζης, τὸν δὲ φραΐηρνν ἥ; 

μή )δείξης οὐ τὸν μδυ ἡ Εἰπίθοτα δείξης, τὸν δὲ λιπόντα πίω ζᾳξιν μοὴ δείζη δ δὺ ὴ δείζης λ Ἢ 

τύχα, κ ̓ασξοδιαιρέσᾳο, ὸ τ νη. ὁ ἔϑνν, αὶ δα. φορὰς Τὐμ ἠθῶν, δ ἀρὰ ἡφιβιμησαι-. 

Ἀεῦν οὐ πληροὶς ὃ ἥδε. ἐν ὕταῦ ὁσοι ἠξιβμήσαϑυ, καιλάται κὔρ ἡ ΝΜ δεήλε. “ 

92 ὅς] καὶ χ) πόσαις ἐχέ ζμδ χ) ἀνε ΡΥ Κα εἰς ζιυτό. αῷτο Ρ. ὅ51 διαιρέσεως τέχϑηϑ ἕν 

ΤΑ ΤΙ τ πολλὰ ὥ. ἔχουν Θ γε ἐρχώμεελαι Ὀλὶ τίω γγωμέωυ. ἡ γνώμη τοιπλζω ΕΗ ' Ἷ 

τις ζῳῃσιν ἔχᾳ μὴ ὐξεῆα, μηδὲ λείποντα, μὴ «γαντία. (α αἴξ εῆα,΄ φλυαοία: (ἀβείποντα,, 

ἀϑοῆν, 
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᾿ἀεϑεῖη᾽ [ὰ ογαντία,»ἰνδοουος. Ὅμηρος ζαῦτα ἐπεσημιόύαιπου Θερσίτης δὲ ἔτι ̓μοιεῦος ἀμε- “ 
ζω επὴς ἐκολώα. τὴς ἀχαίοου πόῦξι ἡ τουϑοϑ ἡ αἰτία. ἐαν οριοῶ τῷ Θερσίτου παρέλῃς δύο εξ, ἐπ, 

Νέφσρος δημηγρεία. (5 δυοέπη να δεὴ, Ομμνρὸς (ι λέγφ ᾿Αλλ ὃ τὶ οἱ εἴστεγτο γελωιον “ 

! ̓Αργείοισιν "Ἐμμμμέναι 81. ὅτι τλίλε) ϑλϑύων γδιοῖον ὅδιν, ὀδαζονάυοιδύε ἐκείνου Ἐχὶ τῇ ἢ δγρυά- « 

μει τῷ σώμώτος ὦ τῇ Ξέβετῃ ; χα ὐξ οι ζ: Ἴανος τὴ πο τ ἀκράτῳ. (τα τ: ἔλης, 

"τὰ λοιπα ΠῈΣ “ὅ61. τ ἡ 9 ΟἿ αρου τέχν. ΩΝ ̓γδρέωρα ζ φρατὸ “τεδὸν ἀγα! ακτοιούζᾳς 

χα ᾿Αχιλλέως ἴσος ̓ Αγαμέμνοιαι, χ᾽ ὁ Δ’ τῦτο 5 τυ οϑύμος ἐχοίος συμμιαχεῖν, ΣΝ 

παλλακίικῶς Ὠλὶ τ πα τείδων: ἡλελησε λῦσαι ταὶ ὑπο ᾿Αλελυρθοι δίκαια. ὀμέςησεν δξίω 

4 σεευνθξ9) Ἐλέφδονον, γ)λοῖον, ἢ ἵν οἡ τῇ ́ σεευηχϑθϑυ κοιχία ἀφφανιεἷ ἢ Ὁ  δίχστον δ βωζά- 

ἢ απο Ἔρδιτος δῦ ̓Αχελήῆὶ καλις᾽ ζῶ, ἡσὶ ̓Οδυσῆι. Τῷ γϑ νκείεσκε αὔτ αὖτ' ᾿Αγα-“ 

κέμψονς δίῳ, Ὅξία χεχλιυγῶς λέγ᾽ ὀνείδεα.- αἰ ξχυ ὅ51 Ὁ ϑρασὸ αὐτο κὶ ἡ ἡ αἰϑζηστης αν « 

Ἰλοιςκὶ νὰ ἡ ἀχα! δία, πίς; -τῶϊ σὺ ᾿ ῬΑ Αχαρὶ, Ἔκπαγλως χοτέογτο γρμεσσηὴ δόντος ελημ. - 

ἡμὴ γ λροίος κα Ἂς Ἄζξιος μίσους ζῶ, ἌθΕΣ ὁ τὰ λεγθρῶνα ὗτρ ᾿Αχρλέως. 2.α τῶτο τὺ 77λς 

γι5 Ελλησι ύρυς [0 7.2 τῷ γέωτος ὀζώλεσις  ασουδὴς Ἢ εἰς (ις πατείδας. πὸ ἐγ έ ἐχείγης τῆς 

υ,ϑεφπότητος ἡ μεταβολὴ ΟΥ̓ Ω »ἡμόκϑρον παιρέσγεν εἰρξευαιαν πίω ψυχύωῦ. ὦ ὠςτεὴ ἤδη καῖ : 

γα μανβαίμονϑῳ μέγα χαὶ λαμισξὸν ̓ μὴ οΨ πῳ πλυᾳ λερομδίων ὑἡγείαϑαι τω τρρίπίω 

Ὑς ῥητορικῆς. τα ε ἢ εἴπονζα, “πῶς; οὕτω πως εἶπτε πῦξϑὶ τῷ ἡ Μενεφου" Παύρῳ μδὺ, ἿΝ ἀ « 

λα λιγέως" ἐπεὶ οὐ ͵ πολύμωυδος. δ γὺ Παῦφᾳ μδὺ, Οιούτον ὄφιν, σὗ οἷ σέ ς οὐελαΐς τοῦ. 

ὧν. Ὁ δὲ μὴ ογωντία, δα κὶ ἢ Ισοκεύύτης ἐπήνεσε, διχαριχοῦ λόορυ,ως δὲ; ̓ἔχῳ, χα) Ὡ- 

κοῦ διαίρεσιν λέγων, ὅτί δὲι ἐτον μϑὺ ἐ ἔχῳ ἀσφόναΐς, τὶ τὸν δὲ εζλεδφοικῶς. χαὶ Ὅμηρος δὲ 

πε - δ σ᾽) ἀσφϑλέως ἀγορά 4. τῷτο δὲ 651 Φϑκ ῦρὸ ομοδοηϑυνῦμων, ὁ πδὶ ΤΟ ὁμιολο- « 

ουνᾶύων αμεφιφθητήσιμκαι λέγων, δλλά καὶ τῇ Ἰἰποδεί τᾷ “ν ὁμολογρυμϑῥων αμμφιςξητου- 

ον λύφν διωναινδμος. πῷτο χαὶ Ξοοφῶν ἢ Πλάτων λέρρεσι σὖξὰ Σωχράτοις, ὅτί ὄζος Τὴν, 

»λορουκδρων ἐπορά ζετο, ἐπεὶ διδείσκάν ἐξέλετο. τ ἂς [7] οὐα τρία ἀχεήρως. μὴ αἴξετ- 

τ, κῇ , [πείποινζο,, μὴ -νωΐία. χαλείθν αὐτὰ δυσὶν ὸ ὀνόμασιν, Ἐν», ὁ ἀσφόλέαν. Φ ΣΡ μὴ 

Ξεηὰ κυηδε  είποιζᾳ,, μέξου ὀγομκα᾽ Ὁ δὲ μῇ οὐαντία, ἀσφθμείας. τείτος ἡμίν. φύλος τέχνης κρί- 

Ἢ τῷ λόγου Ἐχὶ τέχνξυ. ́ ἀἄπονϑρ Ὗ» δὴ αἰεὶ ἤοῖς χαὶ γνώμη" τεότοι τἰι κἰ πσόνοιαν, “Κ᾽ 

λύτις “θ αεηαν σοι, οχκαλείρωρδω. ἡ δὶ “ὑπνοια ἵ οἰηϑαίη δ ἐις εἶπ, μὴ «ἰξεῆὰ 

ἐγϑι, μήτ᾽ ἡείπο, (α, μήτ᾽ ογαϊα,Ἴεχν πίω αἰντὸν, ἢ πὸν αὐτὸν ἐ{). ᾧ ξζυ πλέον ἡ τέχνη [ 
Ολϑ 

αὐξετ γνωώμόιυ αἀσφόιοις πποαγμετέαντολθ!α πλέον. ῥεθδ γα γνώμη, ὃ τῳ πρα- 93 

ματι γφ σίμιον ἐχϑξ Ὁ εἰς Ξἰπθδ ξεν" ἡ ἢ "Ὁ τέχρη, Ὁ πιθανὸν ζοῖς ἀκούουσιν. ὥραν ω ἰαὐτευαῖ, εἴ 

ΕΝ γνωμέων λέρρι, Ὁ, δὲ" ἰεμεὶν,} "Ὁ, δεῖν φΦαιρμαικοπποσία γε αν, Ὁ δι δὲ τεχρζωυ λέρρι, 

ΩΝ τὸν αϑύδομθ. Φα ἐμόλοὶ οἰ ελ Όις γλυκέσι χαὶ ζοις σκωυΐόφοις σιπίοις π' παρε ἐχῳ. αὥτη 

τέχνη κζτ᾽ τίω γνωμέων Ἔς:, πῶς αὐ στενά αγης ἥδος ἡ τἰκ γνω μιΐνυ τέχνη" Ὡς σύ τὸν « 
δνουί(αν ε ἐχ" βέλος ὀξὺ) γειυαῖκαι Δριμὺ, τὸ τε σαξιῆσι μογοτόχοι εἰλείθε αν δα τερον, « 

ἢ ϑυγατερες πικρὰς ὠδῖνας ἔχθυσαι. πϑίτον τέταρτόν δεν, οὐ ἡ ἐπθυέρχεται ἔχ Φε- - 

ΝΣ ἀξ, ὀδχώώαι, δοιῦον εδύος, ̓Αζείδωο. οὕτω χαὶ Θεκυδιδης" Ἔκ δὲ τεκμιηδίων ὧν « 

τὶ μακρότατον σχοτποιοῦτί μοι πιςεῦσοι! ξυμβαινᾳ, μεγαλα γομίζω “νέα. εἶτα Ὁ πεχμμή- « 

ον πό(ᾳ ἔχφ ὀνόμαιζᾳ: τεκμύήξιον, ἀὐβενδ: σημεῖον. ἰραδς φγιλα. ἀσεοξας ασεσθαὶ ἐρή οὗρτύ. « 

{9 (ογ᾽ σημεῖον δὲ" Δήλου γὸ καθαιρουδύην ζσδ᾽ Αὐϑυαιων. ΠΡ ὙΠ Αθολ οΣ Καὶ πα--α 

ΐ ( ϑῴμα. τόδε τῷ λθλου Οἕκ ἐλαίχεσόν ἜςΊ. χαὶ παλιν ασξρεέλθων Σ Σ᾿ μεῖον δὲ δε ζῦτα τὴς « 

᾿λλαδὸς ἔτι ὅτω νεμόκνϑμα. ὁ στὸμ πὸῤ εἴπη, ὅχι Ω ᾿ Ὡ τον, πάλιν ἔχ διζυπερον" Ὁ, ὅλως 

᾿ γ.φεία τὶ τὸν Ἐρριθμον αἰακαιλέσεται. τῷ τὸ 2 πολλοζῶς ὕὅξην εἰστειν" ἕπεται ζύτωδ Ο ποικίλως: 

᾿ "φέρε δὲ ὃ ΤΙ τῷ πολλοςού, τοῦ τῦμ' ἰδεων. τῆς λέξεως 61 φζαφοεία ὶ Ὄ χρίσις 
(ὦ λων ὁνγο μῶν "πϑτο δια ιχϑν ὀγομιαι ττο ἐποδαχόν, τῦτο ἐρρλεκθαςν, Εῦ καμευχϑν. κὐ: παλιν "ἢ τως χρί- 

ἣ ᾿ ὡς ἰδέας. τὸς αὐδρας ἐπαινελλεῖν᾽ κωμιχϑν, το ̓ Αδαςοφανᾳον κωμύχὸν, Φ 10 Κιροιμνμον τε Ω 

᾿ ̓πολίδ ον, ὅ το Εὐριπίδι4ον, 51 σ΄. Τὸ Μενανδρε" εἶτα διχανιχον, αϑτ Λυσιονγτθτο Δυμμοιϑενιχογ" 

᾿ιοηγίι Ε]αἰςατηαἴοὶ Τ᾿ ομλιι5 αἴτοτ, ἀποτη 



26 

68 ἈΠ ΘΙΝΎ ΣΝ ἌΡΑ ΑΑ ΣῈ ΟΞ 

Αἰρένηα «ρεπωδέφερον πῦτο ὄνομα, ̓ Αὐιφεΐντι τῷ: τῶτο σειύηϑας μάλλον. τῶτο ὦ ποικίλως 551. 

αὕτη δεν ϑεωοία καθ᾽ δῶ ἐξετάζεται βιξλίων ἀκροασά πῶς λό ρον αν ̓ἀσφυρείας ποράυο-᾿ 

ὩΣ τῆς ὠξοτάσεως. ὧντήσῴς ὙΡ τί ὠφελᾷ ἢ ἡ βλαᾳπῆς τὰ τῶ ὀὐεγνωσμένει, ἡ ̓εἰρηδέλμευ ̓  ἊΝ 

σμκένα,, εἰς ἤϑης,}) γωμόευ,τέχρξωυ, λέξιν. Ὁ ἤϑος δι πλοιωῦ χϑινὸν χὺ δον ασρὸν ὧς Ὁ εἰς 

τἰω πσοοδέπον, ὃ κακίας πο βέπον" ἴδιον δὲ, ὦ ασξροῦχονζαι χαὶ ὁ Ὡρέπονζβις ζ:ς λθλρις τ 

λέχϑυζεχ χ) Οῖς ἀκϑύοισιν,ὶ πὐθὰ ὦ ωνο ὁ λόγο, ̓  “σδ3ς οἷς ο ὁ λϑρρς,πειρέχεοϑαι. γίνέτωι δὲ πϑτο Φῳ 

ζις πριθμοῖς. οἷς εἰπονῶν, Οἷς ἑπῆα. εἶτα ̓  γ᾽ ὠμκη μεξωλ χ) ἀσφόρείᾳ ἔχ: τ τειων νῬριθμών Ι 

εἶτα ἡ τεχρ, ἡ χρίσις ἡθῶν καὶ χ᾽ “ποξαγάτων. εἶτα ἡ Ἰλέξις, (φώς αὶ χὴ καϑαρώς, ῷ πολλοςῶς 

ὁ ποικίλως. ἕπτ ὁ αὐϑι μ λόγων ὀξετάσεως λόορς. ᾿ 

“ Κα ἘΝ » “ , , ͵ δεν 
Ταῦτα εὗρον ἔν ὅμει παλαιῷ αἱ πιγάφῳ τῆς Τῇ Διονυσισ Αλικαρνασέως τέχ ΗΙς γ ὃν τῳ αὐδὶ τῆς Δ 

λόγρν ἐξετάσεως κεφαλαίῳ. 

ἸΡΙ δὲῖ οἷς τυ" παλα μῶν οὐτυϊγαγῷ συγίξοίμμάσιν ἵν ̓ ὠτεθοΣ 

μόνον τῆς ζσσσλέσεως τίου ὕλέωυ, δλλὰ καὶ » τὸν τὴν Ιδιωμαίτων ᾧ ᾧγλονχο- ᾿ 

Ἂ ρυγηθαϊωδι ἀγοῤνυχὴ το, ὀυαγενώσχοντος,ζταῦ ὁ τῆς σεουεχοιᾷ αὐϑα- 

Ἶ τηρήσεως, τίου ὁμιοιότηΐζα. τὸ γδρακπῆρος ἐφέλχεται. ὁποίόντι κα γωυάῖς 
: ν. κα ἀγροίφυ παϑεῖν ὁ μος λέγη. λυ δδι, Φησὶ ̓ γεωργῷ πίω ὄψων αἱ αἰλρῷ 

παρέφν δίος μὴ τέκρων ὁμοίων “λύνται πατήρ᾽ ὁ ο Φόξος αἰντὸν οὗτος , 

παιδίας ἐδϑαξο πέχρζου. χὰ εἰχόνας πλάσας, οἰκο, ἀὐωρεπεῖς, ὡς αὐτὰς βλέπειν εἰ ισετίω ὦ 

γεωυαῖκα. τα μζ τῦτα συγίενόμϑιυος αὐτὴ, τὸ κοῦλος ἀὐτύχνσε ΠΝ εἰκόνων. οὕτω ἡ λϑθγών ᾽ 

καεμιήσεων ὁμιοιότης τίκιεται, ἐπὸρ ζυλωσγιοῦ ὃ παρ ἑκαίσω ΤΙ" πολλῶν βέλτιον δῇ) δυχεὶ κα- 

θυ» ἐκ πολλῶν γα μαίτων εἴτίς κομίσαι ρῥάῦμα τι εἰς πἰιὺ ψυχδωὺ μετοχγέ 4 σφ. χα! μοὶ πα- 

ξἰφαι) πιςώσαα τὸν λόρρν τὗτον ἐργω. 2άδξις εὐ ξωρεφος,ὺ αὐϑὰ Κροτωνιατῶν ἐθοιω- 

μιαἰζετορὶ Ἔ.: Ελένζω γξάφονι γυμνξο, γύμνας ἰδεῖν ἂς παρ » αὐζοις ἔπεμψαν παρϑε- 

γοῦς᾽ »(ακ. πολλ ὧν μεραῖ συλλογίσοιντι ᾿σεουέννχεν ἡ ἡ τέγη, τελῴον καλόν. ἰδ πάρες] κα! ((ι | 
καϑεύω ς ο λαῥῳ καλῶν (φι μάτων ἰδέας ὀξιτορᾷν, χαὶ τῆς ἐχείγων ψυχῆς ἀπορθίζεεθα!! ἢ 

χρή ον" καὶ τὸν τῆς ̓ πολυμαϑείας ἔρανον συλλέγονῇι, Οὐ φξιτηλοι γθόνῳ “δυυσονϑύζω εἰχϑνα β 

πυποιώ δον, αἰγοίνατον τέχνης καλλος, ἵγα πὲ οκδηλοῖς χαὶ γ(αφῴς Οἷς ἀκροωλϑμοις ὧχ- 

λογίας ἔχη τὸ μίμημα. ) 

ΟΜΗΡΟΣ. ᾿ 
Τῆς »δὺ Ομηεικῆς ποιήσεως τὶ μίαν ἐιννὰ τῷ σωματος μοῖραν; δι ὀχπύπωσαιτὸ 

σύμτϑμ,α λαῖδε ζῦλον ηθῶν πε τὴν οχφὺ παθὼν, μεγεῦοις » ἢ πῆς οἰκονομίας, κὴ ὑΤλλων 

ρετῶν πασῶν εἰς θληθὴ τί Ὡρα ύι μίμησιν ἡλλαγμκένων. ΣΙ ὀηνός, τὺ οἷς “ 

πλέον ἔχοισι, 2:6} ἡ μιιμκείαϑε. 
ὰ 
. 

ΣΆ ο δ 

Ἡσίοδὸς νδὺ "ὃ ἐφοϑύΐισεν ἡδογης,"ὁ ὁνοκκοἴτων λφότητος,ὼ σεευϑέσεως ἐμιμεδλοιξ. 

ἌΝ ΓΜ Ἀ ΧΊΘΙΣ: 

Αντίμοιηος ἢ ἀύτονίας, κα ἀὐγωνιοικῆς δαιχύτητος, ὁ τῷ σεονήδους τῆς δξαλλα γῆς. 

5 ΠΡΑΝΥ Α ΣΤ 
Πανύασις δὲ ς πε ἀμφοῖν ρεζᾷ ὡύεέίκατο, κὶ "ἡ ἀπ ώφρμεβῆς κατ᾿ αὐτὸ 

οἶκ9 ὁγομεία διήγεϊκεν. 

ΠΙΝΔΑ Ρ (ΘῈΣ: ! Ἷ 
Ζυλωτὸς δὲ ἢ ΠΙύνδωρος ὀνομάτων νὰ γουμιοΐτων εἵγεκαι., ὑμεεγαλοαρεπείασηα τόνε μὴν 

αἰξ οεσίας αὶ κατασκά, ἧς, ὃ δεουαζεεως ὃ πικρίας αν ἡδόνης" ὃ πυκρότητος ὃ συμμότητορ ' 

γνγωμολογίας χεὺ οὐεργείας, κα ον) μκοεἰισχκῶν, κ) ηοποιίας αὐξησεως αὶ δνώσεως, μαΐλιςαι δὲς 
Το εἰς (φφροστούξευ ἡ ἀὐσέξφαν κὰ μεγαλοωρέπειαν ηθῶν. ᾿ 

ΣΙΜΩ- 
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μὴ ἤν δὰ ΣῈΜΩΦΝΊΙΔΈΉΣ, 

᾿ Σιμιονίδου δὲ τὐδατήρᾳ πἰὼ εκ λογέὼ “ον ὀνομάτων, τῆς σεουϑέσεως πίων ἀκρίξφαν 

πρὸς ὥύτοις, καθ᾿ ὃ βελίων ἀὑεφίσκεται καὶ χὶ Πινδεοίρε,το οἰκτίζεαϑαι μή ἡ μκεγαλοιορεπῶς,δλλ, 

ὡφέχεινος, παϑηζικῶς. 

ΙΣΤΗΣΙΧΟΡῸΣ. 
» Ὅρᾳ δὲ χαὶ Σ τησί ον ἔνπε ζοις ἑκα έρα ΤΥ ππερέρνιδύων. πλεονεκτήμασι καζρ- 

᾿ ἰου ὅτα »Ξμάω δλλὰ κα χ) ὧν ἐκεῆοι λείπτουται, χρατοιῦται" λέγω: 5 τῆς μεγαλο᾿ωρεπτείας υ 

Ὡς Μὲ  τουεσὰ ποραγμάτων, οὖν οἷς (( ηϑη ὁ ζῷ αἰξιωμαζο τα οσω-πων ἐτήρηχεν. 

Ααὐὐκα ΝΟ Σ. 

ν᾿ ἙΑλυάν δὲ σχόπει πὸ μεγαλοφυὲς ὁ βεκχὺ,ἃὶ ἡδὺ μ᾽ δφότηζος, ΕἪ δὲ αὶ Ὁ ζυ χηκοῖις 
πους, μΨ τ ᾳφννείας, ὅσον αὐτῆς μὴ τῇ Τϑζελόκτῳ “ἰ κεκακωται" ὼ τσθ9 ἁπαντων τὸ ζ' πο- 

αἰθικῶν πραγμάτων χε. Ἰτολλαχού: γριῶ τὸ ὁ μεξζονίις εἰ ἰπὐξείλοι, ῥντορικδὼ δὼ ἀὕροιτο- 

δλλ ἐπεὶ μὴ πλτων χα οϑς ον τῳ παρϑντι μεμνῆεθαι. τὸ τὸ δὲ Ὁ ὀξαιρότων, ἱκανὸν ὅ61. 

. Ἄ Ι Σ ΧΎΛΘΙΣΣ ὍΩ͂Ν 

“Ὃ σι ὄχ Αἰαχύλος, αὐεῦτος κα ἡ τὴς κμεγαιλοωρεπείας ἐχόνδυος,ὶ ἠθῶν ἡ παθῶν το. ἍΤ 
ποὺ εἰδὼς, χὺ τῇ 7 πο χὴ τῇ κύρίᾳ λέξ φζεφερόντως χεχρσμμημαδύος" πολλαχοῦ δὲκ Ὁ αὐτὸς 

' γμεεῶρχϑο κα Ὁ ποιητὴς ἰδίων ὀγοικατοων χὰ πραγμάτων Εὐεκπίδὸυ δὲ κ χὺ Σοφοχλ έοις κὶ χἡ ποικέ- 

λώτερος ταὶς τυ κσδοσώπων ἐπειφανγωγοῖς. 

ν ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. 

τὴ Σοφοκλῆς δὲ οὐ ζς παλασι διήνείκε, τὸ τὴν ασευσώπων αΞίωκα τηρεῖ. Εὐειπίδης δύ 
γε τὸ ὅλον ὀόνλορὶ " πςη εχὸς τῳ βίῳ τω νι Ἢ ἡρέσεν νδϑαν τὸ φρέπον αὐτὸν ̓ ) χϑσχαίον πολλα- 

οὐ διέφυγε. καὶ Ὁ ὀχὶ (ᾷ “ψνικὰ κὰ χ) νῷ ἡ Τὴν ασροσωητων ἢ δ καὶ Ὁ παδη, καϑούτν Σ᾿ οφο- 

ουδενκιτώρθωσεν εἰ δεῖι α' ἀσεμϑον τ ὁ αἴαιδρον ὑζαπεινὸν, σφόδρά ἰδεῖν ὅπηγ αὐτὸν ἡκριξωκότα, 

ὺ Σοφοκλῆς κρ 5 ἐπερκῆὸς εἰ ον ζς λϑγθισνδονν αὐαίχαϊος" ὁ ὁ δὲ Εὐριπίδης, πολιὶ ο οὐ ταῖς βῆτο- 

ρ, ραχαὶς εἰσαιγωγοῦς. ὦ 0 δ αϑὺ, ποινίιχοὸς ὅξην εν Οἱς ὁ ὀγόμαισιρὸ πολλάκις ἐκ πολλοῦ τῷ μεογέλοις 

εἰς διαίκενον χομιπον οἰ πίπήων, δῇ εἰς ἰδιωϊρεζοὺ πλυτάπασι (απεινότηζᾳ κατέρχεται" ὁ δὲ Εὐ. 

συμ πίδης, ὅτε ὑψηλός ὅν, ὅτε μέζω λιτὸς, λὰ χεχρᾳ δύῃ τῇ τῆς λέξεως μιεσότηϊι κέγενται 
Ὑ δὲ κωμῳδῶν. μιμεῖται Ως λείας φρεζᾳ ἃ ἁπασας" εἰσὶ ἡ γὸ καὶ Η οἷ; γοήμκασι καϑαφοὶ κὸ 2. 

Ῥής ἡ βεοιχεῖς ὦ μμιεγαλοιωρεπτεῖς χαὶ διήνοὶ κα ἡϑικοί. Μεναδδε ὃ νὰ τὸ ὁ το ουλειχϑν )φωρη ἐογ. 

[ΠΈΡΙ ΤΟΝ ἸΣΤΟΚΥ 
ἩΡΟῸ ΔΟΤῸ Σ αὶ ὁ ΟΥ̓ΚΎ ΧΊΔΗΣ, 

᾿ ΤΩΝ μϑύτι συγίξαφέων᾽ Ἡρόδοτος »ϑὺ ὀξείργαφαι Ω βέλζων,τὸ΄ ̓αφαγμαζοὰν 
διὰ: ὃ ς᾽ "πῶΐδὲ δὲ λεκίικῶ ποτε ευϑὺ πϑεονεκὶ Θεκωδιδεης, ποτὲ δὲ ἔμπαλιν" ἔς; σὲ οὖν οἷς δξισοιωῦ- 

τῇ ἡ αϑὺ ἀχριξείᾳ τῆν ὀνομάτων, οὐ οἷς οἷς ἑκάτεροι κξοήρξευται Ὧ|“. λθγριο,δἰποσώζοισι 

ΙΝ 
π.. 

ΤᾺ 
ὦ 

χω τομιόν 651 τὰ Θεκυδίδη, ΠῪΞ ογανργὲς παρ ἀμφοτέροις. ον» εδύτοι Οἱς ἠθικοῖς 

χραίεῖ Ἡοφδοῦος, « οὖ δὲ ΟΙς παϑιιοϊρε ο Θεκυδίδην. παλιν καλλιλογέα ἡ μεγαιλορε-- 

: πεία. Δ[ αι φέφοισιν συ ον δλλήλων, δλλ ἑκάτεροι Οὐύτων τεὺ Υ̓Ρ Ὀιωύτων τὐρετόθχρα 

; πῷσι. βώμῃ δὲ ἡ ὸ ἰού τὸ τόνῳ χαὶ ἡ τω ἰξεηῷ καὶ »ἡ πολυογηκϑίίςω παρηυδοχίκκησε ἀν ν μὶ 
᾿ς δης' ἡδονὴ δὲ ὁ πείθοι "αὐ δέδι το ἐφελὲ αὐτοφυᾷ αθασανίζω, καχρῷ διενείκόνται τὸ Χ1}} 
οἢ 

ἂς - 

ἢ Ἐλῆντον ἀδοισκουϑιυ" χαὴ (τ ὉΠ ΜΝ ν π πον, ποραγμαλείαν τὼ “ὐδοσωποποιΐαν κάλλον 

ΦΙΛΙΣΤΟΣκΧΑΞΕΝΟΦΩΝ,. 

᾿ Φιλίζου δὲ ἡ Ξενοφώντος, ὁ »ϑὺ Ξενοφεωΐν Ἡροδότου ᾧυλωτὴς ἐλύοτο κατα πε ὩΣ 

Αἤείαν. Ἴωρϑυ Ἐχτῶις ῥαγώδους Οὔκ ἐπειδὴ μὴ πσρϑθήκει πᾶσι ζοις ποιηταῖς οὐτυϊχαγῳ, 

37 

38 

Ν ἤδγγον: “ τῆς δὲ (αφννείας αἰαμιφισφητήτως" Ηφρδύτῳ Ὁ κατόρθωμα δέδοται. χαὶ το δ ὦ 

29 



409 

41 

᾿ Ι 

νγὃ ΔΙΟΝΥΣ. ΑΔΥΚΒΙΧΓΑ Σ ΕΩ͂Σ Ι 
ποξαγμαϊιαὶ ρεζς ὁ ς οἰκνομειχαιξ, ἡ Τὰς ἡλικαξ, τὰν “αι λεκθυκῶν, πῇ μϑὺ ὅμοιος, πὴ 

δὲ ἐδλαῆων. ἐλεκτιχὸς κδὺ δὰ χ) καϑειρθ9 Οἵςο ὀνόμασι "ὦ ὁ (ἀφὴςὶ χ) οὐγαργῆσ, ὦ χτὶ ἰοὺ ἐμύϑοι ̓ 

σιν ἡδὲς ὦ ἀὔγδρις΄ ὡς τὴ ἡ πλόφον ἐχείνσ᾽ ̓  ὕψοις δὲ μεγαλφῳρεπείας καϑόλε τῷ ἰσοριχο 

[πραγμαΐος] Οἕκ ἐπέτυχεν" δλ σσοὶὲ τ «ρέποντος Ος ασεϑσώποις πολλάκις ἐσοχάσατο, ἣ 

«ὐϑ ἐἰδεὶς λὐδράσιν ἰδιώταις ὦ βαρβαφοιεέ ἐσ ὅτε λοορὲς Φιλοσύφες, λέξᾳ ἀν λόγϑιςς 
τὡρεπείσῃ μάλλονῇ ̓φραϊιωτιχοῖσ κατορθω κασι. ΦΙΛΙ " ΤΟΣ δ, μῳμητης 91 Θὅκι 

δὸυ ἔξω τῷ ἡϑοις" τὸ υϑὲ ἡ ἐλάύκρονὶ ἡ Φεονήμαιτος μεφον ̓αϑτοῦ, γε πάλίοον τῇ τῆς τυροί-. 

γῶν ὼ Ἄλλων πλεονεξίας. ἐζιλωχεῦ 5. χοϑζτον μϑὺ τὸ δ τζω - “ὑτύλεσιν ἀτελῇ καταλιπεῖν, τὸν ας 

τὸν ἐχείνῳ (ςπον' ἐμά ὀηλὰ, ὦ τί ἀταξίαν αὐτε τὴς οἰκονομίας ἴα ἡ δεςπαφοικολείϑητον ἶω 

ποφαγμαϑείαν τῇ ἡ συϊχύσά 5} εἰρημδύων πεποίηκε. “Ὁ ὃ ἐλέξεωςτὸ τὸ λϑν Ὑλωοσημμαιχὸν κα Ὁ τε 

Θάερ.ϑν Οὔ ἐζήλωχε Θεκυδίδουτ Ἢ Ἢ ̓φρο[γύλον κα ε πυκνὸν χ) ὁ ἀὕτονον εἰὐγαγώνιον, πθιύυ ἀκ 

(αΐς ἀπεμαξατο. - ἐμάς ὁμοίως Τ καλλιλογίαν ἡ τω σεμμγότηται ἡ τίω ἀφϑυ. »τἶνς τϑο- 

μημφίτων, δ᾽ τα  βαρηὶ τὰ παϑν ὦ Οις ομαϊισμοις. μικρϑς δὲ ὅ61 καὶ ο Ὅτῳ : τμεδὴ πῶς 

ἐκφροίσεσιν τοι τόπων, ἢ ᾿ γαυμιουχεών, ἢ πεζωώ τἰϑαταξεων, ἢ ἥ οἰκισμα πόλε; ν. σα εξ ὁ λόφος, 

τω μεγέος Ὁ ᾿ππξαγματος ἀξισούται, στεσετὸς νϑύτοι, ΚΟΥ 7 ̓ ἑρμάμνείαν, ““«. 

ζις ὀληϑεις αἰγώνας ὠφελιμώτερος. ᾿ 

ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ. 

Θεόπομπος 5 ὃ Χίος οσῶτον κϑὺ οὐ τω ασεοελέοϑαι Ὀιαύτις νοίαιηυπεϑέσρ, 

ἀΐξιος ᾧλε μῷ δὲ »οἰκονομείας. ἔχ δἷὲ σίμυ τὸ ὺ ἀὐὐ δακολούϑητοικὶ χ) (σφὲςν ῃ γθαφη. ἔτι 3 ὃ τὴς 

ποικιλίας τὴς οὖν ζοῖς τὐξαγμάσιν ἐμάς δὰ νὰ ἡ τῆς ἐφ᾽ ἐκάοις παρῥησία' ὺ μδὺ οὐοὲ τῷ 
ΧΟ Ῥπορῥῆτοις ΤῊ λυονδμωνὴ ῃ λεχϑέντων αἸτίας ἐϊκρύψαοϑαι, φογασοιοϑιι σὲ ἀκριξαΐς τῆι τὴς 

ἕ εἰπόντων ἢ πεποιηχότων γνώμης. τὸ ὁ λοαζικὸν αὐτατῳ Ἰσοκφαὔικῷ ἰδαπλύήσιον, πλζω 

ὅσον μικρόν 661 τὰ ἡ σφόδρα ἀὔτονον, τὰ τὰ δὶ ὀιλα ὁμοία, ἡ Ἰλέζις. καὶ χ) γὸ χοινὴη (φῆ, κὶ Ὀμεγαῖῆθι 

«ρεπῆς, ἣ σεμ".καὴ 1 πομιπεχὴ, σεευλεσεωφΊετυχυκία τῇ τῆς «σφὸς ἡδονζωύ. πονγ 9: δὲ κ 1 ἊΣ 

“ἃς Τὴ φωννέντων ἡ συύϊκροεσις" τ χατ' ̓  λιτήδάυ κα. μδὲ αἱ κυκλιιχαὶ πδζοδὸι κ ὁμοιοδεῖς Ι 

τῆν. ᾿χυμαϊισμαῖ. δι μΩσΊς δὲ χα ὃ ὃ καλισα, οντὸς πρακθροης, κε, ᾳ; τὴν: πα ρέκρασεων. Ι 

ἐπειφαγωγας. χα ἡϑῶ ψυγεύεῖ ἔνιοι χαὶ ἀχαίρως λέγονται" καϑοί εἷρ τὰ πύϑὰ τὸν ὧν Μαχεδὸ " Ὕ} 

Σ φλάυον ἱσορνδεντα,χα τὰ πὐξὰ τὸν δράχονζᾳ τὸ τὸν ττσοϑς τῇ ἡ τοοὶρ ναυμκφχοοῦται. ν᾿ 

ὙΠ ρα ον 1 ΟΣ. ΟΦ ΩΝ; 

Τῶν Φιλοσύ Φων σ᾽ ἀϑαγνωςέον ἴοις πε Πυϑειορριχοις, τῆς σεμνότητος ἡ ὅ ηθῶν ὦ ἢ ὺ ̓  
γμάτων εἵγεχεν" Ὁ μζωὺ ὀηλὰ χαὶ τῆς ἀπαγίελίας. μεγαλοαρεπεῖς γὸ τῇ λέξᾳ αὶ ποινῆρί (α 

σὲ “ἰ ϑαλείποισι πίω (ᾳ φδεύφαν, ὀνκὰ κεχρῳμϑμη τῇ ὀζᾳ λόκτῳ γεώϑωοι. μμηπέο δ 

μάλιςα Ξειοφαϊζαὶ ὦ Πλατωνα, τῆν τε ἡβῶν χάφιν, χαὶ τῆς ἡδονῆς χὺ τῆς μεγαιλοφρεπείας, 

τὐϑαληπῆέον δὲ χαὶ Αεισοτέλη εἰς μμέμιησιν τῆς τε πύδὲ τίου ἐρμδωυείαν ὁ διῴνότητος χαὶ τῆσί(ά- 

φξδυείας, χαὶ τῷ ἡδὲος χαὶ ἡ πολυμιαϑοῖξ. πϑτο ὙΝΡ ὅς: καλιςα τἰϑὰ τὸ  ὀυδρὸς λαζᾧνφ ἤ ο- “". 

ψμώμμελαι δ᾽ εἰτεῖχαὶ ὗς μα ϑυταῖς οὐτυχαναν, νεῖ ἐλαίῆονος ὃ ὅσι «σουδοῆς αὐξίοι. ἵ 

Ἐπειδὴ ζίμω τὰ αὐξὶ τὴν. ὀλγων ἀὐαγνωσμαΐτων ̓ δε]γὴ ἡκῶν χεφαλαιωδῶς ἀπρααν ἢ. 

ῥέον λοιπὸν καὶ ὃ ΤΣ τὐυρητοοικῶν ὄξηγε ἐκαίςου λαίῴν. ὃ δ δὴ χοὺ μῶλλον ἡμῶν λραίκαῖον. 

ὑπ 1 ΤΟΝ ΡΗΤΌΡΩΝ,} β τ 
ἌΣ ΑΣ; 

Ο Λιεσιαχὸς λϑοος σθϑς τὸ χρήσιμον χαὶ ἀμαίχαγον δαὶν αὐταίρκης » καὶ τὸ «
δ αὐνγμ. ὶ 

εν ὀκπεφάυγὼς, [πϑρὺ δὲ ὅτος χαὶ φενὸφ; ΧΦ τίωυ ἀπα ελίαν, ετί δὲ] τ κομιψὸς χαὶ ἕω, ἰ 

χ) ὁ τὴν ἀπ ιχισμῶν 4 γϑρις: ὁμάς σεευεχῶς αὐζητιχὸς, ́ πλζὸὺ τῷ 5 σχοποῦ λεληότως ἔλιτυ!- 

χάνων, μ ̓χεχραρῆρης Ἰης χτ' τί γάφαν ἡδονῆς᾽ ὡς Δλὐαγενωσχόμδνον αδὺ ̓ ὅχ ὅλον νομίζο- 

οϑαι, χαλεπὸν δὲ ἀ)οισκεοϑαι ᾧ ζηλοιώῶ πειρωυϑύοι. μάλιςα δὲ ζῳ Γἀ κῖρός οὐ ταῖς διητ 

γήσεσιν. ἰανότητι ὙΣΡ Ἰῆς φρᾳσεως ἀφ χα ᾿ ἀπηκοιξωμϑύζω εξ Εηθίσι τ΄ τ ν΄ “οξαγμάτων ͵ 

2 

ἔκϑεσιν. ΙΣ ΟΣ: " 
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Ἢ ΣΙ ΘΚ ΡΣ 

Ὃ δὲ΄ Ισοχρ αἰιυιϑοιχομψαεύεται δ, ἀλλὰ μζτ σεμνότητος, χαὶ πϑωηγυδικώτερϑς ὅς 
᾿μάλλονη δϑιχανικώπερφο. ἔχ δὲ τὸν χόσγκον μα ὠεργείας, χαὶ πομιπειχός 651 ΠΟΧΙ αϑὸυςχο(ἷ ὼ 

χορσίμου" οὐ μιζιὸ αἰγωνιςῖχθ ς᾽ αἰξεγοάφων δὲ τίου ἐπα γίελίαν ταῖς τβεόδοις, ἡ ὅλως μεσὸ- 

τηΐῳ (φφοονίζων λιποτηίι - δὲ λιτὸν ὄξαιρω μ᾿ χαὶ αὐτο ̓κάλιςα ᾧΦυλωΐεον πίω τε τῖν ὁ γομιαί- 

των σεως χφαν,ὁ Ὁ τῆς ὅλης ἰδέας ἐλχεδ'φκῆιχον. , 
᾿ να ΚιθΘριθ Σς 

Ὁ δὲ Δ υχφύρηρος, ἔς; διαπϑωτὸς αὐξυτιχϑς,ὸ ΄διηρηνδώος, σεμδς, ἡ ὅλος κατηγϑεα- 

τς, φιλαλήϑης,ὁ παρρησιαςίχϑς. αὶ μιυὺ ἀφεῖος, σε ἡδὲς, δον ὀμϑαΐζαγος. ζύτου χεολῷ- 
λοιώ μϑίλιςα ζκ δ γωσές. 

ον - ααὩπ''Π....τ'ΠΠπ π),’  του - ᾳιςο-ς-- 

ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ. 

Ὁ 8ὲ Δημοοϑενικὸς, ἀτονος τῇ φεοίσά, κεχραυϑύος ζῖς ἤϑησι, ὃ λέξεως εἶχ, λογῆκεχο- 
πληυδυος" καὶ χξωώνϑυος ζᾳξζ τῇ χτ' τὸ συμφέρον, καὶ Ἢ σεμαγοί τἰωὼ χϑριν ἔχων,ὶ στενεχης' 

ἰξ μ(ύλιςα δικοί φ-οὶ καί έγονται. } 
ἌΣ ΧΎΝΕΙ 

ὋὉ δὲ Αἰοάνης,ατονώτερος νϑὲ τῷ Δημοιϑένους, οὐ δὲ τῇ ἢ λέξεων οὐκ λογῇ πομπιχὸς 
κα ἢ διφνος ἡ ὦ πόώυ υϑὺ ἔνεχνος, τῇ ὃ πο θα ὃ φύσεως ἀὐχερεία κεχορηγη »ϑιύος "ὁ σφόδρα, 
γαργὴς Ἀ. βαρις,ὼ αὐξηλιχὸς κὰ πικχρος. ἡδὲς ᾿ϑὺ αὐτῦϑεν οντυχόντι, σφοδρὸς 5, ἐϊξεταοϑείς. 

ΠΕ ΒΗ ΜΕΙΟΣΙ 

Ὁ δὲ Ὑκπίξέδης, ἀὔςοχος μϑὺ, «σάνιον σ᾽, αὐνξζνηικός" ἡ τῇ δ τὴς φραᾳσεως 'χαΐζαᾳ- 

κά Λεσίαν αἰπὐρηρκὼς, τῇ δὲ τῆς πουβργία. πϑμᾷς. ἔτι δὲ τῷ κρινουδέᾳ ϑζκαπόμωτος 
γεται»»ὦ ταῖς ἀϑαΐχαις τῷ πράγματος πέφυκε, ὼ στευέσᾳ πολλῇ κεηϑρήγητοι ὁ γδρίτος με- 

)ς 667" καὶ δοκῶν ἁπλοῖς, οὐκ ἀπήλλακται διάνότητος. τώτου ζυλωΐέον μάλιςα ΤῊ διηγήσεων 
ἡ λεπῆον ὦ συμιμέβον,ετι δὲ ὡς ἐφόδὸις,, χὶ ( ποάγμαΐζο βαδιξι. Καὶ μοι κὰ τ ρη- 
ων ὅτοι" χεγο φαιχ]ν ισχκένοι, νὰ δεδι4γμένοι γος ρετῆς ἐπειλημμένος ΄ εἰς ὠφέλφαν λυ" 
ντυΐγανόντων ᾿ αὐτὸς στευφςφέρ4. ζύτο δὲ ἕνεκα, ΤΣ Τὰν πεοφρημδίων ἀπόποων ἰδέας 
εξηλϑον, ΝΣ. δεδεῖχθαι τὸν ἴὅ9πον Ὁ χιμελῶς Δύαγνώσεως, ἐδ ἧς αἰσαρξῳ τὸ παῤ ἐκεί- 
ἐς κα τορθείυδυον ΄ αἱρευθυζω, μήτε παρέργως ζοῖς παλαιοῖς οὐ τυίχόμαν, [μήτε λεληθότως 
ξὸ ὠφέλφαν πσροεγινονϑμέω αἰδονϑρφν,] δλλ᾿ ἐχεφημόνως, ὀήνως 7ε ἡ χοσμήσᾳν μέλλοισι 
Ψ λόν»» ζις ρὰ πϑώτων πλεονεκτή μασιν" ὡ ὺ κατ᾿ αὐζῷ μδὺ οἰκεία φίσφΊέρπει, εἰ δὲ ΡΣ 
τοι ϑείη ΔΙ ἀ έχνης εἰς ἐνὸς τύπον λογιχϑέ σώματος, βελίίων [- ] Φρϑσις τῇ μίξᾳ γίνεται. 

ΕΕΙΕΝΆΤΟΝ 5. ΘἸΤΈΡΗΑΝΥ 9 
θ κω 5. 

Ἢ Ν 1Υ̓͂ 5 {τὲ σρηογς ἐα μα ἠὶς ἀρροίεὶ ἐε Κγϊριογίφμς (ὐκεῖς εἷο- 
ΝΑ σία, πο τοίαεογοι, ἰρέξον, ἰσοιρι πάρ α ἰ(μρ}} [Π] ρι, εἰδὶ ἱπάϊοαμ, 

Σ ᾿ ἤλμηὶ φημι [παῖο{{6 οτερ αἴϊος ἰἰδγος, εἴε 1)]Ἰομγ [1 [Ιαἰϊοαγπα οὶ 
“7,0 ὀχοριρίαγια ἙΟΜΠΗΙΓΘΥΘΉῚ [6 ἀγ16 γβοίογίοά, μα βαρ η Παίς 

᾿ῥιῥἑϊοι νοεῖς οχίαπι, ἰάηπο οὐ ἀπο "160 {πεἰρ(αοογο»: θη άη- 
᾿ εἰοὔρ ἴῃ γηάημδ ΠΑ ὍΜΙΗ, ἐπ 7005 64. 40 ΜΊΑ ΧΊ16 γορεγία ἀο:- 
Ο ἐγαῥαρΊ, [δ ἰγες ἀο [Ὀγἰρεουῖδης ΟΥαεῖς εἰορία ἱπποηῖ, ΟἸΪ ΓαΡΙ6Ή οχορΙρίαγὶ βημῷ 
ΟΠ ρὶ ἀεγοσαγο υοἶϊε, []ολγ[ο ῥας «αογϊϑοπάα ποράης, [αοαιην σοΥτῸ πεςε[ε εὐ 
δ ἰομῖης 616, πὶ αὖ ἐο ἀοςοβοΥ] τ ΖΗμΉΜΙ Θαά θη ῥὶς ἐο νεμίτς Κυιφιονιῥις ἐϊέία γέρε- 

ἌΓΗΥ, φῆ αἰϊδὶ Ἰ,ν: ἰρίαρε [)ιοηγ [πρρρ τπμίϊεριμε {{π πίον ρας αἤφηὸ ἐἰϊα ἀἰουῖ- 
᾿ ἤρη, ἈΠ ποι πα ῥὶς δγομῖτεν ῬεηΠτίισμηγην, βέία 1ἰἰς τγαξξοπεμν. Γεγμρι οι ἴπ-: 
ας μὲ απεθον, Ο κεληε βαημι ργοζεϊο, χὶ χεαρηρίαγίρνα αἰϊα ε ἰἰδγὶς ΟΙοΡΎ [Π ἰΏ 

{ 
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τ: ΔῈ ὈΣΝΑΥΙΣΙ ΣΑ͂ ΛΈΚΑ ΤΑ ΣῈ Ω͂ Σ 
{μας Τ᾿ [Πεμεοπε: ΠΣ ΟΣ ΣΧ ΖΙΣ φηϊδμς γιοάο, πο. 

γηῖπο ρρτεΈο. ΡΊῸ [μἰφτυτίτητ: ριοίο φἰάϊο ογϑο Ῥατδησ, ["άποη 616 ἀεείαγαι.. 
δεά ημρὶ αἰϊομϑὶ οεῖαηιυεγύηηι ἐφ υοΥῦο ἐχργ [6 υἱάρατην,, υετὶμ (2; υογϑα Ρῖς ἡ 
ααἰουίδονο, (σ᾽ ἱπιον [6 σοη[ΕΥγ ορογαργοΓμερε ρμταμῖ : Γι Οἱ αἰτοῦ αἰτεγὶ ἱμοθηι «“- 
Ὅγάτ, ΓΗ οἵ αῦι οἱ Ἰμτοἰ ρας, συ άοα μας, ΠΟΥ ΧΩΣ [π, ποη Ραπτομαὶ αμογὶς 

ἐ[}; μιά ὃ Βαῤὶμς εἰμ ἱπάτοίηι ζσ' ΓΕ [Πηιοη μῦν [ἐφιεὶ, ταγρο [ρὶ ποη ῥ ΑΜ. ᾿ 
Ργίρημηι ἐγρουογέα [ποϊοης ἀο Ε]ονιόγο [)]οηγ [μὲ {1τα οπῖρι ἐπι ἀρροίαθο). 

ἐπῖογ σατο [ας αἰξ,χοὴ λοίξε ζηλονηθῶν τε ΤῊ ἐκεῖ ἡ παθῶν. Γαὶης [[ς, ΑἸ οέξις 4υΐ-, 
ἄσπινε ] η|05 Πγτο5, ν οἱ ΠῸς σοποίτατοβ, ΠΕ ΠΟ τὶς ταπ πη οέξι5, 4 ποη πος 
[πα ροτείξατε ππης ἀπτῆοσοπι Πα ας ἔατοατιιν. ͵ 

1)ε ΠΙεβοάο. 

ὨΙΟΝΎΥΘΒΙ1γΥ95: Ἡσίοδος “ϑὺ γὸ ἐφρϑνέισεν ἡδὸγὴς, ὃ ὀνομκαἴτων λφοτητος,»ὶ στευϑέ- 

σεως ἐμμελοιξ. ς 

ΕΑΒΙΥ͂ 5, Μάρῃδα; ραΓ5 οἰ Π51ῃ ΠΟΠΊΏΙδι15 ΟΠ Οσσιρατα ; ταηγθη γεΐοςος 
εἰτοα ρίασορτα ἰρητοητία, ἰϑηΐταβη, γοθΟγΕΠῈ ὃς σοΠηροίπτΙοηΪς ργο ρα }}15,. 

' [0)6...“2ΖπεϊριαοΡο. 

ὈΙΟΝΎΥΘΙΥ5, Αντίμαηος δὲ ἀὐτονίας κυ οἰγωγιςγκῆς Φαχύτητος 3 "ἡ τῷ στενήθους “ἃ 

ὀϊξαλλαγῆς. 

ἘΑΛΒΙΥ 5, Οοπτία ἴῃ Απεπιαοίο ν]5 ὃζ ΘΊΔΙΠΙτΑ5., ὃς ΠΉΪΠΠῊς γυίσατε 
ο]οαπεπαὶ σεηιι5, Παδεςἰαάςη1. 

1)6 Ῥαηγαῇ. ; 

ὈΙΟΝΎΒ1Υ 5,Παωνύασις δὲ 6 τε ἀμφοῖν ρετὰς ζεεϊκουτο,ὸ αὐτλυταναγμα: 
1εία κ᾿ τῇ κατ᾿ αὐτὸν οἰκονομία διήνείκεν. ' 

ἙΑΒιν 5, Ραηγαίτη εχ ντίος, ΠΙΪΧτΙΙΠῚ Ρὕταητ, 'η οἸοιθηάο ὩΘ.ΓΙΐΩς 

ΣΙ ΌΑΓΟ Ίγταῖτοδ : αἰταγιιπι τα πηοη αὐ ο0 πηατογία, αἰτογιπα ἀ ροποηάϊ γατίοης 
[ἀρετγατ, 

4) ΡΊμάσγο. : ᾿ 

ΠΙΟΝΎΥΞΙν “5, Ζηλωτὺς δὲ κἡ Πύνδαιρος ὀγομκοίτων ἡ γον μ(οὕτῶν εἵνεκα, ἡ μέγα: Ἶ 
Ἐς ἤν τἷς Ἀρήνα “Π} 

Δλοωρέπείας, Χ) τον 9Χ) «ὐϑιϑσιας, χ) κατασκάης, χ) ζ σ᾽. ἢ 

ἙΑΒΙΥ 5, ΝΝομεπΊνετο Γγγσοτιπη οηρε ΡΙΠἤατις ΡΠηςορς, ἰριπταθ, "" 
ΠΙΔΟΏΙ ΠΟΘ τΙ15,[Θπτοητι5, ἢ σατ15, θαυ ΠΠ γα ΓΟΙΊΙΠῚ γοΟΙοΓΙΠΊΖιῈ ςορίΔ. 

ος 7)εδιριοηίάο. 
ὈΙΟΝΎΘΙΥ 5, Σ μιϑνίδου δὲ οὐ ατηήρ4 τω εἰκλογάὼ Ὑ ὀνομάτων, “ὃ σεουδα- 

σεως τω ἀκρίξᾳ4αν. 

ἘΑΒΤΥ 5, 5 Πιοηϊάος5 τοηι5 ΔΙ 1, Θγπιοπς ργορτῖο, ὃς ἱποιηαΠτᾶζα 
πιφάδπι σοπηπηεη αὶ ροτείξ, “αἰ [)]οηγ[ἴε5, πσοϑς πότοις, καθ᾽ ὃ βελτίων ἀδ- ; 
δίσκεται χὴ ΠΙνδδίρϑ, τὸ οἰκτίζεοϑαι μὴ μεγαλοιωρεπῶς, δὰ ὡς ἐχεῖνος, παϑητικῶς. Γαῤίμς, 

Ῥγαοιριια ταπηθῃ ΟἴΠ15 1Π ΠΟΠΊΠΠΟΙΙΕΠ [4 ΓΠ ΘΓ ΔΓΙΟΠΟ ΨΊΓΓΙ5 ᾿ να Πυϊάαπηη πιο 

ΘἰΠΠ} ράγτο ΟΠΊΏΪθ 115 οἰ οΠ1 Οροτῖ5 αὐτἢοτίδιις ργαίογαητσ. 
1)ὲ δεοβοῥογο. ᾿ 

Ὀ ΙΟΝΎ5ΤΥ 8, Ὅεᾳ δὲ ὺ Σιτησίχορον ἐν τεΐίς ἑκατέρα ἕ πσδϑφρημϑμων πλε ̓ 

ογεκτή κασι Κα τορθοίουτα, Ὁ μυζου λα γκἡ ὧν ἐκεῖνοι λείπονται, χρ ατοιουτα" λέγω δὲ Ὁ “ἡ ἣ 

δλοωρεπείας τχὺ (ςΣ«ἰ αυοϑεσάς “πραγμάτων, οὖν οἷς τὰ γ.ϑη ἡ τὰ κοἰξιω καί τ σο»- “" 
σώπτων πετήρηχενγ. ᾿᾿ 

ΕΑΒῚΥ 8, δτοποβογιηι, {Ζιαπὶ Πτ ἱπσεηΐο να]ϊάμι5, πιατοτία: υοαας ' ̓ 
οἰϊξεηάπητ; πγαχίηγα ὑο}14 ἃς οἰ ΠΊΠλος ςαποητοπὶ ἀπςος, ἃς ορίοὶ σαγΠ Πῖ5, “το 
οποῖα ἰγτα {ΠπἸποητοηχ. Β οἀἀ{τ οηΐπη ροιοηίς ἴῃ ἀσοηο Πηχαὶ ἰοχιιοπάοᾳ, “ἢ 
ἀοθίτατη αἰρηίτατοπ,. δε 

Αμην ΠΡ ἢΙ 1] 

{", ᾿Πτἢ 
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1)6.. 4|(6ο. 

ὈΙΟΝΎΥΘΙΥ 5, Αλχαίε δὲ σχόπει Ὁ μεγαλοφυὲς καὶ βοαυχὺ ἡ ἡδὺ μ᾽ δφνότητος" 

ὅτι ἢ ὦ ζις σηκαΐισμους κα αφξωείας ὅσον αὐτῆς μὴ τῇ διαλέκτῳ τἱ κεχαίκωται" χαὶ ἴσο 9 

ὑπϑύτων Ὁ τὴν πολίϊικῶν ποραγμάτων ἦϑος. 

ΕΑΒ1Υ 5, Μαυΐτιμπι οτίαπι πουῖθιι5 σοηξοττ ἴῃ οἰοηποηο χαοσαςθτο- 
15, ὃς πηασηίῇςιι5, ὃς ἀΠΠσοῃ5. 

[)6 ΖΕ μβγίο. 

ΠΙοΟΝΥ Ξ1Υ 5,Ὁ σ᾽ οιοῦ Αἰσχύλος, τοσῶτος αὶ ὃ μεγαλοτωρεπείας ἐχόμϑρος, ὁ ἡθῶν 

) παθῶν τὸ τρέπον εἰδὼς, τῇ οπικὴ κὴ τῇ κυρία λέξᾳ ὀχζκφερόντως χεχοσχαηδμος, 

ΕΑΒῚΤΥ 5, Τγασαλαβ ρυϊηγι51Π]πσοηι Εἰς ἢν μια ργοταις, ΠΡ] ΠΠ15,8ς στὰ- 
ιἰ5, ὃς σταπ απ] αιι5, ἔπερε νίᾳ; αα νἱείιιη,. ᾿ 

1) δορῥοείο, ςσ' Εατιρίάο. 

ΘΙΟΝΎΞΙΥ5,Καὶ χε ὦ γυικὰ ἡ μέγα λοφυὴ ἢ: πσδοσωώπτων 3» ὦ παῦν, καϑοίαἷ» 

Ξοφοκλῆς, και τωρθωσεν" εἰ δὲ τί ἀσεμψον κυ λύανδρον χαὶ ζουπεινὸν, σφόδρα ἰδεῖν ὅξην αἰντὸν ἡχρι-- 

ὠχότα. χαὶ Σοφοκλῆς υϑὺ εὶ πόθ ῆος οὐ ζοῖς λόορις, ΔΑ, δραΐκαϊος" ὁ σ᾽, Εὐριπίδης, πολις ον 
“ες ΟΌΜΕ ΟΝ ΘΟ οὶ Ἀπ ΣΕ ΘΙ , 
τς ρητοθαζαις Εἰφαιγώτγοις. ὁ υϑι, ποινίρχος δεν οὐ ἴοις ογοίάϑισι, (σ᾽. 

τ᾿ ΕΛΒΤΥ͂ 5,ΠΠι|πη|60]46πῈ ποπιο πο ξατοαταγ ποςοῖς ο[ξ,115 υ! [8 δά ἀροη- 
{π| ςοπηράταητ, ντ]οσθηλἰοησς Εαπρί εηλίογο. ἸΝΑΠΊσιις ἰςἰδγπηοης, πο 
ἡππ τορτθμοπάμπιπτ, αι σταιῖταϑ ὃς σοι πγητι5 ὃς ἰοητ15 ΘΟΡΠΟΟ]᾽ς νἱΔοτιι 
{{δ|π|]τλίου, τπαρὶς ἀσσεάϊτ ογατοσῖο σοπει, 

ΕΘ. ΕΣ ἘΠΕ ΘΙ ΟΣ .9. 

1). Ηετοάοιο ςσ' ΤΡπογάϊάο. 
ΠΙΟΝΥ͂51ν5,Καὶ Φ μδὺ σέωυτομμόν 651 τὰ Θεκυδίδη, πὸ ογαργὲς παραμφοτέ- 

γις ον μϑύτοι ζις ἠθικοῖς κρ αἴεῖ Ἡ ρφδοτος, οὖν 5 ζοις παϑητίχοῖς ὁ Θεακυδίδης. Βακίο ρο[ ρω- 
ΩΣ ἰδ κ᾽ τόνῳ τὸ τω «ξ.ηῶ πολυογηκκαιτίφω παρηυδοχίμκησε Θυκυδίδης, ἡδονὴ ὃ. ἡ πει- 

ἔχαὶ ὙΣΡΙΤΙ ̓  τω ἀφελφαυτοφυφαξα(ανίςω, κακρῷ διενείκϑντο; τὸν Ε οόδὸότον 4. ίσχουϑυ. 

ΕΑΒιν 5, Πεηίαι, ὃς Ὀγοι]5, ὃς [πη ρεγπίξαης πὶ Τ᾽ πογ ἀἸ465: ἀπ|ςἰ5 ἃς 
ἱρά τάτς ἃς εδιήῃς Ηοτοάοεις: 1} οοποίτατίς, ἰς γος αΠοΙδιι5 πλο ογ: 6 
γποϊοηΐρις., Ὠἰς ἰἐγπιοηίθ5:1}}ε νὶ, Πῖς νοϊπρτατε. 1άρρι αἰϊδὶ ἐο Ε]ογοάοτο, Τὰ 
Ἰογοάοτο νοῖο σαπ οπλπία (ντ ἐρὸ αι! ξ (Θητίο ) ἰεμῖτοῦ ἤππης, τα πὴ τρία διώ- 
κῶς Παῦεῖ οαπιποιηαϊτατθ, γτ ατθῆτος οτία πη πιπλοτος σοπηρίεχα νἱάφατατ. 

ΠΡ ΗΟ. 

ΠΙΟΝΎ51ν 5, Φίλισος ἢ μρμητής 651 Θεκυδιδε. Θ μζιὺ διλὰ ἢ τί ἀταξίαν εὐτῷ 

'ξ οἰκονομίας ἢ δὲς ο΄ ϑριχολούϑητον τίου τ α΄ γμμαλείαν τῇ συξχύσᾳ “ν" εἰρηνϑῥων πεποίηκε. 
ἀπίο οὶ, ὁ μζωὺ ὁμοίως τί καλλιλογίαν χαὴ πἰωὼ σεμιγότηζο ἡ τς ἀφϑονίαν αν" οὐθυμη- 

᾿ χτων,  ζὶ βαῥη ἢ τὰ παιϑη ζιυς οηματίσμους Θυκυδιδὲ ἀπεμαίζατο" μικρὸς δὲ 651 χαὶ 

α πείνος κομιδὴ ταῖς οἰ Φροίσεσιν ἤτοι τόπων; (σ᾽. 

Π ἘΛΒΙΨ 5, ΡΠΠΗ ας Π06: ππούστιγ αὶ ταῦθα Δ ΠῚΠ15 σΟΠΟΙΙΠῚ Ὧν 
που Πι ΟχΙ πγαταγ, ἱπίτατου Τ᾽ Πα ογ α 15: ὃς ντ πγυίτο ᾿πβγηλίον, ἴτὰ αἰἰχαατο.- 

115 πο! ἀϊον, Ε]αδες ἀρ [λ᾽ομγ ται χποά ἀρμα Ὁ πίμεἠιαρεη ἀο[[ἀεγά5, ψηῖδης ἴῃ 
ὗμς Ρ ε ως Τ πον ά ἱηβγνεῖου, φμλῥης τοι ἱκοϊάϊογ: πάρι 4 το δα κολούϑητον ὅς 

᾿(φὲς σοηϊμη οἱξ [)]Ἰοηγ μη, γιῖης ορροηϊμν Ὁ δες οὐ θαι κολούϑητον. 

1)6 “«Χεμορέοητο. 

ΠΙΟΝύ51ν 5,Καϑαρὸς ζις ὀνόμασι ἢ (ᾳφὺς ἡ ογωργὺὴς» ὦ ΟῚ σειύϑασιν ἡδὲς ὦ 

[γ5ρι5 ὡς Χὸ πλῴον Ἡροδότου. 

Ἐλβινϑ, Οὐ ἐρὸ σοΠΊΠΊοΠΊΟΓΕΠῚ ΧἜΠΟρΠΟ τίς ]4π| ᾿πσαπάϊτατοπιίη- 
δοεϊαταπη, (οἱ αιιατη πα} αβοέγϊατίο ςοπίεαμῃ ροῆϊτ ἐ ντὶρία ἰγπιοηοπὶ Οτα- 
τε Πηχιῆς ν]ἀοαπτατ, 
᾿ ᾿ Βοηγίη Ηαἰςατπαίοι Τ ΟΠλι5 αἰτοτ. 8 

6ο 
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οΠπτάοςεγο, ]ιῶταβ ρογίςἐξιας, ΠΙΠ}} σμῖπα οἱξ Ἰηλῃς,η1}}}] ἀτος  ΠἸτιιπη:ρατο ταπγοπὶ 

4 ὉῈ ῬΕΙΟΙΝ. ΌΞῚΡΈΤ. 

1)6 ΤΡεορονιρο. 
ῬΙΟΝΎΙΥ 5, Τὸ λεκύιχὸν αὐτωῖ τῷ Ι(οχρ αὐρκῷ ποὐ θα πλήσιον, πὰ ξεὺ ὅσον μικρόν 

Ὅο] ὡ σφόδρα ἀὔτονον' ζᾳ σ᾽ ἄλλα ὁμοία, ἡ λέξις" χὺ γὸ χοινὴ, κὸ (ᾷ φυς. ' 

ΕΑΒΙῚΝ 8, ΤΠεοροπΊριι5 [5 ργοχίπημ5,ντπ ΠΗ οσία ργα ἀ! ξἘ]5 ΤΙ ΠΟσ, ἴτας 
ΟΓάΆτΟΙΙ ΠγαρῚς ΠΠῚΠ 5. ἦα 

ΘΕ  ΡΗΙΓῸΟ ΘΟ ΡΈΕΙ 5: 

ΒΊΟΝ 5ιν5,7)ε. ΑἸ βοεείδ: Παραληπῆέον ὃ Αδιςυτέλη εἰς μιίμεησιν τὴς τε 

πῦξοὶ πίω ἑρμιδινείαν δνότητος ὸ τῆς (α φδυείας καὶ τῷ ἡδέος ἢ πολυμαϑοιξ᾽ τῶτο ΣΡ 681 μά- ᾿ 

λιζα πο ρα τῷ δυδρὸς λοιίψν. Ἢ] 
οἰ ἙΑΒιν ΟΠ ΑΠΙ οτος ΠΡ μποπη ἀπιδῖτο (οἱεητία γογιπγ, ΔῈ (Οπρτουαπη τος 

“ορία,αῃ εἰοααεηαὶ (παυϊταῖο, απ ̓ΠΠΘΠΓΙΟΠΠΠῚ ΔΟΙΠΟ, 4 γαγίοτατε ΟρΕΓΆΠῚ, 

οἰαογοτα ράτομ. ΡῚ ΑὙΤῸ ΝῚ ἀμέρηη ἐγ δπῖν Βαῤίμσ φηοα Γ)Ἰοηγ [κα Γγεἰγασογϊοὶρ 
ἴῃ φόπεγε. αἱξ ΘΗ]: ΘΗ 616 ρυαεςϊριπιπα ρ᾿Π]οίΟρμόγμπη ἀσιιηγίπε ἀϊΠογοπαΐ, ἃς, 
οἰοσαοπάϊ ἔβουίτατε ἀϊπιπα αυαάδηι ὃς ΗΠ Οπτοτῖςα. πλατιιπὴ ΘὨΪ πη, ἰηφπῖ αρτας 
Ρτοίδτη οτατί ἢ 6Π1, ὃς πατη ρεάοίέγεπι αταοὶ γοσδης, ἱπγρῖτ, Γ)]ο»γ{{π6 ἀμέθηι, 
ἀο Ργεβαρονοῖς ἰοηποης, μεγα λοιορεπεῖς γὸ τῇ λέξᾳ ἡ ποινϊικοί. δεαι νι ἀααἰι, μειμεντέον δα 
μάλιςα Ξξενοφώντα αὶ Πλάτωνα, λυ τε ἡθων γδριν κἡ τῆς ἡδὸγῆς τὴ τῆς μεγαλορεπείαφξ ς 

ΘῈ ΘΚ ΘΙ Βον 5. ᾿ 

ΌΙΟΝΎΥΞΙΨΥ 5. 1)6 {γ [4 : Ὁ Λισιαχὸς λθοος πατὸς Ὁ γρήσιμον αὐα [χα ὁν 64Ἴν. 

αὐτάρκης, ὃ Ὁ ϑὺ αὐ μηθϑν οχπεφάγῶς, θυ 5 ὧτέ χὰ ςεγὸς κτ' τίου ἀπαγγελίαν ἔτι 5 καὶ: 

χομος ἡ ὀλη, δὴ» ἢ αὐ ἀπικισγκαῖν ἀ 5 ᾳρκς; ὁ μάιὺ στευεγῶς αὐξητικός. ᾿ 

ΕΑΒΙΨ 5, 4ΗΠ7) ἐο 1λοριο  ἑνοπο, “ΖΦ ΚΡῖπο , (ν" Γγρενάο 1αγιυογα Περι, 

Ηἰς, παι; ατατε Τγίπας ἡταϊου, αι 11}15 ατα εἰοσαηβ,ὃς αιτὸ Ἀ1Π1},Π Ὁτατο [τὶς ὺ » 126 Υ 4 εες δ] ) 

ἔοητί, πὶ τηᾶσῃο ἤπιπη]ηἱ ργορίοσ. [άρηι «ἰδὲ ἐδ ἐοάονι, ἸΝατν πος, Πα ἴῃ. 
Τιγίπα ἀϊσοη αἱ τοχτιιπη τοπτιο ἀτός γασιπη [του δ 115 ΠῸ ΠῚ ΘΓ 5 ΠΟΥΓΙ ΤΙ ΡΟ ΠΑ αΠῚ, 
ογαζ, Ῥεγ  {ΠΠ τ οΪπῈ ογατίαπι, μα ἰῃ 60 ΠΊΑΧ μα οἰ δ, {Πρ ]ςἰς τα; Ἰημαβεξ2- 
τὶ ςοϊοτβ : ρογα ας Πάςηὶ αιοα,. 

; [)6 Πεγαῖε. ὶ 
Ὀτονύϑιν 5, Ὁ δὲ Ι(χρατικὸς λόφος χομψεύξ) μϑὺ, δνλὰ μι σεμγότητον' χαὶ 

πϑρηγυσικώτερος 651 μάλλον ἢ διχαψικώπτερ9᾽ ἔχ Ἀ᾽ τὸν κόσχκον κΤ Ξγεργείας "Ὁ πομπιχθο 

Ἔξ μτ' δ αὐυςῃκού αὶ γοησίμου. ἐμάὼ αἰγωγιςηχϑς" αὐδεγράφων 5, πίω ἀπαγγελίαν ταὶς «ἶἴξω-. 

δὸις, ὦ ὅλως, εσζ. ἐν 

ἘΔΒΤΥ 8, Ποογατοβ ἰῃ ἀἸποτίο σαποτο ἀϊσοη αἰ πἰτίτ19 ὃς σοπηρτα5, ὃς ρᾶ- 
ἰχἔγα: ]ιιαῃν ριιρηα: ΠηαρῚ5 ἀοςοπηοιίδτις : ΟΙΠΠ65 αἸσΟ Πα νοπογος ἰςέγατῃϑ εἴν, 
ἢες ἱΠηΠΊοτῖτο. Δι τΟ 5 ἘΠ]Π} (6, ΠΟῺ {πα 1ς 115 σοπηραταγατ. ἱπποητίοης [ας] 5.. 
Βοπ νι {ει ]οἵτι5; Ἰη σοπηροίιτίοης δοο ἀΠΠ σι ι5, ντ οασα οἱας τοργεεμάατας,, 

126 1)εριοβῥοηο. ΟΝ 

ὈΙΟΝΎΥΒΙνΥ5, ὋὉ δὲ Δυμμοοϑενιχϑς λδγος, ἀὕτονος τῇ Φροισά,χεχρ α υϑύος τοῖς ἤγεσι, ὃ 

ἡ λέξεως ἐκλογῇ χεκοσμημϑρος, ὁ χεώκϑιος ζαξ4 τῇ κτὶ τὸ συμφέρον,ρὼ μ᾽ τῷ σεμνῇ τίω 4 

χϑριν ἔχων, χὰ σοινεχ ς᾽ οἷς μάλιςα δηχαι ς΄ αἱ κατέχονται. ' 

ΕΑΒΙῚΝ 8. [εςθΠ1 ΟἸΑτΟΓΙΠῚ, 4105 τη18]} ΑἸἢςηἰς ατας νπα τα τ, ἰΙοπσος 
ῬΠηςορς επιοΠεηο5, ας ροηο ]ὸχ ογαπαὶ ἔαῖτ :ταητα γὶς ἴῃ οο,, ταὶ ἀοπίλο-, 
πγηΐα τα αι δι Δπη ποιαῖς Ἰητοητα [πητ; τα πὰ ΠΙΠῚ] οὐ οί ΠῚ, ἰ5 ἀἰσεη αὶ πιο α5,. 
ντηος αυἃ ἀοἔπτ ἢ οο, πες 14 τοἀπηάετ, πο ηΐδρ, ἡ 

1). «Ἐκρίηε. ἢ 

ΠὨΙΟΝΥΞΙΥ͂ 5, Ὁ δὲ Αἰλχένης,ἀτονώτερος »ϑὺ τῷ Δημοοϑένοις, εἰν δὲ τῇ τ λέξεων τ 

εἰκλογῇ πομπτχϑς ἅμα χαὶ διάνος" κ) ὁ πόρυ νὃρ,ζ7:ς. ᾿ 

Ελ- τ 



ΤΟΙ Β εἰ ΝΙΝ "γὲ 
ἘΑλΒΙΥ 5, Ῥ]οπίον ἘἰΠΐπος, ὃς πιαρὶς ηῖις, ὃς στα πα!οτὶ Ππ,}} 158, 10 

 πλίητς {γι ἐξα : σατηἷς τα ἢ Ρ] 15 μαθετ, πγΐμις ἰσογτοσιιμη, 
1)ε Ηγρογϊάο. 

ΠΙΟΝΎΘΤ1Υ5 ἐμοῦ ἐαίεγα ῥας ἐδ ἐο ἀἰοῖτ. καὶ γδριτος μεεςος 6951, καὶ δοκῶν 
᾿ἑπλοις, σῴς ἀπήλλακται διφνότητος. πότου Φυλωπέον μάλιςα ΤῊ διηγήσεων πὸ λεπῆον καὶ 

συύμμέξον" ἔτι δὲ, 6σ᾽ς. 

ΕΑΒΤΥ 5, υἱοῖς ἴῃ ρτηγς ἃς ἀσιτας Ηγροάος οἴ: (ο πλϊπουῖβδα5 σαι 
{ἴ5, ντ πο αἰχοτγίηι ντη τος, πλασὶϑ ραγ. 

δις Οταοῖσ: πα [15 Ζπα ὈΙοΩΥ Πτ5 ἀ6 Π}|46 πὴ τιιπλ 1 ἢ]5 ταγη ἴῃ αἱϊῖς 
᾿ Ἰιδτῖς αἰχίτ,πγαίταπι ἃς ἐρία ἰαςἰς αἰἰαταγα νἹἀοητατ, 

ΠΡ ΕΠ] τ ς χ  Ὰ: 
ΟἼοογο ἴῃ ἰἰϑγο [)ο ορεῖ»:ο σομον 6 ΟΥ̓ ΑΤΟΥΗΊ, 

Τηλίτοσπτατ,(ι ροτογηλι5, ναι, ὃς εἰπ5 ΖΘ πη τοηυίτατεπη μοι ΠΠπγῦ: 
Εἰ  ολτπι ἡγατι5 1 ἰοςὶς σταηάϊογ. (δὰ πα ὃς ρυίπαταβ ἢΠς ρἰογαίᾳ;, ὃς ες ἱρίας 
4115, ὃς ραχάτι γόγιι πη σαυίπ!ας (]ρίττ, γιά οτος οἵϊε Ιοπηῖογ, πο ηΐδηι (8 
ἰρίς σοηίαἶτο δα πιϊπαζαγιπι σεπογὰ σδυίαγαση ἰἰπταιοτῖτ. Ραμίο ρο τὰ ἔτ γε 
Ἰεηλοίξῃφηος σεῖτο ΡΟ πε πηλπε αἸςετο, οἴατο Γγίτα5 ξοσταῖτο ποη ροῆπι. 

]1ἀο»τη Ογαΐογο, 

Ῥιοαεισίταγ Ατεῖσε νη ΠΠπγς ΕΠ  οτίρτουῦ ἃς ρο  ΠΠΠΊπλι5 Εν ας. υΐς 
επίτη 1 ροῆτς ποραγοὺ ἀπ} 1Πτο  Πσαπγας,Πος οἤτο Ατεϊσαπ τη Γγία,πῦ αποά 
τεπαΐς πτατα ἱπογπαζας , (ς φαοά πἰπι] Παδοατηΐοἰςης δας! Περτιμη). 

ἐπ υωεαν, νος 
᾿Οὐπηπιδηλίη [υὙΠαίαητίδρε οτίδηι]ᾶςσοιτί, ἤς νε Ηοτὶ πΙἢ1] ροῆϊε νὰ- 

Θητίτ15: νου} οἱδ σεῖο σοποτε τοῖο Πσοἤοτ. δοά παθεςταμῃηοη [πος ἰδυία- 
τας, αἱ Πᾶς ἐρία οἷπς (τη ΐτατο αἀπηοάτιπ σαιάοδητ. ᾿ 

10. ΟἹ ϑ: οὐ ξ λυπν Ἐ: 
ΟἸκεγο {{1 [06 Ογαϊογε, 

διιλαίτατο πη ΠΟοτατος, δ τατεηγ 1 γί145, ἀσαπιοη ΗγρεΠ4ο5,(Οηϊταπι 
[Βίπος, να επί ῃοηος Παθιπε. 

.]άρρι τη Οὐαίογε, 
ΝΝΔηγ ιπιηι σοης {5 ΠΟογατ ΤἬγαίν ΠΊΔΟτ15 ΤΊ ΠΕΠῸ15. ΠΕ ΠΊΟΓΙ5 ν] Δοτγο- 

τ, ὃς (ΔοΥοίλβ, 1 πον αἰ [ος αυτοηὶ ργα γαξμιοσ, ργίηχαϑ ἱηΠἘἰταῖτ ἀἰατατε νεῖ- 
ἰ5 ὃζ πιο Πουῖσ5 πα πλεσίς ἐχρίεγο οῃτοητια5, 

1άθρι 111 ἀε Ογαΐογο, 
146; ργίηςσορς ΠΟοτατος ἰπ{πἰτα!ς ἔογταγ,νε ἱποοπαϊταμπη πε ]ποττγη α1- 

ὉΠΑῚ ςοπίποτιαϊπεηι, ἀοἰςξξατοης ἀταπς δαγίαπ σαπία (φιοπηαάπηοάιπι 
 στῖθῖτ αἰοίρυιι εἰὰς Ναπογαῖο5) πτιηχεης αἰτΠσεγετ, 

9Ὲ  Ἰ»Ε  λϑ Ἢ ἝΝ Ε; 

ΟἸκογοΐῃ Ογδίογο, 
Ησοπες σταμίοσ οχτίτίς αι! αατ.,Π ες ΓΑἰ ἴον, πος τοτηρογατίοσ. 

Ὑ4 Ἀἢ ]άορεῖμ Βγηίο, 
᾿ς ϑοάταπιοη Απτοηΐας ἴῃ νοι ὃς οἰσοη (15 ( ῃοαιις ἸἀΠρίπηι τα ἰεροτίς 

᾿ Ἀπία, ]ιαηγ ροηἀοΙ]5) ὃς ςοἸοςαη ες, ὃζ ςοπηρτοποηῇοπο ἀοαϊηςίοη 5,11} 
ἣ δα ταϊτοηοπι, ὃζ ταῃ Ζιιαπὶ αὐ ἀττθηι αἰτίσοθατ : νογιιΠῚ Πγαἶτο Πηασς μος 

" ἰομη πῃ (δητοητίατῇ οὐπαπιοπείς ὃς ςοῃἱογη]ατο δι15, 410 σεπογο “118 ρτᾶ- 
ο΄ ΙΟΠγΠῚ Ηαἰοαγπαῆοι ΤΌμλας αἴτοτ. δι ἢ 

Ι 

ΕΝ ΘΟΕ ἈΠΟ ΟΥ » ός 

[7 
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. Πατοπιηϊδιις ΠεμηοΠποηος,Ἰἄςῖτοο α ἀο!5 ογατζοσαπι οἶς ΡΠΠςερϑβ παϊζατας, 

- ΒΡ ΘΟ ΥΡΙ. 
" 

1ἀο»ιτη ΟΥάίογο, 
Τοπλο ἘΠ επος ἢ ΜΠ] Τ γα {τέτατο σε τ, 11] ἀγστιτηῖς ὃς ἀσπηγίης Ηγ- 

τίσι, Αἰ} Ἰορίτατο ΖΕ ΌΠΙΗΙ, ὃς [ρεπάους νούδογπην. Μαϊτα {ππτ εἶτ τοῖα: 
οὐδτιοηοβ πθτ]ο5, ν σοηττγα 1 Θρτίηεπι : Πγαΐτα: ὃς τοῖα στάιο5, ντ πυσάαπη 

ῬΠΙΠρρίςα: : πταῖτα: νατία;, νὰ οοπτγα “ΕΟ ίπεηι, Ἑαϊίς ἰεσατιοηΐς, ντ σοηττα 
οαηάοπι ρτὸ σασία ΟτοίρΠοητ5. , . 

- ]διάον:, 
Νέες επίπηπιης ἀς ποῦ], (ε ἀε τὸ ἀἰοί πηι. ἰη πο ταητιπη αδείξντπο- 

{τα πϑγεπλι,ντ να; οο αἰ ΠΠςΠ]ο5 ας πλογοίι (τπχιῖ5,ντ ΠΟ 5 πο [ατιξξας!ατιρίει 
Τϑεμλ ες: 411 Δ ΠΟ ΙΔ} ΝΏΠ15 ΘΠ ΠΕ. ἸΏ ΤΟΥ ΟΠΊΏ 651Π ΟΠΊΩΙ σΘΠΟΙς ἀἰ- 

φομ εἶ, ταπλεῃ ΠΟ (δῃΊροτ 1ΠΊρ ες Διγοβ ὨγεΔ5. 
1ήορι τη Βγπῖο, ἢ 

ἸΝαπιρίαπς υϊάσπη ρετθέγιιπι, ὃς οα] 211} λἀπηοάπι ἀεί, Πεπλοίῃς-, 
Ποηλ ἔμ οἸ]ς ἀἰχοτῖς. Ὡ1Π}] ἀοιτο ᾿πποΠ]Π ροτας ἴῃ εἰς σαυί!5 ατιδ5 ἰοτρῇτ, πΙ 5} 
ἵντῖτα ἀϊοαπηάοὶς, 11] γοιίατε,ποά 11 ποη νἹάοττ: δ: (ἀτιϊτοτ αἰοΐ,, 
ὨΪΠ1] ρσγοίϊς, μι} ἐπυιοίσατε, αο Βόγ ροῆτε αἰϊαυ!α ᾿ππατηι5 : Π1Π}] σοπτιᾶ, 
ΤΉΝ ΚΕ Ἰποίταταπη, Π1Π}} ογπδταμη ν οἱ νεγθοσιπ ρταυίτατο νεἰ ἰςητοητία- 
τα, πο συϊςαπαπι οες εἰατία. ὲ 

14ογ τη Ογαίογο, 

Περι οεπες παπὰς ἔβοετις παδεταγ: Ζιο υμάδηι ΠΉΪΗΙ ΠΙΠ}} νἱά στα 
νιίθδηΐας: ἰϑά ῃοη τὰπὶ ἀϊσαχ ματι Ζααπη ἴδοοτα. ε 

ΤΕ τ ΕΞ  ΟΣΕ ὙΝΈΕ: ᾿ 

ΟἼκεεγο 111] 1)6 Ογταίογο, 

᾿ϑαλυίτατοπη Ποογατοσ, {στ Ἰτατοηῖ Γγἤα5, ἀσαπηεη ΗρΡοΠ4ο5,1οηϊτιηι, 
“Ἐ(Ὠῖηες, γιηι Πεπγοίποηος Παδιῖς. ' 

1ώορι [6 ορεῖριο φΈπεῦ ΟΥ̓ΑΤΟΥ 7, ἢ 

ΝΙΒΙΪ επί τατἶϊο ογατοσῖς αγθιτγοῦ σορίταιὶ ρος ἀϊιπηίῃς. 
ἸΘΕΕ ἘΠ ΧΡ ἘΠ ΕΥΠΓ ΤΕ: 
ΑἸκογο 1] (ο Ογκίογο, ἡ 

Ιχπὶ νετο ἀο ἰορίθιι ᾿πΓΠταοη α15,4ς Βα ΠΟ, ς ραςε, ἀείοςς, 4ε γοξϑρσαϊ 
διι5,(ἐς τατοὸ οἴσίαπι σεῃεγατίπη τη οσγάϊηος ατατοίᾳ, ἀείοτρτο ἰσλης νοὶ συκαῖ, 
Π νοϊπητ, Γγοπγσηπὶαπτ δοϊοπεηγ(η μη ιτλτι 1ο5 ἡ: 46 Πν σοπίεπλας ἴῃ ας, 
ΠΊΟΙΟ οἰ ο οΠιΣ ΠῚ ΓΟρΟΠΟΠ6ΟΒ) (τ πλοῖσας Ζααπῃ ΕἸγρειίάεηι λας ὈΠῚ 
{Πεπεπι, ρογίβέζος ἰαπι Ποπλϊποβ ἢ ἀἸσεπέο ὃς ρετροίίτος. Ὧ 

]1άρρι {11 ἐς Ογαίογε, Ὺ 
Ἀσαπιεπ Ηγρεηάες, Οηίταῃι “ΖΕ ἴηι ες, νηὶ Ποππ οί μοηος παδαΐτ, 

1(ερι τη Βγπῖο, "ἢ 
Αταςαπι δι τατοη Ηγροηα νοϊπητ οὔτ ἃς γῆς. 

14ογι15 Ογαίογε, 
Εχ Ατεϊοῖϊς ποῃ ουηη65 ἔαςοτί: Πγ[πα5 (ατὶς ἃς ΗἩγροι 465, Πα ος ργατοῦ 

σατοτος ἔοιτιμ,, 
5Ὲ ΕΒ ΟΕΤΟΊΒ: ᾿ 
9Ὲ ΗΕ ΕΟ ον Ὁ; ἄδην! 

ΟἸοεγο ῃ Οὐδίογε, ργῖμς ἀὁ ΕἸργοάοτο, ἀοίρίε ἐο Τρπογάϊάο ἰογηοης; | 
ΑἸτοῦ πης ν]} 151] ο τίς, ιιαίῃ (οἀατιια ἀπγη 5, ἤυῖτ : αἰτου ἰποϊταυίογ ἔσταν, 

ὃς ἀς δ. ]Ἰςῖς τοθιις οαμῖτ σία σιοααητπλοάο δε ]ἰςιιτη. ἥ ἢ ηἹ 
14. ἃ 

ἡ 



᾿ 

β ΟΕ Ν 5. ν ΑΙ 57 
' ]1άορι 11 ἀο Οὐδίογο, 

Ναπαας ἃς Ἡγοάοτιιπλ 1 πὴ 4] ρεΐποορο σοπας πος οτηδυῖτ, 1η ςαπ{!5 
181] οπγηιηο νογίατιιπι οὔο ἀσςορίπγιι5. τα] ταητὰ εἰξ εἰοαιοητία,ντ πγε η8]-- 

᾿ἀεπχ(απαητιηι ερὸ Ογαος (ογιρτα ῃτο  ἴσογε ροίιπ}) πηασηοροῖς ἀεἰξέξες. 
Ι Το» τη Ογαίογο, 

Ιταπας ἃς ΗΠ γοίοτιις, ὅς ἐδ οπῚ {ἀροτίογα; ατὰβ ὨαπΊετο σαταϊτ,ηῇ ]υδη- 
ἀο τεχηεῖς ας ἰοστίτο. 

]άἀρριίη 1 [λεἰορίδες, 
Οὑλπαπαιη ὃς ἀρ Ηοτγοάοτιιπη ραῖγθηι ΒΗ οτία;, ὃς ἀρὰ ΤΠεοροῃι- 

Ραπιίπητ πηππλογα 5 ἔασι α;, 
ϑε ΤῊ ΝΟΥ 19}. 

ΑἸεογοῖη Ογαΐογο, 

ὙΠυςγ ἀἸ 465 ΔιιτεπΠΊ τος σοίξαβ ὃς Ὀ6]]4 παγγαῖ ὃζ ργα]α, στγαυίτογ ίης ὃς 
ΡῬίοδο: (οα ὨΙΠῚ] αὐ οο τγαῃβέοστ ροτοίξ αὐ ἐογεπίεπη νίαπα ὃς ρα Β]ςαηι. Τρία 
1||α σοηςίοηος ἰτὰ πγα]τας μαρεητ οδίςιιγας αραϊταίαιε ἰςπτεητίάς, νὶχ γείητε!- 
Ἰϊσαητις : Ζαοα οἰτΊη ογατίοης οἰμ}}} νἱτίαῆι ν οἱ πχαχίπλαη,. 

Πδϊάονι ραπίο οί, 
τ15 ροῦγο νη ιαπι Οτασογαμι Ἀποτοσγιπι ἃ ΤΠυςγ ἀ146 αυϊςηιδηι 

Ζαχιτίατ ἰΔυιάδτιις οἘ ἀρ οπλπιθιι5: ξατεουτίςα τὰ ντσογιπη ἐχρ  ἰσατοῦ ργάει!5, 
ἜΠΟΓΙΙ5, σ ΓΔ ἶ5, ΠΟῚ ν τὴ {1 1ς11ς νεπλγετ σδυλς, ἰδ ντίη ΠΗ ΟΠ ς Ὄ- ὨαΙτα- 
πεῖ. ἴτας; ΠυΠΖΊιπη ο[Ἐ Πα Πχογαταϑ ογάτοσ, Νες νετὸ {1 ΒΙ ογίαπη πο (τί ρί- 
δῖ, ΠΟΠΊΘΗ οἰπις οχταγοῦ, Ζυπ1ΠῚ ργαίθγτι πη ΒπΠδε ποποζαζας ὃς ΠΟὈ1}15. ΗἩ 15 
ΔΠΊθη ΠΘΠΊΟ ΠΟ4; νοιθογιηι Ποίας ἰδ ητοπτίδγιιπη σγδαϊτατεη} ἰπίτατασ : [6 
Τπαπὶ πγατα σασάαπι ὃς Βίαπτία ἰοςατί ἔππτ, ια νοὶ πε πηασ το ἔασεγα 
οταογπηζ, σεγπιαπος (ς ραταητ ες ΤΉοΥ ἀϊαἰ5. 

Ζρίαρρν, 
ψτίη ΤΠαυςγάϊάς οτδξ πιοάο ογατίοηίβ ἀςπάογο, ογηδηΊεητα σοπηραίεηζ, 

᾿ 7ῥίάρνι, 
ΤἬπογ ἀϊάος αὐτοπὴ ρει γαξεογ,ηος λτίς (ντίτα ἀἸςΔη}) γοταη 5, 

ὶ ρίαν, 
Ου πιαρὶς ἔππτ Ἡγοάοτιας ΓΗμπονἀ 654, Πγγαθ!! 65, ψιουῖ ατα5 πὶ 

ἢ ἃ τοπηροτα, 105 ΠΟμλ Πα], 1 ΠΟΙ ΠΠ| τ, ΟΡ  ΠΊπγε ταπηεῃ ἱρίι ἃ ταἰ θυ ἀε- 
αἰ, γε] ροτίτι5 ᾿πορτίῖς αὐέπογαης, ΑἸτεγ οηΐπὶίπης ν]}1ς (ΑΙ ερτῖ5, ψααί! (εαδτιις 
πγηἰ5 θατ: αἰτοῦ ἱποϊτατίον ἔεγταγ,, ὃς ἀε δε] Πςὶς γε α5 σαπίτ ετίαπη φαοάδηι- 
ποίο ὈςΠ]Ἰσιιηγ: ρτί πΐ5α αὐ ̓ ϊς (ντ αἷς Τ Πεορἢγδίπις) ΠΠ οτία σοπλπιοτα εξ, 
τασάογοι ν δογίας Ζιαπὴ {Ἰροτίουο5 ὃς Οὐδ αἸςοα, 

]1άρρι ΠῚ [)6 Οὐαίογε, φηήηι ὁ Ε]ενοάοιο υεγῥα [ροἶΠὲ, 
᾿ς Ἑιροί αι Τυογ ἀϊάος οπλης5 ἀἰςοηἀϊ αὐτιῆςοῖο πγοὰ ἐςπτοητία ἕαςῖϊς 
ἰοῖτ ; 111 ἴτὰ ογοσο οἰ τογαπη τοαπεητία, γε νεθογιιηι ρορε παπιογαη, ίςη.- 
ΏΓΙΔΓΙΠῚ ΠΕΠΠΊΕΙῸ ςοπίεαιατιγ ΕἾτὰ βουΓῸ νει! 5 ΔΡτι5 ὃζ ΡΓοΠας » τ Ποίοιας 

{ΠῚ γ65 οσατίοης,, αῇ νοθα  Θπτεητς ΠΠπΠἘγεητιιγ. 

7 ἴα», 
ο ΑπασιΠηπη [εγεί πητ, Ζαογιιη Ζυϊ ἀο πὶ (ςπρτα ςουίξεητ, Ῥεγοΐες αἴχις 
Ἰαιθιαάος, ὃς ἐαάοπι ατατε Τ Πιιογ ἀϊάος, (πρ 16 5,ἀσιατὶ, στους 5, δ το τ 5 πηα- 

Π15 ἥπατη νογθὶς ασπιπάδητοβ. 
1ἀον ἴῃ Βγπῖο, 

᾿ Ης ατατ!αρρατος, ΑἸς διά ος, Οὐτίαβ, ΤΠογάπηθπος : αι τοπηροτῖ- 
5 πιο ἀϊσοη αἰ! σοηιι5 νἱσπιοτῖς, εχ Τ Πιιογ αἰ αἰς (ςείρτί5, ααΐ 1ρίε τιιπι ἔαῖτ, 

τ Βιοηγίη Ηαἰςαγηδῆςι Τ᾿ οηλιι5 αἰτοῦ, σ΄ ἢ 
᾿ 
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᾿ 

71. ἰἰογαπι, σασπι ργασπαηβ, ὄζος. 

, 

8 ΒῈ δ ΟΥ  ΘΌΒΙΡΥ. 
ητο ]Π1σἱ πγαχίπλο ροτοίξ. σταη 65 ογαῃτ νοθ]15,ΟτΈ (Θρτςητ 5, ΠΟὨἸρτοΠΠο ἃ 
τογατα Ὀγθια5, ὃς ΟΡ ἐαπλΙρίαπι οαιίατη ἰπτογάπγα Γαδδι οατ,. ' 

]άονεῖη Βγπῖο, 

δά ηἰηλία νεταῖταβ πος Παίσεῖ εαπη “πὶ πα Ἴπλιι5 {παπτατξ, ηος ο[Ἐ ἸΔΠῚ 
ἴλῃις το  ογαθ!}15.Ν απ ἰρίταν χα πος (Θπτίατ, 15 ροτατε νεἰττ,άς ἀο]το πὶ Ππαὰ- 
τἰθμἀππιρατοτ ΜΙπί πλοῖο αυαη μα [Θαάτατ ατατεπη. δὶς οσὸ {{{|5 σοπίιο- 
τίπῃ ὃς ΠοιιΔΠ ἢ ἔαπ| 4411 ἐς πγμτο ἂς ἰλσυ ογι!ἀδπὶογατίσηοπη Πρ ξάλιη,, 
ῃος {{Π|4πΔ ργαοίαγαπι Τ ΠΟΥ 115 ὨἸΠγ15 νοτογθηι, τη] μᾶπὴ ΑΠΙΠΔΠΔΠῚ πο-, 
τασμι ρους πθηάαη1. [ρίε εηΐπι ΤΠπογἸος, {| ροίξεγῖι8 ΠμΠοτ, πγαΐτο πηάτα-, 
τῖοσ [τ ὃς ΠΛ ΠΟΥ. τ 

ΠΕ ΡΗΥ ΞῪ αἱ ᾿ 
ΟἸκονο {{1)ε Ογαίογο, Ε. 

ὙΤΠυογάϊάθηι σοπίδοιτις εἰξ ϑγγασιμτι5 ῬΏΠ]ΗΈ ας, αὶ Πασπι ὈΙΟΠΥΠΙ 
τυ ΠὩ1 ἔτ ΠἸΑν ΠΤ πλιῖς ἐς, οτίπιπα ἔπι πὶ σοπίππηρίτ ἴῃ ΠΠποτία (ςπδοηαα; 
τηαχίπιοα, ΤΠαογαἸ4ςη1 οἰ ποτ ΤῊ]Π}] νι ἀδειτ, Πγταῖα5. 

]άἀορεῖη Βγπο, ὺ 

Απιατοτος Παῖς ἀοίπητ, σα Ὠγα]τίβ ἰατ απτο (δ υ]15 ὃς ΡΗΠΠἾΟ δγγασιιῇο 
δεῖρῇ ΤΠαογ ἀϊα!. ἸΝατα τ ποτ σοις 5 (οι τθητη!5, Πτογάππη οτίαπη ΠΟ (Δτί5 
ἀρεττίβ, σαπὶ Ὀγοαίτατς, τ πἰπηΐο ἀσαμηΐης, οἤτοῖς ΤΠΘΟρΟΠΊρι5 οἰατίοης ατῆ; 
νη ον οζαϊοηϊβ μα: Πα α Ἰά 6 πὶ γα: ΓΟ πΊοΠΠοπο5:Πς (ὐατοη 5, ὅζο,. 

1άρρι 1 [06 εἰπίπαζίορο, 

Τϊοηγί πιατογ, εἰτι5 αἱ δ γασυ]ογιΠῈ τγγαπ τι ἔτ, ντ (ςτρταπὶ αραά, 
ΡΒ την εἰς, ὃς ἀοξξατα Ποπηίηοπη ὃς ἀΠΠροητοηι, ὃς ἐςαπαἴςῃ] το ΓἸρογαπι 

1άονι ΕρΙΠ. «αἰ πείπεαηι βαίγορι ἢ. », 
δίσαϊας 16 σαρ τα 15, ογοίσετ,άσατιις, στα 5, ρεπε ρα] 15 ΤΉ πογ ἀ1 45:84 

ψττοϑ οἷτι5 Παιιενῖς Πδγοβ (ἄπο οπίπι ππτ σογροτγα)δῃ νττο56:.»Παίςιο. πης πλὰ- 
οἷβ ἄς Ὠοηγίιο ἀεἰςέϊας. 1ρίς εἰἙ εηὶπὶ νεγεγατοῦ πηᾶσηι5,, ὃς ρει ΠῚ Ια Π5, 
ΡμαΪμτο Ὀϊοηγῆιις, ἀρ πο ἰοοουἱ Ρειν. ΚΕ. Καν. ἰρξί. {19.22,καρ.19. 

ΕῈ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕ,; 
ΟἼοσοτο ἴῃ Ογάΐογο, 

Χοπορμοπτβίογπιο, [ἢ 1|ς χαίάσπα Π1ε}}6 ἀπ]ςίοσ, (ει ἃ ἔοσοηῇ ἢτερίτα 
τομλοτΠΠΠγι15. ὅδ 

]Ιάοριῖη βγπίο, ἡ ᾿ 

Γλδτιιηι σοπίοτίρταπι Π10}}} ὃς Χεπορβοητεο σεπεσε (ογπηοηΐς, ὭΣ ἢ 
](ορι ἱη Ογαίογο, 

Χεμορμοητίβ νοςς Μαίας ψιαί! ἰοσττας ἔοσπησ, 
1άρρι 11] ἀθ Ογαίογε, ἰ 

Πεηῖσας ετίαπι ἃ ρῃ!]οίορἢϊα ργοίξέξιις ρηίποορς Χ ΘΠΟΡΟῊ ϑοογατΙοι5 
16, ροίξ αὐ Ατιίξοτεῖς (ΠΗ Ποπο5 σοπγος Α]οχαηατ, τρίς ΠΗ οτίδπι: ἃ Πίος 
ἀν 1 τετοτίςο ρεμς πιούθ, 1|}6 δατοηι ἱπρετίον ἰοπίοῖς ἡποάαδηγίοπο εἱξ 
νίυς, ἃς 41 {{Ππ|πὶϊπηροτιπι ογατοτῖβ ποη μαοας : νοἢΠ πο η5 ἔογταῆς ΠΊ1Π115, 

[τ αἰιχαλητο ταμιθη εξ, ντ ΠΉΠ| απ! θη νἹάοταγ, ἀπ]ςίογ. 
ΠΕ ΤΗΒΟΡΟΜΡΟ; 

ΟἸεογοῖμ Βγπίο, 

ῬΆΠΠΠῚ ὃς ὙΠοΥ ἀ1 15 σοηο15(Θητεητί 5, πτεγάτιπη οτίαπη πο [Ὡτὶ5 ἀρεῖς 
εἰβ,σιι πη δγουίτατο, πη πἰ πιο ἀσαπγίηο,οἕῆοἰς ΤΠΕΟροπηρα οἰατίοης τα αἱ-᾿ 
εἰτααϊης ογατιοηὶἐ πᾳ. 

᾿ 
: 

Ἷ 

ΓᾺ 



| 
| 

ἣν ἀν Δ. πο ρου 
| 1άονι τη Ογαάΐογο, 

Ὁ υοὴ φαϊάοηυ ατίπα ἰπσια ἢς οδίοτιιας, ποπο γε τὰγῇ τα σας τ, αι 

ΓΘ 45 [Ἰτογα5 ταπτοροῖς ἔπιροτίτ; ἃς, [11 ὨγΑΡ  ΕΟΥ οἷπ5 ΠΟογατοβ, ατ τ ΤΠ αςγα!άο5, 

ΡῈ ΡΈΕΙ Οε Θ ΕΙ οὶ 

ΤΠ) 8 Ὁ Ρ ταλὶῖν Ὁ ΝΕ; 
ΑἸςογοῖη Οὐάίογο, 

ο΄ Τοπσεουηηίπηυ, σης (οτρίεγαπς, δας ]οσι [πητ,οχτιτίς “ὃς σταυίτατα 
Ὁ Ρηηςερ5 Ρίατο. 1ρίάο;:, 

ἴτας, νἱάοο νἱίαπι εἴτε πομπαῖς, ΡΙατοιὶ5 ὃς ΓοπτοοΥ εἰ Ιοσπτίοηςπι, οτῇ 
δῆτα νουίι, ταπλοη οί ̓ πεϊτατίτις ἔογάτατ, ἃς οἰ Γ  Π Π}15 νογδοσγαηι απλ η σις 
ντατατ, Ροτί 5 ροΘ Πα Ρυταηά πη), μη (ΟΠ Ἰςοσιπ ροΟΘτΑΓΙΠ1. 

[ἄρον 111 4ο Οταίΐογε, 

ΡΙατο πο ᾿ϊησπια (ΟἸππ,νογατη οὐ. ἈΠΙΠῚΪ ἂς νἸγτατί5 ΠΊΔ ΟῚ [τοτ, 
]άογ ἴῃ Βγκίο, 

Ουἱϑ οῃίπι νδοτίογίη ἀϊσοηο, Ρίατοης “Ιοιοηι Πυϊάσγη δἰπητ ρῃΠοίος- 
Ρδὶ, αι Οσγαςο]οααατιιγ, ας Ομ], : 

; 74» ἴῃ Ογάΐογε, 
Ηδὰ5 τουππὶ ἔοτπταβ ἀρροϊ]ατ ἰ ο15 1} ποι ἰητο Πσ θη {ΟΠ τη. {Ἐἰ ἐτίδπι ἀϊ- 

φΟΠ ΓΟ] σγααμ ]Ππηλιι5 αυτηοσ ὃς πγασ τον ΓΪατο. 
Ζώωι 111 ἐοΟὐδίογο, 

᾿ς Ναφορίη ]υα!παῃι ποίξγιπ,, απ} ᾿δτος ΡΙατοηὶς ἡλϊγαδιϊτοῦ [ζεΐρτος 
ἰεσίς, ̓ π αϊθας οπληϊθι5, ὅς, 

]άονι 1 Τα. 

Οτοάδηγας ἰσίταν ΡῬαηατίο ἃ ΡΙατοης ίπο αἰ Θητίοητί. Ὁ υιξ ΘΠ ΠῚ οπλη δ 115 
Ἰοςῖς ἀϊτυϊ πη, ας ἀρίοηεἰΠπῦ, αιςαηξεΠιπιᾶ, χαεπη Ἡοπλοτῦ ρῃ]οΙορμοιᾶ 
Δρροϊἰατ τις ἤδῆς νῃδη ἰρητεητία ἐς ἰπγηλοτταίιτατο δηϊπλοσπ Ποη ρσοθαζ, 

1. Ἐκ Αξβοτέοναννο, τὸ ἘΞ Ἑ: 

ΟἼκογο ἴῃ Βυπίο, 
Ουἰς Ατἰἤοτεὶς πογιοίογὴγ Ποορῃγαῖτο ἀυἰςίουῦ 

1ἄορι ἴῃ Ογαίογε, ἀμ 
Οὐτπααᾷ ΟΠ] ὃς ρῃΠοἰορὶ αι! ογπαῖς ἰοοιτιίπης, (Παίς ἃς ΤΠοο- 

Ῥατγαίζας ἀϊυ!ηἴτατο ἰοχαξά! ποπὶς ᾿ππεηϊς, ὃς ΑΠΙτοτεῖες Ποοτγατξιρίμη: ἰαςεί-. 
{ιυυ)ταηγοη Ποσζῦ ογάτο ΠΟ 4, ΠοῦμοΚ, ΠΘΩ; ἀςσαΐεος ογαζουῦῖος ἃς ξογοηίεβ ἤαδοῖ, 

]}άορι 111 [26 Ογαίογο, 
[τά]ας ΑτΠποτεῖες Ὅγηδιῖς ὃς ΠΠαεγαυίς ἀοξετίηδπη {Πλτν οπυμοηλ τ σιγ- 

πὸ σοσπἰτοο ΠῚ} σὴ} ΟγατίοΠ]5 ἐχογοίτατίοπς Ομ ΧΙτ, 
-- 1άερι ἵρι Τορ ον, ' 

Ουΐδιις ΡὨΠοίορ 5 60 ΠΉΪΏ15 ᾿σῃοίςεπα 1 εἴ, χαρά ποη πτούο τοδις [15 

᾿ς ααα αὐ Αὐξζοτοῖς ἀἰέξα: ὃς ππρητα [πητ, 4}Π|ςἰ ἀεδιιεγιητ, (64 αἰςοηαϊ αποαιις 
ΠΟ ἸπογοΠδ1}} αδάδῃηι ΟΠ ΠΟρ Δ, τ} οτί πὶ (ἀδυΐτατα, 

| τς 7άῥρνι Ἰῃ Οὐάζογο, ᾿ ᾿ 
τς δράαις οπτηίππι ἀοίουϑ 45 δοιτίου ἢ 485 ἴῃ τορι ν εἰ ἱππἸεηϊεη α 5 νεἷ 
ἱπάϊςαηαὶς φοτῖου Ατιίξοτοὶο πη τρ ας ροττο Ποοτγατί οἱὲ δἀπογίατιις ἱπίςπῆιι: 

]ἀὐνι {1 [)61πμομε]οῦο, 
ἰ Αςνετοζος Ζυϊάοην (Ὀτῖρτογος ΑΥΤΙ5. νίχις ἀρηησρε 1|ο Διο ποτοῦ 6 

ΟΠ Πα τεροτίτος,ν ματα ἴῃ ἰοσιπι οομαχῖς Αὐποτοῖες, ὃς ποι πατιηι οἰ πίας 
τς Ῥιοηγίι Ηαἰἰκατηαῆοι Τό πλμ5 αἰτοῦ, δ ἅμ 

᾿ νοσδΙο5 πο τ σοπί πη σογο, [ἢ πὸ αὐ οτᾶ ΤΠΟΟροΠΊρ τορτοποπάπητ,]ποά 

7 

74 



7) 

ΙΟοο 

80 ΔΊΤΟΝΎ ΣΑΙ Α Δ ΚΟΥΡΟΝΨΑ Σ Έ ΩΣ Σ 

ΡΓασορτα πηασπα ςοΠ ΠΕ Ππτα στὰ Ρεπρίςας ςοπίςτρίτ, ατα; εμοάατα ἀΠ]Πσοητεῦ 
οχροίατ; ας ταητιιῃ} ἐπι ητουῖ δας ἰρίι5 Ππαυίτατο ὃς δτουίτατε ἀϊςοηαἹ ργα τίς, 
ντ ΠοπΊο Π]ουιπ ργασερτα οχὶ Ρίογαπι τὶς ςοσποίοατ (ο οπληο5 481 πο 1} 
Ρταορίαῃς, γοἰτπτ Ἰπτο Π σοῖς, α ππης, αααίι Δα ιοηάδπι ἡγεῖτο σοπηπηοαϊο- 

το ΠῚ ΟΧΡ]ΙσατΟΥΘ ΠῚ, ΓΟ Πουτ ΠΓΈΓ. 
Ζέροι 11 «ἀοΟγαάίογε, 

Ετατ εηϊπὶ αν ἢἴο Αττοτοῖς,α συτπ5 ππιοητίϑ Εἰ] ἐσὸ ν]άςοῦ που Ιοπσεαρε 
οὐταγοιατα; ἱπτοῦ ἤπης ΑἸ οτο]οπη,υῖα5 ὃς {Π{|6 6}! ται, [πη αι ἐχροίαϊτ ἀ1- 
σα πα ἀστὸς Ομ πἰππι [προπογαμη, ὃς Π05 1π απ] δ 5 1ρίε πὰ χισάλῃη ἀς λάθη, 
ατῖς αἰχίτ, ὃς Πο5 σεγηγαηοϑ ἤμπ1τι5 στὶς Ὠχασ γος, ἤος ΠΏ] ν ἢ} οἰ  Ἰητοτοῆξε, ες 

πο |ς εαάοπη ἀςίο Πηοητί5, 1 ΓΟΓῚΠῚ ΟΠΊΠΙΠῚ Ν] ΠῚ Πατιγαμη 6; ΜΙ ἀογατ, ας, 
4806; αἰρεχίτ,αια αὐ αϊςεπαάι ΔΓΓΟ ΠῚ, 114ΠῚ ΠΣ ἀεἰριοϊεθατ,ρευτίηοθαπς:}}} Δ 
το 8] Ποο (οἰ πὶ οοἰοηάπιπη ἀποοβαητ,]αδογαγάτ!η Πὰς νπδτατίοης τγαξεδη- 
ἄλιποη οδάσθπ ργιάοητία χα 1Π}ς, (ςα νία Ια μος νῃο σϑποζο, [πιά οα; πλαίογο,ς 

1άορι [7 [)ε[η. ῥοη. σσ' γιαί, ἣ 
δ6( οτίαδῃι Ρουρατοτῖοὶ νοτογοβ, ΠΟΤΈ ΠῚ ρηςορ5 ΑὐΠ οτος, πε πΊ,εχοος 

Ρῖο Ρίατοης, Παια (ςῖο δὴ γθέξε ἀἸχουῖπη ρηοῖροπι ρῃ]ΟΙΟρΒοτιμηι. 
1άονι 1 Γαζομί. ἰ 

Απίποτεϊος ἰοησε οπηηῖθιι ( ῬΙατοποηι ἰδῃγρογ ἐχοὶρι 0) ρτα ἔλη5 δείησε- 
Πΐο ἃς ἀΠΠσεητία. " 

ΗΑΛΟΤΕΝΥΞΚ5 Οἰκογο: ἐχ οπίη ὐεγῥὶς ἀρογτογά [ογ6 οἱάοηιη οα ηα 4 [)]10--᾿ 

ηγ [0 (ε ἡ άονι [ογϊρτογῖδης ἀϊέία ῥμητ. Οοη το ἀπορι ρα φαον!ρ[!, φποά ποπηκία πες 
«ρμά [λιοηγ [77 94 ορ6 αἰτεγίμσ ὀχορηρίαγις ὀροαη: ποά μη πος ἀοβεενῖε, ἐπίος 

ΤΟΥ τ ςοἰ ατίονν6 αἰαρριγπῦη εἶπ γθρομαϊε. 1} 450 βο τ] 5 ΙΠ701 ΟἸμιηεἠϊαηὶ πα ἀρρο{μῖ-, 
ρημς υογῥατεϊμηαῤηη. 

ἘΚ ΩΝ. ΔΙΟΝΎΣΙΟΥ 
ΑἈΑΚΑΡΝΑΣΞΕΩΣ ΠΈΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΆΙΩΝ ΡΗΤΟΡΌΘΝΝ 

τσϑὸς Αμιμϑ7ονκ. πσομψημαϊισμωδν, ζιῦτα 4 ίσκεται. 

Ολλξὼ γαφιν ζῶ εἰδέναι τωΐκαθ᾽ ἡμας γϑόγῳ δίκαιον, ὦ κρ ατίςε 
Αμμαῖτ νυ 

ἡ ὀήγων μϑύ ἐνων ἐχιτηδευματων ἕνεκα, νι κάλλιον ἀσκειυϑύων ἢ “σϑϑ- ἡ 

ἣν τερον, ὅχ ἥχιςα δὲ τὴς πἰξδὶ τοὺς πολίζιχκοις λθορις ἐχιμελείας, μικράν, ' 
Ὁ, Ἔχ :δὸσιν πτεποιηυϑρης ἘΧῚ τὰ χρείῆω. οὐ Ὑ δὴ τοῖς τσθ9 ἡμδιμ"γ οὐνοις 

μϑὺ Ἔἔρχαϊα χαὶ Φιλοίοφος ῥυτορακὴ, ,τσδοπηλοκιζονϑύη χαὶ διφνας ὕξρᾷς, 

αἰ ποουδύκί( κα]ελύετο, φρξα υϑύη μ»ϑὺ πὸ τῆς Αλεξανδρε- τῷ Μαχε- τ 
δόνος Ἰελάυτῆς ἐχπγάν "ὦ μιαραϊνεοῖ, κατ᾿ ὀλίρον, ἔχτ5 τῆς καθ᾽ ἡμας ἡλιχίας μικρᾷ δεηαᾷ δ 
εἰξΊέλος ἡφανίαζ. ἑτέροι δὲ τις ἐχὶ τίω ἐκείνης παρελϑούσα ταξιν, ἀφόρητος ̓ λύαϊδιάα ϑεατοικὴ ὦ Ἷ 

ὼ ὀυαγωο»ς,ὺ ὅτε φιλοί(οφίας,ἄτε ὀννε παιδιά ματος ἐδενὸς μεϊφληφῦῆα ἐλά θεοί, λαθϑᾳ, ἢ 

χαὶ ὐδακρε(ᾳ μϑύη τῶὼ τυ όχλων ἀγνοιαν, μόνον ο-Ψ ἀὐποεία ἡ δυφῆ χαὶ μορφὴ πλείονι ὃ “: 

ἑτέρας διῆγεν, δλλὰ χαὶ (ἡ τίμας ἢ παδϑςασίας Τλυ πόλεων, α ἔδ4 τξω φιλϑίοφον ἔχῳν, Ι 

εἰς ξαζ]ζεὼ λύνρτή(ᾳ το χαὶ ἀῶ φορτικὴ τίς πόρυ χαὶ ὀχληρο" δ ]ελδυτώίᾳ το δαπλυησίαν ἐποίη- 

σε “ἡνέακ Ἔ Ἑλλαϑδὰ ταῖς ἢ ἀσώτων ᾿ κα κοδοα μόνων οἰκίαις. ὡς αἰ »ὃ οὖν ἐχείναις ἡ »ϑὺ ἐλά- 

θέᾳ χὺ σωφρων γα μετὴ καίηται μηδενὸς ὅσα τὸν αὐτῆς κυρία: ἑταδοι δὲ τις ἄφρων, ἐπ᾿ ὀλέ- 

εϑρῳ τῷ βίᾳ παρϑσα,πασης αἥξιοῖ πῆς Ὡσίας όχφ ν»σκυξαλίζωσα χαὶ δεδυΠοιϑυη τοὺ ἑτέραν" 

πὸν αὑτὸν ὅόπον εἰν παση πόλᾳ, χαὶ ὅδειμιαξ ἡἼον οὖ ταὶς ἀπαιδεύτοις" πφτὶ ὟΣ ἀπόύτων 

χακῶν ἔφατον" ἡ ϑὺ ΑἼικὸ μᾶσα ἡ ρχαία χαὶ αὐτόγϑων, ἄτομον εἰληφ οὐγμα, ΤῊ ἑαυτῆς 

ἐκπεσουίᾳ ἀγαθῶν" ἡ ὃ ἐκ τίγων βαροί,ϑρων τῆς Ασίας ἐχϑὲς χαὶ τορόζο ἀφικοιβμη μοῦθίᾳ, ἢ 

Φ ρυγία ΙΝ 



Ἐν Ν ΨΑΡΡΙ ΣΧ ΘΑ ΟΝ ΠΡΗΤΌΟΡΏΩΣΝΝ. δι 

Φρυγία τις," Καριχενίι κακὸν," ΠΡ ΤΙΝ ἝἙλλδυίδας" ηξίει διοικεῖν πόλές, ἐτελοσ ΠΕΤΝ 

χοινῶν - ἑτεφαν ἢ Ἰάμαῦης τ ῈἝ φιλόζοφ ΟΝ) ) ὁ ἡ μαινουϑδμη Ἔ γ΄ σωφεεονα. διλὰ γὸ 5 μόνον ἀὐδρῶν “. 

δικαίων γεῦνο ( τὰρ “Ῥέισος, κα ΓΙ ὁ ΣΌΝ δὲν δῶ καὶ ἡἸερφαδνν νἡ Δία κα θχττηδοί μα των ΣΝ καὶ 

πόρυτὸς ὀνλ δ5 ἀσουδοην γ,φήμίοιτος. ἐδ ἀξε Ὦ ο ΤΣ ΑΙ ἡμεαῖς χρόνος, εἴτεϑεωι ρος ϑόξαντος οεἶτε 

φΦισυκῦς αἴξοόδου πἰρὸ Ξρχαίαν" (: ν ἃ ἡϑακώχνς ὅσης, εἴτε ὀύϑεσπόης ὁρμῆς ἔπι ὍΠΗΙ 

πολλοῖς ἀφρύσης᾽ »; δ ὠπέδώκε τῇ, ὦ ̓ Ξεχαιαὺ χὰ σώφρονι ῥυποεικῇ τὶ τίου ὁ διχαίανομιζωὺ, ἐὼ 

“ϑϑτερν ὀγεραλώς Ὁ πολαῦς)" πῇ δὲ γέο: ὃ λύοήτον παύσας, δ (δόξαν 5 ἰποξϑεύήκου(αν ὩΣ 

που ϑρη,, ὃ -» διλοτδίοις ἀγαϑοὶς Φυφώση. καὶ κἡ ὅ ἐχαθ᾽ ἕν ἴσως πῷτο μόνον ἐπαμᾷν τὸ τὸν πα δόντα 

χξθον ὦ : Κλ συμφιλοσοφοιεταις. λύϑεξποις αὔξιον, ὑτί (ἀκρείηω ἀμιώτερα ποιᾷν ταί: 

ϑ'ων ἤρξαντο" Ἰσήτοι μέρος γε τῷ πόυτὸς ἡμίσυ ϑρχἢ λέγεται ς κ᾿ ἔσην᾽ δὰ ὅτι ὁ ἀγχεῖαν Ὁ Τα 

μεταβολὴ χἡ με) ἀλξω Ὁ Ὥχίδοσιν ὐτῦν᾽ παρεσκάζασι δυο. ἔξω Ὃ ὀλίγωγϑινῶν Ασιανῶν 

πόλεων, αἷς δὶ ἀμμαϑίαν βεαδεῖα δεῖν ἡ ̓ τλκαλαν καΐϑησις, αἱ ἯΙ λοιπταὶ πέπαιονται ζις 5 Φορίι- 

χϑῖς ὴ ὁ ψυχροὶ καὶ λυ α αϑήτους “λα ποσοι Ἄθορις" ΤἿΜ αϑὺ παξότερον μέγα ἐπ᾿ αὑτοῖς φρ9- 
τομύτο; »αἱδδυ δύων ἤδη κὶ Ὁ ζ' μικρὸν ἀπαυΐομολοιώτων τσϑ5ς ζις ἑ ἑτέροις, εἰμὴ ἄμε πθω- 

πίπασιν ὀνιάτως ἔχοεσι" Ἢ ) ἰγεωσί τὸ καϑηματος ἀπίοιϑίων, εἰς ̓καζαφρ φησιν αγϑντῶν ζις 

ἌΣ γέλωτα ποιϑλῦμων πἰκὼ ἐπ᾿ αὐτοῖς ασουδζω. αἹτία, δ οἷς ΄κΑὶ κὴ Ξρχ᾽ τῆς ὥσαετης ὁ 

“μεταξολῆς ἐμετο ἡ πότων κρυτϑίᾳ Ρώμη ,σδϑς ἑαυτίω ὀμαίκαζωσα ζᾷς ὅλοις πόλᾳς 

πσυρλέπειν" ᾿ ζύτης “ὲ αὐτῆς οἱ δειυαςεύογίες, κατ᾽ τ ρετίω ὼ σὺ πο χραζίςου (ᾧ χοεινοὶ 

“ιοικριοῦτες δ υπτα δοῦτοι πὸ κ) γμυναῖοι Ως χρίσας γγμόνθμοι ὑφ᾽ ὧν κοσγιόκϑιον πὸ πε φες 

γιμον τῆς πόλεως μέρος ἔτι μᾶλλον Ὄεδεϑωχε, κὶ χ) τὸ λύδητον “ὐαΐκα αι γοζέυ σἔχῳ. ζι)5» 

ΠΡλλαὶ Υμϑὺ ἱσορίαι απουδῆς ̓ αἴξιαι γφάφονται Οἱς γιοῦ, πολλοὶ: ἢ ̓λθορὶ πολΐιι υχὲ γὰρ, “Ἂ Ω»- 

φέρ᾽νται 5 Φιλοσοφοί τε σειυταίτην ὦ μὰ Δία ἀὐκαταφρφϑιητοι" δῤαι τε πολλαὶ χὴ καλοὶ 

ραλγίλατεῖαι κὸ δαμοιδσς Ἢ Ἕλλησιν 4 μόλοι διεασουδαισπκέγαι “ϑϑεληλύϑασι τε χε 

τοξϑϑλάύσοντοι, χτ' τὸ εἰκός, ὦ ςέκ δὺ ϑοιυμμοίσαι με, πηλικαύτης μεταξολὴς -»Ψ ζύτῳ τω 

θεαχεῖ χθθῳ γελωννλύης, εἰ μηκέτι χϑρήσ παξοσωϊέρω μιας Σ Ῥυεαῖὸ ξῆλος ἐκεῖνος τ 

λϑουτων λόγων. ζὸ γδο οΟ» πὸωτὸς εἰς ἐλοέγισον ἀεμλο, δὰνηβοίϑεον πὸ ὀλίρου μηδὲν ἢ. ὀιλὰ 
δ τὺ 40 ̓αϑδλτειν ἡ πο μεταξα λόντζας φρλγματα γρύα ῳ;ἃ τὸ ὁ ζις Ὁ χρατίςα τσξ3.; Ξ- 

ὑδροις ἐπαρν,κὶ χὺ φᾷ μέλλοντα ΩΝ γεγθνότων εἰχκ «ὧν Ξὴ πέτα τὰ ὁ ἴδω πλήσια πϑτοις, 

ὡχόῦι ἢ τυχῶν εἰπεῖν διιύαιτο, ἀφήσω. ἐξ ὦ ων σὲ Ὁ “ἔτι μείζω λαζοι τὰ ἐ χρείηονα ἰχωὺ, ζωτα 

πειξοίσομ(α λέγν; “ὑωύλσιν τϑ λόγου χοινζων ἡ φιλεῖ; ϑέρπον τ ὁ πλήσα ϑωυα μδύξω ὦ ὠφε- 

λῆσοιι λαίων. ἔς! δὲ “ἤδη, ἄνες εἰσὶν αἰξιολογώτατοι ἣν ̓Ξῆρχαίων ῥητόρων τε ὁ συγίξαφέων, 

δνςς ̓ ΠΣ νυΒ πξραιρέσᾳ; τῷ τε βίε χαὶ τῷ λόχου; ὼ ἃ παρ ἑκᾶςου δεῖ Γλαμξαϊφ 7 ᾿ φρόϑεσις ἢ 

υλρίεοϑαρ. καὶ 3 δεωρήμιαιται Ὁ ὸ λιύαϊκογα, Οἷς ἁ ἀκούοισι τίω πολιτικίο φιλοσοφίαν, ὼ » Ὁ) ὁ σοτξ ἐτατὶ 

πεμὰ Δία τινὰ, Ογῇ καϑηκαζάσρλύα ζις πότερον. ἐγὼ οριοῦ σποδῷ, Οιαύτη αἴβετυ- 

ὧν οἶδε γφαφῇ ̓  πολλ δὼ ζ (ητηριν αὐ ΤΊ ποιησείμϑιος. αἰ ιϑὺ δὴ Δ(αθεξαιδια! 7 " ὡς δὴ τὰ 

φώ; εἰδώς, "ς . τγα) ὃ δ εἴένινες αἱ ἐμὲ ὁ 2. 9 λουδεύεσαι Ὁ, αὗται γξαφα!. τὸ ὃ τῆς ἀπό. 

τῶν ἱσοοίας ὅεον ἑαυτὸν ποιή, καὶ Ὁ; πἶξὰ τὸ μὴ ) γερρνέναζι τ λων υέοθαι,λέγῳ, αὔϑαι- 

᾿ς πόρυ καὶ Ὁ " πόρρω μαμίας.ἷξὰ ἑ μδὺ οἰῶ ζύτων σεσὲν ἔχω, κα ϑει τὸν ἐφξωυ, ζκ(εξα,ξαϑαι. 

δὲ ῥητύρων τε ̓  συγίοαφέων πῶ ὧν ὁ λθγϑς. πολλα πόρυ ὄντων Ὁ ἐὐάδοχα μδὺ ΟΣ 

ὑπϑώτων ἈΚ" μμαχβοι λολεν δεόαδρον ὁραΐν,ἐ ἐάσω" ζις 5 ἐςαίτοις ὀξ «᾿ υὐ αροχή- 

»ισοίνδυος κτ' φ: ἡλικίας, ἐραΐ «ἘΣ ἑχαίςου" νεοῦ »ϑὺ, τόξα Ἴδιον: ἐσὺ ὃ ἐγ χωρ. ἡ πὐξΣ 

ῥιλοοικῶν ςσοντοι δὲ οἱ ἡ κϑρ φϑαλαμξανόμϑροι ῥήτορες ̓ «(ς δὺς οκ τω, “Ὡρεσξυπέρων, 

Δεσίας, ἰσυχραυτε, Ἰσεῖος' Ὅς δὲ οἰκ ΤΥ ἐπακμασείντων Ούτοις, Δημὸ οϑένης, Ὑ ὐξέδης, 

Αὐλάνης" οἷς ἐγω Ὑ ἀιλων ἡ ρα χρᾳατίςοις. Ἰώ ἡ λαιρεδησετεινδὺ εἰς΄ δύο σεευταξος κα ᾿ Ὡς - 

γμαϊεία" τίω δὲ τρχζω πὸ πὸ (της λήψεται τῆς πῦρ ὧν «ρεσξυτέρων γϑαφείσης. 

φρηνϑύων δὴ {νῦ ἐπθναάγήν καιρὸς 6χι (ᾷ πυφοκείνϑια. 

“4 



82 ΑἸΟΝΥΎΣ. ἈΛΤΕΡΝ ΕΟ ΝΣ 

ἘΡΡ ΔΎ ᾿ 
ὍΣ ἢ ὁ Κεφόνου, Συραικρεσίων αϑὲ ζῶ σονέων᾽ ἐγλυν".3η δὲ ̓ Αϑίδησι 

: Ὁ πὐῆ δν πατεὶ, χ᾽ ἡ σεουεπαιδαζη ζςς Ἐλεφανεςατοις ᾿Αϑέωαίων. ἱ 

ἂν ἔτη ἢ ποήοχαίδεκα .γεγϑνῶς. » εἰς Θερίοις ᾧχετο πλέων σεεὼ ἀδελφαῖς, 

᾿ ΠΗ χρινώγήσων πῆς Ξἰποικίας, δὼ ἔξελλον ᾿Αἰϑηναοί τε ὦ ἡ ων ἝλλαΣ ἡ 

' ΐ δωδεκατῳ. πσϑϑτερον ἔτει τῷ 5 ΤΠ λοποννησια χοῦ πολέμου" χαὶ ἡ δεατέλεσεν "ἢ 

ἢ αὐτόθι πολί 4 ὀνϑμος ο ο᾽ ̓ἀὐπορία πολλῇ μέρα τῆς συμφοράς τὴς χρυ ἢ 

(αλούσης Αϑδυαίοις ον Σικελία. μετ᾿ ἐχεῖνο δὲ τὸ παϑὸς ἘΠ ΡΠ: τὸ δήμου, ὦν πιπφς 

" στοὼ ϑήνοις τϑιακϑσίοις ἀπηικισχκον΄ εἰκλιηϑεῖσι" μὸ ΤΣ γἡρόμϑυος αὖϑις εἰς ᾿Αϑδύας κν ̓ϑό- τῇ 

“τς Καλλίαν, ἕρδομον κα Ἰεοσαιοακχοφὺνε ἔτος ἔχων, ὡς δὦ τις εἰκαίσφον Η ἐξε ἐχείνου το 

διετελέσε ἐζετείία: ποιξι ᾿Αϑάησι. πλείσοις; δ γρανψας λόγθες εἰς δικα φήφιώ τε βουτ᾽ ἢ 

λάσυὺ πϑὸς ἀκκλυησίας 4 ϑέτους, τσξϑε δὲ τό τοις πϑρηγυφιχοες, ἐρωτιχρις ὑὐσολικουὶ, τ ἢ 

αϑὺ ἐμισοϑοϑεν γελμηνϑων ῥητόρων, ἢ η ἊΣ τὸν αὐτὸν γεόνον απ μαισοίνττων, ἠφραήισε Ως δόξαρν, 

τὴν ὃ ὑλυλυονῦψων 5“ “πολλοῖς ισι κατέλιπεν, ωβξολδὸ, ἀτ' Ὁ ἁπαῖσοις χαὶς ἰδέαις Ἢ 

λόγων, χαὶ μοὶ Δί᾽ ὅ τοι γε τοῖς Φαυλοτάταις ἀὐδυκ δ. ζψι δὲ κόχονται γαφαυοτῆει λό: Ἵ 

γῶν, καὶ ἀϊγας τες, εἰςενζούεκτοι,, ἴινι πε κρείων δε) μετ᾽ αὐτὸν αὐγιοι σοάγτουν 5 χαὶ ποῖ, ̓ 

καϑαρὸς Οδ παταδεέερος, ΓΩ δὲι Γλουμβανᾷν παρ πη. γιοῦ ἡδὴ πειξαζο μαι λέγ. καϑοιρὸς ὅθ: τίω, ' 

ΡΝ ψ ξ ἐρμιιυείαν πϑρυ, χαὶ τῆς ΑΠικῆς γλωῆης Ῥξισος. χανῶν, οὐ τῆς Ξήρχαήας,} ἣ ἡ κέχονται Πλά- 

τῶν χα; ἡ Θεχυδίδης, δλλὰ τῆςκατ' ἐχεῖνον τὸν γθόγον Ὀδιχωειαξίσηρ' ὡς ἔς] πεκιιήδκον παῖς: 

Ἴεν Αἰδοκίδου Δθγϑιονὴ Οἱς Κειτίει,ὸ ἀδοῖς σίρχνοις. χτ' τῶτο μϑὺ δυπὸ μέρ δπτέρ ὅς] πεῶ- 

τὸν χαὶ ̓κυριώτερον ον λόλρις, λέγω" ὁ καϑευράψῳ τίω Δισίλοιτον, θεὶς Τὴ μεζυλυοεε 

ρών αὐτὸν αὐτϑεδλνετο, ὌΝ σοτὶ μιμηίᾳοϑαι πολλοὶ ἐ δγούα μεν ἕξ. Ε ὅτι μὴ μόνος Ἴσοκε«- 

τής. καϑειρώτατος δὴ τὐμόιγων μετά γε ΔΛεσίαν οὖν Οἱς ὀνόμκαισιν ὅτι αὗντ: ἔμοιγε δόχει ἰλυέοϑαιδ, ' 

δύήρ. κίων μἂν δὴ ζι τίω τήρετίω αἰξίαν ύλου μιμήσεως ἀ είσκω τἴϑαὰ πρρήτοει, κα κὴ πα-. 

ξακελάς σεμιόιν δὼ Οις βελοιθύοις καϑειρῶς γφαφφνὴ ἢ χὺ ὁ λέγ » ἐκεῖνον τὸν δὔδρα ποιήοϑαι. 

τὐϑάδφρμια τις ἢ Ῥ Ξὴρετῆς. ἑτέεοιν ὃ σοτὲν ἐλαήω Ταύτης", ζῶ πολλοὶ ἐεδὺ ἐξλωίαν, 
τυ χτ τὶ τὸν αὐτὸν χεύνον ἀκμιισοίντων, σϑεὶὶς δὲ βεξαιότεξον ἐπεδείξατο. “ἰς δὴ ἔςην αὕτη: ἡ, 

τοί ΜΕΤ κυρίων ὶ ἘΣ δ χοιναῖν καὶ "Ὁ οὖν μέσω χκείμϑμων ὁ ὀγρμοζτων “ἰχφέρρυσαι (ἀ νούνϑρα. ἥκι αοΣ 

κυρίαις καὶ δὼ ἰις ἀὕοοι Λεσίαν Ὁ ἔσπικῃ ἢ Φεκσᾳ γευσείμϑρον. καὶ Οὐκ ὅχι πότῳ μιόνον ὅπα, γᾷ» αἴξιον,, 

ἡρν ἢ δλλ ὅτι ὺ «ὐξ ζῆ τὸ σεμνὰ Ὁ μεγάλα φωίνεοϑω, ζὰ τς φάγμαζα ἘΝ ζὶς ̓ σμνοταῖτοις χρώς, ̓ 
: ος ὀγο κασι, ὃ ποινῆς ε ϑΧχ, ἀπήομϑιυος ̓ αζασκέ. γε. (ις δὲ τσφοτέροις ὅχ, αὕτη ἡ δόξα, ἐῶ, 

δλλ οἱ ̓ βεαλθνῦμοι τόσον ἀνὰ χοθοςείναι Οῖς΄ ὅλοις, ὀξηρλλατῆον 
ἰδιώτίευ, κα » καπέφά γννεῖρς 

αἰ ποιητικ ζω Φεοίσιν, ̓μιεταβολαῖςε πολλαῖς γεωνῆμοι, καὶ ἡ 
χευββολεῦς, »ἡ ταῖς ὀγγαις ̓ Νὴ 

πιχαὶς ἰδέαις, ὀνομαίτων τε ἐγλωπηκατικῶν κα χ) ξένων γοὐ σά, ὃ Τ οζκ εἰωδοτῶν «γημκατίσμι “ 

τῇ Τ᾿ λαγῇ, ὃ γἡ τῇ ΤΔΔη χαινολογία καζᾳ πλυγήσιϑυοι τὸ τὸν ἰδὲ τίου. δηλοῖ δὲ πϑτο Γοργίας, Ἐ 

ὁ Λεογτίνος, οὐ πολλοῖς πόρυ Φορτικά τε ὸ ὑπϑροῖχον ποιαΐν πἰωὼ καζωσκάὸ, αὶ ὸ " πόῤῥῶ, 

δϑυραμθωνξ ἐγία φϑεγίὁ γϑιος' Ἵ τε ἐχείγε σεευοισιαογκῶν οἱ πόθ ὶ ̓Λικύμινόν τε Ἴ Παΐλον. Ἷ 

ἥψατο δὲ ὁ τ Αϑάεύησι ῥητόρων ἡ ποιητική πε “δοπικὴ Φέρτε, ὡς αϑδὸ Τίσιος φησι, Ι 

Γοργές Ῥξξαντος , ζυΐκᾳ ᾿Αϑέύαζο «ρεσξάζων κατεπλήξατο Όις ἀχούονζας οὐ τῇ δ ἡμ-- 

φρθίαι. ὡς δὲ ζάληϑες ἔχ οὗ καὶ παλαιότερον ἀεὶ ̓λιιυκκαζύκῆνος, Θϑκυδιδης Φωῦμα, 

δα μονιώτατος τὴ συϊρςαφέων,ἕ εν πε τῷ Ἐχεταφίῳ καὶ ο᾽ ταῖς δημηφρείαις,, ποιητικῇ κατ ̓ 

Ὅσκέ ἡ χευσαίμϑρος, οἰ οὕ πολλοῖς ἀξήρλαξεοτίω ἑρμάυείαν εἰς Ὀἴχον ἀν αμκα καὶ χόσμκον ὄγο οἰξν , 

ἀηϑεςερον. Λεσίας δὲ ζιοῦπον σοειδν ἤσκησεν, ον Ἡρ ῦ Οϊς «σουδῆ γξαφομδροις διχανιχοῖς καὶ ᾿] 

συμξελάυτικοῖς λόγρις, ποιῆσαι 5 “πλζωὼ εἴτι μικρὸν εἶ Ὡς πϑυνηγυξακοῖς" πὐϑε γὰρ δὲ ὶ 

Ἐλιςολικῶν αὐτεῖκαὶ ὁ ἑταιμοικῶν., καὶ ἡ λων οἷς μτ' “πω διαξ ἔγραψω, ἀν δέομαι, λέ- ̓ 

γῳν. ὁμοίως δὲ ζ!ς ἰδιώταις ΔΙ σφ λέγεοθαι δυκῶν, πλιόξον δ(ον ἰδιώτου Διο φέρᾳ. καὶ ἐπεὶ ̓ ̓ 

ποιητὴς τ 

᾿ 



ἘΝ ΚΣ ΘΙ ΚΑῚ ' 8, 

τοιυ τὴς χξατίςος λόγων, λελυρϑύης εκ μέξουλέξεως, ἰδίαν νὰ λόγων ἀῥρνκὼς "Ξρμονίαν, 
᾿ᾷᾳ ὀνόμμοιζο. χϑσμᾳ τε χαὶ ἡδεω4 » μηδὲν ἔγοντα οἰκῶδες μηδὲ Φορτίκϑνγ. ζυπίω ϑχ(Ἴέραν 

τὼ ἰρετίω κελάύω Ὥρα τῷ ῥήτορος ζυτου λαμᾷξανᾳν, εἰ ἦμες οὐἸξιοίσι τὸν αὑτὸν ἐχείγῳ δζᾳ.-- 
χέγεαϑαι (πον. ἐλώοντο μϑὺ δΐζυ πολλοὶ τὴς καδοωιρέσεως ζιπης ὥνλωταὶ ἔ συγ8 5 φ4; ἘῈ ὼ 

ἡτορέσ᾽ ἐΐγιςα δὲ αὐτῆς μα Λεσίανἡψατο Τὸν ̓«ρεσξυτέρων νέος ἐπασκηζᾷς Ἰσοχρ αὕτης᾽ χαὶ 
τέκ οὐ ἔγρι ἧς εἰπεῖν ασϑσωτέρω Ούτων, σχοητῶν ἑτέροις ῥήτορας, ἰαειὺ χαὶ δχρύα μιν ΣΞΣΞ 

ἴω ον ὀγόικοσι κυδίοις χαὶ χοίνοῖς Ὁἰσποδάξα νϑύοις. σπροέτζω τρετυ Ἔσο Φαίνομίαι «ϑὶ 
ὃν ὀυδρα., τὺ (ᾳ φζύφαν, οὐ μόνον τζωὼ εἰν Οἷς ὀνόμασιν, δυνιὰ χαὶ τὺ οὖν Οἱς ποξαγίκασιν. (φίωὴς καὶ 
σφ] ὙΣ ἴις χαὶ ποραγμαϊοιῦ (α φζύφα,, οὐ πολλοῖς γνώσιμωος. τεκμαίοοιζαι δὲ, ὅτι τῆς δὲ δ ς 

ϑυχυδίδὸυ λέξεως χαὶ Δυγμμοοϑένοις δορὶ διάνότατοι -παγμαΐζᾳ ἐξφπεῖν ἐπγγύοντο ἊΝ πολλὰ δὲς-- 

ίκατα δθ]ν ἡμῶν χαὺ ἀσαφῆ, χαὶ δεόμϑυα ἐξηγηπβ" κἡὶ δὲ Λισίε λέξις ὕὥπασα ΤΩ1 Φανερὰ χαὴ 
φὴς χαὶ τω πϑώυ πόρρω δοχοιῶτι πολίἠικῶν ἀφεςαναι λϑγων. χαὶ εἰ μδὲ δὶ ἀοϑένφαν δεωυα;-- 

"εὡς ἐγίνετο Ὁ (ᾳφὲς, σεκ αἰιδὲ ὦ ἀὐῷ ἀγαπᾶν γεῶ δὲ ὁπλϑτος τλυ χυρίων ὀγομκατων 
'χ πολλῆς αὐτῷ αὐθκοισίας “ἰτοδείχγυται ζουύτίω τζωὺ τ ἰρετάωώ. ὥςτε τἼὼ (( φξιφαν τῳ 
λοι αὐξιογ' χαὶ μιζιὼ τὸ γε βεαγέως ὀκφέρᾳν ᾳ γοή καρ, μ᾿ τῷ (ἀφος, χαλεποῦ τῷ 
γραγιματος ὄντος φύσᾳ, τῷ στενά γαγεῖν ἄμφω (αὗτα, χαὶ κεροίσει μεποίως" ἣ μάλιςα 

δείενὸς ἡ ον τ λω ν Ἀποδείχγυται Λεσίας γϑώρϑρος" ὧςτε σσοὲν ζς Διὰ χἕοϑς ἔχουσι τὸν 
ὑδρα Β οὔτε ἀκυρολογίας τ οὔτε ἀσαφείας δόξαν λας. τούτου δὲ᾿ αἱτίον ρ' ὅτι οὐ 'ς ὀγόμιοισι ΙΘ ΣΧ "δ 
γυλά 4τὰ πραγμαΐᾳ παρ αυτωΐ, τοῖς δὲ πράγμασιν ἀκολουϑεῖ τὸ ὀνοκκοΐζαι. τὸν δὲ χόσχκον 
Ὡς οὐ τῳ Δα λλαῆῳν τὸν ἰδιωτίωυ, δὶ, οὐ τω μιμκεῖαϑαι λαμᾷαϊᾳ. χαὶ σέκ ὄχι υϑὺ τῆς 
μάυείας ποιούτος ὅπηγ, εἰν δὲ τοῖς “πράγμασιν ἀχαιοθς τίς χαὶ μακρὸς" στουέφρατῆαι ΙΝ 
; χαὶ ἀδλος, χαὶ πεπύκγωται τοῖς γοή κασι. χαὶ τοσούτου δεῖ τὴν οἰκ δυαίκᾳων τὶ λέγην, 
“τε τὼ πολλὰ Τὴν" χρησίμων δὼ δόξ4ε οἷ δαιλισπεῖν" οὐ μὰ Δί᾿ αοϑενεία. ἀὑρέσεως ἀὐῷ' ποιαῖν, 
χῷ συμμεδηήσῴ τῷ χεῦνε, “δὸς ὃν ἐδ “λρέοϑαι τοις λόφοις. βεφχύςγε μζω πε, ὡς 
}ὺ ἰδιωτη, δηλῶσαι βουλουϑύῳ τὰ πράγματα, Ὀὐπογθαΐν' ὡς δὲρητορα »αὐθιοισίαν δυο οἷ- 
τως οὐδείξαοϑαι ζωτοιωῶτι, οὐχ' ἱχονός. μμγτέον δὲ ἡ τἄὼ βραχύτητα γδὸ Λισίου. ΠΣ 
»ιωτέροι ὙΣΡ Οὐκ δὼ ἀρεθείη παρ ἑτέρῳ βήτοσι. μα; Ωύᾷς ϑφετἀὼ ἀδοίσκω δὰ 
ἐσία. πόρυ ϑαυ κα φήν᾽ ἧς Θεόφρφιςος μϑύ Φυσιν “ ξξαι Θεασύμαηον" ἐγὼ σὴ ἡ ρῦ καῇ 
ἐσίαν. ΦΎΝ τοῖς γρύγοις (νι ἐκείνῳ κσδϑέχήν ἔμοιγε δοκεῖ; λέγω σ᾽ ὡς ε απ μκῇ χϑινὴ βίου 
"ονϑύων ἀμφοῖν χοὴ εἰ ἢ πὗτο δοθείη, τω γέ τοι κὐξὶ τοῖς ὀληδινοῦς αἰγῶνας ἐχείνου μᾶλλον 
τείφθαι. οὐ κϑύ τοι Ὡἰοαξεξαιοῦμα! γε ὁπότερος ἦρξε τῆς -ἐρετῆς ζαύτης χτ' Ὁ παρόν" 
᾿Ὰ ὅτι Λεσίας μᾶλλον εἰ αὐτῇ διζο εἶκε, τῶτο δαιῤραὶν δὼ σποφξυαι ζω; δὲ δεὴν ξιῦ φημὲ 
ρετζωώ; ἡ συςρέφου(ᾳ τὰ γοή κατα χαὶ φρογίύλως ὀκφέρφυ(ᾳ λέξις ) οἰκείᾳ πϑϑυ κὰ αϑαΐχα!α. 'συρρέφων ἃ 
Ὡς διχαν κοῖς Δλόηϑις, ἡ πϑωτὶ ϑληϑεῖ ἀγώνι. (υτίω ὀλίορι κμϑὺ ἐμμιιμκήσαιντο" Δυμμοιϑένης δὲ εὐ κο ἢ 
Ἀἰχυρεξλϑετο' ΄πλξζὼ οὐ οὕτως ἀὐτελώς σϑξ ἀφελώς ὡς τἶρ Λισίας χοησοίνϑυος αὐτῆ, ὀκφέρωνς 
'λὰ πἰἜεέργως ὦ πικραῖς" λεγέοϑω ΣΡ. ὡς ἐμοὶ φαίνεται" ̓ ἷαρ ὧν χτὶ τὸν οἰκεῖον “Δ! οἰλέ- 
κα! χα ϑν. ἔχ4 δὲ "ἡ τῶυ" ογέργηαν πολλζω ἡ Λισίου λέξις. αὕτη δὲ ΖΩ1 δέωλα μές Ἧις ὠεργήρι 
πὸ ζὰς αἰαϑήσἀς ἄσρυσα τὰ λεχϑυῆωα. γίνεται ὃ ἐκ τῆς Τυ ἰρβακολουϑοιώτων λήψεως. 
Ἐπυρϑςέγων τὼ Δδίνοιαν τοῖς Λεσίου λόηϑις, οὐχ οὕτως ἔς “αἱ σκαιὸς ἢ δεράρεςυς, ἢ βι6φ- 
; τὸν γοιοῦ, ὃς οὐχ “ἰπολήνψαται τὰ δηδούμϑρυα ὡς γινόνδυα ὀρϑὲν » ὁ ὡςὸρ παροίύσιν οἷς δ᾽, 
τῶρ εἰςα γη πσδοσώποις δμελᾷν. δλιζυτήσά πὲ οὐϑὲν εἰχὸς, τοῖς υϑδὺ αὐδρας αἰτοῦζᾳ εἰ (πίη, Ἃ 

{πῃ χ δὲ Δ οινοηϑίεσαι τοις δὲ εἰστεῖν. χε ατίςος δὴ πϑώτων ἐγ μετοῤντόρων φύσιν δύ,ϑοφητων κα.- 
ὃ τα άῦσοι, χαὶ τὸ «δ ϑφήχοντα ἐχαίςοις ὐποδὸοιοῦαι, πα. ϑη τερὸ ἡϑη,ὺ ἔργα. Ῥσποδιδυμί τε 
 δὺυ αὐτῷ χαὶ πζωὼ ἀὐωρεπεςατίω ϑρετζὼ , καλουμϑδύξο δὲ «ἰπσὸ αν πολλών ηϑρποιΐαν. ἠϑοποιός, 

ἀτλος ΣΡ σσοδὲ ἀμόν δυρύα και Ὡρὰ τω ῥήτορα τούτῳ “οϑσωπον, ὥτε δϑηδοποίητον οὔτε 
ἀυχον. ποιῶν Ἴε ὄντων εἰν οἷς ὦ «ὐξδὶ ἃ πῶ ἰρετξω Φυτίω συμᾷ(έξηχεν ἐὴ Σ Δ] ανοίας ο 

“λέξεως, ὁ τοίτης τῆς σεουϑέσεως, ἐν ἅπασι τούτοις αὐτὸν Ἔποφαίνοιαι κατορηοιο. οὐ 

Ι 
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84 ΔΙΟΝΥΎΥΣ ΑΛ ΚΑΡΝΆΑΣΕΩΣ Ἢ 

- » Ὡξ ανοουμϑύοις μένον ζσσοτίϑεται χρυσὰ ἡ δχιφαῦ χαὶ ἡ μέτεκαζου: λέρρνζας, ὦ ΘΕῈ εἰχό- β 

»» γας ἐρ δύχειῖν ΤΥ ηθωνζις θυρίς" διλλὰ ἡ τέω λέξιν Ὡἰποδίϑωσι ζι;ς ἤλσιν οἰχείαν, ἡ πέφυχε 

αὐτὰ ἑαυτὰ! ; κε ατίςα. δηλοῦοθαι πίω (ἀφὴ χαὶ κυφίαν, καὶ χοινξωῦ, χαὶ πᾶσιν δυο ς Ὶ 

σεευηλεςατίευ" δ ρίας χα Ὁ ἐξ ἐχιτηδούσεως ὥπϑμ, δὐηθοποίητον. ὺ στευίι ϑησι : γε αὐτί 

ἁπλαῖς πϑρὺυ χαὶ "ἀφελεῖς : ὁρῶν ὅ' ὁ1| οὔκ ον τῇ ̓  αὐθεύδω χα ζ;ς ῥυθμοῖς, οὗ νλ, οὖν τῇ ᾿ Ὥ[αλε- 

λυμϑύη λέξφοι “εὖ Φ ἿΩ καϑόλου δὲ, ἵνα ὦ ὃ αἰξὶ ζαύτης εἴπω τῆς Ξὸρέτης, σἕκ οἶδ, εἰ ὡς ϑελος ᾿ 

ἐπέρων, δ γῇ ὁ ὁμοία καΐζασκάνη χονίᾳ μϑῥων τῷ λέρου, ἴτε ἥδιον σεευέννκεν,εἴτετπιβαις. ᾿ 

γώτέρον. δόχει γῶν Σ᾿ ἰποίητος τίς τῇ χα) ἡἀτεχυίτδυτορ ὁ ὁ τῆς “ΟΡ μονίας αἰτεῖ γερακτήρ. σὴ Ϊ 

ου λει σίσαι μ᾽ δὼ εἰπᾶσι μϑὺ Οις ἰδιώταις οὉΥκ ὀλίγϑις δὲ 
χα! ἡ Τὴν φιλολόγων, ὅσοι μὴ μμεγάς- Ἷ 

λας ἔχουσι τείας αὐξὶ λέγρις ἢ Οιαύτίου “νὰ τϑάσοι δόξαν, ᾿ Τί ὀἀὐεπιτηδαύτως, χαὶ οὐυ ,χτὶ τῇ 

πεχνόμυ ἀὐδματως δέ πως ἣ ὡς ἔτυχε συίκειται. ἔ τ δὲ πϑρυτὸς μιᾷλλον ἔρχου τεχνικοὺ κατε- Ἧ 

σκάυασχκένος. πτεποίηται »ὃ αὐτωΐζοτο τὸ τὸ Ὀστοίητον, ὦ δέδεται Ὁ λελυνϑμον, κὶ χὺ οὐ αὐτω τω μὴ Ϊ 

δόχεῖν διφνῶς καλεσκά άοϑαι, τὸ δνὸν ἔχή. τὼ ὀληθφαν δὲ ὀζευσις ἔλετηδαόζων καὶ Φύσεως μιμη- ! 

τὴς γίνεαϑαι! βουλόνϑυος, Οὔκ αὐ ἀδρτομοι τῇ Λισία στευϑεσά ̓ χξώκϑιος. ἑτέραν γῈ Οὐ ! 

α᾽ ̓άδεοι ὥύτης ὀρνεφέραιν. οἴομαι δὲ ὍΝ Ὁ φρέπον ἐχάν τὼ Λεσίου λέξιν, οὐδενὸς ἡῆο 
ὧδ Ξρχαήων ῥντόρων, κρατίφην ἁπασῶν τρετίμο καὶ τελφοτατέω ὁρῶν αὐτὼ πσφύςτε τὸν 

λέροντα, αὶ «εὺς Όις ἀχουονζας, καὶ τξὸν Φ πράγμα. ον ζούτοις ὙΣ δὴ χαὶ πρὸς 

ζὗταῷ Ὡρέπον Ξηρχεωτως ἡρμιοσμεένη. χρὴ ἡ γῥλλικίᾳ, χαὶ 1λᾺ, »χαὶ παιδεία, τ ὸ ἔχττηδυῦ- 
ματι }15 ὁ βίῳ » Χ) ὃ ζεϊς ὀιδοις ον οἷς Δ] ο Φέρᾳ “σφοσώπων ζο, τξόϑπα : ας οἰκείας δὀἰ'ποδί δῶσι 

φωναξ' “δός τε τὸν ἀχροατάς σιμεμεζατει (σιλεγλῤλια οἰχείως, οὐ τὸν αὐτὸν (ξ (πον δια, φἢ τε; 

χαὶ οκκλησιαςῇ, χαὶ πϑυηγυείζοντι Ὡαλεγόρδιοςς ὀχλῳ' σα Φοραῖς τε αὐτω λαμξαϊᾳ χε πλὴ 

ΦκΣίἰδίας τὴν, “πραγμάτων ἡ λέξις. τῆρχουδίῳ μδὺ γος ὅ61 καϑεφηκύα χαὶ ἡϑικη" ληρυδς 

ὮΣ πιθεωνν χαὶ ἀπεείέργος" ἰποδιφκγιώτι δὲ, φρογίυλη καὶ ὃ πυκχ»η αὐξογτὶ δὲ καὶ παθαινουῦμῳ, 

σεμν: χ ὃ δ ιν γη" αὐακεφφόλαιουδύῳ δὲ Ὡλσλελυμδύη καὶ κ᾽ σεευτομος. ληπῆέον δὲ νὼ Ὡ «ρέ- 

ποντηςζαξεως Ὡρὰ ΔΛεσίου. στι υϑὺ ὟΝ πιθαινο καὶ χὰ πειςγκὴ χὰ πολυ Φεσικον ̓ ὑπσυφαίνου- 

(, ὑπο ὅζᾳ τῆς ζιαύτης ἰδέας ἔ ἔχεται, ασρός εἰδέᾳς σσσὲν ἴΐφε δεῖ λέγ. δὶ ὄχδου γ ᾿ 

δὴ το τὸ γε ἡ σοτίξίς ὅπ]ν ὁ ((ις οὐχὶ ὺ πείρᾳ χὺ ἀχοὴ μαθὼν, ὁμολογεῖ ἐπϑρτων ῥητόρων αὐτὸν 

ἐρ πιθανώτατον. ὥςτε χὺ ἢ πίω τὼ πἰρετἀύληπῆέον φϑὰ τϑῥητορος. πολλὰ ᾿ χαλᾷ 

λέγῳν ἔ: ἐν “«ἶἴδὶ τῆς Λεσῖσ λέξεως 5 ξὼ λαμξανων μεμούκδιος αὐ τις ἀμείνων ἡύοιτο τω 

ἐρμάμειῳ Ὁ »ϑὺ ὀιλα,, τό γοῦνα συγαζοκδνος ̓ ἐα(θ: μίαν δὲ πἰρετάο ἔτι τα ῥήτορος Ὦκς- ἢ 

δείξομαι δ χρίγως καλλίφην πὲ κ)} χοινοτοίτίου, ἡ μιόγζευ᾿ ̓ τδκὸ κάλιςα ΤῊ λων τὸ τὸν Λεσίου γα- 

ἐακτῆξα δεουαυϑύξωυ βεθαι ὦσαι ζῶ αὐπύρεδλζετο δὴ σσεξὶς τυ ὕφερον,εμιμήζαντο ἢ δ πολ-. 

λοὶ, ὉπαΡ  ὐὐθ' σῷτο χρείοσοις ἑτέρων ἔδοξαν ει). τὰ ὀιδζωυ δωύαμεν σΣϑὲν ϑ (9 Φέροιτερ , Ἧ 

“ἷρ ὧν, αὖ ; ἐῃωρῇ εχ τὸν οἰχεῖον ϑιϑλέζομαι τὸ τόπον. Ὥς δὲ ὅξν ἡ δὲ Ξρετὴ, ἥτις πάσιν. ΄ 

ἐπϑυϑούίᾳ ζος ὀγόμιασι; τὸ τίς ἡ χδῤις: ἐξαγμα πότος πρόῆον λόγου καὶ ει κασιώτερφνς, ἠ 

ριον κὺρ Ὑ ὅαην ὀφϑζεῦαι : Ὁ πϑρτὶ ὁμιοίως ἰδιωτη τε ἢ πεχψίτη Φανερόν' λαλεποτθ οι ; ᾽ν 

δὲ λογώ δηλωϑζωῶαι, καὶ σοτ! ζοῖς χράτιςα εἴπειν ἢ ϑειυα βίοις ἀὔπορον. ὦ ὧςτε εἰ΄ τις αὐιοία, πὐ 

λόγω διδα γϑόνσαι (ὐτίω τὺ δοιύα μιν, ἥτις ποτέ ὅξίν, σέκ εὐ ̓φλείν οἱ Χὺ ἀιδῶν πολλανκα!. ὃ 
χαλώων “πραγμάτων δερεκλριλήτων ἀπιαι ΤῊ λόγον" λέγω δὲ: Ἐχὶ κάλλους »ϑὺ (μάτων! ᾿ 

δὺ ποτ δεὶγὸ ὑκαλρόιϑυ ὦ Ἴν Ἔχ: κινήσεως ὃ μιδισμκού πλοκῆς φύγίωντί λέγς} 8 ζ δ ἀλαρ- 

Μοφον' Ἰλὶ συμμετξίας δ χξόνων πίοη ᾿ζᾳξις » καὶ τί Ὁ ἀὐρυθμων' καὶ ὼ Ἐχὶ πϑωτὸς δ ἐουνλήθθίο, ἢ 
ἔρρρυ πὲ ἡ “εαγματος,τίς ὁ ὁ λεγόυδμος κιεϑου πού ἡ μέδιον. αἰοϑήσᾳ γὸ τότων ἕκα σον κατ 
ὥαλαμᾷαις) κα Ὁ ῳ 95 γώ. “ὡςθ᾽ ̓ δαν μοισιχρί ᾿ Ὡἰ δα Άνρισι πο ποιᾷν ζοις βελονϑίοις ἀχόύφναχρι-, ." 

ξῶς πρθμονίας, ὥστε μηδὲ τὼ ἐλαχίφην ω τοῖς τληγήμιαισι δίεσιν ἀγνοῦν τὼ ἀχρζὸ ἐχζῳ».. ̓ ὶ 

μηδὲν Ων της ἀχριβέφεροι ζεῖ χριτήξιον 'πϑτο καγὼ τοῖς αἱαγιγώσχοισι τὸν Λεσιαν, τίς, ἡ 

χα αὐτῳΐ χοῤις δεὴ βουλομδίοις μμαιδεῖν, αὑτουλείμκάυ, α᾽ ̓ῥλετηδαίφν γεύνῳ πολλῷ χὰ) ̓" 

᾿ϑικρᾳ ᾧ τριβῇ, χαὴὶ ἀλῴγω παϑῳ τῶὼ ἀΐλογϑν στουαισκήν αἰόϑησιν. ζρωυ τάων νϑώτοι κρατίφν Ἵ 

τε ἢ 



ΛΓ ΣΖΙΑΙΣ ὃς 
πὲ ρετίω ἴῶι χα φρυοτηξισικωταίπξιυ τῇ τὴς Δισίε αἰξωοῖ ἔγωγέ γεπείβομαμ εἴς Φύσεως αἰτίων ᾿ 

“βάσανος 
᾿ δεικαλῴ, ἀὐτυχίαν,εἶτε ποι χοὶ τέχνης ἐργασίαν, εἴτε μιυατζοὺ ἐξά ἀμφοῖν ἕξιν ἢ διεύα μιν, ΝΣ 

πϑύζξς αὐρεχά ζις λοιποιὶ ῥήτορας. χαὶ ὅπ Ὁ αποραΐ αἷξέ ὧωος Τὴ δλῥαφερονϑμων εἰς κόγεν: 

αὐτὸν λόγων, χαὺ μιὴ ῥαδιονη ἡ μοι ΡΥ τ λδον σημείων (ἀληϑὲς 4 μήν» ὅπι υτίω κατα- 

φάγω τί Ξήρετέω, ὡς ὄχι ψίφων ελατίω. ἔπειζο ἐὺ δὼ αἱ χάφατες αἱ τὴς λέξεως ἔχιχο- 

σχεήν δοκῶσι μοι τω γθαφάω,τῆς Λεσία ψυχῆς αὐτίω ἀϑε κα, "Ὁ Ὁ σξοὲν ἐτι πορρωτέρω ζαύ- 

τῆς σχοστεῖν αἰξιῶ. ἐ ἐαν ἢ μηδεμίαν ἡδὸγζεὼ μηδὲ ἀφοδέτέωυ ὁ τὴς λέξεως χαρακτὴρ ἔ ἔχῃ. 

δηεζωπῶ χαὶ , αἰ τσπηάω μεήποτ᾽ « Δισίᾳ ἡ ἡ λθη96, κι σέκ ἔτι βιαζομαι πίω ἀλορ»; αἵ- 

ἀγησιν, σα εἰς ἐρ πόρυ δῴος ἐὴ ζγ σὰ σίκυ ὀιδα μοι δόκὴ σα ἡ" πϑζῆῶως ὀξῳργασμένος ὁ ο Ἅρλϑσ τὸ 

μϑὼ ἀὐγράφᾳν πολλοῖς οἰουᾶνος ὑπαρχ ἘΞΕ (ἕνας χαὶ ὀηγοὺς ἰδίοις ἕξεως χαεακτῆρας" πο- 

λυάδὲς γ τϑτο ὁ δ᾽ ἡδέως χαὶ χε σικέγως χαὶ ἐπαφοοδίτως Ἵ Δισίᾳ" πεκιδίῳ θῶ 

Οζι λόφ: ἥν! ̓ἩΡ τορι θοῦ τω καθ᾽ ἡδονῶῶο ἑρμάευ ἀύεοϑαι τὰ τὰ “ἰ πσὸ ἰούτου λεγόρδρα. 

ᾧ πολλοῖς ἠδ π᾿ Τλ λυαφεροιῦϑων εἰς αὐτὸν ̓ λθγων πεπιςευνϑύων «σσὸ πὸ Ὁ πλησοῖς ὦ ως 

εἰσιν οὖν τοῖς πὸ ύυ γνησίοις Λεσία, αὶ ζο, γε ὀῆνα, σέκ ἀτόπως ἔχονζᾳς οὶ πίω χάδιν Ξ σϑ9ς- 

βοννοισι αἰ Λισιακὴν, 9δὲ πίω ἀὐςομίαν ἔχοισιν΄ ἐχείγης τῆς λέξεως, «ἰ πυοτηδύσας πὲ χἡ 

(ατανίσας, ἀὗρον σύκ ογᾷς ΔΛισία. ὧν ὅς χαὶ ὃ «ὐξὰ πῆς ἸΙφικρ τος εἰκόνος" ὃν οἶσὶ ὅτι 

πολλοὶ χαὶ γα φακτῆφοι ἡγήσαντο δῦ καὶ χθόνα τῆς ἐκείνα δχεωυάμεως. οὗν κϑύτοι ὁ λόγϑε ᾿ 

ὁ τὲ τοῖς ὀνόμιαισιν ὑρμδιυάζεθαι δοκῶν ἐ ἰοωρῶς, χαὶ τοῖς οὐϑυμήκκασιν εἰρλοϑαι τξι ἡῶς, καὶ κ 

[0 πολλας τὐρείξς ἔχων, ἀγσρίς θ1,κα: πολλϑ δὲι ὑπὸ Λεσιαχὸν ἔλιφανῳν σύμαι. κιάλιξα ' 

δι ελρει “μϑὺ καταφανὴς, ὅτι ουχ αἰ: ἐχείνῳ (τ βητορος ἐγξαφη
, πὕς φόνοις Δἀὐδλογε- ; 

᾿ἂῳ Ω. εἰ ὀδουκοιταετῆ γλνόνδυον ϑησᾷ τὶς τελάυτήσαι. Δεσίαν ὄχι 'Νίκωνος ἡ ὅχὶ 

Νιαυσινίχου ῥχοντος, ἑτϑ)ὰ ἔτεσιν ὅλοις αὐ εἴτ᾽ πσδοτερουίᾳ τὴ τῆς γραφῆς τὸ ψηφίσματος ἡ Ἕ 

λϑυτὴ τῷ ῥύτορος. κῷ ὙΡ Αλκεοθενῶο Ξέχοιτα, ἐφ᾽ ὃ τίκὺ εἰρξαύζευ Αἰϑευωοί πε ὭΣ 

᾿Λακχεδουμμόνιοι χα " βασιλάς ὠοσλι "δ ἰποδοις τὰ φραϊ φύματα᾽ [φικε της ἰδιώτης γὐ" ὼ Ὁ 

πἰϑὲ τῆς εἰκόνος. δὼ τότε ἔτεσιν ἑτ)ὰ παξότερον τῆς γφαφῆς, τετελάστηκότος Λεσίω, ασθ3 

τῷ στευταῖαι τῷτον τὸν αἰγῶτᾳ, Ἰφικράτει. ὁμοίως δὲ Ὅ! ἡ πίω εἰπολογίαν τῷ Δλυδροφηχάς. ἀμ τα 

τἰιὸ εἰς Δέσίαν αϑαφερουϑυζευ,οὔπε τοῖς πατργιμασιν ἀτόπτως ἔχουσαν, οὔτε τοί δ ὀνόμασιν Ἡρὴ 

ἐαϑενῶς, δι χἰσσον ας ἔλαβον, οὐκ ἐπ μ)ούσης τῇ λέζά τὴς Λισιακὴς λάει Θατος᾽ χα ἐφρα- ἿΣ ᾿ 

"εἰς τς χρόνοις, σῶκ ὀλίγϑις ἔτεσιν ἀζρονὺ ὀφερ τυ δαὶ τὴς πελάυτῆς τῷ ῥγητορος, δρλά χαὶ ἘΞ 

Οσιν ὅλοις. τὸ ον ΣΡ πρφίσυμμιαγικῷ πολέμῳ εἰξα[ελίαν᾽ Ιφι κρ οτής πγαλιαται; ἴα ̓ς (ὁ. 

Ι ,γώς «ὑσίαηκε τὴς φρατηγίας ὡς ἐξ αὐτο ̓  0 τῇ λόγου καταφανές. ΠΩΣ δὲ ὁ πόλεμος 

τοῦς ἊΣ Αγαδοκλέα καὶ Ἑλπενίκον εῤχοιζας. ὅτι αδὼ δξώω τ λόγι πϑῥητορος αὐξέ τε 

᾿ τς εἰκόνος: γαὶ τῆς παξοϑοσίας, Οὐχ ἔχω βε βαίως εἰστειν' ὅτι σὲ ἑνὸς ἀμφότεροι, πολλοῖς, ἽΞ 

οἰοις ἐχοίμι αὐ εἰπεῖν. ἡ ἱγὸ αὐτὴ ἀρ εν τε χαὶ δεώα μίς ὧν  ἀμφοτέφοιε' “ἷὩρ ὧν ἐιος 

αίεὸς τὺ εν τω παρόντι σχφπειν. εἰκαζ ἕω δὲ Ἰφικρατοις 1) αὐθις. τ, ) γὸ τὰ τὰ πολέμια διᾷνος ὁ ὃ 

τ. χαὶ -»Ψ » θγϑις Οἕκ ἀὐκαταφεῤντο ἢ γ ̓πελέξις οἰ ο-» ἀμφοῖν πολὺ Φ Φορτῖκον Ὁ ςρατίωτί-- 

ἣν ἐγ, τὰ "οὐχ οὕτως ἐμφαινᾷ ῥυτορ τον αἴχώοιαν,ος φρατιωτίκην αὐνλείδφαι χορ ̓δλαζονείαν. 

, ἁτωρ εδὺ ούτων ἑτέρωϑι δηλωϑήσεται 34 πλειόνων. δλύντέον δὲ σϑεν ὀξεβηοδυ 

ἰ Ὀπι, τὸ κε ὠτίτον δ. λυ Διεσίκ ἔργων ἢ Ὁ γγορακπνειοικώτατον 1 "ς δηωυάμεως, ἡ ἡ κο- 

πῶσαι τε λύγιζουσαι Ὑλέξιν εἰὐντε  γάφις, δε οὔ οὐτ' ̓Αὐωβεβόῥετε ΟἿ Ἐχιγοοιϑίων εἰς, 

ττεεὶς ἀκρον ἐμιμήσατο. ὁ τὸ δὺ «Ξ: Ὁ ἑρμάυείαν ἀγαϑοὺ ἀν ῥήτορος, (τα: συίκε- 

γλνα!ωσομαι ὙΝΣΡ ταβνϑεντα" 2 καϑαρϑν ΤῊ ογοικίτων," ἀκρίξφα τὸ τὴς Δία λέκτα, Ω Ἅ(α ὲ τα Ι 

κυδίων χοὸ μὴ ξπικῶ) κατασκέ. αἷν «ἰκΦέρᾳν τανοημιαιτοι, ἡ σαφύφα, ἡ σερωπομία, Ὁ ἢ Λυσιαωῦ ᾿ 

υφρεφῷ πὲ τε χα ἡ φρογίυλιζν τὰ τὰ γοήκοιτα, ὃ αἰτοῦ ὍΣ αἰεϑησᾷ; ἀγῳ τὰ δυλούμϑμα, Ω μηδὲν μων 

τόπον αὑπουτίλεοϑαι ποξῤίφπον μηδὲ αὐνϑοποίητον, ᾿ Ἴης σεευϑέσεως Τὴν ονοκάτων ἡδονὴ 

τ ἡμου μϑυη τὸν ἰδιωπτίου, τὸ τοῖς αὑπυκειαδύοις πσξοσώποις πτράγμασι ἴους Ὡρέποϊᾷς ἐ- 

᾿ὡρμοῆφν Ἀθοοις, ἡ πιθανότης, οὶ ἡ γγᾶθας, α)ὸ ὁ πόρτα μεν χαιοός. ζῦτα «δὰ Λισία 

Τιοηγῇιὶ Ηαἰϊςατμαῖτοι Τομλα αἰτοῦ. ἢ 
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τἶνων λείπε- λαιμίβανων δὺ ἣς ὠφελυϑείη. ὑψηλὴ δὲ χαὶ μεγαλοωρεπὴς Οἶκ ἔςῖν ἡ Λισία λέξις, σὲ 

«αὶ ἡ Ὃ Λυ- καζο, πλυκαῆκο μοὶ Δία αὶ δεωυμιαι φὴ, Οὐϊοὲ τὸ πικρὸν ἢ Ὁ δίφνον ἢ Ὁ Φοίβερον δχιφοίνουσαι, 

Ἐς σεσὲ φας ἐχῴ καὶ τόνους οἰχυεριὶ, νοὶ δυο πνάύμιαιτός ὅ91 μεφή ε8ϑ᾽ ὡςιαἷρ ον τοῖς ἡϑεσίν 

ὄξει πιθαινὴ οὕτως οὖν τοῖς παϑεσιν ἰ ἰχυφφ' οὐδ ὡς: ἡδοεδαρὶ χὺ πεῖσαι χ᾽ ὁ λϑρκεντίσοιοϑα δυυα- 

ταροὗτω βιασαοϑεπενὶ τἰϑαναίκασαρ ἀσφόλαύς τε μᾶλλον δ 1ν," “οὐ ϑακεχει δυό. οδίη, 
γὺἡ οὔκ 5Χ1 ζοσοῦτον ἰαοωὼὺ ἱκθιὴ δηλῶσαι τέχνης, ἐφ᾿ ὅσον ὀόγίλναν: εἰκώσοι Φύσεως. τὺ ϑαοιυ μος : 

ᾧναξιον τί δὴ ποτεπαθωγὸ Θεόφραςος, ΤἽΜ φορτηἠκῶς καὶ ἡ αὐθιέ Ξεέργων. αὐτὸν οἴξται ᾧνλωτίω 

“λυέοϑαι λόγων Ὁ ποιητῆχὸν διώκειν κἄλον ἡ Ὁ ὀιγθινόν. ΟΥ θῶ τοῖς κὐξϑὰ λέξεως 2941: ; 

'φάσι, τμ τε εὐλλων κατα εέμφφοται τὴν αἰξὰ ὡς οὐτϑέσᾳς καὶ Ὁ παεισωσκὶ χὴ) παρεμοιώσῴρ, χαὴ ' 

σὰ πο Ραπλήσια πότοις ογήκκϑιτα διεσασουδοικότων, κ κὴ δὴ κὶ Ἵ τὸν Λισίανο οὐ σὅτοις τοιταιφ θεῖ, τ 

τὸ τοι ων Νικίω τῷ φρατηγ 8 ΤΊ" Αἰϑίμναίων λόχον, ὃ ὃν εἶστεν ̓ ἘλῚ Συρακοσίων αἰχμα» 

λωτος ὠν,ὡς απο πότου γεγραμμένον τέ ρητορος τἰϑαϊοείς. κωλύσά δ σσοδν ἴσως κὰ χ) τίω 

᾿» λέξιν αὐτὶ Ἐλπα ἥ Θεοφρασε. ἔσι 5. δὲ᾽ ᾿Αγτίδεσις σῇ, δὶ τουηαΐς ὕπὸμ Ὁ, ῷ » αυτοῖτα ο ογωΐια, 

»ἢ ογαύίῳ τὰ τὰ αὐταὶ, ἢ τοῖς εὐγαντίοις ογαγτία, ̓ααξϑκοατη)ϑρείη. ζσαυπιγῶς δ ἐϊχωρό συ-- 

» ζ( μδάζαμ σὕτων δὲ ὃ αϑὺ ἴ ἴσον χὰ τὸ ὅμιοιοννπταιδιῶδες καϑαξρεὶ ποίημα. δ] χὺ ἡ ον αῇ- 

»»"Ὑ0 4 τῇ πσουδὴ. φαίνε!) γὸ ἀτρεπὲς, ασουδείζοντα τοῖς ἰς ποραίμιαισι ΟἿς ὀγό ναι παίζῳν»ὶ τὸ τὸ 

᾿ παάϑος τῇ λέξι πὐβιαιρ!. Θκλύς γὸ τὸν ἀκροατίωυ" δ δ΄ ὡςὸ Λισίας ο οὐ» πῇ ̓ Μ΄ ΝΙιχίς ϑσλ Ν 

» βεδόμνϑρος ἔλεον ποιφν" Κλαίω Τ' αμκαίχητον χὰ λὐα κοίχητον ἀλειϑρ9).ἡ ἱκέται υϑὺ αὐτου γβϑοαἷν 

»χαϑιζι ὥντες, τοοδύζας: ἡ ο ὁρκωνήμας ἸΞποφανοντετ δ αυκα λϑεοῦτες συτίξνφαν, 4 υϑώφωαν. 

ὅπ)» εἰ βϑὼ τού οντι Λεσίας ἔγφανψα, διχαίως ἐν Ἐχτἰμμήσεως αὐιοῖτο ἀϑοιοναίζου ορ. 

οὐ εἰ γαρίοτι χαιρῷ. εἰ " ἑτέρφυϑωύς ὅ51.λθγ9ς νὡρταῦν ὄφ1ν,ὁ κυτηλϑρῶν ἀ, μη, ασεϑοῦχει ὅ' α͵- 
δρὸς,μεμηήοτεξο. ὅτί δὲ σἕκ ἔγφανε Δισίας τὸν εῖρ ΝΙιχία θόλον, "πὴ ἔς!ν οὔτε τῆς ψυ- 

06 χῆεξτε τῆς λέξεως ἐκείνης Φ γθάμμια, πολλοῖς πϑύυ τεκιαηδάοις Ἰἰσοδεῖξαι δον ϑυοῖ ᾿ 

Οὔκ ἔχω καιοϑν ο» ῷ παρόντι λέγφν. ἰδίαν δὲ ὐδὲ θ᾿ β'τορος πραγματείαν σευ τοτομῆρος, ᾿ 
τυ π ὀηγα, δηλωϑήσεταί μοιρὸ νος πο ον γνήσιοι, τίω ἀκρίξ4αν οὖν ἐκείνοις χαὶ Υ͂ 

ὁ ΦᾺΣ «ἰξὶ τὸϑε δ ἰσοδδῦγαι πειρφίσομαι τί λογυ. "οὶ δὲ τύξα Τὴν ἐζὴς φχαλέξομαι ἶίς ὁ ο ΦΩ͂Σ : 

ἘΡΕΙ͂ γματιχὸς ὅ8:1 Λισία γερακτὴρ, η}7᾽ τὸν ὑπ τὴς λέξεως ὀἰσοδεδωχα. Ὀυὴ ὃ ἔ Ε1] λείπε: 

"ρακτήρ, ται ὃ μέρος. ἀἡρεῖκος γορ θ1 τὴν ὦ τοῖς “πράγμασι σὐγόντουν λόγων ὸ ὀρδρ,ῃὶ μόνον ὧν 

ὡπόμτες ἀϑροινβυ, δον α χαὶ ὧν μινϑείς. συν »ὸ ἁπλῶς ΔΛισῖας πὐραλείπει ΤῊ τοιγείων 

ξ ὧν ὁμολογεῖ, ὁ τὰ πσεόσωπα, ὁ τὰ πράγματα, Οὐρ, αὐ: ςΣ τραξῴ, ἐξσπερὶ Χχ) αἰτίας 

αὐτῶν, καιοφεῦ, δ χρόνους, κα τόποις," Τὰς ἑκαίςου πὕτων ὀζεφοραεναγρι τὴς εἰς ἐλοίχιξον ζ- 

μῆξ' δολ ἐξ ἁπασης δωείας,ὺ πϑρτὸς μερισμϑ ας οἰκείας ἀφορμας ὀκλέγα, δηλοῦσιδὲ 
μάλιςα πίω διφνότητα τὴς ἀλρέσεως αὐτῷ οἵτε αρδβτυροι “λό λόγων, χαὶ οἱ ΓΕ φ; φἴ- 

δύξοις σεευται θέντες αἰ πσοϑεσ 4ς᾽ οὖν οἷς σλιάσα χαὶ καλλιςα οὐρυμήματα λέγ4,ὶ χ τὰ πούπι, 

δυοχοιοῦτα τοῖς ὀδοις ἄπορα τῇ) ὁ ἀδέινατα, ἀὐπορᾳ δυενατὰ φΦανεοϑαι ποι4᾽ κριτιχθο ὧν 

δὲι Γλέγήν" καὶ κ᾽ ὅτε μιῇ πάσιν ὀξῦ χοῆοϑαι τοις ς ἀὐρεδεῖσι, τἸΜ) κρ ατίτων᾽ πὲ κὰ κυξιωταῖττων ὧχ-. 

λεκτικὸ εἰ μιὴ ἢ κοίλιςα, ΤΟ Δ ὁγλων ῥητόρων σσείεγος ἤων. ζαξ45 ἀπλ ῆ τίνι κέγονται, φ 

“τφαγμάτων, ἡ τὰ πολλά ὁμοάδε. πες ἐξεργασίας δ' τ ὑπευχήρημαίτων ἀφελῆ τίς 

Ἢ ἀπεειερούο᾽ ξῃν. ἅτε "ὦ πσξοχαΐζασκά αἰ, τ᾽ ἐφόδοις, πε μεξισμοις, ὅτε ποι μαιλίαις 6 

μάτων, τε ταῖς ὀιδαις ζιαύταις πϑμεργίαις ἀείσκεται γοὠκϑρος, δλ᾽ ἐς]: ἀπεριῆός “οὶ 

ἐλάσλεροο καὶ χ) σύνηρος οἰχονομιϑσοῃ το Σ ἀὑρεϑέντα. οκ ἢ σϑτων “ἰδαχελδύομοι τοῖς ὀμα- 

γεωσχοισιν αὐτὸν, τω μϑὼ ἀύρεσιν Τὴ ὐϑυμη μοΐτων αὶ τίω συΐκρισιν ζνλοιιῦ πίω ὃ πίξιν ὁ, 

δὴ ἐργασίαν αὑτῶν, οἰνδεεςέραιν ὅσλυ τῷ ααροεήχοντος, μὴν Ξιπὸ τοϑδὲ τῷ ν λὐδρὺς,δολχὰ παρ ἐτέ- 

Ρων»δὶ ἰκρείοις οἰκονομιῆσει τα « ἀὐρεδονπα ἐλροντο, αἷξὶ ὦ ὧν ὕφερον ἐρώ, πῷτο ὦ σογγεῖον ἢ λαμ- 

πος πῖς βαγφν. ἀποδεδωκὼς δὲ τὸν ἦν ἍΩΡ τὴν τρετῶν τε φοιχείων Ἀθγϑν, οἐραϊνεῶ κὶ Χ) πὐδὰϑ ζνες ' 

Ρ ἀμφις- Αα ἀμφιρβητη των, εὖν οἷς 5: θεωρήμασιν ἡ πολιτικὴ τέχνη. τευχῆὃ γενεμυηρῦμου τὸ ῥη 
βητημά ᾿ 
ολέμα μὲ τοραχοῦ λόχϑυρὸ τρία αὐξεφληφότος “δϑη,τὸ πε δικαψιχον,"ὸ τὸ τὸ συμβελάυτικϑν, ἡ ὃ καλου- 

γἹ “" 



ΔΥΣΣΈΑ 87 
Ὶ ᾽ τι ΑἹ ἃ. “6). λ , λ ε 3Ὰ ὔ ΕΣ 7] 1815 

μδυον ἔχιδιφκβιχονὴ πὸρηγυδάχϑνγον ἁπασι νδυ πότοις ὅθ]ν ο δμὴρ λογϑ' αἔξιος, κάλιςα ὃ ον 

τοῖς διχϑιιχοῖς ατγῶσι᾽ χβω πότοις πὲ αὖθις ἀμείνων δὶ τὰ μμιχρ ᾧ χαὶ πἰράϑοξα ὦ ἄποροι εἰ- 

πεῖν καλῶς," τοὶ σιμμγὰ καὶ μεγαίλα ὁ ἀὐποροι δεευατῶς. ὁ βαλόνϑυος δὴ Ἴκὼ Λισίᾳ δεωα- 

μων ἀκριξῶς καταικαϑεῖν, οὐχ, τὴν διχϑμικῶν αὐδζὼ μᾶλλον λόγων," ἐπ Τὰ πϑρηγυοικῶν τε 

᾿χαὶ συμβελάυ τικῶν σχοπτείτω. ἵγα 5) χαὶ «ἰδ δ, ἰδεαΐν ἐτίένντα! μοι τοὶ «αδοςύήχοντα εἰπεῖν, 

δηλωσὼ ποῖος 661ν οὖ ἑκα φῇ ἰδεῶν ὁ δυήρ' διαιρήσοιαι πε αὐΐζᾷς ὡς Ἴσοχρ ψτει πὲ ἡ τοῖς κατ’ 

ἐχεῖνον πὸν λύδρα χοσμιδμϑμοις ἡρεσεν, ὐρξάϑυος πον. ασδοοιμίων. φημὶ δὴ πϑώτων 

δεϊξιωταῦν ἐῇ) τὸν ῥήτορι κς εἰξβολας τυ λόγων, καὶ γσρκέςφατον' εὐνούμϑυος δτὶ τῇ- 
ζ΄ ᾿ δἰλ τ 2. οἼ ΚἸ ες ΠΑ ΣΣρ τὴν ἢ Φ Ἵ ἐπα στ ἀν 70. 
ζαακ μϑὺ καλῶς εἰ βαδιὸν ὅφΊν,εἰ μή Τὶς τὴ τ 9φηκϑύσῃ γρῆσϑται βάλϑιτο ἜΣρ'χ ἡ, χα! μιῆ τὸν 
2, ΠΡ, Ὁ 3. .εὖ “" ς τ τες - -- 

ὄχιτυχόντα λ979» εἰπεῖν. γὸ Ὁ πότον βηϑαν, δὶ ὃ τῷ πσϑϑότεθέντος λόγε μηδαι μο κάλ-- 

ΡΝ . ἐδ μά ον 
οἷς τέχναι πε πο απ ελλοισιρὸ τὰ ποραγμαΐᾳ βάλεται. ποτὲ μϑὺ γὸ στο τῷ ἰδ ἐπω!α«λέ- 

᾿ΜΕΑΥ 5" δε Δα : “» γν 2 ! ἑ χ τὰν ͵ » -ἃ 

γῶν αὐτὸς “ρχεται " Ὅτε 5. πὸ τῆς Ὡίφβολης τὸ ὀμτιδικου" εἰ ὃ τύχοι αὐτὸς “ὐδοδιαξλη- 
λ ἈΠ ΣΛ -“ » "“ λ 2: ἘΝ οὐ κ᾿ ἜΧΗ Ν᾿ Ἵ 

δχις, (ἄς αἰτίας φϑϑτον Σπολύε}) (καθ᾽ ἕαυζῳ. (πε ἢ πο δίκαις ας ἐπαιναῖν χ᾽ ϑεραισεάων, 

οἰκείοις ἑαυτω τε κὰ τῷ. πράγματι καϑιςησι, ἵοτε ὃ Ἴζιὼ ἀοϑένφαν δ᾽ ἰδίαν, χαὶ “ζωὼ πλεονεξίαν 

Ἰὼ τῷ δυτιδίκου,χαὶ Ὁ μὴ πἰδὶ λυ σων ἀμφοτέροις ἐἢ τὸν αὑγῶνα, ,Σἰποδείκγεσι. Ὧοπε δὲ, ὡς 

οινὰ τὰ “πράγματα, χαὶ Δλύαίχαηα, πᾶσι,χαὶ σξκ αἰξια αἰ πὸ ΤῊ" ἀχουόντων ἀμδίφαϑα), λέ- 

Ὁ τε 5. ὁνλο πὶ κατασκάυα ζεται ἢ δουνα νϑύων αὐτὸν »νϑὺ ὠφελῆσοι, τὸν ὃ δυτίδιχκον ἐλο-Πω-- 9) ΐ στ 
“ εἶ 7 Δ Ὁ) -“" ΄ -»" λ ͵ ΦΧ ΝΑ δ ι5 

το. (αὐταῦ σεουτορίος χαὶ ἀφίως Ὡ[ᾳνοία!ς τε ξη΄ ας χα Ὑγω θ|5 ἀὐχαιοοις ἡ οὐϑυ-- 
7 γ ῸΣ Ξ ΜΠ 5 λ Ἵ λ Ἱ ω 7 Η ϑι ἣ Υ ᾽ “ » ,} 

χήμασι μετδίοις τὐύξλαθων, 1 ᾿ζου πσϑϑ)εσιν ἐπτείγεται" δὲ ἧς τὰ μδλοντα ον» ταις Ὥσιοδὲί- 

Τεσι λέγεοϑαι ασθ οἰ πῶν, χαὶ τὸν ἀκχροαΐϊξὼ πἰρασκάυάσας ἀὐμαϑὴ πσϑς τὸν μδμονται λότον, 

Γχὶ ζω διήγησιν χοι)ίςαται. χα ὅπ μεθόριον αὐτῷ ἑκατέρας ΤῊ ἰδεῶν ὡς τὰ πολλὰ,ὴ κσθ9- 

Ἰπσις. ηδὴ δὲ ποτεχαὶ τὸ μόνης ζοιύτης ἤρξατο. χαὶ αὐ 9οιμιίαςός ποτε εἰξέξϑκε, ζεὺ δὲη-- 
σιν τδρ χἑιὼ λαβῶν. χαὶ οὔκ ἄψυχος ἐσὶ ἀκίνητος 6:1 σίξὶ ζὐτίω Τ ἰδέαν. μάλιςα σῇ 

ιὖ ὡς εἰσιν ϑαυμάσάφε Ἴζὼ εἰν τοῖς τσδϑοιμμίοις το δοωύα μιν, οὐθυμηϑεὶς ὅτί δγρακοσίων σέ 

᾿ς λαήοις διχόμριζοῖς »οάνας λογϑὲς, ον σσοϊενὶ πέφζευεν ὥτε απιϑαίνως κασδϑοιμιαζουϑιος, - 

ταπηρτηυϑμη ἣ᾿ τσ αγιμάτων Ἔν δὶ σὲ τοῖς εὐγθυμήμασιν ἐχεβεβλη- 

τοῖς αὐδις,οὐσῦ ἐχὶ ΟΣ αὐζῷς κα τενζεύεκται διανοίας. χα!ζοιγε πῷτο χαὶ οἱ ζους ὀλίγϑις γοά- 

γαντες ἀὑοίσχοντει πεπονϑῦτες. λέγω δὲ τὸ τοῖς αἰὐζις ἐχιθοινᾷν τόποις. ἐαΐ Τί ἡ τὰ παρ 
ἢ ᾽ ͵7 7 ϑ. τὰν “ ͵ ᾽ 3» 3 7 " ν᾽ 9 « ΣΝ 

τεροις εἰρηυῦμα, λαμβάνοντες ολίγε δὲιν πόυτες, Οζι. Ο» αἰαέυυη τίεντοι τὸ ἐργϑν. ὅτος! ἢ 
ὑνλὲ.ἐ »“Ὡν » .- ͵ , 5“- ΣΕ λ ἣ ἢ ΠΝ ΟΝ 

αινος ορήτωρ ὅφ1 καθ ἐκαςον Ὁ λογών κατα γε ὀΐω ζᾶς εἰςθολας κα) τὰ τσ 90, μειοι" κἡ α.- 

ὃς ὃ (βλοιτο Δἰασσξαξαοϑαι. ὅτε γὺ ἀὐνοιαν χινῆσται βεαλομῷ ὅτε κσδϑφοχἑωυ τε ἀὐμά- 

) ανοατυχῆσάέ ποτε σχοπῷ. κ᾿ ϑὺ δὴ ζιυ πίω ἰδέαν," ορῶτον," σδ᾿οΐένος δούτερον αὖ- 
ἄν . Ἵ Ξλ ΤΑῚ πες ὩΣ ἣ [ “ ὌΝ ἵ, Ἷ, "“" 
᾽ν Ἔισποφαινομ4!. ον» ὃ τῷ διηγειοϑαι τὰ ποραγίλατα, οπαὴρ» οἰμ(α!. μέρος πιλείφης δεῖται 

γροντίδος χεὼ φυλακῆς, λυα μφιξολωςνοοῦ μφι κρ «Τίςον αὐτὸν ἐ{) πϑῴώτων βητύρων,σρον τε ἢ 

ὄνα. τῆς ἰδέας ζα της αὐτὸν δἰποφώνομα!. οἴομαί τεχαὶ ὰς τέχνας τὴν λόγων ον οἷς εἰρν.) 

ξὰ διηγήσεως αἰξιολόγϑυ,σέκ ἐξ ὀηνων ψινών “ἄλλον, ἢ «ἑασο Λεσίᾳ γ»ραφάσῶν εἰληφέναι 
» δ “" ᾽ ς 

5 πο δαγϊέλικοτα χαὶ ἂς ἀφορμας. χαὶ γὸ Ὁ σεεύτομον μοίλιςα αὗται ἔχοισιν αι διηγῆσᾳ 5,» 

᾽σαφές" ἡδεῖαι τέ εἰσιν ὡς θχ ἕτεραι: ὼ πιϑαιναὶ),χαὶ Ὦ πίςιν ἅμα λεληϑύτως σεέυεπιφέρε- 
“ ΤΕ ἢ 2 7.“ ͵ ͵7 γὴ Ψ ϑὰν ἣν ΟΝ 

γ᾽ ωφτε μή ῥαδιον 1) μη Ἄὁλζω διηγήσιν μηδεικίαν, μήτε μέρος αὐτῆς “ψευδὲς ἢ ἀπίθαω- 

ἤν ἀὑρεϑίωδαι. ὥσαυτίω ἔχ πειθὼ χαὶ ἀφροδιτζω τὰ λεγόνϑυα, χαὶ ὅτω λα! αγᾳζοις ἀκό- 

(εἶν: δλ ὄντα, εἴτε πεσιλασχμένγα. χαὶ δαϑρ Ομμήρ9ς ἐπαιναΐν τὸν Οδυοσέα,ως πιδανὸν 

πεῖν χαὶ πλασασῖ, τὰ μὴ “ἡνουϑρα, εἴρηκε, τατο μοι δόχεῖ χϑὼ ὉΧῚ Λεσίε εἰπεῖν ᾿Ἶἴσκε ψεύ. “ 

'α πολλὰ, λέγων ἐτύμοισιν ὁμοία. πᾶσι πεχαὶ πϑωτὺς κάλιςα αϑτο τἰδακελά σο] μΐωυ « 
δ᾽ ΄, - ΄ ἄντα 7, 

ὐκῷν Ὁ μέρος, αὐτῷ Λισίε τἰραδείγμαζο, ποιόμϑυος ζὰς γυμνασίας. κεατίςο, γὸ Ἐἰποδεί- 

ἀπο τέ Ὁ ἰδέαν ὁ κάλιςα τῷτον τὸν ὀρ όρα μιμμησοίνϑιυος. ΄ ἔν γε τῷ πιςοῦοϑαι τὸν 

ιοηγῇ Ηαἰσατηαῖοι Τ᾿ ΟΠλι5 αἰτοτ, ἢ ἢ 

"4 

ΣῪ, ρ»» ᾿Δ “ Ε ἢ ἣ ,ὔ εν αὖ ᾿ ΟἷΛ ͵ 

λονη ἐπ ἀὐυτϑ ὠφελήσ4ε, τότο ΦΌΧῊ τεχα (τ 9ο,μκογ. ορω δὲ τὸν ρητοθφ. πᾶσι χέγρυλϑμον ΙΟ7 

ἐα(ῷ τε ζαῦτα: «ἕθὶ Ξ5 «σδϑοιμείςι χὰ διηγήσεων χαὶ τυ δ λων μερωΐν τῷ λόγου δζαλέξομα!» ὦ ποῖος ὁ πίς 
» Τ λογό μά- 

ρέσι- 

ἥ 



γ 

88 ΔΙΟΝΥΣΞ ἈΑΡΚΑΡΝΤ ΑΣΈΩ ΝᾺ 

τοϑ δὔδρα τὰ πηξάγμαπας ζιξτὸς φἰς ὁ λύηρ Ἔάψ. Ὄρῤξομαι δὲ Ξιαὺ “υ καλουρϑύων οὐτέλψων 

πίφεων,ὶ χωεὶς «τὴ ἑκαίσου μέρους ὀξελέξοκσι. .τουχῇ 3 γενεικη ϑύων αὕτων, εἰς τε τὰ Δ 

πράγμα κὺ Ὁ δ παῖρος καὶ Ὄ Ὡ ἡλος, τὰ δ ς οκ δ᾽ ϑ πράγματος, σὐἰενὸς γεῖρον ἀὑρὺ τε χ, ὁ ὀξεπεῦν, 

δγώώαται Λισίας. δ) τῇ εἰκότος δύ δικαφησ' χρὴ τῷ οἴϑαδεῖ ἔγμματος, πῇ τε ἀμοιν ἢ πέ- 

Φυκχερὸ πῇ γε Φές ον,αἰκριβέφατος κριτήφ' ζῳ τεσημεῖα, διελᾷν τὰ παρεπύμϑμα Οις ΠῚ ἕ 

γέ οι: ἡ εἰς τεκμμήξιον δόξαν ἃ ἀἰγογειν ἦν δυνατώτατος, καὶ ζαις Οὔ Ὑμ Ων γε πίς- αὐξιοο ὅγως,ς 

πϑρυ κατασκά γζαν ἔμοιγε δοχεῖ. πολλείκις »ϑὺ “δὲ οἰ τῷ βίᾳ ἡ ἐ φύστως, πολλάχις σὶ ἐν 

τὴν περτέρων πράξεων ἡ αξοαιρέσεωνμεξιόπερι ποι τὰ ἔν ὁπτὸ δὲ μηδεμίαν ἀφο ἢ 1 

μῶὼ ἴα Ἵ “πραγμάτων ζ,αὐτίω λοΐβη, αὐτὸς ηδοποιᾷ χαὶ 1 κατασκόάζς πὸ απξόσωπαι, ̓  

τῳΐλόγω πιςὰ καὶ χοησα, »ασξαρέσφε' τε ξ ὐζε ἀ ἀςείας αἰ ανοτι εὶς, καὶ χὺ πα 3η μέτα κσρόσω- 1ο 

“πων, λόγϑες χτάχεις Ἰἰποδιδοις. ὁ ταῖς τύγαις, ἀκϑλουθα, φρονοιώζας εἰςαΐγων, ὺ Ἐχι μὴν. 

ζὶς ἀδίκοις ᾿ἀφθουδῴοιοκὶ χὴ λόγοις ὦ ἔρρριο, τὰ ὃ δίχαγα, «αὐδϑαιράμϑμοις ποιαν, δ: πϑύτα φϑα-, 

“πλήσια πότοις" ἐξ ὧν ̓ ξχεφιὲς αὐ ὦ εἔτξιον γος Φανείη κατασκέναζων. χέρι δὲ τὰ παϑη 

μαλακωτερός 61, ὅτε αὐξησάς, τε δφωσᾳς, ἴτε οἴδοτοις, 40 ὅσοι πἕτοις 651 τὐδαπλήσια, ὦ 

γεανικῶς πϑϑυ ᾽ ἐῤβωμϑρως κατασκθ, σαι δγωνατὸς. ὁ δεῖ δὴ ζαῶτα ἐπι ὕητεῖν ἴα ΔΛυ 

σίς. χϑὼ τοῖς ὄχελόθγϑις ὃ Ὁ μϑὺ Δϑαχεφθλαιωτιχϑν ΤῊ ρηϑέντων μέρος, μιετδίως πὲ γα; 

δμένττυς ἀπαφιθμεῖ Ω ὃ παϑητίχϑ ἐχεῖνο, ον ᾧ φἰϑυύνοσίς τε νὰ ἔλεος κὸ δέησις χαὶ τὰ πϑτοι 

ἀδελφα: ἔγες!ν, τῷ πσδθςήχοντος εὐνδεεςέρως Ὀἰποδίδωσι. ζι τος υϑὺ δ ὄς!νο χμ, 

κτὴρ,ως ἐγώ ο δόξης ἔχω αἴξ αὐτὶ εἰ δὲ τιν ἀδα οὶ Οὐὕπεῖ ἔγνωχε, λεγέτω" χαὺ ή πιδανώ-, 

ΞΕ Ὡς τ 7: 7 ἡ αὐτο χάει γεἴσομῳ. ἵνα δὲ βέλτιον τω βελονδμῳ δὐῇ κιαϑεὶν εἰ εἶτε ὀρθῶς : ̓ 

γμᾶτα ἐκ ἥμεῖς ζχῶτα κὴ πσλτηκόντως πεπείσ θα ,εἶτε χα) μ  ἰγονῶυ τίοῦ κρίσιν τ Ὁ ἐξέτασιν αἰπθς 
 χτ' Διο- ΕΙΣ ἐχείνε »ξαφέντων “ποιή σοικαη, “9 ποξεχέεισα ϑιυὸς ὠμὰ Δλόλϑν. ὅ : γὸ ἐξωρῦ πολλοῖς, 

δ ιὅοϑαι πὐραδείγμιασιν. ᾿ ἐχείνα δὲ πίω πε ασρραίρεσιν ἡ πίω δευα, (ναῷ λύδρὸς Ὠπδεῖι 

ξουδυ»ἰπογφο οἰόνϑυοι ψυχαῖς ἀπαιδι "τοῖς ̓  μετθζαις, μιχρα 113 μεγάλων χαὶ ὀλίγα Ι 

πολλῶν “Ἀνέοϑαι δείγμκατα. ἔς ὁ 290 οϑς Οκ του Ἐχίβοπικῶν, Ὀλιγραφορῇ δυος ὅν ̓ 

Διογείτονορ, ὑπσύϑεσιν ὃ ἔχων ζιαῖδε Διόδοτος, εἷς ἧ τα  μζ Θεοισύλλε καταλογυτῶν -,)π ᾿ 

πιαπαιδία, Ὡ [οι ϑύκας ἐποιηίᾳτο, καταλιπτῶν αἰὐοίς Τλίξοτον τὸ πὸν ἐσυΐν μδὲ ἀδ: λο ΑΙΝΝ 

ΤΠελοποννησιακῷ πολέμῳ. μους ἐχπλῷ εἰς πίω Δεν ΧῚΤ ἐπρ ἵπτου ὌΡ ̓- »πορ ἔχ; γγ)ῆΞ 

οεἴτονα, Τὴν 5. -παιδίων ϑεῖον τε χαὶ πείπαον Ἔἰπὸ -. αὐτὸς «ϑὺ ὅζω ο) Ἐφέσῳ μαχός, 

ἔϑυος, ἰποϑνήσκφ᾽ Διογείτων ἢ πά σαι πίοὺ ἐσίαι Τὴ ορφοναῖν ἐν, ἐζ:" χφεισο τῆνος, ὃ Ο κπαὰὴ πὴ 

λαῖν πολύν ημσέτων συ οὲν Ξἰποδείζας, αὐτὸς ἔ ἔτι τῦξα ὧν κατηλϑροται ττρϑς ἐγὸς ἘΠ με: 'κ- 

χίων δυκιμιαιοϑένζς, κακῆς Ἑλίξοπῆς. λέγη δ᾽ κατ' εἰὐτε' ̓ ὅρον τὶ ἐκεῖνα μνϑογατοὶ ΒΝ ' 

5» εἰκετεία χαὶ αξλϑηκύσι τὐρχβαύγοται Ἑὶ μϑὸ μὴ μεγάλα ὦ ὦ τὰ ἡωφέρρντα, Ἢ δ δ -. 

» τῶ δικας οἱ, σἕκ αὐ ποτε Ἵ ὑμας ς εἰρελϑεῖν τάτοις εἰα(α,νομίζων αἰ οθέφον ἐ0) ΣΝ το οἶς ΓᾺὴ ἣΐ 

ἴοο » χείρους Δ αφέρεοϑα, εἰδὼς ὅτι ὦ μόνον οἱ ἀδικριοῦτες χείρους ὑμῖν ἐξ) δοκοῦσιν, δολὰ χα οτος 

» γὲς αἢ ἔλαιον οἰ πσὸ ΤΊ" πσδϑοηχόντων ἔ' ἔχοντες ἀὐέχεαζ, μὴ δύνωνται. γ᾽ ̓Αδύτοι, ὦ αἰϑρὲς Ὁ 
» δεκὰς αὐ, πολλαῖν ) φημοίτων ἀπτεφέράευταιρχαὶ πολλὰ δφνα πεπονλότες ὑφ᾽ ὧν ὕκισα ἔχε (ὐγ. 

» ἐπ᾿ ἐμὲ κηδεςὴν ογτὰ κατέφυγον, δ αΐοη μοι γελύνται εἰπεῖν αἷὩρ αὐτῶν. ἔχ Ἀ τότων 

» ἀδελφζω, Διογείτονος ὃ ἀδελφιδέ" καὶ πολλὰ ἀμφοτέρων δεηϑεῖς, τὸ μϑὺ φρεῦτον ἔπει 

» Οιὶ φίλες Ἐλιδέναι δια ταν, αἷξ τ Ξὲ πολλβ ποιέμδυος χὰ πὕτων “9 ξάγματα μηδένα ἣ' Ψ λων. ̓ 

» εἰδέγαι. ἐπεὶ ὃ ᾿ Διογείτων ὦ φανερῶς ἔχων ὀξηλείκοτο, Ως πότων ὙΠ πὶ ἣν Υ φίλων ἐπλ-, ᾿ 

τ» μία πείθοι, Ὅλ, Ἰβαλην χαὶ ἡ φάγον δίχας, τιμή ὅσας διώχειν, καὶ αἰ ασοίέεῖναι τοῦς ἐσα-, ' 

»» ποῖς κυνδρύοις κἄλλον,᾿ τὰ ὶ δίκαια ποιήσας απηλλαίτθαι Τὴν πσοϑς πότους ἐἰκληματων,ὀμδί 

- δέομαυ,ἐαν μϑὺ ἐἰποδείξω ὅτως αἰο,φοἰς ἀὐθις ἔχετε “πά, μβεφινποῦ ἢ ᾧ' πασωνυ, ὡς οὐδεὶς 

» πώποτε“. πσὺ δ ΥὟ οὐθὲν σπελονκόντων εἰν τῇ πόλᾳ, βοηϑεῖν αὐζις τὰ δίχα α" εἰ δὲ ἑ μὴ, σϑύτῳ 

» δὺ ἄπόμτα πις ἀψ, ἡ ἡμας ὃ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγεῖαχ χείρους Ἐ1). ἐξ Φρχῆς ΔΝ 
αἰ 
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«ἰξὶ αὐτῶν διδαξαι πειροίσομα!. τῶτ Ὁ πυξϑοίμιον ἁπάσας ἔχφ Ως ρει, ὅσας δῈΓ Ὁ ας 

πσξϑοίμιον ἔχά γ.διηλωσοισι ἢ οἱ χβμόγες αὐτωῖϊ χοροιτεϑεντες οἱ ΤῊ πεχνωδ γ. ἀπόντες ὙΣΡ δὴ φεϑοιμίᾳ 
που τ βαπέλλοισιν οἱ σεκευταξαυϑροι ας τέχνας, δ τὸν ῆ τσρὸς οἰκείοις ὁ αἰγῶν, σχοτίειν στως Εὐιήῶι 

μὴ πονηροὶ μιηδὲ φιλοποράγμονες οἱ κα τήορρϑι φανήσονται. κελάζοισί τεποσῶτον μδὺ Ἔ 
αἰτίαν εἰς ζις αὐτιδίχοις «ὐξςαναι χαὶ τῷ ἐἰκλήκκατος ὦ τῷ ἀγῶνος, καὶ λέγην ὅΤί μεγάλᾳ ε- 

 δικήματα, αὶ Οζι ογζῶ αὑτὰ μετοίως «εἰνείκεϊν, χαὶ ὅτ! πῦρ Δύαίχαιοτέρων πσοόσώπτων ὃ 
αἰγῶν, τ ἐρή μ(φν,»ὰ ἡ ον αὐπαροφϑάδαι αἰξίων, οἷς μιὴ ξονϑοιῶῦτες Χακίοις δ ἐφάγησαν. χαὶ 

ὅτι πσοϑκαλούνϑροι ζους δρτίδίχοις εἰς δζκ λλαγας,ὼ φίλοις τὰ πσραγμαΐζᾳ ὁχιβέποντες, ὦ 

χὰ δυυυατὰ ἐλαιΠούοϑαι ἰ πσουϑύοντες, ΟΣ εἰενὸς ἡδ' υνήϑησαν τυχεῖν “δου μέτϑίων. ζαῦτα 

μϑὺδὴ π΄ ρα έλλοισι ποιῴν οἱ τεχνογφάφοι, ἵνα, τὸ ἦ9ος πῷ λέγοντος Ὀχιφκέςερον ἐὴ δύξη. 

δυυίαπτωι ὃ ἀὐδις φὐνοιαν τῷτο ποιφν" χαὶ ἔς! κε «τίςον Ὁ κατασκάυῆς μέρος. ζαῶθ ὁ ραΐπομ- 

τὰ Δα τῷ «σϑϑοιμίε αϑδὲ γεχϑνόζα. χαὶ μιζιὼὺ εἰς γε Ὁ ἀὐμαϑὰς τὸς ἀχροαΐζᾷς ποιήσοι, 

χελδύοισι συςρέψδυζᾷς εἰπεῖν Ὁ πράγμα, ἵνα μὴ ἀγνοῶσι πίω «“πσύϑεσιν οἱ δίκαις αἧ, χαὶ 

οἷα εἷ» αἱ ἢ τὰ μίμονζᾳ λέγεοϑαι ,ζριῶτο χαὶ Ὁ χυφϑοίμιον «ἰπσοίίϑηοϑαι απ ὥρχῆ ς, Ὁ δει-. 

γμα πῇ πράγματος ποιόμϑμους, 4 θὺς ἀπ᾿ οὐθυμη μῶν πειράοϑαι Ὄῤχεοϑα,.ἔχφ δὴ ὁ 
(τα Ὁ πυδϑοίμιον. ἔτι πε Ὁ “σϑϑφοχης ὥδέπως τεχνολοηϑῦσιν' ὅτί δὲι τὸν πσφοςφεκίι- 

κοι μδήονζᾳ ποιᾷν τὸς ἀκροαζας,ὸ λέγήν ϑαυμαςα αὶ οὐ δαδοξα, ὁ δείαϑαι τὴν δικαςῶν ἀ- 
κοῦσαι. φαίνεται ὃ ὁ ζαῦτα πεποιηκὼς ὁ Λισίας, ἢ πσδϑςέτι πότοις Φλφῴον τῆς ἑρμιζωνείας, 

ὺ ὦ ἀφελὲς τῆς καζασκάνῆς" ὧν μαάλιςαι δεῖ ἴοις “ἰπσ’ ἐκείνων «αξϑοιμμαζονϑίοις. Ἄξιον 

)»ὴ πίω διήγησιν ὡς ὠχϑνόμται καταμίαϑειν. ἔχ δὲ οὕτως" Αἰδελφοὶ ἤσδυ,ὦ αὐδρες δικα.- διηγήσεως ς 

ταὶ, Διόδοτος ὁ Διογείτων, ὁμιοπούτεμοι αὶ ὁμιομιπόιοι. ἢ τω μϑὺ ἀφανῇ ἐσίαν εἰὐγείμιαντο, “νάδομα, 
τῆς ἢ Φανέρας ἐχϑινωνοιωυ. ἐργασανδμε 5. Διοδότῳ κατ᾿ ἐμπορίαν πολλὰ χρήματα, πείρᾳ « 

τὸν Διογείτων λᾳαβήν πίω ἑαυ λτν ϑυγατεσοι, ἡ πὸ ζῶ αὐτο μόνη. ὼ γίνονται αὐτῷ δύο οὶ ἡ 9υ- « 

«ἰτηρ. χϑόνῳ ἢ) ὕςερον καταλεγεὶς Διόδοτος κ(Τ Θρασύλλε τῷ χὶ ἢ ὁπλιτῶν, καλές Ὁ « 

ὃ αὐ. γουναγκον ἀδελφιδζω ϑσανρὸ τὸν ἐχείνης μδὺ πατέρφι, ἐὐτο 5. κηδεςὴν ὰ ἀδελφὸν ὁμο- « 10 

πτθίον, ποίσταον ὃ : πται δίων ἡ ϑεῖον, ἡ γόυϑυος ὅζα ως Ὡς αὐαϊκαιὁτηζᾷς σεϊδενὶ μᾶλ- « 

᾿ ων σοϑφήκχειν ἕτερῳ εἰς τὰς πταϊδιας Ὠχίξόπῳ “νέα,  «. ϑήκην αὐτω δίδωσι, αὶ πέντε ζᾳ- « 
᾿ς Ἰαντὰ έργυεῖα τ Ῥακαταϑήκην. αὐτίκα ὃ ἐπέδιαξεν ἐκδεδουᾶύα ἑπτὰ ζάλαντα ἡ τεῆα- « 

τ αχονζα μναξ, χιλίας ὃ ὀφ4λομϑύας εν Χεῤῥονήσῳ. ἐπέσκηψε ὃ, ἐαν {ι παάθη,ζῴλαντον μϑὺ « 

ζιδοιοῦαι τὴ γωναικὶ,ὺ τὰ οὖν τω δωμιαζίῳ δοιεῦα!" ζοίλαντον ὃ τῇ ϑυγατεὶ κατέλιπε, ἡ εἰ“ « 

σι μνγας τῆ. γωναιχὶρὸ τριάκοντα ςαιτῆρας Κυζκυνοις. τα ἢ “οράξας, καὶ οἴϊζοι αὐτίγρα- « 

α καταλιπὼν, ὦχετο ́ςραϊδυσόνϑιος μ᾽ Θεασύλλε. ᾿ἰποθανόντος ὃ ἐχείνε εν Ἐφέσῳ, « 

ιογείτων ̓  μϑὺ ϑυγατέρφι ἔκρυτῆε τὸν ϑοίγαστον Ἢ αὐδρος,ὼ τὰ γράμματα λαμᾷα)ᾳ ἀπ ε΄ 

ἔλιπε σεσημασμένα, φάσκων τὰ γαυτίκα, γεύματα δεῖν ἐκ, πότων ἢ γοαμματείων κομί- « 
ἐαΚ. ἐπεὶδ τω: ̓χϑόνῳ ἐδήλωσε Τ' ϑοίγατον αἰὐζις,ὃ ἐποίησαν τὰ γομιζουϑια, ΓἹ ϑὺ τοῦτον « 
γνιαυτὸν οὐ» Πέρα; ὁ διητῶντο" ἅπϑυτα γὺ ἀὐτοϊκατελέλφαηοτα ἐχττήδα. ἐκείνων σ᾽ “πσο-- « 

'πόντων, τς μδιὺ΄παϊδας εἰς ας υ αγατστέμιστει" τω ὃ μηπέροι αὐτῶν ἐκ δίδωσιν, ἔχηδὸυς πεν- « 

χισχιλίας δραχμας, χιλίαις ἔλαῆον ὧν ὁ αὐὴρ΄ αὑτῆς ἔϑωχεν. ὀΐδδῳ σ᾽ ἔτει δοχι καοϑέντος « 

τιῶτα τῷ “ρεσξυπέρφυ Οϊν μειρφικίοιν,κα λέσας ἀὐζις εἶπε Διογείτων, ὅτι καταλίποι «- 

Τῆς ὁ πατὴρ εἴκοσι μναξ ξὸργυοία, καὶ τιοκακονζῳ, ςατῆρας. ἐγὼ δξζυ πολλὰ Τὴν ἐμαυτῷ δὲ- « 

ὑπόρυκα εἰς τίου ὑμετέραν ῥοφζύ"ὺ ἕως αϑὺ εἶχον, συ εἴν μιοι διέφφερε᾽ νεοῦ ὃ. νκἡ αὐτὸς ξἰπύρως « 
οἰἰδχεικαι. σὺ ὀξίυ ἤ,, δεδοχίκασαι ὃ αὐὴρ γελυησοι,σχόπει αὐτὸς ἤδη, πόθεν ἔξφς τῷ ὅχτ-- « 
πδέα. τ᾽ ἀκούσαντες, ἐκπεπληγμένοι ἡ δακρύοντες, φχοντο σῶς πίω μιγτέφφι, χαὶ « 
Δα λαβό γτες ἐχείνζωυ ἦχον τασδϑς ἐμὲ,οἰκ ὡς αἰποὸ τῷ παάϑοις φχκκείυϑροι, καὶ ἀθλίως ἐκ- « 

γγηωχϑτες,ολιαίοντες,ὼ πο Ρακαλοιῶπές με μὴ πόξἀδὲῖν ἀύζεις Ὀποςερηϑεγζας ἢ παΐζῳων, « 
τσὶ, εἰς «ωχείαν καταςανζας, ὑβεοισμένγες ὑφ᾽ ὧν ἡκιςα ἐγοξίο, λὰ βοηϑῆσαι ὦ “ ἀδελ- « 
τς ὅγεχα ἡ σφών. πολλὰ αἢ εἴτ λέγην ὅσον πένϑος εἰν τῇ ἐμῇ οἰχία. ζῶ εἰν ἐκείνῳ ᾧ γεώῳ. Ξ 

Ὀιοηγίι: ΗΑ] σαγηαίοι Τ᾿ Οπλι5 αἰτοῦ, Τὴ 
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»τελάυτώσει 5 ἡ μυτὴρ εὐτῶν ζὐτβολά Μέεχαι ἡ ἱκέτευε στευα γα γεῖν αὐτῆς τὸν παπέρᾳ χαὶ ἥὰς, 

» Φίλοῖς, εἰποῦσαι δ7] εἰ καὸ «πσοϑτερον μὴ εἴϑλις-αι λέγαν οὖ δύ δ Σάσι Φ μέγεθος αὐτὼ ̓ ἀραϊκα-- 

» σά ΤῊ συμφορῶν, τὐϑι σφετερῶν κακῶν δηλῶσαι πόρτα ὩΣ ὑμαξ. ἐλθὼν σὶ ἐγώ, ἴγα- 

" γάκτοιω κδὸ σθὸς Ἡγήμονα τὸν ἔχοντα Υ πότου 9υγαπέρα: λόχϑις δ᾽, ἐποιόμιζωυ τσϑὃς τὰς 

» ὀιλοῖς Ἐχττηδείοις. ἠξίοιω δὲ σὕτον εἰς ἔλεγον ἰέ ἰέναι «Ὡξὶ ΤῊ πξαγμάτων. Διογείτων δὲ. 

Αδὺ τεῦτο οἐκἤϑελε᾽ πελάυτῶν ὃ αἰτο ΤῊ φίλων ἠνα[καίεϑη. ΩΝ δὲ σεευήλθομϑυ,ἠρεΐο., 
» αὐτὸν ἡ ρλέψι ἡ ἀνα ποτε ἐ ψυχά ἔχ; αὐξιοῖ δὶ τὴν παϊδὼν (ιαύτῃ γν ὡμή χξῖοϑαι, ἀδελ- Ἱ 

» φὸς αϑρὼ ῶν πὸ δ παΐζὸς αὐτῶν, πατὴρ σὶ ἐμμδρ λεῖος: ἢ αὖθις καὶ χ᾿ πάπας" ἡ εἰ μκη δ τ λϑούοΣ ͵ 

με ἡρειύα, τὸς ϑγοις ἐγράῦς σε, Φυσὶ, δεδιέγαρδ ὃς ἔλαθες κϑὺ,δ ὅτ ἐχεῖνος εις πέντε (άλωτα, 

ὰ παρ αὐτὸ ἡ καζοῦνκον, χα ̓αἰξὶπἕτων ἐγὼ θέλω τὸς παὶδ ὡς τἴϑαςησαδέη, ὃ τότοις χαὺ τϑεὶ - 

τ χαὶ ὕφερον ἐν ἡ γνοκϑίοις,ὀμεόσαι ὃ ἐἴτος δ αὐτὸς λέγης. χαγτοι ὅχ ὅτως ἔγω εἰμι ἀθλίαν ἢ 

» ἐσ), 5 τῶ πόϑὲ πολλξ πριϑέισι γϑήμοιτα, ὡςτ᾽ Ὀλπορκύσασαι Ἂ παίδων ΤῊ ἐμουτῆς ὧν ' 

" Κίον καταλιπεῖν, ἀδίκως Ων ̓ἀφελέοϑαι πίω τό ᾧ παΐϑος «ὶ ὡσίαν. ἔτι Οίνεω ὀξηλείχεν αὐτὸν ἑωα, 

Σπ » ζῴλαντα χεχοιαισμλένον αὐτίκα, χαὶ ᾿πεδαχιοχιλίας ὅραχμας, αὶ σϑτων τὰ »ξαμματα πές. ; 

» διάζεν. οὖ γὰ τῇ ἡ διοικήσᾳ, τ᾿ ον Κολυῆθ διῳχίζοτο εἰς Ὁ Φαίδρα οἰκίαν, τὸς παϊδας Ὧλττυ-, ; 

» χϑνζας εχ βεξληφϑύω βιβλίῳ,κοὐνείκεῖν τσξϑς Φύτίω. ἀπέφηνε δὲ αὐτὸν ἑκατὸν μινας κρρτς 

» μισχκένον ἐπύοις ἔχὶ τόκῳ δεδλνέσμέ γας χα ἑτέρας διργιλίας δραχ μας, σὴς ἔπιπλα πολλοῦ, 
»΄χἶξια; φοιτᾶν ἢ) χὺ σῖτον οἰ ὦ ον Χερρονήσου καθ᾽ ἕκαςον -ριαυτὸν. ἔπειτα σὺ ἐτόλμησας, ἔ-. 

"» Φη,εἰστεῖν. Ὁ ἔχων ζσαῦτα γρήματα, ὦ ως διςγελίας δραχμας ὁ ὁ σύτων πατὴρ κα τελίσπτε, κὺ τῶν 

» αἰχοντοι ςατῆρας: ἁαν ἐμοὶ καταλάφϑίντα ἐχείι πελάυτήσαντος" ἐξέωχας θυ γαπτειδοις ὃν- 2 

» ἐκ πῆς οἰχίας τῆς αὐτῶν ο» τειβωνίοις,, λύυποδέτους," (Τ᾽ ἀκολούθου υ, μα, ςρωμάτων, 

»Ε μι ἱμαίων, ἕ μα Ἐχίπλων, ἃ ὁ πατὴρ αὐξις κατέλιπεν, Οὐ ΡΥ οἴϑακαταῦης, Ἷ 

» κῶν,αξ ἐκεῖνος «ρα σοι χαπτετῦ. καὶ χὸ γε ὁ ζις »ϑὺ εκ, τῆς μδι,ας τὴ τῆς ἐμῆς παιδείᾳ: οΨ πολ-. 

» λοῖς χρήμασι ἀ δαίμονας ονζαε: ἡ τα υϑὺ καλῶς ποιᾷς" τὸς σῇ ἐμὰς αδικεῖς, ἃς ἀτίμος, 

» Οἱ τῆς οἰκίας οκιβόλὼν, δὐτὶ πλοισίων πἸωχὰς Ξισοδεῖζαι ασθλυ μή. χαὶ δχὶ (ο,έτοις Εἰ 6 

» 2.945 ὄτε οις 5 λαᾶς φοῦῇ, ὅτεέ ἐμέ πίω σὴνϑυγατέφοι αἰρκαύη, ὅτε αὖ ἀδελφοῦ μέμνησαι, δολάν 

» πϑρᾳκύμας τὐϑὶ ἐλαῆονος ποιή γείτων. τῦτε κυ δι, οἶχυ,ὦ δὔδρες δικα σαὶ, πολλῶν καὶ κ᾿ δὴ 

»» γαΐν «᾿ πὸ τῆς γεευαιχὸς βηλεντων, ὅτω διοτελημν οἱ παρόντες αὐτοῦ ΤῊ πότῳ πεασξαγμές- 

»- "δ: ὁ τ λόγων Τ ἐχείνησ, ὁρῶντες δ τὸς “πα͵διάς οἷα ἤσαν πεπονθότες, ἀραμεήῳ ησχόμθοι 

» ἢ τῷ Ὀατολαινόγτος ὡς ὀὐάξιον τῆς ὁ ὅσίας τὸν Ὀχίδοπον κατελίπει, οὐθυμούμϑυοι δὲ ὡς γαλει ̓ 

» πὸ ὠϊξάυρῷν ὅτῳ γε «δι δςε πο ὅ τις σοι τινα" ὡςτε,ὦ δ ύδρες δικαταὴ, μηδεια, ἢ' Τ ώ. ' 

» ρόντῶων δια φλεγζαοϑαι, ὀιλὰ χα ̓ϑαχρύονζας μηδὲν ἡ Ἴον Τ᾽ πεποιδότων, ἀπιοιζαραις οἰ--ς 

αἦ σιωπῆ. ἵνα δὲ καὶ τ ὁ Τὴν Ἐσοδείξεων χαρακτὴρ καταφανὴς γένηται, δήσω καὶ τὰ Ἐπὶ Ὶ 

τ υπλξωι τοις λεγόκῦνα. ζς αϑὸ δὲ δξιυ ἰδίας πἰφφσγως ὁ πολλῶν ἔτι λόγων δεορδίας, δὶ ἀτώνβιβι 

ἀκ ΞΕ Τ Ὦ μαρτύρων, τ ἕτερον ἢ τότ εἰπών. Πρῶτον μδῳ δὲ δίυ πότων δϑάβητε ἐμοι αὔγτυρές. Ὁ ὕ] 

δῶμα. σὰ δὲ αγτιδίχου ϑίχαια διχῆ νείμας »ὡς τὰ μϑὺ ὁ ΟΣ λογήσαντος αἰὐντν λαίογνοὺ εἰς ζὰΣ ᾧφοφας Ὁ 

θέον αἰπλωκέναι σκηψα κῦμ, τε τὰ δὲ ὄξαρε τλυνλντος εἰληφέναι κοίστειτα ἐλείηϑενζος ἡ 

ἸΟΣ ἀμφοτέρων ποιότοι τὸν Ἄθορν" “δὲ δωπόμας ἐ ϑΧ ας ἐκεῖνος ἀπτέφφξως “Δυέα λέγων, Νὴ 

» χαὶ σύθὰ τ] ἀμφιβόλωνζας πίφας Ξιποδιδοις" ᾿Αξιαΐ ζίνιιυ, ὦ αὐδες δικᾶς αἱ, τῳ λογα 

τσῖο Ὁ ασλφἔχν τὸν νοιεῦ ἵγα ἴοις υϑὺ γεανίσχους ὁζᾳ ὦ μέγεϑος Τὴν συμφορῶν ἐλεήσητε, τιν ἢ ἡ 
» σὺ ἅπασι ζοις πολίταις ̓αἴξιον ὀργῆς ἡγήσηοϑε. εἰς ὑσαύτίω σὶ αὑωον ίαν Διογείτων πϑρᾷς ιη ἷ 

» αἰ ϑόφποις εἰς θηληλοῖς καϑιςησιν, ὥστε μηδὲ ζῶώνᾷε, μυδὲ ον Ὁ μηδὲν μάλλον 

» ζος οἰχειοτείτοις ἢ ὩΣ ἐρδίσοις πιφάφ᾽ ὃ ὃς ἐτόλμησε τὰ αδὺ ἐξ ἔφαρνος ἐσ, τὰ ἢ πελέυτῶν Ἢ 

» ὁμολογήσας, θλϑεῖν εἰς δύο παϊδας χαὶ ἀδελφζω, λῆμμα χαὶ λὐάλωμοι οὐ ὀκτο ) ἔτεσιν, ὔὰ Ν 

Ἂ ὥλλωντα Ἐργυείϑ, χα ὁ ἐπηαχιοχελίας δραχμας Ὄσποδὲιζαι" χαὶ εἰς τότ ἦλϑεν αὐαιοείδίας,, ἷ ἱ 

» ὥςτε Οὔ ἔχων ὅπου ςρέψ4ετὰ ταὶ γρήμιατοι, εἰς ὀψον αδὺ δυοῖν παι δίοιν χαὶ ἀδελφῇ, πέντε ὁ(ο- 

» λοις τῆς ἡμέρας ἐογίζετο" εἰς αἰ ποδήματα ὃ χα εἰς “γναφῴον ἑκα αρὼ εἰς τυρρηοὴν δ ἢ 

τὸς τον 



ΑἸὝΌΣΤΩΑΙΣ, ἣΞ 
ἐμπκῃ μάζα συ κατ΄ σψιαυτον γεγραμμένα, συλληβδέω 5 ὃ πόρτὸς πὰ λεόνο, πλφον ἢ " 

ζρίλαντον Ἔργυείϑ. εἰς δὲ τὸ μυῆμμαι ͵  ὅ παΐϑος σἕκ αὐαλωσαις πένπε ̓  εἴκοσι Μγας, ον» πεν- " 

ταχιρχελίων δραχ δέ, δ ἥμισυ αὐτῶν τίσι Ούτοις λεδλογίαϑαι. εἰς Διονύσια, Ὀΐιω, ὦ 

λύδρες δικαιᾳτο" σέκ ἀποπον γϑέμοι δόκει. Ὁ ἡ πὖξι ζύτου τυραν ἐκχαίδεκα γκυρῶν 

ἀπέραμεν ἐωνηυϑώον τ ρνίογ' ἴα ἡ ζυτων Ως ὀκ τοὺ ὁ δραχ μίας ἐ ἐλογέζοτο Οἷς παισίν" ἐφ᾽ ὧν ἡ ἜΞ 

μεῖς οὐχ ἥχιςα ὠργίεϑηβϑῳ. οὕτως, ὠ ὁ αἴδρες, ο, τοῖς μεγάλαις ζημίαις ονίοτε οὐχ ἡ ον τὰ " 

μικρὰ λυπεὶ ; Ὅις ἀδιχϑυνδῥες. λίαν ὦ Φανερα) πίω πονησίον ΤῊ αδικοιούπων Ἐλεδείκγεσιν. “ 

εἰς ἜΝ Ως ἔλλαΣ ἑορᾷᾷς χα, ἡϑυσίας ἐλογίσαιτο εἰύξις πλέον ἢ ἡ τεξακισχιλίας δξα χ μας αἱ αγη-- “ 

λω δύας, ἕτερα τε παμιπλυϑῆ, » σρϑς τὸ κεφάλαιον σεενελογίζετο' ὡς τὸ ἐχα ὅτὸ Ἐλίφοπος “ 

ἢ παίδων καταλάφϑεις, ἥ ἰγα γράμματα αὐθις αὐτὶ ἢ χρηκάτων: ὡἰποδείξς, ὶ Ὄ πενεςαάτοις αὐπὶ! Ἂ 

πλοισίων Ὀἰποφίαύφε, χα ἵγα εἰ νϑύ τις αὐις πατεικὸς ἐϑρος ζῶ, ἐκείνα μϑὺ ζχιλάθωνται, ; 

δ, ἔστεὶ π' δ᾽ παΐῳων εἰσὶν ἀπεφερημϑύοι, πολεμιῶσι. χαητοι εἰ ἐξέλετο δίχαιος δῇ) “«ἰξὶ ζιες “ποῆ- : 

δαο φξζῦ αὐτῶ χτ' ζις νόμιους οἱ κεῦται «ξι ΤῊ ὀρφανανν, κε ζι!ς ἀδεουάτοις ἢ' ΩΣ ἔλέξοπων, - 

χαὶ ζοις μος τὸν οἶκον,ατηλλα γμκένοις πολλων “ορογμάτων, ἢ γάσ φρια;- 

μϑύοις,εἰκ ταν σεροιόντων Οιυς παδας ϑεφῴν' τὴ ὁπότερον ζούτων ἐποίησεν, σ οζεὺς αὐ ἡῆον " 

᾿Αϑάσαιων πλϑσιοι ἤσαν. μαι Ὁ δὲ μοι δοχεῖ σὐτξ πώποτε Ἅ ανοηϑέεαι ὦ ὡς φῶ, ἐραν Ἰαιταφη- “ 

σῶν πίων ϑσίαν, δλλ ὡς αὐτὸς ἕξωντα Οὐτων᾽ ἡγϑύμϑμος δὲιν πίω αὐτῷ πονηρίαι κλονρφνόμον “ 

ἐὴ τὸν τῷ πεϑνεῶτος χρημάτων. ὃ δὲ πθύτων διᾳγότατον, ὠ ἡ δίκαια" οὗ ἼΣ σετευπθκη-- 

ξπιργν ον Αλέξιδι τῷ Αειφοδίκου, φάσκων “ϑδυᾷν δεούσας πεντήκοντα μιγαξ ἐχείνῳ συμβϑοέα, “- 

Φν ἥμισυ ζύτων ζϊς ὁ ὀρφανοῖς ὅσι λελθγεᾳ αρς ἡὶ πῦλις Ὁ μόνον “παῖδας ογζᾷε, ,ὠτελᾷς ὁ ἐποίη- “ 

ερδλὰ ὶ ἐπειδοὺ ϑοκι κα οϑῶσιν,ονιαυτὸν ἰφῆχεν ἁπασῶν Ἱ Ἃ λοτουργεῶν. εὗτι δὲ, πάπαος “ 

ἦν, οὐαὶ ζυς νό νλμοῦς, τῆς ἑαυ ὁ τεσρειρχίας οὐδὰ τῆν γυγατειδῶν Ὁ ἥμισυ πράῆεται. καὶ ἜΣ 
Ε.. οἷν τὸν Αδρίαν ὁλκαίδαι δυοῖν παιλαύτοιν τε κδὺ ἀπεφφλεν, ἔλεγε ασζος τίου μας τε 

ἔδοι αὐτῶν, δτι τσ πτωδων ὃ κίνδυνος εἴτ᾽ ἐστεὶ δὲ ἐσω,.3η χαὶ ἐδιχυλασία σεν, εὐυνν Φ αἰω ἐμπο- “ 

"ἰαν ἔφασκεν ἐῇ. χαὶ αϑύτοι εἰ κδὺ φ ζ ζημίας Ούτων Ἰἰποδείτ, τὰ δὲ φῦώντα αν ηκοτων 5: 

χυτὸς ἕξ, ὑπηκϑὺ αὐήλωται τὰ χρήματα, θχαλεπῶς εἰς πον λόγον ἐπε, βαδίως δὲ Οκ, ἐς 

δ οι οτείων αὐτὸς ἀλιπτησᾷ, καθ᾽ ἕκαςον υϑὺ ὀίω, ὦ ϑικαις αἱ πολὺ αὐ εἴη ἔργ᾽ ασφὸς ὑ- “ 
μας λογίζξοϑαι' ἔρις δὲ μόλις παρ αὐτοὶ παρέλαβον τὰ τὰ γράμματα; πρΕῚ ἐχωνν"ρώτων Ξ 

Λεισύδικον τὸν ἀδελφὸν τῷ ̓Αλέξιδος" αὐτὸς »ὃ ἐ τύΐχόρμε πετελάτηκως᾿ εἰ [ὁ λόγος αὐτοῦ" 

ἤη ὁ τειιραρχίας. ἢ ἢ, ἔφασκεν ΟΣ οὐ ἐλϑῦντες οἴκαδε, δες κἷ Διογείπονα, τεῆα ράχοιτα ἡ “ 

ἴσοι μνας ἐχείγῳ συμιβεβληκδύον εἰς πίω τροιφφιρχίαιν τ δὲ ἐπέδξε δυάν δεούσας πεν- 

ἤχοντα μγας Σ λρηλωχέναι.. “ὥςτε ζύτοις λεδογίαϑει, ὅσον΄ “δῷ ὅλον πὸ ἀὐώλωκᾳ αὐτῷ γς--“ 

ὕηται. χαίτοι Ὧι αὐτὸν οἴξοϑε πεποιηκέναι “ἰδὲ ὧν αὐτῷ σοεϊεὶς σοιώοιδὲν, δολ᾿ αὐτὸς μόνος “ 

δ ἐχείειζενὃς ἃ ὦ δὲ ἑτέρων ἐκσξαρϑν, χαὶ Ὁ ἐχαλεπὸ ὦ «ἰξεζύτων πυλεοϑαι, ἐτολαησε «(ευ- (3 

ἰυϑρος, τέήαρσι χϑὶ εἴχοσι μναῆς ζιυς αὐ ᾧ ϑυγατοιδὸις ζημιῶσαι; : καὶ κι αὐαίβητε ἘΒΕ ξ 

ὅρτυρες. μὗβτυρες. λυ μδὸ μδοτύρων ἀκηκόατε, ὦ ω δίκας αι. ἐγὼ δὶ ὅσοι πελάτῶν “ 

ὑμολόγησεν αὐτὸς ἐχέν χρήματα, ὁ αῇὰ τάλαντα χαὶ τεηαραχοντα μγαξ, ἐκ ζύτων αὐτῶν Ἢ 

Θγεΐμαι, πρόσοδον μδὺ συ είδμιίαν Ἐἰποφαήνων, ̓ ἰσὸ δὲ ΤΥ ΓΑ τ ἀρχόντων Δὐδαίσκων" χαὶ γ95- ὃ 

Ὁ ὅσον συ -ἰδὶς πτώποτε ον τῇ ἡ πόλᾳ εἰς δύο παϊδαςρὺ ἀδελφζωὺ, χαὴ παι δουγωρὸν, χαὶ Ἀερ- " 

ταραν, χιλίας δραχμας ἑκάφε οὐναιζφ,κιχρὸν ἔδαηον} [ ̓ ς δρα. χμας τῆς ἡμέρας. οὖ ὀκτὼ “ 

τεσιν αὗται γένονται ὀκταχκι ὀχίλιαι δρανχ μισὴ χοὴ τοδείκγείυτοι ἐξ τάλαντα πεϑ όντα “υς. “ 

ἀζαλαγτων, ταὶ εἴκοσι μναῖ. ὅ“ ἘΣ αὐ δευύαιτο οἰποδεῖζαι θ᾽ «πὸ Ἔ ληφῶν δ πολωλεκῶς; “ 

τεζημίαν εἰληφώς, ὅτε γοήσαις δἰ σοδεδώκως. οὐ μϑὺ δὴ (οις, Ἐχεδ φατικοῖς λόχϑισμαι- “ , 

» διχῇ 
4 καθ᾿ ςε ἑαυτὸν ἢ “αϑϑτερον ῥνπόρων ακμίασαΐτων σσοδνὸς δἰ δόξάεν ζῇ καταδεέςεοος" φ ἘΠ 

ι ἱεγείρᾳ δὲ τὸν ἀχροαντζωω, ὡρῶν Ἰσοκράτης .ἢ Δημοσθένης. ϑήσω ὃ χαὶ ζύτων τὐραδφ. 

μα:ἔρι δὴ τίς αὐταϊ πθυυγυφιχὸς λόχος οὐ ᾧ πείθῳ ζοις Ἕλλξωας, ἀγονδύης ̓ Ολυμπιάσι ἡ 
Τϊοηγίι Η]Αἰἰραγη οὶ Τ ΟΠ.ι15 αἴτοτ, ΒΜ} 

112, 

ακώτερος, ὡς αὖ ἐφάω. Θέλεται »ϑὺ γ ὑψηλότερος Ἐξ) κὺ μεγαιλοιρεπτέζερος, αὶ
 τῶῦ9 πὶςε ἐπι 

«κοῖς 



ον ΔΙΟΝΥΣ,. ΑΑΡΩΝ Α ΣΈΩΣ 

πϑωνγύρεωσ οἰ κροννν Διονύσιον τύραννον τῆς ὈΡΧῖβ, ἡ Σικελίαν ἐλέάλερῶσαι, Ῥρζα- ̓ 

εϑα!, τε τῆς ἔϑρας αὐδίίκα, κἰλαιοζρρπάσανζας Ἐ πὸ τυραΐνε σκηνζε γευσῷ τε Ο πορφύρᾳ | 

κὺ ϑῆλῳ πλέτῳ πολλω ἡ κεχοσμηδρέευ. ἔπεμψε Ἂ ϑεωροις εἰς " ᾿πϑυήγυθιν ο ὁ Διονύσιος ἄγοι- 

ζω θυσίαν παῖ ϑεῶ" μεγαιλοωρεπής τε καταγωγή { ἥξ δεωρῶν ἐγίνετο ον ῷ περϑυφκὰὶ χἡ πολυτελὴς, ᾿ 

ἵγα, λειωμια θείη ἄλλον ο τύραννος αἰσῦῦ τῆς Ελλαδὸς. ζι τίω λαβὼν ἰοὺ ὑπόθεσιν, ζοιαύ-. 

» σίου πεποί.) ἢ τ' ̓φρχζω ὕ λόχου" Ἄλλων τὲ πολλῶν ὰ καλῶν ἔργων ἕνεκα; ,ὦ ὀῤδρεσραιίξιον ) Ἷ 

» Ἡρακλέους μεμγηα, ὅτι τονδῈ τὸν ἀγῶνα φεξτος σεευήγάρε δὶ ἀὐνοιαν τῆς Ἕλλαδος, οἱ Ψ. 

ηλϑὺ "ὦ πφΐτέως γούνῳ ὀλοτείως. ὦ, ἱ πόλῴς “τ: δια θαι διέχειντο" 4.5 5. ἐχεῖγος τς τὰ Ἵ 

» ραϑνεῖς ἐπαιυσερὸ τὸς ὑξειζοίαρε ἐκώλυσεν "ἀγῶνα »ϑὺ (μάτων ἐποίησε, φιλοθιμιίαν Ὁ ἢ πλώ- ' 

» σῷ, γνώμης δὲ, Ἐχιδάξιν οὐ τῳ καλλίστῳ Ἑλλαδυρ" ἵἥγω πὕτων ἀπθτων. ἕνεκα εἰς ὃ αὐτὸν 

» σζέυέλθωμϑδυ,τὰ υϑὺ ὀψόμϑυοι,τὰ τα ὃ ̓ἀχϑυσόρϑροι. ἡ ἡγήσουτο γὸ τὸ τὸν οὐϑαδε σύλλογον Ξρχὰ 

» “μέαζ Οἷς Ἕλλησι Ὁ πσξὸς ὀιλήλερ φιλίας. ἐκεῖνος μδὺ δ σίμυ (δϑ ὑφυηγήστετο. ἐγὼ Ά ἥκω ὅμις 

» χρολογησύμδυος,Οὐοῖ «ὐθιῖ Ἔ ονοκκαίτων μια; χύώνϑιορ' ἡγθῦμϑι “ὦ ζοῦτα, ἔργα μϑὺ ἐὴ) σ᾽ : 

"τ δλίων γενεῶν ὦ σφόδρα βίᾳ δεομϑμων" ὀύδρος : 5. ἀγαθξ καὶ πολίπῳ πολλξ σεις, αὐξὶ τῆ 

» μιεγίφων συμβελάφν' ὁρῶν ὅ' ὅτως αἰαφως Δ οικειμδύέου αἰ Ἑλλάϑα,, ὃ πολλὰ δ αἱ αὖ 

» ογτα “ν' πσὸ τῳ θαρίβαρῳ,πολλας ὃ ἢ πολ4ς ἰ πσὸ τυραννῶν δϑαςα πος γελυηυϑῥας. κὶ χὺ οδάν 

"αϑρ δὶ τ ΤΕ ΒΒ ἐπάσρουδυ, έργάν αὐ ζω ὁμαϊκη “πὸ "ὃ ) δὼ ςξαίσιν ταὶ τἰὼ παρὸν 

» ὀνλήλοις φιδονφκιδυ, πῶς οὔκ «ἴξιο “υ; ̓ϑὺ παύστιαν, πὰ ̓  κωλῦσαι, εἰδύζικῦ οΤί φιλονφκεῖν } 

»μϑυ ότι 452 “ρα οντων, γνῶναι 5 ὁ τὰ ὁ βέλτιςα, τῆσα αὐτῶν; ὁρώμϑιυ »ὃ τὸς χωδύγας,ῃ μιαγάις. Ι 

» Δουερὺ πϑυταχόλεν χύξιεςηχότας. Ἐχίςαϑτῦ Ἀ ὅτι ἡ δὲ Ξρχλ χρᾳ τοιούτων τῆς 9 λοοσηφ᾽ 1 ἢ 

» ἢ" Ὁ δχφγκάτων, βασιλάςζα μία; σὰ Ὁ Ἵ Ἑλλάσων σώμμαιτα, τὰν δαπουάος, δοιυα δύων ᾿ 

» γαῶς δ πολλαξ αὐτὸς χέκτητο πολλᾶς δὶ ὁ τύραννος τὴς Σικελίας. ὥρτε Ἄἀΐξιον τὸ τὸν γϑὺ “δῆς 

: ϑιλήοις πόλεμον καταϑεαζ: τῇ ἡ δ, αἰντῇ ἡ γνώμη γεωμδρες ὲ (ο (φῳπτηδίας αὐπεχεαζηὶ χὺ «(ὲ οδὲ 

» ΤῊΝ. παρεληλυδότων αἱ ἰομύνεαϊ, αἶε: ῶ ζω μελλόντων ἔσεαι ζ δεδιέναι. χαὶ τὸς ασξϑοῦνας μι. 

» μειαζ, οἷ οἵ τὸς »ϑὺ αρβάρες ἐ ἐποίησαν,τὴς ὀννοτείας Ἐχιϑυμουῦζας, σφετέρας αὐτῶν ἔτε- 

»βῆαζ' σὸς ἢ τυραήνείς ὀξελασαντεσ,κοινζω επεσι τἰὼ ἐλάυθερίαν κατέφησαν. λυ μάζω ὃ ὃ. 

» Λακεδιαμμονίες πόύτων μάλιφα, τίν ποτὲ γνωμῃ ,χρώκϑροι,χαιονδξυ τ ἘἙλλαδα πὐδκορῶ. ω- 

14. » σιν,ηγεμμόγες ογτες ἢ Ἑλλάσων, οὐ ἀδίκως,ὃ ΟΣ Ὲ ἔμφυτον τὐρετίω, ») ὸ χα Ἔαρ99 1 Τ " 

» λέμον ἔχιςήμζωυ" μόνοι δι οἰχϑειῦπες Ὡἐπόρ, οντοι ἀτείχισοι,ὶ ἀςασίαςοι, χὺ ὁ ἀγ Πητοι,ὼ τόποις 

» ἀεὶ Οἱς αἰΐζις γθω ὠμϑιυοι" ὧν ἕνεκα ἐλπὶς ἀϑοίνωτον τί ἐλάυϑεοίαν αἀὐφες χεκτη οϑοι.» ον ζοιϊς : 

" παρεληλυϑύσι κωδρυύοις (9 τῆρας “λνονϑμες Ὁ Ἑλλαδὸς, αἴθε ἢ μήηοντων πξρορίαζ. ἼΔΕ 

» γε ὁ ὄχτων ̓ αιοὺς ́  παρόντος "βίων. ϑ ἐγὸ ἀλοτείας δὲῖ ζὰς ἢ Φὀἰπολωλότων συμῴορας γο- 

» μἰζινρδννν, οἰκείας' φσ), ἀυα μεῖναι ἕως ἔπι ̓αὐδιςν ἡμας αἱ δου μεις ἀμφοτέρων ἔλθωσινρδνλ᾽, 

»» ἕως ἔτι ἔξες;,Ὲ σὕτων ὕβαιν κωλῦσαι. τίς »ὺ οέκ ὁ ̓φϑοραΐν ον τῳ σοὺς θηλήλοῦς πολέμω 

» μμεγαίλοις ἀὐύξες γελμηνϑυός; ὧν εἰ μόνον αἰορφαῖν ὁ ὄντων, δὼ νὰ δφῶν,ζῖς μδὺ μεγάλα ὀξη-. 
» μμαρτηχόσι, ὀξοισία γεν 4) ὅ' πευξαγμένων' Οἷς 5. Ἕλλησιν νοσεῖ μία αὐὴ᾿ύμφεία. ἐγδδ᾽ 

συμβελευ- ὁ ἐτὶ φϑαδμ α ϑήσω λόγξ συμβελά. πικῷ ναὶ ἡ πότου 5 5 σοι τῷ λογδὸ ὁ χαξρουτὴρ δῇ, Ἵ 

ὍΝ ἐῶν σαφής. αἰ σοσϑεσιν: ὃ ̓αὐἰξεείληφε,αῖθε τῷ μὴ καταλῦσαι “ἰοὺ πάτξων πολιτείαν Αἰϑζωησι. ὕ 0} 

δ δήμϑ κουτελϑόντος ον Πφραιῶς, ἡ γιφισαμϑῥε ὀχελύσοιος πξὸς πὰς ον ἀφρὰ μηδενὸς 

Ψ 7: γλυνυδρων μφησικρικεῖν" δέες: δ ὄντος κκ ἢ πάλιν Θ πλῆθος εἰς τς ἀὐπόροις ὑβείξ, ̓ Φρ-, 

χαίαν ἐξοισίαν κεχκομεισμεένον,χσὺ, ἡ πολλῶν ̓ ῦ πύτου γινονδίων λόγων, Φορμείσιός. τ᾿ δ: συ: 

κατελθόντων μα τὸ 9 δήμου, γγω μων εἰφηγήσατο, τς μὃν φά  γονζᾷς κατιέναι» τίω 5. πολι- 

πείαν μη προΩΣ ζ;ς 1 “γἀδ ἔχοισι πἰϑαϑοιμῦαι, βειλουϑύων (τα λυξχὰ Ὁ Λακεδα- 

μονίων. «ἔμξηον ὅ,τὸ Κ ψηφίσματος σϑτου κυρωθεντος,πτεγτακιφχίλιοι χεδὸν Αἰϑέεσαιων ἀπελά- ᾿ 

ϑήσεα τ δ χοινεῖν. ὕ ἵγα μὴ δὴ στο ϑλοιτο, οαφή τὸ τὸν Ἄθοον πὐγδὲὸ ὁ Λισίας ἢ! ῃ ἴησημον αἰνὶ χαλ ἢ 

πολιτά ορδῥων. εἰ νϑὺ δίζυ ἐῤῥήνν πότε, δ λον" σύϊκεϊ) γ᾽ γ δΐιυ ὡς πσρὸς αὐγῶνα Ἐχιτηδείως. , 

. ἔς: Ὁ ὁδὲ᾽ Οτες “ςνομίζονϑυ,ὦ Αἰϑιυαῖοι, ας γελμηνϑμας συμφοροὶς ἱκανὰ μνημεῖα, τῇ ἡ πολᾷ : 
ἀαδο δ 



' ΔΙΎΣΩΣΣΊΊΙΑΙ Ἀ 93 
" « » υἷι ΡΨ ΟΠ, ͵ τ) Ἴ χ(αλελῴφθαι, ὥςτε μσ᾽ δ ζοις ὀχιγινουϑίες ἐτέ βας πολιτείας δι γυμεείν,τοτε δὴ ὅτοι τὸς “ 

τὰς ἐν ἢ : 7 ΕῚ “ φ “- οὐ "52 “ Ἵ 

κφκως πεπον)οζᾷ 4:Χα] αμῷῴοτερων πεπείρφυϑι ὡς, ἤξαπατῆσοη ᾧντϑσι τοῖς αὐξις ψηφίσχμα-. Ξ 
Ἂν" λ τ ροτ ΝΥΝ Ν ἢ Δ τ ὦ ͵ εῶρ. Ὁ Ε ταῦ “ὦ ͵ 

γ οἷσιαὴ χα τερον. ὅθ δὴ ὯΙ τότων νϑρ κ ϑυυμα ζω,ὑ δίῳ Ω) τ ακροωρδρων, τ] πω 
Ἔν" ᾿ . ͵ 77 «ς ͵ὔ “ Ἂν ͵ Ε Αἰ ΥΚΥΣ 

ν εισιν ὀχελησμκονεςατοι Ἢ παοίν ἑτοιμιτοΐοι κακώως αἰ ποῦ ζιὅτων ὀυδρών, οἱ τῇ λυ τὸ" 
, ͵ ἢ “᾿Α ἣ ΩΡ ν]Ζ. "7 ή 57Ὰ δὰ -, 

Πφραιαΐς ὡόφλγκλατων μέτέρον, τῇ Ὁ γγωμκη, ἯΣ ἄφεος. χα ἔοι τί εἰ Φϑι..9 (ἃ ξ ΚΞ 
΄“ »“ ς ον ἢ ν 2 λυ ΟΣ κο 2} ΄ 

τελϑαν, Εἰ χφροτονοίου τες υμιας οἰδθις καιτοιδουλοὺ οἷ); ἔγω μβυ ὀξχυ, ὦ Αὐχζεναιοι, ὅτε μᾳ 
᾿ ΠΣ 5.0 ͵ “ΟΡ "Ἢ ͵ ͵ 5... 2{8ν εν ΛΩΝ: πιρΞ 

λαρνουϑυος, δὶ αμφοτερο τὴν αὐόιλερρντων ασξστερος ὧν, θυ (9 ζου τίου μώνζεω (φ- “ 
͵ Β ὍΣ 1 “ 3 ! " , ἀκ ὐγονς. ν Ν λ ἊἝ χ ᾿ 

εἰαν ἢ) τῇ πολᾷ,απασιν Αἰϑζευε,οις τῆς πολιπείας μιετειναι" ἐπτεὶ ὅτε χ) τὰ τείχη, χαὶ (2 “ 

αὔς, καὶ τὰ χρήματα, αὴ συμμεχοις ἐἰχίημεθα, οὐχ ἅτως ἵνα ᾿Αϑέναων τινὰ ποιήσωμϑῳ, “ 

Νενοξίθα, διννὰ χαὶ Εὐβοάῦσιν ἔχιγα κίαν ἐποι, ἄθα: νι ὃ χαὶ τὸς αἰ ϑέχοιᾷς πολίζᾳς “ 

ὑπολούμϑυ; οὐκ, δ 0 ἔμοιγε πειθωκῖθα. σε ὲ μ᾽ λυ τειχῶν χαὴ ζωῦτα ἡμδμ, αὐτῶν πὐξεαιρη- Χ 

ἡμεϑοι, ὁπλίᾷς πολλοῖς χαὶ ἱπώξας Χὺ Ὀξοζᾷς: ὧν ὑμεῖς λὐτεχόνϑυοι, βεβαίως δημοχρ ῳτή- “ 

θεν τυ ὃ ἐγϑρων πλέον ὄχικε «τήσετε,ωφελι κφτερϑι ἢ. Ὅς συμιμαηθις ἐσεοῦς. Ὀχίςα εϑε “ 

ταῖς ἐφ ἡμδμ" ὀλιγδρχίαις γελυηνῆμως, καὶ ὦ τὰς γἀδ χεκτημϑίοις ἔχοις πίω πόλιν, “ 

Ἰλλὰ χαὶ πολλοῖς μϑὺ αὐτῶν δ: ποθανόνζοις,πολλους δὴ εἰκ τῆς πόλεως ἐἰχπεσόνζακ᾽ οἱδὸ δῇ- « 
ὡς χαταγα γῶν, ὑμῶν νϑὺ τίκω ὑμετέραν απέδωχεν, αὐτὸς ἢ ζφύτης σέκ ἐτύλικησε μεταο είν. - 

ὑξτε, αὐ ἔμοιγε πείϑννοϑε,α τὸς 4 εργέζας, καϑὸ δηεύα.ϑε, ὃ πατείδὸς Ῥἰποςερήσετε, σοὶ τὸς “ 
ὅγϑυς πιςοτέροις ΤῊ ἐργων, Θὲ τὰ μὕηονζῳ, του γεβρηνϑύων νομ{τε; ὀηγως τὲ χαὶ μερλνη- “ 
ϑύοι «ἰϑὶ τὴς ὀλιγαρχίας μιαυχουϑύων, οἵ ἐ μϑὺ λόγωντα δήμω πολεμοῦσι, τῶ ἢ ἔργω, - 

υ ὑμετέρων Ἐχιϑυμιοῦσιν" ὁπ κτήσονται, τὸν ὑμας ἐρήμους συμμάχων λαξωσιν.εἶτα τοῖς “ 

δ ᾿ἡμῶν ὑπαρχόντων ἐρῶσι, τίς ἔφται τηεία τῇ πὸλᾳ, εἰ μὴ ́ποιήσωμᾶυ Λακεδαιμονίοις κε- “« 

ἀυοισιν.ἐγὼ ὃ ζύτοις εἰπεῖν οι αἱ, τί ζ πλήρᾳ ὐξθολνήσεται, εἰ ποιήσει εϑω ἃ ἐχεῖνοι στο 96. « 
χήοισιν; εἰ μὴν πολὺ καίλλίον μιευχονδύες Ὄστοϑυησκᾳν,ἢ φανεραΐς ὑμῦμ αὐτῶν ϑαϊναζον κα “ 

οἰ ψηφίσαοϑοι. ἡγϑύμφ »Ὁ,ἐαὐ ̓ μδὺ πείθω, ἀμφοτέεςις κοινὸν ἘΠ) χίνδγευον. ὁραὶ Ἀ Αργείες “ 
ὦ Μανῥινέας τἰοὺ αἰντίω ἐχονζξις γγωμζων" τὸς μϑὺ, ὁμιόφοις ογζῶς Λακεδοι μονίοις" “τε δὲ, « 

{ες οἰκοιυζα ξ᾽ χαὶ πός μϑὺ, ον ἡμδμπλείατ' τὸς δὲ, σεν ποιεχιλίες ὀγζας. ἴξεισι "ὃ ὅτι, “ 

"ὦ πολλάχις εἰς τὼ σὅτων ἐμιβαλωσι,πολλάχις ἀύδις ἀπιλυτήσον.), ὅπλα λαβόντες. ὥςτεις 

καλοςὺ χίνδυρυος ἀὐζις δοχεῖ τ᾿ νέαν μϑὲὺ νικηΐφσι, σϑτοις καζα δουλωσεαϑει γ,τ᾽ ἐαὺ δὲ « 

' υθώσι,στφφαξ αὖθις ́ “ἰπ'αρχοντων αγαθῶν ποςερήσαι" ὅσῳ δὴ δὼ ἄμεινον ποραίωσι, ζῷ. « 

ὐτῳ Ἐχιϑυμοῦσι κινδοευυά φν. εἰχονϑυ 5, ὦ αἴδξες, καὶ ἡ κεἰς ζι ύτζωυ πίω γγὼ μιώμυ, τε τα 
᾿λλζώων ἤρχονϑιυ,χαὶ ἐδοχούμϑυ καλῶς βουλάζεοϑαι, «ἰξεορῶντες μϑυ Ἰὼ χώραν τερψο- « 

)ύζω,ἐ νομίζοντες 5 χρῖσαι σἰδὶ αὐτῆς Δα μκάχεοϑαι αἴξιον Ὑ ζῶ ὀλίγων ἀμδιοιῦζς, - 

γλλαίν ἀγαθῶν φείσαοϑει. νεὼ δὲ, ἐστεὶ ἐχείνων μϑὼ ὡπϑύτων μάχη ἐςξερή μεϑοι, ἡ δὲ παποὶς « 

ἊΝ ἡλέλφαϊα, ἴσμεν 7] ὁ χίνδχουος τί μόνος ἔχ Ος ἐλπίδας δίφτηοίας. δλλὰ χρὴ ὀύα- « 

γηοϑτνζᾷς ὅτι ἡδὴ χαὶ ἑτέροις ἀδικουυϑύοις ξοη, ϑήσαντες,:» τῇ δλλοτθία πολλὰ, :,  « 

εμμίων ἐφήσο δι αἴδρας ἀγγαϑους οἷδε τῆς πατοίδὸς χαὶ ἡυδῖυ αὐτῶν γίνεαϑαι, πις-4{ον- « 
, μϑὺ τοῖς “ποις, ἐλπιζονᾷς Ὠχτὸ δίχαμον (Τ᾿ Τὴν ἀδικουκϑύων΄ ἔσεοϑαι. δ'4νὸν »ὦ δ εἴη, « 

Αἰὐϑδυαγοι,εἰ, τε μϑὺ ἐφά γϑϑυ,ἐμανχόμεθοι Λακεδαιμονίοις, ἴα, κατελθωνβυ" κατελ- « 

Ἐ ἢ, φά ξομεθα ἵνα μὴ μια χώ μεϑοι. Οζρκοιιῦ αἰα.φον,εἰ εἰς πὕτο καχίας ἡξουδυ, ὥςτε οἱ « 

ἡ ασδόγϑνοι χαὶ «ρ τῆς Τ διλὼν ἐλάϑεσίας λλξυων διεχινδεω ον, ὑμεῖς ἢ σσϑὲ « 

χὺρ τῆς ὑμετέρας αὐτῶν ολιμᾶτε πολεμεῖ; δυλ ἁλιςηδη Ὡἰραδγμαάτων,ἠα ὦ ϑΣ « 

λοιπῶν βητόρων ἀὸν αὐτὸν Δἰφλεϑώμδι ὕσπον. ἕπεται ὃ ποΐρητορι πότῳ κτ' τί τά-- 

ἐν χρόνων Ἰσυκρᾳτης. φἷξὶ δὴ τῴτου λεκτέον ἐφεξῆς, ἑτέραν τὴρχζὺ λαβξσι. 

᾿ 

᾿ 

1ςΦ 



24 ἈΤΟΝῸΣ: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ, 

Σοκράτης ὁ ο ᾿Αϑίώσαῖος ὀλυνίγν δ΄ Ἐχὶ τῆς Ὁ ἀγδδηκοοϊρὺ ' 

ἕκτης ὀλυμιπιάδὸς, Ῥβχοντος Αἰ ϑήνησι Λεσιμοίχου, πεέμτῆῳ 

“αϑότερον ἔτει τῷ ΤΠ ἀπ ρ πολέμου, δὺσὶ χαὶ εἴζζοσιν 

Ἰσυκράτοις 

βίος. 

ἔτεσινεώπερος Λεσίϑ. παξὸς Ὁ. ζιὼ Θεοδώρφυ τινὸς Ἢ μεπδίων. 

πολιτῶν εξαπονίας αἰρλοποιοις χεκτηνῦβου, καὶ τὸν Οίον Στὸ 

(ὐτης! ἔχοντος τῆς ἐργασίας. ἀγωγῆς ὃ τυχὸν ἀ χήμωονος, καὴ 

“παιδυίϑεὶς συ ϊϑενος Αϑζεναίων χεῖθον, 3. ὥχιζα δὴρ ἐ- 

, ὅλύετο, φιλοσοφίας ἐπεδύμεησε. γἡνόνϑυος ὃ ἁ αἰχθυφὴς Προδι-ι 

Γ΄ χου πὲ πῷ Κείου, χαὶ Γοργίου τῷ Λεοντίνου, χαὶ Τισίου «ὦ 

᾿Συραιχουσίξ, ΤῊ τότε μέγεσον ὄνομα οἰ ον τοῖς Ἕλλησιν ἐχόντων, 

ἔχε σοφία: ὡς δὲ Ἴϊνες ἱξοροῦσι, χαὶ Θηρᾳ υβώοις τῷ ῥήτορος, ὃν οἱ τειάχρντα απέκτειναν,, 

! δημοτίχον τῇ δυχοιωώται' «πουδάν αδρ ἐποιάτο πρήηῳ τὲ χαὶ λέγην τὰ πολιτῆκα" ὡφὶ 3. , 

ἡ Φύσις δωαντιοῦτο, σὰ τϑεῦτα τσὴ ̓κυριώταζῳ, τῷ ῥηιτορου ἀφελομϑύη., τόλμαν πὲ ἊΣ 

φωνῆς μέγεθος» ὧν χωεὶς οὐχ οἷόν τε ζω οὐ ὄχλῳ λέγήν, της κϑὺ ἁ πέςη τῆς κσζ- 

αἱρέσεως Ἐλιλυμδμ"5 δόξης, τὰ τῷὸ τρρἀῦσοι «δὰ τοῖς" Ἕλλησιν ἘΧὲ σοφίᾳ, καϑαίαῆρ, 

αὐτὸς εἴρηκεν. Ὠχι ὦ γοαφῳ ἁ ἃ “Δ  ανονθείη κατεφυλν" Ἶ αἰξι Σ μιρον τί “σρϑαηρεσιν, 

ποιούμδυος, οὐδ «ἶδὶ τὴν ἰδίων συμβολαίων, σοσὲ ̓ ῦ ὧν ἀδοι τινὲς Τὴν τότε σοφι- 

κῶν" «δὶ ἢ Ω νυ" Ἑλλζωυικῶν χαὶ ́βασιλικῶν “πραγμάτων Ἕ δξ ἃ ὧν ὑπελαμίβανγε Ως πε 

πόλς ἀκκεινον οἰκήσεοϑαιι , χαὴ εις ἰδιωᾷς Ἐχίδὸσιν ἕξᾷν πσξὸς ρετίω. (τα Ἴ} ον ἱ 

τῷ ΤΙ ανα ϑέευαϊκῷ λόγω “«ἰδὰ αὐτῷ γράφῳ. πεφυραθρέο τε τἰϑαλαβὼν αἰ ἃ ἀσκήσιν Ϊ 

ΤΙ λόγων" Ἅτῦ “πὶ Γοργίαν ταὶ Πρωταγόραν σοφιςῶν, ποσῶτος ἐχώρησεν πὸ Ἵ) ᾽ 

᾿ ἐρις!κῶν πε χαὶ Φισικῶν Ὄχι Ὅις πολιτίχοες, χαὴ «ἶξι (αυτίω «σου δοίζων τίου Ὀλιςή μάν 

διετέλεσεν, “ὀξῆς, ὦ. ὡς Φησιν αὐτὸς, Ὁ “φουλάζεοϑαι χαὶ λέγήν χαὶ πρατᾳν τὰ συμφέρον- Ϊ 

“α ̓ἰϑαγίνεται τοῖς κκαιλοῦσιν. “ζχιφανέςατος ᾿ ᾿λρόνδυος Τὴν κα τὶ τ αὐτὸν ἀκμασαλτων, " 

λϑδον, ὍΝ ἡ Ὅις χει τίςοις τὰν Αὐϑάούηοί τε χαὶ ο» τῇ ὀιδὴ Ἑλλαδιὲ γέων παιδυζσας, ὦ ΦΝΙ 

μῶν, ́ εἰν τοῖς διχϑρικοῖς ἐγήμοντο Ῥέισοι Δόσρις » οἱ φὶ, τ τῶ πολιτεύεξοϑαι χαὶ τὰ χοινὼ 

“ραῆῳν διύεγχθιυ, χαὶ ϑιδοι, δὲ, ὧς τινας τὴν Ἑλλάύων τὶ χαὶ ΠΕ ἢ πρήξᾷρ δυέ- 

γρανὸνν τσὴ τῆς ̓Αϑάσαων πύλέως εἰκόνα. ΚΠ ΠΣ ἑαμλν ᾧ κολζω, κι ̓ς ἐἰποιχίας ἣν 

λϑγων πλοῦτον ὅσον ΟΣ εἶδις ἢ στο Φιλοσοφίας χρυμαΐισα δύων “αἰϑ ποιησαμϑμυος, ἐτελά- 

τα τὸν βίον ἐκ Χαιρωνίδα Ῥ ῥχοντος ὀλίγαις ἡμέραις ὕςερον “ἡ ον Χαιρωνείᾳ κοί χησ, ̓δυῷ 
Ἢ 

δίογτα βεβιωκὼς ἑκατὸν ἔτη, “γνώμη “ξησάνδρος, ἃ άἀκκα Οἷς ἀγαϑοὶς πόλεως συϊκαταλὺ λῦ- 

: σοι τὸν ἔσαν Ὁ ἴον, ἀδήλου ἔτιοντος πώς γθήσεται τὴ τύχη Φίλισαος τὐδαλαξὼν Ὁ Ἐπ᾿ 5 λὴ 

χἰξ,. λέων ἐρχζωώ. ζῳ μϑὺ δξευ ἱσορώνθρα «ἰδὰ εἰστεβκεφϑλαιωδῶς (ῦτ' δεῖν. “53 Ν Ι 
κέγ 6)» ζιδτονύωα χαρακτῆδα ἐχφ.. καθαρὰ κϑὺ δεὴν ὅχ γον τῆς Λεσία, δ ὃ" σὐοῖν, ἐπ 

κη ἢ τιλεῖσοι ὁ ογοκ(α" πίω πε ὄζαλεκ, τὸν ̓ αχριβξσαι ς ο» τοῖς πούυ Ἴω χϑινξμιχ [Ω  σεευγϑηςα ζω χ) 

ὃ αἱ ἤν πεφάνν ἀπηρχαηώ δύων α γ ̓ σημειωδῶν ὀγομιαίπτων δ ̓ἀπειροκαλίαι. [χ Ὁ Τ ἘΦ. 

“πικὴν Φεοίσιν, ὀλίγον “ἱ διὸ δας τῆς Λεσιε χαὶ κέκραται συμμιέξωε"" τὸ τε σαφὲς ἐκεῖ ἥ 

117 τα πλήσιον ἔχη». Ὄ ὃ οὐγαργέσ. λικη τέ 651 κ πιϑουνή. 'φροηύλη ὃ ὃ Οὔκ  ἔσῃν,ὡρ κῶν ἐκείνη; 

κ) “συϊκεκροτη μη, δ χ) ἴω ἀγῶνας διχφμιχοῦς ἀὐϑατος ὑπηία. δὲ 661 μᾶλλον ὺ μ΄ δ 

σπλοισίως. 45 δὴ στεώτομος ὅτως, δυνιὰ ἢ καζασκελὴς χαὶ βοαϑυτέρφι 5, μετοίς δὲ διὃ δὲ 
αἰτίαν αῷτο παοή. κῃ μοιρὸν ἐραὶ. σ οἶδ ζωὼ σεεύϑεσιν Ἐπηδείκρυται Ἴὼ φισικὴν αὶ ἀφῇ οὐ 4) 

«»αγώνιον, ὡς ἡ ἡ Λισίέ, δλλὰ πεποιηνϑυΐωυ μάλλον εἰς σεμνότητα πομ-πικὴν Ὁ ποικίλων, 

ἡ πὴ ϑὺ ἀ)αρεπεςέρανε ἐχείνης, τῇ ὃ “αἴξ Ξ«ργϑτέραν. (ὁ ὁ γὸ δύνῃ ἐσὲ Φ φἐἐπειαν΄ ἐκ πὰ 

διωχει,ὺ τ ἐγλαφυραῖς λέγήν τοχαξέ) μᾶλλονη 5 ἡ ἀφβώς. “τ΄ τε »ὃ φωνηέι τῶν ς ἴϑαλ- ἶ 

λήλοις )εσάφς,ὡς λυούσας Τὰς μονίας (ιν. τῆς Ἐ λφότητα ΤῊ φϑυγίων λυμαινουδύασ,, ᾿ 

Ὁ Ἧ “ ἱ 



ΣΟ Κ ΡΑΤΈ ΓΣ. 9: 

ἰἱ παραιτεῖται" αὐθιόδῳ πὲ χαὶ κύκλῳ «ϑελαμίβαμᾷν τὰ χοῦ κου ἣα πειφφίτοι “ῥυθμοάδεῖ πλύυ, 
καὶ ( πολὺ α΄πεγονάι τῷ ποιητίκοῦ “μέδου" δυαγγωσεως τε κἄλλον οἰκειότερος ὅφ]ν ἢ Ῥησεως" 

᾿ ζν τοι ζ μϑὺ δχιδείξᾷς ζᾷς οὖν ταῖς πιλυγγύρεσι, καὶ πἰω οὐκ χήοϑς ϑεωρίδω φέρφισιν ἀὐτο 
γί λθηϑι" ὥις ὃ οὖν ἐκκλησίαις ἡ δικα φηδίοις ἀγώνας οὐχ αἰπσονϑύοισι. ζούτοϑ αἰτίον, ὅτί 
᾿πολὺ Ὁ παϑητίκὸν οὐ ἐκείνοις ἐΠ) δὲῖ" πῶτο ὃ ἥκιζα δέχεται αἰβέοδὸς. αἱ τε παρομοιώσής 
Ιὼ παεισωσάς χαὶ τὰ αὐτί)ετα, ὦ στὰς ὁ Τὸν τοιούτων ογηματων χόσχκος, Χολις ὅ61 παῤ αὐταΐ, 

(αὶ λυπεῖ πολλάχις τίω διλξευ κατασκά ζω, ασδϑειςαίυϑρος ταῖς ἀκοαῖς. καϑόλου 5 πριαΐν 
᾿ ὑγτων,ὡς φησι Θεόφρφιςος, ἐΐξ ὧν οὕ τὸ μέγα χαὶ σεμνὸν χαὶ «ἰξδιεῆον ἐν λέξᾳ, τῆς τε εἰκλο- 

γῆς τὴν οι ομοΐτων,χαὶ τῆς ον πότων «Ρ μονίας, χαὶ τὴν πὐξολα μβανόντων αὐτὰ “ογημαίτων, 
γκλέγ αϑὺ 4 πϑρυ,χαὶ τὰ χρατίςα ὀνο κατα, τί )ησιν" αὐῤμαης ὃ αὐτὰ «ὐθκέργως, ἀφω- 

ἕαν τἰὐντείνων μιοεσικήν" ογημκοιζα πὲ φορτίκῶς, ὼ τὰ πολλὰ “ἢ ψυχοὺς, ἢ τῷ πόρῥωϑεν 
3 μβανᾳν, ἥπῳ μὴ πρέποντα 61) τὰ ογήκαται τοῖς πράγμασι, [5] ΟΥ̓ Φ μὴ χρατεῖν τῷ 

μετείς. ζῳῦτα κϑύτοι μιαικροτέραν αὐτῷ ποι τίωυ λέξιν πολλάχις" λέγω ὃ τὸ πε εἰς πόξ,ό- 
δες τα ρμόῆφν ἅπϑλυτα τὰ νοήματα, χαὶ Ὁ τοῖς αὐζοις τύποις Τ᾽ δηκάτων (ς «ἰξεόδοις 
πϑζλαμθανν,καὶ Ὁ διώκειν οὖκ, πϑυτὸς πἰωὺ ἀὐρυθμίαν. ἐ "ὃ ἁπϑυτα δέχεται {τε μῆκος 
5 αὐ ὅτε δῆμοι δ Ὡραὰ πλήσιον, ὅτε ῥυθμὸν τὸν ἰσον. ὥςτε ὀῥαϊκη «οὐ δα πληρώμασι λε- 

Ἑων στ οὲν ὠφελουσῶν γρῆαϑαι, καὶ Ὀὐπτοικηκύγήν πέρῳι τῷ χρησίμου τ λϑθοον.λέγω 3 οὐχ ὡς 
δ πϑυτὸς ἐὐτῷ ζαῦτα ποιοιοῦτος" οὐ, ὅτω μαίνομαι" χαὶ ὟΝ σζευτί νησί πότε ἀφελῶς τὰ 
"δα χαὶ : λύᾳ ἰοὺ αὐξίοδὸν ἀὐλυως,ὺ τὰ σὐξίεργα ογήκατα Ἢ φορτία, φάυγ4, ἡ “μά- 

“φα οὖ; τοῖς συμβελάυτῖκοις τε χαὶ διχόμικϑις λθ΄ ϑιφ᾽ δλλ ὡς ὅΧῚ πολὺ τῳ ῥυθμῷ δουλά- 
γτος, Καὶ πούχύκλῳ τῆς τὐξεόδου, αἱ πὸ κοαίλλος τὴς ἀπαἐλίας τἰν Φ «ὐξοηὼ τίθει ϑύου, χοι- 
τερον εἴρηκα κἶξϑὶ ἐστι, χτ' δὴ τα φημὰ τί ̓ δοχρ «τοὺς λέξιν λείπεα ζ τῆς Λισίου, ἅζοι Δυσία 
ΒΥ νὸν , Ἀν ον οξτ ὃ ν» Ἦν οοε τῷ » , “ λείπεται τε 
Τί χε πίω γαθαν. χρη τοί ὀύϑηοος ὀφίν, Εἰ χα! τίς ϑιλος, χαὶ ἐπαιγώνρς ἡδόγη τῆν ἀκροω ων 

σοκξ ατης᾽ δλλ Οὐκ ἔχφ αἰῶ αἰδὼ χάειν ἐχείνῳ. Ὧοσοῦτον ἢ αὐτῷ λείπεται χτὶ (ὐτίω Ἰκὼ 
ἡρέϊζωὼ, ὅσον τ φύσᾳ καλῶν σωκκατων τὰ στονερανιζουϑμα χκϑσμοις ὄχαϑέτοις. “πέφυκε. 

δ ἡ Δεσίου λέξις ἔχν τὸ χαφμεν' ἡ δὶ σοκρ τοις, βέλεται. ζύταις μϑὸ δὴ Σὲ Φρεταῖς 

τερᾷ Λεσία, χὶ θῶ Τ' ἐμζωὼ γνωμέων" παρϑτερή δὲ γε τ ταῖς μούσαις λέγεοϑαι. ὑψη- 

ϑτεδὸς 6:1 ἐχείνου χτ' Έ ἐρμζωυείαν,ὼ ᾿μεγαλοτρόπέςερος μακρῷ, αἰξιωματικώπερος. 
᾿χυμκαιςον Ὁ δὴ καὶ μέγα Ὁ τῆς ἸΙσυχρατους κατασκέυῆς ὕψος οἡρωϊκῆς κάλλον ἢ δὐ,36ῳ- τ 

ἄνης Φύσεως οἰκεῖον. δόχεῖ δ μοι μιῇ ἀπο σκοποῦ πἰς δὰ εἰκαίσου. ζὼ μϑὺ ̓ Ισοχξ τοις βυτορι- : 

ἡν,τῇ [Πολυκλείτου πεέχαι Φ4δς τέχνη,χ(τ' τὸ σεμαγὸν Ἀὸ μέγα λότεχνον ἡ αὐξιω κα χόν" 1 5 
ιεσίξς, τῇ Κα λοαίμιδὸς Καλλικάχου,τῆς λεπήστητος ἕνεκα χὰ δ γδῥιτος. ὡς "ὦ ἐχείνων 
ἑωδιρ, εν τοῖς ἐλαϊῃοσι κὸ δ. 865 πιχοῖς ἔρχϑις εἰσιν ἐχιτυχέφεροι ἣ ἑτέρων, οἱ δ᾽, οὐ τοῖς μεΐς- 

"σι ἡ ϑειοτέρφις ϑδιξιωτερφι" ὕτω ὼ  βητόρων ὁμδν, οὐ τοῖσ μέκροις 651 σοφώτερος, ὁ δ᾽, ον 
ἷς μεγάλοις αἰεεῆστερος. ζαχα υϑὺ “ὃ ̓ τῇ φύσ μεγαλόφρων ηἰς ὧν" εἰ ὃ μ᾽» τῇ γέ “ϑ9- 

ῥέσᾳ πϑυτως Ὁ σεμνὸν ̓  ϑαυνμμοιςον διωκωγιζιῦτα μϑὲ ὀΐζυ ἰϑὶ “ὃ λέξεως τῷ βἥτορϑς. 
ὰ δὴ, ο᾽ τῶ]. “πρακιικῷ ὅόπῳ ϑεωρή κατα, τὰ μδὺ, ὅμοια. τοῖς Λεσίσ᾽ τὰ 5, κρείονα.“ ἡ μδὺ Ἐ πρακϑο 
ὑρεσὶς ἡ τὴν ὐϑυ των, ἡ σδὸς ἕκαςον “ὲ “Πουί(ᾳ ζγμμα, πολλὴ χαὶ πυκνὴ χαὶ ῥηπυ ϑεωτις υρεσὶς ἡ 10." “ξ2 ὍΡμο Θέλγλα, ΩΣ ἘᾺ 
δεὲν ἐκείνης λφπουϑμη" χαὶ κρίσις ὡςαύτως ἰπὸ μεγοίλης φρονήσεως γινουϑύη" ᾷξις 5 χαὶ 7 Ἰσοκρά- 
ἐδισμοὶ τυ ποραγ μάτων, χα ἡ κατ᾽ Ὀχιχείρημκα ὀϊξεργασία, καὶ (, Δα. λαμξανεοϑαι πτεθδηαρὰ τ΄ 

᾿ ὁμοφδίαν ἰδὲ αις μεταβολαῖς,ὼ ξένοις ἐπειεοδίοις, ζα, τε ϑηλα ὅσα πόξὶ Ὁ “ππραγματκὴν Ἰδλο ᾿ 

Ὁνομίαν δεὶν αγαϑοὶ, πολλῷ μείζονα 581 παρ Ἰσυχρῴτει ᾿ κρείὭονα" κάλιςα σ᾽, ἡ ασϑφα!- 

: σις ἡ τὐυ λόγων θὰ οἱς ἐασούδα, ζε,ὺ νοι «σοϑέσεων δ καίλλος, ον αἷς ἐποιήτο 6: 2|«- 

τιβας" ἐϊξ ὧν Ὁ λέγήν διάνους μιόνον ἀν πῇργάσοιτ' αὐ ζοις “αρϑςέχονᾷς ἀὐτωΐ τὸν γοιοῦ, δινια ἡ 
ἤδη ἀσουδαιοις, οἴκῳ τὲ ὃ πόλά ἢ ὅλη τῇ Ἑλλαΐϑ) 5. ουσίμιοις. κρ τισα γὸ δὴ παιδίίματα 

3 χοὸς τ ρεέϊζωὼ αν τοις] στχρ τς δεὴν ἀὐρῷν λόγϑις. ̓  ἐγωγέ Φημιε γοζσαι ζις μίηονᾷς ὑχὶ 

ἃ γἦρος τὶ τὴς πολίϊροῆς δοιναάμκεως, δὴν ὁλζωυ αὐϊίὼ κτήσασθαι» τότον ἔχήν τὸν βήτοξφι ΥΕΣ 

Ἱ ᾿ ΤᾺ ΡΝ 

[ῃ “φεοτερέϊο 
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. ἀὉραΚΤΙΚΟῚ. 

96 ΔΥΟΝΎΣ. ΠΑΡΑ ΤΡΕΙ͂Σ Ἑ ΩΣ 
χήοσο᾽ κα δ, εἴτις ἐχιτηδοῦᾳ πἰωῦ λζηλενξεὺ, Φιλοσοφίαν, μὴ Ὁ εωρητίκὸν αὐτῆς μόγον ἀγαπεῶν, 
Σλῶχῳ Ὁ παρα γμαϊυχον, μηδ ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἀλυπον ἐξ ζίον ασοραιοφύκϑρος, διῶ ὀξὼ ὧν 

πολλἕς ὠφῆησῳ, οἶδα ελάυ σαμόωυ αὐ αὐτωϊ ἰοὺ ἐ ἐκείνου τῷ ῥητορος μιμείαϑει «φξραίρε- 

“πε νὰ σιν. τίς ὙΡ Οὔκ ΄ αὐ ροιτο Φιλόπολίς τε Χὴ) φιλοδημος" ἢ ἢ τίς σἕκ αἱ δχετηδοί σφε πίω πολι-. 

ΑΝ τικὴν και λοκαιγαιλίαν»αναγνου αὐτῷ τὸν πϑρηγυθιχόν: οὐ ᾧ διεξιὼν ζᾷς ΤῊ τρρχαίων Ἔρε-. ᾿ 

ᾷ;, φησιν ὡς οἱ πίω Ἕλλᾳδω ἐλά δερώσαντες στὸ  βαρβαρων, τὰ πολέμια, διήγοὶ μό-. 

γον ἦσαν, δυλὰ Χρὴ ἡ τα ἢ ὃ. δλυναῦοι,καὺ φιλότιμοι» ὦ σωφρονες" οἱ ἵει λδὺ Κολγῶγ" μάλλον ἐ 

Φεϑντιζονὴ τ δίων τὰ ὃ ἀιρστοίων ἡηῆον ἐπεδύμοιω ἢ ΤῊ ἀδοιυώτων" ὃ τί ἀὐδωμος. 
᾿ γίαν τ τσϑϑς τργύειον ἔκρινον, δλλά κσο5ς ἀδοξίαν", μέγὰν οἰμῦμοι τοῖς. παισὶ καταλεὶ 

πλϑτο αὐεπίφονον,Τ' τὐϑὰ τοῖς πλήλεσι “μεάω. χρείηιονα 5 ἡ ἡοριοῦ το τὸν ἀὐοήμονα, 

νάντον, ἢ τὸν ἀκλιεη ἢ Οἰον᾽ ἐσκόποιω δὲ οὐχ ὅπτως οἱ νόμοι Καλῶς χὺ ὁ αχριξῶς αὐζις ἑξοισιν, ̓ν 

; ὡς ΜΙ καθ᾿ ἡ ἡμέραν Ἐλετηδαῖ, κοίτων μετριότης μηϑὲν Τκβησιται Τὴν πατείων. οὕτω. 

εἶχεν αὐξις τὰ τὰ ασξϑς ὀνλήλοις Φιλοτίριθς χα) Ἱπολϊβικῶς, ὡεῖς χαὶ ὅς σίσᾳσε ἐποιοιιῶπο τῷ 

θη λοις, πότεροι πλείω πἰωὼ πόλιν ἀγαϑα, ποιήσοισιν,οὐχ οἵτινες τοῖς  ἔτεξρις ὡἰπολέσαγτε 

«λοιπῶν ἀὐθὶ Ῥξζοισι' τῇ ὃ αἰντῇ ὑπσξολυμίᾳ χοώκδμοι κὶ ἡ “699 Ὲ Ἕλλαδα, 'τωῖλε 

πάν ασϑλολγϑντο ᾷ; ἘΡΉΕΕῚ τῳ πείρῳν ταῖς ἀϑεργεσίαις καλλονῇ γ ἐπ άζεϑαι τοῖς ὅ- 

πλοις,καυτείχον' πιφοτεροις γεωκῦνοι τοῖς Δθ.9,5 Ἢ γιοῦ τοῖς ὀρχοι6, χαὶ ταῖς στε ϑήχαις δὲ «ξε. 

οἰοὗπτες μᾶλλον ἐμμμένφν," ταὶς αψαΐχαις" ζιαῦτα: ἢ ζῶς τὴν γηόνων κοὐ ιοιοῦπες γωώσῳ, Ἢ 

110 σῦξὶ σφαὶ αὑτῶν ἴοις κρείῆϊοις αὐ ἠξίωσαν Φενν' οὕτω δὲ παρέσκ ασμένοι Ως γώ μας, ὡς 

ἰδία μϑὸ ε: ἔχοντες ζζε ἑαυτῶν πολᾷ, χοινζωὼ ἢ πατρίδα, Ἔ Ἑλλαϑα οἱ οἰκοιοῦτερ. ηἰς δὴ οὗ 

Ἐ αρὶς φί. αὐ ἀγαπήσᾷε μέγεθος ἔχων αὐνῃ χαὶ δγουα μεως τἶνος ὑορύμϑυος, ἃ πὐδϑς͵ Φίλιστθοι αυτοῖ π ᾿ 

πηναν Η Μακεδόνα. γἱγξα]αι: ο οὖ οἷς αἰξιοῖ φρατηρὸν αἴδρα χα τηλικαύτης ὀξοισίας κύ κύδιμον 3 νι 

ὁ αλόν, ν Δ ΥΝ ἀρ μϑὺς; χα φερουδύας πολάς,δλὰ μὴ ἡ συϊκρούψν πες δλλήλας, «ἰὼ δὲ δὲ Ἑλλάδι , 
μεγάλζω οὐκ μικρὰς ποιφν" αὐβιιδόντα [Ὁ7τῆραδὶ Ἐν τὰ μικρῷ φιλοτημίας,τοῖς ποιούτοις᾽ ͵ ᾿ 

χϑρϑ ἐρχϑισ,θῖς ὦ ὧν κατορθώσας πὲ, πϑύτων ἡγεμόνων Ἐλεφανέςατος ἔσται, χοῦ Ξἰποτογῶν, : , 

)ε ἀὐγοιαν ἰοὺ ρα τυ Ελλάύων κτήσεται "ἧς οἱ τυχόντες, πολλῷ μαλλόν εἰσι ζυλωτότε- ᾿ 

69! τὴν μεγάλας πολᾷρ χαὶ πολλας χϑραι καταςρεφομϑῴων. ἔτι Ὦ ̓ «ἰρακχελάζετωι μι (ει- Ὶ 

ϑαι τω Ἡξκκλέοις τὲ τποϑαίρεσιν,ὺ ; ΤῊ ὀἀιλων ἡγεμόνων, ὅσοι μ(τ' τυ" Ἐλλάψων ἔχει 

βαρβάεοις ἐφρώτευσαν. χα! [φησι γοζεῦαι ζις ε ἑτέρων ὀχαφέρονζᾷε, παξραιρίοϑαι εϑὺ ζ; 

δ γελορε ἐχούσας ποραξές, Ἐχιτελῴν δὲ αὐζας μῷ' Ξθρετῆς, οὐ ϑυμουμδύοις ὃ ὅτι Ὁ μϑὺ σῶ στ αι 

»» Τὸν ἔχονϑιυ, ἀϑοίναποι δὲ γενό θα δὶ ξρετζω" "ἡ τοῖς κϑὺ ας ϑηλο τὶ τὴν ἀγαθῶν ὠπλή. 

Διίακχεινϑροις ἀχϑο κει ,ζους ὃ ἐμ ὺ μείζω τὴς ὑπαρχούσης αεἰ κτωμδύοις ἐπταινοὺ δ 

7] ΤῊ δὴ δ! ἐφ᾽ οἷς [χαιοουσιν οἱ πολλοὶ τς τε πλούτῳ ἘΈΧῸ Ὃ δχουαςείας, τ 

λαίκις τὸς ἐϑρδς συμᾷα!ν4 γένεος χυείοις, τῆς δὲ Ἔρρετης κα χ δε: “τοὶ τοῖς πλύϑεσιν 40 

Όις οἰκείοις ἔκαψε κληρονομεῖν. “πολλὴ Ἴ αὐάϊκη τὸς αὐαχινωσχοκζς ζεῦτα δέω 

φφονήκαιτὸς τε μείζονος “ἑστσοπίμιπλαεθαι. ἡ μάλλον Ἐχυλυμεῖν τ Ὀϑρετῆρ. ὡς ἕο 

Ἔ Ἔ «δ ἐἰρή- μκῶλλον ἔχ; Ἰκὼ διχαιοσοουΐευ σὴ ̓ἀὐσίξιαν παρ δέναιτο, καθ᾿ ἕχαςόν πεαῖδρα ἰδ γϑ 

γης λέγε τὸ χϑινη 76; πολφρὶ ὅλας, τῷ ᾧ χύξδὶ τῆς εἰρζωύης λόγου; ον Ὁ» δὴ Ουτῳ πεῖν’ τὸς Αϑῶσαιο 

αϑὺ ἀιλοτθίων μὴ Ὀχιδυμεῖν, Ὀι 5 Οις παρᾶσι φέργφν" ὁ δδ μὴ μικρῶν πόλεων ὡς 

κτημοίτων Φείδεοϑαι, τὸς δὲσυμμάχοις [4 ὑνοία] 4 ἡ ἀὐεργεσίαις ποιρθοϑαι καὶ 

δλλὰ μὴ ταῖς α)αΐχαις μηδὲ ταῖς ξία!ς" τ αξοόνων μειμκεῖοθαιι μὴ τὸς κοϑ9 τ ὦ 

κελφκῶν γλυοιδῥες,οὶ μικρό ς ἐδέησαν Εἰπολέσοι τε πόλιν,δλὰ τὸς τς ΠΤ ΤερμΆ Ὁ} οἱ 

καλοκαγαϑίαν ἀσχοιίῶστες διετέλεσαν. Ἐθεδείκγυταί τε ὦ ως οὐχ, αἱ πολλαὴ τειήρῴς, οὐδ΄ οἱ 

» μῷ τ βίας αρχονδιωοι' Ἕλλξωοες μεγάλξω ποιοῦσι τι ζεὺ πολιν, δὶ αἱ δίκαια! τε τοαμεις 

» πὸ τοῦ. ἀδεκουκϑροις βονλεῖν. φἴϑακαλύτε τῶ Ὁ Ἑλλξδόων ἀὐγοιαν οἰκείαν ποιᾷν τὴ τῇ πὸ 

“μεγίφην ἡχϑύνϑυος τσδὃς 4 δαιμονίαν" καὶ ᾿ὸ πολεμικοῖς υϑὺ τῇ ταῖς τϑϑασκά, ἧς καὶ κ) ταῖς Ἴ ̓ 
ταις, Εἰρζευικουὶ δὲ πω μηδένα μιηδὲν ἀδικεῖν" διδοίσκων ὡς οὔπε (σξ9ς πλοῦτον, οὔτε πῶ ἡ 

δίζα! ἢ 
Ϊ 



ΕΣ ΘΟ ΚΑΡΑ ἘΦ Σι 97 ' ᾿ ᾽ ᾽ ν᾿ " , μ ΄ ᾿ στ ΜΗΝΝ εξαν, ἐ᾽ ὅλως «σοὺς ἀὐ δαιμονίαν ἐὰν αὐ συμίβόῥοιτο τηλικαύτέωυ ϑεωύαμειν, ὅσην εἰρετὴ χαὴ 
ἡ μέρη ζυύτος' χοὴ τοῖς μὴ ζὐπὰ αὐσανειληφόσιν ἔθεατιμδ; οἱ πίω εδὺ ἀδικίαν κερ τ υκα 
,' Ξ - ͵ οι "ζ ν ἢ ,ϑιοῦτο,ὼ πσῶϑς τὸν βίον τὸν καθ᾽ ἡμέραν συμιφερϑυσαν τἰὰε 3 διχαιοσεευφευρ ὀλεισιπελῶς ἘΠ 
ἄλλον ἑτέροις ἢ τοῖς ἔχουσιν ὠφέλιμον. τύτων γὸ οέκ οἷδὶ εἰ ὑμν βελτίοις ἕ ὀληλεάεϑες ἢ ΤΗΝ 

᾿ 
"ἫΝ Α ΖΕ ͵ - ᾿ » 

2 ᾿ὰ “«- ἴλλον Ὡρέπονζῷς φιλοσοφία. δουύαιζο Ἄϑοοις εἰσπτεῖν. τίς δὲ τὸν Δρεοπαγιτικὸν ὀϑαγνὰς λό- Ἶ Δρῶο 
ἴοι, ) 

' 
“ικοῦ τὸ » δον Τὶ , ΝΞ σέο ἃ Ἀπ.) τυ τς Ἶ 

» αἶκ αὐ ἡμοιζο χοσιμιώπτερ96; ἢ τίς Οἕκ αὐ ϑαυμκσᾳε πίω ἐχτξζολζω βητθθος : ος ἐτολ- πυροικπικόγ, ». ἤ 

Ε ] λ λ ͵ " 

ἡσε Διοαλεηθίωαι τξὶ πολιτείας ̓Αϑϑευαίοιο,αυξια γ ἽΝ μὰν ΘΕ ΙΝ ἀκ νι ἘΣ 
γμυκξ ατίαν,ὡς μεγαδοι βλα τόθσαν τ πόλιν, σαῖρ ἡ] Ἰδδητ ἐν ται , Ἔν 

᾿ν' θφωραΐν εἰς Τσου τίιυ Γ «σεϑεληλυθήαν ππηκις ΜΗ τῳ ὌΡχϑ τ ' 

τωπτῶν κρατεῖν, δ ἔχαφον ὁ ἀι καθ ἡδανέει ἐἰθη φρο ὡ ἄνες λέλϑητας Ὁ των 

υῤῥησίαιν, δημοτικὴν ὀξοισίαν “ἑττῦ πόρτων νομιιζομδυέεν ανασώσει " : νῇ ιν 

χα Κ λφοϑενες καΐζριςαϑεῖσαν τολιπείαν' ἧς Τ ἀσξλαιβεσιν κ᾿ ἀῶ, " Ὡ αὐ Ἶ 

᾿εἴαϑα φησι τὸς τότε αὐ ϑοῴποις Ὁ ΤῊΝ “ρεσθυπεφοις ὙΡ δε πὸ τα ἐκ λυ γα 
᾿χτίαν ὃ ἀύθυς νομέζην ἐὶ τί ἀκολαισιαν»διλλατ' (φεοσεούξυ Φ8 ἐλ ἐτιδρρα 

»παφρονᾷν ΤῊ ρχόντων, δλλ ω τῳ τὰ κελφυόμϑυα, ποιᾷν τίδεοϑαι ἀὀξώριαι τεϑ ' " ᾿ 

ἐ Ξε ͵ “ΔΝ ναὶ τοὶ, ις ὀμοϑενωι Τὰς Ὄρχας, ζοιώτοις ἐσεξαϑοι πὅς ὀηλγδς ολάςων ἔχε ῥέπειν, δλα Ἰοιειβελαῖκοις ἵ Ἔκ 
πσολαιμβανονζᾷς οἷοί πῇ δ ὦσιν ἀἰαίτα ΡΛ φριχομπεα, δυτιδ αν ορίθιας οισίαις γδὰ Ἶ 

μοσίων ἐπϑινορθοιῦ, τὸς ἰδίοις πλεζοις εἰς τοὶ κοινὰ, χατοχορηγησέη. ἜΗΝ τουτῶν, τ 

ὦ δχεμέλφαν ποιφαϑαι τὸς πατέρας ἢ' ἡαὶ λὐδραν γλυονδύων,᾿ παίδων ὀντῶν μτὰ, τ 
ϑυ μου ϑυες ὡς σέκ Φξ ἐχείνης τῆς παιδείας δὰ ον ζωτης τῆς (ϑ φοσεεύης Ὄ ̓  ; 
λῴτωι ὦ χοινόν' κρείἼονά τε «ὑπουλαμθανῷ τὰ γενσα Π ῬΗ πῆς τ ϑοῖς ν αὶ 

πας, σχοποιῶζας Θχ, ὅπως ταὶς αὐ μ  ιαιᾷ τὸς αἰνδρτόμονζας λὐίρ νῦ ἣν ἀγὼ ἢ 

Ζιον ὥνμίας ἕκαςον ὁχττηδαΐ ἀν᾽ χαὶ τί αδῳ ταισοεῦνε, δὲιν οἰονδρες ο ὦ αὐϑια μιε- 

'λη, τοῖς ΤΙ ἰδὲ ὡτοης μηδὲν ὠϑᾷναι πριν ἕὰ ἣν δἰπομα ἠῤιεψ μὰν καρτερᾷν ὃ δα , νά, χρὴ μὰ 

υπλήθεαχ ταὶς συμφοραῖς. τίς δ᾽, ὀμχαύλοι πείσφειο πολιν Ὁ αἰσρας τ πον π᾿ ἀρᾷ δ 

ἐχὴ »ϑὺ καὶ ὀλη κάλιςα σ᾽ ὦ τῳ ́“ϑος ᾿λάχεαδημώνθο ϑεαφενη ον ὃς ἀπο Ὗ ἐν ὕπο 

Πρ Ἀρχίδαμος, ἰπασοθεσιν 5 αἰξιείληφε τίω «δι τὸ μὴ πσϑϑέοϑαι, βοσηνά ἢ ἡ 

ΠΝ δ ποιῳ Ὁ «πρρηαονδυον τς ποὺ Ἢ ἀθραν; ἡτύχηζ γὸ δὴ τοῖς ἐπ τεαἶξι 
β ἀκῴα καχ»ρὸ πολλαὶ μετ᾽ οξη(α Ετεραι" χα τὰ νϑὺ Θηβαϊων ἀν τεν ον ; Ως ἡνν 

᾿ᾳ μέγεθος Φρχῆς παφοδηλύγχ" ταὶ ἈΦ δ πβιρτηουπεσεεινα ὑοῖδ ιν τ νά ρν ταν ας 

ἐοϑνφ. τελάυτῶσα χϑιῶ ἵνα. τύχη ἣ εἰρζωρης ἡ πολις,ἐβελάλε ' εἰ , Μ βοσηνίδς Ὑποφή- 

εΚυύπίω ἐχετιβέντων αὐτῇ Βοιωτῶν) τ ἀναίκην. ὁραν δὰ ποτα αἰαξια ἘΣ} μη 
ἢ ποϑϑοόνων,τονδὲ Τ όοον σξευεταξζατο Δβχϑ μα δῷ κυ οὐδ ὦ ὅπω ἥμιν , ες , 

δας πολλᾶς ἐχούίι ζω της ἀύξεοϑαι τ τημῆειον ᾧ διεξέρχεται φεῖτον μϑὺ ὡς "χω 
γσανΐο Μεοσήνζυ Λακεδαιμώνιοι, τἴθαϑέντων τρμδν. Κρεσῴοντε ἠρμυκι ἐΞὸ 
"ον ὁ Ἐρχῆσοκοὺ ᾿ δῦ αυεοθϊαξανζος δέχεαχ ὶ ϑμιφρήν τὸ: αδεχουϑρυοις ἘΠ: ἣ ὦ 

οὐχικυρωσανΐος αϑὲ πἰοὼ κτῆσιν τε πολεμξ, κατχονἢ οὐνν πεποιηχϑίος τὸ χξον ' 
δυσκ4 5 ὡς « Μεοσννίοις τοῖς οὐκέτ᾽ δὐσινοθολλα, δδυλοις χα εἷλ “αὐ 
"γἀὼ παρέξοισι τἰοὺ πόλιν. διεξέρχεται τε τὸς χινδγεύοις τἶν' ἐσέϑορνων, οἷς γα νε ἢ 

καὶ τὴς ἡγεμονίας" χαὶ τὴς δόξης Ἁυτσο εμγησχ τῆς φἰϑὰ τοῖς Ἐλλησι πάις . 
ὅγ.πα! αἰνάτε μὴ συΐκαιτα πίπῆᾳν ταῖς τύχαις, βιαεῖ Ξἰπογενώσκαν ἢ ἼΞι. ἀλαῖρ ᾿ 

μι μκέγοις ὅτι πολλοὶ μϑὺ "δὴ μείζω διωυαμμιν ἔχοντες ἢ, Θηβαιδιρηοσον ᾿ «οϑενέφερων 
! τή δησαν" πολλοὶ δὲ εἰς πολιορκίαν καΐζοκλ4οϑεντες χἡ δ ὑοτκδα, ἡ πΡτΣο γηρι σπεραχοιν ΠῚ 

;» διέφοςφοιν τὸς Ἐχιςραϊφυσαιζᾷε: τὸ οἰθαδῴγμα ποιῆται τίω Ἄν Αμων ἴρδυ: Ἶ ἢ 

᾿πλλὴῆς Δ δα, μονίας αὐαςαΐος “δυουϑμν, τὸς ἐλζαηθις Ἀρκπεσῇ χανδιωυους ἵνα, γἰρ: τοις τωρ 
ἐς ποιὴ τὸ «πτοος,α΄Πόνδυον. τὐἰδακελάζεται 5 ὦ καρτερῷ ὅλ: τοῖς παι φουσι»χαι ϑρρ ᾿ : 
ἢ Πμβιόντων: Ὀχιςακϑροις στὶ ὰΣ τοιαύζας αὐὐϊμριεθς αἱ πολ ες ἘΠ  οίνοται χὐυν 

ἡ ης Ἢ,χαὶ πολέμων ἐμπειδίαις" οὖν οἷς πσδϑόχεν [ Σπάρτη τ λων πολέων. οἰ έται ς ιν 

᾿ Πιοηνί Η Αἰ σαγπαἴοι Τοπλας αἰτοῦ, ἱ 
΄ 



οϑ ΑΘ ΣΝ ἜΡΡΕΙ ΣΈ ΟΣ 

ἀὐθις κακῶς τραῆοία, μὴ εἰρζεύης Ἐλεδυμεῖν, οἷς εἶχ τῆς χαινεργίας Ὠχῶ χρῴῆον μμετα- 

λιν τὰ αγραγματα ὁ ἐλπὶσ, δυλὰ τὸς ἀὐτυχοιῦζς. “ὧν τῷ κινδοεύῳ πίω ἢ παρϑντων 
ἀγαθῶν δὴ φυλακήν. πολλὰ: Ἄ 3) ϑιλα τς: πϑτοις διεξελθων ὃ οσα ἢ κοινῇ τι ἰδία Οις ἔχις 

φανεφάτοις αὐτῶν ἐπραῆϑη κτ' πὕς πολέμοις λαμσρα ἔργα, ὅσης Ἢ ἰλειύης ΔΙᾺ δρα- Ἷ 

σοισι,χαὶ ὡς ὀζκβληϑησονται ρα Οἷς “Ἕλλησιν Ἐελογισαίνϑμος, τ ὅτι πϑύτοϑεν γι, 

Ἐχικϑεία, ηἰς ἔφιαι τὸν ἀγῶνα. ποιειδροις, προ Θεαἶν,»ὼ ὁ αϑὰ συμμάχων, Ἔ ὁ οἷ ὰ πϑλύτων Ὁ 

δύ ϑοφπων, οἷς Ἐχιφϑονος ἡ ἡ Θηβαίων δεωύα μις Ὁ μὴ χ᾽ ̓ κατέχουσαν ἀχοσμίαν ἢ Ἱ 

ἐαχίυας πολᾷς ἐχίξοπά,ὀντων ἡ Ἕλλαδὸς Βοιωτῶν Ἐλιδαξα διος»τελάυτῶν εἰ ἐδμμδιν 

πότων μέηοι γίνεονζ, μὲ αἰ πυολείποιτο ἴις δ Θτηνείας ἐ ἐλταὶς, ἐκλιπεῖν χελά 4 1 πόλιν" 
διδάσκων ἀὐζιυς ὡς γϑῆ ἡ παϊδας κϑ καὶ Ὁ γωυαϊχαφ»ὺ τὸν ὀῆνον ὄχλον εἴς τε Σικελίαν ἣν, 

«ἰαρὸ χἡ Ἰταλίαν,ὁ (λάγω οία τὰ φίλια" ἀύθις ὃ ̓καταλαβομῦροις τόπον ὑρτὶς ἂρ ΩΝ 

ζςἢ ἡ,χαὶ ασδ3ς τὸν πόλεμον Ἐχιτηδφοταΐος, ἀγάν ἡ φέρᾳν τὸς πολεμίοις χαὶ ζ' γἀὼ υὺ κα 

Θοίλοιῆαν. σε ϑξιμίαν ὃ αἰξιωσᾷν δεώαμω ὁμόσεχωρᾷν ὀὐδρασι κρᾳίιςοις νδὺ τὰ πολέμι 

Ἕλλδων, ̓ πονενοηνϑϑως ὃ σρϑς Ὁ ὧν Δ ϑικειρδύοις, δικαίαν δεοργἀὸ αξόφασιν 

“Ὡρέπή γ λῥαΐκυς ἐχϑυσὶ: Οὗτα »δε 5 Λακεδαιμονίοις συμξελάύῳ Φφαϊξο αἰ αὐτὸν ἕ 1 

δλλὰ κὶ Ὁ τοῖς Ις ὀιδοισ' Ἕλλησι κὸ τ πάσιν αὐ ϑεσποιο,πολλῷ κρϑῆοι απόύτων Φιλοσόφων, οἵ πελο ς ἢ 

ποιοιεῦται ὅ βί« Ὁ ᾿πὐρετίω καὶ Ὥ ὦ καλόν. ἐγών ὃ πολλοῖς ἰτέα ἀρες διεξιέναι λόγρες ας, ἑ 

πολάς πὲ κἡ ὃ δχουεἰς ας χὺ ἰδιωᾷς γεξαφένζαι ὧν οἱ »ϑὺ΄ εἰς Τ' βίον χαὶ 1(δφεοσεωύξεω τὰ τὰ πλήϑη Ὁ 

τἰϑακαλοῦσιν,οὐ ὃ εἰς μετειότηζα χαὶ νόμιμον ϑρχίὼ τς δυνά ς ας “αρϑαγϑεσιν, οἱ ὃ χ ἣ 

σμίους ἢ Ὡ ἰδιωτῶν γ ἀπεργάζονται πᾷς βίοις,ἃ δεῖ ἱοαηφνε ἔχαισον αἰ σσοτίϑενδυοι, δεδοικὼς ᾿ τι 

πέρα ὅ δέοντος ὁ ὁ λόγος ὀκμηκονθη μοι, ζῶτα μϑὺ ἐάσω. πὸ σ᾽ ἀὐὑπαξακολου ϑηζᾳ δμέα, ἴ 

μοι μῶλλο.τὰ σδϑοϑεν εἰρηυδύα,καὶ Φ (ϑιφοραξ ὃ ἕνεκα ἢ φζκλλαφ Λεσίσ,ζας Ξρρεέζε ἀξ 

ΑΙ τῶν εἰς βεαχύτερον σειυαγανγῶν λόγον» δὴ τὰ ὁ οἰδαδείγματα μεταβήσομαι. ῬΕΣΩΘ 
χαίωσις τῆς ζοίνεου ἐφζωυ Ξἰρετίω εἰ ἐ λόγων» καϑειραὺ ἐρμμευείαν" ὡγὴ " Ὡ.αλλαγάς ον μίαν ἀὕριο 

ἸλΝετῖ παρ ὁ συτίξτέρῳ. ἔπειζα, ἢ τ ̓ ἀκρίξφαν τῇ τῆς ὀζελέκτου “πότε σεωυηζοις' κα Ὁ (ὐτίω ἐ ἑώρων ὁμοίαν ̓  

Ἡξυκιει παρ ἀμφοτέροις. που ̓ Οὗτα ἐπελογιζο μέ ὅ ὁτί τοῖς κυφίοις ἡ σεενήϑασι ἢ κοινοῖς ὀνόμασι! 
σιῶς. ΠΩ ἢ κεχρζεωται" ἡ 5 ̓Ισοκράτοις λέξις παφϑελαβῶσα ἀ ἡ Ὁπικῆς καπεσκάσε,μίς ; 

᾿ τῷ μὴ λυπῆσαι πϑϑῆλϑε. τῆς δὲ σαφέευείας χα δ ο οὐαργείας ἀμφοτέροις κρατεῖν 

᾿ μϑι δι οὖν δὲ τω σευ τόμος ἐκφέρᾳν τὰ ὁ νοήμαΐζα, Λισίαν μᾶλλον ἡγϑύμῶν ὄχι π 

χόύφν. «δι; αὐξήσᾳ4ο᾽ Ισοκρ ατὴν χα τορθοιω ἃ, ἀμμεινον ἐδόχοιω. ́  ον τῳ συςρέψῳν τὰ τὰ 

ματα ἢ φροἠύλως ὠκφέρᾳν,ὡς τσδὸς ὀληθινας ἀγώγας δχττήδι4ον Λεσίαν ἀπεδεχομιζων ' 

ΙΣΣ ἡϑοποιΐαις ἀμφοτέρας ἀδοισχον δεξιουζ. “ὁ ἢ χάφατος χὰ “ἡδονῆς Δυαμφιλογως ἀπεδὶ 

τὰ τοεφτεῖα Λεσία. Ὁ κιεγαιλοφρεπὲς ἡρῷον, παρ ̓Ισυκραύτᾷ, Ὁ πιδαυνδὶ ὦ «ρέπονζος 
τερον ἐδύχοιω υὐπολείπεωζ,,Ἤ οὖν τῇ σεουϑάσᾳ ἢ: ὀνομζκ Λεσίαν κϑὺ ἀφελέσερο ἐχρῖνον, 

χρατίω ὃ αὐἰξάρ τερον κὶ Ὁ τὸν εδὺ, ὀληλείας πιθανώτερον ἐών »  κατασκάυὴ 

ὙκεύρῚ θλητὴ Γ ἰχωρότερον. «ὐταέφζωυ «Ἔ Σ Ὁ λέξεως “ ε ἑκατέρει. 5 ̓πραίμῇ μΣ ποιξυϑυος ἐξ 

τοῖς ϑεωρή- ἰ ΕΝ ἄὕρεσιν ϑουμαςὴν παρ πόροι "καυτελαιβομδωυ,ὶ ἔτι Ἔ κρίσιν" τῇδ ίαξζῳ ὦ 

ΤΗ ἀν ἢ “)οὁ Οἷα μεεισμοὶς Υ Ἐλυχήρημ Χ ὺ τῇ καθ᾽ ἕκαςον εἶδὸς ὀξεργασία,τὸῖς τε διδοις πα ̓ 
λοιφἔγουσιν (οἷς ὧν ὥ “ραγμαπίκῷ τόπῳ λον μάσινοδο πολυ ἡ τσδοτερᾷν ἡορύμιζωυ᾽ Ἰσοχρ αι τίω Διο 
ὁ Λυσίας τε σι. ἐἰ 55 λαμισεότητα ΤΙ υὑσαυθέσεων, ὃ Ὁ φιλόσοφον ὃ ασφραιρέσεως,πλιόον Φ(4Φ ; Ἢ 

χα Ἰσορ, ρῳ: γῇ "παιδὸς λὐδρα, ὡς ὁ Πλάτων εἰ εἴρηκεν" εἰ 3,χολζάληλς εἰπεῖν, ἢ, ὀλῶν ἀπόμτων. Ρ̓ ἡτὸ 

ρών, ὅσοι φιλοσόφως τϑ κα ϑήματος πότου τυδοέςφησαν.τὴς »ϑύτοι ἀγωγῆς τὰ) βώϑω ὃ ὃ ̓ 

κύκλιον, σὰ Υ ἢ χημαιτισμοῦν τὴ τὴς λέξεως Ὁ μειροικιῶδες, ἐκ. ἐδοχίμιαιζον. ̓ διυλάνᾳ γὸ ἡδρτο. νὴ 

νοια, πολλαΐίκις τεὐῥυθμῷ τῇ τῆς λέξεως, καὶ τῷ Ὀμοῦ λείπεται, Φ ὀδγινόν' κρῳτιςόν. τε ἴδι- ἽΝ 

τηδοΐμα -Ψ» Δἰαλέοτῳ πολιτικῇ ΧαῚ ) οὐαγωνίῳ, Ὁ ὁ ὁμοιότατον τω] χΡ' φύσιν. βύλξ) 5 ̓ ἡ ἐφύσις " ᾿ 

τοῖς γονιμαισιν ἕπεα α τ: "λέξιν, ἐ τῇ λέξι πὰ τὰ νούή (ατα. συμβόέλῳ: Ὥ δὴ “θὰ πολέμου χ) ὃ εἰρωύνε ς ' 

λέγοντι, ̓διώτη τὸν ποδὶ ψυχῆς Φἐχοντὶ χίνδχευον οὖν δικα φ-αῖς, τὰ χρμεψα καὶ » λεατξικα οἱ ̓ 
μειρᾳκιωδη ζῶτα οὐκ οἶδα, ζειτιγα, δευύαιζ δ ̓ὐϑασεῖν ὠφέλᾳαν' κάλλον5 , οἶδε ὃ ἐὰ 

βλα ης 

Υ 

ἕῳ ᾿ 

ἢ 
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δλάβης δ αἰτία “λύοιτο,΄ χὐοκεντισμὸς ὃ σᾶς, οὖ «πουδῃ ἡ χαλῶς γενόνϑμος, ἄωρον 
πράγμα χαὶ πολεμιώτατον ἐλέῳ. (ὗττ ὃ σῴα ἐμὸς ὁ Ἄδηθς οοφτου μα Δία: ἐπεὶ πολλοὶ 
ὺ ἢ παλαιῶν (οι τίου εἶχον αἷωρ ἐντῳ᾽ ἡ" δόξαν. ᾧιλόνιχος αϑὸ »ὃ ὁ ]αλεκίιχος, ᾿ ὀγζευ 
«αταῦκά ζῶ Ὁ λέξεως ἐπαινεῖν τλρδρὸς, μέμφέ!) Φ χη! τητος της χυ ἥ φορέρε δ" ἐοικέ- 

να! τε Φησὶν αὐτὸν ζω γφαΐφῳ ταῖς αὑταῖς ἐαϑήσεσι κ᾽ τοῖς αἰὐζοῖς ογήκασι πάσας Ὀχειχοσμοιοῦπὶ 
Ἄς γῥαφαό. ἁπϑυᾷς θεω φησιν] ἀὕρισχὸν πῶς λόχϑὲς αὐτῷ τοῖς αὐ! ςποις λέξεως κε- “ 

γοηυϑύεο᾽ ὡςῖε οὖν πολλοῖς τεχνικῶς τὰ καθ᾿ ἕκαφα ἐξεργαζόμϑυον, τοῖς ὅλοις ὠφροπῆ πϑρΞ « 
τελῶς φα νέο ζ δα Ὁ μὴ ασδϑφηκόντως τοῖς “ἰ πσοχειυϑύοις Ὑ ἡθῶν φεαΐζψ. Ἱερώνυμος 5. ὃ «᾿ 
γιλόσοφός ᾧησιν, Δ α γνῶναι νϑὲ δω τίνα δγωυγϑζεῦαι τὰς λόρρις αὐπῷ καλῶς, δυ μη ϑρῆσοη 

ἡ πίω πε φωνζωὺ χαὶ τὸν τόνον ἐπαραντα,ὶὼ ο ζύτη τῇ χαΐζασκάυη, ὑχὸ ρμοηόσης κί ασο- 

"ρίσεως εἰπεῖν, « πθυτελώς. 6 “ὦ μέγιςον ̓ ὸ κινητικώτατον τ ὀχλων,παραιτεῖα, Ὁ παϑ»- 

ἦχϑν χαὶ ἔμοψυχον" δουλάἀν γὸ αὐτὸν τῇ λέοτηίι ὅζᾳ πϑωτός. τὸ 5, κεχρᾳμϑύον χαὶ πϑυΐοδει- 

τὸν ὅχιτάσ 4 τὲ χαὶ δϑέσᾳφ,ὼ Ὁ Σ παϑητικα)ς “ πσοϑέσεσι διφλημιμένον,χ᾿ πύρβεζηχέναι.καϑό- 

“δὲ Φησιν αὐτὸν εἰς Δὐαγνῶς "α “παιδὸς φωνζεὼ καΐζαδ)ώτα, μῆπε τῦνον, μιἤτε παϑος, μμήπε 

ἑπασύκρισιν δχυυα οἷ, φέρς ». πολλοῖς ὃ ἡ ὀῆνγοις ζῦτα χαὶ τἰραπλήσια πύὕτοις εἴβν.) καὐἰϑὸὶ ὧν 
υὐϑπὲν δέομαι! γραφᾳν.ἐξ αὐτὴς “ὃ ἔςτω Ὁ Ἴσοχε «ἕοις λέξεως τεθείσης καταφανὴς ὃ πε τ. παραδεί- 

Ἔεόδων ρυθμῶς,οἶχ πϑυτὸς διώκων Ὁ γλαφυρϑν,χαὶ ' Ἄ«"ἷλ “ὃ μειρακιῶδες πὐθὶ αὶ δῤ- ἀρεέ 1 5: 
λισφ κα παεισωσᾷς ̓ ὶ παρομιοιωσᾷς χατατοιξόνϑιρον.ὺ αὶ Ὁ ἕμος μέμφομαι τὔν᾽ Δημῶν: δ 
ολλοὶ γὸ ἀὐδις ἐγοήσανζρ χαὶ συτίξοιφᾷς αὶ ρηζορες, δ ῥλίσοι βειλόνϑυοι Τὶ λέξιν" δὰ “ὁ πλεο- δ: 

ἫΝ "γι πω γὸ , οὐ χαιρῶ ἰγξα δεογ ὦ α,, ,σϑϑςίςα αϑαι! φημι ἢ ἀχοαῖς.ἔν γε δξζυ ὦ ἐσηύσχκον. στὰ γὸ Μή οὐχαιρῷ γι ἤθπο Π [Ξ τι 209}. : 
[ανηγυφικῷ τῶ αὐξιβοήτῳ λόγω, πολὺς 6φἽν οὖν τοῖς ζοιάτοις ΠΙλείςων υϑὺ δξζυ ἀγαθῶν α|--123 

“ορὸ (ιεγίπων ἔπαψνων αἘίοις ἡγθμαι. ὌΡΣ ΕΝ Ὁ μόνον τωΐϊκώλῳ Φ κῶλον ἴσον 5 δλλαὰ ὦ τ 

τόνόμκα ται τοῖς ὀνό κασι" τοῦ μϑὺ Πλείςων, ὃ Μεγίςων" ῷ 5 Αγαθῶν,᾽ Ἐπαμνων' ᾧ 9 Αἰ- 
ὃ ὡς, Ὁ Αξίως. χὰ αὖϑις" Οὐδὲ ἀπέλαρον νϑὺ ὡς ἰδὶ ἵων,ἡ μέλοι ὃ ὡς ὀηλοτθίων" ΤΣ Σ « 

ὅλον ὦ δυύτερον τω κώλῳ ᾧ “σοὺ ἀὐτῳ παδασον" ἃ Ἵ ὁ ομάτων ΡΝ ̓Απέλαοον, Ἠ- 
 ζλοιω δ τίϑοτον" ῷ5 Ἰδίων, Θ᾽ Αλλοσθζων. οἷς Ἐχετίϑησιν" ᾿Αλλ ἐκήδονζ μϑὼ ὡς οἰχείων, τε 
᾽ πείχονῷ 5. ὡςφιαΐ 0" ἢ μηδὲν πσδοφηχϑντῶν. δῤτίκε!) ὃ δὴ παλιν χούζο, Ἂ μϑὺ Ἐκή- 
γι Απείχονζο" τω! 5 Οἰχείων, Θ᾽ Μηδὲν πασδϑοηκϑντων. χαὶ ἄπτω ζμῶθ᾽ ἰχθμα" δὰ οὖ τῇ 
τ τζτα πὐξρόδῳ πάλιν λϊιςρέφᾳ, ἢ υϑὺ, Αὐτὸς τε μῆηοι κμάλιςα, ἀ4ὐδυκιμήσφν,  ἔχιφε- « 
6 μϑρον, Κ αἱ τοῖς πταισὶ μεγοίλξεωυ δύξαν καταλείν ην" Ὁ, Οὐδὲ ὧς εϑρασύτηζᾷς Ως ὀηλή- - 

γέἐζύλοιω, Ὁ σειναγηόμϑρυον αὐτῷ, Οὐδὲ ζς τόλμας ζῷς καθ᾿ ἑαυΐ! ἤσχοιωυ. κὺ σστοὲ μεέχρὸν «- 
πλιπὼν ἔχιφέρᾳ τύτοις Αλλὰ δάνότερον »δὺ Θνόμεζον ἐῇ) κακῶς οἰ πὺ ἢ πολι ἀκούάν,ἢ « 
λῶς “ἷρ “ παπεοίδὸς -ἰστοϑγήσκάν. σἐκδν ὼ δόύτερον ᾧ μδὺ Καλῶς, τὸ Κακῶς ὀρτίςρο- - 

; ῥῷ5 ̓ Ακέφ,᾽ Αποϑνήσκφν πάφασον. “εἰ μέποιος ζεὼ μέτρα δόρο, ὀϑεκτὸς, δλλ σῴα 
ἥσῴ, πάλιν χϑεοῦ ον τῇ μετ᾽ αὐτὶ σὐθεόδῳ τἰϑησιν" ΟἿτι τοῖς ἀγαιϑοὶς “' δυ,ϑοόόπτν συφὲν δεή- « 
πολλαΐν »εαμμάκ δον ὀλίγων σεῤυ δ ὸ αὐϑὶ Ἢ χοινωῖν, κἡ πὐξὶ ἢ: ἰδίων ὁμογοήσοεσιν. - 
χοιώ ὦ Γραμμάτων χαὶ Σ ἑωϑηκκφίτων, πα δασον" χαὶ Ὁ Πορλών χαὶ ̓ Ολίγων, χαὶ Κοιναΐν « 
' ἸΙδίων, αὐτίϑῳτα. ἐστειθ᾽ ὡς συϑὲν εἰρηκῶς Οιοῦτον, αἰ Ἄρϑος Ὀχικλύσφτα)ς παρισώ- 

ταν, δχιφέρων ζαὐτίκα" Τὰ τὸν θήγων διώχϑειυ ϑερφιγγάζοντες, δὶ. οὐχ ὑβειῶοντες τὸς « 
» ]λΖυας" χρὴ φρατηγ εν οἰόνϑμοι δεῖν αὐτῶν, δλλὰ μὴ τυραννᾷν αὐτῶν" χαὶ μῶλλον ὄχεϑυ- « 
Ῥῶτες ἡγεμιόνες ἢ δεασύται πσδ9ςαχορά εοϑαι,χαὶ (φτῆρες, δυνλιὰ μὴ λυμεῶνες Ὄἰποκα- « 
ϑαν τω ποιόν 47 πσξοφασόνϑυοι ζαΣ πόλᾳς, δολ᾿ ἐὶ βία “ὐφϑοκαταςρεφύμϑροι' πιςο-- “« 
γος ᾿δὲ τοῖς λθηϑις, ἢ γιοῦ τοῖς ὀρχϑίς ̓χοωμϑιοι" ταὶς ὃ στε ϑήχαις ὡς τῷ ὀμαΐκαις ἐμμέ- τ 

᾿ ͵ οεῶπες. χαὶ (( δὲὶῖ τὰ καθ᾿ ἔκοαιςα διεξιόντα μεηκώνάν; ὀλίγϑυ "ὃ ἁππας ὁ λθγϑς αἰποὺ ὥ « 
ὕτων αὐτῳ κεχόμψ, ἄυται ονημοίτων. οἷ υϑώτοι »- ἔχι τελδυ τὴ πὸ βίου γξαφέντες ΟΣ 

; ἡῆον εἰσι μειρφακιώδιάς,, ὡς δῤ οἴμκαι!͵, τελείαν ἀπειληφότες πίω Φρφνησιν Ὡἴϑδὰ τῷ πα δεῖν 
ἼᾺ χαὶ πὐξὶ νϑὺ πότων ἱχϑυὰ ζῶτα. ὥφφ 3 δὐ εἴτ χαὶ αν] τοὐδαδ4γμιάτων ἁψακχ, είς 
"δεῖξαι τίς ὅ51 τότοις ἡ τὸ βητοροοἰοώς. ἁποόρζᾳ δὲ δέ τὰ “δρν ἢ; πσφοβλημοίτων, καὶ ἰδέ. 

Πιοηγίῃ Ηαἰϊσαγηαίοι ἸΟηγι5 αἴτοτ, 1 Ἴ 

μ 

. Ἧ 



Ιοο ἌΡΘΟΟΙΝ ΣΣ ΔΛΙΚΑΡΝΑΣΕΈΩΣ 

παί(φε ὍΣ ἰδέας Τἰδ λόγων, ἀμήχομον Ὁ ὀλίγῳ δηλῶσαι" Φρχεῖ 'πε μία πε δημηρρεία, 

φἰ ϑαληφλείσαι, νὴ λθγ99 εἷς ἐκ διχᾳνικῶν. ὁ »ϑὺ δζωω. συμβελάυτικὸς λόθηϑς οὶ, ον ᾧ 
Ξλς φϑακαλή τὸς ΑἸϑζευο ας Ὡιαλύσαιον μδὺ τ συμεμαγχεχὸν κλοϑέντα πόλεμον, ὃν ἐπολέ- ἶ 

λευζιοῦ μοί κσο9ς ἀδζιυς Χιοίπεν χ᾽ “Ῥόδιοι κὶ χἡ οἱ σϑτων σύμμαχοι" παύσαι ἢ “πλεονεκτοιοῦζας καὶ χὺ Γὸ ͵ 

ὙΣΩΝ, τὶ Ὁ γἀδ κα ων Λοολα]α) Ῥλιϑυμοιώίς τῤχῆς διδοίσκων ὡς ἔςίν 5 μόνον χρείηων ἡ ᾿ διχαιος ῇ 
εἰρίωης. Ν 

σειύη “ ἀδικίας, διὰ καὶ Ὁ ὠφελιμιφτέρα. Φ κϑῳ δὲ ὅξζυ ὑσιον καὶ ᾿ὺ ἀναβείβληνϑύον Ὁ ἀγωγὴς, δ " 

Ἢ «ὐξϑεόδων ὁ ὁ γαριεντισμεδφρἔνεσ! χα τότοιρ' τὰ ἢ δεωτοιία τὸ χηκάτων' πεταμιδυϑως πα- ' 

ρείληπῆαι. ζῦτα δ δὴ ΤΠ 65|2) δὲῖ πῶς αὐαγινωσχονζξιᾳ.»ὦ μή) αἴξια ἡγείοϑαι «σουδὴς νὥς-, 

πόρκατ' Ξρρχας ἔφζων᾽ τοῖς ὃ διῷοις πϑύυ ασξοφέχᾳν πον νοιεῦ. Ῥῤχεται ὃ ὁ λόγος οὐϑεγδε᾽ Αἵ. 

124. "πόρτες μϑὺ εἰωλουσιν, οἱ παδιόντες οὐθαΐδε,ζῦτα μέγιςα φάσκᾳν Ἐ|) » Χαὶ μίλια Ε' 

» Ὁ τὴ μπο τ ὧν ἀὐόὶ μἤήοισι συμβελάυφ. ἐμάν ον εἰ νὺ Ἰαδε ὀήνων τινῶν ρας ᾿ 

μ ὕρμοσε τοιαῦται παεο πεῖν, δοχεὶ μοὶ ωρέπειν αἴξ ΤῊ μευὶπα εφήων ππξαγμάτωὴ ἣν 

» εὔπῶνν ποιήσοαιοϑαι 1’ τ ρχζω ἡχολίυ οδε οχκλυισιάσοντες «ὐξθέτε πολέμῃ κ εἰρζωύης" ἃ ' 

" γίσην ἐχὲ δεύαμειν ς᾽ ον πωΐβιῳ πω δάϑεΐπων, Ὁ, «ἰξὦ ὧν λϑακη τὰς ὀρθῶς ξελάσα δι 

Ὁ ἀμείνον νη ὀήγων πραῆφ. Φ τ" Ν δΐευ μέγεθος “ἷὩρ ὧν στενεληλύϑοι υϑμ,τηλικοῦτον ὄςξηγ.ο ὁρῶ ὦ 

"» δ᾽ ὑμας ζ ἐκ ἐξ ἴσου δὶ λεγόντων 7 ἀκρόασιν ποιεμέοις, δολχὰ τοῖς αδὼ «ξρπέχοας ἢ μεν, Ἵ 

» {1 σσοὲ Ὁ Φωνγὴς λύεχο δε χ; ὃ ϑευυμιαι σον συϑὲν ποιότε. καὶ χὺ οὐ τ' διδὸν γ6 ὅγον εἰώϑουτε τὰς ΐὩ 

-Σ ὀηλοὺς ἁπὸμᾷς οκβορῳ, πλέω τς σεευαγϑράζονζας ταὶς Ῥλεδυμίαις δρῦς χ) διχαίωφα! 

"ὡς ἐχίιμήσᾳεν,,τι σεευφδότες πολλδς ᾽ μεγάλοις οἴκους “ταῦ ΤῊ} χολακϑυόντων Βα 

-: γελρννδύοις, μισοιῦτες ἘχτῈ ἰδίων τὸς ὐτίω ἔχον τὼ τέχρξευ, Ἔχις ἕ χοιγωῖν οὐ ιδυνὴ ὁ-Ὶ { 

Ἶ μοίως ὀχκκειοϑε αδϑς αὐτου, δολά κατηγθρϑεῦτες ἢ ασξοειειθμων κα ὁ χαιοόντων τοῖς ζιώ- ἡ ̓ 

" παιρροἰύθι μῖλλον φαίνεοϑε, πὕτοις πις΄ ἀοντες," τοῖς ὀηνοις πολίταις. ες τοί πεποιῦκα ὲ μι 

» ηὸς ῥγιτορας μἥετανκὶ ̓ Φιλοσοφῇν ὁ τὰ μίοντα τῇ Ἱ πόλς σεουοίσῳ, δλλ ὅπως Ξὐρέσχονζᾷς ὑἱ υμι 

» λόροις ἐροῦσιν" ἐφ᾽ ὅς κὰ γῦ Ὁ πλῆμς αὐτῶν σεευερῥύνχεν. ἅπασι γὃ ζῶ φανέρϑν ὅτι μῷλλο 

» ἡδεοϑε ζος «ἴϑακαλοῦσιν ὁ "Π7 0 Σ ΌΧΙ τ’ πόλεμον," τοῖς πῦδ αι Ὁ εἰρζωώης συμβελάύοισι. οἱ μὰ 

» γ)ὸ πσδοςδοχίαν ἃ ἐμποιϑσιν,ως Ως κτήσᾳς ζφςε -Ψ 5 πόλεσι κομιόἀθα,ὶ ὙΠ ̓δεούαμιν ὀὐδαγνψός, υ 

»" εἴθα παίλιν, δὼ παρστερονἐπυίχομομϑυ ἐχοντες᾿ οἷ σ᾽ σδεἰὲν τοιῦτον αἰ πστείνοισιν, δον, ὡς ἡ-᾿ "ν} 

ἢ συχίαν ἔχάν δεῖρὰ μὴ μεγάλων Ὀλιλυμεῖν αὐοαὶ Ὁ δίχαιον, δολλὰ 'φεργᾷν Ὁ Ἰσογ᾽ ὃ  χαλεπω- πώ μι 

» χατον πϑυτοῶν ζοις σπλείςοις Ῥλύϑοζπῶν δεν. ὅτω γὸ ὀξυρτή θα ζ τ ἐλπίδων, καὶ χ) παρ: ἄς ὅτι: 

» δοκέσας τῷ πλεονεξίας ἀπλήςως ἔχουδυ, ὥςτε συσὲ οἱ κεκτημένοι. τὸς μεγίςους πλούτοις } οἱ υ 

» λϑυφν Ἐλὶ τούτοις ἐθέλουσιν, ὄν, ἀεὶ τῷ πλείονος ὀρεγόμδνοι » αἰξὰ ὶ ΥὟ ὑπαρχόντων κι “: 

» δγωυάοισι. δ]9.τὖρ αἸξιὸν 651 δεδιέναι μη χρὴ με ἡμεῖς ἔνοχοι δλυωθα (ταις Ξ αὐοία 

» λίαν γο ὠμές μοι δυχοῦσιν ὠριιήοθαι, κσδϑς τὸν πόλεμον, ὡς τῇ» 8 ( ΤῚΝ τυχόντων συμβ - 

»λάυχότων, δλλά τὐχώνά ἀκηχούτες ὅτι κατορθωσονῶν ὡπϑρτα,ὼ ῥαδίως χεατήσομδυ τ' 
» "οβρο νας ὴ ὃ τοῖς γοιεὼ ἔχο. ̓ς «ἴξὰ μϑὺ ὧν ἴσασι μι  ξουλάζεοϑαι περίερλϑν γ᾽ δ 

τ} ὡς ἐγνώκασι' πἰδε ὧν σ οὐ βελάζωνται μὴ νομἐζὴν εἰδέναι τὸ ὁ συμθησο νον, : 

» ὡς δύζη αδῥ γοωκϑροις, ἀ δὲ α᾽ τύχῃ γλυυσο μδυον οὕτω ϑῴ θνοΐοϑαι καἶϑὶ αὐτῶν. ὧν 

" συϑέτεροι τυΐχόρετε ποιοιῶπες, ΔλᾺ ὡς οἷον τεζαφαχώδέςατα Δ οίχειοδε. σεουδιλύ 

» δὼ ως δέον ὑμας ἐξ ὠπούτων ΤῊΝ βηλέντων ὀχλέξαι Φ βέλτιον" ὡςαξ» δ), ἡδὴ σαφῶ. 

» δότες ὃ πρακτέον ὅδ. αἰ θέλετε ἀχούφν, πλδὸ τ, εἰς ἡδὸγζεὼ δημηγϑοϑεώτων. καίπι 

" παρϑοῆχεν ὑμας, εἰ ἐβούλεοδε ζντεὺ ὃ τὴ πολέ συμφέρον , μᾶλλον τοῖς εὐναήδου- ἐμ 

»ἰκϑύοις ταῖς ὑμετέραις γνώση παξοφἐχᾷν τὸν νοι, ἢ τοῖς ϑοιζουϑροις" εἰδυζῶς ὁ ὅτ ν Ἰ 

» Οὐθοιδὲ παφιόντων οἱ μϑὺ ἃ (ζούχεοϑε λέγοντες ἢ ῥαδίως φζαπατᾷν δυεύαντει. Ὁ - ὸ 

νὴ » (σθϑς χάξιν ῥηϑεν, Ὠχσχοτεῖ. τῷ καϑορᾷ [ὑμας] Φ βέλπςον. “ὑοῦ δὲ Δ μὸ. 

» ἡδογζωὼ συμξουλά ὄντων, σεοὲν δὼ παλοιτε τοιοῦτον. " Σ᾽ ὅπ γ ὕστως οὐ κιεταπεῖσαι 

» θε|Ὲν [ὑμας, μὴ φαγέρϑντὸ συμφέρον΄ καταςφήσαγτες. χωεὶς 5 πὅτων, πῶς δὰ δ. ϑρφπὸ 

» χαλαῖς διοωυγλεῖεν ἢ κρίναι αἶϑὶ τὴν γελνηδων . ἢ βουλάζσαιοϑαι «ἴξὰ ΤΥ μβόν ιν, 

» τῶν, εἰ μκῇ ,ζοις μὃν λόγϑὺς ζιυὶ θ᾽ εγαντιωνϑύων παρ ἀλλήλοις ὀξεταζϑιεν, αὐθὶ σὴ αὐτι ἢ ἢ 

χοινοῖς 

78. 



ΣΟ ΚΡΙΑΥΤΗΙ Σ. ΙΟΣ 

ζοινοῖς ἀμφοτέροις ἀχροαζας οἷθα ϑαριέν. λωμάζο δ, τὰ ν᾽ τρεσξυτέρων, εἰ εἰ μηκέτι μνη- “ 115 

μονδύοισιρὰ νεωτέρων,εἰ μηδενὸς ἀκηχϑασιν ὅτ! ̓Ω αϑὸὺ τὸς παραινοιεζᾳς δἀὐτέχεο εἰ. “ 

ρβεύησγελο πώποτε καχὸν ἐπαλορδρ ΟΣ τός ῥᾳδίως, πολεμεῖν αἰερυνδύμε, μεγάλαις, συμ.- “ 

Φοραῖς πἰξιεπέσονϑυ. ὧν ἡμεῖς εὐρυσηνο αν, ἐτοίαιος ἐβλδυ μηδὲν εἰς Ὁ “ 

παοϑοϑεν ἡμῶν ἀὐξις “αραῆοντες, τ οὐρὰς πληεοιῶ, ὁ γοημῶ; μΩΣ εἰςφορας ποιφα, αὶ ὴ βονλεῖν, 
ἡ πολεμεῖν οἷς αὐ τύγωνδυ, ὡς τῶν οὐ ον ον " πολῴ κινδχουύογῆςς. τότων σ᾽ αἰτὶ: ν ὅν, “ 

57] σφ 9: ῆχον ὑμας ὁμοίως τωρ ἢ χοινων ὡςπῆρ Ἢ ἰδίων ἐὐθλιοιρε “Ὁ αὐ ̓γνώμέω ἔ; ἔγετε" 

κὐϑὶ αὐ" οὶ στὸμ αϑρ δῶρ δ ἰδίων βαλάζηεϑε, ᾧτεῖτε συμίδδλοις τὸς ἀμ εἰνον Φεριομῦς “ 

ζ9 ὑμδι αὐ ὅτθῳ σὲ χω ὃ πόλεως ὀκκλησιάζητε, Οἷς »ϑὺ ζι5 τῶ: ἀπιςεῖτε, ὦ Φϑον ὅτε “ 

τὸς 5 πονηφοταάτους τὴ Ὁ ἜΣ δ βῆμα παφιόντοων,ἐτταργτεὶ καὶ χὺ νομείζε “τε δημοτίκιωτέροις ἐὴ - 

τῷς μεβυονίας Ὁ δ νηφοντων, "ὦ πᾷ: νοιοῦ ἐκ ἐχονας (4) φερνοιεύτων, ἡ τὸς τὸ Ὁ πόλεως ΠΟ ΝΣ 

ὑμουϑιους ἢ οὐ δ [ἰδίας ἐσίας ὑῶν λφτερορεύτων. ὦ ὧςτ' ̓αὐξιον ϑαιμμαίῳν, εἶ εἰ τὶς ἐλπίᾷ Ὁ Ἢ « 

πόλιν ιότοις συμ θέλοις γρωμδύζευ, Ἐχὶ Ὁ βέλτιον Ἐλεδωσῳ,ἐ "ἐγὼ δὶ εἶδα, κόρ ὃ ὅτι κεόσαν- - 

“τες ὅεην αγαντὶ ἰδ Ἐὺ ὑμώτεραισ, διανοίαις, ὶ ὅτι δηγμιοχρ τίας ὃ ὅσης Οέκχ Ξ6] παῤῥησία, “πλξὼ “ 

ὑγθώδε θυ, τοῖς ἀφροονεςάτοις κα μι δὲν ὑμδμ" φρονζιζοισιν' οὐ ὃ τοῖς ϑεα ζοις, τοῖς κωριωδὲδιὲ-- “ 

ἀισκλνοις" ὃ ὦ πόώτων 65] διφνότατον, δ Τὶ τοῖς μϑρ οἰκφέρφφεσιν εἰς τὸς λοις Ἑλλζσας χὰ Ὁ πο- “ 
͵ ιν ἄπ γι ΠΝ πν Ο ἜἙ ᾿. ἡγε: , 

θως ἀμαρτήμαιτα, οστου τίου ἔχετε γαιθαν,οσὴν Οδτῖξ τοῖς 40 ποιξσι πσϑϑς ὃ ἴοις πα πλητ- “ 

νζᾷς Ἶ γαϑετοιωζας ὑμαξ ἕτω δατίθεοϑε δεςχϑλως, ὡς τῶ “ὡρὺς Οις καχϑν τί ἢ λα ἐργα- ̓ς 

αϑύοις. δικος ὃ ̓ «ὅτων ὑπαρχόντων, Οὐκ δ τος αἰζευ ὧν διενοήϑζευ. παρελήλυϑο, »ὺ .“ 

φρινδροος ὑμῶν, σϑεὶ χϑεοτονίαν μνηγ-ύσων, δλλ᾽ ξιποφανώνδυος ἃ τυϊγόῥω ΜΝ - 

Ἔρτον μ»ϑυ, δὶ ὧν ὁ ὁ ρύτόμις, πσξοτίϑησιν" ἔπειτα [Ὁ] πἕς τλλοκωνῇ τ δ πύλεως “δᾳ- ἡ ἷ 

ἥ μάτων. συ εὲν γὸ δ οὐ τόςς ἔφται ζ τ Χ: εἰρζεύης γγωεϑέντων,᾿ αἹ μη αὶ πὅτων ὀρθῶς ΘΙ “ 

: τνβ 2ωλάυσωθα. Φηιὰ σΥ δζυ γεῖσαι πριλακ Ὁ εἰράεύζευ μὴ μόνον “ζσϑὃς Χώοις πὲ ταὶ Ῥο- “ 

οἷς Ὃ ὁ Βυζοντίοις καὶ χὺ Κῴοις, δ ας ασξὸς πϑρϑᾷς αὐϑοφποῖς εχεῦα τ τ σοουϑύχαις, .,44} ἡ ζώ- « 

Ἴ εἷς "ὦ τίνες γεγραφασιν,ὀλὰ τ Ἐ “υουϑύαις [.80] “σϑὸς βασιλέα, χαὶ Λακεδαιμονίοις, ἐξ 

προς ία “Πόστος ὃ δ τὸς Ἑλλξυας ἀδονόμας ἐξ), (αὶ φερυραὶ οἰ ᾽ ἀλοτείων. πόλεων ἐξιξ. «. 

΄" ὦ Ἵ αὐ ̓ ξ ἐχφνἕ ἑκαίτοις. τότω; χοῦ ὅτε διχαιοτέρας ἀλρητο υϑυ, {περ λον ἡ πόλᾳ συμφε- “ 
ὖσας. (ῦτα τϑ93 ἱππῶν,χαὶ ὅτω ἐκνλεὶς τὸς ἀκϑογζαις τῦφος ς τὸν μξήονται λόγον ἢ ὄχττη-- 

ἴως ἐποώμμεόν τε καλλίςον Ὁ διχαιοσεεης Ἅ  φλεμϑυος,ὶ τὰ ὁ καϑεφηχότα Ὡϑ φΑγμαζᾳ μεμ-ς 

15 χιϑυος, ἔχτζϑησι τότοις Ὁ σύϊκρισιν δὲ τότε δύ, ϑοφπων σοος ζις πσξογϑνα' Ἰϑτο 5 ἕνε- “ 

δ ζβῦτα ποροΐπον, ὅτι αἴξ δ! λοιπῶν σον αὑπουςαλαίοδωος, δλλὰ πουταῖποισιν᾽ ΠΝ « 

Ἴω ζει; λόχϑες ποιφα “πρὸς μας. τίς γὸ δ λοϑεν ἐπελθὼν, ἢ μή πῶ σοέω διε οιρ δῆμος ὑ- « 

δλλ ἐξαίφνης ἔχεις ας ἴοις τι: δὐ μανεαχ κα τὐἰϑαφορνήνη ἡμας νομείσφεν, οἱ « 

ὙΝΚΝ, Ὠχτόις πσξρλῥνων ἔργϑιφρὺ Ὁ πόλιν ἐκ ' τότε κοραῤξέντων ἐϊκωμια- “ 

,κὐδις υϑυ,ςυσὲν Ὁ αὐτῶν ἐκείνοις ταν ἀΠομδυ, νὰ ποῦ ζουνανζων; οἱ μϑὺ γ, ἁαῦ τας 

Ἰλδύων Οἷς (αρδαοις πολεμοιεῦτες διετέλεσθι" ἡμεῖς Ἀ' τοῖς ἐκ, Φ Ασίας τὸν βίον ποϑι-- “ 

μδύοις ἐχεῖθεν ὀαςήσαντες  ἐχὶ πὸς Ἕλλώυας ἡγαίγριϑω. κακεῖνοι εδὺ ἐλάυϑερρεεῦτες Ως; 1) 6 

λιζς Ἑλλδωυιδας,ὶ (οηϑοιωῦπες αὐταῖς, “ἢ ἡγεμονίας ἡξιώλησαν ἡ ἡμεῖς 5» καταδουλού- « 

0 δ ζανανία τοῖς τότε πράῆρντες, ἰγανακτθαϑῳ εἰμ Ὁ αὐτί τιμιζὸ ἐ ἐχείνοις ἑξομῶν, «- 
Ὁ οσθιν  ἰπολελείμμμεθα τὸ τοῖς ἔρχϑις χαὶ Ἔ Ἶ διανοίας ἢ' κατ ἐχεῖνον τὸν γόνον γγνουῦνων, ὃ ἘΣ 

᾿ οδυρωρ ΔῈ Ἑλλδύων(φτηειας. “ὃ ἑξῆς Οὗτως ὀλίρον αὐ Σ Φεοινίζομϑυ.ἕ ἐν »δὰ ὡ-"“ 

ὕσαντες, ,γνωσεοϑ 69) καὶ ὦ ΓΕ ΣΤῊ ὀιλων ́ὡς τὴς ὃ ὥγμίας ΠΟΥ ΡΥ ΝΥΣ ον «ἁλῷ δεκο- « 

νοις πὥτο φανερώτατα ποιορεῦζας,ςρατησοις χφροτονθοϑι, ὼ τὸν πλείςοις δεφϑεῖραι δυ- « 

ἐγτα ΤῊ πολιτῶν, τῶτον ἐχὶ τὰ μέγιςα τ ραν καϑιςακῆω. «ουδαιζοντες 5 “«ἶξὶ « 

ΕΑ τείαν ὅχ ἡηονὴ “«ἰϑὶ πίω (φτηρίων ὅλης τῆς πόλεως, ᾿ ἰὼ δημοκρατίαν εἰδύπες εἶν « 

ΝΣ ἡ ἡσυχίας ταὶς ἀσφλλείαις ́ αὐξανομϑυζω {οι «ϑύουσαιν, ον ὃ τοῖς πολέμοις δὶς « 

᾿ «καταλυθεῖσαν, απὸς κϑὸ τὸς Ὁ εἰρζωώης Ἐχιϑυμοιωζᾷς, ὡς τσϑὸς ὀλιγδρχίχϑις οζᾷς, « 

ιοηγί ΕΠ αἰϊςατηαῖοὶ ΤοπΊι5 αἰτεῖ, ' 1 ὙΠ] 

Ὁ 



παραδηγια πόρυ ἀκριβὴς χοὴ λολνὸς, χα ἡ τω  Λισίε χαφακτῆει ἐγίιςα μϑὺ “αξϑρεληλυθώφ' -» ὃ τῆ ' 

102 ΔΙΟΝΥΣ" ἈΛΙΚΑΡΑΣΕΩΣ 

» δεοκόλωφἔχορϑυ", πὼς ὃ τὸν πόλεμον ἀγαπτῶνζοις, ὡς ὃ Ἠμοχρατίας κηδο δρύες, ἀνε. τῇ νο- 
» μίζομϑι. ἐμπειρφτατοι δὲ λόγων κα πηραίμῷδο ογτες, ὅτω, ὀδγίσως ἔχρκϑυ, ὥςτε φὐδὶ ἢ αὐτὸ 

» σῶν 1 αὐτῆς] ἡ ἡμέρας «ὐτὰ γινώσχοϑυ, ὯΝ ὧν ὡρὶν εἰς πίω ἀκκλησιαν αγαίβξεζαι, καιπη-: 

» ,ϑρουμϑυ,ζαῦτα σεεελϑόντες χφροτονδεϑυ ὁ πολιωὼ: δ χξόνον ὑδῖπειο τοῖς [κι] 

» ψηφιοϑείσιν,ἐπειδδρ απίωνϑυ, πάλιν Ἐλιτιμώκθμ. «αξοοποιείοδωοι 5. (9 (φορνέξατοι ἜΧΕ 
» λάσων ἐξ). ζνέτοις χοώ θα συμβέλοις, ὧν σέκ ἐςην ὃςτὶς οέκ αὐ ,καταφρονήσφε' χαὶ πῶς αὐ- 

» ὕες σύτοις χυρίοις ιἕ κοιναῖν] ἑπϑύτων καλισα υϑυ,οἷς σους δ ἢ ἰδίων φυθὲν Ὀχεδένε. 

ζυιοῦτος μὃρ δὴ τίς αν ποὶς συμβελά. τκοῖς λθηϑ9ις ὁ αἰήρ᾽ φ». δὲ τοῖς διχάμιχοῖς πὸ ̓ ϑὺ ἀλα, ὙΠ 

δυκοιλικοῦ ᾿ 
τῶν Ὁ στευϑεσ ΤΊ νομῶχ Ὁ λῴον ἐκεῖνο χαὶ ἀφ ρέπες ἔχων, ἐλαῆον κϑρ ἢ οὐ "ον ἀιβοις λόρριρ, ἐμάνι ις ' 

πιζιτικῦ. λλ, ἔχων 74: μηδεὶς “σὶ ̓ἀγγοᾷν «ὑποολαίβη μη ὁ 01Ι Αφαράς, ο πσξγϑνός τεχαὶ εἰς ποίη-- Ἷ ι 

1Σ7 

τὸς ] σοκρ τε γγμόυϑυος, οὐ τωΐσοϑς Μεργακλείδέω θὰ τῆς δἀὐτίδοσεως λόγῳ ̓γρείξται,, ' 

μιηδεμίαι αἰ ποὺ τὸ πα 99 πρόθεσιν εἰς δικαιφήδλον ᾽ τγφαφθαρ μησὶ, ὅτί δέσικας πόμυ πολ-ὺ 

ἿΕΣ διχθυικῶν λόγων ̓ Ισυκρατείων αἴξ, φέρεοϑαι Φησιν το ἢ: ς,βλιοπωλῶν ᾿Αξισοτέληρο, 

ἐὐοις ὃ ζαῦτα «᾿ ποὸ ὁ τἠαϊδρανέ ἐχείγων νλογῤνδνα" χαὶ ὅτε Δραςοτέλῳ πείθομαι ῥ ῥυπαΐ-, 

ἐν τὸν αἴϑρα βελουόνῳ, ὅτ “Αφαρᾷ πϑτου Ὑ, ἕνεκα λόγϑν δὐωρεπῇ πλαῆονδύω σεβωτίε-. 

μα!" ἰχϑρὸν ὃ ᾿ ἡγνσοίοϑιος εἰ τῆς ὀδνϑείας βεβαιωτέω τὸ ̓Αϑζυεῖον ΚΚηφισόδωροι,δφησᾷ, 

σεευεξίωσεν᾽ Ἰσο κράτει, καὶ γννσιώτατος ἀχουφὴςέ ἐϑετο,χα ἡ Ἔ ὡἰπολογίαν Ἔ πόρυ δαυμαφὴν 

τ ταὶς ασδὃς ̓ Αδιςοτελ Ε αὐτίγφαφφεὺς ἐποιησαιτο, τιν δύω γεγράφθαι λόγϑες, ἴμας αἰτῶν τῷ 

αὐδρὸς εἰς δικαιςήσκαι, τ λϑύτοι πολλοῖς" ὦ μαι! ὐδαδείιι ιατὶ ἐξ αὐτῶν ἐν!" ὁ ἜΣ ἐπα» 

“πλείοσι ῷ Τραπεζιτκῷ λογϑαδύῳ, ον ἔγφαψεξέ “" ζυλ τί μα ϑυτῶν κτ ̓Πασίωνος ὃ 9 4α- 

᾿ πεζιτα. ἔς! ἢ ὁ λθγϑς οὔτ Ὁ μϑὺὰ “ἀγών μοι μέγας εν, ὦ ὁ λυδρες, δικαςα]. ἐγ μόνον αἷϑὰ 

" πολλεῖν χρημάτων χινδυω ω »δγλά χρη Ἴ- τῷ Μη ἡ δόχεῖν ἀδίκως Τὴν ὀλοτείων ὄχιϑυ; (εν Ἷ 

»Ὁ ἐγὼ ἡ αὐϑὶ πλείςου ποιϑα!. θσία, γδῤ μοι ἱκθυὺ “καταλάφ ϑήσεται χαὶ τότων σερηενι. ἰδὲ. 

» δόξαιμι, μυηδὲν τατεϑοῆκον,αὐταὶ τὰ τὸ γεήματα ἐκαλέσει Ὡ οι Θληλείξεω αὐ αὐ πὸν ἅπόμτα, βίον" 

» ἔς δ ,ὦ ὁ αὐδρες “λα σήτνς πλύταν γα εἴπει τε τῦ: ζ,( ὅτῶν λὐτίδικων τυχεῖν. πὸ οδὺ γὸ σύμ ς 

» λαο σϑϑς ὥς Ὁλι ταῖς ῥαπεζ ας αὐά, εδρτύρων ξ : τοῖς αδιχου ὅροις ὃ Ὥς “δος ζιέτις, γηΐ 

» α)αϊκη κινδχρυ ἀ 4ν, οἱ οἵ ὼ φίλοις πολλοὺς κέκπέωυ ) κα γ᾽ Ἀοσα πολλὰ ϑ α χφείζοσι,ὶ πίσιι ΜΠ 

» γιὰ τίω τέχρξω δοκοῦσιν εἴ) ὁ δέος δὲ χαὶ τότων χὑσατ ἀρχόντων, ἡ)θῦαι φανερόν πᾶσι ποιή 

» σήν, ΟΤΙ Ὀσποσερῦ μαι ὑρσύτων γοη κοίτωντν αἰσοῦ Πασίωνος. “ἐξ ρχης 5 ὑμῷ ὕπτως οὐ ἰδίως. ἵ 

» μια» διργήσομμρι! τὰ πτεταγραυγμμέ! α. ἐμοὶ 'γὺ, ὡαϊδρε; δικας αἰ πατὴρ μϑρ ὅς Σινω τόν’ δι οἱ 

» σγλέοντες εἰς τὸν [Πόντον ἁπϑωτεεὶ ἴσεισιν ὅτως οἰκείως κ ὃς Σατυφον ὀξεχείμϑμον,κ ὧςτε πολ-. ι 
ΑΙ 

» Τῷ μιν, ΑΣ Πἢ δὲ τῆς διυάμεως ΠΕΣ πῆς ὑκείγα. περυῦτ. «μῶρος δέχ ὭΣ 
:} ι 

κῃ ἷ » πατήρ μου δυύοναῦς προς δὸυς ἐξέ ὅν ϑ ὦ ἅμα κατ΄ ἐμπορίαν χα; ας σωδις συ- ᾿ 

» ξήσομτος δὲ μιοι Πυλοδώρου τῷ Φοίνικος Πασίωνα, ἐγρωμω τῇ τὴ πότου ῥαπεζη"χεύιῳ ὃ ἢ ὑπ} 

"6, ὀζεβολῆς τσοϑς Σ ἀτυρον μουϑμης, ὡς χαὶ ὁ πατὴρ εμὸς ὀχτβελάζοι τῇ τῇ ΦΟΧ, καγ, 

» Τοῖς « φυγαῖσι ̓συτξινοίμιζευ,τὸν υδὸ πατέρα μου συλλαμβαϊφ' ὕχισέλλᾳ δὲ τοῖς ο ονϑδοίδε ᾿ϑειδν " 

» μοῦσιν οἰκ, τῷ ᾿ Ποντα το χρήματα παρ ἐμοῦ ὡἰϑαλαῦν,ὶ Ὄ αὐτὸν εἰςτῦλᾷν κελάφν" ἐ ἐω} ὃ τί ' 

Ἂ τῶν μινδὲν ποιαί, παῤ ὑμδν, ὀξαρτεῖν.ο -» ζσύτοις Ὁ ἢ κιχοῖς ὧν, ,ᾧ αἴδρες ϑικαφα), λέγω “ 

Ἢ υἰμη 

Ἢ 

» τ νι ἐμαυτῷ συμφορας. ὅτω ὯΙ οἰχείως «τσϑς αὐτὸν διεκείμιδιυ ὥςτε (ιὴ μόνον γ 9 ΠῚ 

» Τρ γ δλὰ χα αἴξ ΤΊ ὀλγων πότῳ κάλιςα πιφἀ φν ἡγθυμόωυδ, εἰ μὃρ [ μη] ρ»- ὮΣ 
» Ὡς ἅπϑωτα τὰ γρήματα, νχρδγυυἀσῳ, εἴ ἀ παϑοι ἐ ἐκεῖνος, ερηλεὶς ἣ Σ τῖν ὠϑθαϑδὲ χαὶ “γῇ, 

» ἐχείνπϑώτων «)δεὴς “πυησεαϑαι" εἰ σὲ ̓ὁμολογῶν τῇ), Ἐχιςείλαντος Σατύρου. γμὴ τοὐϑαδοίδιν ἿἣΝ 

» εἰςζας μεγίσιας Δοιθολας ἐ ἐμαυτὸν χαὴ τὸν πατέρα καΐζαςήσᾳν ασοὸς Σάτυρον. Θαλάυο- ἫΝ 

λϑροις δὲ ὀξώυ ἡμαν ἐδόχει βηθσιοῦ! λΕὲ μϑὺ Φανέρᾳ ἐ ΤῊ χρημαίτων τἰδαδομῦαι, αἶὲὲ δὲ ἢ Ἴ 

» πϑϑος τότω χειυϑύων, μὴ μόνον ἔξαρνον ἐΠ),δυλὰ καὶ χὺ ὀφείλοντα με χαὶ ἑτέροις ἘΧῚ τύκῳ φα!- ᾿μμὴ 

ἜΗΝ ᾿ 



ΤΟ ΘΚΡΆΝ  ΗΣ. ἯἹ 

Ποὺ πόρτα ποιᾷν ἐξ οζ ὧν ὙΠ ῆμθα ἡμεῆγον πειαδήσεοϑαι μὴ εἶναι! μοι χρήκαζᾳ. πς 

αδρ δυ,ὦ αὐδρες δίκας αἹ,ονόμεζ, ζον μοι Πασίωνα, δὶ 4 ὐγοιαν ἀπϑυζα, ΧΟ τ ΩΝ 
ὯὯΦ 5 Φῦτα ασοϑς τὸς ΞΣΣ ἀτυρον δια αζάμόωυ, ἔγνων αἰστὸν Ἐλτξκλάύοντα Οῖς ἐ- 
μοῖς. βαλουϑϑα γὸ ἐ ἐμδ 5 χομι(ᾳαῦ, (ἀμαυτδ, καὶ πλᾷν εἰς Βυζαν Τίουν »ἤχησείκϑμος. αὐτὸς Ἰοδὰ.- Ὁ 

λίςον καιαβν αυτῳ ὐδαπεαήωχένα!" χὰ μδὺ γὸ χρήματα, πολλὰ, ἐὴ τὰ παρ " αὐτο κείωϑμα, “ 

[-] «ἴα αὐαιογευυιας"ε ἐμὲ 2 πολλαΐνα ἀκϑόντων ἔξαρνον “{) ἡνἴοθαι μηδὲ: χεκ τῆ θαι, πάσι “ 

τε Φανέξον ὠπωτόνϑιον χαὶ ἕτεροις ὁμολοχϑίῦτο 9 ἡφεί; (λ4ν" χαὶ πῶ: τῷ 5 ῶ 9 αἴδρες ἘΣ, 

σαὶ, "ἐνόμεεζῶν εἰ »ϑὺ ἀὐτο νϑυάν ὑλχήεοίευ,οἶκ δὸιϑησεοϑαι μελίπσο Ὁ πόλεως Σατύ ῳ; εἶ" 
δ᾽ ὀηγοσέ ποι βαποίμζων, σεῖν ἐν αὐτοὶ μἧγησῳν ΤᾺ ἐμ λόγων εἰ σὴ, εἰεπλάυ σοί εἰς τὸ 
ΤΟ ζον,οἰστολα γήοϑαί μερίς ὅ πα (ος: (τα Διο λογιζ σλίυος, δηενος τὸ με ̓Ξὐποφερὸν τὸ τὰ χρὴ- “ Ξ 

ποϊαὶ Ιπσρὸὺς κδὺ ἐ ἐμὲ “ϑ 99 φεποιφτο [ὐτορῳ] -᾿ τω [πα οφίζο χαὶ Οὔκ οὖ ̓ἔχην ὙΖιδίμραι" 

) 7: δ) ἐγὼ ὑ βαλόνϑυος εἰδέναι Ω ἜΡ Ὁ κΉ} Φιλόμηλον αὐτοί Μενέξενον ἀ- “ 

παρτήσονζας, ἔξαρνος Ἢ κσξῦ: αἰὐὔθες μιηδὲν ἐχᾷν τὴν' ἐμ πϑυταχό)εν δῈ μοι ὑσύτων ας “ 

Ὁ) ασδϑςπετό)ωκϑτων, τίνα, οἰδιϑέ με γνώμην ἐχφν,ῷ ): κἰῦργε σιωπεώνῆι μρ, Ἅσου τότες 

ἀποςερήοϑαι τα  χρημῶν, λέγονι 5 ἢ γκηδὲν μάλλον κομίσας Κ᾽ τσδς Σ ατυρον ὃ εἰς Ἔ μεγί- “ 

᾿Ὡἰαβολώὸς ἐμϑυτὸν ὁ Τ' πατέφξοι καταφῆσοι! χρ αἴιςον δξχυ »ἡγησούμιζω ἡ ἡσυχίαν ἀγάν. μῷῷ “ 
) ᾿ᾳὑτα,ὦ αἰδρες δια ς αἱ οἰφικνοιοῦται μοι ἀπαιΤέλλοντες ὃ Ὁ7| ὁ πατὴρ ἀφέται, καὶ χ᾽ Σατύρῳ “ ιχ 8 

ὅτως ἀπόύτων μετα μέλᾳ Τα πειυραγμένων,ὡς πίῃς πὲ ὧς κμεγίᾳ ας αὑτῷ δεδωκὼς εἴη, “ 

Ὄ 2 Τ τθρχίωὺ ἔτι μείζω πεποιηκὼς ὴς εἶχε σσεότερον»ὺ πίω ἀδελφξὼ ὩΣ ̓ἐμάω γωυαῖκα τω“ 

ξανλν Ὁ] εἰληφὼς. πύθονϑυος δὲ ζωῦτα Πασίων, χαὶ εἰδὼς ὅτι Φαμνέρῶς ἤδη ὥραξω «δι ὔ- 

Ἰκαυτϑ, αφανίξι, “πονπτα] δι ὃς σεενήδιᾳ «ὐϑς τ ν᾽ χρημ ΡΟ ὰ δὲ ἐγὼ παξοςελθὼν ἐπεζι- “ 
τοι αὐτὸν γε [υϑιος ἔλεϊχον (Δφίςατον Ἴποὸν αὐ ἡ γλυέεϑαι «ἰξτὼ ὧν ᾿Θϑεκαλοιωυ λέγ λθλϑν πῆς Ἕ 

ὅτωτον, ὡς ἐγὼ χαὶ Μενέξενος Ὁ. 9. φλίραντες χαὶ πείσαντες τὸν λὶ τῇ ̓ῥαπεζῃ καιϑήμϑυον, 

ζζαλωντα βργυεῖε ἀὐξωχῆι παρα  αἰστψ ἵνα, δὲ μιηδεὶς ἐλείχος μηδὲ ΡΞ ὅλθοιτο ταῖς 
τὴν, ἔφασκον ὴ ἡμᾶς ξἀφανίσανζας τὸ τὸν πταδὰι, αὐτείκαιλήν σαυτῷ, ΚΑ] 1 ὀξαιτεῖν τῷ αὥτον ὃν αὐὶ η- " 
Ῥανίστιιϑι. χα τα λέγων τὴ αγόμακτῶν Χᾳ] ἡ δακρύων, εἶ; τ πσδὸς τὸν πολέμδῃχον, τς 

γυνᾷᾷς αἰτῶν, καὶ τ πσϑϑτερον οἰΦῆκεν,ἕως αὐτο χουτέφησει ἕξ ζῳλαύτων ἐτυηζο 6. τίμιοι α!ά- " 

2ητε πότων μὗβτυρες. φῦ ὅτι αϑρΣ ὅλῳ τω λυ Ὡ φφέρι ΤῊ ἔλτϑφασικῶντε χα! ἈΕῚ 

λώυτικῶν χν τ τὸν γαφφυκτῆξοε τὴς ὩΣ 2 3:5. ὄφιν ὃς Οὔκ αὐ ὁμιολογήσάεν' ἀ λᾶυτοι πϑυτα- 

ἐπασι γε ἰὼ Ἰσοκράτει ΤΙ γωγάὼ ὀχ(έβηκεν" ἀκαρὴ ἡ δείινα, Ὁ ασωζ 4 κατασκά ἧς τε χα 

πυμνολογίας ἐχείνης οὐθυμήωτα,κὴ ̓ ποιηϊικωτεφοι͵ καλλὸν ὅφην, ἢ θολινωτερα' οἷον ὁτὸμ 

ἬΝ Ἡλγρύμάω δὲ, εἰ μδὺ μὴ παεϑείμμέωυ τὰ Χρϑκσιτα, χινδγευἀ σῳ. ὦ δ) Ὀἰποίηλόν τεχαὶ “ 

Φῆϑ τ» ἴριστον" Ἡλγρύμδω δὲ, μὴ πο ραδοιὶ χὰ χρήμμαιτα, χινδχου σφ. ἐτὶ ἐχεῖγο" Καὶ τ 

Ἂ τϑτοις γώ  αἰδρες δικας αὶ, ᾿φγόμεεζο, εἰ μϑὼ το ϑυᾳν Ὀχυχαφοίζωυ, «ἰκιϑοϑησεοϑα με “ 

αἰ σρὸ Ὁ πόλεως Σ Σατύρῳ" εἰ 5 ϑιδοσέ ποι Φαποίμώωυ, (ο᾽σὲν ἀπ ἼΤΩ} Τα ἐμδι λόγων εἰ “ 

᾿ ᾿ εἰςσε)ιϑυσοί ζω εἰς Τ' Τ Πόντον ̓ Σἰπολοιιφοϑαί κε μζν τῷ παΐξες. ἅτε Ἶὸ «ἰξζοδὸς ς᾽ οδ μην “ 

εὐνεται. ΣΤ. τῷ ᾧ διχϑμικοῦ ζ9πε, χαὶ ἡ ἡ σειύλεσις ἔχφτὶ τί τὸ Ὁ, ποιηΐ ποτ τε γα τῆς λέ- 

ως ς᾽ ἐκ τὴν ξχιδάκτικῶν εἰλητῆαι παφισώσεων καὶ παρομιοιώσεων. τὸπε ὀϊίυ Ἐπιγχήορίζυ, 

τὰ ἡ Τ δοεποίμιζου,χαὶ Εἰςπλάυσοίμιωυ, ἐν ἐνὶ χωρίῳ χείυϑυα,, χοὴ ἢ “κώλων ποίων ὄντων, ὃ 

“ϑὺ μῆκος ἴσον αἰ αῤχον,τεκμαήθια, Δ Ἰσοκευτο: καζοασκάυῆς ὅτ]. χαὶ τὰ τῴτοις ἔλεφε- Ν 

σορϑμα, Διρνούτο͵ με Ῥιποφερήν τὰ χρήκοίζα, καὶ «αζϑειδὼ ἐμὲ πσξοφεποιστο Ὡἰσορᾷν χἡ Οὔκ “ 

γε »» παρόμοια τε κι ἡ πο βου πλήσια, ὀιλγίλϑι ὅς]. χαὶ θη δβμιοθμεις ὀλίρονϊ ἕλε. “ 

δι Ὡ ς πίφῳν τε μεγίᾳ᾽ αὐ αὐπτωΐ δεδωκὼς εἴ εἴγη,ὃ πίω Ξοχίω ἔτι μειζ ζω πεποιηκὼς ἧς εἶχε “ 

ὑπερον»ὶ τίου ἀδελφζωὼ πἰωὶ ἐμ γαυῶκαι τῷ ἑαυ αὶ τ εἰληφώς. χαὶ ἡ γὸ οὐζαῦδι πα- “ 

λιν ὦ Δεδωκώς,χσὴ [εποινκῶς σι Εἰληφὼς, παρόμοιον, Κη Ἰζὼ , Ἐἐρχίωυ, χαὶ Τά ἀδελ- τ 

ζω. ἔχοι 5 δ τίς χαὶ ϑιλα, ΠΣ τάτοις λέγ, ὦ ων ὁ γαρφικτὴρ τῷ ῥήτορος ἔς αἱ κατα- 

αγής. δναίκη δὲ ἴσως ςογαζξαϑαι τῷ χο9ι5. 

Πιοηγί Ε]Α]σαγπαίϊοι Τ ΟΠλις αἰτοῦ. 1 Π|0 



τοί ΑἸΟΝΥΣ ΑΛ ΚΑΘ ΑΣΈΩ ΕΣ 

ΕΣ ΟΣ, 
ΣΑΙΟΣ δὲ, Δημοοϑενες καθηγησαίϑρυος, χαὶ [αὶ στο μάλιςα 

᾿ “ἡμόνϑμος πὐθιφανὴς, ὡς νϑρέμες ἱσορϑσιν, Αἰ Θζεναγος κὼ ὁ δος" ὡς δὲ; 

ἕτεξοι γφάφεσι, Χακιδοῦς. ἤκιμμασε ὃ μῷ, τὸν Πελοποννησιαχθι πόλει ͵ 

μον,ως εκ λόγων αὐτε τεκιρήθϑ αι, καὶ μέ! ἡ Φιλίππου διιυασείας !} 
παρεζέτεινε. “Ἡυέσεως ἢ χαὶ πελδυτῆς τῷ ῥήτορος ἀκριβῃ χεόνον εἰπεῖν 3 

Οὔκ ἔχω" σοϑὲ δὴ πὐϑὶ πὸ βίᾳ ξαϊδρὸς, οἷος τὶς κῶ: οὐὐθῆ αὖξε τής τσξϑαι- ΤΝ 

ρέσεως Ζ ἢ πολιτέυμαίτων᾽ σοὶ ϑρχίωε εἰ πυφϑοείλεζ, τινὰ, ἢ πολιτείαν" οὐσ᾽ ὅλως κυ 

Οιούτων σ-ξεῖνος, Δ οὶ Ὁ μηδὲ τοιαύτη «ἰξά Πυἱχανῳ ἱτοεία. σεοὲ γδὸ ὁ τὸς Ἰσυχροίτους μαϑης τ το ̓  

τας ς α)ὐαγρα ψας' Ἔρμειπαος, ἀκριβὴς οὖν ποις ὀῆγοις δ" ὀμδυος τωρ πϑδὲ πὸ ῥήτορος συϑὲν ἡ 

εἴρηκεν, ἔξω δυοῖν πότων, ὅτι διήκοσε μϑὺ Ισυχρ «ἕους, κα, δη γήσειτο δὲ Δημοιϑένες, σευ υεῶ ἵ 

ὃ τοῖς -ερίςοις τὴν φιλοσόφων. λείπεται ὃ αἰθὶ Τ᾿ αὐξλαιρέσεωφ σὲ τὴς δεωάμεως ἀυτ 

αἱ τίνι κέχονται χαφακτηει,λέγγν. δλύους «δύ όι λόγων ἑνὸς ἀσκητὴς ἔγλυετο, τῷ διχανιχοῦ: 
ἤ, 

6! "τες αὕτο μάλιςα ἐασούδαισε. “λαεσκτηεκὃ τὸν Λεσῖα κ᾿ ὦ πλείξον ἐζῴλωσε, χαὶ εἰ 

ἴσαία τϑὸς μεήτις ἔμπειρος πόϑυ ΤῊ αἰδρῶν εἴ! εἴτ, χαὶ τϑιβας αὐξιολόρους ἁ ἀμφοῖν ἔχων, σἕκ αὐ δχαγνοίη Ὶ 

ΠΣ ῥαδίως πολλοὺς ΤῊ λόγων, ὁποτέρου Τὴν ῥυτύρων εἰσὶν" ὀνα παφακρέσεται ταῖς ὕλιγφαι 

Ὁ δᾳφορά. φαῖς,ὕτως ̓ἀχριβῶς ἐχούσαις ὡς Ὡ[α μια δηλοῦται μοι γραφῆς. 5 ἐμά ἀπαραλλακπός, ῖ 

γε ὅεην ἡ τὸ χαξακτῆρος ΠΡ ΔΑΝ τ ἔχουσα αι φορας τινας, Ὁ μμικρ α',4 σϑεἰξ ὀλίγας, ὦ 
χα πἰκὺ ἑημεἀαυείαν, καὶ χτ' τὰ Ὡράγμματα "σύϑὶ ὧν Ἰιεθς αὐ εἴν τ ἡμεῖς αἰ τφλήφα- 20 

λϑυ. ἐπάδηδ ὃ χτ "πίω λέξιν κἄλλον εἰ ΕοιΧΕ τῳ Λεσία, τ ϑρχίω Ὄσὸ της ποιηστι δος, ) 

λέξις, Ἰαξὸ ὁμοιοτηταῦ τε χα] "6; Ὧ 9. Φορας, αὐ ἔχ ασδος ἐχείνζευ "ἐρῶ. καιροὶ μϑὸ Ὁ ̓ ἀχριβς, 

χαὶ σαφῆσ, κυρία πε, χαὶ οὐαργήεν τσ σύγτομος" κσθος5 ̓τοζοις,πιϑοονή τε, χαὶ “ὡρέπεσαι τοῖφὺ " 

αἰ υχειμϑύοις. φροήύλη Ὁ ὅ»ἴαὶ ἡ ϑιχθιικὴ φανεροῦσει ζὺς διχϑμιχους ἀγῶνας, θχ ὑῆον ὅθιν ἡ ἡ, 

Ἰσαίου λέξις τῆς Λιεσίτ. αὶ ἐκτι μρ (τα οὐκ αὐ τὶς αὐτίω Ὡ|ουγνοίν. ὀραφέρῳν 5 ἐχείνηφ., 

δυξφονοὺς οὐ τοῖςδὲ" ἡαϑὺ 5. ἀφελής τε αὶ ἡ ϑικὴ μᾶλλον ἐδείγ' σύγκέται τε Φισικώτεφον, καὶ, 

ἐονημιίτις αἱ «πλούφερον' ἡδογὴ τε τα χάειτὶ πολλῆ κέν θυται. ἡ ὃ Ισαίε, τεχϑικωτέροι δύ ἶ 

᾿ξ4εν δὼ ἐῃ χα)  ἀχριβεςέφα τῆς ΔΝ τίω πε ἜΣ. αὐἰξεργοτέρα τίς, χα ̓χημαϊισμοῖς, 

διφλημιυϑύη ποιχίλοις' ὅσον τε ̓Ξπολείπεται ἡ χαείζοοἐ ἐχείνης,τοσῶτον αὐττρεχά τῇ ἢ διάνοτηι , 

ἢ χαζαᾳσκάης" καὶ πγὴ τίς ὄντος 66) Ὁ Δημοοϑένους δγοναμεως. τίου μϑὺ ἂν λέξιν ἕτως αὐ 30 ' " 

ΕἸ πραγμα- “ἰς Θξαγνοίν. οΥ ὃ τοῖς ἰς πγρξαγμιασι,ζιαύζας τίνας ἀὑρησᾳ ὄζρφορας. -ρὰ Λισία μϑὺ, ἃ 

ξικὸς τύπος. πολλζεἢ πω Ἐλετέχρησιν,θτ' οὖν μιεξισμκοῖς τῆ πραγμάτων, τ᾽ οὖν τῇ ταξζ4 τὰ! ς Φὐϑυμαιι 

χιάτων, ἅτε -ν τοὺς ἐξερ) γἀσίαις αὐτῶν ὄχψεται" ἀπλὸς γ ο αϑήρ. παρ ὁ Ἰσαίω ἢ χαὶ τεχιικώ-: , 

τεθϑν ἡδῪ γενόμϑιμαι ζῦτα ἀὑρησῷ χα )γὸ ἐφόδοις γοῦται: χα ̓πσοοκατασκά α)ς,ὶ ὁ μερισμοῖς, 

τεχεικωέρ ι' Ν τί ϑησιν οὖ οἷς δίδωσι γωδίον ἕ ἐκα 40γ" ὁ μεύσρι: πολλου ὑ αὐξοαγό ζς ΤΠ ἐγ. ̓ 

χήργεοίτων ἀξεργασίας ογγκοίτων τε μεταβολαῖς οἱ τὰ χὺ ὃ παϑητικῶν ποιχίλὰᾳ τὸς λό- Ἷ 

7 γϑυσ.κ) ὁ ες υϑὲ τὸ τὸν αὐτίδιχον (9: πονηράσεται ζρις ὃ ὃ δικαφ΄αὶ καΐζᾳφρατηγε ΓΟ ς 5 πὩξαά- ᾿ 

γμμασιν ὑπο ὦ ὧγὸ λθλϑο,οκ, πϑυτὸς πειρόιται Θοηϑείν. ἵνα 5 μάλλον ἡ Δα φοεὰ τ α)-, ' 

δρῶν »"Ὁ καζα Φανὴς,εἰχόν! λξύσομαι, τ ὁ ᾿ὁρᾳτῶν τινί." εἰ δὴ τίνες Ξρχαῖαι γραφαὶ, χεώ- : 

μασιν εἰργασμέναι «πλὼς,ὺ ὅδεμίαν ον τοῖς μίγμο οἱσιν ἔχουσαι ποικιλίαν, ἀκριβεῖς ὃ Ὁ ταῖς 49. 

γφαμμαῖς,χαὶ πολὺ Ὁ χάειεν οὖ οὐ ύταις ἢ τ χόῦθαι, αἱ Ὁ μετ᾿ ἐχείνας, 4ὔχραμμοι μ»ϑὺ 
ἡγῆον, ὦ 

ἐξφργασμέναι δὲ μάλλον, σκιᾷ τε κ᾽ φωτὶ ποικιλλόρϑυαι καὶ οἰ ο» τῶ πλύος ΤῊ μημάτων, 

πίω ἰχὼν ἔχουσοι. Ούτων μϑὺ δὴ ταῖς Ξὐρχαιοτέραι ἔοιχεν ὁ Λισίας, ζ' πἰωὼ ἀπλότηζα. χαὶ ' 

“ν τοῖς δὲ ἐπα ο τε ὺ οὐ ας γαῖ ἀμεςς δ ὃ αὶ 1 “ ̓} ἦι ἐπ 

τῦτο γιβώλοον δηλοι Ἀ τὔτο ἜἜ τίς ῥητόρων οὖν τῇ ἡ Δημοοϑένους κατηχϑοία, Γυ-ος 

» ϑέας, ὡς ἐμοὶ δὸχεῖ, πονηφίαν γὸ τῷ το Δημοοϑέν4 χαὶ κα κίαν πίκὼ ἐδ αὐ,ϑρώπων πᾶσαν ὩὩ 
χεὼ 



ΤΣ ΟΥ̓ ΣῈ τος 

χεῖν “Φῆσαι τὰ πόδε τὸ μέρος ὅλον εἰς Ὡιἰαβολὼ ὑλετίγησιν, ὅτι “- Ἰσαῖον ὅλον, χαὺ ζᾷς τὴν 

λόγων ἐκείνε τέχνας σεσίτις΄α!. χοὴ μὰ Δία σέκ Ἔἰπὸ σκοτεῷ πἰοὺ ̓ Ὡἰα θολὸς ζιύπίω εἶχεν ἐ- 

χκατερος. ἐμοὶ Ὑ 8ν,οἱ υϑὺ σα πε ὼ Δυμοοϑένους λόγι, ὦ «ει ἀληδείας κα "ὦ διχκήαν σειυτα- 

ἕως αἱ χιστσολέσ ὕποτῆοι δοκοῦσιν τι) τῆς πολλῆς Ἐλετεχιήσεως ἕνεκα οἱ ὃ ἡ Ισυκρατους σὲ 

Λεσίξ, πλωτὸς μόλις, δίχαιοί τε ὃ αληϑεῖς᾽ χϑὺ μὴ ποιαῦτα τὰ “ας ξαγματα τὺ αὐτοῖς" δτί 
ἘΠ Ρμ5} 2:0 δεεφαϊυει ξὶ τῆς καζασκάυης, δὰ εἰσὶν ἐλάύχκοοί τίνες ὃ ἀφελεῖς. 
ζᾷυτί μοι τὰ ἐἰολώθοζᾳ ἔδοξεν ἐξ), οξ ὦ ὧν αὐ τς χαλεπῶς Δα γνῶναι τὸς Λεσῖκ πε κ) 

Ἰσαΐτ λόρους δχωνγϑείη. εἰ δὲ ὀρθῶς αὑττίληφα ἐζές αἱ τῳ βελορϑῳ σχοστειν τἰω ὀϊξέτα- 

ορύς, μεζρίκου τινὸς ΤΥ γαπεζιτά ὄντων Αἰ ϑήνησιν,ὃν εἰς δουλείαι καταλεγόμϑρον “αῦο τὸ 

κύδὲ ἀὐτεῖ τὸ «ασδϑοίμμον δὲ θβιϑ λόγου τοιόνδε' Αινδδος δικαφιαι, ἐγὼ ἡ πσδότερον Εὐκκαϑεὶ “ 

σϑτῳ ἐγλνόμιάωυ γούσιμος δὸς διχαίωφηὶ ̓ γερῦ εἶ΄ τί δεῖν εὖ ἐμοὶ, πειροίσομϑι συοσώζῳ ϑπιαῦ " « 

ὑμδι ᾿μίκρῳ δὲ με ἀκϑόσατε,ΐνα μιη)εὶς “ζπσολοίβη ὑμδ, ὡς ἐγὼ ασοοπεϊεία," ϑεδη τινὶ ἐδι- 
χίᾳ ασφϑς τὰ Εὐμαϑοις παρα γμμαΐζα πσξφρῆλθον. τειτεαρχοῦνζος ὙΣΡ μου ἔχι Κυφισοδω- “ 

ὅ9υ Ῥβχονΐος κα λόγϑυ ἀπα[ελϑενζος πρὸς τοῖς ἰδίοις, ὡς ἀφᾳ τέϊελό τηκῶς εἰζωυ εν τῇ Ψ' 

γαμιουχίαι ἄστη μοι τἰϑακαζοννκης παρ ̓Εὐμαϑεῖ. σότῳ, (πεμναϑνος τς οἰκείως πεν Ὁ“: 

φίλες τοὺς μους Εὐμα δῆ, «ὐγεφαμισεν τὰ γεηκαΐζα, ὦ ζῶ μοι παρ » αὐτα, καὶ ἢ αἀπέδωχεπλύτα “ 

ὀρθῶς ἡ διχφίως.αὐθ᾽ ὧν ἐγώ σωϑεὶς ἐχερμϊαῳ Ετί μᾶλλον ἡ καζα σκιά αζο υϑύῳ τ. “ 

πεζαν ὡρὴς εἰς ἀὐποει(ᾳ :ἐργυείε. ὡμῷ τῶτα ἀσρνῶς αὐτὸν Διονεσίς, ὑκφρόμδυεἰς ἐ- “ 

ογίσω. ἔς! δῊ κα Ὁ φϑὰ τῳ Λισίᾳ, τίς τῶ  αἰδρὸς ξέγου,δίκέευ φά γον: κόξὶ κλούρδ,ποιώ- 

αϑυος τίω Ἰπολογίαν. ποῦν Ὠχηράφφὴ τ: λόγϑν Καλλίμαχος Πεοὶ Φερενίκου,σῖρ τῷ Αν- 
δδοκλεἴδου κλήφφυ. ἐσ. πολλοῖς “Ὡρότερον ἠγωνισμένος ἔτεσι ϑουτέρ' οὐ ᾧ τίκ αἰτίαν ποοῶ- 
ὅς Ὀχιδείκγυσιν,ο κὐδὶ πὸ ξένα ποιϑμδινος πῶς λόγους, ὥραν ὁ ο τὸν μέζιχο ἐξαιορύωδωος εἰς 

ἐλά λεείαν. ἐς] ἢ δ “αφροίμκιον τῷ λόγε τόδε᾽ ᾿᾿Αναγχαῦον μοι δόκει τρ,ὦ ὦ αὐόρες δικας αἱ» « 

τ Σ Ὁ ΩΤ τὴς ἐμῆς χαὶ τῆς Φερενίκε τεῦτο εἰπεῖ ασδϑς Ἡμῶν: ἵνα μηδεὶς ὑμῶν 7οω- “ 

“καζη, “τ᾿ αὐ ἐδειδο] ἡμϑ)] πώποτε εἰρηκῶς “αέϑτερον»" τωρ σύτου γεωὶ ἱλέγω. ἐμοὶ γὸ, ὦ ω ἐξ 

αὐόρες δικαις αἹ,ζένος ζεὼ Κυφισόδοτος ὁ τούτου πατήρ᾽ κἡ ὅτε ἐφάύγομδυ, οὐ Θηξαις, παρ « 

ξχείνῳ κατηρόμάευ, χα ἐ ἐγὼ, χαὶ ἀδος Αἰϑάυαίων ο ὁ βουλόδρος. χαὶ πολλὰ ὃ ἀγαϊδοὶ, αὶ Ὁ ἰδία - 

ὁ δημοσία, παϑῦντες “ἰπο' εὐτελεἰς Ἐ ἡμετέραν αὐτῶν κατήλϑουϑυ. ἐπεὶ σἹ͵ ὅν οὗτοι “ὁ αὖ-- « 
τοῖς τύχαι ἐχφήσανζο, ἡ φυγάδες Αϑηναζξ ἀφίκονζο,ἡγούνϑιος τω μεγίς ζω ἀὐζις ὁ ΓὉ « 

γάφιν, ὅτως οἰκείως ἀΐθις χὐαδεξα μύιυ,ὠφῖε μηδένα γνῶναι ΤῊ εἰριόντων,εἰ μα τίς ασθ9- “ 

τερον ἡπίσαΐο, ὁπύτεξος ἡ ἡμῶν ἐχέκπτηΐζο πἰοὺ οἰκίαν. οἶδεν μϑὺ ὃν ὦ Φερένικος, ὦ ὠ αὐόρες ὍΝ « 

ῖ ταὶ ὅτι πολλοι λέγ εἰσιν ἐμοῦ δάνοτεροι, ὁ μάλλον ζιούτων πορφαγμοίτων ἐμπειροι" δ᾽ “ 
γεκθς ἡγεῖται τίου ἐμά οἰκειότηζᾳ πιφοτοίτέων ἐ[). αἱ αἰδεβὸν μοι ὧν δοκεῖ ἐβικελάυονζος τούτου, “ 
“αἱ δεουϑμε τὰ δίχα αι αὐτῷ βον,ϑῆσαι καὐϑ δεῖν αἰστὸν, κα ὃ (σον οἷος τ᾽ εἰμὶ ἐγὼ, τὴν" αἰ « 
Αγδροκλείδου δεδονϑμων φερηνθάεσαι. τί δὴ ζῦτα τὰ απρϑοίμια, δλλήλων διαφέρᾳ, γα “ 
Λεσία, υϑὲ ἰδία δὴν εἰςρολη, δὶ Θδὲν ὀλλο μάλλον ἢ ὅ7| φισικῶς πως εἴρηται, ἡ ἀφελῶς" 

Δναγχάνον Μοὶ δόχει “ει),ὦ τὸ αὐόρες ϑικας αι καὐθὲ τῇ τῆς φιλίας “ὃ ἐ ἐμῆς χαὴ τὴς Φερενίκου « ἀπόρου 

τν εἰπεῖν τοῦς ὑμας. καὶ Ὁ Ἐχιλερονθμον τούτῳ, ἔτι μᾶλλον ἀκα τάσκάυον φαίνεται ἐδ), τα 
ὑφ αὐ ἰδιώτης τις εἰστεῖν δειμαιζο τὸ εἰρηνῦρον" Ἵνα μηδεὶς ὑμῶν δ κοίσῃ, ὅτι ον ἀδενὸς « 
τώποτε εἰρηκως «σελ τερον, στρ τούτου μεζλέγω. Ὁ) 5 Ἰσαίῳ κα τεσκό ζασται τὸ τὸ δοκῶν « 
{ ἀφελὲς, καὶ 5 ἐλέληθενδ οΤί [91 ῥητορικόν" Ἔγώ αἱ Ὡρότερον Ἐὐμαθεῖ τούτῳ ἐλυόμών η- « 

μος. δικαίως" κσὴ νεῶῦ εἰ τι [51" κατ᾽ ἐμέ πειροίσομαι συοσώζῳ αὐτόν." ὑψιλοτέρα 651, « 
ον ἐκείνων ἀφελέξερα. κα ἐπι κάλλον. τὰ Ὀχεφερονδυα: Μικρὰ δὲ μου ἀκούσατε, ἵνα « 

ιηδεὶς «ὑπολαβηὺ ὑκών,ως ἐγὼ παφϑπετεία,, ἢ δι τινὶ ἀδικία, ωρὸς τὰ Ἐὐμαϑοῦς “Ὡξά- « 

λό δεείδυ,εἰδὼς ἀφφμδνον ἐγ πῳίθικασιείῳ σαν Ἐπιγένας. δλλά «ἜΣ κϑὺ πότων “ζσαυ- “ἢ 

σιν. Ῥξξοιιαι ὃ Ἐἰπὸ ΤῊ αὐξὲ τω λέξιν ϑεωρημοίτων. ἐς! δὲτις Ἰσειε λθγος “Ὡρ Εὐμκα- ἴβαδεέ- 
Ν ““΄σμμαἌὟαΤαεττα ΓΝ 

λεκ κῶν 

χληρονομήσαγζος πὶ τὸν "ἀπηλάλερωχοτα ἘἘ Ὁ ἢ αἰφαιρείται τῆς, τί πολογίοαν ποιεῖτε ιωρνμζ, 

ὃ 



τὸδ ΔΙΟΝΥΣ ΑΛ ΚΑ ΝΜ Α ΞΕΩΣΝΣ 

- γμαΐζα «αξορῆλθον. ἢ ἡ τε ὙδΡ πυξοπέτεια χα ἡ ἀδιχία, χοὴ το τσοὸς τὰ Εὐκαθξς “ράγμα- ἷ 

το τεῦς κελθεῖν, πεποιημδραις κάλλιον ἔοικεν, ἢ ἰὐοφυέσι. τὴ αὖθις γε αἵ «ϑὺ τῳ ΛΔ 

» σία: ἡ «αξόφασις λέγεται αὐεπιτηδόύτως" Ἐμοὶ ἜΝ ὠ ὁ αὐδρες δικαις αἱ ξένος ζω Κηφισοδοτος, ὁ δ 
» Ὅὐπτου πατήρ' χαὶ ὅτε ἐφά γϑεϑω ς ο᾽ ̓ Θηξαι, παρέ ἐχείγῳ κατηγόμίωυ, χα) ἡ ὀγὼ καὶ δος, ̓Αὐη- 

» γαϊος ὁ ὁ βουλό κῶμος. ἡδέως τε χαὶ ἀφορὰ σ!κῶς τὰ κῷ ταῦτα ὑλετίλεταν, Καὶ πολλὰ χαὶ ἀγα- 

» 9, χαὶ ἡ ἰδία. χαὶ ϑημοσίαι παοντες ̓ ἰκο αὐτῷ, εἰρ πίω ἡμετέραν αὐτῶν κα τήλϑθομϑυ. τοῖρα 

δὲ το Ἰσαίῳ πέφρας αι αὐξεερρότερον, χαὶ ὅ κακράν απέχά τῆς Δημοοϑε: “5 καιτασκό, ῆς; Ἷ Ὶ 

Ι Τεινξαρχοῦνζος μου Ἐχὶ Κηφισοδότου Ῥξχοντος, χαὶ λόφου ἀπατ{ελϑέντος κξὸς ζις Ἷ ' 

» οἰκείους,ως ἀξα πεέϊολδυτηκὼς εἴΐζωω ον τῇ γαρ (ϑυχία, δσης μοι τ δακαζα ϑύκης παῤ ᾿Εὐμα ̓  

10 θεῖ; χῴτῳ. τὸ τε τ Λόγου ἀπαιτελθώτος,κο Ὡς ἄρα πεϊελϑυτηκῶς εἰζωυ,ὼ τὸ Οὔσης ἐμοὶ τὸ 

παρακατα ϑήκην, Οὗ αὐ ̓Φαίξω ἔγωγε ἀφελῶς εἰρδαϑαι. “ἐκεήῳ γὸ λεγόνῶμα μάλλον ἀ-. 

ποίητα" Ὅτεγὸἐ ἐτξιηφϑίρχριυ, καὶ ἡ ἀπηκίέλον τοῖς οὐθαδὲ, ὡς ἄρα τέϊελθυτηκῶς εἰζωυ, ἐντε 

χώνμου τϑααζα ϑήκξυ Εὐμαιϑὴς ὅτοςί. Ὁ τὰ λοιπὶ ὃ ὅν “ξϑοιμίων (μέρη, παῤ ᾳ ὡ ὁ αδὺ,ς Ἢ 

ἀφελέζερον αὐ αἱ ἀϑερι λεγόνδμα: παρ ᾧ δὲ »ῥνπορακώτερον. Ὁ» ἑτέρῳ τεαγῶνι παλιν, Ἷ 

ὁ κδὺ Ισα]ος Ἰχίζοπῳ τινὶ σετουταάξας Ἔἰπολογίαν ποὺ 5 ΤΊ ἰδίων ἀδελφῶν χρίνονδρν ῳ; ζι αὐ. Ἷ 
» τῇ χέχονται ΞΡ  Ὰ Ἤβελόμόω͵ μϑὺ,ὦ αἴδρες δίκας αἱ, μὴ λίαν ὕτως ἀγνοηθώντα τϑ: 
» αὐματ' ̓ἔχφν αἱ αἰαφῶς,ὦρτε τοῖς ὀιλοτεξίοις ὑλεξαλάύῳ, καὶ δῖχᾳς ζιαύζᾳ λαγχάνῳν δὶ. ἐ 

Σ τῦγε οὖν ἀδελφῷ ἐδουν ἐμὸν: καὶ κύριον τῆς παΐωας (ὶ ὅσιας, Ὁ μικρᾷς, ΣΝ ἰκάνης;, ὥςτε χα , 

" λφηυργεῖ ὑφ᾽ ἡ, αὐτῶν τ δα δυλείσης (οτος ὑχιμελείοϑαι, τὰν σὴ ἐμ" μὴ Ἐλε)υ- ΗΠ 

» μεῖν" ἵγα, βελτίων τε δοκῇ πᾶσιν “Ὁ σώζων. αὐτίμ, ταὶ πλείω ποιῶν, ,λρυσιμώτερον ὑμῶν 26 γπ 

» πολίπίω πα ρει, ἑαυτον. ἐπεὶ ὃ τίον μδὼ αὐήρηκε, τὸ πέαξακε, αἰα φῶς χαὶ κακῶς δ)- : 

Ὁ λωλεχεν,ως ὍΣΣ αὐ βουλέμμόωυν πις΄ ων σὲ ἑταιθίαις, χαὶ γον τϑασκά, αἷς, Ὡς τἰς 

» ἐμιἀω ἐλήλυϑεν" αἰάγκη, ὡς ξοικε,σομιφοφοὶν μὲ ἐὴ νομίζ ὥν,στι ζιῶτος δεὴν, οἰκεῖος ὠν ὕπο ̓ 

» λογείοϑει ὃ «δὶ ἐὲ ὧν ἐγκέκλονκε, χα ἡὔξω μδρ τῷ οἰ ἀγμιαῦς 2) ϑ:ε ἔξληχεν, ὦ ὡς αὐ δῖχυ δύΞο 

Ῥ γω θα, ποροθυμότοεζᾳ “τὸς ὑμας. ὁ Ὦ ᾿ Λεσίας αἰδρι “ἰσῦὸ Τὴν ἀδελφῶν τῇ τὴς ἑαυ, για ᾿ 

χϑς ὀγκαιλουμδίῳ χακῆς Ἐχβοπῆς, συτίξανψας λόγϑν, τοιέτῳ χέ 764.) τῳ περοιμίῳ' Οὐχ ; 

» χϑρον, ὦ αὐδρες δίκας αἢ, τοῖς Ὀχίζόποις, ὅσαι πρόγιας Δ τίου Ἐχίβοπιαν Ε ἔχουσιν, ' 

» δλλὰ χαὶ 3: σώζοντες τὰ φίλων σίας, συχοφαντοῦνται “ἰσῦ Τν ὀρφανῶν πολλοί! 
» ὅτ καὶ μοὶ γεοῦ τ" βέβυκεν. ἐγὼ γο, ὦ ὦ ἡ αἴδρες δικας αἱ, καταλφφϑλεὶς Ἐχτίδοπος ΧᾺ ἴπαν- δ 

» κραίους χοηοίτων, [Ω "3 [9 αὐχέοίσας ὀρθῶς χαὶ διχαίως πἰκὼ ἐσίαν,Χαὶ ἡ «ὐρα δοὺς τοῖ τοις ἡοῖς δὸ- Ἂ" ἢ 

» χικζοιοῦ «ϑείσι τοὶ ὸ γφήμαζα,ων Ἐλίξοπος κατελείφϑξου, συχοφαντϑμαι γε αἰ! αὑτῶν ἀδε, ἢ 

κως. « πολλῶν οἶμαι δὲιν λόγων, ΤΙ πϑτο κϑὺ ἀφελῶς καὶ ἡδέως εἴρν: εὐθύς πες πεπλαῖ ἕ 

1 σχκένον, δολιοὶ Φυσιχθν ἔπφαινῷ τὸ γὸ, Οὐχ. ἰχθυὸν, ὠ Ὁ αἴδρες δίκας αἱ, τοῖς Ἰχίξόποις δι ὅσαι, Ἀ, 

ζαγμαΐα. 9 αἱ τί ᾿ἴχίξοπζωι ὑχουσιν,ἐδεὶς αἱ εἴποι βητορος ἐΐ),2 Σρλὰ πόυτὸς ἰδιώτου, Ἵ 

» . αἴρ υῖς εἰς ἀγῶνα ἀδιχον Ὁ δ ἰσαίε πεποιηοϑαι ῥ»τορικῶς χαὶ Χαλλ, ιλογησαιοϑ σε: εἰ 

» μνότερον, πόρτες αὐ φήσᾳαν" τὸ ον ̓ Ἐβουλθμόωυ κδριὦ αὐδρες δικας αἱ; «ἡ λίαν ὅτων ̓  

» ἡ πξροήματα ἔχῳ αἰαρῶς», ὥςτε τοῖς δλλοτξώοις Ὀχιβαλά4ι. χοὶ ἔτι κι 

ὁ Δεσίᾳ κδὲ γσρεόντως πόϑυ χαὶ ἀφελῶς ὄρῆοϑαι τὸ τὸ, Ἐγὼ Ἴ ΟΣ κααὶ, οἷν ̓ 

»  παλίφλεν Ἐχτξοπος τ Ἱπανκρ «τοῖς «γφηματων, καὶ ᾿ξ ουχέείσας ὀρθῶς χαὶ διχαίως, ἰδι 

»» ϑσιαν,χαὶ ἡ οἴθαδὰς το τοῖς ἡοῖς δοχι και αϑείσι τὰ γροήματα' “πύτερον ὃ Ῥαγότερον, χοὶ οὐχ ὡς ἐν 

» ἰδιώτης μιοτεϑνκεν' ̓ Αλλ᾽ ἐ τὸ γε οιω πποϑμο ἐμῶν εἰ κύριον τὴς παΐδῳας σίας, αὶ μι: 

» χρώς, δὶ ἱχομῆς, ὥςτε ὦ λφτουργεῖν ὑφ᾽ ἡ, αὐτῶν το “δα δοδείσης, ζουύτης Ὀχιμελείοϑαι. 

ἑνὸς σὲ ἔτι μνηδδσομαι Ἄύοις, ἐξ ὃ κιάλιζα ἡ ΔΙαφορα τὴν ωἰϑδρῶν ἔς-αι καταφανγήῆτε 

αὑπτουτίλται σ ἑχαίτερος ἰδιω τίου αὐδρα, καὶ ἀπσραγμκονα χαὶ γέον, Ὡϑροὶ τἰωὺ ἑαυ «αϑραῖ- 

ρξσίν τε σὴ φύσιν ἀιῤαγκαισμεέγον τ δικαφηείῳ λέγ" ὁ μδὺ Δισίας οὐ τῳ πρὸς Αρχεβιά- 

» δύωυ λό. “γώ, τὸν ὅ9πιὸν τοῦτον Ἐπειδὴ τάχιςα ἔλαχε, μοι (αὐτίω πἰωὼ δίκδω Ἀρχεβιάδης, ὦ ᾿ 

» αὐδρες δίκας αἱ σι οῆλϑον αὐτῷ λέγων, ὅτι νέ γέος ἡ ἀπειρος Κῶ πρραγιώτων, ουϑὲν δεό- 

Δὗνος 

αν Ἐπ ΞΞς 

ΞΕ Θ 

δνῦς 
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μϑιος εἰ εἰφιέναι εἰς δικαφήξμον. ἐγὼ ὀΐω σε αὐξιῶ, μὴ ἄὕρεμια ἡγείαθαι τἰω ἡλικίαν τω ἐμά, “ 

λλς τα λαβόϊα. τὸς ἐμοὺς φίλους χαὶ τὸς σαυτῷ, διηγήσειοϑεα “τὐδὰ τῷ τ χξίδο, οϑεν ΠΑΝ 

ὅνται. τὺ ᾿ δοκῆς ἀληϑη τλέγην ἐχείνοις, Οὐ᾽εἶὲν σοι δεῆσά ποῤαγμάτων,δλὰ λαξῶν, Ἐχὶ τὰ “ 

σαυτῷ. ΝΣ δὲ εἰμί μηδὲν τὐδαλιπεῖν, νον εἰπεῖν ἄπόμτα, ὅν νεώτερος, εἰμ τῷ συμ.- “ 

(ουλάυφ᾽ ἵγα. ἀκούσαντες ἰὸς ὧν οί ἴσμεν,βελάυσω ἅϑα σδεὶ ὧν σὺ ἡ λέγησ᾽ ἐαν πως φανε- “ 

εν" “δλύνται, πότερον ἀδίκως τὴν ἐμδμεέ ἐφίεσοι,ἢ δικαίως τὰ σεάϑῳ Ψ ζτεῖς κομμέσσιαϑει. ᾿ 

ἐμᾷ τἰϑακαλουκϑύν, συ νὰ πώποτ᾽ ἡλέλησε σεευελϑε, σε λόγο) χδὰ ὧν ἐνεκαλεῖτο ποιή - “ 

σαοϑαι, Οὐ δὲ διαγτῶν ἔχιδέναι, ἕ εως ὑμεῖς τὸν γόμμιον τὸν πόδὶ Τὴν" διαιτητῶν εὔςαθε. ὁ δὲ “ 

Ἰσαος ̓ ἐνἀμφισξητήσφχωειον Ὁ αἰ συῦ ὁ ΤῊ δημοτῶν κουτεογηυδίον,οἷς Θχρείον αἰ τοέχειπο "ΖΦ 

᾿Οὐτι χρώνϑρμον εἰραγαγεῖν τῇ ὐρχηῖν Μαλιςα μϑὺ ἐδελόμέω, ὦ αὐδρες δικοί αἰ μων “ τ 

ὑφ ἑνὸς ἀϑιχείαϑαι ΤῊ πολιτῶν εἰ ἰδὲ μὴ, τοιούτων αὐτιδίκων τυχεῖν, πσξὸς δὺς αἢ ςὐϑὲν ἐ εὐ 

Φρ9"τ| ον “Ὰ] φυφερθαϑρος. γιοῦ δὲ μοι πϑύτων “σραγμάτων λυπηρότατον συμβέβνκεν. «- ἐ 

δὲκοῦ (αι ̓  Ἄστοῦ ὁ ΤῊ ϑημοτῶν,οὺς «περᾶν μϑὺ Ὀσοςερφύγζαις “ ἰράδιον, ἀπίρθεοϑαι δὲ ὭΣ ν 

δίως καθ᾽ ὦ ὧν αὐάγκη ̓  στενοισίας χοινας ποιείοϑϑιι. τσοϑος υϑὺ ὃν πολλοις χαλεπὸν αἰπθκιν: “ : 

μέγα γὺ μέρος συμβάλλεται ́πλῆϑος αἰζῖς, ατξός τὸ δόχεῖν ἀληϑὴ λέγην' ὅκκφς ὃ Δ τὸ ᾿ 

πιτάνν τοῖς πράγμασι, πολλῶν μοι ̓ δεςχϑλων συμιπιπήόντων,οὐχ ἡγούμάιυ; ναῶν κεῖ 

δὶ ὑιδι' πειοίοϑαι τυγχόμῳ ΤῊ δικαίων. δέομαι δ δξζυ ὑμιας συτίγω μιζωυ ἔχ, εἰκαὶ νεωπε- “ 

695 ὦν, λέγῳ Ἐχὶ ϑικάφηξῖα τετόλμκηκα 2.6. γ5. τὸς ἀϑδικοῦνίας αὐαιγκαζόμαι τἰδὰ τὶν “ 
ἐμαυτῷ ύπον Οιϑτον τὶ ποιεῖν. πθθθ τη σὺ ὑμὴν ἐξ Φρχηρνῶς αν ἡ διυύωμοι, 3. Ξε 

χυτάτων εἰπειν ᾿ πόθ τῷ ποραγμαῦς. τίς αὐ δΐίυ σέκ. αὐ ̓ ὁμολογήσᾳε, τὸ τὸν [ Διεσίς νέον, ὌΝ 

ἰδιώτέωυ »Χαὶ ἡ ἀπφαγμονα εῤρχέτυπόνζινα (ἢ) ν ἀληλείας, αι φέροντα ἐ ἐκείνης οὐδ ὁτιῶν" 

Τ ἕτερον δὲ »Σἰπόγραφόν ἧμα, ΚΟΗ |πλανλαγονζῳ ὃ οΤί πέπλαςαι ῥητορικῇ τέχνη; καὶ ΣΙ αι ἈΩΞ 

"φς καὶ τὰ γογίκατοι, ποῦ ἐκείιῳ κδὺ, ὧ αὐτοφυές" οἰϑὰϑ τότῳ, Φ κατασκά αφὸν δσοφα νά. 

δ. ὁ μϑὺ γδ,ρχῆκέ κέγθηται, ὅτι γέος τε; καὶ ἄπειρος εἴη ποραγμάτων, καὶ στ εὲν δεόνϑιυος 
-ἰς ϑικαφήσιον εἰςιέναι. χα ὡ νὸ, πϑύυ ἡλικῶφ' Ἔγω δἷὰ συ σε αἰιῶ, μὴ ἄὕρεμα ἡγείοϑαι ΕΝ πὸ 

διλίανα ἰὼ ἐμέω. Χὴ ὸ ὦ λμῷ τῦτο, ὡς φύσιν εἶχε “δυέαϑει τε τὲ ῥηθῆναι λέγφ ὡς δὶ ἀν “ 

της ἡξίων χοινὸς ἐλθεῖν φίλους" χϑὺ 'δόξη ἀληϑὴ λέγῳ ἐχείνοις, (ϑεν΄ “σεδεήσῴ “ραγμά- « 

των »δλλὰ χαὶ λαβὼν: κι τα σαυτῷ. χαὶ τὰ λοιπὰ ον ἡ 4 χϑλφῳ ὁ διεξελθὼν, τελάυ τῶν Ἐχτηί- « 

᾿ μησι" Ἱ αὖτ' ἐμοῦ δ πσξοκοιλουμδύε, δϑ᾿εἰπτώποτε ἠθέλησε σεενελθε. ὃ δεΙσοῖος, τουτὶ υϑὺ « 

' 5 μέροε, Φ ̓ «ἰθὰ τίω ἐ ἐμαυτα γνώμων ἀιϑαγκρίαϑαι λέγ οὐ δικασηφίῳ, νέον δ᾽τα, χὶ τε- 

ἷ άτ πῷ «σρτοιμίς τίθησιν. Ξῤχεται ἈὩστο διανοίας, φαύλης μα ἡ Δία, συϑὲ ἰδιωτικῆς" [᾿ 13 

ιαρώτερον Ἐ2) ασϑϑς ζριότους απερϑεοϑαι, κ᾽ ὧν αἰάγκη τ τιμιωζατων χοινωνεῖν' ἔπείζᾳ, 
᾿πολύεται τί Τῦν᾽ μελλόντων αὐτὸνλυπεῖῦ,Ὁ δὴ πολλᾶς ὀνζᾷς τὸς δημοζς τσδὸς αὐτὸν ἀδε- 

εἶν. σεευτίϑησί τε τὰ ὁ ὀνόμαιται ἀφαύλως μὰ Δία, ἐσ) ὡς αὐ ἰδιωτης" Αἰδιχούμαι "ὃ αἰπὺ « 

ὙἩΓδημοτῶν, φησίν οὗς αἰξωορᾷν κὖὺ ἀβαδιον ποφεροῦνζας᾽ ἀπίρϑεοϑαι σ' ́αἢ ἡδέως, αἶ) « 

Ὗ αὐαΐγκη χὰ στευοισίας ᾿ χϑινας  ποιείαϑαι. ἡ ̓)ὸ αηδὴς  ἀπερθεια καὶ αἱ αἱ χοιγαὶ σεενοισίαι, τε- « 

μικώτερον συΐκεινται μιαϊλλον ἀφελέςερον. χαὶ ἔτί Φ Πολλῶν μοι δερόλων συμπιτηόντων, « Ἶ 

"χ' ἡγοῦμαι δὲν κατοκγῆστιι δὶ ὑμδι πειράοθαι τυϊγανᾷν “δῶ ́ διχαίων ἥκιςα ς ἰδιωπης αὖ « ᾿ 

τως, Οὐχ ἡγοῦμαι δεῖν καΐρκνησαι, συνε Ὁ δι ὑμδμ' πειράεϑαι πυϊγα; 4ν τον διχαίων" 

ΙλᾺ ἐχείγως πως μῶλλον, Τοσούτων γέ μοι συμπιτό]όντων διρόλων, ἐφ᾽ ὑμας ς ζιώαϊκα σμκαι “ 

χζαφυγεῖν ἵνα τῆν διχαίων τὸ βυδι δὶ ὑμδ. οἴκαι νϑὺ ὀξζω ἡ ον πότων Οὔκ ἄδηλον ἐῃ πἰωὼ « 

αὐδρῶν ρεφοραι. ἐμ δλλὰ καὶ Χὴ ἐν ΤΊ μή οντων λέγεοϑαι μάλλον ν, καταφανὴς, σὴ, 

άλιςα οκ τ Ὑ Ὀἰποδεικϊικῶν αὶ χὺ παληϊικῶν λόγων οὖν οἷς ὁ υϑὺ Λεσίας, «ἁπλούςερος τίς ὅς, 

χ τίω σεούϑεσιν Τρ ὁ ὀνο (φίτων,ὼ ὃ χτὶ τί κοινότητα τιν χηματων ὅτοςὶ δυποικελώτερος. 

»λὰ γὸ αἹ γὰις, ἰδὼν, ἀὗροι παῤ αυτε, ὡς εἰ πότῳ" Πύλον γον πιφ' 4 εκ τὰ εἰρηυϑμα, “ξὸς ὩΣ 

ὧν; σέ οἰχ μ᾽ εδρτύρων οἷ 6661 “δὲ. πολιν τὸς εὔρτυρας: ;Οέκ οἰκ ΤῊ (ασανων; εἰκός « 

πολιν δὲ γέ ἀπιςείοϑαι τὰς λθγϑυς τὸς τότων; Οὔκ οἰκ τῷ σ φάυγῳν τὸς ἐλέϊχους; αὐαγκη « 

. “ 
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» μεχγδίλη. φαὕνοχκαι ποίγεωυ ἐγὼ διώκων ζαὗτα, χαὶ τὰ “δράγματα εἰς βασαίνοις ἄγων" οὐζς 5, 
» Ἐχὶ ϑ[ᾳβολας χαὶ λόχοις κα ιξαάς" δαῷ» ἂὖ τις “πἈεονεκίειν βουλόμϑυος ἐποίησεν. ἐχοζῶ 3 ἷ 
. αὐτὸν, εἰοξ» τι δίχαιον φρονεῖ, χαὶ μὴ πο δαιχούσεαϑαι (ς ὑμέϊέραις γνώμας ὥντει, μὴ κα 

» Δία (τα ποιεῖν, δλλ δχὶ τὸν λογισχεὸν μέϊὰ αἰϑοπτύρων ἐλϑειν, χαὶ ὀϊξεταζήν ἕκαςα οὐ 

» τῷ λόγω τατον τὸν ὅϑπον παρ ἐμοῦ πτιουθεινουϑυον᾽ Εἰςφοροὶς λογίζῃ κσῶ9ς τῦσεις; χαὶ πὸ- 

4. » σον φοργύφιον΄ εἰρενηνεγ υϑύης, τὶ πῦσον χαὶ τῦσον, κτ' πόσα ψιφίσματα ζχυτί. υᾷᾷς εἰληή.. 
» φασί ζμες, οἷ χαὶ ζιῦτα εἷδοτυοόμϑρυοι. σκέψαοϑαι τὰ ψηφίσμαζᾳ, τὸ πλῆθος ΤῸ, εἰςφορῶν, 

» πὰ εἰςεγηνέγμϑμα, τὸς λα(όγζας᾽ χαὶ εἰ ϑὺ 47 τε τω λόγω πις΄ ἀύ4ν" εἰ δ᾽ μὴ, νωῶ τοἱδά- 
» δεαδε μδ τυξοιθ, εἴ΄ τι ψεῦδος ζῶ ὧν ἐλογισα μείων αὐτῆς. ζαπὶ μϑὺ ὩΔΙᾳλελυμϑύα, χαὶ ἐδ! 

ἐπερωτήσεως" οἷς ὁ Λισίας υϑυύκιςα κέηται" Δυμοαϑένης 5, ὃ δὰ πότου Ως; ἀφορμιας Ιο 

» λαξωὼν,αφειδέςερον. δ; Οὐκ δξχυ σοὶ μιοϑοφορον λέγ φήσεις. καὶ τὐδαγοῆμα γε τίω αὐ- 

» αἰοὸ στεύταξιν ὡπόώτων,ὦ Αϑυναϊοι" ἵνα, τὸν χοινῶν τὸ μέρος λαμβαϑων ἕκαςος, ὅτου δεοιζ ἡ ̓ 
» πόλις, το παρέχη. ἔξεςην ἄγαν ἡσυχίαν, οἴκοι μϑύφν. βέλζωον, εἰ Κ΄ δὶ ἔνδ'4αν αὐαίγκη τὶ ποιεῖν 

» οὐα,φῦν ἀπηλλώγμδώος, συμβα νάν πὶ τοιϑτον, οἷα, χαὶ τὰ γευῦ φραϊζιώτης αὐτὸς αἰσιαῤχων 

Ὃ πἰπὸ ΤῊ αὐτῶν αὕτων λημμάτων, ὡς ἔς! δίχαγον αἷρ τῆς παποίδὸς. ἐς] τὶς ἔξω πῆς 

ΤΩ ἡλιχίας ἡμδμ, ὅσαι οὗτος ἀτάκΊως γεῶν λαμβαύων,οὐκ ὠφελεῖ, (τα ο ἴση ταξ4 φἴϑᾳ- 

» λαμξαϊων,πὸώτ' ἐφορῶν χαὶ διοικῶν, ἃ γροὺ “σράπεοϑαι. ὅλως Ἀ, ὅτε ἀφελὼν, ὅτε “ῦθ99- 

» θεὶς, σελιζωύ τι μικρῷ τίω ὠταξίαν αὐελὼν,εἰς ταξιν γ,γγα ϑν πίω πόλιν πίω αὐτου, τῷ λαίεῖν, 
.» τῷ φρο άζεοϑαι.τῷ δϑικαζᾷν,τῷ ποιεῖν ποθ᾽ ὁ τί καθ᾽ ἡλικίαν ἕκαςος ἔχοι, χαὶ ὅτου χαιοὸς Εἰ, ῖ 

χαξιν ποιήσας. ἐχεῖγα, δὲ χτὶ συφροφξιὼ χαὶ τὺ ϑακεχωδιουάυμϑύα, τω" τε (ξαγέως χαὶ ἀγ- 2: 

κύλως χαὶ οκ “οὐ δαδόζε στο τίϑεοϑαι»Χαὶ ὅχ, ἅπασιν σοὶ εἶχ, πσξοχείρε γνωραζομϑυα; Καὶ 
ἐν» ὅτος "ὃ ὁπόμτων αὐ. ϑοφττων «Εἰλιωταΐος, παρεχόνϑυος αὐτῶν μζδπυρας δουγαι ὧν εἰγαντίον 

ἋΣ ἡμῶν ὡαἰποδοῦναι φησὶν, ὡς ἐχείνοις πις΄ ἀν τσ ος ποιεῖ τοι μάλλον,ως Ἔσοδεδωχασιν ἡμῖν," ὡς 

» Οὐκ ἀπειλήφαι μϑιυ.χα! τοὶ πᾶσι φαγερϑν,ως ἔοικε, τὸν πότου πατέρφι Ἑσποςεροῦν ὀγτα ἐπίτι- 
Ὁ μον" ὅ11 ἡμῖν ἐχόντες Οξκ αὐ ἀπέδοσαν εἰρσασραξαοϑαι ὅτως ἔχοντες, ἔκ αὖ ἐδγουήϑημϑυ. 

» χαὶ "ὃ πϑτο ὅ61 τὸ οδῆμθι, ᾧ πολλάχις Δημοοϑένης κέ ρητα "ἢ Εἴη’ οἴξοῦε, εἰ οἱ νϑὺ αὐτὸν σεσὲν ὦ 

. » ἠδγουύϑθησων ποιῆσοι χαικϑν αὐτοὶ ἢ μὴ παϑεῖν ἐφυλαξαντ' αὐ ἴσως, τὸς υδὺ ἐξαπαϊᾶν αἱρεῖ- 

» θαι μᾶλλον ἢπαξολέοονζᾳ βιώξεοϑαι, ὑμῶν 5. οκ πσδοῤρβήσεως πολειιῆσοι!: καὶ ἔτι “Ξε τὰ τοι- 

τ Ὁ αὐτα" Ωἶι γὸ ἃ μϑὺ αρχον ἔξω “ἣν ἰποϊ,μηδάντων καταλφτοργηκότα, δοινάζονϑίῳ σῇ 

» σχοίεὶς αὐ ἔδωχεν ἐπ᾿ ἀύθις ετὶ πλέον στ εἰξν.δἰποδεδωχότι ΩΣ μιοϑώσεις ἔχφν ἐμοὶ “σξ92ῆχον. 3) 

αὐαμιφιςξητήτως ὅτοι τηλικαύτίων δίκξων λαιχόντες, χαὶ σφέτεροι «ὑτῶν ε1) φάσκονπες, 

ἐκωλυσαν μϑὸ ἐΐξ αὐτῶν ποιήσοιοϑιι τι ὀχισκάυξώ, χαὶ τί δεῖ τὰ πλείω πἰρατίέντα, Ϊ 

μεηκύνᾳν; πολλὰ “ὃ αὐ τις ἀὕροι ὙΠ Ίσοώς κτ' τω σερύϑεσιν χαὶ κτ' πὸς ορηματισμὰς ὀξηλ- 

δαγμϑύα μδὺ τῆς Λεσία λέξεως, ἐοικότα ὃ τῇ Δημοεϑένους δεινότηΐι. εἰρηκὼς 5, χαὶ πἰξς 

εαλμαῦι. ὙἾΓ πραγμώτων, ὅτι διάνότερθς 65:1) οἰκονομιῆσοι Λεσί, καὶ ὅλοὺς τὸς λόγϑυς, χαὶ τὰ μέρη ὦ 

Τρ αὐτῶν. χαῚ συσὲν ἔξω ποιῶν Ὁ τεχνησοὗ μτ τα πολλῆ ὁ Δυημοοϑένης ἐγε σοΐο,  ώλομαι καὶ | ἱ 

ραδείγμιαίᾳ. ζᾷς; “ἰπὺρ πότων τύϑασέαϑαι πίςο. ἔς αἱ ὃ κεφαλωμώδης τε χαὶ ὡς τσοὸς αἸεγγωχόζεις τὸν. 

λόγϑν αὐδρα᾽ Ρ̓ "ὃ οὐγεχώρά «οἷ δαδείγμαζα πόύτων τιθέναι. αὐτίκα. διηγήσᾳς, πῦτε μϑὺ, 

εἰπσφοκατασκά. ἀςους χαὶ σετευτόμους, οὶ ΘΟ  σὲν πσοοχαΐζολα,ν βανούσαις ΔΜ Ἔἰποδειι κῶν, | ἢ 
-Ψ τῇ τσοϑοηχούσῃ τίϑησι χώρα.» ϑοίαβ ἐφ᾽ ᾧ ασϑὸς Μέδοντα ποιεῖ λόγῳ 5 Χϑὶ οὐ τω πρὸς 

ἹΑγνόθεον, χαὶ οὐ τῇ κασϑϑς τσ δημοζᾷς ἀμφιςξυτήσᾳ τόϑὲ τῷ χωρίδ, καὶ εἰν ϑιλοις συγχνοῖφ᾽ πότος 
τε ἢ), μερίσας αὖθις τὰ κεφάλαια, καὶ παρ ἕκαςον αὑτῶν ζαὶ πίςᾳς “«ἰρατϑεὶς, ἐχμμηκώ- 

νει 7ε κάλλον,χαὶ ὀκβαινά Ὁ τῆς διηγήσεως οδκαντω συμφέροι ὠμϑιυος. της ἔς 

ἰδέας, ἡ τε ασξϑς Ερχίθνα ΑἷΡ τῆς ἐπύης Ἔστολογία" χαὶ ἡ τσο8ς Εὐχλείδωυ ἰμφιςβητήσις, Η͂ 
ΠΩ τὴς αὖ χωρία λύσε ᾿ Ἔ “ἷὩῦρ Εὐφιλήτου “σθὸς τὸν Ἐρχιέων δήμονε φεσις. οΨ ὙΣΡ ' 

δὴ τοῖς λθχ9ι5 πότων κακροτέρας ζθΣ διηγήσάς ὥσας, οὐχ ἅμα τίϑνσιν ὅλας, δνλὰ κτ' μέρη 

μ Διαιλαμβανων,ἐφ᾽ ἐκαίφτῳ χεφαλαίῳ τς τε μἴδτυξοις ἐπάγεται, ὃ ἀς ὀηνας παρέχεται τ. 
πιφεις. 

͵ ι 



᾿ ΠΣ ΑΤΊΘΟΣ: 1 0 Ὸ 

πίφεις. δεδοικὼς »ὃ ἐᾷ ὅσαι Ὑ δζευ ἐμοὶ δοκεῖ, μὴ δεςπαραχολούϑητος ἡλῤνταρ φής Ὁ πλῦδος ἕ 
κεφαλαίων, ὁ Ζόρρε' χαὶ πολλάκις τ ἡ τε πίςς εἰς ἕν χρείον ἅπασαι ϑα υξο πολλαὶ χὴ 

ΓΣ πολλῶν ὅσοι “αξαγμάτων. 7) ἡ σεευταρᾳξωσι τίκῦ σαφίιύφαν" ποι δῤτοι λῷ ̓ς διη- 

γίσεις οἷς ὅτων φκονομεημῦμας, Οὐκ ἐτὶ (τ ασξϑυγρυδμας Ὄσιοδείζάς πολλοῖς βε βαιῦται 16 

λόλϑίς, ἐσ ἔς!ν ὅμοιος τοῖς νέοις τεχνο γφαφοις, δρλά ὧς τιν αντιδίκων πίςεις Δρα!ρει ν οἷς- 

ταὶ δεῖν. αὖτε δι απερκατασκά εξ, ταὶ ἔων Ὡς ) ΕΥΜ' διηγήσεων γραγμαζα, κὴ “σξϑλοιμ- 

βαᾳ τὰ μέλλονζᾳι, πιφοτέροὰ αὐζας ἢ κατ᾿ ἀλλὸ ὅι γφησισ τέρας ποιησᾷ οἰὐκῶνος, ὦ ὡς οΨ 

πῇ ἢ λυσ τῇ κσϑ3ς Αειφογείτονα χοὶ Αρχιπαον 4 οίσκεται πεποιηκώς, ς-Ψ ἥ χλυρϑ τίς αἰμ.- 

φι"θητοῦν, ἀδελφὸς ὦ ῶν τϑ τελάυτήσανῶς, ΄ασθ9: καλεῖται τὸν ἔχονται ταφανὴ λφίματα εἰς 

τέμφαν; καταςασιν" ὃ 5 τὸ κλῦβε χξῳ τῶν, τδαγεάφεται πἰοῦ κλῆσιν, δεδόοϑαι λέγων ὁ ΕΞ 

᾿αὐταϊτὰ ἃ γρημοιζα, μὰ 29 ϑῦχας. δυῆης "3 τῆς ἀμιφιςβητήσεως “τ κρχ σης, τῆς δ, 

πῦξς τῷ γεγθνέναι Ως Ὁ. αϑηκας, ἢ, μή" τῆς 5, ΤᾺ Ὡ αὐνκῶν ἀμφιςξηζου δύων ἤδη, τίγα. 

δὲ! τάκλήρεκρατεῖν' οῦτον ὡστοδὸς τὸ τὸν σον ̓τῆμνοιον λόγον, “Ωῶτα ὩὩἰσοδείξας Θ᾽ 

( εὀξος,ως Ἑ δὲ! τὸν Ἐλέδιχονχρατείοϑαι κλῆρον πσϑ5 δίκης. ὅτως Ἐχὶ τίω διήγησιν ἐβχέται, δὲ 

ἧς Σποδείκγυσιν, ὅτε γελυηκῦμας αἰ ποὺ τῷ τετελϑυπηχοῶς (ας ϑ(9.:ϑήχας. χὺ ὃ σα σὲ Τὐτίῳ : 

«ἴω διήγησιν αὑπλῶς πῶς συφρένψας  ἀκατασκέ φως τίϑησιν, δλια, ἢ ζιτίω μακροτε- ὶ ᾿ 
ἐλ ὅσαν,Σἰπτοΐο μα) ς τισὶ φῦ καθ᾽ ἔκαςον εἶδος αϑότυξας ααβιξάζεται,κὶ κἡ “στ 9.- 

κλήσεις αὐαγενωσκᾷ, καὶ σεουϑδήχας παρέχεται, τεκμαηείοις περὶ σημείοις χὺ τοῖς οὐκ, τὰ εἰσ- 

τῶν ἐλέχοις ἃ ἅπασι γοὔται. πολλας δ αὐ ἔχοιμι ὺ ὀηγας πὐδαοέοϑαι διηγήσεις, “σϑϑς Ω 

; συμιφέφον φκονοικη ϑδμας αἰ ποο τῷ ρήτορος, ᾿αζασκά αἷς Α πο δασκάσαῖς, Ἰοω 

χρείων δλλαν οἴ κανρα ἐπ μεν τ χεφαάλα;α αἰεφράφθαμτῳ μὴ κι 

λξλοοτὰ “ΘΕ λὴο “θει ἰῷ εἰρδοϑαι, τῳ ὡς μὴ πϑύτα μηδαμῶς φύσιν εἶχε εν 

ὡς αὖ ἰδιώτης αἷς εἴποι, λέγεοϑαι μὴ μετθίως μυείοις ὀνοις τοιϑτοις ὃ τρίς. δλλ᾽ ὅτε ᾿ 

χϑϑνον ἱχθ μὸν ἔχω αἷθὰ πασῶν λέγην,ο κα δυγγώρϑυος ἀὐλυρέ ἐφ᾽ ἐκαίφης πίω τέχιξω, ὡς θυλα: 

μῶω ὁδ' κ᾽ ὁ πτὺς πὸ: Ἐλαζαδίος τὰ πράγμα λθοος, ο᾽ τῷ πλήν τ βαϑδει- 

μάτων τὸ πιςὸν ἔχφιδον έρχεῖ. τοῖς τοιότοις χϑὴ ἢ βεοιγεῖα δήλωσις. ἐ ἐρῶ 5 χεφαλωμωδῶς. 

«ξὲ ὥυτης ἰδεας δὼ ἐγὼ δίξαν ἔγω, αὐ τίνι ϑι[αφέρῳ οἴοιαι τὸν Ἰσαῖον σῷ ΔΛισίς. τϑλυ- 17 

εἰν υδϑὺ αν ἴις αὐαγε ὥσκων (ας δινγὴσφς,συὐοὲν αὐ “σπσολαίβη λέγεσθαι κτ' τέχρξε ἢ ἢ πονη- β 

δι δὶ ὡς ὺ Φύσις Γὰ ᾿ἀληῦφα, φέρᾳ αὐ αϑτο ἀγνοῶν, ὅτι “Ὁ τέλϑης Ω μμιμιήσειοϑαι πἰὼ 

»Φύσιν αὐτῆς μέγιςον ἔρχϑν ζῶ. ὅχὶ ὃ σαι διηγηατων, τθναντίον α᾽ ᾿ παϑεῦ γ, μι δὲν αἰ σασο-- 

λαβεῖν ἀὐςφυῶς ὁώδ ραγματόύτως. λέγεαϑει, με εἴ" ἼΣ ὡς ἔτυγε “λυ δῶν α εἴ») 
κα καζασκάυης 5 πϑυτα,ὼ μεμηχόμά κῦνα πσϑος ἀπαπίω," ̓ ΘΗΝ Ὴν πινὰ κακχϑυργία,. ἢ τῳ 

αϑρ, αὐ καταψάυδὴ λέχϑννι πις΄ ἀ σῴεν αὖ (8 ἡ μκηδὶ, ̓ αγ ἀληθδῃ,χωει ἐς ἰσσοψίας. χυσϑ9ς- 

' ἐξῳν. οὐ ὃ τοῖς δχιδεικίικοις διλνγαύῆῳν αὖ δύξέον ᾿σοῆος Δεσία, τω τε μῆκατ' οὐρύμοη- ᾽ 

ΤΠ λό, δλὰ κατ᾽ Ὀλεχείρημα: χαὴ τοῦ μὴ βεαχέως,δλλὰ διεξοδικῶς "μηδὲ ἁπλῶς, 

δλλ ἀκριξ ζῶς" αὐτῷ πε μάλλον, χαὶ ἀρ στεξα ποιεῖν τὰ τοξάγματα, καὶ τὰ παῖ» ποιεῖν 

πἡμικωτερον. οὖν “ὃ δὴ σύζις ὁ Ἴχ πον ὅ61 Φανερὺς τῇ 7 Δυημιοοϑένοις πέχρη ς ἀφορμαῖς 

δεδωκὼς, δλλ᾽ Ὁ τί Λεσίᾳ διώκων ἀσφαλέαν,ως ἔκ τε ὀλὼν Ω πκῳ μκῶλλον ὃ ἐν 

πούτων Ἵ ΕΣ τ αὐτο Ῥεεθ᾽ τεκμιήξᾳοϑαι. εἰ δ ἔτι δὲ! χαὶ «ὐἰραδείγμασι τ γεῖονν 

"μή τίς αϑαπόδεικτα δὸξ Ζ) λέγῳ ἡ ἡμας, ποιήσω χαὶ πϑτο, τσ ἐρχίεισαι δυο τ τὸν ΤΩ Εὐφι- 

᾿ληήτῳ λόγον, οὐ ᾧ ὧτ'- Ἐρχεέων δῆμον εἰς τὸ διχαφήδιον προκαλεῖται τίς α' ἢ Ξἰσοψηφιοδύντων, ὦ ωξ 

᾿ἄδικως “Ὁ πολιτείας αἀπελαυνόρϑωος. ἐγράφη γὸ. δὴ τίς “τοῦ ἢ ̓ Αϑέυαίων νόμος, ὀξέτασιν ἐι 

͵ γέ: πολιτῶν χτ δημες᾽ τὸν ὃ ᾿Θἰποψηφιαϑέντα αἰ σοὺ δημοτῶν, τῆς πολιτείας μὴ με- Ἶ 

πεχήν' τοῖς ὃ δον: πἰποψηφι αϑεῖσιν, ἔφεσιν εἰς ὦ δικα φήξιον τῷ, πξοχαλεσει δύοις πὸς Ἢ 

᾿ ϑημόζᾳς" τὰ ἐαν ς  δυύτερον ὀξελεγοδῶσι, πεπαοϑαι αὐτός, χαὴ τὰ χρματα ἐῃ) δη-ς 

᾿ μύσια. κν τϑτον τὸν νόμον ο Εὐφίλητος ΤΩ οὐ ξοχος τὸς Ἐρχεέας,ῶς ἀδίκως κατα ψη- 

᾿ Φισακῦυες ἐυτοῖ Τ᾿ ἀγῶνα τοὸνδὲ ϑχκτί)κ.). πσδϑείρη, 1) γμϑὺ δὴ τὰ Σ ποραγμαΐᾳ ζῶτ' ἀκριβῶς, 

ἢ Ὀιουγῇιὶ Ηαἰςατηαῖοι Τ᾿ ομγας αἴτει. κ 
! 

᾿ 



1Ο ΔΙΘΟΝΉΣ. Ὁ ΔἸ ΚΑΥΡ ΑΥΣ Ε ὩΣ Σ 

χαὶ πεπίςτυτα! ΟΥ̓ δυ μδοτύρων. οἷς δὲ βεξα!ας βούλε) ποιΐσοι Ωὲ μξδπυείας, τασὺ δε {γ᾽ 

τι ὡς μϑὺ ἐγὼ δόξης ἔχω, πλύτ' ἀκριβῶς ὠϊξειργασμένα: χρινέτω ἢ. ὁ (ουλόνϑυος, εἰ ταὶ τσοοφή- 

» χογτὰ ἔγνωχᾳ -ῆξϑὶ αὐτῶν Οτι μϑὺ ποίνειυ, ὦ αἴδρες δικας αἱ, ἀδελφὸς ἡμῶν δεν ἕτοςι ὁ Εὐ- 

» φίλης, Ὁ μόνον ἡ υδμ,, δρνιὰ χαὶ τυ συϊενῶν ὡπόύτων ἀκηκϑατε εἰοτυρφιωτων. σκέψα .3ε 

» 3. χϑξόστον τὸν παυτέροι ἡ δ), τίνος εἵνεκεν αὖ ψ 4 δοιζο, καὶ τῦτον μὴ οντα αὐτε ον εἰς ποιοῖτο. ὦ 

» πϑρᾷς Ὑ ἀὑρήσετε τὸς τὰ ζιαῦτα πρα πος Οὔκ ὄντῶν αὖθις γνησίων παίδων, ἢ ἢ 

Δ πενίαν αἰαιγκοιζουδύους, ξξγους δ. ϑοφποις εἰρποιειοϑαα ὑπτως ὠφελῶνται τί ἀα αὐ ἰ 

» τῶν δὶ αὐτους Αϑαυαίων γεγονότων. πῳ  τοίνω πατοὶ πότων σϑυξτερον αὑσαρχή. γνήσιοι, 

αδὺγὸ αὐτῷ! ἡμεῖς δύο ἡεῖς ἐσχκέν. ὥστε σῴα ὁ γε δὶ ἐρημίαν σϑτον εἰρποιοίτο. ὡρλὰ μδὼ 

» σε ζοφης τε) ὁ ἀὐποείας τ αὐϑὰ πϑτου δεόμδυος. Ε ἔπι γὸ αὐτῷ ἱκόυὸς καὺ χρεὶς τόζυ ματι 

» αδρτύρηται ὑμῖν. ἰαθτον Οκ παίϑων ζέφων καὶ ν ἀσκῶν χρὴ εἰς φράτορας εἰραΐγων. χαὶ (τα « τ 

» μιιχᾳ α' ᾧ δουπλυή ματα ὅεΊν. ὥςτε τὸν τε πατέρᾳ ἡμδῖν σῴκ. εἰκὸς δφίν,ὦ λὐδρες δικας αὖ, μη. 

» δὲν ὠφελούθρον, τως ἀδίκω τπξαγμαῖι Ἐλυχάρῆσαι. δλλὰ μιζω ἐσὶ ἐμέ γε ϑκὶς λύϑους 

"πων ὅτως τελέως δὼ ἄφρονα “ὑπολάβοι, ὥστε πότῳ δρτυρεῖγ τὼ ψ4,) 5, ὉΠΡΗ͂Σ τὰ παφῴα. 

 πλήδγων “Δξανείαφμοι. Ὁ δ γὸ ὁ ὡν αἀμφιρβητῆσαι μοι ἐξεσία ὑλροιτ᾽ δ ὕςερον, ὡς οἷο 

»ἔςῃν ἀδελφὸς «τὸς ἐμοί, θεὶς "ὃ δὼ ὑμδμτίω Φωνξω λύάρριτ᾽ δὼ ἀκούων, “μεῦ «δ, “ἰσοῦ- 

» διχον ἐμαυτὸν καϑιφὰς, μδρτυρῶ ὦ ως ἔς!ν ἀδελφὸς ἡμέτερος᾽ ὕςξερον 3 ̓ Φαμοίμιζωυ πὕτοις δύτι- 

φ λέγων. Ὁ μόνον τοίγεωυ ἡμαφ,ὦ ὁ ὀυστρες δίκαις αἱ, εἰκὸς 651 τάληϑῆ μεκδρτυρηκέναρδολὰ ὶ ᾿ τὸς 

» ὀλλθς συγίενεῖσ. « οὐθομήτε “ὃ ποεῶτον δι, ὗτι οἱ ζς ἀδελφα: ημ ὠδ ε ἔχοντες, οὐν δὼ ποτε 

» ἐμθρτύφουν πἶϑὰὶ πότου τὰ ὁ ψά.δγ. κυνζευὰ γ)δὴ ἡ πότου μήτηρ ἐγολύεῦ τοῖς ἡμετέραις ἀδελ 

» φαῖς. εἰώλεισι δὲ πως ὡς ἴω τὸ ὁ πολὺ, Δ ξ αι Φέρεοϑαι δλλήλαις αἱ αἵ τε μενδιοὴ χαὶ οἱ αξόν-. 

ἤρεγοὶς ὧςτε εἰ ὅτος ἐξ ἀδου τινὸς αἰδρὺς ὦ ὑπ λει, χαὶ Οἕκ ἐκ, τή μετέρου παΐος, Οήκ οὔ. 

" πότε) ὦ ὁ λύδρες δεχοις αἱ «τὰς ἑαυτῶν νδθδρας ο ̓άδελφαὶ αδρτυρεῖν εἰς εἰαισαν ὼ ἐπέῤοψαν. καὶ “ 

19 "μά οὐκ α αὐ ο ὁ λεῖος προ μυϑὸς ἡ ἡμῖν ὠνγ, πότῳ Ὁ. συν πξησήκων δητπες, τὴ ἢ πότου μμηπεὶ 

Ξ: ελησεν αὐ,ὦ λαὐδρες ἄικαις ὡς δοτυρῆσαι ψ4.25 εδοτυοίων, ἀὸ ἡμῖν Ὀνγίνε) βλδαξη αὐϑε-, 
» Φανηρ, εἰν ζώο ογζο, τῦτον εἰςποιξϑυ ἀδελφὸν ἡ μὴν ὐις. ἔτι ζίγιω, ὦ ὡ αἰδρες δυκρις αὶ, 

» ζσδ9ς πὅτοις α᾽ τίς ἡιδμκαζαγνοίη ψά δ δρτυείαν Δηκαφαζου τουτὶ οχαὶ Ἡλγνμο σφ δ, 

'» ἸΝικοφράτου"ς οἱ φερτο »ϑὺ συϊσὲν αἰοφὖν σο:ποτε φανήσονται Ἐλετιδοζ σαντες, τασὶ οοἰ-᾿ 

»» χεῖοι ὁγτες ἡμνἡ ὃ εἰδύτες ἡμμας,ὕπουτα μιομδῃτυρήκαισιν Ἐὐφιλήτῳ τούτῳ πἰὼ ἀστῷ ̓ συΐέ- 

» νφαν ἕχοιςος. ὥστε ἡδέως χϑιὼ ΤῊΜ' αὐτιδικούντων ἡ ἡμῶν “Ὁ σεμγοτατου πυϑοίμιζωυ, εἰ ἰϑιλοϑαν 7 π6η} 15 

» εν ἐλέει ὑχεδεῖξαι αὐτὸν ̓ Αϑώσαῖον," οκ Ουτων ὧν χα ἡ ἡμεῖς ἐς Εὐφίληζο, Ὀλεδείκγυμδυ. ἐγὼ 

μϑὺ γὸ σξκ οἴμαι ἀλλο » ὦ αὐ αὐτὸν, ἢ ὅτι ἡ μἥτηρ ̓ αὐτὴ πε ὅθι, καὶ ὁ ο πατήρ' χαὶ ὡς (ὐτ ἀλη- 

» "κ᾿ λέγη, παρέχοιτ᾽ αν) ἡ τα τὸς συτζενεῖς ἔρτυρας. εἶ εἶτα, ὦ ὁ οὔδρες δια αὶ εἰ κὸν ὅτοι ἔχις 

» δοι δυον,ἠξίεν ζοῖς αὐτῶν οἰκείοις ὑμιας πιφ- 4 4ν αδιοτυροῦσι μάλλον ἢ τοῖς χρυτηγόξοις. μευ, 

» ὃ ἡδύ πόρτα ῳῦζᾳ παρεχοιδύων, αἸξιώσωσιν ὁ ὑμας τοῖς αὐτῶν πείλεοϑαι λέγοις μιᾶλον, ἢ 
» πω πατεὶ τω Εὐφιλήτου, καὶ ἐ ἐμοὶ, καὶ ) τω ἀδελφῷ, καὶ τοῖς Φραίτορσι, χαὶ πασῃ πῇ ἡμετέρα, 

᾿ συηενεία. τὲ μιά ὅτοι αϑὺ, σοῖο σΣοϊνὶ κινδέου 4 οντες ἰδίας ε ᾿θρας ἕνεκα, ποιῶσιν ἡμεῖς ὃ» 

» πορζᾷς ΕΟ οἷ ἡμας αὐτῶς χαϑιςαντες »αδρτυρᾶνϑι' χαὴ σὸς ταῖς εὗρ τυείαμ, ὦ αὖ. ἀν" 

» δες ϑικαᾳαἰ γεσοῶτον μδρ ἡ ἡ τὸ ὅ Εὐφιληΐυ μήτηρ, ἣν ἅὅτοι ὁμιολο σιν αὖτ’ ἢ εἰ) εδρκονὸ ὀμόσαι 

» ἔχῚ τῷ ὅ δια τητῷ  ἐβελεζ ἔχι Δελφινίῳ, ἢ μά Ουτονὶ Εὐφίλητον τῇ ἀξ ξ αὑτῆς ̓  Ἢ ἡμετέρα 4 

» παΐος. αι [τοι τίνα «απεϑοῦκε μάλλον αὑτῆς ἐχείνης τϑῶ εἰδέναι: ἐπεΐζῳ,ὼ ὦ αἰδρες δίκας αὶ, ὃ 

» πατὴρ ὁ ἡμέτερος, ὃν εἰκὸς ὅβι μ᾽ τἰωὼ τοόζου μητέρα αἰ ἄδαςον αὐτο ν΄ τὸ 'σκάν, δζς χα χα! τότε 

» Χ) γευὶ βέλεται ὁ ὀμόσοι “ἡμῖν Εὐφίληΐζον τον εἰ υἱὸν ἐΠ εἰντῳ ἐξ αὐτῆς τὸ γαμετῆς γευαῦῶι 

» ασϑῆς τοῖοι ζιμω,ὦ αἰδρες ϑικας αὐ ἐγώ ἐτύϊγοιον «δὺ Ῥιοχαιδεκαετῆς ὦ ὠν, ὡς τῶρ νὰ τεῦ- 
» ὧν εἶ; εἶπον ὅτε ὅτου ἐλεῶ. ἐτοιμμος δὲ εἰκκὶ ὀμόσοι ὑμῶν, Εὐφίληζον Ουτονὶ ἀδελφὸν δὴ ἐμαυτῷ 

20 » ὁμοπατξον. ὡφτε,ῶ Ὁ αὐόρες ϑικα ς΄ αἱ διχαίως αὐ ὼ τὸς ἡμετέροις ὀρκξς πισοτέρείς νομίζοιτε, ᾿ 

» ἢ τὸς ζύτων λόγϑς. ἡμεῖς νϑὺ γὸ, ἀκριβῶς εἰδότες, ὁ μύστη «ἰξδὰ ἀντ ϑέλονδυ ὅτοι δζαύζα, " 

ἀκηχϑότες " 

4) 



ΕΣ ἈΝΘῚΣ: ᾿ Α ΠῚ 

᾿ αἀἰκηχκοῦτες -Ὡρὰ ΣΤ στο Δα φόρων," αὐθὶ πλαῆοντες, λέγει. “πσξϑς Ἀ' σύτοις; ὦ ὁ αἴδρες - 

ϑικαφτα! ἡμεῖς μδὺ τὸς σώτίενεὶς «αδρτυρας,ὶ ἡ ἐχὶ ΤῸ δλιατητῶν, ὃ ἐφ᾽ ὑμδι παρεχόκάθα, οἷς “ 

οζκ αἴξιον ὠπιςεῖν ὅτοι ὃ, ἼΡΤΩ ἔλαχεν ὁ Εὐφίλυτος τἰωὼ δικίω πίω πξοτέραν τῳ χρινῷ 

᾿ δημοτῶν, ἢ τῳΐτοτε δυηρδῦοχ ὅν ὃς γεοῦ πεϊελάύπηκε, δύο ἔτη τῷ δια, τη πὰ πίω δια τὸμ ἔχον- τ 
[δ 0. Οῴν; ἡδγευή θησαν σϑτοϊδ μίαν αὔρτυοίαν ἀὑρεῖν, ὡς ὅτονι ἀιδα τινὸς παΐζος ὅςην, ἢ τῷ ἡμε- ὼ 

τερξ. τοῖς ὃ Ὁ ) διαρτῶσι μιόγισει σημεία ζὼ ) τῷ τ ἀύδεοϑαι τάτους, κα κατεδιητησαν αὑτῶν ἀμ- τ 

φότερϑι. καὶ μοι λαίβετε ὃ παξοτέραις δια της τίιὺ μὔρτυρίαν. ὦ ὡς υϑὲ ποίνεωω νὴ τῦτε ὠφάλον ἐς Α 

αἰ διαιτθιυ, ἀκηκόατε. αἰξιὼ 5,ὦ δ αἴδρες δίκας αἱ, ὠς τῦρ ὃ ὅσο! μῷ τζψῦτα ἔφησων ἐὴ σηρμειοι «ε 

ὡς σέκ ἔν Ἡ γησίσπαου, εἰ οἱ διαιτηταὶ αὐτῶν ἀπεδιήτησαν, ὅτω Ὁ ἡψο ὁ ἡμῶν τοιβζον ἐΐ) 

Ο πύφμον, ὅτι ἀλη ϑὴ ἡ λέοουϑυ" ἐ ἐστει ̓ἔδοξ αν ἀύϑι ἀδικεῖν παὕτον Αἰ ϑζευα)ον ὁ ὅντα, τ χυρίως “σεῷ- ὡν 

τον ἐπϊξαφέντα, ὕφερον ὀξαλείψαντες. ὅτι μβϑρ δδὰ σίμ) ἀδελφὸς ἡδι ὄξιν ἁτοοι ' Εὐφίλνζος κα ΩΝ 

᾿ πολίτης ὑμεέτερφο,ὺ ἀδίκως ὑβειῶ ϑῃ “συ τ ὦ τω δ, γώ συφαντῶν,ἰχόμῶς οἴομαι, ὑμας, “ 

ῶ 2 αὐότρες ϑικας᾿αἱ ακηχρένα!. ὅτος ὃ χαιξϑοοτὴρ Δ σούς λόγων, ζῦτα τὰ Ὡ αλλάτ- ἐς 

Ογζο. αν Λεσίᾳ ἀγωγήν. ἬΝ 5. κωλύᾳ ὸ κεφαλαιωδῶς «Ὡξωλαβόντα, δὶ ἐλαχίφης αἰακιφα- 

δυλώσεως τα ὁ φανερωταίζᾳ εἰπειν' ὅτι μοι δόχει ΓΛεσίας εὔρνΣ ἀλήθ4αν διώκῳν κάλλον' Ἰσαῖος λαίωσις. 
τ, τίι τέχρξευ' σὰ ὁ δ, σοχάζέοϑαι τς χαριέντως, ὁ, τῷ δεινῶς. εἰ δὲ τις «ὐἰϑαϑεωροίη, 

(τα ὡς μικξὰ χαὶ φαῦλαι, Οὐκ αὐ ἔτι μυοιζ ἰχθυὸς αὐτῶν κρατῆσαι. δλά γὺ αἱ '͵ ὁμοιότηϊες 

σεευταφᾳίξασιν ἀντι τω γνώμιδιυ,ὥφτε μὴ Διο γνῶναι τὸν ἰδιον ἑκατέρου λαξακτῆφαι. χαὶ 

«ϑὶ υϑὺ τότων, ὡς χ δύζης δεδήλωται μοι. βέδλομαι ὃ ἤδη χαὶ αὐξὶ ΤῊ ὀιδὼν ῥητόρων τ 

“ὁ Ὥστοδ᾽ ϑνοι τὸν λόχϑνεἷνα μή τίς ἀγνοίᾳ, δόζη ̓ἰἴϑαλιπεῖν ἰὐθιες, ἐχιφανεῖς ογας, χαὶ  ὀγνό κα ς 

ἠξζιωμδμας μετρίδ' ἡ ̓φυγῇ τῷ πόνε ΟΡ ῥάσον ἡγέμϑωον τμε εν νῶι πἶϑδι αὐτῶν αφάκε- 5: 

γα! σκέψιν. ἐ γώ »γὸ Ὁ ὅτε ἡγνόειν οὖς ἁπδρμτες ἸΟΘΡΗ͂Υ, ὅτε ὠκ»δν ΠΩ αὐ ἢ )ραφῳν,εἴ ἃ θαι 

μὸν ἔμελλεν ἐζοίσφ ἡ γφαφη. εὐθυμώνδυος ὃ ὅτι τω κϑὺ ποιητικέες κατασκά ζω, αὶ ὃ 

κιετεωροι δὴ τότο ἡ πομπειχϑν εἰρη δον, σσεῖεις ἰσυκρ οὗτος ἀμείνων ἐλυεΐο, παρέλιπον ἑκών, 

ὥς ἡδφνηῆον οὖν τοὺς ἰδέαις ζοώταις καϊρρπύνας Γοργίαν μϑὺ τὸν Λεονπῖνον, οὐωπείπηοντα τῷ 

᾿ μιοτξέμοχα το τς ὦ ἡ παιδοιειώδη γεγνόμϑιμον ὁρῶν' ̓Αλκιδαίμιὀμζα, Ὁ ἢ, τὸν αἰκουφάο αὐτε, 

παχύτερον ὀγτα τὼ λέξιν χαὶ χα) κοινότερον "Θεόδωρον: δ τὸν Βυζαύτιον, ϑηρ χαϊόν τίνα, Καὶ ὥπτε ον 

τοῖς τέχναις ἀκριβῆ, ὅτες ἐξέτασιν ἱχόυζωὺ ον τοῖς οὐαγωνίοις δεδωχϑζο, λθηϑις᾽ Αναϊξι δέω 

ἢ. πὸν ̓Λαμνακδωον, τὺ τὺ ἅπασαι ταῖς ἰδέως λϑγων τεβαγωνον: τίνα ἐὴ (ωλομϑυογ᾽ ὃ 

ο ἱξορίας γέγφαφε,και κὐδὶ πὸ ΤΉΡΤΝ ᾧ στευταξάς καταλέλοιπε, τέχνας ὀξενήνογεν, ἡπῆϊα! ὃ ἢ Ὁ 

᾿ συμρελό, Χικὼν κα κ διχθυικῶν ἀγώνων' ἀ αϑώ ὧι τέλφον γε οὖν σδοίδμμαι πὕτων δι ἰδεῶν, δλλ. 

ἀνῇ χαὶ αἰστίϑαινον ὄντα Ἐν ἁπάσοις διωρών. 9. δὴ δὲὶῖν φομάυ, Ισοχρ τος οὖ ἅπασι πϑύτων 

πότων ὑ πϑρέχοντος, λόγον ζω ποιῆσαι, «ὐϑὲὶ ἐχείνων᾽ σε εῖξ γε τόδε συμβιωσαύτων Ἰσυκρατά, 

: ὁ τὸν χαφουκτῆοι πῆς ἐρμεἀιυείας ἐ ἐχείνα οὐκ μειμιησοι δύων οϑενὸς, (ὐ εοδεκΊ κα λέγω, χαὶ Θεο- 

πόμιπου,᾿ ἸΝαυχρατοις, Ἔφορου τε Φιλίζου, καὶ χὺ Κηφισοδώρε, κα χὴ ϑήλων σωχν ὧν. φοτὲ ὙΣ ᾿ 

ἐχεινοι κρίνεαθαι ποδϑετζὼ  Ἰσοχρ «τοις δοωμα μεν εἰσὶν Ἐχττήδῴοι. δύ υϑὺ δὴ χτ - ζὐτίω τἀὸ Ι 

᾿ὠγωγἀὼ χοσχαξνϑμων ἐκεῖνον τὸν αὔδα Ὡ αι Φορώτατο, ἡγησεί νος, σέκ ἔτι Ἂ ΚΕΝ 

᾿ηξίωσαι κκαιχρολογ εἰν δοπϑυᾶν εἰ. σ εἶν αἰαιγχαῖον Τι χρόνον": τὸ ἡ Οις ἀκριβεῖς πξϑα- : 

ρευδύων Ὕθγθες, κυ (σδ3ς τὼ οὐγανγώγιον ἀσκώντων ῥνπορικευ, ὧν ἐνετο Αὐτιφῶν τε ὃ Ῥα- 

Ὁ μνϑσιος, ἃ ΟΕ σύμανθς ο Σ Χαλκηδύνιος, αὶ Πολυκρῳτης ο ὁ Αϑηναῖος, Κα οιτίας πεὸ ἽἜ ποριά-. 

χονζῳ ἀρξας,ὶ Ζωΐλοςο ΟΣ καθ΄ Ομμήρε σορυταῖξῳς καταλιπτῶν, δέοι Οιϑ τοί, τίνες 4 σεξῆνα, 

ἡγρύμδυο: ὅτε ἀκριξέφερον ὅτε γαξιέςεροι γεγϑνέναι Λεσίε Αντιφῶν γε μέζω Ὁ αὑςηρὸν ἔχ 

᾿μιόγογ τὰ εἰρ χαῖον,αἰγωνι φὴς δ λόγων ὅτε συμβελά τικῶν, ὅτε διχθμικῶν ὅ61: Πολυκράτης ἢ ΡΨ 

ἰκεγος δὸς -Ψ τοῖς ἀληδινοῖσ,ψυγφῦφ Ὁ ἢ ὦ Φορτίκϑς οὐ» τοῖς Ἐχιδ φατικοῖσ,άγαφας 5 ο᾽ τοῖς “ἢ 

᾿ ρχενπισιαῶ δεολϑίοις 641" Θεασώμαιχος δυκαοιρὸς αϑρ,ὶ λεπῆος, δάνος, ἀὐρε πεχαὶ εἰ-. 

πειν ἢν φροτίσλος τοὺ αὐ οῆορδ βέλεταρ, πᾶς δὲ δρὴν οὖν τοῖς τεχρογφαφιχοίς ἢ Ἐλδφατικοῖς" ; 

} διχθυιχοις ἢ. ἢ συμξεαλάλικοις οὐκ ππολέδοιστε λόγοιο᾽ τὰ Ἄ αὐτὰ χοὶ πἰϑὰὶ Καιτίς, αὶ 

, 

Ϊ 

ἣν ὁἤων ῥηπ 

πρῶν κρίσις. 

Πιοηγίη Ηαἰἰςατηαῇοι ΤΏ. αἰτοῦ. ᾿ὐνο) 



112 ΔΙΟΝΥΕ. ΑΑΛΥΚΑ ΝΑ ΞΕΩΣ 

«(ἘΣ Ζωΐλου τ τίς αὐ εἰπεῖν ἔχοι, πλέὺυς ὅσον τ τοῖς γα φφικτῆρσι ̓": ἑρμδυείας Δ“. αι λλαιπασιν δν- 

λήλων" πότων δὴ φημι ΤΠ λυδρῶν, ὃ Οὔ παεαπλησίων τότοις, δα φέραν οἰόυϑμος Λεσίαν,, 

χαὶ ὡς τῇ τὀρχέτυπον ̓ ὑστυυγφάφων χὑανἐρέχν ἐκεῖνον τὸ τὸν αὐδρα,ζ ζύτης: γ᾿ ασξϑαιρέσεως φ 

λόγων ἐποιησουμεόευ χἀμόνα. τὸν 5 δὴ τείπον Ισαῖον, εἴ΄ τίς ξεριπό με, τίνος ἕνεκα ϑ τὐϑοε)ε- " 

μάυ, Λεσίᾳ δὴ ζυλωτίω ογτα, αὐ τίω δὼ ἡ αὐταί φαίζυ Ἔ αἰτίαν, ὅτι μοι δοχεῖ ὦ Δημοαϑένοις ᾿ 

δφοτηζος, ζῶ 5 είς δενὸς «ὶ ἐπελφοτατίω αἱ πασῶν οἴεται "λυέοϑαι, τὰ ασέριαΐζα, ὃς Ξἰρχαὶ 

οὗτος ἢ αϑὴρ παφαιοχεῖν. Ὁ [οὶ κδὺ δὴ φυζες αμπίας,τάφδε τὸς ὀύδρας μόνοις παρέλαβόηε 

[5 αὐθὰ πϑύτων ηδίαν γοαφᾳνεἰς κενότηζαι δῦ μοι ὁ λόγϑς ὠξέπιπῆςε. χαὶ “δὺς “Ὁ μιηϑαν ἢ ἣ 

ἂν Ὁ χεήσιμον ἐχῳ εἰς ἀπέραντον τίνα, χαὶ αὶ σύμιμέδον ἐϊξεμιγκώνϑη γξαφάυ. 1 ἡ αἷξὶ τό- 

τῶν κὺρ ἁλις. ἑτέραν ἢ ̓Ξρχζω ποιήσομαι τῷ λόγου εξ τε Δημμοοϑένοις νὼ ΝΕ Ν ις 

(δ πϑάτου υλέγων Αἰράνε. ἡ ̓ γὸ δὴ τελφοτοτη βητορχκὴ νὰ Φ χρᾳτος τὸν -γαγωνίων λόγων, ὦ 

πὕτοις τοῖς αἰδράσιν ἐ ἐοιχεν ἐ{)- 

}. ΧΈΡΓΝΟΡΧ ΟΣ: 
) ΕΡῚ ᾿Αφαῤχε τϑῥητορος συῖεν εἰρηκὼς οὖν τοῖς «ἴϑὶ ΤῊ τλρ γαίων 

᾿ γξα Φεῖσιν, Ὁ ὧ μήτε ἀὑρετίω ἰδὶτ γεχονέναι χαθακτῆδοε τὸν ἀύδρα, 
ΤΣ ὥραν πὸ Λεσίαν,χαὶ τὸν Ἰσοχρ «πίω, και τὸν ἰσοῖον' μήτε οὐ ἀὐρημέ- 

᾿ς γων ἑτέροις τελφωτέω, ὡςκΡ τὸν Δημοοϑένη, Ὧι τὸν Αἰρένζευ, χαὶ Ὕ- 2: 

-αἰρείδζωυ ἡμεῖς χρίνονδμ" ὁρῶν ἢ χοὶ τῷτον τὸν αἸδρα, {5} πολλοῖς 

ἡξιωυϑρο ὀγομκαΐζος Ἐχὶ δινότηιι Ἄϑγών, χαὶ Ξἰσολελοιπότα δημοσιός 

τε τὴ ἰδίους λόχϑις, ὅτε ὀλίχϑες, ἴτε ἀὐκαταφροννις, ἡγηστίμιόιυ δὲῖν μ᾿ τϑαλιπεῖν 
αἰνὸν, δολὰ χαὶ «ἰἶϑι αὖ βίᾳ, χαὶ τῇ χα φοικίηρος αἰὐτε διελθεῖν, χρῇ διορίσαι τὸς τε ὙΠ 

σίοις χαὶ ἡ ψδυδεῖς νὸὶ πϑώτων, ἢ ἡ 7): πλείζων » αὐαγχαιότερον οἶμαι! » τοῖς μὴ κ᾽ 

«ἰξιζώματος ἀσκξσι ῥηΐρεικ ἅμα ἢ ὁρῶν συϑὲν ἀκριβὲς ὅτε Καλλίμαον, ὃ ὅτε Οις 

Ὃν Περγαίμου γφαμματίκους αὐϑὲ αὐτο γράνψνανζας . λα Ὡρὰ ζ μηδὲν ἐξετάσαι, 

«δὶ ἀντ ΤῊ ἀχριξεφέρων ἡοδρτηκόζα,, ὦ ὡς μῇ μόνον ἐψάδεϑαι πολλὰ, ὡιλὰ καὶ "ὦ λέρρις 

πὸς συ εὲν μϑὺ αὐτῶ πσοοεήκονζᾷς, ὡς Δῴαρχου,τότῳ παξϑο μλεοθαι, τὸς δ ἕταν ̓άυτῶ 

γραφένζεις, ἑτέρων ἐὴ λέγφ. δλλὰ Ἄς ὁ ο Μαγνης, ὃ ος ἔδοξε “Δδυέοϑαι πολυΐφωρ » Οὐ 3: 

τῇ πὐξὰ Το ὁμιθνύκιθν πρα γματεία, λέγων αὶ αἷξὶ πότου τῷ ὀῤδρὸς » "αι ̓υπσόληψον 

δασῶν ὦ ὡς πὐξὰ αἰτεῖ λέξων τὶ τὶ ἀχριβὲς, λεψάϑη τῇ τῆς δόξης. ̓ εδὴν 5. κωλύφ χαὶ ΤΣ ϊ 

τν λέξας χορ βοίϑέοϑαι τῷ δλὐδρός. ὦ ἐς] ὃ τὰ αἰ σ' ̓ αὐτο γραφέντα τάδε. πὸ φϑες 

» τύχονϑῳ τεησυρσιν' ὧν θῖν ὁ ὁ οϑὺ, ἐκ, ΤῊΝ ῥητόρων τ ᾿Αῆικῶν ὁ ὁ ἢ, ᾧς τ ὃὲ Κρήτζω 

» σεονωγήοχε μυδολογίας. ἢ ἰὴ ᾿ τρεσξύτερος μϑὺ ἀμφοῖν πϑτοιν ; ̓ Δήλιος 3 Φ ὅλος » πὲ- 

»ποξαγμα θυ μδύος πϑτο μδὺ ὃ ἔπος, πῦτο δ πράγμα. πεταρῶς ὃ ὁ  φύξ τ᾿ Ομμξου λό- 

» 25) σεαυτεϑάκως. ἔχλω: 5. ἀσδϑς μέρος πἰξδὲ ἑκαςου διελϑεὶν,ὸ πορότον τὐξὲ πῇ ῥὕτορος. 

»» ἔς! ζίγεω ὃ ὅτος, κατὰ γε τίω ἐμζω δόξαν, σοεῖξν -ἰπολείπων “ὃ Ὑπερείδου χάξιτος, ὥςτ 

» εἰπεῖν, Καὶ γύ κεν ἢ 9. οὐθύμη μα ὃ φέρᾳ πιρῖκϑν, κι αἶμα πϑρτοδαιπόν' πι- Ν 
τ» θαγότητός τε μά ὃ ὅτου 42 ὅκ4, ὥςτε παφιφαῖνῳ τοῖς αἀκούσσι, μὴ ὀγγὼς γερρνέναι Ὁ τρά- 4. 

»Ἄλια, ἢ ὡς αὐτὸς λέγ. αἱ νομίσφεν Γ τίς ἀὐνδές ἐὴ ζις αὑπολαξόνζας τὸ ἐν 6.9». τὸν Γ 

» χτὶ Δημμοαϑένοις, ἐξ) πύτου. πολὺ γὺ ἀπέχη τῷ χαρακτῆρος να ὁ(19ς τισύτοις, σχοτεύς 

, Ῥλιπεπόληχεν, ὦ ὧςτε τὸς αϑρ ἀιδοῖς αἰὐτε λέγεις, “εδὸν που το ἐξηχοίζα χαὶ ἑκατὸ 

» ἀν τς, ἀγνοεῖν συμξέβηκε" πὸν Ὁ μῇ γφαφέντα αὐτο αὐτο, μόνον ἐχείνε γομιίζροϑαι. ἡ ἡ 

᾿ λέξις δὴ αῷ Δῴαρχου κυρίως ἠθικὴ, παϑὸς χινοῦσα χεδον τὴ πικρία μόνον; χα! ἡ τω τὸ- 

»γῳ πῷ ̓Δημμοαϑενικοῦ χαξακτῆθος Αὐποιδύη, τῷ ἢ πιθανοῦ καὶ κυεῖδ μηδὲν οὐγδέουσει. 

᾿ κ ἡὕτων σοοϊέν ὅ2ν ὅτε ἀκριβὲς, δον ὅτε ἀληθὲς ἀὐρεν. ὅτε "ὃ τος πομόρος, ὅτε 

λϑόες, 
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ὀγες, καθ᾽ οὖς ζῶ, ὥτε τόπον οὖν ᾧ διέποιψε, δεδήλωχε. ὀγόμζατα Ὁ) μιόγον κοιναὶ ὼ «Ἔδε- 

χονζα ἐασούδασι' σὴ πλῆλος Ἀῤγῶν εἶπεν σε τῆνὶ τιν εἴ σύμφωνον" εἰ δεῖ ὃ πϑναν-- 

τίον. ὦ ὀζζυ ἔγω αὐτὸς δὲ ἐαυτῷ κατελαβομάυυ,ζῦτ᾽ δθίν. Δείναρχος, ὁ ῥήτωρ, ,ος αϑὲ «ἡος καὶ 
ἀὖ Σωςραζυ" Κοράνϑιος 5. Ὁ “ύος" ἀφικόνϑυος 5. εἰς Αἰϑέώας, καθ᾽ ὃν γόνον ζύϑριω αἱ πε Κίες. 

τὸν φιλοσόφων χαὶ ῥητόρων ΔΙατειβαι : Θεοφρφίςῳ τε φλυεζο, χαὶ Δημητθίῳ τῳ ᾧα- 

ληρεῖ. ὀὐφυὴς ἢ πόξὰ τὸς πολιτικοῖς λογεξς νόνϑρος, ἀκ κα ζόντων ἔτι ἢ αὐϑδὶ Δημοοϑένξω, 

ἡρζαῦ λόγες γραφῳν,καὶ πσϑ9η4 χτ᾿ μικρὸν εἰς δόξαν. κάλιςα ἢ ἤκικασε μ᾿ πίω Αλεξα- 

δρε πελάυτίω, Δημοοϑένας υϑὺ χαὶ ΤῊ ὀλνων βητόρων φυγαῖς ἰδίοις χαὶ θαναποις πέϑεπε.- 

σοντων, ΟΣ εἰεγὸς δ), «ἰ πσολφπορδύα μ᾿ αϑ αὐδρὸς ὐξίς λέγε διετέλεσεν ἐτῶν στέντε ὁ ὃ ἐ- 

Ο κᾳ γε γον λόγεε συτίς φφίφων τοῖς Ὀπλουϑώοις, ἕως Καοτὶυδρος τί πόλιν κατέσχεν. Ἐχι 

5. Αναΐξικρ τως ῤχοντος,ἐφ᾽ κατέλυσαν Ὁ ον τῇ Μενυχία φρουρᾷν, “ἰπσὸ Καοσύυδρε 2, 

καταςαϑεῖσαν,οἱ πὐξὶ Αντίρρονον ὦ Δημήτειον βασιλεῖς, αἰτίαν ἔχων, ἅμα. τοῖς ἔχηφανεςά- 

τοῖς Αϑζευαιοις,χαὶ τοι ξένος αὑτὸς ὧν, κ«ταλῦσοι Τ' δ μον, ὁρῶν ἡρεϑισμένθς τὸς Αϑέυαιες" 

χαὶ κάλιςα τῶ! πλδτεῖν ἑαυτὸν, ὑφορωϑυος μὴ ΟΥ̓͂Σ αϑὸ παθη τ διάγογ᾽ εἰφξελϑεῖν μδὺ εἰς δι-- 

καςήδιον ὅχ αἰ πσέμεινεν, ἐξελθὼν ' πῆς πόλεως, χαὶ ἐλθὼν εἰς Χαλχίδα, τἰω οἰ Εὐβοία, “- 

ΡῚ Αναζξικρ πῶς ὄνον ἕως Φιλίπαου, πεντεχαι δὲκα, ἔτη “ἡμόνϑρον, ἔχει διέποιψ εν, εἶ" τις 

αὐτα “μοί ΟΥ̓ Θεοφροίς Ἐ χαὶ Δ δήλων φίλων καϑοδὸς, τύ υϑίων. συϊχωρήσαντος 3 

τῷ (ασιλέως μετ᾽ ὀήγων φυγάδων καικείγῳ κατελθεῖν, φικόμϑυος εἰς Α“ϑέεας, χαὶ παρ ἐγ: 

φίλων Προξένω κατασϑεὶσ, ἐσίον ιπολλύφ,γηραιος ὠνδη,χαὶ Ως ὀψής εἰαϑενή ς.ὀλιγώρως 

᾿ δὶ ἔχοντος τῷ Προξένε ασθϑς πίω ζστησιν, δικζω ἔλαχεν αὐτῷ πξὶ ν γοηκάτων, αὐτὸς 

σεοξπωποτεισοθτερον εἰς δικαιςήδιον παρελθων. ὅτος μ»ϑὺ ὁ βίος τόῤδ,ος. Ὄὐσοδεί- 

χρυται δ᾽ ἕκαςον αὐτῶν,ἕκ τε Τὴν ἱξοριῶν ΤῊ Φιλοχόρου »᾽) ἐξ ὧν αὐτὸς «ἰἴξὶ αὐζῷ σεωυέ-. 

γσαψαν ο» τῶ] λόγω τω] ΧΙ Προξένε, ὃς εἴρηται »ϑὺ μα τἰὼ φυγάὼ γ»κὐδοοκφυϑύζωυ σὲ ἔχ ᾿ 

αἰω γραφζὼ Φυύτίω" Δείναρχος Σωςρατα Κορίνθιος, Προξένῳ,ᾧ στεύφμι,  λαίξης ταλάν- “ 

των δύο. Ἔβλανψε με Πρόξενος, πσοδεξα νδᾶυος εἰς πίω οἰκίαν τί ἑαυΐ, πίω εν ἀγεῷ, ὅτε “ 

πεφάυγὼς Αϑάψυϑεν καΐηψν ὧκ Χλακίδος,γ φεσίε μϑὺ ςατήρας ὀγδοήκονζα, χαὶ Δα κοσίες “« 

ὼ πέντε, ὅς ἐκόμισα εκ Χρηχίδος, εἰδότος Πεοξένε, ὁ εἰφῆλϑον ἔχων εἰς 1 οἰχίαν ἀὐτεργυ- “ 

ρωκαΐζα ἢ οὐκ ἐλαῆω εἴκοσι μνῶν αξια,ἐχιβαλάύσας πότοις. « μώὼ δλὰ χαὶ οὖ αὐτῶ“, 

Ύ "γω, ὐθὺς μϑὺ εν Φρχἥ καἴξὰ τὸ μηδεμίαν δίκζω πσόϑτερον εἰφελϑεῖν δεδηλωχεν' ἐν, 
9 τοῖς πσοϑτερον (Τ ὗτα,πεδξτον μὃὲ ἐν ᾧ πσοϑοιμίῳ τίω βλοίβξωυ, τί “δμονδύζω αὐτῷ 

Διὰ Προξένε,δεδηλωκεν" οὐγὃ τὸς ἑξης, πόθ πεν Φυγῆς χα ΤῸ; ὀῆγων διεξέργε!) πϑώτων' 

δὲ ὧν γίγνεται φανεραὶ τὰ πσροφρηνϑμα. καὶ ἔτι τσοϑς πότοις, ὅτι ξένος διέμάνε, χαὶ γέρων ἤδη 

ὧν εἶπε τὸν 679», “ὦ ς ὧν ἐχὶ τωπελά “ὃ δίκης εἴρηκε. ζῦτα μϑὺ αὐτὸς ὁ Δείγαρχος “«ἶξὶ 

ἑαυ. Φιλόγθθ9ς 5, οὖν ταῖς Α΄Ἴιχαὶς ἱςορίωις, τῦξ πε αὐτῆς τὴν καλεσαύτων Τ' δῆμον, χαὶ 26 

πεοὶ “ἡ καϑύδ παλιν ὅτως λέγφ Τϑγὸ Αναΐεικρ «ἕοις ρχοντος, 4 9ὺ »ϑὺ ἡ τὴν Μεγα- « 

ρέων πόλις ἑάλω" ὁ ἢ Δημήτοιος,ὁ κατελθὼν ον ἣν. Μεγάρων, κατεσκάυαζξτο τὰ πσδϑς “ 

πίω Μενυχέαν' χαὶ τὰ τεῖ ΧῊ κατασκαλ ας, ἀπέδωχε τῶ! δήμω.ὕφερον 3 εἰφυγἐλίϑησαν πολ-- « 

λοὶ πολιτῶν,-» οἷς ̓  Δημήτθιος ὁ Φαλυηράς.' 5 εἰςαιγίελϑέντων, τὸς κϑρ ὅχ “ἰπσομείναν- « 

Ὡς τίω κρίσιν, οἰγεθαινατωσαν τῇ ψηφω" πῶς σὶ αἰ -’ακέσανας,ἀπέλυσαν. ζαῶτα μδϑὲ ὄξω « 

ο ὁ ὀγδόης. οὐ 5 τῇ οϑατη φησί Ὑ ὃ δ᾽ εγιαυ Κ' διελθόντος, ἑτερε στ, εἰσιόντος, οὖ ἀκροποόλά « 

σημεῖον ἐμεῖο ποιῶτο. κύων εἰς τὸν Ὁ Πολιάδὸς γεὼν εἰξελϑοῦσοι, χαὶ δῦσα εἰς τὸ Παρδρόσιον, « 

ἶ ἔχετ: (ζωμὸν αὐαβάσα τὸ Ἐρχίᾳ Διὸς," αἰ αοὸ τῇ ἐλα!α, κα τέχειτο. πα τον “δ, ἔς! τοῖς Α- « 

᾿ ωυαίοις, κύνα μῇ αὐαίξαἰνῷν εἰς ἀκρόπολιν. περὶ Τ' αὐτὸν ὃ χεόνον ἡ Ὁ» τῶ ἱερῷ ϑ ἡμέ- « 

[ ρα», "λίετ᾽ ἐξέχοντος, σης αἰοϑρίας,ἀφὴρ ἔχι ἄνα γρῦνον ἔυετο ἐκφαιής. ἡμεῖς δὴ ἐρω- « 

᾿ πηϑέντες τἷρ τε πῷ σημείε ,ὼ τῷ φαντάσματος, εἰς δ φέρφ, φυγάδων καϑοδὸν ἔφα υδυ πῦ29- « 

Π σημα νάν ἀμφότεροι" ἡ ζω τίω σῴκ εκ μεταβολῆς ποραγλάτων ἐσονϑιμζευ, δον εἰν τῇ κα- « 

᾿ ϑεςωσῃ πολιτεία" τὸ τω κρίσιν Ἐχιτελεοϑέωαι σειυέβη. τσδϑφρηνϑϑων δὴ σύτων, ἕν ἔτί « 

β Πϊοηγίι Η]αἰἰσαγηαῖοι Τ᾿ Οπγα5 αἰτοῦ, Κ ἢ) 



Π4 ΔΙΟΌΝΌΣ. ἈΟΑΥ ΚΑΡ ΝΟΞΕΩΣ 

τ ΟἿΣ ᾧ λείσεται αὐαϊχα;ὁταΐον, τίω ἡλικίαν αὐτί διορίσαι" ἵνα, χαὶ «ἐξὶ ΥΥΔΙ λόγων “δῦ τε γγησίων. 
αὐτὰ λόγον αἰτεῖ ὃ μὴ ,σειφές ́ί ὄχωρϑυ λέγφ. πλιὸ δ αὐτὸν ἐβδὸμιηχοσὸν ελόντες ἔτος, στὸ ἢ φυγῆς 

βέρνο Ὧὰ καυτεληλυϑεναι" ὡς κ) αὐτὸς φησι,γέδοντα αὐτὸν Ἡποκαλῶν' ἀφ᾽ δ χεύνε ̓  κολεῖν τὸς ο τῇ ἢ 

ἡλικία ζω τη μίλια εἰωθα ϑυ. «ὑποοκειμϑύωνἢ τότων ὁΆφογερεί λογισμκῷ" Ὁ 2 »ὺ ἀ ἀὐρις 

βὲς Οὔ ἔχονϑι" εἴη αὖ ζὸὰ ΝΝικόφημιον ξοξχονται γέγϑνως. «Εἰ δὲ τίς ἢ ̓φρεσφύτερον ἢ ἢ γεώτερον, ' 

ΤῊΝ εἰρη δύων γούνων αὐτὸν εἶγα! ΠΝ ΞῸ: τω μηδὲν ὁ ὑγιὲς λέγφν,ὦ λόγϑες. αὐ ὃ πολλοιξ «3 

Φέληταν, μάλλον ὃ πὸρμᾷς, σπλξω πέντε," ἕξ: τι υδὺ, τρεσξύτερον αὐτὸν, ϑννεώτερον ἢ), . 

λέγων. ϑμώὼ δλλὼ μ᾿ ὁ ξασθαι λέροντες αἰστὸν λόχϑες συ ροιφάν πὸ τὸ πέμτῆς ἢ ἢ ἕκζου. 

27 ααξὸς τροφῷ ἐτός, Οὐ αὐ αἰ μζρτοινϑι" θηγως πε ̓  ' αἷδὶ Δήμοοϑενη τότε ἀκμαζόντων. 
ἕκζς ὃ ὁ εἰκοούς είν ἰπὸ ἸΝρφημα, Γι υλύδημος. ὧςθ᾽ ὃ ὁσὰᾷ ἀὐοάσχουϑυ φρεσξυτέροις πέζυι 

"Ἃ τῷ Ξύχοίϊος, τὸς φερουϑύες εἰς αὐτὸν, λόχους οὖν τοῖς ουσίνης εἰ ἴλφαι; ἀπιροίηρδυ αἱ αὐ εἰκότως. 

ἔτι 5 ̓ πῷοέπ ̓Αναϊξικρατους ἕ ἕως Φιλίπαου τεϊελεσμεένοις αἱ ἀγῶνας, ὁμοίως ον τοῖς ψάυδέσιν 

αἰαγφαφοικῦυς ο « ἰγὸ εἰς Χαλχίδα, αν ἡ ὐρερέ ἐπλέον λόγων χάφιν, ἢ ἰδίων, ἢ ἡ δημοσίων" ΕἼ (γ5, 

' πέλεον ἡπύρεν ὅτω λθγῶν. ἐπεὶ ἢ ὁ ὁ γξόγος τὸ δρὺρ,ὡς οἷον τε ἀχριβέξατα, ἀζρηται, πϑςὶ 

Δ ΑρΝ ὃ δγτὸ ὁ τ [λόγων τοὺς τε γνησίοιρρα μιῆς, αι κρινῶνϑι" κηδϑ9 ἤδη ὍΑ ἡπόξὶ τῷ χαξακπῆξος ΠΥ 

ᾧ λόγο! ἐς! ᾿ δυζόδαςον. σὐρὶνγὺ ὅ {τε χϑινὸν, ἐέτ᾽ ἰδιὲον Ε » ἔσχεν, ὅτ᾽ οὐ τοῖς ἰδίοις, ὅτ ον τοῖς δημος-. Ἵ 

σίοις ἀγώσιν' δλλά τοῖς ΔΛισία «ἴα πλήσιος ἔ ἔσην σπϑ δ ,χαὶ τοῖς Ὑαρείδε, χαὴ πος 

Δημιραϑένοις λόχϑισυσὴ πϑὅτων πολλὰ δὴ τίς ἐχᾷ οἰδαδείγμαΐᾳ, ἰκϑεέαϑα," τῷ μϑὺ Λεσιας 
κα λαερατηθρο,έντε πο αἰεὶ ΜΜνησικλέως λόγω, ὃ Ο») τῳ κι΄ Λεσιχρ «τας ὑπὸ Νιχ4- 

μαάχϑ, κὴ ο» ὀιδοις πολλοῖς προ Ὑπερείδιε, ταῖς τε οἰκονομείοης ἀχριβεφέξου, κὶ "ἡ χοῖς κα 

σκάυα)ς- “λυγαιοτέοφυ ἐπσῶς ὀγῶς ΤἸΓΛισιακῶν,:ς: οὖν πλείοσι μϑι ἡ πιοιαίχοντα Δ εινευρχου᾽ λοξ 
2,916» τ δα δείγ μαζο, ἀὑρεὶν δεὴν, ὁ ϑΧ, ἥχισα δὲ -ῳ ᾧ αἰεὶ Τ Αγαθωνος Δ οιαϑρτυρίας. φ 

μέω δρλλὼ καὶ χ᾽ τ Ὁ Δημοαϑενρκς γαιρουυτῆρ96οὃν μάλισα ἐμιμήσαντο, πολὺ πλείω φμεύαιτ᾽ αὖ 

τἰς εἰπεῖν, ὡς ἡ ον τωΐχο τὶ Πολυάύκζυ. “αξροιμιάζοτωι γϑ ὁμοίως ἐχείγῳ,ρὸ δι ὅλου τῷ λόγῳ, 

οἰ δαπλήσιος μευδῥηκε. “πῶς δξζυ αὖ “ἧς δοωυνϑθείη πῶς γνησίοις ̓ αυτᾳ! γνωφί ζῶν Λθλθέρν 

χοφῶτον εϑὺ,εἰε ἐπίφαιτο ̓  τὰ δλῶν γαροε"ατῆρας᾽ ἔπειζα, ζει μδν Λιεσῖσ δαπλησίερ, 

λόγϑεο πότῳ ̓ παϑοςφέροι" Ὧους σῇ, Ὑ αὐρείδου δυξαγζς εἶνω! ἀσι Δι, νουβχου λόγϑες, μαχρῷ 

σῶς Ὀλιγεαφαῖς ΤΓβις Θλίων χαίρῳν εἰπων᾽ Ὅις ὃ ὃ τω ̓Δημοοϑενικῷ γα ξφκπῆει καβϑθελην 

λυλίζβ ὡς, οἷον τεπότου τὸ αἰδρὸς “οἰ κθεξαιοῖτο ἐδ. ἔς! κδϑὺ "δ ΄ ϑύγων ῥυπόρων, οἱξ δ μεμίς 

μέτα! μεγίᾳη, γνῶσις ἡ ὁμοφδία τὴν λόγων. αὐτίκα ὁ μρ Λισίας, ἔν τετοῖς ἰδίοις νὴ τοῖς ϑημω-2 

σίοις ἀγῶσιν, εἰντὸς ωυτωὁμολογευϑωυός 681γ" εἰς 5. λεκτίχϑν Ξόπον,κσὴ αἰ τίψῃ ὀγομοίπων. 
28. σφίωυφαν,ὺ σεεύθεοιν,ἀὐδφυῇ μδὺο λείαν ἐ εἰ δυκϑσαν, πτλυτὸς ὃ Ὃ λόγϑυ χτ' πίω ἡδονέώ. 

Διο, Φέρδσαν. ὁ ὁ σ᾽ Ὕ εἰρείδης, καὶ κϑὺ τίω κλογῶω ΠΟ ονοκώτων ἡπάται Λισίε; κρϑ 3. 
Ὑ ππραγμματίχὸν ϑοπον,δζῳ φέρ, διηγεῖται ὃ τὴ πολλαγώς: ποτὲ μὃν, χ᾽ φύσινγ' ποτὲ 5, Ὀσὺ τῷ 

τέδοις ἐχιπίω ρχζω πορά ομδμος, πιφῦται ὁ κατ ὠθύμημα μόνον, διλιὰ κα γἡ κατ᾿ ὄχτ- 

“γείρημα πλατύνων. ὃ 5 ᾿ πῴζοις τε Ὁ δ ς ὀηνοὺς πϑρᾷς αὐτρβαλλόμδυος, Δημοαϑενησ ἀπ - 

ζᾳ μμμμησαι μῶρος γα πόρτων τὰ τὔλισα Θπλεξαιϑυὸς, δῆλος μϑὺκ ̓ τῇ ἡ φωνῇ. “μόνον » δῆλος 

Ὁ "ὁ τῳῦκαθ ἕνα ὅκαςον λόγον πρέποντι, 8 ἐμάὺ διλλὰ ἡ σεευδάσᾳ, κὶ "ὦ τῳ ΟὟ μα ομῶ, 
ὠγκύλῳ, αὶ τῇ οἰκονομία κασι ἡ τοῦ παρα, ἡ Ὁ μέγιξον τὴ ἡ δόνοτηίι ὁ οὗ Δείνουρχου ὅτε ὃ ἐἰθιοι ο 

ἅπασῖν ὄξην, ὃ ὅτε δὴ ὅτινος ἀρετὴ δι ϑ γνώσεται τἰς αὐτὸν ἀχριξῶς," τὗτον ἢ ῥόον. πολυ Ἂ" 4 

ἐμφαίν μιμήσᾳς τε αὐτὸς, ὡς εἰ Τὐ λόγων ἘΣ Δ [ου φόρων ὡς ἢ ἔχι ΤἼΓΊσο. | 

χε αζοις΄ γιφιημαίτων, αὶ ἐὐτεῖ τί ἰσοκρἰζοις. ἔ ἔτωσαν δή ἴινες ὑδεγφαφόκϑροι Ἀόγϑι, ἡ ὄντες, 

Δφαρχου,πολλξε ἐχονδεει “σδϑς σὰ Λεσια-α, ὁμοιότηζα. πὕτωνὸ ὁ ουλόνδε ος ποιξιαϑαιι «ἰὼ ἢ 

ξλ{οἰγνωσιν,τσφότον κδὺ τέω ἰδιότηζο, τῷ αἰϑρὸς ἐ ἐχείνε ϑεωρείτω. ἔπειτ᾽. ἐαὺ κϑὸ τὐρετίω Ὁ ὶ 

χα γάδαν τοῖς λόηϑις ἐπϑωθξσανῖδοι,καὶ τω ΤΠ ὀνομάτων ὀχλογάυ φὐβσανὶ δ Ὁ μηδὲν ἀξ 

ψυχον ἐῇ) τὐ)λεγουδύων,δαιῤῥῶν λεγέτω “σϑῶοις Λισία. ἐαν μήπε ́ χαείεν ὅμοιον ἀὑείσκη, ᾿ 

“μήτε Φ πιϑεκνον,χοὶ Ὁ τῆν ὁ ὀγομκοίτοων ἀκριβὲς, μήτε ὁ ἀληϑείας ἀτό]όνϑιον, ον τοῖς Αφαῤχε ΠῚ 

( ΐ 
λόγι, Ἢ 



ΕΥΤ ΑΧ ΥΣ τ Ὁ Δ αἶψ. 

Ἀδηϑις αὐΐοιὶ ἐάτω. ὁμοίως ὁ ὅχι τὴν Ὑ πξρείδιο: ἐαὺ ὃ μδϑὺ λέξεως" Φἰ ἰχυφὸν, “5. σεωυ.." 

θέσεως ἁπλῶν, τ ὃ “πραγμάτων Φ ἀὔχαιονν ὃ χαζαᾳσκάνης Ὁ μη ἡ ῥαγιχὸν μηδὲ ὁγ- 

κῶδες ἐχϑ᾽ ἴος Ἂ μμέγισαι ἐχείγε τῷ " αἰδρὸς ἰδια τιν’ Ὑ «ὑξείδε ΔΕ ἕτω. ἐαν ὃ οὐνδεεςέ- 

ρῶς οὖν αὐτοῖς πὅτοις ἐχ»»ὺ τὰ ἀιλα πϑύτα μὴ φαύλως ἤ γεγραμμέναι, οὗ; τοῖς Δφαῤχου 

παλιν αἰαγφαφέτω. Ὁ σ᾽ αὐτὸ λλμεῖξε Δημο αϑειερ Ἐπ λει α ἦν, ἐαν οὐδ καὶ "67 1 ὁ λέϊ 

ἕξως μεγαιλοωρέτιφα,ὶ ἡ“ στευϑέσεως ὀξθιλαγὴ, χ) ὃ Ὁ ἢ παθῶι ἔμψυχον, ῶ δ0» πασης ἴα 

βαίας διῆκον πικρὸν "ὁ νοερ ϑν,τὸ τε πνάλ κανοῦ δφότης πάσι παρέπηται, μηδ ὦ ἔτι Ὁ κωλ λον 29 

τ ᾿ ἔσω, Δημκοαϑε; γας αὐΐζροις αἰαγφάφῳ. ἐαν ἢ λίπῃ δε οὐ ἑκώφτῳ σϑὕτων ἄκρον, ἢ Φ Ὡ[οὶ πασις 

ἰδέας ὅμοιον, διυέτωσαι οἰ οὖ τοῖς Δφαῤχειῶ ωφἢ ̓ καϑῦλξ εἶπειν, δύο ὅόποις δ ζεφοράς, αὐ τιν ἥδ ῤ- 

9 ο πσῦ9 τὰ δ τὴς γαῖα μιμήσεως ἀὕροι τίς αὐ" ὧν ὁ ὁ αϑρ φεσιχός τε εὔρινὸ ς ὧν πολλῆς ᾿ατηχησεων ΞὰΣ πὰς 
χαὶ συςροφίας λαμβανονϑυορ" ὁ ὁ Ὁ τύτῳ ἡσξρεεχνο, οἶα, ΤῊ τὶ ΠΕ ΛΕῊβ φἴϑα οὶ μάτων. «ἰδὲ σι. 

αϑὸὺ δὲ ὁΐευ αῷ «αρρτεέρα,τί αὐ “ς καὶ Χ) λέγριγαξξλ5 ἢ ἐς Ὁ δέ περετ τὶ αὐ ἔχοι τις εἰστεῖν᾽ 57! πᾶσι »δΔὺ τοῖς 

᾿Ἐἐρχετύποις, ἰύς ὀφυὴς τίς ϑλταρέπε χάειο καὶ ὥρα" τοῖς δ), Ἔἰστὸ πτώτων κατεσκό. ασμένοις, 

ἡ χα ἐπ᾿ ἄχροι κεμμιήσεως ἔλθωσι, απο ὁ ςεφῖν τί διιιθος ὃ Ἐλυτετηδυί μῦρον, χαὶ Οὔκ ον φύσεως 
ὐσαρχο. ἡ πότῳ τοῦ. τύ ρατἔλικατι,  ῥὴ ῥ᾿τορξό μόνον βήτορας εἰθεκρίνασιν, δλὰ ὸ ζωρφά- 

Φοι τὰ Απελλϑ,ὺ ἢ τ ἐκεῖνον κίε σα δύων" κὶ Χ) ἵπλας αἱ, τα  Πολυχλ είτε: καὶ θ γλυφεῖς, τὰ ἡ Φφ. 

᾿δίκυὺ οἱ δϑὺ Πλάτωνα μειμεῖονζ, λέγϑντεξ, χα Ὁ ϑὺ ρχαήον,ὶ ὑψιιλὸν, χα χα! ἀὐλαει, κὶ Ὄ γος. 

ολϑν δ ὶ ἐοναίμῶνοι λαβεῖν, δθϑυρωμβωδη ὃ ὀγόκατα “αὶ Φορτικοὶ εἰρφέροντερ, χτ' πὸτ' ἐλέγς- 

κ᾿ χῷ, ῥαδίως" οἵτε Θεκυδιδῶω ζιλϑν λέρογϊερκαὶ Φ ϑὺ  ἀὐτονον, ἡ σερεδν, δφνὸν,χσὶ τὰ πέ- 

Ὁ. τοῖς σμοίαι. ἴων οὐκιλαιμεβαγοντες,ζοες ὃ Ὁ σολοικοφαμεὶς φὐματίσμοις, αὶ Φ τ ἢ “ξ»- 

ἀίοιζ ὥ Ἰλπνοὶ, πϑωυ 4: ἡγερῶς αὐάυεἰσχοινῷ ἐκ, πϑῶυ Κὶ ἡ αἰϑαπολμαῦς. ὡςαἷ γε ἡ ὄχι ᾿ βη- 

᾿πόρων,οἱ ἰαϑρ' γΥαξείδῶν μεεμιόμδμοι, Ὡ οι αδρτόντες Φ χαειῶς ἐ ἐχείνης,ὶ “Ὁ ὀλλης δηωυάμεως, 

αὐχμηφοί τίνες ὑλίοῦ δι γερόνασι ̓Ροδιαχοὶ ῥήτορος δὲ ἱαῦθὶ Αρταμδρδυ, ἡ Αειςοκλέα; ὦ 

ἐλ αἰγοιον, Μόλωνα. οἱ σὲ Τσοκρ «πίω καὶ "σοὶ ε Ἰσυχρ ά τὸς Ὡλποτυτοώσοιαν ϑελήσαγτες, ὑὕτῆιοι, 

δῦ ψυχροὶ ον ἀσύςροφοι, καὶ αὐαληϑεις. ὅτοι δ εἰσὶν οἱ αἴξ ὰ Τίμαιον Πλάτωνα, κὶ χὺ Σωσιγό- 

᾿γζωυ. οἷδ ̓Δυμοαϑένη. ̓ αἰξοχέοισοίκθροι,κοὴ Ως ἰϑρεέζ ς ἐκείν διωχοντες, ἢ μϑὺ ααξραρρέ- 

᾿στως ἕνεκα ἐπηνέῖν σαν μόν ἴα ἴδωσαν τὰ κρασίρει ΤῊ ἐκείνῳ πὸ ῥήτορος ἔργών λας. πότων 

τἀριρο αὐ τἰς ἀν ζ; Χμ χε ρτῦ Ἢ ΑΥΟΟΝ λείπεται ὃ Δημοαϑένοις χ κι αϑὸν Ὅς οκλογάὼ νη 

᾿ ὀγριιαίτωνν, τῇ ἢ διφνότητί" χα ὃ "πω σευυδεσιν, τῇ ποικιλία τὰν «μάτων, χαὶ τῇ  ἐξοραγῆ" κν τὶ γ0 

᾿ ὃ ῃ Ἑ ἀὕρεσιν ὃ τ τς ρηραίτων, ταί μὴ “μὴ χαινὰ ὦ δ οἰδαάδυξα λαμξανφν,λὰ Φανεξοὶ, καὶ ο» Π 
μέσῳ χείνϑυα;" χΘδ Κ οἰκονομίαν, τῇ ἡ τάϊζς, αἱ ὃ τ ὁ ὀξεργασίαις ἢ Ὁ ἐχυχήρηκκοίτων, καὶ ταῖς σ69- 

χ πισκά αἧς κεῖ: ταῖς ἐφόδοις, αὶ τοῖς διδοῖς τεχφιχϑῖς ζλ μασιν, ἃ “ἰδὲ αὐτίωὼ 66) πίω 

ἰδίων μάλιςα δὶ ̓ἀυτούλείπτε) τῇ τῇ συμμετοία, καὶ ἡ πῳϊχαιρῷ Ὡρέπονί. λέγω: Ἵ ̓ὔζα,ςἐκ ὦ Έ 

τὐκα λα ϑόπῳ, ὦ τα μυνδὲν σϑτων καΐορθδντου, δ᾽ πῶ κριοτέρῳ, καὶ ὡς Ὀλετοπολύ. δὲ 

Ὁ γϑ πϑῦ χαὶ ἀοϑιχϑν ὧμες Δημοαβενζεου ἔφασαν ὯΝ τὴ ἐλλάπες Ὁ οἰκονομείας ύ- 

Ἵ πύρὶ πόθὶ αὐτοί πίω δόξαν λαβόντες. Ὁ γ ἀλδϑιχθν, τῷ ᾧ πολιμικοῦ σωμαΐος, ἐ 5 μορφῇ, ν πηι 

σκά ἢ ὃ χαὶ Ὁ] αἰ έσᾳ τινὶ “ὃ μορφῆς διζεύεγκέν. ὦ μδϑὺ δ «νεδεχεΐο αἷξὶ τῷ τῷ χαρακτῆρος ὅ φ 

᾿ ̓αὐδρὸς δ ὑρεῖν τε χαὶ ).5 τύψαι ὐτ δεν. ἐχι5 τίω ΤΥ λόγων Δ[ϑγνωσιν ϑέψομαι. τοῖς ᾿Δψαῤγων 
"δὴ ἦχο γνησίοιογοἰδο Ὁ τῆς αἰάγραφῆς πσδοςέφ᾽αι μόνον" τοῖς ὃ ᾿ψόυδέσι, τὰ τῷ "Ἢ ᾿ ἐλέϊρου κα ολᾶ 61 
ΟΡ αἰτίας δῥικριβω δία δὶ ὡὸ ἕκαςον ἀϑετόνϑυ αὐτῶν. ἐπεὶ ἡ σὶ ᾿α)αΐχᾳ!α, “τος (τα καὶ Ἴ νη . ᾽ 

χρόνων (9 θίγνωσις οὗις Αϑζωησιν τρτανας ἀφ οὗ ὁ Δείνουρχον αἰπθθεῦθα γεγθνέναι 

χοῦν, μέγρι πῆς δοϑείσης αὐταὶ μα πἰωὼ φυγάν,καϑόδου, “Δυονϑύοις ἑσδοικήχοντα, «ὐδ9η- 

σορῦρ. εἰσὶ ἢ οἵδε. 

ΟΝικόφημος. Καλλιμκήδης. Εὐγάριςος. Κυφισύδοῦς. 

Αγ γαϑοκλῆς. Ἑλπίνης. Καλλίςραζς. . Διότιμος. 

' Εὔδημως. Αριςύδημος. Θεουαδός. ᾿Απολλόδωρορ. 

Καλλίμαχος. “Θεόμνητος. Θεμιιςοκλχῆς. ΠΌΑ, ρχίδας. 

ΙοΏγΠὶ Ηλ]οασπαῆσι Τόσιδ Δἰτοσ, κ᾿ ὦ] 



πό ΔΙΟΝΥ͂Σ. ἈΔΙΚΑΡΝΆΞΕΩΣ 

Εὔδωρος. ΔΛυκχίσχος. Πυϑύδὸτος. Σ ωσιϑμης. 

Νιχϑμαος. Θεόφρᾳςος. Λεσιμαιχίδη. ᾿Χαιρωνίδααις. 

Φρύνιχοσ. ΠΠυϑύδημος. ἔχι πότου προότον αὐτὸν εἰς δικαφήθλον 

“τὸς συίραφεῖς κι πστϑεκθα. ΠΟ τϑτον, Εὐαίνετος. 

Κτησικλιῆς. ΝΙιχοκρ της. ΝΙιικήτης. Αδαςφοφαϑης. 

Αειφοφών. “Κησιφῶν. Εὐλύυκρίζος. Ἡ γήμν. 

᾿Κρέμην. Αντικλῆς. Κηφισύδωρφς. Φιλοκλῆς. 

Ἐχι πότου,τίω φρεουξφᾷν ἐδεξανζο Αϑζωυα]οι,χαὶ ὁ δῆμος κατελύ)ν. 

31: ̓Αρχίπαυς. Νέαρχος, Απολλόδωρφς. Αρχίπῶσς. 

Δημομης. Δημοκλείδης. Πραξίβαλος. Νικόδωρος. Ἢ 

Θεύφρᾳευος. Πολέμκον. Σιμιφνίδηης. Ἱερομνήμιον. | 

Δημήτξος. Καίεσαμος. ᾿Αναϊξικράτης. ἔχὶ πότου η καταςα- 

θεῖσα «ἰπσὸ Καοσθμόδρα ὀλιγδρχία, κατελύ, ϑη,χαὶ οἱ εἰξατ[ελϑέντες ἔφυ.9ν, οὐ οἷς χα Δεί- 

γορ'χῦς ζῶ. Κύρριβος. Εὐξένιπαος. ἣ 

Φερεκλσ. Λεωςραῦς. ΝΙικοκλῆς. Καλλίαρχος. 

Ἡγέμαχος. Εὐντήκκον. Μνησίδημωος. Αντιφάτης. 

Ν ,κίαρ. , Νυφραΐος. Ολυμπιόδωρος. Φίλιπαος. ἔχὲ 

πϑτου καϑοδὺς ἐδὺ.ϑη τοῖς τε ὀῆλοις φυγαῖσι, χα ἡ Δάνευρχω, ποῦ βασιλέως Δημητείς.. 

Δημόσιοι λδθχϑι γνήσιοι. 

Κατὰ Πολυάύκτου βασιλάζφν λαιχόντος δοχιμκασία" Πολλὰ χαὶ ἀγαθοὶ “ύοιτο. Κατὰ 

ΠΠολυάύκπου, ὀκφυλλοφορηϑενζος ἰσσο “ (ουλῆς, ἐγδξις" Πάλαι ϑοιυκαίζω ὑμδμ! Κατὰ 

ΙΠολυάύκτου,αἷξὶ τῷ Τεωφανίε: Περὶ μϑὺ αὑτῆς τῆς μάωυύσεως. Πεεὶ τῷ Τεωφανου 

Ἐχιλογϑος᾽ Βοαχὺνὦ αἰδρές. Κατὰ Πυλυ, ξοίας"" Ιχϑωὴ μϑὺ δὸ ππφύφασις. Κατὰ Πυ-- 

ες, ὐϑὶ τὰν κα Ὁ ἐμπόρκογ' Ἔπι4δη τοῖς μϑὺ λέγ τῆν ῥ»πόρων. Κατὰ Τιμοχρατοικ' ι 
Ὥκαν δίχαιον 6:1. Κατὰ Λυκέργϑυ 4 ϑῦναν" Οἴδα ὅτι, χϑ μηδὲν ὑμίῷ σεευνρρεία: αἰ- 

χύνν Κατὰ Διί: Βελοίμδωυ αὐ ὦ αἴδρες. Κατὰ “Φωρασεξείας"" Ἄρα γ εἰ' ἰμες. Κα- 

τᾶ ; Καλλααφα, αὐ τυ τρῶν; Πολλώκις ὦ Α(ϑζωυαῆοι. ̓ Πιρηνικός" Ἄπϑυτα συμβησεαζ. .. 

ΧΕΙ κτ' Διογεσίε, τῷ ὅχι τῆς διοικήσεως" Ἴσως νϑὺ ΠΣ Καθ᾿ μερίς “ὃ 

αἰκος᾽ Οὐδένα, νομίζω, ὦ Αἰ ϑζευαῆρι. Εἰφαηελία κτὶ τ᾿ Πιοῖτ' Ὥςκξ» χαὶ ὑμδββεκα ος. 3 

Κατὰ ἽΠΙ συρλέοις,εἰφατίελία ξενίαρ" ἐγ στο; οἶκα!. Κατὰ Θεοκρίνου" Ἔνδφξιο τῷ 

παϊὸς,ὦ Αϑευαῦοι. τὗτον Καλλίμαχος ς οὖν τοῖς Δημοοϑέγοις φέρά. Κατὰ φεφαιδ᾽. | 

Εν ̓ἰα(ανόμον ὑααῤχή πϑ νόμου δεδωχότος, ὦ Ὁ αὐδρες. Κατὰ ἔλθησ, εἰρατ[ελία: Οὐκ 

ἀγνοῶ, αὐδρες. Διαδικαισία, Φαληρέων χσδϑς “Φοίνικας, ̓ ἷρ "Ὁ ἱερωσεούης τῷ ᾧ Ποσφδῶ-, 

ὯΝ: γος" ̓ Εὐηομαιονὴ" τίω Αϑώωυα),ωρέπῳ δὴ. Πρὸ πίω “Κυηφισώγῶς Ξπογφαφέύ" Πρώτον. 

κϑιυ,ῶ 9 αὐδρες, δέομαι. ὁ ὕξερος" Τὰ μϑὺ αὐδὲ τίω ὠγζ. Απολογία Ἅ9 σαϑρτυείας 

«σὸς τίω Χαίρητος ̓εἰρατίελίαν χα Φᾳδιάδου γφαμμμαπέως' Οὐτ᾽ ἔηϑρας ἐδεμίαξ ὃ ἕνεκα. 

Καπὲ Φιλοκλέους χὐὰρ τ ᾿Αρπαλίών' Τί οὶ λέγῳ τὸ ασεὺ εἶ. Κατὰ ἽΤινωδίε, αὐ 

ἕ ̓ Αρπαλίων' Οὐκάδηδλον. Κατ Αδιξονίκου, πόϑὶ Ὧ Ἁρπαλίων᾽ Εὐτύχημαι μδὺ ζῶ, ὦ 

αὐδρες. Κατὰ Δημοιϑένοις, τξς Τὴν ̓ Αρπαλίων" Ὁ μϑὺ δημαγωοὺς ὑμῖν. Κατὰ 4 

Αεμφογείτονος κἰθὶ τὴν Ἁρπαλίων" Παιθ᾽ ὡς ξοικεγ,ὦ ΐ αὐδρες. | 

ψΨάυδεπίγραφοι διγμμόσιοι. 

Κατὰ Θεοδώρου, ἀ Ἰθεωυζοκς" Ἤχιςα »ϑὺ ὦ ὁ αἴδρες" “ρεσξύτερος [ρὶ ὃ Δῴαρχου ἧλι- [ 

χίας. εἰρν.) ὃ Ἐχὶ Θεοφίλε τῇ 7 Θεμεφοκλέαφ αὔχοντος (τ᾽ ̓Θέλλον αϑιόγται οὐμαυτο τείτῳ, ᾽ 

ὡς ἂξ ἐὐυτο τῷ λέγε Ὑῦ Φανερόν' ὅπω πεμυτήον, ὡς δείξομϑυ, ετος ἔχοντος εὐτο ΟΝ "ον 

ρύκων Ἔϊ »ϑρὸ πατὴρ,ὦ ἢ αἰδρες.ἅτος ὁ α,γῶν εἴργ))ὲ ἐπ᾿ ἀβχοντος Εὐβώλεη Λυχίσκῳ, τὸ μετ᾽ 
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Εὔβουλον, ὄπω εἴκοσι ὄντος ἀὐτϑ. 5 κϑὺ ὙΣ λθγ96, κἕξε ἴμος Ὀἀποψηφιοϑέντος, γέγονεν ἐπ᾽ 

“Αρχείου, τὸ μῷ ̓Θεμιςοκλέα. δῆλον σὶ, ἕκαςον ΤῊΝ εἰρηρδύων ἐξ αὐτῷ αὖ 2δηϑυ γί: 

Ἴ, ται. Καπὸ Μοαίωνος, Ξἰπολραψψα νθῥου αὐτὸν μὴ ᾿ ἦν Ἐϊποψη Φισοίς μῶμον ὧ 

αὐδρες ς πουὶ ̓ Μορίωνος συμβαλών. Ὁ ὅ τὸς ὁ 26γ95 χ ̓ υ αὐτου “φόνους τῷ πσξϑτέρῳ 

εἴρηται. δηλοῦται δὶ ἐκ Φ αὐτῆς ϑοχῆς τῷ λόγου, χαὶ τὰ ἐ ΤῊ ἑξυς. Καπὶ ἵΜενε-- 

χλιέοις ἀπαγωγῆς" Ὦ λύδρες δικα ς αἱ χα " τὰν νὸ νο 49)» καθ᾽ ὃς καὶ ὅτος εἴρ ἡταλ; παιδὸς 

ὀγῶς ἔτι Δφαρχου. ἢ ὁ αϑὺ γὸ χρι γόυϑρυος, 65) Μενεχλῆς,0 τὴν΄ ᾿ἑερείαν ΑΝ ἔχων" ὁ ὃ κατ 

πηγϑρῶν, ος Ὁ Νου. ἔς! ὃ Φῦτα “Ὡρεσθύτεροι Ζ Δῴαρ αὔρχου ἀκμῆς. ὁ μϑὺ ὃ Δημο- 

οϑένους τες πα Ὁ ὀγομοιζος΄ δεδηλώκαρϑυ λόχος, οὗ οὐ ᾧ τότων μέμνηται, τ χτὶ Θεοσαλὸνὴ Α- 

᾿ πολλόδωρον ϑῤχοζα τετέλεφαι ὡς ω» τοῖς αἰεὶ ᾿Δημοαϑένοις ΣΉ ΤΗ εἰ σ' ὡς πε- 

ϑνηχόζς ἤδη τῷ Μονολλ χιξοιῖς ὁ ὁ Δημιοαθενη ἔχει ἡ μέμιγηται, λέγων' Ἑωράπε γοῤπόρτες ε- « 

τῶν γεώκθροι, ἕως ἐφ] ΜΜενεκλιῦς" παλαιὸς λόγος τἰς ὅ21ν. ὅτί Ἀ οὗτος ὁ Μενεκλῆς οὐ αὖ- « 

πα τωλόνς δεδήλωχεν ὁ κατηγϑρῶν. Διαδικασία, “Αθμονάζσι αἷξὶ ὃ Μυῤῥίνη τα τῆς 22 

Μίλακου: Εὔχομαι δὴ τῇ Δήμιητεεισὰ τῇ Κρ. τρεσφύτερος ζ 1 Δφαρχουά ἀκμῆς. εἰσ, 

ὡν ὃ ΓΣ ὁ ἸΝικοιύχου φχοντος, ὡς ἐξ αἰτεῖ τῷ λόχου γι γίγνεται δον" ἕν ὧτδϑς τοῖς εἴΞ 

ἔοσιν ἔτος τῷ ῥήτορος δῷ οἱ ᾿ μϑὺ ὀΐζυ Ὁ ἀκμῆς αὐτῷ Φερθυδοοι δυδεπίγξαφοι εἰς 

αὐτὸν λόγϑι, εἰσὶν οἵδε. μα ὃ πὴν ἐξ Αϑιαυῶν εἰς Χαλκίδα αϑὐα;γωρησιν, οἵδε Διοωδὺχα- 

σία Τ περείας Ὁ Δήμηδος πσδὸς Ὁ ἐεροφαντίων" Πολλῶν χοὺ οἴϑαϑύξων,ὦ αὐδρες δικας αἱ. 

δτς ὁ ο λόορς, ἤδη πεφόυγϑῶς αὐτο εἴρηται, ὡς ἐἷξ αὐτῷ ὙΎΕΙ Φανέφϑν. μεύμψνπαι γὸ οἰ οΨ 

γἰχυτοῖ ἃ καταρςύσηφ ὀλιγδρχίας. “Ἔργα ποιεῖς κτ' Τιμοχροίοις, ε οἰα[ολύυχος δήμεκα- 

παλύσεως. ὅτος χαὶ ἀὐτ' αὐτῆς Ὁ 6 ἢ θλπγραφῆς ὅξ1 δῆλος ἀπ ἢ ὧν. Κατά Σ;πε- 

δέου" Κωὶ - ον τῷ: δήμῳ κρυτηρρρήσήν αὑπατεοομεύωυ. ΣἼΩ χη Τ κατείλυσιν ὃ ὀλιγδυρχίας ς εἴρηται. 

ταὶ τος ἤδη Δφωβχου Φαίνεται φά γϑνζο, ὡς ἐξ ἘΠ ΥΣ “τῷ λόηγϑυ γίγνεται φωνε- 

6ϑν. Διαδικασία" Εὐδορέκιρν ασφὸς πήρυχας ὑοῦ τῷ χϑμῶς ὅδαμῶς: τοιωδζα, τς α- Ἃ 

δ. «τα. τὸ ὅτος χτὶ τὶζυς αὐτοῖς γ φόγοῖς εἴρηται. πεφέ. οὗτος ἡδο πϑρητορρε, ὡς οὖ αὐτῷ τῳ 

λόγῳ πείλιν δηλοῦται. Αἷικός᾽ ἐ]αύτων γσαν ὁμοίως. χαὶ ὅτος εἴρηται ον ἐχείνοις τοῖς 

χεῤνοιο,ὁφὶ ς ῳ «ἐταϊτῳ λόγῳ φανεξ9» γίγγετω. Αἰτωλικϑς' Καὶ ἡμεῖς ὦ Ὁ αἰδρες Αἰτω- 

λοὶ φρεσί. τος καλεσώσης Ῥ  ὀλιγδρχίας γαζστσο ΤῊ Αϑιωώνδον φυγάδων εἴρηται, δὲο- 

αϑρων Ὧοις Αἰτωλους αἰὐξις βουλεϊν,ὀπει, καὶ ο  Κασσὸρ “ν εὐζις ς ἐλέ ϑεροῦν ἐπεχείοᾳ, ὡς 

γον) αὐτῷ τῷ λόγῳ γι ἀὐρών ὦ τᾷτο δ' Ὥλον. χοῦν εἰκὸσ,φφίλον ὄντοι τὸν Δείαρχον «αο “ΠώτολιΞ 

γρχίω κατα φησαντων, το καταλύῳ Ἐχεχίεοῦου ἃ ἀγωνίξ ζοϑαι. ̓εσὶ αὐτὸς Αὐϑάύηθε λό- 

᾿γϑὶς καζαλαμβαίῳ, οἷον τε ὅΞΙ. Διφίλῳ δὴμν 29ειχϑφ,, ̓αἰτοῦνη! δωρεα᾽ ΟΣ τὸ μὴ 

ἐαλον τῇ. ὅθ τον ἐπείεϑέω αἰ ποῦ Δημοαϑενοις γεγφοίφϑαι τὸν λόρον ὅτι Ὁ: δωρεαξ ἔ") ᾽ ρω-- 

ΠΑ ον αἰτῶν Δημοαδενης πῶς Δείναυρχο ο᾽ τω κτ' Δημοάλενους λόγω δεδηλωχε' γαὶ ὅτι 

ΠΣ τέλά λόγου, ὁ Δίφιλος Δημοιγειζω οὐαωλὰ σεευιθθ5). ἀπίθανον ὃ) οἴκει ἐὴ), 

φ μϑὺ μας ὅ τω γρεάφῳ ἀὐνοβιζρ τῳ! Διφίλῳ τὸν Δυμοοϑένζευ" λόχον ἢ Ὡροι Δῴαῤ- 

γον λαβονζῳ εἰξ ἁδεῖν. “εἰ μία. ἐμπορία ἘᾺῚ μελέτῃ αἰϑὸ τ Δ᾽ κατηγορνλέντων. Ὄσολο- 34 

᾿γία; Δέομαι ὑμδ ὦ αὐδρες. τ᾽ ἀὐτι πὸ αξϑικπῆρος ἀὕοοι ἂς εὖ, σέο ὄντα τὸν λόγον 

Δφαρχου. ὑδαιρης τε ὙῬοδΣ αἀοϑενὴς, χαὶ ψυγοὺ ειν: δλλὰ μάλλον αὐτὸν αὐ ἴις λόν 

» Δυμοκλείδου," Μραισέχμου, η ̓ τ λων τὴν ποιόταν ὕωύς. ἀφαιοοῦαι  κὺ τὸς πὐξὲ ν 
Μωαισέχμου. λόγοις ἀμφοτέρους, ἐὐτϑ" ὧν ὁ κϑῳ ὅς 691» αἷξὰ Ἱ Δήλου ϑυσίας" Ἱκτάλρμδυ 

᾿ Ἵμαξ, καν ὁ ὃ. πσθς Πεευρνἕα, αὶ Δημιοχρ αὐτέου, θη ἜΡρΧ᾽» Νομίζον υ ὦ ὁ αἰδρες' 2: α' 

᾿ τε τὸν ὉΠ μῶ ἢ ὑδαιρὴς δ, τὺ κεχωκθῥος, Χχαὶ ἡ ψυχρός" χαὶ δ! ὁ λέγων αὐτὸς ὧν ὅτε 

ἄϑοζος, ται μῷ ̓Λυχοῦρ)ϑν τίω διοίκησιν Ὑ λυχωδίῶν χοικύτων αἰϑαλαβὼν, ὀζητα- 

᾿ σμένος ὃ πολλάκις αὐτὸς , ὡς Οὐ τοῖς λόγι πἦξὶ ἀπόύτων μάυυφ χαὶ οὖν ἰδίοις χαὶ οὖν 

δημοσίοις ἀγῶσιν Οὔκ αἢ Κῶ ἀδυωαΐος, ὥςτε Δάνρχω 299) ξαφεϊγολοῦζ. Ὑαῦ τα 

Η 



τιϑ ΔΙ ΘΝ Υ ΣΤ ΑἸ ΚΑ ΣΕ ΩΣ ὶ 

τὸν Δάναρχου γαρφυκτῆφφε. εἰ ὙΡΡ χϑὼ μηδὲν ὀνδο, τὸ Ὑ ὁδΐωυ ἡλίθιον χαὶ (φιςιῶν. 

ἀδεριδις αὐ οὐ αὐτῖπολυ,Ὁ πλεῖφον ἀπέχον ΤῊ Δφναρχο χαρακίηρων. Δηλιαχϑς, Α-: ἱ 

πόλλωνος χαὴ Ῥοιὰς “Ὁ Ταφύλου. ὅτος Ὁ ἐπἰρητορφορδλλ᾽ ὁτέρφυ διὸ συγίξαφέω- δε]. δηλ, 

σ᾽ οχθ 5 Φοπε,χαὶ τὸ χαφοικτῆρος, Ἐὐρ χαῦῖχθς ὧν, χαὶ ᾿αὐξοζέγω Ἐ τοπικά Δήλου κ᾽) Λέρρυ, 

ἱξορίων. Κατὰ Δημοοϑενδσ᾽ Παρὰ νομῷ εἰώλευτε ὦ αὐόνρες. ἅτος οὖν ζοις ,Περγαιμιάωνοϊς, ̓ 

πίναῦξι Φέρεται ὡς Καλλικρατοις. ἐγὼ ὃ,εἰ »ϑὺ ἐκείνε: δεὴν, σῴακ οἶδα" οὐσὲ γὸ « ονέτυχον ᾿ 

Καλλιχρατίς σα εϊενί. ὅτι ὃ πάμπολυ ἣ' Δῴναρχα λθγων ἀφέφηκεν,θ ὐτελής τε ὦ ον» νὰ κενός, 

χαὶ Οὔκ ἀπέχων ἰδιωϊζροῆς φλυαρίας, πείθοι α. 

ΠΉΠΕ ΙΝ ΤΡΣμΝ 

Κατὰ Προροξένε, βλοίβης,ὃν αἰστὸς εἶπεν ὑτρ' αυζ Φ' Εἰ ὡς μοι ϑεῶν, ὦ αὐόρες. Καπ 

᾿Κηφι (ςχλέοις, καὶ “ οἰκείων, λάβης: Ἃ μδὺ ἐγκαλῶν, ὦ ὁ αἴδρες. Προς Φανοκλέα, β ᾳ 

βης δἰπὸόλογία" Ὡμμζυ μϑὺ ἐγὼ, ὦ ὀυδρες. «σϑϑςἸΝικοχρ απτίω, “ἷρ Νικομαχε,ς ᾿ 

᾿ς βης' Αἰδρες δικας αἵ, ὅτι «δὺ ἰδιώτης. Σκυηγϑεία Παρ οδύονζε ὑπο αὐδιραιποδ, ς 

35 βης; Καὶ φἰθαγελνηνῦρος ὃ ὕφερον, ὀύδρες ἃ βὼ κι ἔγνων ὅ7| Παρκδύων ἀδικεῖς, 

ται. Κατὰ [Ποσιδίσταου, κλοπῆς, Αδικυϑεὶς ὦ ὀύδρες. Κατα΄ Ἡδύχης, :ποςασίε Καὶ 

χαλιποντος οψοτίου παΐος. ᾿Αποςασίτ, ασϑϑς Αρχέφραζον᾽ Πολλά κα ἀγαϑαὶ “μοιτο. ἢ. ἢ 

Σεωηχϑοία Ἡγελόχω αὑτῶν ᾿ ἐχικλύρου" τὰ ὁ γυδμ ἕχα τος. Ἐπεκλπξιχὸσγχσωθι, 

τῆς Ἰοφῶντος “υγαδός' Ατὐνόρες δικαφ-αὶ, αὶ πένης ὧν. ὑςερον" Ἅμαλον γὃ κὸ ὦ ὀὐδρες. ἢ 

Διαμδρτυεία, ὡς σεϑξ εἰσιν ἐχίδιχοι εισοφώντος δυγαπέρες' Του γόμμου δεδωχϑτος ὦ 

αὐδξες. Κατὰ Πεδιέως, κακώσεως πτωιδὸς ὀρφανοῦ" Μυδεὶς ὑμδμὦ αὐδρες ϑοα καίση.. ) 

Διαρζοτυεία, «ἰδὲ τῷ Ἐτιηῆου κλήρου ασδ9ς Χαρνζα: Πολλάκις ἡδηηχουίᾳ. Ὑ 

τῷὸ Μνησικλέοις κλήρου" Διχαιαν ὦ αὐδρες δέησυ. Κατὰ Προξένου, ὕβρεως" Ὑβεικςφή 

ὅξιν ὦ ὀμόρες πληγῶν. ἐδ σΊ Ἐχιγεγράφθαι , ᾿Απυλογία ὕβρεως. Ἐπιχαρᾷ “σϑϑ ὃς 

Φιλωταδζω" Τὸν ϑοι καςὸν, ὦ αἰδρές. Κατὰ Καλεομέδογτος αἰκίας" Ὅτι οδὺ ὦ ὃ ἀύόρε 

χαὶ ὁ πατήρ Θεόδωρος δή. Πρὸς Διοοχουρίδζων θὰ νεῶν: Διχαίως αὐ οἴκα! ὦ Ἷ 

'δδες. Ἔρᾳνικϑς, «πεὺς τὸς Πρυκλέος παϊδας νὰ Αϑὸ ἀδικούνδωος, ὦ λὔδρες. Πρ. 

Αμμιφνοκρατέωυ, δια διχοσία, πῦθὶ καυρπῶν χρειδ' Ἔπι πϑόπίσω δύσδρες αὐαγκν 1.. ΠΦ 

ξὰ πῷ ἵπαου" Τοῦ μϑὺ ἀγῶνος, ὦ ὁ αἰδρες. ὁ ὕςερος" Ἐβουλόμάν δῶ, ὦ αἴδδὲς. ΔΙ Ἷ 

κλείδου χτ' Δασ, ρ αὐδρα-πόδωγ" ἡ Ἃ μϑὺ εἰδιχούμϑυος,, ὦ αἰδρες. Παρφγραφὶ “ 

“σοὺς Βιωπτίωυ Ὅτι μ»δὺ ὦ αἰδρες, αὐτὸς ἀπείρως. Κατὰ Θεοδώρου, ψ ψάδέμεν 

ρκῶν" Νοιίζουϑυ ὦ αἴδρες. Αγάθωνι σεευη θεία, ὡς αἷρ χαὶ αὐτὸς εἶρνχεν Αγαθων.. Ὴὴ 

᾿Αποςασία Ξιπολογία, Αἰρχώλῳ τσϑϑς Ξενοφῶντα" τ με κϑὸ ὠ ὁ αὐδρες. χτ' φ, 

λίπωου,͵ εἰεταιλλιχόφ' Ὅπ κϑρ ὦ ὠ ὁ αὐδρες. Καλλίπαυς, “αρ ἡοποιήτου" ἐδ σ᾽ ὄχι οι 

γφάφθαι αἷρ Θεοδώρου, ὃν ἐποιήσοιτο ἦν Αρχεφῶν' ἀπ σ, ἢ ἐδραρκας, ᾿ 

Δϑν ἡ δίχαιον. Περὶ πὸ Αρχεφώντος κλήρου" Κ αἱ δίχανον ἐη: νομείζ ζων. ΤᾺ 

1διωτικοὶ ψδυδεπίγραφοι. .Η 

Ν Πρὸς Πεδιέα τ ϑαγραφη' Κατὰ τὸν γόμιον τῶτον. ἅτος ὁ λόγος εἴρηται τὶ 

Αειφοδήμου έχοντος ὧς ᾿ ἐὐτν τῇ λόγου γίνεται δῆλον. οἱ αὐ Ὑ εἰς Σάμον, 

Ξποσαλέντες κλυφοῦχοι, ζ' τότο, τὸν ῬΡχοναᾳ, ἀπεςάλησαν ̓  ὡς Φιλόχορος οΨ ταῖς: 

36 ἴξορίεις λέγη. Δ είναυρνχος δ΄ ὅπω δέκατον ἔτος πἰωυικαῦτα εἶχε. ΠΕ Μελήσα,-, 

δον αὐ τῆς ὁιηρᾳρχίας.᾽ Ὡνων οἱ νόμοι κελάουσιν, ὃ ὁὼ ὁ λόρρϑ. ὩΣ ἢ Ἢ 

λέγων ὡς ὄχι Μόλωνος αὐβχοντος γε λρηνόμου τῷ ἀδικυμαΐος ᾿ ποιεῖται πὸν λές 

Φυσὶν ὃ τῶ ὑ ὑφέρῳ ἐπεισιέναι τὸν Αγαθωνα, ἔχ᾽ Νικοφήμου εὐβχοντος,, καθ᾽ ὃν {- 

φάσκεται γολρνεδύος ὁ ο Δ εἰνανρχο. Π9ς Βοιωτὸν τ τῷ ὀγόμμαιτος" Οὐδεμίᾳ, 

Φιλουατ αγμμοσώνη. εἰ χαὶ μεὴ τοῖς ϑιλοις οἱ Δημοοϑένοις ἀφαιφούκϑιοι ττον τὸν λλϑ- 

γ᾽, χαὶ Δεινούρχω πυφϑφαόγοντες,, ἐλέγγχοιντο, τῶ γεόνῳ Ὑ ὀΐευ ὕλτδειρθείοι Ἢ 

ψά δόμδιοι. 
“ἢ 



ἌΓΕΝ ΡΈΚ Ὁ ΣΦ: πο 
εψ 4 δόνϑροι. μέμνηται ὃ ὡςνεωςτὶ τῆς εἰς Πύλας ἐξόδου γελυνμϑύης" ἡ δ᾽ εἰς΄ Αἰϑέοναίων 
ἐξοδὸς ἔχ Θεμήδου ἔχοντος ἐγύετο, τοιόχα δέκουτον ἔτος Δφαρχεέχονος. Πρὸς Μων- 
σίϑεον,πῖδὶ πσξοικός᾽ Παύτων δθὶν αὐιωρϑταΐον. ὅτος ἀκολουθεῖ τῷ “σϑοτέ ρῳ λόγω»ὼ πολ- 

᾿λὰ ἔχᾳ κ᾿ λέξιν Τὐτα, ἃ εἴγ αὐ πὸ αἰὐτο ρήτορ96. ἔξω τῆς τῷ Δεινάρχϑ ἡλικίας. πολλοῖς 

ἔτεσιν ὕφερον ἡ“γώνιφται τὸν αγῶνα ὁ κατήχϑοφς, δλλὰ δυο, ἢ πρίσιν, ὡς ἀκριξέςερον αὖξὶ αὐ 
οὐ τῇ Δημιοαϑειείς γα φῆ δεδηλώκαμϑυ. Αϑζωαϑδῃ στουηχϑδία, πῦθὶ Ὁ “δίας, στ 5 

“Αμευτικον" ᾧΐλος μοι καὶ δχετήδοφος ὧν. ὁ ὕςεροσ᾽ Οἵομα μδν ὑμας ὦ αἰδρες. Διοπείθους 

ἔπι αἷϑὶ Ἑλλήςποντον τῷ τὴν Αϑάσαίων φρατηχϑῦ» Δα τεοίβοντος, εἴρηται ὁ λθηγοσ, ὡς ἐξ 

εἰντοῖ γίνεται φανερθν. ἔς! ὃ ὁ χρόνος καὶ Πυφυδοΐον ΦΡῬιτα, ὡς δηλοῖ ᾿Φιλόγωρος σὺν ποῖς 

3 ὀηνοις τοῖς ἔχ πότου τϑ ϑρχοντος, ἐδέπω εἰχοςὸν ἔχων ἔτος. “δὸς Μήκωϑον, μετοιλλιχός" 

Πριαμϑροι μεζαλλων ὦ αὐδ)ες. ἸΧΙΝ ἐκϑικαῦχου Ὄρχοντος εἴρηται ὁ λόοος ὅτος. Φυοὶ ΝΣ ὃ 
7 

λέγων, Ἐπά,βέλου μϑὺ μιεϑώσαοϑαι τὸ μέταλλογ' πϑία ὃ ἔτη ἐργασαίνϑυος Ά ὀκβοόνκομε- 

γος “(πὸ τῷ πλησίον ἔχοντος μέταλλα, ,λουχεῖν αὐτῇ τὴν δίκζωυ χτ' Νικόμαχον Ὄρῤχοντα, Δ 4- 

γαῤχἕ ὃν χαὺ εἰκοςὸν ἔτος ἔχοντος. Σατύρῳ “σϑϑς Χαρίδημον ἐχίζοπῆς -ἰπολογία" Μὴ 

μεγόλου χινδύγου συμβεβηκότος. χαὶ ἅπος ΔΝ ικϑρκαχου εἴρηται. Ὑκ αὐτιδύσεως, 

Μεγακλείδη" Εἰ ϑὺ ἔδᾳ ὦ αὐδρες πσοὺς δεῖς ἢ πεῆαραις. ὁ νϑὺ λέγων, δὴν Αφαρόίς ἔξω 5 

πιςῶν Δφνάρχου λόγων. εἴρηται γὸ ὅλ: τῷ φρατηγοῦ Τ ιμοϑές ζῶντος, κτ' τὸν χρόνον τὸν Ὁ μν, 
“γεμεαϑέσεως σρατηγίας, ἐφ᾽ ἢ (ἐς ἀ4ὐϑύνας “σον, ἑάλω" Τιμύθεος ἢ (ς ἀὐθύνας «ἰασέ-37 

Ἅσκεν ἔχὰ Διοτίμου, τὸ Ω᾽ Καλλίςρατον" ὅτε χαὶ -- Ἶ 
» : 

Υ̓ 

μαφάαηι βίου ἀρράνει, οἰ ἀογαμεην. [64 ἐάγυε σοπίίσεγε [ΐςοῖ, ρΡάμοα ἐπι. Δ1ϊ- 
γαγὶ ἀπέ θη] π0η Ορογ οι ἀοξζοῖ 6 φηαααη1,οηῦῸ ὀχ Υ ΘΡμη0η ἐτῖαηε ῥηῖμο ἰδ οἰ) γιατ." 
ἰἰρπομημ ἐς ἀ(βον βάρ [{. 

ΓΕ ἸΥΝ Α ΒΟ Ὁ 

ΟἸεογο ιφ.2 [)6 ογαΐογο: 

ο Ἐκ πε δά σαυ{Δ5 σοητυογιητ, γε Ποπλοἔἤοπος, Ηγρετάςς, Πγσιτ- 
σας, ἘΗΐης5,᾿πατολιις, αἰ πις ΠΟΠΊρΡΙ ΠΓ65, οἴ [τοῦ [6 Ραάτος ποη ἔπογιηῖ, 
ταπλοη {πητ ΟΠΊΠ65. ἴῃ ΘΟ οΠῚ γοτίτατίϑ ᾿πλτα 1: σοποῦο νεπίατί. “ποτα ΠῚ 
ὰ παπγάϊα πηαηίτ ἰπγίτατίο, ταπηά τι σεηιι5 1] ἀἸςο Πα] {ππάτππιηιιο νἰχίτ: 
“Ῥοίῖοα 4ιληι, οχ Ἐπ ξἘ15 ΠΙ5, ΟΠΊΠΪ5 ΘΟΓΊΙΠῚ ΠΙσΠΊοτία (ΘηΈ1πὶ Οὐ σαγατα οἴξ δῖ 
δαδηυῖτ,αἰϊα χα ἀπ} ἀἰσοηαι πιο] ]Ἰογὰ ἂς γα ΠΊΠ]ΠΙογὰ σθηογα υἱριογαηε. - 

άροι ἐπ Βγπίο: 

Ηιῖς ([εριο [Προηὶ [0.) ΕἸγ ρου ες ργοχίπχιβ, ἃς “ΕΟ ἰηος ἔπ, ὃς Τγοιτ- 
σι, ὃς ὈΙΠατοίι5, ὃς 15 Οα 15 ημ|1α οχίξαπτίοτῖρτα, Γλοπηλάο5, αἰ πιο Ρίμιγεβ, 
ας εηίηι ατὰς οβπιάττ ἤλης ςορίαπι; ὃς (νεΟρίηο πγοα ἔξουτ) [πσοις {Π|ς ὃς 
βηρυοἰποογαρτιις νίηιο δή Παης ἀτατοπι ΟΥατου ΠῚ ἔπϊτ, ̓ ῃ αιια Πατιιγα]]ς 
᾿οἴετ,ηοη ἤιςαᾶζιις ΠΙτοΥ. 



[Χι] 

ΔΙΌΝΥΣΟΣ πο ἫΝ 
μαίῳ τῳ φιλτάτῳ πλεῖςα χαρφ. 

ΟΛΛΩΝ μετ ὀήγων ξένων τε χαὶ τ'ραδύξων ἀκουσγιτων ὧν ογή- 

γοχεν ὁ καθ᾽ ἡμας χϑόνος, ἕν τί χαὴ πῶτο ἐφαϊη μοι πορότως ἀκεύσανγτι 

τοδοὶ σου" στ τὴ. φιλοσόφων τἰς τυ ἐκ πὸ αἴξεπατου, πόρτα γδρί- 

ζεεϑαι βελόμϑυος Αφιςοτελ τω] κτίσαι ζι πίω πίοι φιλοσοφίαν, ὼ ἱ 

αϑὸ «ὑέαεῦ ποιήσάν φανγέρον, ὅτι Διυμοοϑέ ἡ: ς βυτοξαχας τέχνας, ' 

παρ ἐχείγῳ μιαθὼν, εἰς τὸς ἰδίοις μετηνεῖκε λθηϑες, χαὶ κατ᾿ ἐχεῖνα. Χϑ-Ὶ 

σχέμϑμος τὰ οἷ Ραήέλμαζα.πόμτων ἐξβῥετο τυ ῥητόρων χρῳτίςος. κατ᾿ ϑρχας μϑν δ 

αἰ ποελάμβανον Τὴν" πολλῶν να ἐἢ) τὸν ῦτ᾽ ἐχυχφρύσανζα, λέγην, χαὶ παρήνοχ,» σοι μὴ 

πᾶσι τοῖς “ἰραδόξοις παφοςἐχήν᾽ ὡς ὃ ὁ ζουνοκκα τῷ αὐδρὸς ἐπυθομίω, ὃν ἐγὼ ὦ τυ ἡθῶν 

ἕνεκα ὦ τυ. λοιπῶν, τοδεχοι(αι »ἐθοικλικα σοι, χαὶ πολις ον ἐμαυτω, υ ὀμϑυος, ἐχεμελεφέρας, 

ὠμέίω δὲίοϑαι σκέψεως τὸ ποράγλαι μή ποτε λέληϑε με ταληϑᾷς οὕτως ἔχον ̓ χαὶ σδ οὲν εἰκῇ. 

τω αὐδρι εἴρηται" ἵνα ἢ μαθὼν ὅτι κσφϑτερϑσι τον Δημοοϑένες λόγων αἱ Αραφοτελοῦς τέχναι». 

ἑκὼν μεζουδοξασω" ἢ πϑνανίον φωραίᾳς, τἰωὼ δόξαν ζω ποϑότερον αὐτὸς ἔρον, βεβαιώσω, καὶ, 

τον ϑηγως ἐϊνωκότα α γράψαι γεπα ρέσκάυα σμένον,ωρὶν εἰς ἐχ λον ἐκ δοιεῦαι «τῷ στεύταγμα, 

21 μεταξαλεῖν πείσαιμι πίω δόζαν. Οὔκ. ἐλαχίφην δὲ μοι χαὶ σὺ παρέοου ῥοπὴν εἰς τὸ μὴ παρέρ- 

γως ὄξετασοι τίω ὀληθφαν, το“ ϑακαλῶν φανέρφις ποιῆσαι! πᾷς λθγϑῖς οἷς ἐμιϑιυτὸν πεπεικα,: 

Δυμοοϑτιες ἀκμάζοντος ἤδη κὴ πᾷς δχιφανεςαΐζος εἰρηκϑίος εἰγῶνας, πύτεο πὸ Αδιςοϊέλος, 

Ὁ; βηΐζειχας γεγφάφθαι Ἴέχνας. ἐδύχεις τέ μοι ἡ τῷ ὀρθῶς παραινεῖν, μὴ σημείοις, μι], εἰ- 

χόσι, μηδ), ὀλλοτΘος πράγμα πιςώσαοϑαι μπυξίαις, Ὄλτ, πῴτων σὐσὲμία τὴν πί- ὦ 

ξεων δὶ αὐαΐχαίων σεεναΐγεται λημμάτων" ὄν αὐτὸν Αφλςσ ἐλη τ ϑασέοϑαι ΟΥ̓͂Σ δ, ἰδίων ἢ 

» τεχνῶν ὁμιολοχϑιοῶτα χάληϑες οὕτως ἔχήν. πϑὸ δὴ πεποίνκα,  ξἐλίίιςε Αμμαγεντῆς πε ὀλης, 

' ϑείας “αδϑνοόμϑρος, ζεὼ χὶ πϑυτὸς οἴομ(ο δεῖν “«πραγμαΐῦς ἐϊξετάζεοϑαι, χαὶ τὴς ἀπϑύτων. 

» τὴν αἰϑὶ πὰς πολιτικῶς λϑορὶς ἐασουδεοι κότων γαφιζος" ἵγα μὴ τῶθ αἰ πσολαβωσιν, τι πϑρζῳ 

«ἰξκείληφεν ἡ παἰξιπατηϊρτὴ φιλοσοφία τὰ ῥυτοσικὰ Ὡἰραπελμαΐο" χα ἅτε οἱ αὐξὶ Θο-. 

δῶρον χαὶ Θρασύμαχον ὁ Αὐδιφώνζο. απουδὴς αἴξιον σὐσὲν δὗρον,τε Ισυχρ της ὃ Αναξι-, 

, ϑύυς ἡ Αλκι δαίμας, ὅτε οἱ τότοις συμξιώσαντες Οἷς δύδρασι : ποϑροιίελμοίτων τεχϑικῶν : 

συήοαφεῖς χαὶ ἀ"γωνις- αἱ λόγων ρβητορ κῶν, οἱ παῖδα Θεοδέκτίοωυ χα ̓Φίλιςον χ᾽ Ἰσοῖον χα Κητ 

φισύδωρον. Ὑαξίδζωυ πε ὦ Λυχοῦροον χαὶ Αἰσανζωυ" οὔτε αὑτὸς ὁ Δημοεϑειης ὁ πϑυίᾷς Ϊ 

αὐεββαλόνδυος τύς τεσ 9 αὐ ἡ τὸς καθ᾽ ἑαυτὸν, αὶ μιηδὲ ζοῖς “Ἀνησοιδύοις αἰ σαύρθο-ς 
ΔΩΣ καζολιπὼν, σους [ω}] ἐλυεῶ τοῖς ] σρχξ τὰς τε ὦ Ισαίε χοσχμιάκδρος τ΄ ραήέλμα-, 

σιν» Εἰ μὴ Ως Δριςσϊέλοις πέχνας ἐξέμαϑεν. σέκ ἐς. ἔτυμιος λόθγϑς ὥτος, ὦ φίλε Αμμαῆε, 

οὐδ), εἶχ Τὴν Αδιςοτέλοις τεχνῶν τυ ὑζερον ἐξενευϑεισῶν οἱ Δημοιειοις λόγοι σεουύτοί ηϑη-- ' 

22 σαν" δλλὰ καθ᾽ ἑτέρας εἰξαγωγας ἀνας,ιρ ὧν οὖ ἰδία δηλώσω γ»φαφῇ τὰ δοχοιεῦτοί μοι. ᾿ 

πολι γὸ ὁ αὐδὲ αὐτῶν λορος, ὃν ' καλῶς εἶχεν ἑτεξοις γξαφης ποιῆσοι παρέρορν. τ δὲ] 

πω παροῆίι τοῦ πειροίσομαι φανερὸν ποιῆσαι, ὅτι Διημοοϑένους ἀκ μοίζοντος ἤδη κτὶ πδι ποτ" 

λῆείαν,ὶ, τουὶ ̓ χεφανεςαζοις εἰρυκοζος ἀγῶνας, τους τε ϑιχϑυικουὶ ὁ τοις δημινηϑειχοις, τὰ ϑειυταὶ 

καζρυδίε “ἰὰ πάσης τῆς Ἑλλάδος (λῚ διφνότητι λόγων,τῦτε ὁ φιλόσοφος Τὰς ῥητοσιχας ἔ- 

γοαψε τέχνας. ἀῤαΐίκη δ᾽ ἴσως προ δον ὅσα. παρέλοξον εἰκ Τὴν κοινῶν ἱποδιῶν, αἱ κατέλιπον 

ἡμῶν οἷποις Οίοις αϑυ! αὐδρῶν στ ζαξανϑυοι, παροφτεῖν. ποιήσομ(θ ὃ Ξσὸ Δυμοοϑένους τί Ἷ 

ὥρχώω. ὅτος ἐγμηη μϑὺ -γιαυτω πσοότερον “Ὁ εχαποςῆς ὀλυμπιάδος" ΣΡ χοντος ΒΤ ιμμο- 

χρᾳίοις εἰς ἔτος ζεὼ ἐμβεξηκὼς ἑπβαχαιδεκαΐζον δομώσίους τε Ἀϑηϑὲς ἡρξζατὸ γραφῳ Ἐχὶ Κόλι- Η 

ςραΐου Ὄρχοντος, εἰκοςὸν ἡ πεμιτό]ον ἔχων ἔτος. ἡ ἔςίν αὐτο πορ τος το οἰ θικαφηρίω καζῳ- 

σκά αοϑεντων ἀγώγων ὁ χτ' Αὐϑδροτίωνος » ὃν γέγραφε Διοδώρῳ τῶ χρίνοντι ὧ ψήφισμα, ; 

ρανόκφν. ᾿. 

΄ 
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φὐϑανόμκον. καὶ χ᾽ Κα τὸν αὐτὸν γεόνον ἕτερος ἔχι Καλλιφράτου ϑχοντος , ὁ θα ἢ ἀτελφῶν, ὃ ὃν 

αὐτὸς διέλετο, δρέφατος απολυτῶν ' ΄' λόγων χὰ γφαφικώτατος. Ἐχτὴ ̓ Διοτίμα τόμ 'Καλ- 

λίςρατον, οὖ Αϑζωαιοις προοτίωυ εἶπε δημηροείαν,ξεὺ ἔχιγεαφοισιν οἷζοις ἐστορικρῖ πίνα.- 

χας σεευταίξαῆες, Περὶ ν᾿ συμμιοφκῶν" ον ἡ ἡ παρεκαίλᾷ Όις Αϑάναοις μὴ λύψ τίου πσϑὸς 

βασιλέα “πυνοιϑύξυ εἰρζεύξευ, μαηδὲ, παφϑτεροις τύχα τῷ πολέμου, ἐὰν Μη ̓ Ὡἰδασκά, ἀσωΐ ) 

τἰωὼ ναοϊοκζεὼ δχυύαμμιν εν» ἡ πλείφην εἶγ9. ἰχαυ: ὦ τὸν (ξςπον τῆς ἰϑασκά, ἧς αὐτὸς “ἰ -ισοτί-- 

ται . ἔχὶ δὲ Θεοδηήμου δ μῶ ̓Διότήμιον τῤξαντου, τῦνΊε ΧῸ᾿ Ἱ μμοχρ οὐτοὺς Ἄθο ον ἐγθανη Διο-- 

δώρῳ τῳ χρίνοντι φἰδανφεφντὸ Τιμιοκρ «τέων, χὶ τὸν φξετῇ τῆς ΜΙ ἰεγαλοτωλιπῷ) βουϑείας δὴ.-- 

μη ρδαχϑν,ὃν αὐτὸς πη ες μ ὃ ᾿ Θεύδημον “ἢ Αριεόδ διημμὸς δέ: γῶν ἐφ ὁ τὸν χ Φιλίπ- 22 

"ποὺ δηκηοροιῶν" ἡρξατο,ὺ λόγες οὐ οὐ τωδδὺ ἡμῷ: διέϑοτο ὐξὶ τῆς ἰτοτολὴς ξενικοῦ 'φραϊάλκα- 

τὸς ᾧ Τυδέα. Γαδικῶν τοιηρῶν εἰς ἡαλδν νίαν. πα τῷ το  γεόνῳ δδτὸν τ Αφιφοχρούτοις 

ἔχανε Ἄθοον Εὐθυκλά τω διωχοντι φἰϑανόμον Ω ψίφισια, Ἐχὶ δὲ Θεέλλε τῆλ. ̓Αει- 

Ἷ μων 7κὸὼ αὐδὶ Ῥοδίων ὠκένῆλε δηαηρρείαν, ον ἡ ἡ ἡ πείθᾳ ζις Αϑώσαίοις καταλῦσαι μ᾽ ὀλι- 

χίαν αὐτὶ, ἡ τὸ τὸν δήμιον ἐλδ ϑερῶσαι. Ἐχὶ δὲ Καλλιμοίχει τῷ πϑίπου μῷ ̓Θέελλον αρ- 

᾿ἈΩΡΕ διέθετο δημηγρεικις, οἷ δακαλῶν Αϑέναίους βούθήαν Ολεωϑθίοις ξἰποςείλιωι ζοῖς 

πολεμουμϑροις “τεσὸ Φιλίπαου. τοσῶτον υϑὺ.8 66 1ν Φρχ"" Ἐπὶ πολλῶν μδὺ ἰδᾷν οὐ ἀις, ὦ αὐ- 

δρες Αὐϑίευαῆοι, μοὶ δόχεις δεύτερον ὃ ἃ Οὐχὶ (ὐτὰ πα οἰςαται μοι ληϑώφοι, ὥ δὐσρες Αὐη- 

γάϊοι. τέίτοι ̓, Ανὴ πολλῶν δὺ ῶ Ὁ ὀυόρες Αϑίωναῖοιη φημοίτων. χε πϑτον γέχρατῆαι τὸ τὸν α- 

ὝΗΝ κἡ ὁ ὅΜ ̓Μῴῖν λόγο, ὃν σεεσεταξαΐο κζν, Τ χφορτονίαν ὃ ἀῶ δῆμος αὐτεκατεχφφητόνησε" 

“μέΣρι 5 πρὶ δώδεκα . λόγων ὧν εἴρηκα. δημοσίων, ον οἷς εἰσι δημηχρειχοὶ δὼ ζ, διχανιχοὶ δῈ 

ἐπομῖε ασϑότεροι ἣ, Αδιςοτεέλους Ἰεχνῶν,ὡς ἐκ εἿἜ ἱσορώνϑμων αἰξὰ Κ αἰδρος Ξποδείξω,᾽ 

ἐκ ὑπ ̓άυτε γα φέντων, οὐ] ἀσδεν αρξαθμος. ΑΡΙΣ Π ΘΊΤΕΑΝΗΙ: Σοήοοηι ζῶ Νι- 

Ἰομαίχου, Θ δορὶ χ᾽ Υ τέχνδευ ὁ Δλυαφέροντος, εἰς Μαχάονα τὸ τὸν Ασκληπιξ᾽ μήξ 9.5, Φαιείδος, 

Ν »)ϑνα ινος ἐκ Χαλκίδος Ἐ Ξσοικίαν δὐαγαγόντων εἰς Σταΐγερφει. ἐγμυνήϑη δὲ χτ τ οὐνενη- 
Ὁφὴν Ὁ) 5 τὐναίτζιυ ὀλυμιπιοίδα, Διοΐεφοις Αἰϑζεψησιν αξφχοντος,. “γ, ἔτεσι τωι τρέσζυ- 

ἐξ. ἘχῚ δὲ Πολυζήλου αβχοντορ ελόυτήσανζος φ ὅ παΐξος,ὀκπουχαι δέκατον Ετοσ ἔχων εἰς Αθη-- 24 

γας ἡλῦςε,Σ χ᾽ συςαϑεὶς Πλάτωνι, γθόνον “τι Ἰ διέπξινα σζέυ ἡ αὐταἰ Σἰπολοιγό γος δὲ Πλάτω- 

νος ὄχι Θεοφίλε αἢ» γτοσ «πῆρε “σϑϑς Ἑρμείαν τ π᾿ Αταρνέως τύραννον ̓ Ὄ ὃ διετῆ Ζξῦνον παῤ 

αὐτὸ Ὁ τούψας, ἐπ᾿ Εὐξέλε ἀρΊθντος εἰς Μιτυλήνζωυ ἐχωφιῶπ᾽ ἐκεῖθεν δὲ «ρὺς Φίλισωον ἢ ἡρχε- 

η κτὶ τιυθέθοιον ἀβχονται, ὁ διύτροιι ὄγον ὀκταιτῆ παρ ὁ αὐταΐκαιγγι ρύμδωος Αλεξαϊόρε. 

μζ δ᾽ κὼ Φιλίπαουελά "ὼς ἐπ᾿ Εὐαινέτου αξχοντὸς ἀφικονδρος εἰς Αϑάώας, ἐρῤλαζεν ον» 

᾿Λυχείῳ χρόνον ἐτῶν δώδεκα. τὸ ἢ τρικαιδεκοίτῳ μ “Ἴὼ ̓ Αλεξαϊδρείολά ὕζὸ, Ἐχὶ ἄνφι- 

δωρε αρῆρντος : ἀπαραις εἰς Χλγκίδα, νόσω πλόντα πτοία πσϑὸς ζοῖς ἑξήχοντα βιωσαῖ ἐπῆ. 
αὖτα δ δὲ δξευ δεν ἃ, οἰ δαδεδώκασιν ἡ ἡμῶν οἱ τὸν Ὥὰ τὸ α λυδρὸς δϑμαγραναίϊες. ᾿ Ἀ αὐτὸς ὃ 

λόσοφος “πῦΡ ῥαυν Κ γφάφᾳ, πᾶσαν ἀφαιρέωδωος ὑλεχείρησιν ΤῊ χορ ἰζέοϑαι βελονῦμων . 

ττῳ [ἃ μ᾽ τοφϑοήχοντα, κσϑϑς πολλοῖς ϑῆνοις ὧν συϑὲν δέομαι με μνμοϑαα χ᾽, Φ πᾶρϑν, ἵτὰ 

ἐλήχεν οὖν τῇ. πϑεζτη βίξζλῳ Φύτης τῆς τοραγμαϊείας, ὡς κὶ μιφφοίκιον ζω ὅτε ας ρητοδιχας 

σευυεταηετοῖ ἰεγγας λον τῇ κρατίφη γε)ρνῶς ἀκκκῆ » παξρεκδεδωκῶς ἤδη ἀξ τεζπιχας 

πευταῖτᾷς Ὁ ̓ς Δλϑαλυτίζας κ Χ) ἢ (ις μεδοδιχας, 7εκμπρίων δεηνί ἰρυρότερα. τιρξα κάνουν “ὦ 

9 ὠφελείας ἐλεδφούψν αὐ  αὐξαίληφεν ὁ ο βητοθαχϑς λόλϑς ̓ (ὗτα χ᾽ λέξι »φαφφ 

Χρήσιμος δ ρὶνη ῥ ῥητορικὴ αἰ δ’ γεὸ φύσᾳ ὧῃ κρείω χάλυ δὴ χαὶ δίκαια, ΤῊ ογῳν- « 

ἤων. ὡςτεξαν ᾿μῆχτ Ὁ ασξοῖχον αἱ κρίσας γίνωνται ̓ δυαίκη δὶ αὐτὴν ὑπάοϑαν το σὶ -- 

ἴτν αὐξιον ἢ) ὑλετιμήσεως. ἔτι δὲ ασϑὸς οϑίους 96), εἰ τίν " ἀκριξεσατάο ἔχοιωθι ὀχεσημέευ, κε" 

δὼ ἀπ᾿ ἐκείνης ἼΗΙ λέγον. “ϑιδωσκαλία ῥ᾽ δεν ὁ καὶ τὼ Ἐπφήμόιυ λθγος. τϑτὸ δὲ « 

ἀδηυμαπον" δολ αὐαΐκη ὅχὰ τοι κοινῶν ὅρη ὅς πίςφς  ζοις ὑ » ὡφεαδρ γἡ οὖν τοῖς “Ὅπι- « 2φ 

οἷς ἐλέγουδῳ αὖϑὰ δ ασϑὸς ἴους πολλοὺς οὐτεύξεως. Περί" τε τὸ τς ον υῆρος « 

λέγη » ὅτι τω αὐτῶ τ᾽ ἔχ δυούαι μιν ταῖς ἐπα γωγοῖς καὶ αὶ ζις συλλογισμοῖς, αῦτα -ἰξὶ 

' αὐαλυτίκῆς ἡ μεθοδικῆς ποραγιμαλείας Τἰϑυσι' Ἰῶνὃ ΠΧ Ω δείκγυν τ πων δείκ; υαΐ, « 

᾿ς ῬΙοΩγ ΓΙ ΗΔἰσαγηαποι Ὑ Ομλιιϑ αἴτοτ, 



26 ῥήτορος ἀγώνες ταυτὸ φιλοσυφεεχνῶν,᾿΄ ́ χανως ̓ ὐποδεδείηθαι Ὑομίζω" εἴγε ὁκϑὺ εἰκοσὺν οὶ ἡ 

27 

[22 ἈΘΡΌΑ  ΚΥΡΡΝΓΑΥΣ ἜΤΟΣ [ ὴ 

» χαϑοίπὸρ ἢ δ εὖ οἷς, ̓ Ααλυΐϊορς, Ὁ μδὺ ἐπαγωγή κι, Ὁ συλλογισμὸς, [6 δὲ, Φαμνόνϑδιυος , 

" συλλογισμὸς, κα οὐζοῦν ὁμοίως. ἔς! γὸ Ὁ. μδὺ ἰϑαδαίαα, ἐπαγωγή" ὃ δ ὠὐθύμημα, συλ- 
» Δο.), γισμκος" [δ ζἢ τι τὸν Φαινόμδμωος συλλογισμός. Ἰκαλώ᾽ ΟΣ οὐλύμκα εδὲ οὐ ῥγητοριχὸν ' 

» συλλογισμόν, “οὐ ραίδάγμαϑ ὃ,ἐπαγωγάν ῥνυτορικέω. πόρτες ὃ (ς πίςες ποιζηται ὅζε τῶδ4- Ὁ 

5 κλεούα!, ἢ ἡ ραδείγματα λέρογϊερῆ ο εὐθυμήματα" καὶ ἡ ὐδὰ Ὁ ζαῦτα, ἐδὲν πως. ὥςτ' ̓εἰτῦρ χαὴ 

» ὅλως αγαϊκη συλλογεζι ζόνϑρον ἢ ἐπαλοντα διφκγιώαι ὁτιῶν ["6 ογτίναιοεου" 0] δῆλον σὶ ἡμῖν τῦτο Οχ, 

» εὐου μαλυτικῶν: ἀλ τ ἐχούτερον [αὐτί καήέρῳ] σὕτων ζ, Σ αἰπὸ εἴ). (ς δὶ Τα] ὀχαφορὰ 

" φἰδαϑείγματος καὶ Ὄ οὐθυμήμαιτος, φανέρϑν ον ἢ Τοπικῶν' ἐκ γὸ «ἘΣ ὋΣ συλλογισμξ »ἡ ἐπα- 

» γωγῆς εἴρη.) “αρύτερον' ὅτι Ὁ μϑδρ ὄχι πολλῶν καὶ χὺ ὁμοίων δείκνγυοντ, δ ὅτι ὅτως ἔχφ,οκάμϑὺ ἐπα- 

» γώγή Ἰείν, οὐ ὃ ἰραδῳ μα; Ὁ 5 ἀνώνοντων, ἕτερϑν τί ἐχ ζοῦτα ̓συμᾷανήν, ὡϑαϑὶ τ 

"Οὐτ᾿ῃ ̓ καλόλε ως δχιτοπολὺ, ἐκᾷ υϑὺ συλλογισμὸς οἰγζοῦ: ἢ ̓φὐδύμημαι καλόάται. Φα- 

» μεϑν 5 τ ὁ7| ἐκαύτερον ἔχέ αγαϑὸν [π| εἶδος τ Δ ῥητορείας᾽ ΚΠ ΟΩ [2] οὖν Οἷς Μεϑοδιχοὶς 
» εἴρηται, ἢ ον τότοις ὁμεοίως ἔχ: Ὁ μϑὺ ὃν ̓Αειροϊέλης “ἷωρ ἕαυζ γέφαφε οΑδρτυρήμδμος ̓ " 

ὀζαρῥηδζυ ὁτιζα βητοριχας ἔχνας στενετάξατο φρεσζύτερος ὦ ὧν ἤδη κὶ Ὁ ᾷ: κρᾳτίςεις σεευτα- 

ξῳ τξρεκδεδωκώς. (ῦτ' ἔς ἐξ ὧν ασεϑφλὸμάωυ ποιῆσοι φανέρϑν, ὅτί φεδιερόσιν, οἱτῷ 

πέμπῆονἔ ἔτος ἔχων ἤρζατο πολή δ εοχ δημηγϑρήνκἡ λόγε εἰς δ,καιφήρια, γραφφνὸ 65 κοί 

αὐτοιὶ φόνοις ἔτι σεευζὼ Πλάτωνι »Ἀ) ὁ διέτριψεν Ἴ.: ἐτῶν ἐπηὰ καὶ τειάκοντα, ὅτε λολῆς ἡγά- 

Λϑυος, ὅτε ἰδίαν πεποιηκὼς αἵρεσιν. εἰ δὲ τίς ἅτως ἔς αἱ δέξεξας ὧ ξ!ε κὸ “Ὡρὸς τα αὐτιλέγάν, 

ὅτι υϑὺ ὕξερον ἐγραφησαιν αἱ ῥητορ ιχαν έχραι ἢ! : αϑαλυτικῶνε ἢ μεϑοδὶ κῶν κὸ ὑπικῶν, ὁμολο- 2 

“γῶν ἀληϑες ἘΠ)» δδὲν 5 5 κωλυύάν λέγων, ἀπασας ἄωυτας καλεσκό, ακέναρ δ φιλόσοφον Ως Ὡρανν 

“μαϊείας, ἔτι παιδευόμδιον -Ὡρὰ Πλάτωνι, ,ψυγεαὶ αϑὺ χαὶ ἀπίλανον ὅλ ἐχείρησιν᾽ εἰραύγων, 

βιαζονϑιος ἢ ὦ κακεργϑταῖον Τ Ἐλυχφρηματων ποιᾷν πειϑοινώτατον, τι χαὶ Ὁ μὴ εἰχκϑς γίνεταί 

ποῖε εἰκϑογαφεὶς ἃ ασοὸς μῦτα λέγάν ΩΣ (ς εὐτῷ 4ς ἐψομαι τ ὅ φιλοσύφε αὕδὶυρίας,αῦ 

» ον τὴ ἡ τρίτη βίξλῳτερψκε ΤἸ)οφῶν εἶξε ἜΠΟΣ Χ' λέξιν ὅ τῶ γφάφων' Ἰὼῶν διμεταφος. 

» ραδυϊοῆαίρωνὸ Ὡσῶν, ἀὐδοχιμοῦσι κάλιςα αἱ κι ̓λὐαλογίαν" ὡς ΠΠερακλιῆς ἔφ» πἰιὺ γεότητα τέων 

»  πολουϑύζω ο -Ψ τω πολέμω, τως ἡφανίαϑαι ον τὴς πόλεως, ὥς κἶρ εἰ εἰ τις ΩΥ ἔαρ ὄχ τ ἐγιαυδ᾽ 

» ὀξέλοι' ἡ Λεπήώης τίϑα Λακεδαιμονίων, έκ ἐᾶν πἰϑαδῷ τίω Ἑλλάδα ἑτεροφ)αλμον΄ ες, 

» γουϑύζεωυ" ἡ Κηφισύδοτος, σου δοίζοντος Χάρητος ἀὐϑύνας δοιῶαι [τῷ} «ἰδὲ τὸν Ολη ΝΝ 

ὅτως. Εἰ αϑὺ δὴ 8... αὐτὸς ὁ φιλόσοφος Ὡἰποδφχγύς κατ τὸν Οὐλεωυδιαικὸν πόλεμον γε- 

γφαμμένας αἰ αὐτὸ (ΣΊε ἰέχνας, τος σῇ ἔχι Καλλιμαγου γέλρνεν Ξε χοντος, ὡς δηλοῖ Φι-ς 
» λόχοροο οὐ ς΄ βίξλῳ ΑἹ Ἴλιδὸς,ζν τὶ λέξιν ξ' ὅτωγεάφων' Καλλίας ΠΈργασηδεν" ἔχι πότῳ 

» Ολιεώϑίοις τὴ ὀεθμλίδι: αἰπὺ Φιλίπαου κὶ ἡ ωρέσξάς Αϑναζξ πέμνασιν,οἱ Αϑειυαῆοι συμδ. Ὶ ̓ 

ἀπ, ἐποιηζαντο ἡ βούο4αν ἔπεμν αν» πελῇα καὶ δὲ Ἰδιςγελίας, τοοῦρᾳσ: δ ἱπειώρντα ας 

"κ"ῷ Ὁ Χάρητος, αδ κα χὺ σεευεπλιηρωίαν' ἔπάτα διεξελθὼν ὀλίγα, τὰ μεταξὺ γλνόνϑια κϑησι ζω- Ὶ " 

» ὙΠ Περὰἢ τ’ αὖτ᾽ χρόνον Χαλκχιδέων Ὁ Ἐχὶ Θράκης θλιδουδύων τ πολέμῳ »ὴ ὁ αρεσδά (μές, ] 

"γῶν Αϑάσαζε, Χαείδημον πὐντοις ἴς ἔπεμψαν οἱ ̓ Αϑίαυανοι τ εἴπ οὐ Ἑλλησπογτῳ φρατηλϑν" ὃς δ ̓ 

» μαχίας 1. Πάλιν 5 Ὁ Ολεωθίων τς ἐμ 5 εἰς Ως τς, δεοιμό- 
» γὼν μκῇ ἡ πύϑ αδάν αὐτῶς κατατολεμηϑενᾷς, δὴν ἃ σὸς ταῖς ὑπαρχέσαις δχουαίμεσι πέρ! ἢ ΤΠ 

» βονγθῴαν, μὴ ξενικὴν, δὰ ΠΑ, νιν, ἔπεμψω αὐτοῖς, ἢ δῆμος τεύρᾷ: μϑὺἑ ἑτέραφς 

» ἐπίαχαίδεκα, δ Ω πολιπτῶν ὁπλίτας δισχιλίοις καὶ Ὁ ἵσεις τρια χοσίοις, ον» γαυσὶν ἐπιπηχϑῖο, ζρα- 

» τηλϑν ὃ ̓ Χάρητα ΄ ςῦλτ πϑρτὺς᾽ ᾿ἰπόγθημδὺ ὅν αὶ Ταῦτα ῥνλώντα φανερὰν ποιῆσαι 1 φιλοτις Ἂ 

μίαν ἢ αὐδιοιωύπων Αειςπ]έλες ἐζυλωκέναιγἐ Ιεχνας Δῆμο οϑθνν ὃς ἤδῪ  ασαρας δὲ ξ' ζω ἰκ 

χὺ εἰρηκὼς δημηγρείας Φιλιπαιχας, «ςς ὮΣ Ἑλλδοιχαϑ. «ἶϑὶ δὲ λόγοις, δηλωσέ οἱ εἰς ἡ 

δικαφήσλαι γεγραφὼς, οἱξ σΣοίξις δ. ἔχοι Διαξαλφνὼ ὡς ἐὐτελᾷς νας καὶ ἡ φαύλοις, χαὶ ! μηδὲν Ι 
Ὦχφαι- ἡ 
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: φχιφαϊνονζιςἼεχνιχϑν, ἐπάδη ϑϑ Αδιςύϊελες σεευετα ϑη(ᾳν)εχνών. " μέω ἔγωγε μέ 26. 

τότα “οφϑελθὼν, ήσομα! διλαὰ ἡ ἴους ὀηνας εἰτεῖ λθορις ἴοις μάλις 4ὐδοχκιμοιῦζως ἔχηδεί- 28 

; ξω Οιξπε δηιηορθιχοὺς χαὶ ἴους δικανιχους ἀσϑότερον ἀπηγίελυϑμοις τῆς ἐκ δόσεως πϑ τον 

7εχναῖν, μὄστυει παλιν αὐτωγρωνϑρος Αδαςόϊέλᾳ, τ γὸ ἔχοντα Καλλίκαχον,ἐφ᾽ ὃ (ὲ εἰς 
Ὅλεωυϑον βοηθείας ἀπτέςφλαν Αἰ ϑζευαγοι π4αϑειες “ποὺ Δημοοϑένοις, Θεόφιδές ὅΩην ἀρχῶν, 

καθ᾿ ὃν ἐχρ ζτηῆσε τῆς Ολιωωϑίων πόλεως Φίλιπαος. ἔπάτα Θεμειςοκλιῦς, ἐφ᾽ δ Ὁ ἐκ το . χτὶ 

Φιλίπαου δημιηορθιῶν ἀπήγφλε Δημιοοϑένης ,αξὶτ φυλακῆς ὥ' νησιωτῶ; κα Ὑ αν Ἔλλης- 

πόντω πύλεων, ἣς ὅπἼν ΡΧϑ» Αἰ μϑὺ ἡμᾶς ὦ ὀμδρες Αἰϑζευαγοι,δεδοευή μεθα. ἀὐρῷν, (τ᾽ ἐς!. 
μ 5 Θεμιςοκλέα,, Αρχίας,ἐφ᾽ ὃ παραμνᾷ Οἷς Αἰ ϑίεναιοις μὴ κωλύφν Φίλιστωον τῆς Αμφι- 

ο κτυονίας μέϊέχήν, μηδὲ ἀφορμεῆν δὶδύνωι πολέμου,νεωςτὶ πεποιημθμες Υ̓ πσδϑς αὐτὸν εἰρήνξωυ. 

Φχὴ “ της ὃ δημηορθίας εν ηδε, Ορώ μδρ, ὦ λύδρες Α ϑίωναϊοι, ἴα παρόντα -ορά- 

“ματα. μτϑ Αρχίαν δεὴν Εὐζξαδος, εἶτα Λυχίσχος, ἐφ᾽ ᾧ τίω ἐφδομῶω Ἵ Φιλισσικῶν δὴ-- 

μηχϑεκῶν διέθῳτο τσος Ως οκ Πελοποννήσου τρεσζείας, ζω πίω πἰωὼ ρχζω ποιησείνϑιος, 

Ὅντϑ ὦ ὀμόρες Α ϑὥυαῖοι λθυρι γίγνων)). ΜΛ υχίσχον δεὴν ἔχων Πυϑόδοτος, ἐφ ὁ τῶν 

ἱ ὀγδόζεω ἢ: Φιλισταικῶν δημιμοροιῶν διέϑατο τσδ9ς τοις Φιλίπαου τρέσξᾳς, ἧς ὅδην ρχῇ, ὭΣ 

αὐδῥες Αϑάυαγοι ἐκ ἔς!ν ὅττως αἱ αἰτίαι. τὸν κατ᾿ Αἰοάνε σεευετάξα το λόλϑν,ῦτε Ως 4 9ύνας 

ἐδίδου τὴς δευτεξοις τρεσζείας τῆς ἘΧῚ ζοις “ρχοίς. ΜΠ υϑοδότον 651 Σ ὠσδύης, ἐφ᾽ ὃ τῶ 

οὐναϊπίω διελήλυδε χτ' Φιλίσαου δημηορθλαν, θὰ Ἵ ον Χερρονήσω φρατιωτῶν, ἥἡα μὴ δζε-- 

λυ Διοπείθους ξενικϑγ' ρχώὼ ἔχουσοι ζωύπζωυ, Ἔδ 4 δὲ ὦ αὐδρες Α(ϑζευαῖοι, τοιὶ 
) λέοριζᾷς ἁπόνᾷς εν ὑμῖν ,μμῆπε κσϑὸς ἔχ,ϑραν ποιφοϑαι λόγϑι μκηδένα, μήτε ασξϑς δ ριν. 29 

Καὶ κτ' αὐτὸν ϑὔχοντα τζὼ δεκαιτίωυ, ον πάρᾳτωι διδωσκῳν ὅτι λύφ τὼ εἰρζεύξευ Φιλιν- 

πο:,ὺ πσόϑτερος οκ Φέρᾳ τὸν πόλεμον" ἧς ὅθην ρχϑ, Πολλῶν ὦ αἴδρες Αϑηναῖοι Ἄόηγων γινο-- 

κϑύων ὀλίγου δεῖν καθ᾽ ἑκαφην ἐκκλησίαν. μ᾽ Σ ωσιλμξωω Ῥρχων δςὶ Νικθικαηθ6, ἐφ ὃ 

τὼ ἐνδεκα πίω δηκηχϑθίαν διελήλυϑε, πῖξὶ τῷ λελυκέναι τζεὼ εἰρζιώζευ Φίλιστον, καὶ τοις 

Αϑηναίοις πείῃᾳ Βυζαντίοις στοςεῖλαι βοήθ4ανγ' ἧς ὅν Φρχὺὴ ΚΣ, «-σουδοῖα, νομίζων ὦ αἢ- 

ὅρες Αϑέυα]οι,τόες ὧν βελάύεοϑε,χαὶ αὐαίΐχᾳγα τῇ πολ, πάρφίσοιαι αἰξὶ αὐτο εἰπόν. χὰ 

ΝΝιχομαχω Θεόφεᾳςος αὐρχών, ἐφ᾽ ὅ πείθῃ τοῖς Αϑίευαίους “δυναίως “ἰπεσο μεῖναι τὸν πόλε- 

μὸν, ὡς χατηγίελχότος αὐτὸν ἤδη Φιλίπαου. χαὶ ἔςῖν αὑτηϊελέάυταια πο χτ' Φιλίππου δη-: 

μηφρϑιῶν, ὐρχζὼ ἔγρυσα Φυτίω, Οἷτικϑρ ὦ αὐδῥες Αὐϑᾶωαγοι Φίλισιαος οὐκ ἐποιήσειτο 

, τὼ εἰρζωζωυ πσδϑς ὑμας, δλλ αγεξώλετο τὸν πόλεμον, πᾶσιν ὑμῶν Φανερϑν γέφρνῈν. Οἵ δὲ 

δώδεκα, πότοις ἁπόυζᾷς τοις λορρῖς ὅς κατηφίθ μαι οὐρϑ τῆς οκϑδόσεως ΤΡ Αδιξοτέλοις 

Ἴεχνῶ » ἀπήγίηλεν ὁ Δυημοοϑένης, αὐτὸν Αφαςσέλη παρέζοιαι εἱτυροιῶτα. ἐρξαίνϑυος ὙΡ 

ὡ τῇ δεύ ἐρᾳ βίξλῳ Τὸ Ἰεχνῶν τοῖς τοποῖς ὁριζῳν ἀφ᾽ ὧν ζᾷ οὐθυμή καΐῳ, φέρεται »Χαὶ τὸν 

εκ τῷ γεόνου τ δαλαμβαϊᾳ, το ατιϑεὶς αὐτω ἃ τἰϑαδείγμαΐα. δήσω δὲ αὐτὼ τἀν αῷ 
φιλοσόφου λέξιν: Αλλος΄ εἰς τὸν γθόνον σχοτιφ' δ, ὡς Ιφικε της -» τῇ πσϑϑς Αἱρμόδιον, ὅτί « 

Εἰρὶν ποιήσοι, "ξίοιωυ τῆς εἰχόνος τυχεῖν, ἐα ποιήσω, ξδδ]ε αν. ποιήσεινγτι σὲ [ἀρ] 9 δώσε]ε : μὴ « 

τοίνεου ́ μέλλοιϊες μϑὺ, 'δπιορόοϑε , παϑονες δὶ ἀφαιρῴεϑε. Καὶ παλιν ξος δ΄ ΟΥΟΣ Θη- 30 

(αιων διιέναι Φίλισαον εἰς τὼ Α΄Ἡικζωὺ, ὅτι εἰ τρὶν βουϑῆστι “Φωχεῖς,ἡξίς, ὑπέοονϊο αὐ' ἀπο- « 

πον δΐιω εἰ διότι τσ ο4τὸ χαὶ ̓διέασευσεν, μὴ ̓δωσοισιν. ὁ δὲ χρόνος ὅτος οὐ ᾧ Φίλισταος ἡξίς « 

᾿ Θυξαίους ὅχι τά Α΄Ἴικζωὼ αὐτῶ δοιεῦαι διοδὸν κι σασοιμμιμμνήσκων τῆς τ τοΐσξὸς Φωκεῖς πο- 

λέμω “μυουϑμυς βονδείας, οὐκ, τῆς χοινὴς γίνεται Φανερϑς ἱξορίας. εἶχε γὸ ὅτως" ΚΟ Ὲ Ολεω--: 

θίων ἄλωσιν, αβχοντος Θεμιςοχλέοις, σευ δῆχαι Φιλίππω πσϑϑς Αϑζιυωας ἔλϑμοντο πίξὶ φι- 

λίας ἃ συμμαχίας. αὗται διέμάναν ἐπήαετῆ χρόνον ἀρ Νιικομαΐγου" Ἐχὶ 5 Θεοφρᾳςου τῷ 

μα; Νιικϑμκαχον αρζαδῆος οἐλύϑησοιν, Α΄ ϑζεναίων υδὺ Φίλισαον αφτίω δύων αρχην πῷ πολέ- 

μου, Φιλίσαου 5 Αϑζευαίοις ἐϊκα λοιεῶτος. ζς Ἀ αἸτίας δὶ αξ εἰς τὸν πολξιοῦ κατεςηίαν ΝΞ 

χείαϑαι λέφροντες ἀμφότεροι, χαὶ τὸν γόνον ον ᾧ τὼ εἰρξεύζευ ἐλυίαν, ἀλριξῶς δηλοῖ Φ,- 

λόχορο99 -» τῆς, Αγ)ιδὸς βίξλῳ. ϑήσω 5 ἐξ αὐτῆς ᾳ αϑαΐχα ὁτατα" Θεόφροιςος Αλλωόϊς᾽ « 

Πιοηγίη Εἰ ἰσατπαῇοι Τ ΟΠγι5 αἰτεῖ. ἔν 
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» Ἐχὶ σότῳ, Φίλισαος Φ αϑικσρότον λύαπλάύσας, ΠΕερδάνθῳ παξοςέξαλεν"Σἰπό]υχὼν σὲ οὐ4ῦ- 

» ὃν Βυζωτιον ἐπολιορκ, χὺ ὃ μηχομήμαία παξ9ολ.ν. ἔπφτα διεξγθὼν ὅσαι ἴοϊς Αϑδιοαοις ὁ ο 

Φίλιπαος ογεκωλ ΕΣ ᾧ Ἐχιςολὴς,ὼ Δημιοαϑενεις τ ϑακαλέσαήϊος" “αὐΐζοις “σὸς τ πόλεμον 

κυ ὁ ψιφίσματα; γθώψαηπος,ἐχφοϑίόνησε Ἐδὼ σήλάω καλελόν τ' αἰεὶ τῇ τῆς “σεῦ Φίλιστον εἰρη: 

γῆς ὦ συμεμαιχίας σαϑείσοιν,γαῦς ὃ ἢ πλυξρεῦ ὑτ τὰ ὀῆγα, ογεργᾷν τὰ ταν πολέμου" ζῦτα γράψας 

χ,, Θεόφρᾳςον Ῥρχοία, γεγονέναι ἃ δ μετ’ ἐκεῖνον οὐμαιταϊζᾳ “ραχϑῶτα μΩ «ἰοὺ λύσιν τῆς 

εἰρήνης ἔχι Λισιμαχίδε Ξξχοῆῖος δεξέρχέ. θήσω ἢ χὰ τότων αὐτμτα ὀῥαϊκαιοτατα᾽ Λεσι- 

3:. » μαιχίδης Αγρρνάς. ἴλι τότου “τὰ υϑὺε Ἴλ:ὸ τὰ «ὐξὰ Τὰ γεωφοίκοις χὺ δ πἰοὺ σκά. ογηκέευ ὀϑείζα- 

» λοήϊο χα το πόλεμον τὸν σῦς Φίλιπαον' τὰ ὃ χεοῖματ ̓ ἐψηφίσουο πότ ἴρ φραϊιωϊωκὰὶ, ᾿ 

» ἘΠ "οἷς γραναήῖος. Φιλίπαου 5 καταλαί(όντος Ε λοίτηαν χαὶ ἡ Κυτήνιον, καὶ »ὺ αρέσοᾳς πέμι- 18} 

ψανῶ: εἰς Θηήζας Θεῆαλῶν, Αἰνιαήων, Αἰτωλῶν, Δολόπων, Φϑιωτῶν᾽ ΑἸϑζεναίων ἢ χτὶ τὸ τὸν 

εἰπὸν γξόνον, ὡρέσξ Ὡποφῳλοίντων ζιὶς αἰϑὶ Δημοαθενη, τότοις συμμαιχᾷ ἐψηφίσοζϊο. Φα- 

γερϑ' 5 γεγονότος Ἔ χεῦνε καθὸ ὃν εἰφῆλϑον εἰς Θήξας΄ οἵ πε Αϑέναιων Ὡρέσξάς οἱ πῦθε Δημο- 

«ϑένη, κὶ ὯΝ ̓Ὡϑὰ Φιλίπαου, ὅτι φ ̓Λισιμαχίδώων Ξέχοντα πιπῖς, παρεσκά.ασμένων ἡ διηΐα, 

κσδϑς τ πολέμοον αἀμφοτέρων,αἰτὸς ο » Δημραϑένης ποιήσά φανέρϑν ο τω ει ξεφα"ε. ϑηήσω ἢ 2 

» ἐξ αὐτῆς λαϊξων “Ὁ ἐκείν λέξεως τὰ σεεκείγοντα “ϑὸς τὸ ποράγμα" Οὕτω ἐἀχελὶς ὁ Φίλιπ- 

» πος 6: πολᾷς πσδὃς ἀρῆλας ΠΝ σότων,ὼ πὅτοις ἐπαρλὶς Οἷς ψηφίσμασι καὶ Ὁ ὩΞἰποχρίσεσιν, 

» ἦχεν ἔχων Ὑδυωμαμιν,ὸ ΤΕλατειαι καϊέλαθεν,ὦ ως ϑσὶ, αἢ εἰ ἴπιλύοιτο, ΕΤ] συμπνάυσδίϊων ἡιδι 

αὐ ὁ  Θηξαίων. Αλλὰ μζὼ τὰ τύτε συμίαντα διεξελθὼν, διεξελθὼν 5 χαὶ ἡ Ους ρηϑενς ὑ ὑφ᾽ 

ἑαυτῷ λουρὺς ὅχι τῆς ἐκκλησίας » ὃ ὡς ὠρεσξά τὴς πο’ Αϑζεναίων εἰς Θήξας ἐπέμφ,ϑη, 

» (ὔτα χτ' λέξιν ἐλιτίϑησιν' Ὡς σὺ ἀφιχϑμελαι εἰς ς Θηζας, καϊελαμραϊονδῳ Φιλίπαου "Ὁ 

» Θεῆαλῶν ὁ τίσ ὀλων συμμάχων παοϑιζᾷς τρέσξάς, ὼ ζοις »ϑὺ ἡμέϊέροις φίλεις, οὐ ον φόζῳ, 

ζις σ᾽ ἐκείν, εϑρασεῖς. ἐπάᾷτ' Ἑλπσολζω ὧνα κελάύσας ἀὐαγνωοϑέοζαι, Ὁ οὔτ᾽ Ὀλετίνεσιν' 

» Ἐπαδη ζίνεω ἐποιήσοιντο τίω εἰκκλησίαν, “πε 96Ή)9ν ἐκείνες, δχρς τς συμμαΐγων ταζινὲ ἐχεί- 

352). »γδς ἔχφν. κ ὁ παφιύνες ἐδημυνγϑρν, πολλὰ »ϑὺ Φίλιπαον ἐϊκωμιαζοιῆες, πολλὰ ω ὑμῶν ἔκα- 

» λϑιϊες,πϑ θ᾽ ὅσοι -πωώποῖε ογαντία ἐπραξαῖε, ̓Θηξα ες, δμαμμεμνήσχοιγες. Φ 5 δ δΐχυ χεφάλαι- 

»» ον, ἡξίαν, ὧν υϑὲ 4) πεπονϑεί(αν πὸ Φιλίπαου δι αὐζους πἰποδοιεῦαν ὦ ὧν δ) ὑφ ̓ὑμδέμηδι- 

» κζωται, δικζω 26 οὐλοπλτρος βέλονται, ἢ ᾿διιένας ̓αὐζοις ἐφ᾽ ὑμας, ἢ σεωυεμία λον εἰς τίων 

ΑΠικζώ. ΕΪδὴ αν ̓Δεσιμαιχίδε οδὺ Ξξλονται τὸν Θεόφρᾳςον, λελυμϑύης ἡδὴ Ὁ εἰρή--᾿ | 

γῆς οἱ ἡχοῖροὲ Φιλίσαου “ρέσξης ει Θηξαρά ἀπεςαίλησειν, πὐβακα λοιῶπες αὐΐζοις μάλιςα μϑὲ 30. 

στους αλλ εἰς πίω ΑΠικδὸ, εἰ δμν, δίοδὸν τῳ Φιλίπα τα εν, μεμνημῦες τε- 

γεσιῶν αὐτ Τὴ αἰ τὶ τὸν ϑωχιχὸν πολεμον' της 3 ἢ μέμνηται, Ὁ «ρεσξείας Αδιςοτέλης, ὡς ' 

ὀλίγῳ. πρότερον ̓ ἐπέδιξα (ς ἐκείνῳ λέξας τ΄ ϑαρόμδιος' ἀὐαμιφιλόρρις δσοδέδφκτω πες ᾿ 

κιμηείοις ὅτι πλώτες οἱ ̓ Δημοαϑένοις αὐγῶνες οἷ σε Λ ἐσιμκουχί δα ἜΡΧχῆΣ οὗ ἐκκλησίαις: χἡ 

δικαισηείοις γγρόκϑιοι »πσδϑτερϑι ΤΑΓΑοιςόϊέλοις "Ἰονῶν [εἰσιν. ̓᾽ ὁτέραιν παρηκϑήσω αὗρτυ- 

οίαν πΐραὰ τῷ τό Φιλοσῦφε λαξων, ἐξ ἧς ἔτι μᾶλλον ἔφα! φανερὸν ὅτι τὸν πόλεμον τὸν συμ- 

(αγτα ζοῖς Α ϑζευαίοις τεῦς  Φίλιπτσον,αἱ ῥητορ χσὴ σεευεταίχθησαιν αὐσσ' ̓αὐτεπεχναι, Δημο- ἢ 

εϑενοῖς ἀκμαΐζοντος ἤδη “ τ Ἐπολήείαν,ὶ πούς εἰρηκότος (ιζῖ: δημεηροαιχϑιὸ κα Χ) Οις ΦΧ ' 

χοὺς λϑρρυς ὧν ὀλίγῳ πσδότερον ἐμυνοδέω. διεξιὼν ὃ Οις τόποις ἢ οὐδυμηματων ἢ Φιλόσο- 

» Φος ἡ τὸ τν δ᾽ αἰτίας Οἴγησι παρέξομαι 51 ὃ “Δι ἐχείνε λέξιν" “Ἄλλος ρα ὃ Δἀύατίον ὡς αἱ τίογ" δ οἱ 49. ᾿ 

"ὦ ΣΤ Ἰλζ" τϑτο γεγϑνόναι Ὁ γὸ Μετὰ πϑτοιὼς Διὰ τῷτο λαμᾷανοισι, καὶ ὑμιάλιςα οἱ οὐ ταῖς 

» πολήείαις"΄ ὡς ὁ ὁ Δημάδης Ὁ ΄ ̓Δημιοοϑένοις πολῆείαν πότων τὴν κακῶν αἱ ατίαν" Μετ ἐχείνζευ 

33 ὃ σεουέζη ὁ πόλεμος. Ποίως σριῶ ο 5 Δημοοϑένης χαεσκάασω ἀ ἀγώνας, Ὁ ΞΣ Αδιςο)ελείοις τέ Ὧ 

χραις ὁδυροῖς λϑησακδμος, εἰ ἰπϑύτες οἱ δημόσιοι Ἄδοοι δὲ ὡς ἐπαινήται " λοιυκαίζται, “ϑ3 

τῷ πολέμε γ6}9 χαισιν ὡς πσεότερον ̓ἐπέδέξα, πλξ ἐνο ἕγος τῷ πξὶ πὸ φεφα!ε; ὅτος γῤ μόνος 

εἰς δικασηξιον εἰρελήλυϑεν μζτ' τὸν πόλεμον, ἐπ Δειςοφῶντος ξχοντος κὄδ᾿ τ ΩΣ 

ὧν Χαιρωνεία͵ καὐχζωυ, ὀκτὼ ὃ ὃμῷ τη Φιλίπαου πελάυτίωυ, κα θ᾿ ὃ ὃν γρόγον Αλέξανγδρος 1 τον "ἢ " 

Αρξηλοις ἢ 

Τὸν 



ἘΠΙΣΤ. Π. ΑΜΜ. ΠΕΡ ΔΗΜΟΣΘ. τ2ς 
Αρθήλοις οὐίκα μαίχξωυ. εἰ δὲ ἐς ἐρᾷ αν" πσξὸς ἅπθωτα φιλονφκοιωύτων ὅτι αὗτον ἴσως 
ἔγραψε τὸν λόγϑυ ταῖς Αφιρόϊέλοι ᾧ οτετυχηκως  τέχ! ας, τὸν χρ ατίςον «πούτων λθγϑν,πολ- 

λὸ σϑὸς αὐτὸν εἰπεὶν ἔχωνδνα μὴ μακρότερος Τῷ δέοντος ὁ λ6γ9ς γέρηταί μοι ἢ τὅτον δχεδείς 

ἕῳ αἰ πυΊονούμαι τὸν ἀγῶνα “29 ἡ ΤῊ Αιτοτέλοις τεχϑό ὧν Ἐλετεϊελεσχκένον οἰ χονσέμε: 

γος τῳ φιλοσόφῳ μὗγτυει. κασξολεὶς ὃ τό τοπὸν οὐδυμκημιαίτων τ τὸν ον τδιισοὺς ὀιδννλα, ζῦτα 

κῷ' λέξι γραφῷ Ἄλλος ἐν, τῆν ισεὸς ἀδηλα. εἰ ἰγὸ δοέρῳ ὑπαρχή τὸ τὸ καλῶς ἣ τὸ δικαίως « 

ποιῆσαι, ϑουτέρῳ τὸ Ὁ πεπογλεγα" ὸ εἰ ἰκελάσσαι κα Ἢ τὸ ποποιηχέναι᾽ δ, ὦ ὡς ὁ πελώγης Διομέδων, « 

' «ϑι δ" πελωνανν' Εἰ ὃ μησὶ, ὑμῶν ἀλήθ τὸ πωλέν, οὐδὲ ἡμῖν Θ ὠγῴοϑαι. γὰ εἰ ἰτωΐπε- “ 

ποιϑύτι τὸ ὑκαλαΐς΄ τὺ διχαήως ὑπαρχά," τὰ ἰ πευξαγμέιῳ ὑπαρξ, κα χ᾽ τω ποιήσαιντι ἢ ποιοιωῦ-- « 

10, 7]. ἔφ! δὲ στὸ «ὐϑαλογίσειοϑαι. ου Ὄ": ε ἰ διχαίως ἔπαθεν ὀὐνὶ διχαιως “ἰ πεσὸ πότου πέπονδεν. « 

ὡςὸ φόνου «ἴα ποιήσοις πατὴρ εἰ «(ασὸ τῷ οὐ τῷ ἑαυτῷ τί ὄχι θανάτῳ ἃ ἀποΐγεται, δὲ! « 
Ὁ οΝ Ὁ 

σχοπεῖν γώξὶᾳ, εἰ αἴξιος ὁ παθὼν παϑεῖν, ξὴΡ ποιήίᾳς, ποιήσοι" εἶτα γ οἴοϑαι ὁπυϊέρως λὺ ἘΡ-“ 

᾿ μοῆη. οὐίοτε γε Δα φων τὶ ζιοῦπον". ̓ ὡςεῇρ ο ο τῳ Αλκιαίωνι τῳ Θεοδέκτου,ὺ δ «ἰξὶ« 

Δυημμοοϑειοῖς δίκη ἕ Ὁ ὃ τὸν πποκίφνωτων Νιχάϑορα. τἰς δΐζυ ἔριν Ἶ Δημμοαδενοῖς. δίκη, κὶ χὴ τα 

Ξισοκί φναύτων Νιχαϑοροι Ε «ἰετὴς ὁ 9 φιλόζοφος γέγξαφω, ον ἢ τὸ κυριώτατον τὴς ὠἀμφισζη-- 

πτήσεως χεφώλαιον ζῶ οἰα τίς ἀσξϑς ὀνφηλαι τόπου. ἢ ἡ τσδϑς Αἰαάνεω, Δ ὩΡ " Κτησιφαίντος 

“ῷ 5 ὐθαρόντος Δημμοιϑεν τὸ αὐθὰὶ τῷ φεφαϊε Ὑήφισμα, καὶ τὸ τί αν, πὐϑαιόριοι φάγοντος 

γφαφζωώ; ο “ύτηγο δ  πούνϑρον εἶ, οὐ πὸ κοινὸν, εἰ μδι καὶ ςξεφανων αἴξιος ἀὐ Δημο- 

εϑένης, δχαδιδοις δα Δα Μῶν κτημκοίτων πζωὺ εἰς ζα 1εἴχν δαπϑώξω" δλλ εἰ καθ᾿ ὃ ὃν γρόγον 

9 αἰ το’ ὕϑυνος ἐὺ, κωλύοντος τῷ νόμου ἴοις κ᾿ τσ 4 θύγοις ςεφανοιῶ. τὸ ὟΝ ἐκ τῆν τοὉς ἀλ- 

ΥΩ πὰ τ' ἐςην»εἰ ὡς τῳ δήμῳ τὸ δοιεῦαι »οὕτως χαὶ τ υατἀ λόγῳ Ὁ λαζῷ, τὸν ςξέφανον 

ὀξῦ. ἐγὼ νϑὺ δζζωυ της οἴομαι τῆς δίκης μμεμνῆοθαι τὸν Αδιςϊέλη. εἰδέίις ἐρᾷ ὅτι αἷξὶ 
τὴς τἰνλώρων, ζὼ ἐπ ̓Αὐροιέοις ῤχοντος ἀπελογήσατο Ξ “ἰδὰὶ πίοὺ ̓ Αλεξαϊδρεήελά τίω, 

πολλῷ γέωτε ὅφις ἔτι ποιήσ 6; Αεισόϊελοις Πέρας τῆν Δημμοαϑένοις α“γώνων. δολὰ ὸ ὅτι 

κδὺ ἃ ὅΧ ὁ ῥητωρ τἰρὰ τῷ τῷ φιλοσοφξ Φ ένα: παρέλαξεν,αξ εἰς Ὅις λιυμκαζοις ἐχείνοις κα-- 

“σκάασε λϑορύς, ὡλὰ ζμαιθω τῷ τὸ Δημοοϑένοις ὁ α τὴ διλων ῥντόρων ἔργα “οὐ δαϑέμϑυος 

Αδιςοϊέλης, ζζώτας ἔ ἔγεαψα (ς)έχνας, ἱκανως δποδεδειχθαι νομί ζω. 

ΦΙΘΟΝΟΣΕΘΙΟΣ ΙΝ Δ; 
ΟΕ ΟΡ ΕΝΕ 

Ἂς » Πιςζολξω ἥνα τἷϑα (υ χοιμιαϑεῖσειν ἐδεξα μιΐω, ἀὐπαΐδευτον τεὸ πϑύυ 

Ἷ μοὶ κερσεισμένξε φῇ ἢ γραφάς ὅτι ζὰς σεευταξής ἀξ ἐ ἐρμθας ς ἐχτηορυγρεῶ- 

τὸς φοι Ζζωνος τῷ ϑχοιού φίλου, τζαποράυομῦμος, χα ἡπόμυ διαϊζϑεμϑιος 

' οἰχείως οὖν αὐταὶς μὰ διλαι λωμαξις,ἕ ἕν! 5 ̓μέρᾳ δερχγερανᾷν “ον 

»ι αὐταῖς καταχεγωξισμένων, τῇ Πλάτωνος κατηρρεία. τ αϑὺ ὄξω σε- 

᾿ ζαςγκῶς ὀζάκεισοι, (ξ»9 τὸν λύδρα, ὀρθαῖς ποιφ ς᾽ ὅτι δὲ πόξὰ χημδυ ῶτα 

“ὑπείληφας, οὐκ ὀρθῶς. εἰ [ΣΡ τὶς ϑιδος οἰα πλυῆεται τοῖς ΓΙλατωνιχαὶς ἑρμεδευείαις, 4 

ἴαϑι νει κύγω υζύτων εἷς εἰμι. ὃ δὲ πέπονθα, κσδς ἀπϑιυΐας σοι (ς «ὁ αὐτῶν Ἐλτιοίας εἰς τἰῦ 

) χρινζω φέᾳοισιν ὠφέλέαν, ἐπιλμορϑοιῶτες ἡμδιμ! βίοις. τε ὺ λόρρις ̓ ἐραϊ(ι αὶ ὦ πείσω "Ως "ἡ" Δία 

᾿πιςεύν χαιγὸν σε οὲν ἀὐρᾷν σσσὲ μὐραδοξον, ὅσ᾽ ὁ μὴ πᾶσιν ὁμοίως δοκεῖ. ἐγὼ δξιυ νομίζω Ἄ 

δέν, ὅτὸμ νὼ ἔπαρον ἀσξϑέληι) γφαφῳι πράγματος, εἴτε σωμιατος ὁποιθγέζινος, Ὁ: ῃ 

Ξρέβ: ἰὐτοῖ κ Ὁ ᾧᾳ ἀτυχήμαζα εἴ τί ασοόςες! τω πράγματι" ποτὰ σωροί, δεῖν πσοοφέ Ῥᾷν' ̓ 

ὅτὸν δὲ βαληνδι ἡραϑώναι! Θ κε ώτίςον ο» ὁτωδήποῖε βίω, αι τὸ βέλτιςον ἠρώ ς ζύὐτὸ 

νοοῖ ἐβγϑνυ Ἵ ἀχριξεξατην. ἐξέτασιν πος ξοφέρῳ, μηδ τὐϑαλείπευ δσεντ ν ἀδὰ ἡ ὑτοῖς α 

εἴτε κακῶν, εἶττε ἀγαθῶν" ᾿ γὸ ὀλύθφα ὁ ὅτως ἀὑφίσκεται μάλιςα:; ἡςοσο εἰδν χρῆμα ψ ((ὼ τεξῶν: νὰ 

ἣ "ἢ πϑτο ἡ φρευλερλμβρρἐξεῖῃο λέγω, εἰ κ»ϑύ δε ὁοΊ μοι χα τὶ ΓΙ λατωνος λοοροῦ ὑις, Ἀου(σ: ζο.δρομέιυ 5 ,ἐ- 

Ωι Ηαἱςαγπ οι Τοπλιις αἴτοτ, 1 Ἢ] 



: «ἐξ ΔΙΟΝΥΣΙ͂ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩ͂Σ 
χων τὸ Ὁ λυδρὸς, ὡς Ζωΐλῳ ταΐρητοει,ἀσεβν ὁ ὁμολογῶ" Ὁ εἶ' γε βελυηϑεις ἐϊκώμιον νεῖ γεά- 

φῴν, λόρρις τ τίνας ἡσυϊκαζῳ πλέκω ζῇς ε ἐπαίνοις γόμοις᾽ 5 ἐγὸ ὅ 07] 2. :θολᾶς οἴομαι δεῖν γρά- 

φᾷν ἐν αὐτοῖς, ὥλλ θσὶ ξστολογίας.εἰ [5 γϑρακπῆφας λόγου ̓πξλοιοοῦρο σχοπτάν,ὰ ἡ ζους ἤει 

πεύονζας ὃν αἴτοις ᾿ς Φιλοσυφοιςΐε κὶ δ βητοροις ἐξεταζν, φὐρ δ οἷς ὅ ὡπόύτων ὀξελεξάμέωυ τὸς 

δοχοιιῦζας ἰὴ λαιυτσξοτάτοις, Ισοκρατωυεχαὶ Πλάτωνα καὶ Ὁ ́Δημοοϑένν, ον ἢ ζύτων αὑτῶν 

πάλιν παεϑέκρινα Δημουϑένη, συνῆν ᾧμζωυ ἅτε Πλάτωνα. ἅτε ἸΙσοχρ τίου ἀδικεῖν. νὴ Δία, 

᾿φυκίν δλ, Οἕκ ες σεζῳ Πλᾷτωνος ἁοδρτήμαζα ὀζελείχφν,βελόνϑμον ἐπαρφ Δημιοοϑέ- ἈῚ 

γζευ. ἔπείΐζᾳ. πῶς δύ μοι ΠΝ ἀκριξεςατίων βασανον ὁ ὁ λθγ9ς ἐλαθεν,εἰ κὴ ὅς Ξρίροις Ἄθηρις ἢ ἈΠ. 

ἰσυχράπους τε κὺ Πλάτωνος ζοις χρατίροις Δημοαϑένοις λὐτιπαρέϑηκαι : ᾿ καθ᾽ ὁ ὃ μέρος γῆοις ᾿ 

οἱζουτων λθγϑι εἰσι τὴ ἐκείνε, ΔΩ, πάσης ὀληϑείας ̓ ἐπεδφζα:ἐχ ἃ ἅπαντα ζοϊς αἰδρασιν ἐ ἐκείνοις 1ό 

ἡεδρτηοϑαι λέγων" μανίας Ὁ ζύτὸ γε δλλ βοὴ ἀπϑυζᾳ δλίσης κατωρθώοϑαι. εἰ δὲ τῶτο ὡκ 

ἐποίοχ,Ψ, ἐπήνοιων δὲ Δημοοϑενζω, πάσας δεξιῶν αὐτές φρεζς ὡς »ϑὺ αἰγαϑὸς ὁ ὸ ῥήτωρ, Ὶ 

ἔπει(ᾳ πόυτως δ ζοις Δὐαγνωσομϑῴοιρ" ὡς δὲ χαὶ κραύτίσος πόρτων ΤῊ «οοστευσεώτων «δὶ 

"λόφοις, Οὐκ οὐ ἔπεισει "μ "οἰ ϑαϊϑεὶς αὐτῳ ἴους τ ρίςοις. πολλὰ γὰ τ καθ᾿ αὐτὰ ΦατῚ ἢ 

᾿ αδῥων καλαν καὶ “ιωμαιφῶν, ἕτεφϑιφ Ἀὐδιω Ἀυλοενηὲ χρείήοσιν, ἐλαήω τῇ τῆς δόξης ἐ ἐφανη. ᾿ 

3. ὅτω γέτοι χαὶ χρυσὸς ἑτέρῳ γουσῶ Ὁ οὐδατελεὶς »χρείτϊων τε χαὶ χείρων ἀφ δίσκεται, χαὶ πὸ 

ὁδιλο χήεσύργηκοι»; χαὶ ὅσων ογαργήα τὸ τὸ τέλος. εἰ δὲ ἀὙΣ βισον τ πσολήγψιπαί ὡς ὦ ̓ ς πο- 

λιηιχοις λόγϑισ' ΠΝ οἰ τὴς συϊκρίσεως ὠξέτασιν, ἴα ἡ καθ᾽ ἑαυτὸ ἔκαιον αἰτιώσέ σχοστεῖν, οὐὴς 

κωλύσᾳ Ὁ αὐτὸ τϑτο ἸΩ ΩΣ αὔδλιλων ποιᾷν, ὶ ὑμητε ποίησιν δἀὐτεξεταζῳ ἑ ἔτεξαι ποιῆσᾷ, μήθ᾽ 

ἱσοξικζων στεύταξιν ἡ ἑτέραι σειυταξᾳ, μήτε πολιτείαν πολίεία. ̓ κἢ γόμιον νόμῳ, μὴ φρατη.9ν ἢ 20 

φρατηγῶ, μοῇ ἡ βασιλᾷ βασιλέα. 5 μυῦ ἡ βίω βίον, μή ἡ δόγμιαῖι δόμα. σϑτο δ) σέκ ὁ ἴις συ ἤω Η 

ρἥσάε γοιοῦ ἔχων. εἰ δε) θ) τῆ δρτοειωῖ αὐδαρέοϑαι ώι πίε, δῈ δι κῶὐλόν 

ῃ, “λυήσεται καΐζαφαυὲςῦ ΤΙ κράτισος ἐλέϊγε ζξφπος ὁ χ' σύϊκρισιν γινόκϑρος, ἀφεὶς ζιυ λς 
λοις, αὐτῶ το γε σοι μδτυει Π λοίτωνι β λυϑειὶς »»" ο δὐνρ Ὀβηδείζαοϑαι πω αὐτῷ ὁ δυρύαν- 

Αὶν ἀὖ εἶχεν ο᾽ ὡς πολήϊικοῖς λθορις» Οὔκ ἡρχέοϑη ταὶς ιδαις )θαφαῦς, δλλώ χα κρώτίςον 

Ἃ Τατοτεῦ ῥνπόρων ἕτερον αὐτὸς ον τῳ Φαίδρῳ στουετάξατο λόλον, ἐρωτικὸν εἰς πιὸ «ἰ πσοῦς- 

σιν. χα ἡ σϑτξ αγ6ι ζύτου παρελθὼν ἐ ἐπεαώσατο; καζωλιπων - ον Οἱς ναυ δ ΠὰΣ νυ: τ φζι- 

γνωσιν, ὁπότερος 661 κρείων λόορς' δλλὰ χαὶ Τὴν αἱ μδοτημάτων ἡ’ ἡψατιν Δισίς, ζςεδ 

λεκίιχας αδρτυραῖν τῶ] ὀύδδι πῆρε, τσ δὲ τορξαγμαζικῶν Ὀχιλαμξανόνδιος. ὁ ὁπῦτε δξίυ 

Πλάτων Ὁ φορτικώτατον χὴ ἐπαιγϑέρειτον Τ ἍΠε εργών “σξρελόνϑρος, αὐτὸν ἐπαρᾷν κτ' τί 30. 

δουύαμιν τὐυ λόγων, σε σὲν ὥετο ποιᾷν κατηρροίας αἴξιον εἰ ἰαἰδὰ τὸν ρίςον ΤΥ τότε ῥητόρων 

Οις ἰδίοις ὀξεταζηνηξί ἰου λθρρις, ὀχεδῳούρδιος Λιεσίαν πε εν οἷς ἱξήμότηχε » χαὶ ἑαυτὸν ον εἷς 

4 καιτώρθωχε, τί [ ϑουυμαιςὸν ἐποίοι, ἐγὼ υ ζϑις Δευημιουϑέγοις ργρις συΐχρίνων ζις Πλάτωνος ὦ χαὴ 
εἴτι μὴ καλαί ο οὑ αὐτοῖς 'ς ἔχν φάω, Ὀλελογεζοιϑυος» ἕω ΟΡ, ὀηλας ἐὐτι “γραφαὶ ἐΦθδα- 

φέρφν» τ αἷς κωμῳδεὶ ζις ασρ9 ἑαυτῷ Παρμϑδυίδιο τε ὺ Ἱπαίαν,ὶ [Πρωζαχϑεαν, αὶ Πρ’. ᾿ 

δῖχον, χαὶ Γοργίαν 5 χαὶ Πῶλον, καὶ Θεόδωρον, χα Θεασύκι χον,; 
χαὶ ὀηνοῖς συχροιὸ, οὐκ ϑπὸς ἢ} 

ἦὖ βελίίςου πόμτα πὐθὶ αὐ Μοςάφων, ὮΝ εἰ ̓ βούλφ , χαὶ πὸ Φιλοτικίας. ἀθ᾽ ΟΣ 

μδὺ τῇ ἡ Πλάτωνος φύσᾳ πολλας Φρεζας ε ἐχούσῃ τὸ φιλότιμων' ἐδήλωσε δὲ πῦτο μοίλιςα ΩΣ 

τῆς πσδϑς Ὅμηρον ζηλοτυπίας δ οκ τῆς καζασκά αζοιδύνο αἷσσ: ̓ ἀντι πολἤείας ς ὥκν- 

βαλλ4, φεφανώσας χαὶ μύρῳ γοίσαιρ' ὡς δὴ Ούτων ἀυτῳ δέον Οκθθμοιδίῳ, δὶ ὃν ἡ πε ἀδη 45. 

“παιδεία, πᾶσα παρῆλθεν εἰς πον βίον, χαὶ πελάυτῶσα φιλοσοφία. ἀλλά θώμϑυ, ἰποπ 

[βελπίςου δὶ αὐστίοὐ ποὺ ἀλήλεαν πϑυτα λέγάν δλην Πλάτωνα. Ὧι δξζυ ἄτοπον ἐποιΐίϑυ, ζ!ς 

ἐχείνε γόμιοι χξώμϑιοι » Χᾷ!  λὐτιπαιρεξεταίζ αὐτο ἴοις ΤῊ ἐπακμαισαγτων λθορις βειλόμε- 

ψοι; ἔπειτ ̓συϊῆ μόνος σϑοὲ ποεῦτος Ὀβαιφανήζομαι ΤΣ Πλάτωνος Ὀλυχάρησαις τι λέγγν. 
οὐσὶ) ἐν τις ἔχοι τ᾽ «τὸ ὁ τάτο μέμνψαοϑει με Ὁ μέρος, ὅτι τὸν ἐχεφανέςα τον ΦῸΝ 

ἐνοτ καὶ πλείοσιν ἢ δωδεκα, “»υεαῖς ἐ στα ᾧ ωρεσξύτερον, ἐξεταξᾷν ἐπεδαλόμάυ, ὡς δὴ δ 

29 τὰ τῶτο δύζης (νὸς τευξοόυϑυος. πολλοὶ “»» ἀὑρεϑησονται 69 ἐμοζ τῷτο πεποιηχϑτες, εἶ “; 

αδυ,κ 

ῳ 



ἘΠΈΣΗΣΎΡΟΙΣ ΓΝ ΤΟΜΤΙΨΗΤΘΙΝ. 127 

,δὺ, κτὶ τὸν ἐχεί τ ϑινόνϑιοι χρόνον, οἱ ἢ, λίαν ὕφερον ἐπακμασαϊ)ες. ὃ ζᾳᾷ δόγματα διέξα.- 

λον αὐτῷ ζινὲς,χαὶ ἴους λόορὺς ἐμέμψαντο" πσοζτον νϑν)6 γνησιώτατος ἰὐτῷ κκαϑητὴς Α δαςοτέ- 

λης, ἔπειτα οἱ σὐθὶ Κηφισοδωρϑν τε ὦ Θεόπομπον ἢ Ζωΐδον ἹΙπαυδαμιαντα χαὶ Δνμ- 

τέκον, ὼ ϑηγοι συχνοὶ 5 ἰὼ φϑῦνον τὴ δα φιλαπεχ ϑημοσεούξω κωμιῳδδιοῦπες οὥλλα τω 

ΠΕΣ ὠϊξεταζργίες. Ὁσούτοις δὴ χαὶ τηλιχούτοις δυδράσι τὐδαδείγμασι γοώνϑυος,ὶ -φὰ 

πούς τω μεγίτω Πλάτωνι, σοσὲν ἡρρύμώωυ δ φιλοσύφε ῥητοσικῆς ποιφν δλλόχϑιον,α,γα:- 

ὁ0ις ἀγαϑοῖς δὐτεξετάζων. Περὶ μϑὺ δξζω τῆς «οδϑωιρέσεως ζῶ ἔσο οψ τῇ συΐκρίσᾳ τ χα- 

ἐφᾳκτήρων, ἱχανῶς ἐἰπολελογίσμαι, χαὶ (γε, ἡμῶν φίλτατε. 

Λοιπὸν “7, 61 μι χὰ πἰἴϑὶ αὐτὸν ὧν εἴρηκα λόγων τὐξὶ τόρδρος, ον τῇ πξὰ “Δ ΑΠικῶν 

) ποραγιμαζεία ῥυτόρων, εἰπεῖν. ϑήσω δὲ αὑταῖς λέξεσιν ὡς ἐχεῖ γέγξαφα" Ἡ δὲ δὴ Πλατωνικὴ 

δχκλέκτος βέλετω εδὺ ἐῇ καὶ αὐτὴ δειγμκα ἐκουτέρων τὴν γαρακτήρων, τῷ τεὐψηλοί χαὶ 

ἰανῶ, καϑοζ τὸ εἴρηταί μοι πσοότερον' πέφυκε δὲ ἐχ ὁμοίως ασρὸς ἀμφοϊέρους ζες γδρακτῆ- 
δφ 9 ἀτυχής. στο μϑεὺ δξευ πίω ἰανζεὼ καὶ ἀφύη χαὶ πὐποίητον Ἐχετηδεύη φρφίσιν, ἐκτόπως 

ἡδεῖαι 651 νὴ φιδλούν,ϑρω πος. καϑοιφέ τε γὸ Φἰπο) θωντῶς γίνε. ἡ ϑχαυχλ ε, βἰδιαδ, (εγαφολξι 

ςαΐῳ. τ ναμάτων" ἀκριξης 5 Ὲ χαὶ λετ]" παρ ζωύτινοιοῦ ἑτέραν αν εἰς πἰωὼ αἰντίω ὅζαλε- 

κτον εἰργασχκένων᾽ τίω τε χϑινότητα διώκει ΤΟ ογομιαίτων,ὶ πζιῦ (ᾳ φήγφαν ἀσκῴ, πα σης χαρι- 

δούσα καζασκάυης ἐχιδέτου. ὃ τε πῖνος αὐντῇ χαὶ χνοῦς ὁ τῆς χα ότητος ἡρέμια χαὶ λδινθότως 

ἔχεδεχά, χιλϑερονΊέ τι ὁ τεϑηλϑὸς ὦ μίεφὸν ὥδφις ὀιύθος Δύα δίδωσι χαὶ ὡς αὖ. ἀπὸ δῦ ἀφ ωδε- 

φώτων λημωνων αὐ φο τις ἡδεῖα, ἐξ αὐτὴς φέρεται" ὦ ἅτε δ λιγυδϑν ἔοικεν ἐμφαινν δλοίλον, 

πε χϑμαθοι δεατοιίϑνιστομ σὲ εἰς πίω πὐθ  Πολογίων Θ΄ καίλλιον εἰπεῖν" ὃ πολλάκις εἴζωϑε 

ποιή" ἀϊμέξϑν ὁρμάὺ λαξη, πολλῷ χείρων ἑαυτῆς γίγνεται. χα ὙΣ ἀηδεξεφφι τῆς ἑτέροις χα 

χαλκίον ἑλλξυίζωσα κὴ παιχυτέφφι Φαινέ). μελανά τε γὸ Φ (ἀφὶς ὼ ζίφῳ ποιφ προ ροιτι  ήσιον, 

ἕλχειῖε μοι κρὸν δἰστ οἰνεισαι τὸν νοιωῦ. συφρένψαι δὲ δέον οὖν ὀλίχϑις ὀνόμασιν, οὐχ γεῖται εἰς ὐπτᾳ- 
εοκαλοις αἰξεφρασάς, “πλούτον ὀγομκοίτοον δχιδιικγυκϑμη κενόν. αἰ τριδοίσο τεπ κουρίων 

ἡ τῇ κϑιἢ γρήσᾳ χειμϑύων, ζὼ πεποιηυϑμα, ζήᾳ ξένα ὦ ρχαι»Ὡρεπῆ᾽ κάλιςα δὲ χφ- 

μαΐζτω «δε τὸ ζοπικὴν φροσιν᾿ πολλὴ υϑὲ γὸ τ ζοις δητϑατοις,άχαιρος σ᾽ ον ταῖς ἐπωιυ- 

μίας, σκληροὶ ὁ αὶ σωζοίᾳ πίω λύθλογίαν οὖν ταῖς μεταφοραῖς γίγνεται. ὀιληχϑθίας 1ε πὐξε- 
ς ΔΑ. μακρὰς ἢὶ πολλας,ὅτε μέδον ἐχούσεις,ἄτε χαιθϑν. σήμασίε ποιηζιχοις ἐσατίω Ὡδός- 

ζλοισιν ἀνδίαν, ὁ μκώλιςα ζοῖς Γοργείοις, ἀχαίρως ἢ μειφοιχεωδῶς ογαξρεις.)καὶ πολυϊέλφα 
9 ις ὅξιν οὖ ζῖς ζονάτοις παρ αὐτω, ὡς ἢ Δημήτοιος ὁ Φϑαηράῖς εἴρηκέ που,ὼὸ θιλοι συχνοὶ [πσο9- 
ρον. γὸ ἐμὸς ὁ μῦλος. μηδεὶς δὲ με ζυῶτα ἡγείαϑω λέγᾳν ἁπασης καΐζαγινώσχοντα τῆς 
ἐἰκαζασκάκ κ) ἐϊξηλλαγμένης λέξεως, ἢ κέχρηται Πλάτων" " γὸ δὺ ὅτω σκαιὸς μησ, ἀϑα-- 

εϑητος ἐγὼ “Δυοίμζυ ̓  ὥστε πίω πἰωὼ δυξαν πόδὶ δλύδρος πηλιχούηῳ Δαξν" ἐπεὶ πολλὰ χαὶ 

᾿αὐδὶ πολλῶν οἶδω, μεγοΐδᾳ ὃ ϑοιυμμοιςα, χαὴ στὸ τὴς ἀκρῳς δγευαμεως ἐϊξεγηνεγμμιένα αἰ τσ᾿ 

εἰστο δον ἐκεῖνο ὐδείξααϑαι βελόμνϑρος, ὅτι ζοὶ ζοιαῦτα μζοτή καΐζα, οὖ ταῖς καζᾳσκάυαὶς 

 εἴωϑεν  εἱοτοίνᾳν" ᾿ χείρων μϑὺ αὐτὸς «εν γίνεται ὅπτὸμ τὸ μέγα διώκη ἡ αἴθ ῆον ον τῇ Φροί- 

; σφ μακρῷ δεῖνι ὠμείνων, τω Τ ἰανδὼ χαὶ ἀκριξη,ὼ δυχούσων υϑὺ δἰ ποίητον ἐΠ) καπεσκάα- 

σμένξωυ δὲ αιϑμήτῳ ὁ αφ ἡ καζασκάνη φφαλέκτον εἰςφέρη.ἢ »ὸ σον αἱ εἰοτανᾳ καϑαπαξ, 
ἤβεοαχύ τί κοριιδ ἡ, σέκ «,ξιον κατηρροία. ἐγὼ δὲ ἡξίοχ,» τηλιχοῦτον ὀύδρα πεφυλάχθαι 

ο ποστν Ἐχετίμησιν. , ζωῶτα ὙΣΡ οἵπε κατ᾿ αὐτὸν “μόνδϑροι πόμτες Ἐχιἀμιῶσιν ὧν ζᾳᾳ ὀνόμιοιτος 

᾿οὐοὲν δεῖ με λέγφν᾽ χαὶ αὐτὸς ἑαυτῳ τῷτο 0 δὴ τὸ λαμασοότατον. ἤοϑετο ὁ ὡς ἔοικεν, τὴς 
γ ἴδγας ἀπειροχαλίας, κὺ 5: οἰκο ἔθετο αὐτὴ τὸν διϑύραμζον' δγεῶ δὼ ηδεαϑίω ἐγὼ λέγῳν, ὀδηϑὲς 

ὅγ. τῶτο Ὁ παϑεῖν ἔοιχεν,, ὡς ἐγὼ νομίζω Ν «αφεὶς νϑὺ οὖν ζϊς Σ ωχρᾳἴιχοις Ὡ.5.λθγϑις ἰανοτα- 

τοῖς ὅσι ὃ ἀκριξεςαάτοις, ( κείνας δὴ οὖν αὑτοῖς, δλὰ τῆς Γοργίῳ χαὶ Θεκυδίδῳ χαζῳσκά ἧς 
“ ἐξφφεϑείς. ὥςτε σσεϊὲν ἔξω Φ, εἰκότος ἔμελλε πείσεαϑαι, απα(ᾳ εἰ νὰ χ᾽ τὸν α δὶ τημάτω " ἀκα 

| Οἷς ἐγαϑοῖς ὧν ἔχοιστι οἱ λυ μδ)ών ἐχείνων χαρακτῆρες. Πωραδάγμα δὲ ποιοίμαι τῆς 

' ̓γεύψηλῆς λέξεως ὧδ ἑνὸς βιξλίς Τὴ πόρυ αὐθεξοητων, οὐ ᾧοις ἐρωΐιχου; ἐχν τί) 6) λόγους ὁ 

| Πϊοηγ τ" Ε]αἰἰςαγ μας! ΤΟΠγ5 αἰτοῦ. {ς}π| 



τ 8 ἉΔΊΟΝΥΣ. ἈΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ 

Σ ωχρ ὠτης “δος ἕνα λυ γνωρίμων ᾧ αἴδρον, ἀφ᾽  τίω Ἐχιγοαφζὼ εἴληφε τὸ βιδλίον.ον ὃ 

δὴ πω συγίεαμμαῖι Φύτῳ πολλζω μδὴ ὥραν ἔχ Ἶ Ὁ γείτων ἘΠ) μεεὰ ζᾳ ποξῶτα ζω ΩΣ 

» φίλε Φαίδρε,ποὶ δὴ κὺ πόθεν; Φ αι. Παρὰ Λισίᾳ,ὦ Σ ωχρ αες, Κεφαλε" ποράύομαι ἡ σοὺς 

» πἰϑίπαϊογεξω τείχους. συχνὸν γὸ ἐχεῖ διέτουψα χεονον,καιϑήυϑινος ἐξ ἑωθινοῦ {μέ 26. Τ ὀμα- 

τ» γγώσεως ΨΦ Λεστακα λθ΄ Χὺ Πυχι δμαγνωσιν,ἕως ἰινός.} Εἰθ᾽ ὡφαξ» ἐξ «έρος 491 κὺ) ξαϑῳ- 

οὐ πολις ὀμέμος καταῤῥαγεὶς Κα οο(ἢ 4 Ὁ καϑαρὸν ἡ Φροίσεως, εἰς ποινζροζεὺ ἰκφέρων ἀπά- 
» δοκαλίαν, ἐνδενδὲ τἰρξάρδυος" Αγέϊε δὴ ὦ μᾶσαι, εἴτε δὲ ὠδὴς εἶδος λίγφαι» εἴτε ὁχκὶ ἕύος δ. 
» Λιγύων μοισικϑν,ζουυτίω ἔοεε Ἔ ἐπωνυμίαν, ύμιμοι λοίξεοϑε Τ᾿ μύθου. Ὅτι 5) ψοφοι ζῶτ. 

Γ διδύφᾳ μζοι χόμιπον ὀνομκοίτων ππολιοὺ, γοιεῦ δὲ ὀλίϑρον ἔχολϊες, αὐτὸς ἐρᾷ. διεξιὼν "ὦ ἀφ ἧς. | 

» αἰτίας ἔρως ἐτεῦν τωϊπα4Ίζνοια, χ) Οῖςδὲ ἐγεύσατο Ἡ γὸ ἀνά λόρρυ δόξης Ἔχ Ὁ ὀρὸν ὁρ- ὦ 

8 » μιώσης χρατήσα(ᾳ Ἐχιϑυμία, ασοϑς ἡδονζωὼ ἀὐχθήσα καλλϑς,ὶ ἰ ασὸ αὖ αν ἑαυτῆς συγ[ενων. 

» Ἐλτϑυμιών ἐχι (μάτων κάλλος, ἐῤῥωμϑύως ῥωαϑεῖσει γικήσα(ᾳ ἀγωγὴ, ἐπ᾽ αὐτὴς Φρωμης 

» ἐπωνυμίαν λαξδσα, ἔρως ἐχλυλϑη πὰρ ὦ φίλε Φδρε,δυκῶ τί (ὶ, ὡςαἷο ἐμου τῳ, παϑος πε- 

»» πογϑένωι; Φα!. Πα νυ μϑὺ δξζυ,ὦ Σ ὡχς «ἴες, ρα εἰωϑὸς ἀὐροιαζις σὲ εἴληφε. Σω. Σιῇ 

» ποίγεουυ μου ἀχουε. τῶ οι "ὃ ϑείος ἔοικεν ὁ πόπος ἐῇ). ὧςτε ἐαὺ Ξξα πολλάκις γυμφόλητῆος ; 

» χαδϑιόντος ῷ Ἀθηϑὺ “ϑϑωμο,, μὴ ϑυυμάσης ζᾷ νι "ὃ ὄχέτι πύρῥω διϑυροίμίξων φϑεγίοκια!. Ἐν 

πότοις μδὲὺ δξζυ Ὁ δ ποραγμαΐζιχϑν ἐδαι μιῇ μέμφομαι τῷ ὀύδρος, τῆς ἢ λέξεως μόδιον ὃ 

«ἘΣῈ (ζ πικιώε χὺ διθυρᾳ μξικζω Φεοίσιν ἐκχπίπηον, οὖν οἷς ἃ κραῖᾳ τῷ μετείς. Ἐχιτιμῶ πΞι 

ὅχ ὡς Ὁ τυχόντων τῶ; δλλ ὡς δλὐδροὶ μεγάλῳ χὰ ἐγίις τῆς θείας ἐληλυϑύτι φύσεως, ὅτι τὸν θἴκον 

τῆς ποιητικῆς καζασκάυης ἔχι λθγϑὲς ἤγαγε φιλοσόφϑς, ὥιλωίας τὸς πὐξὶ Γοργίαν" ὥς]ε 20 

δ) ροίμίοις ζινὰ ποιᾷν ἐοικότα, ἡ μηδὲ Ὀσοχρύτηεα αϑτο Ὁ ἰοὗδτηκα, ὄνον ὁμολογεῖν. ὼ 

σύ γε αὐτὸς ὦ βέλίιςε Γναῖε, ὁμοίαν ἐμοὶ γνω μων πόξὶ ζω δρὸς ἔχων Φαϊνη δὶ αὐτῆς γέ τοὶ τὴς 

“αν Ἐχεςολῆς, ον οἷς χτ' λέξιν ἅτω γοαφάς' ΕΝ μἂυ “ὸ ΟἿς ἑτέροις “δμασι ῥάδιον πεσεῖν μέσον τί 

» ἔπαινα ὁ μέμψεως" οὖν δὲ τῇ καΐζοσκάνη, ὃ μὴ Ὀχίφυχϑεν »πϑώτη Σισοτυΐγόμεται. διό μοι, 

»» δῦχε! Οὐυτοῖς ζρες λυδρας ἐκ ἐκ ϑἷο φχικινδοιυοτάτων, σε εἰξ ἐλιαοσόνων, δὶ ἐκ  πλείςξων ἣ 

» ἀὐτυχνϑέντων ὀξεταζῳ. Καὶ μετ΄ ὀλίγα παλιν ἐχιλέγᾳς Φυή" Ἐγὼ δὲ χα! πῇ ἔχων Ἔσο- 

» λογήσαα κἷρ ἀπϑύτων ἢτ γε πλείζων, " τολμῶ σοι «γαρτία, λέγ. ἕν 5 πϑτὸ δειογυφί- ) 

» ὥρμα!» ὅτι Οὔκ ἔς] μεγάλων ἐχιτυχόν ον σαεενὶ ὅϑπω » (μὴ ζιαῦτα τολμῶντα τὸ τὐἰδαξδρό- 

9. »»μϑρον, οὖν οἷς ὃ στοόνλεοϑαι ὅ51ν λμαίχαγον. Οὐδὲν ὀχκφερθμεδα ασϑϑς ὀνλήλες. σύγε δ οιῶς 

λογά: δ αϊχοῖον ἐτὴ,τὸν Ὀχαξαλλόμϑμον μεγάλοις ὺ σφαλλεοϑαι ποῖε᾽ ἐγώ τέ φημι τῆς ὑψη- 20. 

λῆς χαὶ μεγαλοιωρεέποις χαὶ πβαχεχι γδιιυάυνϑμης φρᾳίσεως ἐφιέμϑιυον Πλάτωνα μὴ «ἧδὰ ᾿ 

πϑρτα (ἃ μέρη κατορθξν, πολλοζὴν ᾿ϑώτοι μοίφφιν ἔχᾷν ΥΟ᾽, ατορθου δύων ζᾳᾷ ον ἰοτλμό- Ἧ 

μϑμα τος αὐτί. ἡ καθ᾽ ὃν τῦτο Πλάτωνα φημιλείπεαχ Δημοοϑένες, στὶ παρ ᾧ μδὲ ἐκπί- 

“οὐ ποτὲ τὸ ὕκιος “ὃ λέξεως ἢ: λόγων εἰς Ὁ χαινὸν ἡ ἀνϑὲς, παρ ᾧὧ σϑοϊξποῖε, ἢ «σανίως γε κ9- 

μιδῆ. ἃ πὐξὶ ὃν Πλάτωνος Ὁσαῦτα. 

ΠΕΡῚ δὲ Ἡροδότου 5 Ξενοφῶντος ἐξυλήϑης καϑεῖν ἔνα αἷξὶ αὐτλυτ-αύληνιν ἔγωρὸ 

Ἃ »φαναι με αἶδὶ αὐτὴν ἐδεληϑης. πεποίηκα ὁ τϑτο εἰς Δημιήποιον αἰ πσομνηκκαζισμον πἰϑὶ. 

μιμήσεως. ζρύτων ὁ μδὺ ποεῶτος,αὐτίω αὐξεείληφε τίω πἰξχ΄ τῆς ὥντήσεως μίμησιν" ὁ ἢ δεύ.-" 

περος, δὰ τὸ νας λυδρας μεμείαϑαι δὲὶ ποιηζᾷε πε ἡ φιλοσόφοις οἱφοριογράφους ἡ ῥήτορας" 

ὁ 8 ποίτος, εὐδὶ τῷ πῶς δὲῖ μι μεῖα Κ᾽ αὖξε ουτου ὃ ὠτελής. εὖ δὲ τω δευτέρῳ «ἰδὶ Η᾽ οοδύτου 49. 

1 ὼ Θεκυϑίδου χαὴ “ΞΙενοφῶντος κὺ Φιλίςου χαὶ Θεοπόμπε' ζούπῶς "ὃ ἐἰκκχρίνω Οις ὀυδρας εἰς 

μίμησιν ἐχιτηδᾳοτα τος" ζοδὲ γφαφω" Εἰ. δὲῖ χαὶ πόξὶ αὐτὸν εἰπῴν,ὐξὶυϑὺ Ἡ φοδότου χαὶ 

α Θυχυδίδου ζιῦτα φρονῶ. [Πρῶτον, ὅ Τί χαὶ σαδὸν λύαίκαιότατον ἔρον ἀπόώτων 65Ὶ τοῖς »οά- 

Φοισιν ἱξορ ας,“ πσοϑεσιν οκλέξασζ και λζωὼ ὼ χε γϑρσμμένζωυ τοῖς ὀύαγνω σουδίοις. τῶ πο Ἡ- 

οϑδὸότος χρᾷῆον μοι δυχεῖ πεποιηχένωι ΘΘακυδίδου. ἐκεῖνος κϑὸ .γδ, κοινὸ Ἑλλξωυικῶνςε ὼ βαρ- 

»(αρων πηράζεων ὠξενήνογεν ἱξοοίαν, ὡς μήτε ζῴνομδνα ἐξ δύ, ϑοσπων ἐξίτηλα Ἄμητα. 

ἴο » μήτε ἔργα,ὃ ἃ τὴρ αὑτὸς εἰρυκε. Ὁ γὸ αὐτὸ παρϑοίμεὀνγε ὼ εἰ χὺ ἢ τέλος ἘθῚ τῆς ἱφοξίας. ὁ 
δὲ Θ-. 



ἘΠΈΣΥΠΡΟΙΣ ΕΝ ΠΤΟΜΜΤΑΙΤΘΙΥΝ.: 129 

δὲ Θυκυδίδης πόλεμον ἕνα γφαφφρὺ στον ὅτε Καϑν ἅτε ἀὐτυχη δ ὃς μάλιςτι «δὺ ὠφήλε μιῇ 

β ϑνέωι, εἰ δὲ μὴ,σιωπῆ Ὄ ὁ λήθη τἰδαδολκὶο γι σαὸ τὐλυ Ὀχιγηγνοιϑμων᾽ 77 Τα Κ΄. δ᾽ ὅ7| ἢ πονηξαῖν 

᾿ς εἴληφεν αἰ πυυϑεσιν,Χὺ αὑτὸς γε πϑτὸ ποιᾷ Φανέρον ς᾿ οΨ τῳ περοιμίῳ. πόλᾳς τε Ἂ δὲ αὐτὸν ὀΐε- 

ρηκφϑέεῦαι ϑηδν Ἑλλδοίδας πολλας ζᾷς κϑὼ “σοῦ ὁ βαρξαρων,ζᾷς σῇ αἰ αυὸ σφῶν αὐτὴν, 

Φυγας Ε ὦ Φογερ λὐϑρώπων ὅσοις ὥπω πρότερον : να σάσχκοις τε κὴ αὐχμὸς ̓ ὴ ὅσοις, χαὶ 

λὴαϑ πολλας συμφορᾶς. ὧςτε τὰς ̓αὐαγνόνίᾳς Φ σαξοίμιιον,"δλιοτοιὥοϑαι “δὸς αἰ πόϑς- 

σιν, Ἑλλζοικῶν μέλλονᾷᾷς ἀκουήν. ὁσω ἣ ̓χρείηωνν ἡ ἀν ωκαςαῖ ἔργα δηλοῦσα Ἑλλξωοωνήε Ἢ 

᾿βαρξαῤωνγραφὴ, τραο ρον Ὄ μὰ πα»  Ἑλλζωων ἀχκυἱελλέσης, Ὁσούτῳ  Φρονιμώ- 

τέρος Ἥροδοτος Θεκυδίδου χτ' ̓  ̓ὀκλογάυ: τῆς“ πσοῦέσεως. σΣοὲ "ὃ σδϑὲ τῷτο ἔνες!ν εἰπῷν, 

το ὅτι δὲ αὐαϊκίωυ ἤλϑεν ὅλῚ (αὐτίω πἰω γραφεὼ, Ἐχιςαάνϑρος ἐχεῖνα καλλίω, βελόνδυος ὃ δ μὴ 

Τὐτὰς ἑτέρφις γφάφῳ πὸρ ὕγὸῦ Ὀιωαντίον,εν ταῦ σεροιμίῳ ἐζασύρωνᾷ παλαιὰ ἔργανκαλ- 

λιςα κ᾽ ὃ ϑαυμκασιωταΐζᾳ ζῷ καθ᾽ αὐτὸν Ὀλίολεοτα Φησὶν ἐξ) Φανερος Ἔξ τα ἑκὼν ελό-- 

αϑιος. ὁμάω Ἡ ρϑϑὸότος γε πϑτο ἐποίησεν, διλα ἢ ασϑ9 αὐτῷ συγίοφιφέων ἡ υονϑύων Ἕλλα.- 

᾿γέχου Ἴεκὶ χἡ “Χαΐρωνος «ἰὼ αὐτί χαύλεσιν τοξϑεκδεδωχότων, βία, αἀπεξάπετο, ΔΑΝ Ὀλέσευσεν 

αὐτῦμ᾽ κράοσον ἴι ἐϊξοίσην' δ εϑοκὶ Ὁ πεποίηχε. Δ ἀὕτερον 661 τῆς ἱτοφικῆς πραγματείας ἔρρον, β 

γφϑῶγαι πῦϑενε Ῥρζαοϑα κα ὑκιέχοι' 5 Κ ππερελθεῖν δεῖ. Φαϊνε) δὴ Ἴ χα πότῳ Θεκυδίδου πολὺ 

Ἡροϑὸότος Φερνιμώτεξ. φχετα 1ε ἀφ ἧς αἱπίας ἤρξαντο “οφῦτον κακῶς ποιά, ες Ἕλλη- 

γας οἱ ̓ βαῤξαροι"κ ὥ πεξρελθενει, πἰὼ βαρβάρων χϑλασιν ὁ ϑθείαν λήγή. ὁ δὲ Θεκυδίδης, 1 

τροχίω, αϑῥέ ἐποιήσατο αθ' ἧς ἤρξατο καλῶς “-ραῆῳν Φ' Ελλζοιχόν" ὃ Ἕλλξωα δ᾽ ογτα χαὶ 

ο Αϑζεναγον εκ ἐδ ποιέγ' ἡ ζωῦτα, «ἢ ἐπὶ εἰρηρδύων ογα., δον ὧν ἐν πεύτοις ἦν Αὐβζσαιμι, 

φρατηγιῶνε κὶ κ᾽ Τλ δωνύμ δι αἰξιοκῶτες. χαὶ ὅτε γε φανεραί, ὅντε τ τῇ ἢ πὸλᾳ τῇ ἢ ἑαυ Ὅς 

φανερὰς αἰτίας τῷ πολέμιου χῦξε αἰπῆφν,ἑ ἑτέραις ἔχοντα πολλαὶς ἀφορμαῖς αἰθιώνψαι (Ε αἰτί- 

ἀφ᾽ χἡ ὁ τρί σθαι γε τῆς διηγήσεως μὴ στὸ ΣΤ Κρκυραϊκῶν, ὌΝ Ἔσο ΣΤΊμ χρ ατίςων τῇ ὙΡΩΝσις 

ποίδὸς εἰ ἔργων, ὁ ἃ μῷ τὸν Περσικὸν πόλεμον ἀὐϑὺς ἐτσραξαν. ὦ -ὧν ὕφερον ὸ οὖ ἔχττηδείῳ τόπῳ 

μνήμζω ὁ ἐποιήσοιτο φαύλως πῶς Χ) ὸ ἐξ Ἐλεϑρομῆς. διελθόγτα δὲ (ὗτα μΩ' πολλῆς ἀνοίας, 

ὡς αἴδρα φιλόπολιν, ἔπφτ' ἐπενείκειν ὅτί τότων φϑῦνῳ καὶ Ἧ δὲς πσρϑεληο: ες Δωμδαρίηψα 

πσοοφάσᾳς ἰσϑοϑέντες΄ ἑτέξα, ἤλϑον ΧῚ τὸν πολεμμον᾽ ἡ τότε λέγφνα ἐ Κερκυραϊὶ καὶ νὰ τὸ χ' 
Μ ἐγορέων ιφισμα, κα ὸ εἶ τί ὀηνο Οιοῦτο λέγφν ἐξέλετο. ἴω τέλη, πλείονος αἱ ζοτίας πλή-- 

Ρ᾽᾽ χαϑαν “ὃ λέγων στι πτλυτὶ τῳ πολέμῳ παρελλύετο, καὶ »χὴ πόρτα δηλωσάν ἐποσρόνδυος εἰς 

) πἰωὺ »αομαιχέαιρίελάυ δ τῖιυ «θὰ Κιωὸς σῆμα. γεγλνηνϑύξζω Αὐϑζυαιωνκὶ κ Πελοποννησίων, ἣ 

στευέξη “2 ἔτος εἰχϑςον ὼ δεύτερϑν. χρύῆον ἢ ζὼ ὁνδιεξελϑόντα (ἃ πϑύτα,τελάς τίω ποιήσπιοϑαι 

πῆς ἱξοοίας τίω δειωμασιωταιτίον ὑμάλιςα Οἷς ἀχούσσι κερσρισμένζ, Ἰὼ καϑοδὸν τὴν φυ- 

γάϑων οὖ πὸ Φυλῆς, ἀφ᾽ ὥνη πόλις ἰρξα μϑρη Ἰὼ ἐλδυϑεοίαν ἐ ἐχομίσατο. Τ δίτον δεὴν Υ̓́ 

αὐδρὸς ἱσοξακϑὺ, ἄνα. πε δεῖ τω ρα λον Ὀχτ]ὼ γφαφέω πράγματα,ὶ τίνα φϑαλιπεῖ. ὧν 

χει ἰδμοι χα τότῳ λείπεοζ Θεκυδίδης. σεευφδὼς ἊΝ Ἡρόδοτος ὁτί πάσοι μῆχος ἔχουσαι ἀπο 13 

2δο ονυ διήγησις, αὖ μϑὺ αἰωπαύσᾳ4ε μας λαμξαίῃ, ὅ γυγαὶ τὰ ἀκροωυϑύων ἡδέως 6.-- 

τίϑησιν' ἐα) ἣ Ἐχὶ τ αὐτὴ! δίνη πραγμάτων Ὶ χα ταὶ μαίλιςαι ξχιτυΐγόμηται Ν λὺπῷ τἀ 

ἀχοζωὼ τοΐκόρῳ' ποικίλζω ἐξωλήϑη ποίησαι τ γ»φαφξὼ : Ὁ μήρα ᾧλωτής “λυόνϑυος. ἢ Σ γὸ 2 

βιξλίον ὦ  ἀὐτεϊλαίξωεδυ, μένοι “δὲ αὐτῆς συλλαίῃς ἀγα μεϑοι,ὺ ἀεὶ τὸ πλόον χτζντῶϑυ. 
Θεκυδιδης ἢ, πολέμιοι ἕνα χαή ἀινας ΕΞΗΣ διεξέρ χἕὴ) μαχας Ὀλὶ μαϊχαης, ἢ τἰρασκάναὶ 

Ἐπὶ φϑαοά, ες,ὶ λόγες χὶ λόχθισς στε ϑείς" ὥφῖεμοχϑεῖν «δὲ τ ̓ δῴρνοιαν Ἵ ἀκχροω δύων" 

χόρον σ), ἔχ, φησὶν ὁ ΠΙνδοιρος,ὁ μέλι ἡ ὁ τἀ ερπνὰ ἀφρ»δήσια. ἤδη ὃ ἐγὼ κακεῖνο ονελυμιήθξωυ, - 

μ ὡς τὸ ταῦ -» ἑτορίαι,γφαφῆς μεταξξολη, ποικίλον" κ τϑτο ο» δυο [ "τοισὶ τύποις ἐποίη- 
Ἷ πο ἐπ " Ο δρυσῶν τοὐοχῆς, δὲ αΣ αἰτίας ἐλρετο μεγαλη,ὃ ἘΧῚῈ ὦ Σικελίᾳ πύλεων. ἵηες 5 
Ν σαϑο »ἔρ.9» δεὴν ἱτορικ,διελέαχΊ ενὺ ὃ τάξω ζ' δυλεμϑμων ἕκα ον ον ᾧ δ δφτόχω. πῶς δϊζυ ἑκού- 

᾿ Ἴρος διαιργ εκὶ ο πῆς τὰ  λέχϑιϑνα; Θεκυδίδος νδὺ,ζοῖς γοόνοις ἀχολαθῶν, Ἐπ αϑϑν] ος ὃ, Ξ πε 
" ξιοχαῖς Ὁ Ὡραϊ ὭΟΤΣ ὸ γίνε!) Θαεκωυδίδοης αϑὺ, ἀσοιφὴς χ) Ἐο κολ, γπὶ πολλῶν γὸ χτ' 

81: ΟΑ ΜΤΕῚ ἐς παίϊοι Τοσλα5 αἰτεῖ. τ ΡΥ 
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14 πϑτο. φγαρῤγήα μν ζχῶτα τέτακται τορ τη (Ὁ Ἐχιϑέτων ἐρετῶν. ἱχαγῶς οὐ τη κοι 

δ 

ἀΞ Ὁ το ὐπὸ 

" 

130 ΔΊ ΝΣ ΑΕ ΚΑΡΝΙΑΙΣ ΕΟ Σ 
«τὸ ΠΣ ὃ χιμῶνα γιγγουϑϑων «; -» ὀζεφόρρις ὡς εἰκὸς τόποις, ἡμιτελάς ζὰς ς ρος τξα- 

ἕφς κζαλιπώ, ἑτέρων ἁτγήεται δύ χτ' Ὁ αὐτὸ ϑέρο9ς Ἀν χφμῶνα γίγγονϑμων. γώ ὦ δὴ, 

καϑοτ» εἰχος, Ὁ ὁ δερχϑλως Οἷς δηλάμϑίοις τὐϑακολεϑούοδυ,ζα οα.Πουδύνε ̓  δζανοίας. ἩΞ 

οφδότος δὲ, Σἰπὸ τῆς Λυδῶν βασιλείας Ξέρξαιῦμος, κα μέλοι τὴς Κροίσου καΐζαθα; οὐχι Κό- ᾿ 

δ» ἄϑλως τὸν καζῳλύσοιντοι πἰοὺ Κορίσου Ξἐρχζωῦ μεεταξαϊνφ' Αἰγυπῆΐων ἤξ Ξξχεται ἀμρ.. 

μαΐτων ὦ Σκυλικῶν ἡ Διζυκῶν, (ᾧ μϑὺ ὡς ἀχόλϑϑα δηλαῖ, ζῷ δὲ ὡς γαρλεφεφαιν ποιήσοντα 

πίω δοίγησιν, ἐπτειφαυγων. διεζ θωνε πραξᾷ Εἱλλζωώων χαὶ ̓ βαρξαρωνξ ἔτεσιν ὁμοῦ ϑρρκοσίοις 

ὦ εἰχοσι γλνομῦνας ο ταῖς “τοισὶν ἡπείρφις,χαὶ "θα ραψας Φ Ξέρξε Φυγῆς τ ἰσορίαν» ὁ ἰδιέ- 

ασασετζιὼ διήγησιν, ἀρὰ συμίεξυκε, τῳ δ, μίαν ασόϑεσιν λαίοντι, πολλὰ ποίδστι μέρη 

δὲ ὧν σώμα τῷδε, ἜΣ πολλαὶ σοοϊὲν ἐοικιας αὑπυυλσφρ ἀὐξϑελοιθύῳ, σύμφωνον ἕν σῶ σῶκᾳ Ιο᾽ 

πεποιηκέναι. μειαξ δὲ ἰδέας᾿ Ἐχιμνναδησομιοι παχρσγρματικῆς, ζὼ σϑείδμειας τὴν εἰρηυδύων 

ὅὯον ον οὐ ἁπάσαις ἵσορίαις ᾧτϑιθν τὼ ἐὐτῳ πῷ συγίξαφέως ὄζχϑεσιν, ἡ ἡ κέλονται “ξϑοί 

πράγματα “ἰξσῶν γεάφᾳ. ἡ μϑδιο᾿ Ηερδύτου ϑῴεϑασις, εἰν ἁπασιν ὑχεήανεις ὁ ὑιφαθρ ἀγαλῖς, 

σεενηδουδύη, ζο!ς ἢ καιχοις ἧς σεευθλορύσα" ἡ ἡ ἢ Θευκυδίϑδου ὅζεϑασις, αἰὐϑέκα τος ἰις καὶ 5) πικρῷ, ἡ τῆ. 

πωτείϑι τῆς φυγῆς μγησικοιχθύσει. μδ ΕΣ νδρτήμοαζο. ἐπεξέρχεται κα ὑμαλαᾳ ἀκριξώς,ῃἢ 

5 Ἀπ γοιώῦ κεχωρηχότων καϑαπαξε Ὁ μέμνηται, ἢ ὡς ἸάλΝκΑ σαεῖα χα) ἡ κ᾿ μδὺ τὸ τὸν πῦρ α- 

“μαΐοον τύπον ἡἼων δεὶν Ἡροδότου δζ τα Θεκχυδιδης" κτ' ἢ ρα ΡΝ 
ἜΣ κρείῆϊων. τὰ δ), ἴσος. ἐρα ἡ «ἰξὶ ζύτων ὡς ὑπείληφα. Πρώτη τὐν᾽ ἰρετῶν: ἡοιτ' ὁ}, 

ἧς χωρὶς σσοὲν τϑλλων τῶν «πχῶις λόγοις ὀφῆιος. ὡς ἡ Ἰκαϑοιοὰ τοῖς ὀγό κασι ὺ τὸν Ἕλλης 

νικὸν γορακτῆφφι σω ζῇ τσοι Δ θέλεκτος. (αὐ τίω ακριδούσιν ἀμφότεροι. Ἡρόδοτος Ἴεγὸ, τῆς »ς 

᾿Ιάδὸς Ῥξισος χανων" Θεκυδίδης τε τῆς Ατϑιδὸς. ποίτίω ἐχή χώξανὴ ᾿ καλεμδύη σζωυπο--. 

μία. εν τη δυχεὶ ̓ασξοέχῳν "Ἡροδότου Θεκυδιίδυς. τσήτοι λέγριζις δὼ ὡς κ(ν ἥ ξ(σφοι ὦξε- 

ταζονϑρον, ἡδὺ Φαίνεται τὸ βεαχύ" εἰ ὃ Ξπολείποιτο ζύτου, πικρόν. δυλὰ (μηδὲν εἰ ἔξτω το ΓΟΝΝ 

τορθέσιν ἀμιφόπεροι. λμῷ τ τίου σεουίΐςαται τιζεὺ Ἐρετάυ, τα Πηθῶντεκὶ χ᾽ παθωνριἠίυησι:, δὲὺ- 

ἡρίωυται ̓  Ξρεέτέωι ζι πίω οἱ ἡ συχίοοιφάς. Θυκχυδιδης μδὺγὸ, τὰ παθη δηλῶσαι χρείῆἤων" 

Ἡερϑτος ἢ ζᾳ. γε 9» θα τῆσαι διᾳνότερος. μα ταὶ Ὁ μέγα αὶ καὶ, θουυ κα ςὸν ἐκφαίνεσαι 

πῆς καΐζασκά τς Ἀν: ἴσοι χοῦ ζύταις οἱ ἰσυγίοριφ. ἕπονται ζοιύταις αἱ τά ἰαωὼ ὦ τὸν 

τόνον ἡ Τὰς ὁμοιΐξϑποις δυωυάμεις τῇ τῆς Φροίσεως τρλῥα ἡ αἰξεέ Θ(ἔἰχουσοι. ιχρείῆων ον ὐτως Ἡ- 

οοδότου Θεκυδίδης. ἡϑονζωὼ δὲ καὶ δ πειθὼ καὶ ὦ τέρψεν κα ἡ (ᾷ «μοιοδυῴ; τρέᾷς εἰσφερεται ΘΛ Ὲ γι 

Θυκουδίδου κ Ὁ  γμ:} ἩΩν τς τῆς ὃ φρήσεως Τ)ονομαίτων Ὁ »ὺ χτ' φύσιν Ἡρόδοτος 

ἐζίλωχε ,τὸ Ω διένον Θυκουδίδης, ὁμοῤδὴς στε; ὧν εν λόορίς. Φρτ ἡ κυξιώτατη, Ω Ὡρέ- 

πον. ζυύτίω ο Ἥροϑοτος ἀχριξο͵ μάλλον ἢ Θυκχυδιδης. ὁμοήδης δ ϑ ὅτος ον πᾶσι, ᾿χαν Ἃ δημητ 

σρείαις μάλλον ἢ δυνγήσεσιν. ἐμοὶ νϑυτοι κ Ὁ τω φιλτάτῳ Καιρκιλίῳ ϑῦκεῖ τὰ τὐδυμήμοζα 

εἰυτεϊμμοιλι σα ἢ « : Ἃ) ὁ ζυλῶσαι Δευμοοϑένης. ἵνα, δὲ σεου ων εἴπω, καλαὶ μϑὺ ̓  ' ποιήσὴς ἀμφό- 

ΦΈΡΩ Ἢ ἐγὸ ἢ αἰρευυδείζων ποιὴ 'σῴ: αὐζῶςΣ λέγων ογκφέροισι δὲ χτὶ τῶτο μάλιςα ἀλλήλων, δι 

Ὁ ϑὺ Ἡροδύτου καλλος ἱλαοϑν ὅς1, Φορερϑνϑ ἢ Ὁ Θεκυδῖδου. . διό ον τα εἰρῆαϑαι «ἷξε 

Ουτων Τὴν συγίφοιφέων, πολλοῦ καὶ χὺ ὀηλων ϑυόντων λέγεοϑαι, αἰεὶ ̓ χὺ ο ἕτερος ἔσται χριθϑ. 

ΞΈΝΟ ΦΩ ΝΣ Ὁ Φίλιςος, οἱ ζύτοις ἐ ἐπακ αίσοινϊες, ὅτε φισξὲ ὁμοίας εἶγον, οὔτε, Ὶ 

“ξοαιρέσές. Ξειοφοῖν «δὺ γὸ, Ἡροδοτῳ ὥιλωτὴς ἐϑέρετο καὶ: ἀμφυπέροις διὰ Ξορακτῆφας, 
“ἢ 

τὸν πε ποραγμαΐρχον καὶ χἡ τὸν λεκῆιχον. ττέξτον μδὸ ἊΣ α: αἰ πουϑεσάς ΤῊΜ Ἰσοσιῶν ὠξελέξατο 

καλά: ὁ μεγαλοωρεπεῖς Ἢ ὃ αἰδρὶ Φιλοσόφῳ κὐξοενχούσειο' Ἴυής Κύρε παιδείαν, εἰκῖα βα- 

σιλε ως ἄγε γαϑούὸ ἀ δα μονος" καὶ χ) τῴωυ ν λυαΐξασιν τῷ γεωτέρει Κυρρυῷ ε χὰ αὐτὸς σεευαγέςν᾽ μέγ 

ςθν ἐϊκώμκιον ἔχ γου σειν τ ϊσυςραῖ 4, (ἀυδίων' Ελλδύων" κὺ τρίτων! ἔτι τὼ Ἕλλέ ζωικξῶ, “ ὁ Δὲ 

κατελίπει ἀτελῆ Θεκωϑίδοης" γῇ ἡκαζαλύονται κ οἱ τρια κοντο, ἀὶ ζω} [εἰχν τ΄ πον ̓Αϑάυα ων ᾿ 

ἃ Λαχεδα; "μιν (οἱ χαϑεῖλον, αὖϑις δ υίςανται. θ μόνον δὲ τ οςσουθέσωι ἣν Ἄἔξιος ἐπαρή- 

οϑαι, ζυλωτῆς Ἡροδύτου υονϑιος, δα ννῶν κἡ ΤῊς οἰκονομίας. παῖς 16) Ἴεγὸ ϑρχαῖς αὐτὸν ταῖς Ἱ 
.} 

Ὡρέπω- " 



ἘΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΓΝ. ΠΟΜΠΗΙΟΝ. τ: 
πρεπωδεςαταις κέχονταρ Ὁ ἡ Ἰελάνζας ε ἐκαίφη (ς ἐχιτηδάοταζς Σ᾽ ποδέδωχε. μεμέρικέ τε 
καλαῖς καὶ κ πέταχε χαὶ πεποίκελχε τίου γραφέω. ἤδος τε ὁλτδείκγυται δεοσεξὺς χα δίκαιον χαὶ 

καρτεξιχὸν "ἡ ὃ ἀὐπετὲς, ἃ πασοης τεσυλληςδῶν κεχοσχεηεῦρο ϑἰξεπόε γαὶ ὁ γ" ξλγμα- 

ἄχος τύπος αυτω ζοιϑτος. ο ὁ δὲ λεκίίιχος,πῊ μϑρ ὁμοίος Ἡερδῦτῳ, πῇ ονδεέςερος. καθαρὸς 

- μϑὺ γο Οις ὀόμασυν ἱχανῶς,Ὁ (ᾳφῦς,- (συγ τὸν ἐχεῖνος" οκλέγα: 5 ὀγόμισιτα σευ κα χἡ “σ9ς-- 

φυῇ ζϊς τξάγμασι Ὲ ὃ στε ζίϑησιν αὐτὰ ἡδέως πϑρυ καὶ Χ) ΧΕ" ̓,ϑρισμένως, ὅχ γῆον Ἡροδότου. 

ΟΣ ταὶ χαλλος καὶ μεγαλοαρό, σπειὰν χφὶ ω  λεγῤνῆνον ὕϊως πλάσγια ἱ ἱξοριχϑν Ἡρόδοτος 

Ὁ ̓ γὸ μόν ον Οὔκ Ἰαν πϑτὸ παρ αἰστῷ "λοι ψν, δὰ χα πόιε διεγείραι βεληρκίη τἰωὼ Φεφίσιν, 

᾿: ̓μπγέύσαςὦ ὡς πὸρ ὁ ἰπόγφος αὖραι σχίως σζέννυται. μιαιχρότερος. “δι γίνετοι τῷ δέον- 
ο τὸς -» πολλοὶς χαὶ τῷ τρέποντος, κα ὄχ ὡς Ἡροϑοτος, ἐφαπῆςται Ἃ πσδοσωτπτων δυτυγχῶς, δὰ. 

-Ψ πολλοῖς ὀλίγωρϑ᾽ ὅ5!ν, δὺ τίς ὀρθῶς, σχοπή. ΦΙΛΙΣ Τ ΟΣ δὲθΘυκυῤδὶδ τμάλλον δὸ- 

' ξφονε με Ὁ κατ᾿ ἐχεῖνον κοστιφα ας τὸν χορακτῆφα. ὦ ὅτε "ὃ αἰ σπαύϑεσιν εἴληφε, πολὺ ἀφελῆ 

Ἂ χοινζωῦ, ὡς τῆρ Θυκυδιὶδ' Ἔλα βιός Φυτίω Ὀπικζω. διήρηχε σὶ αὑτὰ εἰς Ἐλιγραφαὶ 

δύο, ΕΣ Σικελίας κϑὺ τὼ «εϑ, Ἰέρᾳαν Ὀχιγράφων,αἶξὶ Διογεσίε: ὃ ᾿ τὼ ὑφεραιν. ἔς] δὲ μία: 

Ἢ πϑτο γνοίης δὺ Ἔσο Ἰέλοις τῆς Σκελικῆς. (ᾳξιν: ζ ̓ αἼκὼ χρᾳτίφην αἰποδέδωχε ζὶς δηλε- 

αϑμοις,δολὰ δὲς το βαχολούϑητον, χεῖρον τῆς Θυκυδίδᾳ. " πράγμα ἔξωϑεν « βόλετα πε- 

διλαιμίζανήν, ὡς εἷς σὲ Θοκυδίδης, ΩΝ ἔςιν ὁμο4δὴης. ὅ)0ςΊς ολαχεχϑν ̓  φιλοτύφοιννον 

ἐμφαινφ,ὶ ζουπεινὸν ὁ χ; μειχρολόνρν. τῆς δελέξεωε ἡ Θεκχυδίδοης κέγενπται, ἡ ἡ μδὺ σημειῶδὲς 

Ἢ ὁ αὐξέδρηον, πέφυχε,τὸ ὃ ̓φρογίυλον κα ἣ πικρὸν χαὶ τ. μμμαίτιδο μέμεικται: τῆς μϑύτοι καλλι- 

2 λογία: τῆς ἐχείιᾳ κ᾿ πῷ πλϑου ΤῊ ὐλυμημκίτων ᾧ ̓ πολὺ ) ὑφερᾷ. εἰ εἰ μόνον 2) ̓Ούτοις, δλλὰ χαὶ 

ΚΡ οι χηκιοισμεοις. ἡ ἡ κϑὸ οὗ, πλήρης χηκαύτων" ἡ στον οἰμ(αη «'ξὶ Τα φανερῶν Ἐχιπλέον 

λέ ἐγ4ν" 5 ̓Φιλίτου Φεοίσις ὁ ος δὴ ἧς πάσα δ'φγὼς ἀχημαίτιςος ὅφ1᾽ νὰ πολλας ἀὕροιζις δὼ 

κὐξόδους ὁμοίως ἐφεξῆς ὑπο: ̓ εἰυτοοημαίιζε ραδύατ' ὅς δὴ ΧῊ τῆς ϑευϊέρας ΤΌ ΞΞΣΣι- 
χελίας" Συξακούσιοι: ὃ ̓ἰδαλαίόι, ἐς Μεγαρός χαὶ χα Ἐνναϊέσ, Κα δδιναῆοι ὃ 5. Σ κεδους χροὶ ζοις 

ϑιλοις συμμιαχοις, πλέω Γελφων,α ϑρροίσαι!ες, Γελῷοι δ᾽ 9 ̓Συρακοισίοις, ἐφα(ᾷνπο πολε- 

μήσῳ. Σϑ Συρακούσιοι Ἀ. ππεώθτων ὀιϑυοι Κα μδριναίουο τὸ τὸν Ὑρμωδν θα ας. Οὐὑτα 5. ἀηδῇ 

πϑύυ οντα ἐμοὶ Φαίνεται. μικρὸς τε αἷξὰ πᾶσαν ἰδέαν 641 ὼ ἀτελὴς, ἐανς πολιορχίας διηγῆς: 

τα!» ἐανΊε οἰκίσχκοις, ἐαγ1ε ἐπαίνους,Εαν 16 5. »ἐς Δι! ““ποράσηται. δολ σεοὶ Ὁ ῦ; μεγέθεσιν αἴ 
ἀὐδρῶν. σεουεζισῶν ζις λϑρρερ,δλλά ψοφοδες κ᾿ ζις δΥμ9 σρεφεύζαις καζαλείσειν 6; ΤΕΣ 

ἡ μεὶς καὶ ὧς : πτρφαιρέσᾳ ὁ ὁμοίως ἀπ υζᾷς ποιή. ἀὐκομίαν δὲ ἄνα Φισικδο εἰρφέροται κι 

“πίω ὁρμιιυείαν, χα στούεσιν δ) 4 υκύρκζωὼ τῷ μετοίε. σξϑς 5 τοῖς ἀληϑιγοις αἱ ἀγώγας ἔχι- 

᾿ πηδιφότεοος Θεχυδιδου. 

ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ δὲ Χίος, ἔλεφανέςατος πϑύτων [σοχρ αἰτες καϑητῶν ϑυόμε- 

' γος,ὦ πολλὸς κὖρ πϑρνηγυφαχου πολλοι: ἡ συμξαλάστικοις σεευται αι μὄνος Ἄθορῖς, Ὀχιςολοῖς 
᾿ς Ἔἐρχαῖχας γφαφοιδύας καὶ κὺ αἰ πσοϑῆχας ἀιδας λό «Ἰξίων ὁ ἱσοείαν πεταγμιαϊάς μος, 

αι ς ἐπαρϑαχ' χοφῶτον δὲ“  πσοϑέσεως ἢ, ἱσοειὼν. καλοὶ ἡ) ἀ ἀμφότεραι" ἡ ἡκδὺ, Ὁ λοι- 

᾿ πα τῷ « ΠΈλοπον; "σιαχοὐ πολέμου «αὐἰξεέχου(ᾳ" ἡ ἡ ὃ, (ᾳΦιλίπωω πεκραγμένα; ἔπειτα τῆς 

οἰκονομίας" ἀμφότεραι ὙΣΡ εἰσιν 4.) οὐ ϑακολούϑηοι αὶ ἡ (ᾳφῴς" μάλιςα ὃ τῆς δχεμελείας,ς κὶ χ 

Φιλοπονίας Ὁ τὶ τὺ συγίοφι φξω, δῆλος γ δςΊν,εἰ σὺ μηδὲν ἔγραψεν, πλείφην δὲ Ὡρα- 

Ὁ σά κὼ εἰς Φῦτα παρεσκά ασμένος ομεγίςας ὃ δωπόμας εἰς Ἔ στεναγωγἀὼ αὐτῶν Ἴετελε-- 

] κῶς. χαὶ “ὡξὸ: πϑτος, πολλεῖν «δὴ αὐπὸῦης γελνηκδρος, πολλοῖς δὲ εἰς ὁμιλίαν ἐλθὼν δ ω- 
' δράσι τοῖς τότε τεσ ζει κοὐ φρατηγϑὶς δημαγωρνῖς: Ἶς χαὶ Φιλοσύφοις᾽ ̓Ὡιἰφ τῶ συΐγρα- 

| φζὼ τὴς ἱςοθιο:ς ἐποιήσειτο" ἔρον δὲ τὸ πϑύτων ̓λῥαίκαιότερν. γνοίη, δὶ δ τίς εἰστῷ πὸν πόνον, 

Φὐδυμιηλεὶς Φ πολύμορφον ἣ 2 ΚΑΤΙς υἡ υγὸὶ χὺ ἐϑγών εἶ! ΡΉΧΕν οἰκισμου: ,χαὶ πόλεων κτίσᾳς ἐ ἐπε- 

᾿ οληλυδ, βασιλέωνῖε βίες καὶ Ἢ (πων ἰδιώματα ϑεδηλωχε, καὶ Ὃ εἴ τι λιυμαςονὴ τ ἐν θὲ ἐκα-- 

" , "Ψ γὴ Χ) ὁ ϑαίλαοσα ,φέρφ, συμισϊβεείληφεν οἰ - τ ὑπραγμα είᾳ. Ἂ ὃ μηδεὶς «τσλαξη { ἈΠ τερ κας 

᾿ για, τ᾽ ἐῃ μό μόνον" ὥ ἐγὸ ὅ ὅτως ἔχφ ϑρὰ πᾶσιν, ὡς ἔπος εἰπᾷν, ὠφέλφαν παρέχᾳ. ἵνα ὃ ̓ποὸύτ᾽ 

“ “ 

« φ 

«“ φ“ 
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ἀφωώζολλαΐζις ὄχ ὁμολογήσά ζὶς ἀκεσσι - φιλόσοφον ῥυτοσικζωυ, δα ϊχαῖον {ὴ πολλὰ μδρ 

ἔϑνη κχὺ) βαρξαρων ὁ Ἑλλξζώων οἰχ καϑοῖν, πολλοὺς ἢ νομοὺς ὠχούσαι πολ φῶν ογήμκφυτοι,ὶ βίους 

δύδρῶν Χὴ ποραξᾳς,ὺ πελη,χαὶ τύχας. ζυτοις ζοίγιωυ ἅπασιν ἀφϑονίαν δέδωχεν, Οὔκ ἀπεασα.-. 

᾿ ἔτι πσδος ζύτοις, ὅσα φιλοσυφέπαρ ὁλην πἰοὼ διχαιοσεε ξευ "ὦ ἀὐσέξᾳαν, χοὶ αὐξὶ τ όιλὼν Α 

ἜρεΤὴυ πολλοῖς ̓ ) καΐλοις διεζερχόνϑυος λόγϑις. Ἴελάυταϊον ὅε1 Τὴν ἔργων αὐτο χ) χαραρκτή-: "ἢ 

βακώτατον, ὃ παρ σὸ ἐνὶ αὐ διλων συγίοιφέων ὅτως ἀκριξῶς ἐϊείργαις“αἱ Ὁ δευύαται ἅτε 

ΤῊ «ρεσζυπέρων,άτε Τὰ νεωτέρων. δὲ τῦτο 651; καθ᾽ ἐκάφην πσράξιν μὴ μόνον ἘΣ Φανε- 

δαὶ ζοις πολλοῖς ὁφϑιν χὰ λέγάν», ΡΝ ἐξεταζν ᾿ (ὲ ἀφανᾷς αἰτίας ΤῊ ποράξεων κὴ Ταρα- 

ξαύτων αὐζᾷς, ἡ (ο, παϑη τῆς ψυχῆς ἃ μὴ βάϑια ζοϊς πολλοῖς εἰδέναι" ἢ πϑύτα ἐκκαλύτπηφν τὰ τ΄ 
Ἷ “» 2 ͵ Ε ΡΝ 2 ΤΣ ͵ γ ΤΟΣ ος ͵ ΕῚ 

μυτύφια τῆς [ε δοχϑύσης ξλρετὴς χὴ “ ἀγνοιλϑρης κακίας. χαὶ μοι δόχεῖ ὡς ὁ μιυδευόνϑυος ἐἢ 

Τὴν Μυχῶν  πολυθάσῶν τῷ σωμιαιτος, ἐἰξετασμος ἔχε, ἐχεὶ δικαιῶν, τως ἀκριξὴς ἐῇ ὁ : 

τῆς Θεοπόμπου γραφῆς γιγνόυϑυος. διὸ ὦ βαύσκανος ἐδόξεν ἐῃ),αὐδολαμβαλων νὰ ζιῖς ὀμαΐ-. 

καίοις ὀγφδισμκοῖς ὦ ζ “δ «νδυξωνπαοοσωπων σέκ. ἀμαίχαα ποραγμαΐζαᾳ: σμοιογ τι ποιαΐν. 

Οις ἰαΐβοἱς, οἱ Ἴέμνοισι ̓  χα οισι ζῳ, διεφθοαρυϑύα τῷ σωμαπος, “ὡς βάϑοις ζᾳ καυτήρια. χὰ ᾷς 

μας φέρονϊες, σε σὲ αμ ὑγιαινόντων τὼ χτὶ φύσιν ἐχόντων σογαζόρϑροι. Ο, τος υϑὺ δὴ τις ὁ 

“ραγμμαίρος Θεοπόμπί ̓ χϑραικτῆρ. ὁ δὲ λεκίίροος, Ισοκεῴτει μάλιςα ἔοικε. καϑουρφι 

"ὃ ἡ λέξις,ὼ χϑιὴ κὺ) (ᾷφὴς, ὑψηληε κἡ β(Ε;γα. Διο ΩΡΕ ΤΥ 6. ὦ ζὴ ποριπιχον ἔχου(ᾳ πολὺ : συΐκει-- 

μδύηγεχτ πίω μέσην ὁ μονίαν, ἡδέως χρὶ μοι λοοῶς βέεσει. [οι λλι 4 δὲ τῆς ̓ Ισοκρα είῳ. 

χτὶ πἰοὺ πικρότητα χαὶ τὸν τόνον ἔτ οφίων, ὅτὸμ Ἐχευδένη ζ;ς παϑεσι, μάλιςα δ᾽ ὅτὸν ὀγφδι ζη 2 

πόλεσιν Ἀφρατησρῖς πονηφφὶ βελάμαΐα χαὶ ξαξάς ἀδίκοις. πολὺς ὙΡ οὐ ζύτοις, χαὶ τῆς 

Δημμοαϑένοις διάνότητος σδοϊὲ χτὶ μικρὸν Ὁ] δι φέρᾳ, ὡς ἐΐξ ὀηγων πολλῶν ἀν τις ἴδοι, κακ Τὴν 

΄φοχαϊκῶν ξχιςολῶν, α τοῦ πνά μιοῖι ἔχε ϑέψας γέγραφεν. ΄ εἰσὶ χἰταῤρέδεν οὐ Οούτοις 
ἐφ᾽ οἷς μμοίλιςα δὼ ἐασουδαικε, τῆς τε συμπλοκῆς τ φωνηέντων γεαμμώτων, χὰ τῆεχυκλι-- 

κῆς ἀὐρυθιμίας τὐυ αὐξρόδων, χἡ) τῆς ὁμοφδείας “) αημαϊισμων 
ΔῈ ἈΝ δὲ αὐ ὡλὰ 

ἑαυτῷ χτ' τί φροσι.. ἔς! δὲ ἃ ὼ κο τὸν πραγμαΐιχον τόπον εἰ μδοτοὸρ, ἡ κ(άλιςα χτὶ 

α; ποὐδαξολάς: ὅτε γὸ δα κα αι ἄνες αὐτὸν, ἔτ᾽ οὖ χαιρῷ γινονϑμαι Ἄ πολὺ δὲ τὸ “τα δῶ δὲς 

ἐμφοαϊνεσαι. οὖν οἷς 661 ὸ αἰξε Σ φλώωξ τῷ φανέντος οὐ Μακεδονίᾳ, αὶ ζᾧ αἶϑὲ τῷ δράχοντος 

φ. φζκναυμα:χήσαντος πσδὸς τίω ταρήρη, » ϑηνα, ζυτοις οὐχ ὀλίγα ὁμοία. ΟἽ οὕτοις τ βαλη- 

φϑενες οἱ συγΐς φαφᾷς τ ρχέσοισι Οἷς ἀσκοῦσι τὸν πολίζιχον λόοογ, ἀφορμαῖς ἐχττηδείοις Ὡρα- ἢ 

δάῴγματων πἴϑαοεῖν εἰς ἅπασαν ἰδέαν. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ, 
ΠΈΡΙ ΤΟΝ  ΘΟΥ ΚΥΎΥΨΑΘΥ ΤΟ Ά ΤΟΝ: 

Διονύσιος ᾿Αμμαίῳ τῷ φιλτάτῳ γαίρφν. 

Τὼ »ϑὺ ὑπελοίμξανον εἰρχοιώτως δεδηλωχέναι τὸν Θεκυδίδου χῶδρα- ι 

δ 2) κτῆδοι ζα μέγιςα ἡ κυφιωταΐζᾳ ΤΊ Πύπαρχόντων «ἷξε αὑτὸν ἰδιωκοίτων. 

ΘΌΧΘ ἐπεξελθων' οὖν οἷς γε δὴ μάλιςα [ο φέρᾳν ἔδυξέ μοι ΤῊΜ ασ69 αὐτο ῥη- 4΄ 
͵ ὟΝ ΤΕῚΝ , δου σὰ ον - αν". 

πόρων τε χα συγίοαφέων πσϑϑτερον μϑὼ -» Οις αὐδὶ τὴν ξἰρχαίων βητὸ- ἰ 
ὦ Ν 5 “Ἁ ὃ ΤΑΣ, Τα. ΣΤΥ ΄ 

-ϑὴ ρῶν κσδ9ς Ὁ σὸν ὀγομα στουτα  ϑλεισιν “κ πασομλγηῤ(ατίσκοις, ὁλίοοις ἢ 

πσοϑοϑεν γούνοις, ον τῇ αὐξὰ ̓ ἀὐτο Θυκυόδίδου καΐζοσκά. αοϑείση γρα- ᾿ 

Φη, «σφ 9ςειπτὼν πον Αἴλίον Ταθέρωνα ον ἡ πόρτα ζᾳ διόμϑυα λόορυ ΤῊ οἰκείων πἰποδεῖ- ο 

ἕξων διεξελήλυϑα, χτὶ τω ́  ἐμαυτῳ δοωα μιν. σοΐ δὲ ““ πσολαι μίξαγοντος ἥ Ἴον ἡχριξώοϑαι 2 Ἷ 
» Χ - δ "Ὁ" » "7 

γραφαξ, ἴϑτΩ αυδϑεκδέμϑμος ἁπϑωτα ζὰ συμξεξυχότα τῳ γδρακτηξα, τότες ξὶ αὐτὶ" ᾿ 

πίςς παρέγομα" ἀκριξεζέραν δὲ τὼ δήλωσιν Τὴν ἰδιωμιοίτων τῷ γδρακτῆρος ἔσεοϑαι γο- τ 
)" ἜΣ ἢ} ᾿ 

μἐέζοντος» 
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μίζοντος εἰ ρα μίαν ἑκαίφην ζν}} τὐραϑέσωνςἢ λέξᾳς τῷ συγ[οφιφέως ρα ϑείαο: δ οἱ 

ὍΣ τέχνας χαὶ (ας εἰτωγωγας τὸν λόγων ποραγμαϊφνονϑροι ποιϑσι' πσοοέλονϑρος εἰς μιηδὲν 

{εεἰπφν,ὸ πῷτο πεποίηκα, Ὁ διδουσκὸλικϑν αὔκᾳ λαίων δὠώτὶ τῷ δχιδιφκτικού. ἵνα, δὲ ἀωΐα- 

χολούϑητος ὁ λόθοος ζ, “).5)» ασο99εἰς χτ' λέξιν ὅσα πὐξὶ πῷ συγίοφιφέως τυϊγόῥω “σϑοφρη- 

κῶς, Ἐχέξοχαϑδέν ὀϑαλήνμοικαη ἢ: πσοοϑέσεων ἐκάφην, ὃ Κα αὶ διποδειξάς παρέξομα!, κοιϑυίτὸρ 

ἡξίαν. ἕπεται δὲ ζις αἰξὶ Ἡροδότου γραφόσι τὰ μἧήοντα δηλθαϑαι. Ούτω »ὃ Θυκυδιδης ζ 

δυδρὶ δχτξλλὼν, αὶ ζοις ὀηνοις ὧν ασοϑτερον ἐμγήεϑέμυ,ὼ σεενιδὼν αϑ ἕκαςος αὐτὴν ἔσχεν Φξε- 
Φς ἴδιον τι ὅδύυος γδρακτῆροο,ὄτε πεζὸν αὐδοτελῶς, “τε ἔμμέβον ἀπτηρτισμκένως, κϑινὸν δὲ χὸ 

μμυκτὸν ἐξ ἀμφοῖν ἐργγασοίνϑυος, εἰς τίωυ ἱξοφακζεῦ το αγγματείαν ἐασούδεαυσεν εἰςα;γα,γὙ4ν" ὅγτὶ 

5 μϑὺ τῆς ἐκλογῆς τυ ὀνομάτων τί οπικζὼρὸ γλωΠηματικὴν,χαὶ ἀπηρχαμωμϑρζω, χὸ ζΖ63 

γζωω λέξιν -ϑαλαμίανων πολλάχις δώπὶ τῆς χϑιγὴς χαὶ στεωήϑοις ζις καθ᾽ ἑαυτὸν δύ, ϑοφποις. 

Ἰὶ δὲ τὴ αηκατισμν,οὺν οἷς μάλιςα ἐξουλήϑη διενείκειν Τὴν τατθ9 εἰυτο πλείςην εἰςενεῖναί.. 

ἄϑυος ποραγματείαν, τοτὲ μδϑὺ λον ἐξ ὀνόμαιτος ποιεῖν, τοτὲ δὲ εἰς ὀγοικο: σεεναύγων πὸν λό- 

29" καὶ νειοῦ νϑὺ Ὁ βημιατίχϑν ὀνομιοιςκῶς ἐκφέρων, αὖϑις δὲ ζριωύο κα ῥῆμκῳ ποιαἶν" χαὶ αὐτοῖν" 

1 Ούτων ὀϑαςρέφων Ως χοῆσάο, ἵγα. Ὁ »ϑὺ ὀγο μοι τί ὃν, ῥηματίκϑν, Ὁ δὲ ῥημμαΐίιχϑν, ὀγομκαΐίι- 

χϑν λέγηται" χαὶ (ὰ μϑὺ παι ϑητικὰ βήκατα, δραφήφια ζα, δὲ δραςήρκω,πα, ϑητίκα σπληϑυγτί- 

κῶν δὲ ὶ ἑνικῶν ϑιλ ων ζς φυσάσρὸ ὀῤτικαί ηορρων τα ὀιλήλων" ϑηλυχα τε Ὥ σενιχϑις, 
χαὶ Ὄῤβενα ϑηλυχοῖς,χαὴ σε εξτερα ζούτων τισὶ στεναπηων᾽ ἐξ ὡνὴ χὶ φύσιν ἀκολουθία πλα- 

γῶται" ὲ δὲ ὀνοματικῶν ἢ μετοχυιῶν πήωσφς τοτὲ μϑὺ τσϑϑς Ὁ σημαινόνϑμον Εἰτὸ τῷ σημίοή-- 
“γοντος δἰ ποφρέφων, τοτὲ δὲ “σοϑς Ὁ σημφῖῆνον ξἰπὸ τῷ σημαινουϑῴου" εἰν δὲ ζοῖς σεευδετιχοῖς, χαὶ 
Οἷς παο99ετικοῖς μορίοις, ἢ ἔτι μᾶλλον ἐν Οις ὄζαρ,ϑρὅσι (Σ τὐμ)γοημάτων διωυ μεῖς, ποιη- 

τῷ Ὅ9πον εὐεξοισιάζων. πέτα σὲ δθ τίς ἀὕρφι παρ αὐτω τ᾽ ορηματων, πσφοσωττωνῆς Ἔἰπο-- 95 
φροφαῖς, χαὶ γρόγων οὐγόηνανγοί!φ. χαὶ τοπικῶν σημειώσεων μεταφοραῖς ἐξηλλαγμένα  χοὶ (- 

λοικισχκαῖν λαμβαύοντα φαντασίαν δ'ποφέγήν' ἢ τὸ πράγματα ὀρτὶ (θομοίτων, ἢ τὰ σώματα 

δύτὶ ποφαγμάτων, ἢ ἐφ᾽ ὧν ἐνθυμημάτων πὲ ἢ γου κϑίτων αἱ μεταξὺ παρεμιτηωσάς πολλαὶ 
γινουϑμαι δχρς μακρὲ τί ἀκολϑθῖαν χομί ζ") ταί πε σχολιὰρὸ πολυπλοκαᾳ, ὼ δυςεξέλικτα, 

α τὰ ὀινα τὰ συγ[ενὴ ζυτοις. ἀὕροι σ᾽ δ τις οἕκ ὀλίγα ὰ λεαωτοικῶν ογημοίτων χείνϑμα παρ 

᾿χυτω (οὶ παξισωσᾷς λέγω, καὶ παρομοιωσάς,ὃ παρφϑνομιαισίας, ὃ αὐτιδεσ ἀφ" οὖν αἷς ἐπλλεόνα.- 
σε Γοργίας ὁ Λεοντίνος, χαὶ οἱ πὐξὰ Παΐδον, χαὶ Λικώύμψιον , χαὶ πολλοὶ ὀῆλοι ΤΟ κατ᾿ αὐτὸν ὡ- 

᾿χμασείντων. ἐκδηλότατα δὲ αὐτο ὸ γϑδρακ)ηδιςικώταταί 691 πεπειφόίοϑαι δὲ ἐλουχίςων ὀγο-- 
μότων πλέςα σημαϊνᾷν “-οράγμαϊα, εἰς ἃν ἔτι παδλεδεχόνϑμον τί τὸν ἀκροατίωω ἀκχούσεοϑα!» 

καταλείπ4. ὑφ᾽ ὧν ἀσαφὲς γιίνεται ὦ βεουχύ. ἵνα δὲ σεενελὼν εἴπτω, τέοσαι οφι μϑ ὅδην ὥς 
ὄργανα, τῆς Θεκυδίδου λέξεως, ποιητίχϑν Τὴ ονοκάτων, Ω πολυφδὲς τυ ̓ομμαίτων, Ὁ (ΩΣ 

χὺ τῆς -ῤμονίας, Ὁ ταχος τὴς σημκαισίαξ᾽ χεώματα ἢ αὐτῆς, τὸ τε φρυφνὸν, χαὶ ὦ πικρὸν, χαὺ 

Ὁ πυκνὸν, χαὶ ΩΣ αὐφηρϑν,ὼ ΩΝ ἐμίριϑὲς, χαὶ Ὁ διάνον, χαὶ Ὁ φοξερϑν' ἷρ πόρτα δὲ ἀντ 

τα, παϑητικϑν. ζοιουτοςὶ μϑὺ δ τις δεὴν ὁ Θεκυδίδης χτ' τὸν τῆς λέξεως γδρακτῆθοι » ᾧ 

προ ζοις ὀηνοὺς διζωώείκε. γὙλωοσημκατικοὶ μϑὺ ὄξζυ,κὸ ἀπηρχειωϑμα,ὸ δυκείκαςα ζοις πολ-- 

λοῖς ὅαηγ, τὸ τε Αἰχραιφνὲσ, ἡ ὁ “Περιλογισμὸς, χαὶ ἡ ΓΙεσκωπῆ, χαὶ ἡ ̓Ανακωχῇ, καὶ τὰ ὁμοία, 

Οὐτοις. ποιητικὰ δὲ, ἡ τε Κωλυμη,ὺ ἡ “Πρεσξάσσια, ἡ ἡ Καταζολή,ὺ κἡ ̓Αλϑηδῶν, ἡ) Δι ἢ 

χαιωσις, χαὶ τὰ τύ ραπλήσια. ἡ δ) οὐ Οἷς αημκατισμκοῖς χαηνότης πὲ χαὶ πολιΐξβ9πία, χαὶ κὶ ἐϊ-- 

Ὶ ὀιγα γὴ τῆς σεευήϑους γφήσεως »ο» ἡ μάλιςα φραφέρᾳν αὐτὸν ἡορύμεθο, τίσ λων οὈχιζύτων 

γνεται ΤΥΜ᾽ ἔργων φανεραί. 
' Ὅτοϑι μϑὺ δξζυ μίαν λέξιν,εἴττε ὀνοικαιοικζὼ, εἴτε ρηματικζεὼ εἰν πλείοσιν ὀνόμασιν ἢ βή- 

᾿ς μασιν ὀκφέρη,ὐδιφραζων Ἔ αὐ ζὼ νόησιν, ζοιαύτζω ποιζτ ὺὼ λέξιν Ἦν ὃ ὁ Θεμκιςοκλοῆς « 

᾿βεξαιόταζᾳ δὴ φύσεως ἰαμὼ δηλώσοαις, αὶ δζχ φερϑίϊως΄ τὶ ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρε  αἴξιος 9..»- « 

᾿᾿ μάσαι. χαὶ μιζωὺ οὐ τω Ὀχεταφίῳ γέχραφεν' Οὐδ αὖ χτ' πενίαν, ἔγων δὲτι ἀγαϑὸν δρᾶσαι « 

, τ πόλιν, αἰξιωκατος΄ ἀφανεία. χεκώλυτα!. χαὶ γὸ οὖν πότοις Ὁ σημφηνόνϑμον ποιᾷ τὸν λθ.ν. « 

β 
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ον γϑλϑυα; Τῆς γὸ ἐμπορίας οὗν σνσ,δσὶ Ὀλιμιγνιώτες ἀδεῶς ὀιηλθισ. ὀγδὼ Ουτοις, Ὁ 

114 ΔΙΟΝΎΥΣ: ΔΑΙΚΆΡΝΑΙΣΕῸῺΩΝ 
ὡς Ἐλὶ τῷ Λακεδαιμονίῳ Βεαισίδα, τέρέκεν, ὅτε μιαιχουδωος πέϑὶ ΓΙύλον Ἐἰπὸ τῆς ὼς 

» ῥαυματίας “ἥυόυϑρος ἐξέπεσε. πεσόντος δὲ αὐτῇ, φησὶν, Εἰς πἰοὼὺ παρεξφρεσίανν ἡ ἀασιὶς «Ἐαῤ- 

ῥύη εἰσ: δυλαήαν. Ἰβέλεται ὃ δηλοιῶὼ Ὁ, Ὄντος δὲ ἀστῷ ἔξω πῆς νεὼς ἔχὶ (α πσερέχοτα 

μέρη τὴς εἰρεσίας. ἣ 

Ἔν οἷς δὲ ζᾳ ῥηματικὰ μόεκα τῆς λέξεως ὀγομιασγκῶς ορημαῖίξι, ζιαύτίω ποίᾳ τ Φεα- 

Ὁ διν' ἔς! δὲ αὐτί ασς Αὐϑάευαίους ὁ ὁ Κοσίνθιος ον τῇ τε τη βιζλῳ ζᾳ, δὲ λέγων" Δικαιωμκαι-- 

»ζ, κδὺ ὀξζυ ζα )δὲ ασοὸς ὑμας 2 ἔχοινδυ,παραήνεσιν Ὁ ὃ ὦ ὃ αὐξίωσιν γδῤιτος ζιωνδι. ὃ γὸ [Παραμ- ; 

νλ σὴ ᾿Αξιοιοῦ βήματα δ ογτα »ὀγοικαι κῶς γέ2θνε, Παραίνεσις, αὶ »ὴ Αξίωσις. Φώτης δὲ δοῚ τῆς 

Ἰδέας ἡ τε Οὐκ οἰ ποτείχισις τῷ ἡ Πλημιμυεία,. ξὖ ο» τῇ ζ᾽ βίξλῳ τελήχεν οἱ ο» δυμηγρείᾳ. Ὁ δ) 

᾿Αποῖᾳ Ἰζ γίσοι!» κὰ ̓Απολοφύρφεϑαι; ῥηγκατικὰ υὐκφρν ὑῶν: ἐονηματίχεν, ̓ Αποτείγεσιν, χα! 1ο 

Ολόφυρσιν. 

ἽὍτομ δὲ λὐτιφρέψας ὁ ἑκατέρου ζύτων ἯΠΣ φύσιν, ΟΣ ὀνόματα ποιῇ ῥκαιται, τῶτον τὸν ὦ 

»(9 πον Οχφέρᾳ τίω λέξιν,ως ς᾽ ον τῇ αἱ “ βίξλῳ δὰ τῆς αἰτίας Ἱ' πολέμε γφαφᾷ ΓΤ Δὼ κϑὺ δον 

» ὀργδεσατέωυ αἰτίαν, λόγω δὲ ἀφανεφατίω, ζις᾽ Αὐϑζευαίοις οἴομαι μεγάλοις γινουϑίοις, ἀὐα!- ̓ 

καύσει εἰς Ὁ ὁ πολεμᾷ. βώλε) γ δηλοιωῶ τί μεγαίλοι, γενόυϑροι οἱ ̓ Αϑώυαῖοι δμαΐκζω παρέ-. 

5ει τῷ πολέμου. πεποίηκε δὲ ὀρ τὶ τῆς δϑαϊκης, καὶ τῷ ὃ πολέμιουμογόμαι κῶν δ» τῶν, ῥνιρίοσν ἐὺ 

τὸ τε ᾿ΑΙαίκαίσαι, χαὶ "ὦ Πολεμᾷν. 

Ὅτὸν δὲ σσ ῥημῶχ΄ ὀιλαΐῆη, ζὰ εἰδ αι" παϑοτίκῶν κα 9 οὐεργητικῶν, ὅτω χιμείδι 

»ν Τὸν λόγον" Οὔτε δέ ἐχεῖνο κωλυφ ταῖς ασονδοῖς, ἅτε τόδε. Ὁ γὃ Κωλύφ, ῥῆμα οὐεργητιχὸν, 

ὑπαρχονθμτὶ τὸ ὑ Κωλύεται παν εοκούοντος παρείληπθαι. ὸ δὲ σημφηνόνδωον νί ασὸ τῆς λές 2ι ͵ 

ξεως ζιϑτον᾿ Οὔτε γδέ ἐχεῖγο κωλύεται ταῖς «πονδοῖς,ἐΐτε τῦδὲ. νὰ ἔτι τὰ ον τῳ ασεοιμίῳ λε- 

᾿Ἐπιμειγνεεύτες,οὐεργηΐικόν ὁ ὑπαργον ῥῆμα ἢ ̓Επιμιγνύνϑιοι, πανί υκϑ οντος, ,χώφφιν ἐπέχή. 

Ὅ του δυτὶ τῷ Ὁ ονεργηικοῦ Φ παϑετίχὸν φἰϑαλαμξαίη, τότον σημαία το όπον" 

» Ἡ, δ" δὲ ὅσοι »ϑὺ Αἰ ϑζωναίοις ἤδη ϑηλλάγησαιν. βέλεται κϑν "ὃ δηλραῦ, Ἡρῦμδι ὅσοι 

Αϑζευαιοις σεενηλλιαῖξαι. παρείληφε δὲ ̓ Ενηλλαγησειν, παϑητικϑν ὑπάρχον, δυτὶ οὐεργατις. ̓ 

» χοῦ πὸ Σεωρλαζαν. ἡ Ὁ Ἐχιφερόνθρον “Ούτῳ, Τοιὶ σ᾽ τ τῇ μμεσογείᾳ, μάλλον κατῳκημές 

»» γοῖς. δ, τὶ "ὃ τῷ Ὁ πφεργητικϑύ βη ρηβκϑιτος τὸ ὅ Κατωκηχοᾷς, Φ παϑητίχϑν παρείληφε Φ Κατῳκη-: 

ἄϑροις. 
: Παρὰ δὲς  ἐνικῶν πεν χὺ πλυϑυντικῶ, φζκφορὰς, ὅτϑῳ φ θηγαῆϊη τὺ ἑκα]έρου. 7 

» ζύτων τάξιν οδνικα δὴ δὐτὶ πλολοντικῷ στῶως ὀχ φέρ, Καὶ ὅτως ἀρᾳ παρέφηχε, τὸν μδὼ 
Σ υραχούσιον αὐτὸν ὃ ἢ ὅ ἐπολέμειον ἐῇ) ἡ δε ̓Αϑιυαῖον. βέλξ) κδ γὸ ζι ; Συρακουσίοις λέγ, 

“7 δου, Αϑξιυαιοις" πεποίηχε δὲ ΤῊ ὀνομάτων ἑ ἑκατερον ἐνιχϑν. ὦ οὖν οἷς Φησὶ Καὶ τὸ τὸν πολέ- 

» γτὸν δῳότερον ἕξοιδο, κιὴ ῥαδίας αὐτωπαλιν Κ' ὅσης τὴς λὐαγωρήστως. ζι » πολεμίοις ἐχν- 

μάτικεν ἑνικῶς, ὅχί! πλυϑυντικῶς. αὐτὶ. δὲ τῷ ἑνιχού, Ὁ πλυηϑυντίκϑν τϑαλαμξαιᾳ αϑτον τ΄ 

»ἵδ9 πον ὀξοιγίθων Ὁ Ὁ σεαυην Φρασιν κεῖται δὲὴ λέξις -» τῳ περοιμίῳ τῷ ̓Ἐπιταφίκ' Μέ- 

"22, »ὃ τῷδε λῤεκτοὶ οἱ ἱ ἔπαινοί, εἰσι αὖξὶ ἑτέρων λεχϑνδοοι, εἰς ὅσον ὸῴ αὐτὸς ἕκα ος οἴνται 

» ἱκανὸς 1) δρᾶσαι {ι ὧἱ ὥνηχουσε. Ὁ “δ᾽ Εκαςος, κὦ) ὦ Ἤχουσεν. ἑνικο(" ζᾳ ὃ ἔχεφερουϑνα τοῦ-- 

»» τοῖς, χλυθυντικῶς ἐϊξενζώεκτα" ΄ Ἰώ. δὲ ιἰπὐρθόνκοντι αὐτὸν" φϑονοιεῦτες ,ηδὴ αὶ ἀπιςούσιγ" 

αχαθ᾽ διὸ λό οἷ πεφύκασιν, δυλὰ κτ' πολλαῖ,. ΠῚ 

᾿Αρσενικῶν δὲ, χαὶ ϑηλυκῶν, χαὶ σϑ εἰ τέρων λυτιμετατάξάς οχ(εξηκίαι τ “ 

ρημάτων, αἱ τοιαίδε εἰσιν᾽ δ, τίου «δ ζαφαιχέω, Ταφαῃν καλῴ, Ὁ ϑηλυχὸν οπιφέρων τὴ ; 

γικῶς" χαὴ πίω οχίλοιᾷν, Ὄχλον πίω δὲ βῴλησιν, χαὶ πίω διυύαμιν, Ὁ Βελόμδιοι δ δ 

Διωυάκϑιον" ὡς χι μὉ Αϑζιναίων τέϑάχεν, ὅτε πίω ἐς Σ᾿ κελίαν ἀπέφελλον “φραΐιαν" Οἱ 

» δὲ Αϑζσυα,οι Ὁ κϑ βαλόμϑμον οὔκ ἀφηρέγησαιν ὑπο τῷ 5 ὀχλώδοις τῇ τῆς πῦρασκά, ἧς. κἡ οὦ 

» οἷς ἱςαἶὶ τὰ ̓Θεωσαλών εἴ τι ἤχενὶ ἥτε εἰκῇ ἡ δοιυαφεία, μά λον ἢ Ἢ ἰσονομιία. ἐγξαῖνο τ Ὧα- 

» χωρίῳ οἱ Θεοσαιλοί. χα] ἡ γὸ οςγῴῦϑα, συπέτερον πεποίηκε Ὁ ϑηλυχθν. δὸς ὦ σημφηνόνδωον 

7 

μ" 



ΠΈΡΤ ΤΩΝ ΘΟ ΚΎΔ, ἘΔ ΩΜΒΕΙΣ 1: 

“ὐπὸ τῆς λέξεως ζοιονδὲ τί" ὥςτε εἰ μή ἡ διιναςεία μᾶλλον ἢ ᾿" ἰσονομία. ἐγρῶντο τῇ ἢ δχιχωδίῳ οἱ 

Θεωσα οί. 

Ἐν οἷς ἧς δὲ ζξ πηωσς τὐΜονομιάτων,ὼ ἫἫ πὐοονοροιον, χαὶ ΤΥ] μετοχῶνὶ στενατῇο-- 

᾿ϑύων πότοις Ῥζϑοῦν ὀξοιλατῆς πῷ στευήϑοις, ὅτω ογματίζᾳ τίν Φεασιν Σ᾿ωφροσζεύζω “ 

.ὃ Δλαξᾶσαι αἱ ̓πολάς,ὼ ἀδάαν Τὴν ατραοσονδρων,ξηγώρησαιν Ἐχὶ πίω δὐτίκρις ἐλάλεοίαν, πα 

Ὁὀἰποῖ Αϑαυα ων" πσούλου ἀνομίας ἀασοϑϊιμησαιες. οἱ ϑὺ "ὃ ἀχολούθως τῇ τῇ χϑινὴ σζουη-- “ 

λείᾳ αγμαιτίζοίϊες τω Φραίσιν, ́πωτε ϑυλυκῶ “δὺς τῆι τῆς ἀσξθονορθίας Ὁ ιλυχϑν δὐτέξζάυξαν 

μιφ ον, ὃ σωσιν ἢ μετοχῆς τω αἰπηοιθοδδεΣ δὠτὶ τὴς γγυικῆς ἔταξαν, τνΐξ ξόπον τονδὲ᾽ Σ ωφρ.9- 

σεουζωυ "ὃ λαθὅσαι αι ἱπόλάς, καὶ ν ἀλέαν τυ “οξαοσοκδυων, ἐ ἐχώρησαν Ἐχι πίω δἀὔτικρις ἔλδ 

το ϑερίαν, τί ἰπὸ τυ Αϑάυαίων ὁ ὕπουλον ἀνομίαν αὶ ἰασεσθιμήσασαι. ὁ οἱ δὲ  ῥσενικα ἴοῖς 

ϑυλυχοῖς στευέτα“ἤον, ὡς τὸ οὖν πεποίηχε, ζᾷς γδυιχαὶ δύτὶ Τὴν αἰτιαϊοκῶν πῆώσεων τῦρα- 

λαμᾷαγοντες. σολοικιζιν οὖ ὑφ᾽ ἡδυ λέγϑιτο ὦ ἔτι τὰ (οιαῦτα: Καὶ μὴ τω πληο αὐτῆς 

καζαπλαλύτες. « [γὸ Ἐχὶ τῆς δοτικὴς τηωσεως ἐαχημμαίζιοϑαι τί λέξιν ὅρμον, δλλ᾽ ἔχὶ τῇ τὴς “ 

αἰτιατικῆς, Καὶ μὴ ω πλῆλος Τὴν πολεμίων καΐοπλαλύτεν. σεσὲ "ὃ τῇ ἡ ϑο ἢ θεω ὁ ὀργῇ 
φοξίαϑαι λέρριτ᾽ δὼ τις, θα τἰὼ αὐ κων ὀργάω. 

ΕΙΟῈ -ἰρὰ ζους γεῦνοις τὴν ρημάτων ἀδμής μὲ Ω καταλληον φεοᾳίσις » ζιαύτη τίς 

ὅ51: Καίτοι εἰραϑυμία μάλλον," πόΐων μήζέτη,ὼ μὴ μίδνοιον τὸ πλέον," δόπων οὐδρείας, 

ἐθελοινϑυ κωδοουάσῳ, [ «ξογίνεται ἡ ἡμῖν Ὅς τε μὕμεσιν ὀδγφνοῖς μὴ πσευκαμυφν,] ἡ ἐς οὐ" φ 

ἐλλοῦσι, εὴ ἀτολμιοτέφρις τὴ αεὶ ἡμαρθοιούτων, φαίνει. το ὦ) γ, Ὁ μϑὺ᾿ Ἐϑελοιυϑυ ῥῆ, βῆμα, 

"ὁ τῷ μέλλοντός 21 γρόνᾳ δηλωτιχϑν᾽ Ὁ δὲ Περιγίζνεται, τὸ παρόντος. ἀκόλουϑον΄ σὶ δι ῶ, εἰ 

σεευέζέ ξε τῳ Ελιλοιυδν ζ Περιέφαι. Ὑϑ8τε ὃ χρεία τὸ ὃ δερέματον, ἡμέτερον νομίζω, “ 
δ, «ϑυόντων ̓υδὰὺ ἡμῶν, σύμμαχον γένεται, “ἐπσοχωρήσασι δὲ χα αὖ χαλεπὸν δν,δύπορον ἔ ἔφα. « 

Φυϑὺ "ὃ Γύεται, τῷ παρόντος 51: Ὁ δὲ Ἔφαρ τῷ μέλλοντος οχξὸνα δηλωτίκϑν. γέρρνε δὲ χαὶ “ 
αἰϑδὰ Ως τῆωσᾷ ὁ ὁ χὐμοϊισμὸς ἃ ἀκαταλληλος. ἔχι κδὺ γὸ τῆς “Δυικῆς πώσεως, ὀξενδύοχε 

τὸ τε μετοχιχό ὄγοίαι 2 Μενόντων, φῇ ν΄ ̓λὐτωνυμιν ς Ἡμδν Ἐχὶ δὲ τῆς δοιικῆς Ὁ Ὕπο.-- 

χωρήσασιν. οἰκειότερον σὲ ζῶ (αὶ τῶτο χα τω αἰδὼ ἐἰξενϊευζηθαι πηῶσιν. 

τὸν δὲ δὸς σημαῆνον πὸ Τῷ σημαινουϑύα ποξάγμιατορζου Ξἰποφροφάῦ ποιῆται, 
ἢ σϑ9ς Ὁ  σημαιγόνδρον ὩΟ τ Ἢ σημαίνοντος, ὅτων αγγιοδιζᾳ τὸν Ἀθρον' Τῶν δῈ Σ᾿ υρφιχοισίων “ 
ὃ ὁ δῆμος ς᾽ -Ψ πολλῇ κσξϑς λλήλοις ἔφ δι ἤσαν. κσο9ϑεὶς γὸ ὁ ἐνιχϑν ὀγρμιιτὸν Δῆμον, ἀπτέφρενψεν « Υ 

Ὁ χἰχὺ ζυτου Τ' λοορν ἔχι Ὁ σημκφινόκϑιον πράγμα, πλθυντίχϑνὺ ὅν ΤΩΣ Γι Συξαχοισίες. 

χὺ ὸ αὖϑις ΔΛεογῆνοι ἊΣ ἀπελϑοντων᾽ Αϑώωυαίων ἐκ Σικελίας μῷ, ᾿τζὼ σύμξασιν, πολίᾷς τὶ - 

ἐπεγρώψαντο πολλέσ,»ἡ ὁ δῆμος ἔπενὸᾳ τζωῦ γώ αὐα δαισειαζ. πἰπὸ γὸ τῷ πλυηθυντιχοὁ ογό- « 

κατος τῷ Λεονήνοι,οἰπέφρεψε τὸν λθγϑν τῇ Ὁ ἐνικϑν ὀγομμαι τὸν Δῆμον. 

Πρόσωπα ὃ παρ αὐτῷ ζᾳ πράγματα γίνεται. καιϑοίτῶρ οὖν τῇ Κορανθίων σὸς Λακε- 
δα μονίοις δημηρρεία, γέγονεν. αἰξιῶν δ ὁ Κορίνϑιος ζοις παδϑεφηχόζαις ὁ Πελοποννήσου τα 9οὅὃ 

λατφν αὐτῆς Ὁ  οὐξίω κα “σϑὸς ᾳ; ἔξω πόλάς, ὅ οϑὰ Τα πατέρων παρέλαξον,ζαῦτα ΕΞ 

)4 Πρροζαδε βελάσεοϑε 42, χαὶ τὼ Πελοπόννησον πάραοϑε μὴ ἔλαττον ἐϊξξηγείοϑαι, ἢ οἱ “ 

πατέρες ὑμῶν παρέδοσαν. Φ γὸ Εξηγφαϑαι»νεῦ τέθεχεν Ἐχὶ πὸ (ασεϑάγ ἐξῳωήζὼ Πελοπον- “- 

γησον ἡγρυμδύοις αὐτῆς. τῦτο δὲ τῇ χώρα υϑὲ ἀδηυύατον ζῶ συμίξζεσει, τὴ δὲ δύξη,ὺ ζ;ς τξα- 

ο γμάσι Οἷς πἶϑα αἰδζὼ ὑπαρχοισι, δεευαπὸν,ὶ βέλετωι, πϑτο δυλοιῶ. Π φαγματα δὲ αὐτὶ (ῳ- 

᾿᾿άτων τὰ ζιαῦτα “π΄ ̓ αὐτε γίγνε). λέγ) δὲ ἰ πσὸ τῷ Κορινθεν πρεσξά τῷ πρὸς Λακχε- 

ἱ δαυμωνίας συΐκρίνοντος α. Ιε Αϑώσαίων κα Ὄ Λακεδαυμμονίων' Οὐδ γέ, νεωτερ ποιοί, ὄχινοῦ- « 

' σα! ὀξές,ὺ Ἐχετελέσωι ε ἐργώ ὃ αὐ γνῶσιν" ὑμεῖς ὃ, τὰ αὶ ὑπαίρηονταῖ. τε σώζῳν, κα χ, χεγνῶναι μηδὲν, - 

δέργῳ σϑτῖ: ζα α)αίκαια ὀξικέοϑαι, μέχρι αϑὺ δ δξωυ ζουτων ὃ αῆκα τῆς λέζεως σωΐζ τὼ 

ξ ἀχολουθίαν, ὡς Ῥχὶ πσφοσώπων ἀμφοτέρων χείυϑυον. ἔττφτα Ξἰποσρέφεται χ' δεύτερον ἢ ἘΡΕΣ 

ὃ ραν ὁ λόγος, αὐτὶ Ὁ (φῶ; ) ξϑγμα γίνε) «ἰξὶ Ὧοις Λακεδαιμιονίεις, ὅτου φῆ" Αὖθις δὲ, « 

οἷ αϑυ,ὃ τὐροὶ διιύα μιν Ὁλιμμηταὶ » ) δ οὐρα γγνωμιζων χινδχωυάυταὶ, καὶ ὦ εν Οἷς διάνοις ἀ έλπι- « 

ΝΠ ὁ. δὲ ὑμέτερον, δε διυναίμεως οὐδεῶ πρᾶξαι, έ γνώμης μηδὲ ζ;ς βεξαίοις πιφεῦσοι, « 



16 ΔΟΝ Α. δ ΟΥ Κ΄ ῬΆΠ ΩΝ. 

᾽ν αἰ δὲ δφνωδν μηδέποτε οἴξοϑαι Ὑπολυλήσεαχ, Θ ὟΝ Ὑμέτερον, ἀυτὶ τῷ Ὑ μεῖς παρείλη- 

σῆα!; πράγμα ὑπαρηον δλύτὶ τὸ σώματος. 

Ἐν δὲ Ὅς οὐθυμημασί πε γοήμιαισιν ξ αἱ μεταξὺ παρεμπῆωσᾷς, πολλαὶ γινόνϑμαι » χαὶ 

μόλις Ἐχὶ Ὁ πέλος ἀφικγένϑυαι, δὲ αϑ ἡ φεοίσις δερα θακολόδντος γἱ γίνεται, πλός αὶ μϑῳ εἰσι. 
καθ᾽ δλζωυ τἰωὼ ἱςξοοαν" Ξρκέσοισι δὲ ον πὸ “σξϑοιμί δὺο ληφϑείσει μόναι, ἢ ἡπε δηλῶσαι τί 

» ἀαϑένφαν ΤῊ πρχαήων τῇ τῆς Ἑλλα δὸς. “αξαγμάτων, Ὁ ἡ; αἰτίας ἐἰποδιδῶσα. Τῆς γέ εμ- 

» ποξίας οἕκ ὅσης ἀδὶ, Ἐχιμεγνιύτες ἀδεως ὀηλήλοις ώτε ΧΊ ̓γάσ,δτε ὅζῳ δια λοίοσης,νεμμόμε- ᾽ 

»» γοί πε Ω τ Μ χα οι ὃ οσον ἀποζην, αἰξιμσίαν γρημαύτων σἕκ ἐγήερρθτε; γάῶ φυϊδυοϊες, 

» ἄδηλον ον, ὁπότε πἰς ἐπελθὼν,χοὶ α αὐτειχίφουν ἅμα ὀγτῶν,θιλος ἀφαιρήσεται, τῆς τε ἈΑθ᾿ ἡ ἡμέρφιν 

» δὐαίκαις ξοφῆς πϑυταχο οὐ ἡχϑύρδυοι ἐλεκραίδν, ἃ 5 χαλεπώς ἀπο υίςαντο. ποξοςτεῦεν τῇ Ιο 

εξ τη αἰξωόδω τὲ αὐγμαιτίοδεν ὅτω, Τῆς γὸέ ἐμπορίας Οζα ἥσης, ἐσὶ Ἐχιμιγνιώτες ἀδεῶς 

θ᾽ οι, ὅτε κι γάῦ, γεμιουδιοι δεζᾳ ἑαυ ἢ ἐκαιςῦι. ὅσον Ἔ΄-ποζῆν,ᾳ λαλεπώς ἀπουίφαντο, ᾿ 

αν ἐρώτεραιν δ ἐποίᾳ πίω δ ρενοιαν" τῇ "δὲ παρεμίολῇ Τλίμεταξὸ πραγμάτων. πολλών ογ--, 

“ων, ἀσεοι φῆ χ) δ δες ρμιχολουϑητον πεποίηχε. ὦ ἡ αὐθὶ Ὁ Εὐρυϑέως΄ 'φραΐίιας Ἐχὶ τί ΑἼΠ[ι- 

»» κζοὺ, δὲ"  Ἐὐρυεϑεως' μδὺ ο᾽ τῇ ̓ΑΠικῆ αἰπὺ Ἡρακλήδῶν Ὡἰπολοιγόγτορ, ̓ Αὕέως δὲ μυΐξος 

» ἀδελφῶς ὄντος αὐτῳΐ, ἡ ἔχε δέψαντου Εὐρυιϑέως ὃ ὅτ᾽ ἐφράπευε Μυκηνας τε ὸ τίου Ξὐρχέω χτ τ 

» Ὁ οἰκεῖον ᾿ΑὖΣ ; τυϊγόμᾷν δὲ αὐτὸν φέροντα τὶ τὸν πατέθοι, ὅζᾳ τὸν Χρισίπαου ϑοίγατον . Ὁ ὡς 

» ϑχέτι ἀὐεχώρησεν Ἐὐρυοϑεεῦ, βελονϑϑων καὶ χ᾽ Τὴ Μυκηναίων, φόζῳ τα Ἤεακλχάϑῶν, ἡ ὁάμα 

»» δγωματὸν δοχοιοῦτα ἐὴ »Χ) Σ πλῆϑος ἡεϑῳρα στό χοότα ἢ ́ ΜΜυκηνα(ων Σὺ ὅσων Βὐβοεθηη ἡρχε» 

» αἰ βασιλείαν Αἴέα ἰραλαςῷ,. 20 

Ἔν οἷς δὲ σχολιοὶ, " πολύπλοχος, ̓ ὺ δυςεξέλικτος ἡ τς [ὠλυμημῶν ΄ κατασκά ἡ γίνεται, 

ρος τϑτον ΤἝστον ἔχ παρ ὁ αὐτο. κεῖται ὃ το» τῷ τ Ἐπιταφίῳ ̓ Ἰλέξιρ' Ἰχὸ δὲ αἷμ οναντίωνίιο- 

» 6λαν ποϑφιοτέραν αὐ: ΣΕ ἜΝ Ὁ κυδοιύων ὦ ἀκα τονδὲ καλλίςον γομείσειγϊες, ἐξεληησαν Ὅις 
» αϑὸ ζμμσρίαζ, ἢ ὑΉ 6) ̓ἐφίξοθαι, ἐλπιδὲ μϑὺ τὸ ἀφανὲς τῷ 9 κατορθωσῳ Ἐχιδεμα ες, βγῶ ὁ ὃ: «ἘΣ 

» τῷ ἤδη ὁρωμδύξ σφίσιν ἰὐζις αὐξιοιεῦτες πεποιδέναι, ς᾽ -» το ἀμώύεοχ παϑεὶν μᾶλλον ἡγησαί- 

» αϑιοι,}" ὭΣ: οὐδύγ]ες σώζεις, Φ μδὸ αἱ αἰεφὺν  λόγϑ ἔφυν, Φ δὲ ἔργ ὦ ̓ σώματι ὑπέμέναν, τὰ δὲ 

᾽ν» ἐλαχίφου χαιρφὸ τύχης ἅκα ἀκμῇ τῆς δύξης μάλλον ἢ γτ τ" δέους ἀπηλλάγησαν. τοιαῦτοι (661 Χ ᾿ 

» ἀ «ἕὶ Θεμεςοχλ έοις εἰρηνδμα οΨ τῇ ὠ ; βίξλῳ: Ἢν γ)δὸ ὁ Θεμιςζοκλῆς βεβαιότατα ὁ. ὁ φύσεως 

» ῦ δι ἡ δηλω(ᾳς,ὼ ὀχεφερόντως τ ἐς αἰ μᾶλλον ἑτέρου «ξιος δε μιασει. οἰκείᾳ. γὸ ὃ ξιωέσᾳ, 

» ὦ ὅτε παξοκαθωνὲ ἐς αὐτί σε ϑὲγ, τ᾽ Ἐχικκαθὼν,,: τε τἴϑαγεῖμα δὶ ἐλαχίφης, βελῆς Ἰ ὡ- 30 

» ἕιος γνῶ μθν, ὦ ὁ Τὴν μίμόντων ἘΧῚ πλέξον πὸ Ὁ γλυησορδμε ΞΡισοςς εἰκα φής" Ὁ  μόρ μῷ χίρας 

ἷν » ἐριρὸ ὃ ἐξηγύ σοι οἷς οἷος ἦι 4) ̓ ἀπάρος΄ εἰηγκρίγαι ἱχωῶς ἐκ ἀπήλλακτο" τὸ τε ἀμάνον ἢ Χχ μφοον 

»ο ᾽ ἀφαυς ἔτι (σῶδ9ὲ ὡφρᾳ, - ὁ Ὁ ξύμπϑυ εἰπάν, φύσεως "δὲ διγιυάμς, μήέτης δὲ βεουχύτητι, ; 

᾿» χρατίςος δὴ σῦντ ἐἀὐδαεύχα ζῇν (ῳὶ δέοντα ἐύετο. 

ὧν δὲ μέδακιώδῳν λφηματίσμοι ἰτῖν δύτϑέτων τὲ κὺ παρομοίων, ἃ παεισώσεων, οὐ οἷς ὃ 

κξὰ τὸν Γοργίαν μάλισα ἐπλεόνασαν, ἥκχιςα τω] αἀκτῆφα τύτῳ (δ ϑεύχοντες» αὐφηξϑοὶν 

ἔχοντι πίω αγωγἀὼ, κἡ τῷ 5 χομν οὐ πλῆσον ἀφεςηκότι, ζοιϑτοί ἐωές εἰσι φἴϑὰ τῳΐσυγίφοιφϑ' 

» ᾧ αἰνέται γδή ἡ γιοῦ Ἑλλαξ καλουμϑύη,ἐ πάλω βεξαίως οἰκωμϑμη. ἡ ἐτι ὃ, Οὐαϑρ, κὶ Ὁ “ οὶ 

» διύαμω Ὀλιμηταὶ,ὸ τ γνωμδιυκινδρευ ἀἰ ταὶ,κ ὁ ον ζοις διφνοῖς ἀὐἐλπιδες' Ὁ δὴ ὑμέτερον, 

» τῆς τε δεωυάμεως οὐ δεᾶ, πρᾶξαι τῆς} γγώμῃς μηδὲ Οἷς βεξαιοις πιφεῦσοι . τὴ δ ὁνῶν 4 

"» μηδέποτε οἴξα πἰπολυϑησταζ.. ὃ ον οἵ. ὰς χκαταλα(σοις πἰοὼ ἝΣλαϑυ: συμφοραῖς Ὡἰο 

» ΟΣ σάσᾷ: ἐπεξέρχεταρζοιαδε γξαφων' Τόλμια «ϑὸ γὃ λδύγεσος,δυδρεία Ὁ Φιλέταιρος φὐομέ- 

» ο)η μέλλησις δὲ πσρημηϑὴς, δφλία ἀλωρεπής: 5 σώφρυν, ἀαξῤχημα τῷ λὐαϊδρε" »ἡ δ ὦ εἶδτ 

» ἀπαξ σεευετὸν λίπον ΦΉρ29. Πολλὰ ζιαῦτα τις δὐ ἀζφοι δὶ ὅλης ἀὐοὺ τῆς ἱξορίας λεγό- 
λᾶϑνα. ἡ ἰχανὸν Ὁ τα δείγμιαπορὶ ἕνεκα. εἰρηοϑαι. ἔχφς,ὦ φίλε ᾿Αμιμαϊε,ζο, πο βουτηρή κο- 

γα καθ᾽ ἕκαςον αὐ τ υ,οἰκ τὴς χϑινὴς ἐϊξητασμένα ποραγιμαϊειας,ὼς ἐπεΐητεις. 

, 

Εὐτυχώς ᾿Αμμαίῳ. 
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ΠΕ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ἈΑΛΕΞΑΝΆΑΡΟΥ., 
ν ΑΚ Ν ἈΣ ΣΕ Σ ΠΕΡΙ ΟΥ. ΘιΘυ Κα Δ ΘΝ: 

χαρακτῆρος; χαὶ τῶν λοιπῶν τῷ συήοαφέως ἰδιω κοατων. 

Ν Ὅς ἀσεϑεκδοϑεῖσι αὐξὲ τὴς μιμήσεως κ᾿ πσομινημμοϊισμοῖς ἐπελή- 
ἢ λυθὼς, ςκἰ πελοίμξανον δχεφανεςαάτοις ει), ποιηζας πε χαὶ συτίφᾳ- 

Ξ) φῴς ὦ Κόιγτε Αἴλιε Ἰπβέρων, καὶ δεδηλωκὼς ον ὀλίγϑις τινας, ,αΣ ἕκα,- 

Ὁ ςος αὐτο εἰςφέρεται, το αγματίχας τε χαὶ λεκτίχας ες’ χοὶ πῇ 

ἣ μάλιςα χείρων ἑαιυΐν γίνεται κτ' Ως ποτυχίας, εἴτε τῆς “αδϑαιρέσεως 

ἅ οὐχ ἄπϑμτα χτ' τὸν ἀκριβέςφατον λογισμὸν ὁρώσης, εἴτε τῆς δεουαίμιεως 

Οὐκ οὖ ἅπασι ζοϊς ἔρχθις κατορϑούσης᾽ ἵνα, τοῖς «πσδϑαηοφυμδίοις γραφᾷν τεχαὶ λέγν 4,κα- 
λοὶ χαὶ δεδοχι κα σμμένοι χάρονες ὥσιν, ἐφ᾽ ὧν ποιήσοντοι Ὡς χτὶ μέρος γυμνασίας, μὴ πϑύτα 

μμημούκϑροι τὰ παρ ἐχείνοις κείυϑιυα ἴοῖς αὐδρασιν,δλὰ Ὡς κϑὺ ΦρεζΣ αὐτῶν λαμίανον- 

πες δὶ ̓ἰποτυχίας φυλοΠονϑροι" ἁψανϑμὸς τε συγίοᾳφέων, ἐδήλωσα ὦ «δὶ Θα- 

κυδίδου τὰ δοχοιοῦπά μοι, σεοτύμῳ τεχαὶ χεφαλαι δά γξαφὴ αἰξελαξων, ὁ δὶ ὀλιγωρίαν 

χαὶ ῥαφωνζευ,σ οὶ “ἰὼ «ατίνιν αν" δοωυυσονϑύων (ξεξα ῶσοι ζὰς προ εσφο, δλὰ τῆς 4..- 

χαιοίας δυ γοαφονδύων σογαζόμϑρος, ὡς χαὶ αἰϑὶ τὴν διλὼν ἐποίῃσαι. δ ὟΝ ζῶ ἀκριξὴ 

χοὺ διεξοδικζευ δήλωσιν κἰ πῦρ ἑκαςου ΤῊ αὐδρών ποιξαϑαι πσφϑελόνϑμον, εἰς ἐλούχιςον ὁ61- 
) χον στονωγαγεῖν τίοῦ πο γικωτείαν. σῷ δὲ (ζωληϑεγῶος ἰδίαν σεουτάξαοϑαι με πἰξδὶ Θφκυ- 

δίδου γραφὴν ἄπϑωτα πὐδεφληφῆω τὰ δεόμϑμα, λογωγ,αγαί(ξαιλόνϑυος τοὺ αἰξὶ Δυημωοοϑέ- 

γοῖς πορξαγμαϊείαν, εἶχον -ῳΨ χερσὶν, ἑπϑΈος μιΐζωυ πε “ποιήσέν, ὡς σϑϑηρ 90" χαὶ πελέσας, 

πἰὼ αὑτωύο σιν Σἰποδίδωμι. μίήων δὲ αὐ Χο μέρος ἀπήεοϑαι λόγων, ὀλίγα αἷδὰ ἐμαυ- 

πῇ τεχαὶ τὸ γυος τὴς ποραγμαλείας βέλομαι πσϑοφπεῖν' ὦ σϑ, μὰ Δία, χαὴ τυ σοὶ φρα- 

“πλησίων ἕγεκα, τὴν, Ὄἰσὸ πϑρυτὸς τῷ ξελτίςου κρινόντων τὰ ποράγίματα, χαὶ μηδὲν ἡχϑυ- 

μϑμων χεῖμα τιμιώπερον τὴς ἀληϑείαφ' δυλὰ τ, ὀηων," ὅσοις Ὁ ἀὐθ' φιλαϊτίον ἔνες! τυ" «᾽ 

ὌἜρχαίων γινουϑυων, εἴτε κτ  ωϊζα τὰ παϑη, κοινὰ τῆς αὐδῃρωπίνης ὀγτο Φύσεως. “πισο-- 

“δύω Ὑ»»έσεοϑαι ζμνας τῶν αὐαγνωσονϑῴων πἰωὺ γοαφυν, ζοις φχιτιμήσονζας ἡμῖν, ὅτι 

τολιιῶνϑυ Ἔἰποφαίνην Θεκυδιδζω τὸν ὑπτλτων κρ ατίςον ΤΩ; ἱσοσιογρφων, χαὶ (πὶ τί 

πσοϑαϊρεσῖν ποῦ τὴν λόγων ἀοοπόμοντα, αὶ ΧΕ αἰ δευύαμμιν ἐξα οϑενοιῶζϑι, χαὶ ἐσὺ τος 

ἡμαζὸ λογισμὸς εἰφήλϑαν,ὅτί τἰράϑοξα χαιγοτο ιεῖν “το φγμματα φορζτοι νὼ μόνοι δόξουϑῳ, 

εἴτι εἰσ αἰ ασὸ Θεκυδίδου »εξαφέντων συχόφαγτεῖν ἐχτξαλοίθα; εἰ ταῖς χϑιναῖῖς μόνοις ω- 

αντιόνϑρυοι δύξαις,ας ἁπόρϊες ον αὖ μιϑικρῷ ̓χεῦνε πἰραλαξόντες ᾿ αὐαιφαιρέτους ἔχουσιν, 

διολὼ χαὶ ἢ ἰδίαις τὴ Ὠπφανγεςατων Φιλοσύφων τε χαὶ ῥητόρων μϑοτυσίαις αἰσειςοιοῦπες" οἵ 

χϑμόνα. τὴς ἱςοοικῆς “πραγματείας ἐχεῖνον “κ' πσοτίενται τὸν αὔδα, αὶ τῆς πἰϑὶ τοῖς “πολι-: 

τιχϑῖς λθηϑὺς δεινότητος δ69ν. ὧν ὅτε πὐϑϑαιρέσφς ἰοκυ ρος, ζος δὴ: ἐχιτιμήσάς Ὥστιο- 

λύσαεϑαι βελόμνϑμος, χούσεις τ θεατοιχϑν,χαὶ “δ πορλῶν αγωγϑν,αὐθὶ »ϑὺ ἐμκαυτᾷ το- 

σῶτον ὀρχεαϑήσοικαι μόνον εἰστεῖν,51| τὸ Φιδλονήκον πϑπο Ἂ δεζεδι,ὼ ποδοουλακπὃν εἰκῆ τίσιν, 

οὐ πϑρτὶ πεφυλαγμένος τω ξίῳ μέχρι τῷ παρόντος, χαὶ συοδ μίαν εἰκδεδωκὼς γραφζὼ 
"ον ἣ κατηρρραὶ τίνος, ἔξω μιαξ “ραγμαλείας, ὦ στενεταξα ζω αἵ τὴς πολιτικῆς φι- 

᾿λοσοφίας πσοὸς τς καζα έχονᾷς αὐτῆς ἀδίκως, σέκ αὖ ἐπεχείρησαι γιοῦ πσοῷτον εἰς τὸν 

᾿Ἐχιφανέςατον τὴν συτ[φαφέων τίω οὐτ' ἐλά ϑέροιςηθεσι ρέπεσαν, ἔτ᾽ ἐμαᾳυτωΐ “σεωνή- 

3. καιχϑύθφαν ογαποδείκγυοϑει. «ἰξὶ δὲ πο μὲς τῆς γραφῆς πλείονα υϑὺ εἶχον λέγήν, 

ἰρχευϑήσομαι δ ὀλίγϑις. εἰ δὲ ἀληϑεῖς χαὶ “ασοοφὐχονς ἐμφυτω, ασοϑήρημθη Δδηϑις, σύ τε 

' χρινεῖς ἡ ἥ: ὀήνων φιλολϑγων ἕχαιςος ὃ ἔς] δ ̓  τὸ ξῴληκᾳ μϑ Ἕ πορᾳγμαϊείας " καταδρο-- 

ἔμ ὁ Θεκυδιδῳ καθαιρέσεως τε ὺ δγωυνα μεως" 86), εἰ κιλογισμκὸς ἣξ αἱ μζο τη κούτων, ἐσ ἐξ- 

, ἀυτελισγκὸς, ἐσ), δηλο τί τοιϑτον ἔργϑν ΟΣ έν, ᾧ τὰ μδρ κοιτορθωμιαΐζαι ᾽ ἜΣ αρεέζᾷς συ  εϊένος 

Ἢν ῬΙοηγί Ηαἰισαγπαῖοι ΤΟ ΠΊι5 αἰτοῦ. τῇ 
Ἵ ; 

Ι 
ἷ 

᾿ 

Φ 



" ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΑΉΚΑ ΡΝ ΆΣΒΩΣ 
ἠξίωκα λόγϑ,τοῖς ἢ διμὴ ἡ χτὶ τὸ πὸ χρούτίςον εἰρηνϑύοις Ἐχεφύομαι" κλογεσμὸς δὲ τίς ὅγαρα- 

κτῆφος Ἢ λογων,ἀπόυτα τὐξληφωςὸ, ὅσαι συμβεξηκεν αὐτωϊχοιναγε ὡρὸς ἕτέ ρβογὸ ϑαφές 

οοντὰ τὰ πύς θύοι. ον οἷς ς αὐαίκαῖον «ὦ μὴ (ᾷς ρει λέγεοδζ μώνον,λιρὶ " ᾳ: γητυιώ- 

» σας αὑταῖς καχίας. οὐ μία γὸ αὐτάρκης αὐ, ϑοφττα Φύσις οὔτ᾽ ο» λόγθιο, ὅτ ο» ἔργϑις, 

» αἰαμϑοτηζς 0) κρατήση δ." ᾿πλεῖςαι κῶρ Ἐλιτυϊχούεσο, ἐλαέχεσαι 5 ἀφοχ ὅσαι. Ἐχι ὐτίω 
δὴ τεῦ χἰπαύλεσιν αἰαφέρων ὃ ἕχαφος τοὶ ῥηϑυσόνδυα, μι μὴ τῆς ασεραιρέσεως μ-- γέ οϑω κατ Ἷ} 

τηλροος,δρλὰ ΤῊ ἰδίων τῷ χαφακτηξϑε β 79 ὀξοταφὴς δίκαιος. δ δὶ σέκ ἐγὼ πο πο Ἄ ] 

όρτος Ὀεκεχείρηκα, ποιεῖν, δοιὰ πολλοί, καῇ πάλαι; χαὶ καθ᾽ ἡ ἡμαξ, ῳ Φιλατπτερϑήμονας, 

σσδϑελομϑροι γφαφας,δλλὰ ὃὲ διωρητίχαις τῆς ἀληλείαφ, μυείος τἴρχαέ Ἔαϑας δυο ώϑυος ἢ 

αὔρτυξας, δυοῖν αὐδραισιν εόρχε αϑήσοι(οι μόνοις, ΑΙ ςοτελᾳ κὶ Ὁ. Πρ ων ᾿Αφισοτέλης ἐπ ' 

ὙΡἔχ ἀπθυτα κ Φ ΤΑΝ πείδεται ᾧ κα) ἤ ἢ Πλάτων ἜΝ δε) καὶ τὰ ταί ὰ ᾿ 

τῆς ἰδέας, ὶ τὰ πἰδὶ τάγαϑοῦ, τὸ τὰ «αἰϑὰ τῆς τὐλη ἴξπεὸ Ξε Πλάτων Παρωδυίδάν,ς 
ΤΠρωταρ ιν». Ζήνωνα." τλόλων φυσιολόγων οἐκ ὀλίρρες, ἡεδρτηκέας στοῦ ς φκνεύαμ, ̓  

᾽ βέλεταρ {τ΄ ἡ σϑ εὶς αὐτοΐκατ' ἀΐθο' γε τῷτο Ἐλετιμας οὐδυμθυϑυος ὃ ὁ τι τὴς Φιλοσύφε χω-, ἴῃ 

"ρίας σχοπὸς δεὶγη Ὁ ἀληϑείας γ» ὥσις᾽ ἀφ᾿ ἧς» Θῃ ΘΙ τέλος γένεται! φανερόν. ὑπε δὴ πὸς " Ι 

«ἴξι δογμάτων ϑζαφερονϑύας συ οἷεὶς μέμφε) ιξϑαιρέσεως, εἰ μι ἡπϑύτα τὰ ζ' ἢ τρεσθυ- ᾿ 

τέρων ἐπαιγἔσιν ἡ πιὰ τύς γε πσρρελομδμες γαρφυκτήρων ἰδίοτηται δηλῶσαι, μέμιν τα 

σφ αὶ μὴ πάσας εξρτυρῶσι τοῖς τσθ9 αὑτῶν ὁ μὴ πξο:ὅσας "Ξρεζας; ἕν ἔτι λιν 

, ΤΟ μοι μέρος Ἐἰπολογίας δεόυϑιον, ὄγίφϑονον ᾿αϑύ ἀι κατηγόρημα, ̓  τοῖς “πολλοῖς κεχαεισμέ- “ 

γον, ῥαδίως οἢ͵ ,ἐξελείηθῆναι δγωυησύμῆμον ὦ ὡς Οἕκ ἐςν ὑγιές. ἃ ἘΣ εἰ τῇ ἡ δγευνα μά λφπομκεθαι 2 

Θεκυδίδου τε, ὸ ἡ τὴ λων αὐδραΐν, καὶ ( δεωρητίχὸν αἱ αὐδ' 5 πολωλέκα δι. σοὶ ὃ Ως ΑἹ 

πέλλε, καὶ 7 ἀύξιδος, χαὶ Πρωτολβῥείφο χα τ ϑλων γφαφέων, ΤῊ διωνομασμένων τέ- 

λϑαε,οἱ μα Ω αὐζᾷς ε ΕἼ. πες ἐκείνοις Ξρρεζας, κρίνην χεκώλεευται" σεσὲ τὰ Φῴδίου, τσὴ Πο-. 

Λυχλείτου χα Μύρωνος! ἔργα οἱ μὴ πηλικξτοι δημεῶργοί. ἐαϊγὸ λέγηνδ ὁτί πολλῶν ἔργων δχ ἢ 

ἡἼων τῷ τεχρίτου κριτὴς ὁ δ ἰδιώτης, ΤῊ πε δὶ αἰαϑήσεως ἀλογ Ὁ τοῖς παϑεσι καἴαλαμβωαο δ 

γ,ϑυων' χαὶ ὅτι πάσαι τέχνη πότων σογάζεται λυ κχριτηθίων, αὶ στὸ τότων λαμξα! Ὁ Ὡς 
΄ ΔῚΣ ἔζω μοι ποφϑοιιδίων, ἵνα μὴ λάθω αἰξεοσς, κατατοίνψας τὸ τὸν “λόγον. ἷ ἢ 

μῆγων δὲ τοργεοϑεω τῆς πὐϑθὶ Θοκυδίδου γφαφῆς, ὀλίγα βέλομαι «ἰδὲ ἢ Υ ἀλῶν “ 

φέων εἰπεῖν, τ Ἴστε φρεσξυτερων, κα, τῖλχτ' τὸς αἰὐζες ἀπκιμοισαντων ἐκείγω χρόνοις. ς ἐξὼ ὧν ἣ 

ἔς'αἱ καταφανὴς ἥ τε ασδϑαϊρέσις τῷ αὐδρὸς ἡ ἐξ σειν ὃς, δηλλαξε χῶν ΠΣ αὐ, κα! ἡ 3 κ 

δυώαμις. Αρχύρι. μϑὺ δίχυ συτίξα φέῖς πολλὰ ον ὁ Χτ' πολλὲς τύποις ἐμοντο τσ 9 αἴ, " 

“ἸΠελοπονησιακξ πολέμφ.ο οἷς 6ε1ν Εὐ; ἐωνπτεῦ Σὰ μειος,χαὶ Δηϊύχος ὁ ο Πρρικονήσιοῦ, ας ἡ 

Ἐύθημιος ὁ ὁ ΤΠ άδιος, χαὶ Δημοκλῆς ο ὁ Φυγελά ἡ ΠΣ; ὁ Μιλήσιος, τε Αβγεῖος ̓Ακάτο 

σίλαος, χαὶ ο "Λαμμακζωος Χαρων,ὸ ὁ Χαλκηδόνιος ᾿Αμελησαρόραις. ὀλίγω: ὃ ̓Ὡρέσξυτε-, Ἢ 

69ι ΤΥ Πελοπονγησιακῶν,ἡ μέγοι  Θυκυδιδὰ παρέκπείναντες ἡλικίας, Ἑλλανικός τε δ᾽ 

Λέσζξιος, ὦ Δα ιίφηρὁ Σιγάς,ς χὺ Ξενομκἤδης ὁ Χίος, ὁ Ξαίδος ὁ Λυδὸς, κὶ ὁ ἀδοι συχροί. 61 Ἵ 

τοὶ πυξραιρέσς τε ὁμοία ὀγφσαιντο «ἰδὲ τίω οἰκλογάὺ δ᾽ πυσθεσεων" καὶ »ἡ δειυάμᾷς ὁ πολύ ἢ 

σί ἐχαφερούσαις ἔρον δλλήλων' οἱ ϑιὺ, Σ᾽ Ἑλλζωυιχᾳς αα γφαίφοντες ἱτοξίαρ" οἷδὲι ας ξαν 

βαριχαξ'ὶ Ὁ αὐ πεύξε ἐ ἰσειρα πῆρες δλληλαι 6, δλλά κατ᾿ ἔθνη ΚΡ πολᾷρ δά! ̓ 

Θϑιεὗπες, Ὁ γα "ωρὶς δλλήλων Οκ φέροντες, ἕνα δ΄ τὸν αὐτὸν Φυλαίῆοντες σχοπὸν, ὅσσαι διεσώ- 4) 

ὧν ἘΞ ο ζις ὕλεχωείοις μνῆμαι χῷ ἔθνη τε χαὺ τὸ πολάς, εἶτ᾽ οὖν ἱεροῖς, εἴτ᾽ ἐν βεβήλοις, 
᾿λποχείωϑυαι 5 γξαφαι ζουας τ τίω κοινέιὼ ἀπϑώτων ν γναῖσιν ἐξενείκεϊν, οἷ οἵας παρέλαξον" ἐ 

μὔτεκσοοςιϑέντες αὑταῖς τί, μήτε ἀφαιοφεῦπες' οὗν αἷς ἡ μῦνί τίνες ογῆσαν «“ ποῦ ὅ πολ- 
λα 5 πεπις΄δ υϑροι γεονε, ϑεα ΤΟ χα τίνες αἷϑα - πετεια, πολὺ ὁ δηλίλον ἔχφντ τοῖς γιοῦ δοκὅτο 

σοι. λέξιν τε ὡς ἐχὶ Ὁ πολὺ τίω αὐτίω ἁπολιες ἐπετηδυύσαι, ὅ' ὁσοι τὸς αὐτοις “περείλοντ 

Τὴν ἀξ ᾳλέντων χαρακτῆρας, τίω σειφὴ ̓  κρινζεϑ καϑειφαν,ὺ σεεώτομμον, κ τοις Ὡρα- ΄ 

γγλάσι ταροςφυλ,ὼ μηδεμίαν σκθυωσίαν ἔχιφαίνεσαν τεχϑικζω. ὄχι δέχ ϑυ τοὶ ἣν Ἄν 

ὧξᾳ 

ἜΞΩ Βα 
- 
προς 

ἼἘ ΞΕ τ ξεσῆτς 
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ὥρῳι ἴοις ἔργϑις αὐτὴν" χαὶ χάξας Οἷς μϑὺ πλείων,τοῖς σ᾽ ἐλαίηων᾽ δὲ ζὼ ἔτι νϑύείσιν αἰνῇ αἱ 

γραφαί. ὁ δ᾽ Αλικαρναοσάς ἬΠοόδότος, “λυόνϑυος ὀλίγω ασϑότερον ἣ' Περσικῶν, παρεκ- 

πείνας δ μέτρα ἢ Πελοποννησιοκῶν, τίς τε “«ορϑηματικζωὼ ασοϑαιρέσιν ἔχ Φ μεῖζον δξ- 

ζεύείκε χαὶ λαιμτοοϑτερον, τε πόλεως μιαξ, τ᾽ ἔϑγοις ἐνὸς ἱςοσίαν «σϑοελόμϑμος ααγξά- 

αχ"πολλας δὲ χαὶ Δ[αφόεοις πσραξῴς ἔκ πε τῆς Εὐρώπης, ἔκ τε τὴς Ασίας, ἐς μίαν τϑ:- 
»φαφξωὼ ποραγμαϊείας ἀγαγεῖν. τρξαμϑρος ὄξω πὸ“ τυ Λυδῶν διιυαςείας, μέφρι “ 

Περσικῷ πολέμε καϊεξίβασε δ᾿ ἱξορίαν,πασας (ς ενῶοις, πεοσα φοίχοντα χαὶ ΔΙ οι Χοσίοις 

Ἔτεσι “πνονϑδύας παραξζάς ἔλιφανεὶς ᾿Ελλζύων τε χαὶ βαρβάρων, μιὰ στευτοίξζᾳ τϑεδαᾳ- 

βων' χαὶ τῇ λέξᾳ πυροςεπέδωχε (δ : πὐδαλυφϑείσας “στῶν τυ “σοϑ αὐτῷ συήφαφέων 

Ο τ ρεζς. σότοις ἐχιλυόυϑωος Θροκχυδίδης, ὅπ ἐφ᾽ ἑγὸς ἐβαληϑη τῦπο καϑιδρύσαι “Ὁ ἴεο- 

διαν,ως οἱ «θὰ τὸν Ἑλλανιχον ἐποίησαν, οὔτε Σ ἐξ ὡπασης χώραις Ἑλλησινἢ βαρξαροις 

Ἐχιτελεοϑείσας ποραξάς εἰς μίαν ἱςοοίαν στεναγαιγ εἶν, μιεμεμσούυϑιος Ἢ οφδὸτογ᾽ τῆς “8 
πσξοτέρας αἰ πριδῶν,ως ἀὐτελοιξ χαὶ ταπφνῆς, χαὶ “πολλὰ ᾧ δγευησουϑίης ἴοι ο)αγινω- 

σχονζᾷς ὠφελῆσαι" “ δὲ ὑξεροίας, ὡς μείζονος ἡ δοωνωτὴς πεσεῖν εἰς σεεύονιν αὐ,ϑε9»πίνου 
Δλογισμϑ, τὶ τὸν ἀκριξέςατον δῦ ξς πων ἕνα 5 πσοϑχήδισοι δρυὸς πόλεμον, ὃν ἐπολέμιη- 

σαν ᾿Αϑηναῖοι χα Πελοποννήσιοι σοὺς δρϑυήλους, τῶτον ἐαασου ὅδυσεν α)α-γρα αν ἐρρωμϑύος 

τὲ Ὁ σώμα χαὶ τἰω ΔΓ σνοιαν ὑγιαίνων, χαὶ μέρα πϑωτὸς ἐστε ξἰωσας" χαὶ σέκ ἐκ 

Ἐχιτυχόντων ἀκουσμάτων ἴᾷς ποραξάς σεευτι)είς᾽ δολ᾽ οἷς κδὺ αὐτὸς παρξω, ἐξ ἐμ.- 
πέείας" ὧν δ᾽ ἀπελείφϑ ΟΥΟΣ τί φυγάὼ, Ὡρὰ τ ρίζα γιγνωσκόντων πτιωωθανό- 

γ μϑνος. “οοῶτον »ϑὺ δὴ χτ' πῶτο διήλλαξε τὴν πσθ9 εἰστῷ συτί δα φέων, λέγω δὲ χτ' ῷ τι ΔΗ. 

λαβεῖν“ πσόϑεσιν μήτε μονόκωδλον πϑυτάπασιν, μηδὲ εἰς “πολλὰ μεμιερασχκένζευ χαὶ ἀστευ-. δι ἢ: αχο 

αῤτηΐζο, κεφάλαια ἔπάτα χτ ζω μηδὲν αὐτῇ, “μυθῶδες: ασδοφανψαι, μηδὲ εἰς ἀπατίω χαὶ αὐτῇ. 

γϑητείαν “τσ πολλώϊ ν οὐδένα, αἰ γραφζὼ,ὦὡ φ οἷ κσο9 αὐτο, πϑύτες ἐποίησαν, λοι μίας “ι-- 

γας ἱξοροιοῦπτες ον} ὕλαις κὴ γαπταις ὧκ, γῆς αϑιευϑώας, χαὶ ναϊδας ἀμφιβίοις οκ, ταρταρων 

ὀξιώσας,ὶ ΕΣ πελοίχϑὺς γηχουϑύας κὸ μιξοϑηρας,ὼ ζυᾷς εἰς ὁμιλίαν αὐ, ϑρϑῦπτοις σζέσερ-- 

χριϑύας,ξὶ αν ϑυη τυ θείων σεουϑσιαΐν γονας ἡμιϑίας,ὸ ὀηγας τινας αἰπτίςοις τω καθ᾿ ἡμας 

(ίῳ, ἡ πολὺ Ὁ αἰδηΐζν ἔχφν δοκεέσας ἱζορίας. (ῦτα σὴ εἰπῴν “σϑϑή θην, οἕκ ὀχττιλν 

ἐκείνοις ἴοις αὐδρασιν, διὰ χαὶ ππολλίω ἔχων συϊγνωμέωυ,εἰ καὶ τὴν μυϑικῶν ἡψνανὸ πλα- 

σμώτων, ἐϑνιχας ἡ τοπιχας οκ φέρφιϊες ἱξορίας. ον ἅπασι Σ αὐ, ϑοφπτοις, ἢ χϑινῇ χτὶ τὸ- ᾿ ᾿ 

πϑς, χτὶ πολλάς ἰδία μνῆμαι τινὲς ἐσωζοντο χαὶ ΤῊ ποιέτων ακασματων, ὡς πῇ» ἔφην. «δῖος 

' Ὡ|οὃ ἐχόνϑροι “παδὲς πο δὰ πατέρων, ἐχεμελὲς ἐποιοιοῦπτο τ ρα διδόναι τοῖς οὐκ ϑνοις᾿ κὺ 

Οιυς ἐυλουϑύεις αὐζᾷς εἰς Ὁ χοινὸν οἰκφέρᾳν, τως ἡξίοιωυ συτροφάν,ὡς Ὡὐϑὰ τὴν Ἔρχαίων 

ἐδέξαντο. ἐκείνοις υϑὲὺ ὄξω τοῖς αὐδδώσιν αγαΐκαϊον ζω “ποικίλλᾳν ποῖς μιυθώϑεσιν ἐπάςοδιοις 

ΟΣ τοπιχας αὐαγξαφας" Θεκχυδίδη δὲ τω, σοοελονῆθῳ μίαν. παύϑεσιν "ἢ παρεγίνετο αὖ- 

τὸς, οὐχ ἥρμιοῆεν ἐϊκα ταμεἶνυᾳν τῇ διηγήσφ ζις ϑκατοιχας γοητείας, Οὐ οϊὲ πσοὺς τὼ ὠπα- 
«ἰὼ αρμόηεοϑαι “ αὐαγνωσουϑύων, δὼ ἐχείνωι πεφύκασι φέρφν αἱ σεευτοιξάς" δ λλαὶ τσδος 

πίω ὠφέλφαν,ως αὐτὸς ον τῶ ασδϑοιμίῳ τῆς ἱςοοίας δεδήλωχε, κτὶ λέξιν ὅτω γράφων" 

“Καὶ ἐς μϑὺ ἀκρόασιν ἴσως Ὁ μὴ μυθῶδες αὐτῦμ" ἀτερπέςερον φανεῖται" ὅσοι δὲ (ελή- « 

σοντωι Τὴ τε “νονϑμων Θ σαφές σχοτπτᾷν, χαὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖϑις χτ' Ὁ αὐ, ϑεῳ- « 

᾿πῖνον ποιότων χαὶ τος ρα πλιησίων ἔσεαϑαι, ὠφέλιμα κρίγήν αὐτὰ, ἐρχοιώώτως ἐζ4 κτῆμα « 

τεὲς αἰεὶ μιἄλλον, ἢ ἀὐγώνισμκα, ἐς ω Ὡὐϑαχοῦῆμα ἀκοφν ξύγχειται. αδοτυρεῖται δὲ τω « 

οὐδὲ! τάχα; αϑὺ αἰπὺ πϑύτων Φιλοσύφων τε καὶ ῥυτόρων, εἰ δὲ μυῦ » τσ γε πλείςων, ὅτι 

χαὶ πῆς αλυϑείας. ἧς ἱερφὶν δὴ πὴν ἱξοοίαν βελόμεθα,, πλείς ζω ἐποιήσοτο χυδϑνοιαν" 

τεσ: ἰϑεὶς τοῖς ποραάγίλασιν στοὲν ὃ μὴ δίχαιον, σσοὶὲ ἀφαιρῶν, φυϑῖὲ οὐεζεσιαζων 

τῇ γοα φῆ" αὐέϊκλιυτον ἢ χὰ καθαράν αἰ “αϑϑαϊρεέσιν ἰπὸ πϑυτὸς Φϑυνε, χαὶ πάσης χολα- 

χείας φυλοίῆων, κάλιςα δ᾽ εἰν ταῖς αἴδὲ τυ ἀγαθῶν αὐδρῶν γνωμίαις. καὶ Ὑ»» Θεμε- 
φυχλέες οὖν τῇ ποδῴτη Οἴδλῳ μυνναϑεὶς, οι ὑπ’ ἀρχούσας αὐτῷ τεἰρεζῳς ἀφθόνως ἐπελή- 
ες Βϊοηγίη Ηδἰσαγηαῆσι Τ᾿ πλαΣ αἰτοτ. τῇ ἢ] 
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λυϑε' χα ἡ ΤΆΓΓ εριχλέας “τὴ ΠΡ πον ὡψάνϑυος ς ον τῇ ἡ δύ τέρᾳ ξίβλῳ, Τ Αἰ βεβοης 

μϑύης αὐξ δὲ αἰὐτύδοζηςς αἼξιον εἴρνχεν ἐϊκωμμιον" «ξέτε Δεημιραϑέγες τῇ φραπηχϑῦ χαὶ 'Νιχί δ 

ΠΝ υρφράτ, Ὧη ἡ Αλκχιξιάδε αὐ Κλφίᾳ, χαὶ ὀήγων φρατηγῶν τε χαὶ ῥνπόρων αὐαίκαοϑεὶς 

λέγη ὗσαι παδϑφήχονται ζῶ ἐκοίσω,δεδήλωχε. φἰθαδείγμιατα δὲ αἷξα ἐ αὐτὴ φέρῳ ε 9 

δέομαι τοῖς διεληλυϑύσιν ὐτῳ ὍΣ ὶ ἱσοσίας. ζαῦτα μδὺ δίζυ αὐ ἔχοι πἰς εἰστεῖν, ἃ πδὶ τὸν 

ποραγμαΐιχὸν πότον ὁ συτίοαφόις καζορθοῖ,κα λὰ, ὃ μιμήσεως αἴξια. κε «τίςον ἢ πολύτων, 
σίνα ἐλλιπέ Ὁ μηδὲν ἐχοισίως ψ4 δεοϑαι, μηδὲ μμιαϊνήν πω ἐὐτύ στευείδησιν. ᾧ σὺ ἐλλιπτέςερϑν κα- 
Ξεροῦ ματε 

΄ 

ἘΣ Δ, τεσκάύασε,χαὶ ἐφ᾿ οἷς εἰκαιλοῦσιν αὐτο τινὲς, -πἰϑιῷ τεχϑικώτερϑι μέρος δε) τό πορα ὄκγμα-, ἕ 

πὸν φραρματι ἰκοῦ, Ὁ λεγθμῦμον υϑὲ οἰκονομειχϑν, ον οὐπτίσοι!ς 5 γθαφαις Ἰλεζυτούρδυον, ἐ ἐαν πε φιδοσύ- ̓  ; 

τικὸν τόπον. Φοις πσξϑέληται τίς “ἰπασοϑέσᾳς,ἐαν τεβητοραχαέ. ζαῶτα δὲ δε! τὰ πἰδὶ πίω διαίρεσιν, χα, ιο ὶ 

τὰ πἰϑεταξιν, χαὶ ἡ τὰ ἰδ ας ὠξεργασίας. Ξρζομσι δὶ, στὸ τῆς διαιρέσεως, τροπῶν "ἢ 

ὅτι τ σε: εἰντῷ δ νονϑνων συτοαᾳφέων, ἢ Ἢ χτ' τόπες μεφιζόντωνς αἰαγφαφαὶ, ἢ ΧΡ ᾿ 

2ϑόνοις ἀλωξϑακολουληζους, ἐκεῖνος σσοϊξ τέφραν πύὕτων τὐμ)δλαιρέσεων ἐδοχίμμασεν. ὁ ὅτε ΡΥ 

Οοις τὸ τ ποις. Ὁ» οἷς αἱ ἱαραξᾷς ἐπεϊελέοθησοιν,αχολουθῶν ἐ ἐμέξισεζας δονγήσᾳρ,ώς' Ηρ» δοτὸς ᾿ 

τε καὶ Ἑλλαιικοσ ὀηλοὶ τινὲς ἔχοις αὐτο συτίφα φέωνἐ ἐποίησαν" οὔπε τοῖς χρόνοις, ὡς οἱ 

πἴοὺ ποπτικζεὺ εἶχ δόντες ἱςοσίαν, ασφοείλοντο, ἤτοι ταὶς Δ] ο.δογχαῆς Τὴν βασιλέων μιεφάζοίϊες 

6: αὐαγφαφαὶ ἢ ταὶς ΤΊ ρέων," ἡπαῖς συ κοδδις Τυλυμιπιάδων ἢ τοῖς Ὃἰποδεικγυλϑύοις 

Ξξχρυσιν Ἄγ Ως ογιαυσῖτς Ξέρχαό. χαιγζοὺ δὲ να χα) ) ἀτειβη Οἱς ὀηγοις πορέι ϑζεδαι («Ξ 

ἐπηαύτα, θεὸ ὁδὸν,ϑερείαμν τὴ χφμερίοις ἐμέφισε πω ἱ ἱξοφίαν. εκ δὲ τάτου συμβέβηκεν αὐταΐ πῷ- 

σεν (καλῶς. γαντίον ἢ ᾿ασξϑεεδύκησεν. ἐγὼ σαφεζέρα γέγϑνεν ἡ διαίρεσις Υ̓Ρ χεύιων, δ »λὰ ϑεραΐδαχο- 20 
λεδητοτέραι αἰ ὦ ρας: ἐφ ̓ῷϑου αν ̓αὐξιον πῶς αὐτὸν ἔλαιϑεν, ὅτι πολλῶν "ἀκα σξα- 

γμάτων χτὶ πολλἕς τόποῖς γενομϑιρων,εἰς μικράς Καὶ ταχερ ιαιτίζο δι τομαξ ἡ 1 διήγησις, ὅν, 

Ἰἡὐπολήψεται Φ τηλαυγὲς φῶς ἐχεῖνο Χρὶ ἡκαλοι ρὸν ὡς ἐξ αὐν Ὁ γί Τὴ πραγμάτων Φωο»ε-- 

69). ον» γϑεώ τῇ ἡ τείτη ξίβλῳ: (τη "ὃ ἘΣ ἐϑήσομμαι μόγον' τὰ πόδὲ Μειπυλζωα ες τήρξα- 

μϑνος γεάφῳναρὴ ὁ λΔῊν οκ πληρῶσαι τ Ἢ διήγησιν; (πὶ τὰ ὁ Λακεδαιμονίων ἀπάσιν ἔ ἔργα" χαὶ 

σοὶ ζῶτα συϊορυφώσανὃ Πλαταιέων μιέμιψηται πολιορκία. ἀφεὶς: 
δ κα ζαυτίω ἀτελῆ, 

τὸ ῳ Μιτυλξυαϊκῷ μέμψητει πολέμιε. εἶτ᾽ ἐκεῖλεν ἀγ4 τίω διηγησιν Ἐχὶ τὰ ἐἴεθι Κέρκυραν, 

ὡς ἐςασιώσειν, αἱ μϑὺ Λακεδαιμονίοις οἱ σι Αϑζυα «ς ἐπαρόι σεϑυοι. ἀφεὶς "ὃ χαὶ ζαῶτα ἡμμῖϊε- ᾿ 

λῆ,αὐξὶ Ὁ εἰς Σικελίαν φραϊείας ὃ πσξοτέρας Αὐϑζεναων ὀλίγα λέγη. εἶτα Αϑάσαιων ἔκ--. 

πλοιω Ἐχὶ Πελοποννήσου τόρξαμϑρμος λέγν,χοὺ Λακεδαιμονίων Ζ ἐχὶ Δωρ μεῖς φρατείαν, ᾿ 30 

τὰ τἰξε Λάυκαϑω πηραρϑέντα αἱ πὸ Δημοοϑένοις τῷ φρατηχοῦ, τ΄ πσϑος Αἰτωλοις πό-᾿ 
λελμον Ἐῆτπορ 4 ετα ἐκάθεν 5 ἀπάσιν᾽φἰ. ΝΝαύπακίο. ἀπτελάς ἢ κἡ τὸς γπφρωτικὸς πολέμς 

καζοαλιπτὼν, Σικελίας ἀ τῆεται παλιν. «χαὶ μ᾽ πῦτο Δῆλον καθαιρε,ὁ ὰ Αμφιλοχυχόν᾽ Ἄρ 2} 

99 πολεμούμϑρ, ον "κυ σσο 5 Αμβφακιω τῆν, καζαλείπῳ, χαὶ τί δὲ στλείω λέγφν; ὃ, ὁλη οὸ καὶ ΒΩ 

βλοοῦ ὅτω συϊκέχοπῆαι, καὶ Ὁ διζωυεκὲς “ὃ ἀπαγ[ελίας ἐπολώλεκε. πλαγω ἔβα δη,καϑοίαρ 

εἰκὸ σαὶ δεςχόλως τοῖς δηδου δύο ΦΟΡΠλΣ Τα 'αφαηοιδίνς ο - τῳ Δα απώοϑον ᾿ 

σα ὶ πραγματα,ῇ Δ αυνοίαεὶ κ ς ἡμίελφο Ἵ ἀκϑοῦ οϑώτων μνήμας: - ἐβᾳδὶ ὡς ὅσ), ἀκριβ ως 

αὐαφερφύσης, γῇ Ὄ πίω ἱσοφικέιο “ραγμαείαν εἰρονδρζω καὶ ἡ ἀπξίασαςον ἐἢ, ϑιλὼς τε 

ἐπάδοὺ αἴθε πολλωῖ γέ γεγητᾶ! πραγμάτων ὸ δεςκαζοιμαϑήτων. δτιὃ ̓ Οὐκ ὀρϑὺς ὁ ὁχα τ 

νῶν ὅτος, 697, οἰκεῖος ἑτορία, δῆλον. σδοίεὶς "ὃ Τἶν᾽ μεϊαλυεφέρων συ ραφέων ϑερείαις ὼ 40 ὕω 

ἡ πίξις αὐ χέμόσι δήλετίω ἑσορίαν" Σρλὰ πϑύτες Σ πετξιμμένας ἀγάν Ἐχι τίὼ σαφέευψαν κετῆλ- , 

δ τα Ἢ »- αἰτιῶνται 5 κὺ ὯΣ Ἐπάξιν αὐτοῦ τινὲφρως οὔ οὔτε εϑηρχέιο “Ὁ ἵζορίας εἰληφότος, ὦ ζω ̓ἐχράῷ, ὅτε 

τοό τέλος ἐφηρμοχϑτος αὐτὴ Ὁ Ὡρέπον' οὔκ ἐλάχιοον μιέξ96 ἐὴ λέγϑντες οἰχϑνομίας ἀγῶ- 

ϑης, Ξἰρχίω τε λαβῷ, ἧς σέκ αὐ εἴ, ἀ ασξϑτερον, καὶ τελά «ξελαβν Ὁ πραγιμαήείαι, 

ὡ ον ὧν οὐγδῴν" ὧν συ τ τέρα πσϑϑνοιαν αὐτὸν πτεποι αϑοι Τ᾿ απερτήκεσαν. τἰὸ ὃ ἀφορ-. 

αὐὖθις 'ς Ὁ κατηγϑοίας ζαύτης ὁ συτίξαφάς παρέχη.). κσοοφπὼν γὸ, ὦ ὡς μέγιςος ἐλεῶ. 

ΤῊΝ δ αὐτῷ πολέμιον ὁ Πελοποννησιαχϑς » 2 ονα τ μμήκᾳ, χαὶ παϑηυρίτων πτολλαὖν 

σερυτυ- 



ΠΈΡΑ ἸΞ, ΘΘΥΚΥΔΩ. ἸἌΑΤΩΜ.ΑΈΩ Ν, ΤΑΙ 

στευτυχία)ς,τελθυτῶν τῷ πσδϑοιμίς (δ αἰτίας (όλεται ποοῷτον εἰπτάν, ἐφ᾽ ὧν τὼ τρχζω 

ἔλαίξε, δια δὲ αὐ ζᾷς ἰ πσοϑενϑυος, τώ πε ἀλη δῆ μϑὺ,οέκ εἰς ἁπλυίς δὲ λεγο ϑμζω, Ὁ 

αὔξησιν τὴς ΑΙϑζεναιων πόλεως" ἢ τω σέκ ἀληϑὴ λϑὺ, λύτο δὲ Λακχεδοιμονίων πλωῆο- 
»ϑυζω,Ἐ ᾿Αϑίεύηϑεν Σποςαλείσαν Κερχωυραίοις χτ' Κορανθίων συμμαχίαν, οἶκ Ἔπο ὡ- 

ληϑοιξ χαὶ αὐτῶ δοκούσης, τὴν τρχζὼ πεποίηται τῆς διηγήσεως, δλλ Ὥστο τῆς ἑτέρας, ΧΙ 

λέξιν οὕτω γράφων" Ἤρξαντο 5.Αϑζσαῖοι τε ἡ Πελοποννήσιοι, λύσαντες ζᾷςΣ Ἴιω- “« 

χοντώτεις σαπονδοοις, οἦ οὐΐοις ἐγλίμογτο μ᾽ ταὼ Εὐβοίας ἅλωσιν. δοτι δὲ ἔλυσαν, αἸτίας “ 

Ὶ πσξϑέγρανα ποοξτον, χαὶ Ως Δίαφορας τῷ μὴ τίνας ζντῆσαι ποῖς, εἶ ὅτου τοσοῦτος πό- “ 

λέμος ζῖς Ἕλλησι και τέςη. τω μϑὺ ὟΝ ἀληϑεςατίω πσδόφασιν, ἀφανεςαίτζο δὲ λό- « ᾿ 

ΙΟ. γώ: Οις Αἰϑάσαιοις ἡχϑῦμα!» μεγάλους γίγνονϑύας, χαὶ φόξον παρέγονζᾷς Οιῖς Λακεδὸι- τε 

μονίοις, αὐαϊκασοι ἐς Ω “πολεμεῖν. αἱ δὲ ἐς φανερϑν λερόυϑυαι αἰτίαι, οὗ σ᾽, ἤσαν ἐκαπε- 
« 

ρων ἀφ᾽ ὧν λύσαν)ες ζᾷς ασονδιαξ, ἐς τὸν πόλεμον κα έφησαν" Ἐπιδαμινὸς 651 πόλις οὖν δὲ- “ 

͵ ξιᾷ ἐςπλέοντι τὸν [όγιον χϑλπον. κσροςοικϑῦσι δ], αὐτο Τ αὐλάντιοι (ξαρβαροι, Ἰλλυφα- - 

χὸν ἔϑνος. χαὶ μ᾽ τϑτο διεξέρχεται τὰ πὖϑὶ ἜἘπίδαμνον,χαὶ τὰ αἰθὰ Κέρκυραν, χαὶ τὰ “- 

πἰξὶ Ποτίδαιαν, καὶ τὼ Πελοποννησίων στεϑοδὲν εἰς Σπαρτῶν" χαὶ ζεις ῥυϑενᾷς ἐχᾷ χτ' ὃ 

Αϑάωαίων πόλεως λθγϑις. ζρωῦτα δὲ μέρα διςχιλίων οὐκ μιηκύνας οίχων, τότε σύξθὶ Ὁ ἐτέ- 

ρας αἰτίας τὸν λόγον -ὀἰποδίδωσι τὴς ἀληϑους πε; χαὶ αὐτο δοχούσης, οὐθενδὲ τὐρζα μϑρος. 

ἘΜηφίσαντο δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι 4 ς ἀσονδὰς λελῦαϑαι χαὶ πολεμάν Αἰϑζευαιοις, τοσὸ- « 

οντν συμμάχων “πάοϑέντες τοῖς λθηϑις, ὅσον φοξέμϑυοι πῶς Αἰϑζευαιοις, μὴ ἘΣΣΙ μεῖζον “ 

ο δυουηθῶσιν,ὁρώνϊες ἰζις τὰ -πολλὰ πὴς Ἑλλαδὸς αἰ σοχείσια ἤϑη ογτα. οἱ ὟΝ Αἰϑέυοῖοι “ 

ζόπῳ Οιῷδε ἦλθον ἔχὶ τὰ ποραγμαΐζᾳ, ον οἷς ἡυξηϑησαν. οἷς Ἐχετίϑυσι τὰ ἔργα τῆς πο- “᾿ 

λεως,ὅσαι (τὸν Π ἐρσιχϑν πόλεμονξως τῷ Πελοποινησιακῷ διε αζανγζο,κεφαλωωδῶς 

χαὶ Ὀχιβοχαδῴω οὖν ἐλοίτοσιν ἢ πενταχϑσίοις σῇχοις . αὐαμγηαϑεὶς δ᾽, ὁτὶ πσόϑτερο. τὴ 

Κερκυραϊκῶν ἑῶ, χαὶ οὐκ ἀπ ἐχείνων ἔλαξε τω τὐρχζω ὁ πόλεμος, δὶ τὸ ύτων, 
τα παλιν χτ' λέξιν γοαφφ Μετὰ ζῦτα δὲηϑη γίγνέ) εἰ πολλοῖς ἔτεσιν ὕςερον τὰ (σϑ3- “ 

ἐρηυϑύα, τὰ πε Κερκουροεϊκοὶ χαὶ τὰ ΤΠοτιδοι αι, χαὶ ὅσα, τσοόφασις [μεταξὺ] τῷδε πὸ “ 

πολέμε κατέςη. ζαῦτα δὲ ξύμπϑυτα, ὅσοι ἔαρ οιζαν οἱ Ἕλλάοες πσξός τε διλήλοις χαὶ « 

[9] τὸν βαῤξαρον,ἐλμεζο ον ἔτεσι πεντήχονται μίλιςα,, μεταξὺ τῆς τε Ξέρξζε α᾽αχω- «“ 

ρήσεως, αὶ τῆς Θρχῆς πῦδε πῷ πολέμξ᾽ οὖν οἷς οἱ Α ϑίεναγοι τύ πε ρχζω ἐΐκε «τεςέ- « 

ο φανκαϊεςήσανζο, αὶ ἀΐδὶ ἐχὶ μέγα ἐχώρησαν δχιυα μεως" οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, αἸαϑόμϑυοι, « 

ὅτε ἐκώλυον, εἰ μὴ ὅχὲ βραχὺ, ὑσυχαζοίϊες ὦ πλέον τῷ χρόνου οὗγτες μϑὺ χαὶ “σθ9 τῷ «ἡ 

μϑ ταχεῖς ἰέναι ἐς ζις πολέμοις, εἰ μιῇ αὐαγκαζριντο, Ὁ δὲ 1 χοὴ πολέμοις οἰχείοις ἐΐξᾳρ- « 

οὐμϑροι" ρὶν δὴ ἡ δυωώαμις Μ Αἰϑίωναίων σαφῶς Ἠρεΐρ, χαὶ τῆς ξυμμαχίας αὐτγὋδν ἡ- « 

“δον. τότε σφκέτι αὐαογετὸν ἐποιοιοῦτο, δον, ἔχιχφρητέα ἐδύχει ἐὴ πάσῃ παοϑθυμία, « 

χαὶ κοιθαιρέτέα, ἡ ἰοὺς, ζῶ δυυύωνται οϑραρϑύοις τῦγδὲ τὸν πόλεμον. ἐπχρζωῶ ὃ αὐτὸν, « 

τἰρξάμνϑρμον (ς αἰτίας τῷ πολέμῳ ζντέν » “εὐ τίω  ἰποδοῦναι τῶι ἀλη δὴ χαὶ ἑαυτωῖ 

δοκοῦσαν. ἢ τε» Φύσις ὠπήτει τὰ πσδότερο. Ὁ ὑςέρων τ ρχήν, χοὶ ταλη δὴ 9 ΤΩ 

«Δυδῶν λέγεοϑα," τε ῦ διηγήσεως εἰςβολὴ κρείων αὖ ἐγίνεΐ μακρῷ, Ὁ αὐτης οἰχονο- 

μίας τυχοῦσαι. στοὲ "ὃ ἐκεῖνο τίς αὐ εἰππτὴν ἔχοι, ὃ: »)ἰπολογείοϑαι τὐξὶ ἀυτῳ ξελουδϑων, ὁτί 

40 μικρὰ χαὶ σέκ αἴξια λόγῳ τὰ ποράγλατα ζῶ," κοινὰ γ κατημαξάσυϑμα ζ;ς ΓΝ ἀντ, 

ὧφιε μηδὲν δᾷν ἰπὸ τύτων ρχζὼ ποιζαϑαι.αὐτὸς γὸ ὡς ἀκ λάφϑεντα τὸν τόπον τατον ἰσχσϑο, 

μ᾿ Ἔρχαϊων,αἼξιον ἱξοοίας “ἰ ποτείληφεν, αὐταῖς λέξεσιν οὕτω γράφων" Ἔρεαψα δὲ 

αὐτὰ,ὼ τίο ἐκ(ολζωὼ τῷ λόφου ἐποιυσάμζωυ ΟΣ τὐδὲ, 67] τοῖς “σο9 ἐμᾷ ἅπασιν ἐκλιπὲς « 

Ὁ γωφίον αϑῦ ζῶ; χαὶ ἢ τὰ τσο9 “Μηδικῶν Ἑλλξοικαὶ ξιωυεἴίϑεσαν,ἢ αὑτὰ τὰ ἸΜηδιενγια" « 

πότων δὲ, ὧν αϑ᾿ χαὶ ἡψατο οὐ τῇ Α΄Πικῆ ξυϊγραφὴ Ἑλλανιχος,Οφφιγέως τεχαὶ τοῖς χεόνοις « 

οἕκ ἀκριβῶς ἐπεμγήεϑη. ἄμκα ὃ χαὶ “ὁ ρχῆς δἰπύδειξιν ἔχ Ὁ Ὁ Αϑζωαίων, εἰν οἵῳ ῥόττῳ «᾿ 

χα]έξη. ἰχθϑρμὸν υϑὲ δξζω κὴ πϑτο πεκμιήθιον ὦ πϑ μα χα τὸν Ὄριφον ὅοπον ὠχονομιἥοϑαι “ 

Τοηγίὶ Ηαἰσαγμαῖοι ΤΟπλι5 αἰτοῦ. ΠῚ ΤΠ] 
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“ἢ διήγησιν ἐσ’ αὐτο λέγω δὴ ὃ μὴ χτ' Φύσιν ἔχφν᾽ “αδϑςες! ἢ πότῳ ἢ ὃ μὴ, εἰς ἃ δᾷ χε- 

φάλαια; πέϊελδυτηκέναι ᾿ ἱξοριαν. ἔτη "ὃ ἑω]ὰ ὦ εἴχοσι πὐξιφληφότος ΄ πολέμξ, πόρτα 

τὸν γόνον αϑτον ἕως τῆς καϊζοιλύσεως αἰντεί βιωσοις, μέ 6, τὸ δα(έρε κἡ Εἰχϑςοῦ κατεθίξα.- 

σὶν ἔπος Ὁ ἱσορίαν,τὴῇ αὖἷξὶ Κιωὸς σῆμα, γαυμαιχία. Ἐ ὀγδόζευ (λον παρεκτείνας" χα) (ῶ- 

ζῳ ασοοφρηκῶς ωῳ τω πσξϑοιμίῳγπλυτα αἰϑολήνεοϑαι τὰ πραθέντα κτ' τόνδ τὸν πόλξ- 

μον. χϑὶ -Ψ τῇ πεμ]η βίζλῳ παλιν στεναναχεφαλαιῶν τε Ους γεόνες ἀφ᾿ ὅ τε ἤρξατο, ὦ 

» μέ 109 8 πσξοδθων κατελύνν ζωῦζαι χτ' λέξιν γέγραφε : τ τοῖς [350] χϑισμαῖν τί 

ΙΟ7 » ἰρωξισαιμδροις, Μόνον δὴ ἡ 1: οχύρως ξυμβαν. τς γὺ ἐγὼ ΤΈΡΗ ΠΣ ὌΙ Ξρχουδὺς τό 

᾽ πολεμίδ» μέσθις 5 ἐτελάυτησε,σδοφέρονϑιον ΄ςοχσο πολλῶν, ὅτι τξας οὐνεῶ ἐτή δὲοι γε- 

»γέοϑαι αὐτὸν. ἐπεδίων δὲ ὀζρα πλωτὸς το αἰοϑανόυϑμὸς πε τῇ ἡλικία, ὼ πσξϑςέχων γνώ.- τὸ 

» μων, ὅπως ἀκριβῶς τί εἰσομα" χαὶ ξεωέζη μοι φάγγᾷν τίω ἐμαυτῷ, ἔτη εἴχοσι μ(Τ τί ἐς 

» Αμφίπολιν ςρατηγίαν" “ἀνουϑύῳ παρ ἀμφοτέροις τοῖς “πράγμασι, ὦ Θχ ἥοσον τοῖς [ΠῈ- ᾽ 

» Σοποννησίοις δζος 1 φυγάς, καθ᾽ ἡσυχίαν τί αὐτὴμ᾽ κῶλλον αἰοϑέο . τίω δξξυ Τ᾽ [τὰ] δέκα, 

» Ἐτή Δα. Φοροὶν τε ὼ ξύχυσιν ἢ: ασογδῶν, χαεὶ τὰ ἔπᾷζαᾳ, ὡς ἐπολεμή,ϑη,ἐξηγήσομισ:. δὴ 

αἰεὶ ΔΑΓ κ- δὲ χαὶ ἰϑι Ως ὠξεργασίας αὐυχεφαλαίων ον ἐχτικελὴς φαὴγ,.ἢ πλείονας τῷ δέοντος 2ό- 

ἐκ ΣΙοΣς χθὲς Ἔιποδιὲ δὸς τοῖς ἐλοιΠόνων δεορδίοις, ἢ ῥαϑυμύτερον ἔχε ῥέχων τὰ δεόνϑυα πλείονος ἐϊξ- ς 

ἡδον ὅπι- ἐργασίας, πολλοῖς πεκιιηθίοις (εβαιῶσοι διωυαδιος, ὀλίγϑις χρήσομαι» Ως μϑὺ “οσφς 

μέλι ξαν Αϑῴσαιων χαὶ Πελοποννησίων γαυμμοῦχέας ἀμιφοϊέρφις αὐξὰ Ἐπελδῦ ὁ ϑουτέρας (ίβλου 

γραφᾷν αφξζαρᾶιος" ον εἧς ΚΣ Σ ἑτδ]α αὶ πεοσα ροίχϑντα γαὺς Πελοποννησίων εἴκοσι γαυ- 

σὶν Α΄ ϑάευαγοι μόνοι πσοϑς΄ πολλαπλασίας τυ βαρξαάρων γαυμιαυχήσανϊες, ας μϑὺ διέφϑοᾳ- 20 

δαιν,αἷ δὲ αὐτϑμδρος ἐλαξον,οκ ἐλαησς ἢ ὅσοις ἔςηλων χὶ τὸν πόλεμον. ϑήσω δὲ χὺ Ἐλέ- 

» ξιν αὐτῷ Ἐ“υεῶ [5] ΓᾺ ζιώζαᾳ χαὶ ἡ ἐπ᾽ Εὐρυμιέδονίι παζα μῶ ον Παμφυλία πε Ἔ 

» χία, αὶ γαυμοχία Αϑάυαιων χαὶ Ἢ ξυριμιαγον πϑὸς Μήδοις" χαὶ ογίκων τῇ αὐτῇ ἡμέξοι 

᾿ ἀμφότερα Αϑζυαγοι, Κίμφνος τῷ Μιλτιάδου φρατηγϑιῶτος, αὶ εἶλον τορῖρᾷς Φοιγίκων, 

» χαὶ διέφοφόρν ζος πάσας ἐς θρεχοσίας. Ὅμοια, δὲ, ἔξ] παρ αυτω χαὶ τὰ ΟΣ πεΐζίχας κἀ- 

χα," μηκιουόμδρα, πέροι τῷ δέοντος," σεενασρυϑυα εἰς ἐλοιῆον τὸ μετοδίς. τὰ υϑύ γε αὐξὶ 

Πύλον Αϑζευαοις ποραῤϑέντα, χαὶ τὰ πὐξὶ Ὁ Σ φακτηδζαν καλου υδύὴν νῆσον, ον ἡ Λαχε- 
Ὁ 

᾿ δα μονίος κατακλ είσαήες ὀϊξεπολιόρχησαν, ρξανϑμος οὗν τῇ τετάρτη (ξίβλῳ διηγεῖοζ, ὦ 
Ὁ μον 7) “ " Δ τυ ͵ υκᾶος, Θὲ ᾽ Ἷ 

μεταξὺ πῷ πολέμϑ τόδε ποραξάς τίνας ἐτερφις πο βαδινγησαίνϑιυος" εἶτ᾽ αὖϑις ὄχιςρέν ας 

Ὄχι Ἔ Ὡσοδὸσιν δ εξης, ὥπθυτα τὰ γέλυηνϑμα. χτ' φς μϑίχας αἰ ἀμφοτέρων διελήλυ- 395 

ὃεν ἀκριξῶς κὺ δοιυατῶς" πλείους ἢ ποιαχοσίως σἤχοις αὐτὸς Ἔ΄σποδεδωκῶς ταῖς κιχευ ς᾽ χαὶ ΐ 

τα ἐ΄πολλων ὀντων, τε ἢ πἰπολονδρων, τε ἷ' τὐραϑδόντων τὰ ὅλα. αὐτὸς γέτοι συΐκε- 

» Φαλαιώμϑρυος τὰ πξὶ Ὁ καχίω,κα λέξιν ὅτω γραφφ Απέθανον ὃ οὐ τῇ γήσῳ, καὶ ζῶντες 

» ἐλήφιϑησαν τοσοίδε᾽ εἴκοσι μϑὺ ὁπλῖται διέβησαν χαὶ πεέβδαχϑσιοι οἱ πόρτες. τότων ζώγϊες 

τ» ἐχοιχίαϑησαν ὀκτὼ ἰσπτοδεονϊες ποία χϑσιοι" οἱ δὶ ὀήλοι αἰ τέϑοωνον. Σ᾿ παρτιώται τότων ἦσαν 
Ξ τ ζώντων [«ἕ:] εἴκοσι χαὶ ἐχουτῦν᾽ Αϑώωαων ἢ τ πολλοὶ διεφϑοίρησαν. τὴς ὃ Νιχίᾳ 

ςρατηγίας μνηολεῖς, ὅτ! ναῦς ἐζήχοντα, χρὴ διφχιλίως ὁπλίζας Αϑίεναίων ἐπαγϑιυϑυος, ἐχῚ 

Πελοπόννησον ἔπλάυσε κατακλείσας δὲ Λαχεδαι μονίας εἰς τὰ φρέφια, τὸς Ὡ" ̓ Κυϑαροις 

κατοιχοιας ὀϊξεπολιόρκησε, χρὴ ὃ δ Ὴς Πελοττονγήσῳ πτολλζευ ἐδηήωσεν" ἐξ ἧς αἰχιαιλὼ- 

τῶν πλῆθος ἐπα χόμϑιος, ἀπέπλάυσεν εἰς ΤΣ Αϑέιύαρ' ὅτως εἴρηκεν ἐλιφῥοχαδάυ, αἷξι 40. 
» μϑῳ Ὁ οὖν Κυϑήρφις ποξαγμάτων' Και μαχυς “λνονϑμης, ὀλλίον υϑὺ τίνα γρόγον ὑπέφηξς 

« ,ὔ .}}) Ἱ ᾿ γ᾿. ἸΘΌΑΝ. ͵ ΔΕ ΕΝ Ὁ ς ᾿ 
» οἱ Κυϑηρκοι" ἔπ άᾷζῳ, φωπονϑρυοι, κοι τεφυσον εἰς Τ' αγω "πολιν" χαὴ ὑφερον ξωυέξηξ ασξ9ς 

" Νικίαν τὸς ξιωυαῤχονᾷᾳς. Αϑέωναιοις ἔχεν α; πἶξὶ σφῶν αὐΐ, σλζὼ ϑαιγαπο αὐδὲ 

» 3. Αἰγινητῶν ἑλωώσεως τ ον Θυρέα" Ἔν τύτῳ σὴ οἱ Αϑίωα)οι καταορίϊες,ὶ γωρήσαδες 

» ἀὐθὺς πάσῃ τ φρατια «εὐ ρῶσι δ Θυρέαν. κὸ τίω πε πολιν καπεέκαυᾷ νὼ τὰ ἐνόντα ἐξεπῦρϑη- 

»» σαν πός πε Αἰγινήζαι,, ὅσοι μὴ οὐ χερσὶ διεφϑοίρυψ᾽ , ἀν»ήες,αφίχοντο εἰς Α(ϑζωύας. γε- 
, ΞΑῚ «δὲ λ ᾿ 3 Ἷ 5.,.Δ ᾽ 5 “, Ων ͵7 ͵ εἢ δὶ 

νουϑυων ἢ ζῷς πολᾷς αμφοϊερφις ἀύγυς ον Ὄρχη τῷ πολέμῳ μεγάλων συμῴῷορων, δὲ 
Γ ΩῚ 



ΠΈΡΙ ΓΘ ΟΥΚΥΑΣ ΔΊΩΝΑ ἘΝ 143 

αἱ ἐπεθύμησαν ἀμφότεραι Ὁ εἰράωης, «θὲ μϑὺ “Ὁ ἀσξοτέρας, ὅτε Αὐϑζυαῖοι, τευ υϑύης 
μϑὺ αὐθις ὁ χώραν, οἰκοφϑορηνθύης Ὁ 2 Ὁ πόλεως «“ πσὸ λϑιμϑ, πάσαν Ὡσπογνόντες (ογϑφαν 

ὀλλέωυ, ἀπεςῴλαν φρεσθείαν εἰς Σ΄ παρτίωυ,εἰρίευη τύχειν ἢ δεόμϑροι" ὅτε τὸς Ὀποσαλένζας 

αἰδρας εἴρηκεν, ἅτε τὸς βυλενα, ἐκᾷ λόγϑς αἰ σσ' ̓ αὐτὴμ,ὅτε πῶς ογαντιωλενζαι" ὑφ᾽ ὧν πῷφ- 

«ϑεντες Λακεδαιμόνιοι ας φζκλλαγας ἀπεψηφίσανζ: φαύλως δέππως κ βαϑύμῳς,ως πε- 

εἰ μικρῶν ἡ ὃ ἀδόξων πραγμάτων, ζαῦτα εἴρηχε" Μετὰϑ Τ δαί τέραν εἰσθολδὼ ̓  ΓΑΕ “ 

ποννησίων,οἱ Α ϑίευαγοι, ὡς ̓  τε γἢ "ἢ Ἢ ἐτέτμοο δ δυίπερον,ὶ ἡ ἡ νόσος ἐπέκει ἃ ἀῶ χαὶ ὁ « 

πόλεμος, ἠλλοίωντο ζ, γνώμας" ὦ τὸν Περικλέα οὐ οὐ αἰτία, εἶχον ὡς πείσαντα σῷας πολε-- “ 

μήν, δὲ ἐκέγον ταὶς συμφοραῖς πἰϑεπετηωχόπες" “σδος ὃ πῷς Λακεδοι μονίες ὡρμζυυῦ «- 

3 συϊγωρῷν. ὦ ωρέσξᾳς τίνοις πεμμα ες δος ἀὐθυς, ἀνα ακζοι ἐλύοντο. «ἰδὶ δὲ Ὁ ὕξερᾳς, - 

ὅτε Λακεδαιμόνιοι τὸς πὐθὶ Πύλον ἀλονζς τοιαχοσίος χομίσαα κ πσϑοϑευϑιοι, ρεσξείας 

ἀπέςφλαν εἰς ζᾷς Α ϑζιύας" χαὶ τὸς λόχϑὺς εἴρηχε τόσ πο τῷ Λαχεδοιμονίᾳ βϑενᾷς τότε, 

δὴ ζ αἰτίας αἰ αΐήλυϑε, δὲ αἷς σέκ ἐπεϊελέεϑησαν αἱ ἀσονδαι.εἰ υϑὺ δ ἡ ὄχι Ὁ Αὐϑάσα- 

ων τρεσζείας. τὰ χεφάλαια Ἢ γινουϑύων αἰξήληφῆα δηλωσιρ,ηρχει' λόγων δὲ τ ραχλύς- 

σεων, αἧς ἐχφσαντ οἱ πρέσθᾳς οὐ εδ4, μα τεττφοῦ Θέγχων μήτε δεζαχϑύων ζᾷς ἀασονδιας 

᾿Λακεδαι μονίων" τ δή ποτε « 1 αὐτίου “αδϑαήρεσιν ἐφύλαξε τ ἡ Ὀχτἕ ἐκ ὁ Σ παρτής ἀφι- 

χουϑύων εἰς ὰς Αϑίωύας; σὲ ὃ ἐκῴνοι φξμαραξάκδμοι Ὁ ΄ εἰρξαύζε ἀπῆλϑον.εἰ δὲ ἀκρι- 

᾿βῶςδᾷ Οὗτα εἰρηαχ, ἐζετί παρέλιπε ῥαρύμφε ἐκῴνα; ̓γὸ δὴ γὲ αἰϑενεία δεωυάμιεως ὧξ- 

εἰργεῦ αἴξια ἀμφοτέρων πὖς ογόγζᾳς ἀρᾷ τε ἢ ὁ ἐξαπεῖν λόρρις. εἰ ἢ δὴ Ἢ λογισμον τίνα, τοϑ΄ 

πίω ἐ ὁτέραιν τ τπ «ρεσζείαν φξεργοίσοιοζ, ον ἔχω συμβαλεῖν, κατ τί Ὁ Λακωνικξιὼ 

πρρέκρνε δ ̓ΑΠικῆς κκάλλον, ἰοὺ ὑςέφαν τοῖς “χρόνοις αὐτὶ “ ασοοτέροις, χαὶ πω ὥλλος- 

τείαν αντὴ τῆς ἰδίας, χα πίω, ἔτ᾽ ᾿ἐλαίησσι καλοῖς ϑμουϑδρευ, αν) τ ΣΤ Ὁ μείζοσι. “πύλεων 

5. ἀλωσᾷς χαὶ κατασκαφαξ, τ αἰδραιποδισμεὰ, κὶ χὺ ὀας τοιαύζς συμφορας πολλάχις 

ααΐκαι οϑεῖς 5 γφαφῳν,ποτὲ μϑυ ὦ ὅτως ὠμθινχσα ἡ δάνα,ὸ οἱ οἴκτων ἀξία φαϊνεοχ “ποιῇ τὰ παῖ, 

ὥςτε μηδὲ μίαν χἰ πββολξωὼ μήτε ἱσοοκογράφοις, μήτε ποιηταῖς καταλιπεῖν" ποτὲ ὃ ἅτω 
ταπειναὶ χ μίκρ αοῶφτε μηδ), εἰς αἰ ϑησιν ἡμδλμ τὶ πεσήν γνώρισμα ζοῖς ἀὐαγινωσχϑεσι τὸν α)- 

δα. λέγων πεὰ πόθὶ τῆς Πλαταιέων πόλεως εἴρηχε, χαὶ πόϑὶ τῆς Μιτυλζωυαίων, κὶ «δὲ 

“Δ Μηλίων, ον δέομαι Ως; λέξᾳ: ἐχείνας φέρῳ,οὺ αἰφεἰπὸ δ ἄχρας διωυάμεως ὀξείργα- 

φαι Ως συμφοραὶς αὐτῶν" ον αἷς σὲ “ὑπουεχ Ὁ μμικρῳ ὁ ποιή τὰ παι αὐτὴν, κτ τὶ πολλός 

τόπους δ ἱξορίας, τότων μψησϑήσο σ᾽ Περὰ5 ἢ τὸς αὐΐξυὶ γοόνες΄ τότοις ΤΥ. Ἄς 

ναῖοι οἰ πολιοῤκησαιϊεν, αἰ πτέκϊψναν πὸς ἡβώνζκ' παῖδας δῈ ἡ γευυαχᾳς ξιύδραποϑισαιν' καὶ χὴ τ 

Τ) Δ) Πλατω δῦσιν ἔδωχϑν γέμεα οὶ χὶ Αὐϑϑωαῖοι πάλιν ἐς Εὔξοιαν ὀζεθαντες, ΓΠεεικλεες 2 

φρατηγριεῦτος,καιτεφρέψαντο. πᾶσαν" Ὁ δα λυ ὀιδζω ὁμολογία. κατέφησαν" Ἑσχαιεῖς δ ἐξ ς 

οικισαγες, ἐὐοι Ὁ γάῶ ἔρον. “ὠέφησαν ἢ Αἰγυννᾷς ῷ ἀμτα) οόνῳ τύτῳ ἐξ Αἰγθης τὸν φ 

Ἰγοι, ἀΐεις τε, κὺ γωυαΐκας δ ὁπ δα Ἰχικαλέσαπε ἐχ ἡκιςα πὸ πολέμε σφίσιν. αἰπίεις αἴ 

ἐδ ὶ »ἡ Τ Αἴδιναν ἀσφαλέςερον᾽ αὖ ἐφαίνοντο, τῇ Πελοποννησίων Ὀλτκᾳ δόξω, αὐὴ' πέμ- ὦ 

ψαΐ!ες ἐποίκοις, ἔ χήν. πολλὰ καὶ ὃ ὀῆγα τίς αὐ γάδροι δὶ ὕλης δὲ ἱσορίας, ἢ δὰ. ακχρ ρος ὀϊεργασίας ἃ 

Ἰετυχυχϑτα, ὸ μήτε μαδόρϑεῦῃ ϑεγόμδρα; ἀγτ ὦ ἀφαιρεσινγ' ᾿ , βαϑύμιος Ἐχτεξοχασμιέναρὸ 

συ τίω το μμος τῆς δφότηζος ἐκέίνης, μάλιςα δὲ οὖ ταῖς δημηγϑοίς 

55 χα) ὋΨ τοῖς ΔΓ σλόχοισ, καὶ οὖν ταῖς ὀιλαὶς ῥντορείαις. ὧν πσφονοώμϑωος, ἔ ξοιχεν ἀτελῇ πίω" 

τορίαν εἰναι. ὡς χα 1 Κεατιταος, ὁ ὁ σετενακικείσας αὐτῶ, καὶ χ᾽ σοὶ τἰϑαλάφλοντα αἰ 

ἐστῳ σεουα γα γῶν, γέγραφεν" ὁ μόνον ταῖς κα ῴξεσιν αὐταῖς ἐμποδὼν γελυηοϑερ λέγων, 
δλλὰ χαὶ τοῖς ἀχούσσιν ὀχληεϑὶς ἢ). τϑτὸ γέ τοί στευέντα αὐτὸν, ἐν ποῖς τελάυταίοις τὴς 

ζόρίας φησὶ μηδεμίαν τάξαι ῥνντορείαν, πολλῶν μ»ϑὺ χτ' τίου ᾿Ιωνίαν γγνονδύων ». πολ 

ὦ σ᾽ οὖν ταῖς Αϑέεύαις,, ὅσα “ὰ λόγων αὶ δημηγϑειῶν ἐπηξαθθη εἰ γά τοὶ τὼ 

ὑτίωυ κὺ Ὑ ογ δυΐευ ΟΙΌλον αἰτιπειρεξεταίζοι τὶ τίς δλλήλαις δε αὑτῆς αἱ “σελαιρέσεως 

ἡ ἀμφοϊερας αἰτσαῤχάν,κτεν αὖ  δοιυαμεως.ἡ μϑὺ γὸ, ὀλίγα τράγμαϊα καὶ Ὁ μικρῷ 

ιοηγίι Η]αἰσαγπαῖϊοι ΤΟ πγ5 αἰτοῦ. τι 11) 
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«ὐξεέχουσαι," πλυϑὺυς ΥΥΜ' ῥντορφαν" ἡ ἡ δὲ, ΤΕΣ πολλαὶ ὁ μεγάλᾳς στευταρκλεῖσαι ράξέο, 

δημγϑει κῶν απανίζς λόγων. ἤδη δὲ ἔγωγε ἡ τ᾽ αὐταῖς ἔδοξα, ταὶς ῥητορείαις τῶτο συμ.-- 

ζε ἐδ κέναι τῳβαὐδρὶο Φ παλος, ὥστε αὐξι πίω αὐτίω «ὑτούλεσιν, ὃ -Ψ ῷ αὐτῶ καιρῷ τίλεναι 

κϑὺ,αξ σἕκ ἐδ, τἰραλιπῷ δὲ, αἱ ἐς λέγεοϑαι- οἷον Ἅι χαὶ. ὶ αἴ τῆς Μιπυλξωυαίων πό- 

λεως ον τῇ τοάτη ξίβλῳ πεποίηχε. Ὁ ΡΝ» τίω ὥλωσιν αὐτῆς, καὶ τίιὺ Ἷμ αἰχμαλώτων 

ἀφιξιν,ὅς οπέφφλεν ὁ φρατηγϑς Πώχνρ; διηαἷν ἐκκλησιαῖν γλυουδύων οὐ. ταῖς Αὐϑάεύαις, 

τάς δὺο Ο» τῇ ἡπσξ»τέξοι ῥηλοΐας “«ἰασο ὁ Τὴν δημαγωγῶν λθηϑὲς παρέλιπεν,οως Οέκ αὐαγ- 

χα! θσ᾽ ο» ἢ πῷς τε αἰχμαλώτοις στον τείναι ὁ ὁ δῆμος ἐν φίσαΐο, ἡ τὸς ὀηγϑς Μιτυλδοαος 

ἡθηδὸν, γειναῖκας ὃ ὃ ἡ πώϊδας αἰδραποδίσοι, τὰς δ᾽, ἐν πὴ ὑσεραήα, παλιν ίασο, μα, 

ῥυϑεν οο ἡ μιετθμοια ὡς ὑπ φσηλὴς τὸς ΤΣ τω αὐτοῦ σεευτα)ϑένζαις ὑτεσύ- 1 

ϑεσιν, παρέλαιδεν ὦ ὡς αὐαίκαιοις. ὁ δὲ δὴ πὶξ ξεβόητος Ἐχιτάφιος, ὃν οὖν τῇ 1 δαύτέρα Οἰζλῳ. 

διελήλυ)ε, τ τὶ τίνα δή ποτε Ἀογεσμον -Ψ σὕτῳ κεῖται τωΐπύπῳ μάλλον, ἤ᾽ οὔκ ο ὑτέρωεῖτε ἣν 

ΡΟ οὐ ταῖς μεγάλαις συμφοραῖς, τῆς πόλεως, οὐ εἷς ἈΠΟλ μων πολλοὶ Ἢ ἀγαλοὶ κιοιχό- ἰ 

αϑιοι διεφϑούρησαν, τὰς εἰωλόζαις ὀλοφυρμοῦς ἐπ αὖθις ε ἐγξζυ ἡ λέγεοϑαι" εἴτ᾽ ὄχι τάϊς με- Ἷ 

»αἴλαις ἀὐαξαλίαις, ξ ὦ ὧν δύζα, τις ἐχιφανὴς ἢ δυούα μις ἐγἥμετο τῇ πολέ, τικάοϑαι τοῖς ̓  

ἐχιταφίοις ἐπαγνοις τὸς ̓ ὐποδοινονία' ον ἡ " Θὐύλεται τις κάλλον δἰβλαρὶ ον ύτη,τ' Σ᾿ ἤχιτά- 

Φιον ἥρμιοῆεν εἰρη οὐ. ον ζαύτη κμϑὺ “δ, οἱ ἐκ Ὑ ὐσφτίω ἢ, Πελοποννησίων εἰνβολδὺ πεσῦήϊες Ν 
Αὐϑζυα)οι, κομιδῆ ἄνες ἦσαν ὀλίορι, ὅσ ἅτοι λαιμόν τι αγράξαντες ἔ ἐρρρν,ῶφ ς αὐτὸς δ᾽ 

Θυκχυδιδης γφάφῴ. πυξοφπὼνγὸ «ἰξὰ τῷ ᾧ ΠΙερικλιέοις, ὅτι Ὑ Ἔ πόλιν ἐφύλαοσε, χὰ δὶ ἰησυχίας 

ν μάλιςα ὅσον ἐδχωωτο, εἶ: εἶχεν" Ἵπατας »δύ τοι [ρας [ἐξέπεμπεν α «εἰν τῷ μὴ πε»δρόμες Ἐἰπὸ 

»Φ φρατίας ́ξχιπιαλονίας ἐς Ους ἀγροῖς ζοις εἰίες τῆς πόλεως, καχϑυργεῖν' χαὶ ὑπαημιαιχίαν 

» Φησὶ γγυέαϑαι βεαχεῖαν ο ω Φρυγίοις, Τ τε Αϑάυαίων πέλᾳ ἐνὶ ̓ δι ὑππίων χα! Θεοσεου- 

» λοῖσ μετ ᾿αὐτῶν, (σδὃς Όυς Βοιωτὰ ἡ ᾿ἱπατας' -Ψ ἡ ἡ ςέκ ἐλα-ῆον ἕξ. ἔφον οἱ ̓ Θεουκι οὶ καὶ Ὁ: Αν- 

»» γαΊοι, μέρας 5 Ὁ τσοοςβοηϑησαί ντων τοῖς Βοιωτοῖς τὴν ὁπλιτῶν, οπὴ ἐδυεῶ αὐτὸν" καὶ Ὄ ἀπέ- 

» γε τ Θεοσωλὼν ὦ Αϑάναίων 8 πολλοί αὐείλοντο δύ τοι αἰΐθες αὐγημερὸν ἀσσόνδ ες" 
»» ἡ οἱ ἱΠελοποινήσιοι Φόπαιον τῇ ὑφεραίᾳ ἔφησειν. οὐ 3 τῇ ἡ τέϊαρτν βίβλῳ οἱ ἑμῷ Δημοιϑε- 

νας, αἷδὰ Πύλον αἰγωνισοίδωοι ασϑῦς “Λακεδαιμονίων διιύαμμων καὶ κἡ Οὐκ, γῆς ἡ ον δυλαίῆηρ, 
χαὶ νικηῆσαες εἰν ᾿ἀμφυϊέραις ταῖς μϑίχαη5. δὶ ἧς ἡ πόλις αὐχήμαζος ἐπλυρώϑε, πολλῷ. 

πλείες τεῦ ὁ χρείποις ἢ ἤσαν ἐχείγων. ὦ. δὴ ποτε δξευ ὅπ μϑὺ τοῖς ὀλίγϑις ἱπεσεῦσι,ὃ σε μίαν 

οὔτε δόξαν οὐ οὔτε δχωύα μιν τῇ πολᾳκΊησοαι νϑύοις, ζᾷς τεταφας αλοίγή ζὰς δημοσίας ὁ ὁ συγίξα- 

φάς, ἢ τὸν Ὀλεφανέσατον Τ δημαγωγῶν, Περικλέα, τω ὑψηλξὼ ζαγωδιανε ἐχείγζωυ εἰν 

109 αν! Δα τιϑένϑυον' Ἐχὶ δὲ τοῖς πλείοσι χαὶ χρείηοσι, δὶ ὃς αὑπέπεσον Αϑάυαιοις οἱ τὸν 

πόλεμον ὀξενέϊχϑ ες Ἰατ ̓αὐτὶν, Ὀλετηδφοτέροις ὅσι ζαυτης τῆς τίμῆς το[χόῤᾳν, οὐ ἐ ἐπ, 

ποίησε τὸν Ἐλετάφιον; ἵγω δὲ πάσας ἀφώ ΩΣ ὀήγας μιϑι;γας ζαᾳ πε χτ γῶν, ὶ ὦ χῦ τ λαϊλαῆαι, ἰ 

οὖν αἷς΄πολλοιὶ διεφϑείρησαν, ὅς πολὺ δικαιότερον ζὼ Ὁ χοσλαφαϑαιι τοῖς τον ἐπαίνοις, ̓ ς 

Οις΄ πολλὸς τῆς Α΄Ἴικῆς, ἵσταεις δέκα," πεῆϊεχαίδεκας ὀγζαρ" οἱ ο» Σικελίᾳ μῷ Νικίᾳ σὴ 

υ. Δημοοϑεένες ἸΣποδαινόντες Αϑάσναιων Ὁ ἡ αν! συμμμαϊχων,ἔν τε ταὶς ναιυμμαιχίαιό, ἔν πε πῦρ, 

σὰ γἀῦ αὐγώσι, χαὶ Ὁ πελάυταῖον ς ον τῇ δυφάῳ Φυγΐ τεέβαικις μυξίων οὖν ἐλαίῆους ὁγ- 

τες, Χ4) ἐστὶ ταφῆς δοωυηδεντες τυχεῖν τῆς γομεέμιου, »πόσω μάλλον ἦσαν ΡΝ το | 

χϑύῳ οἱ οἴκτων τε χαὶ χόσχκων ὑλεταφίων;ὁ ὁ δ᾽ οὕτως ἡμέληχε τ ἢ αἰδραΐν, ὡξίεμεηδὲ σστο 

εἰστεῖν, ὅτι στέγος δημοσίαι σορϑύχετο ἡ πόλις, τὸς εἰωγοίας «ὐαγισμδς τοῖς ἔχι ξένης Σαο. 

σπιγόσιν, ἐπετέλεσε, χα τὸ τι ἐρφιεῦται ἐπ αὐζις ἀπέδειξεν, ὃς τὴν τὸ τότερητόρων λέγῳ ζω ἑκω- 

νωτατος. ΦΣΡ δὰ εἰκὸς ζω Αϑζεναι ες ὅχὶ αϑὺ Οἷς πεντεχαίδεκαι ἱπατεῦσι δημοσία πειδεῖν : 

Ὁ σ᾽ σα καταλόγου πλείᾳς φεφλαρένας ἡ Ἢ πεντοιχι οχελίσο μηδὲ μιαῖ Σ αἰξιῶσαι τιμῆφ." ᾽ γ᾽ 

ΔλᾺ ἔοικεν ὁ ὁ συγίφαιφαίς᾽ εἰρῆσι ΤῈ ὰ ̓ φρονοῦ ἃ ὁ Περικλέοις πσξησώπῳ βελθμῦρμος Ὅπο- ὴ 

χεσαοϑαιὶ χὺ τὸν ἔλιτάφιον ἔ ἐπταινον ὡς κ᾿ πο’ ἐχείνα βηϑῶτα στευϑεῖναι!" ἐπεὶ δ χτ πλῷ δυΐτε- ' 

οϑν ἔτος ἐτελδύτησεν αὐ αὐὴρ αῷδε τῷ πολέμϑ,ὴ οὐλμᾷ τ ζῦτα τς, τὴ ἢ πολᾷ, 
συμφορῶν ἱ 

εἶξε: 
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συμφορῶν παρελμεΐ, εἰς ἐκεῖνο Ὁ μειχρὸν, καὶ σἐκ αἴξιον απουδὴς ἔργον»τὸν ,σαῖρ αἰ αἴξιαν 

τὸ πράγματος ἔπαινον ἰπτοθεοϑεῳ. ἔτι δὲ καλου ἰδὸι ἐς αὐ Ὁ πἰξχ ὡς ἀλου τ τῷ 

συτίς Φοφιφέως αὐώμιαι λον ζππλογισεί δ ος, ὁπ! πολλὰ κὴ μεγοίλα Θεεγμαᾳ “οἰ δοιλιπῶν, Ἶ ἼΑν 

ασϑλοίμμον:  ἱξορί οίας μέρα πενταιχοσίων Οκ μηκιούς σίχων, τὰ τῦϑ9 πϑδε Ὑ πολέμδ τρᾳ μᾶσω. 

ἔξώτα τοῖς Ἕλλησι, μικρᾷ Οαλόνδρος ̓ὀἰποδεῖξαι,χαὶ οὐκ αξια τῶδὲ τ ϑαδάρεαϑαι. τε 

γὸ ταληϑες οὗ οὕτως εἴχεν,ως ἐκ, πολλωών Ἔς1 φἴϑαδεῖξαι “ραγμάτων ὅτε ὁ“ πε ΤΕΣ ὑπα-- 

γϑράυς λόχος, ὅτω μεϑοδά ᾳν ζκΣ αὐξυσάς. ἐ ἐγ εἰ εἴ τὶ ετλϑ μιχρων μεῖζον ς ὅς1, ἘΣ τῶτο 641» 

ἠδ μέγα" δὶ εἴτι τυ) μεγάλων χἰπορέχό. γέχϑνέτε αὐτῷ Ὁ ασοϑοίμεον τισοιύζᾳς εἰλής 

φὸς ἡὐποδιφκίιχας ἡ ἀπργθέσεως ὀξεργασίας,ἴφορια ζις εἰπῇ ἡ καθ᾽ αὐτίω.οἱ Ὁ Ὧᾷξ ῥ ῥνητοξιχας 

σοευταζαίκδυοι τέχνας, το δοιτίε ἐλλοίσι δ' εγμκατα Τί ν λόγωντὰ τὰ ἐ πσφϑοίμια ποιήν, αὐτοὶ τὰ τὰ κε-: 

φάλαια τὴν μίηδντων δηλοῦαϑο! πσοοςλαμβαλονζᾷς.ὃ δὴ χαὶ πεποίηκεν ὁ αὐδρ Ὧι τῷῖτε- 

᾿ Το τς “1 ἐἸβεχονεες γε ει δα γήσεθειοι ἐλαηοσιν ἢ πεντήχοντα ςίχοις. ὧςπε 

τὰ πολλὰ ὑ ἐκῴνα. χαὶ κατα λητικαὰ " ὅ μεγέθους ἡ Ἕλλαδος,ίκ αναίχαίως αὐτο παρέλχε- 

οϑαη᾿ ὅτι χτὶ τὸν Τρωϊχϑν πόλεμον ὃ ἄπω σύμιπασει ἐκα λέτο ἐνὶ ὀγόμκαιη Ἑλλαξ᾽ χαὶ ὅτι πε- 

ραιϑεϑαι ναυσὶν ἐπ᾿ δυλήλοις,οἱ οφῆς ἰπορούνδιοι ἡρξαντο" χαὶ “αξ»-πιπήοίϊες πόλεσιν ἱ 

ἀτειχίςοις, καὶ χα 'κώμας οἰκου οδύαις ἥρπαζον, ὼ Ὁ πλέον πᾷ βίᾳ οὐ] άζϑεν ἐποιοιωῶτο, Ὧι 

σὴ ἀιὦ αϑαίκοῦοι θὰ Ὁ Αὐϑάωυαίων ζυφῆς,ἡ ἢ Ὁ παλαιὸν ἐχρῶντο, λέγηννοτι χρωθύλϑες τε αἱ ω- 

νεπλέχοντο,χαι γουσῶ: τεῆιγας εἶχον Ἐχὶ ταῖς κεφαλαῖς" χαὶ στί Λακεδου μόνιοι ἐγυμνώνη- 

σαν τε φεῦτοι, καὶ εἰς Ὁ φανερϑν Σστοδγεύτες,λίπα μ᾽ το γυμναζεαχ ἡλείψαντο; ὁ ο δ δὴ 

γαστοηχϑο Ο Κυρίνιος Αμνοκλ ῆς, ὁ κατασκόι αἰσοις Σαμίοις φοδφτος τεέήαφας τερρφς' ἡ ̓ 

ὁ Σ αμα τύραννος [Πολυκρατης ὁ “Ραύφανὲ ὑλῶν, καὴ αἰαϑεὶς τω ̓Απόλλωμ τῶ Δηλίῳ" χαὶ 

οἱ Φωκαής οἱ Μαωυωλίαν΄ οἰκίσαι! ἐς, τί γαρμουχίαι ̓ Καρχηδονίας οὐίκων᾽ τ τὰ ἀζα ὅσοι 

τότοις ὅοὴνο, ὁμιοιαι τίνα, χα θοὸν εἶχε τσϑ9 τῆς διηγήσεως λέγεοϑαι εἰ σ᾽ ἔφην ὅσιοι μοι χαὶ δεμμετ- 

τὸν εἰπεῖν ἃ " φροναί, δοκῇ μοι κράτίσον αὐ γυέοϑαι κγεϑοίμκιον,εἰ ζω πελά, ταῖον αὐτο μέρος 

τῇ ἡ πσδοϑεσά “αξλοήρμμοσε, πόρτα τὰ ἐν μέσω “οὐ δαλιπων' χαὶ πῶτον τὸν ὅόπον αὐ κα- 

πιο  αδεὶ Θεκυδίδυς Αϑέωυα)ος ξιωέγραψε τὸν πόλεμιον Τὴν Πελοποννησίων χαὶ Α- « 

“ϑζευαιων, ὡς ἐπολέμησαν ασϑὃς δλληήλοις' εὐρξανϑιος ἀὐὺς καϑιςα, εϑυκ,ρὺ ἐλπίσας μέ: “ : 

γὴν τε ἔσεοϑει, καὶ τε ξιολογώτατον ὃ κὐξογελμηνδύων τεκ μαιοϑινος ὃ ὅτί ἀκρίζονπές τε“ 

ον ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι ες τῇ πάσῃ, χαὶ 2 διδο Ἑλλξωυιχὸν ὁραῖν “μυισακδμον “ 

τεὸς ἑκατέροις, Ὁ κδὺ ἀὐθὺς, Ὁ καὶ Ὡξ αυνοούμϑρον. κίνησις γα αὕτη μεγίςη δὴ τοῖς “ 

Ἕλλησιν ἔυετο, ταὸ μέρ δι ει εημονν ως δὶ εἰπῴν, χφ ἡ ἔχιπλέξον αν, ϑρφπων. τὰ « 

γὺ πε εὐτῆν, ταὶ τὰ ἔτ! παλαιότεροι, σοιφῶς μϑὺ ἀρ Ὡ[α χεόινο σλῆθος ἀδειύατον “ 

ζῶ: ἐκ δὲ Ἔα μος ἘλῚ μακρότατον σχοπτοιοῦτί μοι πισ'ἀῦσαι ξυμξαινέ, ἐ Ξ μεγάλα “ 
γομίζω “λυέοϑαι, ὅ ὅτε κι τὶ τὸς πολέμϑς, ὅτε ἐς τὰ ὀνλα" ὅτε, ὡς ποιητοῦ ὑρψύκασι πξι « 

αὐτῶν, ἔχὶ ὃ μεῖζον χοσχκοιοῦπες, μάλλον πιφάύων ὅ ἅτενως λοχογφάφοι ξωυέλεσαν ὄχι“ 

ὃ πσξϑςαγωχϑτερον τῇ ἡ ἀχροασᾳ ἢ Ἢ ̓ ἀληλέφερον, ὁ ὄντα ανεξέλείκται, αὶ χ) τὰ πολλὰ λἐ παὺ γεόνε ῳ 

αὐτὴν ὠπίτως ὄχι Ὁ μυθῶδες εἰκνενικηχότα. ἀύρδοϑαι, ἢ ᾿ ἡγησαίεδυος ον {1 ὄπι “ 

Φανεςάτων σημείων : ὡς παλαιὰ Κη ̓ Ῥσπογεωντως" χαὶ ὁ πόλεμος οὗτος Ξ χα! πῶ» τἂν 

αὐ ϑοφπτν, οὐ ᾧ μϑὺ αὐ πολεμῶσι, τὸν παρόντα ἀεὶ μέγιςογ΄ χρινόγττων » παυσαιμῦρων “ 

) δὲ, ταργογα, μάλλον λυ μαζωτων, ἀπ’ ᾿ αὐτο ΤΙ ἔργων σχοπῶσι" δηλωσᾷ ὃ ὄμϑς 

μείζων γελυνιδμος αὐτῦμ.. χαὶ ὅσα »δὺ λόγω εἶπον ἕχα οι," μέλλονες πολεμήσάν, ἢ « 

ῳ αὐτα ἤδη ὁ ὀντες, χαλεπὸν τίου [ἀκρίς ων] αὐτίω Τὴν λῴϑεντων [Ὡξ αι μνημονάσόοι] “ 

ζῶ, ἐμοί πε ὧν αὐτὸς ἤχϑυσοι,, χαὶ τοῖς ἀλλο “ποῦεν ἐμοὶ ᾿ ἀπατίέλλοισιν. ὡς “7, αὐ « 

ἐδύχϑει μοι ἕχαςοι σόξὶ τ ἀὰ παρόντων τὰ δέοντα μϑλικα εἰπεῖν " ἐχρέθκῳ ὁ ὅτι “ 

; ἐπύταΐζα, τὴ τῆς ξυμπασης γγωμῆς ᾧ ἀληθῶς λεβϑεντων , οὕτως εἴρνται" τὰ δὶ ἔργα ἴθ πιὸ 

πο αοϑεέντων ον» τῳ πολέμῳ, οἕκ οκ τῷ αἰ ϑα τυχόντος: που ϑοιγόμδωος ΩΣ γράφῴν, - 

τσὶ ὡς ἐμοὶ ἐδυκφ᾽ δὰ οἷς τε αὐτὸς παρζωυ ρα τα ὀηνων, ὅσον δχουατὸν,ἀκριβεία αὗξε « 

"- 

- 



ἐν ΑΙ ΟΝ ΣΟΥ ἈΥΚΤΑΕΙΝ ΑἿΞΈΤΟΣΣ 

. ἑκαάςου ΄ἐπεξίθων. Ἐχιπονως: ὃ  ἀλείσκετο, ὅτι οἱ παρόντες τοῖς ἔργϑις ἑκοίοις, ὁ τὰ ; 

» τὐδὰ πο ἘΣ τ Σ ὡς ἑκατέρων τίς ἀὐνοίαρ ἢ ἡ μνήμης ἐχοιυἡ ες »ϑν ἀ ἀκρόασιν ἴσως 

» Ὁ μὴ μυθῶδες αὐτὴ! ἀτερπέςερον φανεῖται. ὅσοι δὲ βελήσονται τὰν πε, γἡνορδύων Ὁ σαφὲς 

᾿ σχϑτταν,ὃ τ μή όντων ποτε Ῥαὐὰς Ω αὐιϑεῦπινον, ποιποων Ὁ ὠϑαπλ γσίων ἔσεοϑαι ω- 

» φέλιμα κρίνᾳν αὐτοὶ, προχοεύτως ἐξφ' υτῆμαα ἐς ἐς αγεὶ μιθιδο; ἢ αὐγώνισμα. ἐς ὦ ̓Ὡἴκης ἣ- 

»μαὰ ἀχουάν ξυϊκειται. ϑυ δὲ κσϑϑτερον ἔργων μέγιφον ἐααϑη, Ὁ Μηδικϑγ" χαὶ τῶτο ὅαθςς 

» ὌΠ πεζυμαχίαινζοιχεῖαν χρίσιν ἔσε' πότου δὲ τῷ πολέμια μῆχος τεμεέ- ἱ 

πράξη, πα ϑήμαιτοί τε ξεουζευε θη "λυέοϑαι οὐγαὐτῳ τῇ. Ελλάδῖ, οἷα οὐχ ἕτεξαι οΨ ἰσῳ 

υπό. ὄτεγὸ πύλάς τοσα δὲ ληθ σαὶ ἤρημφιϑησαν, α! ἥ αἰ πσῦ βαρβάρων, αἱ δῇ, αἰ πσὸ 

»» σφώ, αὐτὴ αὐτιπολεμοιεύτων" εἰσι ὃ αἱ κ) οἰκιηπορα μετέβαλον ἁλισχουϑυαι" ὅτε φυγαὶ 

᾿ τοστιδὲ αὐ ϑεύπτν, χαὴ Φόνος, ὁ μϑρ κατ᾽ αὐτὸν [τ] πόλεμον, ὁ δὲ ΟΥΟΣ Φ σασιαζῷν. τα πεῖς 

» ασϑϑτερον ἀκοὴ ἢ αδὸ λερόρδυα, ἔργ δὲ απανιώτερον βεβξαμέμδυα, οὐκ α ἀπιςαὶ καστέφη,. 

"» σάσμιωνν τε πέρι οἱ Ἐχὴ πλεῖςον ἀκα μέρος γῆς ὁ ἰχυφότεξοι οἱ αἰὐζὶ ε ἐπέθων, ἡλίᾳ πε ὥΑῚ ̓ 

᾿ λεία αἱ πυκγόπεραι τϑὰ᾽ (ς ἐκ πὸ τρὶν γρόνα μνημογέομδύας ζεωυέξησαν. αὑχμοί 

τ 113 ἔς] παρ οἷα μεγοΐλοι, χαὶ ἀπ ̓ αὐτλμὰ λιμοὶ, ὁ" οὐχ ἥχιφα, βλαψασα, κα γ) μέρος τ φϑεί- Υ 

»» Θφεσσι,γ , λοιμώδης γὸ Ὑει ζὗτα γὸ πθύτα κζ' πῷϑὲ πὸ πολέμει ἅμα ́ξιμωεπεϑεΐο. ἥρξαντο 

,. δὲ αὐτῷ Α ϑζευαῖοι χαὶ ἡ Πελοποννήσιοι, λύσαϊϊες ς πϑιαχογπὅτεις ἀσονδιαξ ἡ αὐδξις ἐπδιώον-. 

» ΤΑ Ὁ Εὐβοίας ὥλωσιν. δ75τι 5 ἔλυσαν, ς αἰτίας ̓πρρέγφαψα τέῦτον, χὰ Ως ϑζαφοραὶς 

ὃ τὸ μὴ τίνας  ζυτῆσος των ἐἷξ ὅτου ζοσῶτος πόλομος τοῖς Ελλησι απέφη. τὰ μϑὺ δὴ πξὰ 

ζ πραγματίκὸν μέρος δμδρτήματά τε χα]  καζορθώμαζα τ ᾧὶ συυίξαφέως, ζῦτα ὅ:1. 2 

ὁ λεκπικὸς τὰ δὲ «ἴδ Ὁ λενῖυρν, οὐ ᾧ μάλιςα ὁ γαφακτὴρ αὐτῶ αἴδηλος ὅξ1, μέλλω μουὶ λέγήν. 

πρκῆν αὐάώγκη Ὁ) ἴσως χαὶ πἷδὶ ζαύτης τῆς ἰδέας πσοοψπάν,εἰς πόσα ε μεέρη διαιρείοϑαι πέφυκεν ἡ 
λέξις, χοαὴ Ἄνας «ὐξεείληφεν τρεζῷε' ἔπφζο. δηλῶσοι, πῶς ἔχουσαν αὐτί, ο ὁ Θεκυδίδης, 

᾿ φὐδὰ τυ ἀρὸ αὐτε' γγνορδύων συγίοχφέων παρέλαβε" χαὴ τίνα. μέρη ποοῶτος ἀπὸμ- ' 

τῶν ἐχαίνωσεν, εἴτ᾽ ἔχ Ὁ χρεϊῆῆον » εἶτ χὶ ὃ  χεῖρρν,» μηδὲν ̓Ξιποχρυψαίεϑυος. ὅτι. 
ϑὺ δξυ ἃ ἀπαᾶσοι λέξις εἰς δύο μέρη διαιρεῖται τὰ χρῶτα, εἰς τε πίω ἐκ λογά Τὔμονο- ! 

τρίτων, ὑφ᾽ ὧν δηλοῦται τὰ ραγμαΐ  χαὶ εἰς τἰω σεεύλεσιν Τὴν ἐλαῆόνων τε "ὦ ἐΞΗ 

ζόνων μοδίων' χαὶ ὁτί πότων αὖδις ἑ ἑκάτερον, εἰς ἕτεξα μόρα, διαιρεῖται" ἡ »ϑὺ ἐκλογὴ 

ΤῊ ςοιχφωδῶν μοείων, ὁ ὀγομκατικῶν λέγω τὴ ῥηκκουτίκιῶν χαὶ στευ δεϊμεῶν, εἴς τε τίω κυφίαν 

φεαίσιν, ὸ εἰς τ ᾿ϑοπικδύ ἡ ἡ δὲ σεούϑασις εἰς τε τὰ χομιμαΐα,, αὶ τὰ κῶλα, ὸ ἜΣ αὐξεοδοιρ' ̓  

αἱ ὁτ! τϑζοις αἰ αμμφόιέρρις συμβέβηκε, λέγω ὡ ζϊ: πεώπλοῖς ἀτόμοις ὀγομκαισί, Καὶ τοῖς σὰ, 

᾿ “ὅτων σεευλεΐοις, τὰ ὁ καιλούμδμα ηκοιζαυ κα ὁ7Ι τ καλου ρδύων Ξε τΉμαὶ ,ϑικκίσὶν ὡ- 

γαίκαγαιρχσὴ ο οὖ ἅπασιν ὀφείλουσι παρεινάι τοῖς λδορις" αἱ Ἃ Ὀχήλατοι χαὶ στὴν ὑφιςῶσιν αἱ 

πορῴταιτῦτε πίω ΤῚΣ λαμίβανεσινεἴρηται πολλοῖ σ᾽ “ἀτότερον. ὡε)ε ςϑὲν δφ αὶ ̓ 

αὐτὴν ἐμὲ γευϊ λέγφν' οὐδ Ζ ὠνϑεωρηκότων τε χαὺ «πραγμάτων τότων ἢ π᾿ ἐκαφη 

᾿ Σ πολλῶν ὄντων" κϑγὸ ὖζῳ ὁ ἀχριβεράτης τέ ΒΈΠμ εἰ, ἐϊεργασίας. τίσι δὲ αἰνῇ! ἐχοῖ- ' 

σαντο πόώτες οἱ τσὸ9 ̓ Θυκυδίϑου “Ἰνόνϑροι συγίφοιφάς,ὺ τί πίνων ὁχὶ μμιχρόνδγψαντο, ἐξ αἱ Ἷ 

χῆς αὐαλα(ξὡν ὡς τῇ ὑπ χόμην κεφαλαιωδῶς διέξφμι. ἀχριίβέφερον γδϑ στῶ γνώσεται 

τίς τὸν [δον τῷ αὐδρὸς χαφακτῆφα. οἱ μϑὺ δξίωυ Ξβρχαῖοι πλρυ, καὶ ἀπ ̓ αὐτῦμ᾽ μόνον Ὁ 

νωσκόνϑωοι ΤὴῊΜ ονοιάτων, ποίαν τε λέξιν ἐπετηδοῦσαν, οὐκ ἕῷ συμβαλεῖν, πότερα 4 

Ἢ λιπίω, χαὶ ἀχϑσμητον, χαὶ μηδὲν ἔχουσαι κὐξ κῆον, ὅλ, αὑτὰ τὰ χρίσιμα χα Υ αὐαϊκαγα" 

ἢ πίω πομιπικδιο καὶ ᾿ αἰξιωματικζωὺ, χαὶ εἰκαζαᾳσκάυον, σ᾽ τὸς Ἐχιϑέτοις φρορφληφῦαν : 

Ἰόσμοις. οὔτε Ὗ» ὯΔ σώζονται Τὴν πλήριων αἱ αἱ γραφαὶ μέ τὴν καθ καὶ ἡμαξς γφόνων" 

οὐθ᾽ αἱ , 19 ασωζθαδυαι, αὐ θὰ πάσιν ὡς ἐχείνων ὅσοι ΤΆ Γαδ ν,πις- φύονται" οὖ αἰς εἰσὶν ἡ 

τε Καδμε τὸ Ὁ Μιλησίε,ὶ, Ἀδας αἰκ τῷ ̓Ρφρικοννησίει, χα δ ἰβαπλυσίων πϑτοις. οἱ 5 

αγὸ τ Ἢ ΠΕελοποννησιακξ γλρόκϑυοι πολέμϑ,δ μέξοι  Θεχυδιίδὸυ παρεέκτείναγίες ἡ ἡλιχίαδν 

ὁμοίας ἔρον ἁπόρΐες ὡς Ὀχὶ Ὁ πολὺ “αὐδϑαιρέσᾳς" οἱ ἵπετίω Ιαδα, Ὡροελουϑροι ὀζελεκτον, 
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τίω΄ τε τοῖς τότε χρόνοις κσίλισα αὐϑοῦσειν., χαὶ οἱ ἱ πίὺ Ξορχαήαν Ατῆϊδαι. μικραῖς τίνας 

ἔχουσαιν Ἅ[αφορας δὰ πίω 1ῳδα.. πόρτες ΣΡ οὗτοι, καϑοί οἷν ἔφζω, αἰϑὶ πίω κυρίαν 

λέξων μάλλον ἐασούδοισαιν,ἢ «ὐξὶ τίω Φοπικέ" ζιτίω δὲ ὡς κὸν ἡδύσμα παρελαίμίαν- 

νον. σετεύϑεσιν πε ὀνομεαΐττων ὁμιοίαιν ἅπϑωτες ἐπετήδου σαν, τίω ἀφελῆ χαὶ αὐεπιτηδυζ τον" καὶ χἡ 

οὐσὶ οὐ τα αρηατίζῃν Ως λέξας ( νούσφς ὀξέβησαν ἐχὶ πολὺ τῆς τεποιμι μένης χαὶ χϑι- 

γῆς τὴ σοουηϑους ὦ ἁπασι Ὡ θυλύκτν. ὡς μδὸ δὲ δξζυ αὐαΐκα!ας Ξρεζῳ ̓  ἴλεῖις αὐτὴν πϑύτων - 
ἐχφ᾽ καὶ ὼ γϑ καθαρὰ, σαφὴς, χαὶ στε πομός ὅεΊν »Ἐποχρώντως σωζεσαι τὸν ἰδον ὁ ἐκαίφης 

Ὡἰφλέκζυ λαθακτῆφα. ᾷς σὶ ὕδελετοις, ἐξ ὦ ὧν μαίλιςτι 3. ϑἴδηλος ἡ ἡ τῷ βήτορος γί- 

νέται δουύα μι οὔτε ἃ ὡπασας, οὔτε εἰς ἀκρον᾿ ἡκούσας, ΣΝ ὀλίγας χαὶ ὄχι βεαχύ' ὕψος 

λέγω, καὶ ̓καλλιῤῥημοσεεύξω, χαὶ σεμψολογίαν, χὴ μμεγαιλοτερέπεφαν. σατο δὴ πόνον, σὲ 

βαΐφ99» σε οὲ παῦος, διεγείροντα τὸν γοιωῦ" συν ζω ἐῤῥωμϑύον χαὶ οὐαγώνιον πνδῦμα, ὀξτιι 

ὧν ἡ καλου μδύν Ἅκνέπα δεινότης, πλὼ ἑνὸς Ἡροδότου. οὗτος ὃ ̓ χτὶ τίω ὀχλογάο “αἂῦ 

ὀνομάτων, χαὶ χτὶ πἰωὼ σεεύϑεσιν, αὶ χτὶ αἰ αν ορημαϊισμοδν “ποικιλίαν, μακρῳ δὴ τίνι 

τὸς ὀιδοις αἰ ωρεβώλετο : ἊΜ ἡ παρεσκάγασε τῇ τ ποιήσά πἰὼ πεζν φρασιν ὁ- 

μοίαν “λυέεϑαι, πφροις τε, καὶ γαρίτων, χαὶ τὴς εἰς ἄκρον ἡχούσης ἡδογῆς ἕ' ἐνέκαν Ξρεζας : 

πε ὧς μεγίξας κι, λαμασφοταζας ἔξω τι τι ογαγωνίων συϑὲν ῳ ζύταις εὐέλιπεν" εἰς 

πεσίκ 4) πεφυκῶς αὐϑὸς εὐᾷς, εἴτε ΚΤ λογισμὸν ὅρα ἑ ἐχρισίως λὐυβιδὼν, ὦ ως οὐχ, 

Ξῤμοῆεσῶν ἡ ἑσορίαις. σὐσὲ Ὁ δημηγϑεζαις πολλαῖς ὁ αἰὴρ, οὐδ Ἔ χέχρης 

τα λόγθις, οὐσὶ, οὐ τῶ παθωνῴν, χαὶ διφνοποιᾷν τὰ πξάγματα, ἰὼ θηκῶὸ τϑτῳ 

δὲ δὴ τοῦ αὐδρὶ Θεκωυδίδης Ἐχιβαλὼν, καὶ ζοις ὀνλοις,ὧν. πσεύτεξον ἀλουν στεσι- ᾿ 

δὼν αϑ ἕκαςος αὐτὴν ἐ ἔχεν τρεᾷς, ἰγο ὠμα λαξοκτῆφξοε, καὶ παρεωραρϑύον ὦ απασι, 

οϑῷτος εἰς τω ἱςοσικζωὼ πραγματείαν ἐασούδαισεν ἀγαγεῖν᾽ ὄχι νϑρ τὴς οκ,λογῆς 
Τ᾽ ὀνομάτων τὼ “οπικζωὼ, γλωΠηκκατικζωυ, χαὶ ἀπηρχαιωϑμέωυ, χαὶ ξέγζω λέξιν 

᾿ααδϑελόμϑμος αὐτὶ τὴς χϑινῆς χαὶ στευήϑους τοῖς κατ᾽ αὐτὸν αν,ϑοφποις᾿ ὅχὶ δὲ τῆς σεουδέ- 

σεως τὰ ἐλαΠόγων χαὶ ἡ ὧν μήζόνων μορίων, πίω αὐἰξιωμαιτραζὼ, χα αὐφηξοὶν νὴ 

ςθαρᾷν, καὶ (ξεβηκίαν, χαὶ ταὶ δαχειύεσαι ταὶς τὴν γραμμάτων ωὐτιτυπίαις ζὰς ἀκϑαξ, 

αὐτὶ τῆς λιγυρφις, χαὶ μιϑυλθυκς » χα) Ὶ σεῤυεξεσμιένης,χοὴ μηδὲν ἐχούσης αὐτίτυπον' ἐχὲ 

δὲ δῦ ατγματισμοὖν, οὖν οἷς οἷς μάλιςα ἐβεληη διενέϊχᾳι τὴν ασο9 τῷ, πλείφυ εἰρέν- 
εἴκαιμϑωος «πουδέω. διετέλεσε γέτοι. τὸν διαθαχαιφοσοιετῆ γούνον τὸ πολέμου, Ξἰσο τῆς 

) Ξρχῆς ἕως τῆς πελάυτης, Ως ὀκτῶ βίβλοις, αἱ α μόνας κατέλιπεν, φρίφων αὐω ᾿ καώ- 

χω, χαὶ καθ᾽ ἕν ἕκαςον ΤῊ τῆς Φορίσεως μορίων ῥιναν κι τράων' χα τοτὲ μϑὸ λόγον 
ἐξ ὀγόμκοιζος ποιών, τοτὲ σ᾽ εἰς ὅγομμαι σεονάγων τὸν Ὕογον' χαὶ νιοῦ μϑὺ Ὁ ῥὶ οὐ ὦ τὸν ᾿ 

᾿ “ὀγομιαισικαῖς ὀχ φέρων,αῦλις δὲ τόνομιαι βῆμα, ποιαὶν,ἡ αὐ γέ Ούτων αἰαφρέφων Ὁ Θ:χεύ- 

σῴΐνα 2 μιϑὺ ὀγομιαιφίχὸν τασοϑφη)ϑθαχϑ “Ἄύητω, Ὁ δὲ ἀσξλφη)ϑθαχϑν ὀγομμαιοϊκῶς λέγη)" Ὲ Ὁ 

τὰ μδὺ παϑητικο ῥήμαΐζο, δραφήεια, τὰ δὲ δραφήξια,παϑητίκο" “πληθιωτικῶν πε τνὲ ενκῶν 

ἥ φναλλείήων Ως Φύσῳ, ἡ ̓αγτικαυτηγϑραν τα ὀιλή λων" διλυκα τε Ξέρσενιχοίφ» χαὶ 

Ξρσενικοὶ διλυχοῖς, α χ᾽ οὐδέτερα Οὐύτων τισὶ σεῤνα ων, ἐξ ὦ ὧν ἡ χ Φύσιν ἀχολουϑῖα, 

πλανάταρ, Ως δὲ ὀγομιαιτικῶν Α μεΐρχικῶν πῆωσῴς ποτὲ οὐδ “τος Ὁ σημϑενόμδωον εἰπὸ δ Ψ 

σημϑήνοντος Ὀἰποςρέφων, ποτὲ δὲ πσρὺς Ὡ σημφίνον εἰσο δ σημφηνομδύτ: οὐ δὲ τοῖς σζεωδὲτι-- 

Ὁ χοὶς χαὶ τοῖς αεϑλετικοῖς μοριοις,ὶ ἔτι κάλλον τ τοῖς Δα ϑεοῦσι Φ ὀνομάτων δεωά-- 

ο μές, πτοιητῷ ὅ ζόπον οὐεξοισιαιζων. πλεῖςα σ᾽ αὖ τις ἀδοοι παρ αὐτῷ χημαΐζῳ, πσξησώπων 

τε Σποχροφαῖς, καὶ ᾿χξόνων οὐγόνγανγοΐ!ς,"ὃ ποπιικῶν σημφωσεων Δ ϑυφοραῖς ἐξηρλαίοδία 

Τὴ σευήθων, ἡ σολϑικισμαῖν λαμθαϑογτα φαυτασιας' ὁπόσοι, πε γίγνξ) “π-ραγμαΐζᾳ, αὐτὶ 

σωμιοίτων," ̓σωμαΐζᾳ, αὐτὶ “ορχγματων' ὼ ἐφ᾽ ὧν οὐθυμιημοίτων αἱ μεταξὸ παρεμηηώσᾳν 

ἢ “πολλαὶ γεόμϑδιαι γα πολλδ Ἐ ἀκολεϑίαν κομίζονται, τὰ πε σχθλιά, χαὶ πολύπδλοκᾳ, αἱ 

| δερεζέλικτοι, ὃ τὰ τὰ δια τὰ συγ[ενὴ πϑτοις. ἀὕροι δὲ αὐ τίς ὅκ ὀλίγα ἡ Του χαξικῶν “ 

᾿ χείνδνα, παρ αὐτῷ ζὰςπαρισωσάς λέγω, ἢ παιρϑνομιαισίας, ὼ αὐτίϑεσᾳς" εἶν αἷς ἐσιλιεόγασε 
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Γοργίας ὃ Λεοντῖνος, χαὶ οἱ αἰϑι Πῶλον κὺ Λικύμψιον,ὼ “πολλοὶ ὀήνοι ταί χκατ' αὐτὸν ἀκικα- 

σαύτων. ἐκδηλόζοτα ἢ το κ᾿ ̓χαρακτικωταΐζᾳ ὅ:1, τὸ πε πέρααζ δὶ ἐλαχίσων ὀγοικοί- 

των πλέτα σημ(αι γάν ποραγματαρὸ πολλὰ στευ τιθέναι γοήμκαιζο. εἰς ἕν»»ὦ ἔτι κσϑ9ςδεχόμε- 

γόγ τί τὸν ἀκροα πίω ἀκ ῴσεοϑοιι, κουτουλιπταν" ὑφ᾽ ὧν ἀσαφὲς τ Φ (ρφχύ. ἵγα, δὲ σεευε- 

λὼν εἴπω, τεῆα ρα μδυ δεν ὥς» ὀργόμα τῆς Θουκυδίδου λέξεως: Ὁ ποιητίχον δ" ὁ- 

γοιιφίτων͵, Ὁ πολυφδὲς  οη μάτων  Θ Φαχὺ τῆς αϑμονίας "8 ταχος Τὴν «ημά- 

των. χοωώμαΐζᾳ δὲ αὐτῆς, τὸ πε φρυφνὸν, χαὶ ὦ πυκνὸν, χαὶ Ὁ πικρὸν, χοὺ Ὁ αὐφηφϑν, 

χαὶ Ὁ ἐμᾷε,ϑες, χαὶ Φ διῴνον, ὦ Θ φοζέρϑν" 2 πϑρωτα ὃ ῦζῳ ὃ παιϑητικόν. τοιξ - 

τος υδὺ δὴ τίς ὅτν ὁ Θεκυδίδης χτὶ τὸν Ὁ λέξεως γα φοικτῆδφι,ῷ, δὶ τὸς ὀλλξίς διζεύείκεν. 

ὅτὸν δὼ δΐζυ ἢ πε “αδϑαιρέσις αἰστυχαὶ ἡὶ δεωύα μις σζενεκδρα μ᾽, τέλᾷα, τ κατορθωκαΐᾳ Ὶς 

χαὶ δαιμόνια" ὅτὰμ δὲ ἵλείπη Ὁ Δ διενάμεως, Ὁ “ρα μείνανῶς μέρα πότων πὸ τόνου ὦ 

ΟΥ̓ ζω τάχος ὃ ἀπατ{ελίας, ἀσοιφής τεὴ λέξις τ ὗ καὶ ϑηνας τίνας δχιφέρ4 κῆρας οὐκ δ 

Ὡρεπς. Φ » οὐ ᾧ δεῖ" ὥὅπῳ τὰ ξένα χαὶ πεποιηνδύα λέγεοϑαι,καὶ μέ τ ρι πόσῳ πσϑοῦ- ᾿ 

οῦγταν πεπαῶοϑαι,κα λα κ α)αΐκαα, ϑεωρήμαζο, οὐ πᾶσιν ογτα ἴοις ἔρορις, Ὁ “ἰὰ πασης τῆς 

ἱξοσίας φυλαῆ4. παδοάρηνϑμων 5, σὕτων κεφαλαιωδῶς, χὶ (ις Ξἰποδείξᾷς αὐτῶν ὥρᾳ 

Φέπεοϑαι" “ποιήσομαι δὲ ἐ χωρὶς αἰ χὺρ ἑκαφης ἰδέας τὸν λό, πσοτάήων αὑταῖς Ἔ Θα- 

κυδιίδῳ λέξιν, λλὰ κτ' «αἴξεοχας τίνας χαὶ τόπους, μέρη λαμίξαγων “ὃ πε διηγήσεως ἡ ἢ: βυ- ἐν 

ρφαἑν,ὺ τἰρατιϑεὶς ζῖς τε γμματικϑῖς χαὴ τοῖς λεκίυχοῖς κατορθώμασιν ἢ αἱ μζοτήμασι 

ὧς αἡτίας, δὶ ας ζιαῦτα 6:1: δεηθείς σῳ παλινρὸ χη ὀήλων φιλολθγῶν, αν εἰὐγτευξουϑύων τῇ ; 

γραφῇ, Ὁ (εληκκα μὲ  πσοϑεσεως, ὃς “αδϑήρη δ» σχοτν, δι ̓χαφοικτῆρος 651 δήλωσις, 2ι 

ὥπϑυτα πὐξεφληφῆα τὰ συμίβεξηχϑτα αὐτο χαὶ δεόνϑυα λόορυ, σχοπὸν ἔχουσει τί ὠφέ- 

λῴαν αὐτῶν τὴν ξελησουϑύων μιμεῖοϑαι τὸν αὐόρα. οὐ ρχῆ λϑὺ δίχυ τῷ πσδϑοιμία 

112 υρϑϑεσᾳ λιϑησαμϑμος, τί μέγιςος ξλμεῖο τσ “23 αὐτο πολέκιθν ὁ Τ᾿ ελοποννησιαχϑς, χτὶ 

» λέξιν ὅτω »οαφφ' Τὰ» ασο9 αὐὙ ΜΝ, καὶ τὰ ἔτι παλαιότερᾳι, σαφῶς μϑὺ δύράν ἰὼ 
Ψ τι 9 ῇ ΟΝ ἩΡῈ, δ τ Ὁ 5 Ἁ ᾿ ““ -“ 

»2.θνε σλύῦος ἀδ,εούατον ζω" οὖν δὲ πεκμ χων, ὧν ὄχι μακχροτατον σχοποιωτί μοι πις΄ 4ῦ- 

» σοι ξυμᾷξαινᾳ,κεἰ μεγοίλᾳ νομίζω “δμέοϑαι, ὅτε κτ' ζοες πολέμοις, Θτε ἐς τὰ ὀηγα. Φαίνεται Ν᾽ 
» ἡγι(ῦ Ἕλλας καλου ϑύη,6 πάλαι ζεξαίως οἰκευϑυη δυλὰ μετϑμαςείσᾳςΐςε οὖστιι τὰ ασοό-᾿ 

» τεροι»χαὶ βαδίως ἕκαςος τίω ἑαυτὴν Σπολείπογϊες, βιαζονϑροι κἰ σπεῦ τίνων ἀεὶ πλλφόνων. “ὃ 
»ὙΡΡ ἐμπορίας σἕκ οὔσης, θσ), δγμείγνεούτες ἀδεαῖς δρλήλοις, ἴτε κτὶ γάῦ, τε “δ ϑα- 
᾿ λοίοσης,νεμουϑροί τε τὰ αὐτῶν ἕκατοι ὅσον στο ζω, χαὶ «ὐξιοισίαν χρημάτων Οὔκ ἔχονες, κ΄ 

» Ο;εῖὲ γάρ φυΐάσοντες δ - δ . . - . ἿΝ ) 

. » . - . . . . 

» [Ὁ δὲ Λακεδαιμονίων ἐκέτι ὀξέως ἐπεκϑεῖν, ἢ ποδοςπίπηοιεν, δευνα υϑύων, γγογ]ες ἀὐξιξ 

» οἱ ψιλοὶ βραδυτέροις γδὴ ὀγζᾷς τῶ] αἀμεἰϑαοϑαι,χαὴ ἀὐζὶ τῇ τε ὁ 4 τῷ ϑουρσᾷν ὦ πλάζον 

Ἔ εἰληφότες, πολλασιλιάσιοι φαινόνϑροι, χαὶ ξιωυηϑισχκένοι μάλλον μηκέτι διφνοις αἰὐΐζευς ὁμοίως 

»» σφίσι φαίνεοϑαι,δτι σύκ 4 θὲς αἰξια “Ὁ ασδϑοδοχίας ἐπεπόνθεσαν, ὡς τῇ» ὅτε οφῶτον ἀπέ- Ἶ 

»βαννον τῇ γνωμ ]δεδουλωϑύοι ὡς ἔχὶ Λαχεδοιμονίοις" καταφρονηήσαεεἶ δξευ αὐτῶν, [καὶ 

» εμιβοήσαδες, αι, ϑρθοι ὥρμησαν ἔτ᾿ ἀὐδις. ζῶ σὺ ἡ αἰδεοχὴ ὠφελίμη κατεσκά οϑαιῦ 
μὴ τϑτονἶ πο’ ἐὐτϑ τὸν ζύπον,δλλὰ χοιγότερον μιφλλον χαὶ ὠφελιμώπερον, τῷ τελάυται αὶ 4 

μορίς τῶ; Ὡρῴτῳ πσροξεϑέντος, ταν" δὲ ΡΥ μέσυ,τζὼ μ τα χώραν λαξοντων.ἀϊκυ- 

λωτέρᾳ δὲ ὅξω ἡ Φροίσις οὕτου ογημκοι τ αϑεῖσοι γέγϑνε,ρὼ διφνοτέφφα᾽ σειφεςέροι δὲ χαὶ ἡδίων ᾿ 

ἐχείγως αὐ καιτασκά να οϑεῖσοι" Τῶν ὃ Λακεδαιμονίων ἀχέτι ὠπελϑεῖν ἢ τσξδοςπτίτηάν δδένα.- 

μϑύων,γνογες ἀύζις οἱ ψιλοὶ (ραδυτέροις ἤδη,συςραφέν]ες ὶ ἐμιδοησοινες, ὡρμίησαν ἐπ, 

ἀὐζυς αἰ, ϑρϑοι" ἔχ τε Ὁ σεως ω ϑαρῥάν “«δοοφληφότες, τι πολλαπλάσιοι ἤσοιγ' κὴ ἐκ τῷ 

μηκέτι δίάνοις αἰΐζες ὀμρίως σφίσιν φαινεαϑο,καταφρονήσοιϊες, πη οὐκ ἀὐθὺς δια ὁ 

ασξδλεδυχίας ἐπεπόνθεσαν, ζῶ ἔδον αἰ πούληιν ὅτε ποθ τον ἀὠπέβαινον, τῇ γνῶ; δεδουλω-. 

αϑὼ οἱ, 

- 
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᾿ μδιοι,ὡς Ἐχὶ Λακεδιμμονίοις. αὐ εξαιοουκϑοηρὸ ιν αι Ἐφγραφὴς πασης, τἄλλα πόρτα ὠνόμα- 

ς΄αὶ τεΐοις «αξοεφυεφάτοις ὀγόμιασι, καὶ “αὶ  αἰξεείλυηναι τοῖς Ἐλυτηδοτείτοις ογημαα ισμοῖς. ἀρεν τε 

σεισμοῖς ὡς εἰπῷν ὁ ἅτε λεκζιαε,ἔτε “ρα γματικὴς εὐδεῶς 8 ξογηκεν" ας ξυὐϑὲν δέομαι πάλιν δξ- 

Ι αριθμαχ. Ὁ», ̓  τὴ ἢ ἐοδόμιν ξίβλῳ τ ἐλαίτην γαο (ουχίανν Αϑηναϊων ὈΣυρξακεσίων ἀφηγ ἄρϑιος,(- 

τῶς ὠνόμκοιχέ τε τὸ ἐρρηωιατικε τὰ πραθέντα" Ὁ δὲ Δημοαϑένης Ἂ ̓Μέναιδρος καὶ ὁ Εὐθύδημος" 

ὅτοι "ὦ ἔχὶ ῷ: γαῦς ἢ Αϑίεναμων ἡ πάρα ἡ ἐπεξησειν᾽ Ῥραῆες Ἔσο τῷ ἑαοὶ φρατυπέδε, 4. δὺς 

ἔπλεον σϑ3ς [3 Αγ μα Ἔ {' λιυϑύος" καὶ χὺ τὸν ̓αὐἰδαλάφλοτα διέκισηλοιωω βελορυϑρυοι βιάσακχ ἐ ἐς δ 

ἔξω.“ ἀτο9: εξαναρόνδνοι ὃ ὃ οἱ ἡ Σ υφουκέσιοι ὶ χἡ οἱ ἱξύμμαρχι γαυσι ἡ οἰ απλησίαις ΡΣ Ὡρὸ- « 

τεθον κατά τε“: ἔποπιλοιω, μέρ αὐ ἐφύ λαοσον, ὑχο τ τ' δδον χύχλῳ λιυδία, δητως πρυτοχόνε Ἐν τε 

ἄμα, «αρ»επίπῆοιεν τοῖς Αὐϑζευαιοις' κὶ χ πεζὸς "" α κί ̓ παρεξοοηθῳ, ἡ πὸ καὶ χὺ αἱ γῆες καζιρριεν.ἢ ἡρ- “ 

μΩ 5 ᾧ γαυτικῷ τοῖς Συρακατι οἱς Σικόυὸς κϑὺν ̓ Αγαλαιρχος κέρας ὁ πο τῷ ΩΝ ἔχων, « 

Πυϑονδ κὶ ἴα, Κορίνθιοι Ὁ μέσον. 2) 1 ὃ. ἡ οἱ δλοι Αϑωαῖοι αξοεέμισγϑι ᾧ ᾧ ζβύγματι,τῇ͵ κὸν -- 

ἶ 
β 

| 

3 

ς 

- 

σάς ΚΤ ὃ α8τὸ πϑυταχόλν σφίσι ΟΣ υφαχϑεσίων ὺ ἢ ξυμμάχων ψἠπφερφιδμων, Θ μόνον πσξὺς - 

τοὐ ζιυγμιαϊίη [ γαυμαιγίαι, λα ἡ χττ' τὸν λιμϑμα ἐγίγνεζο καὶ Ὡ ζῶ καῤβεξεὶ, ὦ οἷα ἔχ ὑτέξοι ξ Ω: 

«τερον. πολλὴ εδὺγὸ ὁ ἑκατέροις ασεοθυμία πὸ ὃ Τ ναυτῶν ἐς Ὁ Ἐλεπλνὸ ὁπότε κελό οδτίη «᾿ 

ἐγίγνετο" πολλὴ δὺ ἡ αὐτιτέχφησις Π; Ὥ κυβερνηῆ, ὁ αἰγωνισμιὸς χοδϑς Ὑλτλοε, οἵτε ὑβεθάται ὁ ἐδερς.-. “ 

ντάυον, ὅτε ασξοςπέσοι ναῦς νη Μή ἡ λείπεαζ τὰ Ἔπὸ τ Ἧ καΐζαςρω ματος Ἔ ὀιλης τεχρὴς "πᾶς ἐ Τί . “ 

ον ᾧ “σδ9ς -ετετακΐρ, αὐτὸς ἕκαφος ἡπειγεΐ τερίς Φαϊνεαζ. ξυμπεσυσῶν οἱ ς᾽ ον» ὀλίγω πολλων « 

γῶν" σλήτ οὶ Ἂ δὴ αὗται! .ῳ ̓Ελαιχίφοι οὐαομιφύχησαιν' ἕραχυ γ) ἀπέλιπον Ξευαμφότεραι ἐκ- “ 

») ὅσον δὺ χθόνον παξρεφέρριτο ἀν Ὡσὸ Ἷ "αταφρωμαίτων ζϊςα αἰχοντίοις θ ξάυμαυικὶ Ὁ ἈΠ ἃ 

Ω ἀφδινως ἐπ᾿ αὐτὶ ἐχξῶντο 7. δὲ πσδοεμίξᾳαν, οἱ ̓ Ὄλιβαται εἰς χεῖξοις ἰόντες. ἐπέρῶντο Κα Ἐπ 

ἀδήλων ναυσὶν ἐχαβαίνάν. ζιωετύίχόμέ τε πολλαιχϑ,δῴα Ὁ ̓ φενοχώφ αν, τὰ ὲ αϑὺ διδοῖς ἐμ(ξεξληχέ- « 

γα!.τὸ 5, εἰΐξις ἐμβεβλῆκα, ϑυύοπεκύξδὲ μίαν ἔςιν ἡ ̓ πλείεᾳ γαῖς κατ᾿ αραϊκζωω » ξιωυηρτῆειζ, « 

χαὶ ζο!ς κυβερνήταις  ϑὺ φυλακζωὼ, σ ΕΔώΧ ει μι, 1 καθ᾽ ἕν ἕκα ον, χτ' πολλὰ ὃ ̓πουτανχό- « 

εν «ὅξ εζαναι" κα με τὸν κιύπον [μέγορ} Ὄἰσὸ πολλῶν [1] γεων ξυχασευκύϊεσῶν, ΦΆΘ τε δ μια. ὃ “ 

Ἰἰσυσέρησι ἣ ἀχοὺς ὧΐ οἱ ἱκελάυσιαν, ἐφλεηοντο,παρέχ. ἐξεὰ ἡγὸ δὴ τ ϑακέλάυσις καὶ χ, β βου “ 

ἀφ᾿ ἑκατέρων Οις κελύς αἷς κοιτοί τες τέχνζωυ χαὶ “ὃς Ἕ αὐτίκα φιλονάχίαν ἐγίγνετο ζι: ἐϑὸ « 

Αϑάσαι οἱς οιαζρεϑαι τε τὸν ἐκσιλιοιω Ἰλτθοώμϊες,ὺ αἰϑὶ ἡ ἐς Ἐπατεοίδα, σωτηδίας νιῶ,, εἴ πόϊε « 

πε ὕες ον ἐρεφυγεὶν, ὃ δ οἰκείαν ἑκαίςου παζίϑαι γικήσανζᾷς ἐπαιυζῆσει, χαὶ οἱ φρατηγοὶ πγροφέτι « 

ἑκατέρων, εἰ ᾿πνὰ πϑ ὁρῷεν μὴ Κατ’ ̓αὐαϊκυ Ὡρύμιναν χρϑόυϑυον, αναυκ κα λοεοῦτες ὀγομμαισὶ Τ' (μ1- τὶ 

βαφχονεηρωτων' οἱ ϑὺ Αἰϑέευαϊοι,εἰ Ὁ ̓πολεμιωτάτην [γἀδ] οἰκφοτέραιν δε Δ ἐδὶ ὀλίγ [πόν] - 

᾿ἰιυί ὥς πῆρα ἡ ζόπῳ ἀρφυΐν, αστοις ἀὐζὶ φά γονζας Φά,γ σινὸ ὅτ ὧχ, Ὁ γῆ. γῆς πεζὸς ἀμφο- ὰ 

τέρων, ἰσορῥόπε 5 δ "ναυμαχίας καϑεφηκύας,πολειὸ τ Τ' ἀγῶνα ἢ ξύςασιν ὃ γνώμης εἶχε; φιλονἠκῶν ἀ 

μϑὰὺ ὁ αὐτόδεν πἰξὶ Τ' πλείονος κδὴ κῳλϑ᾽ δεόζοτες ὃ ἢ οἱ ̓ ἐπγλοίϊες μὴ ἢ τ παιξϑνττν ἐπι χείρω πσφα- ἃ 

ξωσι πότων γὸ δὴ αἰακήνδμων ὗς Αϑηναίοις ἐς 6; ναδρδ τε φόζος ξῶκ πὶ Ἔ Ἔ μβηονζορ, οὐ σὲνὶ ἃ 

ἐοικώς ἀφ. 6, αὐώμκιλον καὶ Ὁ ἔποψω Ῥ γαρμ(συχίας οὐκ Ὁ γῆς δὐῤαϊκαζονῶ ἐχν δὶ ὀλίγε "ὃ « 

ἄσης “δας, χαὶ κα πϑύτων ἅμα ἐς Φ δ᾽ σχοποιιύτων, εἰ ̓ κδρ τίνες ἰϑοιέν π᾿ τὰς σφετέρας Ἐχε- « 

χροξιῶζ,, αἰεθοίρσησανΊε α᾽ αὐ, καὶ “ωρὸς αὐάνλοσιν ϑεῴ, μὴ φερῆσται σῷας Ὥ σωτηείας,ἐβἐπονΐο" « 

᾿ οἱ ΩΣ Ρ ᾿ἠοσαύνϑρον βλέψαντες ολοφυρμῷ πεᾶμα μῷ ζοῆς εἐγεώνζ' χαὶ Ὄἰπὸ ἢ! ἢ δρωμόψων δα 

ὄψεως, χαὶ τ ̓γνώμδωυ μόιδον Ἶ ον οὐ ῷ Ὁ ἐδιελοιῦζ" ὀιδοι: Ὁ." “Ὡρὸς ̓ ωτίπάλου τι ὃ γαυμκα χίας « 

"ὠπίιδὺν] ἐς, δ Φ ἀκρίτως ζιωοχὺσ' πώ αμίλλης οἷς σώμασιν αὐζις ἴσα τὴ ἢ δόξῃ «ἰξἰδεῶς ξιιυα-- ἃ 

ΠΠ υ0ὁ Οις γαλ ἐπωταΐζα. διδρον' ἀεὶ ̓γὸ παρ ὀλίρονἢ διεφάςγον, ἢ ἀπώλλυντο. ζεῶπε εἰν ῷ 

ςρα 4 ματι τ Αϑώναίων, ἕ ΔΗ αῃώμαλα ἐ ἐναομμόίχοιε, πϑώτα ὁμᾷ ἀκϑσαι, ὀλοφυρμῶς, ἐὲ 

᾿Ἂ γκῶνϊες, χε τόμνϑυοι »ϑηλαι ὅσαι ο᾽ μεγάλῳ» κινδγεύῳ μέγα φραπόπεδον ἀολυ4δὴ ἀγα κάζοιῦ « 

᾿φϑίίεεϑαι. “οὐρα πλήσια ἢ χαὶ οἱ Ἐχὶ Τὴν νεαΐν ἀύζις ε' ἐπα ϑῶν" ῤίν»ς δὴ οἱ Σιυρφκέσιοι χαὶ οἱ « 

ο΄ Βιοηγίη Ηαἰςαγηδῆςοι Τοηλις αἰτεῖ, Ώ 

χϑσιαι νέα, αἹ ἐλδν, ̓ὀχβολαὶ, δος Ὁ μὴ τῇ) ἜΝ αὐακρόσᾳο κα Ὁ διέκσλνας, ὀλίγαι ἐγίγνοντο" οἱ ὃ «, 

πεςοςβολω) ὡς τύχοι γαὺς γηὶ σσξρεπεσᾶσαι,ἢ ̓ δ: Θ΄ ̓φυγεῖν,ἢ θην Ὀλυπλέᾳσαι, πυκγότεραι ἡ ἡ. « 

χαὶ γπόλεο, ασρόλύκθο ̓ αἰτιλαιμβαύεοχ' ζις δὲ Συρᾳπκεσίοις κα χὺ ξομιμαϊχοιε, καλὸν εἰ κωλύσαι Ἢ 

χεκνυϑύης δα λοίοσης ἡγενϑυοι Ὡπογωρϑέσιν" οἱ ἢ Συρακσιοι,εἰ ὡς σαφώς ἴσεισι προλυμεμδίες ἐς 

“προ τηρύμη Ἐχειπλεέον)ες,ἐκρ ἁτοιω ἣΐ πεταγμκένων νεῶν τσϑός αὐτωϊ ὼ ἐπφρώνλύφ Σ΄ κλεί- αἱ 

ν» 



10 ΔΙΟΝΎΣΕΘΥ ΑΛΥΑΡ ΜΙ ΑΞ ΕΒ ' 
Ὡ ᾿ ἢ 3 ᾽ λ ᾷ ᾿ 

» ξύμμαχοι θλὶ πολὺ αὐτιοούσης “Φγαυμουχίας, ἔξεψαν πε τὸς Αϑίεναψας,χαὶ δχικείωϑυοι λᾳμ.- 
ΠΣ ΤΠ τ τες δὴ τὰ χα ἡ,δ 9.) ἢ 7 Δ ἶνς ᾿ ἣ » χρώς. τιολλη Ἀραυγῇ ἢ χκχε ἡσμῷ γέδω μιεγοι,κρ(!εδιωκθν ἐς Τ' 2δυ δε η0 μϑὺ ναυτίχϑς φρα- 

᾿ “ «- χ γὴ ΘΝ ΡΟ ΜΝΣ οἵ’ ἐν ᾿ δι ᾽ 
» τὸς, ὀλλος ὀδλη ὅσοι μή μεϊεωρϑι ἑαλωσοιν,κο(Ἰἐνξ ϑενες, ἐξέπεσον ἐς Ὁ ςρατόπεδὸν. ὁ ὃ πεζος,ἐ- 

ἘΝ ἡ Μ ΝΑ ἌΦΥῚ “» 2 ο ἊΝ Ν Ὑν ἩΝ ε ἣν λ ͵ ἐ 

» χέτι ὀζ Φόρως,δλλ Ὥστ μίαξ ὁρμῆς οἰκισ᾽ γῇ τε ὁ σύγῳ,πούτες δεφαναεεζοιεῦτες τὰ γεγνόνϑυα, οἱ 
Η “.- -“ ΤΕΣ ΐ" 3 Ὅλων Ἃ ἜΝ 2 

. δι ὁχὶ (αὶ ναῦς παιρεξοήδοιωυ, οἱ ἢ ρὸς Ὁ λοιπὸν ὅ' Ἰείχες ἐς Φυλᾳκήν᾽ ὀηλοι δ, οἱ “πλήςοι ἤδη, 
“ν᾽ ε ἣ Ὧν Β " ᾽ “ΑΔ 

» αἴϑεσφαξ αὐθυς χροὶ σπὴ σω ϑήσον.) διεσχόποιω" ζεῶ πεν τω παραυτίκα, σὲ μιαξ δὴ ἢ ξυμπα- 
“Μὴ. 2 3 Ὶ 2); 7 3 “ λ 

» σῶν ἐλοίοσων ἔκπληξις, οὐδ α πλοήσια τεἐπεπονθεδαν ᾿ ἔδρα ᾧ αὐθι ον Πύλῳ. χα φϑαράσῶν "ὃ 

» Ὥγνεῶν ζις Λακεδαιμονίοις, τιροφαπτωλλιουΐο΄ ἀὐζς ὸ οἱ οὖν τῇ νήσῳ αὐδῥες φχρμξεβηκότες, ἡ τότε 
“ ᾿ 2 Φ᾿ στὰ “" ᾿ ΚΝ οἱ οἵ ' “ΜῈ Ὰ 3 

»» τοῖς Α ϑέυαιοις ἀϑλέλπιςον ζῶ Ὁ χτὶ γώζ σω ϑησεοζ,, ζω μή τί χοροὶ λθγϑν γίγνηται γυόυϑρης δὴ 
. » ἰουξοὰς Ῥ ναυμαχίας, πολλιῶννεῶν ἀμφοϊτέῤοις ὦ αὐδρῶν Σπολοῤϑύων, οἱ ΣΣ υδοίκόσιοι χαὶ οὗ α 

» ζυ μμαιχοί᾽ ἔχικρ ᾳτοιῶπες,τὰ τε γα οι τὰ χαὶ ἀὸς νεχρὼς αὐείλοντο" χαὶ Σστοσιλιϑύσανες ὐοος ἢ 
Β ᾽ ᾿ “" ΚΟΥ ᾿ς 3 ΑΙ ἥ 

: πυλὶν, όπαιον ἐφηᾷ. " ἐμοὶ μδν δὴ ζυτα χ ΤΕ τα πλήσια αϑτοις, αἴξια ὦλε τε χὰ μιμήσεως, 
᾽ : ΦΉΣ ᾿ Δ “Ἢ ᾽ ὶ ᾽ 
ἐφανη" τίωυ τε μεγαλ᾽ηγϑολὰν τῷ αὐδρὸς ὦ Τ᾿ καλλιλογίαν, ἡ Ὑ δάνοτητα, ὃ (ας ὀηλας Φῤεζῳ, ὧὡ 

᾿πϑτοις τοῖς ἔρχϑις ἐπείαϑέω πελφοταζᾷς 0) ποκα νδυος ὅτι πᾶσαι ψυχὴ πότῳ τω τ) μ4- δ λέ- 
-΄ Ε ἴω ᾿ οὐδε Ὁ ᾽ δὴ Υ ᾽ 

ζεως ἀγέε )νὸ ἅτε ἀὐλθη9ν Φ δζανοίας κριτήθκον,ᾧ πεφύκα νϑυ αὐτιλαμίξανεοῖ δ᾽ ἡδέων ἢ αϑια.- 
ἣν Στ αν {προ τη ὦ ΜΕΝ, 57. ΚΟΥ Ἀν ΟΣ Σου τυ Ν' ταὶ ΠΕ. Δ μι Ἵ πο κὴο. 

ρων,» λλόζαασται σῶος αὐτο τε Ὁ λογέχϑν,υῷ Ὁ' δχρεγιγνώσκεται Ὁ οὖν ἐκαφ τέχνη κα λογ' 96), 
»}» 4 Λ3 ς ι Ἷ ͵ ως “ ᾽ 3. δεν ͵ 3. ! ΠῚ] ͵ ἂν 

αὐ ἔχοιεν 50 οἱ μή πϑρυ λογων ἐμίττάρϑι πολιτικῶν, εἰπτήν ἐφ᾽ ὅτῳ δες γεραινάσιν ογομκοιτ! ἢ ὐἡμαΐι : 

90 οἱ πϑύυ τὐϑ ἢ οἱ, χοὶ “Ὁ ἢ: πολλῶν αἰ προρώνες ἀμαϑίας, μέμψασκχ ΖΚ κατασκάυζωὼ της “ὃ 
, 2 Ν δῶ -" ο 9 Ἢ ον ῃ τς εν « Ξ: ᾽ τ 

λέξεως" δὰ κ᾿) Ὁ. πολλωὼν ἊΝ δ ἀλόγων “ αὐτ' αἰπαύληνιν ἕξᾳ ὁ μϑῳ ). πολὺς ἐκένος ἰδιώτης ἃ Ἶ 
ὃ, ΠΣ ) ͵ Ν ΜΕΝ Ἵ δὰ ) ΝΘ, 3,0 ας ον ΨΩ 
ὀὐφγέρα)νᾳ Ὁ Φορτίχϑν ἣ λέξεως γἡ σχϑλιίον χ᾽ δὲς το δα κολϑϑητον" οἢ ασανίος,κ) ὅδ), Ολν τυχϑ- 2 

Ε “ ᾽ ͵] 2 ᾿ ᾿ ν: 2 

σῃς οὐγώγὴς γιγγόμδοος τεχνίτης, μέμψ() Ω αὐ δυνὲς ἡ χα κα!τυπὲς ̓ ὼ ἀκα τίόκόυογ᾽ὀηλὰ δξέω-: 
ΩΣ ἘΞΑ ΤῊ ΕΥ̓ΣΕΣ ΤΩ͂Ι ΕἾ ““᾿ ε, μ ; ΄ μ 

ῳδὸν ἔς αἱ τὸ πε λογίχϑν Ὁ Ὁ ἄλογϑν κριτήφιον᾽ ὑφ ὧν ἀμφοτέρων αἰξιῶμϑν ἅπϑθυτα χρίνεκκς χὰ 
ΡΣ; 6Εγ.,8... ͵ὔ 3,0} ΕΝ ᾽ ἢ 7) δι “3 ν»Γ -“ 

Ὁ τέχνας ἐργάσῃ!) ϑοίτερ9ν ὕχέτι χϑυλον (δὲ τελέον διτοδιδωσι Ὁ ἐτεθ9ν. ἔγώ γϑέε φκ ἔχω “πῶς 
ΦΌΩΣ 2 ὧν ΦΡΟΣΣ Ἀ ᾿ Ε ᾽ 

ἐκάνα, ἐπταηνέσω τὰ δοχοιοῦτα μεν οἱλοὶ ὁ ϑεωμα ςὰ εἶναί τίσιν, ὅσεὶ μηδὲ ας ποοφίᾷς αρεᾷς ἔχ Ὁ 
Σ δι η91.ῳὉ ΄ ΄ν μ Ν Ο “»Ἢ , δ Ὁ θυ ἢ) τ ΧΗ: 

χϑινοτα ζει, ΟΥνὰ οἰκνενίκη.) ῷ «ὡξεέργω ὁ ἰϑεῆῷ, μήπεηδέα ἘΠ) ἀἤπτε ὠφέλιμα" ὧν ολίγα πα- 
.- 3 ἷ Δολκ 5 7), κε ᾽ ᾽ Ὧν, 5. ΤᾺΝ ρέζομαι δείγμμαζᾳ, οἱ δατβεὶς ἀὐθὺς ἑκάςοις ζις αἰτίας δὲ αδ «ἷξε ιέφηκεν εἰς ζας «ραντίας Φρετ, 

2 ὃ- ΄" ᾿ τ κι ὶ Ἄ ; καιχίας. ον μδὺ ὧν τῇ Φίτη βίξλῳ τὰ αὐἰξδὶ Κέρκυραν “Ρ ̓ ἀνόσια ἔργα χὰ  ςάσιν εἰς πὸς δὺ- 
᾽ . 3 ἂν “Ἢ 

γωϊωτάτοις εἰκ τ δημε δυόνδνα διεξιὼν, ἕως μϑὺ ον δ χϑινῷ ἡ σεουήθᾳ “δ ὀζχκλέκτου ὅόπῳ τὰ 
-“- ΄“ Ι ῳ 16 ὧι ᾽ ..}9 

ἀσδαῤθέντα δηλοι ̓ σαφῶςς κυ σζεστοκίφς κυ δγωυατῶς ἄπϑυτα εἴρηκεν Ἔρξαϑρος δ ὀχιφαγω- 
γ Ν λ Δ) ͵ 3 Το ΤΊ " 

δι (ς κοινας Ὁ Ἕλλζυων συμῴφορας,ὼ Τ' δχρένοιαν ὀξονγαῆφν ἐκ. οὖν εθ4, μαχρῳ τινι γίγνε!) χεί- Ί 
3 ς ᾽ “ “ 2 ᾿Ὶ 41 08}. τὲ ᾽ " 

» ῥὼν αὐτὸς ἑαυ ἔς! δὲ τὰ μϑὺ ποτα, ὧν ξουδεὶς αὐ ὡς ἡμϑοτημϑῥων ξχιλαΐξοιτο, ζυῦτα" Κερχυ- 
ῶἋ ἀὐ 9 Ἃ Ἂν Ψ’ δο ᾽ 

»» βαγοι Ἀ., ̓ αἰοϑανόμυϑιυοι 6 πε Α΄ Πιχας γαὸς “Ὡροςπλεύσας, 4 πεῖ πολεμίων οἰχουϑύας,λαιόν- 
" 2 λ 2 » ᾽ “ -“ 

» Ἷες τός τε Μεσζυίας ἐς πόλιν ἤγαι.9ν» “σόϑτερον ἔξω ογζᾷ τ: χαὶ ὧς γαυς «ἰϑωπλόζσοι κελά.- 

»» σοιϊες αἢ ἐπληρωξ, (ἐς τον΄ Ὑλαιϊκὸν λιμῦμα, εἰν ὅσῳ πὐξκεχομίζοντο, ἢ: ἐγϑρών εἴπινα λαϊβοιὲν, 
14. » οὑπεκίφνον. καὶ, εἰχ ἢ᾿ νεῶν ὅσοις ἔπήσαν ἐςβέαι,ἰκαιξαζοῖες,, αὐεχώρησαν. ἐς Ὁ ἭραιὀνΊεἐλϑον-, 

ΠΑΝ ἊΣ ΟΜ ΝΈΣ γον ͵ " ! « “"» ᾿ [ῥ ὥνΞ ͵ Ἵ ν ε 
» Ἰθο  ἱχέτων ὡς πεντήκοντα ἀνέρας διρκζεω «ζπέσοο,ειῖν φττάστιν, 9 Κρατεγγωφ, απτλρτῶν ϑεινατον" οἱ 

οἴ λον ἡ οδισ, πράτ γῇ ΒΡ ΤΣ ΟἿ ἘΛΟ, ἢ ν , ͵ ΝΟΣ Πρ δν Ἢ 
» δὲ ποῦλοι 1 ἱκετῶν,οσθι Ἐκ ἐπείοϑησαγ,ὼς ἐωρων τὰ γιγγόνδυα., διε 94 οοὲν αὐ Οὐ ὦ ἱερῳ Φη - 

» λαφκ ον ἢ δενδδων τινὲς ἀπηίχοντο. οἱ δ᾽,ὡς ἔχα ςοι ἐδγεμαντο,αὐνλοιώῦτο. ἡμέροις ἐπηὰ,αἷ ἐς 

» Φικόλϑυος ὁ Εὐρυμέδων 5: ἐξήχοντα ναυσὶ παρέμφνε,οἱ Κερκυραῖοι σφῶν «ὐντλυ τοις ἐϑροις ́ δὸ- 
“ 3 ᾽ ἠδ 2 ᾽ “ “ Ἵν» Ξ “" .» Χοεουζας ἐῇ), ἐφόνδυον᾽ 1 μϑὺ αἰτίαν ᾿ξχιφέρφονες τοῖς τὸν δίημον καζα λύοισιν' αὐπεθαινον δέηνες ὃ 4 

. ε ᾽ ε ΩΝ Ἷ 3 ε ἘΞ “ τ ᾿ ἱ 
»» ἰδίας ἔηγϑρας ἕνεκα," διλοι γ,ϑημούτων σζισιν ὀφάφλομυϑύων ὑπὸ ἢ λα(οντων πᾶσά τείδέα κα τες " 

Ἷ Β 2 « 2 ΕΠ) ᾿ ᾿ 
» ϑανατου" καὶ, δ φιλφον τῷ τοιάτῳ γίγνρα ζ, σσϑὲν ὃ τί [ ξωυέβη,χαὶ ἔτι περαιτέρω" χαὶ γὺ πατὴρ 

ΠΩΣ η ἘΟ Υ 5 ΔΈ ΧΟΝ ΕΑ ῃ κατ τα Ν ἢ “ἢ 
»» πῶ! δι ἀστεκί 4νε,χαὶ στο ἢ, ἱερων αἰπεασωνίσ,χαι τσδϑς αὖθις ἐκτείνοντο" οἱ δὲ τινες [οἱ] «ὐξεοι- 

ΐ ὙΠ Ἐν) δ ͵ ΕΣ: νας “ ἀκ ν᾽ ' ἡ} Ἰολ -; 
» χοδοὸμη)ενίες ὧν 4 Διογύσε ᾧ ἱερῳ, αὐπέθαινον. ἅτως ὠμιῇ ςαάσις ἐἀσϑϑυχωρησε, χα] ἐδὸξε μᾷλλον, 

δ 12 “Ἤ ᾽ ᾽ ς “»-ε 3 ἔρον ΓΈΦΗΝ ᾽ ἌΝ 
»» δ)]9τὶ ον Οἷς, παρ τη ἐδώετο' ἐπεὶ ὕςερον γὲ κἡ) ἥπὴρ ὡς εἰστεῖν Ὁ Ἑλλξωυιχϑν ἐχενηϑη, Δ [9. Φορὼν «- 

»» ων ἑκαςα χοῦ, ζρις τε δύκκον κσδοςάταις ζις Αὐϑζευαίους ἐπαγέαϊζ» χαὶ ζΙ; ὀλί᾽ϑις ζιὶ Λά- 

» Χεδουμονίοις. ἃ δὲ τότοιφχιφέρά, σχολιὼ χαὶ δος το βοικολούϑητα, χοὺ ΖΦ ἀργματιδλκον πλο- 
᾿ Ε Ὅν Ε -ψ ,, 2 “ὦ ἕ 5 ") Ρη 

χας συλοιχοᾷαγεις ἐχϑντο᾽ χαὶ ἅτε ζοῖς κατ᾿ ἐχεῖνον τὸν βίον “λνονϑίοις ἐχττηδοί, θέντα, ἴτε Οἷς 
ε ς 3 ἐ ε “ Ε ΤῊΝ 

» ὕςερον ὅτε μιαλιςαὶ ἡκμάσεν [ πολιπκὴ δεωμαμμις" ἃ μέλλω γέωυὶ λέγην' Ἑςασια ον πε σίζυ τὰ 
γι ᾿ ι ὑλὺ 

» ΤΊ" πόλεων, καὶ τὰ ἐφυφεράζοντά πε, πύςῃ Τὴ πσοϑγμουϑύων, πολὺ ἐπέφερε τἰω λ τὐρβολάν 
ΜΝ » ᾿ , - 232 Ἷ ΠΥ) το ᾿ η ᾿ , δ 

» τῇ χαινϑαῖ (ας ὀχανοίας, τ΄ ἐχτχάρησεων τὸ ετεχνήσᾳ, χαὶ Ὑ ἐμισδιῶν αἴρπία. «ἦν τύτοις Ὁ 



| πΡν π ΧΘΟΟΘΥ ΚΎΜΑ ΡΝ τὰ 

δὺ τοῦτον τ κώλων, αἰξεπέφραςαι πσϑὸς σεοὲν αἰαίχαϊον' Ἕρασιαζετο δὲ ὅζωυ τὰ τ πό- 

λέων. ὑγιέφερον Ὁ ζὼ ὁ εἰπε, Ἐφασία ον οἡ ἱ πολ. δ σὺ ξχὶ πότῳ λεγόρϑυον, Καὶ τὰ ἐφυ- 
οἰζοντά πϑ,δεςείκαιςον 661: σοιφέςερον δὴ, αὐ ᾿ ἐρετο ΩΣ ὅτω" Αἱ σὶ ὑφεροῦσοι πόλῴ, 

Ἰθήκετας Επὶ πύς4 τ" ποϑλγελυη δύων," πολλ ὦ ἐπέφερε τω κἰπϑρξολξω ἐ ἐς Φ 
ϑ νβοϑει ας Δ ο"οἱας,δέλεται »ϑὺ "ὃ λέγ, Οὐδύςεοιζς ζογϊες, Ὀχτπιωϑανόμνδιυοι τὰ λος 

Ἄνηυϑυα παῤ ἑτέρων, ἐλάμξανον αὐτββολδο Φ Δψουνοξοϑατιχανότερον. χωεὶς δ 

τὴς πλοκῆς ον οἱ ΤῊ ὁ ὀνοικαύτων χγεοτισμοὶ ταῖς ἀκϑαὶς εἰσιν ἡδεῖς. πϑτοις Ἐχιφερᾳ 

ἀφαάλαιον ἀδο᾽ ποιητικῆς» κολλον ὃ ̓διλυφφιμθικῆς, σκθυωφίας οἰκφότερον, Ὑ ὧν τ΄ Ὀχιχῴ- “ 

νήσεων Ἐχίεχνησᾳ, ὃ Τὴ τιμφειῶν ἃ ἀτοπία" ἢ πίω εἰωθήαν Τὴν ὀνομάτων αἰξίωσιν ἐς τὰ “ 

γα αὐτήλλαξαν τὴ διχαιὡσᾳ.ὃ »ὸ βάλεται δηλοιῶ ον τὴ ἢ διςεξελίκτῳ πλοκῇ, τοιὅτόν ὅς: « 

Πολλά ᾿ ΤΡΑΤΚἪ ἐλοίμξανον εἰς ΩΝ δχανοφοϑαι τι χαινότερον «οὶ ὲ τέχνας τὰν εἶχ4- 

"ἢ ἀτων,κσὴ πε αὶ αὐοξβολαὶ Τὴ τιασειῶν" τα τε εἰω)ότα ὀγόμαιίζᾳ ἔχι ως ̓Ὡξα- 

κάσιν λέγεοϑαι μμετατίϑεντες,θηγως ἠξίοιω αὐτὰ ὑ χα λῴν" ᾿ τῆ; ὀχετέλφησις καὶ κ "ἢ τρειρᾶν 

ιοἷν ἀτοπία,ὼ ἡ ̓εἰωθηα ΤῊ ὀνοιοίτων αὐἰξίωσις,χοὺ ἡ ἡ Εἰς τὰ ἔργα αὐτηλλαιγμκένη διχαίωσις, 

«βεφοάπος ποιητικῆς δςὶν οἰκφοτέρᾳ. οἷς Ὀλετίϑεσι τὰ ἐϑκατεικὶ χα ζᾳυτ  ὁλ- « 

α μδὺ "ὃ ἀλόγεσος,αὐδρία, φιλέταιοος αἰὐνομίαϑη" μέλλησις ἣ ̓σελμϑὴν, δῴλία ἀΐαρε- “ 

ἤς. τιπαρομοιώσᾷ "δα ἀμφότεραι Φὕζᾳ ἡ παξισωσῴς πεοιέχ, κα Ὁ τὰ : ὑχέλετα καλλώπι- “ 
πλῷ λάφιν χεῖται" δγ δτελεατοικϑν δλ αὐαίκαῖον ὃ λέξεως χἸμσυτοιῦτ' αὐ ὡσ Ἰζὼ 

ϑὺ γὼ τόλμαν, αὐδρίανέ ἐκοίλϑιον" πίω δὲ μέλλησιν, δ φλίαι. ὅμοια ἢ σϑτοις 681 χαὶ τοὶ σεου- 

μῶ ὀκᾶνα" Ε σώφεον, τῷ Κ αὐαίδρε πρόσχημα: ὼ πσφὸς ἀπὸ ξειυετὸν ὑγτίπϑῳ ΦΡ- 

ὥν" κυριώτερον δὶ, αὐ ὅτως ἐλέβθη" Οὐϑ' σώφρονες, αὐανδϑοι" αἱ οἱ σεενετοὶ τσ ὃς ἀπὸρ- ἷ 

χ,οὖ ἅπασιν τῤργϑί. εἰ μέντοι τότων παρ θων ἐπαυσαζ,, τὰ μϑὺ ̓ ουλλωπίζων, πὰ δὲ 

7 ηξαγωγῶν πίω λέξιν, ἡΐἼον αὐ ὀχ ληεὸς ἐς. γιοῦ δ Ἰλετίϑησιν' ̓ἀσφαλεία: Ασφαλα 5 " 

ὃ Ὀλτξαλάσαοϑαι, Ὀἰσοβῥοπῆς σσξόφασις ἀύλογο6. χαὶ ὁ μϑὺ χαλεπαίνων, πιςῦς ἀεί" ὁ σ Ἢ 

ὀτιλέγων αὐτη ὑποτόῖος. ὀγὸς -Ψ τότοις πάλιν ἄδηλον δ 51 πίνω, ξέλεται ϑυιλφεῦ τὸν, 

ἐπαίνονται,ὺ ὃ αἰξὰ τίνος" τίνα ὃ τὸν αὐτιλέχϑονται, ὃ ἐφ᾿ ὁτῷ. Ἐπιδελάσσας δε, 1, Φησὶ, ᾿ς 

τυχών τε, ξεωυετός' καὶ χ᾽ «ὑ υονοήσας, ἔτι δφνότερο' «πεηβελάζσαρϑὶ Ἶ ὅπως μηδὲ Ἐν εὐ “δεήσά, ̓ 

͵ ἧς τε ἑταιοίας Δἰφλυτὴςδ" τοξ Ὁ ϑναγτίει ἐκπεπληγμένον. ὅτε ὙΣΡ̓ ὁ τυχῶν ἐμφανᾳ ̓; 

(ἄλλον ὃ δ 6λ 6) δηλϑιῶ, ὅτε ὁ αὐτὸς τυχῶν τε ὺ Ὀλινοησαρράμμαι Ἴοπαζ διευα!}" εἴγε »ϑὼ 

᾿ βηθὸν πὸ ξκατορθώσαιντος χα "ἰλαιτυχόνζος ὃ ὃ ἤλπισε λέγεταν ὁ 5 γοησας, ἤχὶ τῷ ασέραι- 

εὐ ῶ μήπω πσραῦϑεν. δλνν ἔς! μᾶλλον ΚαΧΘ). καϑαφ995 ἢ ̓  τηλαυγὴς ὁγῷς ἅτως αὐ 

ἵν ἐχιβολάσονες ε ἑτεροις, εἰ ἰκατορθωσῴαν, δ φνοί' καὶ χἡ οἱ ἱζς ἐχιξέλας πυρϑεπινοοιῶ- 

ιβ ἀὴς οἰχς κα διφνότεροι" ὁ ἢ πσοϑ4δόυϑυος ὅπως μη δὲν αὐτῳ δεήσᾳ μήτ΄ δχιβαλῆς, 

μήτε φυλακῆς, ζας τε ἕταιο ας δζχ λύφν ἐδὺκάφ, ὃ τὰς ογαντίεις ὀχ πεπληηθαι. μίαν ὃ πῴ- 

πὶ ςἰχιϑεὶς αἰδέοδον ἀἰκύλως εἰρη υϑρέωυ ὸ δεωνατῶς (Ὁ σαφῶς Απλαΐς 5 ὁ Φλείσας Ὁ « Γ 

μέλλοντα καχϑν τί δρᾶν, ἐπὴ γῴτο' αὶ ὃ Ἐλικελάσσας τὸν μὴ (ϑινοώμϑρον ποιητικῇ πάλιν « 

ἐχούσας μμεταλήνψ Καὶ μδὺ Φ ξυγίενὲς, τῷ ἑταιεικῷ δλλοτριώτεροι ἐλυεΐ,, ΕΥ̓͂ΡῚ ὃ «- 

ἐτοιμότερ νς ἐ ̓ ἀτροφασίςως τύ Φ ὃ συτζενὲς καὶ χὴ δὲ ὁταμθιχόν κείμϑμον μετείλην]αι" « 

τ ὅτε ἀπσξοφασίςως τολμιαῖγ ἀδιηλον, εἰτεόχι τὴν, φίλων χεΐτει νι, εἴτε ἐχὶ οὖν" συτ{ενών. 

τίαν γὸ πἰποδι δὸς δὲ ζῶ τὸς συτίενής δλλοτειωτεροες ἔχρινον ἕ φίλων, Ὀχετίδησιν Ὁ ὅτι τολ-- πε 

" δ΄ 5 Φιμλυπ σαφὴς σ᾽, αὐ ζῶ λθγ9ς,εἰ τῷτον ἐϊξζεύείπιε τὸν ὥόπον, χτ' τὸ πίω 

ᾧ βέλυσιν μματίζων᾽ Καὶ μἐεὠ χαὶ Φ ἑταιεικὸν,οἰκηότερον ἐϑρετο τῷ ουηίις ἡ ὯΣ ὃ 

ὑτοιμότερον ΤΠ μάτων τολμιαΐ. αὐἰξεπέφροιαι 5 ἢ. χαὶ τὰ ὅχὶ πότοις, χαὶ οὔτε 

υρῶς ὅτε σαφῶς ἀπήπελτω Οὐ γδ ΤῈ δ ῥκφρϑύων γό κίον ὠφελείας αὶ ̓θιβυπι ζιωύοδοι, 

᾿ ἃ οἰ δὰ τὰς καϑεςωᾷᾷς πλεονεξία. ὁμδρ νῶς δ] ζιοςδε' Οὐ Σ Ἐχὶ Ὲ χρ νόμον ὠφελείαις - 

ο ἢ ὁταιοιαἱ ν ἐγίγγονΐο σοεύοδοι, δὶ ὄχὶ ᾧ δὰ τὸς γόμιας τὶ ἐπλουοόδ, Κ Καὶ ὑρκϑι, φησὶν, « 
᾿ Η ἘΌΡρα ἐγίγγογίο ξιοναλλα γῆς, ον ᾧῷ αὐτίκα τσοὸς Ὁ ἀπορον ἑκαίέρῳ διδόνϑμοι, ἰς ἴσχυον, «: 

τς Ῥίουγίι ΗΔ) ςατπαίεὶ Τοπιας αἰτεγ. Α Ἢ 
ΠΝ" 



᾽ν.» ὅτω πᾶσα ἰδέα κατέφη καχοδοπίας, διαὶ σείσφοντα᾽ Ελλδυικῷ: χαὶ Ὁ ἀὔγϑες, ἃ 

1:2 ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΘΝΣ 
οέκ ἐχόντων ὀίολεν δωύαμεν. -» τότοις ὑαξβατὸν τε χαὶ ἡ αὐἰξίφρανσις. οἱ μὴ ΧΑ 

κι τὴς στευαλλαγῆφ, ζω σημισηνόμδωον ἐ ἔχουσι ποιϑτον, Οἱ δὲ σὐδὲ τὴς φιλίας ὅρχϑι εἴπῃς 

ἄρα, Ἄλθοιντο. ὧ δὲ Ἴροον, δὶ ὐββάτου κείμδυον, το Αὐτίκα ἐπίετε. βέλεται γοῤ δὴν, 

λοιωώ, Εν τωῖπα παραυτίκα ἴσων. ζω δὲ Πρὸς Ὁ ἀπορον ἑκατέρῳ διδόμδροι, οὖν ἐ ἐχόντων δ- ω 

λολ)εν δοιύαμιν, σαφέφερον αὐ κὦ ὅτως ὀξενεθέν᾽ Διὰ Ὁ μηδὲ μίαν ὀιλζω ἔχάν δωωύα ας 

μιν, χτ' δὰ ἄπορον ἑκατέρῳ 'διδόρϑωοι. Ὁ δὲ κατάλληλον τῆς Δ. σνοίας δε αἱ ποιϑπο" Οἱ 

«ἶξὶ πῆς φιλίας δρκϑι, εἴπου Ῥζα. Ὅλοιντο, Ὥπορία πίςεως .- ἑκατέρῳ διδόμυϑιυο 

» τῷ οἰϑαχοῆμα ἴοχον. σχϑλιωώτερφι δὲ σὅτων ὭΣ Ἵ λμῷ ̓Ὀὕτι τίϑησιν" Ἔν ὁ 

» τοἰδατυχόντι ὁ ο οὐ ον δαιβῥησει,ε ἴδοι ἀφρακτον, ἡδίον Ὡ 9 τ πἰω πίςιν ἐτίκιθρρήτο, ἢ [ 

» ’ῷ “σεοφανοιξ" χαὶ τὸ τε ἀσφαλὲς ἐλογίζετο, τὰ ὕτι ὠπατν αἰξωλνόμδνος ᾽ ζωυέ- 

» σεως αἰγώνισμια. παφηςελαμίβανε. ὃ δὲ Παρατυχὸν αὐτὶ ́ τὸ 9 Παρουγεῆμμαι: κείται" τὖτε. Αἰ νυ 

φροικζον αὐτὶ τὸ Αφυλοίκιῳ. χαὶ ̓ , Ἥδον τιαρρέοϑαι 9 α τίεὺ πίςσιν λον, ἢ πἰπὸ τ 

ασξοφανός, σχόϊ νῶς αὐθεπέφροις“ αἱ, χαὶ ἡγείπτα τὶ τ μόθον εἰς Ὁ συμπληρωδῆναι τίω γὸ 

εἰκοίζᾷν δὲ ὅθ ὅτι τῶτο ξέλεται λέγφν Εἰ δὲπε τὐϑατύχοι τινί χα οϑς, τθ μιαῖοι τὸν ἐ: 

ἀφύλακζον, "6 7ον ἐ ἐπίμκφρεῖτο, ὅτι πιφ-ἀύσαντι ἐπέϑετο μᾶλλον γ ἢ φυλαπουδύω" χαὶ σζωυέ 

δόξαν ποοςελάμᾷανε, τὸ πε ἀσφαλὲς λογεζόμϑμος, χαὺὴ ὃΙ 1 Ὡ 9. πίω. ἀπατίω τῷ αὐϑι- 

» ελμετο. 'Ῥάον δὶ οἱ πολλοι ἱ κακκβργϑι, Φησὶν,ὄγτες, δεξιοὶ κέ χεχλζωυται ἢ ̓ἀμοιϑεῖς αγαϑοίγᾳ 

- τω δὼ αἰοιμωύονται σλὶ δὲ πο, ἀγαλλοντωμ (ὕτα , ἀϊκώλως αϑὸ εἰ εἴρηται χαὶ ̓βξαχέ 

ο-» ἀφα κείμϑιον ἔχ ΩΣ σηφανόμδωον. χαλεπὸν γοραϑεῖ, πίνεις δὴ ποτε γοξ σαι « 

δεῖς τε ὃ ἀγειϑοι. εἴτε Ὑ αὐτιὀχμφέλλεται πσϑὃς τὸς κακϑρορυς, Οὔκ αὐ εἴησαν οἱμᾳ ϑεῖ 
οἱ μῆκαχοί: εἴτ: ̓ Ἐλὶ ΤῊΜ αἰοήτων χρὴ ἁ ἀφεόνωι τί ϑησι ἴρις αἰμιοιϑεῖς, κα τί δὴ ποτε ζύτοα 

ἐγαϑοις καλά, Καὶ τω ωϑὺ αἱ αἰαχευύονται. «πίνες; ἀδηλον δ. "πότεροι ἀμφότεροι," οὗ ἀμ, 

οεῖς. Ἐπὶ δὲ ὃ τοῦ ἀγάλλουται, τὐζῦλα ἀδηλον τίνες. εἰαδὸ γῈ ἐ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τἰϑησιν σιν) 

Οἕκ ὄχφ νοι πε γον Ἐχὶ τοῖς καικθργις οἱ ̓ ἀγαϑοὶ ἀγάλλονται ὅτ᾽ Ἐχὶ τοῖς αἰμαιϑέσιν οἱ 4.- 

κΒροΡΙ. αἰαοιύοῖ. ὅτος ὁ ὁ χαφφικτὴρ Φὰ ἀσαφδς ὺ πεπλεγμμένης λέξεως, ον ὴ ἥ πλείων! ἔνε 

“λέξεως ἡ ἡ σης ἕῳσα πίω ἀζροιαν ὄχλησις, ἕως ἑχατὸν οἰκ μιηκιώεται σίγων" ϑησω: 5 χαὶ τ' 

ὦ ἕξης, σσ σὲ μίαν ἔτι λέξιν ε ἐμϑυν Ὁ περετϑείς' Παύτων σ᾽ «δ αἥτιον ἡ Θρχὴ ἡ ὀρ: πλιὰ - 

» ἐξίαν κα τὺ φιλοτιμίαν" εκ σ᾽, αὐτῶν ἢ ἐς Ὁ φιδλονάκεῖν καϑιςανϑύων ὃ παξόυμον. οἱ ̓ ὸ οὐ 

᾿» πόλεσι σροςα ες μετ’ ὀνοκαΐος ἐκώτερϑι 4 Ὡρεπϑς. πλῆθος τε ἰσονομμίως πολιτικῆς» 

» Ξέριροχρ απίας σωφῷῴρονος τοϑοτιμσά, τὰ νϑὺ χοινὰ λόγω δεεοιπτέ ογίες, ἄθλα ἐποιοιεῦτ 

» πϑρυτὶ δὲ ὁόπῳ ἀγωνιζόνϑμοι δλλήλων ὧν πὐξογίγνεαζ, ἐτόλμμνσαίν τετα ὁ δφιότοιζοι, ἐπεζηεσε ἫΝ 

» τειζαὶ τίμφθίας ἔτι μείξας, μέχοι ὃ Ε Ὁ διχαίεικὶ χἡ τῇ ἡ πολέ ξυμφόρε ρορ ιϑέντες, ἐς ὃ ὃ δὲ α- ἢ 

» τέροις πτῷ αἸεὶ ἡδονῶν Εχὸὶ ὁριζογι ἐφ᾽ χὴ) συ τψέφα ἀδίκῳ καζαγνώστωο, ἢ χήεὶ κτονῆρμοι Ὁ ς 

»» Χρ οί φν. ἕτοιμοι ἦσαν Ὁ αὐτίκα φιλονάχίαν ἐκπιμπλαάναι. ὡς ̓ἀὐσιξεία, μϑὺ οὐὐϑἕτεροι ἐγο: 
» μεζον, Δ ὐωρεπεία ὃ ὃ λο “δ,οἷς ἱσξυμβαίν ἔχιφθλόνως τὶ “ζκράξζακχ, κρπς ἡκουον᾿ τὰ ὃ ΐ 

» τ αν: πολιτῆμος Ἄν αἀμφοτέρων,ἢ ὅτί 5. ( ξιιυηγωνίζοντο ἢ φϑόνῳ τῷ ν αὐξόναι »δγεφ»είρον ΤΑΝ, 

» γγυναῆον πλεῖςον {π|ν χά, καΐζα γελαοδὲν ηφανίοϑη" : δὲ αἰτιτεταίγθαι δλλήλρις τῇ γνὼ , 

» ἀπίφως, πολὺ διζωύεγχεν. Ὁ ΣΡ ζῶ  Δἰουλύσων δ ὅτε λόγος ἐχυθϑο,ὄτε ὅρχος Φοβερϑ 

» “κρείῆες: ἢ. ογ1ες ἁπόι)ες λογισμῷ ἐς ὃ αγέλπιςον τῷ βεβαία, μη ἡ παϑεῖν μιῶῦλλον τσϑ9εσ 

» ποι, ἢ πτις- ἀῦσαι ἐδερύαντο. χαὶ οἱ φαυλότεροι γνωμιζωυ, ὡς πὸ σιλείωθναῖθ ἐγίγνοντο. ἃ 
»» δεδιέναι τὸ τε αὐτὴν οὐδεὸς χαὴ Ὁ ΥΥΜ' «γαντίων ξειυετὸν, μιὴ λθγϑις τε ἡ“Ποὺς ὠσιρδς ον 

» πολυζόπε αὐτοῶμ τῆς γνώμης φϑχίσωσι «αξρεπιξελά, ὀμῦνοι, τολμηρῶς “σϑὸς τὰ ἐρ 

» ἐχώφρεωω οἱ δὲ χαζα φρονοιῶτες,χθ πσξραμϑέοϑαι, χαὶ ἔργῳ σσοὲν σῷαξ δὲῖν λαμίαν 

. γνώμη ἐξεοῖν,αφρακζοι μόνον διεφλείροντο. οὐκ, πολλῶν ἔτι δγευαίυϑιος τἰϑαϑάμιά 

ποιῆσαι Φανερον δ! χρείηϊων᾽ δεὴν εἰν τοῖς διηγήμασιν, ὅτομ οΨ ᾧ σορυοᾳ κα χὺ Ὀινῷ τῆς δζελε- ἢ 

κτ χαρφικτῆσα μϑη., ὙῊ δὲ ὁτὸν ὀχβένῃ τί αἰ οἰλεκῶν ὧν, τὴς ὩὐμΝ 
τὰ ζέγώ 
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τὰ ξένα ὀνό μ(οιζοι, χαὶ ζεβιασχμμένα οδμαΐζᾳ, ὧν ἔνια, σολοικισικων πα ρέχε) δύξαν, ξὐρχεοϑη- 

σομίφ: πότοις ἵνα, μιὴ περαψτέρω τῷ δέοντος ἡ γραφή μοι πσφοβῆ. ἐπεὶ ὃ ἡ αἰεὶ δὴημι- 

βελῶν αἰστῷ τὰ δοχϑιοῦπτέ μιοι φανεροὶ ποιήσάν “πέσ μων ον αἧς οἴονται τίνες τω ἄκραν 

τὸ συ φέως ἐὴ δχώώαι μιν, διελόνϑιυος κἡ ζφωυ τίω δι χη τίω ϑεωοίαν, εἴς πε ὦ “πραϊμα- ΠΡΡῦμΕ 

ἀιχὸν μέρος, καὶ εἰς Θ λεκιχϑν, γωρὰς “ἷῶρ ἑκατέρου “ποιήσομαι τὸν λθηθν ρξαμδμος Ὃσὸ σις- ᾿ 

τὸ πρα[καίικς, ον ᾧ τοφτίω μϑὺ ἔχϑι μοῖοϑεν ἡ τὴρ οὐθυμη μάτων τε χαὶ νον μκοίτων 6Ὁ- 

ρέσις, ϑότέφοιν δὲ ἡ Τὴν ἀὑρεδεέντων γοῖσις' ἐκείνη υϑὺ οὖν τῇ φύσφ μάλλον ἔχξσα Έ ἰχεωὺ, 

αὕτη δὲ ἐν τῇ τέχνη. ὅτων κὶ ιϑὺ πλέον ἔχξσα τῷ τεχϑικ Ὁ φυσιχϑν, νὰ δὲ δα χὴς ἐλοῆο- 

γος δεουϑύη. θαυμα τή τίς 651 τα ᾧῷ συτίς φορά. φέρς ὙΣΡ̓ ὡς» οκ πηγῆς πλέσιας ἀπιᾳ- 

Ὁ. ρϑν τι γρῆμαι γοη κι ϑίτων χαὴ οὐθυμηκάτων αἰϑ ,Πῶν χαὶ ξέγων χα πο βαδόξων' ὶὶ δὲ πλεῖον 

ἔχουσι Φ τεχνικϑν λαμησοϑτεέρϑιν ποιᾶσοι φωνές Ἢ ἑτέροὶν,ἰγδεεςεφο τῷ δεογῶος ἔχὶ 

πολλών. ὅσοι μδρ δζυ ἐκ εθαυ κάκασιν αὐντὸν ὑπ Ὁ μέτοιον, ὡς μηδὲν Τὴν Ἀκοφορήτων 

Δα φΦέρφν, ϑζᾳ ὦ πλῦϑος ἐοίκασι τὴν οὐθυμηκκατουν τὸτ᾽ ἐσγηκέναι Ὁ παϑος. ὃς ἐαὺ διδαί- 

σκη τίς ἐφ᾽ ἑκαζω πδαγμαῖι ΄αἰξειβεὶς τὸν λόγον, οτί ζωτὶ μδϑὸ σῴκ ζὼ ἐχυτήδα εἰν πῷ- 

τῷ τω χαιρῷ, χαὶ αἰ πὸ πότων τὴν προσώπων λέγεοϑαι, (ὰυτὶ σ᾽ οὐκ ἘχῚ (ύτοις τοῖς 

ποραγμασιν, οὶ μέλοι τάτου, δες χεραίνοισιν, διμοιὸν Ὃ παϑρνῖες τοῖς κεχρ ατηνϑύοις ὑφ᾽ 

οἵας δὴ τίνος ὑχφίεως ἔρωτι, μὴ πολὺ ἀπέχοντι μϑμίας. ἐκφνοί τε πασας ΤΣ Φρεζ;,ὁ.πό- 

σοι γίνονται τὖξεμορφας δὐρεπεῖς, ταῖς καζαδεδουλωμϑμαις ἀύξις κσδοοάναι νομίζουσι, ἱ 

χαὶ ζοις “ὀξον4διζήν ἐχυχφοοιῦζας, εἶ τις πἰἴδς αὐ αἰσσαρχά ἰσινος, ὡς βασκανος χαὶ συ- 

Ὁ χοφαϊζᾷς παφοξέθλζωτα᾽ ὅτοί τε αἰ ποῦ τῆς μια ζω τις Ξἰρετῆς κεκαρωμϑύοι πίω Δ4- 

γοιαν, πτλυτα χαὶ τὰ μὴ «τσ ϑφῦντα τοΐ συτζοα φᾷ μἱοτυροῦσιν. ὧν ἕκαςος δὴ βάλεται 

“ἰϑὶ Ὁ φιλούμϑυόν πτεχαὶ δον καζουϑμον ὑφ᾽ ἑαυ, ζαῦτα οἴεται. ὅσοι ὃ ἀδίκα ον τίω ὄζα-- 

γοιαν Φυλαίοτοῖσι, χαὶ πίω ἐξέτασιν τ λογων χὶ ζις ὀρθοις χϑρμόνας αὐαφέδοισιν,εἶτε φυ- 

σιχόϊς τινὸς χρίσεως μεϊφχηφότες, εἴτε χαὶ διδουχὴς ἰχυφὶ τὰ κριτήσια καΐζασκά. ἀσείϊες, 

ὅτε ἄπϑυτα ἐπαινέσιν ἐπίσης, ἅτε “σδϑς ἁπόμτα δεςχερα νοισιν" δλλὰ Οἱς μϑὺ κατορθω ζ 

μάσι τίω πασο5:ήἠχϑυσαιν μζοτυοίαν δἰπονέμωοεσιν" εἰ δὲ τι δινμϑρτηται μέρος εἶν αἰὐζις, σίρε 
ἐπαινῶσιν. οὐτ'᾽ δίων Ἐχὶ πϑύτων ἐγὼ ΤῊΜ ἐμαυτῷ ϑεωρηκκοίτων χϑιμόγας «᾿ ποτίθα- 

μϑρος, ὥτε πσϑότερον ὠκγησα τὰ δοχοιοῶτα μιοι φέρᾳν εἰς μεέσον, ἅτενε Ὀσοςρέψομαι. δὲ- 

δὸς δὴ Ὁ ποοῶτον, ὡς πῆρ κατ᾿ Ξχας ἔφξωυ, ὃ «ἰδὲ τίω ἀὕρεσιν τῷ συγίφαιφέως 4- 

9) φοχον, [ χαὶ εἴτις ϑηγως κὐδοουπείληφεν, εἴτε ΟΥΟΣ φιλονάκίαν, εἴτε δὶ αγαιοϑησίαν, αἷδ- 

χαίνάν αὐτὸν οἰονϑυος,] ϑρύτερον ἀκχέτί δίδωμι, Ὁ αἷδι Ὧ οἰκονομίας αὐτῷ τεχνικὸν, πλιζὼ 

᾿ ἐπ ὀλίγων πόρυ δημηγϑϑμαῖν. ὁρῶ δὲ χαὶ σόξὶ πἰωὼ λέξιν ἐλο:ηωμαΐο, , αὐδΣ ὧν ἤδη 

τασδοείρηκα πλάσαι χαὶ μέγιςα ταις συμξεζυχότα ταὶς ἰδέαις. χαὶ Ὁ αἱ Ὑλωπημαϊιχαὶ 

χαὶ ξέναι χαὶ πεποιηνϑμαι λέξᾳς εν ταις μαλιςα βχτπολοίζθυσι, αὶ τὰ πολύστθιοκα, χαὶ 

ὠγκύλα χαὶ (ε(βιασγκένα. «δ μαΐζαᾳ,πλάςα -«ἰϑσζῶτα δεήν. εἰ ἢ. τὰ εἰκότα ἔγγωκα» σώ πε 

κρινεῖς, χαὶ ΤῊ ἀλων ἕκαςος, ὄχι “ζω ὠξέτασιν ἀγουϑμος ΤῊ ἔργων. ἔξω δὲ χτ' ζῶπα ἡ 

τοὔδαϑεσις αὐτῶν αὐτιπαρεζεταζομϑύων ζῖς ρίζα μοι δὸκ σιν ἔχάν τὴν ὅτε χτ' Ως οἰκονο-- 

μίας καιτορθουλϑύων, τε κτ φρᾳσιν ανείκγλιήτων. οὖ κϑὼ δξζυ τῇ δυζ τέφᾳ: βίβλῳ ἔχι 

Πλαταιας Λακεδαιμονίων πε ὶ ἢ συμμαχων ἔλασιν τύρξαϑμος γραφῳν, αἰ πυοτίϑετω ὥ᾿ 

10 (ασιλέως 3 Λακεδαιμονίων Αρχεδοίμ μέλλοντος δηωώσάν Ὑγάδ, ὠρέσξς ρα ξ Πλᾳ- 

ποιέων ἀφιγμένας “θϑς αὐτὸν, ἡ λόγες δ᾽ ποδίδωσιν ὃς εἰκὸς ἀεί πὸ ἀμφοτέρων εἰρηοϑαι 

Οἷς πσροσώποις τρέπονζας, αὶ τοῖς ποφάγιασιν οἰχείεις" χαὶ μήτε λείπτονζᾷς τὸ μετείε, 

Αἅστε αἰ πραϊοονᾷς . λέξᾳ τε κεχϑσζκηχεν ἀἰὐΐζους καϑοιρφὶ χαὺ σπιφᾷ χαὶ σεευτύμω . χαὶ 

Ως ὀήλας τρεῷς ἐχούσγ᾽ τῶ πε “-ρμονίαν ὅτως ἔναυλον δἰ ποδέδωχεν ἅμα τοῖς ἡδίςοις 

παρεξεταζεο 18 δὲ, ἐχεγιγνονϑδύα δέρϑις οἱ Γ' ελοτπτονγήσιοι ὼ οἱξύμμαχοι,ἐς μδνΑτ- « 

ἀκξὼ σέκ ἐςέξαλον' ἐξρώτευσαν δ᾽ ἔχὶ Πλάταιαν. ἡγεῖτο δὲ Αρχίδδιμιος ὁ Ζάυξιδοίμῳ, « 

᾿ς Λακεδαιμονίων βασιλά(ζ" ὦ καϑίσαις τὸν φρατὸν, ἔμηε δηωσῳν τὼ γάς. οἱ δὲ ̓ Πδλαταιές, « 

᾿ἱοηγί ΗΔ ἰςαγηαῖϊοὶ Ἴ ουλα αἰτου. παν 

6 
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“»» χϑιναῖσαι χοοφ τον᾽ χαὶ ̓ δὺ σπτείθωσιν αὐ, πριν ἴλο ΤΣ δὲ τότου απσείσοιαϑται σφίσιν ̓  

» 114 ΔΡΘΝΥ ΣΉ ΟΣ ΚΆΡΑ Σ ΕΠΩΝΣΞ 

» ἀὐοὺς τρέσξᾳς πέμψαντες “σὸς αὐτῶν, ἔλερον τοιάδε' ᾿Αρλίϑοιμε, καὶ Λακεδουμμόνιοι,. πὴ 

» ὁ δίχοια πτοιζτε, 4δὲ αὐξια οὐθ᾽ ὑμδμ! ὅτε παπέρων ὧν ἐςξ, ἐς γάῶ πίω Πλαταιέων φρα- η ̓ 

τά ονπεο. Παυσανίας ὙΡΡ ὃ ὁ Κλεομβούτα Λακεδοιμώγιος, ἐλδυϑερωσας ἘΠῚ Ἑλλάδα, Ἢ 
" Ἔπρπὶ ΜΗΝΊ ΕΣ Ελλζώων ΤῊ ἐδελησαύτων ξεωυάφφιοϑαι τὸν κίνδγευον τῆς μμοιχης, ᾿" 

ἥπαρ ἡμῶν ἐγλυεΐο, λύσας ο» τή ἡ Πλαταιέων ἀγϑοςὶ ΠΝ ἐλό λείῳ, ἱεραὶ, χαῚ ν ξυϊκαιλέσας Ἶ ΠῚ 

» πορζᾳκἴοις ξ ξυμιμμαίχοις, εὐπεδ δ Πλαταιδῦσι, ἐς χαὶ πολιν τίου σφετέραν ἔχονζᾷε, αὐ- ἡ : 
» τονόμοις οἰκεῖν, ρα ἀῦσαι τε μμηδέγα, ποτὲ ἀδίκως ἔτ᾽ αὐδθις, κυσὶ Τὶ δελεία: εἰ δὲ μή, ̓ 

» ιν} 

» 1 

ΜΝ 

αμειύφν ὗις παρϑνζαις ξυμμάχοις Ἶ ̓διιύα μεν. ζαδεμδὺη ἡμῶν πατπερέςο οἱ ὑμέπεροι ἔδυσαν, “ . ̓  

ν ν» τ έτος ΤΟΣ ὀκρα δὴ Τὴ ἡμῶν ἐηϑίσων, ὅΧῚ δουλεία τῇ ἡμετέροι ἤχετε. αὔῇ- τὸ τς 

τυξος δὲϑεους, ζουζ τε ὀρχίεο τότε ἄρουϑίες ποιέρϑροι, χαὶ ζοιξ΄ ἡμετέροις τ δ ήμετι ̓  
Φ πέξοις ἐγχωειες,λέγϑεδοὺ ὑμῶν, ́γἀῦ πίω Πλαται δε μὴ αφιχεῖν μηδὲ ἴα βαίνην δ. 

᾿ ὀρχοῖς᾽ ἐᾶν δὲ οἰχεῖν αὐτονόμξς, καϑοίαῖ Παυσανίας ἐδιχαίωσε. πυσαῦτα εἰπόντων [2] , 

» Πλαταιέων, Αρχέδαι μος αἰ πσολαβὼν εἰστε᾽ Δίκαια λέγεϊε,ῶ αὐϑδες Πλαταιεῖς, ζεὺ πτοιῆπες ̓  

» Ὁμοία, Οἷς λθγϑιςικαϑο τὴ 7.5} Παυσανίας ὑμῖν παρέδωκεν, ἀἰὐίοί τε αὐθγομιεῖαϑε, χοὴ ἴους ᾿ 
τὸ ὀοῦς Ξιωελά, ϑεροῦτε, ὅσοι μεεταγόντες Τμτοτε χινδγούων,ὑμν τε ζωυώμοσαν, κ εἰσὶ γεοῶο ἣ 
» αἱ χο' ̓ Α ϑζευαίοις' τϑασκά ἡ τε τοσή δὲ χαὶ πόλεμος γέλνται αὐτὴ ἐνΕ 9..5 χ) ἡ τὴν ἀδων ιᾷ 
Ξ ἐλάυλερώσεως" ἢ ἧς καλιςα μϑὺ μιεζο αὐήϊες, χα) 'ὐι ἐμμείναῖς τοῖς ὅρχοισ, εἰ δὲ μὴ ἀ αἷ' τς Ἶ 
» ὦ τσξϑτεξον: ἤδὴ «αςοὐκαλεσε θα ἡσυχίαν αἱ ἀγετεινεμόνϑιοι τὰ ὑμέτερα αὐτὴν; αἱ ᾿ 

» μηδὲ κθε ἑτερων' δέχεοϑε σὲ ἀμφοπέροις φίλοις, Ὧδη πολέμῳ δὲ μησὶ, ἑτέροις" χαὶ "᾽ν 28 

» ἡμῶν ρχέσ4ᾳ. ὁ μϑῳ Αρχίδοιμος τοστεῦτο: εἶπτεν. οἱ δὲ ΓΙλοτα οἷν ὡρέσξᾳς, ἀκούσαϊες 

» (τα, ἐξῆλθον ἐς “ἰοὺ πτόλιν" χαὶ ἡ τῳ πλυύος τὰ ρηϑέγτα κοινωσειντες, αἰστεχρίγαγίο αὐτο, δ᾽ 07 

» ἀδργέύατα σφίσιν εἴη ποιῷ ἃ κὐδοκοιλείται αὐάυ Α ϑίκυαίων. “παϊδὲς ὙΣΡ σφῶν κ) γικυεῦκες 

» παρ ἐχείνοις εἴησαν. δεδιέναι Ὁ). χαὶ «αἰεὶ πασν τῇ πόλφ, μὴ ἐχείνων ἸἈσπογωρησαντῶν, Α-- 

» ἀ)ζεσαῖοι ἐλϑογτες σφίσιν σύκ Ἐχιδέπωσιν"ν ἢ ΉΞ Σ ως ἔνορκοι ὀγίερρζ Φ ἀμφολέροις ςδὲ- ᾧ 

ἡ έοϑαι, αὖλις σφών πίω πόλιν πᾷρᾳσωσι κα ζα λαβύν. ὁ δὲ »ϑαιρσεεύων ες, πσοὺς, Ἶ 

» ζῶτα ἔφη" Ὕμῴς δὲ πόλιν κϑὺ καὶ οἰκίας πὐϑαϑοτεὴ ἡμῶν Ο]ς Λακεδαιμοιί ἰοις᾽ χαὶ γῆς ὅτι ̓  

» 69ὲς Ἔστοδειξαῖε, χαὶ δένδρα Ξβριθμῷ τὰ ὑμέπερα, χαὶ ὀο εἴττι δοωυατὸν εἰς “ξἐριξμῶν ἐλθεῖν 

» ὐξὶ δὲ μεζᾳ γωρήσαίϊε ὅποι βέλειδειξως αὐ ὁ πόλεμος ἢ ἦ᾽ πὸ άθονν δ᾽ παρέλϑη, ϑιποδωσονϑυ ς 
"[χῶ ἃ αὐ τϑαλαξω μῶν. ΟΣ δὲ τῷδε, ἕξουδι Ὡθακα (ογκῶω, ἐργαζοκῆνοι καὶ ἢ Φξ, ἶ 

» αν Φέφοίϊες, ἢ αἹ αν ὑμῶν μέλλῃ ἱκλμὴ ἔσεοϑα!. οἱ δὲ, ἀκούσαντες. αὔὴις ἐφῆλθον ἐς τίω πό- ὦ 
» λιν, χαὶ Θελάς σείρϑυοι ΑΩΣ τῷ πλήϑοις, ἔλεξαν ὃ οΤί βέλονται ἃ α ̓ ἀξρκαλόται, Αἰϑξυαοῖξ ̓  

ν » 

. 

ἘΦΥΩ͂ ἢ 

» ἐχέλόουον, χαὶ τίω γἀῦ μὴ διηοεοῦ" ὁ ὁ δ᾽, ἡμέροις 7: ἐασεισειζ εἰν αἧς εἰχὸς ζῶ χομκιαϑέωαι, καὶ ' 

» τίω γάῦ Οὔκ ἔτεβϑω. ἐλο ει δὲοὶ Πλατωφς Ὡρέσξφσὦ ὡς ζις Αὐϑάραες καὶ βελάυσείμε- " 

» γ0Ὸ μετ᾽ ᾿ αὐτου; πάλιν ἦλθον τὸν Οἷς ὧν τῇ ἡ πόλᾳ τοιαδὲ᾽ Οὐτ' ον ἡ πω πεοτῷς Ὶ 

"χρόνῳ [2] αὐδρες ΠΠλαταις, ἃ ἀφ 5 ξυμμανοι Πρ  Ήε δι Ὅς φασὶν οὖν συϑδνιὶ ἡμας 

" ασξϑέοϑαι αδιχουμδιῖς, Β' ὅτε με αὐξε ὀὁψεοϑαι,ξου ϑήσάν 8 καὶ δια μιν" Ἐχισκητήσσι 1ε΄ 

» ὑμῶν πσοϑς τ ρκων ὃ ὅς οἱ πατέρες ὠμοσαν, μηδὲν γεωτεραζῳν σῖδὶ πἰωὺ ξυμμαχίαν. 

» Ὅ αῦτα αἰ" ρέσξεων ἀπατ[4λαντων, οἱ Πλατω ς ἐβελάύσαντο Αϑδυαιες μὴ (σξδὶς 40 

» δόναι ,διλὶ ἀνέ χεαϑα χα γἀῦ πεμγοιδύξωυ, εἰ δέοι ὁρώνζαις; Ἰιϑιρ παοριζας δ Τί αὐ ξυμ- 

» (αὐνη" ΕΣ τε μηδένα, ἔτι, δον στὸ τῷ τείχους ̓ ὐποχρίνα οϑϑαι ὅτι αδνμαΐζᾳ σφίσι πριν Ν 

» ὅθῃν ἃ Λακεδαιμόνιοι ππροκοιλοιεῖται. ὡς σὲ, ἀπεχρίναντο, οὐ]άζϑων δὴ τέρτον αδὸ ἐ ἐς 

» Ὀλημδρτυοίαν χαὶ ϑεαῖν χαὶ ἡρώων ἐρωείων Αρχίδαμιος ο βασιλάς κατέςηγλέγων ὧδε" 

» Θεοι ὅσοι γἀδ πίω ΠΙλαταιΐδω ἐ’ ἔχετε, ἡρώεσ, “ιουίςορες ἐ ἐςὲ, ὅτι οὔτε τοὺ υ τῆ χέω ἀδίκως ὦ ἡ 

» ἀχλιπόντων τῶνδὲ πρότερον ὃ ξιωνωμιοτον,ύ)) γά τήνδε ἡλθουϑυ" οὐ» ἡ οἱ πατέρες ἡδδς τὰ 
» ἀὐξαίυϑροι ὑμῶν, Μήδων ἐκρ α(τησαν, αὶ ἡπαρέοεϊε αὐτίω ἀλυϑυὴ ϑμαγα σοιάθει ος Ἕλ- 

λησιν, 



ΠΈΡΙ ΘΟ Κι ἌἈΤΟΣΝΙ ΘΥΝ: τς 

λησιν" ὅτε νεοῦ ζω τί ποιαΐνϑιυ,αἰδικήσομϑυ. σσέοκαιλεσει μοι γδ Ρ πολλά αὶ εἰκότα, ὦ τὐΓ- “ 

χϑύοκῦρ' ξυιζνώμιονες ΒΕ ἔφε, τὴς αϑὸ αϑιχίας ̓ ολαξίοϑαι τοῖς ὑπάρχουσι “σξστεξοιο, τ 

τ τιμθείας τυΐχθμῷ τοῖς Ἐλτφέφρισι νομεῖς μῶς. Ὅσαῦτα Ἐλιλείασοις, καλίφη ἐς πόλε- “ 

μὸν τὸν φρατόν. ὠζετάσωμϑι ὃ δὴ θὰ τότον πον Δ] 9. λογ9ν, οὕτω πολ α χαὶ χαὶ “-θξ Ξ χῆαΐς ἐ ΕΞ" 

δὰ »ἕτερον αὐτε ᾿Δ[6,λογον,Ἱ ὃν μείλιςα ἐπταινᾶσιν οἱ τὸ χαρακτῆρος τούτου ϑειυμκαι σαί. 

ὑουτίλεται δὴ, φρατίαν τος λοίντων Αϑάσαίων ὄχι Μηλίες Λακεδ' δρμονίων Ἐἰποίκϑες, 

Ὡρὶν Ὄρζαοϑαι πὸ πολέμ,τὸν φρατνοῦν τυ Αϑώναιων,χαὶ ζις “οροβῴλοις Ὁ Μηλίων, 

Υ σεευόνζᾳς εἰς λόγους κὐδὶ καταλύσεως τί πολέμι σ᾽ χαὶ τ᾿ Ξρχας μδῳ οχ τῷ ἰδίῳ ἴΠΕ2: 

σωπο δυλοι. τὰ λέρθε γτα ὑφ ἐκουτερων" ἘὨλῚ μίας δ Ξιποχρίσεως τϑτοΘ αἶμα ΙΝ αιτηρη- 

σας Ὁ διαγήμ ματίχὸν,απεϑσωποτοιν τὸν «ζ΄ {ρῶτα 09, λολϑν καὶ ὅραμα τίκόν. ῬΡχέ δ[ ὁ 

Αϑάυοεῖος τάδε λέγων Ἐπάδν "5 ας: Ὁ πλῆθος οἱ ̓ λόγϑι γίγνονται! ὅππως δη μὴ ζευες “ 

χει ̓ ῥήσᾳ οἱ πολλοὶ ἐπαγωγὰ ἡ αγέλεϊ τι . ἐρώπτιξ ατούσαϊες ἡμδῖυ, ἀπατηθῶσι' γωῶσχο- - 

αϑυγὸ Ὁ ὅτι τῶτο Φεονζ΄ ἡιδι ἡ γ ἐς ζὺς ἐ ὀλί ἯΙ ἀγωγΊου, μεὶς οἱ και, ϑυηκϑιοι ἔτι ’ ἀσφαλέςε- " 

δον ποιήσεϊε κα θ᾽ ἔκαιον" χαὶ (κη 9] ᾿ὑμάς ο» ὀλίγω,δλὰ “οϑς ὃ μὴ δυχοιωῶ δχιτηδείως “ 

λέγεοϑαι ἀὐϑὺς αἰπσολαιμξανονϊες, κρίνετε" χαὶ ποοζτον εἰ τερέ σκᾷ ὡς λέχομϑυ, εἴπαΐε. οἱ “ 

δὲ τ Μυλίων ξωώύεδροι ὠπτεκρίναντο" Ἡ αϑὺ ὑλτοίκεια τῷ διδο σκάν καθ᾽ ἡσυχίαν δλλής “ὶ 

ἌΣ ϑ ψέγεται, τὰ ; τῷ πολέμου, παρόντα ἤδη, χαὶ χα; ὅ ἐ μἔγοντα, τ αι φέροντα ἀὐτο ̓φαινξ.). “ 

αῦτο ὃ τελόυταῖον εἰ εἴτις οὖ ζϊς χήμασι «Ξιωσς Φέρῳ, Οὐκ αἱ φϑώνοι πλύζᾷς πὸς σολοι-- 

χισιιὰς ὅσοι γίίνονται Ὡὐρῷὰ τς Ξρριθμὸ ὅ6, κ᾽ χὰ, τὐωσάς,ἡμαΐα, χαλωνγ' αεϑϑεὶς 

ὦ, Ἡ αϑὺ Ἐλτείκεια τῷ διδοισκᾷν καθ᾽ ἡ ἡσυχίαν, ὀλψάγεταν, ἔπφζο. σεευάνψας τῷ ενικῷ χαὶ 

χ τίυ ὀρϑζεω ἐξενάσεγεθμα “«ὐγώσιν' Τὰὼ δὲ τῷ πολέμει, παρόντα ἤδη, χαὶ ὅ μέλλοντα, 

δχιζάύγισι τϑτοις ἐνιχϑν,χαὶ τ τέι σλυικῶω ἐς ἐρργασιτισμεένον τὐ]ῶσιν' εἴτε Φξϑρον. δεικίίι- 

χϑνβέλεται τίς ἀδδ' καλεῖν, εἴτε εοὐτονομκοισίαν, Ὁ Αὐτϑ' τῦτο 5 οὔτε τῷ ϑυλυκῶ αὶ ἑνικῶ 

τὴ ὀνομα εικῷ “δος το μοήουϑμον σωζᾳ τῆευ ἀκολουθίαν, ὃ ὅτε τῳ πληθεωτικῷ καὶ συσῖ- τι 

πέρῳ κτ' αἰ οἰ τίουτρς τὸ ἐχηματισμένῳ οὔδει. δὶ αὐ ὁ λόγος καταλληλος, ὅτως 

μακιεϑείρ' Ἡ μϑὺ ἐχτείκφα, τῷ  διδούσκν καθ᾿ ἡσυχίαν δλλήλες 8 ἐψώεται τὸ δὲ 9 πολέμα 

παρϑντα ἤδη, χαὶ ἐἰ μέλλοντα, Ὡς οἱ φέροντα αὐτῆς φα!" ἔται. σϑτοις ἐχττίϑησιν οὐϑό! [ἢ 

γϑνοηκϑδιύον. »ϑὺ σέκ ἀτόπως ἠρμενέ., εδρον ὃ δ οὐ ἐ τύδακολου ϑύτως' Εἰ αϑὸ ποίνεων ὑ-ς 

πονοίας ΤῊ μελλόντων λογεξεθμοι," ἀλνιο ι, ξωῤκῆρὴς ον Τὴν παρόντων, χαὶ ὧν ὀρόιτε, « 
«ἶξὶ σωπηξίας ̓ βελέυσανες τῇ πόλφ παροίκιν αὐ εἰ δ) ὅχε ττονλ γριρδο οἷ. χαὶ " « ι 

τϑτο ἰποφρέχίας τῷ διηγήματος τὸν Ὡῤοίλογον᾽ ὄχι Ὁ δα κατίχϑν, Ὄὐτα τὸν Αϑάσαιον 

Ξἰποχρινόμῶνον “ποι Εἰχος δῷ χοὶ  ς ο» τοϊ τοιῷδε καϑοςώζι,, ἐχὶ “πολλὰ χαὶ λέ- « 

ΕΣ χαὶ δυχοιῶζας Φέπεοϑωφῳ. ἔπῴο. ἀὐοήμονα αδϑϑεσιν αἰ πσοϑευϑυος" Ἢ μϑύτοι « 

ξιωοδὸς χαὶ “ἴθ σωτηρίας δὲ παρέοῖ" κ ἢ λθγϑς,ᾧ ποκα λήοϑε ὥσπω, εἰ δυχεῖ, γιγνέεϑω. πε 

πότον μὃν ἀὕρηχεν οὐθύμημα ὅτε δ Αϑάωαιων πόλεως αἴξιον, οὔτ’ ὄχι ὑιέτοις τξα- 

, ἡμασιν αὐαοῆον λέγεοϑαρ, Ἥ μ{ᾳς τοίνεω οὔτε αἰὐξὶ μετ᾽ ὀνοικείτουν καιλαἦν,ὦ ὡςῇ ̓ δυαίως τὸν « 

 Μῇδὸν καζαλύσο:ϊες Ξξχο, υϑι,} ἀδικούνϑρυοι γεῶ ὑεπεζερχοῦνα, λόγων μῆχος ἄπιςον πα- « 

ρέξουϑιυ. τὸτο δὲ δες ν ὁμολοχϑεοῦτος πω ὁχὶ τὸς μηδὲν ἀδικοιῦζας φράπευσιν' ΤΡ 

«ἰδ μηδετέρου πότων ζλεται τὸν λθγ9ν αὑωέχῳν οὐ οἷς Ἐχετίϑησιν Οὐθ᾽ ὑμας αἰξιξ-« 

Ὁ μϑυ.ὴ ὁτί Λακεδαιμονίων ἀπτοικοι ὄντες, 5, ξιιυεςραῖ 4 σείε" ἢ ὡς ἡμας συϑὲν ἡδικηκαίε, “ 

λέρρνζας,οἴξαϑαι πείσᾳν' τὰ δρυματὰ σὴ, ἐἷξ ὧν ἑκάτεροι ἀληθῶς Φρονᾶλϑι Ια πσδᾷοσε- « 

«9α:. αῷτο δὲ δεν, μεῖς νϑὺ ἀληθῶς φρφονοιεῦτες ὅτι ἀδικεῖ οϑε, τω αὐαϊκίωω φέρέϊε, χαὶ 

εἴχετε ἡμός 5, Οἕκ ἀγνοοιεῦπες ὅτι ἀδιχοῦκϑυ ὑμας, τῆς ἀοϑενείας ὑμδμ τὐϑεσοῦθα ἮΝ 

βία. ζῶῦτα ὟΝ ἑκοτέροις δχουαπεί, ἐπφία, αἰ αἰπίαν; Ἡὐποδοῦγαι τότου βελυϑεὶς,᾿ 

λέγφ᾽ Ὅτ δίκαια μδὺ ο ῳ» τρία, ϑε»πείῳ λόγω σὺ τὴς ἴσης αγωύγκης κρίνεται" δυωυατοὶ ὃ « 
οἱ «αξούχοίϊες τ αοσοσι, χα οἱ ἀεἷγενὸς Ξυίχωφοῦσι. βασιλέζσι γ5 ξαρίβα' δ9ις ὥωῦτα « 

αροϑς “Ἕλλξωυας ἡρμιοήῆς λέγφν" Αϑάναιοις 3 “ϑὸς πὸς Ἕλλξνας, ὅς ἡλά ϑέρωσαν Ἔσπο ἢ 

᾿ϊοηγίῃ Ηαἰςαγπαῖοι Ἰοπχ5 αἰτεῖ. - ἢ πὴ 



16 Διο ον. ΑΕ ΑΥΡΙΝ ΑἸ ΣΕΊΩΝ: τ 

τ Μήδων, ςίκ ἀὐ πσρϑφήκοντα εἰρδαϑαι τι τοὶ δίχαια τοῖς ἰσοις ἔς! πσϑὸς διλλήλοις, τὰ ἧ 

δὲ 6ίαια Οἱςὶ ἰλωρϑὶς “ϑϑεΐ Οιὶ ἀοϑενεῖς. ὀλίγα δὲ πσοῆς ζωῶτα τ Μηλίων Ἀλτοχρινο- ᾿᾿ 

᾿αϑύων, ὅτί καλῶς ἔχοι τοῖς Αϑώσαίοις σσξονοᾧ, τῷ δικαία, μὴ καὶ αὐξι ποτε σφαλέντες - 

“ἰσῦ' ἄλλων, ων ἐξ οεσία ἕἕρωνται, υἱὲ τὰ αὐταὶ ἐ πάσχωσιν λἑσοῦ ΤῊ ἰρυορτέρων, Ὀλποχρινό- ἀ 

» κλϑρυον ποιᾷ τὸν ἃ ϑέιωυαῖον Ἡμεῖς ὃ. πῆς ἡμετέρας Ἐρρχῆς, ἐὠὼ χαὶ ̓ πωυϑὴ, σέκ αϑυμοῦνϑυ 

» Δ πελάυπίω" πῴτου σῇ αΠ1 τίαν Ἐστοδι δόντα ὅτι χοὶ καζῳ λύσωσιν αὐ Λακεδαμμόνοι πίων, ᾿ 

Ὁ ἐν. γωμόωυ ΠῈΣ (αι ἡ, ἐὐθὶ πολλὰ ζοιαῦτα ποραεσοίες. ϑησω δὲ χαὶ πίω λέξι 
᾿ αὐτεῦ ὍΝ γοῤοὶ ΘΡΈτες ϑήνων »ὥῶς χαὴ Λακεδαιμόνιοι, οὗτοι διᾷγοι τοῖς νἰκηλεῖσι. Πϑ το 

Ὁ ὅμοιον 661 τῳ λέγ, ὁτί ΔΝ Ὅϊς τυροϑνοις 8 μισοιῶται τύφφιννοι. οἷς δπιτίϑησι' Καὶ ; 

᾿ πἰδιδὺ που τα ἡμῖν ἀφείοϑω κοδεου ἐ ὐεοθαι. ὃ μόλις αὐ εἶπε τυ καζῳ ποντιςῶν ὡς κἡ ἡ 1 

ληφῶν, συτῆν ἰλπορείν μήνας τῆς κ᾽ ζχῶτα ζιμιφοίας, γϑρισερδιος Ἐχιθυμίαι)ς ἐν πω 

ΤΑΣ ΟΣ ἔπφτ' ὀλίγων ΤῊ μεϊαᾳξὺ γνουϑῥων αμοιβαίων,᾿ Μυλίων ἊΣ ἔχτφκὴ αὐϊἢ ἥ 

» καΐζα βαμόντων αἵρεσιν" ἽὭ ςτε δεησυχίαν ἀγϑνζαοὑἡμιαῖς φίλοις μϑὺ ὁ ἐῇ αὐτὶ πολεμίων, ̓  
» ξυμμιαχους δὲ μηδετέρων, Οὔ σ᾽ ̓δέξοιεξ 9::; Ἰἰποχρινόκδιρον τ ποις τοὺ Α υϑζευαῦον' Οὐ ΣΡ τος-, ᾽ 

" σϑτονήμας βλοί]4 ἡ ρα ὑμδμὸ ὅσον ἡ φιλία μϑὲὺ, ααϑενείωρ" Ὁ δὲ μᾶσος, δεινάμεως πα-΄ 

"ἐαϑηι μια: τί ἰργοκΐθοι δηλούμϑρυον. οὐλύμημοι πονήφϑν Χϑὶ ἡ σχολιεὶς ἀπηπελιϑρον. εἰ 

δὲ νόημα: βέλεται ὡς αἰτεῖ σχοπεῖν, τοιονδὲ δείγ' Ὅτι φιλοεοῦτες νδὲ ἡμιοῖς,ἰοϑενεῖς φαί-, ἢ 

νει ασϑϑς τὸς ϑιλρις ποιησέϊε' μιισφιῶτες δὲ, ἰχυεοις. Ξ ̓ γὸ ᾧντοῦιϑν ἀὐγοία. λύσηχσων, ἡ 
ϑῤχέν,νλὰ φόξῳ. τῴτοις ἔτεξϑι πξρελεὶς παλιν ΞΡ δὲ «ἴξέεργα καὶ Ὁ πικρὰ τὸς Μη ὃ 

λίες νἱ συοτίγεται 'λέγϑ! ζ, ὅτι κρίνας Ὁ; τύχας Φέροισιν οἱ πολέμιοι ἡ Ὁ μδρ εἶξαι 4οὺ 7υς, 3᾽ 

αὐέλπιςον, μ(' δὲ τῷ ὅ δρωρϑύτε ΕΤί χὺ ὁ φῆναι: ἐλπὶς ὀρθῶφ' ΓΙ Θὗτα ποιῇ τὸν ̓Αὐϑζωυαῖον αἰ ϑ 

ποχρινόυϑρον του 2 ἃς αἰἴξχτης ἐλπίδος, 6. χουκῶ τοῖς οὐ, ϑροποις γενο- 

᾿λϑύνο,κε λέξιν ἅτως γφάφων Ἐλπὶς δὲ, κινδεεύῳ τἰϑαμύλον ἔσει, τὸς μϑὺ πὸ ὔϑοῦ 

»» οὐσίας ̓χοωρϑδύες αὐτῇ χὰ βλάψῃ, «ἰ καϑειλε᾽ τοῖς δὲ ἐραπὸρ ὡ χὐααῤχον αἰαῤῥίπήοισι" 

» π ἄκατε γάνωσκέτειι σφαλέντων χφὶ ον ὁτῷ ἔτι Φυλοίξεται τις αὐτί 

» γγωφκοϑεισαν,Οἕκ ἠγείπφ, ὃ ὃ ὑμεῖς, αἰαδενεῖς τέ χαὶ ὅχὲρ ῥοπῆς μιας ὄντερ; μκῇ βούληοϑε πα-: ᾿ 

» δεῖν, μη} ὁμοιω ζεῦαι τοῖς πολλοῖς οἷς παρὸν αὐ ϑεφπείως ἔτι σώζέοϑαι, ἐπάδου πιεζο-, ῃ 

᾿ϑύας αὐ ζες Ἐλελείπωσιν αἱ φανεραὶ ἐλπίδες, ἔχὶ ζὰξ ἀφανς καϑίφανται ματικέω τε αὶ, ἥ 

"χρισμδορὸ ὅσαι τοιαῦτα μετ’ ̓ ἐλπίδων λυμανεται. (τα σέκ οἶδε, “πῶς αὖ τίς ἐπαινέ- ἢ 
σῴεν ὡς ποξϑτήχοντα εἰρηαϑει φραπηγϑίς Αἰϑίωυαων, ὅτ Αυμιαήνέται πῶς αὐ, ϑοφ-ποςἡ Θὰ Ὥς 

αου οχῶν ἐ ἐλπὶσ,ἡ ὅτε χεησμαῦ οῴελος ἅτε μιθμτικῆς τοῖς ἰς ἀὐσεβλκ, χ δίκαιον σαξοηρηυδῥοις, ̓ 

τὸν βίον. εἰγδῤτι ὀνδο τῆς Αἰϑυαίων πόλεως, καὶ τῦτ᾽' οΨ πδϑτοις ΤΣ: ἐγκώμίον, Φ Ξ ὶ 

πϑυτὸς “ρα, ) ματος, χαὶ οὐ οὖν πϑρτὶ χαιρῳ Ὁ ζρις ϑποῖς ἐπεαϑαρν, μηδὲν αὐά. μοντικῆς καὶ χὶ ᾿ 

σχκαΐν ΞΕΞΕΥΝ λελόντων τε ΤῊ Μευλίων: 61| στεὺ τὴ ἢ οὶ τῇ νεών βοθέτενι τι Ἵ 

119 κεδα μονίοις πεποίλεισιν ὃς εἰ χαὶ Δα μηδὲν δ ο, ὩΣ “εν ἡ πίω αἰφευυΐω ΕΣ θρηϑητι Ἄ 

σάν,χαὶ ΕΊ ᾿τὐξ ὄν εαϑεω Ἂν 1συτίενῆς ὡσπολλυρϑύας: αὐδαδέξερον ἔτι τὸν Αὐϑζιναγον Ἐλτοχρινός 

»Μϑνον εἰταγα Τῆς μϑὺ τοίνειυ πσος Ὁ ϑχῖον ἀὐυϑυείας ἐσὶ ἡ μεῖς οἰό θα, λελείκψεαϑα, συ ϑὲν ὦ 

»γοῤέξω τὴ τῆς αὐ, ϑε»πείας, ΤῊ δὸ ἐς Ὁ ϑείον νομμίσεως, ΤῊ δὲ, ἐς σφας ὐὐθες βελήσεως,δε- ᾿ 

» ταρβεϑρ! ἢ ̓ ποράοσονϑυ. ἡχϑύκῖθα. ὃ τὸ τὸ πεϑείον δόξῃ, τὸρ τὸρ,ϑοζπειόν τεσαφῶς 5|« πϑωτὸς Γ 

» αἰ ποῦ Φύσεως αναίκαίως, ὃ αὐ κρατῇ, χᾷν. πὕτων ὁ ἐς 2 σιαϑδὸ δερείκα φορ,καὺ τοῖς πϑώυ 49 

δυκᾷσιν ἐ ἐμπείρως αὖ  αἰδρὸς ἐχήν᾽ καζαχλείετωι σ᾽ εἰς τοιῶ τον τί 7 πέρας ὅτι Φ «δ Θεῖον δόξῃ " 

γινωσκξίσιν ὡπϑμϊες, τὰ δὲ “σδϑς δλλήδοις δίχαια, τῳὔκοινῷ τῆς φύσεως κρίναι. γὐμῷ. οὗτος 

σ᾽ ἰϑυγθεχῳ ὧν δοιύηται ὡς; κραῖψν. ἀκόλουθα, χρὴ ἴᾳῶτα τοῖς πϑοθις, χαὶ οὔτε Αὔ- 

ναοις ὅτε Ἕλλησι Ὡρέποιτοι εἰροϑα. πολχας δεινά δος εἰς Δ ουνοίας ἰ δα λέοϑαι, δ᾽ 

Ὁ σεευετὸν ἐχούσας πονηρόν" ἵἥα μὴ πλείων ὁ λό.995 “λύοιτο μοι τῷ μετα ίδ, τέο πελάυτααν ᾿ 

ἔτι ποτ κέων τἰ ϑαλήψομαι μώνζεν" εὖ ἀπαλλα:όκθρος οἰ, τῷ συλλόρου, ὁ Αὐϑζευα)ος 
» εἴρηκεν" ᾿Αλλ ὑμὴν τὰ μϑὺ μϑὺυ ἰγυφα ὄντα ἐλπιζόμψϑνα μέλλεται" τὰ δὲ περ ρόντα, (ξαγέα 

λ 

“ξ2ς 
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«ὥοϑς τὰ ἤδη αὐτίϊεζαιγμιένα, κὐϑα δ)νέοϑαι. πολλζω )ε ἀλογίαν φησὶ τῆς Ὡξσυοίας παρέ- -ς 

χέϊε,εἰ μὴ μεζαςησάμϑιυοι [ἔπι] ἡμας, ἀλλό τι τῶνδὲ σωφρονέζερον γγώσεαϑε. οἷς ὅχττίϑη- “ 

σιν Οὐ ΣΡ δη ἔχί 7: τίω «ὖν τοῖς αἰριξοῖς χαὶ πσοου)οις χινδοεύοις πλόσα Δἰαφλίξου- Ὥ 

σαὶ αν, ϑιοφ πες αὐαγειέευ ῥέψεοϑε. πολλοῖς ὙΣΡ ασξϑορωῦμοις ἔ ἔτ! ἐς οἷα, « Φέφοιται, Ὁ 1“ 

«ον καυλούμδυον, ὀνόμαΐος ε ἐπαγώρ»ῦ δεωυάμ ἐπεασασαΐζ ἡοσηλεῖσι τῷ ῥὑμαΐος, ἔργῳ “ 

ξυμφοραῖς αν αὐηκχέςοις ἐχθνζας «ὐβέπεσψ. πῴτων τυ λόγων δ’ ὁτί μϑὺ ὅτε αὐτὸς μετέομεν ὃ“ 

συήεκφάς, τῷ συλλόγῳ τὸ τῦτε τ αὐ ϑατυχῶν, ὅτε τὴ, αϑευδύων αὐδις Αϑέαων ἢ Μη 

λίωνηκεσεν, ἐξ ὧν αὐτὸς οὖν τῇ ἡ τσϑϑ αὐ βίξλῳ «ἰδὲ ἐ αὐτί ρα φᾷ, κοαϑεῖν ῥαδίον" ὅτι κ(ς δ᾽ 

ῳ Αμφιπολά ςρατηγίαν ὀξελαϑε τῇ τῆς πατείδος,πτλύτα τὸ τὸν λοιπὸν Ῥπολέμε γεόνον ο᾽ 

1ο Θραΐκη διέτεινε. λείσε!) δὴ σχοπεῖν εἰ τοῖς πτε πράγμασι ααδοοήχοντα, χαὶ τοῖς σεροέδιι Ξ- 

λυλύσιν εἰς τὸν "σύλλογον “σφοσώπτοις Ξῤμόήοντα πέπλαχε Δ [ϑέλολον ἐχόῶνον, ὦ ὡς εἰ, τις 

τὰ τὴς συμιπαίση γνώμης τ Μαληθώς λερθεντων ὡς αὐτὸς ἐν τῶ ααξροιμίῳ τὴ τὴς ἑτορίας 

“αοϑείρηκεν. ἀρ δίχυ ὡς τῇ τοῖς Μηλίοις οἰκεϊοῦχαὶ παδοούήχογ]ες ἢν ἤσαν οἱ αὖϑὲ τῆς ἐλάυϑε- 

δίας λόγι, τρακα λοιῶτες τὸς Αϑάυαίες μή ἡ καταδουλοῦοϑαι πόλιν Ἑλλδοίδαι κιηδὲ ἐν 
αεδρτῴοσαιν εἰς ἀὐξες, ὅτως τὲ τοῖς ΑἸϑέεναίων εἰολοδις ἱς ωρέπογες ἤσων οἷ τοδὶ τ “)υ4.- 
"σίων, μήτ ̓οἰξεταζήν ἐώγϊες, μήτε λέγφν,δλλὰ τὸν Σ βίας χα) πλεονεξίας γέ γόμον εἰροίηϑίϊες, 
ΜΙ ἡ τ᾽ ̓τῃ δίχαια, τοῖς οοϑενέσιν Ξιποφανοίερ ὅσαι τοῖς τοῖς ἰοιυροτέροις δὸκά: ἐ ἔγω ἡ κὅρ ἣΣ οὐχ, 

"οἴομαι τοῖς οὐκ Ὁ ἀὐγοιιφτοίτης πόλεως Ὀχὶ ς ἔξω πόλάς Ὀὐποφελλο νοις ἡ ἡγεμώοι ζῦτε 

“σδ9εήκειν λέγεοϑαι" οὐδὶ αὖ αὐἰξιωσειμι οι εδὺ μιχροπολίζας καὶ ΟΥ μηδὲν ἔργϑν ἐειφανὸς 
20 Ὄἰποδειξα υδύες Μηλίως, πλιέονα τὸ καλϑ “ ποιδοϑαι χσδϑνοιαν Ἀπὸ ἀσφαλοεζ, χα πϑύτα 

ἑτοίμους ἐῤ τὰ τὰ δεινὰ υἐτυυφέρᾳνεἶνα μεηδὲν α: ΤῊΝ αϑαϊκαοϑῶσι ποραῆφν τὸς δὲ χσδ9ελο- 
αδῥες τίω τεχώφαν καὶ τίωυ πόλιν οκλιπᾷν χν τὸν Περσιχϑν πόλεμον Αὐνϑζουαίες, ἵ ἥα μη- 

"δὲν αἰαφῦν: αὐ παυμμείνωσιν ὕλίταγμα, “Ὁ ἐξ «σξραιοουμδύων ὡς αϑὐοήτων χατη)θρόν. 
οἴομαι σὶ, ὅτι τὸ εἶ΄ νος ὀλοι παρόντων Αἰ ϑζευαίων ζᾳῦτα ἐ ἐπεχείρφεω λέγῳν, ἐπαρϑῶς 
᾿ζώεἴνῥμ αἷἦ οἱ τὸν κοινὸν βίον ἐϊξημμερωσαίες. ἐγὼ μδὺ δὴ ̓ς, Ὁ; Ως αἰτίας Οὔκ ἐ- 

“πων τὸν λόγϑν πῦον, αντιπαιρεξοταίζων τὸ τὸν ἕτερον. «ἡ ἐχεί; ῥῳ δὴ γὸ, Αρχίδαιμος ὁ ἢ ἜΠΩΥ 

δαιμόνιος δίκαια πε ασδοκαλείται τοὺς : Πλαταιεῖς, λέξι χέ πε ΕἾαι καῦοι ας καὶ χὺ σαφῴ, χαὶ 

σϑσὲν ἐχούσῃ οὐγία ̓βεθασανισμένον ΟΣ δὲ ανακϑλουϑον" ον πότῳ δὲ, οἱ φρονιμώτατοι τ 

Ἑλλάσων α αἴσαςτι καϑὸ φὐθυμμαΐο, φέρφϑεσιν, ἀηδεςατη δὶ αὐτὰ ὁ αὐξελαμβαίοισι λέξφ 

30 εἰ μὴ ἄφῳ μνησικαικῶν ὁσυτίς οαφόϊς τῇ ἡ πολά 215 ἰὼ καταδίκζευζαῦζα, πὰ ὀνείδη χατε- 

σκέδουσεν αὐτῆς, ἀξ ὧν ἁπόμῖες Πα ῳ αὐτίω ἔμελλον. ὡγὸ οἱ “σξρέσηκότερ τ πόλεων, 

χαὶ τηλικαύζᾷς ὀξοισίας πις΄ ἀυόυϑρυοι, φρονήν τεχοὶ λέγήν σσεϑες πύλάο τ πῆς αἰν' 

πατείδος,᾿ (τα χϑινα ὑπ πσολαιμβαίοισιν ἁπὸμ]ες τὴ τῇ τῆς δ)ποςζελλθσης πόλεως αὐτός. 

χαὶ ἡ αὐϑὲ εδὸ' ΄ Ἅ(φυλόγων ἅλις. Τὴν δὲ δημηγϑεικῶν λόγων τελοιύμαικα «δὺ πὶ τὸν οὐ τῇ 
πρώτῃ βίβλῳ ῥνδέντα οὐ Αϑέώαις «σῦν Περικλέως πὐϑὶ Ὁ μὴ ε εἴκειν Λακεδομμεονίοις, : 

τὸν ἔχοντα τἰωώϑε τίω Ῥῤχίωώ Τῆς αδὸ γνώμας ὦ Αὐϑζευαγοι,ἐεἰ τῆς αὐτῆς ἔχομε» μὴ εἰ" “ 

χεὶν Πελοποννησίοις" ὡφ χα τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡρμώυδο μϑρον δαιμονίως, χαὶ ἅτε αν τίω “ 

σεεύλασιν αν, μορίων, ἴτε τ τίω ἐξ ἀραγάὸ ΟΝ “γασδισμοῖν τ Ὑ ααχολϑύθων χαὶ (ξεβια-- 

σμένων οὑγοχ Ἀϑεεῦται ΤΣ. ἀκραξ, πάσας δὲ «ἰξφληφότα Ως Ξε ὁ ὁπύσαι γίγνονται πὐξχ 

40 δημηχϑειχϑεξ' “σὲ τὸς ασὸ Νικία τῷ φρατηγχϑῦ Ὁ βηϑενζᾳς ὧν Αϑέύαις ὑσαῦρ Φ εἰς Σικε- 

λίαν φραϊείας' πω πε πεμιφλεῖσανἑαο, εἰυτό τοῖς Αὐϑάωυᾶίοις Ἐχιςολζωὼ,ον Ὁ») ἡ ἡ χοη συμ- 

μιαχίας ϑιλης χα) 1 3. αδόχου,καμγων ΩΣ σώ “υ γόσψ᾽ αὶ ἡ πίω αὐἴδανροισιν τῆ ςρα α-- 

τιωτλν, ζὼ ἐποιήσεαζο κσρ9 τῆς πελάυταίας ναυ(αχίας" χαὶ πὸν δα μιυϑητίχὸν λόφον, ὅτε 

πεζ τἰω φρατίαν γέμήεν ἀπαγφν, Ξπολωλεκὼς ( τειϊρφσά ὁπείσα:' χαὶ εἶ΄ τίνες εἰσὶν ὀιδαι 

τοιαῦται δημάθθίαι καϑαραὶ χα ἡ σαφῴς, ὦ εἰς τὸς ἀληθινὰς ἃ ἀγῶνας ἐχετήδειοι. «τῇ ἃ ὡ- 120 

πάσας δὲ ζὰς οὐ ταῖς ἐπ]ὰ (ίξλοις φερονϑύας, τίω Πλαταιέων Ἔποδογίαν τεθομακᾳ, 

παρ οὐσὲν ἕτως ἕτερον,ως Ὁ μὴ ζεξασαγίαϑαι μηδὲ καϊεπιτηδοῦ αἰ, άληϑεῖ δὲ τίνι ὁ Φυ- 



τ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΈΕΩΣ 
σικῷ ᾧ κεχοσμιῆοϑαι χϑώμασι. “τά τε .ὺ οὐθυμήμιαΐζα, παῦοις δὴ μεξα, καὶ ἢ Ἰλέξις οὐχ Ὁ- 

φρέφεισαι (ἃς ἀχοαξ᾿ ἥτε »ὸ στεύϑᾳσις 4. επησ καὶ τὰ : χήμαζο. αν. “πραγμάτων ἰδίᾳ. ζω- 

τα δὴ τὰ Θεκυδιδῳ ᾧλωταξ ἐργαὶ ἰπὸ σὅτων τὰ μιμήμαϊζα. τοῖς ἱπορκογφαφϑσιν, κως 
“ἴϑεται λαμβαϑφν. πίω δὲ -» τὴ ἢ δέστεροι ξίβλω, Περικλέξς πολογίαν, ἀῶ ᾿ α 

δγοτίλετο, ῥαχειυορδύων Ἀυθδυν νον ὅτι 1’ πόλεμον ἔπάσεν εἰΐθες ϑις αὐα λαββ4,,ἐχ ὃ ἊΝ ἔπαι- 

,ἰὦ: συν «ἰδὲ τῆς Μιπυλξυαιων πύλεως δημνγϑείας, αὲ αΣ διέλετο Κλέων χαὶ 1 Διόδοτος 
"ὦ τῇ πϑίτη βίβλῳ" σσοὲ τίω Ἔρμεοκρ «τοὺς τῷ Συροιχϑεσίμ πσοὸς Καμαεδαίες: οὐθὲ 1 
Ἐὐφήμε πῷ ωρεσξάυτῷ τὴν Αϑζυαίων τίω ς οὐγαντίαρ ζοιύτη" σσσὲ (ὁ ̓Ἀ᾿ λιν 
ὙΣΡ ανάαϊκη πασαβε ξαειθμεῖοϑαι (ὡ εἰς τὸν αὐτὸν κα τεσκά ,ασχκένας τῇ λέκτῳ γα 

δοικτήξο. ἵνα δὲ μκὴ δόξῃ τίς φάσᾷς αὐωποδείκτοις ΜῈ λέγ, πη τις πι- το. 
εὶς δγιυαμϑυος, δυσὶν Ξἰρκειϑησομαι δημηρρείαις, ἵ ἵνα μὴ μακρὸς ὁ λθοος γώνται, τῇ 
ἹΠερικλέος ἸΞπολογία» χαὶ πῇ Ἐρμμοχε τοῖς “δὸς Καμαοιναίους κατηχϑείᾳ χτ' τῆς 

» Αϑάσαίων πόλεως. ο  αϑῷ δὲ τ Περαχλῆς τα λέγφ᾽ Καὶ ποξοεδεχορδύῳ Ὡ} τὰ 
γῆς ὀργῆς ὑμδμ ε ἐς ἐμὲ γεγένηται" αἰοϑανομαι ὟΣ 6: αἰτίας" χαὶ φκαλοσίαν στύτου ἕγε- 
"χα ξιωύγαγϑν,, ὅπως κ᾿ πσομγήσω χαὶ ἡ μέμψω μα εἴτι μὴ ὀρθῶς ἢ ἐμοὶ χαλεπαίνετε 
ταῖς ξυμφοραῖς ς εἴχετε. ἕᾷωτα Θεκχυδίδη »ϑὺ, γφάφοντ! πὐδὶ πῷ αὐδρὸς ον ἱσοφικῷ 
“χὐμαΐι, πσρρεύκοιτο ἑν Περικλεῖ Γλὲ οἰπολογϑυμϑύῳ τσξὸς ἡρεδισμεένον ἐ δ λον, οὐκ ξὸ 
νὐόώ εἰρηοϑαν, χα] "οὔ - οΨ Ξέρχαῦς τῆς Ὀὐτολογίας, τρί ἕτεροις τισὶν Ξἰπομφλίξαοςς 
λοορις(Σ ὁ ὀργας ἐτῆμε εἰχότως ἘΧὶ ταὶς συμφοραῖς αἀηθομδρων,τέϊμη“δύης αϑὺ “το Λαχε- 
διιμονίωνετῆς κρατίσης γρυπολλῶς δὲ χοτ τὸν λοιμὸν Ὡπολωλότος ὄχλου, τίω σ᾽ αἰτίαν Το ὴ 

κακῶν τέτων τῷ πολέμε παρεαγηκότος, ὃν αἰ χα ἐκείνῳ παεϑῖες αὐεδεξαντο. -Αὔκα πε 8 ἢ 

τϑτο τῇ ᾽ Ὡ  αινοίαι ρεπωδέφατον ἐὺ Ὁ ἔχιτιμητίχὸν, δολὰ ὦ παραμτητίχόν. Ξ : γὸ ἐρελίξιν 
γὴπδολε  Σ  Π ὸ Πν ὀργας πῷς δημηργρρφευζας, δρλὰ ππραὔνῳ. τότοις ἀθε ἴϑήδι 
υὐχαενοιαν,οἰληϑῆ αδὺ χα ϑφνως ἀπηπελιϑύξωυ, θλϑ τοι γε τω παρόντι καιρῷ χϑσίμάω 

εἰ ᾿Εγὼ γοδηγοῦαι φνοὶ, πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀβθουμδύαιυ ὠφελᾷν πῶς ΠΕ ἈΝ χαθ᾽ 
»» ἕκαςον ΤῊ πολιτῦυ,Ἂ ἀὐαραγθῦσαν,ἀ ϑρόαν ἢ σφαλλοκϑυέωυ. καλῶς μϑὺΎ Φερόμϑιος 
᾿ αὐρῷ χα θ᾿ ἑαυτὸν, {9 φ φοομϑδύης τὴς πατρίδος, ςο εἰὲν ἥοσον ξωυαπόλλυται, καχοτυχῶν 
» ἢ ον» ἀὐτυχούσῃ, πολλῷ μάλλον 29. σώζεται. εἰν ὙΣ ἰδία τινὲς ἐξλοίοντο 1} πο- 
λιν »δὐτύχᾳ δὲ χοινόν; καλαῖς ζῶν ἔλεγεν' ἐπεὶ σὴ, ο» οὐ παῖς ἐχαΐταις συμφοραῖς ἦσαν ". 
ἀπὸ] ἱερ,ούκέτι χαλῶώς. σεοὲ ἐγ ὴ ᾿σῦθα τ, Ἧ μέλλοντος ἐλπὶς, ὅτι (τα τὸς ἀγαϑοῦ τῇ 'πὸ- 29. 
ἈΦ σε) τὰ ὶ δὰ έβαιον εἶχεν: τι. αφαυὲς »ὃ αὐνϑεῦπῳ Ὁ μέλλον' χαὶ πζὸς τὰ παξόνται, ἡ 
Ὡς ὐϑι λμ ἐσομϑύων γνώμας αἱ τύχαι δέπο ποῖσι. πϑτοις Ἐλετίδησιν ἔ ΕΤΙ εἰ όχον ̓ 

» Ξ {σ)νοιανοκαὶ δ᾽ ἡκέσαι τῶ! παρόν χαιρῷ, Ὡρόπεσαν" Καὶ Ό, ἐμοὶ τοιώτῳ αἰδρὶ ὀργίζειϑε' ὃς 
» σϑοεγὸς οἱ οἴδμα!: ἥσσων ἐἰ γνῶναί τε τὰ δέοντα, χὺ ὁρμάυάδσαι αὔᾳ: φιλόπολις τε, τὰ 
“ον μοἰτωνκρείοσων. λιυμαιςὸν γε Περι, μέγιςος τυ" τὸ ἘΠῚ ῥητόρων, ἡγνὸᾳ 'πϑτο, ὃ 
μηδεὶς αὐδ ἐχόντων μέτδιον νοι ἡγνόησεν, ὅτ ̓πϑόταχῃ »ϑὺ οἱ κω  τεζαμιδυμϑύως ἐ ὯΝ 
γοιῶπες ζὰς ῥαυτὴ εἰρες, ἐπαρϑεῖς. τοῖς ἀκέοισι φΦαήνονται" μάλιςα σ᾽ εἰν Οἷς πσρὸς τὰ 
δικαςήδια κὶ χὺ ζκὲ οἰχκλησίας ἀγώσιν' οὐ οἷς γε δη μὴ αἰϑὲ τιιδιλ της ὄφιν, δλλὰ «ὶ τιϑ- 
ξιαΐν ὁ χίνδγευος. πῦτε ὙΣΡ̓ οἕκ ἐπαρθεὶς μόνον εἰσὶν ὁτέρρισ διὰ χαὶ δεςτυν εἰς ἑαυτοῖς, ἐμι- 
βαλούμϑροι τὸ τὸν ρα ΤῊ πολλῶν φδόνον. ὅτ ὃ Ὅις αὐϑις τίς ἔχῃ δικαιςείς τε χαὶ ἴατη- 45. 
λϑέϑιο, μυρίων αὐτῷ δ4ϑαχρύὼν τε χαὶ οὔωτων εἰς ἀὐ' τῦτο, το ῷτον Ὁ μετ᾽ ἀνοίας ἀκε- 
«ϑέωσαι. ὁ οὔ δημαγωγὸς οὐκ Ξἰρχεῖται ἥῴτοις" δὶ. ἐπεξεργαίζεταί “Ἑ πότοις, "ὁ μεταφροῖ- ᾿ 

ν τὰ τα ἐ βηλῶται. Ὅ πε γὰ γνοις, φησὶ, καὴ μὴ σαφώς διδαίξας, οἴ ἴσω εἰ χαὶ μὴ οὐεθυμω)ν' " 
,. ὃ τε ἔχων ἀμφότεραι, τῇ ἡ δὲ πολ δυξνεις, Οὔκ αὖ ὁμοίως τὶ οἰκείως “φράξ!. ̓ξοτόντος ο χαὶ ἡ ἢ 

᾿ “: εγγθήμασι δὲγικωμϑύῳ, τὰ ξύμπόυτα πότου ἑνὸς αὐ πωλοῖτο. οὐκ οἷἶδὶ, εἰ ὡς ἢ ὁμο-- 
“Ἱ] λογήσφεν, ὡς αὖν ἀληϑὴ (ῦτα ζῶ, ὅτως χαὶ ) πσροοήκοντα ἐΐ) “τὺ Περιακλέσς οὖν Ἄν. 
" γαήοις Ἡρεθισχκέγοις πρὸς αἰΐους λέγεοϑαι. δ δέγε ὀχ ἡ Τὔν χρατίςων “ὐνθυμιμκοτων τε ὺ 

᾿ ἐν 
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γνοημ(ότων ἀδὕρεσις αὑτὴ καθ᾽ ἑαυτίιὐ αἰξία, ασουδῆς, εἰ μὴ χαὶ τοῖς “πράγμασιν εἴη, πσδοςή- 

χόντα, αὶ τοῖς παρόσώποις,χαὶ τοῖς χα 915, Χο) τοῖς ὀηνοις ἁπασιν' δλλ᾽ δε χαὶ κατ᾿ Ὥρχαξ 

ἐφέω, τί ἑαιίο. γνωμέων οὀἰποδεικγύμυϑμος ὁ συίοα φάϊς, Ἰοὺ εἶεν αἰδὶ τῆς Περι κλιέας αρε- 

τῆς, τοῖδα αὔπον ἔοικεν εἰρηκέναι ζύζᾳ. ἐχοζῶ δὲ Ξε αὐτὸν μδν ὃ τί ζῴλεται τὐδὶ τῷ αὐδρὸς 

πἰποφαίνεοϑαι, τω ὃ κινδζω ἀύοντι ἴους τοὐπάνας ὸ παραγτητικῶς τῆς ὀργῆς στοδοιῦαι λο- 

ηϑὲς. τῶτο »ὃὸ ζῶ ωρέπον τῷ μιμήοϑαι (υλομϑύῳ συήοᾳῳᾷ Έ ἀλήθφαν. ὀχληξϑι 5. κα- 

χεῖνα, τὰ μφοαχεώδη καλλωπίσμαζῳ τῆς λέξεως, χοὴ τὰ πολύπλοχα Τὴμ οὐθυμὴ κάτων 

ὀγόμκοίζα" Ἰέναι δὲ τοῖς ἐηϑροῖς ὁμόσε, χαὶ αμμεἐψεοϑιά, ] μιὴ φρονήμιαϊι μόνον, δυλὰ αὶ καζᾳ- “ 
φοϑνήμκαδι, φρόνημα οδὺ γὸ ἡ ὑπὸ ἀμαθίας ἀὐτυχοῦ αὶ δφλῷ τινι ἐξγίνεται' καζα φρόν»- “ 
σις δὲιὸς αὐ χαὶ γνώμη πιφ- θύη τυ «ναντίων ἀσοϑοέχήν᾽ δ ἡ μῶν Ἀξ σα ρχᾷ χαὶ Ἐπλμὸρ πὸ “ 

τῆς ὁμοίας τὐχὴς ἡ ξιώεσις ἐκ τα ὑπόῤφρονος, ὀχυροπέραν παρέχε,)" ἐλπίδι τε ἥοσον πι- “ 
«40 4,ῆς οὐ ᾧ πόρῳ  ἰούς' γγωμὴ ὃ πὸ Μ᾿  παρχόντων ἧς βείβαιοτέρϑι ἡ πσδϑνοια. “ 
παίτε »ὃ φρονήκαζᾳ ψυχοότεραί ὄςξ!,ὺ τὴς Γοργίε “σδϑα)ρέσεως ἄλλον οἰκφότερᾳ" ὕπεῖβ 

ὀνοι(ούτων ὀξηγησις ἀμφοτέρων, σοφιςικὴ ̓  ἀπάροοχαλος ὅτε τόλμα, ζεὼ ΦσΟ ὁμοίας τύ- 

χηφή στεζεσις οὐχ τῷ ὑτῦρῷρονος ̓ ὀχυρωτέφφιν παρέχεται,1: ἡφοικλτείων σχοτεινωῖν ἀσοι- 

φεςέξαιν ἔχφ Ὁ δήλωσιν' ἥτε τῆς ἐλπίδὸς οὐ τω σπόρῳ ἰοὼς,ὰ ἡ ὃ γνώμης στὸ ἢ; αἑιαρ- 
ἵ; ͵ ͵ὕ ᾿ ͵ ͵7 Ἁ {} «“ οὐ δὰ 

χόντων βεαιοτερῳ παϑϑνοια,, ποιυτίκώπτερον “«ἰξεπεέφρας αι. ώλεται γὸ λέγήν; οτι δεὶ τῇ 

γνώμῃ πις ἀφ κἄλλον,ζὼ ὧχ, Τρ παρόντων λαμᾷανοίδιυ," ταὶς ἐλπίσιν, ὧν ον τω μέλ- 

λάν δε]νὴ ἰοώς. ἤϑῃ δὶ ἔγωγε κάκχεῖνο ογεθυμηϑζω, ὅ7| πὐϑαμυθένϑυος ἴω ὁρ ν 3 κα- 

τειλυφῆαν αὐζιὶ (χη ταῖς παρέσοις συμφοραῖς,ῶν αἱ πλείως ποϊϑοιλουροί τε σεενέβηξ αὐ- 
τοῖς χαὶ αἰασοοςδύκητοι, αὶ “«“ϑακαλών ΩΣ συμφοραὶ “υναίως ὑφίζααζ, μὴ ἀφανίζονζᾷς 

τί τὴς πόλεως αἰξίωσιν' ἀπαλγήσανζᾷς 5 τὰ ἰφζκ. τῷ χοινᾷ “Ὁ σωτηφίας αὐτιλομβανείζ. 

αὶ μ᾿ πῦτο διεξελθὼν, ὁτι τίου κτ' δι λο’ῆαν ρχζω βεξαίως ἔχον)ες, τε ἰ ποὺ βασιλέως; 

ὅτε ποὺ Λακεδαιμονίων, ἀτε αἰ ὀηγα αὐ, ϑοφπτων ἔϑγες σϑοἰενὸς καταλὺ ϑήσονται" ὧν ἡ 

“πίτις Θχ ἡ παρϑσαι ἀῶ, δλλ, ἡ μέλλϑσα' «σ᾽ ο» τῇ πσφϑνοία ῶ ξέβαρον ἔχοῦσαι, δλλ εν 
ἐλπίσιν. ἔπφτα πότων ἐχιλαϑόνϑρμος, αἸξιοῖ μὴ πις΄ 4 4 τὴ ἐλπί δὲ, ἧς - τω Σπύρῳ ἡ ἰσχύς" 

εὐγαγτία γὃ (ῦτα δλλήλοις" εἴγε δὴ Ὁ νδϑὺ λυ ποιῶ τίωω αἰοϑησιν εἶχεν ἤδη παρϑσοιν,τῆς δὲ, 

ὠφελείας ἡ δήλωσις ἔτι απτζωῦ. δλ᾿ ὡς αὴρ ζιῦτα Οζα ἐπαινῶ ἅτε κτ' ὦ κοραγματικὸν 

μέρος, τε χτὶ Ὁ λεκτίκϑν,ἕτως ἐκήναι τεθουκακα,ὼς νενοηϑύα πε ἀχριβῶς,ὼ ἡρμέυδυ- 
βΆ. ε λ “- τ 1 Ω Σ Ω -“ - 

κϑμα αἰϑεηῶς,ὸὺ συϊκείωϑμα ἡδέως" Καὶ γὸ οἷς »ϑὺ αἵρεσις γεδύηται τὰ θηγα ἀύτυχ ὅσι, 5 
πολλὴ αἦοια πολεμμιῆσοι εἰ δ᾽ αὐαίκαὴον ἐῶ, εἴξαγζας 4ὐϑὺς τοῖς πέλας αὑσσακϑσαι, ἢ Χιν- « 

δυωδύσανᾷς «ἰξολμέοϑαι,ὁ φυνγῶν τὸν κίνδγουον τῷ «σοςαγτος μεμαοτερος" ἡ ἐγὼ »ϑὺ « 

ὁ αὐτὸς εἰμὶ, ὦ σῴν ἐϊξίςα μαι" ὑμεῖς ὃ, μεταβαλλετε" Κλ, ξωυέβη ὑμῶν πφοϑίιαι »ϑὲ ἀ- « 

χεραοις, μεταμέλᾳν δὲ καχουμϑμοις. χαὶ ἔτ! ἐκήγα" Δελοῖ γὸ φοϑνημα Ω αἰφνίϑγον ὶ[6] « 

ἀπαφοςδυκητον, αὶ 2 πλείςω τἰϑαλόγω ξυμβαῖνον" ὃ ὑμῶν τσϑϑς τοῖς ὀῆγοις ἐχ ἥχιςα χαὶ “ 

χτὶ τίω νόσον γέ)λύνται. ὅιμφς δὲ πόλιν μεγαλξω οἰκοιιῦζαις,καὶ οὖν ἡθεσιν αὐηπαλοις αὐτῇ 
πειϑραμιμένεις,) θεῶν ὼ ς; συμῷορας ἐϑελάν ὑφίςαοϑαι»ὦ πίω αἰξίωσιν μὴ ἀφανίζᾳ" ων“ 

ἴσῳ γὸ οἱ αὐ, ϑφσ»ποι ϑιχαιῶσι τῆς τε ὑταρχ ὅσης δόξης ὠτιώοϑαι, ὅετις αἰ μα λαχία, ἐλ- 
λείη, καὶ τῆς μὴ “ασϑφυκάσης μισῷν τὸν εϑρασύτηϊι ὀρέγριϑιον. χαὶ ἔτι τὰ διεγξίροντα ὩΣ “ 

40 ψυχας Ὁ Α ϑαυαων χε Φ φοϑνήμα Φ πάτοιον, (υτί: Τῆς τε πόλεως ὑμας εἰκὸς τω - 

“πἰαουϑύῳ πὸ τῷ Ὅρχν, ᾧ ἈῶΡ ὡπθυζῷς ἀγάλλεοϑε, βοηθεῖν μὴ φϑύγην τὸς πόνξς, 

ἢμηδ τιμὰς διωκάν' μι δὲ νομίσαι ποδὶ ἑνὸς μόνα δελείας αντ' ἐλάσϑεσλας ἀγωνίζεαχ᾽ ω 

διλλὼ χαὴ Ξἐρχῆς ξερήσεως ὦ κινδυνώ,ὧν ον τῇ ΘΡΧΗ ἀπήρϑεοϑε.ἧς ἐσὶ οχς ἔα ἔτι ὑμῖν » 
᾽ ») Ὁ ὦ ὙΕῚΙ; Ὁ, ἀφ ερις ΞἈΡΟῚ χε. ἔπει το δ , - ζς μον, ο, 
(αν, εἴτις χαὶ τοδὲ εν τω παρϑντὶ δεδιὼς ἀνανρ ἀγῥλοσεεϑη ανδραγαϑίζ6). ὡς τυρφιννίδα γὸ ὦ 

"δὴ ἔχετε ἜΣ λαξν μϑὺ ἀδιχον δοκᾷ δὴ Ε ἀφῴναὶ Ἀ χι χίνδδωυον. ὼ Τὰ τϑτοις δμιοια" “ 

ὅσας τε ἐξόνλαγας “υ" ογομάτων τὼ τ ονημάτων μετϑίας ἔχά, κὴ ὅτε αὐδζέρχοις, τε 

δια οιχολοϑήτοις. οὗ δὲ Ὁ Ἕρμοκρ τοὺς δημηγϑοίας ἐπα νήν μϑρ ἔγω ζωτα τὰ καὶ 

12ὶ 



τό ΑΊΘΙΝ ΣΟΥ ΑὐΑὐ ΚΆΑΘΟΥ Α ΣΕ ΩΣΣ ' 

»- πορθωκαζᾳ τῷ συήξαφέως' ᾿Αλλ᾽ ἐγὸ δ τυ [Ὁ] Αϑῶωαίων ἐὐκίμμν λει πὸ 

" Χιρνεῦ ἥχολϑυ Ἔστοφ αγοιοῦπες ο» εἰδὸσιν οσοι αϑδικᾷ ἐῤτλ Π τῳ ῥώντα ον ν᾿ 

- μϑῦδι,δτὶ ἔχοντος πο βοιδείγμμαζα, Ἕ ἐκ Ελὰ ξθιμον ἐφθλωνησαν σκ ρϑηωνα. ἡ δά 

σιν οὐμιφ᾽ τὸ γειῦ ἐῷ ἡμας ζυὐζῷ παρόντα σοφισμκαῖζᾳ, Λεοίζιγων τε ζυκίονων κατοιχισάδ, 

» ἣ Αἰγες᾿αἴων ξυμμαχων ἐχικμοίας,κ ξυςραφένϊες βϑλομελου σσουθομόδεβοι δὲι ζαι τ 

» σοῖς, ὅτι σέκ ἰωνες ζαυζα, εἰσιν, τὲ Ἑλληςπόντιοι χαὶ μιδιώται, τηδεεεσοτίι ἢ ΜΜηδὸν," εἴα 

» »( πνὰ ἀεὶ μεζοιβαάλλον)ες δια λοιοῦπο" δλὼ Δωριᾷς ἐλόυϑερϑι ἀπ αὐτονόμϑ τῆ Π ελος- 

" ποννήσῳ τίω Σικελίαν οἰχοιωῶπες. ἢ μδύουϑυ ἕως αὐ ἕκαςοι χτ' πολάς ληφθωμδν" εἶδοτες ΟἿ 

"τη μόνον ἀλωτοὶ ἐσχκέν. φῶτα Ν᾽ ω τῳ σειφέχαὶ χαδειρῷ τῆς Ὡἰαλέκου ἄσπτῳ ΙΝ 

" αϑέϑυα “ὐξοςείληφε χαὶ Φ πύχος, χαὶ ΩΝ κούλλος, χὰ τὸν τῦνον 9.) πἰρυρμραυλαίοδπθι νΚΆΊΡ 

δεινότηζοι χοὴ πάϑοις δδὴν εγατγωνίτι μμεςτί᾽ οἷς αὖ χαὶ οὖν δικαφηξίῳ γρησοτο τισϑκαρίξν Εηοὴ 

» χλησίαις χαὶ φίλοις Διο λεούνδιος. χαὶ ἔτι πσϑϑς τότοις ἐκβιμαιῇ Εὔπε τίς 90:4 μδιὺ, ἢ χρὴ 

» φοβφχοι" ἀμφότεροι "ὃ ταδὲ πάγει τὰ μείζω: Ὡἰὰ δὲ αὑτὰ ἴθ. Σιμέκιηθεσοιν καὐεωρλίευα 

. μϑιὺ ἵνα σωφρονιεϑώϑυ,βόλεται" αὐἰξολιμέοϑοι ἢ ἕνεκα, τῆς ἑαυ ἀσφαλείας, Ούρ ' «ὐθρω- 

» πείας δεενάμεως ξέλησιν ἐλπιζί. ἐγ ΣΡ οἷον τε μα τῆς τεύχηφυμίας ται της πυχὴς το 
» αὐτὸν ὁμοίως ταιμίαν υέοϑαι. καὶ τοὶ ὅχὶ τελάυτη κείμϑμαι το λούδα Δεόᾶθα ὀμωθῆ 

» χροτορ θα [ἅμα, εἰ μὴ πείσομϑυ,ὁτι χιβολάνοθα μδρ 71) ἰώνων «εἰ πολεμίων' 
- παοοδιδό θα [3] ὑφ᾽ ὑυδμ Δωρ ῴς Δωεμκέων. χαὶ εἰκαΐζα φρέψοιται ἡμίαῖς ἐλ ελήοιθι: ἴα!α ; 

.» κϑὸὺ ἡμετέραις γνώμαις κραιτήσεσι, του σ᾽, αὐτὴν ὀνόματι δηρινϑησοντριυῦθη Τὴν γίκοῆς ΟἿΣ ἢ 
ν ἀλλὸν τίνα, ἀθλον ἢ τὸν πἰκὼ νίκζευ τἴρασόντα λήψονται. ὥυτα αϑρθηνκανσω φϑαπλή- 20 

σιτι πότοις, χα λοὶ χαὶ ὥνλε ἄξια ἡ μία" ἐκῴνα δ, Οὔκ οἶσ), ὅπτως α᾽ ἘΡ ΘΙ ΕΦΘΜΑ, Ἡκοισε 

"» »ὸ ἐς τίω Σικελίαν,σοοφασά υϑὺ, ἢ “πειωϑοίνεοϑε" Ὡ ανοία, δὲ, ζὼὺ πθυτες ὑονου μῶν, 

» χα! μοι δοκῶσιν αὶ Λεοντίνους ςλεοϑαὶ κα τοιχί σοι, δυνν, ἡμιας μᾶλλον ὀἰξοιχίσα. ψυχοὰγὸ 

ες ἡ παρονομιοϊσία, αὶ ποϑοοβόιλασοι παϑος, δ. ἐλιτηδέυσιν. ἴα ὅτ ταὶ πεγιλείνθμα, χα 

22 » πολλαὶ ζὰΣ ἕλικας ἔχοντα ογήμοιζο. ζωτί Κ ͵αὶ αὶ αἴξ τῆς ἐλ λιείας ΘΠ ΘΕΒΠΕ οἷδε ́ δ 

» λώμων, τε οἱ Ἕλλῶωες τῆς ἑαυΐ! τω Μήδῳ αὐτέφησαν᾽ «ἷξε δ {τὸ} οἱ μῶν σφισιν, δννλιᾶ 

» μὴ ἐχείνῳ, κα αδελωσεως' οἱ δὶ ὄχι δεκούτου μεζᾳολῆ, Οὐ αὐἰξεινετωτερα [ καιχοξεουεν 

τωτέρα} δὲ. χαὶ ἔτι ΩΝ και ταχϑρές τὴς (μετα γωγῆς [51 ζκ τὺ πληβεωτίχου εἰς ὁ ἀν μὰ ΞΡ 

» τῷ αἰδι πσδόσωπα λογξ εἰς ὃ τῷ λέροντος τς όσωτον" Κ αἱ εἰ τῳ Ῥρα παρέφηκε, τὸν μῦῳ 

» Συρᾳχούσιον, ἑαυτὸν δὲ, οὐ πολέμιον Εἰ) Ὁ Αἰϑζωυαίφ. χαὴ δεινὸν ἡγεῖται υξ γε ἡ δ.,: ὁ 

» χινδυχυ ἀφ" εὐθυμηϑύτω οὐ κὐδὰ τὴς ἐμῆς κάλλον, ον ἴσῳ δὲ τσὶ τῆς Εαιυ ἀμίαι 9 τῇ Ε{μΗ! 

ιῳ μιαιχουυϑμος σώτῳ ̓  χαὶ ἀσφαλέξερον, ὅσον οὐ «αε»δεφ)αρμδμε ἐόντι δὲ ξύμιμα.- 

» ον ἐχωὶ, 18) οἶα ἔρημος ,ανγωγιξίτοι᾽ τὸν πε Αϑώωσαιον, μη πίω Κ᾽ τὴν ὦ κἀν ϑραν κολασ 

σαοϑαι. ζᾳῶτα γὸ χαὶ μᾳδοικιωδὴ χαὶ ὐξέεργα.χαὶ τ λερουϑίων αμργμάτων κἰδεῦθ εν 

-»» (Ἐφ 9:. χαὶ ἐχεῖνα ἔτί πσξὸς πϑτοις" Καὶ εἰ γνώμη  ὗστοι, τοῖς χεὴν καιχϑῖς ἀλοφυρλεὶς ἄρω, 

» ἀὐ ἴσως χαὶ τοῖς ἐμοῖς ὠγαϑοὶς ποτε βειληϑείη αὖϑις φϑονῆσει" ἀδεούατον ὃ πσδϑενϑύῳ,  μμ5 

» τὸς αὐθυς χινδυγουφς οὐ αἰϑὶ τυ ὀνομκοίτων, ιν αὐϑὰ γ0] ἐργών ἐλαλήσαιγδι σσέρελαιβε). 

α οἷς ἐλττίγησιν σ εῖὶ μφροικίῳ πσοφεῦχον δχεφώνημια' Λόγῳ εϑὺ γὸ, τίω ἡμιοτέφαιν δδωυα.- 
»(ὦν σωζοι αὐ τις ἔργῳ δὲ, τίω ἑαιλν σωτηρίων. ἔς! δὲ χαὶ δα ὡ σὴ δηρυυθρξαι (συν ᾿ ὶ 

μέμψεως ἴδια" πἶξχ ὧν ςυσὲν δέομαι! τὰ πλείω λέγφν" ἰχφνως δῈ οἴομιαη ἴα 39. τσται 4 " 

ᾧανερϑυ πεποιηχέγαι Ὁ «ασδοκείυϑιυον, (ὅτι τὴς Θεκχυδὶδα λέξεως χρατίαι μϑυ δεῖν ἡ μεξίως ἦ 

Οκ βεξηκῦα τὰ σεουήγεγζοὶ ας «οροίζας καὶ αὐαίκαίας τρεζοιὶ φυλοίοστουσει" χείρων ὃ.,ἢ 
λαμβαϊεσα πολλζωὺ οχ ϑοπίοὼ ἐκ, τ κοινῶν ὀνο κϑύττων τε χαὶ φημκάτων εἰς Ὃ ξένα χρὴ 

ζεβιασμμένα, χαὶ αὐαιχολούϑητα: δὶ ὼ δοοὲ αν δήλων φρετν, σεϑδ μία τίω ἐαύστην δτ- 

δείχγυται δχωύαιμιν. οὔτε ὃ εὖ ταῖς οἰὐκκλολδιαις ̓ γεύσιμον 691 σῷτο Ὁ μος τῆς Φεασεως, Ὁ» 

εἰς “ἷρ εἰρζεύης χαὶ πολέμϑ καὶ γόκ(φν εἰςφορας χαὶ πολι) φαΐν κϑσμε,ὴ Τὴν ἀλων τίλχοι- πὰ 

γῶν χαὶ μεγοίλων αἱ πόλᾷς («λόυσόνϑρμαι συεψἐρχοντει γοὺτ᾽ οὐ ̓ οῖς ἡνιῶν τ εἶξε ᾿ 
γουτου 

γᾳ 



ΠΕΡ ΎΓ. Θ ΟΥ̓ ΚΟΥ -Ἰ ΤΟΣ ΜΑΡΟΥΝ. τόι 

ἀριγοίτου χαὺ φυγῆς,χαὶ ἀτιμίας, χαὶ δεσικων. καὶ χϑλμάτων ἀφαιρέσεως,οἱ λθγ9, σοὸς Ὦις 

αὐφληφόζᾷς τίω “ἷρ πότων ἐϊξοισίαν λέγϑνται» οἷ λυποῦσι τὸν πολίζιχϑν ὄχον, Οὐκ ὄντα 

ΤῊ τοιότων ἀκεσχκατων οὖν ἐ04᾽ οὐδ), οὖν ταῖς ἰδιωτικαὺς ὁμιλίαις, ὧν αἷς πὐδὶ ἣ βιωτικῶν 

φλεορ ἄθα πολίπεις ἡ φίλοις ἢ συτ[ενέσιν, διηγ ει υϑιοί ἐς “συμβεβηκότων ἑαυΐζοῖς, ἢ 

συμβαλάυόνδωοι αἷξέ τίνος ΤῊ αϑαϊκαιων," να ετοιῶπες, ἢ ἰ θοικα λοιεῦτες," στευηδὸμμε- 

γο! Οἷς ἀγαϑοὶς," στεω θη χϑεοῦπες τοῖς καχϑισ᾿ἐώ γὸ λέγήν ὅτι τυ ὅτως Ὡι]α“λεχονϑύων ὅδὲ 

οἱ μηπερες αὐ οὗ πατέρες αὐαφοίντο δε Ἔ ἀηδίαν" δουν ὡριὸ δηλ α ἔϑυες γλώοσης ἀκά- 

οἴες, τὴν ἑρμιζωυφυσόντων αὐ δενϑεῖεν. ζώταά δεινὰ «ἰδὲ τῷ συτἰφιφέως ἐπείοϑέω Τὶ 

πασης ἀλνϑείας εἰρηνῦμα, κτ' Ὲ ἐμἀὼ δυρύσι μιν. αδαΐκη δὲ ̓ ὺ τὰ λερύκϑια ΑὑὩρ αὐτο τισὶν Ἶ ἼΝΝ 

ἐξετάσαι ΟΥ̓ΡΣ λόγων, ἵνα. μηδὲν παράκέναι δοκῶ. ὅτι μδὺ δέζυ ὅτ᾿ εἰς ζιυὶ πολιπικοιὶ ἀγῶνας ΑΙ χχ- 

Ἐχετηδ 46 ς δεην, (τ᾽ εἰς ας ὁμιλίας ᾷς (ιωτίχας τος ὁ χα δουατὴρ ἀπϑρ]ες ὁμολογήσωσιν οὐ ται 

μ᾽ διεφϑαρυϑυοι ἰὼ Δ οϑοιαν, δον ον» τωκτ' φύσιν ζᾷς αἰεϑήσᾳς ἐχοιῆες. δχυχφοοῦσι δὲ 

ἄνες ἐκ ἄδοξοι σοφις-αἱ λέγήν,{τι τοῖς μϑὺ πσοὸς ΟΣ ὀχλιχας οὐδύξς παρεσκϑιασμκένοις 
Ν Ν᾽ δά ͵ὔ ὅς. 30 2 ͵ ὯΝ ς ᾿" πω ἃ νς-Ἑ ᾿ 
χἡ τὰ δίκαια, λεχϑέσιν, Οὐκ, ἐφῚν ἐχττηδιάος ἅτος ὁ γαροικτήρ᾽ ἴοις δὲ (ᾶς ἱξοδιχας ξαγμα- 

Ἴεἶας εἰκφέρφεσιν, οἷς μεγαλοωρεπείας 7ε ὃ {χαὶ σεμινολογίας χαὶ καζοισίληξεως, πλωτὸς 

μάλιςα ποδϑοήκῳ Φα ὐτίω ἀσκᾷν πίω φεφίσιν, τίω γλωηκατικζώ τε, χαὶ ἀπηρχαι ὠμέ νἕωω 

χαὶ Φοπικζεω, χαὶ ὀξηλλαγμένζω “δῦ οὖ ἔρᾳ ονημκτων, ἘχτὉ ξένον χαὶ αἱϑκῆόν" ς »ὃ ΤΩΣ 

γΞραλτις αν, ϑοφίποις, δ), δχεδιφοίοις ἢ χφροτέχναισ, Οὐ τοις ϑηνοις οἱ μιῇ μμετέοον ἀγωγῆς 

ἐλά ὃς οἰ ας κατασκϑ αζέοϑαι ἜΣ γφαφας' ϑλλ: αὐδδάσι δζὰ “Τρ ἐϊκυκλίων “α- 

Ο ϑηκάτων ὅχι ῥυτοθικζ πε χαὶ φιλοσοφίαν ἐληλυϑῦσιν, οἷς σσεϊὲν φανήσεται πὕτων ξένον: 

δῪ δέτινες ἐπεχείρησαν λέγην ὡς " τ ἂϑ ἑαυτὸν ἐσουϑύων ξογαζουϑυος ὁ συζίοαφεις ὅ- 

τως ἔγραψε ζὰς ἱξοοίας,δλκὰ τὴν καθ᾽ ἑαυτὸν ὄντων, οἷς ζῶ ἡ ϑχκλεκῶς “χρήσιμος πος ὁ 

χαφοικτή ̓  ὅτ εἰς τὸς συμθολάστικοις, τ᾽ εἰς ζοες διχανιχους αὐγῶνας, οὖ» οἷς οἵ τ΄ ἐχκλη- 

σιαἰζοῦ ἐς. χα οἱ δικα ζοϊῖες, ἐν οἵως ὁ Θακυδιίδης αἰ πο᾿έϑετο, στευέρνχονται. ασϑὃς μϑὲ δξζυ 

“ὡς οἰομϑύοις μόνων εῇ τῶ ἀὐπωδυύτων,α)α γνῶναι τε χαὶ σζευάνει πἰὼ Θακοδίδῳ ΕΝ δ. 

λεκίον, τα λέγᾳν ἔχω, ὅτι Θ τῷ πσραγμαῦς ανα [καλόν τε χαὺ γ,Θήσιμμον ἅπασιν" σον »ὃ 

αὐαϊχο)όπτεοον “δύοιτο, συ τὶ πολυωφελέςερον" αὐεμφοῦσιν ον» ὅ κοινῷ Οὐ, ὀλίγων πόρταπα- 

σιν αν». φοτῶν α8το ποιοιῶπτες, ὡς αξο οὖν ταῖς ὀλιγορχϑρϑϑαὶς ἢ πυραννευϑιαις πόλεσιν. 

ἀ ορίθμιητοι Ὁ τίνες εἰσὶν οἷπόύτα τὰ Θεκυδιδα συμξαλῴν δωιναϑιοι,ὶ ὅσὶ ὅτοι χωρὰς 

ἐϊξηγήσεως γφαμιματίκῆς ἔνια. ασϑ9ς 5 ζοις ἘΧῚ τὸν Ὄρχαῖον (ον αὐαφέρονζᾷς τίω Θεκυ- 

δίδα ϑρώλεκτον,ως δὴ τῦτε αὐθρ ὠποις ὅσαν σευ ϑη,Οροεχὺς ὠπέγϑη μοι λθγος κἡ σο φὴς, 

ὅτι πολλῶν “ἥρονῦμων Αὐϑζσησι χτ' τ ΤΠελοποινησιαχὸν πόλεμον βἡτόρων τε “, φιλοσύφων, 

δσεῖξ!ς αὐτὸν κέχονται ζωτη τῇ ΔΙ φλέκτῳ,6σδ], οἷ τόδ ὶ Ανδοχίιδῶν Αντιφῶντα ὦ Δυ- 

σίαν ῥήτορες, θ᾽ οἱ αἰϑὲ Κριτίαν κὴ Αντιοϑένη ᾿ “Ξενοφῶντα, Σ ὧχρ αἰιχοί. ἐκ δὴ πὕτων ἀ- 

πόώτων δῆλος δεν αὐὸρ τοφῶτος Ἐχτετηδο κὼς ζιύτίωυ πἰωὼ ἑρμώνείαν, ἵνα, Δ᾽ᾳλλαξη 

τὸς θήνους συτΐφαφεῖς. ὅπομ αϑὲ ὀίω πεταμιά μϑρως αὐτῇ χρήσηται καὶ μετδίως, θεῖον Ὰ 

ςύς 661, ὺ συϑὲ συΐκριτιχϑς ϑσὶ ἑτέρῳ" στὸ ἢ κατακόρως ᾿ απάροχάλως, μήτε τὸς καιρὸς 

στ φκζο 
κὴν Τ' ἱςοδακζων ε) “ὝΗ,α γματείαν αἰξιώσει μι αὐ, λὰ εἐχϑσων ΤΙ κ) ποιητίχεν᾽ ὅτε πτλυτα- 123 

4 πασι ποιυτικζευ, δον ἐπὶ ὀλί)ϑν οκβεβυκίαν Ῥω ἐος. ἀνία ρον δϑ ὁ κϑρφς,χαὶ Ἵ πόϑυ ἀη- « 

δῶν" ἡ 5 συμμετεία, πϑωται γῆ ερύσιμων. εἷς ἔτι μοι καταλείστεται λόθγ99 «ξὶ ἢ μμῴμη-- « 

σα υϑύων τὸν αὐδρα ῥητόρων τεὸ συήραφέων, ὡςεῖ τίς "ἡ ὀηγος,εἰς Ἕ στευπέλάαν “ὃ αἰ πσο- οἷ Θυκυϑ- 

θέσεως, νον δὲ τίνα, ἡ πολλζὼ ἀλαβάαν ἡμίν παρέχων, μεήτίνα ποϑβοίσωνϑυ ἀφορμάς ἬΠΤ 

ϑζεβολῆς Οἷς πϑύτα συχοφαΐ ἐν εἰωϑυσιν,διλλοποάων τῆς ἐχτάκείας ἡ κεγρή θα, ἡ θὰ πὰς 
ἼΣΟΙ ρῖκν πδαὶ , ΠΩ. Ν . , Ἄρνε τι 

Δλολϑῖς χ; ξ ἡ τὰ "0". οἷς τοῦ γα, βασχάμον ζη Ὄ Ἀοιχϑηθ ες “ὡΦ αγ,1α δόξζουϑυ, εἰ τὸς μῇ κα- 

λῶς τῇ μιμιήσφγϑησοι υϑύθς τὐἴρασουδυ ὦ παῤεχόκῖθα ζᾷς γφαφαξ αὐτί; ἐφ αἧς μέγιςον 

ἐφρόνοιου ἐκήνοι, κὺ δὲ αἷ πλδτοις τε μεγαίδοις ἐκτήσαγτο,ὼ δόξης λαμῶρας κατηξιωθηῷ, 

Ὀιοηγίι Ηαἰιςαγπαῖςι Ἱοπτα5 αἰτοῦ. ο 

υ 



ιό62 ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΑΥΟΤΚΑΡΙΝ ΔῈ ἘἸΩΠΣ 
ἵνα δ χογδὲ μία ὑποψία καθ᾽ ἡυμδυ τοιαύτη γλνται. Ὁ ωδὸ ὄχττιμαῦ τίσι ἡ μεμψῆοϑει τὺ 
ἡρῶρτη, υϑύων ἀὐζις ἐάσονϑδυ" αἴϑὲ5 ΤΉ κατορθωσοίντων οὖν τῇ μιμήσφ, μειχρ α παρ ελείες 

ἔπ,καταγταύσοϑυ αἰστεῖτον λόλρν. συϊεαφέων μϑὲ δξίυ ὥρχαϊων, ὅσαι καὶ μὲ εἰδέναι, Θ6- 

κυδίδῳ μιμητὴς Θδ εἶξις ἐγλυετο, τ, (τα γεκαθ᾿ ἃ ᾿δυκα μαίλιςα τι δίων φθυφέρῳν, κα Ἴ 

πίω “γλωοση κφϊοιζεω ἰῷ ,ἀπηρχαηωνδύδευ,ὶ, ποιητικζεὼ χαὶ ζέγξρυ λέξιν,χαὶ ἊΝ 'Φρλϑρ- ᾿᾽ 

ζαζειξ καὶ Χ) πολυπλοχοις, Χ) ὸ ἐΐζ δ στοχογγῆς πολλὰ σημαήνᾷν “ζ Τλγμαΐο, βελονδίας,κὶ χ) Δι ᾿ 

μακρθς ἀἀπυλιεῖς λαμβανέσας γοήσάς" κ Ὁ ἔτι κσρϑς πὅτοις χτ τ ζις σκαμὰς χαὶ πεπλα- ' 

νηνῦμοις οἰ ἐκ χτ' φύσιν συζυγίαενὶ ἡ ὅσ ὡΨ ἁπασῃ ποιίξοκη χώραν ἐλοιζας χημαϊισμῦς ἐξ ᾧ 

ὧν γ ̓πόμτα λυμφινουδν τὰ καλά, σχϑτον παρόχουσα 
ταῖς ̓ Ξ ρεταῖς ἀσάφᾳα, παρήλϑει εἰς , ν 

ζις λόγοις. ῥητόρων ̓Δημο οϑένης μόνος, ὡς πῆρ ταί λων: ὅσοι μέγα, ἀἱπκ γ δαμασδὸν ἔδοξα, ιο 

ποιν οΨ λόγο, ὅτο καὶ Θεακυδιδῳ «ζυλωτῆς ε ἤρετο κι ̓ πολλὰ, χα ασξφέηκε Οἷς πτολιπί- ΄ ̓ 

᾿ς λόγϑις παρ ἐχείνα λοιβὼν, αἱ ἅτε Αντιφῶν, τε Λεσίας, τε Ισοχρ χ(της,οἱ “οὐ ἀσαιν- ἧ ̓ 

ες τυ τῦτε ῥγτόρων, ἔσχον τὐρεζε,τὰ τείχη λέγω χα ζᾷς συφροφαξ, καὶ Οιυς τύγες, χαὶ Ὁ πι- ἣν 

χρὸν,"ὼ ὃ φρυφνον, καῇ τίω ἐξεγείοφυσαν τὰ παϑη δ'φνότητα. Ὁ ὃ τῷ γλώοσομ “ὃ λέξεως, χὰ γ»ἡ ἷ 

ξένον χα χα ποιητίχϑν, χ ἡγησοίαϑιος Ὀλετηδφα Ὅις ὠλυϑινοῖς αγώῶσι,παρέλιπε. "δι σσοὲ “: ᾿ ' 

“μάτων ὃ πεπλανημϑώον ἐκ, τῆς χτ' Φύσιν αἰχολουλίας, καὶ Φ ̓ϑδλοδόφαιβοῃι λα θήρῦν ἘΝ 

οὖν ζες σεευήϑεσιν ἐμιένε, ταῖς κιεζαιβολεῖς κα τῇ ἢ ποικιλία ἼΩΝ ἐτῳϊμινδὲν ἁπλοῖς «οσγματί- 

τον ὄχφέ ρῴῳ νόμοι, κοσχκαν πίω ᾧΦφφίσιν᾽ Ως 5 πολυπλόκας γοήσάς, καὶ χἡ πολλὰ δηλύσαξ, ἡ 

ὡ ὀλίγϑιρ, χα 2 στρ πχομιζουδύας τὼ υ ἀχϑλϑυλιανρὸ οἱ οκ τἰϑαδύξε τὰ τὰ οὐθυμήμας- Ν᾽ 
σα Φερούσαε, ἐζυλωσέπε χαὶ “ασδοοέϑηχε τοῖς τε δημογγ)θδιχοις ἴα ἡ ζοὶς διχϑμικοῖς Ἀολθίς, 2 Σ ᾿ 

ἃ ἡ ἢν εϑὺ Ἐχὶ ΤΡ ιδιωτιιῶν δα γιλέςερον ἡ ΧῚ Τὴ δημοσίων ἀγώνων. ϑήσω δὲ ὅξα. [αἀμφο- Ἷ 

πέρων οἰ ϑαδείγμαζο,, πολλῶν ὃ ΟνΤτὼν ὀλίγαι Οις αὐεγγωχόσι τὸν αὐδρα. ̓ Ξ ρχρεῦτα. Ἐς] 

δὴ τίς αὐτο δημηχρεία,τέω αϑρ λὐθύλεσιν! ἔχέσα “ἰξε τῷ πσξὸς ξασιλέα πολέμ. ὩῬαᾳ- 

και λοῦσοι: ἢ. πῷς Αϑέιυαίες μὴ πξοχείρως αὐτὸν Ῥραοϑαι ως ὅτε: οἰκείας αὐτὴ δευά- 

“μεως αὐἰξιοιοαχα σο5ς1 τῷ βασιλέως αὑπαρχ ὅσης, τε ἣ συμμαχικῆς πισῶς χαὶ βε- 

ζαίως τυ χινδεώώων αἰτίληνψο δῴης. ὐθακαλότε ἀὐζυς, οἰδασκάυασαυδίες Ὁ ὭΣ ἑαυ" 

δοωύα μιν, φανερφεὶ Ἐ1) τοῖς “Βλλησινδ ὁΤΙ ἡπὸν τωρ Φάπϑώτων ἐλό ϑεείας κύνδρευον αἰ πυο- 

μϑιυοῦσιν,ἐαν Ἅις ἐπ ̓ ἀδῥὺυς ἴη" “σο3 5. Ὁ 5 παρεσκά αἰοϑαι, ωρέσξᾳς Οὔκ ἐά Ὡρὸς α΄ς Ἔλλη- 

γας Ὀποσελλῳν τὸς ΠΤ αἰὐζὺς ἔλιπ τὸν πόλεμον, ὡς ὅχ ΕΣ τῶτο λώ- 

» βὼν Ὁ νόημα κουτεσχθ ὐακέν τε ὶ ὃ ἐασηκοίτικεν οὕτως" Οὐδεὶς δηπε  ἀπλύτων Ἕλλη- 15 

Ὁ γῶν τηλικοῦτο ἐφ ̓ἑαωτῳφρονησᾳ, ὁφίις ὁ ὁρῶν αν, αϑὺ ἡ ἡπαέας [λύων αρ »"]Ὁ ὑπλί- ᾿ 

» (ὅς ὃ ὕσως αἢ " ἐϑόλη τίς, ναῦς ἢ τειαχρσίας,ὐχ ἡξ4κ Ὁ δεήσεται "ῷ τότων ἀσφαλέφατ᾽ αὐ 

» ἡγθύμϑρος δι ἘΠῚ ἀχοιοῦ, οὐκ δὲ πὸ ὅ καλήν ἤδη, Ὁ δάοϑαι, χϑὺ μὴ τύχητε, “ἐφα μον 

» οὐ δὲ τῷ μ(τ πὸ ποδασκάσασαεϑει τὰ ὑμέτερα αὐτὸν, Ἐλαιαεῖν,δεο ρας σωζίν, κὶ Ὁ 45 εἰ- 

»» δέγαι Ἐς, ἡξογζος δε]. Φύτα οξυλλαυσϑι μδὺ ἐκ, ἢ πολῆεχᾷ Ὁ ἡ σεευήδους τοῖς ζ).. 

λοῖς ἀπαπελίας,ὰ χρείῆονα ἤεηνῇ ἤ χτὶ τὸν ἰδιώτδωυ" ̓δμάυε ἐσχότίς δ] γέ, συ τὲ ἀσαφῆ γέο»- ' τὰ 

νενῶφίε ἐξηγήσεως δίέοϑαι. ἀρξαρδιόςπ τε στὸ τῆς τϑασκά ἧς λέγ, ζᾳῦτα Ἐχετίϑησι" 
» Ἔσ; τοίνειω πεῆτον αϑὺ ὃ Θ΄ κοκά. ἢ φοῶ ἡ αὐδρες Αὐζευαοι, μμέγεφον, τω Ὁ ακεος (ς Ὶ Ἷ 

» γγωμας ὑμαξ,ῶς ἕκοιςον ἐχόντοι τσ οϑύ μος ὃ τί αὐ δέη ποιήσοντα. ὀρτε γοώ αὐδρες τς 

τ ευαῖοι, ὅτι ὅσοι υϑὺ που ποθ᾽ ἁπόμες [ὑμώ] ἐβελήϑητε, τλεσὶ τα ππρατῳ αὐτὸς “ 

» ἕκαςος ἑαυτω ασοοοήκάν ἡγησοιο, σΣοϊὲν πώποθ᾽ ὑ ὑμας ς ὀξεφυγεν" ὃ Ἐπθο, ἐβολήντε »ϑὺ, μῶν ᾿ 

» ὐταῦ ̓ ἀπεβλέψατε, εἰς δλληλεσ τὸς αὐτὸς κδϑὺ ἕ ἕκαςος 4 “ποιήσων, τὸν 52 “πλυσίον [τὰ ΔῈΝ 

» οὐτα] Ὥζάξοντα, ἀρὴν ὑμῶν ἐλεῶ. χὺ ὁ γὺ οὐ ῦϑα, πέπλεχται μδιϑὴ δζενοια πο- 

λυπλόκως, λέλεκται δ᾽, οἰ» “ χοινότητος εἰς πίω ἀσεουήϑη φρᾳίσιν ἰκβεβηχϑτα᾽ φυλάτ- ὦ 
Ἴεται 3 ἣ ὡ «Ξεῆο αὐτο τωϊσαφύ. οὖ δὲ τῇ μιεγίφη τυ χτ Φιλίσχαου δυμκηχϑοιων Ἵν 

-» ὺ τίω εἰρ βρχζω ἡ ἀὐϑὺς ὅτως κατεσκάϊακεν Πολλῶν ὦ ἡ αἰδρες ̓Αὐϑζωαιοι Ὕθγων γεγνοκδίων, 

» ὀλίγου δῴν καθ᾽ ἑκαίφην οκχλησίαν δι ὡ! Ων Φίλιπαυς,αφ᾽ 81 εἰρζύῶν ἐποιήσατο, ν μόνον 

υμας» 

«΄ε:- (“λ ὉπψρᾶΨΦΨἕΦἄΨι,;ὁΠὁῤΠύσ αν 

ταῦθ" ἰκααψ' 



᾿ 

Ἢ 

ΠΈΡΙ ἀ Θιου κα δὶ τάτῶ ΑΘ. τό 
ὑμαξ,δλλὰ καὶ τὸς ὀῆγοῦς [Ἕλλξωα:] ἀδικᾷ χαὶ πότων 42 οἶδ᾽ ὅτι φυσαύτων γ᾽ αὐ. εἰ χαὶ ὥ 

Ι μὴ ποιῶσι αὕτο,χαὶ λέγῳν [δ ῳ}} ὦ “ραηφ ἅπασι τσ οςηκήν ὅπως ἐχεῖνος παύσεται τὴς ὅ-": 

ξρέως χὰ δίκξω δωσ4,εἰς πϑτο κἰσηγμένα πϑύτα τὰ “-ραγμαΐζᾳ χἡ σοοίυϑύα ὁρώ. ὧςτε “ 

ξ δέδοικα μιὴ ξλασφημον νϑὺ εἰπεῖν, αἰληϑᾷς δὲ ἡ,εἰ χαὶ λέγην ἁπόρ!ες ἐξόλονθ᾽ οἱ παδιόντες, ὰ 

Ἢ» χφοοτονᾷν ὑμεῖς, οἷς ὧν ὡς Φαυλόταζᾳ, ἐμΐηε τὰ πραγ καθ᾽ ἕξᾷν, οὐχ αὐ ἡχοῦμαι δεωύα- “ 

“ δϑι γεῖθ9ν ἡνιῶ Δα τεϑίοσαι. ὁμοία, δὲ τὅτοις ἐς! κοίκεῖγα" Εἶτ᾽ οἴξοϑε, οἱ νϑὺ σεοὲν αὐ “ 

αὐτὸν ἐδγωυήϑησαιν ποιῆσει κφκϑν, μὴ παϑεῖν δὶ, ἐφυλοίξωντ' αὐ ἴσως, τότοις »ϑὺ ὠξαπα τοῦ “ 
αἰρξιοϑαι μκαλλον,ἢ “ποφϑλέρφρντα Θιαζξαϑει" ὑμῖν δ᾽ ἐν “δορῤβήσεως πολεμιήσάν; ὼ Ὡμῶϑ᾽ - 

ἕως αὐ ἐχϑιϊες ἐξαπατάοϑε. οὖν δὲ τῳΐχρ «τίςω τὸν διχφμικῶν το αἷξὶ τῷ ζεφανε γ,βα- “" 

φέντι λόγω, τὴς Φιλίγγχου δνότητος,ἢ ᾿κατεφρατήγς ζᾷς πυλής, μψηοϑεῖς, ὅτω τίου Δ ο΄- 
» ͵ λ δ ᾽ « “» δι ΡΝ τὰ ταν ς τ ͵ “ 

γοιαν ἐογημκουτίκεν" Καὶ οὐκέτι ασϑ9ςτί ϑη κι ὅτι τῆς μϑω ὠμότητος, ζεὺ οὖν οἷς καϑούπαξ τινῶν “ 

χαπέςη κύριος ὁ Φίλιπαος, ἔςν ἰδεῖν, ἑ τέρφις πάρᾳϑίεῦαι στευέβη, τὴς δὲ φιλαν,ϑοφπίας, “ 

ζῶ τὰ λοιπὰ, τ πραγμάτων ἐχεῖνος αὐδεβϑλόνϑρος κὐδϑς ὑμας ἐπλαΐῆετο Ξ ὑμεῖς κα- 

λῶς ποιοιῦπες τῷς καρποῖς ἐχομμίσοιοϑε. χαὶ οὖ οἷς τὸς παροϑδιδόνζας τῷ Φιλίπσω τὰ “ 

ποραγμαΐζο, πλύτων αἰτίεις Ἔἰπτοφ αν τ συμβεβηκότων τοῖς Ἕλλησι κακῶν, χτὶ λέξιν 

ὅτως γραφων' Καὶ τοι,νὴ τὸν Ἡρᾳκλέα χαὶ πϑϑς τοῖς ϑεθς, εἰἴ΄γ᾽ ἐπ ἀληϑείας δέοι σχοπί- “ 

Ὄϑσα [εἰς] ὦ κατα ἀδεοϑαι χαὶ δὶ ἔηϑραν τί λέγην αὐελονζᾷς οκ μέσῳ, τίνες ὡς ἀληθῶς “ 

Ω σῶν, οἷς αὖ εἰκότως χαὶ διχαίως τἰιὼ ταν γεβνηνϑύων αἰτίαν Ἐχι πίω χεφαλζωὼ αϑγαϑαεῖεν ἁ,- “ 

πϑμΐες, τῶς ὁμιοίεις τότῳ παρ ἐκαίςφη ταν πόλεων φρο αὐ, οὐχὶ ζιὶ ἐμοί’ οἱ στ᾿ ζῶ ἀοϑενὴ “ 

τὰ Φιλίπαου πο αγμαΐο, αὶ κομιδὴ μεῖχρ ,πολλαίκις παξολεχϑντων ἡμδ" χαὶ Ὡβακα- Ξ 

λοιωύτων χαὶ διδασκόντων τὰ βέλτιςα, τὴς ἰδίας ἕνεκ. αἰδιφοχερδείας σὰ χϑινῆ συμφέροντα ᾿ 

“κοϑΐεντο,ζοις «ὑααῤχονίς ἕκαςοι πολίζας ἐξαπατώνηες χαὶ Δα. φϑείοονῆες, ἕως δόλοις “ 

ἐποίησαν. μυεία τὐραδείγμαῖοι φέρῳν δχωυα μων αὐ ἐκ τὴν τῷ Δημοοϑένες λόγων, “ 

Τὸ τεδημηοροικῶν χαὶ Τὰ δικφυικῶν, ἃ πὐϑαὶ τὸν Θεκυδίδιᾳ καεσκἀας-αι χαρᾳκτὴῆ- 
ἀετὸν οὐ τῇ χϑινῆ καὶ στευήοᾳ Δα λέκτῳ τίω ὀξονναγάὼ ἔχοντα. δὶ ἵνα μὴ μιαικρότε- 

699 Ἷ δέοντος ὁ λολ9ς “μμοιτῦ μοι, τϑτοις τρχεοϑεὶς ̓ Ιχϑυῶς ὥσι βεξαιῶσοι Ὁ πδοχείωϑμον, 

Οἶκ αὖ ὀκνήσαψμι τοῖς ἀσχοῦσι τὰς πτολιτιχϑυὶ λόχϑὲς ἰ πσοτίλεοϑαι, ζοῖς γε δὴ ὍΣ κρίσης 
ἰϑζαφρόφες ἔτι φυλοοσοισι, Δημοοϑεν4 συμξάλῳ χρησαι υϑύες, ὃν ἀπτλύτοων βοτόρων χρῳ- 

τίςον γεέγυηοϑαι πάέϑοῦθα, ΟΣ μεμῴαϑαι Ως καζοισκάναξ,, οὖν αἷς ἡ πε βεοχύτης 

χαὶ ἡ δεινότης, χαὶ ἡ ἰοὺς , χαὶ ὁ τόνος, χαὶ ἢ μεγαλοωρέπεια,, χαὶ αἱ συγίενφς ζαύ- 

ταῖς τ ρεταὶ » πᾶσιν αὐ,ϑεύποις εἰσὶ φανεραί. πὶ δὲ αμιγματωδάς χαὶ δικκαζαμα.- 

ϑητοῖς, χαὶ γ»οαμμαϊικὼν ἐϊξηγήσεων δεουϑύας Ἄ χαὶ “πολὺ Ὁ (ζεξασανισμμένον, χαὶ ὦ σο- 

λοιχοφανὲς οὖν ζοϊς ογιμοιτίσιμοῖς ἐχὅσας, μήτεϑουκαζν, μήτε μιμήοϑαι. ἵνα, ὃ σεενε- 

λὼν εἴπω, μφότεροι κἂν ἐπ ἴσης ζιλωτὰ ἐῃ),τά τεμμὴ σειφῶς εἰρηυδμα “ποῦ ὅ' συτίξᾳ- 

φέως, χαὶ τὰ πσξοςφλυφότα σεοὺ ταῖς ὀιλαις φιρεταῖς ἰὼ σαφζύςφαν, ἐκ ἔχ λόγϑν.α)αϊκη 

Ὁ ὁμολογεῖν χρεί Ἴονα, “ὧν ἀτελέφερων ἐῃ τὰ τελήστερφι, χαὶ τυ. ἀφαγέφερων τα γ ἐμφα- 

νέφει. τί δξζυ μοιϑονϊες ἅπασαν τίει Δἰ[οέλοκτον τῷ συ δα φέως ἐπαινώνδι, χαὶ (ιαζο- 

αἴθα λέγην ὅτι Οἷς καθ᾽ ἑαυτὸν ἔσιν αν, ϑοφ)ποις αὐτὰ ὁ Θεκυδίδης ἔγραψε, στον ήϑη πᾶσι καὶ 

γνώσιμα, ὄντα, δ Δδγ99 αὐτο ν ὕςερον ἐσονϑύων σέκ ζω; ὶ δ᾽ ἀχξάλλουϑυ εἰκ αν 
2) δικα ςηδίων χαὶ Τὴ οκκλιησιῶν ἅπασαν τί Θεκυδίδου λέξιν ὡς ἀγγρηφον δον, ὁμολογ 3- 

κϑυ,Ὁ διηγη κα ζικϑν μέρος αὐτῆς, πλζωὼ ὀλίγων πόρυ θϑαυμαςῶς ἔχφν, χαὶ εἰς πάσας ἐῆ 

Ως χρείας ἀὔϑετν 85 δυμιη ϑθάχϑν οὐχ ἅπὸμῳ εἰς μίμησιν ἐχυτήδι4ον ἐῇ), δὰ ὅσον δεὴν 

Ἔ ἐυύ ̓ μέρος,γνωοϑέώωι νϑὺ ἅπασιν αὐ, ϑοαποις ἀὐπορον,καζασκά. αοϑίώω σ οὐχ ὥπασι 

τ ᾿διωατὸν. πότων ἡδίω μϑὺ εἶχον σοι «ἰδὶ Θωῳκυδιδου γραφῳν ὦ (ξέλτιςε Κα͵όίγπε Αἴλις 

Ν ἢ Τεβέρων,οὐ μζὼ ἀληϑέςερᾳ. 

ϊοηυίι ΗΑἰἰςαγηαῖτοι ΤΟ πγι5 αἴτοτ. ο ἢ) 
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164. ΔΙΘΥ ΞΙΘῈ ΑΔΙΚΑΡΝ Α Σ ΈΙΩΣ 

41 » ωγ,χαὶ τὰ ἐφυςξεοιζοντά πϑ, πτύς4 Ὁ ασδολμουϑμων, πολὺ ἐπέφερε τίω αἰ τὐβολζὼ ἐφ ἢ 

» δι κυρζαϑαι (οὶ Ωξαυνοίαρ δ τ’ ἐχυχάρήσεων αὐξετεχνησά, κα [τ} ΤΥ μσφιοῖν ἐτο- Ἶ 
» πία. χαὴ τέω εἰωθῶαν αἰξίωσιν ΤΥ ὀνομάτων, ἐς τὸ ἐ ἐργά αὐτηλλαιξαν τῇ δικᾳιωσᾷ, τόλμα ὦ 

μδὺ γὃ ἀλόγιςος,αὐδδία Φιλέταμρος ἐνομμίεϑη: μέλλησις δὲ ασδομϑὴς, ὃ φλία 4 τρεπής' 

»ὦ δὲ σῶφρον, τϑ αἰαϊδρξ πσϑϑομημα" χαὶ ὦ χσδὃς ἅπθῳ ζειυετὸν, Ἐχίπδω Ἔργον" ὦ σ᾽. ἐμὴ ἱ 

» πλήκτως ὀξὺ, αὐδρὸς μοίφοι πυξϑσετέϑη" ̓ ἀσφαλᾳ δὲ Ὁ  μξελά σαοϑαρ Ὅσο οπῆςς 

» χυδόφασις ἀὔλογϑε. σὺό ᾿ μϑὺ χαλεπαίνων, πιφὸς ἀεί" ὁ δὲ αὐτιλέγων αὐτώ, ὕποτπῆος. ἔχι- τὸ 
ἣ βελάσας δὲ τίς » τυχών [ τε ἰξεινετός' καὶ “Κσσσονοήσας, ἔτι διφνοτερος" ̓ ππερξυλάύσαι δρ ἢ 

ἢ» ϑητῶς μηδὲν ̓ αὐτῳ δεήσᾳ, τῆς πε ἑταιδίας (ϑελυτής; καὶ ζις οἰὐγανπίοις οχπεπλνγμές Ἷ 

»γος. ὡπλαῖς δὲ, φϑοίσας πὸν μὗηοντα κακχϑν ὦ δρῶ, ἐπηνότο, χαὶ ὁ » Ἐχικδ,ἀὕσας τὸ τὸν μὴ Ἷ 

»  θινούρϑωον. τὺ με καὶ Ὁ ξυϊϑυὲς τῷ ἑτωιοικᾷ δλλοτρεώτερον ἐλρετοια ον Φ ἐτοιμότς 
» τερον ἐἢ ἁ ἀπσφοφασίςως τολμίαν. ΘΎΣΡ μῷ ̓ΤῊΜ κφυδύων νό γόον ὠφελείας αἱ ποιαύται ἥ ' 

τῷ ξωύοδοι, δλλὼ ωὐϑὰ οι καλεσωζας πλεονεξία. χα ας ἐς σφας ς ἀὐζις πίςης ᾿ πω δίῳ Ἷ 

τ χαὶ γομίμω κ(ϑλλον ἐχε φυτύνοντο, ἢ ᾿ τῳ κοινῇ τί αὐ δ ανομεῆδοι ̓ ά τε την ἼΟ δγ σας χα τ 

» λώως λεγθεϑυα, ογεδέχοντο ἔργων φυλακῇ, εἰ τσφοὔχοιεν, χαὴ ἕ ριαιότητι. αἰτήϊμσρνσαι- ἦν 

» θαι τε μα, κὐδὶ πλείονος μὐξἢ αὐτὸν μὴ κσϑόπαϑειν. χαὶ ὅρκοι εἰ΄ πϑ Ξρα νοι Ὦ 

τοὶ ξιωυαλλαγῆς ΤΆΒΕΉ 16 κσϑϑς ζὴ ὠπορϑν [ἑκατέρῳ διδόυδιοι, ἴχωον, Οὐκ ἐχόντων δὴ- "2ς 

» λολο] διεύαμειν. ἡ μϑὺ δξευ ὀϊξηλλαγμέιν χαΙ ̓αξεῆν χα ἡ ἐϊκατασκάοος, χαὶ τοῖς λιλετοις,, 

χόσγκοις ἅπασι συμπετπυλορωρϑιη λέξις ἧς ὃ ὁρος κὶ κ᾽ ,κθμῶν ο ὁ Θεκυδίδης,δν θεὶς τ᾽ αὗωρε- ̓  

ἜΝ (αλετο τὴν, Ἐχυλνουϑέων, ᾿ “τε ̓ ἐμημιήσοιτο, τοιαύτη τ ἌΡΕΙ ὅτερᾳ λέξις ἡ ἡλιτὴ καὶ. ἥ 

ἧς τελφωτὴς ἀφελὴς, καὶ δυκᾶσαι καζᾳσκά ζω πε χαὶ ἀν ἡ πίω πσϑ3ς ἰδιωτίω ἔχῴ λόγον χαὶ ὁμοιότητα, ᾿ 
Αυσίας. πολλοῖς αδὺ ἔς ἐδΕ χαὶ ἡ ἀὐγαϑους αὐδρας “ασξοςαζᾷε, συτίξα φής τε χαὴ φιλοσόφοις τὸ ῥήτορας, ̓  

χα] )γὸ οἷζας ἡυεαλογίας ἐϊξενείχφγες, καὶ οἱ ζς τοπιχας ἱςοδίας “ορογμαὶ Ἴ4 σάνϑιοι, χα! 

οἱ τὰ φυσινοὰ φιλοσοφήσαν)ες, αὶ οἱ ἱ ΤΥ ηλικῶν Ὡ [λόγων ποιηταὶ, ὧν ζῶ Ὁ Σωχρυ ΩΣ 

διδοισκαιλῴον πϑῶ, ἔξω Πλάτωνος" χαὶ οἱ ζοις δημαηγϑειχϑις ἢ διχαμικοὶς (:ταῆόμϑιοι 

λόγθες,ὀλίγϑυ δάν πόώπες (της ὀγλύοντο τῇ τῆς ππεραιρέστως: ἐτελείωσε δὶ αὐτίω κυ εἰς ᾿ 

ἀχρον ἤγαγε τῆς ἰδίας Ἐπρετής ̓Λισίας ὁ Κεφάλου, τύ αἰὐζοις γ ούνοις Γοργία. τε ὺ Θύ- 3 : 

κυδιδη γλμόμδιος. πἰς δὲ κῶν “σέϑαίρέσι: αὐτο; χαὶ τίς ἡ δευμα μκις,ον τῆ. τῇ “σϑ9 ύτης δεδή- τ 

λωται γραφῇ, κα ἡ σρεὲν δᾷ γιοῦ πάλιν μοὶ ̓ς ἂν αὐτῶν λέγφν' Ξρρχεσᾷ δῈ ποσῶτο μόνον εἰ- 

πῷ, ὅτί πω Δ [πασῶν τβμονίαν ὅτοι σϑὸς δρλύήλοις οἱ ἱ αὐδδες ἡρμόσαιντο, (αὶ ἀχρότηζας, ̓ 

ἀμφοτέξαις τῆς λέξεως, εἰ αἱ ᾿ πλήρον δλληλων ἀπέχουσι, δαφμονία, απουδὴ ασοϑελόυϑιυοί τε ὴ 

χα) ἡτελφωσαιῆες. χα γ γαῖ ἡ ἡ νήτη ξὸς αἰτοτατίω οὐ μξσικῇ θην ἔχ4,τοσῶτον ἡ δ Λισίε λές ἡ 

ἕξις οὖ πολιτικῇ Ὡιαλέκτῳ κσοὸς πἰοὺ Θεκυδίδου. ἡ νϑὺ γὸκαζα πληξαοϑαι δχώαται ᾿ 

ϑῴϑίνοιαν᾽ ἢ Ἐπ ἡδχυῦαι. τϑη αϑὺ, συφρένψα αὶ χἡ σεν Ἴφναι τὸ τὸν γοιοῦ" ἡ ἢ, γαλόγαι χαὶ κα λαξα,.ὶ Κ᾽ ᾿ Ἵ 

ει παθος ἐ ἐκείνη πσεϑα γα γεῖν,εἰς δὲῆϑος αὕτη καΐα σῆσει. ἤδη σάλλα. χα! ὦ ϑὺ οάσα ον ὧν 

δὴ ππρρφαναίκασοι τι,τὴς Θυκυδιδα λέξεως [6 7ον" Ὁ δὲ ἀπαιτήσει, χαὶ κλέψαι τὰ τὰ ρα- 

γμλατα, τὴς Δισῖα. χα ἡ »ϑὺ γεωτεροποιΐα σὲ τολιηρϑν, τὴς τὸ 5 συγίξαιφέως οἰκάον μὰς 49 ο 

51 δὲ ἀσφαλέα χαὶ Ὁ ἀκίνδυνον, τῆς Τῷ βήτορ 95" : : ὁτί Οὔκ Ἐλυτδοσᾳ,, 

φαμνέται Ἵ : ὡ : , αὐεπιτήδοί, τον ἐἰ ἥ 

λῴ. κατεσχά ζαφαι κϑὺ δ δίίυ ἑκατέρᾳ, χα εἰς ἀζρον γε ἐπα τῆς ἰδίας καζασκά ης" ῥέπᾳ δὲ ἡ 

κ»ϑὺ,ἐχὶ Φ μάλλον ἢ ̓ πέφυχεν ἐ1) δυκῴν" ἡ δὲ, ὅχι Ὁ ἡῆον. πἰδαδφγμάτω, δὲ καὶ ζω πης Ὁ 

λέξεως φ9ιν οὖ τῳΐπαρντι οἷ οἰκιαῃ, δῷ. δυύουδὺ δὺ γαφαικτῆρεε ὅτοι λέξεως, τοσῶτον δλλή- 

λων Δ οἴφοροι φΟςά ἀγώγας' ̓  ὃ αὐδρὲ οἱ ἱποον] ἀὐσαγῖες « οὐ ἀὐθις, ὃς διεζηλϑον᾽ διάνοι μϑὺ 

οὖ τοῖς αὐτῶν ἔρχϑις οὑμιφοτερϑι" καθ ὃ δὲ ἴσοι δνννήλων ἥσοιν, ἀτελής. πράτη λέξεως, ε 

ἡ μμυκτή, 

ΖΞ3 9 “5 - 

δα ἰοὐντῦΣ 



πε ΑΜ ΟΣ θὲ ΔΈΝ τ ΘΙ ᾿ . κε; 
ἡ μιυκτή τ (σὲ σευύετος ἐκ σὅτων τὴν ϑυύν κὦ ὁ κμδὺ πρράτος ξηρμοσαί δος σὴ καζᾳ οὐ -᾿ ἡ μικτὴ χαὶ 

σεὶς εἰς τὸν νιοῦ ̓ λσταῤητα χϑσμον,εἶτε τον νη ο  Χαλκηδόνιος ζῶ, ὡς οἴεται Θεό. ον 

Φρᾳςος" εἴτε ἀλλὸς τίς, Οὐκ ἔχω λέγφ. οἱ δὲ ἐκδεξαρθροι χα) ᾿ αὐα,ϑρένψναιϊες, καὶ ἐ εἰ πολὺ σμάχε τὸ 

ὩἈποοροήες τῷ τελφαΐίσοι, ῥητόρων μδὺ, Ἰσοχρ φτης ὁ Αὐϑοαῖος ἔλυετο" φιλοσόφων ἢ,[1λά- ΠΑΝ 

τῶωνὸο ᾿ Σωκρατικόν. πότων γὸ αἱ ἀμμήχόρμον ἀὐρν ́ αὐδρων ἐ ἑτέροις ἄναξ, ἔξω Δυμοοϑένοις, ἢ τα ὑπ᾿ "ως 

πτομαίκαϊα κὶ ὑχφύσιμα χρήῆον ἀσκήσας,’ ἢ Ὁ καλλιλογίαν τὼ ά; ὅλτλέτοις καζασκό ας ς τ ἐν 
βέλζιον. ϑιποδεζα εϑύοις. γ 1 υϑὺ Ὁ ἂν Θεασυμοίχε λέξις ἡ ἡ λοιπὴ τῆς ὄγττως μεσότητος ΟΣ γος ἐξεργα- 

Ὑ πσεραίρεσιν ἔοικεν ἔχάν «σουδὴς αἰξίαν" κέχραται γ᾽ [υ ἽΩΣ ὸ αὐ Ὁ γεύσιμον εἴληφεν ἯΑ ΟΝ 

ἐκαυτερφις  δοευα μμεώς' ὡς ὃ οἕκ ἴση “(υληήσάᾷχε ΧΕ γ61.}» οϑαδῴγμα ἐξ ε ἐνὸς  ϑύσω ἢ Ἃ δη- δὲ ἐκ νὰ 

μηχϑεικῶν λόγων τὐδὲ᾿ ̓ Εβελόμών αϑρ,ὦ ̓Αϑάαοι, μμεζαμογεῖν ἐκείν ὅ χρόνο Ἵ παλαιδ ἀρνῶν ̓ 

ἡ ἢ ποραγιμάτων, εὐΐκα σιωπθὺ αἰπέγφη τοῖς νεωτέροις, τε πραγμάτων ἔκ αϑαΐκᾳ- πες 

ζώντων ἀγοράύφν, κοὐδὲ αρεσθυτέρων ὀρθῶς Ὁ πόλιν Ἐγαφογτά ογτων. χαὶ ἴηδ' εἰς τοσῶτον “ 

λας ς αὐέλοτο γοὐνον ὁ δαιμκον,ὼς!ε : : ᾿ “ πύλεως ἀκέφν' “« 

4:5 συμφοραῖς ὃ αἰΐιυς χαὶ πότων πὸ μέγισα μηϑεανν ὃ ἐξγα ἐῃ, μηδὲ ὃ « 
τύχης, λὰ ἢ {τ ̓γλεμδοδεντων, αναΐκη" δὲ λέγφν. ἢ "γὸ αϑαίεϑητος,ἢ καρτερώτατός ὅριν,ὅς- « 

Ὡς ἐξα τόμῳ ὶ ἑαυτὸν ἔτι 'παρέξ ὦ ζις 'ς βαλομϑιοις,ὺ δε ἑτέρων: ἔχιβελης τε ὦ κακίας αὔ- « 

τὸς ὑπο σφ ας αἰτίας. ἅλις γδὴ ἡμῶν ο ὁ παρελθὼν γεόνος. αὶ ἡ αὐτὶ αδὸ εἰρήνηο, ον ἡ πολέμῳ “ 

"πυέοϑα;»ὺ ΕΝ κινδουύων νεἰς τονδὲ τὸν γόνον Ὁ μϑὺ παρελλοῦσανὴ ἡμέραν ἀγαπῶσι, τω σ “ 

Ὄχεξσαν δεδιοσιν᾽ αὐτὶ σγ ὁμονοίας,εἰς ᾿ζϑρων σὴ αξαχας πσξὸς ὥλλήλοες ἀφικέωζ, καὶ “ 

τὸς κϑὺ ὀηλεῖς Ὁ Φ ̓ πληλοῖ Υ̓ ἀγαθωΐν ἐσωφρονδιδι" ον 5. τοῖς Καχϑις ἡμα)η υϑὺ ὃς πὸς θα - 

σωφρονίζην εἴωθεν. τί δῆτα ᾿μῆγοι τίς αν Ἰγιγνωσχῳν εἰπήν, ὅτῳ γε λυπάιζ ἐχτίοις παρῶσι χαὶ “ 

νομίζων εἴωθεν" δῆτα ἐχϑ τοιῦτον, ὡς μυνδὲν ἔτι ποιϑῶον ἐς αἱ; φερῶον εδὸ δϊῶυ ζις Ια Φε. « 

ἐρυϑύας κσϑς δλλήδλοις καὶ Ὁ ῥντόρων χαὶ ἡ τμ᾽ ὀλων ὡὀἰποδείξω “2. “ὐξϑλέγων πεποιδόζας « 

“σῦς δλλήδους στὸ αὐάαΐκη πῶς αά., γνώμης ̓ φιλονικοεοζοις παοφν" οἰσρδυοι γὸς οϑαμτία, « 

λέγ λοις, Οὐς αἰαϑαίνονται τὰ αὐτὰ ᾿πραηῳ παραηοίε' σϑΞἰὲ τὸν ὁτέρων θόλον « 

- τῷ ἑτέρῳ λόγω Ξόντα. σκέψα οϑε γὸ ὀξ Ξοχῆς ἃ ζυτόσινὲ ἐκαύτεροι. ποϑότον δὲ, ἡ πά- « 

πξῶς πολίεία ζαοαχίω αἀὐύζις παρέχά, ῥάφη γγωαϑέωζαι κα χοϑινοταί τὴ ζις πολίταις οὖσει « 

πάσιν. ὁπόσαι μϑὺ ὃν ἐχείνων ““ ἡμετέρας γγωμ(ηης ἔςν ἀκόφν,α)αίκη λέγφν΄ ἥ; παλαιοτέρων" “ 
ὁπόσα σὴ αὐδὶ ἐπᾷδον οἱ τρεσξύτεροι, τα ὃ ΧΌΧ ἕ: εἰδότων ππιουθοεαζ. ριαύτη μϑὺ « 

δζζυ ις ἡ Θρφσυ καχφος ἑρμιζωυεία, μέση “Οἱ δυᾷν,χαὶ᾿ ̓ ἀὐκραζος, καὶ εἰς 

.- 

πέρους Οις χαφοοτῆδϑις Ἐχίχαιοον ἀφετήξμον. . : ᾿ ᾿ κρύος λέ- ΤΜΗΝΙ 

ξις ὃς μέγιςον θγο (κοι οὖ Οις Ἑλλησιν ᾿ ἀγῶνα κϑὺ ὅτε ὅ7ον ἅτε δὴ. 

μόσιο, σγεῖξνα Ἵ 3 : μστωκδία, ταφαὶ: ἢ σεκευταξα νϑύε᾽ πολλας ὃ κα.-- 

᾿ ἣ᾿Ὡ᾿ λας εἰς ὡπαξ ἰδέαν λόγων, ὅντινα γαρακτῆφοι ἔχένε ἐφαίνετὸ 5 μοι, δος, πλλφόνων κδὺ ἐδήλωσα 
«ρότερον' θὰν 5 κωλύσά ἡ νειοῦ ὈΧῚ κεφαλαίων αὐτὰ τὰ ὁ ααίκαιόταϊζᾳ εἰπῆν" τι ὑυ ΟΞ 

σιακῆς λέξεως ω καϑαρϑν ἔχφ,ὶ ἡ Ὁ ἀχριδέσ" κ ὅτε γδαρ θῖν ὅτε πεποιηρδίοις, ὅτεγλωῖ- 

τημαΐίιχοῖς ὁ ὀγόμιαισιν,ὀηλεὶ ὁ Οις κρινοταΐοις κα Ὁ συννϑεςαΐροις κέν) ἡθυκη τε νὸ πιϑοινὴ ὀ δεῖα 

Ἔδ61,ὼ πέφάυγεῦ τ ̓ δοπικδὺ, ὦ ρπὸρ “ἐκείνη Ἐ ἀπλζω Φεοίσιν Ὁ ὃ Θεχυδιδῳ κυ Γοργία τί 

μιεγαλοτρέπφαν κα χὴ σεμνότηζα. ὶ χὴ καλλιλογίαν αὐείληφε" χε εἰς νμϑὺ Ὁ διδοῖς ξωι τ: ἀχροατίων 

5 σαφέςαζᾳ ὃ τί (ἔλοιτο, ̓ ὡπλ κ ὁ ἀχϑσμηΐον ἑρμιάιυείαν ὕλετηδού4 Ὁ Ἔ Λιεσίς' εἰς Ὁ κα.- 

(απληήξαιῖ τω καλλ4 ΄ ὀνομάτων, σεμνότητα τε ὃ μεγαληγϑθίαν “ἐξ είναι ζ;ς τρ- 

Ὑμασι; δ ὝΣΤΘΣ χὺ κα εσκά ασχκένζωυ φεοίσιν «ἰδὶ Γοργίαν ἐἰχκέμαχεν. ἐεδρτὸρᾳ5 ἣν 

οὖν οἷς ὡραΐζεται ποῖε, τὰς Γοργία' γεαρὼς αγκαδισμες ζυλῆσα. τὰ γὸ αἰτίλετεί τε πάφισα, 

ἡ τὰ ὁ φἴϑαπλήσια, τοζοις, ὅτε μεδιάζοντα ὦ ὅτεχαιρῷ ὁ γινουδυα, καταια ἐς Ὁ Ἐμεγαλοωρέ- 
πῴαν αὐὲ, δε ἔτι μάλλον οὐ» οἷς Ἔ ἀὐέπιφαν διώκεσα ὦ Τ' Τ ἀὐρυθμίαν,δι ἀὐλαξείας «ὃὺ λαμ- 

᾿ς βωφ4 συϊκρᾶσαι τὰ τὰ φωνήεντα { γραμμάτων δὶ ἀὐλαβείας ὃ ποιῴτωι 9 χεήσαιοϑα! τινι ἢ 

ἢ φαχειυόντων" διωκ4 σον: πϑωτὸς Φόπετ Ὁ πὐἰξζοδὸν, ΟΣ εἰς Τύτν φροι[ὑλέξω καὶ ἡ πυκγζω, δὰ, 

,, ὑπαγωγικζεύ τινα ὃ πιλα]εῖαν,ὸ πολλὸς αἰκῶγας, ὡς τρ οἱ μῆκατ ̓ ὀὐλκίας ρέοίες ποτα-- 

Ὀϊοηγί ΗΑ] σαν ηαῖῖοι Του αἴτετ. οὐ 



τό ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ, ΑΕ ΘΑΡΥΝ Ἃ ΣΕ ΩΣ 

μοὶ “ποιῶσιν, Εἴ καλλωπιζονϑρζω. (τα μϑιῶι πολλαχῆ μαχροτέρφαινΊε αὐν' ποιᾷ κὶ ἀλη: 

ϑεσέφαν, ἀπτι ην" ΠΣ ὐδις : : ὺ πϑρμηγυφικἐεὼ μᾶλλον ἢ οὐναγώγιον. τοῖς ὃ πα- 

᾿ Ν ἐαδείγμμασιν ὁλ. ,ἴγον ὕφερον,ὑτᾶν ὁ καιθὸς ἀπαιτῇ γ οὐ σομα. γ5 δὴ ΠΔλατωνικὴ ὅέλε- 

Ἡὰ κῶς, βύλέ) αδὺ ἐῷ καὶ χὺ αὐτὴ 'μῆμα ἑκατέρων ἢ χαρακτήρων, τῷ 1ε ὑψλάὰ χ᾽ ἰχνῷ,καϑεί- 

“ἣν εἴρηται μοι σοξότερον' πεφυχε δ ὅχ ὁμοίως “δϑς ἀμφόϊέρες τός χαρακτῆρας θύτυ- 
«. " 

χῆς. ὅτὰν υϑὺ δέω ᾿ἰχνζὼ ̓ὼ ἀφελῆ κὺ ὐποίητον Ἐχιτηϑαζη Φεϑίσιν, ἐκτόπως ἡδεῖα, 651 χαὶ 

Φιλαικϑεῦτως. καϑαξα [τὸ ἢ Ὀἰπογεξώντως γυξνὶ ᾿ διαυγὴς, ὡραν τὰ ἐζεφανέςαζο. 
να ΤΣ ̓άχριβης τεῦ ὁ λεπῆη, παρ ζω νοι ἑτερφιν ἢ! Ὄ ἘΣ ̓ϑῥάλρυτον εἰργασχκένων. πίω 

πε κοινότητα διωκᾳ ἢ Ἵ νομῶν ὙΧΤ, Ἐ σαφζιύφαν ἀσκᾷ, πάσης αἰχύριδϑσα καζᾳσκάης Ἐχιϑε- 

σύ. ὃ τε πῖνος αὐτῇ κ᾿ ὃ ὁ χνῶς ο ὁ Ὁ πἐρχαγότητος ἡ ἡρέμαι “ ὃ λεληϑύτως Ὀλτδεχᾷ χλϑερον πετὶ 18 

ὺ πεϑηλϑς καὶ ὁ μιερὸν ὥρας, αν)ος αϑα δὲ δωσι' ὐνώς αν ὐπὸ ῖ: ἀ)ωδεςάτων λᾳ μένων, αὐρᾳ τίς 

"δ να ἐξ αὐτῆς εΦέρ ε χαὶ ἅπε ὦ δ λιγυρϑν ἔοικεν ἐμφαήνᾷν λάλον, ὅτε Φ χορὸν ϑεα τοιχ 3). 

ὁτὰν Ἀ εἰς δ᾽ τξι Πολογίαν κὶ χ᾽ ΘΝ καλλιον εἰπεῖν, ὃ πολλαΐκες εἴωθε ποι, ἀ μεῖον, ὁρμίωὼ λά- 

: βηςπολλῷ ἰρων ἑαυτῆς γίνξ). χαὶ ἡ γὃ ἀν ἀηδεσέφοι  ἑτέξας, ὁ καχίον ἐλλδοίζασα, παχυ- 

πεέϑα φα Ὁ. μῥζαιν τε [Ὁ] Φ σαφὲς, »ὺ ὁ ζφῳ ποιῇ οἷ δα πλήσιον' ἕλκά τε μιοιχρὸν Ὥστστ- 

Ἵείνασοι: Τ' νοῴω ἡ συφρέψαι δέον ον» ὀγόμιαισιν ὀλίγϑις' χεῖται σε ἀπέροκοίλες πὐξεφροισάς, 

σλϑτον ὀνοικαίτων Ἐχιδιάκνυμδρη κενὸν ̓ ἰωριὁ ὅσα τε κυρίων κἡ ον τῇ ἡ κοινῇ γοὴσς κφμέ- 

νων,τὰ ὶ πεποιηκδύα ᾧτεὶ ὦ κ᾿ ξένα κα χ Ξἐρχαιοωρεπῆ. εκϑλιςα δ χέμαίζεται “«ξα Τ ῥοπικίω 

Φεασιν' πολλὴ κδὺ [5] ὦ οὐ τοῖς ἐλελέτοις,αχαιρος δ᾽ ον ταῖς μετωνυ κίας" σκληραὶ 5 ̓ὴ Ἑ 

σωΐζισα Ὁ  αναλογίαν οὖν Ἵ μεζαφορωῆς γίνε)" ὀιληγθθιας τε «ὐξεβόηγεται μακρας ἡ πολ- 20 

λαὶ ὅτε μέδον ἐχέσας, ἔτ ὑσίοϑν. οσήκασί τε ποι ίιχοις ἐααίτίωυ πσξϑεβόιοσιν ανδῖαν, ὺ 

μμαίλιςα τοῖς Γοργίοις, αἰχρφρωφ αὶ χ᾽ ὁ μφραχιωδῶς οὐγαξρεύξ.). καὶ Ὃ πολυτελφα ὡς {9}]9» τοῖς 

ς4 τοιέτοις παρ ὁ αὐτο, ὡς κα Ὁ Δημντξος 6 ὁ Φαληράς εἰ εἴρνκε πϑ, ἀδοὶ συχνοὶ “αξότερον. “ ̓ γὃ 

ἐμὸς ὁ μῦς. μηδεὶς δὲ με τὰ ζριαῦτα αἱπυυλάβη λέγ ἃ ἁπάσης καζαγενώσκοντα τῇ τῆς ἐξ- 

"λλαγμιενηφ ἢ ἐϊκαζασκέυς λέξεως, [5 7κέ χε 26) Πλάτων 7) ἡ γὃ αὐ αὐ ὅτω σκαιὸς μηδὲ ἀ- 

ναίεϑητος ἐγὼ ὁ λυοίμέιυ,ὡφ)εζωύτίω Ὁ ΝΣ: αν τι πῶ ̓ωὐδρὺς τηλικόπου λαβάν" ἐ ἐπεὶ πολλὼ 

[} αἷξὶ πολιαΐν οἶδα μεγάλα δ χὺ ϑαυμαςαὰ ὦ -ἰσο α! ἄχρᾳς δειναΐμεως ὀξειξυείεθα ὁ ὑπ᾿ 

αἰὐτῳ: δὰ ἐκάνο ὐδειξαοζ, Θελόμϑυος, ὁτί τα} ζιαζζαᾳ ακδρτήμιαζο. οἰ οὐ ταῖς καΐζασκά ὡς 

εἴωϑεν δαϑρτομῳνκὶ ἡ χείρωνα αδὸ αὐτὸς αὐ ζ γ» ὅταν Ὁ μέγα, διώκη καὶ χ᾽ τὐξ κῆον οὖν πῇ ἡ Φροί-- ͵ 

σφ μακρῷ δὲ τίνι ἀμείνων, ὅταν πἰωὼὺ ἰανἑὼ χα! 1ἀχριβὴ, χαι Ἰἰδυκῶσαν «δὲ ξἰτοίντον Ἐῇ), κατε: 10 

σκάυασχκένζω ὃ ἀμομήπτω χ᾽ ἢ ἀφελε' καΐζασκά ἡ ὀζελεκτον εἰρφέρη. ἢ ἢ γὸ σὐσὲν εἱμδοπομά 

καϑα ποῖ, ξεαχν τί κοιμιδη ἡ ὅκ ἀξιον κατηλϑεία. ἐγὼ 5, ἡξίοιω τρλικστον αἰδρα σε- 

φυλάηθαι πὰ τας Ἐχετίμησιν. Τοῦτα ̓αϑύτοι καὶ οἱ κατ᾿ αὐτὸν ἐκῴνον-“ “υόνϑροι, ὡ ως δρτθρον- 

τιντώ αἰδρὶ ΠΡ λμδο ὧν τὰ  ὀνόμαιζα ἐλιν᾿ ́ δέομαι λέγφν' τα "1 αὐτὸς ἰαὐτωῖ τῦτο οδδὴ ἃ 

λαμησοόταῖς (ον. ἤσϑετο γδ,ὦ ὡς ἔοικεν ἰδίας ατεφροκαλίας, δ ὁ Ἴ Εϑετο αὐτῇ τὸν διϑύφφιμ- 

βον" ὃ νεεῦ αὐ ̓ηδέοϑέω ἐ ἔγώω "λέγφν ἀληδὲφ ον. τότ Ὁ), παϑεῖν Ε εοικεῦ, ὡς [τι]: ἐγώ νομίζω, ζᾳ.- ἢ 

φεὶς μι ο - ἥδ Σωχραζοχοις ὀχκλοχοιοὶ ἰλνοτάτοις. [86] χρη (ἀχριββεφατοις,α μείνας [σἱ ἰ :-Ψ᾿ 

εἰὐδις, δλκὰ ὃ Γοργίει τι Θεκυδίδᾳ κατασκάσης ἐφροεοϑείς. ὧςτ ̓φϑεν ἔξω τῷ εἰκότος ἔμῥηε 

πείστοζ, ατσας τινα, χαὶ δ τὔα δρτημζ ἃ, ἄμα, Οἧς αλάϑοις ὧν ἔχοεσεν οἱ ἅ αἰδρεΐ ἐ ἐχείνων ἡ 

γχαξ φακτῆρέθ. Ὡἰϑαδῴγμαϑ ἢ ποιζμαιι γε ὑψιλῆς λέξεως ὁξὲ ἑνὸς βιβλίῳ ἔ πόρυ χῦϑι- 42 

βοήτων, ον ᾧ τὰς ἐρωΐζικου 2ατὴλι) Λόγε, ο ὁ Σωχρ ἀτὴς «ὐοϑεξνα γγωφάκιθν Φαῖδρον, 

ἀφἕ τ Ὀλεγφαφξὼ εἴληφε, Ὁ (ξυθλίον. εν γὸ δὴ ῷ  συτξαμμαΐι τόύτῳ πολλὰ ζὼ μδὺ ὥραιν 
» ἔχ, καὶ οϑρίτων ὯῚ μεςὰ τὰ πορὅτα ζαυτί" Ὡ φίλε Φαῖϊδδε,ποὶ δὴ,χαὶ πολε [Φ. Ἱπι 

"- Λεσῖς, ὠ Σ ὠκχρᾳἼες, τὰ Κεφαλεκ. ποράομαν: 2 «σοὺς ξί κὐλ ἔξω  τείχοις. συχνὸν ᾿ Ἥ 

» κ διέτοιψα γοόνον καϑηρᾶυος ἐξ ξωϑινϑ᾽ γ “ αϑαγνώσεως πῷ ἡ Δισιαχοῦ λόγεξ, χα 

ΛΟ Ὲ αϑάγνωσινἕ ἕως τινός. εἶθ᾽ ὡρῶν ἐξ ἀέρος ἀ2δγα χοὴ σαθεροῦ πολις αϑέμιος καΐορῥα- ͵ 

»εἰς, παρα η4Ὁ ὧ καϑαρϑν “ἢ ἼΣ φΦρᾳσεως,ἐς ποινίροζεὼ κφέρων απάοφκαλίαν, οὐϑθενο, ΞῊΣ ̓ 

» ξαμϑυος" Αγέε. δὴ [ὦ] μῶσαι εἴτε δὶ ῳδὴς εἶδος λί; αρεῖτε 3.8 ὅλος Ω Λιγύων μασιχδι, 

» (αὐτίω ἔσετε τ’ ἐπωνυμίαν ᾿ζύμμοι ἌλξοϑΣ το μύθου. ὅτι ψόφοι ζωῦτ' εἰσὶ χαὶ διθύ- 

δ) 



ΠΈΡΙ Τ' ΔΉΜΟΣΘ. ΔΕΙΝΟΤΗΤΟΣ. τό) 
Ι ῥαμῶοι, κόμα πον ὀγομοΐτων πολεωὺ,γοιεῦ δ ὀλίοον ἔχρίες, αὐτὸς ἐρᾷ, διεξιὼν γὸ α ἀφ ἧς εἰτίας 

]. ἔροϑ ἐτέθη τωΐ παρ τϑνομοι κα τῇδε γουσοίοδυος" ΕΗ γὃ αὐά λόγο δόξης ἐχὶ γαλονὸ ὁρ- “ 

᾿ ν κρα τήσαι(ᾳ Ἐχιϑθυμία, πσθϑς ἠδογζεὼ ἀγδσα καλλείφ,χα [ἔτ αὐ} Ὑ ἑαυτῆς συ: « 

νων ὑλτιδυμίαι λαβᾶσα, ἐῤῥωνϑρως ῥωοϑεῖσα Ὁ] μκνη(ᾷᾳσα ἀγωγὴ, ἀπ᾿ ̓αὐτῆς ὁ ῥώμη « 

ἐπωνυμί αν λαξξσαι,Ε, ἐρως ἐχλ.3η. ὃ ὼ ὥσου τίω εἰκιμκρκεώας αὐξέφρασινὁ ὀλέρρις" τοῖος "615 

Μασι δμιυα μῦρα αἰξοληῷ ϑάδαι πγράγματος, Ἰδελαμξανξ) δα ἀχαιείας αὐτὸς αυῷ, κα! 

ᾧησι' Σ γῇ ποίνω μα ἀκϑε." “τῶ οντί ϑςἴος [ἔοικεν] ὁ 9 τόπος. ὡξεῖς αὔρα, πολλάκις « 

μφοληπῆαο: ̓οϊμσι ατοσιόνπος τῇ λόγν; μὴ δεωυκαίσῃς" τοὶ γεοῦ ῦ γὼ σἔκέτι πόῤῥω δι9υ- « 

φαμθων [τα] φϑεγίομαι. ἷ Ξ παλλων τοῖς αὐ λόγοις ἁλισχη ἴϑα ΑΝ α 

' ᾿ αὖ ̓ϑοημονιώτατε Πλάτων διρυράμρων 4 Φυς χαὶ λήρδρ ἤγαπηκϑ τες. ἃ σὴ 

οὗ τῇ ἡ παλινῳδία τὸν ἔρωζᾳ ἀφοσιδιδρος αὔϑι ὁ δ χρ «τὴς εἴρηκεν, οὐϑενδὲ αῤξάμϑριος' 

Ὁ μϑὺ δὴ μέγατή ἤγεκθν τ ὀρφανῷ Ζόϊς, ἐλαύνων πῆονὸν ΕΓ Το ἀντ Ὧ 9. “ 
"ϑσμιῶν πθύτα καὶ ἐπεμῥεοδιος" ταῖν ἕπῷ) φρατία ϑεων [τι καὶ δαὶ ὕγων, κτ' ΠΣ «ας 

Μέρη χεχφσμμη δώ" μϑύφγδ' Ἐεΐα ο» λεὼν οἱ οἴκῳ μόνη" τ 55] Ἰδβῶν ὅσοι τ δῶ ἢ ἢ ϑωδεκα[λεα ̓ - 

ριθμῷ τεταγμένοι: δεοὶ ἐτρχοῖ [ερ. ἡγριωῦται χῷ ἰγαξιν ζιὼ ἕκαςος ἐπαίϑη. πολλαὶ μδϑὲ ὀΐω  « 

᾿ ἀφκάειαι 3 για! τε καὶ ἔξοδοι αὐτὸς δφανοῦ, αἷς θεν μος 4 δαιμόνων Ὀλετρέφεται αράτ΄- « 

τῶν ἕκαισου “δὲ αὐ τὰ αἱῆ᾽ ἕ πε) δ αἰεὶ ὁ ϑέλων πε χαὴ δηρναίνϑρος. Φϑῦνος , ἔξω ϑείς « 

χοροῦ ἵςαται. ζῦτα χαὴ χὰ ϑμοια. πϑτοις, ἐὶ πολλά ὅφῖν, [5] λαΐβοι μέλ᾽ χα ἡ βυθμμοι, ὡραῖο οὗ ̓ 

διϑύφα μῷοι καὶ τς ἐ ἐπουρχήκατα, ζοῖς Πρ δείρε πορήκασιν ἐοικέναι, “δόξῴεν αὐ τῷ τοῖς εἰς τὸν "- 

Χίον εἰρη ϑυοις, ὡς γ᾽ ἐ ἐμοὶ φαίνεται Ακτὶς ἀελίς, ᾧ πολύσχοτ᾽ ἐμῆς ϑεαΐ μ᾽ α αὐτερ ὀμμάτων. « 

Ὅν ὑπΐρτατον ο» αμέφοι κλιετήσμϑυον ἔϑηχας ἀμκοιγόμον ἰαοὼ “ὐανὸν αὐἰδρασι, ᾽ σοφίας « 

ς ἤρ νΝ ἀΐοπον ἐοσα υϑμα ἐλαύνᾳν τὶ νεώτερον ἢ παρ9ς.διλά σε τσδς Διὸς ἵστωος « 

Γ ἱκέϊ ἀϑω,ἀπήμωνα ἐς ολξον τινὰ Φόποιο Θηζαις" ὦ πότνια, παίκοινον τέρας πολέμῷ δὶς « 

ἅμα φέρᾳς τινὸς, ἢ καρποῦ φϑῖσιν," νιφετῷ αϑένος ὑπξρφατον," ςαάσιν «λομυϑύζωυ,ἢ πονῖῦ χε- « 

γεαΐσιν δλλὼ πέδον," πευγετὸν ηϑονὸς, ἢ γότιον γέρος ὑδαΐι ζακότῳ ἰερϑν, ἤ᾽ γαῦαν καταχλύ- 

(στα, ϑησά αὐδραΐ νέ γέον ἐξ Ἔρχῆς γλύος ὁ ολόφυ τ νς: ν πλύτων μεζαυπείσομα "ὶ  « 

ως τρια Ε ὡς δὰ Πλάτων. δὰ γὸ γα μὴ τὰ ΘΠ ὴΣ 
ὃ λόφος μοὶ παευθῇ Πλέτωνε μλϑὲ ἑάσω,πορϑ σοι: δὶ, Ἐχι τὸν Δημοαϑένζω, αὶ δὴ χαάφιν 

τας] εχαιφφουτῆρας τὶ Σ λέξεως οἷς δήγούμδυ τῇ χραίίοις, ὶ ἢ τὸς διιυναφ ἀὐσανζᾳς οὖ αὖθις, 
κατηειθιιησοϊμεύωυ, ὅχ ἀπορίας. Αμων »ὃ δὴ κ' χ) Θεόδωρος, ὦ Πολυχρ «της, σαῖὸς τῷ 

τὶ Ζωΐλος, καὶ Δναϊξινϑμης, χαὶ οἱ ζ' τὸς ἀὐζις “ἡνόνϑρυοι πότοις λιξόνοις, οὐδεν οὔτε καινὸν 

οὔτε “ἰξ .ἢον ἐπετηϑυίσαν, διλιαὰ στο τάτων τὴν χαρακτήρων, καὶ Ὥρα πότος τς χϑρό- 

γας ὥς ἐ ἐαον δ λέζές κατεσκέγασαιν. ζιαύτίων δὴ καϊαλαξων Ὑ“πολιπικζὼ δ ἐξινὸ Δη- Δημιρεϑένες 

(μδα9:: γς οὗ τῶ κεχενηνδύζω ποικίλως, χοὴ τηλικούτοις ἐπφσελθῶν αἰδράσιν, ἑνὸς " οὐϑενος ἡ- φράσὶς. 

ξίωσε- ἡ μέοϑαιῷ οὐδ οὔτε χαφϑυκτῆρο, οὔτε αὐδρός" ἡμμέργες μας ὡπϑυίς οἰόυϑμος 

τῷ καὶ χα) ατελ ὁ ἐξ ἀπϑύτων δὶ αὐΐξοσα χρ ὡτίςαι ὁ χοισιμωώταΐζο,: δὲ ,ὀχλεγθιῦρος, ὉΑ 

ὕφωννε, χαὶ μίαν εἶχ πολλῶν Δἰοϊλεκίον ἀπετελά, μέγα Ἀϑτορεπτ, λιτίω" αἰϑιῆζω, ἀπέ- 

δι ον" ὀξηλλανγμμένξωυ, σου ήϑη" πϑυηγυεικξὺ, ὀδηϑενξεύ᾽ αὐςφηρῶν, ἱλᾳραὶν' στεύζονον,α)4- 

μϑυέυ; ἡδεῖαν, πικρ αν ἡδικζω, πα ϑητικ' σεν ̓Ὡἰ φλλαῆεσαιν ϑιμεμυθάμϑύε φἰδὰ 

4 Ο;ς Ξβρχαίοις ποι τοῖς ̓ “Πρωπέως: ὁ ὃς ἅπασαν ἰδέαν μορφῆς αἰμογητ μεϊελαίμιβανεν. εἴτε 

λεδρῇ δαί κον τίς ἐ ἐκένος Ξβα ζῶ, τὐἰϑακρεόμδυοςὔ ὄψας ᾷ: αἰ ϑεσπίνας" εἴτε Ὡξαιλέκζου ͵ 

᾿ποιχί λον “δὴ χϑμα ῳ αὐδρὲ σοφῷ, πάσης ἀπατηλὸν ἀκχοῆς᾽ ὃ μᾶλλον ὸ "ὡς εἰκοίσάφεν' 

' Ὡς τα φνας καὶ ἀφήμονας ὀψής οἱ οὔτε ϑκοῖς οὔτε δαήμοσι “σϑρςατῆφν ὃ ϑσιον. ἐγὼ μϑὺ 

ἰ πιαύτζο Τινὰ δόξαν τ ἡ Δημοοϑένες λέξεως ξ ἔχω, καὶ τὸν χαρακτῆρα πϑτον Ἐἰσποδὶ- 

δῶμι αὑτῷ τὸν ἐξ ἀπασης μευιτον ἰδέας. εἰ τὰ ἡ πσοοοήχονζα ἔγνωκα πείρες τωϊβελομέ- 

᾿"} " σχοπέν,ἐπ οὐδ ποιδϑῴῳ ἢ: λόγων : ἕ μάτων ἐξέτασιν. ἃ »δϑὺ ἂν «'Ὁὰ 39 Θυ- 

ΡΣ τς 
8] ,γενουδέων,ὀλίγε δῷ καθ᾽ ἑκα ς ἕω ἐκοριυσίαν, αἰξὶ ὧν Φίλιστος, φ᾿ “Ὁ  εἰρήγξευ ἐποιησει- « 

Ἴ 1 ζἐ ϑ μόνον ὑμας,ὀνλὰ ὼ π πὸς ΖΝ Ἕλληνας] ἀδικά,ὺ πότων 4) οἶδὶ Τί φησοίγίων γ᾽ Υ αὖ, εἰ « 

: 

Τ Θυκυδι ϑ χαξακτήραι κατεσκόςἡαφιαι ᾧ ῥή βητοσ κ᾿ ΠΠορλλών])ὡ αὐδρες Αὐϑζυανοι, λόγων 

ΡῚ ̓  
τῇ 



ὙΠ 

τίνι δίχλλάτ- Δημοαδένεις γα φαικτῆξαι. τω δὲ γον" κάλλον αὐδθὶς χε θη δ Ὁ ἽΥ αὐδραιασζος ᾷς φυσᾷ ' 
πὶ τῆς Θε- 

κυδί δου λέ- 

ξεως. 
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» χαὶ κῇ ποιξσι αϑτο, (αὶ ἡ λέγν ἰδοὺ ποχῆῳ [ὥπασι ασξϑεύχῳ, [όπως ἐκένος παύσει) δ 

» ὕθρεως χοὴ δίκζωυ δωσᾳ, εἰς τῷτο αὑσυγμένα πϑύτα τὰ πγράγμιαΐζα, χαὶ πσοϑάμϑμα, ὁραΐ, ! 

» ᾧἐ:ς ε δέδοικα μὴ βλάσφημον οδὺ εἰπόν, ἀληδες δὲ, εἰ ̓ δ λέγ ἅπϑμϊες ἐβάλοντο οἱ πάρι 

» ὁ ες, καὶ χῴοϑτον ᾧν ὑμάς, [ἐξ ὧν] ὦ ως ὥπ ν πράγμαΐα, ἡμίηει ἐξῷ, οὐκ αὐ ἐγοῦ- 

"Αϑ. διιύαοϑαι χεῖρον ἢ ἢ γεῶὼ ἡ Ὡ[ϑυτεθζεδαι. (τ τί [δὴ αὐτίω ἡ ἡχθῦμαι λέξιν ε ἐοικέναι τὴ 

Θακουϑίδου; κα θ᾽ ὃ κακείνζευ τιν κί ν ὀζεφερῳν ἔξ ϑιλων. ὑυπσὶ ἄπ. Ὁ μὴ κατ᾽ 

ἀὐππίαν ε ρμζιυείαν ὀξενζευζηθαι τὰ νοήμκοίζαι, μη ἃ ὡς τε τοῖς ϑιγγοις σαατλεςν ΕΑ ΠΝ ὡ- 

πλώως καὶ ἐἀφελώς' δολλὰ  ὀἰζηλλαηθαι 1ϑ Ἰἀπεφράφθαι τ τ ὀζκλέκτον ἐκ Τὴ ον ε εθᾳ κὶ ζ. 

φυσιν,εἰς, τὰ μη ἡ σεευ τοις πόλλοις, μηδ ὡς ἡ φύσις ὠπωχτει. ὃ δὲ λέγω,τοιζτον δε(γ. ἁ- 

πλὼς αὐ ὁ ὁ λόχϑο δὴ καὶ ἡ Κατ’ ̓ ᾿ἀ θείαν ἑρμιδιυείαν ὄκφερομϑριος, εἴτις ἕτως κατεσκάασεν το 

αἰστὸν' Πολλῶν ὦ ὁ αὐόρες Αὐϑζυαῖοι λόγων γίγνουϑώων καθ᾿ ̓ἐκαίσιάω χεδὸνς οἰκκλυησίαν, ὐξε " 

ὧν ὧν αδική Φίλιπαος ες ὑμας πε χα! ἡΌις [λας Ἑλλάυας, ἀφ᾽ ὅ 1 εἰρζεύζευ ἐποιήσοιτο. γιουὶ Ἧ 

δὲ τὸ τε Ὄλίλϑυ δ αὶ δαληφθὸν αὐτὶ τῷ ἡ Σχεδὸν, αὶ ὃ Αδικᾷ Φίλιστος, δεαμρεδεν,ὶ ΠΝ 

μαικρῶ Ἐ ἀκολουθίαν χομισαίμδιρον' ὼ Ὁ Οὐ μόνον ὑμας,δλλὰ κα Οις ἀίοις Ἕλλξζωας, δυ- “ἢ 

γώμϑωυον καὶ ὼ χωρὶς Ὁἰποφασεως ΟΥ̓ ΓΝ συμπλοκῆς ΩΝ ράγμα δηλώσει, τῷ στε ήδϑοις ἐξ- Γ 

ἡλλα) γνκένδευ ἡ τὐξέερρον πεποίηκε Σ λέξιν. ὁμοίως ὃ ὦ ὁ [6] ἔχελεοονϑμον σϑτῳ εἰ νϑὺ ἀ- 

πλως ἡ ἀπὐξεέ Ἔζέργως ἐς ῥνϑίασαι τον αὐ δὴ πὸ τὸν Φοπονατγ ῦ. 

ἀπϑύτων λεγϑντῶν,χαὶ εἴτινες τῦτο μὴ ποιῶσι δ : : Ἄν ΓΝ [Ὡ] 

“Ὡραῖν ὗτα ἐξ ὧν ἰἐκόνος παύσει) τ ὕβρεως κα » δίκζω δωσ(. ὅτω ὃ ̓ἀξενεθεν, Καὶ πϑύ- ᾿ 

των 45 οἰσγ ὅτι φηυσαντῶν γ᾽ αὐ, 5 ἐσώζι ἢ Ἔ ἀπῖαν “ λέξεως ὁδὸν. τὸ τε »ὸ Οὐ ὅτι χώραν ὅπ 2. 

αναΐκᾳ!αν ἐχᾷ ἡ Ὁ Φησαϊτων γ᾽, αὐ,αὐτὶ τῷ φασκόντων παρφλημμμεένον, ς τ ̓ἀφῇξ: Δ] ολε- 

» καον,δνλὰ Τ' ὀξηλλαγμμένζυκὶ χὺ «Ἔέέρρον ἐμφαιν4. ὅμοιαι 5 πότοις δὴ κακήνα" Εἶτ᾽ οἴξοϑε 

» οἱ νϑὺ οὐ αὐ αὐτὸν ἐδεουήγησαν ποιῆσαι καχϑυγαὐζ δ 5. μὴ παϑεῖν ἐφυλοίς α»τ' αὐίσως, ἔὰ 

» πϑὅτοις μϑὺ ὀξαπατὸν αἰρῴοϑαι μάλλον, ἤπσξολέγοντα βιάζεαχ: : οὐζῷϑθοι ἴγὸ ὅλ αὐ εἶς ὶ 

λέν τὔξερργονη ᾿ λέξις, συ σχολιον,εἰ πϑτον ἀξυνεῖκε τὸν Ῥόπον" Εἶτ οἴξεῦε αὐτὸν ὃς αὐρὲ ἑώ Ὁ 

ἔσι μκιηδὲν δευυα ϑύες, αὐ, αὐτὸν 24 φλεῖναι καχϑν, φυλαξαυϑύας δὲ αὐ ἴσως μὴ παϑεῖν, 

πότοις μἂν ὠξαπατὸϊ αἵρόοϑαι μᾶλλον, ἢ ασφολέγοντα βιαξεεϑαρ "ἢ ᾿φ)διραγείσης δὲ τῆς : 

γχηωσεως, αὶ Υ̓ σευδέσμων πολλῶν εἰς ξραχὺ σεευαρξδεγτων, οἶμαι, τὖξ δξ εργρς πεν ἀσόζ-ῦ 

᾿ ἥλιο κα χ᾽ ὀξυλλαγμένηγέ κλαῖεν ̓  , Ὡιαλεκίος. ἔτι κανόνα,“ αὐτῆς δεν ἰδέας" Νεῶ ὃ τῶτο 

» μδὺ οἶκ ἐποίησεν, ον ΦΊ δῆμον ἐπίμησεν αὐ ἐσ ενεανιδύσειτο πτοιστον σειν. ἐμοὶ δὲ,ὃς, εἶ τέ 

"Ὡς ὦ Αὐϑάαυαῖοι βέλεται νομίσαι μιαμίαν' μανία γὸίσως ὅθἸν τωρ. δυεύα μιν τιποιν' εἴτε 

» χὰ Φι λοζιμιίαν' χρρηοὺς αἰωές ζω; ὅτω φανερεῖς ἱμαίζων, μηδὲ τά χορϑ, μηδὲ τῷ σομαια 

᾿ ὦ, τὸ γε ρὲ τελέ τ δ) δτορέοϑ μα. τίδὴήπαλιν δεὴν εν τότοις Ρ σεευτα φυἰῆῖον 1 ̓ Φν 

φύσιν ἀπαηϊλίαν ποξῆτοι μ»ϑὺ, Θ,αρὺν ̓ἀπαρβίισοι Φύήγαρϑυον, εἶτε νόημα, γ0) λέγᾳν ̓  εἶπεν 

κῶλον ἕτερον παρεμβαλᾷν" καὶ μηδὲ τῷ δι τέρα τέλος ἔχοντος, Ὁ τϑάτον ὕλιζόος αὶ "τα τς ι 

τὸ ὁδοῦ τέρου νοήμκαιΐος ἀ ακϑλϑ υϑίαν ἐκ ᾧ τείτῳ τέλος εἰληφότι, εἶν οἱ" κα φζρ, ὅχι πᾶσιν, 

δῷ δστου μέρος ζῶ, χα μακροῦ, καὶ οὔ ἽΝ Σ φζενοίας αὐτῳασξϑφέχο μδύης,δἰποδοιοῦας ᾿ ἱ 

Σ γὸ δ ος : ἄπω  πϑτο τέλος ἔχφ. Εἴτε Ὶ: ὡ Ὁ Αὐϑουαῖοι βόλετα 

νομίσαι, μϑρμίαν" ἕτερον τϑτο κεχωξισμκένον τῷ πυξοτέρο, απελὲς χαὶ αὐτὸ. ΜωαΎΣ ΗΝ 

ἔθνη τω δερμα μέν ἀ ποῦν ρυθδπερου τόπαλιυν  ασξοφρημδύων μέρος δον ἀὐο ̓  καθ' 4, 

αὐτο᾿ χεφαλαιωδὴς ": τίς ὅφΊν ἀπόφασις, ἡ Φιλούικία" πῶτο ἢ τῷ δα τερε κέφος ὅ ζῶ, αῷνς. 

Εἴτε τις βέλει) γομκίσαι μιϑρίαν. Φ “ἢ ἔχι τότοις λερόεϑωον ὧπθρ, Ὁ, Χορνγορλοτ ἐς ἄν, : 

τῷ φέρτου μέρος ζῶ, τῷ, Ἔρμοὶ δὲ δ, μυεία ζιαῦτα ̓ 9ὶ α'δὰ Δημοαδενφ, αὶ κοὐς 

ἝΩ οὖν ζοις χοὶ Φιλίστου λόγοις" μᾶλλον δὲ΄ Γ ὅτως ἔχονται" πλζωὼ ἑνὸς λόχου τ 

κῦξε Ἁλονήσυ πολλὰ. δὲ χαὴ οἷν τοῖς διχϑυιχθῖς αγώσι' Οἷς γε δῶ δημοσίοισ' χα ἐχεδὸν ὦ 

τε πϑτοις, χαὶ ταῖς δημιηοραίαις. ὡτρ ἐφῶωυ αὐ ΔΙ α γνοίης σημείῳ “πξυχβεντάτῳ τὸν 

Ρ Λ 

Ὁσποξλέποντα Ἢ χὐπαυθέσεων, ᾷς αὐξιωσ4ς νη ροσωπτων, πλαννϑήσεταί ἃς. διαξο ίσως ἐκ 

ἀλογ9ν. φέρε δὴ χαὶ τίνι ὩΔιολαῆς τῆς Θεκυδίδιῳ λέξεως ἡ Δημοοϑένες, ἡ οὐρα τὸν 
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αὐτὸν καϊεσκά ασμένη λαφακτῆφα, εἴπτωρϑυ. ἃ «παι τεῖ ἴγδὸ ὁ λθη95. οὐχὶ ἱ τω; ποιῷ, κα Δία" 

τότο δὲ »δὸ ὁμοίως Ἐχιτηδούοισιν ἀ ἀμιφότεροι' λέγω δὲ  ὀζοχαῆφνς ἐκ, πῷ 5 σεευήλοις,ὶ μιὴ 

Ὁ χοινογ,δρλὼ Ὁ πὐθχῆον διώκάν' τοδὶ ποσῷ, καὶ ἔτι μάλλον τοις χφιρφίς. ὁ αϑὺ 5» εἶἴα.- 

μιδύτως πῇ καζασκάυη χέγφηται" χαὶ ἀγεται μάλλον ἕν αὐτὴς ἀγφ᾽ καὶ σϑεῖὲ τὸν χαιρον 

αὐτῆς ἸἨλίςαται λαξῷ ϑυξιαϊς,δολχὼ χαὶ τϑροὶ αὗτον πολλαΐχι9 οδοτὸμ4. καθ᾽ ὃ ἡ ϑὺ΄ἁ- 

μετεία τὴς οὐὐμοώάψονν ποιή πιὸ λέξιν αὐτο" ὁ 5 μή ἡ χρατᾷν Τὰν οιρῶν, «ἀηδῆ, ὁ ὁ δὲ 

ῥύτωρ, τὰ  1ε ̓ μὠφίδηνι φογα Ἔτου χαὶ ἴοις χαιοοὺς ςσυμμεξάται" σἕκ εἰς αὐάϑν κα χαὶ κτὴ- 

δε τς Ὁ ἐ : τέρ λέξιν μόνον, ὥς» ὁ συγ- 

γφαφάς, δλλά χαὶ εἰς χρῆσιν. δδλεῦ 5τε ῷ σαφὸς ἐχβέζυκεν, δ ποροτου τοῖς οὐγαγωνίοις 29-- 

299 δά" τὸ τε δφὸς ἐξ) ϑοκῷ,, ἐφ᾽ ᾧ μοίλιςα φαίνεται «σου δοίζων, ατξφείληφε. τοιαῦτα 

»ϑὺ δὴ ἐνώ “δρ:,ἃ ̓ Ὡϑὰ τὶ τὸν ὑψυλὸν χαὶ ἐϊια«τασκέυον χαὶ ,ξηλλαγμμένον τῷ Κ σεευηοις΄ χα- 

δφκτῆρος, ἃ Ὁ κροῦτος ὥποιυ ζεῦ οὖν τῇ ἡ δνοτητι,χαὴ Θεκοδίδην τὸν οὖ αὐτωῖ΄. πείσαντα μῶ- 

μούμδρυος ὁ Δημμοοϑένης καλεσκάζαχεν. ΤΡ ΤΣ θὰ πνίο. ᾿ Ἷ Ὁ! Ἰάχριβῆ χαὶ 

καϑαρὸν [27 ἐζυλωτὸν΄ Ἐπὸ τῷ 5 Ὡ 9. λοίμψαντος οἰ -» ἀτῷ: ΔΛυσιακχϑς σΓ, αὐ εἰκότως λέγϑιτο' ἜΜ ΡΥΝΝ 

τοιαῦτα. κωλύσά δὲ σϑοῆεν, ἴσως δὲ γϑρερέραν ποιῖσᾳ πίω ϑεώφίαν, πεϑεῖσει πόρον Ἅέϑα 
Λυσίᾳ λέξις, ἡ 1 τ' Δυμοοϑένοις ἐοικέναι πέίθοικαι, δεν γησίν ἀγα «ἰξεέχουσοι ὑβριςκξώ" Ἅρ- 

λέπαος ὙΣ 'ὅτος,ὦ Αϑάβαϊοι, ἀπεδύσατο κϑὺ εἰς τίω αὐτίω παλαίφραν, Σὰ κα Τίσις « 

Ὁ ὁ φάζγων τἰωὼ δίκῶω. ὀργῆφδ Ὁ ̓λνουδύης,Ε ἐς ᾿κμματα, πεαῦτης χαὶ αὐτιλογίαν κ᾽ ἔϑραν ὦ - 

λοιδοοίαν κατέφησαν. ἔς!ν δξζυ - υϑέας ἐφφιφὴς μϑὺ τ΄ Ὁ μάραχίε' πόύτα εγὸ εἰρήσεται τάλη- « 

ϑη ρὸς ὑμαξ' ἔλτβοποςῦ ὃ αἰτοῦ Ὁ παΐος καταλελφμμένγος. ἅτος, Τὼ Τίσις ρὸς αὐτὸν « 

[τί]. -ῷ τῇ ἡ παλαίςρα λοιδορίαν διηγήσατο, (ῳλόμυδυος Αϑοίζεοϑαι, καὶ δόκάν διφνὸς καὶ ἢ ἔχτ- « 

ζελος τῇ ὀκέλάυσεν αὐτὸν, ὡς ἡμῴς ἔκ πεῖ: πεπραγμένων ἠῶ ῃ ιϑηῦθα, καὶ αὖ 4 εἰδύτων « 

ἐπυλοίῖθα, οὖ μϑὺ τω παρόντι Δα λλαγῆναι,σχοτεήν ὃ 5. ὅπως αὐτὸν μόνον "πὸ λήλψοται. πᾷ. « 

εϑεὶς: ὃ ̓Οὐτακαὶ ἀπαλλαγεὶσ,χσὴ ἡ χφώνϑρος, χαὶ πσδοςποιόμϑιυος ἢ ἐλυτήδφος ἐδ »εἰς αϑτο « 

ὦ 

.- 

μανίας, “τηλικοῦτος ὧν, ἀφίςατο ΄. ᾿ ὶ τ ἐτύχομεν μδὼ οὖσαι ἡπατοδρομία « 

αὐακείων ὦ : ᾿ : ἷ ἢ σῇ αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ ῦϑροὶ τίω δύραν ω 

παριόντων ὁ. ᾿ ἱ τιον σ᾽ ἷ Φϑληλων τυϊγόρουσιν ὁ, ον- « 

τες Ὁ μϑὴ ρῆτν ὁ. ὶ ΟΝ λμϑδν ἌΝ 5 ὁ μετ αὐτῷ. « 
δηπνήσαήες δέζυ, ἤδη συσχοτοίζοντος, ἐλϑόγες, κὐγδορᾶν “ « 

... εἰσὶ ἡμαῖ ὙΓΉΤΝ εἰφϊέναι. ὯὴΦ 5 Ὁ ἔνδον ἐλνοῦθα,ἐ ἐμὲ »ϑὺ ̓οχθδηλοισε οἰκίας" « 

τουτονὶ δὲ σεευαρπασαμῆες ἔδησαν πστὺς τὸν κίονα" χρὴ ἡ λαβὼν κοίςιγά τις, οὐϊείνας πολλαξ - 

πληγας,εἰς οἴκημα αὐτὸν καϑεῖρξε. κα : οὔκ ὀξηρκεσεν αὐτῷ (τα μόνον ὦϊξα ζοτεῖν δλλ « 

ἐζυλωκὼς μϑὺ Τλϊνέων τὸς πονηροτοίτοις οὐ τῇ ποόλά,νεωςτὶ δὲ τὰ πα ϑῴα παρφληφῶς, ὃ " 

παξοοποιέρδωος γέος Ὁ ἡ πλούσιος Ἐ1), παλιν δὰ οἰκέζας ἐχέλάσεν ἡ ἡμέρας, δὴ “ἡ )ομέ- - 

γης,,σο 36 τὸν χίογα αὐτὸν δησαιγίας καισιγϑεῶῦ. ὅτω δὲ τό « σωμαιΐος ἤδη πογήρως Ὡ|ακᾷ- - 
αδύε, Αντίμαιχον μεταπεμψαμϑρος, Ἂ ̓υδὺ δφπνιῶ τύχοι᾽ οὗτος δὲ μιεϑύων ἔλθοι οκχό- « 

ας δὲ πίω ϑύξαν,κ εἰξελθὼν, κακῶς λέγϑι αὐτὸν,χαὶ τὸν Αἰτίμαιχον, κα χ᾽ (Σ γωυαΐχας αἱ εὑ- « ἐ 

τῶν. Αντίμαυχος δὲ γὠργεζοτο κϑὺ αὐοις, ὡς μεγαίλα ἡεδρτηκόσιν ὃ ομίθς δὲ ὥοτυρας 

καλέσας, "ρώτα αὐτὸν πτῶς εἰςέλϑοι. ὁ ὁ δυκελά σαντος Τίσιδος καὶ χὴ Τὴν οἰχετλυ ἔφασκε. εισύμ- « 

ἢ ̓ βαλά όντων. δὲ τ εἰξελϑόντων ὡς τάχιςα λῦσαι ὃ τα ἐγελρημθῥα δῳιά νομιζόντων ἐἰ),α- « 

πεέδοσαν αἰντὸν τοῖς ἀδελφοῖς. εἰ δγένα υϑμε δὲ ξαδζιν, ἐκόμισαν αὐτὸν εἰς ὃ Δεΐγμια ο ο « 

κλίν, ὲ ἐπεδιξαν πολλοῖς μϑὺ Αϑώωσαιων, πολλοῖς δὲ κ ὦ Ὑ' Ἔδλων ξένων, ὅτως Δ ακείοδυον. « 

ν ὡςτεΐεις ἰδόνζς μὴ μόνον Οἷς ποιήσασιν ὀργίζξεϑα!» δλλὼ χαὶ τῆς πόλεως χατηρφράν, ὅ ὅτι Ὁ « 

ΠῚ δημοσίᾳ σσοὲ τἴϑαγο ἡλζο. ζιυς τὰ Τιαῦτα ξα μδρτόμονζᾳς ἀμμφρήται. αὕτη »ϑὺ ἡ ΔΛυ-ὦ 

᾿Ὶ σίῳ διήγησις οὐ. τῷ κι Ὁ 588 λθγϑυ, ζῶ: ἢ γιοῦ μέλλω δνΝ Δ τὸ τῇ Κο- 

᾿γωνος" ἧς πίω ποραγμαϊοκζω ὁμιοιότηζῳ, ἐωσαήϊες, ὁ. : 

πἰω ον τῇ λέξᾳ σχοπώμνϑυ" Ἐξήλθουϑυ ἔτος [τουτὶ πείτω] εἰς ἘΕΥΠΕ Ν φευϑᾶν ἡμῖν « 

.- 
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᾿προιεφάσει [ ἐσκάύωσειν δ οἴμυ οἱ ΤΩΙ οἱ τουτουὶ "Κόνωνος ἐγζες ἡμῖν, ἰωε] οεκ αὐ ἐξ. 

» λϑμωυ. γ ἬΝ οἷς ζαρχῆς (ϑρα καὶ πὸ κατε φιρθμιαπα, ἐκεϊ)ενη ἡμῖν στευέβη. “ἕξης δὲ ἀχού-, 

»» σεεῖνε. ἔστινον ἐκ οίςοτε ϑτοι τίω ἡμέφαιν ὁλζωω ὯΝ, τάχιςα πἐριςήσφαν" ἡ τοῦ ἕως εἷρ ἤμϑῳ 
"Οὐ ἢ φρείροα, διοτέλθιου ποιοιεὔπες. ἡμής δ) ,ὡς εν οὐδεδε εἰωγφυδι, τω διηγομϑυ ὺὸ ἔξω: 

" ὶ ξωδ ἀπνοποιφαζ ζιὶς ὀῆνοις ὥραν συμβαιν4, πίω αὐ ὅτοι ἐπαρῴνοιευ ἡδυ,τὰ κϑὲὺ πελὰ 

» Δλᾷ εἰς τὰς ̓ἀχολεοις ἡμδίμ,τελάυτώζες Ε Ὁ εἰς ήμας ἀὐύζες. Φήσαϊϊες δ᾽ καπιίζιν ἀδθις 

» ὀψοποιαμῆρες πῷς πο ,δι ας." κακῶς λέγῳν ὃ ο Τί τύχοιεν, ἔτυντό)ον, χαὶ ζῶ ἀμίδας καίεσκε- ὦ 

" δλύνυσαν,χαὶ παοϑοεώφϑειυ, χα ἀσελγείας χα ἡ ὕξρεως ἀἰδυτιόξευ απέλφπον. ὁ ὁρῶν ἐς δι ἡμῆς 

» (ὔζο, χαὶ λυπεάκϑρυοι, Ὁ δ μϑὸ φεῖτον ἀπεπεμνα θα: ὦ ὡς δὶ ἐχλδ αζονὴ ἡμαξ, καὶ οζκ ἐ- 
» ποιύονπο, τ φραθθθς ὦ -ξᾳᾷ ἔγμα εἴποιιδυ»κϑινῖ πϑύτες οἱ 'σύοπΐοι πσοσελϑόήες,᾿ αδὲν ἴὰ 

- ἐγώ ὁ ΤΠ ρων εξ έἐζω. Ἀριδυρηβεντος. δὲ αδοῖσε ἐκεί; ,καὺ κακχίσοπος αὐδιὶ ὦ μόνον «ἰδ ὧν εἰ 

"ἡμας ξησίλραινον, δλλὰ τὲ καἴξϑὶ ὧν ἐποίοιω ὅλως οὐ το ςρατοπέδῳ, ποσύτου ἐδέησαν παώ- 

» σαιοϑαι ἢ ̓ αἰαγευ ϑγαι ὦ ὡς!ε [5:0 δ Πον σεευεσχόται ξέν, 4 )δύς ὦ ως ἡμας ς εἰρεπτήδοσαι τη 

-» πῇ ἑασέροι" χαὶ δ μδὺ τοεϑ τον, κοικῶς ἔλεγϑν, ἐπφαῦ ο σὲ πληγας ονγέτναν ἐ ἐμαί. χὴ ὁ ζσαι, 

γλο:" κραυγάω χαὶ γόρυξον κὐξὶ τοὺ σκζευξὼ ἐποίησαν, ὥςτε [καὶ τὶ τὸν φρατο] χαὶ πὸν φραπηρὸν 
» χαὶ " Ὅς ταξιαῤχοις ἐλθεῖν, " τὰ ϑιδων σίνας ἐφραδω τ" οἵ διεκώλυσεν μηδὲν ἡμιαῖ αἱ αὐ)ή-- 

» χέςον παϑεῖν, μησὶ ἀὐξις ποιῆσαι, παροινό δύο αἰταῦ “ὅτων. πῷ δὲ αγρίγματος εἰς τὸ- ἡ 

[5 ὅτ) ᾿παρελθοντος, ὡς δῦ αὐηλφομῶν, [ἀὐν ἡμῶν, ] δ εἰκος, θα, τότων ὀργὴ χαὶ ζϑρα σδὸς 

» δλλήλδοις. ἐμάὺ ἔγωγέ [μὰ τὸς ϑεύς] φμέιυ δῷ, ὅτε διίκζω λαχεῖν αἰὐζις, ἐπε λόγϑν ποιή- 

" οϑαι λυ συμξαντων [οὐὐθδνα: Ἰϑλ ἘΝ ἁπλῶς ἐγγώκάν, Ὁ λοιπὸν ἀ λαβήοϑαι χα χῳ φυ- 

» λατῆεοϑαι μὴ πλησιαζήν΄ ὡς τς ζυιάτοις. τορότο οὐδ δέυ, ὧν εἰ ἐίρυα,» πότων δύλομου ας ζὴ 

» αδοτυοίας τϑαρόνδωος, κ(ν Φῦτο ὅσο οἰ πσὸ πώτου πέπονϑαι, ἔχεδήξαι ἵγα ᾿εἰδῆπε ὅτι 

ἡ [2] περοῦκε Οἷς Ὁ πρῶτον ἀ ζἰοπηϑεῖσιν Ἐχετιμιαδ,οὗτος᾽ αὐτὸς ασος πὅτοις πολλῷ δᾷ- 

.» γότερϑι ̓ βρπέσξακται. ᾿αἕδτυρες. ὧν μδἂὺ τοίνεω ὅλα φμιόωυ δεῖν λόγον 'ποιήεχ, 

. ζιῶτα Ἐς1. ιχεθῳ σὺ ὕςερον δ πολλῶ, κῦθα πατοιοῦτος, στὸν εἰωδῳν, [ ἑασέρας] ο᾽ "ἀγορᾷ μα 

“κῷ Τόθερα τὺ Κηφισέως αδβ  λικιωτδήμτηνος, παρέρχεται Κτησίας ὁ : ἡὸς ὁ πότου, 
᾿ μεθύων, τὶ ᾿Ξ Λεώκϑξιον, ἐπεὶ ἢ ἰὼν Πυϑοδωρου. κατιδὼν 5 ἡμιας, σὴ χραυγαἰσας,χαὶ 2.α- 

» λερϑείς ἀ σοὶ» αὐτὸν οὕτως ὡς αὐ μεθύων, ὧδ)ε μὴ κκαϑεῖν ὁ τι΄ λέγ, παρῆλϑε. σὸς Ἵμε- 

» λέτζω αὔον. ἔπάνον δ᾽ ρα οὐῦϑα ᾿ωδὰ Παμφίλῳ ἢ γ9α φῇ Κύων οὐ οὗτος!, Θεό-. 

» δωροςίις, Αλχιβιαδης, Σ πίνθουρος ὁ Εὐξούλου, Θεούης ὁ ο ᾿Αὐδρομϑύες, πολλοί ἵμες" ὃς “ 
» ἐϊξαναςξήσας ὃ Κτησίας ρἐποράζετο, εἰς 1 ἀγϑοὰν,ὼ ἡμῶν συμᾷανά αἰαφρέφεσιν ὄχ πῶ φε- 

» ρεφαῆιε ὶ μ “ἰδ παπῦσι παλιν κατ᾿ αὐντὸ πως Φ Δέωκόομον ἐΠ)ρὸ΄ σύτῳ «ὖϑ Ἐσσυίχϑμομδυ. 

τὸ ὡς δὲ αὐεμίρϑημδυ, εἶς δὴ αὐτὸν, ἁ ἀγνώς ὡς πο  Φανορράτῳ ΕΟ Τὴν κατεῖχεν ἐμ 

» κφνον" Καὶ ὄνων 3. οὑτοφὶ δι ὁ ἐὺς αὐτο ὁ ̓Αὐδρομδύες καὶ ἡὸς, ἐμοὶ ᾿ αἰξιπεσονῖες, Ὁ κδὺ προῶτον ὅ 

» “ὠξέδυον" εἶ εἶτα ὑποσκελίσαϑ)ες " ̓βάξαίες [εἰς τ τ (ἰον]εἰς Τὶ Ἵν: βόρβορον. ὅτω διειϑηχϑν φφειλ- 

» “λόμϑροι: γα , ὑβεἰζογϊερ,ώφτε Ὁ ϑὺ χεῖλος ὄζακόψαι, ζυὶ δὲ ὀφδλακλμοις συΐκλήσαι. ]οὕτω : 

- δὲ κακῶς ἔχοντα, κατελάπον, ὥστε μὴ αϑα΄ξῦαι, “μήπε φϑεγξαοϑαι δωύααζ. κείοδμος δὴ 

» αὐ ἤκϑον πολλὰ χὺ ὁ δφιὰ Χεχϑντων" ἡ ὁ τὰ υϑὺ ὀιδα, βλασφημίας ἐχφ᾽ πίναξ ας ἴα 1 ὀνομοίζην 

. ὀκγήσαμμαι' ἢ δὲ Ὁ ὑςρ εως 641 ΤΠ δς σημφον, χαὶ τεκμιήθλον ὡς πὸὺῦ 9 “πράγμα “τὸ Ἶ 

πότου μι ντῦ ὑμῶν ἐραΐ. ἡ. ἡδὲν κοι {τῶ ἀλεκϑυόνας μιμούμϑυος τὸς γενυκηκόζᾳ : οἱ 

» χροτᾷν αὐτὸν ἠξίοιω τοῖς ΠΣ κα αἰ αὐτὶ τόερύγων ἄ: πλάυρας. (τας ἐκαύϑαι ρὲ αὶ ὼ ἀκρι ᾿ 

βὴ χαὶ σοι φῦ "ὦ ΠΣ τ κυείων χα ἡχϑιναδνὸ ὀνοιοίτων κατεσκές ασμένα, ὡςαῷ ΣΝ Λεσίειἐ 

μοὶ «δὲ »ὃ αἰσσαῤχάν δοκῴ. τί δὲ ἐχέ σεεύπομκα. χαὶ Ἰφροήίύλᾳ, χα ̓ἀλυδείας κεφ, Τάφε- 

λῆ χὺ ὃ ἀκατασκά ον ἐχεφαίνοντα Φύσιν,καϑοί «ῦρ ἐκάνα; πομτων μϑιὺ. δὰ ΣΝ μάλιςα. ὀχὶ ἐδὲ ἡ 

πιθανὰ, οὖν η04 λερρμϑυα ᾧμι, καὶ Ὁ τρέπον τοῖς αὐ πουκῳεῦμοις πσξοσώποις τε χα "πρά- ἣ 

ΤΣ φυλαίηοντα; ἡδογὴς δὲ ρα χαὶ πεφροες καὶ ϑείτων, κιρῦ τερχὶ τοῖς ὀηλρις ἅπασιν, 

εἰ τοῖς Λεσιαχοῖς ἐπθωθηῦσιν, ῥα ἐχι πολλὴ μοίρφι; σέ ἔνε" ὄγως εἴστεῖν, εἰ γϑεεῶς 

μιὴ χὰ 
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μὴ Ὡ οἰ τῆς ὀχτγφαφῆς,δτινος οίν,Ε »ἐκούτεξοε ΤΠ λθγων γγωδαμός κῶ δον αὐεπεγφαίφοις 

ὌΝ αἰΐθις, ἐ πολλοῖς αὐ ἡεδμοὶ οἴομαι 2.9 γνῶναι ῥαδίως πότερος Δευημμιοεϑενους 

ἔρινὴ Λεισίϑ. τοσούτω οἱ ̓ λξκκπήρες ὁμοιότητα (ζὸς δλλήδλους Ε ἔχοεσι, Οιϑ τὸς 641 

τὸ “ἴϑϑς Απολλόδωρον ὑῶν ̓ Φορμμίωνοφ,χοὴ ὁ οκατ' ̓ Ολυμπιοδώρου τῆς βλοίβης, χαὶ ὁ 

πσδς Βοιωτὸν σαύρ τῷ ὀνόματος, ἥπεισοϑς Ευξαλίδω ἔφεσις, ᾿ ἡ τσϑος Μακαῤτατον 

᾿ ϑλικανιάι, χαὶ οἱ ἑφηνοι πϑύτες οἱ ̓ ἰδιωϊοχοὶ λολϑι, « πολλῷ πλείες Τὴν εἴκοσι ὃ ἐὐεόῥαι οἷς 5: 

δὲ , Χῷ Ὁ παρὸν οἠοτυχηκῶς, γνώση οἷς οἶδε ἐγώ. χε τδβ δημοσίων δὲ Ἑ ἀγώνων πολλὼ 

μέρ πότῳ καϊεσκάας ὦ τῳΐχαρακτῆε,-ἔ ἐφερον δι αὖ ) ἐξ ε ἑκασου τὰ τὐἰδαδείγματα, εἰ 

μὴ πλείων ἔμβηε τῷ μετείν βυέκχζ ὁ ὁ λθγος. ὧν οἷς δῆλος ὅ5| πόθα καλλιλογίαν χαὶ σε- 

μιγότηζα, χαὶ πάσας ζς Ἐχιϑέτους κατασκά ας μῶλλον ἐασου δοικὼς ἢ πὐξὶ πἰοὸ ἀχρί- 

β4αν ὁ δὲ αἴθε τίω ἐχτςολζω χαὶ τὰς ρέσξᾳς τὸς πῦροὶ Φιλίγτωου ῥυϑεὶς λθ.99., ὃν 

Ἐχιγοώφᾳ Καλλίκωχος καἰ τὸρ Αλονήσου, ὁ Ὁ Ξριχζω ἔχων πίωδε, Ωἢ αἴδρες Αϑίωυαῖοι, 
δύκ ἐπι ὑγτως αἱ αἰδαιμας Φίλισαος αἹτιάτα, ὅλος δεὴν απριβὴς χαὶ λεπῆος, καὶ τὸν Δυ- 

σιαχϑν λαξακτῆξαι οἰ μέμακται εἰς ὄγυγα' ἐξαλλαγῆς ἢ," σεμνολογίας,ἢ διφιότητὸς, ἢ 

ΤΊ ὀδων ἄνος ἃ τή ὕ Δημοαϑένες δια μά τἴακολουλῖν πέφυκεν, ὀλίγάυ ἔλίδοξιν 

ἔχ. ᾧςς δῆζυ ὅ61 χϑὺ πϑτοις ἡ ἸΏ ο, Φορ οί; καὶ πῶς αὐ Δῥαιγνοίη ὥς, ὃ ὅγὰν εἰς τὸν αὐα ΠΉ τ; 

χαγον καταξῇ  χαξφικτῆξφιο ὁ Διημμραθενης,, πῇ 7 χρείτων δδεὴ Λισις χα τχτρ αἰῶ λέξιν, αὐξιοῖς λάῃᾳ. 

Ὑ δὴ καὶ τότ μιαϑεῖν. φυσικὴ 1 Ὧις Ἰλεφέχᾳ Οἷς Λισίκ λόγϑις ἀὐζομία χαὶ λαεις, ὡς πῇ 

φῶ Ὡ σσϑτερον' ἡ ἡ «ξοῦχέ, πλάω Δημμοοϑένες, ΤῊΝ ϑηλων βυπορών. αὕτη κϑὴ κι αμῃ 

γοίναξ νότιος ἴις αὖρα, μέζει “σδϑοιμῖς Ὧι ᾿ διηγήσεως αὐτὸν ἀγφ ὃ ὅχὰν [2] εἰς τὸς ἜσοΞ 

δάκρεως ἔλϑη "λόγους, ἀμυδρά ὧς γὗ χαὶ αἰαϑενής" ὧν δὲ δὴ ποῖς παϑητίχοῖς εἰς πέος 

ὑποσξοννύδ. πῦγος γον ὅπολις αὐτῇ ασδϑόςέοιν. εδ[, ἰοώς. ρα 5 ῷ Δεημμοοδεις πολὺς μδὺὸ ο 

ὅνος,αὐτοίρκης δὲ ἡ χάφλς' ὡξὶε χϑρ ζυτη ῷ διαρῇ ὸ μετείῳ, νιχθι χϑω ἐχείνῳ ῷ᾽ πὸρυὴ 

ροέχφ. τϑτο πὐϑατήρημια, δα τερον ᾧ Ὡξαγνοίν αὐ ἢ Δημοιϑένες τἰρέλουτεν, ὑτὸρ 6ὸ 

ἰς (αὗτα τὸρμαΐνχαγα, συωναγήται. " Ὑ» ὥραν τὸ ̓ὀξλραγάω χαὶ αξ Ξεῆολογίαιν, καὶ 

πἰυζας πᾷς ἔλελετους ἐἰχδύεται Ἰόσμεδο, ὅτωρ χαὶ ὦ μέγεθος χαὴ τὸν αὐγον" δλὰ ἔςν αὐ- 

ἤς αἰαφαϊρεΐος οὗτος, εἶτ᾽ ρα. συγίενὴς, εἴ εἴτ᾽ ἀσκήσᾳ παρῶν εἰς ῥῆσιν. ἔλιτασᾳς μϑυ Ὧι 

ἡ αὐέσ ἐς λαμᾷαιᾳ ἴμας αὐαιλόγρυς. χαὶ ζαῶτ' δὴ γγώξιμα οἷς λέγω, καὶ ε9εν δεοίάθα. 

ὍΝ δφρ μάτων. ὧςτε θὲ μϑὺ τῷ μετα τὺ Τῆυ α ἄχρὼν ἑκατέρου, δ᾽ ατελῇ ἡ θα λα- 

ὧν ὁ Δημοοϑε ἧς χϑωὶ  Ισυχραΐους τε χαὶ ἔτι ασδότερον Θεασυμυίγου, χαὶ πελάυταιε 

Ἰδλοτωνος, ἐτελείωσεν ὅσον ζεῶ αἰ,ϑεσ πώ φύσᾳ δοωυαντὸν, πολλὰ κῆρ αν) " ἀις ἐκ Τα τὶ 

τλίπταν , δημηγοειαῖν, πολλὰ δὶ, ἐκ Ἵ δημοσίων “λόγων τ ϑαδείγμιαται λόφοι πλέξα 
ἐὺ καλλίιςα ἐκ, τῆς αὔθ ἐ Κτησιφώνζς Ξἰπολογίας. τος γὸ δὴ μοι δυκή καλλίση ὁ κμέδιω- 

ἐπ ατασκόῇ λέξεως κεγεῆοθαι ἢ λόγρε. - ἰ μϑὺ δέν λεθον ὀρχϑεῶτα εἶχον χαὶ ὧς 

Ἐὰν εὐᾷς αὐ παρετί θεν “πολλῶν δὲ γον ἡ αἰναιχαίων ἔτι καταλφπομδνων, τϑτο μϑὼ 

ἴσω »δεγμασι δὲ μόνον οὖ τῶ παρόντι γοησομα βεαχυτάτοις, ὦ ὡς ον εἰδόσι λέγων. ἔς! 

ἡτὰ Τοιαῦτα τῷ μέσᾳ γαρφικτηρος τὐϑαδείγμιατα, οἰ «δὺ τῇ Τῆς Αἰράνῃ κατηφείας, Αεὶ ἃ 

υγϑὺ, ὦ αὐδρος Αὐϑζευαῖοι, πξοούκα μισᾷν Χχφ) ) κολοῖζάν τὸς ασοοδύζας χαὶ δωροδὸ- ἊΣ 

γυς" μάλιςα. δὲ γιοῦ ὅχὶ τῷ χαιοφῦ πότου Ἄμοιτ᾽ κοὐ Εα; ὠφελήσέεν αὐ, ϑοῴπους “: 

1 γῇ. γόση ((9: .»», ὦ αὐδρες Αἰϑίευαϊοι, διάνὸν ἐμισπτετήωχεν εἰς τὼ Ἑλλάδα, καὶ γαλε- - 

γ᾽ ὃ πολλῆς ἴννος σζεντυχίας ὁ παρ ὑμδμ" ἐχιμῥιείας δεομϑιυον" κὺ 7πι| ἑπουϑυα πότοις. “ 

δὲ Ὁ ΑΘιςοχρ ῳ τος κατησρρίας, Πολλὰ μϑὸ δὴ παρή μιν ὅ51 ζιαῦτα, οἷα, ἐχ ἑτέρωθι" ὡ 

δ ὀξέυ ἰδιωταΐον πτλύτων χαὶ σεμμγόταζον, Ὁ Ἀρείῳ: πάγω ϑικασήξκον, αἰεὶ 5 ζσαῶ- « 

ί ὃν [εἰπῷ}} καλοὶ πο ροιδεδονϑύα. καὶ ο μυθώδη καὶ ὦ ὧν αἰὐθὶ αϑότορες ἐσμὲν, ὅσει Ὡς « 

Ὁ ϑὲγὸς ὀλν δικασηείσ' ὦ τὰ ἑξῆς. ἐκ 5 τὰ ὅ αὐ χ ἢ! ἀτελφαῖ λογπ' Πρῶτον »ϑὺ τοίνεω « 

ἢ νωνα, σχοτεύτε,εἰ αὐ αρα αἴξιον καταμεμψα νϑύες ἢ τὸν αὔδρα," τὰ πειαγραγμμένα ἀυτε,] ὡ 

᾿ ον ἀ ποιῆστα τὴν ἐκείνῳ ϑογεντων. οὗτος ὙΣΡ [ αὐῆρ, Ἰὼ ὡς ὑμδυτινων ἔ ἐς» ἀκχϑύσοι, Τὴν ἥ 

- 
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» χΤὶ πίω αὐτί ἡλικίαν ὄντων 5 Λ" τῶὼ τῷ δήμε, καϑοδὸν, τιζυ το Πάραιέως, ὠςαενααν 

ἡμδμ τῆς πόλεως ̓ οὔσηο᾽ χαὴ τὰ ἀχϑλουθαα. ον δὲ τὴς πϑξὶ Κτησιφώντος Ὡπολογίας" 

Ἁ αϑὲὺ δξζυ πε πὸ πολί Πἀύεοϑαι [καὶ] δημαγϑρᾷ ἐ ἔβμει ἐσφούλαβε χαὶ κατέσχε Φίλυπαπς, Ἔ 

» ἐάσω" σον δὴ η)ϑῦμαι “ὅτων ἐ) καξὸς ἐμέ" ὦ δὲ ἀφ᾽ ἧς ἡμμέξφες Ἐχὶ (ῦτα ἐπές ζω ἐγὼ, 

» διεκώλυον λοαβάν, ῦτα αὐαμνησω, ὸ ὁ [«ἰξι] “ὅτων ὑφέξω λόρον, τοσῶτον “ἰ πσ'Φπων" ἵ 

εν Πλλθονέκτημαι,γὦ αὔδρες Αὐϑζευαῖοι, μέγα αἰτσυρξε Φιλίγτσω. “οὐρα "ὃ Οἱς Ἑλλησιν,  τίτ᾿ ᾿ 

᾿ δι »δλὰ πάσιν ὁμοίως, φορᾷ πὐξοδοτῶν ἡ δωροϑύκων ἜΠΑν φρο αὐ, ϑε,πων σεενέξη,. 

» ὁσίων σα οεὶς Ὁ κσξϑτερον μέμνηται γεγρνῦαν" χαὶ τὰ  σεεναπῆόμναι τότοις. “πϑτον ἔγωϊε, ἡ 

τὸν γα φφιατῆδοι οε, Εἰ τις μὴ κάλιςα ἰποδέχοιτο πἰωὼ αἰτίαν, δ ζὼ ὅτε τὰ Θυκυδιίδια, ἐχεῖγα 

φὐξ ζῆα ἐϊξηλλαγμένα πῷ σεευήϑους,κρ «τίςα ἡ ἡγϑυμφ! οὐ’, Ὀχὶ τοῖς Δυσιαχοὶς Οἱς ἰογνοῖς 18 

χαὶ στευεασασχκένοις το τελείαν τὴς λέξεως εἰρετίου τίλε και. τοῦτ᾽ αὐ εἰ'ποιμμι σϑϑς αὐτὸν" Ἢ 

Οἱσεωνιόγες εἰς Ως ἐἰκκλισίοις χαὶ τοὶ διχαφήθμα, χαὶ ζις ϑηλοὺς συλλόησις, ἔγϑα, “πολιτικῶν 

δά λόγων,ατε διάνοὶ ἢ τὐθ ηοὶ πϑύτες εἰσι, χαὶ τὸν Θὐ ακυϑί δου γοιον ἔχογϊες, π0᾽ ὡπϑμῖες. 

διώται ἡ κατασκέης λόγων “λρναίων ἀπφρριδλνν οἱ μδρ σὺ γεωργίας" οἱ δ, εἰπὸ ϑιλᾳ 

τουργίας' οἱ “δ ὑξἰπὸ ΤῊ βαναύσων τεχνῶν σεευεβῥυηχότεσ, οἷς ἀπλαφερην ριον: ΒΝ 

λορθμδνος, μᾶλλον αἢ τίς Ξἐρέσαρ Φ Ν᾿ ἀκριβὲς χαὶ τἰξ «(ον ὯΑ ξένον, ὁ πϑρὺ ο1| μὴ σειης. 

ὃς αὐζις ἀκχούφν πε ταὶ λέγψν,ὀχληρῶς Ὡξ αι τίνησιν αἰύθιζ" αὶ ὦ ςαἷρ αἰ τὴν πϑρυ αμιαρῶ δι 

ἐδὲσγα «των ἢ ἡ ποτ ΜΠ ἰποςρέφα Οζι σομκοἰχοῖς, οὕτως ἐκένα ὁ ὀχληρῶς Δ ατίνεσι ἜΣ ἀκα 

ΟῚ οἱ δὲνπολίζορί τε, καὴ ὠπὶ αρρραξ χ) ΡΥ εἰκυκλίς παιδείας ἐληλυλύτες' οἷς σξκ ἔνι τὸν 

αὐτὸν δγεκῇ» ἐκείνοις Ὡ|4λε ἔγεοϑομ Ῥόπον,δολά δᾷτίω εἰκωτασκά,ον χαὶ δ κω καὶ Ὁ ξέγζα ̓  ἃ 

“λεκτον πότοις, πσρρεφέρφ. εἰσὶ νϑὺ δξζυ ἴσως ἐλοζῆοις οἱ τοιϑτοι ΤΟ ἑ ὁπέρων, μιᾶλλον δὲ 

πολλοςον ἐχείγων μέρ 94" τὸ τότο ὅϑεῖς αὙγνο4᾽ Ὁ μιζωῦ καΐα φρριοοϑαί γε Δα ζῦτα ἔρια, 

ὃ ἂν δξὺ “Μολίρωνὰ κ ἀὐπαιδαύτων συγαζόμϑυος λθγϑο, Οὐκ ἔξ τω φαὐλῳκὶ χὴ αμαι 

πλήρς πιθανός ὁ δὲ τοῖς πολλοῖς ὦ ἰδιώταις Ξἰρέσκῳν αὐξιῶν, κατα φρ ονη)ήσεται, πσξὸς Ἵ 

χαειεερων' ὁ ἀμφότεξαι τὰ κριτήρια πείθᾳν ᾧ τι τονε σά ξεδαι τὸ τέλοες. ἔς] 

δ τοῦ," μεμιχμένος ἐξ ἀμφοτέρων γα εακτήρων. [ἃ ζῶτα ἐγὼ πίω ἅτως χαλεσκά.)- 

ασχιένζευ λέξιν κοτειωζάτίευ εἴ) ΤΑ μλων νονόμικαι κὶ χ) Τὴν λόγων πϑῶις μίλια, Ὡποτς 

; δέχομαι, Ὅις πεφά οσζᾷς ἑκατέρου Τὴν χαρακτήρων (ςκ,ρβολας. εἰρηκὼς δέχατ' [ἢ 
Δημοθαϑενές Β 
ἐΞΑῊΜΕ ΕὙ ρας ὅτι μι δοκῶσιν [συχρ της τε ἢ Πλάτων χράτιςα τ ὀλων Ὀλίετηδαζχέναι 

κρατέιυ καὶ Ὁ δ λύος τϑ χαξακτῆροο,χαὶ ̓σξραγαγεῖν μδρ αὐ Ἐχὶ μήκιςον, ( μιζωῦ κα πελφῶσαι" ὃ 

Σ, σὺ εγέλιπεν ἐκείνων ἐκούτερος ζαῦτα Δημοεϑένζευ ὀξφργασμένον Ἐχιδείζν οἰ πσοοονδν 

Ὀχὶ πϑτ' ἡϑὴ ποράύσομα ζας Ῥρισα δοχούσας ἔχϑν παῤ ὶ ἑκατέρῳ ΤΊ αϊδρῶν λέξᾷς ΦΡ 

χϑεισει μος, ὶ χἡ αὐτικο" δαϑεὶς αὐταῖς ὧς Δευγμμοσϑενοις ὁ ὅσαι -ὐρὰ Ως αὐΐζᾷς στουοτοί ϑησ' 

αἰ ποϑεσάς" ἵνα μάλλον αἱ ΤῊΜ αὐδρών σαξραιρέσφο τε χαὶ δοιυάμς ὅλύωνται χαταφα 

Ἰσοκρατείν τἰοὸ ἀκριξεςαάτέωυ; βασανον ἔχι πὸ ὁ ὁμοίων ἔργων λαβᾶσαι. εἰραγέοϑ οὥτὼ ὃ χοσϑτος Ισο 

θα μον χης, Ἢ ποίου λαμβανέοϑω λέξις εκ, πῷὸὋ πειΐδὶ “Ὁ εἰρίεους λόγϑυ, χαφιέφαται ϑυκῦσα ἔχ κ 

παριξέτα. ζὼ αὐτὸς ον τω ὐδὶ ἢ Φ αὐτιδόσεως λόγῳ παξηφέρεται, μέγα ἐπ᾿ αὐτὴ ἢ φροναΐν" δὶ ἧς Ὁ 

“10: κρίγᾳ τίω Ὧι ενγόνων πολι είαν τὴ τῦτε καϑεςώση, χαὶ Ως πράξῳ Ως παλῇ Ἶ 

αὐτιπο ϑοιτίϑησι ταῖς νέαις, ζὰις »ϑὺ  βῆρχαύας ἐδενοΣ δὴ, οὖ ῷ καθ ἐ ἑαυτὸν γεύνῳ με 

φόμϑυος, ὃ τε μεταβολῆς δ ἔχι τὰ χείρω ζει δημαγώλγϑις αἰποφαίνων αἹπίοις, ὡς: «τὰ Ἶ 

τίςα εἰφηγϑυϑμους, δλλὼ τὰ ασϑς ἡδονξεῦ πο σηλιήϑᾳ δημαιγωρρεῦζαι. ̓μακροπέρος ὁ 

» σης Τἰσυϊκρίσεως, αὐτὰ τὰ κυσιὠταΐζα, ὑπο ἐ ἐμὰ 5 παρείληπῆαι. Ε ἐσ! 5 ζω τί: Τίς ὙΣ [«}} " 

» ἀδολεν ἐπελθῶν,καὶ ΤΑ [πω] στευδιεφῷϑα. βαϑύος ἡμῶν, δὶ, ὀξωιφνης ἐχιςαςζοις, γινομέσ, 

» γοις, Οὔκ, αὐ μαίνεοϑαι Ὁ δ  οιΦρονᾷν ἡ ἡμας Σνομμίσᾳεν; οἱ οἱ ἐφιλοζιμού θα »ϑὺ ἔχι Οἷς τ 

» γϑνων ἔρορις, ὁ πίω πόλιν ἐκ αὐ ποτε πζαῤθεντων ἐϊκωμιαζν - αἰξι δι" σεν ἢ αὐ “ἢ 

» ἐχείνοις πραπορδυ,δολὰ ποῦ ζοιωυαντίον. οἱκύῤβ γονύωρ “Ἕρ .. Ἑλλζώων ζοϊς ἐαρβαβοι : ι 

»πτολεμοιοῦτες διετέλεσαγ' ἡμς ,ζοις εἰκ “Ὁ Ασίας τὸν βίον μυπμάμμται 5.0... αἰάφησαν 
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ες, ἐχὶ Ὅις Ἕλλζυας ηγάχολϑυ καλεφνοι »ϑὺ,ἐλά ϑεροιῶτπες ζὰς πολές Ως Ἑλλδυοίδας, “ 

χαὶ βοηθοιωῶπες  αὐταῆς, τὴς ἡγεμονίας ἡξιωϑησαν ἡμεὶς ἢ, καταδουλούμνϑροι, χαὴ πὸ μωτία. “ 

ζς τότε “πριηοες, ἀγϑθυακτϑμϑῳ εἰ μὴ πἰκὸ αὐὐτδιὼ ἐκείνοις ἀμδὺ ἕξουϑυ" ἐπ πε δς « 

Ὁπολελεί μεθα χαὶ τοῖς ἔρορις χαὶ ταῖς Δ αινοίος τὸν κατ' ἐκεῖνον τὸν γεόνον ϑονϑϑων, ᾿ 

ὅσον οἱ νϑὺ, αἰ ρ' τῆς ΤῊ Ἑλλζεύων σωτηρίας τίωυ πε πατοίδα, τω ἑαυ ἐκλιπεῖν “ 
ἐτόλμησαν, χαὶ μαχόμϑροι καὶ ναυκκφχοιεῦπες, ζις βαρβαρῶς ἐνίκησαν" ἡμεῖς δῇ, ἐσ) “" 

ΠΩ τῆς ἡμετέρας [αὐ] πλεονεξίας κινδχωυἀ 4ν εἰξιξ ϑυ" δ᾽ ΦΡ' ν αϑὺ ἀπλύτων “ 

ᾧτϑυϑυ, 'ςραϊάυφν σύ οὔκ ἐϑδέλομϑι" χαὶ πόλεμον »ϑὺ μικρῷ δεῖν σϑϑς πϑιίᾷς αἱ, ο4- “ 

ποῖς αὐαμφούμιεϑοι απο 9ς ὃ πϑτον ϑχ ἡμας ἀύδες ἀσχοῦνϑιυ, δον, αὐ,ϑοσπος τὸς μϑὺ πο- “ 

λιδιας, τὰς δὶ, αὐτομόλους, τοῖς δὴ ον ΤῊΝ ϑίλων καιχουργεων σεευερρυηχϑζαι᾽ οἷς΄ ὁπόπθμ “ 
αἱνες διδῶσι συλείω μιεϑὸν, μετ΄ ἐκείνων ἐφ᾽ ἡμας ἀχολουϑησοεσιν᾽ δον βίος ὅτως ἀῤῥις “ 

ἀγοιτώκϑυ, ὡςθ᾽ αἷαρ κϑὸὺ τῆν παι ϑδὼν Τὴν ἡμετέρων, εἰ πἶρ ἄνες ἐξα μζδτϑμοιεν, ςέκ αὐ “ 

ἐδελήσαιυϑυ δῖχας «ἰπσσοεῖν" αἰ χὺρ δὲ τῆς ἐχείνων “ὡῤπαγῆς χαὶ βίας χαὶ το Ῥαινομίας -: 

μίηόντων “δ εἰκλυκάτων ἐφ᾽ ἡμας ἥκῴᾷν, οὐχ ὁπῶς ἀγόνακαϑλϑυ, δὰ χαὶ χαίρομϑυ, “6, 

ὅταν ἀχούσωυϑυ ἀὐδις τοιϑτὸν Ὧι ̓ Ὡιἰαπεωραγμένος. εἰς πῶπο δὲ μίφόίας ἐληλύϑα υϑυ, “ 

ὡςτ' ἀὐδὶ μϑδὺ εὐδεῴ; ἐσχκεν ΤῊ καθ ἡμέφφιν . ξενοδοφῴν δὲ Ἐχικεχφρήκα μϑυ" χαὶ τοῖς “ 

συμμαΐχοις τὰς ἡμετέροις αὐτὸν, [21α] λυμαηνόμεεϑοι, χαὶ δὰ σμολοοοῦμνϑυ, ἵνα τοῖς ὡ- “ 

πϑύτων Χοινοῖς [αὐ ϑεφπων] ἐϑροῖς τὸν μέίαϑον ὀχ ποράζωμϑρ. Ὁ σότῳ δὲ [καὶ] γείρρες " 

ἐσχκὲν ΤῊ “σδϑοόνων, 8 μόνον πν" ἀὐδοχικκησαντων, δρλιὰ χαὶ τ μμισηϑάντων, ὅσον ἐκᾷ- “ 
νοι υϑὺ, εἰ πολεμεῖν πσϑϑς Ἕινας ψηφίσαιντο, μεςῆς οὔσης ὥργυελε χαὶ γρισίᾳ τῆς ἀκρο- “- 

πόλεως, ὅκφς αἰ πὸρ Τὴν δοξαίτων ἴοις αὐτὴν σώμασιν ᾧοντο δεῖν κινδχω ἀ "φν' ἡμεῖς “ 
σὲ, εἰς [ τστύτίω Ἔσπορίαν ἐλυλυδῦτες, χα] Ὅσϑτοι Ὁ πλῆθος δγῆες ἕ ὡς ζασιλάς ὁ “ 

μέγας, μιοϑωΐοις χεξωώμεϑαι τοῖς ςρατοπέδοις. χαὶ τότε μϑὺ, εἰ τϑιρᾷς ἐπληροῦμϑυ, τὸς « 

μϑυ ξένες χαὶ πὕς δούλοις ναύζᾷς «ὡ»εβιβαάζονδυ » τὸς ὃ πολίᾷς μεθ᾿ ὅπλων δῥεπέμ- “ 

πουϑδρ" νεῶῦ ὃ, τοῖς μϑὺ ξένοις, ὁσελείτοαις χοώμεϑοι, τὰς Κ᾽ πολίζᾷς ἐλαύνάν αὐαϊκαζουϑυ. « 

ὡςθ᾽, ὁποτὰν΄ αὐαβανωσιν εἰς τίου “ν᾽ πολεμίων, οἱ υϑὺ ϑρχάν ἜΜ Ἑλλδόων εοἰξιοιοῦ- “ 
Ἴς λυ σστρέσιον ἔχονϊες ἐχ(ανοισιν᾽ [οἱ Ὁ). τοίϑτοι ὰς φύσᾳς ογ]ες,, οἵως ὀλίγω πσδόπε- “ 

ον διῆλθον Υ αϑ' ὅπλων κινδγου ἀ κσιν.] Ἔλ ΟΣ ὙΣΡ [καὶ] τὰ χτ' πἰοὺ πόλιν ἰδὼν ἂν Ἴις ΐὼ 

καλῶς δ]οικούρϑιυα, χαὶ πξὶ τυ" ὀήγων ϑαιρσήσάεν, δλλ Οὐκ αὐ ἐπ αὐξῖς τῴτοις μια:-- “ 2 
λις αγϑμαντήσάεν, οἵτίγες αὐντολϑονες μϑὺ ἐὴ) φα ϑὺ ο χα τιὼ πόλιν ζιύτζω αοϑοπέ- Ἁ 

ἔοιν οἰχιοϑέυδαι ὐ) ὀιλων καδϑοῦκον δ, ἡμας ἷ ἐὴ) τυ δλων ἰδάδῴμα τῷ καλαΐς « 

πε χαὶ τεζαγμένως πολί ἀζεεϑαι . χεῖδον χαὶ ταροιχωδέξερον τῶῦ ἡμετέραν αὐτὸν δγοι- « 

χοῦυϑυ., τὰ Θρτι Ως πολᾷς οἰχεζόντων. χαὺ σεμιγεουόμμεϑοι μϑὺ χαὶ “μεγαλοφεονοῦϑυ “ 

Ὄχι τῶ (έλζιον Ὧν ὀήγων γελονέναν" βάον δὲ μεταδίδουϑυ ζοῖς (πε λορϑμοις (ὐὕτης τῆς « 

δ λείας, ἢ Τειξόνοΐ τε χαὶ Δάυχφυοὶ τὴς [«ὁπ} δες λυείας. «ἡ μϑὼ “ζω Ἰσοχρᾳ στον τ 

λέξις αὶ κάλλιζα ν' ὀήλων δοχοῦσα. ἔχφν, Οιαύτη ἴις ὅδ! “τολλῶν »" ἕνεκα, θαι κ(οῖ- 

ὧν αξία" χαϑουράυ 4 τε ὙΣΡ εἴ΄ τίς Φηλη Οἷς γοήμμασι,, χαὶ πίω αἰϑλεκτον ὅοίν ἀκρι- 

(ς᾽ φαγερο τ΄ πὴ χαὶ χοινη" χαὶ (ὰξ ἀλλας Ξἰρεᾷᾷς ἁπασι: «ὐδιείληφεν ἐξ ὧν αὖ 

μάλιςα ἕλϑοιτο Ὡ[σλεκτος σαφής" πολλοῖς δὲ χαὶ τ Ἰρτλέτων χϑσγκων ἔχέ: χαὶ γὸΡ 

[Ο ὑψηλὴ ᾿ χαὶ σεμνὴ : χαὶ αἰξιωμκοϊιικὴ Ἂ καλλιῤῥημίθν "ὺ ταὶ ἡδεῖα » χαὶ ἀύμορῷος. μι 

πογρωντως είν. οὐ μὠὼ πελεία ““ χτ' τοῦπο Ὁ μερϑο' Ὅλ ἐςῇν ὧν ὦ ὡς κοίτα 

ὡς ἐλλιπόντων μέμηψαντο Ἶ χαὶ οὐ μὰ Δία ἶ φαυλοτάτων . ΘΈΉΕΙ κυ, τις 
δοδοπαβείας; φυγαζουϑίη ὙῬ πῇ σειφοις, ὀλιγωρᾷ πολλάκις τ μΈΤΘΙΣὶ ον δὲ ο- 

μοίως “σϑϑνοήν ἀμφοτέρων. μετὰ τῷτο , τῆς συφροφῆς " ὑπή]ΐα, 5} Ὦ91 χα ἐπα- 
᾿γωγικὴ χαὶ τὐξαρβέουσα τοῖς νοήμμοισιν, ὡς τ» εἰσὶν αἱ τὴν ἸΡΕΥΚΩΙ "ἢ δὲ οναϊγωνιος, 

φροήύλη τῇ Εἶναι βόλεται Ἢ χαὶ συϊκεχροτη ϑρὴ ̓ χαὶ μηδὲν ἐχουσοὶ χϑλπώδες. τί 

Τϊοηγι Ηαἰιοαν παῦροι ΤΌΠλα5 αἴτοτ. Ρ 

"ν- 

[5] 
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“ ᾿ τῶ αὐϑρί. απν ὯΝ) ζὶς ἀθληταῖς τῆς ἀλυϑινῆς 

ΨΥ ἰχεῖνα, «ἀπ 3 ες] ; 
τ" χα τοί γε ζ!ςἀ ͵ ᾿ δγαται 

“δος τϑὅτοις Ὁ ἃ εἰρφέρεται τόνους χρ ᾳταιοις Ζρραβω παθανήν τε ἬΝ ἢ 

ΝΡ 

ἌΣ λ0 55 ᾿ 
Ξ 

δ τὰν ζω 
᾿ 

ἡ ψοφοδεης, χρή Οὐ τῶ τὸ ἴκιται δὲ ππογομῶ πῇ ἢ 

χαὶ ψοφο ἣ Ἷ- ς κσδοεΐῆγαι ) ἡ {ἢ δ βέλεται" πεί γ027᾽ 
; 

᾿ 

» 
αΦας 

ν α, δὲ σοὶ 
ἣ ΙΕ 4 αϑύ τοι γε τά- 

ξτῶς ἰλθ ρὲ ἴα αθι ξώλεται" το πολλὰ ἡ ἦδος Ὀχιφκές" χαὶ τυϊγου ͵ 

τὸς ἀκροωμϑρύους οοσο "“ ασουδαίαν, τοιήϑος ὄχτφι Ἷ οόταΐον τω μέλλον 

9 ᾧ Ὁ [9ένοιαν ξἰποδείξαοϑς μἷὸ ρεῖν Ὁ δὲ ὌΡα πϑωτῶν Ἴλι Ν πῇ ορέπον 

πολίίκα 
Τὴ» (ἀληϑὴ μῶστου ὀλδ ; ἀγαγεῖν. σον 

ι ΔΓ οἱ 

των ἑκατέρου" ὧν ͵ Ἴ ἘΧῚ τὰ παϑη τος ΦλΓΉ5 6: 3 ὃς οἰὐξιῶν ἐδ τίω ᾿ “ἢ 

Ἂ ἔν ν᾿ δικαςήριον, 7 
ἷ 

Ἢ οκχ, πότος τ 
5 ἤποντος. νὴ} 

τη τ ὑγηνδᾷν ὃ χοὴ δεατεικώυ Ξὐπολείπεται ποῖε τῷ τρέποντος. Ν᾿ 

Ἔ 

τ 
ι 

Ν 

ὶ 

- 9. 3) 
« 

ἀὺ 

ἦν ἅπασιν ὑχετυίχομέ δι ἢ ς οὖν λόγϑις Ὁ Ἐχθαν ὁ τὰ ᾿ σλέκτον " δλλ ἔςσιν ὠφαὸρ {ἴῃ 

ὭΣ τῆς ἡδονῆς ἁπτὸν ὑτινν τἰωὼ αὐτί ἀπωτεῖ πῊΝΣ σία. ὃ σ᾽ ἐκ πόυ- 

Αἰδ τ δ. Ὗ « τὰ πηραγμαζᾳ" ͵ ΐ ὁμοησσα Τίς ὌΠ ὈΣΚΣ αἰξιοιῶ ἢ 

οὐχ απθυτὰ ΄  ϑῆς οὕτως χα μου κοι τ ἴπῶν ςἰκ,λογῆ; χαὶ (ν ΤΣ 
ὧν 

͵ 
᾽ 

ΝΣ 

βῇ 
.Ὦ" 

ἢ : , γῶν τε χαὶ “χλεκ τ ἴθ Ὑυ κατοικῶν τ ὍΤΙ 

δι κ3 
ψω 

ς 

τῇ 

- Ὅν 
δ 

τὸς ἡδέουαν άξακρας, ν χύξεόδων ϑμονίας, καὶ τ ,.)ε διδοίσχϑισιν ἡμας τς τῇ 

᾿ 
εἰ4ν 

ὅτ 
Ὁ Σς τὸ 

εἰς ἀὐρύϑμοις "ες ͵  πϑμταιχῇ γθήσιμο Ἶ Πν ἷὰ ψαιήες, ὁ τισεευτέου ποιύμϑμοι τὴς 

λ πιζν τὸν λόγον, σύρε δεύτ σα: “11. ἀσουδα,α γρα, ! φῶτ ἐγώ, χοὺ ὅν; 

τυ θὲ ζορλεροὴ ἐπὶ αὐινὶ αεολεδερροαῖα, ΩΣ 
ἔπη,χα! οἱ ὧς , ἐν ᾽χ ϑείας. εἰ σὴ, ὁρ 

͵ πεῖν ὅχι τῆς Ὁ Ἶ 

ἐ: ἐΓ δόσιν, ὁδίω τῆς α ἽΝ ΠΝ παρές! τω βϑλη νῷ ἐμ ζω Ὡ[οΐνοιαν ὀλί- ὶ 

1 
“ » 

γ 
" ᾿ “- 

Αι τῇ Ἢ 

ΠΡ τω ΓΝ ΝῊ ἔτος οὐ δεέςερος ἡ 
ἀθέως δζζυ πἰωὼὺ οι, ΕΜ τοὶς τὰ ἢν 

ζταρ ταῖς τέρε λύῳ πίω ἀξέτασιν. Ὅβα 9, δι ἡ Τοῖς ἘΘΟΝ 

Ἃ ΐ λέξεως ΤΠ Ὁ: προ ͵ 
ἐν ποιῷ, ΧΟΡ ς ἀπθ αν ἐσολθς, Ἐὶ Καὶ 29 

πεϑείσης 
τὰ ἣ ανϑδρζω, μακρᾳ 

΄ αὖ ὀλγοῦαν ςπελ ον, τ 

311} 
ὡξενενθζῶωι 

͵ ὕλῳ πο, Τίς 75 
͵ 

Ν αμῷω 

ἡ ΡΟΣ το τς τα χὰ ἄωυ οὐ τω οϑῴτῳ κώλα ῬΠ γενονϑῥοις" δοευαίμ 5 ἡ 

ὑτὰ λέγων.“ ονζωῦ μϑὺ ὁ π δα δἰρεπενε 
ἔργϑις, Ὁ, Καὶ τὺ πό- 

ΓᾺ τὰ λέγων. 

Ἔχδγ 
π᾿ αἰφνης 

μὴ 
ΗΝ ͵] ε ἰς ᾿ ἴσσι! 

ἐξ ϑαρεϑύος ἡμῖν, ὦ " ἔχι ζοῖς τὴν πσδοοόνων ει ΕἼ Ἐπαμῷν. 

"Μῃ ΝΡ. Οὐ φιλοίμμουμι Ἄ ὙΠ ΧΕ τὰ )ὃ αὐϑ ᾧ, Ἂς δεν 

» Οὐτα. καὶ εἰν τ, ὕγτων ἐϊκωμιαζᾷν αὐξιθεθμ" πὴ ζιαὐαντίον. ἤρκᾳ γε δή 

λιν οκ ὃ τότε 4 | τῶι ίνοις ραποιϑυ, 6, Αλλα ΟΣ ἀρ αι: τ 

ἡ πῳ, Οὐδὲν ὃ ΤῊ αὐτὴ ϑ (αν ἐκ τὸν. ρον ἘΣ οἱ φιλούμμου ὅθα 

πα 8 ἢ 3 ζῶ πε 9:5: 3 ἌΡ 3ι ! νομίσφεν μας 
λ 

εἰρηοϑαι ΠΝ ̓  ϑιλοϑεν ἐπελθών, οὐκ Ἂΐ Ὁ δ ἐχείνοις ΠΣ Ι μ᾿ 

ἐξαν Τίς γὃ αὐ διλολεν ἐπ Θυθιν δὲ ΤΊ, αὐτὴν ἔχειν ας αἰαϊζαίαν ἔ)» 

ξιέςεθαν Ἢ 
ΩΝ, εβρ.949᾽ 

ἈΠΕ Ψ, δὲ!ν πύθίοδὸν, σξκ 
ἵ κ 

ὌΞι ΤῊ “σϑ9)" 
ὅδ: Πν ζω ολίορυ 

͵ 
μδῳ 

ὁ ΧῚ τοῖς ͵ Ὁ εκοίφιζω ολίς 
᾿ς ΟΣ ΟΝ 

Ἄν τ ΘΟ: τἰωὺ δὲ αἰξώοδὸν κομψοτέφαιν., ὁ ἐλάυϑε- 30. 

ζ αὗτα 661 Ὁ εἰαν ἀμεΐζοτεραιν, ΑΝ ΕΥΥ τος πώς; Καχεῖνοι μϑὺ . ὦ 

γ 
΄ 

᾽ 
ἣν 

᾽ 

᾿δφεν, ὧς πτοιᾳ ποὺ ἾΡΑ τέ [κα] ἀσὺ ἢ νίας ηξιωϑησαν “ιἂ 

χξλ ἸΣΌΣΥΣΣΙ ς δεὴν αυτω 
᾿ ν ς αὐτάς, της "γε μιονί ἡ οναζι αὐ Δ) 

» ῥίζυ ἡ λέζις οὕτω ἀξ Ά ΠΕΣ χα! (οηϑοιῶτε ἤ 5 γακτῶμϑυ εἰ μκἢ πίκυ ἣν 

τ ᾿ λας ς Ελλᾶοι ΠΟ ΆΣΩΥ; : σα Ἴογτες, γα νι ἢ ΠΏ λώτερᾳ ἢ 

» Θϑέυτες ἴα πὸ 7 
Ν τὸμανίια τοῖς τῦτε 

΄ 
ἜΛλον οὐ ζωυ, χα) “5 τς διε 

ἐν» 

ἡ καταδουλούμϑροι, 
"α, σφίγξαι κὰ ἠζοῆες, Κλὰ τλωὼ ἦγον Ὁ 

3 δὲ Ἐπὶ ΤΟσΟΝ, 
ὭΣ κεχολπώωμδνα 

κε 
ἜΣ σωζούϊες, ὅχι Ὧ 2 ὯΝ 

᾿ γὼ ἕξονδυ. ζαῦτα 
ὕπες πίω Ἑλλα δὲ χαὶ " ΤΣ ἰσὼν 

ἁμώυεξ τάν ΝΣ ν, ἐλδϑερφιωῦτες 
“τες,αγόμακτί δ εἰ μὴ 

ΣΝ 
ὸ τὰ . Καχεινοι κϑυ, 

Ἢ Ν δολλιεύτες,α γόμα ΐ , ͵ ζειν" Οἱ 

ὡδὲ πῶς ἜΘΕΙ ΦΥΣΚΑΣν ΛΩΝ ταδὸυλουνϑροι χὶ ͵ τ Σ ἀσυϊχρότητος ᾿ 

7, ἥλνω» μίξεις ὁΕ, 5 
͵ 

ὡς “τ ΕΙΡΥΤΟΙ], Χ) Ὁ ι ΄ ον “λυο- 

μβουῖσεν το οηΛ; ἤ ΡΣ, ὯΔ) ανοια ἡ λατε 
ρ τ ἐκένον ΤΟΥΣ ΘΟ » 

ξόμεϑοι. "μετα ζυτ (α!ς τοῖς ἔργοις ΤΜ κα (δὰ τὺ ἑαὐχὴν ἐκ- 

 φ ορα ἘΞ ΧΦ Ὁ πὶ χ 3: τείδα τἰὼ ἑαυ 

ὑρσῦτον ξιπολελείμιμενν, χε τοῦ ᾿ὐων ἐλέ. ϑερίας τέεσ πε πτιτὶ οἰ τ: ᾿ 

ΕΣ] 

ε ἴδ. “ οο τ᾽ 

͵ 

ς ον 

ν, 

βϑων ὅσον οἱ υϑὲ ἃ πβΝΕ νν ἴοϑις ἐσγυϑρ ἥΞ ασε9- Ίγ 

55. 
2 

͵ 

λα ς 
Ὰ 

- 

-΄. ἐἰγὺνι 

» λιπεῖν ἐτολίκήσοιν, ἢ: ἐπι ὅτως ἐζενείκων Οἱ ἣν εχ. ἑων ὀξέλιπον, χαὶ ὁ 

αὐτῆς Ἐλτφρέναι ο.. 
ἘΣ εἰοϑενείας 

. Ἂ 
ἣ λ Ἕ Ὁ 

σω 

7) λ Ω ης ἵετ! 

δὲ 

φϑνων, ὅσον τ κδρριστω ν᾿ ΠΣ: Ππ ἘΥΟΟΧΖΙΣ - ΓΗ αὐτομιοισμεὸν συμι- 

͵ὔ 
ἧς τὸς βαρβάροις ῖ ε 

7] Ξ λον ἢ κα, 
ΩΣ 

Ἶ 

μιαυχονᾶυοι 
ὶ ὄχ ΙΝ γἀνών οἷς Οὔκ οὕ. ἠιθλλοιας ἡ κὸ ς δὲ δὴ χαὶ λαβας ΛΕ ΧΙΣ 

δ 
͵ " 

γο 
ἦ 

δείγματα. ἔξω γος τ ΤΙ οὐ πλάτει λέγεται. δία Δ] αἴγοιαν ζαύτξυ ΤΑΣ 

βέζηχε ἜΕε 
τω ἐχιφέράν “μὰ, τοῖς εἰρηνδύοις ἘΝ χαὶ τυ μι σηα)- 

᾽ - ν 

Ε 

ν 

» ἔχουσοί πως ὅξὴνὴ Ὁ πε ν, αὶ μόγον Τὴ ἀὐδοχιμυυσείντω ἀνά γνεῖε χαὶ γουσὶν 

λ Ἷ ὃς ἐσυϑὺ Τὴν ασορούνω ᾽ ͵ ΄ῳ ψηφίσοιντο, μεεςῆς αὐ οσα 

πῆς 

τς ΡΠ: Ξ ἜΣ: εἰν ξς ἐἰνγα 
»» Τῶν, ὅσον ἔκειγοι νϑι.εἰ πολει 

΄-σῶνςΝ 

πὸ πος ΘΝ 

τ, 

δ τ τὸ 

55" 

δὺς σοὶ τας 
Βκοτ σισι ἐπς- 

! 
»» ἐχείνοις 



ΠΕΡΙ ΑΗ ΜΟΙ͂Σ Θὰ ΔΈΝ Ὁ ΘΙΣΣ: της 

᾿ς ηῆς ἀκροπόλεωσ, ΤΣ “ἷὩρ Τοῦ δοξαντων τοῖς ἑαυ σωκκασιν ὦοντο δὲῖν χινδηουἀ4ν" σ 

πωή μεῖς δὲ, εἰς τοστούτἑω  ὀἰποοίαν ἐληλυϑύτες,ὼ ποσῶτοι Ὁ πλῆθος ογες, ὡς τ βασιλόϊς ὁ “ 

μέγας, μιοϑωτοῖς γρώμμεθου Οὶς φρατοπεδὸις. φέρε δὲ πῶς ε«νῶῦ αἰστίω εἰπεῖν ςρο- τῇ 

γυλωτεραν; ᾿Αλλὰ (ῦτα μδὲὺ ἴσως χείρους ἐσμκὲν ΤῊ σδϑούνων, τὰ σὲ, ὀηναι βελίιοις" 

τ λέγω ν᾽ ἀ δυχιμυισαντων πόλεν »»δνϑλὼ ν᾽ μισηϑέγτων. χαὶ τίς σία οἶδεν ὅτι 

ἐχεῖνοι μϑὺ “πλείςων ποτὲ πλυηρωσανήες χρημάτων τω ἀκρόπολιν » 5 κατεμίοϑοφο-- 

θφίω πὸν χοινὸν πλοῦτον εἰς τὸς πολεμίϑς᾽ δλκ Ὄσὸ αν ἰδίων εἰςξφέρογϊες , ἔσιν ὅτε αὶ 

Οἷς ἑαυ ταν" σώκχασι κινδεου ἀν ἡξίοιω" ἡμεῖς δὲ οὕτως ὄντες ἀπορφι,χαὶ τοσῦτοι Ὁ πλῇ- 

ς, μιοϑοφόροις τοῖς ςραϊέ μασι πολεμοῦ ϑυ,ὡς εἧρ κ᾿ βασιλάς ὁ μέγας. δ λαά μά ὁ 

ὅ7| γε ἀνυχὸς δεν ᾿ Δἰφλεκῶς αὐτο χαὶ φ παϑυτικὴ, πνάύκατος τεῦ μάλιςα δὲῖ. τοῖς 

οὐγανγώγίοις λιόλϑι5, ἐλαχίφιζω ἔχθυσα μοῖσαν, οἴομαι μϑὺ ἔγωγε χαὶ χωεὶς “ἰπσομνήσεως 

ἅπασιν ἐὴ) Φανερϑν. εἰ δὲ ρα χαὶ Ὡραδ φγμάτων δᾷ πολλων ὀντων ὥ τις αὐ εἰπῷν ἔχοι, 

μιὰ Δ ονοία, χευσοιυϑμος ξἰρχεοϑήσομ 1. Ὡ[οιϑέχετωι δὴ τίω ὀλίγω πσδότερον ἐξε- 

τα ϑεῖσοιν αὐτίϑεσιν ἑτεξϑι τοιαύτη τίς αὐτίϑεσις" Καὶ τότε μβὺ, εἰ τορρς ἐπλυηροῦμϑι, “ 

ζιυς »ϑὺ ξένος χαὶ δούλους ναῦς ονεξιβαζονυϑ " τὸς δὲ πολίᾷς μεθ᾿ ὅπλων ὠϊξεπέμ.- “« 

πουϑιυ" νιωῶ ὃ, ζοῖς »νϑὲ ξένοις ὁπλίταις χεωώάθα, πὸς δὲ πολίζαις ἐλαύγάν αὐαίκαζουδυ. “ 

ὡςθ᾽ ὁποτὰν Σποξανωσιν εἰς πίω τυ" πολεμίων,οἱ »ϑὺ Ὄῤχῴν τὴν Ἑλχδύων ἀξιοιῶπες, « 

αἰ πτρέσιον ἔχονϊες ἐκξαινοισιν᾽ οἱ δὲ ποιῶτοι ζὰς φύσᾳᾷς ογ]ες οἵοις ὀλίγω παϑότερον εἶπον, “ 

͵ἦϑ ὁπλῶν χινδχω φύουσιν. οὖ σύτοις ὁ μέμφομαι τὸν αἴδρα. τῷ λήμμαζος" “δυναα «᾿ 

Ὁ ἡ Δ ϑίνοια, χαὶ δυίνα υδύη κονῆσοι παϑος᾿ Ὁ δὲ τὴς λέξεως λεῖον χαὶ μα λακϑν, α]- 

ἀώΐμοι. δαχεῖαν ὙΣΡ̓ ἔδ4 χαὶ πικρα) ἐὴ » χαὶ πληγῆ τί ἰραπλύσιον ποιήν' ἡ δὶ δεν 

ὑγρὰ χαὶ ὁμμοιλὴ, χαὶ ὡς τῇ» ἔλαιον ἀνοφητὶ Διὰ τῆς ἀχοὴς ῥέεσα: δελγήν΄ γέτοι χαὶ γ)- 

δον δυντῶτα τίω ἀκοζώ. δολ ὦ ὦις οσήμκσισιν ἐχφ τὸς ἀγῶνας; πολλοῖς οὖσι τὴ ποι-- 

χίλοις᾽ χοὶ “|α σὕτων παθαϊνᾳ4 τῷς ἀχούονζᾷς: πολλϑ γε χαὶ δεῖ. τὰ Ὑ οὐκλύογται μκοῖ- 

λιςα τί δχριύα μιν αὐζις, χαὶ Σποςρέφοντα τἰω ἐκοξὼ, “ ζουτές; τὸ μφροικχιώδη πά- 

δισοι, καὶ τὰ ψυχγοὼ αὐτίϑετα, χαὶ τὰ πο δοπλήσια, πύτοις, αὐὐζίκα, οὖ αὐτῇ ζὐτῃ τῇ λέξε, 

αἰϑζῆςο Δθη95. τὸ πε Ὡράγμα ὁλὸν δεν αὐτίκάφται" χαὶ τὴν πἰξ όδων ἑκαίφη δὶ αὐτιϑέτων 

κα εσκάας-αν᾽ ὡςτ' ξἰποκραιν τὸς ἀχούοιζῷς ἀηδία χαὶ χϑρῷ. ὃ δὲ λέγω, τοιῶτον δε1. 

πάσης ΔΙ ανοίας χαὴ πξεύδου χαὶ λήμματος αἵ τε πέρχαὶ χαὶ αἱ Ῥχεφοραὶ , τοιαῦται εἰ- 

σιν, Ἐκῴνοι υϑὺ “ὃ, Ἡμέάς δὲ' ἀ» 1 5τὸ »ϑὺ, Ἰϑτ δέ. τ᾽ πὸ τῆς Θὐρχῆς ἕως πελάυτῆς 

χύκλω" χαὶ Ἄσπαὶ ὃ ἢ μεταβολαὶ , χαὶ ποικιλίαι Δηματων . ἃ πέφυκε λύφν τὸν τῆς 

γοίας σχοπὸν, ϑδοιμῷ. πολλὼ αὖ τίς ἔχοι “πολλὰ βχετιμαῖ [Ισοχρ οτει, τυ" αἷξὰ πἰωὼ 

πὸς συϊκρίνᾳ τὰ καβ᾽ ἑαυτὸν ἔργα Οἷς ἐχι λυ πσδοσόνων, καὶ τὸς νέας δυηκκαγώγϑις ζις 

παλαιοῖς" «ὶ καθ᾽ ἕν ἔρον ἔκαφον ὔρχαῖον ἔργω καινῷ ἰ ατϑεὶς, σϑὲ πλύτα μμεκρο-- 

“λογῶν συϊκρίσᾳ , Φρλὰ ὅλη “ποιέμϑυος δλζω πίω αὐτίϑεσιν διεζοδεκζεύ" οὕτως" Καὶ ὧι 

᾿ σχέψαοϑε, ὦ αἴδρες Αϑάροαοι, ἃ τις αὐ κεφώλαιω εἰπεῖν ἔχοι, Τὰν πε Ὀλὶ τῖν κσϑ9- « 
, ἸΝΣ ἵ »,»»ϑ)ος ρρ΄» ᾿ ι ᾿ Υ οΝ τὰς ἢ » ἢ 

οργων [ἔργων,] χαὶ ΤὴΜ ἐφ ηρδμ. ἐς’ αὶ δὲ βϑοιχυς [χα] γγωθάμιος ὑμίνο λθγ95. ΒΘ « 
4) εν » Ξ Ὧν" Ε)2 ΄ ) 

4 δυλλοτθίοις χεφωλϑροις ὑμῖν «οὐ δαδείγμιασιν, δρνι οἰκείοις, ὦ αὐδρες Αϑῶνώοι, ἀδα!- « 
γ᾽ ΤΙΣ ΤΊ »ν Ἄ πὰ ᾽ 3 ,ὕ ε ͵ [4] 'ῖς 3 δα ἢ » λ 

μόσιν ἔξες] γίγγέαϑαι. ἐκεῖνοι Ούνω, οἱς Οὔκ ἐοσρίζονὸ οἱ λελϑνίες, ὅσ᾽ εφιλϑεου ἀῤζὺς « 
« « “. Ὁ “ 7η λ 7 τ "΄ αὐ ς Ι δηλ δι μευ 3 

ὡσὺρ ὑμᾶς οὗτοι γε στενὶς μϑυ χαβ πεηαρφφίχοντα ἐτῆ Ελλώσων ἡρζαν ἐχϑντῶων" « 

πλείω σ᾽ ἢ μύρια τάλαντα εἰς πίω ἀκρόπολιν στευήγαχϑν. “ἑπσήχουε δὲ ὁ ζιτζω « 

πἰὼ χώραν ἔχων ἰὐδις Θασιλόϊς, ὡςαῖρ 661 πσϑϑοῆχκον δαρθουρον Ἕλλησι. πτολλὰ δὲ ὴ « 

5 χαλᾷ χαὶ ̓ πεζοὶ χαὶ γαυμιουχοιοντες ἔφησαν ζἤπαια, ἀδοὶ φραϊδυσυϑροι. μόνοι δὶ α)- « 

,ϑούπων κρείω τίω Ὄχι ζοϊς ἔρορις δόξαν το φϑονοιώτων κατέλιπον. ἐχὶ μδρ δὴ τόν « 

 Ἑλλδυοικῶν ἥσων ποιξϑίοι" ὧν δὲ τοῖς χτ' ταὸ πόλιν αὐτίου, ϑεοίσοαοῦε ὁποῖοι ἐν [τε] Οἱ: ὦ 

ΠΙοηγί Ε]ΑἰἸσαγπαῖῖοὶ Τοτμι5 αἰτεῖ, ΕΒ: 

ΥΟΝ “7 ͵ὕ - ΛΩΝ ὩΛΡ ε ͵ ᾿ Ἢ ἐς λ Δεν «ς ͵ 

ΔΙ φ“λεκῶν εμμώτων. δλλα ἡ υθ κϑνα. εἰφαγέοϑῳ δὴ μετὰ πϑτον ὁ ΔΉ μοοἜ)η 6. Δημδϑενι- 
» κβελέξεως κυ λαμβανγέοϑω κακείνε λέξις εκ, μίας τυ κὸ Φιλίπαου δημύγγϑοίας , δὲ ἧς χαὶ αὖ οὐτλδ 
-Ὁ ἡγμᾶ-. 



6; 
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176 ΔΥΘΙΝ ΤῚΣ Ρούὰλ λεκ Α Σ Ε ΞΕ ᾿ς 
» χοροῖς τ ο, ὦος ἰδίοις. δυμιοσία, μδὲὺ τοίνεωυ οἰκοδὸ μι μιοΐζο. χαὶ καίλλη ποσοιῦτα νὰ τοῖ- ἃ, 
» αὐζο, καϊεσκθ )ασαν ἡμῶν ἱερῶν ἢ Τὴν ἐν πότοις αὐα,ϑηκατων, ὥστε μηδενὶ τὴν ἔχι- 
» γ)7} οὐδύων αὑὐβολξὼ λφφϑάδαι. ἰδία. “δὲ οὕτω σωφφϑνός ἤσοιν ὦ σφόδρα ον πτὠ δ 

» πολήξίας ̓ ς μϑιυοίϊες, ὡς 7: πἰοὺ Αεισείδου καὶ Ὁ] Μιλτιάδου καὶ »ἡ ΤΙ τότε λαμιαρῶν οἰκίαν, ος δ ν 

» εἴ΄ τὶς ἀρ οἶδεν ὑιδμ᾽ ὁ ὁποία, ποτ᾿ δεὶν, ὁρᾷς τὴς τῷ γείτονος σϑῖνὲν σεμιγό ἕξοι οὐσαν, ψ Ν ν 

ἮΝ εἰς αὐξωισίαν αὖθις ἐπσρα ἤει τὰ τὴς πόλεως, δλὰ Ὁ ὦ χοινὸν αὐζῳν ἕξ, εἐζαςος ἀε- ἡ τῇ 

» )}ο δὲὶῖν, ἐν ὃ. πῷ τὰ μδρ Ἑλλδοικὰ πισῶς, τὰ 3, τσϑϑς ζις εοις ἀὐκξῶς, τὰ δὶ ἐν ἧ } 

» ἰὐζις ἴσως δγοικεῖν, μεγάλξω εἰκότως ἐχέκτζωυτο ἀὐδαιμονίων. τότε κὸν δὴ πουΐον πὸ τὴν ἢ 

» πῶ: εἰγε τὸ “«“ράγμαζα [ ἐκείνοι, γεωνδμοις οἷς εἶπον ασξοτίταις. μοὶ δὲ “πῶς ὑμῶν, 

᾿αὗσσο ΤῊ χουεῶν " ΤῊ νι τὰ παραγμαΐα ἔχ: ἀφο γε ὁμοίως τὺ τἰδωπλυίωρ, ἢ 
» ἐγ μϑὺ ὀηλο σιωπτῶ,, πολλὰ ἔχων εἰπεῖν" δλλ ὅσης πϑύτες ὀρόῖτε ἐρημίας ἐπφλημ ἅ 

λδυοι, καὶ χὺ Λακεδαιμονίων αδὺ Ξπολωλότων, Θηβαίων δ ὠοολων ὄγτῶν., ΤῊ οὶ ἄλλων ἥ 
» σϑοξιος ὄντος αὐἰξιογρέω ΓΕ ΣΤ πρσβείων ὁ ὑμῖν αὐτῶραι" ὀξὺν 41} ἡμίν τὰ ἡμέτεραι " 

» αὐτὴν ἀσφαλῶς ἔχάν, ἡ ὁ τὰ Τὴν ὁδῶν. δίχαια, (ρφξ δ ὐάν, ἀπεσερή μέλει μδν λθρας οἰ- 

ν, " χείας, πλείω σ' ἡ ᾿ χίλια ὃ πευταχϑσια, τάλαντα αὐπλώκαρϑι εἰς συν δέον. οἷς Ὁ ἶ 

» πολέμω συμμιοῖχοις ἐκτησοίμεθοι, εἰρίεης οὔσης Ξισολωλέχασιν οὗτοι" ἀϑρὺν δ᾽ ἐφ᾽ ἡ 

» μην Σ ἀὐθες 91} τηλικοῦτον ἡσκήχαμϑμ. ἢ φρᾳσάτω τίς ἐμοὶ ' παρελθών ̓ πόλον ὀνοθαν ἰ ἰχυφὸς 

ὃ: γέχϑνεν. ἢ παρ  ἡμδ" αὐτὴν ὁ Φίλιπαος; ΡΝ ὦ υ εἰ φῦζῳ Φαύλως » τὰ γε ΘΗ 

» αὐτῇ πῇ ἢ πολά γι ἀμήνον ἔχ. χαὶ τί δὴ εἰπεῖν τίς ἔχοι ζᾷ ἐπαλξάς ας κρμιώ δι, χαὶ᾿ Ἵ 

» (ΟΣ ὀδὸις αξ Ὀλισκόναζομδν, ὶ κὺ κρζωας, ᾿»λήφρες; διποβλέψατε δὴ ἔχσδϑς τὸς “Ὅῦτα τ 
» πολήδυονδμας,, ὡς οἱ κὃὺ ἐν «ὐ)ωχῶν “πλούσιοι γεγόνασιν, οἱ σὴ, ἐξ αὐδόζων ἔντιμοι ἐγιοι Ὁ 

» δὲ Τὶ ἰδίας οἰκίας “Μ δημοσίων οἰκοδομο κάτων σεμιγοτέρας εἰσὶ καγεσκά α σμκένοι" ὅσῳ 

» δὲ τὰ τῆς πόλεως ἐλοοσω γέρνε, ὥσούτῳ τὰ πότων ἤυζηται. τί δ) πϑυτων ἐτ 
» σύτων; καὶ τ δὴ ποτ᾿ εἶχεν ἄπϑρται καλῶς πότε; χαὶ νι πέκ ὀρθῶς; ὁ ὅτι Ὁ ϑὺποοῷ 

"ΤῸΝ κἡ φραϊ ἀύεοϑαι τολμλν αὐτὸς ὁ δῆμος δεασύτης ΤῊΜ πολίϊδ ουϑύων ὦ, [σ᾽ κύρχοξς, 

» αὐτὸς ὡπόύτων τὴν ἀγαθῶν καὶ ἀγα πτητὸν 2] θὰ τῷ δήμου τ λρων ὲ ἑκαςζω χα 

» ἁμῆς κα Ὁ Ἔρχῆς ἡ αγαλοῦ ἄγος μετα λαβῷν. γε δὲ πϑναγτίον, κύφιοι μϑὺ τ᾽ ἀγαθαν, ἢ, 

» οἱ πολί; ἀ ονϑροι, καὶ ὦ κἰ ἀπόρυτα παρ ῆρται" ὑμς δὲ ὁ δήμιος οἰχνενά φισμεένοι. Ἷ ᾿ 

»» χαὶ πῦϑα ἘσΙρη υϑύοι χρμαῖ ζῳ. συμμιαΐχοις, τ “ὑπο ηρέτα χαὶ σφε θήκης μέρ γελύηοϑε, ἐπ᾿ 
» γαπῶ; ες αὐ μεζα δῶσι ϑεωδάχϑν ὑμῖν," ̓ (οἴθχα πέμψωσιν ὅ ὅτοι" ἜΘ πόϑώτων αὐαι δρόταῖοι ̓  

"ΤῊ ὑμετέρων αὐΐῥ χάου κσδοεοφείλεϊς. οἱ σ᾽, οὐ αὑτῇ τῇ " πόλφ καλείρξαϊεεὺ ὑμας, ἐπα 

» 2ϑέσιν Ἐχὶ τα, Ὁ πιθοιοσάσοισι, λήεος αὐτοῖς ποιοιῦπες. ἐς! δὲ σοοξ “ποτ΄ οἱ 

» μέγα, ὃ νεανικὸν φοϑνγημίῳ λαβᾷν, μικρῷ φαῦλα “φαῇηονᾷς. ὁποι ἁτα γὸ [αἱ 
» Ἐχιτηδούματα “ν᾽ αὐ, ϑοϑύπων ἢ » τοιῶτον αὐαΐκη ὁ Ὁ φρϑνηκία ἔχφν. ζαῦζᾳ, μὰ πίω, 
» ᾿Δημΐβα, οἶκ αὐ ϑουνμκάσομμε εἰ μείζων εἰπόντι μοι ὅλύοιτο παρ ὑμδιμ" Θλοίβη τὴν πε- 
»» ποινῶν αὐτὰ ̓ ἕκάφω. στ σὲ ὙΡΡ παρβησία, «δὰ πόύτων ἀεὶ παρ ὑμῖν ὅφ:ν. δλ ἐ- 

» γ9γ. ὅτι ὃ γιοῦ γξγϑνε; ϑαυμάζω. Φυτίω αἰιὺ ϑἰόάλεξιν τίς οἶκ αὐ ὡμολογήσᾳ Ἵ 

χαὶ “κατ᾿ ἀδα »ϑὺ πόρτα ΔΙ αφερῳν τὴς ἰδ ΘΗ Ἢ Ὁ ΣΡ ἀ λυέφεοον ἐ ἐκείνης Ἵ 

μμεγαιλοκορεπέσερον ἡρμάύάικε σὰ “ξαγμαία καὶ ὃ αϑ  είληφεν ὀνόμασι) συγκεχρότησ 

ταὶ ,{π|| καὶ τὺ στουέασοις΄αἢ ὃ. αὔξι τετόράυται ὭΣ, ὀνόμ(ασιν ἀμάνογ" ἰ ἰχυὶ τε πλείονι γε 

ταὶ ὦ πύνοις ἐμρε,ϑεφέροιε' καὶ Ὁ πεφάυγε τὰ πο χὺ μέρακιώδ Ὁ πγημμάῖπει, οἷς ἐκείγη καλ- 

λωπιΐ ζεται “πέρᾳ τῷ μμετθίς" κάλιςα ὦ Φ  δραφήφιον κα Ὀ οὐαγώνιον ὃ ἐμπαϑες, ὅλ 

") το τϑρὴ χρεϊῆον ἐλ ἐ ἐχείνης. ἐγὼ γϑεῦ, ὃ αξὸς ἀμφοτέρας πατχω ( λέξε 

ἐραΐ οἴδικαι δὲ χοινὸν Ὧι παλος ὡπϑώτων ἐρεῖν Ὁ Ουρὲ ἐμὸν ἰῦ7ον μόνον. στάν μϑὼ 

τίνα τὰν ἰσοκραύτους αἰαγινώσκω λόγων » Εἴτε “5: σὰ διχοιςήδια, κ α; ὧυ- ὴ 

χλυσίας γεγραμμένων͵ , τ ονὴς ἀπουδοίος γίνομαι, κὰ πολὺ Ὁ ἀὐσαδες ἕ ἐγώ τῆς 

γγωμης,, ὡςαὖν οἱ τ τ «σονδείων αὐλημοτων ἢ ΤῊ τ τε ὁ Φρμονίων μιεραίνς 
ἀκροῶ-, 

γι 
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ὕ ̓ἀχροω μοι. στῶν ὃ ᾿ Δημοαϑένοις φμνὰ λείβω΄ “λόγων, ο οὐϑοισιαΐ τε, καὶ δον κακάσε ἀ" ἀ.9- 
᾿κ!»παϑος ἕ ἕτερον δξ ἑτέρου μεταλαμβαύων, ἀπιςῶν, ἀγωνιῶν, δεδιὼς, καταφροιαῖ, 
μισῶν, ἐλεαΐν, ἀὐνοαῦ, ὀργεζόμδος, φϑονῶν, ἅπόυτα τὰ παϑη μεζᾳ λαμξανων σι θῳ χραν 

Ἴεν αὐϑενπίνην, γνώμων Δα Φέρφ τε συὲν ἐμσυτῳ! δκῷ τὴν τὰ μηϑῷα τσὶ πὸ χ»- 
Ἰρυβαήικά, χαὶ ὅσοι τῴτοις το’ Βα πλήσια 651, τελουμϑύων" εἴτε ὀσμαῖς ἐκφνοί γε; εἴτε η- 66 
χοις. εἴτε τὸν δαγμόνων πνάλμαῖι αὐτῷ κινούμϑωοι . Ὅς πολλας αἱ ποικίλας ᾿ὀκήνοι 

λαμί(ανοισι φαντασίας. χαὶ δὴ ποῖε χαὶ οὐγελυμεήνθέευ τ “παῖς ζις τότε αὐϑοξποις ἃ “ΩΝ 

χουοϊζᾷς αὐτο λέγοντος΄ (ῶτα, παχῳ εἰχὸς ζω. ὅπου »» ἢ ἡμεῖς, οἱ τοσῶτον ἀπηρτης 

κϑρυοι (οἷς χρόνοις, χαὶ ὭΣ τς. ταὶ πρλγμαᾳ πεπογότες, οὕτως αὑπαλόμεϑα ἢ 

) κρατούμεαι, χαὶ ὅποι “ποτ᾿ αἡ ἡμας ἢ λόχος ἀνγη, πορά ὀμεθα, πῶς τότε Αϑάυαϊοίτε 

χαὶ οἱ ὀῆνοι “Ἑλλάρες ἤγοντο “τοῦ τὸ ον Ἐχι τἂν ἀληϑινων πε χαὶ ἰδίων ἀγώνων, 
αὐτοὶ λέγοίϊος ἐ ἐχείγῃ τὰ ἕω, μα τὴς αὐξιώσεως ἧς εἶχε τίω ἀὐφπαθίαν, ταὶ Φ φϑν- 

᾿φηκ(ο. τῆς ψυχῆς Ὀἰποδιφουκδύε, χσμεοιεῦτος ἅπϑωτα χαὶ ἡ χορ κοιτίζοντος τῇ. Ὡρεπούσῃ 

αἰ οκχρίσᾳ, ἧς δφότατος « εἰσκητὴς ἐ΄ ἐδ υεζο, ὦ ως ἀπορῖες τε ὀμολορ οὔσι,χαὶ ἐξ αὐ ἰδῷ 

ΥΥ] Τὴν λόγων ὧι ὧν αβη ἐαξϑυνεἶκοι μευ Ἶ οἷ Οἕκ ἔνι τω (μλουϑύῳ τ ἡδονὴ ὦ ὡς α)ά- 

γγωμα. διελλεὶν, δὶ αὐξὶ διδωσχοισι πῶς αἀὐθις “ὑτουχρίνεοϑαι δεῖ, μεῦ μδὺ εἰρωνάό- 

μϑἔιον, νει δ᾽ ἀἰγανακτοιοῦται, γεωῦ δὲ νεκκεσώντα᾽ δεδιΠουϑυον αὖ χαὶ ϑεραττάζοιτα, χαὶ 

νουϑετοιεῶται, χαὶ παρορμῶντα οχαὶ πὸρθ᾽ ἃ βέώλετωι ποιᾷν ἡ λέξις, δἰποδιάκγύμϑρυον ἔπι 

«ἧς ποξοφοραξ. τ δ Φ 2 τοσούτων. ̓ ἐκαζα μιγϑυδυον Οἷς β, βλίοις πνόύμα τισοιύ- 

πίω ἰχὼ ἔ χαὶ οὕτως ἀγων ἔχι τὴν αὐτὴν, ἡ ἡ "πῇ πότε πὐβφυές ᾳ καὶ δεινὸν γοῆ- 

κα ὦ ξχὶ μ᾽ ἐκείν λόγων. λα», ἵνα, μὴ «ὐδὲ αὐ Ὡι ατείφων αγαγκα- 
«δῷ τἰϑαλιπῷ τί τὸν αἰξελφπουϑίων, Τσοχρ πίω εϑὺ, καὶ τὸ τὸν χαρακτῆρα τὴς γωγῆς 

ἐκείνης βάσω, αύϑθὲ δὲ Γλάτωνος ἤδη Δἰφλέξοιοι τ ἐμοὶ δοχοιωῶτα, Λῷ παρῥησίας, ἸΠλάτωνις 

οὐδῶν οὔτε τῇ δόύξη τὸ δρὺς πρ»εἰθεὶς » οὔτε τῆς αληλείας αφαιφούμϑρος" χαὶ μάλιςα ἐπ ων 
ἐπεί ζινες ΛΩΝ πϑύτων αὐτὸν ἰποφαϊνάν Φιλοσόφων πε καὶ ῥνπόρων ἐρμάυφῦσοι τὰ τὰ σις. 

πράγμαῖᾳ δαιμμονιώταΐον, ἰϑακήάύοιταί τὸ ἡμὶν ὅρῳ χοὶ χϑυονι γϑοϑαι καϑερῶν 

“ἅμα, σ᾽ ἰχυρῶν λόγων ζύτῳ τῷ αἰδρί. ἤδὴ δὲ ἵρων ἢ ἤχϑυσαι ἐγὼ λεγθντῶν, ὡς εἰ χαὶ 

ϑ οἱ ς Δ οίλεκτόρ, ἴβιν, ἢ ον αὐ, ϑοσπων κέγονται μος, οἕκ ὀηγὼς ὁ βασιλάς 

ἂ, 3} Δ λέγεται ἴδχος, ἢ ὡς Πλάτων. ασϑὃς δὴ ποιαύζῷς ὑτολήψᾷς καὶ τεξα- 

ας αὐ, ϑοφπτων ἡμἤολων πόξὰ λϑγϑύς, οἱ Ἱ πἰὼ ἀλη κατασκό. ἐὺ οσἕκ ἴσασιν ὅτις ποτ᾿ 

1» σοσϑὲ δυυύανται ᾿ Ἶ πάσων᾽ “εἰρωνείαν ἀφεὶς, ὡς πέφυχα, 

λέξομαι. ὃν δὲ ἐυξιο ζόπον πουΐσαοϑαι πἰωὼ ὀξέτασιν αὐτῷ, Ολομαι “σξρϑπεῖν. 

γὼ τἰω μϑὺ ο οὐ Ος ϑ(9ιλόγϑις διφνότητα τῷ 9 αὐδρος καὶ μάλιςα οὖ οἷς αὐ ̓φυλοῆη τ τ Σ ὡς 

πατο ΜΔ ΙΗ ὡς εἶν οὐ τῳ Φιλήξῳ,πολώυ «; ἀγαμαή τεὺ τελοιύμιαικα᾽ τῆς : ἀπά- 

φρκαλίας αὐτὸν σε ϑξπτώποτ, ἐζιλωσα τῇ τῆς εὐ ταὶς ἐχεϑέτοις κατασκά ας, ὦ. ὠφπὰρ ἔφώο καὶ 

᾿πὐδότερον,ὶ πϑύτωνἥκιςα ο» οἷς αὐ εἰς πολ ας ἐσαυλεσάᾷς, 'συϊκρ «ϑεὶε, ἐκώμια καὶ Ὁ τ 

γεονκουτηγρείας τε ὰ ξἰπολογίας Ἐλυχήρη γφαφῳ.ἵ ὅτερθς ὙΣΡ τις αὐλῷ ζ γῦ τότε, χαὶ και- 
παιρειύη τέω φιλόσοφον αἰξίωσιν' καί μοι γε πολλιχες ἐπῆλϑεν εἰπᾷν Ἐχὶ ΤῊΝ ποιότων αὐξ' 

λογῶν δ πεποίηται 1 παρ Ὁ μήρῳ «αξϑο πίω ̓ΑΦεοδίπέωυ ὁ ὁ ΖάΣ λέγων, Οὔ Το, πέκγον ἐμὸν, « 

᾿ δέδοται “τολεικήϊα ἔργα: ᾿Αλλὰ σύ “ἢ ἑμμερφεντοὶ μετέρχεο ἔργα. γάμοιο; ̓ Σωκρα)ικῶν “ 

δαλο) ὃ ῦτα δὲ πτολιτίχοίς χαὶ ῥλτορσιν λα: μελήσ. ποιΐαι δὲ τῆς ἐμαυτῷ Ὁ δὸ- 

ξ,ς: Χοί τρις κριῷ ς ζις φιλολόγοες ἀπϑυζας; ὑτεξαιονύνϑυος εἴ" τίνες εἰσὶ φιλότιμοι Ρ̓ ον 

“πε: Ὁ ζ Ἴδι δῦξας, δλλὰ μὴ κσθὸς τὼ ἀληλήαν χρίνοϊες τὰ “πξαγμαζα. Φ μϑὺ δὰ ὄξίυ 

᾿ουλέ,ᾳ φν ὡς Ζ ὡπόώτων ἐντῳ αν λόγων εἴ" τί κακισον εἴρηται . ὃ ποιοῦσιν ἕτεροί, ὥνες, 

᾿χαπειζῳ, ἷ ζυτοις αὐτί τύϑα τιθέναι πἰὼ κράτισα ἔχουσειν Δημιοιϑένοις λέξιν, οὐκ ἐδὸχι- 

τὸν “ἃ δ᾽, ῳ οκ, ΠΣ": ἀμφοτέρων κϑλισα ̓ λοκιμοιτων ᾽ Ὅυτα παρ ἀλληλα 

“θεὶς , ἐϊξεπείζν τὰ χρείηω ,. ποτ ἔδοξεν εἰ εἶναι δίχα ον" χαὶ ἐω αὐτὸ δὴ ϑέψομαι Ὁ 

Ὀϊοηυῆὶ Ηαἰιςαγπαίσει Τόμιας αἴτει. Ρ» ἢ 

{ 
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μέρος. διχφυιχὸς κϑν δξίυ λόοοος εἷς 661 Πλάτωνι, Σωχρ ὠτοὺς ἰ πολογία, δικαιςηδῖθ 

67 μϑρ ἡ ἀγοραῖς ϑδ ϑύρας ἰδὼν, κατ᾿ ἀλλζω δὲ ἕνα ζάλησιν γεγραμμένος, οὔτ᾽ ον λόγοις 

τόπον ἔχων, οὔτ᾽ ον Δα. λόγϑις' σῦτο υϑὺ δίευ ἐώ" δημηρρεία δῈ συν μία: πλζω εἴ τὶς 

ρα ἡ Ἐχιςολας βούλεται δημηγϑοίας καλήν. ̓ἀφίφωσαν δὴ χαὶ αὐταὶ. ἐϊκωμια δὶ ῳ᾿. 

Πν αν νη. νη τ πολλὰ μδν ΕἸ οι ὧν ἔνια οξκ ἄξια «σουδὴς σσοϊξ Σω- 

κραύτοις, ὁ ποῖόν ὦ δὴ ποῖε. νειοῦ ὃ οὐδε δέομαι «ὖθὲ πότου λέγ. κράτισος δὴ πϑύτων ΤᾺ ( 

πολϊικῶν λόγων ὁ Μενέξενος, οἷν ᾧ τὸν ὕλιταφιον διεξέρχεται λόγϑν, ὡς μϑὼ ἐμοὶ δὸκῴ, 

Θεκυδίδώω τ΄ δαμιμιούμϑωορ' ὦ ὡς ἢ αὐτὸς Φνσιν, Αρχίνον χαὶ Δίωνα. τϑτον δὴ αν 

ψομαπ τον λόχον, χαὴὶ παρ αὐτὸν ὀξετασω Δημοοϑενοις λέξας ἀνακ' Οὔκ ον τούτου" τὸν μϑὺ 

γδροὐχ ὑοῦ! αἰχο΄ ̓ἐκείγει τ αὐδρὸς γεγράφθαι" δνν ἐκ ΤῊ ἀλων ἀὐτν' λόγων, ὅσοι 1 Ἵ 

«θά πε τῷ κα λοῦ χαὶ τὴς ρετῆς εἴρζευται" μάλλονὃ ἐξ ἐνὸς ἀγῶνος" 8 ΣΕ ἔχω καιθϑν ὅδ! : 

σοις βέλομαι «ὐϑαδείγμιασι χενσααΐ, πόϑτων μαλιφα (ωῳληϑεὶς α᾿. τοιᾶτος αὐδὰν ΦΩ͂Σ ἄκξ ΐ 

ο ὁ ϑόπος ἔ ἔσαι μοι πῆς συϊκρίσεως. “λαμβανέοϑω δὰ πσόϑτερος Πλάτων. χαὶ Σ ὅ,, μέγα ἢ 

φρονεῖν ἔοιχεν Ἐχί τε ἀκριβεία καὶ σεμνότητι ὀνοισίπεων, ζοιῦτα Ἐχὶ ΝΜ  λεν βασωίαι Ἔν 

» Ῥρξάνδινος ὅλεναῦρ κακῴνος, τῷ Ἄθγϑυ" Ἔργω κ«ϑδὺ ἡ ἡμῶν οἱ δῈ ὅσοισι τὰ παδϑοήχοντο σφι "" ' 

Ἷ 

»» σιν αἰὐδοις" ὦ ὧν τυχονῖες τ»ποράζονται τἰιὺ εἰοῦῃ «θέε πορείαν. ἡ , αδὺ εἰρβολη, ϑαιυμαφὴ χαὶ Ἧ 

“Ὡρέπουσα ζοις “ἰπσοχει ϑμοις πράγιμασι, χαίλλους τε ὀγομιοίτων ἕνεκαι.» χαὶ σεμλγόπητος,. ἐπ} 
» χαὶ Ξοῤμονίας' ταὶ δὶ Ἐχελεγόνδμα, οὐκέθ᾽ δμοια, ζἰς ορῴτοις ᾿" Πρ»πεμφλεήες ἔρὸῇ 
» ΧΦ) ἡ μδν αἰ πὸ τῆς πόλεως, ἰδία. 5. αἰασὸ Τὰν οἰκείων. οὖν γδ τῳ, ων πϑύτα τὰ πσϑϑου- ᾿ 
» Χοντὰ σφίσιν ἀὐξις ἔχφν ϑαπήουδύας, εὐξῶ χα ὦ πσϑσπεμφ 

θῆναι τὰ σωμκαΐζοι᾽ τ ΠΩ ὃ 

Ως ζᾳφας δυμοσία, τε τ εἰσδία. ὧςτε ᾿αναίχαιον ὦ παλιν υὐτὸ λέγην' εἰ μα χράτισον ὟΝ 
Τὰ καθ 9. ζᾳφας νγομέριθν τϑτο αἰ πτελοίμβανεν ὁ αϑὴρ ἐ ἐ{)" λέγω, Ἢ 

δὲ) παρᾷζι πολλοῖς ταὶς οὐκκομμιιδοῦς᾽ κ Ὁ εν ἀτοπον ἐδὺκ ποιάν "συμιαῦῖξε λαΐξων πε ὠΐδν 
ζίς ὀιδοις, χοὺ χες ἸᾺ αὐτεϊιιόγε λέγων. ἡλίθιος ορα ις ζῶ, εἰ τῦτον ἐδύκᾳ λάδι ̓  
τήσασι λαμικσοότοιτον {η΄ Ἃ χόσχκων οἷς ἡ πόλις ἀὐζις ἐχθσγα. ἵνα, ὙΣΡ ἀφαΐ πόύτα τὰ "ἢ 
δδα, Ὁ δημοσία “γηοοϑοφῴοϑαι ζις ἡφς ε εως ἡβης, πόσῳ χρεῖῆϊον ἐὦ τῷ ατροπέμιπεοϑαι τὰ Πρ ἮΝ 

σώμα. δημοσίαι; ἐμοὶ δὲ δυκᾷ καχρῷ. ϑἰχριεῦ σύ αὐαΐχαα Πλάτωνι ἡπξϑοϑήκη, ᾿ 
δλλ ϑρα γε εἰ μη ἡ τῷ αϑαΐχα!κ,Καλλοῖς γε ̓   ἀδων ὦμος  ἔχιϑατων ἕνεκα κόσμων,, ᾿ 
παρείλητῆαι ὦ κῶλον ἀὐτωΐπουτ; ; πολλοῦ γῈ χα , δά ερὩ αι φλίρς χαὶ πίω ΓΝ (αὐτῆς Ι Ι 
κεϑζοδὸνγ. λυμαίνεται ,ϑὺ πίω τεσυμμετρίαν. αὐτῆς χαὴ τέοὺ ἀὐφωνίαν. με νδὸ γδ δυσὶ »᾿ ἡ 
πἰξελαμβανουϑρν κώλοις, σύμιμεδος 41 χαὶ οϑαρμμόνιος χα) ἡ φρογίύλ᾽, χαὶ (σιν εἴληφεν. 

ἀσφαλῆ ἐαὴ Ὁ ασερςλοΐθη τουτὶ κῶλον, ἁπόυτα ζᾳῦτα. ἀπεχρίϑησαν, χαὶ μεταλήψεται ᾿ ] 

τὸν ἱξοριχὸν αὐτὶ τῷ λογικῇ τύπον. εἰ δὲ γχωείσαϊες τῷτο Ὁ κῶλον ἰπὸ ΤΥ σρονγϑυμδῴων, τῇ 

εἰὐξ' καθ᾽ αὑτὸ  ἐζοίσονδυ, 5 αἴξέοδος ἡμῖν γμήσεται καθ᾿ ἑαυτὸ λυόμϑιυον,οὔτε ἦθος ἢ παϑος 
ἐζῳ μα Δία, οὔτε ὀηγζωυ “πφθὼ χαὶ γαδαν σ ϑὲμκίαν. εἰ δὴ μήτε τί αἰαίκοα χαίεινη ποεῖ ὍΝ 

ϑήκη ̓ παρείληπῆαι, μήτε τὸ ὐϑ φῆξ αὐθὶ ζαῦτα ὃ χαὶ οὐ τότοις ἡ τὴς λέξεως κατασχά η,, ἢ 
ἃς αὐ πϑτοξτι ἕτερον ὀγοιασῴεν εἰμὴ τῶθ᾽ ὅτ δθῖ ἄληλες ὦ ὡς ἀχαιείαν. πϑτοιςἐκᾷα ῦ ἡ 

ΙΣ Ἐχύϊῶνσιν ὁ αἱ αὐηρ᾽ Λόγω: ὃ "δὴ τὸν λφπόρϑυον χόσχμον ὅτε νόμος (σοοοτα 4 πύτοις ̓ ἰποδοιεῦαι, ἮΝ 

᾿ 
' 

“-ᾳΦΟΝΣ ἀμβνω τ ο...Ἅὅ0. 

»» Τοῖς αἰδράσι,χσὶ γ6γ. Φ Καὶ γον» πάλιν : ἅ κείυϑυον ὕλι τελά. τῆς, ἐν 
ἡ ἵωορξ ενεχία παρείλυναήαι χα Ὧ 6. τί: ; πότεροι σαφετέραν: ποιῆσει, τίων λέξω; δ λὰ τσὶ λῶν 45 ̓᾽ 

οὶς τῆς πυξϑϑκσεως ζύτης δε) σαφής.εἴζγε δξζυ οὕτως εἶχε, Λόγω ὃ δὴ τὸν λάπόρϑιυον χϑ χ93 

σχκον ὁ γόμιος ἰ ποδοιεῦαι “αοϑςτα ἢ ζοις αὐδραῖσι, (ίς αὐ ζω τίω ἐμέμψατο ὡς ἐὶ σαφῆ; 

δλλὰ τῶτο γδγον ἀκϑοϑίωαι, ὃ μεγαλοτορεπέςερον; πῶ μϑὺ δξζωυ τοιιύαντίον ἠφαλικεν αὐδὸ 
68ὃ Ὁ σεμνὸν, καὶ λελύμιαγται" χαὶ τῦτο λόγω δεῖ καϑεῖν ἕκα σον, δ᾿ ἐκ ΤΥ ἑαιζ γνῶναι ἡ 

παθών. ταὶς ὙΣΡ αἰλθη9ις αἰοϑήσεσιν ἅπϑυτα τὰ ὀχληρᾷ σϑήδέα χρίνεται, χαὶ εν δά ὦ - 
ταῖς, οὔπε θα μύλας. συκοφαίζεις τὸ Ὡξάγμα, τ αὐ εἴΐποι ὅς, ἀὐεπῴαι ἀπωτμ 
χαὶ καλλιλογίαν Ὡραὰ αὐδρὸς - (ᾳῦτα σοφῷ. (ὰξ νοήσφς ἐ ὀξέταζ, εἰ καλαὶ χαὶ μεγαλο- 

“ρεέπεὶς ἌΝ 

ΝΜ ον ὅσ σ» ΟΜ Δ ΚΎ ΒΡΝΡΝΝ: «Ὁ» Ψα “ῳΜΌΡ ὉΡ Ὁ ΘΡΨΡΝΝΙΒΒΟΡΙ τ. {|9.- - 
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φρεπεῖς. εἰσι,χοὴ παρ ̓σὐπὶν τλρων κείτϑμαι. αὶ ύᾷς ἐκῴνος ἐασούϑαι ζεν, οὐ’ ζωτεως 

δήνος ζῶ" πότων ἀὐθιώας παρ αὐτὸ ἰλάμβων, τὸν ὃ ᾿Φόπον τῆς λέξεως ἔα. ὰ πῶς ἐνιζαῦτ: 

εἰπᾷν; ζιωαντίον ΠἾ, ἁπϑρῖες ἴσασιν ὅτι πλείονι τ χέγϑηται φιλοῦμκίᾳ. πόδ πω ὦ 

ὁ φιιό τοφος," ̓αὐξὶ τὰ τὰ Ὡραγμαΐζᾳ. μυφία τάτου τεκμήξια Φέρῳν ἔ ἔχοι ὡς αὐ ἀλλ ϑισό 

22" λῤ.96 εἷς οὗτος ἐχιδείξαοϑαι τίω χενοασου δῖαν τῷ Ὁ αὐδρὸς, ἢ κέηται «δι τὸν ΝΥ 

καλλωπισμον τῆς ἀπακτίελίας. αὐδίκα, γε δέχ ζῖς καξοφρημϑμοις Ἐχτϑεις φρένοιαι ἧννα, 

οὔτε “εἰξ κῆ ζὼ οὔτε δας δὶ Αἰ πσὸ πολλῶν εἰρηυϑύξωυ, χαὶ “πολλάκις" ὅτ γὸ ὁ τυ 

καλῶν ἔργων ἔπαινος ἀθανάτοις ἀμας χαὶ ας μνήμας δγιύαται ποιᾷν τοῖς ἐἰγαϑοῖς, μυ- 

εἴοις τὴν ἐμεσδϑοϑεν εἴρηται" στενιδὼν δεν οὔτε σοφὸν οὔτε τὐξ κῆον πίω γνωμεόωυ ἔ χουῷ, 

ὃ τὸ οἶμαι λοιπὸν ὁ. ες πῆςφερμδυείας αὐτί ἡδρουφν Θέλξ). ἐπφθ ὡραῦ» 
τὰ μφ ̓ ξοίκεα καταβας σἰπὸ τῆν υναίων πίμιεγα λοφροπεῶν ὀνομάτων πε ὃ χηκάτων, ὄχι 

τὰ ϑεαπτοικα τὰ ὁ Γόργήα ζω πὶ τ βαγίνεται" ( οὐτιϑέσφς καὶ ζᾷςΣ παεισωσάς λέγω" χα! ἐ 

Τλλληρων σύτων χοσμιᾷ τίοὐ Φιροίσιν. ἀκέσωμϑι: ἢ ὐτόπως λέγφ Ἐργων ΣΡ 4 σε 2.. 

θέντων λόγω καλαῖς ῥηλῶτι μιγήμα χαὶ χόσχλος Ος τξαξασι γ τἰϑὰ τῆν ἀκϑσαντων. «- 

οὐζῳο Οἷς »ϑὺέ ἐρχϑίς ἢ λθγ9ς αὐτίκηται, τῳ πραρϑάσαι Φρ ῥηϑέωδαι. "μετωνόμιαι ταὶ δὲ 

᾿ς αὐτὶ πο Εὖ Ὁ Καλῶς: παρισοιῶται δὲ τὰ τεία μόρια τῷ λόγου Ο;ς τεαῖ. τῷ δὲ ἀσφαλῶς 

βέῶδαι τἰωὼ πἰϑίοδὸν ἕνεκα, καὶ οὐθενὸς αϑαΐχαϑ, τελος ἡδὴ τὴς ον αυνοίας ἐχούσης κασρορείς. 

λητ]αι ὉΠαραὰ Τὴν ἀχουσαντων. αὐ, αβά γε ὁμοίως ἡρμάυάυται ὁ ὁ αὐτὸς νοῖς οὗτος ὶ Οἷς ποι- 

ἡταῖς, οἷς  τὐξ εφουδ σὴ ἀπελαύνᾳ τῇ τῆς “ππολήείας ὁ φιλϑσοφος" ἢ καλλίον χαὶ ὁ δωναιότερον; 

'Π| ρέπ δὴ δλοισιν ὑμνῴοϑαι κοολίφταις ἀοιδαῖς. τῶτο γὸ ἀθανάτοις ἀμαὴσι ποϊρψαὐφ μὸ- « 

γον βηᾳν" ϑνασκά σῇ, ὄχτζαϑεν κριὸν ἔρλ9ν. Πίνδαρος τῶτο πεποίηκεν εἰς Αλέξα δοῦν α τὸν « 

Μακεδόνα, τῦδὲ τὰ μέλη χαὴ τὸς βυθμους κῴλλον ἢ αὐξὲ πίω λέξιν ἐασουδαικώς" Πλάτων 

δὲ, ὃς ἐπαι[ἐλλέται σοφίαν, Ῥυφεροίς τωλωπίξῃ χαὶ αξε εἔργϑις ήκκαισι τίω ᾧρᾳίσιν. χαὶ 

ὅπω τῷϑ' ἰχϑμόν' δλλὰ χαὶ οὖν τῇ μετ᾽ αὐτίω αἴξίόδῳ τὰ αὐτὰ ὲ ποιοῦν φανήσεται. “φησι γδῤ' 

Δεὶ δὴ τοιότου ἴμνος λθγου, ΠΝ τὸς »ϑὺ οὐχ ἱχφνῶς ἐπωνέσᾳ, τοῖς δὲ ζῶσιν ΝΗ 

ἀὐνϑυώς παρα νέσᾳ. Οἕκοιω “Ἰχέρῥημα, Ἐχιῤῥη καῖ τῖϑακέται αὶ ῥγιμαῖξι ῥὴ βημαι' Ὁ μϑὺς 

᾿Ιχϑυώς τω Εὐνδυῶς, τω σὲ Επωμέσ4 Παραννέσᾳ,ὶ ζῦτα παδισοει; Ὁ Λικώμψιοι ζοτ' 

εἰσιν οὐδ᾽, Αγάθωνες οἱλέγρνες ὕξευ ἡ φρὶν μιοϑῶ ποϑὲεν μόθον παξίϑων' δὶ ὁ δοραῦτῳ 

γιος ἑρμεόωυ ἀῦσαι Πλάτων. καὶ Ὁ τοῖς ρίμασιν Ἐχιπμῶ. φέρᾳ Σ» ποϊεκὶ ἡ ζαῦτα τοῖς ΟΞ 

Ὁ»ὶϑ ὥξφιν ἐ γα : ἶ ἧ ἐσ], αὐτίω τί ὁχττήδοῦύσιν αὐ ὁ αἰ 

᾿ ἀχαι οἰαν αὐτὸν: τὴ κάλισα ὁτὰν « πὸ δ ζριούτου “ύυται αὐδρὺς,ᾧ χλυόνι ὀρ)οεπείας γοήσει- 

τῳ αἴιξιϑι. εὐγὸ δὴ ᾧ αὐτῳίλόγῳ πότῳ κακῴνα, 6: 1ν" Ὧν δ᾽ οὔτε ποιητής πτω δόξαν “ 

αὐξίανε ἐπ᾿ αἸίοις λαβὼν ἔχ: χαὶ Ἰ αὐλὰς, Τφασακδύη ὅυχαι ἡ ναυπτηγησει δύ, ὀκδέξαμέ- « 

γη τὸν πόλεμον. χαὶ ἔτι: "Ωγ ἕνεκα καὶ τρεῦτον χαὶ ὕςατον,χαὶ "Δ, ὰ πόυτὸς, πᾶσοιν πόώτως “ 

καλου μίαν πήρδοῦε ἔχφν. χα ἡ πάλιν, Φἐροὐῆες μδὺ (οὶ συμφοραὶ αὐδρείως, δύξοισι τω « 

ὀντί αὐδρείων οδων πατέρες δ. καχεῖνα, 'γέτι, Τοιὶ οδὺ παιδεζονες ̓ οσμζως, τὸς δὲ « 

το αἰξίως. χαὶ παλινπϑ, Καὶ αὐτὸς δέομαι τι ἐκείνων," νϑὺ,΄μιμέοϑαι “ 
ζις ἑαυτὴ, τ ογ, ̓ϊκα βερίν σα ἑαυταν, χαὶ ζιυτί' Πολῆεία »Ὀ αὐ, ϑοφπων ζο- « 

φοὸς ὅς1: χαὶ ἡ μϑὺ ἀγαϑυ,ἀγαθῶν' μὴ καλὴ "δὲ ,κακών. κακήνα δὲ ἔτι,Νικήσαλες »ϑὺ τὸς “ 

ιο πολεμίας ,λυσαίυϑμοι δὲζοις φίλους, αὐα ξίς τύχης τυγόγῖες. “πολις 651 ἃ; τοιώτων ἡρλμο 

μάτων ὄχλος, δὲ ὅλου τῷ δχιζαφίε. δολ᾽ ἐάσας ὦ αὖθ πότων ἀχριβολογεῖν, ἐτ ἐχεῖγα, τ΄ 

ἐλφύσομαι, χα! μοι πώ υϑὲ αἰδου ὅρῳ χαὶ ὀκγοῦγίι εἰπτάν, δος σὲ, εἰρήσεται ὅτι παχύτηζος 

τσὴ ἀδοιυαςίας ἔδοξεν ἐ)΄ μάιυύματα, τοιαῦται. σπσξοφπὼν Σὲ αὐὴρ ποῖον τί οἤμα λᾳ- 

ζῴ ρμσῆφ τὸ τὸν Ἅσγϑν, Ἐχττιϑησι ζω τί' ̓Ἐπὶ [28] σϑτοις τίω τ ἔργων πρᾶξιν Ἐχιδεί- « 

ξωκδυ, ως: καιλζιὼ [κα] αἾξίαν ̓ ἰποφέυα νϑύζω. οἕκ οἶδα εἰ΄ τίς αὐ γηξίωσεν εἰπειν ἢ τυ τίω “ 

λεπη ξὼ ταὶ ἡ ἀχριβὴκχ χα) τκαϑαι ραν τἰθλοῶον Ἐχττηδοζόντων. ποραήεται μϑὺ ὃ τὰ τὰ τρα- 

γμματα,ἐργάζεται δὲτας ἔργα "ἰποφάσεως αἰξιοιωῶτωι, τὰ ἀλητῆα. ὥυτὶ »ϑὺ δὴ παχὺ ἘΞ 

Πϊοηγίῃ Η αἰ σαγπαῖοὶ Τ᾽ Οπλας αἴτοτ. Ρ {|| 

ό9 



᾽ 

.ϑο ΔΙΘΝ ΣΙ ΟΝ ΚΑ ον Σ Ἐ ΩΝΣ 

ρἥται" Φ᾿ τ: σὅτῳ λεγϑ, ἐδνον οὐθύμημαι, ἀεϑενότερον. Ὡ  μαχρό τε, σὲ ἀκαταλ-, ἡ ὰ 

» ληλον͵, "αἱ οὔτε διάνοτησαι ξ’ ἔχον, οὔτε σουύζᾳ ιν Τῆς σι ἀὐλείας πεῦτον αἰῦρζε ποῖσδὲ ἡ ἯΝ 
"Τὸν ασξο)ρὶ ὡν “λύσις, οὐ ἔ ἐσήλις οὖσα, σε σὲ ζυς οἰκορνοῖς αὕτοις ἀποφζωυα υϑμὴ ιετοι- "Ν 

᾿ χοιῦζας :» τῇ χώξρ, ἀλλοῦεν σφῶν ἡχόντων, διὰ, ἀπο ον ας ὸ το οντ' πατρίδα, οἷ οἰχοιεῦν ᾿ 

» ἄς: καὶ ζοιῷς ζᾷ; χαὶ δεφομϑμοις οὐχ ὑσσῦ μυζειαξ, ὡς οἱ ΠΩΣ απὸ εζὸς Τ χώρας ἐν ; 

"ἢ ᾧκϑεωω" χαὶ γιοῦ ὃ χείαϑαι πελάυτήσανζᾷς οὐ οἰκείοις πόπτοις, τῆς πεχουσης πε χαὶ ρεψαάσης, 

" χα! πσοδαξα ϑύης. ποῖον ἔϑνος αν, ϑεφπων,κοιϑοι οὰ Δ συλέκτῳ γεώκδροι, ἐρᾷ ύεσυ τ 

δ ,αἰὐτόρϑονα πίω δ, ἐπήλυδα; ἡμῖν ὙΝΡ δὴ ἀι σα θ. 9 ὅς 1 - τῷ αὐτολϑιοσιν ἢ μὴ 

ὄχιχωείοις,οὐχὶ τῇ ἡμέσῴ. δυούαται χϑεωῶ τίς δλαχῇ γλρόμϑμος αἰρ, ἑτέρωσε μιετοικῆσαι. εἶ 
ἢ “ἰς αὐ αὐξιωσ τυ (ὃ Δ ῥαλέγεοϑαι απουδαιζοντων εἰπόν, ὅ ὉΤί ἢ “λρεσιρὴ σευ». “ ' 

γων πῶς ὕφερον “δυνσουδμες ἀπεφάσατο αὐτόρθονας χαὶ μὴ μετοίκοις 4) τὴς ὁ χώρας ἡ ὃν 

ἔλλυοντο; οὐ’ ου τεγὸ ἡ ἕθεσις αὐτῇ τι Ἐστοφαίνεοϑα φύσιν ἐχφ οὔτε μμεζοικῷν τίς «νἢ αὖ ̓λύπαν, ᾿ 

ΣΝ ̓ξσοφαιννοῖθα μϑρ ἡμής τὰ λεκτὰ, μετοικὅσι σὺ, οἱ ὁξ θηλης ἀφι χκόμϑιοι γύρα ο», τῇ ἥν 

αἰοδεξα μϑύη. (ἰς δὲ βαλονᾶυος σωζῷν τίω ἀκολουδιαν εἶπεν τω “υεσιν" ἴα αὶ 

Ἐλθιλ αι θ δι δθοθς Ὁ Ὁ »Ἄλλολεν σφῶν ἡ ἡκόντων" Θ Ξρρενιχὸν το γάνος ἢ 

αἰαφέρων, τα ἧφο ὁ λόγϑσ. ζὼ ὐπόδνκεν, Ἄλλοϑεν αὑτῆς ἡχϑύσης" ὅΧῚ δὲ Του αὐδραῖν μελ- ᾿ ̓  : 

λων ποιφα ζ τι τὸν Ἅθ,9ν, ἐξ ΕΣ οὕτως αὐ καϊεφήσειτο Ἐ φράσιν Τῆς σι ἀὐ λυείας τεῦ- Ἢ ̓ 

τον αἰτσήρξαν τοις δῈ οἱ οἱ Ὡρόγϑνοι οὐχὶ ἐπηλυδεςο ὃν Ἴες, σ᾽ εἰὲ πος οἰχοϑνοῖς πὕτοις Ἔσοφήναν- ἐτὴ 

Ἴες μεζοικοιώζαι οἱ -Ψ τῆλώφα, ὀνολεν δας 5 κονζα ἼΣΟΝ ̓ ς αἴξιον δὲ δαὶ κὐδὰ Σ 

πῆς ἀ λείας ΤΜ ὠδρὼν εἰ! εἴρηκε, Τ᾽ χώξαν χσοϑῦτον ἐπαμνών, ἐξ ἧς ἐπλύοντο, μὴ παρέργως ᾿ 

ἰδεῖν. φησὶ δὲ λοφιλῆ αὐτζω ἐΠ)ὶ χ᾽ παρέχεται πότου μὔϑτυραῖ Όις αμφιββητσαιζαι ΠΕΣ 

αὐτῆς λεοις, τμόν ἀ φξλγμα, σὴν ποὺ πλύτων χεδὸν ΤῊΝ" ἐπαινεσαίτων ἰὼ πόλιν εἰ- 

ρηβϑνον. χαὶ αὶ τῦτο συχοφαϑ εἰν αἸξιον,δ»λὰ πῶς ἡρμώώφυχεν αὐτί, καζῳ μαϑεῖν' Μαρ-. 

᾿ τυρῷ σὶ ἡμίν πο λογω τὴν ἀμφιςβητησαντων πῖδὶ αὐτὴς ϑεαΐν ἔεας. ὼ δὲ ϑιοὶ ἐπήνεσαν, ἣν 

» πώφουχ αὐ αὐ,ϑοφττων γε συμπόμτων δίχα α, ἐπταινῴοϑει; ζαπφνὴ μοι δοκᾷ χαὶ ἀζιλος ΟΝ 

ἡὶ λέξις, χα) συοὲν ἔχουσοι ὃ τϑομαχύπου πυλεὼς αἴξιον,ως ἐμιοὶ δοκῷ. ποῖος ΣΡ φὐλαδε 

“πλοῦτος ὀνοικατων; ποία σεμνότης: ποῖον ὕψος, Ὅ ὁ μαλακώτερον ἢ αὐξίαρνα δὲ οἕέκ οὐ Ὁ 

δεέςερον Δ ἀλγϑείας; οὕτως ἐγεζο ποῦ Πλάτωνος εἰρηαϑοῦ τῇ τῆς Αἰϑζωυαξ χα; ἡ Ποσᾳδῶιος ' ᾿ ἶ 

καρ Ὁ Α΄ Πικῆς ςασιν,ἔφαν πε, χαὶ κρίσιν; οὗτως τὸν ἐρωΐᾳ δὲ ἔσρν οἷ ϑεο! ΤΟ τν αὐτῇ ἡ τιν, - ; 

εἰς φαῦλον τί τὰ μιότεεον βήμασι ἀγαγεῖν Ἣν δεοοὶ ἐπήνεσαν, εἰπών" τὰ ὀηλα, γὸ ἅμα τ 

Οὗτα ὑλετίϑησιν εἰς ἔπαινον τὴς γῆς, ὅτι ρος τὸ τῦτε αὐ, ϑοϑπων “Ὡφάτη ἐδυιήσατο, χαὶ χφ καρ 

το» ποις  μέφοις αὐτὸν. σειυεξ ὐείχεν,αήξιον ἰδεῖν" ᾿Ἐξελέξατο δὲ δι ζώων ὶ ἐχμιυσεν αὐ,869- "Ἢ ' 

» πον ὃ ἐσεευέσᾳ τε ΩΡ ἐχά τήμολων, χαὶ δικάζων χαὶ ϑκοὺς μόνον γομίζῳ. σέκ οἶδα, εἰ ἐχὶ ι ᾿ 

λαμισξοτάτου Ὧν “ξάγμα πότου ἀὐτελέσερον εἴ ἐἰρΉΣι Πλάτων χα εἰδιωζικώτερον. ᾿ ̓ 

δώμϑυ αυτω Ὁ αν, ϑοοπα ἐἰκώμιον οὗ οὕτως εἰπιᾷν ὀλιγώρως χαὶ αασενῶς' Σλὰ αἴξ γε δ ᾿ ̓ 

» φοφῆς ἘΝ χορήσά χα) ἡ φροσφ' Μόνη ΣΡ -» τῳ τότε χαὶ τφατὴ ζοφζὼ ὡὐ,ϑ6ῳ- ὃ: 

» πείαν ἡνείκεν,τὸν ΥΜ' πυρῶν χοὺ χριθῶν καρτον. ὦ 3εοὶ χαὶ διαφμονερ,τεξ Θ Πλατωνικὸν "Δ1 

νᾶμα, Ὁ πλούσιον χαὶ ἜΣ μεγάλας κατασκά, γα: καχλαζο; ; οὕτως “αυφολογέί, χα! αι ἡ 

φρατία ῥ1 Ὁ δωδεχαίχρενον ἐκεῖνο σύκα πὸ πρφοῦ; ἐταιμιδύσατονν γὴ ΤΆ τες χαὶ ὑφῆχε Ἔκα- 4 εν 

ζῳσκά ἧς ἐκὼν, ἰσωςἕις ἐρᾷ. καὶ χαὶ πτῶς; ὃς Οἕκ οἴξτοι Φ γάλα σεμνὸν δ) ὀγομιαι δα πηχγάὸ Ἷ "ἢ 

ἿΣ φὴς ἀΐθ' μετονοικαζ Ὡ.α τ έζης. ἐαίνϑυ χαὶ σῷ το" πως δῈ τῆς δωρεας αὐτῆς εἶστε τ ἷ 

: Ὁ μέγεϑοσ, ἀξετάσωμνϑιυ: ὯΔ καλλία χαὶ ξβίσα ὅε Φέται δ᾽ ᾿αὐϑεσπιφον ὄρος. εἰ χ-- 

σείων Ἴις ἡμδβ" χαὶ γα μοὴ ἐρηραϑύων Κοιλικαὶ [χα] Ὄριςα εἶπεν, ὅσον ἐχύνησε γέλωτα; 

» πλξὼὺ ἀφείαθω ταὶ αϑ το Ἴ «του δὲ τὸ καρπὸ οὐδ ἐφλόνησεν, δὶ. ἔνφμε χαὶ εις ὀιλοις. εἴ 

τίς βελ ἥσεται ὐραδάγμα λαβὰν μϑύξω λέξεως, ἡ τῷ καρπϑ μη ἡ φϑονηίᾷσαι γὴ οὐ οὐδοῦ ἡ 

πϑϑτη πρακείσεταρ ἐ ἐμοὶ υϑὺ ΝΡ δοκή᾽ ἡ δὲ μεταδοῦσα Τὴν ἑαυτῆς ἀγαθῶν ὦπασιν αν- 

εϑεσίποις, 

Ἧι 
ὑδες 
ΓῪΨ 



ΠΈΡΙ ΤΟ ΑΙ ΌΣΘ: ΑΝ ὌΤ ἘΚΤΙΘΝΣ,. ᾿ τὸ 
ον δ ρφποις,ὶ τηλικούτῳ καΐζᾳασείοφ(ᾳ πλότῳ (αρβαρόνπε ὺ ῥα δὰ γῆ, τπὕτοις αὐξία. χο- 

σγαφοϑαι Οἷς ρημαισιν, τί σέκ ἐφθόνησε ΤῊ ασερμζ) ὺ ὅτι ἔνᾷάμϑυ αὐτὰ ζοις ὀήνοις: “πὸ κϑὺ 

μὴ φϑονῆσαι Οἷς πέλας, σεσδὲ μεμγῆοϑαι ζις πέλας πϑυτάπασι κέ ρέεωται" σοὶ νήμα 

τὸς καρτεξφ, σεμιγοτέρῳ ὀνδμκοίίι δωρεαξ,ἢ χαραζς," ὀηνϑ τινὸς Τὴν ποιότων, ὐξ λας. ἐω 

(τα. τίω δὲ ἢ Αϑάωυαξ δωρεαὺ ὅτως εἴρηκεν" Μετὰ ἢ τα Ἐἐέλακ “Ἄύεσιν πόνων ξῶρω- - 

γἀὐ αὐῆκεν τοῖς ἐξγϑνοις. αἰξεφοασᾳς παλιν ἐγαῦϑα ὦ διθύραμβοι. χαὶ τί δὲ! τὸ πλείῳ “ 

λέγην; δὶ ὅλου »ὃ αὐ τίς ὅροι τῷ Ἄόορυ πορδυόμυϑυος τὰ μϑὺ, ἀκριβῶς σσοὲ λεχήως Ἐ]- 

ρηυϑύα" τὰ δὲ, μᾳοφιχιωδῶς χαὶ ψυχρῶς: “τὰ δὲ ον ἔχοντα δὲ διθυφφιμίξωδο ὼ φορίικοί. 
ἐγὼ “7 ἠξίοιω πόρτα “Μυνῶα ἐ1) χαὶ «σουδῆς ᾿αἰξια. Πλάτων.» ὅξιν ὁ ωτα γε ἀφων" 

ὃ ὃς εἰ μὴ χαὶ τὸ προ εῖα οἴσεται “ὃ λέξεως, αἷξάγε δυο τερείων πολιὼ ἀγώνω παρέζ4 ζἷς 

“ΔΙαμωλησορϑύοις. δλλὰ θὰ “ϑὺ “των λι4. ἃ δὲ δὴ κρ οἰ τίςοι εἰργαϑα; “τ δι δὸ- 

χοῦσι ἔμες ὅχὶ τῇ τελάστη τῷ λόγϑυ,κάγὼ σύμφημι, ζεῦτα κο δοιϑεὶς, ἔχε τὸν Δημοιϑέ- 

νζωυ Φέψομαι. ὁ δὴ τον ἔπαινον αὐτὰ διεξιὼν, φησὶν ἐχεσκῆνα; τοῖς παροῦσιν ον τῶωπολέ- 

π᾿ μω Όις μίμονζς τελάυπὸῦ, ἃ χρὴ “σϑϑς ἴους ἑαυτλυ"παἸδας τε χαὶ πατέρας ἀπανίελλάν, 

εἴτι παϑεῖν αὐζες συμβαίη κ᾿ τίω μά χζω. ἔς! δὲ τάδε" ᾧιραίσω δὲ ὑμῖν ἃ πε αὐτὴν ἤκουσα « 

τῦτ' ἔλφο»ν. δρλὰ γϑὴ νο(ζν οἰκοῦν αὐτὰ! ἐχείνων ἃ [αὐ] ἀὠπατζέλλω. ἔς; δὲ τάδε᾽ ὍΣΟ 

“παῖδες, ὅτι υϑὺ ἐςε παϊέρων ἀγαθῶν, εἰὐζ' μᾶωυυς Ὁ γε παρϑν. ἡμῖν 5 ἐἶζον ζμο μὴ κα- « 

λῶς, καλῶς] αἹοού θα κάλλον τελδυτὸ δ ὡρὶν ὑμας τε ὼ τὸς ἔπτήτα εἰς ὀνείδη κατοςῆ- « 

ΤΟ στι!»χαὶ ὩρΙν τὸς ἡμετερϑις πατέρας χαὶ πὸ Ὁ πσθϑεϑεν “μος αἰ, ἐυαι" ἡγϑύνϑροι τῷ τὸς “ 

«ιὐλῷ αἰ, ευύοντι ἀβίωτον ἐ[),καὶ τῷ τοιέτῳ οὔτε ἀινα αὐ, ϑοῴητων,οὔτε θεῶν, φίλον 61),οὔτ᾽ “ 

Ἐχὶ γῆς,οὐθ᾽ “οἱ τοῦ γῆς τελάυτήσαντι. γ,οὴ δζζυ μεμνημϑύοις ΤῊ ἡμιετέρων λόγων, ζῶ τινὶ « 
διλο ἀσκῆπε,σκῳν μετ᾽ ϑρετῆ τ᾽ εἰδύζας τί τότου λφπονδυα, πόύτα χαὶ κτη μοίζον ἡ ὕχττο- « 

δυο μαΐζῳ,, αἰο,οἀ ὰ καχα οὐτε γὸ πλϑτος καΐλλος φέρ τῶ κχεκτηυϑύῳ “αὐἰδρίαν' ὀλνοις "ὃ «- 

ὁ τοιῶτος πἌϑτησᾳ,ν οὐχ ἑαυτῶ" οὔτε κοίλλος σωμαΐζος οὐτ' ἰοὺς διφλῷ »ἡ κρικῷ στεέσοι- « 

κοιωῶτα, “ρέποντα Φαίνεται, δεν. ἀπρεπῆ, χαὶ ̓ἔχιφανεζεραν ἔχοντα τί διφλίαν" πᾶσα τε « 

Ἐιφήμη χωφαζουϑρη δηχαιοσεοης τ τῆς θηλῊς ρετῆς πϑρπργία, [Ὡλ] εἰ σοφία ἡ 2. « 

ὧν ἕνεκα. ποϑῷτα τὸ ὑφαζο, «4 πϑυτὸς πάσαν πδύτως πσδοϑυμίαν πάρα εϑε ἔχην,ὅπτως « 
μάλιςα μϑὺ αἰ ωροαλ4οϑε ἡ ἡμιας ὦ πὸς πσϑϑαϑεν ἀὐκλεία: εἰ δὲ μιῇ, ἰςε ὡς ἡμίν, οὐ μϑὺ « 

ο νικῶνδῳ ὑμιαῖς “ξἰρετὴ," νίκη αἰο,ἐυύζευ φέρφ᾽ ἡ δὲ ἡἼα,ἐαὴ ἡΠω αθα, 4 δου μονίαν. “μᾶλλον « 

δ), αὐ γρκῳ θα, καὶ ὑμ4; γικώητε, εἰ τος οισκά άσεοϑε τῇ ΤῊ πσϑϑηϑνων δύξη μὴ καΐζφχρη- « 

᾿σείμϑυοι, μηδ, αὐαλωσαϊες ζα ὐτίων" γνόγϊες, ὅτι εὐδκὶ οἰουϑύῳ ἀ ἐὴ) » Οὐκ ἔειν αἴσαον « 

[συξὶν,] ἡπαρέχην ἑαυτὸν τιμώμϑρον μὴ δὶ αὐτὸν, δλλὰ “δ δόξαν πσδϑοόνων. τὴ μϑὺ "ὦ « 

ἀμιας ορνέων ἐἰκοϑνοις, καλὸς ϑησαώρϑς τὼ μεγοαιλοιρεσις᾽ ᾿καζαγεήσοιοϑοι δὲ 285 ὕΧχὰ 
ἡ τριῶν; ϑησοιυρῷ, ὺ μὴ τοῖς ὐχοϑνοις ποῖϑα διδόναι, αἸδρφὸν ̓  αὐανδδον Ἔστορία ἰδίων χε « 

κτη μ(οίτων τε χαὶ 4 δοξιῶγ. ἡ κὼ μδὺ ζαὗτα ἐχιτηδούσητε, φίλοι Ὡἰρδαὰ φίλοις ἡμαξ ἀ- « 

φίξειϑε,ὁ ταν [δ2] ὑμαξζὴ “ὐδϑρςήχϑυσοι μοῖφῳ κομίσῃ" μή ἡσανζᾷς δὲ ὑμας νὁ κοαικιοϑενίᾷς, « 

σὐτίεὶς ἀ υδυώς οἰ πυοδέξεται. ζοϊς μϑὺ ὀζῶυ πεωισὶ ζυῦπ: εἰρήοϑω" πατερας [δὲ ἡοδίν", οἷς « 

εἰσιρὼ μυντέρας.] ἀεὶ γοὴ τ δαμυλείοθαι, ὥς [γεν] βάφα φέρφν τίκο συμφοράν, [ἐω Ὄρα ἐξ 

{0 ξυμβη “λυέοϑαινχαὶ μὴ Ζιιωοδυύρφοϑαι" 5 ] τῷ λυπήσοιντος “σδοςδεή σονται" ἱχανὴ ὙΣΡ « 

ἐς αι ἡ ϑινομϑίη τύχη πῦτο ποραζν" δλλ ἰωνϑύους χαὶ Ὡραύὔνογζᾷς,αὐα μιμγήσκάν ἀΐζες « 

ὅ7|, ὧν ̓ δὔχοντο,τὰ μέγιςα ἰὐζοις οἱ ϑεοὶ ἐπήκοοι γερῤνασιν. ὁ ἀϑοινάτοις σφίσι [τὸς] “ 

“ποῦδιας ἀὔχοντο “Νυέοϑαι. Ἐν ἀγαϑους χαὶ ἀχλεςς: ὧν ἔτυχον ΗΠ μεγίςων ἀγαθῶν Ὀγτῶν. ε 

πϑώτα σὶ « βα37ον ϑνητω εὐδρὶ (Τὶ γοιοῦ ον τῷ σφετέρῳ βίῳ εἰκ βαινάν. χαὶ φέρφνϊες μϑὺ « 

(ὰ συμφοραὶ αἰδρείως,δόξοισι ᾧ ὄντι αἰδρείων ταίδων πατέρες εἴ), αὐὶ τοιξτοι"ἰπα εί- « 
᾿ς χρίδες σύ ἰ ασοψίαν παρέξεσιν ἢ μὴ ἡμέτεροι ἐ)." ἡδμ᾽ Οις ἐπαμοιῶζος καζαψ ἀυδεάζ. « 

"ἢ ' χϑ' δὲ σέσξέτεροι πότων" ὄνον ἐχείνους καλιςα [ πϑώτων] ἐπαινέζς ἡ ἐῇ, ἔργω παρέ- « 

3 ΄ ΑΝ ΓΗ αὐ λεὺς 3 “7 ς»-» 3 7 Ἵ ,ὔ 2 “ 

ἐχείνων, χα οἷα, γεν ἡδὲως [αὐ 7 εἴποιεν υμν αὐαλαξογες δυο μιν" πεκρίαιρονδιυος ἐξ ων «- 
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" χονζᾷς αὐτοιὶ Φωινουϑύας τῶ ἀγπὶ πτυτέρας ὀγζᾷς αἴδρας αὐδρων. πάλαι ΣΡ [25]  Μη- 
» δὲν ἄγϑμ λεοῤνδυον,καλαῖς δὸοκᾳ. λέγεοϑα, "τῶ ὑντί Ὑ 4 λέγεται. ὅτῳ γὸ αὐδ δι εἰς ἑαυτὸν 

Φ .- αὐήρτ".) πόρτα τὰ πσϑς ἀὐδαι μονίαν φέροντα," ἐγίες πάτου, αὶ μὴ ῳ ὀηδοις αν, ϑρῴποις 

" αἰωράται, ἐξ ὧν ἢ 42 ἢ κακῶς ποραξαντων πλαγἄοϑει  κώα κα οϑη χαὶ τὰ ἐχείνῳ, αὕτῳ 

"- Ὄριςα παρέσκά )αφ΄αι ζω, ὅτος θῖν ὁ σώφρων, καὶ ἅτος αὐδιίῥᾷος, κἡὴ Φρόνιμμος οὗτος, γιγγ)ο- 
» ϑμων παίδων ἡ χϑημοίτων, χαὶ Δἰουφϑηοουϑύων, καὶ μάλιςα πείϑοτωι τῇ παροιμία" ἅτε 

» ὙΣΡ χαύρων, ἴτε λυπούνϑυος α΄ φανήσε,) δζρα 2 «υτοιί γτεποιϑέγαι. τοιάποῖς δὴ ἡμ4[γ] τ 

» αἰξιζμϑυ χαὶ ζις ἡμετερᾶς "ἢ χαὶ βελοιθα, καὶ Φα 8 χαὶ ἡμας αὐζες γεῶ παρέχομδυ ) 

» ποιόποις, Οζν, ἀγϑμακίριας, σεοὶ φοξζωμδυος ἀγὰμ,εἰδῷ τελδυτὸϊ ον τῷ παρόντι. δεο- ) 

»,ἄβα δὲ ») πατέρων χαὶ ἀμ τέρων, Τῇ αὐτῇ (τη Ὡ[αινοία γοωμϑρες, τὸν Ἰχίλοιπον (ἴον ιο 

" ἰδ γν»ὺ εἰδέναι ὅτι τὶ «ϑρζωυοῦντες ἐσ), ὀλοφυρόμϑροι ὑἡμας, ἡμῶν μιάλιςει “Δαρκοιεῶται" 

ἜΣ λλ εἴτις 66) ζ!ς πεϊολάστηχϑσιν ἐἰοϑησις τυ ζώντων, ὅτως ἀχάφιςοι εἶεν αὐ κάλιςα, ἕαυ- 

»" Οιέτε κακοαῦπτες, καὶ βουρέως φέρονες ζὰξ ξυμφοραξ" κούφως ὃ ἡ μετείως, κάλις 1 
“ χαράζθιντο. τὰ υϑὺ "ὃ ἡμέτεεα, τελάυτίω ἤδη ξξ4, ἡ πῖρ καλλίςη γίγνεται οὐ, ϑοῴποις, ἐς 

" φρέπτᾳ αὐτὸ μάλλον κεσμκὴν ἢ οϑιρζευέν. γευναμκῶν ὃ ΤῊ ἡμετέρων καὶ παίδων ῥχιμδόμε- 

" γοι "ἡ οὐ ζοϑου τὸν νοι δέποίες,Σ τε τύχης μιάλις" αὐ εἶεν οὐ λήϑη, χαὴ ἦϑεν καλλίον χαὴ 

» ὀρθότερον, χαὶ ἡ μὲν οϑοφιλέςερον. (ῦτα δὴ χϑρμὰ τοῖς ἡμετέροις παρ ἡμδμ ̓ ἀπαϊγελ- 

"λφν' τῇ ὃ πολά ποϑακδ δυο θα ὅππως ἡμῶν χαὶ πατέρων χαὶ ων Ὀχεμή σονται" ες μϑὺ, 

τ “παμδαί ογ]ες χϑσμζως" οι 8.) ηροδοφοιεῶπες αὐξίως. γεοῦ δὲ, ἰσμεν, τὶ ́χϑὺ μὴ ἡμᾶς Ὡρα- 

» κελέσω ἄβα, ἱχϑναΐς Ἐχεμάσε!). (πη: δξυ ὦ ϑνεῖς χἡ πο δὲς “αὐσπελάυτησαντων, ἐκᾷ. ΣΟ 

» γοίτ' ἐπέσκητῆον ὑμῶν [ἀπα[γελλάν,κοὴ ἐγὼ,ὡς δεούα (αι, ασοοθυμόταζο,] ἀπαϊγέλλω. 

αὕτη δοκᾷ κοιλλιςτι ἔχφν Πλάτωνι ἡ λέξις οὖν σὕτῳ τῳ λόγω. ἔχφ μϑύτοι τὰ πλείω κα- 

λαΐς. ὁ Ὗ δοκ4 ψ ἀὕδεοϑαι,πλξὸὼ τί πολίζιχϑν γε Ὁ οῆμα αὐτῆς δθΊν, σξκ. «ἰγανγώγιονγ. 

ΠΥΠΕΝΕ αὐτιπαρεξετάσωνϑρ ὅξυ ζαύτη Δυημοεϑένες Δδαβο ες λέξιν εκ τὸ χτὶ Κτησιφῶντος ῬΎΕΙ: 

Ἐσε οἢ “9υ. ἔς! δ᾽ αὶ τ ράκλυσις Αϑζυαιων ἐχὶ ῶ καλϑν "ὦ τί τεἐρετζω ὡς πῦρ Ὡὐραὰ τω ΠΔαί- ἢ 

πὰ των, δον ἐροωμμον “δ πόλεως ὅτι πϑύτοι ἡ γείτωι ταλλα, ἐλῴῆω ἁμμῆς δόξης ἧς φέροισι κα.-- 

σν εξ ει. λαὶ ποραξ4ς, κϑὼ εἰ μή τἰς αὐτὰς μέλλῃ κοιζορθοιιῦ, ἐς! δὶ ἡ λέξις ὅδε᾽ Ἐπ48) ὃ πολὺς τοῖς 

ΡΝ ἢ συμβεβηκϑσιν ἐϊκφτο, λοιμοὶ ἡ χαὶ αὐ ραδοζον εἰπάν" χα! μϑι ποδὸς Διὸς κ ϑεαΐν, μηδεὶς 

» τίω κἰπροολδὸ δου μκοίσῃ, δλλὰ μετ᾽ ἀὐιοίας ἃ λέγω ϑεωρησοίτω. εἰ")5 ὦ ἅπασι «ρό- 

" δηδᾷ τὰ μΐήοντα “ἡήσεοϑαι καὶ «σδϑήϑεσοιν ἁπόμες, ὦ σὺ αὐδουλεγές, [Αἰρμν»,] κ᾿ διε- 20 ; 

» εδοτύρου,ξοων  κεκραγώς' ὃς Θσ), ἐφϑεγξω" οὐδ᾽ ἕτως Ὥσοςα τέον τῇ πὸλ4 πότων ξῷ, 

» εἰ τὸν [2] δύξης ἤπσξϑχϑνων ἢ τῷ μῥηονζος αἰαΐνος εἶγε λόγ9ν. γιοῦ μϑ γε ῬστοτύγΕΙν δοκή Ὁ 

» Ὡραγμιατων ὁ πᾶσι χϑιγόν 6ξἼν αὐ, ϑοφποις, τὰν ῷ Θεῷ ζᾳῦτα δοκῆ τότε δὴ, οὐὐξιόσοι Ὡροε- ' 
» σάναι Τὴν Ἐλλζωώων, εἶτα Ἐἰποςᾶσαι πότου, Φιλίσσσω παφοδεδωχέναι ττλύτως οὗ ἔσκεν α1-- 

» “αν. εἰ ὙΣΡ̓ τα παρ ούτο ἀχονιτὶ αὐἰθὶ ῶν Ἔϑενα, χίγδοινον ὁγτίνοιεῦ οὐ αἰ ποέμάνον οἱ 

.» ἀσοϑορνοι; τίς οὐχὶ καυτέπηυσεν οὐ σύν μιὴ ὙΣΡ τῆς πόλεως γε, μην, ἐμοῦ. σι σ᾽ ὀφϑαλ- 

» μιοῖς, ζσοὸς Διὸς,ἑωρῶμϑυ αὐ τῷς εἰς τίω πόλιν οὐ, ϑοφτπτας ἀφικνερϑρους,εἰ ταλϑναρά- 

»γμαζᾳ εἰς ὑπο γεουὶ αὐθ «ἔφη ἡ γε Ον δὲ χαὶ κύδιμος ἡρέῦη Φίλιπαος ἀπϑώτων᾽ τὸν σὴ, ἢ 

» τῷ μὴ λυέαϑωι φῦζᾳ ὠγώνα, ἕτεροί τίνες] γωεὰς ἡμδδμ ἤσαν πεποιημδροι; χαὶ ῳῦτα μη- 
» δεπώποϊε τῆς πόλεως οὖν ζοις πσόϑεϑε χρόνοις ἀσφάλφαν ἀδοζον μέζλλον, ἢ τὸν αἰχῦρ αἰ 46. 

» χαλαῖν χίνδγευον ἠρηνϑωης. ἴις ὙὉ οὔκ οἶδεν Ἑλλζώων ἥις δεξαρβαρων, ὅΤι ̓  δὰ [Θ»- 2 

» βαίων ᾿ δα] τὰν ἐπι πύτων πσοότεθϑν ἰουραΐν “Δυονϑύων Λακεδαιμονίων, χαὶ Ὡϑοὶ τῷ 

» Περσὼν(ασιλέως, μι πολλῆς χαφατος πὸτ' αὐ ἀσμένως ἐδ» τῇ πολ, τὶ ξ(λΕ) λαξέ- 

» ση,ὼ τὰ ἑαυτῆς ἐχούσῃ, ὃ χελάομϑρον ποιᾷν, χαὶ ἐαν ἕτερον ΤῊ Ἑλλάδων ασοοεςάνγαι; 

» Ὅλλ οὐκ ζω, ὡς ἔοικε, ζαῦτα ποῖς [τὸτε] Αϑάναιοις πάτοκα, ἐσ αὐεκτα, σ᾽ ἔμφυτα" ἐσὶ, 

» ἐδχμγϑη πιωποῖε τί πολιν συ οίεις ον πλωτὸς τῷ γόνα πείσοι τοῖς ἰοίύοεσι μϑὼὺ, μὴ δίχαιαι 

"δὲ ποραῆοισι, ασοοςίϑε νϑρζῳ »ἀσφαλαΐς δυλέφ" δολ ἀγωνιζομδίη κὖδὶ Ὡ 2 ἕίων 
ι 
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κα [τὺ ] τιμῆς χαὶ δύζης,κινδοωυ ἀὕασα πϑύτα τὸν αἰεῖνα ' διετέλεσε. χαὶ ζωῦθ᾽ ὅτως σε- “ 
μνα [χαὶ καλοὶ] χαὶ πυοϑοήχϑνζο, ζρϊς ὑκετέξφις ἤϑεσιν ὑμεῖς ̓ ὑπαυλαμβανετε ἐῇ), ὥςτε ἢ “ 

Τὴν ασδϑγϑνων Οις Φῦτα Ὡράξαιζς μαίλισα ἐπιοινφτε.εἰκότως. (ις Ὑ Οἕκ αἰ ἀγάσαι- ν 

πο Γι αὐδρῶν ἐ ἐκείγων τῆς Ξρετησιο χφ ἡ πίω χώραν καὶ τ τίω πόλιν ἐκλιπεῖν αἰ πσέμάναν, εἰς “ 

ζῶ τερῦρς ἐριξαύτες, τωρ ὅ΄ 5 μι" Ὁ  κελό ὀνϑωον ποιῆσαι 'τὸν υϑὺ ζαᾳῦτα συμβελόύσαντα ᾿ 

Θεμιςοκλέα φρατηγϑν ἑλοόκϑροι τὸν σ᾽ αἰ χοιαχουέν Ὄσοφηναᾶυον ποις Ὀχιζωῆονδμοις “ 

Κυρσίδον καταλιθωσαιήες, οὐ μόνον αὐτὸν, δλλὰ χαὶ αἱ γεωναῆκες αἱ ὑμέτεραι τἰω γεωναϊκα ὡΝ 

εἰν καὶ γᾺ ἐζητοιω οὗ τότε Αϑάυαοι ὅτε ῥλτοραι οὔτε φράτηλϑν, δὲ ὅτου δ ὁλάύσωσιν 40- “ 
τυχῶς" δλλ σστὶὲ ζω ἠξίοιω εἰ μὴ μετ ̓ἐλό λείας [«ὐϑις] ὀξές αἱ τῷτο ποιζν. ἡ ἡγεῖτο Ἢ ᾿ 

1ο αὐτὴ ἕκαςος, ὁ ὅχί Ὁ πῳΐπατοὶ σ! τῇ μηπεὶ μόνον γελλυδοϑαι, δλλ ὰ αὶ τῇ πατειδὶ. “ζα- «- ἝἋ 

φέρ δὲ ἄς, στι ὁ νδὺ τοῖς ̓ς χενθῦσι μόνον γελμῆαϑαι νομίζων, τὸ τὸν Ὁ εἰμί, μϑίίης καὶ χὺ τὸν αὐτύμαι-- “ 

τὸν “οὐναΐον αἰξευδφ᾽ ὁ ὃ χαὶ τῇ πατείδι,χ πὺρ τῷ μή ζαυτίω ἔχιδῷ δυλάσεσαν, ἔπο- “ 

ϑνησκάν ἐθελήσά, χαὶ Φοξερωτέρας ἡγήσεται [τῷ ὃ χν νάπου] ᾷ: ὕβρ4ς χαὶ Ως ατιμίας, ας οὖ “ 

ὁ σλδυύση τῇ ἽΝ φέράν αὐαίκη. εἰ »Δὺ τοίνιωυ τῶτ᾽ ἐπεχείρησα [νῶ] λέγάν ὡς ἐγὼ Ὡροης- - 

7: ὑμας αἴξια τῦν ασεορόνων φοφιᾷν," τίς σῴκ αὐ εἰότως ἐπείφμκησέ μοι. γέ “[σ1}}ε ἜΣ τ 

λϑρὺ υ μετέξοις ῷ τοιαύζας “«αὐδϑειρέσάς ἸΞἰποφαίνω, καὶ δείκνυμι ὅτι χαὶ κσ5 ἐμοῦ πϑτ' εἰς “ 

“χε Φφ Φ69, ἡμα πόλις’ δύ τοι ΔΙακονίας Ῥὲ ἐφ᾽ ἑκασοις τὴν" πειατραγιένων,ὶ ἐλ ' 

ἐμμεῖναι φημί. οὗτος δὲ [5] ὅλων κατηλορβών, χα) ἡ κζάύων ὑ ὑμας ἐμοὶ πικρῶς ἐχάν; ὡς “ 

φύβων καὶ κινδεούων αἰτίῳ τῇ πόλς [γελωνοδίῳ Ἵ τῆς μδϑὺ εἰς Ὁ παφὃν ἕμμῆς ἐμὲ Ἔστοςε “ 
9) ρῆσαι γλίγχεται, τὰ δὲ εἰς ἁπϑι ἃ Τϑι [ λοιπον] χρόνον ἐἰκωμια ὑμδμ) ἘΚΜΕΓΕΝ εἰ ΣΟ ε “ 

τὰ δέλτιςα ἐμοῦ " πολίϊἀυσειμῦμε [του] καταψηφιῦεϑε, διηρζοτηχέναι δόξετε, τὶ δ τῇ ἡ πτὸ “ 7} 

χὺς αγνωμοσεεν τὰ συμβανζῳ. παϑεῖν. ὩΣ σἕκ ἔσν δτως ἡρϑδπές αἰδρες Αὐϑάυαῖοι, « 

ἷρ ἥπ τὸν αἷρ τὴς ἀπόμτων ἐλάϑεοίας χαὶ σωτηφίας χίνδχουον ρα μϑρυοι" φ μὰ τὰς ο»“ 

᾿Μαεαθῶν πσξοχυδοιυάυσανζας Τὴ σξϑλόνων, σὴ τς ον ΠΙλα ταῖς τἴϑαπεξα δίας, “ 

χαὶ τὸς ον ἡ» Σαλαμῖνι "αυμα,χ σας, χαὶ τὰς ἐσ ̓Αρτεμμισίῳ,κσὴ πορλὰς ἑτέροις τὸς οὐ “ 

Ο;ς δημοσίοις μνήμασι κέρϑνες ἀγαϑου αὐδρας" ὃς ἀπϑιίᾷᾷς ὁμοίως ἡ πῦλις τῆς αὐτῆς “ 

αὐἰξιωΐᾳσα. ἀμμιῆς, ἔθαω, Αἰλάνη, οὐχὶ τοῖς χρατησαιζας αὐτν, συν τὸς κατορθώσαν- κε 

ὡς μόνοις" διχαίως" ὁ «δὺ γεὺ δὸ ἀγαθῶν αὐδρῶν ἔ ἐρ.9ν» ἅπασι πέπρακται, τῇ τύχῃ ἣν“ 

ὁ δαίκον ἐγάυϑυ ἑκαίςοις ζαῦτι κέγοζωται. οὐδείς δπινδ ὃς οὐχ ἡμιολογήσάεν, εἰ μόνον « 

ἔχοι κετοίαν ΠΤ μΝ «ἐξ κ΄ τς βασκανος ἡ ἥ, μήτε δεζεοίς “ις, οὕτω [κα Φέρῳ 

τίω ἰρτίως τ ρα εϑεῖσαν λέξιν τῆς προτέρας, ὅσῳ Ὡιαλλάῆς πολεμιςήδια, αϑο ὅπλα 

ποιυπιάυτηξίων, ἀληλιναὶ δὲ ὀχψής εἰδώλων, ὦ ἡλίῳ: 5, χαὶ πόνοις τε ϑιραλιμένα Ἐπ Ὦ 

σκιας ῥα στύγας διωχόντῶν. ἡ μδὺ γὸ, σε ϑὲν ἔξω ἀφ μορφίας Ἐλετηδυῦς, ζφ) , Ὡδὰ τῷ 

ἔςτ]ν ̓αὐδις Φ καχϑν -» αἀληδεύσιν' γ ἡ δὲ, σα οὲν ὃ τί σέκ ἔχ: Θ᾽ γεύσιμον κα Χ) ἀληθινὸν ἀγή. χα] 

μοι δόχεῖ. τις σἕκ αὐ ἀ εὗντεῖ τῶ »ϑὺ Πλάτωνος λέξιν εἰκασας αὐδηρῷ χωρίῳ χαταγω-- 

γαξ ἡδείας ε ἔχον τι χαὶ ἡ περ 4ςἐ ἐφημέοφις,τ ζω δὲ Δημοοϑενες Δ οίλεκτον ἀὐκάρπῳ ἃ ἡ παμ- 

Φύρῳ γῇ, χαὶ οὔτε ἕξ αὐαίκαϑων εἰς Εἴον,οὔτε τ «-ἰϑεῆῶν εἰς πέρψω αὐϑυιζϑσῃ. δεωάμε- 

γος δ], αὐ, εἰ ̓ βελοίμζωυ, καὶ τὰ χτ' μέρος ̓ ἑκαάτερφι κατορθωμδίο ἀξ ἀξετάξζιν,καὶ δφωύφ ὅσῳ 

χρείων δεηγη ̓ Δημοοϑε! ὅς λέξις τῇ τῆς Πηλᾳτωνικῆς, Θ μόνον χτ' ἀληθινὸν χαὶ πξὸς ἀγῶνας 

Ὀλητηδειον" πϑτο μϑὸγ βιῶ ὡς ποροηδύζας ὁμοίως ἁπϑυΐζᾷς συ λόγϑυ δ οἷ, οἰκο" δλλὰ χα 

ἴῃ ὦ ζοπιχον, τόδ Ξὲδ μάλιςα διάνος ὁ Πλάτων ΠΕ τον χαὶ πολλας ἐῶν ἀφορμιας λόγων, 

ἴξύτα, μὰ εἰς ἕτερον καιθϑν αὐαβόλγομϑι τῶ θεωρίαν, εἴα: “«δοςές αἱ μοι γόνος" ἰδίαν 

Ὑῥοριὸ ὀκγήσω τῦξὲ αὐτὴς ὠξενείκα) “ραϊαϊείαν' " ̓ δὲ ὅσοι τ᾿ τῳ παεριτι ἡρμοῆεν, 

εἴρηται. ΡΤ δὲ παρελθεῖν ἡμίν σε ἰνξῶ Πλάτωνα, ᾧτὰ παρα φα. τινὲς στονέμιοεσι, κα- 

τατεί αι δὲ τὸν γόνον «δὲ μίανζαύτευϑεωείαι, Ἰθειλελησμένον “ὃ χτσολεσεως,᾿ δῶ τῆς 

δέ μωι «ἰξογορςάφθω. Θλομαι δὲ δὴ χαὶ συλλογίσοιοϑα τὰ εἰρηνδα, ἐξ Ξρχῆς, χαὶ αὐακεφα- 

ξω πϑρϑ ὅσα αὑπτεοομάν ΠΩΣ ̓νῦμος τῆς δεωδίας τῷ λεκτίκῷ τύπῳ, πεποιηκότα ἐπ, ϑ σις. 
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ι84 ΔΥΌΟΝΤΣΊΙ Θῦν ἈΛΥ ΚΑΡΝΑΣΈΕΈΩΣ 

μϑυτόν. ἡ πσεύλεσις ἁῦμοι χα! Ὁ ἐπάγίολ κα τότο, τῇ χρ αὐίφη λέξᾳ καὶ τσϑὸς ὥπασαν 

αὐ,ιϑοαπε φύσιν ἡρμοσμένη» μιετριωταΐο, Δημοαϑενη κρχρνοδύον ἔχιδειῖ ἵξαι, ὶ πϑτὸ γε 

σεευαγᾷν Ἔχ: ῥωμόωυ, Τέκ ἐξ αὐτὴς ἐχείνης μόνης πίςς διδὸις’ ἤδᾷν γὸ ὅ π| ΘΟ ΣΙ ΣΝ 

τ δεν ἐφ᾽ ν ᾧ χωρέμδυον οἷον ὅςν ὀφϑέξδαι χρὴ καιϑειρῶς' ΣΟῚ αὐτίπαιρατιδεὶς αἱ ΩΣ 

τὴ ζς τ ἀλλωνρ ῥντόρων τε χαὶ ἡ φιλοσόφων λέξεσζας χόψτίςα πραυντς ἔχφννκοὴ 
τῇ " " ᾿ 

λήλων (ασαΐῳ φανερφὶν ποιῶν τίω ἀμείνω ἵγα, πίω φυσικζεὼ ὁδὸν ὁ δέος μοι ̓“λαζυ, Ῥϑα 

τὸς λαθακτῆξας αν. 9 «ὡλέκτων ἧς αἰξιολογωτοίτους κατηξιθμιησαϊμόνυ,ὺ τὸς φεϑ- 

τοῖς ονζας οὖ ἀδθις αὐόρας ἐπῆλθον' ἔπφτα, δείξας ἀτελός ἁπλῶς ἐχείνες, κ᾿ καθ᾿ ὃ καλι- 

τα ἀδέχα ον κἰ πσΈ λα, ̓μᾷανον τῷ πέλφς ὀκλογισανδρος Δ] [9 βραχέων, ἤλλον ΤΧῚ πὸν Δη- ἧι: 

μοαϑένη. πϑτον δὲ ἑνὸς μϑὺ σεξενος δι ποφάυα ϑρυος αὶ ὅτε γαφοικτῆδος τ τ: φλῳ ἢ Ἰὼ 

“ρέαϑα, ἐξ ̓ πλυ τον τι τε γοατες φκιλεζαι μϑωον, κρινζεὺ ἢ Φιλαίν,ϑοφπον τ ἐρμεδευείαν Ἷ ̓ 

κατεσκάυακέναι,, χν στο μάλιςα Ὁ Ὡἰαφέρᾳν τδολων, πίφᾳς ταῦ τϑδε παρφχὀμάμ", 

ἐελυόνοι εϑὸ τὼ λέξιν εἰς ζ χαφονπῆραν τὸς σλυικωτώτους, πὸ τὸν τε ἰονὸν,ὶ Ὧν ὑψηλὸν, 

ἢ τὸν μεταζὸ σὅτων" Ὡποδ φως σὲ αὐτὸν ον τοῖς “τισὶ “βύεσι. χ υτορθοιεῦται Τα δὰ οὐ, μα ὴ 

λιςα,λεξάς τίνας Σ αὐτῳ λαμβαϑων,οἧς αἰτιπαρεζηταζον ἑτέρας ὁμος δεῖσ, λόχου μὲ αἰξίας,, δ Ν 

ὁ μέω, αἰεπιλητῶ)ας γε τελέως, "ἢ ὡς τῷ» ἐχείνη πάσας ἴᾷς ρεζαι ἐλθυθικῶι ὼ Ὑδρὴ τε 

Ἰσοκράτους Πλάτωνος ἡ ΤῊΝ λιωμασιωτατων αἰδγραῖν μνήμων κα Ὁ σύϊκρισις, οι ἔξω ηῷ Ἷ Ἧ 

74 εἰκότος ἐγίγνετό μοι" ΣᾺ. ὅχι τῷ μέσυ χαὶ κραπίσου χα φφακτῆξος οὗτοι ̓ ζλωταὶ γενόλϑυοι,, Ἵ 

μεγίφης δόξης Ε' ἔτυχον" ἵνα, δείξαι μι χϑὺ εἰ ἰυδιλωνὰ ἀμείνες εἰσὶ, ὅν αϑενᾳᾷ γε οἕκ αἰίᾳς . ἣν ̓ 

οὐ δμμιλλάοϑαι αὐξι ΤῊΜ εὐρισείων" ὁ ολίγαι ἡφοιοῖ ἔτι πσϑοοδ εὶς αὖθι τῆς λέξεως, ἴν Θ᾽ ο 

καταλφποδυον τῆς ϑεωθίας μέρος μεταβήσομαι. ζξῦτα σ᾽, ὅθ)» ἃ ζοϊς τειοὶ πλαίσμασιν ἣ 
ἐφίω ἰδίας Ξε συμξ(εξηκέναι τοῖς ̓Δημιοαϑενικῷ, μιωυυ κατα χα φακπηξιςηκοὶ. 

κα ὸ ὌΝ " 

φαιρετα" αὑτσομνήσω δὲ τεῆτον εδὸ ἁ ὦ ποῖς ὀνδοις πλασχκασιν ἐφᾷῶω ἰδίας φρο, συμι- ἢν 

, βεζηχένωι τοῖς Δημοοϑένας ἢ Λεσισ ἵν ἀὐσεωϑοπῆος “μάλλον σλρηται μοι ὁ ο λθγος. διχεῖ ἐν 

δὴ τ τον ΤΥ μδὺ ὑψνλῇ αὶ αἴξ υῆη ὸ ὀἰϊξηλλαζεδμη λέξε κεγεηνθύων, τ τὸ σειφέφερον καὶ χοίς' ̓  

Δυμβαϑένης γόπεροι τῇ δέρμιδιυείᾳ κργεῆεϑει ασεουχφνὸ ὁ Δημοοϑένης. τότων ὙῈ οὖ πασῃ καζασχά ἢ, Ἢ 

το δαος σοχαξοται μέγεϑος ἐχούσῃ, ὶ Φιύτεις κόγ ονπαι, γα οσυκτηξικωζαταις τὐρεταῖς Ὀλὶ  ὑψι-.ς 
βλυκεν, ἔν τε λῆς χὴ ζενοχορεπξς ὁ ὀγομκασίας, ὡς γε μαλιφα" ΤῊ δὲ τὼ λιπζοὼ ὰ ἰανζὼ ὼ ἀπίριῆον "ἡ 

ΠΣ ἐχετηδοίόντων Φεοίσινν το τόνῳ τῆς λέζεως ἐδῦκᾳ μοι ϑἰαλώηῳ,ὺ το Ὀαῤφὺ τῇ φρυ- ᾿ 

οὐ τῷ μὲ. φνότητι νὸ ὁ το πιχραίνῳν ὦ ὡς ἘΣ Ὁ πολύ: τ ἊΣ ὄὅςην ἐκείνε χαεακτηεικαὶ «ὖ πλά- ἐ 

σὼ λέξεως σμαΐος παρ Ὁ αὐτο, ὁ τὸ Οἴδαπλήπε σῴοις. αν ὃ τὼ μέσζω ΔΙοίλοκίν ἡ ᾿ μσίρ ΙΝ ̓: ᾿ 

ἜΠ ζὼ δὴ Ἰδλ να δυ Ῥποφανομαη,Χζν ̓ Οὐτίω φεφέρῳ θρλνθν αν ̓χδὼ- ποι αἰ 

χιλίαν, τ τῶὸ συμμιετείαν, Κ'' τὼ ἀὐχαιείαν ἔτι τσϑϑς πὅτοις Ἵ ὃ αὖ Ὁ ᾿ Ι ᾿ 

οὐναγώγιον ὃ δρασηειον, κα Ζελάυτεῆον ὃ “ρέπον, ὃ ΤΊ Μάφρων ψαύφ πὸ ρα Δ᾽ “μος! 4. ΠῚ | ὃς 

᾿Φὗτα μδὺ ὀξίω. χρεὶς ἑκάςζω τὴν προιὼν πλασμάτων τὐϑακολουλεῖν εῴζωυ, καὶ ἡ Οὔ, σϑύτων. ἐμὴ τὰ 

ἠξίοιω τά ἐημίθεῦ ϑένες ̓διωύαμεν πεφυκότα αϑὲὺ καὶ ζοῖς ὀῆλοις χοῦδαχο ολουϑεῖν πλάσμασι, ΕΠ Ρ 

χρ αἰ ζω δὲ ὀψω ελϑισα ὑρ ΕΠ τ το εἶν τὅτοις Οἷς γωριοις. εἰδὲ ὡς αἰξιωσῴ σοὶ β ϑ: 

χοφαντεῖν τοῦ διαίρεσιν, γᾷ ζεκοιῇ «οἰ δακολουθούσας πᾶσι τοῖς πλασμασιν ΞΗ 2 Νὰ 

᾿πείχα Δ σνείμασα, Φ ἰϑ7ον ε ἑκαςφ- ας Ἔστοδὶ δωσιν »ἐκῴγα, αἱ αὖν εἰ ποίμι “δϑς Ξὔσται ̓  κα 

ὁ κάλιςα χωθίον ἑκα ςζη Ἐτωροῦδ ὀψινἡδέᾳ ἔν ἔχφ καὶ χὰ ,ϑ'ον ὠφελιιατάτάυ, κα πὶ τοί 49 τι 

παῆφα αὐτί αἰιω ἐπεὶ χὰ τῆς στ τὰς Ὁ τὴς σεουΐομείας καὶ ᾿: τὸ ὁ πιδαι Ἴξειο Ξισοφαί “ἢ Ἵ- 

Ως μχο πϑύύυ γδ ἄτοπον ἀλλωφ' ον πῇ διηγήσά δὲ μάλιςα. τὰ δὲ σύτων εἶρνσ Ἷ 

ἐν τῇ σαυϑέ- μϑύων ἡμῖν, λέγωμϑυηδ ἢ ὁ ΟἿ ὀνομάτων ἡ κέ ενται ὁ αὐνρ΄. ὅτι μδὺ ὀξζυ ποθ χη ἦις “δὴν 
σᾳ πιῖος. τῆς λέξεως “ Δημιοαϑένεις ῤμονία ἡ κσικρῷ. ἢ δὴ μι ΔΙ σλλαύήίουσει ζ: αν ἀλωνΡ ΡΗ ἴω ψ 

τόρων, Οὐ ἐμὸς ὁμῦϑος. ἁπόμῖες »» 4 οἷσὶ, ὅτι (αὐτῶ αὐτοῦ τὥω ΤΠ. ἡ ὁ αὔρτυρής. ων 

σῴαν, ὁ ὁσοι μ(ἢ ̓πὸρζαπασι πολίρκῶν εἰσιν ἀππῴροι λόγων" ὅπου γέ αὶ οἱ ἱχτὶ τῷ ἀτ Σ μὸ 
δε Ἂν ὝΝ » 
κί ᾿ Υ 



ΠΕΡΙ ΤΗΝ Σ ΘΔ Έ ΙΝ ΘΕ ἩΒΙΣΘΝΣ: τὃς 

κία» ἀκμάσαϊῆες ἐκείνῳ, ϑουυ μ᾽ ἤες δὲ, δῆλοι εἰσιν αὐτὸν καιλοιῶπες ζρω πῖον “άλιςα ἣ 

ἀὐτεχνίαε' χαὶ τοι τίνὲς ἐσὲ, οἰκείως Δ ακείμϑμοι σδ9ς αὐτὸν, ὥςτε χολαχείας ὀξενείκα αἴ 

δόξαν Σολ ἐνιοί γε χαὶ σφόδρα ἐπα ,ϑεῖς, χαὶ ἀϑιεόνναοτοὺς ἐπθμηρηνϑύοι πολέμοις" ὧν ζῶ 

Αἰοάνης ἢ ῥήτωρ, α)ὴρ λαμασοοζῳτη φύσ( πἶξὲ λθχϑὲς γρησαμϑυος" ὃς αὶ πολὺ οἷ ἀπεέχήν 

δυκεὶ ΤῊ Φιδων ῥητόρων, χα μετὰ Δυμοαϑενζων μιήδενος δόζτερϑς τἐριθμεῖοϑαι. οὗτος νϑὼ 

δὴ τῆς ὀλλης δφνότητος, ἢ αὖξὲι τὸν αἰσρα, αῦτον ἐύετο, καὶ Ὁ λεκίικὸν ἔτι Διακν καὶ 
. “ ᾽ “ δ λ ͵ ω ,ὔ ι » ͵ 

συχοφαή, ξαγμα θρου πριαῦ. τα ΥΣ ἘΠ ΠΥ πὰ νομί τπτον 7.1δὴ αηδ ον τα «ὐξερ- 

για» Χρὴ Ὁ σκϑ!άνὸν δὴ πϑτο χαὶ πιχρον, 9. νοι “πολλα ποίαυταὶ ποδοοτοίξεπω αὐτω,βα.- 

σκοήνων αϑὺ, ὡςπὸρ ἔφζωυ, καὶ ζᾳῦτα" διιθος σἝ δΐζυ ἀφορμας “γέ μας τῷ συχοφωΐᾳ 4.7. 

λόχοις λα μξαγων" «ἰἴδὶ δὲ τῆς σεωυθέσεως τὴν ὀνομάτων σεσὲν οὔτε μεῖζον ἴκὰ γέλω- 

ὡς φέρων. ἢ οὐχί τοῦτό πῶ δε μαζῳ, δρλν ὅτ καὶ αϑρ τυραν πολλαχῇ πίω Ξὸρετίω τῳ 

ρτορα κατοιδηλος θοΊἽ κ) ζυλών. Φανέερϑνυ δῈ τότο ὅροιτ: αν οἷζ ὧν «αὐτὸς εἰρήχεγν τοτε κἂν ου- 

“ὦ ποῶς γφαφων; Ὁτὰν δὲ αὐ, ϑοφτος ἐξ ὀγοικατων συϊκείμϑοος, αὶ πότων πικρῶν χὰ τδι- “ 

ἐργών. ο-» ὟΝ» δὴ σύτοις αὐτίω οκ λογά ἐπωνφ τὰ ὀνομ(φτων ἐὐτοῖ νὴ Δία. τίς ΣΡ εὐ 73 

“Ἄνοιτο πικρας χαὶ αἰξεέρχϑυ ζϑλος ὀνομκοισίας ΟΡ ἀνϑδία: ἑτέρω δὲ λόγω οὑτωσι “πως λέ- 

ων" Ὡς ὑμας ὀρῥωδῶ κακῶς παοοίζε; τἰίωῦ σεούϑεσιν Τὴν Δυημοοϑένοις ὀγομκοίττων ἀ « 

' γαπήσανᾷς. χα] 5» οὐ ὔϑα, πάλιν καὶ δέδοικε μὴ Ὁ καλλος χαὶ των μεγαλοιρέτιφαν 

ἰὐτο Τὴν" ὀνομιώτων αἰγοιττήσωσιν Αϑέυαῖοι,δλλὰ μὴ λρέθωσιν “ἰ πτὸ τῆς σεευϑέσεως ο»η- 

14 Δ κζ)ες; ὥςτε ὁ Τὴν φανερεῖν αὐτὸν ἀδικημάτων ἀφίναι ΟΥ̓ ἜΣ σάφρζωας Ως ζχὶ τῆς 

ρμονίας. ἐκ δὲ πότων ὅθ χαλεπὸν ἰδῷν ὅτι διφνότητα μϑὰ αὐτῶ ὁσζων οὐχ ἑτέρῳ αδοτυρών, 

ταῖς σφρῆσιν ἀπά καί ζῶν αἰτῶ τίου μιοεσικζεὼ, ἀἰγαυϑυος δὲ ὁ τῆς οὐκ λογῆς ΤῊ ὀγοικοίτων 

αὐτὸν, δλὰ, τῆς σειυϑέσεως,ο)αμιφιλογως αὐτῶ ζοπτζω “οὐ δακεχώρηκε τίκ εἰρετίω. 

Ουτὴ μδὺ δξέυ Ὁ μέρος, ὡς ὁ πολλοῦ λϑηϑυ δεομϑυον,λέγω δὴ Ὁ πόξικῆον ἐὴ) σεευϑέτζω ὀνο- 

μκάτων τὸν Διημοοϑεένξω, εἷδοτυείαις τε αἰξιογρέοις κ᾽ τῷ μηδένα τομοντία ἔχφν εἰπεῖν βε- 

βαιώνϑρον,ἐασω. πίς δὲ ὁ τὴς μονίας ἰυτο χα ουοτὴρ, καὶ εἰπὸ ποίας γέχϑνεν ἐχττηδυῦ-- 
σεως τοιῶτος,  οἡ πῶς αν τίς αὐτὸν ΔΙ α γνοίη παρεξεταζων ἑτέροις, ζοιύτη πεφροίσομαι λέ- 

γγ4»»ἐκεῖνα. πσοοφπων" ΠΠολλή τις ἐλρετο οὖν τοῖς ϑρχαγοις ἔχιϑυμία χοὶ πσϑϑνοια πῷ κα- 

λῶς τῤμοῆφν τὰ ὀγόμκαιζᾳ ἔν πεμέζοις, ν᾽ δίχα. μέδων" ὼ πόρτες οἵ «σουδιαίας ἐβεληϑηῷ ᾿᾿ 

ὀξενείκεϊν σφαφαξ,( μόνον ἐΐτησαν ὀνο (οίσοι τὰ γον (οτα καλως, δολὰ ὦ αὐταὶ ̓ ἀὐκόσμῳ 

(ἰϑεσς αἰϑολαβόν"πλξὼ 4Δ αὐτίω γεπϑύτες ἐπετήδυζ σαν τὸ ῥμονίαν. ὦ )ς σε οὲ χτ' Ως 

αὐ ῆλϑον ἀπόμ,ες ὁδὸις. σύτου δὶ αἰτίας οἴθ οι “υέακ πολλαξ. ποσᾶτον μδιν» “Ὁ ἑκαςου 

φύσιν, ἢ ὀηνοι τασθὸς ϑηναι πεφύκα μϑιυ 40. δαί τέροιν ἡ. Ὁ ἐν λόγξκ χὰ) παδϑαιρέσεως ἐμῷυο-- 

μϑυξω δύξαν, δὲ ζει τὰ »ϑὺ ἀασαζομθα, τοῖς δὲ, ἀπερϑοᾶθα, δίτζω 5.,Ὲ ὡκ (μωνϑείας 2:20- 

νΐ καζοισκάναζονϑμζω αἰ πόληνιν,ὼς ασουδὴῆς αἰτίων ὧν αὐ πῶς ἐθισμμὸς λέίβωκϑι. πε- 

τάρτην ὕ Ὄγα δ" ασδοοῦσοα, φιδλοτικόμϑυοι τυΐγανουϑῳ ὅποι. αὐτὰ αὐ ἐκάνοι ζλῶσιν,α)αφο-- 

δοίν τε μἀμησιν. ἔχοι δ, αὐ τις ὦ ϑιδα λέγφν. δλλὰ ἐγὼ τὰ φανερωταΐο. εἰπτῶν, ἐῶ τὰ λοι- 

πα οϑεν οἱ ϑὺ. 1 ἀὐςα 9ὴ κ᾿ (αρόαν χὰ αὐφηδοὲν ᾽ φιλαῤχαλον ὰ σεμνζωὼ νὴ φάγεσαι ἅπϑῳ ᾿ 

Θ χομ ον, ἐχττηδόζεσιν τ μονίαν" οἱ δὲ, γλαφυφαν νὼ λιγυροὶν αὶ ϑεα τοικζω,ὼ πολὺ 6 . 1: 

χομνὸν ἢ μάλα ἔλιφαϊνασαν, ἢ πϑρμηγύρᾳς τε κηλοιοῦται, ὁ συμφορητὺς ὁ λος᾽ οἱ δὲ, Ῥες οἱ γϑοι- 

5 (μυϑεες ἀφ᾽ ἑκατέρας γ,Θησιμκφτοίτην, μευ τίωυ χαὶ μέσξζω ἐζύλωσαν ἐγωγίω ῥ4ς "ὦ ἐλος δ ῥός 

( λάσεως «αουδαας γαφουστήῆρες οὗτοι οἱ δυικωταΐοι" οἱ ὃ ϑιλοι, τουδοὶ αὅτοις τε Ἂ Ἔσὸ 

σϑτων εἰσὶ καλεσκέυα σγκένοι,ττολλιοὶ σφόδρα ύϊες, τιτασᾳ τε χαὶ ο)έσά ϑραφέρονϊες ὌΛΛΟΞ 

λων. εἰλικρινὴς νϑὺ δέζυ αριμμονία,, ἀχραιφνὴς χαρακτὴρ χτὶ πϑῶ, οὔκ αὐ ἀὑρεϑείν παρ ἐδὲ- 

ογὲ τε ἐμμέδων οὔτε πεζῶν ποιητῇ λόγων, Ο; θὲ ἡ οτύεια ζιαῦτα παρ σετδνὸς απτα,- 

“ν.σπϑ “ὃ σσοῖὶ ΤΥ τοιχείων ̓  ποούτων, ἐξ ὥνη τῷ πϑωτὸς ((ωέφη φύσις, γῆς τε κ᾽ ὑδειζς, Ε 

Ὁ ἀέρος πυρϑς, Γ᾽ σὲν εἰλικρινές δειν,δλλὰ πόρτα μέϊεχῴ πϑύτων, ὠνόμας αἱ δ᾽, ἔκαιον 

αὐτὸν χὸ Φ πλεονάζον" τί ϑουυμιαςῦν εἰ αἱ τὴς λέξεως τ  μογίαι (δς οὖστιι πὸν πρριθμὸν, 

Ῥοηγ τ Η αἰ σασμαῖοὶ Τ᾿ ομλιι5 αἰτοτ. 4 

ΕΣ 



αὐςηραῖ αρ- 
μονίας χοι - 

ἐακτήρ. 

186 ΑΝ Υ ΘΥ ἈΛΤΕ ΔΡΑΣ ΕΝ ἱ 
σέκ ἔχο "σιν εἰλικρι "5 Ὁ φύσιν “σ᾽ αὐεπί μικζον, δλλ τ Τ ὡς Ὧι ὁ πολὺ συμβεβηκότων 

αὐταὶς ὀγόμεαυτὸς τε ἡξίων}) χαὶ γα 9ε"ατῆθος ἰδὲς, ὡς θ᾽ τὰν παρέχωσι δείγμαζο ἑ ἐπχαιφης,ὼ 

λδρτύξια ἐρὼ »λέξᾳοὕινας τἰδαπθε ὕχοσαιδίων αὐντοῖὴς πριν πε συήξαφέων, 

μηδεὶς συκοφαϊείτω Ὧς ἐχεπλοχαὶκὶ κἡ ζξχτ λμόοκα ποιότηζᾷς αὐτὸσ Σιολὰ κι ὦ πλεο- 

γοϊζον ἕ ἔχαιςον ταν, φἰϑαλαιμβανόντων σχοπείτω »τεκμοφαόνθμος εἰ πολλαχῇ τοιϑτον ὅ61 δ 

δφούμδυον, οι εἰ [ἀπόωτα χῇ. υϑὺ ὄξω αὐφηρᾷς Ὁ φιλαρχαία αὶ μιῇ Φ κομψόν, θὰ ὦ 

σεμνὴν Ἐχετηϑο σης Ξ μονίας, τοιόσδε ὁ χαξακτήρ᾽ ὀγόμιοισι γ ὁ ὔοϑται φιλᾷ μεγάδοις χα 

μακροσυλλαξοις, αὶ (ὲ ἕδρας αὐτὴν 2): πλοισίως πϑώὺυ (εβηκιας, γούνων δὲ αὐξιολό- ὺ ; 

γὡν ἐμαύβελήνα δοοιζεαϑαι δεύτερα Ξἰσὸ Τὴν ε ἑτέρων. στο Ὁ οἴμοι τῆς ΦΡΕΝῚ ποιᾶτ' ἤν" 

σιν οἱ ̓ ΤῊ φωνηέντων γραμμάτων πἰϑαλέσφο ταν τε ασεϑυγϑυνδύη λέξις εἰς ἕν τούτων ιο. 

λήγῃ, χὴ δὶ ἡὶ στευοἰπῆθσαι ζύτη ἰὼ ὀρχώὼ Ὄἰσπὸ σὅτων ζινὸς λαμβανη. αὐαΐκαιον ̓ γδ ὅ4: 

λοῤονῖοα μέσον ἀμφοῖν αἰξιφλοοον πολαιμιβαίεοϑαι. τὸ μηδεὶς εἴπη, Τί δὲ πῷτο ἔσιν, ἢ. 

“πῶς αὖ τίς γγροιζο γούνος,δς μετα δὴ ὀγόμκαζᾳ απ δλλήλων διεφαναι τ, τ ζ; Φωνηέντων. ν᾽ 

συμβολά:;: δείκγυ:) γὸ αἰ τσ τε μοισικῶν ἡ μιε“πϑικῶν ὁ Ὁ. μέσῳ Ὑ φωνηέντων χρόνος, 
3, ΞΘ ἾΣ 

ἑτέρων παρέμρολῆ γζαμμιμματων ἡμιφώνων λύα πλορβανζ, δου μδρος. τότο δὲ, Οζε αν ἐμ 
τῷ 

γρτο- που σῶν Ἂν τῶν τον σα 

τοτςν 

τὰ παῖσαι 

γνέτο, «ἢ σιωπῆς ὦνος αὐξιολογου διφρούσοις τὰ Φωνηειτα ἀπ δλλήλων. τέξτο εϑὐ δὴ, ̓ Τὴ 
στο τῆς Ῥῤ μονίας ζτης ὅθ: ἰδίωμα, ὡς Ἐχὶ Ὁ πολύ. ἕτερον δὲ, οιϑτον" ὀϑακοπας ὃ ἢ ἿΝ 

τιφηθιγμθς λα ραν ῳν ὁ ῥαχύτηζο. -᾿ -» ταὶς συμπλοχαῖς ΤῊΝ δομάτων, ὄχις υφύσας τίς ἷν 

ἀχκρώδησυχῇ ἡ βοξλίἢ. οὐζαῦϑα παλινὴ τ ἀφώνωντε ἡ ἡμαιφώνων ξαμμάτων δύ- ἡ 

γαμκις αἡτία, ὁπόταν τὰ λήγοιτα τ! ἡγουμδύων μορίων ἤ γξάμμαται τοῖς δλϑυμθροις, ὦ ως ᾿ 

μηδὲν ΕἾΜ Ἐλεφερουδύων μήτε σεεναιλείφεοθαι μήτε ἘΏΝ ἱχείοϑα φύσι ἔχῃ. «πολυ ἊΣ δὴν 

δ οὐτίτυπον οὐ Ὁ πότων συμβολαῖς γι ὡρωνγο χα ϑώξι, ὀνόμασιν, ὅτάν ὑκχ, Ἐφαχυ-.ς 

γόνττων Ἢ ̓φωνζωὼ γφξαμμάτων δ ἱ καλουρῦναι συλλαβαὶ στευπεθῶσι. πολλῆς δὲ μος ον- ᾿ 

θα δ ̓πεχνήσεως ἶνα, μὴ καλϑφώνον, μηδὲ ἀηδὲς μηδὲ ὀίω ἄνα ὄχλησιν οὐείκαε, 

ΜΡ ταῖς ἀχϑαῖς λαθωσιν αἱ τς ποιαώτοι συζυγίαι δον ἐπθυ δῦ τίς αὐταῖς χνοῦς Ξἰρχαιοπεινὴς ἣν ; 

ὑάεισο ἀζίαςος. τῤρκφ γὸ, ὦ ὡς οὐ εἰδόσι λεχονζας ὅτι φύσιν ἔχ μηδὲν τὰ σου δαίων ῥ ρη- ἊἋ 

μώτων ἀμοιοον ὥρας ἐἰ 4) τσὴ χάφιτος ἰδίας, τοσῶτον μιόγον εἰστεὶν. οὐ μδὺ δὴ τοῖς ελαχίφοις Ἷ 

τε ἡ ὃ σουχφώδεσι μορίοις τῇ τῆς λέξεως ζαῦτα χαφακτηξικοὶ τὴς ποδφτης δεὴν ἡ μονίας; οΨ Φ 

δείρις καλουμδύοις κώλοις, ἃ σεευ τίθεται εδὺ οχ α ὀγοικαίτων, συμπληροὶ δὲ ἐφ, αἷξω- δ 

δὸυς, τ μιόνον (τα, δολὰ ἡ ζις ῥυθμοις, ζις καζοιμέξο μὐΐζᾷς αὐτὰ, μὴ σαπῴνοις μηδὲ 8 ̓  

μαλϑαχοις μησὶ, ἀλη, ὑψηλους δὲ ὁ ὀυδρωδιᾷς αὶ μεγαλθωρεπής. ὁ γὸ δὴ φαῦλόν, 
γὴ πράγμα ῥυθμὸς οὐ λόγι, σϑοἰξ πσϑος,ϑύκης ἀινὸς μιοίρφιν ἔχον σῷ αὐαϊχα!ας" δλ εἰς 

δὲι ̓ ταληϑρ, ὡς ἐμὴ δόξα, εἰπτεῖν, «πολύτων κυδιώτατον ΤῊ γροηϊ ἀν διωυαϑύων,κηλεῖμς 

Ως ἀκα. σὸς τι Οἷς ΕΣ ὼ Ὁ τὸς χγγμαίισμοιὶ τῆν οὐνοιῶν “βυναί εις δὴ χαὶ κἰξιω- ̓  " 

μαΐροις, ἰ μόνον τὸς ἣ᾿ δ ( νοήσάς, δλλὰ »ἡ Κατ’ ̓αὐτίωυ τἰκὺ λέξιν (ἐευιςα δίας. ὀΐω ̓ 

ΕἰβιξΉ ον Ὁ Ὁ, γιοῦ ὅσαι 2» “ημαϊισμῶν ἔς ὅς, τυ τε καϊωνομασμένων καὶ χὺ ̓  ἀκαζονομαφών,, “Ὶ 

Ὁ {σιν αὐτόν ἡ τοιαύτη ἀϑίλιςα τ ΠΕ οὐ ἔχω χα οον" ἐπεὶ ἡ ἘΡΑ͂Ν Ι 

γίας της οἰκεῖον Ἐθ1) Ἀ4Ὁ Θι ( «Ξι ὁδῶς Νὰ νας ἐὺ χὺ ἀφελᾷς, καὶ καὶ μὕτε σζώνοιὉ-- Ἢ 

παζέσας ἑ ἑαυταῖς τὸν γοιοῦ ομὔτε συμμέξουϑύας ῷ ανθλυθδι δ ὅ λέγονζος, μηδὲ γέ οὖς 

πληρώμασι τσ ὀγομζ σέκ αὐαΐχαιοις ως “ρος 1 κἰ σσοκφυϑίζω ξα  ϑένοιαν, γρω νῆας, 49 

μηδιὶ εἰς )ιατξίκοις “ἧγας καὶ ἡ γλαφυροις καζαληρρύσας βυθμοις. καϑολε δὲ γε ὅσ ἀκ δὶ 

ἧτω Ὁ Ὁ ἐμ αἰθίοδὸν ἡδεὴ σεούϑεσις ὡς τὰ πολλά" Ο' ποιήτως δὲ πως ἡ ὁ ἀφελως,ὴ τὰ τὰ πλείω 

χομματικῶς κατεσκά ααϑαι βούλεται, πο βοίδειγμκα “ποι δέν πἰ ἀκαζασκάσον φύτ 

σιν. εἰ δὲ “ποῖς ἀἰκολουϑήσήεν τοῖς ὀυάυπιΐοϑενϑροις κώλοις ἢ πϑιοδὸις ἢ (ασεσιν 4} ,υ- 

θμωις, ζὴ συμβαὶ ἐκ τῆς αἰζο κάτου τύχης : οὐκ, απτωθεῖπει. . χαὶ ζαῦτα σ᾽ ἔτι τῆς Φρ-, 

χέήας κα αὐςφηρας ῤμονίας ὅ51 χαξαικτηξακαι Φ μὔτε (ῳυδέσμοις γε ἤαϑαι πτολλοις. 

μήτ Ῥέ, 869 ις (μωεγέσιν, δεν ἔςῃν ὅτε ἡ ἢ: δυαίχαίων ἐλαῆοσι Ὁ Ἔν, , 

ὠσεων 

πῖνι τεῦ ἘΞ 



ΠΡ Ἰ  Μ ΟΣ θυ ΔΙΒΕΝ ΘΟ ΒΓ ον: 187) 

“ἥώσεων τὸν λόγϑν»: ὡρλά} σοι μίαν κε μιεζοι πεμπεᾷν' 6 τῆς ἀκολϑϑιας τὴν «σερεξεναθεντων 

“ὐτύροπιικῶς ἔχφντ ̓ φράσιν, μιηδὲ κατοίλληλον" Φ δ τοθ “ως καὶ χ᾽ ἰδίως κὶ ἡ μη χε ἡ χὉ 1 τ: «αἰ πσολη- 

νυ ἢ βέλησιν ἥ“ πολλαῖν συζλυγνυκῖ, τὰ μόξιαι. ὁ αἰδαδεγμαία, αὐτῆς ποιητὴ ἡ 77 

τὸ μδοποιαν ἢ πε Αἰονύλου λέζιρο ὀλίγῳ δᾷν πάσοι,Ὁ)} ΣΠυδοίρει χρεὶς ὅτι νῷ ̓παρλενφα, 

εἰ γίνα πϑὅτοις ὅμοια" χὸρ τότοις 40: “δύφα καὶ - σεμζοτης αβμονίας τ' δ ν φυλοίπασοι "πι- 

γον. συγ αι φέων ὃ λαμισοϑτατὸς τε  κκοιλιςα ΓΝ ων καϊορθῶν «ἷδὲ ζύτίω πίω ἰδέαν 

Θυκυδίδης. εἰ ἰ δὲ τῷ ϑυκῇ εὗρ τυείων ἔτι δεὐ τείλόγου παρῆν πῷς ποιγζας, ὧκ ὃ Θακυ- 

δίδῳ λέξεως ζυυτί" Τύτου ἢ τῷ πολέμει μῆκός τε μέγα, παξούβηνπα δ ματα πε ζιωέζῃ “ 

νέαζ [ “ϑναυτῳ [τῆ ́ Ελλαδϑὶ [ πολλά, 7οἷα «ὶ ὅχ ἕτερϑι ον ἴσῳ " χξῦφ. ὅτε γὸ πῦλάς ὕσα δε ̓ 
᾿ληφλείσοι ἡρηκιφ ϑησαν, αἱ μδὺ “ἰασὸ  βαρβαβών,α, ὃ αἰσσὸ σφῶν αὐ αὐτιπολεμιοιεύτων' 

εἰσι ὃ αἱ Ὁ οἰκητορας μετερόλον ἀλισχουϑυαι" ὅτε εφυγα ὕσαίδε αὐ, ϑε5"πων,ὼ φόνος, ὁ λδι, “ 

κατ᾿ αὐτὸν τὸν πύλεμον,ὁ δὲ κα. Ὁ σασιαζῳν. τά πε πρότερον ἀκοῇ μι λεγόδυα, ἢ εἴρχα δ 

«αϑοιώτερον (εβαιόνδια, οὗν ἀπιςα κατέφη, σφσμῶν τε πέρα οἱ ἘΧῚ πλήσον ἀ ἅμαι μέρ “ 

γγῖς καὶ ) ἐχοεϑταΐοι οἱ ἰὐζοι ἐπέοον" ἡλίε τ ᾿οκλείνψφς αἱ αἱ πυκρότεραι αἰδὰ τὰ ον, τῷ Ὡρὶν δ 

ὅὄγῷ μφημονθς ὀνϑρα. ξιωυέξζησαν" αὖ χιμοί τ' ἐσ] παρ οἷς μεεγαίλοι" κὺ ἐπι ̓αὐτμ ὺ λιμοί 

ἡ δ ἥκιςαι ἢ ἡ ̓Ολάνψασα καὶ μέρου τί φλείξασαι, ἡ λοιμώδης νόσος. ἡ μϑὺ δὴ πορύτη “ ᾿ 
Γ  γωμῖ ἡ γμικὴ αὐηξα λυ μεγαιλοθρῶν χ Ξ Ξἰρχαηοωρεπὲς διωκϑσαι, τοια δὲ ἴις 

ὅθι τὸν χαφοικτῆφοφι. δ Ὁ ἐν ̓Φὐτῶ γλαφυρᾷ ὦ λα τεραῖ, χαὶ Ὁ κομψὸν αἱρειυδών τ λι 

(σθ9 πῶ σεμνϑ, τοιαύτη" ὀνομῶ) αἰεἰ Θώλετωι λαμθοωνάν τοὶ λάόταζᾳ, καὶ χ μιαλακώταΐ τί χαρακτέρι 

ἀὐφωνίαν ϑηρωνδυν χαὶ τω ἐμμέλφαν, ἐξ αὐτὸν δὲ ὃ ἡδύ; ἐπότα 5 χ ὡς ἔτυχεν αὐξιοῖ 

Οὗτα τιλέναι, νεῖ ἀπἰξεσκέτηως σεουαρ μον Θρύτερϑε τοῖς ὅτεξρις, δλὰ 4 ἀὐαρύοσοῖτε 

ποία, ζις, ποίοις π’θατίδένδυα μϑαικωζοτους ποι» δοουήσε) τοῖς ἤχους" τὴ σχοτεῦσαι χτὶ 

ποῖον οὐἤμ(αι ληφϑε τα γσριεφέρας Ἑἰποϊελέσ συζυγίας ὅτως στευαρ μόν ἕκαςα “π4- 

εὐται πολλέω σφόδρα ποιώμϑμη Φερντίδαι τὸ ὅ σεευεξέαν καὶ στουφλήφθαι; «αοοςπέᾳς 

ὡπόμτων αἰβ' Π μονίας. ὦ ΠΣ πϑτο φάυγη δ ἃ ἁπασῃ ἀπουδῇ Ως τρω πώτον 

συμβολας,τς Τλῴότηπα καὶ Ὁ) Ἐ ἀλέπφαι Δ ̓ᾳφασώσας᾽ Φά) γ4 δ, ὅση διιύαμις αὐτῇ,  ἡμι- 

Φώνων τε Ὁ ἀφώνων γξαμμά των Σ συζυγίας, ὅσοι Φαχεύθσι τὸς ἤχους, ἡ ράῆῳ δὺ- 

γα.) (ὰὲ ἀκοαί. )ὸ οἶκ οὐδὲ χέ) πάσαν δημϑίνόσαν σώμα ["] ποξάγμα λέξιν ἐξ 

δύφωνων συπῖτ ζς αὐ ὰὶὶ ἡ κϑυικῶς οὐδεχέ ὁ δὴ δίδωσιν ἡ Φύσις, τῶ το πτφρφίται Ὅν 

ζαγάν ταῖς συζυγίας αὐταῖς, ὸ ποιᾷν ἡδίους κὶ ἣν μαλακωτέρας λέξας “πνοήν “δὸς τὸν 

«αἰ προχείυϑυον νοιεῦ ττ' ̓αὐαίχαιας,ατ᾽ ἴ ἴσως γοησίμιας, »δεσγαῦ δὲ ἵμορῇ ἢ χόλλης τάξιν ᾿ς ͵ 

αὐτῆ καὶ κζ' ζυύζ κφυϑύως ὀνομιαισίαις παρεξοκδύαρ ἐγα μὴ ) σεεναπήομδραι τς δδ- 

λήλας αἱ ἱκούζαιληγϑυσαι τε εἰς φαχὺ γράμμα»ὃ αἱ, ᾿ πίω Ξρχίω Ξἰπο τίνος ζοιεέτου λαμβά- 

γέσει!, σοι δον ἢ ἥ ἤχων ποιῶσι Χὴ αὐτιτυτεας»τῇ ὃ παρεμπεπῆνίον λέξᾳ «αξοεαναπαιυό- 

ναι; ἐρυύθθθις ςΦα νει ῖ, ποιῶσι τὰς ἤχοῖς χὺ ὁ (ωεχεῖς' Ὡ δα ὅλον δε ]ν αὑτῆς βέλημιαι, )΄ 

ἢ πολλὴ ἡ πραγμμαϊ εἴα καῖε 2 συασαοϑέωσαι τε Ὁ (μωυφαῦθαι πρλύται τὰ μιύφια" δαύθιόδο, 

ΩΝ Σ λέξεως Ἔσο ελοιῶτα φαντασίαν" ὼ ἔτι πρϑε᾽ πότῳ ὩΣ ΩΣ πᾶσαι ἐδ Έ λέξω, ὥς» 

τὺ ταῖς μιοεσιχαύς συμφωνίας, ἡδεῖαν ὀλιγυραν. πότων ἢ Ὁ μδὺ, αἱ “ ἐρμιδμῶν απρίβψα! 

ποιϑσι, Ὁ δὲ "οὐ ᾿ ΤῊ πραγμάτων δχωυάμς οἰκείως ἐχόντων ασδϑς ϑληλα Ἐ χτὶ τὸς νόμες 

) συμπαϑείαις κἷρ ὧν ἑτέρας ὕχιφήμης ϑεωρία. ̓ζηέξοχαλος δηῖις γ Ὑγ6 Ὁ κχ) καταφερὴση ῥύ- 

σις Ὁ λέξεως,ὡς εἶ» ἊΣ πρανῆ Φεροόυϑμα χϑεῖε σω καί ἴα μηδεν: ὃς αὖτ Σ αὐακρέοϊίορὶ καὶ δὲ- 

αρῥή Δ [ο τῆς ἀκοῆφηδέως πως αὶ ἀασειφῶς, αὐ εἶν τῆν ἢ τὰ δὶ ὠδῆς καὶ "κ ὀργόμα μουσωθεν- 

πα χρϑμοζου ὺ μέλη. ἔτι τῆς σεευέσεως της ΤΣ τὺ τὰ κῶλα “δεῖνα, ποιήμασιν ἐμ.- 

Φερῆ, α μόλαχόφωναι χ) ὁ λέα, πολὺ : κωτίλον ἔχοντα κοιτοῖ , γα, φιλότητα φυσικζωὼ συζίυ- 

γγύνδνα, δλλήλοις., ἐξ ὦ ὧν ἡ πὐβίοδος σεευέφηχεν. σα τίν Ὗ»» ἔξω «ἰξιόδιῳ στευπί3.- 

σιν ὄχι τ ῥυθωῶ. εἰς ας δὲ Ξιποφελλέται πἰϑεύδος, αὶ τὸς αἰξιωμαιοκὺς βώλεται λαμ- 

βώψ. διλλὰ τὸς ϑριέφάτοις. ́ φὐχόρυφοι δὴ φαινο!") ὁ ἀ γραμίιοι φζρς τῷτο, κὶ Ὁ εἰς ἔδρα 78 

ΤΟϊ αν ΕἸαἰισαγημαῆοι Τοηλα5 αἰτοῦ, ΝΣ 

.«“ 

Γ 



τιθῇ ΔΙ ΘΟ ΤΥ ΣΊΤΟΥ. ΑἸΑΥΚΑΡΝᾺ ΣΈ ΝἝΟ 

ἀσφαλῆ ἡ τελόυτώσι “ ̓ ϑιηῶν διωκᾳ τὰ κινη μκωταΐᾳ, Ἷ' ο᾽ πο ηῇ ̓ὐλωπίξε γὸ κα χἡ τέ- 

ϑηλε τϑτοις, αὖ ̓ἀδα τὸ μὴ λυπῆσαι ζᾶ ἀκϑαΐ πσξοβαμν ὡς εἰσὶν αἵ τε παρισώσᾳς χαὶ 

παρομοιώσᾷς κα χἡ αὐτιδεσφ,ῃ τὰ παρωνοασμένα, τα πε αὐτιςρέφοντα,ὼ τὰ ἐποναφερόμε-. 
γα»). ϑηγαι πολλά. Τ ς μά μοι ἢ ζαύτης τῇ Φαϊν) χαξακτηφκσικοὶ ἡ Φ μονίας. 

“-ἰραδείγμαζᾳ σὶ αὖ Ὁ ποιϑκαὶ ποι αϑρ᾽ Ἡ σιοδὲὸν πε κὶ Ἵ Σαπφώῶ ὦ Αναχρέονζα" τ 

πεζῇ [ λέξᾳ γουσει δύων, ἰσοχρ ἀτίωυ τε τὸν Αὐϑξευαίον, ἢ τὸς ἐχείνῳ πλυσιασεινίας. εἰμι) 

“ϑῳ ὀζίω ̓ασξτερον ἤδη λέξψοωὰρ ον αὐ ΕΡ τὸν ὅλον γαρφικτῆξαι τῳ ᾧ λέξεως αὐ εγρα- 

Το ἐξ ὦ ὧν αὶ τὸ αὐ Ὁ στειϑεσιν,εἰ ζιαῦτα δεν οἷα, λέγορϑυ ἡμόε, Ὁ χαλετεῶς αἱ αὐ (ἰς ἴϑοι. 

ἵγα, δὲ μὴ δόξω δ διαρτὸν (ς ἀκολουθίας, τὸς αὐαγινωσκονζας ἘΧὶ τὰ οὖν ρχαῦς βγϑεν- [ 

( ἰϑο,αϑδείγμαζα. κξυοϊες αἰαφρέφᾳν,λαμβανέαϑω, κανζωῶῦα, ἐκ αὖσ πϑρυγυεικῶν ἢ ιοὶ 

εἰντο λόγῶν λέξις αὶ πολλζωὼ Ἄγ σπει τειβζὼ παρέξεσα τοῖς αὐαγγωσομδιοις, ἢ Ὁ ᾿ “ι ̓  

» χὰ α πο αρξῖντα Αϑέωσαίοις πε ἐ πίω οὖ Σαλα μᾶνι γαυμαιχίαι. ἐς! δὲ Ἵδὲ᾽ Ἐπ γ οὐ 

» οἷοί τε ἦσαν ασθὸς ἀμφοτέραις ἅμα οἰ δατάξαοϑαι Σ δμευάμφ,τὐδαλαβύήες ὕπο, 

» Τῷ τὸν σχ2ϑν, ̓οκ Ὁ πόλεως εἰς τί ἐχουϑύζω γῇ. νῆσον ἐξέπλάσσαν, ἵν ᾿ο μέρφ΄ χαὶ μιῇ Ψ ̓ 

» ἑκούτερφι κινδγωυ ἀύωσι. χα! τοι “πῶς αὐ ἐκείνων αἰδρες αἰμεί κα, ἢ μάλλον φιλέλλζωυες ὁἤες. Ἧ 

» λεδαρθείεν οἵ τίνες ἔτλησαν ἔχτδειν ἃ ὥστε μὴ τοῖς πολλοῖς αἥτιοι δυέοϑαι ̓ δελείαν, βρῆ ̓ 

» μῶν μϑὺ [1] πόλιν γεγγουδύξεου τί 5 δχώφαιν πορϑουνϑιυζευ,ἡ ερφιϑ ̓συλωμϑυα, καὶ ᾧ γεὼς ἐμ-ς 

» πιμυτεγραιυδύς, ἄπόυτα ὃ Τ' πόλεμον «1 πατοίδα, 1 αὐδ ̓πυουϑυον: μηδὲ ῦτ᾽ς 

» “ΕΠ. λαοὺς δζαχοσίας ὁ χιλίας τερῖρᾷς μόνοι τι εἰναομαιγεῖν᾽ οὐκ ἐ-᾿ 
» μἴηησαν. “ ἐμζω εἰαλνσα [γε. Ἰκαταιαειυλεήες [τε]γὸ [Πελο ποννήσιοι 1 ἜΡΡΕΤ' αὐ", χαὶ νο- δι 
» μίσαΐες παροδζκ φθαρέντων αϑο δ ἡμετέρων, ἐδὶ αὐζι σωϑήσειδζ, κατορθωσαύντων αἹ εἰς. ς 
Ἂ ατίμείαν ζι αὐ πολάς καΐα τήσν,ζεὐαΐκοίαϑησαι μεταογεῖν δ κιυδεεύων. καὶ χὺ πῷς δούς. 

» θυ τὸς οὦ τῶ ποξαγμαῖι γεγνορδῥεες, καὶ αι χραυγας χαὶ Ὧᾷς ἰϑακελάύσᾳ», ἃ ὦ Χο μὰς 
» ὅτων 6:1 γαυμιαιχοιιύτων, σέκ οἷσ) ὁ " τιδφλέχονᾷς 2.6 τείξῳν ἃ σὺ ἐφῖν ἴξζα καὶ - τῆς, 

» ἡγεμονίας αἴξια,ὲ τοις ασελφρηνδύοις ὀμολογούκδνα ζουῦτα δὲ, ἐμὸν ἔρχϑν ̓δεὴγ εἰπάν., πυοσώ- ̓ 

» ποῦ δὴ ἢ πόλις ἡεδιμδιέφερεν,ῦτε ζὸ ἀκέραιος, ὥςτε «ὐαςαΐζς “δυονδύη,πι)ιείως μϑὺ σέουε-- 

» (αλεῦ τροῖρήσε εἰς τὸν κίνδχευον τὸν χὑπὺρ τὴς Ἑλλαδος, ἢ συμπόμῖες οἱ Ἱναυμαχήσαἤε,, τ 

» συ ταὶ Ὁ πσδϑούμας ὅτως ἔχφ δερεϑρῶς, δεις Οέκ αὐ ,ὁμολογήσάε, ΕΣ κὖρ 1] "αομαιχίαν, Ἱ 

» ἡμας 5 τῳπολέμῳ χρᾳτῆσαι, ζιπίωυ ὃ πἰοὼ πόλιν αἰτίαν γελμδοϑαι. χα! ποι μίηεσης φρά-, ἱ 

»Ἵείας ἐχὶ πός ξαρβαρες ἔσεοϑαι, ἔνας γε) Ὁ ἡγεμονίαν ἔχφν; ὁ τὸς ο» τῳ περτέρῳ πολέ- 3. 

»μῳ μάλιςα ἀὐδοκιμήσανζε, αἱ πολλάκις κυ Ἰδίᾳ πσξοκινδοουφσανζος, εἰν 5 5. Οἷς χοι- 

» γος 'ς ΤῊ ὠγώνων, τἰριξείων αἰξιωλε; « τὸς τίω οὐ τ χαϊολετώζαε «ἶϑὶ τῆς Τιϑόλων, 

» σωτηεξίας, χαὶ τὸ γε παλαιὸν οἰχιςὰς πλείζων πολέων γλνοιδύας, καὶ πάλιν αὐ: οκ ΜΓ, 

᾿ μεγίςων συμφοραΐν Δ) ασωσανζᾳς; πῶς σὴ σέκ αὐ δᾷνὰ παλοιμδυ, εἰ κακῶν πλόον μές. δι 

» 695 μεζασῥήες, ἐλο ον τοῖς ἀμμαὶς ἔχφν αὐἰξιωλείηρϑυ, κα " πῦτε  προζορθείϊες. ἴμ ἘΠ 

»» ὀήγω ων, γεοῦ ἑτεροις ἀκολουθεῖν αὐαϊχαοϑείνγεδω : τῆς Ἃ τείτης Ῥῤμονίας., Ὧ5 ἔφζω 

“μιὰν ὁξ ἀμφοῖν ἐῇ, τὰ γεησιμιωταζαι οκλέγρυσαν ἀφ᾽ ἑκατέρας, σε ονίς δι χαρα- ' 

μέσης δβμο κτὴρ 579." δολ ὡς αὖ οἱ μεϊιόγϊες΄ αὐτῶ παξραιρέσεως ἔχωσιν ἢ) ᾽ δουυά μεως,τὰ «δὲ Φυγε εἶν. 

αὐ ων ἢ ̓ δὲ λαξύν, ὅ ὅτῶὺς κίρνανται,καυϑοζαῦῃ οἰ τ ἡ ζωγραφία τὰ κἰγμιαΐᾳ. (της τῆς ΦΡμο- 

μίας κρατίφος δ ἔλύετο χϑυῶν ὁ ποιητὴς “Ομμνορε,ν σέ αὔτις εἰ [ποι λέξω ἀμμιάνον ἡρμδηι ̓ 
σμμένζε τῆς ἐχείνε τὸς ἄμφω (ὗτα: λέγω 3) πω πε ἡδογξωω, ζ σεμνόν. ἐδιλωσων ὃ δ᾽ 

αὐτὸν ἐπῶν τ πολλοὶ ποιηταὶ χὺ ὃ μελῶν, ἔτι δὲ Φαγωδίας πε ὼ κωμῳ δια" συτίξαι φής τε 

Ξέρχαῖοι αὶ φιλόσοφοι » ῥήτορες᾽ ὧν ἀπόμτων μκαμφῆοϑη πολὺ αὖ ἔρχϑν εἴη. ξἰρχέσφ. 

δὲ τ ὦ λθγϑις δυωυας-ἀυσείντων, ὃς ἐγὼ χρουτίσοις ἐἰ πείδομαι , δύω φἴϑασέτι 

οϑαι μόνοις' συγφαφέων εὗρ, Ἡρύδοτον, Φιλοσοφωνὃ ̓  Πλάτωνα: καὶ γΡξίωμα κα »ἡ 

79 χάρις αὐ “Ἰχεϑεχφ' ταὶς Ξρμονίαις. εἰ ὁρθαυ ἐγὼ ἡ εἰχότα ἔγ γωκά, παῖδ αὐ ἢ ὀξιτασας, 

τῷ βελουδῥῳ σχϑπτεῖν ὅθΊν. φέρε δὴ τίς οὐκ αὐ ὁμολογήσφε τῆς τε αὐςηρας »ἡ τῆς ̓ ἡδείας 

“οι μονίας 
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᾽Ἱ "οῤμονίας μι τήν τίωδε πίω λέξιν, κὶ Ὃ τὰ κράτίζα εἰληφέναι παρ ἑκατέρας, ἡ κέγενται 

Ἡρόδοτος Ξέρξη «ὐἷξ τ ετιϑεὶς τὸν λόοον ὅτε ἐβολάσετο σϑθὶ ἢ ὥρὸς τὸς Ἕλλδυας φραϊείας; ἱ 

' ᾿μεζακεχόμσται δὶ εἰς τί Ατϑιδὰ, ὀκνλεκῶν ἡ ἡ λέξις: Ἄνδρες Πέρσαι ϑτ᾽ αὐτὸς χαιϑηγή- " 

᾿ σομα! νόμον τογσ], οὐ ὑμῶν ἀϑείς" τἰϑαδεξα ϑδυός τε αὐτο χεύσομα. ὡς [5]: ἐγὼ πιωϑοί- " 

Ὁ ναι Ὦ φρεσξυϊέρων, σὐϊῖενα χρόνον ἡδεμήσειμδυ, ἐξ ὃ παρελαίβομδρ τ ́ ἡγεμονίαν παώδε- 

α το οὶ [2 ΊΜύϑων, Κυρα καλελοντος Αφυάγάυ" λα θεὸς τε ὅτως οὐαΐγή, χρὴ , ἀὐδῖς ἡ ἡμῶν" 

᾿ς πολλὰ ὄχτϑσι συμφέρε) Ἐχὶ Ὁ ἀμφνον. ἃ μϑὺ δὴ Κῦρος τε ὦ Καμβύσης,παυτή, πε ὺ ἐμὸς “ 

Δαρίορ, κα φρ)αίσαιγτο ἰτὰ “ας »5ἐκπήσαντο]: ἐϑνν ̓ ὕλιςα οδύοις Οὐκ αὖ 'τις λέγϑι' ἐγὼ σὴ, 

4 : παρέλαιβον τὸ τὸν εϑρόνον,τότου ἐφροντιζον: ον ὅπως μὴ "λείψω μα ἢ σϑϑτερον γλνουϑῥων « 
ο᾽ [τῇ ] μὴ πήδεημιησ ἐλάσσω πϑξϑοκτήσωμαι δυεύα μιν [Πέρσειρ. φεοζων: ὃ ἀύδίσκω “ 

ἅμα, μϑὺ κύδος ἡμῖν ̓ αροργενόμδρον, χώραι πεὴς γιωῶ κεκτή θα σύκ ἐδλοίοσονα, συ φαυ- - 

λοτεέφφν,παμφορωϊέφφιν΄ τε,ά κα ὃ ἔμισθίαν κ ἄσιν γενουδιύδευ. Δ αἱ δὴ ζαῦτα νι ὑμας “ 

ἐγώ σευέλεξα, ἵγα ἃ ὀχανοῦμαι πραηφν,ὑσαοθὼ ὑμῖν. μύλω ζάύξας τὸν Ἕλλήφποντον, ἐ- “ 

λαύνᾳν φρατὸν ἐρὶ Εὐρώπης ἸΩ Ὁ Ἑλλάδι, ἵνα Αϑάυα ες ἐμ κφρήσωμαι, ὅσο. δὴ σιεποι- " 

ἡκώσι Πέρσας τε ὁ πατέφφι τὸν ἐμόν. ὁφίτε νδϑὼ δὴ ὺ [πατέρ τὸν ἐμὸν] Δαρῴον ππϑϑϑυ- “ 
μούνϑιυον ςρα]ἀ εαχ ἘΧῚ τὸς αὐδρας τώτους" δὶ ὁ «ϑὺ πέϊελδύτηκε,ρὼὸ οὐκ ἀξελμετ' αὐτωΐ “ 

τιμφρήσοια Κ᾽ ἐγὼ σὲ ὑ εἰ τ ἐχείνε ὰ ϑήγων Περσῶν αὶ “σδότερον παύσομαι, ρὶν ἕλω τε" 

κα πυρώσω Ὁ Αϑέύας' οἵγε ἐμέ πε ὦ παϊέρφε τὸν ἐμὸν αὐπρξὰν ἀδίκα ποιξίϊες. φεῦτα Ξ 

αδὸ εἰς ̓Σαῤδᾷρ ἐλϑονῆες ἃ, ἄγϑι Αεισαγόροι ὼ "Μιλησίῳ, δέλῳο ὃ ἡμετέρῳ, οὐέαρησαν τε .7ε“ 

“λση ᾧὺ τὰ ἱεροφί. ᾿διύτεροι ὃ 8, ὑμας οἷα ἔδραφ,, εἰς Ἐ Ἐγὴν: σφέέφαν Ὡπορανζας, ὅ ὅτε Δατς “ 

ΟΝ Αρταφέρνης ἐφρατηγριευ, ἐχίςα.ϑε πὸ πόμπες. πότων υϑώτοι ἕνεχαι ᾿ἀὐωρμιημρα ἐπ᾿ “ 

αἰδθις ςρά Πἀϑερῖ, ἀγαϑοὶ δὴ εἰν αὐδις τοσάδε ἀῤάυείσκω λογιζόκϑυος, εἰ πὕτοις Ἴ7ε ταὶ τὸς “ 

τϑτοις πλησιοχωρές καζαφρενό ὅθα οἱ Πέλοπος πὸ Φρυγὸς γέμον") χϑξαιν, γάυ τετ' Πρ- « 
σίδαι Ξποδείξομδυ τω Διὸς αἰϑέοι ὅμορον ὅσϑρ. 5 ΣΡ δὴ "χώραν 2 ονήοὶ μίαν και τὸ ΨΩ - 

ἢ ὕλιος ὅμορον ὅσαν πὴ "ἡμετέρου, δυνν αἰαὶ ἃ ὡπάσας ἐγὼ ἅμα ὑμῶν μίαν χώραν ϑϑήσω, ἐκ - 

ἣ πάσης ὀξήθων Γῇ Εὐρώπης. πεωϑοίνομα! γὸ ὦ ὧδε ἐχένν ὅτε τίνα, πόλιν αὐτου σελ μίαν ὁ ὅτε" 

ἔϑρος αὐ, ϑοοπτων σσοῖν ες πσολείπεοϑαι ἡμῶν, ὃ οἷογ τε ἔςται ἐλϑεῖν εἰς αοἰχίω, “στῶν ὧν “ 

ἔλεξα αὑτεξηρηνδύων. στῶς οἵπε ἡμῖν ὑτίοι ἕζοισι δέλιον ζῴρϑν, οἵ οἵ πε ᾿Αϑαυαῖοι. ὑμᾷς “ 

δὴ εὖ μοι τάδε ποιοιῦπες, ,λσρίζεοθε,ἐπιφδυ ὺ ὑμῶν σημήνω τὸν γρόνον εἰς ὃν ἡμῶν ὑκῷν ϑυκᾷ, - 

“ὐδοϑύμος ὑμας σ πόυίς δει δ κλνι βιμ μὲ ὃς δ), δ ἐλϑοι ε εν κατεσκές ασμένον φρατὸν καίλ- “. 

λισα,δώσω αὐταδωρεα) ἠδηδιμιωταιτίων ἃ νομκίζεται -Ψ ἡμετέρᾳ. ποιητέα, μδρ δὴ αὖτ᾽ 5 

᾿ἔςῃν ὅτω. ἵνα. ἢ μή  ἰδιοδελένῳὺ ὑμῶν δοκῶ »τίϑημμι Φ φξᾶγμα ἐσ μέσον, γγωμμζων χελάζων “. 

ὑιδίῦ τὸ τὸν Οϑλουϑυον Ἐἰποφαήνεοϑαι. ἐξελόμδω Ετί πλείω φϑασέοϑαι τἰδαδείγμα- « 

ᾧῳ τῆς τῷ συγ[οαφέως αγωγῆς" ἰχωφοτέρᾳι γὸ ἡ ἡ πίς!ς ἅτως αὐ  ἐλύετο. γεεῦ ἢ ὀξείρχομιαι, 

᾿ασεύδων Ἰ2ὴ τὰ “ζσωοκείωϑρα, καὶ ἡ ἀκκα δόξαν ϑφορωμδιὼς ἃ ἀχκιφίας. συτίνωσεται δὲ μωι αἱ 

Τ' λάτων ὁ ϑαυμκάσιος εἰ μιῇ ἡ αἰ δανήσομαι κἀκείνῳ λέξᾳς. ἡ ἱγὸ αἰ πσόμψησις ὡς οὖν εἰδόσι. ὼ 

ζιῶτα 5 δὴ ζελουϑυος 4 τε ἐγαφοραὶ Ἵ ῤμονιαδν,ὺ τὸς χαρακτῆρας αὐδ',ρὺ τὸς πσερ:. 

Ἰσωΐζῳ ὁ οὖν οὐὐθῆς διῆλθον ἵν ἐπάδὸρ ἸΞἰποφαίνωμαι γνωμζωυ σ᾽ ὁΤΙ Τ᾿ μέσξυ τε τοὺ μκικτίο ᾿ γ 

Ξῥμονίαν ἐπετήδοῦσεν ὁ ο Δημιοαϑενης 5 μηδεὶς “ἐπουτουίχούν͵ μοι, ζαῶπα λέγων' Αἱ ὃ ἃ «- ἜΥΡΝΝ 

Ὁ χραι τίνες εἰσὶν τενῥμιονίαι; καὶ Ἴἰς αὐτὴν ἑκα τέρας φύσις: , χαὶ Ὥς ἡ μίξις ἢ ἡ χρᾷσις αὐτή; πορης 
σοσὲν "Ὁ “ΝΜ τλμάχρων. τοζου οδὺ δὴ πεῴτου γαειν, ὡρῶν ἐφέω, ξυαϊκοιαϑέινυ ὡρος- ὑεμονίαν 

“ππῷ. πάτα ἵνα κυ μὴ μονόκωδλος ἢ ἤ ἢ μηδὲ αὐφῆφξϑς ὁ ο λόγος, δὶ. ἔχη ἤνγας φὕπωι; ᾿ς τὰ ψρ 

τοῖς Ὡι[σγωγας' ὅτε Ὁ» ἐλεειοδν (ς τοιαύᾷς παελοϑήχας, τε αὐπαιτοιιῦίος Αὐιθο πα- 

ξοιλιπτᾷν καλῶς αὖ ἔχοι. νδεδφγμένης δή μοι Ὁ διαιρέσεως τῷ ῥήτορος ὐτοης, ἤδὴ ὡς 80 

πὰρ  ῥαυτεϊσχοπείτω τα ἐλρθέντα ὃ 01] ζιωῦτ' δεὴν, ον "μόμϑυος αϑρὸ οστι σεμλγῶς κα)εσκά α- 

᾿ ζῃ τω αἰδρὶ χαὶ αὐνεηρὼς χαὶ ἡ αἰδιωμοϊικῶς' οὐθυμέμδυος ὃ ὅσα περπγαΐς χαὶ ἤδέως. εἰ δὲ 

χλρζῶϑα δόξᾳ τι δεῖν ἡ πίςις δἰποδείξεως, δγζινα. βέλε) Τ λόγων στο “σξλχάξισαι ῦμος, 

τς Βϊοηγίῃ Ηαἰιςατη δῖος! Ἴομλαϑ αἰτοτ, δ 11 

τ ἀκα τῳ σαν πττασαλσμεα 
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χαὶ ἀφ' ᾧ βέλεται μέρφις Ἐρρξαιμδιος, καταξαμέτω τε χαὶ σχοπτείτω Ὲ λεγϑμδκων ἕ ἕκαςον, 

εἰ τὰ μὺ αὐαξεδλνκδύας ἔχ ᾷς Ξῤ μονίας ἡ διεζώσας, τα δὲ “αξροχθλλῶσας ὦ ἀμέια 

πυκνωμϑμας᾽ χαὶ τὰ αϑὺ Ξἰσοζαιχουύς τε χὺ ὁ πιχραϊνᾷ τίω ἀκοζω, τὰ ὃ ̓αραῦνᾳ κὶ ἡ λεαιν δ᾽ καὶ ἡ τὰ 
Ι κϑρ εἰς παλος οκϑέπ πῶς ἀκϑονζᾷς. τὰ δ), εἰς ΩΣ αὐταγεται, τὰ σ᾽ ἀλλας νας ἐργοίζεται, 

ἡ πολλὰς [αι Φορὰς παρ  αὐτίωυ τίω σεεύλεσιν, οἷα 5) ζωυτί: ρύσομαι δὲ πἰϑαδείγμιασιν μη 

᾽ν οὐκ ἐξ ἐχιτηδούσεως, ΩΝ οἷς ογέτυχον, ὧξε ἐνὸς τὴν Φιλιπαικών λαβων Εἰ δέτις ὑμδ,. | 

; " ὦ αόρες] Αϑάσαλοι, τὸ Φίλισαον ἀὐτυχοιῶῦτα ὁ ὁρῶν, (τη Φοβερὸν «αξγοπολεμεῆσαι ᾿ 
3 νομί, σώφρονος «δὲ αἱ αν ϑοῦπε ασρϑνοίᾳ γεῆται, μεγάλη δ ῥοπὴ, θέλοι ὃ ὅλον ἡ τύχη ; 

5» ἴα πὸ Ι τ᾽ ἔθ) τὰ τα ϑεύπων “ὡξαγμαῦ. ἐμά δλλ᾿ε ἔγωγε, εἴ τις αἵρεσίν μοι δον 

-» τίου τῆς εἠμιετέρας πόλεως τύχέωυ εὖ ̓ἑλοίμιζωυ, ἐλελόντων ὦ ππξρούκ ποιφνὺ υμὸ ὙΠΕΝ χτ' μι: ἴο. ͵ 

Ὁ χρὸν.} Ἑἐκχείνθ. οὖν ταῖς ποισὶ πὐβόδοις τως “τὰ μϑὺ δα ὀνόμαΐζο. πϑτα ἀὐφωνως 

τε σωϊκάται καὶ χὺ ἡδέως, τῶ συίΐκέοϑαι σφόδρα΄ » ζαὶ μαλαχας αὐτῷ δὴ ὯΣ Ξῤμονίας" ὀλίγα, 

“ἡ οι πϑυζῳπασιν ἃ διΐφησι (οι τ ῥ μονίας, καὶ Φαχείας Φανεοϑαι “ποίᾳ αὐζᾷς. εν »ϑὺ τῇ 

πεῦτν "ὐἰξιόδῳ χίς, δύο ϑοπες τὰ τα φωνήεντα ,συλκρϑύμδια, ἔ ἐντε ῷ, ὋΣ αὐδρες Αϑάωωαῖοι, “ 

ὑΓ[ ὦ τῳ] Εὐτυχοιῶῦτα ὁρῶν' ἃ καὶ ̓ δεήφησι Ω σεευαφές. κατ᾽ ὀιδες δύο Ὅσποιοῆ ἢ ῥφετὼς , 

ἡ μίφωνα, τὐϑαπιπήοντα δρλήλοις τὰ φύσιν σἕκ ἔχοντα σεευαλείφεοϑαι, ἐν τε ῷ Το Φιο 

λισταον, ὃ ον τω Ἵ αὐτν Φοξερϑν ποδοςπολειμῆσοι,, ζα οο.1}4 τὸς ἤχοις μμετξίως, χρὴ Οὔο 
ἐὰ ᾧ Φα νεαϑαν μαλακός. ὧν δὲ τῇ δούτέξα «ἰϑκόδιῳ ϑαιχειύεται μϑὺ ἡ σεύύϑεσις οὐ πο 

Μεγάλη Ὑῥῥοπη: Ὡψφ δ μὴ σεευαλείφεοϑαι τὰ δύο ΡΡ᾽ Ὁ!  ὧὐ τί ΑΙ, ϑούίπων “ξ: 

ἡμμαΐῳ ζα" ζὰ μὴ συλλθαίνεαϑαιι τω ἑξῆς: Διο ασάται δ), οὐ πω Μῶλον δὲ ὅλονὴ τύχη, ο 

Θραχέων φωνηέντων πολιωὼ τὸν μεταξὺ γοόνον αἰολαμιβανόντων. οὖ δὲ τὴ τοίτη αἰξιο-. ἡ 

δῳ τὰ Φωνὴ ἐντο υϑι, εἴτις αὐτὰ ξλοιτο στεναλείαψας οκθλίβῳν, ὥς αν Ὡ Οἴρμαι αὶ ὃ Δέον, ἥῃ, 

οὐκ αὐ ἀὕροις συμπλεκθυϑυα δλλήδοις. τὴν δὲ συμφωνμϑμων δυσὶν ἢ τρισὶν χωξίοις τί το 

λφότητα μὴ φυλαῆσσαι, ́σεκυπτυπται υϑροις ἀ ρεϑησοται, ον τῳ ΑἹρεσίν μοι δοίη, ἡ οὖν" . 

᾿Ἄ ὲ ἡμετέρας πολεώφ. μέψρα αϑὺ δὴ τὴν,» δυύτερᾳ τὰ πος οέϊφα. Ξῤμονία Φέρᾳ᾽ οὐ 
“ σοῖς ἑξῆς," «ασοοτέροι διέασας αἱ μᾶλλον τὴς ἐπέρα Πολὺ γὸ πλεῖν ἀφορμας εἰς ἃ 

» τἰὼ οὐδῷ Τὴ θεῶν ἀὐγνοιων ἔχήνὸ ὁρῶ ὑμῖν οὐόσας ἢ ἐχείῳ. ὯΝ οἴομ(5. και ϑηᾶβα συϑὲν 

» ποιοιεστεσ᾽ Οἕκ ἔνι σ᾽, αὐτὸν τργϑεῶτα σὲ φίλοις Ὀχιζωῆψν, μήτι “. δαοῖς. οὖ τϑτοις 

Ὁ δὴ ἡ πὸ Φωνηξνται Πρ ΩΛΩΝ ἢ συϊκρεόμϑιαι δῆλα ὅ51,χαὶ τὰ ἡμίφωνα χὰ ἄφωνα: δ ὦ ὧν 

φηξιγμδο τε Ὁ ἢ ἐἰκαϑισγκδς αἱ αὐμονίαι κα: ᾿τηΐᾷς αἱ φωναὶ ἀτγμᾶρ: “έπαθ᾽ 10. 

αἱ ζύταις ̓ Ὀλιβάλλεοι φωννέντων" χαὶ ρα Σ πϑτοχὶ γάλος αὐηϑδυ δεινὴ σειώϑεσις. ἱ 

ἀφωώνων ῷ χαὶ ἡμιφώνων συμίβολεὶς Θ:αχαφουθουδμαι ῥα χεύοισι πίω φωνῶ συμμέ- ἢ 

“ως. κ .Ὁ τἄλλα δὲ τὸν αὐτὸν ἅπουτα καπεσκά ας“ αὶ ὅόπον. τἰγὸ δέ τὰ πλείω λέγϑντα ΜΗ "ἢ 

καύφν;. ϑ μόνον δὲ ἢ ἱτῖν ὀνομκοίτων συζυγίαι τἀὼ μιρατδεὺ Ῥβμονίαν λαμβαίοισι παρ 

“αὑτῷ ὦ μέσζωυ,διλὴ χαὶ Ἶ ᾿ Τὴν κώλων καζασκάσαι τε κι ἡ σεευλεσής, χαὶ τὰ ῥ. 

δῶν μάν τε ὁ αὐμαΐᾳ, χαὶ οἱ «ξελαμβανοῆες αὐᾷς τε ὺ πὰ κῶλαᾳ ῥυθμοι. ὁ οὸ αὶ 4. 

κόμιμαζα, πολλὰ εἴρνται τω αὐδδί" καὶ κἡ τὰ χ πλέζα 6 ὅτως καί εσκάα ς΄ αὐ χαὶ οὖ οἰ αϑ 

(2. ὀλίγα Ὧ δὲ «ξεόδων αἱ μϑὺ εἰσιν ἀὐκόρυφοι ὃ φρογίύλαι ὡς πὸ τύρνει αὶ ἡ δὲ ὑ)αι ἧϊ 

τε χα ἡχεχυκδύαι, χαὶ Οὐκ ἔχουσαι ῳ βώσάς «ἰξ ,ἢσέ' μκ4 τε αὶ ἐμϑὺ, δείῆσς, ὡξῖε συμ- ᾿ 

μεξφηϑζῦω, ασες αὐδρος πνάϊ κα᾿ αἱ δ»πολλῷ Ὁ μείζως, οἷοι χαὶ με 6. τῆς πεταίρτης αὐαν- 40. 

παύσεως αὐ ῥλοῦσαι,τοτε λήγην εἰς πέρας. Τὔμτε χη των ἔνδοι κδὺ αὐ τις ἀὕοοι τὰ σελ ἢ 
ϑΙ μνὰ: χὰϊ αὐφηφοὶ αὶ Ὄρχαϊα πλεονάζοντα: ἔνα δὲ τὰ λυροὶ καὶ γλαφυεᾳ, κὰ ὀρχαϊα κα 

“τα τρικα" καὶ ὁ τὴν; ῥυθωδιν" πολλαχῇ αϑὼ. τὸς καὐδρωδάς κα ὰ ̓ ἰξιωμούιεεοὺ κὺ ἀ λυ, ααϑρυίως 
.δε-πο τὸς αὑπσορχ  μοίϊυκθς τε ὶ νὰ ἰωνικὸς χὺ ὁ Δῤακλωλδύαο' ἘΠ 5 ὧν ὀλίρον ὕφερον ἐρῶ- 

μον ἫΝ "Ὁ Ἐχττηδιάδπερος ἘΠΕῚ ἔςτα! τόπος. γιω ὃ, δ απξϑοαπταῇ ̓ ν ε ξοίκεν ὁ λόγθόν 

ἔτι 89." εἰς Ὠλὶτὰ λοιπὰ ἢ πσδοκῴυϑύων μεζοιξύσομα!. Ἃ δὲ τὸτ' ἔςῃν; ἤν ̓  κραὶ (φάω 

“ϑὺ ἔῴωυ ᾿ τίω ὁ μουτὴν σεεύλεσιν,ζρωύτῃ ὃ ΤΣ φημὶ τὸν Διημοοϑένζωυ πθύτων 

μετειὼ- 
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ΠΕΡῚ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ὃ... ΔΕΙΝΟΤΗΤΟΣ. τοῖ 
μετειωταΐᾳ. ; ϑηγων, ὅχιτασάς 5, χαὴ αγέσᾳς αὐξιολόηϑις οὖν αὐτῇ ποιφαϑαι,τοτε μδιὺ αἰξιω- 

μια ικωτερφιν,τοτὲ 5 ἀὐωρεπεςζέραν ποιδντα Ὑ ἀγωγάω' ἀι δὴ πόϊε βελοόνϑυος αἰ ποράσε- 

σαὶ μίαν αγεὶ χαὴ πίω [αὐτίω Ἴ5δὸν; χαὶ ὦ οὖ τῷδε ἢ τῶδε πλεονα ᾷν γαρᾳικτῆφα, ποίοις σιν αὐτίιὐ ἀεὶ 

ὁειζα χϑρόσι; δοκεῖ δὴ μοι φύσά τε ἡ πείρᾳ διδα ἡϑεὶς ὁ ανήρ,πσεζτον μδὺ ἐκῴνο καΐαμα- ΩΝ 
θεῖν, τί ἐχ ὁμοίας ἀπαιτῶσικαΐζαᾳσκθας λέξεως οἷ σοϑς Τὰς πϑρηγύρᾳς κ᾿ δολας συῤῥέον-- 

Ἴες ὕχιλοι τοῖς εἰς τὰ δικᾳ ζήσια ̓  Ως ἐκκλησίας ἀπϑυτῶσιν" δον, οἱ ϑὲ ἀπατης ὁρέφρνται 

χαὶ ψυχαγωγίας, οἱ 3 διδουχὴς ὧν ἐχιζυτῦσι αὶ ὠφελείας. οὔτε δὴ πὸν εἰν δικαςησίοις λ6- 

29» ῴετο δῷ, κωτίλλῳν γαὶ λιγαγνφν,οὔτε τὸν ἐχιδι κίον αὐχμοῦ μεςὸν ἐὴ ἡ πίξ. πϑρη- 

γυφικοιὶ μδὺ δζυ λόγοις οὐχ ἔχορϑυ τε “οἰδαοέοϑαν πϑύζς γὸ ἔγωγε τὸς αἰαφερρ- 
᾿ μϑίας εἰς αὐτὸν, δυλλοτοίας ἐὴ πείϑομια!»ὺ σσοὶὲ κτὶ μικρὸν ἔχοιζᾷς τὸν ἐχεί, αὶ γαρακτῆρφι, 

“οὔτ᾽ οὖν τοῖς νοήμασι,τῆς δὲ σεευϑέσεως ὅλῳ χαὶ ᾧ πὸνὴ ̓λφπουϑώης" ὧν ὅθ: ὅ πε Φορύικος 

χαὶ χε ὃς ὁ παιδαισιώδης ἐχιταάφιος,χαὶ Ὁ τῷ σοφιςικοῦ λήρου μεςὸν ἐϊκωμμίον εἰς Παὐ-- 
σανίαν' (5 αἰδε τότων Σποδείξάς οὐχ, οὗτος ὁ χαιρϑς λέγφν' ὃκ δὲ Τὸν «,αγωνίων ἀὐυτῳ 
λόγων, ὁ πόσοι τος δικα ήδια σεγῤνασιν ἤσοὸς ὀχκλυσίας, Ἴεκμαίοομο, ὅτι ζω πίω πίων ς 

πν χᾶρα- 
γνωμζιν ἢ αὐὴρ εἶχεν. ὁραϊ γὸ αὐτὸν, εἰ“ ποὶε Δλαίζοι “ξάγμαζα 2αριεξέρας δεουϑυα καζα- κῆρα ἘΠῚ 

σκόνης, πϑθυνγυσακζωὼ ἀδζιὶς ὡἰποδιδόνζα, τῆς λέξεως οὐμονίαν, ὡς δ τῷ χτ' ΑΕ φοκς «(- ἐπεϑέσεσι 

τοῖς πε ποίηχε λόγω, πολλα Ἢ υϑ ϑηνη, μέλιςα δ εν οἷς τον πἴϑὶ τὴν γέμον ἘΣΕΓΤΒ ΓΕ 

λϑγον,ὼ τὸν «ἰδ ΤῊ φονικῶν δικαςηφίων, ἐφ, ἧς χρείας ἐχᾳςον αὐτὸ τέτακται" χϑὰ Ε 

' χι Δεπῆα ΠΣ τῆς ἀτελείας, κτ' πολλὰ μέρη, μάλιςα σ᾽, οὐ τοῖς ἐϊκωμίοις Τ᾽ 4 εργε- 

νυ τῆς πόλεως Καζξοία τε χαὶ Κόνωνος χα! Ἄννων ἑτέρων᾽ χα τῷ «ἰδὲ τῷ φεφαίψ, ἡ οὐ 

ἄλλοις συχνοῖς.. τῶτο δὲ δή μοι πόστον οὐυμηϑεὶς δοκῷ συ μμεδοιρμσζεοϑαι πῆ αὗσρτης 

ϑέσεσι το" γα δεκτήρϑε Ὁ στουϑασεως τοῖς αἰ σπσυκάυϑμοις ποραγμκασι. χαὶ ἔτι μ᾿ αδτο ἊΣ 

ἰδέας τῷ λόγϑυ καζᾳ καθὼν,ὅτι οὐχ ἅπασαι τὸν αὐτὸν α΄παι τῷσιν οὔτε ὥκδλογῆς ὀνομκάτων 
χόσχκον, οὔτε σεευϑάσεως, δλλ᾿ αἱ υϑὺ τὸν “γλαφυρωτερον,αὶ δὲ τὸν αὐ φηρϑτερϑν' χαὶ τῇ ΤΟ 

τῶ" ἀκολου δήσας χρεία, τὰ υϑὺ πσοϑοίωμα αὶ ζὰς διηγήσᾳς ποιᾷ Ὁ σλῴον ἐχούσας πῷ σε- 
μ»ϑ ἡδύ" ζ δὲ πίςής καὶ τὸς Ὀχιλθχϑυς, τῆς νδὺ ἡδείας σεευϑέσεως ἐλαϊῇω μοίραν ἐχού- 

σας, τὴς ὃ αὐφηφϑὶς ὃ πεπινωκϑίης πλείω. οὖν αἷς κϑὺ γῈ» δ κολοικόυϑζωαι τὸν ἄκροα- 

τί, καὶ τοβακολουϑῆσαι τοῖς “«-όαγμασι, κακῶν ὀνλοτϑίων δινγήσεσιν αὐχμρας,οἰίο- 

τε χαὶ ἀν 4ς ἀκχουονίᾳ κ᾽ Ειϑ εἰ μὴ ὦ παρηδέωώον ἡ στεώϑεσις ἐπενέίχοι, ἢ δα μυ ϑήσοωιτο 

τὸν τὴς Δ ἀνοίας σχπον, οὐχ ἕξουσιν αἱ πίςης (ἀσιν αστραλῆ᾽ οὖν οἷς δὲ τὰ ασρὸς πίω ἀλή- 

ο4αν χαὶ Φ συμφέρον σεεω)είνοντα λέγεοϑαι» (τα 5 ἀπλοϊκῶς πτως κἡ υναίως χαὶ μζ' 

σεμνότητος αὑςηφοὸς ἀπταιτῶσιν οἱ πολλοὶ μι μϑοίνάν. Ὁ 5, κωτίλον οὐ αὕτοις χαὶ ἀπατηλὲ », 

ὥϑαν σἔκ ἔχφ Ὦχι ΤῊ ογαγωνίων λόγων. τ πίω αὐτί δζυ ἐχιςαυδυος ὡπόύτων φύσιν, 

σΣεὶ τὸς ἀὐθυς ᾧετο δεῖν πᾶσι ποδϑούκᾷν χϑσγκας᾽ δλλὰ τοῖς μὲ δημηγϑδικοῖς Ὁ αἰίω- 
μια χαὶ τί μεγαληγϑδίαν μάλλον το  μοῆφν,τοῖς δὲ διχαψιχοῖς, ἔνθα, τὴ δλλοχοίων ὡ- 

χϑυφὴς τ κακῶν ὁ δικαι φὴς, ψυχῆς τε χαὶ τ δλὼν ὅσοι τιμιωταΐῳ, δεὴν αἱ, ϑοφποις 

᾿ἀχοφῶν, τἀ γάφιν χαὶ τῶ ἡδὸνζευ, χαὶ τίω ἀπατίω, καὶ τὰ ἰδαπλήσια πέπις. “ἰῷ 8Σ 

αὖτο τὺ αϑὺ ταῖς συμβελαῖς, καὶ μάλιςα ταῖς χτ' Φιλίπαου,καζαχορεξέραις χκέγεὐται ταῖς 

τοιαύταις --ρμονίαις" οὖν δὲ τοῖς πσο3ς τὰ δικα φήδμα στευτα ϑεῖσι, ταὶς γλαφυραῖς: χϑὰ ὩΣ 

ΤῊ δὲ τῶν διχϑμικῶν παλιν τὸ μϑὺ τοῖς δυμοσίοις, ἔνθ Ὁ αἰξίωκα ξδ 4 τῆς πόλεως φυ- 

λάξαι ταῖς μεγα λοτρεπεςέραις πκείοσιν' εὖν δὲ τοῖς ἰδιωζιχοῖς, ἐλοίήοσι. σσευελόνι σ᾽ τὴ ͵ εἰπεῖν, μιόνον πόδ ὶ ἜΣ ἰδ) της Μ᾽ λογων ἡ Ος ἰϑαλλαγαὶ τον αἰ πνϑέσεων, Δ[ᾳ- 

φόρους ᾧετο δὲῖν ποιφαϑαι ζαὶ κρῳσᾷς Τὴν οὖν τῇ σεουϑεσ4 γα ραικτήρων, δλλὼ ἢ παρ αὐτὰ 
τὰ δυυ τὰ Ἐχυχφρνμκάτων, τὰ συμπλυρωϊικὰ μέρη Δα φΦόροις ἔχοιτα φύσᾳς ὁρῶν, 

διδικα Πούσοης χαζασκάυαἧς ΤΣ τοῤ μονίας ἐπεφρόῦτο χοσμάν, ὀγγως μϑὺ ζᾷς γνωμολογίας 
σεωυτιλεὶς, ὀηνως δὲ τὰ οὐθυμήμαζᾳ, 19. φόρως δὲ τὰ τὐραϑδείγμκαζᾳ. πολις αἢ εἴη, λο- 

᾿ς εἰ ῶς ΔΙ αι Φορας ἁπάσας βελοίμζωυ λἔγῳν ὅσας ἐκῴνος ὁ δια  μόνιος αὐὴρ ὁρῶν, αὶ ασξϑς 

ιοηγία Ηαἰϊςατηαῖοϊ Τοπλας αἰτοῦ. 4 {|| 

δίᾳ τὶ αὶ πο: 
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βένεταλ τίσ 



ὑγῶς τὸ κρά- 
πίφον μιέρος 
ἔλαβε τῆς 

"αὐ μονίας, 

ΩΣ ΑΘ ΤΣ ποῦ ἃ ΑΛ ΚΑΡΝΑΣΈΩΣ 

᾿χραῖμα ἕχασον ἀεὶ χηκούιζων τὸν λόφον, α)έσᾳ τε χαὶ Ἐχιζα σά ταμιάυόρδυος τας. 

μονιων ἑ ἑκατέραν, αὅς καλοῖς ἐκείνεις λόγθες «ψέπλασεν. τἰϑαδφγμάτων δ), σξκ. οἴομαι 

δῷ ογζαοϑα ἷ ἰνάμμι μείζονα πίσιν ὁ λθγ9ς λαξυ, Τα ε ἐργῶν πὸ ῥγίτορος ὠξεταζομδν ὧν εἰ 

ζιαῦζᾳ δξὴν οἷα λέγω" πολὺ γδὴ στεύταζις Ὁ Ὁ μῆκος λαθοι,ὺ δέος μη! ποῖε εἰς ὩΣ χὰ 

χοῖς ὁ κθῇ λαφακτῆρας Οὐ αὐπσυμγημιαϑισμαν ὀλίγα ὃ ληφθέντα τὴν πορλών ἱχθυὰ 

τεκμμήειαι ἡ ἅμα αὐοὸς ὄχτςα ὑϑυος᾿ ὁ ΠΣ δὴ γε τοῖς ἀπείροις τῷ αἰδρὸς τάδε γθάφω" 
Ὁ δεῖ ἵξαι τὰ “σραάγμαΐζᾳ συμζολικῶς ἘΞΑ ΤΟ ΕΝ. ἐπολύφμα δὴ, δϊίυ ἔχε τὰ λοιπα δι οΨ 

Θρχῆαξουλεμώω ἐρόν. δαύτερον δ᾽ κεφώλαιον κὸ ὀχιδείξω τίσι λώρήκασι λξώμε- 

ψος χα) ἡ Ὡ ποίας ἀσκήσεως παρ ϊθων, Ὁ κραζτίσον μέρος ἔλαβε τῇ τῆς ῬΡμονίας. ἐραὶ δὴ χαὶ 

πὰς τάτων ὡς ἔχω δῖ: δοᾷν οντων τελῶν αἴξὶ πόρε ἐρ)ϑν,ῶς εἰπεῖν, ὧν τε φύσις δημαθρν 1 

λδέυσι ὧν αἱ πέχναι μυήέρεο; τῷ καλοῦ, καὶ τὴς ἡδογὴς, εἶδὲν ὅτ χϑρ τοῖς Ἄθορις, τοῖς τε ἐασ 

με ζοις χαὶ τοῖς ἔξω “ ̓ἐμμεΐᾳ καζασκάναζομϑροις, ἔμῇηεν Ὡἰπογ ξώντως ἕξφνὰ ἀμφοτέρων 

πότων. ρειεϑὲν γΣ  ἑκούτερον αἰντῆμ λα τέρου, ατεὸς τευ μὴ πέλφον Εἴ), κοὺ τί ἰδίων αψε- ΔΠΕ ἢ 

τὼ αμαυφφτέραιν ἴσ4. ζιῦτα δὴ σεωυιδὼν, καὶ πῆς δὰ αἰνσηιρθὶς ὦ καλὸν «ἰποολαᾳίξωὼν ἐῃ 

Φ πέλος, τὴς ὃ γλαιφυρας Ὁ ἡδὺ νἐζυτᾷ ἄνα, ποιηϊικὰ τῷ Ὀῶλες ΤΕ] χαὶ ὥρα πῆςηδυγῆς. 

᾿ἄδρισκε δὴ τὰ μδὺ αὑτὰ ἀμφοτέρων ὄντα αἥτια, ταὶ μέλη, χαὶ τὸν βύῆμοις, χαὶ Τὰς μέ; τα 

βολας,χα) Ὁ «οὐἰδακχολουθοῦν ὦ οὑστεισιν εὐὶς παρατίον ἐμά χε δ τὸν αὐτὸν πον ἑ ἑκούτερα 

Ἀπμαΐζοιδια. ὃν ὃ λόθγϑν ἔχ τότων ἔκαιον, ἐγώ ς πέρασημαι διδοι σκάν. τοῖς φξζτοις 

μβοξίοις “λέξεως, ἃ δὴ σοιχεῖα οποό τίνων καλείτει, εἰπε ποία, ζωπ δοὴν, ὡ ως Θεοδέκτη τὰ 

χα) " Αειςοτέλᾳ δοκέ, ὀγθκαΐζῳ χαὶ ῥἡμαΐ καὶ στεύδεσχμοι, εἴτε πλείω,δύο ζιῦτα ἀχφλου- 

θεῖ μέλος σὺ γρόνος ἴσα. χρκδὺ δὴ  ὀξύτηζας τε ὁ βαρύτηζος αὐτὴν, τοίεται ( μέ- 
Δος' χτ' δὲ τὰ μήκη ὑαο βεαχύτεζος, ὁ οδχεύνο. ὅτος δὲ γίγνέ 6 ῥυθμὸν, εἴτε Ἔσο δὺφν αρ- 

ξζαυϑυος ([υἴξαοϑαι ἐραχφω, ὦ ὡς οἴονται  ἀνερ καὶ καλοῦσι τὸν οὕτως κοζοισκθ αεϑέν- ΠΝ 

Ὁ ῥυθμὸν ἡγεμόνα, ασοῦτον ἔ ἔχοντα λόγον ΤῊΜ ἰσων Ἔῤσᾳ πε χαὶ λισῴ γεόνων' εἴτε στὸ 

τϑιωὼν Θφαχφων, ὦ ως τοῖς τὶ Αριςόξεγον ἔδυζεν, ὃ ος οὐ τῷ διπλασίῳ, Ἄ “εσκάα αι γ- 

γὼ Ζοθῴτον. Οἷς σὺ ὧν ΤῊ] ὐϑώτων μορίων τῆς λέξεως ἘΝ ει. ἘΔ τὸ τε μέρος εἰς αὐ 

ξησινἡδὴ συμησοροἰγή»ὼ οἱρυθμοὶ τδϑθαλνουσιν εἰς τὸ κα λούκδμα μέζα. ὅτὰν δὲ ΑΘλῃ 
τότων ἑκοίτερον ἑνατεραίρᾳν τῳ μέξῳ,Ὶ μεταβολὴ τὸτε εἰργιλοῦσει, ταιρκεά ζεται χὰ οἰκάον 

«τὴν ἀγαϑὸν ἑ ἐκατερε. ἐπάέδυῤ: ἣ πίω ̓Ξῤμδῆκσαν ζῶτα ϑρα! λόζξη, αὖτε ποδιϑωσιν, 

εἰύζξὶς τἰκὼ πυξρούχουσαν ὥραν ω φρέπον. χαὶ ἢ ττο 5, χαλεπὸν ὄχι Σ Τὴν τῇ Ἐἴ9 μιοεσικῆς ἔργαν 

κατα (εν. Φέρε γε Ρεἰ εἴτις φϑαῖςἢ ἡ χρόμασιν ὀργθύων Ω κρώλιφον οὐ)εί ας μέ 95, ῥυθμοῦ 

μηδένα ποιῆται λόγον, ̓ ξοῦν ὅπως ὸμ τις ἀϑάλριτο τῆς τοικότης μουσικὸς ; τί δὲ ἡ εἰ “ὅτων 

μϑὺ ἀμφοτέρων «δονουϑείη μετρίως, νδύοι δὲ ἰῶς τῆς αὐτῆς ΠΡῸΣ τ αὐτὴν ᾿ 

ῥυθωῶν,δυτῆν αὐ ἐἰξονχύῆων σδσοὲ ποικίλων »ἶρ οὐχ ὅλον Δ[οφλίςρι ὁ ἄγαϑον; εἰ δὲ 

Ὄ πϑτου σοχάσαιτο, μυνδεμίαν δὲ πξῤνοιαν ἔχων “φαίνοιτο τὸ Ὡρέποντος ζὶς αἰ πουκφαέ- ᾿ 

γοίς, σἕκ ἀνόνητος αὐτῳ σῶς ὁ αὐξιόκένα, ἔς αἱ πόνος, ἔμωι γ᾽ δζίυ δοκφ, ζῦτα δὴ καΐζω- 

μαβθωνὸ Δημοοϑένης, τοί τε μέλη ΤῊΝ ὀνομάτων καὶ Ὄ κωλων ΤΣ πῷς “ξύνες κυ, ὄχτλογι- 

Ζρυϑμος, οὕτω σεεαρμόηψν αὐτὰ ἐπάροτο, ὡς τ᾽ ἐμμῆη Φαήνεοϑας κα " ἀϑρούμα. ὀξοιλάτ- ΐ 

τάν τε ὺ ποιχίλλφν ἐχαίτερον αὐτοῦ" ἐπι φϑῦτο μυείοις ὅσοις χἡμασιὶ 
(ποις κα Ὁ τὸ αγέ-. 

πονζοςῦ ὕσζω σε εὶς πλυ αἴϑὶ λόγθες απουϑαιζόντων ἐποιφτο΄ δὸσιν. φὐδυμοηϑεὶς δὲ, ὡταῖν 40 

ἔφξω, ὡς ΡΟΣ, το εὐτδμ' σὕτων ϑεωρημμάτωνο πεήδὰς “τ λόοος ̓  ο " χοιλθς,ἔσχότιφ πά- 

λώ ζ( “ποτε ζῦθ αἥτιον ὅτι τὰ ὶ αὐτὰ αὶ ΤὔΜ) αὐτοῦ! αὐ Αι ἔλω ἀΐρισκε δὴ τὴ τε μδων : 

οὔσας ς Δξο φοραὶ, οἱ ποιξσυ ἃ οὖ ̓ς αϑὼ αἰξιωμαίικα φαϊνεοϑειι αὐτὴν, ἀὉ γλαφυεᾳ, ὡς» 

οὖν τοῖς μιόσιχϑις ἔχϑ αξὸν τίωὺ τ βμονίαν Ὁ γοώμα" χϑρ ὡς ῥυθριοῖς δὲ Ω θα πλήσον ἢ 

γρόμδιον, ὥςτε τς αδρ, αἰξιωμαϊροὰς αὐντδιῤφαίνεοϑαι χϑὴ ! μιεγαι λφφρεττής, τὸς δ, αι! 

Φερυις ὃ κα λακες' ἔν τε ταῖς μεταθολαῖς τοτὲ μδὺ τὐργαι δωρεπὲς καὶ ε αὐφηξνν, ́ πότελε- 1 

γρυϑυον΄ ἐϑρὸν ἢ Φιλόχαινον ἐμφαινόμϑιυον" τὸ “πεϑὴ “ωρέπον »ἀπολύτων μάλιςα μιεγά- 

λάω 

ἔπος τ τεσ ΞΩΡ 



ἹΠΞΕΨΡΙῚ ΤΥ ΔΛΉΜΟΝΣΘ, ἈἘΓΗΓΟ ΓΕ ΗΣ, . ἰοὺ 

λζω παρέχον εἰς ἑκατερον αὐτῶ ΄ ῥ»πῶωυ. στενιδὼν δὴ ζῶτα, ὁπότε μϑὺ τῷ καλοῦ 

πλείονα. δεὶν ἀυτωΐ τί καζασκάζὼ «“πυολαζοι,΄ πέτε μέλη ἐποίᾳ μιεγα ἍριΩρεπτῆ,, χαὴ 

ζις βυθμωις αὐξιωμκαδορι, χαὶ ὧς μεταβολαςὶ “γυναιαμφ᾽ ὁπιύττε δὲ τῆς ἑτέρας αὐτῷ φανείη 
δῴοϑαι σεευϑέσεως ἢ , λέξις, πϑύτα ἀὐᾳ ἀρ’ θυ Ὠχιὸ ̓ μασικώτερϑν. χαὶ μηδεὶς 

“ὑπολαίθη ϑρυυ μκαιφὸν ἐῃ τὸ τον λϑη9ν εἰ ταὶ τὴ πεῦ 4 ἡ λέξᾳ φυμὶ δὲν ἐμμδείας καὶ δὐρυθμίας 

χα Ὶ μεταβολῶν, ὥρα ταὶς ῳδαὶς χαὶ τοῖς ὀργόύοις, εἰ μηδενὸς πότων αὐτίλαμθανεται τὴς 

Δυμοοϑένοις ἀχούων λέξεως; μηδὲ κακϑυργεῖν καἰ ολάβη τὰ παξοςόντα τῇ 7 ψιλῇ λέξᾳ 

«σε: μδρτυροιῶτα. ἐχ4 5} Οὐταν καλῶς καλεσκά ασμένν λέξις, χαὶ μιλιςα γεή πῷ- 

δὲ αϑ ῥλτορφ' τὴ δὶ ἀὐχαιοία χαὶ Τὴ ἢ ποσοτηίι τἰιὺ αἰ οϑησιν ΔιΙοα,λαγθείν4. τὸ μδὺ " 7}. 

᾿ Ὁ) συϊκέχυται" τὰ Σὲ ̓σεευεφ αιρται" τὰ ὃ, δηλ τινὶ ϑόπῳ τίω ἀκρίβφαν Οχβέβυκε τῇ τὴς κα- 

 φσκϑυῆς ὡςτε αὐτὸν ,ὀξηρλαηθαι, δυκὴν ἜΡΩΝ ἴ ἡ τὶ μιδὲν ἐοικέναι τοῖς ποιήμασιν, 

αἰεὶ γε ἀπταιτήσέ μὸ τίς ἐὐζωυλῖ λόγον μα, τε χα) ! ῥυθαΐ, χαὶ ΤῊ ἐν ταῖς μεέταβο- 

λαῖς χη κοίτων, χαὶ ζοις ἐν ἑκαφω τρέπονζας αὐξιανὰ αἀχοῦσαι, τίνα πε αὐτὴν" δειγοὶς ἡ ἐὰ 

λύχρας Ξφαονία κοσμεῖται, ΓΖ Σὰ τὴ τῆς κωτίλης “λύοιτ᾽ αὐ τ μονίας" ἡ " οἰκάοτεφοιν τἰιὺ 

οχ παιδὸς ἐὐφαιοφυϑυος ἀὐμοισίαν, ζῶ ἔκ τε μουσικῆς καὶ γρα μμιαϑικῆς ἐ ἐχυχέναι Φῦτ' 

ἔχοισι τα χώρη καΐᾳ, αἰξελαξοιτα (Ὁ χεονίζῳν -» Οἷς ὍΠοΙΣ χαὶ γνωρίμοις τὸν “λολον 5 συ- 

᾿φαντησᾷ ἀλως τε χαὶ τ 69 τὰ ἀξζας ὁρῶν ἴλδων ἔγω" τρξαϑρος Ὄπὸ σῷ φίλτατε 

Αμιμιαεῖς, ὃ καὶ ἐκ τὴς ἀὐμοισίας ὃ σὴ σης λαμβαίω. εἰ δὲ ὡς α΄παιτήσά χαὶ , τ᾽ ἔτι κα." 

' οεῖν, ὃ μή ποτ᾿ ἔχ, τὸς αἰ πσομνυματισμὸς ἡ λαξὼν οἱ αὖδε τῆς σεευϑέσεως αμ" 

ἢ. ὀνομκφίτῶν πεωραγμαϊφ θα ο πόρτα ὅσο, ποθεῖ “Ὁ οὐγθαδὲ τἰδαλφπομῆίων εἴσε- 

σαι. ἐγὼ δὲ τῇδε πῇ ποξ ξοφάώνψας τὸν αἱ τότων λόγον, Ὧλι Ὁ“ Ξολῳπόρϑρον ἘΞ 

λέύτιον μέρφς. στοόμάυ γῥυὴ πδτο δείξῳν ἔτι, πῶς αἱ αἢ τις Ὡξ γνοίη τὶ τὸν 238: 

ΠΗ ΚΣ τῆς Δυρμιοο τϑέγως σεευϑέσεως, οὶ ποίοις γεώμδιος σημείοις ἰσὸ Ἴ ὀιδων δ796.- Δυμοεϑένες 

σέεν. ἕν αϑὸ δὲ δίίυ σαν ἔφ: τἰϑαίσνμον αὐτῆς οαφανὸς ὅτως ὥςτε μδνη (τη ὼ τς τόλν! 

δὲμία τ ΤῊ δὰ. ων τ ϑασλελῦ, ἡ ἡ δὲ σρευδρρομμή τε τσὶ πλεογασμὸς οἷς ἐλέϊχεοϑαι πέ- αὖ δἰᾳ γυοίνςι 

Φυχε πϑρτὸς ΜΈΣ Ἢ χα ἢ γνῶσις, ἰδ7ος αὐτῆς γίνεται λα κτῆρ. θῖσομαι 

δὲ εἰκϑνι Φανε ἐρϑὲ τῆς σειφξυείας οἷ᾽ ἑκαύσοις σώμασι ΤῊ αὐ, ϑοόπτων. ἅπασι δή τῷ συμ- 

(έβηκε͵ κόγεθὸς τε σὐ χεῶμα ταὶ χῆμα χαὶ μέλη, τὶ ῥυθμός τ τίς τὴ μξ ων, σὶ τὸ ϑα- 84 

πλήσια, πό τις. εἰδὴ τίς αΦ᾿ ενὸς πὅτων αὐἰξιωσάτι τὸν γα φακτῆφοι σχοπεῖν, σστῖεν , ἀχριξὲς 

ἢ εἴσεται. οὐ πολλαῖς γδΡ αὐ ἄδεοι μορφαῖς τοιϑτον δὴ ἕτερον, οἷον ἔϑετο Τῆς μιας μορφῆς 

σύμβολον. ἐαὺ : αν συμβεβηκότα τῇ μορφῇ, ἢ τὰ πλήαι, ἢ τὰ κυριὠταζα, 

Ὅλ. ἴαν πεπθίυ δ γγῶσιν λήνψυται,χαὶ οὔκ Ἔλισεται ταὶς ἑμοιότησι. πῦτο δὴ ποιᾷν αξιώ- 

στιν. αὖ καὶ τὸς (ελοϑῥοις τέ σεούϑεσιν ἀκριξῶς εἰδέναι τί Δευμμιοοϑένοις, εἰκ, “πολλῶν 

αἰντίοὺ δοκιμιίζῳν ἰδιωμαίτων λέγω δὴ ΤΙ κραἴίςων τεχοὶ κυσιωζατων" ̓ φρεῖτο ον» τ 
ἐμιμδείας, ἧς χρίδηφιον ΞΡισονὴ ἄλογϑς αἰαϑησις. δά δὲ αἰτῇ ἡ τειξῆς πολλῆς χαὶ κατηχή- 

σξω «χοοίε: “δὴ πλάςαι «δι χὴ ξυγράφων παῖδες, εἰμὴ πολλζιὼ ἐμιπιφοίαν Ὲ- 

ΟΠ ΟΝ τοῖψναῆϊες Ως ὁρᾳσς μακρῷ «ξ: (ΕΣ Τα ρχαίων δημιθργῶν τέχνας, 

αὐ 4ὐπετῶς αὐ ς ̓ϑψαγνοϊεν,καὺ οὐν αὐ ἔχοιεν ̓εἰπεῖν βεξαίως ὃ ὁτί τῇ φήμῃ φϑα- 

Εν πμῆς τὶ μϑρ 651 Πολυκλείτου Ὁ ὁ ἔρλϑν, τουτὶ δὲ Φφῳήε, τουτὶ δὲ Αλκαρϑύαρ' χαὶ 

Ο τὴ γραφωῖν Πολυγνώτου μδὺ αὕτη, Τιμσαΐδοις ὃ ὃ ἐκείνη, αὕτη [5] Παρασίε λόγων δὲ 

᾿ βἐκ τινὲς ςἀκριξῶς ἐξὸ ὀλίγων ἴϑαητλ μάτων καὶ χα «αφϑεχαίοφυ κατηχήσεως, ἐμμῆοιξ αὖ- 

μονίας εἴσονται Φύσυ. πολλοῦ γε χαὶ δεῖ. τῦτο μϑὺ δὴ ἀοόφτον οἵ μια! δὲιν σχοπτειν" ἔχπφη- 9 

μη γ χαὶ ἐ94' μῃ Τ᾿ δὲ τῷτο, τω ἀὐρυθαίαν. ὙΡ̓ ὅς! λέξις σεοδικία, Δημοοϑένοις, ἥτις 

Οὐκ ἐμ ὐθκείληφε βυθμους χαὶ μέξα΄ μ»ϑὺ ἀπηρτισμένα χαὶ πέλ4α, τὰ δ) ἀτελῆ, τοιαύτζωω 

ἔχιπλοκζωὼ ἔχοντα οὖν δλλήλοις, χαὴ οὕτως σεευνρμοσχκένα. ὥστε μηδ), ἡμῖν νοᾷν ὅτι 651 
μέζα: οὐ ὙΣΡ δὼ διλως ἤἕθοιτο “πολιτικὴ λέξις παρ αὐτί τι σεούϑεσιν ἐμφερὴς ποίη - 



τ 4 ΔΊΘΙ ΝΟΣ Θῦκ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΈΩΣ 
"μασιν αὐ μὴ αὐξεέχν μέξα χαὶ ῥυθμοις νας ἐϊκαζακεχωεισμένοις΄ ἀδήλοιο. ῳ κϑύ.- 

τοὶ γε ἀπελοηχᾷ, αὐτίκ ἐμμέξοι ἐδ), ἐρρυθμον ἐὴ δυκήν, γα μὴ ὅλώνται ποίημα, ̓  μέλος, 

ἐκθάσα τὸ τὸν αὐνν λαφακτίξα: ἊΝ ἀὔρυθμον αὐτ πύου φαινεαϑῶν τῷ ἡ 4)μέζον. οὕτω 
» 5» 

γὸ αὐ εἴη ποιή «δὼ, οὐ μάν ποίη κοί γε" κὐ μελίζουσοι υϑὲ, ἐμῶν μέλος. ἄνα, σ᾽, ἐχά ' 

(τα φαφοραυ, δ χαλεπον ἰδεῖν. ἡ μϑὺ ὃ, ὑμλθίᾳ, τὐἰδαλαμδαίουσα μεἶξα κεὶ ῥοίμωὺ τέϊα:- 

μένας εἴτε χτ' ὭΣ εἴτε Ὁ ̓ κύξζοδὸν, Ζεῦ καλοῦσιν μοισιχοὶ φροφζω κούτοετοι παλιν τοῖς 

᾿αἰὔρις ῥυθμοῖς χρὰ μέξοις Ἐχὶ Τὴν αὐτὴν" «ἰχωνὴ αὐξεόδων, ας αὐτίφρόφοις ὀνομείξοισι, 

χεολδυνυσάτω, ̓χίμαδι ζύτῳ τῆς κζασκέ τς Ἔσο τῆς Ξρχϑε μένοι τό πελοις Ὡρδη ᾿ 

᾿βαίνουσα, ἐμμέξοςτ ̓ θπ1 χα ἐῤῥυθιως, χα] 1 ογόμκαιζαι κήται τῇ τοιαύτη λέξᾳ μέδον ται μέ- 

Δος ἡ δὲ αὐδτεπλιονηλῦμα μέξα, σἹ βυθμοις ἁ ἀτάκτοις ὀμϊξελαμβαίουσαι, χαὶ μμήτε 

ἀχολαϑίαν αὐτὴν φυλοτίουσαι, με ὀμοζυγίαν» μήτ᾿ δῤζο ὁμιοιότητα τεζαγιμένάο Ὑ 

μηδεμίαν, ἀὐρυῦμος οδὺ 651 χα ἀὐμέξος, Ὅην, Ὧι. 9. πεποίκιλται απ οίς τε χαὶ ῥυθμοῖς, 
ὕισυν, ἐ μώο ἐρρυθμὸς γε σὐσὲ ἔα μέξος, ἡ. ἐχὶ τοῖς αὐξις σεἰϊὲ χα ̓Οὐτὰ ἔλϑεσι, 

'Οιαὐτίωυ δέφημι πᾶσαν Ε{) λέξω πολίἠροζωὼ, ον» ἡ ἴω ποιρϊικὸνἐ αν καῦλος. ἡ καὶ τὸν 

᾿ Δ Ήμ ΘΈνη κεχοηνθύον ὁρω. ὥς δὲ αἷθὶ σῴώτου τῷ μέροις σίςας οὐ ὗς αὐδὶ πῆ. ΤῊ σεωϑές 

σεως γφαφάσιν Ὡποδεδωκῶς, Οζα , αγαΐχσηον ἡ γρῦμαι χόραῦϑα λέγήν. τείτον ἔτι αὐ 

τέταρίον ἰδίωμα τῆς, σεευλέσεως τϑρήτορος ζω, τὸ πε ὀξοιχατῆφν πουτοδαυπῶς, χα : 

κατίζν ποικίλως το κῶλᾳ χαὶ ὰς αἰξιόδος. σδοεἰξ ὙΡ ὅξηγ ξυϊσεὶς ὡπλιαῖς πὸ ἘΠῚ ὃς ἐχὶ 

ΞΘ. πεποίκο σου, ταῖς τε φξοιρα,γοίς καὶ ζις χυμαϊισμοὶς,ὡς ὡπόμϊες Ἰσασι" καὶ μοι δοκῇ 

(τα μὴ λόγων δίοϑαι, γνώριμα χαὶ ὗς αρλοτατοις ὄντα. Φυή μοι ϑυκᾷ μυρύ- 

χιαΐζο. τὴς σεευϑέσεως φῇ τῇ τῆς Δημοοϑένες, χαὶ γαρουκτηξαχοὶ» δξ ὧν αὖ ὡς αὐτί : 

γνοίη πᾶσαν ὀξετείζῳν βεληϑείς. εἰ δὲ ἐς αὑτυδϊ ἀύξεται ασοος τα, λωμαίζῳ λέ. 

28} εἰ ταὶ καχοδαίεφι οὕτως κὼ ὁ τηλικοῦτος αὐήρ, ὡςθ᾽ ὕτεγοώφέ ζις Δλογϑίς, αὔω χαὶ 

'κάτω φρέφῥν τὸ μμόρκὰ, τῆς λέξεως, χαὶ τὸ οκ, πὅτων ᾿σερωτιδερδμα τλῶν ἐμμήείας ἼΕ 

χαὶ ῥυθμοις χα] ἡ μέξα, μουσικὴ οἰκεῖα, ϑεωφλας πράγμα: καὶ ποιητικῆς.» εἰς πἰιὸ πο- 

λιμρκιζὼ ς ογαυρμοηφν φεοίσιν, ἢ τούτων Θο᾿εἰέγὸς μέτεςιν, χοοῴτου μϑὺ ἐχεῖγο οὐθυμηϑύτω 

ὅτι ὁ τοῦτοι της δόξης ἠξιω βίος ο)ὴρ ἔχε θορις, ὅσης ΟΣ οἶεὶς Τὐν ξῦτερον, αὐώγιαι, στέω-- 

τοῆουδρος ἔργα:κϑὴ τῷῖπούτα βασανίζοντι γούνῳ οἰ ϑασιδοιὶ, σε σὲν ἐλ, πὸ ἐλυτυχόντος 

ἔγραφον δ ὥραν τῆς οὖν ον νοήμασιν οἰκονομίας “πολλξιὼ ἔποιστο. δύσιν, οὗ οὕτω γα τῆς 

οὖν τοῖς ὀνόμκαισιν μονίας. ὁραδν γε δ᾽ ἴδ ολαικαιζ ὥοῦνες Ὧπ σοφίᾳ, χαὶ κρατίσων λο- 

“ὧν ποιηζῳ; νομιζουϑύες, σοκρατίω χαὶ ΠΙλοίτωνα, γλυτήηοῖς χα; ἡ πρά ταῖς ἐοιχζαι ὧκν- 

Φέρονζος λθχϑες' οὐϑυμούμδωος ον, δτιαϑλέγψν 42 διῆν ἡ διαίρεσίς ὄφιν, εἴς “τε τὸν τξα- 

γμαΐοον (ζύπον καὶ χαὶ εἰς τὸν λρκίικὸν, χαὶ τύτων πάλιν ἀμφοτέρων εἰς (εἰ ἴσας διαιρελεγτων ; 

'τομαξ, τῷ ΦΘΑ.ν ματικῷ μδϑὺ εἰ εἰς πε πἰωὼ “ὠς ραισκθυζω, δὲ οἱ 'παλαρὶ καλοῦσιν ἀδρεσιν, χα 

ΡΝ ἀεὐ ατξοσαιγρρά ζοισων οἱ οἰχογοικί αν" τιλεκπίκοῦ δ, εἰς δ 

πἰωὼὺ σκλογάὺ Τὴ τὰν, ὀνομιοίττων, καὶ εἰς τω στουλασιν τ αχλεΐμτων ς οὐ ἑκατέρῳ αὕτων 

πλείω μιοίρὰν ἐχᾷ τὰ δούπεροι τὴν πατέρων" τὴ Αδὸ οἱ οἰχονομίιχϑν, Ὁ) τῷ «πραγματικῷ κ᾿ 

5 σειωτίδειδυον, οὐ τωϊλεκτικῷ" τε: ὧν τὶ χαιρϑς ο᾽ τῴπαρϑντι᾿ μκηκεοάν. Ὁ (τα γ 
᾿οὐνοηθείη αὐ εἴ“ τίς εἴη χομιδὴ σκαιὸς ἢ δεζεσις, χὴ οὐκ αἱ λει κοῖσᾷον εἰ Φεοντίς ἐγύετο ἢ 

“Δημιοαϑεὺς ἔ ΕΤΙ μελῶν χα ῥυθμϑὶ χαὶ χη σίτων, χα 1 μ᾽ ὀϑων. πούτων οἷς ἡδὲ!α, χαὶ ἴδ 49 

λὴ γίνεται σεευϑᾳσις" τοιααντίοῦ ὙῈβ μάλλον “ὑωολάΐβοι τίς δύ, κήπε ὀλιορητογος μαπε 

τερψίχορου μιήτε ἀκρόσοφος, ἀπορον τὴ καὶ χ) αἀμηχόμον, "μηδεμίαν ῥχιμέλφαν τύπιῖι 

οϑιρ τὸν βητορι τὴς “-ῤμονίας τον λόγων," Φαύλξο. πινεὶ, βουλονϑυον μίϑημϑαι τῆς ἑαυ, 

Φ  συνοίας αλεναΐζο, καζαλιπεῖν. οὐ ΣΡ δὴ τοὶ πλάφαι μδὺ καὶ χὺ )ξαφίς ὦν ὕλη φϑαρτῇ ' 

χείοον] ἐς “πόνοις, ὥςτε χὰ φλέξια καὶ - αὔϊλαικὶ νὰ χνοις, ὃ τὰ ὁ ζούτοις ὃ ομμοιαὶ εἰς ἄκρον ὀζεργά- 

ζεοϑαι καὶ Χ) καζοωτήκῳν εἰς (ῦτα ὧς τέχνας" πολιτίχὸς δὶ, ἄρϑι δημίδρχθς πϑρᾷς τρα- 

ἐκοῦις 
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ΠΡ. τ Δ ΝΞ Θὰ ΑΈΥΟΤΗ ΘΕ. τὸς 
Ἂ" τὸς κα θ᾽ αὑτὸν φύσς τεχαὶ πόνῳ, τὴ ἐλαχίςων ἀμνὸς εἰς Ὁ 4 λέγᾳν, εἰ δὴ " τὺ ῦτα ἐ ς- 

᾿λόλίσα, ὠλιγώρ; στ. βυλοίμ ζω σὶ α᾽ χϑρ (λα « οϑ συ μηρθίεναι ὅτι ζις ἔτι διςπίςως 

ἐχζος (σξν9 τα ὁ εἰρη μῦρα. ὅτι μας δοίχίον κδὺ ἔτι οντα χαὶ γεωρτὶ τῷ (ϑϑηκκατος ἀ“ῶ7ο-- 

μῶνον αὐτὸν, σι ἀλόλον ζω τὸ ὦ ζοῦτα καὶ Ὅλα πάτα Δα οὐ πολλῆς Ἐλεμῇείας τε χαὶ 

Φ69 γτιδὸς ἔχφν" 4: ἢ ἡ χοόνιος ἄσκησις ἕξω αὐτῷ τὐνεπείησε πολλά ΜΗ Ὁ ὅτι ἰχυρὸο 

οὐφργάσαιτο Τὴ Γ αἰεὶ μῇετεκθῥων, τότε Ἔσο τό 5 βάτου τε χαὶ τῆς ἕξεως αἰὐς ̓ ποιάν" οἷον ἐὶ 

δ (07 ) αξὲ ᾷς ὀιδας τέχνας, καὶ οὐχ, ̓ κιςὰ αὶ ταὶ καλου κδύξο γφαμιμαίοζεώ ἡ ἱχανὴ 

ὙΣΡ αὖτι, γχαὶ ζᾷς ὀηνας τεκμαηεξιῶσαι, Φανερωζοτν πα σῶν οὖσαι χα Ἰλαιωμιασιωτοίτη. ζωώ- 

πίω γᾺ ὅταν ἐκμμοαθωμϑω, πσοῶτον μϑὺ τὰ θνοικιζα, τυ ςογείων τὴς φωνῆς ἀύα λαμι- 

“βαΐουϑυ, ἃ καλεῖται »ραμμαΐζο: ἔπφτα τύποις τε Ων διυαμᾷς" στο δὲ (τὰ 

δ᾽ τω μδυ, τότε ἜΣ συλλαβαὶ αὐ, ο τὰ «ἰξὶ Φὠὐξπαν» κρατήσαήες δὲ σὕύτων, τὰ 

τϑ λόγου μόεια: ὀνόμαΐζα, λέγω χαὶ ῥήματα χαὴ (ωδέσμϑς' χαὶ τὰ συμβι βηκεζα τού- 

τοῖς, συτολᾷὰς,οἰχταῖσᾷς' ὀξύτης, ξαρύτηζα" ων, ,τὐωσφογεριθμοις, ἐϊκλίσᾳς, τὰ ὀηνοὺ 

φἰϑαπλύσια σϑτοις μυρία ὀγόμκαΐζῳ. ὁτὰν ὃ πίω τότων ἁπλώτων λισήμάευ αϑελάβω- 

μϑν, τότε Ξῤρχό ῖθα, γραφῳ τε σὴ λὐα γινώσκφνυκ; τὶ συλλαβκὸ υδὸ Χρι ̓βεαδίως Ὁ Φ τε- 

πον, ἀπε γεα οφις οὔσης ἔτι τῆς “λέξεως: ̓ πρυβοήνοντος δὲ τὸ χοῦν, τ τὸν γοιοῦ ἰοωρϑν τῇ 

ψυχῆ πύξβατίϑεντος εκ τῆς (ἰεχοις μέ ἐτησ,τότε ἀπήαϊσως τε χοὶ χτὶ πολλζωὼ πόαν 

καὶ πῇ ὅτι αὐ Ὀχιϑῷ ́“ις “(υέξλίον, σσοὲν ἐκείνων ἔτι Τ᾽ πολλῶν ϑεωρημάτων αϑαπολοιεῦ- 

16, ἀμα, γοήσῴς διερχο κεϑοι. Ὁ ὅτον δὴ τί χαὶ τόξα ζυύτίω «ἰ πσολατήέον γἡνέοϑειι πίω τέ- 

χϑζο ὡν Τλ μοίραν χοὶ γλίοιφων δωρημάτων αὐνξο δέξο τί “λέξιν » σοι γξόγῳ ῥαϑίως 

αὐτ κρατεῖν, ὠςτεώμια γοήσ4 κεκρικῦρον τὸ χαὶ ἀπόηωμςον αὐτῆς ἐὴ ὃ Θ ἔρχϑν. εἰ δέ 

τῷ δόχεῖ ζιὗζο, χαὶ πὸντ “πολλῷ χαὶ ἡποφαγιμαλείας μεγάλης ἔργα. ἐξ) καὶ κοΐλα ὀρθῶς δὸ- 

χει ἔχ τὸν Διημσεϑενη συν γδ ΤῊ μεγάλων, μεκραῖν ὅ5:1 πόνων ὦ ὠγιογ᾽ δὰ ἐαὺ ἔχιλο- “ 

γέσι) τὸς ἀκολυϑοιώζας ἀΐθις καρπὅς, μόν δον ὁ δὲ αὐ ἕνα μόνον τὸν ἔπαινον ὃν Συτοδίδωσιν ὁ δ. δύ 

χέθλοεκαὶ ἡ ζασι τολῷ' τίν πελάυπίω, πᾶσαν ἡγήσετοι πίω" ̓πξαγμαϊείαν ἐλοῆω τῆς 

καξλτηκούσης. εἷς ἔτι μοι καζαλείπεται λθρος, ὁ αἰθὶ τὴς υὐσασυχρίσεωφ, ὡς κεχόσμληκε τ “μὰ 

πἰωὺ λέξιν᾽ ἀρηρ, ἀύαίχαιας τ ρετῆς οὗσης αἴξὲ λόγες,καὴ μάλισα, τὸς πολίϊικοες ἢ ἧς πτ- σίηκο πἰαὶ 

ἐρύσης ,ϑὺχοὶ ταῖς ὀαις Ξρεταῖς γ0) χθνθϑε χαὶ πὐτε᾿ ̓ππούσηφ Ἀ » ογίόξιωυ ὀφελος οὐδ λέξιν. 

ἐκείνων σδοϊδικιαξ. πεκμήροιτο δὲ, αὐ τις ἡλίκε ἰχευὺ αὕτο Ὁ σοιχεῖον ἔχ, καταμαθών ὅ 6- 

σον δολήλων. “δλάήοισιν οἱ ̓ φαγωδίας τε χαὶ κωμωδιας «ἐπουχρινόνθιοι “οὶ Ἂ αὐτοὶ 

ποιή κοζῳ λέγοηεο,εχ ὦ ὡςαύτως ἡμας Σ κηλϑσιν ἀπτλυες, δλλ οὐίοις τε αϑϑο θα, κα χ ὥραν 

ΟΣ τί, Ἀα« δυποχρινο δύοις καὶ Ὄ ἐχεφλίφρισι (; βελησᾳρῖ ἢ: “ποιή κοτων, χαλεπαί- 

γομῶυ. (της δή φημι τῆς ρρετῆς πϑώὺυ δᾷν τοῖς οαγωνίοις λθγϑις. εἰ ̓ μέγρισιν ἕξῳ 

πολὺ (5  ἀλυϑινὸν καὶ ἔμψυχον. ἢ ἧς πλείφξωυ, ὡς» ὯΙ 1 ΤῊ) ἀδων, ασρόνοιαν ἔ ἐδαν οὗτος ὁ 

αὐη. δὶ “:ὸ δὲ τίω φύσιν αὐτῆς οὖσαν ὁραΐν, τὐὲὶ αὶ ἄμφω τὰ μέρυ ἃ ἐασούδασε. 

ΤΩ, ὸ χὰ τὰ τὸ πα ϑὴ τὰ ὃ φωνῆς ὃ Ῥ ἢ ἰκοίτοι τὸ ᾧ σώ καζος, οἷς κε οτίςα ἕξ ε ἐμᾷηρν, φ μικρῷ πὸ- 

γω Ε΄“ τ ζι, Φύσς ασζὸς (οὔτε ὦ πῦρυ ἀὐτυχεῖ “ϑῆσαι ὄυϑυος, ὡς Δυμύ- 

εὐ Φαλυράς Φησὶ, χοὶ οἱ ἐϑιδοι το τες οἱ πὸν βίον ἀὐτεῖ συγίοοιν αίίες. τ δὴ ζυῦτα 

Ες πἰοὺ λέξιν ἐντῳ ̓ (ωἸείνᾳ; ;Φαη τίς αὖ. ἡ λέξις »ϑὺ δξίω, εἴποιμ αἢ, οἰκείως καΊε- 

γσκάζαφται αὐξϑς ζοῦτα, μεςὴ πολλῶν οὖσαι ἡθῶν καὶ παθῶν, χαὶ διδοίσκουσοι οἵας «ἑσσο- 

χρίσεως π᾿ τῇ ἢ δεῖ. ὥςτε τὸς ἀὐαγενωσχονζοις τὸν ῥήτορφι τότον, ὑχεμελας χ᾽ αὐϑατορεῦ 

ἵγα τον ἕχαιςαι λέγηται τὸν ὥσπου, ᾧ ᾧ ἐχεῖνος ἐξουλεζ, αὐτῇ Ὑ ἡ [ λέξις διδασκᾳ πῶς ἐ- 

᾿χρίᾷς ψυλι χῴω ἀὐχίνητον, ἀϑ' οἵας τὴς “νυ προχρίσεως οἰκφέρεοϑαι δεησά. ὃ δὴ ἐγὼ “σαφὲς 

| ΘῈ ἘΜ πραγμάτων ποιήσω. φέρε γδ, Ἐλυχφρείτω τίς πυξηφέρεοϑαι σύςδὲ “εριθμώς' 

᾿Ὅλιωυϑον μϑὺ δὴ χρῇ ἡ Μεθώνξυ αι ἡ Ἀπολλωνίαν, χαὴ δύο χαὶ ποιάχοντα τλάς ἔχὶ ̓ Θραΐκης « 

ἐαΐ, α; ὡπάσεις οὕτως ὠμῶς ὀῥήρηχεν,, ὡςτ' εἰ ἰμηδεττωποῖς φκίοϑησαν, ῥαδϑν ζὦ πσοοδ- “ 
Ϊ 

, 
! 
Ϊ 
. 

: 



, 

᾿ ἫΝ εἰπεῖν" χαὶ Ὁ Φωκέων ποσῶτον ἔθνος αἰηρηῦμον. σιωπτῶ. οὖν ἔπ γ ΠΣ αὐτὴ ἔνι: 

δωσκά τίνος «ἰτεσοκρίσεως δῷ αὐτῇ. 'διηρηκῶς Ὑ ὦ πλῆθος ΤῊ αϑηρηνδίων “αἰ ποὺ φι" ΤᾺ 

λίπαου πόλεων Ἐχὶ Θράκης , Κ'ὶ φησιν ὀρᾷν. ὁ ὄχι ζιῶς δῖε εἰρωνά ουϑυον ΔῈΝ λέγφ,, χαὶ ἢ ἡ 

ἅκα αἰ παγδνακζοιοῦτα, χαὶ παρε) εἴνοντα τὸν ἦχον; : ἐπτήται Φησιν οὐ ἐχήν ἐρὴν (ιν ὦρτο ἣ 

“πῇρ διάνα χαὶ πέροι δινῶν' δίκθς ὀδύρετο πόλεων καταλονϑν, τσὴ αχειαι “ρεσιν διέξᾳ 

σιν, ὡς οὐ ἴλϑος ἔτι Λοιπὸν ἐχουσῶν παλαιάς οἰκήσεως. ε δὶ ἱ ὀργῆς. ορίυ (ται ἣ 

βαλλούσης ται οἴϊοτου λὲ ἐγ ϑαι (σΕ29η ἱκᾷ; πίνες ὀΐζυ ἐπ ὀργῆς καὶ ὀλοφυρμοῦ τόνοι; ζαὶ 

ἐϊκοχίσᾳς, χαὶ ἡ ορημαϊζισμκοὶ τσ 9σωττε,κο χφι φοραὶ χάρῶν; ; αἷ οἱ κατ᾿ ἀλήθιον ζαῦτα πεπον- 

ϑότες ἐχτ)ελοῦσι. πὴϑυ Ὑ5Ρ ϑθηλες ὀλνο ὧι ὥνταν αὑτσκρίσεως δὲδουσκάλιον, αφένζος πἰς 
» ὠλήζ4αν. χαὺ αὖϑις ἐχαφερά ὁ αὐδρ᾽ ̓ Αλλὰ Θεδαλία πῶς ἔχ4: ἐχὶ [6 πολάς καὶ] 

» πολίϊείας αὐτδλι᾽ ἀφύρυται, καὶ πεδαρχίας καϑεςζαχεν" ἵνα, μὴ μόνον ζω πόλάς, δρλλὰ ἡ ὁ ἡ χτ' 

» ἔϑγη δουλάύωσιν; ᾿᾿ σὴ ον Εὐζξοία πῦλής σέκ δὴ τυφαγνοιεῦποι -χαὶ (ᾳῦτα ἐδ 

»σίον] Θηβῶν καὶ Αϑάυῶν; ἽΣ πάλιν ἑτέραν αἰ πούκρισιν ἀτταιτα: πεουσπένετοι », εἰ1 
ϑιδὴ 

αἰδυποφέρή, χαὶ παρ ἐπ ϑιφον αἰγόμακτά, ! ἡ Ὁ διάνον αὐξᾳ. Ἰϑτον δὲ δὴ πε λῆμα πάϊσιι 

Ἰόγον σ᾽ αὐρυποφοραξ, ἰδγον σὶ αὐξήσεως" « δείύατω, ζαῦτα ἐνὶ τίνῳ κσὶ μιᾷ μορφῇ ῴω 

» Λέγεοϑει,. “τοις ἐκεῖνα. ἕπεται" Καὶε γθαφ4 μϑὺ ζαῦτα, ζοις σ᾽ ἔρχϑις ἐπα ς 

»Ἐφ Ἑλλησπογτον οἴχεται. «σδότερον ἧκεν ἐπ Αμβοραχίων λιν ἔχ; πηλικκύπίω πόλι 
» οὖ Πελοποινήσω" Μεγάφοις ἐπεβούλάδυσεν [τεξάω" ] οὐθ᾿ 5 Ἕλλας,6θ᾽ ἡ ξαρβαροσ χω : 

» 64 τίω πλεονεξίαν πῷ αν, ϑεΐπου. ζαῦτα ἴ ἔνε ς! ποξ:Φέρεοϑαι ἡδονὴ οὐ οὐ παρῳδιχοῖς μέ 

ὑλεσιν ὡς αὖ ἱξοσίαν" ᾿ καταθοαῖ, χοὺ δηεδοισκά πῶς αὐτὰ δεῖ λέ; )εοϑαι αίόνον τ φωνζα 

᾿ἀφιέντα: οὐ ζοιῦσο,, ἀφεῖον ἦχον" ζῳῦτα ἐασευσμένως εἰπὲ, ζοῦτ᾽ αἰας ζοβληρόνων' δυῦ- ἰ 

87 εἰσὶ πολιπε ὦ σεευεχὲς, ονζοιυϑον, σζωύανον πὸ ἑζῆς" Ὁ ζύτοις σευαίλγησον, τούτων κοῦ 

(σφφβννσον' ἀὐζᾳ Οκ, δήματούῦντι, ζαᾳῦτα Δ οἰσυρον ζοῦτα αὐξζησεν. ἐ εἶ ἱ μδν δυχεῖο 

οί ἐνεσίν ἀλόγου ζως ψυχώωε ἐχῦντο; μᾶλλον δὲ λίθου φύσιν γῶν ϑραὺ, αὐαίεδγτον, απο 

ἡἼ15ι: ἀπα δὴ τί Δεημκοασθνες ὭΡΕΣ ἐ λέξι. πολλοῦ δὰ τὰ δὲ ἐ ἐπεὶ ρ κρίλλισονς 

“ἕεὶ ὧν πὲς νεκροῦ. πολλα, τίς εἰς πϑποὸ ὃ μέρρν εἰπεῖν ἔγρυ τϑ δὲ σέο ακάγμαξρ! ἰχφ νὸν Εἰλ: ,φότος ἤδη, 
ὅτι κῷσι ἶ 
“εἰ Δημθ- 
αϑέν4. δον, ὅτι πασας ἔχουσαι Ως Ξρεζος ἡ ἢ “Δημοαϑενους λέξις, λείπεται ̓ ἀἰκιυπελέ ον οἷ, 

“ ͵ 

» πολλοί ἰ και λοῦσι γαδαν. πτλάσον ὙΣΡ αὐτῆς μετέχη μέξ9ς" Οὐγὰ πως ακκὰ πῆυτα ὃ 
} ΟΥ̓ Α ͵] ς λ ΔΚ ΩΣ Δ Υ τῇ ΕῚ ον ͵ 7 “5. - 

» δόσαν αὐ, ϑοῳ ποίσι. ὡς χαὶ ἴοις ἐςεισχιὸς ἅμα ον ποῖς Δηυβοαϑενοις λθγϑις. σχεῖν Ὑ ΣΡ 

μεῆκθο, αὐτέ πὸ Ἀϑ "ἴα παῦσαι γεὴ τὸ τὸν λθγ9ν» ἐχεῖνο ἔτι "2 Ἔδίο οι εἶρ ἥρϑι 'οἱς πεϑοσύπο 

ἐτέφοις τισὶν ἔδωκεν αγαθῶν ὁ δι  κκον, ἐκείνῳ ἐφθόνησε. ἃ δέγε Αἰλάνης αὖξ “«ξὶ θ 4 ἰὐὐτα γξ 

φέ συχφφαν τὴ, ὡς,αἷρ ἐφζωυ,τοτε υϑὺ ὡς πιχροῖς χα αὐξεέργϑις ὁ ὀόμασι γωμἃ ύς, τοτὲ σὴ Δ" 

ὡς ὠηδέσι χα! ἡ Φορζεχοῖς, ῥα δίας ὄχ! : Ὡἰπολογίας. εἰ “ἐ τοι ζω ληϑείη ἐς χοεὶς ἔκαιον Ν ἢ δ᾽ 

ἐἰκληκάτων σχϑτειν, τὰ μδὺ,: ἔπω να μϑλλονῆ ̓ κατηλϑοιας αἴξια, ἀδινσςᾷ τὸ δὶ, οὐ ἀλη τὴ 

θώς εἰρηυϑύα αἰ αὐτο Ὁ μδρ Σ πικραϊνάν ἰοὺ Ὁ. λεκῶν, ὅτὰν ἀπο τῶσιν οἱ χαιο οί", 

πολλάκις δὲ ἀπαιζοῦσι,καὶ μάλιςα ον ζοῖς παϑητιχοις “αὐ Ἐπυχφρηκατων" ἐϊκώμειον ὅτι 

“Ὁ ῥῆτορ9" εἴ΄ “γε δὴ Ὁ ποιῷ τὸν ἀκροατίων αὐςφηφϑν ΤῊ γάμον φύλακοι » χαὶ πικρὸν πῶ 

τὸ τ αϑικημκοΐττων, χαὶ ἀμορον ἀπαραήτηΐον Τ᾽ τοϑανομοιύτων, πῦϑαὶ τῇ. τὴς βε “ 

τορικῆς δχουάμεως ἢ ἡ μόνον ἢ μείλιςα ΑΓ ϑλων ἐτταμνοῦκδι" ἀμιήχομον δὲ Ῥυφεροῖς ὁ ὀγό- 4. ) 

κασι κλλωπίζοντα τίω “ψαλεκίον, ὀργάνη μᾶσος τῆν" οἴϑα πλυσίων ἕ καῖ "Ξε πα ; 

θῶν' δλλ ανάϊκη χαὶ νοήμιαιτ' ̓ὐξά, ρᾧν, ἁ δὴ τὰν ποιότων ἔς οἱ παθῶν αἱ ω͵ γα, χρὴ ὀνόμασι Ὁ 

τοιότοις - Σ αὐξελαξ οἷς πέφυχεν ἀχοὴ πικραίνεοϑει,. εἰ μϑὺ δξωυ μῆ χτὶ πὸν οὔ» ϑονχαιεόν.ς ε 

τῇ πικραμνούσ ϑι|αυλέκτῳ χέώλϑιον ἀπεδείκνυεν αὐτὸν, ἢ πλεονάζοντα Ό» αὐτῆ, χαὶ τῆς 

“ποσύτητος ασοχρεται, εἰκόπτως αἹ ὡς αἱ εδοζνοντα διέξόνκεν. ὁ ὁ δὲ, ούτων υϑὺ σσοξπτερον ἐχ4 

διάκγιωα,,χοινῶς δὲ Δα Θλ τὴ τὴν παϑνϊριζεὼ Δι λεκῷν, οὐ, οὖσαν δγχετηδ᾽ ἑοτάτην εἰς την 

χοῦς 
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͵ τις τϑαλαμρανεαϑαι θρρυς, λεληῦτα ἐϊκωμμια, με (αφέρων εἰς (:κατηγϑείας, ὡς- 

᾿ῷν» ἐφζω. τὰ δὲ αὐτὰ χαὶ πἶξὶ τὴς αἰξεέργθυ λέξεως ἐν! ὡς αὐ εἰστεῖν τος τὸν 

Αἰηάνίω, Ὧν χοὴ ζὐτίω εὐτι ̓ χλϑυαΐ τίω Ξρετέω. δεχεοῦ 90 δὲ ἂς πιὸ πὐξ εργία» 
ΚῊΡ Θ᾽ "ομκοι τον αἰτσ' αὐτο λέ) γεαϑ γερο αξοῆζ ἐ ἐργασίαν χοι , ὀξηρλαϊιϑύξωυ τὴν οὗ 
ἔρᾳ τῇ ὙῈΡ δὴ γέ εἰ ὁ Σ ἈΑθ᾿ ἡ ἡμας ζώς πολλὰ τι Ἴ: εἰκὴ ̓  τίδεὶς δὴ ἐχὶ ζἱς τραίμασιν 

᾿ - Φυτίω ἀὩ 5 Φόρως κυκλὁ τίω λέξιν ἰγλὶ τὴς πολυ αγμοσεεύης, οὗ-- 
πτῷ ταὶ ζι Ξὴρ χαήοις εἰκὸς αὐτὴ ̓  χέγφῆοϑαι. εἰ μϑὺ δῖχυ πίω αχα βίαν ἢ πὸν ἀλσηι 

τῆς ὠξηλλαζυδμης ε ἑρμηνείας Δα σύρων, σ᾽ ζῶτα  εἴρηχεν ὡς τῷ Δ, ἡμιραϑένοις κῦξὶ ε- 

κούτορον αὐτὴν ὁ ἑαδρζῴνοντος, ψ δ δεται “αἶξι ξιφαναῖς. ὁ ὁ ὙῈΡ αὐὴρ ον» αϑὸ ταὶς δὴ ιη.9- 

᾿ ρίας χαὶ τοῖς δημοσίοις ἀγῶσι πσοὸς Ὁ μέγεϑος χαὶ Ὁ αὐξίωμιαι ΤῊ αἰ ασοϑέσεων Ὄστο- ὁ, 
βλέπων, κέχενπαι τῇ τοιαὐ τὴ καζᾳσκό. ἢ πολλαίκε' οὖ δὲ Ο)ς ἰδιωτιχοίς λόχθις,ουξ πε 

Αι κρῶν συμβολαίων ἰδιώταις αὐϑεύποις ἔγφαχψο, πλιὸ σοδω χαὴ σεουή, δὴ λέξιν Ἔχττη-- 

Εν δὲ ποῖς τίω πὐξ πω, χαὶ σσείῖξ ζω τίωυ ἐπ᾿ ̓ ἀδέφω Ῥω. ΣᾺ ὥστε Δάϑεινι 
δὲ χλῥζωῦα τῶ δμ4 τὴ τῆς ὀξολαγῆς ὃ ὅλῳ πολεμιεν Τὐτ' τς Αἰλάνος ατοπτόν τὶ ἊΜ τξῶν κα, ζαύτίω Ὡ [σύρων τί δφότηζα, ἧς πλείφης τῷ ΩΣ πηι, γὸ μὴ 

ὥς πολλοῖς. ὁμοίως σα φέρᾳν (βξνοησά, δον ΣᾺ ἔχι Ὁ σεμνότερον χα:  ποιητικώτερϑν ςἶχ- 

ξιξαζν τὸ ὀνοιαισιαν . φϑκ. τῆς πολίτας διωάμεως ΤΥ «ἰπαιτεῖται. ζᾳῦτα 

μϑὲ δἷὰ δΐιυ, ἐἴκωκμια. τῆς Δημϑοὺς ἐγοῦς δφότητο ἃ ὄντα ̓Ἰῶς αἱ μρ τη μα, φέρων Αἰσχίνης, 

οζκ ἀληθῶς μϑν, ἀλόγως δὲ δὶ ἴσως, ἐὐϑρὸς ὧν ταὶ ζυλλν μιὰλλ ον 3: σβαλλῳ δυωνα:- 
κὗνος, ἀπῦθε ΓΟΥΞ ᾿γήως, ὦ ὡς ἐγὼ χρίνω, συκοῷαν ἡζ. Φ δὲ φασκᾷν Φορτίκοίς χαὶ ἀηδέσι τοῖς 88 

ὀγόικαι. τιν αὐτὸν χεγθῆσϑαι » » πῦϑεν ἐπήλϑεν αὐτο λέγην, ὑωρ πύται ἔγωγε τελοιύμαι- 

κα. συν ΣΡ ἀδείσκω σὕτων τϑὰ Δημωεξε; 4 κείκδυον, ὦ ὧν εἰρηκέναι Φυσὶν αὐτὸν Αἰ- 

“ἱ πφ᾽ οἷον ὁ1| σὐτῆ τῆς Φιλίας Ξἐασρῥηξαι τὼ συμμαχίαν χαὶ ὅτι αμιπελουρχοῦσι τινὸς Ἔ 

τέο στο, λιν χαὶ «ὑσσοτετιαηται τὰ νθῦραι πῷ δήμου" χαὶ φορμμορφ φουμεῦας χαὶ πα ὦ 

ςενὼ τινὲς ὡς τὴν (ᾳς βελόνας διείφρεσιν' οἷς αὐτὸς ὕλττυσι Ξι ϑχωμωδῶν' (αῦτα 5. ἐκί- « 

γαδὸς τίς ξβὶ ῥἡμαΐζᾳ," ϑαυμμειςα" εξ γ ὀῆνα, τινὰ Φορτικαὶ χα ἀπ ἢ Ἰὀνόμαϊζα, οω» σειν Ῥ 
Δημώόοῦε οξγως 2θγων ἀρ δεδουυημαι, καὶ ζῳᾳῦτα πένιεν "ἐξ μυριάδας ς!, φἤχών ἐκείνε φ αἰδρὸς 

καταλε λριπότος. Εἰ ἰμϑὸ τοι ἔμιοι ψάυδεπίγφαφοιε εἰσὶ λθγοι ἀνδ' φρο χα Φορτίχαὶ τ ἀΐγοϑικοὶ 

κατασκΆ.,εὴ, ὡς ὧν τῇ κατ Αδιαςογείτονος β' ,χαὶ ον τῇ Ὀιποδογία. τ Σώμω νυ χαν ἡ οὐ τω μὴ 

οἰκδοιαν Ἄρτα λον, καῇ τ τοῖχτ ΝΝιεαὐρας,καὴ ον τῳ οἷὶ Τὴν πξὸς Α΄ Ἂς ἐξαιδρον (ιω» 

᾿ϑηκῶν,:ν ὀιδοῖ τε συγφοῖς, ὃ ἐφ ὁ  Δημοασενης Οὐκ ἔγφανψεν, ο-Ψ ἑτέρᾳ δυλᾷνται μοι ποα- 

γα είᾳ τὰ πέξὶ Δημοασεν. κι ἡ αἰξὶ δὲ ὧν Αἰράνηρ ὑλεϊετίμιηχεν: αὐτώ. ζαῦτα ἰχάμά. 

ἤδη δὲ πὸ χαυκήνο “ἰνὲς οἱ ̓ αϑὸ ὦ 9 ς χαξακτηθαίκον, οἱ “ ὡς ἀμζρτημα τῷ βήτιρος ἐσγ-- 

μφωσαντο" λέγω δὲ Ὁ πολλοῖς ὀνόμασι Ὁ εἰὐζ' ποράγμαι. δηλοιώῶ οὐίοτε᾽ οἷα, 651 ζωὴ, ᾧ - ὦ 

λίπαῳ δὲ ἤαοϑαι κα τας αἰ τῳ χαὶ πτοιήν τί ξζώλεται" τὰ, Τὸν ̓“Μηδὶαν τῶτον, Οὐκ εἰδως Ἕ 

ὑςτίς ποτ, δεν. υοὶὲ γινώσκω" χαὶ, Τῆς ἀδελφῆς ογαντίον, χόρης ἔπι κα “παιμδὸς οὔσης" χαὶ ὡ 

πόρτα τὰ Ὠιαῦτα. ὅσοι ὁ ὅδϊυ ἰδίωμα πῷ χαρακτῆρος εἰδξ' 5. Ξιαρφανοισι τῷ Δημοϑέ- 

γϑο ὀρθῶς λέχϑισι" χέχφυται γὸ αὐτῷ χευσίμιφς ὁ αὐγρ, ὡς τὸρ τῇ τῇ μητικῇ χαὶ τῇ 7 βεαχυλο- 
γία, πλότων γε μᾶλλον χα γἀὐχαιοότερον. ὃ οσθι δὶ -ῳ» ἐεδρτή καῦς ῬΑ μμοίφος Φέρφισι, 

ὧς αἰτίας Οὐκ ὀδηταχότες δὲ αὗ εἰωὸφ πλεονα ζᾷν ο οὖν ὗοις αὐζὶς ὀγοικασιν.ὦ δεόντως, ἰὐτα 
τουτηγϑοοῦσιν, δλλ᾽ ἐοίκασιν οἱ πῶτο συχοφφαντοοιτες, τω "(ξαχυλογίω ς᾽ οΟκχ πότος εὗπαι-- 

τάν ζώ, δεῖν εἶπον, πϑωτὸς μϑῦλον χαὶ ἀκαοότερον παρέγεταρ, τὴν δὲ αὐλῶν τΩΝ 

ἐτὴν συν μείαν οὐκέτι σφενορώνηες, τί χα! τῆς σαφζοείας δὲ ςογαζ ζξαϑαι τὸν ῥήτορα, χαὶ 

"τὴς ϑνεργείας, χαὶ τῆς αὐξήσεως, χα τῆς τἶξθὶ  σεωώλασιν ΥΜ ἀοιάτων ἀυρυθμίας' χα 
ἄπϑυτα δὲ ζοῶτα,, τῷ παι ϑυτικζού πε χαὶ ἡ λυκζεὼ χαὶ ονα-γώνγιον “ποιάν τὼ λέξιν" εὖ .: 

“δεινὴ πλείφη τῷ πιθανᾷ μοῖφαι. σὕτων δὲ τ τι ἔχη βεκχυλογία κεώ- 

σίςαι δυωύατοι πτοιήν, διλλα, χαὺ ὁ σιλιεονασμὸς οϑγίων ὀνομζ, ᾧ χαὶ ὁ Δημοοϑενης κέ φηται. 

Πιουγίι Η ἰϊσασηαίο Τ Ολ5 αἰτοσ, Ν᾿ 

- 



8 ἈΠΟΝ Ἀπ Αὐπ Σ 6... 
ἔφερον δὶ αὖ σοι πο αδειγμαΐο, τὰ εἰρηνϑύων, εἰ μὴ χοητωδὴς ἔμελλον Φαγήσεοϑει» 

“σοὺς σὲ δῆτα λέγω. (αὔζᾳ, ὦ κρῴτιφε Αμμαῖς, “»ράφῳν εἰλχουϑῳ σοι πὖδὰ τῆς Δη- 
μοαϑένοις λέξεως. ἐαὺ δ σωζῃ Φ δαιμόνιον ἡμας, χαὴ «ἰδ τὴς “οδαγιμαϊικῆς αὐτῷ ὃ 4- 

νότητος, ἔτι μείζονος ἢ τῷδε χαὶ θαυ μμοιςυτέρῷ ϑεωρη μοίος, εἰν τοῖς ἑξῆς γξαφησομϑῥοις 
σοδωσο δ σοι τὸν Δθ0»ν. 

ΕΝ ΡΣ ΕΑΥΤΟΝ ΕΝ. ΑΝ ΘΝ Τὰ 

ΑΝΤΙΜΆΑΘΗΙ, ΑΒ ΔΥΒΙΈΒΙΕΙΝΥΜ  ΕΟΙΕΙΝΗΣ: 

δε )π0 [πολἱϊη ἡπΙοίϊησαι ΗΖ [6 [4014771, 2 ἼΡΡ6 2126772 ΑΥΤΣΣ 

ἈΡοιογίοα »Ὑ ΓΟ 12, 7744 171 ὉΔΥ10 (ἐγ! δαὶ φόπογο “α ὑοῦ ἀἰϊσοηοἰ247)} 
ἀ θη , ρίμγίγημγ οὐ θΕ[471 "95 26 ΜΟΥ Φ7,2: (0710 17171.2141 ΕἸ ὲ γιοα.- 
“2272 7,214: {Ὡπεἐμη7η1,Οχ 111 17,21: ΟὙΑσΟγι7), (0 11. γερεέτγ. () “οα 
Ῥ᾽οζοέϊο δ] ἀο αἰτεν μα γηρἐμγ 17,26, 711 7167», (ὈπφοίΠ15 ἀοἰοεξαηεην, 
2105} 1711: 0μμγμ αι, [076 σοηόο. Δί 4 ἐζη45 711)» ῥα ργοχτηῖς [Ἔν  ρη 
ἐμ [2472 072111,6 0 6711 3 444|279 ἐκ αἰμούη ἀοέζγιηα ποὐύἠόμ (Ὁ 
εἰαγῖς Οὐγαεογιηη αι φζογιε αγὰῖν Κροίογίσα ἢ ΑΟΟρΙ 4,πο) 4 4142792 
{7114 4: γεγμμίσαία : 6 1)]οπ 0 Ηαἰϊοαγηαῇόδο ἐἰε ῥαπεσ ΓΟ σο--. 

ενιδοπάῃν, ἄς ἰσιροίαηαίες ΠΉΡΠ116, (6 ἰαηείαπαο πα αἰ] ἀἴ6,ς5" ἐδ σο7-- 

 εϊοπάῖς ἐρ᾿τῤαἰαλη1ς : ξο᾽ ἐκ “)ερηοίγίο «Ῥβαίεγεο 46 2 2 ὐγῖν (Ὁ 
2,6 5,αἱο ῥεγοαίῖ τ, αἱ γοαΐο σογμροηεηαἰγ247) ορηοίαγηγ, ας 46 οἰ -- 
γαφξεγίησ ἀἰϊσοημαί!. ἔχ γμεη5 ογηδη γροσίίοληῦ, φηοα κ᾽), ΠΟΥΡΤ 
σοπ οί: οί [ΤΠ ΦΉΓΕΥ 171 241 2:5 βαύεογε ροΐογῖς. ΔΙ {7 ἀοοιη-: 
7,267: 4144 172 600, [1716 711147., (ἡφείλο (6 (,Π01211 670) σογηρίρο (ὁηπ- 
4116 «»οἶμαθγ15, 172 εἰΠαογ [07 ΠΡ Πο,ς σέπ ον 127, οἵλ7ὴ2 ογοὐγ1ς Θχ γοἹ 4-- 
710,1 725, {1279 {0ΥἹ δεηάο, γηοάο «σεγϑογτη)» ἀἰφἰρεζη7», ῥαύδα, ξο᾽ εο- 
γί) σοἰοοαηαογ:7), εογοἰμεοηαογ147"2:126 γα] ογο7, 7144 ἀοίρέῃβο- 

"07 εἰ ,οαίοαδ, »ηαχηγηαῦε αἰ ρη ΓΟ αἰ οοηα1; σορ179,. (τ᾽ [ποις 
[4[ο7).. 

10. 

Ξῷ. σας 

' 



ῬῈΞΘΕΡΤΑ 9Ὲ ΘΚ ἈΕΤΘΟΘΝΕ ΡΑΝΕΘΟΥ ΕΙῸΘ; 

Μ. Αντονιο ΑΝΤΙΜΑΟΗΟ ἹΝΤΕΆΚΡΚΕΤΕ. 

5 ΑΝΕΟΥ ΚΙ 5, (οἰεπηΐς [(Π]Ἰσεῖ αι] πο Πα ΠῚ 
ἀτῶν ᾿χάἀογιιπ ςο]οθτίτας ππις σοποητι, ΟΕ Τ᾿ ποητι!η} ἃς 

Δ ἀοπαπι ἀεοτγιπη,αά ΤΟ ΠΠΟΠῚ ΠΊΔΙΟΥΓΠΠῚ ΓΟΓΕΠῚ ΠΣ 
δά νίταπι αττίηεητ, τγαάϊτα (Ποιιτὶ αιιοαπι ἴῃ ἰοοο 

ἴν ἰηαῖς ΡΙΔτΟ) σιαπῈ αΠ| πα πιαητιπὶ σεηας Δ ἰαοτο 
δ πδτιη1 ΠΊΠΟτατί εἴης, (οδ! αὐιζοηλ πιογιης α [ὰ- 
Ρἰερτ τ πη15 Ποπηηΐθιις σοπ ΘΏτι5, ἃς ἃ οἰ αἰτατίριις 

ν᾿ Ῥαθ] τε σοπτηγαηὶ ἄθοτεῖο, δα τοβοίοποϑ γοογεδῃ.-- 
ἘΞ ΞΞΊΩΣ) ἀοία, φηϊηλος,ας δὰ οὐὈἰοέξατίοποπη τάμε ἰο]ατίειτα 

Ἢ ἰροέϊαητίαηι σοηπείτατι. Ττίσατις νετο αὐ Πο5 τπι- 
τὰο ςοἰοδταηος,6[} 4 ἀΠπτἰδιι5 πρρεαϊταπάλτγιην ἡ! ἄς πη ρεσιιπίατγιπη [πι-- 
Ρτι5,α ΡΠΠΌΙρΙδι5 εἰτοα πος οὐπαῖας δά ΠΊΔΡΏΙ ΒΟ ΓΔ ΠῚ ΔΡΡΆΓΑΓΙΙΝ, ΓΟΓΙΠΊΟ; 

ΔΙ ςοπχπιοάατγιηι οριεητία. Ῥαποργτίπη «τῇ ϊοτα: σοτροσπηγτοόθοσε οἵ- 
πατρὶ αππλπηι; ἃς Μιήάγαπι ἃς Αρο!]η!ς5 αδέξατοτες πλαίςα, ιια: 1 ἱρίς 
τοροσταγ, Ατνίγιπλ, 1 [Π ΠττογατιΠι ὃς ΟΟΠιΙοητία {π11|5 νογίατας ἔπος, ας 

νὨΪ ποτα πὶ νῖτα τΟΠΊρ 15 [ἢ εἰ5 ΠΟ Γ1ΠῚ Ρίετιτ αἴ; οητΠ ποσῖτ, ἢ οσηδηήα ρΡα- 

ΠεσΥτ ἰτα (οίς σοίοτς ορογτοτ ας ταῆτο 1ΠΗ1τ| αὐτῆς Ίο, ντὶ εἶτ15 ογατίο αν α]σαιῖ 
ἀϊσοηα! τατίοπο ασποσγοατ, Αρεϊσίτατ,ο Εςμοογατος, αὐ πος ταηγητ4π1 4{- 

ο (οδνυία: ΠΟΠΠ Δ ΠΔΠ1 ΓΓΙτα: Πος ἃ ΠΊΠΠτ5 τοητατα ΓΑ], ΟΧΡ]Ισοπλ5 ΓΙ] σα πα: 
οἶϊπη α ποι γατις ἀρί οητία: ρατγοητίθιι5 Ποῦ 5 τγαατα ἀσοθρΙ Πλ115:}ΠΠ|νετο, δ 11- 
Ἰοτιιπι οτίαπι [πρετίογες, α Μογοαγίο ὃζ α Μιπῖς παδυ!ς ἀϊχογιης : ΠΟ (Εςας 
ἃς Αἰοτςαϑ ραίτογ αὐ οἴ οπηη ΗεἸσοης ροοίη1 ο[Ἐ ςοπίξοιειισ, Ασοίτας;, 
σαι Πυι πα! ῃλοα! αττο ογατίοπος θπιεῦς. οι ἐτοηΐπη ν μΠποτίς, Πα τ Π14; ἤτ, 
ῬαΠοργτοΚ αἰ ο πιοάο ρταίος, ὃς οἰυ!οηγ οἵΕ Ποιηϊηῖς ἐν, ΟἹ. Πρίοτ ΠῚ, 
ΟἸγπΊρίπι5 Παρίτοῦ : οἷτπι5 αατοπὴ Ζπο ἴῃ ῬγτΠ115 Πτ σοτταηη]ηἰ5, ΑροΙο. Ρείη- 
εἰρίπιπι ἰσίτασ Πα Πηοαἱ ογατιοη 5, ]ασςπ14; Πιοτίτ, [Δπς ἀεὶ ποὔ 5 Πτ, ταπλ.- 
αίατη σατιις ἔοι ροτίοπα ἡιαΔΠὶ (ριεμά 44, Ἰη Πογπιοπίς ἰηῖτιο ροίττα ατήτις 
σοητατα. Τιἀπληαι απτοπν Ἔχογάϊιηι, ἢ [15 α ἀφο ἱπίπησ, οἴσιις αγιτῖ- 

Ὁ Ραπητατ τοι Γο5 σορΙ αΠγπρροαϊτοητ, ππλ65.51 σιάεπι Πιριτοῦ Πιςτῖτ, δά - 
ἀτιςεῃάτιηη είς, ἀςογῃ Γορ ΠῚ, ΓΟΓ ΠῚ] 16 ΟΠΊΠΠΠῚ ΟΡ οηῚ εξ : δ᾽ γοῖο 
ΑΡροΐϊϊο, πγυίιςος ἰπξτογοη ὀχ [ἘΠ ΠΠς, ὃς οι 46 πὴ οἰ στη} {0]6: ΘΟ]. ΠῚ Διιτο πη 
ΟΠΎΠΙ 1. οὐ 5 ΡΟ πούιπη απέζογθηγ. Ργατοῦοα ἢ ΕΤοσσ ΠΟ 5 οεῖτ, [Οτ5 οἢδ 

ΠΙΙαΠγ: ὃς οα 41: Πγοττα πὶ νῖτα; Ργαθυῖς, ςὐπαπηογα 5. ΕτΊοςις ἔεγηγο ςὖ- 
ΠΝ ΟΧ ἰ]5 7πα: σαμθος δας ᾿Ππο ποεῖ, αατ ποπη δας τάτους. Ν᾽ σπι 

γας Ὀγουίδι15 Πατγαῖς; Ὡς ργασςάςσης ογάτίο (Θ]ποητί πγαίοῦ οπαήογο ν] ςα- 
τασ. Ιλ οίηςορς ντθ]5 Ιαι4ο5,1Π πα ρα] στα σοπιιοηταβ σοἰοργάταγινεῖ α τα, 

ἽΕκ οἷ 
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γο  αδ ἱρίπι5 οστα, γοσοηίοτο ορόστοθίτ, ἰη απὉ (λπε, 4115 ἄοιι5 ἀπ ἤογος εἴτις 
ςοπαάϊτον ὀχ ἤἰτουτ,αατι αἰ 1 παρ οδ]5 απο ἐς οο 1π πιράϊιπι ρο 5 αἴζου- 
το :Πηαϊ νἱΔοἸῖςες αὖ ἐο ντθὶ ργαοίαγαηγ, νοΪ θεἸ]ο νεἰ ρασς σοίξιπι ποτίτ, 
ςοπγΠλοπιογαθίς. (οηρστιοῖ οτίαηι ἀς πιασηϊταάίης, ἢ ἀπηρία νοὶ ράτια ἢτ, 
αἰ Τα] ἀΐσοτς : αποά ρας ττιάϊης οχοο]τ, αιοα ἰίσος ράγια, ροτεητία τὰ- 
ΠΟ σα ΔΠΊΡΙ ΗΠ Ίηῖ5 οἱς αἀσαπατα. ΠείηἊς φααοππηαας δά το Πρ] ογΠῚ, 
αὐπτῃ ἢἰς Δαἀα!ταπηοπτογπηι [δ ἀοηῃαποσαπι, ρα] σογαην ΡΠ πατογαπιηας 
αὐἰδβοίογιιηι οὐ πα πη η ΠῚ αττπθηῦ,ποη ογπης Πἰθητίο ΡΓατογοπη4Δ: 4αεηλ- 

αὐτηοάπηι Ηεγοάοτις φποιίίληλ τη ]οςο, ΖυηηπΕ ἃς ίδχ ταδυϊατογατη χα!ῃ- 
εἶα Βαδγ]οηὶ οὔτ «ἰοῖτ. {1 Ππιπῖτδ τ πηασηι5, Π ρύτας ἃς Πἰτπ5,ν0] Τορ] ΟΠ ΠῚ 
᾿᾿οοἰοητίθιις ντι]ί5, ΠΊτίά ἐπι αἰΐχιια Πιοτῖς ες ἄς οἰπίτατε ργααίδοτιγ, 
Ηοοραΐξζο πγυΐταπη {παιητατὶς, ρίασιπιιπι ἰορότις ἀτσις ἀπ]ςοάϊη!ς Βαδοθίς 
οτατίο. ΑἄπΠας ἐεἰρίο ςοτταιηῖης αἸσεηάιηι οτῖς, σποάπαῃι Ππαβδιοης 1ηἰ- 
ττηγ, πα ἐρίπι5. ἔποσῖς σοπ τατίο, ναὶ ]ιαπι ον οαυληι ροίτιπη ἀθαϊςα- 
ταπισας {τ (1 αἰτηαα Πτ ἔλδυα, νεῖ 4]14814 αἰτ ρηίσατν, Πογαπι θ18}} οτῖτ ο- 
γαϊττοπάπηη, Α 14 νοτο σα} νοΠου5,Ποη ἘΠ ]οςα5 {Πρ ]οἰτοῦ τγαπίοιιη 5; 
(ξ σιιπηὶ αἰ 115 σοττα πη πθα5 οροττοῦίτ πος φοπηραζαῦς, Πα. 14 τιδὶ ἱπρροάϊτα- 
ὑἱτ αἰσοηα! ςορίαπι. Ετ ἢος πλοάο δαρεβὶς ογατίομθηι, νῖ δ ἀππὶ ραττίρες 
(ΟΠ Ραγλη5.Π ᾳ αἱ ἀπ ν ΟΣ 5 τΟΠΊροιθ σάτα, οχρ]ςαης πὰ ΟΠ στη τεπιρο- 

ταῦ Πτηιο, τοίροῦα ςαἰοτίβ ἃς [τ] σοτίς: τη ΠΙοπς, ἴῃ ν δἰ! πιο αἴας [οσος. 
(τητο (ντ Πρ 4 Πὶ ἀιχειτ) τοΠιροῖς ςοἰς ταῦ: η αἰἴζαῖς, δὲ ἐχετοιτατιοπογα, 

ςοητοπιρυοποηηη; ἰροξξατογαπι ςοπἤίτατιη ες, ἃς νοϊητατίς ἐπ Ἰοί μὴ 
φἴηαςε ρτοθατομεμη ἐχἤίξεγς, ὃς ἀεβοϊεπείθιι5 δι  ςτὶς ἐροέτατογός ἀδοογταῖο 
ἄεθεῖα. ροτοτίς οτίλῃ απέξαπηημηι α ἔγταέξαιηι οἰ οϑοθε, ἰδ τοροπεοης, το 
ΠΟΠ ΡΑΓΙΙ) ἰλιιατο ὃς αὐ εὸ πποάίαη) Ποηληοδ α ἰασοτίθας ςοῇξης ατα; α0- 
εἰςαητ. [)εϊπάς ςοπίπἠεταηάαηι ογὶτ αποτηοάο ἤπε ἀϊροίιτα ςετταηληλ. 

Ετοηῖπι ἢ πγαΠοαῃ) ὃς σγπιηϊσιτη τ, ρίλπε ρετέςέζαπι εἴϊε, ἴῃ ἐοᾳ Η1}}} ἀο- 
εἰς. ἃς πῆς αἰΐπιο ἀείξεῶζα, ζςοτροζαπιτοῦοτε, νοσιηη σοΠςΘητα, ἃς το ας 

πλαίος ρατγτίσιις τοπηρογατιηγ, Ἔχ ΠΙξεγε, 51 διτοτη συπηηίσαπη Πτ,πλαΠοᾶ ταηγ- 
4Π4Π} Δηϊπγ 1 ΠΟ  Ποπτθην ἀτηπς εβςπηπδητεπ ἀρ Ἰςαῖϊε, σογρογιπη γοτο 
τοῦτ (ππτρ(ς ἀτααο του! μ1Π|Ὸ; ὃς (Ο]ΠἸο τυ ΤΠὶ5 ὃς αησοτίς αι αὐ [ού- 

τἰταάϊπ απ “πα 1π δ ο}}15 ορις εξ σοπηραταηάστη ςοηξοιτο Ρἰσππλαμη. Οο- 

Ιο 
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ΤΟΠΔΠῚ ἐπτλλον ες νὰ ἐπ {πτ,πς πἰθητῖο ὨΘρ]ρεητοῦ ΡΙατεγααβ. ΠΟ δῃϊηῖ. 

«απ ίῃ Πὰς τὸ ροτάσοηα νου δου, 1 ]αιιάος ἀςογᾶς, ἸΝΔηῚ Π σιοτσαπη ἰδπ- 
ἄατο ςοητίσεγιτ, Θὰ ΠῚ [ΟἿ] [ΔογΔ 1 ἀἴςος, ὃς ριίηγιηγ ατχας Δητί 1 ΠἸπγππὰ ἔπ- 
1 ποπϑμιθιιβ οἰθιιη., ἃς Ποη Πα] Δ ΠῚ Πλμτα ΠῚ ἀατ οἰ σι ηγ: ἀαίρρο {μα ἴῃ 
Βοάοπα (τ αἰἰχιαηο ἰοςιιτα. 51 απτθηι οἰϊπα ἔποσῖς σοἰςσγαπαία, Ρ Δα] ἀϊςα- 
τάτη, ἰασοτγη 1 πο οἴατη, εχ ἤας ρίλμτα ἀητίημπος ογοχίῇς ἐἰςαϊοαδαιιε ττο- 
Ρίιατα, Πλῆς αγοτοτι οἢς πσηπη} ὃς ποταμη νἱξτοτία:; ΡαἰΔάσπιαιο, στη ἔτι- 
Ρογαῖος ΝΝερταπαπι, Πὰς ρυίηγα σογοπατζαίη Π{Ὸ {ΠΠοτο5: ὃς ταπάεηη ςοσταη- 
τίσις οὔτ ἔα Π]ασ ΠπἸπηγαπγ: ἀτ ἢ] οταγιπὰ Ἔη]π σογτταπλίηα ῥοῦ οἰθιηη σοπβοὶ- 
ππταγ, ΠοσηοΠ ΟΥατοηΪ [Οςἴαπὶ οχίΠξογς., οἰσας πλυίταιπι {Βτασατὶ,, (τὰ 
ΟΌ]τοὶ σομαοητι5 ἜχογηαηταΓ, [ΤΠ] ΖΕΟαιΙΘ ραΓῚ ΓΆτΙΟ ΠΟ ἰλίδις οἴ 

ἔοτες, ἐπιπὶ ἼΡ, (Ὡοταηι. Ρἰαηταπηηιις νατίθα5 ἀςάϊςαταπι ἀἰςοδ. ᾿ῃ συᾶ΄ 
ἴλης ἰαπαπα, {Παρ πος ἐαθυίαμη αττίησεγς νο] μοτί8, ποὴ ντίαις αἰϊο- 

ὨΠΠῚ πος Δ Παγάτιηγ νἹοίτιιγ. δ: ΠλΠΠΠτογ δτίαπι, πη] αἰτπ αἤιιοτῖς; ντ ο- 
τοις ἐτυζξαδ ἐν ο] Πι Πάς ποη οαγοαβ,, οἶτοα νμαμηηποάαιςο {ότι τε ροτο- 

τς ΔΕ. 

---ὦἡϑ.ὄ - οὕ ...... 
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τίς ἀϊβιιμάονο. ΝΝες {|| 34 οτῖτ ἐχτγα πλασηιΠοοητίαῃι ἃς σ]οτίαπη, ἢ σοτταῃη]- 
Ὠἰδ ζΟΓΟΠΑΠῚ ΟἸΙΠῚ ΓΟΪ ΠΟΥ ΠῚ ὉΟΓΓΑΠΉ ΔΠ1ΠῚ σΟΓΟΪ5 ζςοπηραταπάδηι ἀπχε- 
τίβ. ορὶκ νοῖο [ατ|5, τὸ νο τὶ τοτίμι5 οτατίοηὶς Γα ΕἸ  ππν, ᾿πἀπσαταν ἀρ- 
Ροπματγαγαιιε ; ὃς 4ιοα ν ΕΓ ΟΠΊΠΙΠ1Π1 ΠΟΥΓΔΠΠΙ1ΠῚ Ριαίες, 411 ΡάΟΘ ἢ} τ] ταΓ, 

ΡΙΌρΡτοῦ ΠιδΠῚ σοτταηηηα ρογῆςὶ ]θητ, ἸΝΟΠΠΜΠΕ οτίαπι {1 ς σα [πος 
«Προπαητ, ἰαιιάϊδιι5 ργοίθοιτι (της : χαάσπη ἢ! σ]οτία ἱπίσηος Πης, πο 
[115 αῆτο ἴῃ το θῈ15 ντι!65 ξιιοτῖητ, ατ ἰῃ Ηϊς ΠΡ] μα! ΠΊΠῚὶ αἴῆιια ογηατ 10} 
τοροττίὶ τητ. 51 νοῖο πα} Παθοας Δητί]ιήοτα, ]παΣ ἴῃ πηράϊητη ροἢ]ς αἥοττς, 
ἜΧρ]Ἰσαπάϊτηπη ΟΥΙτ, ΡΓΙΠΟΙΡΙΙΠῚ ϑ]οτία, ψιια: Δα ΡαΓΠΔΠ1 Ροττίπος, οἤς ΤΠΆΣΙΞ 

ΠΊΠ1, ὃζ (ΥΟΟΓΙΙΠῚ ΘΘΠΟΙῚ ΠΊΑΧΙΘ ΤΠ ΠΔΓΙΠῚ. Κοίίυα εἰοςατίο τς, ντ 

νης αϊιατις πάταγα ὃς νοϊιητας ροίξυατ. Ν᾽ ἐταπι {1 ἴῃ ἀϊσεπάο ργαίξατο 
οροττος αὔήιο δητοςοβίοτο, (ντ ]σποα (φητίο ἀἰσαπη ἰησοπα 6) Πα ΠΊ ΠΔΠῚ διι- 
ἕϊζογ ἐπουίπγ,ντί οἱ απηοά! οἰοςιτίο τ νῃΐτι5 ταηταπΊ πηοί!!, (δὰ νασῖα ἤπχαὶ 
ἃς τ τὰ : ὃς αἰτα πητ Πηηρ]]οίτατο ργοςεάςηῃτία, αἶα ορροίπτίς ὃς αἠα:πατίο- 
ηἴδιις ΠΟοτατία τοήροπμάθητία,, αἰϊα ἀατοπι αι ἀταπιο αἰ πέτ]ς οχρτοῆλ, 
56ῖο οηΐπι ποιἔγατιβ οὶ ἀποοηι ὃς ργα ἰτογοπι ἤδης νίαπιν εἰ πῃ ῥ᾽ πτπιθις 
(ντ τὰ ἀϊσαη1) ἰδέζαταιπι {6 Π1Π| αυπμάἀρίαπιίη αἰϊ]πο ργαοίριο σοποίς ((τ]- 
θεῖς ρτοροίτῆσε, (ουϊαίπιις Δυτοπὶ ἔογμτα: αἰσεηα!, πηατοτῖα νἱάσταν ςα]- 
ταῖο Ρίσθεις. Ν ΟΓΠΠῚ 115 συα ΟΧΟΟΘΊΓΔΠΟΓΙ5, Ορογτῖοῖ ΕΓΔ ΠῚ ςοΟὨϊοιιοπτοπι 

ὃζ ςοηστααπῃ οἰοσατίοποηι ᾿πάποοῖο : πηι πηοά τη ΠαιΓατΙΟΠο5, ἃς Α]1- 
4υ ἔαδαϊα Παρεητία, Ππηρ]1ςὶ ἃς ποη Πιςατα ογατίομς οριιδ οἰς οχρ]ίςατο. 
Ὁ τοσηιηιο απτεπὶ ἐς τορσίθιι5,ν 6] ας 115 ΟρτίΠ}15 ΠγαΧΙ ΠγΪ5 Πττογατῇ πιο- 
παηγθητίς ῃαπἄατο νο[ πογῖ5, εα στη νοπαίξατο, (δ το ΓΙ ΑΓ] σγαιπταῖς, ὃζ 
πιαϊοίξατο νεγθοσιη αἰσοπάα ογμς. Ὁ τα νοτο αὐ ςοἰατίοῃο5, πο ἀ πη] ττι- 
ἄϊπο5, ποσποη δα σοπιρατατίοηοϑ ροττίηθητ, γτθαπο {ογπηοης σοι Πρ οἔξοιῖ5: 
ΗΠ ἡαϊρίατη δα Πος, αἴσηπι αἰ! πο ( ογατίοη!δ σοηα51η οπηηΐδις ργαθδιο- 
τίτ, ΠΙὰ4 ταπτοη χιοα ργαἀϊέξιηι οἰξ, παθετ ρ τις οΠοητατίοη δ, ὃς Ππηαϊογομη 
αἰεττ ροριο ἀεἰςέξατοπομ ζαιις γοϊαρταάτοηι. 

ἘΡ δου ὐ ΟΡ  υ Ο Ε 
Λαηρεϊαίὶ; εαεἰον π ογργεῖε. 

ὍΜΙΒΙ ρτοίξετο ἱποιπάππι αὐνηοάμηι ἔπΠ6τ, τας ποπ (ΟΠ πην δάοῇς, (δά 
βατοτοῖϊο Πιιρτῖῖ5, Ὠγἱ σαγΠΙηλιι σαρατ : πὸ τοσιπι {ππ18] σΠοτγιιηὴ ἀπσογε ἢ], 
τος} δάσο θαγογ, ὃς ρατίο ροίΕ σοῃ απ τ1Π} ΠγΔτυ ΠΠΟΠΪ ΠῚ ἰζογιπη ἀτήτις 
ἰτοσαπι [απ τιι5 Ἔχτο [ογθηλ, Ηγ πιοπαπησις (χιιοπι ἴῃ Ππρτιίς ἀἸοὶ ρατ ο[}) 
σΔΠοτοη1. Ν᾽ Ἔγιιπ σαπλ νποα]απι Πος, ιοα Δα ΠἸττογαγιιπη {ππϊα,44 ρτςίςη- 
τε] 6 οὐ Ἰτίοποπι ἀττίηοῖ, Π05 ἱπυ]σο πη} Ιορατοῖ, (απ οῃΐπῚ ντ πιθηζς, 
αἰοέζα, ὃς ςοσίτατοηΐθιι5, τα: δὰ ΔΙ ΠΊΟΓΠΠῚ ΠΟΠΙ ΠΕ ΟΠ ἢ [ρεέξζδησ, ντ- 

Ζιιδηι (οἰπη σα πα) ἰσοῖγοο Παίσοας Πος ἃ Πγο τἀ πη 14 Π} Αἰ ] τος Πλι!η115, δά ν- 
4ο πη] ἴα; ΟΥΓΠΑΠΊΘΠΓΙΠΠῚ ὨΠΡ ΙΑΤΊΙ Γῆ,ντ ΠΟΟ ΟΧΡΕΙ5,Π6ΟἸΘΉΔΓΙΙ5 [15 ξΟΥ ΠῚ, ΖΕ: 

ἄς Πἰ5 εἰς ςοῃίποιτοτο: Θὰ τα 14 ἀραα τεὶρίτιπι (οτιιατο, πιο αἰ τσα τα] ] Δ Πὶ 
(γπιθοϊμηι δα ργοπηογοπήδηι στατίαπι σοηΐοτιο γοἰποτίβ. Εογτς ᾿σίτιγ ὃς τὰ 
ἴλην ἃ ἐπιοητατι ἰηἸτῖο Παἰππλο αἱ ογατίοποπη ργο {|| ἀτιπῈ ρυηγαῃη ἀρυα 
πιο τΠοτογίσογιιηι νἰδπη ᾿Πστοίπι5, τι1Π] σοτοτ!5 σοί τ δος σοΠΠροπ Πα Πα; 
τοτουίςοῖς ἐχεγοιτατιοη!θ. ΟΡοΓΔΠ ΠΑΙΙΑΓΘ5: ΠῚ ΘΔ} οα ας ΖΙ ΠΟ ἢ 68 νο- 
σδῃτα, ὃς οχ Πἰδ οα τα: δ Ογατί Ομ 6 ΠῚ 6 Ππρτίῖς ροιτίηδτ, ὃς ςοΠοττατίο πο ΠῚ 
δα οἰαίπλοα! τες [ππάϊοίς αἀπηοάπιπι ρου πογουῖ5.. [Π1}}πῈὲ ΟΠπὴ πα ργαοῖ- 

[οϊομγ[ὶ ΓΠα σαν μα οἱ Τ οι αἰτοῦ. 1) 



2) 
Κ ΕἸμσία)νο 
Τυραΐι5. 
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τὰ πητ, παῆς οτία πη [ἢ ρει ῃ 5 Ὠλατουίαπη ᾿ππῈπο5 δὰ [ς]ρεπάιιπι ἀε] ριμης, 
Δη ἢ νχοῦ ἀποεπάδ. Ογατῖο αἄτοπι ἡιιαπὶ πῆς ἴῃ πηδηϊδιι5 Παδοπηα5, ἴῃ 
εἰπίπιοά! Ἰοςατοητιηλ σόπογο γοηαταγ : πος αὖ [15 αῖθα ἴπ Πα ἘΠ] ΟηΙθ 5 
ἀφογαπι ντί σοπί μευ Ώγι15,Π|οητῖτο ν!άοτας : πο ΠΕ ΠΟ] ςετίπποποτε οἰξεη- 
ἀετοσας Βουιη!. Ἀαρτιλδ. Γπρίτοῦ ΘΠ} ὃς [Π ΠΟ, ΡΤ] σοηΙ Πρ οητοϑ ἃς ςο- 

Ρυϊδητος Ρτοῖπας ἢϊς πίοι οπληϊᾶ Ρατογ νοσατατ, 1 νοτο, ̓  ἰπσα ἡππαιι- 
Ρατατν, οι πλατὶ [σου πα πὶ σοπί πη ρατ: ἃς αἰ Π{Π|5 115 το Π]πόγαπη ἀσογᾶ, αὶ 
ἴῃ Ὠπρτης οοἰεδγαητατιας πτιρτίαἶοϑ παταϊοίαιιο Δρρε!αητατ, ςαῦταῖ5 1 πιοῖτα- 
[πιτ νίτατη ργοί τ. Ετ παιρτία αητ Ἰη σαυηα,ντ 61: 1{Π||τὰ ΠοπηΙ ποητιγ, οἰ η- 
ταν, πλαχί πος, ῃ ἤοποτῖς ἀρ βειίκα αἰϑίᾳ, παρτίῖ5, πο, Πογιηι ἀξοσγιηι 
οὐἶτας ςοἰοδτατοηοία; δά Πομλίηος ρεγαεηιῇσπτ. [είποεβϑ οτατιοηξ ἀεπὰ- 
ταγα οροττοῖ ἰηάπςεγο, πο πος Ἰρίπαις εἰξοριιθ,σαπογατο (οἰ ίςεῖ, (ΟὨΟΙροῖο, 
ἃς ραυταπὶ ἔεττεα. Ι44 ΟΓΟΠΊΏΙΟΊΡΙΠ15 ορεῖα, ὃς ΔΏΪΠ,αΪ]α ἃς Ρἰαῃτας ταί το. 

Αὐὐάασοπλς ροίξοα αἰ γοητῖαπη πα οἔτη μομηίπιιπι ςοίτι ἀταμς [Οεἰεζατζε:; 
πιο αἰΐα ἰλπο πη ργιάσφητοτ ὃς τοπΊοτο ΠἩΠΟδηταγ, Ποπιο Δυτοιι ογαης απ οη- 
ἀληι πγατ πλοΠ1} ἃς 1{ΠΠππαταῃ}1Ππδηϊτιποη νῖ σΥΕΘΆΓΙΠ) ξογάγαπη πποσο ςοῖτα 

ςοηῃούάατ,ίες αὶ ἀππογιιπι πηαχῖπιε σοπηπιοάογαπι σοηϊππέϊι ποίη [Οοίοτα- 
τοΠΊα: ΡῈΓ νΠΙ ΠΟΤ Δ ἢ} ΥἱτᾺ 1} Ἐχοοριταπετῖτ. [ἢ 41 Ρίαπε ΤῈ ΠοΟΠΊΠΠοΠΊογα πη 8. 

ἀττίησο5,ἃ ἔογα Δογε τ Ἂς ογγατῖςα νῖτα αΠςο Πης, ἃς Δα Πυιπηαπαπι, πηαηξις- 
ται], οσἀϊματαπγα, νἱόζαπη ροσ πιατηπηοηϊπηι ἀςάμπέϊος ΠΗ, ὃς Βοπγπαπη 
6 1118 ΟἿ ῃγοτταὶς {πτ,6χ Πα ΟΏΪ σΟμΙ Π Ομ Ὲ «τῇ; (οείεγαῖε, ΡΙΌΡτοΓ 

φΟΠαΙ ΔΙ ΟὨ 5 (ογ]οτη ἰπηπιοτταῖς εβθέξιτη ἔμπης. παηυζερτίοης ροίξοτο- 
ταμα, εἰ ατι ππηεῃ ἀσσςεπάϊτιι : πο α ὃς ροίξοητατί ρεγ σεποτγατίοης ϑαὶ ει 
ΡοΙπιαποῖ,ας Παστη]ΠαΠὴ οχ ἘΠ πρατατ τ ἰιος ντία; ἰγπιροίαμη ορτίπλιτηι, πὸ 
Ρἐσιιπ ΓΙ Π1, Δα ΡΟΙΠοΠιοπιη, (εὰ ΙΡίππ|5 παταγα ὃς σΘΠΟΙ15, ΠΟ 1Π1πτ|α 5 

Ρίαπι ἀϊχοιῖς. δογαταθοτ!5 ὃς πάγος ργατογοα ροίϊ Παῖς, ποτ σοπα εἰδοοη- 
τίησδητ 411 νΧΟΓο5 ἀπςοῦτ, Ρηπλαπη αι! ἀοπη,Δἦ σἹοτῖα οχ ΗΠ πγατίομεπη. πὶ 
τοι ρογδητα; ἔγπόξυτη, αιπα: ΠΙΠΊ Γαι ΠῚ Ορτίπηα νἱγτατῖς εἰἘ ρατ5, {ξατῖπη αθ ἰρί15 
ὨΈΡτΙ5 αἰδααὶ ᾿ποίρίπητ. Ματυηγοηῆιηι οηϊπη,ςΟτίπιο τοπΊροσδητος Ποπλῖ- 
ποβ το τ: ΠΟ ΠΙΔΏ1 1) 4) Δα πίε σοπτυετο, αἰ 1] θρίτίπηο ἱπογαϊπατοας 
ςοἶτιι Πρ εγατί, (οἰ απ ργορηαπη νχόγοπα τείρίςεγε ν]άεπταγ. Εχ ἤος ΠΑΠῚΩ; 
Πιοπηίπος Ποπογατίογοβ οπδάπης, β ο]οτες, θαπεποϊεητιοτοίῃ, οπηηΐδ ἴῃ τοθ. 
εὐρα ραττῖαβ ΠΟ Πίθ ΗΓ: ὁ αιοα {πος ᾿ρίοτιιπα ἰδ ογος, τα πη ζιαπι οσΠ465, ρα- 
τ ῖ15 ἀρ οπτ:ρτορτοῦ ΠΠΟ510 ριΠ115 ΠοςοΠΠἉτ οἰ, ν εἴη ςοπἢ Πα Δα θεδη- 
τυγτεςἰρίαπταγαις. Αα ἀοίοτοϑ οτίαμη ὃς αἰ ΒῃοΙ Πα ας συ πττι νἶτα, ππρτίς 
(ππτ νει πα: φαρρε τα ας ταπηηλπὶ πόα ᾿κ ἢν: ἰειίογα, σα πι ΠΊο- 
Ἰοαγαῃγ ΟΠ ΠῚ ΠῚ ΥΧΟΥΙΟ5 ἔΔΟΙ Δ Π115 ΡαΓΓΙΟΙρο5, ὃζ εχ (οοἴοτατο ὃς σοπη πη η1- 

σατο ΠΟ ΠῚ ΠῚ ΠΙΠΠ]Δ ΠῚ ΟΔΡΙΔΉΊΙΙ5 ςοπίοἰατίοηοηλ. Ηΐης εὰ σις {παιηα ἃς πι- 

οὐπάασίπητ, μεςοῆς ο[Ἐ ντὶ ν]ἀδαηταγ ποι! ογα: σ1ΠῚ ἰρῇ ποι ποδιῃλοττρ5 
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ταητιιπη ἰστοηγατ, (θα Π]Ιος, νχογος, οί ιις ςοπίαπσιήποος Παίσεαμηις, 4α1- 49. ᾿ 
- . - Ὁ . ᾿ 

Ὀυΐίςατι ἢςο σου Π]σςηγ115,4: ργοξεέζο ἤσς ποίου σοἰοδγοητ, ΠΟΙ 
οὐπη σαπάραητ, ας ἰατίτία ππγ} εβεγαηταγ. Ηὰς ἐς σαι ἐἰς5 [ΟΠ], (οἰοηπος 
ςοἰερείτατοα, [4], σοπιιοπειις ρα θ Ποῖ, ᾿ποιπη οτος {πηῈ : αι τηταῖ Πγαΐτος 
δαητ, ὃζ σαπὰ πλαἰτίς σομηηλπίοαηταγ. Εχ 41 Πἰμηΐγιιπη τὸ απ ταῖοσ αισο- 
τὶ μοςοις ος. ΙηΠαῖο5 οτίαπη, Πμοα οχ μος ρτίηγαπη Βανϊτατίομος ἀοπλις 
ας {ππητ ααΐποαῖς, σα! βοϊα ςοπίπηξδα, ροίξεα ραρὶ νίοϊχας ἔαενι, ὃς ἀοίηαο 

οἰμπιζαῖος σοηἊΠτατα;. ΕΧ ΠγαΓΓ ΠΊΟΏΪΟ γοΓῸ ΠΕΔΠῚ ΡἰαΠπηοσηὴ ΠΟΡΏΙΙΙΟ, ὃς 

οαπὶ 

" ν, 

ΠῚ 
ἰὴ 
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ΟἾΠῚ Ἔχτογηῖς Ποπλϊηϊσις ἀἢΠπίτας ςοσῃατίοηιιο οἱδ ςοπίοοθτα. Αὐ σχυοά 
ἙςοΥρτο δ ηι1ΠῚ, ἀρβοὴ οπάα εὔπης ὃς τοπη πο πογαηάα σοἰς δ ος ἃς οἱοσῖο- 
ίᾳ ππρτία,ν οἱ Δητί ια: ὃς θο Πα θα ρίορτογοα Βοπλίηῖθιις ΡΓΟποΠοο, ἐχρ !- 
απ: ὃς ἀΠΠΠςτα ἀταας πο οἰξα ἔογς ομγηΐα ΔΓ ΠΠΟΠΪΟ ἄοροῖϊ, πος ποη 
ξιρατὶ, ἀοηγομ γα πα τη}. ὃς 4 ραξῖο Μοηοίδιι5 ῥγόρτοῦ πιιρτίας Ηοἰοπα 
ἐπι πγοστα 5 ἔαέξας [πτ, ὃς ΡεΪοις οὐ Του ἀἸ5 πχατγ πο η ΠῚ ὃς Αὐἀηγοζας Ρτὸ- 
Ρτεν Αἰςοιξίπη ξαταίοτη πλοστθηι οπἰταποτῖτ,, ΨΌΙ αιτοιη ἐς [5 [Δτίς ἀϊέξαπι 
ἐπ ογίτ, ργοοῖθιι5, τα: σοπογίιπι ρου τ ΟΠ Ε ΠῚ ΡΓῸ πε ψμν ἂς {π|ςερτίοηςο ᾿ΙΡοτγο- 
ταπη μαϊδεδητ,ντοτῖ5. Ρτατεθατίθιὶ επϊ οβτησεμπαα τηδίογιπη αιογῆο, ν ο] ατὶ 
Ρ ΚΞ αϊοθητὶ 4μ}15 νίτα πτ Ππταγα στη ΠΡ ετῖβ, ὃς Ζιοα οοτιιηι σἤοσιις, ἢ σοη- 
τίη σατ, ογῖτ ἱπριοἰσητὶ πο παἸΠ τηλι15,8ὃς πος τατίας ἰη ξλπτα τιν υοάατη- 
τπούο, ὃζ γ ΟΠ] ΡΓΟρ τς ̓ΠΡοεῖς ᾿τογαπη φἀοϊοίοοτ, ΤῊΠῚ οτ[ΔΠ1 ΠἸΘΠΊΟΓΔ- 
το οροστοθίε βα ηὰς ὃς ἰρίς αἰϊσθδηάο ᾿η ππποητιτε σείογῖς. Ππλ1115 ἘΠῚ ΠῚ ὃς 1π- 
ςαπα εἰξ σοταπη ηπς ἴῃ ριιοιῖτία ποίεγα ἔθοεγίπηι5, τεοογάδειο πος αἰϊπα οἱξ 
ααοα ΠΟ5 τατίι5 ἔλοίατ το υΠίςοτο. 51 νογο ἀμ] ρί)Π) {Π8πηὰ ἰρῇτις ᾿πηαο] ΠΟ ΠῚ 
1 ῃϊ πη δτδῇι ᾿πίριοεης ἀοἰςέξατιγ, ἡπαπάο παῆς πὸ ἱπαπίπιοπη, γετῇ οχρτγεί- 
ἔλαν,ν πα τ ἃς ἰριγαητοπη ἱπτιοτατ, ὃς ΠΟη ν ηδπη, [56 πχαϊτασ, ((1 ἴτὰ οοπείῃρατ) 
“αδΏτο ΠγΑσῚς Σὰ ἀερεδιτ: Εϊποτασγίας ἀποοεπ πη), ἃς ἀτεησοηάς {πηῦ 
ἀτάτις σοπγηχοπιογδης αἰίαις Πητοτῖς, ἰη απ. πητιφαογαμοι πιοσταίοβ ρτο- 
του οτος Πουπουητ, ὃς ΡγορεΠατί5 ατπ16 ἀιμοτίας Πγα 15, ξο τος ξοστιπατιηιο 

εἰιαίουτπτ,ντ Αποβιία, πος οροτα ςοητίσίς. Οριι εξ ετίατη ροτίοπας {{|᾿ο- 
τα μι 4] Πα ρτ πιοηϊο σομί πησπηταγ, ρα πα πατὴ Πἰθητίο ργατοτίτς, ἰδ Πα- 
τη ἥποάκς Δμ465 ἰῃ πιεάϊιηι αἴτοττο. ΑἸ απο Ἰρίταν Πδς ἀϊσθηα! ἔοτπηα 
ἴῃ Ρεϊποιριο,α]ααπάο ἰη ἤπς ντεπάπιτη οἰξ, δὶ επίπλ ρομίομα: Ειοτίης σἱογίᾳ 
οἀπγοάᾳπη οοἰοῦτος ἴῃ ρυϊποῖρίο: ἢ πλϊπας ἱππρηεο, ας οὐαπε {πδάοπήα, ὃς 

Ἐτίοο πάθια ἵρῇ ογαῶζ,ἃ Ῥαῖηα, ἀϑοηοῖς, ἃ Ὠαταγα, Ὁ ςἀποσφτίοπο ; ὃς ιοά 

φαθπαϊος, πος, οττίαιιε απῖθο [πητ, δαηγοσ [τἰάοπὶ ]λιιλ Πα ἀτριιπλοθηταπι 
ΑὉ Ἰρίογαπι ρατεπτίθιις ἀτή πηαϊοτίθι : 48] Ρτοίξεζο ἢ᾿ εχ οχάςθπι ἔμπης Ρα- 
τιῖα, σασα ἴάπὴ ἄτι ξαι]ατος ατχιις ρεοιυ ᾶγοβ οχ ἰοςο Ππτ : ἢ Διιτοιη οχ ἀ1- 
ποιῇς, χαρὰ ἃ αἴς ΟΡΓΙΏ15 ΠΊΑΧΙ 115 1Π παῆς [Οοἰογατθπη σοδῶδι πογίητ: [6 ΠῚ 

ἢ εχ οος ΠῚ θεηεῖα [ππτ,4 ΟἿ ΙΠΟΣΟΠΊΘΠΓΙΠ1, ἀΠΊρ βοατίο ὃς [Δ ]τατῖτας δῇ. 

Πηϊτατίς, αἰϊα δή αἰίατη ἀσοοῆττ: ργοϊπς νιπουΐατη πχυΐτο Πγυῖ5 ἃς ναὶ ϊπς 
οἰείζιμι εἰξ. Ὁ απο διττὴν α νατῇῖς {Ἐπ 15 ἀταιις {π{ΠἸτιιτδ ἐπητ,ντ τ] τίσ, 
αὐ Πττογασιτη, οποσησιην ππποισαπη [ἀρ φητία: {τ δα! πη ξζα ξοττίτήο, ορτῖ- 
τ ΠῚ οἵα οοηίεηταποιηη εξ, Αἀάε51παρογ,πΑ} 65 Ραγο[ἢ Πιτιγος ΠΠος Ζυ 
Ἔχ ἢὶς ργοστοατὶ ({πξοϊρισητατ. ΟἹ φυτοηγ τα ἰρίς, αι ΟΥαΓΙΟη6ηῚ Παδεγος,γχο- 

το ἀπςογος, ἄς ἴος ἰρίο εἰοσδητοτ ἃς νοηπϊε ἐχογάϊππιβεϊεπάππι οἤ: οί 
ἢ απιάτοῦος απλοῦοϑ ἃς ἀοἰἸςί5 {πα5 ἰαπάδητ, αλαΐτο ΠΙλἰΓα τα ΤΟ ς τὸ ἄοςοῖ 

5. Πιατυ πιο ππ Δαγο, Π14ΠῚ εἰἰος ἴπας ἰρίογιιπι ἄεἰτοῖας : ἃς αιοα ογατίοηθ 

ὃς ἀπο! ρ! πὰ ετίαιτι οχ ἰὸς ντοηάπιηγ εἰξ, τα πη ιιατη ἴδπη ἜχογαϊθῃτοπΊ, ὃς ἐς Η- 
Ἰιῖς γατίοἰπδητοηλ, ΠΟ ὃς ἰρίοΚ 1ῃ 115 τα δα ΠΟΙ] πατη ρογαποησ, ριαῆδη- 

τος ἐταίατος νου πη Ἰς,ας ΠΕ α4]π4Πὶ ἀΠΠοηταηοιιπν εξ, Αὖ ΠιιΠΉ}} νεῖο 
᾿ εἰοςπίοηο πο οτἰς ἀποςάεπάμπηι, ἰεἡ Χοπορἤοητίς ἃς 'ΝΙςοἤγατι νο[Ερ 18 

Ταἰοτοηπηλ, ἢ ραποῖς Δ σταπίτατοπῃ οτατοηςηι οογοηάο, Π αἰϊοι δ᾽ (ξητθη- 
τἰατιιην σοσας πιασηϊταήο. 

[Οιοηγμὶ ΕΠαἰικαγμαβεοὶ Τοριμ αἰίογ. Εἐ αἰ 

νἰτίπτο οοο τοσοαίεηάα. Γ,Δπ5 αἰιτοηγ,οα {ας ἴῃ ἰαιἠατιοηϊθας πη, οὐτίπεβιτ.. 
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294 ὈΧ ΘΙΝ Υ 5 ΙΕ ἃ ΤΑΊΟΘ ΑἸ ΒΟΝ αὶ 505 Ὲ1 

ΚΟΥ Ρ ΤΩΣ δ ΤΟΝ 
Λιαεαίϊοϊα, ἐοάορι ἱμουργοῖο. 

δ΄]. 1 ΟΥΆΤΙΟ 4πς 1Π ρΡ.ΠΟΓΟΓΕ ΠῚ Πατιπταῖο «ἰς! ςοπίπειπτ: ΠΕΡ τΙα5 ΘΠΪΠῚ 
Ραῦτας {πρίειατιι οροτγῖοῦ: Ζπλπὶ ἃς ᾿ρίαπι πος ποάο σοπιοηϊτ ρεγῇςοτα. 
Οππὶ Πατίμτατῖς γηἰυ αἱ! ρυϊποίρίιηι [τ ἀϊο5 1π Ζι4 1Π σε πὴ οαϊτιγιραι- 
«α ἀφ αἱε ἀϊσαητας ποςοῖϊς εἴξας απα]Δυάοτη Οσςα ΠΟ ἢ]15 οὐ! 6 ἃς ορροτ- 
ΓΙ τατΙς σςοπιρίθξζαηταν ἁτας σοητΠοδητ. 51 νι; ΡΓΟΡΙΙΙΠ. αἰ σα ιη΄ σης 

γα] ἀδοουιιπι ργατοτ Αἰ1ο5 ἀἴος παρ ποτῖτι ντ ἢ ςαϊεπα!ς Πάτα (τ, ]ιιο εἰ τηςη- 
{τς ΡΠ Πορίπηγ: ρεποιρί πη ἀπτοπη ΟΕ ὁρτιηλιη), ὃζ ἃ ΡΠΠΟΙΡΙΟ πητ ομηηϊα: ὃς 
ποι οἱ᾿ τοτίτι5 ἀἸ πη τ πη,ν εἰ τοτῦ,ατιέξοτς Ράτοης. δ: νοτο {Θρτπλα5 νεὶ (ς- 
χτιῖς Πτιίλοτος ἢ 5 αἴ 5 αΠ1|. ἀϊσατοϑ ο{8 ἀἸσοιλι5, ὃς σοπηπγηϊταῖοηι σα πα 
οἢο οπὴ {5 ἐρίι5, οὐδ πατίττατίς ορροτταπίτατς, Ροτετῖς οτίᾷ ἐς Ποηο αἰςοῖς, 
“ποά οἰἘ 50}} ςοῃίξεγασιιϑ: ὃς σι α ςοηίφηταπειιπι οἰ ἘΠ] πὶ 41 εἰ πίη αὶ αἱς 
Πατας δππιοτῖτ, σης ἃς ΠΠπΠ το πὶ ἐπαίαγαμη, ὃς ἔοττε ετίδπι (απο πιο 
οἱ 5015 πατιιγα) δεποῇςῦ, 51 απτοπη ἔπ οτῖς υπτιμοοϊηγεδ, πης τάς πὶ ΜΙ- 
Πέγαα ατίυ δι, ἃς τη πος Ρεγξέξι μη εἴς Ρἰοπι απ πῃ) : ὃς ποία ραγ οἵδ, Παης 

γΙΓ ΠατΙπτατεπὶ οἰ πγο αὶ πατιγαπη, ν τ] θα πἰἢ1} ἀείιτ. Ἐσάοπὶ οτίαπι πιοάο 
εἰς το χυιίς ἀἸεδιι5, πος αὰτ ρτηοῖρίο δας ἤπὶ ἀσσοτηπηοάαιε {περ ἰ5:ὃς ςοη-- 
{᾿Δογατῖς [5 ας 1π πη ππὶ ρο ἢ] αβοττο, πς ἰαυάειη σοηῇῆςεγε σοπαθειῖδ. 
Ῥοι[πτοπη1 νετῸ ἃς τοπΊριις οἰπτΠΠγο (1 {πτ, σοηΠΠἀογατε πεςοβλτί πη οτίῦ : ὃς 
ΟΠ ΠΘΠῚ τοΠΊρο! το ἀα ΠΙΟΠΊΪς5, αατ νους, απῖ το θατα ΠΩ ΔΏΠΙ ΡΑΓΓΙΙΠΊ, 

παοπηηαάπηοάϊιη) τη ἰαπάϊθις δα [πος ατειθητιθιις, του] ρογαπη ριορηεταῖοβ 

ἸπαΠἸσδιΠγ115, μι ΘΠ απο ξογτιτμἀΠοπ1,γν ΟἹ ἰρεςϊοίατν νεπυίξατξ τυ σποητο5, 
φἰξατὶ ἀστόσγιιπι ἔγαιόξαϑ, ὃς θοΠογιιην ΟΠ ςορίαη1: το] δὐιτξ τεῃηροτί, 
Ορογαπὴ νασδτ ἢ 6Π1,ὃς ἰασοσαπι Ζαΐοτεηι, Εσπητ ργατογοα Πσῃϊβοαμάδ,ας 
ΑἰἸ]ααηο ἀροίογο το ροσίθα5 :ντὶ {4115 Πάτα {τ ἀϊς ξείτο, ((] σεῦ Βαο- 
οΠαπα θιι5,απτ Μγ ΠἘο115, απτ αἰ ]αιθι5 ΡΌΡΙ]ΙΓοσιιΠ. ςοηπεηζππηι [οἰεηηῖ- 
δι ςεἰεἰεϊτατίδιις. Ηας εηϊπὶ οπτηΐα ἀγσασηοπτὶ λσαίτατεηι αἀ ρτοίεηιξααβ 
Ἰλυι 65 ἰδ Ππρροαϊτασιιητ, ΕΠ Ως απτοπ δα οὰ ἰοςα ἴῃ μ δ 115 Πάτα οἱξ αἰ 1- 
Παῖς, νοπίοπαππγ ρυπλιτὴ υϊάςπλαρ εο Ζοα πατίοποπη οδτίποτ, δα ΑΠΠΔΠῚ, 
αἰ Επγοραμι νἹ (ΕἸ ςοτ: ἃς ἢΐης ταγι5 οχ ρ]σαπέπιτη, ἢ πατίο τςοὰ Πτ,νεὶ ατ- 
ατα: {πἰἀρίοπτία αὐ [ογτίτυάϊηε ργαάϊτα,ν [1 αἰϊαα! ἃ οἰ! Πλοαϊ ἱπήσης αἴ 

ΡΓΘοΪαγαηγίη ἰο παδπεητ, εἴπας Δ ΠΠυ6] η]ποα σοητίποτας, ργοστο 4 ΠΠ}, 
ντ Ζιισπαπι [1 Οἰπτας., ὃζ ΙρίογιμΠ] ΠΊΟΙΓΟΡΟΙΪΙ5 : ἀπτ 1 τ οἱ αι ΡΠ ΠΊΠΠῚ 
αἰρηίτατίς ἰοσιιη οδτίπος,, ἰΏ Ποποῖς ργοχίηγα,, {1 ἀπΊρ[α ὃς ἤοσγεης, ἢ ἴτε- 
ἀοπτὶ μοπηίπιιηι πιαἰετιάτης γείοστα, ἢ ἰησοη!]5 κοι πάα, ας δά νΙΓΟΓΙΠῚ 

νΙγεπτοπη ἔουτη!5, αὰτ 1 ΑἸ Πιτο (ἢ Δἰτιτα οἰ αἰ τατίς ἰἔγοπας ἐχέξιπι ἔποτίτ. ΤΠ οὰ 
ας ἴῃ ντῦς σΟὨτΙΘΠΤΕΓ ΡΓΟἰ ἘΠΕ 5,6 Χ Ζιια (πη 1α 6115 ΠΆΓΕΙ5 {πταοά ΠΟΙ 

οχ ἢιι61}}} ὃς αὐϊοέζα, ιοα πΠοη οχ ᾿Ἰρῃοῦη], ἰς οχ ργαοίαγο ρόποῖο: εχ {81- 
δ 15 αι15 ὃς ρατοητίθα5 ; ποσί} ἰα! 6 πὴ (ρτοιιτ γέβ σορίδπι {πρρϑαἸταιιοττ) 
ρου πσος,, Αα ἢςς δά ἰαιάεηι {|ππ|5 ἀο οὐ ἰλιἀδτίοηε ἀστταγ, σα! 16 
ΟΕ πατα 5 αἴο5, ἀφποηϊοβ, Ζιαηαην {τ παταγα, τι ἰπ [15 ἤπα: αα ΠΟΓρ 15 ἂς 
νἰτο5, [ΠῚ [ἢ [15 “τα αα ΔΠΙΠγΐ πηασηἰ τ ΔἸ ΠΕ} αττίηοηξ, 51 Πτασηα5 Πτ, ΑἸΔ- 
οἱ :{1 ρυίςῃον ὃς ἐοττίς, ΑΒ Π}Π} ΠπΠ]οπὰ ἀϊςες. {1 Βοπὶ ἃς ργαοητίς σομ ἢ, 
δας ἐπΠἘπι5., ἀτις πηοιίογαζιις ἃς το ρογδῃς5 ἔπογῖτ., ΘΟ ΡΤΙ ΟΠ Ιθς ΡοΠΟΏ 5, 

ΝΝείΐοιι, 
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ἘΠΕ ΤΟΚΊΙΟΑ ΡῈ Αἱ ΘΟ ΕΡΎΆ. λος 

Νοἤοη, Ὑβομηος!, ΑΠΠΠΑΙ, ῬΠοςίοηι ἡ πὶ τ Πραγαθί5. 51 σοηη15 ὃς (ἃ- 

αἷς {τ,4αοά ἐχοαπάοίςοητίαπι ιαη ήδη ἰδ 401} πχαπ!ποταάϊης ἁάπλῖ- 

{πὰ Παδοτ, ἃς αποί δά ἀσοηάμηι οἱὲ ςἢοαχ. 581 ἀατθῃι ράγαι Πτιντ Τγ εις 

ἃς Οοποῃ. Ἐχρίιοαδίς οτίλπη, πα} 5 {τ ἴῃ 115 χα Δ ἀοσσοηάληι νίταμη Ρεῖ- 

τἴποητ - [ ἰαατις ὃς εἰεσαης [τ, {| Πλάση οι! ; 4 8α}15 τη ρτίπατοβ, 88} 15 ογρὰ 
οἰπίτατεη,, τα πὶ ΠΠδογαϊϊτατα, τιιηι ςοτοτῖς γοθτι5 πα δα Ποηοτῖς ἃς οἱουία ἰξα- 
ἀϊα ροέζαης. [τοπὶ ἢ ἴῃ αἰΐχια (ςἰοητία {πτ ἐπλίποης, γε 1η πηράϊοηΔ, ας, 
τῃετοσῖςσα, αατ]η πη αν κε ἀρροίπτε,ντ ἀεθοτ, ἰλις πα: ἰῃ ἢΪ5 οἴ, ἱπάπιοςη- 
4 οτἴτ, αὐ φικοιππίσας ΠογαΠῚ {πηραΐα ντι!α νιἀςθιιητιτ, δῖς σπῖπα πλαϊτί- 
Ρίοχ, ΔΡΊΡία, ἃς ςορϊοία ἤεῖ ογατίο,ντ σοι ηργοποηαι ροίίπτ {αὶ !ς οἰΤπι ἴδῃ 

Εις, 8α}15 οἱἘ ἴῃ ργαίξητί τεπιροῖς, πα ςηγαας ἴῃ ροίξετιπι ἔογς ςοπίοη- 
ταθοῖπι εἰξ. [π᾿ πος δυιοπη σΠ επί πλι15, ΠΟ] Δ] ἀΠὴ αἰΐθηιπ δας ἀδίατ- 

ἄπηι Βτοτῖς, ἢ ταπτ δῦ αἰ Π]5 115, στ αὐ 115 48] πλτιπτατίθιι5 ργαίαησ, ργεοῖ- 

δὲ15 ῬΟΌΟΠΠ.α5,ν τὶ Ῥγαίοῃ 8 να αἴη6Ὲ ἔατατα, πο ΟΣ 484} ρτςζεσῖτα ςοη- 

εἰησατιασνῖ σοηίοίις πγαϊτίς τοπηρουπηι ρας, ἰσοατ Ἢ ὨγΑτα ΓΑ, ἔα ἰς ἘΠ], 

ἐουτππαταγσιῃοΘηθίξ 61 ΡογαΘηΪτο. 

ΑΕ ΡΟΘΈΕΡΙΑ ΕΡΑΙΙ Δ ΤΤ ΤΙ, 
εοὐορὶ 1 ΓΕΥΡΥΟΙ 6. 

Απτς ογατίοποπι ἀε πατιαϊταὶς (1 οηϊπὶ πὶς ἔεσο ργατοπογαῖ, οὐ ταπλη]- 
ταπι ἃς τυτδατίοποιη αἰ εἴπι5) [Θαίτας πηαχίοις ογατίο ητα ἀρι επαἰα- 

πλππι ἄϊοι ςομίπουϊτ, ἃς ἐα υας ἰερατατίτη ἀϊσαπταν, (Ο]ετ αττίηρεγε: οδάοτ- 
4{ς ο[Ἐ σαὶ Παρτίαἰ! ογατίοης., 11 χιοα αἸδεντ ταητιτι τεπιροῖς,, Παΐα 
Ροτίθε!5 παρτ5 ἤχας τεοϊταταν :ἰῃ το] 5 ταπιε ργααἰέξα: ογατίοπί ρεπί- 
[5 τοίροπάοις νίάστις,, ὃς ροίξ παρτίας νείατὶ Ηγπιεησογυμι ἰοςο σαηϊ- 

τας, ϑπηείριίταγ οὐϊαπὶ ρα δαρρο ἢπῖπς ἔογπηα: ἄἰσοπαϊ ἐχεπιρία, σιπὶ 
οἷα Ἐρίτμαϊαμη! ἰη(ορείομεπι παδεδητ, Ν ἐγ πὴ σαΐα σαγπη ηῖ5 ἃς ἰο!ατα: ο- 
τατίοηϊς πο οαήςηι εἰς τγαέξατίο,, (οα ἰοπρο αἰίραν ὃς αἰποιία τατίο.,, 4πο- 
αἴατα Πομτι πγοτεῖς, ἴτα ετίαιτι πηθητίβ σοήςερτα ὃς ἰδητεητίῖς ἤας ἀἰβογαητ, 
ἢος Ῥαέϊο ἢδης {[τἰάδην οτατίοποπι σοπηπιοες τγδύξδυ Ροῇε ςεηΐθο., ἢ ἴῃ 

εχογαίο [παιίηι μος Πρηϊβοαπειῖς, αἰος φιίάεπη Ἡγγιθηαιηι σαποῖς σοη- 
{πει{{{| πος νοῖο Ηγτγοπα! οοο ογατίομοπι πάθετε, ἤθη τι δ ἴ5,αατ οἰτἠ αν, 

Πποηὰς αἀςρο] αἰϊηαο οἰιηπηοάὶ σαητα, (οἀ οοτγιπι ἰαικίίδιις ὃς ᾿γ πιηΐ5 αὶ 
φτατη πτοηΐο σοροίαπτις, Ροίξῆςς ἀοίποορς αἀδυςεπάμπηι οτῖτ, ααοά Πο- 
τοϊοῖθις οχΠΙξορείδας, παρεὶς ἰαητ δα πηοάπηι ποςοἤατία:, εχ Πἰς θη τα γηϊμοῦ- 
(Ἰπυτπδηὶ σοπετῖς (αἰπ5 ργοραραίοηας ἀερεπάετ: ὃς σιπουτηψις αἰΐὰ θομᾶ 

δὰ παρτίας ἔτ » Ογατιοῆς Ρτοίςαοτίϑ. Πειεπίες ροίζοα αὐ ρεπο-. 

Πᾶ5, Πα ἂς Ὠαρτας σοππθποῖς, [ἢ οχιε γεπληταγ, ὃς σΖισηδηιὶ ἢᾳ πητ, 
᾿ΟΟχρ| ταῦ 5. [η ]πῸ ίλῃις ἀεἰρίαγαπι σοποῖς, ἄς οὐποατίοης, ἄς σοτρογαμη ρα]- 

οἰεϊταάίης, ἄς αταῖο, Πποτίοσταπα ΠΥ: ΒΚ παοάηαπι οατί {επά πη 
οἰπείππια, Πτ, Πεγοηάιιμη οτῖτ. δ ργάτοτοα αἸΠΠσ οητίαπ, ντὶ ΠΊ ΔΓ ΟΠ ΠῚ 
ατάτιο σοηϊπη}ϊο οἰΠοοτοτογ, ἀμ! δ αΠΠς: ὃς ηπο Δηΐϊπιο [πὸ ππιρτίαγαπη συ, 
(ᾳ ἔπινἠίαγες,, ᾿τοπη]ας αἰϊθηὶ,, ὃς οἰαἶταβ ἰρία ρυθ]ῖος. Ἐπ᾿ πγαττ πιο ῖτπη 
Ρίλῃς οπιηίδιι οατα οἵα, αδ ομπίδυίσας [απληλο {πππ]ἴο ςΟΪ 1: ἃς Ὠπρτίας 

σἸΠΡΙ Τὴ ἐγθααοητὶ ΨΙΓΟΓΠΠΊ που 6 ςοπαοητι!, ὃς ςαἰεπάατιπη ο6- 

Ἰεργατίοηι.,, ἃς οἰαϊτατίς ἰο] οπηὶ ἔείτο Ππλ16ς5 ἐχξοσς, ΟὉ ποπηδαἀπιοάιη1 
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δατοηλίῃ ππρτίαἰίσιις, ρο Ἐ τοί πα, Πα Τπίρίσοτο αἸσηιιπι ριταηηις, τὶ πο 

ἐδάοηι ρατια, {1 εχ εοάθηι σοποῖς :ἰτα Ἰη ἢ 5 Ππ 8 οἰϊ ΠΟ (ἹἹ ογδτ ἢ 5 ρα 

τοπι ποῃ πηἰπιὶ [ϑοϊομάληι οὔ ἀτιοοθ. οι ]αικάες γεγο ἃς ἰαιτἀλτίοῃςς, 

εοἰιοιτζαῖο “μια Δη} ὨΌΡΤΙΑ5 ςεἰοθγαητίθιις αδοςεήας, δά πχασιπιπιτητοῦίς {ππ- ἢ 

ἀϊπηι οχογοοπππι, ας αὐ νπαπγ!ἤοτηηας ἰξητίοπάμη). Εο πιαχίπιο ἀπτοπ], 

αυοά ΡΙατίπηα δομαοχ πυμαίπιοα! σοποογάϊα ὃς αλοσγε, πεςεδειο σοητίη.- 

σαβτ,αῦ γηϊ πο (}} πγατοτία ααὰ Πησα]αγ 6 ΠῚ ργορείαΠΊ(; ογατίοποπη τγαοδ γῖ-Ὁὸ 

» ἀοΠςοτ σποα ςοποοίάϊα οπληῖθις5 ποπηηῖθ85 εἰἢ θοποζιιηι άπχ, αποάᾳθεᾶ 

ομληΐθιις πταχίπηα σοπτπηοία ργοιοηίιητ, ἱποτς  θ116ς ντιίτατος ργοβοιίοιια- 

ται, ἃς ροτη]τηγο Ὠλατε! πιο πο σοπί πές, Αα πο α σομηρτοθαμαμπι, ἤι αςο- τοῦς 
1τοδτὶ γα ποῦ ασπούτοτο νο οσῖβ, Ππά ΗΟπτοτῖ (οἰτὲ ἀϊέταμι εἰδι αἀάπςεη.. 

» ἀππὶ εατ: ΝΌΠΈΕΠῚ Πγα 15 θΟΠΕΠῚ, 11 ΠῚ ἄπ} ΥἱΓ ὃς νχου ςοῃςογάοβ, ὃς [46 Π} 

(ξητίθητοβ,αχίος Παδιτοητ: Ὁ ἀλῆτο οὗ οΔΠὴ το 1] ΠΊ1ς] ἀοίοτς, φιαητασῃς 4-᾿ 

τη]ο γοϊαρταῖς αἰπείαητασ. Ροϊεομηο Ρτοοδυ5 νΐεγδ, νῖ 4 τ- ΡΓΙΓΏΠΠῚ [ι- 

θει ΡΓΟΟΥΘΟ τις ἴῃ Ἰπσοῖη οἄδηταγ: 4000 ΘΟΥΠΠῚ ΠΈΡΤΙΔ5 Ἰηἰρίςεσς, ἤγηλε- 

παι οάποῖο, ὃς ΘΠ Ὠ]οΩἹ οτγατοηππι ςοηβοϊοματπι πγατειίαηλ οςςαῇο- 

ΠΟΠΊΠΕς τασίας παδεῖε γαϊθαηλι5: 

ἐς ΤΡΊΤΟΝ Ύ 51π| ΗΛ πολ ἐΑ 5Ἐ1 ἘΣ ρα 
αν νύ σκδαν ποι Βγ5 ΕἸ Ὁ: 20. 

οἷα; ἃ δῖαῃιῆδο Ποιὸ Ροϊοπο 1 ατηίτατο ἀοπατα. 

ἡ ἾΝ [κτἱρτίϑ ὃς Πηοπαπηοητί5 νοτεσιπη γοτίατι ἀοθηγι5, ντ 1}1-- 
ἄς πο πλοόο οἴ τοὶ 014Π| τγαόζα ηΔΠ|{π|ς|ρί Πλιι5, γλατο- 
τίατι, [ςα ετίδπηγατ ΟΠ 111 ΓΔ Π 4] Εἰπς χιοά οὐϊπίσις ρτο- 
ταπι Ο[Ἐ, ΠΟ 5 ΠΟΠΊραΓΟΠΊ115..Α ΠΙΠΉ 15 ΕΠ] ΠῚ ἸορΘΏτΙ5,, ραΙ- 

ἜλῸ.,. Ροταὰ οδίογαστίοης {ΠπλΠἸτυΠ] πο π ]πδηάλπη σοηοι!ς ἐϊσοη- 
; : ᾧ Εἰ εἰοῖτ, Ὁ πια]ε χυἀἤδην γα οὶ σαϊἤλιη νχου! ἀςοϊ{Πς ἢ- 

δυϊατοίετο, ψΊταπη,ηΠατ, αστίοοίαπη ἀοἰογπγεπ τἰπιου 'ηπαίε, ἢς ᾿δοτος ἢ- 
ΠΉ]Π1Ο5 {π|{πηςίροτοῖ : πα Ογ πο ἀγτοπη ΠΙΠ ΠῚ ραϊςῆγος ὃς ξοσπιοίοβ θεῖος 38, 
ΡΓΟΟτοα Πα] ἀοοαίτ, ᾿πγασ] 1 δ15 οηΐπη αι Δπη, ντ αγ προσ, νοπἘ15 ὃς ἀο- 
φοτῖς οβ 115, οα5 Ἰητα ΕΠ] πλιΠοτοπὶ απ οίοοῖτ, Ποῖηαε οιπη εα σοπρτο τι, ργὰ:- 
εἶατς ἱπτασίητιπη ρυΠοΠττ Δ! ποτ αἤοοιτιις οἵδ, Ἐχρεπγοπάα: οὐ! ογατίοῃις ἢ.- 
ΡΠ το τὰ ἀθηλιιπη ρατίτασ, Π 4815 ̓ Πηἰτατίοης ἐχρτγοίους Π] 4 ιοά ἀριιάν- 
ΠΕΠΊΖΙΙΟΠΊ ΠΟ ΟΧ ὨΠ]ΕΙς νιάσει εἴς ΡΓα  ΔητΠΠ πλΠι: ποπιακἰπλοάπιπι{1- 
4|5 ΠλΕΠῸΙ5 ΟΧ (οπεδ. Γι Π1ΠῚ Ζαοπάήαιη ἀεάιπισεοης, 1 ΔΙ. 1ΠῈ {π|π|ἀοΥπιοῖ. 
Πποκ οτίαῃ) ἘΧοΠΊΡΙΟ ἰρίο σοπῆγπιαδο. Ζοιιχίς οὐ {ΠἸΠηΔ Ὁ} Ρἰπσεπάϊ ρεη- 
τίαπι πιασπα ἴπ Δα πηϊγατίοης ἀρια (ὐγοτοπίδταϑ ἕπτ. ΗΠ αἰς Η]οΙοπδηι πάλη 
οἰέξατγα χρυίπιοτς σοῃτοπαοητί, πυκἊα5 ςοηίριςἰἜη[45 εἰπ5]1οςὶ ΠηΠογιιης Ρα- 
ΕΠ145 : ας ρο[᾿οα 11 Π} ΠΊ1Πτ|5 ΟΧ Ραττίδιις Ἐχοο θη ΠΠ]Πτηα σαζαμςε σοριταῖο- 40 ἷ 
ὩΘΟΟΠΊΡΓΟΠοΠΟΠ6ς ἀγάπα σοΠορ Πος, τ Ομ Π] δ η5 ΠΕ ΠΊοΓῚ5 αἰ οἰ πτΔΠ} ρΡα- 
σπηταπποπγςοπίξεαχις. Επ οτίααι δι} οτ, νεῖ τῃδαῖσο παποάαπη,ογηλοίο- 

ΓΙ ΓΟΥΡΟΙΊΙΠῚ [ΟΥ̓ γα5 [ρεέζατγς » 8ὃζ ΕΧ ΠΟΙ ΔΏ1Π115 ἀεςοίροῖε αἴαῃς Ἅεὶι-. 

Ῥατςο [ἀ ιιοά οἱ ρα πη ΠΊ:Πςοτ, Π]ΠΔΠῚ, ΓΙ {τς ΠΠΠΤΙρΠςῖς νατις οσπ1- 
τΙΟΏ15 (γῃθο πη σοΠ σοί » ΠΕΠΟ νΠΊ4Π4Π1Ί ΤΕΠΊΡΟΥΟ ἹΠΊΑΘΊΏΘ ΠῚ 1Πτοτι- 

ταῦη, ἰςἡ ΡοΓΡοτιδΠη ἃς ᾿Π]ΠΊΟΥΓα 6 ΠῚ ΔΓΓΙ5 ΡΕΪς ητινάϊηοην ᾿πίουπιασο, ντἱά 
4ιοα ἱπηϊτατίοῃς ἜΧρυο ΠῚ, πιαηιοτο5 ὃς ἀρετῖος ἐοἰοέξιι5 115 αὶ ας 
{πρροαϊτος. ΗοΜεΕ- 

Φ 



5. ΠαΙΈΠῚΓατίοποηι παθα0. 

ΒΕ ΤΟΥ ΟΥ̓ ἐν ὑπ ΟΡ Ε ΡΟ ΤᾺΣ 207 

ΓΠοριογηδ. 

ἘχἩτΊοη ροξί! πο γΠαῃ1 ταητιτη σογροτῖβ ραττειη, οἸΠτοσ ΠῚ σοτ- 
ΡῈ ΟΧρεΙ Πα ἃς οἤτηραδ. Εἴτι5 οτἸ ΠῚ ἐλ τατο ΠΉΪτο5 σοποϊτατοίᾳ, αἤθέξις, αηι- 

Ρ ταδί πη, “Προ πτομ Θ πη, ὃζ αἰτας ΟΠ 65 νἰγτιταβ, ΑἸἰτος νεσο,1151Π τοις 
ἴῃ {αΐδιι5 αητοςο ]ητ, (σα ἀοἰροπΊι5, 

ΓΟ οὐ. 

Ἡδεἤοάιπς πάις γοἰρτατί, ὃς Ἰθηῖτατὶ νου οσ ΠΊ, ας σοηο Πα ΓΟ πῃροίι- 

τΙΟΏΙ. εὐλπεϊριαοῤας. 

(οητία Απτίπιαςθιις γε ποπηθητία;, ὃς ἰογοη 1} αἱροτίτατι, ὃς πλπῖ πο ν}.- 
ϑατὶ εἰσ αοπά! σεηεη οροζδαι ἀςαϊτ. 

“[)4ηγα{:. 

Ῥαηγαί!ς γετο ἀπ θογαπη νίγταζος σοπίοοιτι!5 ο[ξ, ὃς οο5 ραγττη πηατογία, 
Ραιτίπι Δ ροηοηα τατίοης {ἀρεγασῖτ. 

«Ριηήάγηδ. : 
Τηνταηάας οἰ οτίαπὶ ΡΙπάλγιις, σαπὶ γεύθογαπι ὃς ἰςπτοητίαγαπι σαι, 

τὶ παρ! Ποοητία;, Πογπουηη,ν θεγτατί5, ΟΠ ρο τ ΟΠ 5, ΓΙ 1ΠῚ ἃς Δοοτῦϊτα- 

15 ΓἸΠΠΠῈ νοϊπρταῖς τοπιρογαῖρο: [ΠῚ τα πῇ ΠΟΙ ΓΙ ΠΔΓΙΟΏ]5, ΠΊαΙ ΘΙ ατῖ5, Θητθη- 

τίατι τ, σοπτεητίοηίς, ΠσαγΑτ ΠῚ, ΠΙΟτΊΠ ΘΧρ ΓΟ ΠΟ 5,41] ρΠΠοατΙΟὨ5,οχασ.- 
Θογατίοπίσ: ἃς ἰῃ ΡΥΓΠ115 ΘΟΥ1ΠῚ ΠΊΟΥΙΙΠῚ σγατία, 41 δ το ΠΊρογαη ΠΏ, ΡΙετα- 

το, Πρ τα]τ πο πη ρογαηεητ, 
διριοηϊίος. ξ 

Τη διητοηϊάς, ρὲς τούνογδογαπι ἀοἰεη1γ,οἰδίογια ἀσσιγαϊαπι ςοπηροίτίο- 

τἰς ἀΠΠἰσοητίαη, Αἀἤας ἰη σοπηπγοιοη ἃ ΠηΠογατίοης ντγατθῃ) (1Π τα ραττα 
ταϊογεπάας οτίαμη Ριμάατο νἱἄθτατ) ΠΟη ΠΙΠγ15 πιάση βοᾷ ὃς γε ΠΟ ΠΊοΠ ΟΠ, 

[4 8115 1{Π| ρα οι Ἰατῖς οΠνποιιεηάϊς αβοθιθι5:Δοηξαιη, 
διεβοβογι. 

Ψιάς οτίλαι στοπομογαπι ἴῃ ντείσας νἱγτατίθιις δοσιην “1105 ΘηΠΠιογα- 
]ηγ115 Πογεητοπι, Ζ]1η ΕΠ} 1τ|ς Ζαϊδιις 11 σατοητ Ριςάϊτα ΠῚ: ΓΟΓΙΠΠῚ.Π ]Ὲ4 ΠῚ, 

45 τγαξεαῃκἠαβ {πυρί ἀιπρ τυ ἰπο; Ἰη ιΐδιι5 πχογιηι ὃς ἀρ ηἰτατὶς ροτίο. 

εὐϊεαπδ. 

᾿Αἰςαί νετο οόπάοτα πηαση! βοοητίαπι, σγουτατοπη,ς {παυϊταῖοη1, ἀςγπτο- 
πἷα ὃς σταυίτατε ςοπαϊταηη; ργατογοα σΟΠΠρ ΓΟ πος ΡοΠρίςιήτατο τοπιροτα- 
ταϑ ; ὨΪΠΠ “αδητα ΠῚ ΘΔ} ΡΓΟρ ΙοταΚ ἰϊπσιια: γΙτΙας, ΠῚ ἸΠΡΙΙΠῚ15 ΠΊΟΓΟΒ Γοΐιις 

οἰ! διις ἀστοπτπτοάατος. δαροπαπλετο (αης, {ι γογίαπη ἀετγαχοτίβ, ἔογοη.-- 
(δι Ἰππθηῖες Θγατίομοπυ, ἹΝπης δα ροεζαβ τγασίςοβ ΠῸ5 ΠΟΠἐοΓΆΠΊΙ5, ΠΟῚ 
Πποα οπληος ροοῖα γοϊποτο ποὴ ἀοοαπλμ5: [04 ἡποα Πς ἰοςιι5 Πλπίπις ρο- 
{ξα]οτ,ντ οπληϊ πὶ τη ργαίςῃτια πη θη ΟΠ ΟΠῚ [λεϊατημς: ἐς ΡΓςΟριμς5 αἴας οχ- 

 φοἰ φητίθας ἀϊχης {πῆ ποῖα, 
“ΖΞ Ργίμο. 

ΖΕ ΚΕ Πα ἰρίταν ρείπτας οὐατίοη!ς ΠηασηἸβοοητία; ὃς ἀπΊρ ἸτπΤη1 Πα ετ, 
ὃς ἀσσογιιηι ταπι ἴῃ Πλ τ 15,τα πὶ 1π σοποϊτατῖς αοξειθιις ἐχρυιπιοηα!ς ἰογαα-- 
αἰτιταπγ ςοπποτία, ΠῚ ΡΓΟρΡΙα ἀϊϑιίοης πλσιηλ 1Π ΠΟ 11 ΟΥ̓ΠατιΙς 1 γοῦ- 
15 οτίαπη ριορ 5 ἃς τοθυ5 σοπς πάϊς ἀτηϊς πη Δ ΠΠ!ς [τε] οῃς οἰἘ Εὐιηρί- 
ἄς ἃς ϑορμοοεῖςῃ ἀποςηα]ς ροτίοη5 ΠΊαΘῚ5 νΑΓΠ15. 

δορβοοίος {σ' Επγιρίάος. ᾿ 

ΞΟΡρἤοςΪες αατοπηίη σοῃοιτατὶς αἤξοξε 0. ΟΠ ροΠα15 οΧοο ]ἴτι ρου παγαπι 
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ζεγιατα ἀϊσῃίτατο: Ευηρίαι Ποη οὐηΐηο νεταβ, ἃς ρταίεητὶ νῖτα ποίτγα δο- 

ςοπηγηοάατα γαΐιο ρους : οχ 400 οὕΔ Πα (λυηλείζο,νε ίπρς αἄξεοοτο ἀδοιτοῖ. 

ΕΝς φοηοτοίοϑ ὃς ργαιξλητοσ ρου πασιιπὶ ΠΊογος ὃς αβοέτιις, σπου πηοάῶ 

Ξορβιοςΐος, [ο]!ςίτοῦ χρτο τ: σοπτγα τηποπείτος, εβοσηιπατος, ὃς αδϊοέζος νἱ- 
ἀοτο ίσες ευτα ἐππγη1ο Πππάϊο ἐχρτοΠηῆς, Ἐτ ϑορθμοοὶοβ χυϊάογα ἴῃ ἀϊςοηάο 

{πρεπιλοαποιδ ἀταμις γοἀππάλῃβ ΠΟῃ ο[ς, (ς ποροιϊατα ταπταπι ρετίε]αϊτα: 

Ἐπεὶριάος γετο ἰπ ογατου!οἸηδιξιοηῖδι τεηιεης. Π|6 ποποόγαρη γνεγθογαῃ 

[θτίσατοῦ, ας ίρεησμηοτο οχ {ππληγᾶ ἁπρ ταάϊης ἴῃ ἸπαΠο ΠῚ ϑγπλοηΐ5. Ο- 
{ορτατίοπεπη ἀφοϊάςῃ5,]π4ῇ οπληϊπο αἄ νυίσατοηι Πυιπη τατεπι ἀεἰαθίτατ: 

ἢἰς ἀςαας (Ὁ ]1π||5 οἴδιποαπς ταπιςῃ {δηλ {πι5, [64 εχ ντείαας τεπηρογατα ἐ1- 

ὁ σοπιϊοτᾶ ἐἸ]οτἰς πιο ]οςτίτατε γεῖσος, ὃς ἔστε οπιποϑ ἀϊοξα! γίσγατες (ὐο!Ἰςοτιιπ ἱἐπιὶ- 

τις ἀπλμδ κά ταγ. (ππτ ἐπὶ αι δητοητίῖς ἰτι!, Ρετίριςι, σοηςΙ{1,Πλαρ ΠΟ], Δογο5, ἃς αἁ νὶ.-. 

πο πον ταῦ ὃζ αὐ πιογοβ δοςοπιηγοίαῖί. -Μεπδηατί δτίλττι σε πι5 αυοά 1 αὐλομδ 

ὃς τρατοσία ἐοτηϊτυτροέξαηάππι αζαιο οομΠἀογδηάππι οἰ, 

ὙΕΙ͂Σ ἡ ΟΥ̓ ΓΌΣΙ ἃ. 

Ἡεγοάοιις ζσ' ΤΡηςγάϊάος. 
ἘχΊς συ τος σείζας ΠΠτεεγαγι πη Πηοπαρηξεῖς πιαηἤαγαπτ, ἩΤεγοάοτις ορτὶ- 

ἴῃς ΟΠΊΠΙΕΠῚ 64 Π} ραττοηι ὨΠξοτία: ας τος ςοητίπει, οἰαδογαιμε δῖα, ἐχρυοῖτε: 
ξάνοτο βατῖε μα εἰσςατοποπι οητίπος, ΠΟΠΠ στη] 04π|{προπογ ΤΠπον α!- 
ἀςς,Πομπυθ πΔη ς ἀϊπετίο Ἡογοάστας. ΕἰῈ οτίατη νοὶ ραγοβ ἱπαθηι απταγ. 
Ασσαγατῖα οη ΠῚ νεγθόσιμη οἰσξξίοης ἴῃ Πἰδ ἰογπχοςϊπατίοπίθα5,1η 4αίθε5 απη.- 
Ῥο τγαέγαπα!ς οσσαρδητιγ, τογήπς (ἀλπὶ συδηάαπη ργορηεταῖεπι ἰεγατ. οο- 
ΤΕΓΕ] Ρεμριςμϊτατίς Ἰαπάει οπγη65 ππῈ δι ἴρ Ηετγοάοτο ἀείεσπης. ἡ 

ἈσΡτουίτας Πα] ἀεὶ ἈΠ] ]ατῖς ὃς ργορτία ΟΕ Τ Παογα!ά1: επάφητία ἀατεηῃ ὃς τὸ 
{Πππγατίο, νττίαμε σουιπηιηῖ5, [ἢ πιοσῖθες ἐχρυπιεη ας ρηπιαβ ἔετι Ηθ- 
τοάοτας ,ἴη αβοξηθας αὐτο), Τυογα!4ε5. Ἐαγίατη ἀϊξεοηῖβ εἰεσαπῦδας τς 
τηασηϊβοοητία Ἀ161] αἰτογ δ αἰτετο αἰ βξοστ, (64 1π ἢἰ5 ὃς Πυϊιπηοα! νἱγτυτίθι5. 
ἁταρο ὀχοοϊμητ. ΜΠ 5, ΓΟ οτος, ΠοΓΠ15, ὃς ΟΥατΙΟμ5 σταμίταϊο, ας ἤρατα- 
ταπνατίοτατο, ΤΠπογἀϊ ες Ηογοάοταπιπρογασῖτ: Πιαυίτατε νετο, ἂς ρετίια-. 26 

᾿ἀεπαὶ [μευϊτατο,ποπηάϊτατε, ὃς ίροητε ματα Ππ]ρ] ]ςίτατο,ποι εἰδδότατα, ἰοη.-- 
δε Ργαίίατε Ἡετοάοζιη) ἸΠ1ΙΛΙ ΠΊΠ5, Δ14116 ἈΠ Ϊατὴ σςοτηρο πο πο ΠῚ ὃς Ρεῖ- 

ἰοηαγατη σοηβέΠΟΠοΠ1 ΠΊΙΠ115[ογπααῖτ, αιὰπὴ Παῆς τπηοσι;ι ὃς ἰΠσΘῺ (10ὰ- 
Ῥἰοίτατομη. 

"» 

ὍΡρη ας δ μορβοη. 
ἍΝαης ἀε ΡΠΠΗΟ ὃς Χοπορποητο αἸςαιημ5. Πὶς χυίάςπι, ΗΤογοάουί αηλα- 

709. Ἰυς,ὃς ἴῃ νἰττατίδιις γογαμη τγλόξα πάλγιμη ὃς Προ οΠὶ5 ἔτ, ὃς ἱπ πλουῖδιι5 
(ογπποοϊ παητίαπη πη τα ῃ 15 απο Δα πηπλοῦο {1Π|}|15 Ἂς ρατ,αποάαιηπΊοάο ἰπὶ- 
Ρατιο(Ἐ ορίπι ΕΟ ἐπ 5,νο δ 5 ραγαβ, ροηίρίσιμ8 ΟΠ] τ|5,1πςδροΠτίοης ἀ|- 
οἷ ὃς νεπαίτα5, ἵτα ντ οπ]4πὶ ἐπι ]η Πὰς ράττο ἀητοςο]]ογο νἱάοαταγ. Π οτῖοα- 45. 
ταῦ ἀπτοπη του π. {Πα τ {0} 1πηϊτατοτη ἀτῆτις τσ ηΙΠΟοΠτΙΔΠὰ ΟΠΊΠΪηΟ ἢ 

εἰξ αἤσοιτιι5: Ζυίη πες ἀφοουιιπι ροηοπαγιηλίαρε ἰογιιατῖτ, αττ τ ιιοης ἱπτοῖς 
ἄτι δοπηπιδ. ἸηΔοξἘς ας Ραιθατς δγπηοηος ς πηςήϊα ρὨ!!οίορίηϊα ἀεργοπι- 

Ι ΡῖοΚ, ὃς οα ἔογηια ἀἰξοηὶς ντοηϑ {αα ρα αἰίτς πηασία φυδτη ριισπας σοππο- 
, ῃἷατ. ΡΠ τις νοτο ΤΠυογ ἀϊάςπλ 1 πίταγ, γοπθ 5 Ἔχοερτῖϑ. ἢϊς ἐπίηι, [1- 

δεῖ εἰς, ὃς αῃΐμηὶ πγασπἰτ ἀ 5 ας σγαιητατὶς ρίεπιις: 116, τγγα πού πη ὃς αἰϊο- ἡ 
τα π ΟΠΡΙαἴτατ ρ 15 πἰ ποτ δίογατ. Α΄ ρυϊπλαπη Πυίάσιῃ ἴῃ εο ἰπγίτατις οΕςς 

, : ἸΠαογ- 



ΠΕ ΥΕΥ κ σοῦ ον ΝΜ ΒΑ. 20ω 

Τ νου ἀϊάςην, αποά οοάθην πιοᾶο αἰ {ἰδ Ἱποποατιιηι ατῆαο ἱπτρεγίοέσαηι 
Ὠ πουῖα ἀγσαπηοηταῃν το πα αῖτ: τα πο ςοἸ]οςατοη5 ὃς Δ ρο ΟὨΪς οἵ- 
ἀϊμο πὴ Ροτταχθαῖ, ὃς αποά ΤΟΓΆΠῚ ΠῈΣ ΠΑΙΤΔΉΤαΣ ςοηξπίοης, τοπλπι ἀπΠ- 

ὉΠ]Ποτὴ το άϊτ, Τ᾽ Πιιον αἱ ἰϊ5 ἩΠιὰ ΟΡ ίσυταπι ας αβοέϊαταπι ἀϊξ!οηΐ5 σελυς πο- 
σ]οχίτ: οατογαπι τοτηπάπηι, ἀοηίιπΊ, ὃς αοτς δ φοητοητίοίπηι, Ππτηπλα ἀ{|1-- 
δοητια ἐχρτγοῆις : ΠΟ ταπδῃ οαμ 61 εἰεσαητίδηγ, πιαϊοἴξατοιη "ΟΟὨΣΘΠΠΙΟΠΙΜΩ 

τορίαπῃ,ροπάοτα, αβοέξιις ατηδο πσιγαβ. Τὴ ἀεί ηϊς5 εηΐπι ]οςῖ5, πάπα - 
δι ρασηὶς, ρ οἰ τα σοριῖ5, ὅς οΘοπ τατιομιθι5 ντθ πηι, ρογοχ !ς εἰξασηιε 

τὰς ς Ξ ᾿ ἄν Ὁ “- Ἀ ᾿ 

ἀερτοί[π5,ης ας ογατῖο γεὶ ατρ τπαϊπί τοίροηάοτ: ργπάθης ταπηρη, ὃς 44 ἴγο- ΣΑΣ ΎΗΑ 
6. τούπηι σετταπγληὴ ἀοἰοΠρτίοποῦΣ Τμπογαϊάς οησε νυϊίοτ. ὙΈΘΟΗΙ : 

Ὁ ν ἀς πιαρῖ- ἐς 
ἸΩΩΣ ἄοπειιε, τᾷ 

ΤΡΕΟΡονΊΡης. εἴ ἄνετος 
φοίςτϊ5 σαι 

ὙΤΠΟΟροΟΠΊρας ἀπτοπὶ ΟἸας, ρυϊπλπηι Ζοα Πα] σεπετῖα ΠΗ Ουα: ΠγΔ- ἴατυπι εϑῖο 
τετίλπη ἀοἰεσετῖτ,πλϊτατίοης αἴσηας ο[Ε: ἀεῖηάε ΡΓΟρτεῦ ἀπροίτίοηίς Εἰερβαιχ- 
τίαῃγ. σορτίοῦ σηλτν πταχίπγατη ἰδ  Πτατοηλ ἃς εὐΠἀφητιατ ἢ {Ππ|5 (ςεἰρείο:ργα- 
αγοα οτίαπα ΡΓΟΡτου ΓΟΓΈΤΩ 185 τγαξξατ, γαπ οτατειη: ΖΜ] οτίαπι ρτόρτοῦ {πΠ|- 
τῇ] τῇ Πησιη]5 τοθυς Ἐχροποπαῖο [Ἰ εγτατοπ). ροίξγετηο {π|ρὶς απ 5 οἴ, 
αυοά Ἐπδ οτος »ἤπας σείξογατα {ππς ἀϊέζοσινη σαυας ΠΙεπτίο ποα 
Ργστογεατ ρα δηίπηαγα δογαπι αν οἱ αἰϊαυὶ ἀἰχογιητ,νεὶ σεῆογηητ, Ἔρτερίᾳ 
ςοπίείξατα πε αἰΐδοπτας. Ὀοςπαϊ εἶπ ἔθου αὖ Ποοτάτεα ἤθη ἀϊόοτερατ, 
ΠΠΠ πο οχ!ς οἰἙ, ὃς πἰπιῖ5 Ποχ δ 5 : ἸΏ τοῖς οπλπίθιι5 {ΠΠ||}|5 οἷπ5 ο- 
τατῖο Ποοτγαζῖθας, εἰἘ ΘΠ! ΠῚ σΟ ΠΛ Π15, ἄροττα ὃς οἰατα, τρία, στα], Ροπιρατ- 
ὨΔ] 15, Δα ἀεἰοξγατίοπεηι σοτηροίιτα.  Ἰτϊοία νετγο οἰ, οτιπι ἔτεσιιοης νοςα πὶ 
οοἰ πο, ταπα ἀς μα τῖα πὶ οὐδ οι οἰγοππγάιέϊα οἰγοπηνοπριοπος, ἃς Πμγί-- 
115 νογδοσιηη οχίταϑ. Ῥοσσαδυτ απτομη ῃ ἀἸ στο ΠΟ ΙΡ 15 15 ἔῆνος αἰϊὰς ἱπάπ- 
ςοη ας, ποι πιαχίπιο δά ποροτίαϊο σοπα5 ΒΠΈοτῖα: ροττίηςτ, Ετεπὶ πιίπερτε ὃς 
Ἰῃτοπηροίξιαο αποράλμη ἴῃ Πὶ5 ΔΌ Θ0 Παγγαητασ - σα πιο αὶ! πητ 114 ἡ: οοπα- 
πιοιηοδαῖ ἀο διίεπο ἴῃ ΜΜαςράοῃία, ὃς ἐς ἀγάσοης δά γε πΊοη Πα Ρυ- 
σῃα ςοητεηάοηϊο, 

79 ΕΣ ΡΟ Ο. ΟΡ ' 

Ἐχ ρμΠοίορἢἰς ἰεσοπαϊ μην ΡῪ ΤῊ ΑΘΟΚΕΙ͂, ποπ πιοάο σγδυτα- 
τί, πιοτγιμτ, ργαςερτομιιηι ἃς (δητοητίασαπι σαι, [54 οτίαπη εἰοουτίοηίς, 
Μαρῃϊβοα εῖπη ὃς ἀριρία ντπηζας ογατίοης, ὃς 46: ηποάαπητηοήο δ Ροο- 
{Πῃ δοςοαϊς, Νεηας οτίδπη Ροτίρισυτατοιη Ῥτατογοπητ, νοι 1Πὶ Πλῖχτο σεῃοῖς 

αϊσοπεϊ νταηταγ, 5661 Δα τε ΠῚ [ἢ ΡΓΠ115 ἀεθοπλς ΚΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΜ 

ἃς ΟῚ, ΑἸΤΟΝῈ Μ, [ΠΠῈ Π]ΟΓΙΠ1, ταπα {παι τατῖδ, τ πὶ τλρΉΙ Βσοητία: δτδῖια. 

ΝΝεᾳ δ τπϊτατίοης Ἄχοϊμάομαα5 οεἵξ Α 15 ΤΟΎ ΕἸ, Ε 5,0 1Π} ΡΙΌρτοῦ {ππ|- 
πλάτη απΔΠὶ ἴῃ εἰοοσμοης αὐμίθος δταυίτατοπη ὃς ΡεΠρίουϊτατεηι, τα ρτο- 

2 Ῥτεσ ἱποιιποϊτατομη ὃς ναταπη ογα ἀτΟΠ ΘΠ του}, 1Δπὶ να] πηαχίπης ἃ νἹ- 
τὸ ἐἶἶΐο πχατιι2 11 ΡΟΙ τιτλι5. Πλαπάα ετίδηι εἰξ οροζα, νὰ 1ῃ ἰδ τὶς ἀποιριίο-- ᾿ 

τατη οἶπ5 τοτὶ ὃς αἤτάπ! ππιι5. Ὀῖρσηὶ οπἰπιίπης αυ δ ι15 ΠΟῊ τ] ΠΙ Π 1π {ππ- 
ἀΐπηι ὃς ἀΠσεπτία ἱπηρεπάατιγ, Ο ποπίαῃι ἰσίτανς ἀς αἰογιπι οξίοης δτο- 
ἰπτοῦ ἃς {ππγιγατίπη ἀἰχίπγιβ, γοίξας ντ ἀἰσαηλα5 ἐσυ πᾶ ἐς Ππηρα] 5 οτατοσί- 
δας ἐππτογο Ἰσςαῦ: ]ποα οτίαπη ποίττο ἰη[τίτιιτο ῃγασς Ποςοἤαγίαπη οἰ, 

1)᾽οηγ [ἡ ΕΠαμιοαγηαβοὶ Τορμ5 αἰτογ. ς 



21ὼ ΘΙΟΝ ΘΙ ἩΠΑΠΙ ΘΟ ΒΝ Α 5.5 ἘΠΕ 

ΘΕ ΘΑ Τ ΟΥΟΓΒῚ : 

1) {{45. 

Τίς ογατίο, ἢ νίαπη, ὃς (4 οι Πποςς ΠἌπτιπ εἴτ, ρεέτεβ, ρεγίο [βτοῖτ: ὃ 
πη Πορίτατε ὃς χααίογε αἰ μουγου:ῃ οἸοχαοπάο ῥτοτία5 αησιηΐα οἰδ, ταπη 

οἴϊαηι σοπΊρτὰ ἃς γεγα,ατηις Ατοσατιπη οοσδητίαγαμ νθποτς σςοῃίροτία: πο 

ταπλοη Ροίροταο ἁπισοῖ ὃς ἀρ σας ΓηΠ χυάδπο ςοραΠὰ (ει ὃς ἸατοΏτοῦ 

ἁτιϊησίτ,οιιη το ΠΊροτατα σιιφάατη ἀϊσοπαϊ νοϊπρτατοήταντ ἀμπι]ορίτατ, Δ. 1} 15 

Ἔχ! ππχετασ; ἀΠ ΕΠ ς1]15 τοι [15 4 ΘΠ 1 λτατ! ἀσστγοάϊπηταγ. ᾿βαχίμρης νογῸ 

β ἴῃ πατγατοηῖθας Ἔχςοῖ τ. δα δ τ τατο ομϊπι ας ἀϊέξοη]5 τεμυίτατο ἀρ οστάτη οἵ-- τὸ 
β ος 66 ἀσσπγαταηι [λ9}91Ὑ91 Ὁ τ τ 90. οΧρΙἸςατίοποπ,. 

σι ἽΠοογαῖο:. 

Ογατῖο Ποογατίς οἴ 111 φαϊάοπι πἰτίἊα ὃς σοτηρτα; σαίτα τλῃγοη ὃς πιοάοίξα, 

| Δοςοημοητίδι5 πηασὶς Πιιαπὶ ἔογο ἀςοςοπηπηοάίατα. Οὐμπαταπιδθτογα Παθοῖ 

ᾳ [ἀπλπ1ὰ οαΠἀοητία τε πηρογατιιηη, ἃς ΡΡαΓΑταΠῚ οἰποίεπτία Δ Δ} ὃς νεταῖα 

] ςοπάϊταπη, ΠΟΣ ταπΊ θῇ ἔοτο ὃς σοητοητίοηϊθις Δεσοπηπηοάατα. Οςτογ Δη}- 

δ1ίθιις ἀϊξοηςπι οἰγοιπγου ᾽ς, ας ὉπΊηΪΠΟ πγοάϊοςγε ἀἰσθ Πα! σεπι5 τοππ]- 
ταῖς δήλη οπγοπάατ, ὃς της Ἐχτο τ. Ἄτααις ρου Πηπλιι πὴ ἰρίπας γεῖδο- 
τα} ἙΟΠτΙΠυατίο ὃς σοτηρτεῃθηίο Ὁθίογιδηα εξ, ας τοταπι ἀἸοο Πα σοπ5 
ἀςπιοη[τατι 11. "20 

ΤΠ γομγρη. : 
" Ρίς γεγο ΓΥσαΓΡῚΙΣ ροίρεῖαο. 1ποοίοϊτ ὃς Ἰη{πτοῖτ, ἀΙΠΙηξλι15, σται5,1Π 

ἀςουίατίοπε οπγηΐηο τοῖα, ν 6 {ππ]]οίτις,ατα: Πρ εστατίς ἀπα Πβ: ογατου τα πιο η 

πεσντθαηιι5,Πος ἔοίτἴππις; (64 ἴῃ ΠοςοΠἍ11|5 ταπταπ ὁσοπραταν, ΗΠ αΐπ5 γεῆο- 

πλοητία ὃς σταυίτας ρου ΠΙπλιιπλ Ἰπηϊταια οἰ, 
Τοπο[έοπες. 

Ῥομλο ἘΠ οηϊ5 ογατίο, ἀξ ]οηἷς γε μεπιθητία ργααϊτα εἰξ, γε πα || αῇοξε- 
διι5 οοπαϊτα,ας νοιδοτιπι εἰεέμίοπε Ἵγηατα: ἀπ ροίτίομε σοῦ πιο ντίτοτ, 
οοῃτίπια, ἃς Ζαα σταιπίτατε σοπα τα [Ππδυΐτατεπα Ππαίδοτ, Ζα 615 να] πηαχίτης ἴα- 
ἄϊςος το δηταγ. ᾿ 30 

ἘΠ ρίπες. 
«ΕΟ ηῖς αατοπι οτατίο γοπΠποι εἰ Ὁσατίοπς Πεπιἤεηϊς, 'η γερὸς 

ταμι ἀοἰςξλι πηασπίῇςα ας νεμοπιεης, πε σας γα!άς Ὁ οττο ἸηΠγιέγα, (εά ἔαοὶ- 85 
᾿ϊτατο, ]ιιαπι πάτιγα πὰρ ρεάιταμίτ,αάτατα, να Ἂς {Πα π|5 εἰς, ὃς σταιῖ5: τοτ ὰ- 
σεῦ ὃς ἀΠατατ, ὃς ἀσεγθιτατε ρευπησίῖς. Αταας Πίης ἔμέξαπι οἱὲ ντ Ἰεσεητί 
ΡΠΠιο {πατπ|5 ἀοπσπαα; ἀΠΠσεπτοῦ γογῸ Ἐχαπηηατα, ν ΠΟ ΠΊ η5 ἀρραζοαζ, 

ΓγΡεγάος. 
Ἡγροπάος Πα! 4οπια ἴζορβο ποι ἀθοτῖγαῖ, Γάτο τα Ίοη ΓΕ ΠῚ ΔΠΊΡΙΙΗσας ὃς 

εχασσοτῖατῖ: ὃς γοΓΒΌγιΠῚ σο  Ἐγαξ οπε ΤΟ γἤαηλ, αἰ Π ἀϊτατο νογο οπηπος πρὸ - 
, ΤΡ τας. Αὐμας "α σαιηα ᾿παϊςατίοης παϊΐο τεπιροτο ἀοῇοξεῖτ, [ο [Ἐπιροῦ ἴῃ ρτα- 45 

δίοης.᾿ ςἰριι5 ἂς ΠΟΟΟΙΆ 15 σα 5 Ποροτῇῖς ἰπΠΠΠ1τ: πγαῖτα ρυάοητία ἰοσαρίο5,4ς νο- 
πιπζατςο γοίοστιις, ἃς {ιαΠΊ 115 ΠπΊρίοχ νἱάδτιιγ, σγαιίτατε ταπηο ἢ ΠΟ ναςαῦ, 
τῇς 1η Παιγατιοηῖθας {δ τις αἴας ζοπηροζατιιπι ἀϊσεμαϊ σεῆι5 ΠιαΧΙ ΠΊς 

ἱπηἸτατίοης ἜΧρυ πιο πὴ ο[Ἐ: τη ροέξαπάα: τα οῃ 5 14; ἀΓσιΠηθητα, 4υ1- 
θὲς αἰ σαιΠληι ἀςςράϊτ. 

ΕΧ 
ππ 

Ξ ἜἘΞΞΞ 
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ΘΑ ΝΑ ΒΘΕΙ ΘΕ ΑἸΝΎΥΤΟΙΝ ΙΒ. ΟἸΑΎΘΕΥΒΥΘ. 

; 

᾿ 
Τ- Ὁ ἘΠ ΤΙ Ὲ 5: ἈΑΥΤΙΗΙΕ ΝῚ Ε.Ν91.5: 

ΓΗΪογοηγη1ο γγοίβο Ἱπ ΕΥΡΥΕῖο. 

ΘΟΟΘΚΑΤΕῈΞΒ Αἰβοπίεπίς, πατιις οἱξ ίσχτα ὃς οὐζοσοίηγα Ναμῖες, ρις 
Ἀν» ΟἸγπιρίλάς, ργατοῦς Ατῇοηῖς ΓὙΠπιδοηο, απ πιο ΠΠἰο ἀπ - ρα φοίμας 

ἐδ το ΡοΪοροηποίμασιπι δο Π πη}: ἀπο ὃς νἱριητὶ ἀΠΠἰ5 Πγ πὰ ἀμαραν, α. 
Σ παῖα πη πού Ρατοῦ οἱ ΤΠεοάοσις ἔπ|τ, νης εἰς πιςαϊοοτγιίοιις υὑἱθφοδικα, 
“λ)» οεἰπίδιις, χα! ἔληλα]ος τδίαγιιην αθτος Παδιπτατηις 10 αιις- 

{τς (ππξοηταιπτ. ΗΟ οἰδο αὐτῷ οἀποατις ὃς [Πἰταταῖς α ρας- 
τὶςϊΔ, ΙΒ 11ο ἀστογίις Ζυαπὶ υΠ]παπι ΑἸοπί οππιμπη: Ππατίπι οἰπην α ν τ πὰ 
ατατοηι ρογιςη!οτ,λά Ρ᾿Ιο ΟΡ ἴαπι λάϊοοῖς απίπγπιηγ. (πηι ἰρίτιι ὃς Ρτοα - 
σιπῚ (οί ΠῚ, ὃς (οτρίαῃι Γιοοῃτίπιπι, ὃς ΤΊΠ πὶ δγγασαίαητί, 11 τιμὴ (ἀρὶ- ᾿ 
εητία: ποπηΐης ἴῃ αγαςία σα] θο τ ΠῚ} ογαητ, ὃς (ντ σα! ἀΔη} ον] ιιητ) οἰ ΤΠο- 
ΓΑΤΛΘΠ 9ΠῚ ΟΥ̓ΔΤΟΙΟΘΠΊ, ΖΊ161}} [ΓΙ σΊ τὰ ΤΥΓΔΠΠΙ οςοϊἀογῦτ, αοά ΡοΟρυ ας ν]ε- 

Τοταγ, Δ Δ ΠΠοτ: ρογσαρ τις ξαῖτ οι ἀϊσοηάο,ταπι ἀσξάο, Δἀπλ!ΠἸγαπάα τοῖ- 
ΡαθΠοα. 56 αια παζιτγα ἀἀπουίαδαταγχις ᾿ρ{ξγιιπιθητα ογατοτίς ργαοίρια, 
Δυιάαςῖλη} ἃς νοςς5 ΠηασΠΪ τι ΠοΠῚ,Εἱ περαγας, Ππς αιίθιις δά ροριιηι αἰεὶ 
πο ροτογατ: Τοη[ αὶ 1 πα Πππππ Οπλιτ. Ὁ εἴα νοο σἱουίαῃ Ἔχρεῖοθαῖ, ὃς 
ἀραα Οἴαοος (ντἰρίς αἰ τ) χοο ]ογο ορίῃϊοηο ἀρ οπτία οπρίοθατ: οο ςομξαρίτ, 
ντίαας σορΊτατίοη 65 [ἰτοτῖς πιαη ἀτός. ΝΘ ΉΠ6 νοΓῸ ραγα15 (ὁ γοδα5,αατ ἄς ρτί- 
τατίς σοητγαξειθιις γεῖθα ἔασογο,ατς ντατα (ΟΡ 15 σατοτῖς ἀγστιπλοητα τγαὰ- 

 ἐζατο [Π{Πτιπ τεῖος τοις (τα σο ΠῚ, τσ Πα, ποσός 5, νης ρογαθαζ ὃς ντ- 
δες βοτοητίουος, ἃς Ποπη πος ρυίπατοϑ νίστατο ογπατίογοβ ἔους Ν Δ Π1 ἰη οτατῖο- 
πο Ραπαιποπαίςα, ἤσο ἐς (ςπποτίρίο (οι ῖτ Ὁ απ αὐτῷ ςοηξδπη ἀἸς μα! εχ - ᾽ 

᾿ ΕΟ ΠΟ ΠΘΠη} ἃ αοῖσία ἃς Ῥγοτασοία (Ορμμ5 ἀοςορηοτ :ΡΙΠΠΊ1Ι5 {δε ΠΠ|ταῖς 

ἀἸΠεγοηαι ἃς παταγα οἰἰουτίτατο το χα, αἱ ογατίοῃο5 οἱ 1165 (6 ςοητο τ, ὃς ἴῃ 
οα πομίτατε ςομίξδητοῖ οἰαϊδογαιῖτ. σαϊ5.1}Πππὸ ἐς ἔππόξηι αἰτιντ οα ογαάϊ- 
τί αὶ {πη Πα ὃς ἀς!Πσογθητ, ὃς ἀἴσαητ, ὃς ἀσαητ, (ἰἸαγΗΠηγι15 ἔππῖτ ἰητοῦ οὸς 
41 ΘοάοηῚ τοπιροῖο Πογπογιητ: ὃς αἀοϊείζοη το9 ΟἸΠΠῚ Ατῇοηϊς, τα 1Π το θα 

Οὐαοία ργα ξλητΠΊπλοϑ ὀγαἀ!τ ]ποσιιην [11 1 ἐογθηίθιις σαυ!ς οχοο Ππογῦτ, 
1 τη ρα ]1οῖς ποσοοιῖ5 ἃς ἀπ ΠΠτατίοπο ταῖρι] ςα: : ἰΠ| τος ἃ Βαυθασὶς ὃς 
Οὐαοὶς σοπταλπηἰτοῦ σοίταϑ,[η [ἰτογὰβ γοταογαητ τασας (ΟΠ ο]Α εἰτις νοεῖ το - 
Ἰοι 5 οἰοιεπεία ἀφάποοπαϊς, πηαρίηοπι “απ αη οἰ τατὶς Ατἢ ΘΙ ΘΠ ΠΠ5 το- 
Ργαίθπταθατ.  πάς οτίαπη ταητας οροϑ5 δέίθρειι οἴ, Ζπαητας Θουιη} ΠςΠΊο Πα 
ἀοςεηάα ρ[]οἱορίηἶα τεπιοςογαητ. ΟΠ ργατοτς ΟΠασοηϊάς, ραιςῖς αἸοθιις 
Ροίξργα πιά ΟΠ στομοδηι ΟΠ. ΠΜΠ|1π}. ΝἸχίτ ἀππο5 Ποπαρίητα οέϊο. τὰ 

Ὁ ΘηΠὶ ἀφοτοιιογαῖ, (ς γοῖραθ]Ίος οἰ Πθιις {πρεγεῆς πο ]ς: στη} πσογταπη δάϊηις 
οἴδτ, οπιοίο ἔογτιιηδηη ἀτιγασ εἤεε ῬΠΠΙρριβπςορτο σταοία ρεηςρα- 
τι. (Ὁ πα ἸσΊταΓ ((εῖρτα ἄς 6ο ΠΟΠΊΡΟΥΠγ115,{Π} ΠΊ Δ 1 ΠῚ ας πητ. ΠΙώο νο- (εαίγα ἀς 

Τσεγατῖςα ἀϊΐ 

το, Ζαα νίτι οἵα, πππης ἔοτο σμαγαέξεγθην παοτ Ρατα οἰἘ, οἢ ΠλΙΠ15 Ζααπη Γγ- Εἰἶσκε, δία 
Παπα, πο 4πο ν] Π πὶ το πλοῦς ΠοπΊοη Ροηϊτ : πη ΠΕ Π14; [ΠπΠππ| Παΐδοτ σομη- πάτλιαε: 
ΠΊΠΠ5 ἃς ν ται! Πτ πη} [ογπγοηΐς, 4] νεγθόγαπι οδίοἰοτοτιιηι ὃς οὐἰςιποτᾶ ἰη- 
(οἰοιτίαμυ ἔασίτ: ὃς πο] οοείτου τοπηροτγατα οἰ, ὃς ΡεπΠριςαϊτατομπη ἂς οἰ! άοη.- 
τίαπι ἐαπάογη παδετ,πγογάτασας οἱὲ ὃς ργοθαθ 15, Ὁ ποά γεῖο δά τορος ἀἰν" πὐνυσ τε, 

1λιοηγ[ Γαἰϊοαγπαί εἰ 1 γι αἰτογ. δι. Ἢ 
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Τ(οςτατίςα 
Βρυια. 

ΣΌΣ ΙΝ ὁ κ᾿ ΕΠ λα ΟΝ αὶ 5.95. ῈἘ1 

τποῖ, ΠΟ! ΙΔ] ἃ ΤΥ ἤληα ἀπξατ Νοας ομί πη ἶτα νοὶ τοταμ δ νοὶ ἀςηί εἰς, νεἰ ̓ς 
δὰ ςοσταθλιηα [ογοηίια ἀρροίιτα, [οἀ [πρίπα ππαρὶς ἀτῆλε οἰμιΠ115, ὃς ςορίοίε 
ξαία: μοαπε οτίαπη ἴτὰ Ὀγοα]5,[ςα ὃς να ατί οἰλυιά!ςη5, ὃς ταἴἴο τατάϊοτ: (εἰ τοὶ 
“πα οασία {τρραμϊο ροίξ ἀϊσαπι) ποαθο σοπηροίπτίοιεπι ᾿τα ἰς ἔοστ πατατα- 
θη Π14Ππ|, ἃς {ππιρ] Ἰσο πὰ ὃς ἀοτεηι, ντ ΠΥ Παηα: [Θ ςοπηραγατδῃ) ΠγαΡῚς δὰ στα- 
εἴτατοτῃ ἑαἰτποίδηι, ἃς γαταηγ; 48α: 4αάφη οἰ ασπαπάο απαηι εἰ ἀδθοεη- 
τίου, αἰ] παπήο αβεξχατίοτν. ΕἸΙς ἐπὶπὶ νὶγ ογηατιιηι νουθόσιπι νη άίημς ςοηίε- 
ἕζατατγ, ἃς Πγασὶς ἴῃ οο οἰαδοτγαῖ ντ εἰσσδητου, “πὶ ντ [Πρ] ἸΟτοῦ αἴας. Νὴ 
ὃς σϑποιτίῃς νοςαἰπηγ,ντ 1 Ὁ Πογα 1. σοηοεπταπη οἰ παης, ὃς ἰοηιτατξ ρτο- 
Πιυιποϊατί δ ταγθεητ,οδαοῖ: ἃς οἰγοῦῖτα ἂς οἰτοιήο ςοιηρ εξ (ςπτοητίας ἢ - 
ταεγοίο ργογίτ, ὃς ἃν οτία ράγιιπι ἀΠἘαπτὶ,σοπατατ: ὃς οἰς δα Ιοσοηάπηι ἡμαπιςς 

ΤΟ 

αὐ αϊοοπάπῃηιαςςοηγηοάσδεοσιας οἰξεητατοπ θη χαυϊάοιῃ 1η|πἀογαη ςεἰς- 

Βητατθιι5, ἃς ̓ ξ! η τὴ οτἹοίδηι, ἔοσιιῆτ οἷτι5 οὐδε πο5: (ει 4 ἔοσοηῇ {ἔγερίπι, 
ζφοΠοοπαθΊ 6 ρεοςε 5 Πππτ γε Πγου Ππηγα:.1η σαιηΑ 1{Π|} εἰς, οα τηπἰταην. 
1 1{Π|5 ἀοτ! πηοηἰα: ἃς αῇτε ἐγαππη οἤτε οροττοῖ: τὰ ]ποα ρειοά 5 πλϊηϊπης τοοῖ- 
ΡΙΕΙΝ μι ὃς πη έτος βηΐτα, ὃς σοπηρατία, ὃς δῃτίεμοτα, ὃς ναἰοτῖπ5 ταἰίπηι ἢ- 
ΘΌγΑΓΙΠΙ πηι ἀπ|5,Πγαΐτας ἀρ οτη1 οἰἘ Δι ππηηε (αρε ἔα 1115 Δ ἢ ςγοίοῖτ, 
ὃς {παέξαγαη ογατοηΐς τατθατ. (ΠῚ Δατο ΠῚ τηὰ ὉπΊηϊηο, ΤΠΘΟργαίτο  ἀὰ- 
ἕζοτο, πητ,ς πίδιις ἀξ Οἱ στα άιταβ, ἃς ἰροπίοτ, ὃς πιασηϊβοςητία σαςαηι 
δοςξᾶαι: Ρηπταπι ἀοἰθέτζυς νουθόγα ῃγ,ἀοιης Πὰ εχ 1ΠΠπ15 Ἔχπίξας σοπεπηι- 

ταϑς Ρο[ἔγοπτο ἤραγα σαΐσας Πα οϊποίτἀδητηγ: ορείηλαπι «εἰοζειπηη Παίοτ, ὃς 
νοῦθα φΟΠἸΠΊοΟἸἤτηλα ροηΐτ: αβοέξατε νετο σοηϊπησις οφεςη,, παίς αῃςη- 
ἄλπη ςοΒοεητηΠι σαρτδῃς; ὃς Ησπτας δα πίθος ταη ας. Ν᾽ πἀείαρε ἔτίσετ: νεῖ 
Ζυΐα ἤραγαᾶς {Πὰ5 ἸσησἹτ5 ἀσσογίτ,ν εἰ χυΐα γοθιι5 ΠΟ (τὶς σομστιοηταβ τηζοτ, 
γε χυΐα πιοάπτη Ἔχοθάϊτ. ΕΙας ῬΟΙῸ ίσρε ἀϊιδιιοποηι {{Ππ1π5 Ρτγοάποιης ἰΙοη- 

βίας, ἀππηγάποϊάετς ΡΕΠοαὶς Οπγηθ5ἰδητθητίαβ, ὃς ἀθηλ ἢ ΘΌΓΑΓΕΠῚ ξΟΥ 15 

ςοπλρ εξ ΡεΠοος σομδταῦ, ρέγρεταοσαε (ΟΠΟΙΠΠΙ ταῦ ΠῚ ΠΕ ΠΊΕΙΟΣΒΠ, ο4- 

Ρῖατ. ΝΝες δῃΐπη ομγηΐα τοςίρίπητ νοὶ εαπάςθηι ἰοπριτιάίπεπη, νεῖ (πηλ1]6ς ἢ- 
Θ Γαδ, οἱ ρατοβ πππηογοβ, Ὁ πάτο ἤς ἢ Ποη βροτοῖς, φαΐη Ἔχρίοηαὶ σγάτία νοςοδ 
ἱηουςετ, Ζυιατίμαν Πα]{|5 οἰ  νίτι5, ὃς ἰοΠρῚπ5 πα ΠῚ Εχρεαϊτ, οὐδε Ομ 6 ΠῚ ἐχτεησ 
ἄατ. Νεααε νεῖὸ ἔς Παῖς ἀςαρὶ ἀεθοης, Ζιαί! ρογροτια 11 εξ αἰσαπλποη τὰ 
ἰηίδηΐο. παπη [ητογάτιμη ἃς ΠΠηρ]Ἰοῖτοῦ νοςαθιῖα ᾿πησῖτ, ὃς ςοπΊργο θη Πποηεπὶ 

« Θρτορὶς (ΟΠ τ: ὃς οροτοίας ἤσαγας ἂς ταηλ[ας ἔασίτ: άπ τη {παποπίθιι5 ἃς 
Γογεηῇθας ογατοπίθιις ΡΟΙΠΙΠλΠ,. δορὰ 4018 ρἰογαμηαις ΠΕ ίθσις, ὅζ᾽ 

αἴτοαΐο ρου], ἄτας εἰοςατοἢς οἰεσδητία ΙΠ τοἀαπαλητία (μιιαάαπ) Ροηϊτς. 

ΘοΠογΆ 115 Βας ἄς θὸ ΡΓοππηοσίαι. -Ηἰπ ᾿σἱτιι αῖο ἀϊαιομθηλ Ποογατίςαπ 

ΔΊ γίιαςα νἱποῖ, πες ραγοῃὴ οτίατ Ππδαΐτατοην ἤαθογο, ΕἸου άτ5 σοῖτο αι! θη 
εἰἙ, ντ Π4 815 αἰίιις,, Ποογατος, ὃς νοϊρτατῖς Πἰθος δεῖς ἀπ ίγογεβ ἀοηλαςοτ, 
ΒΘη ΘλοΠ1 τἀπΊοῃ οἱ Ἐ ἴῃ οο νη ιτ25: ἃς (απαηταηι δα ἤαης φαάσηη νῖττα- 

. . ἘΝ Πδ Ὑὰ : : ἐπ 
το] ἀτείηετ) ταῆτο ο[ἘΠ]ο Ἰηξοιίοσ, αιδη ται ΠαγαγᾺ}} ςογρόσιπι ραΪςητα- 40] 
ἄϊπηὶ αἰσίτιοι! ογματι σράπητς. ἸΝαταγαθις ἐπίῃ οἰξ τα Γγίαηα ἀϊέμιοης {πᾶ- 
αἰτας - αβοίξατα, η Ποοτατεα. Ετ ἢϊς νἱγγατθις πγθὰ ΖιοΠ) (επτεητία νἱη-᾿ 

οἴτατς ἃ ΓγΠπα : ςοηττα νἱ ποις οὐηἀςΠὴ ἢἰς 115 ἴΔπῈ ἀἸσθηλιι5. 5 δ] Πηϊον οἱ 
1|ο ἴῃ οἰοσιτίοηε, ὃς Ιοησε πιαρῃ!βοοητίοτ, πγαϊοίξατεηιο ρἰεηΐοσ. Αὐἀπηῖ- 
ταῦθ ]Πς ἐπί πι [ἢ ἃς τηᾶσῃὰ ΠΟογαῖοα [γαξξατα; {1 Πγἴτας, Ἰεγοῖςα: παπ Πα- 
Πηδηα᾽ ΠατΌΓα ρΓΟρΡΙΟΥ. ( ταγο { 4815 σταιηζαζο, ὃς ἀπιρ τατος, ἃς πιαϊοίἐα- 

τς, ΠΟοτατς οἰ αιθητίαῃ), ΡΟΪγ οἰ ςοτὶ ὃς ΡΙἰἀ1α ορεηίθιι5 σοητα οτῖτ, 15 α οορο 
Δοοτας. 
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Δθογγαῖο τὶ ποη νἱάοθίτατς; Γγπαπαπι γεγο, (Ιαηλ 415 ἃς ( Δ] ΠΠΠγα οὶ, οἱ Οδρατανῖο 
{τ !τατοηι ὃς εἰεσαπτίαηλ. Ὁ πο πηδαπηοάμππι ΘηϊηῚ οουιη1 ΠῚ [Ὁ] ςίογος αἰ 115 ὙΡΉΣ τὶ 
{πητ ἴῃ ταϊπουίδιις ἃς Πα Π]Δ 15 Οροτγίσι5,Ἵ1 1π Πα] δες ἃς ἀπ ηῖ5 :πς ὃς ο- πὐριγιι ες 
τὰτοτι ΠῚ αἶτοῦ 1η ρας ἀοχτουῖοῦ οἰ Ἐν αἰτοῦ ἴῃ πλαρηἷς ἐχςο]ομτίοσ : ἤπιος πα- πραιμαυκαν 
ταγα Ἰρίᾷ ΠΊασΏΔΠΙΠ1115, {πιὸ ἀς ᾿πἀιμετία ποις πιοάο σγαϊίτατοπη ΘΑβΈ4Π5 εἰμι δὲ ἀρ 
ὃς αὐ γταδιπτατεηγ. Αταις ἢςς ἐς ἀϊξξίοηε ογαζοτῖσ. Οὐ τιοά δὐτοπὶ δά οχ- ὑ 
Παϊπτίομοπη τόση δζ ἰοῃτοητίαγιηι ἀττίποτ, 4145 ραν Εἰ ΓγΠα;, [185 οο ρτα- 
[δητίοτ. Αὐσαμγοητούπηι αι θη ᾿ππιοητο πη σας τει15 ἀσσοῃηπτοήατα, 
ταίτα εἰς ὃς ἀεηία, Ιμο πε ΓγΠαηὰ [τη ουτου: {4 ἸΟ] 111} 16] 8 τηασηοίησο- 

ιο. πἷο ρτοίεέξιην. Ὀῃροίιτίο γεγο ἃς ἀπ υ!οπ 65 γογαπη, ὃς Πρ ]ογαπὶ ορί- 
ΟΠ ο Πα ΠῚ ΟΧροΐίτα δέξαιο, ὃς ΟΥ̓ΔΓΙΟὨ]5 Πηρσα]ατὶ γαγοῖαῖςο, ὃς ΠΟι15 Δο- 

ςοΠποηίθιι5, απ ἰοααηἀπιην [ΠΠ}}ΠΠτπ 115 ΓΙ ἀϊππλ, ΔἸ έτιο, ὃς πα: {ππτ ἃ: 
Τα νίττατος ἴῃ τγαξεατίομς τοῦαπη: μας ἀρυα ΠΟοΐατομι ἰοηρα πηαίοτα {πητ, 
ὃς γλοἰϊοτα οπιηΐα. Ῥτςοραδηινεῖο ἰδυιάθπι πλογετασ οὐ 1Π{Ἐἰτιιτιιπλ Οτγάτίο.- προταῖεπι 
πππη πη ἉΕΊθιις οἰαϊδογαιιτ, ὃς ργορτοῦ ἀτριπηοητοτῇ Ποποίζατεπι ὃς οἰοσδῃ- δι μομαν 

9 

τίη, τα: τεαξξαπια (πἰσορίτ. Ης βαϊπὰ [π]οίοΚ εἰτι5 πο οἰοπιιεητία Ἐ3Π {58 ρεσίςς 2 τεηάιτ εἴα 

{ΠΠῚ ΔΊΘΟΓΟ, ({εὰ δὰ πιογιπι ται ποποίξατεηι [ἘἸτιιοῖς, ἃς συθογηληής [11Π} βοιίδια, 

ἔμ τα;, τιιπι οἰαἰτατί, τιπι τοτὶ Οτάοῖα;, Ιἀοπθος ροίπηττοίάοτς, ΝΔΠῚ Ρτα- ἈΚ Α ΡΙ 
{{λπτιΠτπλα ργαοερτα νίγτατς [ῃ ογατ σπίθες ΤΘογατῖς ᾿πποηπιητας. Ας Πγοᾶ 

ὁ χυϊάσηυ ἰδητεητία, αὶ ποη ραττεπὶ αἰ! ιιαπι οἰμ}15 ἔχου τατίς, (οὶ γατ οη πη 
σοτοηήα τορι ιος ναπουίαηι σο Πρ ἐγ] δηΐηιο γοίοτ,ῖς πππο ογαϊούοιη πο- 
ἔχαζηα ἀϊαγηαπας τηδητ γετίατο ἄορ οθδίς. Ο πο ἢ1115 νΕΓΔΠῚ Ρ᾿ΠΟ ΟΡ ΐδηὶ οὐ 
Δι ρ] οἐλίτιιτ, οἷα ςοπτοπηρίατίοης τογπ Παιὰ σοητοητιας, ἰδ αὐξοης νιτ- 
τι15 οὐ. Οσσαρατα5, Ποῦ {{|5 σΟΠΊΠΊΟ 15 πχοτίτιι" οπγηΐα, ἔς] Πγμ]τίς Ρῖο- 
ἀοῆς {πιάοτι ππῖς ἐσὸ δπέϊοσ Ἔεγο,γτ ὁγατουῖς Παις ἱπ!τοτα ΓΙ Π[Ἐἰτατιι πη. ες 
ἐπὶ ηὶ Ποὴ ἀπιογε ΠΟ Πρ ἰοέξογθεατ ὃς το Πρ δ] οδηι ὃς Ρορυΐατη : ας “π|5 πο- 
ποίξατί ὃς [15 νἱγτατίθιις σαῖς ἴῃ πα! τγατι, δοπι ις οἰπίθδυι5 ΤΟΘΕΪ ΓΙ ΓΕ, 
ποῃ {ππάοσγες, ἰςέζο εἰς Ῥαποργτῖςο ἡ Ναὶ 101 ΠγαΙΟΥΤΠ. ΨΙΓΓΙΤΟς ΠΟΠΊΠ176- Ραπεργεῖ, 

ΠΊΟΓΔἢ 5, 05 418 ἀουηίηατα Βαιθαγογιηγ ὐαοῖαπι Πρ ογατ τ, ΠΟΏ Ἑρτοσίος ἫΝ 

οἱ ταηταῃι δε ]ατοῖος πὸ ἐἰςῖτ, (εἰ Δη!Πγ15 ἃς πλοσθι5 ΟΠ] ΠῚ σεπεγοί! 5 ρία- 

αϊτος, ὃς ρἱοτία: σπιρί4ο5 ὃς το οίτο : 481 αϊάδηι τοι ρα] Δ ἢ] ἉΠΠΠρ οπτίας 
σαγαγοητ, 4141} ΡΓΠΠΑΙΔΠῚ: αἰϊθηα ΠΊΠΠς ΠΟΠΟΙρΠσογοῶτ ἴων εὰ 7 ΠΟ] 

ποη ροίςητ; ξοἰοἰτατεπι ποη ἴῃ οριυοητία, ἰδ Ἰη Ποηείξα ἔλητα ἤτδπὶ ἐδ τα- 
ἀϊσογεισ: οχ Ἐπηαητος, ἔα ̓ ογῖς πγάσπας αἰ πτ|ὰ5 ὃς ποη ἱπυϊα]οίᾷ5 το έξιι- 
τοβ,ἤι Ποηουοπι εἰς Ροριυήαγοπη το χαμςης : βοποίζαηι βοῖτὸ Πιουτο ΠῚ ἰησίο- 
τίς νἱῖς Ρυσ δγοπαπὶ ἀποογοητ, ΠΟ [ἢ οο οἰαδογαητζοσ,νῖ ΡΙξοΪαγας ἃς ἀςοι- 

τατᾶς ἰοροϑ παδοτθητ, (οα ντ ἐὰ οἤοεη φαοτίάϊδης νἶτα: σοπί ποτ ἀϊπὸ οἰ αἱ πὶ 
πιοάογατο, Ζυα: ἃ ῬΆΓΠΙ5 {ΠΕ Ππ τίς ΠΕΘΖΙΑ ΙΔ τοοράοσγος, τὰπὶ Ποποίξε ἃς 

οἰ τοῦ ᾿ππΐοοηι ΔΒ ε!, ντ ἰητοῦ (εἰε ψαδίι ρει ξλοη ας σογζαζοηῖ, ΠαϊπαΠῚ 
“ΓΘ στο τπ5 ἦς τοριβίῖσα πλοῖο ροἤςητ,ποη 411 Ορριοῆ!ς δαιιογίαυς, ἰρίι το ὶ- 

4115 ἱπηρογαγθητῖ; οαφάεπηηις γῖδητζαβ ΔΠ1ΠῚΪ ΡΙοροηήοης οὐθα Οὐ ΟΙ ΠῚ 41ο- 

4ις οἵοις οἰπίταῖος απ σοίθηζ, ἃζ ΡεΠταίοης Ῥεποβοιοσιπη ΡΟτΙμ5,Ζιι 
δύπλοση} σοαόξίοης ῃ Πα του ποίοηζεῖτα γογάσος, ν τ ΘΟΓΙΠΠῚ {ππρ]οχ ΟΥ̓ΑΓΙΟ 
ΠΎΪΠτ15. 1η ἀπ] 1} νοσαγοτι", ΖΔ ΠῚ ΠΠης 1] πγα Π 1 το] ρο: ἰτά εις ςοῦ- 
[τλητοσ,ντ ραζξα ἃς ἔσεάοτα νἰττο ἰἜγααύοητ ἀ ΠΠσοητίις, ΖΔ Π}11 ΠΟΙ ΓΙ πς- 
Τοἤπτατο τοπογοπταγ: Ποη αἰ Ἰη ἱπλ δ ο ΠΠογος ἀοοογηοπτζος, Ζαδη1 1 (ς ἃ Ρο- 

“Διοηγμὶ Γαἰϊοαγπα[εὶ Τογη αἰτογ, ἀξυν 
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τοπτοτίσες ἵζατιι νο ]οητ, ὃς ῃς ΡοΠπαίαπι Παβδογοητ, ίς ρυϊπατίπι σι 61 {45 
τοποῖς οἰπίτατος, (ο1η Οταοῖα, ταμλ 14Π| ΠΟ π]ΠλΠΠὶ ρτηία, Παδίτατο. Ο υἱς 
ΨΕΙΟ ΥἹΓ ΠΊΔΘΉ 15 ὃζ {π|}1 Ἔχούοῖταβ 1ππρεγατου, Θὰ ΠΟῚ ΠΊΩΔΘΏΙ ἔλεϊατ πᾷς αἀ 

ῬΒΙρριῃ Μαοοάοηοπι (ςτιρίπτὸ σαπὶ ἀπο ῖ5, ργαίογείπη ταητα ροτοίζατε ρχα- 
ἀϊε,, οἰποίπῃι οἵϊο ἀϊςιτ,ντθο5 ἀΠΠἀδητεβ γοσοποιαγο, ὃς Ἀο ἰῶτοῦ οαϑ βαϊτοτ 
ΠΟῊῚ ας ἀπ ςοταϊαῃ οοποίζατςο; Οὐ ΟἾΔ ΠῚ ὁ ράγιιᾶ ΠΑΡ ΠΔΠῚ τράάογς, ἀείρεῶο- 
πο αὐ παταγαπι του “πο, οα Πηςίροτο αιηδι}5 ὃς ἔο ποῖτοῦ σοη δ(}15, ο- 
πτηΐαπι ἀποιηιο αν Πηηγε5 ἔατατις ἢτ᾿ ἃς Το έγ15,αἰτοπ τγαςσογαπι δθοποιο- 
ἰεπτίδπι οοπίθοιταγας : οαπ5 1} Πητ ἢ σομηροτος, ἰοπσε ἰάτοηας ργαςία- 
τίοτος πα σοδηταῦ 8156] ΠΊΔΘα5 γέρος οπετζαῃξ, πγαϊταία, ΠατΙΟΏΘ 5 [αθρδῃς. Ιο 

Ῥγατογος Βοσταταγ,νε ΗΟ 115 1ΠΠΕἸτατ Π ἃς σςτογΟυ ΠῚ ΡΠΠΟΙΡΙΠΊ, 1 σάτα 

Ὁτσαεῖς δάποῦίις ραύθαζος πΠταγπητ, ᾿γτοταγ : ὃς Π15, Δ1τ, 481 ργαίξοησ γο]!- 
4115, ΠΑ ἢ 45 οἵϊε τὸς [αἰοιρίεηαδ, οφίσας [οτγτῖτοῦ ας ἤγοημπο ςομῆοϊεηας: 

ςορτταητίθιι5, ΠΟ 5, ΠΩ πιοσταῖο σοσρΒ5 Παδεδηγας, ἤεὶ νἴστατς ᾿πηπιοσταίος, 
Ναια θοσ αα αογατη δοπογαπη τη(ατί4 1} σρι ἀΐτατε τοποδηγαν, τητος οὐδ 
(δ: οοητγα, ποποηβ αδὶπεο αὐισοηα! {πυ οίος ςοπιηγοηβατὶ : ὃς σαῖθαϑβ τοις 
Ὄἰεσ πο φαπάεαησ, νῖ ορίδθι, νῖ ττηροπο,νῖ Ροτεητία, 115 [πρεπαπΊετο ΘΕΞ 

ἐδῃι ᾿ιοίξος ροτ τ; νἰττατί5 ἀατοπ ὃς ροραατῖς δε πεποϊοητία, ἀομηο ίςος οιι- 
ζαίχψας Ὠςτείος εἴς, Ογηηῖπο οβίμη πεςοῖϊο αν 481 μας Ἰεραπι, ἃς ΟΝ 
ΤΆΆΙΟΓΟ5 ΟΔρΟΓΕ ὩΠΙΠΊΟΒ, ὃς γε βοπιοητίοτο {πππἸο νἸττατίϑ ἰμβατη πη στῇ, Ὁ. 

δοκίαϊίε,θας (0) υχἷς γΕ,Ὸ γε ΘΠ γ ΟΠ τΙ15 αὐ ΠΟ] 4401 {ἘΠ π|ΔΠ| ὃς ρίοτατοπι, σαπὶ Πηρσαος. 
Ὄεραες,ο- : Ξ 1. ἌΣ Ὁ 5 
τοῖο. ργπατ!Π., τ πὶ ρα δ]ῖσο τοταϑ οἰμτατεβ Δα Ποττατὶ σποαῦ, Ζπαπὴ [οτίρτα ἄς Ρος 

ογατίο ἢ ια {παάοτ Ατπεπιοηβθιι5, ας ἀρρεταητ αἰΐοπα,, ἰδ ντ ἴπο σοητοητὶ 
ἤπιε, ρατεῖς. ορρί 5 ταπηύατη ἤιΠα15 [815 ρατοδῃτ, ας ἰΟςΙο5 ἴῃ οβιοῖο, θθης- 
πιοίδητία ἃς Ῥεηεῇς 5,ΠΟῊ ΥἹ ὃς ποοοἤπτατε οοφέξοβ, σοπεμθδητινῖημο ὁ Ὠλαᾶ- 
ἰοσθιις ᾿πηϊτοηταγ ΠΟ 605 48] δῆτα δεῖϊατη Γ)οςο στ ΠὩ1, ῬΓΟΡΟΠΟσΙΤηῚ Οἷ1-- 
τατον οπογ Ποητ;ςἀ ΠΠῸς Ζυΐαητς δε Πα τὰ Ῥογίσαμρε τροζαθηινίττυτίς ἔπ 

ἀϊατα παδπογαπε. ΟΙ τομαῖς εὔίαπι, πο ἡλαϊτα της ΓΠΙΘΠΊΕΙΣΗ, δαΐ ᾿η1ρο- 

τῖο ρογνίπι ἴῃ Οστάοος ὀχοσσοπο, ΓΟ ΠΠρΒ]ΙςαπῚ ἀπισοτὶ, (64 [α{πἰ5 ροτίυς α-΄ ὦ 
Θιοηῖδυ5, π᾿ απ!σ]πς ρτο θη 15. Βεπεπο επδηλττοηλ Οσαςοσαι παηῖ 39. 

τα δσατς νἱπομάπηι ρἰαστίπηαπι σοπέεγγο Ἔχ! τηατ, οἰτήτατῖ γε σοπο  ἰοπτ,η, ὦ; 
ΥΙτη5 πουύτατας, ὃς ντ αὐ δα ] πὶ πα! ἄθηι ράγατὶ ππτ ὃς ἰηΠἰγπίι!, (δὰ Ραεὶς 
ττὰ {ππαϊοί!, ντ᾿ Ποπλ ΠοΠλ ν]}15 Ἰη τ|15 αῇποίαητ τας ἀοςες, ποημο δ Ρατδῃς 

97 ἀλς Ορεβ» ΘῈ αὐ οἠοτίαπι, πεηας ἀεηΐσας δὰ ξο]Ιοἰτατθηι ηυϊάσααπι τη. 
ται ςοπξοτγο, ΖαΔηταΠῚ νἱστατοηι ὃζ οἷ Π18 ράττοβ. ΕΚ διιζοπὴ 41 αἰϊτογ (δη.- 
τίη, τοργοῃεπαῖτ, σαοά ἘχΗ πχοητ, ᾿π Π Ἰτία πὶ αα!άεπν οαἰ ἀλη εἴτα, ὃς .] 
δα “ποτ ἀϊαηατη νἱτα πη νΈ]οτη; {ΠΠΠπίατ νοῖο ἱποουητποάαπι οἴ, ὃς 4[Π|5 Ὁ. 
{ιιαπι [15 ρεηο5 7105 ο[Ἐ, ντϊοτεπι, Εσο χυίάςπ) Παιά (οἷο δἢ ααϊηπαηι οὶ 

; ογατίομος νοὶ Πλείίογος νοὶ νοογος,, νοὶ τηδρὶβ ρῃΠοΙορ γα: σοπίδπταπθα 
ἀπκορλξῖ, Πάθοῖς πεατ. Ὁ 115 ροῖτο ἰοέζα ογατίοης Ατοοραρίτίςα, πο ΠΟ ΟΠ Ποῦ 4ὃ ἶ 

βοτοῦῦαῦτ 415 ἰΠ|Ἐἰταταπι ογάτουῖβ ΠΟη ἰαυάοτν χα! ἀριϊά Ατῇοηϊοηίος ἐς τοὶ- ἡ" 

Ρυδ]ῖσα: ἔογπια αἰρυταῖς ποη ἀιιθίτατισ,, ἃς διέϊου εἷς ντ εὰ Γλοπιοογατία, 
40α τ} οΥατ, τα Δ ΠῚ Οἰπταῖ! Ρετηϊοϊοία » ΠΊΒτΑΓΟταΓ, 7118 ἄς τε Ρορι]α- 

τίη} Πηασ γάτα! ΠῚ} ΠΟΠΊΟ τοίουγειηπταεθας. νος Θη τὴ ἴτα ΡτοΪαρίαπι 
οἵε ἀπ οιρ Ππαπη οἰ τατίς,ν τ απ πος ἃ πη ἐγατίριις Ποπλΐπ ες ρυϊπατὶ σοῆεῖ- 

ρου ροῆσητ, ἰ νπιμα!!αιις οπη1 εἴςογος, τα πῃ ἕαςοτοῖ, αι 614 φΟἰ Πδίτιπι , 
εἴϊος, ᾿ 

ἢ 

Ὅτατο ΡΒ» 

ἹἸρρίοα. 
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εἴπει, ἂς ὁπιπο5 ἱπηροιτιπαπι σοηΠαάοητίδῃι, ᾿Προττατοπι ρορα]ατθπη Ἔχ Ε]- 
πλαγοητ, ϑασάοτερίταγ,ντ  δοίοῃς ὃς ΟἸΠ ες ςοηἰίτιτα γοίρυθίῖςα γεπο- 
τογαγ. οὐππ5 Ππαταγαπῃ ἃς ἰΠπἰτατα γοσοπίοθσ, αἷτ: Π|ὰ σταῖς σύαι115 ΟΧΙ ]Π1α - 

ταπι οἵδ, πάτα τπαϊουῖθας ἀϊσομαο ἀἀιιοτίατ!, Ζιδη ἀοίοπι ἰοἰπογς : Ποπιο- 
ογατίδηι ἐοβτπαίςαῇδ, ποη ἴῃ ροτυίλητία, ἰς ἴῃ πιοαοἰτία σοηΠίζογο : [ἰδ γ- 
ἴδε} Ροίπς ΠΟῊ 1ῃ ΠΟΠΤΟΠΊΡΓΙ τ] ΘΙ γατι 1} εἰς ἴῃ Προγατίς [εϊοη.- 

᾿ἀἰς : Ροτοίξατεμι ἢασίοίο πομλίηὶ ἀραῖς, ς (ροξγατιΠιηγῖς νἱτίς παρ γα- 
τις πιαηάαῇς , φυσι Ἔχ! Ἐἰπιατοης, ταῖος ἔογο σατογοϑ οἰτεβ,παΐος οἤοης σα- 
δότγηατοοβ οἰαϊτατίς : Τ ἀητιη} νοῖο ἀρειπῆς ντ ρεσυίατα το πὶ ἔμ ΜΠ] ΑγοηῚ 
ἀταρ Πσαγοητ,νε [πλ5 Οροϑ ἴῃ τοΙραθ τα ντητατοηι οβπιπίογοητ : Ῥγατετοα, 
Ραιγίθηι5 πηαίουί σιγὰ ΠΠΠῸ Π]ιο5 ἴδῃ] νίτοβ, “πΠὶ ριεος,, Πυοά ΠΠ]ΠΟστιπὶ 
πιο (απ ρίτι5 ρτοάοῖςς τοιραθί σα απ ΡΟΘΠΪ πὶ ̓π{ἘἸτατίοΠοη1, ὃς το- 
ἔλα (ξπάϊα ἰοσαπι ἀσούτγατα σοπίἸτατίοηι ργαίτατο σαπίεγοητ : οχχαίγεηζοβ, 
πο Ζαΐδες ΠπρΡ Ις 5 ἀοἰπαποητος σοπούσογθης,, (ο πὰ ἀπ οΙρ Πα σαιιο- 
τοηῖ ἢ βαυ ρῬαῃᾶ ἀϊσηαπὶ αὐ ν]]ο ςοπυπλττογθτσγ: ἃς ΡατΠ Δ ΠῚ 4αίάςπὶ ΟΣ. 

(πλαητος απέζοτίτατο πηασηα ἤοτοτε, ΡΠιατῖς αυτθηλ Βοπηηῖσας ἰίσοις η1Π]}, 

ποά Ἰορίδιις ἱπτογάϊξεαπι εἴθε, οροττοῦς, (δ ες ὃς ρογςα]α  πδεπηαα, ὃς τες 
Δάπιοτίας ἰη τ λξἘ5 ΔηΪΠγῖς οἢς ρετέοιθηας. Ο υἱἷβ γοῖο νεῖ οἰπίτατὶ νεὶ νἱ- Δεδιδέρτθε 
τίϑ ἔοι ίτις5 ρευπδάογος πος οσάτογς, Ομ] ὩγαΪτὶς αἰΠ15 τη ἰοοὶς., τπὰ ἴῃ ογα- εὐ πν ως 
τίοῃς ΤΠασοηίςα, 48 Α ΚΘΗ ΤΡ Α ΜΥ 5 ἰηϊςτιδίταγ} ἃς {Ππ|| ἀὐσιπηδηταηι ; ἷ 
οοητίηος, πο]ας Μεθησμη Βοοοτίῖς τταἀοηάαηι, πος Ποί᾿πηιἸπγροτγατα εἰς 

᾿βιαϊεμά. ΝΝαπι αὐἰπογίο πηᾶτῖς ριρπαγαπς [σα]: ΠΊΟῊΪΙ ἃς Δ 1, επξῖγα, ὃς 
ἀεϊης αλυϊτί5 Αἰ 115 ρυα 5: ας ὙΠοθαπογαμη α!ἀοπ ορος βογεῦαησ, ὃς δά 1ηγ- 
ΡΈΠΙ πγλσηϊτ ἀπο ργοσοἤογαῃς : Βραιταῃογαπη ΔΌτοηλ Γοβ ΔΗ] ἔϊα ογαητ, 
ὃς ἃ αἰσηίτατε νοτεγίς ρεϊποίρατιι ἀοσοπογαγαης, ΤΠ ἄΘ1 ἰσίτιμ οἰπτας, τ 
Ράςοπι ἱπροτγαγοῖ, ἀοἰδεγαδαῖ, εἤξεηε στο Μεῆςηϊο σεἀοηάπηγ. πδηλῆας 
εἰ πεοοῆιτας α Βασοτιῖς ἱπηροηθῦαταγ, Οὐαὶ Ἰσίταγ ν άοτες ΠΟογατοβ, ἐαπλ Ἷπ- 
αἴσπα ξιέζαυγαηι οἰϊο {π|5 πγαϊονίιι5, Ατοβίάδπιο,, ααϊ υϊάοηγ φάο]είςεηξ, 
πιοοίσηι τασηο ροτίτιις ἐγατ,ίοα Πγασηδῃ] ταπλθη ἴροηγ μαεδας, σα Ποπο- 
τί5 σταάτιτη αἤδαποηαι, ἤδης Ογατίοοη. ΠΟΠΊρΟΙΈΙΕ : ΟαΪπ5 1τἰτίο σοὨγΠη6- 
τπογατ,ίατο ΜοΠδηδηι τεποῖς Γἀσεααηγοιίοβ, απ ἃ Οτοίρμοητα ἰἰοτὶϑ το- 
θῃο Βα ῇς τιαάϊτατη, τη) οὔάσϊο [)εἰρ[ῖσο σοηἢτγηγαγαμη, πὸ {|| ξπογιαζ 
ὃς νεῦουη ἀσοίρετο, ὃς αἰξεξεις ἰδ ατία ορίτιατῖ, τσ 61 ταγς, ὃς αἰ πταγπίτατα 
τοριροτῖς σομ ἐξα τα ροΠοΠποης Γλοσοῖ οτίληλ ηοῃ Μειϊδηϊ5, φαΐ πμ}}1 ἰαηλ 
εἴξας, (5 4 (ογαῖς ὃς πἸδηο ρ 5, (]αος ΗΠ εἰοταβ γοσδῃυ)1 ορρίδπιπη ντ ροστιιηι 
δὲ τοσορτασααπη, τγαάιταγοβ. Ἐπ πηγοτατ ὃς ροτίσυἶα, ια: Πγαΐοτοβ δθοσιιΠ ἰπγ- 
Ροτ  σφα δαϊοτίητ : ὃς πα πῃτ ἀρὰ Ογαοοβ οχιἘπχατίοῃς,, ςοπγηιοηεία- 
οἷς : Βοτταταγη]ας πο ἔτεϊ τεδιις δά πενία, αηίτηοὶ διςίλης, (ς ροτίῃς ἴρα 
ἔοσταπα πγο οσῖς επσαηταγ, ὃς σοσίτεης,, πιαΐτος Το η5 ροτοητίοτσοβ, 

ὁ αὖ ᾿πηθεο Ποτίθιι εἴα νιέζος : πχαΐτος οἰπέζος οὐΠαϊοηΐϊθιις,, ὃς σταυϊοτί- 
Ῥὰ5 πλα 5, ]ιαῃι ϑραγίαηοβ, σοπῆϊέξαητοβ, οο5 ἃ αὐπδ 85 ΟΡΡΕΡΠΔΓΘΏΓΙΓ, 
ἀεἰοις. Αἀάιοῖς ἐχεπιρίιιπη οἰπίτατίς Ατποπίθηιην., ηια: τοῦπ5 ἤογοη- 
τΠΠΠπἱ5 σπου, Ἔχίγοπηα παῖς ρογροῆα Πποτίτ,ῃς ἀπαίςης οτος ἀϊᾶο δδιβθα- 
τοσαπλ Μοπεῖντρτγαίοητία Ρογίογαησ » ἃ ἐς διταης θεῆς ἔρεγθητ: σ1} ταΐος 

ςαἰαῃίτατοϑ ἃ οἰυτατί. ἐπχο πη ατὶ (οἰλητ,ργαάσητί σοηίπτατίοης γοϊριυιθίίος ὃς 
[ΙΗ ΓΙ Εαϊϊοαγμα [οὶ Το αἰτογ. δ: ΗΠ] 

ῳ 



ἜΑ ΠΟ πα 1 ἘΠ Αἰ Ὁ ΥΝΧΤΊΑ 5 ΕἸ 

ΡοΠτία γαῖ ΔΜ Ιτατῖ5: αΐδιι γεθαις δραῦτα το! πια5 γεΐσος [προτοτ. Οεμῃίξες Ρρο- 

98. τις οι Ζαΐριις δοης ἀσάταγ, ι 41 ἰρίΠ5 γεθιι5 {π|5 φάτιονίι5, ρασε πὶ ἐχρετοη- 
ἄλληι οἶδ, οἰ τος ποιᾶς ΠΟ ΘΠ 5 [ρε5 ἰουτιιῆς ΔΊΘ ΟΣ 5 ΡΓοροίπτα (τ. ἢ 
οπίηι δο}} ἀπ ουίπηθη Πηρολητ, ρατῖας Ορο5 αὖ εἰς ρος ςοπῃίοχιατι, Ῥγατοῖοα 
ΠΛ τίς αἰΠς ργαοϊατῖς ορετίθιι5 ΠΟ ΠῚ Π]οΠΊΟγατ 5, 1: Ο]αΓΙΠΊη11 οχ 115 ρα] ῖος 
Ρυϊπατίπγηιις ̓η Βο }Π15 δἀϊἀοτίης, ΟΠ στ φιδηταπη ἀφάςοιι {πο ρτι!, ὃς π΄ 
ΖυσηταΠΊ ἀρυ Οτασος οπηθη γοητατ! Πητ. ΠΠ ἀγπτα ςεραηηζ, εἷς αὖ οαγηὶ οῦ 
Ραετο δυχη τα ργαίξο ες ἤαταγα, ἃ ἀἰ5 ἱπγπλοστα  σιι5, ἃ ἰοςἢ15,.0 νηϊμοτί5 Πο- 
φπῖδιις, αἱ ροτοητία ΤΠοθαπουαμ 1 ΠογοΠΊοη τὶς ἰπιμάοαης, Ποη14,, οἰξεη- 
ἰᾳ ςοπππτοης ὃς ταπλα]τίθει5,υΐδιι5 ντο5 Οσαςα;, Βοθοτις γογΠῈ ροτίεητί- 180. 
δι, ασϊτεπταγεντ Π1}}} ποσὶ εποηϊατ,μθς ν]]α ρο5 ̓ποοἰ πγϊτατὶς αἰϊα το τη- 
Πυσταγ :ντθοπὶ εο5 ἀοἰογογοῖαθες, ἐοσοησ, γχοτο5 ὃς ᾿Πθογοβ, οςτεγαθησιις τατ- 
δαπι-Ἰη 510 }Π].πὰ ὃς [τα] ἀπ, ὃς το Ια ἰοοα εἰ5 ἀρηῖςα, Πγτεῖ; ἰρίοβ νεῖὸ σαίξε!]ο 
αἰΐσιιο ᾿χπη ΠΊπτο, ὃς δα σογεπάππη Βαϊ πὶ σοπηπιοα Πτηλο οσοιρατο, μο- 
{{65 {{ΠΠ1}1}15 νΊΓΠ  115 του τλαΠ πο ρετίθ αὶ Οροιτεῖς. ΝΟ πὶ εμῖπ ὀχοσοῖ- 

τιιπν αυπιτιιπι οἢτε ςο ]ατῖς πσῃ!5, οσιἶπι νἱτ5 σα οῖα: δο ΠΟ ΠΤ Πηΐ5, {αὶ νἱταπη 
ὙΠ Πρ απ σοπίεαητ, ὃς αι σι ταΐξα ἵγα ὃς οαιμ]α ΠΟ πο ΕΠΠΊπηα οαπὶ ποροῆπτα- 
το} ἱπιροίποτεϊς, ἀϊπηςαῖς, Ηας οσῸ ὭΟΏ ἴΔη1 1, σοι ᾽ ΠΊΟἢ 115, ΖιΠ) ἸΠς 

πόσις Οταοίβ,ταιο αάθο πομηϊηΐσιις νΠ!ποτΠ5,Θιπηλ {πδά οτος ἀἰχοτίη),]οη- 
σο ΠΊοΪτπ5 ΖΔ πὶ Οπλπο5 ΡΠ] ορίηο5,4 11 {ππ]πλιμηῖ γίτα: Βοπιιπα ἴῃ νίγτιιτο ὃζ 26. ἢ 

ἀν: 1 αι Ξ : ᾿ 
ΑἸϊατῦ οτα- ἢ σῃ οί ατο Ροπαῃτ. Ὁ υαπ1815 δατοιη {{π|5 χη ΐτας στ [Ἃ αἰϊχ5 οτατίοσιος Γ6- Ἢ 
ὁ [6 }}] - 

Τρ ἐμθηῖο ΡοΙδπ., δά οἰυίτατες, αα ρΠΠοΙρο5, δαὶ ρεϊατοσς ΠΟΠΉ 65 [ςτιρῖα5, 
ΠυΑΓα ΠῚ αἰΠς Ροριμος φα νἱταιὴ πιοάοίτο ἀσοηαπι Ποττατιιτ, αἸ1|5 ρηΠοῖρας 
χὰ πιοάοτγατίοποηι ὃς ἰορ] τ πλιιη1 ἱπηροσ πη 1Π{ΠΠταϊτ, αἰ115 ρυπατογαμι Πο- 
τ παπιγίταπα πιοάοξίογοιη εἤπεϊς, Ριαορίοπάο συ! πηριῖς [χεϊοπά απ 
{π|: νογίτας πο ργοἰχίτατο ογατίοη δ πιοάπιτη ὀχοράδῃη, [5 ΓΔ ΠΊ5,ντ ἐα πα 
{πρτὰ αἸχί Πγ115 ἔλο τ5 ἸΏ το ]Πσαητιιν, ὃς ἀΠοςτίπλοη ποι οἰ Ἰητοῦ ΠΟοστγατοιι ὃς 

ἘΣΩΝ Τγίιαπι γούξιι5 ΡοΠρίοἴατιιν : νἰστατίθιιΣ ΘΟΓΠΠῚ Ὀτοιης ΠΟΡΆρΡΓο οί! 5 , Δ 
Ρατατίοηϊς ΘΧΟΙΠΊρΙα τταη 0. ΡΠΠΊΔΠῚἸΘ τι ογατ! ΟἢΪ5 νἱστατοιη οὔ αἶχὶ, ραταηι οἷο- 
ἐπα ΔΕ ΝΕΣ, σατίοποηυ:η απ ἀΠβογοπτίαμη ν]].πν ἀρ ποαζγιτῃ ᾿πποηΐο. Πλοῖπάς, ἀϊ- 20. 

Ἰϊσθητοπὶ ΟΒίδγιιδτο ΘΠ} ἘΓΠΊΟἢ]5 τιμῆς γίπτατὶ : ἤλης οτίαπι ππληἶο πὶ ἀράς 
νιπιηλ 86 νιἄοο. Ροι ας, τορι !ς ἃ ΓΟΟΘΡΤΙ5 ἃς ζοΟΠΊΠΊΠηΙ 815 ν ΕΥΌ15 απιῦος 

εἴς νίος, απ πηαάιιοττι: ΠΟογατίς ἀιιζοπη ἀξ ΟΠ ἐπῚ ταπτίίροῦ ργοστολην εἴα 
νἱπτρατίοης τγορογιπι, ντ πα πο] Ἐπ. Ῥατοτοτ. Ροτρισαίτατοπι ὃς οα!άοη- 
τίλῃη τοποῦο ντγαΠΊ πο ργοπαηςίαμ : δγθαίτατε (επτεητίαγιιηι ᾿υπαπα (ο]-Ὁςς 
οἰογεπι εἰβ,, απηρ Ποδτίοπ ας (πςοράοτο πλοῖπις ΠΟογαῖι., απἸΧῚ: (ΘΠ ΘΠ 1151 | 
ΠφΟΠΊροΠ 1} ςοπιί ἢ οη15, ἃς τοταηάς οἤογοηα!ς, Γγίπὶ ντ΄ δα νοία σοῦ-ο | 

τη ΙΔοπθιμι ἀρρτοαμ!. ΤΙ πλοῦθιις ΘΧρτ πη Πα 5 νΟΓΠΠ 7116 ἀοχίσιῃλ. | 

τοροτῖ : [64] στατία: ἃς ἱποιιπάϊτατίς., οἴτγα σοπτγοιουΠὰπὶ ρτίπηα5 ΓΥ͂Πα ἀε- 
ταί, Ἡογοῖςα τηασηβορητία ἀρια ΤΘογαϊο ἢ. Τοροιίταγ: ΡΓΟΒα Πίτατε ἃς ἀς- 49. ῳ β 

οοτὸ Ποιτοι ΠΉῚ «ΘΠ νης. [π σοπιροίτίοης νειροόσγαπι Γγίαπὶ πτη- ΟῚ 
Ρἰἰοϊουοηι » συποίποῖοηι Ποογατοπι ᾿πϊοο : ὃς αἰτογαπ) ᾿πἴταν οί] Ρἰέϊο- 

τἰβ ἀπτ {αταατὶ,, νογίγατοῃι αὐ βοίϊοίπι5 χρη πιογο., αἰτογιιηγ ἴῃ σοηἤτ- 
πηαηάο,, ὃς ὁχούπαηάο., ψοϊατὶ ραρ οπὶ τουογοπὶ οἵ. Πὰς ἔπε σας 

- τυσν 

ἄς ἀϊξξίοης ντειο ἀἸχοτπη. [ΔΠῚ ΟἸΠῚ 1Π γῸ5 ἰρίας ἰῃ]αϊτοοπη, ἰπ- ᾿: 
ποητοποπὶ ἀριιά γιτγοίημε δά πη γαδ1] 6} ἀορτοβοηάι, ἀῖαιις οὐίατῃ {π41- [ 

ὃ “Ὁ 
111Π1]- 2 ᾿ 
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εἶππι. (οἰ οσατίοπε δυιζθην οητῃγ πτοπιάτιιπη, ὃς ἀπ υιτοπίδιις ἐρίοῃοτο- 
ΘΔ Ώ1, ἃς οὐ! 6 σοποτῖς Οχροϊοης, ὃς αἸ1|5 ν Ἡἰπετί!5 πα: ἴπ ΓοΓ ἢ} τγα- 
ἐϊατίοης σοπίπἀογαπτιτ,ἰοηρςο ἄπο Γυΐᾳ Ποσιάτθη αητοςο]]οτο; δρίεηο.- 
το σα Π) ἀΥσ Π]ἸΘΠΚΟΙΠΠ1, ὃς Ρἰμ]οίορῃϊοο Ἰῃ[ττατο, ταηταηι 1ΠΠ| ργαίτατς, 
ἡπαηταπι ραοτο νίγαμη, ν Ρίατο αἰχίτ, δὲ (1 νοτα αἀἰσοηκία {πητ τα τοτῖβ οταὰ- 
τοτῖδιι5 οπηηῖδα5, Ζαισαπηαας ἴῃ πος ἀοέξηηα σοποτε ἀδχτιο ἃς ογιάίτε νεῖ. 
(εἰ (ὰπτ.  οταπάππη αατομη ροοάογιπι ἀπέζιηι, ὃς ταπο πος ἀξ οηΐς οοη- ἔφα τος 
ξογπιατίοπος, ποῖα ρόαι. ϑογαῖς ΘΏΪ ΠῚ ίαρε ἰξητοητία αἰξεοηΐς πιιπηογο: "εριεβεαῖο, 
πος τὰπι Παΐσεταγ αἱ ἜῸ γουται 8, ΠΑ Τη αἰεραητία: τατίο. ΒΘ ΗΠΙπης δυιτοπη 

ἔκοίπητ, ἴΠ ογατιοιῖβ οἰ}} ὃς αα νΙζτοτία ἢ) σοΙηράγαῖο σόπεζε, ΡΓΟΧΙΠῚς 

παταγαπ (δ πηταγ. δὲς δατοι ἤαταγα ἔοστιντ ἀϊο ἰθητοητίδβ ἰξηπαταγ ποι 
ντ ἰρῃτοητία ἀϊξείοποηι. (ὐομΠ!ατίο φοῖτε ἀς δ. }}0 ὃς ρᾶςε ἀιἤεγεητί, ὃς Πο- 
τα τΐ ρεῖπατο ἀρὰ ἱπάϊςο5 σαρί τς ςαυΠα τ ἀϊσοητί, νοπιμξα {Π,, ὃς τποαττῖςα 
ὃς {π|Θ1]1α, ἐαυ!4ο πὶ Ποῃ νἄςο υϊ4 αβοττς Ροῆτης ντΠΠτατίϑ : 1ΠΊΠῚΟ ΥΟΓΟ 
ΡοΙς ΠουῚ (οῖο οτίαμι Ροτηϊοϊοία. Ὁ Πλη65 ΘΠΙΠῚ [ἢ τὸ ἔςγία νογδογαηι ἄς] ςία, 99 
ΘΓ. ΠῚ} ΠΟῺ ἱπορτα;, ᾿πτοπιροίἔϊπα {πητ, ὃς ΓΟΙΠἩΠΘΓΑΓΙΟΙΙ ΡἰπΠΙ ΠΊΠῚ δάτετῖ- 

ίληταγ, Νίοχας νοῖο, πὶς ἀἴπ|5 Πα Ἰπ5,ρηΠγι15 οσὸ μας ἀἰςο; (δα ὃς νεῖ 6 
ΠοπΊρί πος ἰάθι μος ἀς οο ἰφηίογαης. 'Ναπὶ ΡὨϊοίοιις ἀϊαϊοξ πους, οππι τος [αι ας ΡΣ 
ἰϊσαιιηι αἰ οἢ5 εἰτι5 Δρραγδτιπι Ρίοθος, ποιπτατίς αἰοξξατοηθηι ἤδης ὃς ΠΣ ΠΣ 

ταπιογεπι γοργοῃποηάϊτ: σαπηαιο ριέζου ςομηραγαῖ, 781 νοἰπθιι5 ὃς σοι Εθιι5 Ἰοίορμὶ. 

1 ςηὶ Ρἰέξαγας οπληο5 οχοζῆος. [ἢ ὁπ ϊθιι5 σογῦς ογατοη!θιι5. οἰπ5., οοί- 

ἀςηλττορος αἰ Ἰοηὶς (1π41Ὁ) ἱπαρηϊ. [τάσις σαηὶ ἴῃ πταϊτῖς πηρα]α ἀπ. 
εἷοίς ρεγῆσιτ, πη τοῖο ρτουίαβ ἱπάἀσοοταϑ νιάτα, ργορτοῦεα σποά ΡΓΟροίιτίς 
τοῦς πο σοῃρτιθητοσ ἐἰςῖτ. ἘΠ Θγοηγηλα5 νετο ρὨΠ]οΙορἤιι5 δἰτ,ογατίοηοο ο- 
1π|5 εἰεσαητοῖ 4μίάραι ἰεσὶ ροί[ς ; (εἀ 1ῃ ςοποίοης, αἰτίοτε ὃς σοπτοπτίοτο νο- 
ςς, ὃς (μας φυϊςιι Πγαέξιτα) στ δξθίοης ἀοοοητὶ ργομαποίατ ρος πεηπα- 
πα. ΕΟ ΕΏ1Π δάἀμγττογο( 4 4ποά Πλαχι Πγ 11 {1τ, ὃς αὐ ΡέΓηλο ποηά πηι Ρο- 

Ραϊαπι ἀρ τ Ππλι01}) αἰοίζγιιιιιν νοποπηοητίδηι , ὃς νθαπη α σπάσῃ νῖσο- 
ΓΕΠῚ, σα ἢ 1ρίε ἰφῃϊτατι Ρογρόταο (ἐγυπατ: τ ΠΡ ΟΓΔΓΙΟΏ ΘΠ νΟΓΟ ὃς νγ οτάτοη, 

πη} ᾿ητεητίοης ἃς γαλῆς, [1Π| Ἰητοιροί τὶς φογοείδιις αβεοώιδας αἱ- 

, Τ πέδη), τγαη[Π]1οτῖτ. οπίαιις Ρυεη ἰείξογίς νος ΠῚ τὰ Θ[1ΠῚ τερτγαίθητατο ὉΠ 

αἴ, νῖ ὨΘ]ς ΠΟΠὨΓΘΏΓΙΟΠΟΠΊ, ὨΘῆας αβοέζαπι,ηοηπε δὐτίοη θη ἔσειε ρος. 

Μυϊτὶ οτίαιη {11 μας ὃς Πἰ5 (ππ1ὰ ἀϊχογιητ, εἰς αιμιι ΠῊΠΙ 181} ποςοῖϊο ο: 
(οΐδοτο. ἸΝδῃα ἢ τρία ΠΟοτατῖς ἀἸξΈο ργοίατα Πιουῖτ, ει! άφητεν ὃς ροποάογιηι Ἐρεδῆσι 
τὨγτθμλιις, γῃάϊηιις ςοποϊηηϊτζαῖοηγ ςοηίξέξδης, ἃς ̓ ππεηϊς χιοάάδλιη ἤσιι- 

ταγατι Πα πηι, χυοά ἴῃ ςομτοητΟη6 σΟΠΓΓΑΓΟΓΙΩΔ σΟΏτΟΥΓα,, ἃς 1Π σΟΠ1-- 

Ρατίδι5. ὃς {παλτὸν Πηϊτὶς., Ῥευίριοίοτατ . Νεσαο ορὸ Πριιγαγαπη ροπιι5 ἰ- 
Ρίμπι τεργομοπάο.,, απὸ πταΐτὶ ΟῚ τογα πὶ σοίξα ΠῚ (υτρτογες., τα πη οτα- 
τοῖοϑ νῇι, οσδτοηθη. τατηι4Π} Ποίς 15 οὐπαῦο νοϊπογπητ, ἰο ΘαΓ ΠῚ Γοτιι πη 

4ο τεἀιπάσητίαιη. Ὁ πιο « ἐπιπὰ πος ὃς της Πηο6 Πατζ, ὃς ̓πτο Προ τις, αατίθιις Ηςοἀεῆρα- 
τὶς Ποτδεῖ-- 

[[πατάμη φιοαάδῃι ἱπάς ονοσίη ἄϊςο. [ Ῥαποργτῖςα ςεττς, ςοἰοουτίηγα 1- εἰς ς Οτατο 
ἴα ογατίοης, πλυήτιις ο[Ἐ 1η Βσττῖς Πυϊαίπιοα! : δὲ ρέεγίηια δοποβοία οοπεμ 8, ἐευιοοῦῆτα οἄτυτιποῖτα 

(σ᾽ ἰαμάες γιάαχίριας τιογ 6. ἘΠῚς ΘὨΪΠῚ ΠΟῺ ταητΠ1 ΠοΠΊθ ΓΙ ΠῚ ΠΟ ΠΊδ το “δῖπι ἴαεοτς 
ς τος ἐς Ἷ ᾿ τ Ργετατῖο δπ- 

τείροηέειν, ἰδ οτιατλ νεῦθα νεγθὶς, ΙΔο]ςος, Ρίμγιρια, ὃς Ληακίρια; Βεροβεῖα, τῷ ὑποῖν 
ς ᾿ ἴ Ξ' ρεέζασ, ἐς 

ἃς 14μάος. (ὑπεμῖ ἃς Μήογμο. Ἐτ τατίτιϑ : Λρφηο β' ποδαηεμν Οἱ ΡΥΟΡΥΙΙΣ,πο-- πεερίδρέίις 

ΐ σἰϊσούαηι οἱ αἰϊοηα. δοσαη πππ οΠΙΠῚ πο ΤΠ ὈΓΠΠΠ, ΟὨΊΡαΓ εἰξ ΡΠΟΙ, ἃς νοσαδι- πα τ μὰ 
1, Εγκεδαητεν ὃς Δορ σούαμι, ̓ γορυὶς ὃς ΑΠΠεμά, Ορρομαητας. αΐθιις Δα Ποῖ: ποῃ Ρετίπάδ 

δ (οΠςῖτα, 

οῷ 
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ϑοά σπγααηῖ ἐαρι ΖΗ Α7: ργορΥὶά, τά υΟγο αὐ[Πποϑαπίρυι αὐ[ίπεγο ἀετοὶ ΩΣ δὴ 

ἐϊοηὶς. Βυσνίτις οηπα οὐίαῃι ἢϊς ορροίιτα πητ, Ομγαύαηι ὃς,  ὐ[ἐποαηε, Ργοργῖα 
ἃς ΓγοΥίης αἰϊορῖς. Ας Ὡς ἢ]5 ας ο[Ἐ ςοτοητιασ,[ς ἴῃ εα ροοάο ηας οαιήτατ, 
τισί πη σοπποτταητας πος, Εείρ(ὁ νιακῖριε οοἰοὐγαῥίεπγ: ὃς απο πλοχ ᾿πέοστιιτ, 
1.1φογῖς ηιακίριαῦη σίογίαηι γοἰϊπφηοί. (πλαιιο Ροίςε, ΔΙ, 64; αἰτεγ αἰτογῖμ οοη- 
ἀφητὶαηιίγαύαητην, (δ᾽ πη σις, Λίρφηο αμάαοίαρι σοπγα [Ὀρηοεῖρίος οχεγοούαηι. 
παϊοχας ρίαης ἱπτεγθα!ο ἱπτογροίττο, ἰπέοττ, δε σγαρῖης ἐχιΠριαύδηι ο[16,ηιά- 
ἰε « οἰμεῖδπο απαάϊγο, παῦε βοπο[ε ργο ραϊγῖά ορρείεγο. [λοθιιο Ἰσίτιιν ἸΏτογ [ς σοη- 
ποσταηταγ, Γ]ομε[ε ὃς Δαίε εἴτουν, “μαἶγο ὃς Ορροίεγε, Οππρατία!πητ.51 Παο- 

τοπιις {0] τ᾿ α]{Π|6τ, ἔεγη ροίοτ: ἰο ποη ἀοίμποτ. αὶ ἀπ} ἐπίπλἱπ Ιοιοητο 
σοῖο ροηίτ, Βορὶς ἱγὶς μ 1] ορη Ε{{6 μεῖς [{(γ]ρεῖς, (οἱ ραποῖς Ἰρηἷδ, ὋΣ ἐδ γε- 
κῃ: ρμῤίιοῖς Ρῥγϊμαιη; ΤΣΣΣΧΩΣ Οομπηραπαίτητ, ΟΥΡες ὃς δισπίε: ΔΜπίειςνε- 

τὸ ἃς Ραποῖς τετα Γ εὐ εὶς ὃς Ρυϊπατῖς, ΠΟ τγαροίπτα, ΡΟΙΕςα, τα πη πη Η1Π1] τὰ- 
ἰς ἀϊχουῖτ, ἀθηίι5 σοπηρατίθιις,ταπηιαπι βΠπξείθιις οὈταοτ, πέεγθης πιοχ, ἡ [ο-. 
ΠΣ ΧΩ φερε γαὐαρτ,οπγαηάο, σ' ἨΟΉ ἐχάρίαηάο Οὐδοος; οχ  [Πριαητος, φηρογά- 

εἶμι ἢ]}ς [16,ποὴ Τρ {ἰεαγείμνι ἰὴ ἐ{16.. σ᾽ ἀπσος ροτῖμς οπρίφητες, 4ηαη «ἰογγηηϊ «ρ- 

Ρεϊανῖ, σ᾽ [ὀγπάτογος,Π0η ΘΗ ΟΥ̓ [06 ς υοοαγῖ, ῥεπεξιοϊοναίο εἰπίτατος αἰ οϊοη ες," οῊ οἱ 
ἐπεν ας [εὐϊσοητοινυενις βάο νιαίογε αἰρηῖς υτδητος 4Ή αι ΠΜΉΟ Πα οἰ μγαηο, ἰη [6- 
εἰογο ΓΑ)! 4 471 15 ΠΘΟΘβΊΓα16 ΤΣ εΠ [αιπμεπίες. δεὰ Παοσίτηι αἴτιπεῖ 

{πησ ]15 ρογοςπίοη 15 ̓πγπλογατῖ» Ἰ απ τοτὰ ἔστε ογατίο ταἰίδιις Δ οο βριτῖ5, 
Οταϊΐΐοπες ΠΕδῇ ςαἰαΠλΠπ|5 ᾿ππ|{8 ο[ἢ. Ν ΓΠῚ ΟΥ̓ΓΙΟΠ 65,715 {πὸ νίτα Πτξ (τρί, Π1- 
καπείσεητες  ης (Πητ [πο ΗΠ Ϊο5,γτ 445 1ρία [(]ΠἸσοτ τας ργιοητίμς ἱΠΓου παγίς ἀταπο ροι- 

[εςοτίτι Ας ας Πἰς ]υίάοπι ας ἀἸχΗΠς {πβῆςατ. ἸΝΌης τοπιρο πᾶ ξποτῖς οχ- 
οπΊρία ρτοίογγο, νης, Πα νἱ5 ἃς ἔαουτας ογατουίς Πτ, ἀρρατοατ. ΝΈ1]ο0 ατοπὶ 

πο Πιοάο Πετ ροτοίξ,ντ ουληΐα σοπογα ΠΟ, ὃς ΟΠΠ 65 ΓΟγΠΊα: ΟΥΑΓΙΟΠΙ1ΠῚ, 
Διιοῖς ἘΧρ] σοηταγ. Ν᾽ Πδηγταπηοη σοηςο! ΟΠ ΕΠ ἈΠ ΠΡ ΠΗ͂, ὃς νπατη Γογοπίο 

Ατραπησπιῖ, ΟγΖΓΙΟ ΠΟ ΠῚ, τῖ5 πους. Οὐατῖο ᾿σίτιγ ἐς Ραςς μαΠοποπῚ σοητίηοτ: 4ια Ποτῖα- 
οτατουὶβ ἐς 

Ῥαρο, δε ίρος ΤᾺ Ατῇεηϊοηΐες,ντ ςοπηροῆτο ὍΣ (ος ΑἹ], ιιοά ςΟὨτΙα ΘΟ 5 Βεῇοτς ΟΠ ὃς 
βου, ἈΠΟΩΙΙΙ, ὃς Ποτιιη} [ΟΟ]!, Π}Π]ΠΔη1 [αςίαητ ἀιια τ] ΠῚ, ἃς τεγταΣ ΠΊΔΓΠΩ: ᾿ΠΠβΟΓΠΠΠῚ 

αἰοέξατο ἀοπαητ: ας ἀοςεῖ, ΠΠταη ὨΟ τα πτι!η} ΠΊΟ]ΠΙΟτο πὴ οἵ]ς ᾿πίασία, [δὰ 
στίφη ντΠ]οσοηχ. [πο ΠΕ ἀπιτοιη οτίαπι ἴῃ Πὰς ἀπέξι5 {πρ᾿Πιι5 ὃς Ἔαχτοη 5, ὃς ρα- 
τ οάογιη νοηπξα5. Πσπγα νοτο δα Οὐ οητατ ΟἹ 16 ΠῚ σΟΠΊραΓαάταῦ, ρα ΓΟΙ5 ἰπίογ- 

τα ππτ. ΗΠ ας Ἰσίτυς Πορ σοῖς ἰσέξογος ἀεδοης, ὃς ΠΟΠ πηᾶσπο {{πάϊο ἄϊσηα 
ἄποτος, τ ηίτῖο αἀἸςοίσαη1: σφτοῖα γοιὸ αἰσθητοῦ απ πηδάποιτοηα ἔπητ. Ηος 
Δατοῃ] 6[Ἐ ρυ ποίρίιη ογατιοηίβ: ϑοίθηζ Οὔπος 4πὶθχ ἤος ἰοοο υεγύα [ποϊερε, ἐα 
«ἴσον ταχίε 676 ῬΙο ΘΗ, (Ζ' γεϊρηίϊοα ΟΣ: ἱπεέγοίε, ας ψιῖης ΤΡ σου - 

ἐϊα ἀαεητι [ὑπ ᾿ εγηεη [{ἰ]ὴς αἰδὴρ ποσοοἱῆς ταὶς σομ μη]: ὀχογ αἰ Πί,οο πος ἴῃ ῥίς 704; 
ποσοοϊὶς υτομαμ 6[{6 σοη (60. ΠΑ άνρὶ ἦρι δος σομΘΉΤΗ δ Ράοε ζσ' ῥείϊο ἀοἰϊφδεγαίην: 44 

εἰμ γος μάχη! Α5 ἴηι Ὁἱτα γιογίαί ρα υἶγος δαύοηι, αἰ) [Εἰϊοίογος πεοο[αγῖο γεά- 

20 

ἰμηξ ἐος « 4πἰύπς ρΥαρΉΓΟΥ αεἰριμ  γαηεην., 2ς γεασητμο γοΥ ΜΉ βγΌΡΙΟΥ 4545 40 
σοπη Ἰη1η5,[4ΉΓα 6[{: ος απζενη ποη [Ρ1 [{πμαϊ10 ογρηηἼ πεῖ ογαίοηος ἀπείϊγε υἱάρο, 

[ἐὠ αἰϊὲς αμομέξαγο αἰ!ογινι 6 θοῦ Περι τοίογαγο. Ἰά χηοα ἐφμίάεμι μὴ ἐγείγοΥ. 

Λαρι [μρογϊοτὶ ἐγ ἐοῦρογο, (οἰεῖ εἰς σίνος ορηηες ΟΠ ςογΟ, ΡΥΑΙΟΥ ἐος ΖΗ] ὑε- 

νὴ ομρ!αϊεαεῖδη αΠδηαγεητην. τη πο σεγεο γοργεβοηάοπαὶ ο[Πῖρ. Π]αρι οπρη τείας 
ζ σ᾽ »μαρηα5 [ἀρ Ἴλας αὖ αἰοπιαεογδης μη δες ἐπενίας 6{{6 {(ἱαεῖς, σσ' ἡἶϊα ργαάϊτος 

αγὴθ ργ μαι) οὐἰογ ες, ρεύ οοηοη φοαε7! αρῖριο ογρα 1ἶΐος ἀ[[εέἠὶ ἐ[Πς Ὁ (Ἐωἰ οπρη ἐος 
φηῖ αἀμίαξογος ααἰρελτητ, οΟΥΠΉ4; οορ ποτ πείϊπο ἀεἰοαητην,αοοη τὶς, τος ἐν Ἢ 

ΠΣ 



ἘΝ Ό ὧν 
ὡς γ» 

4 Ὁ 
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ἐΠ]ς εγοαϊτῖς φμαιγ οἰ φηεῖς οἰμῖδη. ἐάηηε γε ἐ θο ΠΠἤε υῖ ογάτογες,ποη 4μ4 [πη ὁ γε- 
ἡὐἰοα,ριοομεν, [δ ογατίοπες τυοϑὶς φγαίας ἐχοοσίοη Ὁ χηαίζρι γαθοηάαγηρ 
οαΉ 4 τηαίεεμαἰο ΘΟΥΉῊΙ οεἸαῦη Ἠπρὶς σοηβμλῖς. Οὐεεἰδις ἐπῖνι ρον οι βεϊ,υος 
τἰς ἀοἰρέξαγὶ ἄς «ἄ ῥείϊενι καἰβοντοηεην, χάρη δὶς χη βάσερι [μαείοαηι. Λίαηι 
ἐΠΠὶ φαάενι [ῥονι ποῖ βποῖμηε Ὁ ρο Π6{δ]οηιει, πα [πρι ἰη ὐδίδης {Π]ς, γεοριομία- 
γι, ὅσ ὑϑτογῖς ρογεη τα γδομρεγαηία: δὲ υογο, αἰς μἰρὶ οἤβεπεαηε, [6 φηϊο(οεμ πε 
ε{76 ἀἴοιριῖ, ποῆ πο γος ἠλάσηκ5 ῥεγ Ἰη1Ηγῖ αὶ ἀρροτοη ας, [6 1η μαγὶ ς᾽ ἀπο ἰπγο 4ο- 
ἡπἸοςὀμ πη: φηο γιαχίνεα ἢοΡὨἰμπρι ρανεῖ [είτε μἰρὶ ὁ: αἠ ΠΤο ίμ. δὶς ἐπῖρ; [ῥε 
Ρίεγίδης Ρεπάφθλη8, ὅ ἢα ἐμ(πεϊαθη]! ομρά έαῖο γΟΥΗΡ,, 4 Η4 αἰ ηαῦη υοἰ ἐμ] ἢ ἰκοτὲ 

ιο (ῥοοῖονι ἰγαδδητ, ΓΘ ΦΌΙΗΥ ΟΣ ΗΘ ἰοομρίοε βιρνιὶ φαάοηι γ [14 [αν αγὶ σομτοηεὶ οἱ- 
ΖΑ [ά 1 ἀρβοΓ ΠΟ 56 ΜῈ ΑΙΟΥ 71 ΓΟΡ ΑΥ021, ΟΠ 147. ΠΣ ῥαύεμηὶ ὁβε:,1η ΓΠΑΣΩΣ 4“(- 

εἰποάηε Ὁ κατε ργομίἀρμαίμηι ΟΠ π6 1η {{ητϊΐοηε πος φηοφηο αριοηεῖαηι Ἰπολάαγεσ ΠῚ - 
γεὶς οῃῖηι 11] φαϊάαηι σα οἰ υἱάθητην οΠεἱπεϊεατῖ ιν πα  ρίεὐεῖτς αὐλοῖς οοη5 
{εἰμῆρι, δά ἐαρεφηάρ αἱ ὑρερεογταίος ργο[βουτῖρια )αημδηοδις, δ᾽ ̓οίϊονι ἤο[Ππρι 
αἱέζογίαρε ργον 7 ηῖ. ΕΣ ἀπτοῖι ργμά θη μι ον Ἰ μῦν, εἶδ ῥὶς 454 φογηρεγτα ἤα- 

Φρηε,ποη ἀεἰφεγαγο, {{Ὡρϑγηασάηθηηι θμῖρι βεθν 1) [6 για ἀδουομευηῖ, τηάληγάγε, 
Οὐ ίφης ἀμεθηὶ ἰε γορησ σοη[ἰλάηὶ, δάξ ἤθη ἐχρίογατας {9 618 ρπίάγο, [Ἐἀ τοπιεξ- 
γα φηϊάρρ τὶ, σ᾽ ἴῃ [ογεπηα αν δτεγῖο ομθητηι ἐ[ὲ ρο τη! κι ίριαγο ἀεύδι. Ὁ χο- 
γηι ος ΒΘΗ μι [ποῖ είς, [δ ἦη γιαπκίρια εν αἸρεϊηὶ ρογ την ατίονιο. γα» ἰτα ἡηἸάζηα 

Ὁ. φοπμ θη Πρ, ΗΠ χ ονεμὶδηο [Ἐητοη ες Ἰα [Π οἰϊσοπάι, πο γιαχῖριο οπάμοαι : τά 
ὩΕΥῸ πη ἨΠΠΠ οος ἡ πἰ σγάῖα Ὁ ἱπομηεία υοὗῖς ἰἰοηηι,αμάϊγο πίε, 244{1 ἴαηι ποηευ]- 
εἰς αι ά [αέζη [Π ορείρεμι. πη πμεγὸ αοοούαι, [᾿ ογηγῖπο ΔΎ ΕΥ̓ ΕΙῚς φηϊάε γερεὐίςα 
ἐἤοι,θος αϑαϊγο [ἐμά ]οξτκς 4 τε Ὁ Πρ δατθη Ηὶς ἀάμογίαπεην, πάρε ἰΐος ἡ α{Πδητδη- 
1ηγ ογλῖα. ος δι ἱσπογαείς, αὐ μι ηὶ θά μα ος πες, ἀσμηι, {μαιίς τος ῥοἐ 
ἐδοὶρὶ. Παρ αὐ υοἰηριάτερε ἀρ αἸθηεῖς ἐπ Ἰεηά οὐαεῖο πα ]οῖο τυοἶμεῖ οαἰλρίπεη ο[-. 
βικαε,ηπο νείηη Ἰά φμο τυ εἶΐε οὐ ξ μεν ]οίαιην. ὦ μοα αὖ δὶς ψιὶ υεθγ περι ζυου δὶ 
ποῃ ἀπο μρΑΉ ΗΠ ΓΚ Θη ἀμ πη οὐΐ. Λίες ἐηῖηι πη μ4η1 α [Ὀπτοηείατυος ἐράμεεηὲ, 
ἈΠ, μι ἐχροάϊαι, ον ἀφηε βῖρη ἀθριοη [γαγίπε. ΡΥ σέεγοα 4 πὶ βεγὶ ροτο! οι ἢ υοἰ 

᾿ ἀοργατογίεῖς γοοΐο ἱμάϊσοηε, υοί ἀρ βετηνὶς ρυμάφητον ἀοίϊδογοηι, μΠΠ σ᾽ σοητγ γα: 
5 ΖΜΠΟΥ [6 γατίοηες σομεμίογηὲ, 5 7' ἀμος τλῆ) π6 «μάϊτογες [6 ργαῤηοεγίη! Ε ζημϊάεηι ἴοῖ 

πηγοΥ,πθηπ [ὅπος ααἰῥο»ιονιίη ό,ποο «ἀοίοίζοπεες ε ἡοημανι ἀμ εῖο., μεν δος 
4π| ράσεηι γοεϊμθηἰ κηῖ σεη[εθνηηιῖ, μΙΡΙ Ὁπαμανὶ ποδὶ ἀοοϊ 6 πιαϊῇ, δος ἀπε πὶ 
ῥοίϊα τορηογο [Ὠρερεγμηῖ,πος ἐπ φημ 5 1491 (7 πιάρηα5 εἰαάο: ΟἹ εο 6. ̓  ζῳ πος 1]- 

16 ἐπ ΑΘ, ΟΥ̓ γοποσάγηη: [6«ἰ ἐπι γεύης ἠο τὶς οα γατίομο βαμα οοη[είαιην,τα- 
γῃοη Ὁ εἰα[ενι ἤαγάγο ἐράμεῦδγο, σ᾽ εΥγῤπίά ΠΟ ΓΕΥγΘ,7 ̓ «πὶ ἰαγὶ, (σ᾽ ῥοίία ΩΣ 

 φμῖδηζαις ραν ατὶ [ἀρλισ, μα} αἰΐοηα γόης ρεγιομίο ἀἠριϊοοηεμ. ΟΟ αγηθι ΟΥ̓ σαμ 
κω εὐ, μοί, οἰ γο ῥ πε ίϊοα ποη πλίπουὶ ον υοὔῖς 618 ἀούθαι φηα ρυϊπαίαρυος εὐρά 
ἡἰαρι ποθὴ ἐοάεηι πιοάο ἀξ οὐὲ ο[Πἰς. Δναι ο[Πγὶς φμίάοηι ἐθτεης ἀοἰϊδογάπτος, ἰὴ οῦ- 

 {Ππρρι αἀβιῥοιῖς δος 4πὶ ργμάρηεία ὐοὐτς απΙοδοοί μη: οπρι ἀμίοιι εἰ γορπίϊοα ζομμ6-- 
μην, ῥὶς φαίάονη αἰ) αΠεὶς Ὁ ἱπμίάοῖς, Ἰρηργ οὐ βίνιος Ὅογο δου ηη ΖΗ [εν σοι ε΄. 
οράμηι,ἰαάαεῖς,,σ' ρορπίαγίογος {76 ἀπολεῖς εὐγίος χάρι [οὐγῖος, 25" αἸηομτος φᾶν ᾿ 
εογάατος, Κ᾽ ἐος φιὶ μηδ ἰϊςανε ροομηίαρι αἰ γἰδιμεηε, φπαρε ον χη ἀο [μα γε [αροἰϊα- 
τὴ ημηΥ 4 υοὐὶς οδεμητ. Ὁ ἡ γο ηεῖγηρ οὐ}, 4 πορηφηαηῖ [16 χη [ῥογοι μι ἢὶ τοη(χί- ὁ" 
τογος ἀμ μητην, ριοίϊες αόζπρε γὶ στρ γορηδίϊσα. Εσοτυεγο φμάηι αγάμηρι [ΠΣ αάμογ- 
αγὶ Ὁο τὶς ἐπρ αἰτατῖρησ, οα πἰάο! η01 ἴσποῦο; (σ᾽ οἰ ρορηίατὶς γε ῥηδίιοα [0 ποπ 
676 Πἰφεγτατορ, {1 ρὶο, οι! βίνιο οπηπ6,ς ' οἰτὶ ΟΟμΓΘΜΊΡΙΟΥῚ; ἴῃ ἐδοαιγο,οοηιο- 
ἄϊαγκρι αζξογίφης. ἰά,η0 ονηρηίμεε ἀςον δ δ τι οΥ Ἢ, 1 ρραίονο ἀρηκί υος 618 γα, 

ἑ 

' 

ἀνεὶς. οὐ. 
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“τταηῆτιο δά 
ἐοτεηίδ εχξ; 

220 ΤΟΝ 8 1τὶ ΑΙ ΙΟΧΕΉ 9581: 

4πὶ οἰϊδῥατυν δίς ποβγα ἔογας δα αἰϊος Ούγάςος ἐζδγπηε, φηάριι δος πὶ ἀο τοδὶ! ὀτηε 
πον ηγ. ἰγῖς ὍΘΥΟ 471 σα ράηῖ σ᾽ γμοπθῆϊ, τά ἐμ[ξη ὁ: ὅ ἑπῖφηος ε[ε τος, 4 ΗΑ (ὔ.- 

ἐγαγορρηῤ σαι Δ ἀρ. τ ἐρίτην βάτο τα [πη 05} ἐαριθη αὖ ἰη[{ τπτο το 
φορά κα, Λ͵οη σηβῃ Ρης Ργοα φγαγιβοαπαῖ φγαῖία,αμῖ γηαρΊ ΠΥ ατηΣ ἀγηῥιομαὶϊ σαΉ{{4; 

[βάνεεα χα [ὀηεῖο,ἀἸοόγεηι: ρΥ Ή εἷθ ῥὶς (ὁ φηῖδασ γεξογηηε ( οηίμίος, ρο[!εα ἐς 
τατογὶς οεΐαριγοὶραὐ  ἰςα πεσοοῖῖς. ΠΛ ος ἐπῖρε αἶα ογῖς ἀδεγεῖα Ράοῖς αὐίιας, πΠΠγεἰϊ- 
φη5 εἰἰάγαγοῤαεεοίίο σΟΉ [εἐμον ἼΡΊΗ5. “δαςορὶ ἸΘΊΤΗΥ 6{}6 αεϊεμάαρι ΦΕΉ[60.,505 »ηοάο 

ἐπι Οὐ ἐσ' ΚΑ οα ς,,σ' Βγκαπεῖς ἐσ' ( οἱ-, [κά οἴει βονεῖμης ὉπἸ ΜΟΥ [51 σ᾽ μά- 

ἐ ορῖδις υτοηάμρα,πον δὶς φμαςπμης ἡ πάρι [ΟΥἹρ(δγηρε, (δα 1 μα σπρε γέρο εν- 
τε ζ 5" [ιαοραγμομ]ὶς Ἰπεεν ΠΥ μη: πα αὕάοος ἠύφηι {16 ἰδεγος, ζσ' ΡΊ4{- 

ἰἰα ἐπ αἰϊοηὶς υὐδῥας εὐποὶ, (σ' [παρε φημ [4 π6 οἰπίάτοηι ἐΡηΕγε. ἡμἶδμς π θη Π6 ἐμ ο.- 

γὲς ἰη θη θρμα,η δ. Οὐδ᾽ πο ΠΥ τϊογεε. ἘἸας ρταξατισ, ὃς {ἰς Διαϊτογιπη δηϊ- 
τδ δ 68 4112 6] ΠΠΤΉΓ, ςοπηπιοάς ΡΡαγάξι5, ΡυΪοβειτίπιαα, 10{πππὶς ἰδὰ- 

ἀοἰηΐουρα, ὅς Ηἴο ἰξατα γοσαηι νέταρογατο, ΡΠ ςοῖτ σοἰ]ατίοπεπι ΠοιτηπιΠῈ {{: 
σπτατίβ οππὶ ππαϊου σις, αα Πυποτηοάϊπη : Πσοσο ργαξαικο [ρι, φησ εἷς οατεγὶς 
[λϑονιηὶ αἰ βινεφίαείοπο, (σ᾽ ργοΥ έΣ ἄρογτε ἀαρηα τος ἀΐοεγε ἀφογοη. τς ἐρ1}1 οὐ6- 

εὐο οἰ, η ρογοσγα αἀπεπίθης, πο ἐγ] πες ΕΥΥΟΥῚΣ ἘΧΡΟΥ: αάῤεε, [ ῥὶς γούης (δ ἤφηρῖο-- 

με ζεογμ θη] αΐ,ΠοΉ εἰοίϊγαγο ηος ςσ' Ἰη{πηῖγὸ αγριγοιηγ} Φ (ΠΗ͂Σ γὸς 4 Ῥιαϊογ τς 

Ῥγδοίαγε φείας ἱκμαϊηποδὶς ἀμεαρηης,  Ὑ65) Ῥὐ ]οαηι πο [γᾺ7] 60 ΠΟ»͵η6 εοἰούγαμαα, 
ἐχ  Πρεοης, Γαητρη αὐεξξυτ ἐος υἷα οχ Ράγεο ἡρηορηηγ,υΣ ρίφηο σοπίγάγία [ποῖά- 

γα. 7 12 φριάξη; Ργο (Τυκεὶς οοπῖγα ἰδαγύαγος ῬΑ ΘΗΑΥΦΉΟΗ ἐφ Πτογκρῖιηος α!ό- 

γοϑος πὶ Λα υἱζέμ φαανεύαπτ, ῥπογοιγαέξος,οοπινα ΟΥαοος ἀμκίρηε. 1], ἄμε 
Ι 

ἁ Ὡ 

ΟΥκεὶρ ὐδιρ. Πδογίάτορι γοβεμμηε, ἀεὶ ορεγῆ ἤέγμης, ΠΟ ΧΩ σ γάτα ἀοίαικς 

γμίξιπος, εα{{ [δγτετη:6 ΡΥ Ρεΐιμσ, 1 ρίαηε ἀἰκου(ηι 40 1Ὀη2:45, 1 ΠἸ 5 ΑΡΩΗΥ δμ-- 

ἀορεποδὶς δοπογέηεποη ἤαδεγθοπηι ἰπξεν ἀἰέξα βιξίαᾳ; κοινά κσ' εἴγε τάμε ῖη- 
ΣοΥβε,υτ Ρβ Υο ςοηξγμαπάῖς ΟΥαος. Ἐπ Αἰ παητο Ροι: Εαζάονε τά σομεορρηῖ- 

Ῥηη, ΟΣ, ΟἸεῊὴΣ βώηα Παρ τὶς ἐπ δήρη [ἀποῖτα [ἰ (ὁχ υηο ἐμῖρι δείαρι οατεγα ἱμαἸοαὶεῖ) 
πὶ θὲ απηρλεμς φοπη  ἑΐμς,οος 4] ραίαν ά μείμρης, ἱρηρεγαάζογες ἀοἰϊρανρηηδ, ἐσ ἀπο. 
φμήηε Ρίηγ ες οἴπδς ΠΟΥΥΗΡΕΥ, οο τ ύης α πούς ρεαίογῤ. ργαβείατην, Ρυαιογθα μῆς 
εἰς γοῖρ. [γριά πον πείπης [οἰΠἸοἰεἰ [ὑγικα, παρ ἀὁ {αἰρεῖε Γοεῖπς οἱπηεατῖς, ες ἱρηογεριης 39 
Ρορπίαγενι [ἐτήρει γα μιῆς {σ᾽ ραοατῖς γοῤησ ογοίζογο ὅσ σοη βυηιανι, ῥ οἰ ς ὐεγοίανεςς 
δὶ [εἰ αειονι ἐ{{6, μαοῖς [ἐπάϊοος, 7 πα φμὲ οριηῖα κα ραάμοονη»: αὐ δ γἡπερη γθμοοάνο 
ΓΟἩ ΣΉ, οαἰληεηδ,η πὶ ἀμγοηι ἐείϊα σοροίταρετ, ἔρος εἰρριμῦρ ς΄ 7" ρορεείαγες σσ' νοπομοίος., 
6{{6 ρμίαρημς. Οἥρη εἰσ ΘΗ ΓΙ ΡΝ [υγρηδ,σ' γδΡΤ σον θη ἰαν 0} ρεν {1 νεῖ, οα ἐθΡῖ6- 
γέτατο [βερεηδ, ὉΓ ϑαείερι ἀἰο,ἀο γούης εἰν, ηοη ὁκάορι ἀδοεγηανηες [ρα ἡπκα ἄοητο ὁ-' 
φροβὶ ἀαρρηαὐαρεμα, ϊα ἰρα ἴηι οοποίοηο οἴ πο νι ΟΟ᾽Ή ΡΥ ΟΡ ς᾽ ραμίο ρος 
εἰο»»)τε77: ΓΟΡΥΘΊ, 2 4 ῥις ἀφογρίά (μη, άδημο σα οι. {1:22 505 Οὐγάοουη [ἀρϊέη- 

εἰ βίιος [16 ῥγΟ  αῦΉΠ, αὖ δου η1 σοι [Πἰ]ὲς ρεπείονεις 2505 ΠΘ,10 ἐδ ΦΗΪ Π0 4 

7) εγποῖην, ζσ' [ερενια γΟΥΡ71 οὐφηιπίτα 1{|0ς ἡφίος μια βεῖηηιδ, 4 δης ΠΟΡΙΟ ΡΥ ΠΜΑΓΙΙ 

Ρίαπο οχ οἵὰ ΓΟ, σα ΓΟΓα “αϊάςπη ναἰάς οσυγατῖι5 ἃς 1Π σΘΏΠΕ5, ὃ γήμας «Βαγαΐζεσι ΡΙΟχι- 
τίοης Ττὰ- 

φιεχίτῖςλ. τγι5;1η ΠΟΠἸρΡΟΠτίοπα τα ΠΊθη, ΠΊΟΪ ς 1 ἃς οοσαης πλίητι5 παοτη]ς ἡ! οπὶ 
αιιαῃλ 1 4115, [0 Παίδοτ ταπιοη Νοπιο δυτῷ πγε ΠΠπ4 Ἰσπόγατο ρατοτ,νοὶ ψοὴ 
Αρδαγοιις ἕξει σηιι5, ὃς φάορτίπις ΗΠ] τς ΠΟοογατίς, ἢ ὁγατίοης ἐς Απειάοί ςῦ- 
ττὰ Μορδο ἀοηλ σοητοπα τ, Δ ππῚ ἀγρτιπηοηταπη ἔογθηίΕ ἃ ρατγοίςτιρτῦ οἢς: 
ποιο ΠΠπ6 οτίαπγ, “πο ἔίςϊσυίος ρογηλαίτος ἐπα οί τη ογατίοπιιηι ΠΟογα- 
εἰς οἰτουπηξευτί αἰςῖτ ἃ ΒΙΒ]ΙοροΙ 5 Αὐπἕοτο]ος. Ετῇ οπίηι μας αὐ {15 νης ἀἰςῖ, 

(εἷος 

4ηϊάηηαηι σοΡὨ Ογ, ὙΤΑΪΙ5 ἰσίταγ ϊς νἱγΊἢ (παίτοηῖθιις εἰξ. Τὴ ἔογοηΠῦ. αα- 4. 

Ιο. 

Γ 
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(οἰο,ταπιθη πόσας ΑἙΠ τοτο  ογοάο, τ Παίς νίτο (ογάϊιι πη πιαςυίαπη αἰροῖρο- 
τον οἰτιηοηας ργορτοῦοα ταπλοη ΑΡΠατοο, ΠΟ πο ἕλη ογατίοποηλ Πησοῃτὶ, αἱ- 
(φατίοτ: (οἀ Ἰἀοπειιη ν επτατὶς ἀρρεοθατούθῃι γάτα Ατποπϊοηίθην (ορῥίο- 
ἄοτγιηι, 8] ὃς ἐπ ῃλἘ]Πατίτοῦ σπὶ Πόοεγατο νἸχίτ, ὃς ἀμ ΟΥ οἷτι5 ΠἸαΧΊ ΠΟ σογπηα- 
πὰ ἔπῖτ, ὃς ργαςορτοτῖς αἀ πους. ΑΠΙξοτο 5 ΟΠ! Ππατίοπος ἀςίοηίοπςη 1}- 
ἴδῃ ργογίας αἠγηϊγαιΐσην οἀ άϊτ; ογοο νίγιιην ἤπης (ςπρίης ποηῃι] 5 ογα- 
[ΟΠ 65 41: 1 ἐπα ς 5 ἀϊσογοητατ, Ποῖ ὩγαΪταβ τα ΠΊΘἢ : ἃς ΟΧΟΠΊρΙο νοῦ νηᾷ 
οΧ ΠΠ|5 (ρί ατος ΘΠ πῈ ργιοίουγο, το Ίροτῖβ ἀπ σα Ἰὰ ΠΟῊ ρατίτιτ) {πα Τ ΤαροΖιτί- 
οαἰπίοδἰτιιγ,]ιαπι Ποίριτὶ οι 44η} σομτγα ΡαΠΟ ΠΟ ΠῚ Π]ΘΠ(αγ πὴ (οτιρίιτ, Εἰ 

το δυτοη ΠυΠΠΠπ|οῖ] ογατίο : λα ἰσηα ὨΙ ΘΑ Υ ΕΣ ΑΘΠΗΥ, ἐπάϊοος. Δός Θη]91 Ταη 11:72 οἱ 

ρέσπηὶα γιάσπα τη εἰἠζογἐριθη ὐθηῖο, [εἰ ἐχὶ Π ἱριαεῖο ἡ μΟ6η6 ῬΙθ 4,6 447) 660 μέ μγ ρὲ 
{Ἀοϊο,αρίσηγ πο αἰΐοηα ἐπῖμ 6 σοποηρίζοογο υἱάραν. διαεῖς ογεῖ ορη, οἴ Ἰαη ῥβαμ- 
ἀατο,»εὶ γοἰϊηψποῖην. δι [ἰ αὐίηπε ἐμ| 4 σαμ {4 τάλαν ρες ρα ρεῖογο ἱάεῦον, 
ΘΑ ΥΕΣ βουβοί μα γϊῥὶ ἱηζαηιϊα [μον ΕΞ «πίον, ἱμάϊοος, 0071} 0.119], 10} ἑαίος 

φἰκεν γος ἱποίάογο. Λαρι φηϊἀφηῖ οπρι φηθη ας ἀρίστην, βι [πὸ το  Πἰὗκε. φμοα 
4μὶς αὐ ἡΠΠς εἰγοιρηηοητης οὐΐγαά μον βες ἐος ἐπ ΘΧΡΟΥΙΥῚ ΓΟΘΊΤΗΥ, ἡ] ζσ' πη ςογἤ ργα- 
[αϊα βαδομε, ἐσ" νεκίτας ροομηῖας τγαξίαηι, δ ΡΥόρεον ἀγτοι [ἐε αἰρηὶ εχι  ἰριαηεπν, 
Ομ παηιημαρε ἱξα [μη Γάρτοη ρον [ῥίομς εἰοεἰαγαληγηρ αΥθ γον, 4 Π αΠΠ0η6 γ10 ἐάη.-: 
τα ρεομπῖα [γακάαγι, Ὁ μαγὸ Ἰη ρὴτρηςγυε ροτεγο, “οὔ ὙΥΦῊῚ ον! 67} ΟΥ̓ αἷμ γοοεηζεύο. 

10 ΔΊ, κάϊοος, βάτον διμοροηξις οὗ, φηοῦι ονηηος ᾿ΟηΤοἱ ποροοίαίογος 114  ρηϊα- 

γ0 72 δαῖγγ0 6} πογηηῖ οί 7σ' ἀπηρίαηι εἰϊεϊοποηι γόραῖ, 7 ' οὐ »ἱὐμ οἰη5 ΟΟΡΙΙς μη - 

ΤΠ ργα Ὁ μη ὍΟΥῸ 726 ΡΑΓΟΥ [21:8 -[ἐγριοηϊδης Εσ' ἄοθας το, Ζ" εἰ τοί ΟΥγδεῖα 

απ εὶς, ρέγοσγε αὐομμάϊ οηρ]άϊτα δ ἐηοἰτατηη,ἀμαύης παμῖδας βηριοητο ρίεηῖς, ρο- 
οπηίαημε ἀαΐα, [ὑπ (σ' ποροοϊ μα (5' [εξ αμαὶ φγατῖα αὐίοραει, "α[Γοηΐρ, φηίοῦη 
Ργεβοάονις: Γἰγαμῖχ πμἰηὶ οονεριθη ἀαγαὶ, θη [45 [μος 4ἰφηαπῖο βοΐ, σπου" 

βάτον πιθπ εσηὶ «αἤεέΐκειϊ «ρηά ϑαεγγηρι ἀοἰάίαΣ οἤξι, ζσ' 600 ΟΠ77} ἐχ πη (ΟΉ[ῥ1-- 

γα{6 ἀἸσοΥοΥ, δα γγῊΣ ᾧ Ραιγοηι "16 Η721 1 Οἱ οἰ σοη]]οἶ, ὅ «ὦ Ρομειοος ποροείαῖο- 
γός ἤπο [γἱδίερυε τσ' ροομηῖας ἀηῖ6 απίξγαηε,  ἐρίδηι γεαΐγε ἀονηι ᾿εϑεαηξ: ἡποά 
"ἱ οι γονι,α τοδὶ; ἐχροίοαπι. Ταμεῖς ἰσί ταν τηαίϊς, μα ϊσος, οἰ μη Ή ΓΗ, αρμ Πα[0- 

ο Ορὶ [ΟΥΓΉΉ 5 γΉΘΑΣ ἀορίογο. πα ἱξα ΘΗ791 (ΟΡ Ρἰοέξοῥα γ βιριαγίτου, οἴ ΠΟῊ βθομηΐας 
ἐαητμη, [δα αἰλα ποῦπε ροεϊδίριν οἷμς βάοὶ ἐγοάογεη. ἔχ βγιαύαηι ἀπξερι, [Γρο- 
οπηίας υπίκον ας αν} ρρι,  ᾽ ραιτὶ φηθο αἰϊφαϊ αοο ἠδὲ, γιὸ δ᾽ ῥὶς ς᾽ ἡ]ὶς ορίϑες 
οἰϊατηη, αὶ [ερτάηι ἱπορίαι γα εΐτη 1γ1: [0] 676 νη"θὶ ροοπρῖαηι {ατέγεν, σ᾽ ροξξ 

᾿ϑαεέγτγὶ ἤτογας θαηι ρο ἱεἰ πεῖς, πο ἐγαα ἰΠ}ορρι,Ἰά ζ σ᾽ βαεγὶ {7' γαῖρι φγαμ βιηιάς οα-- 

{ρριηὶάς ραγίτγη, Π οδὶς ἰσίτην αοἰϊδεγαπεῖφις, σοη α βιρεερο ἱάοῤαίπγ, οἱ εἰϊ- 
ΤΟΓΟΜ,, ΟΊ μα 710 [ιόαγιι 4ηα δαιγγηΣ ἐρῃρογα δι, ζσ' ρεοηρίάρει φι [6 {1451 ἐγααε- 

γερι; 44 Ὅεγο ἀρη ἡ {μη 6[76ε, ἐαρι πονι γιοιίο πέσαγέρι, [δε] εἐἰαρι [πον αρηρίο- 
γεν! ἀφ ΟΡ 16 ΠΗ αὖ {{Πο,ἱπρι αὐ «ἰδές [ὑρεπίαγενι; ἀοηῖηπ6 ορρηῖα [αςεγονη ρον πα ἐς 

γιαπῖη18 βογ [μα (ἰογ οὐ ΠΥ, 1 Π0Ὁ 6 ἐρέομηῖαρι. ΓΤ πρς ἐσητηγ,ἱμαίϊσεσ. ρπταύαηι Παο-- 

40 ποηῖ πρὶ ομηεΐα ἤας [ππάογε οχ ὑεποποίρηεία. [6 γ6 ἐπι δαιτὶ ἰορατίς ἐγαηαεία, 
«ηἰριαάμεγ εἰ οητι [ΟΥ̓ ΤΗΗς φηοῖς Τη{Πἰἰαγ!. (Ὁ τη ἐμῖρι γαἰσαΓΉΤΗΣ “βγχαητληηι,ῖθα 
γεοίρογς τοίϊονη, ἡ ἰο μῥὶ Ρπίοβονυίριαηι οςεαμοπεηε ο[6 ἰαταρεγαίησ εἶΐ, φποα (σ' ρε- 

εμρηα αρμα [ὃν ρο τα ριάσπα ἐ[εῖ ας ἀἶσηα ἐρηρπαάίοητία, (σ' ἐφο γεμίτίς απαϊοητιϑης 
ποφα[ονι,ιο 4 πἰ ἀ ηάρη ῥαδογο, ζσ' ποῖτο ἱρηογαγ οί, ΠΗΊῊ β ΗΛ] 471 α 216 ἰσρατὶ ροῖο- 

γορῖ,οἐϊαγη αἰμὶς ἐοὔογο 1ο, ΠΣ ΠΙΩΣ 6.  Ἕάῤες,ἑμάϊεος, ρπιαύαι .: φμϊάορι ῥὶς 

Ῥῃ ΑΘΓ ΟΊ, 7916 « οἰμίτατο ϑάτγγο εἰρη ἰγὶ: [01 αἰΐο τῖσ οομ πε] δ, (6 ἡπογοίας πιο 
Τιοηγί Η αἰ ςατπαῖοὶ Τ Οηλιις αἰτοῦ, ῖ 

»᾿ Θ᾽ 
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11} γα τΗ πη: [{1. ΓΟΜΓΉΗ παμῖρα[ορι, γιθ μά οπηι ραῖγο ρεγιτηγηνι, ΕΙαο ρὶ- 

πΥ οοσίταης, γι [Γαπάαγο 1 {Πππ11: Ἂς «ρηά 710 φηϊάεηι βνινμίαναι . [η ργα[ςδρ--. 

εἶα Ῥηηη5 β΄ ΓΑ ΓΗ} ἃ βΟΟΉΠΙΑ, γεάάογεπομ Ρο : [κἀ ομρι ΘΘΟΥΟΠῚ (ΟΥ̓ (ΟΡ ΠΟ[ΟΟΥ ᾿ 

«οἶρης, Ἀ "ἰοριείμι σσ' ΔΙεηοχοηηηι ἀεὶ ΘΗ: μΏ [6 1,, ἀρτι δος [6 ῬΙΟΗ φη!άαηατι 
ῥαύεγο ποραμῖι Γαηεὶς ἰσΊ την αὖρ οπιηὶ βάγτο πα !ς ορρτεῇο μβὶ, φεῖα αηῖηιὶ [με 
ορπ[ο:8 Λάρι [[ταςογδ, τά ςοηἐπεῥαγχυτ αὖ {10 Ρέομηα [᾿ακάαγου : [Ὁ ἀἸοεγερη,υε 
εἰσ Ὡἰ βίο Ρἰηδ γδοιρεγόρι, (σ᾽ ἀρηε ϑατγγηηι γι ηὶ [ὑγιμἰ (' ΡΑ1Ὑ1 Ῥ1 4 )ῬΙΠ)Ὴ εγίγιθμ, 

οοηἤαγον». Ορ τίνει ἐρίτην 6{}ε ἐμαὶ, φαϊοίοογο. “Γο ΤΡ ας, ἐπάϊοος, αἀποπογμηῖ γηὶ 
(᾽ Ρατγ6η1 Γάγ ογ ἰδεγάίηρη 67. ςσ' δαιγγηρι {4 Ραηϊεηῆ 6 Ο7}711477] μά ερίει, "Ἢ 

μηησίαγοηῖ, οἱ {σ᾽ βάρρι οἱ [μαγη αὐ εἰ βίριο οὐ γῖρχοι, ἐσ᾽ ρυῖπες ἐρηρουμη ἀπιρί!- τοῦ 
βεάζει, «σ᾽ νεθαρε [Ὀγογορε [πο [ΠΠ]0 ἀρ ῥοη ἢ ει. ΓΠῚς Βα 0 ἀμαεῖρ, οἸΡῈ 16 ἸΗ 5 ῬΙΘΗΡΕ ὦ 
ΑρΟΥΤῸ ΣΧ ΧΩ [Ἃἕνγει, ΡΠεγΗε πὶ, μά ἀε Ρέσμμς αἕξαρη ΕΠ οι, ον [Οἶπις εγαϊ, 

οὐολεἐϊε. (Ὁ Τοῦ οι 660 4Η ΑΙ ΓΗ ΗΣ φςοοβι οι, ποι »ῃοηκίϊαρι αἰἰτοηῖς γιδα ΡΙοϑα- 

τἸσποῦρ δα ἀοητίον οὔ ἢαῴογε ρο[16 εγοάεγενι, ογαείομερ αογι ἀπά αο! βέριαηι (σ᾽ ἱπὶ- 
4αϊβιρια»,)516 (σ᾽ ΔΊ ἐμ χθηηΡ, ρμεγηηι, 4] ἀαἰ πεθη(ανι [δά ογιγ, σου Ηρ 76. Ὁ [ὃχ 
ἐαίσηξα αὖ ἐο μον Κγαμάρνι αὐ [ἐεἰ}|16: πὸ υόγο Ἰα ξιοίπη ἀγρπὶ, .σ' ΡῸΥ τουηιθητα δεῖς 
ἐά5 ὀχ 1} ροίβοῖ πος οςοπίτα ρμεγηρε: πΗΗΟ ὍΕΥΟ «α [6 «οομἀημηι τ εηῖγο, αἰ 4η6 

2) Ρρο[[πίαγε, περι ῬΡ; οσοηέμ}ρηρεδ.ς 14 π6Ὲ βάς ἀϊεσοης ςσ' ἱμάἸφηαης (σ' ἰκεγγ- 

»ῃαης, αἰ Ῥοίρριαγοίμηι γ26 τγάκχιϊ, [ῥοπίονες ρο[ἱείαης : πάη ργὶμα ἀο[Π τὲ, παρε ὦ ' 
ἐχ Γαἰρμτον οι [ῥοη(ογες οἱ ἀραἠ οι. τος αἰζοραϊεο ἡμεὶ ̓ αγηι γεγ μι ΨΆ]Ρ] ἐο[ΠῈς 29." 

Ὡεπιουτα- οἰ ἘΠῚ τοῖο σεηοῖε ἠϊξειτε ἃ ἰλπἀατοηΐδι5 ὃς {πα Πποηίθιι5, ἀξ ΟῚ ς 
βαςοταῖίοης (ΠΩΓΑζΟΓΟ, ΠΘΠΊΟ ΟΕ υίη ξατθάταγ, ἤθιις ταπηθῃ Ποογατοιπη ἀπέλιπι ρεπί- τ 
Τοοτατῖςας - : : : Σ 
βραταφςου [115 ΘΧΟΘΠΘΓΠητ, (δε πλίητιτα ισἄαπη γετίποης [γαέξαγα: ὃς σταπα!!οαπθητία: 
τιηςτῖ: αἷς 
δε ἱρῆς ἐο. {{Ππ|5 γο Πρ ]α: ἀξ Ἑ]Ο πο ροοτίςα ῃγασὶς εξ, ὃς εἰαογατα, ἡιιαπη ΠΠΠΊρ εχ ὃς ἢα- 5 
βεοίνερτας τΉ γ 15’ ν οἰ ατὶ σα] Π| αἴτ: ΛΠ Γ ρεομνία)ι ἀφο νι, ἰη αἰ ον ριθη (υἱὲ «γὑμεγαδαγ) ε- 
ἜΝ μῆορι. ᾿ίανα αἰ ̓θητιπη α ροετίςα, ὃς {ΠΡ οχ, ταὶς οἴου: σέ γῥίεγααν ἀμτορι Μ16 

πο ἐγ ααἰϊεα ροομηὶα ρογιοἰϊατηγῆ, Ἰτουλ1}π4,5.Χ7 ἀβαε,παϊοος, ρμιαύαε, Γ ίονια- 
πεν 1 |{{Πππ|{{871,0516 « οἰπίτατο δϑάεγγο αἰδα τη 1ν1: [{1 716 αἰΐο “ΠΡ ΙΑηΙ ΓΟΜΠΟΥ ΤΙ ον, 
1 11 {6 »ερα υεγα ομγαζηγηοι [ἢ ἴηι ῬΟΗΤΗΡΙ παμίσα[[6η1,»16 ὍΠα ΟΠ71 βαῖγε βδγΙ{π,-- 
γηρι. ἸΝΑΤῚ ὃς ρεποάτις νἶτγα ξουθηίθπη σοη ποτά ΠῚ οχτο πα τιν, ὃζ ΘΟ Π1- 20. 
Ροίττῖο πόηπΠ}} ροοτίοιιιη Πάθος, ὃς ἤσαγα ἀξ οηὶς Πππηρτα οἱὲ εἰ λυατοπῦ 
φΟΠΊρατδιι5,{Ππ1ΠΠ]|τογαπς ΗΠ τίς. ΝΑ ὃς μας νετθα, [{{ἐεμε οι, ὃς ( οπμον ἠδ, 
ζσ' ΓΝαπίραίοηι, ἰνμο ἰοοο {πτα, ὃς τηῖα πλοπηθτα οἰπίάςηι ἰοπο τυ] ηϊ5, σογτΠς 
{ππλα πῆς Ποοτατοα Πγαόξαγα: ποῖα. Εταυα ΠΙ5 δ Ποίπηταν : Π ἠηεγαι Ῥ6 
βακάαγοροονηῖα, “σ' ἀαρηά γιὲ φπϊάενι βησεύαι [6 ἐρεγε, σ᾽ ποη ῥαύεγε, {ππ]ἰτεγ ἢ- 
εἶτα ὃς νἱοῖπα ἰητογ οἴπητ. ὃς ρίατεῖ ἤα:ς θὰ οτίαπη, ιια: Ραιο ροίὲ {πθ1|ςῖτ, 
Εερίρπογαηάχίρια ἀφ 6, σ' ηρογίμρι ργῖκα ἀρηρίϊβοα δ, εσ' [Ὀγογον γεοάηι [μο 
ΕΠ Δο ραηιαεν ριοηλῖ οοἰϊοσα[16. Ἐτομῖτη ἢἰς ἴτοπη, [γα ὃς “4»ιρ[ἡβοα[ε, ὃς (οἱ- 
ἰοοα[Π:ἰτοτυιπη, Γρηρογίμι ὃς Λήαεγῖριοηίμρι, ΠΟ ΠΠΊΠ]ΠΠα πητ. Ροήοης οτίαπη 
Δἰτα ργατοῦ Πα (Ἰοῖ, 6 αι οπαταξξοι ογατοχίς οἰασογοτ : (ρα ἔοτταῇε τοηρο- 49 
τὶς μαρεημάα τγατῖο εἰ, 

ὈῈΕ- 
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ΠΠΕΜΟΘΤΗΕΝΕΜ ΕἸΣΟ ΟΕ Ν ΤΩΣ ΒΈ.Ε-. 

ὉΕΡΤΑ ΝΟΝ ΑΝ ΘΠ59Ε ΕΣ ΔΕΙΞΤΟΤΕΙ͂ ΙΕ: 
ΙΣῸ 

ΓΗΪεγομγ1ο Δ οἶβο ΤμΓΟΥΡΥΟΙΟ. 

ὈΙΟΝΎ ιν 5 ΑμΜμΜξο, ὅΥ̓ΜΜΟ ΑΜΙ6Ο 5γΥ0, 
ἰοἀρτμδονς οὐ 98 

ΝΎ αἰΐος πλυΐτος ὃς δάἀπιίγα!ος τπιοτοβ, Πποὸ5 ποτα 
τα τ ατας, επί πη Π]ς ΠΉΠ] γεσοπίθπαιις εἴς νιΐτις ο[Ἐ, ΟΠΠΠῚ οχ 
το ΡΠ ΠλΠι διά 1Π6π, Ζιοπά δι εχ Ῥεγρατοτίςῖς Ρ[ιϊοίο- 
Ρ[ῖ5, ΑΠΙτοτεὶ! ΟπΊηΪΑ τοίοστς ἀσοορτα σΠρΙΘητοΠῚ, ΡὨΠοίο-- 

χη λ, Ρ ας {π|π5 ΡΠ ΠΟΙρὶ δὲ πότου; ταις ἤος [ὁ «ἰδο[ἀγατιτιΠ1, 
ἐπ όο . οἵα ργοξείππι,, ιοα Γλοπλο θη ο5 οτατουίαβ γατίοποβ αὖ 

1110 στπ Ἰ 4] ο 7οτ, ἰπ [πὰς ογατίοηςς τγαμίπυοτίτ, ὃς (ξοιιπ τι ηι 1]Π1π5 ργώσορτα 
ΟΥ̓Πατ5, ΟΠΊΠ 11 οἸαίογιτ ΟγαΟΥ ΠῚ Ρια απεϊἤιπηιι. Αε:ηιϊτο Ραταθαῃ,ν- 

παπι οο (α πα τίς Θ11Π} 41] ἀἰςογε ξα ποη ἀπβίταγευ: τοις πο οθαμη, ης 

οὔπηΐδι5 ἱΠορίπατίς ορίπιοηίθιις αοητίγογο, (πὶ αὐτοὶ ὃς ΠοπΊοη ΠοιηΪ- 
,ΠΙ5 δα 6 Π1,ιι6 690 δζ ρΙΌρτογ πλοσοβ, ὃς οὐ οατεῖα Ρίοῦο » ὨΙγάτα5 οΉ8|- 
ἀσηχίππι: τοχας ἀΠΠσοπτεῦ πιράϊτατα, Ομ ἀεγατίοη θη ἀσοιγατ οὐ ΘΠ] Ροίξα- 

20 ἴτε ἴος ποσοοίμπη ΟΧΙΠἸ πγαπ1: πο ἔοστε ᾿σῃογαγοπη, ἴτα [6 γθηγ Παίσοτο, ὃς ἢ1}} 
γα. 6 το πιογε οςσατις εἤετ: νὰ ας, ἢ ἀἸ ἀἸοΙ Π ΘΠ, αὐτο Απίξοτοί!ς Ρηοτας οἵα 
ΤοπλοΠοηΐς ογατοηϊδι5,ν το (ς πτοπτία) πηαταγθη,; απτΠ σοητγατίππ ἀ6- 

ΡτοπεπΠοπ,ορίπίοηοπι δηλ ἰρίς ρείπ5 Πα ΠΠο πη, σο ἢ ΠγΠΊΥΈ ΠῚ, ὃς στη 
ααίοςτις (ςητίτοῖ,άτααο δάθο (οτίθοῦο ραγάτιις οἤ δε, ρει Πἰπ6 ορι5ίη να ]- 
σις οἀογοτατ,α  ξητεητία ἀεάποογοηη ΝΘ νοΓῸ τὰ ΠΛ ΠῚ ΠΛ ΠῚ ΠΊΟΠΊο τα ΠῚ 
δαια ΠῚ, τ ποη ΟὈἸ το ΟΧΟΠΙΠΓΘΓΘΠῚ ΟΙτΑΓΘΠΊ, ΟἸ1Π} Ποτζαγογο,νε ας γατίοῃος 
Ρτοίοεγοι, ] Πὐσι5 τρίς ΠΕ] ρουπα θυ οιιπι Γοπι ἘΠ θη ες ἰ.πὶ ἤοτογεῖ, ας 
σοἰςεθουτίηγας οαυΠ5 εσὶ Ποτ,ταπι ἂν Αὐπτοτεῖς ἀττος τοτοτίςδβ οἵ [τεῖρτα5. 
ψιάἀοθατῖς ὃς πος τοέξο πιοπογο,ης Πρηϊς δας σοὨ  Θέξατ15 ατ αἰΠ 15 τοι σοη.- 

30 βγῃλαγοπι το] Π]ΟὨ 15,σιΠ} {ΠἘπάγιπὶ ργοθατίοηππι Πα} εχ πος Ἀυ1|5 ρτορο- 
Πτιοηιθας σοποί πεαζας: [δ γὲ ἰρίμπη Ἀπ ποτείεμ ργοάπςεγοπλ, ἴῃ {π|5 ἀττίσιις 
ςοπβτοπτοπη, νογίτατοπη ἴτας παθεγς, Ἡος ἴταηις Ἔξεμι ῃγᾶς Ορτίπγε, τ] ΠῚ 
Ἰρίπιις νοι ταῦ ΔΠΊΟΓΟ, ΖΠΔΏ.1η τρῦ. οπγηῖθιις ἰμάφασδηαδη] ες αγθιεζοσ, τη 

1Π ΘΟΥΠΠ1 ΟΠΊΠΠΕΠῚ στα! 1,61] εἰοαποητία: {πάσης ἢς ΟριΙπαγοητιι, Ρει- 
Ρατοτίςδηι ρὨιοίορ γΐαπη ρίασορτα ογάτοσῖα σουηρ Χαμ οἰ]ς ομληΐα, Ποηας 
ὙΠοοάοτιμπι ὃς ΤἬγαίγ ΠΔΟἢΙ1Π1, ὃς Απερμοητοιη, σι ἀλη (τα ἀἰσπιη 

᾿ηποη ες, ποις ΠΟοογατοπὶ ὃς Αἰοἀαπιαητεπι ὃς Απαχπιοηθπι, ποηπς Βο- 
τα πῃ [απ Π]ατίτατο νίος νἱ το 5, ργασορτίοῃιιΠι αὐ βοϊοίατιι ΠῚ (ςερτογοβ, ὃς οτα- 
τοι} ογατ Ομ Πὶ δέξοζοβ, Γῃςροάεέξοπ,, ἃς ΡΒ Π πηι, ἃς ΠᾺαιιη,, ἃς ( ο- 

49 ροάοτιπι, Ηγροπάθηι, γσαγριη,, ΖΕ ἰπεπι: ποαις ἰρίππι Πεπιοῆῃς- 
Π6Π1,47 01 σππέζος {προταιίτ ὃς [προτίογοβ ἃς ΠΑ ]65 (π05, 8ζ ρα! ΠΊΔΠ} ροΙοτΊς 
οτίαθι ργατίραίς, ταπτιιηι ἔα{Π| οαίτιγιιπι Ποογατίς ὃς ΠῚ ἀοέξείμα ἱηειι- 
ἀχαπγ,η1Π αὐτὸς Αὐπξοτοὶ!ς αἰ! ἀἸςθε. Νοη εἰ νεγα 1{{π ογατίο, Π11 ΑἸ ΠγΠηαο: 
ὨΘ΄πΕ εχ ΑἸ οτος αγτίθιιβ, ροίτογῖτις ργοίατίβ, ογατίοποβ [λοπηοἨςηϊς ἱπης 
ςοπηροίττα;, (δ οχ 4115 φιιδιίααμη ἀοέλιη!5,(ς αυίδιι5 υ!α τη] ν!άσατιτ, 

' ΡΕου αν (οτῖρτο Ἐχροηδηι Ῥγο] χίου οηΐηι ο(Ἐ 11 τγαξξατίο, χιλπιντ οδη1 ἁ[Πς 
' (τρτίς οδίτον ἱπίου! ςοπποηΐατ. ἸΝπποδατοπὶ ἀδπιοηίέγαγο σοπαθοσ Π)6- 

1)]Ἰοηγ Γαἰϊςανμα οὶ Τορηη5 αἰζογ. Ἐπ 



Ὧ:4 τον 51 ΗΑΥ ΤΟ ΛΈΆΝΑς 5 ΕῚ 

το οας ᾿ΔΠλ ἸῈ τερα ] τὰ βοτοητς,οπα {Ππ|πΠΠΠ]ς σα ΠῚς ἃς ἔοσεηῆθας ἃς 
ςοησοπαίθιι ας, τοῖα πὴ Οὐ απ 1ῃ Δα ΓΑΓ ΟΠ ΠῚ Εἰοααεητία: {πα ἴτα- 

ἀμπιχηοτ; τὰ γ ἀθΏγ ΠῚ Ρ[οίορἤμιῃ) ατῖος Κ βετογςος [τπρίπ{6. Ἐσττα!ς διι- β 
τοῦ ποςεῆς οἰἘ,ρτ πη πὴ θα 4: οΧ ΠΟ ΠΠ.ΠΉ] 115 ΒηἘοτς Δοςορὶ, “1185 1 481 

νἶτας Πογιι νἱ τόση σοπροίπους, ΠΟ Ι5 ΓΟ Ἰ]πογιησ, Ἔχρί!ςατς, [πἰτίππη ἀπ- 
τοηῖ ἃ Γλεπιοίξμεηε σαρίαπη. [5 ματα οἱ᾽ δῆπο δῆτε σεητε Δ Π} Οἰγπηρία- ἴ 
ἄδην: ἀπηιτι οσίς ΤΊπηοογατο ρτατοτο ἀθοϊπγΠ} (Ἐρτϊπλι τη: ρ δ] σας ογατίος 
ῃρϑέστίθοτο σαρίτ, Αἰ ἔγατο ρυστογοιάπηο ατατῖς σιίητο ὃς γισείπηο. Ετ εξ 
ῬΠηια Εἰ ἔοτο Ραγαῖα τα. ογατίο σοηττα Απαάτζοσιοηοπι: “4 [ςίρίπς 

12. ᾿Ιοάοτγο, ἀςογοτα 1} Ππ|5,ν τ] σιθας ΠΟΏΓΓΑΓΙΠΠῚ, ΓΤ ΠΘΏΤΙ. Εοάεπηηιςε τεηι- ἢ 
Ροῖς αἰτοτα (δι γατο Ριστοτο,ὰς [πηπιιπἰτατί 115, ΔῈ 1ρίς Βαθαῖτ: νοπα.- 

{ἩΠΠππιὰ οπτηίιτοι Ογατο 111), ὃς οασαητη]πὶς ἰοτῖρτα. Ιοτίπλο ροίΕ Οα-Ὁ 
{ππνάταπα ργατους, ρυ πα τη δαδιπταριυα ΑἸἰδηϊςη!ε5 σΟΠΟΙ ΟΠ 6ΠῚ, συλ τηδ- τ 
τουίσατιιπγ τα δ ]αγ πὶ απέξογες ᾿ς ΟἸΑ Πρ 51η! οἰ θαητ : ἴῃ 48 Ποιταῖαγ Α- 
τιοπιοηίοβ,πς ραρεπλ, Πα σπΊ τοσο οοποπογατ, γήταπι ἔαςεγοητ, προ Βε]- 
[ππλ1ποῖρογοητ, ρει 4π| πάπα ας οορίαϑ Ποπηραταίςητ, ἴῃ αι. ΠιαΧΙ ΠῚ ΠῚ 
εοτγαπντοῦαν πτιτα εἤετ: συσήπε ἀεροας γέ η5 εἤς τατῖο,ἱρίς ἄοςες. 
ὙΒοοάςφηιο ροίὲ Ὀϊοτίπηαπι ρίστοτς, ὃς ΤἸπτοσγατοαμ ςτιρίτ ΠΙοάοτο, νος 
ἰλτάτιιηι ἰοριιπν γοι πὶ ἀσοπτὶ ΤἸΠγΟοτάτοΠη; ὃς σοποοποηγο Πλττε πα Μ΄ 
σαϊοροί ταῃ!5 ατιχ!πς, 8 Πῃ ἰρίς ρτοππηοίδιτ, ὙΠεοάομλιμη Ργατογομι 59. 
{εσατισ οἱἙ Αὐ!οάοπλας: (αῦ ιο οοητγα ΡὨΠΙρραπι σοποίομασι οαρίτ, ὃς ἃ- 
᾿ Ρυά Ροραίπηι γοῦρα ἔςοϊτ,Ἂς ῃλίττοηο οσάέλίτιο ἐχογοῖζα, ὃς ἐθοοτα τοἰοτῖ- 

Βυ τεἰγενα σα5ῖη Μαςεαοπίαμμ. Ηἶος τθηὴ Ροτς ὃς ΑΠΙΠοοτατοδπὶ (τῖρῆτ Επ- 
ταγς!!, ἀθογοταηι 15, ντ σοητία ἰεσες ἔλέξαμ),Δοοιίαπτι. ὙΆςοΙο ροί! Α- | 
τξοάεπγαμη ργατοσς, ἈΠοαϊοπίον παδιητ οοποίοηοηι, απ8 [ᾳφάες Ατῇἤρηϊ- 
εππθας,νῦ ΡΔΙΠΟΓΆΠῚ ἀοπιέπατα ἀρυα 1Π05 δθγοσατο, ᾿ἰδογτατοπὶ Ρορυΐο το: τ 

{πταλητ, (ΔΙ πα Πο, τεττίο ροίὲ ΤΠεοἸ απ ργώτοσς, τες οομίοοϊς σοηςῖο- ἡ 
65 :Ζυίθιι5 απέζοτ εἱς ΑτῇοηιθηῇΠθι5 αυχί!α πγίτεοηα! ΟἸγητἝ 5, σπο5 Βοἶ]ο 
Ρτεπλεθας ΡΠΠΊρρι5. Ρυπγα Ἰπἰτίαπη οἵξ, (τηΣ γαυϊοῖς τη τεθυ5 Ατβεπίςηίεο, 
Ῥεηριοί πὶ ΡΟΙ͂ς ν]άοτιι: ϑοσιηάα;, ΝΟ Ιἀεηλ ἤδταογε ροῦῆπηι, Ατῆοηί- 
δηίος: Τ ουτία, Ατδιζγοῦνος, Ατμδηϊοηίος, απ γατίοηθπι, Εἶος Ρίστοσε ὃς 

Μιάϊαπα ἰοτίρτα εἰξ, ιαπη σοπηροίτιτ, δ ππεπίατιο Ρορεἰὶ {πῆταρ!5 οοηάς- Ὁ 
τηπαῖο. Ἐχ Πἰ5 ἀποάοςοῖπὶ 4145 Παξξομπ5 ἐχροία!, ρα] ςὶς ογατιοηΐδιις,ίδ- 
Ρἴεπι [ππτ οοηοίοῃς5, ἔογοηίος ]α] Π 4116 : ΟΠΠ 65 τόσος Αστοσο 5 Δτίρ 5, 
ντ ὃς οχ [5] ἐς πος νῖτο τγδπητατ ἀοπηοῃ ἔγαθο, ὃς εἰς τρ τὶς ἡἰτπς ἱρῆα, 
ΑἈΙΒΊΤΟΤΕΙ 5 Πἰϊπ5 πτ ἸΝΙςοπΊ ὮΙ, ]υἱ σοημ5. ὃς ἀττθηι τοΐογοθας δά 
ΜΜδοβαοηοηι, (οι αρΙ! Ε. πηαῖτο πάτα ΡΠ Πα, 4 ΟΠαἰοίἀςηῇ ιοάδιη ο- 
πππα, οχ ξογιΠΊ ΠπΠΊΟΓΟ 48] ϑταριγα [Ώ σο]οπίαπὶ ρτοίεξ ἤτης. ΝΝάτας απ- 
τοη οἱἙ ΟἸγπιρίαάς Χ ΟἹ Χ, τηθρηηῖο Ποιποιίμεπε πγαιοῦ, ργατοῖς Ατῆθηϊσ 
Πιοτίορῆο, ΡοΐγζΖεϊο αιιτοηὶ ργάτοτο, ματα πιοῦθο,, ἀδοίπηιση οέξαπαη 49 

ΔηΠαιη ἄροης, Ατμοηδϑ νεηῖτ; ὃς ΡΙατΟΠΙ σοΠλμλοη ἤατι5, 1 σΊ ΠΕ ΠΟ 5 ΟΠ 
ἐο οχοσίτ, ΡΙατοης αὐτοηι, ΤΠΘΟρΡΏΙΪο ργάτοῦς, πηοσταο, ας δα Ἡογπία τη 
Αταγποὶ τγγα ΠΏ 1ΠῚ : 20 ΓΓΙ ΘΠ ΠΙΠΠῚ σα πη Θ0 πιογασις, Εαραΐἶθ ρίστους Μίιγ- 
ἰεπας [Ὡςοῆϊς : ἰηάς τα ΡΕΠΙΡριιηι νοπῖς, Ργεμβούοτιο Ρτάτοσο: ἀαρυά “ΕΠ 

Αἰεχαπάτσιι ᾿Π{Ἐἰτιιοη5, οὐξο ἀηΠηο5 οχορῖς ΡΟΙὲ ΡΠ ρρΡΙ οδίτιιπι, Επαποῖο 
Ρτατοτο, ρτοίοέειις Ατῃοπας, πο οοῖπη ἀπποβ1η Γγοοο (ὉΠ δος μαδις. Π)οοῖ- 
γοτοσαῖο απτοπι, ΑἸοχαηήτο πιοστιο,ργατοσο Οορῃμοαάοτο ΟΠ αἰοιάθηι τηΐ- 

Θταυϊτ, 

Ὁ 
βεδνα 

Θ ἢν 
ὩΣ 

- Εν γ- ἜΘ νος. -----  - -- ὁ πεν 

τανῦν, χε 

οι 5... 

Σ αδρον.  . 
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σταυίτ ας οχ πτοιῖρο ἀσοοῇιτ,οιιπὴ τγο5 ὃς ἰὈχασίητα νἱχ τ ἀπποβ. Ατατς 
᾿φοίπητ,ηας ΠΟΡΙ5 ἢ γα! ογιιητ 4.1 ΥἹ] νἱταπὴ ἀοἰςτρίογιητ. Ο τα: νοῖο 
τρίς ρμΠ]οΙο ρίας ας (οἰς (οτἸρ(ττ,οπηηοίαιιο ςοηάτις εοσιπι ἱπΠΊπσίτ, αὶ []- 
(τη οἷς ἰπῖτο στατίαηι {πιά οητ,ργάτοῦ αἰΐα, Τογιηγ Πλσοπ ΠΠΠς Πα οραδ οἱ 
ἴῃ ργαίοητία, θα φαα ροίπ|τῃ ρυίηλο ᾿ρτο μυίας οροτῖς,[α πὸ ἔΠς αἀοϊείςοη-. 
τα] απη,σαπι Κὶ Ποτουοαϑ αγτοδ ἰοσεγοῖ, (δ σοί λητι σταῖο ἃς Ορτίμηα, απ ῃτο 
ἰδ γῖ5 Τορίςοῖς ὃς Απαϊγτίς!ς5 ὃς Μετβοάϊςοῖς5 οἰ τί, ἀγστιπηοητίς Πππ Πγπγίοτσ, 
ΝΝαηισιηι ντ] τατος, 45 ἈΠοτογῖςα ἀοέγηπα σοπείποῖ, ἀοπηοπίἔγαυς Γαι: 
(ες ἢςς δά νογραηλίςρίιτ: [εἰς εὐ ἘΝ βείογίοα, ἐο “πού πατηγαηηοἰϊογα ἰ(ππε υεγά 

"τὸ κ᾽ ἰμ{{4 ἐοπεγαΥ δ: οἱ Πας,ημαπάο ἐφ ϊοια τα βηηῖ τ ἄρτοι, [μοοιρηῥογο πέςο[ ὁ [1 
βος ΡΟΥ͂ΤΟ αἰρηηι ἿΥ γοργοβοη[[οπ6. Ργαίογοά οἱ ΔΟΟΡΥ ΑΙ 5177117}1 (ειρμείαρι «ἀῤὶ- 

ῥοας: Ρ6Υ ἐ471 Γα"1 θη ρεγμαάεγο Ρίεγίπο ΠΟΥ βο(δ!ς εϊςοηάο. Παρ ΟΥ̓ΑΓ10, 6 Με (εϊο- 

εἰαγορίτηγ, οἱ ἀοέζξειπα. ΓΙος ἀπῖορι βεγὶ ποφηῖξ: [δάπεςε[ε εἰ ΡΕΥ φοΡΙΗά βάοηι 
εογο: ὧὲ ςσ' ἴῃ Τορίοὶς ἀἰκίρεης ἀεγαείομε ἀΠ μταη αἰ σι ροραίο. Ἐτ σπηὶ ἐς 
ἘχοηΊρ|!ς ἀϊσοτο ἐπ[Ἐἰτι ποτ, ας 111 οὔτο νὶ πα Τη ἀπέ οη ος5 ἃς Κατίοςῖπα- 
τίοποσ: ῃςς ἐς Απαϊγτῖςα ὃς Μοτποαϊίςα τγαφξατίοης ροηίῖτ: ξογηι Ὅογο 41:4 (6- 
γῃ0Ή ἰγἀπε,απῖ υἱάφητην ἀθηιοη γάγορυῖ αἰμμά οὐ! Ιπἰπέϊο, αἰϊμα Καὶ «ἐοοϊηαεῖο: ἐα 122 

[ἔτος ὅ δε βαῤει. ΕΣ ομῖρι Ἐχεριρίηρ, Γπἀμέξιο; Επεἰγριεέρια εγο, ᾿Αδεϊοοϊπαζῖο: 
ἑάτεγο απο αρραγει, ρράγοης γαεοοϊπαζῖο. ορρεἰϊο εμῖνι ξπιβγριερια, γβείουῖ- 

320 ΠΣ Ραγαάϊρηια «εγο,ἱπμέϊϊοποηι γροιογίοαγμ. ΟΊηος ἀμ οῦ ΤΩΣ 

πο ηϊ ἀονμοη βγαμάο απ ἐχορηρία (ςογη ηορμογαηο «πὶ ΦμΓΠ γηογηάῖα, 40 ΡγαΊεοΥ 

βες Ἴ1ε μἱριί.1; ἐά450 [ἰ οπηηῖμο πέρε [6 οὗ γατϊοεϊπαμάο αἴ ἱπάμοομάο φηϊαμῖς οβξοη- 
εἰογο, (οογεποι ροῦγο ποὖὶς βοὸς εἶδ ἐκ “παἰγεῖοῖδ) πεςο 6 εὐ ΠΟΥ τη υεγηρηπο 66 
Ἰάον.Ο οὐ ἀκίορι αἰἠογίρεοη [ὲ Ε Χορρὶ (τ ' Ἐρεθγηιοριαξῖς, οΟΉ [41 6 Τορίεῖς. 4, 

ἐηῖρη (6 καὶ «Ποοϊηατίοπο ςσ' Ἱπάμέϊίοηο ἀἰἰξίπρη ἐξ ρυϊησιοιση αἰϊσηϊά ἐη νεπκέτῖς οσ᾽ [{- 
φηἰϊδης οοάονιηιοάο [6 βαῥεγο ο[επάϊεν, δὶ {16 Ἰναἀμεδίοπονι; [Ἰς,οχορηρίέπρ. ΟἾρρη 
τεγο αἰϊηα [ζε, 7 ' αἰ φηϊάάαηι βγορτοῦ ὅς οοπείησὶς, ἐο 4ποα ἡϊα [πε ἀπὲ ο.. 
»ιηΐπο ἀπ ογοδγο, ]ἰς Ἀ ατΙοεϊπαιίοηδ, δὶς Επτδγριόνια υοοαγ!. ἡ] Ὁ [ πῦρ ἀμ τορ 
ΚΩ͂ [1 ῥομηη σΟΠη5 οἰοχποητα, ἐφ᾽ ἰῃ ΔΜΙοεβοάϊεὶς ἀϊέίμρε οἕΐ, ς᾽ ἐπ 

30. ῥίεγος εοάον πιοάίο [ὁ ῥαῥει. Ας Αὐϊζοτοῖος ψαίάςηι ἐς {δος (ςτίρίτ, τοίζδξιις 
δροττοίς ἰδηγηατα σταηάϊοσῷ, οἸτί5 Δητο ΡΓαΙ Δη τ Πιτῖς ορειίθιι5, ατῖος ἈΠο- 
τοτῖςας σοπηροίας. Ηςς (πη βου ας σο [Εἴτα ἀφοίαγατο, αὐτομος ογαῖο- 
τίϑ εἵϊε ρυίοτοσ ἀστίρις ΡΒΙΠο ΟΡ ἰπΠαταας ἀοηχοηίξγασιιπι ες ΟΧΠ ΕἸ πο 14 ι1- 
ἄσηλς απ πιτη} ν᾽ σοίτπηαπ ] ΠΠτιιπὶ ἈΘΘΠΚ,ΓΟΠΊΡ ]Ισατ ςαρεῆοτο ἃς ςου- 
οἰομαι σαρίτ, ὃς ογατίομοϑ ἴῃ ἐπα ]ς α οι σογο: ϊο γεγο {|6Π τοπηροσίθας δά- 
μας οτπὶ Ρίατοης νἰχίτ ας σοΠηπιογαζι5 οἰ δ, νέα, αα ἀηποϑ5 (ορτεπι ὃς τεσ] ητα, 
πος Ὁ Ποὶς τοξξογιηος (ςέξς ροοι ατῖς διέζοτ. δ14 0115 απτοιη ἴτα τἰχοίῃ5 οἱξ, 
νι ἃς Πἰδ τοίτασοταγ,ντ ἈΠοτουῖςας ]υἄσπι αὐτο. Απαἰγ τοῖς ὃς ΜοτΠοαϊοῖς ὃς 
Τορίοἰς ροίξοτῖτι5 (οτῖρταϑβ ἔατοατιις οἵο νογιιπι, Π181] αὐτοπι ργο οτος αἰςατ, 

490 4110 υγΐπιι5 οροῖα 11 σοποϊππατῖς ρα] ορ τι, ἀτιην αάπας ἃ ΡΙατοης ἐγπα]- 
τοτατ: ΕἸ! ἄληι απο ὃς ἱΠορταπὶ ἀγσαποητατοΠο ΠῚ αἀάιυςοηο, ἃς τα] ΠΠ{{Π|- 

πατι ἀσστοῇποηοηι πιαχίπλο τοάάοτο ΡιΟρδιοιη ΡΕΓ νἱπὶ σοητοπάοηάο, 
4πα ιιο ἀἰΠοηταποιηι οἰ Έ, αἰψιαηάο Πτ σοπίοηταποιη1 : ΟΠ Π|5 115 Ζια: 
σοητγα Πὰς αἴςοτο ρος, , ἰρία ρἢ ΠΟ ΟΡΠΙ το[Ἐἰπλοηΐα πγς σοπιιοιταπη: τς 
τοῦτο Αὐτιπαλ θτο Ροίαίτ,σιιη ἄς πηοῖάρθοτγα τς αἀ νουθῦ ((τῖδῖτ : κι 4π4- 

ΠΟΥ ΤΥ ΑΗ εἸοη πηι σοπογα [Ππ10 66 τηαχίηηε ργ οὐ ΑΉΓΗΥ ἡ η4 ΡΥΟΡΟΥΤΙΟΗΘ ΓοἩ [[ἀητ|Ππξ 
Ἢ Ρεγῖοίος ἀϊκῖε,αἀοἰο[ςοητῖαρι, μα ἴῃ ῥείϊο ρογϊουὶτ, τα ι(μὐίαιάηι [16 ἐχυγύε,υι [4πὶς ᾿ 

Τϊοηγίι Η]αἰἰσαγπαςο! ΤΌ μλα5 αἴτοι. ΕΗ 
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Ὁ 2“ 9 1 Οὐ 1 ΠΑΧΎ ΤΑ Ν Ἃ 5.9 ἘΠῚ 

ὍεΥ ἐκ 4ηῆ0 τοἰϊογοῖ: σ' Γι ορεῖπες ἀο 1 «οὐ φ»ἸΟΉ11ς, 00 6{}6 σονεῦρη ΓΙ ορ μῦρεΟ ἰμία 
Ῥαεγκοῖα: δε ἐρβ (οεἰοεκια,οΗη] ὉΡαγοεγατιοπο γρίίογο Οἰγηεβαοὶ ἐοἱ [ἐκάο- 
γοῖ,ἰγεἰϊρ πα αι οπι ἰϊτογοῖ ἰἰηηι {πὶ Ρορπίρρι ἴῃ βεγπερι ΓΟ ΩΣΙΣ [ἰς γατίοηπος 

γεξυγεοοηαγὶ. (πα ((Ἰ]Πςετ ἀρεττε ρ[]ο ΟΡ ηι5ρίε ἀσπιουίξγατ, οι ΟἸγη- 
τϊαςαπι Ὁ. Π1Π| α (8 (σῖρταβ ἐς Αττες; τἀ νετο αὐ Οαἰϊπγαςμο Πητινε οἴΐοη- 
εἰς Ρἢιοοοσγας ᾿στο δχτο Α τείσαγαπι ΠΗ οσιαγαπι, 1 δα νεγδυτη τα ου δ τ: 
Οαἰϊέριαοβης Ρενραίοηησ: διε ῥος ομρ Οἰγηεβιῖς, ἡ αἱ α ῬΡΠρρο ῥοίϊο Ρ᾽ωμεύαηιην, 
ὅσ μὲν ἰδραάίος ορερι “4 ἐη {Π ὑρηρίογἀγάηε, ἵπῆα [οοἴοταῖο, ἀπά τιν υςἰ!- 
τος ῥὶς φΗΠΠ 6, ἐγ Ίγερνῖος ἐΥϊσίηταχοινι ΟΡάγεῖο, πα ζ5᾽ τορηρίοπογπηῖ, Πεἰπάς νδὶ 
ἐχροίπτ ραπςα ητοιη σοίξα, ροηίτῃςς: διχῦ κάοηι βόγγο τοΡρπ5, οἶ( Οὐγαἰοϊἀοη- 
[ἐε ῥοῖϊο ὉΥ̓ΘΕΥ ΘΗΤΗΥ ἴῃ ΤΡγδοίά,  σ' ἰρραῖος “εὐοηας τη {{Π}6πὶ, (βαναεγεεη, πὶ ἴῃ 

ΕΠοϊϊοεροηιο ὀχογοίψμι ἀμφού αι, εγΠε 4 τρεηϊοηίος. (Ὁ κεῖ ομρα οὐοιοοῖ») ἐγ εῦπες 
δ » .1: : . 

(σ' Κτεπία ΓΙΟΥ͂ ΠΗ ΑΓΗΟΥ͂ ΙΣ ῥαδεγεῖ, αι; 4 ΗΟ ς ΟΟΉ ΓΗ {7 ' ἡ 116 46 1214: Ραί-. 

ἕοποη {σ' Βοείφανι ομρι Οὐ γηε ]ῆς ὑεμαβιε,αστηρι; υαἰίαμῖι. ῬοΙ οα ( τόσος δὰ- 
ΧΙ 5 ̓ ςς αἰςῖτ: τ ΟἽ γε ἀοηπο ἰόράτος ΑἸ βόηας » ΠΠ πῖ,γοσαγοηῖς; πο (6 δεῖς. 
ἰο [εὐ ϊρὶ ρατεγοητην, [δ ρΥΦΙΟΥ ἐἀς οορ 5, "45 ἸΑγη βαῤεγομί, αμκηζα ΗΓ Ομ  ποΉ 
εοπεμέϊϊεϊα, [ἐά οἰπὴμθ1: ὙΠ ΟἿΣ Ρορμίμς ΠΧ ΎΖΟΖΙ αἰλας [ἐρτοριάροῖρ ὦ εὗκος αγηῖα- 

τος ᾧτε, συ" ἐπῖτος ΣΡΘΟΡΉΓΟς 1 ῥιρραρίκεῥης, Οὐναγεῖο τοεΐμς οἰα(βῆς ῥ᾽ [κεΐο. 
Ουαπγι5 αατεηι ἃς ἢςς αἰχης (Δτίς τ αἀ σοατσποπάδῃη εὐχῇ ἀρ ΟΠ 6ΠῚ, 
411 Ὀερηοεπεπι ΑὙΠ τοῖο 15 Αὐτος ςηγαϊατῇ ες Αἰ Πγπγαῖτ, 0] ΙΔ] απατποσ 595 

βιαδαογατ οοποίομοϑ ΡΕΠΠρρίςα5, ἃς τγοα (σγαςαβ, ὃζ ΟΥΑΤΙΟΠ 65 ργοίοιτο Ροἤτη,, 
1η ἸἀἸοίπιηι (οτρταβ, 115 ΠΘΠ1Ο ΟΥΏΔΙΠ ΔΓ ροτοσῖς γε ν]ο5 ἃς να! σατοβ,ας μ18}} 
ττὶβ μὲς (6 [ςτοῆτος »αθαηάο αηῖς ΑὐἸΠ οτος 5 Αὐτες σΟ ὩΣ ροί τς πθπητ: Ἔροτα- 

πηοῃ Πυονίη; ργοργεαβ,ποη 1Π{{{ᾶ, {6 ὃς αἰταϑ οἷτι5 ογατίοπο5,οαία, ςο]εθειτ!- 
πΊα5,.οΠ οπἀΔΠΊ,δς σοποίοπαΙς5 ἃς ἰοτοπίος, δῆτα {παγτην αὐτῇ οὐϊποηξ Ηδ 
ΡτοΟηπποίαταβ, το Ἐς γατίτι5 " ντῶς Ατιτοτοῖς. Νδπ ΟΔ]]ΠἸπλαο πο, το ρεςτουῖς 
Το ΠλΟΙ ἘΠ οηΪ5 ἱπηρα θα σαχηϊα Ογπτίναπι πλοστης Ατῃοηίοηίος, ὙΠοορ μη ις 
[πος ῆττ,α πο ΡΠ ρρας νερς ΟἸγητῃϊογῦ οἰξ ροτίτας :ἀοἰπάς ὙΠομλο- 
οἸ6ς, α χιιο ἰοχτᾶ ῬΠΠΙ ΡΡἰςἄ ςοπείοηξ ρτοπαποίαατ [δε πλο ἔΠοηο5, ἀε τπθη- 

(ἰς ᾿π(α]ατίδιι5, ὃς ντθ]. ΗΠ οΠΠεςβροι τὶ, σις οἰ ΕἸηϊτια, Ὁ τις πος συάξ, Ατῇςπί- 
οὨΙΕ5, Γερεγῖγε ροταοηηγι5, πο !πητ, ὙΠΟ οοἰεηγ θοῦτιι οἱ ἢ Λαο δίας τιν 
πο πλοηες Ατῃεηϊοηίος, πε ΡΕΠρρῦ Αππρηϊϑγοῦια ρτο δοαπε, ποῦτο σας 

(πα δε} ργα δεαητιραος ππιρεῖ οἵ ΡΠ ΠΠρρο ξμέμα. Εἰπ αὐτῷ ὃς ἢΠπις φοπεϊοηὶς 
Βοςρτποιριῦ, Εχυ!άςηι νι άοο, Ατῃοηϊοπίος, πὰς πόσος. ΡοΙῈ Αὐο ἰᾶ ἔπε 
Επδαϊι5: ἀοἰηας Γγοϊίσιις, Πα (ερτπιᾶ ΡΠ ρρίςατῦ ςοποϊοηῦ Βαριῖε, κά 
Ῥεϊοροππεηίες ἰοσατίοηο5, ἴης ἀπέϊο :το τη νοῦρα ἔτ, ΛΑ τἠοηϊοπίος. 
ῬΟΙΕ] γοιοᾶ ρτςτογπῖτ ΡγτΠποάοτας: {0 το οὐξαπδηι οοποίομξ ὈΠΠΙρρίςᾶ 
Βιαθυτ αὐ ΡΠ Πρ  ]οσατοβ,οιής οἱἘ ρποὶριας ΝΟ σοπηηιττερμ ἢ οἵδ, Ατἰθο- 
ΠΙεηΐοσ,ντ οἱ ὁ ΟΠ] ΠΉ1ΠΔ. ὃς ογατιοπ σοητῖγα “ΚΕ ςΗϊης ςοπιροίπίτ, πο 65 (Ὁ- 
σαπάς Ἰορατίοη 15,46] οχΙσοηαα 1ππγαπάπιη οδίτα;, τοϊαταγαπι, Ροβ Ργτθο- 
ἄοτιιπ οἱἐ δοίσοηθϑ:αῦ 40 ποηᾶ ςοητία ΡΠ] Ιρριιην πασαῖτ οοποίοποτη ἐς 
ΟἸΠοΠοποίπτδη]5 πλΠΠτίδιι5,η6 ΓΙ ΟΡ τ Ι5 σορὶς «ΠΝ ττουσηταγ : ας πος Βαδοῖ 
Ρηποίρια, )οςοδατίαης, ΑἸ Π ΠΙ ΘΠ 6 5,Ο ΠλΠ 65 οος 8] ἀρ γο5 γουίσα ΕἸοίπησ, 
ἴῃ ἀἸσοηο πος ἸηϊΠιἰοἸτίατῦ πος στατὶς ν]]Δμ ἀπισοτο ταυοηξ, Ἐοάοιηη; Ρίςῖο- 
Το, ἀοοἸΠηᾶ: αι ἀοοογο ἔπος, ΓΠΠΠρριιηὴ ταγθατο ρᾶςςπη, ὃς δ. ]ο ΡΠοτομηἶα- 
φοΙογο: σι ΟΕ Ἰηϊτα, (ἴιπ πλα τ ογπλοη 65 Πασοαητιι, Ατοηϊοηίος, πῃ Πα- 
σας ἔογε ροποϊοηΐθιι5, Ροϊ δοίσεης ρτςῖοσ οἰ ἸΝΙςοπλαοΠιις, 4ιο νη- 

ἀεοἑπηᾶπὶ 
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ἘΠΕ Ρρε το ΕΜ ἘῸΤῚ ΑἸΕΊ ΘΠ: ΔΣΥ 

ἀφοϊπγατη σοποίοποηι γθοίται!τ ἀδ ρᾶςο ρογ ΠΗ ρραπι τυτθατα, ἄθα; πλϊττξάις 
ΒΥΖΔΏτΙΙΠῚ ΔαΧ 115: οὐπ115 ο[ἢ Ἰη!τίπηγ; (ἸΠ1 ὃζ ΠῚ ΔΘῊΪ ΠΊΟΠΊΟΤΙ σα ες Ρυτε ΠῚ 

ἐς 40. (ο]Πθογατῖς Ατἢθηϊςπίες, ὃς Ὡγθ] τ] ΠῚ τοραθ] τος τητογοῇς; ἄαθο οροτᾶ 
ντ ἠο15 ἀϊςᾶ, ῬοΙῈ ΝΙςουμαο γα ΤΠοορὨγαίτις ργατον ππτ, αῦ 410 δέξου 
Εἰς Ατποηιοπῆθας,ἔτοπας τη δ ΠππιἸπσαπι θ Πα ,ν τ ΠῚ 1ΠαἸΣ ΠΠῚ ἃ ῬΠΠΕρ- 
ΡΟ. ἃς οἰἘ ας Ἔχτγοπηα ογατοηῦ ΡΠ ρρΙςαταηγ,ς ἸηοΊριςης; ΡΒΙΠρρᾷ, Ατμς- 
Ὠϊοηΐο5,Ποη ράςοηῃ ες νοθηίοῦ, ίςα ἀΠ ἘΠ ΠΠΠ Ὁ. τη, σοσ ΠΟ 15 οὐ ο5. 
Ηδς ροιτὸ ἀποάος! πη ογατίο μος ΟὨγ105, 1145 τοςοπία!, ἀητὸ οαϊτοης Ατὶΐο- 
τα] 5 Αστίπηι παδιμς Γλοπιοίξμοπς, ΑἸ οτοίθη Ιρίαπη οἴταθο τοίξεη}. Αἰήρι- 
σατας οηΐ πη δοᾶάο Αττίαηι το ἀςβπηιτίομοπι ἰσσογιπι νης ἀγριιηχᾶτα ἐἰι- 
σπητατ, τί ΙοσθΠγ ἃ τεπιροτο δα θοτ, αρροίτεῖς τρῇ] οχεμηρ 15. Αἰου δᾶ δατοπα 
Τρία ρ!οίορὶ νεῖθα: κε τορερε [ρεέίαιι υἱ Πρ ίογαζος η ογατῖοηο οὐίγα Γἰ4γ- 
γῃοαίζηρι: δὲ ργἱμ( μαρη [δεῖ ε, [σεται ρο [αἰα[ερι: [{ {ἘοἱΠ]δρ», ἐσ δεῖν: σπρι [- 
σον ἴα, 10η ἐἰαὐιεῖς: Λ͵7οίϊτο ΕΥ60 ΔΟΓΟΡΓΗΥΙ ῥεηο οἰ, Ρο ςενὶ, 604; ἀτοορίο, Ή ΕΥΥΕ. 

Εἰ γανβανι,άο ἐγ αη τοι: Ρ  ρρο ρον ΓΡοδαηος ἴῃ “Ἴτεῖςαηι ἀλπάο: δὲ ρυϊμί) κα «άπον-- 
{“ ῬΡοσρη(ος ορο υοὐὶς εἰν, ρο[βτεἰα  οπι, ργον 6 εῖσ: αὐ μναῖ βέεγει, ρο[!οα-- 

ΜΑΤῈ γ6 ΔΉΓΟ ςοπ θεά 6σ' ἀτοοίεγατα, ρο Πμἰο,ηοη ἄατο τγάηβει. ᾿ΓΕΠΊρα5 δυτῷ 
{Πι| χιο ΡΠΠρριις τεαατιιπια Ὑ ποῦδῃ5 τη. Ατιίσαπι ροιξυήαυῖς, σοπηεπηο- 
ταῦϑ αἰὐιχί μα Ρῃοςεηῇ δεϊϊο ατα, Ἐοσία σουλι πη] ἀεοίαγατηγ. [τὰ ΘΠῚΠὶ [ὁ τὸς 
Βαδατ: ροίΕ ΟἸγητϊοσγῦ σαρτιιητατομη, ργατοσς ὙΠεπηΐοοϊε, Ραΐξίοῃος ΡἢΙ- 
Ἰρροςιπι Ατμεηϊθηί. ἐπτογοοογιης ἐς ἀπλϊςῖτία ὃς ἰοςἰοταῖς: ις ἰδρτῶ ἀπ-- 
τάταητ ἀπηοΚ νέᾳ; αἰ ἸΝΙ ΓΟ Ἰοἤιι1, ὃς ΡΟΙΕΝΙ ΟΠλδςοιιη., ΤὨςορἤταιο ρτς- 
τοτγο, ππητ ἀϊγεπηρτα, σι ὃς Ατῃοπίςηίες ΡΠΠΙρριπιαἰτίπτα Βα ̓  σοῖς αο- 
τογοητατ,ὃς ῬΗΠΙρρας Ατῇςηιδίος ασσαίατετ, (δι {85 διιτεπη σας δε ππὶ {πος- 
Ροππτισπηι ντεῖα, ̓ ᾿τασίατη ΠῚ ΠΟΙ αἸςοτῶτ, ὃς το Πρ Ὲ15 4 1Ὸ ραοςπι ἰγτίτατη ἕο - 
σογπητ,άσσαγατε Πσηΐῆσας ΡΗΠΟς ποτα ίεχτο Αττίςα: Ὠϊ  ουῖα ἰδτο:ς 480 πγὰ- 
χίπγο ποςο τί ἀορτοπιαμι: ΓΤ Ροορῥγα ες “1 Πποη 15: διὦ ἤος Ρ ηρρι εἰαβὸ ργὶ- 
μη οορηράγαία ΒΟΥ μείνη ρρηρπαμῖς [πάοτορηίίας, δγχαπείμηι οὐ (δαϊτ, γιατὶ. 
πἷς αἰ ἀμέϊις. Τλεῖμἀε ςοΠχΠγοηλοτατίϑ [|51η 41:1. ΑτἢοπΙοηίος ραν [ττογαβας- 
σπίασας ΡΠ ΠΙρρασ,σιπη Γλοπιο γεπ ες θοὸς αὐ ρο!πιπυ Ἰηςϊταῖϊετ, ἀφογοταα, ἰουι- 
Ρ(ΠΟτ, ρορυίαηυ (οἰαπς αἰτ,ρηϊαπι ἀς ΡΠ ρρίοα (οςίοτατο ὃς ραςς το!]ςη 8, ἃς 
Παιο5 σοπηρίεπἀ45,δς σατογα Βο]Ιο Ἰἀοποα ραγαπάα οἴο, Ηως σιτηι [οτίρίοτιτ, 
ὙΠοορἤγαίξο ργατοτς οἵα ἔιέζα, θα αι ἰθςατο ἀπηο Ροίὲ ραςῖς πιδἰατιοηοηλ 
Ρτατοτς ΓΥππγαςῃ1ς αέϊα πητ, τεςοηίοι. 5ε ἃ ὃς Ποτγῦ τπαχίηης πεςοῇλτα Ρρο- 
παπη: Γγ[ρμαοβιάος “οβαγηρη[ε: δ εὖ ἤος ξιῤγῖοας παπαίμε οσ' ΑΥΦΙαΡΙ ΟΡ ΑΥΟΥ ΚΙ 
εἰν ηεἰογπρῖ ργορτον δεϊίαι Ρ ἐἰρρίοιν. (οἰ ρδοη Ἴα})1 ΟΡ16)9} ΡΥ πρ} ΟΠ. φηϊ τα- 
γοι, Γ)ονιο [ἤθηο γεξεγοητο. περι αμέον Γ ῥιρρμες Εἰαεραρ 7" Οὐγεῖη ΠΟ ὩΣ 

ἐσ Τροας μὲ ἰρφαῖος 7 Ρο[ αἰογηρι, “ΖΕ ηιαηι, “Ζ τοίου πρὶ, [)οίορησι, δ ῥεξι- 
οἰ ΑΥΉ21, Κ᾽ “4{Π)6η]θη[6ς ἐοάονι ΓορΊβογο [)ορῃο δ ηθρι ἰρραγηρε γ] Π}θρε, δὲς [οοἷ6- 

40 ἐπίοηι ἀρογθμενμηῖ. (ΛΟ υΐανοτο οοῃίζξατ, πο τοπηροῦς ἰοσατὶ ΑτΠΘὨΙ ΘΠ [Π1ΠῚ, 

Το Πεῆος σἰ1Π} οοἸϊοοῖς, Το θας ἸΏρΤΕῇι Γαοτ τ, ΤΟ Π16. Ρ[ΗΪ ΡΡΙ, σῃοά ἴῃ 
ΠΤ Πππιαο ας ργα τόσοι ΠΟΙ αἰτ,σιαπη ν τε; Δ πὶ Ὀε οἱ ραταῆοητ: [δε ο ης- 
ΠΟ5 1ῥρίο γοτη ἀθοαγαίτ η ογατίοης ἐς (οτοπα. ΡΟΠΔΠῚ αἰῖτὸ ἰρίτιι5 γοτρα, ηι18: 
Δ τοπὶ [ποίπητ: Οπρη Ρ δ ῆρρηα αὐ ἔπης γεοάρ μεν {{Π0ς οἰπηίαξος σομοτα δε, δὶς 
ἐοεγοιῖς ζσ' γε [ῥοη[!ς οἰκίης, οὶ (ΟΡ Ις φαὐποπίαης, Εἰαιοάνι οὐΟΗ Ραμ: μα! ππῆ- 

4472 ογῃηὶ «αἀῤίῥιϊο [καϊο,ποδὶς εσ' Γροῤαρῖς ἸΠΙΟΥ Ἠος (ΟΉ [[ἱγαι τίς. (ὑστοζμηλ 

ΤΟΠΊΠΊΟΠΊΟΓΑΤΙΣ [15 τς τη αἕζα ογδῃτ, Στ] 16 ΟΥΔΓΙΟΏς {2.6 018} ΡΙο φοη- 
ΠΩ Γαἰϊοανηα  εὶ Τοῖς αἰτοῦ. τ {|| 
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228 ΙΟΝΥ ΘΙ ΕΑΓ Ὁ Δ,Β ΜᾺ 55. 8} 

οἴοης Παρποτατ, ὃς νε]οσατας ΤΠοθας πλΠΠπς αὐ Ατποηϊεηθι5 ἔπεπτ, πὰς αὰ 
νοιδαηι το πη σιτ: τ απο 1 Ποας ρου μ θη ρηηΣ, ΡΡηΐρρι, ΤΡο[αίογπηι, ἐοδίεγο- 
γΗΡΙ4 6 ̓[Ῥεϊογηηι ἰοσαῖος ἐδὶ τη οηηη6 : ἀς πο [γος 4πάοηι 47110οΣ βΕΥΓΟΥΥΪ τος: ΠΗ 

«ογο,οοη βάφητες. Γλεϊηάς σαὶ [ἰτογαβ ιιαί απ τοςίταν 1 ΠΉ1οτ, ἢςς (ΠΡ ας: 
Τλοίρο ςοπεῖοης ςοηποςαϊα,κἀἀμχενηρῖ ἰϊος, οἱ φηὶ [ροἸογ 1 ἰοοῦ02 ΓοποΥ ΗΓ: 4πὶ 
ΡΥΟΘΥΟΙβῚ, ΠΟ ΟἸΟΜΘΉΙ βαῤπογηηῖ, ΟΠ] Ἰμ{{ρῊ] (σ' ΡΡΠρΡὶ ἰαμάατοπο, 67" ἐγ οεἰεἰο- 

μέ υεἰγηι: φηάφηϊά τη "472: ΩΣ ΤΡοῤαηος οσἠρεῖς, ἴῃ ῬἸΟΥΟΥ 472] γεμοςά- 

ἐος. Π)οπῖδπο ααἰβογταεῖ ἰος [πητρυτ ργο ἀοο μεῖς ῥομοβοιῖς σγαεα ΓΡηϊρρογεξέγτεηι, 
(σ᾽ Ραμα. ἐοτυοδῖς [μρριογῊ1 Ἰη]ΗΥἸΑΥ ΡΗ ὍΙγῸ γιοάο “«οἰΐομι, [πε ΤΓΑΉ {4 Ἰρ[6ς ἀαῖο 
εομίγά ὑος, [6 πᾶ {πόα ἴῃ “Τπςαῦη ἱΡΙΡΥΟβίοηο. Ὁ οάϊίι ΡΙατοτς 1 γπτηα- 

οἰϊ4ς ροίξ ΤΠεορἢγαίξιιπη,(ο τα ἴδηι ραος, ΡΠΠΠρρΙ]ορατὶ πλ1Π1 ΤΠοθας ἔπε- 
τ, 605 Ποτταγεηγι, πιαχίηιο γε νηα ἔποοιοης 1ΠΊΡΟτι 110 Ατος Δ ΠῚ, δὰ 
[τορι τεαηπταπι ΡΉΠ Προ ἀατοητ,ασσορτοχιηι ΡΠοοῖςο δ ε]ϊο θεποβοίογιιπη 
πιοπιοτος, ὃζ,{1 Παῖς ἰςσατίοη5 Πα πη πτ ΑὙΠΠ οτος, (ντ ραιο δητς οἰξεπαϊ, 
γογ ΙΝ {ΠΠππ|5 ργο τίσ) πη Πα] ηγο 8115 ἀεπιοηίγατῇ οἱ  ἀγστιπηθητίς, οΠΊη 65 Π)6- 
πιο τΠο]ς σαιηΠα5 αητε Γγ πὰς ἢ 15 ργατγαῃὴ αξξασ5,ταηγη σοςϊοηίθιι5, ]ιᾶ 
ἴῃ τάς 5, ΑΙ τοτο 5 Αὐτίδιις ΠΠΠῸ ρήοτος. Ααάδμη ὅς αἰτα το ΠἸπγοηἰ 1 Π| 
Δ Ρ]οίορμο {π| Ρἴππη: 6010 «Ποιά 5 οτίατγ Πατ,ροΙΕ Ῥο]]τπη ἱπτεῖ ΡΠΠΙρ- 
πὶ ὃς Ατβοπίοπίος οστιιπγ, αὶ Πετουῖςας αὐ εο σοπηροίιτας εἤς ατῖος, Πεπλο- 

{Ἐποης ἤοτοητς ἰαῃλ τη τ ραθ]ςα, οπγη!ιῃᾳ; ὃς ςοποίοηΐθιι5 ὃς ἔογοηῇθ.. οὐα- 29 
τἰοηίδιις Πα τίσ: Ππαγιιηη ράιο αητο ἔθος! πηοητίοης, ἸΝΔΠῚ ΟΧροί τς ἀγσππηῶ- 
τουιπη [οοῖς, ΡΒ] Ορἢτις οὐτπὶ Ἔτίδῃι 411 ἃ σαι ἀπς!τυτιρόοιις, Αἰοπιθαπι διι- 
τοπι νουθα ΠΠπ||5:.41ἰκ οὐΐ εχ ἐο, πο, οι σαμ 4 βοὴ [τ ργο ἐαη [ἃ αεγεπννυοίμεϊ, 
ποι [Πγιπεἰ απ ροΐΐ ῥος [ι [εέζπι. αρι Γοέΐ δος, ῥγο ΡΥορίον βθς, εαρίπηϊ, 1616 
4176 7141 1} γερηῤἑϊοα υογαηεπγιυεί [λορηαάος 1) οριο  βοηὶς δε ριη Π γαεοποῦι 
ΟΡ» 1771 γηαίογ ε οαπαηι σομ θη :,2 «οὐ ΡροΣ ἡ αι ῥοἰϊηνι [ιοΥ]Σ σου αι. 

Ουια]ος ἰσίταις [θη] ΠοΠ 65 δέποῃ 65 1π|π|πτπ|τ, Αστίιι5 ΑΙ οτο 5, ιταίι γα 
ἀποίδιι5,νίας; {1 Ομγη65 ριδ]Ίος ογατίο 65, το ρτοῦ 4145 ὃς ἰλιτάαταγ ἃς 1 Δά- 
πϊτατίοης εἰξιαητα θα] !πητ παδιτς,ντίπργα ἀοιποη  γαιή,ν πα ογατίομς ἐς 
Οοτοπα οχοερταὶ Εὰ ΘὨΪΠῚ (οἰα τη τἀ Ἰοι νεηῖς ΡΟ ΒΕ α, πο ΡΠοηῖςο ΡΓα- 
τοῦθ, ΠΟΙΙΟ ΠῚ ἀΠΠἰ5 ρος ΟΠατοποηΐς ργα τππι: ρο Ὁ ΡΠΠΙΡΡὶ οδιτῦ, ἕο: πο 
τεπιροῖς ΑἸεχαηάοῖ αα ΑτθοΪα νϊέζοσια ροτίτιις οἵ. Ὁ πιο Π “115 ΘΟΓΙΠῚ δι 
αὐ πουίας οπγηϊα σοπτοηάπης, Ἰσατ οιμ Π]ἀτὴ (οτρίΠε ογατ ποι, [οῶι!ς ἔου- 
{τα ΑἸ τους 5 Αὐτίδιι5,οπγηΐππη ρτς ἘητηΠηηγᾶ: Δ Πγμ15 πγαῖτα Πα οΙΌΠῚ, 
σας σοητγα {Ππ|π| ἀἸσογοπη: ης ντγα ααᾷ ἀθοοτ, ΠῚ ργοαπιςαταγ ογατίο, οτίδηη 
Πιαης σαιπαπ} Επς ροταξ τῇ Δητο ςοηεέζας Αττος Αὐτοτς 5, 1ρίο ρΒΠ]οίορῃο 
τοίξε νίτ5,Ππης ΟἸξοπί γῇ οἤς ρο ]!ςοογ. Ῥγοροίττο οπ! Πυ] το ἀιρ πη ΠτοτΙ ὃς 
ἁἤοίγς ἰητογίςίς, μας αὐ νοτθῦ (οτστ: κα ϊμς οἰ εχ ἀἰοόζης τον (66. λα» [[ αἰτετὶ 
ἐμοῦ! ἤομοο ςσ' ἐμ ||6 [δοἠ 16, αἰτογὶ ρεγρο κι ο[76 ἱπογῖε (σ', [ἐμ βη 7, οεἰα [δε ουυεί- 
411 μηδ οάηις [ϊοριοάο ἐο ρεμῤἑοαηῖ Λίάρι [᾿υοδις ΓηΎΡο π οὶ Ὡρηάογεο,ηοο πούς 40) 

γεάγηεγο. ζσ', [βρεγρο|10 δομο Ππρη σσ' ἐμ {τωι εὐ ϊῤπείτπν,οείάηι οἱ ποι απ ο[ἐ ενῖ- 
ΜΘΓΗΥ, σ᾽ οἱ πὶ [δε , (σ᾽ οἱ χη (τοῖς. ΓΤ οΥπι ῥὶς «αρτοηὶ ἰοοῖ οἴ. ΔΙφ; ομῖρ {{1π7 76 

ΡΡε[[κ 6{},οεἸανρ πο αὖ ῥος ε ροΡεμς, οἱ 4ηὶ βάτον οαρίεαίδ [Γαπάίερι ἴῃ (66 «ἐ-- 

Τρ [{1, [ἰ 4 [πο βϊο «ἀ οαρίταίο (χρρίϊοίπεννι γαρογογην : σοῊ [εν αγγαίπερη οὐ  (οοΥ (γι, υ- 
ἐγήγα ρογροῇκς, εἰρηης βιογῖς φημ ροΥ ΡΟ γον. Εσ' φμὶ [δεῖς αἴσημς αὶ {πτο. 

ἽΕΙ Δ επ 1 "Υ δ τα Ἐπε ἴμεν πὐνωῆο Ἄ 
οἱ ἴηι. Ἄἰοραοης 1 οοιρέξίς, ςσ' σαπα Γ)ονιο Π ροηῖοα, Ὁ ἐογπηι πὶ Λῆεαπογοῦι 
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οτοἰἀεγημι. ΟΟτια αυτοπὶ οἰἘ σα ᾿επιο Ποηΐςα, ὃς ἱπτογἔθέξογαηι ΝΝΙςα- 
Ποτ5,(ς Ζαϊ δ (ςπἰρίττ ρῃΠοΙορμας,[η πα ργαοίριμιην σοητιοιιογπα: σαραῖ 
ξιἰτ οχ ἰοοο αβείζογιηι ἱπτοῖ {εἰδ,ς αἰ 11α αὐπποτγίπις “ΖΕ ΟΠ ἢ. Ρο Οτείι- 

ΡΠοηῖς, αὶ ἀφοτεταπι ὈομιοΠΠθηὶ ἐς οτοπὰ ἔθοϊτ, θαας ἐς σαιμα ν]οία- 
ταγαΠῈ ἰσστιπι οἰς ροίξαϊατιιβ ἴῃ [μας επίτη Πα τοθαταγ, πο σοπηηλιης 1}- 
᾿αἀ νεγαπι Ποποσῖθι5 ὃς φογοῃἰϑ5 ἀῖσπιϑ εἴτ ΠομηοΠοηε5,6781 ἀοίπο {{ππ}- 

τιι5 ἔξοιδα ἴῃ γοβοίοπάοϑ πλπγος; [ο νεγΠΊ,] 10 το ρβοτο γἁτίο 65 ΠΟ τοῖα- 
ἱΠοτ ἰοσο νοτᾶτε τα]ος σογοπατί. ἸΝατη εχ αἤοξ!!ς Ἰπτοτγίείς, μος εἰς; απ, ηαςοπι- 
φὐπιοάπηι ροραίο ἄατε,ἤς ὃς τεὸ ἀσεβοῦς σοΓΌΠ4Π}}1Οππο τ» Ας ἐρὸ υ! Ἔτη 
Ἀσίας αὐρίτγοῦ σαυα» πγουηξαιῆς Αὐτή ξοτείεπι. 5171|5 ἀμτεῃ αἄἴςατ, εατη 6 
ὁβαΠ ἀοπογαην οι, παι ργατοτο Απτίεὶς ἀοξοπαϊείαθ ΑἸεχαπάσι οδίτα, 
πλαΐτο γοσθητίογος οτίδπιἕαςῖος Αττος ΑἸ οτο 5. Ἐπίπλπεγο ογαϊογοπὶ δι- 
το5 7125 δά ργοίαγαϑ {185 ογατίοηο5 δα [δ αἶτιποη ἃ ρἢΠ]οίορίιο ἀοςερίῆς, (πὰ 
αοοπτγατῖο, οπιο ἘΠ οηί5 ἃς αἰϊοτιιπη ογατογιιπη ορογα δἀπίθεητεπι Απίξοτε- 
ἰθηὶ Αττος {Π|α5 (ο ρίπς, (ατὶς οἢς ἀσυηοπίγατι:πι ὀχ ΗΠ] η1ο, 

ΙΝ ΠΈΡΑ ΤΟ ΑΝ Α 5.95 ΕῚ ΓΕΞΕ ΡΟΝ: 

5810 ΑὉ ΟΝ. ΡΟΜῬΕΙ͂Ι ἘΡΙΒΤΟΙΑΜΙ ΙΝ ΟΥ̓Ὰ 
Η|ς ἀς τεριεμοηίο αἱ οο ΡΙατοηῖς γ]ο σοι πογεθατατ, 

ΟΝ τι υ ΟΝ ΡΟΝ Ρ ΕΘ 79] 

ΡΊΘΤΟΙ ΑΜ σΠιαηάδιη ἃ το ΠΠ]|ΔΠπ| ἀςςορὶ, {πα ὃς ἀοέξα, 
7) ὃς με ναἰἀς στατα ἔτ: ἴπ πα (ογδ15, τα πλθαβ σομηπηδητα- 
Ὧν το 5, ΑΓΠΠῚ ἘῚ1 ΖεῆΟ ΠΟΠΊΠΊΠΠ15 ΔΙΠ1( 15 τὶ ἔξει, 

ΡοΙΟαγΓΘΏτΟΠΊ, δ ΔΠΏΪΟΟ ΔΉΠ71Ο ἸΏ Εἰ5 αθοίζαμπα, αἷτα σιϊάεπι 
τ οπγηϊαίαἰρίςογειεα νεῖο ρᾶστο οἤεηῃάιη πα ΡΙατοηῖς τερτε- 
κ᾿ ΠοηΠοηοπὶ οἰ] οςαπειίτη. Ἐσαϊάεπι πο ταῆτα γεπείεῃ- 

τί ἐγσα ΥἹΓΙΠῚ Αἰ έγις 65, Γοξξο ἔαςϊ5: σαοά νοτο μας ἐς πῆς (σπτί5, ΠΟ τγϑέξο, 
5175 ΘηΪΠῚ αἰτις ΡΟ 8 εἰοηαετίαπι σαπλἠξπροτο σποάδῃι αὐ πιίγατασ,τατα 
νοὶ Πγαχί 16 ρο. Ὁ πο γοῖο ἀΠΙΠΊΟ εὔρα 605 Ομ 65 αἰ ςέζι5 {ππὶ,4υ} {π45 σορὶ- 
ταῖίοΠἐ5 ἰῇ σΟΠ ΠῚ ΠΠ6 ΠῚ Υ ΕΠ Πτα το ΠῚ ΡΓοίογιησ, ὃς 115 νταῖι ποίζγαιμι ἂς γαῖῖος 

ΠοΠῚ ΔὉ οἴγοῖς ἀεάπσπητ,ροτγίατη τίδὲ, ποϊαπιηις ρτοΐοέτο ντουςἀ5,Π1} πλς 
ποαΐ ἀττιηπῆς, ὨἰΠ}] αὐ ορίπιοης ποπλίπιηι αἰϊοπιιπη, ὨΪΠ}} συ ἃ Ρεγαδσατα 
Ὁπηηί πη δητοητία ασἤοσγεατ. Ἐδο ἰσίταν ς ἐχ πιο, ἐα πὶ 4Ἐ1 οὐ {15 τοὶ 
ἔπιιο οογρουἹς αι ες Ἰττογὶς πηαπάαγο νοίοτ, νίγτιτος, πῦ νἱτ (Πα τοὶ αατοου- 
ΡοΠΊπ πε) ργοΐοετε οροστογοισαηι ατοπη νοἠοῖ ἀΠςεγποῦο αι Ορτπλιτα ἴῃ 
4μο ϑοῖ σοπογο νίτς, ]α] ἃ ρτς Ἐαη ΗΠ πγιηὴ οάτιιη τεσ πὴ πα: νΠῸ ΘΟ οΠη6ς 
ϑέπεῖο ςοτίποπταγ, σσατατιΠΊπηαπ ᾿πυΠΠτἸΟΠοΠῚ ἃς [οί τη αἰ ηϊδοσο,ηος 

Ὁ αμπ!αηπαπη οοταπη 11. ργααἶτα {πητ, τας Ππτ πταία, τις Βοηα, Π]εητίο ΡΓα:- 
τοῦτο, ΕἼδς ἐπίῃ] τατίοηα γεγίτας νεἰ πηαχί πη ἱπ ποηϊταῦ: τι Ὠ1ἢ}}] ο[Ἐ γος: 
᾿ϊπς., Π18}] ργοτπίοπας. Ηἰε ροῇτίς, "Πα ἀϊοο : 81 ογατοποπη σοητγα Ρ]ατο- 
ΠοηῚ παϊογέηγ, ποι «ὐὐ τίη ογατου Ζοῖι5 ππαδυίτ,υια: οἵτι5 ντία οπτηΐα. 
ΡοΠ πηρογος., ρεγρογαπι πλς ἔλςετε ργοβτογοῦ : ὃς {1 ἰδ ες 6Ππ|8. σοἰοῦγατα 
νοίςης, ογατίοπος υασίαηι αἰδίπιγας εἰς δγατιοηῖθις ἐπί ογογθηγ. ποη ἐπὶ πη 
ΟΥἸΠΙΪ ΠατίΟΠ 65 οἷ5, [5 πς ἀοίξπποηες αι! άπ Δα 6 π 45 ἔΐατιιο. δῖη αὰι- 
το ΠῚ [Ογπγα5 αἸςο Πα] Δί πΊο ὃς σορίτατίοης ςοΠΊρ  ο(Ἐ] γοίςης, δὲ οος ρ[υἱοίο- 
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Ρῇος ἃς ογάζογος 4] ῬυΠγὰ5 τυϊοπιητ, [ἢ εἰς σοηΠἤοτατο ἃς Ἔχ ΠΙγοτο, τΓο5 
{υίεπι οχ οπληΐθι5 εἰδσι, 48] ριποῖρο5. ὃς οἰΑτΠΠΠη}} Παρεπταγ, Ποςταῖεηι 
ἀϊςο, ΡΙατοηςηι ὃς [δε πλο Ἐμοηοπη : αϊρι5 γατίι5 Πα πιο πεηοπι δητοτι!. 4 
ΕἸοϊοη 5, 1. πὶπῖς εχ! πο πος ΡΙαζοηὶ πες ΠΟςτατὶ ἱπιατίδιυν ᾿πτο ΠῸ, δοά 
πὶς πείσας, Ἰη64π|τ, ΠΟ ἢ ἄδςεθαζτς Ρ]ατΟ 5 ΕἸΤΟΓο5 ἃς νἱτα σΟΔΓΘΊΟΓΟ, ΟΠ 
ΠεπιοίΠποηςηλ τη σα πὶ ουτε ΠΠἸτπογο5. Ατ αποηιοάο ΔΟσαΓΑΓΠΠ016 Ροη- 

ἀεγαίδῃι ἃς Ρεγρομ Ποη,, {τ ρεα απ τ Πιπλας ογατίομος ΠΟογατίς ὃς Ρ]ατΟὨ]5, 
Ἔχςς ] ΘΠ ΠΠΠγ15 οτατιοηϊδιις Π)οπ]ο ἘΠποηἷς ποη ΟρροίιΠΠςΠ1, ὃς πα εχ ραΐ- 
τὸ οἰ1|5 ογατίομ ες απτεσοπητ, νου{ππ|ς ποη ΟἸξο μΠΠδηλ} πη [ἢ ΟΠ 15 
δος γἶγος ἀο Πα ργαςαη5, ([ππλητα ἐπῖπι πος ες Ἰη!Δπ15) (εἀ πες ο- τος 
τ ηῖθι15 οτίαπι 605 6 γοέξαῃι νἹαΠὴ (δουτος εἴ. 51 ἤος ποῃ ἔθοδηι , [δὰ- ᾿ 

ἀϊδιυιο νοῖο ογηαῆοηι [λοππο ἢ ηοηῚ, ΟΠγΠ 65 νίγγατεβ οἶπ5 ρεποηποης, δο- 
παπὶ Πυ άςπη ες ογατογθπη ρουια(πῆςπι ἰδέζουιθα5 : ρα Ἰδητη]ιπλαμη ἀα- 
τοῦ οἵα ξογ ΠῚ ΟΠΊΠΙ ΠῚ 41" ρυποίρατιηι ἰπ ἀἰσεπάο τεηθηῖ, Ποη ρετίθα- 
{ΠΠ0πὰ, {τ οἰατ πος ογάτουοβ οΠ| ΘῸ ΠΟῚ σΟΠΊραγα]οπ, Μαἶτα οπίπὶ ας βοῦ 
ἴς ριυιςῆγα ὃς {πἰριοίοηαα ν]ἀεητατ, αἰ 115 Πλο]Ἰουῖδιι5 σοπηραγατα, πηίποτα ορὶ- 
ὨΙΟΠΕ ΔΡΡαΓΘΏτ. 510 ΘΥΙΔΠῚ ΔΙΠΓΙΙΠῚ ΔΌΓΟ σΟΠΊβΑΓΑΓΙΠΠ1, πλο πς γε] ἀθζοιας ἐς- 

ΡτοΠομαϊτιιγ : τιη1 οτία ΠῚ ΟΠΊης Αἰ πα] Οριι5 πηάηπ οβοέζαην: ἀοπίημο 64 ο- 
πληΐα αιογιηι Πη15 ΕΠ ΠΠΠπΠἘγατίο ἃς οι ἀεητία. Ο ποι! “μῖς ὀχ ΗΠ Ίπιοῖ ἴπ- 
π τ Ἐπ [ῃ ογατίοης οἰπΠ1Ππά Ποῖ] χ σοητοητοῆς Ρτοϊξέξαμπη, ὃς ΡεΙ 2587 

{ πησαία νος ΡεΙροπάεοτς, Π1Π1] νεταδιτ εαημ θη γατίοπεπι οτίαηι [ἢ 415 (6- 
ἥμί,πος Ροείπμῃ οὐΐουτο Ροοίτ,Ππες ςοπηρο[τίοπεπι ΠΙοτία σοπηροίπεοηΐ,Πος 
ΤΟΙΉΡ. το Ιραθ σα; Ποπ ἰοσοηη ἰερὶ, ποη ἀποεηη ἀπο, πο τεσοηιτεσὶ, ποι νἱ- 
ταηι νίτα,ἤοἢ ἀςογοτῇ ἄφοζοῖο: σποά πεηλο ίλπα πιεμτίς σδοοάςτ, Οὐ ποάϊι 
Π4ος οτίαπΊ μα: οχ το ἘΠ ΠΟ Π1151ρί15 ἀορτοηλίταν, αβογοη δ εἰς, φαΐ. ῥαηίμς 
τἰ δ] Πατ,ορτίπγπη ἴα ες οχρεμάθηαὶ σθηι5 ιοά γοσιιηι σοπιραζατίοπε ςοη- 
{τατ: ΟΠἩΠΠΠ5 Αἰ 115, Ῥ]ατοη θη τρίτη το ἔθη] ΡΓΟαςαΠῚ : 411 ΟἸΠΠῚ γο ποι [ρε- 
εἰπιοη ἀατο, Παδητιμη ναἰοτοῦ ἢ ογατίοης οἰ} 1,πο ἢ σοητοητι5 ἔπι εἴπ 
Ρτί5,ἴδα λάποτίας οἰατΠΙπλαπῃ Ογατογοπη,οχ ἢΪ5 ]α] ταπὶ Ποσγοῦδητ, αἰϊππι ἰρίςς 
τη Ρῃα ήτο σοπίοτρίι (Ἰαἰοσιιηλ,οτι5 σι οητιη οἱ ἀπγατοτίιπη. ποαας 39. 
οο νία, ργόρτοίπι5, πη θη ἔστ ἂς ἀοΕΠΠτ|τ, το] έξο 115 4.1 Ιεθ εἤφης ᾿πάϊοῖο 
ἷξε ογατ 5 ΘΟΓΠΠῚ Ρ εἰς τ ἀπ ε:ν ἐπα πηοτίαηι Γγπα: ντῖα αττίριτ, ον εἰ 
νίγειζος αἸσο Πα, πξογοηδ νοτο γογπηγ, τη} ᾿σίται ΡΙαῖο γε πὶ το ΟΠ γΔ ΠῚ 
ὃς τηαχίπιε οὐϊοίαμη ἀσοτοῖμιδ, (ς ̓ ρίπηι, ἱπη]π4π), ]σιοαα ογάτίο ρατογοτιγ, 
Ιαυάϊθιις ἴηι σα την ἔεγθη 1, Π1}}} (6 αἸσπαπὶ τοργοποηΠοης ἔλςετα ραζαθαξ, ῃ 
ΟΙΠΠῚ ρια Πδητἤτπιο {{Ππ||Ξ ατατὶς ογάτοτε {ππππῚ αἀἸσο πε! σοηπς οὐτοηάογοῖ,ο- 

τὸ ΓῚ [οὶ . - . . 

ζςοη51Π Ζαΐθιις ὃ. ΓγΓ1α5 Ρεςοαῖϊοτ, ἃς ἰρίς οχςο πες; συ δαἀπηγατίοης 41- 

ΠῚ ἔθοΙ ορο, σΘηι15 ἀἰςεη δ! [λαμ]  ἘΠοηἱς σα. 1110 ΡΙατοη 5 σοτηραζαηδ, ὃς 
{Ἰυ ΠΜ]Πὶ ἴῃ εἰ πο ργαοίατς [ς ἤαθεῖς νι (οἰσατιμτ ρογρεμάδηϑ ὃ Ν οἷο θηῖπη 
Τα οἷα οπρτα Ιῃ πιοαίπηι αἴτοιτο, η αι οο5 48] ἀητὸ οἷπ5 αταάτοηι νίχο- 49. 
ταπτΓορ οἤΠοη τς, Ραυποη! (611, ΗΙρρίαῃι, Ργοτασογαπυ, Ργοαϊςῇ, (οΙρΊ 41, 

Ῥο ιν, Τποοάοτιίηγ, ΤἬγαίγ Πγας τι, ἃς αἰϊος πλαἰτοσ, πο οὐηηϊα πποοτο ἠς 
εἷς (ςτίδοης, (δ, Π νὶ5, αηλἰτιοίς, Ιπογαῦ ΘηΪΠ1, ἰπογας ῬΙατο 5 Παῖυταυ, Ζαςςς 
πγαΪτὶς νιγγατίθι5 ογπαζα ογατ, Ππάιηγ Ποηοσῖς. ΓΠοοαγασις αατοη πος νοὶ 
πιαχίηλς ἴα σηλαατίοης Η]οΠΊοΙ., 4116 Π1 σοΙΌ ἃ ἀοπατι!Π1 »νηρποητίίας 

ἀοἰ!θυταπη, εχ θα τορι] σα αατη σοπἰταιοας,Ἔχεαυθαμῖτ: πα ἢϊς ἰρίς αι 
ΘΠ Ἰοθατατ,οσογοῖ, ρογ ΖιιοπῚ σι} ΟΠΊΠΪ5 αἰϊα Ἰα{Ἐτατῖο ἴῃ γιταμληστοῖα οἱ, 

11} 

ξ- ὥνσταων, 
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ο΄ τὰπὴ οτίδῃη δά ὀχιγοπλιπ) ρἢΠοίορί Δ. δε σοποοήληλις ΓΪατοποη ἤηςοτο 
Δηϊπιο, ἐρίπις ̓ Π]πδ ηι νου τατῖς σαι, Οπτηΐα νοτα ἄϊσοτς : Πα] ταπάοπ) αδ- 
{ἀγα ξισογοπλα5,{1 οἷτι5 ἰεσος Δα ιοηϊο5, τη οῸ Ρεττεπάοτς να θηγι15 ογατῖο.- 

᾿ ΒΟΒΘΟΥΠῚ 4] ΡΟ ἐ Ποσιιογιητ [)οίηάς ποηιιο οἱτ5 ἐρο, πος ρεΐπλιϑ οχ - 
{π|, 4 εἱ Ἀ] Ια] ἐς ΡΙατοης ἸΏ στο οἱ αἴςοτο. ἸΝοα; ἢἸς ιήριαπι πος ἰρίο 
τορτεμοπάοζο ροτοητ, πο η οἰ τ ΠΙπηαη} ρὨ]οίορίτιπη, ὃς ρ΄ παν ἀπο - 
ἀςοῖπιςτατῖθ. Πγς ἀπτο ΓΟ ΠῚ τε τς τς {τάτιι, παί! αἰηι ᾿ηἧς σἱοσίς ςοῦ- 

(φοπτασιιβ. Μα]τ| οπἰπ ᾿πιοῃ!οητογ 41} ἀητὸ τὶς ἤος ἔοσοταητς αἰ Π, 4] οἰ 6 
τοι ρουίθι5 [ριττα ΠῚ ἀπιοοθαῃτ, Δ 11, 1] πταϊτὶς Ροἱξ απηὶς νἱσπογιητ. Πατη ὃζ 

εἰα5 ἀβογοτα ποθ π8}}1} γερο πο πάἀογπητ, ἃς ἀϊαίοσος οαἰαπηπία αἰοςογπητιας ἰῃ 
ΡΓΠγΐ5 ργορεῖαϑ οἰπις ἀπσιρυίος ΑἸ τοτοῖο5, ἀπο Οςρηοάοσιις, ΓΠπεοροπι- 
Ρ 5, ΖοΙα5, Ἰρροάαμλα, Ὀεηλοῖσίτις, ὃζ ἰπ ἀχα{τ|: πο Οὗ ἐπι] ]αππ δῖ ηἰ- 
ΤΉ] οἰ τᾶ οι} γοργο πε ἀοητος, Θ γογίτατίς ἰποΠἸσδη4α" στατία. Τοτ ἃς τλη- 
τΟΥΙΓΠῚ νΙΓΟΓ ΠῚ Ἔχεπιρία (δοτττιι5, ὅζν οἷ ἡγαχίηις Ὀ] το Ι5,Π1}}}} τγς οχ ΠἸπγαὰὶ 

ΔΡΒιοίορμισα αττὸ ἀϊσοπάϊ αἰϊοπιιηι ἔλέξατιιη, α Βοπος θοη!ς ΘΟΠτοη ἀοΓΌΠ1. 
δεάἀς Ππάϊο, πο Ἰῃ σοτηραάγαη ἀϊς [ΟΥΠ11ς Ροίαι, Παξζομι5. 

Ἀεἴδας ντάς ἀϊαϊορὶς Ππῖιις νη, πογτη πΠγεπτίοποπη ἴΠ ΠΠδο]}ο ἐς ογατουῖ- 
θι5 Αττὶοῖβ ἔθοϊ πηι5,ἀἸςαπλι5. ΑΠογαην αὐτομηη οαπ θη} οτατίοποπη, πα Π]Πἰς 
νίας {πην: ΕἸοσυτῖο ΡΙτοηΐς ἐχ ντίαηας ἔογηγα αἸςο πα, Ὠ Ὠλΐ για ΠῚ οχ {0 }1ΠῚ] ἃς 
το πα], ταπηρεγατα 6 νιάοταγ, πε πγοά ιη αητρα αἸχί Πγι15: ΠΟΙ τα ΠΊΘἢ ἴῃ 
γίγας ἀϊσεη αἱ ἔογμηα φατε ἐχοο τ. Ὁ πΔη4ο οηΐπῚ τοπτιιοηλ, ἔμ ῖ] τι, ΠῚ Ρὶ᾿- 
σοηγ,4ς Πα}1α ἀττο ρτα ται εἰοσπτίοη θη αβοζζατ,Ἥς] πο βροτοῖς 4ιαη {π4-- 
εἷς ὃς πα πγαηα οἰξ, ἸΝδηι ὃς ρυτα [τὶς ἃς ἀΠ Ποῖα οἰξ, αιιεπιαἀμηοαα ἰπς!41Π|- 
Πγὰ σοΙροτα: ἀσοιταζα οἴ. ΠῈ ὃς [ΟΠ 115 Πα Ο]5, ΠΕ 1ΠῚ 4 1141115 αἰτα Θατι ΠῚ σι 

δ οαπυρίδτη εἰοσπτοηοηι οἰαδογατα [πητ ΝΟ  Πἰ θτ15 ΠΟ ΠῚ πλ ΠὨ δ 15 ντίταν, 
τ {πάετ, ουληθ;ι σοΠΠροΟί ΓΟ 6 ΠῚ ΠΟΙΉΪΏΙ5 αἱ ΠΟΠΊΘΩ ἈΡροΓτὶ 
ποσοῖς [πὶ οαΠῈ τίη ἰοτάο5 ὃς αητίααα Π1α ̓ πποπαξας (θη {Ππὶ ταις ἰάτοῆτοῦ 
ἱποιγητ, ὃς ἱποιπάπηι αιςπάαπι Πογθητοπηηας ἂς τοπῃρο[ἰπππὴ ἤοτεπι ε- 
αἶτ, ὃς υλίι ἃ γα γαη τ ΠΠΠγ15. ργατίβ ἀπσγα ἡπαρἀδιη {πα1}}8 εχ οὰ Πιαπαζ, ὃς πο- 
486 νοοῖϑ5 (οηΐτιις ν!ἀσειν ργ τς ἔετῖς Ἰοχιαοίτατεπι, ΠΟ πο οΥδτις ἱπίοἰοη- 
τίαῃχ, Οτππὴ Δπιτοιη Δα ἰο]ΠΔοΙτατο ΠῚ, ὃς ΡΥ οἰΑτίι5 ἀἸσοηα1 σθηις (ψιοά ίαρε- ̓ 
ΔΘΠΊΟτΟ ἔαςογο [0] 61) ̓ πηπτοπίο ἱπηρετα ἔουτ σα ρίτ,πλαῖτο ἰς ἀότουίου ἢ οἴταγ, 
ἸΝ πὴ ἃς πηίη5 παι5,8ς ρεῖα5 σῶος ἰοα{1, ὃς ογαἤ του νἱάοτι ες υάτη αἱ- 
τοτα. ὈΙΠποΙἀΐτατοπη επίπὶ οὐίσαγας, ὃς το θ τὶς πε τὶ ἔαςϊτ :]οπρί τι Ἰης ατ- 
τα τ, ΠἸΘ ΓΟ ΠῚ 1Π ἰοπσίις ποθ 5. 11} ΘΔ ΠῚ Ραυς8 Πουλ!η1. σοΠτγαῇι οροῖ- 

τοίοῖ, ἴῃ οἰγο]οουτίοιο5 Ποποίξατίς ἐχρογζος οππαϊταν, ὃς ἀΠ]τα5 ογατιοη 5 
ναῃδ5 οἰζοητζατῖ: νοις ΡΙΌΡ 5, ὅς σας {ππτ]ῃ σΟΠΊ ΠΗ] νέα Ροίπτα, Πορ]εξἘ]5, 

Ὡοιαῖα ὃς ΡοΙορτηα, αἴ: ΕΠ 1ς ἀΠτΙ Ια ἢ] ἀοοοητ, ΠαΙτΊτ. ΜδχιπΊα δι1- ᾿ 

61 ᾿ἰφόξαζαγ [ἢ βΠρατατα εἰοςυτίοηο, πλαΐτα ΘΠ1ΠῚ ὃς ἔγοσιθ 5 ο[Ε 1 ΠΟΠΊη1- 

409 δι15 αὶ ΠοπΊοη ΔρΡΡο[τί5,1η ἀρρεἰ!ατίοηίδ. ἀαπάϊς περτα. ἀπτὰ ο[Ἐ, πεοίογπας 
ΡΓΟΡΟΥΓΙΟΠ ΘΠ. 1 τε Πατιοπιθ 5. ππουΠοιος ἰοηρο ΡΟτῖταβ ἃς Πλ|τα5, ἃς οας 
Ζια ποαας ποι! ογπδητ, παῖς ἰοοὶ ὃς οςςαίΠΟηἷς τατίοποπι Παίοητ, αἱς 
(χπγῖτ. Εἰριατῖς ροοτίςῖ5, ]ια {ππυπγαπ ἰατιοζατοηι ἤθγαηζ, ἃς πγαχίπγς (οΥ- 
ΘΙ Δ 5,1 Πτο ΠΡΟ ΕΠπῸ ἂς Ὠ]ΠῚΪ5 ΡαοΠ τεῦ σϊουίαταγ; ἴῃ 4105. πγαση!ῃοξεα πᾶ- 
ἀλη οτπατ,]ποπηα πηοάϊιη σιοάαπη ἰη ἰοςο]οπτοῖτίις ῬΠα ογοιις αἰτ, ὃς Δ 
πυθἶτί. Ποἢ ἐπίῃ} ἃ πο σης οἱ᾿ Ρτοξβέζα οὕαῖο. Ναας ΠΊς αἰ! 15 ρατοτῆςς 
αἰςεῖς, χιοα ΟΠΊΠΘΠῚ ΟΥΠΑΓΙΠῚ ὃς ναΓΙοτατο ΠῚ ΟΓΑΤΙΟΏΙ5, 14 ὙΤΙΓΙΣ Ρίατο, 1 πλ-- 

μ"». Ξ 
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Ρτοσ θη, ΝΟ εη]ηὶ ἴπι πὴ αάοο ὀχοούς ἃς [πρίἀτι5,ντ απο ἰδπιάοπη τάῆτο γίτγο 

ΡΙςΤορτδη γο τη: Ρ γα οΥτίτα ΟΠ Πγο ΠΟ ργατεγοαζ, ΟΠ] πχαίτα ὃς δἀμῖγα- 

τίους ἀϊσπα ταις ἃ ΠπΠγηγα ν ΤΣ με: ἰπςοηι αττι {πὸ δ οα Ππ͵| οἰξομάοις 

γο[αἱνοιιπν ἴῃ σοπιροξείοηε ταἰϊα ροοσατα σοπηγηίττογο σου ποις, Ας ροίοΥ 

αυϊουη (οτρίο πτι]παηάο ΔΠΊΡΙ ΠῚ αἀϊςεπαϊ σοπιις ὃς ΟΧΙ ΠΉΠΠΠῚ ρΡεΠςαυίτοτ: 

Ἰοησονοῖο πλοοσ,]ιᾶήο τοπιιοπι ο]οσι ΟΠ ΠῚ, ἀσσατατα 1, ὃς ἤτις μα}}|ὸ αὐ- 

τοῖο εἰαδονατα νι ἀοτιιν ο οχουπαγαπι ἱπου ρα} ὃς {ΠΠἸΡ ΟἹ Ἔχογηστίοηθ 

ἱπάυςῖτι Αππτ οηΐην Πα] τ ΟΠγηΐ ΠΟ σΟΠΊΓΆΪ τες ροσοατιηγ, δῖ ἴσιο αἀπιοάῆῇ, 

αὐτ αἶα τοργοποηπομο ἀϊσπαπι. ΕΠΙΠ 601 τα τΙΠΠῚ ΝΊΓΙΠῚ ςεηξε θᾶ ΟΠΊΠΕΠῚ 

νἰταῇς γορτοῃοη!ποηοῃλ. [μα Ὸ ΘΠΙΠῚ Εἰ ΟΠΊΠ 65 1] ἀτατο 6115 νΙχογῆτ, νιτο νοῖ- 

ταητ, (ποτ ἢ} ΠΟΉΉΠΔ ΠΟῚ ποςοϊς ο[Ἐ πγο ρτοίοιτο) ἃς τρίς ΠὈῚ, οί ἀροστς 

{πγαπὶ ε[Ἐς 5 α(ΠΠῸ οηΐην ν]ἀθταγ {πᾶ5 ἱπερτίαβ, 115 ΠΟΠΊΘη [ττῆγγαηηθο 

ἀςήϊτ: ]σποά ῃις ἰη ργαϊοητία, ] πα ηλι115 αν ογίτατο ΔἰΙσμ πὶ ΠΟ ἢτ, τοΐοττο ρα- 

ἄἀει. Ησοονοῖο οἱ (με Πα] 46 ῃ] (φῃτοητ! 4) ἀςο! Πς νἱἀοτατ, χοῦ σαπι εἴτι ε- 

ἀιπιςαζιις ἀϊαϊορ!ς δΟΟΥΔΓΙ5, ΓΘ ΠΕ] ΘΘΠΟΓΟ ὃς ἀΟσαγαῖα ΓΟΠΙςτΊρτί5, 1Ώ εἷ5 Ποῇ 

Ρειπηαηίτ, (ρα (σοτρία: ὃς ὙΠαογἸαἰς σοΠἸρο[τοποηλίδοατα {τ τὰς; πι1] 

“υοα α ἄδοοτο αροιγοῦ, ΠῚ Ρίο ἀσεθιῆτ, ατεγαΐχθης πηγαὶ ιαᾷ νΊτ[α οἴ 

νἰττατίδιι5, Ζαΐθας Π]οσιιη ἐογηλα ἀἸσομα! ργααἶτα: ογαητ. ἘΧοΘΊΡ τΠῚ απτοηι 

Ρτοίογο {π}1π115 αἰ ξἘ]Ο 5 οχ νΠῸ 15 ]]ο σοσιιηι αυΐ νοὶ πταχίπιο ἴῃ ἰδγπιοης 

Οπγαΐαπι νου ταν, ἢ 70 δοοίαζοβ (ΓΠΊ ἢ 5 ἀπγατοτίος ἰηξογτ ἀεὶ ΡΠ  ἀΓΠΠῚ, 

41| νΠι15 ΟΓας ΟΧ ἔπ ΠἸΑΥ ΠΠΠγ15 οἴπι5,α πὸ οτίαῃι [ἰδ ο Ππς ᾿π τ ρείοποηι ἀσςο- 

Ρίτ. [ἢ 60 Θῃ] ΠῚ ΠΠ0 ]]ο πναϊταην πασες νεπιυίζατεπι, ὃς συΠπ|5 πος ρει πο Ιρ ΠῚ 

{ππιητὰ ἱποιπάϊτατο γοξοσταῃη οἴ ἁηλίςς ΡΗῃάτο, “ποηαμη, ὃς νη 9 ΡῊ Ἢ. 
ΑΤἸγα,ο δοογαῖος, Οορίμα}} Β]1ο. Ῥεῦρὸ ἀυζομη ἀοαμη δι] Δηα] στατία, οχτγα 
πταπΐα. πγαίτιιηι ἐμ πα 1 ΠΠς σΟΠ ἘΠ ΠῚΡΙῚ τοι ρους, εάθηβ α πηαταπίπο; νίαας δά 
Ἰεξεοπ ἐπὶ ΠυΠαςα; ογατίοηΐ5, ὃς ππῖτα ἰοξείοης Ππς νίχας. Πεἰπάς, αααίῃ οχ 

δος (ογοηο ἃς {4011 σοοττιι νθηταις, ραγίτατοπη ἀἸ ἘΠ] Π15 τιιτατ, ἴῃ Ροοτίσαπὶ 
ἱποϊοσδητίαην τοπἀςῃς, πο ἜΧΟτί5 : [1ΠΊ ἀσῖτο ὁ Μυίᾳ ἀμςες, πιο ριόρτοῦ 

σαητα ἰροοῖοπ, πο ργόρτογ πηπ ποι ΗΠ σοηιι5,{πΔΈ 1] ἃς πἀπἰατά μος 
ποπιοῃ Πα {|5,πλοππ αὐμαπατε ογπηοη θη. Ηςς ατοπη {Ἐγορίτα5 εἴς ἃς αἱ- 
τῇγταπηθος, 71 σαϊάςπι πα !την οὐπατιιπ παθοητ, οχ σα μη το (τε τ 4}, 
1ρίς αἸςίτιοχροιιθῃϑ οηϊπ., πα η ΟΡ σΔι Πα ἱπηροίπτιιτὴ οἱἘ ἀπλοσῖ5 ΠΟΠΊοη 
αβοέτιη, 5 νοῦθίς νίτιφ ον ΝΠ σα ρι αἴταβ, ]α ἃ τατίοπε ἀρΠοσγεης, [ὰρογα- 
αἱτ ορίπἰομοηι δα [4 οι γοέξαπι οἱξ ςοητοη οητοπ, ἃς δα νοἰμρτάτοπη ἔοι- 
πα Γαριτατη 6 Ἵ (ΟΡ ΠΑΓΙ5 Παρ  Δἴτατ!ρ {15 ΟἸΓῸΔ ΠΟΥΡΟΙῚ5 [Ογπα ἢ} νο ΠΕ ΠΊΘΠΤΟΣ 

ςοιτοθδόγατζα νἱςῖτ ὃς Π|ρογαιῖτ, απ αὐτῆς τῆς ρωμης([ 61,αὖ ἐρο γοφογο) ΠΟυλοῃ. 
᾿πιιθη τ, ὃς ἐρως[ἀ εἐ ἀ»1ο}) πουίῃατα οἰ. Νππὰ τἰδὶ ο αηλῖος ΡΗαάγο, χιθηι- 
φἀπιοάτιηι ΠΉ]Πϊ,ν! ἀοοῦ ποτα σοι απι ἱπηρα {π|5, ἀϊήπαιηι αιμ δηλ ραῆτις 
οἴ ΡῊ ἃ. Οπλιηῃίηο ηιπ6Π1,0 δοογαάτος, ρεςτοῦ ΠΊογοΠῚ ργο ἢ θη ηπς- 
ἀλη] Πρ τιάο τε σις. ΘΟ ΘΠ ΘΠ] οητίο 1σἸταν Π16 ΠΩ]. ΠΔΠῚ τα νεῖ 40 

ἀϊαίπιις ἢις νἹἀοταγ]οςιις. Ὁ πατο {1 ἔοττς [πρίαδ πγπὶ Ρβάγαηι αἤϊατιι ρτοςε- 
ἄσητο ογηιοηο σου ρίαγ, ἢ ς ΠΛ ΓΟΤΙ5. σα ΘὨΪΠῚ 46: πιοα ςαποαη1, ἃ αἸτῃγ- 
γα ᾽5 ποὴ πηαίταηγ ἀπΠἔαητ. [ἢ Πἰς ας πη σοι πο α ἴῃ τοῖσι ςογηἰτιῖῦ, 
ΠΉΙΠΙΠς τορτοῃοηαο: γΟΓΠΠῚ ΟΪος ΓΟ Ώ]5 ΠισαηἀΠῚ ΡΑΓΓΕΠΊ, ΠΕΠΊΡΟ ὁ4Π| 4118: 

ἴῃ Πσιγαταμη ἃς αἸτῃγγαμηδιςαῆι ἀἰξοπ θη ἀοἰαδίταγ, πῃ αιπθιις πτοί πὶ ὃς 
ἀδοογιπι ποη τοτίπος. ἈΘρτ ἢ πο ἀπτοπι ΠΟ 4ιιουιπγα5 αἰ 61, [ς νἱ- 
ΓΙΠῚ ΠΊΔΘΏΙΠΠη, ὃς 11 ρίορο Δα ἀϊιπηαπι παταγαηι ἀοςοῆιτ: αποι Πα ππππιροο- 

τος: 

Ἰ 

»Φ«» .ὦ»-ὦ- 
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τίσα σοπ]ρο τ οηἰϑ ἡ ὃς σθηι5 ἀϊσοπαϊ ΡΒΠοίορἤόσιπι ρτορτίπηι ἱπάπχίτ, ΘΙλαυ τνέε 

πηΐτατις (Οτσίαηι, ἵγα ντ οτίαπι ογατίοηοηι ἀἰτῃγγαμπηρὶ5 πῃ ήοηι ἔδοίδτ : ΠΟῸ ρϑέοο» ἴαις 

᾿ Βοονίτιπιςεῖος, (δὰ ραίαμη ργοβτοαταγιΑς ται οτίαῃι ἰρίς, ας ππάϊπίτης Ὁ πο, ἢ 

ἰάεπι σιοά εσὸ ἀς ποηλίης (οπτῖτο νἹ οτῖ5; “ΙΔ τΊΠ1 ΟΧ τ 15 {Πττο 5 ἰητο σε 

τε Ροτιι, ἴῃ Ζαϊδι5 δά νοισαπι Ποίο τ 15:1 [115 αι Πἀοπὶ ἀἸσοπαὶ ἕογ’τ5 ἔχεις 

εἰἔτοποτς πιοάίηπη αι! ἀλη} ητεν [Διο ὃς τορι μοηΠοπθηλη ςοπιροί- 

τίοπο γοῖο φιοά πο {ποςοῇπτ,οπληὶ ἐχ ραττο αογτας, ᾿ταπας ΠΝ ὮΙ (οητῖτε νὶ- 

ἀειίς, Πο5 νίτοβ ποῦ εχ γοσ5 ρεγ σα! οἰ ΠΠ1Π|15, Ποα τς Ραποιοτῖρι5, (ςἀ εχ Ρία- 

τἰ Πηΐδ, ὃζ εχ 115 ἴῃ ιπθιι5 γεξξα πὶ οὐστίπτι το ποσπητ, Ροροπάομάος οἴς. Ετ 

19 ραι!ο ροίἘἸηΐοιο: Ἐσυϊάοῃι αασηλαῖα ροίοτη τοίροπάοτο, ὃς τατοποπη τοα- 

ἄετο πογιπιουηηίσηι, τ αἰ τοηι ρ᾽ ατῖπηι, ταπιεη ΟΡ] σοπτγαάίςοτο ΠΟ διι- 

ἄἀοο: ποσταπιθη νπατι ἀθίγπιο, σα πι τοα πᾶσ παβ Π.}10 πιοῦο ςοπίοαμ! ρος, 

4αΐ πο οἰππιοαϊ οτίαπι αὐάφατ ὃς [αἰοιρίατ, πη μῖδιι5 ὀτγάγο ποςοίς οἰ, 

ΝΟ οἰ ἰμτοσ πος ἀἰΠεπίϊο. παπὶ ὃς τὰ ἔατοτς πθοςς εἤδ,ειιπη 401 γοθιι5 Πγα- 

σῃὶς πυάος, ποπλαπησθαμα [Δ]: ὃς Ἔσο αἷο ΠΡ] πλοπη ὃς τηλσπίποατη ἂς πλι- 
{5 Ρετσα]ς ορρογϊαπατη εἰοςατίοποιι οδίξέζατιπγ Ρ᾽ατομ Πγ,Π ΟΠ] ΟΠΊΠ]-- 

5 ραττῖθιιβ γοξζαηι ν᾽ Δῃ} αἰϊοοσγαχη εἴα : πη πιιπιτασηθη ἰοσΠΊ Οδτίποῖς 

Ρεσοδτα, Π οιιηιγοέλο ἔλξ5 εἰπις ςοηἰογαητατ Ατατς ἤοονπο αἴςο Ρ]ατομοηγἃ 
Ῥεπιοίξβοης νἱποὶ,υιο ἀρ Πἴαπὶ ποπηιπλαμαπ {δίτπις σοητ5 αἸἰσοηαὶ 

το σαήϊτίη ναπιιηι ὃς [παι τ Ρ πάνοτο ἤπης ΠμΠ1Π] 041, ΔῈ ΟΟγτα αὐἀπιοάπηι 

ταῖο. Ας ἀερΡίατοπμε μαέϊζεημ. 
ὈεΗοτοάοῖο ὃς Χεποόρβοητο συ ξητίαπι ἰοῖτε σαρί5, σηλὸ οπίαη ἀς 

εἰδίςτίθετς νἱ5: ]αοά ἰλπὶ ἔεοί τη ἢ1ο Οοπηπιεητατῖο αποπὶ ἐς [πηϊτατίοης δὰ : 
Ποητοτσ ποτ ρίπιαβ. Ῥυπγας δ οτ, "Ἰρίδτ ἱπϊτατίοῃοπι ἄς πα Σρατίο - "ἰρίμπι ἄς 
ΠΕ ΟΟΠΊργοΠοΠαΙς :[δουπάμας, τῇ ροοζα, Πρ ως ὃς ογαΐοσος, [8 - ἀπημεδηίο. 

Παοπαϊ της: τοττί 5, αοηλοίο ἱπλϊταῃαϊ, ἰδ οα ἐς τὸ ποηόαμι αίοίπτεβ, ΤᾺ δ κολ μον 
{ξοηάο νεΐο, ἀς Ἡεγοάοτο, ΤΒιογἀϊάε, Χεμορθοες, ΡμΠτο, ὃς ΤΠοοροπι- ἔ 
Ρο, (μος ἐπίῃ νῖτο δά ἰηγταπά πη ἀρ τητος πάϊς ο) παςίςηδο: Ὁ ποα ἢ εὐ- 
ἴατα ἄς ̓ ς ἀϊσεμάπηι εἴ ,ἰς ΗΠ Ὲ πῸ Ὁ ΟἿ ὁ {πάσηι ἃς ΤῊΥ ΟΥ̓ Β1Ρ Εἢςς 

40. (ξητίο. Ρσίμγιμι οβιοί πηι ες ρατο, ἂς [ὰ ν οἱ πχαχίσις οὐγηῖδ. ποςοἤαγππη, 
4 τος σείξαβ Ποπηϊηῦ, ΓΟ Πα ΠΛ ΠΝ δαπαίττι πτατίατο τ οητ, ατο Δ} 
εἰἴσοτς ρα ϊοίγαπη ὃς ἱπουηάαπι, ἃς ἐΔηὶ πα: απίτπος ἰεσοητππι νοϊαρταῖε 
φβηοῖατ ταις ρεπηήατ: ]ποῦ Ε]ογοάοτας πο αυάοπι (οπτοητία Ὠλετι5 νἱ- 
ἀϊῆς ὃς εχρτοηηῖς νἸάστιγ, Πα Γα ὙΠαςογάϊάο5. Π|ς οπΐηι, οοπιηγσηθη Οες- 
ςοσίτΠΊ ἃς δαγθαγογιπι ΠΗ ουίδ τη ςοπίςπρίιτ; Ὡς ἃς τὸ σοίζα Πα] ΟΓΠ ΠῚ οὔ- 

Ἀϊττογαγεητας,, ὃς ἢ φογπὶ ἔλέξα ὃς αἰΐα ]αα; επυιπιοτγαῦ, ἱπτεγοάσγεης, αῦ- 
4πε εχ που Πυπη πλοπΊου ἃ το] γοπτατ. Ἰ4οπλ Θηΐηι ἰδ ἰρίαπηι ΡγοσσΠΊ 11, 

ἰάοπι οχοσίτις ὃς βηϊ5 μη οτῖς. ὙΠυογάϊάος δυτοην νασηι τατη πη πο 0 129 

δεἸ πηι ἰορτατα ρεηδασίτας, δς (4 πόσας Βοποίξιπι, ποητις ἑοτετπαταπη, ὅς " 
40 4ποἀ ππΠΊ 11 στ οροστιῖτ: πα ΠΥ Πα5, ΟΡ] οἱ ὃς (ἰξεῖο τάττῃ ἃ ρο- 

{τες ἱρπογαῦ ἀοὉ αἷτι αοα Δαζοπη πγαἰηι Πχατογίηγ 1 {ππιρίεεις, εὐϊᾶ τρίς 
ἴῃ Ἔχοσίῃ ρδηαπιξαοῖς, Οἰτήτατεβ εῃϊη1 Πγα]ταϑ αἷτ οο θο ο ραγεῖπι ἃ δαυθατϑ, 
Ραχττίπτα ἴδ ἱρίς ναίξαταϑ ἃς ἐπππάϊτις σας ἤας Πα ς : ὃς χα, ρτοίοτϊρυίοποο, 
σαάος Πομλϊηυιηι τάπητας ξιέγα5 εἴς, Ππδηταβ ροίΕ Ποπλϊπιιηι Π] ΘΠΊοσι "1 γ1- : 
4μᾶ; ὃς τοῦτα: πηοτιιϑ,Πποοίτατος, που 5,1 Πα] στα πο5, ὃς [125 Πγα]τα5 σαἰαη1}- 
τάτες ἱπηροτταταβ ῖτα ντ [ξατί ΠῚ 1 ΡΥ ΠΟΙΡΙῸ ἰεέζοτγες, υἱ τοτῖας Οὐσοὶς σαϊατηΐ- 
τατοϑ της δια ϊτατί, σα !ποητατ. Ὁ ειᾶτο αὐτῷ σα οτίρτίο ας αἰργίτᾶα οροτα 

ΠΡ Παἰοαγπαβοὶ Το αἰτοῦ. Ἢ 



2.4 Ὠ τ ΝῊ Βα ν᾿ ΕΙ ΧΆΟΣ, τ ΟΥΑ ΒΝ 9 ΘΕ 

ἃς ιδζα ταῦι Οταςοσιμη ἀπ θαι βαγοσγιιη ἀροτῖτ, αῃτοςο τ απ ἥιια: τηϊ(6- 
ταηα ὃς Ππποίτα πλαϊα Οταουιπι πππητίατ, τάητο πο ογο5 ραττος Ηοτοίο- 
ται ΤΙ ον ἀἰεὶς ἴῃ εἰ!σοηα πλατοιία (δοιταπὶ ες νάςο. ἸΝθαμς οπίτη ΠΠυὰ 
φβξοττε Πσοτ,οιπι ποσοίπτατο ςοαέξιιπι, δα ὁαηλίς (ςτρτίοποηι σοπει]ς, οι!π 
ἐππη ΠΟ ρΡτατοσῖγος, ὃς 11 ρυ]ςἢτίοτα οῆς, ὃς ΠΟΙ ες Παῖς 1π αἰϊογιιηι πγδητις 
νοηΐτο, ΑἸΊτοῦ οπίπι [τος Πάθος, ἀτιΠῚ Πα οΥ ΠῚ Γο5 σοίξας ἴῃ ἐχογάϊο ςοῃ- 
αἱτιῖς ΒΠςΊτ, ἃς (πα ατατο ρι!ςἢτας ὃς αἀπηϊγαηἊας σοίξαϑ οἢτε αἰΤοτῖς : τα πηληί- 
[ο[τς ἀδοίαγαητ, οιπὶ ποι ργατοῦ νοϊπητατοπὶ αὐ ἤδης (6 πηατογίαπη σοητα 1, 
Ηοεταπιοη ΗἩοτοάοτιις πιϊηΐπης ἔδοϊτ: ὃς παπλιῖς ΗΠ] Δηϊςις ἃς ΟΠάτοῃ, 
401 δῆτα οἷΠ5 τεπηροτα νἸχογιητ, δαῃ ἀο ΠῚ Π]ατογα ΠῚ ροτίοςατί ππτ, ποη τὰ- 
ΠΊΘΠ Θ11ΠῚ ἃ ρτοροίϊτο Διιοςατιητ: Πα Ποτίαηι ἰρογαας [Ὁ 1ρ{15 αἰ! ιΠ4 ρε- 
οἴττιι5 αἰαταγιιηη; ΠΟ οτίαπι ἔθος, ϑθοιηἪ11ΠῚ ΠΊΠΠ 115 Ε[Ἐ οἷς 401 [αέξα 
Πιοηλίμαιπὶ πιο πιοσία: πιαηάατε νοΐεσ, σῖγα νης ρεϊποίρίπηι {ππιεηάιιπι οἱ, 
ἃς Ππουίαιιο ργοστοα!οπάπη1. 441 τὸ Ἡεγοάοτις ἰοησε ρυπάεητίον Τμα- 
ογάϊάς εἴς ντάοτιιτ. ρπηο οπίηγίοςο σαιηδη) ἀοίοτδῖτ, οὐ αιᾶ Βαγθατὶ Οτα:- 
οἷς [Πἰπτῖας ἰηξογγα σορογιησ: ὃς ρτορτεάίοης, 1η αι θαγογιπη Ραμπηιτοης ὃς 
νἰτίοης ἀοίςτθοηἀα ςοηααοίοϊς. ΤΠυςογἀἸος γεγο, σχογά πη τππηϊτ {πα Π1- 
{οτία: ἃ ραγαπι ἔα] οὶ ὃς Ποτοητί {ἔατιι τογηι Οὐασαγιηη : Ζο οαπὶ ἔμοος 
(σιιπῈ ἃς τας οἴοτ, ὃς οἰμπ|5 ΑτΠεΠΙ ΘΠ[15) Ποη οροττείδατ; ὃς να] πηαχί πιο, 
ςαπΠΊ ΠΟοἢ οἴδος εχ παι ΠῚ1}} ἃς Ρίεθεῖο σοηοῖο ΟΠ ΠῚ,[ς εχ ἢΪς ααίθις Ατῃεη!- 29 

« 

᾿6πίες ργίπτας ἀοίογοθαητ, ὃς πος ΠῚΠ τατῖ ργαςἔςέξιιγα ἂς 4115 {πΠγΠ15 Ποποιί- 
δι5 ἄϊσπος ςοπίεθαητ: Ποηπς τα ἀρόγτο,γταρογΠηπης δ. ]}] σατηΠς [πα ντθὶ ἃ- 
(ςθογοῦ; οιιη1 αἰ τα5 πγατας οσσαίοπ 65 Παίδογες χαίθιι5 ἐς ατεγίριιογος, Ας Ἰηἰ- ᾿ 
τη ΠαΙΓατΙ ΟΠ 5 ἔποοις ἀερεθδαῖ ποῆ ἃ Οοτουγοηῇθ ι15, ς ἃ ΡΓΟΙ απ τ] 115 

Ραττῖα: ἔμξμς5, ας {πατίηι ροίΈ δα πη Ρογσιιπι οὐ! ἀογαητ: “πογαμη ἀοίπάς τὰ- ᾽ 
Πποἢ ἴῃ ΠΟΠΙΘΠΙΘΠτ]ΟςΟ πΟη τὰ Γθέζε, 6 ιαί ουτ1π| πηοητίοπ μι ἔβοῖτ ας 
σαπι Παῖς Παυγαοτ, πηγηγα οι σε ποιοί οητία ἃς {πππάϊο, γε νἱγ ἀπγᾶς οἰ ατατίς, ἱ 
ἀεϊηάεϊπέοιτε ἀεθεῦας, Γοοάἀαπιοηΐος πούιιηι ᾿ππΠ] 418 ἃς ΠΊοτα ςοΠΊΠοῖοϑ, 
Δ[ Τὰς ̓ πτογῖπα ζαι 85 ρεςτοπθητες, δ6 Πα} {{π|τορ |δ.4ς τιιη ἀοπγατη Γι Θοτθη- 
Πππὶ τος, ὃς σοητγα Μοραγοηίες [οἰτιιπ1, ὃς Πα αἰϊα γο]αῖτ, οχροποῖο ἀθβθαίς. 
Εἰπος δατοπη ρ᾽ πτῖθι15 ογτοσῖθι5 ἰσατοητ. 4ιιαηγι15 οηΐηῚ αἴςαῖ (6 οπηηΐ δ. 10 
τητογπης, ὃς (ς οπληΐα ρο]]Ἰσδατιγ ες Παγγαταγιπη: τατηθῃ 1Π Παιαὶς ρία- 
απ Ατποηιοπίππι ὃς ΡοΪοροῃηοίοσαπ, ιιοα ρτορε Ογποῆσηλα σοίξιη 

10 

πρμγἰαβοιᾶ ἔΠῸ ΔΠΠῸ ΧΟ ΧΤΊ, ΠΠοΠλ αοΙτ, δατίι5 γεο ογαῖ, ἀππΠῈ ροτ πότοι οπηία, 
οχίϊαπὶ τα 3 ΒΗ ϊοτίδηι τουηγίπαγο δἀπηγαηο ὃς δι Ἰτου 115 σγατηΠηη1ο κ τοάϊτα Ἔχίιιηη ἀκ. ἐπεάν πτ ς δ ρετϑαν τος ἘΠΕ ΊΠΕΝ, 

3. ΔΡἤγ]ς; 411 Πατ πἰτίιιηι οἰ ατατι τοσπρογαπα Πδογτατί5. ΤΟ ΥΓΠΠῚ ΠΊΠΠΙΣ 

πδ΄ ποὸ.--ὶ 

ΚΡ οδ Νά ΘἙΕΟ ΞΡ Ξ 

οἱ μηξζοτσῖςὶ, σου Ππάογαγο σις τος 1] τη ΠΠτοτίαπὶ γοξογεπάα, χαα: ΠΙοητίο 
ΡΓατογοπηα: {πῆτ. {πα οτία 1 ἴῃ το ρο[γοηλας ΠῚ ραγτοσ ἔουτο νιάοτις ΤΠι- 
ογάϊάο. ΝΝαπησιηλ Ηοιοάοσιη ΠΟἢ ΡΙατεπγοῖ, ΟὨΊΠΟΠῚ ΠΑΥΓΔΓΙΟΠΟΠῚ 4ιια: 

Ἰοησιτυάίης φιλάαπι!ογηλοηῖβ ργαάϊτα οἴοτ, Π| τείρίγατίομος ὃς ΠΊΟΓαΚ χυαί: 49 
ἄλπὶ τοοίροτοτ, ΔὨΪΠΊΟ5 ΔΙ ἀἸτουιΠῚ {ππηηγα παυίτατα ρογβιηάοτο : πῃ ἀπτοπη 
1ῃ οοάσηιτοῦπι [ἔτ ΡοΥΠηφμ γος, ΘεαΠΛῚ Γ65 ΠΊΑΧΙΠῚ6 {ποσοάογος., δαχθας 
ταηγεη σισπάδῃι ἰατίετατοπι ράτοῖο : ΗΟ ΠΊΘγιιΠ} ΓΘ ουτι15, 1Π ΟΠΊΠΟΠῚ ΡαττοηῚ 
οἤαίαμι, ἃς {ππγπτὰ νατίοτατο σοπάϊταπι οΠςετς νοἱ]αἱτ Ἰοτρείοποπη, Γἰρτος 
ΘὨΪΠῚ ΟΠ15 ΟΠ] ἰῃ ΠΊΔΠΕ15 {πΠ}] Π1015,νΈ0 16 δ οΧτγοπηαπη (γ]]αἰσαπι {πίρίοίπιι5, 
ὃς [ἐπιροῖ ποίοϊο 4υϊἃ πγαρὶς τοι της. Τ του 41465 απτεηλ νηιιπὶ Βο  ππὶ 
ἃς αἰϊχιου ρισηαβίτης ν}1ὰ ἰητοτρίτατίοῃς ΡοΠςαϊτατριρηας Ρ ΡΙ5, ἄρρα- 

ΓαῖιΙ5 



ΠΤ Ο Ν 5. Ε: δ τ Ρ. ἘΠῚ ΤῚ ΌΜΕ. χῆξ 

τάταιβ 6 }}} ἀρρατατίθιι5, ογατίομος οὐατιοηϊοιι5 σοησοΥοης ὃς σοασογΔῃ 5; τὰ 
νυ τη 5 ὃζ ΠΟΘ τΑΙΙΟ ΘΟΓΙΙΏῚ 4.1 αὐαϊπητ αδόγαῖςο ΠΟσΆΓΙΓ. δατιοζατοῃ ΕΠ} 

σίσηϊτ,αῖς Ριηάαγαν, ὃς πηο], ὃς ἀπ]ςο5 τοβ νἐπογρα:, [ΔΠῈ ν οΓῸ ὃς ΕΠ τῃ ἀπιπγο 
ΠΊΘΟ τορυῦδαξ, ΠΙΔ ΠῚ {π|41115 ὃς τπσαηάα τος πτ τη πη τοπα, (ςτὶρτιοηῖς γατιοῖας 

ἃς ἱπηπηατατίο ᾿ἀταθε πος ποῦ δας τεσ α5 ἰοοΙς ἐεοίτ,ταηι ἴπ Οἀτγίασι πη 
Ρτ πείρατα ὀχροποηάήο,, ηαίθιι5 ἐς σαμ{Π| Δα πλάσμα ῃὴ ἀοποηοηητ ροτείξα- 
τοῦ; ταπι 1 Ια νεδιδις. Ααἀδας εξ οτίαπι πυαθτς ΠΗ Τοτὶςῖ,1Π βάγια 4 
τείδιιοτο, ὃς πα] ]Πποά σις βοσαπη πα: χροππηταγίαο οςο ςοἰϊοςατο Ὁ ας 
οἰετοίτας ντὲα πο ἀΠροίτο ὙΤἈπογά 65 τεμηροζα (οαίτις, Ε]ογοίοσιτο- 

ἴθ χη σοπ)ρ οχί 65. Εἰς Δατοη ΤΠαογάϊάες οδίςουτσιβ, ὃς σαῖπ|5 ἰςπτοητίδιη 

ἀιηοῖῖς δπίτιο οοπηργεπεηάογς Ροΐ 5 σατι σπῖτι πχαΐτα ἐαάθγη αἰξαῖο ὃς 139 

Πϊθηγδ ἴῃ αἀἰποτίις (ντ ΠῸ Ἰοςὶϑ5 ΘΟΓΟΓΘΏΓΗΓ, ᾿πηρεγίδέξας ΡΓΠΠΊ45 τ65 ρείξαϑ ἐε- 

᾿ϊπαθης ,Αἰϊα5 δττιησις σης οδάςπι αἴἕατο ἃς ἤϊςηγα ϑείία: ἔπογαπτ. Εσγα 5 

ἰσίταγ,, ισπιαάπγοάμτη ραγ οἰΕ:, ὃς (ἀπληπγὰ στ αἀμπςοαΐτατο τὸς ἐχροίτας 
τχθῆτε δηλ ταϊθατα αΠςαυίπγατ. Ηετγοίοτις νοΓΟ 1Π1{111}} ΠαΡΙΘἢ5 αὖὉ πηρο- 

το Πγάοσιμτι, ὃς νίχας αὦ Οταίαπι ἀείςεμάοης, ἢ Ογτιῃῖ σοη ΟΠ ἴηι, 4 
Ογα ἱπιρουαπι οιογτίτ, τγαηίτ: ἀτάπο ἀοίηάς τὸς ΞΕ ργρτίοσιιπι, ογτΠατιΠΊ, 
Τιργοογαπι χροηοῖς Δοστοαά!τατ ραττ ηῚ ΡΙορτευ του Πὴ [ἘγῚ 6}. ῬΑΓΓΙ ΠῚ γτῖα- 

οσιπάϊοοπι τοάάογος Ὠαιτατοηθηι {π4ῃ1. Ρεγίβαεῃς ΔΌΓΘΠῚ ὃς ἘΕΧΡΟΏ ΘΠ 5 

30 το5 σείξαβ Ὁγαςουιηη ὃς δαγθαγογαηι, 11: ἀμποεξητς ὃς νἹσιητιὶ ΔΉ ΠΪ5 Θοίξα: 

{πητ ἴῃ τεῖδιις σομτίποπτίθι5, ὃς ἕασδηι Χ ογχίς ἀθἰσεθθηβ, ποῃ ἀπ }}1τ οτγα.- 
τίοποπι: [2 ἀοοί{ἴτ Παῖς φαϊάεηγ, γεν πο πτηρτο ἀγριιπιθητο,ν ΠΕ πὶ σΟΥρι5 
πχαΐταβ ἴῃ ράττος ἀἰάπσαῖ 1] νετο,ντ πχα τς ὃς ναγ115 ἀγριΠιοπείβ ΔΙ πΠτρτίϑ, 
ΝΏΠΠῚ σΟΥΡῈ5 ΠῸΙΪ ςοηίδητίθης ἔβοιατ. Ψημπηι αὐτο] σεΏι 18 [εΐοσία πος κὶ 

σοτίοία: ςοπηπλεπιοταθο ; πο Ποη Πλίηι15 4 Π4Ππὶ 46 γοσοη πίτηα5, ἴῃ ἰνὶ- ὍΛΑ τὰ τ 
{ἘουἹ5 του] γ5., ΔΏΙΏγι ΠῚ [Π 1141} (Πρ εητί5, πο ᾽ῃ γεῦιι5 σοηίουσοἢ αἰς Ξὐρενάϊ 

νείτατ. Ἡεγοάοτί χσαϊάθηι Δ 15 [ἢ ΟἿ] πἰδας ἰεηῖς ὃς ησηΐπεγις οἵ, ὃς 4υϊ 
δοηἰς φαϊάςπι ςοἸ]στατατ, γα 5 γερο σοηάοίοτ. ὙΠυςν ἀἸ 15 νογο ἀμί πγι95,4- 
τατα {πὰ αιιδάαηη τἰσίάτις ὃς Δοοιι5 οἰξ,ας ραττὶα οχί!ῃ γοοογάστιοης οβεφη.- 

59 {5. ρεςςαῖα οὨϊπὶ Δοσυγατ Ππ|6 ρεγς ]ΠΙτΕΣ : ΘΟΥΠῚ γΟΓΟ 718 ἐχ ΔΗΪΠῚ] [οἢ- 

τοητία σείξα {ππῖ, Οπληϊηο ΠΟἢ ὨΙΘΠΠΙτ, γεΐας ᾿πα]τα5. Αταας οὐ Παςίῃ 

Θά ρᾶττε {1 χά τος ροττίπετ, νι ποῖτας αὐ Ἡογοάοτο Τδαογάϊος, [Ιη εὰ νοῖο 
ρᾶττα υα σοητίηεῖ οἰοςυτίοποπ,, αἰ125 {προτίοτ, ᾿ητογάπη ἱπξουϊου: ἴῃ ποη- 

ἈΠ] Π15 οτῖατι ἀητ1α5 ρατῖος τεποτ, 1λις Δ} γΟγῸ οτί πη ἐς 1ἰς φιιεπιδἀπηοάτη} 
(φητίο. ΜΝ ττας οπιηίτιην ρεϊπηα εἰξιπης αῦα πα}}Ἃ αἰτα εἰὉ οσγατίοηῖς νο ταβ, ἀκ 
(τη Δῃ} 114 εἰ ϑεύπιο ΡΟτα5., ργορυ!ετατοῦα ἰϊπσας αταοες τοτποπ5. ἤΠαης 

αὐδο {ππάϊοίς ςοπίογπαης. Ηογοάοτις οπίην, ΙρηἰςαΣ ἰἰπσπα: ορτίπηα τοσυΐα 

εἶδ, ΤΠ αογάϊάος νοτο, Ατεῖςα. Ταγείππι ἰοσαπι μαδος Ὀγοαῖταβ, ἴῃ πὰ ν]- 2 

ἄσταν ΤΠαογάϊ4ες Ἡογοάοτιπη ἀπτοςο  ἱἔ{. χυαπησπαηι ἀἴςοτς δἰ η 15 ρος 

40 {ετ, Ὀγεαϊτατοια ᾿ποπηάδῃι ν᾽ ἀοτΊ, [] ΠΠΠῚ ΡεΠρίουίτατο οοηϊπηέζα ἃς οἰαθογα- 

τα πιοτῖτ : πῃ οα σαταοτίς, ἀσειθδπι ἃς αὐξογαηχ, νογαπηι Π1Π}] οἰξο ργατοῖοα. 

Ῥοίὲ πας ρεηρίςυῖτας οοἰοσατα εἰ ; μα: σαπὰ γστατίθιις δα! πη 15 ρυ Πγα8 2 

τοποῖ :ἰῃ ἤπια [λτὶς ἀΠ Πσοητον ἀπο οἰαδοτάτιπε. Ῥοίἐ παῆς νἱττατοπι σοῃ- κα 

{ἰτυΐταν ἰοηπιπι ἃς νεῃεπγοπτίαμη αβεέζαιηι ἱπιγατίο : πηι ἰητου [6 ρατ- 

εἴτ (πὴ (οτίρτογος. ὙΠαογαϊάε5 οπίπι,, 1η στδιποῦθις αβεξείριι5 ἐχρτί- 

παοπαϊς πλοϊϊου, Ἡογοάοτας, ἰα ἰοπιογίθας εἴπ ασοηα!5 ργα!ξαητίοσ. δες. : 

ἄσπι μας {αταπηταν ΗΠ νίττιιτος, πα: Παπηπηαπι ὃς φἀπγγαπάπη {ἰπαϊτη. 

1)1οΜΎ[Ὶ Γ]αἰιοαγηαβεὶ Τορημ αἰζεν. ἜΝΩΝ 



ἰδ “«ὐὸϑὐππτττὉ...Ἅὅϑϑδϑδν . τὖῷθϑθτ το ττὔὖ  ττὔὖὐὐὐτὺὐΤΤσ“᾿ ΑΔΑΝΝΝΝΘἜῥῤρἙΣ ΝΝαεθδιιιστὴθ8ἕ8ππι υυςπ :πι ει νεππε  νει  πιιιπιιοιει εου ιν πτυσ  ΥΑΥΘα ΝΜ οοσὅσφΜΦΨΦἘὌλμνμν“ν“νπσΨΠο΄Ψουηυ “Ὁ ἍΨἘΕΗΕμΦοοΦοὍὌΨὌὁΨονσἝνωνΝ,ο 

16 Θι ΟΝ ΘΎΕΙ ΑΤ το δ ΟΝ ΑΘ ΘΡΕΝΙ 

ὃς ἀρραγάτιῃι οἰξοπάπητεη χα ΜΠ οτίοὶ ρατεσίπητ. δϑαςςοάπης 5 αἰ1α’, 
41ις οτατίοι δ νη} ἃς νοι οΠΊΘΏΙΔΠῚ ὃς {ππ1|65 ἔλσαΐτατος σοπῃρ εξξππτυγιηα- 
διι5 Ἡογοάοτιπι Ὑ ογἀ! ἀς5!ἀρογατ, δαδιμτατοιη ιιτοη], ρου! πα! 6 ΠῚ, 

ΤΠιυογαϊάς τητος. [ἢ νοθοσιπι οοουτίοπο, ργορηοτατοηι πάταγος Ἡετο- 
ἀοτιιδίδοιιτιι5 οἵα; σγαπίτατοπι ΤἬμοΥ ἀϊάο5, 711 ὅς ᾽π νετθ]ς5 {81 {ΠΠ1}}15 εἰς το- 
τ5. ΜΙΓΓΓΙΠῚ ΟΠ ΠΠΠΠῚ ΠγΑΧΙΠΊα ἃς Πμαί! ΡΠΠΓορΡ5 εἰἰ Ποςοογασ: Παδη, 

ἀπ] σοητίας Τμυςγάϊάς Ηγοάοτας (ογαααῖτ, Π}}}15 ἐπ 1 Πῖς 1π οπηίδι15, ἃς 
ἴῃ σοποϊοηΐ τις πηασὶς απ ἴῃ παγγατιοηΐθιι. ΜΙΊΠΙ αυϊάφηι, ὃς σα ΠΊη]ο 
Οαο]ο, οι ΠοΠος οἰα5 Θητἢν πγεπιαζαν εἰ πηαχίπις ἐχργοηῆς ἃς ἰπγῖτα- 
τις εἴτ νιάοτασ. Ψεαμπζοπινηο γοῦρο οηληϊα οὐρὶςέζατ, ΠΡ πηῆι. (Ὡς 

γοϊαίχας ροοίος: (η οηΐπι νογεθου βοοίο5 οα5 ἀρρο]]ατο) (πος να] πιαχίπης 
αἰςὶπαΐςοπι ἀβογαητ, χιοα σοηἐγαέεο ΗΠ γοάοει Πιἰατίς εξ, Πουγ 115 νοῖο 
ὙΠαογἀἴ5. δα ἐς ἢϊς ΠΗ οτος ας ἀἸχης {πΠΠοῖατ, σα ἡχαῖτα ΔΟἱ5 αἰ 
ἀϊσεπάα πητ,άς ααῖθιι5 αἰτι5 οτῖτ ἀἀΠογοπΠ]οοι5. 

ΧΈΝΟΡΗΟΝ δατοπγ,ὃς ΡΠΠΗΤα5, Ζαὶ 4 6πὶ τεπηροτίδιις βογαπογαητ, 
ΠΈ41ΕῈ ΓΤ ἸΠσΘΏΠΙΠῚ Π γον τς τηΠπταζαηι!δσατὶ {πητ.ὔ Χοεπορἤοη ΘΠ1Π1, 

Ηετοάοτιηλ τη ντοας σοποῖο, ΠῚ ]Π 60 “πο 1Ώ ΠγατοΓΙα σΟΥΠΙΓΠΣ ΠῚ χιοά 

ἴῃ εἰοςυτίοῃς, ᾿ηχίξατα. ἸΝαΠῚ1Π ΡΥΠΠ1γ15 πηατοιαπη {πα Πξοτίας εἰοσς ρα]- 
εἤγδπη ὃς ΠασηΙΠοΔιΏ, ἃς ἐαηγ πα νίγαπη [ἀρ οητία: {ἐπι Ἰοίπηι ἄσςοῦ, ντ Τη- 
{Πτυτίοποπ Ογτί,θομὶ ἀτηπ6 ξα]Ἰςὶς γερὶς ἘβΊσΊ οηῚ ; ἃς οτίαπι Ἐχρο ΠΟ Π ΠῚ 
τἱποτίς πάτα Ογτί; (στ ἐρίε ̓ πτογῆαὉ) ἤτια: ΠγΑΧΙ ΠγΔ ΠῚ ΠΟΠῚ ἘΥΓΝ ςοη- 
τίπετ εούιιπι Οὐ σςογιμη 4 ΠῚ] σὰ} οο ΗΠ τασαης. Ῥγάτογοα οτίλπη του 
οριι5, Οὐασαγιη ΠΗ ουατιηγ, πο ᾿πςΠποατιμηὴ ὃς ἱπιροτέοξει το ας Ἴδα- 
ογἀϊ465: 1η 7πο ἱπηροτπτιηι τεϊσίητα νἱγοσγιιπη ΑἸ] Οἱ αΐταγ, ὃς πισοπῖα Ατποηΐοη- 
(πππγ,]ας Γι ἀσοας ΠΊΟἨ}]} Πιτυογαητιάταιο πιά ίτας οπογγεγδητ, ασίτ5 ἸηΠαα- 
τατος, ΙΝΟΙ (οἰ ππὶ νοσο οὐ πγατοιίαῃη ἴῃ ςαίαη ἔογέα 5 εξ, ([π ]υα Ησετο- 
ἀοταη[οατιγ) (θα οτίατα ργόρτοῦ ἀΠροίποπ θη. {πἰριςίεητι5. ΠαΠὶ ὃς ρηπ- 
ΟἹΡΙ15 εαγ ἂρ εἰ ἴπτηγ1ς ντίτιιτ, ὃς πη ΠῚ ΟΠ ΘΠ] ΘΠΤΘΏῚ νΏΙΓΠ ΠΟ ατταδτ, 

Ὀιροίπε οἰσραητοῦ ὃς αἸροίπίτ,ας νατ]ς ογμαπθητ5 [τἀπὶ (οτ]ρείοης ας, 
Μοσοβ ρυαίς [ουταπέξοσ, πτοσ,ἔοστεβ, ἔμ ῖ]ος; ἂς ἴῃ (ἀπηπλὰ οπηηΐδ. νἱγτατίδ. 

ΙΟ 

οτπαῖοβ τα τς Πα] 461 ο[Ἐ ΓΟγηλα τΕὶ ὃς γσαπηξτι εἶπ5. ἘοτηΊα γοῖο εἶο- - 
Πα ΙΟἢ]5, ραττῖπι [ΠΠ}}}15 ΕἸοτοοτο, ραττίπι ποη άθο τοἀιπηάλης ὃς ἤπιε η5, 
Ραγας α!άοηλ [ἀτἰ5 ἴῃ νεγθὶ5, ὃς ἀροττιις; ΘΠ) ἀπο πη ὃς Ἡογοάοειις : ἀε- 
ἰεσίτ αστοπη γοιθα νίϊτατα, ὃς γείριις 1ρῇ!5 ἃ παταγα πΠτα: “πα; ΟπηηἶΠῸ ΠΟὴ Π11- 
Ὠ115 {παυπτοῦ ὃς ᾿ποπς ]παπὶ ΕΠ εγοάοτες ρίς σοιηροηίς. Ἐχοοἰςπείαπινο- 
το ἃς [ρ]εημάοτεηη, ἀπιρ τη θην ἱποιηΔπι, ὃς Ππλ6 ΠῚ ΟΠ ΟΓΠΊ Δ ΠΟ ΠΟ ΠῚ 
ΒηΗϊοιςη, απ πιοάμππι ΗΠ εγοάοτισ, ποι ἤαθοτιποη πιοίο οπίηι πος 40 
ἰρίο πγασαατ ποη ροταίτ, εὰ ετίαρι ἢ αἰ ]ιαηο νοἱ τ Πταπὶ ὀχείγαγο οἱοςα- 

Ἃ Δϑτοῖτγα - 
Ἀρααατα, ἰὰ {πη συίταγ. [ἢ πλα τίς οηΐΠ} ρ[ 5 απο ἰοπσ ον ἤτ; πος αήοο ἐο]οίτογ ντ Ησοτο- 
εἴζ,ιυα ατεῦ ἐ- 5 : Ἶ : ὸν ἀ τ μοΥΣ ᾿Ξ ὲ : 

τὰ εὐὔπιτρές, ΦΟΤΙ15 ροΓΟΠΑΤΊ1ΠῚ αἰ σηΐτατοπη ἀττι σὴς ἃς σχρτίπητ: [οἴῃ ΠΛ Ε]τἰ5, 1115 τοέξο 
ἐγ αἱ : ς ἥ 

δπξδιαμὸν σοηίπάογοι ἃς ΡοΙρεπαδζ,θι!Π) ΠΟΡ]σΘὨτΙΟΓΘ ΠῚ τΟροτ εν ΠΤ τ τ. 118 ΔΎ Θ᾽ ΔΠΣ 

ἐἰαρον νει τοι ῃ ἡ Τ Ππογ Το} Ὠτασὶς ἀοςο {πὸ ν!άοετιτ, ὃς οἴτ5 ἜΧΟΠΊΡΙο ξΟγηταῃῚ οτα- 
ἴοβ [ατης ὁ π- ς ᾿ ἵ ΑΝ Ως ᾿ 
ποιπίσατὶ τ ΟΠ] 5,[οα αἸσο (1 {ἰγ] τ Οὐ Πα. ΠΘ 6; ΘΠ]ΠῚ Πα του. ΠῚ ΠΠΠῚρί1τ ΠΙΠη]5 1 1Π|ρ|1- 
οςσσζιπ, ῷ " 5 - ᾿ 

1:6.5,ς.43.. Ο0Π1,Π 04; ΠΙΠγΪ5 ρογασατα, Ποῖ ὃς ΤἬμογ ἀ 65: ν ογιπὶ ν ΠΔΠῚ,᾽ ὃς οαπὶ ἄς ἰο- 
Ἃ ξααγα;ἰο- εαξα, νοῖας (Ὁ : ΖΙΠΔΠῚ [ἢ (1185 1 ΟΤΙρτίο 65 ἀἰροΠΠτ; ]ιαγΠὴ ρτίΠγαπῚ, ἄς 51. Π]1α ἱπίοτρίτ; 
ςοτὶ ἰοςϊ. ἱ αἰτογδη,, 

ἀεἰο  δεϊοῃ θη], ἃς αἰτα5 νΙτταζος ςοσπαῖας ,ἰοῃσε ΡΙα ἰλητίογες ΕἸοτοάοτζας 

πος ΩΣ. 

2 

το! ΘΠ, αι α τη) ἰπίρίγαπβ,ν εἰ αιτὶ " τεῦγοπα Δυγα οχτοπηρίο ἰληριοίοίτ ἃς οχ- 49 



το 

10 

20 

ΒΕ ΘΙ Ν 5. ΟΡ ΕΣ Ὁ Τιρὲ (ἘΠῚ 5’ ἀν Ἐ. 27 

αἰτογαηι, ἐς Ποηγίιο. οἵτο νοτο ας νπαπῈ ὃς εαπάοιν, οτίαπν εχ πε δίςας ἢ. 

(Ἰοτῖα: ςοσῃοίςεγε ροτοτῖ5. Οτάϊπε νοῖο ορτίπιο {μτουΐλην πο οὐπαμίτ, 
(ς οδίσιιτο, ὃς ιιοπη {ππγηγα σιιηι ἀπ Πσαΐτατε απίτιο σοηίοηαί ροῇ5, ας (α- 
πο]οηρερείοτε {παπὶ Τἠπογἀϊάος. Ἀ 65 ατίδηγ αἰοπας Πἰτοτία ἤτα ᾿πίογευς 
πο[αίτ, φιεπιαάηγοάιιπι Τ Ὠπογάϊάος : (πῃ νμΟ ἀγσιπιεητο ρουτηδηεζ. 
Μογες δ υ]δτουίος, ὃς τγγαηπόσιηι Ππάϊοίοσ, πιιπλ} 65 ας ἰογάϊεος οὺς ἰς ἔοττ, 
Ὀιάομς εδάξ νείτας {84 ὃς ὙΠπαογ ἀϊάςος, πἰπηίγαπι ᾿παίιτατα ὃς ἀιβῆς}} τος- 
τοτῦ τοταῃάϊτατε ὃς ἀςετίτατο,ας ἄγρατο σοηετε τοπηρεγατα ο[1. 4. εἰϊπς θοπα 
αἰςεπαϊ ογηατι ὃς σοπγπηεητατί μη ἀπ αϊτῖι5 παυ!τηγ αδοῖξ. ποπ (οἰ σηλν εῖο 
Ὁ 115, ν οὐ εἴα πη α ουπγατοη!ῦ. ὃς Ομ αι οϑιτι5.ΠΠπ5 ἐὩϊ πὶ εἰοςιτῖο, ἡχε].- 
τί5 Πρτιτῖς ἃς ογπαιηθητίς γοΐεστα οἱς : ῬΗΠΗΠ νογο, νῃϊξοσγηλῖ5, ρτδυς, ἂς πα ἰ1ς 
ΟΓΩΔΠΘη τὶς ὃς Π στε ργα ϊτα ο[Ε. συΐιι5 οτίατνν Πλα]ταϑ οἰγοιΠ. Οτὶ ρτίοπαϑ 1η- 
ἀοηΐτο ροίπηλις, {πα ἀρ ἰρίο εοάεηι Παδίει ἔογπτατς ἔππτ: νεἰατι Πα ἴῃ ρτίπ- 
οἰρῖο ἰδοιιπάα; ᾿η!οτρτοπίς [)ε διςο]ῖα: δγγαομίαπὶ απίθηι, Ἅ[[πρηρεῖς [δὶ [οἰὲς 
Δήρραγοηίδης ςσ' Επηαῖς, Ο αὐιαγίπεηος υεγο, διοπίος ' «ἰϊος δε ἰὶ (οοἷος βγ αν 
Ο οἰοος- οοπσγοσάηος: (πεἰοὶ ἀἸΓΟΊ, ΟΠ δ ΎΥΑΟΜ ἀπὶς ΠΟΘ Αγ ΗΜ ΠΕ θείϊμρι φείίπτος: 
δ γγαοηαπὶ ογο,, απ άϊεητος Οἀηβαγίηθηίος Ε]γγηίρμηι τγαϊεοῖε. ΕἸας παμὶ ο- 
φαρϊηο παἰ|ὰ ᾿ποαηάίτατε ςομάϊτα οἵα νιάθηεασ. ΕΗ πτλΠ15 στα [π᾿ ΟΠΊΩΙ 
ἔογηηα, ας ἰπγροτίοεξιις οἱξ, ππιο οδίοΠτοπ θη ἐχροπατ, ἔπο ςοϊοηίας ἀςάπέξας, 
{τις ]αιτἀατίοπος, τπις γἱτιροτατίοπαϑ ρετίςαπατιις. ἸΝεαιιο ἰογμλοπος ἔοστίτα- 
ΟἸΙ ἃς πα σῃ τ 1:1] νΊΓΟΥΏῚ ἀρτοϑ αἱουιθίτ, (ςἀ δὰ οπλίδηι {πγορίταῃ οχρα- 
ποίσοητος ἕαοϊε: ὃς αὶ ἀρα ἐαπυ σοποοπαηταγ (ππιας ἔλουίτατος ὃς “πα 15 ρα- 
Τῖτοῦ ΟΠΊΠο5 το πάσης, Ἰαταγαίςπι διτοπὶ “δ ῃἄδτη Οὐἱβ {πδυταῖεη πὶ 
εἰοςτιτοης, ἃς Ργπάοητίαηι ἐπ άποῖς πηρἀ!οστομη, Οὐ τογα 1 λάγεζα σουταηηῃα 
“εχροποηα ΤἩπογ 145 δοςοπιπιοάατίου εξ, 

ΤΗΕΒΟΡΟΜΡΥ͂5 απτοη ΟΠΐ5, σὴ πτοία πηγὰς Ἰητοῦ οπιπος 10- 
οἴατίς ἀΠςιρυίος, ἃς σαπὰ Πγα]ταβ ογατίομο5 τὶ ἴῃ σοποῖο ἀοπιοπίζγατίπο, 
ταιπι ἴῃ (οἰ! ογατίιο ςοπίοτιρίοτίς, ὃς ἐρητοἷας " Αςβαῖςας, ὃς Δ Πογτατουΐας 
Αἰἴα5, ὃς πγοπλου ὈΠ]οῃγ σοπιροίποτίς Πηξοτίαπι, ἀἴσῃιις εἰξ (αἱ Ἰλιάς 1ῇ 
σαΐαηι ἐεγαταῦ: ΡΠΠλμηῚ ααίΐάοιη, Οὗ πιατοτίατι ὨΠτογαταπυ, (απλδα ΕὨΪΏ7, 

ταοίατα (ὰητὶ νμα αι ἀθ πη, ράστειη Β.}}} Ρεϊοροπηεῇαςῖ σοητίπος, αἰτογα νο- 
ΤΟ Γο5 σοίξας ῬΏΠΙΡΡΙ σοπηργεμοθη τ) ἀεί πάϊς οτίην ρύόρτοῦ αἸΠρο το Πθπ]. 
ντίασας οπίηι ἔβοιϊα ρογοῖρι ροῆπητ ἃς ἀροττα (ππτ Ετ ναὶ πηαχῖπλε ἰλαάδη.- 
ἀιις εἵξ οὐ ἀϊπ!ροπτίαπη ὃς (πυάϊπι αιοα ἰπ (ςερτίοης ροίπῖτ. Ρετίρισπαπι ε- 
πῖηγ εἰ οπηγ, Ἔτη (α αἰ] Ροίϊοητατιὶ το απ Π τ, πγαΐτα πη ἀρρασζαταῃη ᾿αϊς τοὶ 

πηροηΠΠο., ἃς ππαχίηηος [ἀπηρτιις ᾿ΐς οΟἰ Πσεπάϊς ἔςοιῆς. Αὐδας τηαϊτο- 
ΓΕΙΠῚ τρίς (ρεέζατον ἔαις, ἃς πη τααϊτοσαμι ΠΟ Δ ΠΠῚ »4| ται ρε πο ράταπι 

τοποθαητ, ὃς ἱπηρογατογαηι, ὃς ογατογαπι,, ὃς ρῃΠοίορἤοσαπη ἡ ΔΠςἸτίατη 
νεηΐοης, ρτορτοῦ ςοἰςρτίοποηι ΠΠ οτίαν, γοπγ οπληίπτη πηαχίπιο Ποςοατίατη 

40 Δά Πηοπη ρογάσχίς, τς {πάϊππι ὃς ἰασοτοπὶ σοσποίςοτο ροτοῦῖβ, ἢ νασῖο- 
ταῖς] ἰςπρτοἱς 1115 ΤορΡατζαιογ5. τη ὃζ ΘΟΏΓΙΠΏῚ σορἐξ ταυτί οῃο5 γεσα τ, ὃς 

οἰππτατηηγ οχ ἐγ ομ 95 Πα Υγδ τ: ὃς ΓΟΘΊΠΊ ΥἹτα5,ὃζ ΤΠ ΟΤῸ5 σαϊπίαι!α ῬΙΟΡΙ͂Ο5 

ἐχροίμίε: ὃς παι! δἀὐπηϊτατίοης ἀϊσπιηι, αὐ αν ορίπίοης αἰϊοπαῃ αἰ] πὰ 
τοσίο τα τ, οροτο πο σοτηργομοπάττ Ν ες α!αιαη) δπτιιπγοῖ Πας οἰπτησοο- 
ἀο δηΐτη! οδἰοἐξατίοποηι παθοτε, (πο ομΐπὴ τὰ (ς το5 Παρ οι) [ο ΟΠγη 0115, 
ντ ῥδιςῖς ἀἰσαπι, {απ πλάπι ντητατοπι αἴογιητ. τ νοτο πχαΐτα αἰτα Πἰοητῖο 

1)ϊἸοηγ[ὶ Ε]αίις ἀγ πα οὶ Τοριη5 αἰζον
. Γ α ἐἢ 

Ἔρογλοῦδα; 

Ῥαἢ Αὐε ἢ εἰ 
κῶς, νείοχθ 
[ο. 

Ἃ (μη Ππητὶς 
τατῦ ίς μι 1. 
τας ςΟὐ ττῖ - 
υυὅδα στοτία 
᾿ηἤσου τ: 

τοῦ εΠ{ πὸ 

χεἰλιῦ ςογ ἀΐο 
τοτῖ οπυγ 
σπδυϊπης Πα 

ςεἰϊδείασα, 
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β 

ἜἸπ ααθδὰς 
ΡΒΠοΙορδα 

τις ἀς ρ. 

Ἃ “ἰ, Ατεμαὶ: 
εἶς, 4185 ἰἴΠ- 
φεηϊοτηάιε 
ξξς (κιρῆτ. 

218 οὐ ΠΑ ΕΠ ἡ ΒΤ 9, 

ΡΓατεγεδῃ, 415 ΟΕ 48] ἰηβτίας ἰδῖτ, οο5 4] ρΒΠ]ο ΟΡ σα: εἰοχαεητία ἄαης 
ΟροΙ ΠῚ, Ορουτοῖο τγαΐτας σοῆτες ὃς Ραιθατγογιιπι ὃς Ογαοογιηι σοσῃοίςο- 
το, Πγαἶτας ἰοσας ἀπά ίτο, ΓεγαΠηρ  ]1ς, ἔογηγαβ, ν1τᾶ5. ΝΊΓΟΓΙΙΠ1, ΠΊΟΓτος ἃς ἔοτ- 
ΓΠΠ ΠῚ Ρεηροέζας Βιαοτο ΗΙς οπληῖδ5 ςορίαπη Ρίαθαῖς ὙΠΟΟΡΟΠΊΡα5,ΠΟη 

αἰ γαξταμυ ἃ τορι, ἰς σοΠαγεητοπη : πα: ΟΠπτηΐα δα 1ηγτατίοη πη ναἰεῆτ. 
Αἀδπας, ᾿αδηταμπῃ εχ ρὨ!]οίορἢΐα, ἐς ρίοτατο, ὃς εἰς 4{Π|5 νἱγτατίθιι5, πηι]- 
τίς ρας τς ογατοηίθιι5 οα1τ|5 ἀΠΠοτῖτ Ὁ Ἰτπγαμη οἱ᾽ οἱας ΟΡ ΠἸαΧΙΠΊς ἰη- 
ἤρης, φαοά πα|ο αἰϊο δονιιηι 41 τος σοίξαβ [οτίρτατα ρογίοσαει {πητ, φοο 
αἰ σοητογ οἰαογάτιιηι οἴξ; πες αιαπαπὶποαις ΡΠ ςογαπη, πο πε τεςοπεῖο- 
ΓΙΠῚ οἷπ5 ργα ξαπτίαπη αἢδαιβροίοτ. Ο τῃ ἢ γοτο πος ο[ὉὉ Πα Ἰηυλπι, ποῖ 
ἴῃ Πησις τοθιι5 ποπ πιοάο δα: ΠΊΠ]τἰς ΠηαηΙο τα Πιητ,ν4εας ὃς τεσθη- 
ἴξατ, ἰο αιιοά σαιηλ5 αἰ τας του ΠῚ, ὃς ΘΟγ ΠῚ 41 οα5 ΘΟ εσογπης, ΔΙ ΠΊΠΊ, 
Πποη1 Παια ἔας!]6 εἰξ πγυ τὶς πος, ἐχααίτας, ὃς αι ΟΠΊη1α (δοχεῖα υἱγτυιτίς 
ἔασατα; ὃς ν τι} ]ατοητίς ἀδτοσας ἂς ἰη ἀροίτιιπι ργοίεγας, Ας πῊΠ] αυ!άοπι νἱ- 
ἄδτιγ ἱπαιπίτῖο Ἱπάϊσιμηι, αιια: τ (οτῖρτῖ5 ΤΠΕΟΡΟΠΊρί, πο ΠλΐΠι15 ΠΠ] τ οῃ5 
ὃς ἐχαέξα, 418Π} 1 φιαπη ἐαθυϊαητατ Δη 115 ζοΙΡοῖο (οἰ πτὶς ἀρυα ἰῃΐοτος 
βετῖ, αὖ 115 41 ΠΠ|ς ἔμπης ᾿πάιοῖδιις. Ργοϊπάς οτίαπι οὐτγοξξατου νἹάοτατ εἰς, 
ἄμπηι οπηα]ος ἐἘδ1τ5 ΠΟ Π11|15 αἰ οτ, ὃς [λέξα νἱτοσαηλ στ ποη π6- 
ςοἤατία ροηξπηρσίς: Πηλ]ς υ!44ἀπὴ ξιοίοης ἂς πηςαϊςΐ, 411 σογπιρτας σοῦ- 
Ροσῖς ρατος δσαητ ὃς γγπητ, ἀπ ρτοξιπ  Π|π|6 σαυτετία ἃς ἰδξμιοποϑ 1Π1- 
τηἸττοητοβ, ΠΟΙ τα ΠΊΕ η [ΔΠ45 σοΟΥροτ5 ραττο5 ὃς θεης αἤοέξας ατείησπητ. Ατ- 
πὸ Πιμυπηοαϊ οἰ οΠπαγαέζεν ΤΠΕΟρΟΠΊρΡΙ {αϊ τεβ σοπτίποτ. ἘΔ δπτοπηίου- 
τὴᾶ Πα ἢ οἰοςσπτίομο σογπῖταγ, Παχίηγς δα πη ἩΠτπάϊηςπι Ποςγαῖεα ἀσςσδαϊτ. 
Ῥατα οπίηι ἀϊξεῖο, νυ]σατίς, Ππιρίοχ, ρετίριςσιια, Ππ]1Π115, Πιασηίβοα, ὃς {ππ1- 
ΠΊΔΠῚ ροΠΊραπ ρα ἴα ἔοττ, ὃς φααήλπι Παγηιοηία τοιηρογατα ο[Ε, Ππσης ὃς 
{0δαϊτοῦ πιοης. ὨΠἴσγε δατεη αὖ εἰοσπτίοης Ποογατὶς ἴῃ δαίξογίτατε ἃς γο- 
Βιεπγοητία ἴῃ αἰ σαΐδιι5 ; Ὠἰ πη τπι σαπι [6 ἴῃ αβθέξιις σοποίταηος ἀοράοττ, ἃς 
νο] ηταχίπης οαππὴ γε] δ15 ὃς ἀπο 15 ἱπηρτοθα σοΠΠ]1α ὃς τος σοίξας Ἐχρτοῦταῖ 
φῖηας νἱτίο ἄατ. ΜΜυΐτιις εηὶπι οἰ ἢ 115, ἃς α Γλεπι Πεη]ς δου πηοηΐα ἢς Ραὰ- 
᾿υ!ππὶ χυίάσπι ἀθε[ξ: χιοί τπι πλυἰτίς ἰῃ αἰ 5 ΠΡ τίβ, τιῖπη εχ ορ ΠΟ ]15 ἢ Α- 
οἢαἱς]5, {1145 ςοποίτατο αἰοξξα οτῖρίιτ, ρειίρις ροτοίς. Ὁ ποάί τὴ 15 ἴῃ 41- 
Βὰι5 Πππγηλαπι {ππίπατη ροίαίς, σοἸ πο πθπι γος Α π1Π},ὃς ππιΠγογοίδ5 οἰτοιμπ- 
[ςηρτίομος ας ἤσαγαβ Ππηλ1|65 Ποσ]οχ ος, Ιοησα πιο] ογη εἰοουτίοης (ς ἰρίο 
οααίηςτ. διιηῖ οτίαπ) ΠΟη Πα] Ἰη θὰ ραττε ὨΠοτία: {πα δά τος ἰρείζας, ἴῃ 
αΐθιι5 4] χαῖτ, ὃς ροτη]ιπλιιη11η σοπηραγατιοπίβιις. πο πιε οπἰπι ΠοςοΙἈτΊα: 
“μα αΠ1 ΘΑΓΠ1,ΠΟ΄ῈΟ του] ρο ἔϊπο ̓ Παπσιμηταγ : ΠγαΪταα νογο ἱπορτίας ρα: [8 

ἔοττ εχ πο σοποτς ἃ [ππτ αια: ἐς 51]επο σοπηπιεπιογας, 41 1Π 
Μαςοράοπιίααρρατχαίτ, ὃς ]ιια: ἐς ἀγάσοης Δ ΓΠ ΓΕ ΠΟ ΠῚ 

Ραρῃα ΠδΔ]] σοητεπάρητς, ἃς αἰϊα ποη- 
μα }1α 115 {πΠ11}1α. 
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ἈΝΘΕΈΑΦ ΕΓ ΕΘ ΘΕ 

ΡΟΣ 

:. ΑΟΝ 0 5 υἷγος 11 ΟΡ] αἴαῖθ,4ς ΠΗΗΟ 4 Π06; ΠΟΗ ἰομίτον εἶ υϊφεηα 

: ῥἡβογια υἱάοο ἀἠδηεῖνγο. πο; Ὅεγο ἰϊα ταὶβ], Γο αι γον} ἀσομγαϊο Ρεν- 
πάθη ὶ,αμῖ ἴῃ ἰπετογῖς, απ ἀκα ΟΠ1Π 6721 οἰτς ηροι φοςογηριοεί φεῖον ἐρίον 

1 : ν᾿ Ὁ ρος αἰϊϊοορίαεῖο οί αἱάριην οχοί αγῖ. παι, δα αἰ ῥο» 11)»: [μ- 

πὲ αὐ ργίμαξας γες [πὸ δόμου, [πο μόΐης ορμαηποῖ: ππίϊαρι Γαριθη αὐ τοῖρ» απ (ας ,..- 
{61 [γονὴ ρθη ΓΗ ἐη ῥ]οϊαιηδ, οτερε δή] γα οοη Ὀγονάανι, μη αν, φημ [6 κα ον»: 

10 οἱῇς φοπεγά 4456 ΡΟΥΥΙρ ΑΙ, ΠΗ ΘΉΙΘΉΊΗδ. ΕΣ ΡγΙΜαῖα [ρίχηι,υεγΉ Οὐ ϊα 2 

ρεὐίϊοα [ῥεΐζαι σονιρεοάία: οχ ας ρβολτην νιοάθγαιγῖκ (σ᾽ φιαρη γα αἴτια ργμείςηεί; 
οπ1 αἰ ον "001 ΘΗ ΘΓ, μμ ]ο μο γ0 ἰαφογο, μη ]ο ρον] οκείο, τ νεοίο [{πς γηοίο [14 ὐεγτιο: 
οἱ 1472 ἐμοηη αὶ] βρνο, ἴῃ οἔἦο [δάφηζες οΥ μα ἸΡΉΗΥ.. ΟΣ ΠΟΤ 1)Ί)ΡΙΟΥἾΓΟ 6 Δ} ΤΙ ρ᾽ 4[ἰ4πτες 

ἰμοοηλ υεγίἐατῖς, οἱ εἰοοη «ρροϊϊαγῖηι. ΠΣ ΉΙ ορβογίμπο, "1 {αρίομεον, 

πο4; ῬΥΪΗ 4: 19,504; ρμῥίϊοε, εἶτα ρῥγμάρητῥν Οἰτῖσς, σεγὶ ρο[{6 σοη[Πο: οὶ βου βέσιιτλ 
ποῇ οὐΐ, αἰ υἱαρεγοίίο ἐμ εποπάα»ι, κά γΕΡΊΡ. ἱρ [47] γεέζο ςσ' ογαϊϊπο σμδογη σης ἰ4722, 

μὴ 1 οὐ ὁ] ,ρεἰρη ἀρεῖς ῥηβογῖα φηοεί γπίάρνι Ὁ ϑογηηι 6{16, ζο" αἰΐτοΥ ο[Πρ΄ποῆ 

Ρροίθ,"ου 660 εἰο γημφίμς τπρδ, (οά ἐϊα γα ΤΟΙ ̓ [(ἐπεϊηρι ἸΓάῷ ̓{πἰομεηγ,υ "ρμὲ πε- 

[μαι φηϊά ἀπ16 4η471 παῖδ [Π ΟΣ ΩΣ 6}, ῥος εἶ, ογηρῖς εχ- 

20 ῥβΕΥΓΟῊ1 ργπάρηεία ας Ρέ"6 γατίοηῖς, αν ΠΥ ηΓΗΥ. μὲ εγο 1164 ὉεΡ (ΑΓ 17, ῥηῇ!ογία,υε, 

φηϊά αἰπὴς ἴῃ οὐ Μ γΟΥΠ721 ἄς ΓΕΥΈΡΟΥ 771 ὉΔΥΊΕα6 ΠΟΉΓΙ ΕΥ̓, βου αΓΓΟΊΓΟ ποιοῖ, « ὦ- 

ρηιᾳ; ΤΩ ἐγαάμοαι, ΠΡ ΟΥΪΟΥΉΤ] ἀς ΑΙ ΙΑΥ 7721 ὙΟΥΤ7921 1114, ΡΤΟρΥο[η5, Πρτερρ εἰο- 

μῖφης ἰρίμηι οὐέγποῖ, 5" βάοίμας αὐ οαη{{45 οηηῖα γ [Ἔγαι; πΟΉΠΕ ἦν 47») ἀσομ γα α, 
ἐΑ Ί 46 ηεμ ερ Ἰοὶ οὐ[θλμαεῖο 16 Π0Ὴ ρῃθάϊοογ ει [{] [γι οὐ" σοηον ̓ [ιρἱ θη 1470} οο702- 
ραγαιξ ποηπε,υεῖηε 15 4μαάαρι [ῥεομία φΟΉ Πτητπσ,αὐζίοπος ον Ἐ 1791 ῥγο[ῥ]οῖε, 4ο- 

46 γιοιίο,ημουε ἐΘΡΊΡΟΥ 6 ηϊάηπε βογὶ σομη θη] αἴ, ὍΠΗ ΟΡ 916 περί ρτεξ Ὁ “οεῖγ-- 

εα, [πρϊομε βίρτος οἷνος, “πὶ (Ὡρ6 ἀπὲ ἐαύομεοη γΡρ. [μα ργκάσηεῖα οΟβγριαγιηΣ, 4:1 
ἐφοθΉ 670} ΟΥ̓ΘΧΟΥ ΗΜ ΑΡΠΟΡΟΥΘ ῥηβονίαγηι [[πμάϊα εοἰμῖο, Ρῥγοά εηη εἰ. 7πο φαίά᾽ 

ἦρ ἐχ ΘΘΠΟΥΘ 50 4η μο γΈγΉρ᾽. ἀπ10 [6 σεν" ΟἸΡΙΑΙΟΥ βεῖι, οο [6 αοἱγηι; υεῖο- 

30. ΤῸ71,60 7716 ΠΟΥ 70: ρ4ΓΥ ΝΕ ΟἸΜΘΗΕ ΡΥ [εἶς Εκ φκοποῊ Ῥείμον δ Ε{{6 ἰαπιαάοῦρ, ἱρτῖγιο υογο 
(σ᾽ ἰοηρε γιαίογενι θογηη πὶ [Ὁ αἰ [γΊδοηίας δ  ογλας σοπἐπίογηη , “παη1 ΘΠ] ηταχὶ- 
γιῖς ργο ραγία (Ὁ ρεγϊοιεϊς οὐϊοσογηρῖ,ας Οἱταρι εἰοηῖηηο ἐρ αρρ ργοβεάεγπηι, ἐαοῖϊο ἐς 
οὐ ἀηἰριαάμογτογο. αἰζογὶ οηῖνι, ἀπηάχαι οἷ, ΡΥῸ ἢ 9:4 αἰδοογεαγμηε, ΓΟ ρ. ΡΤΟ μογηηε: 

αἰξογος ς᾽ ογιπίης μα πῆς οἤῤηι, 5. τὶς εἵἸάι φηα ρο [δα ἔμενε, ἀπε ΠΧ ΩΣ 
ἐγηηῖ γγαῤιίονι ἀεγη 6 [ μδίηει σοη[ 41. ποι ἐπι αρμα Οὐαοος Τρηογάϊάος, ἐσ’ 
ΧΟ ρ οη ἱπ ρυϊπεῖς απ αἀμογτογθηε, ΠΤ πηϊθαί εἰἴάηι «ρπά ῥαγῥαγος, αρηά 7ατἴπος 
Οαῖο, δ γα, ομίϊας, Οὐ(αν,.σ' φηῖ ἤος {μηε σομθομεῖ,. ἀπ ση[η, ΕἸαάγίαηιε (σ' 

ογϊαηηδ, [εριγιὶ αἰγὶ, Ὁ ΡΓΙΠοῖΡΕς 6Χ])11,Γοῖ εἰμίαιῥης ΟΑΡεΙ͂Σ, ΓΟ ῥγομ ποῖ (6- 

Γο [αεῖς τοι υἱδζον ρ ραγερ τοι τγὶμρρ δὲς αὐζῆς ῬΏ]]η16 σοπ ΉΓ],οπηι δὶς ονιηῖ. ρῖἋ4- 
40 [ἰπηεἰτ5 φηϊάάαηι εἴ ας εἰϊείηλμς, ἡ ογῖαρι οομάογο, αν ἐγ αγ Ή ΠΥ, ΟΡΊη6ς σορίξατῖο- 

πος αὐοίϊις φεγομας φάγος φοίας {ΠεοΥ ΑΥΉΜΙ ῬΠΟΜΗΙΘΉ ΤΙΣ, αἴ ΦΠ0 βο»]»24771 ΣΟ, ΟΥ̓ 
ΓΟἩ[δογάπείας τγαάἀμαογμηι Ὁ τες φάθι ΥῸΣ ΜΟΊ, ὋΣ ογμ μη: ργ [ἐμ] βία, [ς ο-- 
γηηῖηηι (αο Πἔστα υἱάρίμν. ἀγρηηθηο οὗ ΘΟΥ ΤῸ ἡ εφηοηῖα, χηὶ ἰαμααὐηϊεον ῥὲ- 
[ἰονΐαρι ἰ[(γ]} [Π} μου ογ Δ ΓΗ. «ρπά [,«ἰἰπος φηϊάενι υἱχυηπῖρ Ε[76, ἀπὲ βυμῇε "6 
οἱχ χηίάοηι, “πὶ ἰαράονι αὐζοίμεαηι αἰ ηηάίην, ποραίγεῖρ, Π οπεΐρα)ηι ΟΝΊΜΘΉΣ αἰτοῖ, 
φημί ρίαςοι. (ὐγαοὶ, ρμἰς γον ΥἸἸαΥ ΗΜ [ἘρΊΡΕΥ ΑΥ̓ΤΙΜΗ1 ΑἸ] ΑΜ 0517], ἰάοοηο ")4]ογ6 

ἐἐἰαηι, παι ςοογ σϑηῖος [αρϊοηεῖα ργ κάμε, Γι αείηῖς {1 φιεάειρε ογαεὶῥπς ΠΠΠοΥὶς 
1 1) 



5.49 ΣΙ ΟΥ ΤΙ ΠΑ ΑΒΗ ΜΝ Δ δὺς ἘΝῚ 

«ογηροπθηία Κιρρτῖα ργα[ Ἰεογηπε: ὐογηρι πες ἐρ [1 εχ οἰ ἰθητὶ ἰσοι ἐησοηῖο οἰαγὶ, ο- 
1 671 ἰὴ ἔγος ο(ΥΓαρεῖηο ἰαμάοηι τμίογμηῖ. Π͵αηι, οἱ αἶτος ογηίτΓανη, ἐρίμνι ἐηβουῖα 
ΡΥΙποϊροη ΤΡηογάϊάονι πο, οὐῖπες φ4π6 σεἰοῥγαμε. πο η6 Ὅογο [)ε»ιο[Ἐοηῖς, οἷο- 
4μοη151;11 Ἱτὶ, ΦΉΣ Οἱ ἰϊύγος οὗΐϊος γιάηι [εα ἀο(ογ [6 ἐγ αάζτην, ταρεὶ ὁ} ρμο- 
ταῖς ἀπέζονίτάσ,πο φηϊά οἱ ΟἸτῖο ἀαγόγην αὖ ἱὲς 4 αἰΐοπα φηοηηο σουγίςογο ρηίοξγηρη 
ῥπίαγ πη. (7) [(4π6 [ονγ»1)214771 ϑΕΠΕΥΙ, φ ΑΗ Ι ΟΥ̓ ΗΤ “ΟἸΥΟΥ 7 [ζγῖρτα « γαϊίοπον ὧς 

γεζζίαρι [ογ]δοηἰϊ που ηιαι ὀκΊσΘηΓ,Π0Π γερο ΤΉ μΗς ργοξοεΐο εἰοογο πος ξαιομάπρι 

ε4, παρ 1Πης Ἰρ [5 πέος ΓΑΉΓά»η ῥμριάηα Οἱτα ὐεἰϊτατοῦε ςοπ  οϊοη αἷς ̓ ΠΠοΥἹῖς «ἤου- 
5 . . . . ἢ» " : τι . ]" .. 

76 147Ὲ αἰἰχίρηηδ. ΡΥ βΟΙΗῊΣ ἐπῖηι [δε] αῖε, σ᾽ ΔΟΥ̓Ι ΟΠ“ ὩΦΟΊΟΙ1., οἵ Π05 μοηπο, [ 

μαηάο τας υεηϊάι,αν ἱπάϊοαία μά" [θέα ἀφοίϊηαηίος, ἰαάα  !ς ἱπάη γα ΟμΥ [6 

φἀργορο(ίαηι πος ἴηι ἡ ον α ηθεαηι ρεγμοηῖγο ροβίνιμσ. ΕΑ: ἱπάϊοαπά! ῬάΤ[ος 

2πογ [.«τἱπος πο πμ {11 [ΜΡ Ρ[δΥ ΠΗ: [ῥά [ΕΙΙείογο: αἰϊφμαηῖο αὖ ῥάς εἰἰά»1ἰαμάο γ.- 
; 

εἰς φπογηηι [ πηἶα ργατογοα πῆς ἐν [βαγ θη [πγεηῖα ἀούίγ πα πιοπηητθητά, π4 Ῥη106- 
γαλη! ὐοτη ατῖς παηβλαρῖο ρίαγίρια ρογίογο,υηῖες ποδὶς Γ)]ΊοηΎ[Π| ΓΙ αἰϊσαγηα οὶ, ἴη- 
Φοηῖο βρεμί ζσ' ἐμά ϊοῖο Ργα ἐαηείς τοῦ "ββαξίᾳ 4ς ἐφομγίαῖα Γαῤμίᾳ {πεῖς ο[ϊονάπηι, σηᾶ- 

ἐπ7}} ΠησΘῊὶ 401|}}11}16, ἩΔΉΓΗΜ ἐἰο ἐἰγίπα, “ηΔΉΓΉηι οτίαηε ἱπάμγια ΟΥ̓ κοὶ ογιηῖθης 
φεητίδης «ηἱοοοίαηε. 1ςιυΣ ογαῖ ᾿μάϊοῖο ΠΧ εἰρεεν [201 )Ή1ΟΥ 77] «ρ"ά (Υγδοος 

ΟΥ̓ΑΙΟΥ ΗΕ Κεῖρεὶς ἡπάϊοαας ῥῖο γα: «ἀγεϊγαῤιίρορι 7, ργαῤμγει, κά ΤΡηογάϊ ἄρον 420- 

ηπῈ σοσἑ αΓ10Π6ς ΠΟΠΜΘΥΙΙΣ. ΩΣ οἤ4771 ΟγΙ16ς ΟΣ ΟἸςΕΥο εἴα ἐο[[ατη εὐΐ, εἰϊοοηαἱ αγ- 

εἰββοῖο [ποΐο ΟἹςΕΥ Εν οἰ 456 ἴτά ογεέογ [ ΥΦΥΉΙ [᾿ 6] πδρ τα ΟἹ ὐοΥ ΦΟΥ ΜΉ, βγῸ 6 Ἠη- 
ΠΟΥ 279 [ἐπιθη εἰ Αγ ΗΜ, ἩΠΜΊΟΥΟ σοΉ [6 μάτην ἴα ῥοῦγο «εὶς ἀρίηδ, (σ᾽ ΡΓ6|}45, ὉΣ 56- 

Οἱ 45 ὉΙΥΗΡΊΥΘΣ ΟΥ̓ΑΓΙΟΠΘ,4η υεγέα [Ὀπτοη ες ἐἰἰμ{ΠΓΘΉΓΗΥῚ ΤΉ ΥΗΡῚ ΓΑΡΊἘῊ εἐΐ, ΩΣ 
βμίς πο το (ἀεὶ (ποῖαι. ρου ροπάίϊε ορεηῖά: ρίογαφης ἀαρηραῖ. αγ φπῖφ. γαττορί ηεϑν 1 
μιλάει οἱ υἱάο ΠΥ, ΟἸὈ1}1147} βγγ1] δ 1ρεῖς. 414 [{ αἐτοη ἀρ ΓΉΥ,0Ὴ ἰα»: ἴγι δ ἡ} ]ογ].:Ὁ»:- 

γμς Τρηςγάϊάος υἱάἀοῥίιην, (ο(ἰ, ονηνεὶ ἐαριθηάηι βοηθοί ατο ργίματμς, ἰη[ηριο ἰοοο. ς7' 
ΡοΠ Το ἴῃ ογεἰἶηο σοητοριρίη ἰατούπ. [Ίάς βουγο σϑη[μγά πηι αὐτὴν Γ)]οη).: 
[α, ρυφοίαγαηι ορτηῖδης τεχεπεία ὑ βοΥῖα που νταρι βγοβοηΣ τσ’ ἰοσες φμα[ 45: [14- 
ἐπῖτ,7 "ας 41 [ὈΥΉ61,Π00 υπίφαγοηι ἀ οηη δἰ ἰφμάοηι βογαι. [τὲ τη ὐογδογηριροη- 
ἀογῖδκς ἐχαρηθαπαῖς φμαητης οὐδ βος ἐπ πάρι απ ἵγηῃάγο, πο ὐαοα ἰϊησηα 
ΓΟ εἰμῥὶο ράϊει, ΤΠ ογά Παῖς (υῖρτα. { ῥος ἐἰόγο σαγοαριπα, μεῆπῈ 4πο «{ γ- 

ΓΗ 145," 6Ή 56 4πο4 «ἀ υεγῥα αἰ Ιη 6, ΡΥΟΥΓ[Η5 το οὶ ΡΟ. Εἴμης ταίονῃ, ΓΑΠΩΠ6 

αὐἱίορι [)1οηγ [] ἐο Τ μονα] αἰ ῥΊΠ οΥἿα σοι ιθμεαγ μη, ροιῖης ἐἰροίαπγη υείμ- 
1 φμομάίαηι,οκ αὐα εὶς τομοὐτἰς πμης βγίριηι γμτηα, ΡΑΚΙ 5 ΔΙΑ ΝΥ ΤΊΙΓΣ, 
[ρισμίαγὶ υἱν εἰοημοητῖα ἀοέϊγίπαηο ογηαῖα, οα γι] σοπ αι εἼοηο ἐἰοη απ, ΟΣ ἐηὴ 
[κεἰς βογαϊμιδης 1.αἰἴηο ἰοστποΉ 677 (Ο7)Ὀ,14] ΑΥΟ».. μοά 6ρ0 γε ὶ ΟΠ ΟΥΙΣ Τρ ρογὲ 

ΡΥονεεῖμα ῥεπομοίρητια [ποῖ [τι ρα [{π5..2 1: 4»η10 471 Ὀ16 05 ἰατεγεί, 41:45 “Π Το! 
1ῃ ἰοςο εν [ἄγ ἘΓΗΥ ΟΥ̓ Ὴ Ἱηεἰμ ἰγ]α, πὶ Οὐάοα 7. 4ττπὸ Ἰητευργοῖάηάα [ε{οἠρεγοη: ἃ 
ΚΟ «εκ οπρὶ 1 αεἷπα ἴση σοη δγα την. φηϊα, σπφίο, ἰϊα ρίεηῖης, πα μά ἰοϊμοῖης 
Ζπμθμγὶ ζηθαξ 4ποα πος ἴῃ ποίαν μοίγο ἰἰφείίο, {πεῖς φρο, {πεῆπε, οἱ αγϊγα- 

γγ Δ  ποῖάο ο[ϊοηαἠριησ. Ὁ γεγο [{| πα (ὐάοο ὀρ ῖῦριο πιο Ἰσηητπν, θά Τ 4ΓΙΉΜ1 ἀ- 40 

ἐϊφηαπάίο [ [ὈΥΜΊΟΜ 6 τά [477 ΤΥ̓ΔΉ Πἀτάν σοπίσογε ροτῖης, αἰ {{ὲ ἱπεονργες Ὁε:, 
φηάηι υἱάογο ρίαηο ἰσραῖ; ἑάποη ἐαηὶ ρ[ [5 Ἱπ[ζζεῖα Τμ ΤΕΥ ΡΥ Τρ, ΖΉ475 1, αΠ1760 ἠρρηα 

ἡπορία αςοιἀογο,κάεχ φήμης οχ ἢ ριαθη. Λος ἴα δος ἰἰφγο τπρι ρεγα [}]ο]], ἔκερι 
οἴΐάηι φημ ες ἰοοὶς ἀοργάπαῖο, [ριριαῦη αἰ ῤηείνηες αἰ ἰσοηεῖαηι, 4 Η4 1579) ἐατη θη - 
γι γῃΘΉ{{ς {{πάϊο μοι ιείγριης οοπ(οἡ κεῖ; (πο 6 φημί βηῖς εἰ ποροῦϊο {Υ 1 ητη τι 
ΓΕΡΙΡΟΥ 5) ὋΣ 15 ΠΟΗ ΟἸΊΉ1η0 ἱγιεἰοσαης αΓ456 ἱΠΟΟΡΊΡΓΗΣ ]Ή οΥ̓ά ΠΩ ΡΓοάϊγει. 2 

4πο φαίάρ ἱμεεΥργοταγίο ἩΔΕΗ19) φΟΉ {79 ἤος βεῖτ, οχορρίο υἱάρίιςοι ἐγ εβὶ-. 
ΟΣ 7, 

οστ΄ - 

ῷὡ - ΣχῶΣ-:Ἠ ὅς" 



το 
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γιογμηι υοἰ πο ἰγ 4, οἰ (ρογ]οΥῖς σι ατῖς βονη]η "0; 05 οἴ υεγ ῥα, υἱταπαὶ ἰαδογὶς ογα- 
εἴα, [πιρία [πτηὶς γρθρς,αμηπρη γάγονι, [δ υἱ [ὁπτοηεῖας ἰρ(4ς ἀρρεπάεγερι. ἡ "οα 
φπάονι ἐμ [Πετετηεηι ἴηι αἰϊὴρ ἡ ποηπο οἰμίζονι [ογίρτουῖς ἰἰδγῖς, ἤπιος (ὁ αγίθ Ὑβοίογιο., 
ΩΣ ἀρ[4 ΗΟ ̓ ; «σεγύογηρ ςοἰϊοεαιϊομο ΠΩΣ ἰη 1, οπρίηο,ας ΠΣ, ρο[ίνε- 

"εἰς [)]οάοτι δ᾽ομίι ἰϑγῖς Γοπηογ τη αἰ, πος οὐηλες μμις [5 γηαη δ βαύοο, [ἐγ αηΐ, 
7505 4πἰάεηι τπά ομι ὉΟΓΉ[ἐΠβ110 {ποίαν ἴῃ φηαίσηοῦ πάη σείϊα Οο7») Ή ΓΑ Ο 

(ὐάεο, "οηι γε ῥὶοχ ΤΣ ΣΩΩΣ [μα ῥι δ οεροςα, ἀητὸ ριεϊηρεπῖος αγῦ05 εἰεζεγὶ- 

Ρύι, ΜΠϊοῤοὶ δ ΠΣ ΟΟΩΣ, ρει; ηίγιμσ, Οὐσοα ἰηρμώ [«1ορε14 ρῥίαπε μη- 

φσκίαγῖς, οοριρμηἰσα ,αἰϊηπαηάογυι [ῥεγο,αϊμπίραῤο. 

ἌΓΟΝ ΠΙΆ ΤΑ ΝΑ ἘΠῚ ΕΣ ΈΕΓΥ: 
ΟὟ ΥΡῚς ἩΙΟΤΌΒΙΑ. ΤΥ̓ΡΊΟΙΥΜ, 

ΑΡ' Ω. τιν μ ΤΥΒΕΒΚΟΝΕΜ: 

εὐ ἌἝμάγεα κά ιο ἐμ ΓΕΥΡΥΟΙο. 

Ν {5]1δη5,0. ΕἸ Ταδετο, πος ἰλπὶ Δπτοα ἐς ἱπητατίοης 
ἘΝ σοπίςτίρτοϑ οπλΠ ΤΠ Πλ115,τα ΠῚ (ἰς [15 1] σαγΓΉ 5, ΠΠαΓη 4] ἰο- 

ἃ Ἰατα ογατίοης ((τ]ρίοτιιητ,]ιιος σα! 6) ΡΓατογςοτογος ρατα- 
ΠΙΠ.5 ἜΧΓο] οτο, ΔἸ ΠοτιΠγι15, ὃς {ππὰ5 ΕΟ, τιπν νοσσοσαηη, 

δ᾽ ταπιςπτοητίαγιι πὶ νίττιιτος μαογοτ, στουίτεν οἰ τξ Ἰ πτι5,ατα, 
ΠΠυ] ργατοῦοα οχαΠ}] Δ ΠΠΊ115, 1 ΠΊΑΧΊΏλΕ ἐπ ρατῖς ιΠῈ6: ἃ 

Ρίοροίιτο αὐογδης,[ς ε ἸῃτοΓ ΠῚ ἰχέτας ἀδτοηοῦ ες νι ςατατ: ἰάχας,ίας 
ηιοά,ηιις Ππττειῖς πάη άλτοτ, ραγα πη [ο]οπτοῦ οἱ οροῖίτ, τπθ, πο τος δα ΡιςΞ 
(δαάπηι ἀςξιογίης. πα: ιπἀςθΠ ΟΠ] οῸ (Π Π1115 ἀσρτοῇι, τ σα] δθηε [(τι- 
δεμπά, θεηςοᾳ ἀϊσοπαι ἐκ τὸ [᾿φαογοπταγ,γοξζαπ, ἀἰα απ ὃς ρτοδατᾷ ποῦ- 
Ὠλδῦ παδογοητ,ά 4141 [45 ΠιιοςιΠΊι1ς ῃ σοΠοΓα ἘΧΘΓΟ ΓΑΙ ΟΠρ 5 αἰτρογξ τ; 

ποῆτις ργουίτ5 ΟΠΊΠΙ, 016; δριιά 1105 (ςτίρτα τεροππιητατ,  ᾿πυτατίοποιι ΠΌῚ 
τοροποίοητ, [δα οχ {ΠΠ|5,{π|ὰς [ππτ ἀἸσοηα! νἱττατος, αρογοῆτ, γἱεῖα νοτο {τιι- 

αἱοίς ἀξοϊπαγοητ, Ατηας Ἰη 115 σα! άθηι Πρ τῖσ,σιηι ἄς ΠΠτοτῖςῖς ποη μα} αἵ- 
τίσι πν, οτίατν οα ας τὶ ἐς ΤΠπογαἰς ν ἀογοηταγ, οἰξε μα]. ια χυίάζ ο- 
πληΐα Ὀγοσίτοῦ ὃς {πη λα τ 1} {ΠῚ ΠΟ 1 Ρίοχιις: ΠΟΏ απ! 46 ΠῚ Πορ ρεητία, πες; 

γοῖο συοα Θαγπηγτατοη απ|, 4. ΡΓῸ Ροίπταπὴ ποίξγαη) ςοπτπηστο ἃς 2 1- 
Ἰϊτο ροη]ςηλας5,οορία πο ἀοβςοτοτ, (οα “114 ΟΠ ΠΘΠῚ ΠΊοΔηῚ [(τρτίο πηι αὐ οα 
{ας πγαχίηλο ορροτταπα οἵϊε, ὃς δ τοτ ἔπσεις νἀ ογεηζασ, νοϊατὶ αὐ (ζορῃ} 
4αοηδῃ,, ΓΟ ογο αι. παρα σαί οη1 1Π{Ἐτατι1Π1,ΟἸ11 ἐς Α}115 οτία πὶ (ςτίρτο- 
δια ἀσογοΠ1,Θτ Δ]. ΠΟ 16 ΘΏ ΠῚ Βεη ροτεζατ,ντ, ἄς Ζαῖριις ἀοσυγατο ἃς οο- 
Ρίοίς ΔΟΟΙῸ {Πατιμ δηλ, θος [γι 11 ἂς ἰοα τοῦ τα ησογοη). (τ γεῖῸ σιρο- 

το τε δηϊ Δ ποτ ἤδη. ντ ςρατγατίπ ας ΤῊ πον 115 μη τοῦτα οὐ πιοητατίος οοΗ- 
40 ςοΙ6Π1,1Π Ζαῖθι5 Ζια: 1 1{|᾿ 0 δηϊπιαπεγοης ἀϊστηα Πππτ, Ομ πία Ρετςοη ὉΘΙΟΙ͂Σ 

οο] στο, απ ἀς Γλοπηο Ποης ταη1 ἴῃ πιαηΐδιις Παρ θαι, Γοϊοέϊο, ΡΟΙ οιτας 
{ἀπ|τατα πλο νο  πητατί οτεπηρεγαταχπη. ΠΙΠς νΌΓΟ, ΓΟ ςοπξοέβα, παοάτιης 
τον μη λα τ δ ᾿ς {πησι!ς αὐτοηλνεῖθα ἔλέζατιιβ, ραιισα 4α-- 

ἄδηι ἀς ηὶς Σ Ἔ4ας ἰχυππς τγαέξατίοῃ]5 σοηογο ργα ΠΉτταηγ; ΠΟῚ τ ἃ ἴλης, 
ΠΩ; ταϊ ΠΠΉΠ ΠῚ οαυΠΠ,ηυἱ Π1Π}] ΠΟ ΟρτίπῚς [πα Ἰσατί5, ΔΙ ΠΙ]η τις ἀτιςϊτίς νοτῖ- 
ταῖο ργα ἄτι; (56 Δα {ΠΠ05 ροξγασ, αἱ] νοτογαπ [Οτίρτα ρ]ι5 σατο αὐπηίταη- 
ταγίπατη ἀταάτοπ αίρογηατ: 10 Ρίεπσας ΠιομΊῖπος ντῖο ἰασοσαης. δυίρίοοῦ 



5.32. ι Πιον τ 1 ἘΠΑΥΙ ΟΕΝ 8.5 ΕΔ 

ὙΠτΙΟΠῚ ΟσΘ ΠΟῚ πος, αὶ σαπιῆας ἰεσοητ, μος τερσεμβεπήλητ,ποά Ἰδαογ- 

ἀιάοπι ομτηϊαπι, πὶ νι ]ιαπη Πἰ του 5 ἐςτιρίογαητ,ίαςι!ς ῥεῖ πορ η1, τη ῃ 

τορι ἀο]σοπαϊο αρεγγαῆς, τα πη 1ῃ παύτάπάο ἀοίοοςδ, απ εαθγης οἰϊοπάετς, 

Νίεχαςνεῖο εἰμ πος ξασίτ,ι Τ Πυιογ ἀ1α1ς ἰοτῖρτα ποταγο ἀσστοι ογεπγαγ,ἔατα- 

γαΠῚ ντ ΡΥΪΠῚΪ ἃς (0}] γος ποιιαβ, τα: αὐ Ποπηπαη} ορίπίοπς αὐπουύτοητος, τοη- 
ταῖς νἱαςτοπηατ, που (οἰ απ δ πογίλητοϑ σΟ ΠΥ ΠΉΠΠ1, ἀτή 6 ἃ Πα] τ|5 (ας 15 το- 
σορτα Ορι ποτ, πα: Νὶχ ἐχ ΠΟρλ Πα ΔΠΪΠ115 ΘαΟ}}} ροττ, νογατη οτίδηι ργα- 

{{λτἰΠππτογπην ΡΠΠοίορΠοτιιηγάταμε οὐδτουαπῃ Ργσοίατγα ἐς ἢ το πιοηΐα 
το οἰφητοσ: πὶ αα!άσηη ἢ πηλν οἶπτι τοσιαηη σπληαᾶ (οτἱ οηάς ΠΗϊοιῖα ρτο- 
Ροπαητιας Ζιια( τογΠ ΠῚ ααεηάδηι αταπητ,οχεγα “πε πη Ἔστεαιὶ πὸ ἰσοατ 

115 7] ἀϊσοπαο 1η τοΡα δ] νοϊπητ Ἔχςείϊοτο, Α ἀ χαοτιπι βαυίάοη1 Δοςιηατίοπος 

τοί! ηἀας, ας τποατγαὶς ποίςιο αι Παθοτο,ας δα ςοἸΠἸσοπάλτηῃ πλαϊετυάϊηϊ5 
στατίαπι ροταςςοπηπιοάατα ντάσητιι, {πώ (τς πιοῆτ, ( ἀΐχετο, ἴτὰ πλὲ τοτα πηι 
δητε- έγληι νίταῃι Αἀ ἢας νίατο τοπηροτα ἸΠ{ἘἰτηΠΠ{ ρντ Πγε ἃ πα] ἀἸςεπαϊ ἂς 
(ταγα ὁδίατγαμπαι [ππάϊο πάπα ]οπριῆιπγε αδάπσογεηη; πεα; ν]]ππὶν πη] πα η 
(υτϊρτατὴ οἸΔΠΠῸ, το θπια τ. Π1 ἰη(ξέξαγογ σατο] πο οἰ] επὴ Ρμῆο- 

[ορ ἴδηι οΘητγα 605 411] 6ΔΠῚ ᾿ΓΏΠΛΟΓΙΓΟ ορραρηαγθητ, οξε πα! πο οτπὶ τὰ 
Πτ,η οσὸ ππης ρυίπηαπη ᾿Πα Ἰσηατ Ποπηης [Πγοτο, ἃ πιο νοτο ἰοῆσα αἰ ο ΠΑ ΠῚ 
ἱπηρτοδίτατοπι, Γλπογ 141 ς δου σογιιπι ΟπΊπ πὶ οἰλτ ΠΈη.1 (οτῖρτα Ἰη(οξτᾶ- 
ἀο, πουλί ηῖδιι5 ρατοίαςεγο [ππὶασστοῇα, ἄειο χυαξ (οὐ ροπαϊ σεπεγε πη] 
το ρί πτὰ σιια ἀϊσογοηα Πασοθδηι: [ςἀ ετο σοητοηξιις ραιοῖς, παι πᾶ Πητνετα 
σια φττα] 1, Ζπαπληας ὉΠ σοπθηΔητ, ὃς τα ἱρίς, δζ 481 εἰεσαπτίς ἀοῶπης 

{πο τοποπταγι μαϊςαδαατ. [ἢ ὙΠΠοΥ 115 νετο (οτι υ τίς ἐχοστοη 15,10 6 
πού σοΏΠΠΠ], οἶς ἰπ(πἸτατι πη ἂς ἀἸσοη αι ἐαου]τατεηγ ορρυρηαγε, εἰπε ἰτε]- 
Ρῖα τοριοῃεηάοτγο: πραας πος ἀηίηιο δ (οτ οπ Δσστοῖ[πι5 {8 ηγ,ντνιτα ταη- 
ται ΠΟ] σογοπη,ας σα ῃ]οα! [ΓΙ] ἐασογοπγ, πες ντ, απα Ἰῃ 60 ρύαοίατς 
ςοπίδεϊα δηϊπηαπθγτοσθη, Π]δητῖο ΡΙατοΠγεηγ, θα νοΓῸ “8: πὸ ΟΡ ΙΏ1Ο αἰξῖα 

οἴδιτ, πυιδάογθμη ἐξα ντ,απα τηοὰ ἀο οἴπ15 ογατίοης εἴτε ἰεπτοπτία, εχρίϊςα- 
το πη το οπληΐα σοπηρ  οὐξοπ5, 8} 1Π| στ] Αἰ115 σοπαπγπης Παβθοζεῖ, ζαα ἰῃ 
τε ἀἰβογγετ,οἰξομογοηγ  τοὰ ΠΝ] ἔσεγε ἱπε ταςητὶ, Ποη νίγταζτοβ τδητιιπὶ 
οἰα5,(οἉ, ας νἱττατσι5 ρίσγαπησας απποχαίο]θησ εἴτ, νιτία “πόσις Ρουθ 
Ὠεςο!ς ἔπῆτὶ ποη ΘΙ πη 14 ργαίξατς ροτοίξ οὐααπαιη Πουηίηῖς πατάγα,Π1Π}} ντ 
ΠΕΠ6 γοσθο, ΠΟ πο τον ΠῚ] ΠΔΠὶρφοςοῖ. 1|ὰ νετο ΟΡτΙηΊὰ εἰ ΟΧΠ γα ΠΔ,ης 

ἴῃ ΡΠ Πλῖ5 σοριιηῚ τυ! στ, ἴῃ ρμο  ΠἸ 15 αοσγατ, Αἀ ἤδης ἰσίταγ γατί πο Π., 
ςαηπα ἀἰσπηταν, Ζιμις οχαμηηεξῖ; ΠΘΟΠΘ ὨΊΘΙ1ΠῚ 1η{Ππτα τ} τερτεμεπάαζ, 

(ςἡ οοτῇ σις ἀς ἀιςοπα! τατιόῃς ἀἰἰατατγι 1 πὶ α5.ς ας (τ ΟΠ πηάτοσ. Οποά 
νοΙῸ Ποῆ 66Ὸ ρηΠγ15 ἰὸς (ΟΠ 6] σεητι5 ἀσστοάιατ, δ ΠγΕΪτὶ αητο πο, ὃς πο- 
{ἔτὰ ἃς νοτογιηι Ὠγοπλοσια, ΠαΠ}4 πηαἰειιο επτία πῇ (δ νουγατῖς Ππήτο ἀα- 

δ, ἴη φλάσις ρα α τα Ἔχογοπουίητ, ροτιη) (Ἔχοοητίς ῥτορς τ ΈΕ6. ςοιηρτο- 

20. 
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δατς, ἀποδιις ταπλθη ογο φοητοητι5, ΑὐἸ οτος, ἃς ΡΙατοης, ἀταας Αὐοτοὶες 49 
Πιυϊάςοπ) πο Ορτίηλο ΟΠΊηΐὰ ἃ Παρ το πο ΒΙατοης τγδαΐτα οχηξιηγατ : ]υα 
{πητ αα: ΡΪατο ἐς Ἰαεἰ5,ἤς ἰρίο δοπο,άοτορ. ἀϊΠογαῖς, ΡΙατο οὐ ἱρίς, Ρασιης- 
ΠΙας, Ργοτασοτα;, Ζεποηῖδ, τ 6 ΔΙΤΟΓΙΠῚ 418] το παῖαγα σΟ Δ; Γ ΠῚ Ρδι- 

εὐ μῇ ΡΙΟΠτοΓΟΠ ΤΙ, ΟΥΓΟΓΟ5 ΠΟΠΑΙΕΓ Πα ἸσΑγο, Π6 61 τα πΊοη οἱξ αυϊαιᾷ, 
αἱ Πος 11 νἱτίο νογγαῦς σαπ1 (οἰατ,ν Πα ΠῚ νου τατῖς σοσηϊ το πο ηὴ τοζὴς Ρ Η]οίο- 

Ῥἢαητίθιις οἢς ριοροίπταπη; 78: οτίαπ Οραγηαπη πε ηα νἱῖς τατοη αι πο- 
δἱ5 οἰξοπά τ. Ομ Ἰριτιισ ΠΘΠ10 1] 5,1 1ῃ ἀοσηλατίθ. αΠΠςπτίμης, ρτορίοσοα 

τερτοῆθα- 

πὰὰὉ-- 



ῃ 
Ὶ 

τοἫο 

20 

20 

ὨΣ  Γαγονυῦ: πη λτόξκι ΠΥ ΌΈΘΙΝΟ: 241 

τοργοποηατ ]ιοά ποη ὁπληΐα νοτετιπη ἀϊέξα ργοῦοητ; 5 ο[Ἐ 7] οοβτορτο- 
Πποηάεηάος ΟΧΙΠΕΙΠγοτ, 1 συ! αιτς ἀἸσε πα! σε τς ργορτίοτατοβ Οχρ !ςοτὸ ΠΠΠ 
{τητιῖς ταητιιπι γοτοῦίθιι5 τυ] στιατ,γτ 5 οτίδη νἱγτατίθ. οο5 ογηοῖ, 410. Οὐ ηὶ- 
ΠΟ σαγπογαητ:. ϑΈρογοίς γηππΠῚ, πο ἃ ΠΟὶς τοῖο] οροττεαζ, {π] Δ] οὐτ ἢ 
1ΠΠ|᾿4 φαϊάοπι, ὃς ρα 116 τα ναἴσιις ογίπιοη; οἰ Πλοα! ταπγοη, ] οὐ ἴῃ 16 ηἱ- 
ἢ θοηὶ σοπτίηεις, οἰξεηαὶ ξιςῖ]α ροῆπτ ΝΟ οπιπι(ι οα αια Ὑ Πιιογ ἀ14ος 41|- 
{πε νἱτὶ ρο Ππουιητ,η σοηὶ! νἱ ἂς ργα!ξαπτία ἀςβοίπιιγ, ἰσεῖτοο ἤτ ντ θὰ Παος;, 
αι: {ΠΠ15 ἔιπτ,σοηΠΠογαπ αὶ ὃς ἰπἀἸσαπαϊ, ἔλσαίτατο σατοαπλμς. Νά πὶ ποαὰς ἐσ. 

ΑροεἰΠ5, ας Ζοιυχι!5,απτ Ργοτοσοπίς, αι αογαπι ρίέτοτί, αι! ἔατλα οἰαταο- 
ταιατ, ἀστίθιι5 ἐπ]ΠἸσαγα ΠΟῺ [ἰσοῖ 115 Π 105 δαγιμηι ἀστίτηη (οἰ οητία οἵ! Πα ἱρ15 γ1- 
ῃΐηγε σοῃίοιτι ροτα!ε σοηίζατ: ποαις ἀς ΡὨϊαΐα:, απς ΡοΪγο] οι, αατ Μγτγοηίς 
ορετῦ. ἰϑὐκονι ορίῇοος (ξπτϑητί) πη ΠΊΪΠι15 ἔεστς ΡΟταοΓΙΏ τ, 11} αὐ οογαηι τα- 

πτοη ἰαπάς οησο ἀπξατεητ. ντἹαη γατίοποπὶ ργατουπλίτταηι, Πα ἔππρο νίμι 
ςοπτίησίτ,ντ ΠΟηΊΟ ἱπίολιις ἀτας ἰάἀϊοτα,πυἃ {τ πτάϊσαπάιηπη 115 1 το. 48: 

{αὉ (ςηίπιι σα ῦτ,ης ἀττίῆος υᾷεηλ]ρίο (τ ̓ηξογίογ, πὰς θη η ΟΠγηΐ5 αὐ5 1- 
τη ας, ποις ᾿πἀϊσφη αὶ {ππλἰτ Ἰϊτία τι. Δ γαπι πο Ιοησίογθη μας Ἰῃ ρατ- 
τε ἱπιργιάθῃς (δγπιοηθπι σοΠ πλάι, ας ργοσ 1 ἰοςο {πῇ ποίαητ, δορά δη- 
τοσιαπ ἀσστοαταγ δ δα αια ἀς ΤΟΥ ἀ14ο ἔπη} ἀϊέξυσις,ραπςα υσάαπι 11- 
Ὀετοοπιητεπιογαζο ἐς σοτοτῖς ΠΗ οσῖς 5, ται ν τα] ου 115,, τι 115 σαὶ τεηι- 

ΡΟ: 1Π6οπὰ,4ιη. 1ς,Ποτγαογιιητεχ πο ὃς {ΠΠ|π|51π τοθιις (ΟΠ σα ηά!ς οι - 
{Π᾿ππ|,ηπο {προτγίογαϑ νἱςῖτ; ὃς 'π Ἐχροηοπα!ς ἔαςυ]τας, ἀΠ]πς!ς ρατοθίτιΝ οτο- 
τος Ίσίγαγ Π ουιοί,απτς δε Πτπλ]ῃ Ρεϊοροπηείο σοίξαμι, ὃς ΠγαΪτί, ὃς πλ0}τῖς τη 

Ὁ 
Ιοςῖς πιογο: τη ἢϊ5 Εἰσατοῃ θα ΠΊ15, ὃς )είοςμι5 Ρεοοοηποίπ5, ἃς Επιάοητος 
Ῥατῖιις, ὃς Ῥοπιοεῖος ῬΕγ σοῖο, ὃς Ηδοαταιις ΜΙ οίπι5, ὃς Αςαί]αιις Αὐρίαι, 
ὃς ΟΒαγο 1 τηρίδοοηιις, ὃς Μεϊείασουαϑ ΟΒαϊςεἠοηίι5. απ! φατῷ ραμο δητο 
ΡοΪοροππηοίϊαςα τεπτρογα νἱχοτιπτ, ὃς αὐ νίαιιο ΤΊ χπογἀἸάοπη τατος ρτοςεῇο- 
τῦτ, Ηἰ᾿Δηίςιις 1,ο(Ό 15,8. Γλαπηαίξο5 δι σίειιβ, ὃς Χοποηηθάες ΟΠ ῖι5,8ς Χδη- 
τας Γγάι15,8ς 411] σοπΊρί πγο5; Ζαογαπι ὃς ΠοηΠ Παπι τη ἀοἰσοηο ἀγσππιοη- 
το οη ἀπΠπη}ΠΠπγυιπὶ ο ἔλουϊτας ρεῆς ραγ. ΒΗ οτας ρουτο 4111 Οταςας, 
ΑἸ1| δαιθατίςας σοπίοτρίεγε; εαας μας ἐρίαβ πλπταο ἰητογίς σὐποέξετς, [ς ροῖ 
ῃατίοῃος ὃς ντθε5 αἰ! ἀοτς, ὃς (ερατατίπὶ ρἰδουτ οπλίττογο οορο [ΟΠ ἰοος οοάζ 
{πο ργοροίττο,ντ,αα: αρι ̓ ποοίλϑ ΠἸΟΠΠΠΊΘΉτα ΓΟΓΠῚ ΡοΥ Πατίοηες αἴ; τς 
δες, τας ᾿π (οτος ϊς, πε 1ῃ Ριοίδηϊς ἁἰογαατα ἰασεθαητ, θα ἰρία, παα!α ρίλης 
δοςορίΠςητ,η1}}α τε δά ἠϊτα, μα] ἀειγαίζα, λα σοι πη} ΟΠΊΏΪ ΠῚ [ΟἹ τ ἢ. 
«ΠΛ ττογοητ. ἀτηας πῃ 15 πο παπηθητίς ταπ ἔα υΐα χισάδπη ᾿πεγαητ, Ζα δ 4 
γοταίξατο Πάες ἀοςεἤϊετγατ; ταγὰ τῃοαΐγαίος ποη πα}|α σα νΙοΠιτιιάτηος, 4: 
[ατυϊτατίς πχαϊτιιπι ΠΟΙ ἘΠ τοπηροτῖς Ποιηϊπίθδιις Παδοτε νἀ οαπτιγ, θηιις δπ- 
τοπ] ἀἸςοηα], 1 οαἀοπα ]πσια ἰοτὶρίοτιιπτ,οπηπος ἰάθη ἔὸτο ἔδοιπεῖ {πητ ροτ- 
{Ρἰσιμαπη, ν Ππτάτιιπι, ριγαπη, δσοας, αὐ τοσταπὶ ἰρίαγιιπι παταγαμτη ἀσσομηπηοία- 

49 τυ πλ,ηα !]ο Ρτοτίασ, ]ποα σας ἐπ ηδδῖ, αὐτοῖο οἰαδούαζιιηι. Παοχῖ (οτῖ- 

Ρταίρεςϊος ασάληι οχογπαζ: ὃς νοηυἘλτίς Παϊάοηγ [η αἰ 115 ρἰ 15, η [115 τ Πιις 
εἰποοτ, πο ἤτ,νταάθις εογατη 1οτῖρτα νίροληῖ. ΗἩετοάοτας αὐτο Ηα]ςαῖ- 
ποίοις, 78 δὰ ΡοΪοροπηοίπαςα τοπιροζα νιταπι ρογά χίτ,οῦ ραιο δῆτε Ροτί- 
σα Πατιις οϊοτ,ταπι πηατουίατη ΠΠἘοτία ρα] αἰτίαις οχτυ τ,ατᾳ {Πππγαιπτ,ηοη; 
νΏΪα5 να 15. αν ΠΙ1Σ σεητίς,(οα Εὐτορα Αἰασας [5 σοίίας, ἃς τλυἶτας ἃς να- 

τίασ,ν ΠΟ [στο σοΠΊρ οχιι οἵξ: (πάπα 1 γάοτιιπη ἱπ]ροτῖο ὀχοπι5, δα νίᾳ; Βε]- 
ἰαπὶ Ρογισαπι ορεῖε ρεταπέϊο, απ] 16 ρογ ἀΠΠΟΚ Ὁ Ο ΧΊ, σοίξαα Οτςοῖς 
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ἃς α δαιθασῖς ογαητῖ, ἐχ 15 Ππππτοσα Ζααας ἀο]εσίτ, ὃς ἴῃ νμπ τη υαίι ΟΟΙΡ 8 
ΜΙ οτία: φοητα 0) τιιπλ ΟΠΎΗΠα5 αἰαρεπουθ. ἀἰσεπα] νίγτατοϑ αὐ (πὰτ ογατῖο.- 
πθηῚ Δ ππχίτ. ϑαοςοῆις ΤΠ μονα 465. 15 Ὠδαρ,ντ Ε]ο]λπίςιι5, υαῇ ἀοί τ οπῃ 
εἷϊο μη ουϊαπι,ς π νηο οςο σοηξήξοῦε ΡΠ τς οἴ πο ας, Ηογοάοτὶ ΘΧΕΠΊΡΙΟ, 
Αταςογιηι θαυ θαιοσαπγα; ἔλέξα εχ ΟΠ] τοσίοης 'ῃ νηπΠὶ οὔτε ςΟἰ Πσϑάα οχί- 
{ἰπταυίτ: σαην σι! ἀ6πὴ 1 {πἰτατα πα {4 Η οἰ ]ΔηἸς! οὐ δάση σαιμαπη ςὐτεπηηε- 
τοῦ, Ζποα αὐίοέξιπι ὃς πππηγϊο ν]ἀογοτι, ρίλποας οἰ Ππιοάΐ, χιοά ἰοεσοητίδ. 
Παιι πγαϊεαηι ν τ τατ]5 αἤοττς ροῆει: Ηδετοάοτι ατεπι γατ πε ἄθο ἤθη Ρῖο- 
θατοῖ, πιο Ἰατίοσ ἂς διίτοσ οἴϊοτ, υιαπαντ οᾶ πυιπηᾶπα ςορίτατίο ρετίςέϊς μοί 
{ετγπϊ μοτλπι σου βτοποηάοτς, νηππη αατοπη δε ιπι, αο ἰπτος Ατῃεηϊξίες 
ἃζ Ρεϊοροπηθηίος σοίζαχη οἰ, απ]πιο ςοτηρίοχιις, ἴῃ ΘΟ ΘΟΠΠΡΟΠΟΠ40, 1} ὃς 

οοΥροτς ὃς δηίπιο ςαπο να]ογοτ, απ {Δ τα πὴ ̓π υπτία πα; ςο]]Οσδαίτ, οιμ-. 
48 δα οχίταπι δΈ}}} νῖτα ρτοςο ποτ, ποι φασσιμηαες ἰη (ουπηοηῖθ. ἀπ πξι, 
(ς φυϊδυιε τρίς αὔπιἤει, πα ας οἤδε ἐχροστιι, η ἔπια (οτῖρτα τοτι τ: ́ας γοῖο 
τΌΡτεγ ὀχ Π πη !αττπὰ ΠΟΙ͂ ΠλϊΠπι5 ροταίτ,οα {ππηρίπτ αὖ 15 χει ΟρτπΊε ἸΡ] 

τΘυ!δτεδιις ςοσποιπήοητ. Ας {πρεπόογος ]αίάθπη ΠΗ ουῖςος ἀπιαθ.. τοθιῖ5 οχςε!] υἱτν πα, Τυρετίοτος 
διποτῖςος 
“ΘΧρο οεῖτ, 

Ἕ γετες δι- 
κῶδης [ετῦι, 

πυροῦ {ο]οηαἹ ἀὐσαιπηθητιιῃ ἀοἰεσίτ Πο4, {ππΊρΡ|οχ ΟὨΊΏΙΠΟ, Ἔχ γΠ0 τΔΠΓΙΠῚ 
δῇ πιοπῆθτο ἐουπγαταπη; Πα ήτο ν4]ο ρογΠΊΪχτιιΠ1,18. ΠγαΪτα ατα ἱποοηρτια 

ταρῖτα αἰ ξειπλταίτογα, μοι ἐυ]οίπιην ἰῃ {πο 5] δγος ἡ11] Ἰπαπχίτ, ΘΖ πο πα 
ὉΔΠῚ ράττοπη ἀΘἤοχίτ,γτ πα] τι 1] [ται οη1, ὃς τα Δ ΠῚ προ Ἐξ γαῦὴ ἔα- 
ὉσΓοῖ, 4101 σΈποΓα ΤῸ ΟΠΊΠΟ5 ΡΟσΟΔογαῦ: 71] [Δ Πγ1α5 ΠΟΠ]Π1ΟΠΊο- 

ταταητ Πείοϊο αι 1 {τ||5 ὃς (αἰτίδ 15, 6 τοῦτ ριοάσπητζος, ἃς ΝΑΙ ας 1η τοῦτα 
τητο ἀσιια ρατίτογ ἀοροινζοβ Δ [ηΓοτῖς ργοξβέξαβ, ρείασο ἱππαΐδητοβ, [Ἐπ ο- 
τΑ5»ΟὈΠΠὶ ΠΟΙ 15 σοςΠτε5,ζ οΧ ΠΊΟΥΤΑΙ]Ι ἀϊιίποσας σςοησαθίτι ἰδ] ἀοα πὶ 
(οθοίεπι, ἃς αἰϊα συισάαπι, σα ποίϊγα ατᾶβ,ντ  πογθα] 8111 ρίαῃοα; ἀοΠ τα, ςοη.-- 
τοηλπατ. Νεηπο νεῖο γτ ας αἰςοτοηΊ,εο απ| Δ ἀπιέξι5, απο 11105 γῖγος ἀςςιῖ- 
{εγη; αίδιις οτίατη νοηΐας πλαἰταην τθαο,[, ιπλἸη ἐχρ! σάπια πατοπιιηι ἃς 
Ἰοςσογιηι Ὠϊτοτία νεγίλγεηταγ, αυ]οία Πστηθητα τοσορογπητισι: ΔΠΔοσ 46 ΠῚ 
ἀριι οπηῃ 65 Ποπλίποβ, ταὶ οΟπηπηΐτον ας ἰοςῖς, απ ρτορης ἐς νεδίθιις, πιο- 
πυπλοηῖα σασάδηι (ἐγ θαπταῦ δ π[πηοαΐ, 415 αἰχὶ, γοσΠν, αἀἸτίοπα Ρεῖ- 
σορτατγιμηι: 4115 ΠΠΠ ἃ ρατγιθι15 ἀσοορταϑ [5 ἀοἰπας ροίξετῖς νὰ τγαάογοπε, εἶα- 
δογαγαης. ψιιο {1 ΠΠἸττογῖβ θαβ σοπίρηαγε γε ]θητ, αν Ηὶς νὰ ἴτα Ρίδης οχρο- 
ΠΟΓΘΉΓΟΓ 710 ΠΊΟΘῸ ἐς νοτειῖσιις ἀσσοροζδης, ΔΙ σ πη Ρυταθαητι ιαργορτογ 
|Πὁ5 νίγος,ντ]οσοσγαπη ἀεἰοερτίοηος ἔα υ]οίις κα ἀϊταηλεητῖς νατίαύθης, ἀτα 8 
αἰ πἰπριιεγξτ, μοοοἤττας σομαριυ τ. ΤΠ πον 46 ην δυτοΠῚ, 71 Πγατο Δ Π} ν Πα ΠῚ 
δα (οὐ δεηάππι σεριετ σαγαπιγογιτη 4αίθις 1ρίε αἤιιογατ, ῃοδεγα!ος [πα Πῆςὰ- 
τἰοποϑίῃ παιγατίοπομλτπάπσογε πο ἄφοοθαζ, ὩΘ( {8 δ ΕἸΠῈ ΟἸΤΟΥ ΠῚ Ζμοπη 
οἰαίπηοαὶ ἰςεϊρταίπαίροητο ραγοῖς σοπίπεπεγαητ,οά Ροτίας δα νεταζοτη [ε- 
σοητίιπι ἀσροπημη αγο: ΠΝ Ἰρίεη πη ουία ργοσσπηῖο τε ατῇ το] χαΐτ: πὸ 

γηι ὀχ ρεῦς ἦη ἐρ[ις εὗΐ, Ἰρα ρῖπησ ἱπομηαία [ογεα [6 υἱάοῤίεπν. φίοηρραηο ἀμεορ; (σ' 
ΓΧΖΩΣ γες, σ᾽ ἢ 4 ΑΡΓΗΤΗ ῥηηάθο τομ ο ἰἰοοι,ο ἴαρΣ βεπγας, βγ τους [ὑρεϊέος, 
ΓΟ ἀεγάγε, ρίαμεη; τη [ῥίσογε υοἰμεγίμε, δὶ, ἄνερ ἡ] α υεἰδατονοι ραγ πη, (ατῖς ει. 6- 
γιοίμε»! δι Π))14; ροιῖκ, φποα [( ΡΡΕΥ 1(ἰο»» [ πάρ [ῥεεϊαοκίμηι, πο ἐμ βΥ ΓΕ] ἐάη.- 
ἐρ οὐ έζοι, ἦη [γϊδοηάο οορίξαντησ. Αὐ(αἰς ἰρίο χια6, ὃς ρΡῃΠοΟΙΟρΠ, ἃς οἵα- 
τοῖοβ ΟΠ Π65,απτ,Π1 ΠΟ ΟΠΊΠ 65, Ρ] τα; σεγτο, τα ςοπίςητίπης; ἐς τοτίποπήανς.- 
τἰταῖο, οι σοπίςογαταμι οὔτ ΠΗ Τοτίαπι ν οἱ Π}.5,Ρ τ πγαπι ἰασογαῖο, πιΠι] αἰ. 

αἰ αΠΠς 
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θα Τηνονοὺ ΒΞ Ί ΟΝ. ΣΥ̓ΒΤΟΥΥ ΜΝ 4 
ἀϊάηε τοδιις, απο ᾿απῦ οὖ οἴει; αἰμ] ἀοιγαχηε, " ΠΙΠ}] δα {πᾷ δ᾽ άϊης (τρί ἷ ΤΗΝΕ . 

ἴς; τατ᾽οηξ ὃς νίαπη ἰςουτῇ οἴϊο,ημς αὖ οητηὶ ργογίαβ ἱπα] ἀϊα, οπλη] 6; αἰδητα- οευια ναι 
- εἴς. 

τἰοης, ργαίεγείπι ν Ὁ] ἀς Ἰη(τσηι. φά αι νιτς πάσας, ΟΠ σΊΠΠηλς αθεῆττ. Νὰ 

οὔ τη ρηπιο [ἰδτὸ ἀς ὙΠοπητοοϊς Ιοαπογοταγ,νίγτατος, “1115 116 Ποταῖτ, οο- 

Ρίοίς λἀπιοα σοπλοπγογαμίτ πὶ νοΓῸ ἀς Ρεηοὶς, ἄς α ΠΠπ|5 ἴῃ φάη" γᾶἋ4α 149 

τορ. ςὅΠ|Π|5 πτοπτίοπο η ςοπηάο ἰδτο ἕασογοτῖ, αὐ ο5 1η οὔ οἤάϊτ πγαχ! 145; 
οἰ απο αὶ (ΟΠ! ας, ]ι5 αἸΠοπλϊπατὰ ροῦ οὐδέ τογγατῦ τᾶτὶ νἱτὶ σ]οτία ροίξυ]αἰλατ. 
εοάοσπιαη; πιοάο οπῃ ἄς Πεπιρϊῃοης ἀπος,σιηγ ἐς ΝΝΙΟΙα ΝΙςογατί, ἐς ΑἸςΙδί- 

αάς ΟἸτηϊα Β] το, ἄς4; αἰτς, ὃς ἀπο. ὃς οτγατοσίθιι5, ἀϊςε πα οἱ πεςοίασγιο οἴδοι; 
το Ζπα ο14: οσπιοηίευδητ,οχροίαίτ, χαα ργοθατς οχορ] 5 ΠΟ ριιτο ΠΗ Πὶ οριις ες 
ρα οο5,7ὶ ΠΗ ΠΟ Ιδ5 οἷπς ρεταρταγιητ, Πὰς ἰσίτασψαα Το ἀἸ465,]ιοά 

φά τος ατιηοτ,ορτορὶς ργαϊξοτ, ροῆ τ αἰ 15 αἴςσοῦς Ὁ πα οὔ ΡΓαοΪαγὰ πητ, ατα; 
ἱπνίτατίοης ἄσημα; τάπχοπ μος 1η 1110 {πη ηγι1Π οἱἘ ἀτα Ἔχ πη! 1π|, πο α ποηπς 

πιοηάδοίππι γοϊαπτατίο αἰοῖτ, ποα; πλτη ἱρίς φοπίοϊοπτίαπι ταγρὶ ἰαδε σοητα- 
τῖπατ. Οὐκ αὐτξῃ οο πηΐπιι αδίο! ατὰ νἱἀθηταγ, ὃς ῃ 410. σατρίταγ ἃ πη Οαεῖα 
πα 5, π εα ΜΠ ουῖσα: πγατοτία: ράττο {ππτροίτα, Πιια: ρ]ι158 Παίθοτ ἁγτιΠοι!, ατα; μαλδηρας 
αποποπία ποπηίῃς ἀρρεἸατα, πα οπιηϊδυ5,ππς 4015 ΡὨΠοΙορϊοᾶ, τε ογατο- 

ΤἹᾶ ὉλΆΓΟΙΟ ΠῚ [ἀπλρίετιτ,ίη ΤΙ Πγ15 γα ]α ταν ΗΠ] νοῖο θὰ {πὸ σα δή ἀππ- 

διποηξ,,ἄ οτάϊης, ον ΠθῈὴ8 (ἐμά τα, ὃς ̓ πἀα{Ἐπ|ᾶ ροττιπεπτ. Οτήϊαγδυτῷ 
40 δ᾽ ἱρία ἀϊα!ποης; ρυςἔατιι 1Ππ4,4ιιοα, οὔ προιοτος ἈΠ τους ἐπα (ςείρτα νς }]ο- 

οἶ5,ν 6] τεηροσῖθ. ἀρτο σομτΙΠ Ια 5 ἀμ ηχοπητιν πὰς ΠἰοἸηπότα εἰ αἱ εχ Πῖ5 

ἀϊαϊποηῖδ. πουτγᾶ ργόθαγοῦ. παγγατίοε5 ΘΠ} 1τὰ ἀηροίμιτ,ντ ποα ἰοσαρεῖ- 
(ςαθγοταγ, Ὁ] σοίξα τὰς εγαπτ πο ΗἩογοάοτα, Ηεἰαπιςυίᾳ,, ὃς αἰ πὸ πα }}Ὶ 

Δητς {ΠΠπ|5 ατατξ ΠΗ οΥοὶ [οςογαητ;Ποα; τειηροσα; 0 ( 605 71 ἀσεητοπὶ ἐς]ο- 

εἰς Π ξοτίαπη ἐδ ἀογειίεουτος οὔτ σοηίξατ: υίδιιδ νεἰ δά τοραπη απ [οοτάοτῇ 

(ποςεῇϊοηςς,ν εἰ λἡ ΟἸγΥΠΙρίΔ ΠῚ ατηδίτας, νοὶ αα Ατοποηταηι ἀπηπος ρτίη- 

εἰρατας, ποτ ΠΠστοσαπη ἀϊυποηοπι ρἰασιίτ αςςοτηοάατγα, σαη4; ποι. 8ᾶ- 

ἀδλυλ,ηεα; αὉ ΔἰΠς τεῖτδηιν  αηχίηῖτο νοὶ αὐ{{δτ,1ἢ πἰξαῖες ὃς πιοηγος ΠΠΠ οΥἹᾷ ΡαΓ- Ἐαπηίοσεῖι 

τἶτας οἵδ, οαΐας σΟΏΠΠΠ Ὠ ἰ5,π ΘΠ} 1ρίς ραταιογατ, οχίτιιβ εἱς σοηίδοπτας, ἔλξτῇ τεῖξς Ἰαϊεα 

ζ0 οἰξ οπίπι, ποι γτ ἀροττίοῦ ξιοττ τεπηροτῇ αἰ τθιυιτῖο αὐ δῃηὶ Ρᾶϊτας ξλᾶζλ. (ἡ 

εἰπίπγοα!, ψαᾶ Δηϊπλὶ παϊῃπ5 ἕλος αἤσαπεγοηταγι πα] τς Πισου απ τατα ΠῚ1- 

τατί, σαὶ ποη νἰἀοτίτ Ππτατῦ ντ οιῖπὶ πγαΪτα; [ππ8] τεα ΠλαΪτί5 [Π]ος 8 σογοτότιγ, 
δχοιιδ. φπαίι (φησ τί5 ςοποῖία παιγατίο, ργας]αγιπα ἘΠ ραγαγηα; [πη οὰ- 

Ρεῖα ποααῖίτος. “πο ἰρί!5 εχ ποθι ροτρίςαο ρατετῖ. 1 τοττίο Θἢ ΠῚ ̓ ρτοίνε μος 

νΏΟ οχοπΊρίο οοτοητῃϑ5 (πη) ἀς ΜΙ] ςη ςἰ5 ἀστοῖς (ογιΐσεγς, Παγγατί οῃς ρσῖι8 

πᾶ νηϊπογίατη δδίοπογοῖ, δά 1 μος ἀς ΟΠ οσ ΠῚ το5 σοίξαϑ ἀϊποττίτ: αι. πὸ- 

ἼΣ ἰπιροίϊτο ἔπς, ΡΙαταοη οδίπϊοης οδηλοπιοτατ: θα Π16; πιοχ ἱπηροτίο- 

ἔχοι ἀϊπνίτεςῃ5, Μίτυ]οποη5 θ6}}} πχεπτίοης [ηξοετ. ἀοιηής [ἐγηγχοης οο σοῇ- 

ποττίτ,ντ, Πποπιαἀπιοάᾶ Οοτογτα (φαϊτοης [χέϊα, 4111, ἀπε: πχοηΐοϑβ,. 11}: Α- 

40 τῃῃςῃοηίες ἀσοουπποιίητ,οχροηδε. Πς4: νεῖο ροποίτ Παης ραττξ; (οἡ ΟΠλίττεη5 

ἱποῃοατᾶ,ς Ατῃοηϊεπῇᾷ ΠΟΙ οχροαϊτίοης ἴῃ 5: ΟΠ] Δη ραυσα παύγατιροίϊοα, 

οαπν Ατῃοηιοηπα τη Ρεϊοροηῃποίαπι ῃδυϊρλιοηξ, ὃς [,ἀςεαςπηοηϊοσῇ δήπου: 

(υ5 Ποτοπίος οχρεαϊτποης ἀοιηοη γαγς εἴϊπες ἐχογίις, ἡ εα πα δα 1 εποαήξα 

Γλέπιοίμοης ἄπςε ροίξα της, ὃς δα “Ετοϊοτγᾶ δε] τγαηίττ. πἀς Ναπραΐξξαμα,, ΝΣ 

δίς. πες ᾿ Ἐρίγοτιοῖς δο}]1ς ά εχίτὰ ρογάπ (15, δ:.ΠΠΠἀπ|τυιτίας ἀττίηοῖτ: ροίξεα, ἘΠῚ 

φαξζααηηο πα εἰὰς ἀν ἀτραγοταγ, οἰ ἐςα τ ̓Ατροία ΑΠἹρΠΙ]ος ἢ οβ,Α πη θγα- ἤξαιεπν ρεὺ 
εΕἰοτίς ορριισπατος, το πῖτ. Ο αἱα πγα τί5 ορ' οἰθτοταϑ οῃι πα] σε ῖτα ςΟολΉ05, τίς αν 9 δὶςῖὈ, 

1)1οηγ 61: ΕἩαἰϊεαγμαζοὶ 1 οι αἰτεν, Χ 
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Ρετροτθατη ὨΙ ποτα [ουοῃὴ δηλ ίττ. Αςοϊαἴτ αυτοπη 1 αιιοιὶ ςοπ(οηταπεῦ εἰν 
νΑρΡΘΠΊΣ, πος ἔλεος, ια τεαάπητασ, Ἐπάϊο οοἰςαιιαπλατ,ο οχ ἀπ! ποης τογῇ 

Ρεττατθατα ΠΟ Σ5, Π)ροΓ έξας ὃς αιιαί! πλα τ! αταϑ Ποτίτίας τρία (δὲ σοπηπποάς 
οὐοέξενς τοίους πὸ ροῆττ. ΠΗξοτίσδηι οηῖπη Πατγατιοπξ ροῦροῖθο νο τὶ Η]ο 

ἀμεγᾶ ὃς ςοἸ]σατᾷ οροττεῖ ες, ργπίοττίπι ν ὈΪ τεβ σχροππηταν ἃς πγυΐτα;, ὃς ο- 
ἰππποα! ας φορῃοίςΙ ἃς ρογοῖρι πη ἔμοι!ς ιοδητ. η0 οἵϊ Διυτῷ τοέζαπ), πα 1}}ς 
νίτις οἴξ πος; ἀρτὰ πη τουία τορι], [τὶς οΟΙτατ. 64, ἐπ] ἐς ροιἐφ το. ὨΠο- 
τῆς 15,6 {πα (οτίρτα ἴῃ δ τατος ὃς Πἰοπγο5 ΑἸ τ δογοτ, ]α!αιατ Παῖς : Οπηποίᾳ 
Ροτίας [ἢ σα ἢ] 166] πγαἰιεστ,ντ αὐ ρουριοιιας τογῦ Ἰητο Πρ οτίας {1 τ|5 ̓τιης- 

ΘεΊαεΙσΝ τδιις πιαντατίοης ρογάας οἴοητ. διηῖ οτίᾶ αι, πο Δα οταϊπε ρεέγαι, "Πα ἃς- 
τερτεβιοηά, ΟΠΘΗ τ; φπμζοσία πθη;» 410 Οβτι5 εγατ, ρυΙΠΟΙρΙΟ {τητος πο, 40 ἄοςο- 
ἵν θατ,ῇπο σοποἰίετιτ: οὔ ττὰ ἀἰσδητ, ἀΠροποηα! ἀξ πὸ εἴτ Πγ Πἰ πᾶ Ἰη οο Πτᾷ, 

{ ὃς ρυϊποριἅ, πο πὸ Αἰ! χα] {πτ ρηις5,ςαρίαταγ, ὃζ οο ἤης, συ] ΠΙΠ}] νἱἀσατιις 
ἀςοις οσρτεμοηία Ππαγγατίο τογπλιποταγ: ]παγῦ τοτῇ αὖ ἰρίο πευτγᾷ (ατί5 ἀσςι- 
ττο δηϊ πα ἀποτίατη εἴς, ΟὐςςαΠοπειη ρόττο Π|5 Ππαΐπ5 ἀοςι το] 5 ΠΗ οΥςιις 
ρισθυίτια! οὔ ἴτὰ ΡΓοροίαμες :οΠΊη1 οἰ] ογῇ, ἃς τοπηρογῇ ἀϊπτυτγηϊτζαῖο, ἃς 

141 πγυτατῇ σα! απηϊτατα επιξτς, ΠΠυπ π1Π 6 πηαχιπιᾶ ιοα ἸηΡεϊορόποίο σοι οἰξ, 
[Π ΟΧΤΓΟΠΊΟ ρι σσΠΊΪο σας ρεϊπγῦ,ν πάς ρηποιρι ἀιιχίτ, ασστοαϊτιτ ΟΧρΙ᾿- 
εατο: ἀπαίᾳ, οὔ οἰξεμα στιν πα νογᾶ, πος ταπηεη νυΐσο ποτᾷ, ΑτποηϊοηΠ οἱα]- 
τατί5 ἱπογοπηθητῇ; ἰτουαπι []1π|, πᾶ ταπηθη Γἀσοάα τ οη!! Πησογοης, αι .- 
ἀϊαπι (ὐοτονγαῖς Δάπποτίτ5 (ὐογπτῆϊος αὖ Ατῃεηϊεηίιθιι5 ΠΥ ΠΠτπη, ΠΟη ἃ νογα 
οδυλ,μοᾳ, αὐ εα ψαᾷ ἰρίε Ριοθατοῖ, (ς αὉ αἰτεγα [ἀπιρίττ {πιτ|. (ςρήτ ΘΩΪΠῚ 

ἢας δἰ νει: Ογῖρο απο ρίας αὖ “εθοηϊεη δε, δ᾽ Γεἰοροηο τς, [οἰμετο, μοι ἴπ 
ἀπηος ἐγσίηία ρο  ἐαρίάνι Ε μαι ΓΟ ἐγαϊ, {αάργο, μιαηα τ. ΗΠ] ΟΗΥ ἰμ] τ 

{αἀρονῖς [οοἱοιαδ᾽ εἰϊγεριογῖμε, Ὁ σαμα5, σ᾽ ἀἠΠρη[οπος, ργῖρηη ΟΠ ΘΗ αἰ, η6 φμίς,υη- 
εἰο ἐαητηῖε ἴμεν ΟΥὐάοος ῥεϊϊηι ἐχ [{ τοΥ] τ, αἰ φηάπάο μοει ἐχηπίγεγο. Γ εγβιριᾶ ε- 
μἶρι σάΉ{{ἀ1,]Ἰςοῖ ἴῃ (ἐγηνομῖῥ. οσομί μα, ορΊλοΥ ῥβάηῃς μη}, μοί, “εἠοηϊεη ιν. 645 υἱ- 

γὸς ἀορτῖς, ΟἹ 1]. «εορήκφ»ηοηιῖς βυνιϊάαῤιίες οἤδηε, ῥοἰϊηει πες ἀγ1ο [Ἰ ἐχοϊιαιῆ. μα 
τεγοραίανι ἰαζίαναητην σαπ}α, 4. ξιοΐμρη ἐξ οὐ [αάργα γαρηρογομεην, ς " δείμηι 
Ἰμ οΥ δος φεγογειην, [μα ῥηοαὶ ἐγαηῖ. Ερίάαρηηη εὐ νὸς «κα ἀδχίγαρβια πάμίραη- 
εἰ. ἴῃ ]οη μη [ὑππι. ἱποοίμη απ ρα», Π γγῖσα πάτο, ῥαγύαν! Ταπίαηι. Μοχ, 
48: 6 Εριἀαηληῦ,, (οτογτγᾶ,α Ροτ ἢ ροίξα (ππε, δ ΡεΙοροπποηπῦ ςοη.- 
ποητῦ ἴῃ νεσθη δραγταπη, ὃς ογα τ! 65 {ΠΠ|ὸ Παίτας αὐ πους ΑτπεηϊοηΠῇ εἰα1-- 

ταῖξ, σΟπηεητοζατῖ, ατας ἢςς ἴτὰ ρτοάαοῖτ, ντ δα νου ἄτιο Ὠλ} 18 ΠοηΠηπΊατ, 0 
ἀσηχά ἰῃ ἰοοο αἰτογα ἐς σαιηα, τα: ὃς ο[Ἐ, ὃς ρα νΙἀοταγ οἤς νογα, ἀΠ]Ποτῖτ; ἤΐης 
ἐχοτίας: [)οεγομεγηηῖ απο 1, «τοι» ἸοὩ]], ρίμεμηι 6 μά, αἱ4; “εῤεπεηξίδης 

Ἱπ[ΕΥΥὶ ῥείϊανι ΟΡΟΥΤΕΥΕ: ΠΟῊ ἐα77]  (ὈΟ]ΟΥ ΤῈ [εγριομῖφ. ἴῃ σαι γηοητορι σα μέ, 7 Η472 

ῬΙΟ 716 Ἡ] ΣΉΜ: ΟΥ̓ΘΙΟΟΥ ΟῚ οἶνος “1 μ! η [{π7η1,2 ΜΟΥ αἰϊοϊοηὶ ἴα» [μὐϊεέία Οὐκοὶς 
φιαίογοηι μάγοι υἱἀογοηῖ. “1 βομϊοηος ὀηῖρι πα ἐάσ γος 4λ: ἱπογερι θη πῃ Πρ ατὰηι- 

ΣΟ 

ἰογηηῖ, ἰνεμβηοαϊ γατῖο ρεγάμχίτ. Γλοϊης οα αια α Ρογίςο ᾿ο]]ο δα Ροϊορδης. 49 
{᾿λοὰπὶ οἰ ἴτας σο τς, ροΓ ΠΣ (1 δῖτ, 44; σαη1π1, νία; ἐο,νε οα ραποϊουῖδ. 
πὰ υηροτίβ γονήν. οΟρτοίηξαατ. Ιὰ ατίτις, οὔ Πα τοῖν. (ογουτςῖ5 ἀητεῖγο,ποα; 

«Ὁ 115,16 4 αὐὸ ἢῖ5 πιαπαῇς ρτϊποῖριᾷ δ. Πτεσογάαζας ἤθε οι ας δά νογσῇ: 

πος ζοτογ- Βοΐΐ ῥα «πεδ, γ πα 14 ἐχροιαίριηα, δ αμα ρημίτον  ἀηπουῖ ἰμτεγϊεέζο [ αεῖο, ΤΩΣ 
ἐν δὰ 3: ἜΞ (μπὶ ἜἼητον Οογογγᾶ ζσ' Βοιάκα εἰἠρη[ίοηες, (σ᾽ φμαοίίᾳ; βος δε δ, (ε(οίεαγέηι. μά 
ηυςουπησις 
πε μεν {ὑΉμἰ ὙΠ], 714 ἵπῖεν Τρ(ος, (σ' ΤΣ αἀμεγζις ῥαγϑαγπ Οὐκεῖ σο[ογι, αηηῖς “(ερι- 
δαίβπι ραν τ) πίπφηαρίητα μεν [ἐξα [χπί; μοι α ἡ ε }Π,.Χ εὐχὶρ κά ῥπίμς εἰ! ΔΥΙΠΟΙΡΙ πες ὑμεῖς. 

ἔω14...1.1657] 2 

--ροο σπασα σος στὰὸ σοιπσασοσει τσ, να, 

“- πο τ τ σι πὰ 
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»ΟΥ Δ ΜῚ ΟΠ] ἸΏ ΤΟΥ 1771 “εδοηίοη [ὸς τσ ΡΥἹποίραζηι (ΟΉβΥ Ιαγ ΗΜ, Κσ' άΙογῈς ορεΣ 

ἐρ[ {δὶ σον ραγαγ μη. φηοεί {, ἀσοια»ΙοΉ11 ΓΗ ἱη το Πρ ογοηι, γιὸ ταηιθη τ οὐ [εὐ ξὶ, 
«ὦ ὑγεμὸ [ πεἰπηι,αὐἰἀμοοίαητηῦ: (σ᾽ γιά γ 0791 ΓΟΡΊΡΟΥΙΣ [αγ716 φηϊο(οοὑαητ: φηῖρ- 

Ρέ 7μῖπδο ἀπγεα,Π θ ο (ἘΠ [5 σοσογοῖ, ποίε ῥεῖα  ωρεγεηι; ὅ τῆς ἀονμο[Π1εἰς εἴ- 

[άπ σομτοη]ομῥ. αἰ Ππεέγοητηγ." ΓΓἜΥΙῊ 61 ΠΊΖΟΥῸ (ΗΠ “εβομίθη [ἐς ορίφ.»ιαμ [10 Ἴωτετεα, 

ΟΥΘ(οο θη, ΤΠ α)Ή1Ω; ἸΉ ΤΟΥ θοὸς [Ὁο]ο1 αἱ 7] ἰφάογοηε: ἔμπης ΠΟῊ ἴα) 6716 ἱεγα βγεμάμηι 
ΓΗ μογΗΣ, θα ογηρ [{πεἰ10 σοη αὐτά μη] ΟΣ ΦΟΥ ΤΉ Ροτεμ αι, [ΡἸρεῖς αγηηῖς, [[ βεγὶ [6 

{ρινομογεθγοηῖ. ΟΡοστοθαζ αὐτς ΠΠπ|πλ,οιιπὶ Ὀ6}}1 σαιηΠα51π σατο σα ρ οτ, οᾶ 
4ας νοτὰ οοτι ας, Ἰρήι ργοθαγοταγρυπιο ἴοςο τγαογε: ]σπαπάοαιας ἃς πα- 

τὸ τίιγα ρο[ξυ!αἰσατ ντ ργίοτα ροιτουτουῖθ. ἀπτοίγοητ, νογα ρηῖμς ]ιιδη ἔα Π{ἃ ἀϊςοτῶ.-. 
τα; ὃς ἰρίς ΠΑΙΓΑΓΙΟΠΪς Ἰποτοίις, 1 οἰπ! πιο α! οὐ 1πΠΠἸτυῖτιις οἵοτ, ἰοησε ἘΠῚ 

τατα5 ογὰς ργωαπτίοτ. ΠΌ οηΐπα, 115 ραττῷ {{ΠΠπ|5 τιοτὶ ν ΟἹ τ, οα τατίοπο ροῆτε 
ντί, Ζο ἡ ν οἱ ραζιια τος εἴητ, πες (τὶς ἀἴσηα ἡ. ἜΧρ] σα μ ας οροτα ἀλγοτατ, 
να] οὔπλιμη 65, ἃς Αἰ αἰ Πἴς απτοα [τς ργοτγίτα,ντ Π1Π1]} οριις εἴθ αὐ Πις τηϊτι ἀτι- 
ςετο, Ιρίς επίπι πππς οσιιπγ,ντ α νοτουῖθ. ΡΓατογη  Ππ|ΠῚ,ΠΠΠουΐα ἀϊσμὰ ΟΧΙΠΙ- 

παῖς, δα νου ἴτα ἰοττρίοτιτ: δογὶρ [ ἀπε οι, Ὁ αὐ ἐμ βέτπτο [θγνλοπο ργορεογεά 
ἀκογεῖ, μοι [Ὡρογίογες οὐρεσος ἤη7ις ἰοοΗ91 ΟΡΙ ΠΟΥ Ηριῖ, (σ᾽ ἀπε γος ΟΥ̓ σοας ἀητὸ ΔΛίε- 
ἴσας απ Δίοαάϊοας ἀπρηζαχαῖ σου βο[ εγ μη: ας ΑΉΓΟΙῚ γος, μας ζσ' Ε]οἰαπίος ἴα 
“εις βηβονῖα ρου (δοπεης ὁ ,ης4; οορΙο[Ο,ηο4; ἐορη ρον ῥα (ατὶς ἀοίηγαῖο ἀἠ πη έζς, 

20 ἐχρίϊσαμῖτ: [ὑρμί οὐ οὔ σα [[ϑρ, ποι Δ: οπϊοη πηι ΡΥγΙποίρατης ἡ πα Ὑατοη [ οοη- 
μεμα, βαγιρεγογηῦε ἐγαζαείοπο ἀφοίαγαι. ϑατὶς ἰσίτιι, ἃς πίῃς ἀρεῖτς ςοΠ Πρ Ὶ- 

ταν, Παττατοης αθ ἰρίο ποη ορτίηλς, 1 οἴξηοα ντ παταγα ροίτα]ατ, εἴς αἰσο ᾶ, 1.4.2 
Ηιας ἀςςοάϊτ, ιοα πες ΠΗ του πὸ ἀεδιπτπηςςοποίιπε. οὔ ΘΙ ΠῚ ΠΝ ΥΙΙ 
ἃς Χ Χ θοἸ πὶ ςομιρτοποηάοητ; αὐ πος “ιλη τίη) το ροτῇϑ οἱ Ἐ, νίας, δα ΟΠ] 
Ἔχίτιιπι ἱρία νίχοτίτ; ταπλς νέα; δα ἀπητιπη αἰτογαπη ὃς νἱσοππημπι Πἰ οτα ρεῖ- 
ἀμέζα,οὐξαπαπι [ἰσγιμηι πχατιτίηια {1 ρασπα, πα: αὐ εἰιπὰ ἰοσιπι αι 5θρα]- 
ΟΥ̓ σα Π]5 ἀρροἸδητ, [οὖ ΔΥΠ]Δ, του πυηδῖτ. ᾿Αἀάς Ζποα, οι} 1 ΡΟ σΠΊϊο, πα 
ιςοπηλᾳ πος τη ΒοΪ ο σοί [ππτ,οπγηΐα τς οὔτ᾽ ροηπρτιιτ αΠνπηαῆσε, τὸς ὦ 
ἴῃ σαϊητο ἰρτὸ τομηροτὰ ΓΟ οσίΠοτ, ὃς ν πᾶς οστα δο] τη} οἴ ξ, ὃς φαοιήα; ρτο-- 

30 Τοἤιτ,ςηρίττ ας αα νοῦ: Γ]ος [οἱηερ ἱμμθηῖοι ὀχ τη σοριργοὗατπ ἐπ Τρ 4 πα με 
ἐηγά 676 ὁχ οὐ σοῖς αβηγηια ΑΗ ΓΗΥ [ἔριρεν ὀγῖρι ς' Ἰμϊτῖο ὑε!, ἐσ’ Ὁ; «ἀ ἐπίγεια 
ΟΡΊΡΟΥ Δ, ΘΟΟΥ ΟΥ̓ α πη Γῖς 616 Ἡμη Ἰα ρη, ροΥ ΤΕΥ αὶ ἀπηος ΓΟ πόμέπος ῥείξαν ρον- 
εἰμγαγο. ει ἀμ 0} Ρ6Ὶ τοίπη] ΠΙΙ͂ΣΙ ΓΟΡΡΗΣ Οἶτα ἸΣΧΦΖΏΧΖΙΩΣ οπ1 ᾧ Ια φεαεῖς εἤονι, 

τ γεγ701 [Ὀπ {πηι αύογορι, 7 1η Θά7)1 ΟΠ ἀΡ]0ΡΏΠ771 ἱΠ ΘΗ ἀοΥ̓ ΟΡ οἱ [ηρμίας ποις 
ορ 10 ΓΟἩ [δ ΠΘΥΟΥ. ΟΠ ΡΊΩ;  4ΠΠ0 οί! “Ἄν )ροϊϊαμ ἐχροαἸΠομοῦν ἱροίίριο ραϊγῖα ππηῦ ροίξ 
γιρά ὀχ  ἰαγεῦη, (σ' ἀρηά ΟΥο[7;»ἀμη γος ἀσογοητην, πες φηΐηης αρηα Β εἰοροηπρΉ [ὃς ΠΈΣ ἴα 
οὐ οχ μι μοἸ,, υεγ της οἤ οι, [εξ ἐξ τυι αἰϊφπῖά ὁρο βοΥ ΓΗ,“ μαη1 Πρ [{Ὡροτη6- ἀυχ βαϊῆεπι, 

νἱρεῇπγῇ Ρ. 

ζ 

Ἴ γῖρη 171 οἵο φοσηο[ζΕΥ6. 1}. 6 [ΠΟ 601 ἰσί την οἱ Χ ἀππος ἐχούῖαρι,ς Ζ' ΣΩΣ ΡΟΥΓΆΥ- 

ῥαείοπονι, 7" 454 ἀείπείε ἴηι δοίϊο σοη(φοπτα (μηε,οχρίϊοαρο. Ῥτατοτεα ὃς ἴῃ θα βαγ- το εορίωπι 
4ο τε δὶ ἀρ Ποατι ΟΠ θιι5 [65 ΡοΠοαυῖταν, ΠΎ]Πι5 {Ππην ες ἀΠΠΠροητει, ὃς νοὶ ὙΑΕΙΛΠ ΘΕ: 

64 “τι: ὈΓΟυΠτατο ἢ} ΡοΙξαϊλητ,ν οὐδ οίπιις οχροόπεζε, γεὶ, ας ἰοηριοσιὶ {{π1 Ο-- οὐζατον εἰ. 

τατίοης ρειτγαξξαπαα, [στοῦ ὨΙΠῚ15 αττίπσοῖο, ΠγΠ]τ5 ΘΖυ!άοηι, ας πλϊηϊ- 
πιο 1115 ἀρ απο Πτί5 ργόθαγα ροί]ηη1: [ο ραιιςῖς ταπλθη ντατγ, ὃς ἃ Πα τις 
Ρησαμπι Ατῇοπιοηπατη ῬοΪορομποηί! ΠΠῚΦ: ραρη!5, πα: ἴῃ οχίγοπιο (δοπο 

᾿ιδτο παυγαηται 1 ΓΠΠΠῚ ΠΔΡΙΔΠ.:ΟΙ1Π} Ατῇῃρδηιοηίος,ςΟ γα ΠΔι105 Ρεϊοροπηρη- 

πη ΧΊΥΊ 101 Χ Χ πασίαπι οας ἢ λα πποτίτις δαγίσαγος λα] τς ραττῖδν. ρίτιτος, "Τιοσαεῖα 
: ὰς τ : : Οταςο πὰ" 

[τὰ Πγατίτίπιο ρτα το ἀδοοτταγαητ,ντ,]ιιοτ δά Βα Πἢ ἤλιιος οι γΠογαητ, τουτί ἰο τὶ υἴσιμ, 
1)ϊοηγ  Γαἰϊοαγπαίοἱ Τοηιης αἰτοῦ, Χμ] 

πε δεν δόν“." “"ἀσνσν νἍ ππ». πὩ... τὉῦθῦ 
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Ρίαῃς ΑἸ Τὰ5 ἀορτεῆοηητ, ΑἸ 1α5 οὔ Ιρίι5 Ποπηηῖθιις σοροπητ. “πα εἰς το Ἰρίπς νοῦ- 
δα [ιδιςῖαπγ: Ρο[ίεα [ὑγεαί ομ] [οεἱ!: “εβοπιεη[{πρὶ ἀρμα ἤμιοη ΒΥ γητοάοη τε ἴῃ 

Ραρηρ γα, τονγ  {γ] πάπαίϊᾳ; οογίαγηης φὐἀπενίς. ΛΊεάος βμομαγηη τ: οοο»26; αἰεί 

φ7::βοηϊοη[ος, μος Οἴριοηο, Λα ἰααΐ βἰϊο,υἱέζογία ροτιεὶ [μηι, ραρεῖς ας ἀερργο(βῆς 

ον. ΡΡαπίσμηι παμῖδηα σα ἀποοηῖας. Ατάαο ΠΙς σιίάσηι πΌ ἀΠΠΙΠΆΠ1α {πητ 
εα 4610. ἀςτουγο ες Ρτα ης ἀσίτ. ἸΝαηι αατ ΟΠ ρΊι5, 4114} ραγ[πτ,ογατίοπο 
το Πἰταταιτ το πὶ ργώτοῦ πη {1 1η ἀπ σι ἔπη1 σοΠτγδἤ τ. ΠΠ} ΘΠ ΠῚ οα Πα: 

αὖ Ατβοηϊοπῇθ. εἰτοα Ρυὶ απ ἃς ϑρῃαέξεμαπυ π[π]Δπν σοίτα πιητ, οἴ οδίειος 
ἴῃ 64 1 ἀςοάα: πηιοηΐος Ατῃοπίεπίεβ οχραρσηαγίτ,η σπαγτο ᾿ΠδτῸ Ὠδίγατε σα Ρη- 
(ξτ,ατα; ᾿ητο πὶ ραισα συσαᾷ ἰφυῖτοτ δετισ!οτ, ἢ ἐα τσὴ ἀοπγῖ συσίαης ΡοΙ 
ςοπίδοιιτα,ΟΓΠΠ ΟΠ 6 ΠῚ ζΟΠΙΟΙτΙτ; ΟΠ] Ποία: οΧ ντγλα; ρᾶγτο ΟΠ ΠΉΠ5 ριισηας, 
σαπη ΠΟ ΖῈς γα τ 1 11Π|5 σε !αΠΠοητ, ὃς ρετραιοι (εἰς ἀφ η]οησ, ΑΠΠΙσεητοῦ ἃς 

φοσαγατο μ᾽ τ. αη1 τγοσοτί5 γον. ΟΠ ρογθοιτιδ, ]πδηι ἀπ! ἄς πη ρα σηδηῚ 
1ρίε {ΠΑ ΠῚ οχρ]σαης, μας Δα νοιθιτα (ογθῖτ: 1» ἐμ μία φαάοιε σαι απ: ἱπὶ 
ραρεῖ,τοῦ [εοΥ ΗΓ. αΥῬηα11 171 6477 ΓΥ ΑΙ ΘΟΟΥ ΑΜ Φηααγ]η  Ή11 Ο)»Ί11710 ς᾽ αἱρίητ,οχ δίς 
αὐἰμὶ σαρτὶ (μη οὗΐο πείηης ἐγ ΘΟ θΉητ1; γε "1 οσοῇΠ. ας οχ ἡ ΠΠ]ς φα  δ᾽ φιὶ υἱπὶ σαρε [μο- 
γάπι, δραγταπὶ εΥ ἄὲ ΠἸΡΉΘΥῸ ΠΘΉ ΓΙ υἱρίηεῖ: ἐς ΔἸ ἐβεηϊφηύησ, ραποὶ [ζρ Ἰμ ον Ρρ Ι. 
Ὁς ΝιΙεῖς αατξ πηροτῖο Πἴατα πηξτοης, Ποχασίητα παιίθα5, ὃς ἀποῦ. Ατῆς- 
οἰοη ἢ στγαιιῖ5 ἀγπηαταγα; ΠΊ1]10.. 1 Ρεϊοροηῃποίπηι ἀπξι5, ας Πασοάα ΟΠ 5 
ἴῃ σα(ξο]]α σοπο 15, Ογτἤοιος οχριισηδπίτ, Πα σ Πα ΠΊ6: ΡΟΪΟροη ΠΕ! ραττοηὶ 
ἀεροριυίατιιβ, ἰησομτὶ σαρτι ποτ πα ττπάϊης αάπιέξα, Ατεπας Γοηδυσδαῖτ, 
Ποςιγίτη ἄς τε. αα Ογτεγα σο 5 αἰτ: ΡΆρηα σον 1α, ΟὙ ΡΟΥ]Ι, ΟΠ: Ἠοῦι εἰἠη 
γ [εἰ όηε, βέσα [6 ἴῃ [Ὡρουίογονε υΥ δὶς ράγτονι γδσορογΉΉΓ, ἀς μο οι Λγϊεῖα Ὁ τοί- 
ἰροῖς (αἰμεονι ραξί], [ὁ εκ γεύης ογεμῦ. εἱ ἐφαάϊάογκηι. Ιὸς ΖΕ οἰποτίς νοῖο σαρτίδ, 
αἱ ΤἬγτοα: ογᾶτ, τα (ογ στ: ἰπγογοα ,11βομἰ ον σοι ἀρρη θη, [ἀ:ἴρι ονιπὶ οχ.- 

ἐγοῖειι φάγιοῖο, Τ ἢ γγθάηι οαρίμη τ, ορΡ άπ πε δά η:,ο ηηα αἰ γ]ρ μη. οἱ ποεῖς ἀπ- 
ἐθγῖ, [πὶ 4 οὐρα [ἐγηαεὶ ἐγαπί,αὐάμοζῆς, ἀερομαε ἡ ομεγίογμηι. (απ αυτς ΠΊαΘΉΪΚ5 
γτγας οἰ ῖταϑ ἰῃ ἸρίΟ [ξατίπη ΟΠ ΠἸηϊτίο σαἰαηλτατίθ.. οΟἢϊξτατοτατ, βοσατνε ρα- 
οἷβ νῖγα; σπρίαἴτατο τοπογοτατ, [4Π1 ἀο ρτου νεῦρα ἔοι θηβ, ΠῚ. ΑἸ οηϊ ἐπ ί65, 
ΟΠΊηΪ [πᾶ τορίοης ναϊξατα, οπίτατς γοΙῸ ρτόρτοῦ ρο[ἘΠςπτιᾷ Ἐχ Παυ τα,Δ χ  Π1Π| 
ΡιοπΙι [5 Οπγης ἀοἰρεγαητοβ, ϑραιτᾶ ἰεσατος ΠγΠΪογαητ, 4] ΡΔςοΠΊ, 1 ΠΊΩΧΙΠΊΟ 
Ἔροδαῃτ,ροίςογοητ,ῃοη πιοάο ἰεσατοσᾶ ποηλπα ργατογηλητ, ο {Πα Ππηα], 
ιᾶ αριιὶ οο5 οτατίοης Παθποπητ, 4μ165 οογ ροτίτίοηὶ αἀπιετίδητος οβοροτίης 
νι [αι51, ρος ΠΟ 11] γο!]ςοτοηξς. {πα ἰδαϊτοῦ ας ΠΟ στο, πα! σοητο- 
ταποη δ, Πῖ5 νειδὶς οχροίαϊτ: ΡΟ (δομἀα ΡεἰορομηοηΠ ἐγγηρεοηδ, “εβοηϊοος, 
ο1 ἐ471 το Π771 ΟΥ̓ Ή791 πα ατα ε[[61 γερο ας ῥεἰϊο δ γιουῥουυδχαγοηεηγ,ημίαίαυο- 
ἰμηεαῖε, Ῥογιοίορι, “πο δοίϊαν [μα τ ἱπ ον αὐαηι; ἡ ἤμες οβεέζερ ορογα εχ] πέριαρ-. 
τος, ἴπ το ςαἰαρηίίαίος ἱποϊάογοητ: ας, οι σεήογο [, “σοι, Ἰοης [αι ρηε, νη) βὶς 
μας ἀογε ἰρσαιῖς, ΑΙ ἢ ἀρπά οος οἤδοεγηηε. ΤῸς ροίξοτίογε νοτο (ου]θοη5,σ η. [,α- 

“- ο 

«οὐ απιοηῖ! σαρτος αὐ ΡΥ]αΠι τγοσοητος, ΠΆΠΠὰ Ατῇοπας ἰερλτίοπο, τοσῃροτατς 49 
νο]]οητ,οαπη ογατ! ΟΠ 61 Π1ΔΠ}1 5 ρα ΓΑ ΠΙΙ5 Βαδαῖτ, ἃς οδυϊϊὰς οι Ραξεοηῖθιις 

ποη Πποτοηητ, ροτοςηίοτ. Ὁ ποσί! ογρὸ (ατἰ5 οβΊςο πο (ς Πιμέξῇ αγθδίτγατιις οἰ, 
{ταρτῇ σαρίτα σις ἀλη] τοῦαπ αν Ατῇεπίθηίπιι ΠῚ ἰεσατὶς σοίατᾶ, Ροπαιογο- 

τι πο Δα Ππουτατιοηίθιβ,Π 64; οτατιοη θι15, 7100. ν] {πη τ,σο Π.Π] οπΊοσα ἀΪσ, 
64; ΘΟΓΠΠ} 411 {παίογιητ,ηςα; Τλορ απ] οΠ]ΟτιΠΊ, 7] ἐοσάοτς Οςἰοτατῷ ποη 
ὐἀηττοπήσηι ςοπίπογιιητ, ΟΠ 1 515 1Π ΠἸ σα η ας ΟΡοΙαΠῚ ροποπάδη) εχ Π- 
πιαυίτ:ςιΓ ΠΟ ἢ Τά ΘΠ [115 ΠΕ 1, οοα:πιοης Ατἤσηῃας γεηουιητ, Π[Ἐἰτιτῇ (ογ- 
ααατροιιη11}}} Πα 4; ραςς Ἰηΐςέξα αΠςοΠογίητ δίῃ απιτοῃ τη ἢϊς οὐπηοπιοίδη- 
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αἰς πγασμα ἀΠΠΠσοπτία Οριις οἷς ποι ἱσπουαυίτ,σμγ!]α μοῦ περ] σεητᾶ Ρτατοῦ- 
ΠΉΉΠΕΙΣ ΠΟΔ; 6Π1Π} Ἔχ  Ιηγαπά πηι οἰ ἔνθα ἐαου τατῖς ᾿πηρος Πτατς ΡΓΟΠΙθΙτιιη) Ἵ 

δ Δατπαδηίγο, λας, πς γτγο! 4; γον. Τρή15 ΠΟ ποπίτοητ, οἰ οα] ροῇοτ, Ὁ ποα[ι 
{ἰ5 φυϊδυηάαπι τατοηλθιις αὐ ξξι5,αἰτογαπι οσα το π ΘΠ} οχασσογαγο πηα τ, 
ΠΟΙΙΘΟ (χε σοηπςογο,ςαῦ  ἀςοηϊςᾷ Ατεςα,ἤος οἰ ,οαΠὶ σις ΡοίξοποΥ ἤει, 

ΕἸ Πα Ργαῖγεῦ το Ροτο,αητοίοττοτ; ΟΠΓΡΙΟΡΙΙΔΠΊ αἰϊοηα; ΟἸΠΓΘΔΠ} ἄςηϊα, σι 

ΠΛΪΠΟΓΊΙΠῚ, 1211 4116: ΠΔΙΟΥ ΠῚ σα πη τάτιιη} στα πλ1Πὰ ἔποῦατ, σα μη νοτο 
νεθί πὶ ΟΧρισΠατΙΟΠ 65 ὃς οπεΥΠ ΟΠ 65, ἃς ΠΟΛ ἢ 65 1Π|1Θγαϊτατς αἰ πέξος,.}14- 
4{ς εἰτις σοποτς (τσ εῖε σορίτατγ,ίτα Ἰπτογά απ ἀπ ΠΟ 5 στα οἰτῇ, σγαιΠιπηὰ- 

το ΤΕ ΠῚ, ΡΙ πο: πα θγα δ ΠπππῚγογιιτ οΟπγεπιοσάτίοης ροττασσατ,ντ ΠΕ] ἀπ το] !-- 
Πις ΠηΠοΥῖςῖ5, αι |ἀπὶ ροοτίς τοὶ αἰτίιις ἐχτο ᾿ς: ας αἸτατοπη τοϊπηπαῖ  ἴητο- 
ἐς γοῖῸ δίθο ρα ΠΠ|,Δάφοα;, πα πη τὰ ποῦ ὶς οἰξεπάϊς, ντ οΘοτα πὶ ςοσηϊτίο ῃς 
ἰσυίτεγ χαίάθηι αηΐπτοϑ αβτςοίατ, Οτ1πΠν ἀατοηι ἀς ΡἸΔταοἰτππγ σαι ας Μίεγ]ο- 
ῃοηΐηπγας Μοεοϊοπἤπηινο τας. ἀθοτοῖ, Πα ΠῚ 1 1} ατπι σα πη τατιθις 

ἀεἰςτιδεηαϊς νίπν απ σαῖτ. ας νοῖδὰ αυίάοθηι αῖθιι5 σα] απγίτατος Εογι!η. {Πη1- 
ταῖς νἱτῖδ. οχασσογαυίτ,ηό ρατο ποσοἤλγιιηι εἴς ππης ἴῃ πιεάϊπηγ αἠάαςοτζς, 

| οα γοτο ἰοςα, ἴῃ πα. παης ΑἸ σοητίατη νἰταιίς, ὃς ςΓΠΠΊΠ45 ΦΟΙΠῚ ρτοροιηο- 
ἢ ἀπ σχτοηπατ, “πο ἴῃ Ὠιτοτῖα πὰ πο ταγο ἔβοϊτ,αἤοσατη: 1 ερι τοριρογιφας 
ἤ «εδοπϊοηος, ᾿ δ)ογομῖῖς ὀΧρησΜαΓ ἐς, ΟΠ ΘῊῚ ΠΗ ΦΉΓΗΓΘΊῚ ἀείομεγηηῖ: σσ' ΧΩ "δοιομαίε, 

Ϊ 

| 

20 τημἰϊογ δι ἴηι [ὑγαἰτητοη αὐ ἀπε ξης, γοσίοηορι ἱρ(α»»} ἰαἐσϑη ῥπς τρηάαηι ἀεάονπηι. 
Αστασαην: Ομηἐη Εμδααηι πος ᾿ογοίο ρον τγαρ τι, υηϊπον αι [μϑοσογηπετας 
γρίϊγηα γηίξ οἰκο γοσἱομὶς ραγτο ραδζ!οπῖν. ἐπ εἰσ λετοπορεγόσορια, ΚΟ [Παῖς δγο (- 

ἰῥτ [μἰς εἰς ἐν, δου τευ γα, ἐρ[[ οσσηραγη.  Τρίποίας Φηοαμ6 δοίίεηι ΓΟΡΈροΥ 6 
εὐλεβεηίοηίεε, υηά πῇ χογίρη ας ἰφογῖς ΧΕ, σίπά ΕἸΘΟΕΥ̓ΗΠΓ; ἱπομίαητο:, ποι ῥεἰὶ 

ΩΣ Ροτ βίνεαηι βγη Πθηι; ἀἰ4μ6 εχ! [ΠΠρραηζος, [Γ᾿ δὰ [μὲς ἱποοίας δὸ φηἠεεγοηῖ, 
Ρ᾽ΟΡΙοΥοα 4πο4 «Ἔριμα Ροϊοροηηείο φαϊάςογοί,  ΊΙΟΥΟ ΟΠ] ΡεΥΙομίο ΤΩ «ἘἜξρείηα ἴνι- 

Ρεγιμηὴ ραδίεηγοςν. ἾΝες νεῖο βάτιςα τ ας 10 1ΠΠΠππ5 ΠΗ ουα ΠΙσσατ ππδηΐγο, 
Ἢ Ζαογαπη αἰ ἰα πιπηπηᾶ οἴη 1 (ογθεπο διῈβ Ποατίοηξ δἀΠιδιμῆς οἤεηάϊητ, 
Ἢ σα 64; αἱ φιἀιᾶ,ηςᾳ, ἀοτγαί ροῆττ: αἰτα τα ππτ ποσ! σεητογ ἐςοατία, νε 
τ΄ 30 οχΙΠΙ ΠΛ ἰπ5 ἴπ ἀϊσοπάο ξιςα[τατὸ ἢς ΠΥ ΠΙ γα 4.46 πὶ οχ ραττε ργαίοίογαησ, 
᾿ πιοά αυϊξ σούποτγε οἰ ρου Πιηγᾶ ῃ ςοποϊοηίθιι5,1η ςοἰ]οα 1115, Δτα; 4115 οἴτ5 

ταὶ οἰαογατῖς ογατοη δι15. Ζας οὔ οπηητα αἸΠσοητογοιγαῆσι, ὨΠ του ᾿ρίαπι 
το] χυς νιάστιιν ἐππρογέθεγᾶ; απεπηααπγοάιιηι (Ογατρρι5,7}1 ἃς εἴτις ἔπτ α-- 
4μ15,δς, ας τρίς οπηίογατ, ἢ νη σοοσίτ,ογίρταμη το! αῖτ: οὔ οα5 ογατίοπος 
ἴτα ἀϊσας Δα ] τα εἴς, ντ πο πηοάο τοῦ. ἰρί15 της ἱπηροαϊηγοητο,ν ογη οτίᾷ 
Δαιτου.ΡογποΪ [Ἐς Δα. (δ ητίςητοῃ] ὙΤΠμογ ΔΙ 4οπ.,Π 1185 1Π νἰτίπηα ὨΠτοσὶς 
Ραττς ογατιοηο5 δα! πη χ ς, ετίι πγαϊτα η Τοπίανμλαἶτα Ατῇοη!ς οπθη!Πξητ,ηας 
(γτποπαπι ὃς ογατοπ ᾿πτογασθητι τγαη σογοηταγ, Ὁ πος {{Ππ|5 ργίΠγιτὴ οὔ 
οἴζαπο στο σοπἔεγατ,ηςας 4οπ 1}1}}}15 “ΠΕ Πἰτασαπη,πος; οαηςηλ]η ἐχρ]]ςαη- 

49 ἀονίτη ἱποῖϊ ᾿πα!ςαθῖτ, αἰτοῦ οί Πγ,οιιηι ραιισας Δα πιοι ἢ, πος ΠΊαΘῺΪ ΠΊΟτη τὶ 
τὸς παδοστ, τοῖα οοποϊοη!η. δα αττς ἔλέτ!5 αθαμάατς: τὴ αἰτοῖο σοητγα, ἃς τη α]τ|5 144 
ὃζ ΠΊασΏΙς τοῦ. τοίδττο, σα οἰ ςοποιοηῖ τη ποαπεητία, Ιδιι νεῖο ὅς [ἢ 1- 

Ρίι5 ςοποϊοηίδι5 ἰαρίπιηι Π] απ τη Πππης οὐτότοπη ν] άοοΥ ἀπἰ πη ποιτηῆς, ντίη 
ἐοάςῃι ἀισιιῃηθητο, ΘΟ σης τοπηροτο, 1 δῇ γοηῚ ἐλοογοητ, ΟΠ Ποτῖτ; ἡιια: 
ψοτο τπάχῖπης ἢ 6 Πα οθητ, ἢ ΟΓΑτΙ ΟΠ 6 ΠῚ ἐπα ΙΧ ΟΥΊΓ. ΟἸΠ1115 σο ΠΟΤΙς {ΠΗ 1ἢ τοῦ- 
το στο, ν δὶ ἐς ΜΙτυ]εποηαμη οἰϊήτατο νοῦθα ἔαςῖτ, νίοταγ εἴς, ἸΝΔηΣ ΡοΓ 
ντθεη) σαρταπΊ,4ς ΡοΙ ςαρτποτγῇ αἄποη τ1Π1,4 1105 Ῥαςῇος ἀπχ πηήσγατ,ο ΒΙς 

Ϊ 1)᾽οηγ μι ΕΠαἰϊοαγπαί εἰ Τ ον αἰτογ. ΧΟ ἢ] 



Ἃ Ατιίσξ το" 
Φιοηΐϑβ οἱτ- 

οὐπτογο5,4. 

210 ΒΟ θι1 ΤΕ ΤΑ ἘΊΝΤΑ κ5 ΞΘ ,ΕΝΙ 

ςοπαοητις ΑὐΠοΠ15 ἀσογοταΥ, ΟΥΑΙ ΟΠ 65 αὖθ 115 481 Ρορα! ἐλ ΙΟ ΠῚ ῬΠΠΟΙΡΟ5 

εὐδητ, παδἰταβ, [1 ΠΛ] ]Π16 Ποοο Ἄγ] 45, ΠΜΠΠτ: ἸΏ 480 πάσηι ςδιιεητι ρο- 
ΡυΪὰς ἀεςοτοπογαῖ,ντ σΑρτΙΠΙ, ἀτη 16 ΟΠΊΗ]5 Μιτυ]επαοσιπι ἱππποῆτι5 τγιοια- 

τοτι.ς ΠΊΕ ΤΙοΓ 65 ΟΠ ΡΌΟτΙς Ιῃ Παρ. ταῖ ἢ. αδάπςοτοηταγ. οα νοῖο σα: 1η 

(δοιιπο σοηποητι αὖ π!ἀ6 πὶ οἴθητ ἀϊέξα, τα πη πᾶ πλαχίπης ποςοί πα, αΠπ1- 
Ρίττ. ἴῃ 48 Ζαϊάσπι σοπιιοητι ροραἝτηη, 1 οφάοπη ἄς το τογῇ σοσέξῃς ογαῖ, 
ΡΠουῖ5 ἀθοτοτί ραεηίταιϊς. Π|ὰ νετο τὰπὶ οο] οθς Ἰαιἀατίο, ιαπὶ]η (δοπ 40 ]1- 
Ὀτο ςοΠοςαιπτ, τα ἔλέζαιπι οἰ γατίοηο,νῦ ἘΠῚ ΡΟΓΠΙ5 14} αἰταπ οςιπι οο- 

σα ρου ὈἾ ἀην [πιο [ἃ ξιέξαπι εἰἘ ργορτογοα, Πα 1 πταρη!5 ντθὶ5 σαἰαηγἶτα- 
τίδιις, "ἢ αυΐδτις πλα τὶ [οττείσιις εχ Ατῃεηίθηῇθν. νῖτί ρασπαητες ὁσοιρπογῦτ, 
νίπτατος [πέξιι5 ΠΟ ΠΊΠΘΠ]οτγατο Πεςοίῖς ξυϊτ; πο πο ἐος “πὶ οςς ἀΠΠ| πτιρτο- 
ΡτΟΥ αασα5 Γα5 οἰ τοσοῦ σε[[αβ,6χ Ζαῖθιι5 ΟἸΠΠ ται Ἰρίι ἃζ γτο5 δοσοῆογιητ, ὃς 

σοιία οἱ  ραττα, αι ατιοηίδιις ργοίςαοηος Ἔχε ππλαδιῖτ - ἤστο ργοίςέϊο ἰδα- 
ἄἰλτίο συμ 15 11 ροτίαι5,]παπὴ πο Ιοοο σοπποηΐγο ν!ἀσατατ. παι! ἀςη1 48] ἴῃ 
Ρηπιὰ ΡοΪοροπηθηίπιηι ἐττρτίοης σςο! ἀΠΠς ἴῃ Πος] το τποπιούαηταγ, Ρεῖ- 
δας Πα ΠΊοτΟ Ατἢοηϊοηίος ἐγαπτ,η θα; ἴτα πο ππ γα !}ς ἔιοίηπς ν]]πΊ,ντ ᾿ρί8 

τοίζατιις Τ ΠΟ 1 4ο5,οΠ]Ἰ4ογαητ. Παπὶ σιμὴ αητοα ἄς ΡοηοΪς αἰϊχηῖοτ, ]ιοα ηἰ- 
ΠΛ ΓΠΠῚ ἰ5 ΟΠ ξ Τὰ οἰυτατοπι οὐτίπογοτ ας, Ζαδητιπι ας πὶ ροίτετ, “π! οταμ 
ςοπίοτγιατοτ, τα ταπηθη,ντ γθαπεητοῦ Θααῖτοϑ αἰϊπιοτῖ οπγίττογοτ, φαΐ ΠΟΙ πΠῚ 
ΘΠ] τος αὐ ἀστῖβ 41} νἸΓ 1 ντδ] ογαπτ, ργοἰ δογῶτ, πο π1 ἰρί!ς ἀστ5 ἀδπγηὶ 
ἰπέουγοταγ; ἀοηἊς Ὀγοιοπη “πα άἀληνραρπαηι αν ΑἸμοη!οΠ Ππ|Π} ΘΠ τ ταις 
ται νη απ ΤΠ ΟΠ Ά}15,1η Ρτγ σἹ 5 αἷτ ας ςο πη ΠἩΠΆηι σιπι Βασοτογηι ο]α1- 
τίδιι5: ἴῃ πο σοηΠτέξα Ατποηϊοηίος ὃς ΤΠοῇαϊος αἱ μη1ο ἔς Ἰπξεπίογος,]θο- 
Δα σγατη5 αὐ ΠλταγαΣ Π.Π] τ δ 15 Ππ [110 Βασοτίς πλ1Π|5,1π πισατη Ππτ σοπιιοτῇ. 
“πα 1π ρασπα ΓΗΘΠΔΙΙ ἀταπς Ατἢδηϊεηίος οσσιθοῦα ρδιοὶ: 4105 τα] 1] 
οοάσῃι αἷς της ν]]ὰ ραξτίοης τέςερογαητ (Θηπθητί νοτο ἀϊς ῬοΪοροῃποηίες 
τι ρἤσπι ογοχογᾶτ, Ατ1}1 απότγιπι τη ἡπαττο ᾿ἴδτο πλοπηηΐτ, 1 Γλεπ]οἤΠς- 
πε άμιςς οἴτοα ΡΥ], ἃς τοῦτα ἃς πγατὶ σότγα [ σοι α ΠΟ Π  ΟΥὐΊ "1 ἜΧεγοιτπ ΠῚ ἐ1- 

πιϊσατιιητ,ας ντι 6 ριρης νἹἱξξογίαηη γοροσταυιηζ, “116: ΔΙΊΡΙ ΔΩ] ΟἸΕΠτατΙ 
Δττα τ Θ]ΟΥΠ561 πγατουία πη, πλαῖτο ργοίθέζο 1115 ὃς πιιπΊοτο ὃς νίττατο {προτῖο- 
το 5 ογαητ, Ὁ υΠ4 ̓ ἰσίταγ νοηΓ1Π Πχοητοπὶ ΤἬμοΥ αἸ α]Δ,ντ οἰ] Ραποῖς {{Π|5 64 ι1- 
τίθιι5, 81 Ποα τις σ]ου ἢ] ν]]απλ, ποις Ροτοητίδη οἰ αἰτατὶ ρορογογιητ, Ρ }1- 

ζςα ΠηοηΠπηοηζα ΔΡΟγΠΟΓΙτ,ας οἰαΠιπλιηι ογαῖουςοπι Ρογοΐοη αγάπδηι {1 

ττασοοαταπη ἰΠΔτχ ες ἀσθητοη; 115 νοο, ΖΕ] ἃς ρίπαιτος ἃς ξουτίοσος ογᾶτ, σπο- 
ταπι Ορεῖα ξιόσιιπι οἰἘ νε,ψαὶ ΒΟ πὰ Ατμοπίομπίας ἰπτυογαητ, ἢ 16 α Ἰἰοια 
ΡΕάος αὐπΠςογφητ, α Ζας ἰοησε,ντ ἤος Ποηοζς Δ ςογοητατ, ἀϊσηῃίοτοβ ογδῃτ: 
“πα Π 4 π4π| τατίοης 6 φἀ πέξας ΤΠιιον ἀϊ(1ς5,Πι Πα ντ Ηϊς νιτὶς ἰδ ατοηξ 
(ογδ τοῖν Ας,ντ ΟΠΊΠ65 αἰΤα5, ὃς τογγο γος ὃς παα]ο5 ρισ Πᾶς ργςτογοαπη,[η {υῖ- 
δας πα τῆς ἸΏτΟΓΟΠΊρΡτΙ, 105 ΖΕ] {6 πὶ πλπ]το {{Ἐππ|5 πη εσθαι 115 ἰα44- 

Ιο 

20 

τἰοηΐθ 5 οχογηαῆοι, Ζαηι ἢ ρ]ςθοη, 1} ]1ΠῈ εχ Αττίσο ἀρτὸ ςο]]ςέξδη1, 7] νἱὶχ 40 
. Ὁ - . 5 

ἄφοςηὴ αττ απ! Πεἰος!Π1 ΘΠ] ΕΠ τΕ1ΠῚ ΠΙΠΏΊΟΓΙΠῚ ΟΧρΡΙ οσοητ: ΠΟΏηΟΠ ΑἸΠοπιοηί5, 
ΘΟΙΙΠΊΠΙΙΟ ΤΟΙ], 1111 51 ΟΠ Πα σιιπι ΝΊςία ὃς Πα π]ο ἘΠ πο ἴῃ ριιρη!5, 18’ τοῦτα 
ΠλΔΤΙ]Ο Πογοητ,ας ροΙγοπη τ 111 Ἰπέο ἰοὶ ἔιρα οςο! ἀογτητ: Ποπ πο, ΠΠΠ4ΠῚ, 
ἢ, αῖθιις πο Ἔραϊτιγα Ζυϊαςῃ} ]οσττίπια ςοητσίτ, οι πῦ ραιο εἤξης χυσάγα- 
σΙητα τ θιις ΡαΠΙΟΙΟΓΟ5,ΠΊ τὸ ΠΥ}: ἀισῃίογος 4105 ὃς ᾿υέξιι ὃς οὐ ἢ] τὶς 

1η πιπογιθιι5 αἰ δ ῖ (ΟΠ τὶς ΡΓΟΙοαογοτιτὸ Ζπ05 ταπΊθη ὙἹγοϑ ἴτα 1} σοητεπη- 
Ρτα Παδυίτ,νε ης ἢος Ζαάσιη ἀϊςογοτ; οἰ ]τατο ΠῚ ΡΌΡΙΙςο θοὸς {πχ Πς, ἂς, 41 

ἴῃ Ρ6- 



τ ΗΝ οὐ: 1 πο Ἐς ΕΥ̓ ΟΝΝΙ. 2ζ( 

ἴῃ Ρεγορτίηα τοῦτα οαάἀοητίδιις πΠ{ξὰ Βοτ (ΟἸεητ, ρο οἰ ΠΠΊς, ατίη 1ΠΠ|5 αἰτοιῖς τὰ- 
Ἰσον ἰδαφασποηοηι Βησίτ,ντ, αι {|4πὶ Ππαδθετοτ, οαληίπηγ ογατούπηι ργα!ἔδη- 
εἰ πηνιτηι οἰίσοτγοτ Ας ίλης ποη ἀεςοῦατς Ατῃοηϊθηίος ρυθ]ςς Χο ν ΠομηηλΠὶ 

Ἵ σαί. ἰπσοτο; 115 ν οΓο 1105 γα] οχ τα] 15,1η αιθδιι5 πα] τι Ποηλίηα (ογῖϊσο- ᾿αεφαίοους 
Ὀληταν, ΠΡ 15 ΄υίησιιο αἰ θιι5 οςοίος σοηίξατ, αἰ τὺ ΠΟΥ ΠῚ ἱπΊροττί- ΠΕ 

᾿ ΠΝ ἐγατι ουμηῖ ΡοΊς 15 ρεΠοηδηι δὰ {ππππ| γί π| ν οἶος ἀσοσῃηοάατο, (ἀϊσαπ Ἔ πδοἢ: 
Ἱ εηἰπι πο  (ςπτίο) νἱἀθταγ δὲ ποςοΠαγιο ιοοπάτιη1 ὀχ Ἰ μγα το, ν τ αἰσ πατ "Ὁ δνΣ 

ΡοιοἸς ἰλιἀατίοη μη σοπηβοποτζοῖ, ἀς, ΠΟ ὨΪΔΠῚ 15 ἰδοίιο 1}1π|5 6 }}} Δῃ πο ν]- πϑλμω ν 
τὰ ἔπη έξας οἰ, Πός ν] ς αἰτῖς ντδἱ5 σαἰαυλἰτατίθ ας [προγίξες ἔτ, Ἰοςῖτοο νιάοτιῦ, 145 

το ΤὨμοΥ ἀϊ 465 ἰῃ τα5 τὰηῖ Ὠλ Παιταβ, 116 νὶχ ταῃτὶ οΠοητ,ντΊη ΗΠ|ς ἐχρ]!σδη 5 
ορογαίαπη ἀθαμοτ, τα τασ, ργατον Π]άγιιηι γογιιηη αἰ σηἰτατοηλ, ἰαυἀε5 σοητα- 
[μ|5. Ῥοιῖτο 4παηγἰ πα 7118}: τ γατίοης ν[π5 Ἰη ἀπΊρ Ποαηἀο, μος ας Δηϊ- 
πγαάποτγτγαῖ,! σοπΠ4οτοτ, πλμ]τί5 εἰιη} πιασηϊψας τοιι5 ργατογη}}115 ΠΠξουαΣ 
(υ ργοσσπλίιπη δα υΠησᾶτοϑ γογία5 ργουγαχηςο, ντ, πα ἀπτε πος δ πὶ σο- Ἄρτον: 
[ἴα Πτεαοεὶς ἔπογαητ, ΠΟ ΠΣ ασῃηῇ μαρις πτοπη ΠτιΠ1, ποᾳ, οἰ ΠΟ αἱ ΠΝ 

1ἰχιντ ςοηξοσε σαπὶος ἀοδοδητ,οίξεπάεγες. ΝΠ ΡΓατογηθδην Ππθα Πὰς 

νοιτιτατοηγηοη παϊσοπῦ,ντοχ πχυΐτις γοθτς Οἰξο μαι ροτοί που ἢα-ς εἰἐτδτίο η- 

ΘΕ (14 115 411 ΕΧ αὐτῸ ΓΘ Π1 Αἰ Ζα πὶ Ἔχασσογαῦο νυ ΠΠτ, ΠΟῺ ΕΠ1ΠῚ, 7ιια γῸ5 1ι- 

τοῦ ΠΗ Ϊ Πγα5 οχοο τ, (οι ας πηασπαβ οχΠρογατ,νογο πηάσηα εἰὲ ἱμάς αηάΑ. 1- 
20 Ρἤπι5 νογο ργοσσῃλί 101 ἴτα οἱὉ σοπηραγαγαη, τάσις πγυταϑ αὐ 1ΠπἸταξαπι {πᾶ 

«ἀςηχοηἤταμάιπν οχασσογατίομος ἤαοτ,ντΊρίπηι ρετς μη ουία αιιςάαηι ες 
νι ἀοατιιτ. αὐ 78] ἀς ατῖς αἸς 1 ργφοορτα τα! ἀογητ, ργοσσπηῖα Ἰρία νεἰατὶ πο- 
τὰς Ππαί μι νοίπητ οἤς, αἰ δ 5 σαρίτα τογιηγ,ς αυσι5 οἵδ ἀϊσοιμάιιη1, σοητ- 
ΠΟ γοηγμ5.7Ζπο( αιεπὶ ἃς Πΐς ΠοΙξογΊἢ Ἐχεγοηγα ργοσσ 1} ραῖτο, οἵ Πατ- 
τατίοηοηι οχοσαϊτ να] ετ,ν!ἄθταγ ραποϊοσγίδιι5 πὶ αϊπαπασίητα νεγίθις 
ΘςΠς, ντ είς ἀρραζοατ, 1 Π}] οριιδ ππς γε πλαΐτα Π]α, ας ἐς Ογαοὶς ἀἰρηϊτα- 

το ἀετίαποτοπτ,ίη πιοάϊ πηι ργοίουγοτ: ποι (ΟΠ τος Τ τοίδηὶ ".}}} τεπηροῖς πῦ- 
ἄτιπινηο ποηλίης νηϊποπία Οτςοῖα ἀρρο]]αγοτατ: χαο 11 ρπγῦ,4 8] οἰδι1πο- 
Ρἰα᾿ἰαδογαγοητ,μασίθι5 ἰητοῦ (ς νῖτγο σιτγοηιε σουηπλοατο σροπίηζ; Ζα {111 

39. Οἰυΐτατος ΠΟΠά ΠῚ ΠΊΠ115 [ερτα5, ας ᾳ; νἸςατ ΠῚ Βαδιταθαμεαν, ποι ἀἸΠθητ, ας 

ἀϊηριεθαητ, ἴποαιιο πλαΐογοπη {81 νἱέζιι5 ραττοπι ροτοῦαης, ι!α δατοπη ἢς 
ἀς Ατῃεμίοηπι αχα,χρ ΠΠ]ογατη πγαίογος αἸΠ] ποθαητ, πποπλι πη ποοεῆς 
ἔπϊτὸ χιιοι ὨΙΠΛΙΓΙΠ} 11} σαρη!ος οἰποῖπηῖ5 Ἰπτουπογοητ; Πποα ἀιγοα ας ἀλη 
οὐπαθηθητα, ]ς οἰσδάδγι [βεοϊς πὶ τοίογγοητ,ῃ ζάρια σοίξατετ : αποά ΡΠΠῚΙ 

ΤΙ, αοοάςπλοηῖ ἴῃ ρα σον διι5 ἀοτεαξγ!5, πα ατί τη ραϊς ἴτας οἷοο ἰηπηχο- 
τπτ: οι Αὐλ!ποοΪος (ον πτβι 5, μαθίιπι ἔα σσατου, ΡΙΓΠΊιι5 ΘΔ ΠῚ1Π5 Πατ- 
τοῦ τγοπλος ὀχ Ἐτιχ ουῖτ: σΠποα 5411 γγάπηιι5 ΡΟΪγογατος Κὶ ΠοηϊαΠῚ ἃ (ε κὰ- 
ΡταΠῚ Αροβτηὶ Πεἰτο ἀφάϊςαποτῖς: φυοά Ῥῃοςαξηίος, ψι! ΜαΠηΠΙαπὶ σοπάἸάς- 
τε, πιμα ρα το (ὐαττ παρ! ῃοηίος {προγαγίητ: ἄτας αἰτα, ας ΠΪ5 (αητ Πη1Π18: 

40 σιι 4, Ἰτταπ1,}}}} 1π πιοπτθη νθηϊτ,ῃςο ντ Δῆτο ΠαΓΓΑΤΙ ΟΠ ΟΠ ΠΟΠΊΠ]ΟΠΊΟΓΔἢ- 
᾿ Ἔχ ΠΙπλαγοῦθ ποι], ις πχεα πε ἰςητοητία, ἔα5 οἱὲ ἀΐσοτο; ορτίηγε ρτοο- 
πϑϊιηλ ΠΕ τα οτ, ΠΟ πλη!διι5,]ιῖς τη πχράϊο ἔχης ροίττα, ]ατί5,οχεγοπηαηις 
εἶππι5 ραττο ΟΠ] ριὉρο[τίοης ςοπίπηξξα, η ππης, 41] (ςαίτατ, ΠΟ ΠΠ ςοη- 

ἐειῆει: ΤΡπογάϊάος 4 ἐἰοη]οη[ς ῥοί μι μοί ἡΠ1ΟΥ [6 Ροίορομηφηςες ὅσ' “εῤοηίοῃ.-. 

(- σε ἐγ Ήη ΠΟ [ΟΥἹΡ ἱπειρίθης [ἐαεἰρι ἐχουτο 0, 6σ' γηαΉΠ72),α "6 ΟἸ711Π791 4:4 

τνιημαπ1 ἀηἴ6ά σε |{4 [{21,»θητου τη αἰφη] βίαν οχι [ΠἸριαης; ας οοἱοίζηεγα ἀμέΐῃ, 
φηοά υγαήπ6 ραγςγούης ρα χῖη16 βονγεπειϑηδ, ονημὶ οἸ)η ἀρ ράγατη ἰα φο[ ογ]ε: οἴρνε 

Ὀϊοην τ Ηαἰιςατηαῖϊοὶ Τ᾿ Ομλι5 αἴτον. ΧΟ ΤΙ 



1:46 

21Σ ΓΟ θα αν Τ᾽ ΑΥΚ ΝῸΑ 9 ἘΠ 

αὐἱάογοε αἰϊαηι ἡπίάοηι ὐαεῖα ράγτορε [πεῖ αἰτεῖ ραγεὶ ααῤαγεγο, αἰΐαρι τά {βεεγε 
τορίζαγο. ΕΠ] ἀητοῦ [1 ΟΥαοῖς γιαχίρης γιοίησ. πο η6 εγο αἰ] (οἵ, [ἀὉ δ αν- 
ᾧαγίρ,ατσηο αἄρο ρίογ 756 γιογῖαἰϊῥμς. “4ς τά φπϊάορι 754 4π16 ῥες φοία ἐἤρηι, μα. 
4πο ῥὶς οἤρηι υοτη ἤογα, ρίαηο ἴηι ἀρουεηῖη ργοάηεὶ, ΡΥΟΡΤΟΥ τη ἐατονι,παίϊα γδεῖο-- 
ἨΦροΙ ΜΟΥ Μη: [6,3 αητρηι ἐπ [[ρπὶς φηϊὀμαηι οοἰϊσεγε ἰΐσοῖ, ἐπ] άονι, εἰρη ἤκς 
τον η ἐ βίρμα οΥρΊπΕ γΘροο πο ῬΉἴο 2]ογηριγος 6416 ἴῃ ῥείϊμ, ποηπ6 αἰϊίς ἴῃ γούμς 

ἐμ{σπος βαε. ἱπ ῥὶς υογο πθ4Π6 πη 451 βοοείς, ἡ "γος Ρἰογμριθη6 ἐχίοίϊηηι [δ᾽ «. 

ῥιῤαῖ, πόφηο β ἡ οΥ]οῖς, χη [6 ἐοῖος ἱπ γεὗκα Π0Ὴ ορεῖηιθ ἐχαημμαεῖς αι ἀἰοριμίοοπείας 
«πγες γιαρίς ἡ ηαη αὐ εγΊτατοηι ἐγαάοηείαρι, ον ο[ὩΦΥΉΤΣ. φημ αΥΉη Φη αἰ 671 ὙΟΥΤ0Ὴ 
φηαχ για βάΑΥΣ ΡΥΟΡΓΟΥ͂ ΓΟΡΙΡΟΥῚΣ εϊετηγηίζάζορι ἴῃ [αῤπίαγ ει παίηγαγ αὐλῖ. [ἐάτα- 
γῃοη,υῖ Ἰπ γοδη οί μ!ατε οὐ[ᾳοἰοτῖς βεγὶ ροτκῖξ, {πεῖς ἐχ εἰαγηβ εὶς οομεὐζηγίε γον [ἰ- 

ζϊ υἱάρεαν ἴπ ἀρεγτηηι ργοάμκ δ. ασης βοὸς φηίάοη ὑοίζηρν, εὐ [Π ῥογρεῖπες, φπῖΡ. ΡΠ 
ῥρο πις ἱητον [ηι ἀτφηο ἀερη "ΔΉ θα οΡΊΜ ΗΑ ὁ ΠΥ ΦΉΓΗΥ ο[Π6 νιαχῖνια, αὐ(οίμεα υεγο 
περ [711 υετογα αἄρηὴγ πη Ήν, Γαηθη ο[βθη ει ἐς αἰ ἐκ υεθις ροβεἡπάϊοαύπρι, ἰοησε 
γιαχ 1147) οΧ [1110 6.. Ἂς οὐιπα φαλάρηι, φια ἀΐσεγθης μησὶ, 4ηὶ ἀμ σε αγὶ δοίϊηρι 

ΠΙΟΣΧΣ 14» σεγεγεῖ, ΗΑ, ΔΗ ΤΡ πόα, αὶ αἰϊρηαγγαηεν. ΓΟ ΠΟΗ, Ποῖ Μβι- 

γῖ ἐχαζζο φ1ορΊ γαγ 6. ΕΥ̓ ΗΤΙ, ΟἹ ΦΗ 7.26 [ἔρηρεν ἀδτεύμς ῥγα μεν. ηεάχιηε σοη(θη- 
ταριϑα αἴσογο νηὶ υἹάεδατην, ,σ' ρεοκῖνιο αἰ πϑογίξατορε ἀοοράεγο, [4 4 716 ζΟ71016- 
γπογαζα [φη. χες ὕοτο τη ῥοἰϊο φο αο,ποη φηας 4 4ημοςιιηη6 απαλπῖ, βΊθοΥἹα εἰἴρπας 
ὀχ ρεατῖ, ποο τ η210 ἰἰφητηι ο{76, (εἀ ἐας φηῖϑης Τρ06 ἱπτονβεὶ, φηαίζπο ἐχ αἰϊὴς 
πάη βοτηὶ αἰἸΠσοηι βιη16 μετ μη, πος [πο ρια βωε Ἰμ μεν Ὶ1ο: δ᾽οριεγεα μοί φηὶ 

Μησπίις φογοηαἰς γεύης ἀΠππογάπτ,ποη ἐαάεηι ἀο εἰν αἰβγριαύαηε, (το ψηίηηδ 
4111. αἰτογ νά ΡΑΥΙΕΙῚ [[πάϊο Ρ᾽ΟΡοΠοΥ δγαΐ, απ γεΡ! ΗΠ οεὔατην. Εεαπάϊα 4πὲ - 

εἰονι οι φηαφηο βάν: [αῤπίανη οκρενς ἐπ ρ [5 εὐ, τα νείηησ ἱποιρνάα {ογτα{18 υἱἹάο- 
ὀίτην. 4η10 ΜΉ, 66 «ΉΤΟ (1 ' Ρ᾽ ΑΙΕΥΙΓΑΣΥΕΣ, Φ φημ 77) ῥμιάμο (ΟΉ [10 ἰοεῖ, οἱ ]472 

{μεμα ργατεγεῖς [ὑριϊΐες, Το [Γἀεγαγθ, ρέαποαης ἰπ[ῥίσογο οἰπογῖπε, ἐς αν: Πα τῖ- 

ἠάίονι ραγίφητ, (τὶς ΟΥ̓ δ, οηρεο μὩΟΗΓΗΉΣ ΗΘ βοΙΙη5., πο (ΘΡΊΡῈΥ ἸάοΡ: {{, "4772 
[ῥεξκομίνι, πο ἴπ ργαίθηεὶ ταπεηηι οὐἱρεξει, ἴα [ογϊϑοπάο οορίταηημεδ.. 2. σαγηηι 
πίονι γΕγ "71, 16 [Ἡρεγίουο στα φεξξα (μη, »ιαχῖρια ἐγαηξ ΔΊφαϊο, σα ταρμοη 
ἐποκς παρα θη: ῥΥγαϊς, ἐοιἀεριθ πε ΓΧΟΙΖΚΩΙ ἐΧΙΉ7) βΟΥΗΘΉΘΥ ΠΤ. ῥμίης υε- 

γο ῥο τη ι ἰοη ἐφ γκίο 1; 1722) 6Ή [75 Ρ᾽οςΟβΙ:, "002 Ὁ) Α 6 45 ἴῃ ὉΊηεΥ [477] (Εὐγκεῖά εα-- 

ἰαρεῖτατος ὑπο χῖ, φηαίες ἐοάερι [4110 ΓορηροΥῖς πμἰϊα υἸρι, παν» σομε ρον ΜΡ. πάθπ6- 
426 οἱ γος ἐχρηρηαῖα υαβαιαήπμε [μι, οἱ ῥανῥαγογηρι ρηροῖη, υοἱ (ο»»)6{Π]οῖς 
«τομτοη ]οη!  ηδ: [471 6147] 4146 ἐπεοίας σάρία γι ΓΑΗΦΥΗΉΓ: Π66; [οἵ ὀχ!Γῖά, του π6- 

ες ἀπά ἑι φι αγηρυοί ῥεἰπυεἰ [Ρἀϊείομηερι σαπ. τφπε[ρεγῖουα ἡἰα, πα «παϊ- 
ἐ10516 φηίάοηι ΡέγοΙρι μη ΗΥ, γῈ ΑΠΠΟΡῚ ἐρᾳ γΑΤΙ 1716 (ΟῊΥ ΙΑΉΓΗΥ, βάρρι ἑαῖθῃ αςοο- 

Ῥ4Υ ΠΗ: 4ηαίϊα μαΥγΦΉΓΜ7 εἶδ τογγα φηοτ θη 711 ῥος ἴῃ ῥείϊο ῥίογίψηε ογῥὶς ΓοΥγ Ρα7- 

εἰφης ἐχ [ἐἱτογκηῖ, φῆα ἀο [οἱἷς ἀοξεεἰ]οπίδιο, οεγοὐγϊονι. φάη υγιηπαῦ ἀηΕά: πα 
εἰε [[εοϊατὶ μα, πη 66 [αριες πσοης εχ [αριε υογο με ἐπἰοηεῖα ἐχούσας φ τα ποη γιρίο- 

10 

εγῖῥης εἰκίέαίονι γηαίις «βΠιχίεψηα βρη ορεμῖα οπρ δος ῥοίϊο οἰκέται ἐμή εν" :. 40 

Ογῖρο ἀμ ΓΕηῈ ἰρ[ς αὖ “εβοπίεημις, σ' Ροίοροπποίε, βρίμεο,φηοά ἤηι ἀηηιος ἐΥΙρ]η- 

ἐαροΐ οαρίαηι Εμῥααρ ΠΣ Σ ἐγαῖ, θυ ορραηαηε. Φμ ΟΜ [1147 [άεγὶς μ- 

εἱείαιδ αἀἰγοριογ μη, ,σ' σαη{ ας (7 αἰἠρη[ίοπε:, ΡΥ Ίρεῖρη ο[ἠἐμ αἰ, πὸ ἡ κῆρ υπ ας ἐΔητπῖ 
ἐμποῦν Οὐάοος δοίη ἐχ [ἢ ΠΤΟΥῚΣ, αἰϊφμαηάο Ρο[ ει ὀχαηίγεγε. ας {τὴ σια Ιῃ 
ΤΙ πον αἸα]ς (οτρτίς γεέξο, πα αι  πλα]ς, χιιοα δὰ βαπῃ ραττοπλροέξας Π 118: ΓῈ5 

Τριυεγάϊφες ΟΠ ΓΙ ΠΟΙ, ΟΠροΟίττα αΥ Ιτγαπλγ, Πης Δα Θ4ΠῚΊ ράγγοπη ἡ 8: [ἢ εἰοςπτίοης οἵ 
ἀϊέλιουϊς 

οδατδάεγ. ΡΟίιτα, στο ηγμγ: 1 4 4α] 4611, 114}15 {τ οἴ115 αἰςο Πα] τατίο, ΟΠ ρἰοἴτιτ. 
Ω θα 

! 



ες ον το» 

1οΟ 

20 

20 

ΠΕ. Του ΡΒ Ἠ15}0 Ἐς ΤΥΡΟΥ͂. 252 

Οὐοίαητο παπ [αοϊαηλι5,ΠῸη αὐ τὸ ξουταῖϊο βιιουῖτ, πος ἀς σεποτο π η- 

Ἰά ρυίιις αττίησδηχα5; ΠΠΟΤΊ ΠΟ 1ἢ ραΓτο5 ἰρία ἀπεγιθυας ιν ἀϊϑτο, φιαίημις ἴῃ {ς 

Βαδοαῖ νίγτατος, πα Ἰσοπχας; τα πὶ 48 15 {|| Πιοτῖς παι α νου. νίμτρα- 

τατ αἰ απηρί1τ Ὑ Πυιογἀϊ 465, 4ααίοίηιις 1ΠΠς ραττος δας Ίη ΠΊΟ 5, απ τ] ἀοτοῦ!15 

ςοπλπηατατίτ; Π181] οσουταητος οἰξομδηλι5. ΡυΙπλιη. ΗΠ ρετίρίσιιιμη οἰ ,ο- 

ΠΊΠοη1 ἀξ οποηλ ἰπ ατιὰς ἀπ τι] ράττοβ; 1η γογθού ἀεἰςέξα,ΡοΥ Πιι ἰρία 

Γ65 ΟΧρΙΙοΔΏτα; δῖα 110 11. βαΧΓΠΠῚῚ, πταϊογιηιν οὶ ΠἸλ ΠΟΥΉῚ ςοπηρο[πποηδ. ᾿ΕΤΟῚ 

Πογιιῃι νπΠΊ Ποίας ΓατίτΣ 1η αἰ Τὰς Ραττίουι ας αΠρογτίταν. [οἰ οέξιι5 οηἰ πὶ ρατ- 
τἰσαίαγατη (ντῖτα ἀἸσαπ}) οἰοπιεηταυαπι, πος ΟΕ, ΠΟ ΠΥ] Πα πιη., νου σα] ιτη}, ἃς 
σοπἰ πο ππαταπγ,ἀπιαθιι οἰ ΕἸη τοις ὁσοιρατιιδ : ας ἴῃ ρτορτία οἰοςιτίοης, 

δατίη ἤσαγατα. σομηροίττίο νογὸ τεῖθαι5 [η τορι σΟΓΛ τα, ΠΟΙ Π15, ΠῚ ΠῚ  115,611- 
οὐδ. ατηπς Παῖς υϊάοπι ντείαιις Ραττί, μος ο[Ἐ, ται {ρ]1ςῖθιις τη οξ}1- 

διυίσιις, απ} εχ Πἰς ςοπΊροίΠτί5 ποι ΠΙδιι5,Ἰησητῆσαγα συσάα, πα (0Πο- 
πιάτα γοςαηταγ, ΟὈΙογπαπάπηη1 οἱ οτιᾶ,Θαγιιη 4116 ΝΊΓΓατΟ5 ΔΡροἰ δῆτα, αἰ Τὰς 
εἴα ποςο[Ἀγῖλ5, 5 Ζα!4οπιίη οπληΐθι5 ΔΒ] θοτ  (ογπιοηΐθιις ορουτοατια 5 
γοῖο οὔϊο αἰἰϊοξε!τία5,4 πα: τιπι ρ ΠῚ Υἱγο5 αἰ Τππλτπμτ,σιῖΠη Ρ τ Πγα: εἰ Γαδ 6|- 

{ππητι ἄς χαίθιις νἰσογῖτ5 Δητοα ἀΠΠογα Πγισῖντ Ω181} πτ ποςοεῖϊς πὰς ἀς ΠΠΠΙς ἀς- 

ΠῸῸ οτγατίοηθηγ [Π[Ἐἰτιοτο Νοηπο νοτὸ χαῖρ. ΟΧ βγαςορτίβ δῖ τεδιι5 ἤατγιπὶ 

νἰστασαῃι Ζαα] δες οηαίζατιιτ,ςιιπι πγαΐτα 1 π ππτ,πθηλ μῆς οροττοτιοῦ παῖς 
ἴδηι α ποδὶ οπιπία ἤπτ χιᾷ ἀΠΠσοπτ τηιο ροτιγαξξατα. Ὁ πο νοῖο ἀϊσομάϊ 
σεηοῖο Πητνῇ 48] απτο ὙΠαογάϊάοηι ὨΠ τους (οτἸρίοτο, αααία; οχ Π 5 ἰσαῖτοῦ 
Δι σουηῖ Ραγτοβ,αὉ 1Π|ῸΟ,γῦ ἘΓΏ ΡΟ ΠΟ ται5, ΓΟ ΠῚ Γοροτῶς, 0 ὨγΔΤΙΠ ρογσαΓ- 

συτταηλ. ἤς οηΐπι ργορυίπηι πππι5 ν1Π] σμαγαξζουοηη Ρεγποίςοτς σαλ5 ΠἸοο δίς. 
Αἰ νοτοτγος σαϊάθη 81 πλαΐτο δητοα ξιεγαητ, 6 ὩΟῊ ὨΠ ΟΧ ἰρίι5 πηῖ 
πουρϊηΐρ, Ποῦ, Δ ΠῚ πὴτ ἀϊσοηά! απο θηλ ίδοιτι, ΠΟ [Δ τ|5 4ᾳθο ςοπῃηςεζο, 

Ππιιρίεχ ἣς {Π πὰ  ποτις δ. ̓ πούμαγα,ας Ἀ1Π1ι| {προταδοδηοιΠ,, εαἰδα! ποπ ναῖ]ς, ἢ 
ποροίανίσμι παδιιοεσίτ, δας οοητγα πιάση ςα ἔποτίτ, ὃς γοίοντα ἀἸσηἰτατις ὃς ορί- 
ἤς τΠοτουϊο, να ΠΟ 86 οὐπαπιοητούμπη ἔιςο ἐς Ρ έζα, πηαχιηγας ΘΠ] βαττὶ5 

(οῖρτα δ ποῆγα τοιηροα ποη Ρογποπογιητδας, Ζια αὐ παης ἄϊοην (ογπατα 
{ππτ,ροῃ ΟΠΊη05 ας Π]οσπι ]α1 05 τε δα πτα, ΟΧ Ι πηαπε: νί πῆς 118 4ια 
Οδάμπιο ΜΙοῆο, φιαα, Απίξσο ΡῬγοσοηποίτο ὃς οἰπίπιο αὶ Α[Πς Δα στ διιητατ. 
δοΠρτοῦεδ Δτ ἢ} 4] ΔΏΓΟ Ῥεϊοροπποίταοί δεἰϊα πὶ πογαητ,αῦα, δα Τ Ππογ ἐϊ- 

αἰς νίχιις ατάτοπη ρογποῃογΠτ, ΟΠΊΠ 65 Ριοροπτοάππι θη) σοηΠίπιηι (δου 
[πητιπο5 συ ἀεπγ αι Οη]ςα ᾿ϊησαα,ντ μα: 115 το πηροτίδιι5 παχίηις οπηηἱῇ 
βοτογοῖ,αας Ατεςα ὰ νοετας,ιοη φἀπγοάιμ εἰ ἀΠ{ππλ}}15,ο]οέζαιπς, Ηἰ πα 

οἴημες, ντ οἰ  απτα ἀϊιάιιη1,(ογ πη ἢ Ϊς ΡΓΟριοταΐοηι ὨΊγΔΘΊ5, ΠΕΔΠῚ ἀϊςοπαὶϊ τγο- 

ΡοΚ δἰληγαπογπητ, τΌροϑ νεο νος σο πα πιοητα Οὐδ ΟΩὶ ᾿η!ροτθγιητ:νοτῖ- 
Ὀοταπη Δτοπη σΟΠΊρΡΟΙ το ΟΠ ΟΠΊΠΟ5 ὁδηάοηη ἔοτο αβοέξζατιητ, ΠΠἸρ]ΊσοΠῚ, 

τη ηοα; αἰοέξξαταηι. ΝΕ 4; νοτῸ ἴῃ (ϑπτοη τις Πρατα αἰίχαα σχουπδῃα 5 ταη- 
49 ταῦ ἀΠ]ροητία ροίπεγαητ,ντίαρτα σοΠΊ ΠΛ 16 ΠῚ νυϊσοσιο τηταηι; ἄτης ἀθ 

οπληΐθιι5 νίιτραταπη ἀϊσο πα] τατίοῃοπη οἤογγοητ. τάσις οα5 νίτταζος 15 ηο- 
ςοἴατίας γοςαμίπλι5, ΠΠΠογαπὶ οπχηίηι μαΐδοτ ἀϊέξιο. οἱ θη πὶ δ ριιτα, ὃς ρετ- 
[ρίουια, ἃς δτουί5, ἰατί5 ργορτίαπι οαϊυίχας ἀἸαἰοξ}] ςΠαγαέζογοπη ἰογπαῃς, δας 
Διιτο πη] ἀἸσο πα! νίγτατοβ 1145 ΔἸ ξἘΠτ1ὰ5 ΠΟΙ ΠΑ Πγ115, 1115 ΟΠ 15. οτατο.-- 
τία νὶς ππαχίπης Ατροτίρίσια,ποηιις οππθ5,Ποαο {ππηηγὰ5 Δ διιουπητ, (64 
Ραισαβ,ας πιοαϊςς: (δ]τπιίτατοιι ν]ἀοἸἸσοτ,οἰοσαπείαπγ, στα πίτάταη, πιαση!ῃ- 
ΠοὨτΙΔὨ1: ΠΟΙ τόνον (το Π], ΠΟ το βάρος; ΠΣ ΠῸ5 ΠΟΓΙΟΣΊΩῚ ΠΟὨΓΟΏΓ ΟΠ ΟΠ, 
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Φ ῃ ἢπης ἃς 
ξετετοβςτ-οοη 

ἰεῤείς οφυ!ῖ ΘΟ. ΠΘΠΙΘΠς 1 ΠΟΥ ἀ[465,Ἐ1Π|,6 1185 Πα ας ἀἸσο Πα] νίττιιτος Παίσοτοτ, νΙΠΠῸτ, 
ς. - ΤΠ 

274 ιο ΝΥ δια ἘΠ Τα Ὁ ΕΝ ας ς ΕἼ 

. διροπάιπι ροπηλις ἀρρε!]ατθ; πθα με παῦὸς ν] ΠππΊ, 10 ΔΙ ΤῊ] αἰοζ οπο5 οχ- 
αἰτατοηται πόας [ρΠτα5 1105 πιασῃος ἃς ςεττα πηι. ἀρτος, εχ 4110.1}}4 ἐϊ- 
ςοΠα] (ροοῖος σοπέογηγατιτ, πα γαος διάνότης αἰοῖτατ; Γιἀτίης νὶπὶη ἀϊςοπο 
ΡΟΙ 5 ΠΟρ  Παγο, Ν᾽ ΠΠΠῚ Ηοτοάοτιιπη ΟΧΟΙΡΙΟ. 15 Θηΐπιὶ ὃς ἴῃ νοτθοτγῇ ἀεἰςέζα, 
ὅ.ῖη ςρο(πἰοης,ατη; ἰη1ρία Πσατατγῇ ναγίοτατο,1Ο δε ςοτοιῖς δητεςο [τ| ὃς ἴτὰ 
{πὰ οτατιο πο τη {τυΐτ,ντνοῖ ορτίπις ροοί! [οἱ ειτᾶ ογατίοης {ππη1|6 πὰ ἕαςίατ, ρίο- 
Ῥτοῖ [πα άοἱᾶ 18 ὃς νεπυξατξ, ἂς αἀ Παπηηγῦ Μία, Ρεγ μέίδηι νοϊπρτατῷ, 81 ης 
1125 ψυς πγαχίπηαβ, {185 ΔἸχίγι15, ὃς ΡΓα οἰ Αγ ΠΠΠγὰ5 αἰ σο Πα] νίττιτος οητ, 
Ρτατου σΌΠ15 1ΠΠπ4 ςοτταιίη!δ. ἀρτῦ ττάςς πο πάταγα ἂρ ἐο ἀἸσο πα] σοηοῖς 

“ ΔΟΠοτγοθατ, πιο πος {π|5 φα!δυάδηι γατιοη!. φαἀδπέξας, ροητο {ΠπΗ||| ταπὰ- 
ΤῈ ΠῚ ΠΠ  ΟΥ 5 ΠῊΙΠΙΠγ6 ΔοςοππἸοήδτη}, ΟὨΓΟΠΊΡΙ 1{. 15 611}. ηεᾳ ςοησο- 

πἰδα πταϊτίς, ὨΘηῈ6 αἰτ5 δα ςφοπιοητ οΠ 61 ἀςοοη πο αἴ ΟΥατοη. ντίται; 

πεσας νἼϊαπη αὐ σοποϊτα 405 ΔΙ ΠΙΟΓΊΠ2) ΠΊΟΤΙΙ5, ὃς Γο5 ἀασοη ας ΔΠΊρΡ᾿βοδη- ὃ 
ἀαίχαςε γι} αδεῖ. "ΗΠ ς, ὃς ςεῖεσ!ς ΠΖΙΟΙΙΩ {προ τῖὰς εἰἢ [λα πιθητο, ἔπ- 

τρίς ργοργίαμη σπαπίίαῃι ἀἰςοη 1 ἐογ πη Π.,αὐν {115 ΠΟ ΔηΙ Πα ἀπο τ. ΠῚ, ρτίΠλις 
ἴῃ ΠΗΪουΙ μλἸππχίτ; Ἰη οἰοέξοης αι ἀ6Π) νου θογΠ1,Οι 4, σεητί ροου το ΠῚ, 
ὃς οδίοἰοταμι ας ρογορστμαηη ἀπ, ΠΟΠ]ηληὶ [πος τεπηροτο νίτατς [Ππ- 
σα ἀπτοροηρης;1η ᾿ππσο πα ]5 αατο Π},1Πτογ ίφητιο ἀρταπ ας πιδϊουθι5 ἃς Π1}- 
ΠΟΙΒῈ15 ραττίου 15, στα πα}, Αι ΠἘογα ΠῚ, που ΠΟίδ πη, ΒΓΠλα ΠῚ, ἃς Πττογατῇ αἴρει 
τᾶτο Δ1ΠΓ65 [ΟΠ Θητο ΠῚ ΠΟ Προ ΠΟ ΠΕ ΠΊ,ΡΓΟ {π4π], 10], ὃς ΡΟΙττα, ΔΙ ΙΖ ης τη 16 
αἰρεητατίς Παδοητο, οπίοέζατιις ο[Ἐ.Ππ Πρατῖς απιτοπη Δ ἢ! Πα 5, ψαδ. ἴῃ ρτ- 
Ὠ115 γετα ΠΟ 65 {προζατς ςοητοηοθατ,ΠΠ γᾶ αΠΠσο πη Ροίαϊς, Τ οτος Τογῖς 

ΥἸΙΡΊΠτΙ [ρτθῃ ΔΠΠΟ5 ἢ 115 οἕϊο ἰΠδτῖ5, 105 (Ο]ο5 το σαῖς, ἰαγηλαταη 415 σοη- 
{πητρίπτ: αιιο5 {ππτηι ἀφουίιη νοϊαταη5, Ππσαας Ἰοσπ τ] ΟΠΠΠῚ Ραττίςσα]αϑ [1- 
πτασατ, απο οχ ΝΏΟ ΠΟΠΊΪΠΟ ΟΓΑΤΙ ΟΠ ΘΠ) ςΟΠ ΠΟΙ ης5, Γαι Π! ο Ἰη ΠΟΠΊΟη οὔα- 
εἰοπθ ἢ σοΟΠτσα ἢ 5: 1ΠτοΓ ΠῚ ἀτο μη νου θα] α ΠΟΙ ΠΑΠ τοῦ ργοίοσοησ, αοτατ- 
(ὰ5 ΠοπΊςῃ νοι θατὴ ξιοίοη δ, τη 16 ΟΠ] ΠΟΠῚ δοΓῇ γί βεγπογγοηςἶτα ντιοά 
ΡΓΟρτίυμ οἴ, ο ρτὸ Δρρο ατίιο αθϑιιτατιγ; Ζιιο νοοῖ οἹα ἀρρε τίη, ρτὸ 
ΠΟΠΊΉΠΘ ΡΓΌΡΙΟ νίδτροτ. [πΠρεν γεῦθα Ρατς Πα], ἔξίπα [χεῖτ; Ζιυα νοῖῸ αζῖο- 

Π6ΠῚ Ποταῦτ, 15 1ρίς ραΠποη θη} ἀττιθῖτ, Εογιιπι Ἰτοπι ας Πγα]τἰτ 1 η15,6α:- 
γΟ ψΉΪ5 ΠΠΠΊΟΤΟ Οβο τ ἀςθοητ, πατιγατη σοῃηπγπτατ, ατα; αἰτία ἐς 4115 ἰςι οο- 
δἰτ. Μαγοηλ Πα Πολητία, ἐσ πηηθ0 (οχα σοί πη ρίς, εα νοτο σας {π ἐς ηγϊπα σο- 
ΠοΥΟ σΟΠΊρΓΟΠομΠητιῖγ, Πγατῖδ.. ἀτεηθιιῖτ, ιια: ἀιιζθ 1 ΠΕΙτΙΪ5 {Πητ σοΠοΊ5, 
ἴτὰ Ὦϊς ςοηποξείτ,νε τοτα Παταγα 5 11 σοαρτατίο ἃς οδίσοιτίο αϊπασοτας. Νο- 
τ ΪΏ1μ} ὃς ραττιςριογ ἢ οαΐας αὖ οο ποι Πρηϊῆσαγο ἄοθοῖ, 14 4αοα εἰ Π- 
ΘηΙβσατιιπ); ἃς ςοπτγα, οι οἐ Πρη!βοατιιηγ, Δα ΠσηΙβοδης τγαηβίοιτ. [ σοη- 
χη ||5 απτῷ ἃς ργςρΟ {1115 Ραττίςι!}15,115 ρες ουτίπη ας νοςαἰυ]ογῇ γἶγοϑ αἱ- 
[πηρτῦτ, ροοτίςα ργοσίαϑ ντίτασ Πσρητία, Ρἰ γίγας οί ἰη οο Πσιιγαϑ πο ὨΪα5, 
“πα: ΡΕΠΟΠΑΓΙΠῚ ΔροΙγορ Ἰ5,το πη ρουιιηι ςΟητχατατοηϊθιι5, ἃς Ἰοςα πη} ΠΟ .-- 
τατοητι ἀΠογοραπτία, ἃ σοηληγη] ςΟἰποτιάϊης πη ἀςῆοχα;, ας ἰΟ]οἸπιο.-- 
ΤῸΠῚ [ρεο θη] ρυαίογδης. Ργατογθα, ποῖ ἢ Ιρίο τος ν]ἰθας ΡΙο σςοτρουρ 115, ὃζ 
ΤοΥρούα νἹΟΠ]Π τ ρτὸ τοθτ5 {π|η11} [ἢ φητἢγ ΠΟ Π ατίθιις νογο, ἰῃ «ιὺ. Ιητογρο- 

ΠπΙΟΠΟ5 ΟΠ ἡγαῖτα: πητ,Ιοπσο ἱπτογμα!!ο σοηίΘουτοης ΠπΔη} τοσροταητ, - 
{ἀπ τουταοία 1 ἃς ρογρίοχα, ἃς “πο χ εις Ὀ] Πα τητος 4]14 [ἰ5 Πηλ}]1α. ΝΝος ραι- 
Τα 5 ἰτοΠ} ΠρΓαΒ τ ατγαίος αἰ οο νίπγραταϑ ἱππιρηΐασιντ ρατία ρατίθ. τοίατα, αὐ]- 

148 ΠΟΠΊΙΠατΙΟΠΟς, ΟρροΟί ̓ ΙΟΏ 65: 4105. Ὠ1Π115 [τοααρηζοῦ γψίις οἱὲ (ΟΥρΊα5 Ποοη- 
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θεν ΠΟῪ 5. Βα ΘῈ. ΕΥ̓ΒΙρα ἦν 2: 

τἴπιις, ῬΟΪα5,1 Ἰογ τ η 15, ὃς πγαἶτὶ ΑΠΠ1 , αἱ οοξ τπιροτς βογιούπητ, Μαχίηις 
νοῖο ᾿πΠσῃϊα, ὃς εχ αθ1 5 ςἰλαταξξζοῦ εἴτι ργαοίρας σοσποίοίτατ,ῃςς {πητρξιι- 
ἄεγο,νε Ῥαιο Ππτη15 νογδὶς ΖαδΠΊΡΙ αὐτί πγας γος σοπηρτγεῃξάαλτ, πλαϊταία; τῇ νηῦ 

[ἐπτοητίαβ σοσάτ,ας τη} πηαχίπης δια ἰτογ,ςππι οχίροξίας φήμας αἰϊηι!α, τα- 
ἰϊπιας. πο ἤτ ντ Ὀγθυῖτας οδίςυπταῖοῃὶ ρατίατ. δοά ντ Πὰς Ραιςῖς σορτοῃοη- 
ἄδην, σαατταοσ οἵϊς ἴῃ ΤΠ πογά! ς αηἰπιαάπογτὶ ν οἰ ατὶ [ΠΠἘγιιπηοητα οἷπι5 σοηο- 
τίϑ αἸσοηα!,ιο {|ς ρου Πτηγὰ ἀοἰοξξατατ; ροςτίςαπι ααπάᾷ νεγδοσῦ {ἐγιιέει- 
ταπυ, ᾿Πἢ ΘῈΠ5 ΠγΠΠ ΓΙ ρ Ισο τὴ γαγίθζατθηη; Παγ ΟΠ ὃς ΟΠ ΘΏΓΙΙ5 αἰροητατοπη 

ηυαηάατη; ᾿Πριγατῇ τάχος, 1 ΟΠ Π6|}15 ἀσςοἰογατίο νοσάταγ, (οίογοβ ἂιι- ἐπε ΤΣ 
10 [6 ΠῚ χαῖρ. ντίταγ, τ ἀσογθι5,ἀςΠ[Π5,4}} ΔΥῸ 5, Δ Ἐοτς, γ οἢςΠΊΘΠ5, στα Π]5,Γτο- τἰτατεπο: ἰά 

ΠΌΠΠ15 ας ἐογ πη ἀο] οἱ ; τα: ἴῃ ΡυΠτῖ5 αβοξηοηιδ. πποιιοηα!ς ΡεΙαςοοηλπιο- ΕΘΝ 
ἄἀἄλῖιι5. ΤαΪὶς υϊας ΟΕ Τ πον Δ] 465 1η (πο {0 οΠαταέζετς, ὃς ἔογπγα ἀϊςαηα!, ἕξις καϊανὶ 
Ζ|1 σοζοΓος ΔΏτοι τ πὶ ας ἃς 1 ΠἸτασαπι εἰς ἃς ἔποιίτας νηα ἀεςιγγπηῦ, 

Ρετβέγζαμη Δ(οἰτιταιη 6; ,ἀτα; Δάθο ἀϊιπᾶ ογατίοποηι οἢΠεῖτ, σιιπι γεγο πῦ οἱὲ 
Ραγ ν ΓΙ 115, ΠΠρΡα σττπη ποτα 1 ΟὉ ἀἸσ Πα] ςεἰετίτατοπι ηὉ νί πο α6; ρεῖ- 
ἄπτοητ; ογάρο Πτ οδίσαγα, ν τία αιιατ ἃ, αι πηϊπιπις ἀοςοαητ,ίξοιμτι ἁβογθηϑ, 
ΝΝαπὴ ργσοίαγα {1 τους; ἴῃ οπλη!. ποςο [ἀεία ργαςερτα, 1. τγααίτιιγ τα 
τατίοῃςο {1 ρετερτίηῖς ἂς Ποιιατί5 ντοπ,1ς αάτθηιια ἴα τω αΠπλοπα, πο 
ΡΕΓΟΠΊΠο5 ΠΗ τουτί: ραττοβ ἰογυαυτ. [Ιἀπλρσαπὶ ας ν εἰ τί ρογ ὁαρίτα ατείροτ!- 

20 ΠΊΠ5, ΠΡ ΓΟ γε ῖδπὶ )ὰ εα ἀεπιοη!γαπεα ποίεγα ἀο]ασαταγ ογατῖο. Νεα, νοῖο 
οἰἘ Ομ ΤΠ, [τὰ ἐς πη ρα 5 ἰορατάτίηι Τ Πτογ ας ἀἸσοῃ αἱ ξου μη 5 [ογπΟΠ ΠῚ 
ἔλςεσο, νἹ  Ππ5 νογδα (δι αησαηη;(οα ἀπο της γαΓΊα; οχ ἰοςἰς ραττίςυα5 ααῖς. 
ἄλλη Πππιοῖο Παγγατίοη!ς ὃς ογατίομιιη., ὨΠ6; σαιηΠ85 ἀρρόπετο, εχ υ|. ἔλοῖ]ς 
ςΟρποίοὶ χιςατ, δ. ἴῃ ἰος 5, τα πη} ἴῃ γεθτις Ιρ615 ]παπι1η νοτδίσ, σοπε πιαΐονς 
ς σεῇτητ. σε ΠΠ ἰτοτῦ αδϑ τε, ΕἸ Ὶ, τα; αὖ 4115 εἰεραητίς ἀοξετίπα (ςέϊα- 
τουῖθιι5, Πα] ἔοττο Πα ]οσοητ, πγαϊογξ τη πηοάτπη ρετο,ντ {π|οορτιι ἃ ποῖα 
ςοπίπἤῖατη ρεγροηάδητ, Π1Π}] ἐπίπι ποΚ αἰτπ σοπδηγαγ, 4 ΠῚ ντ οἢαγδέξογο 
Του 115 οἰξϊοιμἀδηλι5,4ς πὰ] οπγηΐα απ πα ποσίοης ἄϊσπα, 4αα 1} ςῦ- 
τρσογητ, ΟΠ ρτοΠεῃἀδηλ115, {6 ΟΠγηΐα οτιπη ἔλοίΠγι15, Ὠ1Π1] ΟὨλΠΪΠΟ, ργατοῦ 

30. φογιη1 41] δα Πα]α5 ς νι] ἱπλϊτατοης σοπηροποῖο νοἠπητ,ν ΠΙτατοπη, ρτορο-- 
{πᾶ Παδεηγιθ. [τὰρ’ 1η 1ρίο Πτατίπι ργοσσπη! ἐχογάϊο μας ντρης ρτοροίτίο- 
ῃς, ΒΟ πὶ (οτος ΠΑΡ δ τε κῚ 480 (εἰ ρτιισι ογατ, πη Ππ, αι 4Π.- 
τοὰ σοῖϊα οἤθης, ΠΠΠΠς πγαχίηλιπλ, τας δα νογθιιηι οτῖθ]τ : “,ς ῥεῖα φμϊάονι ἀπιὸ 
φοίία,αιᾳ; Πὲς ϑεΉ[Πογα, Ρρίαμε ἰπ αρεγτηρι ργοάπεὶ, ΓδροΥὶς ἰοηρ μη 45 ὉΘΓΗΪ. 4, 
ηαπτηηι οχ [σηἷς φειφιααηι οοἰ ρον ἰΐοει, οη κίάεηι, ας ατυει ἡ βίρια ογϊσίπενε-. 
Ρείεηςρηάρηας βεῖ|6 ἐἰϊογίερε γος,ηθ; ἴηι ῥεἰϊο,ιο4; αἰϊὲρ ἴα γεύτεσ, ἐχη Πριο. ἡάρο ἴη α 
πα ημης ΟΥαοὶα αρρεϊϊατην, ρου ρογει οἶδ ἱποοίας ἀονρηοίϊμενι ραθπηο, που υἱάο- 
ΓΗΥ. ἩΔΤῚ ΟΠ} αἰ ΠΙαοΥ Ὁ αἰϊφηα νερἐττμάϊηο οοαξξησ, [καρ 4μ2; ρατγίαηι {ει ογείϊη- 
μεγεῖ, ρεγαρο "9  ΑΓ1Ο76: ̓ βοῤάτ:φηίρρο επγ μία «αῤης ΟΥ̓ δος πο ̓σοϊϊατ 0 ἐἤξει, 

49 πέῆπε αἰ οἰτγα [ουηεϊϊπορι “οἰ τογγα οἰ γηαγι ΠΟ ΊΣΙΟΥΟΙ ΜΙ ῥαῤεγεηι; [ὁ 60 τ[4; 

{μίξ νοῦ. υτεγοητην, ἡ πατοηης σα υἱταρεοχι δον ἐγαάμοοηάαν [ἀτῖς 676 ἐχ ΠΠριάγεηὶ, 
Ρέσιρηα οορίάηι πο ῥαφοηζες, θη ΓΟ γ θη [Ὀγοηες. ; 

ΡΕΒΘΥΝΥ ΝΟΝ ΡΑΥΟΑ. 
δεδολωνϑυοι ὡς ἔχὶ Λακχεδα μονίας. καζαφρονηίαντες δίζυ αὐτῦυ, χαὶ ἐμ(οησανλες,α, δρόοι 

ὥρικησαν ἐπ΄ αὐτός. ΗΟς Ε[Ἐ: αὐϊοίξο [γη απο απίριογυς φαὶ σομῖγά 1 ας α,οηῖος 
ΡΥΟβοΙ ζογἐη ΗΥ. ος [ΟΊ ΓΗ ΠΟΉ ΟΊ ΘΉΘς, (εὐίκιο εἰαμιοῦο, ΟΠ ΟΥΤΙη, 171 ΟΓ ΠῚ ἴη ἐος 

ξεενε. Μαΐτο δυτομ πα οπηρτοποηῇο ογαῦ να] ον αταγα,Π ἰρίο,ποῃ πος, 

-το - τ 
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εὐό Βιοκνθιι ἨΑΙΙΟΛΚ ΝΑ ΞΞΕΙ 

4 [πεἰτ,ραέζο οαπι οοπιρτο πο πα Ποτ, οα σοπαπγαπίογοπη ὃς γυ]οσοτη ἴξςα- 
τας Πα Πδτ τατομδ: 4τα; τὰ Παῖς νοτθα σο]]οσαοτ, γε Ἔχτγοιηᾶ οἰΠῚ ρτίπτα ρατ- 
τεςοηίπησετγεῖ, 165 γεγο 1 τη θαῖο ἰασοηζ, οα γε σεγετ]η [6 4ιοητομη ἰσοιαΠΊ. 
Πποςίδης ρᾳέζο οοητοστα ὃς σγαπίοτ εἰξ ογατίο:πλαΐτο νεγο βαη7οτ οἰατῖοσ ἃς ἰὰ- 
εἰηδηδο, μὲ ογάϊης ςο]]οοατα: τὴν δὲ Λαχεδοι μονίων σῴα ἔτι ἀστελϑεῖν ἢ τσ οςπίτην 
δυωυα ϑύων,γνόγ]ες ἰΐζυς οἱ ψιλοὶ (ρα δυτέρας ἤδη, συςραφέες χα ἐμζοήσα]ες, ὥρμησεν 

ἐπ᾿ ἀΐθυς ἀ ϑρϑοὶ" ἔκ τε τῆς ὀψεως Φ ϑαῤρεῖν ασδοςφληφοότες, ὅτι πολλασίλασιοι ἤσουν, "ὼ ον, 

ῷ μηκέτι δάνους αὐφευς ὁμοίως σφίσι φαίνεοϑαι, καϊζῳ φρονήσαιιες, [51 δ οέκ ἀὐθὺς ἀξια ὁ 

“ὐδοςδυκίας ἐπεπόνϑεσαιν, ζιὼ ἔφαν αἰπυύληψιν ὅτε ποοῶτον ἀπέββαμνον, τῇ γνωμή δεδόλω- 

μϑύοι ὡς ἐχὶ Λαχεδα μονίας. ΕἸος οἴἘ: κρι 1 ἀοραά α ΙΟΉ] ποη ἑάη αγρρίϊες αὐίγο,απε 
ἐγγΉεγῈ ἴρ Ἵἰος ρο δηῖ ἰομὴς αγγηαί γα Ῥλλπος, ἀγ ]ογος οος ες ᾶος «ηϊρηαάμογίοῃ- 
τας, [έϊο οἰούο ας εἰάρτονε [ἡ ίατο, ἐμ δυ τῆι ἴηι ἰὸς ἐρηροτηηι ξξοόγμηε. εχ πο βο- 
ῥα οἱ, οι [6 Ρίαγῖριος 6 δ ΟΟΥΜΟΥΘΊΙ, ἀΉ1725 οἵ]ά»: ἀσοραοΥ Εἴ; σ'σ',Ο1791 ΠΟΠ “φη6 ας 

19 

ΓΙ [6 ἐεγγιῤ,ηίος {ἰ1ος αΥδλγ Αγ ΘΗ ΓΗ, ΓΟΉΓΟΡΙΡΓΗΙ ῥαῤεγεηε: φηαηἀοηπίάεηι ποη [14- 

ε1ηγ1, "66 ἐχ[γεξίαπογδηι, ἐχρευτὶ [(μηἴρυῖ, ΟἸ771 ΡΥ ΡῬΗΦ791 171 ΓΕΥΥΑΡῸΙ ἀε(ζοη ἀεγεηι, Ρ’- 

ἐαῤαηϊ, ἀοἱοεξ αηῖριο ἐαρισηανη φἀπεγίας 1 ἀςραηηορμῖος Ρησπασηγῖ. Τοτταξτα ας 
ἴοῖα εἰτοιηγ οι ρτίοης, ΓΟ! ια ΟΠΊΏΪα ποι] ηδιι5 ας Ββριυτῖς ΠΊΑΧΙΠῚΘ ἀοςοπΊ- 

πιοάατίς σοπηρτεβοπαϊτ,πεσας ν] ]ΔΠ],ριορο ἀϊχοτγίπη, δι αὐ ἀξ οπξ, αἰιτ δά 
το [ρεξξδητοπη νἱττατοπη ρτοτουγηῖῇτ, {1125 4] 4οπὴ νίγτατος ἄθηο ἐπ απλοτα- 
το Π1Π1] Πεςοῖῖε εἰς. Ιπ{Θρτίπιο ἀπτεη [στο ἐχτγοπηαπη Ατῇοπίθηπτη ἃς 5 γ- 
τασυαπογιπη πδυαΐεπι ριιση πὶ Πατγαῃ5,[1ς ὃς ν ετθ15 ὃς Πστιτίς [ῃ ἐχρ  σαη ἀϊς 
τεδις νίτι5 Ε{Π: ὁ δὲ Δημοοϑένης, χαὶ Μένανδρος, αὶ Εὐθύδημος" ὅτοι "ὃ Ὀχὶ ὲ ναῦς αν" 

Αϑάσαιων φρατηγϑὶ ἐπέβησαν" ἀραδες Ἔἰσπτο τῷ ἑαυτὸ ςραπέδιε, 4ἀὐθὸς ἔπλεον πσοὸς Ὁ 

ζίϊμα πῷ λιυϑρος,χαὶ τὸν καζοιληφθώτα διέκπλοιου βελομῆνοι (,ασοιο ἐςῷ ἔξω. “ϑ9- 

εξαγασουϑροι δὲ οἷ Σ᾽ υρφιχούσιοι χαὶ οἱξύμιιαχοι ναυσὶ το. οιστλησίαις τὸν τριθμὸν, αὶ ασο9- 

Ἴερον κατά τε τὸν ἔκπλοιω μέρ αὐτὸν ἐφυλαιοσον,ὼ χτ' τὸν ὀλλον κύκλῳ λιρϑύα, ὕπτς πὸρ-- 

ζωχϑϑεν κα παοοςπίηοιεν ζοιῖς Αϑίωναιοις. χαὶ ὁ πεζος ἀδζις ἀκα παρεβονθ4, ἡτρ κα αἱ 

γῆες καιτίοροιεν. ἦρχον 5 τῷ γαυίρκς ζοις Συρφικῶσιοις, Σ χροὸς μδὺ χαὶ Αγοϊϑειρχος,κέρας ἑκα-- 

Ἴερος τῷ πϑωτὸς ἔχων' Γυ δὴν ὃ. χαὶ οἱ Κορίνθιοι, Ὁ μέσον. π ο᾽ οἱ Αϑζευαοι τασδλφέμεισ ον 

τῶ! ζβϊμαϊ,, τῇ μϑρ ϑϑ τὴ ῥύμῃ Ἐχιπλέονϊες,ἐχρα τῶν Τὐρν Ἴεταζυϑύων νεοῖν πρὸς αὐτο], χὰ 

ἐπφρῶ γτο λυφν Σ κλήσᾳς' μΤ ἢ τότο,πϑυζαχολεν σφίσι Μ Συραικασίων χαὶ ὃ, ξυμ χων 

Ἐἐχιφερονϑῴων,ἐ ασϑϑς τῶ. ζἀύγματι ἔτι μόνον ἡ ναυμαιγίαι , δρννὼ χαὶ χτ' Τ'λιυϑύα ἐγίγνεΐρ᾽ 

χαὶ ζῶ καρτεροὶ, αὶ οἵα ὅχ ἑτέρφι τὸν πσοότερον. πολλὴ μϑὺ Ὁ ἐχοτερφις πσοοθυμία, "πὸ 

“ὐυγαυτῖσ ἐς Ὁ ἐχιπλεῖν,ὁ ποτε κελδυεϑείη, ἐγίγνετο" πολλὴ δὲ ἡ αὐτιπέχνησις Ἴ χυβερνηῦ, 

χαὶ αὐγωγισμκὺς πσϑὸς δυλήλες" οἵτε δχηβάται ἐδε φοιστά ον, ὅτε τσ οςπέσοι γαὺς νηὶ, μῆλεῖς- 

πεεϑα, τὰ Ἔσο τῷ καζαςρώμαιτος τῆς θῆνης πέχνης᾽ πᾶς τέτις οὖν ᾧ πσξοςετετακζο, αὐτὸς ἕ- 

καςοςἡπείγεΐρ πσοῷτος Φαϊνεοζ. ξυμιπτεσασῶν δ), εν ὀλίγω πολλών νεαΐν' πλχεῖς αἱ Ὁ δὴ εὡ- 

ταὶ οὉ ἐλαχίτω ο“ναυμοίχησαν" βεαχὺ ὃ ἀπέλιπον ξιωυα μφότεραι Δ᾽ οχθσιαι “δυέαϑα; αἱ 
:] 

μϑὺ οὐκ(ολαὶ, δχοα ὥ μὴ εἰ ῷς ανακρώσᾳς χαὶ διέκπλες, ὀλίγοι ἐγίγνονζο" αἱ ἢ ασοϑςξολοὶ, 
λ “ 

29 

« 7 “ Αϑ' “ 5) δ ῸτὮἋ ͵ ΓΙΑ ΤΕΣ ἐν ὕ ζ ν᾽ “ 

ὡς τύχοι γαὺς νηὶ “τσδ 99 πτεσασοι," εἶζοα, Ὁ φάγήν," ὁνλη ἐχιπλεδσοι,πύκγότεραι ἤσαν. ἡ ὅσον 49 

αϑὺ χοῦ γον τσοϑεφέρφιτοναως,οἑ Ὥστ τὰν; καζοαφρωμῖχ Οἷς ἀκοντίοις, χαὶ τοξά μασι, χα! λί- 
Ψ ͵ 3),.05 Η λι9 "“, Ε) σῇλ «ἐἢ ,, .« ͵ ᾽ -“ »γ] 2 “ν 

ὁ! ς, αὐφθονως ἐπι αὐτίω ἐγθωντο, 5 παδοςμίξ4αν, οἱ ἐχτζ ται εἰς γειρας ἰογϊες, ἐπτφρῶνῷ 

ταῖς ὀλλήλων γαυσὶν ἐχτξαϊνφν. ξιωυετυϊγὸνέ τε πολλαν ϑ, ϑζοὶ τίου φενοχωφίαν,τὰ μδὺ, διδοῖς 

ἐμβεξληκέναι,τὰ δὲ, ἀὐδζυς ἐμιβεξληοϑαι" δύο τε αἰεὶ μίαν, αὶ ἔςιν ἣ ὃ πλείες ναῦς κατ᾽ ἐ- 
ναϊκζω ξιωυηρτῆς ζ᾽ αὶ Οἷς κυβερνήταις τ ν υϑὺ φυλακζὺ, τ) δ᾽ ξχτξελξω, μὴ καθ᾽ ἐν ἕκα- 
φον, τὶ πολλὼ δὲ πϑυζῳχοϑεν «ἴθι εςαγα," χαὶ τὸν κτύπον μέγϑμ ὡὀἰσποπολλωΐν τὺ νεαΐν ξυμπι- 

“--ὐἼ)ασῶν, ἔκπληξίν 2 ἁ μια» χαὶ Ὡποςερησιν τῆς ἀκοῆς, ὧν οἱ κελάς- οὶ φϑεγίοινζο, παρέχφν. 
᾿ 

πολλῆῃ 
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πολλὴ »ὺ δὴ ἰξρακέλάυσις χαὶ ἡ βοὴ ἀφ᾽ ἐκουτέρων ζ;ς χελάυς αἰς,κατά πεπίω τέχ' Ζωυ, χοὰς 

ασϑ9ς τπἰὰὼ αὐπίκα, φιλονάκίαν ἐγίγνεΐο; ζις εϑρ Αὐϑζευαίοις, βιάξεϑαι πε τὸν ἔἐκπλιοιω Ἐἤγα- 

(οαϑήες, καὶ «ἴξὶ τῆς ἐς τἰίω παπιοίδα, σωτηδίας γε, εἴπποῖε καὶ χὺ αὖϑις, ασοοϑύμιος αὐπίλαΐξεα 

ζῖς δὲ Συρφικασίοις κὶ ὁ ξυμιμαιχοις,καιλθν τῇ) κωλῦσαι δ ὐδξις 3. φυγεῖν, καὶ αἰ οἰκείαν 

ἑκασες παποίδα, μκησᾳνίας ἐπτιυξῆσοι. χοαὶ οἱ φραπηροὶ πσξϑϑέτι ἑκατέρων, τινα πὸ ὀρῴεν 

μῆκατ ̓᾿αϑαϊκζεν Ὡρύμγαν χρβορδωον,αὐακαιλϑύϊες ὁ ὁγοικφισὶ τὸν τοιῖραρχον, ἡρώτῶων, οἱ μϑὰὼ 

Αϑυαῖοι,εἰ τω πολεμιωταίτέων γάῦ, οἰκφοτεραν "δ τῆς 8 δὶ ὀλίγα κεκτη υϑύης ὅτι λοίοσης 

ἡγϑυϑυοι Ὀαπγωρϑσιν οἱ ἢ Συρφικέσιοι εἰ, ὃς σαφῶς ἴσασι Ὡροδυμεκϑρες Αὐϑέυαας πϑυτὶ 

Ὅπω Ἅ“ Φυγεῖν,τότοις ἀὐδβὶ φάγον: φά.)9 οέσιν. ὃ πε ον, Ὁ γῆς πὶ πεζος ἀμφοτέρων, ἰσορ- 

ΙΟ βύπε τῆς ναυμαχίας: καϑεφηρκιας, πολι τὸν ἀγῶνα ἴα ἡ ξύςασιν τὴς γνώμης εἶχε! φιλονικῶν 

αϑὺ,ὁ αὐτόθεν πόδι τῷ πλείονος δὴ καλξ' δεό]9τες ὃ οἱ ̓ ἀπελϑοϊϊες, μὴ ̓ παρόντων ἔτι πα 

ρω οράξωσι. πεύτων Ἂ δὴ αὐακφρδύων Οις Αϑάωυαίοις ἐς ᾶ: γαῦς, ὃ τε φόξος: ξὰ τωρ ἢ 

κ᾽ συ ϑὲνὶ ἐοικώς" χα, "2 19 Φ »αὐωμιαιλον χαὶ ἼΣ Τ ἔποψιν τῇ τῆς γαυμκαιχίας ὥκ, τῆς γῆς ζώα[- 

καίζοντο ἔχφ. δὶ ὀλίγε δ ὐ ὅσης τῆς ϑέας,χαὶ ἀπόμτων ἅμα ἐς Ὁ ὐύς σχοποιεύττων, εἰ μῶν τῆβ 

ἰδοιέν πὴ τὸς βου: Ἐλικρατοιώζα,, αὐελοίρσηστεν τε αὐ , ὁ χζσϑϑς αὐακλιῆσιν λεών, μὴ π᾿ 

' ρῦσαι σφαξ σωτηρίας, ἐφέποντο. οἱ ἱ δὲ ἔχ ἡοστωμῆνον ἜΤΆΤΗΝ "εριὀλοφυρμῷ τε ἅμα μα 

βοῆς ἐγραῖντο, τοὶ Ξἰσὸ Τὴν δρωκϑύων τῆς ὄψεως, χαὶ 1 Ἶ "γνωμέων μάλλον ον τω ἔργω ἐδῳ- 

Δοιοῶπο. ἀδοιῖ Ἀ᾿ χαὶ τσξ59 αὐτίπα λον τί τῆς λυ μαχίας ἀπιδόνες, δ; Ὁ ἀκρίτως ξιυεχὲς τὴς 

αἰμείλλης χα ἡ Οἷς σὼ προς ἰὐζις ἴ΄ ἴσαι τὴ ἡ δὺξ “η χὐξαδεῶς ΧΑ τ - νον ζοϊς χαλεπώτωζᾳ 

20 διῆγον. ἄξει ἡ) παρ ὀλίγον," ̓διέφά γον, ἀπεωλλεωυΐο, ξῦ πε ον τω αὐτοὶ φρατά ματι “Α- 

ϑϑαίων, ἕως αἰχώκαλαᾳ ς «ὐναυ αχοιου, πθύτα ὁμκϑ ἀκο ὕσαι, ὀλοφυρμὺς, βου, γικκώγίες, κρῳ- 

τόνϑυοι, ὀηνα, ὅσαι οὐ μεγάλῳ χινδγούῳ μέγα φρατύπεδον πολυφδὴ αὐαίκαίζοιτο φϑείεοϑαι. 

πα πλησια ὃ ὃ κ᾽ οἱ ἐχὶ πδυ νεωῖΐν ἀὐθις ἔπαθον" τρί γε δὴ οἱ Συρακέσιοι κα χἡ οἱ ξύμμαχοι, 

Ἐχιπολὺ αὐτιοούσς τῆς ναυμκαχίας,βεψαν τε πὅς Αϑζενα ες, καὶ Ἐλικείωϑμοι Λαιιαρῶς, 

πολλῇ χραυγῆ: ἴα ἡ δ: αχελό σμῷ γοώνδωοι,καϊεόίωχον ὁ ἐς των γάζ. πότε δὴ, οαϑὺ ναυτικὸς 

φρατὺς ὀιδος Δ ,»ὅσοι μὴ μετέωροι βαλωσαιν,καίενερεγϊες,  ξέπεσον ἐ ἐς Ὁ φρατύπεδὸν. ὁ ὁ δὲ 

πεζὸν Οὐκέτι 19 φ Φόρωφ,δολ᾽ ὐπὸ μίας ὁρμμῆεροἠ γῇ τε ὯΝ φόνῳ ̓  πϑύτες δεραγακγεζοιοῦ- 

Ἴες τὰ ἐ γεγνόμδυα, οἱ μϑὺ χες ναὸς παρεξονϑουν,οἱ δὲ, τσρος Ὁ λοιπὸν τῷ τείχους, ἐς φυλα- 

κζωυ" ΩΣ ἡ ὼ οἱ συλχεῖςοι,ηδὴ αἷξι σφας αὐες,,,τ σωϑήσονται, ϑιεσχοττθν. Ζεῦ τε οὐ τῶ πα- 

20 ραυτίκα, σδεῖρικιας δὴ ΤῊ ξυμπασῶν ἐλοίοσων ὙΠ Έ  Ὡ τὐϑαπλήσια τε ἐπεπόιϑεσειν αὴ 

ἐδρασαιν αἰὐδιὶς οὖ Πύλῳ: 2. φ)αρησῶν Ὁ τὰν νεαῖν οἰς Λαχεδαιμονίοις, ἀπε πριν ὅτὸ 

εἰνταῖς καὶ οἱ εἰν τῇ νήσῳ ἼΕ Δ (αι βεβηκότες. χαὶ πύτεζοῖς Αὐϑζωναίοις αὐέλπιςον ζῶ ὃ χα 

γάν ἡ σωνηισεοΐϑαι, αὐ μή τί Ὡϑαλο)ον γίγνητωι. σλυομϑύης δ ὦ ἰβλέβας Σ γαυμιουχίας, ᾿ “πολλῶν 

γεαῖν ἀμφοτέροις χαὶ ̓αὐ ϑεΐπων δ ἰπολο θύων, οἱ Σ᾽ υφοικεσιοι κὶ ἡ οἱ ̓ ξυμμαχροι»Ὀληχρατή σα»-- 

Ἴες, τὰ τε γωυώγια χαὶ τὸς γεκρῶςο ανείλοντο" Χ) ὃ Ἔσποπλάυσαες “σϑϑς Έ ̓ πόλιν: ππταῖον ἔσησαν. 

Ηος οἴ; [λεγμο(ἤγοπες απτδ, Ὁ Δεπαηάον, Ὁ Ἐπεβγάονιμς, ὶ ἀμοος πὶ εβοηῖοη- 
Ρ {791 μιάπος σοη[ζοπείογ τη, οΙ7Ὸ} [6 ἰοτο γιομορι, [πὸ νιογά «α βογτης ἔαπος, σαρτας 
147} (’΄σ' οσοηραΓας, αἀμαπσαγηηϊ, ὉΓΡΕΥ ηὶ [᾿ δὲ οχί πηι ζω ΟὭΪ. φηῖν. δγγαεη(α- 

1, ΕΟΥ̓ΗΤΉ "Ποεἱϊ, οἴέγ Το Το» ηαπὗ. ΘΟΟΗΜΥΥΕΥΗΜΣ τ ἀς ΡΓΡΡΗ ἡ φηϊαἰοῦη ΡΟ: ἐἰαγηρ 

40 «ἀοχ]ίηηι απ οαἰϊεηείποι ςοἰϊοοαγημί, αἰΐεγά Γοὐηι πα] ἐφ; βου τΗῦ ἐπίαῤφηηγ. μοά 

60 {πεϊοῤαηι, ἱ ΟΥ̓] ἐκ βάγΓ6 ά ρέαϊεαῖη ΤΣ 4; ἴῃ ἰοοο πάμες φ  εἠ [επε, 

1, “εβεηῖρηςς ΣΥΥ γῆ. ΒΥ σεγάηὶ ἀμξογι εἰαβὶ «ρμά δ7Γ ΤΟΙ, ἡἀπος,δίοαπης Εἢ 464- 

ἐραγοβησ,αἰξογηι ὉΤΟΥΦ; ΓοΙΤ5 ΘΧΟΥΟΙΓΉΣ ΘΟΥ̓ΜΉ ΓΘΗΘΉ5: 1 λγεβοη, ςσ' (Πογίηι 11, γιο- 

εἰἴμρ δαφούκηι. “ι6η6 “ιβοηϊοηο: ΣΙΩΣ αἰ, ροξί ηανι αα {ἄκεος “βεύϊον ἌΣ 

ἀρ βο.1, ΠΑΉ]Η7 ως πα δ" ἰοσμηι οΥ̓αηΐ ὍΡΟΙ, οἰαμέγα εοπαῤαίην ΡΟΥΘ ὮΙ γηοκ, 

ἐμηεόζῆς ἐπι ἐος πάγη δγγαομαπῖς ἐς [0Ο1]5,}00} 11 βγῸ «ΉΓ ἼΣΟΙ ὁχιης ΓαΉ ΓΗ, [δ 
εὐ “πῆγα βογτηηι πα αῖρ ΡΓαϊϊγη ΠΟΥ οὐατηῦ: :φηοά γηϊάοπὲς ΟἹΊ71114721, 14 4716 Ω 

ΠΙοηγ ἢ Ηαἰσατηαῆςσι Τ οηλι5 αἰτοῦ. γ κυ τὰν νὰ ΨἌι 

»-) 



:τ0 

3.58 Θ᾽ ΓΌΟΝ ΘΥΥΛΈΓΓΑΣΣΥ ΦΧ ΕΤΝ ἃ 5.91 Ὲ} 

ἘΠ ρηι, αν οοῖ βίηφι [ε. Δήαρσηηνη θηῖρι ἐγα ἰγ ΜΈ; ραγεῖς παπταγμ [Πμάλμρι κα 
πάπαν ἴῃ ῥο[16ς ὑηῃροίϊοπάασ,οηηι ἐαρογοηίηγ: ΩΣ ΗΟ «ΤΟΥ ΑΥΙς «ηιμίαϊο, 

φημ 76 ΠΟ ΓΦΉΓΟΣ ΘΟΥΉΜΙ ἀΉΓΕῊΙ ΟΠ πάπ6ς οομ(ςοπ ἀργά, [ας ἐγαζ σηγα, τ, [[π6- 
γἷξ 11 ἩΔΉΕΗ ἱπΟΗΥΥΘΥΕΙ͂,Ή6 11 4 ΠΗ] 17 ἐαὐπίαεῖς ἐμ {{Πεὗραηι, γε ΗΟΥΜΉῚ εἰο ΠμεγοΉΤΗΥ 

πΥτὶβοῖο: ας 4 1756 ρ οο “ηιεῖη [ΟΥ ΤΙ ΣΉ ΕΥ̓ ΑΙ ἰσοο, ΡΥ ΉΣΗ εἤρκοηιοηάεῥαι. (οΓΟΥΗΤΊ, 
γημἰτὶς ἢ γα, ΠΟ ἢ [ὑαεῖο μαρρμς ἸΏΓΟΥ Ἵ σομΟΉγ ἀηε] θη, 4ς ΡΥγαϊϊο εἰεεεγεαρεῥης, 

ΟἿ17 ραμίο ἀποεηεῖς εἤϊεηι ΡΑ"ΟΙΟΥΕΣ ΥΑΥΣ βεάηι ΣΧ ΩΣ 4ποά πο βγο- 

φτοαΐ,ποσμο ἱπῤιϑονὶ παπος ρο[]ολ1; [οεἰ {ΥΓ64 πεητογες ΤΡ ἠἸσάτοηος ἐγ άηΣ, Οἱ 4 η44;» 
[πε ξιοϊομάο, ἴμ αἰξογάρι ἱποηγ(ἀπαο,1η αἰτογάηι ἱποι οι. Ἰπίεγοα εγο εἰμι πάμες 

γμπμΓη0 {{δ] ὁοςπΥΥΕΥ ΘΗ, 4ηι ἰῃ ἐαῤπίατῖς ἐγ απ, ΜΩ](β1Π7Ή:, (πο τταγ Ἡ7Ὴ} 7 {ἀχον μη 1η- 

ΦΕΉΓΟΙΙ 15 1ϊ|05 αοἷρι ςορηϊεϊοαρτ. οἸ7η1 Ὅογο σομ[ογοῤαηίην, της, (οΥ»] 1114 πα, 

ἠπ φαμεν (αν Ἰογ πὶ πάπός ΠΗ {[{Π|γῸ οοηαὐκητην. βού αι ἀπ θη: ἰοσου πηι ἀπ Ή{ΠΠ|δρυξ, απ, 
αἰτογιῖνῖ υηά ἐκ ραν βο[ἐες φἀοΥἹγδΙΉΥ,ρ[[ αἰίογά ἐκ ραν πη αἀθγ θη ΤΑΥ͂, ἄς ἄμα ἴπ- 
τευ εἰμι πάμος ομη1 υη Δ αἰ οηδὶ οεΐαρι ρίαν ος, Ἐθ ο[[αΥ10 ΤΊΤΟΥ {6 ΠΟ» ἰἰοαγ ΜΕΥ, οἸεη 
φηφογηαίογες βαγΓΡ, «ἀογϊεη αἷς αἰμῖς, ράγεῖρ [δὶ σαποηἰο, 44; ποη υηα ἴηι ραγτο, [εἀ 
“πε οηηαηπο,ος Ηβάγδιην. Δήαρπμς ἀμτοηι ΕΑ γμμἐαγ 791 ΤΌ ΓΟΥ [ὃ το πομΥ (ἀπ 2 1 πα- 

μ1π7ηι [ΠΥΡΊ ΤΗΣ, 511 (σ᾽ ΓΕΥΥΟΥΘΡ ΠΑΓΊΣ ἱπομεϊοδαι, (' δα Ή771 γΟΥΗΤ 494 ἃ ργα οί 
ἐμδεγεητην,αμ αἰ απ ογεναγ. φεμίξα Θμ19ι ΤΥ α,η6 ἐκ βαγῖο φαἀξογταιῖο, (σ᾽ ὑΊσοης 
172) δέζογἢ εἰαγηον οχαμα οι, Ηι οχ αγίο φηῤογηατουα, ΓΠ7Ὸ δλΧ γα ρει εοπ οῃ- 

εἴοη6 απο θη]: ἐηι “1ἐἠφη]θη(ος φαίάονι (τος, υτ οχίληρι [δὴ ρον τορι ρόγαγθηῖ,ια- 

πὸ οἰαγίογε ἱποιαγοηΓ ὉΓ6;, [πη ηαη αὐϊαδ,Ής Ἠιαῖογε βμάϊο ας «οπεεηείομο μΥῸ 
1ποοἰ 92] ἴη) ματγ]α: γράμ οἰαθογαγοηί: δγγχομ(αρς ὍΕΥΟ «Ὁ [0Ο]ὴς ρπίοργνηρι υἹάετο- 

ΓΉΤ, ΡΥ δον  ης {μὲ {περ αὶ σαρεγοηῖ, Κι ἰποοπάο [μαι 4π0; ραιγίαηι βοπε[άγει. 

“βγαίογοα Ὁεγο εἰποος ἐρ[ Οὐγῖμ7 πο ραγεῖς, [παρε παμοῦε πκίία ποςοβίταϊο ξοαξξαν 
τοάτγο απὶρηαάἀπενεἠοητ,ἐγϊογαγο θη πορεῖης ἀρρεϊαὐαηϊ : ἀτάπο  ιβρεπίοηες 4πὶ- 
εἰορε ἴτα μέγα ἐξαθαηεμν, μΉ)Ὴ ΓΟΥΥ α7η ΤΉ 11 ΟΠ β 1471 γάρ; βο[ῥϊεαίενι, 4247] Ὠ]ΑΤδ 

μοη ἐχίρηο ἰαδογο ραν αν ηγάγοιην: δγγ ας αν ὐεγο, μη Δ τοηϊθηο5, φηος Γεν- 
το [οἷγοῖ ἐδ βερα ογιηῖμο οορίϊαγε, δος βερίεητος ρ66 βεσεγεῖ. ἴηγογοα εἰ 1} ἀπο νιαν- 
το μαμαίὶ Ρέεπα εἰφοεγ άη, Οὐ ΥΟΥ ΗΠ Π6 ῥεάιτατηηι 471 1 ἰεγγά [«ῥαι, ΧΖΩῚ (ΕΥ4-- 

ῬΙΘΉ ὅσ φη]ηη] συη θη ο Γοποῥ αι, δγγαομίαηῖς φηϊάονι, »μαϊογῖς σοραγ απ σίογϊα οη- 
γὼ αἴ 1 ΘᾺ {{-; ἡ ΠΣ ὉΕγ0. 6 [ων Ρέϊη μά αη16 «ΕΥ̓ ΓΗΥ,ΠΟΠ »ηφάϊο- 

ΕΥ̓͂ΓΕΥ εἰρηθη ὗς. ἩαῚ ΟΠ 70 ΟΥ̓ Ι71ὶς ἴῃ πατμϑης τ οηοη ηηι [ῥες ἐ[7οι, βάρεις ἐἰο γεὶ 
ἘΧΙ ΓΗ ἘΥΑΣ ΠΠΡΙΟΥ; ΦΠΡΡῸ στρ βρη ά αἱάογοίην ΠΕΡ," ἐαηι ἡ ὁ ογγά [ῥοέίανο (ο- 

ΦΕΥΘΆΓΗΥ. 71.420} ΘΗ] εἤὔδε βγορίηφηῖ [᾿οεΐαομίμηι, ( ̓ ΠΟΉ οἸΊπδς βαγ ΓοΥ δυάορι ἱη πε. 
ὙΡΗΓΜΥ, βφαίμεος αἰϊομῥι οἱπερηζος ἀ[βοχηδη, αηῖριος αἰτοίϊοῥαι, συ" «ἡ ἀφογηρι ορξ᾽ 

ἐγιρίογαρείληι, 26 ̓ - ο(εγεγεηι, ςοπμογίούαη ν. 5π1 {77} [κος (μρεγανὶ «ἱάούκαηι, 1 

71 4050 ΟἹ] οἰ μέ αΓΗ ἱμρεῤαηι, «ἄοο τι Ῥηαρὶς ἐκ ΘΑΥΗ72 ὙΕΥΗΗ αἰοέζα, 7240] 11} ΜΠ] 

4111} ΟρΟΥῸ τον (ἀγοη Ήγ, ΑῊ] ΊΗ) αὐ οογοηϊ. ἔΥκηΣ 471, 0177} ἀΠΓΘΡ: (ΕΥΓΑΡΙΘΉ αἱ- 

εἰογοητ, αἀπεν αν ἰς ἀογίτον γο[]οητιδης,ρ [0 οὐ ρον ται τοίη ἀπ] αἰ εἰ Ἴοριοῦρ ἱριὶ- 

20 

ΤΑΥΘΉΤΗΥ, ρΥαΦη6 ῬΊΟΙΗ γηοάο ρμης,»"οέο πως ΓΟΥΡΟΥ ἈΗΓΑΥΘΗ, {5 πιάρηα εχ ἐ0 γῖο- 40 

ἰοΠᾳ ΧΙ αβιάμε 6101 ΘχΊ ΗΝ), ΠΥ [ῥ ΑΓ} ΑΗ βιοϊεύκηι, «πη ἱγημοάα- 

ῥαηεην. ἰἰςεραιψηό ἐπ “Π ἢ ο] Ομ [{π|21 ἜΧΟΥ ΟἾτΗ, μία αἰ απο ηαγτ8 ρπσπαῤαξην, 
οὐρα [ὑγεεἰ ἐχαμάίγο, ἐφ», αΓ] οἠδς,οἰαρηογος; υἱέξογες, υἱέίος; Ὁ αἰϊα οἰμ ρῃοαϊ 7π4ᾷ 

ῬΑ070 15 ΡοΤΙομίο γηΑ6 "45 ΟΧΕΤΟΙΓῊΣ γηἰτῖς νηοάΐς εἰάγηαγε ΓΟΘΊΗΥ. ΓΤ φαῖνε (σ' 

τἰς οποπίεὔαηί 411 ἑη μαμῖδης ἐγάϊ. Ταμάερι δγγαςπίαμι ας [σε1]γοτῦηι ἸΏ ΤΟΥ δος εἰπε ρη- 
φπαιηη 6761,“ εἰοηοη {πρρ οἰα[δγη ἴη [πέσανε υεγεπης Πἰγεληος; ἱρπούδρηαρηο εἰα- 
ὕΆΟΥ6 (σ᾽ ἸΉ βοΥΓαΓομς ΓΟΥγα υεγ ας με" ἐφμμηγηῦ. ἐμῆς ἐπ παμεῖοο ὀχογοίτη, αἰΐα αἱ; 

αἰϊά 

᾿ ἧ “"" 

Ἔσς ΞΟ ὑπ ὸν 

ν τοῦς, 

--- οςς ς΄ς 
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«ἰϊα ράγτο, σμἰοαΌ04: ἴῃ αἶτο σαρτὶ 105 ΟΥ̓ΔΗϊ, 1 σα [γα ἰ[δ ὙσοορογΉη. ρεάδτος ἀμ ορι πη 
ἦα εἰἴμον ι, [(ἀ υπο ἐοεἰο)»4; ΤΡ Ο,Π,οα 454 ἰ471 ΘΉΘΠΟΥΑΉΙ, ζσ' ἐμ ξορείτεργο- 

σι [ἀμδτος, ρανεῖ τα [εὐ ποηϊομ ἢ παμίδια, ραν εῖρι αἀγοἰ! άγη ΤΕΜΥΟΥΉΡ βάν ἐδΠποη- 
εἰα» οοπτοηείμη!. αὐτὶ, σπου μη φηαχίηια ΟΥΑΙ ράγ 9,1 αη,η πα Πὐὶ (αἰμεονι ραγοηῖ, ργὸ (Ὁ 

Ῥ: εἷγοιρ βοέζαηι. [αἱ ἀμῖοηι 60 ΓΟΉΡΟΥΟ Γ4ηΓη5 βαμοΥ Οἵ ΜΙ ΑΙΟΥ ΜΡ ΙΗ ΑΜ ἐχ [- τ 

ΤΟΥΣ. ἀς ἐαίρ 4πμἰἀάαη: ΡεΡοβὶ [Ξπὶ,4ηαἰρ Τρ [[{δεογαηῖ «ἡ Ργίμηι, δὶ [,«το πον, 

α"ρ|α οἰα 7, μοΥἸογ ρ11. 1.409] οι} 1 ἀεί αγλοη]ϊ παπος αν] Π}6η1,[ογρεΐηος ἔλα ἐρ(0ς, 
4ηὶ τη Ἰη[οέαηι ἀο(οοπάενατ,υηά ΡεγἀἸάογπκηι. αὐ ΓΗΗῚ φπϊάονι “εἰνεμίονες, 21} φαϊά 
ἡπορίμ αι πη ἀἠπίλλειίς ἀσοϊἀογοί, ΟΡ ΙΗ ΟῚ 1} τογτα [αἰμτοῦε ἀογεγαύαπε. {00} ἀοεεγεα- 

10. ἐ471 ἀοούγῖσης βάης παιαίρηι ΡἈΗΑ71,1) 454 γημέτς πάΠ65 6κ ὉΤΥΑΦ; ράγ 6, ΉΜ 1 υἱγὲ 

Ρεγϊογηηῖ, δγγαοηαηιὶ ΦΟΥ̓ΗΙΩ; [ρεἰϊ,υἱάογια ΡΟ ΠῚ, ΠΑΗ]Η721 ΘΓΙΑΤῚ {}ασριοηίά ὅδε. 

ὈγΠ ΠοΥρογα οὐτίημεγμηῖ, γομεζ 4; κα γεν, γοραπῖη ογέχογεηῖ. ἘΠας αι - 

ἄοπ., μΠ, (111, ἀἴσιπα μΜ]Πὶ ᾿πηἰτατίοης ἴῃ Πος (οτίρτοτο να {ππτΞα σαΐσας 
ὃς πηαση!βοοητίᾶ, ὃς νε πο τατς, ὃς σταπίτατοηλ, τα; Αἰτας γίσζατοβ Ππίος τοῦ. ας- 
ςδηχοίατας, ρος ἘΠ ΠΠπις ΔΒ δἰτας ἐπ Ἰσααϊ; σσπίοξξαγαίηας ἀπέϊα, πο ο- 
τηηϊαπν ΠΟηλ Πἢ πλοητος πος ἀϊςο πα] σοπιι5 ὨἸαΧΊΠ16 αἰ Πςῖτ, ΠΟ; νΈΓΟ ΟΧροΥ5 
{14 τατίοηις ἱπἀἸοι, πο ἱπουπα πχοἰ εἰἴζαιιο ροτορίηλι, πος απογίαταγιηςς; 
αἰτογῇ γατίοη!ς ραγτίςςρ5, πα, 416 ἴῃ ]πΔ 6} (τ αττο ρας τιιηυ, αἰ σποίο 115: 
ΠΟ ἔν υια, ΟΧ 115 41 ποθὴ αὐθτοῦιι αὐΐπητ [ῃ αἰμ}}|0. οτγατιοηῖδ. εχοῖ- 

20 οἴτατί, 1] ἀἰςοσο ροῆττ αίθι8 δαῖ νοτθὶς δυτ Πομτ5 οἰοπάαλτιτ: ΔΠτΟχ 1195 4.1 
{ππτ οχααϊτί, αΐᾳ; ργουησιια: πταϊτιστάτηῖς ᾿πίοτὰ σοτομηππητ, 4] ἀΙξΈο- 
Ὠ15 Ππ]15 ΔρΡραγατα ΠῚ ἱπουίατο αοατηεα ολάοΠὴ ΤΊΣ ὃς πα τἰτι [15 ὃς ροτίτο- 
ταηγἐδητοητία. {|Ὸ ἐπὶ Π| εχ ἱπηροτῖτα παἰτττάτης ποηῖο Ἰάϊοτα ἃς [πίοι ς,Πῖο- 
Ἰείτο || ὃς τοσταοίο ατα, οδίςιιτο ἀϊσοηα! ροποτς πο οβθπάογαγη]!ο αὐτῷ οἷ 
τατο παοηίτατιας ποη οχ γαϊρατί αἰ τα ἀπ οΙρ τη ξλέζιι αὐτί εχ, μαπλη]ς ἢ], 
ἰπίπηος, σοπογοίππη, ὃς ἱποοπηροίιταπι σοπα5,η0 ἀαπηηαθῖτ πο ἤτιντταμπι 
{Ππ᾿ώ4 φιοά τατίοηίϑ οἵδ οΧροῖ5,7 πᾶ αιϊος οἰ αίἄθμη ο[Ε ραχεῖςορ5, ᾿ἀἸοίηι οοη- ἢ 
δητίατ. α ]αοτῦ νισος; ομληῖ 4πς δ αὐτὸς αετπθητ, πα Ἰσατ γοϊμπιας. .. 
Ἐρονεῖο ποῦ νἱάςο πο ραέϊο 11 πα πηασῃα ατα, Δα ΓΑ 14 αι νἱ- 

46. ἀσηταν, [ἀπα!δ. αἰποίαηλ; ας ταπτιιπὴ αἰσοίξ ντ ργίηγαϑ {125 πγαχίπιος, σοὨΊΠγ- 
πος Πασοαηξ νἰτταζοβ,ντ,οιιη1 ὃς ΠΙΠΊΪΑ ὃς ἰπαποτη στα ργαϊοίογαητ, ΠῸ 4; 

ἱπσπηῃἀἰτατῷ πος γταέξατα αβογδητοχ ἡ]. ραιῖοα Ζις Δ Πὶ ἜΧΕΠΊρΙα αβογδτη; 
ἤπλα] ὃς σαα 5 σα α νἱττατίθ. δά νἱτία ἀθο!Πατίητ, σου ποῃἔγασο. Αταας τα 

τοττίο Ζαίάσηι ἰργο,νΟ] συ ο] τα {Πα ατα πείατία ἔβοίποτα, πὰ: ἴῃ (ὐογογτοπῇ 

[ςὐϊτίοῃς σοητγα ροτοπτη]πλος ποίᾳ; ἃ ΡΟριιΐο σομγη}11 {πππτ,οπαιγαῖ,πο- 
αἱ; ἰπτγα σδπλιηὶς ἡ πταταῖα, Ἰπ ρα τοΓΠΊ]ΠῸ 5 πχαηίττ, ροηρίςαε ομληΐα, δτο- 
αἰτοῦ ΡΙςη 64; ἀἰχίτ: (ςἀπηγυίατα; ττασίοο πούς οοπηη05 (στα οΥ 1 σα] Π1}- 

ταῖοβ ὀχασσογατο αἱ; ἀΠΊΡΠΠΕςαγο [ΠΟΙρ τ, απ! πιοα ας ὀχτγὰ σοπίμποτα ΘΠ σ ἌΓΕ, 
ἰοησοίοτρίο πτ ἀστοηοσ. σππτδατοη ἄς Π1ο ρυίογε σθῆογο μας; ις Νἱχ ογγαῖα 

40 εἴϊο σιπ(Πτ4η} ορίποτασ: Κερκυραῖοι δ ἑ,αἰαϑύυϑυοι ζᾷς τε Α΄ἥικας γαῦς πσδοςπλεύσας, 

Ως τε τ πολεμίων οἰχονϑρας, λοι ο ες τός τε Μ ξοσζευίες, ἐς τίω πολιν ἤγαγον, τσ τερον 

ἔξω ον κ᾽ χὴ ζ ναὸς αἰξωπλάζστι κελάσωϊες,ας ἐπλήρωσαν, ἐς τὸν Ὕλλαϊκον λιυβία ον 

ὅσω “ἰδεεχομίζοντο, τὰ ἐηϑρων εἴπινα λάβοιεν, ἀπέκ4νον. χαὶ ο» τὰ νεών ἕσως ἔπι4σειν 

ἐςξζῦαι ἐκβιξαξζοίες, ὠπεγώρησαν. ἐς Ἡραϊόν πεέλϑογες, τὴν ἱκετῖυ ὡς πεντήκοντα αἢ- 

ρας δ᾽ ἱκζω «πνεῖν ἔπάσαιν, χα) καπέγνω σαν πϑύτων ϑοίνατον. οἱ δὲ πολλοὶ ΤΥ ἱκετν, ὅσοι 

Οἕκ ἐπείοϑησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόνϑυα, διέ φφοιν ὐτοῖ ον τω ἱερῷ δλλή λοις. χαὶ ἐκ δὲν- 

ὅρων τινὲς ὠπήΓχονίο᾽ οἱ δ᾽, ,ὡς ἕκα τοι ἐδγιαντο,αγηλϑεοῦτο. ἡμέρας τεε τ]ὰ αΣ αἀφιχόκϑρος ἢ 

1)Ἰοηγμὶ Εἰαἰοαγμα[εὶ Τορη αἰΐογ. τ 
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Εὐρυμέδων,ταῖς ἑξήκονζο, γαυσὶ παρέμνε,οἱ Κερκυραῖοι σφαΐν αὐτὸν τὰς ἐπϑρὸς δοχοιοῦζας 

ἘΠ), ἐφόνά ον' τἰὺ αϑὸ αἰτίαν ἐχεφέροίϊες τοῖς τὸν δῆμον κοιζῳλυοισιν" ἀπτεϑοινον δὲ τίνες χαὶ 

ἰδίας ἔηϑρας ἕνεκα οὶ δῆλοι γϑημάτων σφίσιν ὀφάλομϑύων, “ἰσοῦ τὴν λῳβόντων. πεῖσα, πε 

ἰδέα κοι πέφη δαγάτου" χοὶ, οἷον φιλᾷ ον το τοιέτοω .1) γξαϑιιι. ΟΠ ξεὲν ὃ τί ὃ ξμωυέξβη, καὶ ἔτι σε- 

ρωμτέρω. χαὶ “ὃ πατὴρ πώ δὰ, ἀπεκίᾳνς, χαὶ πὀὐσοτῖυ, ἱεράν ἀπεασῶντο,χαὶ “δὸς ἰὐδις ἐκ)εί- 

γοντο. οἱ δὲ τίνος χαὶ “ὐθδικοϑδὸ μη αγ ες οὖν τῷ Διογύσῳ τῶ ἱερῷ, ἐπεθκινον. ὅτως ὠμὴ ςτίσις 
ΚΝ ΠΝ ΚΠ» Ὁ γνο, σα πο τ τον ἢ Ἐάν ΝΑ τ τς κά 

πυξϑυχώρησε. χα] ἐδὸζε μϑιλλον, ὁ 79τι ον ζοις, πορφτη ἐλμετο" ἐπεὶ ὕςερον γε χαὶ πὸ ὡς εἰστεῖν 

ὦ Ἑλλδωοικὸν ἐκενήϑη, ὀζρᾳ φοραὖν ἐἰσῶν ἐκοιςαιχοῦ,τοῖς τε δ ιθον ζσο 9ςαίταις τὸς Αἰϑζεναίες 
ἐπαγεαϑαι, καὶ ζοῖς ὀλίγοις τς Λακεδοιμονίες. Εἶος τ: Ο ΟΥ̓ΓΥΥΦΉ[ὃς τεγο, ὐὐὶ ἰηϊρηῖ- 

οας ἀἤοοάφητος, σ' Δττῖοας πάθος «ἀπεηταγος [τηςόγε, τι οὐδε ΔΊ ρος, πη ργῖμα 

Ἔχίγα εγαητ πάμοηηῖ, παεφηίη πα, φηας ἐχρίοηογ τ, δῆς Ε]γ ἰαίσιι φάγε βογτηι, 

εἶμρι οἰγοι μη μη ΓΉΥ, βπ6 γι ἐο ἑμρι παεἠὶ ἐ[]δηὲ, οοοϊἀούαπε. ἡἰς ὐεγο φαῖδηο το 

20) μάμές ἐμ Υ δ ἀΕΥΘΉΤΗΥ ΩΣ ἐγαηῖ, οἰ οέξς,αριογμηὶ, αἴϑηε ἴῃ ἰπποπῖς 61} ἰπτη: ἐο- 

ἐκεῖ, μι ΟΣ ΤΣ εἰν οἶτον ἐγιρίηία ΓΟ {κῤίγεηι ̓  Ρεμα{} ἐπε, ΟἾΜΟς 

γιουτε ἀαριη ΓΗ. 4ημ6 ΟΠ9} ΟΟΓΟΥῚ (ρρέοος οἱ Π6ηε, αὶ ρεη (μα πο βεογ αι, ἴηι θο.. 

εἰορι (6 ἔχπο γιμίηο ἐμ γ  ΙΟΥ ΠΡ 1:1 ΑῦῸ [ἐεπκ αγϑογίῥ. ἰαφηεῖς μ᾿ 6. ἀἰδγ ΜΉ: ,ηῈς, 

οἱ ομῖηηε ἐϊομεῖι, [δὲ γηουΓοηι ὙΠ ΠΩΣ (ον ογγ ΗΟ; [ἐρτορι Ἰμεγα αἶος, φηῖῥς 

᾿“ξηγγριοάοη οι [δχαρίητα παπὶ «οἵ οονηηογαηδ, πος δχ {415 Ἰμ]ρηῖζος (αι ῥιοαγδίαν, 

οτοϊάργκμῖ, ογϊρεῖηὶ ἀάπίος, φηοά [αεμῦη μορίαν ον εἰ οίμεγεηι. 4η! 421 ΘΓ1α’) οὗ 

ΡΥἱμαεας Πρ] 146) χη (σ᾽ 4 ἀοὐϊεον!θηδ, οὐ σα ἡ αγ πη βδοηρ αν, οαμ{[α, Ἰπτεγ- 
δέζ!. πρίαρ ἀθη] 4516 ῬΊΟΥ ΤΙΣ σΟΉ 5 ΠΟ υἱεῤατπνιπες ον φηιάφηᾶ τη ββροαϊ εα- 

"μ βίει,ηποά ἈΤΉ 0γΙ ΘΗΘΉΘΥΙΓ; 1Ρ)ὈΉ210 ὍΕΡΥΟ ῬΑ 6147] (ΟΗ ΙρΟΥ ΗΜ. μ 4791 βάογ Β- 

ἐϊερι τγοϊαραι: αὐβυαέζφηο 4 τοηρίϊς [ερρίϊοος, κά εα ἐρ( περαῤητην, ἍΝ] ογιαῦ 
25. Βαςοβὶ τορηρίο Δα βοῆς εἰν οη(ορεῖ, 1) 60 ῬΊΟΥ ΟΊ οὐϊογηρξ. 60 αὔζκο ογΗ θη ῥκς 

άϊειο ργοςοβιε οὗ ἰώ 7Π04; υἱία γιαῖον, ποι ΡΥριά βες «ρκά 05 ΦΧ Με. Τ47 0ο}- 

ἐά ἴῃ ομηηὴ ργορεὲ αγφοίά φγαξατα εὐ, υδῖφιο [πο Ἰοηῖῥ. ὀχογεῖς, ομρ 1] φη 1 ΡοΡη- 
᾿ εἤϊῥηε ρυἱμοῖρος, “εἰ εηεη δε, ορεϊριαζες τεγο,  αοεεα,τογῖος «στον ἔγοηί. Οἷς 
γοῖο Πϊ5 αἀξιπσίτ,ρογρίοχα αητιατα, οἰ! πηοα Ζια: Ποη ἔς] ρογορί ροήϊητ, 
αάσα; Πσιγαγί ΠοΧιῖς Ζιιοαπ.,[Ο] οΟΠ Πη15 {ππ}1|65,4]146 εἴπῃς σε πο 5 π Ραϊ- 
ζα Βαδεητ: σποτζῦ πες ἢ] ατάτο, πος; νοτο ΡΟΙῈ, σα πὶ πηαχίπης οἰ} 15 ἤοτογεῖ 
εἰοπιιοητία ὃς αἸσοπαὶ νἱδ,ν ᾿π5 ἐγατ νί5,ἀτα; οα ππΠης ΟἸξο ἢ ΔΠ1. ἐξασιοίζετο δξζω 
σὰ τὴν πόλεων, χοὶ τὰ ἐφυςεοάζοντά πο, πύς 4 τ πὐοολνονϑύων, πολὺ ἐπέφερε τ αἰτῷ- 

βολζωὼ πῷ χαιιϑαϑοι Σ Δ[οινοίας, ΤῊ τ᾽ Ὀχιχήρύσεων «ὐδίεχνησά, ὃ ' πιιφοιων αἀτοπία. 

Ηος οἵδ; “αεὶ [πηι ἡαη 46 [εἀμεϊοηῖφ. [ἐαττ οἰπίζατηηι; Ὁ ἐα πα ΡΟ" βιογμηῖ,θο- 

γ7)1 "4 4716 «ἐἰαᾳ ἐἤθπε,αμϊεϊοηοηασηῖ 19 4217): ΑΕΟΟΊΟΜΟ,Ι ΓΕ ΡΕΥΗΤΐ «αἰ πομάς 

γος γεοἰ!οη ἐς, υεἰ ἂρ σγεάϊϊοη αἱ (οἱογεῖα αἰ πὸ ἀγεβοϊονυεί υἰεἱοηῖς Ἰη(οίοπεῖα. 1 5, 
ἴπ ΡΠ γα {14 πιοαλοτί ρατγτο, πα} πθοοίίτατε οολέξα5, οἰγο]οσείοης νία εἴς, 
οὐ αἰχίτ; ἐςασιάζετο δξίυ τὰ ΤῊ πόλεων: Ζιοα ρετίηάς εξ ἃς ἢ 1ιατίης αἰςας; Ε4 
ἐσίτην 4η4 ΟΥῥτμηη ογᾶι, ταρμμἰμεαῤαρτηγ, ΠΟ  πλἶτο ἴδῃς Πγ6 15 Ἔγάτ ῃος πιο- 
ἄο: ἐςοισία ον αἱ πολάς,οἠμήτατος τμρακίγμααητην. ΟὉ ποῦ ἀεῖπάς (Θαίτιιτ, καὶ τὰ 
ἐφυςερ ζουταί πε, ΠΕΠςαἰτετ σοπὶςέξαις [σεῖς αι! {δὶ νοἹπτιῆις νετο πάσα Πα ΠΠοτ 
Ροτίριςαῦ, αἱ 8 ὑξερῶστι πολάσ: οἰμίτατες 4η18 ρα ρο βεέγμηε. Οὐδ. [πδιπησίτ, 

Ἐὶ πύς-4 ἢ παὐεολμουδύων, πολλξεὼ ἐπέφερε τω αἰ χυρβολξωὼ ἐς ὦ χαινϑαζ (ὰὶ φζκνοίας. 

ναΐτ οηηγ ἶτα ἀἴσοτς; 1 υϑγο φηῖ ρο [οΥἹοΥ ἐς [ε ΡΉΡΗ, ομῖ γος αὖ αἰλὶς ροίξας «Πάν ξι, 
νηασὶς αἀ γος πος ὀχοοσίταηά ας ἐποϊξαδαητην. Τὰ ἡαιθιις, ἢ {γέξιιτᾷ ἀςπγας, ης 
νοιδοσί σι! ἀθηὴ Πσιγα Δασ]οητίδ. ἰασιηάΔα: ίαητ. Ηἱς ροίξοα Αἰ σαραξ 
φαἀϊπηρσίτ,]αοά ροετίςο, γε ροτίιι5 αἸτΠγταηλδῖοο ἀρράγᾶζαὶ ῃλαθ 5, ψυᾶ ̓  εἰς 
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5Ὲ Τηνονῦ. ΗΙΞΈΟΘΝ: ΙΥ̓ΘΙΟΘΊΥΨ. χότ 

ἰοςο,ν οτος ςοπποηΐτο: τῆν τ᾿ ὀχυχάρήσεων πὐξ ζεχνησά, καὶ Τὴν τιμιφοιῶν ἀτοπία. ὃ 
πίω εἰωθῆαν ΤῊ ονομῖΣ αἰδίωσιν ἐς τὰ ἔργα αὐτήλλαξαν τῇ διχαιωσά. Ηος εἰΐ, Εε σον 

Ποπμηι αΥΓ οῖο, ἔσ' υἰτοηῖς ἱηοἰογεῖα. ὐ[ἰατσ πη γογηῃ οεαύκί!ς αα [πεΐρ. γα 

ἐχομίατίοηοη1 ἰηριημΓαείς. Ὁ πιο τε ηγ τη πος ροίρίοχο ἂς αἰ ΠΟ} ποχαι τῶτο ῖ- 
οἱ νυΐτ,ταῖε εἰ: μέμα ἐἰ]ς οὐ έϊα φοςοβίο κεἰς ΠΣ ΩΣ ΓΕΡῚ αἰ] Πα) ΠΟΠΑΉΊ, 

πώ «ἀ ἀρ οΥ  β!οη1 ἄγος, σ᾽ «αὶ ἐχημία5 Ραηάς υαίξγει. "4 Ὁεγο υπίρογεύπετυο- 

οαὐπία ἐγιὑποῤάγαν,οα ἰρ [ ὑραριπεάτος, αἰλα γαλίοπε γος ρίας ἀρροϊαπείας ο{}6 οοηζού αι, 
παπὶ Παῖς νεῖθα, ἡ Τὴν ὀχεχφρήσεων «αὐξετέχνησις, ὁ ἡ Τὴν πιριθοκαῖν ἀτοπία: ἃς, ἡ εἰωθῦα, 
ΤῊ ονο ιν αἰξίωσις καὶ ἡ εἰς τὰ ἔργα αὐτηλλα νϑμη διχαίωσις, ρ τ Ρἤγαί οὐ 48 ροςτῖςα: 

το ἔπητ δοςοπηπγοίατίοτα, Ο ἐδ. ααϊτ οτίαηι Πσιιγας Ηἰ5 τῃοατγαίοσ, τόλμα μϑὸ 
γα διλύληςσςε, αὐδρία φιλέταιο9ς «ἰγομιία)η" μέλλησις δὲ σδομηϑὺς, δφλία ἀ) πρίπης. Εἶος 
εἰξ; Λλιν ἀπά αεία ἱποοη[ἰογαῖα ἡ ουεεμαο ἀρεογμηι αριάης υοσαδαίην (σ᾽ οο[ἀ- 

γαῖα σππέξατῖο, [ϑοεϊο α [ονρηἱάο. Εις ντέαηιις εὰς Πσιιγαβ παροητ ας ματα ρατ]- 
διι5, πη 1α πη. τοίογαησ; 4. ορίτῆοτὰ [ας] σαι] ἀςςεάμπης. ταὶς ἀτ ΠῚ 

ξαπῆσε Ποςοἤατία, Πλϊπ τη η; τποατεῖςα ἢσιτα: πίω κϑὺ γὃ τόλμόμυ, αἰδρίαν ἐκαίλοιου" 

Ζ δὲ μδηησιν, δ4λίων. Εος εἴς; “πμάφοι ΧΩ ουπεμαϊηοῖη, οι ζξατιοηεν» ἀπ τη 
εἸρεάϊεατονι πορηϊπαύαηῖ. Ατα; Πὶς ιπαςξ σα οτίαπη πα: (δ φαιιπητατ, Ππητα 
πητ: ὃ 5, σῶφρον, τῷ ανανδδε πσδϑοσμα" ἡ Φασϑὸς ἁπὸρ ξιωετὸν  ὄχιπθυ Ξ09»». ἡιαίι 

αἰχοτῖς: Ρυμάοητία, ἰμιὶν ἐἐἸτατς ρΓαἴοχίης, Ὁ “πιρι απ ογηη α σαϊίς, ἀρ ἰημΣ ΡΟΥ͂ 

20 ογηηῖα ἰσπάμης. Μαρὶ5 δατοηγ ρτορτῖς ἢς αἸἰχηευ: οἱ 5 σώφρονες, αὐανδροι" καὶ οἱ σε - 
εἶοὶ ποῦ: ἁπομζᾳ, -ν ἅπασιν εἰργϑί. Ηος εξ; Ο χί ἀπεορι ργμάφητές Ε[76η:, ἐὶ ΓΖ 
αἱγιίος; 7241 ὍΘΥΟ «(ἀἰοριπία (ὁ απο οογηραγάγοηε, ογιηϊ. ἐῃ γούμς ἰσπαμῖ υοσαθάτην. 

Ο πο Πιιςισμο, ραττίπη ογατίοπθπη Πισδη 0, ραγτίηη νέγο ατιτίτου τγαξθάίίο, 
νἰτοτίτις ργοστοα! [προτίς ΠΠοτ,η ἴτα ΠΟ] οἰξιιηλ (ς ἐογταῆς ργα Βα στ. (οὶ αἰτα 
στα ἢ15 ἀΠΠ πΠ στ: ἀσφαλφα 5 Ὁ ἐχιβελάύσαοϑαι» οι πόξοπῆς πσοόφασις 40λογ9ς" 

καὶ ὁ νϑὲ γα λεπαίνων,πτιςὸς αεἰ" ὁ δ), αὐτιλέγων αὐτω, ὕποτῆος. Ε]ος εἰ, 1 χτο ἐη{ἀϊανὶ, γά- 
εἸοηαϑ ἐς ἀπογτοηαἱϊ οχιτηῦ ργατοχεης βαφοῤαιην: φηῖηπο ἰγαίοεδατην, ἐς βαεἰῆς (»"- 

ΡΩ; εἰ πογο οἱ ςοπιγαάϊσογεῖ,ἷς βαῤεύαεαν (ἀρ οξίκο. 1 γἰ5 ταστίτις ΠΠ πα ̓ ποεγτα 
οἰξνςα! νοςαδυαπὶ γαλέπαίνων ΔοςοΠη ΠΟ ατῖ,αατἀς 40 αἰς ν οἰ τ, τ41}}:ω] αὐ- 

30 πιλέγων, αα ἡτιοπη τοξογαταν, ὃς πὰ ἀγα πτάϊέζαμχ. Πεῖηάς αἷτ; ἐχτἝκλάύσαξ δέ 
τις» τυχών τε, ξμωυετὸ-" χαὶ αἰ σϑονοήσ ας, ἔτι διάνοτερος" «σοοξελάύσας δὲ ὅπως μηδὲν αὐτὰρ" 

δεήσοι, τῆς τε ἑτωείας ΔιΙαλυτὴς,καὶ τὸς ογαντίες ἐκπεπλυίνϑμος. Ἐῖος οἰ; Ἄμβονγο 

τη {λα {ποοοάσῥατ,ἰὶς ἐγαῖ ρυμάοης, ἐσ' οο ργμαίφηεῖον, {{ αἰτογτη θη Παϊά5 ργομ ἢ εἰ: 
πὶ ϑεγο ργομ ἀοὐαι ον ἈΙ 1 οογτερε ορης βαεγοι, θο]ο τὶς ἀν Ποίκον, Ὁ «ἀπεγίαγῖος 
τἰρηθης. ἘΠῚ. 1 {01 }Ππ|4 τυχὼν ν εἰ τ, ἀρρατοτ,ηςα; ςοσηοίοίτιγ δὴ δά νη 
εππάοπηηις ἤας ἦπο νοῖθα, τυχῶν, ὃς “ἰ πσονοήσοις, τητ γείογοπα. Ὁ πΟΑ ΠῚ τυχὼν 
τἥ εὔ τοίουτ! ἀοθοῖ ΖΓ θοῆς σοίτα, πο ρογαπογατ, ο[Ἐ ςοπίοθοιτιις {πιῶ ἀὰ- 
το ΠῚ ἑπσο!οήσας «ἰς 60 ἄἰοῖ ναἱτ 4] ΓΘ ΠῚ πομα οβοέξαῃη αητο ργαίθηίομτ : γος 

φάθιις ροίτς Πα δ οθῖτ. ρατι αατθ, τα, νη α; σοῃίρίςαιις Πογιιπ νου δου τα] !ς 
40 εἴς Ροτογαῦ {πιο} φάγει: οἵτε ἐχτζ φλέ οὐγες ἑτεροις,εἰ καΐορθωσῴαν, διάνοί καὶ οἱ ς 6χ--- 

ξελας ποφοεπινοϑίες,εἰ φυλοίξαιντο, ἔτι δφνότεροι" ὁ δὲ πσρο4δόμϑμος ὅπως μηδὲν αὐτῷ δεή-- 

σοι, μήτ’ ἐχιξελῆς, μήτε φυλακῆς, ζὰς πε ἑταιοίας Ὡἰαλύφ ἐδύκ4,χαὶ τὸς ογαντίκε ἐχω- 

πεπλῆτϑαι. Εἶος εἰξ; Ο πὶ υογο [0οἱῖς ἱη[[ἀϊαύαηεην, [γον ἐκ [ρητεησία σοβ.Π6η:, ἴη- 
φεηο ῥγαάμει; 71 ὉΟΥῸ [15 ῥγαἰοηιϊοητος, αὖ ἐἰς [ὶ οαμΠοπε,κάβπο Ἰῃσοη]ο[[0- 

γος αἰϊοεύαπεμν. πὶ ἀπίῃ 1:4 μρὶ Ρτο[γιοϊεύαι οι πεή; Ἰη{{ἀ{1|5,η64; οἱϊα οαμτοηο ΠΣ 

βαβεγοῖ,,ν ἀρη]οἰτῖας ἀἠΠοίπενο, αι 41:6 ἱπίρεςος ΡΤ ονγείςογο υἱάεῥαιην. ἘΠῚ» νμαπὴ 
ςοῃτοῖτο, ροτοητον, ροτίρίςποα; ΡτοΪατᾶ Ροποάμτῃ δἀϊαηο τ: ὡπλώς 3, ὁφϑ)ασας 

1οἱοηγ μὴ Γ]αἰϊοαγμαί οὶ Τ ον αἰτογ. Υ ἢ 
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“τὸν μδιοντα πα τ δραΐ ἐττζευήτο" χαὶ ὁ Ὀχικελέύσας τὸν μῇ 2 γοένϑυον. [ἀ οἴ, Ο»τη:- 

πο ἀπ ΟῚ 45:1 ἰῃ ποσθηκίο αἰτον ἢ ργ4πθη ει, ἰαπάαθατην, (σ᾽ ηῖ «ἀ ἢος ποη σοσίίαη- 

ἐορ ἱμέρου τατης ο[οτ. Μοχ ροςες αἶα Πσαγα νίτι5 ο(ξ, ]αΠη μετάληψιν νοσ8ῃτ: 
χαὶ μζωὺ Ὁ ζυνίενὲς τῷ ἑταιεικῷ ὀιλοτοιώτερον ἔγύετο, λ] οἱ Ὁ ἑτοιμότερον ἐὴ ἀπσδοφα- 
σίστως πολικαΐ.. Τὰ εἴτ; (Ὁ εύγοττανη ργορ "4 Ή1Π45 (οἀαἰ"Π1ο αἰϊομῖον ἐγαι, φηοα βγοηε-" 
ΓΙ ποοχοπίαείοηο ακάεγεῖ. ἘΠΟΟΪΠ ΟΧΟΠΊΡίο ξυγλυὲς, ὃς ἐτοδιχϑν, (ΟΠΊΠΊΠΓα-- 

ταϊητοτίοίπης. ΠΠπ αὐτου, ασξοφασίςως τολμια, ̓ ςοττατη εἰ, λα ξυϊλρὲς, τι δά 
ἑταιεικὸν τοίου ἀςθοατ. ΝΠ, ΟΠ οδιΠδ πηι αἴξεγαῖ σαν ργορίησιος ἃς Ποοοία- 

τίος δηλοῖς ἱπαϊςατοητ οὔτε αἰϊεηίους αάϊς, Ὁ χορίαηι ἀπάαοίάη, μία αἰϊατα 
ἐχομίαείοπε, αογοὗηε. Ὁ ΠλῸ]5. αὐτοπ Παῖς ροτίριουα ξαΠΠοτ ογατίο, {1 {τς οα ΠῚ 
Ῥτοτα στ, ες, φυϊ δα σατησας πθασε, Πριιτς 64 ΠῚ ΘΧΟΙΏΔΏΒ: καὶ μι χαὶ Ὁ 
ἐταιδιχϑν οἰκφύτερον ἔγυετο τῷ συΐϊ ὅς, ΟΥ̓Κ. Φ ἑτοιμότερϑν ἐῃ ἀπσξοφασίςως τολμιαῦ. 

Ἧὸος εἰξ,, “7Ζεφπὶ (σ᾽ [οοἱϊ ργορίπηηῖς ἐγ ἀΗΣ [ἈΡὩ1 Αγ ]ο δς, ργορτογοα μοί ΖΩΙ 
[πα οχομζτείοης αἀβιδίτα, ρεγ]οείς οἤεγεύαηε. Π]υα οτίατ αυοαά παῖς ςοηίο- 
Ζυϊταν ΕΓ ΕἸΤΟΙ ΟΠ ἢ. ΟΠ ΠΠΓΙατ Πλ,ΠΕΘΠΕῈ Ν1} ν]] 1. Ὠς6; ΡΟΠΙ ΡΙσυΙταϊο ΠῚ 

Παῦδοτς: Φ "ὦ μα κί νόμων γόίθον ὠφελείας αἱ ποιαῶτοιι ξιούοδοι,δλλα ποϑ οὶ τὸς καϑεζῶ- 

Ὡς πλεονεξία. ΕἸος εἰξ, Δύοη ορῖγρ βψ1η βρη αἱ σοη μη ρογ ἰοσος ἰατάς οὐ ἱἱϊεαιδ, 
[εἀοορενα ἰρσος οὗ «παγίταρι βοίαηι. σορτοητία νογὸ οἱἘ παι πλ αὶ ; Λύεφηε υεγο 
«ἄ υτϊτατες ἰρρίῥης σοῊ [ἘΠ πε] ας [ρεϊειαιηηι βεύαρε οοἰτίορος, [οἱ ἐο, οἱ 4 ζῆ «ἰ;-: 

πὶ οομγά ἰδρ τι ρΥα ογ ρει ρο[εῖ αἀἰρηε. [λεῖπε αἰῦ: χαὶ ὅρκοι εἰ΄ πὸ ρα ἐ- 

γέγϑοντο ξιουθιλα γῆς, ταὶ αὐτίκα, “(σξος Ὁ ἀπορϑν ἑκα τέρῳ διδόυϑροι 3 ἴσχυον, Οἵ ἐχόντων 

ὀήνοϑεν δα μιν. ἘΙος οἵα; {κ{{πγαπείμρι [17 ποι ἐπτογροηοαιην ἐδ με γοκοπειϊαεῖο- 
μετα αἰ υφίοαι 77:47 ἐϊπ πἰ δι αἰμεηάο τγίερι αςεοάοίαε. ΤῸ Ὠϊς ἸΏ ο[᾿ ἃς Ηγ- 
Ρονσατιιηι, ὃς ΡΕΣΙρἢγαί5,ίσας (ἸγοιΠλ] οσυτίο. ὨΔΠῚ ὅρκϑι τῆς ξειυδιχα γῆς δος {1- 
σηϊβοσῃτ; οἱδὲ αἷξὶ τῆς φιλίας ὀρχοι εἴτε τ ρα γηύοιντο. Εἶος οἴξ; δίφποα βεδαι «ἐ βν- 
γπαμείαρι ἀἤοἰ 147] ἐμβηγαμαη». ΠΠ|πὼ σπτοην με (ἘΠῚ αὐτίκα, ΓΟὨΙΠΠΡῚ 

ἄςθετ, ροῦ Πγρεθατοη αἀἰζξαπη οἱξ, πος οαίπλ νας (ρῃιῆςατο, οὖν τῷ παραυτίκα 
ἴδον. ἢος εἴς; ἡπεογὶρε αἰαίοαι. Πἰυά ΔΌΤΟΠΊ, σὸς Ὁ ἄπορον ἐκα τέρω διδὸκδιυοι, σέκ 

ἐχόντων ὀιῤνοϑεν δευύα μεν: ΟἸΑτῖτις ἢ ρτοἠ ἀσάτη Πα Ποτ, Ὅν οὐ Θ᾽ ιηδεμείαν ὀιλζο ἔχάν δύ- 
να ιμεν, ΚΤ Ὁ ἄπορον ἑκουτέρῳ διδόνϑροι. ΕἾος οἰξ; Ο κοηλαι μίαν αἰαῖ»: ῥαδοῥαε, 
οὐ ἱπορίαρι υἱτίηηπο ἀαίαηι. (Ὁ) αι Δατοῃγ ςητοητία ορτίηις τοίροπα μετ; ταὶς 
ξΠετ: οἱ δὲ αἷξα τῆς φιλίας ὅρκοι, εἴ“ πε Ῥϑα λροιντο, ποθ ία, πίφεως θήλης ἐκαυτέρῳ διδὸ- 

αϑροι, εἰν τω θαχεῆμα ἴσχυον. Ηος εἰ; Πμ{πγαηαίηη [4 Ηοα ἰη1εν το 75 (ο αγιῖ- 

εἰτα βεῤαι, μοί οἸη αἰμα [ὁ σαγεγοηῖ, εο ἐϑηρηροῦε υἱρι οὐτηοαι. ΕΤ15 αυιτεηι ἀτι- 

τίοτα οτίδηι πητ απ ἰςαιιητατ: ο»ὃ τω! τοῦ ϑα τυχόντι ὁ φϑασος ϑαιρσῆσαι, εἰ ἴδὸι α-- 

φρφίκτον, "δ7ον Ὡ[ο τίω πίςῖν ἐτικιαρέτο, ἢ Ἔσο τῷ ροφανξς᾽ χαὶ πὸ πεασφαλὲς ἐλογίζε- 

το, χαὶ ὅτί ἀπατη αἰξωλμόυϑιος, ξιιυέσεως αἰ γώνισμια, ασρδοςελαάμζωνε. Ηἶος εἢ; Εχιοριρίο 

[μῖς «πάφηάο αἰζογη ὁσση ρα [[61.  περη (Ὀομγπσι ἸαΠοε, ἱπομηάλας πηι οὗ βάερι 
ἱοϊεύατην, 4 η470 [ ἀρογῖατὶ ἰά κενοῦ: φρο Εσ' τω, αγύμγαύαιηγ ; σσ', 414 

Ι6 

2:20 

«π6|6 «ὐἱοῖῇοι, ρυκάρητα [6 ςογα{{6 οι ρμαύαε. ἘΠῚ ς θα πυνὸν, ΓΟ τος ᾿ ο Ρ ἼΣΙ [δ οοὐιαδεχῇ! ἧς «οἴδατυχὸν, ργο θα εξῆμα 4 
Ροΐταπι εἰἘ: ἀφρακτον, ΓΟ ἀφύλακτον: ἀταπε ΠΠι, ἡδζον τικκορείαϑαι ὯΔ αἰ τίω πί- 
«ἣν μᾶλλον ἢ Ἔἰπὸ τῷ πσοϑφανϑς, ΟἰΓΟσΙ τ Οἢς [ἢ οδίςαγαταπι, πρλ μος αἰί]πα δά 
ἰρητοητίαηι ἀδίοΙ ποη απ ραττίςα ἀφο[ξ. ]παητΠῚ ἀτιτοπὶ σοη]ίςοτο ἰ΄ςοτ, 
δος νολ τ ἡἄἴςσοτο: Ὁ που ομὶ ταἱὶς οοοαίίο οὐποϊεῤαεμν,υς ἐπϊροϊοιοη πἰῤι [δὲ τα- 
“ΘΟ απτηααμεν τονε, Ῥη ΑΙ ΟΥῚ οπ7)} “ὐοίηρίατε ραπας αὖ ἐὸ [εριεύαι, φοά Βάρη- 
67} ΤΙ] 1:65 [δὶ σαποη ει ἐη[Παἰ]ὴς οἱ γομΙΦΉ 76: τ ας ργΌρΓΕΥ ἐα οΓἸΑη: ρ᾽ "εἰφητία 

ΩΣ οοἸ ὀηπεύαταν, ποι [47 Αη]Ρ)0 (ξογίξατοηι ργοῆ! ἀ ει, φποάάηο ««. 

ΤΩΣ 
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μη αν κε μεν ἐοἰμηι υἹοίζει. Πεϊπάειτα αἰ: ̓βάον σΓ, οἱ πολλοὶ κακϑῥορι ογες, δεξιοὶ 

χέκλευται,ἢ αμαϑεῖς αγαϑοί: χα) ἡ πωΐ υϑὺ αἰ [α,ψυμον ται" Ἐχι5 ̓ τω, ἀγολλον ). Ηοςεἰξ; Εκ- 

εἰδίας πηργοὐι, ΖποΥ τι πιάση ΟΠ} πηριογη μη ΔΉ ΥΙ], 4 ’α)Ὸ} ἐΊρΕΥ ΠῚ ἘΠῚ 
εσοίπῥος πῖον ἰγογηῖπος ἐγεφοίομηε, Π]ο εγο οἰἴαρι ραπείοη!. ΕἸ]ας, ςοπτοστο ἃς 

δτειίτοεγ αἰέξα σιιπι ππτ η Οδίςαγο ἰατεητοηγ παδοητςπτοητίαηι. πὸ οπϊπιία- 
εἰς οἰ ΕἸ ητο  Προτο, τος ᾿ηποέϊος ποίᾳ, Ῥοηο5 εἤς (ρηϊῆςετ. ΠΟ ἐν ἱπηροτῖ- 

το 5 Π1α] 15 ορροηίτ,ςοττς, ΡΓΟδΙ ποθὴ ἔππτ, Π.] ἰὴ οὐπτης ἱπηροτίτὶ Ὁ πο (1 
ΡΟ ἀπγοπτιῦ. ἅτα] ἱππρίσητι ᾿ποῦος ροηίτ, »ακσηᾶ εἰδ σαιηα ογ μος Ἰρίος 
Ὀοπος νοςεῖὺ 1Π6|τ ΔΌΪΟΠΊ: ὦ πὴν αἰατυμονται: ἢος εἰ; 5 ἢος φμίάερι ἐγαῥοίεπε. 

481, Ζυφίο, πη ΠΕ χα ἐγ εἰσιατὸ ἀυθταπ1 οἱἐ οηΐπι; ντηίηας ἢς, ἢ ἱπαοίῖ 
τλητιπη. ἔλῚ δὲ των ἀγαλλονται: 1 οἰ; Ἰη θος Ὅεγο φαμάσιε. [ἰς χιοα;» 481 Πητ ΠῚ 
αἱ σαπάεαπτ,ποαογτιση οἰἘ, Ναπλ,Π ῃςς εἰς ντηία; αοςῖρὶ ναἶτ, αι 1 ΜΠ ππ|5 νεῖ- 

δα Βαδεδιιπτίεπίαπι. πο 6; ΘΠΠῊ ἱΠΊρτΟ 5 δοιαὶ ἰαταηταγ: πος, Οὐ ἱπηροῦτος 
ΠΑ 1 εγιδείςιπς. Ατα; Πὶς αι! άοηὴ οδίσατα ας ρεγρίοχα: ἀϊξλοηϊς οἰξ ςΠατα- 
ἔχε ὃς [οτπια, ἴῃ Ζιια πλασῃα οἰἘτοτί (επτοητία: τοπο στὰς οβιηάοῃς οτγατοηὶδ 
Ροττατθατίο; ας αι! ἤθη αἰ σοηταμπη νίᾳ; νοτίτις Ροτιρ τσίτατ. ἀρροπδηγς αὐτῷ ἃς 
Ἔα ις ἰδ ]ιπιητιιγ, Ὠ1Π1] ἴα ἐς Ὠλοο αὐ Ποῖ πο: πϑύτων δ᾽ αὐδῇ αἰτιον ἡ ̓ΞρΧὴ ὶἡ ᾿ Θὰ 
πλεονεξίαν χαὶ φιλϑίείαν" οκ δι, ᾿αὐτὴ, ἴα ἐς Φ Φιδονάχεϊν καϑιςα δύων Ὁ οξϑϑυμων. οἱ 

οὐ οὖν Ἔ πόλεσι παξοςανες, μετ᾽ ὁ ὀγόμιριζῶος ἑκοίτερφι ἀπρεπῶς, πλήθους τε ἰσονοιμίας πολίι- 

κῆς, χαὶ Ἔἐριςοχρ οιας σωῷρφνος «σοϑιιιήσᾳ, τὰ »ϑὺ κοινὰ, λόγω ϑεροιπτάυονες, ἄθλαᾳ ἐποιῶν- 

πο᾿ πλυτὶ ἢ ζφπω ἀγωνιζονϑιυοι δλλήλων πἰξογίγνεαζ, ἐτόλμησαν πετὰ δφνοταΐᾳ, ἐπεζήε- 

σοίν τε, ὰς τιιοοίας ἔτι μείξας ἐ μέτρι τῷ δίχα! χαὶ τῇ πολῴ ξυμφόρε «αοοειϑῴγες. ἐς ὃ ὃ 

ἑκατέροις τῷ αἰεὶ ἡ δονζεὼ ἔχον ὁράζογιες, ὃ ἡληφο ἀϑὲκῳ καζογγωσεως, ἢ χει κτω υϑυοι 

2 κρ αν, ἕτοιμοι ἡφ Ἔ αὐτίκα. φιλονιχίαν οχκπιμπλαναι. ὥςτε ἀὐσιξεία ϑὺ, σξοϊξτεροι ε)ό- 

με ον» ἀὐρεπεία, δὲ λόγϑ, οἷς ξυμξω η ἐχεφϑόνως τὶ Δ α’σξαξαοθαι, ἀμάνον ἤχουον, τὰ ὃ 

μέσαι ταν ' πολι, τα ἀμφόϊερων, ἢ ΟΤΙ β ξιωυηγωνίζοντο," φθόνῳ Ὁ Ὧν «ξεῖνοι, διεφϑείρονζο. 

ὅτω πᾶσα ἰδέα χα)έςη καχϑδοπίας ΕΣ ( ςάσᾳς τ Ἑλλζυικῶ. χα) Ὁ δ ηϑες, "Ὁ Ὁ “γυναῖον 

πλήτον Μεὶε Ἰέχή, καζοιγελαεϑεν, φανοῦν Φ: ὃ αὐτετίς αι δλλλήλοις τῇ γνώμῃ ἰπίφως Ὅλι- 

πολὺ διζωυείκεν. ἐγὸ δ ζῶο  ἰφιλύσων ὅτε λόθγ99 ἐχυθϑ9,δτεῦρχος Φοίβερος. χρείοσοις 5 ὀν]ες 

ἁπόμιες λογισμῷ ἐς ὃ αὐέλπιςον τϑ βεβαίε, μὴ παϑεῖν κῶλλον “αδοεσχόπτοιου, ἢ ' πιφιδῦσαι 

ἐδγωύαντο. χαὶ οἱ φαυλότεροι γνω μιάωυ, ὡς τὰ πλείω αὐξεογίγνοντο. τῳ 5 δεδιέναι, τὸ πὰ 

αὐτὴϑ" οὐδεὺς, χαὶ ὦ ἢ «ὐγαντίων ξιωυετον, μὴ λόγϑις τεῆοσοις ὥσι, καὶ ον τῷ ὅ πολύξυπε αὐ 

τῆς γνώμης φϑαάσωσι καρδοεπιβαλάουϑμοι,τολμηρῶς πσο3ς τὰ ἔργα ἐχώρξιν. οἱ καΐαφρ9- 

γϑήες, χϑὺ πσϑϑο αϑέοϑει χαὶ ἐργώω σεσὲν σφφαξ δὲῖν λαμίανᾷν ὦ γγώμοι ἔξεςῖν, ἀφρφικτοι 

μῶλον διεφϑείρονίο. ΕἸος ο[Ἐ; Ο χανε γ ΟΥ̓: ΟἸΡ τη σαη [οὐ ἐτποίραιης οὗ «- 
μαγ Γίαηι (σ' ἀριδὶείοποῦι: {μι ἀπο [ποίη οι βογηῖπος «αἱ ςομίοητίοηεηι γοι ἀαη εν 
αἰκογίονος. απ ἢ ἴηι οἰκίτατίφης ἐγ άπ ΡΥΪμοῖρε:, ῥοπε[ο εν; πορηῖηε, αἰτεῖ [[4- 
ἐμηι ρορπίαγονι,φηπαίϊταάτενι οἰ οηι; αἰ του, απ σΟΥΗΉΙ Τρ ΡΕΥ ΠΟ Πι αΓΉΗ «ρρεί- 
ἰαπῖος εργαξτεδαηι; ΟΠ] βορηἰη7 φηλάρηι οεγις βα[ρογοηι, ρ[[υεγο ἔπίον [6 σοπίθη-- 

40 ἀογοηΐ. [1 οὶ ΟἹ»1711,7 4 Ρο[[οἱ γάτιοη6, αἰτον αἰτογηηι μρόγαγς εοῃίοπείεγοῖ ΦΥαΚΙ Ϊ 

για φηαφης αἰάούαηι, ας βαπάς «ἵν οοΐογες ἰγγοσαύ πε ᾿ποη εἰ φηάίςῦρι ἐλ πιοαίο 
ἐμ ἑεία,απε οχ οὐξεαίο οἰπίταεῖρ; [6 [γα [ὀρῖρεν “υοἰμρέαιε πιοειϊοπτος. αγφ; ἐἰϊαηὲ φεῖ- 
νι υοίρτατονι, [πὲ ΡῸῪ ἱπίφπα [ μΠγασία οοπάεπιματῖς, [ππ6 Οἱ ορρΥ (55 [εἰς εἰπίδις, 
1 ἤος ςογτα ληο οα Ῥίεγο οπρίεθαῖ. ΠΣ ΡΙοιατ ἰη οὐτγαρομείο «αιφεύαε: (6ἀ, πὶ 
αἰϊφεια οοίογε εν ϑον,οπρη αἰτου ἐς ἰ]ΗΥ͵α ἐγ απ σεαηε,Ἱ] φιαίογεηι ἰαρίοννε γεγο- 
ῥδηίην. [Ἕ 1715 ΓΕ} ΕΚ εἰμ αἰτζογιείγανι κα ΡαΥ 71 05 ΔΟΟΟΙῚ ἼΣ ἡραδω υἱγα; μ- 

ἐῤιοπο,υοἰ πο αὖ αἰτογα ράντε πο [[ἀτοι,υοἶ ἢ “ποι »ιαίογῃ ἐ[[εἴ ἐρερμμρῖς, οὐ ἱηπαοἰα 
ΠΙογί Εαἰϊσαγμαῖοι Τ᾽ οπγαϑ αἰτοτ, ν᾿, ἽΠ 

ΦοὉ ἴπ0 112, 
ἡποά (υροτ’ 
[τ 5 ἔοσεζ, 
οὐοϊά, 
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οςοιἀοθαιηγ. 114. ΡΥΟΡΙΟΥ [ξάϊείοπε: ΟΠ176 [ποίου σόηησ ἴηι (γκοῖαά Ἔχ [ΠΕ]. 6' 

[»νιρίϊοϊτας ΣΥΩΣ Ρίπενῖρηι σοπογ [45 ρα Γοραΐ,οπῦη ἱμάι γο ἐχτεγρεῖηα- 

ῥαεηγ: φημ Π0 ὍΘγῸ ἸΏΓΕΥ [6 [Ὀπ οη τὶς ρησηαγ οι, ρΥαοίαγηνι γη]ἰἀα»: μαιαῤαιην. πα 
ΕἨριΥο 5 γαῖ, 647Π6 οΥ̓ά110; ππίδαι ἀθη14; ἡ μαἸημεῖς ῥογγῖδιίο ἐμ {{πγαρα η, 4ποά οἰ. 

ἰαρὶ Ἰ ΣΕΥ δος ὐἷρι βαεγοι. σ 1416 ογηηος ςορί!αξίοηο αὶ αἰΠΠΠἀφηείπρη ροτῖη πᾶ κά 
βαομάμηι ὀ[δηϊ ργορελ τονε: ορημος ἐο Ἰπεοη ἀούαηε, οὐ σαμεν Ὲ ροιῖης 6 φημὶ ἀοιγῖ- 
γΟΏΙ ἙΑΡΕΥ ΕΗ, 7 471 εογδάογο ΟΠ] Μ471 γπαίϊομι. βοῤκι ἀπ Ἶ0 οἱ, 1 οὐ[ο ἡ ογο- 

γς ἐ[Πθπι,υτρ μη Ή70. ΟἹΗΓΟΥΘΉΓ: Ηρ 411 (σ' (μα ἰριϑεοι ϊεαεῖς [ὶ (Ο[οἱδ, σ᾽ «ἐ- 
ΜΟΥ [ἀντ ον μη ρΥΜἰΘΉΓ]47] Τη:οἰροητος,υογ πε ἡ ἰογηρι ὅ ἀπόντα ογατιοηὶ ο[]δριε ἦρι- 
Ράγοσ,ζσ' ἱπροη ργα  απεῖα [Ὡρογαγεητην,αμάαέξογ «γος σεγοη ας ἀρ ογεα!οφΑηΉγ. 
αἴ ἡ Πι, τίρρι ργα βοΥ τον σομΟΡΊΡΓΗ, μα ἰοησίης ργομ] ἀογοη1, ΓΗ) πα ΠΟΉ ορογτε- 
ὑκι ἐα τ ζοη[Πο ἄφετε ἔτει, έϊο ἀσργοαὶ,ἱποαμεὶ ριαρὶς ορργῖνιοῤαηέην. Ῥοίοια 
οαυ1ἀς ἡγα τ|5 ρτατοῦοα ΕΧΟΠῚ Ρ 15 ρετίριςαῇ ἕαςογε, μιῆς ποίξγιιπι, οπὶ σοτηΣ 
ΠλΠης νΠταταιηη; ἀϊσοηάι [ογηιαπλ1η παγγατοηϊ. τοτῖηοτ, πγαίοτεπι ἰδ εη} 

153. ΠΊΟΓΟΙ͂, ΠῚ γοΓΟ, ΟΠ} αἰ ποῖτ ἃ ΠΟ ποτι 16 (ογππο δ, ας δα ρογεστίπα ]ας- 
ἀληινοςαθυία,Ἔὃς παῇ ρογνίπι ἤσιιγαβ ἔοσταγ]πάγατη πῦ πα]]α: οἴαπὶ (οἱα- 
οἰτηἱ ργαεητίρεοιξ, ΠῚ αἷτο ἀετοιοσγοπη Βοιῖ. (6 4,πε ποτα ἰοπρίις ἰαραταγο- 

τς χαρτί, ἢ οτο σοητοητιι5, ΟὉ ΠΟΙ γοῸ ΡΟ] ΠΟτὶ {πππγι15,οτίαπλ, οἱ ποίἔγπι 
φουροα ἧς {Π|π|5 τοποίοη!. οἤου πα ἰοϊ, οἰξοπάοτςο, ἴῃ υΐδ. πη πηᾶ “υαηήαπι ἰηοΠς 

νἰμ ποι ΠΕ] ΟΡΙΠαΏΓΙ; τοτᾷ παης τγδέξατίοης [πῃ ἀπὰς Ραττος ἀπ ιιοητε5, 

ἴῃ οαῃλ {ΟΠ σεῖς τς δα τα5, ὃς οὔ σας αἄ νοῖθα ροιτίποτ, ἄς 15 νεπίσας (ἐραγατίπι 
ἀσοπηι5,αἰ) εὰ ράγτε ἡ Δ το5 ρουτίπογο αἰ ΧΙ γ115,1 || {πο τεδ. Οὐπ1π5 Π1- 

; ἀδηυ ρατῖβ ρυῖπια ε[Ἐ ἐητῃγ πλοπηατῦ ἃς ἰςητοητίατί ἱπποητίο :ἰδοιπα νοτο, 'ῃ 
νίιι τοτῦ {ες ἰπιφητα πητ,σοη[πηλίτατ, ατα; 11 ας ρτἹου, τ πο ΠῚ ἃ Πάτιγα 
νηὶ Ππαίδοῖ; μας, φοςίρίτ αὖ αττο, ἩΠατηγ1η αἰτογα, ας 1ΟΠ]Π]σοτ ρ] 5 παοῖ ἃ πα- 
ταιγα “πᾶ ἱρ αὐτο, 6:6; ΠΉ]Π115 οροῖ αΠ ΟΡ] 1Π4. ἀπ] γΑ 115 ίλης βπϊτ ΤΠμποΥ- 
ἀϊάος. αβουτ οπιπη,ας νοἰτ εχ νου πΊο Πποαᾶ ἰϑητειπροητξ ΔΟΡΙΌΡςΕ ἰηΠη!]- 
ταιπλ  φητοητίατῇ ὃς ὀπτἢγ Πηοπηατῇ ΔοογιμΘστὴ τγα τις αι] 4ςΠὶ ὃί ἀπιρία 
Ἔχχαϊίταα; ἀραα Πππ}, ὃς ρογορτίηα ατα; Δα Πλτ Πα ἐπητ, 1Π|ὰ νοτο ραυς αἶτο- 
τὰ, Πα τῚ Ρ]115 ατί5 βαθεῖς αἰχίηηας,  αα:η; ΕΗ ςῖτ να αἰτογα οὶ ΡΓα Ἰλητίου 
εἴτε ν] ἀθατυγ, πλμ τ5 η γοιι5 [ῃ οο ΠλΙΠοσ οἱ αιᾶ ραγ τς. Ὁ υἱσιιη16; αἰτῶ οἵη 
Ρίας σαθὸ δἀπηγαπταγ,ατα; τὰ Πππροητντ π]Π 1} αὐ οἷς 481 ἀϊππο αἰ]πὸ {πητ 
ὨπΠΊΪης αἢΠατὶ, ΔἸ Πογαπτ,11 ΟμλΠ 65 ριῸ Ρτεῖ ἐπτἢγ πγοπηατῇ ΠΟρίΔΠῚ Ιἀ νιἀεηταγ 
ἕαςοτς. Ὁ πος Πα 815 1τὰ λἀπηοποατας ἀοοοατ,ντ γατοης σαυΠλΠ14; αἴοταῖ, σὰΣ 
Ποςποπίμοίοςο πτ ΡΟοίπτιιη.,1Ππ4 γΟΙῸ ΠΟῊ 115 ΡεΠ ἢ ]ς ααυῖθιις ΟΡΙΙ5 οἵα, δο- 
ςοπιη]οδτι1Π1; τε 1, πο ὴ ας ἢιίσε τοθιι5 σοπιιθηΐϊγο, ηε6; εονίημς ΡιΌρτος 
[πὶ Ποε] ἀοι 6: Π4ι5,]Π4παπη,[ςς ἴτα ποτοῖ, οτί! οππ τατίοης [« ξιοίατ,Π,α- 

α υΐθ. ὅπε σΠΔΠῚ ταπΊοη {{Π|5 πΊο]οΠΠαπηι δβογατ, ᾿ 401 τΉ1Πει} ἴλης [5 Ρουη}115 γίἀδηταῦ 
ἘΑ ΤΠ ΠᾺΣ: εἴτε, αϊ πογεα  1}1 αἰ συμ τοὶ αἱριοἰο πα: ουρΙ“ίτατο ἤασταητ; 4ια: αι!άοῃ 
αμα!ηίξιιπηαι ΟΠ! Ρ 115 γί ἄοτατγα πιτοῦα πο πγαίτιιη ασςῆς. Π|1 οἰ πα τοὶ, σαΐπ5 απιοῖς σαρῃὶ 4 
ἔοτηγα αίρε 
ἔλυ,ιαητο α {1 τ8 645 ΡαΠσΠυϊτ ἀπ 65,7 1145 ἐστοσία Παίσεητ [ου πη», οπληο5 ἱποῆς ατρίτταη- 

2:29 

29 

ΤΏΟΙΟ Ο4Ρ1- ϑ . . Ὃ Β δος 

ἀηταῖ γε ἐς ΓΕ: ἃς, ΠῚ 4115 ο[Ἐ 78] αἰ] ΠΟ Ἰη Θὰ νἰτίαπη τεργομοπάοτς σοποτατ,αῦ οο,ταπλ- 
μαίας ἥπ4ΠῚ 88 ̓ ππ|40 ἃς σα] πππίατοτς, ΠΡ] σαποητ. Αταις Εἰ φαϊάοιη, Πας γπα οσὰ- 

τΙΟΠ]5 νίττιιτο ἀσοορτί, Ομ ηϊα οτίδπι οα ιπδιι5 σατοῖ, ΠΠ]ς ΤοτΊρτοτὶ ἀτιυδαιιης. 
ποις 1 ΠλΪτιιη1. παπὴ πα; αιπίηας 11 χιιοά ἀπιαῖ ὃς φἀπηίγατιν, ἱποῆς γαΐτ, 
ὁ πὴ τὸ ἰρία ἱποῇς ατρίτγατασ, Ατ ὰ] ἱπάϊοϊο ἔππτ πλϊηίμης ἀσργαπατο, ὃς 
τατίοηο5 δα γοζζαβ τόσας οχαπηϊηαητ; πιο Ια παταγαὶ! Παρ α ἱπἸοῖο ἔβοίπητ; 

πὰς 



θὈκῈ ΤπνοΥΡ. ΗΙΒΤΟΚ. ΙΥ̓ΟΙΟΙΥΜ. λές 

ίπιε χυσα, ἤγπηαπι (ἘαὈ]]Θπτη; ἰἀἸσα αἹ γατίοης (φουτί, ἴτα ππητ ἀπ ΟΊ] 15 οχ - ᾿4υοϑευξ 
ἀι!οιρίτοὶς 

οὐἰτί, 66; ομγηία οχ ςιο δια. ργοίοσαπηταγιη θα, οχ Οηγη1. ΟἨ Π ΠΟ ΟΠ ἰμαιι οου- 
στο οἰ ΠἸλπια; σαρίπητ: (φτοῦ. θεῆς ἃς « γατίοπε ΝΥΝ πιοιτας ἰλπάςβ τ-ν 
διιπητ;οα νοῦο ἴῃ αι. ροςοατῇ ο[Ἐ,ςοηγοπάαδτίοης ᾿ΠἀἸσηα ἀεδίτγδηταν Ὁ ιια- 
Ῥιορτει,]αοά δητοαίοοι,ντ οπη!ὖ. Πγοῖ5 Ποπη πιο πεατιοηιθ. τοῦ αἰας συαίάαηη 

{πριτσογθηγ; δ ππιης [ποϊαπγ,ντ,ια: ΠΉΪΗΙ ντἀφηταγ, ἸΏ ΠΊΘΩΠΠ1ΠῚ ΡΓΟίογΔΠ1. 
᾿ς Οὐ ποπηδαπηοαί ἰσίταγίη ρεῖπλα {1 ρατγῖς, ἄς πα Ἰητῖο αἸχὶ, τα: ἴῃ ᾿πτιοητίο- 
᾿ ΤΠΘΓΙΟΙΓΠΠῚ ςοπίρίαιτιι τ, Ῥγαοίαγε ἤπῆς ΠΟΙ λι1ΠῈ (ςτ]ρτουθῃι γοχίλτι πη οἤς ςοη- 

ςοΠΠοτίηγ: ἴτα αἰτογα ἴῃ ρατῖο, ]ιια τῇ ςοἰ]οσατί ΟΠ 5 ας αἰ τ] δ ατίοπ 5 αγῖς σοπίτι- 
ο πλἰτιιγ,οῖμην Ἔχοο [1 πο ἔας]ς ἀφ οτῖπη, ὨΠΠ 1η ρεγραποῖς αι θυ ςοηςῖο- 

ἰδ ι15, ]ΠΠΔΓΙΙΠη π᾿ νοῦς “ποη; νιτια, ἐς 40. ΔΏτος ΕἸΧΙ, Ῥ]υγῖπγα ὃζ ὨγαΧΙ Πα 

“1 Ὁ “Ὁ 

Δα πιαάποττο: ας Ἰη!πητ τη ΗΠ ̓ς ρί συίητα συια; Ππρϊα: ργορηία, ὃς ρετο- 
σηηδ,ας χέζα νοςαθια: πσιιγα νετο ΡεΙρ χα, οπτοιτα, ςοαέϊαη; ΠΟ βαιιος, 
(Δ υαπ νοτο ἢας,ιια: ἀττα }], γατί οι της ςοηίδταηα,ΓΕ, ὃς φαρες Αἰτπι5,7 8] 

ἤχας Δα τογῦ Ιρίατι ἐχαηγπατίοης ἀςςοπηπιοάαδίτ, ἱπαϊσαγο ροτετῖτ. ΕΧΟΠῚ ρα 
ψοῖῸ ἴτὰ ΠΏ ἀρροποπαα ἔδει, ντ τς Ορτίπλα ἰΠ] ΠΟ, ΟἸ1Πὴ 115 ΠΟ Π ΓΑ ΠῚ αις 
ποᾳ πο δ ἰρίαπι αΠροίπεἰοπξ,πος, οι δα οἰοουτίοης ἀττίποτ, σαΐρᾳ νὰ- 
σοητ. [η(εοιηάο Ἰσίταν] το, ἀςο Πα Ὠοπϊοτῇ ὃς οσιογιπι οὔτγα ΡΙατα οη- 
ες δ  Πππι (τ! ρταγας, Πα ππσῖς, ἡ ΠΠΔπ| ἃ Ρ]ατςοπί. Δα Αὐο ιάαηλιη,, ἀςο- 

Ὁ ἀα ΠἸΟΠΙΟΤ ΠῚ γε σοι, Ἔσατίοπ θη, σι. 1}. τοσ!οηςπὶ ναίξατο ας ἀϊτίρετο νε]- 
ἰεῖ. φιο ίοςο ογατοης, ]θαηιν ἐγ ππλἰς εἰν αὖ ντηίῃ; Πα δίταπι, ρε πο ]ς {15 ὃς 
τοῦθ Δοςοπιηηοαατᾶ,ας Π64; ΠηοάπιΠ) ἐχοςςητοηι, 66; 1Πἴτὰ πιοάαμη δ .- 
[Ἰεητοπα, πησις. 101 ταχ]οςσπτίοης ῬαΓα Δα ΠΟΘ ΠΠ1, ΡεΠρίςιπα,ας δύσι, ἢ }1- 

διτις Αἰ 5, πα; ἴῃ ἤος σέπεῖε το γα ΠΓαΓ,ΝΙΓΓ ΤΙ 115, νίας οἰ ; τι1Π1, 41 εχ Πις 
οηδίςιταγιςοποθητιη1, Γοίζε τ6 Π} ΡΕΓΑΓΙΙΠ1 οβοατ, αι ἰποιπαἸτατθη ΟΠ α- 

ΠΕΑαΓΕ Ροΐϊτ. τῷ δὶ Ἐχεγιγνονϑύς γέρας οἱ Πελοποννήσιοι χὺ οἱξύμμαοι, ἐς υδὺ τί Α΄Ἴι- 

᾿ς κἀὸ σζκ ἐφέβϑλινον,ἐφρατάυσαν δ᾽ δχὶ Πλάταιαν, ὅζο. Ηος ο[Ὦ; ]π(εφποηῖε αἰίαις, Ρε- 
[)ρομηπθη[ος [οε114;» ἩΟῊ ἴῃ εείσαηι, [6« αάκογίης Γἑαι καθ οπι ὀΧΟΥΟἾ ΓΙ’ ὈΘΗΟΥΗΜ, 

ο ἄμοο “γοῤιάανιο, Ζ εμκι αν β1ο, Γ, ἀσοάκ»»οηἸοΥΉι γοσο. φεδ (α γα ἰαρι ρηοῖαι, 

Ὁ ἀσγορίοηδ ὑα[ γε σοσἠ απ εηι,"» 51 ργοτίηης α Ρίαεαοη. ἰοραεὶ αάΐεγε, δὴ; ον ὶς 
αἰϊοοκεῖ (ἀπε: ἀγοβιάαηιο υο(ᾳ; 1, αοεαηιοη]], 67; ἐμ {}6,π64; 6 αἰρηίταιε υοβγα ρα- 

ἘΥΉΙ ΠΗ τε [ἐγογη71 ποτὶ, ποά ἴῃ ἀΘΥ ΜΗ Ρἰαικεηζἐρι (ΟΡ ΙΩΑΣ ἱηαά ποιεῖς. αι Ραμ- 

[κιϊας [,ἀοοαμοηλοηῖμς, Οἰδορεδγοτὶ βίϊες, πὶ ὑγαοῖαμι Δδάογηνι ἀορείηατη ἰδεγά- Ὁ 
“1ὲ,ομ172 1ἰς ΟΥ̓ ἀοἰς μι ρΗσηΦ «ρμάπος φογ,11α υἱμγο (αὐϊονο αἰ ογϊριθη, υἱέϊ νιὶς ΠΣ 

το ΡιίαιβθηΈ ἰοπὶ ἐδεγαίουὶ ἐριροίαες, σοη μος α [7.6 οὐγημῖφ. ρει, ζσ'υγδερι ς9' 

ακογιη Ρἰαεκεη ν. γοάαϊά]τ,υτὶ [εὶς ἰερὶν. ΟἰμοΥ ΟΠ 226 φηῖς ἱμ {16 πές ἀογηπαηά 

ΣΝ ἡἰ ς Ἰπξξυγει: αἰϊοσηι θοὸς πὶ «ἀογαπμὶ [ρεῖο: Ργουϊνῖῥκς αμπίδιο μίατος. 
{1α- ράϊγο: τοἐγιρυϊνεμεῖς Ἔγρ0,ορΕγ Δ Π6 [νομμοηαπαῖα,ἀοάογδηοὐίς, “2: οος οὔ- 

ἐγά φάτ] «ρτεῖς, 41:1 ΟΠ ΤΡοῤαμίς πούς ΤΉ {0 {1]| ]Ρρι]ν κα γε Ἰφομάος 0: ἴῃ ἰ(εγαεμεξ' 
ο ΝΣ ἱε44; ἀδος, ΓΗ {ΠΣ ρον πος τηης [απο ἱπγάσηι οὐ ἦς τοῦ πο γος ραττῖος, Ὁ 

πο[ίγος ἱμϊσοηας το[αεϊ, εἰϊοϊηηης οὐ ,ποφπος Α6γῸ Γίαιαοη[: εἰά» 1472, 1ῃ ἡ δγαεῖς, 

πθη6 ἐμ{Ππγαηη10 υἹοίοτῖς, [δ ποι [γο πος ἱπγο, ἢ κοριαεἰγιοείηι Γαμίάηϊας ἐμ, 
ὉἰποΥδ βοΥ ΝΗ τατς. σε αηγηρι ἰοομεῖς Γίαι θη ἐῥμς,ὀχοέρὶὶ “γεῤιάανι:.2Ζ- 

44 αἰϊοϊεὶς,υἱγὶ Ὀἰαιοοηίες, [ον [εξΐα γεῥοάεύηηι. Ὁ περιαεἰρηοίηηι ἐπα Βα: 
[ππῖας υοδίε,υν εξ γῖς ἰορί ας υἱπατὶς, οηςΟβ 11: ἱΓάτυος ΘΟΥ̓ΗΡ ἰἰδογιαέορι, ἢ ηὶ ὅ}ε- 
γἱομίονα ἐσ' ἐμν γ τα δὶς εα τον ρο[ἑατ6 ραγτὶοῖρε: {πεγηηε,μμης Ὅεγο ἐῤομίφη- 

ἢβίι [ξγνιμηι, αἀἠεπατε: 4 ΠΟΥ 1472 οαΉ {40 ' ἋΣ ΠΟΓΟΥΟΥΗΡ ἠδεογιαεὶ οὐ[μίαταν, ἐαΉ ΓΗ 

εὐ ἀρράγαζηδ, ΓΑ, ΠΗ); ῥοίίμη οχείξατο. Οπῖκς ἰϑογαειοηῖς [{{πριπ ομγαρη [μ{τερἐ- 

-“ΞΞΞ-ΞΞΞ ἘΞ 
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266 ΙΟΝΥΎ ΘΙΙ ΠΑ ΤΠ ΟΥΑΥΕΝ ἃ 99 ΕἽ 

γε, ἐεα τά κχῖριθ μα [[μγ 4 ηαἰμηη1 [ὈΥΠΑΠΟΥ 15: [1 Ῥηηη5, ἐφ 46 4 πα 47, απἴοά [ΟΥ̓ ΔΊΡΗΥ, 

Οἱ 117} αρίο,οοἶθητες 46 οἰίγα [επῖς πο; αὖ αἰγεγα ραγτο [ἐατο; Ὁ ΓαρΊΟη οἴν ο{4; Ω 
4ηη οἶδ Υ ἐοβίτο. Εκο [αἰ ποις ἐὐ Μη. (ὦ χα οἵη] εἴκει ἰοεμεσ, ἢ ἢ ἰερατῖ Ρίαιαοηἐς, 

ΖΠΟΥΟΙ ΙΗ γογη,γο Ομ γαμἐεἐμεἰΐγιο σογηγεμηίςαία, “γοβιάάριο ΓΟ [βομ εν ΠηΪ :{4- 

τογ [δ ποη ρο[}6 μά [μα ογομτην, [Ὴς “Πιθεηὶοη! ὑμα; αρπε φπος Ἰρ(ογη ἰἰφενὶ αἱη 
ὍκοΥΟς ἐ[ρη. ΠΣ 4μοῆπο [6 (οτ] εἰ] ά1ι; πὸ [(υϊϊεοι τς εἰϊσγοβῖς, απ “ 

[δε υφηϊγοηι, αἰϊά πη ΩΣ «μι ΤΡοῤαηὶ πὶ ὅ 1ρ[[Ἰπγοιμγάμείο σομτ!ποάτην, 

εἰμι ττγάηπη6 βαγ  ΟΙρΙ ΠΉΥ γ ΠΗ 45 ΟΥ̓ δ ηι στη βαγ6 σομάγοητηγ, 1Π{ε|ῤεπὸ οος [[6- 
γαγ ἱπέθης, γ [ οη τ: Γ7ος Ὁεγουγύονι ας ἀοηλος πούὶς 1, ασραα»ἸΟΉ]ς ἐΥ κα 0: [τος 
«ΟΥ̓  ἀἰεγποη ἰγατε,αγῥογος, σ᾽ αἰ φμϊά «ἰϊμά Ροϊοξΐ "(εὐ ἘΜ »ΊΟΥ 7) σα εγ 0, 1) γ αἴθ: 

ΜΙ, 4ποοη!ηη6 ἰῥπευὶ ΠΣ ναὐ(τοάϊτο, μοαά ῥείϊε» {πεν “1: 450 ἐὔη δι! ονγοῦα ἐ1η5 α)ο- 

ῥ᾿ 4μομ 146 ἀοΟΘρΕΥἸΡΏΜ5, ῥαφούιρημίμε 64 1η16Υ1)7} 70 ἀορο( ἡ ίο; οοἰρλημδ, τοῦ ; 

μὸ [γμέζκα, πὶ αὐ υξαηι υἱτα ἀρροϊαηι, το άορικσ. Εαοῖρη ἀμ ἠΠοηῖ ἰεσατὶ, Υ- 
ἡ: πον 1691 1Π ΟΥ̓ Θ(51,Π αϑῆτο ομ01 ε τη ϊη6 σοΉ[ Π]ο,ἀϊχογ ει, ἐα “πα μ “ἀἀοΥ ΠΏ ΓΗΥ, 

«εἰϊο [6 ρΥημό οοἸ1Ρ1" ΗΓ άγ6 οπρη “εἰομϊοη[ῥη: » ἀοΕβ ΕΗ [41:6 σοπἸτϊοηονε, [ι ἐς 
Ρογμαφεγίη. Ἰπέογεα ἐμ ὀγπηῖ Μρὶ βάρει ἐἰαν!, ἴῃ ΠΕ ΠΙΝΗΣ γορίοηθ ἩΪΡ1 οος βο εεπιον 
αἕἰπγος αι 656 1:4, Ἰπογροβεα [ ἀο,Ἰπεγα 4ποε ἰἱος ογεα δ 6 [εὶς ἀσοορέιενι ἰγὶ γε [ῥοπ-: 
}», ΔΥΕρΙοΠης ταίαεἴοης ΟΡ ΡΟ ΑΥ ΗΜ. Αἀμεὶς “Δ ερεηϊοι ῥ. ἰκραιὶ Ρίαικεηος, 

ὶ ἀριαῖο ΟἿ222] ΟἹ (οἤ 110. ΓΟ ΜΟΥ Γ[ βιος οἰ αι γομ μη ΑΗ: ΥΩ ᾿ 72) ἩΡΘΥΙΟΥ 62] ΟΥ̓́Ό, Ῥ Ἵ 
ΠΈΠν ̓ἰαταφη [65,οὶ 760 [οεἸο α 071 11,1})1145,126 ΕἼΠΗΙ “ερορίεηίες, ΚΡεγ»η ΠΝ δ )ο-. 

ῥὴς ἰμΠΉγ 470 βογ,η64; πηρς ὁ πορίοέΐπγος, (οί ργο υἱνῖῥ. «αἰἠρίηγος: τοίηπο γμγά- 
γαπαϊ αεἰρηομεηὶ 450 ἘΠ γἱ {6 ράῖγος οὐ [[γἱρ χοῦ,  β ἰπομὶ 7 4ποκί «ἀ([οοϊοια δ᾽ αετ- 

ηεδαϊ, θη ταγὸς. ΕἸἾδο ΟΝ Ὁ} ἐξραεὶ γοημι Πρὸ Ρίαιαεηίος [ἰα ΜΕΥ ΗΟ ̓ Ῥγοάε- 

γ “ιροηϊοηος, (δ ἀγο[ογε, Ὁ, [ἰ εὐϊαρεν ἐς κύαε τ εἰ άητο ρον πηι οὐπίος ἀρτὶ υά- 
[οπεπγ τίη αἰϊα, φησομρηφμ6 ἀοο ἀαηὶ, ρατῖ, π64; υἰϊηερὶ ορη ετεγο, [0 δ ρηηγο τς 
[Ῥοπάεγο, ἐά ἢμ4 1 «εεακ»ιοηὶ υείϊοητ, (6 ἔτοογε πο ιοάο Ρρο“. Οἱ πη ΓΟ [Ροη-- 

εἰἠρηε, ει ὐονο γοἰἸάανης γοκ αἰ εε ρος αι; ἤεγοος ἱἡπάϊροῦας ῥὶς ον δὶς οοῃ- 
ἐο[εμο: [)ὴ 4 Η]ΟΗ,ΉΤ; ΓΟΥΥ ΔΗ Ρίαι θη τη γομο νυ; ῥογοος- : ΠΟ [ἰδ ἐἴϊοις, ηγοῖμ- 

γάμο ΡΥγμ5 αὐ {Πρ υἱοίατο,ποη ἱποίρογο ἃ ποὐὶς Τη μενα τ )ηοα ἴῃ Νὴ: ΟΥΥ ὐοΉ 1,5, 

ἴῃ 7π:4 βάτο: οἘ[γὶ 1, οἱ ΐς 4 μά ὉοΣ ΠΗΜΉΟΙ μαι, Δεάος [Ὡρογάπεν "1, σι, ΑἸ, ΉΠ6 “υος 
ΡΥΟΡΙΣ ααἀἠργῖοοῦ ΟΥ̓ σοῖς ἴῃ ΡΥαο ργ Ἠ 1 ἰἸρ;οφηοηπης πος, [ φηιά πεϊορισ,ἴη- 

1μ{{π βιζληγον. πάλη πημἑεὶρ δος τ ΠΠ{4; γαἰϊοηἰῥ, φαἰρον ἐκεῖ, Ἀβὴ ργοζξονιησ. “άπ 
᾿Προπςοί το 07" 11 μὲ Πρ] γα [ποεγὸ σΩΡΕΥΗΉΐ, μη ς ἰμαηῖ; (σ', 451 ΠΟΥ ΡΗΉΙΤΕ 

Ραγάπῖ, ρπ ς [ὩΡ16Ὺ 1 ΠῚ ΓΙ ἀδος ργοοαια, ἰ ε δι Ἥ ρεγνηεετ, Ἰασα ὶς 
τ ΠῚ Ργαοίατο τα 1; ΟΧ]αΠτς σοπίοτρτο ἡἸαίοσο, αἰ Ια “ιομάλῃ), 4186 {ΠῚ εἶτι5 
οΠατγαζζει!5 αὐἰπητατοῦος πγαχί πε ἐχτοι πηζ, ἐξ μηθς 15 αὐτῷ οἷς εο ᾿πίοςο, 

ν δ Ηἶο αὐ Ατποηϊοηῇ. σοτγα ΚΑ δΙΟΘῚ αὐθαου τη ϊοτῇ ςοἱ οἱ, Ἔχουοῖτη, 
αητῖς [αἰ δ. ,ἄπςοτι Ατποπιοπππη1 αἷτ αὐ ςοἰ]οαιαπιοιπι Μοοσί! ἰςπὰ- 
τοῦ. νοητῆς, ἢ 40 ἀς δε ΠΟ] τίθης ἀσόγοτιη: ΘἸΠΠΊ6] ΕΟ ἱρίο {ἰλτιπι] ἸΠΊΠῸΣ 
416: ΔὉ να ἀιϊέζα!ππτ,εχ πα Ρετίομα ἀμ οαπεῶ [πΠ νποϊαῃτῇ τοίρ οηΐο πατ- 492 

ταθδιο ὑπι: ΘΟ δἰ ΠΗ ῬΟΙ τοῖο ἡἸαἰοσὸ ΡεΠΟμα5 πα πςῖς θα αὗτος, ἃς νο] πὶ 
ἀταπια σαοίαᾶ Θἤποεῖτ. ᾿τὰ αὐτῷ ὙνΉ ΘΈΑ ΤΩΙ οχοταίτατ: 2,3 ἐπυὸ τῆς Φ πλῆλ Ὃς οἱ 
λόηϑι γίγνονται, ὅττως δὴ Μη " ζμυεχεῖβησά οἱ πολλοὶ ἐπα γωγεὶ Ὃ ὃ αἰελείκζο. ἐ ἐφάπας ακέσαν- 

Ἴεςη δι; ὠπαπηθῶσι: γ) γώσχορδυγ πὸ τί ἡἴτο φεϑνδ ὑμυδέη ἐ ἐς τὸς ὀλίγες ἀγωγή' ̓ὑμς οὗ 

χα ϑηχϑροι, ἔτι ἀσφαλέφερον ποιήσοΐε. καθ᾽ ἔκαςον “ὃ ἡ μκηδῦ, ὑμός ο ο) ὀλίγᾳ ω, ὀιὰ ασεϑς ζ 

μὴ δοχοιῶ δχιτηδείως λέγεαῖ αἷ, ἀὐθὺς αἰ ποολαμβαϑονϊες,κρίνεῖε' χαὶ ϑξτον, εἰ τεἐρέσκφω ὡς. 

λέχομδυ, εἴπατε. οἱ δὲ ἢ Μηλίων ξιωεδροι,πεκρίναγζο" Ἡ «ϑὺ ὀχτείκφα τῷ διδασκᾷν καθ᾽ 

ἡσυχίαν 
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ἡσυγίαν δλλλύδοις, αὶ Μ) ἐται" τὰ δὲ τῷ πολέμε,πα ρόντα ἤδὴ, χαὴ μέλλοντα, Δα φΦεροιτὰ 

εἰυτ Φαίνεται. ΕἸος οἰ; Ὁ χοπίαηι πος ΠΟΉ αρπαά φμεῖγος ογῥα μείνει," ηιαἐτιμείο 

[ἐριοί αμάϊθης ἐχ βέυροῖπο [ογιοης ἐα φηά αἰϊίςεγο, πες γ [εἰ] [αοῖίο ροίξίρηε, ἴα εγγο- 
γοηι «ποις ἱπάποαγην: (λάφο πῖνε ηος 678 α υοὐὶς «αἰ ραποογηρε αμγες ᾿πε μέΐος ἱπτεί- 
ἰλρίρι5) ος, ηὶ αβι θεῖς, σεῖς οῖαηι φαϊἀάαηι ἔασι. [ρεσπία οηῖρι,γιοη ραπίο ΡροΞΐ, 
ά 44 ΟἸ716; βΑΥΗῊ ἀρῖο εἰξία υἱάοῤκηξην, [εἴν ἐχοιριοητος, ἰφάϊοατε. αἴ616 ῥος 

ἐρίρι μοί αϊείνες {1 Ρίατει, ἢ σηβοαίο. “14 μές λήο[ογκρι ῬΊοΓΕΥοΣ ἱδα γο[ῥοη- 

ἐδογμπι: ΕΠρρεαμῖας 1 ἀσςοηο ρημ μά, Ρίκοϊαε αὐῤεῤίεα, "οη {4 φμϊίεηι τἱηρεγα- 

εἰμ; ΤΩΙ αὖ αεγεποη πιῥιἰ υἱάοτμν ἀἠονγε, ποι ῥοϊ ει « αὐοὶς πο Πριρεηίοι [ὦ 

το ἰαηι «ἀεἐ1. Αταις πος ρο(ἔγοηλαπι [1 “115 ἰητοῦ ἤριιγαβ Πα Πγεγατο να τ,ῖς ρτο- 
ξεζο, μη] οὐίξατ, αι ομλπες οτία πη (οἰ ΐπλοβ, 48 ν οἱ πὶ ΠυΙΠοτῖ5, ν οἱ τὰ 

σαζίοιις φἀηλττιιπτιγ, ἤσαταβ ἀϊσοηα! νοςετ, δίῃ στπὶ ργαροίιετ, "ἡ μδὺ χε- 
εἰκῴα, τῷ διδοίσκᾷν καθ᾽ ἡσυχίαν," ψέγεται: ἀοἰης κα Πησυίδις, ὃς ΠΟΠΉΪ ΠΔΠ6Ὶ οαῇι 
ΡΓΟΪατιιΠ1, Δ ΟΠ πηοαδῆοτ οα πα: ΠγαΪτἰ τ [π|5 πιιπλοο οἐβογιητιιν, τὰ δὲ τῷ 
πολέμϑε τα ρϑντα ἤδη, χαὶ δὶ μέλλοντα: ἢϊ51η. πη σα]αγὶ πα ΠπΊογο, ὃς σΊσ πο] σαία, 
εἰὐτο σοπίπησίτ, (τις 4.5 αγτίσαϊιιπ} νοςοτ οιτ15 σθ ποτ 0 ἴῃ ἀοπηοηἝγαπο 
ντίπιατ, πα ργοπόσηθῃ πΊα τ ἀϊσοῖς, παπλ πΈ ας {1 σαη}1}}0 απο 1ῃ ἐς πηϊηα: 
εχ, νΠΪ15 Πα ΠΊΟΓΟ, ἂς ΠΟΠΊΪ Δ σαί ρτοίατιιηη οἱἔ, ποαας {1 σαπῃ 1|ο ἱπα- 
σαταγ ιοά πγΪ τ 115 ΠΠΊΘΓ ΏΥ, ας ΠΟΊΓΠτΙ5 σθη τς ἀοσιΔη ] σαίιπι Πα- 

20 δοτ,αρταπ οἢ]οϊετ σοπηροίπτοποη1 ὃς ογαϊποηγ Ὁ ποάί τὰ αΙχ ΗΠ τ,αρταηι ὃς 
Το αγθητεπῚ ἀτπ16 ΠΟΏσ ΠΔΠῚ ΟΓατΙ ΟΠ 61 ΟἤοοΠΠοτ: ἡ κϑὺ Ὠλτείκφα, τῷ διδοίσκῳν 
καθ᾿ ἡσυχίαν δλλήλοις, 5 ψέγεται" τὰ δὲ τῷ πολέμε, παοϑντοι ἡ δῪ,χαὶ αὶ μέλλοντα, ΔΙαφέ- 

δόντα αὐτῆς φαίνεται. ἘΠΙ5Ππθιπησῖς οητῆν πιοηγα, ποι ἱπορῖς ὀχοορίτατιμη 1}-- 
[πα φυϊάςπη,[ε οδίςαγε Ἔχρ!!σατιιηγ: εἰ υϑὺ τοίνευυ αἰ παονοίαις τἰυ᾽ μελλόντων λογεώ- 

οι ἢ ἀλλό τί Σμωήχέϊε, ἢ εἰκ τὴν παρϑντων, χαὶ ὧν ὁφαίτε, “«ἶϑὶ σωτήοίας βελάσονες τῇ 

πῦλφ, παυοί θ᾽ αν εἰ δ΄ ὯχΣ τῷτο,λέονιυϑυ αὐ. Ηος εἰ᾿; δ) ἐξ βιητῖς ΤΟΙΓΗΥ γοῤφς εοη- 

Ἰοέξαγανι ζιόηγὶ, ἀπὲ αἰϊα φμϊάρίαηι ἀο [αἰμεο οἰεταῖς ἀοἰϊρεγαγηγὶ σομηθη Πρ, 
εἰϊον [μι αὖ φὸ 4ποά «ἀρ 1, κοάη; ΟΕ [ιοῤίνιπε: [ηαπεδαά θος θη [Π ἰοηπο- 

γημγῦ. ῬΡῬοίξοα, πατγατίοης {πἷατα, πτης «Ἰαίοσιιπη (οθηϊςῖς ςο]]οουτ οι δι15 
ω] 

30 Πρ] 6 εςοῖτ; Ατῃοπιεπίθῃη πος πιοο τοίροηϑθητεηι ἐμά πσοηβ : εἰκὸς αϑὺ, 
χαὶ ζυϊγγωμο, ον ͵ ποιῷδὲ καϑεςώζς, ὅλι πολλὰ, χαὶ λέχονᾷς, χαὶ δοχοιζας. Φέπεαϑαι. 

“Ἡσοέοί Ο οἩ [ἐπ ΑΉΘΗΡῚ οὗ ας ϑηίά ΠΩΣ ἐπ ταί ςοπαϊείομς ἙΟΉ {πος 

γημίρα ἀϊσέγο, {5 γεμίγα οἐϊάρι σοη Πα γιπίαγο. Ῥοίξ ἢας, ἐροςἰοίαμη εἵϊε Π]ὰηὰ 
ΡΓΟΡοΙ ΟΠ ΘὨ] ΟρΙΠατιῖς τα ἱπ]Π1τ: ἡ μϑώτοι ξιιύοδὸς χαὶ σὐὖξα σωτηθίας ἥδε παρες" 
χα! ὁ Ἀθηθς,ᾧ ἀσροχωλείοθε ὅϑπτῳ,εἰ δὸκά, γεγγέοϑω. Εἶος ες Εξ σοπημεηίας φπίάονι ἠὶς 
ἄο {αἰμίε πο γα ΤΡ {πῆς εἶν (7' ἐο γηοίίο, [ ἱάοιηγ υεγῥα ἰβάηῖ, 75 ἴα: [{πτπ|ἰἢς. 

Ασρτητηιιπη ααυϊάςηλ ΔΥσΊ ΠΟ ΠτΑΓΙ ΟΠ ΠῚ δα ιθυίτ, ιια: παι ΑἸ μ θη 1} 
αἰπίτατο ογαῖ ἀἴσπα, πθηις ργαίςητίθιις γοθιις ἀσσοπηπιοάατα : ἡμεῖς τοίνεω ὥτε 
ἀδθὶ μετ᾽ ὀνομάτων καλαΐν, ὡς ἢ δικαίως τὸν Μῆδον χαζο λύσαν)ες ϑῤχουδυ ἢ ἀδικόνϑροι 

20 μῶ ἐπεξερχόθα, λόγων μῆχος ἀπιφον παρέξουϑυ. ΕἸος ε[Ἐ:; Λύοφηε ποις ἰσίτην Τρ ς 
“«ὐογῥογιη εἰοραηεῖαά, ἰοησαφηε οΥ̓άΓΙ 06, ΟΠ, βάοεποη Βαοατην, υτομάμηι αγῥηγά- 

1,7 ΟἹ οἰἑοπάαρηης, οἰ τπμγ6 Ρέπες πος," Δήεάμρι οἱδοου  γηη5 » ΤΙ ΡΟΥ ΜΙ εῇε, «οἰ 

πηἰα Ἰπϊμγίαηος ἰαοοίδῖτος πῆς αὐ ῥοίϊηρι εκῖγο. ΕἸας οτατῖο ςοῃῇτοητίς οἰῈ Βεἱ- 
απὸ ᾿πποςεητίθας ΠΠ]ταπη; σαπὶ ἄς πεῦτγο Ππογαπὴ γατοηοηγ το ήογο νο] τ. 
ΗΙς ἀειηάς ααάιτ: 60 ὑμαξ αἰξιίξυϑυ, ἢ ὅτι Λακεδοιμογίων ἀποίχοι ὁν]ες. 5 ξωυεςρα- 

Ἴ4ὑσαῖςε. ἢ ὡς ἡμαξ σσοὲν ἠδικυκαΊε λέρρνᾷς , οἴξαϑει πείσάν" τὰ δχιυατὰ σ᾽ δ ὧν 

ἑκατερϑι ἀληθῶς φρονοῦ ἣν 21 9 ποραοσέοθαι. Ἐ]Ος οἰ; Δγες υοίρηιμς τος σορίταγον 
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[1αἰεαεῖς 1, ασοα»ηοη]οΥηι υος 6[{0 οοἰομίάνι,ας ΡΥορτεέγεα 1η δε ᾿[Ὀεἰοίαίοηε ποῦ!ς-- 
ΟΠ ΠΟΉ ΤΟΙ Ή1{{02166; οἰ αγη πούς ᾿Ὠ]μγ 1477] ΚοΙῇρ,πονῖς Ρεπαφατος: (ὦ οα αὖ τενι; 

εἰϊσοηα ἐπαϊοανεης, απῖδης οβΠοῖ ροίβῖε τι ἰητου πος ἐγαηβρατηγ. ος ἴλης Ἰάο πη 
οἱ οί! ἀἰςατ:"ος φιλάονν, Ομ ΠΕΥ ΓΟ [Οἱ ατῖς ἐμ μγα οος ἀ[]1ο],πδοοβίξατοῖη βεγζευτε, 
4ς οοαἴτο. πος ςοπγ 4, 1771 ΠΟΉ ἐΘΜΟΥΘΡΊΗδ ἸΏ]Ή714771 Ἴ05 ΧΩ ἐριῤοοι αι τοἰίγα, 

Ρ6᾽ ὍΙΗΙ ΕἸ 1ΡΊΠδ [πρέγιογες. [Ἴκἰς ἐπ] ΟἱΥ4Π6 ΠΩΣ ομοηῖγο. - ὉειηἋ 

σαιῃλμι Πυῖτ5 αἤξουτε νοϊεης, Δ εἴτ; ὅτι δίκαια νϑὺ οὐ “τω αἱ, ϑεφπείῳ λόγω Ἔσο τῆς 
ἴσης αὐάΐκης κρίνεται" δεινατὰ δὲ οἱ πωρϑίχογ᾽ες τορώοσοισι, αὶ οἱ αοϑενεῖς ξυίγωρξσι. ΕἸος οἰ; 

ΓΖ φηϊάορι βωγρηαμαγαΐοηο οα μα] αΉ ΓΗ {6 »4π4 4 β471 ποροβιΓαῖε ῥΐοβοι οπη-- 

ΠΣ ροβιῥια τεγο, [Ἡρόγῖογος [ποίει ἰη[ἜΥἸοΥος «αἰγηιπΏ1. Ηδς αὐ Οταςος ο- 

τατίο, δατατίς τοσίθι5 [οτταῦῇς σοπποηίοθατ: Ατῃεηϊεηίος ίληο δα Οταςοβ, 

τς6ό ᾿ΠυοτιΠῚ ΔΧΙΪΟ ε Μοδοσιπη ΠΊΔΠΙΡΙΙ5 ΟἸΌΡΤΙ οἤφητ, μη] Πγς τα α εἰἴςοῦα ἄς- 

πμοεαῦςε, ἐδ 4; ΠΊΓῚ τ ἸΠΠ ττ [τ παίῃι τς, ΠΑ] ΠΠΠ} 1ΠτεΓίε οἵα; αι νΟΓῸ βοΓ ]Ω] βδτ, 
ταῦῖμῃ. Θα βοτοΠτΙ τ 115 Δ ΠΟΥ {15 ἐπη 6ς1}}ςς οἢτ Πἰοῖτα. Ὁ τῆδιις φαίάοηιν οΥθ 5 οι 

ΜεΙη Ρααςῖ5 το ρομΠθησ, τούςς Ατπεηϊοηίος ἔλςετο, θοτι πα {π|{8 εἰ- 

[δητισαγαπη σεγογοητ, πο, Π]π απο ἰρίι πος ἰΔρί!, Ἰῃ αἰϊοσαπη ροτοίζατομη 
νοηϊγοητ, δ άοτη “πα Ππης ἰρί1,α Ροτοπτοτῖθι5 ρατὶ ζορογοητιμς ΠΣ νοῦθι5 ἃ- 

. - - « “, “»“ε ᾿ -“ Ελ λ . » : 

τῇ] οηίδτη ἔαοῖτ τείροπθητεπι "ἡμεῖς δὲ τῆς ἡμετέρας ἜΡρχῆθν ζεὼ χαὶ παι 9, Οὔηα 
ὝΝοενοῖο αϑομιοῦκϑυ τοῦ τελάυτίω. ΕἸος οτος Ὁεγο ΜΟΥ ἸΡΊρΕΥ 1] δείαηη, βπερι φοΉ ῥιοῖα- 

αὶ ἱπΊρεΠ]  Ιτο ὴν Ε ἴ ᾿ : ὴ Ξ Ἔ ἱ 
πιοῇεὶ ἤως, 7215. {5 ἸΉ ΤΟΥ ΓΗ ΑΡ Πεγι πο ἀρ [βοη ἀεὐἸρηη5. σαὐτ5 τοὶ σαυ Πα πὶ ἀβοττ; οτια πη 
εὐἰφη} Ϊ ΒΝ Ἶ ᾿ νεῖν ἱ 

ὅροι Παορα ΠΊΟΠΙΪ ἱῃηρογίπηι Ἰρίοσαμη αἸΠοΙπλητ, νθηΐδηι ταπηοη, ἀατιτος ος; Πμδυγ, ΠΟ 

ἀειμοπας: ααίρρε 48] ἃς ἰρί: πγαΐτα ἔποιαητ ταϊα. θεά ΡΟΠΑΠ1 τἀ ΠῚ Ιρία ΟΙ5 γεραὶς ὙΣΡ̓ 
2, 

ΤΔΙ5 Δ Πγῇ. 

μὶ αἰδίς ἱρερογαηί, οἱ [ ατοα»ἸοΉ]], ἀμ γίογος [χη1 1ῃ ἱέξος. Ηἶος πο αἰίπη]ς Ἵ » 
εἰἘαθ ἐο,ας 1815 ἀϊςσατ, γ γα ΠΟΚ τΥ γα Π Ὡς Οὐ ο ποη οἱ. [λείπ ς δας: χαῦ 
αὖϑε υδϑὸ τότου ἡμῖν ἀφείοϑω κινδωυ 4 ύεοϑει. ΕἸος εἰξ; δεά ἀρ ῥὶς ποβίγιηρι [0 ρεγῖ- 
επί. ΕΤΟς νἱχ ρίτατα αἰ! 1115 δας ργαο Αἰχηοτ,!,πλοᾷο ΙΠ Ριαίεητία ΔΏ1- 
ΠΊΟ οδίβαπαταγίιο,ἤς ξατατο αἰ ἰαθόοτατ. Πεϊηάς ΡαιιοΙς νἰττο οἰττο τι 

ἀϊλι ει Με] φατια5 ΠοΠαἸτίο 65 Δα ηἰττογοητ, πη} Πα πητ: ὥςτε δὲ ἡσυ- 

γχίαν ἀσρνζᾷς ἡμαξ, φίλοις μδὺ ἐΠ) αὐτὶ πολεμιίων,ζυμιμιαχοῖς δὲ μηδετερων,ἕκ αὐ δεέξοιοϑς; 

Ηος εἰ. ὦ ἐα4; [[π0ς 4ηοοα»ηη5, ἐσ οὐὶς [γο ἵπ1ηη] οἷς αἸΊ1Ο] [{70ηι5, ΠΕ Π6 «αἰαἰξογα 

ραν δ ἀοςράαγιης, ποη π6 πος γεοὶρίοτῖςξ Ατἢοη!πίοιη ἴτὰ ἕλος τεϊροπάοητξ: κὶ ὃ 
τουσῶτον ἡμίαῖς Ολοίτῇς ἡ ἔηϑρα ὑμῖν, ὅσον ἡ φιλία μϑὺ,αἰοϑενείας, Ὁ δὲ μῖσος, δυουαμμεως πα- 

δοδήέγμμα ζοϊς εἰρχοιϑύοις δηλούνϑμον. ΕἸος εξ, {πη οἱεἰά Θη1η1 πο ξίγά γηπης πος 
πο}! ο(ἱ] «{{0] 1,4 Μαηῖ ῥοηἹ ἀρηοεϊά. Μακάρι ἀρηἸοιεα ὑεβγα, ἐρεϑοφοιεαεῖς, ο-. 

εἰἰπερ Ὁεγο, ΡοΓἐηΓ1α πο ἰγα, 4π| ΧΩΣ ΑΥΘΉΙΘΗ ΓΗ. [μϑάμες Ρργάῥει. Ρτγαιια 

ἴλης ΑΙ ΠΊΘΠΓΑΓΙΟ, αἴας ᾿Π]Ρ Ἰςῖτο ΡΓοίατα. φιοαῖι 4115 6115 ἰδ τοηταΠΊ6χ-- 

ααίγατ, τα 15 ογῖτ: δ) ογιῖνηι αρηῖοἱ πού [εῖς, οβΤοίοτῖς οἱ αἰϊρ ὑρεϑφοϊίίος ο[1 υἱάρανεεν: 
[ϑεῦος ἱπίρείςος πος {σ' ἤο [ες ργαὐεαιῖς, ἐ[ιεϊεεῖς οἱ αὖ ογιηϊδης ροΐοηῖος ἱπάϊοο- 
γη27. θη ϑηϊρη,υἱ εἰ ρομεῖῥιο πος, [ῥά αἱ ηοίμοηεῥης ΟΥ̓ ΕἸ", 4" ΟΥ̓ΤΗΉΣ. 

Ηἰς ἰτοῦπι αβθέξατα αιις Δ ὃς ἀπτατὰ γερο θητοβ ΠΡ πηρῚ Με] τος, σοπ,- 
ΠΠΠΠΠ 6 ΠῚ ΟἵΤς 1Π]ΠΊ]ςο 15 56 }}] ἔογτιπαπη; οἱ νογο 48] οοΠογῖτ, μα] ἀη} ἸΔπι ρεηλίι- 
Ρετοο, Ἰητοῦ ἀσοηάτιηι ατοπ,ἤγς ΠΟ Ποτὶς ἔοτταπα: ίροπι εἴτι ἡ πα Α- 
τΠοπΙοη[Π5 τοίροπεος Ζια ἀπ 1ρ15 ἰαδγτίητίς Ἰηττϊσστίοτα ἐς ἰρο, πα Ρἰο- 
τΠΠΊΖας ΠΟμλΪΠ 65 Ὡ]]οτο [Ο]οατ; ττὰ δὶ νογθπηι: ἐλπὶς ὃ, κενδοούῳ τ ὅσα, 
“ὃς αϑὺ πὸ πδξκοισίας γρωκϑμες αὐτή, κἂν (λα ψη,ὁ καϑειλε᾽ τοῖς σ᾽ ἐςάπὸρ Ὁ αἰ αρ- 

χν αγαιρριτόγ)ἕσι, (ϑωώπανος ὙΡ φυύσᾳ) ἅμα, πε γιγγωσκθται σφαλέντων, χαὶ οὖν ὕτῳ ἔτι φυ- 

λαίξετα. 

ς 3, “ λ Ἷ ὮΝ τ ΥΖΣΣ δ Ἴ ΟΣ 

οἱ ρχοιῖες θηγων, ὡς αἷρ χαὶ Λακεδαι μόνοι, ὅτοι δ'ιάνοι ἴοις γικηϑεῖσιν. ΕΤος Εἰ; ΔῸ4; (Ή17 

290. 

.- 
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λοίξοτοα, τις αὐτἰω γνωσμοϑεῖσαν, ξκ (γείπφ.ὃ ὑμής, ααϑενᾷς τε,χαὶ ὅχὶ ῥοπῆς μιαξ ὁντες, μὴ 

βέλνεθεπαθ ἵν, κηδὲ ὁμοίω ϑίεσαι Ος πτολλοις" οἷς παρϑν αὐ, ϑεοφπείως ἔτι σωζεοϑαι,ἔπτᾳ δϑὺ 

πιεζο ϑιες ἀὐθις Ὠχπλείπωσιν αἱ φανεραὶ ἐλπιδὲς, ἔχὶ (ς ἀφανής καϑίςανται. μιαντικζεώ τε 

χαὶ 7, Θυσχκϑς,χρὺ ὅσοι ζριαῦτα μετ’ ἐλπίδων λυμαίνΈ.). Εἴος εἰἘ: ρος, ρεγι με (οἰκεΐπε,οῖ-- 
ς 

ἰα21 1 ἰπηιηο «ἤει, ΠΟῊ ΓΑΣΊΘΉ ΘΗΟΥΤΙΣ ἐος 4ηὶ ἡϊα (αργα »ηοάμ1 Οὐ ΏΓΗΥ ΣΙ αὐ οἷς 
͵ 

41 οὐηγηῖα Γι ξοΥ ΓΗ η4 αἰραλ ργοϊϊοῖμηῖ, (Ππ{0Υτ ἐπι ἀἰρεν ηθητπι ὁ [μα πατηγα) οο- 
φησ οἰ την ρο ἐμάν ἀφοερεῖ (μπὲ τὰ 454 φηὶ [δὶ σαποῖ ἴῃ {πο ἰαγρι οὐ ἐαρη ὀχ ροΥΓΗδ, 
πο ογγαῖ. Ο κοά υοὐΐς, 4πὶ ἐριδϑοιίος ο{{1’, ΖΊΟΥΗ ΜΙ] Π6 ΠΠΗς (αἰῶ οὐ ἴηι οΧΤΥ Οὔ. 

«ἕ(ἰπμέξα αἰ ογιρηθη » 76 οἰ εῖς ἐπ οηγο; ΠΘ6Ά6 ἰς [ὑρο]ίος ἐ{{-, 7111, ΟΠ] «ἐἰ[ι {πομίμας, 

Ὁ φὩ4ΓΟΉΚ 5 βονηϊγιὶ ἰϊσοι, οφαοη 4], ορηρπὶ οἱ ΡΕΥα [ε ἀΟ[Πιπεϊ, «ἐ οὐοηγα [δ σου [ γῆ, 

οί κα ἀἠπείριατίοηο, κα ογαοιία, ,σ' [74 [μηι ῥπεῖμο σεπεγίς, σ βονεῖμος [Ρ6 {{ε- 
ἑἰος ρεγάμπι. Ἐς ίλῃς ποίοϊο 4 τατίοῃς η15 ἴτα ἰαπιάετ, νῖ εα ἂρ ΑτἸμοηὶ- 
οππτηγ ἀποῖθι5 ἠϊοῖ ὁ Ροστμης Ρατοῖ; ΠΟ Πο5 ὨΙ ΠΛ τι}, ΖΔ} 1 εἰς ρει 
ςοἰϊοςαητ,εα Ρειίαρε ἐγα γατί, πος οο5 ἀπ οὐαοι]ς, τ νατῖς  Π11ς5 ΟριΙ5 μα- 
Βοτο, ΖῈ] γ την ρίαμη ἂς ἐπ λπ| ἀεἰεσοτίης. Ναηγ Πα αἰ] εἰς ΑἸΠεπἰ θη παπὶ 
ἰξὰς, Πας (πο ἴῃ ῥυ]ηγ15 ο[Ἐ πγαχίπηα, ]ο Οπλπίδιι ἴῃ τοθα5, ταις αάεο τϑη]- 
Ροτίδιις οπγηϊδιις, ἦθος ἄπιοο5 [ΘςιτΙ {πππιτ, Πθα τις {1ΠῸ ν τὶς! Π}15 απ οὐδςα 5 
αυϊάχιαπι ρεγῆσοτα νοϊπετῖας. (πὶ νόγο ΜΟΙ ἀιοογοητ,ίς, ργατοῦ ἄθο- 
τι ἀαχτ πη, οοάα ΠΊΟΏΙΙς 4Π06 ᾿ς ςομβάενς; Ζπο5,{1 ΔῈ| αἰίατη οὐ γα ΠῚ, 

20 φοῖτο Οὗ νὀγοσπη ἴδῃ αξιιτιγοβ ογοάογοητ, ποαιῖς ραπγος ντ 8 ργορίη 8 
εἤεπε, ροηγθητοῖτα Ατῃεηιθηίοηλ Ἰπηρμάφητιις ᾿ππςῖς τείρομάθητοηι: ὃ μϑὺ 
τοίνιω “αθϑ: Ὁ θῴον ἀὐκϑυείας,οὐσγ ἡμής οἰο θα λελείψεαϑαι. συσὶὲν »ὺ ἔξω α, ϑρφπείας, 

λυ Δὺ ἐς Ὁ ϑεῖον νοκμίσεως, Τὴν σὴ, ἐς σῷαξ ἐὐύθις βελήσεως, διχαιϑμϑυ ἢ ποραοσομῆν. ἡχϑυ- 

αἴθε ὃ τὸ τε ϑεῖον δύξη,Ὁ αὐ, ϑοφπτφόν πε(α φῶς Δία πόυτὸς ἰσῦο φύσεως αγαίχαίας, οὗ αὐ 

χρω τῆ, ρχάν. ΕἸος εἴπ: πο ἐρίην κα δοποποίοηεϊαι ἐγρα ἄθος αετίροι, ποηεἰφηάηα 
ἐχτ ἐριορίς πος αἰϊές ἰηξογιουον ἐ{76.,]0}} ἐπὶ ἐχεγά ῥερριάμεῦρ Ἰη{{Πεπτη υεὶ πο 
[ῥεζδεε «ὦ ΟΡΙΜ]Ο,Θ.] ἐο εἰς, υοἱ φηοά «αἰ οοἰμηξαϊοῦ ἐγρά 05 Τρ(ο:,απὲ ̓(δητρεηδ,αη 

αρὐρεα. Λ άρι, πο «κα περῖμα βεγείπει ἄς ἸΠ]Πς, φεοί ορίπίοπε γϑσερτηρ οὗ, [οπεὶ- 
γεστάς δορείηϊδης ἀπ 1001 τά πάγη πο βίτατο σοριραγαίοηχυῖ απ ἀμϊο ἱν [ϑρι- 

30 μεν υἱξΐο ἀογρείποίηγ, ηἱ ἱοεγέ. ΠΟΤῚ Παϊάσπι νοθόσγιιπ ἰςητοητία ρος 
εἰ ες τς Ζααῃι πο 11 ]υ!4οη1,Ζυ Ποη πιθαϊοογοπῚ [πη ἢ α]τ5 ν] (ςτιρτίς ντιη] 
πιαδοητ, οπἰ οξξιτα αἰδαπαηταγ, ἤτις ταηχεῃ, οἰτ5 ογατίο νἹ οτιγίροέξατο; πὰι- 
τῆ σα! φηγ]ρίαπη ορίπίοης ΟὨΊΠ 65 Ποσ ΠΟΙ γος ψοΓΟ ἰπτοῦ ΠΟΠΎΠ65 1α- 
{τὰ πμτ, ΟΠ ἸΠλΠ1 παταγα Ιοσο ἱπ Ἰσατὶ: πα: Ζα!ά6πι ἰεχ ἐαπ νηὶ μαδεατ,ντ 
15 ΔἰἸα τς ᾿πηρογος, σὸς {δ σοῦς ροτοῖς, δητ ἃς {{πὰ ρΓΠ115 1Π|- ἀϊποτίᾳ: 
απ πο ηγπεαας Ατῃεπίεπίος, εις νοῖο Ογαςοϑ ω ἀϊςοῖο ἠεςσεθας. 
Μαίΐτα ρύατεγρα αβουτε ρο δηλ, 7 πα: ρει θητίαπι Δ 10} πιαϊτοίχι ας νὰ- 
ἔγαπι ρα τς [ογπητι ἣς ρτοτοῦ πιοάππι πος ὀχογοίοας ογατίο, τπιαπὴ ταη- 
ΤΠ ραστοηι Δ ἀϊτα πη ητ]οοο ἈΠ ΠΑ Π1, ]ιιατὴ Ατἢοηϊοηί!5 ἃ σοηπιοητι 5- 

40 ςεέςις αἰχίτ: δλλ ὑϑμ ζῷ μϑρ ἰχυροταΐᾳ ἐλπιζόμϑυα, μέλλεται" τὰ δὲ αἰ παῤχοντα, 
βεαλεα κσξϑς τὰ ηδὴ αὐτιτεζα γμένα πἰδεγίγνεοϑει.πολλζεώ τε ἀλογίαν ὃ Ὡ[σ; γοίας παρέ- 

χετε, εἰ μὴ μιεζᾳ ςησοίνϑυοι ἔτι, ἀλλό τί τῶνδε (φφφρονέςφερον γγώσεοϑε. Εἶος εξ. (ργεγηηε 

᾿4μα τος τοβεριθητ  βίηιο ; εγαῖς, βετηγά [κῖ,αῦ ργάίοης φηϊάορι ἐΟΡΙΡΗ δ, ῥγοιο οἱΐ, 

«ἀοα [ἐρογαηαα 4 πι5 ἰάρι ργα ο (μη. Ὁ αργΌρ τον ριάρηαρι εἰροίαγ τὶς αΡΙ ΘΗ ΣΙ 471, τς 7 
πε πο ὶς ἱξον “171 ἰ[ἐριουῖς, αἰϊσπϊά «ἰμμά ργμάεηειας ἀεοογηαεῖς. Ὁ αὐδιις {πρτπη σίτις 
“ὃ δὴ Ὡγί γε 1 εἶν τοῖς αἰαγροῖς χαὶ το οὐτὔ)οις χινδχυμοις, πλιῴςαι ἰαφλίρουσαν αὐ, ϑεῦπες 
οἰ γευζευ δέψεαϑεν πολλοῖς “ὃ ασόϑορωϑύοις ἔτι ἐς οἷα, φέρονται, Ὁ αἰα ον καλούνϑυον, ὀνό-- 

ΠΙοηγί! Ε]αἰςαγηαῖίοι Τ οσλμ5 αἰτοῦ. Ζ 

΄᾿ 
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μαΐος ἐπαγωγοῦ δυιυα 4, ἐπεασασαΐ ἡοσνθεῖσι τϑρημαΐος,ἔργω ξυμφοραῖς αὐοχέςοις ἐχϑν-- 

ζω αἰϑεπεσῷ. Ηος οἵδ, Δία βο πρηη4 4 Η471 “υος «αἰ τογοςπμηά αι, φμά ῥογηϊηῥης 

ἦη [τεἰἰς σ᾽ ἀρεγεῖς ρογιομίις ἐχ [ΠΠΠ]Σ ρίογηι με ΡοΥποίοία, ςοη μον ΓοΙρ. φρἶτος ογεῖρα 
ΡΥΟ ῥιοίοητος 2760 [ΟΥΦΉΓΗΥ, ἰά 4ποά ἐηγρ6 “υσοατην, ΒΟΤΗΠς αἰεὶ μεῖς οἱ «ἀὐμχὶὶ, 
τευ οζϊ ϑογϑο,γο ἰη οαἰαρητατος σγαπί δίνας [ῥοπῖο ργοίαῥεγεηταγ. Οὐ τιοά νεῖο 
Πούιηι τ ογἸΟΠΠΠῚ ΠΗ ΠΙΠ16 ἔπ τῖ ΡαΓΓΙςοΡ5 ΤΠιον 1465, οἰΠὶ Π6Ω; ἰρίι ςοῃ.. 

ποητα Ἰητογξπου τ, πο πο, πα: αὉ Ατθβοπιοηῇθα5 αὐτ Με }115 ἀἰσογοηταγ,απα!- 
ὉοΠτ, εχ 115 πα: ἰρίς Ρτοχίῃις [προποσο [το ςοπιηγοηλοζγασ, ἴδοις ΡΟΙΪΠΠλιι5 

ςορποίζετο, ᾿ΝΔΠη, Ροϊαυαμι τη ντδς ΑἸρἤροὶ! ἀτιχ πῆτε, εἰοέξις εχ Ρα- 
τγία, ροΓ ΟΠΊηΟ το ΠῚ ὉΟ τοΠΊρ 51 ΤΏγασια νἱχίτ, Ἀοξαῖ εὐσο,ντςοηῇ.- τὸ " 
ἀογοπηι5, ἢ νοἱ τορι Ιρί5,ν ο] ρο ΓΟ ]5 δ 14 ςοἸ]οαιιπγ φοπποπιοητίθιις ἃ- ἡ 

Ρταμι ἀἸαἰοσιιπι ΠΏ Χο ; ΟΠ 6115 ἔποηῖτ πη Ποῖα, ΖΘ Π] ἀπο 111 ἰρίο ᾿ 
“πόας Πδτὶ ργοσσηηῖο ἴς ἐδέϊαγαπι ΡΓοΠτοεισντ,]αα νεγα οἤφης, ἀϊςοτες. "ἢ 
ΝΝι1 Ἰσίταγ, Ζιιοπιαἀπηοά πηι 11 Μεἰπ5 ἀς ἰΠρεγταῖς ογατο ςοπιιοηϊοσαῖ,Ἠ 
488 Ατῇεηϊοηίος αὐπηοποῦαητης οἰπίτατοπη Ογαολη, αι: Π11] πα] δ η11-- ᾿ 
({Πετρογαῖτο οοσόγοητ ; ἴτα ὃς Η1α αἴτογα Ατῇοηϊοηίπηι ἀπςῖθιι5 ἐταῦ ἀσσοῦ- 
τηοάατα, πὶ ἄς το α5 1π{π|5 πος Ζατοῦς πος ἀἴσογο ρογπηϊττοσαης, ἰδ νίοϊοη- Ὁ 
τία: ἀτάιις ἁπατίτία: Ια σοπι Πποἤθητοδ, θὰ ἀουλαηιταξα εἤς ἀἰςεδαητ ἴπ τθο- 
ΟἰΠἸοτα5, πα: ροτοητίοσῖθι5 νἹΔογο τυ Ε ]υ] ἄς ΠῚ ἀποίθιις αὖ ορτίπιο ςοη[]-ὉὉ 
τατα τορυ σα αὐ οχτογαβ οἰπίτατος ΠΜΠΠ15, Παπς ΟΥΑΤΙΟΠΘΠῚ Ὠλἶ πιο αἰσΠαΠῚ 28. 
αἰ διττόν Νοσις νοτο ρίαςες τ ΜοΪ, ραγιια οἰ αἸτατίς ἰπςοἷα;, φαΐ 11} ΠΠυτς 
νΠ414Π1 ΡΥ ΠἸτογΠΏ, ΠΠΔΙΟΥΟΤ ἀϊρηϊτατίς5 ιιαπη ἰΘοατίτατις {πα γα ΟΠ ἢῚ 
Παθιμ το, ας, που! ἐπα! σπιιηι ἔαςοτο φορογοητασ, Δα ΟΠλπία σγαμ  ΠΠηγὰ Ρει- 
ξεγοηάα ργοσαρε πῆς γιαοαητιτ: Ατῃοηϊοπίοβ νοῦο,  ] Ρογίιςο δ. ]]ο ὃς οἰα!- 
ταϊο 1 ὃς ΓΕσΙΟΠ ΘΠ. ΟΠ ΠΘΩῚ το Πα τογο, Π14ΠῈ ΓΕΓΡῚ ἀἰ σα] Ρογίαγιιπν πγαη4α- 
το οὑτειαρογαζο ππαϊοσαητ » Με οσίμη {ξαἰεἰτίαην τορτοποπάδησ, 411 ἄς, 
ἥποα ἰρί! δητο ἔσο ηςητ,ΠΡῚ ργοροπούοης, Εχ  ίηιο ὁπ άθηι, ἢ ις Πὰς το- 
τη Ατποηϊομῆβιας, 4} ΓΟΙΓΊΠΊΠΠΘΩΊ ΟΠΊΏΠΠΠῚ γΙτΔη1 αὶ ο]οσαητίογο πη Υ- 

τὰ σαἰταπιτεσάπχογαητ, ἀἴφοτς ἀρότοῖπις οἵδε, εἰι15 Ογατί ΟΠ ΠῚ ἰρίι5 ἔατυταῃ 
ξαϊΠδ ρογπιοϊοἰξαμη. ΗΠ5 ίλῃς ςασῇ!:: αὐ ἀυέϊι5 Παης ογατίοποπι οἰιη1 118 αἶτε.- 9 
τα ςοηῃΐογθης, ἡ ηἰηγε ἰαάο. 1πΊ|α οπιηι Ατοβιδπλπ5 1,αςοάατοηϊπο τα 
[βείοπάα ας μητα οἤσηε, Εαταοηίος Βοτταταν, ἀἸξξίοης ντοης ραγα, ἃς ἀ]πςῖ- 
ἀχι]θααας πα απ ἀἸςοηα! πσαταπι Παθοατ νο] σοφέξαπι, νοὶ ἱποοηίεαιοη- 
τοηγἴη μας γεῖο, Οὐαοουα πη ΟΠΊΏΙΠΠῚ [ἀρὶ ΘΠ ΠῚ] ταγρ ]ΠΠΠγας5 ἰρητοητίασ, 
πλαχίτης ἰῃἰ ποι πα οτατίοης σοι ρτοποηάππε. ΠΠΠ| ἔοστο ΤΠμον ἀἸἄεηη οαΐο 
ἂς τη ει Ομ τί, ργορτοῦοα “10 ( οἴ} οἱ οο της, Πας ἱσῃοπλίηΐα: ἰαδο οἰαίτα- 
το) {πτ4 0} αἱροτί [6 ἀἰσαηλασ, να οηγηῖι5 4 η} ἱπΠ! πὶ τού βογος, ]ια ΘΠ ΠῚ 
οἰπ τατατη ΡΠ ΠΟΙρΕ5,6 αἰ 15 τα ΠΓΑΓΕ1ΠῚ ΓΟΓΙ. Ογατ σο πο τα {ππηΠ1α, ἃς [τἢ- 
τῖτο ὃς ἀΐσοτο ἀε [π ρατιῖα ἀραα Αἰ1λ5 οἰαίτατες σοπίποιοτιπε, οα ΟΠ] 5 σοΠῚ- 
Πληΐα αὐ δἰ τγαΏταΓ Εἰς εἰπ5 οἰαἰτατί5 Πα εοβἰοσαῖοι. δεα ἐς ἀἸα]οσίς 4ι|-40. . ΝῊ δ ' 
ἀφηνπαςτοπη8. Ἐχ σοποοηΐθα5 νοτο ηΠΔΠ} ΠπάσΠοροτς {ΠῚ Δ Πγίγάτιις, ἰπ 
Ρηπιο ᾿ἰστο Ατῇοηὶβ α Ρεγῖοὶς Παδίταῃ,, ἴῃ αι ἀρίταγ πὸ 1 ἀοο α: ΠἸΟη5 Α- 
τπεηίοπίος σεάαπε: οὐπ5 πος ΕἰἘ ΤΙ ατη:τῆς ϑὺ γνωμης, ὦ Α ϑέυαγοι,ἀεἰ τῆς αὺ- 
τῆς ΕἼθ (91 » μὴ εἴκαν ΠΠελοποινησίοις. 1 ο[Ε [ξητοη τα») ΧΩ ΟΣ ΩΣ γε - 

πφο, “εροπίοηίος,ιο {, ἀσεάα»ιοηῖς σοί απιμρ. ας Πα ον Ογατίο, ἃς πος αἀίεη- 
τοητίαβ ἀτυηοῦ, ἀϊπίης ο[Ἐ ἐπππτίατα , ὃζ, ΠΟ δὰ σοπηροίΠτίοποτη ραττίππ.,. 
ὃς Πραγαταμῃι ΠΟη σΟἤφτοητίαΠῚ ὃς σοφέξαγι!η Πλατατ πος ἰροξξατ, Π.ἰΠἰπῚο 

Δ1|- 
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Δατίδιι5 οἱἘ πιο οἰτα,οηγηόβαις {45 γίστατοβ πα: ἴῃ σοποΙοΠΐθι5 νίπγραητατ, 
ΔάΠΙβῖτας ἴῃ εα νἱἀεηγμ5. ΕΟ 6ΠῚ πγοίο {πἰρίςϊο Π]Δτὴ ἸΝΊοῖς ἀπιοῖς σοποιο ΠῚ 
Ατῇοηῖς Πμαδιτᾶ, πα ἐς πλτεο πη ἴῃ 51. 1} ἐχρεαϊποης ἀρὶτ : ὃς ορι ο πὶ αθ 
εοάςηι δα Ατῇεῃϊοεπίος πα ΠᾺπ|,1π πα ορ ξο α, σαπὶ πιοῖθο ἰαδότατος, αὐχὶ- 
᾿ϊπτηι ἃς (πσσοΠοσθηι (101 ἀατἱ ροίτατ ἴτεπι ἐχῃογτατίομςπῃ {Π4π| πα αητο 
ΡΟ τ πγΠῚ ργοοιαπα ἡφυαὶς νίτι5 ο[Ἐ αὐ ΠΜ]1το5: ὃς ςοπίοἰατίοποπα 11 Π1,οτΠὶ 
ΔΕ Πις τ γε θι5 ΟΠ Ι θ 5, χε γοίταηιτούγο τ τἰποῦὸ γο ]οεαάποοτο; ἃς {- 
“πα: {ππτ αἰτας εἴτι5 σεμογὶς σοποίομεβ, ραγα ας (Π] ποία», ὃς Δα νογας σοητοη- 
πομο5 ἀοςομηπηοάατα;, ΠΠ|ὰπὶ ρτοξςέξο Ρἰαταθηππμῃ γείροῃ πο η} { ρΡῖαο- 

10 ῃγη65, “πα: ἔδρτοηι ἰσγ]5 σοητίποητιιγ, αἀπγίγαταα πηγ; ὨΠ]]απ αἰταπγ οὐ σαί. 
ἔχῃ Πα Θ]5, Δ ΠῚ συοά Δ8}}15 πισατῖς, ἃς ουτοίς σοοη μεῖς, ( γΕγ15 ἃς παῖα- 

ται 5 οοἰοτιδιι5 {τ ἀεριέϊα. φρητοητία ἴῃ θα τ ΟΠ. Θτατι οὨς Ρίεμα , 18 
ἰρία νεῖο αἰέτῖο πλϊἰπγε αἰγὸς οβομάϊε :ςοπηροίτίο πδσιηάα, ἤστιγα τορι ἴῃ 
ΡΠπλίβαρτα. Αταπεπας πιαίάοπι ππτ ε ΤὨπογ ας δή ἱπγϊτατίοποηι αι- 
πγοπάλ,ια: ΠΠουίαμα (ου ρα πείθιις ργοροίιτα ες ἀεθεης. Π]Δη νοτο Ρου- 
οἰἷς ογατίοποηι ἴῃ ἐεσιπέο ἰἰρτο, απ τοροπάος Ατῃοηίθπίθις δά ἰγασιη- 
ἀϊληισομηηοτίς, Ζιοὰ οἷς,ντ δ οἸ]Π απ {πἰοίρογοπς, ροππα πος, ποη ρίαποτο- 
ταπι ρτόθο.ποηπς γογό {85 σαα: τοστῖο ἰἴστο α Τἤδοης ὃς Ποάοτο ἐς Μίγ- 
Ἰεπαφόσαμῃ οἰπίτατε (απ μαρίτα;, ποημε Ηεγπγοογατίς ϑυγασυίδηὶ δα (δυπατῖ- 

20 ΠΟ; ΠΘΠΠ16 Επροπηὶ Ατῇβοηϊεπίι5 ἰερσατὶ, ας Παῖς ο[Ἐ αὐποτγίασια ; ποηπ6 ἃ- 

᾿ϊαβ,αα Πῖς ππτ Ομ Π}1165,ςοηςϊοηος ἰαο, [15 ργάτογοα, αι δὰ οα πάσηι. 
ἀϊςοηα! ἐοσηηδηνίπης εἰαδογατα, ἤππο ἐπι πιθγαγα ΠΟ ρίασετ, ϑεά πες 
νιάοαγ τὸς ἄϊσετε οἰ ΠΊΟ αὶ, 115 ἀςπιοιίξγαγε πε θα ΠῚ Πγοΐτα αἰτα, α- 

διις Πάςπι οτατίοηι πχεα ἔλοεγειη,᾿αοσγε Πιθᾶτῃ : πε ταπηεῃ ἰοΠ οί 5 Ἔχοισγαζ 
ογατίο,ἐμαθις σοποϊοηῖθι5 ετο σοητοητι5, Ροτο] ς ἀοίςπποηπςο, ὃς Ηογπιο- 
οἴατίς δα (ὐαιηατίησος Ατῃοηϊοηίπιπη γιδ15 ἀσοιίατίοηο, ας Ῥοιιοίος σαίάο πὶ 

᾿ Βας : καὶ αὐο9:δεχουδύῳ μοι ζῳ, τῆς ὀργῆς ὑμδῖυ" ἐς ἐμὲ γελμυται. αἰοϑαίνομα! Ὑ5} Ὅς 

αἰτίας, χαὶ ὀκκλησίαν ζύτου ἕνεκα. ξιωυγαοον , ὅητως αὑτοσμνήσω καὶ μέμιψω και εἴ'΄ τι μὴ 

ὀρθαΐς ἐμοὶ γαλεπαίνετε," ταῖς ξυμφοραῖς εἴκετε. [ἃ οἵα, ΚεἘγα φηάοινι 7216 ἱπάϊρηα- 
30 γἴο,, οἰ771 ΘΑ Π {45 ῬΈ]Η1716 ἱσπου Αγ θη: βοή βεὲς ἐπα ῥοέξαξα. ἀτῆμ6 ἐα οἵαηι σγαίία 

(ΟΠ ΟΙΟΠΘ ΠΟ ΠΟ ΑΜ, Οἱ ΤΠ ὙΊΘΤΙΟΥ ΔΤ ΓΘΜΟΓΘΖΊ. ἀς γεργεξοηίαρι Εἰ] 472, βᾳμα 1,76 

“1 γῖεο γΩ βὶ {Ὡοο θη (θεῖς, ἀπε οαἰαγεἰταεῖδας τορησφηο ορα εἰς κάμεγβς. Ἠας 
᾿αίάοπι ΤἈπογ Πα], ἀς μος νιτο (οπθεητὶ, αθ μη Τοτῖσα ἀϊοοηαὶ ποτα πλίηὶ- 
πο Δ πουγθητηεα ῬοτοΪ!,α ἰγασπηα]α ρογηηοταμη Ροραΐππι νοιθα ἔλοϊοητί, 
ίξαιε ραγραητί, πη Πἰπιο σοπποηίπητ; Ργαίεττίπη ἴῃ Ἰρίο [ἀἀτίπι ἀοίοπί!οηΙ 5 
Ἔχοσαϊο, πτο 140} 15 (εγπιοηῖθιι5 δογιιπῚ δἰ πΊοβ ἀσπηα!σοτοτ, 1 ποτ Δ 5 
το Οὐ οαἰαπλίτατος πλοί οἴπ]α αβΠοϊεαπτιγ, ντ ποσγατ ΓΟΡΊΟΠ 8 ρα5 Ορτίηια ἃ 
Τ,αοράσ πο η 5 ναίξατα εἴθε, ας ΡΕΓ ΠΕ τία ὨΟΏ Εχίραα μλαἰττιο ᾿πτουοτ, 

Πυΐσαε Παγίμ ςαἰ ΔἸ τατατη οφυδιη, αοί ἰρίο Ὀς}}] (υἱοϊρίομαιϊ αυέξον οχ- 
49 {πτηΐοτ, ἰπ οπι οοπέεγεθαητ, ργατογοα ποη Πὰς αἸσοηα! πσαγα, αια τερτα- 

Βιοηποιςηιμαθοῖ (5411, ἀερτεςατίο σοπείποταγ,ντοιάττη οτατ, ἤθη 6- 
πἰπι πταἰεἰττάτηιϊς ἰασεῆογε ατῆτιο πτίταγο ᾿γασῃηάίαηι, ἰςἡ ρίαςατο ἃς πλϊτῖσα- 
το, ογατοσῖβ οἱἘ πγπηιι5. [λεϊηάς φαϊπησίς ἢϊς (δτοη τ. ΠῚ 41] αῃείλπι, νεται 

{Πὰτὶ χαϊάςπλ, σταιητογααο ργοίαταπι, θα ργαίοητι το ΠΊΡΟΣΙ ΠΗ πγο ν τ] Π1: 
ἐγὼ ὙΡ ορύμσι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρϑουμϑυέν ὠφελῷν ζὺς ἰδιώτας, ἤχα θ᾽ ἔκαςον 

εἰν πολιτῶν ὀὐποραρρῦσαν,α, δρ9αν δὲ σφαλλορϑυζωυ. καλαῖς μν ΣΡ φερόνϑυος αὐὴρ 

Ὁ καθ᾽ ἑαυτὸν, [οι φϑ4οουϑύης πῆς παποίδος, συ ϑὲν ἥοσον ξιωαιπόλλυται " κακοτυχῶν δὲ ον 

ΙοΏΥΠΙ Η αἰςαγηδοι Ἴ οπλας αἴτεσ. ΖΕ ἢ 



ὦ 
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ἀὐτυχούσν, πολλῷ μάλλον [σώζεται τος εἰξ, Εχ ββέριο ἐγαλάοηε [τοῖα οἰκῖτας 
γείίο [8 βαῤοαι, νεμῖτο οπηι οἰμῖδησ γιοίϊης ἀρὶ ργματίηι, 4 Πα) {Πσοητνα οἶμες ἐρ 1 
Μησαὶὶ γόης ραῤοάηε, οἰμ11 45 ΟΥῸ ΩΩ γιαίρ [ι «ἤεέία. Δίαηῖ Ομ βαῖγίά 6- 

ΜΕΥΓΙΓΉΥ ἷδ ΟΝἢ ΡΥΠΜΑΓΙΗΙ βοῃε εξ 3 0. ΤΠ] ΉΉ45 ΣΑ ΙΘΉ (σ᾽ ΠΩ Ὁη4 (ΗΠ 64 12ΓΟΥῚῚς 4 Η 

ΔΗΜΓΟΡῚ [ΟΥΤΗ Πα Ἠ0Π ΟΡ Γιά ὉΠΙΓΗΥ ἦς ἴῃ βαγ]ά ουεηηαῖα, ρηπἶτο ριασὶς ἱπσοίμηεῖς [6γ- 

μάτην, 516] οἷος ρει πατίπη ἀδεγίπλεητα σαρογοητ: ᾿ρία νογο τοίριὈ] σα ρτα- 
οἶατε (6 μβαδεγες: ας θεῆς αἸχηοτ: (54, σαπὶ Ομ Ὲ5 1Π ΟΧτγΟ 115 σα] ΑΠΊΙτατὶ- 
διι5 εἤσπτιποη αι δοπς ἐπ ἀἸχης ςοηΐζας. Νέας νεῖο ἐς γος Πιζατῖς 

ΠΕ ρε5,]α: [μας σα] δπλίζατος [π ΠΊΘ πι5 σοπτηγαταγος, σα τα πὶ ἤγπη Παθε- 

θατ. Ἰσποταπη ὁΠῚΠ| οἱἘ Ποηηῖδας 4 αοα ξατατιιηι οἰ, ας ἔοσταπα Πα] ἄς ΠῚ τϑ 
(δπτεπτίας πο τας πα ἄς διτατς (πητ,δά ΡΙαίδητί ΠῚ τοῦππὶ Παταπιὶςοηαεῖ- 

εἶτ, Ηἰδς δητεητίαηγ πλῆτο ετίαπη πιο Ἐϊοσοπη αἀαϊτ, πηπίπγεσας ργαίθη.- 
τἰ ΠεσΌτΟ σΟΠΡΤΠΘΏΓΕΠΊ: χαήτοι ἐμοὶ ζοιούτῳ αὐδρι ὀργίζεαϑε ὃς σδτϊενὸς οἰθμα! ἥσ- 
σων τῇ γγώνα! τεζᾳ δέοντα χαὶ ἐρμζω βὔσει ζῦτα᾽ φιλοπολίς πε, χαὶ γδημαίτων κρείοσων. 

Ηος εἰξ. οσ ἐπὶ γμρὶ, ἐαἰ! πυῖγο, {μεοοηίειις, φηὶ πίοι. ἸΏ ΓΟΥΙΟΥΘΡῚ ε[! αΥῤγοῦ, 

«οἰ ϊη ΡεΥπο(ροηαἰϊ,υοἱ Ἶπ ὀχρἰ!οαπαϊς γοριο ορβογμηΐς, οἱ ἴῃ αριαηεία ραϊγὶαγυοὶ 

ἐπι ρεομηῖα οοητοηιποπεία. ΜΜΙτα ΠῚ ΤΉ] (Δπο ν!ἀσατι, Ρογῖο] ΠῚ, ΟΠλμπ τη} ΝΕ] ᾿ 
ταης οἤθητ ογατοσίτπη Ὠ]α ΧΙ Π.ΠΠῚ, σποταῆς, φιοά πδαϊοςτδιι5 οὐ ὩΣ ἴησο- 
Π] 15 (τίς οἰ ἐχρίογαάτιιηι: οούιιη] 401 ἰς ργατεῦ πιοάπηι ἰλιύδης, ογατίοπο πη | 
Δα τουῖθιις οἢϊπε ρεγπιο  οἰξαπλἊᾳ; [Π1}}Π|5 ργαογτῖπι σοποϊοπίθιι5, αια νο  Π 29 Ὁ 
ἱπα!οϊῖ5,νε] λα ρορυΐιη Παϊδοπτατίη αιθιι5 Ὡοη ἐς ργς 115, (πα ἐς ρα πὶ Ὁ 
Ρετουιιπγ. τα πὶ ΟΠ ΠΟ ἢ (οἱ τι 4}115 πιο  εΠἸ ἢ, νοΥ ΠῚ οτία πη, ἀπῆν ἡγ6|- ἢ 
τι 115 ἱπιΠ14π|ςοποίταητ, ᾿πίογταπίιτηγ ΠΡῚ ράγαητ, ἸΝ ΠῚ 48| οοίἠοπι ὃς 
ἰμάϊοος Παθετ, ὃς ἀοοιηατοτο5;1η Πος ἰρίο,ντ οο5 αὐ αὐ επάπιπι 10] θεποιοίος 
το άατ, ὩΠΉ τ ἰδουν Π115 οἱ Οριι5 οἵδ ἰςα Πὶς ποίξεγ ὀγάδοῦ ἢϊος τοδι5 πη ἰπης 
ςΟΠτοητι5,ΠΠ]Οἴ 15 οτίαπι το πὶ ροποααίταγ, ὅς, ας ἀἰέξα (της, ἰλτίτι οχρ! σας, 
ὃ τε ὙΡ γνοις, χαὶ μὴ (ᾳφως διδοίξας, ον ἴσῳ εἰ οὶ μοὴ οὐγεϑυμήϑη" 5 τ' ἔγων ἀμφότεροι, τῇ 

ἢ πὸλᾳ δεφγούς, ἐκ αὐ ὁμοίως τι οἰχείως φρο. πὐϑοςόντος 5 ὦ τῦδε,γού μασι 5 γνικωνϑύου, 

ζ(ἀξυμπομζᾳ ζούτου ἑνὸς αὐ πτωλοῖτο. ΕἾος ο[Ἐ; Λαρε φιὶ γορι Ἰμτοἰϊίρίε, πο 56 ΓΑΊΔΕΗ 
εἰαγε ἀοςοῖ, ρεγῖμας ἐξ ἀο [πὸ σοσίταίει φηἰάδ, πὶ υεγο υττηρηφ; βαύει, πος ο[ γοὶρ. 0 
καϊοίασ,ῖς δοάονι ραέΐο πἰῥίίενε αἰσοῖ. οὶ ἀπεοη γος οἐ1471 1η 6}, {ρα Ρέκπηῖα υἱη- 
οαλη, ρΥὸ ῥαο μα ομπέζα βαδοϑϊ: υοπαίϊα. ἸΝοίςῖο οαυίάεπι, ἀη αἰ! αΐσ,ντ μας 
νεγα ες [τοδιται τα Ρουῖο  σοεηῖγο Ἔχ πα θ1τ, ΡΓς οετίηι δα ̓ Πτατοςτῃε- 

159 ῃἰεηίες νεῖθα [οϊθητί. ἸΝοα; ΘὨΙ Πι Θητοτί τ 1ΠΊ, ἀπ ΟΡ ΙΠΊΟΓΙΙΠῚ ἀισπποητο- 
τα π} Πποητίο ἰρία ρογίο ἡγεῖτο {πιο εἴσηα νι άδταγ, Π1Π| οτίδηι γοίλιῖς, ὃς ροτ- 
[Οη]5,1ς τοπηρουίθιι5,Ποτοτῖ5α: Γοσι5 ΟὨγηϊ 15 φοπιιθηΐδητ -[, πο πηδάπηο- 
ἄπιπν 1ηἰτῖο πόας ἀϊςοθαπι, ας [πα οἴτδς ἐς Ῥεγίο 5 νἱγτατίθιις ητοπτία, 
οἰξεηάετο οπρίεης ΤΠαογ ἀἴο5, ἤαης 11 ᾿πτοηηρο πὰ η} οτατίοηςπι αἔῆη.- 
σἰτι Οροττοθατ ατοπη ἰρίϊπιηι ρτίμ5, Πα ἐς ῃος νῖτο {δπτίτοι, ἐφοίατγατο, ἀς- 
ἰηάς γοῖο ἰάθη ἴῃ ροηουο νογίλητί ογατίομθηι, πὰ ἰγασιπ Δ Π} ἄορτο- 49... 
φαγοτα, Βα ΠΊ ]οΠὶ δαϊπησεῖο. Ηος ἴλης ἔβοοτο ἀδοοῦας οαπὶ ΠΠξοτςη, 
481 νογτατοηυ [ΠγϊΓατί ν οἰ οτ. 11 νογο ρεγπιοί οί της, ας Ραουμ] ἐϊῶῖο- 
ἢΪ5 ογῃαπηοητα, ὃς Ποηγ Πα “πα ΔΠῈ [ἢ ἰΘῃτοητ 5 να] ροτρίοχα ὃς ἰπττῖ- 
ρΑϊα βιαρθητ : ἰέναι δὲ Ὅς ἐϑροιῖς ὁμμῦσε ̓ χαὶ αἀμειύξοϑαι μὴ φρονήματι μόνον, ὡλὰ 

χαὴ κα ταφρονήμιαιτι. φρόνημα δὼ ΣΡ. χαὶ πὸ ἀμαϑίας ἀὐτυγοις χαὶ δειλῷ τίνι εἶγί- 

νεται ᾿ καζαφρονησις δὲ, ὃς αὐ χαὶ γνωμῇ πις΄ 4 η Τν οἰγαγτίων ποδοέχήν τὃ ἡμῖν ὑ- 

παρχά. χαὶ τί πόλμὸρ πὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ ξμώεσις ὧν πῷ ὑχόρφρονος ὀχυρωτεραν 

; παρέχε- 
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παρέχεται" ἑλττίδιὶ τε ἥσσον πῖς 4 4,,ς ἐν τω  πύρῳή ἰούφ᾽ γνώμαν δὲ ἰσὸ τὴν «ἰ ἀσωρχόν- 

των, ἧς βεβαιοτέξφοι ἡ πσόϑνοια. ΕἸος οἴ; Πα πος σορηραγάγο ἀδοεῖ τ ἤο ἐἸδηδ,ιοη ριο- 
4οβάποια Ρἰοπὶ, δά ὁτίανὴ σοη βάοητες ΘΓ ΟΗΥ ἄγη. [ἢ Κἰά ει ̓ βάποϊα εχ ἐρηρ οἶα αἰ-: 

774 βΥΟ[βέγά 75:6 [ογίηπα Ε114721 1} 10 ΑΉΉ70 αἰϊημοηι οααξἸτι ον βάρητα οἿμ5 ο[ἐ υπῖηδ, 

πὶ [(ἀο (6 σοη [10 φάμεν αν ηηι {Ὡρόγάγε οὐρα: φποά ἡπίάοηι ποδὶς ἱπεξξ. ςσ' ργμ- 
ἀεηεῖα, χα αὖ «πρὶ γηαρηϊ τη ΟΥ̓ΗΥ ἸΏ Ράγ1 γί ηια τφτΊογοῦη γοάα ἀπά αεϊαρ; 

ἐμ [ῥο υεγο νηΐπου θη βάεηι ἤαύοι, οπεῖπσ ον ο[Γ οἷς ἴῃ ἀἰμδ]ο: [6 ἦρι σον [Π1ο, φποά ε 
γεης ργα θηεῖῥη [ερεἸτπγ οείασχης ργοιίἀοητῖα βγη μον ἐ{}. ΕἸῖς νι 5 ὃς Ιρίας ίξη.- 
τοητία5 Ἰσ! ἀΐοτος ες, ὃς εἰ πηοάϊΐ αια: (σοτρα: ροτίτις ἱπ{πἰτατὸ σοπιοηῖτο 
νἱ ἀεαητιγ Ποπλίπαπὶ ἐχροίπτίο ρίας Ορ Π ιτα,ας ργουίις πορτα εἴξας νο- 

ε 7ἷ “ 5 2 

ΓΟ, τε τόλμα, Ἔσο τῆς ομμοιας τύχης ἡ ξμώεσις ὧκ τὰ ὑπέρφρονος ὀχυρωτέξοιν παρέχε- 

ται: Οδίςατίοτα (ππτ ΗΠ ογΔο τὶ το πε τῖ5,11ὰ νετο, ἡ τε τῆς ἐλπίδος ον τω πόρῳ ἰαχύς: 

δζ γνώμῃ δὲ Ἔστὸ Τὴν τύ παρ χόντων,ὃς βεξαιοτέφοι ἡ πσφϑνοια: Ροοτῖςο ποάδμη πηο- 
το Ίαπτ ρογ οἰγουτοπ πὶ ρογτο ἀπηθαροβ ργοίατα. ν πἰτ ἐπί πισΙἤσαγο,Πος 

υ ΟρΡΙΠΙΟ ὨΙ ΠΑΡ Ι5 ΔΘ ΠΤ οροττοῖς, Π14ΠῈ ΕΧ γΟθι5 ΡΓαίςητίδιις ςΟἸ Πρ ΊΠηι15; 

πΔΠ1 (ρα, ουῖτ5 τοῖα νἱς ἴῃ γεθτις ξαταγις εἱἐ ροίτα. [Δπ|νετο πα οτίαπι οῦ- 
τἀογαα!, σι π. ἢ] οσιιηι [Π [Ἔ ἰγαπλ, ργορτοῦ ργαίφητος αἰ Πηίτατος ΠΟ ΠΟΙ ταΔ ΠῚ, 
ΓΑΙ ΓΙσατο νεῖ ει, ΖΕΔΓΙΠῚ φυϊάςηι (αἰ ΠΛ ΓΔ ΤΙΙΠῚ ΡαΓΓΕΠΊ ΠΊΔΧΙ 74 Ρίατεγο- 

ΡΙΠΙΟΠ ΟΠ, γα τεγ 6 οχίροξϊατίο" ΠῚ (διθ ας; ἃς Βοτταγοταγντ ογετογ αὐ- 
486 1 οἃ πγαΐα ἔσγγεητ ης οἰϊπτατίς αἰ σηϊτατοπη ἰαολέξαγοητας, ΓΟ πὴ Ρη8α- 

τάταπη ἀοίογο ἀςροίττο, ἐς σοπηπλιηὶ ἰα[ατο εἤφητ(ο1ς τὶ, ἀοίπάς οτατίοπς 
Ροτοαγτθη 5,10 5,Οιιπὴ τ ΠῚ ΠΙΠΊΙΠῚ [ἢ ΠΊΑΓΙ 1 ρΟΥ1η} τοποίοητ, πόας ἃ Ρεγ- 

ἴλγαπὶ τορος, Ποημς ἃ 1 Δορἀ ΠΟ ΠΙῖς, Ποαας αὐ ν}}0 ργατοῦθα ΠΟΠΉ ΠῚ σο- 
ΠΟΘ ΡΠΟ [ροἹτατῖ Ροῆς ; ΖΙΠΑΓΙΠΠῚ ΓΟΓΠῚ Πάδς ποη ΡτΓαίξης οἴξα {ἀταγα ογαῖ; 

ποῇ ἴῃ ργουμάοητία, θὰ ἴῃ ἴρο νίμι {ππῦ οδτίποηϑ ; Πογιμη οπιπίαπη ροίξοα 
ΟὈΙ τας, Ποη ἰΔπὶ θοὸς ν] πὶ ἰῃ (ρος, σας ἴῃ ἀπο νἱς {τ ροίττα, ἀσπὶς μα - 
δεῖς. Ησς ίβης ΡΕσΏΔΠΓΊΠΓΟΓ {ο: {14]4ε πὸ ̓ σιοά ἀοίοτγοηι {ΠΠ| ἔβεϊερας, 
Ρταίβησοτη ἰαπιεπίππν Παρ οθατ; τη !τατὶς νοτο Πση!βοατίο ες ἀθογας. 5.4 
“αοπηα πού πῃ Πας, πεαας {ιος δα τὸβ ᾿ρία5, πθαπε σοι δ νοῦθα αττῖ- 
πο απο οἴτα {ξανντάσιτε ὀχοορίτατα, ὃς ἐχςο]ςητεῦ ἐχροίτα, ᾿ποιπάοηας 
σοασηηρηταζα, Δ ΠΛ] ΓΟΥ : χαὶ 7,5}. οἷς μδρ αἵρεσις γε ρηται, ζῷ ἀλλα 4 τυχοῦσι, πολλὴ 
αγοια. πολεμιῆσαι.εἰ σ᾽ αὐαγχαῖον Ζεῦ," εἰ ζανζᾷς 40θες ζις πέλας αἰ τοαχοῦσοι, ἡ χινδυευά.- 

σανζᾷς,τὐξοβμέαϑαι,ὁ φυγὼν τὸν κίνδχρυον, τῷ “( πσοςείῖντος μεμυτόοτερος. χαὶ ἐγὼ μϑὺ ὃ αὖ- 

τὸς εἰμὶ, καὶ ἔκ ἐξίςα και "ὑμεῖς δὲ, μεταξαάλλετε Σ 2 ̓  ; ξιωέζη ὑμὴν πειοϑέωαι μϑὺ ἀκε- 

ραίοις, μεταμέλᾳν δὲ καχουμϑμοις. Ηος ο[Ἐ; Εεομῖρι ἡ πῖδηδ ορτῖο ἀατην, [{  βάςορε 
πηι οί αι πναίπη, οἰ [δομπία [υτππα ΟΓΜΉΓΗΥ, ἀριθΉ ΓΙ β γε [τ : [Ὁ Ὅεγο π6-- 
εἐ{{6 [᾿ραπι βηἰεἰηεῖς οράθητος Ἰρηρογαῖα οεγο, ἀπὲ βγο αἱξίογϊα ῥεἰϊι καΐγο ἐξεεγῖ- 
γηθη; ργοζοεΐο, πὶ σοάμης, ἐἰς γε ἐρεη, γορΥ θη [π6 [μηὶ εἰἰρηίογος. οφηΙαργη ἴ- 
ἄορι, 1 ἀπΓεα, [851, Π647η6 4 γ16Ὰ4 [ἐπτοἥτια «ἠοεάο: τος ὉδγῸ Ἰποοη ἀπε: : 441, 45- 

40 τεηηάηι αἰοινἼιο τη. ἰζηρε (α{Ἰπογ θεῖς, γῖδὶ α[ολεοὐαγειεὶ; ππρς ὕεγο,, οαἰαγῖ- 
416 ἀοοορτα, οοΉ [Περι τιμάς. Ῥτόστοτοα {1 Ἔτίατα : δουλοῖ ὙὉΡ φρόνημα, Ὁ αἰφνίς 
δῆον, χαὶ ἀςασοοεδύκητον, χαὶ Ὁ πλείςτω τὐρολόγῳ ξυμᾷξαϊνον᾿" ὃ ὑμῖν ασϑὃς ζοῖς ἄλλοις 

οὐχ ἥκιςα χαὶ τὶ τίου γόσον γελμηται. δίφς δὲ πόλιν μεγάλζω οἰχοιοῦζᾷς, χαὶ οὖν ἤϑεσιν αὐ-- 
δ ἥ ᾿ “ “ ͵ ἬΝ ε 

τίπάλοις αὐτῇ τειϑιρα μένους, γϑεῶν χαι ξυμφοραῖς ταις μιέγίᾳ' αἷς ἐδελάν ὑφίςααϑαι, 
. ν» 7 ὃ Σὺ» ΄ ἕν.» λ ε Ί ὡς οι « ͵ 

χαὴ τίου αὐζίωσιν μιῇ ἀφανίζν . οὐ ἴσῳ ὙΣΡ οἱ ανιϑόφποι διχαιουσι τῆς τε “πὩαρχο- 

Φης δόζης αἰτιάοϑαι, ὅςτις αὐ μα λθκχία ἐλλείπῃ; χαὶ τῆς “ἢ πσδλοηχϑύσης μισεῖν τὸν 

εϑρασύτητι ὀρεχϑυϑνον. Εἶος οἴ; Κερεπεϊηα, ρεπίσιοηπο εχ βεξίαεα, ρα ηο ργ ΤΕΥ ο-- 
Ζ' 511] 
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1671 γα ]0η679 ΘΗ ΘΗ ΜΉ Κα περι ἀοἰοίμητ. μοί φμϊάει υοὗϊς ργαίον αἰϊα η ος ρο- ι 
{1|51721147}] γηογΐο μ ὉΦΉ11. [7 6Υ 1771 Ὰ} 6Ή. ΟἸ477] 171 ῬΑ Ή4 ΟἸΜΙΓα10 αὐἹΠ4721545.,1160,1:6 15- 

{ερεῖς ρῤμεὶ, ημα Ηἰ μες αριρ μά Ἰη] σοπμ θη] άπ, 1 οα [Ὁ1Π5 οεἰμοεαιτἰςοοὶ πος, εαΐα- 
γε εαεῖῥης οἵα ηηαχιηεὶς ποίϊο [χοοιριεγε, πο φηο πο γάρ ἀοίογο ἀϊσηίτατενι, Πα 
471 ῥεῖ Ἰ0ΗΔΜΔΉΙ, σίογ]α,η Μα7] οδεϊποῖ, Ἥοίεγιον οὗῥ, ̓ ς ἤΟΉ ἱφ ΟΥτο αὖ οριρῖης γο- 

Ργοβοη[οπε ἀἰσημς ἐμά ϊοατηνς υογο νιαίοποίοη τα, Η] τεηιεγο σἰογίαϑι, κα [ὁ ποη ρογ-- Γ 
εἰπομίονι,αρροι. Τοιπάς 1} ας, 4πα ΑτΠοπίοηπππὶ δηϊηιος δα πλαίο- ᾿ 
τὰ ἔα ἔπη οχοίτοητ: τῆς τε πόλεως ὑμιας εἰκὸς τῳ ἀμιουϑίῳ πὸ τῷ ορχῴν, ᾧ Ὡρ Ἷ 
« 3 » λ ΓΝ 

ὡπόυᾷς ἀγαλλεοϑε, βουθᾷν,χαὶ μιὴ φάγῳν ζιυς πόνοις, ἢ μηδὲ ἜΣ ἁμας διωκάν, μηδὲ γομκί- ΓΝ 

» Ο πΞ σαὶ αὐδα ἑγὸς μόγου δουλείας αντ' ἐλάϑεοίας γωνίζξαϑει, διλλὼ χαὶ Φρχῆς φερήσεως, χαὶ Ι 

χινδχωώου,ὧν οὐ τῇ  ιρχῆ ἀπήλϑεοϑε,ῃς οὐ), εἰκς᾿ ζεῦαι ἔτι ὑμῖν ὅσ!ν,εἴ τίς χαὴ τόδε οὐ ποΐπα- 

φόντί δεδιὼς ἀπραγιμοσζούη αὐδραγαϑιζετω. ὡς τυφφννίδα, γὸ ηδὴ ἔχετε αἰντίω " (ὦ λα- 

(ᾧν »Δὸ ἄδικον δυκᾷ ἐϊ)ν»ἀφόναι δ,δχεκίνδγουον. ΕἸος εἰ [)δοοῖ “τορι τος μη ίϊεα οὗ ἵρι- 
Ρελίεηε ἰἸἰρσηϊτατὶ, πα ογῖπος ἰφεαηη],οοΉ[αἰογο, πο, μο ἰζμρνι ἰαῤονορε γεοηαγο. απ, 
Ιῥοοποη υπέτίς, οπονος η6 φμαγατίςπεηηο εχ  ἐἰρηαῖο πα ἐαΉ ΓΗ ὁ γα, ἤος 651, ἀο 
ἐϊφεγεατο ἐρ [ἐγμίζητοηι ςογιριηαπάία, [6 ἀο ΤΡΊΡΟΥὴ ργιμάείοπο, ἀφῆνο ρεγϊομίο, οὗ 
οἴ οη(α ἴη ἐρηρεγῖο οομτγαζζ ας, 1 θη θη 16, ΠΟΥ ΓΑΡΉΘΉ ἐκ. φμοά αάοιι “υοὗῖρρηρο- Ἢ 
γ114721 14}: πο οὐΐ ΤΠ ΘΟΥ 72 ἀεροπεγο; ΠΣ ἢ 4715 τοέγηρι, ῥος υογί μ, 4116147} υἱ-- 

ἐάηι «σεν 1 {{Πτπεγεῖ. Π4η]άοῦι ἐρΊβροΥἸμῦηι ἴάφι οἰκεῖ ἐγγαρηλάονι ααρι]η}Πγατῖρ: 
μά [ζοντο φη οι, υ]άογΉγ ἱμλμγίπ [16 5 γο]Ἰλ  Μογ ογο, ρεγϊομίοί. αἴας 20 

4|1 [15 Ππ}}14,παοππληιε ὃς Ποπηηπη ὃς μσαγαγαηι τηράϊοογοβ ἱπηπλπτα- 
τίοηος,ποηαε αἰρέξατας ποη πο αΙΠΠΟΙ]ο5,Παροπτ. [ἢ Ἡογπιοογατίς νοῖο ςοη- 

᾿160 οἸοΏ 6114 ΡυσοΪαγα, νἀςηταΣ ἰλι 4 44,1η χα! Πϊς ποίτοσ (6 ρύσοαγς σοῖητ: δον 
φ “ὃ δὴ Ὁ ἢ Αθδυαίων ἀὐκατηλόρητον θ᾿ πολιν, νειοῦ ἤκοινδῳ Οστοφφαγοιεῶπες ον εἰδύσιν ὅσαι ἐἰ-. 

δικφ πολὺ ὃ μόδον ἡμκας αἰὐζες αἰτία σουϑμοι, ὅτι ἔχογϊες “οἷ δαδείζματα ὃ: τ΄ ἐκάσ᾽ Ἑλλζώων, 

ὡς ἐδολωϑηφ ἐκ ὠμεἰώονϊες σφίσιν ὐὐθις" νὰ νεῶῦ ἐφ᾽ ἡμιας ζυιυτὰ παρόντα (φίσμκατα, Λωο- 

πίνων πεξυϊλυῶν καζοικί σᾳφς, αὶ Ἔγεςαἰων ξυμιμαΐχων ἐχικεοίας, 0 ξυςραφένες, βελὸ θα 

ασδοθυμότερον δῴξωι ἀρῆς, στι σζκ᾿ ωνες τάδὲ εἰσιν, θσὶ͵ Ἑλλησποντίοιρὼ γησιῶται οἵ δεκσυ.-- 

τίου," Μηδὸν,ἢ ἕνα. γέ τίνα, αἰεὶ μκετοιξ δηγούΐες, δουλοιώται, δολὰ Δωοις ἐλάζϑεροι ἐπὶ αὑ-. 

τονόμε, “ὁ Πελοποννήσῳ Σικελίαν οἰκοιῶπες." »ϑύουϑῳ ἕως αὐ ἕκα τοι χτ' πόλᾳς ληφθώμϑυ, 30 

εἰδότες ὅτι ζοιύτη μόνον ὡλωτοίἐσυϑυ, ΕἸος εἴτ, Λύεφηε υθγο ἔπος υεη ηη5 ΟΣ, φημ απ 7} 
“εβογφηίδς, φεῖγοργο θη [μμι [τοῖος  Ἰηϊμγίαρι [ποίαητ, «ρμά υος, 4πὶ ἔγας ορεΐριο) 
Ἰῃτοίϊίριεῖς, οΠβεηἰαηηα, [δ νρίτο γιαρῖς οἱ πος ἀσομίοπεμ; οί, ἐπι ρεμίξα ΟΥκοα-- 
γη71 ὐδίμηι ὀχορηρία ποδὶς οὐπονμεην, ἡποριαάρηοα μη {ας ἴῃ {ἐγκίεοι [[η1 γο- 
ἐἰαέϊα, πο ἐαγτοη μοῤὶς ΠΣ (μὐὑπορίρεησ,πος ῥγάίδητε: {ἰκοῖας, 1η 505 τοηβέΐα:, ΠΑ 

[ρίμίριμα, Γ,σοη ΠΟΥ ΗΜ] ΧΩ ῬΥορΙ πη ΜοΥ μι γὙ  [ΠμΠοηος, αἴη6 Ἐφο[ίαπογηι [0- 

Οἱ ΟΥΜΊ71 απ μι, το ποη ροτίπμσ,υἱγίδης οοἰϊοέζις, σοπαῦητν ο[ ορνάεγο ἢ ;ρ, ποθὴ Ο[76 πος 
]οπες,πεηπο ΓΙοἰϊοξβομεῖος,ποη πο ἰ μίαηπος, ἢ πὶ ἀἰο»»εἸηπῦ»», απ ΘΖ] μρη,απε 4μ672-- 
ἐϊῥεε αἰλερι, οογγειηζαρτος, [δγεἐπμτ δε Γλογος, ἰδογος ᾿ορείηες, ε ἰδογα Ῥείοροπποίο, 
δλολίίαηι ραῤίεαηῖος. ἀπ ἐπ βοξίαηλεσ φποα ονῖπος ὁρρἀαεῖρηε οαρ ΡΥ» ΟΠ} Κια- 49 
γῆ ἤάο υηάπος γαζίοηο ἴῃ ροτοβαίονι υοπῖγο ρο {10} ΕἸας σαπλ τη ροτίρίςιτο ὃς Ρε- 
ΤῸ ΟΤΆτΙΟἢΪ5 σρῆογο Πηϊ ΡτοΪατα,Π πλῖπα πιαάδτη νου ου 11, ὃς Ρας ηταά!- 
Ὠδ, ὃς νἱπ,ὃς πάσῃ! ςοητίᾶ, ὃς ἀογπηοηϊᾷ Παθέτ; [πητη; αβος δ... ςοηςοτῖῖα- 
τίοῃο5 ἀςοσηγοαατίς τοξοττα; 1.16 ἃς ἴῃ ἔοτο, ὃς ἴῃ σδοίοη θιι5, ὃς ἰῃ ἀΠη]- 
ροτῇ ςοἰ]οςυτιοηϊδι5,Ιοςιις οΠτ Ροτοίξ. Ργατεῦθα αἀ αςη ἃ 4106: ἀοςεα τ: 
εἴτετις φϑον4 νϑιὺ,ἢ ὁ φοίτα" ἀμφότερα δὰ τάδὲ πάσα τὰ μείζω" δῶρ: ὃ αὑτὰ ς Συρα- 
χούσας κακωϑέοσωι μϑὲ, ἵνα, σωφρϑνιοϑωυϑυ, βάλε" αἰξολ μέρ ὃ, ἕνεκα “ὃ αὐξ' αἰστφ λείας" 

οὔκ 
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Οὐκ αν, ϑρωπίνης δουυαίμεως βέλησιν ἐλπίζᾷ. αὶ ὃ οἷον τε ἀμα τῆς πε ἔχιθυμίας. αὶ τῆς τύ- 

χιης»τὸν αὐτὸν ὁμοίως τα μίαν γ)νέοϑαι. Εἶος οἴτ; Κεγηρε, [πεῖς ἀπε Ἰημίάοι πούς, απ ηος 
γε, (ἔνα ἐμεῖηι υἱγας; βπείμηε Ἰῃ[ογίονος) Ὁ οὗ τ΄ δγγαομίας πὶ ἀἰαιηο Ποῖ, 
αἵηος γιοίο[ΠἸογε: ̓ βαγηδι ας [μΡβεγο! Πρ, ἐΗΠΉΣ ἄρραῖ; 15 ΠΟΉ δά 7"4 1Ώ βωριάηα ΓΩΩΙ 

Ρο εἰέαεε, [ρογατ. ποὴ ΘΗΪηὶ ρο[μηι βορηἶηος (5᾽ ἀο[ἀογ πη (σ' βυιηηαηι τη (μο αγό,- 

ἐγῖο γαύεγο. Τ)εϊἀς, αα Ἰη Ἔχτίθηγα ογάτιοπα ππτςο]]οσατα : δεόκῖθα ὄξζυ, χαὶ 
εδτυροᾶθα ἁ κα, εἰ μὴ πείσονϑυ,ὅτι χιβελά οῶθα »ϑὺ «πσὸ᾿ Ιωνων ἀεὶ πολεμίων, φρο- 

διδὸκκεϑα, ὃ ὑφ᾽ ὑμδμΔωρμεῖς Διωρμέων᾽ χαὶ εἰ καΐζαφρέψον.) ἡμας Αϑέναλοι, ταὶς μϑυ ὑμε- 

πέραις γγωμο)ς κρᾳτήσοσι,τω σ᾽ αὐ ὀνομκαΐι τιμιηϑήσον )»»ὺ “δ γίκης σέκ ἀλλιὸν τίνα ἄθλον 

τὸ ἢ τὸν 7 γίκζοω τύβαιϑόντα λήψον.). Εος εἰΐ; Ογαρμές τος, [ιπίφ; ΡΓΟ ΘΙ ΑΡΊΣΥ, μΠΓρεΥ- 

[μαἀούτρεκα,πος αὖ ]οπϊύπο φαάονι ρογροίῖς πο τς βυ ἘΠ ϑπσ, [Παρ ἀρροτῖ 4 οὖς 
ΓΤ ΒΟ ΧΦ ΠΣ ὧν ἐρ[Γ [)ογιοη ς [ρα ργοαϊ. σεὶ τα “1εὐομοη[ίδης Μ, 6- 

γΟΉΜΥ, ΡΥΟΡΙΟΥ [ἢ γ4 τοη [Πα [Ὡρεγαῤίηηητ: [(εὦ υἱέξογίι απο ΓΑΡΊΘΗ Ρέπες ἡος ταπ- 

ἐμὲ ΘΥΙ δ, μη ἰἤρι αἰ ἔπει σοΥταρεἸηῖς βγΑΡ η71 σοΉ [Ὁ ΠΟ ΣΉ, ἢ μα, τος ΤΡο:, 
κε Πρ ἠῖκε υἱξζογία απξίογος ἐν  Π|{ΠΠς. ΗΙας εαιμ οι, Πα: ΠηλΠ18, ται} Ρι- 
εἴτα, ταιπγ οτίαπι ᾿πγϊτατίοης ἀΐσπα χη ηγο: 1] νοτο πη νίάοο σα ἰδπάατ ἐς- 
᾿εδητ: ἤκϑεσι "ὃ ἐς τί Σικελίαν, “ξοφασ μϑν, ἡ “πιωϑοί, εὐϑε, ΔΙ ανοία δὲ, ζῶ πϑώπες 

αἰ σνονοῦνϑυ. χα, μοι δοχοῦσιν αὶ Λιἐογτίνους βέλεα ζ κα ζοικίσοι ιν ἡμιας μάλλον ἐϊοικίσοι. 

Ηὸος οἱ; [πη δ)οιίϊαηιθο γαϊάρηι πο»Πης, ΖΗ απ αἰ Πρ, υοηλρς ἀπῖρηο ἀπ 60, Μ6η 
20 07917165 μ ἰσαγημγ ας, ταὶ χιίάερι ἱά ον, 02} οὗ δα77] οαμ[}αρηγυΐ [.ἐοπτῖηος ἴῃ 

[βάρ [μαριγοάμοαηι, [ρά υτ πος ροτι [ἐἀο πο γα αὐ ἀποάρε. Ἐτιοιάα ας αἠπο- 
τηϊπατίο οἵδ ποις ν] απ πτοιῖοῖ αβοέζιμηη,[ο αἢδέξατοποπη ροτίις οἰξεηάϊς, 
Ηχορτατεγεα ρεγρίεχα; τα πσιιτας Πασοητ ἸὨτγίςαταδ: χαὶ αὶ αἷξὶ τῆς ἐλά θεείας 
Ὅρα, ὅτε ὅτοῖι τ. Ἑλλξώύων, 50 οἱ Ἕλλξωες τῆς ἑαυτλυ τῶ Μήδῳ αὐτέςησον" «ἰϑὶ δῈ; 

οἷ ϑὺ σφίσιν, λὰ μὴ ἐχείνῳ καΐζο διλωσεως" οἱ δ) ,ὅχι δεασύτῳ μεζαξολῆ,έκ αἰξμωετω- 

τέφφυ, καχοξιωετωτέρε δέ, ΕἸος οἰδ; Δο4; Ὅογο ἀπ {ἘΠ ργο (αὐ σοου κῦη, ἀπ ΟΥκοὶ }ῖο 

{μα φϑογεαιο ΔΊεάο το ηιεγκηις [δε ἠὶ,υε [{ἱ,ποη ΔΜΙφαο, [δγείγοιπν; Πἰἑ οι ἀονειρτε 
ΟΠ ἐγ ΘΗ ΠΟΉ ἐχρογίορι ργμάίφητία, [οἱ ργπάοηεῖα νηαίο υτοπτοη. Ας Ρτατοῖ- 
οα ΠΠπι|,ιο (τίετατεπη αβοστ; σιιηγ ἃ ρί πγα}} δά {πη σ ]αγοτη Πα ΠλοΓ ΠῚ, οχ εὸ 

30 γοῖο (ογπιοης 41] ο[Ἐ ἐς ροποπα, ( αἸςοη τίς ροΠοπαηι ἢτ τγαη το: χαὶ εἰτῳ ὦ- 
ἐ9: παρέφηχε. τὸν ωϑὺ Σιυρφχούσιον, ἑαυτὸν σὴ ἐπολέμιον 61) τω Αϑώνα ῳ, χαὶ δ'άγον ἡγεῖται 

«ἷὩῤρ γε τῆς ἐμῆς κυδχω δύ φν' οὐθυμηϑήτω αὶ αἷδὲ τῆς ἐμῆς κάλλον, οὖν ἴσω ὃ. χαὶ τῆς ἑου 

ἁμαι,ν πῇ ἐμῆ μαχούμϑμος" Ὀσώτῳ ὃ καὶ ἀσφαλέςερον, ὅσῳ (ὶ πσϑοδιεφθοι ρυδνε ἐμοῦ, ἔχων ; 

δὲ ξυμμανοι ἐμιξ,ὼ οέκ ἔρημον, οα"γωγιφται" τὸν τε Αὐϑώυαῆον, μὴ πίω τῷ Συρᾳχϑεσίε ἔϑρων 

κολαῦαεϑαι. Εἶος οἴ; Ο χοαϊῇ χιῖς [᾿ατπ] πον (6, [δε δγναοηίαημι, “1 οηθη  ἐπῖ- 
γι] 1671 676; (σ᾽ γάμο [{Ρὶ 6} βητοῖ βγο ηλθα μβαιῦα μον οἰ ΑΥῚς ἐς σορ το, ἀμ ρέσηας 
1. 3164. 0} »ηαΟῚς Ρῦο ιεα [6,447 ΡΙο [« Ἰρ[ες μβσπαγε: 144; 60 ἐμεη5, ηοα 26 ΠΟ 

1472] ρέγάϊεμηι, ὁ [οοἱμηι ῥαῤδς,ποη ἀο[{πτητη5 ρησμαύϊε. σΟΘΙΓΟΙ 107], ΚΟ ΩΣ 

ποἰϊο υἱοὶ ἐεϊριἸοἰ ται ϑγγαοηαπογηηι. Ε]ας ἴλτιο ὃς ΡΟ Τα, ἃς αἰ μη] Ποία 
49 ςοῃσιπίττα, ὃς 115 τα αηῖσπηατα νοσδητα Οδίστίοτγα ἴπης. Πα ργατοτοα: χαὶ 

εἰ γγωμκῇ εἰ ὗστοι,ζοῖς μλν χα χοῖς ὀλοφυρϑείς, τα χ᾽ αἷἦ ἴσως χαὶ ἴοις ἐμοῖς ἀγαϑοῖς ποῖε βϑλη- 

θείη αὖϑις φθονῆσαι. ἀδυούατον 5 “«δοευϑίῳ, καὶ μὴ τῷς αὖθις χινδυωως αὶ πὐϑὶ ὀνοκκαίτων, 

δλὼ πὐδὶ ΤῊΜ ἔργων ἐθελήσαιντι κσο9ςλοιδάν. ΕἸος οἰἐ; Δία {{ αἰϊτοῦ “πάη: οΧ βούζαμῖξ 

ἐμ θη], Γη51 οαἰηηίταίοηι [βαρ ἀρ ἤρης, ζουζαη τοἰϊι γαγ(μσ, οἱ αηΐεα, βυίηπα για 
Ρο{ 16 Ἰπιμάογο: ηποά αὖ ἐο φιὶ ἀοίθγτον ἐλ [ἐΠπτ, πεῖς; οαάρηι θη εἰο πονρηἰπῖφηα, [ἐδ 
γεῤμς Ρε ϊομία [οίρογο γρομ με, ΩΣ 1472 ΠΟΥ πο4 ΠΩ. ; δας ορίρθοηο- 
πὰ δ τ, ]ποι ῃς ραοῖο σα! άςῃι ςοπιοηΐατ: λόγω κϑρ γὸ, τέ ἡμετέραν δεεύα μιν 

1)]οηγ [ἰ ΕΠ]αἰἸςαγ πα εἰ Τονιης αἰτεγ. ΖΦ π 



276 ΟΝ δα ΕΣ ἢ ΟΥΑΙ ΤΑ τὸς ΕἸ 

σώζοι αὖ τίς᾽ ἐργώ ̓ ς τἰὼ μὴν σωτηρίων. [ἃ εἰ : ΟἹ ἐμ] ΠΟ [ΠΥ] ΡοΓοηΓΙΑ)1 ΓΗ ΑΤΗΥ, ἰς 

«εγύο φπίάειρ: πο γάρ, ἀμτοῖρ ἰρ(α [μάν [αἰτοῦ [γπαῖ. δῃτ ἴα οτία μη Πὰς 
ςοποιοπο, οργοῃοηποης ἄϊσηα; πα: Π1Π1} ορι5 οἢς αοίτγοσ ἴῃ τηοάϊαμη ρτο- 

 ἀπισογο,σαμη 1. (Ἀτί5 οΧρ σάτα] (τ Τ Ἤτον αἱ] 415 ἀἸφ: ΟΠ ἢ τι1ΠῚ Πγαχίτης, ντ 
ορτίπιαῃλ, πάσηι δηλ οἰ] ο στη ν οὐ θῖ5 α οοἰποταάϊης τοπλοτί5 πη ἴσο ψττασ, 
ΡΠ Παίᾳ; ας πεος Παγ1α5 νίττατος γοτίποῖ;τιιΠ νου ΡΟ ἢΠΙ ΠΑ 1πἀἸσα Δ Π1,ΟιτΠ] 
ἃ ΠΟΠΊΠΉΠΗΪ γΟΓΒογ ΠῚ ας Πσαγαγαπη να ρ᾽ απ] πλυΠ γος εἶτ, ὃς ρεγοστίηα ἥιις- 
ἄλπιὰς Πηπί πιο σοΠατοητία σοίοέζατασ: {πο τ ντ πα] α ἀἰΤασπη νἰττατα [πατη 
ἴῃ αἰςθηάο ν]η} Παθαῖ οἴεπάετο. σαοά ΘΘΠΠ5 ΟΥΑΓΙΟΠΙ5,ΠΘΠΠΟ01η ΠΟΠΟΙΟΏΙ. 

ντ]τατοπ μαθοτ,ίη χα. ἐς Ραος,4ς ΒΕ ]ο, ς ἰεσιιη Ἰατίοης, ἄς τερ.ογάϊπδη- τὸ 

ἄλ,άεᾳ αἰ115 γεθτις ΠλασΉ]5, ἃς δα ΓΟ ΠΊρ. Προξγδητίδα5, 4 οἰ τατίθιι5 ἀεἰ δ εγατῖο 
τότ {ππλϊτατ: πος: ἴῃ ἔοτο, νΌ] ἐς πτοστο, ᾿ οχή το, ἐς ᾿πξα γα, ἐς νἹηςι 15, ἄς ρο- 

ΟΙΠΙΔ αὐτερτα, οοσγοῖθα Ππητ,ροηο5 7105 Πατιπι εἰὉ ΓΕΓΙΠῚ Ροτοίξαβ. πα!- 

Ἰυ5, [Δ ΖιΔη1, ΠΪς 1η ἰοςοῖς οἰ ΠλΟαἱ ογατίοη δ εἱς νίπς; πα: πα τἰτἀἸΠὶ, γαγο 
ἤας ἀπάτοπτί, Πιασ Δ η1 ροτίπ5 αἰτοῦ πιο  εἰξπίαπη: πες νεγο [ῃ (ΘΠ ] ΠΙθ 15 
ἔξ Ἰατθιι5., ἴω αυίθας ἐς τεριι5 δά νίταπι ρεξξαητθιι5 ΔΊ Πγμ15. ἀυτ σΕΠῚ 
οἰπθιι5., αὰτ ΔΠΊΪςΙΣ., ἀπ ργΟρΙΠ6 15 ΠΟΙ τίς : αϊδυίσιπα απ ἐς νει πα: 
ἰρῆς δπεπογππς,, αἠΤογΊ πηι , δας ποςοατία αἰίαπα ἐς το σοηΠ]τιπὴ ςαρὶ- 
ὨλΠ5; ἀν Δ ΠΊΟΠΘΠΊμ5; αττ Ποστάπιαγ; απτ ΒΟΏΙ5 ΠΠ]Ποσιιηι σγατα Δ ΠγιΓ; απ 
τοδιις αἀπογίς νῃὰ ἀοίογε δἢΠς ηγι. γε ᾿πτοῦῖπι ΠΠπ|| τασοαπη, [οΥΠΊΟ 65 6- 19 
Ἰαπτοά!, ρεόρτογθα αιοά Ππητ ἰπ σα 1, ΠΟ ραῖγοβ αι! ἀοπη, ας ἰρία5 πια- ᾽ 
τος ρατὶ ροῆς ο{64 {105 ποις, Ποη ἴδοι ἃς {1 Ἔἐχτογαῃι ΔΙ] 1ΔΠ} σΕΠτΕΠΊ, ἡ 
Αἰοπα Ἰπσια ντοητοιη ἀπαίγοητ, ἰπτοῦρτοῖο οραβ Παδίτατος. Ατααποῆςς 48]- " 
ἀεπηίππτ χυα ἐς Τ μαογ 414 ἃ ες αιιαπι γοΓΠΠΠὶς ΡΓΟ ν ΠΡ 5 οΧρ οατα (μπτ.Ψ ᾿ 

Ὦ ἀερν ΝΝαης πο αὐτὸ ποῦ θα οὐαὶ Ρογίθ σι, πα: ἀςἸρίο ποη μα}}} αἰχογπητ; ἢς 
ὀχεία, ΔΕ ργατογηλίττογο νο ας γἱ ἀοαπλαγ, Ασ πάις οἰ] Πδ5 σοττα πη Π]θ15,Π6- 

4 ἔφη} Ἰατῖθιις οοἸ]οςατοηίθιι8 ἤλης {ΠΠπ|5 ἀἸσεηἱ ἐογπλαπη σοπποηΐτς, ο- 
τηηο5,ίλ πα πλοῆτο ργα τὶ, ιτοπτιγ, δο {ππτ ΟΡ Πα: Πα! ἀλη μαι οδίσιιη, 
41] Δα ροριυίαγος 4: 4οΠὴ [ς ςοηστείπις Ραταητίθιι5, ὃς εἰς γοθι5 1{Π|5 ἢ] τοτὲ 
νοΪοητσι15,Π. 1 Π1Πγς ἀσοοπηπιοάαζαιη οἶς ἤδης ἀἸςε πα! ἔουπγδη; 6 115 σαὶ δά 30. 
ΒΗ οτῖςδϑ το5 τγαζζαπ 45 ἀσοςπητ,θα Πασηίῆςο ἡποίαπη ας {0} ]Π|] ἀν ἣ 
αἱ σοποῖς, το ἀπ] τα τατοηι ἔλοίατ, ρει Παθεητ, οππηΐπο ἄρτι οτ α1- ᾿ 
(ΔΗ: ααδι5 “υϊαοιη ΠΊαΧΙΠῚς ΟΠ ΠΠ] ΟΠ ΟηΙγε,ντ ἢ ἤος {6 ἀξ] ΟΠ ]5 σο- 

ΠΟΙΟ ΟΧχογοοδηῖ, η Π1ΔΠ1 ΠΟῚ νἤτατα, ὃς ΟδίοΙετα νοςαθα]α, ὃς τγορὶ, ἂς ἤσιτα ἠ Ἷ 
ΔΟΟΠΜΠΠΠΙ σοΠΙ ποτα ηο αἰογγοῆτος, ὃς ρεγερτίης;, ὃς πάρη! βοῦ Πα! 4ΔΠ| ἫΝ 
Παθεητοσ, πάποπηταν. ΝΟ οηϊπὶ παῖς οτεηἤδας, ας οἰαίπηοαϊ ποθι ηῖθιις ἢ» 
41 {ςἀφηταγίαβ (ντ νοοδῃτ) ὃζ Πα ΠΙΙΑΓΙ 5 Αγτο5 Ἔχοσοητ, ΔΕ Α]11ς 481 πα] |Ἃ 1- " 
[σογα!! ἀοέγείπα τῆς ὀχοατί, (δ νἰτῖς ἰη οπτηὶ ἀΠΟΙρ  Ππατῦ σοποῖο, ταπι ἴῃ της- 
τοτῖςα ἂς ρῃΠοΙΟρἢϊα ἐχεγοίτατίβ; Ζυῖδιι5 ἰἢ1] πουπιηγ, 11] Ρετερ Π.ΠῚ νἱ- 
ἄτη Ροτοιέ; (ζεῖρτα εἴτε αἰπεηγαητςϑητ οτίαπι 411 ἀϊςατιμαης ΒΗ ΤΟΣ 1 ΠΊ,Οι ΠῚ 49 
Πὰς τατοποίπατη μη ουϊαπι οοπίοτ δογοῖ,ποη δα θοὸς Ζι1 ρος τς [πτιμ] εἤτητ, 
[ροξγαῆς, (δ δοσιιην Παθιμης τατίοποπι, Ζα {πο τοπηροτο νἱπογοητ: δι ἢςς 
ἀϊςεπαὶ τατῖο ἰῃ νία ογασ. Πα: ΠΘη86 δα δα σοΙΓα Π1Π4 1ῃ Ζα|δ. ἀιις σοηἢ]1α ο8- 
Ρίπηταγ, δας ᾿πάτοία ὁχογοοητα, ντ]!τατθηι ν]]ατὴ αἴογτ: δά Ζια: ιυϊἄσπη σοτ- 
τΔη πα ΠΟΙῈΟ (βπαῖογοβ, ΠΟ ΖΕ 1 ]ςε5 οἰ Π]Ο(] σφοπιιθηϊγο (ο]ςης 4ιαΙος 
νας ΤΠπογ ἀἸ4ο5. Α( οος ἰσίτιιγ, 1 ΤΊ μπογ 1415 ογατίομοπῚ αἱ οὐπ τίς ταη- 
ἘΠῚ ὙΠΓ15 ὃς [εοὶ ὃς ̓ητο] Πσ] ἀοθεσο διδίτγαηταγ, ἤας παθοο ΄ιια; ας, ΠῚ: ο05 

4 
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41 γεβ πεςοϊατγίας ἀτηπε ομγηδτις ντιϊος (1}Π}}} ἀατεηι [η15 ο[Ὁ δας γε Ππ|5, απ 
Παῖς ΠΟςΟ[ᾺΓ1Π2) ὁ ςΟλΠὶ νίτα το  πτητ ας ραιιςῖ5 ταηταπι αι! δυίάλην Πο- 
ΠΉΙΩΙδιι5 τα] ΖΠ.ΠῚ ΡτΟρτῖα ἀτιι αι ΠΏτ, [ἀθῃ] [λφοῖο,ποά ἴῃ οἱατατιρι5, 16: 

ΔῈϊ ΡΔΙΙΘΟΓΙΙΠῚ ἀουγίπατα, τ τυγαπηϊής ΡΙΓΘΠλ τα, ΠεῚ σοπίπςεαϊτ. ιο- 

τη σας ἴῃ ΤὨπογ απο Παϊσοητιι, ςομοέξαγα αἤταμῃ! ροη Πητ,}} ἔλοο ον ραὰ- 
οἰτατοηι ΠΙΙΠΊΟΓασὶ ιΘητ: ἴῃ 460 {πητ ΖιιαἀΔπ,ιια: Ὡς 1}1 χυ!ά οι ρας, [- 
Ὡς σταπηΠΊατίςα οχρ σατίοπε ςομίξαμπαπτηγ, Α ἀ οος5 απτοηλ αὶ ΤΟΥ ἀϊ 415 ὁ- 
ΓΔτΙΟΠΟΠῚ δα νθγογεη] ἀταιις {15 τοπηροτίδιις νπταάτπι αἰσο Πα] τατοθ πη το- 
ἔεγαητ,ποῆιις οδίςατο Ὡθ4πς ΡΓΟἶχο ὨΉΠΠῚ ἰοτιο το ΟΡ 5 οτῖτ. ]ι Πρ τι5 ἩΠπὰ ἀἱ- 

10. οἱ ροτοίξ; σιτπι πλα τὶ εἴδη Ατιιοπὶς ὃς ογάτοσγος, ὃς ρΗΠΟΙΟΡΗΙ, πὸ τοπηροῖς 

δ απ ἱπτεῦ Ρεϊοροπηςηίοβ ταῖς Ατμοηιθηΐος σεγοσατισ, ΠΟ Π6 ΠῚ τα ΠΊοῃ 
τερογταπ οἵ, ἤπιης ἀϊςοπα! πγοίΐαπι νίπτρασῖς, πόσις Απ]οοίάοπη, Π64; 
ἈπιΡΠοητεπγ, πθητις [γπδηγ, οΟἴατογος ογλῃτ: 16 Οπαληγ, ΠΟ] Αη- 

τ Ποποπι, ποις Χ ἜΠορΠουτοην, 481 δοογατίσαιν ΡΠ ΟΡ Πα] τατοποηὴ 
(ςέζαβδαπειιγ. Ἐχ Πὶς οπιηῖθας πιιης Ρτιπγιπ| ὁχ τῆς (ατὶς ςοπίξατ, 4 Παης 
ἀἰσοπαϊ ἔογηιαπι αἰοξξατῖτ. οί οο ἔςοίτ,ντ ουγη δι ΔἰΠς ΠΗ ουῖοῖ5 ἴῃ ἀϊσοη- 
ἄἀο ργαίξατες. ψι)π Ζαϊάθιη γατο 6 Π1 στη} πιο ϊοοτίτον ἂς ράτος Δα δοτ, ἰτὰ 
ς Δ ΠΥ γα 1] επ ρτατζατ,ντ ποπλο οἴτπῦ οο σοη βου ρΟΙ͂ς ν]οάτασ : οἴη γοῖῸ 
οδπ ἰπερτς ὃς Δα [Ἀτίετατεπι νίπιιο αἰιιπλίτιντ Ὡς τορηροτίς σαϊάοπι γα ΟΠ 6 ΠῚ 

30 ἀποατιταηηνοτο γερο οηοπο σαγοτο πο ἄςδος, Εαιμ θη ποσας (πα 42} 
ὃς ἱποοπηρταπη απ τιάεμι η ΠΗ ξουα τγαέξαμαα ογατοηθην ρσοθο; (6 ταίοτη, 
αα: ροστίσιηι συίἀίαμη μαΐσοαξ, ΠΟΙ ΠΟ γ ογῸ ΟΠΊΠΪΠΟ {τ ρορτίςα, ἰςα ταπιθῃ 
Ραθ]]ο Ἔχεγα σοπημλη πη γί} οτια στα. 1 Π1]} ΟΠ] οἱξ Ὠχο οἰ λ5,}} 1} {λτῖς- 
τατο ὩΪ σα 1115. Πηοίτι5 απιτο πὴ γοίσιι5 1η Ομ ΠΙθ115 ντ|}15. εἰξ. δαρογοῖς δά- 
ππο,νταϊς 15 ογατουῖθι5 ἃς ΠΠΠἘουῖς 5,41 ἢιιπο ποίξγιπη ἔπητ Τηλίτατὶ, αἰ τρικγάϊε 
ἀἰἴςαπι: Ζαρα Δ Παῖιι5 ορετῖς ΠΟΙΈΠ ἀρ Ο] τη η. γα] παχίηγο γα πτὶ νιάο- ἐϑ! θείαν: 
τατι σας Πα ἀοηγ τος νογοη πη} ΠΟὈΙ5 οἢτο πιοποῖ,ῃς 414Πὶ τορτοῃοοἢΪς ος- 
σαίΠΟΠοα1 [15 ργα θοδπλι5 8] ΟΠΊηΪὰ οἰ πη Ἰατ  οἰθητ; 48] ταίοπι ροίξοα 4}1- 
παι ἐς ΠΟ ὶς δοοσιυατο 61 Ριοροηδητ, μ᾽ ἃ ποίϊγα τηοάοἤϊα, 640} δ. ́ ῃ 

30. πηοιίθιι5, ὃς ΠΟΥ πγοη διι5 [ΘπΊρεγΊδοιτι ππγ1|5,] Πρ! ἤτηλς αδίττ. αίρι5 {ξὰ- 
τίη οὐΐο ας πηα]οο]ςητία ἔλςετε νἀοἰἰ πηι, 105 11 Πρ πὴ ΡγΓΟΟΥΔὨ,15, 
Ζαΐ τοέξαπι Τ Ππογα 5 ἰπλίτα πα] νἱαη ἱρπογαιιμητ; ΘΟΓΠΠΊΚΙΙΟ (οτίρτα Ριοάα- 
οαπλα5, ας 11] ΠΠΔΟΠΟρΕΙα ϑ]οσίδητασ, ἃς ΠΊΔσΉΔ5 ΟἸΙΔΙἢ ΟΠ] τα 5 σὐηλαα- 

ταρτ, Πα πᾳ {πητ ο] σι)ηι σοπίθοιτί. 56, πα ἐς πο 5 οἰ πο τη δηΐτ- 162 
Πα Ποη απ {π|ρίοῖο ἢςτοατ, αὐ ΟΠγη  τεργοποηίοηο δ πο δἰ πγας, μα] ο- 
πιηΐπο ἐς σαϊα! απ ογγατίς πιθητίοηε ἔαξξα. ἀο Π15 ταηταπι ραπσια στη ἀἰ- 
ΧΟΙΙΏ1115, Πα: δά εἷπς ἱπιτατίοπειι γοΐξς πη οχρτοῆλα, ΟΥ̓ΔΤΙΟΙΙ ΠΟΙ γα ΠΏ ΘΠ 

ἱπηροηοηλις. ΗΠ οογῦ ογρὸ νογογαπι πα }π5,6 υοά Θαϊάθη τοίη, ΤΊπα- 
Ἄγ 46 πη} οἰ πγίτατιις,[η 5 Ἰη ααΐθιις 116 πηαχίηχο αἰ Ποστο αὐ ΔΠ115 νά στα: ας 

40 4υίάσηη Παςσίμητ: ν οςαδυίοτγιιπι 4 ΠΟἢ ἂρ ΟΠ. 115 Ραβιπ,ςά ρτὸ ΡηοὰΡ 

αἰΐηπα σεπτο νίπγραητα ς Ἰτθη} νου ξαταΠ1, ὃς ροοτσατιηαι, ροτοστίηαταη- 
416 ἀϊέξίοπιηι νίτι5, Πγροησατα, ὃς ροτρίοχίτατοβ πασάδηγ, ἰδητοητία: δτο- 
05, 4118: ῬΔΙΟΙ5 Ρἰ μι] ΠγΔΓΠΠη ΓΟΓΠ {1 σηΙβοα ΠΟ ΠΟΠῚ ζςοΟΠΙρεεποηάδης ΤῸ 
4αϊδιι γο αἀϊτοπ 5,11: ρυτοτὶ ραττίσαα τοροηάοδητ, ἰοηρο Ροτπηταγ: ργα- 
τογοα τιἊος ἄτας ἃ Πλταγα! σοπηοχίοπο ασἤογγοητος ἡ παίσῃ} Πσαγα;, ΠῈΣ 
Υἱχ ἴῃ Ἰρία αγῖς ροοτίσα ν] ππὶ τοροπδητοσιπη: οχ {α1. 1141 οτατίοης οδίςιι- 
ττα5 ἜΧΠ τ, τ ΟΠΊΠ 65 νοπ αἰ αζοϑ ΘΟΓΓΙΠΊΡΙτ, Γ1Π} ΟΥΑΓΙΟΏ 5 ψΙΓΓα 5 
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τεποῦτας οἤιηάϊε. Εχ ογατοηθθας νεῖο ΓΠεμηο ΠΠπεἢ 65 τοροττιι5 οἵδ᾽ νῃιι5, ἡ] 

ντα] τος πο 4. 41 πηασηπη} ΔΙ] 14 ατα {ἰἰυἔγο ἢ ογάτιοης μαθοῦς νϊάοτοι- 

ταν, ἵτα ἃς ΤΠ υογάτάοπλ ῃ πλυ]τί5 ο[Ὁ γεσαι5 ἰΠγίτατιι5, ἂς οα 16. ογατί οι. οα5 
Δ ΠΟ ππιρτας νίττατος Δ ΤΠ ηχίτ, 1125 πο» Α παρὸ Βαδιυμτ,ῃος, Γγίιαϑ,Π 64, 
ἸΟοτατος,οσατούαηι τ τΕΠΊΡΟΣΙ5 ρεΠοΙρο5: {Π8,1π4ιιαπ|, αι νοἰττὶ ξι]π]πὰ ᾿ 

πισάδηιπῃτίη οτατίοηο, ὃς ΠΙΑΧΙΠγΔΠΊ Δ Πἀ2η} νηὶ ΟὈτιηοητιίατα, Πα ας 
δος ΠῚ συ! 4Δ4Π|,ὃς δα ξογπ 1, ἃς ΔοΙπγο ΙΔ} 120 Παθτ; πα: αἀ ΠΊΟτΙΙ5 

δηϊμ σοποίτα μος ρ᾽ ατί πηι ναἰςητ, Π]1Δπ| ἀιῖτοπη οἰ γα ΠῚ, αιτα: ν Ὠ1Ὲ5 αἱ!- 
(ΕΠ 15 σοΏτ5 εἰ ΡΘου] Πα τΊ5, ὃς ΡοΓΕσ ΓΙ ΠΔΠη,4ς ΡΟατΙσΔΠ) αἀϊδποπεηη,ν τὶς σογζα- 

τηἰπῖθας πιϊηῖτης ἀρταπηγαάτιι5, ΟὨλΠ1τ. πο α6, 06 1η Πσττῖς γασιηη οἰς, ὃς ἃ 1 
σοπίςαιοητία Πδταγα ! ασεγγατ,ας (Οἱ ας πη ἐρεοίεπι ρτγαίείετι, 4 δἀληηαυίτ: 
(ςἀ ας σοπί ποτα πο τοσορτα Ἔἤδητ, ἢ ογατοπ πὶ }{|4Π} Πα τχιτ, σομΠΊπτ4- 
εἰοηῖθα αονατίοτατε εὰΠῦ ἐχουῃαῃβ, στη ΠΕΪ Δπ1 (ςῃτοητίαπι ΠΠΠἸρ είτοι ἂς - 
ἃς αἰ17πὰ βρατα ργοίεγατ, ρετρίοκαϑ νοτῸ ὃς ἰητηοαταϑ {115 (ςπτεητίας, ας δτο- 
αἷδας πταΐτα Πρηϊβοδητ,]πσαας ἴῃ ἰοησιιηη ργοτοπάπητατ, ἀξηας Δατηϊταδέ- ' 

Πα οπτῆγγποπηατα ἤαθξτ, ὃς ἰπϊτατα εξ, ὃς ἰη ἐογεπίεπι ἂς οἰ] 6 ογαϊ πη ἢ 
1ητα τ, αι: συϊάθηι ῬΑΓΟΙΕΙ5 1ῃ ΡΠΠΑτΙ5, οΟΡΙΟἔτι5 1ῃ ΡΟΒΙΙοὶς 6 Ὲ Ροριατρ [15 

οτατοηϊδαβ δα δαῖτ. Εχ πα τῖ5 αατεπὶ ρασςα παι πὶ Θχεπιρία ργοξεγαιη, 
ἥτις ταπλθῇ 115 40] [Π οἷ 5 (οτρεῖς νεται ἔμπης, ἰλτία εῆςε ασαης. ΕἸΕ δυτοιη ἀρυ 
{πηι σοποῖο “ια4ΔΠ1, Οτ11115 ΓΘ ΤΠ ΘΠ ΓΙΙΠῚ οἱὲ ἐς δεῖ ο αὐιιουίας ΤΟΡΘΠΊ; 1Π 20 
πα Ποτταζαγ Ατμεπιθηίος, πο τοπλοτο {πὰ Τυ!οἰριαητ; ]αίρρο 41 ΠοήπῈ ραγοβ 
φΟρίΔ5 παδολητ,ηςηας (ος"ς Πα οἰίτοῦ ἂς Πγηλῖτοῦ ροτίσυαπι {ρἱτιιγς ντὶ ροίς. 
πες. Πποτταταγαατειη ἐο5 ντ,σοπηραγάτο Ἔχοτοῖτιι, Οὔςοῖς οξεμἤδῃτ,Π 4815 δ΄- 

ποτίτις Ογαοίαπι δα! ]ππη {π|οϊρίατ,ίς ρευσιηιηι ργο σοπλπλιη} Πθοττατο δαϊτα- 
τοϑ. ἀΠτο 18 ΠῚ ΔΙΙΓΕΠῚ Γο5 ΠΟΠΊραγοητασ, σσατίοΠΘ ΠῚ σοζοτος αγάσοβ, Πα 
605 αἰ δοϊϊιτη ςοπογτοτατ,]αος [ΟἹ] σευ 11 πο (πη Οδτεαπηρεγατι, Πηττοη- 

ἌἈψΨ{ΦΠῚῈΈΞΔΑΝΣ ἄ αο 

ἣ 
Ξ ᾿ Ὁ 

ἄδηι ποιναιδίτγαταγ, 40 ιίάςηι “ππρτο ἀτραπΊοητο, τα ἤδης [ςΠτοητ Δ Π ᾿ 
ἀϊροίαιτ ἃς ςοῃΐοτηηδιητ: σους δήπο τὴ ὠὡπόμτων Ἑλλδώων τηλικοῦτον ἐφ᾽ ἑαυτωῖ "ἢ 

[δὴ 

φρονήσᾳ,δ εις, ὁρων ὑμῶν χιλίεις μϑὰ ἑπαέας, ὁπλίᾷς Ἀ ὁσῴς αὐ ἐδύλη τίισ,ναὺς Ά τοιαχοσίας, 

οὐχ ἡξ4, χαὶ δεήσεται, ᾿(Τ᾿ τότων ἀσφαλέςατ᾽ αὐ δορύμνϑμος σωνϑζεζαι. ἔχοι τἶχ, υϑὺ τῷ 

καλέειν γδῪ Φ δείοϑαι χοῦ μὴ τύχηϊε,φα οδδ εἶν" ὧκ δὲ τῷ, κ᾽ τῷ τἰρασκάυαάσεαϑαι, τὰ 

ὑμέτεραι αὐτὴν ὀχτονεῖν,δεουϑυώς σωζάν, καὶ 45 εἰδέναι πᾷς ἡξογᾷς 61. Ηος ο᾿ Δ- 

γ10 (ΟΥ̓ΦΟΟΥΉΡΗΙ ΟἹΡΏ114792 {4 β΄ ΕΗ ΟΥ̓ “ῖς ορίῤμ, φιῖη δὶ υἱάεγὶς ποὐΐς ργα ο ε[ε 
{7 νη ε ἐφιῖτες, ζσ' αγγιάζος βεαϊεος “ποῖ “υοἱοεῖς, Κσ' πάη δς ΤΥΘΟΘΉΓΑΣ, ὈρητΉγ (σ' 
αρριοαεωγας [{|ἸΠΠπὸ φαϊπεονιδησ τμτ βδῖριο [6 ρπεαρες ἱριοοίμνποι [ογο. ργοΐπάο [[ υος 
τοσαῤ εἰς, γοσαηαϊ ΟΥ̓: ἐς [ργεσο: ποη υαίούπηε, [)ς ἀεοιάεεῖε; [ ἀπεορι; ΟΡ  ἴπ-- 
μέ, υεἰέγα σοη τ ΜΟΥ, ΓοσαΉ ΤΟΣ [ἔγμαιεῖς: π64; ἰμῥτμι οἱ {4:1} οἸγ16ς αἴ τὔος 
τρηέηγὶ [γ1. Εἶας 4α! ἀε πη ἃ ςΟΠΊΠλΠΠῚ ὃς νίτατα ἀϊσοηα1 ἔογπτα ἀσμουύτοησ, 
ἄτας [15 ρτααῃτίογαίπητ ἡῖθιι5 πχα τἰτυιο ντὶ σοηίαραΐτ; ἀθαας τα ΠΊοη ἰτὰ 
{ππτ οδίζατατα,ντ οπαγγατίοης ἐρθαητ. ΑΒ ρίο δυτεπη ΒΟ }Π  ἀρραγατι! οχοῖ- 40 
(5,ἢας {πδυπησιῖ : ἔς τοίνιου πσφῷτον υϑὺ τὴς Ὡἰδασκά ης,ὦ αὐδρες Αϑζυαϊοι, χαὴ μέ- 

γίφον, οὕτω Δ φκείοϑαι (ς γνώμας ὑμαξ, ὡς ἔχοιςον ἔχόντα πσϑοϑύκιος, ὃ τί αὐ δέηγποι- 

ἥσονται. ὁρφίτε Ὑ» ὦ αὐόρες Αὐϑζωαϊοι, ὅτι ὅσαι αϑὺ “πώποθ᾽ ὡστθ ες ἐβουλήϑητε οΧαὶ μα; 

τα Ὁ πραηφ αὐτὸς ἕκαςος ἑαυτω πσδθφύκειν ἡγήσαιτο, Θεεὲν πτώ “ποθ᾽ μας ἐξέ- 

φυυ" ὅσα. σ᾿ ἐξεληϑηε »ϑὺ, μα ζαῦτα ὃ ἀπεξλέψαῖε εἰς δλλήλοις,, ὡς αὐτὸς μϑὺ ἕ- 

χατος 8 “ποιήσων. τὸν δὲ πλησίον τὰ δέοντα “σράξοντα, σσεϊὲν “πω-ποθ᾽ ἡμίν ἐζυετο. ἩοοΥ 

εἰξ, “δείρια ἐτάφη ζσ' νεαχῖρια 1η γμ ]οηῖς ραν, ΑΙ ἐρεηϊρηίθε, ας οὐΐ, οὐ φρ πο 
αἰΐγο 

-ᾳ σ 

τς πε τ α 
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"υἶεγο αἰκου του ορηπὲ οἤ οἷο [μη] οἶϊε. ἐμ ογῖρι υἱάοεῖς, “εροηϊοη (ες; ΦηΟΗΝΙ Η6 
τὐπιηηάπι ὉΠΊ ΜΟΥ [{ὐος τοί {Πς, ,σ' ρο[΄δα ψαίοπο Ρο [ὁ ξεγομεία εχ  Πρραμ, πρι 

Ὁ»Ι4Η47)1 οὖν ογμαμίξη εξ εἰαρίαρι. 41 ὍΟγ0 “οἰμ! Πρ {πὶ ἐερι, Ροδΐ ΩΣ αἰ "5 

αἰμεραγοβοχι ε,ἐαηεα χα Πρ (ὁ πὴ ιί, ργοσίγημ ογηρῖα [ιέξηγι οἴ οι; ἐγ τς μ  η τυρι: 
ψιαρε ργ [ἢ εἡ}Πς. ΕἸςς (ςητοητίᾳ πγαϊ τίς οἱἢ πγοά 5 πο  ατα, τα τα πτῶ οχ Ρίἰοα-. 
τα,ντα σσῃλη] νίπ]Ο πο Πα δα ἱπίοΠ τιιπὴ ἀϊοςπϊ σοηιι5 τγαπ που δγτιατα οἱ 
ται η 1η ΡεΠρίςαίτατς στγαηαῖταβ. [ἢ πταχίτηα δατῷ 11 άππογι5 ΡΠ Ρρυϊῃ 
ογατίοης, ἑατίηυ ἰηἸτ αιοᾳ, πος ραέξο εἰὶ ςΟραγατῇ: πολλ οὖν, ὦ αὐδρες Αϑέναῖοι, 
λόγων γιγνονϑύων, ὀλίγε δὲν καθ᾽ ἑκας- ἔω ἐἰκκλυσίαν,τόξὶ ὧν Φίλίπαος, φ᾽ ἃὶ Ὁ εἰρζωυζωω 

ἐποιήσκιτο, Φ μόνον ὑμας, δολ δὶ χαὶ πὥς ὀηνες ἀδικεῖ, χαὶ πούτων 4) οἷσὶ ὅτι φησοίντων αὖ, 

εἰ χαὶ μὴ ποιϑσι αὕτο, καὶ λέγαν ποραηᾳν ἁπασικασροςήκάν, ὅπτως ἐχεῖγος παύσει. Ῥ ὑξρεως, 

χαὶ δίκζωω δωσφ᾽ εἰς πῷτο ἰ πσίυϑμα πϑύτα τὰ “-πραϊμαΐζᾳ χαὶ τσδοάυϑμα ὁρῶ, ὡς δέδοικα, 

μὴ βλάσφημον μϑὺ εἰπεῖν, ἀληϑὲς δὲ ἦ εἰ χαὶ λέγᾳν ἀπθιῖος ἐβώλονθ᾽ οἱ πα ειόγϊες, χαὶ χήοο- 
Ὁγᾷν ὑμεῖς, ἐξ ὧν ὡς φαυλοταΐζῳ ἔμϑηε πὰ ποραϊμαβ᾽ ἐξάν, οὐκ αὐ ἡγξμαι δοιύα αϑαι εῖφον 

ἡγε Ὁ αἱ] οϑέζαι. Εἰος εἴξ, Οκρι γερίτα, Αεἰεηοη[ος, ογα ]οη δὶ ἦη ον] ἐΓεγο εοη[ϊο 
(τ τηϊμγῖς δαοαηεμν, Ζμα ποη ον νιοάο, [οἰ γοἰϊη κεἰς εἴα»; (Υπερ « Ρ ΡΠ ρρο, 
ἐχ 4π0 βάςΕ71 ΠΣ ΟΣ ΤΩΣ ΟΠ; (ΟῚ ΓΗ γι Ρίπης [,ἀϊέϊτγος εἴϊε ΟἼΗ ς, ΘΕ 

γοηοη Τρ] ΡΥ [θη ,οβοΥ ἐΕΥ ὁ ΓΗ0Ὶ ογῥϊς,τηρι υδρογεης Τρ["- ΡΓΟ[ ίτεγενυε ἢΠ16 αὖς- 
εἰποαὶ αὖ ἐμἸηγ α,ΙΟΥΠΓαΈ2; ρΡαπα ἐμαῖ: οο ἰεάπέζα ΡΓοἰοξίαγπε οὔ Ἴα σεγῆο, υἱὐ ο- 

γοάγ ης,4ποά αἰοῖ, σομ ΓΟ ΠΟ [6 1ἰ κεἰ φη ον, (οἱ υεγο ἐαρτθη αἰεὶ ροβὶι. Ερο, κοί 

γη4ΧΙ710 ςομῖγά γεριρηδ σα» ̓[ογοῖ, ογάίογες οὔΙπς [ηαάίεγο, τοί) πε μη (σ ῖς Ὁ ΠΥὴς 

οοπργοὗαγο οὐ οεἰς,μ 1ο ἀετογίογε ἰοοο, μαρι πηπς οὐξ, μι γερηρηρίϊοαηι {ι- 

Γηγαρὲ αγϑίτγον. ἘΠ15 ἀπ λ]1α (πητ ἃς 1114: εἶτ᾽ οἰξοϑε, οἱ μϑὺ σεϑὲν αὐ αὐτὸν ἐδυιυήϑησαιν 
ποιῆσαι καιχϑν, κἢ παϑεῖν δ᾽ ἐφυλαζξαντο αὖ ἴσως, τότοις μδὺ ὀξαπατὸΐ αἱρείαϑειι μ(φλλον,ἢ 

“οϑλέχϑντα βιαζεοϑαι, ὑμῶν δὲ, οκ “σξεῤῥήσεως πολεμσάν' χαὶ (θ᾽ ἕως αὐ ἐχϑγες ὅξας 

πατάοϑε; ΕἸος οἰδ,. ,4η χ] Π ηταεῖς, ἐπι ἢ 6 δος χη μ1 1} οἱ ποςενο, ογτα [6 ἀπίορρι,πο.- 
φησ Πρ [ ἀοιγ θητηρι ἀσο]ρεγ θη, σα ΟΥΕ βο ΜΟΥ, ΡΟΥ Κ᾽ απιάοῦη ΟΡ ΥΊΡοΥΟ, φηᾶ ἴῃ- 
α]οΐο δοίϊο ἀσσγοάϊ αἰ πον: ργααϊέἑκνηρηυοδὶς ῥεἰ οἤ ,ας ἀρμημ τηνε ἀπ: 
4ηαῦη Ἰη[εγαϊ ΡΥ Α[ἐγεῖηι εἰμι αὐ ἢΠ]μς [Γἀπάος ἐπα ςοπηϊμοεῖς, οὐ πυοἰμηταγὶο ἀροϊρὶ 
υἱάφανιἶπῖ. ΤᾺ1]1α ἁυιτῷ οπγηϊῦ πο] αἰ Πππὴ ορτίηλα οτατίοης, χις ἄς οζομα 
(ςτῖρτα εἰξ,ἀς ΡΕΠΙρρὶ ςαἰ Π ἀϊτατε, μια οἰπίτατος ἀουίοῖτ,πιοητίοης Π]ατα, πε !εη- 
το τ. ΠῈ ΠΟΙ ΟΥΠΊΔΠΠτ: ἡ Οὔκ ἔτι στο 9οτί μι, ὅτι τῆς δ ὠμότητος, ζω οὐ» οἷς καϑαίπαξ 
σιναῖν κα. τέφη κύφκος ὁ Φίλιπαος, ἔςιν ἰδεῖν, ἑτέρφις πεφρο ϑζεῦαι σεουέζη,: 5 φιλο, ϑρωπίας, 

ξὸ τὰ λοιπαὶ ὃ πραγμάτων ἐχεῖνος τύϑεβαιλόνδιος, τσοϑς ὑμας ἐπλαηετο,υ μεῖς, καλῶς 

ποιξγϊες, τὰς καρττὰς ἐκϑμείσοιοϑε. ΕἾος εἰ, δε π] ργαίογεά φάάο ἀδ εγπάοίϊεαίο, πᾷ 
Ρρηϊρριω ΟΟΜΓΓΑ θοὸς 4Π05 ΟΠ Η471 [Ὡρέγαπηγ,υ [ας 6, ζμαριφη6 αἰμ ΟΠ ΑηΣ ὀχρογτὲ 

“1; πη απ Γατῖς απτοηι, παρε {6 ἀρπά υος [ὑηπίαῥαι,γ μα τοί μας [ῥῖγος [μϑίεεῖε, 
τος, "οἱ [μη {πηι {εἰϊκα [ε, γμέζπρι ἐμ ἦς. Ῥτατοῖοα νυ ὶ οο5 41] γος ΡΏΠΙρΡρο 
τοα!ΠΠρητ,οτηπι Οταεὶς ςαἰαπγίτατῇ Δέξοτος [ας οἰξεπάϊς Πας δά νεγθᾶ 

ἤπων ἦν , ς ᾿ 5 Ὁ.5...2 ! Ν Ν 

40 [οὐ δοῃ5: χαὶ τοι,νὴ τ Ηρφκλέα, ἡ πϑυζᾳς τάςϑες, εἴ γ᾽ ἐπ᾿ ἀληθείας δέοι σχοπιέοϑαι,εἰς Ὁ 

καΐζων ἀύδεακ ὺ δὶ ἔηϑρα» τι λέγφν,ανελονίας ἐκ μέσα. τίνες ὡς ἀληθῶς ἧσαιν οἷς αὐ εἰκότως 

χαὶ δικαίως τοὺ Ἱ γελυνυϑμων αἰτίαν, ὁχὶ τίω κεφαλζωὼ αϑαϑεῖεν ἁπόμίες, τὸς ὁμοίας τύτῳ 

παρ ἑκαοίφη Ὧ πόλεων ἀὕροιτ' αὐ, χὶ πῶς ἐμιοί" οἵ, 51’ ζεῶ ἀοϑενὴ τὰ Φιλίπαου “οραγμαΐῳ κ 

χορδὴ μίκρ οὐ, πτολλαΐκις “«σξφϑλερύντων ἡμὴ χαὶ πῦρακα λοιώτων τὰ βέλτιςξα, τὴς ἰδίας ἕ- 

γέκ. αἰσχροκερδείας, τὸ χοινὴ συμφέροντα “Ὡροΐεντο, τὰς αἰ αρχοιίζᾷς ἕκαςο! πολίζᾳς ἐξαπα: 

τῶγ]ες χαὶ ὀχοκ φλείφονες, ἕως δώλες ἐποίησαν. Ηος ο[ ̓ς “εφπο μος φαλάονι, ρον ΕΙεγοῖε- 
ἐργη απ οἸΊγ16ς εἰοος, [{, γιομεἰ κοῖς γοριοτῖς, ΑΓ 666 ΟΠ 15 εἰἰςομίο γιαίομοί θη 4 6 
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2:80 ΠΟ Ν. ἩἨ ΑἸ ΠΕ ΤῊ ΠΥ τιν "Ὁ 

»ηοάο {μῤίαια,εκ δγῖταο ςοἩ[[ἀογανὶ ορογίοαί, ἡ με βμοΥηῖ ΠΙΤΤ 4705 ῬΦΥΓΟ ας Ἷπ- 

γῈ ΘΟΥΗΡΙ 44, ἘΠ ΘΠΘΥΉΜΙ, ΓαΉ{{4 Ὑ [εΥΥὶ ἀεὗεαι; Π [4π6 ἢ] οντηῖδισ εἰπε τατιιο, ΠΠ,ποη 
δὶ, [ὑριϊίος ο[76 γερο υ θη ηγ: 4.11, ΟΉ0] αὔξης ράγηά, πος [ἀτῖς βγηια οἤόπε ΓΡι ρρὶ 
ἱγες,Ε{] πο5,η7η4 σρεηιά εἤρηι, Ὁ εἰοςογογημ, Γ΄ σ' 4 εά βογταγονιν, ΡΠ 4707, ΡΥ: 

ματὶ ας ΓΗΥρῖς ἱπογὶ σαη1α, [πσπίϊς ἀφοιρίοη αἷς ας {ας οἰπελδτες ΟΟΥΤ ΤΉ οη ἧς, οΟἸ ΙΤιτε- 

πόρε υεϊεατοηι ρεγἀϊάογμηι, ἰοπες ἐος [ὑγπος ἐξοογημι. Ῥοίθην εαπίάεηι (οχ- 
ορῆτα οχ [15 ΠΟ πιο ἘΠ οΠἰς οτατοηΐδιις, πα να] τη ΟΠ σογαάτιπο,ν εἰ ἰη 1 α1ο 14] 
δοποῖο ((τίρτα (πητ,Οχοπηρία ργοξοττο; Ζπα: ἃ σοΠηΠηπ} ἀτήπιε νίτατο αἸςο πα 
βέποτο ααπιέξα, Δα ΤΠπογ ἀἸς ἱπητατίοπ θη {πῆς ἐχριοῖα. (4 ἢς ἰο σία, 
ΠιδΠῚ βαΓ {π|,εχοισίαῖ ΟΥΔΓΙΟ 115 ΟΙῸ ΠΟ ΤΟ ΠΓΙΙ5 40. ΤΟ] α ΠΟΌΙ5 ΡΙΌροΙΙταπὶ 

(τὶς ςομΗγηλαταηι ριιτάπλιις. ΠΠ 1 Ἰητουῖπι ΘῸ5 481 {6 ἴῃ οἰ ΠΠδτ15 ογατοη 15 
οχοιζοητ, Ζυ17ις “πα Ἰςῖο πητἸ ητορτο, αἀπλοποῦο ποη ρίσοριτ,ντ Πεμλο [Πο- 
6,4 1611} ΟΠΊΠΙΠΠῚ ΟΥΑΤΟΙΙΠῚ ΟρτΠγΠ Πα (οἸηγι5, ΓΟ: ἢΠ]Ιατῖο νῇ, ἐα τα πτΠ} 

Δ 1{|0 ρεταητ, ἱπ χαΐδ. ὃς Ὀτειητας, ὃς ἀοτπποηΐα, ἃς νὶ5, ὃς τοθ Γ, ἃς πιασηῖῃ- 
σεητία, αἰ σς ἢϊς αθτμος νίτττοβ ΟΠ] 5 ρετίρεέϊς ἰπίπητ: δηϊσηγατςα ἀπ- 

τοι 111α, ὃς ̓πτο ]Θέξα ΑἸ ΒΊοΙ]Π᾽α,ας σταπγπλατίς!5 οπατγατιοηῖ. πα σοπεία,  πο:- 
4 ἤστιγαβ ΠΙΠγ5 σατίοίς σοη ἡ ΠΠ{πτὰ5 ἃς (Ο] αἰοἰ τη] {Πη}1}65 μαῦθητ, ποαιις δά - 
πγϊγοηταγηθαας ᾿πηταηκα [Π] ργοροπαητ. ἀταε (ντ ραπςῖς αἸςΔΠ1) [1 4815 ὃς 
εαὰ 4: οδίςιιγίτατεπι παοητ, ὃς 7πα: σιπΠ Αἰ Π|5 γ γγιτησις οί. ΠῚ ροτριςυίτατο 
{πητ Ρταάϊτα, ραυῖτου 1ηγἰταπἠα {ξαταατ, [ἡ γεζξιιηι πο οἱ. πεςοῆε οἰ ἐπι - Σ᾽ 

τοῦ! ρογςἐλογα ἱπηρογές ἐξς5, ο]ατίογα Οδίοατῖς ες ππεϊοσγα. τὸ Ἰσιταγαγσι- ᾿ 

πηοητο ΤΠογ 115 νῃϊ ποτα τη ἀἸσεηα] ἔογηταηη ἰατιάαηλιῖς ᾿]ασνο ΠῸ5 γατίο ᾿ 
σορίτ, νἽ Ππππ| (π [6 ΠῚ Ρεἰ ατὶς ΒομΙΠΙ 115, διι5 Ιλ τι πη 11 ὃς ποτα οἶδε 

ἃς νίιτατα, ΟΠ ΟΊ ρ(Πς, ΠΟΙ ΓΙ ν ογο, 11 ροΙἐ οΓΔΉ 1115 ἔατατ, 1. πὶ τατί ομ ΠῚ 
Βαδιυμε ἀϊσαηγι5 Ὁ ΝΕ, νοῖο οπηηεπη ΤΟΥ 1415 ογατο ΠΟ ΠῚ »[αΠη ]ιιᾶ [Πι1- 

τι ]ΘΠγ,ο ἔοτο ἀτᾳ; ᾿ς 15 οἸοἸοπάαπι εἵϊε ραταπλαο  (Θ] ἐα ΠῚ Ζυάογη ραγῖοπ, 
΄τια: 1Π Παττατίοη στ15 ΠΟΠ ΠΛ τατ, ργάτοῦ βαῖσα ἡ ἀρ 4401, γα ὉΠ Πτοῦ Δ ἢ] 1- 
τΑπγ, ταις δ ΟΠΊΠ 65 ν{π|5 ἀσσΟΠΊ ΠἸΟἰαΓΔ ΠῚ, ΟὨ ΠΓΕΠΊΙ : ΘΔ ΠῚ νΟΙῸ ΄υσοοη- 
εἴοπος Παδοτ,η ρίλης ομλμεπι Δ ᾿πγταπά πη Ποη6Δη1 οἴ, ἃς 4ας οἰ α{πηο αὶ 
ε[Ἐ, ἔβα επι χυίάειι οπτηιθιι5 δὰ ἰητο  Πσοη πη εἴς, (ς ᾿πηϊτατοης ΡΓοτίας 29 ἢ 
ἜΧΡΓΙΙῚΙ ΠΟ] ΙΔ] ΠΔΠῚ Ροῆϊ. ΗΙβ ερὸ τδι,Ο. ΕἸ ΤΈθοεγο, νὶν ΟρτΙπης, πσιη- 
ἀιϊοτα συίάοπῃ ας ΤΠπογάϊάς ροτιμςπλ!οτίθογς, πο τὰποῃ γοτίουα. 

ῚΝ 



ΠῚ ΒΡΟΝΥ ΘΙ ΑΙ ταν 
ΤΟΝ ΡΟΞΤΈΕΚΙΟΣΕΝ ΝΟΣ 

ΕΙΣ 

ς Α6.1,ν..4. Ρ᾽ επίτις ὃς ἔοτταῖϊε γε δεῖ 
7.) ἰδροιπιβ, δῶρόν ὧι καὶ ἐγφὺ, τέκνον φίλε, 

ἐδ πὸ δίδωμι: ντ ἀρὰ ΗἩοπλογι εΈΟ- 
ἜΣ. ἄγ ο; νηάς Πίο]οσι5 εἰς ἀδἰππιρτι5. 

Υ. τ 3.,4υΐα ἀπῆϊ5 [ιατίπαπι εξ οο- 
ποιηθῃ, μαι (οἷο ἀπ ρτο Μελίπεϊε- 

θεηάπηι ἢτ μενύκιε, ἴοι Μινύκιε. Τὰ αξαπι δατοπὶ Μί- 
πιαοία απ Πα σορποπηθη ξα ΠῸ, τείξαπταγ η ΜΟΜΙ- 
παοῖϊ σοη(πἰατι 541 {||π|π|5,Εατγορίμ5, ΕΑ ΠΕ δι α, δὲ 
Βαης Πθτιπὶ ὰ οπαπο δἀοί εἰςξεί απ ἰη οτίρταπι, 
πο ΔὈ ΠΏ} 15 νετο εἴ ςοπἰςέξαγα: φιεπηδάπιο ἀπ 
(εαιιςηείμ πῃ δτίαπι νπιιπι π. Ροπηρεΐο, 12 κ,30: δζ 
αἰϊατη Ὁ. ΖΕ]Ιο Τυδογοπηὶ ἀςάϊςαιίς, 127,6. [η- 
ἔτα ἴῃ ἔτασπλθσπτο ἐς Ατείσογαπι ογάζογιη σμαγα- 
ἐτοτίθιδ, ππαπηίηἰτ χα Πυΐας [δ τὶ αἰοὶ δ ((ωϑέσεως 
δ ὀνομάτων: [ξ ἃ οἷμι5 αὐ ψαοῦι ΠΡ τιπα Π (ἐτῖρῆτ,πα]- 
[3 πιεητίοηξ ἔαοῖτ. Υι ς, ὅπ νοςαθα  ἰπ Βας ρία ἢ- 
φοϊβοατίοπε γεροείτιιγ ραιΐο ροίξ,ν.3 2: δε [εις ητίς 
Ρᾶρ.ν.23: Πέσποη ἰηΐτα, ς,32:98,39:132,2 6:140,6. 
896 Ηξιίςιις ϑτθρῆαπιις δομεαϊαίτηατιπι [{δ..2.,ΟΔρ. 
14 υἱςέζοτι ςΠἀογδη άπ τοἸ παῖς ΔΏΠΟΩ τύπου Πο- 
ταοη ἴῃ [Εἷς ἰοοῖς τοροποηάαμα ἔτ, [πέτα σοῖο 1Π ας 
μιλίων μεϑύδῳ ἤς Ἰερίπτι5, 2,47 ποτὲ ΑΔ οιώ ον ἀρχῇ χρη- 

σέον τῷ τύπω τότῳ, ποτὲ δὲ καὶ ὅγη τελῴ. {ἰἀεη]ας [πΠ]||0 6 

οτᾶτα, ο 7.,14.τοῖς αὐτοῖς τύποις ἢ ομμάτων πὰς τὐδιύδοις πἶδι- 
λαμξανν. δζτατίι πη ἰῃ ΧΟΠΟΡρΠΟητζς,131,3, ὁ ϑρφ)μα- 

πικὸς τύπος, καὶ ὁ λεκζικός. [πὰ Θοά τα Π Οοτ, ρα ρος, ν. 
37,Ρτο εοεπὶ τύπου ποππίπο, ν[πτραῖ ετία τι ὅϑπου νο- 
σα αΪ ΠῚ; σαι αἱτ,ζα ἐν τω Ὡροικικῷ ὕσπῳ ϑεωρήμαΐα ἰτἰ- 
ἀςπΊαιιε 114,31, εἰς Ὁ λεκτικὸν ῥοπον: ὃζ ΠΊΟΧ ν.3.4..}Σ 
“«αγμαῖικὸν ὅϑπον. [πῃ ΧΟΠορΒοπτί5 ὃζ ΡΒΠΙΠΙ ςουι- 
Ρατατίοῃς ποη πιοαο τύπον, (Ε4 ετίαπι χαφακτῆρᾳ αἰ - 
εἶτ. σαπὶ επί ΠῚ εἶα σοτηραγοτί οηΐϑ ἱπίτιο (γί ρΠΙδς, 
(ι10,40) κατ᾽ ἀμιφοτέροις τοιὶ χαρφικτήρας οἷόν τε τροιγεμαδε- 
κὸνκαὶ Σ λεκιικὸν, ραιο ρος, (131,3) τοῦ πιραγμαδικοῦ χα- 
φακχτῆρος ΒΠΑΓΓΑΓΙΟΠΟΙᾺ ἔς σοποί πα τ, κοὺ ἐδ πραγμα- 
φικὸς τύπος ἀυτῳ Οιδἕτες: ὃς χαρακτῆρος νοσΑὈιΐα τῇ γα 1 Πὶ 
νίαγρατν.12. Οὐΐη ὃς ἐδὸς ἴῃ μας Πρηϊβολτίοης ἀἰ- 
εἶς 69,3 6: πεσποη οτίατη ἰδέα, 13,1 1:146,22. Ε αΐ- 
Βιι5 Ἰοςοῖ8 ρετίρίσπι εἴς, ποη οί ες δτορμα- 
πὶ ςοηἰεέξαγαιη. δε ,η6 σα! Αἰ Ππ πηι! Ἔπυ,ντ αι διί-. 
ἄστη ἴῃ ἰοοἰς τύπε ν οσαδιιί πὶ ν ἀοταγ πηαρίς σομίθη- 
ταποιιπι, τα ἴῃ 4α! θυ τἤλπη πιαρ 5 ἀρταπη οἱΕ ποιηθῃ 
πόπου : [στ ετίατη ἰπ τα ἴῃ αἰτογο τγδέξατι ἐς ὙΠΟ - 
ἀϊάε αὐ Ταδεγοπεπι, αἰ οἶς, ζὰ αὶ τὸ «οροιγυιατικὸν μέρος 
ὡμδρτήματα, 146,2 οἱ τα ΠῚ] 1 ς 3,4: 179.28.. Υ͂. 
16, ΡΓΟ λεκπκοῦ ρευρογαπη ΑἸάϊπ εἀϊτίοης ερὶ πο- 

λιπκοῦ ,ὐποταιῖῖς ἰάαπὶ ϑτορἢ. εοάοπι 5. ΠΕ ἀἸαίπη- 
ταπῇ σαρίτο, σοσποίοίτατς ἄς ς ἰοςο σαν ΠΙ φαοτα 

οΎΣ ΒΒ ἘΝ τ, 

δίπετα 27, 33, κὶ ἰ χώλων συμμεφοία ἀγὸς ἄγληλα, 5: 
δτερβᾶπο Ρατγοοϊπατιῦ ηποά ἰηΐτα ἴῃ ΠΌοτγατε εξ, 
94,46, Ὁ φωνηέντων ὧς ποραλλήλυς ϑέσφς. ΥΙ 2,τηδὶοῖ 

ξοτίλῃ αἰϊιιῖς ὀνομαεικῶν. [ξ ἃ ὀνοματπικῶν ν οσαδιιπι 
ἱπ Πας ρία Πρσηϊβοατίοπε νίἀτράτιτη ἔτ Πα, 1ο,.47, 
ἃζ 4}1δ].. ὀνομιαϑικα νετο ᾿ΐς νοσατ Νοιηΐπα , ἕξι Οὐ 
ΔηΟπΊἰΠ δ. {ππτἀθο πάτα: ντ πέτα 23,4 7.,ἱπηρογατῖς 
ἘΠῚΠῚ πέμιπετε,α Υ ΕΓ θ0 πέμπω ἀδΗδχιιηγ,ν οὐαῖ ῥηματικόν. 
πέτα, 2 7,θνοματικὰ νοςαῖ ποπηῖπα [δ δητίια, ὃς 

το ας Π]Ποτιπη νῖςς ἔα ριιπτιγ. Πασ λα ]ταπι αΠτ1}]1-- 
ἴεγιο,47. ὙὟ. 23,46 ὅπου Ποπρῖπε ἀϊέξιιπλ δὰ ραρ. 
Ρτασεάννις. Μ.412,ἴπνα]ρ, Χο ΠΊρ]. ]ερίταν ὑποδω- 
σῃ : τ ἀθη416 Ράι]ο ΡΟ, ν. 4.4. τδιϑήση : ἀρ} ]ςὶ ογ΄ - 
τοῦς, εἰγπιοϊορίςο ὃς (γηταξξίςο. Τὰ ἢ ἱπαϊσατίει 
πγοάϊ νογρα πο] 5, ορτατίπε]ερεγε ροτεσὶς ἀποδὼη ἃς 
αὐξιθείη. ϑεαααπεί εὐ Πὶ ν.43. ΡΕΓρεγαγη ἰῃ Π!46πὶ 
ΘΧΕΠΊΡΙ. ΠοΟπλπαπάϊ σαί (ογίρτιπη Ὡρόρ)ρν. Υ. 4.4; 
ὙγοΪέρτο φασὶν] ερὶτ ὡς φασιν. 
Ρ5,ν.ς,ἰπινα! ρας ΗΠ οπιοσὶ εἀϊτοηθ. ρτὸ δζος [ ς- 

20 φίτας ϑεῖος, Εχ εἰίάοηι ςιεπτὶ ν γα ργο να]ρᾶῖο ἐν- 
ταϑοντες ΓΕΡΟΙαἱ ἐντωονῷ. Ἐχίξατ νετο ᾿ϊς Ιοσυ5 Ο ἀγης 
π. Ν. 8, ἴη νυ]σ. Ἡοπιοτὶ εἀϊτ σαί θυρτο ὑατὸ 9 ἰορίτας 
πἰοίτε. (εἀ Ποηγ ἤ4π4 Ἰοξξῖο πλε ας ςοηρτιῖτ οὔ Ηἰς 
α11 ΠΊΟΧ (Ἐ]ΙΙΠΓΙΓ ν. 10 5 ποδῶν “7 ὑχοὺ δοῦπον ἀκούω, 
9, Βεγα ΠΙςέπιπα ἐπι, ατοοςεφώνεεν ἐγ ἐονία, τ ναὶρ,. 
Ηοπι. εἀϊτίοπ!δ.ς ἰορίτιτ.. ἔπεα πἢερόεγτα πσδοςήυ δὲ 5 
ψεῦθὶς ταηταπη 1) ατατί5,Ποπ (επτεητίᾳ, δίς ν. 10 [πὶ 
εἰ4:πὶ εχίρι γηπτατίοπς {ςγίρταπι, αὐίον ἤλυϑ»᾽ αὔα-- 
κτς. ΜΝ. το, Γεξξίας Ἔχ]! ἐρ τίσι ὠραν ̓ ς (τί δε πγι8ς 

30 γε Αγηγηοηΐις ἀοοοῖ Ηἰς νεῖ: ὥρᾳ δασέως, τοῦ ἔτοις, Ὁ 
τῆς ἡμέρας" ψιλῶς δὲ, ἡ φρογῖίς. Ν᾽, 8, νετθα Πρηὶς Ηΐς 
[Ἰ᾿Ἰποϊαία, αἀ Ἔχρίεπάλπι]οο  (επιξτιαπι ἱπίδγια Ιὰπξ 
ἘΧΗΕεγοάοτο : σαΐις ΠΠ.1, ραρ.. 2. Βα νετραίσης, ἰὦ 
Κανδαύλης, τὸν οἱ “Ἑλλίωες Μυρσίλον καλέοισι, τύραννος Σὰρ- 

δίων. Τὰ ἢ νατίη ας Ἰοςατ ΟΠ ἰδ στατία ρτὸ καλεῖ τι] ἐς 
ὀνομεζᾳ, ΠΟ τεΐγαραθος. Υ. 30.τεαιπάατς Πίον!- 
ἀεταγ ραγτίοι]α δὲ, (εἀ ἢ ποπαϊ πάτα πὰς οπηηΐατο- 
ξεγδηταγ δὰ ἱπίταἰα ροτίοαΐ νογθυπι ἔς, ΒΌ] 5 εἰἘ 
Ρἰεοπαίπιις, ΝΜ, 3 ζ,ΠἸοσιπι δαπο σπὶ νυ]!ρατῖς 

4ο Ἡετοάοτί εαϊτομῖθι15 σοπέοταβ, ργώτγεῦ Ἰοηϊπιοβ ἃ 
Πιοηγῆο ἀατα ορεῖα (δ ]ατοϑ, ἰπιιο πὶθ5 4115 4110; 
ἀϊπεγίτατες. Ῥείπηιγη βηΐπν πο  αἰτ15 ἀττίςα] 5 ἃ ΔΌ 
αὐτο]. 11Π15 αο ες, ἃς νἱο Πτπὶ ἱποΐα πὶ ποπιεπὶ 
μέγαν οίξ α να] ρατ οἀϊτ, ἱουγΠί. Γ)εἶπάε ν. 39, ρτο 
ὁρᾷν πια, σισάλῃῃ ΗΠ τοάοτὶ Ἐχοτηρίατία μαθεητ πνὰ 
σκοπεύφν : ΑἸ’ 44 σκοπέφν να. Τ ΠῚ ν. 4 ΟΙΡΓΟ πασῶν γυ- 
γα κὸν ἄνα! » πλῦτατο νοι δογ οτάϊης ΠΠ|ς ἰορίτιιτ, ἀνα 
πασέων γαυαμκῶν, ἃς ΠΊΟΧ ΡῬτο χοήζιν 1δ1ἀε πὶ (ςτῖρταπα ε 

δέεῶς. δῖον. 4 τι, ρύο (αῦτα ἰδ 4οπ εξ τοιαῦτα. ὃζ ποχ 

τῆοσο οἰτααΐ εχτ 3 ο, 4; ΠΘοποη οχ αἰ ἰδ Ρουθ τί5. { ο ἰδίάοπι ΡΟ ἀπεμάχετο ᾿ς πτὺτῆ ας, 41: ἃ Ποπγῆὶ 

Ν. 2 ς,(4ς Βοο]σηαοπαϊ σεπεῖςο, 57) γλώεσαν ἐλϑένγ, νἱ- 
ἄς ια α θοῖτο νἰέζοτίο αἀποζατα (πητ Υ αγ. εξ. 11. 
ΤΥ, Ο. 1-ς 

Ρ.2,ν.8,ηοτα ἢϊς Εἰ ρῆπ σοπί απ έξιοπ 5 δὲν εἰ ςῦ- 
ΠηλΠ15: νε πέτα το ,3 75.) 8ζ ας, 2 9 ἐπθοηοῃ Αἰ δῖ, [Ιῃ 
{επαςπείδιις νεγο Αἰ ἀΐπα οἀϊτίο ςοπίμη ἐξ ῖτα (γῖθῖς 

αὐδάλνλα. ΕΘ τίσασ δες ρἤ πα 5. Βεἀϊαίπηατιπα ἰδ. 
2.014. ΓΔ }Ὁ πα ραλλελος ΖΑ τ ΠυΔίη Ρδιΐο ροίξ,ν. 
χο, ἰτἀο αὶ (ςαιυίταγ, οἰκείως ϑεῖγαι ἵᾷ ογύμιοιτα πῈΡ ἄρληλα: 

νυ] στὶς Ἔχ αΠυρ Αγ. Δ Πτητ: ἀῤῥωδέων μή ὧι οἱ ἐξ αὐτέων 
“ύώηται κατόν. Αὐδας ρτο (ςυοπτίδιις Πίσας, νμείξετο 
πἰςδὲ, ἸὈ᾽ Ἔτη οἱ ἀμείξετω τοιάδε. Ῥτατογοαν. 4.2 ,1δὲ- 
ἀεπὶ εἰ, ὡς σέο περώκκινθν λόγον τόγδε: ὃς ἴῃι φαϊ δ α,ἀΔπ| 6Χ- 

ΠᾺΡ]. εἷς σέο πφρώμανος λέγορ λόγον τόγδὲ. ἰπίαρετῦν.44.» 

Ἰδί ἀο πὶ ρτοὸ ἀρωγθν] είτε ἐγ : ὃς πιοχίεαπεητί νεσίς 
φήσω Ρτο ςήσω. Εοάοπην. 4 τ, οΔάεπὶ ἘΧετΊρΡ ἀτία ΡτῸ 
κοίτέω ὃς ἐγζιὶ, ἰγα δα τς κοιτῶνα ὃς ατχξ. Ετ τυιγίπη!ε6. 
νυ. 46, ΡΓῸ ὀκδῦσα ὃζ πδρές;, οαἀ 6 πὶ μαθοης ὀκδαωϑονίᾳ 

ΕῚ 



ἐ 

δι ατρίξᾳ, Ἰκατίαστη ν. 47,) ΡΥῸ ὅταν ὃζ πορεύητοι εἰ {|- 

ἄσιη Ἰορίτας ἐπεαὺ δὲ σείχῃ. δὲ [“ιεῃτὶ ρᾶρ.ν. 1 ΡΓῸ 

ςξοπιροίτϊτο ἀπιόντα οΔ ἀΕπὶ μαῦοητ ΠπΊρ εχ ἰοντα : ὃζ 

ταοχ σαπὶ αττίσαϊο δα τ ϑυρέων, επίφις ἰοςὶ εἰδα- 

(ἰαίη ἐπὶ μας εἰΕ, ζῶ ἕτοιμος : ἔφα [οἸ]ΠἸσεῖ τ Π5- 

οἤτίοπα, ἃς οπαἑΠΠς ν]τίπγῖς Εἰς, ποιεῖν ἴαῦτα. Ηξ 

ἔμπι Βυΐας Ἰοςὶ ἰπ Η οτγοα, ἃς ον Πὶ νυ] σατῖς οχϑς 

Ρἰλτίθιυς ἀϊιιενίτατοϑ. ἀς ααΐθιι ῃος τποποπάατη νῖτ 

ἄἀετατ; αυδάδτῃ νοσδθα] {ππάϊο ἃ Ὀἱοηγήο ξιΠς 

τλθζατα; ΄αΐρρε αδοηΐςα ἀἰα! εξεὶ πταρ 5 Πητ ρτο- 

τα. δὲς δῃϊπι ν.39,ΡΓῸ σκοπεύφν, (Σ:1 σκοπέφν, ΠΊΑἰαἰτ 

ὁρᾷν: δέν. 46. ὀκδῦσα ρτο ὀκδιωύφσα. ἰτ᾿ ἀδτη11Ὲ Υ. 4.7, 

ὅταν ὃς πορεύηται » ΡΟ ἐπεαὺ ἃζ «τείχη. ξογίαη ετίαπη ρσα- 

«εάν κοιτῶνα ὃζ ἀγχϑ νο]ατ ἰωνικώτεσαι [ἀτηπηοαῖτ. απᾶ- 

πιλπὶ ἰρίο ἰῃ οπι. Απείαίταταπι [Πρ εῖ5 φἀπετδῖο 

οἰτνα ΠΟΙ ἱπέγςαιθητεγ ντίτιαγ, 510 |Π|πετ ν. 4.2 γΡΓῸ 

Ιοπίςο ργοποιηΐῃε μιν ροίαίς ςοπιπλας αὐτίω. δὶ 

νεγοοτίατη αἰταγαπῃ οἱ Πλογα ΠΏ 6 Πι15 ςοσποίζετθ 

οαρίας,]οά (ΟΠ σοῖς ἴῃ νος πγεταρ[ αἰ πτατη οἰ, 

ὃς ἰρίαπι ἰδὲ ρϑιςῖς χροηδιῃ. Ἑοτᾶ πτεταρίαίτηο- 

σαπι, ἤπις δῇ ΟΥ̓ Πορσταρΐδπι το ογδηταγ, τις δά οἰγ- 

τηοϊορίαηη ει δη δ᾽ ορίαπη να] σετπαηταγίη σαδητί- 

ταῖς, αἰ ἢ ἴῃ φαα!ίτατο. Οαδητίτατί 5 πηεταρ  αίπα αης 

ἴπ αἀαϊτίοπε ἃς ἀετγαέείοης. Αἀάϊτίοπο,ντ οαπὶ Η16- 

τοάοτιι νοῇι 3 6 ἀϊεῖτ αὐθϑρώποισιν ἐόντα ῬΓῸ αὐθρώποις 

ὑνᾳ. Αἀεαπάειη δϑάϊτίοποιη το ξεγι ροτϊείξ ςοηττγα- 

ἑτοσιπι ἀἸΠοϊ το, ίου πσοητγαξξογαπι ρτο ςοητγα- 

δεἰο νατρατῖο: νῦν. 2.5 οἴδοος ΡΓῸ εἰδοις. ᾿πἀοπηηο ν. 

40 ὅζ 42. σέο ρτο σοῦ, δίον. 37 ὑγιέα ρτο ὑγιᾶ: δέ ν.40 
«τισέων ρΓοπασῶν: ἃζ (84. Ρ.ν.1, ϑυρέων ΡΤ ϑυρῶν. δὶς 
ατίαυατη γογδί,ν. 3 Ὁ, δοκέω ρΓΟ δοκῶ: δζ δ. Ράρ.ν.1, 

δαφυγέφν ρτο δαφυγέν. (ὐοηῖγα ρὲ ἀδιγαξειοηξ ν.4.4. 
ὃζ 41,8 ςΟπιμηὶ εἰς ἕΑοἰτ ἐς. Εοάξτοξοττὶ ροΠιητς αι 
σοητγα σοτητηιιηΐς ᾿πραα σοηίποταϊ πε πὶ σοπεγας 
Βίτ,νεν. 3 7,ὠμξώζως ρτὸ αὐκξοίζας. ΟΟμΔ] τατίβ πηεῖαὰ- 
Ῥἰαἰπγοϑ ν εἰ ἵπ σου πη τάτΟμ ς Ελοῖτ,ν 6] πῃ τγαπίροί- 
τίοπθ. Οοιππιυτζαιίο γεῖο δὰζ νοσαϊίυτη εἰζ,αιτ οῦ- 
(ομδοτία, Ν᾽ οςαϊαπι, ντ οὔ ν.4.3 ϑύρης αἰ οἶτ ρτο ϑύραρ: 
τ ἀετηαιο ν. 3.8 ὃζ.47. ϑεήσα ὡς ρΙῸ ϑεαστάχ, δὶς ἴῃ 
ἀϊρδιμοιρίδ, ἑωυἥέρτο ἑαυτῇ εἰτίἀοτα; ν. 4.4.5 σεῦ ρΓῸ 
σοῦ, δ ν. 41. φοξεῦ ργο φοξξ, ηαδηταπαγη ἴῃ Πα ἀπὸ- 
Ῥω ρο(ἔτοτηία ςοητγαξεῖο ροτίαβ ἤασοϊ ροτείξ, εχ σέο 
δὲ φοξέεο. Οοπίϑηῃδητίαπι 4106; ΠΟΙ ΠῚ ΓΑτΙ ΟΠ 6 ΠῚ 
ἔλοϊτιντ ν.42 ὅζ 47. ζι ργο σοί. δῖον. 36, δείεα Ραρ,. 
ν. τ, ὅκως ρτὸ ὅπως. Οὐ αΐδις Δἀἀϊ ροτοίξ ἐκ ἥν. 3 ο,ρτο 
ἐξ ὠν:ὃς 4.4 τῷ ρτο ὦ. Τταηίβοίτίοῃίςἰοῃίος Ἔχεπι- 
Ρ πη οἱ ἰῃ κιϑῶνι,ν. 38. [ἃ φαἰπι αἰρίτατίοη!ϑ (τ 6 
τγαηίροῆτα, γ[τγραῃς ἰοπο5 ῬτῸ σΟΠΊΓΠΙΠ15 ᾿ϊησας 

νοσάθι]ο χιτῶνι. ᾽ς ἐνθεῦτεν ρα, [δ] δ τ. γ. αν Ρτο 
σουππλαηὶ ὠτεῦϑε. [Ι΄ ααϊδυίααπι ἐμρ]ςαταϑ εἰ 
τη οταρ] λίπτιις. Πα δη τί ατί5 (ΟΠ σοῦ ὃ, αἰ ἰτατῖβ εντν. 
29. Ὅϊσι ρτῸ οἷς. δ᾽. νεΓΙι 3 6, ϑεήσεαι ρΓῸ ϑεάσῃ. Ππ]ρ- 
Ρεὶπ αΐδιβ ργατεῦ σοηιιππτατίοι 6 πὶ ἔαέζα οἱὲ ετὶᾷ 
δα άϊτίο. Ηἰ πεταρ]αίτη} Γο Ὡς, ἢς ααϊ ν πα Ἐατίδ 
δε στατίᾳ ν᾽ ἀστθηταγ ςοπηροῇτεοηὶ αἴοττο (πους ίςι- 
Ἰίσετ Ἑαδίας Οὐ πε] ἀπ τι5 1 γα 73.3.0, [οτ] τ Ἰρίαπι 
δάλεκον ἰὰ Ἡετοάοτο βαπὶ παδεγοϊποιπαάϊτατξ, νεἰα- 
τοητος ὅτ πα πγεγος σστυρίοχα νἱ ἀξατατ) ἐς πἀα{Ἐγία 

ἔτητ ἃ Ὀϊοαγ ΠΟ (Ὡ] τί, ὃς Ατείοἰ ἐπεὶ ρτο ΗΠἰςτεροίτί. 

0 δόσις ζΟΠ ΕΠ ΘΠτΙΠ5 ἰοροτίς5 ὄηητήδευσις, ντ ἰη{τὰ 

᾿ [ΙΝ ὈῬΙΟΝΥ͂5. ΗΑΙ. ΤΟΜΥ͂Μ ΡΟΞ5Τ. 
αἰ ϑιεὺ γιιυή. πάλαι δὲ τὰ καλαὶ αὐ βρώποισιν ᾿οξεύρητοι ἀκ 3 μκιαγ5 
ϑοίνᾷν δεῖ. ἐν τοῖσιν ἐν τέδὲ 6), τινοὶ σκοπεύφν τὰ ἕων εὖ, ἐγ ὃ πεῖ- 

φομαι ἐκείνίω εἶναι πασέων γυυναμκῶν κόλλϊς ἰωυ" καὶ σέ» δέομιαῃ 
μὴ δέεοναι αέόμων. Ὁ μὲ δὴ λέγρν τοιαῦτα , ἀπεμαίχετο, ἔρῥω- 

δέων μή τιοἱ ἐξ αὐτέων γίνηται κακόν. ὁ δὲ ὠμείξετω τοιάδε" 

Θέ ῤσῃ Γύγη, Ὁ μὴ φοξεῦ μήτε ἐ μι, ὡς σέο πφρώμανον λόγον τενδὲ" 
μήτε γωυαῆ κα. τίω ἐμίω), μυή τι ὅι ἐξ αὐτῆς γένηποι βλάζ:ς, δβ- 

χίὼ γ ἐγ μυυχανήσομαι οὕτως, ὥςτε με" δὲ μια ϑεὴ μων ὀφϑεῖσαρ 
σὺ σεῦ, ἐγρὺ τὸ σε ἐς τὸ οἴκημα ἐν τῷ κοιμιώμιεϑοι, ὄπποϑε τῆς απ: 

10 νοιγρμένης θύρης ϑήσω. μετὰ σἱ ἐμιὶ ἐξελθόντα πδρέςαι καὶ ἡ 
γιμὴ ἡ ἐμὴ ἐς κοιτῶνα. κέϊται ἢ ἀγχοῦ ἃ ἐςόσδου βρόνος. δ) τοῦ-- 

πον ἱμαΐϊιων κα ἕν ἕκατον ἀκδαύου( γησᾷ, καὶ κατ᾿ ἡσυχίΐωυ 

πολλίω πδρέξᾳ τοὶ ϑεήσειὡκ,. ἐπεαὺ ὃ ἀπὸ τ θρόνσ σείχη ὅτ} τίωὺ 

εὐνἰω, τ᾿ γώτου τε αὐτῆς ϑη, σοὶ ϑηέτω πὸ ἐν ϑεῦτεν ὅκως μή σε 

ὄψεται ἰόντα δέρὶ “ἿΝ ϑυρέων. Ο δ᾽ δὴ, ὡς ὐὑκ ἡδωύατο δριφυ-- 
γᾷν,ώ ἕτοιμιος. 

ῬΑ 4νν. 4 ΡΓῸ σοΥΓΈΡτΟ αὐήλεκτα ἱπσοσταπι εἰ Πτπα 
ΓΕΡΟΏ ξ11Π| αὐέκλεκτα » αὐήλείκτα, νο] 41 αι!ρρίαπε 
τας ςοη ξπτάηοι πη. ΝῸΙ 4.,αβητα Ργοναίρατο, 

ΝἭ ὁ - Ὁ ὁ “ ἵν» - 

20 δροιΐζ εχ ΗΟ ΠΕΓΙ βαϊτίοη δ, Γοροίτ, πιαρὶς οἵ ςοα- 
(φῃταάποιιτη: 4ιδιηηπλπι ρδιΐο ροίξ,ν. ᾿ δι άδιῃ νοῦς 

δἰ πιοάτι5 ορτατίιι5 τοροτίτας, Εἰ δατῷ ἀο(ππηρτας 
Ἰόσις οχ ἢ. μ΄. Ν. το, ρίο λέγεται Αἰάϊπις ςοάςχ 
ΒΑθεῖ τελεταΐ. [αι Ηςρ απ οηΐς ἐης δ τ 4ϊο φυΐάδπι 
ςοήϊοε5 Βα Ἔητ ὦ τελετα: 4] τη ὦ τελεσαΐ Ποῦ Δσίατ- 
ἄς. δεσυοπτί ετίϑπι νογία ολάθπν ΑἸ αἰπα οἠϊτίο, ἀξ - 
4 Ηρα Ἰοπίς ΕΩςΒ γί ἀΐοη, ρτὸ ἐργωσίης πάσης 
εὐεργεσίης. νΟΥΙΠ5 Ὡς Πτ Ἐλευσιηης, Δ αἰ 4 σου Πιηῖς, 
νί ἀετίης ἀοέξίοτες5. πη εοά σι Ἡ ρΡΠαοηὶς ΕΒ οἢΪ- 

3.0 Τἰάἴο Δα ἴταγ τογτίμβ ᾿ς ν γι; Ὁ δεύων πῃ Λυσιακὸν 
κρεφαιος «ὐροέτελμα. ΤΓιθιιτασ αὐταιι εὶς νευίις μὲ 
Ἑαπροτίοπί Οἢ ἘτΓΟ Πα ἤτα;, Γ] ἀο ΠΩ; Ῥείαρειϊ ΠΟΠΊΪα 
πδηταγ. Υ.2 29] οουϑ ἀοίαπιρταϑ εχ 1... Ν,2 4,5 τὸν 
ΡΒαπιι5 τηδυυ ς Σωτάσεια, ἀρ ἢ Ποησως :ντἀρια Η16- 
ΡΒ αΠίοποιη φιοαας ἰορίταγ, ἢ σοττθτηοχν. 3. (ξα 
ααΐτας Εὐρμπίδεια: ὃς ἰμ ἔτ α 8,31. Σοφοκλήα.τἈτη  Ὦ ρείο- 
τίς φιιοαιις (ττίρταγα γερεγμητας Ἔχοπιρία, Ὑ,20, 
ΡΙῸ μιάλιςει πεσούσης Ἰορζάππι νίἀοτοτ μεπεπεσούσης: ἢς- 

τι ΠΊΟΧ (ΘΕ ΓΕΣ συμιμκετασισῆν. Υ, 3 ς,, [οτίδη ἰς 
40 σεμ άπ π) 4 βροντῶν μὲν ΤῊΝ ὀνομάτων: νοὶ] μενόντων ἃ δ᾽ 

αὐ δ ὀνομάτων: ντραι]ο δῆτε ν.2 8, ὙγοΙ Βα ἰςρὶτ ὔντων 
ΑΔ αὐ δ[δ ὀνομάτων. Υ᾽. 4... ΤὭπογ αἱ ἀἰ5 Ἰοςιις ἀ6- 
1ἀππρτι5 ε[Ἐ Ἔχ Π1δ.1Δ,Ρασ.9. : 

ῬῸ φον. τ ἷῃ μεκραὺ οἸ Πρ 5 εἴ Πρ ἀπείεὶ [οςπηίηῖς 
πὶ, λιξἐὰ γύσιν, αὐὶτ Α]1ι15 ΟΠ ΠΊ1}15, Ἐοτίβη οτίατη ἴῃ 
τείθιιδ Εἷς οχ ΕἸερ εἴτα ἀο(ππρτὶς ραγίο ἐΐς, τί ρ εχ οἱξ 
ἜΧΟΠΊΡ απ) οττίθας ἀϊιοτῇς ]οςοἰς ροτίτατη. Υ.. 12, 
ἱπινα] σας, εαἰτίοη, εἴς αὐτή, ΠΟΙ τι:η αὕτη πιο] ας τοη- 
δταίτ σαπη ἐκείνην Πα οἀ ρτασεάίτν, 9. Υ τς ὑΡῖο ὅγη- 

᾿ 2}. 
20. τηαῖου τη τατίο ἔοτος ἢ ]ερογοιηὰς ὅβηοροφή:(ςἀ 
Ἰάἀοπυήεηι5 41] ν.3.2., τ μωκραν φρονίδδε τοῦ λεκτικοῦ Ὁ πον 
πεποιημένοις. ῬΤῸ 4110 (ἘΠ. Ρασ, ν, 2.7, ἀἰοῖτ φρώῴοια. 
Υ. 37,61 χυιῖϑ ργὸ σὲ πγαὶττ δὲ ἔγσδτογ ίιο πάϊεῖο. Ψ, 
42 ,Ρτο καὶ Σῤχὴ ξοτίλη γοόμες Ἰεσοτίπνις ἡ σβχήτθο 
(οἱ ςεῖ ἰοαιεπαὶ θεηεγο 40 ἰῃέγα 14,3 4, μεγάλη πούς 
των δρχή καὶ δ) δοίσκαλος ἡ φύσις. 

Ρ.6,ν.7.,1ῃ νυΠ]ρατίς Ε]Οπλετὶ εαϊτίοπ. Περίτιις καῦϑί 
μοι: το ῃτι5 6 ]]ς]οςις οἵ“ Ὁ ἃ... ϑεσυξῃβ νογἢ]5 εχ- 

δ 64] οτῖρί Ηογοάοτί νοιθα 6 ΨΌΠΡ, αἀἰτοπ]δ. δας 6ο οτάϊιπ εἰς σαταϊορὶ πδείαπι,1].β, Τοετίαβ νοτὸ ἀθ- 
τεαηίςτίδεγοιντ οατίις νττί αἴας ἴησις ργορτίοετα- 
τες ρεγίρί οἱ φυσϑητ. δίς οῦρο ἰοσαϑ παεῖ: Τύγη" οὐ 
ΤῸΡ σε δοκέω πεί ϑεαϑαί μιϑι λέοντι πἰξα τῷ εἴ δὲος τὴς γιωναμκός" ὡᾷᾳ 
ΤδΡ τυγχαϑᾳ αὐ βρώποισιν ἐὔντα ὠπ:ςότερφι ἐφϑαλμῷν᾽ ποίεε ὅκως 

ἐκείνω ϑυήσεαι γυμενέω.. ὁ δὲ, μέχε ὠμβώζας, ἐπε» Δέαποτα», 

νὰ λέγᾳς λόγον κυ γιέα,κελεύων με δέαποιναν τίω ἐμἰω ϑεή- 

ὅτι γυμνίώ, ἅμα δὲ κιϑῶνι ὠκδυομέγῳ σιωυεκ δύετοι καὶ τίω 

{ππιρτὰ5 εἰ  οχ ἢ, Υ᾽ το, ογραῃ γούξίας Πηρη]ατα 
πδὲ, ῥοῦ. ϑοαιθητὶ σοῦῖο νου σΟΠ Εἰ δ Πιίης Ιερ. 
τῇ ταῖς πότερα λαμξαΐ ἡτει ΟΥ̓ αἰ 6 ῬΥΖΟΥΩ 4εοΙΡΊΑΏ ΗΚ. 
Ατν.2.4. Ῥγοπλῖξεν α᾽αοόμενος, ΑὨτὶ ]αϊτατιιι Ἰὰ οπνα- 
πάτα ΠΠ0.7.}Θρὶ, κόψε ον ἀπερχόμενος, ἀῃ οτδυϊ δ 4.70, 
12. Ν΄. 42, ΨΌ]ΕΙ, δοκέϊ δὴ μοι. Υ,, 47,46 πὶ γτηα- 
αν δημινργικῶν, 

Ῥτ: 



-- -ο-- 

' 

ΔΘ Εν ΕΚΎ ΘΒ. 

Ρ. εν. 19 Ρτοναυδικῇ νεγεοῦ πο διιέξου (ζγιρίδ- 
αἰϊ ναυπηγικῆ »Υἵ ΠΟΠΙΪςοτε  ἰσεῖ αν. 6. Υ. ς πγαϊοῖ 
ξοσταιε απ βρίαμη Πη σι αγίτογ, ὅ7)) ποίας πλευράς ἑδρά- 
“α|. δῖς νυ, ΡΓῸ ἐναρμκονιώτερον πηα]οῖ ξοτταῖς ας 
Ῥίδιῃ εὐαρικονιώτερον, ΝΥ ΠΊΟΧ (6 4ΕΠΙτΥ εὐεδρότερον. 
Υ. 2 τ ἰόσιι Πἰς τγὶρ] οἱ ππθταρ!αίπτο., ἡγιτατίοης, 
εἀάϊτίομς, ἃς τεαη!ροπτίοης, [τς νἱἀοταν ἰητογρο- 
Ἰλῃάιις : καὶ ὁ ̓ Εποίησεν αὐτὶ ἐξ Ἑ ποίησε λέγον, μιυτὰ τοῦ ν' καὶ 
Βγρανψε αὐτὶ τὰ "Εγεαψεν, γωρὶς ἦν" καὶ ̓ Αφαιρ. ντ ((Π]ςοτ 
ομληΐα μας ποιηπατίια το ογαηταγ δά ν μια γοῦ- 
θιιπι μεᾳσκευάζ!. ιιοά {δ αίταγ ν.2 8. ΝΥ, 40,͵π 
γιυΐσατ. ἜΧειηρ αγιῦ. ο[Ἐ δὲδύαμκεν. Ἔσο οὶ δτερἢα- 
20 δέδημεντἜροί! α ΤΠπιογ 41 415 Ἔσχε ρ  ατι δι: αριιά 
απ. οοιι5 εχ ίξατ [|..2,ρᾶσ.102. 
Ρ.8.ν.τη,πγαΐες ἔογτδδ ηυἱϑρίατη δάπιοτῦ. οὕτως, 

δοβασγαιοησ. Ν' .50,1η ποιέϊ πγιτατιιβ εἰ Ἐγεγθι τηο- 
ἄι15. Γεσαΐα ροίταατ {ἰδίαι πἐἘ τι ποιῇ. 

Ῥ,9.ν. ας »ἱουίδη δἰ ̓ υῖς πλα]οῖ αὶ μά ἡδέως γε, ντ 
τηοχν. 7 ὅζ8, [ςἀ ΠΠ1}}15 Ιοσυτῖο 6[Ἐ οτίαπη ἀρ Α- 
τος. ΡΟ] τ. 40,18, Ν΄. 12, οπηπλα {ππω, καὶ τὸ πε- 
ϑανὸν,  ΟΙδιι5 ἴῃ πο ἰἰδτο [τηςἷς5 ᾿ροἰ πῆτε; ἔογβαῃ 
αιοά εἰ {πρετῆπιππινίογεταγ. Ὑ᾽.32, ποσὰ Πϊς κτ' 
ἴῃ πσηὶξ ὥ με. 

Ῥ.το,ν. ὅσ, αητο ὅ2 αἰ, ̓ πἰδτθηιπὶν! ἀστατ ἡὶ μέν: 
να] ρτο (φηποπτὶ ἡὶ δὲ τεροπεηὰ αἰδἰ απ ξίμα ἢ ἀπε, 
Υ. 3ς ,ςοπῇαπέξίοπίς εἰ Πρ 5 Ππλ}15.,,αρτὰ σαοαις 
ποτῖατα οἵ, 4 5.8. Ργὸ (βαμϑητί ἀπτθιη ὁμοίως ἴῃ 
ΑἸἰάΐπα εαϊτίοπε ἐρατίιτη, εἴς νδοατη, ΡΓΟρῖοΓ τὰ- 

ἘΠ στδρΒίσιιπ σουηρ θη ἀϊιιπι 4 [δ γαγι5 Τρ ογατιμη, 
δάποι. Ηδητγίςιιβ ϑτορμαπα5 ΘΟ εα!αίτηδτιπ [10.2., 
(ΠΡ. 14. [άειπ ἄς ἀ[ης τε. ἰοοῖς ἰδ 4οπὶ δάποταῖ: 
Παοῦαη1 ΡΥ Π1115 εχ δε Π{412.,.47 :1ἐςππάϊ15, 13, 
26 :τοττίιις, 22. το, Ἀατίαπη οδηάοπι εἀϊτίοπεια 
Αἰάϊηαι εο ἱπ]οοο 48| Ππργα οχίξας 7,9. 5 ΡΓῸ ὁμοίως 
βαθεῖς οἱ, ΡΕΓ οἰίά οι σοι ΕΠ Πρ Ππογατ ΟΠ ΠῚ, 
Δαποτατιδίάοηι]άοπι δτορῆαπαβ. Ν. τ6,ἴη νὰ]- 
φατὶς ΕατΙρ αἷς οαἰτ οπίδθιι5 αἰΐτοῦ Ιςσἄταγ Πὶ νογίῃ5. 
1θὶ επἱπὶ οπούο τεϊδαισηταγ δἰ ἀπο: σίγα, σίχε. λεηῆον ἴ-- 
αχνὴς Σρθύλης τιεῖτε᾽ μυὴ κτυ πεῖτε,μησῇ ἔξω κτύπος: ὃς ΕἸςξεγα 
ἮΙ, εἰπὸ ὠϑϑβατ᾽ ὀκέϊ- σ᾽ ὑπὸ ωϑϑ μοι κοίτας: πο Δη Ποῖᾶ- 
αἰἷτόε δτερθαπαβ. Ῥότυγο λευκὸν ἴχτος ἰῃ ὈοηΥ Πί εχ- 
εἰ]. ἀἰςὶ νἱάσταγ οίσαγαπι ν οἰ Ετρίτιπὶ ὃς ἰσαὶ Ρεάς 
ἐπηργε αι : αια (οτος ρεοξιπαίογα ρτα (δ ἔθγπης 
Δἰχυά ἰσγοα 5, ντ οὐμηϊαίορα ΡτΓοπιπαίοτα. αἴ 

φωνίωὺ λευκίρ ἀἰςὶ τὴν εὐήκοον, ττααττ ἴῃ Οὐρᾶπο Ατηΐο- 
το] ες ραρ. 286 δέ 287. 

"τ τνν. 3. ἔουβαῃ σοι ὀνδγαμέγφν. Υ.13, 
ἱπναΐσ. οὐϊτ, (σγίρταπι οἱἘ ἀπεριωτέραν» γα ΟΥ̓ δῆ. ΠΟ- 
{γατα φἀ ποι ἀσανιώτερον, ΠΟ ἢι15 ιδάτατ δά ρΓο- 
οεἀ. ἄμεινον. Ν 31 ΙΕ ρτο ἀεν]εσὶτ ἢ. Ν.46,ρς- 
ποτῖο οαία Ιεσοπάῦ νἱἀ οὐ ῥοίζου, τὴ συφαγμξ," δὐτοπηυσκκοῦ: 
διις ῬΙαγα τοῦ. ῥοίζων, ἢ συριγαῶν, ἢ ἀποπηυσμιῶν, δίρῃϊ- 
Βοδοτυτ αυτοιι 15 ποι 19 ἢ τού ρ,σνα, ΟΠ} σο- 
ϑιπατίο β. φ. Πατὴ ἴῃ Πΐ5 αοαας, ετίαπ ἢ πο δςςα- 
ἄλτνοςαὶ!ς ν}]α.. φωνῆς ἕκιος (ει ἤγου σημασία οἴ. νοἱ- 

Πππὶ θη; σἰαποηαὶ σαία ᾿ς σας ῥοίζων, πομπαῖς πιο 
Ἡα (ολο τς πιςτ5. 

. 12. ν. 7. ΡΓῸ τοιαχαίδεκα ἰοσεηάμπι ν  Φοτιῦ 
ἐκκαϊδεκα.. [Σχάφοίν. παῦις ντ ἈἸ ΤΙ τπ5 τγδάϊτ Π|.. 7, 
(αΡ. 56, (ὐλάπλι5 οἰ ς ῬΠαρηῖςς ἴῃ Οταοίδιη ἰη- 
ταΐτ {πτεύὰς (ςἀθοὶπι ἢ ΠΊογο, Α.8.1,Δ.Ὲ,1,Κ, 
Δ,Μ,Ν,0,Π,Ρ.Σ. ΤΥ. φαίδιις ροίξ Ραἰαπηεάς, 
διῃηοηϊάς, ΕρίςΠαγπγο, αὐ τα: Πιητ] ττογα σοιπρο- 
ἤτα; ἄτπα νοσαϊες, ἢ ὅζ ὦ: {Γ65 [ς πηίποσαίος, . ξ,ψ: 
ἴγα5 πλαζα αἰρίγατα;, ἢ, χ, Φ. 51 4815 τειακαίδεκα τοτἰ- 
πεηάιιπιρατοτ, 6 (δἀθοίτ ρᾷι]ο ἀητὸ πιιπηογατίβ 46- 
Τηεηάα ἐγιηττλθα σαη εὶς πλατα;, β,γ, δι ΝΟΣ, 
ταλ] πὶ ορογίύλλετοω ἡ». ΟΠ] λφντ ποικέλλετου, ἃς ΠΟ Ππ1- 

όο 

ΞΥΓΡΒΥΆΟΊΤΙ. ᾿ 
114. Μ΄ 40, Ρο(Ἐ πτροϑένος ἀφο {Ὁ νίἀοτιι ὦ δὲ ἤγου,γ εἰ 
δὲ πνεύμαζς:ντ ςΟἸ]ΠἸ ἴτας οχ τ 3,Σ:ὃς 24,3. πς οτος ὃς 
Μαγίιις νἹξξοτίηι5 Αττὶς σγᾶτηατ, Παρ. 4.24 ἐγργε3 
Μεῖμρίσονι ἰαύτα, ρρεσίιηεν πη 4792 ἡπῖγά ογ [ϑε- 
σης αἹγαξβές παγίς οἰαϑέ!, ὃς ΤΟ] 5. δοαίσον ἐς 
σαιῇ5 ᾿ηριια Γιατί πα }10.. 1,.ς. τὸ, εἰαμ ὃ ἐπίῃ οΥ 55 
εἴ 0 τ πάγα [2ηο, 21 σομ ον αι’. 

ῬᾺ τ2,)ν. τοἰοσιπι ἤπης οἶτας Ῥαμ]τ5 Γεοραγάι9 
Ἑπηοηάατίοπαπι 11. 8, σαρ. τ... ΜΝ. χ, ἄς πος 

το σιοαιείοςο ποηοῖ Βτοίαιις ΜιίςοΠ]Δηεοσγιιηι 1. 
22) 6ᾶρ.14. ΜΝ. 6, ΡΙπάατι Ιοςυ5 Πὶς οἴταταγ οτίαιτι 
Ὁ Ατῆςοησο [1δ. το ὃς τι. [ἃ ντγοδίαιις σογγαρτας. 
Ἰερσίταγ, ἤς ομΐπι [1 το, Β4Π|. ςἀ. ρ. 22 ς,,ν.2, φρὶν 
μὲν ἄρπε ορινοτεγία πὰ οἵ δδι, καὶ τὸ στιὴ κίβδηλον, αὐϑρω ποι. ας 

10, ττ,(1230,37) ἔς, φρὶν μὲν ἤρπε οοινοτενείατα οἵ- 
“ἃ χαὶ τὸ σαὺ κίξ δηλον ἀπὸ ομάτων. [ΙΟΠγ ΠἀΠοτιιπι 
ἐχοϑιῃρ τί πηι ςτίρταγα εἰἐ ἰπτεσγίογ. ἢ {15 τάππο πὶ 
ΡΓΟ αὔϑρωποι ε ροϊϊετίοτε Αὐμοησὶ οςο γοροπεγα 
τ Δ] τ ἀπὸ σομάτων» ΠΕ Π4 4114 ΠῈ ἱπηργοθαιογο: ἢος 

20 νἱ ἀο]ςες (εη{: πρὶν μὲν ἐπὸ ςομαίτων ἤριπε (14 εἴς ἔπεσε) 
Δοινοτενἣ δλϑυρφίμίβων φωγήενΐξ,, καὶ τὸ κί δέυλον σάώΐ. ῬΟΓΓΟ 
Δρινοτενῆ φωνήειτα ΠΟΙΆΪΠΔΓΕ ν] ἄδτιγ νοςαΐοβ ἰοησαυ 
ὃζ αὰ ἰατίοτς οὐἱβ ἀϊάπέξίοπο ρυοξογιηταγ, νερτα 
ςοτετί5 α Πλοτίςιμη. πο ἔποίπης Ζια: Πϊοην ἤπ5 ἱπ- 
τα τη δυϊξεγα ςοπρο το ἢ 5 οΠμαγαόξογο τγααίτ, 22, 
Εἴς ἃ [πρτὰ 12.16.22. Οαἶπ|5 ΘΟ ΠοΓΙς ἀρ ΗΟ - 
τίατα ἀετγαρίςο {ΠΠ|0 Πἀπτ ἀπ ρα Πα: ὃς (οἰ! ρἐἀΔ] 
γεῦθ δ. "σα νοτο (ντί ἀοι Ατμεηαιις 230,3, ὃς Ηε- 
τοάοταϑ ΠΡ. τραρ. 36. τείἔδητιγ) Γλοτίςο πομλπα 

30 Ρίπάατιβ ἐπὶ {ἰττογᾶπὰ νοςαῖ, αιιπ| Ιοηε5, Διτὶςὶ, 
ὃζ ςοπ ΠΠ 15 Ἰίπσμα ΠΟΙ ΪΠαῖ σιγμα: Δἴ 4116 πὲς οο- 

ἄσπι Ατμποηαο τείξς, αριια ΑτΠορδδηθηι σοτηϊςᾶ 
σαι μφόρας ἀἰςοἴτυτ ἵωπος ὁ τὸ σ ἐγκεγδραγμμένον ἔχων, 640115 

Ἰττεγα 5 Ἰῃ Πρηίΐτιι5: τα: 4 Οτα 5 Δ άταρ οὶ ἤραγα 
ΡΙΠΡΙΓΟΓΣ, ὃ σ, ς. κί βδδιλοναυτῷ ργορτοῦοα αἰ εἶτ τὲ στιὺς 
φυϊα(ντίάετα Ατῆςη. ᾿δ᾽ ἄξια εχ ΑὐΠοχοηο τγᾶ τ) 
εἱ μουσικοὶ πυλλοίκις τὸ σίγμια λέγᾷν πδρηρωθζ, δέ τὸ σκληρό-- 

φῦμον εἶναι καὶ αἰ επιτήδειον αὐλῷ, δίσιις νοτο ΠὨΙοηγ ἤτιβ 
Εἷς ταξογτ ἔαΠΠῸ πα ἱπτορτας ὠδῶς ἀσίγμοις ἔεςεγίητ, 

40 ἰταϊάοπι Ατμοηςι5 ἴῃ ργίους Ιοςο τγααῖς Γαίιμη Ηογ- 
τηϊοποπίεπι ἔεο {δ ἄσιγμον αδεοὺ, ὃς ὕμωον ἀσιγμον. υᾷ 

ἀς τὰ τιοπαῖτ ετίαιῃ δα]. Εεοραγά. ἰοςο ἴαπη δῆτα 
εἴτατο. Ν᾽. 27, ἔοι ροτεῖξ ἰςέξίο, ἢ νογραῆς ςοη- 

{τιιαβ, ὥςτε ἐγγιὶ ἐκέῖνα (ῦ τελειύταϊᾳ {). αΙοπι! ]οσοπ- 
ἄπιπὶ ἔοτγεσ, ὥςτε ἐγζιὶ δ τελειστνΐος 1) ἐκᾶνα. Ν΄. 29, 
Ρἴο δὶ ςοπιθ πη  ξητίμ5 ἰασ θη εἰσί, Υ,, 37,7 0]- 
Πα ]οσίτ ἀκαρῖ᾽, ἐχίσηαι), Ν᾽, 30. Ρ΄Ὸ γέϊε τε ξειας 
ξοσταίί Ἰερετὶς γ ἔπ, νοὶ Πιηρ] εἰμ ἔπ. Ψ΄. 40, 6 
Βοοίοςο νιάς Ροιγ. νἸέξοτ Ν αὐ. Ἰσξξίοπαιπι [|δ.1.2, 

ζ0 «4ρ.6: ν Οἱ ρο εγίογε ΠῚ εἴπι5 ράγγοιη Πς ἰοο ε: τὴν ἄλο- 
ον αἴοϑησιν ἔχουσει ἃ πδραλλαγῆς μέτρον: ὃζ ἄλογον αἴαϑησιν 6 

ΟἸἰςεγοποτεάα! ροῇς δε ίτγδτιγ ἐολ η7 (6 [βιρηΖ. δῚς 
σοτῖς [Π[τ4 27,28, τὸ ἄλογον δγιμδρτυρέ ἃ ἀκοῆς πάϑος, 
δ ταγίατη ἴῃ ΓΥ Π4,8.4.,.4.7 » ἀλόγω πωϑή τὴν ἄλογον σιυα-- 
σκεϊν αἴοϑησιν : ὅζ γχοχ ὃς, ὃ, ἐκ ἔπι βιάζομαι τὴν ἄλογον 
αἴοϑησιν: τα: ((Π]Ισοτ π1}}]α γατίοπονοὶ ογατίοπε ρο- 
τοί ἐχρτίπ)!.84,39. Μεητῖο ΠεΊπ τα ετίδιῃ συλλαξῆς 
ἀλόγε,16,34. Ν',4.4,ξοτϑδῃ Ἰορεπάιιη, κα ϑάπερ ἰὼ 
λέγνται, δἰ [[ ἀἸσαηγ. 

Ῥ. τ4,ν.3 7»κάλων ἢ πγσπάο οατοῖ,ςοη ΗΓπΊατί ρο- 
τετῦῖτ ΝἹγρ Παπο Πτο Ἐπ. τ, 7η|δπαιεν οἰαναονα, τὲς 
γῆν γιάονσ, γκάσηιηηα. Ν. ΣΥΝ  Ό]Ε, σα τη ἀγτίσυ]ο 
].ὦ δίανοίας ὁμοιότητας. Ν .4.2.«ἀττίςσι 15 τοὶ ἀς Πάσγατις 
γεὶ δῆτε νεὶ ροίξ ροηῖς. δἣ" συλλαξῶν, ντ ἰπ ξηπεητὶ 
τε δτο. [ 

Ῥ σον. 2 2 4} ] σαφίωείας, ἀἰρμτΠοησωθ. Μ΄. 17», 
(τε δίτιιγ οτίαῃι μισχώγκφαν : ντ Πσπίῆςοτοτ ἰοσι5 ἴα 
4110 μίσγονται πὰ ἄγκεα,» 14 (δ, ἴῃ το πη Π!φηταγ ίξα 

44 ἢ 



4 ΤΩ 

οι πη σαθταγ να} 65, ΠῚ1.}}15. Υ.40,υγαίοτ οτῖς 

τειη ρΟΓ ΠῚ ΠιΠ τα, ἢ Ἰορα5 σευύφα[κε:ντἰπῆτατϑ, 

17. Ιδίδοιι ραιίο λῆτο ποτα, πογεπ Βαοτίςος- 
σαϊη ορρί ἀοτι ἃ Ὀϊοην πο ροαὶ ὨΠΠΊΟΤΙΜΠ), ΙΔ 1 

Ραυΐο ροϊὲ ἰὼ Ἡ ὀμλεσῖςο σαταίοσο: ὃ ςοπτγα Θισβίω 

αἴαας ᾿Ογχηςὸν ἃ Πίοηγ ΠῸ Πιθιμογα τ, πάτα ἢ ς 
πα τ τασητίο. δεὰ Βὶς πο ΠηΠοτῖς ποὴ ἱπτερτ 
ἴπ να]ρατῖς Ποην Πὶ ξαϊτί αἱ. εἰτατὶ ἰοσατη, ἄτας 
δααϊ ΡΟ  (θρτοπι 5 οχ ΗΟ ΤΊ ΟΤΙ ἘΧοιρ εν ετ- 
{α5: Πος (]ῖςδῖ; Κωπᾶς, Εὐχρεσί» τε Ὦ πολυφρήρωνά τε Θί- 

δβίω Οἵτε Κορώνφαν, καὶ ποιήεν)» ᾿Αλίδρτον, Οἴτε Πλά- 

“παιὰν ἔχον» ἠσὶ οἱ Τλιοσαντ᾽ ὁ μον. οἱ θ᾽ ἐσὺ Θήβας ἐ- 
ὃν ἐὐκπίμεῖον ἡΠολίεϑρὸν, "Οτγχηφῦν 8») ἱερὸν ΤΠοσι δηϊον ἀγλοῖ- 

ὃν ἄλσος Οἷἵπ πολυςωφυλὸν᾽ Αργζζωυ ἔχον. οἵτε Μίδειαν, 

Νίαστ τε ζχ)είω »᾿Ανϑηδόνα τ ἐδαπίωσθυ. 

Ῥιό, ν. 20. σαπη ρο γορβο [εσα5 δοραΐφορ, τίς. 

τα τα πιετιϊ ἀςΠποητία, ϑίσν. 2 6, ντί αὔτ Ποῖ ἀεί- 

ἠδητία, Ἰεσεπάιϊηῃ νἰ ἀετοτ δύσα μβε-. ἐχριπέξα {}}14- 

ζαϑυ:ντ θαςοίνις ἀἰσαταῦ δῆσαμβος ἐχ εο απ οα, σα Πα 
ἐπιπιάζιγιι5 ἃ ϑοη οἶς ρογαθογτιμη εἴτε ὁαἸτιι5, Διὸς 
ὀνερῥαμμένος μηρῶ., ἴτα ἀσυηατη αἱ πγατυτίταϊξ οἰ  ρογ- 
ἀυέξιις. νε] χααῇ δὺς ἐῤῥαμμένος :ρτίαγατη (Π]]ςετ 5 6- 
ταοίεοντογο, ἀείηάς ]οιιὶς ἔα πγου πίατα5. Υ. 30, 
Ῥῖο δεικτυλικὸς [η.ράρΥ. 3.7 ᾿φρίτατ δδέκτυλος - τ ἀστ- 
ἄμε:τ, 31» ὅζ αἰ]. ὀχοιίατ! ταπλε δας Ἰεέξίο 
Ῥοτεῖ!, νεϊηῆτα τὃ., 17 ἰαμβικὸς Ἰεσίτας,, (δ απαῖτο 
{δ ξαπτίο πουλῖπε ποις. ΜΝ. 3 ς» τελευτᾷ νἹάἀδτὴτ 
Ηἰσαδείας ν[γραταιῃ ρτο τελευτᾷν ποιῶ, ἀομπεῦο ΓΑ εϊ. 
ΑΖ ἰεσεπάαηι νίάστοτ αὐ δρῶδὲς τε τἀὰτ δὲ τε α τ|- 

τις αοςὶρίε ἀκ οἵδ, νοὶ ςοπγηγαν πὶ ἃς αἰτογιπη ἀ6- 
εἴπ. Τα (64. να] σλτ! ΠΠδεὶ σογγαρτο Βα εητ εἰς σεκωο- 
“»ἷς λογίαν : 1ὰ (δ τα τπηο παῖς οτίατῃ Εοητίςιις ὅτο- 
ῥμαπιις δ. μϑαϊαίπηάτηι 11.2.6 40..1 4:σεμινολογίας α- 
ἔφην νοςαθυϊο ἴαρτα ηποήϊις νίι5 εἰἘ ΠΙοΩγ Π8 9, 
14.ἃς ΤΏ ἔτα αἰ χαοτῖεθ. δε 6 ῃ5 Ἰοοιις οἰτατασα Β6- 
τὸ νι οιῖο, Ναγαύατα ᾿ς ἐξ οηιιη 1. 4..ς. τ : νδὶ 
δότατ, βε 46 Π) 416 ΠῚ) Βαθίας Οὐ ΠτΠ]Ἰη 5 δος Πεῦ 

ἄρρεῖϊας, α ιουγῆο Ηλι ςατπαῆδο Ηυροβαςςμῃεᾶ 

ψουδι. Υ. 4.3. ροἤης ετίατι ἢς ἰορεῖς, καὶ γὰρ καὶ 
οὗτος. Ν 41, ἥποπι βακχῶον ἰσνοςαῖ Π]ΟΩΥ Πι5, 
ἸΘΡΆ Ζ ΠΙοηϊς (ς ΠΟ] α[Ἐε5 ραν. 8.2 παλιμιβάκχειον πο- 

τη Πλατι τΥδα τ οὐ}, τὸν ἐκ δ δα χείας καὶ δυο μακρῶν, ἂρ- 
ΡΘ ἰαυ] βακχέρντα αυϊδυίάατῃ οτίαπι ἱασιβάκγονιαῖ ορ- 

Ῥοίπτιτη παὶς ρεαζ, Σ ἐκ δύο μακρῶν Θ βραχείας, ΠΟΙ, Ι- 
ΣιαΥὶ παλιμβακχέον. βάκχειον ἀατ ΠῚ ἐκ σο γοςατῇ [ογῖ- 
ῬὈίτ, φαοηΐαην αἰτῆγ ἐπ θὶςὶ ροοῖς ἀγηνηοβίη Βδο- 
σθαι ρἰογαμησας Ππ0 τη οτγ! σοηεγο ςΟΠτοΧ οσίῃτ. 

Ῥυα ιν. 2 Ροῦης οτίδῃν Ιερογε ῥυἡμικῶ,: νε[Ἔαπ1- 
ΤΟΣ καὶ μετοικῶν. Δ σὰν ρτὸ ϑτολαύετοωι (ΘὮ Π15 νῚ ΔΘ τ Γ 
Ῥοΐζαϊαγς ἀπελαύνεται ἴοι! ϑηυτλείετ. Δ ΟΙΠατη σοστα 
10. πο ᾿Πτο τε ροὨΠΠῸ ἐπελαύνεται, πο τς χε Ητ- 
{Βεῖϊας. ΟΝ  α δ. ἰμοἰ{ αττίςα! ες τῶν, αἀάτις ΟΕ 
ἐχνοτῖῆι 2.4: νδὶ εἷς ᾿ρίς Ἰοσις τοροτίτας. ΟΝ, 237, 
ξοτίαιι σιττα δειίσυϊο ἰο σε ἀϊτη} ὁ ἔτεεος, απ ςοΠτΓα- 
ἐϊς ἅτενος: Πσατ (ΟΠ οςῖν. 3.4 ΡΓαςΘαΐτ, βακχεος μὰν ὃ 

“ρῶτος. Ὗ. 44, ποη αδίατας ἰεσοτίϑ οὕτως, ς. 1. {6- 
φαρηείδ. αἰ ἀΐεις δὰ Ησαν. 1]. ψ. Ν..7., 46 Ρ]α- 
τοὺς (εοτίατν ἀσὶς Ἰηξγα ἴῃ σρη ἕο] Δ4 (η. Ροπι- 
Ῥεΐαυγ, 1.2 {.3οἵᾶς γατίαηγ τ 6 6,3:17.7,23. 

Ῥν υδιν. 4, ΧΤ' αητς (τα ν 6] ΟΧραμσοηα γι άθταγ, 
νεῖ Ἰὼ καὶ συσταηάα. ΜΝ αι, [οἴϑαη γοίείι5 αὐτῶν, 
ἐρόγμα. ΟΝ 4.1, ημαραῦ αξεῖπα ΠΏ, ἀρεϊρίεπ- 
ἀπτα ϊο ντάσταῦ Ρἴο ἀσρεμάεθαι, ν εἰ Ἰεσοηάμπι εἰς 
δὲ ποις ἀλλοῖς. Οὐ π5 ἄς Αἰοχαπάτο, Πέθν ργεῖσο- 
γϑι,ἸΩαἰτ, αἰλρηῖσαι, γα ἡ“ πο7 416 ἀρσθη δ, “σά απο 

ἐμ εὐ άϊδηφ υνύτε εἴτις ἀες ἐρόγα: ὑπίπεγτά. Ῥταςο- 

ἀἄφοτὶς Ρουίοαϊ πλατῖ]α» (ντ ν!ἀοτατ ) ἰρητεητία εχ 
δοάσηι Οὐττίο ροτὶ ροτοίξ: οΐαϑ {10.4. ἡσοίαητνοῖς 

20 ΠΏΠΠ|Ἃ Πα εἰγοα!ο, ψέλιον. 

3.0 {ἔὰτ Δατοπη]οςι5 ΠΑ. χ. Ν᾽. 18, 

41.6.22: 

ὅο τυῦἤιο τ ἀϊςίο. 

ΙΝ ΤΌΝ ΘΑ, τ«ἘΘΙΝΕΥ ΝΜ :- ΒΘ τ, 

δα: “γαύς γηίάαν, 1) αν τὶ αλλ, τσαέηα ογέρηα [8΄ 
μοίμνε ἀπεβασ,οίγροο σά πη Τεσϑης, πα] ἐγάμει 
“επέδ. γεσίς πα μοίμετην, {6 αἤήγρεγε (ἀρρίμοονη, γες 
οἰρὶ δ Ίμ 6 Υ [μος τη {{ΠΠ|. «ΖΓ σίαά!ο ῥκν ϑαγηα γεππα 
ἐῃ ἀἰεκ νη ἐγ 4 {{410.οεγέροα ἀρ Ο ΥΓγ6 σαι φηλοχέτο 
254 ονρονῖς ἀξοίίη αἰοπο, ἐ  ΑΜΜ92 θη ΑΜ 552 δαγβαγὲ 
ἐμαρίατλ ατηρίαι σίφάϊσ. Υ᾽. 44.,ΘΧοιηρίαν μαθος 
ἐδότων “οττοτο ἃτηίριιο. Υ. 46, ἀςοιῃ αὐτὸν ἰορίτας. 
ετίδιμ ν. 33. ἢ η15 ντγοδί απ αὐτῶν τη Δ] τ, ἔγαλταῦ 

10 ἔμπο ἱπάϊςῖο. δίς ςογτε (ὐαγείις : Βοεέρ ἀἰοίὀγμογαπε 
{ας Αττίαπαϑ Ὠξουᾷ μδης ἰςαΐτεγ φττησίτ, ας Οατ- 
τίς τα άἶτο [ας] Ἔτίτις αξ μἰς σα πὰ Ηρ οί σοπέογ, 

Ῥ, τον. α,τεέξιις ψαλίον, νΠ0 λα: ἤςσιζ οὐ πη Ρίῶ- 
ςοἀ. τοι Ρ. 1ΟΥ5.33» ΓΑΓρΟΙΔΠῚ ἔρως εἰςέρχετοι εἿ," 4α.- 

, Γ λ ἰχν ᾽ “- ᾿ ΦΌΜΟΝ . “ ῬΏΑΙ 

λίων, οὗ παρὰ Ὧϊς δριςεροὶς βραχίοσιν ἐφύροωυ οἱ Σαβῖνοι. {τ|- 

ἀοπηαι ἀρ Ηείγ οὨίττη Ῥαλία, κρίκοι, δακτύλιοι, Αἰ Ἰο- 

- 

4] ψαλία ἀἰςιιηταγ ετίαιῃ ἔγθηδ: ντ ἀρ δυπήξ Ηο-. 
(γο. Ἰερίπηιδ., ψαλίον, χαλινὸς, χοολυτήφλον. ΔΡιά δ58,- 
ἄδην τη Πτεηὶ Πρ η! Ποατίοῃς ψαλίον ἰερ ταγ αῦ ΡΓΟαῦ- 

Υν.6, νυ Ἰἰοπγ 5 Η6-. 
φεία: Ισσυιη Βίςουπι ΗἩοπιοσῖσο σοηξοττ, ἴτα σατο, 
τί! ἰοςο οἴτατο, γ ἐσίος εγαρῖς, θ αῖτ, ἐογα τάς 
ἐεξί4 (Ὡπὲ5 γε σαι μεμαθη δα ΟπΥνΉ Μὰ ΤΥΑΧΘΥ͂Θ οἶνος 
τνϑεν» δή) σίογίαπ!δ γοσθ, φ οὐ" ἰοα, 4 3,40 σοΠΉ 
ἦρε ἀοάμοενοι, ἐγρέ αιτεηο [ὃ ἐδ ρα πα τη ῥοξίξοαρίεηε Ὁ 
(4. Ν. ο«ἱανυϊσ. Ηοτλεσὶ ςἀϊτίοη δ. ἀπ] τοτ οτί- Ὁ 

ΤᾺ ΤῺ τένογτες Υ. τ1,͵η οἰϑάθι Η. εαϊτουηπζατα σοη- 
ἱπηξείοης [Ὀτιρτατημαάςιξέν ῥ ἐλάαν, ὃζ ίξα. ν. πίλναντν 
Ρῖο πιπλανΐ, τιι ΠΟἢ ΤΏ Ϊ ΠΕ ἜΤ ΠΡΟ σπιτγανῷ, ἔχ- 

Ϊ 
Ριοχίτης (δα θη 5 χραησεηάϊηι ογῖτ, ΝΕ] ἰῃ ἀγτίσιασ 
ἰπι ὁ πγαταηάτι: πο: ὡς δὲ ὁ Μάγνης εἴρηκεν, ὁ ὑοῦ γε 
απ ργίοτα οἰς [Π ]ατο ἴτα ἰοσοπάμιπι: ἐδὲ Μάγνης ἐΐρη- 
κεν ὡς σοῦ Ν,,20, ἔοτϑαῃ Τη(εττα γατίο μα]! σοί 
ὁξίοπο ἰἐρεηΔιιπη, τοῖς μὲν χὲρ ἐποπ. 
Διοροφῶν: ἐπ᾿ 46 ΠΊ4; ν. 3 45) ιοροφαῆς: Πουτ (Οἰ]Πἰςοῖ ν, 37» 

Ρεΐμϑ ἐς Γοτίηθ85,. 

(εααϊτεγ αἰδιφροφας. ὃζ σὔϊγα εοά.ν.3:,ἴς καλουμένας. 
ἐπῳδειζ,νῖν. 4.0. Εοάομη ν. 3 ς ροίΣ αὐγιοροφαὶ ἰεΠἀ6-. 
ταῦὶ γ᾽ ἀθτογ με βαλλφ' ἔξόοι, νο] ἐχ οἷνντε ἀλλάξαι, γτνς 

Ν. 4τ, τοξείας ξασηλϊηΐμο ἤπ δ ὀλίγαις, ν Υ.2 Κ. 

Ρ. χ0,ν. 7» ΌΠΕ ῥτὸ συϊκείμανον [οσὶτ συξκει θαι. 
Υ. τι,εὐροωτέραις [οττὶ ροτείξ, ροτε ταπιοθη δαάπλίττὶ ὅς. 
εὐχροωτέραις. {Πα ρα] ἢν 5 Ποητοβ, μος εἰοσαηχίις, 
ςοΟἸογαταϑ Πρ] Ηςατ. 

Ῥ. 21. ν.27. ποτὰ ἢἰϊς ἀΠ {πη Ἰτυἀϊπξ τε πυροσιπι. 
1 χατεασδίοϑτ καὶ συςέλλεϑ. ὙΥ΄. 20. ἔοι5δῃ νεῖθο. 
ϑίνεται ἴῃ ἰδηπθητοπα ρετίοάστι τγαηῆλδτο ἔς ἰεσεη- 
ἀπι5 Ἰοοι: οὔτε ἡμιφώνω ἡ μίφωνον, ἢ ἄφωνον, δ τραχεύφν πέσ᾽ 
φυκε καὶ δε φούνᾷν τεὶς αῤ μονίας, δέν δ παρακείμανον. καὶ δὴ δγώτ» 

ζ.0 φεσις αἰαϑητὴ ίνετοι μυὴ δγῃρτ.τ.Ἀ. 
Ρ.2.2,ν.7,ἴη σογγαρτα νοςοζογραφαίῳ ἀμ] ]οἰ5 16 - 

ἐπε οηΐϑ εἴπ νο[ρίπην: ζωγραφικῷ, ὃς ζωγραφίᾳ : απο- 
σα Π. ΠΠ]Π αητοσεάφητί, πος επποπτεὶ τείρομπάετ, 
Ν. τ4.4ε δοςίοςο οοπίυϊς βείγανῃ ΥἹἐξοσγίιπυ, αἵ. 
Ἰοέξ,}10..5. 2, οὰρ. 9: Ι οἰαα απ ΡΙπάαγίσαπι, ἐβές 
κειαν εἰπεῖν, Πσηϊ σατο ἀἰτγατιιγ, υἱ γϑγ πῆ Κα! δαγς 
δ χπορηαάνεοάηα γον ἐρία {(ὲ βαῦει ἀρεγίάτ. γ. 
38,1 να]σιοἀ. ρ]ατα]ῖτοτ (οτίρταμι ἔχουσαι: ροΥΡΟΓΑΠῚ. 
ϑεαααητσὶ νοτία 1 αιιῖς πια τ άιετΐ. αὐτάρκως, ἔτιια- 

Ν. 4ο,ραυΐο Γθέξία5 ἔοιτας ]εσο- 
ν ΠΊ115, ἐδὲ δὴ τῆς τοιαύτης αρ μονίας ΚΤ' ταὐτὰ αἱ πωσης. 

454[οτδ88η γϑέξίας ἢ πῖνον, (ἢ δ ξαητίιο, ντ ἰηἢτα 26.18.. 
Ν..44. ναἱ]ρ. ᾿Πρεῖ παοης ὅπη φκαῖ ποιήσῃ: Π1Π]] αὐ το πγν 
ποιξγιιη ζηηκῆ στὴ αἰ τς σοη Βγιηδτισ ἰοςΐ5, τι 15 
4υ εαμπηταγ ἰη τα 26, 2 ι:δί31,47. ; 

}.23.,ν.7.. Οδιπδγαυῖβ ἰα (10 στο Ργὸ ὦ τορος 
{πούς οαὖ, ϑοά νυ] σάτα (οτίρτατα Ρατγοςίπαγιν 4 
(οτίῃτμες ἴῃ Ἰλοτίοι ᾿ἰηραᾳ ἸἀΔΙομπατίδιις τιααϊτν 

Βοπεη- 

Υ.5.., πα] τ αὐτοῦ 



ΝΟΥ ΙΝ ΥΒ ΕΠΘΥῚ: ξ 
Ῥοιϊξίαο ργο σουαπλτη δ. {{{|5 εἰς χορὸν, εἰς τέιὺ ἀροῦν, οχροποτέ. Ἑαἱρίτατ εχ ἘΜΙα τί, εἀϊτίοης δας ο 

᾿ς ἄϊπἼογα ὧν χορὸν » ὧκ ἐν πὲν ἀγρραίν : Πουτ ΟΠ] ςεῖ Ι4οτλ θ. 1. Ποικιλόϑρον ἐϑανατ᾽ Αφροδῦσοι. 

ψεγρθογῆ θΘηΘΓΕ ΡΓῸ εἰσὶ ἀϊσιιητ ἀν, Ιοαπμηδ5 σγαπι- Πα Διὸς δολοπλίκε , λίασομμα! σε 
πγατίςις Ογετόπθι5 δα ογιδίς ματος ππεγαρ πηι. Μή μ᾽ ἄταισι, μισῇ αὐΐαμσι δάμωα, 
Οοηττγα ἰἰάεπι Ποσίοηδ5 ργὸ μὲ ἀϊσιιητ μὲς :Ἰτ ἀφ ηι- πύτυια ϑυμόν. 
σις ῖῃ νευθογα σέπεῖα τύτήομες, ποιξμαες, ὁρῶ μες. 2. ᾿Αλλὰ τι[ογ ἔλϑ» "αἴ ποτε κατ᾽ ἔρωδι 

Δ. τ 2 ,βογίβη γεύτπϑ φϑήπωμαν, ππροτατίαο (δι Πογ- Ταῖ ἐμᾶς αὐδές ἀἴοις, αἴ πολλάκ᾽ 

τατίιο νογοὶ τηοάο. Τόταπ ἰοοῦ Ηφηγ, ϑτ ΡΠ 4ΠῚ15 "ἔκλυες, παΐος δὲ δόμον λιποῖσα, 
181 γτϊσοταμσι ἐγαριποητίς Πονοτείς: “Δα ρἐΐο αά ερο- χεύσεον, ἤλϑες, 
γηρρῖς σαί οὐίον, 88 ἡποίγε αν ἡρα η 1 Δ 6 ΠΥ Ια οἰδέν βσ- τὸ 3. “Αρμ' ὑπιζεύξασα,καλοὶ δὲ σ᾽ ἀγν 
4 :6}16752 7 :4ἱ ὉΥ τ ὑπ: δε έοσεῆ ἐργε ρενξα ἐεερ ἐπ (ἃ- ᾽Ωκεες φρυϑοὶ, π]έρυγχες ϑιαίνας 

σΥῖς α ἢ θη ΟΥ̓ ΠΣ, εἰοσάαηθη ἰϑοο ἀργῆσο {1225 75-- ΤΙυκνὰ δηνέοντες εἰπ᾿  φφίν᾽, αἰ34- 

γα: Οἱοί! γερίηξαγ» ἀσοίρε! εογομάσητ σε αἰδ-, ρος δίῳ μιζοσω. 
φογρτανῆΐ ἰἰδατίοπεπα: 85 4 ζορεναο ες ρίαα [σγα- 4. Αἶψα σ᾽ ἐξίκοντο. τὺ σγ ὦ μάκοιρφ 
τα] πιρήιο, σσεάίφηιες αγηαὴμ ἐόν κα ῥῥάσγαγες Μεδιίσασ᾽ ἀϑανάτω πηροςώπῳ 
εἰἠγρτέελεηα ἀοηετης, 4 4952 βγογρέμηα, τοῦς ΟΥ̓Απ δ ἔγε- Ἤρέ δι σγ ἰώ τὸ πέπονθε, χ᾿ δι 
»» [ποι] »εογΐαίοε σοσ 4721: ργοίρηας, [πρρηημογέρα- δεῦρο καλοίμα" 
γΟΜ ΑΜ ΡΗ; ΦΑΝἐηηγεδ, ΤΡ, ἐγ νῆα, δετμείοῃ. ἄγρα. ς. Χ᾽ ὅΠι,γ ἐμῶ μάλ᾽ ἐϑέλω γγυέοδιᾳ 
Ἄγρραθα υατθη πο ἰατεῖ ράίμα σεγησοη, σάμαογεσίμ- Μαρόλᾳ ϑυμῷ, ἥίνα σγ αὖτε πεθὼ 
βΗονανερεεραίανσο οὐογαὐημι ρον θη ἔγέηὲ ὑογ ρί4- 50 Καὶ σα γζωυεῦσων φιλοτηΐα" ἴίς σ᾿ ὦ 
ἐπ πφεγθα "Τ’η6 σθν ΤΑ ἢ ΔἸ, ΠΡΜ ΟΡ ΟΥ̓ ἈΉΡ ΤΆΟΥΈΑ ἰ6771 16 7- Σαπφοὶ α δικεῖ; ' 
γα αηβαϑίμ υἱοίαγεν ογέρῖς ὅθ γο(α σοῦ γ[ὃ6π-. Φ,, Καὶ γδ αἱ φεύγέ, ταχέως διώξει" 

γφγ. το ούνγαις υοσε σαν ρέῃ τ στε) μεότες, σείεὔγαῖϊο δ- ͵ Αἱ δὲ δῶφαι μυὴ δέχετ᾽ ,δηῃ ἃ δω σφ᾽ 

»ποίοῃ ογΐηθς ἀέγσ ποσαητερ [ο] ορογέ. Υ τ6,[οτ5- Αἱ δὲ μυὴ φιλῶ τα χίως φιλήσφ᾽ 
Δ σου ἘΠ Θητίι5 βαχωύει, χα γογαι, αἰ εν αν το άτε, Χ᾽ δι κελεύῃς, 
νῖν.2.4, ὃζ 20. Ν.24., ποτα ὑποτεβείχυκεν πη ομαγὰ-.͵ 7. ᾿Ελϑέμοι καί νωῦ" χαλεπᾶν ὃ λῦσον 
δε ετ ἴσα γίδα »παΐα ξοτταῆς Π]1π5 Δα αἰτίο φαςορῃο- Ἐἰκ μεελμνᾶν. δοσα δὲ μι τελέοστη 
πίη Ηἰς ραγίτ, τορα]!αγίς ἐογηγατί οη β Ἐχειπρίασα α- Θυμὲς ἱμκείρᾳ, τέλεσον" συὶ σ᾽ αὐΐζὶ 
ταεί τη σαυυφαΐκασι, Ι 8. 17. Υ.2 7) ετῇ ῥύσεως νος σύμμαχος ἴον. (οηίςτη- 

οασα απ τα φυσαας ἰορίτιΓ,27,2 7.  διιξξοῦ αἴ- 3.00 τἶτ αὔιτοῖι ας γπηὶ οαϊτίο οιιπι οἀϊτίοπε Η φησί οἷ 
οἷτ, ὦ; φορᾷ ὄντα χαὶ ῥύσῃ σεωεχεῖ : ΓΑΙΏΘΗ νΘΓΘΟΥ ΠΟ Πίοῤύ- διορμαηὶ: Ραιπςι}15 Ἔχοαρτίς, απᾳ πιοχ ἱπάϊοαθαη- 
σε ταοηάοίς (ςτρτ ἤτρτγο φύσφ. Ν,. 37, ξοτβαπ τῆς. ταῦ, [π|τῖο Πυῖπ5 οὐ ς Ρ[Ὸ ποικελόθρον᾽ ἴῃ φιϊδυιἀδπὶ 
τατα ςοηϊπέξίομο δὴ, ὃς τεαπίρο το αγτίσα]ο ἡϑἰερό-. ΠΡ τί5 νεται. (οτίρτατη [Ὁ ποικιλόφρον, ντἸάςτα Ν τῇ- 
ἄπον, σ πὴ δέ ἴος μιτα τὺ αἰμαφοῖν γένεται καὶ δγερείσγ. ντ ρᾶα- Πὰ5 Δῃηποῖδιτ. ϑεουηάα Πγορῇο5 νοτῇι ρείπιο 
Ἰοδῆτο,ν. 29. διῖερθαηι (τι δἱτ τῇσγ.. [πη Ρατ Ποη Π Ηρ αἰ οπὶς 

Ῥ.5.4,ν. το, οπτηΐπο δοςαίαῃάὶ οαία ἰερεπάσαν εαἀϊτίοης, ραν, 417. Θρίταν ὀμά τι ογ, 58 τι.) (ςτ]θ πς 
σὲνοντῖπ (δα. πιοτὸ πὲϑν γ΄. Σατηαίου τεμηρογιιπι. ἄἀππὶο δ, πο τῆοῦ, Δἀπηοῃίτιιηι (ο Ν τ πι5 ἀπποῖαξ 
Πιρ Ππίταδο ἔογος ἢ οι γθργι5 ποιήσφε. Υ. 389 1ηςο]α- 4 στο ἀπιίψιο Βαγηςῇδῃο : βαπάοπΊαμα (οείρτιι- 
τε Δ ε[Ἐανυ!ρατίς 1 Πυτογ ἀ ας εἀϊτίομδ. Ν.40, τι σοῃῇγπλαγία Ρ.Ιςίδηο 116. 1 αὶ ροίἘιδπητγα- β 

ἴῃ εἰ θυ ]ςρίτον ὅηηπλέϊοον. 56 6.Ν.1ἢ εἰσίοι ρίμγα- 40 αἰάϊε, ᾿ἰττογατῃ Ν' φιιαηοᾳ; ταπΊ νου 4 15 πα σοῃ- 

Μἔτεῖ οἰ αὐ δῦ: ὃς πποχ Πππραϊαγῖτεν ἀδαύαζοε. (οῃδῃτεῖς νὰ ἀπ ττογα, ντ στη ἰητοῦ Ὁ ὃς αἰίατη νος 

ΡΣ σον. ς, δ ἀκοῆς το ἔοττὶ ροτο δ ργαςςάςηθαά-. οαΐοπὶ ΡΟὨΪτιγ, το πὶ ἰητοτ Ο ὅς αἰΐ]αη} νος] ΠῚ, 
οι δἰ απ λεληϑέτως. τ σσ ΘΠ ἀΠΠῚ ὀνολιαϑαήνουσα ἢ ἀκος. πος Ποηἰητοῦ 5 ὃς Α νοὶ Εἰ ππρίτ, σά αρμαΐ 
εἷς ἐἠαϑοης αγίφης ΝΟ γ,τοίρί οἶς δὰ οα ΤΒαογάϊ-. εὐξρίο φαοφηθι (ἀρ6 ραμιην, 5 ἀλρεεηε να ἰεεγῷ 
αἰς νετθὰ χυα (δ ἤποπι ῥγοσσηη ἰσσαπταγ, ραρ. 8 ἐμ ΤΏΘΙγ9. Ὁ δάρρῥο, ὀμὰ τι[ογ ἐλθ᾽" αἴ πιτε κατ᾽ ἔρωτα. 

χαὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μιὴ μιυϑτῦ δὲς ἀμπτν, ἀτερπέφερονφα- δοάςιιπι Ε]εΓΟαίαΠι5 ἴῃ ἥϊιαττα οἰς νεγθογαπιπ β 

γέϊ ται" ὅσοι δὲ ονλήσοντωι “πε “νοκένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν» ὃ με (γίθατ, τὴν υ, δφϑογίον ἐχ εὐράσκεοϑοι συμφώνου ὄψηφερο- 

Δ μελλίντων ποτὲ αὐὖὖϑις, κ᾿ τὸ αὐθρώπενον, διότων καὶ ρας. μένα ποι Δθίαγάς {πρὶ ςοτατ αἰ ιι8 ΡΥ ίαπιιπι ϑις 
πλυδίων ἔσεοϑαι. ὠφέλιμα, κρίνᾷν αὐτὼ ἀρκουΐτως ἕξ4, κτῆμά, τυΐσλ (τυ ]ρΠΠς, αὐ τύσγ. συῖτι5 γεγί 5416 ἀρ Ηείν- 

τεὲς ἀεὶ μμζλλονἢ ἀγούνισκια ἐς τὸ τ δοιχοῆμα ἀκούφν ξύγκειτο!: ς ο «Βίπατη ποι ἔπηξ ν εἰ σία. Παηγτυΐα Οὐθεςη δ. ᾿ 

Ψ. 9. τεξείας οἰιπὶ αὐτίςαϊο, ὁ αἰηρ, ντν.24. ΜΝ΄.23,. ΥἱαΓραζαιη αἱτ ρτὸ ὧδε: ὃς τύδω({ἰς ςηἰτη Πα εης 6- 
ΑἸαΐαις οοάοχ ρος ὐποκόπηουσοι δ ἔχον, πα τ πα τ δὲ ἀϊτίομε5., ΠΟᾺ τύδε) αἷο ἘοἰςηΠίδιι5 ρτὸ ὀνζῦϑα. 
εὐεπὲς οἱ στενεχεῖς τε Καὶ οἱ συλλεαμνίμενοι ποιξσιν ἤχοινατς δῖος. Γοραητων Διζοπ ἀραιὰ Περμα ΠομοπῚ το5 ἀπ1π|- 
Ῥβαποτηΐηις σομοτιετο νι πητ. ΝΣ: ,καίδητα, ταχαῖ ᾿ναΐα5 οὐ: νου 55 ρεϊ πιπ5 [ΟΠ] ςοῖ ρείτης Πγο- 
μάλις γε το  ζἀ4α, νο Τὴ δι νοστοπάα εἰξ, ντ Πτφηαης ΡΠ65, ργίπλὰδ [Θο 4: [ΓΟρο5, ὃς ἀπ λα νὰ Ρτί- 
»εαχέρηο, Ν, 4.3 «ἴῃ ΧΟΠΊΡ αΥΊ σα σ οτρτιπὶ ἀς πιά Πτοροβ, Τοστία ἴγορἢε8 ἐχροίτίο εξ ἀρυά 
χομοψεύςου: 1 Π 5 Γεζξα, Ατβοηαιηι το δ. ,ἴἢ Τογιθοης ἐς ρα] εῖδι:5.. καὶ 

Ρ. χσ6,ν. 2. ἔουϑαη τοξείας τὴν διδηλουλχίας λαμίβανον- οἱ φρουϑοὶ δὲ ([π61}1τ) εἰσὶν ὀχευτικοί" διὸ καὶ Τερψικλῆς ἐμεσ 

«τὰ βάσιν. αὐ (ς {5 εἴς, δαίθωσ Ιοςο Πἰτὶ τῇ θιβηλουχία. φαγντας φησὶ τρεϑῶν, ὄφηκοιταφόροις πὲς ἀφροδίσια γίνε- 

δίςγοῖ 3, Γξξίπις ὑσοομείνφεν: ν οἱ ὑασοῤμένοι. Ν.2 4,00 σοὸ ται. μήπιτε οὐὖ καὶ ἡ Σαπφὼ δ'πὸ τῆς ἱτορίας τὴ» Αφροδήτίω 

[5 ὀτίαπν πιπταῖα ςομἠηἐτοπο Ιεσογο, ῥητέρων δ 1σο- ἐπ᾿ αὐτδμ' φησὶν ὀχείοϑειι. καὶ γδῤ ὀχευλικὸν τὸ ζῶον καὶ πολύγ»- 

κράτέωυ, ντν. [5 4. Εσά δι ν.2 Ὁ 0 ῬΓὸ ταῦ Ποη περ. νὸν. Ἐοάοῃμ!ρεέξατ νοτίι ἢ]ςἰη Ῥείαραπι: ζϑεγμὲς 
ταροίπεεῖς ταύτας ἐντ εγαταν δα γοπχοτίμι5 {0 {Ἐαῃτὶ- »α[ενεῤ. (ἀἰασεογο Ια οΝ τἴτπιι8. Αἀ ἡπαττα {τος 

ν Ὁ “ὃ ἀῤμονίας. Ν᾽. 26, ϑαρρβοηὶβ]οσιϑςίπ ναρα-. Ρἢ68 νοτίπη) ἰφοα Πα 11Π}, μι δ)άσα σ᾽ ἀἰϑανάτῳ προσώπῳ 

τὶς εἀϊτίουϊ. φἀπηράϊιι σούγηρτιας εἰς, ὃ μη οτγαιι νἱ ἀοταγτοίροχις Ηοτατίας, αι ἶρτο ᾿ (τ πλΐπιιπι 

ταυτί ἰἢ [οσῖα ᾿αχαάτατας ἈΠ} ταπυοα ργατοῦ οὐ άςη-. φΘοΙηΙτ; δέμθ 3 αν ἔγγούμ γἱάφησ, Οπαρρ Ἰοοηα , 

τίοτα ποηα ἴῃ ναΐσατα (ςτίρτιιγα πλατατα ν οἱ, (ἃ- εἰγομηρροίαι 55 (πρίάο. τ{ ἕοττο ΕἸοπτετίςιτη δρί- 

εἰμ ας τατίας ἔστε ἱπαϊσαιί, ἢ γοείοσοια ἰοξεϊομξ μὶς τίιοταπη φιλομηδὴς ΕΧρεΙ πλοῖα γοἰἰτ] πα ατ ἸἀστᾺΥ τίς, 
44 ἷ] 



ΓΝ ΟΝ Υ δ: ΓΑ ΘΝ ΡΣ στ 

μαμόλα(υΐητα Πτορμο8 (ξσπηάο νογί)ναἰοῖ ἐμίαηο 

9 [εγφπῖε, ηαῖα; πλοττίβ (πα ΠΟΠΊΡΟ5 ΠῸΠ οἴξ, αποά 

ορίςμετοη τγιδιίταῦ Βαςεῖο δ ηςεσῖο ΡΟοτα, οἰπ115 

γοΥ ας τερογίπηταγ ἀριιᾶ Ατῇπαιτ Εοττιπατίαπιῖτη; 

ν δὶ μαινόλης νοΥ θαι Γιατί 5 Πττογὶς ποτατ εἰ ἴα 
“ἀπο1,γ46 Βαβάγει ὑλοογμῖς, ἤΖαποία, δένραιθν ον ἐν 
πηλόν αρεα. Ἡποϊάοπι γε, ἴῃ ργαςεάοητίθ. 
ϑτερίμαπιις (γι ἱτ κ᾽ ὅ,τ: τα πιαις ἴῃ (Ἔαοπείθιι5. 
πα πὶ ἐρὸ χώηι, ίξιι χῆν. ΟΟΔΠ οτίαπι 1 ατίπΙ5 
το 15 σαποητέ δαάΐγα ϑαρρμοπεπινε 5. ἀοορὲ 

ΕΠΙᾳ Απάγες νογοποπι : ϑάηόνς σαπάφης ὑάγεῖς 
ἐἰοίμηεε Ο ἤον ργοίος Ογργὴ [ὀρερέξετηα, Οοηβεέης 
γ16 ραμαγήξογο, Πλέπα, οἰοίογο. 2. Πίεο ααἰον απο, 
Ργεοίδης ψοσαΐᾳ δέμεῖς ὑπ ηεανῃ σοίεΥ ἀειδίδ: Τε-, 

ὅξ4 γαθρυοριον 7514 {206 ἰέμηηῖς ἄμγεα ρβαΙγῈ : 3. ΕἸ 
ψδρ:: ΟΎγΑ ΡΥΟρογ πε υεξία: ΤῈ πέργις δα Ὧ56 ᾿σμΉ6; 
}εγ γα; Ῥαβέτο αἰ ἀσίίον βεγεθσηε Εις αὖ αἱ- 
19. 4. Ηιεϊασαίος υἱχ τὶ [επὶ (θ πὲ, Οὐδ φηη2 τη 
φ16. ἰφα, (ὀγορέϊεγμο ἤηοῖρης γέδοηΣ, ΑΜ γα} γΟΡ Αγ 6 
Ομά »καία Ἰφησαπῖ: χ. Ομγ σοσόπα ἐδ, φηία πρὲδὲ 
ρα [πγοπὶ ἤήακέρηο ρο(ζαν βογὲ, 7 415 ἀπείη δ6γ- 
“ἐᾶι σάρεεγαὶβὴ. Οὐ ἰαοο: ΤῸ, τφα δαρρροῦ 6. 
δὲ βεσηπηηδΊδ, οἰο ργο [ὁ δι τγ. «Αεοῖρὶ! πη απ 
«ἰαῥὲι τυ σή ἄοηκ. Ἴζ 95 4» ͵4: 16 προ 9 αἱ ἀγμαδιε, 55 
γηοαϊ- Οαηα, ἑαϑεδι. 7. Οὐβεηθης πα σηος, ππαη, 
θη, ζαθεγ 4 ΠΉΥΊς ἀπλγηρεηα οί. «ΛΠ ἀἸπΙγὴς 
ὁ γ0 791) 1 [1 ἴῃ οὔθ: ἘΟΥΉ ἄπτογφ. Υ. 3.0, ροί᾿ ὑτο- 
τάσσεοϑαι ἀΘ Πάδγαταγ νου πη φιλεῖ ονῖν. αδ᾽αζ πέφυ- 
χε, γεν. 4 5: νε] πὰ σοηΠπηῖ]ς. Υ. 41,1 φαδητί- 
τατῖίς δα! οἘϊιαι1 πὶ πα 15, σούτοις, ρΡΕΓ τὴς ΐσατ. 

Ῥ,.27.ν.2.ώ Ἰερεπάατην  ἀοτιιτ καὶ παντὶ ἄλλῳ » 5 
φαήδοι «ἰδ. Ν᾽. 9, ἵπιναϊσ, φαϊτίοΠΙΡ. Ποογατίς ἰπ- 
ςοπτγδέξε ἰαρίταγ κα ϑεσηκότων. [Ι͂ῃ Π|ἀς6Π| ν τι Γὸ- 
ἐλιπ5 Ἰορίταγ ἑτοίμως: Βας («Ποῖ νογθδοσγιπῃ Πγαέξι- 
τὰ, Ὀιὶ ἑτοίμως ἡμῖν Θονϑήσοντας. ἕω {ι δέῃ. ΝΝ. τ7. ἴῃ 115- 

ἄειη ο(. Ἰορίτατ, (ς κακισε συμἝελενομέιοις: ὃς τας χ [ἃ- 
Ῥοτ]Ατίτι, εἰς πλείτοις κεδι Υ.20, Θρἀς πῃ ΠὈογατίβ ε- 
αἰτίομοβ μα τ πλουσίοις, αἰλαλειη4: ταϊη5 σοσταεπ- 
τοῦ. Ν,.. χ 8.1 {οτῖρτο ςοάϊος αἰίατα Πὶς αἀπποτατατι 

10 ἵππων, 

ΤϊοηγίΠ νεῖο ροίξειϊογείοςο ρογ γβΑ]ορβεη ἄρ. Ὁ 
Υ.27, τε(ρι οἷς αὐ οεἰε τοπιπξατ Ογροὶ νεγίαμηι, ἃ 
ΤαΠπππὸ οτίαπι πχαυτγίς οἰτατιγη,, Φϑεγξορναι οἷς ϑέμις 
Ὧ1' ϑύρας σ᾽ ὅήϑεοϑε βέβηλοι. 

Ῥ. 29. να 2, βεγρογδιη ἴῃ ν]ρ.. ΘΧΟΙ Πρ Ατίδ. ἢδα- 
ΓΟ σοπογα (ςτῖρταιη τοῦτ, [Ιατ ἑξῶν ποδὰ (τη ἀττίςια! 
Βῖς νΠπγρατιαπη,ντοιιπι Αἰ δ] {ὰρεῈ, τατα ἸΠ {832 10. 
ν. το, π}}}15 αὉ ΑὐΠΠοτεὶς Ἰὰ ποτοτ. "δ. 2,6χ δίπιος- 
ῃΪ4Ε οἰταταῦ ]οςι5,Πι Πγι 45; χαίρετ᾽ ἀελλοπύδων ϑύγοίῥες 

Υ.23,,Ργο ὦι χέρ τοι οτταῆς Ιςρεηάτπιπη τοιθόν 
γίρτντίεα. ν. δῖ ν. 2 5 υρτο δὲ ἰεσοπάππινίἀθγαγ 
(δι. ϑεσιιεητί νογία ρτο σμυάψαιε τε ξεϊι5 Εοτταῇς 
ἸεσεΠΊ115 εἰ σειυάέψαις, [1 σορηαγέσ. τα ξεῖν εταπὶ ἕοτ- 
ταίξ ποιαύτα., ἔσ:γ. σεηογε: μος (επί, ὁ κὲρ ἑτέσᾳ ἐῶ 
σοῖς Τιαύΐᾳ, πον ΦΠ172 αἰδά θγαὲ ρποία ταί. Οὐΐο δὲ 

Ρᾶυ]ο δητο,ν. 2.4.,ἴτα ἔοτταις Ιοσοη ἢ εἰξ, Οὐ χὸρ ἐτέ- 
ἿΣ (ὦ παῖς ὦ γαμιβρὲ Τιαύτα. ντ Πηΐταᾳ ἢϊς ϑαρρῇϊοὶ ἰοςὶ 

Ρεγίοάο, ἀείποορο πᾶς [ἱοηγ ΠῚ ἤπτ νου: καὶ τεῦ 
κϑομικῇ τεραμέσφε, λεγρμένυ δὲ Δρκτοφανεία, τόδε: [σα αΐ- 

20 το ε (προυίουῖθιιβ., τοῦτον ὅδι. ντ ῃἰς ροίτογιοσίς ἰοοῖ 

20 

(εηἴτι5 τ: δ᾽ πὶ ος Ιοςο δαρριμοηΐϑ., οὐχὲρ ἑτέρα 
(ὦ παῆς ὦ γαμβρὲ τοιαύτα, ςορι!ςηταγ ΑΥΠ ΟΡ Βαθο ]ο- 
οἱ ροϊξετίογοβ ρεάοβ ἴγοβ, στη σοτι ποτ ἀς πηρ- 
τία, καὶ στο - - φροσιωύη υυ- γενόμε υν-- το υἱ Ὠ181] αἀἰοιερα- 

τιιαῃι οἵ παπς οοπηροήτίοποιη δῷ {{π|1)επλοίξπο- 
ΠΙδ: μήτε μικρὸν ὁρώγτα τι κει φαῦλον αἱμιδότημα, , ἑφίμως - 
τως δὶ Ούτῳ. Ἐχίξατ διτοῖη Ατ ΟΡ δηὶβ νογίῃς ἴπ 
Νεφέλαις. Υ.34.[οτίλῃ τείξιιι5 παρεμεσεσοντος. 564: 

γΟΡΟΓρδγάγῃ ἴῃ νπ]σ, ΠΡ τ15 ο[Σ ὄφησκοπού μόνον. Π οἰ Ἔγιιπι 
ὄγισκοτεῖοϑαι [ρτὰ πάσα νἱπτρατατη, ράσο ταν. 18. 
Υ. 1.8.1 ςογτατη εἰ πτης πολυβώλυ ἰςτθεπάιιπι, ἢ 
Ῥοτίιις πολυβοΐυ. 

Ῥ..30,ν. 8, εσεπάππινί ἄοταιγ κατακλωμένοις, εἶ 
καϊακεκλασχεένοις : ἐᾷ πιοῖαρ ποτα 70 ἵπρτα 18,18, 4Ἰςοἷς 
καϊακεκλασχκένας γραφαξ, ντίεπίις ἤΠτ, “ἶτὸ γ᾽ οι ἔοικε. δὺϑ 
μμόνον πόλις ἐν αρχοὺς ἔχᾳ κατακεκλασχμένες. Ἡ ΔῊ ὅτι μιὴ ἃ-- 

Τ|δ᾽ φιιοαας ν!αγράτιισ ρτο κϑρ μέ, ἐαηί μα, ἘΟγβᾶτα 
οτίατῃ [δια πτὶ νοΓ ΡΟ παύτα ἰορζά τι ζυυτο, ἐδ, 
Ν. 17: 0ζῖὸ μὲν τ᾽ ἀν [οτταῆς {τυ θα πάτιπι μέν γ αὔ. 

ΒΗΠῈ Ἰεξεοποιη, πόϑςφι εἰς, τεἰξαταγ δτορμαηλ8.7 0 40 Ν-. 2ο, ρο[Ἐ αὐὴρ ἀε Πα εγατιγσοηετγαὶ ςαίιι5 ΠοπΊό, δὸ- 
νοσδῦα]ο ἰηΐτα πόσις Πἱοην ἔϊτι5 ντίταγ, σαπὶ ϊ- 
εἰταῦ Ηογοάοτο ἀεἰΙσὶ ὀνόματα πσεφσφυῇ ζὶς πρφίγειασι, 

1321. ζ.. Υ. 37υἘΓείξτι5 ΟρίποΥ ἰερογ  Πλ115. οἱ πολὺ 
πὸ νεαρὸν ἔχοντες, ἦν 2541. τρρϑείτσενα ἐρεεομείο ἀξεξξαι!ος 

οἷς ἡμεξ. Ν΄. 5.5. ἔοτϑαῃ ἰπίεσετα ςσοηϊππέξίους ἰ6- 
δηδοτη ἐξ ὧν δὲ ἡ πων, αυατηαάτη ργαὰ σαοαμε ἢ- 

τα 65 ΟΠ} "ρί65 αηπότατα απ δά 2, 8. Εούθ8η οτίδαι 
{6 4.νῸΡγὼ ραττίςίριο δεοϊξιντεροπεμάπηι οἰ ΕἸ Πηΐτ. 

νεγθα διοΐζιέναι. [)ς Ῥαιιορντῖοῖς νοτο ρΙ οηϊμς τγαόξαζ 
1ηῈ 552.. 

Ρ. χ 8.ν. 2, οσγιαε γεέξιις ὕςεροι, ροξξογίογος, ἐη- 
νίογω. ΜΝ τος νυίραταιη [ςτἰρτιγᾶ αὖ ζὶς τετίπογς 
ἩΪΠ1] νεγαῦ. ἢ αιι5 τα ἢ αὐζος πγ4}1τ. ἔγαάταγ πο ἴπ- 
ἀϊοῖο. Ν..12. δτίαιῇ ῥγὸ τὸ χὲρ ἰΘσδηλιι5 καὶ χὲρ, τὰ- 
ταθῃ Π6 ἔς ηυϊ46πη (ατῖ5 Οχεγίςατι νἀ θτατ ἐς πτοητία. 
Ν. χυναίσατα ΠοιοΠεπὶς εἀϊτίοπος 'ῃ ποθ πα} Π}[ς 
ΠἰσαΠτεραητ ἃ Ποτν Πάπα (οτίρτιιγα ργί λα πη οηΪ πὰ 
δαῦφητ, νομέσῃ μήτε ἰδίας ἔχθρας ἐμὲ μησ. [)εϊηάς Ψ 225 

εἰ τῶρ ρα ὀρϑῶς ἐγοὺ λο ἃζ τη οΧ αὶ οὔιρτο ἰδὲ τῷ. Τίμα 
ἴξη ν. ἔχην ὑμᾶς ἀσφαλῶς. ὃς ἴῃ ν]τίτηα ρετίοο, δὶ τού- 
Ὅυ ποίνωυ μοίἐτιν ἅπασαι ἡ ασ΄. δε [᾽οηγ Παπα] οξξίο {{- 
πεν] πτατατίοης γοροτίτιτγ οτίαπι ρας. (64. ἃς οιιπὶ 
ΠηλΠΠ1. ροεταγιιην ἰοςἰ5 ΠΟ ηογταγ, ἴῃ νΏΟ τἄΠτιΠὰ 
οοἷο.. νυΐσαι δεῖ Γ)Ὲ πλο ἘΠ ηἰς, σοπίδητίπητ σαπα 
{εοηἀἃ 1λιοηΥ Πὶ οἰτατίοης; ἐο {σεῖς ποι μυΐας 
Ραρσίπα νογίι 2.5. ὃς ἰςπθατίς ρασίης νοτία 33] ερὶ- 

τι 9 ἐλλ᾽ εἰ αἷρ ἀρ ὀρθῶς εγῷ λοχίζημα!. ΠῚ ἢ αιιοάτῃ να ῇρατ. 

«αἰτιοη!. οι ἘΠϑηὶς ἰρτορ τς (ογίρταπι οἵδ αρα, ἷπ 

ξης, ἀιτ ΑἸ Ππι]ς. Υ.22., ἴπ νείσ, ΠΡ τὶς ἐπ Β πίτί- 
πῈ (τὶ Ρταπὶ ὐϑαλαμδαίειν:Ε ΓΟ ΓΕ (τὶς εὐὐἱάοπτὶ: 46- 

ΡΕπάοτεηΐῃ πος νογθιπὶ Ὁ ςοπἰαπέξίοηε εἰ, Ν,. 
χα, ΟΕ, Ἰερίς Πλάτωνος καὶ  σοφι τῶν. 

Ῥ,31, ν. 21, οπαηΐπο ἐς δοηάππι ὀμῤήλαις. 56 Π6» 
τε ωπηηίπο. Ν᾽. 4.6.]εσοπάϊιπι ν! ἀθτιιγ αὐτὸν, ίπ. 
ϑεη]πεπς ΗἩοπηεσὶ ἰοοι οχίξας Οὐγ!], ξ, ἰηϊτίο - ν δὶ 
Ρτο ὃγ ἴῃ να]ρ, 4. ἰαρίτιν ὃ, 

Ῥ. 3.2. 29.011.» ΤΠηοτγαΠ} ταἰθτ] “ιαπΙρίαπ. ]εξξῖο- 
{0 ΠΕΠΊΓΟΖΟΙΓΙΣ, ὕςτε πέτρον Αρχάδων δὲς γήμέρων Ἔ πεμβαι- 

όο 

τεύεις. ΝΟ 14. ,εἶχον Ἰσσοη άπ εξ ρτο ναΐραῖο «᾽ς 
χουν (δηίτις ἀγραΐτ, ὃς σοπῆγηατ ΙΟςι15 Πιη] 5 ν. 1 6. 
αὔγη χισαιειδίάειῃ τροποηάιπι ἐδ ργο ναίσατο 
αὐτὴ] ΟΠ ΠοΓας Δῆτα πΠγ6 ΡαυΪτ5 Γοοραγάτ5 Επηςη- 
«ἀατίοπιπ]10. 3. Γαρ. 2 4. 40 4 ἰρίπιπι δγγατιτη ἀρ 
Ῥαυίαηίαπι ΠΟ 4116 ἃ πα Ὠοταζιπὴ εἰξ 1 7,7.4. Υ͂, 
22. 5: πηοηϊα εἰ ν ογ [54 Ευ]αΐο Υ τίη ἴῃ 1υγτίςοσιδι 
ἐταριηρητίς ἰτα ἀ{ΠἘἸπ Ε Ἰοστιητατ: 

Ὅπελαρνεικι ἐν δε όδλέα ἄνεμος 
βρέμιν πνέων, κινηϑείᾳ δὲ λίμιγα 

δείματι ἔρ4πεν, οὔχ᾽ ἀδγάντεῳσι 

παρᾳαῖς» ἀμφί γε Περσέϊ βάλε 

φίλαν χέξᾳ  ἀπέν τε᾿ ὦ τέκνον, 

οἷον ἔχω πόνον! σὺ δ᾽ αὖ τεγαλαϑίκυῷ 

ἐν ἔραπεν 

ἥτορα κνώρσεις ἐν ἀτερπεὶ δώ μα ων» } 

χαλκεογόμφω δὲ, γυκτιλαμιπεϊ» 
κυανέω τε δνύφῳ. τὸ σγ αὐαλέαν 
ὕπερθε τεαὺ κόμαν βαϑεῖαν 

περιὸν 



ΝΟΤΕ ἘΚΤΡ. 

παριόνος κυμαΐς οὐκ ἀλέγεις, 
ϑὐσὴ, αὐέμου φϑόγίων »πορφυρέα 

καίμκενος ὁ χλανί δῪ ρϑσωπον Καλόν- 

εἰ δέ, δωγὶν τὸγε δεινὸν (ὦ, 

καὶ κεν ἐμδε᾽ ῥημάτων χεπ]ὸν 
ἐσ χες οὐας. κέλομαι, εὗδε βρέφος, 

ε΄ εὐδέτω δὲ πονίς, εὐδότω ἀ μιέῥον κρικόν. 
μαπεμοβελία δὲ τις φανείη. 

Ζεῦ πάτερ, ἐκ σέο" ὅτι δὴ θα ιρχαιλέον 
ἔτος εὔχομαι, τεκνόφι δέ κοις μοι. Ι4επὶ Μντήπιις 

δηποταῖ, ΠΟ 44Π| ρΓῸ λίωνα δείματι ΓΕΡΌΠΕΓΘ ἀρύμογα 
κύματι. ῬδΏΪο ροίξ νος, Ῥτὸ τέκνον Ατβοησι Π. 
ο(ίῃ ἰδυπιοης αὐδὶ δ" χελαθίωυῶν) Βαίσετ τέκος: Πα] ]ὰ πος 
ποτε πος ἰςη({5 νατίατίοηθ. Εππάροηι δ᾽ ΠΟ Π [5 
Ἰοσυτῃ ἢν εστίς ΕἸοητίςιι5 σῖθρθαπασ, ἰῃ (πα 1 γεῖςο- 
ταπιοαϊτίοπςο: Ομῆ ἐμ ἄγρα αἰ ὖγ [αξ!α σεμε [[6- 
γαογεὶ τ, ης, σορρήοί 44, ρΑὐμσ ργά θοΥγοΥ6 σομοίάε- 
γεῖ,»» φάτο σεμῖς ΠΡ Υ[0 ἀεἰγηοιεῖ σαντα ηααπμηη, αἰέν 
αϑια,  Οὐέε, ψη 4115 ἀπ βΕ ῖς ρΥΦΡΩΘῪ γ τε νεγο ἰαξξοσ 
εὗξονο οἰονεῖ 1}. ἐγ ἐ {1 ἀογ»ο, 55 οὐατεῖς ΓΥΎ ΘΙ σον} 4» 
ἐ1 4.  Ἴποξὲν ἐκοία, αἰγά7, οαἰέσίῃφ. Ἵ ερονγο βοσατ 

βρυκιναρ σαν έθνα ργ ΑΙ οΥ φΉμ ΘῊΡ Κ εξί τηνε Π0 ΟΗΥ, 
πες ψε!ἐ (οπθς, ΡΗΥΡΈΥ ΤΑ ἐπ ταπέοαία οομα της αὐ ει 
μοίορερηιοθγάνε, ας {14 το ρον ἐοηείηερι σγάη6 618 ἐπα 
ἀἰξαγειπν, ΟἹ σογ!θσγ απ ἐς, (ἀἐμεηρτρφοῖς ψ ΕΥ̓ δ: τέρας 
᾿ζατρ ρροη νει αατίφελαρε, ἤφόφο,ἀογηρέ τα, ἄφυ- 
φαῖαι δ’ γραγδ, ἀργγαιας 5 ἐγρεραθη [ἐεῦν γραία. 6. 
του Γ ρος ἑμάηθ ἡ πσάάαν σοπ ἐμ [α}] γερο- 
χίαεμν, αρέιον ριον, ΡΥ τ: [7 εάν (4 ποά4 ἀπά αξξον' 
εἰξῖ αη2 Δ οριο μὲ σρεγά ροβαε περι ἀαγέ]. ΟΝ. 
3.2,τούξί 5 αὐτὸ, Πηρα]ατίτοτ: ὃς ράα]ο ροΙΣ πεῦςρτο 
αὐτοῖς: ντ ἀρΓα 21.4.2. ὅ564.ν. ΡΓῸ αν χρνιστε [οτί-- 
Βεμάσπι νἱάθι αὐ γονισεὶς, νοΪ {ππ|ρ]  οἶτει οἰ χρνιςαῴ, 
ΜΝ. 5.4. συτὴ ζῇς πονῶν καὶ καιωπαϑεῖν, δα ἀϊεηἀ{ ρατ- 
τἰςἰρίτιη ἐϑέλοισι, δ νλομένοις τις Αἰΐαα ςοπ παῖ], 
ἌΧΟΙΕΙ] Οἷς πυνεν αὐρυμιένοις καὶ κ. 

Ῥὰ 3. τ νος υμεήζόγων Δα ποίοἰτ οτίατη ΑΕ ΠΊΑςΠὶ γεγ- 
10.» ΟΥ̓ 4725 ὙΟΥΖΦΡ2, ἰΟυ ΓΘΥΜΡΗ͂ ΟΥ̓ ΑἸ ΟΥ̓. ϑοάδι- 

ἑϊογρτοςυ! υθῖο (Ὀτίρ τ πόνων;ντ ἤο τητατη ἱπέτα 
{ξηϊιταγ. ν. 4.4.5 [6 ἀρια ἰρίμππι οτίδῃι Ρ]ατοπεπὶ 
Ἰεσίτι, ἰπἰτῖο ἰφσαπά! ἀϊαίοσι ἐς ἰοσίδα5: ϑενὶ δὲ οἱ- 
κτείραντες «ὺ “δι αὐβρωττων ὅξτπονον πεφυκὸς γέτος, «᾽απαύλας 

χεαύτοϊς ΟἿ πόνων ἐτάξανῖο, ποῖ ΤᾺ ἐορ δι ἐμοιβας πεῖς ϑεοῖς" 

χαὶ Μάσας, ᾿Απόλλωνά τεμμουσηγέτίιυ, καὶ Διόνυσον, ξωνεορ- 

“πιςαὲὶ ἔδοντιν" ἵν ἐπανορϑώιται πὶς γγνομάνας τροφαὶ ἐν τοῖς 

ἑορτοὺς μαπὰὶ ϑεῶν. ὙψΟΙΠτ5 απσοαῖς Βοοσγοςαδαίπαι 

αἰξεγιίσο ποταταῦ τα ἴπο΄ ςΟάϊςΘ. ϑασαβητί εταπὶ 
νοτ[ ΡΓῸ αὐϑρώπέον ΓΟ ξΕΠ5 αὐῥρώπων ἰοσὶ,, 6 Ῥ]ατοηὶς 
Ἰοςο ίαιτ εἴτατο πηϑηϊξείξαπι εἴ. ΝΟ α τ, ὀφήλωναᾶ- 
ποίοις δτίατη. Αητίπλδο8, {5 τατη θῇ νογίμ5 
ἜΠ- ρυτεῖ δήη παρ ἄγχων, ΠΟ ΟΠ ΠΥ αἰΪτιι γοοἰπηαιετο. 
Ψ. τς, Ααειπχας νοῦπο ρτὸ δὴ Βα οι ὃ, σὲ νέγν. 
Υ. 2 3. 611Π} τοῦ ἐν Γ ϑοῖ, δα πάπηι οἰἘ (εἰ ξαπτί- 
απ ἀγῶνος. ϑοααοπεῖ νογίμα πλαϊος ξοτγα το αἰ αῖς 
“ἰϑσωπον. ἢς επἰπι ἀρι!ά ΡΙπάαγιηι εξ, Οἰγιηριωπ 
οάε 6. "ἐχομένου οὐ ἔργου πξέσωπιν χρη ϑέμαν τηλαυγές: 1ά 
εἰν, [με ῥἐείτιν ργαξείσίάμησ. Ν. 3.9, ΑὨτὶπια- 
εἴα ρτο δ Ἰοσίς ὅτω, 5 ῥοενβοίο απεσούϊ ον οηδ. 
Ν. 43. καὶ ὃς ἵτι το] 44 νἱάφηταζ : ργαίογξίπη νεσὸ 
Ῥοί[οεῖι5,Ὲὅπ. 

Ῥ.3.4,ν.15. Απεπιαςῆι5 τα] 6 ΠῈ αδιηρίαιῃ [6- 
ἐτϊοποιτ (Ἔηιιατιῖς ΝΠ Θτιιτ: ἡ εἰ πέσεως εὐπορήσᾳς, δτομι- 
παύειν δειμήση καὶ αἷθὶ ούτων ἑκοίτον. [Πς.Πυνοττῖτ; ὑφ ββαάδ 
07 σάγφάφ, σίγα πη ημ  ποοίς, δέον ηεῦηῈ το βοΙογς ἀπ- 
πάνθ. Μιμοτὶ πηυτατίομο ΡΓο πίφεως Γεροίπογίς 
Δ]1]αιῖ5 πίτυος. [64 Βαια [ζῖο πάπὶ ἀρτε. Υ͂. 17, 
σιαπηπηατίσογιν Γορα!α ροίζα]αῖ φιλοϑιμιύταΐζοι, ροτο, 
Υ. χα, ξογϑδῃ στο ζεῖ δηηρμένοις,γτΊΠΕτ4 4.1,4.. αδη.- 

ΦΥΙΡΥΚΟΙΙ Ν᾿ 
αιδῃι ἱπέγα ἡπόαις ἰάἀ ρτ ποιηθη οοάοπι ποάο 
ΠΝ ἀαΝ 1,28... ΚΝ. 24.,Ρ018 ἀφορμίω οιπῃ ΑἸτῖ- 
τᾶς {αι ϊς πάη σαρέχῳ, »γαἔεγο. Ῥάυΐο ροίξ 
οτίατη ρΓὸ οἷα πα] ἱπν Πησα]ατὶ πο εἷον, Υ,, 326,6 
415 ΡΙΟ τε ὡὰκζ ὀννοίαις Πα τ »7 ὃζ εὐνοίαις, {τυαταγ ίαο 

ἱιάϊοῖο. Υ.4.4,[ογϑαῃ το ξῖιι5 πδοκεχείρλται, α τῆς ΠΊ. 
“οϑοχάφάζομκαι , 4110 οτιπὰ Αἰ δὲ ίαρα ντίτιιγ, την νοτία 
ΡΣοχίπης ἰςποπτί. [ΠΕτα ταπηθη οἰυο 1 σο ποεῖ ἀΐ- 
ὈΟΓίτας ΓΕρ ετίτασ 3.791 ὃ: δί 64,20. [ 

Ῥ 3 φον.7,Ρτο δἰ ἔργον ἀρτία5 πλεὸ ἱπάϊ οἰο Ἰοροτῖ- 
ΠΊΠ5 Ὅ᾽ ἔργον. δὶς ν. 2 19 Ἰθρεηάιπ) νἱάςτοσ αἰδὶ τὶς 
αὐτῶν πα τεί δὰς : νΕ] πἷδὶ αὐτὰς τὰς πατοίδας :ν Ὁ] Πμ}ρ]1-- 
εἶτι5 αἰξὶ τὰς παιτείδας. ΤΟΙ 1η (πο ᾿δτο γοροίμίτ αὶ 
«αὶ αὐτῶγπ. . 2 7, ἱΠ|Ἐγιπ] Θητα]! σαι Ιοσοπάαπα 
νίάσταγ τοῖς κοινωνίαις, σοΥ ἐδ 41Ἴογ6 αὐ εξ ον 26792 
πολίγαγανα. Ν. 3 8. ΡΟΙΣ αἰανεάζεοϑαι αὐτὸν ἀο ἢ 465 
τΑταΓ νΕΓΡῚΙΠῚ ποιό, τ ΠΊΟΧ Υ, 40, τὸ ποιοωὺ ἐξ αἰ χῆς 
πείλιν εξιωκέναι. Ἐσάδπιν ογίτι 40, ρτο καὶ το] 15 [6- 
σοείϑδτνεῖ, γτ Απείπιαςίσιι5 τη Δ] τ,γάρ. Ν᾽, 41, 4π- 

20 τε ὅτων {παια!ςῃ ἄτι τας φαοαρίαι σΟ πη πιατίοη, 
πολλῷ μᾶλλον ἡαϑήσεται. ὙΨΌΙΕ ἴῃ πο [ἰδ τὸ ἐμ δγυΐς πό- 
(ὦ Ὡ  ήσεται μάλλον. Ν'. 44,{γιξξασα ὃς (ςη{{ς ροίξα 
Ἰλητ,οῖον οὗ Αγχίσης «δοὶ Οὐ Αἰνείε: ΝΕ], οἷον τῷ ̓ Λεχίτῃ ωὐοοὲ 

Ὁ Αἰνείν σαυέξη. Ὗ,, 47» παρένναι ἀςοἱρία5 ργοδοτί- 
[το 2 ἀτῇθι. σαρίημι, ρεοῦρα οἱ (Ὀγίρταγα : νο! ]οροη- 
ἄστη παριέναι, ργά:ΦΥ ΡΣ Π6γ6, (πο ἢ ετίαπὶ ππο 
Ὅπωτ,Ά}15 ΡΓῸ σύπῳ,ντν, 47, δζ {Ἰρτὰ 33.390 ΟΓ ΤΩ 
Ἰίςοτ. 564 ὅς (ε4.ν. ποηίπορτο ἐοσταῖς ἰοσοτῖβ ὑαρα 
βάλλονπρι, καὶ ὅγηὴ πάσι λέγοντα, ἀφ Υ δι δρῖ, δὲ ρο ὲ γε σῷ 

30 ον ἀἰρθμ!θΉ2. αιιο Ἰο]πο Πα σοποσς ἱπῆτα νυῖτας 
44.21:20,6. 

Ῥ.3.6,.ν.6ςΡτὸ καὶ τα πη ὑπ, σοα, 9, τοξῖ9 
αὐτῷ, ντ δα. νεγία : ρα ΘμδΠ]δο πη ((Π]]!ςατ ρτο σεαυτῷ. 
Υ. 26, ςοπιοηίοηῃτίι5 Θοάοπι Γαι ἰοσες τὸν ὑιοῦζου, 
νΓΠΊΟΧΥ.28, τίω διαύτωυ πο πράο ὃς Ψ ΟΙἸπιο 
Ἰδτο Ἔπλομάδαίτ. Υ᾽. 36,1 ἀ6γ ν᾽ ]ορ τ παρέξεται. ἴα 
οΧΘΠΊρ ΑἸ εἰξ παρέξαι: ατγοτα διῃΡίριιο. 

Ῥ.37.ν.1 7, ΡΓῸ εἰ μὲν οαὖ ἀρτίτι8 οἴ Απτίπηαςῃο ὃς 
ϑτερμαηο ἰεσοτηιι5 ἔς; μὲν οαὺ. Εοτίδη οτίαπη (δ θη ς 

4 πηερηθτιιηι ΠΟ ]οσαπάμιτη ο[Ἐ : ἐν τοῖς ὄγηϑαλα μίοις οὗ. 
τως δητγεγρα μμμέναις ὠδαῖς. ΔΙ 411 ετίαπι ΠΟ Πηΐς 
Πδη αἱ σαίϊι ἰοσοτο ρῸ Πιιηλιι5 αἱ δητϑαλάμιοι οὕτως ὅτ: 
γχαμμέναι δαί: νεὶ {τισι ]ατίτον » ἡ δηηϑαλαμιος οὕτως. 

δηιγεγραμι μένη ῳδὴ: ντ Πρ τὰ 2 9.23,ζοιοὗτον τὸ Σαπ φικόν πα 
δ)ιϑαλώμωιογζουτί, Τιοαιιθηαἱ διτοπι σθππ5 {Ππ|ὼ4 οσαπα 
Δάπειθῖο οὕφως., ν πγραταμη οτίατ πρτὰ 34., 43: ὃς 
35,4: δζτιιγππι]ητα329.,.2ς,29. Υ.18, νΓΠὶς με- 
ταχείρησις {᾿τίρτιι, ὃζ ΠΊΟΧ ν. 20 μεπεχάρισα σα ἴτᾶ 
ἱπέτα 64,2.9.,31, εἰπίἀοιπαις σεποιίς αἰΐα ἀϊπογῇ- 

5.0 ταϑ ποταῖδίιρτα 34,44. ἍΨΟΙ ἐπε αν σον Ρεζ 
. ΜΝ. χα. 1άδιι ΥΨΟΙΕ πηαιια]ς σοωϊόντων, Ιἀοππ ν- 
37. ΤηΔΈΠΪτ ἐνδόξῳ ρήση χορ. Υ. 43, τῶν Ἱωπονίκου 16 - 
σοπάμηη εἰἴδ ργὸ γυίσατο τὸν Ἱππόνικον, αγοτι5 4π0- 
416 ρυ46ην τηοηις Ν δγίάγαπι ἰςέξιομιτη σαρίτα 
Ρτίπιο :ν δὲ στα) εχ μος ᾿ἱοηγ Πὶ ἰοςο ἀοςος, Πα- 
ραίνεσιν Ἰσυκράτοις αὐ Γ)επηοπίσιηι ΕΠρΡΡοπίοὶ Π]πτα 
(οτίρταπ, ΠΟ δα νοτογοιὴ Ποογατζαπῃ, (δ αἄ γερεπ- 
τίογοπι, ἱοηγ ΠῚ (Προ ἃ ηιιαῖξ ὃς αι] Ἰασοίη, ΟΠ 8 
τεξογοπάσιῃ. 

Ρ.38,ν. 12,0 7Ὸ αὐτὴ ἸΙεροη νη γ᾽ Δοτατν οἷ αὕτη, 
βαε: νεὶ αὐτῷ, τρΠὴ,εἰ. το, χυΐ Πἰς τοὶ ςοπι- 
ΠγΘΠάαζ τὸ ἐϊκρόμιον “ βασιλέως, ὃζ ῥα ϊο ἰη ἔτ (ν..3.2} 
«ΟΠ ἀογαμ ἢ ηοηοῖ ἀπ ργατοσ ἴσα ρια ςέξιις δά Ρ- 
τ] ῃ οἷα: ἀπ ΠἰΠ τατος ἃ τορος Πλ Π 5, τὴν Ρωμιαϊκίω 
δγαλεχίον εἴη πεπτδευρένος, Ὁ αἰίαγας Αἰ] 5 ςοπίοςο- 
σῖτ, απο Τέχνω [ἃ Οαίατο Απραίξο οἢς ςοηίοτίρτᾶ, 
Ῥᾳαὶο ροϊξαῦτ,  ἐξερκέσαι {ἰ ι115 πα τ ἐξαρκέσηε, νεἰ 
ἐξαρκέσηρ ρος τς ᾿ἰςεῖ. Υ.33,Ρ1Ὸ εἴ τετοζεϑ(ορίποτ) 

ο 

όο 

᾿ 



ε ΙΝ ΘΙ ΟΝ 5. Ἢ ΑῚ ΟΜΝ ἡ ΒΟ 9 Τὶ 

Ἱερειῖο εἰ δὲ ίνεγο. Ν. 39. σαί, δηπσιμηνάμενοντε- 
(Ριοἰτρογαπα πη: 8 ΠΙ ΠΑ ΪΓ ΠῚ {γαέξιγα ἔογπηα ηα 
νοι ὃ, οὕτω δὲ παροκα ταςησοίμενον ἢ λόγον, ἑξῆς ἰτέον 671) τὸ 

ἐϊκώμιον τοῦ βασιλέως. δῖαν. 23. ζ 4ς. Ν.47.1η 
νυ]σατ, οαϊτ, Ἰορίταν ἔχωμεν [γιιέξατα: ἔογπγα ἱπυιπτα- 
ται οί γα ἰοξξῖο γοροτίτι ετίαπῃ ραιο ροῖϊ, ἰεμεη- 
τὶ (ΟΠ !σετ ραρίπαν. 2. ῖ 

Ρ. 5.9,ν.2 ΌΠΕ, ρα βασιλέων, ἀγοσίφια. Ν 1, 
ῬζΟ δηηρυ μένη [οί τα ἸΠΗ͂Γα δγηρμένη,.4.1,4.: τοξΕἸπ5,ορὶ- 
ποῖ. Υ. 20. δριιά διυϊάδπι σειπίηο λὰ Τσγίρταμη 
Καάλλαιαφος: ἸτἰΔοπηηιις ἱπέτα τι 6.28. ϑεσαδητίᾷ 
νοῖο ἔοσταῆς τγαπίροίτίοης ἐαόξα ἤς ἰεσεπτιγ το- 
εἴα : ὅτι μυὴ τὸ ϑατέῖν, καὶ γυομένω καὶ ζῶνίι. ντ (Θη[{ς Πτ; 
Βοιηίηὶ ἡἰ 1] οὔὲ σογτατ, ΠΠΠ πχοστθηι, ἤππ6 Γοσ ἢ 5 
πιατιις Πτ,ίπις πη ργουςέξίοσι στατα νίτα: σαγίιτι ρεῦ- 
ἀσϑῖ. 864.ν. ὙΌΙΕ Ιεσίτ ὠκτὸς ἄτης βαίννν. Υ. 2 3, 
ἴπνασ. οαϊτ, Ἰοσίτατ ὁ μὲν τοῖς ἐν π. ἜΥΓΌΓΕ πηι ἔο[ἴο, 
Ῥαυϊο ροί; ετίαπι ρτο φϑὸς αὐτοῖν, τε ξλίπ|5 ἔοτταΠ ἰς- 
ΘΓ 1115 ὁ ἕτερος αὐτοῦ. ΝΥ, 2 τ ΡοΙ᾽ «ϑρδαδείγματα ἀ6- 
Ἰάἀογαταγ σοη! απ έξίο δὲ τις αἰα σοι ΠΠλ1}15. Ν.26, 
Ῥίοναυΐσαῖο λόγουταροποπάσμι εἴς Ολύρε. το Παϊτ 
οτίατη Ηςηγ. στρ απ δ. με αἰαίτηδτιπη [10.2,ς 1. 
ΕΠ Δυτοπὶ ὁ τοῦ Ολόρε. Ὑ ΠΟΥ 4465: ὃ ὁ τοῦ Ασάφωνος, 
Ῥίατο: χυόγατη δηπίαφίοις λόγοις οἰταιιῖς ετία τη {ΠΡ Γα,γ7, 
Ιοι:ᾶς 17.14.1: ζΙΠῈτα,40..4.1 1:58.3:130,22: 
144511: δαηιοπτὶ ἀυτοπῃ νεγία ὁ Παιανιεὺς Ε{Ε1)6- 
το οπδς. παπὰ Ὀ]ταγοι5. 1 10 Δηῖ5,51445,)6- 
τηοήεπξ Παιανιξα ξλοϊᾶτ ὧν δῆμον, ποις Εἰ Ποτὶ 
Κοϑωκίδην. τα; Δάφο 1ΔἸρίαπ) ἀοςες ΖΕ ΟΠ Πο5 ουιπηΐη 
ογαϊίομα σοπῖγα ὍΣ μΘΗϊοα ἀς Τειποῆῆεπε 
νεγθα δείξῃς, αἷς, τούτῳ πατὴρ μιὰν ζω Δημοεϑένης ὁ Ια α- 
γιειᾷ, αὐὴΛρ ἐλεύϑερος. τ Δοπγα;1η ΡΙΕρΡΒΗΠλατε σι οά π 
οτάτ. Ργο σογοῃα, ρα ἰρίππι Γομπ ἢ. Ιερ δ Δημο- 
«ϑένης Δημοοϑένοις ΤΙαιανιειᾷ ἅπεν. Ἐτ Δημμδιϑένοις δηιζάφιος 

λόγος [πΠρεγοἘ οτίαπηπιιπι, οι] Ὑ ΟΙΠιις ἴῃ. οαϊτοης 
{παίδουπάϊιπι ὃς νἱσοπτηιιπι ἰοσιπὶ τε δαῖτ π ρτῖπηα 
Το οἰ ἘΠ επϊςογῦ (στίρτογιπι οἰαε. δ᾽ άσπι πιοχ 
Ῥίο Σωκράζις {ςτδεηά εΠῈ Ισοκράῦις ἀοςοτ! Οἱςο- 
τοηΐβ ἐς Ποταῖε οἱοσι, αοα Ἰηἔτα οἰτατῦ εἰἘρ.7 6, 
ν. 39. ἀοςοτί4επι Ὀἱοην Ππ5Ρ(8 ἱπέτα ἢ], 111. 
3 τ: δι (δέξατοτοϑ ἃς ἰπηϊτατοῦοβ ΠοοΓατὶς σοπηεπηο- 
ταῦ, ὅς ἰπτοῦ μος 'Ναιογατοπι, 3 ἁ,ΡΓΟ λόχρνϊερ- 
ἄττα Ἑουταῖο λόγος, ντν. 41. δεσαθητὶ οτίαπι νεγία 
ςοπασηϊθητίι5 οἱα μεζζω μον, δ᾽ απ έξιπο ἔξιι ἱτηρογα- 
τίιο νει δἰ ταοάο. Ν. 3 8 .ἱπναθσας. οαϊτοηι. οἱἘ 
ἀπ: ραγατη σοπιιθηϊοητοῦ, ,, 40, [οτίβη γί ἐΐη. 
τιάτῃ εἰ στη {αι πη ἐεϊαὶ πιοάϊ νει 5 σου γα! πο 
(ο]οι. δῖον. 47. ἀρτίτις [εροϑ ἡ ποιότης : {0 Πίτιιτο (οἱ- 
ἸΙσδτ αστίσα]ου ρύο σοπ!πέξίοῃο ἡ. 

Ρ.4ο,ν.4.πγαέξατα ὃς (Θη [5 γατίο τα] πὶ αδπη- 
Ῥίαπι ἰβέξιοπαῖη γα τίς. ὡςαἷ αμέλᾳ καὶ ὁ αὐϑοὶ Πλά- 
σωνὶ γε,χαὶ ὁ “ϑροὶ Θυκυδίδῃ καὶ ὦις ἄλλοις ἔΐρηται Εν. ΣῸς 

Ν.. 6, ξοτίδῃ το ἐξ 5 αἷοὶ ἕκαςον, ἐγ 4 ψη 1», 6ΉΖΦΉ. 
Ν. 7, ρογρεγαπιίη να]ρ. οαἰτ. Εἴς Ὡϑος τεϑείτω. Ἰ ΔΕ πὶ 
ὙΨΌΙΕ ργο ὅηη τινὰ [ερὶτ εἰγέτινα. ΜΝ 12., Γεξεῖα5 ἐδὲν 
αὐ κῳλύοι: νΕ] ἐδὲνκωλύ4. ὃ (ΘΠ Θητὶ ν. οἷογ εἰ ὅθ Σρχ. ν οἱ 
οἷον εἰ αἰολΣρχ. Ν.22, σὰ πὶ τούτων απ ἀϊση μη} δ᾽ 
ἡλικιῶν νΕ] δῇ] ἰσηλίκφν, ΑἸ ΠΟ αι Ἰορο Δ ππ| ἔοτοτς οὐπὸ τού- 
ὍὯυ, (δαιάϊτο ἴῃ ἤπο ρετγιοαὶ καὶ αὐὸ!, Ουἰη ὃς ρ6- 
τὶ οάϊςα ποτα γεξεία5 ΡΟ ̓ οὕτω ροηὶ ν᾿ 4δταγ αιιᾶπι 
δητο. Ετὄεχερεῖν σοὶ ρί ξάτιπι ρτο ὅπαχείρημα πξοφέρειν: 
δα ερεπάπιπη ὅηηφέρᾳν, ζοντο, ντ ἀργὰ ἐπείγειν 37,4. 

Ῥ,4τ,ν.3.Γα είς παρέχν, δ ἀέξει νογθὶ πιοάο. 
Δ.1 3. εἰσὶ (πρεγαασιιιηι οἴξ. ΜΝ ας, ντῖς ἐτὸ κα ρα 
Ἰερίταγ, τα [η ἢτὰ ἰη ΠΟ 9101, 2, (ἐκ αὐτὸ σκοποῦ : ΟΠΠῚ ἀἃ- 
Ἰοσαΐ ἴῃ μἰ5 ὃς Ππμ], ραγοχγγοηως ((τἸδὶ (Ο]βας 
ἀπο. Υ. τ6,δαττο! ]οη 4 ργαροίτίο αἷδὲ, γῦν.3 3: 

20 ΠΙσΕΧε Πρ πὶ. ντίη (64. ὅτι αβγαιόζιπες. 

δυῖτηστατα ργςροπτίοπε ἰεσοηάτιπι τῷ οὐδ ᾧ πόλεως 
νόμῳ. ὙὟ 18. ρτοΙχε πῆς ἰοςιῖπη τγαέξας Αὐϊίτοσ, 
Ῥγο] ἐπ). (ςέξ. 530, φααξ. τα ν᾽ φαστίτ οασ νοῖο- 
ΓΕ5. ΠοΟΓρΟΥΪ5 ΟΧΟΓΟΙτατ ΟΠ δι15 ΡΓατηϊα Ρτοροίῃμε- 

τίητ, (ἀρ θητία πο Ργοροίαογίητ, Ν᾽. 4.3, ποιδῆὶς 
ἐπ᾿ αὐτὸ πῦτο, ὅζν. 41. ὅπη πυθ:αἵ Υ.2 ουἷπ' ἀυταϊ πούτῳ: 

Πεπέξιγα σοηπεηϊοητίογο, Ἐσάδπι νογἤι 41,Ρ1ὸ 
δηὴ τῆς πόλεως ἰασοηάπιπι ν]ἀστιγ ὑσο τῆς π. ὅς ἴῃ Πησ 
ΡΕΓΙΟΔΙ πεοκεχήφασκκένῳντ ξεγατα δα ἀατίμι!Πη τα. 

[ΟΜ 4 7ΉΡτὸ ἐπ᾿ αὐτὸν εξ ι5 (Ορί ΠΟΙ) Ιοσογ πλι8 ἑαυπὴ,.ς 
[ίρίμνε:ντ ρας. δα. ν. 7. Εἰπίαεπι ρεποτγῖς ογγασ 
τα Π1 1ΠΕΓΔ..7,31. 

Ρ.41..ν.3. τούτω Ρτο ἀυτω ροτοίξ ἀςοίρί:ντ ἰδὲ 
Ποη Γᾶτο. ἢ αιἷς5 ταπγεη Ποιαϊπαπαὶ σαι το πηα]οῖ, 
ΡΕΓΠιε]ίςοτ. Υ. το, ποιη δα Πμρεέξαπι εἴ, Ν,24,. 
δῆτα παυσαμένω ἄς Πάεγατὶ νἹ οι σΟρα] τα κοί. 
Υ.5 Σ,δξείπα Πρ Ποατίοηο ΙἜσθηά τη καταφύσας γε 
ὙΟΪΕπποσαείη πο ̓ἰδγο οπηιεπάμιτ. Μ᾽ Σζίάοπα 
ὙΨΟΙΕ, ροιὲ οἷον, αἀαϊτ ὅτι ὀλυμισπάσι. ΓΟ  ΓΊτεις δηΐ πε 

Ν. 40. υἱ- 
κείωμα, [Γοτίλη ἀςοὶρὶ ροτείΕ ρτο ἰδίωμα. ργοργέριας σέο 
“αι ρεοιίέαγες: (νττ 31,45) ν Εἰ ρύῸ οἰκοδομήματα ντ 
ἴαρτα 33.3.4. γψΟΙΪΠας Ιερίταξιώμωπε. Μ΄, 44,τ6- 
ἔξια5 (ορίποτ ) ποϑῥέψαϑαι : ὃς (δ. ν. καταιοκῦσι 60 
{τ Ἰςοῖ πη ὁ δζ το! ροῦο, ΠΟ ΤΠΟΧ (ΘαΙταΓ χρϑ6-: 
ϑεναι!. Ι46π| ὃς ψοΙ πο ρους. ' 

ΡΟ 435ν.1, ΓΘ ἘΠῈ5 αῤξα μένοις, ν Εἰ δῤγομένοις, 9, 
ἔοτβδῃ Ἰορ. γοροτίτο αττίσιϊο, κατὰ τὸ Μ΄ λαμ, δίςιις 
Δυτῖοιη Βισταχαῖ 605 411] νἱ ἐξουσίαι Ρ ΘΟ 115 οἵπης 

20 δε νεπάπητ, τα Ραιία ας ΕἸ ασώτπι Σ Πα Πα πατίοπος 
1{{λ5 σταιυιίτετ πη. ] ἔξαταϑ ἔα ἀοςεῖ, 160,7. ΜΝ 16, 
ξοτίδη τς ξξϊι5 δ) τοῦς τοιαύτας νίκος. Ὑ.2 4.ποητοτς 
ΤΙ ητίτ15 ὀκξοηεοϑου ργα Γ᾿ πτὶ τεπρούα, ντἰη ργαοςρά, 
δ66. Υ. (δ 5 Εἰς, οὐ μὲν δούλων πενοὶ αἰ ϑείνωντοι ΔΙ ἀγῳ- 

νιζομένων εἰναι. Ν΄.18,αὐπντο! ἐπ άϊι νἱἀετοτ,αας]ς- 
σοπάαμη κα αὐ δι, σοπῖγα [οἷν[ὁ5. Ν 3.2 οντὰϊς 

ταῖς ηποίδαπη οὐ {ΠΠπ||{ 5 σογτα πα Ππ] ΠῚ ν  ξἘοΥίαϑ. 
ἀϊὶς αφυ!ραγατοσ ἔμ }Πς, ὃς ἐϊηἷς Ποπογίθαϑ αἵο- 
ἐξοϑ, τα νατοβ [)ε]ρθϊσα ΑἸ πυραϊςεπίθιις Ργ τη πὶ 

40 οτασιϊη ἐς ΟἸεοιπεάς οἰγιηρίοηίοα σοπ]οπτῖ- 
Ρὰς τείβομ αἰ: Ὑ σας ἡρώων Κλεομήδης Αςυπαλαιειζ" Ὃν 

ϑυσίαις τιμᾶθ᾽, ὡς ἐκέτι ϑνητὸνἐσγᾳ. Υ,, 4.2,Ρ 0 ΠΠ»5 οτίαπι 
Ἰερεγε ἃ μεταχέρήσεως αὐτῆς τὠμ μι4». ας Ποῖα τα ΡΒ 
Ὠϊομεπαχ εἰρησις, ρα ,ντ πρ.37,18, 

Ῥ.4.42ν. 23 .4ΠΠ4υϊς ἜΧτγι σα δίτασ οπίτ5, ἢ Ιοσαπα 
Πο]ορας; ἤρτίωται δὲ τοῦτον δ ὅς πονκακεῖνα᾽ τὰ αὐΐῷ, δοκουῦ- 

τα λέγειν ἑτέρῳ “δογπῦντι, ἑτεραν σύ ϑεσιν δ)οικεϊ αναν" τὸν να 

αντίξαϑαι δοκοιΐᾳ τῷ λύγῳ, [βοηϑεὶν τῷ ἔργω. [τ ςοττο ας 

ζ0 ἔτλ 49,4.17. Ν. χο.  ΟΙΠιι5 μερωῆοϑοι δὲ χρή. Υ͂, 
30. Γεξξιι5 πορεύεται ν᾿ Πα! σατίιο: φιαπη]αδηι Ππρτὰ 
4104; Παοῖρία σοπίπηέξιο εἰ στπὶ {απ έξία! πτο- 

ἀΐνεγθο ποτατα εἰξ, 39,49. 6 θητί οτἱαπὶ νου ἢ 
ΡΓο ἀδτίπιο ἀγτίσιϊο το τεροποηαι5 ν ἄσταῦ ΠΌΤΡΗΪσ 
ΠΑΙαι15 πὸ. Ὑ.33,δζ φράσυμεν Γοτί ΠΕΣ βροτοῖς, ἃς φραΐ- 
στομεν (δ Εἴτα]. Ὑ 3φῳΡΓὸ δεικννωτες ξηίυς ροίξαίας 
εὑρόντες » ΝΕ] Ππλ1}ς 4π14. 564.ν. Ιεσοπ μι ν᾽ οτιγ, 
λόχον, ὃν σιωωεβάλευσε δή ϑέοϑα. Ν.38., ν]σατα ειηο- 

ΠΗ Θηἰ5 Ἔχοιηρίαγία μασβηζ χεήσεθϑε: ἃς [ς 4. ν, δεέίαϑεν 
ὅο ἐπαγίέλλεϑε: ντ ϑτορἤδηιιβ αἀποταιιῖς. ἰξ ποίξτα ἰηΠ- 

Αἰτίια τοροταηταγ οτίατῃ ᾿ΠΕγα ἴῃ ἰδοπάο τγαξξατα 
ἐς ἤσιτατα ογατίοης . 76.2.2: ΝΟ] ὃς αἰτα χις 48 ἱππι6- 
πἰπηταγ Βαιΐπ5 ἰοςὶ ἀϊποτήτατεβ. [ἱ φημὶ τογιί τι 
Βιυΐτς Ροτίοαϊ πιοτηθσιιτι ἢς ἰορίταν, τούτῳ μοι παν 
“πϑοςέχετε Ὑ γοκῶ: Δ το σο πο ΠΏ Ϊτ5.ν δ᾽ οτίατι η0- 

τὰ ἀρ] Ἰσοπ ἀδτίμι πη, αἰτοτιπη τοὶ, αἰτογιιηι ροτίο- 
πς. εἰπε νοτίῃ (η. Ρ  θηΐμς Π]Πς Ιορίταν,, ἐπαγίέλ- 
λεοϑει βοηϑήσαν ὀκείνοις,αὐ κελεύω σιν, ὡς ἐκ. ΕτταΓίαπιΥ.- 

᾿ “ο,ἡ 



ΘΟΥ 5 ἘᾺΝ: 

45, ὀκίνων, Τῃ (ας δ. πλῖπας {Π| χιιαπη ῃϊς Ππ- 
φετὰ ΟἹῈ [τείρταγα. Υ..4.3., τρέξει ὦ αϑὐθααρεσβείας, 
ντ ποὴ ταηταπι ναΐρατα ᾿λομγο πο πὶς ὃς Εἰς Πἰηἰς 
Ἠαθθοτ οχοιηρίατία, [ςἀ ἰρίς φαοαηις οηγ ἤτ5 πὸ- 
Τοῦτ τα, σ ὃ, τὸ ὅς Οἰροτοίη ᾿)ειηο Πεηϊς εἰορίο 
76. 6. 

Ῥο4τ,ν.7, ρΓο τϑϑτέσας Ιεραπάδιτη νἰἀοταγ δευτέ- 
ἐαςνο] ὑ,ἵσας. ριο Ἰη τα ν. τ 6, αἰοίς δ ἑτέρας. Ν᾽, 
10. 1) οπγο ἘΠ ηἰἷς νυ]σατὶ ΠΠ τὶ μαδεητ εὖ ο75 ὅπ,ντ 
δτερῃ. απηοταιίτ, ΜΝ..2 521 46 πὶ}. Πα, ύτοις μ- 
ισαυ παύτων ἐξελεγχθήσεται. Υ.3Σ μι ἀειη ρΟΙῈ Νεοη]ολέ- 
μου λα αιιηῖ καὶ Κτησιφώνῶς. Δ 5, ἐξηπα τᾶ οϑὲ ἰερεη- 

ὅπηγ,ν ΕἸ εξηποίτναϑι. 864. νεγίι ργο βλέπων Μ᾽ Ὁ]Ε, 
Ἰορίς διέπων:ν ας ςοησταςητοτ. 

Ρι46,ν.1 3, ρος ετίαμη τγα τα ἀπ έξίοης, ἰῃ- 
τοττορατίπο ἰεροτγε, “φησι; : Ν. 1 4,1ησ] τη ρατ- 
τις ρ απ δισων,αθε {Ἐ ἃ να] σ. εἀϊ το θι15 [επί Πε- 
πίβτιιδα: Π γα ἰοσίταγ {6,36, ΝΒ] ἢὶς ἱρίς Πειη οί ε- 
πιο] οςδταροίίγαγι. ΜΣΙ, ΡΟΓῈ τὸν 9 τον ἀ6 Πάἀογάτασ 
σρη Γ] σαίτις ν σα δα] αη. ἢ ὁ ωὐδασκευῆς ἰΠ(δγα5,6Ὲ- 
Ποίεϑταὶς ἐγαόξιιτς σοητς αα]ς ᾿πἔτα οἱἘι 3.1, 40. 
Δτα 1: τα [ς (στρ ΠῚ ΓΤ πατ τ Σ 1,6. Εοτίαη οτίᾷ πιοχ 
Ἰορούάατη εὐῥεπήςιντίς [5 Πτιράγαίτ 9 ἐπ ἐν εξ 
τευ άτι σά σον θα Ῥθύθρρη ἴῃ (πὰ ογατίοπο, δίς ςεῖτα 
ὙΨΟΪΠΈαΣ Ἰορ ΠΣ Η εἰς ΒΟ] 5 πηοπαῖτ. 
Ῥ.417.Ν τ γολο τύρομαι Ἰοσ τα ετίαμ η ν Ὁ]σ. ἐἀίτῖο- 

πῖδυς ΤΠαςγ 4] αἴς ̓ οιῖπὶ ἸςΠίυ5 γοηυίγας Ειταγ ὀλο- 
φυρέμα.. Ν᾽ Ιπ,αρια Τ τον ἀΐάσηι ἰοςιις Ηἰς ἴτα [6- 
Θἰταυ λπὸ ) εἴχετο ὄηητν δεύσεως ἡ λῆοικεν ἐπ᾿ αὐτὰ, καὶ μεθ᾽ οἵ- 

ς πολιτείας, Καὶ ὕφπτων ἐξ οἵων μιεχέλα ἐγήυετο: ντ ὁτερἢ.Δἢ- 
ποιαῖς. Ν.10. νοΓθι δεῖν ἘΣ Ὑ ΒΟΥ ἀ1 415 
Ἐχοιηρίατία ἀσηοίσαητ, ΘΠ ΠΊΟΧ ἰορ ταῦ ν. 2 ἐν δὶ 
πε ηλδταμη ἤος Γερετίταγ, Ὑ,:ο, ἢ ἸΠεπ Ἔχει - 

Ῥίατίδιις ο(Ἐ, διὸ δὲ καὶ ἐμήκωμα, Ν'.27χ, 1 {Π|4 6 ΡΟ 
τὐσ ἀρ γή ἀἀαἸτι1 ὁμοίως, ν τ ἀεὶ ὅτε ρ ἢ ἀπηότδαῖτ. 
ν. 2 ζοΐη ἐχειηρίατὶ πος οςο ρογροῦδηι που] σάτα ΠῚ 
ἐτατμή, ΝΟ 2.4. ἔοσγβαῃ ἰὸν αὐτά τὸ δόγμα, άοσημά ἐρ{- 
φριϊάετη ἰός [ἢ γα τε ξαγιγς 79»1}.. 
Ρ.48,ν.5.τοξείι απίμ, αδίογεξ. Ν᾽ το Ἰεσεηάιιπι 

νἸἀετατ ἐπεὶ δηεν ΕἸ ἐπ εἰ σ᾽ τὸζ τη οΧ ἔχά ρτὸ ὅ81. Υ.,8, 
ἸΏ ἘΧο Πρ ατί ς[Ἐ πδρέσεθ: ραΓαΠῚ ΠΟ ΠΟ ΠίΘηΓΟΓ, 
Ν.3.:,οπληϊη Ἰοσοηάμη τὸ ἢ, ΔἸ ας, Τά ο(Ἐ το δέτοα- 
ἰαίτη αἱ ογγαζατι [ΠΕτα 4106: ΓοΥΓΟ Ἐι1ΠῚ (7.23 4. 

Ῥ.4.9,ν. τ οτεέξίας ἐπέρῳ λέγειν: πος νί ἀο]ίςετ ἰςηία; 
“ἢ τὰ αὐτὰ ἑτέρω λέγειν δοκοιεῦ τα ἀγφνιζεαϑαι ἕπεται, δἰ 96- 

πεΥῚΣ 51740 Τσίογ7,2 ογεηρ ἀέηο ἀ!σογε στάργε ὑϑίμηρι, 55 1π- 
16γ1η: αἰιπα ασίγμηα. ΜΟΧ οτίδπι τς ἐξ π|5 γοςίργοςα 
Ἰεσοτγίϑ, ( πιθ᾽ αὐτῷ βούλεται; γπέάπανε βϑὲ υπίτ ἢ σαντα 
(ξαιεπτῖδις αιτο πὰ δά που 115. αἰκοίρως, ἐσυμφώγως,οἰ- 
γακολύϑως » (δ᾽ Ωτο Πρ οη ἀπ νογθαιη λέγειϑαι. Ν,. 
17. το ἐξ ιες τῇ εὐτυχία, ργοῥεγα ἤογίαματντ τη] ο Π 
εἰξ εχ 5, 2.18. νι 4, ογοιίατα ῃἰς Ιοςις Ποιμε- 
τ χῆας ΠῸς 6. 

Ῥ. τ ο,ν.3δ. Ρο {1 σὰ φῇ ἀφο νί ἄςταγ δηλώστις, τς ἢ- 
της φιιοάρίατη ραττίςἰ ρίαπλ. Ὁ 

Ῥς το7ν. 5, ἔοτϑαη τς ἐξ 15 ζίς οωὼ καὶ τέχνη ντ [Πα ζ 4, 
26. τ 8,βοτταίης [ερ θη άιιπ) οὐδὲν πλέον τῷ καῇ ὑπό- 
νοιαν λέγειν, (ν τ ν. 20) 181] ργο Π οί πγι15 δα οτατίοηἷς ἢ - 
σαγα, ]υα ἑπτοῦ ἀϊσοηάιιη δυαϊτοτί [ἰδ ητο σε πα 
ΤΟΙ υίηλιις αιτα; ἀϊιογἃ ο] στ οἢ 5. βογιηα ταςίτα 
ΤΩ Πα πῃ ς, ΠΠσὰῦ {πρτὰ Θτίαιη αἀἰχίτ 4.3..3.0,, μυὴ δωυατὸν 
{Π),αὴ ἄφος ἀκούτντεις ζι ἀκροωμενοῖς, σιμυϊένγαι «δὰ οὗ ἐλό- 

γος δε. ἸΌΪάοτη πλοχ Ὑὐ ΟΠ ΕἸ ρ τ εἰ μὲν τὸρ - ὃς [δ .ν. 
εἰδ μὴ σ. δῖςν.: 8.146 }]}. νὰ ὅβοαχ. Ἐσοάειῃν.:8, 
οἷον ασοϊρίοῃ ἄπιη ρτο Εαοηερέι σγάτια: ζὐογδὲ σα: 
νταριια ΑΥὙἸΠΕοτοίοτη (ὰρε λέχῳ 3 οὖν. ΥΥ.3 2, [6 |ὰς 
ἃς Πταέξαγα τατῖο τα] π) ααδηυρίδπι ἰοέξϊοποια ρο- 

᾿ 

ΘῪΒΥ ΙΝ ΟἿ ῷ 

(Ἐμ]ατ,ούγων τὰ ὐδαδείγμαπα καὶ τίω δ) δὼσν ὀγίαν Ὅμ"- 

ρ'ς παύτων χοῆσοι δίδωσιν ο] υτων πὰ ῇϑοι δείγματα καὶ δ᾽ δα--" 

σκόλία ἡ Ὁ μήρυ παύτα(ν εἰ παι των) πδρα δῇ δα σι. ὁὅδιςη- 
τὰ νογο ἴῃ Πα Ϊτίμα Πς Πηϊτο ἱπιε Προ ηα ἔπη, ὑπ ὃ ὁ 
λέλφεν ζητεῖ εὐφρεπτὼς λέγάν. Υ᾽.36., ΠΟμλοτΙ ἰός ρο- 
αἴτια ΟΕ οχ Οαγ 6. Μ.4 2210 ΟΧοΠρΙατὶ εἰ μωγέαχ: 
σΟΏτΓα ποτα ἰοσοιη,ο(Ἐ αυτοπὶ Πὶς Ἰοςιις ἀφιαμρτιις 
ΘΧ ΠΠἸλά. ὦ. 

Ῥ.τ2,ν πα, Γο ἐξ ϊης ἢ λέγε, σε ας 5 ,οα ἀ οή!. ΟΝ, 5ς, 
τὸ Ροίξ φεοπύετω τὸ, ρΟη] ροτοἘ ρα έξιιη) (δυρογίο- 

τα ρει σα], Πρ επίιι (οΠ]ΠἸοοτ, Ν.,32, τῷ στε ἐγοντῖ 
τΒοτογιτη ποτα δοορίεπά απ) Πΐς ργὸ «δι Ειῖκα- 
τῆρῆτο, ὅζ οο υοα τοτΐπ5 ΠΟρΟΙ͂Ι {πὴ Πλ 111} σαρις 
ςοητίποῖ, ΜΝ ,3 ζ,ἴύτου ὄντες, ἐκετα βος 16 {ΠῚ ντ τῖτα 
ἰπΠΟοτατο, τοι, το, ύτων ὑπο Σρχόντων. Ν΄. 40, ἴῃ ἐχ- 
εἰ ρἰατί ΟΕ καϑήξῳιοτγοτο δι θίριιο [δά καϑεξῳν!ορῶ- 
ἄπ} εἰς, [τίς ΕἰἘ ρετγίρίσαιιπη εχ ν. 4 2 ἃς 44. 

Ῥ5,ν 4 Ἰεροπάσηι ν! ἀοτιιτ, ἀλλά τε τ εἶσαι, ἐν ἐβά- 
λέται:ν 6], αἰλλ᾽ ὀυύκ ἔτι πεῖσαι ἃ βούλιπη. ΜΝ, ο,ἴῃ ἐχοιης- 

20 Ρἰατί (ςτίρταηι οἰ καταφορος : Ὠ]Π}] αὐ γε η), αἴ καταφω- 
ρὲς ἥύυται [ἀφ η} Πϊς εἰἰ αιοὐ πρτὰ φωραθ, 4. 4.51 
Ν.5.9.Οδύυσεις ὈγαςΠγ]ορίὰα Ἐἰ ραν ἃ ἐϊῦ ρτὸ ἴα πα 
φησὶν ὁ οδυοσεις, ας Τ)γὲ: τπά πηι. δςξαιν νυΐρατα Ηο- 
πγογὶ Ἐχοιπρίαγία Βαίσθησ ποῦ δ: ὃς γασία ἢ (64 ν, 'Α- 
Φείδὴ νωῦ δὴ σε αἴαξ εϑελεισιν ᾽Α χα ἱ 1π. ϑαμτ ατοιι μας 
ἀερτοιπρταεχ]] β, ; 
5 42ν.13,Πηι5 ρο ἢ ἐξούλετο (ς πηϊρογβε ἐξα ρετίο- 

ἀϊ ριιπέξιιη Πἀταοτα νε]ἶτ, ργασ [5 ἀημα πζ νεῖσ 
τοπάμιπὶ ἤπιος [η ραγτς ρα} ανμα πζων, ει ἀε τς ἦπ- 

30 αἰςεητἀοξείοτο5. ΜΝ. 22. ΡΓὸ φησι ὃς ὃ ςοπιιεπίθη- 
τίῃς ἰερετίς φασι ὃζ δος νο] ραι]ὺ τηαϊογί ππυτατίοηα 
Πο; ἐπα γ4 σφίσι καὶ τίωω ἀπελίω,, « αὐ δὴ ὃς χωεάζωτω. ΝΑ 

37 Ρτὸ ὅτε ἰςν παι ντάετιτ ἔπ, αύσες ὃς συ ἐρ- 
ριηῖφν Εἰς οὔροίτε αἰσατ,ρτο Πμυρ] οὶ ἔρριψε ν. 7 ἃς 35, 
ξοτϑαῃ σοιῃροῦίτο [εἐρσϑηάιιτη ὀνέρριψε,ἐπηφοτε. ΕΠ αι- 
τοῦτ ἐῤῥιπῆφν δα ΠΟΙ ΡΟ [ΠΟ ηἷς ἔογπηα ἢὶς [έξαι, ἢ 
{πργαΐῃ Απτίαι, λοι ἐρρα τῆν, πεν .1 60,4... 
30, Ραγαρθταί!ς Πα εἰ ]ος Ρ]ατοηϊ είν εγθα Ρ]ατος 
Ὠἰδ,οντίη νὰ]ρ εαἸτοΠίθιις ἰςριιοταγ, Παῖς {ητ: ὦ μίν- 

40 πιούκ ἐμὰ μόνον ᾳῦτα πεποίηκεν,αλλὰ (δ Χαρμί δύω τὸν Γλαύ- 

κῶνος καὶ Εὐθύδημον Ὁ Διοκλέοις, καὶ ὁαις παύν πολλοιᾷ οι ὅ-- 

πος ἐξαπα δ ὡς ἐρᾳσεὶς, πε δεκεὶ μόνον αὐτὸς κα ϑίσοι ταῦ αἱ τ᾽ 

ἐεατοῦ. ἃ δὴ καὶ (ΟἹ λέγοι ὦ ̓Αγέϑων, μιὴ ἐξα πα τά γω ταὶ ζύ- 
που, ἀλλ᾽ ἀιστὸ ἰδ ἡμετέρων παν μάτων: γνόντα, εὐλαξν μβιῶα;,, ἃ 

μιδ, ΚΤ' τιωὴ πδροιμέαν, ὡς ὡς νήπιον,παόντα γνῶναι. (τιθεῖς 
(δι αηρίς ΡΙατο; εἰπονῶς δὲ χὰ τα τὰ ̓Αλκιξ, δου, γέλωτα 

“Ἰέσϑω 57) τὰ πορῥησίᾳ ἀυτέὶ͵ ὅτι ἐδόκᾳ ἔπι ἐρωπκός ἔχά" τῷ 

Σωκράπεις. δ ε4 δ( ε4 ἡ ΠΊΟΧ ν. 3.4. νοις Ρ]ατοηίςα 
Ἰεραπταγ, τί ἀθ πὴ (α ητ ραγαρ ῃγα  ῖςα Ὀ]ατο 5 ἐπιπὰ 

ζο ΤὩπτῆαο; Τὸν οὖ Σωκράτν, Ν ήφῳ; κίϑι δὺχ εἰς Φαίαι, ὦ Αλμεὴ 
6, ἀδη"οὐ γὸ αὔποτε οὕτω κομιψ αἷς κύκρῳ τἶϑ, (θη όμενος, αφα- 
γίσοι ἐνεχείρᾳς οὗ ἔγεκαι ῳῦτα παύτα εἴρηκα ς͵ καὶ ὡς ἐν παρέργῳ 
δὴ λέγον, 7: πελευτὴς αὐτὸ ἔν, κας,οἰς οὐ παί χα ζούτου ἕνεκα εἰ-- 

ργκῶς τῷ ἐμὲ καὶ Αγέϑωωνα δία Εν φν οἰόμενος δεῖν ἐμὲ μὲν Θἃ 
ἐρᾷν,καὶ μηδενὸς ὀου͵ Αχίϑωνα ὃ ὑσὶ ρὺ ἐρᾷ οϑαι, καὶ μηνοΐ 

ὑφ᾽ ἑνὸς ὀδου. ἀλλ᾿ οὐκ ἔλαϑες" ἀλλὰ τὸ (ἀ τυρακὸν σου δεῶμα “ἣ- 

το καὶ σφλίωικὸν,κουτοί δηλ ἡ ἐγγύετο. ἀλλ᾽ ὦ φιλε Αχίϑων, μιν δὲν 
πλέον ἀυτω “γύηται ἀγλὰ πορασκειάζε ὅπως ἐμ καὶ σὲ μιν δεῖς 

δία δον ν. Εχίτατ δατεην Πΐς Ὀ]ατοι δ Ιοςι5 [Ὁ ἤπε πὶ 
δυρΟΙΙ. Ν.38,6χ᾽ Π] σναγῖτ ἔογταης ΑἹ] 5 ἰοσεη- 
ἄτι αἰέφίωε. [δ ἃ νετιπὶ οἠδ αὐεφαΐη, οἰξοπάππην ΡΪ1-Ὸ 
τοῦ! νεγθα Ἰδιη οἰτατα,καταδηλον ἐμετο. Ν᾽. 42 ἃκ 42, 
ται Ί 15 ὃς ςογγαρτας οΠΕ ]οςιι5, ργί πη τη εηΐπι μοίξ 
ἀπφόλβ,ἀςος ν άετιιγ ν εὐ θι1ΠῈ δγοικ ἐξ άϑου, π' Ιέϊεϑωω, ν οἱ 
ΔἸτα ἃ ςα τη} 6. ἀοἴπάς φημ δητία τοι τὶ ρο[εγίοῦ 
Ρατϑ (ον ἀοταῦ Θρεπα: πεξοσώπων ὑπσθμαγὴ. ὁ Δ᾽ 
“τὸς ἑτέροις , ἑτέροις δι λέγεοϑαι. ᾿ Θροταητας μας ἀμο 

δΡ 

όο 



1ο ΙΝ ΒΙΟΝ 5: ΓΑΙ. ΤΟΥ ῬῸ 5Π. 

Ργαοορταρασιησ (ἐηπεητίς νεται τ. ὃς (δα. 
Ῥὸς ς, ν. 6, Ἐχειηρίαν πασαεῖς τόὸς ὦ Σποκριϑοά Ὡϑ9 

Ἰεροαιιηι εἤξ,ἄοςοῖν.2 7 ὃς 42. ΜΝ. το, οὐ Ατείςα 
Βγας μιν ]ορία νίπτράτιπι ργο ζύτου ὃ, φέρ σηοα. ΟΝ. 
2 ὧι γὸ Ἰεσίταν 6τ4Π| μιν ας ΕἸ οπτοτὶ ςαἰτοηΐδθιι5: 

αιιαυητς ζοπαςη!οπιῖιι5 5: ν!ἀφατογζοί γ αῤῬτο (ε- 
φαρητί οτίαμη ἢ μ π ᾿αγ δα] ἢ τίσ ν Πταιῖι5 οἱ ἡ μέ, ὃς 
Τσεῖςε ἢ κιαὺ, ΟΠ ἰῃ φατε ταητιτη, ἰς οί 1π 
Ῥιοία οτγατίοης, πίη ὅς ῃ αἰ οτατοηΐθα5 Πης ἴα-- 
ταυηθητο,ίαρτα 49,40. 

Ῥι:6,ν.18.ΑἸάϊηα εὐἀϊτίο βαθεῖ ὡς κοιροίνως, νῖ Δάη. 
ϑτερἢ. ΜΝ 2 7. ΡΓο κελεύωσιν χορ] ποίἐγα παδοῖ 
λέγωσι: ὃς ίδχαιν. ρτο ἀποῦ. {{π15,,ὐϑϑορω μένων ὃς ἵνα, 
Βαδογνημπα νεγθιιτι 7): ρογροίαιη, Ὗ΄.27. ΡΓΟ δυοι- 
χυύ μενοι ΠΠΡΤᾺ ΠΟ Πα ΘΏ ὅτίιι5 [Θσίτασ δηωκη μένοι, 4.4.5.41: 
ν δὶ Βἰοἰρίς ἸΙοςαϑ οἴτατιιγ. δα ἃς [8 ἔπει ]οςεΐ, ν. 
2 9,το εἰ π5 [δ πα ἔξ [Ια σαγί πηι ὀφθῶμεν. ΘΠ οτ- 
ἴατη αἰΐα: ἀϊιιοτγτατοϑ πὶ να! σατὶς ΓΕ πιο Ἐμεηΐς ἐχ- 
δαἸρίατίσθιι5. αιατο να] σάτα ἰοἐξἰοποίης ντ εαπὶ δῖ, 
φὐἀποταιῖτ, εἰς αἀίσειδοῦς ἰα ας: ἐπεδωὺ σγ ἔλϑωσιν οἱ 
ρέσβᾳς εἰς Θήθας, πῶς χρήσεοϑε τῷ πορφίγμιατι Ὀύτῳ, παραινώ" 

πανυ μοι σεϑϑςέχετε Σ νου. μὴ δξιοϑε Θηβαίων μηδέγ᾽ αἰαρὸς γὸ 

ὁ χαιρης"εἰλλ ἐπαγγειλαεϑε δυυϑήσην, ἐαν κυλεύωσιν" ὡς ἐκείγων 

ὕγτων ὦ ὥς ἐσατοις μευ δειύοις, ἡ δ" ὃ ἀμήνον ἢ ἐκεῖνοι τὸ μάλλον 

“πϑοερω μένων ἵν ἐαὺ ἃ δέξωντεω τα, (δ π4ιϑῶσιν ἡμῖν, καὶ ἃ 

βυλόμθα ὦμεν δγωκν μένοι, δ μετὰ ἀοϑφοϑ μας ἀξίυ ε πσύλεως 

ταῦτα “προίξωμαν" ἐαὶ σ᾽ Ξρα μὴ συμιξἢ κατα τυχεῖν» ἐκεῖνοι μὰν 
ἑαυζος ε[καλῶσιν,αὔ τι νωῦ ἐξα μδότωσιν ἡμῶν Ὁ μιν δὲν αἰσχρὸν 

μηδὲ ταπ νὸν ἢ πεκυροιγμκένον. [ΤΟΥ αἰϊα νοσο ποτα, η ν}- 
φατίϑ ἘΧ ΘΠ) ρ] τίσις [γϊς Περὶ μιετὶ δϑοϑίμαιτος, ΡΓῸ 60 
παρα ἀριιὰ Πιοην Πιπῖν της ρεσροίτίοπο παροπς 
εἀϊτίοποδ, μετὰ οἡ μαΐς. ας ξοτταῆς Πίοηγ ἤι5 ἐρίς τὰ 
{οτρῆτ, Πρταγϊ νογο; πο ἃ αἷοὲ αν μῦν καὶ ἐὐμιμα πισπεένων 
λόγφν ̓ ἰστγδέξαγοτοτ. οματας ποιηση {ΠΕ ἰττογᾶτ. 
Ν. 50, Ρτὸ ἔντε ργοσῃ! αἰ ο ̓ερεηάιιτη ὦν τῴτντ [ἀργὰ 
46,5... Ν.534,ρΡὕτατγις ἔοτίαπ δ! ιῖ5 ἀαηαὶ ςαίῃ ἰε- 
βιοῃ άπ τα συμβελεύφν [ς ἀ πγατατίοηο Οριι5 ΔΟη οἷς, 
(λτῖς ΟΠ" πιφηϊξο πη εχ 46,12:ν δ᾽ Τάθ πα Ὠἰς] σις τγα- 
ἐζαταγ. Ν. 2701 ἐχειῃρ]αεὶ εἰς, μόνοις Τῆς ὀνῆοις ὑμῶν: 
{ευιιέξῦτα ραῦπτι σΘηστιεηζα, θγῸ σευάγάν ΝΜ ΕΓῸ [ὲ- 
Ρτὰ εἰξβαϑϑαι, 46,1 Ὁ. Ὁ 146π| οἰταταν  οςι5. Ν.38, 
ΤΏ ΔΠ1Π] ἐπειγγέλλεοϑο ντ ν.2 7. δα σα θητα, ἦς ἘΠ ΠΟΥ ἀϊ- 
αἰς Ατοβιάδηχο, ίρία οτίδιι γα ξξατα; 4.641 6. 

Ῥ τ σον.,Βῖς απόοααέ ἰοςα5 ἴα να]ρατίς εὐϊτοηϊ- 
Βιις [λευ)οίξῃσπις αἰτεῖν ιιαπὶ Βῖς ἰορίταγ, Ιά60 1]- 
Ἰαπιῖηαε ας τγαη σγίθετγε αθοτιρὶ εὖ οὐὐ ἕτερος ἰῶ τις 
ζῶ πις δωυάμεως, ὦ διὰ βὰρ ξχροῖς οἷο,.τε ἰὼ μα αώϑο, ἕτερος 

δέ τις ᾧ ζιὶ “Ἑλλίωατ᾽ εἰκότω: αὖ ἴσως φανεροὶ ῳϑὸς ἐκεῖνον ἐγι- 

γόμαϑα αὐτιτα τ ὀμιεγοι. ἐπ εἰ ὃ πάσης χὐὐοφι σκευῆς ὅθην ὁ αὐτὸς ῥό- 

πος, καὶ δὲὶ τὰ αὐτὰ Τῇ ἀφόήανα τῆς δωυάμεως εζοιὶ ἐχθροιὶς ἡ ςΟ ῬΓΙΔΠΎῺ ν. 2.9 ἰπ εἰ εἰςελϑύισα λαξεῖν φρύγαΐᾳ ἸΠηλείω- 
μα αϑα) δεωώαοϑαι, Ὧὶς οὖσι συμμάχοις βουθέν. τὰ ἡπαρ- 

χοντ᾽ ἀγαϑε σώζην" τι ζοις δικυλογραῦτας τε ἔ {5 Οιὲ ὠμολογη- 
μένοις) ἐχ ϑροιὶ ἔχοντες ἑτέροις ζητοῦμεν, ἀλλ᾽ οὐ πδρασκευαῖο- 

ϑαιδ ὡϑὸς ούτε, ἀμουό τθα ὃ κακεῖον, ἐαὶ ἀδικῶν ἡμαξ 

δπεχήρῃ; Ἐχίξατ αατοηη Οςιι5 ον τῷ αὶ συμιμοσκών λόγῳ, 
1ῃ ογατίοπο ἀς Ο[αΠεθα5: Ποὺ ργοςι! 40 ταϊτο. Νὸ- 
ἤτα ἰοέξίο ουνοπδατίογ είς ἢ νος Ἰορας ἐγινόμθα : ὃς 
ν.8, αὐ ἀδυκεϊν ἡμαξς δηχφεῆταστ ΠΗ ποσὶ πυπτατίοῃς, αὐ 
ὑμας πείσω͵ [᾿ σοϑη ρεν[εα(θγο, ησθα ούτε ρον [εα(ὀγεὶ 
γα ο. Υ.7. ΜΨΟΪΠας Ἰορίτ πί δ᾽ ὑσσαβγοντα. ΥΥ. 
1 χΣ,φἔοϑαη γϑύξιι5 διοικούμενος , ΠΟΙ ΠΑ Παΐ σαίῃ. 
Μ. 14. ΡΟ ἤ!ς οτίαπη αξξίας ΙοροΓα σιεωοικίσει, [δι ὅτε ξ9᾽ 
σοηηικθῖοτηρσεγφ οὐ Δ οἷο οτίαπι ρἰαςιῖτ. Ττὰ- 
ἐξατιιϑ εἰἘ δυζοι ῃϊς ]αοη μος ]οςι5 ἔργα, 47. 29. 
ΜΝ. 21, [Π ΟΧοΙΉρΡΙαΓῚ εἰ , ὡς οὐρανὸς γόλατημορφία: ΟΥΤΙῖ- 
Ρτε. Ειπθηάατίο]οοΐ ροτῖτα εἰς οχ Πιοάοτι δίσα! Π. 
χφραρ τ: νῦ ῥρτοϊίχιιβ ἄοσος Τμοοάοσις (ὐλῃτοζι 

το ᾿ἰππὰ ΠΟμ. σδίτια ν Οζα σα}. 

20 Υ.46,Χ οἷ, συοολαςαὶς σιιυα γον ζύμειος.. ΝΕ 47, Ροί 

40 αἰχιττεξείη5,1} (ςυισητσιιδ (α ]ατο οὐ ςυτί ται νε- 

ὅο τηοτγςας. πο ἐπ οτίᾶ ὩγῸΧ αἰ} {Ὁ τγλ 815 ὡς εἰ, ΒΕΓ ἰδ 
Ν. 2 8,ροἽδ ὦ ταῖς μϑιέταις. [αἰητς  Πσεπάσπι, 

Ναήαγαυ ἰοέξοσιιηι }Π0.1. σᾶρ.α τ. δόα.ν. ἐπαι- 
δεύγη ρο Πτυτη ΡΓΟ δγεπαρ ϑενεύθη ἴδ 1] δγεκορεύϑα τ ντ (τ 
Ῥοτίρισιμι πη οἘ 6 ραττίοίρίο φϑαρειί,ν. 28. Ν.21., 
Ρἴο ἐξ ἀὐτέ Ισρεπάμιηι ν]ἀοτον ἑσυτεῖ,ντ ν. 26. οὐἰα 
πυρά! ογγατι πα {πρτα ποις ΠοῖδτΙΠῚ 41,47. οἱ- 

Παπὶ πος ἤς ἰορ! {6 ΗΟ ἰς ΠοΙἴα5 πηοσιπς. Υ͂, 
3 4.1} ἜΧΟΘΙΏρ ΑΓ οἱὲ τοῦ, οη απ ξίτῃ :ουτοσο τηδηϊ- 
ξοίξοιντίμπρτα 48,3. ῬαμίοΡΟΙΣ ὅτ ξουταξ Ιεσοπ- 
ἄτη καὶ ἀνάΐκη τῆς ἐ'πολογίαφταιας τη ΓΘ ΠῚ αἰϊφαοά Ἔν. 

ν.30. Ρεγρειδηη ἢ 

ἜΧΟΙ ΡΙατὶ οἱ παραινεῖ. ΠΟ ΠΤ ΠῚ ρα 4 στη ἰδὲ ἢς 
νίπτράταηι εἴτι 46,22: ὃς 48,1.8.,4.1: ἁταμς αἄ- 
ἐο Βυῖπ5 'ρἤ ας ραρίπα ν. "2 ρτὸ σοάοτῃ νίπτρατιπε 
ποραιγματεύεοϑτῳ Ν.3.3 ὃζ36. Υ.4.4.,νΕ] εὑρήσεςΙοσεη- 
ἄσηγεν οἱ ροτίιι5 εὑρήσιτε, ἐμ Φηφισ. ντ  ὰ τέχεης ρταςτος 
ςορτίοπες ἴῃ ἔγεσιθητὶ δ ἀϊτογιτη σασῖα ἐχροῇτα; 
ἱπιο! Πρ αητιν, (παῖς πετὰ 4ποηιις ἴῃ ροίξγειηο ςαρί- 
τε,6ς,1. ,αἰτ ως οὐὐ «μοὶ δὸκ ἐϊ, φοφέστο τὸς ὑμιαξ) νὨΪ ἀι- 
τοηῖ ρτα ςοτοτίς ἀΠ]θέξο ΕςσΠεογατὶ Πὴς ἰη!οτίρτα; 

δὶ ἀπ ἀοταῦὶ νἱἀοταγ ὑπσσδόμενος, αατ Ππ.}}6 αυοάρὶ- 
ὅτ ραττίο!ρίαγ.ςΟἸεσ σι 4.7..479Ν ὈΠΠἀσπὶτγαέξα- 
ταγ ]οςιι8. ἰ 

Ῥος ιν. αν ραγτς ρίισηι δὲκνύντων Ὁ) Ο] τες δίξουιτο 
ποτδαϊτ Ποίςίο ᾿σίται δὴ πη πιο σῖτ δεδιόπων.. Ν᾽ διρτο,, 
Σποδέξαι οἵηπίπο ἰεσοπάσπηι ἐποδᾶν, αὐε δ: οχ τα. 20: 
ΝΌΙ ἀπεχήν αἰοῖτ, Ν, 1 3. ἔογϑαῃ τε ἐξ 5 ϑεαίθμέιν, ὅ6- 
ξίαιωγα. Νάγορτο κακὸς ΠιὈἐξἰταοπφυτη νἱάο- 
τα ἦθῷ ϑτενόντος, ἔΕι1 “ἢ πεϑνηκότος. ΠΟΥ ΓΑ  ἐ ντ ΠΟ ΠΠσίταΓ 

30 Ραυϊο ροίξ εχ ν. Σέ ν οὶ Βιιοὶς ἐχροηΐς 4ις- ΠΌΙ τοτ ᾿ ἢ 

(6 Π5 ζαρτα ΡΓΟΏΜΠΠὰ ἔδοοτῖς Ραγσγοςίς. Μ΄. 18, δέχες 
τῶ ἰδρίτηγ οτίηγ τη νπ]ραγῖς Π]Ουηοτὶ εὐϊτ Ομ 115 1. 
τισα τ ἀρτίτ εἴ ν᾽ ἀραταγ πλέκεται πφξξεεεν, λτα] (τ. ο΄ 
πο. Ἐογϑδῃ ετίατ [εαπεητὶ νεται Ἰοσοπάμιῃ ὅτις 

Ν.2.ς, ΑἸάϊπττη οχειπρ αν Παθοτ γάμου, 
ποίξγιιην γάμον ασαοίςατοτίαπι νθ]σατί ἰΠτὶ Ηοτη6- 
τις νταάποταῦῖς ϑτορῃ, Μ΄. 3.0, σεηάαμπηνί ἀοτασος 
ὁμολογεῖ, Ομ θέμεν, ῬΠΟΘῸΪΧ {0 ]Π]ΠΠςοτ τ ντ Ππργα σιοαιο 
τις Πίοτγ Πα5, ἩΟπλεγιτη, χα ἰπ ρεσορόφητδ, 

͵ 

δικνυμένη, 

Ἰο,ε]οα σ᾽ Ἔχρ᾽]ίσατιις;.48,8: ς 6,16. οτος οτί αι] ερί, 
κοι ὅτι τὸτο ὅξιν, 57) τελή ὁμολογίαι. [υἰγαιτάΐτο νοτδο {πὸ- 
[ταπτίαο ἀιτ ραῆιιο. Υ.4.4..ρο[ξοείιι5 πὶ Ππρεῖ- 
ἤπια ο{Π. ' 

Ῥὸ τ ο,ν. 8,1 Β οἵηδπα δὐϊτίοθο ἃς Εἰ δτῃῖο ἱπ- 
σοπτεγαξξα ἰορίτοι ἐείσαο, Ια {1 ἔσοξας, τ θέον. Ἐχῆτοῖ 
αὐτό ϊοςις 1]... ΜΝ 2 320 ύῖῸ 9έσιν ξούγαῇε ἰερεπόάπηι ᾿ 

Θέπν,7 ῥεάοηρ. Ν 3: ργο γϑνεῖίσ ὁτορῃαποϊοροη- 
ἀπ νἀ ετο χόνυος, ἴδτι φρνατων: ποις 1]. Μέογσα 5 

νος. Εχίξατ αὐτοπι ἰοςιῖ5 ἢ]... ΜΝ,43, ἴῃ  οπ.εἀϊτ, 
Ἰερίταγ (μο: ὡς ΠΊΟΧ κεν ΡΓῸ γε. ΠΟΣΊΝ ΠΘΌΓΓΙΗΠΙ ΠΟ-ος 
[ἰγῖς ργὰ ἔογεῖ ἴαγο βροτοί ἃς τερετίτιη: εαάειη ᾿ς ἕτίο 
οτἰφιη ρα ίσαιν. ς. δλοίαπηρτιῖς διισο ποσὰ εχ ἢ]. τ. 
Ῥιόδο,ν. 3. ογϑδη δάϊεξειαε οσοησιιη) ἥἰ Ὁ μηρείν, ὦ 

(δι Ὁ Ὁ μηρακοῦ, Εἰογηονιςέ, Ν..7. ἴῃ Ἔχοιηρ]ατὶ εξ 
ἐλέρχεοτης ς: γητ5 Θοηστισητοτ, ΝΟ τ,νο ρσατα 
Ἡοτλοτεὶ οἀϊτίοπος παθεης δακρύσονπεις :οοάςφηι ἰξη-ος 
(ι. Νττ,οχϑιηρίαῦ παεῖ κοσχεηϑεντος ᾿ΓΟΠτΓα ἰσρσο5 

Ἰιςες. 

πίσγ δ661.ςἱα (ποῖ! οΠΠΠρί65 ᾿ωΓτα ετίατη οσοιγγῆς, ὅτ, 
χ28:64.:1. ΜΝ Κτίη οΧοιηρ ατὶ οἹς παντὶ τῴ: ρατῇ ςοπ- 
πσηϊσητογ, ΜΝ 1.4υὑπαρχάν ετία ν οτος ρου πδοι 1, 
οτο Ἐ ταυῦ ὃς ἰρίιτῃ τοιοῦ, δ, 3,.ρτο γοίατιαο 
ἁττοῦ το ξξϊις (1 ΠπἼτιιο 5 ἀοπι  [Ἐγ΄ τόν εἰ ρος ἐκ φιλοατ 
φίας [ἀ Ρδιαϊο π προς ένετου » Δα τ Αἰ νοῦ ἤιμη]6. 

Ρ.6ι1, 



ἀν σπξαντη;ο ρτικὸ 

«-- 

“Ἔν. - 

ἜΡΕΨΨΙ 

ΜΘ Ὁ. 

Ῥιότ,ν. τ το ξειις Ὁ. ὅ' ἐλευθέρων, ντ ῃ ργαοεά, δομ,- 
πλτίθιι5. Ν΄.ο, Γρεέξα ἔπη {{Ὲ4, τὸ Τὶ ἰσουμέιν: ὃς ἀο- 
εἰ εὑρεῖν ὅθι, ν εἰ ταῖς φιιοάρίαιη σου πιατίοῃ, ΠἰΠΠ ἔοτ- 
το ρΓΟ 15 (  ΠἸτιιο ἢ ἄτι δτοσημηώσα δα! ὅδ:. Υ.20, 
τῷ μὴ δες. Δ ἀ σαί, Υ, 2 ο,ρτο μετ θροηδάϊιη. 
ν]ἀοτογ κτὶντν. 40. Ν'. 33,1. ἜΧΘΙῚρ ατὶ εἰὲ πέπέσκκαι: 
αποα δά ργαςροη9 πυϑομένν, ὃς [ςηοη 5 ὠπήγίηλε,Πη]- 
Πὰ5 ιλάγατ. Ν᾽ 370ΡΓῸ λύσιν ορίποῖ Ιεροηάσιῃ ρο- 
τι λύσεν. δίον. 3 7, ΡῸ δα νἸ στον [οροη τι) Ρο- 
τίτι5 ὡς ρ. Δ΄. 4.5, σοπηπηατίοῃ {{πι|4, πος πὸ α, ΝΥ ΟἹ, 
1π 1π0 Πρ το ̓̓ ποα διογάιιέξα ποταγαῦ: ἔογθαη ντ εχ- 
Ραπροπάμμῃ. 

Ρ.6:.ν. 3» το ξεῖτις πὸ πολλαὶν ΕἸ πολλάκις. ΜΟΙ Ε]ορὶς 
πολλοί. Ῥαι1]ο ροΙΣ, κτ' μέμησιν τῇ Πλάτωνος οτ ροτοίς 
Χομίατϊ, ν ουῖμ5 ται θη νἱ ἀθτί ροτοίξ κτ' μέμησιν πίω 
Πλάτωνος ΝτΠΛΟΧ ν. 1, ἅς Ραριργαςεάνν... Ν 4, ν. 
ΘΙ ΠῚ Αττ.]οσὶτ πὸ τϑοτάνόμενα. Ν᾽. σ,οΟΠοΙΠΠίμ5 εἰς ἔτυ- 
χοπηρα!ατι πῆς. Μ᾽ ο τοξείας ἔοτγαῖε τὔτον ὃ Σ ἔλε- 
χουν Οάθτη σοπογο.  τσορτο ὅτε ξοστδῆς Ιεσοη 

σΥΙΒΝΆΟΘΤΙ, ἐπ 

ὀκϑώμθα. Υ΄,29,Ποτα Πίος Γαγ [απ μεπεχείρησις, δ τη ΟΧ 
ν.31 μιεταχάφαύμεθα.υα ἐς τε ἤιργὰ ́ ιοαμε,37,18: ὃς 
24,44. Υ.4ο,[οτταῖε σοπιιθηϊθητίιϑ χυτὰ, 64 4|6722, 
ντίεᾳιν. Ν,47. ἔογϑδῃ το ξ1ι15 τὸ ἀξίωμα τὸ ἐκείνων. 

Ῥιόγιν.2 ΣΥἾΠαςγ ἀϊα 5 μας νεῦρα ἤιησ, ε ργαξα- 
τίοῃε ἀοΠιπηρταςίςἀ ποη ἰητερτς ὶς φαϊζείρῖα, ντε- 
Ηἶπη τὰς ΠῚ ΡΓῸ αὐϑρώπφον ἀριιά ΤὨμοΥ ἀἰ48 Ἰερὶ αὐ- 
ϑρωπινον, ρΟΙἘ ὠφέλιμα(ν. 27) Δρι οἰπά οι Ἰεσιιητιῦ 
δας ἀϊιο ςοτηπγατία,κρίνην αὐτο, ἃς Σρκοωύτως ἔξειντ Ρἰε- 

ΤῸ Ὠΐπ5 ἤπρτγὰ Ἔχ ροία! δὰ 2 ς, 7. δ {ι5 Ιος!, ἰπτειςατὶ αἰϊο- 
φαΐ, ΕΠ: Ουΐ νογο ργατουίτογαπι ρετγίρίςυδιη ςοροἱ- 
τιοηοπι ρεξξαγε νοἰθητ,δς ἐς ξατεγίδ(ντ ργο Βατηα- 
Πάτα Γεσιιτ νἱ οἰ Ππτιἀϊης,τα]1α ἃς σοι] ςαθη- 
ταῦ εἰ ςοηϊίςετς ᾿ς ετ) νυ το  α {πραγ ογι τη τοτη- 
Ροτσιη τα ΠΡ ἰἀϊσαγα σαρίεης, 15 μας πηε ὉΠ οἷος 
[ςεϊρεῖο. Θυΐθιι5 νογδὶς Πρηϊῆσατο νάοταγ ΤΠιιογ- 
ἀϊάε5,(ε παρ βίη ὨΠΕοΙῆΑ (τα ἰρεέξαης τὸ ὠφέλιμον, ἢ. 
πὸ δηπτερπές:ντ {ἀργὰ αι α; Πίοηγ ἤι5]Οοςο ἴδιπ οἴτατο 
(2,7) οίδιτ. Εογῇ οτίδιτι αι ἀραιὰ Ποηγ τα 

οἱ δέεντ τείροπφατ ητοςβάθῃτί οἱ ἄν. 15. Ψ 2ορτο 20 Βἰςυαῖ]α ἃς σογτι τα [δια πταγ, τα] ς Πα: ρίλπιτο- 
παύτα σΟΠυΙφΪ τί ἰσροτίβ παύτως. Ν᾽, 27, ρτο ἐίω- 
κλϑ μεν Ἔρεπάτιπι ροίίι5 ὀκκλινίμαν, ἀφοέγα διγρηρα, ἀ6- 
φεἰναδέρησεσ,ντ γ.2.3. ΝΆ ΤΥΡΓΟ ἑκάτερα (ΕΠ 5 το- 
ααίγίτ ἡ εγδύτεσα, εἰ ργορίογα [ἐπ αἤίμίονα. Ν'.3 9.4 0.- 
το χεῆς (αν ἴση τίτε ὃζ ἀυτω (ς ἢ [5 σηπὶ οἵδ, εζο 
ἐσ τε Ν οτα δ᾽ τὴ πίω ἐνέργφαν, ὃς νι ρΓαςοα. ἐνδ ργέσε: 
ρ»"τεζξς ξουτδῇϊς ντγοίαρντ ἴπ ργίογο οςο φχέάφ- 
ζαϑῃ ΡΟ οτίοτγε Πσηϊ ἢ σετιν ἤσαοίίε. ϑδςη.ν.ςὅ- 
τις αἰ τίς ζῖς σφοταχ ϑεῖσι ργαηη. Υ.4.2.,Γοξτ τις 
(ορίποτὴ) ἡ καὶ ὁτηΐος, πον ατῖσ,ντν εσία ργαςεά. 

Ῥ,63,ν.2. ἔουταῖς ΙοσοπάτιπΊ, φοώτον αὐ εἰς εἰδό- 
σιἴοὶς Φικαταῖς δίαλεχοῶβθα. Ν΄.7, το σοπίαπέξίοης εἰ 
τεροποηάμ5 ν᾽ ἀοτιιγ ἀγτίς. οἱτντ αρ ἰ Ποφητας ρέσγέξ,, 
γβαίον ράγι, υπίσαγίς γβειογηηα πρέμἐάσ, ΝΟὰ τ, 
ΡοΙῈ ἀγνουμένχ ἀες {Ὲ νἱ ἀθειιγ αἴτιον, απῖς ἤγη}ε αι ρί- 
δύ: ντ δτερῃ. 406: Δἀποτααῖτ. Μ᾽. 29, Ψ. οἱ βελευό- 
μένοι. Ν. 30,ΡΓῸ εἰσὶ καὶ Οὐπηῖπο ἰΘρθῃ 11 εἰσὶν αἱ,ντ 
ίξᾳιν. Ν΄.34,Θχουίἀτὶ ροτοί! μος ἰοαιιθηαὶ ρεηιι8, 
δρισφῶν δγηγήσης,γελοῖα παντάπασιν: {{ἰαιιάΐτο (α!ξᾶτίαο 

ΠαΙγταΣ Ἰεξεϊο:χρησεον γραὺ τας παλα αὶς ἱσοθλαιξ, ὡς πα- 

ραιδείγμασι ' ἠθῶν, παιδεία τ βίνεντ ςΟἸΠ στιν ΕΧ ν.24 
ὃς 2..1π Θχεπιρίαγί οαγτα ργὸ βία πθηαοίε {τείρτιπι 
βίᾳ. ΝΜ 5ιτο δία γεροτῖτο γείςι!ο, πρεσβύτερος ὃ ὁ 
ἤγοις. ΜΝ 28,ρτο ἔϑη Ισσεη άπ ν εἰ ἔϑνη, σεμίόσεν αἹ ἤ- 
γη Ῥογός. Υ.4.4, ρΟ(ἐ ἃ λέξεως ἀεεἴε νίἀδτιγ ραγτίοῖ- 
Ρίατη Δ Ο]ατιιπη ὄν τα,ν οἱ ̓ πιΠηἰτίαιιπι ν ογθατη δυλῶ- 
σαι. Ῥτο ἔεαςαυτοιη ν.47,ργοςα] ἀπδίο] σε ἐρές. 

Ρ,66,ν.2,ρτο σιώτομον ορδη άπ νἱά στιν μὸν, ν 6] 
30 ὑπύτομον. πὶ δογτῆ 5 ἴσο 5 ἃς ογιά οἶος Βα Πς, (ατὶς 

Ὡοτατη εἰξ: σκυθρωπὸν, ἐδ γἐσσεγ, τη 5 ες νἱάσταγ. 
δαααθῃτὶ ετίατιν Ἔγίῃι ρίῸ ἔϑος ἰεσξαιιπι ναὶ ἔϑνος νεὶ 
ἦϑος. δ δέν, 4 0ΡΓ0 διπλῶσαι ποικίλὸς [ρα Πά τη} ἔοτ- 
ταῦ! φιπλοιῷ ποικίλος, δε ρίολ ξ9 ψαγώω, Κ.7, τείρι- 
ςετο νἱ ἀοτιγοιπι Πλευο ἘΠ η5 ἰοςαπι ἡ 6{Ἐ ἰπ ο- 
τας. δἀπιεγίας5 Ατ τοςγατξ, οἰ Πάπας εἀϊτίοπὶς ρᾶρ, 
44τ:.ὠτίω φύλαξετε τίωὸ πίςιν αὐδὸςζουτονὶ ἃ Θρᾷκα, καὶ μὴ 
βελήσεοϑε εἰ δέναι Τίνα αὖ εἰ πάσης Ἔρξῴ4ε ὦ Θράκης, “εὸς ὑμαξ 

“οἰηγνώμέω. τ τατῦίϊιπη ραν, 44 ὃ,τῷ πύλιν μὲ οὐσγ ἰωτινν 
«ροίγμαΐᾳ τ ]οτ ταιη θη ἐοτταῖς α]!ηιι15, αρισηῶν δγηγή- 4.0 οἰκοιῦτι,Θρακὶ ὃ αὐϑρώπῳ βασιλέϊ φρατνχρωῦπι, καὶ δὶ ἃ ἐ- 
σῆς, γελοῖα παντάπασιν :αττ ἢ Ὡρα]αγῖτοῦ ) δριςφῶν δυήγησις, 

λοία παντάτασιν. ὅ8566.ν.ΘΧΟΠΊρ[αγ Πα οῖ τειακοσίων: 
ΟΥΓοτο ἰατίβ πιαηϊοο. ΡΨ. 4.4,4τηθίσις ἐγγοσ οἱξ 
1η ϑελέσμ:πες (Ἀτί5 ςοττῦ νογίπϑης ἢτ τελέση, ἢ ϑελήσῃ. 
Μοχ ετίδιῃ Κ το ]εηψα νἹάοταγ ροίὶ ἐπῳδὴ. 

Ρ.64.ν.1,γο  Ἐ]15 ὃ ν Πτατίτι5 εἰςεοῤύη: ραῆτιο ΠΗ. 
ποιντ ΕΓ ΔοΙ 3.4.2 «ϑααιιθητί δείαιη ν ἔοσταῖο ἰσθη- 
ἀϊιπὶ ποίησις ἱτορκκὴ, ροοίῖε εξ τογίσα ντ δρυα Γι ἀτίπος 
Τιαςδηὶ εἰ ροοπια. Κ΄. ΣΙ, ὅηπκυκλέζοϑωι ἀςοῖρὶ Ροχοῖξ 
Ῥίο ασφίονμογαγῆ. (δ αἰἸτα! Γοτταξ σοπαιθ ΘΠ τίι5 
νἱἀρατιν ὅηηκαλέϊϑαι, Ασσογγ. ϑδεηαεητ, ἰπ εχ- 
ΘΠ Ρ Αγ] Πρ Πάτιιπη ογαῦ ρθοι τ α σαραζ, σατ μος 
τίταιϊο, ΠΙεεὶ ὅηηλο)θον:ρατι1ΠῈ σοΠ ΘΠ  ΘΏζΟΓ, 4] ΕΠ ΠῚ 
εδίεηταπειιη εἴς Ροτείξ,ντοαπι ἐχογα!!, μαγγατίο- 
ἰδ, ὃζ ςοῃ βτιπατίοηἰϑ νἱτία {πρετγί ον θ.τεοχαοσίτ, ε- 
Ἰοσὶ νἱτία (ξουίμιη οχρ] σατο νοἰετίτὸ ἥπατα ἐσὸ 
ἴω οὐ {προτίοτ δι σοηίπησογο πο ηιδῦ ἀπδίταιὶ, 
1ππιπο ἢ εχ ερίϊορο Πυιΐπ5 σαρ τί8 ἐς ΑἸ πέξίοπε ἰμ- 
ἀϊςαπάαπι εἴς, Βος αιοα, σἀριτ, πο ἰη(ςείρτιιπη ε( 
ΤΙΝῚ ἃ ἐν δλέτας ἀτεχνίας (6 τ,2 6) σατη {προτίοσὶ ςδίπη- 
φεπάπιτη οτίτρᾶς νητη ἀπο. {{π|5 ξαςἰση ἄτα, ΠΡὶ 
ΔΝΡ ἐν μδιέτῃ πλημμελυμάτων,ντ ἰςἵπ ΕρΠ οσοερίτατ,ν. 
3 χινοὶ, ν᾿ [ἀρτγἱπίτίο ςαρίτίς,6ο, 2 8, Πεεὶ ΔΙ ἐν με- 
λέται: πλημρϑηουμένωγ. Ῥοττο ἴπ {πο ἰΙοαπε πάϊ σοποῦς 
σιοά Πἰο]ορίτατ αὐτοὶ ὃ δηπλόγρν, Πυπέξυτα εξ ΟΠ Πρτί- 
φαρντ ἀργὰ Τηἰτῖο φαρίτίς5,60, 2 8. [8 {15 ο{ξ, αἷοὶ ὃ ὅγη- 
λόγθε ἵνα λϑ γφομαν ἔξει αἷθὰ ὃ ὄγηλόχρν ἵνα πὸ πλημμδηύμανα 

κείν βασιλείας πολλοιὶ ἀδυκϑνπι.Γ Οααΐταγ ιιτξ ἀς ΟΠατί- 
ἄσπιο Τἤγαςο, δ. ΤἬγασιιπη Γορ 5 ἄτπιοε  ἶτα; ἐκ ἰσυρὸν 
Βοοίοῦο ἀροϊρίοπλι5 Νοη σοη[ξαητοπῃ πες βτγιηιπι 
ἴῃ δι οἰτίᾳ ὃς 46, δείξη Ρ]ατοη 8 Ισςι εἰ ἴῃ 
4ίαγτο ᾿ς ερα δ] σα εαϊτίο πἰ8 ϑτερμδη θα ρᾶρ. 4.37. 
ν δ Ἰπτεῦ σεῖο ἐπα αἰ το τὸ αὐ πὸ ἐν ἑκάφῳ ἔνεσιν ἡμὴ εἴδη 
τε καὶ "οἱ τἷρ ἐν τῇ πῦλᾷ. οὐ τὸρ πὸ ὀϑοϑεν ἐκῶσε ἀφῖκται.) 
λοῖον γὸ αὖ εἴη, εἴ τις οἰηθείη τὸ ϑυμοφδὲς μυὴ ἐκ Ὗ ἰδγω δ ἐν ταῖς 
πόλεσιν ἐγζεγονέναι, οἱ δὴ καὶ ἔχοισι  ὑτίω τίιὺ αἰτίαν' δ οἱ κα" 

{ὁ τί Θράκίω τε καὶ Σκυϑικίω), καὶ ο(εδὸν τι ΚΤ' δ; αἴω Ὁ πον ἢ πὲ 
φιλομαϑὲς, ὃ δὴ αἷθδὶ ἃ παρ ἡμῶν μάλις᾽ αὖ τις αἰτιάσαιτο ζ' πον" 
ἢ τὸ φιλοχεήμαζον,, αἷθὶ Οιῴ τε Φοίνικας τῇ) καὶ ζιὶ κτ' Αἴγυτῆον 

φαί»ἴις αὐ ἐχ ἥκισε. Ηας ἰθὶ ΡΙατο, Υ᾽.1ο, γοξξείαϑ ζιὶ 
«δὶ τιω Ἑλχιντίπ Ιοςο Ρ]ατοη δ ἰ4Π| εἴτατο, αἷθὰ Σ παρ᾽ 
ἡμῶν τόπον. δ᾽ νεγία (ςη. γέ ὀοις, ἀοςι μη 4] οα- 
{- ὃς νετία ἱπάς ργοχί πιο, ἐμφύεοθοι ζοῖς τόποις. Υ.18, 
γϑέξιϑ(ορί που) ἃ πατὴρ ᾿Αθίωαϊος, της ἀττίςα]ο, Υ, 
2 χφῆσρατηις ἰασεπάτϊιη νΙἀοταγ ὁ φιλόσοργος. Υ.20, 
δῃηοῖαζ ῃϊς ϑιθρηδηι5, ἴῃ Ἔχ ΠΊρ]ατὶ (στρ ἔπ- 

6ο {{{ππ Δημόδοκος: (Ξἀ ποίξγαιτι ἰεζξιοη οι δημόδηκος ΕΠ 
δριια Ρ]ατοποτη. ἱπτγοάποίτιγ διτοπι ὶς Πειποάο- 
ς᾽ Π ἼΠεασο, ΜΝ 329] οροηδατη ν] οι πὸ ἐπ] ὰ πὸ 
«δὶ τὰ ἤϑη.ν οἱ ὈΓΘΌ 5 ργὸ ἤϑη { Ππἰτα θη ἀπ δάμποτ- 
ίπιη ἤδη, ἑανᾳ. Ν᾽. 38, Ποη ἀρίιγάς ξοσταῆς ἰερο- 
τἰ5,ἐν ἐν τοὺς ὑχσοϑέσεσι μος ἤϑοις αὐαγκ. ΡΝ. 42, οπτηΐ- 
ΠΟ [οσϑη τΠ| πεϑαιρέσης,ν τ ν. 2.2.) ὃζ ρᾷρ. ργαςεά,ν, 
31. Υ 4Ὑ,Γλα]ῖτη δηαιρεδικῆς τέχνης. Τ)ς ἀτα Ποηΐθ, 

ὉΡ ἢ 



τὰ ΙΝ ΘΝ Υ 5: 

δὔτοπι ῬΪατο ασίτ ἴῃ ῬΠ πάτο, 266: ὅς ἰπ ῬοϊἸτῖςο, 
262. Ν.4.7:Ὁ φλυαεία ἰεσοῃ ἢ φλύαρᾳ, ΑἸ φλυαρικά. 

Ῥ.67.ν. 3. 1ῃ να]σατίς ΕΟ ποεῖ εἀϊτοηίο. Ἰερίτον 
γελοίϊον.οχίξατ αατοιν οσα8 1].β. Ν΄.4,ξοτβαῃ σοάομα 
οαίῃ, δῆ λεσομένων γελοίων. ΜΙ 2, νεμιεοηϑέντ,ντ ΠῸς 

Ἰοοο (τγίρτῇ οἱ, δίῃ χα δα. ΗΟ πλοτὶ οαἀϊτομΙθιι5. 
βοτγπτατῃ Βα θοτ ραιτίο!ρι ἀκ }15,Ρ6Γ Θπα!]ασεη νίαν- 
Ῥατίργο ρί αγαὶτ νεμεοσηϑέντες. ΘΕῈα νοτίοσ εἰς τοτίρταγα 
ἘἈοιιδης οἀϊτΟὨ 5.νεμεζοσηϑέν τ ΡΟΣ γπςορ («ἴσας 
ΡΓῸ ὁ εμεσήϑηστι τε. ]ΠΟπιο610 οτίαπα (ΟΠ οἰ ἰαίτο5 ἐχρο- 
ΤἰτΠΟΣ βῈΣΡαγτ οΙβ ΠῚ μορμυφόμκενοι, (εἀ ροΓ νογθατῇ 
ἐμῴμφονν Ἐχίξατ αὐτθηλ ]οςι511.8.. Μ΄. 17, ἀΘ εχρο- 
Πτίομε Ηοστοσίοὶ ΠΠ|ππ|5, παῦσαι ὦ νίάς Ρετεὶ γιέξοε. 
ψατ.Ἰεθ Π1δ.1 ς.ς.17.. Ν.27.1π᾿ ἐχοιῃρ τὶ οἱ ἐ- 
πώμεν, δἰ οατηησροτῦ ροπποηΐςητοῦ, ΜΝ .379Ρ γί αγε5 
ὙΤἬοΥ αἱ ἀἰς ]αςαδοΐπ 4110 τεκμηδάν νοσαθα πη ν[πτ- 
Ρατατ, ὀχ ξατ εἀϊτίοπίς δτερ ἴλη θα: ραρ.1. ϑοσαη 485, 
αα] οἰτατατ ν. 40,οχίξατ ραρ,. 3. [ἀπ 60 ΡΓῸ σημεῖον ὃ, 
Ἰορίτας Μαρτύεκον δέκατα; Θά πὶνέγατη οἢξ [οξε!οπ ἐ ΠῚ, 
(χὰς Ἰηαίσδης Ὠΐοην Πὶ νοσθα “πα: Ηἰς ργασθάαητ, 
πε αὶ ἐρέϊ μαρτύφλον. ΤοΥτία5 ἰοςας, ἢ Ππο πϑβοίδήγμα 
ἀϊοϊτ,οχίξατ ρασ, τ. (ὐὐτδγειι5,ἰἢ 410 σημείς ΠοπΊοη ν- 
{πγρατ, (τ. 4 τ)οχίξατ ρασ. 2. Μ..4.4,[οἔβαῃ γθέξίας 

ΙΟ 
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σὸ ποικίλως: ὦ πονοςῶς,[. εἰπεινοὃς (δᾳ.ν. μετὰ ταὶ ἰδίας ὅχ πε, 

Οζι αἴδρας ἐλθεν: τη ϑροίτα (ΟΠ σοῦ ργαροίτίοηο. 
Μ΄... το !]!οη παι ν᾽ άδταν πος σοπιπιατίοῃ, τὅτο Εὐρα-- 
σέ δονιαῦι Ἐπτὶρία οι τγασίσαπη ἔπ ξ ροσταιη, ποτ 
ςοπσατη, ίατίς ποτ οἰἘ υτ εἰμ! ἰοσο γεροπεηάμμη 
Αἰ τυ ἃ σοτπγοἱ ροετις ποηηίης ἀςῆσχατίη ρο ΘΠ. 
ΝΝοτα οτΐαην  απτὶ νογί Αὐύσιον ρτο Αὐοίφον ἔδα Λὺ- 
σιακόν. 

Ῥισ8,ν.1ο,1η [ογῖρτο σοάϊςε, σαι ἀοξει ἤτιηες 
δ. ορτίπημς νιν ΡοιρΙ ἔπ5 Αὐηδίσιις αα πτε Βορ Οη ἃ 
τη πτ, "δ 6 ]1ὸ παῖς ν για] ρίσυπδητο ρεαῆχαϑ ογᾶς Πϊς 
εἰταϊ5, ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΑΛΙΚΛΡΝΑΣΕΩΣ 
ΠΕΡῚ ΤῺΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΡΆΑ- 

ΦΟΝΤΩ νιδεταδεϊςα ἰδογίστη δά άιτῦ ΒῚΒΛΤΟ Ν, 
αι Ἰη(ςτίρτίο ετῇ αὐ δέξοτα ρίο π εἰς ρτοξοεϊα, 
ται! Ἐ ἢ ΠΘΠ ΟἿ ΕΧ ραγτὸ το οἰοηάα οὔ, Βγρυῖου ὃς 
νεσίοῦ προ ογγαῖς ἤιογῖς : διονισί κ᾽ Αλικαρνασέως Ὁ πα- 
χα! ὧν γερακτῆρες ἔστι “δ αρ γαίων κρίσις: ΟΧ 1.26.3. ἴῃ 
εοὐξ! θεῖο ποι ἔπ ἰερίτοτιίο  ρο πετίογδας ἐπα. 
Πετογίβ τ ἀτγασηθητο θχαγατίο, ἢ νάσπο ἐρατίο νἹτ αἱ 
Ρίριμεητο ργείοτίρτιιπι εἰξοτα θῇ Εδ 6] 5 ΐσ δ ἀΡ 
Ἰρίο Βιοηγ ἤο ςδίοτίρτις τ, [Σά ε ὨΙσαγΠΙ ρΙοπίο- 
σὶ Ὀ115 ΘΟ ΠΕ ὨᾺ 5 ἜΧΟΘΓΡτιι5. Πδτη 1 ὑκλογαῖς ἄτα; 
δητῶ μαῖς ΞὈ δτουΐατοτος να Γραε ρατείςα] ὅπι, ((δ- 
δα ἀἴτο φνυσὶν ὁ συ εαφοζ ἐδ) [Ἀτῖς πα] πὶ εἰ ας Οτα- 
ἢ, Αραιβαυοη ἀα: ὃς ΤΕ ΘΟρὨΏ ΓΑΙ φυϊδιισάαμηι Ερί- 
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40 ἐξίοπεπν τδητορειο ἔαρ ογίοἰἀοπιηιο γοροτίς ὅς ρίθ 
Τϊοπι μετα 132,14... Ν.57.(Πρτὰβ Αὐμφίαι ἔρον ης ἢ 

δ΄ πῳ)  μόλισα τ᾿ τὰς τιντ τὶς πα ἔς ἐξ οἵ  ἐχ 132,2 6. 

ἩΡΑῚ, ΤΟΜΚΥΜ ΡΟΞ971. 

ΤἸιαῖς λόχον μιμλήσεως. σοῦττα (πτρτί ἃς ργο! το ἀϊοῖς 
ςοπίδηψαπι. Μ΄ΟΣ ς »᾽ἢ 15 άοηυ ἢ τῖς ε[π σε έϑηνεν, μοῦ 
οΓοΠτγα γοσπίατη. Ὑ'.2 7, (σγίρτιις Ποῖ Βαοῦπολυ- 
μαϑίας [τπις ἀϊρβιμβοπροιῆοις ὀψιμαϑία αιιοα; πρ.16- 
σἴταν 6χ,5ο:δὲ ἐμαϑία ἢ τα 81,12. δοαιν. Γαξειῃς ἔοτ- 
ταί Ιςσοπ" ὀκλογως. 8 εὐλεξίαε νοτδογ ηε Πτί πο ξτὶἢ, 

Ρ.60.ν.7. (Ὀτίρειιβ Αὐπαί αι Προ Παρεῖ τῇ μεγωλο- 
φρεπείατανηδῖρας, δι, ἰάοπι ἢ. τοι (ἀφίω εἰακττηῖς- 
πιῖ5 σσιιοῃϊοπτοτιδς ΠΊῸΧ σοττηρῖς, φῇ ὀξολέχτω 8566. 
ν πο αἰ} ἦϑος αρεἢ ἂαθ οοά εν το. [δι τηοχ᾿ 
βογταῆς ἱπποτίο νογθούαπῃ ογάϊης ἰςρθηάαιτι, πολίζο- 
κίω αὖ εὕροι ῥητορείαν. ΧΟ ΣΖ, ἔούϑαῃ το ίξ5 ἥρμίοσεν, 44-- 

Ρ’ μι, αερονγρνεοόαηΐε, 5.66. ἐτίατη ν. ἕογταιῖς γγυναῖα 
πηαίοτ ΔΙ υ15 ρὲ ο μρικώ, (δ νοσαδαίαμι πὸς ἔς νίις 
Ράτιιπη ετίαπι Ἰηέγατοο, 37. Υ΄. 3ο:ργοςαὶ ἀμ ῖο ἰπ- 
Βηϊτῖπς Ἰεροηάτπημιμέ ϑα,. (αἰ αιναΐτο ἐπυρ θυ ο ΠΑ} 
χεύ:ντίατίϑ τ Δ]! ε τ π| εἴ εχ ίεαον. Υ.3.Σ. ᾿ποία(α 
1{ξὰ. ΠΡ δ ἱςορακῶν, αἰ ητ αἰσιῖρτο το. Ν.354.146 
1Πθογ ρτο Ὡραγμαϑικὸν ἢ, πυροικζεκν,ντ Ῥασὶο δῆτο,ν. 21. 

Ρ,γο,ν. τ. ορίπου ροίϊτα ροίε τὸς ἡϑικὰς Ὠγροάία- 
{το]ς, ρτὸ ν᾽ δρλεκδικῶν τοξείως [τοὶ τῷ δαλεκζικῷς (ξὰ 

“εἰ λοδικῷ. Ν.5,ἐλείκακὸς [οσίτασ ἔπτη [ἐγίρτο στο. 
(δ πῖπὶ ποι οἵξ ἀπδίμππ αὐτὰ νογαϊξέξίο ἢτἐκλεχπαις 
κόριντ ΤΟΠ]ΠΙρ το ̓ἰσοῦ οχ 31, τ᾽ ν δὲ ρΙοαίμ5 δατοιγαξεᾶς 
τι. δ66.ν σεῖρταϑ Προ. ἢ. εὔγδρις,κοὺ πλείων ἐκείνου, 
(ξἀ νοσίτιβ βοττδδ, ἐμέϊτον ἐκείνε,ντ ΠΕ 121,6. ΚΝ 4. 
Ρτὸ φρογμαΐζος ἴῃ (ςτίρτο [το εἰξίρατίαμι νασυῦ. 
ν.8..1άενα ΠΡ εν ρεὸ ὀων ἢ. δούλων, (ΕΟ ΠΕ πίθητφ, 
δοῦλον γα δ πφὸγ εἰ ργὸ σοάθη 1.2.1.18, Ν, 17 ἃς. 

τ 8,1π σοάοτ Πἶδτο οἱξ Θεόπεροηῆος; δ15. 16 ρογρογαμην 
πιᾶπη ἐπῆγα Πα; Θεόπομεπος ΠΟΠΉΠΑΤΩΣ 131,23, δζα- 
οι. Ὑ το, ἰσειρταβ εἶεν ἢ. μετ οἰκονομίας, ἤπε τοῦς 

μιηξξ. δέ, ΜΝ, 23,ΡΓῸ μικρὸν ΘσΘῃ ἀπ} ΡΟ ΤΠ πικρόν 
ἰῃέτα 132,20. μακρὸν σεγτα ταΐπ5 Βα σαυδάγαγε, ῃ ΐτ οὦ 
σαπτετςααδητία, Υ.2 6, δτορ οάΐτῖο κα,  Ατδίθοῦ 
᾿ἰδογθονετιοϑίς  τλ}15 φας ρ ἃ Παΐτα πγεγη δε ἰςξρο 
ΓΘαίε τυ Γυπουησοὶ ὃ ἡ πολλὴ ὦ δ φωνηέντων συϊκρέσεως εὐ-- 

λάξφαιντ Οἱςιηπση: τα (79,3) Ἑποορουηρᾶ ἃ ηυΐα 
δΒυΐίάαπι γερεθποη πππνίςτ!δίτ,ηπο νοςαϊσομέμη- 

γος 
ΟΥῚ ΟΙ: ὧν τοὺς «ορο:κδικοῖς. ν Ἔτα ἰοέξίο, ργοςα] ἀπδίο ἢαο οἱ; 

δυήρεαρτε ἢ (ὃ ὡν τῆς πραγμιαϑιμοῖς, ((δ Ὲ],ἐν τω υροιγμκα ϑεικῷ τότ ς 

Ν.50,(ςτῖρτα5. Απαίωι Πδεν ἢ. Χ «σακτὴρ δ φιλοσόφως 

πὸ αδίμτήο. 
πιΐηι15 γεξες, Ἐοαδ ν.4.3,) Ὠλα]οῖ ἔουβδη δ᾽ Πα ι5 σιωπ 
Ὅμες ρεο ὥπέτηιιοα ἐὰ ἀϊσεπαὶ νίγτι5 Π ΓΥ Πὰ ὈΓὰ σΘσ 
τοῦῖς σοσπιπηοηἀοταν ἰη Εγα 83,17: 87,4.3. δ64.ν, δδλώτος, 

ΑὉ εοἠεπγαδίπητίποϊυία,ν. 40, 8ς 41:. Ὁ 

τοιυῖβ ἂθ ΕΙφητ, ϑεερῆδηο οαἰτ5, 5 εα (δαιιοπτία ρις. ςῸ πικισκεών εὔχρρις,ν εἰ τατίοιης οορία ἀἰξξιιηι οἰξ,ν οὶ ΡΘΕ ἝΝ 
Ἑατίουηΐς νειδα ἀπτθγίιη νἸἀθηταγαγσιθγος ν δὲ (0]}- 
οετίςτίργογ οἴῃ τογτία, ἰδ 4 ἴῃ Ρεΐπηα ἃς ἰδοῦ ρον- 
(οπαἰοαιήτισγ, πες νοτὶ εἰξ απ] ς, ἱοτν πππτι ἴπ 
Βοον τἰτηο τέχνης σαρίτε, Πιο  οἹ᾽ αἶθὲ λόχον ἐξετάσεως, 
σαπὶ θοποζιιηι ογρζογιιπι πλάσμα ἔποτὶς πα ]είτα- 
ἀο,(ντεϊηξταίη ργαατίοπε δά Αὐπιη φῆ τείξαταν, (δι. 
29)ςυΓ πιο Ὀγειητοῦ Πὶς ἀττίησοτς νο]α{ πα: ἃ- 
Ἰιοαιι ςορίοίξ ας ρίεης ἀϊΠετὶ ροτιπς ἔτ οα ἢ μος 
ἰοοο ἔλοογε νο ας, κεφδήαιον τη βιδλίον οὔτγα ἀθοο- 
ται οἱ νογτοπάα ἔμ: τ,112.,0.η1Π ἔοστε Δ] ]ιιῖ5 μος 
νεἸῖς οὔτ Πτασπιεπτῦ δοίη ἢ γούιι αιιοϑ ἀς ἱπι]- 
τατίοης (ς (οτῖρ ΠΗ͂Σ τοίξδγιγ! ΠΕγα 128,37. Ν οτα πὶ πᾶς 
ἀοτειάϊςςητ ἀοξείοτος. Ν.13,ςτίρτις Ποῦ Πὰ- 
Βοὺ δ ἀρχαίων, νεῖ ηϑι,2 ες 112,17. Ναας ἀθηὶ 
Βιαθοῖ τῷ γινώσκονζε:ΐπιι5 γεέξρ. Ν.:0, εἰκόνων χα θεῖ 
δτίατη {Ὀγίρτιι5 ΑἸλαίς ΠΡ ου: δ 4 Παιι ἰςο αα σοπαο- 
Ἀϊοητίμ5 Πτ ὠκρριωνργοί. Μοχ τ πηδίοῖ ἔοσταιῖς 8. 

όὅο εἰξταιηςο ὃζ νογα (οσῖρτιτα ἃ τα δῃποτατᾶ, 4 1,4. 00 

ΟΠ Πρ Πἢ σα [8] ]ς ἕνεκα. Μ 46, ττίρταϑ Ποῦ ἢ. δυκώσε 
«ἰδ ὰ ν ἐγ εἰΤα νυ ]σ, δ εγήσεσι,(Ατ5 ἀςοἰατᾶτ α!α τ 
Πιατγαξεξαητας ππις 87,3 ττ:8 9,20. ϑ8εη.ν 6 }}}}- 
Ὀογμαθοῖ ἢ ποφτώπων: ΕΠ Πγ15 ατσαξο, 
σιν Σξουιτ ἐἸσοκρατικὸς (ἱπὲ6 } Πα διάτ τη λόχος» 

ντρασιρύαος.ν.4.5.. Ν. ὃ. ἔο}}6 αφητίου ὅτορμασ ο 
ΡΡΗΝΕ : , ἐν ΠΟτΠΘΟ, ΕἾ ΡΤ δυμρημκένος ἰθο τ δδηομιένος, τ ἀραἀΓΙοτσ 

ΤΠ Οσθη 611 ΘΠ σεμνὸς (Ὁ δυμρμεένος δὸς ἴγκον. ἀξ 40 6ζ 
τοτοίπρτα απο65 4 π|ε δἰ5 ἀϊέξι πη, 434..21:ὃς 3.9, 

ΜΝ. τ 2,ου1Π} ὁ Δημμϑοϑενικὺς [γα τἀἸ ἢ Διγ1 λόχοο, νον. τος 
Ν, τ δ, (ογίρτιις Αγ Ποὺ ἢ. τὰ Δυμιοοϑονικϑ απο τ 
ἀεπλαπη ἔστε! ροτετίτ,  ργὸ αρτοςοάξτὶ Αἰσχίνης Ιεσᾶς 
ΤΏΙ Αἰσχίγεος ἐπι δαιιάἴτο τ δΙξα τίμιο λόγος. Ν.. 2 ο,ᾶς 
τί! ΠΕ Υ ρΓῸ κατασκευ Πα θοτ αὐρῳσκευῇ, δε] θ δ ης 
τἰς νογ 5 ἰδοιπαιη, τα ἰη ἰουῖρτο δε στο ἰδ λαμ 
Πα! οβεϊίας ἐχρ εγὶ ροίϊδ ραταῦ νοςαδιίο. ν5... 



ΘΕ ἢ ΒΑ ΟΣ ΠῚ 
οἰ χυυκρίσεως τανερ αν Ὠϊς οοπ πο Παοτος σα Β]τι- 
ἕαγοῆι5 ε νοτοτίι5τηαάατ, πη ς ΟΓατοόγοτῃ αὔεν ἡῶν- 
κρίσεως δημμη γορῆσαι. ᾿ἶτα ἴλης Ἰη ΙΠάτοθο ΤΙ 4. 20, 
ἨἩγροτάςο) τοῦς τε οἰκονομίαις ἐἰκριξ ἐςερον, Ὁ τῶς καιτασκεν- 

αἱ ς υνα;ὑτερον 1) δύ Αισιακῶν αἴ τυνας ἰόν (τς τ οἷ- 
ἀεηηη; Ρασ (6 αα.ν. ζἰρτοῦ σοῖογας νίγγαζγος τεϊ δαῖτ δὲ 

πορφι[ ΣΧ τὸ εὔκαιρον. ας σα τ ΓΘ πγο Ἐξ ἢ 5 ΟΠ 05 (α- 
τατος ἀἸσοηαὶ γιγγατ δ. Πρ ογαγίσ, τα πε Κτ' τὸ ἐλλφπὲς ὦ 
οἰκονομίας, Οἴτῃ ἃ ΠΟ Πα }}1 9 δέγροικον αἰ ἐξιιπν ΕΟ ΠῸ ἐςτὶ- 
δίτεα ας, 2 τον δας ἴῃ ρατο Ηγρογίάειη ρεαέογγεν!ς- 
ἀδατιγ ποη ζαητιιτι }.γ [15:, (6 Τρ] ὅς Πλοπιο ἘΠεηί. 
Ιάδοι ΗΟ Βοἰΐας ργοχίπις [δ α.ν πιλταε ἐμ σέφυχε, 
Ν.5.4.Ρ 01 τεὸς ἐφύδοις ἀοΠΠἀΘγατιμ, το] ατίαιιΠι αἷς, νεῖ 
Δαἀπεγθίμπ πη ὑτειντ ἀεὶ οἰ οἰ ποθ αϊτ. Μ2 τ, 
Αἰπαίαι [δον Βυκεχα σασχκένο: οἰ πιιϑαρῖο, [δ ἀό πηοχ 
Ρο[᾿ἐπφημμένος νἱάστιιτ ἀφο δ ἕκα τος, ντ ὅτορἢ. χιο- 
Πιςαηποζαιίτ. Μ᾽... 7, Απηαίαὶ Πδ6γ ἢ ὡς δξησδεδῆ- 
χϑα!. δὅ8.64.ν. Πηα ΠΠπ αἱρεμκένοις, ΝΟ] αὐρωμάνοις, ΓΠο]- 
1 χα’ πιοχ ἰσσιτατοχ Αὐηαία! ἰδ το πη αὐἀεϊτα. 
Ν.29, ΕἸ Εἰς μο τὰς πηδο!ττοςίρτοος καϑ' αὐτά. Υ.31, 
που ας αττ. ή,οχ Αυγαίοι ἰδτο δά άττιις εξ, 

Ρ.77,ν.2 ς, τεδξίαις σαπὶ ΝΙέξογίο ὃς ᾿απιθίπο, 
σερηραηος [8 ρηίαρι οἴ Ὑ δηογάιαίαε γντ ΑἸΟὶ, ἔστησα 
“εγηραπὲογΑτοΥ ες ΤΠ εὲς 

Ῥ.7γ9.ν.8,αϊάατ ] στην, κα δένεε ἐδ (μαηέϊαιο 59 
στ αιοργπσερε: ΤἀυλὈϊηι, δ ὐεγια!ε ξἢ φγηῖ- 

24! φῖντ ρα ]ο ροίε,ν. 17, Ὁ κὴςοηῖνι σὗφΥΈον τπ ἀΐσομ- 
εἰο, ΡΙαιοπ θ᾿ Ἐουτὶ ταυλοη δέν αἰσατα εέξίο ροτείξ,ρο- 
τα (ὉΠΠἸσ τ ἘΤ ρῖοὸ ετιαμ, Υ.37, ϑτθρθαηὶ βαἱ- 
τίο μαδεῖ φυσι λυ Πτι5 αρτθ. 

Ρ.80,ν.5ο,ργοσσμλίπιη μος ἴῃ ρείτηα δάϊτίοης ο- 
ταἰ Πτ, ϑτορδηιι ἐὰ ἰθοαη4α οἀϊτίοπο δἀϊοςῖτ εχ - 
τα] εὶς ΒΙΒ] οτῆοςῖ5. Υ.58,Γθέζιις (ορί πος) αὐ δείᾳ 
ὁεατεικῇ,ἀατίαο σαι {Ὰ}} 1 οἵ ,4) αὐαίδέαν ϑεατεικίω. 
Ν 4 τ, ἔουϑαῃ τεξεια διήχεγχυ, οὐ ει (οἰ ςοττειξ,ρο- 
το φαοίῃ ἰςαθητ,αὐηρτίσα. Υ᾽. 47,010 ἄνομον ζοη- 
ὉσΠί πεία5 [6ρ ΘΠλ115 ἄππον. | 

Ρ.8τιν.3τ,ρτο ἤδη!ερεμάπηιρατο ἡ, σ. Υ͂. 
2 3.,ρτίῃς, Ορί ποτ, ἃ ϑιωρημαΐᾳ, 866.οὉ[8Π} ΟἹ] 

δι Χυ]απάοτπ ίαο ςοάϊςο, ὃς ΟἿ, Μ2Σ), τε ξείιρ 
πσρῴτον (ἃ κυραώπατιν, Οὐ Ὡ} ζΟΠΊΡαΓ στα πο οἵ- 

ταταιν ἱηέτα 4104; Ποτατῇ, 9.4.1... ΜΝ 27,ρο ἐλάῆὼ 
Ὄὐὑτος, ἀοΠΠἀΕτΆτΙΙΓ οπτοφαίνομιαν,ντ ρασ ἴοι. ν.7:ν Ε] ἢ- 
ταῖ]ς αυϊάριᾶᾷ. Μ.33, ργὸ Οἷς ὅλοις ἀρτίτι5 Ισσοπηαϑ Ος 
λόγρις. "ΒΊΔοτο πγοχ ΧΥ ππατιο ς τύω ἰδγωτικίωώ: ντ πα. 
ΟΟΤΊΠ1. τέ ποινηικίω ροτο Ἐταηλοη ὅτ ἰδηωπέω τ τί Ποῖ, 
(δ αινάϊτο {0 {π λύχρυνντίη τα 164,24. δ64:ετίαπην. 
ΠΟΠΒΘΏΪΘΏΓΙΙ5 [δ ρ Ὁ ΠΉ115 μεταφοραῖς: τα (ς πλοχ {π8- 

10 ἱπηρ τ αιιέξοτ, τοῖς ὀήαις ξοπικαῆς ἰδέαις. ἢ σεττα ἹΠΕΓᾺ " 
127.56,17. δε αποητία νΟΓῸ ΠΟ ΓΟΥ ΟἸΠὮ 1ἴ5 αι: Οἱον 
(αρτα ἐς ΤΥ ΠΑ οΥ δ ]τ,7.,2.2. Ν΄.3 8, ΟΕ} 15 σεωυνσιά- 
στῶν: ὃς ΠΠΟΧ Αικώύρενιον, τ ΤΠ τα 133,29. Ν. 4τ,ΡΓῸ πα- 
λας ότερον ἀεὶ ἰςσοῃ ἢ ρΌτΟ παλαίτερον ἔπ! : αιο Ἰοηιιζαϊ 
Θεπὰδὴη Αητία. ὰ ὁπι. Οδίογιτατ πηι αἰ χιιοτῖο. Υ͂, 
47 ΉΡτο καὶ π]Π τὴ δὴν τη ἔτ 8.4...7. ὅτερἢ ἴῃ Οτατογᾶ 
νοϊπτηῖπε μῆς ραγίςο ἃ {πδτα τ, οἰ οτοίαΠ, 
ν.46,ρτο ἑπιελκῶν]ερ ἐηἀῇ ορίποτ ἐρωπκῶν,ντ ρα]ο 
Δητο,ν. 13, ὃς ἰῃΠγΔ τ 2.6, 26. ὕδοϊο μοί ς ῥτὸ σαιδιαξ 

20 απο ά4η) πα δείας ἰδρετο, πη οτας δῖερμαπιδ. αιιας 
Ἰεξεῖο ραγιαπὶ γί θτογ ςοηίςηταποα, 

Ῥ.δ,ν προ ηγ εὑρηκος απο! άπ (δ Ἐἀτίπιιτ 
νουδυπὶ ὅθεν 6] ἰερε πάν ΠῚ εὔρηκεν. Ν΄ δ,ηυστᾷ ςοά. 

ἘΣ ΠῚ οἷ ο 
Βα ἡ μϑλιρο, ἢ ἐδενὸς ἡἥον,ντ δι ρΒιαηη. Υ.24,ἔοτς- 
δῇ τεέξιις κά πον Ὁ ὅγως, τ. ν᾽. 7, ΟΡ ποῦ νοΙογο πὰ 
Ἰεέξοη θυ εἰς ὀναργέαν δηεσἰοντταγινεπρτα 62,16, 
πὸ γὸ ἀγρράϊδι, ὅτε τί δήλωσιν εἰκο, ΘΟ. ὅτε πίω φανπασίαν ἐν-- 

ἀργῆ παρέχετω. δὶς 26.20, ΠΠουλοτ (οΥ δῖτον ζἰς ῥυθμεῖς 
. ᾿- ν᾿ Ἄ «ἸΝ 

“τώ Φιλοτε ἢ σαι! «τε μ»δὲν ἡμῖν δε, φερᾳν γιγνόμενα τὰ τορφία 
ἃ .Ὁ 20 Ἵματα, ἢ λεγήμενε: ὁρᾶν. τι ἔγα οεγτς 9.4.3 0, {ΠΟογάτοατπ ας 

Ἰοσατίοπομῃι τὸ (ἀφὲς  νεργὲς τῇ Λισιαχὴ τὐοοιπλύσιον ἔχήν 

τγααιτε(ν δέ "146 ας ἐχ τ οἰ δἀποτγαθαηζατ) ὅς γατϑ 
{{π| οϑ, 28,“ (καἰ φίω εἰας καὶ ἃ ὡιαργείκις εἰμφοτέροις κρατέϊν 
ῬῬππητίατ. ἔσο πος; ρευϊηξο ας] γἤα,, ἂρ οοαξιτ- 

Ὀαῖτιι λέξις (α φιὴς (ὦ ἐναργὴς, ὃ σεεύτεμος, 10.4.23 «πὐάξᾳ; 
ἙἩρογοί ὃς Τ πον ἀ16113.0.2. 4.  οἰἤαπι “πο η; ὠαῤ- 
γέάν ᾿οσ! Πδιποητῖς ΗΒ ο 5, Ψι4ι, ΑἸ ὅς ϑι, 
᾿π Ογασζοσύιηιγν οἰαηῖης οοπίαπέξε ἢ, εἰπα εἰν. (ἀ Ἰᾷ 
4804; οοτγπρτατη ἃς ἀδργαιάταμη οἵ, πος (Δτ5 σοΠ- 

Ἡαιίοδε!ο ποὴ αδίυτάς ἰοσεμταϑ ἐδέπω,μομάίαρα, 40. ἀξΏΪΘη5 ἰδ έξίο οἰΠδ ν] ἄταν αὐ τῆσαι εἰραθρῶν. Υ᾽. 43, 
ΝΜ 41, εχ Βασργοροίτίοης (λτῖς ε[ξ ροτίρί οι σοη- 
ταρηταγίος ἢο5 αὐ Απλπηαι πη οἰ εἸητοστοβ. ΠΑ ΠῚ 
Ριΐοῦ φιίάθι Πϊοτιιπι ρατ5,(ς νοτα τς ογατοῦ δ. Ατ- 

τἰςὶς, ΠΥ ἢ, σταῖς, πο ,οχίξατιροἰξοσίοσ διγθη, 46 
τεςξτίοτῖδιις5, δ εὐτοίξποης, Εἰδίης, Ηγρογίφε(αις 
1πέτα δτίατη πα ΕΠ στ διῖι5 ραγτῖς ΡΓΟΤΟΙΓΓΙΓΠΓ,Γ 2, 
το)ϊατογίίτι απ δ ἀπέξους αι! τᾶ ΕΗ ΠΟ, νχ ααπτ 
αἰϊαχιῖς ἀπ δἰτατοισατη ἰη Ιηασοῃο ἰητὰ πὸ οδίςαυγα 
ἰά Πρπίῆςοτ, τα 2 τ7:ὃς ἀ ΠλοτποίΒοπε (ς (ττῖρπης 
ταη!ξοίξο ἀςοϊαγει πέτα τι 9.6:120,27:137,2τ1.ἔτὰ- 
συτοητπην ίαπο τγαξξαταϑ ΠΠΠπ|5 (πὰ ρογο Εἰ Π τα 16.4.1. 
1) 6 τοττία Ποσαιη ραγτε, τῇ πὐϑὶ 7 συϊγραφέων (σι τ ἷσο- 
εἰκῴν,αιι αὐ απέξοτο ἔποτῖς ρατίοτίρτα, φαστὶ ροτοῖς, 
ἀαοηίανῃ (ὈΠΐσοτ θατῃ ρτουαϊττίτ ἐ αὶ ἐγχωρ, (1 (οτθπ- 
ἀϊ ςοποράστιγ οὐ. ΕΠΠΠῸ ταιτιό ὃς ̓ ρίλπι ἂρ ἐο σοη- 
ξεξξαπι,πατιπε ιια τ ΠΡ" ]ο δὰ Ροτρειαπι(12 7, 
ο) εἶτατ οΧ {πὸ αἷδὰ τι Α ἢ κϑὸν ῥητόρων τροιγμαπείᾳ: 4 ]Ρ- 
Ῥείπ αυΐδ. ροίΕ οι πειοπη, Ηγροιίάριη ὅς Ε- 
ἀπ 6 πη, γα ξξαυῖτ οτίδιῃ ἐς σοτοτγίς (τ ρτουῖ, Αττὶ- 
εἶσιν εἰ ΤΒαοΥ ἀϊἀς5,(13.,.1) ΡΙατο, ὅς Πηλ1165 4}|. 
Οὐ ραΓ5 {αΐα ἰμτουε ν]ἀθταν, Ἔχρίεσο νίσο πη εἰτι5 
Ῥοτοίξ (ξοσηα ρατϑ ἐρ᾿ [το] δα  οπιροίμππη,12 8,36: 
ααῖρρε 4 ἀξ ρτοοίρα5 ἈΠ ξοτίοῖς, ὃς η 05 δα ἱπλίτα- 
τἰοηειη ἀρτἤτπιοϑ μα] σοτ,ίατὶς ἀσσαταῖς ρεγτγαξξατς 
ἀς Ηδετγοάοτο {επἰίςες ὃς Τ πον ἀἰ46 5 ἀς Χεπορμῦτα 
δὲ ΡΒΠΠ το, ας ἀε ΤΠεοροπρο. 

1.82,ν.το,ἐγκληϑεῖσι Ργο νυ. ὀκλυθέῖσι Γεροίπογας 

Ρίύο ὑδὲ το ἐλ Ἰα5 Ιεσ οτίπγα5 εἐδέυ, 
Ῥ.84,ν. 18, ἔοτϑαπ το ξξηας ἡρῥῥεσκιένον: ν ΕἾ ἥρμοςαι. 

2 4 «ληπηέον οὐ ᾧ πὲ ῶρ., Ν.31.}0(ροέξιιπι ο[ κοιὰ 
γνοταάτίωϊ δ ἢ νΕΓ ΠῚ {τ δενοτά τίω ΔΙ Γδιιετατο δι ἢ ΠῚ- 
Μοχ οτίααι Ἰοριοηάμιπη Ροτία5 ᾧ μόνίμυ (ἰ μεδή ςερεν οἱ πίω 
μόνίω (ὃ μλλισοι. Ν΄.5.4.,εΧ ταὶς ἔοιταῖο 3: αΐς ρτσ 
ἥτε ροης πάθη) ἡδύτος (οα νοτῖοῦ οΠδ νίάοταν ας 
Ἰοζξεῖο, ἥδε ἡ δρετὴ, ἡ τάσιν ἐπενϑοῦσα. ΄.3 6, τε ξεϊα5 ΟΞ 
Ῥυΐϊατίυε ἴῃ αι! θι5άαπι το αὶ ἰδγώτῃ τε α τυχιότῃ. Ν'.37, 

5 ὁ ψα!σατὶ Πρ τὶ ἢ λόγον. ς ἃ ν ογ οΠΤῈ λόγῳ, (ατίς ἀφο]αταπξ 
(ξαιιςητία, ἀτὰς ἤς ἰορ τ οτίαην νγ. ΜΝ. 42 ρτὸ μές 
σϑιοντεξεϊας (ορ ΠΟΥ) εν οὐ πος μιεδον, γον ΠΥ Α, αθα 
δ. ϑοαιεητί ετίαπν νουίῃ Πγ}] πὶ οὐλην ἀγείσα!ο, οἱ 
μοισικοί, Υ.4. 4,0 ΡΠ θαγ Ἰοσεπα οἵϊς δγειτήμα σι. [Σά 
ΒΟ ο αἰϊεητίον θοῖγο ΥἹέξοτίο, αὶ γ τ. ]οέἘ. 11}. 12, 
ςαρ.6.Ἰοοιτι πῆς οἰταης, νΗἱτις ἰΐττοσα πτοτατίοπὸ 
Ἰεσίτ δηννχήμωι σι, ἀἐ Π πΑ "1115. δ  ἀόνρτο ὑπ᾿ ἀυπωρα- 
ταίσατη ἴον. ἐπ᾿ ἀμπεῖ, τ: οο. Ν᾽ Ἰξξου. ἤοςο ἰᾶπὶ οἶτατο 1, 
παρ ἀυτῳ. μα νοτο ΠρηϊΠοατίοης ἄλογον αἴαϑησιν άπ 

όο Ν:έξοσιαϑ δος ρίατ,ίαργα Ἔχρ οί! αὐ 13,40, 
ὃ ς,ν.α, ΑΙ άτιδ ὃς δτορῖι, ᾿π Οταζογαπι νο πηλπὰ 

Βαρεητ ρακτηελκωτώτέω: το πια; ν.30. ποιητῇ Ρα- 
χτηδαειχφϊατέων {π1ρ.4τ10 6. [6 ο ἴτιιγ Σς, 43,8. ἱπΕ Δ] χιιος 
τίος5, δας αἰπιογταϑ ἱπετα ἰτογῇ πόζαζα 132,6: 8ζ 131,30, 
δῖα τα ἔι 71,2 ς.ἀέξοτ αἸοἶτ, δ ῥητόρων ὅποι κερράκτης 

Εασχεέγοι. ας, ἐκείνης ἔεττὶ ροτείξ,ντ ρασ. δ. ΝΣ 3. 
{ἰααῖ5 τατη θη πη δ τ ἐκείνν, [τ Αἰσίν, ρου πιο Ἰίςοτ, Υ, 

ἱ 
" 

το πολ αννοὐόν νον". 



«ἴλταπι {Ππάγιπ σοπηρατατίο ραν. ἴξα.ν.3 δ, 

14 
το, ϑτορμδηιο η Οτατογᾶ νοϊαπηίης ἰορὶς ἐπεμφαι- 
γφ: Πα  ἀἀπὶ ςοὐ.ὑποεμφαίνφνραι!ο ΠΕ γα,ν.379 ἰοσίταγ 

ἐμφαίνᾳν.ποίξττιμηι ὅθμφαινν τε ροτίτασ ἴδ. ῬάρΥ. 2. 

56 ν ΡΓῸ μὲ τρέξει αδ [οριουμιιδ μοι ρὲ: Πα οα το ρΡἢ. 
«πᾳ; ἀπῃοτδμίῦ, Υ. 32. τηαἱςῖ ξοττδῆς 4 15ρ14Π|, 
ὅτου (ὁ οωὼ εἰσιν οἱ λύχρι ῥη προς [ἢ νος, σφέμα. [Σὰ τοτὶ- 

ποτὶ ετίδυη να] ρατα ἰεζεῖο ροτείξ. Ν.4ο, ὅηεγινομά- 
νων ρίταν οταπηη ΑἸ] Δ πα εὐἀϊτίοπα.δτορμαπιιδ πηᾶ- 
αἷς“ γγυομάνων,τοιηροτο δουξο. Ν᾽. 47. Ρτο ἄτ- 
σον [αρτὰ εἰς ἄψυλον ὃ3,.46. 

Ῥ,86,ν. 4.010 δωύαται ποη αοίαγάς τεροίπογίβ δὺ 
γατή:ἰτὰ (ΟΠ]ΠἸσεῖ ντ ρυσοοα τ πιϑανὴ, ὃς (Εφαΐτιιγ ἱκανὴ,ν. 
6. Ν , ὶ ἀςοὶρίςπάτιπη ρῖο φογαα: ΝτΙΠΗ͂ΓΑ 111,2. 
ΔΙΙου οχί[Ἐἰπιαγὶτ αἰ αῖς ἰοροηα ἔπ. Ν.14,{0τ5- 
Δ το ίι5 τοϑεκωταχρρυθείη, ΓΕ παϑοςκατηγρρηθῃ, γέφηα- 
1γ. ΚΝ.17. δὴ ὡς, πέτα σαοααε {1 νΠΓράτι τ 127, 
γιδεαρυά Αὐξοτ Ἀ Βοτοτ. τι 3,5. Ν 18, ργοσα] 
ἀιιθίο οὔ ΑἸ4ο ὃς 51. ]ερ.. «ϑαυμώχητον : ντ Πρ ΠΙΠςοτιιγ 
εἰλάος πος τεγγε τὶ πες παμ8}} ργαο δσοερτα, σις 
Ἰηξται73,6. Μ Στ ΟΕ, δητο τῷ αὐδρὸς ΔΙ ρατ, 
ποπρΟΙ. ΡὙ,.3.6, ρΡΓῸ τε ροΙΠΠ5 στα Ἰεῤεγε γε ας 
1672. 564 νι ἄαιη σο Δ πετθίδἰ τοῦ παρ θης ἡ ον, 
γαίης. Οποάγοτο ργοπηϊτείτν. 4.4, οσταῆξ ἴῃ (6- 
οαπάα δυιῖι15 τγαξξατιις ραττο δατίη [10.4ς ᾿πηϊτατίοπς 
Ρτα τίς πιειητηῖτ ἔτ ἱηἔτα τη ΠΊπαγοθο τ 4.20. 

Ῥ.87,ν.2Ὀ,ρΓο σε πο πηα]ς ἰοροτῖς δέ. Υ 13,[οτβ- 
ΔῈ ΓΕ ζΈΙα5 οπ ἀΓτίσι]ο αἱ τέχναι, νῖ ΤΟΧ τὰ φραάγμα- 
σα 564:ν.ΑἸ4ι5 ςϑιερμαπιιδίη Οτγαζογαπην οἰ ατη!- 
ΠΟΙΡΓΟ αὐτὲς Παδεοηταυπ. Υ᾽.2 6. ΡΙατατοαϑ απ 06; 
Βιιης πυμηογαπη πηοιηογαῖ, ὃς α! 46} οΧ πος ἐς 

Τροηγ ἤο ποίεγο. θατγο νεγρα δἰμι5 Πἰς δα ς τ Δπι. 
φέρογτο σ᾽, ἀντ (Ἰπα 11) λόγοι τέῥακόσιοι εἴκοσι πέντε. ζούτων 

γνησίοις φασὶν οἱ αἷδὶ Διογύσιον (ἃ Καικίλιον ξΐ) δία κοσίοις πειαί-- 
χονγα" ἐν οἷς δὲς μιόνον ἡ" ἢ ἢ )α) λέγειτωι. Υ. 46, [οτϑδῃ το- 
ἐξῖμ5 Αἰ Ππἑλίοπε ροΙ ἀυτῇ ροίϊτα, πγοχ ρ] γα]! ηπ- 
τή 6Γο ὃς ἀδτίπιο σαί ἰο σι ο Ή115 ποισμένοις. 64 θητὶ 
ετίδιη νεγία γοέξη5 ἔογτα 5 ὦ διντν.37. ΙὈΙΔξ πο χ 
Σ αἴδϑρα νἱάοτιις Εχραησεηάπτη. 

Ρ.88,ν.4.]ςσοηάμπι ν᾽ ἀοτιιγ βίος δηκατὶς, ντ [66. 
γ.ἀκριξέςτιζος κριτίς. Ν΄.2.4, οτϑαη ψυχαῖς ἐκ ἀσαιδεύ-- 
ποις, ἐσ φηΐὴς ηοη Ἰμδοξίσιντ ἰαργὰ 5 5.10. Υ.27, 
ΑἸἀϊπαιη ὃς ποίειπι οχοιηρίαγ πασεης Γλαυσίππου. 
Ἔρο σἰπτη ὅτερῇαπο τηδ[εἱ Γλαυκίαπου. δῖον.32, 
Ρἴο νυἱν καὶ ἀυτε οιτπὶ ἜΘ άπ Πα ] κατ᾽ ἀὐτε, Υ,, 
36,ἜΧοιηρίαγ ποίξειαι μαῦετ ἐνα δικοιῦτες: ΔΙάϊπαπι 
ἀϊαιδ, ἐν ἀϑυκουῦτες. εσο δτορπαπιατῃ [Ἐ 4 81 πη] αἱ, 
Ν.41,ζ καὶ φίλοις Γετίποτγς Ὠ1Π}] ν οτατ. ροτείξ ταπηθῇ ὃζ 
ἄλησίι οαΐτι Ιερὶ Οἷς φίλοις. 

Ῥ,8.9.ν.1 ζ καὶ τε εὐθι οτοί εἴ. Υ᾽.1,[οτο- 
ΔῊ τού πι5 ἀπ᾿ ἐκείνων. Ὑ΄. 32, ΡΓῸ νε]ρ΄. φρατευσεώμενος 
τΆΆ ]α] σαπὶ ϑτοραΠο φρατευσόμκανος, ἔτ, ΓΘ ΠρΟΥα. 
γ.3 7. 414. ὃς ϑτερἢ ἀπε διαἹίτεῦ Βαθεης τὸ δ σεῶ- 
τῶν ΡΥ ρει φρίάθηα. 566.Ν. ὃς ὑπολιπόντων Γαι ΠΟΙ 
Ροτοῖ, ἃς ὄφηλιποντων (α{Ἐἰταΐ. ΜΝ.38., αὐτῆς Παδες 
οτίαπι ΑἸα. ἃς δτερβδηιιβ. (4 τοξείας ἔογταξ αὐτῇ, 
ἀδηα! οαΐτι. ϑ866.ν. καταλίποι στη ϑτθρῆδπο μηδ] ιὶ 
Ρἴο νυΐσατο καταλείποι. Πατῃ ΡΓατοσίτὶ το ροτίϑ μὶς 
ΠρηΙρατίο οἰ. Ν 

Ῥιοο,ν.:, Παῖς ργα ξητὶ τειρογα τη ἶτ αὐα[κά- 
ζρῥροῦ πιο σας. Ν.2 τ, οχθιηρίαγ Παθεῖ αὐυποδύτοις. 
ποίξέαγη (ογίρταγαπι σοῃ βΓΠΊΔητ ὑσσοδάματα ν.47. 
Ν.3 8, πηα] ες ούβαῃ 4]1Π1118 πίς τε. Πτ Διτο πῃ ἱπηρεη- 

Ν.47, 
ξούβδη εἰς γναφοίαν ἱμα ων. 

ῬᾺ 9 τ,ν.Ὁ, ἐφ᾽ ὧν Παοῖ οείαπι Α]ά. ὃς ϑεςραπιιδ, 
(84 γοξξίιις ἔογϑαῃ ἐφ᾽ ᾧ:θοάειη (ςΠ] σοῦ παπιογο 40 
Ρταςοαϊτ καὶ αἷοὶ ούτου, Υ. τ9,414.δς δέερμ.μαθεπς 

10 (εα,ν.42- 

ΓΝ ΘΝ ΑΙ ΟΝ Μ. ΡῸ 5 Τὶ 

δυοὶν:τ ἀδιηηπεν.51. Μ.3 2, γον ]σ ὡς γε πλα]αΐ 
ζατα δτοραηο ὥςτε. ΓΙῸ δ αἷρ ἕλον διισθη ἰοσοπάπιπ 
ΡΟ ὑαΐρ ὕλωνβγ ἰοτοιίϊο πεσοιέοχίουι, ἐν ̓θΓαν ἐδ αηα 
μερϑί 4110} 6792 51}, ΜΙ 7 ον [γ. Ν΄.34.. «δὶ τετίηοτα 

1] ν οἴατ. Πα 1115 ται οη ὐϑοὶ ΓΑ] 1τ, ἔγιατα [πο ἱπά]- 
οἷο. 4.3, δημδῳκτικὶ λόγοι της ἀσιηοη[Ἐγατία ρο- 
Πεγῖβ ογατίοπεϑ,ντ ραποσυτίσα πο ρτα 87,1. 

Ῥ.92.,Ν.1.4., χευφῶν Γοογο Πἀπ1Π} ν] ἀοτοτ δά ΠΟΠῚ. 
{᾿Ώρα]. χοιΐτης, σε γαγείιαμιο ν 5 6 {Ἐ δτίατη βαρ, ργα:-- 

ν.3 42 ὈΓοῸ φορῶν ἰοροηάμμπη ναὶ ονορῶ, 
νΕ] ὡορών: 10 διερῃφηι5 φιοηις ἴῃ {πα οἀἸτιοὨἰς 
πγαγσίης αὐ ποταιῖτ. Υ,,47, συ ἄπ ςΟά. γομέζο μεν, 
ΡΓαΙ τειηροτγειντ Δἀπούδαϊτ ! ἀειὴ ϑτερἢ. 

Ρ.95,ν.4., Ῥῖο σοπἰππέμοης ἢ Πα! άαπι ςοά, ἢ4- 
Ῥεητ ἀγυῖσα] 11} οἱιντ ὅτ ρ μαηπδ άποζ, Υ. 6, υΐα. 
οοὐ οὔτε ἡλικίᾳ,οὐτευ4. Μ.. 4 Ὁ. οὐχ ὅπως ἵγα Αϑη- 

ναῖον ζιγα. Ν τ 6.1 ΟΧΘΠΊΡΪαγὶ εἰ[Ἐ αὐτοῖς: ρουρογαμη. 

Ν.20,4.ς ζαΐξ κτιρ] γα πιοτὸ, ΝΣ, οτϑαη τος 
δ ἴ5 ποιήσευμενγορτατίπο νου δ᾽ πλοάοςντ (αν, 1δί- 

20 ἀεῖῃ ας Πασοητ, ὦ Δακεδα μόνοι κελεύοισι : ὃζ (δ .ν, ζύ- 
ποις, σα ίατ, ςαία, ΡΟ ΙΠ[δς ετίαιτ [ορο ΓΟ, ποιήσαιμεν Αακε- 
δαιμονίοις ἃ κελεύοισιν : γα], ποιήστι μεν Λακι δαιμονίοις τὰ κι- 

λευόμανα,ν τ ΠΕ 97, 417. Ν.2 3, ὑμδθ᾽ Βαθεῖ οτίαπα 
ΑἸ ι15. δτορ μηδ πιδἰαῖτ ἡμδα, ἴηι ρτίπγα ρετς ΨΥ, 
2 4)74|4.ςοὐ μὴ πείϑω,ο ρογ παρά, 
Δ τοξε π|5 κα ταδουλώσαοϑοω, ντ (εν ἀὐποςερῆσα. Εο- 

ἀειῃν.29 ξοσγταῖϊ γοξξηιϑ οιιπη ἀττίσι]ο, δ ὑσσαρχ. 
ἀγ. ϑεην.ιΐάλιῃ ςοα. Βα ζσούτῳ μόῆον ὅτηϑυμονς 
δτορῃιδάη. Υ᾽,37,ποῖὰ Πἰς ἔσεοϑαι νΠὰγράτατη ρτὸ 

4.0 ἐλεύσεοϑαι. ἷ 

Ριο4,ν αρπ μπης Ὀοπγ Πὶ τγαέξατᾶ πγαΐτα ἃς ρτος 
Ιῖχε αἀποτδυῖτ Η ετ οἰ Ππ5 ἴῃ {πὰ ΠΟογατίο εἀϊτίο- 
πε ΟἸαοοϊατίπα: πα: ἀεϊηςοβ5ίαο 45:6; οτάϊης Δα 
Ἰοςο υδίπηροτε νἠΠιτη εἰξτηο ν οἱ ρτς [Ἐᾶτί5 {}}1π|5 νίτὶς 
Ἰαθογεσ σοητοιηρ 18, νοὶ Ἰοέξογιιπι σοπηπηοάα π6- 
9] οΧ Πς νι 4ογεπηιγ, Οὐ νετο δτίαπι ἐδ της Ρβιιοᾳ 
ΠΟΠΠΙ54]Π4Π) 4 ἀἸταγιι5 Ππη,ν τ ἰΏτΕΣ Ὑ ΟΙ Παῃδς ὃς 
τη 5 ΔῃΠΟΙΑΓΙΟΠ 68 ἀἸδογί πγηεη τα πραζιγ, οἰ ἤδηῖς 
ἴῃ ἤης ἀρροπᾶρτχίπείροιη πουηϊηΐς Πἰττογᾷ ὙΨ, τη εἰς 

40 π.]]ππὶΠρμιιηὴ δα ἰςίατη. τρίτα δά γοπα νοηἰᾷ, 
ν 2 ,ΡΓΟ 57} ἃ ὀ[δοηκοςὴς Ὁ ἕκτης, ῬΙ τατ Π5 ἢ ΠΟοΓατίς 
νἶτα μαθθετ κτ' τίιὺ ὀγδοηκος ω ἐκτίωυ. Μ΄. Ν᾿ ͵ ,ρτο δ βίον 
ὩΣ πὸ αύτως ἔχονζος εἶ ἐργασίας, Ο]Ἰ τατοίιι5 πα δοτ, εὐπορήσειν 
ὃς ἐὺ Τὐτων:ιιοα οἹἘ Ρ[115 αι Σ βίον ἔχονζος, ὨΠΠ βίος, 
14 εἴ νἱέξας,κοατ᾽ ὅπητασιν αὐτὶ τ᾽ πλότου,ἱ ρτὸ αἰ εἰ ς Δς- 
οἰρίαταγιψ. Ν. το, Ργοαίειις, Οοτρία5, ΤΙ Π125,Π64; 
(φοὶ 1. [ἀρϊέτος,(Σ ργο ς Ποπα ιἤά 610) αιιοά ποι, 
νταγΓορ 5, ΓΟΡΕἀἰατι πη ΘγατςΠ6 6; ΡΒΠΟΙΌΡΗΙ, Πε4; 
Ογατο δ; [4 Ορ {πὰ ἀἰςεθαηταγ, οτῇ, πη. ἴῃ Οταοῖα 

5.0 ΠΊΑΧΊΠΊ111) ΘΟΓΙΙΠῚ ΠΟΠΊΘΠ Εις ργορτογὩρί ςητὶς ο- 
Ῥίπιοηξιργο εΠιοηὶ ταπιθ ὑφ, τῶν, πο (φώντίτυις 
τι θαιεθατατ, ΡΕΠ]ο ΟΡ α ἰρίτανγ ἴῃ σοποῦς ργο δ 6- 
ταὶ] ἀοέτιηα σαϊτιιγας; ἰῃσοη1] δος ριξάα εΠ: σπαπγῷ 
1111 οπγ αἰ πῇ γογιμηη (σἹξτίαι ρος ΠῚ, ἀοεξτίπαγιιπι 
θεπογα,ντ Ὀ αἰ οξες, ᾿ὰ Πετοτίςαπι, ΡΒ] ΟρΠίΔπ,, 
οοηξβιάογαητιβος ἢ, Πρ ηΙβοας νοσαθιι! πεφυρμένίω, 
(ν.2 2) ΟοΥρίαπι ρογμ σα {8 οπηη 65 (τ! οητίαβ. , 
Ν ς,οχόρίαν ποίγα παθετσοῦτα ἃ κυεκώτερα, ἀϊπεῦ- 
(ο «δρατατίοηΐβ σγαάμπ:ντ Πρτὰ αι ημ6 ἰΠ1.γ,82, 

ὅο 2 Σ-Ἔ50 πο οἰ Πα ἃς γατίοῃοιη ἰρίαπι (Θχυιὶ πηα- 
Ἰαϊ. ῬβΡοζτγο ετῇ [πιιεπτῖο (νσ ἰΙάθπι ΟΕ ἢὶς φάπο- 
τας ) ὃς ᾿δροπεῖο ἃς Εἰοςιτῖο, ἱρῆμις εἰοψαεηεία 
ῬΓαοίριια ραγγεβ Ππητρροῦ (δ σοη Πάογατα:ταπιεη ἡ] 
Ππὸ Μειποιῖα ὃς Ῥγοηὔτατίομς οὐ πιατοίςίτ, πεςὶμ 

ΡΒ! σα πὶ ργοαίτα διάοι. κὶ ςβοταπταγά; Πα νεῦθα 
χα αὐιαϊτογες Θωϑὸς ἢ ὀργοινικὸν λόγον τντ Ρ] ταις 5 ἱπ᾿ 
Οὔἄτοης Υ τἰςο ΠΗ αἰτο ἤσκα α Σ ὀργαψικὸν λόγον, ἀξιῶν ἧς αἣν 

᾿ ᾿ 

ον πὸ" 

Ν.:8, [οτο-᾿ 



ΘΕ ΕΘ ἸΘῪ ΒΥ ΘΙ ις 

ὧν πολή μεγάλη, τῇ πολιτικὴ φιλοίφία, ὃ μοῖχι μὸν τι 11) πα φοιῥε- 

φόμανον ΕἸ ας . ΨΚ. 2, Ελλίωικῷν πολ ης ἴπ16}}}- 
βομᾷα σα τ χα δά ἰαατοια,, σοποοτγάϊατῃ, ἀϊσαὶ- 
τατοπὴ τοτίι5 (τιροία ροττίποῃτ. σα Π15 σο πο 5 ἰπτ 
ῬΙαταῖςιι5, Ατοοραρίτιοιια, Παρ γτίσιιβ » ΟΥ̓ ΠΥΠΊΔΟἢ - 
οἰι5 ἔτιο εἰρίωικός. Π4πὶ Ατ ΘΠ ἸΘΏ Πιπὶ τος ρα. τοτὰπὶ 
ἔοτς Οὐ αοίαιη οδροἐξοθαταν, βασιλικῶν νοτο ἀρρεὶ- 
Ἰατίοιις ἱμτο ϊρο ογατίοηςοϑ ἰογίρτας Ατοίφαμιο ΝΙ- 
σος!, Ὀἰοαγῆο, ΡΆΠΙρ ΡΟ, ὃς ἔουταῆης αἰΠἰς. οι της 
ταιηοπ (τ ἰμτο Πρ! τος θοιίγαιῃ; ααοσιιπη το χ ΑΥὐτα- 

ΧοΥχος Μποπίοι, Οὐγτί τ] ΠΟΥ 5 ἔγάτοῦ, κατ᾽ ἐξοχέω ὁ 

μέγας βασιλειὶ ἀϊςε την, ἃς ἰρίς βασιλέχ βασιλέων (ς ἀΌ- 

Ῥεὶ αν. ΝΜ. 3,1η 53 αἷδὲ Γορλέαγιρτο τῷ Γοργίπ,6- 
Ἰεσδηϑ εἰῈ ροτρῃγαί!5 ργΟρΡ Ι Πομλη155 φια ἱπτογαᾶ 
τ σον Ὴ τ 65,4 Πλ} ον { ρα]: ΠΟ] Π ρα [το Πσιτηταν. οὐ 
συϊραμμαΐκ ἢ λέγε, ἀλλ᾽ αὐτοῖς εἰ αὔδοως ἰ. (ασὺ “ἡ Τόργίου, 

νοὶ ὅτ ὑτωῦ Ὑὁμωτέχνων (ὶ ζιλω ἥδ᾽, α σοτγοία,ν ο] οἰ! οπὶ 
σατῃ Θοτρία ἃς Ῥγοϊάροτα ργοίο Ιου ἷδ μουῃ] δι, 
ὧκ (εξξδιζουθι5 εογαηλ. ΕἸᾶς αὔτ ἀϊοτταξείοις ἢ) ε]ο- 
αἰιοητίᾳ δὲ Πιρ᾿ σπτία τοργοοπαίς (ἱς. ἰη 1. ἄς Ο. 
τάτοτο, ἃς οππιηζξους ΟοΥσ ΔΠᾷ  πανεπιφημιοσιεύ ζω 
φιλοσοφικίω του τί τ ὐ. ἸὈἱας ἐχώρησεν, ῤεεϊ, δὲ εοη- 
τα δ, Δ γαρίοχη ἐβιαν εὐ χωρέω, ρα Ρ] ταις ἢν ο- 
ΤΟ, χωξάσοις πτοῴτος :ἷ. (ΡΥ ΑΜΙΣ (619 αἰἠῥεμλ δ Ρ γα, ἃ 
γοιὸ χωράζω. Μαρπα εἰ αὔτ αὐ ἀΠςαηάπιη οδιποάϊ- 
ταϑ, ττισιι! (δουίηι τα ; τα πη ο Π ἀγτα5, “ι1 Παταγα 
ΣΏΤΟΥ (6 ςοῃατοδῆτ, ὃς ν πο νοἰμτί οσθα,ιιοπιαάπιο- 
ατττὴ δι νίγτατος, οΠΓΙ Ποδητηγ, δ ἐν κύκλῳ πε δείας γο- 
θλοη ΟὈ τίποτ τ. Μαρὶς ὅτ νίτα Πιοττα π1πὶ οχροάϊτ, 
νττατγαίογα ὃς δη σα γα σοηϊα ν 111] τοὶ 4ο- 
ἑγτίηα σοπας ργοσοτεηοᾶς, ἃ ντ ἃς Ιηδπὶ ἰαοτςο (εἰς 
ἘΧοζαοιθητ, ὃς αἰος να ργο ο Π10 ΠΕ ἐὲ πεινεπησν μοσύ. 
νης ἀοορίδητ. 7. Ν᾽ Στ ν οὐ Πππλὰ ππητ τας ΠοσΓατὶς 
Ῥτοοηϊαιιοάο ὨσρΙσθας ἀζοῦτγατῖε ὃζ στοῦτο γοΐς- 

φξάο,τος Τρίτεπ ἜΧρ Υ τ, Π [στ ρ τὰ οἵπι5, ὃς ργαάςθη- 
τίδον ἀτρ ὅτ, ἃς Παρπᾷ ἰα ἔγαπητ. πος τ ἀδηταβτδῃς- 
τισο ἃς ἀπογτος, ίεα δῖ θοπο5 νίγος εἤποιᾶτ: 1 θο- 
πα π Πσοη!α ᾿ποί ετίητ. . ὕγο ςελεύεάχ νογὸ Πα ἢΪς 
ταλὶ τ ον εὗς, Ὁ πλ]τιττη ἔοστα δ αίσορο ἀθογγασίτ. 
δοᾳινοίάοιη Ὑζρτο παραλίνεται πλάσις αὐδαγένεται. 
θα 65 ΡΕΣΙΟα 5, ρτο ἑκα οἰξτ οι 5 ητοσς ας, ρατ- 

τίεἰρῖο εἶδα τοιησούμενος Παΐτατ: ν εὐ ὉΠ ἐτελεύτα, Ῥοτίο 
ἀροαοίϊη οτάϊτατγ. Υ. 28,.ν ζῆς δικανικοῖς, ντ Εἶγρο- 

τος, 1λοτηοίξπετος : ὦ τῷ πολισπεύεῶς, ντ ΤΙΠΊοτΠοιΙ5. 
ὙΥ. Ν..20, τὸς κοιναὶ ''Ελλ.τε ὃ βαρξ,ωρ.1. τε 5 ἃ τα οἰς 

οὔτγα θαι δατοϑ, ὃς ἃ δα θατίς στα σύαοοϑ σοίξας,ντ 
Ἐρδοτης ἃς ΓΠεοροπιρι5.. Μ.30, ΚΤ' πὲς ὑποικίας 
π λογοπααία,ντ Ατεα τοάδαπαᾶτο!η πα ντδε οἰαπιτη 
ππαἰττα πο, οἰ οπἰαδ(ντῖη Ῥαποσγτῖσο ὃς ΡΑΠπαῖπο- 
πιαϊσο Πα ςατιιτ) νατία οσα ἀεἀμιχογαητ:εοάξπὴο- 
ἀο]οοτατος πᾶ} ΕἸ οι θητίᾷ ἴα τη τὰς Οταοία ντ- 
Ῥος, γεέξο τα ἰεἰτατίς ἃ ἐς αἰ σ ρα] ς, απ. σο] Ομ δ πα ΠΣ 
Πο,ρτορασααίτ, δίας αὔτίοα ν.᾽ αν Πας εἰ εἶτ, δ᾽ 
ὐπὸ φιλοσοφίας χρη κει τι(βἐ μένων, ἴτα τα. Βυ Πυ ὰς ΠΟ ογατοϑ, 
ἐκ) φιλοσοφίας χρημμει ιζεῖνς ζητῆσι. Ὀ] ατατοἷ.. Σργύσαον ὅσον 

᾿ κἡδεὶς (ὁφισῶν εὐπόρησεν. Ἐν Ἢ, χεηρια τιζεαϑας ΡοοιιὨϊ45 ΠΟ }}]1- 

σοῖο, ΟΡεϑ φοσυίγογοιν πο χρη τισι, ΓΟ 4 ΓΘ ἢ ἤα: 

οἰοσητία, οι ρεστηία ξλοίε ἢ ἀα τατίο. ὃζ ἀραιὰ ΑἹ, 
ὁχοημαϊεςὴς [ ιαρός ἕως ὅθ! ν΄. Ν'.3.2., ἴῃ δυοῖν δέοντα σε ἢ- 
{εἰ τάθ ον νν. ες «γακόλεϑον ὃς Ππσαἰαγδ Ιοσατ ΟΠ ἐπ), 
ῬτῸ δυοῖν δεόντοιν,ἰπεοβ. ἀεἰἸοιεη! θη. δε α ντεατη απο ]ο- 
αποηαὶ σοπι5 ἔπαπὶ παδεῖ Πγιέξατς γατίοῃ . Πλπη ἴῃ 

“ΒΑ ΡἤγαΙ, οΟἰ σα ξξοπίβ ογάο ο{ξ, ἔτη ἑκαξ, δέοντα δὺ- 
οἵνν, ἰ. ἐλλείπονζα δυοῖν γατίοης ἰμα!σοητία: (νὰ ἰ0Ὲ, 404; 
14.2.3) σαθγνεγο ξλοπγοίἘἢ. αἰ οἴτ, πεν πίκουτο μέας δεέσης 
ἔλαθε τειήρφς,αίοϊατο Πχητ ροί τὶ σθη τα 1}}}, μίαξ δὲ- 
ὅσης. Αια ρτία5 Ιοαζα! σοηιις ἀσοοαϊτ αριιὰ Οἱς, δ κο- 

ἰεκίρτηι δὲ Ὀποάεηαάγαρίμιαα ρα Ν Αγγ. Ποά- 
τγηστητάγαριι ᾿]τ.“)) κοάεσμηφηασίηϊα, δ οάεοξίο 
“ἰητα, δ ποάἀεμοηάσιία ᾿τηγο ἔτ δληοαείγέστος αἰχῖς 
τάοτῃ Οἷς. 1) νοἀεφμααάγασεμερεαον ᾿Ἰλη “Ζεοόοςπ4- 
ἐγαρεζνητς ἀπηης ΓΛαλιις, Πποσοφη πη ασηίίφοης αη- 
1.4. (ἷς, ὃ ντ Ἴ ΒιιοΥ ἡ. αἱτ δέοντος ἑνὸς πειακοςῷ ἔτ4, τᾶ 
ΟἹς προ υηδοητσοθηαο ρο( οἰτες τρου τε: ὃς 1 1. ζ)η- 
δἰειγτροηο εἰ ρο  ἐ Αἰγίου δ. Ν 33, γνώμῃ χρυσά- 
μιεῖος, σδη βίο, (ἐπτθμτέα, [οι ἀδογείο [ἴα ᾿νσαται ἀοογο- 

το {Π ττῖτα, ἡ, ἀφογοποτγας, δ᾽ Ὁ, ἅμα Οἷς ἀγαθοῖς δ! πόλεως, 
{ς, κα ταλυομκίγοις ἢ δυτολλυμέγοις, Φη; 44 α 449: ρον δτρμτ δ. γοὲς- 
ραύ γονέα ὃς συϊκαταλύσαι Ὑ βίον ἅμα Ὁϊ; αγοιϑοὶς “' πό- 

λεώς, οἴἘ Κ "4 εἰερεγερηδί, οοποίάογε. ντ Οἷς. Οὔ ῥρεν- 
“έμιενο ες ἐἤενοιρκόἑοα,"ε  ἐοσαι φείάονα, είν. Ε]α- 
ταῖς) ἀφ ὴ} ἀἰοῖτ ΠΙ5 νογ 5, ἐξαραχθὸν ἑαυδ' “ὦ βιν διαὶ τῇ 
σιτίων ἀίτο αν δὰ ἰοητζτία Ἔξ, ει} ΠΟἱ νἱτγο πες ἱηξάϊα 
ςοὨ ΟΠ. πο [ἀζ ὅτ Ῥοπηροηίιις Αττίςις ἔδοῖτ. ὃς 
εἰ ἐἰποχαυτερεῖν νίτατι πο άία Δὰζ ἰαηιιθο Πηΐγον, 
Μ.34, πῶς χρήσεται τῇ τύχη, φησ »σάσ τ οι φν ζογίσεηα, δα 

20 {ποςε]θι5:1. πηοἀογατόης νίπτις εἤξε νι οσία, απ 
νοτο {ἀροτδς, γα] τοῦ ἃς τγγαπηΐςθ ρταΠἌτιγι5, 
(πδητα αὔτ ἔπος ρος οἅ ΡΒΠΙΡΡΙ νἱξξοσιᾶ Ροραὶτ 
Ατβοη τγορίἀατίο, ρει σααπὶο]ορᾶτὶ Βγροτγροί (6- 
(Ἰδὲς ΤΠ γσατσιδ  οτατίοπο κ᾽ Λεωκμάτοις. 7. Ὑ.37. 
αι! 440} ρο [ἢ κεφόγανω δες ἀἰπησαιπητιορο οὔ Νν. λά- 
ποτ ίτι πος 4 [Θαποητία τς ουγο τηαἰ πὶ, πος δηία; 
ἠ4ὦ ἐρεῖν [γέρεα αε οο οοταρδυ τα, [ανηραιλν ἤάς 
{ππὲ. Ῥόοττο ἀροϊαγαῖο Ὠαγῇ ἀϊσο πα! νἱττατῇ ὃς νὶ- 
τίοτᾶ, (Πα μἷτ ἀου .) ραταταγ οχ Ἡογποσθης ὅζἂ- 

30 [π|5 Οτα οἰς ὃς Γιατί ηῖς, 4] ἀς αττα αἰςςηα!ςερίοτας. 
Ν.5)σ,ντῆϊς ἀἰοῖτ καϑα αὶ ἐν γ,ῆον ὦ Λιυσίν, ἵτα {ιρ.1Π1γ- 
Πλ,8 2,53. ΧὉ τὸ καϑαρεύφν τἰμὺ δρλεκτογ,ἐδεὶς μετα με- 

φέρων Λισίαν ὑαρεδόλετο,οἰλλ᾽ οὐ δὲ μιμιήστιοϑεω πολλοὶ δεεύσ μεν 
ἔσχον ὅτι μὴ μόνος Ἰσοκράτης. καϑαρώταΐος δὴ τὰ δίων, “τά γε 
Αισίων, ἐν Οἷς ὀνόμα σιν ἔα ἔμειχς δοκεῖ ἡυεας ὁ αὐήρ. Οὔ νο- 
το Ἰθδ᾽άσιι {πρδίτηοῖτ, ἐσὲν εἰκῇ τιθεῖσα ὄτομια, ἀς]ε εις 
νοΥδοτα πα ΤΏ ΓΟ Πρ ατατ; 118: Ποδῖς Ὁ ΟΧ γοΥ πο ο 
ἰξτίηοπε σοηπηρθπάα, ὃς τοῖπε ο ςουίπησξαα (Πς 
ἰς ἃ « ργοθατίϑ απ όξου διρετοη 4, Πης 4ι. ὃς Ιου 

40 δκ (τείδογο ἐπ θείςοηἋ, ΠΙΠ ἔοττα δῖ γεὶ πουΐτας, 
Δι ΠΑ η  ἐογπιοη 5 ἐσοίξας, ἁατ ρίππ) ργο ΠΟ ἢς 
ὃς δύρθ 6 011 σσηιι5,( ΟΕ 1115 ν ἔτι Γοςορτίϑ Ἰοψαςπαὶ 
το α 5 1} σταυ!, περ οτ ς γοσεάογο, ΠΟἢ οἸοσῳξτία 
(ςα {ππ]τίτιρς ἔμιου τ) 5} σοςροτῖτ. δ]. ἢ, εἰσ ιιοητία 
Βη15 οἰἘ γουῖτηι Ἔχρ σατο, ἃς ΡογίμφΠο αὐ! πτογιτη: 
αι ρτοξιοτῆς αἴξεστε νεῦρα ἴλης Θἰοραηττηα, ὃς 
ξοτταί 5 αά ΓοΙη ἀοςοπιηοάλτα, ΠΟἢ οα ΓΘ, “τας 
δ 15 φαγί Ιητοτοίξ, ἰη το Π Πρ αητιιγ ἃς ΡΓοΡδατατ 
{Π41ρίταν Οἱςογοηίαπα ἱτηϊτατιο πἰβ δα πϊγατίο, Ῥτος- 

5 0 ΡΓΙΔ ΘΟΓΙΠῚ εἢ αυΐ [8 [οτῖρτα δα πχοιηοτίαιτι ογσ1- 

τε ΡΟ ον τατβ ρουτίποτο ν οἰ πτ: 0] ἃς ραιςί {πητ, ὃς 
οΠδ τατος ποθὴ οἱξ ποςεῆς. το Ιαΐ, δας Ἰστα ΠῚ 
νογπαοα]α ὃς (οτίδαητ ὃς σα παπτιτ,(ατο Ρἰειίαις 
Βλοϊ απ) ρτο [ὰς απ; Ῥέα ΠΙομΐς σοποτς, ἰδ νοῦν 
5 ὃς ἸΙοσιιομαϊ πγοάϊς νταητατ, 41 ἃς ταςοριΠιρηλ 
{πητ, ἧς ἔα Π ἸὩγς ἂῷ οὐ η δ, Ἰπτο Πραπτασι αι ἰάοο 
δῃποτο, Ζιοἱ πἰπηί τ οἴ πη πος σϑηοῦο οιι- 
τὶ οίος ὅζ ἰξαογος οχαέξοτεϑ εἰἶξ νίάοο, ἃς ἀϊαεγπῆι- 
Ὠγΐ5 ροα θιι5 εὐ ἀθιη πάπσοῦς ςαϊσειπλ 7. Ν'.37, 

ὅο ἀκφραξῦσα,) ἃ εἴ ἀκραξῶς δᾳφυλάδκί. ΤΓΟϊ ἀπ καὶ κοινὴ δῳ- 
λέκτος ορροῆτα τὴ γλωΠημαδικῶν α ξένων ὀγομ Χ χρήσα Υ. 

564: ἀπηρχαιωμένα [πη φ, μέ έαια [8 οὐ οίεια. σης 
μφώδη γα ]σατα  οχίςα οχροπιης τὰ μοίλην αἰλφηταϊ: 
σημέϊον, δισηη, ρηηξί σε, ύφια, (δπιεξίπνα,οσο ἰρῖτας 

νοστὶ Οδ(ομγα;αη πιο Πσεη ἀἰς Τίτε Πα ςδϊςέξοτς 
Πτιοριι5 πο ({ ηὉ ρΡἰαςοτ,αςοίρα αὐτὶ : γλω ατημαϑικῶν 
(Δ ὠξελισκεένων,ϊΡΓΟ 1154 η οπιη ἰ), ποτὰ {πητ, ἃς φὰς 



τό ΓΝ ΘΝ Ὁ: 

οτἰτίςϊ οὐδε τἰς ςοπέοάοτγαπτ. [δ᾽ 4οπὶ πέφευψην Ρτὸ 
φεῦγε, Εὐσί! Ν οἱ δάπλϊτεῖτ, Αιοτίατα. Πογπιοσθης5; 
σίω ΔΙ προοιμίων ἑρμάμωειαν δὲϊ τὴ μὰν ὠκλογῇ αἰ αἰδκεργοτέ- 
ραν 7). καὶ ἥκεις σημᾳὦ δὴ, αὖ ἴες ὑκφεύγν ζιὶ ἐκφανεῖς ὥφποις. 

ΑἸίψαδητο ροίε νίάοτας Οἷς ἀπηρχαιω μένοις καὶ σημφωδεὲ- 
σιν ΟΡΡΟΠΟΓΟ, τὰ κύθλα (Βα σιευήϑη καὶ κοινοὶ ὀνόμαιίᾳ : ὃς Δά- 
αἰτ, ἡ ΙΟκράτοις λέξις, προςλαξασά τι ἃ χροπικῆς κατασκευ- 

ἥς» μέχρι τῷ μυὺ λυπήστι παϑϑῆλϑεν. ντ ὃς Ἡεττοσθηο5 ὃς 
ΤΟιοτΥ [115 πὸ σημοφῷ δὲς αὐ τὶ τῷ Ῥοπικοῦ ἀσοίρογα ν 46 - 
τατ. 566 181} Δ τ πτο, ἐπέχων Ὁ δίμσκετῇ όμμενος οἡκθίδον σὲ 
ἀγνοέιν τάληϑὲς ὁμολοηθὸν “ ἀπέροκαλία 1δι4οπι νεσθιιπὶ 

αἰεξξατίοηϊ νας σοπυεπίθηϑ. παῖ πὶ δίεσαητίας 
πῆς Ἰαάϊοῖο {ππίοπτ, ἱπορτὶ ὃς τι ἀῖσα]! ἤπιητ οχ π- 
Ῥοτίτα ἱρ πογδῆτεβ η114 ἀδορατ ἀρτατη αι πι. Ηας 
ὙΨΌΪΕ [πίδααποπείδιιϑ ἐπί ὀχ ουίατὶ ὃς το! ογατὶ ν]- 
φάτατῃ ἰεξείοποιη ρος σοηίετ ει οἰ Πιιδ, τα πηθη 
νογοταγ Π6Ί πο [5 τ ογάο, ἃς σα μα Η!5 Πρη!5 ἰπ- 
οἰαίαἅπτ, ροπαπάα Πητ ροί᾿ σπάγτιπι αὖ Πίης ςο- 
ἴοπ; Βοσπιοάο : καὶ κέκρωτου συμμέῥως" τὸ τε (α φὲς ἐκείνῃ 

παραπλήσιον ἔχῃ, Καὶ τὸ ἐγαιργές "ἡ ϑική τέ ὅε1 χοὶ πιϑανή " ΧΤ' δὲ 

πίω ῥοπικίω φράσιν ὀλίγον τὶ δία λλοί 4 Αἰσία" καὶ φρογίύλη 

αὶ οὐκ ἔςιν ὡς αἷρ ἐκείνη, 14 Ε{Ὲ, 9 γεφαἸοοΥ 6} ἐφ ρεγ 414 
40}, 85 ρον ῥιοκέιαιον βαύφε, ας ἐπί θη! ἐαη2 δαμάερ, 
ζφογά 4, εδΐ 89 ργοδαδηίμ. φησ σεγο 44 Ἰγορος 41}1- 
πεῖ, ομβη 4 7, γ|12 ἀἰξδίομο αἰ ά:. πος, σεγο 114 γ70-- 
τφπ6.4 6[} εἰλάγα 4. Ἰάσδτα Ἰθ᾽ 4ετη δα τίω ῥοπικίω 
φεοίσιναἀποταῖ πος Οἰςογοηΐς ἰπ Ραγετοπίδθις; 7)- 
2972 σ6 5145 ἐδ εἰοφηεμάς [μα ῥοπῖο [εξλεα, αἰδευ πη 

Εν [Ἀφ772 ΑἹ τ, Ῥ2141 42,472. Ν᾽ .5 ο,π (ἀφὲς ρετίρίςετα- 
τεπῇ Πρῃΐποαῦ, τὸ ἐναργὲς Εἰ! ΔΕ ῃτΙΔΠη καὶ ὑποοτύπωσιν, 
αιᾶάο γοβ σιμὰ ἽΠππ ] Πρ εοἰς πα 1η οσιι]ο5 ἐποιτ- 
τίτοντ ΠΟῚ ταπῇ ΠαΓΓΑΓ ἡ ᾺΠ| σου νἱἀδαγηγ. ΕΠῸ τὸ ἃ 
ἐναργείας ὄνομα ἘΡίςαΓεῖ5 ν4] ἀδτείταιη, ] σοπτοηάο- 
δαητ, τι ἀϊοία τ Ομ ἰ 1 ΠῈ τογατη εἰς ρα Π65 τὰ φαινό- 
μενα τοῖς αἱ οϑήσεσι.ΝΥ. Υν.4ο, ἠϑική τε 661. ἡ3η ΔἸ ΠταΓ 

αἰἴοίζιις ἰσπίογες ἃς [ἀπ] ογεϑ:ςοητγα,παϑη,ν εμειηδ- 
τίοτγεβ. Οἴσοῦο, Ο ροοη24 1ΦΉΟΥ,0.2 55 ΠΟΥ αἰτεῖ, ΑΓ 7.418 

»20 τη ϑικὼὸν ποίνμα.Ν7. ΙὈ]άΘπη ἢ γοτιποάγαγ γαΐϊρα- 
τι5 πε γογῇ ογάο, το ] πα νι ἄθτον καὶ τα ςρογ- 

ΗΑΙ. ΤΟΜΥΜ ΡΒΙΘΙΦ 

νἱχ οἴπιδιις πατεῖ, ντ οιμε5 Ἐροηΐς δρια ΝΊγο ]Πππτ: 
(εἀςντ 1 Οματοα Τογοητίδηϊ Ῥφιηρ 114, (αὰςοὶ ρὶε- 
πα ε(Ἐ σκέλος ΓΟ ν ΟΠ 5 πόδα ᾿Πτογργοταζαγ, ὃς αἰτία τ- 
τεοϑεη ὅ7}) τ φορπικοῦ, 14 εἰ! ἐς Ποπηΐπε να] ποροτίο ταν 
140 ὅζ πιοϊείξο νίπτρατὶ. Οὐ ά ἰρίτας ἢ κατασκελὴς 

λέξις οἰ" αϊςᾶς ροτῖιι5, ὃς αἰτογα πη σι 4Π ρεάσιη ταπη- 
πυδῖῃ οπι5 απο ἄδην ταί οῆς [πτο ΠΠσάταγ, Δ ΠῚ 
πγδοῦα γε το πτιῖς " Γι αἴπαγο ἢϊς πεςεῆε εἰξ. παπὶος 
τηηϊα  εχίοδ, ἃς νεῖογα ἃς τεσεητία, Ζα; αυϊάοπνπδτ- 

10 οἰΐοι τὐῃι Πἰσαϊτ,τς ἀς [ἰτααης ἴῃ τι α τὶς νοςίθιις ὃζ 
Ἰοχαεηαϊ ἔουπιῖ5. Ὡ1}8}} ΕΟ γ οαϊπ5 Βῖς, ΠΙΒ1] δία, 
ΒΪΠ1 ΡΟ αχ, μι Π 1} ΕτΚ πιο! ορίςοπ, δ πτα πιμῖς πλ8-- 
σηαπι; Π1ἢ1] δτίαπη Ν ατίηπ5, Βυιάαιια, (ὐΔπηογαγία5. 
ται ἢ χυϊα Παος5,σαπἰάς ἐπ ρουτ. Μ.45, οδίον- 
πισταγ Πϊς νογἱ πάρειν ΠΟ αὶ Ποατίο, αι: δΆ᾽ μέσων εἴτ, 
μα! αι επίπα [εὰὶ δὶ (δι τ14}} ἀφο! αἸτ, ας η; 
τπηοάο Ποιπο γε] δηΐπγο ν οἷ σογρογα αἰπείατυγ, πα- 

οαιν ἀἰςίτατ. ΜΝ.44,ν ογθατη ποιάνίαρο δά ἴμπεπ- 
τιοπειῃ ἃς εἰοσατίοηεπι ροετίςαιη Γοξογταγ; ἃ 1 

20 σοιϊῃροίπτίοης πατηογοία ογατίο, πα ο[Ἐ αιαῇ ροε- 
τὴι απο ἀλη, αχίοσίθιι5 Πα τοῖς αἰξγ ἔξαπη, ντ Οἱ- 
σατο νοσδῖ, ΠΟ ΤΠ αΪτ τη α  Πογγοτι ροτοξ ται θη πες 
ποιη μίγη ἱπτε Πσὶ Πιηρ ἰοίτογ : Ποςγατίςαπι ςοπιροί!- 
τίοποπι ἀε μά υξγία σοπηραγαταμη ες δά οἴζεητᾳ- 
το 6 ΠῚ ὃς πηση!Πςρητίδιη. 7. Υ  47,οκ παντὸς διώ-- 
χφνἸερ τὰ οτία μη (δα βάρ, ν Ὁ : ὃς ΠΕ 90,17 ρτὸ 
410 [1] ἐκ παντὸς ῥόπου. Ν᾽. 4. ὁ.παρόηλα ἰοχίςορτα- 
ΡΒΙ Ἐχροπαητδμϑια,ἀκόλεϑα,ἐγγιὶ ἀλλήλων, ΟἹ ε4π4- 

Τα,σοπίξαμδητία, ἰητεσ (δ νἱοῖπα. ἰταηιιο φῶ! έντω, πα’ 
30 φαλληλοι ϑέσᾳς (1 Πτν Οςα πη} σοΠίξαπΘητο5 (οἷς ροῖτ- 

το π 65. 5 ΕἸ ΔΠ| συγκρύσᾳς φωνηέντων ἀϊσαπτας, ςου- 
σα τ5 ὃς Πίατιις νοσα Πα, σιαππ ν οσα]ς νοςα]δ, π- 
Ἰαἱπτογροῖτα ςοπίοπαπτο,(Θ υΐταγ. Ὁ α σατη ἀροσ- 
τὸ ἃς Πίδητι οὔτε ργοπιιητίθηταγ, ἢ Ππδαο τ, Γορετίταος 
στε τας, εις δ οοιτίοποι, Οἰσεγος ραδει ἡ 6 1479: 
4547 ῥἑάληα σοποην [ἡ υοοαίίεη, τροίϊε φείά απ. 
Ῥ9 5, ν. 15. αἷδίοδὸν ὃζ κύκλον ρῖο εοάξιῃ δοοίρίο... 

Ηοττποροης5 1.4 εὑρέσεων, Παρ.8, κύκλον ἸητοΓ ἤρα 
ΓᾺ5 ΠΙΙΠΊΘΓΔἢ5.9.1416 ἜΧοηρ] απ αἴξοττ: 7: δὲ σι ἑάοης 

γύλο: Πος το 0.» ϑιοή τε ὅδὶ (ἢ πεϑανή" ορογίύλη ὃ οὐχ ἔστιν. 40 βεε ξεν ραλεν, )αλάον [411 {πη Ἴ τς τιῤέ, (ατη νογο ῃ 
Ιθϊάειι Ν,.Δἃ ςρογίύλη Πας δάἄποῖαῖ: αὶ οσιιπάτι5 «1ς]-- 
ταῦ σ] οδιισ:Γοτα πὰ γεγο ἀἴοὶ ν ἀθτιγ ογατίο, ἰπ τα 
ΘΧττο γα (11 Π]6α ]5 ὃς ΡΓΙΠΊ15 τα σοἤατθητ,ντ ο- 
πιηΐα Ρ᾽αη, πα ὈΙ]Π1α, ὃς Ορτίπης ἰητογ οί σοπηεχα 
Πητιποσ θῇς ποοσεάμπηοτ ηπ! 4η14π|. Υ᾽. 41,συ[- 
κεκροτη μένη 7 414 [π Ργοοϊη ἐξ ΠΠλῃ 5, δ δά ραρσπαια 
1ῃ{πγὰξξα.ἃ κρότος πτ συζκροτέω, τ σοπίπηρο ὅς 4ααίι 
σοᾶσιηεῆτο ἃς ςοιηρίησο, ντ εἰεσαητία ὃς ρα οτὶ- 5 : ' 
το 4ιαῇ ρἰααίπ πη ἐχοίγοτ, ν εἰ συϊκεκροτη μένος λόγος 
εἰξ ογατῖο ἀβηία ἃς ναίεις Βαπιὶς ἰπτοῦ (ς σοπίδττα,ντ τὸ 
ἀς ᾿επιοίξμεης Οἱ ητἠ αι (στ τ ; ἀραα απ θη 
συγκεκροτη κένοι πὸ πολέμωο ἀἸ ΟΠ ΠΕΣ ὙἾΣ] ἴῃ γα ΠΤ ΠἸταγὶ 
σοπί[ πηι τι ΠῚ πυῖ 7. ΙΡ] ἀ6πὶ δηϊ πιαἀιαγτεπάατα 
Τοϊοαγ Πἰ σοη Πα τ,οα τη αἷτισεθς ἀγόνας δηκαλικοιὶ εὖ- 
ϑετος. ΟΠ ΘὨΪΠῚ ΟΥ̓ ΔτοΓο [Π{Ἐγιχατ 481 ἴῃ ἔοτο, ἰπ 

ΟὈΓ4.1Π ΠΟ ΠΟΙΟΠ ΕΟ, στα ΠῚ Π185 σα {Πὰ5 ἀραῖ: πλοπαῖ 
ςανἰταπα οΠ6 1 Ποογατονῃας το θα Πππταη δ, ηις 

δά οἰξοητατίοποπι ἃς οδ]εἐξατίοπεπι πηαρὶς ἐαοϊῦτ, 
441} Δ( [δτῖ45 σας ἀρεη 445. 51ς ὅς ἤπ5 ΠοΠΟ51- 
{οογατί σοη πΑΡίτ,υ! ἴῃ (πο σεποῦς ἀδοογαπῃ οδίοτ- 
τιαιῖτ, (απ τοτῖῖ5 Ἐπ  πη,ντ ἘΔ 5 αἷς, ἤθη ἱμάς (8 
σου ραγαγατ) ὃς ἰθέξοσίς ἱπηϊτατίο πὶ σοί] στατιε ἴῃ. 
ἀϊαετίο ἀγρατηθητο ἃ ἄθοοτο ἀθοστεῦ, εἰς κακοζυλίαν 
ἐξοκείλας. 7. Ν΄,4.2, κατασκελέϊν ΕἸοἰγ ΟΠΐα5 οχρομΐς 
κατατκελετεύᾳν, τοιὶ σορκας καταφαγεῖν, αἴ το Πα Γ6 νίᾳ; αἀ 

οἵα, ςαγπαιη αὔγοάοτς ἃζ ἀθιογαγα. αποά εαι 46 πὶ 

Πιαια (το δπ πασρεγτίμοατ, Ναπὶ ΠΟογατίς ογατίο ἢ 

ὅο ὃ ςοῃτοπιοηιὶ ΟΓατοσι 

εἴγοαϊο σαπα]ία οπιηΐα Πητ ἃς ρίαπα, γα ποξοττασ ας 
ΝΟΧ οτίαπη δὶ αηπα θη ὃς Πηρα]ατὶ ᾿πἀα τα ςοη- 
ΠΕΧΑΙῚ ΟΓΑτΙΟΠουη.Ὗ7. ΙΒΙ46 πη ῥυθμοδὲς εἰ([π ας 
ἰάστι Ν. )χαοα μαθεε ραοίειη γυτῆτηῖ: ςαΐπ5 σοῆοσ 
τίς σχοιπρίαἐπητΊη ἢ ηϊτα ἰη ΠΟογατο, ας σοῃβοίμη- 
ταῦ δι δύ προ μοιώσεων ἃ παρασώσεων. ΤΠ Π͵ΠΓ [6 ΠΔ 

ῥυθμοὶ ΠυΙ ΠΟΥ Ϊ ΟΥΆΓΟΣΙΪ , [το 116 ὁμοιοτέλευτα, Εΐθι15 
να] ρασίτι πὶ Πρ ατῦ ροσπιατα τηᾶσπᾶ οχ ραττο σοη- 
{ἀπς. σαϊαπηοάϊ ἔππτ ετίαπγ ἰαπιδι ΠΠῚ (τ Πιδηὶ, 
Θεξ δυδόντος οὐδὲν ἰοΐᾳ φῆόνος " Καὶ μυὴ διδόντος, οὐδὲν ἰομὶᾳ πὸ- 

γος, Ὑ΄.2. Οδίδγαθαγ ρ᾽οίΠη115, μόίζον οἰκφότερος, 
ΡΓῸ μοίβονοἰκεῖος. 7, [ΙδΙάφτα νυίρατα {Ὀγίρταγα χρή- 
στως,Ὠἰ τ τ ἀεγοραῦ ΠΟογατὶ, τα πι ]14πῃ δά πυ]]ληὰ 
ταπΊ να: ετῇ ἢος α (δζοηϊς (δητεητία ποη αρποῖσ 
τοῖ,ὃς τίω Τρκραίτοις δίῳ τοι ἰωὺ ὅϑπσκώτηων, γνρᾶν φυσι πδρ 

ἀυτοί Τιὶ μαϑητας ὡς ἐν ἄσου χρησομένοις τοῖς τέχνα;ς. καὶ δί- 

κας ἐροωι πεῖς. 55 ΠΟη ΟὈ(σμΓιιΠῚ ο[Ἐρῥήσεως οΠς Ἰοσοα- 
ἀππηεντ ἸΠτο]] σάτα, ἰεξξ! οὶ ἃς τεοϊτατίοηὶ πιαρῖϑ 
ζςοπαοηΐγα (ογίρτα Ποοτατῖς, {ιαπὶ ΡγΓο πη πτίατίοηΐ 

Υ.53,ὦκ χήρος βυηϑεῖν Ὅς 

πράγμασιν, Ἐ μεπὸὲ πάσης ὅτηηυδιείας, τος Εἰ Πα πηπηο ἔπιι- 
ἀϊο,τοδιις [πσοιγγογο, ΟΠ 6 ἘΠ πΆ, Πα πλογα ταῦτ 
Ροίπτα.ντγιιτη νΕΓῸ ἐκ χάρος ϑεωρέν ΠσΏΪΗΓοΥ αττοητί τ 
{πηε σοπτεμηρίαγὶ, αη οδίτετ ἐροέξατο, φαἰογι τοῦ] 
Ρεγσαγγογε,ν οἷ ἐστ ἰοσογο,ν οἱ τεοίταπτοπι αἰΐαπι 
δια γο, ει οι ἀπ ῖτο. ἰπο]πατταπηςε ῃ απίπηις,γτ 
ετεάετς ἐιβοας, τί ἐκ χερὸς ϑεωρίαν Ιά6π εἴ αιοά 

αὐαγνώσιν, 



αὐ άγγω σιν, εἴἘ]είοπετα δα γοοϊτατίοη πὶ ἰπ απ - 
ΤΟΥ 5, νο] δτίσ πὶ ρεϊπατᾶ, ΑἸοἀατλιῖβ ἴῃ οτατίοης καὶ 
ὑφιςῶν πος ἰάετη γί άοτιιγ ἀΐσοτο λόχον ὑκ βιξλίκ ϑεωρού- 
μμάνον, ὃς ΕΠΙοΓΟ αν πλι5 ΡΒ οἱ ριιι5 ἱπετα( 99,14) αἰοῖτ 
Τρογατοιη εἰς αὐαγνώςου “παιδὸς φωγίεὺ κατα δοιῦ α]. δίηῖς 

ΔΙΌ ΓΟ ΠῚ πίω ἐκ χφρὸς ϑεωφάαν ἰὨτΟΥΡΤαγαΓί ΠΊΔΊ11}Ὁ τέω τα- 

λει αί τε αὶ ἄασουδὸν, ἢ τίωὐ σϑόϑυ μον (ὃ ἑκοισίαν, ΤΠ ἀκροα δ 
ἐϑελο ἥν σαυελϑόντων, Πα Πρ ΕΟ... Ν, 4.“ ποά 
Ἡϊς αἰοίτ ΠΟοΓατίς ογατίοιμε5 οὐχ ὑσσομένην ζοιὶ ἐν ἐκκλη- 

ΠΘΟΘΠΪΠῚ ἰρίς ἀϊταχαττπ οτατίομο αἰδὶ ἀὐτιδόσεως Ρ ς- 

εἷατς ς ἀςξοπαϊτ,ίξ ἡ α Οὐϊητ απο ὅς Οἰσεγοηε ετιᾶ 
εχουίαταν. Ὀιοηγ τα5 σαα ΠΠ ἴσος πλοποῖης τοπποῦς 
ἀπά εἰς αὮ [Οογατα ἴῃ οοῃοίοῃο5 ἃς τι 4 ἰοἰατγδης ο- 
ΤΑΏτΟΝ, Ν᾽. ς, πολὺ τὸ πα ϑητικόν 1 ἔτ ρα αι αἰτοῦ Δ γᾶ, 
 οὐϊμμ, Λα] 41, ἱπαϊρ πατίοι, ὃζ 4ΠΠ05 δουίογοϑ δίξο- 
ἐξα ἱποίταταγ. 7. τῶτ ὃ ἥκισαω δέχεται αἰείοδὸς: ΟΠ ᾷ 
νεποιηξτος αἰξοόξις Ὀγεαϊτατέ Ροίζαϊαητ, ὅς ἔγεχιεπ 

τατίου Ὀγουτιη ἤιας σοι γαταιαι Ππ16 ΠΥ ΓΟΥ ΠῚ: 

Ἰριάσαι ναῖσ. τσ τὶ ρτο παρομοιώσης ἢ. γὃ ἑμοιώσᾳς. Ερ.Ὸ 
Ὑ ἰΒ αὶ πλαἰ αἱ αυῖα ἀργὰ αποσαείη Γγ 4 Πα] τοῦ 
παρισώσᾳς ὃς παρομοιώσής σορεἰδτιγ 4 ὨίοΩγ ο,96,9: 
δ μέτα δος ἱρίο Ποςτατς,99.18:ὃζ 1ο3,.8. Ν΄.6,ὁ 
δ: φιζτω "ΕΝ κόσκκος πολι ὅξι παρ ἀμ: ἰγτι πὰ ες αἰ- 

οἷς Ποοτατξ π οσχοσπαπάο, . Ν.. 7, πἸησασηάσηι 
νἱἀσευτ ρος κατασκευΐώ τντίςη [ας Πτ, ΠΟογατος,ν 6} 1- 
Ἰοογατίςατῇ Βσαγαγαον οὐπαταβ, το Πεαέξαγαπι 
Οτατοηὶς ππρο ας, πιο ΘΠ Οτουα εἤπεῖς. πος. ἢ οοπ- 

παδϑεισούμμαγος τοῖς οἰκρεῆς τἰεὺ ἀμ ίω κατατκευΐώ, δε ητρητία 

ςεῖτο οἴξνθατα οἤδ αἰμαϊ τῇ εθθεπαπάο, εΔα; τε ρᾶ- 
τοῖο ἔα ἰδτατ οι ὃς Ὠλε Πἰς ςοριαίῃ Εα] σσπιοστὶ αἰςῖ- 
τὰσ. ῬΟΥΓΟ ρϑοιςσείιμενος τοῖς ἀκοαῖς αα ναΓ δα [Οπαζ, .«Α 
οι απγιδησι απ θη; πδῦς ξογπγα]ᾶ ραι]ο ροίξ 
τοροτίτ, (9 9,2 Ὁ) τῷ μὴ ἐν καιρῷ γίνει, μυησγ" ἐν ὥρᾳ, Ὡε9ςἴ- 
σκοῦα! φημι ταῖς οἰκοεῆς. δὶς Γου οἰ ἜΠ..ἴη Ἐρίταρίι. αὔευ ἢ 
ὐτης, αὶ ὑωρθθλη τῷ λέγφ' καλαῖς, πὐϑοςέςη ζἱς ἀνκούοισι.ἷ.οἴ- 

γα ϑόνο ῥάηες ὈΦὨ δυο  οῃτἰαυλ) σι αη Ή15 φασε δα 

ϑιϑαι Θ ἐμυποφίζαν αὶ πρϑικρόφν, αἀποτίαγί, οὈΠίξετε, οὔ- 
{τγορεγο, οσ Πάδτθ αμτο5 δὲ οὔπσπάεγε, ἈΠ Ι ἀϊς φυσι 
δαπατείςοτο,ντ Οἷς. Ιοηαίταν. [ΔΕ κατασκευαὶ ἰπτοτ- 
Ῥτοτατας οτατίοηΐς {γι ιζξαγατη ατα; ΟΡ Πςἰ, ὃς ἀστι- 
ἔςειη οδροΠτίοπξ. Ετος ἰρίταν ναἱτ Ἰ)ίοηγ Πιι5, ο- 
εἴατᾷ ηἰμηΐα Ἐγεαυδτατίοπο Πηγ]ΠΠππὶ Πσαγατῦ ἱπιρο- 
αϊτο αττεπτίοηξ διυἀϊτογιπη,ατ .ΕλΠΙ Ια τη σέγεῖα, 
οὈταπάογο δαγασ, νΠ0 αἰΐσαο ἰοςο ἔς ἀοἰατίραγο,ντ ἱ τ Ι τήξῳ ΤΌΝ ΤῈΣ 
φετογα πλΐητι5 ἀττότο ὃς σαρι6 ἀοορίατ, δ τές τὸ λοιπαὶ 

Ἐρίσισιϑ οοάοθινοῦθο ντίταγίῃ ερι{π4 Μεπατεῦ, 
ὅτε γὸ ταροςίσουτωι ἀυτῷ τὸ ζῶν, πε, ΕἼ14772 6.222 δαϊοῖ ΟἸπόγ6. 
ιτίπᾶ νετο ποίξεϊς5 τειπιρουῖο. ππαπλιτη {τρτουιιπι 
δὲ γαίσαῃι εἶδε νἱτίἢ οἱ ερᾶτία πἰτηϊα, πα ἴῃ ᾿Οογαῖα 
τεργο δάϊειις : Ζιοα ροτίη4ε εἴξας Πααΐ5 ἴῃ ξογαιο- 
{|{ππ|ὰ ὃς ροτοτι! γερίπα ἱπγηχοάςᾷ νεπυίζατοιη ἃς 
οὐπαπιοητογῆ Ἔχος Ποητίατη νἰτιιρογαγοτ, 7. σεκών 
ὄντωγεϊῃ Βὶ Πετοσίςῖς δή Ηογζηραιίο αἰϊτεῦ; Εἰσοηεῖο 

᾿φουγεγγ;θ 6,4 ξ5 ρον φξξα,ἴγοε γος τ [ὃ ράθεγε ἀοϑει, οἶον. 

μογίας: ἃ σιυϑέσεως Ὑ ὀνομάτων. ομμκοίτων ΑὔΓ ΠΟΙΪΠΘ 1η- 

το ! ρὶ ροῆπιης ἃς νειδοτ ἃς (δπτοητίαγ Πρατς, ας 
δίῃ σγαῃα! ὃς πιραάϊοοτί ὃς τομαὶ σθποῦο ΟΓατΙΟὨ]5 

{προ ἀϊποτία (πητοε ταυηξ αὐ ςΟὨ ΟΥπιατίοης Ρευ- 
οὐοτῦ, φπιαγιιπη ππᾶσῃα εξ ναγίοταβ, ρου! ΠΠπγ ροττί- 
πεύθρατο. Ψ. Νὰ Ὁ, τἰμι εὐφωνίαν ἐντείνᾷν μοισικίε Ρ411- 

Ἰο δπῖς αἰ νους ἀἰχῖτ, αἴραύδῳ Ω κύκλῳ αἰδιλαμίανᾳν 
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πὶ νοήματα ῥυθμοφδέ!.Ποοτατξ (προ ςἄτοτξ ἀρεγα ροτίας 
414} ΟΥΑτΟΓΘ ἢ], ΠσΠΙ ἤρδτ, ια ἐς το οστηγ ΑὔσοΠι 
Ἰοςὰ5 ἢ αοη ἃ πόρτα ἰοέξογοιη; δὲ ἐσ, [Πα 1) 
οάπ: 44: οαη 145, »ρ αἰ σάπίας. (ὶς, 110..2. ἄς Οἴάτοτς, 
οαΠ} εἰς ΠΕΙΉ οΓΙΝ ρυαοΙρίτ, μᾶς σγίο ἤτατξ πργοθατ: 
Δγεο βέεμι βασ(ιηα τ)» γε »ηε σου τέ ας φημ βοοΥ ΠΤ ἀσεγ- 
γρια πογϑρα ἐγ ροπάκι,. Ν αα, Γοέεας ἢγατατα σοι- 

ἰππλέξ, οὔ ψύοἾ ΠΟ ἰοσθηγι5 αμμωτίζᾳ ὃ φορικῶς. Αἀ πιο 
νογο το ΠΟ Θη ἀα(τΠ τς 146 πὶ }.) (0 11}} {πιά οῖο ἃς 

σίαις (ἢ δ) κοισηόοις ἀγφνατοἰα εἰ σοητα τη 6] Οἴτιιη πὸ οἰξ, τὸ δοσαγατα σου ηἰτίοπο δοτῇ αιας ἃ Οἰςοσοης ἰῃ Οτα- 
τοτο ροτίςεξο ἃς αϑτίεδαο ἴῃ ἀοξεϊἤτϊπιο [6 6110 ἀς 
ΕἸοςμτίοπο ὃς φρο Πτίοης τγαάπηγαγ, οἰ Ὲ Ορ 5. 1π- 

τετῖ τι τα θη δ οϊείσφητες μος (αἰτῶ ςορίτοητ, σπᾶτᾳ 
ἀπΠπν οητῖα γο αἰ ΓΆΓαΣ ΠΟῚ τῇ 640 αα ο]Ο΄ιιοητία: ἰδιι- 
ἄστη ραταπάληι, ἰς ἡ ὅτ δα νἱτᾶας5 ογατίοπ 5 ἱπορτίαϑβ. 
ν᾽. [48 δά φορτικῶς Παςαάηοτζατ:φύρτος ὧζ φορίίον, ΟἼ2745, 

[της φορζκκὸς, σγαρέσ, οί ξηασ, 770 07 Πεμφθσ, ἐφ ἀοξη. 
οἱ χδρίεντες Ὁ οἱ φορζεκοὶ, (ὩΣ ρ6 ΟΡ ρΟῺ τιν, τὸ σϑριέρχφς ἰρι- 
τι} καὶ φορτικώς, νἱτ ρΘΓΑτί Ιλ 5 {ππτιπο ἰαυι 15, Πα ΠῚ 

Ῥοηοάιι σοηττγα ρ] χίου εἰν, ὃς τ αδ τον δαί... 7.0. Ρυίτιδ, πη πηοα ο σιιγαπη: αἰ το τι πη, ἔα τ ὃς τα πηοτοπὶ 
[ρσπιῇοατ. Μοχ τὸ τὸ αἰράϑγα αὐ με αὶ φορθικεὶ φεύγάν, ρο- 
Ὠἰτῖ ἢ απ {{0.ΠΟοτατίς. 7. τὸ πολλαὶ ἰ, 559} τὸ πολὺ, ρίφ- 
γηΡ1,:ν ΕἸ ὦ πολλοῖς, ἐγ; τφλεῖς. πῷ πόρρωϑενλαμᾷα-- 
νῷ: ΟΥΠΔιπ δῆτα 0 (Ὁ]]Ἰοἷτε ιια ἤτα, (δ νἱτγο ο]ατα 
εἴς νι ἀετὶ ἀςθεητν. Ν᾽. τ2,πο αἱ ἡ, αἀάϊτα εχ οοάᾶ 
νΥ. Ν το λύῳ τέ αΐϑζοδὸν εὐγενῶς, ἢ ος ν! ἀοταγ νοὶ ο,αὰς 
αποά ροτίοάπ ΠΟῊ ἰριηροῦ δῇ έξοτ, ας Πιαρί ἰοΐας 
ἃκ πλίπιις συτοίε σΟροπᾶζ: τὸ κεκολασχκ ἕνον εἰς «αἴριύδοις, 
νι ΡΒ οἰἔγατιβ ἰοαμίταγιῦ, Οοά νοτὸ ἀϊοῖτ, καὶ 

ἱπηχογίηι εσὸ νεῦθα {Πολυπέϊ πολλάκις ἵσ, ζιὶ ἀκούογτας, 20 μϑλιςοι ἐν ὥις συμ, τε καὶ δὺκ. ΕΧ ΦῸ Δρραγεῖ, Ποῃ ἀςξας 

ἐπα! οι Ποογατὶ, τας πος Οὐαϊο ροεταεά νττῇα; 
ὃζ ἀτριπγο πεῖ γατοῃ θη ΠΑ μΠ6, ὃ ἱῃρ οηϊο ἔπο ἰη- 
ἀπϊπῆε,. ν .23,ἐπαγργὸς ἡδδ νη ἢ ἀκροω μένω νν»υοίηρια- 

16 αἰ οέεμς ἀ ΜΘ τον δ’ εἰ. ΡΥΟΡτοῦ {Πδυ!τατον Ποητεῦ 
δὐὐδιδτας Οὐ γαγῖβ ογατίοπ εν. ΔΝ. 27, Ἰοοὶ ἔτροί:, 
{τὸ τὰ σωυδανιζόμενα κόσχεοῖς ὅφηϑέτοις, σή αἰμεηαίε σοἰὲ- 
{5π| 85 φαζοίζοσηι ογπαγοπία γίειι,, σογηρέο! α αἰίεεμσα 
οί οξῖτ α( ει: ΟΥ̓ ἀρ δΈΠε. σωυβανίζῳ ς[Ἐ υπαί’ο, οοίϊἐ- 
“σον δι σογγσσανφ, οἰπὸ ἰᾷ ἐραΐν, αοα ἰπτοῦ αἸα Πρ ηΙ ἔρσας 

εἰογηοπια, 7 η41 φπάἐίογο. Βα αι ἘΧροηΐτ ἐναγῦι- 4.0 πίω ἐἰπὸ τἶν συμξϑιμομάνων στιυαγφ γέ ,1.ς Ο]]ς ἐτα, ΠΊροπ, 
{γ πη οἰατ ἃ Πρ] 5 ςο]]άταηι, Οἴσογο, Οπομε σοῖς 
ἐεξξανη αοοηπέπα Οὐαί εχίσισινῦ. ἸὈτάοπη πέφυκεν ἔς 
χήν, αίμγα βαδειίβελετα ἔχήν, αἰοξξαι. ν οὐδα οἱ ορτία 
ἀετεῦπατατα τη τίσ, ἃς [ἰς τα: νοϊπηταῖο δοππιαΐο, 
σοηδτα ργα Θγττη ρατῇ ἔα οὶ, φασγαθπταγγ, Ν',20, 
Ποατ ςἀἸΠοίατα οπτη δ, (5 ράσο. ας Πυιτηογὶ5 αδίο- 
ἰυτῦ, ἀἰςίταν κατασκευὴ οἰκοδομήμαιτος: ἢς κατασκευὴ λόγου 
ἱπτο Πρατον τοτᾶ οογρ᾿ ὃς Πγαέξαγα οὐοῖβ, ]λ5 κατα- 
σκευὴ ο[ἐ ςΟΠτηχατίο: αἱ Ορρ. αὐασκενής ν΄. 5, ποθὶ- 

ἀπάρητόσι χο ὃχ Οἷς ἀκροατοῦ οντ ν οὐ δὶς Το: πο ἜΠυνταῦ, ᾧ ο 65 Παταατη! Πιογῆτ 05 μϊς ΠοπλἰΠατ: Βα ἴα5 ὃς Ρο-- 
Ἰγοϊοταβ, στη ἀοτο 5: Δ] ηγῖ5 ὃς ΟΠ] ππαοιι5,ὁ κακις 
ζύτεχνος Ορ᾿ Ποτ, τ] οτος, ον ΠΤ οἱ οςίη ιο ὃς 
ΠῸ5 ἀοηλ ες πηι. (ἴςογο (δ᾽ αυη!15 Πσπα ἀγα εἱς 
αἰείτ,ίη Βγατοςν δ᾽ οὐἱᾷ ἐς δ] 115 γι βο δ. Ππαϊσατ:πο- 
τα ΠῚ ο]ορία ὅς ορεζα αυΐ ἀοΠἀογαητ, Ποία] δὴ Ρατι- 
[λπίαπη . Ὑ᾽.3.,οὶ δ, Αἰ Αυτῖβ ὃς (αἢ ΠΠππαο 15:οἱ ὃ, 
Ροΐγείοτιις ὃζ ΡΒ ἀἴ5.ν 7. Ν.3.4, τὸ μικρὰ, σαι πλῖπαι- 
τὰϑ [65,1 Πτο Πἰσο σοΠιγοιογΠ45 ἔογε 65: οὐ! ἢἰς ΟΙ- 
σατο δἰ ουδὲ ρυ Το ρατιπν τη δ] απο ητία τι δαῖτ: πηα- 

τἰαη1, σον ρο ἑοη δ, ἀἰσηέξαιοηη νυ. Υ. οὗ ἐκ ούτων αὐ ὅο σῃδϑνοτο, 685 αι Δα το Ρ.ΠἘατιιηῦ ἂς τοῖς γαῖα: 
Ρυποὶρατῦ ρογτίποητ. πηο] εἶδε ίλης ἔοττ ΠΟογατος, τ 
1ῃ Ῥαποσγτίςο, τ Αἰ δὶ, (τιὰ5 οτατίοιε5 ο γἰχῖς σδο Πι- 
ἀϊςοτῇ αὖ ἱπυροτίτίς ἃς ἱπυ] ἀϊ5 ἱπο ρει ΠΊ πιο ςδξοττσὶ. 
Ετ δ᾽ ῥητόρων νος θ Ὁ] πὸ σοπογα τευ δὰ οὐβ ογάτ πος 
Ιοςο γοξογεπαῦ: ( φααπη [4 θα; αἰΤα5 τοέξο Ποτοτ) 
(ς 4 Πηρι]ατίπι ἐς Ποογ. ὃς Γγ Πα ητς Πσομ αν. Υ.. 
37,ΕἸοααετία τοῦ. ὃς γουθ]5 οοίξατ, ΕἸοουτῖο, γεγθο- 

Ὁς 
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τασῃ εἴπ: ἀς τα μαστοπιδ: Γππθητίο, αὐ γο5 ροστίποτ: 
Τιοροίτίο, ΝΜ οπγουῦία, ὃς Δξεϊο,αὰ ντγαα;. τὰμ δάτος 
αατι δα νευθα, ΓΘ ἔΟΥΠΏΤΕΓ. ρου κζακὸν [σα τ 11 τόπους] ὁ 
λεκζικὸς τύπος ΟΡρΟὨΪταΓ, ὃς «ροιγμαϊεκζω οἰκονομίειν, (ντ 

Ράμ]ο ροίξαρρς]]ατ) ἀε τγαξξατίοις γογιιῃλ Ἰητο Προ, 
Πιοιυτίη 110 110 αἷδὲ σιωϑέσεως ὀνομ (ράσο τιν. 13)ΟΧρ ῖ- 
οατ,σιιτη δι] αἷδὰ Οις κόγοις ἄσκησιν οἸἿδ τεαά τ, 416 ΠῚ 

Ἰοσιιηι α Γο5 πιο] π5 ἱπτο Πρ ομάας σατ πος σοηξοτ- 
τε ροζοιίς. 7. [ΙΔο ΠΥ. Ρ ΓΟ συροικικῷ ἕσπῳ τπαιιμ]τ 
“προικδικῷ τὐπῳ: ἴα ΠΟῊ ἰη ἔτ ταητατη πο ἰορίταγ, οϑ, 
3 οἶδα οτίατη [ἀργὰ ΐη 0 6110 σὐξὰ σιιυϑέσεως ὀνομάτων. 
ϑεάσαιη πος ἰρίαμ ὅπου Ποπηοἢ ἰΠ τα 1ῃ οαάεπι ἢ- 
φηϊξεεροταζατ, (1 1.4531.3.4:19.4.3 4)  ρτο ΘΟάοη1 
νἱπγροπτιγ τύπος, χρρακτὴρ, εἰδὸς, ἰδέα, ντ ἴτπι ΡΥΙΠ οἰ ρῖο 
Βατγαη Αἀποτατίοημπι οἰξεῃ αἱ, ἔοστιὶ ὃς πας ἰςέξίο 
ξοτταῆς Ροτογῖτ. Μ'.2 8, εὕρησις πολλὴ καὶ πυκνὴ, ἰά εἴς 

ἰππθητῖο ςορίοἱα ὃς ἀεηία, ἰητο Π σατιν χα Πα απ 
ἀισαπιοητῆ, οὐ [οταΐγο σδα 1 ροίττ, ρεατογηηῖτ- 
τς, Ποη Π τας, 1 60 εἰξ,οιιπη ἀὐστπθηταη ἀγσ πγτο 

γψοΪατὶ ντροτατ, δα τορα!!επάτι ὃς ΡΓΟΙογπθη άπ 

δἀπετίαγιιμη,ντ τη αςῖς Βα σαν. Ν.39.οτΠ1η- 
πδητῖο πο εἰἘἰπαζτίο, δα {πεἰτία ροτίιι5, {1 οα ρτο- 
Ἐετγας ια σα ἀμ ποη δαϊπαπεητ, δ ἃ Ἰκ ἀαητ: ταιλθῃ 
ντὶϊς εἰ 1 ἀἸ οἰ απ(κμίσιν) πο ατίο ηἱ ογατουία ἃς ἠϊ4- 
Ἰεξεῖςα δαϊπησοτε,ἀπηοποπαϊ σαυλιντ Ποη πο 40 
ποοίταγα νἰτεηταγ, [6 δα οτίατη ἡ’ ρίτι5 ργοἸχίτατί5 

4τιᾶπι ν τ] ἰτατς πα δίτατα Πητ. Ροηάοτ δατοηι πος ἴα- 
αἰοίπιαι ραττίηι αὐ η σοηἱ! Βοηίτατε, Ραγιίμὴ αδ οχρε- 

τἰθητία ἃς νία γογανη, Μαΐτασι οτίδπαι σοπίετγε πγα[τ- 
Ρίοχ ογαάϊτῖο, ὃζ ἀσοιιγατα εογαπι ᾿ξ ΕΟ 4 ΠπάἸοῖο 
ναϊπογαητος εἴς, 4αϊ ΠῚ] ἀρργοῦαηττοπηεγο, πες 
ἰρεέξαητ ας, [δ 4υ]α ἧζ ουσ αιϑηπιο 4]1 14 ἀἰςαῖ. 
Ἡ οἱ ααϊοια οὐ τοἢἿ5 ἰῃ Πρ ἢ ἷ5 [τα έξα5 εἴπη απο- 
Τοῖς ἀἰςιρι μα: σοηοτο, ντ νογὰ ἃ ἔα] [15 σοῖτα Ὁ ἴπ- 
ςοττῖς ἀἰδοογηᾶταγ, Παδητιιαι ΠΟΥ ροτοίς, πος οδίςα- 
τίτατε γογα πὶ ἰρίατιι πη, πος σα ΩΣ Βα ΠΊΔὨΪ ἰπη 6 61}- 
Ἰἰτατε πηροάϊοητο, Ν.40, ἡ κατ᾽ ὄγεχείρημα ἐξργαισία, 
“Ἄν γη ,ΘΜΙΟΥΤΣ εἰαδογα!ῖο, Πα ἐγαξἑα μα ησηί αν. 
σαρφοπταιομιὐ ἀἠ σοι. δπηχείρημα, ὃς ἐνθύμοημια Ὠϊς 

Ηὰες Βτὴ κατ᾿ ὄγηχείρημα. ῬΓο ἑκαςου ὅηεχέρήματος ἕ ἐξῇ- 

γασία νετο ἀρρε!αταγ τρία τγαέξατίο ἀγσαμχοητί ρογ- 
ξεξτα, ὃς ἐχρο το. πα 4ε γα σο μία] Δητιιγ αὶ Πετοτῖςσα 
Δα ΗἨοτοπαϊαη. 7. τὸ δφλαμξ αὐεῶς τιωὺ ὁμοφδίαν, τὰ 
εἴ ἡ δἤληψις, ἐπέρυδγον ν ΟΓΟ, τὸ εἰτφ όμενον τῷ δράματι γέ- 

λωτὸς ϑρυ, ἔξω ἃ ὑσσυϑέσεως ν᾽ κατα χρηςικῶς ὃ, τὸ ἐξαγούτιον 

ἅπαν τρᾷγμα.ἰὰ εἰς, ΕρΙΓΟἀΐοι ἀϊοίταν φαοά ὀχεία ἔὰ- 
Βυΐα ἀγραυηθηταηι ἰηξοτταγ, οχοίτα πα! γἰ {5 στατία; 
ὅζροῖ αι ποπει, 4 144 ρεοροῆτο αἰϊοηἥ εἴ, 
δὲ αἀ ποσοτίαιη ἄς 4 ρίζαν, ργορτία ἢ ρεγιίηετ. 

νἱ ἀοταν τσίτας ἔοτς [Δ οἢξ αιο παρέκξασις, ἱ. ἀστοῖς 
ἢο.νν. ΜΝ. 4|ισγας μεταβολαῖς: ππι6 ἡγιτατο ἤραγα- 
ταστη, πιο ἀἰρ το ΠΙ Ομ 65,8 ροτίμ5 ντγαπαο Πτε] Πσαη- 
τισι ϑοά ααϊα Π ρτο ἰ4ζαις ]ορ, 15 ἡδείας, Ἰπεονεσαίσ, μαπ- 
ῥυωϑοαϊασανοα! πητίη Ῥαπεσγτῖςο νοτογῖς Γοῖρ, 46- 
(εἰρτίοςα ΕΙοἰομα, ΤΠ οίοΙ]αυἀατίο, ἃς Α]εχαπ αι! ἀ6- 
ἐοηπορίη ΡΒΠΙρρίςα, ἀρ το το ἴῃ Ἡ τς α 15 Ἰλι 46 551Π 
Ῥαῃαιμοηπαίςο, σε] εδγατίο Ασαπιθπιποηΐ5, ἃζ σοτο- 
τα 7. ΜΝ.4.4,λέγαν δφιοις, οἰοσηομεσ δὶς ουοἢ.1ἢ 

ΟΥατ. αἰρὶ συμμκορκών:ὅπαν κίνδεευός ἴις ἐγζις ἡ ,δανὸν εἰπᾶνφα- 

γῆναι:1ἃ οἰἘ, στη ρθΥΣοπία ἡγαρξάφηῚ, οἤξεηϊάγο εἰσχηεη- 

24»... Ν΄.46. παῆς πολιδικίω δεωαμιν ΑτΠξοτα ες 
Ποιηίηαῖ ὅγηοήμίω πολιδικίω, Ἰά οΠἘ (οἰ οητίατι σοίεῃ- 

ἀατεῖριθ]οα ΟΕ, Ν.47, ἔχήν δ χερὸς, θα δ᾽ τῆ; 
»απηόηα. ἸΟΝ εγίατο σσοῦγο, δταϊοίδ [δἐξίταγον. 

Ῥ.οσι,ν. το ίδειιθταν Πα ἀο Πηϊτο, πα" ρὨΙ]οίο- 
Ρ ία: ὃς ςορῃϊτοηςπ ν ογίτατί5, ὃς γἱγτιτί5 αςἐϊο ποτὶ 

τι αϊτ: αάτγιιτι Π11,ν ἴτας π10] 6145 Ἰοηΐατ δ ρτορυϊςς 
(ετ; μας; ΡΒ] Ϊος ργοῆτ. Ν για Ἰρίταν ρΡΒΠ]οορῶις. 
Βογαηι ντταπιηαο ργα ταῖς : σα νεγο αἰτογαϊγην 
ἀοξιοτίτ,5 ποιηεὴ ἃς ἀἰσαἴτατεπι ΡΠ] οἱ ορ ιΐ,εχ πὰς 
αυΐάοτι ἀςπηϊτίοης, ποὺ τας ίταν, Ὑν. 
πραγματικὸν ἰὰ εἢ πὶ «οι τοντ 1: ΡῃΠοίορ!- αἴϊ- τ 

τὸ πουρΐηὶ εἰ Ἰσποταγ. ΟΝ. 4, ΡΥ πολισικίω χαλο- δ᾽ , 
καγαιϑίαν δατ ρτοδίγατοτη ὃς νἱτγατοιι ἰρτο Π σἴτίαας 
οἰ παρ ταγιιαπ, αὰτ σαστα ΟΠ Ομ}. Οἴτην} 

το ποη ΠΟΙ ρεϊπδείηι, (64 γεῖρα δ ΐςας ἐτίαηι σοπίἰτατης 
νοϊπητονν. Ν ας, ροΙς τίω “Ἑλλάδα αἰ πο πάϊη 
εἴς, ποὴ ροΙ δ πρϑερα πεύφν,λΟΠἷτ Θτίαιι Ὑγ οἱ Πι15, 
Ν.53. μὴ συγκρούᾳν αεϑϑς ὁ ήλας, ΠῚ οΟἸΠἀοτς ἰατον ας, 
ὃς φυλῇ σοπιηπλίττογο δά ραρηδιη, ΠΟ οχοίτατε ἰπσος 
του ρ(Δ5 ἀἰςοογήϊανης ντα (δ ἱπυμίςε τα ἀϊπα] 55, τλθζατος 
5416 ΔιιΧ1}1|5 ἀεἰίτιταϑ, [ας ΠΠ5 ορρυίπιαῦ: τ τγ- 
τη Πούιτη [πῃτ τοῖα. 7. Μ.2 4, Ἰποὶυἱα ὃ, ααα- 
ταοχοοάειῃ 7. Ν.33, Ορες ὅς ἱπιροτία ἔρο ἴῃς 
τηϊςῖβαῖας πο Πα 5: »]οτία, ὃς οἱαίπηι θοποπο ες ἣ 

20 τί ισοηί μη (ἘΠ ΠΠ10}15 ὃς σατ Ππ τ 15 το πασππταγι 7... 
δ᾽ ἄστη ᾿ποἰ (ἃ {{π4, χαίρουσιν οἱ πορλοὶ,ιια ἔῃ ν Πἰσατ, ἐ- 
τῖβ ἀδούδητ, οχ ̓οοτατο {πρρ] οαΐτ ἰάοιν Ὑ᾽ Οἱ τι: 
[πἰἀοπηχιιον. 49. Ν΄.37. δητίτοτα ἴχπτ, καϑέκαςον, 
ἃζ ὅλας, οὔδφρα ὃς πόλφς, ἰδύᾳ ὃζ κοινῇ. 56 Ὁ ΠΠα5 [615 αἰρὶ 
οἰβηβ,ριγαγοῖ ο Ὁ πλεονασκεὸν ἢ αὐροίλλιλον, 7. Ν.45, 
οἱ κιετὰ βίας δῤχόμαενοι “Ἑλλίωες, (Ὑγαοΐ βΟῪ τἱη σρρΥοΠ, 
εἰονέμαι πα οἵξ, Πα Οταοὶ Ατμοηϊεπιιθὰ5 ρατεᾶς σαῖς 
ἄσοιι, δ ἀἸπααπτὶ ἃς σο δέει 1 ξιςίαητ,άς ἰδ ογιατοσοοις, 
ΡοΓαη ἃ (προ σορσίταητοβ. ΝΎ, 

Ν: 7) ἢ μόδον τρέπονπαις φιλοσυφίω : Ηιης Ρίατο Ϊῃ Ρἢκ- 

ἄτο,ν οἱ ϑοσίατεϑ ᾿ 
νἰ τ τ θητο ΡΒ] ορ δια. ,. Υ. 6, ὅηπξολίω, Ἰὰ εἴς 
ἔννειαν, ἐγχείρησιν, σορΊ ΑΙ! ]6Ή 67,2, ΟΊ 1 Μεγ. [πε ἐπ 5 τ Ὁ 
152. δι 445 οἰδραης θ᾽ο]γ ΟΙ] αἰ ἐξα: οἶτατ, 4ιοα αἡ ἬΝ 
(τεϊδοπάπιηι σφε πῇιὶ : ἔσι μὰν γὃ ἵτε καὶ ζωὠωτέμα τον αὐτέ-. 
ραξε τοὺς ὄῃηζξολαὶς ΔΜ ἐχιϑῶν οὐ δρῶν" « ς; ογ ὅτε πάλιν 

σἰιὺ παροιμίαν, ἐσθλὸς ἐὼν ὀου κρείἥονος αὐτέτυχεν. Ἰὰ ΕΝ 

"472 Αἰ: [ΟΥ 1.4. οεαν ργα μιζηγ Ὁ]γοΥ Ἰοσπάτ 
τοπλϊίσιια ασσαπιοηταπι Πρηπιῆσαητ πὸ ταὶ ἀπ ία: 40 εἴης αὐ μονα γ,αί τ, ργοηον 29 ἀἰοίίγ, γιὰ 8 

ἐρ(ἐ φητάθνιν 41 ἔυυτΐον αἰτεν σάε[. Ν οτθνιαιν οτίαυα 
δηιβόνιν ΑΥἸΠΠΕοτα ες ἴῃ πᾶς Πρηϊποαιίοπο 2 ΡΟ τίς 
σἀρίτοὗταν ὅηαθήν αἷοὶ αὶ Ὁ αὐτως πολιτείας κἡὶ σκέψις: ἰά ε 
ορῦνα εἱὸ ταἰλ γεραόσα ἀἰρηια1ο ἐμ {λιπεῖν ν οἷ,ν 
ϑιγε αι γος, φημι αὐ Ἴ1:} ἀἰδ οειτρα σαὶ γεραιὲ 
4 ἀπρη! άπ: ἰσοτσ. ὈϊΠ α5 ἀσοίρονο ΠγΔΠΠ1Ὸ, ὅτε αυδ9 : 
κον ἔςαι σκέψα οὔτι. 2.4 54722 ἰρηίάγο ἀφρας σομεπί εἴς, 
χὺ. Ν.8,Ἰπο]αας ἀγείσα] 5 δι, αὐ ἀ ἴτας εχ εξιβά δ πὶ 
νν οἀϊτίοης. ῬοΠ]5 οτίαμι ἰδί στὴ ἰοσοτο υἱῷ οὗ, χάος 

ὁ ἰογο. ΝΜ τό,ρτο ἀλλὰ ΕΧοιΏρἰαγ μαθεῖ ἀλλ ὦν ορος 
Ὑ ΟἰΠατη δ αἱ πη]. δῖον, τ 8, ῥτὸ ναυΐσατο κατ 
ταιχορυγήσην σιατΠ εκ ς πὶ ΑΓ Δ]α] δου ξιι τὰ καταγχορηξ, 
γῆσαι. Ν... ὃ, ἠτύχητο Οἷς Λακεδαιμονίοις ἡ μιχη, γηαίς σα 
{εγαὶ 1, ἀορααηηοη τς ρέσηα [ὁπ ργα ἐΐπεθη. ἀτυχεῖτοι μοὶ 
“ὅτι, δέ, ἐγοὺ ἀτυχῶ τῶτο, ἢ εἰς τᾶτο, 46 πὶ Πρ αητ, Γὰ- 
οἴδΠι15. δὲςτυ χώ εἰς πὰ ἐρωτικε, ρ4γη47,1 [ἐσ ηοία γον ἀθ4- 
γφογε 91 1 ]: ΝΕ], ἐμ  Ἴολ!ον ἀγπο. 7. Ν.30, εἰς 
μάγεϑος Ἐριχῆς, ααὶ τλασμεηαίλμετης ἐγηρεγτέ [ὁπ ργήμοῖ 
ραι5. ἘΠαοτθηι 15 ̓πΠ ρΡΟΓΙΠ ίξιι. ΡΥΪπορατὰῃι Ογᾷῶς- 

όὅο ςοτιηι νο] ΑἸ μεηϊοπίδ5 τοπιογαηζ να] [δοοάα πος 
ΠΙΐ. τα ης νογο ἶτα Ἔγαῦσ δόξα ΓΤ ΠΕΡ Πογα πὶ Ορα8. 
ντ ἸΡΙῚ ρῥεϊῃοῖρας σγασογιπι νἱἀεγεηταγ, Ἰλειθος, 
ΠΠεπα5 3 ΡΠΠΠΠρρίςα:ἴουστω δέ τι καὶ Θηξαῖοι ζει τελευ 5, 
σείοις ζουτοιξὶ χρόνοις, μετὰ πίω ἐν Λεύκτροις μοϊχέω ΝΥ. γ. 

31, Μεσσηνίας, ΠΟ ταητατη ᾧ πύλεως,[οα (τ ἃ γώρας, ὃς ὑπ 
Ὀς ὃζ ἀστοὸ Μειξδηΐο σθάθγο,θατι ρου ποίᾷ ταΠΠλπις 
ἔλσογο,ας ὙΠΟΡΑΠοτιπὶ αὐ ίτιιο ρεγπαίττογς, Ψ'. 
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ΘῈ ΕΠ Ὺ Ὁ: 

Μ. 2. δι, δρμοντόσεον, αἴ ν [τιπὶ ὃς Γοσερτασα την, ἀταῖῖς τς 
(6) 4 Θρρησηάθάο5 "αςεάἀαπποπίοσ., Νν.41, 

μη] δστογιιοῦ σκὲν τας μεταβολαὶ, πη ἀείρενάνε ηηταιῖο. 

π6:.νὰ ο[Ἐ, οορ τάιιπν, ογτσπαιι παοτα τους Πἰιι), 
εἴς τογιπι νις πτιἀίπόιη ντ Τιγπις ρὲ Ν Ίερὶ- 
Ἰίατα;  ήμίμα ἄτος ναγέμα, ἰαθον τη αθ ες αὶ ἽΚρε: 
ἐπε τη τοί ετασργπίίον αἰλεν πα γεαηζης ναι, 5 τὴ (ἐκ 
εἰο γεν [κ ξογέαηα ἰσσαηετινγ. ΜΝ, 45. ἔούϑαὴ τοξείας 
ΔΟΓΠ ΠῚ παϑόντες. Ψ.4.4. διέφϑηραν ζιὶ ϑππςρατεύστιν-- 

“πα: ὡς τἰρ οἱ Σικελιώτοι Οις Αϑίωαιοις, Θ οἱ Θηξαγοι Τις Αργεί- 

οἷς 7. ὡς πολλῆς εὐδαιμονίας αϑα φουτος ἡμομμάνη,ελ εμν ομ1 
{εμούαιο {μῤκκονία, ντ 1 οὨϊσοτιις νοττίτ, Εἰογοθδης 
Ορα5 Ατβεηϊφη πα ηγ αῇτο Χεγχίβ Ἔχροἀ!Ο ἢ 6 1}. 15 
νοΓΟ ντθοῖ ἃ οἰσιι5 ἀδσίοτταιν ᾿Ἰπςοη άπ: ὙΠ απλῖ- 
{τοοϊες οαμάειῃ γο[πἰταῖτν, 

Ῥ,οϑινυσνεγθα ἀατίας το Βα γοῆζ σα Πιροτίοτί- 
θιι5.ἐν τῳ κω δεεύῳ 10) τίω φυλακίω,,Ποη {Πρ η!Ποατ κυδὺ- 
γενᾳν ἢ ὄεικί, δέον τ(),.[ε 4 δ,κ “ὦ πολέμου ᾧ ὦ μαίχιης μόνον οἷά 

τε ἢ φυλάβεοϑαι τὸ παρόγτα ἀγαϑα. δεπτεητία οἰξ: ποη 
εἰς αἰΐατην γατίοτ οἢῚ {πα δ ραττα ΠΟΛ ΙΠΠῚ ΓΟ ἃ ἢ] τόξα 
εεσάτατ, 141} ἔοι ἀϊπϊςατί ποι: πος 5 ΜΕ 

{εηαυπ(ἀς μας δἰ τη ἡ ἢ παβόντῶν ἀγαϑῶν φυλακὴ ἰῃτε]- 
ἸΙριτατ)αϊίτετ χα Ὀ6]1ο τοτὶ ποτὶ ρος. Ἐχρο πο ἐρῖ- 
τα τ, ἐν ταῦ κινδευύῳ 58ὶν ἡ φυλακὴ “δ παρόντων ἀγα δῶν, αιαίι 

εἴξε, δὰ “ὦ κυδιως φυλώῃ 4: οἷον τ᾿ δὶ πὰ παρόντα ἀγαϑας 

νε]; ἢ πολέμωυ κίνδειος φυλώξε τάγαϑά. . Ν, τ νοτῖ- 

δὶ ὅελυγίζεϑαι δα 45 ΟΧΟΠΊρ απ αὐώνυμον αὐάειοϊτ ἃ 
ἐφ᾽ ὧν ἐνόμιζε κτ' πίω μωύχίωυ πλεονεκτή σην, δ ηλογισοίμννος, 

πείϑ4 ἰὰ εἴπ, ορτερ ἐγ ατίοηο [αζξα ἐγ, 1 ὙΦΥΉ 792 ΦΊΣ θη 
ἐπ ργίιο [ὃ ἔογε [ἐρενίογορ: ραταύαι ροηβεαάοι. ὅπηλο- 
γος Ροτογατίο οἰξτα Ζαο ἢ νου θατη ὅγηλογίζεοϑοι ἀαςῖ- 
τατ, Πσο!βολτ ἤη βογον ἼΦ76 αἰϊγηα το») ΜΟΥ Υ δ. 
δ΄ ζοπηρο πτιηι ο[Ἐ ἃ λογί ζομκαν, τα 5 ΟΧΡΟῺΙ ν4ο- 
ταῦ, “44 {προγιογα ποῊ αὔρα γα! οπδνῃ 4 αἰηφόγε. δε ἃ ρὰ- 
τα ηγπτογείξ, παὰν ἃς Βγα Πα ατρατηεητα τη ἐρὶ- 

Ἰορίδ κατ᾽ χῤακεφόγαῤυσιν τεροτᾶτατ, ὃς Β[5 15 αἰϊατα- 
τογάππι Δα οἰ σ᾿ ταν Ῥαα]ο ρος [ξηϊήτοτ,(ν.26) με τὲ 
Οτα ἐπελογιζόκιζωνν Ὀἱ τεττο ὅπαλογίζεοῦτω ΠΟ Αἰ ἃ ο[Ἐ 
4πᾶῃι ζθ σκέπηεαϑοω ἢ ϑο:ἐχάν Σ γοαῦ, σοηΓἀοναγε οὐ ἐγ- 

μάγοι. Ν15,ἀγάν ᾧ φέρᾳν Οιὶ πολεμίοις , [Γ] Π115 ν- 

στῖρ ας, ἔεττο ὃς ἰσοί, τοῦτα Πγασί αν, ΠΟ δος Ρετγίθαι. 
Ν 4. εβογατίο τἱπλ τοι νοι ίη απ αοίαιπ, Ἴδα 

ΤΥ Σ γν.1δὃ, 

Ὑ ΟΙΗας εἰς ᾧ βίον αὶ σωφροσειύϊω νοττίτ, “4, οἱ αη »ποόδ- 
εαρδάαη. ΑΔ ἢ Ἰεροσῖτ, εἰς τίω ναϊξεὰ Σ βίον σωφ:οστιυΐωυ, 
{δι εἰς τέο Ὁ βίκ σωφροσιύίων.[ς 4 αι] ἢ ρτο Ὁ βιοντορος 

ΠΑΠΊ115 χό σειν τ τίσ [15 σογτ,]Ὲ] ἃ (φατε τ. πῆς η.- 

Ὀτίς ἀοο (Ἐς να]σαται ο εοποιη (ρεΐατὴ τε αϊτ: ὃς 

κόστιον ἀ΄(᾿φροσαυίω ἴῃ ρΥϊτη 5 ἀδθεγο ργογητςᾷ οἰμτ 

πα ἰτἰτιάἀϊ πριν, (τὶς ποτ εἰξ : ἤςσας οτίατη ρααΐο ροίς 
(ν.2 οὐρυπαγογαπι ἢ ΟἸΏΪΠ 1. νίτας οΠς ν τ κοσχαίες. 

Οὐ άπ νυϊσατατα ]οξ ΟΠ ἘΠῚ Γετ ΠΟ ΓΘ τηδιῖς, ροτα5 
οτίαμι νεΐτεγα, ον ὑ4 [εὐ ά τα ἀπ σομάα, ξ5 Ῥροοίε- 
γα 2 ηΦῦ ἐπ το14 σἱια οὐ ἐγ καπάάρα. Ν..5 ὃ, οτϑαῃ 
μὴϊη Θ γοτυίο ἰοσ θη τ}, μεέχρι τϑ (δ λυπῆσαι χυρφῆλϑε,θο- 
μτ, ΡΥ σ σε οἱ ει14»92 οὔόπαατοίιο σοῖο [πρτὰ ος,6, 
τἄτιι,ο ἀρ ΠΟογάτοηι αἰςῖτ εἴς Πραταγᾶ ογπαταιη, 
ντὶδ [ς ρεπαπγοῦο ΓΟ [1140 ΠΟΙΠΡΟ ΓΙ Οἢ ΕΠ Ισάατ, 
αὐτο 565 41 ΠτΟΥ ΠῚ οἴδηδατ: ὅς ρᾶρ. (ςα. ν. 3.4.6 1ςτ 

πὸ ονυατισμδι! ἄμεέον ἴῃ οἷα σοι ΡΟ Ππτίοης οἴ ἐκά- 
γεχτον,ς ὅτ Κα τι ἔαρτα,74.37,4.6 Θοά μη ἐν σονρο - 
πμοηὸ Δαΐοο ἀνίισεης, ὐἱ σένα οέη γεργεἠρθά απ . ΟἹΠ- 
τι νυ ΐσατα Ἰεξιίοπο τοτέτα νουτίτ, σε ερεΥ ΡΥ οργε [4772 

ἘΠ ὑξεγραιτοδε τγοροΥ η, Οἱ π6 γρεο ει», ραΥΘΥ ΕἾ. 

Ν..39, τὸ συσρέ γᾷν τὰ νοήματα, θη! οΥ! 0, ψεύγαιο, ἀγσηϊα 
ὀνοιετιας [ὀμιοηταγαηαιν. 32 ηϑοποιΐα, μίμησις ὅξιν 
ἤλοις ᾿ππυκημένε σερτώπε.ἰ. Ἑτῃοραθα εἰς Ἰπλίταῖίο πλο- 

ΦΥΘΥΤ ΠῚ 

ΤᾺΠῚ οἷτι5 ροτίοα’ 4α ἐδ Δρ τ Γι δ ἡϑοποιεῖν,λύχρις αὐ- 
μίθζοντας ἢ ἤϑη ποιεῖν 1. ΟΥατί ΟΠ 65 ας ΤΠ ΟΓοδ σποπίεη- 
το5 Πυσογοιϑιρτα αἰχῖς ΠΟ ογατίς λέξιν 17) ηϑικίω, 94,40. 
ἀὰτο ἢὶς ἐν  ἠϑοποιΐχις Πγ 111} νοΥτο το, ἐγ ἐχργεγρεαῖς 

ἰεπιογῦ αὐ οξέτθηε, απιατη ρτο ὶ Ποτουῖοα ἤσιτα ἃςεῖ- 
Ρεέτο,νν. ΜΝ 3ς, κατασκευὴ ΓΠοτου. ἔοτο ςοἢτπηγατίο- 
ΠΟΙ ,ντ αἰασκευὴ ΓΕ ατατίοη {ρηίΠοατ. ΓὉ ἃ ἰΔτίας Ρα- 
τεῦ νοσα θυ τὴ αὗ κατασκευῆς. ντ ΡΓῸ διτΠοϊοίἃ τοις 
ογατίοης ςροπτίοης ὅς Πεπέξιγα,νταητε αἰ χί Πλι5ς 

10 (9529) ἰοτ! ΡΟ ἀρραῦατιι ὃζ σοριῖς δοςΙρίαταγ, Ν1646- 
ταν αἰ ἀοτο ἀα Πἰια ΡΒΠΠρΡΡΙ Μαςοἀοη!ς ἀιέξᾶ, αι 
Τοςτάτεαι ρα!!! Γλοηγο ἘΠ πεῖ νογο Πα τὶ σοπ- 
Ῥάγας. κατασκευῆς ἀθλυτέω ἱρίτατ ἔοσταῇς Ἰἰςε τ 
60 ΘΧρΡΟΒΟΥΟ, 4] ΠΡ Π]5 νὴ. 1η 1 Ἰπςατη θα αιιοά 

τΡδξξ ὙΠ 1ΠῚ (Πσοορουῖτ, αἰ πιοίεα; ρεγβοίατ: ἰάᾳ: τα 
νττοτζα γασῖο οἰ Ὁ5 ἢ  τάτη δ ἰοτ Ια" ριισ ηᾶ, αατη δά 
Ροιηραιη ὃς ἐρεέξατογατη νοϊρτατῷ γοξογαταγ. πὰς 
ΘΠ ΠῚ ροιτηπεῖ ιιοα πρτα αἰχίτ, (9.4,.4.4) εἴτις οῦρο- 
Πιίοηβην οἵα πεποιημένίω μόδον εἰς σεμενότηΐᾳ πυμπικίω ᾧῷ 

20 ποικίλων. ΜΝ δ, πρτὰ αἰχΙτ ἡ κατ᾽ δπηχείρημα ἐξϑγω- 

σία, ζ 5. 40.Ὡ1{| ἔοττο πος τη] δ οι ἀς ἀὐσαπηςῆτο- 
ταμι τγαζξατίοης, [ς 4 ἀς σοποτίθ. σου Πᾶγιιμι ἰητο}]}1- 
σεῖς, ΜΝ 4 νεῦθα δοοιατὶς ἀρυά Ὀ]ατομ ΕΠ) ἐα 

ίοοτγατο {0 απο ΒΗ σάτὶ ἰπητ, μας; δοκεῖ μοι ἐμ είτων 
ἢ ΓΟ “ἘΠ Αισίαν ἐὴ λόγοις τὰ ᾧ φύσεως" ἐπ ἤϑα γἥνικωτε- 

ρῳ κεκρέακ ὧιτε ἐδὲν αὐ γἥοιτο θαυμα ςφὺν, Ὡροϊέσης ἃ ἡλικίας, 

εἰ αἷδὰ αὐτοῖς τε ποις λύχεις οἷς γὼ δφεχέρει,πλὲ νὴ πα δων δὺς-- 

νέγκοι “5. πώποτε ψαυκνων λόγφγ" ἔπι ἢ), εἰ αὐτοῦ μὴ δ ποχεήσαι 

ζὗτα. ὅπ μείζω δέ τις αὐὴ ἄγοι ὁρμὴ ϑφοτέρφι. φύσι γὸ, ὦ φίλε, 
3.0 ἐνεσί ἴις φιλοίοφία τῇ αὐδρὸς δγοινοίο, Οιοά οα]ορίμ ΟἹ- 

ξσεγοίη Οὕάτοσς ἢς νοττῖτς ΕΠ} μέρ, οἱ [ἐϊδ, φηαῇ τ 
ἐχιγεῦμα ράσίηα Ῥραάγι ἔπ τρε σεν ῥ᾽: ογείοης δσογά- 
τῶ, 5,“ Τ ἀοίεοοης οἰ ατρηηη. ο ῬΡαείνε Πθογαιοι εἰ. (δά 
45:16 εἰ το απσαγεν, μεῦθι ἀτσενο. Οστά ἐαοηρδι τη 
τε. 7 Ατογε τε τη ροηῖο Οἱ αἰ ΙΗ ο[78, 9 κι 4792 ΟἹ τεῦ) 
ογαιοη ῥα ζ,γὲε σονρρανείσεν, Ῥγαιογϑ σα υὐγικείοηα 
ἡ, Α10Υ ἐπαίο ἰὐ5. Ὁ} Π2122:7926 7241) “722 (11 ὙΠ 75: {ΠῈ, (5, οπετρα 
ἀἰαίεργοοε ὃγ 1: ἀπ τη 90 ΟΥ̓ [0 7)14721 σ ΕΥ̓ δ, απ Κα δ 
Μέάοι,μαντνλοα φοκαλημερλ ρδΥ ἐς γί ἐφ ηε ργα δι ονγγνιὲ- 

40 δνη, 71 Ὁ 7:7. 472 ΟΥ̓ τ ἸΣΣ Α1Π ΥΜ1: 4141 {[ οη! ΦΊ 15 

βίσ πον [τον αἀνεὲησ αἰέσηεο ἀττηη1 γΟΥη’ ΤΑ ΔΊΟΥ σομ- 
φπρείδα!. ἐπ δ ἐδμ τρρ Ἡ ΑΙ ΠΤΑ ρ  ίοίορ θ 14 ἀνε βηττο υἱγὲ 
γε αάαγαγ, Ν.4.χ,μώλημα Ὦϊς ἀϊςῖτ εἰοσι- 
τἰᾳ Πππάϊειτη: ὃς φιλοσύφως. "ἐγ ἰο(ορ δ," Ὁ Ρορυ]ατι- 

τοῦ ράθῇο φητς, (ν. 4) ἀἰοῖτ, ΚΤ τὸ φιλόσοφον αἰ πδοαιρέσε- 
ὡς. ἀ νογτθιη οπας, Οἐὲ ῥηέο εἰιξολρ ίρια »θοίο(ὁρὲξ 
σα γατίομε ργα πεν 1ὰ οἰξ,υ ἴῃ μος ἐς! ρ]ίης, δα 
ἴῃ πος ἱς δ ηαὶ σαηογο,ογπαῖτς ὃξ σὰ ἀδχτογίτοτα 

νουατ! τ οἰ ἅμμα τῇ ρη πεεία καὶ φιλοίξφήσαντες. νύ. ν. 
“" 
7 70 4:.05Ο|Όϑτο ἃ [γἰς αἱοῖτ τέ δγοίνοιαν πτολλείκις τεῦ ῥυθμῷ αὶ λέξεως 

δουλεύφ". 1 ΓΕρυ  Ποπαϊτ οτίαμη (Ἰοπτεῆς φρο ρίατέων αν 
ιΐς νογο5:»ν᾽ ἐδ λέξις δ᾽ ἐ οϑὴς δ) (ν ες} 68) σώματις" τὰ ὃ προῖ- 
)μαΐᾳ σϑρτες εἰσ! (ἃ νεῦρᾳ. ἐ χεὴ χύνω « ἐοϑῆτις πσος εἰ ἦς (ο- 

μάτες (ῷτνελαι κα δε ὰν ὃς ΡαυΪο ροι; μήτε θα καλὴ σκευς 

ἀσία ῥοφῆς ἡ πλείω Ἷ ῥιφὸ τῶν ἔχου σοι τὰ ἡδυσμαΐᾳ᾽ μήτε λό- 

γρυ χοῦσις ἐςεία ἡ τέρπ ἀν μιθνλο; ἠ ὠφελεῖν τοι ἀκούονται δειυα- 

μένη. 1 Πα: σομτγατία πὶ τε σις ποίου αὐπέξοτ; (8 ὶ 
1 8)ου ζς ὀνόμασι», 4.1, δουλεύς τοὶ σοροίγιια τα “ὡὐοοὶ Αὐς 

σα ὶς δὲ ὠροίγειασιν ἀκελουθ ἢ τὰ ὀνὁμαΐᾳ.Υ. ν. 4.4, 

όο ἴαίτυ ἂς πἰμγία οἷθραπτία νουῖτας ατηϊττίτατο ν αῖθα Πὰ 
εοπήξτιε ; τὸ ὠληϑινὺν, καὶ τὸ ἑμμοιέχα τον τῷ κ᾿ φύσιν, κρά: 

σιτον ζητῇ δὲυ μια, (ροῦ Δρρο[τομ 6 0}) ἐν δίῳ χέκτω ποχιΐι5 

κἢ λείπεται Τῇ κομψοῦ, ἀταϊιε 641 ὁρὸ αἰ Πἰη δε οπεπὶ 
ὩοιαΣ ΡΟ οάΪ, ὃς {δ᾽ το ἢ] οξτίοηςιι, ({ἘΠΠἸςες δαΐρ 
δδὴ κρώτιςον ὅτπτήδει μια) ἴὰ ν εὐτο πο (ξουτας Ππππο ἢ 
ἀποα φάτ νογαπ) ρατατοτι, (δα αυπΐα τα πΐ σου πηο- 
ἀἴου δὰ νοστοηάμπῃ ς δ νἀ οθατιιῦ, πολισικίωΣ αατοιη 

ὃ ἢ 
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διῴλεκῶν μῖς ἱπτο Προ αὶ τὰ δημινγροικοῦ κει συμβουλευτι- 

χοῦ καὶ ἐκκλησιασικοῦ “μοις,1 οἵδ ἀς {παίοτ!δ: ὀνα νιον, 4 

βοσομῇδιις [δα Πα] ο ΑἸ δι ογατ οηίθιιδοντ ἐχειηρία 
Ρο τα αητ. τὸ ἐληϑινὸν ΡΊατο οτίαπη νπγραυῖϊτ δά πῆς 
πτοίαια ἴῃ Οὐατυ]οςνωῦ, αι Γ, ὃ Φεῤῥεφοίδης ὀκκλίνου- 
σι πὸ ὑνομα, Φσεφονίω λέγοντες, εὐτομίαν αἷξὰ πλείονος ποιόμε- 

γοι ὃ ὀληϑείας. 7. ΜΝ 4 τ Ρτὸ ὃ δ) οἰ Παηα οαϊτί ΟΠ 5 
πταῦσο Βαῦδοῖ μέν ὅ,.. Υ. 46,ντϊς αἰοίτ δ αἴδὶ ψυχῆς 
ζῴγοντι κίνδεωνον, ἴτα δα] οιποη ἰπη τοι δ 15, ατεύδ σ᾽ 
οἷ ςτὖρ ὄρνεον εἰς πα΄ δδα' οὐκ εἰ δως ὅτι αἷδὰ ψυχῆς ῥέχή. 7. 

Ῥ.90,Ν.1 )δριενεσκεὺγ ἀφ ἢ Πἰτιπτ λόγον εὐῥάπελον ἐν ᾧ 
δου χέτω, ὃ τε λέχφν καὶ ὁ ἀκούων: ἃ εἴξ, ογατίοη Ὁ αςοτατη, 
41πὰ τα] 15 7] ἀϊςατ, φιιατ αὶ αἰιάϊατ. ἜΧὨ]]αγοταγ. 

πϊοροηί νίἀετιγ ργο σαρτατίοης δ αἰοξξατίοπε εἰς - 
ΘιΑΠτΙ ΑΓ ΠῚ, ΡΓῸ ἀε]1οϊῖς γεσδοσγιτῃ ἃς ασςογῆτο ἔπςο. 
δισαπίοπι ογάπαπάαίπητς νοῦθα, παξ χδριενδεσχκὸς, καὶ 
καλοῖς γγυόμαενος δθὶν ἄωρον πορφέγμια ἐν απου δῇ: ο[Ἐ, ἐν απου- 
δαίω πξάγμαδι. Ἐοάοιι ἔογο πλοάο ΡΪαῖο ἴῃ ΑροΪο- 
φία δοογατίοἐγοὺ ),ὦ αὔδρες Αθίωναὐ οἱ, δεκ εἶν φημι Μέλιπν, 
ὅτι απου δὴ Ὑδριε" ζετο ῥᾳδίως εἰς ἀγῶνας κα ϑιςοιὶ οὐ βρώ ποις: 

Ἐγο, Α ἰγοιέεη ἐσ, ἐμεμγέηερη α76 ἄτσο 7 76 Ἰτ τεῦ, σὴ ας 
εἰα: 59 ἐοσει 0 ἐπ γε [ἐγήα, ξ5 ἰετδν βοηοίρεόη οαρ ες 

εν Ἰονεί νη εγθε:. Ἰοςτατος οτίατην νοταῖ αἷοὶ πὸ γελοῖα 
που δείζην. καὶ πἰεὶ τὰ απουδαγα ζῖς γελοΐοις γαῤρᾷν. [)επηο- 

{πε ες ἐρωχκῷ -οσαύτη πηϑὼ καὶ δΡις ἐν οἷς απουδεζης δε 

σοι, Κα ἐν οἷς ποῦς: ΕΔ ἐδ τι το βασπ ἀτ4 ξ5 βφαηείιάδ, ἐεμ4 
Πυίε εν ὑζάτογῖς η γεύμσ, θοτοίς αἰ’ χα! οἤξ οἰερᾶς 
ὄρει (8 δοπιιηη,ἀοπισιε γγαθεπη Βεσί, σα πὶ πες ἰο- 
εἰ πες τοι ροτῖς μαίσετιν γατίο. δῖς ετίλπὶ ἐς πδριένπ- 
σμῷ (ξατας πιά ατη οἱ τ, χαΐ σοῖτο ποπ νὈΐσιιο οἰξ ἄωρον 
φρῴγμα, [εὰ Πιπηπηαῦα ἴτρο ἰαυιἀξ πλεγεταγ. ἐλέῳ ημῖ- 
ἄστη πολεμμιώτοῦν εηπἘ σοποεάο. γειις σπίτη,{1 ᾿πά ἴτε 5 
σου δγατίοης πλοῖοϑ ἥογα νο]ττ, ᾿ρίε τίάογε ντῖα; 

. θοῇ ἀοδοτ,απείοσαυ ΕΠ] ς οἰ Πιις ἰρίς ας; )ἷο- 
πυῆπς Πιρτγαίῃ Γγτ1,86,16,Ἰπἀοςοη5 εἢΐς αἰοῖτ, ανου- 
δεεζοντα Ὧϊς “τρογμασι ζὶς ὀνόμασι πεαίζην, δζ (ν. ΣΟ)  ριεντί- 

ζεϑϑω ἐν ὁ γδρίεντι κοιρῶ τα τα πὸ παῖϑος τῇ λεξζᾳ ἰδλαιρειν. 

Μ. 2 ον πλα {{Ἐμπα ἐκ ἐμοὺς ὁ λόγος, ΑἸ Πα τ δα ἰοσατῃ Επι- 
τὶ ριἀἰ5 ο ΜεἸαπίρρο οἰτάταπι ἔργα 47.931: ὃς 57.2.1. 
Ν..2,ἀροϊορία [(οογατί5 σοῃτγα Παῖς ΟΥΙΠλΐηα δ᾽ κα)νότην 
Ὅς καὶ Ἵ φονπκεῦ,οχῇ ατίη χογάϊο Ραποσυτίοῖ, "Π1Πρ- 
Ῥίςα, θαρατμοπαίςΐ, αἰδὶ ἀὐσιδύσεως. δε ὡς ΖΕ ἢ γ 5 
δρυα ΑὐΠΠορπαποτα ἕαςοτο ἀοέοηα τ (απ στγαηά!- 
Ἰοσηαφητίατ). ἀϑ αἴκη, Πα Οἶτ, μργύλων γγομδβν" καὶ δγφνοιῶν 
ἵπτι τὰ βήμο τὰ πικτάν᾽ κολως εἰὼς ἴοις ϑεοις Οἷς ῥήμασι μείζοσι 

χεῆὰς ᾧ γὃ ἑκα τίοις ἡμδϑ, χρώνται πολὺ σεμιψοτέροισ: 7. χαι- 

γὑτηῶς ν οσα θα] ασηοίοίς οἱ σ5 4 Θτι νου Το, πϑαές 
ταῖῖς ὀ ἦτο αοξξαιτον θη. ΑἸ το αὶ ρατατίτ ξογταῆς ΑἹ} - 
αιἷς ςοπαθῃίςητίι5 ες κενότηζς, ἡπαμέαι. ΟΝ, 
δ, Δας !αἰαν φησὶν, ΑΔ ἀἸτ) οΧ οἰ ςη Υ. εἀϊτῖοης. 
Οὐ 41 οὐἴατη ρΓῸ κεχρημίνοις ᾿Ὀ] ἀθ} πλοχ ἰεσᾶηη5 
κεχρωσμιάνοις, Οοἱογ 41 οοϑ αἰ τἸ οι Ν7. ΜΝ.) Οροτι- 
τὶ ἃς ϑιςρληὶ δἀϊτίο παρ οι Οῖς ὀλίγοις: το ἃ δα πολλοῖς 
σοπηηοάς ἰπΕογταγιίοα ζῇς ὅλοις Δα πὸ κα ϑέκα ει ΓηΔρὶς 
απαάγατο νἱάοταγ, '΄.δ, γοῦθι νοῦθοὸ γοδάϊτα μα 
[οπατ; κέ ποῦ σοηηθηοηίεν (εϑτοξίς ἡσογέφη ἀἶοα!: 
4 οἵδ, πα πατισα ἀΓρα τ] ΘΠ τΟΓα ΘῈ Π115 ΟΥΔΓΙ ΟΠ 5 
ποη αςοοπγηοάοτ, ίοα Πσ οι σο]οσιδιι5 εχούπετο- 

ΤῊη14.. ΜΝ το, τ τῇ κοιτα κενῇ : τῇ ἐξ οὐπϑεσεων (ἃ 

παελσώσιών καὶ παρημο,ὥσεῶν σμυεσωση:ἰὰ οἴ, (δγιατὶς Δῇ- 

τί τἰ] οτῖ5, σου ρατγίθιι5, ΠΠλ Πτοσ Πη τίς. Πα ΠΠ ΕΓ ΌΓ ΠῚ 
ςοποίηηίταῖο, ἃς ςετογς δά ππιης Βαδίξιιπη ἔδιι ογπα- 
τῇ ροττ πο τῖθιις Πσαγίς. 7, Δ το, α παντελῶς ΡΓῸ 
πουτελαῖΐς οὔ, ῬΦΗ 176 ποη, Δ ιν ἠοταοαίο ιν εἰ, (το ἡ π]- 
ΤῸΝ ΡτΟθο) Δα οηφηΐμο,ἰὰ εἰς ΑἸίιια οχ ραγῖθ,ποη 
ταιηθη (ας σοπητη οὐ αι ρογξοξεςο, Γπσα τ 3, μὴ δὺ- 
ναμέγη ὀθακώψαι εἰς τὸ παντελὲς, Δ 66 ογημέῃο ροίΦΥ Αἱ δγ ἐς 

ΙΪν ΘΟ Ν ΘΠ 1 ΘΟ ΝΜ  ΡΙΘΙΘῚ. 

φεγεσάρηει. Ν ὈΪ Ἐταίηγιις οτίατη ἀπ Ρίσιις νοστῖε νἱ- 
ἀεταν. ὙΠ Δο5 1 Ιλ ομγα ἐποοπηΐο,θαυμαςὴ ΣΡ ἰὼ ἃ 
αὶ αἰοὶ “το οφία, καὶ φὐοο δέγμα εἰς τὸ παιτελὲς οὐκ ἔχ εἰ, 

ΡΥ ον [46 μη μεν ἐλ ξαι ἐχοηηρίμνσιν. ΝΟ ας τὸ κυ 
πικωταΐον Δ ὄχλων, γ: 0261: |{Π7η 2472 πεν ὑαγσέγας, (ντ ἴτὰ 
ἀϊςαπι) 1 οἵδ, ]ιιο ροραλιπ1 ἴπ ρτί πηῖς ρογπιοποτ. τὸ 
κεκραμένον, [4 οἰἘ πίω κερίσιν, ΠΟ ὨτΕΙΠ ΡΕΓΔΤΙΟΠΘΠῚ [611 
σΠουα πα] οπ οι ἀπο ἀγατη γογια ἃς Πρ ΠΓΆΓτι πὸ 
ποωτοδαπὸν, 1 ΟἹῈ τω ποικιλίαν, νατετατξ γι τ|ρ! ! το τη, 
τὸ διφλημμένον, Ἰὰ ΕΠ πίω δίρληψιν, ἀΠΙπ λτοπεῖι, αὐέσα 
τε καὶ δπιτασά, τ Αἰϊὰ (τῆτ ἰοπίοτα ὃζ τοι! ἤίογα, αἰϊᾳ 
φταηάϊοτα ὃς νε πο πηςπτίογα ΠΟογατῖςα ΘΠ π| ογατῖο, 
(φιρογ [αἱ ΠπΉ}}15, πο ἡ ΔΙΠγαίτ, πο ὔξς ἐξίδιις ὃς Η- 
φατὶς αἰ πσαίτατνγ. τὸ παϑητπικὸν καὶ ἔμψυχον: αὐ 
νἱσογοῦι, ΠΙΟτΌΠῚ, αἰαςτίταταπι [παι παθοτο ἀς δες 

οπιηΐα, ὃς δέξς ἔξιις ἴῃ ἀΠ 1 Πι15 αἰιἀϊτοτγῇ ἐχείγατο ν᾽. 
Ὑ.1 2.10 4}Ππ| ὑπ ενϑέσεσι, Ἰα ο{Ἐ,1Πτο ροπ ἘΠ 615 ἀοτῖος 
τῖριις αἢοέειθιις. ὑσύϑεσις σοῦτο Ποίςϊο παι δε ἰ 
ςοπαδηΐαῖ πυϊο]οςσο. 7, Μ.1 4. εἰς ὀβαγνώςου παιδὸς 

20 φωνίω καταδωύται σας ΑὙἸ ον Ποτοσ. 3. ἡ ὅπη δοκηκὰ 

20 τη θη ἰβέξίο εἰξ νἀ εταγ πὲ γὸ, σοι ζοαΠ). 

λέξις, γραφικοοτάτη᾽ τὸ γὼ ἔργον αὐτῆς δ άγνωσις" δευτέρᾳ δὲ ἡ 
δικαγική. .17,6 ὧδ αἰξδιόσων ῥνβμιός:[)ς (Οοτρὶα: 
ογατίοπο, Ζιο τ ἱππίτατα οἱς ΠΟογατεσ, νά ὈΙοάο- 
σαν Π10.1.2. Ραρ.. 3.1 3: σαι 5 Ιοοἱ οχτγοιηα νογ 4 ητν 
ἃ τότε μὲν, δγεὶ τὸ ξένον ἦ κατασκευῆς, οἰποδὲχὴς ἠξιοῦτο" ναῦ ὃ 
“«ἰδιβγίαν ἔχάν δὸκ ἐξ, καὶ Φαίνετοι, καταγέλαςον, πλεογώκις καὶ 
κατακόρως πιϑέμεγον, ΝΥ τὸ μφρᾳκιῶ δὲς, ἐφ’ Ή 115 ἐκηγίζι. 

νγ. Ν.20, τῷ γὸ, ἐχοιίατι ροτείξ: ντ δε Πσπιῆρατίο 
ςΔῸ ΠΤ, ρτο δὶ τὸ μὴ γίγεαϑοι, (- δ πλεονασμιον. νετῖον τα- 

ἐν καιρῶ, 15 

χρη ρογ δοτοτ ρε πο:ὸν ὥρα, ἐμ ρον ,1α οἴἘ,0ν τῷ ἀκμὴ ὦ 
καιρϑ, (γι ρ(ο ρπξίο ξς αγερίο ἐφρηρον.γ. ΚΝ.54., 
δΏτο εἰ ἀφο !1ς ν!ἀδταγ σορη]ατίια καί. Ἐσο(πααΐς .) 
περ είς νογδἰ5,ἴτα ν οττί : δέφραοιοητ [ἐπα μΠ6ε, 
τοἰον αγτροι εἰ εξ πὸ ἀφο ποι νου θατα νεῖ θα; δεζαος 
δἰεγαιν ἐΠ: υἰλσεε ἰγεο,τοίογ αὐη τ, (Πς Ποτ) (ῥ ποι γ6- 
γφέτδι. δῖναι] ἔστε οἰ Ηοτατίαηιιγα Πα : Πα οξίηης 
εοἴϊεναφηο  εραλγεοίξαιον ἀσογόμε: Ὁ περ σεγο ἀγ- 
γήρηεν, ΓΘ πο: σσοί 75: ἰοσομαίο, δον; γε Πμγ.4 σπε θυ, 

40 πήβρίεισα σΥτοΥῖΣ ῥτγηαίο. δίτ]ο ἰΙσιο πα! σοπαϑ ἰη- 
ἔτα οἰξίη ΤΠπιογ ἀΤ 15 αοάαγ]οςο τ 34.327: ἀρυά 
Τοηγ ἤπιτα ἰρίατη ἴῃ σου. 46 Ὑ ΠΟΥ 4.1 ς 1,22. 
Υ.3 ο, Δ) ΟἸΠιι5 ἰερ τ αὐτίκα. [{πεΐρσ. αι οα {Π πῇ ρἰα- 
σοαῦ, ερετα ροτογίο υη, ράσο. Υ, 4ς, δηὶ τῇ τελευτῇ Ὁ 
βίου:ντ ὁ ΠῚ ἃ δύπιδόσεως, ὁ ἸΤαναθίωαϊκὸς,ὁ Πρὲς Φίλιππον. 

Οἰςοτο πη Οτγατογε θη αἰ οἶς, εἰς νεγθ 5: ζϑογστεν [8 
ἡρ[8 14πιηῆ 9 ΜΑἼ.2479 αἴ αῖ ργοσοάρύι, (ργορ6 Ἔ:172 
σΡη1247,2 ΠΟ Ή [οὐ ἀπ ηὴ γείαχαγαὶ α μέγα πϑσε Πα16 
ἩΜΤΏΘΥΟΥ ΜΝ. Υ.47.14Θηγ Ψ.. Ιοσοπάμπι ςοηίοτ, 

{ζο δέξαι τίς ὅδιν ἐν Ούτοις:ν ο], δέξαι Τούτοις τίς ὅξιν. 

6ο 

Ῥοο,ν τι ΟἹ τι ρτὸ ρτίοτγα τείοσις δέ, (δ ρο ἢ 5 
ετίατη Γεῖοητα ριίογα τε, ρΓῸ ροίϊογίογο Γαδ ἤτταοτο 
τις. 566.ν.1Δογ Υ ΡΓΟ ἐκ δηκανικοῶν ἴπ ΠχαΤο ΠΟ ρο- 
τἱτ δῇ δυκαγικῶν: δὲ γΟΧ ΡΟΙΣ ὁ ἄ' οαὐ Ἰ(εταπάιμπ ρὰ- 
ταῖ αἰοὶ ἃ εἰρίωης. Ν..σ,ὑτῆιον καὶ ἀὐαθεθξλη μένον, [Ρ β)244 

89 Ἰαγάν οἰνεζίτς (δε ἐχιομίησι , ΝΜ, 7. μιεύεοῦτῳ 
ἸΏτεγ 4114 ΠρηΙΠσατ οομ δον δ, γροπθγφια οο Πτ άμοτ- 
μι: τετα μεευμιένως, »4γ σέ, 1α εἰ το ἐξ ῖτι5, πυΐπτ5 ἀρεῦσ 
το... Ν.1χ,1Πο] {8 εἰ αο οἴ α ΟἿ ΗΙ εὐἀϊτίοης, ΕΧ 
εδάειπίοαποητὶ ν οσίῃ δα αίτιιπι (δ Π απείπι πὶ τρφς 
γμάτων. Ν..1 8, Θαάετη σα νΌ]ο τίς ΠΟ ογατίς εἀΐ- 
τἰομ δια ἰορ τ, σευαγρρεύονταις ταὶς ὑμετέραις δπεϑυμίαις' ὃ 

καὶ δίκα τς αὖ τις ὑμῶν δηπτιμήσηεν. ν.2ο,Ρίο τίω τεχνίω 

ΤἸΙοοΓαιὶς ςοαΐςει αΐσοῦς τίω γνώ μίω, αἀτιοταιτ ὅτ - 
Ρβᾶπιιβ. Ν.22, ΟΙΠΙ οὐϊείο ρτο Ούτος μαοῖ Οἷς δι- 
στοςοἐαἰιῤησ. 
τοροζι οχ εαάομι εἀϊτίοπς Ὑ οἰἤδηα. Ν.27,εα ἐπὶ 

μι ζιοῦ- 
ο 

Υ.2.4; σωσερῥύηκεν ρΥῸ να σατο ἐῤῥύηαν Ὁ 



ΝΟΤᾺΕ. ΒΕ ΤΌΣ 

Ει Ὀιοῦτο προτείνοισι. Ν,, 2. ὃ, ΡΥῸ σέργαν τὲ ἴσον ν σάτα; 
Ἰίοςτατῖς ςαἀἸτίοιλ65 μαθητ ςέργιν ζϊς παροῦσι. ΠΖαΑτ ΠῚ 
Ἰσέεϊοπιμοι ποαγγα ρεσ (δ ἱποοιμηχοα ο[Ἐ. Πατη ςέργάν 
ὃκζ ἀσουίατίπαπη ἃς ἀατίαατη ρΓουλ στο, πος πᾶσ 

ἀϊδοτιαλίης Προ Πρατίομ 5, Δα Πΐττῖτ  Πος [φητεητὶς 
πγαίταιη ἀεςςαϊτψτγιιιη ἰορογίβ. οσὸ ταῦθ, 4 1- 

. αιιᾶπὰ ρτςσοε τ με μεχώλων ἀἤϑυμ εν αὐ κὲ τὸ δκαηον, "τᾶ - 
Ἰὸ ςέργᾳν ζς παρῦσι, 44 ατε[Ὡογ6 ργά [21 γεν τεῦ {{41:4: 
θα ςέργαν τὸ ἰτον,ἰα εἰἘ,ἀαίμαιε νοἱ «7πο τ μγε σοη- 
τοη μη υὐεθν δ αἷα [δ αἸτιιΓ; οὕτω γὸ ἐξηρτήμοθα τ" ἐλ- 
σπ ἤαν, Πἴσ « [ῥ ροηάεησιεσ. Δ τίτιοτα ἰσίτυτ ητ σεν ὧὺς 
᾿παροῦσιν, ἃς ἐξηρτῆ αϑαι ΔΙ ἐλπίδων, αὐτὶ νοΓῸ τ4ΠῈ εἰεραη- 

τοῦ ΠΡῚ πλιταο τοίροηάθθιης, ἢ Ἰορὰς ςέργᾷν τὸ ἴσονὸ 
Παια ορίπου, ποὶο ταπηθῇ σππὶ ν}]0 ἀἰρ Δα ατί, χα 
σἕογᾷ᾽ γὴ ἴτον αὐ ργαςοἀοητία γοξουγο Πγδ] ιο τίτινψ,, 
Ν.3.6. 1 να]ν ΠΟ οτ. Ἔχ οι ηρ].]ορίτειτ, προ π]4ν ὧν ἐγνώ- 
κάσιν: ντ αἰ αἷδὶ ὠνίσασι τεξοταταγςοπίξγιςξῖο. 
Ν.4ο,(ἄεπι νν.}. πρὸς ἡδο ίω:ντ πλοχ ν. 44. Ν. 44, 
ΤΩ ο]α "απ ὑμαξ αοῖξ αν.ε4.. Ν. 4 σιἰπο!α,ΑΠδτὰ- 
τὶϊς οὐ Πιογαητ; αν νπὸ {Ὁ Πἰσοτ σεωηϑεῖεν δά αἶτα- 
ταστι [αἰτα ἔαέξοιοσο οἰπτῃ Δ ΟἶΠο οχ Ποοτγατῖς οαϊτίο- 
τΐδιις οσατα {πρρίσαϊ, δο Βαθεητ στ άοπι ΠΟογατίς 
εξ ἀϊτί ΟΠ 65 ποιήσοτες ρΓῸ Ὁ Οἰἤαηο καταςήσαι τες, 

Ῥιτοιςν πὶ ίπ γαίρ. ο(. ΠΟογατὶς το ξεϊαι5 ουλἹτεῖ- 
τατ,[εἀ ἔοτγας Ιςσοη ] ὅν τειιια (δ υΐταν και 
Μ.3.1Ὲ 15 4οτὴ ΠΟςτατίς οχοιη ρ Αγ 5 [οσί ταν, ἢ πύλες 

μὸν ὁϑ αιραράνοις, πολλαῖς ἤδη καὶ μαγώλαις συμφοντῖ ἐῶ τὸν 

Δἄῃ. Ν 4 Ν πλαααϊε εἰς οὔμ φόϑοϑεν. ΜΝ χΣ ἰηςα- 
{ἀ00 ἰϑζας, 6 να] σατίς οἀϊτοαἸθ5 σαπὶ  ΟΪῆο α]αἱ- 

ΦΥ͂ ΠΟΥ 1 

{ἴοτο ες αὶ Ποῖον, 1, καὶ μὴ καϑ᾽ αὐτὸν εὐπορῆς, πυδὲς ὀἤοις 
αἱ τι δα ὀν4ν" σα Ἰκοοτνς ἐποιᾳ, δὶ πίω συμ ίϑφων τῷ δι-- 

κομολογεῖν, Ια ο(᾿: Οποαβῇ ἀν ρητεθητ πη ΡΕΥ [ὃ [ἐδγτίιτες 
“εν αά αἰτος βασιεηία εξξξ σογηργαττοιά φηοά {{6-- 
γαῖ [ανηείμαν [απ ΥΟΡΙδΥ σοη[ἠει τη ἤογ εν ἐκ Σ 
[ἄγη τγαξατομθσον ὈΪ ατια ἀαπὴ ἜΧοιη ρ]ατία μαδός 
ἀσεωνϑήάαν.Αυα ἰΘέξῖο ντγυπι νογὰ ἤτ, πείεῖο. ςοπίδη- 
τίτοοττο σι Πα νος (ςογοηὶς [5.2 ε Οτγάτοτς; 
“4νεξίοτοίον,οτεη ἤογεγε ἤοογ αι ἡ οδτίαϊο αἰτ[θηρε- 

10 ἐογμη στάεγ εἴ, φοεί 1.6 [μας ἀπρηι τόπος αὶ φαπς 

ρνυεη διε 5 εἰπε ότι σα ἰπαηεη» [ἐγ ϑῬηο 15 εἰ ἐπ ατΣ 
τγαηειέμεε. ὃς αἰτο οτος Λίον ἑάειγεο απ ἤόογα- 
165: πΠοῊ οἰεεμ αι, ρέῃ τά υττἰ ε[. 535 βοπεέκν εχέξ{ε- 
γηάγει. ὃς ὶ Βτιτο: ἔογ θη β ἔμοε σαν ΗἿ,τπιγάς, ραγέδ 
165 4ἰπ:11 4772 σ ΟΥ̓ Α7Ὁ ὉΠ: 4772 729, 60 φηεῖσίεν» εφα-- 

οἱο, ἐξ μοί φα σοη(δοσεί τέ ἶτα οἱ λόγοι κα ταπαλαίοισι ζοις χἕ- 
γι. Ο Οτογα ΠῚ, ΑἸ ΠὈ᾽ αιοαμις αἰχὶ, ἡ ὀκεωνυμία καὶ 
ψευδογραφία., τλι] τος ἸΏ Πρ Ώο5 ΟΥΓΟΥ 5 Ραττ, οσο- 
Ὧ65 Γιδοττίτι5 ἔο]ο 2:0, Α ραφοτέλης Σικελιώτις ἐγ τωρ,ωφὸς 

20 Σ ἤοκράτοις παννγυρακὸν αὐτιγεγξαφώς. δὶς Οοτρ ας (10 
ἸῃΠιαΠηδῃἱτατῖβ ἀσσι ἅτ}, 11 ΟΠ ρου τατο {810} ταῖ 
μηδὲν πώποτε ετέρυ ἕνεκα πεποιηκέναι Δ.ςερζαὴ τα] οτῖτ, ἃς 

δά (ο[8 οαγηΐδ θα εὐ τ: σπὶ οπυ απ έξα: παγὶς ἰοέξοτὶ 
τί εχ Ατποησο τὰΠῈ εχ γοῖρία σοη τος, Ιοσοηάτιη 
ΠΟ πεποινέξναι ἃ ποιω: (ἃ “τισι κέται, ἃ σπτω. ιο αἀϊῶο 

ΡΥαοΪαγιβ νὶγ ΠΟῊ ἂρ 4}115 δαϊιπιαη “15, (οὶ ον ἐδτῖο- 
ταῦῖβ ᾿Πτο Προ γα ῃτἰα ας 114 πῈ [ΠΟ ρτΙ5 ΤΟ 44] τ ἴπ- 
αἰταυη τ, ἀθτογγεγο νο]ιογῖς. ας. Μ.το, 'άεα 
νυ τπδια]τ Αθαςοτελίω, τηο τς Ἰἰοἱγ ΠΠαἰσογιιην ποηγίς 

τα, το αἰ τῖτ Τρία οτίαπη (δητθητία, ΜΝ. τς ΤΟΙ εα, 3 πὰ. Μ΄. 20,οὐ γὸ ἐγχω; εἰ {τς ἢ Κ) πλεί"σι, πο οδξ βίσεε 
1). κωμιο γδδιτκόλοις: αι: (γ ποορο ἀρὰ Ατίίξος, απο; 
τὰς οδίογιστα οἴΕ. ἐσὸ μΐς ὁχαπηρίας ποίξγαιῃ (6- 
4 Ε’τΠΑ]μ], τα; αὐθο (τς ἰάδιη πὶ (αο ᾿δτο ἐπηρη.- 
ἀαιίς. ΜΝ... «ἴῃ να]σ. οἀ. ΠΟ οτγατίς ρίατα τοῦ ς[Ε,οἱ 
“ρυτάνς τοφοτιϑέασ. 56 4Π0Π5 οτίαπὶ (ὁ ΠΟ], αἀαἶτα 
εἰ εχ οἰςάςηι ο, ἃς ν΄. Μ..2 χ,Ν .γδιιΪτ δ νωῦ πε- 
εἰ ἃ εἰρίωυςγν ὅζταοχ,ίω μὴ Θ αἴδὶ τὶ χοιπῶνορϑῶς βλ. 
Ψ.59,8ς 2.4,τε, ὃζ καὶ Κῴοις, αὐ πηταναὶν οἀ Ποοτα- 
τἰς ἰπ οἰσάσυη ρύο κεχοβ θα, σίταν α χρή θαι, 4,746 ὙΠ: 

γεθησ θη αἰέ ἰσονεςλ. 6. τε πγριι5 ΠΟ ρατίταγ ντ Ρίατα 
ΘΧοΠηρΙα δ ποαιη, 7. Ν΄.2.ε,καταλεφϑήσετο [ἐσ οη- 
ἄπιπὶο δ, ΠΟ καταληφϑήσεται, πος ἰάθη Ὑν, 
Ἰθτάοπτραιο ροίε, νυ]ρατα ΠΟςγατὶς σατο! ε5 ἢ α- 
θεῆς, εἰ ὃ δόξω μι δὲν ππδοςνκό, τως Ὁσαῖτα χξήμα τα ἐγκα-: 

λέϊϑε: δ τΠΟΧ, ἢ ἅπαντα χφόνονντ δά, δτορἢ. ὅς νΨ. 
Ν.3ο,Ἔαφάςιῃ εἡ. ἢ. ἐξ Σρχῆςουὺ ὑμῶν ὡς αἰ δὼ. ΜΝ 31, 
Ρΐο Σινωποίς ἡπ:τ44π| ΠΟςγαιῖβ οχεπιρίατία Βαδθας 
Σωπαλες, τ τορἢ. δάποταιίτ : ἉΥΌΪΗΙ βαϊτίο Σωπαῖο;» 

Ῥοῖϊτο (οΠ]ςοῖ ροίς ὐθρώπες ρα μέξο [ουηἱρειξοξξα 40 δοράηα. Ν.34.10 1546 ρτο ἡ δῆνς Ἰεσίταν αἰ ὅλης. 
οτίοα!, (αρο πο. ᾽.2 σοἰποίαα Δ, αἀ άἀϊτα εχ ν,. 

εἀ, Ν.2 8, ΟΙΕροΙς ὄπητηδείως 41 {{πσαίτ,ποη Δἢ- 
τε: πος ν οἰϊςοῖ ἰςπία; διαθεὶς Τὶ ἀύοντας ὅγητηδοίως 
“δὸς Σ μέλλοντα λόγον, σον» 2 σεἰε ΡΥ ραΥ ΑΕ ἀ Δ ΠΟΥ ΉΡΣ 
Δνέγμσ. Ὗ.51,αάπιοι θ.αὐφμένως Βαθεῖ οτίαιῃ Κ᾽ ο]- 

Πἰεἀ. ΜΝ. 4τρτατογηνῆι μος ἰοςο (ας νογίιϑ οἰγ- 
εἰξον (Ἔχ τρίτα 4805, 4] ν οἷοτ, εχ να στὶς ΠΟ ςΓατίϑ 
οτατίοη δ. ρεῖοτο ροζουῖτ ΟἿ Πι15 οο5 συ [πὰ ν οΥ- 
Πποπείηίεγαῖς. Υ 4 2, ζοϊέρτο ὡς]ορ!τὡςτε. Υ,, 
46, .αὐξομείω. 

Ῥυτου,νας ΡΟ εἰγαπῶντας ντΐσατα ΤΠ ογατίς Ἔχθῖ- 
Ρίατία βαθοητ ἐμυποιξυταρντ 5τορ αι. ὃς Μ᾽ Δἀποταγᾶτ, 
Μ. 3,1 ηαϊδυφάδῃι Ἔχ οπηρ]. ἰοσίτιιν ἡ ἡμέρας: δείξ αν. 
ἐλθοντες τΐπτι5 τοζξς, Ἐοάδπηιν, 4 ἰ ποία ἐν αῦϑα 
δάάίτανι ς Ὑ.οἀἸτοἡο: ἀφ πταε τ᾽ κοινώνν. 7. 
Ὑ...λυϑι ὃν Πος ἰοςο τῷ πεπλασμέιῳ Ορροῃίταγ: τη 16 
ἴτα ἀτοίταν το ἃ αὐ ἱρὰ παταγα ργοἐοέξαπι, ΠΟἢ ἀγα 
νεἰατί δ αἰτογαταηη οἰ, αἷθὲ ὀληϑινα λόγου ν]άς 6 σαριζ 
2 ἰδεῖ Ἡογπλοροηῖ8 αἰεὶ ἰδεων. ΝΥ. Μααν Ρ]εΠΐτις 
ἃς τοζεια5 ἰοσέμηιι5, μηδες δέ μ᾽ ἀγν. ὕσσολ, “ὐδϑγονος, 
Ῥγλελσηέγατιιϑ Δυτθατιαηη ΠΟ ογατος σιπι Ρ]ατΠδῃς 
πγαιτπλοπίατη ςοΠτγαχ θς, [15 ϑϑγρνοι ΠηαίΟΓΕ 5 
{ὰπτ; ντ Ἡογοα]ος ο[ πεϑγονος ΡὮΠΙρρὶ Μαςςάοη!ο. 
Ὑγ. ΜΝ τ ζ,ρῖο δγοράζετου [ἄστη Ὑ. ρατας ἰεσοηάϊπι 
Βοτταῖϊο δου φάζετω Ἰἀοτα Ν᾽. Δα Πος φιοά Ὠίοηγ ας 
εχ Αὐπξοτοῖς τγδαϊτ, Ρ] αὐίπτος ἃ] ταυ!ς δικαγικῶν χό- 
γφν Ισοκρατείων ςἰΓοατΉ ἔοΥτὶ ξαίςο5,αάἀηοτας {{π4: Ατί- 

ΜΝ.) 7, ΟΙΠΙ εαϊτο ἱπςοητιέξε Βαίσει ο ἐμός:ἰτἀοτη- 
ἤπι ΠΊΟΧ καὶ ἐγϑ: ἃς [ξαν. συζγγνοί κυ, τε ροτα δοσί- 
{ἴο. Ν 4.2, ΟἸΠιις Δάμοταῖ ασατιιοῦ Πΐος νοτῇις, 
4υοσιιπ ἰπίτιαπη ε[Ἐ, ἡ χρύμεζω ἢ) ,αδο ΠῈ ἃ νυ] σατο Ττα- 
ΡΟ Ζίτιοὶ οἀϊτί οη δ ι15.{ α οἰιτι γοροταηταῦ οτίαπι ρᾶρ, 
(φαν. 3.2. ῬΕΓρογαπι ἃ Πρ γαγιΐ5 Ομ Πὸς εξ, (τις οἱξ 
πυδηϊ ο τη, ϑοηιοιδ οτίατη μὴ Ἰηςἰἴπιπη,  ο]- 
Πα π ίπα οαϊτίοης ἃς νεγποης ργατοτίς: (δ τερετί- 
τον δ ἰρίαπη βαρ, (6 4.ν.3::ἀτα 16 ἀση οἱοίτ Π] 6 οτία παι 

{ ο θἸοαγ Πὶ ραγαρ γα 5 1 4 οπ ν. 9.3: ΠἸτοῖ γεοίαπγαγα 
νἱ ἀραταγιςητοητία, Ν.4.4.]σροπάτιπὶ ν ἄστει ὁμο- 
λογρίίω, ἔα! γεν. (ΟΠ ξοτ στη 5 ρὰρ (δ .ν.1 ς. . 
4τἴπ νον ΠΟ. οαϊτοη δι ἤς οἰ; βουλειομέγοις ομὦ 
ἡμῶν ἐδῦκᾳ, βέλτιο: {ἢ “τδοφομολογεῖν παύτα πο: ἐν ὅσαι Σάτυ- 

ρὸς ωϑϑςέταήε, ὦ δ φαν. 
Ῥ.ιο 2, ν. 4» ΡΓῸ αὐτὸς ΝΥ. σατο ἢ, ἕτξ. ΝΜ, ὁ. πε] 

( ὦ, ἀαΐτα οχ σαάθπὶ εαϊτ, ΨΥ. ͵,νυ]σαῖα ΠΌοτιοχ- 
οπΊρ]. Βα Ούτω καὶ ἑτέροις, δ ῥπείσ, Ὁ αἰἠσ. Ν 8,7 0}- 
Πιεαΐτίο ρτὸ νιρατο ἐνόμιζον Παδοτ νομίζων: ατ ἰπἔτα ἴα 

ὅο τοροτίτίοῃο,ν. 3.49 [Ἔρὶτ ἐνόμιζε; “παι ᾿ς ἐξ ΟΠ 6 1) ερο 
νττοδίαια (δηποηάδπι οχ Ἐἰπηδΐ. τ τ, ἱπεῖα- 
(πὶ ἀπορεῖν, ἴπ Ἔχ απ ρ]ατὶ ῃΐς ΟΠ ΠΠππππ οἴἘς (δ ἴῃ το- 
Ρετίτίοης ἱπῆτα Ἰερίταν ν. 41. ἃς ν]ο ΠῚπ [δὲ οπυίτεῖ- 
τα σου πηδτίοη Πξιἃ αιιοα ἷς ἰΘρίταΓ, ἐν τα παρόνπ. 
νταἰτεγιιπι ρΓὸ αἴτογο ἃ [δ γαγ 5 Ππρροίταπι νἰ 46 4- 
ταγιίη ν]ρατίῖς οαἰτίοπίδιις ΠΟ ογατῖβ ἰοσίτιιτ,αεοςεπ: 5 
εἶτ ἐν τῷ παρόνπ οὐκ αὖ ἔχήν ἐἰποδοωδα!»ΟἸ [Ὁ ν οσῦο ἄπο 

Ὁ 

τ 



ἈΠ ΙΝ ὈΤΟΝΥ͂ 5. ΗΠΑῚ. ΤΟΝΥΜ Ρό-ςΤ. 
μἄν,δζ ςουλαθ ἐξ σηο καί. ΓΝ. τ, οΙ Επ (πο ᾿ἰΌτο 
φῇτο ραττίς!ρ. τα γγέλλοντες αἀάταάϊτ αὐτίσα! αὶ οἱ: τὸ - 
ἔς. ΝΣ: η ΠΟ ον. Οχθημρί. ᾿οσίτιν ἀφανίζ Κιῆον τ 
σα] ϑαῖντ Οἱ οτίατιν οὐτίτ, Οὐδέ ΡΜ ΟΥμγ2 σσοηε ἐς 
864.ν.“υίάαμη ΠΠγὶ Παρ οατ αὐεκάλοω : τ Πιι5 γοέξα: 
ποά Ν᾽ πος: αὐηποταῦίς. δὶς ἰάθιη ν.23 Σ ποδί5- 
σατα τη δααἰτ, τα τ σαι Δ[Π|5 οαἰτιοθι15 αὐτόν. Ν΄. 
30, ἐκαρῆ ἐνθυμήμαΐα . ὈλΠλατα φασιάατι ἀγσα μη Ώ τα, 

νο(τἰρία, Πρ, α αΐθιις ΟΠ]! ὃς ἀρηοίςί ροτείε [- 
Τοσγάτοιῃ οἴ16 αιιόξοτγει:. . Μ.31,ποιηϑικοτεσα, Ὁ 
Βιατσποηϊαιν Πα οτογαι, ΖΕ} αὐ Ἰαιθο5 ργοραδο- 

σεαητιντ οἴ ἃ Γι οηΐςοτο αἀποτατιτη. [ἢ νῖτα Πα; 
Τοηγ Πιι5(8 2,33) τίω ἰδγωτικίω φ:ασιν ΟΡ ρΟΙΪτ τῇ ποι- 
ἡτικη: ἃς Αἰσίας,ἱΠ Ὁ], τοιηϑεκῆς οὐχ τῇ ἡμανος κατασκευῆς. 

Οἰςεγοίη Οὐαάτογο: Εὐοστ εα ἡααἱεῖς Π ον αλ ἑόνες 
ἡφίρίμ!α [ν14 18 σεν [55 ΤΩΣ ΠΣ ΧΙ Σ ΩΣ 
Ῥγτροῖς πούεία, ρίεγοσσ, [Ὁ ἀγέσυ, [ά οιτανι απαρά οοι. 
450 χη! ροτεὐῖ {78 ἐν λα οη ἐμ οἰ σενόο [6611 γι αἰϊ- 
τοίε ρΥἐη2 4 ἐμτη (Πα κα ἀγρία ἐπ ργέηαο σου [ὃ 5- 
τϑρτεα, ΡΟ ἐγ ε,911)92 αἱ σεν θεέ γτεν [ἐμ {5,146 σα δδη- 

“ορῥαπέο"ς πορηεπαῖπν. σηοα πὸ αοσίάαε, οὐ(δυπανὲ 
πεσροϊεξέμες πθοθ 6 οἑΐ. [4 ταγητη ἐς σογγοξίον,, ἐγ 
δον (0 ἰγοσφηο γεργεῤεπα τ, σἱ 4 τῖε απέρηασεφν [βε7ηῃ 
4:5 {ἐάιο ὁ τ πιγ ΘΗ 1 τ ΦΉΡΗ2 ΑΗ) 11 ἐγερυπαίοης ἐς 
Ρδδηανγέετα, θοττο Αὐττότοῖςπι ΠΟογατὶ ΕΠ ἰηϊ- 
πχίςι! πη, το ξατοῦ οτίαπι Οἰσογοίη Οτάζοτο; Ο χζεη- 
παῖς, “ἐδ ξοιοίρ {φγατὶ ἐξ ξ τάττον αεησ τπξρηίζν δ 1- 
τοι απο 3 ἠς Οἴάτοια. ἀσ ποτα οἵδ νοῦου]ες αν Α- 
τἠ τοτοῖς νίπτράτι5, αἰσχοὺν σιωπᾶν, κ᾿ ΤἸσοκράτίυ ἐἂνλέ- 
γφ οἰ εἴ, Τ εΥρ ὁ ασονθηαι δι, ἰογίεεηῖο ἤογατσιν Ὀϊ 
ταῦθ 4υ![4Π|ἰςσ τ, Ξἐνοκρατίω .γ ἐᾶν λέγίν. ΔΙ Π Πα 
ΡαΠοίορίνια Αὐξοτοίςην, [ς 4 οἰπςοπι ποτηϊῃῖς 
τ ετούςιη δ.οΠ } οπίσ πι, ΠΟ ταὶ «ἀπ οτίσιιαι οἰἶδ σοῃ- 

{ξητιντ εἰξαραά ᾽Ιοσεηξ Γλουτίαπι, τέταοῦς, ἰπα αἷτ, 
᾿Αρατοτέλης, Σικελιώτης ῥήτωρ, πρὸς Ὑ Ἰτοκράτοις παρηγυθαχῶν 

δὠἐτιγεγραφώς. ΝΥ. Ν΄.37,1ηο αἴτια τοδυπάλτα ρὲ- 
τατἸΊἀοιη ῦ, ΜΝ.52.0,  ΟΙΠΙ βαϊτίο ἢ. καὶ δὴ ὦ κώλων 
σειώνοντων, τὸ ὃ μῆκος ἴσον ἀσσδέγον. νοῦΠο ταποη οἷπς 

πες πος ὃ ασηοίσίτι 7 ἐγία ἡσορα γα δἐπκαίεῦν ἰσηρέ- 
“πεληητ,σον τα βεηι “ον αίος ἐγηξίεγα ἐπ ἀϊοία. 
ΗΙδ5 σοτο [τ Ἰοσο ἀπηςβέξογς ἰαδοῖ ἀπο ἱπΠσηία 
Οἰςεγοηὶβ ἀς ᾿οςτατο εα]ορία, θ᾽ σοάσῃ 7. Δἀπο- 
τατᾷ. ΠΟΤῚ αἰτοτιι τα ὀχ ζατ τη Οτατοῦο,ν δ᾽ ἀθαρτα 
ὃς πατηοτοα ογατίος ἀσίτ: ΐς νει δ15:. Λἤκηγ φε 7,0- 
δ» ἀτΕΤᾺ γα λ᾽ 7026 γῚΥ ΑΠ 1747, 06 15 ΦἸ7:6 [γρηρμῖς ἰατεαέ- 

δι [δ π1, 7 η 94 υδν τς (οὐ σι πηρετος ργένοτ αάξκη- 
ΧΟΥ͂Σ, σπεγη, ΦΉ 1702 το ογ εἰ ΟΥ̓ ΑἸΟΥΟς ΟἸη [δ πογίϊαιθ ἀπ 
δἰἰγὴ ροοί 4: ἀπ᾽ δηη Ο1472 οἰ ριαίθ, 77 αἱ ΟἸΓΗΥ ἡ ηρη6- 

γι [60 τετ12ι7 τ 124 ΕἸ] ἐπ ΟΥ̓ ΤΙΟΊ6 ὉΤΕΥΦΡΊΠ ΟΕ 

ἐμοηη τ 115 απ {4.425 ΟἹ Ὁ αΥἐοὶ 4’ οσ πεν Ύ ΕΥ̓ ΕΓ [(ἀτΐδ- 

14 πα αὐ δὲς σϑγο φηάδάρ ἐλ βαγ "δ, πο Τούτη αἐ- 

οἰ ΗΥ, ἩΑΤ72 ἩΦΡΈ1016)}3 1} 60 σέ 6 γ6 (ὴ μ 1144 δν (1 πηι 
ἤρογά!ε, σοη βιεμ άπ οἐτ (δά ρνίησορετηκοηίθμ αι θείς 
Τρνα[ νη ε,ρη 5: ΟΥ̓ 1145 ΟΥΖΉ1Α 11 ἦς οὐ κάνη ΘΑ π) [Ὁ γ- 
Ρι 4 ππρ2ογ (δ. αγα, τ ρἀμίο ἀπι ἀλκι, ραγίαραγίῤ, αἀ- 
ἐμηξξα, 5 [αι ιίον ἀεβηεια, ἐορης,, σοηΙγαν τς γοίσια 
σοΜ ΥΑΥ Τά, 7 Πα [4α ῥοπτε, "1 α» {14 ποη ἄσάς, σαάπμὲ 
δίεγησο, μέρα φΥο[65. ΟΓοΥ 45 βΥῊ)41:5 ἐμ 461}: {24 δὲς 
οἰ  υβω τη!εραρεγάμ λα, 714 ἀπεῖϑρ εξ σεέπι, υὲ ἀπ 
εξ οὗί, ἐπ τγεϑη ραγτόμ σοοσαιτοηῖς αἰτου σέ, 
ον υτονχηο “ον α!δν αἰ 416 ργαοηνντϊ. ὧἱ δου το 
τφοάογατισηθ υἱοῖς, ΕἾΤ θητνη ΟἹ 1η τυαησξουοηάς [4- 
εἰοηάττα, σον ῥτ ἐγαμ χη ίον, 1». ἐρ γπτραονῖς [ξ4- 
ἐἰον. Ογοριας ἀπτοῖε απίάιον οὐζ σομθνῖς δέτε, 88 βὲι {8- 
Μιεετατεθη {{{0 ὁπ ρὲ σϑη (ἐπ) τη [0 ἰδριεῖμες αὐ εετάίηεν, 
7545) 706) 4166: 4145 ἐφ φάει ἐπ 7 ῥεἤαία 

Το Πίς νους : δυ ἐ1: ἐρτιτν ἑάτρ [δ᾿ τ τἰϊσ, 5 στ ρα ὶσ 

20 (ἐνμαγί, πη! θῃη6 θηῖηα, ΟδΥ ΟΟΥΤΡΙΣ γπαμῇ {ἐγ κξίπγα,, 

ἈΠ ἐπ (67 φ Δ, δαγα ζαξλτ εὐ ἀπσρα  [ζτοτας τς 29 ὁ Ζγε- 

30 2φηα, σοὶ ῥουτρα οονΡ ΡΟ 16 Υ ΜΕΤ ΑΡΗΥ, ΤῈ 7720 105 

40 γρν, Αραδ ἐπ πίςπι Ρ]ατατοίνιτα ᾿οσίτοῦ ἰτίάςαι, θ0- 

“0 1τόζ.15. Αῃτίρμοητοην ΠΥ [αν ἐΟοτατοιλ,}}}{5 τε πλ-ς 

ὅο (εγτίμι εἰμ Παυι ραυσα σππὶ ΠΙοηγ πο θοΐδτο πασ᾿ς 

“ἀο]ο[ζεη: [ϑπ δῖ ἐάν Οουσίαη1,η ΟΝ Υ Α111.48 [ΟΊ βΕΥ 45 
5:11. Οὐὶπείλαη [δὴρ [δ τ πιπηα, 4 ΔΉ ΤΉ «1418 Ῥγοῦέ- 
ἀεύαι, ΡΥ} 6 εηΐτηε σδ λέγ σΟΉ [611 ἀπ π09) γοίαχ αγδξ 
4πιρπία ηφοςἤηεαιε πρηηογογηα. σηθεἰ ἀεοίανατι τη ἐσ 
διόγο γεν» κα ῬΡηΡρπη  Ζ Ἴοθάοη εν [ΥἹΡ ΠΣ. οπεῦὴῈ 
14: 4αἰναοά αν ει (ὁπεχ οι σ πο τοῖν (6{5 ἑανα αηα 
εντεῖν θη τος τα [οἰμε::6 ει. 7.4 ποη νεοάο [μρ6- τς 
γίονος [δ εἰέάνρ [ὃ τρ [ὃ οονγεχει. Αἰτοτῦ ΟἸςογουῖα 8. 
Τίδογατα ππευηογαιῖς οα]οσίαμι, [εσίτν ἴῃ Βτατον 

4516 ἀικερε, ἤοον ἀ166 5 οἸ1115 εἰογρς σμξία ΟὙάσςς 
παῖ ἐπάν γητάάνι ρα! Ή11}, αἸ7η6 οἤοίηα ἀιοοηά ς 
πῃ ασηηϑγάίον, ὅδ ρ6: ζ)ξλτα »ῃαρσ ον: ἡ Ἄρτα [5- 

γεη[ ἰποϑ σΑΥ 1}, ἘΉΤΥΑ͂Ζ, Ρατγτεῖος αἰνετὶ εΠΥῊ σἰογ ας Κ᾽, 

2544) ἩΦΉ510.75160 71“:16|672 ἐμά οίο, εδέ νοέσα σομίδσμ-ις 

{οἶς δ ἐρ (δ [ογέρβενρηί!α ργαοίαγε, δ7 ἀἰουσῖν αἰτοῦ 

δ οπρ σοί ογά Ἠοίπη5 9472 [ἡρϑγίουφ, 1247) ΡΥ] δ 

ἐπτο ολ τι, οὐ} ἐπ [οἱ 14 ΘΥΑΤΊΟΗΦ, αἰηε᾽9} τθν Γ᾿ »2 6149 ᾿ 

δγ(:, »μοσ 792 τα, 165 δ ἩΗΥΗΘΥ ΤῊ πεμοατν ΡΟΥΘ 

δ φεαάα72 44 ΜΗΡΩΘΥ ΙΕ εομοίμο, μα α εγαιτ πηι, πο 

φπαπάο ἐγαν, "δ αρραγούαι εάν ἀρά!α ορόγα εὔόφηά-ο 

Μιαηασηα [ον [ΕΔ ἰάπό [1 ὈΦΥΗΉΒΙΑΡΖΦΗ ΠΑΙΗΤΑ͂ 76: ἣ 

σιδ,ἰτεῦι σα ῃοΠμΙΣΩ ΖΗ Ή,, ΦΉ πὶ γαίομς αἰέφηα, 
4π| οὐ βνατίοπο βεαε. Τρ (ἃ ἐπτρα παίανγα οἰγοηη[ογῖς 
Ριΐον6 τα ά Αγ ΨΕΥ δον "τη ΠΟ Ργεθ ἘΠ: σομείαλια,,ς 
επιθηι αν. 7 πη ἀρτίς ον ἐγτξ 4 εἰξ, ἐσ άε οἰέασας 
εν τα, ἩτομοΥο δ πα72 55 ἀπγοε ρα, χη! αὶ ρίοηηητσ, ᾿ 
φαίάτιηαηι ἐμαί ίσαπις δ ρ γε, σα πεοοιαῖς κα 

»φοιΐο εἰοβοὶ [2.1 οἱταν» ἰαδογαγείαγρο ἐξ. ἘΤος ἀς ἴο- 
οἴοτο Οἴςζογο ἰπτοῦ αἰἴα, Ο πος ἀπτοῖσι ΟΥαΤΙΟΠ 65 (οτῖτ 

Ρίετγίς Ποστατες, ὈΙοτν 5 ποίξοευ πος αὐϊάσῃ) ἴπ 
Ἰοςοὸ ηῦ ὀχροιαίτ, δά Ο] πτατεῦας οχ εοάςῃι ῃἰς νοῦς ᾿ 

δὶς ποτα τι φέεοντο “7 ἀυτώ λόχοι ἐζηκριτα ὧν εἰσι γνήσιοι, λοος 

(δ Διονύσιον, εἰκυσιπέ: τε Κ᾿ ὃ Καικίλιον, εἰκοσιοκτώ, οἱ Ὁ δϑλο!, 

κατε ψευσχκέ οι. ᾿ 

Ριτοάννος, κλύον [ερίταγ οὐἱᾶ ἀρ α ΡΙατατομαια, 
ἰπ τὶ νίτα, ΠΟ} πη που γ σὰ αττισα!ο, ἐκ δα! λό 

τα ἶς μρτὰ Σ ΙΤελοπονννυσιακὸν πόλεμον, ν τ Ηἰς νου! ργαθος 
ςφἀοητοιίῃ δα νογο ΒΙοτίοϊα σιαπὶ ΑἸ άμ5 Τὴ ΟΥασ, 
τοιῦιπι νοϊατοίης Το ἤπο οαέξοσιβ ΠΟΠλ]η6 ργωσος 
Ροίαιτ,ρτο μετὰ ἰεσίταν κατάτοατη το οξε πο αἰϊτος 
αιοτηοίο νοσΠολΐ συν γεφαϊτ αποά Ἰ᾽άειη (δ αΐσος 
ἘΟΙΣ καὶ ἐπιξίω μάχοι αὶ Φιλίπα που αρ χῆς.ἴο 4 ταχγίπητη που ; 

{γα Ἰοξείοηι ρδειοοίῃαγ! νἹἀετατ,αποά ἰηΐγα ἴῃ οᾶπτο 
τάϊοσο ογατογιπ πὶ ΡΟ ΪοΡΟμ πε ἤμας! δο}}} τορος 
το Ποσγαογαητ,ηυὶα ΠῚ ΤΟΙ πυοητίο, τ 1.32.5 οά σαπιις 

Ρουδες ρυϊαςρες Ογασουτ: ΘΠ Πς ἀϊοας, φυς νοσος 
Τοςτατία αἰ ρι!ας Εποσῖτ, νου! Πηλ11 οἵδ, ουτα (δ 
Ῥεϊορουποίδεί ὃς ἢ} ἄπουν βοτθς. ΘΟ οπΐαμι αὔξ 
Ῥτοιπτοῦ ὈΙουγ ἤυς "αἱ νιτᾷ ροττἰποίτιτι Ὁ ΡΙα 
τατοῃας ἃς ΡΠΠοἴἔγαταις ἀς εοάοτῃ ρσοἸ χα Ιοτρίο-ι, 
τα, αὖ 1ἰ5άοιπι μέτοσς ροτοιῖβ. Οὐσόγισ ντ Ὀγθιοηῖ,ς 
4ιλπάλπι ορίτοπγοη Παῦο 85, Πἰπετ νίταπι οὐ ΑἸόο ἴ- 
(πὶ ογατίοη. ρτα τ ΠΠλπι, Ὁ δἴορῆδθο αὐτ τὰ ταν 

τού ςἀϊτοῦς ρυςτογιη αν, δἰς ]σροτειργας Ἶ 

Ὀεατ σοπιηγαηϊα, ἤς ἰσίταν [δ]: Τσαῖος ὁ ρύτω», ἐγνεπ δῆς 
μὰν νας ̓ Αθίωαηος κτ' δὲ ζιναε, Χ ὀλκιδοίζ" παΐες ὃ Διαγρρα" ; 

μαϑητὰς δ ἰσυκράτοις τῷ ῥήτιρος, δι δώσκολος ἣ Δυρίουϑένες “ΡῚ 

κμασε ἢ ΚΤ Σ Τπελοπονγεσια κὸν πόλεμον, 6 ἐπιξιω μοι  Φισος 

λίππου αρχῆς,ὡς φησὶ Διονύσιος ὁ ̓ “Αλικαρνασαίς ὁ κραδικός. Ἂ 

λέγεται Ὁ με(δοίκιον Δ ὧν, κα δοναῖς φολαζὰν ᾧ αὐτοῖς, Καὶ λεπθῆς Ε 

ἐαϑῆτος αὐ πποιεϊ τα, καὶ σμυεχῶς ἐρᾷν᾽ αὐ ἠρ δ ἡβρομαενος,σοῦ- ᾿ 

τμάταπς 



ΠΟ, ΤΣ ἘΚΙΟΥΘΥ ΒΥ ΓΟΥ͂Ν 23 
φοὸ μιεταϊεζληχέναι σἰμὼὶ πολιτείαν» ( ῬΒΙΠοΙἔγστιις αἰοῖτ οὕτω 

πιμιτέθ γεν) ὦ,θ᾽ ἕτερον ἐξ ετέρου δοκεῖν. "Αρδυος χρυῦ ἐρωτή- 
σαντος αὐ τὸν,εἰ ἡ δεῖνα ἀυτω καλὴ φαϊνεται,λέγεται εἰπεῖν, Οὐκ 
οἶδα Οις ) Ὀμέτοις ἀφηρεθίω ὀφϑαλμοιί, ζωῦτα δέ φησι Φιλό- 

φράτος ὧν ζοις Βίοις δ ΟΦ. ςὧν οὐ παίτων {{μ|ῤοξία [β»1 βὰς 
0 τογῤα: ραπίο υεγίογά [2Π1 καὶ ἔπι πλείω) «ἷοὶ ζυπυ 
λέγρν Ἰσαίτυ, αἰ μέλ οιῦ καὶ Αατύομον αὐτὸν καλέ. ἀἄδηλις ὃ ὃ 

ἀκριξῆς τῷ ϑανάτου ἀυτε χρόνος. δρακτῆθφι 8. Ὁ Αισίουπα- 

νὺ ἐζήλωσενῶςτε μηδὲ ῥά διον ἐ ἢ διελεῖν οις χύγ»:ς. ἔσι Ὁ αὐτοῖς 

ΡΟΙΪατας Πτ ποπλίης, πο ἃ Ποηγῆο, Ψατ,τεξ- 
τις ἐκείνως, ντ ρασ ίδα.ν. 40, ν.1 8. ποῖα ἢϊς τὸ αδεὲλ- 
φιδοιῦ ἐμὸν,ντ οτίατὴ [ΠΕΓα ἴπ γοροτίτοης,ν. 4 ΤΡ ΡΙῸ οἱ 
εἰδελφι δεῖ ἐμοί.ν Πας Ἔτίαῃη ΠΟ] Πρ ογς Ἰίσοῦ,ν. 1 ς Ρτο ἐ- 
δελφών (το ηάιπι εἴτ ἀδελφιδῶν. Ν᾽ 21, ἔουσαῃ τος 
Εξϊὰ5 παρέχῃ: σοάοη} [Ὁ Π]Πςοῦ το ροτο 10 ργασοάϊς 
δοκῇ. Ν.3.4, ΡτῸ ὅρη βοπίω ν.} 7 Ἰορίτιιν ὄιυσροπίαν. 
ἀαοτιμηη ντγῸ {{Ὸ ν [{ς Τγ 85, ἱπσογτιιπι οἵδ, Ποηγ- 
[15 σοΎτΘ ντγο 116 νΕΪτιΓ. ΠΔ ΠῚ κακῆς δητχροπῆς ἐγκα- 

αὶ κοινωνία, καυτά τε πίω λέξιν, καὶ τὰ ἐνθυμήμαΐζᾳ.κΤ' (ὦ πίω κέ- 10 λέξοϑαι πος ἰοςο αἰοῖτ,ν. στ ἀοῃλ τς (ρτὰ ἴῃ 1 γῆα 
ξιν, ὅτι ἡ Λισίον δφὶ κα οι οὶ καὶ ἀκριξὴς, ἃ φὴς, καὶ κυρία, (ἃ 

σιεύτομως "ἔοικε ἢ κΤ' [αῦτα παύτα ἡ Τσείου οαδόν. δι φέρ4 ὃ, ὅτι 

(ἀτάφγαιμν μὲς τῇ (δὲ Λισίου,υοὶ ἑαἰο φαεάρταν )πιλὺ 
σὺ ἀφελὲς, χαὶ τὸν ϑικὸν, Καὶ κἡὶ δ ις μιιγχύλη᾽ αὶ ὃ 1σαύγυ,τεχνικωτέ- 

εα δόξ,εν {καὶ ἀκοκξεξέρο, ὃ ον ματι κοῖς διφλημι μένη ποι: 

κίλοις ὅσον γὸ ὑσυλείπεται (ἀεεξ κτ' τίω χδΡιν, σἱ εἰς ἀρνά 

1) οηγβἬηελ)ε Ὁ. 9) Ὁσοῦτον σίρε χη κτ' τίωὴ δενότητα. κΖ' 
ΑΔ ουὼ τιοὺ χέξ ν,εὑρήτομιεν Ὁ, αὐτίω δ φοραν" κΤ' ὃ τὰ τροῖ- 

γμαΐζα, αὐ τίμυ" ὅτι αὐορὶ Αισία (δ οὐ πολλίω τεχνίω εὐρήσομκεν, 

88,22 1ἢ Αμτα: τῷ ὰ οΠ..2.37.2, ἤρησροπίου λας ῶν. 
Ν. 3 Σ»ἔογβδῃ ἰςρ, κεκοιλλιλογῆοδτιν, ντ ΡΓα ας πεποιῆ- 
τω. Ν. 36, γ, [δι] τὸ γ᾽ οὐ ἀφ οἰάγοτίαο ἀςς ρἐ δά τπη 
ΡΓῸ “το δηλονότι, βοῦς ττοϊείιοει. ρτὸ ἐξουλύμυ νοι οἷπ 
Ρτίοσο ἰϑοὶ οἰτατίοπο Αττῖςο ΔῈ ΘΠ] ΕΏτΟ {ογρτατη ἡ- 
ζονλίμώω,ν.1 6. 

Ῥυτοτ,ν. 4, 9] τὰ σε τα οἰ ΠΠρεσως ἰερίταν οτίαμη ἰπ- 
Ἐταϊῃ τοροττίοπο,ν. 28: Πιαυαἶτο ((ΠἸσος νοῦθὸ ἀ- 
παλλάξη,αυτ ΑἸ1Ο ΠΟ Π ΠΠ21}1., Ν᾽, 7, γοξξί τις σρογαλου- 

οὔτε ἐν Ὧις μιερασχιοὶς “ἢ «ὐραγαατων, οὔτε ἐν τῇ ταξᾳ “] ἐγϑυ-- 20 μένσνντ Πέτα η τοροτίτίοπα,ν. : 9. ἃς πρροιοιήσεως ν οςα- 
μην ὐορὶ ὃ Ισαίῳ, πολλὴ “ὦ τέχνης καὶ ἀκρίξ4α.καὶ γὸ κατα- 
σκευαῖε(γ εὐ ἐτη6 ἀρ κα 1) ̓σμγ ων ὠϑοκοτασκευαῖς, Ὁ. 3.4) 
χεῆται καὶ μερασμκοῖς (ἃ πρὸς (δ τὸν αὐτί δὴκον δέοι τονηρεύετει, 

Οις ὃ δικαςοὶ, κα ταςρατνγεῖ. πολιξ σγ δεν ἐν τῷ δικανικῷ, καὶ 

οαδὸ γλιθνον ὅτ ἤσκυσεν. οἰ υϑι4 γριὦ πηγή τις ἃ τῷ Δημοιϑένοις ἐ- 

καλέϊτο δενότηΐος. αὕτη γὸ ἰώ ἡ δῖσι φορφὶ Α:σίου, ὥξτε Λισίας ἐν, 

χαὶ ὑπ α δίκαν ἔπαθε λέχφν᾽ Ισεῦος δὲ, Ὁ ὑαῦ ἀγα ϑῶνλέγφν, 

ὕποηῖος (ὦ, ΕἸας 11: ρ]εγδαις οχ πὰς ἰοπγ Πὶ ποι τὶ 
Ῥαρίηα ἀείιμπηρτα : ΡΟ ἔγοπηα νοΓο ρου τα ἀεπιια- 

Ὀα]υτα ἴῃ μας ΠρηΙ Πσατίοπε νΠαγραυὶς οτίαηι Ὠ]ον 
ὩΥ [πι5 1ῃ ΑΕ υΪτατίδιις ροτίσρο. [Πα 109, 9,6 1- 
ποΓίΟ εσγογο (ςγίρτιιηη προ: καλέω. ϑεφιοητὶ οἴ- 
ἴδια νογία, ὡς ἔοτταῇο ᾿εροπάτ ρτο ἕως. Ν.9,1ε- 
σοηά Ὁ} νἰ οταγ, 6 3. Ἰσοῖος, ἐν ἐμφιςξητήσῃ τῷ χωρίου 
1) ΑἿΜ δομο δ κα τεορι μένα, οἷς πὸ χωρίον ὑσέκέτο, ταύτῃ 
χρώμενον εἰξαγφ τῆ Σρ χῇ. γ.ι 2. ΡΙῸ ἡδίως 10 ΓΔ 1Π τε- 
Ρουθ ον. 3 Υ 9] σίτα αὐ ἡδέως. νοτὰ ᾿ς έξῖο Ρτοςι] 
ἀμθίο εἰ αὐσδές. πο « ἰη ἀἴςας οὐ ΡαταρὨγαίις Ϊο- 

Ρτλοἴξεχ 20 9.5.3. Ν.9,ἔοτϑαη δ]! ἷ5 γα οτ, οὐδὲ 30 ΠΥ ΠαπΠα,ν.32,θμϊαρύτερον ζζ) πτεὸς Ὁ, όπις ἀπεχθεοϑαι: ὅς ν. 
Σῤχέω, εἰ πυδϑείλετε τινά πολιτείαν τ ἜΧραη ἐξα ἤ,πρχίω 
φαπιογ δία! τοῦ Πρ ϊῆςος ογεπέμο: {ἰςτιτ ΑἸ] απο α 
Ὡςξονοχ νἱπγρατγὶ οἱ] τ. ΡΙαταγοιτις Πα Οα116 Π1Π1] τούς 
τὶ πιο σλίηἶτ ἐς τοῖρο δ. 4 πη! πΠτατιοπο: δ Ποςτδη- 
ταιπι αἰςῖτ, εἰχπὶ ρτστ ἢ σοΞρ ΠῸ ομματίζιν, καὶ ῥέπαν 
ὅπη τὸ πολιτικὸν πίω) δίφνοιαν : 410 ἃ πηαχίΠ16 ᾿Π)] τα 1} 
εἰἷξ Ποπομεπει, Εχ ΡΒΠοἤτατο δπτοη ἀς το 
ας ΡΓσείραςο ποταη ἀα: τος ἢ μϑηέτας οὐκ αὐτοοκδίοις ἐποι- 

εἰτο ἀλλ᾽ ἐπεσκεμιένος Σ εξ ἕω ἐς μεσημᾷξσίαν καιρόν. ἰδέαν “σ᾽ 

ἐπήσκησε λόγον, οὔτ᾽ ὅγηξι λημένίω, οὔτ᾽ αὖον, ἀλλ᾿ ἀαϑθ.ῆον, 40 οἰτατίοης Ιος,ν.1.4. 

ΘΙ Τ᾽ φύσιν, ἃ Υποχραΐστιν Ὡς φροίγμασι͵ ἃ τὸ βρᾳ χίωςἑρμη- 

νεύφν. Τς (οτί ρτῖα νογο σα το Ια οτίτ, ]αοῃίδτη [)1ο- 
πγΠας ἰΒ1] οσττὶ ἐς Πηϊαΐτ, (α Ὀἰπ σαι ἡα: ΡΙαταγ. 
εἶπας δγευίτοῦ οὰ ἐδ τὸ φάη. απελέλοι πε διἸ πα αϊτ, λύροις 

ἑξήκοντα πέοσαρας, ὧν εἰσι γγήσιοι πεντήκονται (ἃ ἰδῆας τέχνας. 

Ν..39.ΡτῸ εἰϊοροηάπηι νίΔοταγ ἀν, ἴπ:. ΤηΠτα τη Ἀ - 
πατοβο ἴῃ Πμλ11 φιιο δηλ Ἕοςο ἰορῖταΓ ἔσωσεν, 11 4.42. 

Ῥιτο ζ,νο αν ΡΓῸ φῆσαι ἱποογτιιπὴ ο[Ἐ φησί ΠΟ 4η φή- 
(-ςαμέϊου (οτρίοτῖτ. [δ 4 ντγ τὺ δοσαπὶ ἰοσοτί5, 181} 

36. ἡ ἀηδὴς απέχϑφα. ΜΝ. τς, ΠηΑἰ πὰ οὐ; ἀγτγίςι]ο, τὸ 
πλῆγος. ΝΥ, ρθη ας ἡχεύμζω δεῖν κα τικνῆσει, ντ ἴπι- 
ἔταν.3 ὃ ὃζ. 39. το ποῖα Ηἰς αὐ ΘΕΠΊΪΠΑΓΙΤΏ. 
Ν. 2 76ρτὸ δύξ;; ὃζ σε, ἴπ ρτίοσο οἰτατίοπο (στρα ΠῚ δὸ- 
κῆς ὅζ Οἱ,ν.3. Ν.33,]ἐσοη άπ ν᾽ ἀοταγ, τὸ δὴ τορὲς πολ-- 
λοι ὄγπεις ζιὶ δημότας αὐτιδυκεῖν, ντ ςο] ] σεῖο Ἰίσεῖ εχ ν. 
14. ΜΝ 3,Ρτὸ ἀδ ἡδέως ]ςσοηάιπι εν ἀηδὲς, ἀοςαΐ 
Ραυΐο δῆτε, δ ν. 13. δοαιοητί οτίατη νικοινας ἐσ οη- 
ἄππὶ εἢτ ργο ντ σατο πιαὶ πα η] ἔς ἤτιπι οἴ ας ῬΙΟΓΕ 

Ν.38,1η ἜΧΟΙ ρ]ατὶ ο[Ὲ δῆ ἰδίων. 
ερο “δῦ δικαίων ΓΘΡΟΙαϊ οΧ ν.] 7.14; θο {ς]εσεη- 
ἀκα εἰς ἀδοίαταητσ οτίατῃ [δ ατιοητία,ν.39. Ν.46, 
βογϑαῃ το ξἘ 15 οἱομκαί γειντ ἰῃ ΡΓΟΧΙ πο (Σαιιοπτὶ {ι8- 
Ἰφίώοης εἰκός γε. 

Ῥιτοϑ,ν.3,σοηΔαπινι δῖ αὐοακρόσαοϑρα. Υ͂, 
{9 Πα γτι} ΟΕ το  αἸτίπα πο δἢ Ἰητεγγοσατίας ῃὶς δ 
απέξοτο νίασρατα Πητ,αῃ τπαΐχτα. ἢ τοφαϊτίπτα, ἰερεη- 
ἀπππὶ Πϊς (ὃ τόσον: ἃς (εν. κτ' πέσοι. ἢ Ἰῃτοττοσατίυα, [πα 
ΡΓπηο πηοπθγο Ιοσθηάαπη οτίτ ωϑὸς πόσας: 1τ ἄς ΤῺ 4; 

αὐ (ξητεητίατη ητοτοῖ. ΜΝ. Ρτο ὁ γοίξας ξογταῇς ς ο Ἰὴ [Σιιοητίθιι5. Ἐρ 54 ΠΟΥ 41} εἰςενηνεγμιέτος Ἰερζάιιπι 
Ἰεσουίπηι5 δ. Υ.20, ποίςϊο δῇ νεσῖοσ [εξξίο ἢτ, 
πϑὸς εὐποφαςίαν Ἔβγύφλου,γ ο] “πρὸς εὐπύραφον δργύρμον. 

δεσαςητί σοῖτο νοῦ νουίμ5 οΠΠὉ ν] 4οτας ὄψιοήσω. 
Ψ.:8,ὑμῆϑ᾽ ἐχραησοηάμηι ν ἀδταγ,ντ ἰΠΕτα ἰη τορο- 
εἰτίοο,ν. 42. Ν᾽ 4 ς.τοίξηις καὶ ζκαίως, ντν.α 3:ν- 
δἰ ετίατη ρτο (84 κατ᾽ ἐμὲ Περίταν ἐν ἐμοί, Ἰδ᾽ἀοπι ραιι- 

Ἰο ροίὲ, νουίοσ ἰςέξιο νίἀοταγ μας ὑψηλόύτεςοι τὸ ὅθι 
Ὥωτα. 

Ῥιτοσ,ν.2, Γοξε 5 πεποιημένοις, ΠΕΙΓΟ σοη. Υ͂. 
ΑΡασιρύαςοα, ν.30,Ραγείτίμις Ἰεσίταγ ὀρήος ̓ Αθέωαίων. 6Ὸ 
Υ 8,Ρτο Κηφισοδότου ρΔρ.. ΡΙαοςα, ν.ς Ἰερίτιιγ Κυφισο- 
δώρου τα ὶη ΓΙ Πάγοθο ντεπ5 46 ἴητοῦ Ατπεηϊθη- 
Πιιπὶ δρχοντας Πτ πεητίο:οἃ Κηφισύδοτες τόροτα ῥίον 
ΠΟΙΠΙΠαΓΕΓ, ΕἸ {,.4.4: Κηφισόδωρος αιτ6 1, ΡΟ οτίοσ, 

116,7. νἀεπάπτη πε Πϊς α νἱοἰπία τγαξεαπι {τ νῖ- 
τί, ὃς ντ ν. 5 ρυίπατί οἱ 5 4Δπ| Κηφισοδότου ἔλεξα εξ 
πισπτῖο, 'ἵτα οτίαπι αὐομωπ Πῖς εοίοπι α ᾿ἰυγαγίο ἀρ- 

ῬΙΟ εἰσενζωεγαένης :ν οἷ εἰςενϊωεγμένας. ΝΜ'.7, ποη (Ἀτἰς 
ζΟπίξατ ἀπ νΟΥΙμ5 ΠῚ ΠῚ ΡΟ Ατ 111} σκέψα δε, φοη 6: 
γαῖ. ΝΝες ἴτοπὶ [δαπιθητί νουία (ατῖς ᾿ΠΙχιιοῖ αἢ 16- 
ϑεπάϊιπη ἤτ, καὶ εἰ (δ᾽ εὖ χα τῷ λόγω, πιςεύιτειαῃ, Γ' εἰ ἐὲ εὖ, 
ἔχετε τῷ λόγῳ πιςεύφν: Δ, 110 Ροτίι5 πιοάο. Μ'.ο,ἔοσο- 
ΔΏ ΝΟΥΙ5 αὐτοῖς, ἠρ ίσον 6] {παι ϊε π μη εἰςφοραξ, 
ν. τα, Οςἀἴριμη δίς ασεγο, πες ἕλος ποσταγαπι οἵ, 
Ν.24.ιαυὰ (ζῖο 4 ἰΙερεπάιιηι Πτ πποσερᾶι. Ψ,, χ6, 
τοξείας}. τ᾽ οἴεοθε ει ἀἰοραίαισ,. ΝΣ ο ποτα Ὠίοκα- 
ταλφουργηκέτα [1Π 6 ΔισΠΊοητο : Παιιὰ (το αἢ Ρίορτογ 
ςἀςορῃοηίαη, Ν᾽ .58, Ποῖα ̓ ς τότε ἃς ν, 4.1 τίτε 4έ: 
σαπχῖη Πὰς ΠΏ (τὶ [Ὁ] σας ὅτε ἂ᾽, ὃς Ὁπὶ δέ. ΟΝ. 
4200 αὐτοῖς Ιἐσ Πα} ν᾽ ἀοτοΓ αὔὖϑις, ΝΟ] αὐτὰ, ΟΝ. 
451} ΟΧΟΠΊρ ΑΓ οἱ Ἐ Ερχιέον: οσσοσο απηδίσιο. δά νος 
τίογοσῃ ἰσξεο ποι οἰ Ἐρχιέων 118 ΠῈ Ἐρχιαῖον, ράτεῖ 
οχ Ρασ (6α.ν.41.Ποτὰ οτίδιη ἔφεσιν σοάοπιἰπ οςο εχ- 

ΡΟ Ϊ τὸ εἰς τὸ δικασήφαον πσϑοκαλεῖν. ὙΥ, 46, οτϑδῃ το- 



4: 

ἔλτας δῆς λόγοις δύτις, ἐοἄοτη σαί. 
Ρ.τὸ 9, ν ας ν Πτατίτις ὡς γρυὼ ἐμοὶ δοκᾶ. Ν᾽. 6,οτο- 

δῇ τούξίμις Ὅτε δενοὶ τότε δ. Ν᾽. ο,εξξίις προκαλᾶται, 
ντν.41 ὃς 4.4.ἀτατιε ἴτα ετία 1 ἀυϑϑκλήσας αὐαγινώσκᾳ Υ. 
17. Ν.ι 4. Ππρι]ατίτοῦ ἰεροηάπαι νἱάοταγ καὶ τὸ- 
πο: ΝΟ τὸ μέρος ΟΡ Βαθοῖ ρτα οί οη 5 κατά. Ν᾽, 
1 ζΡΓῸ οὔτε γοξξι5 [ερ Θηγιι5 οὐδεῖν οἱ πχετη δτιιτη Πῖς 
ἀεοίς. Ν.2 ζιοογγαιριαίπητς ρο ἔγθια τεία οοΪανο- 

τίου ἰςέξίο πα ν!άδταν εἶδ, τῷ μὴ παύτα μηδαμῶς ὡς 
φύσιν εἶχε ροιχ ϑίω αι, μυν.γ ὡς αὐ ἰδιώτης τις εἴποι, χέγενϑεα 
ματαίως, καὶ μυρίοις ὀζοις Τιούτοις ὅοποις. ΔΥΕΣ ϑ,ρΓοὸ αὖ ο- 

πιηίηο ἰεραπάμηι ν᾽ ἐοταγοω, ἐσίληγ, Ὑ.3.3. τον ϊ- 
τι5 κα) ψευδῆ λέχονπιν οἱ, καὶ ψιυδὴ λέγοι, τις πιςεύσφεν αἴ, Ι΄ 

{ςαιιοητί ἀυτοιη πποιη το, ἴα Φϑοςέξεεν νἤΠτατᾶ ΠΟἢ 

εἰς ,]οσοη άπ οὐῖτ πϑοςέξῃ. Ῥαγαρῃγαη Παΐπ5 ἰοςὶ 
Βαδουαϑ ἴῃ σα ΗΠ οτίοϊα παπι [ἀρτὰ εχ ΑἸαΐπᾶ 6- 
αἰτίοις ρογοθηία, αὐ ρασ. το 4.101 ΘΠ πὴ Λυσίας δ καὶ 
οὐδῷ ἀδέχοον ἔπ49ε λέγον" [στήος ἢ καὶ υὑαῖρ ἀγα ϑῶν λεγϑον,ὑπο- 

πος. ΜΝ. 3.4Ἰοροπάτιπινίάοτιι ἡποδακτικοῖς: ντ {- 
Ρ[Δ 90,3 1:δζ 86,3 8: ρα δυτίμ οπὶ Ππρτὰ (1 04.1.4) 
ἀἰἴχουῖς, Πστιτ ἰς ἴῃ νῆο 1 ]1014}} ογατ ΟΠ 5 σθηθγθ 
Ἔχουσι, Ῥτο ἀυφόλανν. 3 8,Π0η ἀπ ταγε πη Ιεσεη- 

ἄπηι οἵδ ἀφέληαν, νι 86,58: ΠΠΠ τη τ ἴῃ ἔτασιηέτο ) 6 
Αταςοτγαι ογατοσγαηι ςΠαγαξξειθα5, (16.4.41) 8- 
ἴὰς ἱρίπεις Εγῆα ἀϊέξειοπι τι! δα γατατ ἡ ἀσφλία καὶ τὸ 

ἐἰχίνδεωον, [σατο ητγα Ἵ Πιιον 414] ἡ γεωπεροποιία ἃ τὸ λ- 

μυρύν.[Ἰ υιῖς τα ντγοθίηϊι ἀφέλφανιπαἰϊτ, 0 πη8]- 
ταῦτ το γασαδοῦ: απρρο ααοά δὰ γαζείι5 ορροπᾶ- 
ΤΟΣ τῇ νεωτεροπιΐχ. Ν΄. 46,10 ἘΧΘτΠρ]αΥ ε ὈιξἜρχιε- 

ρἐ«ρουρεγατη, Πα ΠῚ Ερχίεας φρο η ΠῚ εἰς, (τὶς πγα- 
πἰξοίξατη οἴ οχ ρυαοεάεητίθασ,ν.41: ὃζ εχ το ϑ,4 5. 
Ετοβίαπι απτοι ἔα ΠΠῸ ραάσιτην Αττίοιι πα Γαδ τε - 
θείας, ΡΟΙ Ητροογατιοποιη ὃς δυϊάδην ἀοουτ οῦ- 

141 δ᾽ σ᾽ Ώΐιι5. ἃς ΤΏ ΘΟΏΓΙΟ οἰ 56} οτίδιῃ ἀρ 1)6- 
το τἢ. ἃς Εἰς ἰη, δτοριμδῃὶ Ερεχϑία ᾿πσουΓα ἢ} ΡρΓῸ 
οοάειῃ ης δῇ ἀϊποιίο. 
ῬΟΙτΟ ταν ΡΓο ὑμῖν (πτεητία ροίξυϊατγα ν] ἄστυ 

βίος, υἱια [ ὐ άνα,ορο: πῃ ὃς αἰία Πὶς ἀςςῆξ νϊἀξτατ, 
τα ΠΟ ταθτι} Πα] }ὰ Ἔχ δ Ρεγοορῖα σουηπο- 

ἀα,(ε( οτίατν Πππυρτος ἴῃ σαι ξαέξος Πρ αὶ βοοητς, 
Ψ. τό, αητε νωῦ μα ἀςο ἢ εἰ: ὃς (Ε αον. ορτατίαο πο Ϊς- 
σε ΠῚ μαρτυρίων, ντ ΠΟ Χ (ςυΐταγ φαινοίμώω. Ν, 

26. Ιεσοη αν εἰς ποιοῖ κεν, ν ε] εἰςεποιϑμκεν. δαφαθητί εῖ- 

ἴλτη νεσῇι συ πο! δητίῃς ὑρδ! εξ γι. ν  διρτο 

εἰ τάν οὐηηῖπο ἰοσΘΠ Δ Έ1ΠῚ εἰτα οἵ, ἀεπάδνονο. 5] 5 
ογίδαν ἔριον Ρ το ἄπαντα ὕγ4 τ ἅπαντες, ΠΟ Πα] τ ηῚ 
τοξτασαθοι. ΜΝ 3Οἁ,ργὸ καὶ ἀρτίιις [εσετίς γ αὐ, Υ,. 
22, αὐτὰ ΟΧΟ [Ἱ ροτοίε,νε ν.30. Παῖς [ΠΟ αὕτη 
τα τιροῦ της ἰΐσοτ. Μ.3.4, ἴῃ ἐχεπιρίατὶ οἰξ ἡμαξ, 

20 ἴῃ ἐχειηρίατί (Ὀγίρτια τη δῆμος. ; 
τπχογ σαι 114,1} 4. Ψ, καὶ νὐ κεν ἢ παρέλαοσεν,ἢ ἐμ φήρατον Ὁ 

ΤΝ ΘΟ ΝΎ Θ᾽ ἸΠΙΠΑΣ ΠΟΘ. ΌΜ ῬΘΕΘΎ: 

ἀλυνίη Αἰποηϊξηίοβ. [ἀσεάα ΠἸοΠΙο5 ἃς Τῆς Ραθος 
{τείρτα αι ὙΠοοροιηρεο {{Π᾿ 0 ἐχαγαίς, ΘΕ ξεῖοη, κά, 
ἩΠΠὰ5 ᾿πλϊτατίοποιι οὐπηίθιις, (δ ΤΠοοροιηριπο- 
τλΐπο στατη Θα! 4ΠΠ-, 44 σομ ἤδη άπ οἱ ργορτοῖ ἢ- 
μα α]ταῖο τ αι ἄ 441 ΡΟΜΔΕΙΣΙΡ δ ϊάιτα Οταςογαῆι, 
οὐϊαη1. ὶ 
τι 2,ν.8.]οσοπάσπι νἱάθει πϑὸς τῷ μνϑὲν ἢ καὶ πο- 

λὺ τὸ χε. ἔχ. Ν το, Ὑβείδης ὃς Ηϊς ἃς ἴῃ [δ 4.ροΐ οἰ 
ἀϊρβιποηρσαπι ςοῃητεν οσίταγτατ πργαΐι, Σο, ὅς 

το Αἰ Πδἱ, ροῦαο πιο ὁ δζ πλαπιὶ Ἔχ άγάγηϑ [6 γ [δ᾽ ἢα- 
Ὀετ, ὃς διά ας ὈΙατατο ἢ! ἐχειῃρίαγία. ἤοτγο (δοιιη- 

ἀαπαςραῖς ἀε Οτατογίδις Αττείοῖβ, ια: [ἀργὰ οτίαηι 
ΡτΓοπαἰτυταγ ἴῃ ργξατίοης Βα ας τγαέξαταδ, δ 1, 4.4» 
δά ποβ Ποη ρεγπεηῖς. 
γγαμμαδικοιὶ, Πση!ςατε ν!ἀδταγ Οτατετέ ὃς Αὐηπξαγς 
οἰιπλεντ εχ δ [44 σοΠΠσίτατ,ἀατα Αὐιξαγο πατὴ τγα- 
αἷς ἀΠςίρα]επι ἔα ΠΣ ΑὙἸΠ ΟΡ μη 5. ογαπιπιατίοί, ὃς 
Ῥεγραυαὶ ρ] γί πλπὶ ςὅσετταῖ!θ οιπι Ογάτοῖο στϑιη- 
πγατῖςο ΡεγραπΊθηο. Ν,. 2 ς ρῦο Δήλιος βευροῦαη 

Ν.3 9. πάϊς αὐ Ηο- 

ἔθηκε χιιοα ἀε ΡΙατοπο σιοαηα νίπ ρας ἰπργα τ7, 
41... Ν.4ο,τεξεα5γεμίω, Ν΄.45.]εσοπάπμπι νος 
ΤΓ,Ὀσοῦτον ἔτι δηππεπόλακεν, Ὁ, ἀάΐφο βάς οραέμμεξ 95 
γάμο: ὃς ν.4.4. Ραῇϊαο ἤπιε ἀγνοέοϑαι, ἡσπογαγί, ΟὟ, 
4115 Ἔχει Πρ]ατὶ Πυροαίαίζοὶς οἰἢ ροίὲ κινοῦσα :ρ4- 
τα π ἄρ τα, 

Ῥα α3»ν.2 οἰδητεπεῖα ταϊ θυ αιιατη ρίαν πατεῖ 
Ἰυυῖτις ΓΟ οἱ (Ὀγίρεαγαιη ροξα]ατ, οὐδενὶ δὴ" πποτερωνίν οἱ 

20 δὲ δοκίμων, δἰ πιϑανών) σύμφωνον᾽ εἰ δὲ! ὃ πίληϑὴ λέγφν, καὶ 

Φωῤανπονιν οἱ ἡδὺ Ὁ δύγαντίον. ν.ο Ρτοςαὶ ἀμπδίο ϊε- 

σοη μη μωτὰ (οι αἴ ϑρας ροΐΐ εἰΐοε γος. Ν τι, ὑσὸ 
Ρίο να]ραῖο Στὸ τεροίεχ πὸ {2 1 6, οιϑδῃ τ - 

ἐξια5 σοη πη ἐξο πεὶ τεκα δέκα ετῆνν Ο] πειτεχαι δεκέτη. 

Ν.5 7.1 τταποροπτίοης ξαέξα, δ τη ργαςθάφητί. απτα 
χρισίου το οἶδ, ὃς ἔχων δῃτε εἰφήλϑον, [γιέξιγα ἃς 

(ξητοητία οὐ Ραηΐοῦ, 30, αδότερον δ Ργαςεάθπ- 

τίθιι5 Γοροτίτι ΠῚ ν]ἀοταγἀδοσας χρυ ῃρεηάιηη. ἷ 

Ν.3.26,Ρ0 11 Σ λόχον αργοοάοητίδι [παι ϊεπάϊτιπι 
40 φανερόν γίνετω. Ν.3 4.νοτα ἰςέξιο εἴς νίάοταν, ἃ φυ- 

γὴς Τὴ καταλυσεύτων ἢ δῆμονεντ ΓΟ Πρ τιτ εχ ν. 13. ΟὟ, 
4ο,τοξξίας Ούτου δγελϑύετος,ν οἱ Ὁ δὲ εξελϑόντις αἰ παρελ- 
όντος. Ν 47, φαέσοασκια ΡτῸ φάσμα ᾿γϑτατι!ηὴ δαί τὶ 
ἴῃ Αἠτία. λοι. 2 60, τ6. (ΒΠΟς ποτὰ ΠΣ διιτο ΠῚ, κοαύτιν 
ἃ ἱεροσκόπον ἔα 1ΠΠξ͵ ἀτατις ἰπτοῦ Πα (οτὶρ ΠΠς αἷθὲ κιαν- 
σικῆϊς, θὰ ϑεσιαἷν, αἷοὴ μιυςηρίων “δ᾽ Αθιεύῃσι,το άτατ δείαη 
δι 4ας., 

Ῥιια,ν. 6, οτϑαη γοῶ ας ἀφελῶπα. ΜΝ π,πῖεη- 
εἰ ταὶ ε πη ιτἀπηρί δι ἰθξἙ]ου οτη γοη ἰΓΙΓ: τοὶ φερομό- 

Ἀστι τ ἸΠ15 ΟΠ ΓΘ ΏτοΓ, οἷς ν. 4.2..10 Θοάοηὴ Ο[Έ ΚΣ νοις εἰς αὐδ' λόγοις ἐν τοῖς γνησίοις 1) ἀπτιφοίνμεν αὐ εἰκ. ὃς (64. 
ἐγίνω τκενισοητγα Ια σ ες (γ ἡταζείςαβ, Ν.4.3, εχ [εἰ πηα- 
τὶς ἔουϑδη αἰ πεῖς ᾿ς θη ἀτ1Π} ὑμῶν, γούσ,ντν. 4.1. (64 
Ρτοςα] ἀϊιδῖο ντγοδίαις ἰερσοηάιτη ἡ μέ, ντ ν. 40. 
Ἰδίάοιπ ρτο ἐξ αὐτῇ ςἰςητοητία γε αἰ ἐξ αὐτοῦ, ἐλ, 
Ῥατῖτς [ΟΠ] τοῦ, 

Ῥιτα τον. )ιποτα πὶς ὥφηλον ρτὸ ὦφλον. Υ. ο,το- 
ὅλας Ππσα]ατίτον ἀυτι ὃς πλοχ 1πΊδοιπ4α ροτίοπαὑ- 
μῶν. Ν.3., τ ποιητῇ αιπδίσαμμη ο Πρημῆςετης τῇ 
ποιητῇ λόχον νοις, ΔΠ κατ᾽ ἐξοχέω ρθε ΑΥΉΡ ργίμοίρέσιντ 
ν.41 Ζοίϊις ςοητία ΠΟ ΠΊ γι ΠΟ ΠΊ 6 ΠτΑΓΙΟς ΓΟ]]- 

4015 ἀϊοίταν, θαι 45 ΕἸ σώ 2.106.,3,τγααἴτ,σαγ- 
τη Θἢ ορίςιπι 46 ΑἸοχαπάγο, δαίογιδὶ ἃ χυίϊθιι5άαπι 
Απαχίηγθηϊ δ 414 Πὶ πο ντἀογὶ ν εὐ! Π πες, Ναστας 
Το ἀοπγ, οι τη αἱ τα [τε ρ ΠΣ, τα τη Δητίαιιᾶ5 Γο5 
Ογαοία;, ὃζ το5 ῬΠΠΙρρο ἀζηῖδ ΑἸεχαπάγο ρίας: 
ῬτΓατογοᾶ οι1ΠῈ Παταγὰ οἴδτ [ΟΡ 4, ὃς (Ὁ ρ ἢ Ἔαγιιπὶ 
ὉΓατίοΠοΒ ρσοῦς ἱπηϊτατὶ πο τ, ργουτοίμι φιοά- 

Υ. ἀπ᾿ Αναξικρ.αὖ ς«,“Αμαχτογάϊειντ Ρᾶρ. ρεαςοάιν 16. 

Ν.19.Ρῖο Αισικράτοις ἰΘσίτιιν [Π ΗΓ Νικοκροίτοις, 1 18. 
1). Υ. Στ γϑέξίας ἀὐτι : Πρ πΙΠατίοης (ςΠ σοῦ ρος 
(εἤτιι4. Ν.2 7, 1η ἜΧοτηρ] αὶ ο[α ϑφςφέρᾳ : ὃζ ν.29 
δ)ερ εξ αν ϑτο: ΟΥΓΙΡτΙς νογθοσιιπι πο ΐ5.. ΟΝ. 21,ρ]4- 
ὩΪΟΥ οσῖτ ἰθητεητία, Π ρΓῸ εἰς ὃ ἰερσαπλιι8 εἴς τε. ΜΝ',3ς, 
Ρτοοι] ἀπο ἰθπρετέςε ἐξα: ρεγ σα! ριιπέξο ροΙΣ πο- 
ρενόμενος ἤχο, [δ᾽ ἢ σο ἢ 41}, πιςοῦτοιι ὃ εκ. ΜΝ. 40, 

- - 5 Ἶ, . β- Ν » κα΄’ « 

ποη ἀπδῖτο αΐῃ νεγα θεῖο {1τ, τε ἰδῆου τινὸς εὑρετής: 
ὅο ντςο!]!ρ τεῦ ἐχ δυΐας ἰρῆτβ ρασίπα νοτία 16. Υ, 

4.2.ςΟπιιοῃϊοητίτ5 μα ἢ» δι, εἰ οἰρηίογεη. Ν. 46, 
τε 5 τὸ λδρίεν, σα πῇ αγτίσα]ο. 

; Ριιι ϑν.Τοἷα ΘΧοιηρ τὶ ἰορ τηΓ, τὶ ἃ "δ᾿ λέξεως ἰοω- 
ρόν: τα αττίς αι}! ςΟ]]οσατίο οἰιπὶ ἰΘθῃτίδι15 ρατιιτι 
σοηρταίτ, 
μάλικα. Ν.Ι 6, τοέζίι5 πλάςαι, ῬΡαΓοχγτοηως. Υ͂, 
τ οττα ΥἹέξοσί γαγ,ἰθςς, "..4,παρ.το, ϑίοην- 

' ἔα 

ἤ 

Ν. 27. Ρεγ Οι ἐκ Πῥγώμου 

Ν.3,Ργὸ μέγιφω ρτοςι] ἀπο ἰορδάππι, 



ΘΟΕ τ Ὁ ΟΥῚ ΒΥΕΚΕΙῚ. 

δυσὶ ἰςτείρεχις ρατατά ]οουτη Οἰσεγοηὶς ἱπΠ Ο- 
τότοῦε, αο πηι ἔσος ἘΒαογ ἀ1 15 Ἰπἰτάτοτε5 σοστῖ- 
Ρί ης9,αἴτ: ξέρε "ΑΏΤ6Ή ΜΟΡΙ ΜΘΩ͂, ψογῥογ δὴ, ΘΗ δ 
{ευτοητί αν τη συ ρί το ἀεί πε 1267} [ξἀοπρρενητ- 
ἐπ γεαάίαν ς5 βέαητεα ἰοοτ {:1. 5 π4 ψεἰ πὲ τρασέ- 
1] αοονγεροιπονπηξ, σόυηαπος [ὁ ρα! άπ: ε|6 1 567. 
244. ΜΝ.2:.ὃς ἐκείνης τοτί Ποτὶ ροτοίξ, ἃς ἐκείνου ρτὸ 
εοάσηι δὐιῖτεῖ, ὅς 6.ν.ΠγΑ ᾽πὶ σα] δτείσοϊο οἱ Ῥοδ', 
ῥήτ. ΝΜ..2 «,αγαληϑεῖς ρύορτογοα ξοσταῦς ἐἰςίτ, 4Π18 
ξασυτη πγαρ 5 Π14ΠῈ νογίτατο οσοπηίεέξζατ! (ο]εύθοῦ; 
Ππουτιηίτατη Αττεῖς. ογατοσιτη ογαγαζξεσι 9115, 167,38, 

᾿ πανηγυφικίω ἃς ὀληϑινίωὺ δίῳλεκῶν ορροηίτ, δὲ ντγαπγα» ἃ 
Τ)οιοίϊ ποις οοπί πη έξατῃ πα τγαάϊτ, Ν,χόννο- 
Τἰτι5 ροχάθασοίμενοι, τ ν.2 Οὐ τοι ΤΌ ρτ 2 6.2 τοῦς αἰ ὶ 
(πριἤτπις, Μ΄. 5 8, ἐχεσιρ αὐτῇ ἐγας ὁυλὰ. ΟΝ. 
44.ἀτοποητῃ ἰϊς σάτα! οριις [ἀγα 5 σούταρταϑ οἵ, 
απ ὃς ἀποθι:5 πγατί πις,ν τα ρας. [δ α.ν. 7 ἀοςεδι- 
ταγιῖα ΠΟ πΠμΠ ἰς οτίααι νατίοτας οἱδτ ντ ἀςίησορϑ πο 
«αἰαοαποίοςο ἀος! γα δίταγ, Οσαγτὶ οσρὸ Ποιηξῃ ἂς 
υἀ δ᾽σοπίππη τα ἴδτο [)ς Ατῃοαΐςη πιιτη τε πιροτί- 
Ἐπ ΟΕΡΗΙΒΟΡΟΆν 5.  οα σα αρια ᾽οάο- 
Σα 1 Πμοσσα ίρασ.ῦ 1 2) ἰοραταν Κηφισύδοτος, ΠΟ Ὦ 1: 

αιοά ποίξγα ἰογίρταγα ἴῃ [!ρίοἱοτ πὶ νοσοταῦ, 
δοχτιβ αὐ εούοτῃ δι σοηΐο ποτ Παταν ἘΤΙΡΤΙΝΥ 5.8- 
αἱ Το ἀοτιτπη γ18 ἀπηδῖσπο ἤπς ἰσρίταῦ Ελπίνει ας 

Ῥταδ,,3 Σομαδαϊπια5,κατ' Αγαϑυκλέα καὶ Ἐλποιίκέω Ἐρ- 
ἴχονταςν τ ν οὐα πα [υ Ὁ} 15 το ΠΟ τα Ποιίεη οἷς νἀθᾶ- 
ταῦ Ελπηγίκης, Εὐρ:πέσο, Ν πἀεείπλι5 ἀρ  οάο- 
ΤαΠῚ 731 Εἰξ Θέσσκλος, ΡΓΟΡαΓΟΧυ το πω: Ώ1815 ἀοςεη- 
τιῖς συ! ἐς ητία νο εἰ σία σου μα πταγ Ώ τὰ ἴῃ σοτγαρτο 
Θένλλος, 1 2 1912.14 Ὁηδῆτίο οἰπδάσῃχ 17,9. Οὐστ- 
τυκάοςοίηγι5 ἀρ Ὀϊοάογατη εἴς Θεόφιλος, ̓  38: 6ο- 
ποῦ δραά ὈιοΩν πη} 12 ΕγΔ,122., 9. ΔΙ Γατὴ ἰσίτατ ῃῖς 
ἤΠτιο Θεόκοητες, πιο Θ εόμενηφος πος πηασὶς ΝΟΥ ΠΠῚ Θού- 
μυδοςχατιος ἱπέτα το, Σ,ρτο οοάφηι ἰςρίτιτ, δεχτί- 
ἀδοῖηυι νογι τ ΠΟ Πγ 6 ΟἹῈ Αρχίας αρυα Ιοάοτάτῃ 
ς 4τᾶξαραα Ὀιοηγ Πππὶ Πποίἐγα θυ} 0 τα 123,0. 

Ῥαιτδ,ν. τ δρτίπιβ ἀφο πηυϑατοῆ οι, πο Εὐδῶρος 

εἰν, (εἀ Εὐξουλος, ρυά ιοἀοταμη 41: ὃς ρου ά Πῖο- 
τυπαπι Ποίξγα μη ἸΠΕΓᾺ 11 9,Γ2:12 1.2 9112 
πασηοι Πᾶς Ίρία ράσο τ τσονοτία 47. 

ΕῚ 
2» 

1) εςεϊπλιςηο- 

ταταρυι ]οἀογαπινετγο Πυθόδωρος, 47. Υ.2,νῖσο- 
Πολησαπαγταβ ἀτοθοπ, ᾽ οάοτο ο[Ἐ Χαρώνδας, 673. 
ν.5,νἥςεΠπιιβίθχτιβ ἀτομοη, 401] Πυϑύδημος Πὶς Πο- 
τηϊηαταν, ρου ΤΠ] οὐοτιηη ἀϊοίτιιτ Πυϑόδωρος, 777. {εὰ 
Πυϑοδύίμου πούπδῃ [Βα Σιτιτῖ5 ετίαπ) [πὰ ρτὰ 11.410. 
ΜΝ. 4 00τὸ ζιαὶ συῃραφεῖς ἰδητοητία ΡοΙξα τ λόγρις συγ- 
»άφεν, (νι ττ.4.,8) νοὶ τὶ συῃράφῳν. Ν᾽. ς. τεϊςεππγι5 
“αιοθοη, αὶ Νικήται ᾿ἰς ἀἰοίτις, ΠΙσάοτο εἰς Νικήφα- 
ὕς,.82. δ᾽ σου ίας αὖ αἰ ΑΗ σοταΠγ ν οσατὶ δάποταῖ. 
Ν..6,1η τειςείπλίτοττι ποηλίης αι δίριμας [ηἶσ ΕΥΓΟΓ 
«(ἢ ρυτοτίτ ΘΠ πὴ αἰϊαπῖς νεγη ΠοπΊεη ο δ Κτησι- 
φαῖν. (54 ποη ἀπδίτο θη νοτα5 ποίη θη ἢτ Κηφισος- 
φών, οριιὰ ΠΙοάογιηι σοι. Αρυα Πλοπιοίϊ ἤθη θη 
ἀποσαο 1ῃ οὐ το ςογοηδ, ἢ Ρίδρ ηλατο 40 Ἰεσα- 

τίο αὐ ΡΒΠρραμη ἀεςογηίτατ, σάν Παῖς ἀπε ταϑ 
οςσαττγίτ, μδπι τη ἰοσατούπην ςαταίοσο ἡυ!άλη) ςοὐϊ- 
εος δαδεης Κυσιφών, αἰϊ! Κεφισοφών. Ὑτίςείπ,ιις- 
φυηταβ, Ἡγήμων, αρια δἰρ οὔΐμπι ἀςΠάοστγαζατ : [ἰ- 
ἀειηηϊα ἀρπὰ Ἡοάογαμῃ δοό. Ν, τ,τγίςε πιηιι5- 

ἰεχτας, τοξείας ἀρὰ Πιοάοτιμη δ οδὃ ΠουλΙ ΠΆΓῸΓ 
Χρέμης, ρΥῖπτα Πἰττεγα αἱρίγατα, ῬοΙἘ τεϊσοπιπαπλίε- 
Ῥείπγαπν, Δ Ὡ το πὶ (ΟΠ ΠἸσοτιάιο ἱαπτ οὐ ΠῚ το ποη- 
τοβ,Σωσικλῆς, ὃς Αγησίαςοντ σοσποίζοτε ᾿σοεῖ εχ ὨΪο- 
ἄοτο,6 52. ἱοϊητ ρα ἱοάοταμπι ὃς δίροηί- 

12: 40 πε Γφσικλίοις ἰσσοπάϊτηι, Δ Τισικλέοις. 

Πτι5, Πυϑύδοτος ΔρΡο  αταγ ΘΙ} ἴῃ [{ 121,30; ὅζ 123." 

ΠῚ 

{πὶ ἀεἤπητ συδάτασεί ΠῚΠΘΡΥΙΠΊ115 ἃς (δοιΠ άτι5,"Αρ- 
χιαπις ὃς Νέωχμος. Ν᾽. τ2.υπαπασο πη ΑΓ» 
το ἀτομοπ Δηρμυήπειος, ἃ Ποάοτο Οσ ΠΟΙ ΠΑ Φα- 
λυροΐς,746. ϑε, 6} 5 Καΐφαμος εἰάεπη Π)] οάοτο 711 
εἰξ Χαρῖνος. Οὐϊπαπασοί πε πη οχτιιτη Αἰ αξικρέ- 
πίω ἀρῃοίοἱς οτίαμη :οάοτιις 76: ἃς ον Πα5 πο- 
[που υρια σα 13,11,16.23 ς: δζ 11.4.12. 1 ΘΧΟΠΊΡ]αγί 
Ρεγροτγαπὶ ποοΐοςο {ςείρταση ἐσᾶς Αναργικράτης. 
Υ.τα ἴῃ. φυϊπαυασε ΠΠλ]ΠΘρτῖ ταὶ Δρροἰ]ατίοπε, ρτο 

το Κύροιξος ρα ΠΙοάοτθτη οἵδ Κύρυξος, 7 7 οἱ ΠΛΪΠϊ5 τος 
ἑϊςνε (αἰρίςοῦ, δθαιδη5 ρα σαπάειῃ ΠὨ᾽οάο- 
ΤᾺΠ1774. οἱ Ξένιασπος. [Ιη ἰοχασοίιπορτίπηο, ΝῚ- 
σοεἰς, ἀοπηπηῖ εἰπδάςπι Πἱοάοτί να]σατα ἐχοτης- 
Ρίατία, γ 87: ὃς το χαοτιση ποιιθην πουγίηα ἀθ(Πητ΄ 
οτἶαπὶ ἀρ δισοηίαπη : ἰτα ντ, ποατ 1} Οἱ οπγἤο ἴα 
Ρτασοἀοητδυσχίις νἱο!Π]πιὶ ΤΙ αν Πω5 115 ἰπ (ὃ- 
φοητίδεις αυνδηΐατοβ πηαπος ρα σφας, Ρείπηις δι- 
τοῦ ἄτῃ ου ΝΙσοΡ Ποπλς, Ὁ οοάσπ Ποάογο Ρο- 
τῖτασ τη ΟἿΚ πιρί ας σσητο πα ]αγτα ΔΠΉΟ ν τί- 

20 1πο, πὸ ᾿ἀ οπλα ςοη[αἷςς ΠΙΠῚῈ αἰοῖς ΓΟ, δα! ρίοἴπιτη, 
ἃς (.] τοϊη τη: ΔΏΠΟ νυθὶ9 ΟΟΟΙΧΧΧΙΧΣ, νῖ 51- 

σοῦϊιις σομυρατας ἐντ ῦτοηι (ἰατοαῃης, αΠΠῸ νΓΡ 5 
οοοχοῖ, ΨΟΣ3..Ρο Τεωφανίου ρααὶο ροΙ ἀοττα- 
ἐἴο. Ἰοσίτον Τεωφανου: ΠἸΠΟΣΊΠΠ ὩΘΌΓΓΙΠῚ ΟΥΓΟΓῚ5 [χ- 
{ρίἴσπς ςαζοτ, Ό 148: ϑεοφ αν ον Δἢ Πις Ροττίποατ, της 
μι πη ποῇ ςοπίξατ. ν΄. 26,ορίῃοῦ Ρεηέξο ἂχ [6- 
Ῥατγαιὶ τὶς ἔρατίο Ροΐς ὑμῶν ροίτο, ἰεχιοητία οοπ- 
Ἰσθέσ! ἢν ]ορ 45 οι Πος πιοίο: Σωνηγρεία Αἰσχίνῃ κτὶ 
Δινίου,νεἰηΐτα τα 8.12,17.21: ὅζτ 9, 6. ΕΟΥ54} εἴς 

3.0 121 4114 11}5 ἀρ μι Ποῦπρὼς ππα]οῦ Δψίον, να ἀρὰ Π- - 
πη}, ει πο πεῖι, ϑυ!άστη, αἰῖοσ. δε 4 οὐτ νοσία 
29 (ἐαιτάτιιτ. ἔτι κτ' Διοτισίου, ἢες ἢ ργαος ἀςητθις 
ν}]α Διονισίου ἔλέξα τ τα εῃτίο, ΠΡ ςοταγ αἰϊαεΐς νττο- 
Οίσυς να] Διοιισίου Ἰεσεπάιπιην εἤς, νε] Δῴίου. 8εξ 
αι εητὶ εἰ! ηὶ νοτία Φωσασεξείας ΠοΙηεἢ 1! Ρούξιηι 

εἰξιας ροῦροταπι ἔοστας ἽἌΟΟΣ ςοπῆκλτιπη:νξ 
χτ' Φώκου, ἐσεξείως ἰς ἃ τη ϊς (ο]4 ςοηϊεέξαγα η1|,ἘᾺ]- 
Ἰετεοῖ, ΜΝ. Σϑιποεζαπι Εἰρζωικός 6 νΕΤ 15 ἢτ, αὶ 
Πιραϊκὸς, απ αἰ 4. Μ᾽ 5, ἰσαθοσας ἀπ δίμι εἰξ, ἤτ 

σ Ραυϊοροίξ 
ςογτοττδηίροίτα ἀἰτἰπέξίους ἰεσεη στη, Κατὰ Θεο- 

κρίνου ἔγδιξις" Τοῦ παΐος, ὦ Αβίμυαῖοι τντ ππδη! οίξαμ οἵξ 
εχ οι οηὶς βὐϊτ!οηίδιῖς νυ] ατῖβ. τ αΐθι8 
Π ας κτ' Θεοκκάνου ἔνδεξις Τλοτ οἰ ἢ ΩΙ Δα τ! ΒΙταΓ. 

δοσαοητί οτίατ νεσία ἔοσταῖε ἰεροημάπμη, Κατὰ Σ τες 
Φαίου, φῆθαινομων" Ὑπαρχή ἕν. Περγο  Πεπῖ5 οὐατίος 

ΠΕ 5 Κ᾽ Στεφαΐουντ ἀϊποτίατη ἢαδ εις δξξίοη!ς ᾿η οτῖς 
ΡῬΓΓΟΠ ΠῚ, ψευδεμδοτυφλών (ΠΠ ςςτ, ἴγὰ οτίατη ἀϊποτία [ἢ 

"τα. Ν 3.4. Φοινίκων ΠΟΠΊΘΠ ΡαΣ ΠῚ πὰς αιδάγαγα 
ς ν᾽ ἀοτατε πος ςοστα τ τάπης εἰξδῃ κήρυκας ΓΟροπεη- 

ἀπηιπτντν.46. ΝΜ 31,46 Κηφισώνος ΠΟΙηΪηε ραῖι- 
Ιο δῆτς ἀϊξξειιη δά ν. 6. Ν΄.3 7.10 ΟΧΕΠΊρ ΔΓῚ ροῖ 

Χαῤητις Πηΐτα εἰς ρει οάσ5.: ἃς ποιηΐπαη αἱ ςαία (δ 
αυΐτωτ Εἰραγγελία κΤ' Φεδίαδου : ηα{1 ἐπα Πἰς Πρη!ἢ- 
ΠοηταΓ ογατίομθ5. Ν,, 38, Αρπαλίων ἢ [ςιεη τρις 
οτίαπι σου αητοῦ δρίημπο ἀἰρμτποηρο (οὐ δίταγ: 4- 
Ρυάϑιυίδατη νεῦο ὅς Α}10], ἀρ θτΠοπρωβ λεπάλέα χρής 
ματα. οτα Ἰθτάθτη ὑαρ: δα ο ἢ τ δ 15 δυτε νι αἷϑίς 
Ῥαιΐο Ροίξ νεσὸ ᾿ποεσγιτη Γιωσίον Ὡς (οτ σση τι 

6ο ἤτ,λη Τνωσιδίκου,Δ ἢ Τνωσιϑέου, Δ αἰτά.- ΜΝ, 4αϑἷη Ο- 

᾿ς χατογαπι ν οἰ τηῖης ἂρ Αἰ4ο ὅς ϑτορἤδηο ἴῃ ἰπισοην 
εαΐτο, Ρτο ὀὔδρες ἰερίτατ δὐίωανοι, ΝΜ. 4 «οἱορεοῆ- 
ἄἀϊπιη) Ρυῖο, 55) Θεοφίλου ἢ Θεμεςυκλέ ις Ἔχοντες, μιετὸὼ 

Θέωαλον δβγοντα ὠιαυτω πείτω : ντ ἰςαυσπτί νοτγίτι, 
αυα: ἰςξεῖο ςοἰ ἴτας εχ ργαςοάςητίς ραρίπα νεγίιν 

46 ὃς 47. 
ἀὰ 



γ6 ΤΝ ΘΝ 9: 

Ρ.τ τιν το ίεσ, εἰκοσα ἐτοῖς ὄντος : ΝΕ], εἴκοσιν ἔτη ἔχον- 
σρςοντ νοῦ 6. ϑδοσαδητὶ νογία γεζξίῃι5. Αρχίου,ντ 
ΡΓΟἰΙχίας Δα ποταζτη δ 115.,.4.7.. . 39] ςσεηάατη 
νἱἀδγαγ, ἀπογράψαι μένου αὐτὸν ΝΙικοδίκου εἶὸν" ̓ Αποψηφισ. 

Ῥγο τυὶ νεῦο ἀπδίτο τουδὲ πα (σε απ άπιΠγ, ἢ Ὅντονὶ, 
4ἢ αἰϊι 4. ϑεαιίλης νεσπι γε έξ 5 [θσθηλι5 ἐξ αὐτῆς 

ἱ χρχῆς:ὃς πγοχ, καὶ δὴ ἑξῆς, ἐχριιηέξο ἀγτίςαο τά. 
Ν.6,ρτοςαὶ ἀπο (ἰς ἀΠΠἰποιιε πάη. ὦ αὔϑρες δκα- 
σαὶ, καὶ ΤΠ νόμων, καθ᾽ οεὗτντ Βαισαίσιια νεῦρα Ππτοχουῦς 
αἰϊ,ααα: αογαρτα,ντίητα ν. 41 ὃς 47:ὃς Πηΐτα Πίσ ρε- 
τὶοάο, δ ιιαταν, καὶ τί εἴρηται παιδὸς οντις ἔπ Δάναργου. 
Υ. 7, ἔοτϑαη ]οσοηάιμιΠ1, τέ ἱέρφαν Ν νον, Δ ιαηερ [ἀσογ- 
δἰοιεη:αΐα (ς 4 αἴταγ ἰὸς ἃ Νίνου, ΜΝ), δεδηλώκαμεν 
Ρτοοα! ἀδῖο ἐχραησοπάμπι, νεῖατ 6 ἰξηπςητιθι5 
Ρετγρογατῃ Βιιο᾿ξσσγιπ. )ς ογατίοης διτοπη αἰδὰ τῷ 
ὀνόματος τι ΘΙ ἰτταγία τη ραρ, [ςιν δε 45... Ν.13, 
Αϑμοιέῖς ΡΕΓο (ὑεῖ διτ οτία πη δτορῆδπας ὃ Ζαητίμς τα 
δ. 14 ροΓ ὡ. ΜΝ. 20, ουοδη]εσοηάαπι, Κατὰ Τιμοκρο- 
τοις, εἰφαγ[ελτφικὸς δήμου καταλύσεως" Εργα ποιᾶς τνῖ "Ἔργα. 

ποιεῖς οτατίοη 5 {Π|π5 Πττηἰτία. δε Εῃ8 κΚτ᾿ Σπα- 
δ[ου,ἀϊαετία εἴπ ἃ ει πο με ηῖσα. ΝΑ ]εσαπάιιπι 
ξοτγδῆϊπς Εὐωγυμίων “Ὡπρϑς κήρυκας τ ὧν καγών" Οὐδσα- 

κῶς θιαῦτα προίγματα. ἔτ Ἔπί τι Ενωνυμία «(οα Ενώνυ- 
μος, ραριι5 Αττίςιδ, σα π15 οἶα 65 Εὐωνυμεῖς, τείξε δτερῇ. 
Ν.2 7,Ώοτα Πϊς, ἐν ἀυτο τῷ λόγω φανερὸν γίγνεται ον τ ΠΊΟΧ 
ετίατη ν. 5 οἵατ ν.2,1 7.91 9592 2,ΡΓῸ ὧν ν Πτατίογα τηοο 
νίπγραταέξ. Ν΄.31,ςΟ Πα ΘΠ ΘΉτΙΙ5 ζΟἸΏΡΟΙ: σμυαγθ- 
εἰσαιαϑα.1π [δ ιιοητίθιις Ππιο αὐτὸν ]οσα5 Ππι αὐτο, ρα- 
τη) οχροάίτιγ ξητεητία. Ν᾽.32,.46 ΟΥΑΙ ΟΠ 5 1η1- 
τίο, ὃς (ςαιότίια ἀΠΕἰπ ξίοπς, σογτί αἰ χα] Βΐς ρτο- 
παητίατε, πο Ἰἰςοτοίπα σα! 4ας σοπίθέξαγα οἴτο [5 6- 
τα. Ὑ.37, οιϑδη Ἕρμείᾳ ἐμπορίου δημμδηητῇ. Ν 40, 
τα] πὰ τγαηϑροῆτα ἀἱρπιθοηρσο, Μενεσεώχ μου. Αριά 
διϊάληι σιοηιϊα Μένεχμος ἰΘΡΊΓΕΓ ΡΓῸ Μέναρχμμος. 
Ψ 45, νε] ὑμαξ ἰεροπάϊιηγ,ν εἰ ἡμέϊς. Ν.4:, ἔούβαῃ 
«ἰδὲ αὐτῷ μέωύ4. δεαπεητὶ οτίαπιν ογίαᾳ ποὴ ἀθ τὰς 
οἵδ ἀγῶσιν αἰ ΠΏ Χοτίβ. 
Ῥαιβ,ν.ῖ, ΡΓῸ καὺ ἰπξταν.4σ]ερίτιγ και. Ν.2,4- 

πόύλλωνος (Δ Ῥοιοιζ, ν]ἀετα ΠΠΊ τίη ΕΠ ογατοηϊβ. Υ͂. 
«οἴοτϑαπ ἰσσοη τη), Κατὸ Δημοοϑένοις, αϑοφνόμων" Ἑ ἰώ- 
φατεῶ αἴϑρες. θετσαυηοπας νοτὸ τα 1145 ἀἰσογα νά ε- 
ταῦ ταδιιας α Οτἴάτοτο νοὶ] ΑὙΠΠΈΆγομο στοτημηατίς5 
Ῥεγραιηβη!5 σοΠίοτρταβ:η πα ἄς τα (ἀρτα,44112,:27. 
Ν.τ 2. ργο φεὸς Νικοκράτέώω {ρτὰ Ια ρίτατ κτ' Αἰσικρά- 
πιςιτ4.19.. Ν᾽ τ, ἈΠ ΙΠυσοδήππου, ἀΙρῃτΠοΠρωϑβ. 
Ῥδι]ο ρΟΙ οτίατῃ Γοσταὲ γοξειις Ἡδύλης. ῬΓΟ ἐνοτίου 
γοτο 4814 ἰοσοηάηι {τ νοτίπι (ξαποπτί, μΉ]Πὶ ίλπ8 
σοηϊΐςογο Ποη ἰϊσοῖ. Υ 8 ρτὸ ὕςερονϊορσηπτη ἔοτ- 
ταίπι5 ὁύσερος,ντν.28. Ν΄.2 1, Ἐπήήουποηηεη [πρα- 
ὅζαιῃ οἴξ. ΟΝ... διηοτα Πἰς Προκλέος : ΟΠ ΝΟΥ ΕἼ ς Ο τη Πα ἀρρο ΠΑ ΐτασ Θέαταλος,ντ ργοίίχε ἀσοιί Δα τ, 
Παδοσιπλις Κηφιρκλέοις, ὃς ν. 2 2 Μγησικλέας: {1646 Π1- 
ας Μειεκλένς ρασιργσορά, νος ὅζ τα... δθαποητί θυ- 
ἰατα ν. ἔουσαιίε νοτίου ᾿ς ξεῖο εἰ 52) Τούτοις ὦ αὔϑρες. 

Ρατο,ν. τ, ἰσσοηάππη ν]ά στιν εἰς Πύλας Αθίωαίων 
ἔξοδος. δοσμΘ ἢ 5 ΠΟΠ 6 η ΑΥΟ ΠΟ τίβ, Θέμηδος, ἀο αἰ 
δά Θεύμνηστος [ἀργὰ τγ,47.[ς ἡ ν αγῖα5 ποπλθῃ 66 Θ εό- 
φιλος, ἰ᾽ἀθη} ΡγΟ Χο ἀοσα!. Υ..4. Ἰεροπάμηι ορί- 
ΠΟΥ ὁ πολλοῖς οἹ ἔτεσιν ὕςερον. Υ᾽.7.Γο(Ε 15,81 ]ΠοτνΑ- 
μιύτιχον. Ν ο,Φιλόχωρος ἴῃ ΕΧΟΓΊΡ ΑΥΙ ΠΠΟΩ; ροΓ ὦ 
(ςτίρτιτη ὃς ἢὶς ἃκ ἰπ ργα σοἀφητίθι5: στὴ ἀριια δ8]- 
ἄλῃυ ὅς αἰ ̓  ρὲσ οἱοτιθι (ο]οαῦ. Ναας Γοέξιας (ορί- 
ποτὴμάταλλονγντ δ 4.ν. ἘοάοΠ) νογία [ἐπ ποῇ ἀπ- 

χ δῖτο φαίη νετα]οέξίο Πτ ἐπ᾿ Εὐξούλε, Ιητεῖ Εἰιθ]1 διι- 
τοι ὃς ΪΝΙσΟΏγ Δ ἢ ρταταγαπη τγες ἱπτογοαῇης δη- 
Ποϑ,Ρογ(ρί οἴτιιν οχ αιό,1,5.. Μ᾽ αορτο ὅ5} {1 ἔτι πη4]15, 
Ρο πιο σοι. Ν 18.) 6ρΘῃ τ ρατο νεκκέσεως Δι νε- 
μμεσήσεως:ντ Πρ ΙΗ οτ πηρογίπν ἔθη ἃ Νοπλοῇ, ναὶ 

ΓΑ ΠΟΥ ΜΝ ΡΙΘΙΘ: 

20 πἰ5 ογατίοῃ 65. Πα τὰ ἰοσαβ, μαϑῶν ὅτι οὐ πρφτεροῦσι,, 

30 Π᾿Πεη651ἢ τπαγσίης Πα εθατίεααί πΊδ αἱ :ργα οστίπις 

40 Τ.δρτίποιη Πα ῖτα, 

όο ἴχας οτπὶ ορὶσταταιπαῖς απο ΑἸημη μη ἴῃ ΑΥίσος 

σατα ΡΟΡΪ οἴη οης σοίξππγ Γαογατ οηί τη ΤΊ πιο- ᾿ 
τοι ρυ᾿γῖ5 ἀπ ηΪ5 αίθο ἔα  ἴχ, ντ Γοτταῃα ἱρία ἔς νατος 
τὶϊς οἱ ἐρεξξτῖς οἴξεγγετ: τἀοοηας ρίξξουος, ν ΓΟ] ςῖτα- 
16 Π} 6115 ἘΧΡΓΙΠΠ γε πτ, Ρ᾽ΠΓ65 ρίηροθδῆς οι 85, Ὁ 

πα Π| σα θαητὶ ἂς ἀογγοῖθητὶ νυ 65 ἴῃ τοτία ἰπξοσ. 
τοῦτ, δα οὐππ οα ξο] οἴτατα οἰλτιις, (Πα: πιασὶα νἱττατι 
απαη) ἔοσταης ΒοΠὶρηἰταιὶ αα τ] οτος τοῦαση σοίδας- 
ΓΙΠῸῚ σ]οσίδι), ἠτύχησεν ὕςερον, νεμιεσηστίτης ἀπε ὦ τύχης: 4 ἢ ἮΝ 

οἰ, ουταηδ1}}} ρο ἐπτοάο ἱρεοηία, φἀππιοτίος [πος 
ΤῸ {π5 τε αΐτεντ ΑἸ ΟΡ ἤδη 5 (ὉΠ ο]Ταίτος ἃς διυιίάας τγας ὃ 

ἀϊάοτγαητ. ᾿ 
Ρ.ι ζο,ν το, Ν᾿ οἰ πὶ πλάγρο ρΓῸ ἐκεῖνα Παθοῖ ἐκείνε: γι 

τ ἀσηηαιο νογῆο οἰαίαζ, (εσλεησίμεη ἐἰ τα ρυσοορα. 
Ν.16.1η δτορπαηὶ φαϊτίοης Πο]ορίτιγ Πῖς Ἰοσιϑ να δος 
πίω δόξαν ἰωὺ πρότερον αὐτὸς ἔσον, βεξαιωϑῶ, μα ϑεὺν ὅτι ῶϑϑ- 

περοῦσι ΠἶὟ᾽ Δημιοοϑένος λόγθον αἱ Αφλφοτέλες τέχναι " ἤΣ τως 

ἐγωχ, ἡ ατὴ ᾿ς ἐξοπο τη ὃς ἰρίε φἀποταιτ πη πθαά 
ςοηδενηαπάστῃ ον ΠῚ [επτθητίαπι ἔασογο: σα ΠῚ ἰδοῦ 
τοτας ἴῃ πος πτιντ οτε μας απτεςο πε Γλεπιοίξῃα-. 

φάϊοέξα πορατίοης, ποη παδοῖο ἰοςσιην ρατεις δια 
4ιιΔ 1 στη ΑΓ ςἹ ἀϊσππέξίπατη ἀρρο! δῆτ, αια: 'Π ΕΠ 

αἰτοῦα ραγτε (6 ιυίτιιγ, αι (δὲ νεσῦ βεξαιωϑῶ (-- 
(ρεέζαιη οδὙιφηἴπὶ οπχπίηο μιῆς νἹ ἀοτὶ ἐἤο: Ἐς 
Τρ[δ,{Πσονρρογιης ραύπογο φλάρη οιοἰὴς ἀντ Ἄθε!σ- 
για Υἱόν ἐς ἐ{{8 τερηρονθ Πλδρεο ἐ γομ οῖς ογα!ομτδεα, 
ἀε(επτοη τί ταφα ἀφαοαν: [ἴτατγελεα, ἐτεῦ 7.42 ἢσο {δὲς 
Ρε(Κα Γι μα τάνο φοράν [δρτοητέαη, Εἰςς ἃς το ίοςο ἡ 
ὅτ ρἢ., ορο ο4π| ἰοζεϊοηεῖη πάτῃ Μοσο ΠΠἔ οπιο- 

οσαπι Τἄθ πη αητο πγε ἔς Πος ΗΠ ΟΓΟ ΠΥ λυ Ψ ΟἸ Πα ἰς 
(04 Πεμη ο ἘΠ εἢἰ5 εἀϊτίοηθ. ΔΝ 3 τ Ρτο Φίλισον ΓΘ τος " , 
ἐξίας Βογταις Ἰοσοηλιιδ Φιλίσκον, μα βῥελέ αἰῖτο-ς 
τἰςὶ δῖοι]! ποπιθη οἵδ, δῥεδοτ αατεῦν ΜΙ]Ο 5 ογατος 

τγδαἴτ δι! 445. ΘΈρΓα α τα, 2τοίπ πος πουπίης οἰξαιπδί-, 
συίΐταθ, 3.4, 1Πο]ὰ αὐ, Δ ἀϊτα εχ Μοτο Π ἃς Ψοἱ-ς 
ΠΙ οαϊτ. Ὶ 
Σιν, ὁ αὐρὶ δῦ ἀτελφωῖν χόγος, ο[Ἑ ογατίο σοπτγδος 

Ν.5,1ὰ πδοτουίςα ταδαϊα ξογταίςς 
ἢ5 οαάετη Βϊς πιπτ χας Ταθυὶς Ροισαπιρησιας ααΐτος 
Βυδίαρτα, λα α18,7.. Μ΄, Ῥτὸ Θεοδέμου ἰεσοπάσια 
εἴα Εὐδήμου, (τὶς ἀφοίαγατ ἀὐς ποπτωῃ σαταϊ οσδΠ Ὁ 
ΤΙπαύοθο [πρτὰ ροίπτι15,}11 5,4 δ:ταπὴ πο δ] ἀξοοη-,, 
(φητίτ οτίδπι ]οἀοτι5 127. ΜΨυπς ΡΙῸ Γαδιυκών Μο-ς 
το ΠΠ  πλαῦρο πα οῖ χη ώνεςι! οἰ Πιι5 αι α1τ πεχαναυ-πς 
πουσῶνγ: ΟΧΕΘΟΠΊΑ νΓΓΙΠΊΩ5. ΘΠ Πτ τα ΠΊΕ ἢ 40] φυγαδιχόνος 
Ἰεσοηάμη) αἰ Πἰπλθηῦ. ΜΝ τ2, 4] Θέελλος Πίς ας -ς 
τατ, ὃς {πρτὰ ἴῃ Ὠπάσοθο Θώλος 116..475 ΝΕΤΙΟΥΪ Πο-ςς 

46. Νισ,ΟἸγηὐἰασατοπι οτατί ματα αἰπιςίπνατος 
ρατίς οαϊτίοπῖθι5 οἵ οἵδ, μΔπὶ αιια: Βὶς ρείππα εἰ, ᾿ 

1Π|ς εἰ ἰςςαπ4αιηαα Εἰς ςοπ 44,,Π|Ὸ τοττία: χα πος 
τουτί, Πσ ρτίππα. Μ΄. το, ΡΓΟ χέροτουίαν ΜοΓε ΠΠ ὅς. 
οἰ τθάγσο Βαδοτ σοῃιροί, καταχήροτονίαν. Ν΄.20,. 
ξοσταῆς ἰοροη ἀμ μέχςι δ δωδεκα Ν. ΟΠ ̓ ςἐξίοης 

ἃκ {ἰγιιέξαγα δ εσίας ἡχύτατα νογτίς; Ελ δ οἰσοσεοῖμαος 
φηάς βαξίομτς ἐλ ροίεῖ ρα ἑϊοι ογαἰἐοπεδηα, [ἐρίθηςς 
[ἀπι οοποιοηος [ογθη(ος φιπφηε. Ν..23,ςοπίδητίππε,, 

(τοτο το νίτα, ὃς ΗΠ θαγ. δτορἢ, ᾿ὼ ΑὨτΠοϊοσία αἀαϊτα- ἣ 
ΠΊΘΏτΟ ΓΕ ογιμΏῦ, Φανσίδὲς ἑοῦ μυνΐδος, καὶ Νικομοίχον Ὑμετ 
χῆρος Τῶν Ασκληπιαδὼν γος Αφαςυτέλυς. Ν Στ οἰρτο ' 

4 ἰοσίτ γκ ετγαξξα οΠἸσεῖ ἀφοιάς: ὃς πιοχ Ποιηηδηπσος 
αἱ ςαἱι πρεσβύτερος : [τ᾿ ΔΕ, 16 νογαῖγ, ἐγιδηηδο ) 6. 
»φοξέψεηθ ἡγαῖογ. αἴας ἴτὰ ἰεσοηάπι ες, ρογίρίσ 
σαι εἰ οχ οο αι ΠΙΟΏγ ΠΣ 1 20,4.4..1εηιοτς 

{ποιοῖ 



ΝΟΤᾺ ΕΚΙΠ. ΞΎΙΒΥΒ ΘΙ : 
ἢ βοπθαι πατιτ ἐδ ἀϊοῖς πὸ ἀπις σοητοἤτηδῃι 
ΟἰἸγηιρίφάοπι. δας ποσοῖε εἰ 101 τηϊποτῖβ παι ςτίὶ 
ποτατίοποπι οδ οὐ Πτη. Μ΄. 2 ο, Χ ΟΙΠὶ τθατσο 
Ῥῖο τοίψας μαδοῖ οοιῃροί ἐίατοίψας. Ν.36.Π δῦτο ἃ 
ἜΧΟΙ ΠῚ πλατρ ΤΠ Ὀγάηλιῖ5 ἔπινε ρίαη ο(ἐ ἰφητοητία. 
Ν.4τ,Ἰοςιι φυς ἷς χ ΑὐΠξοτοὶς οἴτατ, εχίζατ ἃ Ποτ, 
110... οἀϊτίο τι ποίἔγα ραρ,γ.ν.27. ΜΆΖ,Ρτο ἐαὲ μὴ 
ϑτορῆσηὶ ὃς Μουο]μ ςα ἰχαοτ ἐαὴ μάν: τἰἀοιη  Ψ οἱ- 
Ηϊνοτο, φααπ49 ἡπατοία εἰ ΠηὩ: ΟἹ ὀφεοῖ. Ἔσο Ατί- 
1ξοτε ϊς οχοιηρ]αγία ἰσασΐ ἡχαΐα!. ὟΝ. 4.4, Αιηξ, ἐχ- 
ΘΠΊρ].σΘπουῖο οαίϊι χα σοης δ)δασκόλ ας. ΝΥ. 51- 
Ῥῶδηι, Μοτο ὃς Ν᾿ ΟἹ Πὶ οαϊτῖο Πα δ. πολι ϑικοῖς λέγομεν. 
ἐθο Αὐπξοτο ας Θχοιηρ ατία (δ 41 πλδ] αἱ : ας α]διὶς 
Μοτο 5 αιοαας ας ἡ οἶα νουίογοσι ᾿ϑέϊ του οι 
τδυσίηἱ φἀποταγαητ. Μ΄. 47, Αγιίξοσ. ἐχοηνρ]. δα- 
[δεηι δηκνωύαι ἢ φαίνεαθαι δφῳοιωύαιτοαἰτίοΠΐ5 ποίττς ραν. 
ὃ,ν,27. 

12 2ύνει, Ρτο ἀὐαλυζικος Αττοτε 5 Ἔχε τ ρίοτία 
μιαδεητ ὀγαλεκϑικοῖς. (Σ ἃ Τίοτν Πιιπὶ ὀϑαλυνικοῖς [Ιου 
[Ἀτὶς ἀφοϊαγατ ρασ ργασοα.ν. 3.0. Τποἰεία, τα τποΧ 
10 4ευι Θαιπηταν, δ  ἀϊτα ππτοχ ΑὐἸΠξοι οχ οιηρὶ. 
Αταισν.3 ἱποία!α (απτ, αὐ [ἰδία πὶ ΑὙἸΠ  οχ οι ηρ].15- 
πητ. Ἐδάθῃι ἘχοπΊρίατία οοθηι ν. 3, ΡΓῸ καλω γὼ 
Βαδεητκαλωῖ δέ. ΝΜ΄.6. πο, αἀάϊτα (ας εχ Αὐὶ, 
ΘΧΘΠρ Αγ  διι5:]τἰάθι: ν θα. Ν᾽ 0, Μοσε Π πγαν- 
θορτο δὲ πολλών μαθεῖ ἐκ πολλών. Μ΄ το, Αὐπζοτιοχ- 
ἐπηρὶ. ἢ. ἕτερόν πὶ δα τα συμξαϊνᾷν αὐδοὶ φῶτα, τῷ αῦτα 

τῆ. ΜΝ. τ ἱας αἱτ9 αττίς. τὸ, ααἴτας οχ ΑὐΠξοτ. οχ- 
ἐπ) ρ αι. [ἢ Π54οιπ ρΓο ῥητορείας [Θ οί τΓ ῥητοραιῆς. 
Ἐχτϑφη) ετίαπὶ δα άϊτα ης! πὰ το! ξίο τὸ. .. 
τό, οἰ Παι5 δητς ἱκαγώς Ἰη τί κα! : δτορΠαηις οὐα ἶα 
σοηϊαπέόξίομο, νοσθιιπὶνομάζω γεγτοηάαιι σοηίος ἴα 
φαττίο  βίμτη νομάζων. Μ΄. 23, Μοσο ἢ} ὃς ἡ πιατσο ἢ. 
παραργοταΐον: ΠΟΠῸ ΘΟ ΘΉτΙ 5. Υ. 28, 1Π4οτη ργαίξητί 
τοι ρ.Ππαἰ τ γινομιενω, Υ 29, ργὸ ἱποὶίο ὦ νν 0]- 
Βἰπηατρὸ τεροηίς ρίατ. ὧδ, Αὐτίξοτε 5 ἐχεπιρίατία 
πουτταπιασηοίσπητ. Ν',20, ΑΥΙΠ,Οχοιαρ! ρτὸ ἀγω- 
οὐντα παθοητ ἔχοντα : ὃς ΠΊΟΧ δδωῦαι ρΓῸ δ) δῦναι οὕτως. 

Ἐχίξατ διισεηγίοςις ΑὐἸξος. ἈΠθε. Π..2,13.4,012. 
Ν 32. σοι ρτο ὧτ παδοῖ ὥτο: αὐ πιιβτοέξο. ΝΡ. 
25. ἱπο] αἱ κὗ᾽, αὐ ἀϊτα εχ οἰ ο4. ΜΝ. 47, Μοσο ὃς 
ΟΠ τηατρο ἐν, γέγραφεν. ξ ἢς ἰς αίάοηι ρίαπα ἢ- 
πιλτ οπληΐα. 

Ὅν τ ζν. ὅσ, ΜοσοῚΠΠΙ ὃς Οἱ Πὶ πιάτσο Ρτοὸ ἕκτίω ἢ. 
πέμπω. ΚΝ. α τρρτο Θ πλα] πὶ ὃ, σοητγα οχξρ[αγίιηι 
εοπίοηίιι), Ν,. τ οὅρκοις ἰεσοπάπιτη εἤδ ρτο νισ. 
ἼὌρχοις, Δ ἩΕς [Ἐπ οχ 475..3.4τα5 [τὰ νεγτίτ οτίατη Ψ. 
δάεκίσοπάμη ἐφσέμναηοίηνα, ΝΜ.» 8, αὐτὸν ΓΕ ἔδγτηγ 
δα ἢ πόλεμον. Μούςο ἘΠ ὃς ὙΨΟΙΠῚ πιάῦσὸ τπαπα]τ γεοί- 

ἴον. ΟΝ αρναὶσ, ΑυΠτοτ. θά. (11.2.10 3,23) μαοης 
ὅκ Σ χρόνον σκοπεῖν. 

ἀεπιεά. Ψ΄.37,  ΟΙΠῚ οἀϊτῖο Βαδοτ μέλλονίος: νοσῆο 
τάτηθῃ οἰπιϑάἀδτη ἀσηοίοίτ ν αἰ σατίιτη μιάλλοιτες, ἀσΠερ :έ- 
γὲῥεμοβολην. Νλουο} ΠΠ πγάγσο ἰτίἀεπιη: ὑχατρ ο ο]- 
Προς μός ἐρίτιπη μύλλοντες εἷ᾿, αὐ αϊτ εὖ πάρήν. αιοα ἴῃ 
γοϊποης οχριοΠιτί οι οἱ ες, Ιδ᾽ἄοιη πλοχ Ατὶ- 
τι Ἔοτ.οχϑιαρ]. Παδοπτ θοὸς τὸ Θηξαΐοις Φίλιππον δεγέναι 
εἰςτίὼ Αἢ, δεη.ν. Αὐϊΐξος, ἐχεπηρὶ. μιαἰν. βοηϑῆσαι εἰς 
᾿Φωκάς:ρτο απὸ ᾿)οὴν ραα]ο ροίτ,ν. 40, ἀϊοῖτ σὸς 
Φωκεῖς, αἀπθν[με»5 Ρ οσεηίσ. Ν.3., ΑὙἸ[Ε, σχοιηρ!. 
Ῥῖο δυέασευσεν χα Θητ δγήςευσε: ὃς ΠΊΟΧ δεήσοισι ρΡΓῸ δώ- 
σοισι. Ν, 47, τε ζεῖε5᾽Αλαιαίς, ντ οχ δια ὃς δτερῇα- 
πο ΤΟΙ] Πρ τατ, 

ΡΣ 4.ν. 2. 5τερἢ. ὃς Μοτε]] Πα. αὐτὸν: σα σἰιπὰ 
ΟΠ στα αὶ ρί αταίς αὐτοὶ, ΑΙ Ποπί μος ν] ἀεἰςος. 

Ἰήρτυ Ὑ Ο]Ε οα. ν, δὰ οχρςμάδμ ἰδητοητίαπν ἰορίτ, 

το νεγθηιῃ ὀναμωμ ήσκοιτες. 

ῬτΟΟΊΠῚ αὐτὸν, (Ἐερ (5792: [υἰναιιαἶτο [οἰ] ἴσοῖ πολέμιον, ρο- ς ο Ια σογατα ΠουμΪ Πατη. 

Ν..3.6. ποῖα ἀρ Δἀ αϊτα οΧ εἷς- ἢ 

ἐχάροτόνησε Δημοιϑέιης, Φησὶ τέω ( «(λ. ἔσο Βαης]ςέξτο- 

ΠΟΙῺ ΤΠ 8 10}: καὶ ὡς Δυμμεοιϑένοις παξᾳ καλέσεινίος αὐτοιξ 

πϑὲς ἢ πόλεμον, καὶ ψηφίσκκαΐᾳ γεάψαντος, ἐχήροτονησιν ὃ δῆ- 

μως,τἰωὶ κ κήλ. ΜΝ το,ηπαίοῖ ἔοτταῆὸ Δ] 16 }15 περιψαν- 
των ἰςἀ α ΠΠΠΠρρο ταΠῸ5 οΠς Ιορσατος Ποίςο, πα ϊσαης 
(δαιιοητία,ν. 14.21.30, 1, Μοτο]]. ΠαΌ. οἱ ὧν 
᾿Αθίω.Ὡρ. ΝΜ, 26.ΡοἽ᾽ Θηξαίοις ἀϊπἰησιιῦτ διίαπ ςο- 

τεῖα οἀϊτίοπ 5. (δ Ποη τοΐπυ5 το ίξς δῆτο ἃ ποις π 
ἀπ πιηχουϊ πλιῖϑεντ αςοπἈτίτι:9 {τς ἔογαζιτ αὐ (οιοης 

Νν.: 8, Μοςςὶ ὃς οἱ αὶ 
τρᾶγρο Πα. αὐτὸν, δεῖνι: τα ξξο, ἤς εηΐπὶ ὃς Π οηγίρ. 
Ρταος ἀν. 40, ἀυτο! δοωῦ αι δίοδον: ὃζ ας ἱρία ράρ'.ν.31, 
δίοδον τω Φιλί πῳ παρα οι. Ν.35,46 ἐπέδεζα ἀϊζοτας 
ἰῃξτα, αὐ τό. το. Ὑ.3 τ ἰποία[{ππῺ εἰσὶν, Δα Ἰτιιτ εχ 
οα Μοτο]] ὃς ΨΌΙΕ,, Ν.4.2, τς Ἔχεῖηρὶ. (ἈΒες. 
11.2.03. 3 0γο ὡς παῦοητ δ] ὡς. δεηιν. ΜοΙΌΠΠΙ ὃς 
ὙΥ ΟἸπὶ πηαῦρο Βαθεῖ ὁμαυτῳ, ἀδῃ αἱ σα{π. 

Ῥτ 2 ζ.ν.6, ΑΥΠΠοτ χορ]. (Ἀοτ.}1..2.102.,.19) 
ΡΓῸ ςορα]ατίπα ὦ αῦεητς ἀϊς! απ ϊπμαπι ἡ. Ν.8,Δ- 

70 τ οχοιπιρὶ. Βα. τελών :αλΐητιβ Γςοηῃποπηίεητζοι, Ν.8 

ἃς οἷῃ ΑἸ ξοτ, Ἔχ Πρ]. ΠΟ] ρίτασ δίς ]οςι8; καὶ εἰ τῷ 
πεποὶ δύσι τὸ καιλῶς ἢ δυκοίως ὑπ ἀρχή, καὶ τῷ ποιήστιντι" καὶ εἰ 

τῷ ποιήστιν τι, (Ὁ τοὶ χ' τονϑόπι. ἔςι σἹ ἐν ούτω παροιλογίσαοϑα!. εἰ 
ὃ δκοίως ἀπέθανε, δύκαίως πέπογϑεν "ἀλλ᾽ ἴσως οὐχ ὑὺσοῦ. 

ΝΟ 5. Ρο(ὲ ϑ]αφωνξϊ τὸ τοιοῦτον ΑὙἸΠῈ. 

Ἔχε ρ᾽ατία Πα θοητ Βος ργατογοα σου πηατίοη, καὶ ἐπ 
δὲν κωλύ4. ΑἸσπηα οηΐ5 Ππ05 Ἱποοάθέξοϊ νεῦρα, αὖ 
Αειζοτοῖο γοίασα, Ὀιοαν Ππι5 Ὀτευῖτατία σα α Ομγ1- 
ἢτ. ΜΝ. τϑ, οΙΒαπα ο(. πιαῦσο ρῖο ἐν τη παρ ας 

πλέα -Ξ 
διὸ δε σκοπεῖν χῶρ. 

30 “νύτῳ. δ 15 4] Μοτεϊϊίαμα εὐϊτίοῃ δ δηογραφίας 
Ἔχ Π Π 5 Πγαγρ ΟΠ ὙΟΙΠαπα: οἀϊτίο 8 πηατρίπετη 
τευ !ςτίρῆτ, Μουο]]Ἰα ας. ἤοτὰς ράγαπὶ ΟὈ γιατ. 
δΔοποταῖο ςηἰτ Μοτς Πα πα ἐν ούτῳ, τε εγτασ δὰ τῆτο 
“πο ε[ ν. το: ΠρηΙ ἢ οαη5 [ΟΠ] ςετ, ρτο Ὀϊοηγἤδηο 
“ὥπ,αραα Αὐξοτοϊσρὶ ὃν ύτω. Υ.26, Δι ξοτο οπὶ 6 
νοτουῖ 5, αττίς αὶ ποτοτίςι (ουἸρτοτίθ. ἤιας ργασερτίο- 
65 ΠΟ] οὐ ς, τείξατασ οτίατη Οἴςσοτο [ἷ5 1Π ἰοςοῖ5 αὶ 
{ἀργὰ εἰτατὶ ἔπητ 79,4: ὃς 80,7. Ν᾽.38. ποτα Πῖς ἐκ- 
πλυτ εὰχ τεῆς Πλατωνικοῖῆς ἑρμείαις: στη Ἰη [τα ἴῃ ΤΒι- 

40 ἐγαΐαε πος Πγιέξυγα σαηὰγορτςε ποηάδζ, 1 3 ΚΣ ο318Ὁ 
ΡῬἴο ἀδτίιιο δοςαίἀτίπυ 1 σαίπιον ἰς ν Πιγρατὶ ν εἰῖτ.1α- 
ζεσθαι εἴρὸ Πίσον Πίπο νοϊιηταῖο, απ Πρ γατι! 1π- 
οὐτία, οἷς (ταέξαγα Πτ λέξα ἐξόμαγη. 

οι χό,ν.2, ἘΠ εἰ ας ρύο νόμοις ἰοσεηάπηῃ ρὰ- 
ταῦ παςανὸόμοις: νῖ πα ξοίτομοι λόχρι δος ἴοςο ἰάεπι πῆς 

ιοά Αἰ᾿ὈΙ παρανόμων γεαφα! «56 ἃ Παια (οῖο ἀπ σοπαα- 
πἰφητίιις ἢτ αἰοιιοίοις ἐν 6],ντ ΠΟιΐ 5 ἰΠτογρτος ἰεσίτ, 
ἀτίποις, αὐ εγάαέ. Ν. Ποῖα ᾿ς Δυμοεϑένν, ΠΙΟΤῸ Ρ6- 
τἰττοίν Πα ογιιηλ ἃς πλοχ ν,7 Δημοοϑένζω, πλοῦς [Ὁ {7]- 

Εοάσιιν. 7 ρζο φησὶν ΠγΑ πὶ 
φήσης, ἀΐσα. ΝΜ το, ἐπέδηξα ἴῃ Βας ἀσπηοη Πταπαϊ οι 
οἰξοπάεπαϊΐ Πρηἰῃοατίοης ἰορίτιιγ δτίαυη {πρτα 124, 
3.3,4:.ΑἸ]οααὶ ν Πτατίπι πῃ οα Πρ ηἰΠοατίοηςε ἀποδέξαι: 
νυ Π]οἱρίο μ]οςο, 1 Σ 4.3 3.ὅηιδεξαι ομῖτι οἰξοηταῃ - 
ἀϊ Πσπιποατίοποι πάθοι ἔγοαιτίαδ,ντ Ρδιϊο ροίΈ, 
γι4.8ς 32. Ν 56, (εηἤιπ ἡπ!ἀοτα ]οςοὶ πα ΐῃ5 (1π- 
4υίεϑτορἢ.) πα] νἱάδου αἤεαμὶ, ἰο4 νουρόσιπι [8- 
τ165 ἃς ςουτοχτιβ ΠΟ. ν 60 4] (ξατο ροῆτπτ θοσηο- 

ἀο αι εἴξ. Ηος επίπι ριῖτο (δι νοεῖς μος ἐπ Ιοςο 
όο Ἰϊομγ αι ; ΡΙατοποηι {ξπάϊο γορτο πε ὺπάθπα! 1 - 

ἢατα, δάπιοτις ἰρίαπι (τε! ρ ΠΠς ἀἸα! ορατη ς οἰῖτι5 τα- 
ΠΊΘΠ σα ΠΟΠγα ΠΩ ἢτ ἀπιατοΥ τ κχ[ς ἃ σα ρτατατη ἢ 
εο Ἔχααιταηα! Γν Πα: οσσα ΟΠ Εη. Ἔσο Ἰρτιιγ, ἀλλα (ὃ 
χτ' τ κρατίτου ἐδ τίτε ῥυτ. ΠΠπ4 ἀατοῖῃ πο (εαπίταγ, 
ἐρωτικὸν εἰς τίωὴ ὑπύϑεσιν, ἀφοίατας φιοα ἰπ τ ἰερίταγ, 
Ραρ ίςᾳ.ν.4 7. οϑτορῃ. ΜΝ. 37,ρτὸ ροίζοιιοτί ἰῶ 
γεὶ ὦ, τοξξίμς ἔουταῖ!ς ἰορ,ολι15 ἐν, ἐ7,. ᾿ 

᾿ 



2 8 ΕΝ ἸΠΘΑΝΟΣ Ὁ 

Ρσσιν. 9. 6χ πΠοοίοςο ἰμτο ΠΠσί πηι, τογτίατη ραγ- 
τεπι ἐς Ατεῖς]5 (ςτἰρτουῖδιι5, σαΐτι5 Τὰ ρτα ποτα ηἱτ ἢ 
ριαξατίοης δα Αὐηη απ 8 1.418 Ἰϑοηγ ο αδίο- 
Ἰαγαιι υίάοιῃ ΕΠ, (δ 4 δά πὸ5 πο ρευπεπης τη- 
τορταη. ΜΝ ας τὸ δέγαα ἡ]! σοά. Βα οητ μέ- 
γμαγτοίτε ϑῖορῃ. Ν.1 ς ἴάοιῃ 51. ἀποταῖ ΠΟΙ ΔπΠὶ 
ςοὐ.ἰς Ομτν παῦε ρτο ναμάτων: ἃς γ.1 8, ἱλαρὸν τὸ 
χλοερόν: ὃ ν. ΣΟ κόμιζον ΡΓῸ κὀμ.ο.. 5.610] το ξξ 5 ἔοτ5- 
4π σοπιροῖίτο ἰεσογί Πη15 καλλιεπεῖν, πσας ργαςοαίς 
αἰδιδολογίαν. Ν΄.26, τοσοῦ! ἀπο ἰσσοπαμτη μετω- 
νυμίαιφἸ  Π1 ἐπωνυμίαι ἃ πίω Ῥοπικίω φεαίσιν ρατιιπη [α- 
εἴπητ. Μ΄. 50 πο αἰπιπι σεότερον ἰῃ αα  διι5ήατη ταη- 
τισι σοά οἰ θς [ἐσ αἀποτιδτορῃ. Μ.35, πλαΠ πὴ βέ- 
λομαι;υοἷο. Ν΄ 40,414. οοα. ζαῦτα μέντοι (Β οἱ κατ᾽ αὐ- 
σὸν ἐκεῖνον γγυό μενοι οἷς οἱμιδοτανονῖα, τῷ οὐ δρὶ σηπτιμῶσιν" ὧν πὶ 

ὀνόματα ὁδὲν δέομκαι λέγιν:τοἘς ὅτ 6 ρ 1. 
Ῥ.1 2 8,ν.4 ἃ ς, πο αἱ4 ἢ Ἔχ οι ἢ Ρ]ατοηῖς Χο πη- 

ΡῬίαυθις ἀφ Πάοτγαγί, απ ποῖας δτερῆδημδ. γοξοπητ 
εηΐπι νοι Ὀοηγ ΠΙ. ΜΝ 8ιποῖὰ ροοείςατη το ΠΠ 
Πὰς Πγρα!]ασεη, ξύμμοι λάξεοϑε, ὉΓΟ ξυλλαξεωϑέμιοι. δ]ς 
Ραυϊοροίε,ν τ, αὶ ὑσὺ αὖ ' ἑαυτῆς συϊγγυων φητϑυμιωῖν. 
Ν.2.,59) ρτο ναἷσ. καὶ σαπὶ ΗοΘίς οἰ τεροίαϊ: πος 
ἀαθίτο φαίη οα πτνογα ἰοζείο. Ν.3.4. δι᾽ λώφν τε- 
ἀππάατ πος οςο: ὃς ργὸ (84. καμὸν ἰεσδάτιπι ἔοτταῖα 
κενὸν, ἑμαπθ. Υ.37, ἰοσεπάτιπῃ Πῖς ντάθταγ ν 6] σ]ΠῚ 
Ἡα τ Πο το, πε τοίη κοι ΟὟ ἐν ἧς πρὸς Δημήτριον ὑχαυμινη- 

μαπιηκοῖςιν εἰ, (ὁ Πλϊ 115 ἄρτι 61) πεποίηκα καὶ εἰς 
“ὅτο δὸς Δημήτριον ὑσυμωνμαισχκοιζιντ ἰηἴτα 1 22.542. 

Ηδΐι5 σο πη πλθηταυ ([πα αἷς δτορ ἢ.) Ἰοηγ ἤπι5 πγ6- 
φηἴτ οτίαυ ἱπ τγαέξατα ἐς ΤΠπον ἀϊάς, θη ..Ὲ- 
1ο Τυδογοηὶ ἀϊςααίτ. Ψ..58, Γθέξίις τω «ἰδ ἃ μι- 
μμήσεως ὅίτησιν. Ν.4 ὩΣ βούβαῃ ἰεσ. ὧπ ἢ ἀτελής. Ν. 

47, Ρυϊπεῖρίατα υϊάσιι Ηςτοάοτεα "ἐξουσία. στη 
5 ᾿οαγ ἤλη!ς5 ςοη δητίτιατ πο Πηΐ5. ἸὈ] στη Γοτ- 
ταῖς Ιορθη τη κα ϑοί τ ρτὸ  ἀνεξ. 
1 2 9.ν 1 4. Ποηγ, στερῃ,πηααυ τ Χδρωνος “ΟΠ 5 

τηδτίο πτ ξι Π]Π|δτο αἀ Ὁ. ΕἸΐατη Τὰ θεγοηξ,138,3.4. 
δριιὰ δυυίάψαπιτγος της ΟΠαγοη 5 ΒΠ ΠΕΟΥῖς  :ργίτπηι5, 
ΤιΑτπηρίαοοπιι5:(δοππά 115, (τι Παρ ΠΕ Π [5 ; τογτίι5, 
ἸΝαπογατίτα τ Χαίρων ρα δα 46] Αἰτι5. 

ἰπτουγοραζίι!α σοὶ ρ ἐπι} ἅϊσ ρΓῸ πῖνος τ να] ἰοσεη- 
ἄτπὶ ποῦ, ὟΣ 7,1 Θχοιηρ τὶ ο[Ἐ ἑτέροις. Εσ0 ἑτέρας, 
ἃ ϑῖθρῆδηο εχ [115 ςοἰςἰθι15 απ οτατγιιτη,(Θα] π18- 
1. Ν.33. Ρ0(8 τρίτον ὅδ), (λα! ἐπ άιτν (0, ἔρ- 
ρννῖν. Ια δ 41. 
τ 20,ν. τ το ῆῖς δτίαιη [εσογα ἔπι μρνοθήσομαι. 

Ὑ.1 7οίη ἐχοιηρ αὶ οἵα τξτον: ρογρογαιη. τύπον νΕΓΟ [ῃ 
Βος]οαμποπαϊ σεποῖο πρτα σιοαις Βαβιίπηι5 α]1- 
ααοτίο5, ἃς ρασ [δ α.ν.4.ΡγῸ οο οι χρρακτῆφᾳ αἰοῖτν. 
49, Πα 132,17, 4116]. Τὰ Ἔρογίτογ ταπηοῃ ἃς Ὁ. 
που νος δα ἑπ} ἰῃ ἐφ Προ Ποατίοπες ντ πργὰ ρτο- 
Ἰϊχίας φἀποται ά ραρ.τνν.1 5. ΜΝ, τῷ σα πάα αἱ- 
οξαϊ νίττας Ηἰς οὐ Πἃ,ς [Ἐ, τὸ κυρίαις ἢ κοιναῖς λέξεσι χοῆ- 
“ϑαντ ΟΧ ΠΥ Πα νι ογε ]ἰσοῖ 82,531: 5,42: ὃς ΟΧΤΠΟοΓ. 

94.537. 
Ῥ,α2 τον. 7, ϑῖορμαπο νἱ άδταῦ ἰΙερεηάππι Ἡροδὸ- 

ποῦ οὐκ ἔχη: Ε] , ὡς αἰ Ἡρόδοτος, ἐκ ἔχφ. 111 πγα 5 (1Π 6011) 
Ραττίσι! 4 ηα οΧ αἀπετίο γείροηάφας τῷ ἥῆον,τα- 

Ῥοποτγο 6 (πιὸ πος πο ἢ|ο πγοάοίερας, ἀεΠάετα- 
ταις Πορατίο. 
Ν 12 ἴλης, ΡΓῸ πολὺ ἀφελῆ γοζξ π8,της0 ἱπά!ςῖο,ΙἜρε- 
ΤΏΙΙ5 πολυωφελῇντ ἢ τα 161,27. 5 6 ΠΕ τ Π1ΠῚ νΟΙῸ οχ- 
ῬοπΠτίοηοιη ς Οἱσθίοηθ μα ες [ἀργὰ 78, 2 δ. 4 46 
τε ρίαγα θοτγ ΝΊ ΕΝ ἀν. Ἰςξ}.110.3.2, σαρ. 19. Ν.τό, 
ἔούϑαῃ γε Ἐ 115 χείρονα: ἃς ΠἸΟΧ αὐραλαμξανν. Ν᾽, τ 8, 
Ρίο ἡ (ἃ σοππιςηίοητίας [οροπλιιῖς πὸ μέν. 5641. 6τ4 ΠῚ 
γοΓί ρτὸ πέφυκε ἰοροπάμιπι νἰ 4 οτιμ: πέφευγε: ὅζ πο Χ 

10 πἰτορί ο}. Δα ΑἸοχαῦάγιιηι [οτίρτα;, ὅς αἴτια ρεςτοῦ- 

20 δζ ραρ [6 αιιν. 3 χρρακτηραςικωταΐᾳ, 

30 Οἴςοτγο ἃζ Θυϊητ νι Γοριο πε δεγπητ: 70,2 7:29. 

Ν. τό, τῇ 40 [οτταίτξ πὶ τῷ ἀυτῆ Θυκ. 46 εοφο Τρησ. Ν. ἀζορτος 
να ]σατο αὐτή Ιοροπάτηηι νοὶ ἐμιαυτεῖ οἰιπὰ ϑιθρθαηο, 

{0 {π]σρτοχίμης (οπουτί, ὃς πρτὰ ἴα Πἰρτο Πα οομι-ς 

Ν.9.ΡΓῸ γὸ αρτίπι5 ἔοτταιε Ιορογῖς δέ. δ τίσα ποταηταγ, δ ἰρίο ̓ ίο αν Πο ἰῃ Απτίχα. ἀ οπιντὶ 

πλῖς ΤΟ ΡΟ ΈΎ, 

μεμίμηπευ ΡΓῸ μέμικτοι 411’ ΠΟ δύ οὶ 70,1. 
2 Σϑτθρ απο ἰἜροπάμι νἸ 4δταγ, Συφακοισίοις οὐκ ἔφα- 
σαν πολέμήσην. Ν,, 33, {ΠΡΓᾺ σαχη ἀγτίοι!ο μα συ πγι15 
ὁ Χίος,7ο,19. Ν.3 Φ 0010 δρχοῦκαὲ παϊάατῃ ςοὐ.(τ6- 
{τὸ δτορδπο) μαδότ ᾿ Α γαϊκας, φιια ᾿θέξίο τγδῃὶ ρος 
Πτ δά ἔαυποίος Πδο] }ος αὖ Δπαχίπποπε ἃ Το 
Ροιυρὶ ποιηΐης ἀπ] σάτοδιντίιρτα εχ Ραπίαηἶα ἀπτοος 
Ποτδμ αὐ αι, 5.Θ.ν Εἰ Σῤχαϊκαὶ ποτ ἀητίχαο {Π|0 {τῖ- 
Ρταινε] ἐς ΡΥ ΠΟ  Γοςα}} ντγατίθ 5. ΑἸ Βεη σε ππδιηΐ- 

εαδὰ ΟΠο5. Εουϑδη οτίαμη σοιηροῆτςο ἰεσθηάιτη ἴ- 
διάςηυ φηηγραφομένας. Ν,. 4... δὶ το] δπ 4 νἱάδταγε,, 
νο δά φοπάϊιη εἰ σα πίτια! οαῇς ΠΟπλεη ζΦύτων, Δα ἀ- 
Ππιὰ σοη ΠἈλ1] ον οἱ ἀςηίαῃς ἢς ἰεσοη 11), δὶ τι συξ 
γκαφίω, ταὶ ἱτοοίας ἐποιήσατο. 6 .ν. ΓΟ ΕΠ 15 (ἀρ ε1].οὐαγ- ἡ 
κοιύταῖν. Ν 4.17. ὃς ἕϑπων τοτίποτ! ροτοίξ, ἃζ σύχων 
δατηϊττεί, 
τ 32). ς, ἔουβαπ]οσιπαῤ δλίω πίω ἱςοοίαν, αἷδὶ δ0- 

κα)οσιύης Ὁ εὐσεξείας, καὶ π. 56 .ν.Ποτὰ »δγακτοσακοταΐο: 
Ψ. 7, οὐ )ᾶτ 

τίου {πὰ καὶ δεώατοι το [επάτιτη εἰἘτ αυῖτ ρΓῸ δδύατοα 
τεροποηαῇ δἤῳ πεπύνη ταῦ, δγεσκεύσ αν ΟἹ [2] ακ14. 
νος, Ηα οΒε 5 ἰεσιτ εἰς βάϑος. ΡΟΙ]Π5 οτίαπγΐεσεγο 
ὡς οἷον τε βάϑοις. ν.:3, ἀε Αχαϊκῶν ἀἰξζ τη δα Ρᾶσ. 

Ρταςοα.ν.35..1ὴ {δι ρογοο (ἢ πα! ϑτορῇ.) αοα νἱ- 
ἄδο ι!ά Πτοριιβ ραγείςα]α οὔ. ἰοἀ πες {{Ππ|4 ἐν ζφύπις,ς 
ῬῊΪΕῚ [τῖ5 ρίαςοτς, δι αατοιη ρίλπς οἵδ, τοργσποη-, 
ἀϊτ δ] ΠῚ ἹΠοοροπιρὶ ὨΣΠΉΔΠῚ ΓΔ 1 ὃς Πρ ξτίατα, ἶ 

ἴπ νταη 4ο σοπουγία ὃς Βίατα ν οσδ τ: 14] οτίατι 

2. ΜΝ. »6,δς τόπον ξετεὶ ροτοίξ, ὃζ τύπονεθροηῖ: απ4ς 
ἀοτοαάραρ, ιν 11. Υ.20., [δπίυ5 εἴξ, ὗτα αὐρα- 
ληφθέντα τὐϑοὶ ΔΜ συϊγραφέων. Ν.4τ,εχ πος οτίαπι ]οσος 
ΠΟ το] Πρ πλι15 τοττίατι ἀ6 (Ὀτίρτογίστι5. Ατιῖςῖδ ραγτις 
τοι ἃ Πιοπγ ΠΟ ἀδίο! ατατν ΠμΠ|ὸ : θατὴ (Ποῖ ας 
ΡοίἘ ντεϊυίηπε σεποτίς οὐατοῦθϑ σοῖς ἐδ ΠΟ ΟΡ 5 
ἃς ΒΗ ουῖςῖβ Ατεςς, νος Ρ]ατοίτ: 7, ΟἹ ΤΠυογ ἀϊ4ο 5, 
411]. Μ΄. 4.2.ἜΧοΙΉρ αν μαδοῖ δή. εσο διορμαπυτη πο 
ΤΆαοΥ αἰ αἷς εαἰτίοης ἰςααὶ πταϊηῖ, ϑοα.ν Το α5. 

να] γρείρτοςς αὐτῇ, 
Ῥ.τ52,ν. ιν ἢδυα (ζῖο σοποπἰςητίπ5ης αὐραδόσεων, Ὁ 

ἐγ α Ἴο 167). ΔΤ. πὐθοϑέστων, ργοροβιίομηη, ντ ρασΐο 
Ροί,ν.ς. Ν..6,Εοτταῦς το ξξῖιις ἠξίους, ροι 1 δε αοπ-ις 
τία ρετίτα πὰς α τγαέξατι δά Ὁ. ἘΠ Τ αδογοποπ, 
147,20. Ν τ ά0ντ ἴο ὀνορια «κῶς ἐκφέρων (Ἰοτ, ἴτα τ΄ 
νομαςικίω λέξ νἱΠΕταν. 45:|τἰἀετη ις ραν, σαι. ν. 7,8, 
το. (δ ἀ νοτίου (ογίρταγα ντάθτον ΕΠ ὀνομα πικῴς, ν τ νοῦτς 

ΡοΠείοης ἔοι ςοἸ]οοατίοης νου Βογιπις: νῖ αἀποται 
αὐ 2.1 3. τη τα οτίατη 1 (Ἐφαθητίθιι5 ἄἰϊοῖς ρημας 

“ικὰ, μετοχικαὶ, ὀὐ τωνυμικά. Ν᾽ τ 6, [ογβδῃ το ίξιτς χύητος 
τα. ΜΝ 2 6,5τερηδημ5 η ὙΠιιοΥ 4.6 (ΓΙ δ τ πολυπλός 
καὶ Ραγοχγυγοηωβη 4 πηι ἰΠΈτα 136,:1. δ 3ο, ταν 
“πλιις πηροοϑου. ργα τοιροτο. Χ.38, 81. ἴῃ ΤΉ, 
ογά.ςα. Βαοῖ ὅηπλορισκιός: ὃς [ε.ν.Ὡρέσβευσις. θγῸ (τς 

Ποταπάϊιη,οχ ΠΙς ιι8᾽ δὶς ᾿η ὙΠ ιον ἀϊάς νοατροῦς-, 

{πγρατὶ ποι πα] ]α,ντ οἰ ἤος ἰρίτπη καταξοῆ, σαπν 6 4.. 
ἀπιοῦτι5 ἀχϑησῶν ἃς δηκαίωσις. δὶς οτίαπι ο ργςος δητίθ..ς 
πα Ποταητιῦ ντ σ᾽ ΟΠ πηατίοα, ο Οἱεσα, ὃς οδίσιγα,. 
ν(ἀγραηταν Ὁ ΘΟ θην τη οἴου Α Πτία 1. ἐκραιφνὴς ἅς 

ὀϑακωχή. ὙΥ΄. 41.146 Π| 51. δίῳ φερόντως ἕις αὐτὸν μὸδ., 
δεάηοῆταϊςέξίο ἧς ἰπέτα γερο τίταν, τ 36,2 9: ὅς αριάςς 
ἰρίαπη ΤΠιιογ ἀ.οχίξας ραρ. 4: ν δὶ (ς Πο] αίτον ἐς αὐτὸς, 

ἐχροηίς 



ΝΘ ΞΕ’ ἘΠ Τ᾽. 

ἐχροηΐτ ἐς τίω) ἰοευὶ ἃ φύσεως. Ν' .47,1 Ἔχεθιρίαυ! εἰς 
εἰφανία, ἀοτταίζο εἰ πλίπ5 νΠτατε. 

Ῥ.13.4,ν.3.,1Πο] {πη σΟπγΠλατίοι εἰς ϑαλαῆαν, 5, 
1η [πο τίβ ρουίο αὶ Πης ρουϊτ,ροίὲ ἃ εἰρεσίας. Χοῦ- 

Ρἰατῖς ἀοίξεῖ ᾿ϑξεῖο σουίοπεῖς σαν ὙΠ ιιογ ἀ| 415 οχ- 
Θαπρί τί δια, ρας, τ 2 ιν ΒΓ [τς ἰορ τα ]οοι5: καὶ πισοντὸς 
ἀυτὲ ἐς τίμὸ παροϊξερεσίαν, ἡ εἰασὶς πἰδλεῤῥυη ἐς πίιὺ ϑάλαῆαν. 
Τη (ςηποπτίδιις δτία μι ρΓῸ ὄντος Γοζξ ς ἰδ πεσόντος, 
τς τα Ε[Ἑ εχ μος ἰρίο ἰοσο. παροξερεσίαν νοΓΟ 
Τδιον ἀτἐἰς [ΟΠ οἱ α(Ἐς 5 εἰς ἀϊοῖτ Σ ἔξω ἃ εἰρεσίας νεὼς 
σίπον. καῇ ὃ μέρος οὐκέτι χρόστσης κέχρίωτω.. ζ) ὃ Ἴ8τὸ πὸ οἰκμό- 

πον τρύμψες Θ ἃ πρῴρας. Ν. Ὁ, ας ὀνομαςίκοος, συοά 

πιοΧτοροτίταγν. ὃ ὃς το, ἀϊέζιμι δὰ Ραρ. ργαςρά,ν. 
14. οτοέξι5 ἔουϑδῃ ῥήματα ὑϊτανντν.8.ν ΕἸ ῥημα- 
“πκοίατιτ ἀο οχα α νογθῖ5, νε ραι]ο ροίξ,ν.1 6. Ν. 
τλ,ῖη ΠΟΥ 4. οχοπηρ] να] ρα ρΓῸ ομῦ Ιερίταν τὸ: ὅς 
ΠΊΟΧ τόόφασιν ΡΟ αἰτίαν. Μ΄ 1 {,ἜΧΟΠΊρ αν Βαῦεῖ,- 

“ νόκκεγοι οσο ρΓα ΘῺ5 γινόμενοι (Ἰ1ΠῚ δτυπηδ αἱ; ν τιν Ρίο, 
ἰη ἰοςο Γδαςγά, Υ.1 8, ἴπ ΟΧεΠΊρΙ. εἰς ἀταλλάπ: 
Ρατγιιπινἤτατο. Ν᾽ Σσιϑτορἢ,, ὈΓΘιήμ5., τὸ δηπφιερόμιε- 
γου,τὸὲ Κατα κη μένοις. αὐτὶ γὸ τῷ ἐρΓ. ΜΝ.3 », τ ρῇ. δ ᾿Α- 

ϑ'ωωωνταῖτα (Ὀείρταγα οἰι πὶ (ςφιοητὶ οχροΠιίοπο πε- 
4ηΔαπλη} σοΏ στα, Μ 30, ὅτορὶ. τὸ ὃ ὑαρθάνον.Πο- 
{ἰγα Ἰςῶο ὃς Πιιέξατγαπιν ἤτατίοτειῃ παῦοτ, ἃς σὰ πὶ 

5 
1 

ὙΤδιιογ 4. Ἔχο:ηρ[ίΑτ.σοὨ ςητίτ, ραρ,. ς ον. 8. Ἧ 

41 ϑτορ ἢ Σῤσενικῶν: τ ἀοπ1α; (τ. Ν. Σρσενικῶς, Υ'΄. 4.4, 
δγορ νι ρατείαν. 

Ῥεα 3 τονε, δτορῆν δῆτε ὑπὸ Βαθδοῖ κα: πείοίο ιοῦ- 
{τπὶ. Υ 7 ὅτερα δυδυΐα5, τό τε ϑηλυκὸν αὐτέζευξαν μό- 

δον, καὶ τω) πῇ εἶσιν ὁ ματοχ. Ν΄ το, 1 τ,ιζοϑτερ. πο Βὰ- 
δοτ: εἰ ὃ τὰ ἀῤῥενικα ζῖς ϑηλυκοῖς σιωυετα ῆον,ςνρ ὅτ πιποίης 

χειᾷς “Μνικαὲ ϑυτὶ ὃ αἱ παΐικῷῶν σῆώστων «ὐοῳλαμβαύοιτες, 

Θλοικίζιν αὐ ὑφ᾽ ἡ υἷι! χέγριντο. καὶ ἔπ τὼ οιαῦτα" Κ ἀϊποῦ- 

(1 (οπ]ϊοοῖ ρουοἀογαμι ςὁποχίοῃο ὅς ἀϊπιπέξιοηεα. 

ν.ψ.18. ἱπεϊαία αδίιης ἃ ὅτ βῆ. οἀϊτίομο. Ν. χο, 'ῃα 

Ἔχοιηρ[ατὶ οἵδ, ἀκόλεϑον οἹ [ὦ αὐ σειυέζ. ἐσ ο δτορ πάπα 

(φαΐ τααία!. Υ.Σς ἰάσπι ὀχοιηρίαν Παδοῖ ἀὐτωνυ- 
μουν ροτροζατα. ΜΝ: 7, γα ζξαγατα ἡ ατὴ Βίςνεὶ- 

αἱ ἐξηλλαγμίνίω ἴῃ Τ Βαςγ ἀἴάς ποτατ,ἱρίς νίιγρατ [ἃ- 

Ῥτα,6, δ:ἑω τα πὸ ςρατὸ τεδὸν ἀγαναχίφαῦτας ὑπ Αχιλλέως. 

10] δτΐτη 4118 τὸ ορα τὸ πεδὸ; Πρηϊῃοατζ κι φρατιώταςᾳ, ρΓο- 

Ῥτετοα Ρ γα] 5 παπλοτί σαῖς (ΕἸ αι! εἰ τει δ αΐτ, οαΐπς 

σοηοτῖς αἰΤὰ νἱἀς ρα Ραυίδη.48.9, όο. Ν.3.,5 τιν 

Συρᾳκοισίοις. Υ᾽.46,]οςυ5 [αἷς ΓοροτίταΓ Ρᾶρ,. (εχα. 

νογία 58, 
Ῥ.156,ν.6,ἰοςις Ηϊς οἰτατιι5 οτίατη ΠΠργὰ 24. 45,1 

δυίξογα σοιπρο [το ηἷ5 ἀο τ ρτοηο. εχίξας δτε τη 

ἰατρίο Τ θρῖον ἀἰαὶς Εχογαῖο, Ρασ. τ. Υ.1 4, 5τορἢ. 

φρατείακιν [ἰτατίτι5. [Δ ογτῃ ὅτ εν. παθεῖν κ᾽ τιποίεγα 

Ἰοέξιο ςοηίπείτσιμιν Τπαςγ ἀ. χειρὶ. Ν.21,51. 

πολυπλόκος, ντ ἴἀρτὰ ἀξ 4 133,26. Μ΄. 23,7 Βα- 

οΥ̓ 4 ΟΧΕΠΊΡ]. ἐξελήγησειν μετ᾽ ὠυτε (ιὸμ. Ν᾽ 55, οαίοπι 

μια. ἐν ἀυτωῦ τῷ ἀμμιυλεύϑωι καὶ παθῶν. ΕΧΙζατ αατοιιο- 

(8 Ραρ.6). ΝΜ 52, 5τρΠυρτο εἴν κρῖναι μάθει ὄσπκρις- 

ναι. ποίεγα ᾿οξεῖο σατὰ ὙΠαςν ἃ. Ἔχοιηρ[ατῖθ 5 σοη- 
{ξητίτιραρ, 47. Ν..9 3.910 Π546 0] ΘΧΘΙΏΡΪ. στῇ αά- 
πετθίο ἰορίτιν πσϑϑεώροι μθὴ του. Ν΄.58, Ροίξεγίοῦ ἰο- 

οἱ οἰτάταϑ οτίδπι ρασ. ργα τς. ν. 46. ϑοσαρητζοβ 

ἀπος τγδέξατις ἀςθπης {{Ππ|{π| ὃς πχασηίποο νῖτο 

Απάτεα Ὀυαίτῃϊο. ααογιμα ρου ααΐάσιν ἀςθα 

(ες ρτοχίηιο δηταςοάσητὶ ργαΠΆΙΙ, ντ ΟΧ οἰπςίο τι 

Ρια τίοης Ροτίρί ἴτας, 13.2.38,4. 4: Ρο[ξετίου διτέ, 

ἱπτογ!σιιτ ἃς Ὠϊηδγοθαπι σο]]Οσατ!, 112,1 3.[0 4 σαὶ 

{οτῖας δὰ πος αἰϊατὶ εδησ, ἀς ἴτας εἰς ἰοςι5 ἃ σοτουίς 
εἰξρτγαγερταβ. 

Ρ.τ57,ν.1 8, αἷοὰ Βοοίοςο ρα οἰ Πρ απ 44Π| 
Πρηϊποατίάοπι αιοα ὅ3), (σα ὧν. ΙΔο τὰ οὨΐπη εἴξας ἢ 

5. ΒΟΥ ΓΟ ΤΙ: 29 

ἀϊχηΠδτ αὐέξου ὅὴ) δ᾽ ὀίων, δι ἐν Τῆς αἰδὶ οἶν' ὀήων, Υ. 
26, νἰτίατιι) πος ἰοςὸ ΘΧΟΠΊρΪαΓ οἴ. Πλάϊτμιις ἢς 

νοΙτίτ, ἐᾷ κά τον (εξ απΐ,7 πε σε! εν εῦη [ὑγηρ1α ρέῃ α- 
759 αα»ρ»γα,, 7, [222 4Ἱ ΑΕ ἀ(ρεγμαηισιηηο ρίεγἐ- 

456 )ονητηες στο ἰαογάηῖ, ντ ταῖς πασάαιη ΟΠ Εἰ- 
ται ροῆ τ εξ ]ο: ὅσοις τὸ αὐ τὸ φιλαήτπιον ἔνεςι ἴα μα δ ῤχοι - 

ὡνιόνα αἰγάμανον, τὰ ὃ ΔΑ κατ᾿ αὐτοιὶ παντελαΐς φἰδκορὼν "ὦ 

κοιναί ὅδι ὦ φυβρωπίνης παϑη φύσεως. Ν.28,,ςτῖρταβ πεῖ 

Πιαΐοῖ ὅπηι μύσαντας : Πλΐηι15 γοζξθ, δὶς ν. 42,146 πὶ 

[9 ρογρόγδηι παθεῖ σευ ϑ, ἀΔη αἱ οαίπ. 

20 

20 

40 

δο 

Ρα58,ν1ο,1η (ςτῖρτο ᾿θ το ραχτίςα]α ΡοΙ κ᾿ ρίη- 
σαϊοτὶ Πτιγα εἰξ Οδίσιγατα  ἶτα ντ ποία πὶ ηε Πτιαῃ 
πον ἢ Πλἶχτα οχ ΠΠῸ6 πο. δὰ οἰι} ἀςοδητις παδοατεπ- 
οἰ] ν] ἀδταγ το ἔογγε νυ] Ὁ μιέν πρατιῖ μέν τοι. Υ͂, 
21, Ἐγοιιθῆτηις Απελλοῦ, γε οἰιπῚ [Ὁ], [1 ΠῈ (ἄργα τις, 
16. 6τί νη [ἢ πα Πιιίοτίρτο, Ν,.3.2, Ποῖα ἢΐς Ππελοπο- 
νὐσιακυῦ ΠιῚΡ]Π]οὶ ν (Ὀτίρτιιπ, ἴῃ Ἐς πτίδιι5 αυτοα 
ΘοπΆΠ Οο: ΠΑ ΠῚ ΡΟ [ξοτίογοπι {τε ρταγαπι ἀσποίοίς 
ἀρια ᾿οηγ ΤΠ Α γα) οτίατι Επ ται Πίτς, Ῥιοῶ- 
αιθητί δτίατη Εὐγέων ἀρτια δι 4.0) ἀϊρβιμοηρως εἰ 
Εὐγαίων:ΟΏΓΓα Προκοτήσιος ἀριϊά ὅτορ μαπιι ΒγΖαη- 
τἴτι πὶ ΠΟ Πρ ἤτβοησως. Ἰλαγίμιπ ρτο Φυγελοΐδαριά 
εαποπὶ ϑτορ απ εἰ Φιγαλόίς, ἧς Φιδισίς. ἘΠῚ διι- 
τοῦ ΡΠ ἴσα] θα, σι ΡΒ Ια, ορρί αι τι Αγζδεϊς ἃ ΡΉϊα- 
Ιο φιάλη ἀθηουπ  βαταπνς ντ τγα τ ἰάθιυ ὅτορμα- 
115. ῬτῸ Αμδηνίαγόρας νοτο 1 τ ΐιις (δ ]Ατα ρτμιαί- 
αι πλδιια]τ Μελησαγόρας. Ν'.30, ΡΟ Πδς οτίατη ἰοροτγς, 
Ὁ αὐταῖς ὃ ἴαύτας, ΓΕΡΟΙ τὰ ((Π]]ςετ ὃ ρτο τε. ὅθ αν ρτο 
ἕνα ροΓρογάγη [ῃ ΘΧΘΠΠρ]ατὶ οἱς ἥᾳὰ. Υ7,4:, τείας 
γραφαῖς, ἀαη αἱ] σαί. 

}.130,Ν.7, ΡγῸ τεοσα φοίκονζα {ρτὰ Ἰορίταγ ἐἴκοσι,1 2.0, 
ϑ:ροΓ Ὀγαυοσα πὶ ̓ΠΟΌΓΙα ΠῚ ΠΟ ΠΣ ΠΙΙΠΊΟΓΑΠὺς 
Ποτίϑ κ ὃς μ. Ν.. ο, [)αἸτ τς πγαιι]ς αϑϑαλάφθεί- 
(ὡς ον» ἀε.ν Ἰάἀσταιγ ταπη θη ἃς ἤας ἔοιτὶ ροις ἰςέεο: 
Ποατ(ΟΠ σοῦ πέτα 4] εἶτ αι!έξοτ, "47,2, σεωδων αἱ ἕκαςος 
αὐτὴ τοαν ρετάς. Ν' 13, ρΟΠ]ς δτίαπι ΓΡΔΠΞΡΟΙ τα Π6- 
ϑατίπα ἰεροτο, δ αὶ πολλοὶ δωω. ϑ6 6. ὕφξερα ας ΡΟ ἤταπη 
ΡΙῸ ὑξέρας, τ ΠΕΤα 14.4.9. 

Ρυμ4ο,ν. αι, τ] αἰ πα σι) ἀγτίσι]ο αἰθὲ πίω τάξιν,ντ ἴῃ 
ΡΓαοοα. ἃς ἰΘη ςοπιπηᾶτα, Ν.33, δαγγτοπως]ερεη- 
ἄστη καϑοήοε, ρπγσαὶ, ἐαρίαί τ ντ τα ηϊ ἔο ππὶ οἱ οχ 
5 Του ἀ.ε1 7, σέ ἀυτεῖ χἠμῶνος (ὁ Δῆλον ἐκοϑηραν Α- 
θιωαῖον, Κ᾽ χρησμὸν δὴ στα. 

Ῥτφιν, σ ἴῃ να] ρ, ο4. ΤΊ πον ἃ. τγαπ!ροῆτο ρίοπο- 
πιΐης ΠΟ] οσίτατ, ἤρξαντο ὃ ἀυτεῖ ΑΒ. δ Πελ. {πἰ4ο πᾳ; ἰα- 
ται 6,7. ΧΙ ατ υτειη ]οοιι5 δαϊτί οἢϊς διθρπαπες 
Ρᾶρ9. Ν. 26, Πο] πὴ μεταξὺ αὐ αἴτατη 6 να]σ, εἀϊ- 
τοις. ὃζ γατίῃ πὶ αὖ εἰδάοιι δ. ἰπο ἃ ἐπὶ Υ. 
2 8. ΕχΙατ διιγοηλ ]οςι5 ραρ.37. Μ.5 1τ,ἴη οἰσάδεπι 
να]ρ, οἀ Ἰορίτατ ἡσύχα ζόγτε, φαο(ςεύαπ2 6. 866.ν. 
τὸ δέ τι {σῃ1Η ας Αγ εῖης οἼφηα.. Ν᾽ 3 ,Ρτο ἰω (ττίρταις 
Ἰϊδετ βαθεῖ τί Ὁ τι πὶ ἰώ: ρεγρθγατα. Ν᾽. 4, κατημα-- 
ξευμένα πο αἰρίτατίοῃα Ἰερίτιιτ οτίαπι ἀρια Ἡ οίγ- 
οὔτ τη; ρα δ" 44 πὶ ν οΓῸ καϑημαξευμένα: Ποῖ ετία πα 
“ΣΝ Αἰ] ΠΑ τ, ἈΠ] ἀμαξαν: ΠῚ, ΔΙ ἀμας ἄγουσειν; 
1Π ν᾽ τ ἅμμα ἀγουσον τὰ ὅ)ετιϑέμενα. ἘΠ ΌΤΙ 
ἘΠΕ ΡῈ ΚΝ 7» Ἂν ΡΉΝΝΩΣ 

Ρὺτ4τ,ν.79Ἰποϊαία ργαρο ήτο χτὸ, ἀγα ἐσ νι]- 
φιατί5 1 Παςγ ἀἰ ἀἰς Ἔχε μηρ] τί διι5. 1 τ ἀοπη ίδαινιρτο 
ὀχυρεῖς ᾿φρίτιτ ἐχυραΐς: ἃς πηΟΧ ἔγοργε ΡΓῸ ἐγώ. ΠᾺάοτη 
Τδεῖ ν. τα παθθτ ἀκριξές π. αἰϊο αι ἀκοιξως π ἢς αοοῖ- 
Ρίεπάϊιπι ἔογοῦντ δα φερό τως πὶ {πρτα 133,45. 12, 
πάθη 1.}. Οἷς ΙΤελοποινησίων, [τ προίγιασι. Εχ Πσάεια 

(ἐχιοητί νεγία [π(οστας ἜἰἘἸΠ οἰ τις ἀττίς ας τα, Εχ- 
{πὰτ δυιτοια Ιοςιις ραᾶρ..173.. . 16, (ττίρτις Προ ςο- 
Ρυϊατίαο μα οῖ  ῥαϑυμεύτερον, [ς ἡ αἰ Ππ|π τί πατη ἢ (δη.- 
{5 ἱρίς ροίξυ]ατ; ὃς Πς ἰεσεηάιϊιπι οὔτ ἀςςοἰαγαητ εῖ- 

ἀᾳἀ ἢ] 



ἐξ ΙΝ ῬΊΟΝ Υ 5. ΒᾺΕ ΤΟΜΥ͂Μ ΡΟΞ5Τ. 
ἴα εφαιοητία,ν.2 σ:δς ρᾶσ (οα.ν.3 8. Υ 20, πγα- 

τατος ΟΕ]οο 5, ἃς Πος ἕοτο ποάο σοι ρα ιι5.Ρτῖ- 

πτασι ροἱξ ὀλίγοις χρήσομαι» Ν. 1 7. ΡοπΠοη 44 ε{Ἐ ἀΠ Εἴ η- 

ἐξῖο ροτίο ἀϊςα ἀοῖπάς Ροίξ μόνοι,ν. 20 ταῖς φαϊάἀρίανῃ 

ἱπἰδιθη τι ηγ: ἐμα,χέσενζ, μακρᾷ ἃ δὲοῖξοδκὴ χούτου δινγή 

σφ υύανπον ὃ,(ν τῇ ὡόϑτέρα βιθλῳ βραχέως πανυ ὄγ εχά 

πίε τε πεζομα χίαν (ἃ τίω ναυμαχίαν ὃν ἣ οἱ Αϑηναοι τὸς πολλ. 

το β. δίρηίποαζο. ιν αϊτ, αἰτοτῇ πδιιαὶο Ρῥτα πᾶ ἴα απο 
πλίποτγο νίσττατίς ἰρσπάοτο οὔ Ρο]ορΟη 6 Π15 ἀϊηηισα- 
ταῦι ἔαίτ, ργο  χίτς. α ΤΠπογ ἀϊάς ἀςπατγγατιιπ εἰς: 
αἰτογα τη νετοζ πο τεῦγᾷ πάτο, νη0 σοάαπΊη 6 

, ἀϊο,ααγπχα στη σ] οτία, ρογία Πὰρογατὶ ἔποτγαητ, δά- 
᾿χαοάππι δΓθαῖτοΥ δῦ ἐο οἰΐς ρεκυϊέξιπη. ΜΝ31, 

τὸ αὐτὸς ΓΟ Εἰ π5 ἔοττα [δ Ιορ τίη ἵαύτας, ῥέδδ. 
3.6. ἴπο {4 αἰθὶ, αἀἀἶτα Ἔχ ναὶς,. Πδτ. ΤΠ μον ἡ Ραρ,. 
134. Ν. κ8,ποταὰ Πίς Κυϑείροις: ἃς πη χ ν..4 1 Κυϑήροις: 
νεγθοῦ πε ΠΠγαγίογαπι νἱτῖο. αἰ οα πίῃ Πα ΓλοΥῖςα;, 
Βοος ςοπηπηαηὶ ἰπσιι αἀ τι βοπάτιπὰ ἔοτετ, Εχίξας 
δαταπιΐοςις 6 Ογτβειίογαπι ορραρπαιοπεαραά 
ὙΠπογ.Ραρ. 3, 

ἘΡ.1.43,ν..2, ποτὰ ϊς οἰκοφϑορημάνης Π ἢ 6 Δα στ ητΟ 
τηϊτία ταν ΠΟ το ΠῚ ὠκονομῆοϑαι 14.1.47. Ν᾽ 13,ἔοτο- 
Δη τε ἐπελήλυϑε: ἀφ πη Ὲ ράμ]ο [Π ἔγα,ν.2.9, ὅηπ- 
Φέχᾳ. ἔς οἴη ἃς ρασ, ργασδά,ν. τ 6 αἰςῖτ ῥα ϑυμότερον 
ϑηγιῥέχων, ὃς 5 1ρίπι|5 ρασί πα 1.4.3.ν.3 ὃ, ραϑύμως 
δηητεφοχασκιένα, ποσί σφ :θν ρογσηνα, ἰεηεΐτον ρον ὁ ἐγ ἐ- 
ξΐ4. Ν 30ἁ, το Ουτοις πνεῖν. οἀ. ΤΉμοΥ α1α]5 Ρ. 176 
Ἰερσίτις ὦ ϑέροις ούτου: ἃς ΠΥΟΧ Σιμωναίοις: τη ΓΟΓΊρτιι- 
ταῦὰ ςοπῆτγμῃηας ἀρ Πμτ ἢ ΟΠριΙϑ εἰ ἴῃ σογγαρῖο Σικυως- 
νείοις, ϑεζαρηϑ Ιοςι5 ἐθ Επιδαεα Ιερίτις ἀρ ὙΒὰ- 
ογάρασ 36:ν δ ρτο κατέσησειν ν. 23,164 ἔοτπια (οτί- 
Ῥταιη κατετησανΐο. Τογτίιπι σοι} ἐς “Ἐρίηα οςςα- 
Ρατα, που ροταϊγοροτίτο. Ν.3 δ.Ρο Πὲς οτίατῃ οοΏ- 
Ἰαηέξε ἰερεγς ἀὐεφαίνοντο: ν Εἰ αὖ οἰ!πὰ 1 ΠΗΪτΙΟ ἔχήν 
ἱππξξα,ατατ Πσπίβοατίοηοπ οἴ οἶς, Ν. 41, (οτῖ- 
ΡῬταβ δον ἢ παραληφϑέντα : ΡΩΓΙΙῚ αρτε, [πῃ εοάςιη, 
γ.4.3 Ρογρογατῃ (Ὀγίρτιιη αὐ ἦν. 

Ρ.1.4.4.ν.20,1ΠοΠαΠππ1 ἁναὶ αδεἴξ 4 ναϊσ. ἐχοπιρί. 
- . “. . [ο᾽ ͵ 

ΤΒιογ αἰαἰς: ἃς (δ αν. 1η 5461 Ἰεσίτατ ἐςπηηθοντας: ρ. 
56. 3.6, Ρτο πολλοιξ τς ἐΕἰπ5 σὰπρ Πα! το] εσα 40 
ΠΊ115 αἰραπόλ τς, οἱγοηίτογοε: απο ν οσαῦ το ντίτισ ετὶᾷ 
ὙΒαογ 4.10.4, 0.14.2. τν δι ((Πο] αἰξες δάποτας ἄϊο 
οἵ φυλάκφν σοῇ ΕΓΔ. ΔῈ ΔΙτΕ ΓΟ 5 ν ΟΟΑΓΙ ἱδρυμένοις, 4] 
{0Π]ΠἸοοτ ραγρόταο νπαπῃ οη ἀθιηα; ἰΟ στ ̓ ΙηΠάςφητ 

να] οδ πἀφητιαἰτογος Δι το ΠῚ, φήδαπόλοις ἀἰοΐ, 4.1 ἀστῸ 5 
ἃκζ σα τε] οδεῦτ,αα μοί ες ἱποατποηο5 να] ἀγοθη- 
ἀλ νεῖ Πρη!βοαπάας.5ῖς ΑἸ ΟΡ. Αἰ. αἷεαπόλοις 
ἐχοίω πέμψαι. ὃς δ᾽ πγοσατιι5 ἀρ δα! 441, δ αἴδαπολου 
δωωάμεως. Εἰα στη Οὐ  αἰδαπόλοις [Πτο]] Πρ τ δτίαν 9) 1ο- 

πυ τας ἰρίε, Αἠτίπι. Β οπ1,. 179,3 1:173.3}:6 1 8.30.4 0 (δηϊτηα, 
137.0.,αἰραπύλοις ἀγρῶν ταῖο5 οἰτουίτοτε5 νοσατ,ηι οὔ- 
ἴδγαδητς δὴ ἀρτὶ ἀΠΠΠσοῆτεσ ἃ γα Ἐἰοῖς ςοἰδητιγ. ΟΝ. 
46, τοααϊτίαις ἀςοῖριο πα ἐν Ε] ἰδρ οῃ ἀτΠη ἐπαδη, 
564. Ἡ 4] [πὴ ὁ αὐ ἠρ, στ ἀττίς]ο. 

Ῥυτάγον. 2 2. {Ὀτίρταϑ ΠΠ06γ μα, οἰκήσεωτες: ὃς ΠΊΟΧ 
Κληχηδονίοις ΕσῸ ἢ ΠΟΙ (εχαὶ ταὶ! Εχίξατ δτεῦι 

Ἰοσιις ἰῃ ργοσθιηῖο, ρᾷσ. 6, θόττγο [ςιιοπϑ ργοω- 
πλΐι πὶ ἃ Ὠίοην ο σοτγοίξιπι, ποσν πο ἀϊδογορατα 
ὙΠαοΥ ἀἰάεο, πο [λοην [1115 Θ4 πη ηΐ ας ἃ ρασὶ- 
πῖρ ΡΓΙΠηα νΟΓΙα τ τον ίας δα ρασίηα οἐξαιια ν ογίατη 
7 ἰητογιοξξα πητ,οτηϊτείῖτ. Μ).4.Ζ οἰποία(α, 1 (ςτίρτο 
Ποτο ἀοίπης. 56 4{.ν. ἀπαγγέλλοισιν Ἰορίταγ ουίδι ἴῃ 
να]. ἰδεῖς τ σιιπη ἀρτίμι5 οὐδ νά θάτιτ ρυατεγ ΓιΠὴ ἐἰ- 
παγ[είλασιν. 

Ῥ. τ 4 6,ν.1, Ραγεῖο ρίπιπη ἐπεξελϑὼν ἀρ ΠΟίοΙΓ Θτία Πῇ 
(ς Πο! Ἰαἴτος Τ μου 4{ 415,4 οχρ. ἐρευνῶν, ἐπεοζεσαην. 
Υ. )οϊπο εία ἀοίαπτίη (ογιρτο ᾿ἶδτο : ἰτἰ θη με ἀγτῖ- 

ΙοΟ κουγήσιος, τ Βϊς. 

ὅο ἀϊ5.οιιτη αἷτ ὃ μος τὰ ποιου κεκτημένης ϑαλάοσης. 

συ]ας Σν ταν Υ ταν αἰ σατο τὶ ΤΉοΥ ἀϊἀϊς Βαδεης 
πειροὲ πὸ - μῳνμονευόμεγα. ν.τδ.ἢ [εἶρτο ἰῦτο εἰ ξων- 

επϑεπ ]τ5 αρτο, Υ,, τ8. νυἴσατιὶ ᾿ἰδγι ΤΠ πον αἰ 18 
Βαθοητ ἔγραψα, της ργαροίτίομθ. Ν. 2 Σφοοπιε- 
Πἰφητία5 δποκρυψ αΐμκανονιν οἱ ἢ γα τοῦ ἀπόκρυψα μένοις. 
ΜΝ. 53..ὑφισῶσι ΡΟΠ ται) ἢτς ν᾽ ἀοταγ ρΓο ὑσεςῶσι. Ν,, 
4 1. Προικοννήσιος [ἀργὰ το. ἀρ ας Ποηρως (ςτίρεαπη,, 
128,32:|π4 νηἴςο ν᾿ ἀριια Ε]ογοάοταση 1.13 Ἰεσίταγ α- 
φάφέης ΓΙροκον ἥσιος, ΑἸ] τΠΟτί 5: ρα δα 48 Αφφεας ΠΙροι- 

Ῥ147,ν.1.τε ΡοίἘ αττίςα] στὴ τω τοξείας οχριπσος 
ταν. ΜΝ το, τιρτιις σοὶ Ὦκαλ βῥημεοσεευζω,ν ΠῸ λισοη πος 
τγατηογοῖη. Ν᾽. χο οι ἢϊς [πὰρ οἰταταῦ ἃ [)]1ο- 
ΠΥ ἢ ̓ἰςάοιη ρτορα νειθῖς, κ2.3,6. Υ.3 3,46 ὁνο- 
μαεικθὸς [Ἰρτὰ ἀϊ ἔξιιη) αὐ οἰπϑάδτῃ ρᾷσ. τ 3.3 νογίιπι 
τ4. Ν.36,{Ὀτίρτιις ζοὐ. ἐγκατηγρρῶν : ΡάτιΠὴ ζοηπθτς 
ΠΙΈΠτΕΓ. Ἶ 

Ρ.14.8,ν.2,Γοξξ ας χορακτηρατικωταΐᾳ [ΠρΓΔῚ 33,3. 
(εὰ δ ΑΙ1] ταπγεη γδρακτηφεκῶταζᾳ [Ἔστιν ρεγία δ, 

2ο Υ. δςρτο δ ἐαμῖν σθυσ τι τῖι15 ᾿αοΘ 1118 εἶ σιμὰ σίας, 
ντίαργα 133,34 τὸ Πηοά0 οτίαμυ ραυίο ροί,ν.1 2, 
Πῖς (Ἔφαίταγ, τὸ τος  ἀπαιγίελίας, ΟἸ1|72 4110 7112 εοἰεγὲ- 
145. ]ς ἔτ ν.9 ΡΓῸ αὐδὲ γε ξξίμς ἰεσοΠλι15 παροὶ, ντ ἰπρτα 
133.37:8ζ 14.7,5.. ΝΜ τ 3,ὅπῳ ἀσποίοϊς τίη! )ὲ- 
ἀἰτ μΠ νεῦ πο. Π 5 τη αἰΐτ τόπῳ, ροτ τε Πἴσοτ. Ν.29, 
(ζεῖρτι οὐ. ἢ, ἐμυπέοκας “ΤΆ Ώτι5 ἀρτο, ἐμπορίας Ἰεσίταῦ 
ΠΟΙ ταΠτιῈ ἴῃ ν αἰσ οαἸτίο αἰ), Τ πον ἀἸαϊς., ραν. 1: 
(ξ4 δτπρτᾶ24. 47: ὃ 1.2,2.2:1.26.7. Δ, 5: ῬΗὰ- 
οΥ αἰ ἴς νοῦ ααα ἰςητοπτία ἐχρίοπάαᾳ ἀδίποτ,ίαςῖ- 

30 Ἰεροτιεητε ναϊσατῖς Πδ τς δά αὶ, (ε πα ἤου οοπ- 
[ἴὰτ φιιουβηας ἸοσιιπῚ οἰτατῖς ίοην Πιι5,ὅζια ΡΠ τγα- 
ἢ ρ᾽απίοις ΤΠμον ἀϊἀϊς πγοητοπι ἜχργοΠοτίς, ἰάθο 
Ῥχλῇ σα ἤιςς γε ΠΠ ]ποτς ἀγα .. [ἢ (6 ιισπτὶ δατοιη 
Ἰοςο οχ Τμιογ ἀἰάς Αἀἀοη4α ρυταί! ππο αι. ]1ο- 
Ὠγ Ἰλπὰ Πποπ ροτα! δ ητάπτο ΠΠσὶ: ἐα (ΟΠ σοῦ ἤσαν αν. 
3 4,νίχιε δα 38 Πἰς [τσῃ!ϑ {] ἱποί πα !αητ Ὁ τα νοτο 
τοχ εοάςηιν.38 [σά ετη Πρ η5 ᾿Π οἰ (ἃ {ππτιοιῦ ἃς αὐς 
ΔΔΠ, ἃ νυϊσατὶς ΤΠιτον ἀτα!ς Ἐχουρ τ. αδίπητ, Ἐχ- 
{τ αατειη ἰοςὰς αριταὰ Ἵ Ππογ 4.0.1 3 3. 
Ρ.1.4.9.ν. 701 πον ἀ. σχειηρ]ατία(ραρ, 2 ς 6) παδ.. ἡ Ἷ 

Εὔδημος. γι, ἐλάφου δοικοταλέφϑέ τα υιἀ τ μς 
Ἰερίτκαταλυφϑέιτα, σσοηραιης, δοα,ν ΤΠ οχ, Πνσρος 
οἰξαγαγόμανοι: ὃζ ν.1Ο,παρφιξοηϑεῖ, ρτα  τεῖηρ.. Δα, 
{ςυῖρτας ΠΡ τ ἢ εἰκανός: ρογρογαη. ΜΨ., Τὰς, εχ... 
ἐπε διὸ ἢ οἱ Αθ.οΥΠΠῸ ᾧ ἃς ὁνῆοι. ΘΕΩ͂Ι, φαάεμη ἢ. κλήσπ 

σες:ηποάϑυ!ας φιιοηΣ Τ ιιον ἀϊα] σὰ πὶτγαρ οἷ5 σο πι- 
τσης εἤςαδηοταῖ, ΝΜ.15;.6αἄεῖη ἢν Ὡρὸς τῷ ζεύγμα- 
τι ἔπι μμδνονή ν. Ν.2ο, (τυρτ δ. ὧ ὀλίγω,ντ ΠῚ ργαςρά. 

του Ὀτο ΠΣ] νει ρατα ἰσείρτατα να εἰς τπασίβ οη- 

ΝΣ {φναίσατα ΤῊ. Οχεπυρὶ. δ. ἐμδολαι : ὃζ 
[εᾳν.φεύγάν ργ ταπρ. Ν. 58, πο απ, Δ ἀϊ Τὰητὸ 
νυΐσιοχ, 8566.ν.Ἔδήθιι δα). φϑέγίοιντο: ὃς πχοχ ΟΠτ- 
τα τ πο  αἰπιηι ἀγτίςα τ ἡ. Υ,, 3 2, φάθι ἢιαὐπλά- 
(έαϑα-ὃς (δ ηιν ἑκοίςοις, βεσαίοε. Ν 35, ΠΟΤ α τ γέ, 
Δάαιταπι οχ Πσάεχηῃ, ἔχ ἰάθη οτίατη πτὸχ ᾧ οὐ δΓ ὀλίς- 
γρυτεροίτιη ρτο 60 αιοι ἴῃ (σγίρτο ἰἶδτο νιτοίς 
Ἰορίτον ζῖς οὐδὲ ὀλίγου ϑΘαιιθῃ5 ΤΠ ΟΠ [Ὁ πόνου, Δ ο(Ε 
αυμάθηη ἃ νυ. αχ ἔρ[ατισιι5 : (δ ασποίοϊς ΠΠΠπ|α ουππι 
{οτίρτο Γι Ἰτδ 1 ΠΡ τὸ ετίαι ἰτῃ οἰταίξ ες ΤΠ πον ἐϊ- 

Ν.4ι,.4 
δία τὸ, ἰῃ (ςτὶρτί Ἔχ οι ρἰατὶς ππατσίης ἀρροἤταιη μος 
ἐχορθηλα, δίῳ το. Ν΄.4.4. 146} οχοιαρ .Β. δέτε 5 
να]σ ΠΡ τὶ οἱ ἡ. δέαιν. ἐἰίοιη Ποείνο)σ, ἢ, αὐτιπαλόν 
πρροάεπὶ σαι. Ν..48, 1400}. ἢ, τῷ ἀυτωΐ φρατ. 
ΟΡνιτο,ν. δ, 4ιςοα. ἢ, αὐτοῖς, ἔσει. σοη, ὅε7πν. 
{ογίρταβ } θετ ρτο ἐὠώ Βαθθοῖ εις οὐτπὴ δα ςομἰ ποἐίο- 
δ πγαταζο νουθὶ πιράο ἰεσομάμτ οἴου ἤϑοιτο,ν οἱ γέ- 

γοιτος 



ΒΟ Τ ἘΠΕ ΤῸ: 

γηοῖτν, Φρ ρα Σ τον νας υγαῦμς ὦ 
λογρυ:ὃζ (ς.ν.λὐϑρώπων ΓΟ ὀὐδρων. [ἢ ἰἰ5 46 ΠῚ ν.1 3 
Ἰορίταν ὄθηκρατήσουτες, ργατι ἀοτ, ΝΟΥ ΘΟ. ΡΙῸ ἀλόχων 
Ἰεσοηάαπι ξογταῖὲ ἀκριζολόχον.ν. τ 7 ἀἰοῖς λόγον πολιΐ- 
κφν ἐμιπ4ροι: ζτηοχ τρχῆν. ΜΝ 553, πιατί ας οἰ Ἐ]οςιου 
ἃς αἰ! τς Παΐάο πη εἰ οἱ ροτοίξ (δ [{5,{Π| ρτὸ ἐργασηταν 
τοροπδητιτ Παῖς, ἔργα. εἰ γὸ ἀμόρτοι ϑώτ. 55 ἃ νεγοοῦ Π6 
τῃατα5 [τ τη οπάϊιη), Ν΄. 2 Σ,ναίρατα Τῆς, εχ- 
ΕἸΏΡ].Ρ. τὸ 9 Πα. αὐαϑόκενοι, [1 4.{ττίρτας ἴδον παρ ος 
Ὁιῴτε: ὃς ται οπιηοχ ἔσσιησοη, οἰγομάνας. Ν΄. 34,να]σ, τὸ τῇ Εαϊτ,ίν. ς ὃς τ4)πος ἴῃ [σα φητίδι5. 
1. Ὑλλαϊκὸν, σοτηΐηο λλ. δεχν.οδάςπῃ ΟΧ. ἢ ἀπεχώρησειν, 
δ πἴοχ Ἡραγόν τε Αρ δι: 4. Ζι ας ]ερίτιιγ Ἥραϊοι; 
ὁ ὶ Ἥρας να ἐς. [δ] ἀσῃοίοἰτταηγεη [46 πὶ στα τ Ἥραιον. 
διθρθαπις Βγ Ζαητίας πος νἱάοταν ἤζάτιιεγα ἐἰβοτί- 
τ ΪπΊβ,ντ δα! εξείις σα ϊά ετη ἀϊςατιιγ ἥρανον τέχος, (Ὁ Ὁ- 
{ξαηξτῖπις αὐιτοιν Ἥραγον, ἤπια ορρίἀϊ ἀοπηςῃ {π|{ππ6 
Ἰαποηίς φάεπιπσηϊποοι. Ν.2 7, (οτίρτ.]. οἰκεδϑ, 
{ἀν οῦτιις εἰὸ ἱκεῦῆ, [τὶς ταῦτ ρυαοςἀθητία ἀφοϊαγᾶτ, 
τιαην ξηποητία, Ν᾽ το, ἄς πὴ ΠΡ τ γα. δοκοωῦτες, πο - 
τμλϊπαπ αὶ σαί: πο τοτηοῖς ἢ νο]15,οορίο μα} 6- 20 Φρ. 
ΤΙ ΡΓῸ νομέζοιτες. Υ. 4. 3..1Ππο}Ὲ{{|5 ἀττίου 5 οἱ, αὈο(Ὲ 
ἀνα]σ ΠΠτῖ5, ΜΝ. 4.9, 1ΙΔδῖπ Π δεῖ ππρα]αγὶ Πὰς Ἰὰ- 
Ῥεητ ἐςασίαζειπτοτς Αττίςο. 

Ρυασαςν ας, τοξείας ἐςωσίαζέ τε οαῦ: ντ πχοάο ἀϊξξα ἢ. 
εἴ, Ν.4, ργαροίτιο 553) δῆτε πύςᾳ, πες ἴῃ να]σαιίς 
Ἴδιον ἀἸα]ς ἐχοτιρ ατίδιις Ιορίτατ,πες ρα ρταςεά, 
νιΡοηαϊτυιο. θγο (δαιιθπτί οτίαπη πολλίω, "σ᾽ άσηλ]ς- 
Οἴτασ πολύ: ἀοπηηις τηξτα 1 64,1. Υ 9, τοέεϊα5 πε- 
Θατεχϑήσφ: ντ ρα ργασοά,ν. 1. δῖον. 13, γα εις [6- 
σετηα5,ἡ 3 ΔΙ ὅτε χάρήσεων αἰδιτέχνησις. Μ΄. 5 2, ροίξε- 30 δκ [δ νι φύσεως ὀμαίκῳ χε, ἜΟά οι σαί, 
ΥἹ5 οἐὐσφόλέα ΠοΙΏΪΠα Πα σαίαι Ἰερίτατ ἐτίαπι ἰπ νυ]ν, 

Ἐχοσυρίαγθα5 ΤΠαον ἀ 415,8. ἸΠΕτα τ 6 4. 9. [δ σαι 
{ς Βο  αἴξες Τ ιιςν ἀϊ αἷς ς οχροηδῖ, τὸ ὅὲ πολὺ βελεύ- 
σα οϑαι δ ἀσφόλφαν,ν ἸάΘτιι ὃς 1} ἄχη αἱ σαίτι ἰορ 8 ἀ- 
σφόλεία, ὃς ἰ5 4ιΐ Παῖς τγαη(οτῖρ τ, ντγα πη; ἰοἐξίοη ἐπὶ 
1ῃ ςορτοχταμν ἢ ἔογ 16. νογίογαιια (σγίρειιγα ν᾽ 46- 
ταῦ οἵΤο Πα τ νωῦ ογ ὅπη τιϑησιν' Ασφόλεία ἢ τοὔγπο. Υ.26, 

τοξξίμς πλαίς, σοη ιςεντ ὅς ἴῃ να ]σ, Πἰδ εὶς εἰς, ὃς ᾿ατα 
16 4.11.5 6 4.ν (ΟΠ (ΕΟ τὸ ΡΟ Ἐ τυχών, ε[Ἐ ἃ νας. 
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φὰ ραττίς!ρ, ϑύσας. ΝΜ 10, ἱπο[ {Ππ| ἐκείνοις, αθ εἴτ ἃ 
νιὶσ,οα ΤΠαογ 4. ΝΜ. ΐτι οἴσάοτη γε 5],ζις ὑμι- 
πέροις, νε ἐγοσῖτα (ΟΠ ἰσοτ ντ ρου ἰοςῖῖς τι πάταν Γὰ- 
σε απο Π 5, ΡΟ ξοτῖοῦ ᾿] τα ηΠθιις ἐ πους ἰηέταν. 
44. 5664.ν.1ὴ εἰδάφπ) οα ἀπ] ζατο ἀγτίςα]ο ᾿ερΊταΓ, 
σἰω γζωῦ τι τιλ. Ν᾽ .13.1πο} {815 ἀττίςμ] 15 δΑ  αεΠἘ Ὁ 
εἰδάςπεά, Μ΄, Στ, θα άοτη ςαϊτ. ἢ δ ἐσκφ: ὃζ πο χ Πλα- 
ταιέων. Τλατομαΐγςοτγτο, ἰςοῖ ίτα σοητγαξξιιπη αἰςὶ ροῆ τ 
ντῖ Πέερα εἷς ἐχ Π4ρω ἑως:[ἀΠ] ἢ Πας ἢ ΡΥσοςα. νίυγρα- 

Ν. 24. να]. 
ΠΟ [ΓΔΏΘρΡΟΙτΟ αὐτίσαϊο μαρεητ, αἷοὶ τῇ πείσῃ πολς. 

Ῥτὸ ἐἴνσαν νετο, Πιοά ργαςοάϊτ, Παια [το ἀπ γεξείας 
Ἰερογίπγιις ἤσενεν οἱ γὸ ρτο ὅπ ροίτα εἴς. Υ',5.ο,1π- 
εἰαίδ,αθίπητα νυ]σο 4. ἰτάοπια; ὦ ν.37.. Ν.41, 
νυ]ρ δ σὶ Ἡ. εἰ δεῖ. ΄ 

νι τον. 8,στω ὄντας ΡΥῸ στωυιόνταις {ἀργὰ ΠΠ ΟΖ Πο- 
τατιτη,8437,;4. ᾽ α5,ν υἱσ Τὶς, ε4.(ρ.1 9.2) μά, 
ὑμὴν ὐεπἶγ. Ῥαυ]ο ροίξ, οα ἀςπὶπο]οσπητ, ἔτι ἐσφα- 
λέξερον ποιήσοιτε᾽ καϑέκα τον γὸ καὶ μη} ὑμέϊς ἐνὶ λόγῳ αὶ 
ν.Σ ας οξξιας ἐξενίωεγμέιῳ. ΚΕ οξξΠα5 οτίατῃν. 

23 ὀὐτωνυμίαν. ΚΝ 30,τς ἐξ 15 βουλεύσοντες π᾿ νυ Ϊρ,. εά. 
ὙΠΠοΥ αἰ Ἢ ἰ5: Πςας (οἸ]ΠἸςοτ νργαοςα, λογεύμιοιοι, Μοχ 
οτίατη γε ξ πς ἔογτα ῇ]ς 57) ούτῳ. 
Ραςόνν. ον! ΤῊ, ἘΠ παυσϑῃ, οὔ 5. Ἐσάειαν. 

8 ρο(Ε οὗτοι αἀϊπιησασητ, ποῖ ἀητὸ, Υ.2 4.» 6φάοπὶ 
ἢ, ὀϑαὐῤριπῆξσι, πλοῦς νου βοσιστι ςἰγουη Π ΧΟΓΌΣη. 
Ν.. 36, οΥ5Δ} 1, αὐἰδαύψεοθαι Ὀι συγγ. ἀπτολλ. ϑ6αν οτί- 
Ρτας [ἰδ ον Πα. λελή ψεοϑοι 115 ΠΟΘΙ ΘΏτοῦ, Ὑ, 
39. ν αἱσ Τ ΒΟΥ 4.66. ἢ.τὸ αὐδρ. Ὡς σοπτγαξεοηο, 

γ. 44 5Ὁτο εἰς 
πο ἀπ ῖτο φαΐη Ἰοσοπάμτη ἢτἔπ,ντ ἄρ τὰ 172, 41. 
Ν.4γενυῖὶσ, Ἵ ἢυς. εὐ. ρτὸ ἰουφοὶ ὄντα Παῦοητ ἰουρύταᾳ: 
δέ ΠΙΟΧ ὑσσδρχοιτο ΡΓΟ παρόντα. 
τ σονοι,ναὶσ Τὰς. οὐ. ἢ, αἰδιγίγνεοϑει: ὅσ πο χ 

πολλίω τε. ΕΧ εἴδάστι (ς.ν. 4 αἶτα οἰ ᾿πο] υἃ ρατγτῖσα- 
Ιλἔπ. Ν. τιρνίτίατις εἰ Ἐ Ιοςτι5. ρα] πιο] ον ἰς ἐξῖο 
Βας οἴει, λεγόμενον εἰς ἐἰ τι μετὰ “' συμπείσης γνώμης Οὃ ὀλη- 

ϑείαε(ντ ΊΠΕτα τ δτ,ο)λεχθείη, Ζηεοαὶ {τ σοι φο σοῦ μἼ πε) 
{4 βαὐῤογδισν,ας γα] {ἐγὲο απινρι ζμά1ο 55 σεγε ἀἐ- 

1ιδυῖςεῖς ἃ Ἰηἔτα φυοαιις ἴῃ αἰτοῦο Ὄχι ρ] Αγ (οτῖρτο 40 σσγθίηγ, δ  ά,ντν ΘΓ ΠῚ ἔλτθατ, δα ἰςέξίο μΉ]Π1 Ποη {α- 
εχίζατ, τ 64,11: ἃς (ξιίπὶ παρὶς χρίςτ. ΟΝ. 27, 
ναἱσ Πτὶ Πα. δεήσοι, ορτ. ν ογ δὶ πγοάο. Ποἰγιι τ δεή- 
σᾳ ἰορίτας ετίατη ἸΠΕγα 16 4.1.2. ΝΟΣ 9,1 νοῆώϑευ Δπ- 
σαι εἰξ στοῦ σομἜ πη  ςητίι5 ταπηοη οἱ ν᾽ ἀδτιγ 
γοξί οϑθο Π 1141} νοῦσοι. 5661. 6:4 ν.ἰθρ ΘΠ 11ΠῚ ἔοτ- 
ταις ὁ ογ ὑπονοήσας, ντν.27. '΄. 47, ἴῃ ναΪρ. Πδτ, οἴ 
“Ἡμροιντο: τ ἀφ ηγ αν: (6 α.Ρ.ν.3: δὲ τα τ 64,10. 

Ῥεῖς 292 ν.3,ποταὰ Πις ὑπ ρξάτου,οιιΠ1 ν.1 [οτίρτας δος 
Βαθοατ ὑσξδατον, οχυ το ωϑ: οι ΠΟ [ΠΕ 162,7. 
Ν.σ,1άοτ ἐχεπηρίαγ Παίσοσ δὲδὸιίειοι: αὐ ΠΟῚ ἴτε ν. 
“ὃ: 7. Ν.λονπνιρ. εα ΤΠας ἰερίταν κροίοσοις : ἰτί - 
ἄευλα; ἥοσοίς ν.45.Ρ6ταΣ. 

Ρὰς 2.ν.6,πια!τπῈ ἔχφ,Ἰ ἀϊσατίιιο νου δ᾽ πτοάο. 
δ1σν.Ι 4. σΟΠΙΘΏΙΘΏ 15 τὐρα πϑεὶς, ν εἰ πέτα,ν. 237. 
Ν. τ οίςγίρται αι οχοπρὶ. ἢ, ὁπύσοι,τ δίς, ΘΠ ΘΓ Θ: ΤΠ Πι15 
αϑῖς. ϑεσαθητί οτίαμ νου αι ἰεροπάππι νἱάοτατ ἐξ- 
ουδενίζην: ὃς ΠΛΟΧ πῆνος ΡΓῸ σίνος: ν 6] οτ[811 ασίλες. - Υ. 
2.4, τοίεία5 ξοτταῇ δηδωχ, ν οἱ Ρ] αγα τοῦ δυδα γαῖς. 
δυτίαἰτοπι ρος διδαχῆς ΔΗ ΕἸ πστιοππιπγ:ντ το ογατιιγ 
111ε σαίιι5 δαὶ ραγτίοἰρίμτη μιετέλεφότες. Ν᾽ «20, ΠΟ] αἱᾶ, 
Ρτατογη ἃ (ὰητ ἃ Πα Δ τΠϊο το ν᾿ ἀθηταγταπιοα 
οἤξίαρογαασια, Μ΄. 47,1π να ]σ, οαϊτ, Τ μον ἀ. (ρα. 
7 εὴ ὃς δϊς ἄκη Ἔα ]οσίταν Πλαταιῦς: νατεῖο [ΟΠ] τοῦ 
Αττίοῖίηιο : ντ ἰρτα ΠΙΟΠῈ6 1 4.9.» 12 5 κλῆδες ΡΓῸ 
σοσλπλπὶ κλέσὲς. 

Ῥοὺς 4ον. το στίρτας δεν Πα πρα:παῇ ροττίη ας 
δα Π[αητίαιπὶ ἀχρρᾷ τ σατ τάσποῃ γοξογοπάϊιπι {τ 

ὅο ἴῃ ρσίπλα (γ}1αθα,Ρο ὦ ἴῃ τεγτία, 

τἰδίαςῖτ. Μ.23, ὃς Φῶῦτα ἔευτὶ ροτοίξ, ἃς ζωπέτερο- 
ΠΙ. Ν. 28, Ομ ΠΙΕΏΓΠΙΝ οἥμα βεξιασχκένον, ντ Υ. 23 8, 
δ πρτὰ ας 3,137. Ν 32, ΡΟΙῈ πατείδος ἀφ ε{Ἐ νοῦ- 
θιιη} εἰω δα σιν, εἰςάχοντοι,Ν ΕἸ αἰ ἤπ1]6. Υ. 31, τίς 
Ρτασ δεν πάθε ὑαξ Περακλέοις, ς ἃ ὑπὸ]εσοηα οἤτ, 
(τὶ5 ἀοοἰαταητ ξα Τ Ππιογ ἀ1α15,(ρασ,. 4 5) καὶ παρελϑων 
Περακλῆς ὁ Ξαν ϑ᾽ ὅπου, παρήνᾳ τάδε. ὙὟ΄.4.7. ποτα Πίος κα- 
τεπιτηδεῦοϑα!, ΠῚ 6 Δ σι το ; ντ Πρ Γὰ οἰκοφϑορν μένης» 
4 4.3,2.ἋὉ ὨΟῺ ΓΟ. ΓΑ 161,32 ς :ὅζ 172,2. 

ζ0 Ρύτγϑιν. 32 τοξξπις ρΙαγ. ὑσοτίϑειται. Ῥγάσήρήκητ: 
ὙΠαοΥ αἱ] ἐἀϊς αἀπίγατοτοβ. Ν᾽ 139] οι ρα ΤΠιι- 
ογάεἰξραρσ, 66. Ν.:ς ἹΠαογ 4. ο Βαθ ες πλέω, [- 
ποι. ΚΝ. 41, Δ ΠἸπέξῖο ροίὲ ὅτ, ο1Ὲ ετίδιη ἴῃ ἰζγῖρτο 
᾿δτο. 

ῬΟα τ 9ον. 8, πο! 8, πηταναὶρ εὐ Τα, Ρ.67. 
Ἐπ άδιι (ἐπ π.ν ΡΓῸ φρόνημα Παεητ αὔχεμα:(αοα [δὲ 
δρῃοίοϊτ οτίατη (ἢ Τ4{{65) ἃς πιοχ το ρτο ὑῶν. Υ͂. 
1 τῳ ποτὰ Πὶς ὀχυρωτέραν ΡΟΓΦ, ἃζ ν.11 ὀχυροτέραν ΡΕΓο. 

νυ] σατα ΤΠαον ἃ. εὐϊτίοπο5 ΠΒαΐσθης ἐχυρώτέραν ΕΓ ε 
ΝΝοταιθί δι οτ- 

ἴδτὴ ἡροικλητείων, ρ ἡ ἴῃ τοττία (γ]]θα:ο ἀρ δ ἱά, 
δὃζ Αἰ ΠΌ1]Πεσαταγ Ἡρακλάτος. Ν.30, ΤΒιςγἀ, οεἀ ςοη- 
τγαέξο μας τάρλα. ΑΌ εἰδάθην θείς ἰπο {τς ἀττῖ- 
οὐϊις τῦν.34. Ἐσάεπιν.2 7 δα ξυμφοραῖς ταῖς με- 
γἰσαὺς ἐϑέλᾳν ὑφίς. ΜΝ. 4τιοαἀοιῃ Τ Πὰς. εα.(ρΡ. 68). 
ᾧὡτὸρ ἅπω:τες ἀἰγα)λ. 

Ῥετόο,ν. αν, ἱης [τς ἀγτίσα 5 ΔΓ, αἀ ἀἴτιις ἐνὶ, 



"Ὁ ΙΝ ΙΟΝΥ͂3. ΗΑ, ΤΟΜΥ͂Μ ΡΟΞ5Τ. 
οὐ ΤΒιογ ᾧ.».222. Ἐσφάσπιν.3 Ἰεραῆτ, ΦΑ τ' ἐκκῖσ᾽ 
“Ἑλλκύώων. ἰὈ᾽άδηι πτοχ [στίρτας (ἢ) ἀμιαϑοντα απο 
ςοπστοίτ αϊάξ οπη ρτατς ἀςςα ἡ μας αὐπιῤ,ατ ΠῚ 
ἴτοσπα σαπὴ σοηἑ πῃ (ἘΠ 6 ὅπ. ιατα ν οἱ αμκέυλοντες σα 
νυΐσ.ςἀ.]ς ρθη ἠ,ν εἰ ἀἰμιωύομεν, Ρο τα (τ ςοτ ΡοίἘἐ- 
δελώψησεω ΔΙ ξτίοπΘ. ΝιΆννοϊσ, ΤΠας οὐ. ἢ. ζαῦτα, 
ῥέος. Ἰἰοϊάδο πτοχ ποη σατη (ζεῖρτο Πθτο κατοικήσῃς, 
(ξἀσυτα ναὶρ. εα. κα ικίσᾳς ἰσσοη αὶ εἢς, (τὶς ἀςο]α- 
ταῦ νου.) καζικίσει ν.23. 864.ν.Ἔαάθηι Ταπογά. 
«Βαϊ. Ἐγεταίων, ρου εἴα ρείπια (γ}}αἷσα: 46 4αα (οτῖ- 
Ρτατα: ἀϊιιογτατο η {προτίοτς τοῦγο ἀ!ἔξατη δά ραρ,. 
45.ν.157,8. 5.5, Ἐπάοια ἔσαν [οσαητ τσ] εἰτὶνρρτο 
( πί εἰσιν Ἐκχάρδῃι δἰ άξια τποχ γεφξίας μαδεητοῦ 
δεασότίιυ, 7 41 ἀογαίηα, Νὰ 4 οα΄ ἄοτα ἢ. αὐθρωπτνης: 
ἅξν.ῖ δ ὃ ρτο οὖ, Ἐχ εἰδάδιη αἀάϊτα ίπητ Ἰη οἰ ἃ 
τὰ, ἄν ἃς ὃ,ν.17 ἃς 18. Ἐχάεηιν. τὸ ἰεσπητ ὑμα- 

ς ; Ἶ " -ῷ 
πέρας, σεθγα. ΜΝ Στ, οα Δ ρτο οἷδε Πα σοητούτοι: αιοά 
{ττῖρτὶ απ 06; σοαἰοἰς πιατσο ἀσηοίοιτ. ΑὉ εἰϑάεπι 

εἀ (ξιν αοἽῈ ἱποίαίις αετίσα ας ὥ: Πρατνὶο!ἢϊπη ν. 
27 ἴῃ {ζτῖρτο σοάϊος ἀεε(Ὀἰ πο  α{|ΠῈ κακοξωυετωτέρυ, 
Το ξαιπεητί ἀπτθι μετα,θογῇ ἀἰχὶς δα έξου οεΐαμ [ἰ- 

ΟΡΔ134,30. Ν.22,Ἔ σάφ ὙΠε|ςιεἀ ἀλη ςαία Πα- 
ξ ὅσω. Ν.3 γ3.{ττῖρτι οὐ Ππαδος ἔρημον:ντ ἔοΓατῸΓ 
δάρταςεά, ασουί, ἐμέ. Ν.2Σν αἰσατ δεῖ πα σεπτγνώ- 
μ"»οαία ἀατίαο. 

Ρ.τότον.: γοόξίς πραϊτο σεη,ὦ, ΥΟΣ Σιροί ἡ 

διάλεκξςἸοσι5 πη εο ἰπἀἰςῖο πνατίϊατις ο(Ἑ, ν! ἀετιτα; 
ἸΙΡτατῖα5 α γνώσανος, σα οὐ ἧος πιοιηδταηι Πηΐτοτ, δά 
χρήσιμος, στοά "Π ἰΣποπεὶ οὔτ ροήταια, γα αἰ 
{ς χαοά ἐξρε ἴῃ τύαι τὶ ρει οη θ 15 ἀςοϊαἶτ, σοΠ ςῖο 
ἰρίταγ ταῖς “ιαταρίατλ [ἢ ἱποοῦγαρτο ἘΧοθρ ατί 
ξαϊῆς ᾿ἰοξξτοης), οἷς [ὦ ἡ δρίλεκτος γνώ σκιας, (ντ ἸΏ τα ἴῃ 
σοποϊτοις ππτπς ἰοςΐ, τ 6 5,39} αλλ ἐπὶ ἀκριξέσερον 
πὸ ὑπ᾿ εἐἰὠφοτέορων λεγόμενα ἐξετά τω ρίαν, ἵρευλαντίον εὐρήσο-- 

μεν οἷς οὔτ᾽ εἰς ἱτοολκας προγματείας χρήσιμος ὦ ὁ ὙΡ. 
Υ..5. τοιλαϊ τη στ ἀττίσυ!ο Οις τέτε αὐϑρ. Ν.3 32. ρετ- 
Ῥετδπιίη Ἔχειηρίατὶ οἱΕ Αὐσίαν. Υ. 3 7. τπα} 1 ὁ ἐς 
νήρ: ΠΙΠΑΠΊ ΖΙ αι ἰΏ τα 4105 ἤαῖς 4Υ ΤΊ .}} ΕΠ Πρ [15 το- 
Ρεῦταν, Υ..37, Ργοσαὶ ἀιδῖο Ἰοσεηάτιμα συγκριτὸς, 
οοηρανανεϊς, Ν. 40, ἐπ᾿ ὀλίγον [ἰς ἀοοὶρὶ Ποο]οςο ρο- 
τοῦ νι ὅ2) β:αχ) πιρτα 1.4.7,9. Δ] οι: ροί]οτ δια 
Ἰεσίὶ ἐπ᾽ ὀλίγον, ἐη ράποῖς. Ν. 42,40τὸ ὥςα ἀοεῆς ν- 
ἄετατ ταὶς αιοάρίαη) σοι Πατί ἢ, συμφέρων "ἧς, ἐσπ- 

ἀκοερ: σμάορα. δῖον. 47 ροΙ" ὡράγμα ἀοἤἀογαταγ 
δγεχάρειν, ποιέϊν, γε] αἰϊαα εἴπ σοηοτίς νοσδιιη, Υ͂, 
46,το τι ἔογϑαῃ παρρ χόμθα, ργά  ΘΥ ἼΡ2 146, 

,τό νος, ἰσείρτι σοάθχ μαῦετ γλωοσημανδικίω: 
δῇ οΧ γλώασαι ὥζ σηρκαῤν4ν Εχέξα τ οῦροπεῖο [ς ἃ δα τὶ 
ἜΝ πος τα σοι ροΠτοπὶς ἱπίο  ὅτία γοάαγσηίτ, 
ται ἀπ 1οἱ ἢ ἰοείρταπι γλωπηματικίω ραρ, ρτοοοά ν. 
τοι δζα} 1]. Ν.5 τ, ὑσσαρχάν δά π!τιιη) ο Ψ οἰ Παπαο- 
αἰτίους. (δ 6 σαπὶ 1 νεγῦαι πεαια Μοτο! ἸδηΔ οἀϊ- 
τίο ἀσῃοίζατ, ἐγ] [ ΡΓῸ ἘῸ ραγτίο ρίστη ὄντας: σας 
ετίατῃ Υ Ιρίχηιις ἰῃ (πὰ Ἔχρὸ Πτίοη ο αἱοί τ, ὁροίν ὑμιοξ κκε- 
οἰτίω δι: μιν ἔχοντας. δ64πον. [Ὀτῖρτας ἰοῦ παδοῖ 
σειακασίοις, ΠΟἸ ΠΛ 15 σα Ποτς Πη 6. πο α οὔ ν Πτατητ 
πο ἤτιοσὸ νυρατα ἐχθι  ]ατία ἰΘ] πταίει]. [ἢ 11ς- 
ἀςηγίεαν ἰερίτυτ ἀφαμδρτεῖν. ἘΧΙδατ αατοιι ἰΟςι15 [πὰ 
οτατίοπο ᾿ς οἰαἤιθα5. Ν.59. Θά δηιοχετηρὶ. Βαῦ. 
γωμας ὑμῦψ. ἘχΊτ5άοπιίςαν. αἀ αἴτιαι πο] αἰατη ὑ- ὅο 5115 τα πο 6Χ ἱπγθρ τοῦ! σοάϊςο ςο δ πτο- 
μές. Ἐλάρῃνν. 42 χα. πρὸς ἀλλήλοις, ΑὉ Πδάειῃ - 
δΙάδη αδίπητ πο (ἢ, τὸ δέοντα. 
τ 65,ν. το ἱπο απ“ Ἑλλίωαε, ὃς ἴδ αν. δέν, αἀἀἸτα 

εχ να!σ οὐϊτ οηἶθας; ἰπ αιησιις Πα ογατίο “π ςτδί- 
ταῦ δῥιεμρρίσατενηα. Νσ, οςὰς Ηΐς (ἰρτὰ φιοαις 
εἴτατας οἰ τοϑ,2 σ: ὃ ἰηται 6 3.6:16 8,21. εἰ Δυτεῦ 
ἀείαπηρτιιδ οχ ἐαάθῃι ΡΠ ρρῖςα. Ν᾿ το, είρτιις "ς 

το ταῇϊβ πγεπηΐη!, αἰϊο τί ν Πτας]115 τί παϑύ, τες. 

δεν μαῦοῖ κατεοραγήκφ, οἴτοτε ἀτηδίσιο. Π] Εἰ πηροῖτς 
ξεέζατα κατεφρατηγᾳ ντ{{ππ) Εἰ ΘΟ Π τ Π ΟΠ ΓΠ5 αιαπα 
Ρἰ υϑηπαπηρειἐβέζαπ) κατερρατηγήν4. Μ΄. της 
εἰς, εἰξανας ο4.. Ιη ςἰδάριη ἴξη.ν. εἰσὶν (στ ρτατα 
Ῥῇο ἦσαν; ὃζ ν.1 ο εὕροι δὶς αἴ. Ε{Ὲ διιζετη Ῥοτίτιϑ ἰοου8 
Ἔχ οὐ Ῥεοςοζοηα. ΝΜ.56,ξούϑαδη τ ύξηαις ἱκανοῖς ὅσι. 
Ν.3:,ἔστα αβιγηνατς δα ιὰ ]οσοηίτη οἢξ πολὺ τὸ βε- 
ξιασικένον: ἀε α1:ὰ σοπηπηπτατοτς ἰπρτὰ αποαης ἀϊ- 
ἐξζαπ),, 415 7,18, ΜΝ 37,τίμαϑό πες] απο πο πΠο- 

Νν.44, 
ΡεΓροτγαῃι ῃ ἜἘχθιηρ αΣ ἰσείρτατη ἰδήω. 
τ 6 4,ν.ι, μητα5 [ἰδ τὶ σα δι ρα γεσθητίουΐ ΠΊΔΠΙ 

4υλπι {Πρ Θγῖτ:5 Οχάγατιτη ογαῖ, ὃς νεὶ εχ ππεπάοπο- 
το σοάϊοο,ν οἱ αὐ ἱπποέξίοτς ᾿ἰργαγίο οχίςγίρτιπχ, νὲ 
εηἰ πὶ ἐς ἡγα1]15 ὃς Πἰαπτί δ Ιοςῖς ΠΕ] ἀΐσατυ, σρςς 
οαάθιη ὈΪ5. ΠΟΤ Πα] ΔΤ ΟΤΙΑΤῚ τοῦ Γορθετα Ἔγληῖες 

δὲ νταἱ]α ρτὸ αἰϊὶς ἱὰρρο τα, τα Ποη πο] α αὶ [αἷς ἰς α1-- 
Βιι5 τγαποίφτα. Τὰ απὸ πηζάοτατῃ Ρεΐασο σευπηδηάπι, 

Ἰεξξιοπειη, χιιοι ἃ οἷτς Πευ! ροταϊτετιοσς πυδα ξἃ Ὁ 
2.0 φαπιταίηθῃ ν δία σϑυτί ποι δα δ δ α,ς ΠΕ] 4 1π- 

πχπτατειι πἰἢ νοὶ σαί άεης εἤδτουτον, νοὶ Ἰδορσα δος 
σοἀοτεταιέξοτίταςτὰς φαΐδις ἔογο πη ση]ς ἀοἴποορ5 
τοάάςτιμ τατο. Ῥόοττο ἢ αὐ [ηἰτῖο ἀδπηταἰίσαος, 
Ραρίπα, ς ̓η|οτρτίουα αθοαθο πἰδ}} σοη (ἔπε ςοττί, 
Ιὴ ἐχοπυρίαγὶ αυ! θαν εἰς ρταίςεῖρτας ἐγασ το]σα, 
Θέ κυ δίδου ὀκφρασις εἰ φεέσεως ἐἡ Κκυραίων. {εἰ οἵα5 ἱπι- 

(ςτιρτιοη ς ΠΠπΐτος αάθὸ {ππτδηραίεί,ντ πο αα (ςπγῖ- 
Ραρίπδῦν ΖΒ! 46 πὶ αχτοπάσηταγ. Ααζξοσ ἰρίδ ἱπ ορὶσ 
(οἱα α ΟἹ. Ῥοπηροῖιπ),1 2 σ,9.Ν ΟΙ Ἰοσινο αι ξάατα 

20 ἐς Ρ]αζοης εχ ποςττγαζξατα(τό 6,3) οἴταῖ, νοςᾶς ὥρας 
[ματείαν αἷοὶ Ὁ ΑἸΠικῶν ῥντόρω", ἰά οὗ 7 γαξίαιτενν οἷ Ζ11:- 

{οἰ ογαιουττ, ἴσαι )ς Ατεϊςογαπι ογατογπτῃ «ςδαζα- 

ἐξεύίδας. 564 οὐπὴ ἰς τγαέξατιις ἔποσις τεϊραγτίταϑ,ασ 

ΡΤί πη Θἴπ|5 ρα 5 46 ΡΥ ς οταγουίθ:5 Αττίοῖς Ἔρογῖτ, 
ἀε 1 [ἃ (ιΙἰίςετ ας [{ςοτατο, ἀς Τρ ια τοῦτα, δ γοςοη- 
τίοτίθας, επχοίζπεης, Εἰγροτγι ἐς, Εἰ Πρ τ τοστία, 
ἀς ςετετῖς (τι ρτουῖδιις Αττῖςὶς ἐοσὸ ἐροοϊαἸοτοιη οἱ 
τα! απ τυ διιεσς Πγ4} |,ΠΈρα ᾧ Δυμοεϑένοις δι ότητος, (ΟΣ 
«ἰϑὶ ὃ κεκτούις Δημλεδένοις δὲνότητος: Ποαττ (ζΠΠτοτ ἢ Πτΐτς 

40 τγαΐξξατιι5 Ἔρίορο . [15 ρτοιτίτυταγ τεδέξατις δὲ 
στῆς προιγικατικῆς Δημωοϑένοις δενότηος. ὃς ον ηἷς 

ται Πὰ "δ τιται διίης σοπίζτίρταιη εἱς, (μεῖς οἰατο πα 
[τὰ οἴξει ϊτοτγ, τ 6 7,2 8. πες αἰϊθς Παϊας Γτασυουτί 
οἰ ζορι5,4 απ ἀοςοτς, σα ττορ Ππϊ σοπογαίος ἀἴ-ὸῦ 
ςεπάϊ ἐοτιλαν (δ πη15, Τὸν ἀἀς ἐἰαθογατσ; τος ἣν 
ΠῸΪϊ5,4 ΠΥ Πὰ ςοηίαπηπητας ἃν τη θαΐα,α Ὑ Ὠταίντηας θοῦ 
ἰπεποατα, αὐ ΠΟ οζοτε δατῷ ἃς Ῥ]τοπο οχροῦτα: 6 ποῦ 
τη εηζ, ρα ποσίῃ ραστο ἀθίπτοεῖτ, ομνπίδυς π- 
πιδεὶ5, ααιοαά διυσηαῃοἸὐυζευϊαι Πσποσῖς, ΡΟ ΠΠ δ, ὦ 

ζ.0 ἀϊξξίοποηλαας δα τοϑῖτα ν δ 4; δι του ρογας νε πος 
ε΄ φητοηδο ΡΟΙΣ(ς ρα μαδιιογῖς, στοά ἃ σῦς 

ἱπ α' ακεφόλαι στ [τίς [στ τοῦ ἀροϊατατατ, τ 8 2, 46. 
δίσατεῖρο τη ποσαηρίο ᾿ς Αὐτίοῖς οτατοσιθι5 γᾶς ἢ". 

ἕξατα δὰ Απιπιαιιαι, γ πα ἔργα ἐπ ατεγίσττιι εἰδ 
τἰτοϊ ας, ας ἴτοιι [ΓΟογατὶ ὡκ Προ: ἵτα εἰς οι ἤει 
ἢ σαοαιῖ (πτα} εἰγα [απ απ άπ οΧ Π] Πγα : ρΓαπος 
(Ἔτεῖγῃ οὐῖπι οτίδτι ἴῃ 1}|5 (ΟΠ ὁ δ]ς σιὰ5 ΠλοΠΖΟΠ ΠεΝ 
εχ ΓΙ Πἰηὶ δ᾽] οτῆ σα αά πο5 ππτ, ἰορατογ Πα ῖῃ- 
{οτῖρτίο, Διονεσί ᾿Αλικαρνασέως αἰεὶ εὖ Δυμοοδτιοις φεοίσεαοις. 

΄ 

τοι ἴῃ πη φάτ ρσοταίογίς, Πσοητοσ ἴῃ δὰ ςοησις- 

ἔζαυι. Ῥόοστο (δητξτία εουιτ πα: Βὶς 4 Ἰηἰτίο ἀσ- 
{ἀητιεχ σἰακεφϑ᾽αιωση(ιδ.3,4.6) (τίς 61 ρε τ ρ σπλιτγος 
νἹ Δεἰϊοῖ εἰς ργαςίριιοϑ ἀϊςοπ αἱ ςμαγαξερτος, ἰῃ ἐο-ς 
τασῃ ρτῖπγο ροΙ ΚΕἰΠγ έτη ὃζ Ρ᾽ πάατγαγη Ῥοοδζαβ,θ συ 
τα μῸ ΠῸ ΤΠυογ ἀϊέ σύν; (18 7.6)αταιο οχ εὸ αὐξξα- 
τρτατ αἰίᾳ εἰτι5 ἔοσπηα αἰΐογεῖ σχειηρία ροο,ταπε, 

στασεπὶ 



ΚΠ ΟΥ Ὲ ἘΝΙ. ΘΥΙ ΕΥ̓ΚΕΙΪ 
σταιιοῦη {Π|άτὴ ἀε(ςτίρτίομοπι αἴγοςῖς ἀριιὰ (οτογ- 
τεηίες (ἀπο ΠἸ5:οαΐα5 ρτίοτ ρατγϑ σου νηὶ ἃς ν ἢτα- 
ἴο ἀϊσεηαί σεποτε [τ οχροίϊτα, ροίξειῖου αὐιτοι ττα- 
δἰςο φιοάληη {{Π|0 οχαγαταντίη ρεςοοάοητὶ αποηθ 6 
τγδέξατι ἀοουΐτ τς Ο,2 2.43. ἰταχίτο,ντίαιιοῖ ἐΧ οἰιι5- 
ἀςπιραρν. 43,44 εχρίξάππι ος ΤἬμον αἰ 4ἰ5 Ἔχ επη- 
Ρίαμι ἀδίαητ ταπτπι υΐη τις ν οσε5 σαπ] αἰ λα, 
Ἡα (ΟΠ ϊςοῖ; Ἐσωσίαζέ τε ουὦ τὰ δι πόλε- Ντ γεγο ἰὰπὶ 
λα(ςαιεητία ρεγραπι, ἰπ Θχοι ρα (ουΊρτιιπη ἀφυρε- 
εἰζοντα.[ξ ἃ ἐφυςεσάζοιτα Πααπτ ποη ΤὨιιοΥ ἀἸαΪ5 τα - 
τισι δἀϊτί ἢ 65, Ρασ ττοΣν ΘΓ ΠῚ οτίατη ργςςοοηϑ τγᾶ- 
(ατιϑιςο, 46: δε τ κ 1,2. [δ᾽ ἀοπν πιὸχ ἴπ οχεη,- 

Ρἰαυί δα ποογγνοικένων Δ αἴτα δτίατη τα [Ὀτίρτιγα, σϑ9- 
γελυημένων αι ἴπρτὰ ]ιοη; οχίξατ,τττ.4. [δ᾽ ἀθυ 
ἐς τὸ κογνβ δου Ιορίταγ οτίδτη (πρτα, τς α,3. [ς τὴ ΤΠα- 
ογ ἀἰἀϊς Ἐχοπιρ] αγίδι ς[Ἐ τῇ καὶ βοϑαι εἰτ ἀφ πλ6; (ἀργὰ 
10,47. Ν΄ ο,4ε ἀσφόλα ἀϊέξιιτη «ἀ τς 1.23. ΝΠ], 

᾿ποϊἱᾷ τε αθ οἰ 4 Τὰς ἐχοιηρ αὐ! διιϑ:ιηϊητι γοέξο, 
δεσινν. οσάοιῃ Τἤις, εἀϊτίοῃος5 παρ οης, μηδὲν αὐ δι 
δεήσοι. ἸθΙάειη ςοάοχ ποίξοτ δαγυτοηως ἢ. δγωλύτης: 
(ξἀ ςοππςηϊοητίας ἔαρτα δγρλυτῆς γι, 2 ὃ εἰπε ησα; Τῃ 
Τδυογ εἀ. δῖον. τ 6,γεόξιιι5 σφαξ αὐτοιὶζ,ντῖη Τῆα- 

ΟΥ̓ ἃ. ἐχομηρὶ. ὃς ἴιρτα τς ο, 6. [δἰ άεπι Τίνας. εἀ. ἢ, 
τῳ θείῳ γόμω.(ς ἃ ποίξτα ἰςέξίο ν᾽ ἀδταγ τη δος ςοπίεη- 
ταποδ. Υ.18,ςοτγαρτο ἴῃ Ἐχοιηρ]ατὶ ο[ εἴ σὼς ἄγοιεν. 
Ιποοάεπι χεπιρ]. ἀδίπατ ἱποὶαίᾷ ν. Σο. ΟΣ χοἷπ 
Ἐχοπηρ].ο(Ἐ ἐπιήσατο,[ς ἐμιμήσατο ἰεσδάμτη εἰϊς, ροτ- 

(ρίσυιιπι οἱ ετίαπι εχ τ 6 2,4. [δ᾽ άθμι καὶ οὐ ἑτέρᾳ ἰ6- 
φίταν οτίατα ἰη Γι ἢ ΠΤ  (ΠΠε ἀἴ5. ΑΙ οι] πα] τιθεῖς ἔοτ- 
ταῦς ΕΠ ΤῸ ἡ δευτέρα: στ ν.47.: τρίτη λέξις ὦ ἡ μικτή. 

Ν.3.,ρεγροζγαιῃ ἴῃ Ἔχοτηρ γί ε[Ἐ Λύρας, ετίατη 1πίς- 
αιεητίδιιο, ὃς αιίἀςπι αἰ] οτίεσ. ὅ6α.ν. σαΠῚ αἷτ 
ὧν τῇ παρὸ ἰαύτης γραφῇ, 4 ἀΠοάτιπη τῇ αἷϑὶ δῦ δ ρ χαίων 
ῥηπέρων, 1 νΘΙΟΓΙἪ ΟΓΑΓΟΓΙΤΙ Ατεςογαηι οματα- 

ἐξογος οχροίαίς, ΠΥ Πα (ΟΠΠΠςοτ, ΠΟ τα ῖ5, ὅς Πα ν πᾶς 
οτίατη σοσηοίς! Πλ115,4 110 οτάϊης ἅζ ἰΙοοο ροπὶ ἀεσιι- 
οτῖς εἰς τγαξξατιιϑ ᾿ροίὲ Παατῃ [ΟΠ] ́ σοτ, Υ.3 ς, πιὰ- 
Ἰῖπι οαπὶ αγτίσ!ο, ὡϑὸς τω ὑσπτάτίω. Υ.38, πηροετ- 
εξ απν ἐπ σουηπια, ἤδη τάλλα,[ ἐχραηρατατ,αρτίοῦ 
τὶς πχθιδεογαπιοατεητία. Ν᾽, 40, Πγ4 "ΠῚ σα} 
αττίσα!ο, τὸ Ὀλμηρίν. ϑεαιν. ἀσφόφα (αι Ὁ] φαφάγατ 
αἀ(ςαηπθηϑβ σοπηπηα, (ὃ τὸ ἀκίνδεωνον. (ξ ἃ οἰατη ροτίιι5 4Π- 
τἰτῃοτό ἴῃ ργαςθάδτεὶ πγοθηῦτο γείρίςογο ἀθθεατ,ορί- 
ποῦ νογίας εξ ἀφέλφα. ντ ΟὨἰ πη Ηϊς τὸ ἀκένδευον ορρο- 
πίτατγ τῷ τολμηρῷ, ἵτὰ τῇ νεωτεροποιΐα Πγαρὶς Ορρο τα οἱ ἡ 
εἰφέλφα ηπατα ἡ ἀσφόμα.Ἐλάδηη οςσπλιτατίο [πρτὰ απο- 

46 ποῖατα εἰξ, τὸ ο,38.. Ν΄. 47; Ἰερ,. τρίτη λέξεως 

ἰδέα ἰὧ;νεὶ τείτη κέξις (ὠὦ,ντν.2 3. 

Ῥυτός,ν. 7, ἔοτϑαη τςέξίας ἐποδεξ, ὅ6 αν. ρεῦρε- 
Γαυ ἴῃ ἜΧΘΙΆρΙ. (οτίρτατη ἄπως. Ν΄.ο,ἴῃ οχοιηρ!. οἱ τ 0 

βελέσφοττοτο ἀππθίριιοιαεσο βελήσ εχ ΓΟ] ]Πη1ςΠεα 5 
τεροία! ( ἀ νἱἀετατ δῆτα πος ἰρίτι πη βελήση ἀςΠάετα- 
τὶ δά ππογ δ μι πὶ ἀεὶ, ν 6 ἀατίαἱ σαίας ποτ οη. δα ααξο ἴῃ - 
εἰαίπηι ϑήσω οΧ εἰς άειν [Οἱ πὶ (τ εἷς φἀ ἀϊτιιπι ς[ξ. 
τ χφραιο ςοπιιοηίοητίις {τς ἰσροτίςςνωῦ δ᾽, ἐπε δὴ εἰς 
ζιχτν. Αἀ (ξαηιποητίιηι εχρίδτίοποπι ἰητοστίοτίδ, 
Ἰιδτῖβ οριι οἵδ. Ν ας, τοξξία5 ξούδαη ὄδημϑην δῦ, οπγά- 
ἐσγηεῦρ: ὃς τλοχ δή, 6 6.οτίαμη ν. τε ξξῖτις ἔοστα ΠΠ5 ἐ- 
αυὶ ὅϑηπαμεξ,. ΜΝ το, μαι (το δῇ νογία5 Πτ δὲδίασιν, 

»ηϑιμπεςδς τ ΟΧ ρἰατιζαϑρας. Ν'΄.20, οτ5 4} ]. κανίεῦαι 
πέφηνεν ὃςτ. 864.ν.ΡοΓρογάπη Ἰῃ ΘΧΕΠΊΡΙ.6[Ἐ μέμοι, 
Ψ.5.4,φιλονικοαῦτας ΓΠΟΠΟΡΠτΠοηρωβ ἴῃ Ἔχϑιηρ]. ο- 
ας (ςτῖρτα εἰξ. ϑεπινιτοδαπάατε νάθτογ αἰτο γι. }}, 
φροέϑφν,ν οἱ προίβοντες. Ν . 5 7,10 ἜΧΘΠΊρ].Ε[Ἐ ῥαςίω,ας- 

εὐ σαί: πλῖπιις σοηοπἰςητοτ. 866.ν. ])ινὰ δῦ πα- 

χαφοτέρων:Ν ΟἿ Οιὶ παλαιοτέροις. Υ΄.2.ο, ΓΟ ύ 15 δ δυέϊν,ντ 

ψειν οἱ Τὴν δυοῖν,ντ παδεητς πὰς [οἰ ϊη!. Ιδ᾽άςσπι 

20 
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40 

όο 

3.3 
ἴῃ ἜΧΟΠΊΡ]. ΟἹ ἔνκρατος: ραταηλ αρτθ. 64 ΘΠ ς σοπι- 
τὴ ἤπς Ἐχρ! οπάπιτη νἱ ἀθτατ, ὃ εἰς ἐμφοτέροις ζιὶ χ. 564. 
οτίαην νυἰος5 ΟΧΡΙοΥ! Πς ροτο αὶ ὃ Ἰσοκράτοις λέξις, “ὦ 
μάγον ὕνομα ἐν Τῆς Ἔλλησιν ὅγῃη) λόγοις ἐορικότος, (ὃ ἀγῷνα μὲν 
ἔτε διον, τε δημίσιον ἐδένα πώποτ᾽ ἐγθνισα μέν... Ποοτγαῖέ 

αὔτ οτοπΠ δι Ἰοπι δυο. ἤιπα δ. {ὑρτὰ 04; 
αἰιέξογ ἀοςαῖτ 94.14.. Ν, 38, ρο τίω ἑπλίω ἀεεῆε 
Ρτο νογθῦ διῶκ4, νο] ΠΤ {Ππλ}]ς. Ν΄,43, ποτὲ ροίξ 
εἷρα ζεται, ὃζ το Χ νεαροις, Παδξτ οτίαπι ΓΟΠ]]Π1η] (τς ἄα. 
αἰϊοχοϊ ἃς ΠΠυ4 οχραπροπάμιη οχ! ΠἸπραγίτ ἀ] αιιῖ5, 
ἅζρρτο μος νεανικοιὶ ἔοττδῆς πηδἰπιοτῖτ : Πσὰς αρταὰ μ4- 
φακιώδο κομωπίσκιαΐα, 1 Κ 957.“ ΠαΥ ΠΩ Δ ΠῚ νεαρὸς ΠἸρτὰ 
αθοαιο ρτῸ γεαψικὸς ν [τ ρΑτα Ἢ 27,353. Ν,47,κατ᾽ 
εὐθείας» (ς 1]. γραμμαί. αἰϊοηαὶ ὃς Πηρ α]αεϊτεγππεπίτας 
καὶ εὐθέϊαν. 

Ρυτόό,ν.τ,ἴπ οχειηρ. ο{ ἐϊκαλοπεζομάνζω: τη ηάο- 
{ς. Παμῖς ἐϊκολποζομάνίω Ὡγα τ, ἔγΓιάταγ 0 ἰυἀἰςῖο. Τη- 
ἔτα [ἍΠο κεχολπωμάνη λέξ «Ε[Ἐ 17.4.31. 5416 Π5 ἀλη- 
ϑεσέραν τα Εοττὶ πος Ίοςο ροτοίε,ντ βαρ. (δ 4.ν.38,πα- 
νηγυσακὴ ὃζ ἀλυϑινὴ ΟρΡροΠπαητιγ, Ν,.2, ἢ Ἔχοιρ] ατὶ 
εἰ ἐγκωνιογιπλοπάοίς. ϑεσιοπβΊ οει5 ἦς Ρ]ατοηΐς 
ἀϊδλίοης, ρτα ἴῃ ἐρΠο]α κά Ροτηροίμτη, 1 27,10, 
εχ δος ΠΠὍτο εἴτατις εἰτς ν δὲ τγαξξατιις ἢἰς ἰατίογί αρ- 
Ροϊατίοης ΠΟΙ ΠαΓῸΓ Πραγματεία αὐδὰ «δΨ αἰἢ κὸν ρῥη- 
σύρων. ΜΝ, 4. [ἄρτγὰ 127,1 1. Ἰερίτηγ δέϊγμα : ΠΛ ΠῚ15 
ςοπιρηΐδηγογ, Υ. ,ϊηο! αι πειδάάϊΐτα εχ 127,14. 
Ν. το, Δ πτιος ἰῃ ἜΧχοπιρ]αγίς Πγαγσίης δά οτίρτιμη οἱὲ 
μοι (ς-πο οι Ὁ ὁ ῥύπες, ἤτοι οἱ δγικείμενος χνοίς, ὡς ὅ5) μή-- 

λωνκαὶ ἐπίων καὶ δδμασκίωεἶν. ΥΟι 3, ἔοτγϑαῃ σοέξης 
κοιλλιεπᾶν. ΨΚ. γὸ αἀδίτα ΟΧ 127, 22 ἐν ΟῚ οτίαηὶ 
τΔΟΧ ργα Γτοσιροτγα ἰορσίτυγ ἐποτείνου. ΨΥ, τό, (π 
ΡΓὰ 127, Σ3»ζοιπροίτα ἰεσίταγ ὀκχῆται. Μ΄. 10. 
γϑαδάμαςχι 27,26. 1 4εγὴ τποΧ ἴῃ Ἔχ επΊρ]ατί (οτῖ- 
Ρτατα μείωνυ μίας: ΠἸρ28 1 2 7,26. ἐπωνυρώαις, ραττιτη αὐ 
τοῦ. Υ.2 χρίαρτγα ἀρθτῃοηρως Τοργείοις (τε ρτιι πα 
127,29: ᾿τἰΔἀεγ4ε ᾿ΠΕΓὰ 17.9.12. ϑεηθοης ἰῃ- 
οἰ απ θῖν, Δ αἰτίη ΕΧ 1 27:30. Υ, 2 4 .ΡΓῸ πὲ ζι- 
αὗτα ἀρὰ 1.27.3 τ,]οσίταν ταῦτα. Ν,. 26, ἰπο αππὶ 
ἢ λἀάίταμι οχ οοάδοπηίοσο [τ Δοτη ας καὶ ν, 2 7, ὃς 
τὰν.28. ΜΝ 31,1 ἐχειηρ]ατὶ εἰς ἀμωμύτως: ΤῊΪΠῚ18 
ὈΕ}1ς. Ν. 33,{πρτὰ 127,40, ἢς ἰορίταγ Ηΐς Ιοςιι5, 
τα γὸ οἵτε κατ᾽ αὐτὸν γυόικενοι παύτες δητδιμῶσιν: ἃς (δ- 

4ιιδητὶ νΟΓΠΙ δεῖ με ΓΟ δίοκαι. Ἐχ εοάεπίοςο αδά- 
αἴταιτα ΤΠ. τη αὐτὸς : αι οὐ ᾿ς ἴῃ ἐχετηρίατί ἀο- 
εἴας. Υ. 36, ἱποίιία μὰν αθ εἴ 4 127, 43: ἃς ἢ- 
ποίαέξιιγα οχραησὶ ροτείξ, τασἤηπὶ εχ εοάοιι ἰοτο 
Βυιο δ ποητὶ νεγία αὐ άϊτα πιητἰ ποία οὖσι ἃς δέ. 
Υ΄.4.5, βυθλίον ἴῃ ἐχοιηρίασὶ αιιοηπε ρεγ ν Πϊς [οτῖ- 
Ρῖαπι εἴττατ Ποη ἰζοπη νεται 4. ὅς Ἰίςοῖ βύξλος ἴῃ ρ4- 
ΡΥΓ Πρηϊβοατίοης Βαΐσεατυ, βίξλος τα πη απ, στὴ ἰδ ες 
ΠραΙΒοατατ,ρετι στ] δἰτατ,οτίατῃ ἀρὰ δα! απ), 
Ν.4.5. ἱποϊ τὺ Φ. 410 Φαϊδρου ροτίοηα Πρηϊῆςα- 
τασ,αρ Ἔχ ο πη ρ] τὶ ας [ΠπἸτ!ἀοιηηας ὦ νοτίτι 48. 

Ῥο1 679ν.2.[ἀρτὰ τ 28,1. Ῥάι]ο σοπαθ ἢ θπτία 5 
(τεΐρταμη Οἷς δὲ ἐχρήσατο. 1] 461} ΡΓῸ τεῤχεϑὸν [ασΊτΓ τὸ 
ὀρϑον. ϑ6αιιθητὶ νοι 1] 6 πὶ ὠχϑέῖσαι ἰορίτατ ὉΓΟ 
ἄγχουιβ. Ἰθίάσῃι [Θαπ δ ἢ 5 ΠἸευα ὈΓ ΠῚ ῃς Ἰερίταγ, 

εἰσὶ αὖ ὃ ἑαυτὰς συϊγυών δγιϑυμιων 5) (μάτων κάλλος, 

ἐρρ, Ἐχοοάεπη]οοο (εητποητίὶ νογίι αὐάϊτα οἱ ἰη- 
ο]υία κα. Εσοάεπι νετγίϊι 4. ρτὸ ῥώμης ὃς ἐπωνυμίαν, 
ἰπ Θχοιηρ ατὶ οἵδ γνώμος ὅγιϑυμίαν : ρατιπη αρῖς. Ν,, 
7 ἱμο Πα τ ἔοικεν ἀφο 1π οχειηρίαγί. ΟΝ... ο, ἵποα- 
(απὶ φινών ποη οχίξας ἰπρτὰ 15 8,16. Ν᾽.13,1π- 
εἴα τα αἀ αἴτα εἰ εχ να]σατὶς ΡΙατοπῖς βα τ ΟΠ ΡῈ : 
᾿τιἀετηας δὲ (ἐφιιοητί νετία. Ἰλατίῃμη ϑεῶν οοάοπα 
νεγία αὖ εἰσάςπι δἀϊτοπῖθιις αροθ. [Ιπ εἰβάθπ) ὃ- 
αἰτιοπίδιις νεσία τ 6 ἰσρίταν διέξοδοι : ὃς (ξαπεπτὶ 

ες 
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νοῦ ἔκοτος αὐ δῇ τὸ αὐτῷ: δ τάχ, τγαηϑροῆτο αγτίςα- 
Ἰο, ἕπεται σ᾽ ὁ ἀεὶ ϑέλ. Εχίξατ αὐζεπι Ιοοας δρια Ρ]ατο- 
ποπιῖα ῬΒαάτο, ἀἰτοἢ 5 διερῃσηρα ραρ,. 246... 
Ν.το.ἷη ἜΧορ]ατὶ ες δή ξηενιοοτταρτα. Υ.22,Πεπ- 
τίοιι5 διθρμαημϑίη ΡΙΠά Αγ [γαστη θη τίϑ οσις ὄὅφησκω- 
πῖν. ϑοαιποπεί νοτία γοίξιπ5 ζοσταῇς Ῥώποιο. 51ς 
γιΣ τ ΠοΠ δἰ θη ἔοτταίίς διερόν. Ν.27, οί ἵνα 
μὴ, Ὀτοιο σοτηπηατίοη ἄος(ξ, εἴα τῷ μετείου,ν Εἰ [Ππ]- 
Ἰς.Γοἰ πα  οἀα,ντίη Πιρετίοτίθιδ, ἴτα ὃς Πῖς δτε- 
αἰπ5 μασοητ, ἀλλὰ Πλάτωνα (δ ἐάσω, πορ. Ν΄.30,1Π ΕΧ- 
ει ρ  ατὶ εἰ καὶ Πολυκρικοὶ Πολυκράτης ἐν ΠΟ {π|ρ σατὶ 
αἰϊηιῖς ροῆττ, Ιοσοεπάϊιπι ῃἰς εἴτε καὶ Πολυκράτης καὶ 
Κολπίαρ: Ποτ 1 Π|αὸ Πιρτα αα τ,4 ο,ΡΟΙΕ ΡοΪγογάτοσα 
πουλί πάτα! δτίατη ΟΥτίαθ. Υ.3 4.5 οὐϑενὸς ροίΠτ πὶ 
Βίορτο δάπογθίο πορατίο οὐκ. ϑοαμποητὶ ν. σοῖς 
ταρτοῖη ΘΧΘΠΊΡἰΑΓΊ (ςτίρτιτη ἡμιούγρις. Ν΄. 4.0. Πηγ1- 
Ιε ψιίά ἴῃ ΡοΪγάσιιςο δα οί ϊιος τείεσε ΗΠ οἴνγα- 
τιι5. Υ.45,6ς δὴ ἔοττὶ βροτοί, ὃς τὶ ρύο εοάεπι {Ὁ- 
Πιταῖ, Ν΄.46,Ἐονϑαη ]οσεηάσιη ει λόγον καὶ ΔΝ] νου- 
μάτων(νεϊ ἐνθυμυνμμάτων) τίω ἐξ. 

οἰ αἴϊτιπι πορλών, αἀ αἴτια ο ναὶς, ας. ὈοποΠοηΐ5, 
(4 ἀςΠάετανι γίάδηταῦ [Γ᾽ 46 πη οτίαπη αἰϊα. Ν.40, 
ἱποίαίτιτα “Ἑλλίωας, ἴῃ ἜΧΟΠρΙατὶ οπα Ππππ|, πέτα ἰπ 

οταρ σα ἐχρυϊπιίτατηρασ ον. τ τ. ΕΠ δατοι ]ο- 
εἰς αἷς Ταἰτίατη τουτί ΡΠ Πρρίςα τὴ να]σ, Θά τ.])ο πη, 
ὃκ εἴταταϑ ε[Ἐ οτίαμη ἔπρτὰ 162,46. 

Ρ. τ 68,ν.τ ἰπο]αία, απ ἀϊταίαητ εχ εἰδάθεπι εὐ, 1δἱ- 
ἀεπιεχοιηρ]. παθοῖ πεοϊέμενα: ΠΥ] 115 Οὐ ΘΙ Θητοῦ. 
ν.4,ἰ5 ὧν ααϊτα εχ νὰ] σ.εἀιτ οη!θιι5: ἀταπο τα [ἀργὰ 
οτίαπη ἰορίταγι 63,5. Υ.6,1Π1 ΟἸΠΙΠ1(ς[ο 5 ρτὸ Ὅυ- 
τὶ (τίρτατη Οιοῦτο: πιίπιια τοέζο. ΟΝ. ο, ἑπλῶς ξογτίὶ 
Ῥοτείς 45 τὰ θῇ οἱ πλοις ΓΑ] Ττ, ΡῈΓ τηε]ςεσ. Ρτοὸ 
Ἰρὶ πιο πποχ Ιοσεπάϊιμη ἐΐη,ν εἰ] ἱῶ, Ν᾽. τ 2ιἰποϊαίπὶ 
ἄλλοις ἀφο} π Ἔχθιηρίατ. Ν᾿, συμπλοκῆς ΠοΟΙῊΪ- 
πείητο!  σίς σο ρα] Ατίι145 ραγτίςιι!αϑ τε ὃς καί. Ὀτααίτις 
εηΐμπῃ αἀΐςογα οὐατοῦ ροτια ει, ὑμαΐ τε καὶ ζοιὶ ἄλλοις 

Ἕλλ. δεσαρητὶ νογίι ᾿π οἰ Πτιπ τὸ ἀφο ἴῃ Ἔχ οπη- 
Ρἰατί. Μ΄. ττιοςιο ἢς νἱάδτας ἐχρίεηάιι5, τῶτον αὐ δή 
που τὸν ὅθπον ἀπήγ[ελτο᾽ Καὶ ἑπαύτων λεθυτωυ, εἰ Καὶ τινὲς τᾶ - 

τὸ μὴ ποιοῦσιν, ὡς δέ! καὶ λέγειν καὶ ὩΡ. 

οὐδὲν ἴῃ Ἔχ ΘΠῚρΡ]ατὶ οτ Ππππ εἴς, ὃς σογγιιρτα 1 ἀθηι 
ετίαπι αἰἴα. (ἴταάτιις [ἄς τι ἰοςι5 οτίατῃ ἔπρζα τ 63,6: 
ὅζιοϑ,56. Υ.: σ, [ογϑαῃ τεέξηις, διυαμένοις αὐτὸν 
δία9.εχριιπέξο σεπίτίαο αὐρῦδ. δοαπθητί ν ογα οχ- 
οἸΉΡ αν μαοῖ αναλλαγείσης: Πα ΠΟΙ ο[Ἐ νἤΠταζι πη. 
ΜΝ. τ, [πη ςοάςπηι ἢἰς ο[᾿ ἐπιατ ποη ἴτοπι ηἴταν. 40. 
δεσαβητί νογίπ ρος φανερῶς πλιτΠἀτιῖς νἸάδταγ ἰο- 
ο5. Ν᾽. 37, οτϑδη Ιασοη τ) οὐκέτι ὦ δι ϑεσαρη- 

᾿τία ἤς ν᾽ 4ἀοητι Ἐχρίοη 44: τὸ γὃ, Ἐμοὶ σ7, ὃς, ἀπήρτηται, 

10 Εοἰ15. 
(το !οη!ὁ τόπος ἐν σι ΤΙφραι εἰ, ἔνθ᾽ ἐδείκνυτο σῖτος καὶ τἄλτ ο 

λα,ὥςεἣρ ὑπουδείγιατα. 4ιιοα 14 ἕστο τγδαῖς σαι Ηασ- 
Ν.44,1} χειρί ατὶ ΡΙῸ Λισίου ᾿ ἢ 

Υ. 23,100} {πππ| 4.0 τεέεῦγογο δι θίσιο. 

ἀπιη ορίποτ ἐς σκωμματώτε ἐξ αὐτῆς κι Μ΄ Στ, Ἰποα- 
{5 Δττί σα] 115 τυ ἴῃ ἐχεπιρίαγὶ οὐ Πὰς οἵξ.. 10 ]- 
ἄειη νογια5 τθο Ππά!ςίο οἱὲ ἐπήζολος: τὰ οἵ εὔςοχος. 

γ. 2: τηλικοῦτος Πρ Η σαῖς ἐπῆρα βΑγΜο μΔΙ. 88- 
ααδητία ᾿πτοστίογὶς σοαϊοῖ5 ορέπι ἀεΠἀεγδης. ἤδλην 
ἱπτοῦ ναΐσατας ἔγ Πα οτατίοηςες πο ποη οχίξας. 
Ν.3.4910. ΧΕ Πρ] αΓΙ Εἰ ἡυνμένες ἀστοῖς δυαδίσιο, 
Υ. 36. ᾿ἷς σαοηκο πλμτίατιις ὃς σουγιρτιιβ οἹἘ 1ο- 

Ν.41τ,44 Δέγμα ἴῃ Ἔχομϑρ]ατΊ δά ἀϊταπι ἥος 

Ροοχατίοπς 5165. 

σογγαρτο [ὈτΊρτιιπὶ Λώρου, Ν᾽, 46, Παμία δὶς ἀφο, 
ταῖς φιιοάρίδεη ἀοΠ ἀογαγαγ ΠΟ Π]ηγ8, ὡς οὐδὲν Φέὸς τὰ 
ἐν χερσὶ χυδοεήκουσεψ. Υ΄.47,1πναὶσιοἀ οποΠμ.Πη- 
φαϊατίτεγ!οσίταν ἐξῆλϑον. δοσαρητία πο Δ,ἀείαηξ ᾿-: 
1ῃ ΕΧΘΠΊρΙατί. 

Ῥ. τ γον. το ποΙ υἵα, 4 ἀϊτα Πππτ ας να] σατῖς οἀϊτο- 
ϑεσαοητί γογίι ἰπ- 29 ηἴδιι5; ἴῃ υ θιι5 δ᾽ άοπι (Π]ατο ροίξογίοσο αγτίςι- 

Ἰο, δ: ροίξρσῆτο ργοποιίπε ἀουηοηίεγατίο, ς ἰὸς: 
ΘίταΓ, οἱ ᾶς Κύγωνος Φυτεΐ. 

15. . 5,10. ΘΧοιρ]ασὶ εἱὲ ὡςαρ: ηποὰ ρτο ἀπην- 
(ἀτρατὶ ποι (ο]οτ. Μ᾽ τρνα]σ, οαίτο ρτο καὶ ζω, Βα- 
θοητ ἑω ουὐ, φάγε σηηγ. Ἐσάστηι [ἐχαοητί νογία 
Βιαύοητ, εἰς οις πα δας μῆϑ᾽ Οιὶ ἀκολούϑοιι. ϑεσποπτία 
ἱπο αἱ, ο ππτίη Ἔχεπηρίαυ. ΝΜ σιν] δ, οάϊτ, κατε- 

σκεδαύνυον. Υ το, τῷ ςρατηγῷ ἀφοΙἘἰη ΘΧΘΠΙρ]ατί. 
30 Ῥαυΐο ροίξ, νυ ]ρ. οαΐτ, ρτο οὐδὲν παρ οητ οὐκ: νοτίας 

βοτταῖϊ οὐδέ, ΜΝ τ4,Θαάοτη ρτο ἔπεσα παδοηζτελευ- 
σῶντες. Ναας πο[αἰα τα ἢ σοπιπγα, καὶ τὸν σδοιτὸν, 
ΔὈεί ἃ νυ]ρατῖβ σατο σις τε ξξο, Ἐσάεσηίδημ. 
νογία Παδοητ οἵω ἐκώλυσαν. Υ΄.1 8, νυ]σ, οὐ. ἢ ,θ9- 
ελϑόντος: ΓΟ ΕΪΠ15: ὃς ΠλΟΧ, οἷς δεῦρ ἐπανήλθομεν. Εχ εἰ54. 
δά άϊτα Πιητ δι θητία πο] (4. Ν'.2 ο,͵η εἰδάοι Πῃ- 
Θα]αγίτου [τε] ρτι πη ἐκεῖο, χά: ὃς ἰςαιοητί νοτία 
πλησιοίζεν Οἷς Ἰμούτοις. Υ.25, α΄ άεπι Παθεηζ οἷα ὑπ᾽ 
ἀυτε Οὐτου πέπ. Ῥτοίεη. εἰδῆτείῃ οΧχουηρίατὶ οἵδ ἔδη- 

.23, ΡΓῸ αὐτὸς ρεγρεγαια η. 
ΕΧΕΠΊρἰατὶ οἰ αὐτοῖς, Ρτο ςπεητὶ σομητηαῖο τϑὲς 
Οὐτοις,νυ]σ, εὐ ϊτ, μα οης πεότερος ῥγίογ. Ν.5χ4.,6ς- 
ἄδπι εάϊτιρτο δία πέκρφικται, μδότυρες, ποιέ αϑο. πα 6 :ξ 

ἔργασαι  μδρτυρίαι, ποιήσειοϑοη. ἘΧ εἰδάθηι [ἘΠ Θητὶ 
νεγία δ αἸτατ ἑασέρας. Υ.2 6,ἴη ἜΧοΙΏρ]. ργορατζο- 
Χγτοηωϑ [(είρτιιηι Κηφίσεως: ΠυΐΏ 115 τοέξο, Ρογρο- 
τατη Ἰ4οπλ ἸθΊ Δι ρτο ὁ υἰὸς Βαοῖ οἱ. Ν, 2 7, να]- 
ϑατα βαἰτίοπ 5 μαῦθητ ἐγίζις ΤἍΓ Πυθ. ργορο γε οάογὲ 
440: διίεσαρῃτί νεσίτι λίφρι, οργατίιο νεγθὶ τη ο- 

καὶ οὔπω τέλος ἔχφᾳ. Υ. 40,βοτταῖο ἰοσεη αι, οὐδὲ τ- ς ὁ ἀο. Επάειη ἰδ! οι ΡΓῸ μδιέτίω παοπτ Μελίσίω. 
δ 641. ν. ἡ φιλοτιμία ΥΕίρΊοῖτ 

ν.4..» 
το πάλιν “Ἶν" χροφρ. μέρος. 
τθιθτιτη {Πππιω ν. 531, ἄτε καὶ φιλοτιμίαν. 
ξογϑαῃ ἰθσθη πὶ μόήῆον ὃ ολίγα τὰ μυὴ ὅτως ἔχ. 

Ῥτδ ο,ν.4)ξοτϑαῃ Ιοσοπάπιπι ἄγετο μόδον ἐστ᾽ αὐ- 
πῆς ἢ αὐτὸς ἄγφᾳ. Υ. ς,ἴπ ἜΧοΠΊρΙατὶ ροίξ καὶ κ᾽ αἀαϊτιι5 
Δττίσα 15 τῇ : ΠΙΠ1] δά γοση. δεσαρητί οτίδι νεσία 
Ῥεγραγατη Ὁ] 46Π} (ογίρταπι ἀμηδη. Μ΄, 7, φπαταοῦ 
ταητιιηι (Ὑ]]αθατιιπι απαϊτίοης ἰοςι5 ἤς νϊἀστιγοχ- 
Ρἰοηάτι5,οὐκ εἰς αὐάϑημα καὶ κτήμω κατασκευάζων πίω λέ- 

ζιν μόνον. τοί ρΙοἷτ αιιτοπι δα ἰςῃτοητίαπι {141} αιιδτη 
ὙΠαοΥ ἀϊάος5 ἰρίς ἀς ἤπὰ Εἰ ξοτία ἀϊοῖς {πργα τ 39, 
49. τι, σοΠοίπηΐι5 χρρακτῆσῳ, ἀσ ΓΕ. σΔ[Π. 
δα ΠΤ ν ΘΓ [Π ΡΓΟ πείσοντα ΓΟΖΕΙΓΙς (Θ Π[πι5 πϑοὔγον- 
σῶν εἰ Πηλ]ς ααϊ4. ΜΝ. 3,τ4]1ς απρίδηι [εἰς τΔ{|- 
τις 44 ]οξξϊο ἃ δὲ περὰ τὸν λιτὸν τε χαὶ ἀκριξῆ καὶ καϑα- 

ρὸν καὶ ζηλω τὸν᾽ Αισιακὸς οἹ αὖ εἰκότως λέχριτο,διπὸ τῷ δίᾳλάμ- 
ψωντος ὧν ἀντ" Ταῦτα. Ὗ τ 7,Ρτο ὧτε πισπαοίς ἴῃ ἐχ- 

ὅτθρμαπο βυΖδητίο Μελίτη εἰὲ ρασιις ΟοΠο 415 ττῖ- 
Ὀιι5:οἶπ5 ᾿οςαἰα δά που θία εΠὲ ἐϊοίς, εἰς Μελίτίω, ἐκ 
Μελίτης,ἐν Μελίτῃ. [δ 4 Ἰητο σα ππ5 Πϊς ροτίμ5 Ιοςις 
ντθαπας. Ν΄. 20, ΡΟΙΓ ὀναῦϑα ἰπ οἰβ ΕἸ οσίταν Παςρα- 
τοητῃς 5; αὗτα γὸ ὕσερον ἐπυϑόμκθα. Ἐπάεπὶ ρτο γχρα- 
φέ; Παδεῃτκναφεῖ: νεεῖι5, ορίπογ,, Ἐσάδπιρτο Θεό- 
δῶωρος ἃς Αλιιξιἀδης, παρε ῆτς Θεύτμος ὃς Ἀρχεβιάδης. 

1] θην ἐχοιηρίαγ ποίϊγαμπι παῖσος ᾿Ανδρομέσοις. (ξ4 
στη νογἤι 3.4. Ργο εοάειη Ππαΐθθας Ανδρομέιοις, ΟσῸ ν- 

ὅο ττοθίσιια ἐαῃάθπι στη ντ]σατίς οαϊτοὩ δ. (οτίρτιι- 
τάτα {ππ| (Θοιιτι5. Ν.31 Ὅν α]σ οἶς. μαδ.. επὸ δ᾽ Φεβς 
ῥιφαήϊου: ὃς [ξποητί ν οτα ρ] γα ἰίτου Ούτοις, ἠδ. 
Μ.32,Ρετρεγαι ῃ Ὄχῶρἰαγὶ ε{ ἐγνωώςωξε Ρφιΐο γεξείις 
ἀγνώςως, "4 ΟἹ ἀπο θη ρο[ε!. Ν3 7, να]ρ. οαΐτ ἢ, 
ἐξέδυσαν. 1146 πὶ πιοΧΊη ΧΟ ΠΊρίατι [ογίρται ῥέξαν- 
τες!εστογα ατη δίσιιο. ϑεαιθῃβ ςΟτηκτίοῃ, εἰς δ βίον, 

ἁθείξ αναὶρ. εἀ. πος ἰπηπιεγῖτο, (στία εχ οἰ ξ δα, 
γι ϊ- 

ϑεσιδητί νοσία σασθαι 

ΡΓο ἑξῆς μα εης ἐξ ὧν, σας ἐδ σσορα οπεξη σα απ άῖθ-, 

ΗΑΙ. ΤΟΎ Μ ΡΟ. 51: ἀνὶ 

επιρἰατὶ (οτῖρτατη οὐ Οὐρ. ϑοαιθητὶ νετία Ἰεσεη- ἢ 



δον 

Τν αἱ ΕἸ ΦὙΥΙΒΥΚ αιῖ ,ς 
ν Δ ττιιπι συϊελεῖσαι. Ἐπάοθπιίοα ν.Βικαταλιπᾶν: ἃς Ψ ς ἰποϊαιηι αὖ δὲ, Δ Δ τι!η} οΧ εἰδάσηι εἀϊτου!- 
ΧΟ Χο μυύτε ὀϑᾳ σία. Ν᾽ .38,ςαάειῃ ἢ, βλασφυμίαν ἔφ δυ5. Λευκαγοιὶ. Ζυπεσάηος, ἀσοοίοιῖτ ᾿διάθπη οτίαπι 

ψινά (ἢ ὀνομαζῳ; ὀκνήσαιμ᾽ αὖ ἐν ὑμὰν ἔνια: ὃς (64. ν. τεκμήολον ὙΨΟΙΗ͂Ι νοτῆο. νῦϊ Παιῖς ταϊγοταν οἷν Ποογᾶτα οαιπι 
“ἢ ποῦ τὸ πσροίγμιαι ὑπσὺ ούτου γεγυηῶς. ἘΧ οἶδα δααΐτης τ. ΤΥ 4|115 σοπίπ πο! Γπισαπος, μας Δουτί ροτεσίξ τὰ - 
τἰσαλι οὶ ν. 40. Ν΄. 4.6, ἰοσοιχάϊι ν]άετατς, καὶ ΤΠ τίο, πο α εἰτατὶ ταητιπὰ ἀϊγοιηρτα {πῆς Πξαὰ σεῆτοϑ, 
ἄλλων ἃ πασιΐοις Αισιαχοῖς ἐπανθεῖ λόγρις : ὃς (φησ πτί γοῦς. (ἀπτδστομι Τ ΓΙΌ 4}}} σεης ΠΙγτῖσα, ντ πσδηὶ δαπηηῖ- 
{ι πολλὴ αὐτοῖς μοῖσᾳ. τίσα τοῖο διγαθοπο. Υ.4.4. 0 ἐπαγογικὴ [ἀργὰ [65 

Ῥὰι χτ,νο νιν ἢ ἀἀπεγδ αἰ ἔτευύ Πγα 15 πότερον, ρα. πΘ. φοίτα ὑσσαγφγικὴ, τ 6 5,48. ΡοΓρθγασι Πἷς ἴῃ ἘΧε Πρ] 4- 
Ἰίοος. Μ᾽, 7,ο]αυ τ! ας Βτε5, ππσάο σατος, οπτοη-.. ὀΟτὶ[ὈτίρταπΠὶ ἐπαγεκὴ, ογἢ1α τογτία (ν}}θα. 
τία οἴ, σοσποίοον δ 115 αΥ̓ΡΉ ΜΖ 6Μ125 γρἼθηα ἐσογδηερογ- τὸς. νι 7 4,Ν.1 1 ΡΓῸ πις ὀνομασία ἰῇ ΘΧΕΙΏρ]ατὶ ο{Ὲ ζῆς 
ἐῥεξία»» βαύέεο. (α]]οααίτιις αὐιτθὰν Απγτηαιτη), σὰς. ὀνόμασι: πιοηάοίο, ΔΝ. 2,ὀκλεκ δ, θα ἔευτὶ αἰτο- 
Ταέτα ἴῃ ορη]ορ,9) οσϊαιδτποάϊ ἰοςσιτίοης οιμοἶμα-. απὶροτείς, αἰροέξανη τράάοτε νἱάσταν ἰδ Ε 8 ἐκ- 
ποϑαποσαοντγαγ πῆ 17 6.9. Ν. Το, τοξείας δ λογή. Ν. το, δύσιν πέτα ηποσιις ἤς ν πγρατιιη],192, 
«σϑὸς τίει ὅτπτολίω:ντ ΠσηϊΠςος απ ογατίοποπλ απλο- 40:19 4,2 9[δ4 νας πιοῖιο 6 πηοπάοίς ΡΓῸ φρον- 
τατοῦ τοίροη ας αα ΡΆΠΙΡΡΙ ἐρ᾿ποἰᾶταιια οταιπησα τἰδα. ΝΜ',2ο,ὀνῶ ρτὸ ἑπθῆαῦ ἔξιι ροητίποδαιαν, νὰ τῸ 

, απ σλάοιπ ἰμἰογρεοπε οχίξατ, Ν 17. ἢ Ἔχοθορ!.. ράταιῃ οτἰαῃγἰπῆτα 178,20. 20, ἑρμώω εἰαν τετῖ- 
Ρῖο πῇρεγροτγαμι οἰ τῇ, 20, Ἰῃο]υλ Ὁ ἀφο. ποῖ ΠῚ] νοζάτν ρΓΟ ἀπαγγελίαν ((Π]’σδτ, Πα κῖ5 τα] ε ἢ, 
Ἔχοιηρὶ. ϑδίον. ει, ἀςοίίη οοάςηι ἀγείς [15 ταὶ ἧς.,͵.͵ δέμονίαν πγαὶϊτ, ἰ [ἢ σι ϑεσιν, ἔγιαταγ Ια “πα οἷο. 
επίμι Ηἰς τὰ ἑπόμενα αἰοίτ,ντ ρας, δα. ν.8, τὰ σιωατῆομε-. 30 πο (8 καὶ ασοἴἘ ΑΡ ΟχοπΊρ] αν! ς ἰπίετοηάαπι 
να. Ν΄ 43,να]σιοα Δ ο  ΘΙἘΠ. Βα. ἐ)αίτα τον: ὃς τηΟΧ 20 εἰδ [λ τίς ἀθοϊαγαῖ ν,39. δοσιοητί νευΠι ἄς οΧ- 
αὐ οὖ, Ἐχ εἰσ) (ἐπιν.ἀἀἀίτιτα ᾿πο αἔτην εἰπεῖν. Πρ] αΥ σοΏτγα ΠΊΟΥΕΙῺ Βαδετο βουνϑοωῦτες αὐταὶ, [ἀ- 
564:ν ὁ ὩἘὰ Δἴ} ἀτελῶν λόγος, ο[Ἐ ογατίο ἀἀπεγίις [Θ᾿ ργὰ Παοαπ6 ΠΙΟΠ],Α 173,2. Υ. 39, { ρος φίκη- 
Ῥτίπεπι ἐδ ἐπηαλ πη ϊτατιθιις, Ν.4.6, ρεγρεγ ἴπ εχ-.,͵ σαν! ηΐοταϑ ἐδαύατ γὸ, ρίοπα οεῖς ἰφητοπτία. ΡΓῸ ὅη- 
πρὶ. οἵδ ἄξιον μάμψο αϑοιι μεεμο ψοιμιίιοις, δοαμοηϑίης-. ςρέψαι Πποσαο γεξείπις ξοττας Ἰορθιηι5 συορέψαι, νῖ 
οἰαιίιαι ἀυτυ χἀἀϊταπι οχ ναὶς εαϊτί οἱ δι15: το πγ; ρασΐο ροίξ,ν.4.4.4 0 4 4επη σφίγξαι τὼ κεκολπω μένα Υ'. 
ὁύὴρ νετίι [τ 4. 33. ΜΝ. 4 τ, ΡΟἤ!5 οτίαηι ἱητεγγορατίις ἰορεγα πῶς 

Ῥ.175,ν.1,1π ἜΧθι ρ]ατί ο[Ἐ πίω αὐ, Τ᾽ ἀσιπ τηοχ ὀὅθιν ἡ λέξις. [014.1δ δὴ 5 πνὰ ἱπροτἤ στη ν!ἀθτατ, 

νυσι οὐ Βαῦοητ ὑκ τὸ Περαιώς. Ἐκ εἰδάςηιν.2 αἀ41- ΝΜ.4 7,ἰπρτα ρίαν α] τοῦ (ζγίρτα πὴ ϑθς τινας, 173,20, 
ταϊηοἰ ἃ κα. Μ΄ (ἴῃ οἰδάδηι ραῆτας ἰσσίταν ϑεκω- Ῥ.α τ σον. 370 [Π|5 ετίδη ἰθσοτε εἰπεῖν φρογζυλώτε- 
λύϑη:ὅζταοχ,  ούτων ὑφέξω λόχον, 6 ργαρο τοθε.. 230 ρον: δέ ν.7,εἰς ζιὶ πολέμοις. ΜΝ 1 ὁ, λήμμοίΐος τεροτῖ- 
ν΄. γ, οσάδεη παθεῶς, φοραὺ τρθδ. - σιωέξη ἣν ἐοσϑευρκαὶ ται διίδτη ρᾷιΐο ροίς,ν. το. «]!οααὶ Πος]οσο πιαίι6- 
“στ τίωυ, σίου οὐ δείς χω Φοότιμ. Ν. 8, πυατίας ν᾽46- ἴτ ἔούδαῃ δἰ 415 λήματος : ΡΥ ΙΕ τίη. στ (ἘΣ ΠΑΓΕΓ, 
ται ἰοςι5, ργί πλατν ηΐαι ὅτ φρισις ΠΡ  α1Ὁ ν ἀοτπτ,τ- ΔὐῈ ϑυναία γὸ ἡ δαίννοια. Ν,.2 2, γέπι ἃςορίΘη άπ Ηἰς ρτὸ 
}19 φιις οἰατη τον ἔγογε δ γϑρακτῇ σρι ὡς μιετοίως καὶ ϑος- [εέοοε, υἱαϊφίεοοί. γέ τινδζ γ ἔπιτοϊπιιδ νἱ ἀοπταγαρτα. 
φυωῖς κεκρα μέϊον »μιώλιρο ἀποδέχομαι ἀοἰπάς ρτοσγεῖο. ΨΥ. ς, ἰεῤοπάαμηι νἱἀοτοτ τίω δεώαμιν αὐτίω :γεὶ τίω 
δὰ οαυςητία; αὐεὶ δὲ εἶμ᾽ ἑτέρων, ἐἴ τις ἔροιτθ με πίω αἰτίαν,» δεώαμιν αὐτῆς, {(ςΠ]ἰςεῖ αἰ λέξεως. ΝΜ. 7, ργ δὐτίκᾳ- 
δι Τδαυπάϊτογαιη νοτο ἀϊπετήτατε αι ἰδ πἴτατ, πο Πγαέξαγα ἃς ἰδίας ροίξα]δητ ὀὐπκείμενα, ἴδια ἐξ αὐ- 
τελέξαται σι οτίαυ ἢ ρισοράοητί ἰἶδτο, τότ, 1δ. σικεμιέγωγ. ΜΝ .30., 14} 1Π} οὐππὶ ἀΓεῖσα]ο ἕως “ὃ τελευο 
Υ.3 τ, βηδείξεν το ὑποδείξᾳν, ἔπρτα χαοαας ποταταπ τῆς,ντ ριαςοαῖτ ᾿πὸ ἃ δρχῆς. Υ. 31, Ποίοϊο 4ῃ τὸ- 

. αἰϊσαοτίοθ. ϑ866.ν. Οχθπρίαν Παοῖ ἑκατέρων: λα τι5. 40. ἐξ π|8 αἱ ὅοπαὶ δό. Ἰδίάοιη πποχ Ἰη ΘΧΕΠΊΡ ΣΙ οἱ ποι- 
αρῖς. Ὑ..3 σ,τοζεῖαϑ ἐκ τῷ π.[δίατα σοι! απξείοθς. κελίαις, ἀαπαϊ οΑ[Π|: ραγιπὶ σοησγσπτοῦ, δίσας νοτὸ 
πολ’ Υ. 4:,1ποϊ τί αὐ,αἴνοίξ ἀνα! σοατς. Ποοτγατῖς: ἐς εὶς ἐἰοϊτρλύφ τὸν δ δίαινοίας σκοπὸν,ῖτα ἸΔΕτΑ 191,20. παρα- 
ταγίαηι ἴῃ οἰσάσαι ἴδαιν ἀἀαίτιατη πω: Ποῖ οτίατῃ ἴα- ὀ ευϑήσε ϑεω τὸν αἰ δρινοίας σκοπόν. ντ σκοπὸς ἢἰς {τ|Πτο ΠΟΥ 
Ρταϊμ!οογαῖο, το ,3.2:.61 Ποη ἱτοιῃ ἱπέγα 'ῃ τεροι-. σπαάαπ) δά θη ρΓοροίταπι ςΟἰ]Ἰπατίο. οὐδαμοῦ 
τίοῃς,174.19. Εοάοπι νου 4.3, 6χϑιηρίασ αδες. (δαιεητί νοτία στη σηρῆτο διξξουῖϑ ρυσπαᾶγο νἱάε- 
“υνένοιςτ ὐΐπυ5 οο με αοητοῦ. ἴδγιηο οηΐπι οἰἙ ἀ6. τα. ί ἐ [τρτὰ οτίατη, ρασ ργασαά. γεγία τς, Ποογατοτη 
ΡυΣΙοατίθιια. ο΄ αἰχίς εἰϊο ἄτολμον τοὶ πὸς Ῥοπικαὶ κατασκευαὶ, καὶ ψοφο- 

Ῥ.173,ν..2, ΘχεηΣ ρα δοσιαπάϊ σαΐα παΐροῖ αὐταὶ, δὲεῆ. Ἐοάοσιῃ νοτία ρτο ροίξογίογε πολλὰ Ιεσεπάμπι 
οτἰαιὰ ἱπέταπ τοροτιτίοης, 17.4.31: οὔττα ἐγ τάχεως νἱάοτιιν ἄλλα, 6] φέὸς Τούτοις. Ν᾽.33. ΡΓῸ ζΟΥΤΙρΡῖΟ 
ςουπιοτιαίηθαν. Ν. φοναὶσ, οἀϊτ, ἢ τώω αὐδμ. Ἐχ ζο ἐμμάτων εχίσαα τηϊτατίοπο γθροηὶ ροτοίξ σκεμιμά- 
εἰσάουη ν. 7 δ ἀΐτατη αὐδῶ, δεσαθητὶ νοσία ἐασάθθ. των. [δ ποίσιο Δῃ σοπιοΠ ΘΟ Πτίμ5 {τ ὡμδοτημάτων νεἰ 
Βιαδοητφρατεύειϑαι, ἔοτηγα ραπια. Ν᾽ το,οα ἀθα ῃ.. πλνμμελημάτων. Υ.3.4. ῬΒΙΠρρίςα μας ἴῃ νυ! σατίϑ 

ὁπόταν τις πλείογα μιοϑὸν δὲ δῷ, μετ᾽ ἐκείνου ἐφ᾿ ἡμιἀκ. Ν.13, δαϊτ  ἐπιοίτθηΐ5 ποηυίπαταν ΟἹ. πτῃΐδσα τουτα. 
εἰράσοι ρῦο παρανομίας Βα Ε τ πλεονεξίας, Μ΄ τ4,6εα- Ν.9 οοἱπο  αἰταιηι ἄργρν, Δ ἀἰτιιη1 οχ εἰδάςπι δά ἴδοπηο- 

ἄδπι ἢ ἤξν: ὃς ἰσαἰτεητί νοτίι δ ρφίἥοντο. ΝΜ 17, {ἘΠποπὶϑ [τ ἀοπγααο πιοχ ἱποἰ ἃ καί. Ἰθϊάδηι οχ-Ὸ 

ἱπο! αἰιτι ἰδύᾳ αδοιξ α ναῖς,. οἀϊτίοηίδες :ἰτἀοπιηα. δηιρίαγ ποίξγιπι]η Ιδοιη ἃ ροτίοπα Παδος ἐφ᾽ ὑμδμε 

ἴξιν. αὐῤρώπων ὃς καί. Ν.2.2,1πο! υἱὰ ἀείπητίη αχ- τηϊημδαρτο, Μ΄. 41 Ἕν Ὸ]ρ εαἰτ, Πα. γυέοϑω!. Ν΄.42. 

ΘῊΡ τ] τδτ ἤΟῺ τ 6 ΠῚ ἰπέταίῃ τοροττίοης, 171.2. ἴῃ Ἔχοπιρίασί ΠΟ ΙἘΥΟ ἰογίρτατι ὃν τοίνωω: Π}Π}] αἀ ΓΕ ΠῚ. 
23. νας εἀ. παδοητ πληροῖεν :ἰΔοππατς ἴῃ [86 εἰς- Ιδἰώριη ρτὸ τεήαράκοντα νὩ]ρ. οαἰτ. Βα θοητ ἑξήκοντα. 
εβίξαζον ὃς ἐξέπεμπον. Μ΄ 2., ΡΟΙῈ πολίτας ἴῃ οχοτα- 60 ϑοαιοπτὶ νογία ργῸ ἀγτίσα!ο ἑ ρεσρεγᾶτη ἰπ Θχοπῃρ]. 
Ρἰατὶ ὁ Τἀρετγίοσγίδιις τθρογίταπι σοπητπατίοη {ππ8, εἰξ δάπιουθ. περ οὐ, Μ΄ 4 «οἴη ναὶρ, οα, ο{ἢ πεζηείη οχ - 
εἴϑ᾽ ὕπλων ἐξεπέωπομεν:ρεγρογαιη. Ν᾽. 26, ναὶρ. 64. ἢ, απ ρ Αγ, πεζο ἐσ γοσε διη ἷσαο. Ὑ.4.7,1Πο] {ἃ τε, ά- 
οποδαλνωσιν[ἸοπτΠέτα σαοαας ἰορίταῦ 17.5.17. Ν.  ἀϊταοχνι]σ, εὐ. 
27. ἱποϊαία , οὐ Πὶς εγαης [ἢ Ἔχει ρ]ατί ας ΠΟ Ρ.1γό,ν. τὰ Ἔχοπηρὶ, ο[Ἐ δημίσιαιηποά πΠοη ςοη- 

ἰηξγα 1715.18:. ΟΝ. "δἰ Ποἰαα καὶ αθοίξα νυΐρ. οα. σταῖς δά (ς.Ορρο τι ἰδῆα, ν οὐι2.. Ἐσάοτη ν. 3. 

γ.53τ, ναὶσ ας παῦ. ἅπασιν ζῇ παερίδηγμα τ. Ν.33, νιαὶρι εὐ. λελέίφϑοι. Ἐχ εἰδάειῃ φαἀάϊτα 9 ροί! μᾶς 

σααφηνίο!ατα σοπηρο τοις Πα μέγα φρονοῦμεν. ἰδία. Ἐσπάςῃχν. ὃ Πιἐκτήστωτο, Υ΄.9 δί το, ἱποία!α 
ὭΞ ἡ 



26 ΓΝ Θὰ ΟΥΝ 5: ΕΑ το ΘΜ ΟΕ 

ἴπ ἐχοιηρίατί ηοίεγο ἀθογδητ, Υ. εαρνα]σ, οἀ, ἢ, καὶ 
πὰ μὲνὀγα σιωπῶ, πολλοὶ αὐ ἔχ. εἰπ. Δ΄ 153,6 αάοιη Παῦ. 
ἡμῶν αὐτιτάξα θεω [Σ ποδτς σρρομόγθ. Ἐχ οἰδἀ δ᾽ ἀοιι 

δααῖτα εἰς ἰπο μία ο͵. Ν.1 8,1η ὠτᾶν ἐχειηρίαῦ πο- 
{ἔγαπη [Θουττας [1 π1. 64 τερογίαητατῦ στα αἰ Τα οἷα 
ἄσιη σουηρο]]ατί οηΐς (Ὀτίρταγα;, ντ ΡγοΠ χία5 ἀοςαὶ 
«ἀ Οἰεπατγάιϊιμ Δητθσηδηϊ,: 19,41. ΜΝ ιο,ναὶσ, 
εα.ἢ καὶ τί αὖ τις εἰπέϊν ἔχοι; ἃζ (Θα.ν. λήρους: ν τ Ὑ  Ο]Ε. 
4ιοαιιο νεγττ πδσι, Ἐπάσυν !θ] ργο τα Βαδῦς 
τὰ οιαῦτα: δζίεξαν. οὐ ρίο ὡς. Μ΄. 2ζοἰπο! ἴα, 44 41- 
τα πτοχ οἰδάθι οὐ, ΜΝ 20, ἐσ ἀςτῃ ἢ. ἐαὴ μετα διδῶ - 
σιϑεωρακῶν: δ εξ ιν. ὑπ άγρισιν. ν.3 2,10 «ῆα ςοῦ- 

{ξῃτίτοιπὶ Ἔχειηρ  αγὶ ποίξγο ναΐσατα δτίδηι (ογίρτα- 
ται ξἀ τεέξίος ἀπατίςας (ΟΠ Ἰσοτ Απιτηοηΐς ἀῆα Π πα 
αἰρίγατίους Πρη! Π σατα αἷς ἀνά: αἰρίγατιιπι νεγο, ἅπ- 
γα. 56 4.6ῃ5 αὐ ἰπίεττα εχ γιίσ. εἀ. Υ.. 3,1 6χ- 
ΘπΊρ]ατὶ οἘ Δήμνίῥαν,σοητγα Ποχί ἢ 5 τορ Δ Π}. 
567." Ρτὸ ἑκαίςῳ ἴῃ να]. οὐ τ εἰἘ βνέϑω. Ν.28,ρτο 
κατ᾽ ὁἤα ΠΟ ΠΡΪη115 ἀρτε  θρα5 τἄλλα: ὃς δγόπι ρτὸ (64. 
ρ. Ν. 3.9, θνόμασιν ἈοΟΙοςο [ροξξα Ειοϊτ ἃ χαρά 
ΡιΟχίπις ἰοαμίτατ. Ἐσάσιῃ ν. 40 ἴῃς [4 τε ἀθοίς 
1Ἰπ Ἔχοτρὶ, , 4:.,146π| Θχεπηρ]. ρΓὸ αϑα Βαθοῖ 
“δα: ρετρεγατῃ, Ν 4σςρτο ἢ ΦᾺ" (δ [ι5 ταὶς ηαοά- 
Ρίβιῃ τευ γῖς πη 6 ΠῚ ὈΓΊΠΠ1, ἴτε τ ἰδία σιωτετα μένων 
σαρανέσεον:Ν ΟἿ εἴτε Τ' ἐν πανηγύρεσι δΐᾳ τεϑή μένων : Ποατ (ς- 
Ἰσου ἴα 19 1.6.1 4, ζοῖς πρὸς δικατήρκα ἢ δὸς ἐκκλη- 
σίας γεγονύσι λόγοις, ΟΡ ΟΠΙΙΏΤΕΓ εἰ παρηγυφακοί: ἃς Οἷς ἐγα- 
φρνίοις εἱ ὅτη δῳκτικοί. Νν.47.]ἐσεπάπτη Γοτταῆς 33 δω- 

δίων τε (ἃ Λυδίων μδγων:ἤ σας (ΟΠΠοοῖ Αὐἰίξοι. σαοα; Ρο- 

ΤΟ Ρἱ4Πῇ σου ΔΓ ΟΠ, ὃ κόλ σοι, 

20 (λτῖς οορίξαιτ (δητθητία, δε αιν. ὡς εχραπρεπάσπῃ 

λὐγονϊατοῦ δά του! πλ5 εἰπι5 οΥΑτ ΟΠ 65 Γοΐογτ, τα οἴσ 
ἴατη ἰΠΕτὰ τ Το τᾶς ΠῚ ἴτοιι Ππρτὰ 30,2 7. νι] Ει-᾿ 
πεὈτίατη ΟγΑτΙ ΟΠ. [ΟΥἸΡτΟ 65 ΠΟ] ΠΊΘΠΊΟσαῖ, 
Ν 12,1 Ἐχοπηρ γί ρτο οω (οτίρτιιπι αὐ: ρατῆ αρτο. 
Υ. αἰ χοϊίτιιπι Π]ατΟὨΪςῚ Ε πιτα Ῥίου οἴταταπι ετίαιη (α-᾿ 
ΡΓα 7,529 ἰσοης ἀς ΠΠιθγογιπινί. Υν7 0, 
το δ άϊι5 αγτίσα ας δ τν εἰ Ἰερεπάπι πὸ σώματ᾽ αὐτὸ 
Δ. Ν Στ, Ιεσεηάιιπι ν!ἀετιτ, ὥςτε οὐχ ϑθαγκοντν, 
27. 86 4ιν.Ροίἐ κράποο [401 ἀφο ιἰ,ἀοείξ ταὶς απ οά- 

γ.2ς, 'π σχουηρίαι εξ 
“ἢ κύσκιου υἧς: ογτοτα δι ῖσπο. τὰ {1 ποίξγᾶ ἰοε ρταγαπι 
ΠΟ] 5,’ οσ γα ροσεσῖβ Ὁ κόσμον ὃν,ν εἰ ᾧ. Ν.26, αρτίαθος 
κουρῥοφειοϑων:ν 6] ρίοητις ἢς ἰεσ πα, γηρῥοφό ἐς μὲ οὶ 
γρνεῖς ποι δεύεος ὃ οι ἡ εις: ντ ἰπ τα τη Ρ]ατοηΐς ἰοςο εἰξ,,ς 
182,18. Ν.29,ΡοΙὲ φεοςϑαφθείρᾳ Ομ ἸΌΕρτε Ίη(6- 
τΠοῖ5 τὸ. δζ ρτὸ αὐτῆς ΓΟ ΕΠι5 ΠΕ ρ οΥ 15 ἀυτεῖ: ντ ἔσγοτασ, 
δα ρτγαςοάςηϑ [1 {Ὁ|κοῦλον. Ν.32,ν Πτατίιι5 τϑοὶ τὸκῶς 
λον, νον εη. ΜΝ .36,ροίϊ ὦ ὐϑδιῆδι αἰ ηριας, ὅζ πὶ 
(ς4. Ρατεπιθ θῇ (σαι ἀϊα5 (π{Σδτίιιααιτι ν θυ ἴσαι ὅδ), 

εἰξινεῖ ἀϊπετία Πἰς ἰεέξίο ΠρμιΠοαταν, ἀβιϑὲς. ὃ ὀλητ ὦ 

ϑῶς. Υ.39,[] ρο[᾿ πάλιν αἀ (ας ἐν αὔϑα,ν εἰ (ταλπἰς αι, Ὁ 
Ρίοπα οὐἰείεητοητία, ΜΝ. 46,ὅτε ρτὸ ἐδὲ ρούταπι εἰἰ: ' 
νο] οὐ ΠΤ ι τὴ αἰ χιιο ἀ σογατηα ΠοἸΠἴτα το τ 1, 

Ῥ.τ)9νν ιν γος ἀπ δῖο [ἐσθ η άτιπι παρ᾿ οὐδε, ἀπ 
Ρ“α πρίνερα, Ν.ζ 910 ΘΧομηρίατ ο{Π, ἢ κέχεητοι αἷδὶ ἃ 
“αἰοὶ ἢ καλλωπισχκόν: Γχέτα σοηγηφτίοηδ, ΡΟ ἐοσῖιι5 ἐρῖ- 

ταῦ τὲ ἃ νο] ἴῃ αἰρα ὸν ν εστοηάψπὶ εἰς, νοὶ Ρίαῃς ἐχ- 
Ρυπροηάιμ. Υ᾽. 9,10 σμωνδωὼν το 4 αἸτίο οἰ ροτίοα!, ο΄ 

Πππϊσαῃ ᾿Π τὸ ὅς σαρίτα νἰτίπιο τοίξαγαγ, τω δωριεὶ (ἃ τω 3.0 ϑεαιοητί ν. ΟΠ λοιπὸν ὦ, ες τῷ κομωπισκεῷ, ν οἱ ταῖδ 
λυφ)ς! δρμονίανοἶτα ζοΣ ΠΡ ΟΙ τα ἂς [ςἀατα5 εξ, ντ ρι6- 
τὴ! χπόσαο ατατὶ ςοποςαϊΐ ροίδίητ: ἂτ ΠΟῊ ἱτο ΠῚ τέω 
Φρυγης!- 

}λ177ον 1,6 λόγοντηα] ]ς, Ρ τ τις ̓ίσοτ. Μ'.3,νε] Ά- 
πῖτο [οσθῃ άιιπὶ κρατεῖ: νεὶ ΤΏ οἰδα 4 ρος γνώμης αἀ- 
ἀεηάπεη πέφυκε αὐ ταῖς σποαρίαπινεγθιη). 6, 
ξοτβαη ἐαίνας ἰοσ επάπιπι: 41 ἐκεῖοι ἰαπλ ἀπτς ἰηϊ- 
τίο θη τ! ροἤταιη εἴπ. Ν᾿ ϑ,ρτο οῦτα πείςίο απ 
τϑύξιι5 ἰδεῖ) 1.5 τὰυικ πο, φηρινῖνιο ὅζζο. Υ.. 

12) ΟΟΠ ΘΠ ΘΏΓ15 ομμα πίζονίος. Ν᾽ 1 6,ἀοαξίοης ο- 
"Σατουία, πα ̓ λοπιοίξε πο5 ρτα σετογίβ ρο Παϊτ, Ρἴο- 
{Εἰχίιις ἰηΐτα, το Υ,2. 6. Υ το, Ἰεσοη πὶ ἐγκαταμα- 
σγθίμανον,ν οἷ ἐΐκατα αιγνύμενον. 56. νΡΓΟ ἄγων γ ηταχὶς 

ΡοίΠυατ ἄγε. Ν.24. ἐχοπηρίαι Πα ει τῇ δόξ4: ἡ 04 
ποῇ οἹἘ νἤτατατη, Ν΄.2 σιίῃ σοάδηι χοιηρί. εἱς ὡ- 
μα ἰσχυρῶν ὁ χδγος:Π1}} (δ η!ὰ. Ν.20, ΡΓῸ ϑεῤςἰεσεη- 

ἄστη ξογταῆξ Ζαίς, Ἰερέτεγιντίαρταϊη (ἰςογοηΐο οὰ- 
ἰορίο, 79. 17. δἰ ψυῖς οτίαπι δγλέγοιτο ᾿δ᾽ θη ὩγΑ τ, 
ἔλεος ρατίατ. ΜΝ.351, ρο(Ἐ δωύανται 4 Πάογατιγ ταῖς 
4υοάρίαπι ςοτητηα,ταληϑὲς δα γνῶναι. [δ᾽ ἀοτη Ἔχε η: 
Ρίαν μαθοτ εἰρωνίαν Ῥοιατίπηα πο πορμτῆοηρο, 
Ν..36,συγκραϑεὶς ἡγγαγγροφης {8{6. το (επία ἴῃ. Απτίαα. 
Ἰλοτη. αἱοίε συϊκα ϑιεὶς, 2.6, 8. ΜΝ 40, ροίξΕ Ηοπιοτὶ 
Ἰοσαπι ἀθοίξ ἀρρ!Ἰςατίο, οὕτω καὶ σὺ ὦ Ππλάτων ματέργου 
τὰ ἔργο ΝΠ Σωκρ. δ μλόχοον :ν 6] ὈΓδαίι5, δ Σκραδικῶν 
δηλαδὴ δα λύγον. Μ΄ 4 7,1 ΟΧΕΙΊρ]Ατὶ ο[Ε αὶ δοκίμωαζον: 
Ρογρογαιη. ΜΝ, 46, τὸ τοτίπογα Π1Π}] νεταγ. (ἀπ ῸΧ 
τοζεϊαϑ ξουταῇς, ἐκ δὴ παρ᾿ ἀμφοτέροις μιθή. ὅ864.ν.Ρτὸ 
ϑεὶστορα α (γηταξεῖςα ροίξυ]δτ ροτιὰ δος, ϑέντας. 

οι γ διν.4.,ἐφίςωσειν (γ ποοροη Παρ οῖ ργὸ ἀφιφο- 
οωστν,. δ6αιοῃ5 ΠΟΙ ΠΊΔΓΙΟῺ το συμφέροντι, ΝΙ 6τῸΓ 
οΧχριηροηάϊι, Υ 6,1 Ἔχει Ρ αὶ ρεγρογαιῃ [(τὶ- 
Ῥταηλ οὐϑὲν δέομαι νωῶ δέ. τὰ ἢ ποίξγαπι ἰοςἘ ΟΠ ἢ 
ΠΟ] 5,Παποτοροποῖε ροτοσίς, οὐ ϑὲν αὶ νωῦ δέομαι αἰϑὲ τ. 
νι ὟΝ, ο,ἔουϑαῃ ἰερ θη απ οὐκ ἐκ τ ἀυτεῖ" τον γὸ ἐχ ἡγ. 
νυ ΠρηπΙῆςοτ, ποῦ δὰ οἰκίαν, ανρηναθητὲ ογα τοῦ), ὰ- 
ἈΘθΥ ΟΠ] ἴσος. δίσας διισοπ Πἰς ἃ ὅθητάφιον Δημμοιϑένοις 

{0 {ἃ 30. 

αιοάρίδιῃ σοηχηλατίοηντ ΟΠ} οχ ἰρία (δητζτία πηᾶς 
ηἰξείξαπι εἰξταπιεχ ν.23.. ΝΥ 5, 0τῸ ἔργον ροῦρο- 
ταῦ [ἢ Ἔχ αι ρ τυ ρΟΙ τι στ σα] τ5 ϑύτουλ "Ὁ οτίαπα 
(ξᾳι{πδ{Ἐδητίιιο λόγῳ. Ν. 20, {Π ρύῸ ὅλοισιν ἰορα5 ἐ- 
σλοισινοἰ ΟΣ ἀγαθοῖς, ἃς (6 .ν ζ)χλάοϑιν Ρύο ὄγησαϑεν, τίς 
σοπίξα δίς ᾿Ιηἀ Αγ ]ος  δητοητία. Ψ,.2 τ, νυ] σατα; 
Ῥ]ατοηΐς εἰ. μα. ἐποιενέσετοι ὃς πα ραινέσεται πτοία ἔοῖς 
τη ίς ἀ λέξι ἐπενέσε ὃς παραννέσᾳ τερεταηταγ ἐτίαπι 
Ρᾶιΐο ροίξ,ν.2791η Ἰοςὶ οχαηγϊπατίοης. Υ.2 8,Γοῦ- 

40 ταρτιϑ Ε[Ἐ]οςιι5 εἰογτηηΐο να] Αραῖποπα ρετίτιδ. 
ντάοτασ ἀπτοπὶ τοτιῖ5 οσἤατιις οΠς οΧ ρᾳαγοπουλαΠ]ς 
δζ ραυ 5. Ν..2.9,ΡΓῸ χρήμασιν ἰςπία5 ροίξιϊατ χρώ- 
μιασιν)ν ΟἿ ΡΟτίμ5 οὐμα σιν,ντ ροτ[ρίςσα1η οἰ εχ ν..4.0. 
ϑοαισηταη} (Θητοητία [ἴς ἔΟγο σΟΠΊΡ]οΥ ροτο; φέρᾳ 
τὸ ποτε Ὁ ζῦτα Οἷς λόγοις ὥραν καὶ γ ιν οὐ μα σοίαν" οὐσγ αὐ- 
τίωὺ τἰωὶ ὅγητήδευσιν αὐτὴν μιέμιφομκαι,αἰλλοὶ τίω ἀκσ ον αν αὐ- 

]. Ν.3 τ, Ἔχεπιρίαγ ποίξγιιπι μα οῖ δοξάζοισι. οσο 
νυ]σατοβ Ρ]ατοηΐς ἰδ γος {δ "1 τπηα]ι. ὅ8ὅ0α. ν.ΡΓῸ 
γέπιαρτίμι5 [δ ρ οι ι15 γ᾽ ἔπιν Εἰ σ᾽ ἔπιμντ ρᾷα]ο ροίξ, νοῦ- 

Ν..3 7, ἴῃ Θχειηρίατ ποίἔγο εἰ μεσιΐοϑει, ἃς 
(ςφαρητὶ νου ἐκκαρτερέιν: τ] η ἀοίοιν αἰσατί Ὀ]ατοη 5 
Ἰθεῖ ργοέγκαιτεραν Βαθεητ ϑαρρέν. ἑαυ δὴ αὔτίη νττος- 
απ ππθσηῦτο ἀρθοίςίτ οτίατν ΓΙοί νου ῆο, Ιδίάοιῃ 
ναΐσατα ΡΙΔτοη ς εἀϊτίοηο5 Πασοητ ῥοφή: ΕΧΘΠΊρΙαΓ 
πο ἔγαηι δ φὴς, τ ξάοίς, οσὸ Φοφὸς πγαἰ αἱ, στ οττα τι 

ϑουγΆΠι15 νουτς πγίγὴχ, ΟΝ 43. ΡοΓρογαιη ἴῃ οχ-, 
εἰ]. (ςτίρτιιη μέμυτα. Ο πο  Π ετίατι αἰδευασίας ἰοἱ- 
ἄστη τη8]15,ν 6] αἀδδυα μίας, ἔΔοἸ]ς ρατίαγ. Μ.54,Ἰπο]ὰ- 
(5, Δαἴτα εχ νυ] σ, οαἰτ Ομ θι5:|τἰἀοιηις ΟΊδ ιν. 

ὅο Ἰῃ εἰδάδθιῃ εοάσιη ν. [ἐσίταγ, ὐξίαν ύτων ἀπεφίωαντα. 
Ν.47:}Γο ἀληπῖα τερομοπάμπι ἔοσταιϊς λεκ πὶ,ντοοἱ- 
Ἰίρίταν οχ ρα (δ ιν.12. 

Ῥτϑο,ν. αν ργοου ἀπ ῖο Ιοσεπάιιπι τὸ οὐ δ) ζύ- 
τῷ λέγ. ἃζ ΠΙΟΧ αἰὐϑενέφερον: Ποτ ν. 3.6, ὀλιγζόρως καὶ αεϑε- 
ναΐς εἰπεῖν. ΜΝ ΛΟ, ΡΓΟ ἡ τίς ρογροταπη ἰῃ ἜΧοτΊ  Ϊατὶ εἰ 
αὶ σ᾽. δἷσν. ΣΟ, ΓΟ σφας ἸΙά6 1} ρογρούαμ Βα εἴ σφῶν» 
Ν.24, ΡγῸ αὐτίμὐ σοπιοΠΙ ξὨτΙιι5 [δ ρ Π}115 αὐτό; ντ ἔςα 

τατοῦ 



ἩΕΘΥΤ ΕΣ ΕἾΝ ἢ ὉὙΤΨΕ ΟΙ 2. 
ταῖτ δὰ πράγμα. Ν᾽ 31:00 τὸ ἅμα τὰ ἢ τορος ἃ με- 
τὰ, (χτὶς θεῆς σοηίξαδίς ἰξητεητία. Ψ᾽.9 3, τοέξηις 
αὐτοῖς σιιυοξίωυεἰαν. δῖον. 37] Ἔσοηάσιη νἱάθταγ, υ- 
ναίᾳ χρῆται τὴ φρ. Ν᾽. 44,1ποϊ πὰ καὶ ἀρ. ΔΡ ἐχεπι- 
Ρἰατὶ, [ξ 4 ἰπἰογοηάδηι ον, [τὶς Ροτίρισαιιη οἱ εχ ν. 
Ἐπες Εσάσιῃ ν.ΡΓ ας σά οητι Ἔχθιηρίαγ ΠΟΙ ἔσῃ 
αἰδοῖ οὐβρωπανον,οΥΓΟτο ἁτη σι. ἜρῸ ναΐρατοϑ "]ὰ- 

τοηϊς [ΠὈτοσ ἰσσαζιι5 ἔπτη. Ν. 41,46 ΘἘχθιηηρίαγ πος 
{ἔτ ἢ πο αττίσα!ο Παίσοι ούτου ὃ καρπῇ : παϊηπς δ 6 ]]ο, 
564: ΡτΟ σοτγαρτο μένέω (Ση(5 ροίξα]ατ εὖ κι μένης, 
γο] ΠΉς χα !ά. 

ΡΟ τ δα, τ δζ γῆ τοτί ποτὶ ροτοίξ, ἃς γαῦτεροηί. 
Ν. 3.,,1ῃ Οχοπρ] τὶ ο[ἐ φϑονζω αν, Ἔγγούς ἀπ} δίριο. 
Ἐογϑδη δτίαπι ἰδ] ἀθπη ρίο ἐδὲ μεμνη αϑαι ἰεροηάτιη τῷ 
τε νείμια ϑοσντ μῦς ἀπο αι16 ρει τις {τἰπτογγορατί- 
τα. ἰλσναπι ρτο (64. ἐδὲ ἢ ῬΟπα 115 τὸ ἢ), ὃ( 1η οἰδιι- 
{14 ροίξ αἰδιλαξζεν Δα άαηηιις ἐστύατο, ν οἱ Πτ1}1ς Α]1- 

τι τὶ ν ΟΣ διμη,, 1} 6] π|5 ςοπ δἰ δητοητία. Υ.8,Π 
ΘΟ λα {πα οὐκ ἔγοντα ἢ,ν Οἱ] ΟΧρ] οατιιν, ν 6] ΡΕΠίτις 
ΟΧρυηράγας, [ας θοη6 σοῃ ξαθῖς (δητοητία, Ἔχρ] ετὶ 
Διιτο πὰ ταὶ! ἔογγα δ τη ο ροτοίξ, οὐκ ἔχοντα καιρὸν, τὰ 
ὃ, δϑυρ. ΚΝ τι, ἴῃ ΟΧΘΙΊΡ]. οἰπ, δ μδηησομκειοιςοη4ο- 
ίς. ΜΝ. σιἸΠο] (ἃ αὐ, αα ἀἴτα οχ νας, εἀϊτ, ΡΙατοη 5: 
ααστθι ἀρ Παροης λαξώτες, ΠΟ ργ:ροπτίοης, 
Ἐπάσι (αν. Βινομίέζν χοιὶ αὐ δῇ! οἰκούφν ἐκείνων. αγιταῖο 
νογδούιιη οτάϊπς, Ισἱςηγ τη ΘΧΘΙΏΡΪατῚ οὐλητις 
γαῖ αυτίου]ας γοἰατία ας ἅ, Ρτὸ ἔςι νυΐσ, ἐα 101. ἐοπὶ 
Βιαθοητὄλεγουν. Εσάοηιίδαν Ὀτὸ ἡμῶν γὃ Βαδοητ ἡμῶν 
"δέ. το, πο! απ καλαῖς, αἀαἰτιιτη οχ εἰς. οάϊτ. 
θ᾽ 4ευα ἰῃ ὀχοιηρ].ο(Ἐ καταςίῶαι, ταΐπις τεξες. ΨΚ. 
22 Ρτο ὑπὸ γῆς ἄςπν πλΐππ» σοηστγιοηζοῦ παῖ ὕςε- 
ρὸν. το δα ἰὠ νυ]ραιί ΠΠστὶ μα οητ ἐαν: τ ἀο πηαι8 
ἰηξταν.36. .5.4.Λ 0 1|54οπι]ορίταγ, τῷ κεκτημένῳ μετ᾽ 
ὀμανδρίας:ὃζ τῇ οχ,δδῳγ ὁ Οιὅτος πλουτεῖ: ἃκίξη.ν.ὔτε 
στόμια τες καίλλυς  ἰούς. Υ 526,1] 6πὶ [τὶ μα. ὅφηφα- 
γέςερον πριεὶ Ὁ ἔχοντα, καὶ ἐκφαίνᾳ τεῦ διλίαν: ὃς ίξημ.ν. 
φαΐ ετο ῬΤῸ γίνεται. ΜΝ .28,1146 πὶ ἢ. καὶ πσπρῴτον Ὁ ὕςω- 
“ον: ΠΟ οἰ ΠΏ ἰΠ5, ΔΓΖ ἴτα {πρ τὰ δτίδῃ, εἰξ 170,3 4. 
ΜΝ 50, άθη) ΠΥ ρ το μόνον παθητ μώλιςου: δείξη. 
ν. οὐδασιευείστοϑε. [ἰ4 61 ν.2: Βα Θητ αὐτίω ρτο ἴαυ- 
πίω. Δ .35 1ἸΠο[ {πη} οὐδὲν, 6 αὐ βάθια. [46 πὶ 
(εσ.ν.ἢικαταχοϑοϑα!αιιοά πλεῖ μας ςοποτΓιίτ δά ίξᾳ πα- 

ἐα διδόναι. ΝΜ. ς. Ἔχεπηρίας ποίει δος ςαία 
᾿ιλθοτ ϑησοωρὸν, μετα ἰεσοη (γητάχοωβ. Ν.37,1η- 
οὐαίαηι δὴ, αἀαἴτιιτα αναὶρι 4. δὶς ν.18,20. 40, , 
Ἅ4τνα]ρ. 6 (0 πορίζεϑοα. 864.ν. ἘΧοπυραγ ποίξγιιπι 
Ῥζο εὔχοντο Παϊοτ ἔτυχον: ραγρεγαι, δ᾽ άπ ἱπο]α- 
465 ἀττίςι 15 οὶ, Αρο!ἐ ἃ νο]σοάϊτ. Εχάειῃ ν. 4.4. 
Βα τῳ ἀυτέῇ βίῳ. Ν.47, πο] ]1} παύτων,αἀἀϊΐτιι 
ΟΧ οἰξα. οάττ. 

Ρυτϑ2,ν. αν ἰποΠαππτη δὴ ἀἀίτιτη οχ νας. ε4, 
Ἐσχάστη ν. 4 ρτο ζωαγκαοθη Παθεητῖ ἱυώγκαςαι: ὃς (66. 
ν. ὥστε ὁ αὐδρεῖος (Δ φρόνιμος" ἐδττ γιγνομάνων παίδων ᾧ χρῆμ, 

καὶ δου φϑέρομάνων, μιόλιςου πείσετου τῇ π. Ἐχεῖξάεμ δά- 

ἀϊτα ἱΠοἰ (ἃ γε ν.7.1᾿ἀσπιαιιαν.12 ὅς 13. Ἑχάςσπιν. 
17 δαθοητ ἀγγέλλφν ἔπος ργα ρο πιο πο: ὃς πιοχ, τῇ δὲ 
πόλᾳ αὐ ϑῳιαλευοίμῖθ᾽ αι ὃς ταγίτι πη ἐἱέων το ἐών. 864. 
νι. σα άθη ἢυκαὶ ἐαὴ ρτο καῦ. Ν.2ο,Ἔχοιηρίαῦ ποῆτγῇ 
Πησυ]αγίτεν παθεῖ τἄτπλίπιι αρῖο, ΤΏ Θοάο πὶ Ομ] 
(λεταης (οι θητία πο], ΜΝ΄.2.2,1η σοάφιη νῖτῖο- 
(ἀτερετίτοπο ἤς ἰοσ ταν, δοκεῖ μθλισα ἔχήν Ἰτλάτων κάλ- 
λίαν μιθλιστυ ἔχήν Πλάτων ἡ λέξ, Μ΄. 24.000 κτ' Κτησιφῶγ- 

πος ΠΟΠτΙΆΓΙΟ (δηία ἰοσξαιι) υὑπῷ Κτησιφῶντος, ργο (Ἰ6- 
ρῥοπιε:Πουτίαπρτα αοηαο μα δυϊπηι5 171, 3.3. οκ 
αἷδὶ Κτησιφώγτος ἀπολογίας. Ν΄.χ 6. το Ἐ15 ἕμῦς ᾧ δὸ- 

ξης,ντ ραν ξη.ν.1. ϑ86αν.Θχοιπρίαγ ποίξγαπι μα- 
οἵ πολλοῖς: ρΕΓροῦΔΠ), Υ.2ο,νυΐσατα εαϊτ, Πειηο- 

20 δααϊτα ππτἰ ποία ν. 1 9,20,2 1. 

{πο πίϑ Πησυ]ατίτεν παδεητ ὃ λέγον, φησα αἰςο. Ἐχ 
εἰβάειη (δα. ν δά ἀΐτιτη [ΠΟ [{τ1}} Αἰσχίν. ΜΝ.32,1π- 
οἰαίᾳ ἡ, ἀαΐτα οΧ εἰδάςπι οά, Εσάοπι ᾿δ᾽άεπι ΡΓΟ 
μέν γε δαῦοητ δ ὸρ. Ἐσάοπην.34Ὡ,ρτὸ τ᾽ ἑλλίωωνἢι. 
δῦ δόων: ὃς τὩοΧ παύτας Ρ(Ὸ παύτως. Υ. 3 ο, ἱπο απ πὶ 
Φινὲς Αθ Εἰ Ἐ ἂὖ εἰδάςι ο4.. Ν,, 4ο,Ἔσάδιη Βα ὗἷς ἔμ- 
“ξϑοϑεν χορ. 566.ν.ΟΧΘΙΠρΙαγ ἠοἰ ἔγατη ἢ, αὐδοὶ Τούτων 
ἔπι τϑϑτιοὨ{{ το ετ]ατο. Μ᾽. 47,1 πο} {τ} τότε, αθ εξ 
ανυΐσ,εα. Ἐσχάοιην, 47 ἢ. ποροςϑεμίνίω, 

Ῥ.18.3,ν. τ» ποία ει, αἀαἴτα εχ νὶσ οἀ, χυα 1- 
δίειμι τηοχ ργατογῖγο ρογές ζο Παδεητ ὀρ τετέλεκε. 
ΑΌ εἰξάει (ἐαιον -αἰνίαατ ηο] αἱ ὦ καλά. Επάσηι 
1014... ἡμετέροις, πο ἐγεσ. ΜΝ ο,ἱας [υτμγ αὐτοῖς, α4- 
αἴτιαι οχ οἰδάειη. ὧκζ σοῆγγαν. 15 αὖ εἰδάςην δος 
ςοπηηγατίοῃ ΠΠππ6ἢ,τὸ ϑανάτον. Ν.14. Ἔα ἄοπ ἢ. ἐπε- 

γ ις, σα ἄσπὶ Πη6 ἱητοτγοσατίοης Πα- 
Ἐχ εἰς- 

τατίπι αὖ εἰοά ει 
Ἐχ οἰβάθι ταγίι πα 
Εχάςπι σοάεπι ν. 

Σι Βασθητ ἡμδοτυκέναν, πο ργαροίς Ν, 2.2, οαοπι 
Ροῦ Ἔρί Ζοιχίη ἢ ετ, οὐκ ἔσιν οὐχ ἔσιν ὅπ. ΑὉ οἰδάοπι 

(64-ν.Ὀο{ἘἸπο] ας ἀγτί συ] οἱ, Ν΄.Σ 7, Ἔα ἀθπι πι- 
τατ!ϑ [ἀΠθι15, κραταστωτας ἰη ΡΟ Ἐογίοσὶ ςοπγηιαῖο ρο- 
ΠΌΙΏΣ, ἃς κατερθώστιτας ἴῃ ρτοτ. [τὸ δικαίως ίο]αν. 
ἜΧομΊΡ]αγ Ποίξγιιηι Παίροῦ δυκαίοις: ραγαπλ αρτο, Υ, 
2οον αν. οἀ, οιηροῆτο μαῦοητς ἀπένεμε. Ν.2.ο,͵Ππ 
Ἐχοπηρ]. ΟΠ αὶ λόγου: ρᾳτιιπγ οπρτασητοῦ, Ὑ,34, 
ΡαΌΪο τοξείας Ιοροπη115 αὐτῆς, ἃς ΠΠΟΧ ἐν ὀληϑεύσᾳ, ν ΕἸ] ἐν 

χείροωυ λέγᾳν. 

Ὀεητ, οὐκ ἔστιν ὕςζις οὐκ αὖ εἰκότως δ τιμή σφέ μοι. 

ἀφηλ τ᾽ ον αἰάϊτα ΠΟ] {8 ογ΄. 
ΔθδίΕ πο 15 ἀγτίοι 5 ὁιν. 18. 

30 ὀῤηϑέσι, 1 ΟΥ̓͂Σ 40 [ϑγτῖς σαμ νη αξἰτομῤτα. ΟΝ. 
36, ΟΧοιηρ αν Πα οῖ ὀνκαάρπῳ: ὃς (ξιν, ασονιζουσαν:ρα- 
ταπ σοησγΠοητοτ. Ν..3 διυθέξιι5 ἑκατέρου, τ γτ726-: 
4746. ϑ06..ν. ΓΟ ξΕΪμ5 σα ἀττίς]ο ἰερ ι1}5 ΧΤ' τὸ ἐπ 
ληϑηνὸνο Ν ἘΙΠΟΧ ν.41 Τ᾿ τὸ ῥοπικόγ. Υ. 40, ροηδότας ΑὉ- 
(Ο]τιτο αοςἰρίς πάη), τ1111 ἀἰχ ΤῈ τ, ὡς «εφᾳδότων ὁμοί- 

ὡς ἀπαύτων:ν Ε] ἀἰπ{ς ἰορ οι: τδὸς εἰδότας. 41, 
ἘΧΟΠΊρ Αγ νἱτοία γποοραε Παίρεῖ κατὸ ῥοπικόν. Ν᾽, 47. 
ἤοτα δέιξαι πεποιηκέτα ἐμαυτὸν» ΡΓῸ «ἰρηξον δ ἰγάγ6 726 
οί. 

Ῥ.υ 8.4.) ν. ΤΡΓῸ καὶ τὸ ἐπαγίελμα,, ρΡοΓΡογάτη [ἢ εχς 
εὐ ρἰατὶ εἰς ΚΤ' τὸ ἐπαγγέλημα. ΚΜ. 4.Ρο(ὲ οἷόν ὅθι ἀεῇ- 
ἀογατιιγ εἰλικελτῶς,ν Εἰ τ] αποάρίαιη δά θίιιπι. 
Υ. δ,ραιΐο ςοπιμεῃ ς Ὠτίι5 λάξοι,οΟρταῖίιο νεγθ] πγο- 
ἄο. ΜΝ΄.ο,ἔούβαη Ἰεσοηιπ),α δεκάςοις: νῖ ἀδικοίςτις 
πέλοις ΑἸ ΧΟΥΓΡΓΟ ἀτεύκζις, (Ὀορ μοι αἤῥονιος. ΟὟ, 
12, ἰοο ἘΠ ιΠΠ|ριτο ὦ κτ' τὅτο, νοὶ ὦ ύτῳ. Ν.18,τ6- 
Εἐ 15 ζυλωτοὶ γγνόμιενο. Ν.2. 2, Ἰοςτις νἱ τοί τα πίπι- 
Ριίοπς νἰτίατιι5, τα ἐπὶ ιᾶρίατη νἹἀετιγ]εἐ οπεπι 
τοααίγογο, ἃ ὅς πορισὶ πλώσχκασιν ὑσαῤχ μἰωύμαΐᾳ χα- 

{0 εφικτηραςικὰ καὶ αὐ υφαΐίρετα. ὑχσυμνήσοω ὃ πσοῶτον ὦ αὐ Οἷς 

ὁδ. ΝΜ.) σ,οὐτωντεξοτοπάμτη δ τὸ (ἀφέσερον ( τὸ κοι- 
γότερον τῇ ἑρμέωεία κεχρἤσϑαι. Ν.3.:,τεξειις Χ' (ὔτα. 

Ν.36. αῃτα δωύαμιν ἐς άἀδγατῖιγ ἐξετάσω, νοὶ πτητἰα 
παοάρίαιη νογθιη. Υ.2 ο, τθίχα ν πτρατιιηι ν] 46- 
ταῦ ντ δῦ χα. Δ] Ιοα ν Πτατίμ5 τουχῇ. ΝΜ. 4 Ο,ΡΓῸ χρῆσιν, 
ἴῃ. ἐχαπηρ αὶ εἰξ χρὴ, αὐ ρατατα ΠηΔ]1 (γ}]α04. Υ. 
44. Ρο[ἢ ὁ αὐὴρ 4ο ΠιξογάτιιΓ στωθέσε, στρ ρο οηθ. Υ͂. 
46. ἀρ] εχ ἴῃ ἜΧΕ ΠΊρ]ατἹ 6{Ἐ|ογίρταγα, δρετίω, ὃζ λέ- 
ξεν; ἄτα 6 Σρετίω ρεῖπιο ἀο]οτιπ), ἀςῖπάο πηατρίηὶ ά- 

6 (ςτῖρτιιπ,. 

Ραϑφνν. ανρτος]} ἀιθῖο ἰορο πα τ:ΠῈ αὐτὸν ζυλοωῦς- 
τες αὐτης μόλισα, ὃ εὖτ. ἴον. ςτὸ χτ' τ τοξξ 5] ερα- 
Π1115 καὶ τό. Υ᾽.7, ΟΧΕΙΊρ]αΓ ΘἰρΕτιόβειο Βαθετάυ- 
δείαν αιιο πος τεσοϊαγο πες ν πτατατὴ εἰξ, Ιάςπιν. 
9 ῬίΟ γὲ ΠΒαδοτ γή:ε τοῦς Δ θίριο. ΜΝ 10, Ιεράαπι 
Ρυτο, οὐδὲν ἐτε μέ ζν οὔτε ἔλα ον φέρων: αοα ἰοαποηαὶ 
σθημι5 1 {Πρ ογΊου! τοῖο ταιτὴ [10]: δίτατ,ταη 346, 

οὶ Πἢ 



8 ΙΝ ΤΟΝ Υ 5, ἬΛΛΙ, ΤΟΝ ΝΜ ΡΟ 51. ὍΝ 
ττ τ 17,0. ἀαίη ἃς ἰῃ μος Ῥοί[ξοτίοτὶ τοπιο νΠιτρατῦ 46, νοὶ τὰς ἀξιωματικαὶ ἰεσζἀιιηεν 6 ροτίι5 ροίξλαμ. Ὁ 
Ρᾶσ. γνν.23.. 564.ΨΟΝ ΟΠ ρτὸ χὰ εσεη μι καὶ χοήεν οὶ (ανφ Δα ἀοπάμπι ῥυθμοῖς, 566.ν.1 ΟΧΟ Πρ ὶ ἀζτίρτιιπι 
θαυμάζιν νοττοι ἄτι ἴῃ θαυμαςφύν. Ν᾽.14, ἴῃ ἀχθ-. ὠκόρυφοι: ΟΥΓΟτΕ Διη ίσῃο. ἡ Ν 
Ἰατ ΟἹ κὰ Δία. αποα Πα τοίους νοὶ τ, ὉΓΟ αὐτί νυ δδ,ν.α 2.10 Ὑψχ ο]Παπα Ποςτ. εἄιρασ.. 8 7, τα 

"" Ν ἢ ̓ ͵ Ἵ δ ν ῷ αὐθὶς Ω τ ᾿» ΕΓ τ 
Ἰεροπάμοι ἔιοτίτ αὶ τωώτντ οπίας ἤτ, ἰασἀατι οο ἱπ]ο-. ἀπρ το] ἀττίςα]ο Ἰορίτι ἢ ὄχλον Σ ἐκ αὶ πόλ. ὃς ΠΊΟΧ,ς 

͵ 

το ποῦ οἰςέξίομοι [δ ςοἰ]οςατίου σαι νογθοσαπι. μέρα τεὸς ἑκατέραν πίω δεωύα μεν, ἀν οὶ μιὴ αϑϑς οἰμιφοτερας ὥ- 
Του Βεπίσαιῃ, Αἀἀ ἀιτοιη Βς ΠΙοηγ Παηΐβ ρος μα κινδωυεύσωσι. Υ.6. Θλάοτῃ ΡΤ ἔτλησοω ἢ, ἐτολμησαινεος 
τὰητ 1114 εἰαί θυ “ΕἰΟΒ αἷς ἴθ οὐ. σοητγα ΟτεΠρῃ. ὃ. ΠΊΟΧ λοιποῖς ΓΟ Φολλοῖς. ΝΜ 7,1] {15 ἀγτίς, πως 
200, τἶδὰ σ᾽ εὐγνωμοσιύίω ᾧ λόγου δύω μιν πῶς πέφυκε; δὰ- ααἀαϊτιϑοχ οαάσπι, Υ.18,1Π οὐ ἀθιη ΠΟΥ] ρΓ ΠῚ ἐμοπαωρους 
νῶς λέγφν, κακῶς βιῶναι «ὃζ πγοΧ, οἱ (δ λόχοι κοιλυὶ, πὰ οἵ ἔργα τὸ ΟΥΠΠῸ αἰτοῦο μεεδζ ΠΟ Χ, αὐ πατρίδα πίω αὐτῇ γινόμενον; 
φαῦλα. ἀΟΥ ΙΓ 11,2. ΚΣ. »δηνὸς δημέκργος λύχρν. ὅζ ἴῃ Ερ᾿Π.. δὲ τυτίαμι υδὲ ργο μηδέ, Ν΄ το, ἴῃ ἀχειῃ ρ]ατὶ οἱ ἐστ 
αὰ (οἢ. Ρορι] 5 Ατῆςη. καὶ οὐδὲν θαυμα σὸν εἰ δῆ νό- Ο  εῆσα ΑΓΕ ΠῚ ςοΠρτιθητοῦ. ᾿ὈΙ ΟΠ ΡΓΟ ὑκ ἐμέλλησαν, ἣ 
μιὼν “ΠΡ ὑμετέρων καὶ Ὁ ἐμὴ λό γϑον ἡ Διημιοιϑένες δένοτης κρεί- Ἡδοτ, θα, ἢ. ἐτολμυησειν. 56 ιν ἰ πο  Π{8γε ὃς τειαδίπης ΔΌ ἡ 

ὁσῶν ἐγ ύετ. ΜΝ τς, Γοξξια5 σατη ρα ροί ἐν ἑτέρῳ. ἡ. δά. 64. Ν'΄,23,644..ἢ,»υομμένοις, ργατιαοῦ. δέ δ η.ν ὐχ, Ἧ 
τϑιρτὸ ὑπ τη ΟΧχοιρ]ατὶ ΟἹ επό σοῦτγα Ὠχοτοιῃ, ὁρωῖτι δὲὴ λέγοντα δία ῥ Ν.2 τ, ΘΔ ἢ Ὀσοῦτονγαςοι, αἴ. 
δῖον. 2 φἰάοτη μαίδοῖ ἐνκόσκκῳ: ίσας. Ν.2 φρο Ν.27 ἃς 28,1πο] (4,10 Ἔχέρ]ατί ποίεγο ογαπε οι. Ὁ 
δ) ἸΙοσθηάσαν νίάοτας ἔπ. δοσιοατίαπι δτίδῃι τα! 5. Μ᾽ 20,(η Π Θἀ ΓΟ Ὠοἰπηῖι5 ἃζ ρ]  μ5 1 ρ ταγ, ἤμύτης δὲ 
ἀασριδιι γε αϊγιταν [ΘΕ τί ἀσέοςῖσαν φιλο μώαν, αἰω ἡμετέραν πόλιν αἡτίαν υέῶς. Υ.31τ,ἰ οχόρίατ! πος ἕ 
ἡ φιλοῖε μούμενοι τυγχαλοίμαν, ποι. ἀῆα αὖ ἐκείγδι ζηυλώσι, Ὧι- ἤτο ἰουιρ τα ΠῚ δία τξοκινδ' Ρασ τοέϊς. Υ.7 τὰ [ΓΟ οΓ» Ἢ 

αὔτα Θ αὐτὶ αὐοιφέρᾳν τε καὶ μμιέ σα. Ν᾽. 3 7. ΟΧριηρίαῦ 20 66. ἢ, τίὺ ἑαυ δ᾽ ὀκλιπόνσοι ὑωρ ἃ τ. 56 η.ν. δα ἢ. τότε πὸ Ἢ 

Βαθ."ιφϑθ: α!οά ηοη εἰ ν ἤταταπ), ΜΝ. 3.9, μάλα ετ ὅδζιιοχ οι αὐτ ῆ' πλείστων. Υ.3 τ Θαα, ἢ ον τοῦς ἕρκαὶς 
ξεττὶ ροτο[τταπιοη ἢ Ε15 μαλακὸν τη] τ, ας] ἔεγατη, ἔλαῆον ἔγέν:ὃζ ῃγοχ τ ἀπαντων ρτὸ τὐϑ “ἰδ ϑλων. Ψ.ς 

Ῥ.ι86,ν.ς Ῥοτίαϑ ρατπο πε [οροπαιιπὶ αὐδῴλαμ-. 37ιμικὶ [δ ξαητίπε ἀοοὶρί απ άτηι ρΓῸ μοκ τίν, δα ΠΣ, 
ξανοιίων. Ν, 8,1π οχοπιρ Αγ ἀατίαο σαί (οτῖρταηλ χγμαρντίπργα νοςαττόό, 4. 1{| μικτὸν ΠΥ.  ΘΟποσΘοῦς 
χαύϊς ἕδραις - βεθυκύαις: ροτρογάπ θ το πλοισίως απο ηιι6. νίπγρατιτη Πΐον οἰτσοντ Απτίᾳ. ὰ οἵη. 14 7,τῖ,σι αφορητος 
οὐχπίπο ἰοσοηάμπη ᾿οἱάοιη πλατέως. {Πρ ΓΔ,22,2 4.55 τὸς πύλις, (ΟἸΏΓΩΕΠΙ5.1.. τι} γατίο ροίξαϊας ἔτσι 
Οἱ τεἰάθι ααίξοτα οοπηρο πε οηΐ5 ςμαραέξοίοπι ἀο-. ᾿ πίπο ἤηε μικτέω. δ566.Θεἰ ν.ΡΥῸ ἀυτω [ςη(α5 ὃς Πἔγα-᾿ 
(ογτοἱτ, ἴοι, ὠπέχάν ἀπ΄ ὀμήλων τὰ μιόφκα δοισείσης αξιολό-  Ἕἕαγα ροΙξ]Δητ αὐτέω,ν ο] αὐτὸν: ν εἰ (αἰτοῖη αὐδα!, ΝᾺ 

γ»ις, αἰ οϑη τοῖς χε όγοις δηφογῤμενα. ΝΟΤ τνοχοπιρίαγ ἰηΗ- 46, ροβ αὐ ρεγρογαπι ἢ ἜΧΕ ὨΊρ αν! εχ ργαοθάθῃτίσος 

πίτίας Βαοῖ, μὐαγκαῖον γὸ ἐ )τρασα πη σομσγηιθητοῦ. 30. θι5Γοροτίτατη ὃ Πλάτωνα, [ἀομ (041. νΟ ΡΟ ἡδείας 
Ιάδι ν.18 παῖ ἀυ ἀφηφασακοιρ, ΡΟΥ σ: αιοὐ σα τῇ τοσα-. Ροτρογαιῃ Βα ετ δας. ' 
Ἰχ δἀπιοίιοτατ, πα 1 αὐ ζιον: σαγοιοιὶ ρου γ,ντ πρτα ας. Ἀειϑο,ν.Σ ἴῃ ἘχθιηρΙατ ΕΠ ἐξέλετραγ πη φΟΏρτιῖ: ἴ 
20. Ν.19, βοδλιτω ρίαῃς ςοτεπργαῃι οἴζτας ᾿ίσετ οχ-. οπζοῦιορο δτορῆαης. ἡ Πεσοάοτί οαἴτ. (ρ.249) 64καὶ ἡ 
ΡῬαησατιιτ, [δ πίαϊ ταηγοι 6Ἶ81] ρτοτίας ἀσοεάοτ, ἡσύς. τπαὶϊ, ν. 4. ΒΟ] ἃ γϑ,αΔάϊτα οχ ἐδ οὐ “τ ἀσιν αν; οἶδ 
χοις βολαῖς τ Ὦτι5 ἤτις ἡ παάγατοίαρΓα (22,2 4) ἀἰοίτῥα- ν.6. Ἐχοδάδιη δααϊτῇ ἃ πρϑρεκτέσαντο,ν.8, υἱοί Ππ 
'χείαις χοῦ ὅλοι πολλὰ ἢ Ὁ ανγιτύποις ταῖς συμξολώς. Ν.20 αὖ φαάεπὶδίρο(ξ πο 5 ἀττ, ΔΆ γ, το, Ν᾽ αι ἴῃ εχϑρὶ.. 
Ῥιογοάμμαΐς [ἐπίμι5 ροίτα]ατ Ἐργκατω, ἐπ: Πα Ἔρχτς.. ποίξγο ἀοτοἱἢ πεοςγγυόμενον: ΠιῖΠ 15 ΘΟὨ στ ΘΏ ΟΣ. 
κα γοώνματο τπετταίος ἰειθγα. δραποη5 οτίατῃ πόσης. Μ.12 ἴῃ δτορ, Ποτοα, ρτὸ τε σοπς Πἰ Ὠτῖτι5 Ἰερίτασ, Ἢ 
Ὀγαῦι ἤς ντάοταν οροη μη}: ὧν μηδὲν τῷ δηπφερομώῳ δέ. Ν ας,εχ ε44,6 4,8: Δἠἀϊτα τη Οα πατέροι δ ἐμόν. Υ͂, 
μότε σαυαλείφεῶν μυύτε σιιυηχεῖ δου φύσιν ἔχ. .37,ΠγἈ]Πππὶ 4.Ο 10, ΘΧΘ Πρ]. ΠΟΙ γι) Π.. αϑδοὲ Αὐασαῖ. ὃς (δ ην ἡμαξ,ηοστ 
χοροτίτο ἀγτιοαὶο, δαὶ αὶ ες κατ αὺτ. Ν.44,6 ἰερας Ρατιπηαρτο, Ν'΄.2 τ9 146 ἢ. ἀταφέρνης, οι 10 ΡΙογΟρ 
Οἧς ὅηπτετηδουμιίνοις κφλοῖς,(γτ πρτα 22.306)! πατοπ5 [δίάἄθι τποχ ΕΠ ογοα. εἀ. 8. ἀύαρτημαι!. Ν.22.,ἱποχτο 
σοη (αὐ ῖτ οπτρυτία ὗς μα τὸ πεϑοις κα μένοις γείεοῦ 6. δμιρὶ. Ποίγο ρο ΓΚ λογιζόμενος ροίτιιτη οἵῈ Ρυπέξυμα [ 
ὨϊμΩΪ5 Ιοπρο ροτίτεπι τ. (ξτηϊρογέοέξα ροιοα!,α!ρεῃ(πι: ὃς πλοχ εἰς ΡτῸ εἰ. 

Ρ.τ87.ν του ηΐηο ἰοσοπάμπι ν᾽ ἀετοῦ μεταπίση, σαι [ογίρταγα ποῦ μίδης νἀθίαν το ςίοπάα. Υ.24,. 
1ά εἰ μεταλμμν, »φμεαγὲ σα(ησ. δὶς ν 4ἰδηἰῃς νάοταΓ Εεγοα. ἠ ςοπιροίττε ἢ, ἡμορῦσων. ἰὈΙάοΙὴ Ρἴο γοχ- Ἶ 

Τααιυίγοίο, ὅτι μὴ τὰ Παρϑένια πῇ Ράγεῤρομές [ἐπ Οὐἶγσ-. ενὰ ρἰαῦ ποίξειμηι ἢ.τε: Ρατῆ ςοῃρτιθητογ. νυ ϑ,ρτοὸ ἢ 
μάδά. ϑεαιοοτίδηι ν ἰοροπάκιτη νἱ 4οταγ, καὶ υτος αϑποι ὃζ Αθμωαῆοι,ἱΏ δτορἢ, Πογοάοτο ο[Ἐ αἴποι ὃς αὐαϊτ 
σἐ εὖγ. 8, ρτὸ ξωωέξη ίῃ να]σ, εὐ ΤΠιις.]ορίτατξαω- ὠ ποι:δζ (δαιν χδΡίζοιοϑε: ὃς πιοχ, ἐς ὃν ἠκῴν δέ. Ν, 5 τροχας : 
ἑωεχϑη Ραρ, 8: τ Θηγαιο πρτα τς 6,8. Ν.ο,1ηο] αἰ, 5 Ο απ ρ]. ποίεγατη ἢ, ἐν ἡμετέρα: 51. τί ο δι ἡμετέρω ὁσοῦ 
ὧν ἀυτῳ, αἀ αἰτα [τ εχ ἰδ, οαἰτ Ομ δ ιι5: ὃς ν]ς ἢ] αὉ0 πηλία! ὧν ἡμετέρᾳ, [ χώρᾳ. δε νι ρτ43,} 1. Ηοτοάοτεᾶςς 
εἰδάθῃι αδ οί εα πο! αὐτι πη πολλά, ὅθι ν. Ἔχοιῃ-. ἀϊέξίοποιῃ δάίοεὶρί ντ οὔ ΠιθΩγ ἤληα σοι εστὶ ρος 

Ῥίαγ ποίξειτηι Παΐλοτ λφφθέσαιμ: Ὠγϊηι15 ΠΟ Πστθητοῦ. (οτεῖτα Πὶς πος: οηΐος ἰοσιοητξ Ηογοάοτκ ἰηῖγοςῦ 
Υ. το π νι ς οὐ ὃς (αρτὰ 1.6.1 9 οἴταν, καὶ ἡ οὐχ ἥ- ἀμοογο αίδοτιδις εσρὸ ἴῃ ϑίθρ, εα. Ἰοααίτας Ποτοσος 
πισυβλάψ. Ν΄. χο,ἷη ΟΧοΠΊρατί το Ὠτγατίο ἰεηΈ{ ἰοτ-. ἀοτιιϑ ίπο ἰἀἰοσηατο : "Άνδρες ΤΠέρσοι, ὅτ᾽ αὐτὸς και τηγήσοτ ς 
Ρτατῃ ἐκεϑέφαν. σρο ἐμμέλφαν τδροίαὶ ΟΧ 28, 40:10 4.5 ἐσω νόμεον πῦνδὲ ἐν ὑμῶν ἀιθ εἰς’ παρα δεξαώμενός τε ἀυτῶ χρήσομαι» ᾿ 

2.4. {6ἅ,, ης 4ιϊα ΑἸ ΠΙ πα], νευῖιι5 ἔουταῇῈ εὐμδίφανιντ. αἷς γὼ ἐγῷ πωυϑά ομκαὶ ἢ" ;τρεσβυτέρωνγ, ἐστὰ μι κρον βεμνήσα με, Ὁ, 
ἴῃ τα ἀϊσοτας ρ᾽ οηΐα5 δά 192,3 8. 1 93.7.46 ὀκμε- ἐπεί τε παρελάβομεν τίω ἡγενμογίζωυ τί δὲ παρὰ ἣ' Μήδων, Κύ-. 
λείᾳ νατο νἱίξ 9.3.4. Ν.2 2. Οχοιηρίαν ἢ. δήρυκρίνουσα ὀ ρου κατελόντος Αςυαγεα᾽ αλλε ϑεός τε ὕτω ἄγη, καὶ αὐ αἷσι ἡρῶν 

πὶ ποῖα Τῖς ποίοις, καὶ αὐοοιπγεμενης μὸσ Ῥετγρετγαϊη. Ν. ὅο πουλλὰ ἐπέποισι, συμφέρεται ἄπ) τὸ ἀ μάνον: πρὸ μμέντο; Κῦρος τε, 

28,1ποἰ αἱ καὶ ἴῃ οχοπηρίαε! οἱξ ὁπ ντα Παῖς ΟΠ, Καμιξύσης, ποτήρ τε ἑμὸ; Δαρεῖος κατερχέσαινίς καὶ “ϑοςεκτή 
ΟἸΠΠῚ 17.8. δ64ιν.]οσοηάιη ν! ἀετιιτ εξ εὐφώγωνσυγ σειν ἔϑνεαι, 55} σου μμένοισ; εὖ ἐκ αἴ τις λέγοι" ἐγ ὃ ἐπείτεπαρέτ 
κε, καὶ ταὶ οἰκοας οὐχ ὁμοίως ( εἰ ἡδέως) δίοι σι ϑεοῦοο ἐνδέ- λαζξον Ὁ θρόνον, Τἄτο ἐφρο; τιζον,ὕκως μὴ λείψωμαι ἢ “ὠρότερον 

χτω. Ν.3 7, Θχοπιρίατὶ ο[ εὲς τθτο: ὃς ίδηιον. δ  ογοοκάνων ον ἀιμοῦ τῆδὸ, μιη δὲ ἐλοίοστο “αδοςκτήσωμει δειύαμανος 
δρμμογικόον: Π. 115 ΓΟ ΠστΘατοῦ. Ν. 41, ]εροηάπη Πέρσῃσι. φροντίζων εὐράσκω, ἔρμο (δ᾽ κῦδες νὴ μῆν τε πὐϑοςγινότ ὦ 

ἢ οἰ δὐξ, 2 ͵ “ ΓΤ χ᾽ ᾿ Ὗ Ν]Ἰ ΘΙ αὐτοῖς αὐπικρόοντος, Ν᾽. 43,{| ρτὸ σογγιιρτο δεῖ. ὀ μενον, γωρίευ γε, ναῦ ἐκτήμκϑα. ἐκ ἐλάσσονα ἐδὲ φαυλοτέρίω,. 
να σσδιηιιν 17), (ατὶς θθαο σοιρ ταῖς ἰρμτοητία. Υ, παμφορωτέρέω δέ μα πιμὠφάζω τε τίσιν γεγο ενίεν. Φρὸ εἶτ 

, 
μέαξ 
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μίξας ἐγ σιιρέλεξα, ἵνα, τὸ νοέω τρήοσειν, ὑσσυϑέω μαι ὑμῶν. μϑ- 
λώ, ζεύξας Ὁ Ἑλλήςποντον, ἐλᾶν ςρατὸν δὶ ὶ Εὐρώπης 59} πίω 

'Ἑλλαδα να Αϑίωαιοις ἀιμωρήσωμαι, ἴσα δὴ πεποιήκασι Τέρ- 

(-τε ἃ πατέρα δ ἐμόν. ρῷτε μέννω ἃ πατέρφ ἢ ἐμὸν Δαρε- 

ὁ. ἰϑύονχοι φρατεύεὼς 53) (εἰ αὐ ϑοας ύτοις " ἀλλ᾽ ὁ (Σ᾽ τετελεύ- 

τῆνος, ἐκ ἐξεγγμετο ἀυτοῦ ἡρμιωρήσα δὸς "ἐγ9ὺ ὃ, ὑπὸ τε ἐκείν ᾧ ἃ; 
Δῆων Γ᾿ σέων καὶ πδότερον π αὐσύμια!, τορὶν ἢ ἕλω τε χαὶ πυρώσω 

πὲς ᾿Αθίωας, οἵγε ἐμὰ, Ὁ πατέρα δ ἐμὸν ὑπτῆρξαν ἄδικα ποιεῦν- 

περ σϑῶτα ὧν, ἐς Σαρὺς ἐλϑόντες, ἄμα, Ααφουχόρι; τῷ Μιλη- 
σίῳ, δούλῳ ὃ ἡμετέρῳ, ἀπικόμενοι ὃν ἐωρησειν ζῷ τ ἄλσεα καὶ τὰ 

ἐφοί, δεύτε οι ὃ, ὑμέας οἷα ἔρξαν ἐς τίω σφετέρίω χποξ αὐταῖς, ὅτε 

Δαᾶτς τε καὶ Δρίαφέρνης ἐςρατήγευν, τὰ ὅπ ςαιϑέ κου παίτες.τι-- 

σέων μυέν τοὶ ἐνεκοι, Δ ας τη μία ἐπ᾿ αὐτοιξ ςρατεύεοϑοι. εἰ γαϑοὶ δὲ 

ἐν αὐτοῖσι σοί δὲ εὐ σάσκω Δὐαλογζομενος, εἰ ούτοι τε Ὁ Οιὶ ̓ ύ- 

σοῖσι πλησιογώροις καταςρεψομθα, οἱ Πέλοπος Ὁ Φρυγὸς νέμμονε 

τὶ χωρίων" γέ τε τίιὺ Τισίδα ἐἰποδέξομιεν τῇ Διὸς αἰϑέρι ὁμιε- 

ρέσσαν. αὶ γὸ δὴ χωρίου γε ἐδειίϊω κω τόψετοι ὁ ἥλιος ὅμισρον ἐοῦ- 
σαν τῇ ἡμετέρῃ" οἰλλοί σφέοις πείσας ἐχῷ ἅμα ὑμῖν μίαν χωρίω 
φήσω, δ πείσης δὲ ξελϑὼν ὦ Εὐρώπης. πιυϑεάνομιαι γὸ δὲ ἔ- 

χένϑτεῖονα πόλιν αὐ δρων ὁ δεμίζω, ὅτε ἔϑνος ἐδὲν αὐβρώπων ὑ- 
πυλείπεαϑοιι, τὸ ἡμῶν οἷον τε ἔσαι ἐλθέϊνές μιείχέω, ον τέων, δῆ κα 

τέλεξα, ὑσσοἰξαρηρνμένων, ὅτω οἵτε ἡμῶν ἴτιοι ἕξοισι δούλιον ζω- 

29ν.οἵτε αϑα τίοι, ὑμεῖς ὃ αὖ μοι τά δὲ πϑιέοντες γ»ρίζοιοϑε -ἐπε- 

αὐ ύμαν σήημἤήνω Ἃ χρῦνον ἐς Σ ἥκᾷν δὲ, αεοϑύμῳς παντα ἕινα ὑ- 

μμέων χρήσῃ παρέϊναι ὃς αἢ ἢ ἔχων ἥκῃ παρεσκευασχκένον ςξφιτὸν 

κόιήιςοι, δώσω οἱ δῶσ: ποὶ ζιμιωταΐᾳ νομέζετοι Ὁ) ὦν ἡμετέρῳ. 

ποιητέα μέννι ἵαῦτα ὅδ) ὅτω «ἵνα ἢ μιὴ ἰδχοξελεύᾳν ὑμῶν δόκέω, 

πλημι τὸ ρήγα ἐς μέσον, γνώ μείω κελεύων ὑμέων δ βαλόμω- 
γον ᾿ποφαϊνεὰς. ΕἸας Πογοάοταϑ - ἐς ΤΟ ΠΙΠΠγΪ5 αιτα πὴ 
“ντ πα αρτα ἰΙοσο ἴαπι οἴτατο (τ ργο χα δάπο- 
ταῖα ἔμπης. Υ. 38,ν6} δηλωσε δα δῆτε δηῆλ- 
90:  Ο] ]ερ., δυελθεῖν. Ν Δ Ονρτο αὐτῇ αν 6] αὕτη,ν ΕἸ αὐ- 

δι δον Ρτο δέ ροτρεγαμ τη Ἔχ θηρ]αγὶ εἰ δή. 
Μ΄. 45»0{ο πιφεύφν(ξῃ!ὰ5 ΓΘ 4 ΌΓΙτ παςοωῦ ἴοι πεςοῦσαι. ν Εἰ 
αἰϊαὰ παϊαίπχοά!. ὅϑεηννΟρτο δγαιρέσεως ΡΓοςαὶ ἄἀπδιο 

Ἰεσ προοιρέσεως. Υ. 45, ΓΘ Π1ι|5 (ορίΠου) κατεσκεύαςαι. 
ὕφο,ν 3, ΡΓΟ τροςκολλώσας {ξγειέξιγα: ΠοΙπηα ρο- 

{0]8τ πρφοκεκολλη μένας. 7, ΠΟ] αἴτιτη αὐδρες Δα αἰτ 
εχ να. 4. οι ΠοἽ ἘΠ οΠίβ: υίδιϑ(εαδητία ἤς ἰ6- 
σσητασ, ὁρῶν εὐτυγοαῦτα εφυξερὸν 0) νομιζῃ (ΒΛ δεςπολέμνητον, 

σώφρονος (ἃ αὐ δρὸς χρῆται φϑϑιοία. ΝΥ. 8ιεαά πο ἢ, μῶλ 

λον ἢ τὸ ὅλ᾽ν ἡ τύχη εὶ ϑὸς ἁποτὰ δὲ αὐϑρ.. ϑοΠ 6 ῃ5 

ἐτροτίοες ρ]απα αἰΐτεγ τη εἰδάθηι]ερίταττς, ΚΤ' πολ- 
λοιὲ μιέν τοὶ δύποις ἕλοιτ᾽ αἵ τις ἐχ ὅτῆον τίωὺ ἡμιετέραν εὐτυχίαν, 

ἢ πίω ἐκείν. Εχίξατ δὔτ οςτςῖπ σγατίοης δα ΡΗΠΙρρίο- 
Ρἰ[ἔοϊαια. Ν.12,ροίξ σφόδρα 4 Πἀογατί ν! ἀγα εὐ- 
εϑηαῖς, εὐρύθμως, ν οἱ πτη]ς φιοάρίδιῃ Δα πεγθίιπι, Υ. 
ἃ ς, ἱποαίατη {πιά σοπηηλα, ἐν τ, ̓Π ἜΧοπρ]  ἀςο, 
Ψ..2.4,6τἰαΠ} 1645 στευυφαινόμεναι » τάτη 6 η Π6 Ποαα- 
ἄδηινεοῖ Πιιέξεγα νοὶ (επτοητία σομίξδθίς. ν]άδταῦ 
δηΐπ Ιϑοι5 ὃς πλετἤδτας οἵς, ὃς σογγαρτι5, Γ΄. 26, 
Ἰοςιιο ἰςίπ ναὶρ. ο4, ΓλοιοΠΤἢ. ρίαηα αἰΐτεν ἰορίτατ, 
ἀααργορτοῦθιπῃ ᾿π4ς Παισ τοῖα Ια ες τγδηϑίςσειθο- 
τοι ποεῖρο ἰδ. ἔπι ὃ Ὀσούτῳ πλείας ἀφορμιαὲ ἀυτεῖ «αϑὸς τίω) 
εἷλῦ ϑεωῖν εὔνοιαν ἔχομεν, ὅσω δῳτελοῦμεν εὐσεξέςερᾳ (ὃ δικα6- 
τέρῳ Ὡρφἥοντες. τί ποτ οὐ ἐκεῖνος ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ 

πλείω κουτώρϑευσεν ἡμὴ. ὅτι, ὦ αὔϑρες Αθίω αἱ οἱ'παῤῥησιάσομαι 
γὺ πεὸς ὑμαξ΄ ὁ ὧ, αὐτὸς «φατεύεται, καὶ ἀλαιπωρέϊ ΘΌϊς κιν- 

δέωύοις πείρεςιν, τε κορὸν παριεὶς» ἄτε ὥραν ἔτοις παράλείπων ὅ- 

δεμίων ἡμᾶς ἢ, εἰρήσεται γ τὠληϑες, "δὲν ποιοῦντες, ἐν) δὲ κα- 

φήμιβαμέγλοντες ἀεὶ, Θ ψηφιζόμενοι, καὶ παυϑανόμειοι κα πίω 

εἰχρραὶ εἴ τι λέγετου νεώτερον. Νοῖττα ἰεέξῖο ραι]ο οο[α- 
τ το] [π15,6|ν.27 ΡΓῸ οἴομαι ᾿ΘραΠλ 115 οἴκοις, 31, νὶ- 
ἄἀστιιγ ταὶς αι Ρίατη το αὶ ᾿ς ἐξ ο: ἔπέτα ἴαυ τοις ὅτα- 
(ὀδοισι συφολαὶ φωιηέιτων. (ΕἸ! Θεφχέα φωνήεντα. ΜΝ΄.3 7, 

1ῃ ΟΧεπΊρ]. οἹἢ παρ αὐ δ -τηϊπισαρτε. Μ΄. 4 2. Ργολυ- 
εοὶ ρτοςι] ἀμθῖο (οτὶ δ ἀιιπὶ λ'γυφοί. ποι πίαρτα ααο- 
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αιο(τϑς.3 ϑ)σορα]ΔητΕΓ λιγυεοὶ (α γλαφυροὶ ΣΡ μονία: ὃς 
187,38, ἡδέϊα (ΘΟ γλαφυροὶ λέξις. το (δ αιιοητί Δαταπι Ἐρ- 
χεῆα, (τ ρ]εηα οἢς 4εθου η τ τΠ οΠ5,ΓοροπθηάπιΠι νεα- 
ἐοὲ,νεανικεὶν 6] ππ}}ς αι! 4. νεαρὸν νΕΓΟΊΠ οἰ 5 πιο 1]ο- 
ἀιοηάί σεπεγε μαδυπμλι5 ρα 27.37:16 5.43. 

Ῥτοι,ν., 32 1Πο] {π|Π| αὐτίέω), ἴῃ ἜΧοταρ ατί οὐ τὶ 
εἴπ. ν᾽. σερινίάστυς διδαχας ὅηζητοῦσι. Ν΄. 9.1 εχ- 
ἘΠῚ]. Ε{Ἐ παρεοξϑαρογγοτο αηδίσπο. Ψ τι ἐτ' αοςῖ- 

τΡί ἐπ άπ ΠΙς ρτὸ θοῦ: ἀὰς ἀεο{Ὲ το Β ΠῚ αυοέρί- 
Ιο 
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Δ ΠῚ. απο αἱ Ιοςτ5 Ποτάτας ὅτ πρτὰ τ78,46. 1Ὀ14. 
ΤΟοχ γεόξιας αοσαί ςαία Ἰερθηλις λφπομένγες. Υ᾽ 18. 

ἴῃ ἜΧοΙΏΡ].Ο[Ἐ καὶ τῳ [δ 4 καν τῷ Ιεσδάιιπι ες, [τὶς οἱὲ 
ΠΊΔΠΙ οἰ ξιι πὰ τι}. ΕΧ ΓΦ θα. τυ ΟΧ [ε4. Ιἀξίεη.ν. 
ἢ. ὀρ χρν γεζικών: ἀρ] σατο ογγοῦς. [ἢ θοά.ν. 2 οιροίὲ 
Χαξράν τεϊορίταγ πος σομΊΠηα, α Κύνος. ΓΟ 410 ΘΧ ΠΕ - 
πχατῖς ἔουβδη Α] 15] σε πάμπῃ οΠξ αὶ Κίμφνος. [6 εἱ 
ςοπίςξξαγα οὐίξαῖ, σαοά Οὐποηΐϑβ ταητῇ, ΟΠαδτία, 
ἂοἹΠοπ  οοΪ 5,6 ο ᾽π ἰοςο α ϑοπιοίξποης Πτοη- 
τίο; ΟἸπιοηΐβ νογο,αι]]4. Ν,.2 4.146 π| ΘΧΟΠΊρ] {- 
Ροτίατίτια ἢ γλαφυρώτοτον. [ξ ἃ [ ἀ( (εατιε 5 σοπιραγᾶ- 
τ ΠῸ}1Π αὐφηρύτερον ΠΟΠ σοηστιίτ, Ὗ'.2 7, ΓΟ ἘΪΠ5 ἐν οἷς 
μένιντν. 3 ο,ὐν οἷς δέ, Ν΄.2 ὃ, ροΙ  Οἧς προίγμασι,σοντα- 
Ρζῖα δὲ πτατιατα οἱ (ςητξτίατας τα} 15 ααδ ρίατι γο τὶ 
ν! ἀοταγ ]ςἐεϊος κα εἰ αἰϑηραὶ καὶ [λα φυραςὶ τὰς πίςς δ) οἷον 

, τε, ἀλλ᾽ ὀψίοτε κακόν δ. (το πιοάο ἢ ]σρσάτπιι5,ἴη 16- 

ἽἼπ Θχοιηρ]αἵἱ εἰς ὑσσομωνματικῶν: γϊΠτ5 ἀρτο, 

40 ῬΟΓΡΕΓΑΠῚ, 

αιδητὶ ὅς πθ θτΟῸ ρΓῸ ἀκούοντας ΓΕΡΟΠΟΠά ΠῚ ΟΥΙς 
ἀκούψσιςν Εἷ ἀκούψν. Ν' 31, ο(Ὕ λέγεωϑαι ἀφ ΠΠἀφγαταῦ χρή: 
νοἱ ΤΠ αἴσατίις {οΥἹ ΡΒ Πάτιτη λέγεται. Ν᾽ .37, ῬΓῸ ἀχοφαΐν 
Πγαξξαςς πογίηα ρο ξυ]τ τος είναι δέῖν,ν εἰ Ππλ1]6 α 4. 
ΡιοΣ,ν ΡΟ χεώμα σοπιιφηϊ ΘΠ τίτς ξογσταὸ ἰερο- 

ΠΊ15 χρῆμαιντ Πτ, καὶ φυτῷ, γο12 [ὁτὲ πορονέη2. ΟΝ, 

γ.το, 
τ Α ἴτ σαι αττ ὐ φύσις, τ ἢ [6 7. ΠΟμΠ. αἱ τέχναι. Υ. 
τ χογθέξί 5, ορί που, ἔξω τῷ μέφρε:ὃζ Πηοχ, ἀμφότερον ού- 
των, ϑὴγ μη, τ ον τεῦ. Ν α7, 1 ΘΧοτηρ!. ἢς (ςτίρεαπι 
Βος ποι θτπι, τὸ αὐροκολεθᾶν, δ τί τὸ ὐδᾳῳκολουθοι 
ἅπασιν αὐτοῖς παραίτιον, Ι4Θηλν. 3Κ ἢ κατεσκεύαοϑο:ο1- 
Τοῖς αἰπδίσαο. ϑ6Ζινιρτο μέρος ςοΠ ΘΠ τ 5 ἕο - 

ταῦ!ϊε [ςρ απ μέλος. Ν.32,ΡΓῸ ἔων ἘΧΘΠΊρἰ ΑΓ [ἔθ᾽ 

Υ. 37υμέλη ὀνομῦν Ηϊς οα ἤσηξ αἰ οὔτι, 
απ ράι]ο δῆτε,ν.21. 3 8,1 ἘΧΘιηρ]. ο[Ἐ αὐπές: 
ΡοΓρογαυα ΓΟ (66. οτίδιτ ἐμρδηη τα ξξ[πι5 ̓ οσΘΠΊ115 εὐ- 
αϑρλτντ ῖτα Ηἰς σορα]Θηταγ εὐιϑιῆ (α εὔρυθμαι, Ποιῖς Πιρτα 
1191}. ὃς ἀἰδογίπηθη οΠο Ἰητοῦ εὐμδιὸς ὅς ἐμερδηὲς, αιόξοΣ 
1Ρί8 ἀοςιῖτ 1,3 οἱδζ 31.1.3. [δ] 4. ΘΧομΊρΙαν Πηρ. 
ΠαπΊοτΟ ἢ εὔρυθμον: ΡαΓρογαπι, Υ΄. 40, δὸσιν ἴῃ [λας [1- 
ΘΆ ΙΕ μα σα πλιῖς ἔτ πρτὰ τ 7.4.1 γιὸς [ηἔτα τὸ 4.29 ΠΟΙ 
{π|ὴ6 πηθηαἱ {π|ρ]ςο Πα. Ν.46,ξοτϑδη ]ορ, Ὁτὲ ὃ τὸλε- 

γϑμενον γλαφυρὸν (κα φιλόκ. [π {64.ξτ πηθ το ἢ ΡΓῸ τό τε 
ζ δὴ, ]οσαηηι15 τὸ ὃ δὴ, (ας Ὀε πε σοι Δ ἰτ δητθητία. 

Ῥοτ 9 3,ν. 1, ΡΓῸ ῥοπίω ΟΧΟΠΊΡΪΑΥ ἢ ῥϑπονραγιπη δά 
τεπλ. Ἰ4οπιίδα.ν. ἢ αὐ δ: ΡοΓρογδιη, Ῥογρογαιη [46 πὶ 
ΠΊΟΧ ἢ τάς τε ἐμελλέ! ἐποίᾳ μεγωλοαρεπές. Ιάστα νος ἢ. 

πίω πεζίω χέξινιςοττα  ερες (γηταξεῖςα5. θτο (ξη. ετίαπι 
ἐμμδηείας το Ε1π15 Εογταί!ς ἰοσογί Πη15 εὐνϑιείας: τα ἀο ΓΕ 
ἀϊέξατη δά ραριργαοεά.ν.538. Ν΄.7, ἔογβδῃ περαῖία 
Ἰερ τὰ ὁ προςύντα, ἴδ τὰ μυὴ ποδοςόντα. Ν' πο,αὐ σμυέφθαρ- 

ταὶ ἴπι ἜΧΕΙ ρ]ατὶς πηαγοίης φάίοτρτ πος (ςΠο]οη, 
αν τὶ τὰ συγκέκρατω. Υ᾽.12,γεἰ Θ᾽τοίε πανί άετατ,ν εὶ 

ὅο Ρῖο ἀξιώντεροποηάιιηι ἀξιώσφ. Ν᾽ ας, Ραι]ο σοππο- 
ΠἰΘητία5 ὀκφερόμενος, ἰ οΠἘ ππεοφερόμενος, ΡΥΟΓΦΥΦΉ:. 
86 4.νΡΓῸ ἔχοισι (6 Π{{|5 ροίξιατ ἄωϑε. Υ.17,ρ8 Πι- 
ἐρεέξυμη εἰἔ: πϑοίὰτ οσσγιογα ν] ἀθγαγ καιρϑιτποχ τὰς 
ΤΕ ἢ γε έξ 5 ὀἤως ἔχοντα. Ν᾽ 19. το τί εἰ μήποτ᾽ ἔχή, 
βηοπάμν αύει. Ν.:1, ΘΧΘΠΊΡΪ ΑΓ ἢ. τὸ αὐραλφπόμε- 
τον Ῥατ πη αρῖο, Μ᾽. 30, ΡΟΠΠς οτίαμι]οροτο ζιζτόν τὶ ἔ- 
τέρογ. ϑ64.ν.Πγαέξαγα [εχ ροίξα]ατ συμξεξήκν,ασοὶ- 
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ἀενίμι. Ν 52 Ρτο σοτγιιρτο ὅϑησετο ράτιια πγαζατίο- 
ποτεροπῖροιίοτ ἐποίσετο οἴξ ἃ ἰδ ηίτ5 πηαρὶς ροίξαϊατε 
νἰάοτοτ πα πιϑήσεται δε τριεῖγ. Ν ΟμιναΠ της 
Βαςίαρτα χιος; νίι5 εἰξτπ Ὠίπατςμο, ετςῖς. Ν.38, 
ἵπ Ἔχοιηρ]ατὶ οἱ δίρνοῖεν τη δίσας. Ὀ᾽άθηη πιοχ ρτοὸ 
ὅπὶοσι ροτίμϑ ὁπ μη, εἰἘ μόνον, απ αγανφοάοιντνὶ 6}1- 
τος ζυπὶ μεν ὅθι. δρίς φιοητί4, Ὀ(Ό]υτο ἂς μωμυηοκῶς ρτο- 
ξειαιτιγ Ν᾽. 4ο,ἰπολεία 9,αδε( Ὁ ἐχεπιρὶ. ὅὃςε4. 
ντοέξιϑ δρα,ντραρ, [δ α.ν.4.6 :]Ἰςετίπ οχθπιρί απο- 
ας ἰητογγορατίθη!5 ποτὰ {τ δά άϊτα ςἰδαί!}-. ΥΥ. 
Δ ρτοσαὶ ἀιθίο ἰορ Θ μίῥα τὸ μ᾽, ἀπηρτ. 564. ετίαπι 
γιρτο ἡμῶν τα ζξῖτις ας σα  οΔ{{ Ἰορεπλιδ ἡμαξ, μος. 

Ῥιτ9 40ν.1 ,ἰη Ἔχοιμρ]. εἱς ἀδήλε (ἃ ναὶ ἀδηήλοις ἰες,. 
νο] ἀδήλως. [Ιἄάφτη,ν. 2. ἢ, ἔνμεβον: οτγοῦα δι ίριιο, 
(ξἀ νοτίτις οἵδ εὔμεξον δαὶ ἔμμεέξον, (ἀτῖ5 οἰατα οο- 
φποίοίταγ εχ 28,4.4:8ς εχ Βαΐμς "ρπτι5 ρᾶσ.19.4,Ν.12. 
Ν᾿ δ,τα παν σαὶ ἀττίςαι !ο, οἱ μιοεσχκοί. ϑοαια,ν αὐπιορός 
φυςαρτα πο ᾳ; Πς διαδυϊπλμ5, 19,32: ἰοἀ γΟΓΘΟΓ ΠΘ 
Ἰϊδτατγίοσγιιαν νιτὶο ΡΓῸ αὐ πφροφαξ. Υ. τ8,1ῃ ἐχοπηρὶ, 
ΟΕ οδρξ:οτγοτο αἰ ίσιιο,ν δγίτις ΓΑ ΠΊΕ ἢ ὃς 4.141} οἷος. 
δίον.24. 145 πὶαιηθιρης [τ ἀθιιι ἢ σιίυπεϑεμάνα εἰς οῦ- 
ὈρηΙοΠτῖΠ5 ργαίς 5 σευπϑέμενα αι ργατογιτ σιω- 
πεϑηκένα. Μ΄ 209,6 δόσιν (αρτα ἀξ 1,44 17.4.16. 
δια. οχειη ρίας δοςαῖ, ςαίτι ἢ. πίω ἐν Οἷς ὀνόμασιν ΣΡ μονίαν: 

ε φοηττα ςσοιῃ ἰγητάχεωβ. [Δεπιίθα,ν Ρ το ζι ἢ οὐ- 
ποις ΕΓρΟΓατη. 

διτ ΠΟςτγάτγοιη ὃς Ρ]ατοποπὶ οτατίοῃε5 [πα5 σα τὶς ας 
τοτπατὶς ορετίῦ. ἔθος ἢ πλ1165, 1ἀετ ἰαρτα υσαιια 
«(50,2 τ }5άσπι ρτορονογὶβ ἀϊκῖτ. Ν.3.} (ὗοποντι- 
Ρτα ποῦ; Πονίατρατῦ ΕΠ, το] χίτις ἀοσα! δά 1,1. 
ΜΝ 38,1π Ἔχοιηρ ατίβ τοχειι ε[Ἐ μήδᾷν: νογα ἰε ξΕ]ο μηκύ- 
χῳν αἰστίρτα Ἔγατ ππαγσίηΐ, ϑεσαζτίαν ογο ἤς ξοτταιῖς 
Ἰεροπλαϑ γοέξίτι5,ζεῦτα χὸ ἐενϑηϑειη αὖ τις μιὴκοικοισκ. Ν᾽ .41, 
“Ῥ χέίροντες ρος! ἀιδίο ἰεροη Δ χηρῶν δγηδεκναύτες, ΕΧ 
130, 36 :νὈιΠαςρί τγαάθῃϑ αἷτ, χήρῶν εὐφοχίας (ὦ πόνες 
ζγηδεικναυτοι. 

Ρυτος,ν.2 ἴῃ Ἔχειηρί ατὶ ο[ξ καὶ αῦϑα : ἜΛγοτε ατη- 
Ὀίριο. Θα 16Π5 δ)όπ [προγαδοιμπιτη ε[Ἐ. 514 115 ετίατπι 
ἰδιάστη πγοχ ἀἰρμτμοπρὼβ πλλ}}Ὸ δὲζπ εἰσως, ΠΟ Πγ}- 

ται γεξγασαθοτ. ϑεαιβητία ᾿ἰδάθπη ργοραν εγ ὶ5 
(πρτα(απτοχροῖτα,3.9,37. ΝΜ αι, τοέξια5 αἰοὶ αυτας, 
ξαπιίπισοη. Ν. τό, σοπαο πο τῖτ5 (ορί που) ἕξεως, 
ιφαδέτα. Ναϑ,(ς βυξλίον [πρτὰ αἰ ξξιιη δα τ66.,42. 
5664:ν. γε ξΕϊιι5 ἄνα νοήσφ,ντ ρᾷι]0 ροίξ,ν. Σ 1.1 οἱξ, β- 
φηρίαϊα, σοσιαησιί. Ν.:ο δίς αοα; σὐπεη!εητίις 

Ἰερεγίμηιιβ ἔξιν,δαῥέμενα. ϑ6αι.ν. Χορ ἰαγ ἢ, ἅμα 
γοήσην:ρατ ἢ ΠΟ στα ητογ, ΝΣ 5 ,[ἀδτη Ἔχ. ἢ, τέω τε 
“«ρ.[ςἀ αιοτίππι ῃἰς Πτ᾿ Οριι5 σοηϊιη ξίοη ε τε, ορῸ 
τοῦτα ποῦ νίάθο. Υ΄. Σό,ρτο ὡς ςοπιιδηϊοητπιβ  ερε- 

Πγι15 γ,73244. 856.4.ν.ΠηᾺ {{| σι} Αγτ. ὁ αὐ ήρ: 44 τᾶ Πὶ 
(αρτα σιοαας μας εἰ ΠΠρί15 αττίςα!! οὐδ ε γυατα εἰ αἱ - 
ιοτίεϑ, σι αἰ δί,τ τ δ 1,3... Ν΄, χ 8, γεξξείαβ ρίο- 
οα] ἀαθῖο ἐδοτιὲνν οἱ μηδοτῦν. δῖον. 3.9, Γς ἐξ 15 σΟ Π1- 
Ροί. διμλλάτοισιν. ὅ864.ν.ΟΧΕΠΊρΙατ ἢ. ἐχ ὡς ὅτως ἡμαξ 
καλϑσινρατι) ά γοπη. ΜΝ 4 Σύ Ρτο ᾧ ἴῃ οχοιηρ]. εξ 
ἀἰπαηξξίιια ἡ. [δ ἃ ν εἰ ᾧΙεσξάπιη,ν ε! (α]τοῖη ἡ,7παγά- 
μοηό, Οοα πιοχίοηαίτατ, τς πὶ ἃς ἀἰξξίοηξ ἰρίαπι, 
Ῥιαιπηοηίγαγο σα παπὶ ἰῃ ρεγογαηάο ντοπάμπι [τ 
αζτίοπο, ἔργα αι ᾳ; 5 δι ργορα νειδῖς ἀϊθ εἴ, 
τγγοιό, Ν.4.3,10εχεπηρ]. εἰ (φῶς: ραγιι ςοηρτα- 
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5.0 δαυατώς ἅπαντα ἐἴρηκεν. [1:15 τα ὠναργείας Ὠλα τ, τὰ - 

ΙΝ ΒΙΟΝ ΓΗ ΑΝ Το 1 ΝΟΥ ἘΝ. ΟΥ̓ ἢ. 
εὔτεῖ. δεαινιποῖὰδριθμοιὶ ρτο Οιὲ ῥιθνοοις, Υ. 4 ὅ΄, 
νυΐρατα ΓλοπχοίἘἢ..Θα. ἢ, ὦ, το μηδένα, μον οἹ εἰ πώποτ᾽ ὠκέ- 
«ϑησταν, ὉΠ) ῥά δγον αϑοςελθύ!πα εἰπεν. ποίεγα ἰςέξιο εν }- 
θατα ἔς 1 {Ἐἰτα στα πο [155 ωὗςτε μιρογ,, εἰ πώποτε ὠκίοϑη-- 
σαιν,βάδιον 1), «πἀξοφελθόν τοι (ν εἰ παρελϑύνται) εἰπεῖν πε 

75: ἀσοε ἐνῖμ: υϑἰ ργατδγιεν οι ἔχεέίε ἀϊσονε φηεάϊ απ, 
την» ὧν δες ἐδ: σοπότ!α 412. βαύτια!α ἤεογτμῖ, ἘΠῚ 
ΔΌτΘΠ. ἰΟςτι5 ἐς ΠἸΠΊρτιι5 εχ τοιτία ᾿ΠΠΠρρίοδ. 

ὺτ 9, ν.», ΟΠ ΘΠ ΘΠτΙ (ΟΡ Ι ΠΟΥ) δγηφαϑμινκώς. 
δῖον. ΟΠ ἘΠ] ΘΏτίτς οἵ΄ς νι στοῦ ἀϑαίρεσιν, (εὀἑατέσ-: 
περ, ἀοἰειίομεηα. Ν το πο αἱ, αϊτα της κ νυΐσ. 
εα. επί ἢ. [π εἰσάξει (ον. Ἰοσίτιν τέρα δαρχίας 
καὶ τέφησεπδρ αὐτοῖς. ἘΧ οἰΞάςηγ (6 4.ν. Δ αἸτιιπν 1Ώς]11- 
{πὸ πλησίον. [Ιῃ εἰβξ να, ταηβροίϊτα ςοῃϊιηξεῖο- 

Πο]ορίτιτ ὧς ἔρις δέ, Ἐπάοτηίξαιν {πε αἰρίτι 4- 
θεπτ Ἤλιν, Ποῖ δτίαπη ϑγθρμαπιι5. πὸ ἤτὶ ςο  ςῖς [ττίς 
Ρτατα οιηςῃ ὅς οτίρίηοπὶ {{ΠΠπ|5 ντῖς τοΐετι δά δὸ- 
Ἰεπη: αι Ῥαυίαπίας α06; ΠΟΘ ΆΠ]05 δα αἰιρυ {εἶπ 
εαπὶ ργα ἀϊςαηάαιῃ ξιέξίταιἴς τγααάῖτ. Ἐχ οἰδάοτα ν. 
ι8 Δ αἴτιιπὶ πρῳΐω. 1Ιῃ εἰδίθυ ἰοςὶ οἰαυίαἰα ἤς (ςτί- 
Ρῖα ο(ἢ, τίω πλεονοϊξίαν χωρεῖ ταν)ρώπε. [ϊοην Πίνοτθα 
4πα: (ςαῦτασ,γεξελιι5 ἐοτταῖς ᾿πτεγγοσατας ἰτσςὴ- 
ταγιντ σας ν 2  ΡΟΙΓ ἀφιέντα [ΡΠ ΠριτητηΓ, μήν σιν Π4- 
Ὀεδητ:ζ ν.2 3,1π πηδτηῦτο {1 0, ἐμοὶ κ᾽ δόκει (οἱ εξξα 
ΠτροΙ Ἰητετγοσατίοπειη τοίροη πο, ΑἸ σα! Πηῖ- 
τίαις [δ 1Πεσξάστη ἔοτοτ ἐμοὶ (δ᾽ δὺχ ἢν: 60 {τΠΠἰτετ πγοάο 
410 {πρτὰ 162. 2, ὅσα κα μὲ εἰδέναι. [Ιλυιγία "ἢ ν. 21 ΡΓῸ 
ἤχον ἰδ ν  ἀοτιιτ ἤχή ν οἱ ἤχηίον, (ογια, [οππηεῦ οφ. ΟΝ 5. 
ΘτΙΆυΩ] εὑρεῖν Ιορ οτὶς ργὸ ἅμα, τάπλοπ ἢς Πς πε ην 
χρίει ν᾽ εταγίοςις, Ν.38,6 χα ἢ, εἴ τε: ρα ΠΊ αρτα." 

Ῥιοτον τ ν Χορ Γ ἢ. τα γὸ,ἀα πα! ταί τ ρατιιπα ἃ-- 
φῬτε.[ἀς πλῖη ἤῃς Ροτιοαϊ,ν. ᾿ σις πε ῃςοηστιρητοῦ 

ἢ ἀπαιντες. Ν.14.4ἃ ΡΒγαίη {{πππῈ ὑπυτέτμη του τὰ 

νεῦρᾳ τῷ δήμν,4 Πα τ (ῃρτὰ γκνεγευρασχκέιοι 176, χὃ. Ρο- 

ἤτεπνιβ οςιι5,η οτατ. Ρ Οὐτοηα ἤς ἰΘρσίτυτίη νῸΪρ, 
οὐ το ὃ Ο φύσῳ κίνα δὸς τὰνϑρώ τιόν ὅδην, εδὲν ἐξ δρχῆς ὑγιὲς 

πεποιηκὸς. Ἐσα ΕΠ. 4: νοσάθιηο ντίτιγ οτἱᾶ ΑἸ τορΠά- 
ἢ 65 ςοιηϊςιι5:8ζ ΘΟρΠοοΪ 65 Ν Ἰγ ΠΕτη νοοῖ ὅθε τοισῆον 
χίνα δὸς, 46 ΤῚ ΠΠΟΤΏ ΕΤῚ15 κερδολεόφρογα," ἉΪΡΙ Πα ποτα 
(δα να]ρίπα αἰξατία ρτςαϊταιπ, Εογβαη ἐσρο Πα Ὁ Ϊο- 
ΠΥ πο οἰ 5 [ας Πὲς ᾿οςι18: τὰ το ὃ οὐ κίνα δὸς τύνϑρω τόν 
δι ζαῦτα δὴ τὰ ὁή μὰ τα τὸ θαυμα «κί: ν οἱ Οὗτα δὴ ἐν εὐς- 

ματα. “χοπΊρ]ατίλης δυο στο Ἔτους ἦ,. λα ύμοα σε. 
ν.5ς,γεξείας ξοτταῆς ἰερεηιι5, Φιλίπατω οἵ ἐξέσται, Ῥῥῥα 
ἤρρο «167 {ἰςεύτ:. θοττο ντ ἴδ᾽ θπν Μνδίας ρεΐ ἡ 

(ςτίρταπη ᾿ερίτατ, τὰ Ἔτίατη ἀριιὰ δα! ἀαΠ1, Μνδγαε, ὁ ῥή- 

τωρ. Ν΄ 412. ΡοΙπιηις οτίαπὶ Ιεσοῖς ὡς οἰ πον, βίοι 
ἀικὶ, Ν...4, ὑγείας ἀς ἔξ αἱ ξοτταῇξ ροτοῖξ οο αιιοᾷ 
{πργὰ Βαϊ πλι5 1 5 1,3 7.» δωυα τῶς εἰρν μένον. δῚ ΚΟ, 9. 

ταῦ ίο ᾿πά!ςῖο. 
Ρ.τ9ϑὃ,ν.2,1η Ἔχοπηρίατί οἱ  γραφίωτογτοτο απηδὶ- 

σαουγεάφεν ἀτοπι πο ν[πτραζατῃ οὐίδ π᾿ ργαςράςης 
τίς τγαξξατιις ἐρίίορο,163,4.4. [ἄδην ἐχοιθ θα ν. 4, 
ΡΟΓῈ δενότηζος Π]]1τὴ μα εῖ αἰ πἰηέξοης. ϑοσθοης 
τγδέξατιις ἀε Πειποβεης, δὴ Ι4διη {τ οὺ πὴ ἐο φαΐ 
{πρταῖπῃ ὈΙΠάγο ΠΟ ΡΓΟΙἰ τ ταΓ 11 9. 5 » τα ΠῚ ἀοιια 
(οἰγὶ ροτεγίτ, ἢ 1 φαΐ ΠΟ τγ ΠῚ οραίζα!α ἀρὰ (ε ἀετίς 
πρητ, αι αἰτ ἢ} ΠΡ εγα τατε τι ἐπα τατί, ταπάθιῃ ἴῃ ἰὰσ 
δοῖὰ εὰ ρέγηοϑ Ἀμζ αἰΐος επγήθγίητ, 



ΙΝΟΕΧ νΕΒΒΌΟΚΥΝ ΕΤ 
ΠΕ ΘΟΑΜΦΑΥΜ ΟΝ ἸΝΑΕΤΕΒΟ ΤΟΣ 

ἌΘΩΝ ΕΙΑΤΤΟΛΕΝ. Τ ΘΆΓΟ ὟΣ 9 ΕΥ̓ ΑῪ 
ΝΟΥΣ ΙΝ ΟᾺΝᾺ 

Α 

ΟΣ Χ ΩΣ ΤΣ. 
οἰξ αστινίςτως τι ϑέναι 39.322 
ἀξίαςος ῥὶς 186,16 

ἀβίωτον ζΐ) τῷ - οἱἐαγεη 616 υἱδαίθη 
εἰ φηῖς- 181.21 

“ϑὸς ἀγαϑοὺ τῇ πολ γυήσεται, ὕ 6716 ὙΦΥ' 
Ἰοπγείρ. 118,30 

εἰγχάλλεοϑοι ὥιμμοῆς 179,41 ἀγάώλλοντομ 
ὅπῃ ̓ ύτω ΤΣ} 8 

οἰγωπητὸν ἰῶ μεταλαξ ἂν. 176,26 
ἄγαόϑωι, οφ74 αἀρεγ.οὐίεξίαγε 110, 

29. ἀγώμενος αὐὶ ὃ ὠκλογῆς τϑγ, 
21 ἀγάσοωτο ἐκείνων δ δρεδι δ 3,3 

ἀγεληδὸν ράγγυοϑαι 31,9 
υὲς δυο, φ.3 εἰ γγυὴς ποι ΤῸ 3 

49 ἀνγνέςρυθμοί τ 8,2... 7Π|6722 
ἀγγωνεις βυθμοί τ 86,31. σοηφῖηο νυ. 

ἀἀγέρωχος ὕψις ἐμ (οἰ6η: ὅθ τταηπάη υὲ- 
[ερᾳ ΤῊ 

ἐϊωδλη φραίσις 148,41 ἀγκύλα ο- 

μαΐα 113,3} πὸαΐκύλον Οδ' 6.- 

μιατισμὴῆν 114,39 
ἰκύλὼς σιυπιϑεῦα 108,20 ἀγ- 

κύλως εἰρημένον 1{1,37.17201 ὃ 
ἀγκυλομύτεω Κρὸνε, τ 2,7 

ἰϊιῶσι κροτεῖν ταὶ πλευρας 170,41 

ἀϊκώνες πο μὴν τ6;,48 
εἰγγοη ΙΝ αἰπιὸν ὩΣ ΗΝ 
εἰγρραῖοι αὔϑρωποι, ογεης τεγύα τι, 

18 πὸάγρραγιν ἡ λέξεως 62,.4 

ἀγρραίως λέγᾳν 62,44 
ἄγχκονως σα φιιφησάαη ΨΟΟΙΤΣ 

Τοεριο [βοη ἐς χα τος 
ἄγχι γα) ἀοτης, οὶ Αγ δ ς 298 
ἀγχίνοια ῥητυραική 8 5.37 

ἀϊχωμαλα 61,22 ἀτγχώμιόηα ἐναυ- 

μάχοιυ 1419.48 
ἄγοϑωι απο, οὐ ρξί, τς ο,1 7 ἤγοντο 
σὺ ὦ αὐδρὸς, υἱγε εἰσ 6,114 αἶπε- 
φεύαμτην, ΤΕΥ 

αἰγφ)αὶ: ) δὴ ςροφῶν, ΡΟΣ 10.34 ἀ- 

γφγὴ “ὦ συγίρᾳ φέως, [ξεένεα [ογ. Ι 80: 

24 ἀγογζω αὐςηραὶ ὄχωνλόγος 126᾽ 

27 ἀγογὴ,φάμοαιο36,1.3 0.34, 
94,8. ἑάοη αἰαϑοφή 38,24: 
5 40," ἀγογῆς ἐλευϑεράς μετα- 

οὐντες ἐϊδογαἰδεν οἀποαϊὲ τ6τ,18, 
Πε ἀγργὴς τυχῶν εὐοϑλονος 094,8 
ἀγοργὸς δῆ πολλῶν 137,37 ἀγοχὲ 
παϑῶν 19 6,42 

εἰγθνα στομάτων ἐποίησε 92,9 ἀγθιαά- 

,φονίζεοϑειι διπλοωῦ 44.5.10 ἀγῶνες 

εἰληϑεοὶ πο ρα αξίοησι [ὀγίά 
98,21 αἰλῶν: ἀληθεῖ αὐαγκοῖα 8 3» 

δ ι. 55 «ἰθὰὶ Τιξ ἀληϑινοιῤ ἄχρνας τεποί- 

φϑαι 83,30 
ἰχρνία, ΠΟΥ  ΑΡΦΉ, ΘΑ ΦΥΟΣΙ 4110 41, 
18 
τἰγρογιζομανοι οἰλλήλων αἰδιγίνεῶχ 152, 

ἀζιλα φαῦλα 

31 ἀγρνισαὶ λόχφν ρβητορακῶν 1 20, 
2.1 
ἀἀγρργοϑέτης ΨΟΥΦ 4 ὲ 34,14. ἀγῳ- 
νοϑέτης ἐμ 16} οἰ τέγη τρ [ὃ αι είαι 4π- 
16 σεγ 4,16} ΦΧ ογί αι εὐξ 4, 
14. ἀχρνοϑέτης, [΄ σεγῥα 44 “εῤίε- 
τε αοία!, 7.4 ΟΥ̓ οης υἹρο 1 
ΑΙ] γα 41,46 

αἰδέκα τον δ αοιαν φυλάταν χα 73,22 ἐ- 

δέκατος τῇ τέλοις Ι 8.4.9 
ζ ὸ ἀδελφιδρεῶ κε ἐμὸν, ΡΥ οἱ ἀδὲελφιδὲὶ ἐ- 

μοὶ ΙΟδ.1 8,41 
εἰδελφὸς [εὐ ατεάἐἐηῦ2 91.10,29 

ἀδελφὰ ούτοις 88,16 
ἀ δανοήτως 79,42 
δὲ ἡ πρυσὶ πτιρφαὴς 8.2..22 
ἰδίασροφογ φυλοίῆν πίω κρίσιν 1 63,2 8 
ἀδικῶν μηδένα μηδὲν ού,47 

εἰδολέορις (ἢ φλύαρος λύγος 2.1.5. 

ἀδολεσχία μωτοηα Δ ἄκφρος 63,12 κ᾿ 
Αδρίας, (πόντος, Δγ. 476 01,53 
εἰδιυαςίας( {346 ἀδωωασίας) μηνύματα 

179,43 
3,20 

ἀήϑη ὀνόματα Τίνων 61,2 

ἀϑετέϊν, ἐγρργού αν, ϊσεΥ 6 τ αζ,4.0 

ὁ Αθίωαγος ργο οἱ Αθζωαϊοι 13.4.3} 
αθλητοωὶ τῷ ἔρχου 31,10 ἀθλητὴς τῆς 

κατασκευῆς ἰοωρὸς 9 ὃ, 27 ἀθληταὶ 

δ ὀλνϑινῆς λέξεως 174,2 
ἀβρουῦ ψύφον λαμβαψν ΣΉ ἢ 

αἰ «ΖΕ οἰίσορτο εἰ, [1 26, 3.3.6 αἹ κεν, 
νιον 7.9. αἱ, ΡΥ εἰϑε, Ὁ 11}4772 

4.10 
αἰδημόνως πϑοςαγορεύν 41,23 
αἰκίας “ἕο 118,24 
αἰν ετο ἐμησεῖξ 47,34 

δὲ αἰνιγμάτων λέγῳν {7541 

αἰνιγμια τῶ δὲς κατασκευαί 162: 31 
αἵρεσίν μοι δοίη 10. Ὁ. 9 αἵρεσιν πτιεῖν ἰ- 

δίαν, ργοργίαηα [ἔα γη Ἔλιμογό 
122.19 αἵρεσις 79 αἰ αίρεσις 

196, ς 

αἴρεται ἡ δευύαμις 141,33 
αἰπροκέρδηα 4.3 »20 αἰσχροκερδείας ἕνεκ᾽ 

ἰδϊας 1.015. Σ1 

αἰαυύφνζιὶ αὐτὰ 181, 2Ὶ 

δὲ αἰ οκιώης ϑέεῶς Ι 8.5. χ 
ἐν αἰτία ἔχέν στ 76 14.358 αἰτία 

ῬΥοΐϑθπος,γΑἱΐο 7.27 

αἰωρέται ἐν ἄγλοις» δ 425 ροπάοηε 
182,4 

ἀκαιοίμαν γλῶ οστιν ΤῸ 

ἀκαλμοςλέγεδς 76,7 
ἀκαρῆ ἴωνα, ἰδία φηαάαη σε σία 

103.30. ἀκαρεί 13,37 
ἀκα τάλληλος ομμαϑισχεὺς 12 7514 

ἀκατατκευάςτος πϑέναι ΙΟοο,16 

ἰκατάσκευον {ἢ φαίνετ Ι1ΟΥ.41 

εἰκριτάφροφος 27.930 

ἀκαπνύμαςος, αἰ ώνυμος 22. 12. ΙΩ 

186,26 
ακέραιοι, ἐμμεργὴ ἑησοίαησει 11.9.33 
ἀκέρᾳτςοι φωναί 2.22 

ἀκλεῆ βίον οὔ,τι 
εἰκόλεϑος ἰ; δ ΟΥΤΉ δλ βοπ (άπ. ο, 

21 ἀωλύϑως τῇ σιυνϑεια 1 25,6 

οἰκολουϑίαν δι μακροῦ κομίσαϑαι 
168..12 

ὠώμψευτες σαύλεοις 22,42 “βεὰ εἰκόμι-: 

Ψευπς αβμονία 2ζ,4.2 

ἀκόριφο ος ἃ ἀκαταςροφος 2.2 5 
αἰκὸς πονῶν 34,6 

αἰκούφν ὑοῦ δα πολι δ κακῶς ὃ0.32 
ἀμάνον ἤκουον {2,3 

εἰκουεὴς Ισοκροέτοις ΤΟΣ. 1 8 

εἰκραιφυὲς, νοι ἀρηαἱ 1 βπεγά. ΠΣ 
γηάτῖσα 55 οὐὔζοηγα 13.3.5. 41- 

μΑρ θγ:Ἴρ{ 1): 95} {πες 17, 42 δε 
ΟἹΐ, εἰλικρινὴς αβιμϑνία, καὶ ἀκραιφνὴς 

δρακτὴρ ΚΦ κι χα. 

ἀκρατιζεοῦο ἸΏ ΓΑΥ δ 3,2 

ἀκριξολογεῖν αἰδὶ ρύτων 170,41 

εἰκριξῶς εἰδέγων,ΟΘΥ 10 [Ὡ7614.2,1.Π 
110,47 

ἀκραξοιυῦ πίω σειυήϑη δ,άλεκτον, οι. ἀ- 
δῖε οὐϊέγκαγε 94,37. βεάκοιλξοῖ 

ὑτίωυ μιῶλλον 1.230,33 

ἀκφάτως σωυεγές 140,4. 6 

οἰκροάμιαΐα φερθεῖναι μευοία 4:1; 

ἰκρόασιν ποι εἰ τ, 27 ἀκροδ χ το, 
16 

ἄκρᾳ διιωαμις ἐν τ τς 3.3 ἀπ᾿ ἄκρας 

δωυάμεως, [πεγηεῆσα τ γ 2,725 072 -- 
ΘΗ ΟΦ 66,27 εἰς ἄκρον, [{:722- 
356,71 8.1.8 χ,4.1 εἰς ἀκρον ἐξερχά-- 
ζεαϑο! 10. 4.4.6 ἐπ᾽ ἄκρον μιμήσεως 
ἐλθῶν ἐσ τὰ 
ἀκρότητες ἃ λέξεως δύο 1 64,33 

ἄχρως εἰδύτες αὐλέϊν 20,4.3 

εἰκρόσοφος αἑήρ 194,42 

ἀκροςύμιον 12,26 

ἀκυρολογίας δόξαν λαξ ἔν 8 3,1 ὃ 

ἀἰκοόλιςος τὐϑλοδὸς 26,12 

Ὁ ὀρεινὰ τὰ βίν 40,37 ὁλγεινοῖς Ζε9- 

κοί μενᾷν 137,18 
ὁλοίξιφαῤμακον, ,δηδαληῦΎ. 28,12 
πὶἰληϑὲςοὕτως ἔχά 120,2 5 οἱ ἀν ΩΣ 

χῴνες 7ονό 

ἐπ᾿ ἀληϑείας σκοπεῖν τ 6 3.16 μαπὲ 
ἀληϑείας, ὙΦΥΦ 43,14 
ἀληϑινοὶ ἀγῶνες, [ἐ714. ΦΑ7 [4727 
αξβοπειοδ, 51.131,31.1 5 7,4} 
ὀληϑινὴ λέξις ορροία τὴ παιηγυφακῇ 

167.3 ὃ ὀληϑινῆς λέξεως ἀθληταί 

17.4.2 εἴτε (οτἰἴσεὶ ἀνξίομ φήα 
έυέα άπ α ρεγασηητηγ, 

ἀλήτπηοις ἰγ ηεετ.7 ὀπύφασις 170,47 

ἀλλάποιδι ΡΥ9 διαλλώποισι, ἐγ, 

1 ο 9153 " 



ἀὲε « 
πα ποὺς ἄγληλα 12,6 
αἰλληλέχίας βάσις 26,2 

ἄγλοϑεν σθϑεν 14ζ.43 
διῤοιξὸχ τίω γνῶ μων, ΗΜ ΠΑ͂ΤΕ ΑΜ ΔΉ, 

1.4.3, δον 
δἠοτειῶται “πρὸς αὐτὸ Ιςο,16 
ὀῆνετε ἐπηδαὴ- 140,38 
δλογρεαἴοθησις 13.41 σἰιὼ ὀλογρν αἴοϑο- 

σιγαλόγῳ παθῳ σιιυασκεὶν 8 4,47 δ 

εἰλόγου αἰοϑήσεως καταλαμίανομενα 
138,27 ἀλόχρις αἰαϑήσεσι κρί"ετοι 

σπαύτα τὰ ὀχληξοὶ ἡδέα 17 8,417 
“ἴω “ἰμὺ ὀλογονβιάζεδχ αἴαϑησιν ὃς, δ.1)2- 

οἱ ἀπ θη; ὀλογος δὲς Ὁ άΦΙΗΥ 2505 
ἰώ κα γαϊδοη σ47Ε1: “πὰ ἐϊ- 
τα»: οπέμς μία ροίεἐξ γεάάτγα- 
τσ, (δε ρα σον: ἐλ ργ ένα πο 
Ῥοιοἐἐ 84.390. θλογον δγανοίας κριτή- 
ρΥ 1 Ἴ 5:22 ὁδογος βεαχεῖα 
16,34: 21,51 
ὀλογίαν τῆς δίᾳνοίας παρέχετε πολλίώ 

ΟΟἍ{7.2 
το ΡΥ ἡλατὸ ὅ,21 

ἅμα, γα ἑ το δνγὴ [δ πα ΠΟ ΣΓΙΟΗ ΦΉΣ 
απεβοαε. 47,58 ἅμα νοήση 195. 
19.21 ἀμ ἠοἷ 3.6 

ἀμαϑία, ἐπα ρολδρίας 81.12 
ἀμδέτυροι λόχοι, 12 ψρίξη 70} 1:117-- 

ἐἰνεονητεν τε 86,32 
οἰ μοίχητος Ὀλεβρος 86,18 

ἀμξλύδίω ρου 14,23 

ἐμξολαξ κ αϑαξφολῆς,ἀέα!. 30,0 
ἀμέροτος χέρσος 23,14 

οἰμκαγέϑης ἃ ἄσεμωος 1.750 

ἀμεί(ξεοῦτει,ν εὐαϑγ Αγ ὲ 38,42 
μέλ, 42», γ τε ηα, ΓΟΥΡ6 34.4.6. 6 4. 

44.61.41 ἀμί γέπι 538,7 
ἀμεβοεπὴς ἐκολώα 67,2 

ἄμητος, 26 {{Πε όο,1,20 
μά δας ατεσκεδαύνυστειν 7077 
οἱ μιλλζοσαι αἷοὶ Δ αριςείων 184,20 

δ΄ ἐοόίεγα δαμιγλάοδηι 181,11 
εἰ μογητὶ μεταλα μι αὐὴν 167.40 
εἰνοιξα)α, αἰ ΠΥ Μ414 οοἰΐο. 17.6.10 
ὥωτον λα ᾳν {8,216 
ΕΒ - ἥν 4 

αἰ μπελεργεῖν τίιυ πολιν 107.23 

ἀαυδρότεφ 2141 

εἰμφήφαςον ἔϑηκε 17,47 
ἐμφιξόλως ᾿χήγαξι ἤκνος, αἰεὐρλενα ἽΝ 

ότι: ἀμφιξολίαι Τ1, ΙΙ 

᾿Ὰμφικτυονία, φηρ δ γοη ΟἽ σον- 
δείματα 53,0. δογεδη 27 55 μ- 
φικζιονία, ΡΤ . 

ἐμφιλαξὴς ὁ λύγος γίνεται 1.7.0 
ἀμφιςξντήσιμα χέγάᾷν 67.}} 

αἱ σοηρέμαία 1 ὍπῸ εοαΐοησα, ὁθ}»»- 
γράϊ 1 7,20. ὧν Ὑροιφη!αίμ ΟΣ 

φεγϑοιηβη νέοι 3, 1.12 μά- 

λισα  υληϑεὶς αὐ, δι: ά 1 πα χιῦαδ 
“εἰτγγι 178,12 

αἰαθακχεύφν 2.21 

ὁμαθεξλυκιάνη ἰγοργή το, ὁ ὁμαξεθλη- 

μένοι (Ὁ δηεσῶ σαι ΣΡ μϑγ!αι 19. 0,2 ἀ- 

ναξεξλημένως λέγῳ 10 7.21 
ὁὐάξλησις κακοῦ 49.1.57. 4,10 

ὁὐαξ, ξἀζεὰχ μδῤτυρας, ῥγοα. 2.109.17 
ἐμάϊκη μαίϑᾷ, 971)110 πόσες φέξτοτ, 

47 ἐϑαγκάϊος ἐν Τῆς λόγοις ξ9 εἶδιτα 

Ν ΙΟΝ ΗΑ τ: ΤΟΜ 
πἰροΡβο ια 7501 ὀβαγῆφα 4.- 

φῆς 2ζ51- 12.6.10 

αὐαγνωσχκαΐζξ: 7 Ο,3 ὃ αἰείγνωμα δύ θεῖν 

17 7017 
αἰ αγνώςου πα δὸς φωνή 99.14 

αἰαγοάφᾳνἱςοσίας 13 8,3 ὃ αὐαγράφᾳν 
αὐτοιὶ Δημθοϑένοις, αὐ ὀγέφεγε τος 
“εητο  ἰγοηπὲτις, 8 αὐαγράφαν ἐν - 
ΕΓ 6 ἸΜΙῸΥ 1175 
αὐάγκαπῆον ἔχάν πία δῦξαν 41,26 

αὐαίαϑητος γάνατος 4.,24 
αὐακαλεῖν ὀγομαοιοἷ 149,34 

αὐακείων ἱπποδρομίας 169,16 
αὐακεφόλαιω θικὸν Δ᾽ ῥηθέντων μέρος 88, 

16 
αὐάκλησις ϑεῶν 149,43 
αὐακοπειὶ ἐπ σεΥ δ. σοῦ ΡΟ 27.28.50 
αὐακρέσῃς ᾧ δηέκπλοις 149,21 
αὐακυλίσοι ὑξὶβ ὄχθον, 20,44 

αὐωκωχὴ, υ9Χ. ἀραὶ ΤΊ ηογά, σίοῇὸ- 
»ρατρα ξ5 οὐζοηγα 1332.28 

αὐδλκιόὰς 49:21 
αὐπιλοιῦτο, [ὃ αὐ μεν εύαμε 1{0,38 

αὐόλωμα, λύγυ μάτει ον 63.32.6 4.1} 

α’ ἐνα μβδότητος ἡ δεις 128,ζ 

ἀναμα χεαϑαι,κουλύν 41:2 
ἀναμφιζύλως 87,36 

ἀναμφιλοχε τεχμήσλα 12 4.53.3 ἀϊαμ- 

φιλόγος [με υἱα σἰόταμοης οὃ, 
22.18.22 

ἀναμφιςξητήτως 69,38 

ἀγαγδεύ ἡσέϑορμμα, {1,20 

ἀναγεάζεοθου (ὦ ἀγηξάσκην 30)38 

ἀνάσαςοι ῥυθιμοί 29,10 
ἀνάώπαυλαι ἐν αἰ: ἔ ἰοπ6 ΠΖΟΣΣ 
ἀναποδάκτα λέγᾷν 2.47 

ἀγαπολέϊν, ΓΕρεΙΘγεΕ, ἦρι τεγμογέαηαγο- 
“ογάγε 191,18 

οἰνηρτήστετο εἰς ἑαυ τίω 8,4. ἀνήρτηται 
τῷ φφῷ παῦτα εἰς ἑαυ, ΑΡ1Ε211 ο- 

292)14 ἐν [δ Ὡρ ὃ ἀρίαίμμε τ 82, 
ἕκέπ ἀναοαὶ ἐ ἐποιοιῦτο 141,34 

ἀγοϊῥαπέντες οἴμοι 
ι : 

ἀνα οφὴ,ἐα σά 0 
ἀναυμαίχητος ὄλεῦρος 86.18 
κ᾿ ͵ 

ἀναφαϊνειν, γε άσγε, άσογό ς.,46 
εἰγαφαίνεαϑτ, σογ ΩΡ ΕΥ̓ γὲ ΚΣ 4.31.3 ὃ 

28,24.40,2 

αἀναφαιρέτυς ἔχέν δόξας 127.22 
αἰγαφέρειν εἰς- γϑίουγε “ἀ 2 ὃ,4 ̓  

αἰναφοφοὶ ὁ Θ μίμησις, ι ὃς,31 
ἀνακεχωρηκὸς ὄνομα, ΟΣ φηοασ αὖ 

τς σονηγηέγθος [1], οὐ (61 24722 
ὅΣ,1 6,10 

εἰνδραίγαι ϑιζεοϑοι οἰ αροιγμιοσιυύν 17 9,44. 
ἀνείκλητα ΚΤ' τίω φρρίσιν 13,38 
ἀνέδφαςος βάσις 21.322 

ἀν ἰργῳ ζει ἀμδοτάνοντας 97.221 
ὠνεκτὸς ἑῶ, το ργ Αγ ΡΟ 2] 99,34. ἀνε- 

κοὶ μέχρι τδὲ εἰσὶ ἢ 234,37 

ἀϊέλείκος ΕΣΉΣΤ ΤΙΣ 
εἰνενδεῶς κεκραμένος 32,46 
ἀνοϊξέλείκζς 141.26 
ἀνεπαχϑῶς 39,0 

ἀνεσιμικῶς φύσις 186.1 

ἀνεππφούτως ῥίπἢεοϑαν ΣῪ Σς 

ἀνεπιτή δευτον ἃ ἀφῇς ΣΟ. 164, 

4.2 ἀνεπιτηδεύτως συΐχε! ας 84,10 

ᾧν ἐνεσᾷ ὃ ἀναπαύλν ἔργφν Ἀυεῶχ 36,24 

ότ,17΄’ 

ΝΜ ΤῚ Σ᾿ 
ἀναοίὸκ ἃ παῤῥήσίας 11,39 
ἀνηξσκᾳν 3438 
ἀἀνη)οποίητον ἃ ἄψυγον 835,44.87.,4,,5΄ 
ἀνήλεκ 485 
εἰγήρ γο ὁ ἀνήρ 161,3 ΤΙ ΥΘΏΣΤΩΣ 
ἀνϑίσαι τίω λέξιν 90.1.9. ἀνϑίζεσα πίω 

λέξιν ἀυτέῖ δὶς ὃς,40 
πὸ ἀγθρωπέον γύος 180,43 ἀνϑρωπείαν 

Ῥοφίω φέρᾳν ιὃ ο,3.7 ἰνβρωπείως 
σεζεὰχ 176,27 

αὐνϑρωπεκοὶ ἔρχαι 91.33 
ἀνθρωπίνας ὑψψ4ς,οσηί ρουα. 167.41 

εἰγϑυπυφέρᾳν 10 6,1 4 εἰνϑυποφοραΐ οὐ - 

μα ἴδιον τοό,τῦ 
αἰνιέγαι, "ΦΊΔΙ 16ΥΘ, σεἤαγε 9.34 ἀν- ἢ 

ἐμεναι ἐκ γῆς 139.5 4 Ὁ 
νι τίον, αἰ ο:ε11 {1472 ὃς,28 
οἰνόνητος πόνος ΙΟΣ.36 

ἀνώρμημαι ἐπ᾿ αὐπιξ φρατεύεοϑαι, ἀηὲ- ; 

γε :πη 4“ χὲ- 180.2 Κ᾿ 
αἰντόνοσειν ἐς τὰ ἔργα 164,6 αντόλ-- 

λαοσεὰχ χοήμαΐα ἀντὶ δόξης 4.3.9 

ἀντάρα; ὑμῶν αἷθὶ ἢ] πσοοτείων τα 76,13 
ἀντεϊκαλεϊν ἀυταῦ ΟΣ Σ 
ἀντεξεταζην ποίησιν ποιήσᾳ 12 6.1 ο. 4 

οἰντιοϑϑοαῖ, ϑέναι ἐῤτα.0. “ἢο ἀντεξεα 

πάζων ἀγαϑοὶς ἀγεϑοις ὙΠΕΤ: 
ἀντέχεσθαι τ στυτηρίας 92,23 
εἰνπιξίοις ἐπέεσσι 48,47 
ἑωπξόλᾳ με ἱκέτευε οοι 
νπιγχαφαὶ τεὸς Αραφοτέλη 102.19 

ἂν πχχαφα, ολ᾽εηΉρ αγέα 89,31 
ἀντιδίμφελλεὰχ τὸς - 142,20 
αἰντεζευξαν, 44’ ηΧΕΥΉΗΙ 13.)7. ργα 

δοοίργῃ συζεῦξα, ἐφίά,,» 
εἰντιϑέτων ὀλ Ε͵Ρί4 9.0.1 6,3 ϑιιφ σις 
εἰντικατηγρρῶν ζοῦτα ἀλλήλων 133,17. 

,.147.3 6 

ἡ ἄνπκρυς ἐλευϑερία, ΑΡΕΥ14 [δ ἡφαπὲ: 
λα ϑογιας ΤΣ 

εἰντιλα μξαγεάχ ἢ ἡδέων, Ῥεγοέρογοιζο, 
1χιβοιο 5,6 
εἰνπιλαξίω δγδόγα; γ Ο,3 » ἀντιλαζίωὡ 

ἔχαν 73.132 
ἀντιλογία, αἰογοαϊέο τόο,ι8 
ἀνπιμεταΐαξης 124,4τ' 
εἰναι δου τίθησι ἢ νέαις 172,39. [δ 

177.47 
αἰντιπαρεξήταζον ωτωςἑ ἑτέρας ιϑάντς 
ἀν γπισριῦτπα ἐ ον πῇ ἡγάμῃ πολλεῖ πὶ 1728 

αὐγπιξηξαγμοὶ γγαμμῇ ΠΣ τὴν 20 ἀνπονθλ- 

Ὑμοις ἐλαμξάνην 186,18 
ἀἰντίςοιχα, καὶ ὁμιολογήμενα Φύτοις λέγφν 
ΤῊ οἰγτισοιχεῖν»γ  ῥονιάεγα ς{,2 

αἰντπιςρέφονίᾳ κῶλα οο,Σ9..8 8,3 
εἰντίςροφος, γε ῥοηάθην 1 6,3 34. ἀγηῖ- 

φῬοφοι λέξες 9.0.3 2 ἀνπφροφα λέν, 

Φλε η722 [6 Υ̓ῬΉΖΟ 715 ΟΥ̓ΩΙΟΥ 272, 4.6, 
τάφιη σρεφύμενα λέίειν 13»17 
εἰγτίςροφοι ΡΥ αἰνπισροφαί Ι 993 2 αἱρὲ 

πιρρόφοις. (δ. αγτιςροφαὶ πη σὰ 
φηία σοοθμὲ 194,7 

ἀνπορμαπίξν γ73,»9.18,41 
ἀνδιοημιατισμος 78,43 

ἀἰγτιτεχνοίζαν {3.9 
ἀνπιτεχνήσις Δ κυξϑνη δ᾽ 140,17. 

ἀνπτωπος ΣΡ μογία 23,34 οἰγτίτυπος συ- 

ὥγα 24,17 
ἀγζνομα- 



αὐ τονομιεισία ΡΥῸ αὐτωνυμία. 15 7.23 
: ἢ : : 

δῷ Τωγυ μία! . ΡΥΟΏΟΥΙΏ 4 2,14. αὐ τώ- 
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αὐυμν εἶν Ὁ γάμον 34.332 
αὐυςικὸς Θχκήσιμος 71.3 

αὐωθει δι 5 τ.3.1ἀδη αὔω ὠθέϊοϑαι ἐδ - 
δἰθρς 1: 9 αὐακωλίεϑι 20.4.4 

οἱ αϑώτεροι ζούτων, ΑΜ ΦΉΟΥΟ 33.150 
«ξιος θαυμαΐσαι ΡΥῸ θβαυμάζεοϑαι ἄξιος 

136,29. 173,37 
ἀξιοϑίατις 28,3 

ἀξιόχρεως αὐ τᾶραι 176,13 ἀξιοιχρέοις 

μδρτυράα;ς 18ς.24 

ἀξίωμα ἀεδί!α ἀἰσηη!ς 72,43 
ἀξίωσις χαίρατος, ῬΦΕΥΓ10 ΘΎ. 134,6 

τίωὺ ἀξίωσιν μυὴ ἐφαν ζιν 140,37 

οἰπαγ) ἐλλήν, ΠΥ 20,37 
ἀπαγγῆϊα άεη 4 ἱρμίωεία,εἰοοιε- 

ΣΟ Σ 1,22. 02 1.41.2:79}25. 
69 «ἰιῤῥέ, 

ἀποίγεοϑαι τί ὅ3} ϑανάτῳ 101 

ἀπαγωγῆς 4ἐ19 ἘΣ 756 
ἀπατχεοϑαι ἐκ δένδρν 100,38 
πάδ4, Ὧι; ὁῴσις  πεοφρημένκ, ΘΕΙΦΥῚΣ 

ἡπγούτο ἀἰδεγεραγε αργαάιξίο ο- 
γα 15. σΟΜΟΥ 6 27.017 

ἀποτέϊ Ρο ἐφίάι, γεψηεγεῇ ΤΡ 1,07 

ἐπαιτάτε εὐτοὶ- 197.17 
ἀπλιγήσειντας τὰ ἰδίᾳ (ΟΣ ΣΣ 

ἐπ νλοχ τ κῶς ἔχήν, ρΥφοίληος ἐδ «ἀ 
αἰ εοεαίονάηνε 6,8 

ἀπεύευϑε μάχις {4:23 

ποι ϑι)εῶς τὸ κράἤεν 68,16 

ἀπανίςτεοθαι. [δ ἀε108 ΑΜ] ΑΥΘ 136,10 
εἰ ρίγλακτος ὁ μοιότης 104,18 

ἀπταριμφαΐᾳ ῥήματα 6,30 

ἀπηρτήμίνη Ὦ ωρο  Ἐρχή 87,2 8 ἀ- 
᾿ πηρτηκάνοιΐρις χρόνοις Ὅσοῦ τον, 410 

τερον Π ἐηέον παἰΐο οἰδν δρ12 177,8 

193.4.4 
27:43 

ἀπηρχοιω μέγα ὀνόματα, ἀπ 7κΆ1:4 9 

οὐ(οίρία νεγὗα 94.38.133510 

ὠπυρτισμκένα (δ τελφα 

κατ᾽ ἀπαρτισμὸν, αὐ(οἰκ!δ 

ἀπηρχοιω μένη λέξις 12.7.22 

ἀπατηλὸν ἀκοῆς πάσης ἘΘ,.ΑΙΣ 
ἐπαυτομολέϊν αξϑς ἑτέροις δ1:.14. 
᾿᾽ , ᾿ ! 9 Ξ 

ἀπ ΘΠ ΡΥῸ ἀτπῃ 48,3 

ἄπεροι αὐ δρὺς 10),6 
- , ᾿ - ἷΦ᾿ ἀπέρόύκαλοι σἰξαφοασής 17.7.22 

ἀαἷβανῦς καὶ αὶ σύμικέξες γραφὴ 112,9 

οἰ τὥραντα λέγῳ 63,34 
εἰπϑργέζεοδαι, γεἀάεγε, εἰσ. ο1.,4 4 
ἀαϊράγξαφος βάσις ΖΙΙ ΤΣ 

ἀπαἰεκέρη5:ς αὶ ἁπλῶς 16 ῳ 1 : 
εὐπαΐρίοδος λέξις χ6,1} οἰαϑρίοδες: οἱ 3 

ἀκαἰδίασωςις ρα γματεια 140.3 εἰ 

ἀπευθωύᾳν ΤΟΥΣ 7 

ἰπευκτὰ, ἀεργεσαηάα 20γι ὃ 

οὐπέχθεοναι, οἰ μα χ6,8 ἀπέχ ϑεαῦτι 

«ἔϑς- 107.32.}5 
εἰπίωι πλωταὶ, 4746. 16,40 

ἰπηρτισμένως, ρον [ἐξ] 6 131,8 
ἐπιϑείνως χυδοοιμιαἴροϑαι 9.7.2 

ἀπλάςως (ὁ ἀολμιατίςως λέγ 62,44 
εἰπλήφως ἔχάν ὡξὸς -- ΙοΟ,30 
ἁπλοῖ Θ ἀφελής ζ9,6 

ὡπλοΐκοος Ὁ υναίως 191,21 

. ΝΡ ἘΝ, 

ἀἀπνευςὶ δὲεἰξέρχεοϑαι 129,40 

πὸ ἡ βάτου. [ποι ἰηηθ 3.1.8: τος, 6: 
Ξεἰδηη ἐκ Ὁ βάτου 3,41 στὸ ἃ ἕξεως, 

βαῤτιηε3.,4.5.1 95,6 δπὸ αθ9- 
φανοιξ, ἈΡΦΥΙΟΉΑΥΤΦῚ Υ 2.0 ἐἰπὸ Ὑ 
κρατίςου, ΟΡ 10 417220 81.,18.:- 

δεν πὸ τὰ βελτίφου 126,36,41 
ὐπὸ παντὸς Τὰ (δ ελτίσον κρίνᾳν 1.37,:7 

ὑὐτὸ μιαζ ὁρμῆς, τη» βε,Σ τ ΣΟ, 
ἀπ ̓ αὐν, ρεγ(, πηο 4. 4.47 ἐκ ἄπο 
σκοπθ τ υ"2. 95.530 (μοῦ ὐκὲ Στὸ 

σκοσξ ΤῸ {γ2, ὅἐχ ἄπο᾽ ῥφπῦ 234.11. 

2.7 ͵ ΝΩ 

υποθλέπάνησοθε- ότι ἀπεξλέψατε εἰς 

αἰλλήλοις 162:42 
Χποξλύζιν οἵνε ς.8,46 

διπόγίος αὔξοι 131,9 
δα πογινώσκᾳν τας μεταξολας ο7.41 
δπογγαψάμενος αὐν Νικεδίκυ υἷδν,9 5: [ἢ 

“ΝΕ οοάνοὲ βίη ργοζε μα ἤεγας 

ΤΠ 
Σπόγξαφος αὖ οχερίαγὶ ἀεογέρίμε 
107.5}.ορ 6 [Πρ χέτυπος δίά.1.1 

αποδείκνυοϑαι 55} τίω Σρχέω, ἀεβσπανὲ 
“4 Ῥραριἐγαμα ζ. 140,17 ὅπο- 
διξα μενοιε ἐργν ὄπηφανές 1015 χοά- 

ποδῳεκνύμενος τίνι) ἑαυ Τὰ γνώμην 150,2 

δπόδηξις, ργοδαιίο,σοβγηηα 1 οο, 
33 ἐἰποδεκτικοὶ λόγοι, ργοῤατίοηος 

1.71:20 
Χποδέο; τον σειακόσιι ΥὙ4.3ζ 
Ὑτοδέχομαι, »γούο 20,16.120,14 
εἰπεδηήτηστιν ἀὐτέ οἱ ἡμδυλοὶ 4) οἰμς- 

γημ δλεῖη αγόῤτγὲ ΤῸ) 
τποδεοωῦ αι δὶ μακρ τόδ,36 

δἰποζιν, τλ!άτ οἰογ Αγ Φ 24,47. 156,8 
πποίητος λύγες 2.4 υαἰποίητες Φρασις 15 73 

12.327 ὅποι πὸ α ἀτεχυίτευῦς 84, 
8 »ποίντον ἃ ἀφελές [03.352 ὥποιή- 

χως ἀφελῶς τ 86,42 ὑποιήτο (ῦ- 
Ρο ιου τς οχερρίμηειού,ι 1. ς 

ἀἰπυικιαι λφν 94.530 (107,40 
᾿ποκεκολυμένως λέγην 44,6 
Σποκηρυ δι ἡ ὃν 64.4 
πἰποκναί4ν Ὅις ἀκέοντας εἰηδία καὶ κόρῳ 

ἐξ »σποκοπῆς σημαλνεν 161,6 (17. 
Σποκοδ σου, 471 Πρ η γὙΕ Γ676. 30,10 

δἰποκυμιοιτζῳν ὃ ἦχον 26,46 
δἰπολαύεται ῥγ0 ἀπελαύγετοιι 018 

ἀπέλφπον ὑξρεως ὁδοτιοιῦ 170,8 ἀπέλι- 

πον βεαχὺ, δία κόσιαι ἡνέῶς. ΡΑΥΠ2 

αὔεγαι φη ἀποῦια ἐ[Π5η1149,50 
απολελόγισμα) αἰδὶ- γα οη8᾽ γεάα 

ἐεξεηοητεναθώ 127.8ὃ 
ἡὐπολοφύρεοϑομζις οἰποθ. 410,17 
ἀτομαη: ὡχ ἐλ ΡΥ ρρογ ἐπρίρδασ "8, 
δὐπομαιχόμενος μὴ - 2,290 {2 

τἰπομέλιξα ὧκ τοὶ ὀργοις λόγοις (σιν 8,18 
ἐὐπομηκί αν λθλον “ὥρα “χο. ΟΣ 17 

το μιυθ ένα, ἐγ σε το,ς 

Σἰπογενοη μάγως δὸς πὸ ζῆν διρικέϊοϑαι, οἱ 
{είμιε 4εῥέγαγ οὗ,14 

δἰπόνηροςοίκο ̓ομχῆστῃ 86,41 

οπόπέραν ποιέι ἀκ, 161 476.4.8.,.4.2.},.1 

υποπεμπεοῦτ, αὐ σαμόαγε 40,46 
αποπλανἃ θη Στὸ εἰ ὀληθ, ζ.29 

υπθωφοϑι κοίτας 10,17 

43 
ὑποηλυσμῇ δηλωγικ γράμματα ΤῸ 7 

δἰπύρϑητο, οἰκοαῦτες ᾿ 92.529 

ἀπεασασμιένος δ Ὡρογικάτων [22.2 

Χτοςοισία αἴδὴο τα βιῖς 
Χποςολὴ, 6721] ὙΠ 1Ὸ 
δποφρέφῳ ζιὶ τυμοίγοις 17.2.18 ὕπεςρέ- 
ψοικαι, γ [περ μα, γδο “ α γ 3.5 8 

Ὡτοσφα ἢ παντας 1817. 
Ὁτοτείντοῦτῳ δ᾽ λόγον τξὲς- τς, ς χπο- 

τε ἃ μένα »δίόηζα {ς: ΡΥ οἰ ξμ [6 : φρ- 

οϊιαῖ ζὶς ςρογγύλεις 62.1.5 

ὌτΟτ τείχισις ῬγοῚ δὐτοτά χίστι! Ὑ24.0 

Χτοτ μαὶς ἴισι δκλωμῇ χέφντας͵ μκαικϑοτε 

Ρὰς δγηγίσες ΤΘΟΣ Τς {213.,».. 
᾿ποβαχιύψν ΣΦ, 26 δσοτεβα γυκεν, Μηεγ 

ἀτοβοπῆς φεῤφασ ςεὔλο) ο; 10 “4 9 

δἰποτυχαγεῶὸ παν 31 ΘΝ εὐξεταὴ 

Ὑ τίλοις Πα χς 

διποτυπώσοι οϑει τὰ [στκρεί τι «δ ογαῖς 
οβαγαξίογδιγαέϊαποίο χρυ μδγς 

Ὑυτοτυχίας φυλαπεῶς ι.3 7217 (117.} 4 
ἀπούρας ργῸ ἀφιλημενος 59, ΓΞ 
Ὀτοφαίνεοϑαι δἰ ΟΠ 157 τὼ χεκτά τ ὃο, 

12 διποφαίνεῦχ, (ἐπί ρηττασ [  ἀϊ 
ΟΊ η.. Πε ππεφαιδιτες τὅο,2 

ἀπο ψηφιοϑεὶς ὑπο ἢ δομο τ τοι " 
ἰὴ ΗΟ το 9,43.. 

ἀφρεπ τῇ λιρβῦαι 47.1 ΠΣ 
πο βο δῆ τος Ιοῦ,38 
εἰαθοο, μίως: ς εἰ ἐδὸς ὃ7,24 
ἀπροφασίτως λμᾶν 71 38. τδαναῦ 
οὐπβαἴσῶς δηέρχεαϑοι 3.1, 9. ἐἰπῆαίςα τος "οὴ 

εὐπετῶς 1οζ,17 

«ἰτβολέμοις ὃ αὐθλκιδδς 49,22 
ρα, ΡΥ1Ο᾽ 6 Πμαραργοάμξξα 2,0.,2.3 
Σράτ αι αἰεὶ πεΐας ΤΤΟΣΙ 
δρξήλης ἴχος Ιοντ 
Αργέα Νεμέα 22.1Σ 
αβγεία ργον γί ν 28,12 
δργυρωμαΐα, υα(α αγσόπίφξ 112.}7 
Ἔρ"α ξω αγᾷν {4.22 
ὄρϑρα τὸ λόγου 2,12. Ἔρϑρα τα σειυατῇ - 

μενα Ὡς Ὁ ὄμασι (αὶ ταῖς μετογοῦς 137 

4 Ἔρϑρον δωκζικόν ᾿ς ΠΑ 
Σριθμοὶ  ρυβμοὶ, πε 6 Υ1 ΟἹ 410}1} 

16,2.27,31.1 97. 547 
σρρίόν δνγήοης 6:34 
Ἔριφος ΧΦ παιδείαν, ΟΥ ἭΣΠ10116 ῥ᾽ ἀ- 
Πιαμμ Ἴεη 28,7 

Αεισοτέλφοι τέχναι 124,43 
δῤκιον ἐσσεῖτοι, Ῥ᾽ ΦΉΡΥΜΤΗ ΟΥ̓: {4.24 
δρμάτηος δίφρος 18,3 4. ΟἸΥ Ως. 4 

ΟΉΥΥΉ ὕσσάϊ, 
ὡρμογὴ Τ ἴον νυμιάτωγ 31, {016 δρ μογὴ Ἢ κρο-- 

λωγτ ὁ δὲ απο Ξἰθι νϑ χόμς 
ΣᾺ μοῦ» ὩΟΟΜΜΕΜΙΘΙΗΣ 20,27 
δρ κονία, ΟΡ Ο Πρ, (τ σοη σα φογ-- 
)ομοϑ, 14. 5.9,51. δ τα,31. 
912,22. Ρῥγὸ δοε67)2 σιιύϑεσις 
10,31.22,4. Σρμονία καὶ μέση, 
ΦΟΥΡΆΡ ΟΠ ΠΟΉ15 Τ;ρα ε σΦΉΜΣ 132, 
19 Σρύδη!α λύχρυ, ΟΠ ΟΗΜΑ οΥ ΑΙ σ-- 
ΠΣ σορο ΠΟ ο(.9 δρῤῥοιίας λεκπικῆς 

διώώμις 3,38 Σρλίονία γξαμμῶ 1,7 

δῤμότψυ τὲ ὀνόματα. αἰδαέργος 97,10 Ὁῤ- 

μόσο τεὸς ἀἤηλα, ἼΡ)ΑγΕ 7.3 2. βὸ 

δῤμοήεεϑαι ποδὸς ὀιηλα 6,44 
εξ ἢ 



44 
πῤμόδην τὸς τὸ Ὡρόίγμα, Οὔ 6073-- 
πγαενε, ἀάγεῖ γηδών. 91.038 (ς 
αραύποὶ »σΘμΜ ΟΝ ἐ ηΩδ, ἀφοῦ οοο 

ἄρῥεγα ῥΥο ρσε! "κα 1332. ιὃ 

ἤρτηται οἱ Ούτων, ρεμ6ἰ 65} 64.26 

δρλαῖζᾷν ἐν τίσιν ὅδ 62.100 

δρλαϊῶν καλλος κοῦ 

αϑ γαιοπιγὴς χνοῖς 18ό,: ς 
Σργαιοωρεπ αὐ μαῖα ον τ 

αρχέτυ πος  θληθείας 107,2 1 τρ χέτυπον 

συγ ἐφῳ, ΦΧ ΘΊΆΡ αν δ γεζη αν 
}γαἰογίδογο [12,3 δρχετύποις πᾶσιν 
αὐτοφυής τίς γι ρέπάΡις πη  γ 10) 

αϑ χέω ποιεῖ ὅν ἀπὸ - 141,41 

αβυγὴ πον", ἰδηεαγρθ ἰαῇ. τϑι,ζ 
ἀἸ ΓᾺΡ ΜΤΩΣ 82,18 
«ἰσελγε εἰας ὕξρεως λον δ 
ἄσεμινος ῥυϑιμός 10,2. ἄσεμινογ (Δ ἴα πήνον 

οἰαϑενὴς τας ὕες 113,19 (69,24 
ἄσιγμνι δα! 1550 

ἀτκημαΐᾳ τ ῥνπορανς 34.4.1 ἀσκητὴς 

οἥθοις λόγον ἑγὸς ἐγῆμετο ΤΟ 4,14 

εἰασουτῶς ἃ ἡδέως δα ρ δ εὶ 187,42 
οἰςεϊ σιτοὶ ἐμ δον ῥ.9γ. τού,351 
ἐςιξὴς Τῆς πολλοῖς ὁ δὸς 2218 

οἰτοχεῖν ἃ ποσύτηπς 196,46 (34 
ἄςρων αὐφν, ῬΥΟ υὑσβεγν ν πολύ τ 4, 

οἰσυ[κροτήτα λέξεως ἐλ δρ 42 δΧ ἤθε». 

174.30,36 

εἰσύμμμαικτει (Ὁ ἰκύγλλητα Ζ 3.27 
αἰσύμιφωνος χορδὴ 9,5 Ι ἀσυμφώ: ὡς ἐμ- 

πνεύσοις 933 αἱ τυμφώνως Τὴ ἢ ἀυτᾷ γνώ- 

μι49.6 ἐπυμφωνία 64.44 

απωυαὐτηΐα κεφϑήα!α 13.052 
οἰσιεύετος δ καικοστιύετος Ι6ο,27 

ἀπιυήϑη Φφοίσιν 162.44. 

ἀσύφροφοι Ὁ αὐοηνϑεῖς ΤΥ 

ἀσφλαργο ἀφέλα 1009,37.16 4.41 

σα ὀγίως εἰγορεύην 67.:1 

εἰτα μιεὐτως χρὴ αϑτη Τῇ - 160.3 

ἀτελεύτητον,  Φ  4Ὸ2 {0,3 ἿΣ 

εἰτελῆ ποιεῖν, 921 ΠΦΉΖ ΙΟΟΥΘ ΟἹ,1}Ὸ 
«τερπὶς ἐς ἀκρύασιν 129,38 

ἀτεχυία ἐν μϑηέτοις 7401 59 φεέῤ, παο- 
αἰξς σονφελρα Δ Υ 7.7 61,28 

ἀτεχυίτευτος ᾷ ἀποίητος ὃ 4.8 

Ἤ ἀτεχνῶς 3 8, 16 

οἰτονε λέξεως ΘΧΦΉΙΡ ἱ72 δὰ Π207.174, 
4.4. ἀτοιώτερος, ἐφ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΠΕ7Ὰα » 75 
ῥαύοης 74,46.71.2 

ἐἰδέκεαν εἰπειν 22 Σ 
«τοιξὴς ὁ δὸς τ4 Ο,18. ἀτοιβὴς ἔργαῦ- 

Αὐυτωνη, Διὸς τέκος 6.7 (τυοωῦ 21.11 

εἰδικισκεὸς, “1 σὴ ρορπ ἐκ ίμρ 8, 
τοιφ ρὲ 0 “Γμεῖοι (δγησουαῖρ ἐμοὶ 

ἠτύ» γήτο Ὡς Λ. οἱ μιίχῃ 97.258 (ἰφποη. 

αὖ ἔρυξ 6,10 αὐδηέα κόμα 22,26 

αὐλημιερὸν, 49 "ὃ 416 144.2ς 
αὐλὸς τὰ πνεύμαζος 12,17 
αὐλοπειοὶ Ἰεροίπογτες 94:7 
αὐταύδροις ἔλαξον ταὶ ναϊς 142,21 
αὐτῆμδρ, δοαΐογ εἶδ {5,33 
Ὅμωπκα, [ἐα11;2 99,30 
αὐτὰ ᾷ ὀμαϊκωμὐταΐ. Ῥ Ὁ μόνα ποὸὶ ὁμαίκ. 

ό.4Σ αὐτὰ ζ ὁ αἰκαῆα 146,41 
αὐτὰ φανερώταῖᾳ ΡγὉ μόνα τὰ φαν, 

«ὐτόλεν, ΡΥ 94 ["921670,18 (22,22 

ΝΟΥ Οὐ ΝΥ 5... ΕΑ Ὶ: 

αὐτομα ψισκεῷ “γυόμενα 29.31 
κατ αὐτομαΐισμιον 2 9,2 Ο.17.4.4.3 

αὐπνομᾶξις, [εἴς οἹὲ ἰρσὶφ. τς 4.15 
αὐππάϑηων ἔχων ᾧ - ΤΥ 

εὐτοκροιγειαπεύτως λέγεοδο! 1Ὸ 9.31. 
Ρ΄οδοίίδηη ὡς ἡ ἀλήϑφα φέρᾳ,1ὖ. 20 

αὐτόπηης πολλώνγεγωημίένος 131,41 
αὐτοος δ ζαν μέβα 29.916 αὐτο δοίζειν 

πὸ δέοντα 136.34 

αὐτοτελῆ, Ρογ[οξ4 12,4. αὐτοτελῶς, 

ὙΠ Τ10 12.4.1.25,8 
ἀυτό ἰδὲ 1ζ0,27 
αἰὐτόργοὶ (ᾧῷ ἀφῆεις αἴρίοδοι ιτδό,538 

αὐτοφυῆτού,:.1077,23 αὐτοφυής τς 
 Ρ'ς ὄγητρέπ4τ1 7.13 αὐτοφνῶὼς λέ- 

γεϑ το 9,31. ἐδ 67,2 ὡς ἡ φύσις χαὶ 
ἡὶ ἀλήϑηα φέρᾳ, ἦῤτο..2.Ὸ 

ἐπ᾿ αὐτοφώρω, αἰ 472, ΡΦΥΙΦ 107,13 
αὐτύχϑονις ΔΙ ομέφη(ἐς τ 73,39 αὐτό- 

χϑῶν ἥνεσις απ γοξίο ἀρ. το, ὃ 
αὐτόχοημια λόγος, ΟΥΑ1ο ἦρ 3 41,59 
αὐγή μουτος πληρϑοϑουι 144,28 
αὐχ εξ ἃ πίνε μιεοὺς λόγος 191,8. αὖ- 

μηρὸς λύγος 70,42 

ἀφαιρήσομοι ῬΥὉ εἰφαιρεϑήσομαι! 7.5.6 

ἀφανὴς ἐσία: 80,11 ἀφανῆ χρήματα 
ΙΟΟ.9 ἀφανφα ἀξιώμαζος ι33,47 

ἀφαν ζν,οσσηίσγθτο 3,21 ἡφανί- 
οὗτὴ ἐκ ὃ πύλεως 122,26 

εἰφ4δὲέςερον χοῦ «ὅτι τοϑ,11 
ἀφαὲῷᾷ πύγοις ἰουροιὶ ἔ χὴν 86,3. 174,3 

ἀφηγημαϊικεί 34.253 
ἀφίςω ξ ΡΥῸ εἰφισείοϑωστιν 17 8,4. ἀφε- 

φοιϑα! αὶ πύρῥω 823,12 
εἰφορμἑω διδόναι, ἀπ{αρα ῥγαῦοτο 9,37 
ἀφοσιῴμενος ἢ ἔρωτα. ΤΟΣΕῚ 

ἀφεοιδέων, αἰο ρέδην ΣΤΣ 
ἀφϑακζνργο φυλακῶν 17 2.,12,47 
ἀφρήτωρ, αὐέσίος 40.44 
ἀφροδητη θη ας 2.40 
ἀφύκτας λαξαὲ ἔχήν 174,3 
ἄφωνα γράμματα ὙΠ, 
ἄχαο;ς λύγος, ΠΥ 4 ἐπροΥς 8 7,10 
ἄχ ϑειϑου ἐπ᾿ εἰδύκοις ἔργοις 88,12 

ἀχϑηδῶν,υσι 4ρη( Ἱῥπογά. ροδ- 
164 13.3,2 ου ΟἹ ΠΏ7 1,6 Οα ρ(8 
λομ.ἐρ44115. ἜΣ 71,5. 

ἀψευδᾶνὦν- . 41Π041 

ἀψοφητὶ ῥέ ρεῶγν 17.222 

ἀψύχου διριλέκτῳ ἐλ μη. οὶ 100- 

(7416 Σζτο 
Β 

β ΠΗΘΥΑ ΟΣ ΡΥΟΓΟΥ ΔΙῚ 13,14. 
βαΐν, [αγὲ, ἰοχικὲ 49.40 
βαϑιβ ἐν ζϊς λόχοις 5.9.1 
βαϊνηνἐγγεὶ ἃ, ἀσσφαίογε 44- 41,4. βαί- 

νᾷν ἀκτὸς - ἀφο έμάγ6353.0.,21 βαίνε- 
«ὅπηι, (ἐαμάίσ: ἀογεοίγο 4,1: 

βαριὶ λόγος, σγ ΑΜ ξϑρομά. 70,1 8 
βαρος, σγάηέϊε αἰἰξμίομες 9,14. πὶ 
βδρη, ῥομάονα, 9, 422} 4162:2 7,13 
βαρος ἢ σεμνότης 26 17 

βάστωος ἥϑοιτο αἰοὶ- 103,24 βασανω τῇ 
δ) ἀλλήλων φανερὸν ποιῶν 19 456 

βασενίσω ἴαῦτα ὅπ) δ᾽ ἀυτεῖ λόγφον 

178, Ι 4 βεθασανισιμάνος }79 βεξια- 

σμμέγος 1 22 9 .1.02.32 

ΟΝ Μ᾿ Τὴ 

βάσφς ϑεατεικοὴ ἢ γλαφυραί 22,38 
βασιλεύτερος, 7, γερΊηηῖηε ροΙΐον ον 

βάσκανος ζῇ ἔδοξεν ὁ Θεύπ. 132,1 βά- " ἢ 

σκανος ἢ δεξερίς ἴις 183,50 βάσκαγοι 
 συκοφαΐτα 1 ΚΣ 3.19. βάσκανον καὶ 
κακόηϑες τρρᾷγμα, τό, 47 

βεθανόμενα τῷ ἔργῳ 187,12 
βεξαιωτὸς ὀληθείας 102,17 

βιαζόμθα κέγειν, σέ σονανηαν , 163, 
37 βεβιασικενοι ουμιαΐισμοί τς 7.38 
βεξιασμένα οὐματα ΤῈ 

βιθλίονβγο λόγος, ΟΥ̓ ΑΙ10.4.4.4.4..17.323 5 
βιθλίον,οἱο τε ατγοηεὶ ταύ οο, ὦ 
16 βιθλιοπῶλαι ἐἠδγον 772 [α(δθς Ὁ 
ΟἿγ ΟΠ ΟΥΉΜΕ όσα 

βιωϊικαὶ ὁμελίαι 1όι, 11 

βλάθης ταλαΐτων δύο, [δι Χ1 3,2 4 
ῥλάξος ὅς σοι γγύνται 3,4.3 

βλάσφημον (δ εἰπεῖν, δλυϑὲς δέ, 162,4. 
τό 8,5 βλασφημεῖν εἰς ϑεῦν ς 1,4. 
βλασφυμὰ ὡκ αὐδοὶ οἷς. 43,23 

βλοσυρῶπις Τορχοῦ  Ζ᾿ 

βονθεϊ ἀπο ὁσα δειύατωι 451 4 βουϑεῖν 
αὐτοὺς τὰ δἔκοια 8.8,46.0 5.37 

βοςφρυχιζενζοις λόγοις 320,28 

πὸ βέλημα μὲ ὃ ὑπυϑέσεως, ΓΟΉ Πέτα, 
2226 22772 148, 20. βέλησινκατ᾽ ὀίω 

γεγραμμένος), Αὐὴσ σολ Π}1ο [γήρετεσ 
Ἐ78.2 

ΓΙ φρθιου α  μλ προς πὶ βσλόμενος ὁ 
πορεύετου, ΡΥῸ δὶ τί αὶ πορεύεται 10 ἊΝ 
2 βέλετο ἐ7),σοη πα , αοέϊαι οι, 
44 44 τ βυλόμαιον 70 ἡ βύλησις. 1.34, 
43 

βυφύρξια, [ρηήβανοό᾽ς.47,37..7,23 
βεοαξευφν τὰ Ν᾽ ὀήων δίκαια Ἰγό,τᾳ 

βεοωξευτὲς ἐφέςηκεν ἐπ᾿ ̓ἀυταί κρείων 

βα δες Σνοωῦ 83.3.0 (4τ,20 

βρέμᾳθὔεμος 32,23. βρέμεται αἰγιθηῷ 
βρόμος ὀμέμων 14:36 {(14.32 

βράμιος, Βασορης ὙΠ 6: 
βυθλίον γοβιθλίον 166.42.195.1 8. 

᾽ 

Ταδιναὶ πριήοάς Α21.1 1 φαίη ρας ; 
141 ἐρσομαῖηεην φυγαδὺκα. 

γαήοχε κυωνογχοίτα, {1,326 

γαλαβίωυον ἢ ἥτορ 21,54 

γουμετὰ Ὁ ΧΟΥ͂ 1.7 
γαμοήλιοι ϑιοί τ ΟΝ 
γεγο δὴῃ ὁ ὁποικγέτινος 121,32,34 
γελώϊον ῥγὸ γελοῖον 67.5} 

γέλω πα πειξιϑι, ἐφ βοαγὲ 8: ΠΣ 

γεμίσας δύο να σίτε ΙΟ2.34. ' 

“ἡυέθλιος ἡμιέξοι τ,3.:69.3 6,44 “δυέθλιοι 

ϑεοὶ .35;4: 85.37.7 
“ἥσεσις αὐτέχϑῶν 5 ε ἔπηλις 4" γεΐξίᾳ 

αἰσαιτῦ 18ο,8 

"“λυικάργο “δυναῖα ό9,}3. ον λυικώτε- 
ρον πο εὴν τοὶ "παἴϑη, αὐεζίη οομοέϊας 

ΚΣ σ ΜΟΥ [1:5 55 ἀΟΥ̓Σ 96 ΤΟ Ο,37 

γεραίτερος, (ΦΉ1ΟΥ ξ9 οηΟΥ, 40,41 

ἐν ταί γήρᾳ 48.330 
γηροβοφ εἰν ζις πατέρας 182,19 
βέλπον ὧδ ὀύων γεχονένον, οὐ τ λογέῥτς 

μα, Αδῥτ ον 5 173,34 
γλαφυρας (ὃ αὐϑηρας σιιυϑέσεως “δρακτήρ 

27.41.18 7,08 
γλαφυ- 



᾿γλαφυρῶς λέγειν ο4.46 

Ὑλίχεται ούτων 22.530 

γλυκαήοην σίοὺ ἀκοίω 1451 

γλυκύτης λέξεως Ὁ:12 

ψλυτῆοὶ (δ Ὅρευτοι λύγν! 194.31 

[λυφῶς (πεἰρτογσε,σαἑα!ογῶ ΠΟΙ 6 
γλώπαι ογ ΑΙ Ἰο, θη: ΠΟΉΥΩΜΣ 3,22 Ὥ 

ἍΤ γλώοσαν ᾧ λέξεως, [ἢ τὸ πογλῶσ- 

σημοδικὸν 162,14 
γλωπημαϊικὴ φοίσις 161,10: 5 

Ϊ 754 [οὐ έσοι ὡς τρ ὀνὴν ἔϑνοις [λώσσης 
ἀκύομεν, ὉΣ ΕΣ ν. ΠΥ νων 
γλωπημαϊικαὶ χέξης ας 3,33 ἱλωσ- 
το υ ε 2 ΣΙ Αι Θ 

γλωπημαῖικοὶ Ὁ ξένα ο; ΕἸΜῚ 92.937 

γλωοσημοϑεκοον ΠΟ )2. 75,222 δλ ρ 
ἐν ΤΡηογά. 22.337 

ϑνωόμεῃ χρησεί μενος, ἐά οἶξ γνοιᾷ - 94»33 
γώμῃ χρώμενϑι τῇ αὐτῇ, ΦΉΜΗ 272ὲ 

φοῃ [θη (Ὁ 95,23 γγώμέω πίω ἑαυτεῖ 
᾿πυδεικνύχενος τ 7.0.3 γ ὥμης πλημι- 

ἐϑιμαίᾳ 6ὅτ,13 γώμης ἐξέτασις 
“ειπλῆ 66,46 

γιωμωλογεῖν, (δ δ: 4: ἐργηξ ς ς.32 

γώμων, ΘΟρΉ ΠΟΥ τ5όμβι 
φρητεύεεϑαι ὑσὺ - 9,2 7 

γρητεία ὃ ὠπαάτη ο 4.4 εἰς φ 
πολλῶν!39.23 γρητεία ἡ ἐν ὠδοης 9,43 

ρρχϊκῶλα 20,4 

Τοργεια ομήιμουτα 1 2.7,29.179.12.116715 

πε αἰ ρθε. Τοργίοις οὐ μασι 166,22 

προίμματοα ὑπ ἀἰξία ΕΤ 1 
“αμματᾶα,αὐπίς 89,34 
»καφαὶ,ρ ξίπγα 104539 

γιαφικώταῦς δ, ριέεαζς λύγος 121,2 

ουμνάσμμαΐεε καὶ ἀσκήμαΐο. ἃ κα ῥητορλιόϊς 

Δ (34»4Σ 
δαὶ ῥγ0 δέ 7.42 
δαιμόνων (δ ϑεῶν φρατιοῖ 167,12 

δαιμόνιος, αἰ γφέττισ, οσεἰϊδε 7,4. 4 
δαιμόνιε. ῬΥΘ οέτλιο φ6ὅ,1 δαιμο- 

γίως͵ εἰ πέῃσιεχοοί, 29,44 

δα)στω γεώμωον 45 8,25 

«δεικτυλικὺς ΡγὉ ἐώκτυλος 16,30 

δακτυλοδι ἡατεὶδχ,ἀστισ 40" Π7472.42, 
εἶδε μέσοι ϑυλόν 8,40 (2:0 

δείνινα, στα, [Ὡ δῖσο ᾿ χ0,2: 
δου πενᾷν Ἃ χρόνον εἰς-- 111,38 
δώπανος φύσφ ἡ ἐλσπῆς ττό,: ς 
ἐωσμολογεῖν 1 7,32:17 

δασέα ἄφωνα 13,12 

δαψιλὲς, σγεὔ 270, [6761 7,2. ο. [0 
δωψιλέςερον, Π᾿67Ή μη 162,51 
δὲρίδομα ἐπ γα ἀλ!δ1637,10.,.3.0. 

1.89.2 
“ολλῆ δὲ δηπφαίνν, τ2π{|πε75: αὐεξί οἱ 

οἰβεηάίαε 8 ς,1 9 δέον συγλαξῇ “ τε- 
λείυ, [γα ἐπαέσοης απ ρον{6- 
ἕΜΟΗΟΣ .᾿ 30,4. 

δᾶγμα παρέχᾳν ὦ, ῥοοίησξργαδονο 40, 
39. δέγμα ὀκφέρᾳν αἰδὶ αὐτῷ 47,51 
δείγριατα, παρέξομαι ὀλίγα, μάποά 

Ῥτοίονά ἐλ οηρἰ4 τ ς0,26.}ς δεί- 
γματα πολλωνολίγω ὃ 8,2 5 δείγματος 

ἕνεκω, οΦΉΡ ἐσγαιίάτ36., 4.7 δει- 

“ματος ἢ αὐροι δείγματος ἕνεκα, 20,30 

Δδέγμα, ἰροτ ἐν Ρίγρο υὐὶ ἐμ ε- 

ἀπ ἢ Ὁ) ἘΠ᾿ 

ξίογίφι χαφ, εχ ίφοῤαιεγιόο,,ι 
δι δγέναι αἷθὶ τῇ πολῳ 114,24 
Δέϊμιός τε Φύξος τε ἀπ ΜῚ 

δάγοποι ἐἰν τὰ πυρφίχειατα 147.:19 
δινὸς, ἀΟΠ 115 7 5.3.7. δχνότεραι ποιεὶν τὰ 

Ὡράγματατος.3 6: ἘΧΑΡΘΕΥΑ͂ΓΘ. 
δενότης αἷθὰ τίω ἑρμιείαν,, "7762 
δι 7ἐγεημοἰ , 55 οἰογμεμάν ποπίϊας 
7.4.3.13 φο : εἰΐάγ), σεν Ίογ Εἰο- 
φηεπάν σῖσ “αεέγαποα. [εδῳό- 

σηφὴ θὰ πολιτο λύγος 1.37.3 6 δὲ- 
γύτης τὰ πείϑη ἐγείρ4ᾳ 162,14. δενότης 

γί ογῆα ὉΜ 416 ΘΟΉΠΘΙΗΥ 14.7.12 
δεκάζωγἑω τις ἁλῷ ΟῚ... 2 

δεξιὸς ἐν - οἵ ϑ 4.147 δτπτυχής ἐὐτά. 

33 δεξιοὶ σοσ ΩΓ. ὑμἶσο οἱ κακῦργρι 

15.2,17 δεξιῶς ἔρητη 3,352 
δέσμιαι λόγον αἰδαφερόμαγαι 102,13 
δευτεξοιγοογις ἴω ἔχάν 45.524 
δέξαι, αροϊρο ἐὐξἐμπιρσε, 23,30 
δηλοῖ ερχαϊκὸς ὧν 118,2 γ{π ϑυλώσ᾽ μιεί- 

ζονγεγιοημένος 1.41.4. δηλώσω 
παύτα τεὸς ὑμας 29.2 

δοημαρφγοῖ 1 77.326. ἡἰαὸ ϑήμε φῳερεοίται 
176,0 δημαγογεῖν τὰ τεὸς ἡδονίω 

172,41 
ὁ δημδρχῶν οὗ δήμα ἀρχῶν, βορηὶέ [81 

ΑρΊργΑΙον Τ 1,4. 
δεημανργὸς! (ὑ ποιητὴς ὀνομτ 6 9,18 δημι- 

ψρ)ὶ τέχγαι 6,47 
δημιέργημιαι χάραἷν Ἰρὺς 

δημότοη 4 ἐμθη6 Φηοαΐ 7 {τ σογρο- 
γῖρ,οὐ ασγηεῦρ τηἼασεε [2 Ρ ΑΙ Ή ΤΣ, 
ἐαέμαἐοίο 4ΘΉ ΑΜ 107.12 

δημοτελὴς ἑορτό 37.190 
δηριοτερπέσερον 24518 
διουῦ τἰεὺ γζῶ 1ζ4.,34 
δια πέντε 10,4.1 Δ διὰ πασῶν το,12 67 

ὑσυψίας λαμξανᾳν ὃ 5.2 ὃ πρὸς 
λῆς δηηηυδλείας (α φροντίδος ἔγήν τοΥῦ,4. 
διὰ χάρὸς ἔχήν,ἰοσεγδ᾽ ὅ3,17 ὁ] 

: σπουδῆς Τῇ), μάιο( ἐχρειὲ3.7..1 8 
δὲ ὃ ὄχλν τὔτο, μεσ αἰπη ῥοο θχ.,24 

διαβεβηκότα εἰ εἰς πλεώτος ὀγόμιοιτο; 22,2 
δια ξἀσοςεὐμεγέθάς 21τ,)ὃ 

ὀζαίεθαιδ θαι, [ΠΣ ΕΟ γ Αγ 82.2.1: ἥε 
δαξεξαι βϑω, αἷδί ἕενος 1,38 

δφιξολῆς φὴς Σάτυρον γγρομένηρ: Ο2,27 
δίάγειν,“ ἐξγογο 170,4 

δ[αιγνῶναι τὶ πὲ κροίτιςον 12.5.44. 
διάδοχος, [ἐφ ο ΠΏ οὐνφϑο ἘΡΚΗΣ 
δγήρίωται δὲ αῤετέωΣ γίευ οἱ ἱσυϊγραφεῖς 

10,2 ὁ δηρήμένούρκὰ διηβμένος34., 

διηρμένη ὁπαγγ ας 4198. (Σ1.39,12 

διαιτᾷν ὅηῥέψαι. αΥδηιγῖ5 ΟΟΊ2 1 Ὁ Υ 
107,8. οἱ δηαιτῶντες,αγ ἐἐλγὲ, [εἰν 
ἡπάτοοι αγδίγηγίετ α τ,6 δεῃτῶν- 
ποροοσούηε 80,36 

δίακελευσμῷ χρῶ μένοι πολλῷἔ Ιξ50,2 
δίακενος κόμπος 69,26 
δίακλω κένοιῥυϑμοὶ 190,44 

διρκλέπη ἐν, οσσηίογδ 17,1Ὸ 
διουκνίζᾳ; (Ὃ συκοφαντέιν εδς,6 

δομκρίνεαθου, ἰἐγέηρὲ αὖ αἰΐησ, 7.10 

δίακομῳδειν 197,25 
ἤφλαν ϑεῖνᾳ ὃ ἀἴοϑηδιν τὴ εὐκαηράα 103,9 

διρλίγεϑαι, ἐσηπὴ ὃ. 2,.47.{Ὁ δφιλεγεὼς 

47 
εὖ γοξ οἰοσα »1ϑο,1ὸ 
δίαλεκτις υέγτρο, οἰσομτὴο 5 ΠΣ 
26.166,3 δμώλιαπεελλίε,ρίο 

ἐοάοῦ} 182,3. δίαλεκτος κἡὶ σιιυή- 
φης, σΟΉ [614 85 τβιάϊα ἐογηομείβ 
γ4110 98, ΕΝῚ διάλεκτος πεζή, 3,25 
διάλεκτος κεκραμένη, [θγ 7270 1ϑρογά- 
75.70.33 διαλέκτο χδρακτὴρ, σἰέ- 
ἐπιομεξογησα 14.7.8 δίαλέκτα 
μδίος πῶς μι βᾶται 10,4. διαλέκτου 
ἡποηηαλέϊαα ἀρ πα Τεγοά, 73,30 

διαλιπόντες χς ὀγογ πολαῦ 102,4 

διδιλοζη ψν. ΠΕ 1 476 4.,4.6.83,20. ἐφοῦγε 
εξομάθῳν 8 2,3 3 διὸν ἀπῆν ὅ46- 
φέρ ργο ἐσάεης 13.520,23, βοὴ 
ον εῆι Λισίσ, ΦΠ,4 δ: ΡΝ 1,4 
98,2) τῷ ποσῷ ἰπδῆε τ βες ἃ- 9,47 
Ἰαπ μῚ πιὶ τ᾽ ὁήων μακρῷ αν! 

184,41. δυήλλαξε ἢ σε9 ἀυτεῖ καὶ το 
διαλλαγὴ ὙὈ2Ή 4110 1 0,3 (120,29 

διαλυτῆς ἑτοιφίας 15 1,28.16 4,12 
δφναπαύᾳν ἢ ΣΤ 
δϊανδεχα, δοιαῦ αν ζ 2γ4. 

δ)ανεί κοι οῦτο! τὸ παΐῤῷα Ι1Ο,1 ΓΚ 
δίοπειντὸς 7ο,8 

αὶ δίωπα σῶν  ρ μονίας 164,33 
δια πονηρεύεξις πσγεὸς ἃ αὐ τίδυκον το 4,37. 
δια, πορεύεῶς, ἰεσξαο ΡΦΥΘΜΥΥΘΥΘ τ2Κ,34. 

δία πορεύεδι, »ΕΥΘΦΗ[δγ6 1.31.5 8. 
τὰ δίοιρβρθντα ταὶ Ἔγου τ. δωυνάμς, αγτ' 

τἰοἐῤ 13.3.72 τὶ ΡΥ εοαἰοῦο πὶ διαρ- 
ϑρδιτω ταὶ ὀνομτν δωυάμιᾳςτ47.40 

πο 
δα ῤῥήσζωυ͵ “ἐγ 12, τ 
δίαρτῷ, ταὶ ἀκολεϑίας 1 8 8.9 
διασαλεύφνζοιῤ ἤγοις 26.409 δίψσαλευᾳν 

ταὶ αὐ μονίας 27, τό (σονται γο, 6 
δυηεσκόπεν πρὶ σφαΐ αὐζες Θ ὁ ὅπῃ στυϑή- 
διεαπουἰδικότες αἰθὶ τὰ - 86,1 δύεασε-- 

δασμένος πᾶσι 91.2.2 
, ᾿ 

δ᾽άσιρων τῷ παλαιὰ ἔργα τ, 
δα τίϑειϑοι οἰκείως ἔνγινι, ἐπεσμοίο αἰδα 

ΤΩΣ γεαίποειος, 3.4. δᾳτιϑεῶχ λό- 
ϑρ ΓΑ ΟΕ αύθγε 77,7. [ἴ 
δέου, ϑίῶχ λόγον Στ, 2.2 ΟΊ 2,291. 

δίτονοι ϑιω δία! 10.33.4... πὶ δίῴτονον 
δίατυπωτέον λόγῳ 3.36 (10,13 
διαυγὴς φροίσις, ἰἠμοίά. ρενῥίομα 
ΠΣΣ 6 6,7 ἢ 

δίαφανὴ νάματα, ρεϊο4 4 117,18. 
δοιφέρᾳν ὀνςοχ οφίογ ὁ ΐ; 83.3.2. δίῳ 

φέρην αἴδὶ- 36,12 ἐδὲγ αὐτῇ δίῳφέ- 
ερφ, μὴ ρἐἐ οὐρα ἐμογοξξ 22,. 6. εν 
δέν μοι διέφθε, πὲῤ τ τδα μον 8 
εἰπκὲδο, 4 τὰ δα φέροντα ἣν μείθήηα, 
ΟΣ ἐρδς δ 88.. 
3.4 δίᾳφέρεθςκ αρϑς Ὀις οἰκείως δϑις 
δα φερόντως δ 133.41.126,21Ὸ 

δία φϑοροὶ φρενῶν 18,23 
δίο φορώταΐζος, στο φΣἐ Π]ηηήότατ.37 

δίαφορλα ἃ κρίσις 67,44 

διαλαλάσχια, δῆ Ἐρ μονιαῖνης,2. 6. (12 
δαχειρο ἢ ει γραμ τ συμξολαῖς τὸ Ὁ, 

δια χρίσεις ὃ ἐσίαν ὀρθῶς ἃ δικφίωςτοό, 

20,39. 91.3.4.102.,:28 

δ) δασκθλέῖογ τὸ Σῳωκοριφικὸν, (ὁ βό]4. 593 
ΠΣΟΣ 164,58 

ΕΡ ἢ 
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δυδασκόλιον ὑπσεκρίσεως Ῥνταιντοῦ, 9 

δὲ δε σκ ὀγίαν ποὶ ιἔαϑοω, ἀροεγε 47.:ι 

᾿ιδασκλγκναῆαα ὀ 13,3 
δίδωμι, σομσεαΐσ 1 5 3,31 διδοιὶ ἑαυδ: 

εἰς, ἀοάφης {5.3.0,1 8 διδοιὶ ἑαυτὸν 
ἀπεύθωυον, ἐπα ραηάμη [6 ργα- 
δεης: 20,21 

διε ἔΐραι πίω φφείσιν 131,8 

διφοχόμμε τα χρόνοις αἰαϑητιὶς ὭΣ ς 

διείρεν, ΤΥ ΔΙΟΟΥΘ ΤῸ 101 07:25 

διφούμενος λύγος 22γ21 

διέκπλοιωω [βιάσοι αϑδᾳ 149.7 
δυελκυσκιὸς, ἀσιγαΐ[ο τὸ ΤΟ, 

δυοϊξέρχετοι ὡς- πάΥγ Δὲ 97.534 
διοῖζοδυκῶς λέγάν 09,3 7.9 }}0. βοα- 

χίως, διά. 
δηδεί δῳν τὰ μύρλα 1.2. 

δίεσις ῥαγγαοπί σα ΤΌ 1.. 
διευκρινήσωω καἰχέϊγο ΣΙ 
δγευφοχεῖν ἐν ὅτασι 9, 44 

διηγηυια δεκὸν λόγου οὔμμαι; τὸ ἐκ “ὦ ἰδίου 

“ϑοστὸπό ΙΦ 0010 

σὺ διΐω εκὲς ἦ ὠπαγίελίας 140,2 ζ 
διϑύφα μξος, Βασοθέ ρει. 16,16 

διϑυραμζ"κῆς σκειωολαςοἰκέία 111,8 
δηϑυφο μω δὴ οτὸ ματα Χ1Κ οἵ ὃ 181,8 

διϊέναι,1ν "5 1676 1}3..58.16ἰδτρηοῖς 
δηοδὸν δοωῦαι κ2.},40 0612 4,2 8 

δυΐξομια,, ρογεεη[εο 49,41 
δοϊσοινψν ταὶ Ἐβμονίας 2. 170 

γἴξησι τὸ σιυαφές 19 Οὐ Τύ διέφοικε, 
οὐράν Δη1:2 7,5}. 20 Ὁ.27 δΐῳ- 

αὐ" ἀτεἼ:. 

διορίζομεν, Π] μεγο ΤΣ 8.27 

δίκίωυ λαχεῖν αὐ τεῖς, 174 1744 φοσάγε 170, 

19 δέκίω ἔλαχεν , μπτυ᾽ αἷοὶ χουν μτν, 

ΓΟ ἀειμίεα 3.51 
δίκίω ϑησλωγ, ἐγ: [27 4 2472. 3.7910 

βρίκυν δκίω χέγᾳν, 36:14 5115 12 
2ΟΥ̓ΦΡΣ ἀἴ 678 ς-8.16 

δ καιὸς εἰμι μηδὲν “ἰραλιπειν, {7 εὗξ 

ηθηἰα ρΥ ΑΙ ΦΥΡΖΊΩΩ2. ΤῸ 7,4. 
δυκοηολογεῖοϑαι Ὁ5.2 (σ 

δικοηώματα τορος μας ζ ἔχομεν τάδε 124, 

δικοίωσις, "δ ἀρ 4 ρμογα. ροετίσα 
132.2 ον άγηδ ρα [6 1)10- 
γι: 15 “Ἵ" 1. Ἄσ». αἰιηοιῖοι. 

«δίοδον ὉΑ πρΡΝ 123,40. Πὰο δ)οδὸν 

“«ἰραοεῖν ΤΙ 

δνῳκημάνοι ὦμεν, ῬΦ᾽ [ΠΥ ἬΡΣ 44,41: 
διοίκυσις, ἀαηη πη γαλέο ργοηέμο, 
28.327 Ἐν ΒΘ ΒΆΣ ΓΙ. Σ Ὁ 
δοοίκησις, 26 10 90,15 

διοικίζεοϑοι, 30 Υ276 οΟ,1ς 

δγολώλεκε τί) ἐσίαν αἴης εἰς ΙΟός,Σ1 

διωνομασχαίνος τέχνίω 12.8.22 

Διοιύσια, Βασοραηαίί43,,3. 7 Διονυ- 

σίων [ὩῊΏρ᾽ 1.5 91,3 

δυοράζεαγα,, [Πάν δ ΤΟΣ 2 

διοχ λέν σίὺ ἀκρόασιν ω 8,20 

διπλασια να πρ ἐγ ΓΥΥ6. 91,12 4. 
δίχα μι νὐος εἴβέκφαν εἰ πεῖν 2 ΖΙ 

δίχρονα φωνήεντα Τ2.1.2 

διώκφνδιμας τις. 9.4.2. διωχάν δίκας, 4-- 

ἑμοη έν τη ἐεεογ οοηῖγα 8 8,43 
διώκᾳν αὐοφνόμων ΣΟΙ͂Σ 

Φυκιμαζῳ, ργοθαγε,ασσερῖ, .4.0,13 

δεδοκίυια σαι (Δ αὐλὴρ γεμησει ὃ 9,4... 

[ε δοκιμοιωεὶς, ΡΥ αἰ δρωϑείς 8.9.38 

1 δόκιμα οϑεῖσιν υἱοῖς “«ὐρῳ δὲ δότω τὰ 

παϑῶα χεήματα Ιοό,30 

δοκιμασία Θ κρίσις τ 63 

δοκίμιον, γούατομῖ ΠΟΥ 4. 6 ς,1 
δελοπλόκος ΦΥεηΤ 26,:6 

δόρπα. ἐθηπλι σὸς ζ0,1 
δόσιν ἃ ὁ ὀλυθείας ποιόμενοι μεχίλίω. }7ο 

ΠΕ ΝΣ “ὠδϑνοιαν 174.111 ΠΣ 

191.40.194.29. ΜΕ6Ο ν᾽ [2472 
αὐ ίρφι βσηῖξ, ὅπηδοσις “ποῦ, ὑ- 

Ῥ. εἷς 
δοϊικὴ τῇ σις εἰἰεή!εν σης Γ,αΠμο.4ὁ- 

ἰαείηεηα ἐγ ηηομιαθδ 13.5.13 
δούλιον ζυγὸν ἕξοισι 180,2 8 
δουλξοῦαι πίω γνώ μίων, 4,1 γ7,215 σα σ6γ6 

149.45 
δοὺ πος εἰκδ. των 14.323 
δραμαϊικὸν λόγου οὔμα, “2. Ζ4“ὁ οοἰϊο- 

45:14 5 ογα σ᾽ Ἰπ ἀμ ΠΏ 7 177» 
ΤΟ 1 

δραςμολα ῥήματα αλίμα σεγδα 133, 
16.147.37. εασίοῦς ἐν γηϊωκὰ 
124.1:8 ' 

τὸ δεωυάικενον ΡΥ ἡ διειύαμις 134.44 

δωύαμις ἐγίετο, ργο δεωνατὸν ἰὼ 6, 

41 ὑαρ δεώα μίὶν Ὧι, ποιέίντ6 8.,30.19 
δεωάςαι, 4141 γΟΥΗΩ ΡΟΙ ΜΜΙΗΣ ὃ, τὸ 
δαυατῶς εἰρημένον 151,37. δωυατῶς 

ἔΐρυκεν ἅπαντα 10,29 

δεωύην μένος, [εὐ γ6 ΑΠΊΡΗΗΣ 67.37 

δυοῖν αὐ δρείσι 13 8.10. δὺέϊν, ἀν“ Αγ 272 
91..9.31.12.6.7. 

δεςαναοατραῦτεις τὰ γιγνόμενα, 10,4 
διςαρεςεῖονσαι ὅτε -- 9.3 ὃ 

διξεδρον 7.7 
διζείκα σοι (αὶ ἀσα φῇ 8,1 ο διζείκα τω ς 

“ιλλοῖς 175727 
διζεκλάλητες λύγος 84,39 

διςέκφορᾳ 10,44. 5 1 ζ.12 
πὸ διςἐμξατον τῷ γωρῖν 12,21 

δικοξέλικτις πλοκὴ {110 διοξέλικτα, 

ἡπιον ἤν. Τραεγά..133,..6.1.6,25 
διφηχὶς γράμμα 17.5.0, 
δίζκα ταλοθ τοι “πεοῦϑήεαϑαι "53.2.20 

διςκαταμοϑητα 140,39.163.1 
διζνοις τῇ πῦλά 118,44 
δις τὐρακολύϑητος α ἀσιφής 136.1τΆ 

δις ὐοοικολέϑητος τάξις 1.31,16 δὲς- 

πῆρα κολύϑητος φρασις 6.4. 

δι αἰϑίλητῆα γρα φῇ ΖΙΒΑῚ 

δυςπίςτος ἔχήν σεθς- ΤΟΙ. 

διςτυχεὶς ἑαυ πὶς 148,30 

διςχείμεροι Αρκάδες 22 2 

δὲς χεραίνᾳς ἐνὶ μιέρᾳ, μα ρατίφοἠεναίε- 
γ51Σ 7.37 διρχεοαν τὸ τὸ φορτικὸν 

1ζ0,2 : ἐξ σ. 17,6φ' ὅτῳ διχχεραί- 
νοισ!, διςχερα ιοισι φεὺς ἅπαιτα 173,}7 

διςωπῶ  ὑσποπηεύω μήποτ᾽ αὶ Λισίου ἡ, 

ΦΨΕΥΈΟΥ ὃ 7.8 διζωπέϊοϑοι ἐδὲν αι,125 
δὼ δεκακροιυον τύμα 18 ο,40 

δωμιαίτιον, στ θεοί μη 89,30 
δωροδοκοαῦτες (' χρήματα λαμθαΐοντες 

41:29 
Ὲ 

ἐαρίδρεηῖοι σέφανοι ΖΞ Υ10 

τ Ν ΡΥ ΟΥΝ ΝΣ 55. ΠῚ .1:  ΘΥΝ ν ΜῸΣ 

ἐϊπίώντω εομσοάεην, ἰἰσεαὶ χι,} 8 
ἐἤλυντω μοι δρλή, αἰ ε1 257 Οἵ. 1.31 

ἐγγύες μιαῖ οοντό 

ἐϊγὸς ἃ πόλεως 1 44,2} ἐγγὺς βαινᾳν τῶ, 

αοοοά. αὐ 36,12 ἔγίισα πσϑοςελη-- 

λυϑὼς τῷ - , 102,9 
ἐϊκα ϑίσχκα τα 71 ΠΟΥ ΡΟ 0 "6 1,13: 

ξδ1ς,40 ἐἴκα ϑισμωοιὶ λαμᾷανουσαι 

αὐ υονίαι 190,30 
ἐγκοιρτερεῖν ὑπὺρ ἑαυ ἥδ 1.70.2 8 

ἐγκαταληφϑέντες 18,32 ἡ 
ἐγκατα μἰγνύᾳν τὴ δινγήσᾳ 120,37 

ἐγκαπαμισγόμενον Ὧὶς βιῦλ.1 77,10 
ἐγκαταπλέκφν ΤΠ Ὁ 17 
ἐγκατάσκευος φεασις 17.47 ἐΐκοσιπός 

σκευοςλίξις 1406,42.164.,21 
ἐϊκωτάσκευος λέξις “9. ἀάγαηαίπν, 
ΠΣ 127.3Σ 

ἐγκατορωρύν οι ἐν -- ἘΣ 
ἐγκ4 μένη ργ0 συγκάμνῃ 28,2. 9.85 2 )ν 

ἐγκεκλιμέναῤήμαα δὅ,29 (1ο 
ἔγκλισις φωνῆς τοῦ,1 ὃ ε«ἰκλίσης, 
ἡ Ποκίσμο, ἀϑοίιη αι σπερ Το Κ,13 
ἐϊκλίσης ψΨογθογ ἈΚ 721. πο  ΔΙΗΥ « 
φηεῤησα αν οΠ1 172 πώσας Τν1ῖ 

ἐζωπὴ ἡ Ξῤμονίας 23.432 
ἐγκρύψα οϑεω,οσομ ἐϊάγδ 70.21 
ἐρώκλιω μαϑυμαΐ 161,19. ἐϊκύκλιος 

παιδεία 20,11 δο, ἃ ἐίωυκλις παι- 
δείας ἐληλυθότες 72,1 

ἐγκυκλβμανβγὸ ὀκκλινῦμιν 6,27 
εἴκοιμιαςικὶ ἰδέα ἌΣ 

ἐγχωροίη , ἐεγ ΕἾ, ΓΟΜΉΕΥΟΣ 1 ς.33 
ἐκ ἐἔγχω; εἰ, ΠΟΙ; σοπσεάΣ1ΠΎ, [δὰ ἐϊ- 
(εῖ οι 

ἐγχώφαοι ἥρωες Ις 444 

ἕδραν ἐν μέχ τ86.8 ἐφράσαι ὅτ - γα 

τὰ ἐν ἔϑῳ, σο [ε δία τ 530. 161,77 
ἔϑισαι, εὐ μ θη} 90,2 

ἐϑνικαὶ ἱσορλαι 139.29 
εἰ σπεηρ [εὐ εκ δῆ γηοάἑ σεν ο 30, 

40:5 4.4.30.}ς 93,23. ἐἰ πο {τ 
πεηρεη αι [ῥ᾽ εΐοηδ, 

ἄγεδὴ [χηταέις 9.27 εἰ δὴ - γος 
ἀ6- το ζ,1 εἰ δὴ- δρα, [[ γεοά τ, 

εἰδεχϑὴς ἐχϑρὸς 19,7. (34 
εἰδεκαὶ δα φιραί 2291 
ἐἰδὸς, ἤογηρα, ρα εὔν, 7, 
ἐδωμαν, υὐδοιγη76. ς 4,41 ἤδεν,πο- 

ἩΦΥΑ,.ΎΧῚ,2 5 ἐκ εἰδαὺς ὅρῖις ποτοῦ 
δεν, ἐδὲ γιιώσκων 10 7 

ἐδωλα, ῥεξίγ 4: ΟΡ 6 [. ταῖς ὀῤηιϑιναῖς ὕ-- 
σι 187,22 

εἰκάσαι, {την γδ, σοηρα7.9 4,10 εἰ- 
κοΐζον τὰ μιλλονζα ἐκ δἰ ποοπ εξ 4- 

γε δα 
εἰκοισὴς τ ὀληθείας οϑ,35. εἰκατὴς τῷ 
οἸυνσομειν 126,31 

εἰκόν; δ. λόγον δ πὗρα νὰν 9.37 

εἰκότως, ΤΏ ΦΥΕΙΟ, ΠΟ ΕΜ ΘΗΘΥ 61.,123 
εἰλήλυβιεν ρΥ6 ἐληλύϑειμιέν, Ὁ ΦΉΣ δ᾽ 

εἰλωσι  δέλος 07.238 (49,27 
εἰμιδομ ἐνίων πορεῖαν πορευεῶ 17 8.16 ἃ 

εἰμδομένης ϑανατος. Κα! ἐς οὐέμμες 

Τ ΘΙ Τ ' 
Φύτυῦ ΟΡ ΟΜ ΩΣ {2,31 

εἰνϑκαν ΡΥ Ὸ τνεκος 110,7 

εἰρίωικὸς, 



εἰρίωυικὸς, » δεῖς ΤΧΖΩΣ 9Ὁό,47 

εἰρήσετου αἰ ἐφ ΘΙ, 179,42 
εἰρομιένη, φρᾳγμιατείαι 140,3 8 
εἰς το ἐρῶν, “αἀε γε ζ.0,6. εἰς ἀεὶ 139, 

41 ἔςτ αὐ --ἢ,άοπεο βεογεὶ 3931 
εἰραγγῆα κτ' - ἀεἰαείο τό, 39 εἰςαγ- 

»λίαξενίας 116.33 εἰφαγγελίαν 

ΝῊΡ» ἐσὶ! 87,30 
εἰςαγίελτικὸς λόγος 116,29 

' ᾿εἰταγοργαὶ ῥητοσαχαὶ 69,24 εἰςαγοργαὶ 

δ λόχον 11.2.2 
εἰςαεὶ, [ἐπε εἰς ἀεὶ 25.3.139.,41 
εἰςάπαξ 126,43 
εἰςξυλαὶ ΔΆ λόγον, ἐμ 4 87..0..107.39 

εἰς φυλαὶ ἃ «πϑϑοιμια λόγον 87,32 
φὶςιόγτος ἕτερα ὀγιαυ τῷ 113,40 

εἰςποιέϊ αι, πο ρίαγα 110,7 
εἰςποίητος “πμόμανος 1σοκράτ4. 4Ἅο-- 
ῬίΑιτ αὖ ἥρον. ΤΟΣ τ 

εἰρεῤῥύ ργ εἰςεῤῥύη 95.4.12 
ἐἰπτεσρα, Ή6, [ἐπ 29,46 
ἐκ ϑεῦ, εἰ ομέδ 38,39. ἐκ πϑοχεῖ- 

ον Ῥγοραρῖδ, [πολίτοϑ,5ι. Κη 
5 ὑπύ. 

ἑκατηξελέταν αἴακτος ξ{.218 

Φκθαϊ γε κ᾿ νοῦ; 181,44 
ὀκ(έξηκε ἢ 1σοκρ.ἀχθγέω 103.70 ἐξ- 

ἐξιὁ ταὶ γούσης 14.7.1} ὀκθεξηκύα 
τ ἐν ε84 161,40 

ἀκξιξ ἀᾷν ἐκ Δ νεῶντ 59,37 ὀκξιξά- 
χὰ δ ὠκφέρᾳν ταὶ νοήσης ῥγο φοσίδηΣ 
107,16 

Φκχξολαὶ ἐπ παρα έργαέοι4. 9,51 ὀκ- 

(ολίω λόγου ποι ἐϊοϑαιᾳ 141.43 

ὠκδημα τώϑητι τα, 19ζ.,23 

ὀκδοιῦ αἱ εἰς ὄχλον τὸ σαωύταγα 120,18 

ἐκτεϑαυμάκασιν αὐτὸν ΙΦ 2.12 

ὠκκείωενος παντί τω ἰδεῖν, σε μ441416 σσηε- 
ων ὅο,31 

ὀκκλινφν, 476 6:.53 

ὀκιομιδαὶ εχ φηα ποὖν. 178,13 
ἐξέλιπε, φηξίμ σδξοο,9 ὅκλ πίθος 

97,21 725 141,41 

ὀκλιπὴς [ὦ ῥγο ἐξελείφϑη. ογ»ῃ) 1" 

εἵὲ 141,43 
δαγίξ,,ϑαι, δα οί) 10,31 ἀκλο- 

γί σόα δὶ βεα χέων 184,9 
ὀκλογισμὸς, γρ [215 37,46.158.,1 

ὀκμάσσειν ἐραμάο ΡΥ ΊΏ2. τότ. ' 
ὠκμέμεικτοωι, Ἰηρίίαμοίο ΘΑ ΡΥ ΕΠ: 

171,14. [ ὀκμεμώχθαι 28,17 
ὀκμϑέαν αὐλεῖν 9.34 
ὀκμηκωυβὴ κωι τὖβα “ἢ δ. 98,21 
ὀκμιμέϊ ἐκ ἐροιαησίο επρεγε 2,4 
ὀκνεγευρασκκε; Ὃς δῆμος 176,28 

ὀκνενυκνκότα ὅππὶ τὸ μυϑῶσδες 145,37 
ὀκνενίκητοι τῷ πἰοιέργῳ 170,27 

ὀκπυαγλῶς ἬΦΙΥΉ722 ἐπι τ οσ 47,2 6 7.15 

1ς2,34 
ἐκπλιιῆ ὧν δὶ συμφοραῖς 97.21. ἐκπλήτ- 

σεϑϑοι ταῖς Πλατωνικαῖς ἑρμζωείαις 
12 1.3 8 ἐκπεσλυχμένος ζει ὀγαντίυς, 

ἐκπηρεπλοώαι τίωὸ φιλονέκ. 

γο φοξύμαγος Τ1...8;2.4. 
ἐκπνεῖν ἃ μδραϊνεῶς 8ο,37 
ἐξεῤῥύηκιν, Πα ὴΣ 63,}3 
ἐχτοπὼς ἡδεῖα 127.12.166,6 
ἐχῥέπῳ ὃ δριλεκζνεχ Ὑ σμυήϑοις 152,47 

ΕΝ ΕΣ 

ἐκβοπὴ ἐκ δ κοινῶγσχ. 160,43 

ἐκτυποωῦ, ΟΆ ΡΥ 676 6 4.1 ς. [6 ἐκτυ- 
πώσαοϑαι 68.31 

ἐχφανὴς, φηἐπ6η: 2.1.32 
ἐκφέρᾳν γραφίωὺ, εαΐογο [Ὧγ.1,1.2. βοτττ, 

20 ἐκφέρᾳν πὸ νούμενα, 451γ, [ὁπ ἃ 
ῬΥο  γγ68..,.. 0. ἑδξεῦη ἐκφέρᾳν πὸ 
νοήμωΐᾳ 83,11.938,29 ἐκφέρεάχ, 
ῬΥΟ ΦΥΥ ἡ, ἐμ Ὡ Αγ 1.2.4. ἐπ 6792 
ἐχφωνέϊαϑοη 2,514. 

ἐξεφυγηυ ὑμαξ, νοδτς ὁ »παμέῤη εἶα: 
)|μν» εδξ 161,41 

ἐκφοραὶ, ργοία!έο, ΡΥΟΜΉΙ., 12,50 
ἐκφοάσῳς ἐμ167 6147) ἐ!αη9 64,10 

ἐχφυλλοφορηθεὶς ὑοῦ ὦ βυλῆς 116,22 
ἐκφωνἐϊαϑου, ΡΥΟΜ 2 ΑΥΣ 1 2,..14.38 
ἔλασις 57) Πλαταιας 1ζ.3.39 
ἐλαδώματα αὐδὰ τι λέξιν 13.132 
ἐλαύγν δΥ0 κφρπηλατεῖν 172:2 Ὁ 
ἐλεγειακὸν πεντεί κα βον 20. 8 

ἐλεγχικὸς »γ6 ἐκλεχζεκός 70,2 
ἐλέγχειν ὅτι ἴεν, ΡΥ 6. ό:,9 

ἔλεγυος (ὁ βεΐσανος “ἥσοιτο “πἰὰ- 103, 

24. ἔλεγχον (ἀ φέςουτον “ἔτον αὐ ηρέ- 

δι 103,22 ἐλέγχους φεύγειν 1 Ο7, 
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ἐλευϑεράν Διὸς ἱεραί 144. 

ἐλευθερώσας Σὺ τ᾽ Μήδων {4.3 

ἐλθεῖν εἰς ἀριθμόν 114,28 
ἑλικάμπυξ Σεμέλη 2301 

ἕλικας ἔχοντα πολλαὶ οήμοιτα 160,2 ζ΄ 

ἐλλείπᾷν μόλακίᾳ 10,3 ὃ 
ἑλλίωιζεσα κάκιον 166,τ4 
ἔλπεαι,ολ ἡ {4:5 40,22. Πα ἐλπίρας, 

γα 5 24.37.147.27 
ἐμξεξηκὼς εἰς ἔτες ἑπ!ακα) δέκατον, ἐξ- 

σγε 5 ἀπη Πα, ά 1:5 ΧΎΤΤΊΣΟ, 45 
ἐμξεξληοϑαι ἐγ ρειὲ 1409.16 
ἐμξιξ «ζινναύτας 173:2.. 
πὸ ἐμξριϑὲς ἃ λέξεως 122,2 
ἐμενργο τῇ, ε2 2 
ἔωματαργο πληυμϑναᾷ 17Ύ0.33 
ἐμμελὴς σειύγεσις., »ῃοοἰάιά φΟπΊΡο,. 

72.132 ἐμμελὴς ἴο ἐμμέϑος σαυϑεσις 

21,13 ἐμμ ελοῖς αὐ μονίας ποίΐίά 103. 

41 ἐμμελὲς δ εὐμελὲς ἀππεεγ[ἃ 
1ο,320 

ἔμμέξος Ὁ ἔρρυθμος λέξις σή αἰ ΠΑΙΑΓ 
28,44.:0 4.9 
ἐμμετοία αἰδλύδων 21.016 

ὑἐκ ἐμὸς ὁ λόγος ἀσρότου 99,52 
ἔμπερος “δ᾽ ἀνδρῶν ἔζη 104.16 

ἐμπείρως ὦ ἀνδρὸς ἔχοντες ττό,4τ 

ἐμαξίληψις χρόνων 186,9 
ἐμαί ζοδὸς σιιυϑεσις 186,42 

οἱ ἔμισοθεϑεν γεγμη μένοι 852,14 

ἐμφαίνφν, παέσανε,ο ἢ. 14,17 
ἐμφανὴς κα πίςεσις τοῦ, 10 
ἐμφανίζιν πὲ χρήματα ΙΤογ.18ὃ 

ἔμφασιν δηνότητος ἔχάν 143.39 
ἔμφυτος Σρετὰ 92,2 ὃ 
ἐν χορὸν, Τ)ογήσο γο ἐς χορόν 25,7.25 ὁ ὧν 

αἰλαιύῃ τἰϑεὰχ »Ῥπἀογὲ Ἅἰποογε 87, 
2τ ἐν σράτοις ἄγων; ἐμ εν ΡΥῖος 

ἀποεγε, ῬΥἑπαῖς 4σσομίδγε 129,20 
ἑνὸς ἐδενὸς, ΡΥοῦ ἐχ ἕνος γος 18.4.10 

ἐναξρυυ εϑϑο οὀμοσι μηραικιωδῶς 1.2.7. 
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29.166,553 - 

ἐνάγει ὁ ϑεὸς ὕτως 189,6 

ἐναγισχκοιὶ δηητολᾶν εἰωϑύτας 14.4.41 
ὀγα γούγιον ποιεῖν τίω) λέξιν 10. 7,4.5 ὁνει9 

γθόνιος λέξις σχαα ἐς ὁ ἀεύεαιτ 73, 
ΑΥ ναγθϑγιοιλόχρι 20,12. 147,18 
ὀναγφόνιοι λόγι, 741. ἑπτά ἰςίουεἶ 

ῥγο οδοίοηα σακ Πα αἰηα ΑΘΊΠΗΥ 
191,13 ἐναγφνίων λύηφν κράτος Π2ς 

11 ὀγαλθόψιον πνεῦμα 147,11 

ἐγακμαζᾷν τῷ βίῳ 40,39 
ὀνδιηοίῆαν πίω) τάξιν 4721 ς ὀνηλλάγη ς᾽ Α- 

ϑίωυαιοις, ΡΥῸ σμωωήλλαξαν., σοη!γ4-- 
ΧογΙΐ, σογα76γοἼδεγῷ ᾿αὐπεν Ὲ 

ὀναποδείκνυας 137,43 (134,27 
ὡαργὴς, οα» αἰἸαἶ;5.73,2.3,28 ὀναργῇ 

φανζασίαν παρέχεὡς 62,16 ἐγαρ- 

γὴς Ὁ σιώτομωυς λέξις 10.4.23 
ἐναργεια ἐγ ἰγη{}0714.13.0,5.4. ἐνδξ- 
γεια [ἐπ ἐνέργεια τί 83.327 

ἐναρμόνιον γο εὐαρμκόνιον 75:51.0 

ἐναρμόπν τὰ κῶλα Ὁϊς τύποις 30,14. ἐντ 

αρμόπᾳν εἰς- Ἀἀφὅζ5υ14:194,26 
ἔγαυλος δρμϑηα 152,44 

ἐγδηκνύμενος, οοκί ἐεκλίξεηε ας, τα 
ἔνδεξις πω δείας, οἰ δέαΤ19 ΕΥ. 61,33 

ἐνδυ δῦναι τῷ χαϑοις, βάφει αὐεξίτς 
ἰαχάγ 40,20 ἐνδιδοις αὐ- 
Οὶς ὃ βόλοντωι 46,10 ἐνδοαδα;,άε-- 
ἤδγο 117,47. 
ἐνδόσιμο, Ὁ εὐδίῴλυτα πδοτείνν ΣῚ;2. 

ἕνεκα [5 ῥα Φ7,9,23 
ἐνοϊξοισιοίζᾳν ἐν - 133.2.2.1.4.7,41 ἐνεξχα 

σιάζανοῆς ῥυθμοῖς το, 4. 5. {{ς ἐνοΐξου-ἰ 

σιάζων τῇ γραφῇ 139,44 
ἐνεργώζεαλαι 88 ἐμιποιέ! "ῬΥο ἐοάδ᾽ τοχι 

ἐνέργεια (ἐεένεῤγεια τί 82,27 
ἐνῥγεῖν τὰ “ὦ πελέμο ΣΧ ον 

ἐνργνδικὰ ῥήματα ἀντ παϑηϊικῶν 

17.4.18 
ἐνίω, ἑέσεξαὶ 89,6 
ἐνθοινατώστῃ τῇ ψήφω 112.30 

Ἰθχσιῶ, ἀπεήγο 4}. ̓ΟΟΥ ΠΡ ΟΥ 177,1 
ἐνθυσιοδης ὁ ε ὅρμαί 1,232 

ἐνϑυμην νου Ων εὕρεσις 1ς5,6 
ἔν ῥΥγ ἔνες;,ἰἦροι τς, 
ἑνικοὰὶ ἀντὶ πληθαυζικῶν 134,39 
ἐγγοήμαΐζᾳ, (δ: μ1α3.,3.3.8936,14. 
5 37.19 

εὐκο κῊν τῇ 1ΟΟ,22 

ἔγρυθμον 25 εὔρυθμον ἀὐαογ 2 10,31. 
Ὁ ιηήρο ἔρρυϑμος,υ! 2 8,4.4.47: 

ἔδτο 4.9 
ἐντείνας μέλος ὡδαὴς ἢ κρόμασι 10.2.31 

ἐντείγας πολλαὶ πλυχς 60,31 
ἄγτευξις 'τϑθς πιΐ πολλοῖς ΙΣΠ)| 45 

ἔντεχνος λόγος 2138 
ἐννόλιος, Βασούὶ ἐρίου, 16,21 

ἐξαγόρευσις εἰποῤῥήτου 49:41 

ἐξαίρᾳν τὸ λιτὸν 7 1,7 ἐξαγρήν εἰς σεμιωνὑτιι- 
πε 306,2 

ἐξθηείφφν Σ ἐγζεαφέντα 1111 

ἐξοιραγὴ ἃ σιιυήϑοις χοήσεως 133.40 

ἐξομάῆῳ ἐκ  σαυηϑοιςτό.,1 ἐξοηάτο 

τὴν ἐκ δ ἴθηο, 3.0 ἐξνλλαγμένα 

 σιωήϑοις 171910 ἐξηλλαγμένη 

λέξις 127.32 
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ἔξαρνον γἱ εὐϑειι σητ7 ΤΕΥ ὅ ἐη μέ το, 

(5. ἐπε ἀροη . ΠΑ[Π6 ΠΟΥ ΠΕ 9.0. 
37,43. ἔξαρνος γίνεται ῳρὸς αὐτοις 

μηδενί τὴ} ἐμὸν 103,13 ἔξαρ- 
γον ἐ) αἰξὶ ὧὃΨ - 102.47 

ἐξηρτβοθαι δ ἐλπίδωντοο,29. αὶ ἐξήρ- 
σήτοι ὅο,38 

ἐξείχω,οἰοφηαγ, αὖον 40,41 ἐξει- 
πϑν,οἰοηηὲ 142,19 

ἐξειργεσθοι, ἐγ εαἐγὲ 14.1,3.2.1.4.3,18 
ἐξελέγχῳν τὰ ομιδρτήμαίᾳ ὡσῶ σὰ 
ἐξργασία ογαίογία 98,38 
ἐξετάζεν δ ὄτηφανές. δὴ φιλ.112.6,4.5. 

ἐξεταζην αὐὐροὶ 11 6,32. ἐείογα δύτι- 
παροϊξεταζινεῤίά.10 ἐξέτασιν ἀυτᾷ 

ποιήσσαοϑοι 177,3 ἐξέτασιν ἢ; πο- 

λιν ἡγοέϑαιτοο, 4.5. ἐξέπισιν 7 
Οιὶ ορδοιὶ κανόνας αἰαφέρᾳν 15.3.23 
ἐξέτασιν ἱκανίω δεδωκὼς ἐν - πὲ [ὃ 

{αμαργούαμηῖπ- ΤΙΣ. 5 
ἐξευτολισχιὸς 127;47 

ἐξέχοντος ἡλίν,οΥΟ [0]6. 113,44 
ἐξηγεῖοϑτι .}}70 φεράγᾳν ἔξω ἡ γρύμενον 

αὐτῆς 135,38 ἐξηγήτααχ, 6 [ὃ- 
φαΐ, ργο(ὸφ πὲ 136.32 
ἐξήγησις γραμμαΐϊμοη 1.6 1.30.16}, 
32 

ἐξικέῶς εἰ δ 7ηΐ, ρεγβο. τΆ-.44 
ἐξίαεμαι ἀργοροίς “ερεάο τγ 0.33 
ἐξισρέι ἰδέας ᾿ μάτων 68,χ6 
ἐξίτηλον χρόνῳ γίνεῶς 68,2.7.128,46 
ἔξοδος, ΕΑ ρεα 10. 37,12: ΦΈΡ θοΥ. 
ἐξοικίσαι, [ἐσ “5 {με ρον, 14.3.33. 

160,2 

ἐξογει δ ζν ῬγῸ ἐξεδεγίζην 1ζ3.)10 

ἐξεωκας, ΘΑ, Ῥηὶμὲ 9ο,10 
τὸ ἐπεγγελμα, ἑω μοι τῦτο 184,1 
ἐπαγθγοῦ ὀγήμώτος δερυ οί μι ἸΟΥῊΥ ἐ- 

σα ογὺὸς ἡδονὴ “ΔΜ ἀκροωμένων 9 5.» 
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ἐπαγοργικὴ λέξις 173,44. ΡΥ0 60- 
Ἅ:η2 ὑπὸ αγογικήι 6 γ7,4.8 ἐπαηφ- 
οἰκὸν πλάσμα 4.41: 

ἐπα γθ Ἰσαὰκ Ἅ201 

ἐπάδειϑωι Οὶς γά νοις 3.7.1. Οἱ 

ἐπαινέτας ἡμὴν τὴ, αι άίογες τ 81, 
47 

ἐπακμοίσαλτες Ούτοις, ἢ 2} ἤο(2 6 19- 
ὙΉΘΥΜΗΣ 130,3. 81,43 

ἐπα μειιύψ; ἡ ἀυτα {14:5 
ἐπανηρη μένοι πολέμοις ἰδὲ ὃ 792 

ἐπανάμψησις ΤΠ ποφαποδι, 64,4 

ἐπανατείγεοῦτ! 409,31 ἐπαγατείγοι αϑο 

Ῥγ1Π125 δ᾽ 7472 τὸ πλῆξαι 6,27 
ἐπαναφερύμενα 2) βοἑ!!ο σοο !26- 

ΓΣ 3έμέγδ 18 ὃ,3 
ἐπαιθέι τῇ Ἀε δ Ρὶς 8ς,2 8.60 84, 21} 

ἐπαπόλῶν, γεέης αὐἰδεης 49,24 
ἐπαιφροδίέτως γοο φάν δέ,11 

ἐπαχθὲς (ἢ, φορτικὸν ἔρηνν 126,30 

ἐποιχϑῶς φέοάν 127,24 
ὅγηϑεν, υτάεγο 27,38 

ἐπ4δὴ τάχιον, οτεη: ργέρῃῖξ ο4,9.1ο, 
46᾽ ἐπιδὴ γχῆον, ο"732 ΡΥΖΖΏΦῊ2 
170,12 

ἐπφφελϑων αν δράσι σηλικούτχοις ΤΟ 75.2.7: 

26,67} ὅπη) λυόμενος 130,10 

ἐπρύδίᾳ ΟΥΑΙ ΟΠ15 2. 0.10 ἐπιροδίοις 

ξένοις ΓΤ ΗΣ ἢ οζ541 ἐπφο- 
οδίοις μιυϑωδὲσι ποικίλλάν 130.533 

ἐπεκ δὴ δεάσκάν 48,7 
ἐπεξέρχειϑαι, »Ῥεγοση[ογε 136,42 
ἐπήκοοι αὐτοὶς τὰ μιέγιστι γεγόνασιν οἱ ἐϑεοὶ; 

ἐχαοἰἰ 221 905 10 ΖΑ ΧΊΔΣ 
181,42 

ἐπήλυδα γύεσιν αῬ γοξῖο Ρ]αῖο αἰἶχο- 
γ11 18ο,8ὃ 

ἐπήτριμοι πτπῆοιῖσι ὅο,9 
ὅϑιργο πὸ 41,45 ὅπη σεαυτῇ, ρον 1ε- 

Τρ λρη,"πορ 3 ΑΥ6 α γ.3 Ὁ) ἢ 
δηαι τη δ ΠΟΥ» ΑΥΘΗΥΙΣ 111,2. 
ἢ οὐφ᾽ ὑμὴδ σογάρε ον ττι,2. 
δ) Συρακουσίων, ΠΟΥ̓ΑΡ,2 δ. 86,11. 
δι κφόαίων, κεφόγαιωδῶς, 63, ; 

δ) δ πατοίδων, 56 εἰς ταὶ πατοί- 

δας, ἐφαἬθνρ (5517. 67.8.14. δ) 
τελευτῆς κείμενος 17 8,30. [ἴ512.0, 
12 ὅπῃ τέλᾳ, ἐμ βμ6:ς,4.1.40,46. 
409,2 4.54,27.2. {5 ὅπῃ τέλειλο- 
γρυ, ἱ ΠΉΦ ΟΥ̓ Υ 7, 3 Ὁ. 11 6172 074722 
Αγ1ξοσίο ὅ2) τῴ τέλφτ  3.,33.14, 
τῖΣ δὲο ὅ7) τελευτὴ 160,16 δ] 

τῇ τελευτῇ ἢ λέγου 18 1.1 2 ὅ5} τε- 

λευτῇ τῷ χσϑϑοιμίσ 1 ο7.30 65) τε- 
λευτῇ τὸ βὶς 909,41 ἐπ᾿ Σρχῆ 
ΡΥίμοῖρίο 47,10 562) οὐτοις ΟἸς 
“ροίγμιασι ἦγ βή(εε γε. τς 3,1. 
Ἴῤιάερ ται δη) πιλλῶνεασ ἐλ {- 
σπίβο. ὅη) )ανάτῳ, ἀσὶ πον 622 
12 5.1 δη) Ὀύτω, Ρο βος 7,36. 

τς α,2 δ) μάχαις μαῖχοι 129,40 
5} ἢ σαι, [ἀπαρλάξι 1ὃ7,;,2 8 

ὅη) διατηταὶ ἐλθῶν 107,16 ὅ3ὲ 
γλώσσε ἐλϑᾶν 1,2 ς δ) βασιλέα, 
αὐἀπμογίγεν. 47.46 

ὅγηδλήιν ποις τὶς αὐτοῖς 87,30 ὄπι- 
ἐληωνούτῳ 147,20. 76 πιύτοις ὅγι- 
γνόμανος 1.3.0,10: (5, ἐπέξελϑών 
Τ0}7.2 4 δρηθλψεῦν μεγάλοις, α΄. 

φγραά (ὀμεοαρεεγε ἡάσμα 5 δ, 
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δηγιθάτωι ἐπ; παμίρηση. 149,14 
δηηβόησις,ἀσοίαγηατο 41,34 
δητξολὴ, σοῦ Ι1:5, 1 {ΠῚ 2122 97,6 

δίξολος ὅηπφήμς ζονὸς 2.7:3 

ὅγηξολος γὸ ἐπήξυλος 169,51 
ὅγιγειοι, ἰοη 5 69 αὐτοῦ τ80,43 
εἱ ἐγηγιγνόμενοι Ρο [γ18 5,4.0.12 0,2 
ὄηγοαμμα, μη ογήρ!ο εὐ, 46,59 
δγηδα ψιλεύεοϑαι ἐν -ργο λα ἡγεῦο- 

γαγὲ 309,41 
ὄγηδάξοι ργο ἐποδέϊξαι, ΤΕ ν 4ε- 
γοΉ ἐγ Αγ 1. 4,33,4.1.12} 6,10. 
ΠΤ ΟΥΣΣ ὈΘΕ ὐὐδὺ, ΟΠ ΕΝ ἀδγε 
ἄοι.ο6,4.3 δηιδείκνυοϑωι, ῥφοίγεδ᾽ 
{μὰ ἀν ϊἹρορῆα οὔομίαγε 93,31 
δ: δεἰκνυταὴ σἰιὺ αὐτῆς δειύα μιν Ι6ο, 

ὄγηδιξις ματαία 64,11 

δ; δικ κὸν ἢ περηγυφλκὸν λόχου γόος 87, 
1 δι δοκδικοῦ χόγου ἐλ ΟΡ ΜΉ δ 
Δγῆαοι,4.) δηηδφιτικά ργο ἐπο- 
δφκτ. 100,34 

δι δκον ἢ) τα8,19 ὅψηδεηκος κλῆρος 

ΝΌΟΝ 5. ἩΡΑ  ΟΥΝΜΕΥ ΜὋΟῸΤῚ 

“οὐὸ δίκης ἐκράτατθ τοῦτα 
δχιδιφϑλοι ὀὔϑρωποι Ι6ι,τἃ 

ὅηηδεω σαν 57) τὸ βέλπιον 101,12 
᾿ δγιδοσιν ἐπὶ ζὰ κρείῆω ποιέϊοϑτ ἡ μι- 
κρον 80,33 ἐπίδοσις »ΥὉ ἐπιτή- 
δευσὶς ζ οἵ ς «Τὸ ξ9) δόσις. 

ἐξ ϑγηϑρομῆς,Ο,ΕΥ {{7}2 120,27 

δηπείκελος, γ21[1 5 σι 

δγιζυτᾶν, Ρομέπίαγε, Ῥείογ 36,46 
ὄηζυτού μενον ἐν ἅτασι 140,9 

δπῃηϑαλάμιος λόγος δε οὐτ ὁ ἐπὶ τρῦ3α- 

λάμῳ λεγόμενος 37,12. δεηϑαλάμι- ᾿ 
ος ὡδὴ ᾿ 2ῚΙΥ 

ἐπιϑαλαπίδοος πέλις 39.2 
ἐπιβηάσας Ὁσαῦτα, ἰγαο αἰ ἐν [ρος 

γἰηρςαάῥριδι ας τκς,3 
ἐπιϑεέτοςκατασκευή 127,17 ὁπίϑετοι 

κόσχιοι 17 1,56. ἐπιϑετοι λέξεως αὐε- 

τοὶ αὐ οὐ εϊέώ εἰ ξἰἸοηῖς σήγι,τά ας, 

33.147.,8 
ἐπικαιροι ἀγῷνες 64,10 

ἐπικέλευσις,ἐη ἐσ α11ο Δ τ, 288 

ἐπικὴ ποίησις 22,44:8.21τ.47 
ἐπικήδέοι λύγο130.,2 Ὁ οἱ ἐπινκήδειοι οὗ-- 

πως ὀγομαΐβ μενοι 30,22 

ἐπικληρακὸς λόγος 118,17 

ἐς ἐπε τ ἐν ἀν ἢ τον 
28 

ἐπίκοινον [7 μιΐσον ἴφωγον, οἱ β.γ δ 13, 
21 

ἐπικουρία ἕςαι αὐτοῖς πωύτοϑεν 98,6 
ἐπίκρανον 16,2 

ἐπικρατεῖν, Ρο γ Ἴζ,2τλτότο 
ἐπικυκλέϊοϑαι ἔξωϑεν ὅ4.11 

ἐπιλάξοιτο ζύτον ὡς ἡμδρτημένε, γέργε- 

ῥομο τς ο,3.1.}6 116. 29 ἐπι- 
λαμθανετω ᾧ ἀπο οίας αὐτῷ α σγιῶ 

ἐπφλημιμενος αρεῷ 70,2ς ἔσφυμ- 

μένοι ἐρημίας μιεγάζλης τότ 

ἐπιλαμιαηρεωύᾳν ὅ' ἦχον 12,29 

ἐπιλελησχιένος  ἐασοϑέσεως χα 83,47 
ἐπιλεγθμεγογ ούτῳ 1ΟΥ.41 

ὁ ἐπιλησμογέςοτοι παΐπων 23,4. 
ἐπιλογίζεανωι γα! οηἠξηα ἐγ 6 ἡ ὃ, 

26 ἐπιλολίζιοϑαι, αεήομῖα ἴσος αξ- 
εηοιχ6,34 ἐπιλογίσειᾶκ ,ορέ-ὶ 
ἐφρήϊσοο͵  αδέμηρογε Υ) 
98,17 ἐπιλογίζεοϑειι, σομ ΠάδΥ Αγ, 
θη Ῥεμά.τ07.323.141.3 ἑπιλο- 

γίζομιαι (οὔτ᾽ ὀρδῶς 174,16 
ἐ ἰπιλογισμιὸς» 2Π,476 12 αἰδιλογισιίός. 
ἐπίλογνς, ῬΥογΑμο 64,:τ 

ἐπιμακρότατον σκοπ ιν 24:42 

ἐπιμαθων ξ8 προμαϑὼν σρῥο[[136, 
30 

ἐς ἐπιμδοτυρίαν ϑεωῖνκατέςη Ι74,4.4 
ἐπιιδιὲς ἐποιοαῦτο, ἰπεεὐΖηὲ 120,31. 

ἐπηρδϑφαν ὦ Ἔρμονίας πεποιη ὡς μηδὲ- 

ὑκκόῃ 194:4Σ 
ἐπεμέμιφεαϑαι. σοθηὃγα 5.7.9»2.3 
ἐπημιγνωῦτες αἰλλήλοις, 70 ἐπιμαγνύμε- 

γ0! 12.4.22 
ἐπιτι! 14) τιῇ στύμαΐι ἸΥΥΦΥδ 5. 8,14. 
ἔπιπλα πολλᾷ ϑάξια 

ἐπιπλεῖν ἄγῃ νηΐ 140.:12 

ἐπιπλέον λέγειν βἠωγ ότι ἀίσεγει! {21 
ἐπιπλοχφὶ 186,4 

ἐπιπολαζῳν, 

90,17. ἜΝ 



᾿ ὅγηἠολοίζιν,σρνέμογδα 112,.4.3 ὅδιπος 
λαζοιτα ἔϑγεσιν ἔϑν; 66,6 

ἶ ὄπηβῥήματα διᾶϊλον Φρνὲς ὑπὸ δ
 ῥημῶ 

2.17 
ιῤῥωννισι πϑὸς παν -- 41,25 

ἐπίοσυται, ἐποίλατη εξξ 72,7 
ὄνου εἰμύα ϑϑαι ὅ ὅπ- {γηήβοαγθ3 8,39 
ὅσης, [82 ἐπ᾿ ἴσης, αἡ πα Πογ, ρΡαΥ  Υ 

126,11.163,34 
ἈΣΚῸΝ ὑμῶν ,γραμο 4} “015 4. 

2 ὃ 
δηισκιάζεοναι, ἐςρὲ 46,33 

δηησκοτέι τῷ καϑοράντοο,4 4 ὅ:- 

σκοτεϊοϑαι, οὐ Ὀπγαγὲ τα, ὃ. 8 

29.377 
δηιςασία ἔμφρων 1,)24 

πμτολικοὶ λόγοι Π γ|4 82,13,46 

δηηφρέν αι ργο συφρέψαι 174. 40,44. 
δππφρεφόμενος ὦ ἕιμφοίας ἐδὲν, περι 

οἥγαης (ΡΡ ἰἰ0216772 ΙΣ6,1Ὶ 
δ) "ςροφάσζωυ ό,13 

δηιςύφῳν τίω) ἀκοίω 186,18 
δηισιω άπ ἐν 29,27 
ὅγιταγμια ὑσουμένην αἰ φὺν ἐὐρ 7.2} 

ὅιτασις 85 αὔεσις ἼΣΙ 
ὀγητάφιος λύγος τί 309.32 ὅπηπίφιος Θυ- 

κυδίδου  Πλώτωνος 17,15,31 ὅπ- 
πάφιος ὅτως ὀνομαζόμενος 10,27 ὄὅγ- 

παφιοις ἐσταίνοις Ἰιμά οι. 14.4.1 6,35 

ὅτῃτάφιος εἰγθὸν 2,38 
δγμταχευύην τίιὺ σιώϑεσιν Ἀτο1θ.2 Ὁ 
δηπτέρλομαι, γΏρ 670 ςο,4 

γητερπὴς εἰς ἀκρόασιν δι. Ἃ 
δπιτετηδευμένως 29:47 

γατευκϑικὸς ἐν τ. δ)ηγ.7 09, 4.7 ὄπητευ- 
κζικὸς “ μεσοίν τ 31 

δημτέχησις καὶ πολλή 10.4.32 ὄφητεχνή- 
σεως ἕνεζα ᾧ πυλλῆς " ΙΟΣζ,4 

δηετηδευϑέντα Οἷς κατ ἐκέῖγον 17, 0,48 
ἡϑητηδεύματα ἐπάϊα 40,2 
ἐξ ϑγητηδεύσεως 84,4 

ϑρηπλησιν,αὐάὶι, (ἐδ πησίετ 3,42. 
124.21,253. δηηπγιταθ τοῦς 

δηιτιμονῦντα, δἰποςερειν 10 8,24 
5 δηαγῳδειν ταὶ συμφορας {0,29 

δηϊῥέπῳ Οἷς πάϑεσιν, ἐμά ηἶσογε σείε- 
γηοπτέογίῥη δε δ.13..,.5.ο. 
ὅπ ῥέπᾳᾷν τῷ πνεύματι, [δέγειηὶ (65 
φορλοίηο ἡποημίσογε ΤΣ: 

δηγίῥεχάν ῥαθύμως, [στὴ ρεγσηγΥο- 
γε 142,16 

Γ δηιτροπεύᾳν ἡἰωὺ πόλιν 9 ὃ ̓ ὃ δηητεδο- 

πευμένοις ἱασὺ “ἃ πάππου αἰσχρῶς 

δ8,47 
ϑγίδοπια, 164 1ού,27 
ϑρεδοπῆς κακῆς κατηγρρέ ὡς 8 8,32 

δηϊῥοπηςκακῆς ἐγκοιλέστ! 10 6,16 

δηίῥοπῆς ὑπολογία Τ1 9.1 4 
δγηῥοπον εἰςοιὶ πο δὲς γίνεοϑαι ὃ 9, 

27 
δ βοπικοὶ λόγοι, ΟΥΑΙ ΟΕ, ἀεἸπίο- 

γ125 ΠΕΘΟΤΙΣ δδ,:ς 
ξγηβοχίσίωυ, σηγ [1155,ς.. βοδτγο- 

χαίδίω ἐἴρηκει4.2,4.0 δ) ῥοχασίω 
σιϑέναι 141,22 

ρυτέῥοχασμένα ῥαϑύμως, [ἐξητηερεν- 

φηγ 14.353}8 

ΤΌΝ ἜΣ, 

δ)ηβόχαλος φωνῶν σιυύϑεσις 19.0.31 
ὄγίῤόχαλος λέξεως ῥύσις 187,40 
δ βόχαλος ΘΟ χύς 1 1525 

ὄβητυχεῖν μεγάλων γχ8,:8 καὶ τῶμά- 
λιφος δηητυγχαΐη Ἀ 8) «εἰ 411. 7226 

{ἐορια ΔΙ ΜΗΔ 12.0.37 τ 
ὄπιπευχϑέν 118,24 

ὠκ ὅηητυχόντος, ΠΑ Π, (ΟΥἽπε! δ,» γο- 
2:1 “ποσί, ΘΟΟΤΥΥΊΣ 19.4.28 

ΓΩΣ τυχεῖς ΝΡ ἔργον ἐγθύοντο 3101 ἔ5:- 

πυχέσερος ἐν - Ὁ 75}. 
ἘΣ ΙΗΣ ΡΥαΓῈ ἤένγο, οἰεμά. 1.3.1 

δγῃφαίναν 85 ἐμφαίνενργο ἐοαδ 8 » 
19.37.86.,2 ὄψηφαινοιτα. φύσιν ἀ- 

φελῆῇ 17,44. ὅξηφαίνοισι κακοῦρ- 
γον ὁ δὲν ὅδ ᾧ κατασκευῆς, ΡΥ ΑΓΟΥΗ͂Σ 

ΙοΥ,6. βὲ τοῦ,33 
ὄηηφέρῳν, ἐμ εν, [ξεὐέμεησ. 9 9,2...3.5 

τὰ δηπφερόμεγα ύτοις 124.3 8 

δ ηφϑονοιφανέμθα 62.3.6 ἐπίφῇονος ηἱ 

δωύαμις αὐξομινη 98,7 

ἐπιφοροὶ, ἡ ατῖο, τ ΟΥ̓ΔΙΟΗΦ 171, 

219 
ἐπιφύφαϑου ζῇς - ἐπ σαγροη δὲ δ γεῤγὲ- 

βεπάεπαι [σης 138,1 
ἐπιφυλλί δὲς 64,212 

ἐπεχάρεϊνργο ἐπιφέρᾳν ΤῊΣ 23 

ἐπεχείρνσιν εἰςάγειν ψυχραὶ (ἃ ἀπι)α- 
γον 122,22 
ἐπεχέρητέα ἢ) τ: 34. 

ἐπεχορηγεῖν, [ρρεάιαγε 121,32 
ΤΡ τ᾽ ἡ ἐπιχωφλὸς 124546. 

132101 
ἐπιχωραζῃ ἐπί πᾶσι 28. 

ἔπος, αεξίμγα αι 2,3 6. [6 ἔπεσι χρῆοϑαι 
ἐσσεναντίοις, δ ξΓ ἢς οὶ [ρ εοπὶγα- 
γἱδς 3,5. ὡς ἔπος εἰπέϊν 131,47 
ἔπη. ερ 1οὲ ΤΟΥ [Η6 2122 

ἐποποιοὶ, ε» ἐσ Ροοΐ 4 19.209 
ἔπυψις. ἐη ῥεἴδατίο 149,41 
ἐπῳδαὶ ργο ἐπωδοΐ 10,37 
ἐπωνυμίαι, [Πη16 μετωνυμίαι τ" ἐγορίσα 

εἰσγοιείιομς 127,:6 
ἔρανος καλλιφος 3 {17 ἔρανον σειυῤςφέ- 

Ρὴν 3 4740. ἔρανον ούτῳ ἐἰποδότεον ὃ" 

αὐτὶν 41,2 

ἐρανικὸς λόγος Τὐπαγοέ τι 8,26 
ἐργάσα αϑει ἐλάηρν πεν 72. 

ρ. 4 εὐ εομηγεγ6 80.22 

ἐχ ἑδραςἔργον 30,9 
ἐρείομενγσο [εἰ 4722145 {708 
ἔρσις τὸ πέῤε 2101 ὃ 

ἐρημία,οΥ ῥἑτας 110,9 

ἐρντύφι, ἐεἰρε εν δ, δε ηΘΥ6 ς Ο,1 7 ἐρηπ 
σύσασκε, αἰοἰ ἐπε {6,1 

Ἐραξόας, Βασοίτ 2.17 
ἐρκσικοῖς λόγοις ογήι», ααὶ πολιϊικοιὶ [ὃ 

οοη ει Π| ογαϊος 94,24 
ἑἘρκίς Διὸς βωμός 112.4.2 

ἑρμιώμωευσόντων δέααι, ἐξ εγα πιογργο- 
τισι ὃ ἡρμιώμευμινος δαμμονίὼς 

1.7.2 Τὴ 
ἑρμώωείας δβετῇ 2.4 

ἔρζης, ξεενς 5.4»4 
ἐρριπῆ4ν ὡς πτέρρ γον 53.257 

ἔρρυϑιιος ὃ ἔμμεδος λέξις σή αἰσαιην 

58,4.4,47:ξ3 194,0. Ῥγοεοάεης 

ΒΟ 
ἔνρυϑμμος Ὶ 6,3 , (Ὁ ΧΩ ρα  εγηγ: 

ἔρως τη εἰς ἀξ 128,10,12.167,ς 
μιαταξολῆς ἔ ἔρωτι 19.42 
ἐρωϑικοὶ λύγρι γε 82,12 

ἐαυευσμένως λέγειν 10ζ,2}1 

ἑττασικοὶ λύγρι 1,)|4 85,46. ργοϊμαξ᾽ 
ἐρωϊικοὶ, ἐδίαοναι 3 

ἐτερόφϑαλμεος νομάνη Ἑλλαξ τ 22,28 
ἔπι μόδον ΙΟΥζ,1ὁ 
ἔπς Ὁυτὶ ποίτον, ἐΕΥ ἦτ ἐατρε 4 Ή14 4- 
ΓΟ, 16,47. Του. σειετῇ 
χίδιην 121,28 εἰκέσοι ετῇ χΘΟΎΟΨΤ 2, 
27 ἑπἸακαιἠκοδοιετῆ χρύγον 1 47.329: 
7 ὀαγγίοηως σριςκα!δεκαέτης ὧν 
110,4.4: ξ5᾽ φοπίγαξίο πριακοντύ- 

, τάς αποιδαϊ 6 ᾿, 146,17 
ἐτυμος ἈΓΡΟῚΣ Ο,37 ἐτύμθισιν ὁμοῖοι 

87,4: 
εὐ Ἰοϑινὼῦ 12. 5.,3 8 λέγεινεῦ χ,1 6 εὖ ἥκᾳν 

πιϑανύτηςς 112,40 
εὐαρίθμητοι » 70 ὀλίγοι 161,29 

᾿ εὐαρκοτον ἐῃ γ»ποαμίαιοηδ 84,40 
ἐπε σ μη - 2,3 

εὐὔγραμιμκοι αἰοζοδει τ 8 7.47 εὔγκαμιμος 
βάσις 27.390 εὔγραμιμοι γραφαί 

εὐγούνιοι βάσης 22,27 (ιΘ4,41 
εὐδαίδωλος ααύγο ἔς χ0.τὸ 
εὐδίαλυτα περί! ὅτι 4.4.19 τὐδβί- 

λυτα “ερτείνφνγΙ, 2. εὐδίᾳλυτα λέγειν, 

οὐ τΣ πε} [6Υ7220115 ΟΥ̓ΑἰΟΥΣ 52.4.6 
εὐδγᾳλύτῳ λόγου εχ θρίτ ἐς Εἶο- 
ἤζεγο “ " Ἢ 3» Ιο 

εὔεδρον ποι ἢ στα 7.6 
εὐέλπαδὲς ᾧν Οἷς δηνοῖς 12{ζ,46 
εὐεπὴς λέξις ΡΖ 

εὐέπέα ΔΙ κώλων 212,10 εὐέπηα ᾷ 

κϑμιλογία γέρε οὐ Ὀγηκάξρεν. 4 ι- 
γίεμα ῥγοζεβογίῥ.τ 7 8,46 εὐέ- 
πέαν δώκφντ6 7,4. εὐέπηαν ὠκ πανεὶ 
πὶς δυώκν 94.475. 
εὐεπῶς συ; κείμενα 2.52.7 

τὸ Σ εὔνϑες ἀρνγηβονιε με αμην ΖΟΩΣ 
εὐήπριοι ὑφαί 26,6 (12:37 
εὔγχον χάμμα 12,29 
εὔϑετος εἰς πασοις χρείας 163,43 εὔϑετες 

«εὸς δικ. ἰγῴνας 94.4: 
εὐθωῦα, κ᾿ Αὐκέρχου ογΑεΐο Πλὴν οἰ 

ττό,:6 εὐθωύας ὑπ έχιν 8ς,21 εὐθύς 
νας «παῤ λάμξανεζύτων 179. 

εὐθιὶ ἅμα τῇ Φεώτῃ εἰφόδῳ 28,5 
εὐθέα ἑρμίωυεία τ6 8.5 
φ ̓πολλζωρ εὐχαιείαν Θοολίώ χ7,2 
εὐκέξαος ἤγος 235γ47 
εὐκίνητος ψυχὴ, ασὶοίησο,. 10,43 

εὐκλεεῖς πείϊδες 181,42 
εὐκλείᾳ υὑαξοϑήην 181,29 

εὐκόρυφοι πἴδίοδοι 1 8.7,4.7.1 90, 238 
ἐκ τς 47,32,2}7 
εὐμδι: ὃς δς ἐμμϑιὲς αἰπεγ(ὰ 10,30 εὖ- 

“δὴ  εὔρυθμα ρους 

εὔμιίβος Ὁ εὔρυθιμος λέξις γμὰ 104,12 
εὐμοιεία καὶ αἷδὶ αὐτὸν 3 8 »)30 

εὐγοδιτα τῷ Διφίλῳ 117.36 
εὐπταίδευτοι, (οὗ: γειά [61,17 εὖὐω 

σα δευτο; (Δ γγυναῖοι ταὲ κοίσες ς 19 
εὐπαίδευτοι πόλφς 80,47. εὐπαίδευ: 
τος ἐπιςφολή 121,}2 

δδ ε 



49 

τὐ αὐδαικολύϑητος σαφής 7 0,29. 131, 
38 εὐ ωὐδαικολυϑήτως ἡρμεζυνευμιος ζ, 
28 

» ι ᾽ Α 4 , 

εὐσινῆς (δ χὺςηδφὶ αἀρμονια 27,9 

εὔπορον γωρζον, (46. ἰΥ ΑΜ 5. 137,2} 
εὐτὩρεπῶς ὁϊᾳλέγεοϑαι ζ6.ΣΣ 

εὖ ωροςηθρῶς ξοςφενε ἡδέα ἅπασι 28, 

ΑἹ 
οὐωδόσωποι λ0γ0ρι 43.46 

εὐωξόφορᾳ 49,44 
ε . “ 9 ἌΣ Ὰ. , 

εὕρεμα ἡγεῖ αϑο τίω ἐμιζω) ἡλικίαν 107, 
᾿ Εὐραπιδέα 4932 

εὐροις λέξις 2.6,4.7,. εὐροώτερος ΣΟ,11 
εὐροιάίτες σε ἐΐληφε 128,14 

εὔρυθμος καὶ εὐμεΐος λέξις τίς 2.46: 5 

19.4.12 εὔρυθμον 25 ἔνρυϑμον αἐ- 

ΩΣ 10.321 
εὐρυθμίας “ὅθι 20,7 

εὐσαιϑὴς Θ βαρέα αῤμονία τ} 5.7 

εὐςομί κα λίξεως 9,13. εὖ ̓ ἰτημίαν λίξεως 
ἐχήν Ὕ] εὐσομία καὶ λείθας ὑος 
κή ΓΙ ὃ εὐςομίαν φισικἑ εἰςφέ- 

ρεϑοα τ5 1:30 
σὸ εἰς "γον: πὶ τίω εὕρεσιν 113,20 

εὖς γίαν ἡχευδείκνυοθοα 20,36 

εὐστιθο πος γῶν τῶ μΜ9] ὁ λύγος Ι 84,24 
" ͵ , 

εὐτεχεὺς πθλις Φ5ΙῚ 
΄ α 

εὐτελῶς Φ΄)Εγγεαϑοαι 6.}.12 

εὔτινος τη φρασᾳ 74,39. εὔτονος λέξις 
7.22 
εὐτοῖία ἃ φεοίσεως, ὍΣΣ χηῖξησαι αν 

δ τοη ας μδγ τς 1 62147.4.,.4.3.}|6 
εὐτονία λέξεως 72.16 

εὐχραπελία υϑέσο᾽ χάρις φρρῥείϊαι Ὁ 

196, 9 

εὔβοχ νος φράσις ΣΎ. Ὁ, 

εὐφημεῖν αὐτὸν, ΡΥ Δ Πσ4Υ6 41,1 

εὐφορὺς πῦλις πρὸς αὐ δρῶν δρετίωυ 5.6, 

409 

εὐφυὴς εἰς παίτα 39,47 
᾿ ᾿ Ξ- Ἱ , 

εὐφών!αν ἐὐ ταὶ ἀν ῥιο'σικίτω ΟῚ 11 
ἡ κῦρα ἢ , Ι ἃ οσ ο΄ εὐχαρας λύγος, ΠΟ Πα, {ἜΥ710, 3 5 756 

ἠ8 σ΄ "4 βηχηὸ οἱάρασιαῦ 
» ς δ Ὁ 

75,417 εὖχῶθις ΔΝ απικισμῦμ 7ο, 

4 Ὁ 4 

εὐχεοῦτο, σίογαγὲ {9,14 
εὐγω αὶ ΨΟΙΙΖ {{.9 

ἐφώμωλαχ ζς- 8,2 2 

ἐφ εἀπηεοϑοι, αἰ σογ τιτ 

ἐφαρμόῆφ,αρίαγδ 8,47 

ἔφεσις, ῥγομοοά το (ὃν ἀρροἰϊ εἰσ τοϑ, 
417 .Ργὸ οί, τδϑκλησις εἰς τὸ δ0- 
κατήθλον [Ὁ 9,.{1 “ἔφεσιν εἰς τὸ δὺ- 
κοιτήφκον 1) τὶς ἀδίκως ἀἰποψηφιοϑεῖς. 
σι, ἐϊσογ ἀρρεαγο κά τα ρίτετη 
215 σηὲ ἐμέ ηῖς (ὴ "γασίὴε γείοὐὲ 

εἤξηι 109,44 
ἐφούδις χρῇ ϑοι τη αἰΐσοησ 104,34 
πὸ ἐφυςεοίζοιτα ῥγ0 οἱ ὑξεράζοντες 17 0, 

5. ΤΥΤΡ 
ἐχθὲς ὃ πρωΐω 80,47 
ἔχον, ρίσσῃ. υ έραϊν ροίβεενη 64.3.5 

ἔχομαι τῆς αὐτὸς αἰεὶ γνώμνς 1 ὯΝ 
ἡὶ ἐχομένη νῆσος, σοί, ἐμ. τ ὃ ὃ 
14 ς 

ἐχυυὸς λόγος 1{2,39 
ἴως ἤδη γυσχηο πἀ ραό.178,.. 6. [ς 

ὶ 

ΤΟΝ τς ΤΊ ΟΝ Υ δ. ἘΠ ΑΥΤΟΝ ΝΥ Μ 

ἕως ἃ τελευτῆς 1 47.320 ἕως ἔλχον, 

ΤΑΙ ΤΡΕΥ αἰεη ρῥαύπε ϑο,41 ἕως 
αἷ ἡμεν, Α1Ρ αἰηΉ2 67. 170,3 

ῳ ᾿ 

Ζ ογα7,174 αἱπερ Ἰἐοῖτεγ2 {μπτε] [1716 4πε- 
γῶν αἤίοίει 3.8 ᾧΡΥΘΓΦΥΙΗΥ ΡΥ 

σ 5 ἢ 12.34.85. τ.3,ὃ 
ζεύξας Σ᾿ ̓ Ἑλλήςπονίον 1 89.13 ζεῦγμα 

5 κλείσῳς τι γ9αγὲ ἘΡΟΣΖ 
ζ» «μιμήσεως ἄξιον 82,2 5 

ζόφω “ὐοαιπλήσιον ποι εἰν ΧΟ 2 

ζὥωγια πε ἀἸξ 4 ]κπο ΠΣ 
ζωγράφοι, ξ 9 οἱ τὰ ζώα γράφοντες. Ρ'“ο- 

γά 22,7.8 
ζωοντεἴϊο άοβομδ το, 4. ζωὸς, υἱμετε 

58,17 
Η 

ἡ ἐπογά [01:5 12.25 

ἦ μόδα 53, 4τ ἡ διργο ἢ μδώς 5,20 
ἡ μιὠ;11) ΗΑ ΘΉΪΟΎ ΤΟ, 40 ἢ 

που, ΠΗ, ργοζξεϊο ᾿ 77,20 ἢ 
«4 71.}}74772 ἸΧΘΎΣ 

ἡξανὸν, 41, 11Π|772 Ἷ {4,20 
ἡγεμὼν, Ρος ἑάΐφν σηὶ Ργγυ ἑοἑέρατο, 

το ὕπά Ἰά πΟΉΖΕΙΣ ἀσρΕρΟΥἐΣ 

192,24 
ἡδο ἡ λέξεως χη! [εὖ [2 εοιήποαὶ 7ε- 

οἦες 9.132 μηδὲμίαν κἡδονίω μηδὲ 
ἀφ ροδι[ πίω ἔχήν 85,7 εἰς ἡ δονἰωὼ 

δημηγορεῖν Τὸ Ο,40. »7γ0 δοάθ 
“δὸς ἡ δονϊωὺ συμζουλεύην, ξ9 “ὡοὸς 

χάθανλέχγειν, ῥά, 4.4. 
ἡδιῶ αἱ (ΒΔ χαφλεντί σοι οϑα 86,4 

ἢ)ος. 471 βΑΥΘΥΡΟΡ ἐμ ΟΥ̓Δ 9Π6 6, 
29 Α γηίῤισααηλ ἐξ ογαϊἦο- 
πεπεσί ση!ηγ, αὐ αἠἠ ἡπάτδσε- 
16 1ΟΡΡΕΥΑΙΥ 60.3.0 ἤϑη, 2,216 5 
φἰὔεξίωα 72,8. ἡϑῶν τεκαὶ παϑῶν 
μέμησις 26,7. ς 
τὸ ἡϑικαὶ, γ᾽ ΠΠογς ἀξίη 73, 
24.128 

ἠϑοποιεῖν ὃ 8, 9. ἡϑοποιΐας 4116: 1)- 

Μὰ ὃ3,44 
ἠτόγες βούωσιν 14,17 
ἡμεδαπὴ σοφία 3 33,19 ἡμεδαπϑ χοροῦ 

ἡγεμθν 3452 2 

ἡ μέεργρι (᾽ ἀτελές 167,35 
ἡμίϑεοι γοναὶ 130,26 
ἡμιρίχωνγο ἡμισιχίων 22.,3 

ἡμιπελὴς αὐεὶ λόχοις 177,30 
ἡμιτέλφαι φωγαί 1Ζ2,ς 

ἡ μιπέγιον 10,{.,12 

ἡμίφωνα γρώμμωτα 12} Ὲ5 
ἡμώσηε,ἐποὐ ηαγί, ΟΟΥΥ. 54:10] 
ἰώ ογαη 1οό,47 
ἰωαγκοισκκένως, σοά δἰ δ 120,16 
ἠπφροωρκὴ πόλις, υγός ἐπ φομ πόα - 

143,2 ἡπερωΐϊικοὶ πύλεμϑι 14. ο, 
ΒῚΣ 

ἐν ἤρα, ΨΕΥΘ 26,31 
Ἥραιον, "οη ἐμαηα ΠΩΠΟΗΣΣ τς 0,3. 

«ρπά ΤΊ μογα. εἶτ᾿ Ἡραΐον. ἦ 

ἡρακλητείων σκοτήγων ἀσαφεςίραν ἔμ 

πίω δήλωσιν τὐοΣ τ 

ἡρῶον μεδον 21,33 ἡρῶον μιεγολοωρεπές 

98,33 

[1 
ἠχείωϑου καϑ᾽ αὐτὸ 

Θ 

ϑάλλέν ἤογεγε: ὑμαφ τίϑηλε Ὀύτοις 
188,2 

ϑαμινὰ Τσομ τά οη ΣΙ. 2. 1 

ϑαῤῥών λεγέτω. εοΉ βάΦ,16Ὺ αἰΐσαὶ τι4, 
46. βοϑαρρων αὖ »ποφίωαί μά 85, 

32 ϑαρσεῖν αὐδὶ δΑΓ ὀλων τ τὺ 
ϑαρσιωύων αὐτοιξ 1{4,25 

ϑιάματα ἢ ἀ ἀκοοά ματα 4:2. ΤΣ 
ϑεασδικη σιωυ ϑέσεως χεῖρας 2. ἢ ϑεαῖδεν 

καὶ χήματα ΤΟῸΣ ϑεατεικα λϑμα- 

τα πνα 147.406 ϑεατοικῶν ομμκοί-- 

των Θλοηρρ μη ἘΚ Ρμεγά, ας τ, 
“ 

δέος πρὸς μνΐζες ΙΙΟ,Ζς 
ϑημίτον, [χε εἰς Δ4.ς.23 
ϑεοφόσπον, ΓΕ ῥ οἹ [2472 ἀπ. 1.36 

ϑεοφιλὴς, ἶδο Αγ 245 40,31 
ϑιοφορηΐι αὔθρω πὶ ΤΣ. 12 
ϑερα πεύ εν εἰ γ 4,41 ρε7 1ΠοτγεὉ; -- 

πεγάϊα 149,1 
ϑερέίαι, αἰδ πηι, «ἴα! τά ο ἘΝ, 
ϑίσις »4μαίδο, αὐ  η  Μ. 27.}7 

ϑισες ῥηΐδεικαί 3.43 
ϑεσχιὺς, ΣΦ,’ Σ 28,7 

ϑετικῶς ἐπείγειν 37,4 
ϑεωροιξ εἰς παι ἤγυραν πέμιπάν 92.3 

ϑεωρακῶν μετα δ' δόναι 176,30 
᾿θηρᾶν ὀγζμαΐᾳ Σβχαῖα 6 2.17 ϑηρωμέιη 

εὐφωνίαν 187,20 
ϑ,φατὸς ὅς μῃ δ Ὁ δ 

ϑλιξόμειοι πολέμῳ 122,37 
πεϑνεῶτες ἀεξεηὲ οἵ, 18 
βρίεῦο, βεπεόγος 39,19 
ϑρυλιγμὸν αὐλεῖν 9.33 
τὰ ϑυμικά όο,44 
ϑύρας ἐδὲ ἰ2δν 17.8.2 
ϑωρῆξαι αγγφάγε᾽ ἸΑΤΊΣΣ 

Ὶ 

1 {ἐπ δγά Ππμετ 2,2} 7. βπαίε “16: 
γά 1 ΤΡ ΟΡ Υ Ἅἠρῥιϑοηρ «ς 
ἡῳ 24,32. 1 11 ἑπορὶ ἐογηρο τοηξ 
αἰιηηίά 4441 ρον άεγες ξύ ἀεεο-: 
γί 7.21 

ἰάμβιονπείμιέξον ὀρϑόν2ο, 3χἰἀμᾷ,ον δ᾽ 
ἰαμέ κὸν βγο Φοα,6772 20,32, 3.9: 89 
30,4 

ἰαμξικὸς ποιᾷ 1 8, Ις 

Ταὲ διᾳλεκῶς 146,47 
ἰδέαι λόγον ἅπασω 82,15..1 6;.24 

ἰδέα πᾶσα καικόβοπίας 1{2.2 γ ἰδέα 

ϑανάτ" πᾶσα και τέσ 100,41 ἰδέαι, 

7ουρμαγευηῦΣ 70,19 
ἰδιοξελεύᾳν 180,32 
ἰδιώματα ὅφπων 131,45 

ἰδιώτης λόγος 31,26: 164,54 ἃ 
ἰδιώτώω ἐξαλλάῆην [δπ: δῖαν ἀῆειν, 
τπἰσάγεηῃ ἰογηεμα γρατ» ρα 
γ,Ή 1476 
ἰδιωικοὶ λόγοι φημ αἰἰσα πα 97. 
1 

ἵδρυε, [ἐογεξας τό, 
ἱδρωυϑήσιται,Γοἠοοα  ἠῦ σ,1ι 

ὙΣ Ν 

δου ΘΟ ΣΟ 

ἴμσιευμάς ἐξίησι ργο ἔξησι, ΦΧ! 4.3.9. 

5} ; 
ἰβυφόμια 



ἰϑυφδνήια μΐδα 4018 
ἱλαροὶ φεφίσις 167,3 8. ΘρῬοΓ!4 τῇ αὐ- 

ξηρᾷ. 
Ἴλιος. ῬΥΟΊΛιον 19.17 

ἰόδετοι ςΞίφανοι 23,9 
ἐπισηγοὶς ναυσί 122,44 

ἱππυδρομία «᾽ακείων 169,27 

ἐσύϑεοι ἐνομίαϑησαιν 4.3.1 
Χσοιράτᾳος οἰχοργή Ι1Ο3.20 

ἐνγίσῳ εἰ (ῷ μυὴ ὀνεϑυμήϑη, 4146 46 [ἡ 052 
σοσειαβεϊ 11.8,4.3 
ἴσως διοικέιν τὰ ὦ πόλως 176,8 

ςἰωαι ἐρϑῶςιγ 6,.}1 ταϑεσα,εγ εξ 
᾿ς ΚΩ] 

ἡπροία, οΥα ἐς 9.1.2... 

ἱφορκκαὶ Ὡροιγματείας ἐκφέρνν 161, 

14 
πὰ ἱσορούμενα ποι “ὦ αὐδρὸς 111, 
21 

ἰσοφιογράφοι 1432} ἱσορλογραφϑν- 

τες 1 8 γ2 

ἰονὴ λιτὴ φραίσις 184,2 

Ἰαυφάσαοϑαι, α ΠΥ, 476 145,8 
ἐτέον, Θφε σἰ φεῦ 36,36:98,1ὃ 

Κ 
καϑημαξευμάνος Οἷς πρϑότερον 81.3 4. ἐ- 

ἀἰδηρε [πο αἰ ῤίγαμοηο 41,41 
πα ϑεορεύφν τί ἡγοέλεχτον 82,22 
καθείοξεν αὐτὸν εἰς οἴκημα 160,32 
κα ϑηγρύμα νος Αλοΐξαν δρδ, «κκχχάγρ 

γκά πη: ΠΙΣῚ,20 
καβεῖναι ἑαυ τὲν εἰς Ὁ εἰχῴνα 421,7 
καϑίσεις δὶ σϑαιπὸν 113,47 
καϑιςοα; 52} τὸ μέγιςαω, ῥγάβοεγε τοι, 

44 καϑίσανε σομ [Ππέτοσ,ττ 
(Π- διέσωκε ἀτεραΥ ΑΜ χζ.2 2) καπ 

ϑίση ἐς πολειίον ἃ “δα τὸν 15 7.3 κα- 
τέφησοιν εἰς τὸν πύλεμον 123,4. κα- 
τα-αὲ εἰς αγῷνα αἴ δικὸν Ιοόις 

καιϑὺ δέω σαϑε, 4445 1147 βεγὲ α σοι 
ρῬοτεξέ 93,17 

καϑολιχὰ κεφϑήανα 63,40 

καϑυποκρίνεοϑου ( δίφι φθείρᾷν ταὶ βιολή- 

σὺς εἶ πον μθὶ 191,12 

καρνολοχίᾳ κατα πλή ἢ τόϑοι ἢ ἰδιώτίω 8, 

26 

καινο μεν ἐδέν 20:2 κα νοτομειν Ὡρῷ- 

γιατα ἐδοξα 12.77.21 

καὶ τρνία,» 5 ἥ9ῃ44., [624 γοΥ 9 βοηῷ- 
7) οϑ,1 

γαμρὸς, “ΡΟ ἐμ} 84,41 
καιτοι ἔχει, 7 ἐανηα αν αὔξει τὸ, 8 

"Κα τοι γ6, ἢ “4775. 4472 87,20 

κακοσαύετος 160,27 
εἰ ͵ "Δ - 

κοχόβοπίας ἰΤῴᾳ πᾶ στο 12.327 

κοι οτυχεῦ Ρ7Ὸ δεςτυχεῖν 1ς8,27 

καφωγα 10,43 

κακῶς ἔλεγον 1 ΟΣ ΤΑ. 

καλλιιπής 17,218 χαλλιεπειν 2 7)20 
καλλ' υγία ΓΟΟΣΒΟΣ καιλλιλογία καὶ 

σπμορότης 7 Ο,12. καλλιλογία ἃ μκε- 
γωλοτρέπηα 69,40 

ΚοΑλλΙ ΟΕ Ιαϑο, 2,31 

καίλλιον εἰπέϊν 12. 7,20.166.13. [ξἀγέ- 
ἐξερ ζγτα  καλλιεπεῖν. 

«αλλιρρη κῶν λέξις 2,4.3:9173,40 
κϑιηῥῥήμονα λέξεως μιόρμα 5,34. 

ΓΝ ΣΕ 

καλλιβῥημοσιύη 147,10 
κάλλιςες καὶ Ἔρισω, γἱάϊομίς αὶ ΡίαιοηΘ 

σορπίαια 180,44 
κάλλος ἃ λέξεως σή σοπεΐπφαι (κ [ὁ 

(ῥέοιοε 9.1.4. καλλοςἱλαρὸν:η [{2- 
γοαοιφαροοῖ, τ Ὑ ρπογά!άεα ν6- 
γο,φοξβίν 130,37 καλλη Ὡσαῦτα, 
1οἱ 89 1472 ρείοξγ [ἐγαξίγας 
176. 

καλλωπίζᾷν δ λόγον δὶ θ. ὁημι. 1.7 4.13 
καλλωπήζην ῥυφροῖς οἠμασι 79,23 
καλλωπίσχιαΐα Φ λέξεως 179,7 

πὸ καλὸν, [ὁ ἐρΑγ ΑΙ 9 ἀιξεμσαιηνῦ 
Υὐπὸ τ ἡδέος 9,3 

κάμψων τὸ σῶμα ὑπὸ νόσον 1{7:4 

καὶ εἰ οἰμείνοις εἰσὶ, εἰλαγα α8 4.10 
καῆ, ΡγῸ (Ὁ, δἰ. 4,72 87.44 

κάγων ἃ σαθμη ός.1 καγὼν ὀρθός 1 1.3, 
23. καλῶν δ ἐκείνε δαυώμεως ὃς, 
17 καγύγα ποιήσα ὥς, γορηίαν {}4- 
ἩΜΕΥ͂ΘΤΊῚΣ,4. καλόνας εἣ τέχνης πα- 
ἐκηϑέναι, “4 αγ γεσηέφ εχῖσο. 
γε 80.2 

κριπνίζᾳν, ἝΩΣ ἐἠδοάγς 17.,6 
καπύοστα 6,14 

κεκαρωμιίνοι πίω δαίνοιαν 1{3.20 

καρτεοῶν τὰ δ4νοί 97.24 
Μ᾽ ἃ ἄκρας ἕξεως, Ῥῦο μετά 9,322 κατ᾽ 

τ τὸ: κατ᾽ ὁρέων 1{ς.17 

16! χϑόμιας οἰκού μεναι Σ45.16. χτ' 

φρήῥας,»“" φύλα 48,3 9 ν' μικρὸν, 

ραίαμρα 8 τοῖς κτ' μηδὲν, απ. 
ἐλίπγε,ηεα ἐλ ράγιθ 103,11 
κατ᾽ ἐμὲ πχοῖς υἱγεῦ. ΤΘΥΤΗΤ: ἐ- 
δοῦν ἐν ἐμοὶ τὐϊα.13. καὶ τ, φηάηια 
οὐ γεραξιό ἃ,4. κτ' τί δὴ ποτε, σ’γ- 
ΑΡΙΙΣ 2,21 ἘΞ 
᾿βερνε αν σης 9 σοση 0 6 

136,6 

καταῦας οἰπὸ Τ᾿ γγυναίων- 179.11 
καταϑιξάζῳν 59) τὸ μοισικώτερον 1934. 

κατεβίξασε μέχρι ἃ - 142,3 

καταθληπικαὰὶ τῷ μαγέϑοις 147.13 
καταβολὴ σοῖς ἀρ 7 βηογά. ρσετοα 

132,20. “ὰ ἰῥονιαε ἰεσοηάηερρ 
κοι ταθοή. 7540 147,16 τρ[ὁ 1) στ, ες 
πος, τεΐετεν ἐρ Ἄπ|2. Κοη.373, 

44.4:18,36 
καταγελάςως 18,27 
δὶ καταγίλωπ, γέ [ γοεηάὴσγ ας 

19,20 
κατεαγότο: ἀὔϑρωποι 19,19 

καταγργὴ, ατπογ (110 91,4 
κοιτααπανῶν εἰς ἴχυτα Ἵ χρόνον 2 1.94.4. 
κατα δησα ἃ δριθμῷ,μρέεγο σα ἐγῖη- 

δγδ ός.34 
κατεδυήτη ἡ αὐδῇ, αΥ δ γἱ σαρτέοον οῦ- 

δἰεγηάγ μη: Χαϊα 
κατα διδόγαι τὰ σρ: τα 19,2 

αἱ κατα“: δδυλω μένα! αὐτοῖς τς 3.1 ὃ 

καταϑρομιὴ, ἐπηεξέίηα, γεργερεηο 

125»47.137,46 
κατα απ ϑέντες τίω) αρετίω) αὐ ι8 8,20 
κατακερματιζαν εἰς μικρά 149.22 

κατακεκλασχκένοι πῦδὲς 10,8 καταχεχλά- 
σκιέναι γφαφα! 18,18 

κατακλείην ἃ λόγου 31).46 κατακλέισαι 

ΙΧ 

εἰς38,20 κατακλείεος ἀνάκη 62,59 

κατακορεξέραις κέχρηται ταῖς- 191.38 
κατακόρως χεῆοϑαν τ π.3.7 

καταλεγεὶς μεπὰὶ Θρασύλλου 89,2 4 κα-τ 
ταλεγόμειος εἰς δουλείαν ΙΟζ1Ὸ 

καταλφτεργηκωῶς ἔξω ἡ ἀἰποτιμοη θέντων 
108,2 οἱ ΚΥο καπαλελάπυρ 

κατάληξις 17,206,30. 9 18,14. δ 
29,16 

κατάλληλος ζῶ ὁ λόχος εἰ -Ἰ {7,2.18 0, 
16 πὶ κατάλληλον ' διανοίας 142,6 
Ἁ ͵ ᾽᾿ ͵ 

πὸ καταλληλοῦ ὀκζαιν4ν 13{.6 

καταλογίσα ἀκ, ΚΟΟΉ[ΘΥ δ, ΠΟ») 7γ10- 
γάγε 48.132 

κατημαξευμένα ζϊς δοτ. 1.4.1..410}76 

ἐοσίφην α ῥέγα1Ὲ ἸΤΡΣΣ: δι,74: 
 οε(οείτσοῖ ξ ἅμαξα γερέγιηῦ 
ξδ «μαξα. 

καταμέμφεοϑει 14 Χάγξ, γΡγ. 86,0 

κατα μέμφεὰς ἃ ἄνδρα 171,46 
καταμέῤοωῦτες αὐτὸ ῥυθικοί 186,30 

κατα μιοϑοφορειν τὰ κοινὰ εἰς- 171,6 

κατα" εὐφν, ΑΉΕΥΘ ζ0,21 

κατηξιω μένος τηλικούτων 28,2 5 

κατα πλή ἢ εόσω, οὐ έηρεξτοονε 85,354 
καταπλαλύτες το πλήϑη αὐ δῆ ρυσ 

κατα πλοιγώτες τὸ πλῆϑος «ἼΡΆΓ 13 ΠΣ 

13.}π|πἸ2 6 Ὲ {πε ρναιρ ὁ λίον, γῆτς 

ΕΠ: ἐκπλήδεται τοῆς ΠΙλο τωνιζαῖς 
ἑημίυείαις 2.25 

καταπιλειηϑέντας τἰοιϊδῶν 112.},42 
, 

κατα τονῦισαὶ (ἃ ληςαί ΙἹτό,τὸ 

καταπικρώστι ἀφώ,οις συλλαζαξ 1 [19 

12 
κατηράθιημαι, ΗΚ ΦΥΑΣΣ 12 2.21 
κα τεσκέ δὰσεν αὐτῆς ὀγείδυ τα τς 7, 

20 
κατασκελὴς α βεα δυτέρᾳ Τῇ μετείου χέ- 

ξις 94.421 (3 
κοτασκεναςὺς 89 αὐπφυὴς ΘΡΡο[“1 7, 
κατασκευη ἡ λέξεως ποινΐική 82, 32,41 

κατα ασείρφισει τηλικούτῳ πλότῳ 181,1 

κατάςεισις ψυχῆς 20,33 
κατες ἐοιτήγει ταὶ πύλφς 1 63,10 κατα- 

ςρατηγειν οιξ δικαςας Ξ ἐς 10 4.37 
κατα τηκάν Τὰς τεχνας εἰς - 194:47 

καταϑεὰχ εἰς μιίσον ΣΟ 

κατα ῥέχην ἱινὸς, πο ἐΐμ- α37,41 
κατατείξν δὶ λόγον αἴδὶ- 9,109. κατα- 

τοίψαι Σ χρόνον αἰδὰὶ τ 182,4.Κ0 κατα-- 

δ ξεοϑωι αὐδὶ λόγυ αμμ. φο, τ 
καταφέρεοϑαι ὅ7:- οἰοἰα δὲ 87,29 

καταφερὴς λέξεως ῥύσις Ι 87, 4ο 

κριταφοξοὶ τῷ πεῤε ΤΈΣ 
καταφυγεῖν ἐφ᾽ ὑμαξ 107.41 
κατάφωρον γίνεοϑαι Υ 3,9. ἑάΐε» φωρᾳ:- 

αϑου, ἀεργ εἰρη αὲ 44.321 
κατα χλευάτην 30,19 
καταχορηγεῖν εἰς - ΩΣ 2 97. 

18 ἱ 

καταχωράζᾳν, ῥοπεγε, σοϊοσ. 155,36 
κατα ψηφίσοιαϑα), αἰατφπάγε ἥο σα ίσ:ε-- 

ἰο τος, 46 
κατιπιτηδεῦ αϑθι 1 7 7.4.7: ῬΥο κατεπι- 

τετηδεύαϑαι. 

κατήχησις χαὶ συσροφία πορλὴ . [Ὁ δ 

ἐρησά σομηφγ411056 τ εἰπε απ ρος 

δ8 3 



2 

Ρέγ(ρμτε ΤΙ ζ010. κατηχήσεως αὖ- 

τῇ δεῖ πολλῆς 19.3,3ζ.41 

καπδώνργο ἰδὼν ΠΣ 

καπίοήν, ρρείογδ 149.10 

και οικίσαι ξ8᾽ ἐξεικίσαι, σρ 6.1 6 Ο,)23 

χατωκημένοϊς ΡΥῸ κοιτωκηκοτας 134. 

και ζουχό μενοι, ἀπ 40,15. (27 
κατωνομασχαένο 186,16 

και τοτῇ εὖ στη ΝΜ) αὐϑρώπων 98.3.42 

κοιτόψεται εἴ ἐστε! ,οση ῥ. 189,54. 

χοιπρϑοαῦ ἐψάπασι" 82,47 

καὶ ρρϑώματα 88) δνμδοτημένα ορ- 

}οΓ τ53,25} καϊορϑώματα τέλεια 
148,10 

καῦχον καὶ βέβαιον κτῆσιν ποιξ! ὃ χρύγος 

97.537 
καυτήρκα ἃ Ὁμαὶ ἰαϑων ΣΎ ΣΟΥ 
καγλαζον νῶμα ι8ὃ Ο,239 

κεχροτήμένως 21.011 

κέλεαι μεε 14: 65 716 {1.28 
πὸ κελευίμενον ποιεῖν 182,44. 
καλευφα) τι ργα παηαΐδ τά. 9,20 

κενοασου δα αἱ δρὸς 170.ζ 
κεραίας δὶ ᾧὸ πάσης διήκάν 11,6 

κεφατο δεῖς ὅγοι 3:72 

Κερκυραϊκαί 129,23,27.141,:6 

κεφϑ)αιὰ τῆς »καφῆς 1,325 κεφά- 

λαια καϑολικά 63,40 κεφόναΐων 

δυαςροφὴ ἢ μαγγα θη Ἴδη το, 
ὍἹ κεφόραίων μερισμὸς ΙΟ 8,42 

δ) κεφϑλαίων εἰπεῖν 63.5.16 5.3}. 
26ἰεγα γηοαἀ κιφλγαιωδῶς. 

κεφλιαιώδος, Αβια ἐς Ὁ γϑ.26 κε- 

φλγαιώδᾳγραφῇ ἰδαλαξεϊν 137.Ὲ6 

κεφ. λγαιωδῶς δὺεξ ἡμι 146. κεφα- 

λαιωέῶς λέχειν αἴδὰ- ΤΟΟ, 26 κε- 

ἽΕΙ  ρφε 8:4.Ὑ1,14 
φίλη ἐμοὶ κεφ “Ἵ 24483Σ ὅτ) τίω κε- 

φϑγίω λὐαθᾶναι, 1" ΘΑΡΗΙ αἰμαισεη 

φοηΈΘΥΕΥδ 163.18 
κεχρρισμάνως (ᾧ ἐπαφρυδίχως »ράφῳ ὃς, 

κήΖεα,ογά ΤΟ. 17 ( 

κη δὲ στη ὡς οἰκείων 99,26 κηδεομιένοις 

“δὶ δημεκρῳτίας ΤΟΙ͂ΣΣΣ 
κηδείοις ἐΤελφοις φὃ,21 

κηδεςὰς 4 ἢ} π16 88,39 κηδεφὸς, (0667 

9.2 5 
3.14.1 6.33 

ΟΣ κα 
κηλεῖν τας ἀκεὺς 

κῆρες, Πολο, σΠς 14.8,12 
κηρύκων σἰοἰατ10 ΤΟΝ ΔΚ 

κίγαδὸς 107.:7 
χίγδωυος. Ῥογίοα  ἐαξίηγα πὶ φῆα- 
“αέη περοι τ τ 10716 91,24 
κινδαυευταὶ αὐ δοὶ γνώ μζω τ 5 7,4.6 

χιοσοδέτας ϑεὺς, Βασοίμς ΣΤῪ 
κιχοίτο και, “76 110 18,17 
κλάγξας πέτετ 14:32 
κλείσης δ ζῦγμα ἡμμαγὲ 140,13 

κλέπηφν,οσοη 76 406,12.56,34 
κλισίηϑεν ἰοῦσα ΠΟΥ Γ 7) 
κρῶ οσειν, αἰ ΟΥ̓)»γ6 ἌΡ ΚΣ 
κοινοῖς αὐτοις ἀμφοτέροις ἀκροαταὶ παρέ- 

ΧΟΥΤΕΓΤΟΙ, ἡὶ κοινὴ (ὁ σιευήϑης δγο(- 

λεκῷς 94,37 τὸκοινοναύξν 176,6 
κοινότητα διώκᾳ δ ὀγομιούτων, ΠΟ" [ὃ- 

ἑξάιηῦ Ὑεγ 4 122. φογν)ριτεγ)ὴ Ὁ [ς 
ΠΩΣ Τ᾿ λό, 

ΤΙΝ ΘΝ Υ 5. ΞΠΒΑ 1 ΠΣ ΘΥΜΌΝ Μ 

κοιγώστιτες πῶ πλήϑ4 τὰ ῥηϑέντα ΤΣ 4. 
22 

κοιδφινέων δεπε φρα τὸν» 750 [δη[: αὖ 

Τονβογο αἰ δἰ περ τό,1ὃ 
κοίτη, σα 3,47 
κολοφώνα ἐπαΐγειν 34}14 

κολπωδης λέξις 173,46 κεκολπωμένα 

σφίγξαι 17.4.33 
κολωᾶν. ́ ΑΥΥΊΚΕ ΡΣ 

κομιδηγέος ᾿ 24.41 
κόμμαΐ »γοσκωμματαῖ 9,18 κύμ- 

ματα βδᾳ χύτερῳι κωλών31,19 κομι- 
μάτιον σοίο γ42721443.2.,..,0. ΧΡ κόμι- 
μαΐα ργοκομμαΐικος Ὑ 01.9.77 

κομμαϊικῶς κατεσκευάοϑαι 1 ὃ 6,43 
χόμιπος ὀγνομκάτων 128,9.167.:1 

κομψὸς, οοσ απ, ΦΟΊΡ 4 7.4)21 κομι- 
ψὰ Θ᾽ ϑεατεικά οὔ,46 

κομυψεύφν αὐ μασὶ, λόγον 99.417 κομ- 

ψευομένη λέξις, ,::αἰη: δ σΟΡὈ2Ρ 17:791 
αἰἰοοηάίι σοητῖς 74:.30,34 

κονιαΐμεν τας ἐπάλξες Σερ ἐλν ὐ Ὁ) 

κόπῆν πίω ϑύεαν 1 6 9,2 δ᾽ κόπθοντα τί 

ἀκρόασιν 2ο 16 

χοπωδεως ἔμελλον Φανήσεϑωη [1 891 
κύρης ἔπι καὶ παιδὸς ὅσης 197.6 
κορυφὴ ἀπαΐτων (ἢῇ[ῥ,ῥ σκοπὸς 27.46 

κορυφαῖος, ῬΥΈΜΘΕΡΣ 34.22 
μμέχρικορωνί δος δγελθᾶν, τ.75:6 4 ἐεαἱ- 

ἔχ βεγίεσενε 7719 
κοσμεῖν ὅπῃ τὸ μεῖζον 147.37 κοσμᾶ- 
ὅν κα τ᾿ Ἰσυχσαίτη, “{Ὁ6γ 4115 ον ἀἐ- 

5679) ξ9 τη ἐειπεί [3η 87,8 
κότογ ἔχην ἵν 41)» [Ὁ γ 3476 41,34 
κυφύτεροι ὐρᾳσκευαζῳν, ἰδηίογα ἐἤίοε- 

γέ ) 3.24 
κρείοσων χενμαίτων :] 8,3. σλάεηορ- 

}95.6 χρήμασι νικώμενος 201. 47 

Κρησίοις ὧν ῥυθμοῖς 20,2 

ὡς ἐγ κοάνω, δ. σσΉ [80 197,20 κρί- 
νειν «οὐρᾳνομων, γ 7,4 ἄσοῦ6 ἰδ: 
ἱοίαια 121,8 κρανόμενγος, ΓΦΙ4 

117.7 ᾿ 
κράσις λῦγοον 6 4,38 ἡ κρίσις 5 7πτε) εἰ 

τα, ρον βοίιεν 4 μοαἱ γα! θέ βειην α 
ἡπάποαγὲ Υ13,47 

κριτήρλονάκολξές 8.4.4 Ἷ κρατήρλα ὧν 

τεχον 138,26 κρατήρλα δηγανοίας 

δύο,το (ὧδ. λογικόν" τὸ ὃ, ἄλογον 1 Ὁ. 

22. κρατήρλον πυκνὰ μεταπιηῆᾳ 2 8, 

13 
κρότησις ἡ ΡΥΟΜΗΜ Α0η6 11,5»8 

κρέμαϊζᾳ Ὁ μέλη 187,43 
κρύπηφν,σρίάγ6 80,33 
κρωβξύλοις δ ἀαπλέκεωϑομ 145,17 
κεκτημένη. βάγια 140.36 

κτενίζᾳν  βφρυχίζιν 20,27 

κτῆμα Ὁ χεῖμα ἐ ἐσύζκενον 1,8 
κτ πενεῶν ξυμπιπῖ. 140,28 

κυαύεος δὲ φος 722 Ὁ 
κῦδος κἡὶ μὲν πσδος γίνεται 180,11 
Κύϑαρα ξὅ Κύγηρα, μα 14.2.38, 4ἰ 
κυΐσκᾳν, π,Ήγ 4 Θρηα εἰξ 70} 
κυκ) εἰ τἰωὺ λέξιν ἐπὶ ̓ὰ- φίσο τγραὶ 

ῥος νοραὐῤπέμραργο- το7,6 
κυκλικὴ αὐθαῦ των εὐρυβμία 132,2 4 ω- 

κλικοὴ αἰξίοσὸι 78,2 ἢ 

ΟῚ 

κύκλιος αἴριῦδὼν αἰγογ οϑδιαζ 
κυχλογζαφεῖν 174,19 
κύκλος, Ρ6᾽ γαῖτό,3Σ κύκλου ὀκπλή- 

ρωσις ἴῃ σοῦρο[. 2.233 
κυλινδ εἰ δι ὧν κανωὶς 40,34. 

κωραώτατον κεφόλαιον, ῥΥασήρεηλεῦα σά-᾿ 
»5: 47,27 τας 

κυρίως ἐγίσα φεὶς [0 6 1222116Υ τὸν αἰδτεηε 
χὰ ΤᾺ 10 

κῶλον 64 ἔεγε βσπίοαείοοψηα σης 
φοκομμάτργο τἸρρεγζεξξο [ςεἰίοοῦ 
ρέγίοάς γβφη ὅν 21.24.3 6,8 
ἐπ |ἐφ. κῶλα, φορηὗγα ΟΥ̓ ΑΓ ΘηΣδ, 
ΘΟΉΓΕΆ ΡΥ Θ᾽ ραν 1172 ον ατίος 
ἩΟΟΗΜΕΧΉ 2.10 κῶλα φπιδτξ 

γ είονοι δ παιπγα τρ ρεγεοάος 
αἰ λίπσιιι, ἀήμον 4 με α νροενὲς 
οὔ οὐ αγτῦρ δος 1.3,30 κῶλα 
ρΡεά ον ογαξίοηδς, εἰέεεν ἴὰ βεηξ 
αὐ εἰ σητόης ἀγηξορβαμπο ξὲ δ- 
21 ΘΟΜΘΥΙΣ αἰ ὉΠ [ΡΣ 3,19 
κῶλα 7 "ογοοὶο ἐμοῦ [δ σομέφχοι- 
δἰαρυταρίά βαϊ ὀγαΐίομες σοηβοξ 
ἤμογ, 3 κῶλα ρογτοάονθεε ΤῈ 
φάγεαμα ἐῃ ΟΡ. 1920 οἰτσο εἶ σε- 
56, 6:Ό,4. πθόλα φφίαάαφαι ἔΥ ΑΠΣ-) 
ουνναπιην, οὐ τοποικμίον ἧδε 

ΤΟΥ ΡΟ 19 8.1} κῶλα τ αείΐε- 
γά ἄς ΟΝ πίονες  εγξογα 2.2.» 
κὠλοναμόλῳ ἴσον 9 ΠΣ Ζ: Ξ' κῶνκα ἐσορυῖ- 

2} 103. 30 πρέλων εὖν υ ἢιῴα 9 ζ- 

4" Πῥεζαιαν 454 ἀκρίδα 8.39 
κωλωνεἰσυγαμλε σία 2ζῖ4,1 

κῶλε ῥεγοῖσῆ ΦΑΥΨΜΕΜΙΣ ἐπ αρρρὲς 
Ἴ414.31,1 κῶλα ἐαγηὗιοῖ ξαγερὲς 
εχ αρμέηαί 4 ΦΙΞΕΤΣ 

τεικώλε ῬεΥἹορίὶ δα ΟΡ 92 τα 3.4 
τεϊχθολον οί τς Ὁ. 2 

κωλύᾳ ργοκωλΐετοι 134.τ2 

κωλύμυγυσα ρα Ὑ ῥηογαι ροειέ- δ. 

“ἄ 133,29 
κωμωδέίν, ἐγαάησεγε, ρεν Πγέηενο, 

φοίηει ἐμ σονρ τα 1)σ.3 Ὁ 
κώμιῳ δὲ δ) δὰ σι θλων ΑΛ 419. ποτ 
κώπι, »γὸ (κα ὃ τι 36,31 
χθοτίλη δΡ μονίας 19.14. 

κφτίλλήν (ΟἹ λιγαῦναν δ᾽ λόγν τοι, ὃ 
ΛΑ 

Δ ϑέρυο[ογαι ιν 12,530. Ἀ {δηρένον 
ΚΣ ΡΩΖ, ἢ 

λαξαὲ καὶ κοᾳ τοι αὐ ἔχίν 17.4.44. καξαξ.. 
ἀφύκζις ἔχην 17 4.3 λαξαξ ὀύπιλα- 

γίας δὲδόνα!. σομεγ και ἐἰδομῖς ἄγε 
Κἀρργάαϑεγε ζο,26 

λαξυράνϑων σκολ ὥτεροι 16,12 
λανϑοίνᾳ με ὅτως ἔλον 120, ΓὉ 
»", ΄ ͵ 4 ΄ ΄ ᾿ 1 

ἔλαχε μοι [αὐτέων πίμυ δηκίω, σης ἰτδῆς 

ΟΜ ΤΩ 726 {606} 1 τοό,46 
λεαίνᾳν τίω καχασκευΐι 1{,22 
λέγρ δ), νΖο σοι τ 7 8,2... ταὶ παρα- 

στώσφς λέγοι παρογομασίας, ρανγή6- 

{ἐη(ρέδοοῖ τ4.7.47.Π τὰ ὠχιλέ- 
22. 162,13 λίγεαϑων, ῥγοη 1145 
γὲ13,17,22,9 [Ὁ7. 71άφ»2 ὀκφω- 
γέγαϑου ἐῤ α..13 

λέότης ὀνομα των ἰδηῃλας Ψ 6 ον 7, 
1.2. λέδτης φογγῶν 94:47 

λείποιτες 

ΕΣ 

Υ 

ΤᾺΣ 



λείποντες Τῇ μέζδιου λθγρι Σ 13 442 φύσῃ 

λερίπεοϑο ἵκιων, ἐμ θη] ἦν ἡγενίογ τ 

εἴ αἰἐγαιόηε 38.2.6 ὧν ἐκεῖνοι λεί- 
σοντοι.7544 ᾿ἠωάείμμε 69,7 λει- 
πόμανα ούτου, ἤος αἰοξξειεια τδι, 

23 
λφτουργεῖν τῇ πολέ ἐκ ΔΆ ἰδίων ΙΟΙ.12 

λφτεργιων ἀφεϊ ἐκ πασῶν οΙ,21 
λεκικὸς τόπος 1,32: 592,23: 89 ς,35 λε- 

χϑικὸς ὅφ πος 111 4.531 λεκζικϑ ὅ9πο 

«δ Δ ΡΥ 1010 .4.534. λεκζικὸς ))ρα- 
κτήρ 132,17 λεκζιχκο) δρεταί 60, 

31,36.120,29.137,9 
Ἔληρέοα ΟΥ̓ 4110.0,17 λέξεως μέρη 

δύο 146, 26 λέξεως ὡμδοτήμαίᾳ 
δϊ,1 5 «ἐκ ἃ ἐκείνε λέξεως, εἰ τἰϊιε 
φψογδῃς 124,16. [Πς ϑή σω αὐ τἰιὺ πίω 
“ φιλοσόφου λέξιν, 23,317 παρέ- 
ξομαι ὃ τίω) ἐκείν λέξιν 12.4.40 τω 

λέξιν αὐ τίω θεῖναι, ἦρα απξίονῖς ΨΕΥ 

ῥά Ροπδτ δ (βπεργοροη. 8 6,13. 76 
ἈΠ λέξινούτω γράφων! 2 2.2 1,33. 

128,22.148,24. Χ’' “Ξ γζάφᾳ 
Οὔὗται:ι,40 ὥῦτα ΧΟ' λέξινγρά- 
ΦεΙῚ 21,6 αὐταῖς λέξεσιν ὅτω γρά- 

φων 141,4 3ήσω αὐτοῆς λέξεσιν 
ἐἰςἐκέϊ γίγραφα 127,10 ὧσὲ τὴ λέ- 

ξιρινονἧε ς 6,2}. αὐτῇ λέξει, 
ἡ ἐρ[ῖ; νεγόις {0,1 8 

λευκὸν ἴχνος, ψε ἐσ έπερη ἱσπὶ ροάὶε ἐη- 
ΡΥ τσ έτα σὲ σὴλ ἀρράγεαὶ, 85 
ἰολ;νηαοῶ; αἰδηερεβρ τοχιό 

λήγῳν εἰς αἷβὰς 190,41 
λῆμμα δαϊάλωμα 9ο,4.4. λῆμμα ἃ 

λέξεως τ 7 1,19,29. λήμμαΐᾳ ργο- 
ῥα, ο "22 120,24 

λήρων ἱεροίς 4,4. 

λιγαϊνᾷν ἢ λόγον 191,8 
ἡ λίγφαι μοῦσα 66 ἀξία 1.58,7.166, 

48 
λιγυρὸν λαζλον 12.7,19.166,12 λιγυ- 

εοὶ λέξις 14.7.17. λιγυροὶ καὶ ἡδέα 
λέξις τ 87.3.8. λιγυροὶ (ὃ γλαφυδοὶ 
δρμονία 1 ς,38 λιγυξοὶ οἴματα (ἃ 

ει γλαφυερα 190,42 

λίπα ἠλείψαντο 147.19 

λιπαρὸν α εὔσαμμονγῆρας 3 7.8. 40,4. 4. 
λιταὶ (γεσον, [ἐπε Ργεοαι!ο) Πογ26- 

γίρά 7ἰαά Ὁ κόεν ΤΧ ζ δ, 33 

λισπὸς ῬΡΡε τε ὑνπλῶ 69,28 λιτὴ καὶ 

ἀκόσκιητος λέξιςι46,41 λιτῇ καὶ ἰ- 

ογνὴ φοφίσις 18.4.28 

λογικὸν κριτήθκον 1ζ0,1 6.22 
λόχος, γα ἸἼο 66, ΩΡ Η (ἄγη (0.01, 

29 
λοργραφεϊ χρῇ αϑοι Δάναῤχῳ 117.46 

λογργράφοι 14,29.1.4.1.3}7 
λοχρεί δι ἡτεγς βοείξως 21,34 
λοιξὴ ςεφαύων 23,10 
λοιγὸς, ΘΑ ΕΠ ΉΤῆ {0 10.59.91 ς 
λοιπὸν, ἀἰήπσορε, ψηοα γε ἐφ Ήμπῦ0 εδξ 

70,39. τὸ λοιπὸν, ἦγε ρο [67 2492 17 Ὁ» 
π2ο 

λόφος 9) ὕχϑοςβγο δος 2 1,2,3 
λυμεὼν 88 (ωτὴρ ορῥοί- 99,41 
λύσσιαϑει Ὁις φίλοις, ἐδ 6γ.17 9,40 λε- 

λύσετοι ΡΥῸ λυϑήσετειᾳ 77:27 

ὯΝ ΘΕ Ε ΣΧ: 

Λισιακὸς λύγος 70, 42 Αἰσιακὴ δὶς 
8ς,18 

Λύσιον »γ0 Λισιακὸν 67.47 
Μ 

ΜΌΙΡΥΟΓΥ Ωγ 15,40: 85 13,2 
μθηϑαικοὶ ῥυβ μοί 186,31 

τί μαῆο.τεῖ ΡγῸ τί παϑ, 1.62)37 
μακρῶ ἵμνι ἀμείνων 1.2.138: 
μακροσυλλαξα ὀνόμαΐᾳ 1 δὃ6,8ὃ 
μαλλονέμ ον εἰκο σονηράγ δά. 74, 

31:10 3,31. αἰδὲραμ],:. 

ΣΡ. 20,38 
μιδρτύφλον, ἀσοἸ 726 2,722 67.3.9 
ματουοξελία 22,128 
μαχόμενοι (ἃ ναυμαχοαῦτες, ἐγ γε τὲ 59 

παν ργα ο 173,6 

μέγα ΡΥῸ μιέγιςει 55)31 
μιεγαληγρρία ΤΡηογά.1 ς ο,13. μεγω- 

ληήγορίαν αἰραβᾶναι ζὶς “ορφίγμασι 
Ιός,41 

μεγαλότεχνον ἃ ἀξιωματικὸν ΟΥ.31 
μεἰθλοφρονόμεν ὅ9) τῷ - 1173.33 

μιεἰθλοφυὴς, 4 σμήβοτα 69,1. 73,2. 
6 ἀαγϑηοφυῇ ἡ)η 69,23 

μμεϑοδεύφν ταὶ αὐξήσᾳς 141,7 
μεϑύρλον ΔΙ ἰδεῶν 87.223 
μφοφικιω δὴ καλλωπισζατα 1 7. 9,7. μι4- 

ξακιωδῶς ἐναβρωδεαϑει Τοργείοις καὶ 

ποιητικοῖς οὐμασι᾽ 22.2.0 

μείρεο, Ρ4γἼσρα 48,14 
μϑιαινᾷν π σαφές 12 702 

᾿αδλέτη πύνων ΟΡ ο[τῆραϑυμ. 137,17 
«ϑιέτη, [8:4 ϑηίτη, ίοο. “εἶ. 17 ο.,» 8 

αϑιίζοσα λέξις, »»αοίίοα το ίαηίηα ἐ- 

γρέλαης αἰξί το 194,4 
ϑηικιὴ ποίησις 32,17 μϑμκὴ δ ρις 2 8, 

20 

αϑιισμὸς ( πλοκὴ φϑόγγων 84,40 
πὸ δηιχρὸν ἐν τι ἀκοάς 2,3 

ἀδιρποιοὶ , γγηοἰ σέ ροεῖα 19,39. 55.31, 

24 
μϑι"ς α μέξονπί 2 8.44.1. 4,9. μέλος 

Ῥαγεμη οὐ 4: 0η15,1: φηύ. σοη- 
ῥάδειο;,:ι ΡῈ 1,22 
«ρα μέλος λέγάν 66,.8 μελών 

δία φοραί 1.9.254.2. μέλη (ὃ μέρη στύ- 
μαῦς 62,7 

μελωδιῶν σε Υ  Ἰγ:410.33,.4.4. με- 
λῳδῖας δὴ αὶ αὐτῆς μιάνάν 10.2.33 

μένγε 137,42 
μιενετέον, 9,4 86 Π αἰ 94772.4.8,7.5.0,.40.. [[ς 

πὐἰδιμενετεον ΤΣ 
μεραςμοὶ “δι προιγμάτων ο;,40 με- 

ελσμοὶ Δ’ δηαχάρημάτων οδ,}8 

ἐν ὑπηρέτου καὶ τεοοϑήκης μέρᾳ γελύη- 

«ὃε 176,20 
ἐν μέσῳ κείμενα ὀνόμαΐζᾳ ὃ 2.20 

μετὰ πάσης ὀλνθείας, ψΕΥΉ{{Π}726 1.5. 6,10 
μετὰ χεῖρας ἔχάν, ἐγ γγααηεφ. ἐ.1 3 6. 
31. μετὰ τῶτο, ΡΥ δὶ τῶτο 124,41 

μεταγγμέςερι 2,13.82,2}2.140,40 
μεταγφγὴ ἐκ πληθωυΐζεκῷ εἰς ἑνικόν 1όο, 

28 
μεταδοξαζᾷν,Οβ ΜΝ ΑΥ6 110,17 
μετακεκόμωςαι εἰς τίω Ατϑίσδὲ δ λεχῶν ἡ 

τ λέξις 180,2 

μέπωλλον φριάμενοι ΣΎΘΣΙΣΙ 

59 
μεταλλικὸς λύγος ΤΊ 8.33.11 9,10 

μεταναφοίσης ὙΜΘΥ ΑΙ ΟΜ 24,44. 
148,27 

μετανοιά ἴις ὑπο 4εῆλϑε Οις πιλλοιὶ δὶ - 

44.010 

μεταξὺ τη τορρογαίΐ Μαπίξιᾳ4ι,56, 
2 

Ϊ 

μεετωπείσομαι 167,16 

μιταπ ωδικὰ φωνήεντα 12,14 

μετασκευαζαν ταὶ χέξες 7.28 

μετασκευῆς ῥίποι ῥεὶς 6,45 

μεταχείρησιςἰγαξία!ο 37,1 8.43,.42. 
64529. (δ γοξίέη μεταχείολσις. 

μεταθόντες πλέϊςον μέρος κακῶν τ 8ὃ8.52 ζ 

μεπίωροι ἑάλωσαν, ἐπ ἁἰο οαρτϊ ἐγαπξ 
150,2 τὸ μετεωρὸν ἃ λέξεως, [2 ὲ- 
7114 οἰσοπΠ0Ή15 Ὑτῖ. 2:2. 

μεζικέϊνν στ αἰσάμιγ 180,13. μὲ- 
“πιῆ στ ἑτέρωσε 180,9 

μεπνομαζ αὐτὸ ῥοφῆς πηγζω τ 80, 4.5 

μμιτω"όμαςαι αὐτὶ τ -- 179,15 
μεπισία ὃ ϑίας 41,4 
μετοχαὶ, ραγεἼορὶς ἅχιτώ 
μετοχετεύν εἰς -- 68,1 

μετοχικὺνογομα 13.524. μεπχικῶν πω-: 

σης 133,19.147,3 ὃ 
μέβον Ο μέλος τί [9.4.9 μέδον ἡ, α ἡ 

λέξις ἔμμμεῥος 28,44. μέβον καὶ ἀ- 

σφόληα, 67.1 

μέτειος ὦ μέχει δεῦρο 99, 3.4 μετειω- 
τἀτηλέξις 172,27 ἐῶ πὸ μέ: τόκον 

ΤῸ 2:2 

σὲ μηδὲν {1), πε ε78 6ο,7. μηδὲν ἣτ- 
Ὅν, »,ὐ 1 ΠΟ: 145. 31.3.2. μηδὲν ἄ- 
γαν ἐμ γοῦ, ἀἀηθγ|: φηογασάο οὐ- 
[ὀγηοίην 18,,1 

Μηδίας ργο Μέ4διας 157,3 

μνκωύενν τὰ αἰεὶ πόλεως 47,21 
μάμνιᾷν, μἐωινὶ ἔγην , δο,ιό 

μήποτ᾽ αὐ κρῶῆονἢ- (εὐάπάἐϊο σεν- 
ὅο σκεπῆέον, ἀπε {{γρη14} 25,16 

μή τι γε, θα ε7,2 δ:,ζιοο,2 8 

μηπεικῶς τὐοι ευβεϊ αϑαη {1,43 
μυβώα τελόμενοι ΤΟ ΤΣ! 
μεμ»χανευμένος ὡοὸς ἀπατίω 10 9,32 

μίμιαῖα χρωμξν ποικίλα 104,40 
μικρότεροι, ὅν ΦἼἸΟΥΟΣ, Ρ476. 60,37 

μηκρόκομνψον ήϊμαι 793 
μικρολύγον ἤξες γῶν ὃ 

μἰκρολογε αϑοῶ. 72 ΣΙ Ω͂Σ ΟΥ̓ “96 

εοποξ αγὶ 91,13 
μικροπυλίται; γε ορρίαἑ σήμες τς 7, 

19 
μικρυφωνα γράμμαΐᾳ ΤΟΣ 

μικτνεξ αἱπτίσης ἰδίας 16 7,4ζ 

μημινάζᾳν ταὶ νιισί 14.24 
μιξοϑηρες: ναϊδὲς 120.2Κ 

μισχέγίεια [δε μισγακ αι 17 

μναῖς εἴκοσι, 1715 χα ΟἹ.31ζ 

μνήμζω πειέαϑοι γθη Κ, όι.47 
εψησικακῦσα τῇ παϑιδὲ τῆς φυγῆς 1.30, 

τις 
μρηςεύειν χήροτο νίαν 5 47 έν ρίμ 92 

ΙΟ1,20 
μεγρετύκος εἰλείῆια, 6,17.67,35 

αἰ ϑρὸς μοίρα ππϑοςετεϑη, ὉΊγΖ 14:11 ααἰ- 

υιδεδαιανῦ 164,9 

δ 1 



ΥΑ 
μονυγράμμαΐζος συλλαή 13,41 

μονόκωλος λόγος 189»42 μονοκωλος 

ἐσύϑεσις 129.21 

μωνόμεδα φιίφης ἰρρίφηε σαϊγιξία 

3102 Ὁ 
ψμονοΐοπος λέξις 24.290 

μόρος οἰκῥός 1,22 

μοῦσα ποιητικὴ, )οειῖοα δ γηηίοα οὔ- 

ΟἸΜ11 45 28,30 

μεσωϑίντα δὲ ῳ δῆς Θοργ. 187,42 

ἐκ ἐμὸς ὁ κεῦϑος 417,31.} 7902 1.1.27,31. 
τ166.1 4.184,46 

“υκήματα ζαύρων 14,36 

χωρβίνης Θι μέλακος αἶρι 117,12 

μωφήολα, (Ἔγεγῖς [ε{{4025.6,37. μωτή- 

ελα ἃ καικίας ἐκκαλύηιψν 152,11 
Ν 

Ν ὙἹΡΥΟΓΦΥΦΙΡΥ 12,41:55.}4,2.ν 
δμογα [ὑπ φερα δ 13,25. ν σόγδις 
ΕΣ ε τον θέ 411 αὐ ἐ!ηεη2 ἀκ ἀ6- 
ἐγαζίην, αἰ ἰα αἀ σογαρο ο- 
μἴς εἰρσαμελαῦε σΟΉ ΓΟ: 7,2 Ὁ 
πορ γερῖρλ: ρο {8 π 23.4.7 νΟΗΡΣ 
χ ἐμ υπάη2 καμάφρες, [}]} 4 
πο οἱ! 3.2 7. σ100,16,10,24 

φάμα πλύσιον 180,39 

γαυάγια (δ νεκροις αὐαιρέιϑα! 102,11 
ναυπηγὸς," 41 αὐγέσιι ας .2. Ὁ ναυπη- 

“ὑςὕίνα πραγματεύεται 7.6 

ναῦς γηὶ ̓ Ὡδος πεσοῦσα, 140,12 

γαυτικεὶ χεήμαζᾳ 89,24 
νεανικὸν φρόνημα λαξῶν, σέγηίοης απὲ- 

7,227} [ΠΏ ΘΥ̓Θ 176,33 

νεαν!εὐξαϑοι ζιστον ἧς 168,19 
νεαξοὶ ἡλικία 1,525. νεαραΐ ἔπι ὅσης τ ἕ- 

ξιως το ς,106 γεαροὶ δμμαΐεσχκοι 

τός,4.3. τὸνεαρὸν ἔχοντες πολύ 27, 
2 .« Αἰνδὲ μερακιῶδες αἰτοἐϊ. 

γεάτης καὶ ὑσσ ἄτης ἴσον οἰπεχά ἡ μιέση 22. 

18. ῥγο θοαί θη νήτης ζοπΙ γα δίς 

164,35 
εἀκείεσκε, ον ἐγ ΔΙ᾽ 67,1.ο 
γεκτάρεα φυτά 22.512 
νεμέοσηϑεν ῥ70 ἐνεμεσήϑηστιν, [εσσοη[ὃ- 

ΠΣ 67.15 
γελίφιμενοι τὰ αὐ δι ἕπαςο) 126,7 

σὰγεῦρα, τῷ δῆμα ὑσυοτέτμητοωι 107.24. 
}γῸ φοίίε᾽2 ὀκνενευεασκκέ γὸς δόμος 

176,»8 

γεωφοικοι 124.8 

εἰς νέωτα 1.33 

νεωτερο πηι, 13 ,4.2 γεωϊφροποιΐα 1)! α1- 
ῥιϑη δ 164.40 

γηπιεν τ απ ῷ 48,46 

γησιῶτις πόλις 39,2 
! . ͵ , " [, 

γήτὴς ξῦ τσσάτης δᾳεαισις 16 4.3 0 Ρ 70 

ἐρο  ττρ» νεάτης 22,1 ὃ 
νικηφόρον γίνεαῦαι 

. ᾿ ͵ -" 
Τὸ γνοξρον, τὸ τε πνευ μας 

42,45 
11 7.7 

γοή ματα, απήγη2: Ποσ 472 98,20. νοή- 

ματα, με7:13.7,.}6 νοήματα, [85- 
1δητ 8. 72,1 8 Πσνόημα ἀυτὰ τγ 6, 
17 τοήμαΐ ἐχφέρφν 168,6 γόνμαᾳ 
κῶλον 168,33 

γοήσης, (ἐμ: ομεἶα 1 6,7,18.178,4.7 
γομίζιν, "τ σοίογς 18,34 

αἰλμην ἐς πὸ θέιοκ ατ6,38 

νότιος αὖρᾳ 171,20 
νεμζωίΐα, οαἰεηάα 16,1 
νοι {9 δίφνοια ργο Φοσἱ θην, ἐά ε} {ὲπ:- 

1οη 14 8,132. [6 νοωῦ ζινα ἔχάν, Ρα- 
δεγε αἰξφηαη(θ ΜΙ 472. 3.2.10 
ὁνοῖς ζυύτων δεκείκοιοῦς ὅξι τς6,40 

γυκζιλαριπὲς δῶμα 22,21 
γυμφόληπηος νωμαι 128,1{.167,8 
πὸ δ να ἔχον, 770 4:41 6})5 64,2: 

ΞΡΥΟΓΟΥΙΗΥ ΡΕΥ κ 5 δ 12,534.89 
13,8 

ξενίας αζ}ὲο 116,24 
ξενικὸν ςράτευμα Ι2Ι10.10 

ξένα ἀκόσμκαΐα 120,3 ξένον φαίνεται τὅ- 
πιόι.20 ὅπῃ ξένης, ἐῃ ρογεργέ- 
πο([οίο 144,41 

ξενοωρεπ εἰς ὀνομασία, 184,25 
ξενοβοφῶν 173.16 

ξύμιμοι χείξειϑε (ργ9 ξυλλάξεεϑέ μοι ) 
μῦϑον 128,3.166,49 

τὸ ξύμιπειν εἰπεῖν 126,53 
ΕΣ 

Ο ἐδεθγα [51 82,20 
ὀγκούδης ΘΔ ῥα γικὴ κατασκευή ΤΙΤ,2 
ὁδηγοῖς χονσοίμανος τέχνας 124,44 

ὁδὸς ον εν» 59 [ει πιοἠέσοηαί. 11 γ, 
11 ὁδῷ τὸ πράγμα χωρέ!γ,4.3 καϑ᾽ 
ὁδὸν γωρέϊ ὁ λϑχὸς ΟΣ 

οἰδαΐεται κραδίη χόλῳ {9,8 
οἰκείοις ἑαυτῷ κα ϑίσησι ἡ αρρή νος [ῥὲ 

Ταοὐε,σομειιαιβόι87.1 6 οἰκείως 
διακείμενος “δὸς -ἰρρέίδαγες 1625, 

32,41 
οἰκείωμα πόλεως 4.240: ὑαπα [ζἱο 4π 

70 οἰκοδομήματα» Ὁἱ γα 335, 

34 
οἰκῆες ῥΥῸ οἰκέται 22,4 
οἴκημα. οὐ ἠοιίηηα 3,44 
οἰκισχκοὶ ἐβγῶν 121,44 
ωκοιόμηται,,Ή ἐπ 4 οἴ 8.0... ὡκο- 

γομαήῥαϑουι, αἰτερο [ 1 φε77 [18 141,47 

ὠκονομημένος ὅτως [' ἀροί" 109, 
4,29 

οἰκονομία, αἰ ηρ ομ ΘΗ ἐγ411072,2 5 οἱ- 
κοιομία ρου γμαϑακή ΚΣ 5.4.1 οἰκογο-- 

μἰαῖμΥ ΥΉ72 ἰσσο 9 “1410. 4.31 
οἰκονομίας Αγ ἠΠοέμηα πορ υὐἐ πε 
ἀβέοιεμε ΤΓραογάϊοἰς, 13,31 

σὺ οἰκονομεικὸν, ἀμρ ο το 140,9. οἰκο!9-- 
ἣν ΕΣ ͵ 

μιχαὶ ἀρετοι 70,1 
οἱ φϑερημυένη ὑοῦ λοιμῇ 143,2 
οἰ τίζεδϑοι , γ9 ἐδ γαλλοιφηα σοραραοπο- 
᾿ γεν τὰ 7.2.5 7 
οἴομαι ξ δ᾽ υίμαι! Σ2,6,Σ 1.8 χ 8,7,17. 

87,3.»37 ο 
δὴ ὡς - 86,17 
οἷος οηεγ4 σεγξο ἐμῇ. 190,40 
ὀλίγον ὕξερον 11,29 ὀλίγῳ ἀφδότερον 

124,33.39. ὀλίχου δέν, ΡΥΟ οεδῦν 
168,12 ὀλίγου, ἤ2γγ26 90,44 

ὀλιγοσιω δέσμιος στ ϑεσις 22,41 

ὀλιχφόρως ἔχάν,μοσίισεγο 28,11 
ὀλιοϑεώνᾳν, ἡ αὐὲ 2{,4. 
πὸ ὅλογ τη (ἡ 7Ή4. ΤἼ,1τ 6 ὅλῳ καὶ τῷ 
παντὶ λεί πεαϑοαι 1 91,11 ὅλῳ καὶ πα 

͵ 

παντὶ χροί ἤων 76.412 

ΓΝ ΝΙΟΝΥ͂ δ. ΗΛ Το ΟΜ Μ 

΄ 

11 

ὁλοοφρῆς λογίσμὸς ΘΡΡόΓ τῷ ἀκοιξ 

ΤΑ 
ὀλοφυρόμενοι ἡμαΐξ 1 82,11 ὀλοφυρθεὶς 

Οἷς αὐτῷ κακοῖς τόθ, ς 

ὀλόφυρσις ΡΥο ϑ'πολοφύροοϑα 134» 
Τῇ 

᾿᾽Ολυμπιέσι, Οἰγναρέεις ἱπαῖς 41, 

υ2. γεξέρ Ολυμπιώσι 91.4.7 

ὅμηξφ δδαῦαι 3722 
εἰς ὁμιλίαν ἐλϑιὼν πολλοῖς Ε21.4Ὲ 
ὅμιλος, ΠΟ 95, ἐπ 9 47.19 
ὁμογνώμονας αὐτῷ γυέϑωα 48,44. 

ὁμιοφδὴς ἐν λόγοις 130,32 
ὁμοείδηα ΔΑ ον ματισμὴδ 152,28 
ὁμοφδία ΝΠ λόγον, μεγίση ὦ μιμήσεως 
γώσις 114,30. ὁμοάδίαν δίαλαμ» 

ξλύεϑαι ᾿ ο1.41 
ὁμοζυγία 112 σοΙΏ ΟΣ 8,.4.6 ὁμοζυγὶ- 

ἂν φυλάδαν 194,11 
ὁμοιογγυῶς ἀρεταί 120,30 
ὁμοιοάδεὶς δαμαιτίσμοί 70,2 1 ὁμοιο4 δῇ, 

μξα 2 8.22 
δμκοιοογήμμογες πἴρλοδεὲι 21,20 
ὁμοιότονα τον46 
ὁμιοιαχρογοὶ 10,47 
ὁμοκλήσασκε, 407} 451 ς:6,6 
ὁμολογεῖ μίξας αὐταὶ, [φ!οῖπν {ὲ τἰΐφα 

»»ἠομὴε 47,8 ἡμολογη μένοι ἐπὶ 

χϑροί τ 77,7 
ὁμολοχού μκενος αὐτὸς αὑτῷ, {14.321 

[ἔσκρρ φομ(ομταδε, [δ ὁμολοχούμιεγος, 
Ὅις πρεοφρη μένοις ιὃ8.:ς 

ὁμομήτειοι ἀδελφοὶ, ΟἹ ΦΥ. [", 80,28 

ὁμοπα τοῖοι ἀδελφοί 80,2: 

ὅμοροι Λακεδα, μανίοις 93.325 

ὁμεῦσεζρις ἐχθροῖς ἰέναι ΠῚ οι 

ὁμώόσκενοι ζος ὁμοτίμοις 47,42 

ὁμότονος συλλαξή 1ο,19.46 
ὁμῖ, ΟἽ ΟἿ ΟΥ 130,7 
οἱμοφρογέιν νοήμασι 37.36 

ὁμόφωνοιλέξις 1ο,2 1. 

ὀμφὰὶ μϑηέων 23.14 

ὀμφόλὸν ἄφεος ϑυόενσεῃ 23.585 
ὁμωγύμῳν τρᾳγματεία, ἱγάξί αι ἀδ 

σήγηοοσοη ποηρίμ ἀἰξζίζε τι. 
31 

ἐδὲ ὄναρ εἶδον, Μ6 ΡΦῪ [Ὀ2μἐμεηρ 4 “ἐς 
οἶον» υἱάογημῖ ζ)29, 

ὀγᾳδ)ζαν φρατηγοὶς “ὡροίξᾳς ἀδίκοις, εχ- 
Ῥγούγαγε 122,2ο μος ζ,1. 

ὀνμροπῦλος ΦΟἤ(Κ, ἰ 12:7 {5,8 
ὀνόματος (ἢ δόξης ἀξιωθείς ς...6,33 ἐξ 

ὀγομτν συγκείμενος αὔθρωπος 18 7.13 
μετ᾿ ὀνόματος εὐτρεποῖς 152,29 
μετ᾽ ὀνομῖΣ καλῶν 1{5.26 

ὀνομιφι εκ 2.91.3. ὀνομαϑεκεὶ μόρκα 146, 
19. ὀνομαδικὰ 45 [ἔγ7ρεγ ῥγάρο- 
ποηδ σίρε 6,37. ὀνομιαΐῖ,- 

κῶγπηώσος 10,47.133,19.147,,8 
ὀνομαδικῶς ἐκφέρᾳν ῥημαδικά 133. 
14 ὀνομαϊικῶς ουματίζν ῥημαδικὼ 

μόρκα 134,10 
ὀνομασία, μον θηρία! γα 28,321 δηὶ 

σὺ σεμιγότερον (ὦ ποιηψικώτερον ἐχζιβά. 
ᾧψν τίω ὀνομασίαν 197,17 

ὀγοματικὴ λέξις ΡΥ θνοματική 133,4... 
ε ὀγομαφίκα ργῸ ὑγοματιί 1 3418 

ὀνομμὰ ς«. 

“ς 

αλυτῖξ τς «τς οι. Ὡς 



ὀγομαεῖχοῦς »γ0 ὀνομιατικῶς 13 2.14. 

ΘΑΡΔΩ ὀνομαιοικῶς ὀκφέρφ 1 47.33 

εἰς ογυχα ὀκμέμακτοι αἱ ΨΗΡ,Φ7,2 δνς- 

ῬΥΕ 11 τρηέϊαηεο 1. 14 
ὀξιὶ νθυμηβίῶαι 2 6.47 ὀξῆς ἤγηνοῆ- 

σᾷ! 13ζ,43 
ἰξέως ἐπεκθεν 148,34 

ὁπαδὸὶ Απύλλωγος 3317 
ὁποικγέτινος ΡΥ ὁποινδήτινος 12 5,4.2 

Γ τι ῳ 

πον, ΟἸ7721 77.8 οπου γε ΟΜ {Ὁ Σ 

ὕπυ τὸ αὖ - 8,46 
ὑφαίσης, "ΓΚ ηΉ1,σοηίος 193.37 
ὀργανικὴ μοῦ χα 9,43. ἔδτο,ττ 

ὠργιασκιένος, ΟΥ̓ΡῚ 5 ΟΡΦΥΑΙΦ 4519 
ὀρέγειν χεῖρα, 2 ΑΜ Π772 ρΟΥΥΊσεγΦ 38, 
ὄρεσφι ΡΥγὉ ὁρίων τσ ἐσ, {1 ᾧ 

ὀρϑὴ πῶσις 7.1.5. ὀρθοὶ ῥήματα 6, 29: 
δδ 7.170 ὑρϑῦνπλάσμα 4,41 
ὀρθῶς  δίκφίως ΙΟζ.19 

᾽ ͵ ͵ -“ 

εργοέπειας κάγονι χρήοϑο ΠΛ. 170,31 

ὅρκοι τῦτε γγνόμενοι ϑεοὶ, αἰΤὲ σηεὲ τη 
ἐγαῖο [ρἀφνὶ φάῤηύλι: {πὲ 16- 
9 τῤρσος ἀζ4.11 

ὡρμιηχότες ρθε Ὶ πύλεμον 46,ο.ς 6, 

40. Ῥ᾽ οΦοο τ} ὐρμοηκάνοις σσϑὸς τὸ 

συλεμέιν .νν, ὑπόύλεν ὁρμιηϑέιτες, 
ΤΥ ΑΥΤΉΝ {ἱ 43.47 

ὁρμάυδ λαμδαΐῳ βγο ὄρμι ΑΥΙ27.,2 ΙΓ ὑρ- 

μίω καρ εἰς - 166,13 

ὁριληίθλον ἃ καταφυγήν 97.3 8 

ὁρ. "εΘκαγων 164,21. ὅρον κανόνα ἴι- 
᾿ϑέγα; 87,36 

ὅσιον, δἰ σίρε: ὁ ξ τ 7,43 
μμθὶ καὶ με τὸν, ἐσέ! “722 τὶ δ [χε 

εἴ 147.23 
ὅσον διευατν 14. 7.4.7 ὅση δειύαμις αὐ- 

ὕσιὸν 

- ω ᾽ Φὸ ο κ ᾿ ΄ψφ, 

τὴ1 87,16 ὅσω Ὑ οὐ ἐμοὶ δόκει 

ΤΟΟΩΙ ὅσοι κα μὲ εἰδέναι 162,3 

δι δὴ τ τε 91Ὸ 
ἡ)δὲν ὅτι μή 4,7 
ὁπραυτιιὺ λαῶν δέχειϑοιμ 6ὅο,13 

ὅτῳ δήπιτε "ἴω 125,44 
ἡ σκοπὸ τείχισις τε ΤΙλήμ κυ ίῳ 12.4.0 

ὅκ ει σὸν (ὦ, ὅκ ἔχκαψα δὲ ὃ, ὃ οὐχὶ 

τὰ ἃ- αἱ ὃ- 9.320 6 γὼ ὑπι- ΓΥ οὐ- 

δὲ- Τ27. 
ὁ δ πα," 67 “47 1452 ἡ δ.τ ὃ οὐ 
αἰ, ποιαηθη οςς ἐμίω- γερο 
εὐ 6:2 9.7, ὁ μόνον - ἀλλὰ καὶ « 

γεπεέρεα ΡΟ σορηε αΣἠη 45 τε - καὶ - 
ἐπ ΜΙ ΑΗΥ͂ τόδ.13 

γζ0) ὁπουῦργο ῥϑέν 22 
ἐδὲν ὅτε μέζον οὔτε λαῆον ς,3.3. οὐδὲν 

ἐλάπων,μἰριίογμίηογῦ 812,27 
οαὗεκα ἃ ἀδελφῆς 89.47 
ὀρανὸς, »44172:772 15522:329 
οὕτως, [ἰς ἀφ 272 1Ο 9.1.4. ταὶ ϑέσος 

οὕτω λεγομιένας 34.4.3. {Π0 Δ] γχεμ- 
λίων τε Θ΄ ἡνεθλίων οὕτως ὀγομαζομέ- 
γῶν 374: ΩΣ 7.17 
οὑτωςὶ, ῥγῸ αὐτομείτως 22.021 

ὀφείλοισι παρέϊνγαι! 146,33 ὠφάλεμιὴγε- 

γέαϑαι 129.1 

ὄχθον [)΄ογ 25 ὕοοά! 4:67), Π͵ορ26- 
7115 λόφον, οἰ οηγ, οἰ 92. 2.0,4.4: 

ὅδτ:ι,1,3 

ΚΝ ΞΕ ΧΕ 

ὄχλησιν φέρᾳν ταῖς ἀκοαῖς 186,14 
ὄχλος ΡγῸ ὄχλησις 134..43 

υ -“ ͵ »» ͵ 

οχληρὼς δίῳ τι)ησι τὰς ἀκοὰς 172, 

ιὃ 
ὀχλικαὴ ὀντεύξες, φοσΥ [746 ΟΉῊ2 
ὑπίσο 161,1 3 

ὀχυρύτερος δ᾽ ὀγυρώτερος 1 7 9211,17 
ὀχυρωταΐος τόπος οὗδ,ῖ 

ὀψιμαϑια ἃ ἀπφροκαλίᾳ 61,30 

ἀψο ποιέϊοϑαν ΤΠ 76. 

δ 

π νμεγα ΨΕΡΥΟΓΕΥΑΙΗΥ 13,13: 85 

24,3 
παγετὸς χϑονὸς ΤΟΣ ς 

πα ἴκοινον τέρας πολέμᾳ 167,23 

παϑοίνᾳ Οις ἀκέοντας διε Οὐτων 17..:4 

παϑαήνει Ὧιξ ἀκροω μένοις ὁπόσα βού- 

λέται 17.4.3 ταϑαίνεοϑει, αἰοέμα 
ΠΟ ΟΣ 4Υ6 84,213 

παῖϑο!, τὸ παθήματα τὸ, 46 

πα, ϑεϊ τ. σοποίἐα!ὲ 71,8 παὴη 
ὑγ μά Δ γβαναρφοίϊογα 8.8,13 

στῆ δὲς ζυγεοίφων, »Υὸ οἱ ἱζωχάφοι; Ο,3ζ- 

απ δὲς ῥητόρω, .[79 οἱ ῥήτορες 23) 

35. ἐκ πα] δῶν, φρηεγλέα τα 9211 

τ μθιἀδανοξε ΙΟ11Σ 

πεπαιδευμένοι, εγ τί εἰ ἀοξϊέ 38.3.5 

παιδεύμωατος ἐλευθερίου μετάληφως 

80,3 ̓) 
μετὰ παιδηαξ, ΡΥ ἰα[472 8.2,4.6. εἰάξ' 

ΘΡΡο[Γτηη772 ἀπουδὴ, εὐ τοἰ. 4.4 
πα! διῶ δὲς και ἰρεὶ ποίημα ϑό,τς 

σὰ πα! δικεὶ, ἀγα 36,9 
σε δὸόποι ἐι δου δον ΡΥΘΟΥ. 40,10 
στα! ᾳν ὀνόμασι, νοΥὐῃ ἐμάογο 86,16 
σὺ παλαὶ ὃν,0 ἐϊγ)2 ΤΉ {17 
παάλασχια Ὗ ἀκουόντων, 254 ἡ αγ6}- 

τη αὐ Ὡρογαπάος ἀπο ογος 48, 

34 ἱ 
παλιμιπλαζγχϑεῖτες {6 

παλιγάίγρετον, γε σα 6 ζ0.22 
παλινωδία δΟΟΥΑΙ οἷο ἀὔογ 16 7, 

ΤΙ 
παμπληθῆ, βου! 4. 14,37.91.9 
παμιφορωτέρφι χώρῳ ἢ 180,12 

διοὶ παντὸς πᾶσαν πούτως αροϑυμ'αν πᾷ- 
οφεϑεξχήν 181,58 ἐκ παντὸς, ογ2η - 

ὀηασγοαίς 9. 4.4.5.97,1}.99.,17 
πο δα! δαλος ἀγοφοά 2316 

Τανδρόσιον, Ῥαηείγοι, «(6 112,41 
πανηγυεακοέτερος μόϊλον ἢ δικαγικώτερος» 

ραἰαίέγα σαν ρήσμα πάρ αο- 
ΠΧ ΟΣΙ 4.31 

δ παντελῶς 99:18 

παντοδαπῶς ἐξα ῆψν 19 Ἅ 17 

παῤ ὀἤηλα 2:8.21 «πὰ πιλὺ πεοτε- 

ρᾶνοϑ,39 «ὐοῷὶ τόπον, ἰσξο Μοῖ5 
ἴβο τζ9.3 ἜΤΟΣ 
112.27. Πεπαρ ὃ, φ 4» ΟὗΥΕ72 
29.11..6.4.23 

πὸβ ἐδὲν ἕτερον, οὗ πη 47» αἰδαη 

φάμα 177,47 
ρα λμ 4», ΟΟΉ ΓΟ Φ, οσγρ Αγ. 147 

“ὐοᾳξολαὶ 254 υἱἑίοίά 132,27 
φὐϑαίγέλλάν, γασίρογ 80,3 

παραγίελμα, ΡΥΑΘΟΡΙΜΗΣ. αα 17 

παροίγειν, ΡΥΦΙΕΥΥΕ 161,46 

᾿Ὶ 
πειρο;γραίφᾳν, »εΥ[Ὀγἠφδγθι3.,8. παροις: 

γξάφεαδαι τἰωὺ κλῆσιν ΙΟ 9,10 
παραδεγμια,αἰοοεῦ» ΟΉ ΖΕ) 67,3 0 πα- 

εαδήχγαα, ΦΧΕΡΡ Αγ 82,27 παρφ- 
δειϊγυιαζς ἕνεκα, 6.1 εηρί σΥ 4 1, 
20 παραδείγμασι χρώμενος αὐδρά- 
σιτηλικὅτοις Τὲς 

παραδεβεὶς σιωπῇ ἃ λήθῃ ΣΟ 
παρα δεηγεῖοϑοι ἕτεροι ματαξὺ- 142,20 

παροίϑεσις δ γα μ τ Σ 14,10: 8524, 
20 παράϑεσις ὧμ᾽ αν σαν Ζ... 
20 παραϑέσηςγραμμῖς φῆίά τ δ, 
10 παραϑέσῃ συγκι ὑψαι τος 42. 
ξαδἰορο [ᾳ πε παρόνήνλοι φῶννέ των 
λέσφς 9 4, 46 παραϑέση- ῥῦο Ὡς 

ϑέσος [ἐς παραδόσης, Ρ' 4: δ μῆς 
132,17 

παραϑεωροίη ἵχυτα Ἀρσ σαλ αὐτοῖς 
παραιτηϊιωις ἃ ὀργῆς ιτο.5 
παρακαταϑηκίω ἑξομεν τίωὐ γέ ας 4, 

20 
παρακραι τδεωυευ μίνη φράσις 158 31 
πδρακούσεοϑευ ργο πδρακρύσαι ἀν, 107.3 

πὲρακρεύκεν: 'ςταὶ ὕψφς τ67. 41 πα- 

ἐφικρέσετεοι ΤΩ τοῖς δγιγραφαὶς, δε "ρ18ς 

ΤΥ ἘΜ[ΟΥ ΡΠ ΟΜ ΠΣ τὸ 4, 

ἀπῇ 
πδρομαγὴ, γ2 21 41ἷο 12,27 
παρόίήηλοι φωνηέντων ϑέσςε ο 4,46 
πδράλλγρι σειυέξηστῳ αὐτοῖς αἰ συμφοραὶ 

τῳ 0.20 
παραλυπέιν 20,30 

παραναγκοίσει 8 6, τ 

πϑρανοίγέιν τὸ πορο᾽ για 63. 

πδραπιπῆφν,οὐτιπρογ δι ἀσεία, το, ξ 
ποραπληρώματα “μ᾽ νομῇ τε 186,40 

πδραπλήρωμιαι λέξεως 7:20 πὸρα- 
πληρώμασιλέξεω, "χοηας οζ,16 

ποραπλήσιαι Ὁ δ ριθ μόν 149.8 
πὲρατρεσβεία ἰαϊαιοσαο 76,6 
πδράση͵ 9ν, ἐν 077} 103,24 

πδράσημμοι λέξς 62,16 
πδρασκευΐω εἰς τα πορεσκευασχκέτος 

πολλίω 131,40. πδρασκευαὶ ἐΉ μ47,- 
γαιἐοητόμς 109,20 

πδράφημα ἡ ψυχῆς ἐποϑφούμανος 177, 
12 

πδρατηρεῖν ἵ' α λέγηται 19ζ,.42 πα- 
ἐατόρημα, οὐ ογηαιτο τ 36,41. 
ΤΊΤΟΣ: 

παραϊβέχειν, ΗΠ [ΡΥ ΔΙοΥἦγ6 38,11 
πδρατυχὸν γὉ παραχρῆμα ΤΟΙΣ 

πὸδραυξυηθεὶς προςϑήκαις 13,43 
πδραφέρφν, α εγγοίμησεά, 116,34. 
παραφυλάπην,οὐϊέγαγε 30,1ς 
πδρακεχώρηκιν ἀυτῳ το 18 ς,22Σ 
πδροιτείνψν ρογ Σησογό 17.9.2) 1.2.0. 

2 πὸρεκτείνας τῇ- ἀκ ημαδη 7] 

16 2.4 
παρελάσει, (ἸΡΟΥΑΥΘ 17,4. 7.112.,30 
πορέλεεες γερο οὶ 141,12 
παρεμξλλν ἕτερον 168.54 

πδρεμζολὴ δ μεταξὺ πραγμάτων 

130,13 πὸρεμζολὴ γκαμῳμάτων 

1ϑό,1ῖ 

πδρεμηηώσος ἀϑυμημετων 147.44 
πδρεμιπηωσης γοημάτων ἀρηά 1 }5ε- 



46 

ογ4. σγεΐγα 133,2 5 παρεμηπωσὲς 
ὧν ζἷς οιϑυμιήμανσι (δ νοήμασι 126,3 

σαριμφαϑικαὰ ῥήματα 6,19 

“σπαροζς ξρισία φηίά 124,2 

παὶ οἴξετάζων ἑτέροις 1ὃτ,26 

πεοίργρν ποιήσοι ἑτέρας γραφῆς 120.3 ὃ 

ὧν παρέργῳ ἐρριπῆψν 72.7.27 
παρέργοος [δὲν 180,2 Ι 

πάρελϑῶν εἰς αὐβρώποις 28,127 

παρέχεοϑαι μδότυρα, ΡΥ ΓΙ [.12.5,32. 
“βεπαρέξεμαι ταὶ Σποδείξᾳς 1.33.7 
ἄλϑφο, ̓ π οίσεεῖοομο. 120, 
24 αὔδαλομειος μδοτυείας 170. 

23 «ὐδοιοόμανος τας ἐκείνου λέξεις 

12.4.33 
παρευδοκιμ εν τεῖ αἰδιΠῷ 60.412 

παρηδε φν 191,29 
Παρϑένα διπαγὲ 187,4 
παρϑενωπα ὀνόματα 26,7 
οἱ παριόντες νϑοείδε, φέρη ἀαά!οομ- 

εἰρη ἀσσοάμηὲ Ι00,10,43 
παρισοι χῴλα ὃ,23 παρίσων εν ΡΖ 

99.34.37 
παρασυωύτοι τὰ τρία Οἰς πϑισί 179, 

Αγ ΕΟ 

πτιραφοώνᾳν οἷς - ὙϑΡΥΑ(ΘΠΓΑΥΕ ΤΊ 2.40 
χορ σήσοοϑεμ, ἐέχιΣ (ὁ [{4]ΉΕΥΘ 
φΌ, 10 παρφίφα το μ9ιγ1}3 25 «ΘΗ. 
Τ2 7.17 

"πτιθλστυσής ἃ πειρομιοι σης 86.,0.99.18 

παφαστόσεως (ἃ πδρομμοιώσεως ΘΑ 6772- 

Ρίηῦα 90.2.3,3.4.3 ὃ παρασώσεων 
ἐχερρία ον Ἱρηεγά. ΓΝ 

ἐπδρῴνοιω ἤδη 17,7 πϑροινυμένοις 

τοὺ ούτων 76:7 
περομοίων ὀχ ΦΉρ 4 ον Τρπεγά. 1536, 

32} 
͵ ͵ 

πδρομιοιώσος (ἢ παριστσης οἵ. 

πορεωρρ μένος ἅπαει 147:21 

πδρορμᾷνζις ἀκύοντεις Ἅ 7:1ὸ 
ν.ε ΤΑῚ , »εῶ τῶ ἢ σι 

σπὸορρησια πὐξα πωντῶν ὅκ (ΕΙ ὡις 

πολλοὶς 176,,6 
᾿ , 

πδρωδικα μδη 197,19 
παῖς ὅξιν ἐν οἷς - 1οὐ 16 οὐ  έπ- ἀτι,46 

“μετὰ σαάσης ὀῤνθείας, ΕΥ̓ ΠΠητΟ 161,9 
ἡππὰ οσοναι. ῬΥ͂ πα χίογοὶ ὑγδ : 

πάταγος αὐέμφν 14,37 πάταγος ὑδώ- 
τῶν 1 

, σι! 
“πα τοιὰ ὗος τοῖξ 18ὃ),40 
πατεικὸς ἐχθρός ΟἹ,1Ὶ πατεικῶς:ὲ 

μητεικῶς παρα ευβέϊεϑο! ς 1,43 
παΐῥῶοι ϑεο1 1 74,11 ποΐῥῳης ἕσίης 4,25 
παυβηργο παυοϑὴ δι 
παῦρα ἃ, ἀγλὰ μάλα λιγίως 67,17 
παιχύτητις χαὶ ἀδαυα μίας μίωύματα 

170..1.2 

ἡ πεέδονδὲ, ΤΏ Ρ ΔΜ 1116772 7ΩΣΙ 

πεζικαὶ μοίγαι ΤΑΣ ΟΣ 

πετυ!γὰ σι Λακεδαιμονίοις 1 ς 6,35} πεποι- 

ϑένω, αὐτῷ 182,7 

ἡ πεϑὼ “ἰδ λόγον 21. πέϑω ) (ΔΦιἀφροσΊ-. 

τίω ἔχά Ὁσαύτέω 87.421 

ἐκ Πφρανώς,ε Ρέγαεο Ὁ, 0 5.7 

Περίωικος ατό ,.28,Ὡῥεξα ψον. [δὰ 
ΦΜΟΘΥΓΜΊΗ εἰρίωικὸς ῃ:6 ἐφσοησίμεα 
“ἢ Ἰπ4ραϊκός. 

ῳφοικὴ λέξις Ὁ σιϑανή 84,127 

ΤΙ ΘΝ 55: 

πελταφαι 122,35.39 
πεντάχρονος ῥυθμὸς 30,6 

ὅρα ΔῊ ποιῶν πόνων το, 7 «ὗα ἢ δι- 
καχικοῦ ῥοπν 103,37 «ρα  δέογ- 

σις ο 8.1 Η «ὥρα Ω] χρησίμια Ὅσομη- 

καύφνος,17 αἷβα Ὡ μετρία 176, 
412. αἷβα δενῶν τοῦ,ζ 

αῇῥραίν4ν, ρεγβοεγε ἀΐσεμάο 48.411 πε- 
ραϊνᾷν ἑτέραν ἐσυύϑεσιν 48,18 «ὗραϊ- 

γεαϑοω, ῬΦ» Ποὲ 46,:5 

«δραιτέρω πυξοξαἰγᾷν 5,12}. τὗραιπερω τῇ 
ἐξζοντες Ὡϑ96. 102,2 

Περχαεσήϑεν,Ἔ ραρο [Φηγημεοίρίο ΤΕΥ. 
σα(εη τη πιο ΤΟΣ 2 

«δὶ παύτων, [ὩΡΥ4 οτμες, [6 ργάο- 
»ηη1 1:5 49,12 

“διαιρεῖν, ἀεἰγαξεγο 86.17 «ἷδιαιρεῖ- 
οϑῶι αὐτῷ, (δὲ αοίγαβογο 03,11 
ὐξιηρν μένοι χρήματα Τ7 Ο.Σ 

αἰξιάτηψν τῇ πόλᾳ τας αἰτίας, ὉΥ δέ σα12{ 
[ δειγιδμεγδ 120,22 

«ἰραδεῶς, ραπτά6 149.46 
«οί»: ῷ φορικοὶ λύγοι 86,7 πὐδιέρίῳ 

ῷ ΕΘ Θαη στα ΙζῸ,2 Κ 
«ἰδ γία ὁ ὁγομῦ ΤΣ ας ἢ 25 1) 6γ0- 

ῥοηο τε δ δ ἀὐς Ἐ [μέ- 
πε, δὴ χραιαγεδίθ 197.3 
αἰξιργία σηίσο ΡΥΟ πολυκοροιγμο- 
σιωύη Ὁ ΥΡΑΙΗΥ 1.97.7 

Φὐξαέρχεαϑαι, “Αγ Εγ 8 ἔσο 
ἐκ ἰδαζώματος ἀσκεῖν ΣΊΣ 26 
«ἰραϊδεν αὐτὸν ςερηθίεῦ αι 10.237 

«αἰριϊςοίναν πίω αἰτίαν εἰς ζιὶ αὐπιδίκοις, 

οαπ αν ἐξ τη ἀάἔρεεν [ἀγίος γ 4:- 
ννε 80,5 αἰθιίφηκεν εἰς ζω αν πον 
1ζ0,26 

αὐοιλογισμιὸς, νον ἀρηα 7 Ῥπεγ6.. σἰο 5 
{ε"ν»αεἶσα 85 οὐν.133,38. πες 
ἀν ἐγ ραύοηι ϑηπλογισμιος. 

φἴοίοδος οΖ Ἴδγο ρμυβοαλίοπε 5π4 
τ πίρο κῶλον 2,20,3 ὃ 

ἐκ αἷδκοπῆν φανερίς χό,ι6 
«ἰΈειορᾶν αὐτοις ἐμιπίπήοντοις 43: ς 
«,διοισία, ὑεα:1 Πρ γογ σεγόο- 

γηρρα, σορία 72,20 «ὅἘιοισίαν ἔ- 
χάν,σορίαν γα. 4.4.7 «ἰδιοισί- 
ὧν δεινά μεως ἐν δὲίξα ογα!, 83,25 εἰς 

«ἰδιοισίαν πυρφῆν 17 6.6 ἐσὺ πε- 

ολοισίας χρωμένοις αὐτῇ 116553. ἐκ 

«ἰξλοισίας χέγεοϑοιι 64,1 
τϑς τὐἰξίποτον πορεύεοστι 128,4.166, 

14 ; 
“ἰδιπεπλανημκένα μέβα Ι9 4.10 

αἰξιποιέιοϑω, αοφηέγογοβόέλ ὁ4,31 
“ἰδιῤῥέεσα ζἸς νοήμασι τ73,457 αἷρα- 

ἐρβύη ἐς τίω ϑαλαήῆαν, ἀεβακχι: 

ΤῊΣ 
«ἰοἰσκεπῆος γῶρος 2,8 

«ἰϑδιασώμαναι συλλαξα! 1Ο, ὃ 

“«Ἐκαποισμεὺς, οἰΥ ΟΠ} 6 ο  ο.51 
“πἰξιασου “ὰ τον γίνεοϑοι 42.1 ριαπού-- 

δὰςον τῇ 41.6 

αἰδιτέχνησις ὅηῃ γάρύσεων ᾿κχθε μι 
“ἰδιτετορευται ζὶς ὀνόμασι 176,40 

«ἰδυῆὸς, δανὸς, δ δαιμόνιος, ῬΥ0 δοάεηα 

17.47,4.4 

φῇϑιπολυγίαᾳ 127,10 

ἨΑΙΣ ΤΟΜΥΜ ΤΊ 

αἰξιτυγχαίομεντάτῳ αν Σ ᾿ 

ὀιαθοιφαν ἰανἐρβίϑαι 58, 24: δεῖ, ΤῊΝ 
4“6 ᾿ 
“διφανῶς ψιύδεοϑαι 197:8. 

“πἰξδιφροίσος ἀπάρόκαλοι 127,24 
«ἰριωπὴ, σοῖς αρπα Τρηογά. σίοιε- 
άπ 59 οὐζυωγά 123538 

πέρος Π)λοηγῇο εὶ Πορεογολάας ΣΟ, 
4.4.7 ἐθαο12 πέρα 21,4. 

πεύσεως οὗ μα ἴδ)ον Ιοό,14 
πεφυλαγμένως, σα “16 12,5 

πηκτιδὲς, ἐη [ἐγ 2722. ΡΤ ΠΟΣ 37,2 

πικροῖς ἐμοὶ ἐγήν, Α1217,215 ἀαἰΕν [25 η7ὃ 
ἐχαῥεγάτγέ 18.32.18 
σπικρα νάν τί εἰοίω Ι9 6,43 πικραϊγᾷν 

πίω δία λεκτον 1964936 

σπλόμενος κακοῖς 1951 

σῆνος ὃ σιιυϑέσεως 5. 6.18 ὁ πτιος δ ρας 

χοιύτητος 12.7.1 7 πῆῖνος ὃ χυοίς τῆς 
δέ χα ότητος 166,10 πῆνον Σρ- 

χεῆονφυλώδοσα τ ὃ 7, 5 ὁ πῆνος 273 
φπξεγα ὀογρο [σης ργο ογηα- 
φημ ἐξ 2.2.3} 
σευπινώμάγη λέξις 101,27 

πίσεως συμπλοκὴ ,ἡφακήνια 88 ργαρέ- 
ρῥμαβρηνάζι,7 πίςῃς, Ῥγοῤαξίο 
[ἐπ Ουηβνηραιίο, ογαίογτα οΥ4-: 
2] οη Ρ4γ:63,1.64.33 πίτής ἔνα ᾿ ᾿ 

τεχ οι, αΥ σΉΆ772. ὙΠ. 88,2. 
σπιςικὸν θύμημια 112,39 
πιφῶστι δὶ μδρτύρων 110,1 πιφεϑαόϑευ, 

Ργούανο ὃ. 7547 
πλάγιαι τῇ σὰς 2 
πλάσχια ἱσοφακόν 131,70 πλάσματα λέ-: ᾿ 

ξεως τεία 18.4.21} γ0 ἐραϊεῦ» χαι- 
εακτῆρες ἐφ! 4.13 

πλαίςαι, ΠξίογεΣ Τιζ.16.10 4.44. 
Πιλάτοαι α δ Ἰτλατου αὐ ΡΥ δοαἰδνρ1 73. 

30.446 Πλαταιῶν ῥγὸ Ἰλατομέων 
{4.21 Πλατοιΐδα γέ 1 4,2 

ὧν πλάτει ϑεωρειαϑοι 2.2.1. {52 7.43 

πλαάτεῶς εἴρητο 174,36 δ ̓ 

πλαήόμενος, βησθι, ΟΟ ΤΙ. 1 02,16 
πλαταύφν, ιβαταγε 114:20 
πλείων τ  μρ! ἰου λόγος, » οί κίον ἐμίο 

16,41. Ρ᾽9 εοοίεγ} μακρέτερος Ο 
163,27 «αἷοὶ πλείονος ζῶ, ρίημγές β6-: Ὁ 
σε 164,19 

πεπλεχμένῃ λίξις ΙΦ2,2 7. 

Ὁ πλέον δὶ, σεελα 47} “δηα οἱ. φπίάρο-. 
10} ΜῊ 67,29 πλέον ἐδὲν τῷ, 
λέχονὰ ζι, 25. Ὁ 

πλεονάζην ἔν ζιγι, [φημ μη αἰίφείάος 
τβνραγε 1263 
πλεονασμὸς ΔΙ οὐ μῖν, γεάμηάαηαις 
τὴα, 17) ,26 Ὁ [Π [ρ. 99,19 

πλεονεξία τῇ αὐ τιδίκε, ροί ἐμ ΝΑ, ΓΟΙΊΟΥ, Ε 
σοηά10 διό 

πληθύῳ ῥυτορφωῖν, ρίεμα εἴ} ὁ.7.1.4.4.1 
σπληθιω ποιὰ αὐτὶ ἑνικῶν 134.38 

πλίω ὅτι, με γηοσὶ 13,24. 
πλυχαὶ “μαζισμο, σολοικοφανεὶς 17 Ον΄ 

47 
αλοισία πυγὴ,υὗεν ἔφης 11359 

πλοισίως »70 πλατέως 18 6,8. 

σπλῆτον ὀνομιαίτων ἐππ δάκν, 166,7 

πγεῦμα ἔχουσα λέξις 177νκν 10 

εἰς πνΐγμιας [ 



Ἐἰς πνγεια ἢ δῆμον ἄγειν 113,20 
πύϑεν ρ. 175,7 

»“ ἣ -" 

ποιεῖν, ῥσε ἴῃ σοη 6 γ6 2.2.3 τὐθοὶ φαῦ- 
λον ποιεῖ αϑο Ποσοίξασεγθ 37.31 
“πεποιημένα μη ον 2 τῇ 5 
πεποιημένα καὶ ξένα ὀνόμιρι το ζητεῖν 

͵ ! Ὄ 

Ὶ27.25 πεποιημένοι λέγειν 1 4.8.1 3 
͵ 5 “ ͵ - 

ποίημα Ὁ ἡἥνημα ψυχῆς 1,7 ποιήματα» 

φΑΥ 2 1715 σΕΥ [ὦ Ἴ"ν 
" ΛΟ τ 

πνριητὴς λαησινΕρδετσος 89,1 ποιητὴς ἰδίων 
ὀγο τ  Θῷ. όο,1 ὃ 

σοιηγικὸς ἐν οῖς ὀνόμασι 69,25 ποιηϊακὴ 

κατασκευὴ λέξεωρ! {1,22 τὸ ποιηΐι- 

κὸν ΠἿ ὀγομ τ 4.8.7 τὸ ποιηγικὸν δὲ- 
ὠκᾳν μον ἥ ἢ πὸ ὀρηϑινὸν, αἰεδλα!. 86, 

8 ποι τικώτεροι μόδον ἢ ὀλγιϑινώτερϑι 

103.31. Θρρο(υποίητον καὶ ἀφελὲς, 

2614.51 
»ποικίλλᾳν τοῖς Σ χόχρις ΓΟ4,26 σιποίκιχ- 

κε τίω) γραφίω 1.21, ποικίλλεαϑαι 
σκιῶτε ὥφωπ Ο 4,42. ποικιλλῦμε- 

γος αὐϑέσι 2.3.1 

ποικιλίαι 2,39 
“ποικίκως λέγειν 67,43 
σὸ πολεμεῖν »γ0 ὁ πόλεμος 124,17 
πολεμήϊα ἔργα γε ῥείμος 177,40 
ὁ πολέρεμος ΡΥ. οἱ πολέμιοι 1 133.}3 τὰ 

πολέμια δᾷνοι ὃ7,3231.96,6 τὰ πολέ- 

μιὰ κρώτιςοι Ὁ ὃ, 12 

“πολεμοκέλασος. Βα σοί) 16.:1 
Πολιάδος γεῶς ὙΥΣΑῚ 
"πολιὸν χρό! τῷ μαϑημῶ, ό653.40 

τὲ πολιτείας απελαύνεαϑαι. 6 ρη!, {14 

γείρ. σομ[ὀγιοοχοίμαἐ ΤῸ 9,42 
πολιϊικὴ ῥητορεία 69,12 πολιΐεκοι λύγοὶ 

1,11: 531,37, 65 αἰ δὲραι. 
συλ ιχοὶ οἰχφνες τότιο 

πολλὺν Ἔριφος, ἡφἐο Ῥο ἰο, 1) ΠΠ,)2166 7. 

ΔΑΝ δὴ Ἢ; 
“λυ ςον ἐκεινῶν ἐμερῦς, εηρί εἶ 6Χ- 

ἔσμα ράγ: ΤΣ, ΣΣ 
πελλοςῶς εἰπεῖν 67, 43 

“ολὶς ὅξινἐν Οὐτοις 12 22.211 σπυλιξ ὧν τεῆς 

ῥητοραχαῖς εἰςαιγονγοῖς 73.1.5. πολιῷ 
ὧν ἐμαυτῳ γυόμενος, ᾽ς βθμδεἦη 4- 

ανφερενρθηἃ 112,14. ξ πολ- 
λῶν τις, πε σαν: ΦΗΘΡΊ ΑΖ ῥοῦῶο, 

αἰηηεῖδε ὑπο [20,12 
“πολὺ αἢ ἔργον ἐἴη 9 [,2.ὕ7 σπῦλυ καλ- 

λιον 4.2.1 ὃ Ἐν πδεμα 12. πὸ- 

λὺ πλείω α 14.223 πολὺ ἀμείνων αὐ- 

σὸς αὐτῷ 122,27 
πολλϑ γε χα) δά 17.1,24.178.10. 
103.42.10 7.2 ζ πολλῷ ααγχα- 
ὅτερον 4.2.2 πολλῶ μείζονα  κρέίτ- 

τονα 9. 5.,42 πολλῷ μάλλον 4.2,6,8 
πολλῷ μϑἧλονζηλωτέτερι 97,26 

πολύξατος,σεἰεύον, Γ᾽ 6. 2.2.8 
σὺ πολύ δὲς δὴ ἀμ μάτων 133.33.148,6 

πολυφσῶως φρεφάν ΣΤ 

πολυκοιρον ἱη ἐκ αἶγα ϑῸν ζ 6.12 
'πολυμαβείας ἔραγος 68.127 

πολύμορφος γεαφή 121,44. 
πολύπλοκοι νοήσης 161.,06,1 8 πολύπλο- 

καομαΐαῚ ς5.34 μῶν μὰ 
167 ραν Τόποτ 23.26.1322 
πολύπλοκοι (δ"διζοίξέλικτα, 147,47 

ΤᾺΝ Ὁ ΕἼ Χ. 
πουλυπλύκφος πέπλεχτοι 16,45 

πολύσκοπες οἰκτὶς εἰελίσ 167,10 
πολυοριμιαί τίτὸν ὅς.4: 
πολυΐβυσπα κὶ ἐν οημιαϊισμοῖς 1.33.40 
πολυφωνοότα τος ποιη δ Ὅ μηρος 1 {23 

πολυωφελέςερον 161,27 

πομιπευτήρλα ὅπλα 1.8.3..2.2 

πομιπικὸς λύγος 71,3.16 πιρυπικὴ λέξις 
70,24. πιμπικὴ ἃ ἀξιωμαΐϊωο λέ- 

ξις τά 6.4.2 πομπικὴ σεμνά τῆς 9 4.5 

42 
πονήρως δίῳ κείμενος 160.3ς 

πόρνοι, (θη σαί δὲ 4.3.19 
ὁ πύρρω διϑυροίμιξων φϑέγγομιαι 12 8. 
πύτεοα , ΟἸΥΗῊΣ 178.46.. (16 

Ποπδαια 9 Ττοπιδαιατικά 1.41,1926 

ποτε αὐς ἀάρροπεὶ 179,20 
ροιγικαδικὺς τόπος 1,1 Ὁ.132.,2 6 Ὥξᾳι-- 

γματικὸς ὥφπος 114.34 πὸ τραλζια- 

ὑμῶν μέρος 146,19 «ροιγιιαΐικοῦ 

πποϑεωρήμαΐζ 98,30 τρογμαϊικα 

πυράγιος 7454 10.4.34. Ὁρογμα- 

φικοῦ μέροις ΡΥ ΣΟ’ αἰτία τ5 3,4. ὥρφι- 
γμαῖζικος γ ρακτήρ 13.2.17 Φρφι- 

γκαϊικὸς Λισίου γδρακτήρ 86,27 

“ρα γμαΐϊακὴ ἰδέα 120,11 Ὡραγμμα- 
“ικὴ ρφαίρεσις 139,3 “ροιγμαΐι- 

καὶ Σρετο 126,29.1237.9 ἡῶροι- 
γα ικὴ φιλοσοφία οό,2 

ὁ πολλαὶ «ροιγιιατευϑέιτες 2012 ΖΑ σΉ9 
μεροῖο 20,44 

᾿ωρριέιαι Ἔρῥων. 277,27. [δ τς,7 

“ρφικτικδ Ῥόπο ϑεωρήματα 95,37 
' Ὡροινοῖς φέρεαϑαι 187.41 

φεοίτ4ν Ὁ ποιεῖν ὃ τι βέλετω 197,35 
“Ὡροίἢετου,εχ σὲξ 91.25 

φρέπο" τί ᾿ 2:2 ς 
φρεσβευσία, (ὁ {Ὁ φηΐσ!. οοά. ἐναὖ.) 

ρΐσβευσις σι ἀρ Τρ. ροε- 
2104 133,10 

φρεσβύπερος καὶ κυθλώτερος., 410 4107 
ξϑ ῥοιοῦ ός,31τ.ἢς 47.1.6 

φρίνγε δὴ βεψαν τ 40.5.0 φρὶν κατα- 
φῆσαι, ΡΟ 5 ΠΑ 6. τ81,19 

Γ ἔ ᾿ { , 

“ὠρφαιρέσεως ἴᾳυτης ἐγγϑοντ, σε {ἐωειὲ 

ΓΤ ΩΣ 164,29 
πρφαγαφωνέῖν ὅποιος - 25,37 

ρραποδὲδειγμιένα ἢ 64,24 

“πϑοξϑήεαϑωυ, ργαβέαγε ς 9,43 πεοῦέ- 
βλίωται» αὐ Ἴοληηῇ ΤΠ 720 
πὸ ωροθλημα ἐήτσαόϑαι., μινγεῖ γῈ72 

φη4 αὐ ἀποοριαμάμτ εὐΐ δΐορο- 

ἢια ΐ 63,4 
φεϑξαλοι δ᾽ Μήλίων ΤΠ 2 
φεθλριος, ΡΥ αῆσηΙα ΙΟΣ.11.1 0021 

“ρογραφεἰσηςἡ μὰν φρέρας 7 ΟῚ 

“ρυλα θλῶν 61,29 πορδίξληθείς 

87,14 
“ϑοδιοικει δος 5.3.6 1.10.,47. 62, 

θο διοίκησις τὰ παντὸς εἰγόθνος Ὁ32.17 

χηέϑ δόμος 2256 

“πεϑεκδεδωκοὺς τὰ Ὅπικοί 121,38. [6 
τ 2.1 

“ρϑέκϑεσις τῇ γαιρφικτήρος ΟΣ 

“ϑοοϊανάγεοϑε ναυσὶ πο 149,8 

ϑϑοἰξηγήσα γι 6.40 

ποοενδοκιμηκότες 29,9 

}7 
“ροέάν, Ῥγάσοεγε 130,22 περέχων 

χρόνοις ἐκείνε 83,29 
“φϑθϑεέσις, ΡΥ ΡΟ [σ, ογαἸογίά γα 10-: 

τα βάγ: 87,21 ἡθϑεσις ἰώ μοι, 

ΡγΟρο το 6 [11 ΡΥ ΟΡ Ο ΠΣ ΡΕτηΣ 
476 [σε 184. 

ἐπλρ ν βίθιες )74}.13".21.147,40 
Προικογήσιος 138,32. γο ἐοάξ ΤΙροι- 

κοννήσιος 146,47, ἀηρὶ. γγ. 

“ϑοκαι τα τήσοι αὐα! Ἵ λόχον 2 8.119 

“εϑκαλέϊ στ εἰς δία λα γχοιὶ, αὶ ἐ ἶ εῦ- 
θη" οαδέπμέμαγε δο.8 ΄σρυοκα- 
λύμάνα ἐμᾷ ται ΟΥ.29 Ὡέξρκαᾳ- 

λέϊοϑαι Οιὶ δημότας, ργοησσάγε [ἐπε 

αρρεϊαγε α τηρο το). 10 9.4.4. 
ροκά μυᾷν ὀῤγεινοῖς 12.0.18 

“πξοκατα μαλτευεὰχ αἷθὶ - 206,1 

ἌΡΡΕΝ τῆς Κ πνὰ ζ δι δηγή- 

σεων φξοίγειαΐα Ιο9,6 

“ξϑκατασκευαὶ ἡ ΟΥ̓Δ ΟἤΦΊΟ 4,34 
πυξοκατα τκευαὶ 2 παγγαζίοηδτς 
τοϑ,:0 ποϑκατα)κευὴ 4,16 σομῇγ-- 
724 110Π6 72 62,4. προκατασκευαὶς 

χοὰς ΣΦ Δ ΘΙ» 
“ὡὩοοκατασασις ΟΥ4{102215 ἌΡΕΙ 

φερκαταλχς ἢ ἀὰ Οἷς κ, 63,7 
“πϑομηϑὴς μιάλλησις 123 6,43 

έονοέῖν τῷ δὶκαἡσ 1{6,3 
πϑϑιοιαν ἢ καλῇ ποιεῖ ἀχ πλείονα 17, 

20 φεϑιοιάν ἔχε οαύτης 19 1.34. 
φόϑθορω μανοι τὸ μάλλον 44:40 

παδοπείτορες 26,5 

“ϑοιαδοκυλινδὸμανος παίβός 14,28 
ἐκ τϑορῥήστως πολεμῆσαι, ὀεἰϊο ἑἡπάτξσ 

ΤΡρησ Αγ 108,28. 163, Σ 
“δὸς ἀλήϑέαν ῥητορεύφν 6.4, 8 πρὸς ἐμαὶ 

ύτων ἢ) «δὲν, βε θόντες αἰ τα 
αἰ! έγ 86 1 72: 4 “δὸς ὑμαξ, ργὸ ὑ- 

μὲν 90,23 “εὸς πολλοῖς δοις, »Υά167" 

αἰἰαπαέια τος 
“προςαγεῦχ, αὐἰέησογοβδέ 0,42 
“αξοςαγϑρευμα,σογμροία!ὴο 38,ὃ 

“ϑοςαγθρευσις, εογαρείία!ο, Ἴπ6χ- 

ογάϊτο οὐ αἴτοηῖς 20,41 
“πϑοςαγοργύτερον Τῇ ἀκροάση 14,36 
φε»ταγαπαυόμεναι τῇ λ. 187,3 4 
“αϑοςανί κοι δὶς ἄκροις Οὶς ὀδοῦσι, ἡ 1 ριη σὲ 

[ἀγρηῖ ἀεμεῥης Σ ἤν 
φῳεύςαντες, Αγ ἀμ 47,2, ΠΠο δ τοι, τ 3 
“προςαπο τειν ΙοΟ,. 47 

“αϑοςαπη ἀν γεοῖς ὑψφς ἀσημ.1 67,43. ΟΡ 7 

ἐοάεν» αἰδιάτηψν 12.9.22 
«ροςξιάζᾳν τῷ τέλᾳ 36,219 

“ϑοςξοηθᾶν ὧς - 14.4.25 
“πξοςξολαϊπρησμα μα αἰλ 140,22 
θοὸς δα φϑείρη (αὶ πίιὺπ. 178,20 
ρος δυκίαν ἐμποιϑσιν οἷς Ιοο,Σ 6 

“«προςεκτικοις ποιεὶν ἴοι ἄκρ. 89,16 

“ϑοςεπιδοιῦ αἱ αὐ ἐγ 130,9 
“προςδανιζεῶχ 8,210 (οατι4.28 
“προς νλυϑύτας τῷ Δυκκοιϑενικῶ γδρακτῇς- 
“δος χήν, ΠΉΥ ΘΙ ΥαΦΥΦ12 Ο,13 ζύτω 

μϑι πξοςέχετε Σ νοῦ 44,38 

“έρτη)ρεφα (αύ ξ. πον 3,7 “ϑοςηϑ 
χρρικοὶ διήρητου δἰτὸ ἢ ὀνομιοπηκῶν 2.13 

“πϑοςῆκον, ΟΗΆγγ1 ΡΑΥ [ΠῚ ΙΟ:,7 
“ὐξοσημαήναν, γα η:. τς 112,4 ἢ 



ς- ὃ 

τὸ ωρϑεϑενύος 181.20,29 εἱ πδθ:ϑε 

ὄνοι 182,4. εἰς τὸ ἀὐξϑαϑεν αὐτοὶς 
“πρρίήοντες μηδὲν, 11 2 δεργοβοτεη- 

16: ΘᾺ ἡἢ 

“προιὼν τιῇ δήμῳ αἰθὶ ούτων 4.5.2 ς τὰ 
«αδοοιόντα; ΡΥ ΟΦ Ή1145, ΓΕΘ ]Ή5 Ὁ. 

1φ 
“δος σοι ὅτ τοὺς οἰκο ς,ΑΠΆ ΚΟ, οἤεπάο- 

γδ 1151. Ὁ 557199.2.0 
“αϑόςιαιρος τέρψις 42.919 
“ωδοςκαλέοϑοι ΡΥῸ πεοκοιλε ὡς 1Ὸ 9.9 
ὥροςκα τασκεὺ ἄστη 17.332 

πορόςκαταφρέφεϑωι βία ᾿ 90,42 
ἀρ τσὶ ἡ ῶ « 86 ΤΑ 

“αξοοκρούματα ὀγομῖ  ς α,11 φέϑεκρό- 
ΠΣ ΣΕ ὦ ϑοςκρό- 
μώτες ἀσφόλέαν “τϑ9)οικεϊδχ Στ .16 

«Φοςέμισγον τῷ ζεύγμαΐζι 140.12 

“ὐϑόςυδὲὸν ποι εἰν, Δα οἰ σεη οἰ.) ασοεαΐο- 
78 27,8: 

“προ φοικάϑαϑαι, (αρφεἰλαγεγ  ῥὴξασεγο 
42;25 

“οξοςεέροιυ, ρθγηερίοδάπ 170,8 
“ϑϑοςπέμπω ἀντι 2211. 46 ΘΉ72 103, 

Υ2 
φροςπετας δ ῤμον αι, ΟΟΉΘΥ. ᾿ 87. 24 

“Ὡθϑς τολεμιῆσου φοξερὸς 190,7 

“οροσοίτρι τὸ δήμιφ 17 6,0. 1:4 6792 δημα- 

γργρί 171,35 
ὥξυςτί ϑεοϑου Ὅς ἰορϑοισι 182,46 Ὡϑοςπ- 

ϑεόϑω Ούτῳ, Π δμ γὲ 112,20 
“ρος 'ξετω ἀυτω οιαῦτα τ ς,8 
“ροοςύλακτεν ἴιγι 137,38 

“δοσυςφῆσαι 61.209 

«ρος φέρεσθαι τῳ -- ἐμηοὐἐς 3,12. ο ϑος-- 
ἀνε ϑέω οι (ὁμιλῆσαι 38,41 

“οϑοῤφοιτᾷν ἴων, τ 476 “εἰ αἰΐχηεη, [6- 
ἑἰαγέ,υἱ ̓  Πρ. “Ή46. {7,1 ὃ 

πξόςφοροι (᾽ς ὑσυκάμένοις όο,3 ὃ 

“εοςφόύρως μέταχειδάσα αϑοι 37,20 
“δοςφυὴ τοὶς «ροίγμασιν ὀνόματα [21. 

φρο 138,..7 «ϑϑεφυεςοίτοις ογό- 

μασιν οὐνόμοςαι 140,2 

«πξοςφωνεῖν,οονρεϊαγο ἀφ γὸ Ζ ἢ, 

43:935,7 “πδϑεφωνημαϊικῶνλό- 

χρυ μεϑοσὸς 37.490 
ππέθουμα ὡπλύτητος 41,43. παϑθονμα 

Ὑ ὀθαν δρα 1306,43.164,8 
ΓΤ ΧΟΥΣῚ 20,6 
“πξοςωδικοὶ ὙΦΥ[[25 ΠΝ 
“ϑοστπειον τηλαυγίς 2),2ς 
“οϑοσωποποιεῖ τὰ μετὰ αῦτα,,, {0 [10 

“ϑδοστοπυποιΐων τήρέιν ΕΣ ΟὉ.3.4: 

“προτείνάν, οὐ σογ 6 2.27 
“ροτιμνήστωτες ἃ ὑπσευύλυ εὐνομίας, χω 

“προτιμήσαντες πίω ὕπολον εὐνομίαν 

τς, Ὁ: 

ὁ φεοτῆ χρόνος ὙΤᾺ4.26 
“ποοζοπὴ ῷ πὐδάκλησις 2 8,2 9: 510, 

“αεθὺ πῆι κίνδαιοι ἘΦ 7}2 

“προὔργου [Ὁ : 2,4.3 
“αξλφέρεοϑαι, ΡΥΟΓΟΥΥΘ 171.,37.10 5, 

44 
«ροχήφαζεύναι, αἰ ΡΥ ον εΥ, ΟΖ 

115; 2 Οὐ τροχάδαζεοϑαι, δέισεγο [67ε 

ἀἰοίίσογε ὃ 1,40. (πς προχίοίσα ἃ 
2.6... 5.28.1: .1009,)40.13 9,17 

φξοκεχείοιςαι ὠκ- εἰρίοξζτε 6 38,15 
«πιροκεχείρητοι, }7ο “ροκεχείρλσαι ρΥο- 

Ῥο εμέ δέ 34,44 
«ρύμιναν κρύϊν 149,34 
φρύτανις πσροπίϑησι αὐτὰ -- ΤΟΣ 

φρυπανεύᾳν πίω εἰρίωίω 34,14 
πσξο»τεύοντας ἐν αὐτοῖς 1206.3 

τὸ πρωτεῖα φέριοϑα, 27.490 
ὧν ρώτοις, ΠΡ 1))215, ργαοΥρηΘῚΣ 6,32 
ἡσρύτως. ΡΥ 1)» 24,172 1672. {Πσ2. 12.0.4. 
πῆίλα, ρίηηα 20,3 6.194. 

πῆώσας ΔΙ ῥνμάτων ΔΙ ῖς 
Τυϑοῖ 10 Γ γι οῖς ἱμάς 21.1.2 
πεπυκνώτοι οἱς γοήμασι 82.222 

ἐν πυρὰ γγυεαϑου, ῬΟΥῖγ6 48.:ς 
πύςη ΕἿΣ προ ρομάνων ΓΟ, ΓΟ.Ι 1, -- 

164. 

πώλοιτο ούτου ἑνὸς, βοῦ το σεηάογεο,- 

157 17 8,47 
Ῥ 

Ῥχηογοσίο ργο  ΥΑΙΥ 1,42. ρ {6- 
γφἼεοσαἐ:πε7,. σοη ΟΠ ΠΠ774 13,1 

ἑαΐξαντες εἰς Ὁ βόρξορον 170,35 
ἐκ ἢ ῥάοου 7αοιιηηο 30,41 ἑαἰεῦη πὸ 

ἄραςε 3τι ὃ 
ῥημαϊικὴ λέξις 133,43 ἘΝ Σ πλοίς 

134,,..146.29. ῥημαϊικὸν, ον 22 
Αγεξίο ο τβογῖα!6 εἰ6 016. 1492, 
41 ῥημαΐικὸν ὀνομιᾳπικῶς ἐκφεράν133, 

τ 
ῥῆσις σαυεχής 11. 5.912 ῥήσᾳς δὴ! ἀποκρι- 

νομένων, ΓΟ ῥ ο οτἽς σον α, (ὃ ΨΥ 
ῥα ψηήφησ γο οηαίσμτος ΦΙΜΙΜΥ 

418.9 
ῥηπορακαὶ εἰραγθργαί 60.24 

ῥητορεύφν πρὸς ἀλήϑηαν 64,8 

ῥυτορεῖαι.» γειογῖρα ΟΥΑΙ ΟΉΟΣ 143, 
4 ῥητορείας εἶδος 122,12 

ἑινῶγ Θ πρεύων τὰ - 147.31 

ἑοϊζος οἵτῶντ4. 3.3 ῥοίζα δηλωϊικὸν γραίμι- 

μὰ 11,46 

ἐπὶ ῥοπῆς μιαξ ὄντες Ι {6,16 

ῥοχθέϊ κῦ μι ποτὶ - 14,21 
ῥυθωζαινκῴλα “  γδ ΓῈΣ 

ῥυθιμοφδὴς αἴῬίοδὸς 97.0.1 
ῥυθμὸς δ ὠδὴς 32,2. ῥυθμὸς (δ ποις ω- 

τὸ 6,6 ῥυθμὸς ΓΟ 1ΠΉΥ ΦρΑΥ ΠΩΣ 
ΟΥ̓ ΠΟ ἐεηΏβοΥθ, 1.02... ῥυ- 
θ᾽ δίαιφοσα το2,.4.4 ῥυθμὴν ογα- 
ΤΟΥΖΟΥ ΤΕ772 σ ΕΠ ΘΥΖ σἰ“2910.0,.4.3 ῥυ- 
θμ δεωύαμις τ ὃ 6.3: ῥυθιδμ οὐ(ὸγ- 
2.4110 2724 79 4011} 0.3.7 ῥυθμὸς 

ἀξιωμιαῖικός 11,33 
βυπαίνᾷν Σ᾿ αὔδρα ΙΟ 2,17 
ῥύσις λέξεως 18 7,4 ἐν ῥύσῃ σιωεχεῖ ὄντα 

207. 21} : 
ῥώϑωνες, 2 ΑΥΘΣ 

ἐπὶ βωμίω σιωάγειν 
Σ 

Σ φηογμοαο ΡΥΟΓΥΑΙΉΥ 12.4.3. σΐῃ- 
{μαπείοηηεηο γϑαάάι, αὐ ρέεγεος 
Ὁ μυροιηεῦ, ἘΡΉΜΩΝ 
13,3. σ γαγῖηα ξ9 οαη ον ρα- 

1175} (' σοιογιόηα, α φαἠῤησάαρ 
φἰἱαρίαη ἐῃ σαγηαέμξ, ΤῊ ΣΑΣ τῦη 
13,5 ση 05 ργαροη !η 7 ἀπρίαξεπ 
τηπαοηέρηρῷ, )αός 51,13 

ΤΣ Δ ΘΡ ΘΟ Ὑ 2.2 

τ ὃ 4,3 

ΓΝ ΘΝ Υ ΟΠ 1 τ  ΘΊΝΥΜ ΝἝΜ 

σαγζωεῦσα φιλότης 26,35 

ἀϑιὰ, Φρρο- ζ;ς ἰοπυροὶς 63.216 

σαν, τὸ σίγμια 13.7 

(ἀπιρικὸνδράμα αδξιξοήψν 4,31 

(ἀφίωφα, δπλὴ 8 2.8 

(φώς εἰδὼς 81.2.6. 
σεξαςίχος δέκέσοι ποδὸς Σ αὔδρα. υἱ 

ΦΕΠΕΥΑ͂ΤΊς: ΤΣ 37 
σφρίεϑας ταὶ ἐπὶ ἃ δῤμονίας 1δ {2.19 

σελὶς, ρασέμα ἐὐγὲ 18,25 
σεμιψολογίοι. (ὑ δο265 “ὦ κάλλος 9,14. 

147,10 σεμμνολογία Ἰσοκδοίτάος 
102,21 ᾿ ϊ 

σεμφύτης ποροςῶπα 28.330. 

τὸ ση μαινόμενον ἔγοισι ἴοιϑ το 1 ΚΣ 2.2. σεση-- 
μασχκένα,οὔμσπαϊα ὃ 9.34. 

σημέϊον, δος 247), 6 124772 67.239 
σημφώδης λέξις 131.18. σημ4ω δὴ ὀνὸ - 
ματα [ερσίοπα 94,37 
σημέωσα τ, ΠΟ  ΑΥ̓δ ΤΟ ΥΣΝ 

σίγα σίγα ἀϑιρῖδον 

σιγὴ μι ἄκκε 12δ,14.167,7 

Σιμων  δῴοι μϑίη 22.918 
στος γο πίνος [δῃ, «πῖλος 1ζ.32,10 

Σιπυλαζς εἰπὸ Μαγνησίας δγμς 

σεσίτισαι Σ Ιστῦον ὅλον ΙΟς,Ζ 

σιωπῇ ἥσοΥ 2.1 ς σιωπῇ οἴχεσθαι 0,33... 

71α φῆ σιγῆς, 
σκευυϑήκν, ΑΥ̓ΤΑΥΘΗΪΑΥΙΜΉΗΣ 124,8 
σκευωρία ἃ φλυαρία 30,1 ὃ σκευωρίαν 

ὄτῃηφανέσα τεχνικίω 138,47 
σκηφάτηεοϑα ἑάεηη 7 ποα διερείδεοῦτα δῖ; 

1,4 
σκληξα)θογθῶν πίω λέξιν 1 ΤΥ Σ 5: 

σκολιὰ, ἐΠ 6} Πσηγ. ΤΊ πογά. 122,26. 
136,25. σκολιρὶ (ὁ δερα οακολύθη- 
τος λέξις 1ζ.0,20,47 

σκόπει αὐτὲς πῦϑεν ἕξης 89.42 

σκοτήνως τὐξιπίφοαςαι 1{2.1.2 

σκοπίζωσαι πίω ὅἤριοιαν ἀρ Σ δῆς, 

σκότον πδρέχουσαι ἢ - 162.0 

σκυξλλίζην 80,44 

σμαραγεῖ πόντος 14,33 

σμαερδαλέος ἐφαύῃ ΣΘΥ 

σολοικασμιὸς ΥἹ{Π4772 ὙΖΟΠΦΕ Υ 9,3 (θλοικί- 
σμδϑ λαμξαγοντα φαντασίας 147, 

43.133.23 
σολοικοφανεῖς ομμαΐισμοί 117. 2 σολοι- 

ὀρθον εἰς ομαῦι μὴν πλοκα! τζο.48 

Σοφύκλήα 52 

ασοιδονίζῳν δ ἤχον,  ἀοη ολη772 [Ὁπδτα 
γεάάεγε τ τ 
ασαι δονισμοιὶ ἤχων ποιίῦσ 1 8.9 4. 

«τοί κρείδογος ὀνόματος, ΤΆΦΟΥ γ0-- 
»ρήμησήμορία 27.15 

απανιος τεχνίτης Ι1{0,20 

«πτίνιον ΡΥ αὐτου εκις 7ο,:0 
᾽ Ω [ 

απονδείων αὐλημιώτων εἰκροώ μάγοι 17 ὅ, 

47 
που δα ζᾳν ὑεῦ Δ κοινώντοι 7 απουδεί-- 

ὥζντα τοῖς ποροίγμασι. Ὑοὶς ὀνόμασι 

ποϊζιν, τη γὸ (ογὴᾳ ἱπάογο σεγόξε.. 
δόια 

απουσδίω τἰιὺ ἐπ᾿ αὐτοῖς 31,16 απυνδει 

ἔχήν, ορεγ "2 (4Υγ6}2.,3 ὃ απουδίω 
ἐποιέϊτο Ργ0 ἐσπούδαζε 94,14 ατυ- 

δῆ, ἐηαῖο ξ9 ἀμήσομτ ααῤεῤέια 
2.1 6 πα-. 

Ν 



9.16 ἀπτίσῃ απουδῇ φεύγειν 187,2 ̓ Ὶ 

απουδὴ, (ἐγτο [ἐαἰϊο ὃ 2, 4.4. ἐν ἀπου- 
δι, τη γο [ἐγ 99,1 

φοιϑερὸς (( εὐδγος ἀήρ 166,46 

απὸ σείθμως φη(  ἰ 

είσης λαμθαύᾳν ἰοωραὶ 1: ΨΕΥ δον 7: 
ΣΧ ΟΣΩ 57.2.2 

σενὸς ΚΤ τίιὺ ἀπαγίελίαν 70,43.74.10 

σέργειν τὸ ἴτον 100, 28 φέργέιν τέω) τύχέω 

ΟΣ.17. «ἔργειν 57) ζοις παρᾶσι 96,39 

σερεὸν, (οἰ αἰτετν, ἀ! οοη αἱ σεητ Τ1 7.10 
φήλη “«Ἷξὶ εἰρίωης «αι θέισα. 124,4 
πιξαραὶ λέξις αὐ 702 7 
εἴχοις ἐν ἐν δἰ ἐἰδγὲ ται,τ6,:5 
οἱ δἰτὸ αἰ ζοαξ 7.31. ἐ:άοῦη οἱ σωϊκοί 2. 

2:85 ς.24 
φοιχεῖα φωνῆς [1.41 σοι χεῖα ἃ λέξεως 

2.0. φοιχεῖον, δ ράτ! 6 γα 9η1 9- 
γαϊογίά 86,44 
σοι χά δὴ μόρμα 146,59 σοι γε δὲς 

δεωώμᾳς ΤΣ ΥΣ 

ούλος, ῥγοεξ[το 67,:6 
φύμα Λισιακὸν, ΡΥοεὐτμία δ1.19 

φοχαζεαϑαι Τῇ χεόνσ, ΠΡΉΡΟΥ ΣΎ 1100 6792 
ῥαύογοϑ4,3. «οχαϊεαχ τὸ γλαφυ- 
ρῶς λέγειν μόίδον ἢ τὸ ἀφῇως 94.4.6 
αὶ ςοχοίζεδα ἰδ ὑγιαινόντων, Μ95 [Ρ6- 

ἕΐαγε εα μα (44 3) 131.16 
ΧΟ οραγγα ῥεῖν 180,40 

φράτευσις 67} ζιὲ - ΤΠ 5.23.9 
φρατήγη μια λόγον τό,1:8ὃ 
φρωτηλάται φρόνιμοι 11,10 

τρέφιναΐω κάτω 147:30.1 ΟΣ 

φρεφύμενα λέγειν ς Ο,1 6.40 ςρεφό- 

μτνα λέγειν ΠΟΤ ΘΥ 15 ἀοοιἽ 53,17. 

τά 672 οὐτίσροφα λέγειν ᾿ῷ 2,4.7 “ρε- 
Φο κένοις ΧΡῊ αὐτῶ λύγρις {1,0 

φρογγύλεοϑαιι , [τ : «ρογίύλλειϑαι, γοίήη- 
εἰαγὲ ΤΣ ΣᾺ 

«ρογίυλίζοιν τὰ ιοήματα 8,44 
φρογίύλη λέξις 7.41 

ςρογίύλως ἐκφ ἐρᾷν οϑ,21 

σροῷ οὴ σεμβοῖς χη 19.4.6 
ςρυφνῇ ἡ ῥαλχεῖα λέξ ς 25.4 

εὐξιν ἐδ ον αἰόβρο ΤᾺ. 

ςωμόλματα Ὁ14..22 

συϊῆνᾶς ἑαυ 167.3 
συϊγγώμεονες ἐφὶ, ἐσ [0116 ΤῚΣ 
συγίοαι φεῖς, ΡΥο[ὦ ογ ατλοτ12: (07 ]ΡΊΟΥ ος 

69.3:ς συξραφέις, ῥεξογ το 13 8,51 
συ[κωταξαινῳν εἰς αἵρεσιν ὅτηκῆ 176,12 

συγχατακολίεοϑοα ΣΤ ΣῪ 

συγκοιταλῦστι Ὁ βίο: ἅμα ϊξ:ς 94,33 
συγκαταπίπῇ ἐν τὶ τύχαις ὌΗῚ 
συγκαταφέροντοι ἀλλήλαις 21,31 

συϊκεφόλανόμενος τὸ αἷτὶ ἢ μάχίω 142,35 
συγκοπὴ πνεύμωτος 14,2 6 συγκοπαὶ ἡ δ 

ἤχων 24,16 

συγκορυφοιιῦ, ΠΟ [Π ὈἬῬΑΥ6 1.40.1 6 
σύγκρισις Φἢ τίτε δὲς - ΤΟΣ;30 

συγκριδικὸς ρΥ0 συγκριτὸς 161,37 
συγκεκροτη μένη λέξις, [τ σοῖμξξά οἰσοη- 

τοι 723,46. 17.4.3 υτϑίαίοηε, σ. 
32 644: {σης πὰ κεκολπω μάνα 

σφίγξαι. 9 συςρέψαι ν. 40 Θ 44. 
συϊκεκροτη μένη (ἃ σιωεασασχκένη λέξις 

176,39 

ΦΘΟΝΕΙ͂ Ε ΕΧ: 

συγχρύφν ταὶ πόλς Ὡϑὸς ἀλλήλας 96,5 3 
συγκρᾶσαι τεὶ φωνήεντα 161,46 

σύϊκροισις «οἰ 0 70,2 6 

συγικρύτῇ ςν,οοπἰοΥδ 59 
συγκέχφξωςαι 27.271 

σύγχισις δἶι᾽ «πονδῶν 142,14 

συγχωρεῖν ὐξϑς- βαοί[ὲτ4.3.,10.166792 
συμξίεῦαι Ὡέος- 142.41 

συζυγία δὴ ογομ 4,0. συζυγίαν λαξὲν 
ἑτέραν 17,36 

συκοφαντεῖς τὸ ὥρᾷγλα 178,.4. συκο- 
φαν τεῖν πίω δγαίρεσιν 1 ὃ 4.3 8 συκο- 

φαρτεῖν ποτα εἰωθότες 16 1,4.4. συ- 
κοφαντεῖ αν ὑαὸ ἢ ὀρφανῶν Τὸ 6,28 

συλώ μενα ἱεροί 188,17 

συλλαξαὶ ἡ γρα μι μ 10 7.211 κ᾿ συλ- 

λαξίω δ αθαιήνε ΤΟΥ, 1 
στιυφλῆφϑοι αὐἰλλήλοις 26,3 

συλλεαίνεοϑεω τῷ ἑξῆς 190.20 

συλλη δίων [ἐεγργμ 1172 ὍΤΩΙ 
σύλλογοι, ΠΟΘ ΓΗ, ΠΗ͂Σ 1.72.1} 

σύλλογος, ὁ Ρ4πεσ, ΟΜ ΘΗ ΓΗ: 92.911 
συ )λογίσειι, σοί σον 6 8,2. 5 συλλογίσαι- 

αϑαι,ἴγ) ὀγοηεεη [γρεῦρ σοί σεγε, 
συγκεφόλαιῶσαι 183,46 

συμξίωσαι ὡρὸς - ΡΟ [ζὲ [42,42 
συμξϑηδν,οονἸοξξαγε, ἐμ οἰϊσογε 143. 

20.161,29 συμξθηεοϑαί ὅι τῷ, 
ΠΩ ΖΩ 7018 

σύμξασις, Ομ ΦΜο, ραξί. α3ς.31 
συμ(ολαὶ,οοἰ ηομδε τ ὃ 6,14..190.32 

συμξολαὶ Μ᾽ φωνηέντων, σοπο ν [5 
φοραί ει 87,2 6. ῥγ9 δοσίο7,2 
συγκρέσας. 

συμβόλαια γίνετου αϑϑς- ΤΟ2,26 συμ- 

ζολαίων μικρωῖν αὖρι γρωφέντες λόγοι, 

ἐθ άγ πεῖς ποροιλ [67 ΠΟΜΙΥΘΉΘΥ- 
ΤΩΣ ΤΟΣ 

συμβολικῶς τὸ ράγμα δεῖξαι τὸ "7 
συμμαχίαν φιλίας ἀπορβήξα 1097. 

συμμμαρικὸς πόλεμος 5. ο 

συμμεϑαρμμόζιν πῆς ὑσαϑέσεσι δ χαρο- 

κτῆ δος , ΙΟΙ.ΣῚ 

σιιυεμεολοϑη ἀμτα ὁ χρόνος 49,42 
συμεῥ ἄταν δι καιροι Ι 69,7 συμμε- 

“η9ῆγα, δὸς αὐ δρὸς πνεῦμα 190,40 
συμμκετοία (Δ ἀσφόλα 6.23 

συμμετειάξζν 10,21 
συμιπανηγυθάζαν 2. 27 

συμαὐϑξδκείληφεν ἐν τῇ ρφιγματεία 1.31. 
46 

συμτηη νοις - ἀσοίάογο 40,37 
συμπλέκᾳ ταὶ πίςᾷς 44:47 συμπλέκήν 

πὸ οἰκέϊα ὁήῆαις κατασκευαῖς 48,2 

συμπλοκὴ πλάδγων οἰχρίωῶν 40,27 

συμπλοκὴ φωνηέντων, ΕΟ: {10 (61: 

σοί υοςα 7 132..2.4. συμπλοκὴ, 
σορηία, (’ε φορηίφιήηά σομήηε- 
ἑἰποηες 168,14 

συμπνεῦσωι, ΟΡ γΥ6 124.18 

συμιεοῥέπᾷν 43»3 
συμφέρεται ργ0 σαυεργεὶ 189.7 
συμφορυτὲς ὄχλὸς 18 ζ»239 

σὐμφορὸν ὅξιν ἐπακοῦσαι αὐ, ἐχρεαῖὲ 

ἀπάγοι 47.19.24 
συμφεάδμονες, σοη  ἑαγλ 48,32. 

1ζ45)11 

5: 
συμφωνώμενα 190,22 

σιεὺ ὁ»: 72 ΤΑΣ, 4 7 
σμυαγ είρην ἀγῶνα 9 ἊΨ" Ἀτι 

σιωα χρρεύφν ταῖς δγιϑυμία;ς τιδήμε Ιοο, 

18 σιυα γρεύν βασιλεῖ τι 46,13 
σμυαλείφην δύο συγλαξαί 24. 20 σιωα- 

λείφεται ἀλλήλοις 23,3 6 σμυαλείφε- 
οὔ σαυν χες φύσιν ἔχοντα ι86,21 
στευαλει εάν α πιφυκότα σύμφωνα 

190,16.ργσ φοείε ἐῤ]ά. συλλεαί-- 
νεοϑαυ,Ὁ,.2.Ο᾽ Κ᾽ σιμφωνέϊοϑαι, τ). 2.3. 
σε ΔΟΙΦΗ κερα οϑέιτα 2.3.2 3 στιυει- 

λοιφὴεγ ἀρο γορ θη 170,17 
ξωυα μφύτεραι, αρρηὐα γι ἰ 140,20 
σαυανακεῷθηαι ὃν Οιὶ χούγοις 142,6 

σιυαναπ αὐ εοδα γυυαικί {1,46 
στρα παρπι γος ς ἰγοις 21,18 
στευα πονεύ αν ῷις σώμ. 149,46 
σειυατῇόμκανα Ὁ Ούπις 172, δι, δα σἰ679 ἐ-- 

πόμενα 171..4.1:85᾽ ἀλλα 1722 

σιιυαρμόῳ οἰκείως 8,41 ἐς τς 
ϑάτερᾳ ζς ἑ ἑτέροις 1 8. 2 

στιυαι ρπείζεσω ἑαυτοῦς δ δν ΠῚ 86.38' 
σιυυηρτίοϑαι. οοανεγφ: οἷ μά κί τ: ἐπε 
σου ἐκ ηαπκαίὲ 149.26 

σιιναρτίζῳν ἃ γῦν 22.037 
σωυασκέιϊν 3 3 2.32. 84, 47 σιωασι ἐν εἰς 

ζὶ πολέμοις ΠΤ 
σιιναύξεται Οἷς φεφαίοςς ἡ δέξα 42, 46 
κόλεϑος (ἃ σαυαφής 1.7 

σι δετικεὶ μέσα, σομέςηξί. τ 22,20 Σ 
146,219.147.,39. 

σιωυ δηεφ οι μένος ἡμῶν 1 4 1 

τὰ στιυεδρευπντα, αὐτοὶς ὅ,τι. βοις, κα 

στευφϑισχκένος Φαϊγεοϑοι 148,36 

σιιυή δᾳ αἷοὶ “δ γον μώτων 103,21 
᾿ σιιείδνσιν μιαΐνν 140,7 

στιυφ. Ολά4 εἰς τίω) Απικίω 124,31.166΄ 
σμυεμξ δή 2ῥΙ4 γ8 

σιυεκβέχέν τῷ «ἴχῳ 322,6 

σιυεχφορᾳί 21,12 
σαυελῶὶ εἴπω 133,32 στευελόνπι, 72 
ρργαα 20,32 

στευοἴξηπατη μένος ἀντω 47, Χ} 

σιιυοΐξισᾷν τῷ μεγέϑ - 131,29 
σιωεπεασα τα τὸ ἢ: δὴ μον 4.36 
σιιυεπηφέρᾳν πέωὺ πίτιν 7:40 

σιωδαν. ζόμενα κόσχιοις διϑέτος ΟἹ ΤΣ 
τὸ σιιυετὸν ἠ αὐείπν ἀῤγόν 136,44 τῷ 

σιευετὸν ἔγχήν πονηρὸν 774. 4 ηεϑρε ραύεγε 

ἐπι οὗλα 116,45 
πὸ στιωέχον, ΦΑΠ {12 [ΠΥ 2Α,Ρ2Θ ΠΕ 5 2, 

22 
σιωιϑῶνρνοίθι ον, ΤΙΣ ΣΖ 
σιυήκᾳν, ΠΟΉ 467,76 177,29 
συν χει αϑτη 12.2 

σιϑεσις τί ὅδι 2,8 

σιωυϑέτης ὀνομ  αἰριῆύς 18 ς,}3 

σωυϑεΐικης ὅιςήμυς Ἐρ)αὶ σϑία ό,42 
σωυόντοις εἰς λόχρες, ργῸ σιμυιόγτας 1.8 

σαυΐσαισιν ἑαυτοῖς 43,1Κ 

σωυιςτέγαι ζενὶ οογαθησίαγο αἰῤοιεὶ, ἰατες 
ἀαγοαρπά αἰ ηερε τ 05,37 σαυίς- 
σαὶ αι αϑὸς - ΟΠ ΣΉΏσΕΥΘ [ὃ ΟΖ 
145,29 

σωυΐςορες ἐςέ, φο[Ο]ὲ εὐἴο16 Ἃς 4, 

4: 
88 ἢ 



όο 

σωυοδυρε νεῷ Ἴϑδ1,40 

σκιιυολιαϑολνοισιν οἰλλή λας ΤΟΣ 

σευ μοῦ, ὑμὶν τ, τ 
σιιυομκολογεῖν, ΠΡ Ή116γὲ 4.2.27 
εἰς σευύοψιν ἐλθᾶν 2.1.7. εἰς σαύονιν ὁμ-- 

ϑρωπενα λογισμκῦ πισὰν [30,14 
σιιύτα για, [ὃ γ Ῥ:Η7),2. ΠΟ ΥΏΘΗΪ. 120, 

18.106,:7 

σιυτάξς Οὐ ΘΗ ΑΥΙΣ 1121.50.12}.14. 
ἢεδϑι.4.4. σιωταξης ταὶ ἐμαὶ, ἰγα- 
ξεν 4 26 σογΉ ΟΓ ΟΣ 1 1.,33 
στύταξις ἱςοολκὴ, ῥηογία σφας 
4 εγδοοὨ ΡΟ 41 χ6,2. σαυταάξης 
φιλῦσοφοι, ρβεοίορίιοι σογραθη- 

1ΑΥΖ18 1,22 ταὶ σμυταξὸς ὑσσυτε- 
λέν 2 ΟΣ 

στο πιρᾳ ασεὶν τίωὶ ἀφίωμςμαν [0 9,3 σμυ- 

ταράξοισι τίαὶ γνω μι 111,18 

σμυταν λόγον 11 6,16 σωυτάπεοϑαι, 

εορηροηογ , οο[οΥὖ.7,1}.0. σαυτατ- 
πέμενος ἔργω αἰώνια 19.4.18 σαυτατο 
ποριβνοι λόχοις δίκαν. 1 6 4,18 σαυ- 

παξζώμανοι τας τέχνας δὃ0,3 

σι τέῖναι Σ νοιῦ τ 64.327 τὰ σαυτείνογ- 

τα ϑεθς τὸ πράγμα, 7ηα αὐ γερζ4- 
οἰη, 124016 

σιωτέλφα,σΟ γΖφΗ1103.3.11 εἰς σιω- 
τελέαν (ἐ κόσχκον ΠΝ γάμφν 34,37 

σιιωυτί ϑεαϑου.α {ΠΥ 102,1 6 σιύϑεο, 

ΓΙ ΧΖΖΣ ΣΦ Τ29 
σιωτομία πο Ρ οδΐ καὶ ὃ δ᾽ ὡραγμάτων 

ϑεωρίας δισπόλφψις 61,1 7 στιυτομίας 

ῥυίξογίσα ἐχερρρίαγ 1 θπογάϊας 
Ὑ 20, 2ΙΣ.2.3.529 

δε τειυφαρχαῖν ἴων ΟΙ, 18 

στυτυτχ θήν, σης. ΑΟΩἄ. 1.40.2. 
σιωυτυλίαις δε μιειον πι λλῆς ΥΙ 1 

σμυυφάζιασι 18,17 σιωυφαί ϑοη Ὅϊς 
κώλοις 2ό,το 

σιωυῳ δὸς ἦ γος 2,)4ζ.88.χ4.30 

σὸ σιιυώ αὐτοῦ ἐκλεί πάν 1ζ4,.,46 

συξειν: σπάε στιυεξεσ κέγη λέξις 1479 

27 σιιυοϊξεσμέναι βάσφς 22,27 
σκωυοἶξεσμιέναι ῈΡ μογίαι 21.323 

Συρακούσιος ΡΥῸ οἱ ΣΣυροικούσιοι 1 3 4. 
2:2 

σύραγμα, βῥέἑησ 12,45 
συραγκιὸς ϑϑησλω δὴς φωνή 1 3..4. συρα- 
γμὸς κάλωντ4..,7:ἀρπτα Ὁρχν. 
“ογ νη θη μα, συφαγμῦ δηλωτικὸν 

γράμμα 11,46 
σιιυερρύηκε, ΟΡ “κα ὴϊ ΙΌΟ,24 

σύρῥισις ποτα μὴ" 51} 

συσκοταζοντος ἢ δ Ἐπ ἐπ4δὴ ϑατ- 

πον συυεσκόταῦε 170,12 

στιυ εαχτισ μῖνη λέξις 172,11 
σύασιτοι ἐπ οα ἦγ 17ομο 
συοστ ιν αὐδὸὄ μτθ᾽ ὑρδ' 19.ς,12 
σύρεισις, οοηργηρογῃἰα 28,10 σύ- 

φασιν γνώμης εἰχὲ πυλλίω 14.0.38 

6,8 
συφρέφᾳν πὰ τοήματα, καὶ «ρογγύλως ἐκ- 

φέρειν 8,32. 8 5,..4.98,30 
συςρέψα, ἐ ον ὀλίχρις ὁ; ὅμασι {ΠῈΣ 79 

9 2 συύςρέε ἐψαι; τὸν γοιιῦ ἐν ὀνόμασιν 

ὀλί2ρις Ι66.1τ6. θρ ο[( μακράν υπο- 

76" ΝΣ ἢ συςρέψαι, δ ἐν 

συ ση, μα τὰ σώματος 

ΓΝ ΘΙ ΝΥ 95). ΠΤ 7 ΘΟΥΝ ΥΝ 

πρξλομε ΦΡΡο[-1 74: 44 συ- 

φρέψαντας εἰπεν τὸ πυρφγμια,, Υ 772 172 

ὀγϑηῖα σαρη4. οοηϊγ ἕξη εἀϊς 
οβγέγθϑο, 13 σιωέςροιπῇαι καὶ πε- 

πύκνωται Τἱς νοήμασι 82,21 
συςτροφὴ ἃ λέξεως 173,44 
συςροφία σομ ΕΥ̓ (4110 ΠΠἧῸΤῚ 
συοολαςαὶ (ὃ σαυαγρφν!ςαί {7.46 

σφϑλερώς αὐτῇ Δ" ρα γιιάτωνκα ϑεςτό- 

Τῶν 27.909 

σφαὶ αὐτοις, [6 ἐρ(οὁ:164.16. γε α- 
ἀῤέσφαξ, σφῶν αὐ δ ζις ἐχϑροις 

1039 
σφέτερος, [(276, ΤΉ. ἡπρῦ, 181,44 

φάδρος λόχος 1852 7 

Ἄὔμῶ ΡγῸ ομμαζισμιὸς τῆς ὀκφοραζ, »γο- 
ΜΉ ΑΠΟΉΣΣ (ἄτα [πε βαϑίτς 

ἸΟΙ ΟΣ ἢ: ϑαμ “εἰδὴ τεία 43:43 

μετὰ λήματες ποροί 4 44.41 
οὐμμαισμὸς λέξεων 7.46 

φφινοτενῇ φωνήεντα ᾿ 132,6 

οολὴγ αἢ-ἀσγδ, νἱλ' 11,36 ορλή, 
Κβοίᾳ. σγρρμαζ ἰπτθγαν. 94,30 
οολῆς ἡγείαϑοι, αἰ θήρης ἐπ (ὁβοία 
»᾽άέγε,άοοεγ6 125,18 δὸς ορλαὶ 
συρβῥειν ΙΟΙ,7 

οολικὸν «ἰδαγίελμα 2351 ΔΟλικοὶ χα: 

φακτήρες 191,4 
δολάζᾳν, (ἐῤοίαγ ΑΡΕΥΥΘ 121,31 

τὸ σῶφρον, ῥγπάφμ!:4. δ9 ψαοαεγ 110 

136,43 
(φρονίζιν,οα σαν δ, τετηρ., 

Τ 

ἄξίαργοι 170,16 
εἰς πιγὰ ΕΣ, ζ)20 ΡΝ 

παρέχων κόλλης, σίε11}15 σἱσδργα- 

7157 

4: 197,21 
τάφαχοι Ῥγοΐαραχή 122.45 
(εαχωδέςατα δοικεϊαϑοι 1οΟ,38 

ὥρταρα, ἰοσα [μθ:δγγαμ 4 130,24 
ἴσῳ. [82 τέγοιτο,.7,23 τασες φωνῆς, [0- 

π1 {6Π: οοομ 5 20,7 
ζάβιοϑωι καὶ δίᾳ φόρων, »Υὸ λέγεοϑο 51. 

Αἴ 
Ὀυπτολιγίας δόξαν παρέχέν Ὴ ἴ 

(ὐυπτίτητα διαναπαύν ΤΙΣΙ 

Ὧχ ξέναι ἐς πόλεμον 141,22 

τεκμήφαον, μδότύφκον, σημεῖον, ὐραίδει- 

γμα »ἤξγοΡγο ἐσάορ ἀραὶ ΤΡη- 

ε)γ4. 67.390 
σεκιμολῶσαι ταὶ ἄλλες, σομέφε “γα: 
ἐ5 ἀγσηηφεμία ργαύογε δρ αἰ 
1 ος,8ὃ 

τέκμωρ,  ΠΠΡΣ ς Ο,31. Ζῆν σημεῖον 
φι 467,22. τέκμωρ Ἰλίου εὕρωμεν 
{2,11 

πέκνοφι, [1 ορογῆ 32,29 
τέλεον, Ρ 4716. 10. 2,772 114:14 
τελεταὶ, 7 1111 85 σΘΥΕ77. 2.8.2 

σελευ δ᾽, ἐπάρας 9ο,6.4.3. [π πελευ- 
9Ο;1.126.41 

πελικωταΐᾳι 8,46 
σπέλος ἱτσπίων͵ ἐΑΥ̓ΉΖ1 4.4.2} οἱ ὧν τέ- 

λει καὶ Σρχοῆς ὄντες 3 ὃ,..2. εἰς τέλος, 
45 1οἹηέη, ρίαπε ὃ 9,3 8 εἰς τέλος, 
Ταπάερηράπε ΤΊΣΙ 

στήμονος, ἐφομσ,ἰεἰνεὀγης 92,4 

τῶσα 

ΙῚ 

τέμινᾳν πίω) γζωῦ τγά4.35,4ἰ 
Ζένοντες 'συύδοων 19,2 

περψίγορος αἐήρ 19.4.4: 
πεταμμευμάγως βάγ(Ε 100,7.1 ὃ, 

2 6; Πιε τεταμεευμένως αὐτῇ χεήσητοι 

καὶ μασϑίως, μάγος γοά οθι6ι, 
36 

τεέβῥαγρνος ἐν ἅπασι 111,19 
τέῤαρχίας 9 1 βε αίία οοἰδήλατι Ρῥε- 

δρρμφι Ιοό,τιῖ 
πεῆα, σιωπῇ ἦσο ἜΟΥ 

τεχνιτεῦσαι λόγοις ὅπ) πὰ πογηρύτερα 10 4» 

47 
τεχνογράφοι,  ΦΙΟΥο; 80,10 τεχνογκεί- 

Φοι οἱ γέοι 109,7 

τεχνολογεῖν αἷεί στος δο.16 
ὁ τέως χρύγος 91,8 

Τεωφανίᾳ ϑι 116, 23: ρα [τοι 

γοΐζττς Θεφαν εἰα. 
᾿ ν᾿ « 

σηλαυγέςφως 140,23 τηλαυγὴς ὃ νοιξ 
ἰὼ 11,21 

χηλικοῦτος ὧν, 14 γα’ τόρ, 

27 
τίωδλως 1712 
τηρητέον, οὐ γα" αἰ μεῦη2., πο ΑΜ αν» τα 

{2,28 
τ δαμενότο ΔΜ ΜΕΧΉ ΟἹ δία Φεροντως 

512 234}. 136,29. [16 μεγάλως τί, 
γέως πὶ. 

ἁιμιώτατος ἐ ἐμοὶ φίλων 12 

ἄμφείαν καὶ τίσιν ἡμῖν γίνεσθαι 1 8.9.1 Σ 
πεέρίωε, ρεΥ [ΟΥ̓ 4511 19; ̓  
ἔτλης διδεῖ ὡςτε - ι18ὃ 
τρητικὴί ῷ βεαχυλογία Ι τς: τ 
τὸ 70 ποι 49,4: οΠεζις 27ο υτοις 

, 159,45 
ποδὲργο τ ὃ 48. :2 

Ὁ ελρτοι, ἐηλτὲσ [δηη!ϑηεία 109,2 
τόλμα ἀλόγιςος, αὐ ̓δρεία φιλέτοι:ος υο- 

μίαϑη 126,45 
Ὁλμιᾶν τὰ δηνότα ᾳ 12.321 
Ὁλμυταὶ αὐϑορὶ δεμύα μιν ὑοῦ 

γος, (λέγειν ΘΥΑΙΙΟΗΣ 73,329 πένοι, 
Ὁ 73,2 219. τῶνς ρκά 1). 

»μοἠῤ. ῥα ῥεῖ ὄρητασες καὶ οἱ ἐσύς 
αϑαλόγρις ἜΡΙΣ Οἱ πένοις πράσα 

οι εἰφέρε ὅαᾳ ΕΖΥΣ πῦνοῖς ἰουροιὶ 

ἔχουσαι λές δ. 6,3. σπέτοις ἐμξεμϑετέ- 
ρος γρώμκαὶ ἐν λέξις τιγσό,4ι τίνος τὸς 

λέξεως Ι 84,29 σογον φω; ῆς ἐπα!- 

μεν 99»10 
Ὁπικὴ ὑπύϑεσις, ΤΑ ΧΟΥ͂Σ 

σα γιξίξι3:, 13 ὑπικαὶ ἰσοείαι 10, 
29.234 Ὁπικῆ ΐσορία Δήλου τ 8,4. Ὁ ὉΝ 

πικῇς ἱσοσίας μάϑοδὸς 140,16 

σύπος, ἰσοτ4, "ΟΜ τ σαΡκ’ χϑ,ι: 

33,39.553.,47 τόπος λεχτικός ἵν 
3::85.2,23:85 7,32. τόπος ῶρφι- 
γμαϑεχύς 121{.140,6 τόπος ξ5 γω- 

Εἰον, ἰφομα βρη ογία ΟἽ 41 [,4.1,4.4 
τόπες ῥγ9 τύπος 9 8,3 5) πῦπον ἐν λῦ- 

γρις ἔχων 178,2. θα ἀφοῦ» {πι: 
αἰλδεχώραν ἐ ἔχην. 

Φρευταὶ, σα ἰα!ογ ἐς 26,ἐς 
Φρευτα,οαί 430,2} πρευτοῖς ἐοι- 
κότες λόγοι 19.4.31 

Φρὸς λάλος 66, 
ὥσωτᾳ 

». ΚᾺ Ἶ 



ὥσαυτε χῶς, οἱ σας 86,14 

ἦτ Οἱ καὶ γίνεται» 4εσα οἰ βε 2, 

43 
Φαγήματα λύχφν 64, 22 

φαγῳ δύων ὑψηλίοὺ δίτι ϑεῶς, αἰ 472 55 
ἸγαρίοΑρ2 ΟΥ 411οη672 βαθύ. 14. 4, 

31: ᾿ 
Φανὸς ὃ καϑαρός 24:10 

φαπεζι ἐχρώμζω τῇ ζύτου, ἔσο σἱεύαν 

γμϑη(ἀγέο [6 οαγρῤτάγίο του," 6 
οἱ 5} τοῖς ῥαπεζαις,»»6:{ἀγ1Ἱ,6α772- 
Ζαγὲξ 12.2.7 

Φέποιτος Σ γοαῦ ἐν ϑα 18.2.16 

σει ἢ μακρῷ οἰλειγ ΕΚ ΘΥΟ  Α110Π6 
84,47 ποιξῆς αὐτῇ δι πιλλῆς, ἰση-- 
44 ἐχεγολαοη6 σοίηι αἰτεγομ- 
“α οὐξ το 3.3.7. πειξαὶ ἀμφοῖν ἔ- 
χων, ΨΥ 0716 1ὙΤΠ126 55 ἐχεγοῖ- 

ἐφ το 4.16 πειξας αἷξὶ λόγοις 
ἔχάν δὃ4.10 

πετοίφϑοι αἷὶ- ἐγίγηα 9 ἐχογςῖ!α- 
πη εΠὲ 83,51 τετριμμένη ἄγειν 
35. ἌΘΩΝ ὅ5:- Ι40.41 πετϑιμλενα ογομῶ- 

τα ϊγεῖᾳ 89 υβίαξα σεγδα 2 ὃ,37 
ἐν πειξωνίοις ἐξωθεῖν 90.921 

σειηερρχίας πὸ ἡμίσυ 91,2. 

σποιςν αν δεκοίτω ἔτ ΤΤΣΣ 
σευήως, ἐγ ρἐποῖτοΥ 86,13 
ὥπικὴ δαλεκπε 3,21 φοπικὴ λέξις 73, 

9. ὥϑοπικὴ φεοοίσις 94.39.127,26. 
133,10. ὅϑπικῇ φεοίσ χρῇ αϑοι 82.» 

30. Ὡπικαϊκατασκευαὶ ὃ ς,4.3.98, 
27 

ποιητῇ ἴθ πον; βῥοθί4 1} 2ΟΥ̓ΟΜ2 133. 

22 
Ὑρωϊκὸς πόλεμος τς 4. 
τυ[χανφνυσησίο τέτευχε, ξξητοἐτ46, 

26 πηχικῶς,παἶ 14.3.37 
τύδὲ, τσ, ε“ΖἘ οἰϊού 26,27 
σύποι ΟἿ γγαμμῖῦ, μον ΑΥ “72 ἔογηῖώ 
αβεωνα 31.3.19 7010 
οὐἱμμοίτων 9 591 4. τύποι ἐν τῇ ὁανοία, 
μοι α πο: ἐγ γε 3 05.41 τύποις 
ἰοωροιὶ ὀνεργοάζεοϑται 1Ὸ 1, τύπος Ργ0 

͵ 
71υ || 

τόπος 37.47 
ἽΡ 

υἐ ογα [0515 τ 520 
ὑδραςτικοίτερος φα{τέτοι {2.18 

ὑγιὰ λόγον3,3.7 ὑγιέξερον (ὦ εἰπὲν, (ἀ- 
μέον ξ γοξζιον [276 ἰσῴπθη αἱ 
γη0611:5 ΤῊΣ ΤΣ 

ὑδαρὴς λόγος 117,29 
ἰοποίητος, ἀορί ἐπα ἼΣ,8.722 
ὑλάφν,ἰαἸγαγ 6 2.2. 10 
ἢ ὑμάνσιον ἄδην 34,33. αὐτὶ ὑμεναίων 

ἐπα δέοι Ὅϊς χάμιοις ΤΟ 

πὸ ὑμέτερον ργο μές 13ς,47.136,1 
ΤΑΝΕ : 

ὑμνεῖν τε ὃ ὐυῤινεῖν 3.4.3}. ὑμωήκασι 

αἰϑδὶ αὐ δῦ τ4.1..34 ὑμνεῖ ὅτι καὐλί- 
ξαῖς ἀοιδαῖς 179,20 

«ἰσ αγανακτεῖν ι96,4 

ἐσσαγύμθα Θκραπύμθα 1779 
σαγργικὴ αἰοίοδες τό κ..4δ. ργ70 

ἐοαἰεν» ἐπαγργικὴ 4.4.1.173,4.4. 
«στ αινίβεοθιι 7 ο,6.ς 1,.4.3. ὑσσαι- 

γί] εοϑτω εἰς - ἐπ ΕΘ ΤΡΟΙΙ 
ππθιηαγοὺ,γορὲ 3,21 

ΤΉ ἜΤ ΧΣ 

πσῆρξε, ογσο 85 οακ [5εἰξ τ8ο,". 
ὑπείκᾳν τοῖς συμφοραῖς 181,47 

ὑπάπῶν [ὃπ: ἐπφπὼν Ὁσοῦτον 15.,2.ζ 

ὑπιξαιρεϊω, αεημὲτ 4. 9.01 ὑπιξαιρό- 
μίανος εἰ- ἐχοίρτθης ΤΠ ΞΩΣ 

ὑαῦ ὁ ,άθ ς.5 δ. ργο εοαϊθ», αἱδὶ,ἐϑέ. 
35. αρ αὐτῷ δόξαν ἄχον ὐτίω 
90,3 ὑσὶ αὐ ' γοάφᾳν, ὁ εἰ {ογ]- 

ΓΖ, ἘΠ ΤΣ 
ὑπ οδήεοϑοι! εἰς ἕτερον κοιρύν 44,26 

ὑαροθεοῦτω, ρϑγαγε 81,53 
αρξατπις νοήσος 165,7 

αρδολίω δηπφέρᾳν τς ο,  ο. “4279 ὅ7- 
δὸσιν λαμ αὐφν τ 1911 ταρθδολίω 
κατέλιπεν οὐ πολλοῖς 8 2,1 ς ἀωροο- 

λέω μηδενὶ καταλείπᾳν μυ δὲ μίαν 143, 
2. ὑαῤξβολίω λεφθίωαι μηδενί 

176,3 

ααρευ, (ἀρνάνγηο αἰ ὕδηδ 3,4 
ὑαὐοπηικῶς ἔχήν ΔἿ - 187,2 

χαξφατο οϑένος 167.:4 
πὸ {ρον 1 {9.11 
υἱπέσαν ργ0 ὑπίςν 48.:4 
ὑπεύθωυον ἑαυ Σ κατατῆσαι 41,44 
ὑπηρέσιογἔγοντες 173,27.17 5918 
ὑπηχεῖν 12.22 
τσοὺ τῷ οἰκείω ἡγεμόνι ἐκςρατεῦσω ἑκά- 

τοις 48,37 ὑφ᾽ ἐγὸς, Ρ6Υ ΜΗ» 

38,7 
« ͵ 8.8; 2. ᾿ 

ὑσούλητέον, (εὐτἼοήοπαίρεηα, [χδίηη- 
σομοί)92 σαι 

ὑπυχάφψν, ργα[ογίδεγε ΣΤ 
ὑσυδῆᾶν, ἐμ ΟΥΊΟΥ 677 67 42,36 
ὑσύδηγμα, χερί μη τα, 4.0. 16{6772 

οὐοάδηγμα ἰδία. 13,16, 20. 23, 

31,36 
ὑπυϑέσεως φοιχεῖα, ΟΥ̓ ΑΙΘΥΙΦ ΟΥ̓Δ 0515 

Ρ4γ1062,47 ὑποθέσης πογλαὶ ὁ- 
μοῦ συμπλέκν {7:39 υὐσιϑέσεων 

δὲ ἔἰνσυμπλοκή 46,4... ὑσύϑεσιν ἐ- 

πέραν ἷραϊνᾳν 48, 07 ἐπ᾿ ὀδης ὑσυ- 

ϑεσεως δ λόγον ποιϑμιεγονγδλ ζω «ξρα!- 

γᾷν 5.3,2.7. 1662 δἤο “ϑοτείνοντα ἄλ- 

λοκατασκευάζᾳν 44.4.4. εἰς ἐπύϑε- 
διν τίων αὐτίεὺ λέγειν, αἱ ἐπε βγο- 

ΡΟ  έοπεν αἰξία [γε ζογγο 4.8, 
34...,3.4. ὑσύϑεσιν ἐκλέξαδχ κα- 

χίω, ΑΥ̓ΤΉ) 6Ή174772 {674 7741 Υ̓ΤΑΉΣ 
εἰοίισεγο πίονα τ 5 8..4.4.130, 
Ατύσυϑεσιν αἰδκείληφε τίω - ἀγστ- 
γε 1542 ΟΠ 561 - 97.327 

ὑσύκρισιν ὁ παξ τις λόγος φέρ οοιτζ 

αὐύκρισις δῤμότ σα ἐν τῷ λέγειν ὁ ὃ. 

Ιο ὑσυκρίσεως ἀσκητὴς δῳνυταῶς 

177.14. 
ὑσυολιπεν, ἀεβοΟγ8 80,36 

«ύνοιαν ἐκκαϑειίρᾷν 67,2 7 καὶ» ὑπό- 

γο εν λέγειν {1,018 

ὑπυπίμηλοοδοι φρονήμαπς οὔ,3ζ 

ὑσυρχημῖ ῥυϑιοὶ τ 6 7,10 ὑπορχήμω- 
ἕμωιὶ ῥυθμοί 190,44 

ὑ ποσκῇ ἴεν (ρρίαμιαγδ 170,35 
ὑπύοίσιν δ'πο δ) δῦναι 12.7..22 
ὑπυτείνᾳν, ρ ΟἾΜ1ΘΥΘ ΙΟοΟ.27 

ὑποτελὴς, γ1 14 ΤΗΣ 38,44 
ὑπυβα χώρην τίω) ἀκοίω 2.4.8 

ὑποβέχνργο ὅπ βεχάν 143,29 

σαι 
ὑπετυγχαίῃ μοι, Ο ΡΥ ΑΙ αἵ, οὐτϊολε; 
[118 9,10. {{ς ὑπυτεύξεται «σοὺς 
Οὗτα, σομίγα ῥάο οὐδέστει ρὲ 
19.4.22 

ὑποφαίγήν πελὺ τὸ φισικόγ ὃ 4,5) ς. ΡΥο δό- 
«εν δὄηφαίνην. 

ὑη)ια ῥήματα π,17 ὑπ]ϊα λέξις 94,41: 
173,48 
ὑπώρθφιοι 5᾽ {9,5 
υφερα α Ῥγϑυςεροι 13209.14.144,9 

ὑσερολογίας (67: ἀπο» »ϑυςέρε ἐχέρί4 6.10 
ὑφίσαρ δὸς τοιὶ συμιφοραξ Ὶ 7. 9.3}.7 ὑποτή-- 

στεαϑτω, ΡΥ ΟΕ ΦΥΘ 18,7 ΠΧ, ΐ : 
ὑφορώμενος μυὴ,- {Ὡ  ἸσΑη’ 13,14. 

Φ 

φ  τόγα σἹ ῥγο γα αν ἱ 13,14. 
πεφίωεν ἀρΡάγεϊ 28,16 
φανεροὲ χρήματα 102,46 εἰς τὸ φαινερὺν, 

ραίάτε 145,10 
φαντασίαν ἐναργῆ παρέχεαϑοι, ό;,16 
Φαντα 7χαφι 70 φασκκα 113,47 
φαος δὲ, ἐν ἐπέ σεγηα 6,17 
φαρμακα, ἡ σητομΐα 2.2.8 
φαρμακοποσίᾳ χε οι 67.32 
φασες ἀναποδείκτοις λέγειν 1:2 8,10 
φαῦλος σορ 6, 0Π722 εὐτελής. 122,48 

φαῦλον οἱμιδότημα, [ “πο αγ» 9 ἐφ: 
“16 βδος41227)2 28,2 Σ' 

φεί σοι ογα, πολλῶν 93,33] 
φερεὰχ εἰς ἄνα, »γ0 ἀὐαφέρεδχ, γ 6 [ Υγέ, 

ατιγιῤπὲ ΤᾺ ΤῈ 
Φρεφάήηον, (ὃ Φερῥεφαπιον,  ΖΩΩΙ 

 οἰεγρήμα Ἐν 2.1ἰ 
ῃ τς -“ 

φεύγειν τέι ξαυτό, ΘΑ πἰΑγ6 14.5,.1 αἱ 
φεύγειν δέκα ς, ΓΦ 1,772 αὶ 88,.4.2 φευῖ 
δόντων βγὸ φεὔξοισι {2.1ὁ 

φοῖσις καρπὸ 167,24 
φιλαιπεχθή ιογες γραφαί 138,8 

φιλαπεχθηρευσιεύη ΤΣ ΟΝ, 
φιλαῤχανος Σῤμονία τ 8.5,37.1 86,6. 

193,14 
φιλέταιρος αὐδρίᾳ 1{1,16.164.7 
φίλια γωρία 98.11 
φιλόλογος, 727 4115 ἐἰΠΙ ΟΥΑΙ γα 38,31 

φιλόλολρι, ἐε6γ 41} 84,0 
φιλονιχφαυτες 16ζ.24 
φιλοχοροίγεκογες, Π ἐσ ίο [8.9.4 φιλοωρα- 

γμοσιιύη, ἐπέσαν αὐ ἐμά 118,46 
φιλοτρεπὴς 39 φιλόκαλος 

ἥ ͵ 
: Ὧ52 Φιλοχυρος" γρϑάα τί 27,43 

ἡὶ φιλύσοφος ἐξίωσις 177. 8 
φιλοσέφως “Φθοςῆναι μαϑημτΣ οϑ,4Σ 
φιλοσοφάν, ῥῥἡἰο(οῥῥἐοό ἀρσογε 47; 
38, {6 φιλοσοφ εἶν τὰ συμφέροιτα Ιοο, 

φιλοτίχνως 1 7210 ΦΙΛΟΤΕΛΡΨΩ͂Ν 1 4.21: 
89 20,39 

ὦν φιλότητι μίσγεα, 71,4: (3 
φιλοῦι με ϑα! ξ 5, ἐπαινᾶν, ἑάερ μσμή- 

ἤ 1) ἱ 174,23 
φλέξια [6 φλεξία, σομμία 10,36. 

194,46 
φλυαρήματο Πρ, ΡΘΗ Ι9.21 
φηξαϊων, σον υξοίαγΣ 2 3214 
φοξεζτου μὴ δρα οὐχ ὑπακεύστισι ς 2, 

21. φοξξεϑαι τῇ ωϑϑοὶ Ιϑ' ϑεωῖν ὀργῇ 

95 αἰ οέγατρε, [ἐ 4 φοβ ὥοϑωι τίω δ᾽ 

ϑεων ὀργώωώ τ3714 
88. τῇ 



6: ΠΝ ΙΞΘΕΝ 

φοξερὸς τροςπολέμῆσαι 190,7 
φοιτᾶν αὐποὶς σι πνὸκ- οουϊ 8 

φοραὶ φέροιτες, ἐγ] με ρ6η41. τς 4.30 

φορμοξαι φῇ, 197.34 
φορϑικὲ καὶ ἐν δὴ ούματα 197.20,26 
εἰς φεφέτορας εἰςάγειν ΤΙ ΕἼ 6 

ΚΡ φρήρας ΚΤ φῦλα 48,39.5 4,3 
φοιῆοντες γ δόντες 62,26. φνηξοι. 

4{1:: αἱμω διώντας ὀδόντας ἀτσηϊ. 

φρόνημα [ἐπ αἰγχήμα ΧΩ ἐλ [41 

ἢ 159»9 ᾿ 
ἐφροννεζον Τύτου ὅπως μὴ - 1809.0 

φρυαγμὸς ῥάγοον 14.36 
φυγὴ καχίας, σε βεσά 6 ς,58 φυγὴ Ὑ 

σπονο,ἰαθουτεαάτο ΤΙΣΙ 
φυλάη ενζοις ὁοις, οὐ ἐγ. 47.34.»39 
φυλοί ἢ εαϑτι, ο΄ 216) 6, ΟἿ ΑΥΘ 1379} 5 

137,39 
9,47.60,:0 

πιφυλαγμμένος τὸ φιλονφκον 

φύλοπις, ράρηα 
σεφ' ΠΟΥ ΟΣ ΠΟΙ 94.}3 

πεφύκαμεν ὁῆοι δὸς θα ε εὐ τπ 9 5.22 

φύσι νἔχά γινεῶχ, ΠΩ φισικῶς γίνεται 107, 

26 

φυτεία, ἘΦ ΙΑ Ρ ΡοΥΐο6 ἡ πα] δὸ τοιΐα 66, 
30 

φωνέι γὼ καθ᾿ αὐτὸ 12,2 

φωγήεντα γράμματα 11,45: 512,5 
φωξφίσας φαμαντίον ἐν ρ ονν ὑγι 

φωρασεξ εἰας κατα. 116,27 

Χ 

χαλεπὴ νέοις 1,18 
χαλεπαινν, ον οἰραγὲ 48,47 
λαλκέμβολοι ἐπίώαν, ΠΑ ΊσΤΆ 16,40 
χαλκιεῦγρμφον δῶμα 22.027 

χαμαὶ ἐρχόμενοι οἱ ἀπήνοί 180,44 
χαιμαμπυπὶς ἀκωτάσκ. ΤΟΣ 2Ὶ 

χαρακτήρ γο ἰδίωμα 3.34 χαξοικτῆ- 

ρας λόγου σκοπεῖν 126,3 

χαφακτηδιχαὶ Ἔρέτω τ 84,27 χῶ- 
δακτηρικὰ μίωύματα 10.4.21 χῶώ- 

ξακτηρλκὼ αὐφηραξ Ὀρῥμονίας 186, 

46 χαφακτηρακούτατον ἔ 79 ρα- 

κτηθιςικωταΐον 132,6. φη12 55 χα- 

σοικτικοταςᾳ σα χαρακτηθαςι- 

κοταΐᾳ 14δ,2 

“Σρακτηραςικε μἰυύματα 1 8.4, 21,30 

“Σρακτηραφικαὶ τῆς αὐφηραξ δρμονίας 

2 τ,43.Π6 188,4. γρακτηφ ικὸς 
Δ λέξεως 87.1.39. δρακτηθαοικὸν 
“ ῥήτορος 107,33 πὶ ρακτηθῖ- 

χρόταΐᾳ 123,30 
χεχωροικτηθασχιένοι 70,2 ζ 
χαρρίῆν τίωὺ ἀκοίω 27,16 

5  ἹΕΕ Υ ΟΡ. 

χαιραεντί ζεοϑέυ ἐν αὶ χδρίεντι χορῷ ὃ 6.20 
γδριοντίσοιοδαι ἡδωῶαι 8 6,4 
γδριενθισχεὸ ὃς ὧν απουδῇ ἄωρον 9. 9.1 ὧν 

ἜΣΗΙ εντισχαῦ δεομάνοις ἄ χαρὰς 111,4 4. 
χάρις λέξεως 9,13 χαεας υηίσο μογ921- 

ΠΔΙΗΥ καὶ εὐραπελία 196,30. χώρλ- 

τὰς καταϑέναι εἰς - δεπεέβοία εου- 
ἤγείη- 48.ς 

χἠλέων ἄκμων 13,13. 2167,2 σΟΜΙΥΑ δ] 6 
χήλαν αὔοιξις 24,4 

χιμαϊεῶς αἰθδὰ τί Ῥοπικί φοφίσιν 117 

76.τ66,1 8 

χείμδρίοι ποτα μοὶ Χο 
χάμεείοις καὶ ϑερείσις μερλοϑεῖσα ἱςορία 

[40,1 9,40 
ἡὶ κ χερὸς ϑεώρζαι οζ, 3 δὰ χερὸς ἔχάν,ἰο- 

Φέγε695.47 ἐν χερσὶν ἔχήν 127:22. 

ταἰφηη μετὰ χεῖρας ἔχάν 126,31 
χήροήϑής αὐτοῖς ποιδι τες Τὐγι653.2 

χέροτέχναι 2: πϑ. 6518 
χάροτονιαν μιψησεύφν ΙΟΙ.20 

χήρόργημμα, ΟΡ φάη η (αΐ μη τγ6,17 

χεριῆπς κιμή 4.13 
χλευάζιν, ἐφα βοάν 31,1. χλευάζᾳ 

πίω ἀυτὲ τιιὺ Σρετέιώ 10.739 
δὴ χλευασχκῷ ΡΘῪ ἐἠα. 10,20 

χλοερὸν αὐϑος 127.1 δϑιιόό,το 
χνοίς, Ια τσο  ἰα64. 3,,7.19.4.46 

ὀχνοις ἃ ἀρχοηότηζς 127,17.16 6510 
νοις δρχαμοπινής )) ϑ6,2 1 

χολωβίεῶ αι 1γ41247)2 678 ΤΣ 
χορηγὸς ὑπαέςίω 168,31,41 

ἵνα ἐν τεῦϑεν  ὑασυϑέσεως πίω ὕλίω 

χορηγηϑῶμεν 68,14. κεχρρήγηται 
σωυέσα πολλῇ 7,22 κεχορηγήμνος, 

ἐπ φγη είς 70,17 

χορὺς παι δὼν τερπνὸς 317.37 
χρεμεϊισμὲς πων 14,36 

χρεῶν, ορη ο[δ ας 9,37 τὸ χρεῶν, [172 

ἘΟΎΡΙΝΝ ᾿ 
χρῆμα ὑαρφυὲς αὶ δένον 177,20 

χρυματίσαἃκ δῦ φιλοσοφίας 9 4.31 

χρῆσαι, Ὁ γαγτὲ 91.43.92.514 
χρονίζν ὅ5ῃ Ὁ αὐτὶ τῇ. 186,47. εἸς,23 
χρόνιος ἄσκησις 20,4 Ο.Το0 6.8 

τῷ χρόνω, ΡΥΟσΥ [Ἐφ βοΥΣ 80,1. 
χευσαηγὶς Ιτωνία 20,9 

χρυσὸς ἰῷ τῷ Αγαμιάμνονι ». 4πγὲ ἰοοο ἐ- 

γΑΠΐ, [Π2722720 ρῥγοαθγ πη {2.10 
χρὠμαγβοίογίῤη σία 45,46 χεώ- 

ματος] οάαφηα 44,4 

λφωμαϑικαὶ μδιῳ δα! 19,33,.45 
χύδζω ὡς ἔτυχε βεξλήσθαι ό:,6 

ΤῚ ΕΝ ΕΣ: 

χϑομένε βγο χολόμάνε το 14 

χώραν ἐπέχάν, (οοτετα οὐμνεγει 34.323 
χώραν ἔχάνἐν- 16, ὃ χώραν ἔχά 

δευτέραν 2,216 

χωρεῖν τξϑς τὸ ἔργον 152,44 
χωφλον, ἰοοτς ῥἠ ογία 141,44. ἰάθη 

σύπις, τῤϊἸά.4 1 χωρίων ὁνῤαγαὶ [7 

πάγγαῖ. ΙΟ9,21 
χωροφιλῆσαι ῥΥγ0 φιλοχωρῆσει ΦΈΣΙ 

νὰ 

Ψ ΡΥΟΓΦΥΜΥΡΟΥ πὶ 9 στ2,5.4:85 15.8 

ψαλίον ῬγῸ ψ ἕλλιον, αγ γε ϊα, οἦγοείη, 
ογὗι: 19,1 

ψόνλὰν Θ αὐλεῖν 20,43 

ψευδομδοτυρκων δύ 118,20 

ψλὰ ἄφωνα! 3,11 ψιλὴ φωνὴ, (ἰρηρίεα: 
Ὁολ 1,30. ψιλὴ λέξις, ργοία ογα- 
110 28.16 

ψόφοι α διϑύραμιξοι 166,40 ἡνδον δ, 
ποτελοιῦτα γραμμαΐς 11,45 

ψοφος δῇ φωνήεντα ἘΓΤΖ 
ψύγμα τὸ ὁ ματαξὺ ΔΜ ὀνομῖ ΤᾺ ἐπ ]ον [ ὲ- 

γαῖ ΠΤ 
ψυχὴ Αἰσίσηη σεμΉ 1 γα 8γ,6 ψυ- 

χαὶ πο να, ἡμεγηα 4 ἡ ἑηρεηία 
88,24 ἅίγα ποτε ψυχίω ἢ ἔχων ἀξιοῖς 

φηο τ πα ο» απέτηο σοἰτ - 9 ο,7 

ψυχαγονγία 33,10. εἰς ψυλαγφγίαν,οὐ- 
ἐρξίαημά ργα1:α 42.16 

Ω 

ὦ ἐϊέτεγα (Ὁ: 12,24 
ἐωγίωται. 6,26 71}, 2452212 
ὥρα, οηρησεὐξ τ 48,17 ὥρᾳ ἐΐη, 

1611 [ΠΕΥῈ] 99,46 ἐν ὥρα γνεὼς 
᾿ ἐν καιρῶ 99.150 ὥρατη ΓΟΥΡΟΥῚΣ 

ΟὝΣ ἡἤογησα 84,40 ὥρᾳ λέξεως 
9. ἯΣ ὥρας μὸν αὔϑος 12.7.18 ὥρας 

(ἰ χάρατος ἄμοιρον 1 86,27 ὥραν 
Οἰ χραν ἔχάν 9,41 ὥραν ἔχάν πιλλίω 

166,42 ὧραν οὐκ ἔχᾳ ὅη δ. τοι, 
3.3.4] ὦραν ποιέϊαϑαι μυδεμίαν τῇ - 2, 

19, Ταε72 519. φροντίδα π᾿ μι. 
ὡραϊσμὸς εἷ ἑρμώωείας 1.23 

ραν, «2: οἱ. ῥγοέρανϑ 26.320 
ὡἧς αἱ εἴποις 4.8 εἰς ἡ Ἱέμὴ δόξα 17, 

3 δι. 2167 {26 Υ10. εἷς ἐμυὴ δόξα 
1 86,3 3 ὡς ἐγ δόξης ἔγω αἷοὶ ἀυτεῖ 
88,19.1 {0,2.111,1{0 εἷς ἑκατέ- 
ρῶν εὐνοίας ἔχοι 146,2 ὡς τὰ πιλλά 

18 6,42 

αὑςαϊξανεὶ, υοἰμε!, ΠΑΡ ΉΑΉΣ 9οό,39 
ὠτᾶν 176,18 

ὠφέλφαν παρέχή πᾶσι 121,47 

ΓΝ Ε ΣΧ 



ΝΕ πε αΥ νι κυ κ᾿ 
ΤΥ ΕΕΝΙΘΒΎΜΕΟΙΝ ΑΠ Τ ΕΒ ΘΕΟΣ 

ΝΥ͂Θ511Ι ΗΛΙΙΟΛΆΝΑΒΒΕΙ ΤἸΟΜΟ. 

[ῃ 45 Ππυιϊπ15 πα πιοσὶ γα μϊττιιηῖ το αὐ σταίη τεχειιπι: ἂς ρτίοσ αι 4οιη ρδρίΠαΠῚ, 
Ρο[ξοτίογ διιτοπὶ ραρίηα νεγίαση ἱπάίςατ, 

Α 
ἐκ ρηπάαη ἀιοὲ 64,1: 
ΟΣ οἰλρον [ΠΑ 20,6 

“Ἵσοίρεγε ἐμοί ιηε, [οὐ ἀάγφιςς, 
21 

““μοηαπεοραϊγοοίπαγὲ σε ρο [ρητα 
49.26.2 2,10 Δρομίαίτο ξ9 ἐἰ6- 
7επΠο 15 τπα φαάοησῷ, ΟΥ̓ ΑΓ 9Ή6 
φορμηζία 46.5.4. ποοπίατέομῖς 
Δοογῥέϊχε, ἐἰεφηβομῖς ἰδηΐῖα!δ 
οοο !4:4.4.6,50 σοσί!το τ τ: 
πο" ἀεὗει Ἱποσηρηφοάαγο ογρῃὶ- 
[72 8,17 

““εῤκίρα κε αγορπίρα ορή. ΤΊΡεο- 
ϑοηηρε τ 202 701}2.2.2 

κποραγηοη περάση ἐπ μεσ 124,8 
εὐ Ἴοῤεοεραίορον ξ9 [ογιῖς 36,4 ς 

Οὐαοὶ ἐχογοίις ργαζ ρει, 89 
ἀμ 72,3}. 4449 ὙΠ οἷο ς,454- 
τΣολΉο7: 8 ὅσ ῥ εἰ; 5 ρε τς σα π0. 
2 ν ε[ὸ οἰξεπείογι: 54,46 Ῥρω- 
μέρος ἡτασιν {πεὶ ΑΥ̓ΤΟ 127,2 Οὐ 
δἰοιεχογε 48,1... 8,41 4 ΑΙΥδ 
424 δ σηογοοο ῬΦΠΦΥΣ ς 9.13 
ἐροπθνε ει εν αὐ Οὐ 9.39 
[πηημοοίμξίπσις,.ο Ἡεζίο- 
γοῦν δ σι γαριαῖτο,α 7ηοά ΑἸ 
εἰεεοήγησ, πα τ ἐλ θᾳο ΨΩ 
δησοαζαδ ς 40,34 

«“Ἵοἱο αργηαδηεί δε ἐἰποὶῥ, ἐμ ἐγ πὲ 
φἱξοίράετι,το ἀοίδ μΈΏ1 9- 
72:24114772 ΥΟ7 4772 1722 ΠΥ Δ, 
ΓΧΩΣΣ ϑο,11 

ε΄ 7ογἱηΖομ τα: 7 Κά4γ6 ““γηαγίϊαο. 

«ἀἑομ απ αγρρα γα ἀσοο 7,20 
᾿ (αι 88 ποοο αγτα 97:4 83,34. 4- 
δ Ἴομ,2792 Ρ ΠΥ 2772 ἐπα ἐποίξα, 
ΟΥ̓Δ: 10 126 ΟΡ ἰρλιησ 46,:7 

«δ ιοῖμ ἀἰσοπάο σομηοη θη: 89 66- 
δοπε ε{8 ἀοὐεοι ο9,1ὸ «ἕο αὖ- 
{{Ἰ, σοίογα ἀἰσοηαῖ σέγίπιο περι 
ῥαφφοη! υλγίξέτος,2 7 αξξίοη θη: 
ΟΥΑΙ ΟΥ̓ 47 αἰοσ ΕΗ: ΥὙὉΥΖ ἐλ ΔΥ7:72 
4: αἰ πά]05 17 7.16.105,4.2 4- 
ὅ οί ἀμούτ ροίίια., ἐπ ὑσσοῖς δ 
ΤΟΥΡΟΥΣ ΟΜ ΠΗ ΑΙΟΠΘῚ ΟΣ 535 
«ἑοῖς ογδιογία {{φαἸο Π}1ῦ2τ 
οὐζέγηαίον Πλονμο ἤβομος 177,14 

«ἀδεαργο ραἤίμ υἱγραια α ΤΙ, 
Ὁ 124,18 

“Πορίοος οὐ] οΥος 46 Γογ θην ῥα δδε 
ΟΥ̓ΖΙ10 027 

“ΠομρΦΉ 1: 6 Ή 110 2147,1 7 4,11 ἀοη4- 
7261 17,2 Ἴ4722, οὐ Ὑ }41 672 1π1- 
ἐεγ αἰ μ92 ῬΑΥΊΣ 8.10 

οὐ οηβίαν “γρίμησ, ἡ ΐογο 3.8.,55 
67.186 ΠΠ 6178 “0, ἧς 

“ἤσπίος ἄρον ὑπ ψεγύπγ οα- 

Ῥέγεμοαροϊοξξ 10,19 
«““1441110 σοῦ ο Πομὶ (ἀρ6 Αἰ πά 

σοηΓεγε ΡΖ ΤΟΒΗΙ δ 

““Διεξίεκα 45 {ἔρηρεν ρο ροπάπι εν 
6,58 

“Ἵ1ἀνη»οιν Α]οο  άῖς δεποοῖο [7 
ΠΏ ΖΖΙ ἜΣ ΖᾺ 

ς,14οἱοίοεμ "9 ἐγηρ οί τ 12. 
«Ἴ4οριο γείξφη οἰ οαπ]ς βογὲ 4- 

τἰρεμῖ [οἰδγοὶ Γ1Ο;7 
ΟΣ ΧΟΝ 29.42 
«Ἴἀπενγύτα α νογδη [ἐραγα!4. χ,1ν 

ααπογῥία υεγόϊς σηαμάος, ργά- 
ΡΟΜΉΙΗΥ ὅ,τ, παδμον ί ον Η72 
ρηηβοατίομ ες ό,12 

«44 πον |αγήϊήηγα ΟἹ εἰ τσ την 
Τπργοῤαιίοηο σατ ἃ 90,36 

«,174πἰάτον τεῦ αἰ π: 4110 ρογητοίο 
00,19 

«“Ἐα ἤραιῖον τγίαζοξίε, 7.1 
.“Ξ 4: Πεογηερ ἰκ41233.,34. «ἀΠ}- 
σον 2772 ( ομόον ἀρηεα πο 6 Υ 6 1: 
ρπθίίοο παν 1.472 1 ΡΥ 410 
176,1. ἀρπα γεροπεῖογοι σοπίγα 
γγἱμαια «ἄς  ίραϊαἰογαραύδρις 
176.22 

“ἘἜρείξαὶ, ιδεμίφηην [061 τόο, 
ς Πάρον Εσοίξαπ ξ9 δορεαπὲ, 

«ΖΞ Ἐρίμα «ΖΕ αοοπούιίς 38,1 8 .5Ε- 
σιρα ρα ε αὐ ἠ!ογεύηε, ς, ΤΠ - 
οἷς σοίοη15 ΑἸ ΗΥ 143.34 
οὐ“ Ἔριπεία ΟΠ ῥγγφά Παρ! 142, 
44 

: ΖΕ ργρη ἠη ορὶ. σοἸΡ ΑΥΑΉ αἱ ἀση- 
Πογῶ ὅ 6.11 «ΖΕ ργρείη εἰ Ογά- 
εἷς αρπά βίαιομοη 744 αἶσα! 6γ, 
39. «"Ἔργριαραγῆ γεγ 7,28 ηαγ- 
γάϊτο αρηα Πεγο ΘΙ 22 1.2.0,4 

Ὁ. 7] ηϑεγο ᾽οηγ[ὴ αγεΐστι 
137.8.163,44. 4 «ΖΕ ἐπε ΤῊ: 
δεγοηορ οἷο Τῥπογάτεο (ὑγηρ[ 
ΠΡ ΩΟΙ 132,44 

«“ Ἐπ: ΔΉ} ἰρραιοργο Ρ εέρρο 124, 
ἫΣ 

«“Ἐπίρηρα δ. οὐ δηγίογα τ6 ο,34. 
οὐ ηϊριηαιοο απ [πὲ (ὁπ 
Ῥγοζενγε {{,41 

«ΖΕ οἰ: ξωγίρί ας 7,12. 
«πα. οραρον ἢ Ἰἤογ πῆ "ὃ, 23 

ἀφηαἑιῥτια,μφίμτογ ὁ οὐξ ας 6,1 
Δ ίποιφηῖάο α “Π)ονμοίίνοηε 4ε- 

σμ(ἀἰη4 123,16. σ’ν οὗ [δοπη 
ἠερα!τοη67» 4 ΠλοΊμο ἢ 656 4 σοῖε 
εν, ποη οὗ ΡΥΙΉΦΑΜ2.4.7,1.0. 2Ἐ- 
{ερίπ αοομίαπο, « “])εητο [96- 
π6 γφεά το αἰἰξίιοηι βίο σομιοχῖς 

11.}7 
Εἰ ἐρίπος οητο ἐμ ἀξ οπε' 

ἐπ φηήῥη, 59 7 "4772 ποῦ σάν (8- 
γι δ 1,4. απ εν ἐβροηὲνγοξδ 
πικρύτηΐᾳ ξ9 αἰθιδγίαν φο»μρο[είο- 
"15 ΟΡ ε οΥ 196,35. ΔΕ οῥίπε;, 
Ἡηγρογἑαο, δ ερροζεηος, 26772- 
σογτμ: 5.44 α (βΥ οὐ) ἐγ απ ὲ 
ἸΜΉΦΗΪ4112,.0 ἐΕ ὀβέμον ἐμ ἀγ- 
16 αἰἰσομεἰἐ πη Ρομὲ ΤΠ ενροιῖρε- 
ΓΟ ΧΟΣ 18,4 
ΖΕ ρρέρτς οραγαξίον 70, 16.774, 
46 ἐφηΐια476.4 ὁπέοσέα ἐς Οὐ- 
(076 76,13. σεγώύκ ἐς Π)εγο- 
υΜ βομτρ τη ον θογ 7Ὲ2 σοῦ Π16-- 
π6 ὑεγ(δεΐα τὸς. 13.106 ἰσοηε, 
4Ἃ οἤεηαφά αν ἀρ ταρι σοί ον Τῦη2 
τη ρογίοαο σου Ὁ π’ ΑἹ ριον: ὃ,25 
“Ἐ{ὀῥήποην υοοαῤηεη 68,1 
,γοἘ(ορὴμο οδιγα 1)ήμ 2 ογ4- 
τιο δ ἑπαγοἰὲ 116,16 

“Ἐ{οὐγέα αέογο σορο μους σ- 
2676 Ὁ [77 ἐῃ [215 τγάρα4|1151,46. 
187,4 ΖΞ ῥγἐ εἰναγαξίον, δ οἵ 
δορθοοίε αἴῷ, Ἐπεγήρίάο σονηρα- 
γα 69,16.73,8 “Ἐ[ῤγιϊ σπσ- 
724 “ἰδ ,Ογ16 40,30 : 
ΖΕ ργἹὲ αάογε Χι ΟΣ 
Ἅεξεη ο 118,32. 

Δ αιοίαπάος, 31,4τ,8536.,33 
“Εἰαηρμογο σαγἦδι 66,10 «ἰαίώ οῦ- 

»ῃοηε411058,..7 «ἰδίξε ῬγοσγεΣ 
Με κα ἰοιγεασές 4σ γαρίδα 
ΤΗΥΑ͂Ι ξ9 Ῥεγ οι 99,45 

“Ετοϊογ έν ἰερ α!ΐοργο ῬρεΐρροιΣ4, 
1ἰ ΦΕἸοίογἼιγ Ορ 72 τγηρἰογ πη} 
“Διρεμιεη(ελ εἰς, τι7.29 
“Ειτο  οτε εἰ ΐηε 140,31 
“Ειοίϊοάα, ογαίίο Τλέπαγορο “α- 
ουριαξαοιι7,:7 

“17}4ὑμ ξορρίμας 37,43 
“Ἱεαιαοἰοοηηοτ 7,2. αἤεξα- 

110 9 αὐ ΠΟ 292 σσοηία!α 8.4.12 
“2 Ἴοη ο ΥΦΥ Ζ770, το 17), 5 6),4- 

ῥαγηη οομ ημῥ. αἰοξμομεύμς 
ὀχρυλγροηδ [π1 1τά4γις 

«,47;εξἼηεε,νραδ ἀογρνέρ 40,3.6 4. 
{δέτε οοποἰβατή, πάθη 7.2,0. 4772- 
ἐξηγεῖ ον, ἤϑη 7.5.8 «ἰέδη γο- 
γ1:],9.,.,.Ἅ 32,25.8 αὔεξξηη τα- 
γΈΕ142 ΠΟ» ΡΟ ΓοΉ 67,2 σα, 45 
γ͵ΑΓ1ο. 8 ἀἤεξίμς ἐρερηοά ἐσὲ 
"ηηεἰαεῖσ, πἀτοσξαάμη ΟΥ̓ ἸἸΟΉΣς 
ΑΥΗβοΥΠ,Ρ92 73,18 4 εἴξν άϊό- 
ἑδιοη σσοηεία!ηγ ἤσαγαϊα ογά- 
110 }15 ΑΥ̓ΤΟ 6772. 3... 0 4} ζτες 
ΦΟ᾽7ΟΜΕΥΘ, ΘΟΕ [71:79 δὲ πὲ 
ἐπα οίξησαηε Ρορ βίο ρου ζπάΐδγδ 
οί 174,7 “72 ξ τ τὐπαι 
ΘΟ, 0110. Ρ 27 127224722 “εἰ ςθ10-- 

ὰ». 



4 
πομα ρα μά ἰηθη φοίοι 90. 
αὶ ΔΠ7 ΣῊ ΟΦ, ΟΠ ΟΉ ΦΉΣ 
{μι ροιοείαιε Πονρογης βαδηᾷ 
72.9. ἀ[εξζιδης γρϑηθησῖς 4510 
εἰ ξξιομῖς σομόγθ ὉΓΑΙΗΥ ΠΥ 42 
8.,23 25 αὔ εξ ιξη φομολαη ας 
τφοίίτον [,γ{{45 8 8,15. τη αἰεξέμῆς 
οοποϊ αἱέοησ ἀ: δ ομὲ φάάοησά 
ἀρηανλιαο [6η 9 ΟΥ̓ ΟΜ το 6. 
37 || 2 δ] τη ῥυθογῖα φηαίο ε[1ὁ 
«ἐἰεῤδαπει5.,1.} 42 πε η70 [7272 
ζερίον "0 1π4792 σοη ΟἽΑ ΠΟΥ Ή7}2 ὅς 
φρατο τὴ ρεογίας 120,25 
«Ἅ[μεγυχογῖ {χ40γ αἰνή. ρηρ πη 

σομίγα τοῖς ρογ βάἑαη2 ραῖγο- 
οἰπαιπν 88,29. αἰπηῖς αὖ ΧΟΥ͂Σ 

{κα Κ αἱνεϑε πατρίς μας ἀρ ῖ- 
πηγαί πσομ! ν 196,2 5 

“Πα ἀἰπηηη5 12 7 διγοῖς ξ9 (ο- 

γγῤαηιοῖ [ἀογς ἴ 7 785 
οὐἌραιβαγοθι, δγγαοηίαηα οἰ]: 

ἐπν 140,11 

α,4τα:θο,.]οἸφιαάι ἀγρρα ες 4.32 
, κἼραιθο, εἰοαιγίοαν τ Πα ΠΥ ΑΥΉΤΣ 

αἰεξέφιογτ7..5 ὃ 
“σαι ροηῖς δείεηβο α Τήπαγορο 
ΘΟ (ΟΥ̓ΡΆ 118,21 

εὐραι οεία, αγοθο, “ιροη.ὃ ς,52. 

ΕἸ ,4 7 
«4ςαν»ηεηεμο δὲ ῥεἰϊὲ δ ρος σαη" 
4 ἀτοίμαν 5 4.47 βραμίαϊα ογας 
τοηο ΘΟγάαοῖς [σα τῷ [ϑραηαορδ- 
γιομίο βεασίρε ς Ο,51.5.2,152 8 [5ε- 

σαν {μ“4 6161 ζογο ἀγηβιοῖο 52,30 
25 (7 ΦΟΟΥ 52 ΘΗ [4110 6771) 
βορανεραύμκεγε 48,41.5.4.1 

“ἡ “γεηάηεηη [6 σοηργαγ6, εἰς ὧι 
ῥητορικοιὶ ἐἰγρτας 7357γ17 

φηνα,χν α ἀγαο "116 ΘῊΡ Ί6 οἵ, ς 
“4αχργαπά ίπγα 36,41 βσηγα- 

10 (ὀγγ29516 ΨΙΓΗΥ, ΠοοΙ ρηρ οὶ 

τ 5.951 
ἐν Αἰδο οὐμέ!α!ῖς οἶον 6,772 φΗΣ [6-- 
εμ Δ ΕΥ ΜΟΥ ΡΙΟΓ Τ 1.11 

6.271, ατῶ μη ΡΥ ή(οτςτοἰλοῖσ,δγε- 

ποζαείεύκι ἰγορράςτο,3.0 .4Ε 
οάὶ αἰδοῖ 28,4..Α]σαΐ ορα- 
γαξίεν όφ,10.7 3.5 

«Ἴ]οαν θη ΟρΟΥ ΜΟΙ 10.3.39 
«ες “ἀηοέα τταν  ηῃ [α1ὲ 

πϑοο πάϊς ἐδογαηῖ 2ς,34 
“Δ)οιῥισεέο, ογαίογ ον αμἐφηλῇ. 77. 

44,46 δοοργαϊοη ἡ ᾿ίαιοηῖς 

δγρροῦο ἰᾳηόα!γ 4.29. «,όῖρα- 
το η15 ΑΥΉ ΔΊΟΥ 4.32 

“Αἱοιααν»αμραϊίοιιτ, τό γὙρ6- 
ΠΣ, 120,30 

οὐ! εξ οηοι αγοου “Ἄρομ. ὃ ..,.3 
᾿ μά οὲ βμα “πε 23.2.14 
“Π]οχαηά" τ Παγίαλ ογος ὁ ς.14 
οὐχ αηάεν.  ζαοσοάο, “γηοιοἰδ 

Ῥγάοερίονο οι ΡῈῪ οὗ θη πη 
121,30 44 Ο4ζ. 49 πη Υ 115, 
δ γηαἰεξοινα 9 ονόϑρ» σγαπὲ- 
διαραπαίοι 8,30 “4 .4ν- 
ῥοία φημ 4η 610 Ὁ]ΟΟΥ1124.,4.7 0172 
“Πἱεχηπάγοξάμ, 29 ἀδ ἐο ογ4- 

εἰο ΠλεΡο ΡοΉ5 10.7.30 «416- 
'χάη δον ἡφάρσ πη ἡ μσ|ο ᾿ΖΟΥΤΜΗδ 
121,32 «Ἄϊρκαπείγτπαρη βὲ- 
[ξογέανε [ογὴριῆι ΟΑἠηξροηο ρ ὲ- 
ἐο(ορν: 7 8.40 11. “4] ον α δ γ ἘΠ᾽ 
εὐ γίαεεάομον οάγηοῃ Ρ ράαγὲ 
ΤΠΟΣΣῚ 

αὐϊεχες, γε οάϊοέ λα! γ 91,19,19 
οὐἼμπά ἀσομίο;, 89 αἰμα ἀϊσεμάο, 

ἐἤοογο ΠΉΡΊΘΜΙΟΣ. 7:4 ὉΤΑΜΙΗΥ͂ 
μριβοίο 4.8 ἀπά ργοροπδήο, 
αἰμρα χηογμοοίο εἰ οὐάηρτς 4.4. 
44.895 45,17 αἰμεα ασομαίο αἰϊπά 
εἴἥοενο Πονηθγρ ἀσοέ! ς 3,23 
αἰμκά ἀἰοοηάο αἰδά εἤίσεγε Πο- 
φογίοα ἹΡεΙ ἀοσοὶ ς 1,40 Αἰϊ- 
"ἃ ἀϊορηόο αἰϊπα εἤσογο ἀοοηὲς 
ὁ} .47» φημ ρ6Ή65, 1 ΟΥΑΙ 10ΗΘ 
«Ὀεοίαμιθ. ς 6,50 αἰ ἰοχπεη- 
1675 αἰτοῦ ρδίοΥ6 ς 5544 

«Ἵϊκεη τεραρσηα τη “μέσα 113. .47. 
[ῥαάγεξίι: Πα αοη εν, (ὀρε᾿Α λαμαίς. 

Ερογηηΐν ἀμτεη αἶα 12. «ΠἼ6 4 
Αλαϊ: ΦΉΑΥΠΗ ΟΥΠ 1 ἸΥΉρ ΠΟ ΕΥ ἐΓς. 
νιν λάχος, Αλαιοίς, ξ9 'Αλασίς, 
εχ γῆ ι: οἱ ργοίκίμ αἰοσεῖ δ᾽6- 
Ρβαημης Β)ς μη, : 

“«ἌΜερογία ἀραὶ “ῬίαΙοπεη ογεὗγίο- 
γέξ, ἰομσίογες, ἐπ: 6 ΡΟ ἐ 1 ΟΥδς 
127,2 7.166.20 

δ Ἴμμεεεάο σγαιομῖε, νος 78,20 
“1)..5}.1γάτὰ 453 8 

ς,“;»»αγτηείο ( [δη’ “Πογένποπα) αἦ- 
ἑϊἰοπὶ αὐάοηαα 1. σομ λα Π0η6 
αεδίερ 196,6 

«Ἄ»μαϊον ρηρι ΤΟΥ 16 9.10 
᾿ἀ» ΔΙ ΟΡ ΑἸΠ2ΟΥ65 [ὅηο. ἰβ οί 4ηὲ 

36,9 

ς.,2;» 4] ογἹὲὴ [δγηποηδΣ 4 δον 6 
ἐγαξίαιτ τ Ρραάγο τόόσδ,41τ 

ο,Ἵγπεἰείάρογαι ({ἐπ- 7“ Ζ6ἰείασον 49) 
Οραϊοοάοηϊησ, ρεογ. 138,34 

““»ρἱποοίος {ογέμηῤιτε, δανοῖῖ ῥγὲ- 
7221241γίγερο [αὐγίσασηξ τ 4.1.,10 

φάμον(ς “Ἴγηίμοοναιεη οἱ ργαα ἠὲ 
δ δι ἐμεοριαο τι8,27 

“Ἅ4᾽»»»γ4124..}10ηγ0Π] Αγφ͵ ῊΦ δ ,30. 
120,2 ζ.198,2 

«Ἥνηογ" ἐμ πὶ σα! 44 1...3.17 4- 
γος σησονέα μη! 4, 9 [ϑγς ηὲ- 
νά, ἢ ῬΙπ!οη15 δ) βοο τ ὃ. ( 
ἐς «μηογε ραἑμοαδά ϑοοΥ 12: 
Τ07516 (τό: ς 

«,»ρρίῤγδοβγε ρ6᾽ φπὶ, 59 σαί 
“4᾿:ρ1{ΠἸοπτορεῦ σοηο ἰἐμ7,4. 11.3.0 
ἀάρμογ [ως “Ἵιγητοθηηα “ἀ ρεηπας 

ἀεξοη[σ 119,7 
«Ἵμασγεοης εἰἰζέίο σαίμ 5.6... 

ι88.ς 
«Ἱμαραϊηερο πὲ, 9 φηαίρ τ 6,17 

“παρα ἐλρτε»2 161} ΑἸ ΖΘΙΥ ΗΖ Σ Ὁ, 

13 
α,παχάρσογα οἰορηπά, ὁμιὲ ποῖτα χοή - 

ματα 47.32 “Ἵραχάσογᾳ ἀοσνηα, 
“παντὶ ἐν πὰ σὶ {7:19 

““παχτογαιοι, αγοο, 4 1).ττ5..1..4- 
παχίογαις ἀγοροιε φοίξα, εν Ρῤὲ- 

ΤΙΝ ΟΝ 5 ΟΝ ν ΜΟῚ 

Ἰοορογὲ Ἠοῦς 111,}4.1τ,12 
ς,232:4Χ ῃ6η15 ῥγ {710 85. οἰοοτετίο 

ἐχαν ΑΙ 1 11,1ὃ πμαάχιγηδι 

πῇς αἰζέοτ67,5 τ γροίογ. ἐμηθη- 
7. 120,29 

“ποθ δι, Π 11 ορογα [ϑγηαίτα 3.5.,4.4. 
οὐἼπμοήρηϊος [6Π6 ὀλἑοτηρογος υοσαίος 

Ὑ2.12 
«Πμάσοοϊα εἰοοζο 161.13.81.,21 
[ἄρρεν “μαγοοί εν [ογ1δ ογα!ίοτογ, 

23,38 
“«“πάγογηθη ον, ροσοηῖς ῥα] 170, 

30,34 
ἀάηον[ι “παἰγοιτο 67) οὐ αἰΐο [)6--. 
ΩΣ 120,47 

«Ἵν 4 σογβογὲ σεῖς σαγοογὲ ἀΉῈ {6-- 
»πἰογοϊποί μα 40,37. 4μέρηα ἐγ: 
που αἰ 40,46. ΦΠ1,ΖΑΥΜΤ δ 
φονρογῥτ6 ἘΠΥΦ [47 2472 6Λ Α771 672. 
ἀρπα ἡη 4. 1Ή[8γ}.152.11. ἀπΐηηα 
δ (φέγὴϊε σΑΥΦΗΙΙΣ ΟΥ̓ Ι:01115 ολ- 

εἴ ρέμα ἐν ζθον. 17 7.10 
““μινεέοχογοί!έα 55 σον κρίμα, 4: - 

βοιμέογα φ πάν σογρογῖΣ 4τ,18 
“η1ηη1 ρο» τη ἐν σεαίία ἐο- 
γηῦη {{πεεῤϊα 65 Κ[ογσηα σοπ αἰ τσ 
176,33 «1721 (ὀσγοΙ ΟΥ̓ ΠΤ» γὲς 
Ῥηά1ογ βεν ῥ᾽σαοι ΠἸραη6 1 θεορο- 
ΡΗ4132.12 αμύο 69) «7 εξίῃ {6--. 
Ῥάγαγὲ ποῦ σδεύεη! 71: Ρ6Ὺ ἰοσο- 
γηρείηογηαία (οἰφμξλὶ (μπ1 ον 
Ρογίῥτς 3436 

““π1ΠΠ|45.4 η014 8.8 
φ2ηηηεγοιφηάγ6 ΛΙτ,. ; 
“Ἵπη1τρρηρογ ΟἹ ἰ4η 62: 59735,40. 

536,30 
φ,7π1ηοίος, ἀγοίον “ἄρρεμ. τ 6,7. 

124,23 
4» 7πισομνα 89 7) ο»πο γήμας 7 7πγ- 

ἐρια οἰἸοίμηνε, Οαβαμαγέ ργα- 
εἰϊτεῖη “ 115,12 

«Ἅπηορσί(υεἱροιήη πη σο δγγα- 
φρ[(ἀπ1) {115 τ,20 

«7 ηγηαορίοῤαναξίογ 68.3.0.72, 
17 «“1πιλρραοίγιε Οοἱορο, τη, 

Ῥοοϊαερ οι ,ατξογα σοῦ» ΡΟ 120: 
ΧΩ 22.2.7 

6, 7πεἰρίρα ει αγορο “ἐρόμοττ 6,τό 
Φ47"1ρθομιῖς ΚΠ γΑη τ οἰοοσετῖο.- 

ΦΖΉΔ ΠΟ 111,39,42.161,33.167, 
30 «Ἄπιρ οι ΚΡ νη Ή ΓΙ αἐ- 
ἑπορηίοβνα φημ αἰ θη», ΑἹ Π01 216772 
[μαμέεο,σ περθο πον δ. 
ΡΟ τοπε [4 ἐπ {15 ογ στ οηδτες 
22,46 ἄμ οι δον Ἷ2- 
“ΕΗΖ 110.20 
““περθονίρρε ϑσοαῤπίμη 68,1 
μι) μἼ:α οῦ δ6 ποῤ μι αίεην σέ- 

πον} πὶ [δὲ ΑΥΥΟΡΙΙ, ΦἸΣ ΜΙ μησος 
ἐχερηρέο σε ογ2: ρῥγαίμσεγε οἰοὐδὲ 
173.30 4516 Ἴ412: 47 ἐξ} 41ὲΦ 
62.17 ΔΜμπε0 211 4115 ἐγη 1} 4120 1 
φείῤια 6. 19.64.27 
“με )ηονηῦ ἐπ οη 214 αἰἱοφη αὶ 
εοη πε φο ΣΤ 

“με ροπῖς δοον κεῖσ ἀἰξίτοισι,3.4 
φ1μπρεῖ ἐγήρίρα ὃ 6,13.“1π1Ἴπ|ρ6- 

ΤΟΥ 8 

Ν Χ 

΄. 

ὍΜ 

7 

ἡ 



ἘΟΥΉ22 ΘΑ ἰ4 ἐκ “2 ογα16 9.9. 
26 

ε,ριομέοΥ ΑἸ οΥΣ σον ο Π16 71.4.4. 
ο,ρεϊης ορογηεῦ2 δλΑΡΡΙ ΑΕ Χα Σ, 

16.13 8.22 
φ,ρβαγεηα, ἤρου Ι ρυἠπείρηε 89 

“ἀορελητ βίϊε, ἐφαάεολάίο ογά110 
ἠέ; 4 ραίνγε [γήρι44 μεσ άξ, το, 
11 »γὸ ἤΖάρραοίίαε ἐφ ρεγηααῖα- 
ἐΐομο ψογύα πο! 119,16 

ς΄“ οάοίδς ἰσῃρο ἑπίεγα ογοάλη!α 
[ἐμιοπελάη οὐ ον 421 16:,7,10. 
ΟἹ ὦ Κεαάηίοηα. 

“ἤροίϊο άεν» οὐρα δοίε 33,56 “4ροϊ- 
ἀήηῖς ἐπηεοίο ἐπι βάπ 66 γγ. ογΑ!.53, 
26 

«“2ροἰοάονησ,αγούον γἹμθσ. τὰς, 
ἌΘΙΣ6.9.117. 

«ἀάμεγ[ “ροἠοαογηηαργο ΡΡΟΥ 
γ»ηομεογαϊῖο Πλοοἦρ. 171,4 

φἽροἠομϊα α Ρβιρρο οἱ τγαξέχια 
101,46 

““ροινορῥησυἱάο Οομίγαἑ]ο. 
«ἀρρεϊαιεο αὐ ἐπα οί τὸ 9,44 
ς2) ) εἰ αειηηεῦη ΠΟΘ, ΟΣ ΑΤῊ ε- 

ΝΙΕΝΒΙΒ 217,12. Δρρεαιη4 
ποτέ [ἐραγα14:.1.4. ἀρροί- 
4ιπά 40} [2 ΡΡ οΥ ργάροπάπΊηγ μ 
ΟΥΑΙ ο 15 σοη δα 6,:8ὃ 

“ἄρινο σεγότ ξϑ ργε 1 δηογάϊαον 
77.40 

᾿γῥεία,ορ. Ρεγβὰ ἸΟῪ 
δἰ “Ἵν ῥλιγί ίαια ἰεκὶ, α ἰμέσέοι βο- 

γγρλγιέϑ δ} Ὸτο7,8,}.6 
«ἤγοκαο ἰγέῤεγπὲ 531.15. “«Ἄγοσάϊα 
ΤΩΣ ὙΦ Δ ΠΣ] 

47)34 ᾿ 
““γοεξίατ, Βαοογρη ἀμ τς,4.2 
“Ἄγοοζιμενα ἐη ΠΣ, γβαπέρι 7.4.24. 
ε“2:οβαίρα βπο «2 οραέρα ορη οία 

Τ ΟΟροἐ 131.35.132.,23 
«Ἄγεῤαιρτ ἐπ ἀπ ζονα σογρ ο 110- 

πορτο ογμαηηοηοεξξ 55,4... - 
[ὲ 89 “πεἰχηίαμς αεξί,μο. 

«“Ἄγορούτχάος προραϊον τη 4 μη 
Ιοό,46 

«Ἀγοβορῥοι αάορεαὶ ΤῬεοάογπ τι8, 
34 ἀε.“Ἵγολοροηεῖ [Ὁγ16 ογ αι ο 
Δ μανοεβὲ 118,32 ζ 

φὐἰμου( “ἀγορογ ἀλλ οὐ το “[)1- 
παγεβὲ γ 1.16 

οὐ γος, ἀγο οι «ΑἸρεόμ.τις.,47. 
11.7.2..123.9 

““γορίααννεη “ὀογαιῖς φηά ἐγαξῖεε 
97,27.“4γεῤτφάρριες ἀρ Τρη- 
ογαίάξ )α αγίο 7, ασεααγροηῖος 
ἐφ Ρείοροη ποῖος α δε ϊο 1 Ροπὲ- 
ἐπ δ. Ἰρ γομαο ἀπεγίαξ, 46,16. 
ς ὅ,39. «Ἄγοβριάαναι, Ζεσχίάα- 
ΧΟ ΖΛ 
οἤεν72 Ρία!αθη δ ὐἹ ἐρεγέλτ 3,46 

«Ἥγοδεμ τεῦ ἐγρφ ας Ρία!ο 178,8 
«ἄγοβιρρηα, ἀγοβοη “το. τ 6,0. 

ἐῥιάορατοι “γοβήρρια αἰΐεσ. 
εἼ27᾽οῤἐρρὲ ξΞ7 Τιίάξς ἐπέρσιοίεία 
τπόδεογίατόο, τα φάμεν «4ν»- 
οἰρηρρηεῖῃ 7} ογ 110 109,8 

᾿μγήξομι βηίσ, Ρίκιο 

ΓΝ Ἑ," δ. 
“Ἄγεἰἐ εξ εγαιγία ῥεῖ, 7,1 
“Ἄγεβορίων τιχ χ {κό φηίδ. Τλπαγ- 
οι σιλχεϊ, σα! Αἰοσ. ΑἸ741 

ἘἌγεορασειοΣ ἀοα ἐον ἐὲ υοπογ 
ἀἰσηέτας ΤΠ ῚΠ.2 

φἼγριέ, 1, 4οφάφη 2, Ἴ0γ12722 ανμηίξ 

93.24 
“Ἅ4γγον. 4} 1ἱοο έσηη αὐ, ἀμόγα- 

εἸοί1ς οἰεδε 4112» 140,32 
“Ἄγρηηβομιογη αἰἡ ἐμ 9 88,5 4γ- 
ΠΡ, ΠΟΥ, 1. ργοδατοποραν- 
{Π11ὼ 108,42 

“Ἄγσοτία 55 ἀσηγποη ρον 576,3 
«Ἵνηδα( πὸ κἰγέοαη) Ῥγοοοηηο- 

{παι βηονέσης 146,41 
“Ἄνηξαρογας “Ζέϊοξηα στρ ρεμέ- 
ἐη δε δαγερῖς ἐμαί τ80,10 
ΟΣ ΟΥΣ ΣῪ 
«αἰῥ. πε  ἐΐο ῥίον ἀλάϊογον 17 6,4. 

39,27 
«Ἄνευ ϊοοίμ ἐμ φκαίς 11.223 
«“4γἱξοογαιο αὖ Ἐπεβγοίς σοί: 

ΓΟ ΤΙ 
εὐ Ἄνη οίονρη 85 ΔΛΙροριοίρ,ηη 47, 

32 : 
«,Ἵγήοιο»εσ, γον ἄῥαις, 
46.1τ18,39.121,9 

“γι οά ον, Α]ρχιά ας ἤῬ1ον οτ,ο 

19 
4ἀηον[ὴ «,γη οσίοηεν “έογά- 

ἔἴσιοο,δ φαμεν (ὴ Ἄν οσίτονο, 
ογ 110 1) παγολὲ, [ᾺΡ 67 ρφοσεηΐῖς 
Ἡαγραϊοίσττ ,4.ο ΦΟΜΥΑ 4.52- 
γηήοσίιοηεης ογατο αἰΐογα, 1)6- 
γῃοίέρομε [ά]0 πα ογέρ! 107.5}0 

φάμεν [μα Ἄγἠ ομίοτατα ογαιῖο 1)}- 
πάγον (ἄρον ρεσημὴ Γἰαγρανὲ- 
οἵδ 16,19 

οὐ γε βορραπος,αγοοι “1.11 ῖ 
«Ἀγηβορ ρος βοε 14, ἐπ σον απ 
(μι ροίμεοέ ἀσὶς δ Ῥῥιἰο(δρ ες 

47,4. «“42)11ἐορβαηῖ οὠΐ43:,18 
«Ἀγ ορραπ:5 ὉδΥ (5 ΤΟΥ Δ) ΘΓ ΟΥ 
ἀπ ρα ξιστσ,ο Ν ἐφέλαις 29,24. 
ον ορ μΕΠ02 16 ΡΥ ΑΊΖΘΙΥ ΤΕ172 

29.13,24 
“4γηϊορραπίοη σοσαξη 67,46. 

«Ἄγήξορβοπ,αγοίγοη οι ροη.α τό, 
6.1214.46 

ἢ’ .«“Ἄγηορ ρους βαὐτ ογ το 
Τιπάτγοβὲ 118,19 

φ, εὐ οιοίο;, Ρογὴρα!οιέεα ρῥεἰο(ὸ- 

Ρβία οοπά ον 15.0,8 σηαηοίη, 
ἀρμα ῬίαΙσηδ᾽ σΟΥΉΟΥ ΑΙΏ412.. 
τ8 διίαιοῦεορ "φασὶ ἐγ 1257} [6772 
γεργεῤομαίει 27,2. τ8,10ὸ. 7|6- 
γα: 679 1} {{ε79 ἰφοο 17:1} 79.,3 4» 
44 “ρογαιῖς ἑαηαος σοη μγσαγδ 
εομαί τσ εἑξτοξ, 4 σἱγιμίοη ἀἐ- 
οἷ! 678 γηϑά το! 4:6792.2. 7.42. ογ4- 
ΠΟΉΣΣ ΡΑΥΙΟΣ 5101 55 φη44 [εσογὴ! 
2,9. οπ 1 ῥεοαοἶξο ραν 16: ογ4- 
Σ’οηῖ εἰρη ΘΗ  Υ ΘΙ [ΦΟΣΠΙΥΦΣ 105. 
χ0 Κρῤειογίσοη [μά φηίάο [ογὲ- 
Ρ[εγ: 29,41 Ἀρειογίοσεργάζο- 
ΡιἼομο: 1:4 Τάτ [ὙΠ ΥῚΣ 121." 
37.122}13.124)37 γρίογ 

δζ 
3), Δορρίφ μά ἀρβγορηρ βγέλτς, 
27 “Ἵγηοιοίς Κροιόγέσα ουρηος 
ἀρεγέουμερ οἰϊοοηοὶὶ ΑΥ 16. 58 ργά- 
σερί οομεΐμεὶ 8ο,8.70,46 ς«“4- 

γρ οἱ δέον σἰς οὐπεηὲ ογατίοηῖς σό- 
μέγ 7ηα ἐγ πο ἑάογὶ! Κῤοιογέρωϊῃ, 
ἐἐδγοιογιο 2 0.2, 
“νη βοιοιε σεται δγθαίιον ἀἰρδγέ- 
ῥ'4 111,22 φάγοι οί ἐπίορίς 
ἐλ ΟἸσογομθ 79,20 αὐ γε βοιοίζς 
οβαγαξίεν 70, 3 ς.7.4,7 «“4γηο- 

τοὐμε σον ρο πο φηα 58,6 ς,“ΖΖ- 
γήβοτοίης ἰοοιας δα Ἅ βείογ. ἰῥ.τ, 
Ἴη 570 ορέ δον 792 {5:0} 72 γρϑγαὲ- 
Π1121,37 ἰσσηε ον Ἄ βεῖον, ἐύ., 
εἰεολ τη [Ἰεγἱῃ πο, πα γεέρον, 
Ἵ ορίφονηῦ»», 55 22εἰ οάέοογαῦς 
[ον Α γΡΦΉΜΣΗΣΕ 21,4. 5. ἰσοτε οἧς 
“Ἀλοε. ἰδ. ἐμ σπο Ρῥέδήρρτο [772 
“1072 15 μέσαη 4 Ἱ βεύσηξερε- 
Δ 12.3.32 ἰφοίσοκχ ἋρειΖι.:, 
δἰ τροῖαρ θοΥ 20 ἐγ 27:0 Ονγνεβία- 
οἱ δεἰϊε ἘΦ ΜΣΣ 15.2..2... ἐστ θα 
“ΚΡειογέοῖσ, ἐγεσηο Γερο εηὲ- 
οα γεήρπδί, τγαξέαηο α Πρ οί 
ἐπομ Δ 127 154..4.0 ἰσσε ες ρος 
1ογέη σή ἐμαί οέξ οὧφ Πλερρο ῥ6.ὶ 
μεραθλεβιενμεπεο τος Ὁ 
«1 γ1Πονο τοέ, ργαοορτοτὲ [θεο ηΐ- 
2,42:4222 ΑΥ̓ΥΟσ ΑἸ. 122,47! 

“Αγ ξοκχεμτ τ βορ αρ ἰἠ 1 7 Υ Μ722 

Ἅἰἠεογέγεεμ ὑἹ ὀχ τ  γρραγέξ τι, 4. 4. 
“Ἄν οκερὲ ο ἡγεμώνος ροσϊδς ΟΣ ΤΙ, 
[Επιομιία το Σς 

“Ἄγε βάεν σοπσί 45, αγεβοέτον,2 
ἀν: η44, {14 σοσαῤηία δ [τὰς 
ἐαύφι ρ γα; 66,31 ἀγτέτετη ργα- 
σέρια ποὴ αἰῤεγμαπαά 31τ.15. ἀγα 
τέρεν ργάσορ!α [ἴπ αἰιάτεα ττεαἰέ- 
ἐ41ῖομο ἰδ, ελεν οὐ αι ΐοησ, αἱ ῥεὲ 
{᾿πε| 31,33. «ΥἹ5 ἐπεί οίκηρε [γε 
σΕΉ ΓΜ 4.67.1.7 ΔΥΕΥπ7)2 κριτήρια 
138,2 6 ΑΥ̓ΤΙΖ’, κριτήρια οἰκο: αἼ!6-- 
γΉΠΖ λογικὸν, Αἰ ΦῪ 722 ἄλογον 1 5; 
22 ἀάαγιεη 5 γαϊἐομ θη αἰέν: 
σεγ6 7 7,46 4716}022 ΦΥΣ ΟΡ ΟΜ ΕΘ 

13»9 
“Ἄγαρ ηοη οἰοοηδὴο μαι ΤἼν 23 
“Ἄγαρ θόγηῶ, ΡΥ γῆ σομίγα Ογα- 

σον οἰμλ' 180,21 
φ“2γ1ερρρἠββοη (δ ΥΩ "22 183,2 ς 
«ἄν εἰοη χη μορρείηέξτ 55 Ρατιλεί- 

} Ὁ αὐ μη ΓΗ 137,4. αΥΠἦσῖκς 
ἰο: 4 σομεηηἑλομεὗ, [ἐργ αν κΙῈ, 
διοιοῖΣ, 13. αΥΡσΗ : βΑγοῖτ 59 
γαγίμ ΠΕ. ἀπ ογ 4 σογρο μα 
25.41.186..4.7 ἀγπορίμ ἀογομ- 
ἐγαείσιο ὙΕΙ͂Σ 
Ἄγ 22 ὅ5 ορη ποιεῖς ΘΗ ο Π4Σ 

194,44 γι βοϊοσοιίιγ 84, 
12 4γ|Π0214772 τα χὴν ἤ772,114- 
ΤΥ, ΖΠΜΣΤΑΥΣ ΤῸ 9.19. Αγ 
οἴο{4 οὐ αἰ οηρα 40 " γεεῦ 
14 ἔ]οηρογησ τη οὐ βοηοητό, [ὃ- 
ἐοι ἀοεσεγο 48.9 

“εναιεραϊίον, (ΓΙο οοί;) ροοίῃ α 
με Ποίοοηφ αοσερῖ 133. τ 

1 



1 ΝΡ ΟΝ ΤΑ ΟΝ ΜΙ 

“βαηαυβοειογήφα ρον [γίη σῖτα 80, 147,17 «,Ἴροη θη αν ϑοῖθ-  τμν οἰορ μὴ τον δογηερ σονβοβ. 
781, γΠ7} 9 γδσ θη "ΟΥ̓ φο αι, ἐλ: 1τἰοη6 3,14 

«2 εγεα: ΣΣΌΩΣ 148,6 4- ἥρον. 172,3 8 Φ,Πρϑηΐεν ΠΣ ον 7 Αγ οοἰϊαιίο 126,16 

ἰῥεγῖογ μι ον ΑΥ 72 σοῆς πγ(6,υὲ- γεσεμίἑογτένῃ σέγ σοίογίφιη οοἰ- ΟΖ, ον βο τον; ς ἐβαγαΐίον 

2ΑΥΦΥ ΤΉ ρο εῖο οογρο[Πτ0»15 σο- ἐαεῖο, σα Περι ρ. τ 7.37 22,2.,4,32:0 9 186,6 «πβέεγσ 

7) 18 7.26 ε“Ζ7ιροηΐθη ίαη απο ᾿π! 7544 89 Το ΡΟ "10,15 σόμεγε 4441 [ἐγηρίο- 

“ιν αιαηημα ἸῺ Σ ἐγγοίεσίοία « Τηογά. ἐγιϑ μη, Ογρουβ  ς,4 τι 87,3 Δαβέεγά 
«77ἐπιαγι ρορ"ἰ! οηρἑά αι δοτοο, 4ξξιο 17 1.37.15.6,30 εθροπελογ τς ορττηαι αὐτβεός Ρὴπ- 

18 “Ἄμε ίεια, Φογονντῖ 55. Πογομίς ἀἐ- ἐάγη ξ9 ΤΤρηογάιαον 5.3.6 4::- 
εξ γαρε ἀφαῖξίο, Ογνη ἐριρεγίμῦς  (δίρα ξδ ἀηημΐν 4 τ, δ ράη66)γ, 5. [ξεγά φονηβοβει ον μση δον, θη ἐς 

4 «Δ ίεαι λά Ῥενζας Ἰγάμσι }Ὸ ἀπ οΥμ65133,14. ομημγοό!ογά- Ο μπὶ Οογσιαμά [ὈἰρερρΆ14.1.36.36 
189,6 Τοπ απο ρογιαγμεη εν ρογίαμαλ͵ μη ἑάοηι 5 ραιγηα' 80,16 

«Αι ρομα σός ἀδξϑη 119.6 41,6,2.7.85.4.3,3 
“Ἴμρομα [ον 2.3.9 μδοη ΟΡ Η2 φ ΖΓ ρητοηθη εν ἰπσερί 410 (ΡΡΟΥ Βαῤγ'οπΐεα σά βεια 33,34 

ον ϑῥεμ ρ γι 745 εοπά πα ὃ ρα- εὐ γννρινο ξ5  7ιίατο 117,13. βαζι βαν αἰλεῦ ἡΡρΗΗΝ 91.3 

διιαιάς [πεῖ ργεάίιερε 173,30. “ἌΓἸγθιΩ Εανγίρεο [σοφά τ3 6, 0 βακορηξῤαιηρε,, 6. βακοβί σά δες 
Αι ρεη αν τεῖᾷ ἡγμτα οἰἰγαΙ  φἭιοηι αμάεον οἱ γοάδαιῃῦ 80, Οὐτεγνα τς ο,4 7 Βαφεβεερα θές 

41,ἀρεάανοη 5 τ20, 4, φΖιΡε- τό τά {εἴ πο γρημ δ 23,1 
πιεργα άμενα φκαίο τρηρο εηῦ, «πὐις ΡΡηοε ον, εἰξ ΔΠῖσα ρί- ᾿Βαρείρδια ρὸν γ.“ἰ, 69 φαίης τσ, 

δΞ ροραἱιροτεασεοναμίϊα αιό, [ἔογία 122 2 
8 Αιροηα ΡΡγ᾽εη έν ΟΡ γεσ- φκἼμοάνα Οἱ ἰάπάαγι! Ρίαιο 38.536. 
»έγάνγππξ, Δϑεγίαιον. βείοροη- 180,21 ὁ “Ἵττρά ἐπιδν [6 σοπ!εη- 

πεβάσα οἰλάθ ἀρμ17,.1.}.0..33 ἀεγηι ἤϊιπενη, 85 ΤΨΕΡΙΉΜΗΣ 

“ιρομρη(ος 85 σειογε Οὐ οἱ, οο οἩ ἐ- 180,29 
αν.217 βφγιοςμτηυ 85,6 α4. «“ πίε ᾿ [ἐονέα ΡῬβήϊοεἰογὲ τι3,3.4 
τὐγφηεθη ὦ τε ῥ τ επήμγ ες θεν “«ἽἼοα ηπία  ῬΡυχρία ξ9.44- 

ἘΠ 
Βαοοξγ ας ἰοστς 30.9 
Βαγθανουηραρογος 6 ς,18 384γ- 

ῥαγὲ θείς ἀοάττε, τγαοπη ἀτον δὲ 
ὅό,τι 8. ϑαγίργιογ μέαία 
᾿πΐογς Οὐ ας 119.18 

Βείενη ἀσιειξαὐ ίο 4.0,.4.Ὁ Ῥαείροι 
ἐποο ἰκογέητιϑο δ “Αι βοπῖθα- 
[ὦ 29 διασράανηομη 7016, Ρ 078 
ράσετε οὐ γεσε[ξοεγήμι ὃ 7.,2.3 

“Πιρεηίφη [στη ἤ αςο ον ΟΉΣῈς 
ξ5 Ῥονζαγαρηγοσο 7 π1δης εοηαὲ- 
τἼονλτὗ. ράσεῦρ ξφο νΕ, χο 1. 5 
Ρ᾽ οἱ δεγιαις οοηὀγαίίοπο θ- 

παεχρηάϑδο,46 Δπῖσα [ν θεὲ- 
ἐπα 7 6,30 “Δπρα πησία δῆ, 

ΡΑγΗ αὖ ]οπῖρα οἰσεγεραθα! 4.7, 
τ “μρα ίησημα ριον ἐχϑρ αν 
“ρηογάιόος “5 Ῥέατος γδοθι19) 15, 
1,γῆρμ ϑ,.ιο “Ἄπίεα Ἰέησηα ποΥ- 
γα ορίίητα ἹΡησγάϊαοει 30,51 

Ῥ'Αοριαπάμνι 63,41 θείαν δὲ- 
τον “δῖ 6ο,Σ,2 1 

Βεμεβοι μη ἄγ (νυ. 
διρς γαρέαμας ῥοάς 18,34: 

10, ὃ 

“ἀκογίὴα Βίοιον ΟΥ̓ Αἰ ο Τὶ παγοἰὲ 
18.250 

ἐσ 7μἰρανη τη. {7614 2.416|7.5..15 .1}- 
1101 πο θη ΚΑσο πό,4τ 

“μέσ, ογαιο επαγοβο ααογιρια 
ΓΩΩ 117,16 

εὐ 7κξονίια [ἐγήριογηε, (ρει αἐ- 

Βωοιὴ, οἰ αἱ 66,4. Βαοιὲ ΤΡεῇα- 
ἰο. δ “μίρος 4751. ΡΥ) ιρ2 ΠΣ 

14.4.54 
Βιροιῖσα ἐρρροῦὶὶ σαν», γάϊ 
ταγδηίομια οδ.8 βωοβέοογ τς 

2ΕΥ ΜΙ ΕΧΙΥΕΑ 7 Η47, 97,44 4 

ργαζδνιὲ ἀρησοογάτα αἱ ϑοίομ15 
89 Οἱ εμῖς ἐμ ει} γϑησσάα 

117 αὖ ἤλεγαιθ 97,7 41εἰ» 44- 
“ον {ἡ γερ εν Ρεν [ἃ “Ἢ 417! θ 
γφομέι 4 [εν ἱη{ἰγηξίέτό;, αἰ12722 ΠΟΥΥΠΖρεῖ 64,47 “ἰμομηᾳ 55 ΘρΡ 2 Υ "7 εαϊαἑ σης 
γ4 αὐεί Ρε. βεοαά κεν ρὲ. Αξιμνοπείαάες 52.425 ἐχ Πυρεῦο - 

“«Ἵμάτοια [γε αδιηῖς ποτ 1) 1θ πε: 4ἀρε) [ὲ: βαο οι αἰε ογρέτρς γαῖ 

Δεν θἝβοι το κε ο άϊονηρ 4 - 
παγεθοιιϑ,4γ ἀάμενῥα Βωυιξ 
“’ πογρήηε γα! ο Ποηοίξῥενῖς, 

ἐρρπρα σοποῖ πη 167 4 λόηο ἐδ. 
46,5.5.6,.53. Οὐγπῖνι ἀπ ήα την τγ6,4 2 4γα,16.16 4,6 
ΗΠ ΜΉΗ1111.3.4. Οραίοιάεηβ. «Απάρμηα, ογαϊογῖ πεσε ζαγια 94, 
ἦη 1 θνυαοῖα [ἡ ρρ 6114 Ὅ2 1711}, 1ζ 

28 4: ροηοη ὦ. ἀπεοαληα αάμθγ- φαιόν ηῃ αὐ [γ46 αἰἰμθν γι. 1γβανο Μ, ἰο [ὑγήρια 17τς 
{μ’ δανγθάνος ὁπ ἀθϑητασ ὃ 8.30 δἰ1 472. ΘΥ̓ΑΙΟΜ15 φογαρο οπδῦ Βοιπα, 1 ργάοία “}. 122,39 

Ρου[αἰ4ε, τ7.1,132,.3 ἀμάπογε 
γεηῃ ἐπιεἰδσεγο πορ ρο[Ή21., πὴ 
Ρέγίῥιοσο ἐχρἠ ΟΊ. 43.39 

εφάα»οηῖο: “αὶ ῥεἰ γα ἐκοίαπε, κά λογἧ [6 ον ρΑΥ 476, ποη ζηδΐε- 
141,19 “7 ροπίοη[θ, ἰοσαϊοτ (6.  οἱῖς 74,,6 
}άτο (7, ἀτοά ἐπλοη το »Ὲ ΤΏΙ), αἼκά ει ξ9 σὴ ἔεγε δοάφρ ππ1ο-- 
Πηβνάι43.7 «ὐιὀομίοηθηης «ἀαἤιοίηιγ 9,1 ἀπά σοη- 
οἰαδοεῖμ διοίϊία τ44.36 Αιρ- (μεξβαξίο 84,44 
πιθη [ὃν ἐα είος Τ οὗ δεμίσηθ φάπσο, Αἰεὶ Πα, ες Ηεγομίοσγαμες- 

βγαβάς 7, πτερά γηομἱ ἐπ παμαίὲ 
Ῥ’αὐο ογ "1 ἐμ ογμα. 13.4.1 

γοκε ηαόα για 13,3.1,3.4. φκο- 
γθ 649 152167 [6 αἰ 7 γάηὲ 1,32: 8 
14,4 

γονιοί πο υὐδίσηε γοχηέ- 
γεμάάατο7,41 ῥγερμίιάσ δι γος 
φηίγαιμῦ, 5 σηκα τσ 61,18 οὐ [οπε- 
γ ΑΙ  ΡΑγΙ 78,.. ρεγ(ῥἑοπα πὲ 

9.1. Ῥεπτθα[ος ἐπ δοουαης Αροίο- 
σιαγοργερεμάπηι Υ 46,31 
“4ερεηέεη εν ἱπογορθη!ά 7,4- 

ῥαύπιτοϊ.3.0 44 22,14 Μιεηάσῖς ξ9 »ποίρία εὐξ 130, 
6,1: }επἼφηβερορα ἐκεί, 9 Ρέ- ἄς, Βαγιίαορρ. 1ζ,4.2 23 οὐίοωγαυμαε βάλ 133,32 
γάεο Ἴα υγόε» γϑάϊὶ ον, 39. οἰδ- ““γα άσγαπειδηα ργαιῖς ἐοα- ὀγθμέιας ρογῥίσά, τὸς ἀιβοιμς 
σαγοίρία τορηρογε φηά [16 ργά- ἀν οάογοη [ίγδ, 127,10 82.9.17. ὀγοηέίας ἀμρίος, αἰιδ- 
Μἐιιεγὴλ οἱ, το Α βεπίεμηερο- «“Ἄμγεῦ βάοὶ τγιθικέιηεν γαέσω ηιαγς γα τῆ σογόϊς, ἀἰογα τ γε τε 82, 
Ρκίηρογες 66,32. (ΑΛ δεμτεηίερο- 
Ρ51 Ἰη ἀεοογηθη 9 «ποοηφξαπια 
101,3. “1:)ὈἨεπέφημρης οραπηϑης 
γδρισαρε πα ἐν ο{5 σοννηῖες 
6, υπέξ ρορηίανις γεσιραιη 45 
{ἔγιον ο3..8 

οι δ ομιθη μ74. σο εὐ γᾺ ὑεχὴς 

σομ 53,36.Ος,45 ἀπγῶ Οἱγὲ- 
φηφραγισοηαηθ ργαδέγθ ιο, 
1 4ΠΥ2.)92 τηφα ̓οττῦρα ΤΟΥ ΠΣ 
7ό,το ἀπγέης ἐφαέσεεηι ἀπο 
γ7 “ἐγ 1! ΟἹ σΟΡ ΡΟ Ιῖο [πα ια [ΠῈ 

ἔθραίορνγα ὃ,4.7 ἀπγός φηεῥμς 

ἀεἰρξἐφιμεγ 9,23 σ’Ὑ δ ρογηρίροηα 

1020 ὀγειροχηοητς Πρηπο- 
ἔρομος ογρριβεη ΟρμΟΥ 1Έ): 7716 
ΨΥ 197.42 

Βγε(θια ἐς α, οὐ Π]ὲ ὀγορία σα ααν 6- 

}΄ ἐρομαίλεεν ο, Τρ ἀνθ» ΘΗ ΚΟ, 
14 48, ,η{εὴὸ αὐ ργοροηθη- 
“ο, αὐμα εἴίοιε ἤργάτε γ 8,12 

βγογρρείς 



“Βγογηέρι, Βαροίγη 232911 
γε αμεέηνη Το ἐμ ἢ σου δ πΈ70.50, 

39. βγκαπεη, "ἰν. αν τοι, 
24. Βγς «πὲς ΟΡ 67,2 σον Ρθὲ- 
ἤρρηρ {εγνὶ [αάει 1λονμο ἐο- 
765 122.2 5 

Οαάνρητις ΖΑ οιηε, απελρεὴς βηο- 
γ10 12 146,4 ς 

Οκοίμέες γροίον,, ΤΙομγΠὲ ΑΞ ΟΥΣ 

130,3. 
Οαἰαιουηην: σἰἰσοη!α 30.3.6 (ἀ- 

ἐα!ογ τε γσηί ααζ,16 
((ἱὴ αἰ πον με, τη ΟΥ̓ Ή722 φηο, Γεγγ1- 

ΡΥ ε75 αἰτεεεν (772 ἜΠΟΣ 66,9 
(αν ήρρησ, ἄγον φάΙρεπ. τ 16,1} 

“Ὀι'οάοττ Οἰαγίμμεης σσοάίράρ. 

71τι 
Οαίαηρλάς ἤαιμα, οίίαϊθ σγάία 

91.325 
Οαἰαηρέιαῖο υἱοίπογη ργοργία [εη, 

Ῥπίαμαα 92,32 
Οαίαμείαητ Πλογηοίγέρ 5,20. Ἐξξ 

4π|0Ὁ» Οαἰ αι, [πε Οαὐἰαητς, δέ- 
οἰδία ορρέσηεργεν, Οφοῖ1 γ οί οΥΣ 
ΡΑϊγλά,{}6 διηίδά. 

(ἀἰοίραι [δοννίϊαιον [δὲ αὐ “4οῤη 
ψρμίαιν ὌΦ 27 

(ἀἰεμάα υπάεἰαηάοη! 7} 306,12 
Οαἰα (ὀργὴ, υμΐτα δ ΧΧΧ Ί)Υ ΗΜ, 

5Π075)6 δ 6 ΟΥ̓ 39,20 
αάπον[ (αἰα(ς γά ογαιῖο 1)2- 
παγοβὲ 116,28 

((αἰίαγοίντν, ἀγείοι οχιρεη. τι δ, 

ἘΣ 
Οαίαε, ἀγοίγοι αὐάιξεη. 8 ζχ.τι 
(αἰ έσγαιο [ὀγίρια τι ϑις 
Οαἠέρεα οἰ», αγοίγου α,  ρεμ, τ αν, 

᾿ς 47.121.14. Οαίρααοβης Ρογ- 
φα(ξη Π, ἄγ οθ ον “ΑΙ οημές, δ σηα 
(ἀϑείμεργαιηγα σοί! 11.2.33. 

12} 1 
Οἠερραοίν Ζ,γήάπα οὐ ΑΙ οηΣ 15- 

ἐαρρέμ(ογδη τ 7.2.3. ογαϊΊομδ' 
Του  ροηῖς αὐ Ρῥερρὲ ερηἶο- 
ἐαηρρ ἐμ ογ ἐδ 1: ὑαρ Αλονήσου 171. 
15. Πρ ορβο ἐβεηὲ ἐγηθ 2: οὐ οηδ 
Ἡθιμαγοίρ: σομίγαἽ ροοογίμδιισ, 
35. «4. )ιμαγοῦο περι εχ δὲ 
[ἐνήριμηευο πὴ ΤῊΣ). 0 

(αἰννκαοίρὲ {ἐπηπα,οΧΉΠΙ 416 σγαια 
25 “75 

(ἀὐέρννοαίει, αγούου “ιδόπ.ττς.,4.4.. 
Οαἠέρρησ,ογαηο Πίμαγορετ τ 8,33 
«((αἰηέδεπε:, αὖ «“Ἄγηξοιείο ργοζε- 
ἕο ἑη “εχ άγὲ σογ2 1417: [δγὲ- 
ΡΠῚ βουνά 78,40 

Οαἰιηγαίμν,αγορου “1 ρόπεατς,41. 
110.,19.12 Ο.4 5.121. 

Οανμαγίμαῖ ρορ πίη δέοεία 131,24. 
(αμδαίος, 1, γαογηηαγο 3.27 
(πάλάης δὲ {ἢ 73,58 
απο ποι φάρίαμαιμιηγ , σποίος 
δ 4: "4η1 3,7. ΓΑΉ15 12 ΦΥΓΘΉΖ 
«Δ41|06γ1. ΠΟΥ 4 Ἡ2ΟΥ 6273 ΖΗ σΥΦ[Π6, 
ψηΐα ρογ!θμάεγξ ΤΥ. 41 

(αρέια υπήμον[ἰϊ4.63,4.0 ΦΑΡ ΙΗ72 

τ ΝΘ ΕΣ: 
}γοροιομμάα 61,58 φΑρί η,72 
ἌμηΕΥ Πο ἐπ παγγαϊομῤηδιοο, 21 
Οαρηαίς ̓ [ν]ΡΙοΥ κεφϑλαιώδὴς γ8, 

26 

((ἀγ οι αἰϊφηοά »ηαία 81,1 
(ἄγντοη )η16|2. 8.4.4. ργο(ὰ ογα!έο- 

η1 {ἰγειἰου [4π, 2ΟΥΖΙ 
Οαγηξρίμ βαθεῖ ε,2Ε {οἰ έρθε νέμει 

ἐφϑθυ οΥ 4702 ΤΩΣ 
Οαἤαπάεν “ροηαεοσσηράλτι3,Ὸ 

Οαπαμαγὴ οὐρσάγέβεα φηαμάο 
“ρερτς [εῤίαια 110,1.2 

(λιν νρίατῖο (ρ6 οδρο ον ηΣ 
222,11, 7.12. σα [26 {πε εμοἰε γΡΉΏ.14: 
4 {Ἐγα ον ρο οι 87,1 οα [745 
»γοσαμέι 47 ῥηογάϊάε υζἄγρα- 
11135.3. σας πο γεζομόάοης 
φα[λὶ ἀρη611 ῥηογά. 131,2.4. σα- 
[ω νεγφου ΠΡ ἢ 

Οαιαίοση ΟΡ δ οΥ ΜΗ, ΡΕΥ [ὁ τγήμησ 
»πίορον ξ9 βεδηῖς, φηέῤτ [ἐ114- 
γ7267115 4θ Πἰοήογο {πὲ σομμτ 

1.53 
(παν ηῦ. σοηογά εἶμο ηονηοαο 

1 ἡ 4 666,76), ΟΥ̓ΑΙ10716 Π01722-- 

ΑΜ 46.4.1 ΑΜ {142 ἠη ἡπαὶό- 
οἷδε σογ(ἀγ6 77,20 (απ ία γε- 
γη72 ρ4γ Αγ Ἴ72,39. 771: ΑΥΤ792 
σα ἀν 772 σέμευ ΣΙ 7 

((οἰογήμας φημ: 41:16η15 88 Πρηίῆοα- 
ΠΣ 148,6,12 

Οερ[ίεγα [Ὁ γ1ρ.10.247721 89 ΟΥ̓ Δ ΤΟ ,ΠΕ775 
64.38.6 5,3 

(ρίξη, Ρ απο ἐγ ΑἹ ΡΆ167 1.70, 
26 

φάπενζ Οερῥίζοοίενς Τλφαγοβὲ ὁ- 
γ4110 118,11 

(ἐρρήθάογης ἀγοΐοι «Αἰοπ.τος, 
τ. το 58. ΕΣ Ό»7.γ215}2.2 

ΟΕρ ι(ρἀογησογάιοῦ τ. .31 ῥ]4- 
10 672 γορΥ ΦΡΘηοἐΓ 127,52 Οερῥὲ- 
[θάογη «ιρομίδε, “ϑ ον ΑἹ ἀφέ- 
οἰτίον 89 σδρέζίογ, ἀροίοσί ΑΜ ΡΥ 
7ογαῖθ φοῖγά “ἄγ οιδέενν (07ὲ- 
γήἤετοΣ, ͵ (ἐρβηῥάογὶ ἤδογα- 
τεῖ αἰκζτο ἘΠῚ. 

Ορῥη(δἀοἱτσ,αγοίγονς κα  γοη. τα, 
44 
Οφρ ι(οἀοἱὲ ἀἰξίχ ἀὁ ΟΡ αγοιῖ 
ἡμγεαδοηο γαϊοηίῥη {6{{ὲπ6- 
ΤΊΟΗ6 122.29 

(ἰρῥιθαοι"Ἵ Πού μη, εγσα 1 6- 
πθη (ὃς εχ [κίον ρο ῥἡταἰ τος,2ο. 
ΙΟ6,3 

φάμεν ες Οερ ἡ πεῖς ΡΥ ἘΠ] ποῖ: 
ογαίῖο Πιμαγοίὲ 116,31 

Οεγεαίος ἤαξίς 2.2:12 

Οργιαημτηῖέ 59 ἐεαίογ 72 [Ὡορησ 4.2. 
16.02.7 ΦΕΥ Α7991277722 167 [ὃ 
ΟΡ ΡΑΥΑΟ 33,30:89.42,34 
εογτα»μμά 89 ἐπα ἐπ γαπεργγὲ- 
εἴς ογαϊτομίξης ὑπάεἰαηοδη ΨΥ, 
ξὐ φιονηοοίσ 53,37 φεγ! ρῖ- 
μῦς 55 ἱπάογηῦ2 ἐμ Ἰἐπέογος δ 
ἰαφάομίηῦ 34.016 σογέαηφμα 
αιβίρείοα, δαγύάγο [γον ε[6 υὲ- 

ἀοηιηγ 88 ἐπίαπία 6 7,47} φογ- 

67 
ἐάγηέμ ἀμέηηὲ, Δ [οὐ 117. στα 
ΦΕΥΤ ΑΜ α ἐΟΥ̓ΡΟΥῚΣ ΡῈ Ἐπ Δ 

Οεἤρῥοη, αγεῤου αὐιρομ. τι 6.6. 
γοξί τη Οερῥηορῥου ἀρηαὶ 1) 16- 
ἄογ.6οι. 

Οβάγοϑι., εἰ γοιέηα Οαγογι. "ἀπ16 
Ἡεγοσοί πη ῥιξογέα εἀταξει2ο, 
14 

Οὐ ανοηθη [8 ραἰἠπεργαν 114,47 
Οραγομθη ῆη οἰ μοης Τφηηρηε 94, 
59 

Οὐαγοπέάει, ἀγούνοη α.ΧΖ ονΐδη 
9.4.3.3.116,2. ᾽οάογη Ορα- 
γοηοίαγ,) ὍΘΟΑΙ Κὶς 3. 

Οὐαἰοῖς, Επδαα ορρέάηα τ3,1ς 
φοἰομ αῦηε. δια ρΊγ ας Ω 121, 
24 
ΟἸαίολαονη ότε ἐῃ Τργαεὶᾳ [ἐρ-: 
1144 22 ΠΠΉ7:. δ ΦΉ ΘΗ (θς 1.2, 
37 

Οραγαἕίογο: εἰ οξὲ (πὲ ἐπχοιέια οὖς. 
ΓΟ Ι οη ) σσηθγ Αἰδ, γος τ 8 4.13. 
τδζ,4ι εἰαναξίογες βηρείἠειτε- 
40 εἰτἰἐροηῖ οδεγαϊέσηο φραρῆρ 
4 γάρ ααἰφηγε, 68,16 
σραγαϊίεγῷ ἐχροβηο 148,20 

Οὕαγος, “εοαγηρ ΠΣ ΚΟΣῚ 
ἡη Οἰγηΐβίαοο ῥείϊο 11.2,35 6,4 Κ 
Οραγες Οὐγηιῤ: αοὲ ῥεἰ γαιομδ' 
γεάεγεργορε! 45, 122,50 
φά πενία Οραγοιοη ργο ΕἸέοιὲ 
[ονῖε, Πἱπαγοβὲ ογαϊσ τι 8,21 
σοπίγα ΟΡ αΥεΙῖς ἀξία οηο ον 4- 
119“ παγορὲ 116.37 

Οαγιδερλτς σορέαγηρρ ἐγ, ΕΓείΐος- 
ῥομῖο εἰνλ', Οραϊοαρηῥη 7χ. 
ΤΊγασιά (ρρδιλ κα ὙΏΙΣΙΗΡ 1.2., 

αὐπεγίς ΟΡ γα ογοξεγο δαϊγγέ 
ἐεξοηβο 110.14. 

Οὐαγέμτισι Φηάγε ἦγ {ἀν Ἴγρτω. 
Οβάγοῦ! 1, ἀραρ(ασεητε, ἐνηζογ. τ 3.8, 

34. 4π|6 Πἰεγοάοιηη ῥη οτέασ 
εὐτοίτε 129,14 

Ομ ξ9 Κροά τη, [οέαίς ῥεἠἐάπογ-- 
βωρορ. “μηθέν. μγιποίρος τὸ ο,3. 
ΤΟ 2. 

Ορέογης, οί οὲ σχοΥ ΤῸ 
Οβογαρημνβοίον ἱμὰσ 34.12 
Ορογρῖ ρου φηὲ, 5 φηαὴδ ιό,20 
Οργειρος, ἀγοβοῦ, α,κἰεροηίφη 

116,7 
Οῤνγρρέ αάοει36,17 
Ονγ ρὲ διοίοὲ μὐγὲ ἀπο 7)66-- 
γΑ οη15 ΡΑΥ 72 σοί οσαιίοησ,, 
44 οἰπελίοτρ οἱἰσσηεοη απ οσῃ:: 
ἔεγ,Ε, 5,34.. Ορυγίρρει διοῖ- 
ομόέῃ ἐἐῥ, “726 οὐ ΔΙ ἸοΉ1: Αγ ηεηγα 
οοἰϊοοατίοτο, οσρο στρ οἰδριά7:- 
τἰάτ Ποσίσλ 5,24. 

Οὐδης σοιη {σης 6. σί από φημ 
34.4 

Οὐραάαε ἀπγοάς ἐπ σαρίμξης σοξία- 
ῥά, “ἀμ ρομμθη ὃς σείδγοε α 4.7, 
1 ὃ 

Οἴγηομ, ς 7, παάς Κα τΆ4.5.,24 
ΟὐηηοηῖΣ (4 Επγγηεοηόγξα 

ἐ} 
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ἐφ Ρεγμι υἱξογία 142,24 
Οἰγονερη γον [, αύάτο, δ οἰγοηηα- 
βοχηοτηνσοάηίργοη ΑΗ ΗΘ 
οὐ μι! φΥ 1:5 ΤΌΣΣΙ 

Οἰγόησ,γες 20,3 
σμραγήβαοῦ υπέμ οὐογάα ἀπ ΠοηΖ- 

τἰα θα ο 5 9.31 
Οὐμε εἰρφηομεαι, τα οἰπεδο [δ 

ροἰλελοτεῦ αἰἐσεηοί! σοημδ 31.3.7 
οὐπε ες εἰοηοη!α,ρρμ ρα σα α 
[φεοῖοι 9,47 οἰμε 4 οὐ ΑΘ ΜΤ2 
κάιοίτνο,:.7 εἰμές ογα!ο- 
τ) αγτἠβοίμηα ον ΟΠ Π]γρηῆᾷ τὸ 4. 
47 οἰρελίες σΥ 4110}25 ΠΟ Ο ΠΟ, 
ροοίίοά βγξέγα {ρεἰσ Ἱ 1ΖῈ, 
193,47.194.14. οἰμϊαογατίο- 
15 αὐ τέκεγρς τραχέα 222, οὐ εγ- 
145 [2:61 ΑΥΤΕΡΙ 7 7,16 οἼμη 5 
ον λομῖς {{π|6|22672 σον 2 ΑΜ, 
Το οηγ[{ 1φρθγ6 ἐπ Ὁ [Πε722 γθπο- 
οαΐηη 8,33. ὍΣ εἰ Ογαϊίο. 
Οὐ αν οοααίς 61.31.37 

Οὐ ρομηητ 1 41,6 οἰμόσῖο- 
{τη ογδ [μπὲ φηὶ ργασίαγ η α- 
ἐφηαργοιείογο εξ οΥ1]472. 4.2. 
21 οἰπρληῦν 1449 σΘΉΘΥΑΣΉ2 ΖΏΟΥ - 
εἰὐπον αἸαιοσα, ἀεοΥἼρΓΜ 227 6,35 

Οἰμέλαις ἰαηαθ458,4.}) Ομ} 412472 
οορΑΥαΙ0.4.2.30. οἰμέϊαε ργά- 
10γ6752 αὖ ἐγ βδΥ 4!ογ6 ργοηε:Ο2Ω 
“αναεμή γάμα σγαϊ:α μαλ ημηγε» 
[Ρίομμὲ σογηρθίαιτον6 ολ σὴρῚ138., 
3,7 οἰμήτατο ραγματμσο 72114- 
τὴς γα! ογδ εεάτς ρομοξαι γά- 
μον αὐθητι 7 7.10. οἰπά- 
τ: ἐπγε μί)η6 ὀχ οίμβη, αρροἰα- 
γὲ δ6 ργοηοσάγε 4 ἐπε ξοερηβο- 
ἐεγαι: 141 [σα {1ἀγρ0 [4 ποη ῥγο- 
δαοι ἐπα τοι ύτ, δομ5 ἐπ [ΠΟΤ 
γείαιξς νομηγηααύαιων τοῦ.44 

Οἰαγρογος ἐπ φάσῆο ΘΑ ΦΥΟΙΙ ρδγ- 
οἰ ̓ αη1ξ 149,49 

Οἰραγείρτ πο γα! αρεησα!ο σἹΑ1ΗΥ 
ἐμ “4παθα} Χοπορ Ομ 47,46. 

47.547 
ΟἸοονφύγοιτ, Ραμίαμία 7,αοε64- 

φ:ο1ὲ ΡΑΙΘΥ 1ζ.4.03 
ἀάηεον [9 Οἰφογγοαθη 167,2 σΟ ]716- 

ἐἰα «ἕο αἸήπαγοῦο [ὈΥ1Ρ14. τι8, 

24 
Οἰροητ οὐ 4110 1{8,6 
Οἰ οηγαρηὀἠοα 97,15 

σάπογίμς ΟΣ  βεηθρ ογ 4110) ἐ- 
παγεβὲ ὉΠ6.3.2 

Οἰονέτε, Βαοιογη μα 11.42 
(αἕίαβσηγα ΤΠ τς 
((ὑσηλμοη67),2 ΥῈΥ ΤῊ ΟΗ772 ΟΥ̓ΦΙ ΟΜ 
ἜχεΥ ΟΣ! ΑΠ1976 σομ ΗΘ ΟΥΘ 79,38 

Ουἱ, “ μροηλοη ρη αοἰπεογἀγίδ τοι, 
24 ' 

(οἰ: άγε ἐμ Ογάσο Ἱπαϊζοο. 
Οοἰΐα!το “ἡ πνογέϊα!5 φοσηλ! ΟΠ 672» 
Ρ᾿Υ 2 ηῦη, σΟΉ ΤΟΥΣ 156,1 5..23 

Οοὐητο ψοοα πη) ἐπ δν (6, 89) θη 
κοί 4127), απ ἐγ 4972 οΠΠο1ὲ 
(02 9 [Π110 6772 21.332 

Οοἰϊοοατὴο σε ΦογΜ72 7 5,45. Ὁὲ 

5 Οὐ ρο το. 
(υἱογείμης ΡΙαιφοίίηηα 59 «ἀγοβέ- 

δα» Ζιασραάαηριγεσ τὺ 4,1 
Οοἰομέα ἐπ εγαγὴα 94.530 
(οἰογτ ἐπ ρήξίαγα»ρ έονον σαγία 

104,40. φοίογ [ρηρίθλ 86 ἐπα - 
ξαιης 74.18 
((ἰογες ἀἰξἰἸοηῖς τ 4. 8,7 σοίογοι 
ἐἰἰξλέοιμῖς Ἱ ηογάϊάσα 33.3.4 
(ἱοναινερ αἰ οΡΉ δ σοηη5: 7 “476 
χρῶμα 2 Ογάοο ]πάτ66. 

Οοἰμτρηα αἰϊέφαι τε υδγ ὑογαγδτόο, 
231. σοίπηα πο μν [ 424124.,.4. 

Οοἰἶγειτσ, ράφι ας, ἸΠἼΠη5. ὁ, 1 
Ουνααάία {πὸ ἱμάογα ἰαγηαρβέίο- 
βρβαϊην ὑ 7, ΑἿΣ 

(ο»»"τοῖ ἐμ ζαῤμς (ἀῖς Ῥ έϊοίορ βου 
 ροζισος αθΉ21.4.7,40. (0721-- 
ΦΟΥΉΉ2 ἰσοη!1ο., 7 ττῤτ4614᾽)2 γ2412- 
2 ροερ2α 618 υἱα 25,472 ἰοσητο 
Ριαιοη 9 Π)οηοογλ 70,1. δ 

Ομ Οῖς 744 ἡηη απ 4. 60,29 
οογσογηαχαϊίοτοι, τς 
σογαίσα υοσαῤπία υαγίᾳ 67,46 

Οὐνφέτας 85 «7 αὐλϊίαι 27,43 
(ονρηηαΐα δος ὀγθμέογ 31,1. 85 

32,2,9 
(ο»»»»αἹἕοα σεν ον σογηρο 
το 05 ἡ [ 6748: ἀρ πα ΠλεηΖο ἐ. 
190,37 

Οογργφθαα!ο [εἡ 4216 σ4ρ :η,772 6λ- 
ῥοιεοηεῦς 6δι,29 

(νρρηηεηε {ἀπ 9166} 1747,2.) σσγΏρο !- 
Το: σοηη6 “τσοὶ 2. 7,38. σοηγεέῤ- 
25 89 τ αι ἰο ΉΦη αἱ γφου ἰ424- 

εἰαιμν 1 ἀἰσόηδο 94,37 δθργη- 
μη σον υἱὲ 82,31 

ζὑ»»ραγαίίοπος ἐμ δ᾽ ογία υἱιίοία 
7 ὙΠ ΣΣ 

Ουογηροϊαὐίο ἤναι 85 ἐρ(4 11,23 
Οονγηροιαιογίώ ΟΥ̓ ΑΓ 0515 ῥγάσο- 

ὭΣ 37,40 
Ο ον οχεο  αΥἼηι7,2 ῬΥΟβΟ ΟΜ 2 

{ἔμ αξβομηη ἐπ ὑ54. ὁα δ! εγ16, ο- 
γΑ ΟΉ6 46,27.5 7.39 

((νηρομέγε φημ δει σητ» φηρφερίς 
ζει, τον, [22 Ἴ {116 Υ ἀηε ϑηητερης 9. 42:- 

ΕΠ γ6 ΑἸ Π οἱ 729 
Οονρο ίῖο ση1α [12,8 οἰρξἑοηερο- 
Μογίον οδέ 5,56 μεν εξλήησ ορτες 
4ηπ4Ὁ75 οἰρξϊίο 2,4. 7 ρθη υὴγίεη 
ῥαδεὶ 7:44794 οἰοξίίο ς,7 ταῖς 
ἡ Ποἱξ φηα72 οἰοξ[το3,16 ρπίοργα 
ϑιβαετ,31 σο»ΡΟ 10 οἰεσαη9 
47:01 595 φῆα [ῥεξίαγε ἀφύξαι 7,7 
ΦΟ»ΡΟΠΠΠ10 [2 47415 Ὁ [41 10,33: 
ἔθ τις οονβο ΠΟ ἀρ! 89 6ον- 
εἴη, εἰφόει ε{8 [ἐπτῖς 88 ρφἐ- 
οὐγά 8,4.6 φονρο ο ἐμσηησα 
ξϑ ργοῤαῥεϊα, σε! πο υά α77- 
ἑἱαιίομο 84,8 
Οο»ροίίοργο αὔξην υαγὲ- 
ὁ! 16 ϑαγία εἰ 50,18 σρρμροβ- ύσμοο ἴα ἰάτς 
τοῖς ὑδοέες 2:01 {ἴμ], 59 φαΐ ον 
ἐπα, σραγαξίον 21,41 σορο ιο- 
εἵσοχοηία οἰταγαξίογοι σεπεγαίες 

ΕΝ ΡΟ ΝῊ 5. ἜΑ ΚΤ ΟΜ Μ ΥἹ 

γφήβέονῖς υδίφ, ὀχ ρεν Ἄρηα με: 
ἱργοία σεἰ σαν ηΆ2::15 (ΥῚ έΟΥ ΕἼᾺ 
ἐμ ΠΗ α 8. 5.4.3 Πον ΡΟ ομῖς 
πραγαζίον α ἰδερροίρεηθηοιαπ- 
ἡ ΡΥ σακ ἀγην, [ἐσ εἰ ργο 
ἐριορογόη αιης ἀἠεεγίαϊο, "4: 
γ16 16 βΕΥ ΑΙ 1 91.4.3 σοῆωβσ- 
Μιίοηῖς [ῥεσίες φηία ργίηρασ ἔδυ ὲ 
27,40 το»: ΡΟ ον ἀντ βειοίὰ 
2:4 γήρίεκ 6,4... ξοναροβίε 
αὐτβοῖοία 27: ποτά Πορεεγίος 
φογραγ Αγ ροϊοδ τ, 8 σορηρομῖη 
1͵ομ15 ψεν ῥογ πεῖν οἰρρ πεῖ ηασης 
ψεϊεγίξησ σεν [411 {φῆ τη ργο- 
{ἀ,ρρρ τη οανηρέσε τ ὃ γ.,27 σ0572-- 

)οβιο α νελογεῥη ἀπ σοητεν οὗ 
Κεγπαισιαγερθπογεύη πεσίεξς 
ει γι αχ δ 6,37 σον οί ση 6 
φεγύονη» Πόρου ροηος σοίογος 
ΦΥΠΙΟΥ δ ἰομσ [ΡΟ ΑΜ τ ὃ 4.45 
φΟΥΊ ΡΟ ΠΠ1015 οἰ ἐσ δια μ172214 118 
Πβογαιογοργεοη 47 4.3.7.79.»35 
ΘΟ,ΡΟ 1 ῥγο(ἃ ογ ΑΙ ο"15 ὉἹρο- 
ε»1412 85 σαγητίμέ Π41 [γε 58, 
30. φθρο Πο 515 σοηρέ σσοηε “99 
[ἔπε ίαομε 2.7. ΘΟ βΟ 10 (01:- 
βάεμιον ρογιοχοπαεξξ τ ι.5}7 
φονρο ο ένα 241 472 ῥαθοαξ 
2,57,34 
φοῦ} ΟΠ ζομῖς ἀπ εγα ἐράγαξίφγς 
δ ἀπ εϊογε εα ΟΠ .2.2,5.),4.3 δῦ- 
ροϊησμα ροίδα αὐ ογίδα οραγά- 
ἔἰεΥ 2 ζ,4.1 φοῦμρο ομ15 αἰῤέ- 
γ1144133,54. σον βο 107,15 οἶδα 
ρυνιεχορηρίατιδ,2.0 σογβδ- 
Μηΐομε σεν δον τ σγαη ξς βιαπὲ 
“ΦΥΡ ΑΙ ΟΥ̓Α͂ΣΙΟ 1,57 σορο 165 
"12 τ 4119 σεμν {41 εἴ ογατῖσα 
μὴ ἀοἰηη21. 4.12.9. του» ΟΠ ομ ες 
ψ εν ὑοῦ ΡΥ ΤΟ ΤΥ, ΠΟΥ ΑΙ, 
εοἰπ, ρογέοα τ 4.6,30 
(ὑ»"ρο[ιονὶά ἀὐ1ε: 2.22 

Ουνρτορεηομ ἐἰοηίμοίγο ψ εν δ, 

αἰἘιοσίζιν 7:.4}5 
(θ»ηρ12 ψεγ2ς ποῦ, ΡΥ ΑΓ ἜΣ ἐμ 614 ὅς 

ἐροηομε, 98,44 
ΓΟ ΧΟΟΣ 84;40 
Οομεΐομ δ, φηἡ41ς οἰἰσοη αἰ σε, :, δογ- 

ἩΕΉΪΑΣ ΤΟ 1,34. σοπμοίσηο: 1 2. 
6γ!αἐ; ἐλ ἀρ ΑΔ 1 ς.3,2. σοι: 
εἰσί; Τ  ηεογάϊᾷ ΤἸοηγῆο ἡ πῷ 
))76 οοἰογέ ργούσμίηγ τῦ 7,34 
(ποίου 41072792 ὅδ ΟΥΑΙ ΟΥΜ72 [Ὁ 
οί 113,10. σοηοίοη ΑἹ ΟΥ̓ ΤΕΖ28 
“ρπα κτβεη. εογ ἐς σηεῦῃ γϑσθπ-- 
τἱογίῤη οοἰϊἐῖο 17ζ.32 
Οὐ οὴ ηι6 Η ΠΣ ΜΉΘ 77.533 

εοηρέίαᾳ ὑγεία φηαρηίαάα δι, 
1 φομοη( ὀγφη! 4115 ἐλ ερ αν 
Τρηογάίάεε 130,121.133.10 
σομοί(ῳ {δη! μα ἡ! ΑἸ Σ92 ΠΟ,, 
[απ αρογία 8,18 

37,34 
Οομάζ ογαση ον 7,2 ἡ 2ΟΜ 1 ἰοσά 

2 δ, 409. Ἂν» 

(πάτον ἰαμάΐος 38,46 
ἐγ 1 ὃ 5,4. φογ ΡΟ ΠΟ ΡΉΓΑ 55 Ορμάἐἐο γΦΥ ΠΣ ἐφη τε δ, παρ μη δ δ 

φὐγείοης 



υέγέϊερ; ἀρ έηῦ)} Αἰ ογ6 Μ05 [6- 
[7] 176,33 

γῈγ Ὁοη 4 ἱποοάσγε ἐπ ἀσοεμάο 
67.24 

Οοησίοὀαγει φάγε ΟΟΜ]ΟΥΖΉΕΤΟ. 
(οηβννταιίοηῖς οαρί!4 πο οάο ξ5 
πο ογα μοργορομεμσα 61,18, 
39. εοη βγη ιο φηαίβ ἀηξέίοη6 
Ῥογι χά 7 4 1) }|14 84,13. σοη- 
βυνπαιίοηῖς ἰαπααὐες ϑλθρἑμερης 
εἰ γ|490,33 οοβνηραίίοπος []γ- 
ῥέεν 47} ΔΟΥ ΟΥ̓ 11 4.20. σομβγ- 
»παϊίουῖς Οὐτα. 63,.7 σομβγησα- 
2έομῖς αὐσηαθηία ΡΥΟρΟ θη: 
εαρεειῤησέπποῦξονο 44,47 

(οπξογηραιοηος [ἐπ : 6 ΑΥΉ4 7 7.) 

(ὐπιοξίανα ἐμ ἐμά ολαϊεδης σαπε 
64,6' 

Ορρέηξίδητεε αοοίθ114 το γ.1} 
εομέηξἠοιδτς ἀσολάηξ, αἰπεο 
102,20 φοη Ήη [0,472 Ὁ [25 τ 
ἀπ} γα σον ρο ΟΜ ΦΥΑΥΊΟΥ 2.2. 
4τ.186,46 

ζο»ιμεκ, υἱιαοπόγα ἰομίον ἐποίες, 
24. σοηΐκσηῦ σθρογάϊα 701 ξ5 
φηαητά αἰ ξδγαι σοηρηζοα 37,33 

(ὑππηδὲα ἰονρέμ μα ποοοἀγ1437, 
23 οοημηδὲα ἐμεμογτ ἐξ 41 602 
γηδισα Ἄγ βΕβΦΥΟΥΘ 3 1.33 σσπ- 
φτιρεδ δε ἀγρέριξά σογα την οἹΣ 
οἴεκιογῖε 37.,10 φομησεόἐσοῦ- 
724,10 4120 3.10 

Οὐποηῖ [41 ͵743.7.1 ΕΥΡΑ Ὑ6Ρ. 
7εγ1 4. 171.46 

(ποπῖς, δ μὲ, ροιμίας ζαοίπης 
17ο,34. (ὁποηῖ βίογηρ ργο- 
ἐγ η {125 170,1 

Ὡρηριοκταηηροίαεγε τ 4. ο,7 
Ορη(οήνω ἀοίο(δ οσοπείδιτεγ το3,2 ἢ 

Οὐηβογαιην ““ροιερὲ Ἄβομθα σα- 
4 ΤΑ ,21 

Ορη ἐγηεμελα πϑοοΠγ14, ἐη ρΥ 215 
τ (ῥεξίαηαα ἐπ σοηβγησα!οηῖ σα- 
ΓΖ 6,5 

Ουη(ξοητίοπον [ὃη’ γεσάἑιίοηδ ἰοπ- 
χοϊηϊεγηαίίο αοοίρόγδ 16,19 
φοηξοιτίο ἰοησοϊμογμά ογεσο- 
Ρίατ68,13 ᾿σοπ δον ΟΜ γ 16 
(ἀρεπεσι σί!ην ἐπ ἀπξεγα σογ- 
ΓΟ 22,42:8921.42 

((οη[ἰλαγὴς υἱέ ραγηηε Παῖς το 5.6 
οοη (τον »ρα συ" ἡ ΟΉ722 ὉλΘΥ 

αοἰηέξτα ἰφρί ΑΗ 1.82.7 
(ὐηιρϊαιίο ἐῃ βεπεὗγὲ οὐ ΑΠοη6 4.0, 

9517 
. (πον χιδηερα σοη [726 . 4Ἡ [87 τὲ 

ἘΠ Ποἰ! σον ΟΜΕΗΣ 11,33 
Οομίμοιηόο ἔρησο Ὁ[ἦς ἡ ΑΙ ΠΥ ΩΤ 

ΦΕΥΑΗΥ 20,47 
(ον βείιο, ἐξεπιτηδὲς 71.1.8 
(πιονρρίαγί ροἘεηΈ, 6:14 ἠὲ χει τοῖς 

πογεῖησοη!! [αορί!αιο [Ὡ2:Ὲ ργά- 
αἰ ὲ 128,21 

(πτορηρίηα ὑφ Υ ΑἸ 179,9 
Οομίέηηα ἀξ {20 ΤΡΙΣ 
(μου ηογο [τε σοησίοδανο (ἘΠΕΊ 

ΤΌΝ ΟΕ ΝΣ 
1144,59 γοιπ ὁ 7 776 83,33 σοπ- 
Ἰογ4 ξθ γοιμηάα εοἰσσηεῖο ο 8,30 

Οοπιγαξίἑομο εν ἀροιἐγορίπν, - 
ΡῈ σο»ροβμοηΣ αἰ “164 αἰεγμε 
εἰοσαητια ἼΣΑ 

(οπιγαάιξοηὲς απ ργαύεγε γο, 
26,35 

Οοπίγ αν δ: 22 ἐμ (2 π16 5114 οὐ ἀ ἐσηῖς 
υἱομέίαμάα 67,19. σοι Αγ ΓΖ 
φηποροαο [ἢ ἐραοἰμεηΈ 10 4.4.1} 
(ὑπιναγέμρε Πσγαϊο ἀΐσογε, ρό- 
γίοιίο θι» 6:}.4.4..3.0. σοπιγαγὲ- 
4» ἀϊοοηάο ἐἤίοογε 44,35 σοπ- 
τγαγία αἰσοηάο ἐἤίοογο σηρέδης, 
φηαυ!αιηγ με σα 4.4,11.,5.4 
εοη!γαγ μη αἰ σεγε, 85 σοπὶγαγὲ- 
“"2 15 ἀισεπεουείϊο, υἱ ργανροη- 
ἤγαγὴ Ηορεθγςο, ὸ οομῖγα- 
γί  αάἰίσογο, 85 σομίγγ ζε7 αἰἐ- 
εομάοείεεγε, Πορμογη (εὖ «4- 
ζ4ηηθ)ρ10 15 βεγ 6544 ἀσπίδ 2, 
26 τομίγαγίρης ἀἰϊσοπάο ε{}}- 
οὐι Ηονμογίος Ροωπίχ 8.33 

Ορπιγοηεγα ὄοπα 416 ἐἱ 1 αἰφοίο- 
ποῦ ΠΟ Αγ  ΠΟΦΉΘΗΜ 10 9.14. 

Οὐπηφηῖη [0 [6 65: ΖΉάγῈ “άποργ- 
γ5. 

Οορέία οἠῥομιαιὲο 85,5 ς..1127,2.4.66- 
Ῥέα; ΨΥ οΥ"79 ΟΠ θη: 476 τ66, 
ἘΠ 

Οογογγθη [ῥά λ!ήομῖς ἀο(ὀγέριῖσ το, 
27 ᾿ 

'σογήηη ἠογηῦ2 ἰρσαίμε ας Ῥοίοροποί 
ΡῬΥοσογέῥη 7 ΡΟ ΊΦΥἿΣ ἀ57.,37 
(ὐγω θη, αγοίρου ο,είεη. ττ6,1 4. 

ἀρπά Πιοάογηῖ2 Τογγύη εἰ. 
770 

Ὁογομά ζη4 ἐπ σογ γα μέδι αἰ4π- 
τργγυποο ἰαπάομίτν, ξθ φονπο- 
ἀο3.4,3 σΟΥΟΜΑΥ 72 γα Ἰ:ηεἰσ 
ξθραποίίας, ἡ πάμ απ αὐ εχ βοῦ- 
Ἰαηαῃ (ὨρΡΦά τοὶ ἀΥσΉ»6η14.45, 
41 φογομαγέφηοι ὑε δὶ ἐλ τ2ς, 
20 

(ὐγρογῖς χηαίιάῖος ἐπ ἰαμάάμίομο 
36,4.4. φογρογΊς 59 γμεηαύγου "7,2 
15. αξίοηϑ ογ!οΥ214 σοη ογηφαἱο 
191.36 φΟΥΡΟΥΑ τη ἠϊα 7267- 
τεά6 »η 1 α}117|7},2. 01,21 
Οονρταδ,σαύταγμα 8,27 

Οογγηρίοία ἐῃ ἰθσ  Π0η6 4.17.0. 607- 
γηριδία ἐπίσης ξ9 φοΥταρφἸ μέ ζη8 

43:7 
Οὐνγύαπιλοια ΓΉΤΟΥ 
Οογγύνα:ζηάγ εἴη Οογιοόην. 
Οοεῥηγηνε ξϑ ργάρί!α δορθοοῖ. 73. 

19 
(ὐδεέμμ ἐπ σοτσοα αἰ (μ β οἰ λεήστεῦη 

ἀρὶι ξθ ρῥἡο(ρρμρ 47.4.0 
Οὐαί υσοα είν, 67.46 

Ογαιήρρη Τ ηογάϊ ον οοπ- 

1774 

Χὴ 143.41 
Ογαιγίηα ΡίΖΙοηΣ 145»41 
Ογφάλεογος α ἀἰοῥἑ!ογίξτ ἐμ [ξἀἡηίομο 

ΟΥ̓ ΤΉ {0.41 
(σεῥβομια βμὴ,  Ζρδης φο]ἐγηηε, 

“ιποράανεοηἶς 97,35 

69 
Ογε εν» [ἡ ογ αν δ ζαύηεία: οοῖ- 

ἐερὴ! Πὶμαγούη φΉ 4722 112,5. 
Ὁγεμρηα ρο. φηἢ, 55 φηαίας 16,30 

Ογειέοηα ξ9 Ῥάδλη ργοφοάεηεχὸ, 
46.353.0,6 Ογειέοες ΖΖογΣ 
«ἰεσαπιαγο 20,2 

(οἸνμίμαιέο κὐπον αγὶέ ἀητὸ σαρηῖα 
ἐχροβμοηοῦ 61,30. 63,1Ὸ 

(ὐμια ὀγαιογῖς, φημ δ ἐγέσίπιαῖγ- 
γάηη, οἰοο]ο παίζει αα, [ο, 
47.161,3}.4:1127277,4.6:8..21 

(ὐαὐρα,Α!γατια [ε, Π, γάογηρανες 
4.3ὃ 

ΟἹεία ({πἰά!ὲ ἀἰξξτο μαηῖς φκίαη, 
41 0" 1167 ροῦχα ΟΥ̓. 

(εἴας, Οομοηῖς βίδα, θόοησο Ῥείπίας 
170,26 

(το ξοϊεν, αγούγοη α,κιῤοη. αὖος 
Οὐότες ἰαιογαρίαηαογε, τ7ο,4τ 
(ἐπξαμοργοηίάα, δροσίοία εἰρρρέ-. 
Ἅ: 4’ Οφ , Αγ 136, 43.164,7 

Οὐρία τε ποῊ {δρηΡοΥ Κογιηατξυ 
ῥαύομηι σον ΦΉΣ 1 ὅσο, 1. οπρὲ- 
οἰἰιαλῥτ ἡπόμίσογε πῤ  σαγαιῖς 
απ ' ᾿τό,1ὶ 

Ομγα πέρα γεργεροη 74.37.70,3 
Οὐ οἰ ΟΣ τ 67,1. φηγγῆγα- 

}ίαιτς βοὴ 1 8,,4:ὅ5 το 8 
Ομνζγο ρον ζγίησογο σι,τα 
()εἰορ: ἐπ υἹ μα ογϑεαΐδ σογηδης ες 
ρΑίραπν, )εα δες σογόζ αὖ Εἶρ- 
2670 ἔα ργε 5 14.1.8 

Ὁ πονηρά, ξ5 ργαίλμρς ἐδὲ οὔ: 
ΤΩΣ 120.,30.142,4 

ὃ Οὐνια αὖ «“ Ἴρου ονα υχο- 
γε αρία! εν 182,7 

Οὐνὲ Ῥιάϊα Χεπορζοπίοα, δονὲ δὲ 
δεαιέγοσίίρρασο 7 “ἀαἰαῦε 30, 
4: 

Ογεβονὴ [ὲ ἀφάμηι «ΚΖ εν. 1 41,41 
Ογμἑηΐοη ἡ Ῥ εδῆρρο σαρτΉ2 15.4.10 

19) 
Ταξίγι οι αὶ, 9 σφεας 6, 20 

4) αξ]γν κά οοἰθγίογ ο᾽ ῬΖο 25 ὁκ- 
ΡῬγἱραεη δος αρι ΣΎ Σ 

πδαρραίο δισοη εν ογ. 1.3 8,56 
Τλαραπὲ ἀκ αἴξίο 1 12.232: 
1 άη4ε ζογιμηάη [μάης ἀρρίογαης 

ἀρηά διησομέαεῦ 2.2.2. 
Ταμηιο (ΉΠἘ γε δΓα ἐν (ΟἡΠίροι) ργο 

ἀροζἀτΐηο ἘΦ 
αὐηογ(ς Τλ ΉΉ2 αἴτο Ζιγποίίαις 

118,29 

Τεδμὴ βρεείαιῖο ρογίοηίο ἃ Ὑ 03, 
47 δοὐέϊογηη ἐλ ξἰ φτοῦ; υμὲ- 
ταγφοσέ γι... 6 ἀφ ἑηογερ ἐῃ [θά 
τἴσηθ ογεάἠογες [205 ἐμ τεγ γαῖ 
Ιζο,41 

δροίρέ τε) ὑο με οό,4ῖ 
Τοευεη ον αἰΐρονε φηα οἰ 2,5. 4.3, 

44. «ἰφσομιοῦ ἀΐσεγο Εογρογιοά 
7 ὑ άσοει ςι,.3. ἀροθμεΐε ας ()6- 
οἵοία αἰ οπῖς ἐκοηηρέρα οι [)6- 
ἡ ἐῥ.ογ ΡΟ Οογοά τ6,:ἴ 

Ῥεσονηῖη φπτά [Π} χ0,5. ἀἰσσογαῦξ 
φη14:14,2 οἱ αόφαϊ 9.4.0 γ7553 
Δ 72,472 Εῇ ΟΟΊ» ΡΟ ση6 ρος 

ΠῚ 
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ἑα βαδει τ02..47 βσηγσ ξὃ 
ραύετι σ2 "66 σογανπομ δ. 42. ΣΟ, 
20. ἀφροΥ 722. ργα ἐμ" {714 59 
ΡΟ γέρα υὐγεμε,αίσομιεν α 
1 γα οὐ εγεαιῖ 8.4.1. ἀφοογέ οὖ- 
εγπαιῖο αρπαά ΤΠ οῦρο ἐν. [έτη 
τ 84,324. ἀεοογὲ ἐπ ἠηογεα οὔ- 
[ἐγμαιον ἀν σομεον Εἰουσσοιηα 
44: 1 ρηογαμοε10,}2 Ἅἰέοο- 
γέπεσίρἑ 5 7,4. ἐἰδοογπη ϑἦο- 
ἐάν εσσίξ ἐπ1ϑνοἰηήριν Ἐ ΘΟΕ Σ 
οδ,Σ 

“εάεσονε ἀΠἼοογ6 ργορίησηος ΔΗ 
“ φρραϊον ες (ἐε0 5, ΤΟΥ 1ρ 4 ΚΑΙ 14 

181.21 

«οί ηο πορεαγξα, οἰ] 4792 ΘΟΜΙ͂ΨΑ 
Ρ’οΡ ἐπ" ποσιοῦ,: 4. ἀείρηιο δο- 
ἐγατῖς αρηά Γίάτοπονς ξὅ Χοπο- 

Ρβορ!ση, δοῦν 111 εἴ ἰαπά φηο 

ἀγηβοιοία ς 7.30. δεξεηο “Γε- 
γέσίεε ,νεΐημς γεῦὶφ 4 Τ  μογάϊϊαα 
ΟΣ, τς 8.17 

“)εοιφηιλα σὐ [ἡ ρρίϑαμίων τη ογά- 
τἼφης67.17 ἀεξεξα πμαίιάα δ 
ἀγηφοιίία 66.47 

“εξ ενε νη ζω ἐδονος [ογητο[ὸς 
50 ἀγμ οι ΕΜ 68,17 

Τρεϊοοίι Ῥυσοοπεβη, ρέ [97.1.3 8, 
ἼΣ 

«Ὀοιοξξ σεν δον ρίαν ἡπηηη ρο- 
, ἐφ 6.8.3 το. 89 Κενόα. 

Τθοαρις, ογαῖτο  αἰο ααογήρια 1) ὲ- 
ΠΧ.) 118,2 

Το εἰῥεγαγὲ γοξίς ποτ ροτοθ, μη ες 
σιγαξ, ράγιε μβοηηρῖα βοπάογοη- 
Ζηγιοο, 46 

“δεἰφεγαμμ σΕΜεΥ σαρτΓά 
φ“41|π᾿ό5 Ποπείΐσες, Πι{π,0- 
τἐε, Ρο ῤεἰν 63.4.5. ἀεἰ:ὀογαιμὲ 
σεμενῖς ογα!τσηεύης φημ: οοη- 
ἱφφηδα! σον ΡΟ ΠΟ 191.38 

«εὐ ἰὴ εχ ρεῦς π1ἤρετηα ἐησθη τα ἔμ- 
ΤΗΔΉΜΗΣ τ. 8,7. αἰεἐξἰ: εαπΠα 
ἀρ ολ, το ἐμ! 152,.5 5 ΤΕΥ ΕΠ 172- 
δεειίεεα 127.39 

Το ρ ρενρεηετ ἐμά ολμηη Δ, ἤδη το, 
40 

“δ εἰὲ 65 7 εγἐβίβογία ττ8,.4. Τοέςς 
{αονϊβοίμητιγ,4ι “δ είκεχρην- 
“ἰδ 14.232 

Ἰθερραὐίοι ργ ΑἸ ΟϑΙ θυ δὲ [ἀφείη 76, 
4 Φερν»αὐον Πον»ο  βομέσαη 
γεῖρ γα ξἰ 4110116},2 Ο72011747227744- 
ἐογ 792 οαη [722 67 ΣὩΥ ἀπ ΟΥ ἐξ 
124,41. Περαπάῖς πα ἐλ δὲ 

[ἐτίρια 119,38 
Τορμαγ αι, Ἐπ ῥίζειο δοσ ΜΆ. 110, 

ἼΠ 
Δ ενηοίγίμ γδα, στε  πιίροπο (Α 

. ψαπάγρνα τη ες γίμμγορίς 
δριέσέετ τ 3,12. « κηγοίιίαη 
αθηεγβενεαπδι ρορπίογοάάι 
113,37 «4τ:ρεηϊφη βόδι ργοίασι 
γϑατιτοῦῃ σοη σε 116,18 

Τ)εριοιν Οαἰαπιαη ίς ς,10 
Ἰλορρειγια, αγοροη “ρθη. τα δ,12, 
Δοεηεογ ΒΡ αίργ θα ορίπογ) Ρί4- 

ΙΝ ὉΤΙΌΝΥ 5: ΔΑ 1. ΓΘ ΝΜ 
(Ομ Αγ ργεποη αἰ 117,23. 1) 6- 
γροιγἠ ΡΡαίογοὲ 6 ῬἰαΙονς αἰ: 
ἑμομεσεμ(εγ4. 127,3 .166.2 3 
Τερρεῖγές Ῥβαίογθης αξίϊοηῖς 
σὶρ “εν ἰ ρεηὲ 4 παϊηγα π6- 
φαΐ, ἐχ ον οὐ α ση δ σογηράγά- 

Ἰαρραττος 8 Ποραεῖγα Ῥρα- 
ἐεγεῖ (ἐξξαιον Πίμάγο θη α α3,ς 
“ερμοιγὴς “Ῥβαίογοια ἀσομ(α- 
Τ57 113,38 

Τοονποιγέτ, [)1οπγΠ ΓΙΑ ί ΓΟ. ἀραίοης 
12.8:27 

“Ὀρρφοοίος Ῥῥγσοίρημης, δη{{0γ.1.3 8, 

Τθορβοοίί ον, αγογοη «16. τι δ,τὸ 
Τορρμοοίζ ας {ἐεέμας 117,40 
αάημεν(ηα [)6»»ἘΘΟΥ̓Α 62 ΟΥ̓ 4110 7π|{ὃ 

αἀζογίρια Πίπαγοθο τ17,42 
“λενηθογαιία “ ον αι: χηαίξεργοῦο- 

ΗΓ 97.1.3 “ονεοσγαίτα ράοά- 
{2 88 τγαμη πε ες γεύτς ἀρεσο[οεὲ 
ΤΟΙ, 45. 25 ζενμοογαιέα ἰόεγθ 
οφηεῖ "95 ἐσοὶ 1Ὁ1.14. 

ΠΤ εροοΥἹἹὴ σονροΠ ο σηἰῃε 5 διγ 
1» οοΥ ἰοομτῖο, ροεῖτοα 7 ο,ῖτ 

Τοοροάοοις ασγέροία, γα ἐσ ρῥγα- 
βῥη ἀραὶ βίαι οηεῦς ὙΠ 66, 

29 
“δ ερβοσομ οι, ἀγ οὕ" 4,1:0.116,1τὸ 
1) εγλο ξένον" ἐς 1, ασεαναοπΐος δ }}.- 

ἐπὶ ἀεπήποίτι4.4.16 “μέρα εἰα 5 
Μεῖη δέοείθα αἰπς .140.7 

“εν ρεθ; Ῥω εηΠ 10,27 
φηαμόοπαιμα, 9 γα μαο ρηθ)ὲ- 
οἷς ογαίἑομος [ὀγεόεγε ἐλον[. 
47:0 διτ14722 ΟΥ̓ αἰ1716 1Πἰ44 δα πεγ 
120,44.12.,16 “Ἀγηβοιοίε ιγὲ- 
ἔτ 4"Π25 ἸΜΙΜΟΥΤ 21,2 7. ΑΜ αἐ- 
σεη αἱ αγιερ αὖ γι οιοίε ἀτας- 
φΟΥ11, 8 ἐπ Ἄγ ηξοιοἰξοσνη ργά- 
δορί οΥγ 77, οὔ δγ ἡ" Π0η6 ἸΔΜ1 472 
ἀ:εεηάι Ἱρα σομ [ἔπ 1226 1010, 
9. «ἐρεῖ οΥ 410} 747,2 «ΔἸ ΟΟΥ τ, 722 
οησοργ πο εβι ζει, ἀσρομε ἰδλ 6- 
γαμάι7.4.43.76.1 ΨΉΗ14 δνρἸη δὲ 
ΣῪ ΤΌΘ᾽ 1} Ομ σέηθγε εἰπε: 
εἰν γό,ττ ογάι ον 4722 ΟΥ̓ ορτ- 
7274 163,28 ΟΜ 25 4516 ξ8 
ροξξ [5 ογδίογος αἰἰσοη αἰ Αγ βοίο 
ΓΑΡΦΥΑΜΙΓ 1 Χ0,35}2. ΟΜ 7ρ6- 
γ1ΟΥ 722 ΟΣ ΤΜ165 {77211141216, 4:16]. 
γηίά αρμά ἐος ρπίορν ἤει, ἐκ. 
φεγρἤειι 4.36 ρόγζξοι! 4πα 4 {π- 
Ρόγίογ ἠδ Υ ΑΜ ἸΠΉΘΗΤΑ 112,10 
ορείναο οἰἰσευοίί σόΜΕΥ 6 ΟΥ̓, ΣΗΉΖ 
1 ρεγ αι 576 85 φρροι{]1η56 - 
βωοέξτϑά,: ἀἰξοπερ σά αγ- 
σηρηθι πα μν 4792 85 ΡΟΥ [ὉΠ ΑΥ̓Ή ΤῈΣ 

εἰρη α!εη2 ΓΦ ΟΥΑΙ 168. 
46 τη 411 015 ΘΛ ΕΡΉΡΙΑΥ ορτῖ- 
γέ ὁ Γ τό63,γχὃ Τρηογαίσίον» ξ9) 
φείογον [ὑγήρτονο ἐἰα ἐγ ν ὀρ λιν 
ἐηφἐ!φσὐξ τ6χ,1ο Τρηογάέ- 
εἰἐε ὁπ γρεθῦαη 4 γη4... 1726 οὐξ ἐ- 
γέ 4116 130,31 2 ͵ αἹο 715 1721-- 
24ΟΥ 61,}.6Σ,3.10 7ογα! ξ8 

ζΑἰ εἴρια [ορεειηαιΣο,3.2 τὴηα 

ΙΕ 
(“ἀκα ἤο οποία τὸ, 
30,47 ἡ ἀκρἐῃ ἀπροίεοηεδτς 
αἰ σθΉ ΟΥ ἐγαέξαλα οὐ τ ϑ,56. 
7|πι ἀγ16ς ἤ περ) 1:6 ΤΟΙ 2922 ἀἰδτεο- 
γά{ϊε, βοτσιη πα: [τορι - 
9 ηθη ἡμοίτει [5 αἰ ΟἸΠΉγ 10 4.4.7 
Πρεγαιὶ δ Ρίαϊοῃέ, ογατονεύ, δ 
Ῥθηοξζόρῥι ρ»απξαμτ νεῖ, απίδ- 
τιπγιΣό,6 Ῥιαιοηεζηάγεργάς 

ειι7.4τ 1 γάρ φηα τη γ6 [86 

Ρέ,47)11 83,34. 1ερηοφέβρεμι ἐχ- 
ἄρσενα αν ΥΘΥ 722 5 σοη ες 

1Παογηῦ αἰεξίητεγ οὐρα βοηθῆ. 
{ἔπε ἀπίαρι ργαύκῖι “τη το 0.37 
1 εν ο [ἰγοηος 1π [ὃγτθ 6 615 ογα- 
12ονρέξησ, 47 {ἐγ {Π7}2. ἀδ' οἰθον [φὴς 
ψοίπαμς ὑδγ 1 5 γρορρόγισ, “ας 
ΣΦΙ 1 Αι ἩΖΕΡΘΥΟΥΖ σορτιπ- 

ΜΠ ΑΓΕ ΘΆΘΘΘΥΤΙ ΟἼΗ]. 3,13. 
32.19.4,23.101.3 βοξξ ἀμί πγα, 
πάη ΘΑ ΘΥΟΙΑΣΙΟΠΦΠ2 ΘΟΉ [6 7έ-- 
ἀέηθ δ ϑαῤιες ξαεηίρ ρ᾽ αἰξηττε, 
ποά ργέηοῖσ απ ρηάσηο ἰαδουδ 
49 ἐπάΐο υἱκ [σι ροΓΗΙΣ 3.0, 
38. Ψον δον σορρο τος ϑφεαἰὲ 
{μὲ 28,7..18.4,.4.4. σολρο[Έ:6-- 
ΤΟΥ ΟΠ 45 4672 [Ὀρρ θὲ τομδ- 
ΔῈ 472 101,2 φορο[εοη δ 
Ὁ ὩΣ οὐρπι Το ΡΉ ΡΥ 4:1 ΠΠ2 54} 90, 
47 Τερφοψέεμε οδρο ττοηῖς ἐχε 
ηήξια τε ἐέρεοη περ ργαύει “ΖΕ - 
{εριποιϑχγοιῖ,ιό Τεένρο βε. 
ΜῈ: σοη ἐφη θη 11 475. ΠΘΟ6 [71.472 
Ῥιμαιομῖς ἐχορημίο δἰμίσεπῖον οὔ- 
Κεγημαμέ!6χ, τὸ τῷ ἤϑοις εἰν ρεης 
οὐγόγη τον [ει σι.) βρηγαιαο- 
γα σμ15 ΑΥ̓ΤΠβοΙ ἐμ (ὲ ἀειοσίς 97, 
3. πὐξιλγίᾳ ψεγϑογ 4ἢ ὐ[α το. 
2. 1οα οί; ὑΘΥ τ ἀπ Ὁ 197... 0 
ἄγροικος α ἩΘ»2174 {15 σΥ αἰτξίτε τις, 
31. Τπηεγγοσ αἰτομε 2 (ἀρ 6 υτί- 
ἐργ οχερίο ἤδ τοϑ,1ο,. 6 ρ45- 
ἐργγίεα αἰξξιοης σοΊβοβΊοΗ6 
υὐιυβρτοι, τό Γι γβασαν» ἀἐ- 
ἕξιομον 1: 25) ὀτ ογαιτσπιῦ. [5- 
ΘΗ 6 171.3. ἀπ οσηβυ»ε Ασα 

ΜΕ Ὁ 4ν ργαραγ ΑΙ]ομ θη 62, 
3. μι ἀξξέξοηο οΥ ΤΟΥ Α αἰεί μι 
ρηο[δ λεγο μι 177,14. «Ε|σ- 
1125 1775. α ΠΑΠΉΤΑ {{ 1 πο 41 4722, 
ἜΧΟΥ ΘΙ ΙἼ0π6 ἀοη τ το ς,27 
ἀξίομ φημ αἰ ΟΥ̓ ἼΟΜ6: [445 ὁγ-- 
ΜΑΜΟΥΓΤΟς..6 

Τλερηο ἐρεηις ἐξ, οσείρ αὖ «σγὲ- 
ΜΠ οιείο βαξίαναθμμο τ25,14. 2) ε- 
γρο ξέρεμες σογομά [ὃ αἰτσττεῦρ ε[8 
4.4 Ὑ 4,106 οἰ δ» ἰδ 
«“Ἐ|ἐρήπερι οὗ {ἐομμοίαῦ ἱερά 
1: ο,εῦρᾳ ΟΠΥ ΑΘΟΖ ΑΥΣ , πη οὐ ργὲ- 
γ9 472 4.1.,1.9.1 βεούτ ἰεσαιταργὸ 
γεραθλ12.4.12  βγάσεῦν ἐηοϑ)- 
βαμιορ ἐπιγοάηεῖς 66,7 
Τοσρροῥεηῖς εἰοσία εἰς Οἰσογοηδ 
71.41 “Φ ερηο θεῖς ἀσηρηθη δ 
οἱ αὖ ἤ2ο ον μενα ας ΡΥ ΟΕ Ρ ΕΣ 
ἐαχιαιΣ,, Τερμο βρη ορα- 
γαδίεν 70,12. 74..39.114.36.Ψ 

ὌΝ 

46.45 



11 ζ,{.167,3...4.4. Ῥόρη6}})6- 
μἷς σραγαξίεγ 7.4 ποῖα ρο!}- 
7, 2εγγα οἱ ση (ΘΗ τ 6 δ,4.1.103, 
22. 1)εγκοίῥροηο ἀ:ξσμῖς εθα- 
γαξέοενξ᾽ κα »ηαϊογία σή ἐν "ον 
τὐγησζηαφ, αἰ) ΡΟΥ ΑΜ τοι, 
τς “εροιξρεμις ἀτέδο ἐκ ορ!- 
γηῖς σή! ξησα, [Ὀγριογιύη ἐοηῖθ- 
ΔΙΑ 167,.6,4(4(Ὶ [εγρμοῦφηῖς 
ἀ;ξμοραίορνις 55 [μαπεθης γρρη- 
:4Ποητότς υαγίαία το,ιὸ Π6- 
γποξβεμ: ἀεξλέο, [ηρε  τϑγγα [5- 
γάει, “5 ογη ξηη ̓ έῦα πο ΠΥ 
2: πεηπάεργοῦε ἐμ ἐγηξία 18, 
3ς “δενμοίξῥεηε ἀξ οα Τα- 
ἐγά άεα γειῤη ἀἠ έγάξ, 168,48 
ἑΘ ρει ἔβεηῖς ἀἰἑέιο αὶ ἔγἤαμα 
“πεογη ὑροίιε 1 7 1,1615.1)6- 
φρο επῖς αἰ ἑξέοηο 7πά ἀρβάφ- 
γερ εγώ ποηηπσ το ό,10 [)2- 
“γι {ἐεηι ἀξ ὁ ἔχσεια ὧν ῥαπὲ- 
14]  ἀπζαγοάζ, τοῦ, 9 “Ὀεο- 

ρει ἀξ ὁ οδίεανῖον 8.32,τὸ 
ελρρηοιξ ὑθμῖς ον ἀτίομος σρΙΊγ Ἐς 
Ῥοο»μαιότα ἔφ σαγγ2εμι ῥα βρης 

ἰστδι 8. ξξ χο.ι “Φεναοίρο.- 
2115 σε ἐεομ οι πεζί τα [πε τοῖα [ἐεὖ- 

τιέξε, ρηεείτα τοῖα σὺ τος, νβμ ἐμῷ 

«ταὐ416,,, “ εροίξθεηῖς ογα- 
ζἦοπει ἰγησο αἰλϑν αὐξεδμς σἦεηπε 
παι [{ἐογαίδώ {γέ ς 4)6- 
210 θη ογατίοηος ρα δε γα 
φππογ αι [γὲρ βαῤια, ΤΥ 0.47 
Τερηο βονῖς οὐα!οπος ραόδοα 
χιιαηί 1. οἱεὐρς Κρειονίσας 
»΄Δεερίίοηπο βαῤηα ι:1.7.0 1)6- 
το δεν ἐς ογατισνιος ρεῤ ρα σέο 
εἰρἬγαξξονς [ἐγήρια ρέεγάς, 171,7 
Δοο» πο  γεμῖς ογάτοηοι ργεαίά, 
[6:4 ἰδηωτικοὶ λόγοι ΕἸΥΟΥΤΕΥ ΧΧΊ 71, 
6 Περι ἐοηῖς τό! οέαίνεηα ο- 
γα οηπη ρα φη τ Ἴστα ἐα μά 
Ῥ΄σσονομα εὐ βαδίία τ 63,90 1)6- 
7:0 }γεητς 25 7: ον αἰ ἕοηθς [α- 
ταῖς δ ἐμ ρ ἠτια (ῤφίΐα ιος,3 
“Θεριοβέρεμις Γρι ρρίσα σοποτο- 
ΠΟ’ Χατ, 59 4507 44 575:6 ΤΕ ΡΟΥΘ 
ῥαθφιίία τ53.58.31 Δ εγποίρεμῖς 
σοηςίφηος αὐ εν ξ Γι ραν, 
φπαπάο βαδεγίεωρία 12 1,0.1)6- 
γ10{Π ϑηῖς Γῤι ρρίεα ἐχοερία ἐα 
45:5 (ὁ Παίομε(ὸ εἰ,οαηὸ ἹΡη- 
γα" ἀενερ οἰγαγαξίογθη2 γε ίου ὲ 
168,45 [):»"οΐδεηο “Ῥριπρ- 
Ρίοαη [χιαη2 6 πάπ6ο βαῤπογῖς 
123,6 “)ερο ρθη: ογΑ110 δά 
Ῥρηιρρέερι οίαν,α (αἰ οῦο 
ἐπ(ογεῤείηγρνο Π]αἰοηείο τ 7 τ} 
“Θερβο  βοηῖς εοποίο ὁ ορε .7,Ζ12- 
“αϊορο τα ἤεγεμάα, φπαμάο 

ῥαῤπαιΣι,8 ορτοίίβροηῖ; ο- 
γάμο (ε οἰαἤιόκα φαάο {ὑγὴρίά, 
ἔθ φηο ἀν σι ΏΉη10 111,4. 1}6- 
γαοθ ρὸν ' ογά!ο αὶ συκμμοοκών 

γεῖβε ξῷ σομηεηίθητοῦ ἐπ[ὀγεθό- 

γεν εξ βασιλικῶν ς 6.11 “)6- 
γφο [ἰεἴδό τπ ογα 956 1} οἰα[}}- 

ΕΝ: 

ῥα αἰμάργοροηεης, αἰϊπα ἐἤηοΐ! 
46,5.5.6,,31.0 1 ον θηδς ἐν ο- 
γαϊίρηθ 1) ξαζα ἱεσατίοηο ἀὁ- 
ΘΡ11 7 ποημοάο αἰμεα ργοροπθη σ, 
αἰ ἐἤιοι να 4.4,4.4.35 41,18, 
ἢοεςσ,γοῖ τ 8,1 Δεν ζβον ος 
25 οΥΑ "0,16 ργο Οὐγοημά ἀἰδοητ 
ψηονμοσίο ἀφοδη τεῦ ἀο  δοίοί ἀἐ- 
ΤΕΥ ρο[]1Ὅηῖι 714 σοί τερηε ς ὅ, 
21 Φερμοιί ῥοηε ἐπ ΟΥ̓ Α ΟΕ ργο 
Οὐγοηα ἀσοῖ φεογοάο (ον α- 
γέηέτ ἀπσεη αο ρ6 {1}. 4.4.3.4 
Τονροίβροπος τη ογαισπόργο {ὁ- 
γοπα ἢίαιομ ει ἐρρητα δ, ἀοομ 
φηοηηοαο ρ ΖΥ17ε722 4 ξ “ον τεϑηὶ 112 
πα ἐπ άεραξ, οΥ 4105 ρο [7]: {16γὲ 
σον ρίἜλΉ 46,30 {7.3.7 1) ̓5ο- 
ΜΡεηος τὴ ογάγοηε ργο Οογομά 
ψμάϊπον βγροι ες σομίμηχε 7, 
4 Τορμοιρεμσϑγαιίοργο (- 
γοπα,φαμάο βαδ!᾽α,. 15.4.41 
Τερηοἑ ρομ ογιργο Οογοπα πο 
{ιιο(ὀγίρια τοι, ο “δ οηηο  ροηῖς 
γα ργο ΟἸορβοητε, ο»2 1,2 

ογ.ργαξαπηξηα 9.44 1)6- 
γο ἐἐ ογατίοργο ΟΦ ρ 016, δπί. 

οἰρογγένη φης ξ τ ρ εν αὐ [10.4.52 
αἰ ἐμοη νπέξανγαν» δαύει γι, 
33. δώμοθα ογατῖο αὐ πον (δε “41- 
γιφοργαιον  αμάο ῥαῤίϊά τι, 
τι “Ζερμοηῥ. ογατῖο 4 Δἰηον [25 
Τύνποογαίεν σή άαο 55 ἐμ {0γ7ὲ- 
δία τ51,7 1)όρμοιεβ. ογατῖο ἐδ 
2γι72 411 ατλῤτ απιθν [25 7, ἐρτὲ- 
πεῖν, ργά σδιογς ὑεητ [4 ξΞ σγα- 
Ρδίσα 1ζι,,. Ζεμοβοηις 
οΥΑΙ10 (6 ποη1η6 46,56) [9.8 ο-. 
1η6772, ἡ, ὁ φείῤεα ργαίονιόης θά- 
ῥὀέίαα 7,8 Τορμο Ἕ ρεηῖε ον απο 
δε ποιηῖη ἀκ εν βωοη βα) 
καονήρια Πίπάνγεροι 8.46 [)6- 

46 {θη βάσεσ γγῖσα ογα το ππὶ 
ἰαεχέαε τοι, δ Πεηπο  ἐγομῖς 
ῃοη οὐ εμοοημλμρ βασι τοι, 
1Σ 1)ονηο ρθη: ογ 4110 [επούνῖς 
39,27 εν γεηός ϑηπτάφιον 
λόγον Δ (ΟΥ̓ Ρ[ἐγ1117 8,0 1) 6770- 
ρενρῖς ὅγητάφιος (δε [εποῦὖνξς ο- 
γαμοηδείξιοι,. 5, Προ! ρ6- 
πὴζα ὁ φἀογὴρ14 ογαιίομοΣ 7514 
197.2 ὃ 
᾿Τλονμο Πρ οηῈς ἰσοη δ 4π0 ἀἰσσο- 
ΓΗ 9 4 Π1.722 εἰοσαθεῖ 407 42, 
4ρία εν ῥογηη ἤραγαιο ὃ, 6 ἰο- 
οἴ25,6 740 εἰορ 1η: σοίον Ἀ772 ΤΠ16Υ 
[8 σοαστροη!α!ο αἰερπον ἐγ 41 Ὁ 
7.41 ἰοῦ, 7:6 εἰρη οἱ ΟΥ̓ 24772 
τγαη ογηηαιῖο οἰοηάτιπν 8,1, 
35. ἰοοὶ αἰΐφηοι γϑάϊο ἀνξίποηῖς 
ισσοπιεχι α71,37 ἰοοὶ αἰσιηεοῦ 
15 τεῤτε Ἱ θη ογαἰτο6792 ἐθλΊ ΓΑ ΤΣ 
4 τ6.5}5.167.47 ἰοοι εν 
Ῥριβρρλοίς τ ἤδογαιοο γεοάμη; 
οοἰϊαιη, 11 5510 ΨΕΙΘΥ 272 59 γό- 
σοη ΤΠ οΥ 772 ΔἼ 1 οη 6 [Πετῳ ἀππογ- 
ιαε εχ ρομτγ 17 7.3.3 ἰσοησ ἐν 

9γισοη γα Ἔ[ἐβιμϑη 171,37 

γι 

ἐσοη ἐλ οὐ. ΡΥ ΟἿΦΡΡβομίο τ, 
2. Φ}Π}ερηο εκ ῖς οὐ αλοηθργο 
ΟἸειρομιοργοοη μη κε ἐ[ἑ ἐπ 
ἀομα47» ἐπ δ ογΑΊ0γ6 ροέί ες» εν 
ΕΞ »»σα κί!» οοτρο Ποη8 20, 
44. ἰοοί ἐχ γοργὸ ΟἹ εἰ πο, 
οπρα βίαιοηεῖ Ἐριίάρ θη ἰοοσ 

ΠΟ ΑΥΔΙΗ6 18}... 4 ἰθοῖς ἐλ οἵν. 
Ρ79 Οὐτγοπα, 46 βρέ ρὲ σοπαιὖ. 
12 4.152.021 εν [θη σ- 
γαμσπεργο ογομαρπίς γα σοῦΖ- 
ϑο μοι οχερηρίνενει 8,2. ἰσοης 

ἐκ ΟΥ.ΟΟΜΙΤΑ͂ Φγηζοογ 4162} 071, 
4:1 6.1)εγηοιίοημισ ογατοπε α4- 
2:67 {25 “Ἄγη οογαι εἶ ργόα 2212:7)7, 
“αὶ οἠδονάφη δα» τη εὐ (Ὀγήριογδ 
ξοείτσαν 9. ταοαί μία!» οογ2- 

ΡΟ ιομοη 28,211. 85 χ 9,0. 49- 

δη9 Θχ οὐ οἱ 7ρηγηη τι τ 4 Ἅ.- 
ΜΕΥ 6 ΠιορΙΠ6η2 171,41 ἐσσῆς 
ἘΔ ΟΥ. σομίγα Οσποηξ, τη 5..49.1.γ}- 
[αριρειασοί τόο,τ6,4 γ᾽ 
Δεν!  ὀζιος τεῦ (ἡ περρ» τ, τ εἰ τι χ 
γα γεἰϊφητ 1.07.2 

δὲ Περεοροης τγξέαα Π1σ- 
ἩγΠ2 137... ἀεμηρλεηοι ῥοπῖς 
25 γΕ 272 γαζῥαϊιοηφ ὧΣ «οἰγ1-- 

γάδα,1ν 4 δ] 4172 ῥ᾽ ογρττε.1)19- 
γῆμαι 983 πάοι [κι ])ενηο- 
Μβομενν ἐεστο υτοΐφτα αξίτο, [αι [ὃ 
φαϊονερια ιπανεῤο τιδ,, «ά' 
τον [4.1 οηο ἠ εν,» οὐ α510 1)ὲ- 
πάγορι, βερεγ ρεσκησς Πάν ρα έν 
σσιιδ.40 

Δ ερηο ἢ δ ρηῖς ἐγ αέογος φιίά γ6- 
πἰ ἀἰεργερεμάκειαγ ει 7,26 

“δ ερο  βφηΐοῖ νοσαῤηίμη 67, 

47 
Τορηὶ “Ζασηεζέ, ροίγῥηζζον ἐς, πέον 

“ὁ Ηο Ῥπθηγημῖς " εἐ  ἐοάΐ εν 2.0- 

γαῖμε αἰἰδί ,ε, δο ἰσοις ἀ(ε 2 514112:07 

Πιπαγοβις ΤΣ 
Τεμ ας ξὲ ῥγεηῖε 7:,2.7 ἀἰδη {72 {ἐς 
εγεύεν (δπ διε Δ γ|74: 83.1.5. «ἰε- 
[τη 7 εν β εηθ θη! 74.435 

ομεέπεη {ἰπρ 07 {ἐπε θόγγον 6 Σ,1 6 
ερο ζιηε [Γ4167 [417 ὁ ΤΟἾ,ΡΏΠ 18 

80,28. ἀέρι εν ον βάμετοσ,ο 
ε(ονίριέοηος ἐπ παγγαιίφη ἔτ 595 

δοη βγη ομτότα ἀροίπαπο:6 4, 
το δἰε(γηρείοηος βηξογίοα, ροειε- 
οά, 5 σγαίογία,υἱ αἰ 7 ἐγαηε, 6 4, 

1Υ 
εινγαἕ]το οοἱσ τη ογαιίομο ἀρονηπὶ 

{πεῖ 4771 οἱορ απ 114 8,29 
εις πολ οπάμα, [ὶ βογεῖμος ψεγεγὲ 

ποίϊρμι 9,9 .11)6ὲ0 ἀπες συ δηϊ- 
440,5 7 “ἴ)εο ξάγά 16γγά ἴπ- 
ἀεί ιϑο,22 
101: ξ5 τρις πη ρεὴ 5 οΥἹὲ3ς 1 αἶδο- 
γῆ 25 [ϑηοη π72 Θχεγολ 44 70- 

2:25) ΠἸΥΎ ΠΕ (60 185 1.6 7,13 εἰεο- 
γγεκ ζαρηίογ, ρπετα 20 (δγ γε θη 6 

ἐοχαιβ νείϊει, Ῥίαιομπῖσο ὑΤΕΥ ΕΓ ΕΥ͂ 

177.29 41] πηρ!αίο ξ5 5415- 
ἐδ6 31,4. «ἔτ τηζεγε 20,43 

Τοιαίεξίίοα γι {ογηριογον, σοεβο- 



Ζ 

Μιέονιεοϊο ΑΜ: 1452 ΜΘ ΦΧ ΘΥΉΠΈ, 
ς,223. Τρ αίοξβέσα 4γιὴΣ ἀἰμξίμαε 
4η 4 σοναρο 0015 οἰεσ α:3 472 

περέ αγίη 6,35 1): 4ἰεξί σα αγ- 
το Οὔ ρΡ’ε6 διφῆρη ΟΡΡΝΗ εὐτα- 
ἐξ 7ρροιγαζίαμεξ {3 

Τιοαχτραρε ) 4, σϑίη6. 76,55 

Δίρους ψεπε φηὶ ὐπί!, ἀπο ῥοξίε 

δος ὁ οὐδ, εγτηα σον ον κε 41:6 
υραηῖτο 4.31 ἀἠσοηόίηηβέηας 
φ ιολ!δν, ΦΗΠ ΠΟ αἰοεμάηη ρη- 
ἐαηξ ποῃημίες τ, 1.7 ἀ{π6 αἐ- 
κόγε, δξ αἰαὶ ἀπσεμάο ἐἤοογ 8 
4.4,".8. ζυὸ 89 Αἰμά. 
“Οιοδας Ποῦ η6 ΘΕΥΙΉ2 ξ 8 1265- 

(μιναργαφογιρια ογατογέῥ. 83,24. 
ἀϊεεμάϊ Ἔχουν οἰναοὲμ αἰμοδ,σοη- 
Μῆλτ,τα ἀϊορμαῖυομίξαι αἴ. 
εξίσιον αὐρεομέδησι,}.3 ἀϊσει- 
εἰὶ υὐγτρῖοι τα ἤόογαῖο 8 1 γβ4 
χά οϑ,.4. αἰσοηάὶ νἱγτπτο ίη Γ΄ 
[ἀοξ 8 7,γ)γΠ47 44 10.4.33. ἀξοσ- 
ΡΣ Δ 
οαϊαίοση 87.4.1. αἰἰσοπαὶ υΣντης- 
26 ἐπ Ἐπρδι “π4ροϊὴ 7, γε7π:- 
γα 1 2Θ.19.171,4.132.17 
«ἰσομά σοπογα ἐΥ14. εἰοπαοη ἦγα- 
ἐΐεεηεηα, οὐ δεγαι τε, ἐπε σέαΐδ 
424,18.86,47 ἀἰροπά σεμνά 
βηνεφμάφ, οβαγαξίεγεν βαῦδι 
103,20 ἀισεπά σεπεγα ἤσηγα- 
14 (γπμοά “κα [ϑπ!σπεξαν ΘΙ Πμ6) 
1714.41.4.3. ἀϊσοπάι οὐαγαξξεγος 
φεπεγαίο γα ΘΆ 201 8 7541 

ἀἰτορη αἱ σ φεῦ ΟΡ Ε17720 ΟἾ Μ1 1,722 

ἐογαρ εν ΠΠΠΠρῖς 59 ἀρ ΡΟ 7116 
τῶ Περροϊῥοηώ τ 84,1 ἀπσοη- 
δεργασερία ὑειθγτεῖη εκἤγηοί6- 
ἰδ τ [μα Ρείογίοα ἐκ ροίμέτδο, 
8. ἀιοοπα: φπξίογ ξ9 γράσ τον 

συμ αι, Ρία10 70... ο ἀἸσθη- 
δὲ Ρῥγίριας 1)οητο ! γεη ΤΥ ΗΙ; 
ΡΣ ΩΖΙ ΤΙ ΘῈΣ 

Το ἑξα οάάον βρὲ πη “ἀ φαμάενεν 
}᾽ορο οπδ (πε (Ὀορτερα θέμε 
Ἰομάμηι ς 3,34. ἀἰιξίς ποη γὲ- 
ὀποηάν βίω Πάἀθὲ χηράη ζαξίτς 

93,18 
“Οιξδο, γεγηῦς αδέμτε σοί αν δ 

φοβξλεια οἐ ΓΕ οο,. ἀξ ο [φη!φη- 
114 ἐεδει οὐ[εφιεὶ, πο [ἐπ θηΐα 
ἐ:Πομὶ οδϑ,4γ, ἀἰξϊοησεναοά- 
ἐξ (μόποίοπάα, ποΉ γεοαη αἰἐ- 
ἑμοπίξησ το, τά. αἰϊξῆο [ἐπίθα- 
ἐὐής αἰτεριρογαη44.3.4,54. ἐξέ το 
σα αγοηηηθη! μα: ηγ πη ρεγ[ὁπ4- 
γνῷ, αἰσηέίαίοηι ΦΕ ορογ 4 
εξξιοϑ, 46. εἰἰξ[ ἐφ ὀρείας φίκα [Ὲ 
χονι ἐδ τ απ αγηα αξίο- 
πηι αὐνα γ 5 ΠΣΥΥΤΡΥ σ 4732 12 ρ4- 
πεσγυγέσα σεί βη ογέσα ΟΥ̓ 411056 
795»4} 
Τοεξξιοηῖ οἰ ΘΉ14 5,0. αἰἐξξ:ο- 
Ὁ 2: Υτον εἶνε, εἰοξξίο υϑγῤογη, 
ἐογαηρἀδήρεα, σοΥ ΡΟ 201 4. 6.56 
εἰτξέτοηῖς [ἐγ πξληεν αν πο ὉΜΗΤ 

δι θα, γ 4 Μ172: ΤΆ ΠΟΥ τα 4 

δειτοτι,ς ἰἰξίέομὲς ἐπα οέμετα 
ξ5 σεμνά μα ΠῚ 67,44 ἀϊξίτο- 
μὴ ΘΧΤΥΦΡΖ1! 105 αἰτέα; [εὐ ἐρεῖ! 
Καργαη λας, θ τοηΉ 1: [ὁπ 65- 
ἐδισετέα φηάνηῦ εἴα Τρ ογαέ- 
δ, ρας 1, γ|14| οαοοί τ 64. 
33. ἀιξέϊοιτς σϑη145 γ᾽ 66 {4722 1π- 
"Εν 2261 γ10 147,2 55 ρΘα [76 13,8 
αἰἰξξίομῖς ΣΙ Μ16: 60,36.7 6,16 
ἀἰιξίίοηῖς σἱγισῖο αἰτα πεσεβαγίά, 
αἰ δ οη τα 14.6.35 ἀιξξτοης 
τἰγέίος φρο αγίά 244. 14.7.7 
ἀἰξλέονες σέγειον πα ἐμ: σης 
147,8 αἰξλίοις ργίνρα 5 ργά- 

εἴρηεα ΦΊγιρα, ΡΥ 4582,2.1 αἱ: 
ἑξιοηῖς ΟἹγ δ 1η.1 γ|4 φ πα [έε- 
γι) 82,12. οἰἰξοηϊς ἤθογαιὲ- 
εα οἱγέ ον 54.94.3... αἰἰξέϊομες 
ἀοἰϊξία 62,15. ἀξβομῖς αἰϊσηοι 
φἰτα 5 Ἔϊοογαίς ἀφητοηγαια 
173,42 
κενοῖς σπείρας, πὶ ἰαμάαγὲ [6- 

ἐεάμὶ, 5 μος 26,10 
Τηζεννο ἐπ αἰμαὶ {δορη ΘᾺ πα ἐξ- 
δεγ ΟΥ̓ Ο10: ΟΥ̓Δ ἰΟΦῊ ρο ἐπε ατ, 

44516 
Τηβολ αο πον 7ό,το 
1λισνοίοηο ἐπ βηξογ4 υἱοί 7ο, 

26 

“ιίαιαγο ον τ [Ὡπ]ομ ας 75.554 
εαηομ βγαγα τὶ 4.8,10 [6 44, 

26 ἀπίαιομε αγεβοίοία ἐξ δη[ἴο- 
5 ῬΕΥ ΟΜ 7,2 ἀΡηο γὲ τς, 4.2 
εἰἰαϊοηῖ βσηγαιάγάϊο γο.10 

. δἰ ατο ἘΠ ΦΥΗΕ, ἐγ βοΙ “72.46.11 
αἰπαιίο σολ ΠΥ ρα οης σΑρ 1 "172 
ἐμ ΠΕΡ 5. 85. ἰοοηης φογρφο αἰ ο-- 
7672 ὅτ1,46 

ΠΟ σοηηαηἰρελαγεργεβ μα 7 4.37 
“ιμαν θέ ΗΑΙΉΟΥ 115,33 

Τὶμαγοί, τ ΟΥΑΙ ΟΥ πα1:4 ἀγα ο!ο 
ΔζΙΟΟΡ ΕΟ 114,7 ογά ομθς 
[ὀγεϑονε σαρὴϊ 4570 αἱ Δ ΠΣ 2 ΉἼΠ10 
ἀπ [ἐχτο (ἀργα οἱοοιζρηηγα τι 4, 
8.116,3 αὖ ἐλ ΠΟ γοηοΥ [25 45- 
70 ΑἸ ΔΙΊΣΊΙΧΧΊΙΆ4,2 15 {ἐπεξἰπε- 
1 ΡΥ 5772 611 15 ἐμ οἸμΉ2 τι, 
21,29. Γονβο ρομέστετ εἰαγα- 
ἐἰογ ΟΥ̓: ΡΥ ΘΕΙΘΥῚ5 ΤἼ2 ΑΙ ,Φ1ΤῚ 4. 
23. ον θη 61» ἐπ φηεῖῤ. 05 
ΑΠον 1 55 8 σοπίγα 1)εγμο- 
ρεμορς κῃ [ἐγ (ΔΥ1: τ, 41) - 
μαγοὐ ἸΘῪ Ὁ ΕΓΘΥ δ’ ΘΥΖΊοΥ 6: .“Ἵ1- 
ἵέσος ΟἿ γπεηῖο ζαζ 4 Μο5 [ΠῈ 
112.17 
Τοιμαγοδὲὴ ράγοηίος, {ἐφ 414.}0»- 
ΜΗΔ 113,3 Α4Ι44114.1 Διξ]ο 
φηαίστι5.,4.17. σβαγαξίον πο 
φῃοάο οἰἱρ ποία! γι 4,15,4. ο- 
γΑΙΟΜΕΣ ΟΥΟΧ [ΦΥ, 26,4 ΡΙΜΥΕῚΙΣ, 
4.3 ογατομο  ργέηαῖα 94 σοηη- 
γιά, 4 110792 ΔΑ ΜΠ γίμά 11 ὃ.0, 
36 ογάτεοημοι ρηεὀἑίρα 7π:4 σον- 
γῃάηα, σΉα 116} [00 εἰ πα ογρις 
116,10,42 

εοηῖγα ΤΠ) μάν» ῥγ0 «»Ἔ [ἐϑῖπε ογα- 

{9 1ἱμαγοθὲ 116,16 

ΓΝ ΤΟΝ ΘΗ Κ ΟΝ Μ ΤΙ 
«Ὀὶοφίογτ ασΖ Γπαγολέομρ ἀσομ ον 

120,47 {)Ἰοάογη φοοναϊον Ἱ ὁἐ- 
3 ΟΥ̓ 135 ΓΝ ΤΠ 

Τλιοάοιλ:ς, 1 οσίομὶ [ σινγὲ 9 [θε6- 
γ0 [πο τπτεἰατρ ἰθθ νον ΚΖ {72 ον τερης 
γι γ,2 1 {11.471 ΡΥΟ ΟΣ ὁ δε σολγαγρείβο 
88,16 
“ιοάο! ον α110 1{8.6 

 ορέϊοη αβίλιγε δὴ σόηογο {πο τπε- 
1ογ ΤΉ [ἐτιεεμσρραία βάδγο ραρὲ 
ἐογηη παρ ηηγαξ, 88,40. 

“Φ ονρφοίος βφηγάϊα γέργεροηβοηο 
ΦἼἀνηεηη "ΟΜ 679 ἐπ ΟΠ: 4.9... 
1 δὲς 1,47.}.2,19 

ἰολοηεθείο ρπδἑισαμος τῇ δ οη ἀγὲς 
125,8 

Τοέομερρ ἐγαίίαίς ΡΙΖίσ 1γ78.8 
“2 φηγία Επηραι δῖ; ἀφο ποῦ τον, 

20 
ἄκου (ὴες 1) “ον. Πα ογδεῖο Π)ὲ- 
μαγορὲ 116,19 

Τοιοη το εἰεξῖο δἰ οδλαρ 1γναιεηοίδ 
ἀῤεγαγε Ογάσί [εαάει γἴαι9:, 
ι “ισηγβὲ ᾿γγαππὲ ἀσηαίες δ 
ἤαρρείανις Ῥβε ἦμεν 78,2.1,:0 

1ιομγ η Παἰϊσαγη. 4 σαγροηάι ον 
110 ἀὐθηπφ. [Ὁ πη ὙδΥ αι [πες 
Ἅἰϊοίμ 137,58 «ΦΉΣ ας 85 γπ0-- 
“εγαηέσμες ἐμ {μα ογηβ καϊοξῆν 
16ι1τ,4.4 Ρειϊογίσομ Ἄ ονα τεὶ 
Ρηῤμσο υοργέμαιΐης ἀσοσεις υὲ- 
δἰρίεν 51,45. Κβεϊογίσεμ ἐῃ (ὃῤο- 
ἐπάροθῖς ς 7,44.64.3.. ὅς. 
2, ΟΜ: ἐἰῤγηρς ἀφ ἘΠεξβίομε 
ψεγφσγη2 1.3.1 ργΟΡΆ  ὴ} ὑπο- 
γεάψᾳν Οιὶ χαρακτῆρας ΑΓ Σ ὁ μονιων 
9,2 1:26 7 ΠἘθη ἐμ "4. 22,13... 
«ἰε ἐρεειατίσηο (6 [ὑγήρεν σε ροί- 
ἀοϑίπγ  ζ,τ αι ἰδ τρί αἱΐονο μα 
Το εραοιγἼηετηα (Ὀγ ΡΣ ἐνώγος ᾿γος 
1.2.8,37.137,4 ροδ σνεϊονοτογα- 
ΤΟΥΣ τ προς, ἤγαγε, ἤσουαιξ, 
7 κρ, δ γεσερίξογτὐ τς ποσί, 
Τογμμοίξῥεηθ., α ΖΕ ορῆπε, 4756 
ΤΠ γρογλάο (6 [ὑγήριπγηη ροϊ ο- 
ΤΗΥ ΘῚ, 41.12.10 Ῥοἠιεειπγρε- 
ομέμαγοη οἱϑ 1, γ|{4 ἐγ αἰ αὐμεῦη, ἐς 
ΣΟ 
ογαιοηηδη 8 6, ς “ε Πγβαπέ 
ξξ ἤακπὶ εἰγαγαξίογνεε ρει κας- 
26,46 αἷὁ ἱπ!ογηο εμεἰῖς ἐἠογσεϑ 
οἰ Ἰοηλξ τ: [ἐογ λεγη ἐσὶ! ὑπο φο- 
εἰεγεφηελόνο τος, 18 },οῦ 
τγαξξ αι πη τη 7.40 ἀοσεκε, φάμ- 
1η7,2. 1) εητο ἐδ οηΐν αἰξ] το ργα ει 
Ῥιαιοηέσα, ΠΟ 11} 1127922 1 ΟΥ̓ 
ξ9 [ηρηρ οί, (ὁ δ! 1479 ἐμ ἔγορῖσο 
εἰροοη σέμθγδι 83.3.0 Ῥία- 
Ζομεῦ [εο ἐ 6η16 ΤΡ γον ἐρῖ2 
6 ροομαγὶ [ὀγίριο οἰξομάε 
17.47 ἰσοργηοϊαὶ ὁ ἐγ αξΐ ις 
[δο 4ε “ἌἼοῖε[ὀγέριονγεξης, ΧΩ 
Ῥιαϊομῖς ΦἰοσΗ0Ή6 127,0. «ἀφ 
1)εναοιέξομο ΡΥ θη ἐ ει αὐ ινα- 
ἐἰιμη, ἐπ πο οἱταρᾷ φαμμιεγὲ- 
"4, ΟΥΉ ΟΥΑΙ ΘΠ Ργοα4Σ, 1 ο 7,31 
Ῥ γον: 111: γα ἔξ 4122 αὶ τῆς Δη- 

μιϑωϑδειοιξ 



ἀιροϑεγοις πραγμαδικὴς δένότητος τοϑ, 

3. εἰὁ Τ)εηφο ζἰγοη [Ὀγήρῃε αι 9, 
6.1210,37.1.37.21τ ἀεΤραογάί- 
ἀποβαγαξίεγειγεδ. ἐπ ἰοοῖ [ὁγὲ- 
Ρβὲι31,38 ἐϑδγουνηη9 {ΠΟΥ 708 οἷδ 
ΦΕΥ δον τη φοΡ ΡΟ [006,70 611120-- 

πη οίξτο3,19.19 45 ἐδ πῆς 
{εγίρβιε οοπιγα Ῥοίμοα ρῥιἰο[ὸ- 
Ῥῥία οὐιγοΐαϊογοτι57,49 ])ιοηγ- 
υἱετονῖρογο Ἃ Ποίογτσα σογρταηα 
25 οὐ νεηοδαϊα δο,21 

Τολορέ ρος “ραν Ήγ2 σορὶΑΥ ΜΉΤ 
Ἡοἰωροηνίοα, οαρεσμιοῆθ οτος 
119,7 «Ἅμοὲ οχον δέει ἐμ ΟὔεΥ- 
το» ε[ὁ απ 123.519 

πάηεεν [5 [):ο[ὐτεγίάοηι ογαϊῖο ἰ)ὲ- 
πάγεῤὲ 118.2ξ 

Τοἱοιἰρατσ,αγεροη ἰδέην τα γ,41. 
ἄτι ον ΤΙ ΟΟΤΠΙ ΩΣ ͵ 

Τούρ βόσ, αγοθο «Τ᾽ δοπιτυτ,ῖς 

«διρρεί; δἰεξοηβο 117.32 
Ζλιγέρογουνημέα ἀγΑϊομεῦ ξΞ ατ- 

1677 71.4.6 
Τυοεάσνε ἐμΥβΊ θν,π6Ὴ σἰδοοῖς ο.36 
«δι ξιρηείοντεῦρξυ τῆι αἰ; σοηελα οἠξε- 

14πηε.4 σοπι 110 3531 
“ωροβιῖο, τη γεγραῦα ἰοοο, υ{η εξ 
γι θγαργαράγα!α τ.1.25. ἀ- 
ΡΟ οι ϑαγείόε αας,γ1 ἀἰπρο- 
διέομῖς ῥομα οἰἠείά τ 4 0,0,4.2 
ἀφρό Ἴφηῖς ἀν μοῦ ἐρεῖ ὃ 6, 
44. ἀμροβιίουος Εἰγροντεὶς αο- 
σΗΥ ΑΙ ογοετι 4.20. ἀπροβιίονγε- 

γωρ τὩ θ ογίά 150.4.5.1}0,4.7 
Το 7εγεμ ἰὴ αορεηρρευ, 5 εἰοηπεθ αὶ 

Μοὶ “ἐγ δονότης ταῖρι πίω ἐρρεζυυεἰαν 

ἼΔΕ 5 . 
Χο Πιρεεία!ο, βαγαιά ἀξ ίοηῖς [- 

γΉ274772 , {χ.}8 

1η7παηῖία ἰρρεῖς οη 1 ἐλρίο( οἷς 

τραγήξα 5 τεὐϊοε; 2.31 

Το ἐεπζοηο Ργ0 ρεγἸοάογηρε, 5 

δοἰογ 74:2. ΟΟ7)17}} 4Ἱ τα, ὙΠΟ) Θ 

52. 16 
“εμῤγγανεύτε πρηαὶ πϑί γε: ΠΟΥ 

ἰερίδη αὐ εγιξίν φγάξ, τ 9,47 
Ῥηβγγανεϑεσγαηθηἐγερὶ 16 6, 
4ο.όγιο 1): γγατρότρα ατ2- 
ρπίετα 8,9 {εὐ γναηρδίο {}ὲ- 
ἐμέ τ3,6 1η γγαπηδιοα εἰσοιειῖο 
82,38 ᾿ήργγαηεδισα εἰσομηῖο 
ἐπ ργοα ογαττομε,υτο(α εξξι:8, 
ι8 οριβγγαρεύτοα εἰρο 110 11 
Ῥιφίομξ 117,42.128,106.21 
“ηργναηοδ τοι ροοῖ χηιότς οὐ 
γρρτ ἀο ὗς -: 19.43 

με 1): κήπάπ0η16 δ ογασπίς περ 

Δσογ6 1τ6,2 ὃ 

«ιν οὐ ον 76.2.8. οἰ πεεητια!δ 
ἐοχιτεη δι μον, ἸΠΖ ΘΜ Ζ7)εο- 
ρῥγαίμα 70,34 

ἀλικι ο ξ9 ἀξροζιῖογενηη2 1} δι [ο- 
2, 120, 6 12191 
Τριμείογτα 4Υ25 Ῥ2 ΕἸ οση5. σο 1 
ἐπ [εάς (γδοῖοι οἰκέπέοεγε, “5 [76- 

σὐῶ [Ὁ μη σεηη σορογε 66, 

41 Ἵ 

νας, ΟΣ οὐ ὰ 
Το μές σο λέ Δ 7 σοοογ ἀϊ4 551π: 

{6} ΡΟΥΑΜΙΣΑ 25 2.0 

“Θοολίο»» απ αἠογοναγεάάογο ὃ. 7,21 
αἰοοΐΐος σὐ γεάάαηιην ἀπάμογος 
80.182 

1) 9. ξς ἐπι ρεηῖον, »αποῖς ξ9 ἰ6- 

κέ ῥιοχ ὄρ ἐς [χη:Ὲ| σοπτ θη 8 8,24. 
αἰοξξλργα σειονῖς αἰσηὶ»ρασηγα- 
τθη:5 89 ἐρηρουῖς 2,959} 

᾿λυξίγέηαγηη {πεδήηεῦη οΟ [472 

94:2} 
Τοάσηαα ΦΉΦΥΟΗ 24,7 
1)οσηραἠφένη σΟΠΥΟΉΘΥΠΦ 138,16 
1δοίορτενῃ ἰϑραείοργο βηρΡΟΙ2 4, 

Τὰ 
“Θοίον [᾿οηραφῤηρα οἰΐ φρο ον (Ως 

τος βονρεη! σομοι, κα 4.18 
1 2η 1 ΠΟΥ ΡΙΟ ἰοσατησ 4. 501} 

δ οπονπρ,γϑοίαισ, Πδξα ρίογπα, 
Φ7 βίαια εὐξ" 43,6 

Ποευγίοασοης [ον {Π|794.3..43. [)ο- 
γιφη[ὦ ἐεύεγε,ε βεἰοροπη [ὁ ἐ: δὲ- 

οἡἑλανρι [6618 ἐγ ἀπε! Εἰ ΥΜΗ τ 6, 
7 1ογίοη [δ 4.1 αοφάα,»ο 5 ορ- 
γασμαῖ τ4.0,30 
Δοογίοα ῥαγημοπέαι76,47 “2ο- 
γὲς τη τη ἀΠξγγαρηθις το,43 

Τγαερνραγηη, εμαγηη, τ αίρῃ- 
ΤΟΥ 247,2 ΟΡ ῥ 1 4110 91:40 

“υδσοηῖς αὐ πον [25 ἐγέγονεθ,:. εἰἐ- 
γ21σαῖ10 7.,28.1.2.2.18 

“ηϑιίαιομο δ σα οης ἰγαδτε, 
{ον έαηη {δὲ ργαηρηηγδ 

ἜΣ 
Το εοινι αἰ1ὲ 167,13 
Παρ ίμοο ἐπτεγά ΖηοΊ, 7ηα, 55 οΩΥ βδ 

ἀϊξί4 112.,.33.41.85.13,7 ἀπ- 
Ρρί οἰκεῖ ἐμ τογαγηῶα βεαηα α 

1517 
Δαν γα υβω {10 {019 
ται οἰμοά!τ {448 γὙα110.672 γεά ας 

8. 7,31 δει ααρεὶμγατίγαιιο- 
περ οἰπιδισγεάάιτ αι ο, τ8 ἀκ- 
οἱ τ ογρηἑπρ ραν ον φείρεγφά- 
ἀομάαγαιο 63,46 
Τοκοθερυπάφμιο ἀοέοὶ ογαάἑηον15- 
 έγπογει [οἰεαηῖν αι. 10. ἀἰμσος 
δ’ σαι γα ΑσΉ ΜΈ, ΟἹ 1 417|772 
ἐρίαγαρεοσηζθη αἰ, απέλογι!α- 
16 βογ: θη (ἘΠΊ Υ 5.7,3.3. οἰκοῦν 
ἀεξογιμκανη βγάρμο ἀπ οεριά- 

10; 63,35 
Ταοαί ἀπε ὴ γαγύαγος φητόης 
ἀούοα!γ 18 ὃ,30 

Ὲ 
Ἐφ φογαίον, ΤΠ) σηγπὲ αἰθὴρ 3.3, 

τ8:. 524,4: “ιολ γί, ἀἰὸε- 

ρ΄, ξΞ βαρείίαυ 4ι,8 Εορε- 
ογαι[οα{15, ΠΟΥ 4166 1107. 37, 
41 

Ἐοἰρ[ [οἱαογεδγέογαα. 187,14. 
Εἰαιεάιεεγεγ το εἰαεῖο 25 αἰμα 

ἐμέο ογ 1971 78,19 

Εἰαιοα ἃ βείρρο σάρί4 11.4.10, 
18 

Εἰεξο εν ῥογηηη, μαι  α ργον οδξ 
4ιάνῃ ΟΟΊΏΡΟ 1, δ) 2.2.3. 292 14722 

755 
ἡερογῆς σαπ α [ὲ φάη ρο"άενε; 
71.4.4. σομ γε ἐμ ἰμαύτ ργα- 
σῆρηε ραν δα, τ ῥγοργία ξ5 ̓ γο- 
}'οσαεἰγοηίοηξι 46,1 8 αἰτα ἀρ. 
ἐογ,αὐλα ἐπάσοογα 5.0... ἐμ οἶσε 
τς ἈΠΟΥΑΙΟΜΟ γε) ΜΙ ἐΡ' 1,26 
ζὴε ξξ δ εἰεξζ, ζεγ κ. 

Εἰοσίμο βε  ΑἾΘΙΥΤΣ 70,18 
Εἰρνμεηι 4 γΩΠ 611, Ὁ [Ὡ257 ένα ἐά 

δή μα (ὁ γρη είσεο ΡΑΥ ἐσ ράη: τὃς, 
41 φἰρρ ΤΟΥ 57)2 τηηηεφηοα- 
2546 4 ργαδοηηΊΑμ16 φηρα αι θ 
ΠΟΘ ποορίε αδς.46 δφἰορε- 
τα αἰξίιοηηῖς 2,0. οἰθρρθηϊα σοῖς, 
ΓΖ: ἹΚΕΡΑ͂Σ 

Εἰεων, οΡρ. Βαοί ἦα 17,44 
Εἰστη βεοροηπείοα Ῥρίθρρο σῦς 

7) ΤΟ 17 
Εἰηἴορον [ὑπαϊρθθα 190,22 
Εἰογηεμας ξασίε εἰἐπείρα, δειότης 

“δὰ τί ἑρμίυυείαν 74,14. εἰο- 
φΠ65114 ροίμποο πϑοο αν, πο; 
2221}15 Ὁ 4722 ὙΘΥ ΤΡ} ΠΟ 2,1 158, 
34. εἰσσηθημα {ἐππαΐτοῆς οὐ[ὸγ- 
πιαμά 94 1,16 εἰογοπεΐα 
ῥγιποίραης Πονμο οὶ ἐγίῤμτξ 
διοηγίης κδ,5 
ξἰοομτῖο ἐν οὐπε ὀτσ ἀξ ομδης 
“ὦ παιηγαίό [ὀγηοηῖς γα έοη 2 
γπάργοκἝη26 ἀοσεάέγε ἀ θύοι 4, 
44,0 μὲ 85 Πηξ11ο. 

Ἐγρεμθν, αγοίοη α Τρομίφηξετας, 
41. 14δγοξίτωσ ξιρίμέσο; 8 γ..3» 

Ἐγηροάσοίοε ρῥγίζονα, αηξογα σογα- 
ΡΟ ίομο [241 20 φαγτέῃ6 2.2. 
ἌΣ 

Ἐν ον ομγαίον Τα 7.37 
δ εο» ΟΥ̓ 2472 ἰσοὶ 3.,4.7 οποογαίας 
τοί σεμεγῖ ἰσοά 3 8.5: 8530,}33 
εἴ: σον» ἐ{ι7)Ω [221 {Ὀγ]ρίγ τ. Πλρημο- 
[ρεμο;, 4 ἀεξξηβοηε  αεογάιαν 

7.36 ᾿ 
Εππαὶ ροραίμ διοα. 111:,14. 
Ἐμπιργεθηα, Κορ  γετσν βοιον τς 

122,3. ἐγ}, δῦ, 4174222 σορίς 
131,20 6,1) γ,τεγρρα! 4 ΠΟ Ή ΓΕ {{22 
πδο ΟΥ̓ ΡΥ γοπ4 2 65,6 

Ἑπημείραϊο ἀπσοΥδ 76,17 
ἘππΗΠΑΠΟΜΙ ΠΟ ΟΣ 145 148,14. 
ἔρβ}ουγί 4’ ξίτο χιεαϊες 26,24 
Ἐρίοῤανῖς μον αι ΡεοΙ 4 άετρ οἰε-. 

{εηῇο 1ι8,24 
7 Ἐρτολίγενραίηηι σαν φίαϊο, εῦ- 

ῥοϊποηος, τ άγΐε α 1) εν οί: 
πΦΙΦΙΙΡΟΥΑΓΑ 191.4.4 

Ἐρ οὶ ΟΑΥὙΆΣΉΣ ΟΜΕΥΑ 72.4.7 ἕρίοὲ 
Ῥοθϊά γΩΦΙΥ ὙΠ άγ 6 ΜῊ Ρο 5 
[χηε 9,20 ἕριοι απβίεγο φουηρο- 
ποι ρομενε τῇ, «μι ηιφοίτσ 
ἐ9 Ενηρεάοείος 22,44 

Ἐρεογ 9 ἐρϊοπμγεξεἰαῥογαιῇ οὔ- 
ΡΟ του, σεληηθ ΥΕΜΦΥΗΜ: 28,11 

Ἐρτάανρηη υνός {Π.. 4,41.1τ41,12 
Ἐριφεπίσεάοῖο ξφογαιτ ξὃ αὐ6.: 

ἐαίτς Ἐπ αι ος ΙΟΤΣΙ 
Ἐρήρβομοηφάϊα ζη4 αἰ ΠΑ ΜΓ ΗΥ 6 4,22 
ἐρρβοηθηφά:α, σοοο ΤΟΥ αἰ 6ο,30 

κκ 



ἵν ιν Υ ΑΙ ΟΝ μον 
Ἐρὶρἠγοηθ» 4115 βηογ 15. 6,679: 

ΤΩ 1τόο,3 ὃ 

Ἐρηῆοὶα Ληοία αὐ Δ" επί θη, εἶο- 
γαηει 7,41 ἐρήξοία ἀγοῤαϊεξώ 
({ἴπ͵ “οἰραῖφα) ΤΡ ΟβΟΊΡῈ 131, 
2 1 2.2 }.2.9 . 

Ἐρδεβα Αννα ογά σης πηθῈ ο οί 

37,10 τὰ 
Ἐρερολα νομμ  αείεσγαιία φαβιφδ- 
ἐγ 7 1,17 4ρ464 δίπιο"ο7» [:- 
φηοη 0 γά 166,19 

Ἐροσίος γε γ6 μισεῖ γφοἑ οι, πο Ὴ ἐ- 

ἐοη {ἐγ ορ 44 89 αμελξγορίρνασ το, 
3 ς ἐροαϊεράποῖς ὑτεύαηηην ργὲ- 
[ρἰηηείιοῖ 19,41 

ΤΣ  λλ χε ώ γα. 
1ΠῚῚ 122,39. Φ7441{0 Ο00 ,472 
γαμῖς ἄγ ΑΙ 71 ἐπι θη δ 
γί ϊειν,4.4 ᾿ 
4ε Εγηο,ογα!ῖο Πὴμαγοθὲ τι8,58 

Ἐγοβίφηερασὶ ρορπίμ αὖ Επρῥὲ- 
ἠεῖο φοομίαιης τηΐπξα ἐχοίμ ο- 
2 Ιοϑ,4 7.109.,41 

Ἐνγιεργα, Βαοίίά ορΡ. 1ζ.44 
δ σοητσ, Βωοι ΘΡΡ. 175)43 
Εἰρίςαγηε δ ὩΡγο ὙΠ γΕΥ 2722 

[ογέριουο θη η οἰξζδίοηο οὔ τ6 4, 

27 
ΡῥΥο ΕἸ (ογ1 αἀμογ θα ΟΡ άγοίθης 

Τολπανγορέογ 4110 18:51 
Εἰγηροίοσίαηε ργ ηητε ατισὶ Ρίαισ 

14,40 

Ἐσαμε 5, γο οι ΠΡ ΦΉ:6Π.1}1. 
21 

Ἐκδωα σαρία 141,7 [εὐήσίμην αὖ 
“ρομ.1τ.4.3.31 Επόωα ᾿γγαηη- 
ογεγη οἰ οΡη2 11.417 ἐρηρο αἱ ΡΡὲ- 
ἤρρηατοσ,13 
ἙἘπϑοεη ῥτ σομτε ἐΣ ἐσ σθγγαε- 
πέσαίαρ αὖ Αἰῤεῃ. 93.10 

αὐἰσεον [5 Ἐπῥμἑαοης ἀρροία1ο:9- 
γαιῖο [λεητο { θΡς 71 

ξαὀιωί,αγοεύου Ατῤατο, 4.6. πιο, 
12.121,29.123,12. 0ῦγο δοσδη2 
ξμαογτσ τα, τ: βονρου γα. 

ξιο γαγη τ, ἀγο ΟἹ; ΚΑ θη. 11, 

44 
σά μον( Ἐποίϊ 60,2 αἰζεσορ 4110 [- 

ΡῈΥ ἀργὴ [ο "006 τοϑ,44 
Ἐκζίοραοι;, ἀγοβοη αὐιοη. τό, 

16 

Ἐπάρνεσ,αγοοι “δε. ταχ,46. 

Ῥγοφοίε» Ἵ δοαίθ»Ὀ27:5 121.7 
Ἐπάερεας Ραγέα, ἐηογ. 138,53 
ξηφάογη, ηδάοἐ ργο Ἐπῤμἐ2) ἀγ- 

οἰνου «ἄμε. 116,1 
Ἐαράωη διαρρεῖ, ρογ. Ὁ 138,32 
ξμιάομτα ) Μ14 83.3.7 φημ φΏ124, 

ἀ σέγιης τῷ ῥηξογίσα αἰὲ- 
ἑξοηθ 130,2 
Ἔπηαα γος, “717,41 11 2145 58 ΤΥ Ωρ φς ἰα, 
ΓΟ ΧΩ ΙΟζ,9 

δ ομγν, δ τεηα αεἰπεον [15 (ἀογος ργά- 
φομθς δἰσοεριάεο [ρρεγ σαπηγῖς 
117,24 

δηρβερεἱ ἀερομέφη [ἢ ἱορα!ὴογ αἰίο, 
ποι ργούλ! "7 1) ἱομγῇο ας 8,8 

ΟΡ το ἔαρ ἱϊοιο αἀμον(ὴ Εγ οὐ θη [2772 
ράσηρεργομοσάηοιοδ,4γ, Επ- 
φβεειεσοπίγα ξγ οἰρίοη ὦ ρορηία- 
γέ {05 ἀρζθη ο 1ο9.40 

Ἑπροίι ἦη σοηχα1ῖς [415 ροἰ"ΠΟΉ2 
ἀσίι ξ5 ρἐρηοίορῥη22 4.7,40 
Ἐπρομεαίοιη σοσαῤηηη 67,47 

Εμγερέάος, οἄπακάσογα ἀἰέρηης 
ῥγῖηηῖς τορογεύμα, ροίέοα δοογά- 
{15,740 ἀγιΠοῖο ργηηρὲ ργάφοριο- 
γῆς [πε ἀοσήρα τη. 771οἰαπίρρο ργο- 
ἐμ(Ογ11}.4.7,31.. 7,18. 257 1εἐ4- 
πίρροάοοτιι σον οάο δἰ ΑΥΉΡ 
αὐ ἐτοη τεῦ [ἐπ οἰπαν οατ ἀγ της 
)ο{7|{Πεγὶ σογρηρίοχηο 47,29. 12 
ε“Ἐοίο αἰΐα ργορομῖι, 85 αἰϊεσὶ 
4}]Ποἰ: ς 7.1.5 ρογ τοῖα [ϑπἑάρη, 
ξϑ (γρζοῆος τηΐοσγος, αἰαὶ ῥγο- 
Ῥο»; ξ5 αὐἰὴπά ἐΠ 111 γ7.11 2719 
μοηρρῆη ὦ φηῖ ησάαῦ γεργόρεῃ- 
[73,18 Εμγίρίσι εραγαξίογ, 

5 οπενε ϑορἠοοίο σὐρ4γ 110 60, 
21.73.13 Επγέριαῃ ἀϊξίοηηα- 
[526,13 ΕἸ ΊΡΊ ΑΙ ἰοο 4,32: 
Ε519.37 ἰοοῖ εχ Ογείίε, πο 4ὁ- 
σοΙγ αἰϊξέισηο [(ὀγέγο ροάηίι, 
"012 ΘΟΜΙΤΖ Τ Ο,ΙῪ ἰοο:9 ὁ πε, 
75:0 εἰοσοιγ,ρηίοθγαη ἐ[  βοε 
φηα “ἀρ γοία ογ!Ἴοη 15 {7921 ἐ114- 
απο [ΠῚ σον ΡΟ 14.32.11 Επγὲ-ς 
ῥ᾽ 7 Ζείαπέρρε ον δαρίθηνέπ- 
ἐγιδαιαν {7,15 

Ἐκγγηφοάοη, "ρα οεἰαῇηάμδ το, 

39 
Ἐπγγηηδάοῃ, ῬΑ γ114}.142. 
2} 

ξαν θεῖ ἐχρφάἑεῖο ἐμ ΑΠ σάν, 59 
15 ἐαοἰ θη τη Υ 1175 136,14 

δι γος “ἀγηξοογ αἸεῖ2 ἀσο(Α! ἰδ- 
τς υἱοία!α ΠῚ Ὁ 

Ἐκεβγονἑεηεα, αγοΡοΉ ΑΙ γόηπ. τ 6,6 
Ἐκ γαονησ, “ρα οἰα τη δ16ὲ- 

ἐκάμκιαςρ,  ρηεγάϊάος Ἐπ- 
δἰ ορρετργ2 ὕο ΟΖ. 

Ἐπιγε, ον. Βωοια 1,39 
Ἐρχεμίρρησ,άγοίοι “Τρομοιτό,14. 

Ῥίοάογο Χεμίρρη εΓ:}.774 
ξχασσογα!ομ : ΥΘΥ210 0.36 ὁχ- 

ἀσρογάιο φηαίς αι ξέτοιε ρεγίο- 
Χ ΑΗ α [714 84.123 

ἔχανε [Ἡσέγειο 7,4.7 ὀχάροῃ δ 
γεξία»εγερμ  η Υ ΓΕΥγ6 τ 73,13 
ἐλ ,217115 [67 ἐχρίογ ΑἸ οΗΣς γ10- 
ἀϊάκοτιττγ,το οχαρρέμη ΟΥ̓ οὲ 
 εραγηα 68,3 

Ἐχορῥέ!ογεῦ {4110 ΤῸ; 
Ἐχορηρίαγίῤησ ογεμξης παιγαίις 

φηαάανρτηο σγαίια 9 ἀεοοπεᾳ 
ΕἸ 2 

Ἐχενηρ μη δ Ἐπ βγηθημά υἱ 47. 
ἴγαησ 55,8 ἐλ εηρ ἐηεῦη2:, 1 Ἅ,ρε- 
ἑΠογβοίογίςα 112.5,.4. ὀχεηρίο- 
γη7 ὁχ αρήμαἴῖο ὃ 8,4. ἐχϑηηρία 
945, 47 2722 Ὑ6 7 14722 618 βο[ΠῈ, 
οἰαρεγράγηα ζζ,10.8 8,2 4 

ἐχεγοί το αΠ]άσμα γοφηέγτην σά 
ΑΥ̓ΓΙΠ.72 ΡΥ ΟΟΡ Ο,64.3.1.,3.3 6χ- 

11 

ἐγο ΑΓ οηῖ αἰ ΜΎ ΜΖ στ 30,40 
ΦΧΦΥ ΟΠ 41ο ἀἰμείπνηα, ρα ες ἐπ, 
4ηἼηε, ἐμ γοάπξίο, ποι ἤρα 
γα! αἰ Ποε ἠίνρα γμά7ηε τὸς, 
5 ΦΧΟΥΟΙΓΑΙ10Π6 σοραγαιὴ ἐἐ- 
σοπ πεγΗΐ φοἰφσογ 171,27 

ἘχογοάτηῈ ορηίνε τ ἐγ πο ργα»α 
Ρ᾽ΟἾ11ΙΤΡΡΕΥΑΙΟΥ 180,30 

ἘχΡογηοιηάνο Εον ΓΑΙ. 
ἔχογάηη7 φπ16 [Π|, 9 ΠΣ 43 ἀθ- 

εξ, 87,12. ὀχογάία γοϊμά 
"2011}14772 172, 0, ΠΡ ΘΉΡΑΙ; 61 
ΤΉ (4.63.1..80.14 ἐκογαία υπ- 
ἀεἰβηραμίμν 87,12. ἐχογαϊὲ ο- 
βείπν ξθ γρηημε 63,8.64,:13. 
ΤΆ 7510. ΦλΟΥ αὐλὴ ργέηοΠρΎ πη. 63, 
14. ἐχογοίμ αρη 6 3,16 Θχογ- 
αἰ να 63,25. ἐχογάΐὲ ἀγεἠβοὶς 
"72.63.17 ἐχογαἑογ πε)» ΑΥ̓ΤΓΕλς 
υηρηίαγ 1 γ|4: 87,56 ἐχογαο 
Ἅτο χηαίς ἀἰξλ το γίῤηα!πν 4.1.- 
48.4.2: «χον ας σηα ἀΐοοη οἰὲ 
ουν"αοοηπεμίξι το ι,} 7 ἐχογ- 
αἰεὶ απ αὐτ εχοηρίνης 80,1 

Ἐχρογίεηὴα 89 [9,ἀισεηάληηασὲ- 
[εν 6,39 

Ἐχρ ΐοΔιοΥ σο)λ) οἰ 80,7 
ἘΧρο το πον ηη772 ἐῃ ρήογὲρα ὁ- 
γαϊομδ, ορ ηζέοα ξ9 τη (οἱ!α το, 
14. ἐχροβμοηε συμ αίσά ο- 
ψαύει φα! ]ρμογα ἰορίρ τό, 
0. 1 2:22 ἀμονι: 

ξιροιίπίαλο σία! 40,26. 7.2, 

19 
ἔχρυοὐγαιίο ῥεπεολέ ΚΕ αἰ: ς 9, 

12:20 
Ἐχ εχ βεμεύγοι 178,20 
ἔχ το ρογρειηο γα αγίτι3,8 

ἐχ ξοογοηῖς 85 ψησηθηΐο ὩΣ 
εὐξορατισ, 4ο ὀχ μέρη γοάἐ- 
γα 5441 ὑη5 ΠσΗΣΣ ΡΥ ΑΗ 
113,47 

Ἐχίον οἰοἰα!1ο 116.22 
Ε 

Ἑαῤηία "ἡ ογλοῖς φονρηΡ  ΑΥ ΖΡ ἐγηζε 
γι} 13 8,4.3.159.21.. Γαῤηία ἠμ- 
γιηηαογαὀηίος ἀρμά ΜΠ Υ δαο! τεῦ 
ξ9 1 εορονηρεῦ; 7 7510 {αϑ- 
ἰ4 ἐπ ογ41:. ΡΑΠ66.γ.3 3,36,3 8. ξ9 
34,10 ζαῤκία ἀφγηείίοο ἀείογα 
1, φοληοαο ρηεἰοῥγοεργοσομ- 
ΕΥ̓; Πόεγος 68,17 ζαϑαίοία ἢ- 
φρρέπια ΠΥ βη ογέσς α ψοΓ. [ὑγέ- 
Ριογεξτσ ἐρδγτα τ 39,2 8 ζαδηία 
750 οἰοοη ΟΠ: σ ΘΗ6Υ6 ΡΥ ΘΓ ΦΥ611- 

“4.3.9,12 
Εαῤπίαγηὴ αζξίο,αρια μὲ [ι σαν 
21}15 εἰερ απ 5 σΥ 124. ῥΕΥΣ 

ἤ Ὁ γ591 
Ἑπορία ὧν ῥαμίνς πε ῖσο ονμ ΠΑ Η 

αγαϊαιού,.0 Εμορίά «σα 

76,41 
Ῥαρροιφηράσηα [ροῖ41 6 τ 8 7.17 
Ἐηρε  ΑΥ"Π45 ΠΟ {ΦΡΆΡΟΥ͂ 1244. 101. 

1.2.4. ᾿ 
Ἑαιαίθρ ἐγ 472 17. 5: ΤΟ] 

Ἐεγμίβα ΟΥΑΙ [κα σίομσ 5,|8:7 
Ἐε έμέσα 



Σοβεκίνὴ ἐπ τ βγὴ4, ἐμ θη ρο μή 
99,1 

Τειξον τεῦ [ἠμρρηρίη 91,8 
Εἰ δέοντα ξ9 ριξέογπεηα ἐμ ΘΑ ΡΥ 6. 

εἰἐτασεμιξ, ΟἸὙ ΟΠ 1 4.4.4 
 ξονηραγοσηία ἐπ ἀἰσμοίοεπεί:: 
“οίγοίοιἐ 55 αἰλογτῦη ργα ἐε περ 
αγιβοηης οροεγέφηδιι 1 6.10, 
36 

Είάογο ξ9 με (δ ἐρ [0 1.8.2..7 
Ἔίσαγα ἀἸξέτονς είς, ΠΟΙ οΓἐ 422 

(ἐπιδιία ὃ,3. βσαγα αἰξίτοηῖς π- 
γρρἽηη αἰ εξίαια, ρηεγείος οδ..43 
ΠΗ ΑΥ 72 ΘΥΉ ΑΥΦΉΓ15 ἡπιε6- 
μι σλεγίαγει 66.215. ἤρηγά 
ῥοέμσα, 612. Οὐγσέαηα, “εά1η|79)5 

ἀἰζεγμι αηγξη τη ργο[α οἰοο- 
ΖΙΟΜΘΙΣ 7,18 ἤσηγά σοαξία 13, 
1,317. βραγαιβεαιγίοα 5544.133, 
27.147,46 βραγίσιβοαιγίοιδο- 
γαλοπεηη ἔποαγε 174,13 ἤσαγά- 
γ 772 1 ἢ ΑΊΥ ΠΑ Η 2 Θλχετηρίαῦεο 
εὐ Τρπκεγάχει,τς 
Δ σαν ἄγ μι, (δ ΓΙ ΠΗ ΑΙΟΥΗ αἰὲ- 
σεπα" σεπεγηη, (Ζποα “αἰ [θπεη- 
1475 ΑΠ1Π 61} 1714 {4π| σ ΘΗ 6 74. 43, 
43.11.30. βρηγα εχ ρϑυσογάϊο 
φηία ς 8,0 βρηγάρ βσηγα ορρο- 
πόγδζ3,9.5. 8,41 σπγ15 ΟἸΦΉ ΔἸ Π772 
σμογασάο 62,43 βσαγανούαρτα 
εξ ἀεδοπὶ ον. 12 Πσηγαγμηαῖμ- 
έμαγηη αἰεξίαμο 8,3. βᾳπ- 
γαν πη οΥ μα» 614 πίστα, (ἀρεγό- 
ἐφ ογαιίσηῖ [ἐγηξίπγα οὐηπι, 
δ «πάτον ἀγὸς οὐ οπάμηῖυ 
ογ1.6 βοαγανηη ΤΠ) εγμο  μοπῖσα- 
γ4) σ ΟΠ γ4 ἀπ0 190,45 
εἰ Εἰρενγαῖῖς ἀτοση  σοπογῖΡ. 4), 
22: ϑ γα χα,ας βσηγαιῆ ἀἐ- 
φεμαἐσεμη απ 4.3.36.7 1.17 
ἤσωγαία ογαοηῖ ρίπγα ἡηηδης- 
ΚΗ φαφρ Ά 4.472 [710 ἐδο 15 
4 8,30 ἤσαγαια ἐπ εεγάμηη ἀξ] ο- 
πος [ὁ γα οἩ Θ᾽ 1οὦ 51,50 ἤση- 
7414 ογά110 ἐἢ [Ἐφῦρηγ20 εἰϊδογτη»ὲ- 
μὲ αὖ ς, 2 ςαηλονμοηο ὑζπγραϊα 
{2,20 βφην αι (δγ πονεῖ ἀΥ̓ΠΠοἹΠ4 
ἐχρίιοαηάητ εἰ ξ,, ΟἸΑ702}7 65 102 {πέ- 
τ, φὐάηξα σἱάριηῦ 57,56 Κ- 
φαγαϊαογαιίο αὖ Πσητογο ἐπρ - 
σαϊεγυπο ψοσαῤπείος 6,1 6 
ἘΕισαγαίέο αἰξξοη 7.4.6 βσηγ4- 
το ἀτξίοηῖς ἀραὶ Ὑ ἐπογείάε7), 
φημ 133,12,2}2 βρηγαιο σο- 
722141) 20 φοσοηαη ΟΠ Α16 
{7.16 β|ηγ 110,92} ΠΟ, 4110 

27.4.2 
Ἐρίιρερρ τη, αὐλρθεα θη ἀὐἰορηΊη2479 [8 

εἴὲ, χιεονοοίο ργοϑαγῖι ἘΆΡ  έθ- 
τδι1ο,6 βίο αραῖνε αϑάΐοαϊο 
4π σοποοῇα σαπα αἰξίτο 64. ς ἢ- 
μον η»72 γμ 4107 ἡ οἱγτἰέ 9:447721}2 
Ρμογλἐ ἀταὶθ ογα βαθεύσιην 4 
τεἰεγίξτ 97,19 

Ἑ ρος ἐπ φηοί ὅδ: ορεγο ἀπο ργαοίρεδ 
[εξαμιν, ρείρογμάο ξ6 σο- 

ΓΟ 192210 

Τ ΝΡ Ἔ Κὶ 

Εἰεξίμιην ἐρβ οἱὴα ἀἠϊ'͵͵ τ 8,40 
Εἰογίάα φογηρο  έοητς οραγαξίογς, 

41. Ὅτε ξϑ Ῥοίι!α οογηρ. 
Ἐἰατεῖ ἐαηαίθε ἐμ σγ. Ρ4πρ.33,.. [π- 

“ἸογΉ7)2 ΠΟ ΠΧ Ὴ Πορλογτ 5: ο- 
γ2 040 ΧΡΥ 2 Υ11 Τοῖς 

Ἐχάφγη ἱερός 15 σον ἐχάγάϊα 

12.4.4 
Ἐχρ»ηηα ρα οπεἰΐμο ἤη6 4 ΤΡηογ- 

δἰαοργοίαια 13.4.45. ξαρρέμιμα 
περίγαίὶ π6 ΑἹ ῥπογά!άς ργο- 
ἐπί 12.4.42 

Εργεη α 55 ργοϊγέϊα υοοσαῤκία 61,1, 
Εογετιμάτει πε υἱά {8 στάθη, π6- 

Ἅἰκερν» τηνε ρα [6 178,2 
Εογ,74 γὙΕῪ τεῦ, ἰδέαι 79.120 
Ερνιηα ἐπ γού. ῥπρααμῖς ταί 
γον ΦΉ 1247. βαὐφει ὁ, ὃ ΤΟΥ ΟΣ 
ψαγίαν 66,24 

Τγατεν [ αιγ Πα ἐπ ἩΦΑΙΥ τη 13Έ7)2 
εοϊοεαε, 89,23 

Ἐγεφηθηῖῖα ξ9 σου μά, ἩΤΡΙΣ 

ἐργαοίρεις ἤρηῖς χηίδογο εἶσπο- 
Κα 193.25 

Ἐγιρίάμ 89 τεαϊέοζτ τη -ατ ,4.4. θ᾽ 1 
σίάαρα αἰξίτοηεηε χη γραάαη» 

7,11 
Ἐγοηε ῥ᾽ οί ορεγῖς σπίησο, ργαίμ- 

[γε εἴε ἀεὗοῖ 22.24. 
εἰς Εγηξεό. ργαα ἀϊσορίαιοι ὃ. 

ὙΠ 
Ἐμεῖς ΣΟΥ 119,41 
Εκραποσοη ἀρηα ΠΠΟΘΥΤ {Ὀτ2ροῦ 

τηργούγοια γι βοαποης τ αν1 
Ἐμίσαγα ἀεχιγα 48,218 
Ῥηποῤγἠογαιοφηία 39,3... [4π6- 

δγάς οὐ“ "0 σἰηεηεῦν σΠΕΥ 4 30,22 
βαιούτω ογα!οηεν σοα [Ὀ71ρ14 εἰ- 
147,2 4 οἰ  η630,16 [ππεύγι 
οΥΑΠοἡ 47,2 σά 214 1.4.4.14. [απθ- 
γι ογ αἰ το ργάσορί 439,1. [κχ- 
πιϑύγς οὐ Αἰ 9 Ή15 Παρ 114 174, ἐά4- 
ἐἰαεο, ἰαγηεηίαῖο, σομ [οἰ αΠ10. 47, 
2. ξεπηοῤγηογαμοηῖ {ἰδ 4. 1,3 
αηούνης ογαιο βσηγαῖο αἰξ[ϊο- 
μσόμεγεα Ῥεγτοίε οί! 46, 
41.58.3 βεπεύγη ογαιτο Ἱθηο)- 
αἰαῖ 45. σοπη θη θη ἰοζο ρο 
144,11 επούγ ογατῖο Ρἰαι σης 
44 Φ:Π0γ 77 12721|41106792 οὐ Ογἐ- 
Ρίατγ8,8 [επεύγο ἱρά, (ἐπ Επε- 
πεύγ! 4 οὐ! γρηά 41,38 

αγον δὰ ἀἤίαι ἀϊεῖμο ἐπ. “Ζαιγοῖς 
2 Ουγνγῥαμεέοῖς [ΠΟΥ 177. 

Εμγι οΥ̓ ΟΥ̓] 4 87,31 
Εμίσογαῖον, 9 διγέξίησ, ορρ. 7 γι 
“6 Εμεπγῖς σοπίοξίηεν αη {Ώ 678 εκ 

ΡῬ᾽ΑΙΟΥ 581,58 βειγ ποη ἐγὲ- 
ῥπδάφμν ρέμα βάεὶ φάη ργαίογ- 
2115. 03.1 8 
Τριμγ τς ὉδΥ δὲ {6᾽}2:5 οἴέργά- 
ἐμεὶ σορηἐαιηερη 4 Ῥηογά 3.7. 
2 είν νη γρρθ αἰ ἐεη ργο »4{Ππ10 
7.16 βειεγη ραπίο ροδέ, ργο 
εκαγο ὙΡΈΙΣ, ὭΣ 

(αὐ ασοογηη τοῦς ἰφι ρα αφ. 

77 
 γοροξυ ον ττ7ο,.40 
Οπηγηεάιεγαρεης 40,32 
σας 4, δ γνέα υγύς 18,30 
σ᾽ εἰοε, ρορηείηα δέοι ία 121.2 
Οεμεαίοσί νεῖ (ΟΥ̓ ΤΡΙΟΥΕ’, ἐδ): ἀ{- 

ἕμοπε οἱ 164,16 
Οὐδηδγ α1Ἴρν αἰε(ὀγέρτησ 76,32 
Οἐπεγοα οἰξέτσ α ι,35 σεπεγοιηηο-: 

ο αἰμί 11,32 
Οὐπήηέμηα σα [ἢ ργο ἀρ ἀιΐηο υ- 
{μηραι 1 ῥπεγά. ΠΣ 

Οεπς ἀηρίεν, Ογάςα ξ9 ὀαγύαγασς, 
3 ὃ.66,1 4. ρθη ἡσογες ἀΐμεν 
61,38 σε, 1124722 ΦΟΠ εἰ α δ γ- 
[7] 66,6 

Οεμηηηη ΡΥ ΘΗ ΑΙ ἐμ ρο Ἰτίσηδ ς ο, 
17 βόμηηη ΠἸδλο ηφπίφια τ 8, 
40 

Ο τω 89 σοσηατοτρογει υάτίαὶ 66, 
16 φομεγῖς ποξεἑλαι α»ρραιογίᾧ, 
5 παιαδέ [δ ο σονρησοηάαία τ80, 
2. Τὸ ξ5 ΛΙρόῥημίας. 
ΟὐΠΟΥ 4772 1 ΠΟ 7ρΑἽγ11 θ 1,6 γη τε, 4119 
134,41 σε 67 2322 χε 4110 (γ7χά-- 
[Ἂεμ μου κεν {ὈΠ σοι τ: ζαροίρμίηα 
φεἰπεσιγα, 9 20,117.) [4ρ6 φογ72-. 

Ροέοπ 2 ααἰζεπαὲ, ΠΣΙΣ 
Οεγηραηον  ῥμογάϊάαε χη (8 ρπεῖδε 

7525 , 
ΟἸαηοίρ ρει, αγοβοη ῥέῃ. 88,27 
Οίάηοσ, ἄγ ξονῖς Π{ετες 30,2 χε 
Οἰογέα ογεῖη σογοηῖς ἀμφ 1 42,46 
φὴν ῥ᾽ δον 76 41,0 
πογς Οπο αἰ ἐπε ( [ϑγταη γεΐξεης 
Οπο λοι απῖ Ομο ΓΦ 5792) 
γαιῖο [λ: πάτο ἀθροσπηξς Εἰαν.: 
Ῥαίιοῖς 116,8 

Οὐμονμοίορὶἠ [π΄ 4 Γορεο φερε 
ἐγίδμιτ οραγαΐον Ἰοι, ὡς 

Οογσίάς Γι εοπτίηταε [ρέομεΐα ποῦρι- 
πὸ εγ Ογαοίαν οἰάγρ 94,11 ἰσα 
«“4λίσμθ ἀρηκαὶ ς,Α ρεπίφη(ος [4η-- 
“όης. ἀποίμογες ἀπο [μα οὖ- 
ψἐαρεέξεολιϑ.,4ο χε βσηγα α[. 
7 εὐ μανγὴε 133,20 χα βσπνα [ε- 
ΦΗΘΜΙΕΥ Ὁ ΥβΑΥΣ 1 36,36 γαὲ- 
ΜΠ 77,26) 15 ΘΟ ΜΟΥ [25 7 5,3 4. 
Οὐγρίας σοΉ [Ὡς [τε αἰοξίγ ιν εν 
σέηη ργοβιεῤαιαν ο4.1323 ἀφ 
ἐϑρεῥικέιαιτῖς αγεβοίο μέῤε [ἐγ έ- 
ΡΠ ψησα Πὲ ηορηογαὐιϊο τα, τὸ 
4 διίαιομο ΧΑ 6 1.6,36 
Οογρσίαμα οἰφομίῖο 8.16 Οογσία 
αἰἰξίτο νηοεί,722 ιν σε} ἐμ ἤσπνγες, 
214 οἱ δι, ἢ ὑκάέργα δ᾽ »πεγέ- 
ἤδιτι,.ς (ὐουρσία ξ5 Ἵ ῥπογά ας 
ναηνα αὐλῆς τ 27,..4.118, 
20 Οογρίαηα ἤσαγα 148,1 
φογρίαπαης ρῥγαίη, ξ5 ἤσμγας 
(ἰογρίαπας, ἐχρυο  ζοογαιος 

7) 

161,42 (ὐὐγριάπῷ οἰοονεῖο- 
π1 βσηγα, Ἰοάϊο (ἃ 127,2 9 

Οογρο τγηοὶ αἰ ῥοξς 17,14 
Ογαοίς ἀπ|6 ὑείγ Ἵγοΐαρ τε, 

γο7ῖ. ἀρροϊαθαι εν ὑπο μορρρέηδ 
1491 4 Ογασὶα πο! οἰέη [γ- 
Δ219 0 δαφλ!41:4.2.4,4.3.1.4.8,17 

κε ἢ Ἵ 



γό 

Ογαεΐα ἐρηβεγλμξ. ρόηος ἐος “πὶ 
Ῥηάγε οδιιμϑγεηῖ. ο1,}10 Ογαοίά 
»γούγοία οἰ Α»21144.95.1.5 Ογά- 
εἴα αἰϊογο σομίθ ΠΑΡ! 4 112...8 
Ο άοι, [ἔνε ρεν ρηον, [ἐομπάηνν 

«“Ἔργριιος 65,40 ἀξοηρη πάγην 
φΑρΑοίογο 66,10 45Ή0 4ΥὙ11Π 010 

441 γοΐαν» αὐ ζυγε ξ5 ΜΜείονο 
ἐἰομηο  Ή7 4.8,20 Ογάοῖς ἰεσ πεῖ 
δ μϑογίαιῖ [κα τ ἐλ ρα ξίοργο- 

γριεατοι,} 6 Ογάσογηῦ ὑε- 
ΤΕγηῃ ἰάηάοε 91,23.96,17 Ογά- 
ον ΠΟΥΡΟΥΑ ΦηΑἐΑ 9.21 
ΟἹ «οὐπίοαν 77) σΕ 11 Ώ771: 207 5 

66.3 

Ογάια, (ες Ογάα, Βαοιίᾳ ορΡ.1 7» 

43 
Ονανπαιίσα αὐἹῖς ἤγεηῖς αἰοεογηρτσ, 

ὅσ πη γεϊογίςα οσοἰΐαίτιο το 7.7. 
ἢε3ι,. Ογαγηαιῖοα ἐλ ροβ:ο- 
ῃθορηα βαύεγε 1 61.30.163,32 

Ογαμ ρου ΑΙοΥ 7 2.1,1.6. φσγαηοίος 
ψεγῥα γ78,1 
Ογαπάιίοφηης 89 [ὐζέρηῖς σ5,1τ 

ΟΥαιια ργο {1 ἡρίίην ὀεπεβ οί ἀ6- 
δεγο 76.3.1 φΥΑΠ1Α γείαια ρο- 
ῥμειος,3» σγάμά γερο[εοη ἐς 

ατ πηι αὐτγπο ἀεεονῖ ϑἹοίαΠοη6 
4 9.11σγαιτα αὖ “ροιηε σι γ6- 
}ε: 42, [{πρϑνοΐον ς 9,1 
“ἀν᾽ αιέλ ἰοα εἰ, ἰοπεὗν κα θπ- 
τ ἐγερεῖ [πηι τοο,44 
φ αιία Χοπορ ρομηῖ [γηφοπερς 
μηχηδογεάεα 73,46 

γαίας σεγῥον ἢ 59 [(π!δη 1 Αγ Ήῦα 
γό,τ8ὃ 

Ογνρμήρογ μα ἐμάογηη ἰάμόϊα! το 3: 
47 (»»") ΟΥΉ22 ΟΘΥ 172, 172 
[βοριό 41,17 

Ἡαῤίητε οὐξεγπα!οηϊδη σοηβγηά- 
γι ς.1}0 ἰοησο τε οοπίγα- 

ἕν, ποία γεάάιι [ποία 3.ο, 
2 

ἜΠΟΣ ΗΑρποιβομῦ2 ΟΥ̓ Α11ο [7 ὲ 
1Ιοϑ,41 

Ἡλλία, 85 Ηαίαφηβε: Ζηάγε ἐμ 5. 
ἐκθηβῖ. 

ἀ4ε Παίοηείὸ “Π) » 9} οηῖς ογ Αἰ ΐο 
168,44. ργὸ Παίοηεί «« ΡΡὲ- 
ὠρρὲ ορηποίαν ογαιΐο Πλεηφο ἐδ ε- 
γ15 ΤῈΣ 

Ἡανρια, Βασίία ΟΡ. 1ζ.44 
ἐε ΠΠανραίο πο ἀεάρησοογαξίοτι, 

47 Τοκοίόρεηι ξα{0 κα[ογήρια 
19.7.30 46 Πανραί οῖςρεοηηδῖς 
4 ηηάγερο ἀσομαι φπέιι 6,38 

Ἡροκταις “ Ζἰο τ, ον, 138,33 
Ἡεξον νου, αὖ « Πεῤηΐο ῥέσίς 

γαρίαγ το, 6 Ποἕογε ρίφις 
61.210 

φάμεν βω οάγίεα Πλμαγεἰγὴ ογά τέο 
118,1. 

Ἡεσοίοειε ἀεοηῇο α Πύπαγολο οὔ- 
{ογίρία 11.8.17 

Ἡεσονα πολ, αν εἤοη “41Ρ. τπσ,τὰ 
Τερενφου, αγοξοη Αδόη. τό,6 

ΓΝ ΡΙΟΝΕΥ δ᾽ ΑΕ  Ἰ ΘΌ ν 
Τερενηο, Π) οσίογιῖς σΕΜΦΥ 90,4. 
Ἡεροητοῦιν, ἘΠΡρβιίοι: σοσηαι δ 
110,27 

Ἡε ρος 7 74ρποιιε εἰμ 5.10 ΤΘ- 
σοἴα “ασηος, ἀεξογηις εορλρο- 
Μιιοηῖ βγη, γρεάτας, ξΦ ρο[ν 
γ᾽ ΟἾ»ἘΉ 16 15 ΡΥ ΑΥΊΡΙΗΣ ἀδιΣ 0 
ἐλ Ηεροία ςε  ζαρπειε ἀοξογητῖς 
σΟΣ,ΡΟ Π10515 ἐλεηρ μη τ 8,37 
Ἡερείίαοα ἀτειοηῖ ῥογητα 4 π6- 
ἐξ Ὁ:.2 

Τείοπα Πονπευὶ φριύτ ὑεν ῥμ  ἐ- 
ἰεγαςροχεητα ἀεάεγίξ ι.: Η- 
ἰεμα πα ρεξίαγα 68,24 

εἰπε 1, ον ῥτη,βεξον. τ ὃ, κα 
4π|6 Πδν οὐο τιν βεξογηα ἐὐταϊ 
129,.. φηάηηεοιβοάο [τη ἐὲ- 
Πογια τ39ιτιτάο,ις ἩἩεϊαπὲ- 
εὐ “Διμοα ΑἹ βηογάϊδεγεργεβεη- 

Ω 141,47 
Τεἰεημέσογ γε ΧΈΜΟΡ 0,115 ἀὐρη- 

2671 772 120,44 
Τεγαοίιάα μη ογίοὶ [19 ς.γ0 
ἩἩεγαοίπειστεπούγι οὐ ο γίογ ας ὁ, 

τς 
εν γοπῖς αγα [δ οἶδα, τιᾶ3,45 
Τεγοηίω, ε- Ὕιπογμα ορε, ἰαϑον 
14 Ελρί6Ή1 Οηα. 4.1.1 
1 Πεγοη ἐπ τη Οὐ᾽ αὐτάν» τευ ά,6- 
2,42, ἐμ Ποἰ:γ411002.7 ΜΠ εγ- 

επί απο ο 6,28 Π]εγοσί ἰφ 
Ἅο᾽ τη ράπερ}γ.ον. 227 

Ἡδγεάοη92 ΤΉ ἔτ ΕΥ̓ ἐλο ΡΥ οὔτ1.416702 
(καρ ὉΠ) 

ἩἩεγροίαε, ΑΙ ΑΥΜΕΐ ΤΥ ΑΗΜΗΣ 121, 
28 

Ἡεγηεέρρλ ἱμ [ὑγίρισ οἱδ ΠΟ 41 
εἰἠοῖραίρ,άθ ἤκοράκοα ργσά  ε 
104,11 

Τεγηηοογ ας δγγαοπίαηὲ ογα!ίο ααὶ 
(αν Αγ η[5, ΟΠγ πο ργούεί 
“Ὁ ομγῇο 1{8,7.1ζ0.47 

“άπεγίας Πεγηεομοῦεν ογάμο “αὶ 

1οδ,44 
Ἡεγοάοινς Παἰραγμα δι πα 4- 

1418 ὐεχεγὴὶ, ξὲ φηοηποαίο ῥιο- 
γα [4472 ΘΟ (ἐγ [ἐγ 13.0.5. 
Ἡογοάοιμες ξ5 Τρηογάταος σης 
γεγηγαῤιίος 77,11 Ηεγοάοιμε 
γραία οοβοεεοηῖς ἀκ ἕϊον ορεῖ- 
γρηγ6 188, 4. (απαηὶὲ σα (})- 
σοὴς 744 σογῥα ᾿γιδηξ,, 85 σπν 
ὅγ.41 4ε Βαῤγίοπέοῖς «απ βοίές 
φάγε εν! 33.3.4. Πργοάοι 
ἐπίοσία εις ΟἸσεγοηο 76.4.4. Ηε- 
γοάαοιἐηφοιροα 14,14. Π2- 
γοσοιὲ ΟἹ Ι66 1.47.1. ΜΠ γο- 
«οἱ σογρο 0 φεεαίες 5 8... Ε6- 
γοσίοιὲ ἀξ το ραίοργης 55 βεαπεῦ. 
γα Ποηέδι υαγίάϊ 4 50,0 [1ώ- 
γοαΐοτε ἐοοτ ἰδ ΟὟσ6 3.1.7 ἰροη 
ἀεοναὸ 4,,.8 Ἡδεγοάοιὲ δὲ 
7 ῤπογάϊα!ς σοραράν “ἰο 60,3. 
73,23.128,4. Ἡεγοαίοτε ἐγρέ- 
Τπίου Αηορ᾽ο" 6 9,47 
Ἡεγοάοῖφα ἀἰξλίο σεαἰξι 3,10 
εγοάοιξα ἀξ έομῖς φονροίεεο ; 

1 

δὲ ραίοργα εξ ξὃ μαμὴ ο,τὸ 
Πεγοάοιεα ἀἰτξέτοηῖς οἰοραπείᾳ 
4615 1. Πρ οὔ οη6 ὙδΥ ϑογηη 
ια φήνη 1 εἰοξίηοης 3,217 Ηε- 

γοάο! 6Ά ῥηογία φομ 6: γΟ ΡΟΥ 
ΟΟΧΧ 4πηοειῃ “4, Επγορα, ἢ 
“4 ̓ρα. Ραλτιη αν φοῖς, Ῥ4γΗη2 
αθαγῥανμ σείζε 15)0,7.} 46.13.9, 
Ψ.7.ΟΟΧε ἀιο!. Ἠδενγοάοιεα ῥμὶ- 
ἤονια )ηιποίρίμη δ βηῖς τ χ δ, 

47.1219,.7 Πεγοάοιει Χογχῖ 44 
εν [ἀ ογατῖος κά ἀσοοίαν, {18 
τ μη (ὈΥ ΡΟ 70) ΟΡ ]7»747)2:. 726 - 
εἰτὰ δον ο ομγοσΗ 4 τ 8.0.2 

Τεγοῖοα »ρασηβοεηα 98,332. 1Ἴ2- 
γΟΪ ΟΜ ῬμΕΙ» 22 4,014. Ἡδεγοϊοὲ 
γγΕΙΥ ρεάθι 51,33. Πεγοΐςκὔρξ. 
εΙγ 72 ἀαξίγίο ρεάς ΟΥ̓ ΑΗν 
16,351 

Ἡἴοάημ μού πῃ Ἡ ἰΐοοηο α 774- 
 εδοσερὴ!53,.1 Ποβοάέ εάν κ- 
ἔεγ 68,16.72,1.0. Ηεβοαάὶ ἀἐ- 
ἐδισσηα 216,1. Πεβοάηρο- 
ἐπ σΟρο [107115 σ6Π 676 [7 188, ς 

Ἡο ίδεηίω αὖ «“4ιδρεπέοη δε ἐχ- 
γε πιπν ἐραιγ ἐάιξη 1.4.5. 

55 
εχ νποιγ μόγοϊοὶ 4.14 
Πιαπηα ξΞ τρία σφ 77.24 

Η ἐρρῖ ἰαπεόίος 33,41 
ἹΠιεγονρπεηοπ,αγεἤοη “Ἴιεν:. τισ, 

11 
Ἡ ἐγοηγηῆη, Ῥῤι ρὲ Ζαοεάονῖς 

δεδη (ον 4τ.58 
ιεγομγηὴ [(ἀγαάϊαπ:} {πτἶρογ, 
20 

ΤΠ εγοηγρὴ ρεγἽρ Αἰ Ἰοὲ ἀε ἤθει ς 
ΟΣ οο,ἕὃ 

αάμον [ Πιρεογίρηα ογ 110 [)1ν:47-- 
εἰ 116,29 

ΤΠ ΜΠ Φ6 ΠΟΥ Τ771 14,36 
Ηφραρσίποι, ἐπ πάει ἜΖΗ σερεάες 

ἀροονβηεσοία 1Σ2,4.4 
Ἡφρίαι 4 Ριίαιοηθι χΑ!5. 156, 3ς 
ΤΠ ΡΡροογ 1 β μὴ, πίον δῆρε {22 7ε322 176 

τείας »ραἰό αανρέμη γαίας ἀσοιε- 
{ππὲ, 106,29 

Ἡρροάαηράς, Ρία!ομ εν γοργεβεης 
ΓΠ] 12.7.2 

ΜΡῬοπτοὶ Π][ Πλουαομ σι] 37,43 
Τυ ονλα, » ηο[ορέγια ἐχεῖρηρἠί σοπ- 

Μέαπε: 6γ.:ς ῥηδογλα οοημ [8- 
γὶς ξ5 τηαάΐεα  ᾿Ἰφχι γα δ αγὲ 
ἀοδεε 40,38 οἰϊξομαὶ ἰγικεεὶ- 
τες 9 πότ ρολ Περα σοηζια 
ε76 ἀοθεαξ,130,18,131,.4.132, 
17 σε! 411 σορ ξογ 414 672 Ἅἰ6- 
ὄει13.,.4.3. ῥη ον ά ἐρ ρυῦρῖΣ μδ- 
οἐαγία ψεΥ 1.44. 1 ἰεσί γέρεα σἰζες 
29 5 13.0,43.1τ40.,8,4.5. ῥηὲο- 
για ὐεγιηα δ᾽ ογμ 124 οἰτσϑγ δ 
Τεγσάοιο ΡΥ ϑηειγι 5 Ἵ ρπεγάξ- 
ἐὁ άμοο μα εἰ: 77,37. ρήξογία 
ἘΠ ΑΠοη6 ξδ σαγέα! οι [απ ὲ- 
οΥ ΠΟ 7 11.0.4.3 ρηΠονγίαγῤες 
ΖΟΥΊΓΟ 976 [ὑγήρ!4, (αἰ } ῥενεὲς 
785.41. ῥηογίαν; χηὲ ρῥείοίορ ἐὲ 

νήρς 



νήρβνίμε, 78,1.0 ῥέογ Αγ 
[όνεριογίδης 4511 ρηογάϊάῃ οἰ α- 
γαξίον ἐρρεαμαρό τότ. τ 4. μι ο- 
γέα ριον Ε]εγοάο!1 77,9 βμι[ο- 

γἹΑΥΗ72 βΑΥ ΟΜ ΨΚ 1 4. Ο, 
12 
Ἡ βογία ρεάογες, 89 ροείῆς ῥὲ- 
ονίεα, γα μά ηογεξης πεεο4- 
γήχε οὐ σονείος ρομηη, 64.1.3 μ1- 
[ξογία σορῦθη 15, 944 ΟΟΥ»)Ρ,24- 
πορανι, 4 Ογάοῖς ραγείηςα αν 
ῥαγείμιον [ἐγο σείξαν σογαρίοξἐ - 
27.94.39 βιηφογίά σο»ἘἈἾΉΠΗ 
ἀπξίογοι τ 10,42 ῥηογίς οον- 
ρρεμῖ [Ὀγίριονοι, Ῥῥείοοίγογτ 9 
αἰὲτ25.,41 βηξον 4:92 σο»ηηρΈ14-- 
περ» Ογαοαηίραγμη 56 ῥάγῥα- 
γ:ραγ 7, ΥὙΕΥ ̓72 σομ(ογήρθ ΓῸ 
γοάοιης 118,46 ῥήδοντά ἐϑνικοὴ 
αἰ πικα), 7.4 46 σεγτα αἰϊηηεα σε- 
16, ΓΕΥοῶ, αἰέφηο ἰοσο {πγν οογ- 

υίριαι 39.190 ῥήογτα ἰοσαίτς 
γμειβοάμσιάο, 6 βρη ογταγ τη 
ἰσοαίίηεη [ὁγίρίογε τοη πὲ ἀἰζί1ο- 
πού 164,26 

Ἡ Πογἱοὶ σορηθη 1471 (πογῖς ργο- 
μη υείῃ σοῖς γορο τι τ38,.41. 
139.30 ῥηξογίοα ἀἰξ[το πα ΠΣ 
εἼὲ ἀεῤεαε, τό 1.3..173,4.1. ῥέ- 
[έογήεα ρεγίοαξογσα 178.33 
βιζξογέοσα ἐγαξίαμοηῖς ἐχεαρίαν 
Τρπογά αν 157,35 
Ἡ ον σογηῦ σε ογ 72 σα! 40- 
“15, ξξ ναριβροάμα 138,31 ῥυϊο- 
γέσογ τα σε  οΥΠ7 ατξ[ο σή 
αεγίειγ8,45.146.39. ῥυογέ- 
ΦΟΥΉ 22 ΨΕΙΘΥ 72 116} [8 σοαβα- 
γατο, τη φηοά 4α {{Π{24722,1:510ὲ 
χεσά νος αἰΠπει 69,3. ῥιο- 
γίοῖς φτά ἐμ βγη πθοο Π[ὩΥ ΠΗ 
118,4: ῥηέογίσο ἐπ 76» 7722 ἐγ4- 
ἑἰαιίοη χηΐηα, ρου ηρρλεη [Ρ- 
ξίαμάαι: 8,41,85 ἀρίποορε. ῥὲ- 
[ογέοι ἀν σους ἰαῥοτῖξ. 9 [πρ:- 
Ρ δ ράγοονθ "95 οἰεύει τη σοη- 
ηίγοηαῖς σα [ὃν ριλομονε ααἰϊη- 
72 ἘΜ 131,0 ῥηξογίοὲ ἀπίεσεπ- 
γε χεληρ ἐμεῦ τη Ἵ ρδοροΥΏρΟ 131, 
30. ῥήβογτοὶ αεξί χηαία ἐδ 
ἐἰοθοάηξ, τ3.,12. ῥήοντοΐ ρῥγά 
φείογ {22:14 αἱ, Ηεγοαοίη,7 βη:- 
ογάϊαον, Χοπορρο, Ρρημηα,Τ θ6- 
ΣΧ 128,41 

ἩδἝἔνιοηος ἑπορια ἀξίου σΑΥῬΌ ΗΠ, 
οἰρσ πάη, 5 τη ἀερεγάμηξ, 

Τ9Ύ531 
Ἡονβογῆ οΥπ οἰ ἐ ομ 1 ΟἿ2215, 4177 

αἀφορῥιο(ορῥία σης τ26,4τ 
οΥΙΡΙΟΥ 2. ΟΡ 2 Μ1Η7,2. εἰ σα- 
Ρ“1 ξθἤοης 27.4.7 νμεάία σορ»- 
ΡΟ οη:σγοσηία ρει τ 88,40 
φοσΐέσορία 85 4ρ14 σοποίμπια1 6 

ΟἼ06 ρορία (ΡΘΥ ΔΉ 1γ.4. 15 
γεν κῦ: αἰ ειοη ἐϑτό ἐΧΡΥ  :65- 
αἰτ5.4}115 ἐαγ πα γεῦ σοσαθηίο- 

γα 46 [» 4 άγη ἀοοϊάομηῤης 
φραεέξια, τα αἤεξίητ οοη2- 

ΕΝ ΕΝ, 
τη οἰ ἑοηδ 1 [πα ροτε 416 να ὐηέξ 
72.7 γπογ 7 [ὑεσιον ΟὔΏΡ165 6λ- 
ΡΥ 6,8 τηογαΐα οΥ αἰτοηῖς 
φρτεέρα δ’ ργαοίαγα ργάδει ἐχο- 
Ρία ὅγ,14. 1517211Ή4110}}6 ΥὙ677,722 
 ἐρῆροῦ ποῖα, αἰιφησά ἀγ1- 
εἰπε ααῤιύει 10,3 8 ἀεξογτστο- 
γέ ΠΟ βΟ ΓΟ Ή15 ΡΑΥῚ 65 τ Το 48, 
17,36 “ἢ {ἘΏΡΕΥ πο Ὁ εΥγ- 
δ, δ ονθα αἀπεγῥιργάροίχε- 
γὴΠ 1 ΟΥΑΙ ἑΟΉΣΣ ΠΟΡΤΘΛΙ 6,1. 10 
βσαγαια ογαϊοηῖ χηραίνδει [ρ6- 
οἰ εκεί πού! ργάθεὶ 71,35 
ἤσηναιαρ οὐ φ,οηοῖς υηο σσσάς 

δηἰσθη αν ΔῈ, ς 6,16 τηγειῥοϊίο- 
μεὗ. ἀφίερεῦ [οἰ ρ αι [αν 127,2 
ογαιση εῦρ ἀΥΠΠοτοί γρασβεμά- 
9η6Ή14.48,0 εὐδαλύτων λίγον δ᾽ 

δὐπιςρόφων [δ φρεφομάνων δλοη2- 
Ρίαργαῤηηγ3,τὸ αἰπά άτσομ- 
αο,αἰμκά εἤσονε ἀοοιεῖς τι, 40 
«ἰπα ργορομεπαίο αἰαὶ εἥοεγο 
αἰοεηε γ 3.12.4. αἰαὶ ργοροπεη- 
αο αἰαῖ, ετε ιζε τη ἰσοῖς 8, 

12. Αἰμείοσηπεμαίο αἰϊος ρείεγε 
«οοεῖ, 7274 141:15 “αἱ οὔ εη οη εν» 6. 
“4 η 6475 ΡΦΥ [0515 7.7, 4.1) (05. 
1γ αν μη2 [ἀρ6 ΟἹ αἰσαγηης δ ὑδ- 
ἐιηητα ργ απο ΥΑΠ ο,51 σο5- 
17 4Υ 2172 αἴσογξ. 55 σοην ΑΥ 2722 
ἐἤ ον ἐπ ἄρ ἀνηθηαησηῖς ρενὁ- 
πασίοοι 52,16 ἀἰεσοημέεν αἰτε- 
γε {γιοί πος ἐκ ῖρίο σοι ς 1,33 
14 βεγ ας ρεγίοπα 7ησ αγτβοιο 
Μευξ 67.1,6 ἐπ Ῥῥωπίοι, Ο- 
“011,59 Δείέον τ ον ἰέοηθ ἀροηεὶ! 
ψηοηαοαο αἰιπα ργοροπδίον, αἰμεά 
ἐἰβείανηηα 4 8,10,17. 4 Ῥίπιοηα 
ανηδλεοα ατρεείαιοηθτ εἰςσ 15 
ἐγερηθί. 116,39 

ον τον εἰραγαξέον σηῖ, θη - 
ὑτ τηρριαηση 6 8,31 ονμογίσά 
ἀιξξίομις εἰοσάτία τραρῖς ἐη σοῦ 
ΡΟ Ποη6 σεγόον 7 σηΑΉ2 15 Εἰδ- 
ἑμομο οί εἰΐ 3.,1.395.4.1. 
Τσλητεγ Πρίοπα φπίθης σεγδΣ 
Ἵ εἰεγηασβο χεμῖ οὐιηίθγι α,2 
Ἡονπογὶ ἰβηηο. 4,1... Εἰ ον ἐ- 
εἰ ΟἹ γ ἐς δ ἽΝ εξέον απ} παῖς 
βιάενῃ ἀἰσάηιὶ, 5 φημ οίον αἰἰοοη- 

ἀν (οορη; ραῤεαιε, 48,2.,31. 
{3,27 ΤΠορμογί βγη ἐστι 
ϑεὺν ὡς εἰφορόωσιν, γοζξο ἐμ ψέξίογος 

ΡΑμέρσ)γῖη οὔετον αἰεὶ ροιεδΐ 45, 
22 Δοημογὲ ἰσοτε σφ ΠΟ Ἵπ,4172 
εοποογάα 37,37. ἰοοῆ 42.16- 
ἕΐογε αὖ «Ἴοὐείο ὀέσίς γαρίαιο, 
οτέρ) [Π]οροία ἰοσο [Ἰραεἰὲ σοι τη 
19,6 ἰοοῆόφις Οα. ξ: 7πο ἀοος 
τ, ρμἰοθγ τεῦ ὁ οἀγηαθῊ χηνοα 
αάργοά ογ4110515 {7221}: 616 792 
Μὲ σοναρο ῃ7,431,4.7 
ἐε Πορεγο  ὀνγη φοπ[γίρ[ι 1).- 
παγορι σηαΑὯ2 111,36 φοη- 
1γ4 ον θυ 2 ἰϊγος οοΉ(ΘγΡ[ὲ 
Ζοιϊασνβοίογ 11,41 (79,16 
Πορρεγης ρῥἐἰο(ο ρος, βλαῖο 

77 
Τονρ»ἐμννι σομηα, νη ΟΥ αἰ6 αἰϊοστεὶ, 

Ῥ67 πηριτ ας ΠΟ ΟΥΑΙ 2,Υ ἀρρηον- 
14,6 5.512 

Ἡσπον α Πεο εξ σ,ς ῥοηογερῦρ ἐδ 
φρη τε γ1 πος. αὐηρπομὲ 
{ππῖ, [ῥά “ἀ ροξογον Ῥ,γοραράπας 
181,3ζ. βοπμογαγὲ δῦοριον γηα- 
ΤΟΥ Η79 οἰ ἡ ΑΙ ες, ΠΟ). ῬΥΟΡΙΕΥ 
{ἔμπχρὲ ἐξ 181,22 

1 ογαγτε θα αν 2512 
ΕοΥγοΥ αἰφηελεεγρ ό;,.6 
ΠΟΥ 1Ά4110 151 Οοημρ οἰ! 6726 ργαΙογες 

38,3 .9.85.3.0,7 ἐπ βεμεόγέ ογα- 
Ππρηθάο, δ (ἠὖ πόρε ογαϊέοηες 
37.32 ἐχ βογ 110 «αἱ αἰῤίρια: 4ῃ- 
ἹΦΟΡΥΓΑΕΣ 41,6,χ7.85 4 3.3 

Το ῥοιῥεεὶ εα (είν Ῥάγω γείξγε 
47Α1 αη τ ογ,32. ῥοι έτη ηραίε- 
ΑἹ ἐλ εΡΡῬ ΠΕ, 1 13,10 
Τοίῥο ρεγεργίητς φήα αἰκεμαὲ 
}ο ἢ τὲ γραιδγα ἐπ ἐχάέε μι 
42,3 

Ἡοίέεν σου ΕΠ], αγρρτὲς γεϊεμά:, πόγευ 
σάν θη οἱ: αἰ ὲ ζ 7.7 

Τγίατοῖ ρον το, τη Οὐγε7γ4 170,34. 
Πγίς, ορ». Βαοιἐα 1,4 7 
Πρ" δ" ΦΈΡ ΟαΜΟΥ 6 37,16,21, 38 
Πγραῖο, [ρογάᾳα 22,18 
)γρενύαιΣ ἐκεί ἐς Τρπεγά. 

ἜΠΩΝ 
ΕλΡογ ας ἐῃ σεν ! 1 ἐρρλιζάα (8κ- 

αἰϊο τε (ἀϊηδιιο 70. ἐπ σδν ον "έτη, 
εἰεξδίομο Ζ,γ0}4 ἐρ δγίον,, ἐπ γενῆ 
ἐγαξῥα!οηο ὡρεγίονι 14,33 .1.)- 
 ατη ἀκροζεομέζηες ἀσοηγαἸέογ, 
5, 1 σου νη Ἰοη  ι ογίογαι 4» 
20 {ΡΠ  ργουτ ρρτεε α α 9.37 
Τγρεγτάος, Ἐ(Εἰνέες, φρο" 6- 
7165, {72 77,117 17:1 2,44 (ἀρεγέν 
ογεξι μεμα ΜΕΤΑ 112,50 
γρεγτσίες οραγαξίογ 7ο,50.7 ᾧ; 
4π| 7,1 οπίοσία ἐς ΟἼξέγομε 76, 
29 ἀγρρίιά 9 ποητο 76,3 
απεῦγοι ογανέοηος 39,27 1»- 
ῥέγιαισγαρίσραν Πιπαγοίτω, οί 
εἰἼαη  ΡΡΕΥΙΟΥ 112,39 Ἡγρεγῖ- 
“1 ἐρρτ! 4107 6: 7.4 γερπία ἀεργε- 
βεμδαμηην 11.2.2 

Ἡγροϑαροβόμερω χηὶ, δ χηαίσις, 
46 

Ἡγνια, Βαοιία ΟΡ. ΧΩΖΣ 
Τγγηηέηηα, Πα είρ δέος 131..} 6 

7αεοῤη, Βασερμς 16,16 
1αρρόνερον πὶ, 9 γα τόιτα 
Αγ ΗΑ ΤΥ ΣΟΙ 7,1 γοξξηρηα 
29,35.9530,4 

006 ΓΡΉΕΡΟΥ ΑΙ ὙΘΡΥΕ δ ουεῖς οὕ-- 
ἤρηο 9.40 
7 ογάϊέονες πζ.2 
146 “ῬΙαιοιῖς αὖ Αγηβοιοίο γειφξία 

128.12 
14: 2 Ζερογηα ἄογα 36,16 
ἤοέεπε ξρηίμερηρηκης όο, 18 
“Πομτάγε [οἐττ τ δ ον ἐς 2.2 
Τπου μα ἐπ: 87 ἀπτΣ [ορρ αἹέμ- 
ΥΩ 18,14 

ΚΚ ἢ 



πὃ 

7 εἴῆεγα, Βιροίίά ἢ. 1ζ.44 

“μργέα ραγ ἀοίογε σγαρίάαε ἐε- 

ὑεγαέ, 5.2 ἈΠ 
ζιμοναητανυοι ογβεοη6.. ξ΄ ψεγῥαᾳ 
ΓΤ 7.41 

»σαρίμω υἱέϊογηη2.4.2,5.6 ἑηραρὲ- 
πἰ ραίρργα αἰῥεξέαμο εγεύγά, 
ΡΥοίεινε ρμἰοίργγιογ δῦ ἐἤ οἱ! 6,10 

7ρταγέγογηῦῃ 59 αηλρρὲ αἰ οξίμ τη 
ἐμ 1101 [616772462.,3.4172}- 
ταγέγεν μη αἰ εξξέομ ες σοη [ηϑηἰβ- 
ὠμα νοριεη2. ξ9 βι αϑαγενε 47}6- 
ἑμομίὀμσιμαιμγα ἀσον 14,3 8 

ζρεαιοδητα [[, ξ9 χηοηαοάο [κε 

64,: ὃ τρλίξαι0 ὙΕΙΘΥΗ7, οἱ [41 

68.211 ἐρρίαιο ψεΙ ον η9, 5 αὖ 
ἐϊατρΠι ἀϊογοραια, ἀαφηαγα- 
τἰογεεδα ἀφργερθη ΠΥ Δ Φ 010 
ἐρρεταείομῖ ποία ροι ζρα, [Πηησέ- 
μιμάοα 4.30. ἐρμάπση ἐλ- 
δἸῃρίαν ρει “[φηο [βόηπος 
163.10. «ἰε ἐρ: 4110 οΟ,165. 
ταγίον εὐτάτ! Πισηγί τ 37,4 αἷς 
ἡρφιαμσηὲ 1)ιοηγίία [ὑγρὴ ἐΐ- 
γος ιν: ἢ ΦΑΟΥΜΤ2 ΡΥ ΕΟ αἰ ἐ- 
2[ἀτηαιεαηοηο ἀμ μαγεταγ τη [6- 
οἥηο, πε ρετίαπαε [πὲ πῆρ ροῦ- 

τα δϑ ρ ιἰο(ορίνι, ἐπεῦηε βεογτοῖ ξδ΄. 
γι γοσ; ἐογ 110,“ ποηασάσ τη ἐἐ- 
2:49 ἀοὗφαῖ, ἐγμεαο 118,27 

7» μον αἰμ 4 ΦΈΥΜΙ6 ρβΑγΙΗγ οὖ, 

21 
7σηνεη!ας,ογδέςσομσοα 91,10 

Πρ ΟΥ 11 471672 5 ἐχεγοῖ! 4110}6732 

φΟμ 6»: ΗΠ}. 2 ἼΙ 

7ρορον μη, πα,ΉγᾺ αἰαξ, εἰ 721 (ρ6- 
γέογ πο ροιογεἰξαγ 6.41 ἤαρο- 
γἱά ξ6 γραριζξγατι δ ἐπ ργά οο- 
1672 ἀἰφόφηηγ 3 8,31 ΤΩ ΡΦΥΙΜΙΣ 
ῥέπον εο: φ 2Αγ6 οὔ  Μ 61, 92, 
20 

ρροιμ ΟΥ̓ΔΙΟΥΙ 7 8,41 17 ρθε ἀἐ- 
ἑμεΐοηο [ὑΔΉΡΊΠΗΥ ἌΟΣΩΣ 

αργείζηιομος τι ἀπέρρο βυηβίογο εἴς 
εἱϊ ἀμ γηα οχϑγο ΑΓ τον 

7ραζοξαιη 59 [ὑρίδν σοίογ 74.5.7 
πα} εξξαια σο»Ρο "10 δ4,8 

ζποϊμαεῖον ἤυιπν 76,46 ἐμοίϊαιετς 
Ὅγιν “Ῥία!ομ ἰσοσῖο 70,1} 

7ροοηαἠα ἀἰςεπαὶ σοπξαειαο 7, 

212 
7ηοομ απελα ρορ αἰ φιρεμ.10, 5 
7αζαμίος ἐμ ὀηε εέγορενιον, (474) 
γαση ἐγ τε ὑπεότα παι, συ72- 
δαγεγο ὑπ!  ζοίαπήρρο ραΙν 
:7.23 ν 

“ἀ ἤηξεγος υηαονεμῖξ. υἱά. 4,30 
7ηξογπαί ρώμα {»ὨΡΈΠΥΗ4 20, 

44 
ζηβνννα ἀγσηραθη!αιίορῖς ΟΡ ΠΑ, 

ἀπ αὐτά: τητογζγομάς 6 ι,4.4 
7αροηῖο ξ9 ἐαξττηειο αἰ [Π]ρρεεέος τ 3, 

39. τησόητο αἰ φα {μα [ερητ α- 
Ρογειϑ 4.31.) 89 ἸΝαιγα. 

 ηφηεεϊπη τγαρεζτῖα {ἐγ τα1 α6- 
ΔΑ ΑΗ το ν1 4 ΠἘγιεηγ δία, 

ΣΑΙ 

7ηηδα ροομ μη, οἱ δς,4 7 
7 αταϑηος σηριάϊαις το ο,30 
7η[ὀγέρεῖο ἰδγὲ 4 ρεγίοπα ργίρεαγία 

128,11 ἐμ(ογιρείσηες {όγογηιν 
ψἰαοο,9 οραγαξίον τ γλραοη6 
“οργεῤομ μην 114,12 8 ἐπ{ογὴ- 
ΡΟ φησ ίογγαμία, 113,24 

7αηὀίοην 55 ΠΕΡ 1,702 7 5,121 
ζηβίμα νοσαῤμία [επὶ φαγ γδ- 
γῆ 244 βογρέμεδ.γάγο οοίαογς 
ΣΧ ΩΧ ΩΣ ό:,:ς 

7η απ δε μεγάϊά 73,27 
Ζ7η{ἐετεεεοῦ, δ ργοργέα αἰ  ξλ1ο,»»10-- 

γῷ 4,141. 66,25 

Ζοτοισέγο πομ βο ηεηι αθεφηε ρογ- 
(ζιομα ἐχροβοης 43,39 
“πιοηεξένανη (ἀρεγείρεοτ  γηξἰα- 
γααρμα Τρπογά. 12{.27 

7 π:οεροξεμέιας οἤεηα 90,10 
“πτεη οτος 89 γοηη,}Πο πο ἐη σοῦῶρο- 

Μιτομῖς ἐορβοΥ δ 1911 
“ηιεγροβμοηος [ὀπτοπείαγη ἀρπά 

Τρπογάτάορε ογούγα 133,2. 5 1Ὡ- 
Τογροίπομος ἐπ [61 6Ή 1115 ἀρηαὶ 
7 βηπογάϊάεη: »οὐ(οηγλιαιεηα ρά- 
γι), 126,3 

Ζ»ιογγοραιἑοπέῥης Πορμο ίροπο, δ 
(ἀπε ἐγμέιαιαδ, ογεύγο ὙΤΗΗΥ 
Ιοδ,10 

7απεμέοη αἰ 95 ἐπα σαμάξ γοῦ. με - 
20 5, γε οιοίε ΠΟΥ ον 79.4.4 
Τηρέα 4 νεϊογίδ. φορᾷ: 
γι 1) ἐγφο ἐοηος, «ΖΕ [ὁβίηό,, 
Ἡγρογίάξετι,1 9 
“πμθηῖῖο 9 ΠΡ ΘΠΙΟΥΡ [724 1.3, 
ὁ μμθη το, 1 ὙΦ, 7) ἰοοο,αρρ- 
γα θέτο 4,34. ἐπηθη 015 
Οἰγιί 7 ὅ,τ μποημοηῖ ὧἱ- 
4 117,30 μη ΠΟ Μ 3422 4014- 
ῬΕμ 74,1 ἐμηθημο ἤγίαηα 
ψηάίςς δ6,28ὃ 

Τρ 4 ΘΛ ΊΤΑ αἰδογ μη οΡοΥ (4: 
167,17 ἡπηίάία σΡΉ[Ὡγ4. 30,25 

7ηἡα σης βρηγαρίγες τ 1.24 
Ζ7οοε ξ (οιξιτρειασ ἐπ γ [γα ἐπ! ν- 

2εεπα 90.1 
1ομοη,»βοἰϊος δ’ ἰαχὶ 6 6.4. “Ἰ)ογιεη- 
Μόν {ξηρεν ἐμ γί όο, 7 10- 
πέσα σοης (ἀρ !ομι ρα, 5.0.,4.4. 
7οηλα δ ει τῃ. σοη αἶα. 38,30 
7οηῖρα αἰαίεξἑ ργ [ὐγιριογὲ- 
ῥτ ὑ εκ ]ᾳ414.6,..7) 7οπῖσα 
εἰἰαἰοξξ ρα Πογοάοιηερ ἐπεοῆ- 
“145 7.3.»30. 71οπέσα ἐασήα πογ- 
γράορίησα Πεγοάοιμι}0,}1 
10,10 247,2 ΤΩΕΙΥΉΜ2 45..}22 1ομοὲ 
μηηεγὲ 190,44. 

7ρμέρ [με 4,4.1.141,12 
ἢ 7γο ]ορβοπίῖ βίδα ογαϊτο Τιπαγοβὲ 

118,18 

ἐρδέοναιο 595 ἐπα ργαέδη:, 9 ογα- 
Σοῦ πο αῥεγηάημαμς ὃ.5.3}.7. 21- 
Ῥβίογαιο γεάάέιο επεγοίμς, ργὲ- 
παμαβε 85.1.4. ζρῥίογαιῖς ογα- 
τἴοηος ὃ 5.3.5 Τρβεογαῖῖς σεγῤά ἐλ 
87. 4 ἀπεν μα ΗΠ Υ ο  ἼηΕ1 1. 3. 

2: 4ε ζρῥιφγαι ἐγράφη γέ 

Ν ΙῸ ΝΥ 5. ΑΙ ΟΜ ν᾽ Ν 1Ἱ 
ῥ!4 ογδιίσάῃ Γι γ [4 {Π 87,16 ὥῤε- 
ογα::5 ἀείεη βίο, 4 1, γ|,4 {ογέρια 
81.26 

1γ Πορμουῖοα αἰξοθμιον ἀσεῦε 4ο- 
ΟΠ: Ι5.2 

7άησ ὑπά4ὁ ογίηδ, ζ 40 ἐφηρογ [ο- 
γΗΘΥ, 55 244 ἔογίμς {5 ΜῈ 
104,2 7,1, γ{{4 ΦΡΏΙΙΑΙΟΥ͂ 112. 
ς τη ἀἰπροζιἠοηιότ γογηησεχά- 
ἑλίον 88) αοκίίον Δ γα το 8.37 στ 
μση, ΟἹ 1, γ{44 αἰφ,, Πθογαιος, 61:- 
οη ρίαν πογοσμία ἰοοο ργοροηά- 
27 4 1λιοηγβοτι,4. αἱ ξ5 Π ε- 
φροιἐῥθητς οὐ αἰέοηος Κα ταις 55 
ἐμέ ἐτεα [εξ τος,, ἢἤὲ 
οβαγαξίογ α ἔγβαπο ἀισμοίδε υ 
4642, 1732 114 ΨΕΥ δ τε τ τπ γε. 
04,17 “καπέκο Ζ γπαπέοία- 
γαξέεγα [ρει άο, 9 ἀἰξοόγηδης 
ἀγα οι 4,21,31.111914. 7- 
απίοβραγαΐζίεγις ἐχερηρία το 7.9 

Ζέῥβανάον “εοριοἱοίβ 45,24 
Τοογαῖος )ραπαο ξθ γητόηε ράγεν- 

μόρα παι, φηεοτῃοαο φἀ "ΓΑ 76, 
ιέδηα ἐΠοὴ2 γρασί ἐς, 55 “πα 
7ογίμηα τς, 44 τείας βμον»ε (5 
94,2 ἤογαίο 1 γα ροφξεγέον 
ΤΕΡΏΡΟΥΕ 93..4.3.9.4.,7 Τ ΥΟΥΉ 2 

τγαξξείομο γεαίξε βεογέξ ο ς.,37 
ὑπο οίαίος ογαλίοητος ἀη {Ὡγηρ[δγ1ὲ 
102,13 “ἡ Πγβαρ )ηαραργοχΈς 
746 ἀρ ο ΠΠ: 8.3, . {γῆ φείϑης 
ἐμγεύνω [Ὡρϑγίον 89 ἐπ 7ηειδηεμ- 
Τεγίον 97,5) 7δογαῖο δ “Ῥίαισ 
γα την ἀἸσοπα σόπης 4 Τρτγα- 
βηηαοθο ἡποβοαιτρε ἐχροίτσο: 
ὙῊΜΕΙΟΣ,4.172,29. ἤθογαίόν, 
Ῥοίϊιο φοΉ ΡΟ Ίο,1: σοηεγε ὑ{μ5 
18 ὃ,Ἅ6 νοοραἠιεημ φοη Ομ» [(ετρ ὑὲα 
14411 79,4. 1 βοοι ρα εἰοοη ἠοῖ 

φθρίημη αι, (πὐἰἐγατι 41:6 Ἴθι αο 
7972}, ογ4 05 ΟΥ̓Α[ΟΥ δ᾽ [ἘΡΦΥ̓ ΔΗ 
111,24. ἤσηγαγηῦ ογηάίη πὲ- 
2210 {ἀρε γείζεα ογαίίομῖς {χης 
ἑδεγας ἐφάμ, 89 γὼ ἐἤεμά 
91:6 Ῥαμεργγίοο ἀδοεῖῦ ἀπο; 
Ζρμροπά:13.,.6 (ἠ βπενα υἱϊα ας 
ἡηρεθΉ:ἰ βΠρηγάγηη εξ] Ποη 8 
ἐἰρίλιηεοο, 4.4. ΟΉΥ 55 4 φηίδης 
γέργεβομ[ ο 8,42.90,3 οὐ πὲ- 
7221.4779 ἐπ ΠΟ» ο Πέοη εἰ ροπη 
γεέργεῤοη ες 74.317. αὐ “ἄγος 
Τεἰρ ἰασοζ τ. 7 9,3.4.4.4 
“ἤρογάϊο ἐς ἀεἰιῤεγαιίηο 39 ἑπαὶ- 
οἰα ἐμ οΥ̓ Δ ΠΟ ,15 σόηογό 2414 ργάοο- 
ῥέγέ 67,10. 1η βαμεργγΐοο, Ρρέ- 
ἐρρο, ξ5 «““αηάοίῖ, ἰμπεα αἰΐοδς 
σύμ α!σμεζ, σοη’ ράγεγσοι 1η- 
ἸΦΥ 2061 77.1.0 ογαμοηε (κα 1)6 
)άοογφηἐ 702 1ρ 8 τ᾽ 1 17.}..17 
“5, Ῥαμαιδοπάτοο ἀφ [ὃ 7 πα [γὲ- 
ῥάξ, 94,22 
ζθεγαι ορῖρ Π γα οονμραγ μοι, 
τ γεθηα δ ἐῃ σον δές 98,153 70- 
ΟΥΑ115 ἐρ αἰἰσεμο τς, χερί 
φἤεμάμιεν 99.4.7 ἢ θογαι ἐπ- 
ἰορίᾳ ον Οἰφφγοη 77.29 ἤθογα- 

τῷ οφγ2- 



τσσραγαζίον 7ι,2.74,.39. 700- 
οΥ̓ΑΙς εἰὐξίο χηαίς 26,»4.98.,27 
ἤρογαισα οἰἐξομίσοραγαξίογο,,., 
2ζ.16:,34 Π|ρεγαιῖ οονρο τσ 
καἰαιῆς ξ9 τουηαεῖς ορογῦ, [2] 
19.4.31. 7 ογαῖφα αἰ ο΄ ])ογέςα 
Ὁ 2γάτα βαγηρομία [γε 176, 
41 7,ογαῖοα ἀἰξίτο Πεγοάοιοᾶ, 
Ῥιαιοπίς, 5 Πλονμο ἐρομίσάνε. 
γα αἸοηη7)2 αγίειαί ποη “ἀ- 
47.428, χο0,.3. Πογαιῖρα αἰξῖτο- 
πῆοχαηϑέη το 173,4. ἤοογαά- 
1ε4 αἰξῥίομς υὐγίμία,, 85 τά 
73,37 Ποογαιίρα (οὐ εῦφα!43.4. 

21 
ἡ θεν αιῖς ογαεομηης τής ξ5 
πξιω ο7,4.4. 7οογαε ογά!ο- 
μα ρῥε ο ορ ογ τ ργα[ογήρμςυ- 
μἰογόσοϑιιό ἤοογατ5 δ 1γ,4 

ΟΥ̓ Ιοὐτς σογλεαις 4 ἐμ τά ο-- 
ῥίπιοηθη ἰραὐεηε, το γ.4.Ἴδογά- 
τς γορι αν φιίά γ4ξ6: 97, 
26 ἤδοναιῖς “ἰγεορασέιέοι σεἑαὶ 
τγαΐίοι 97,52 7 ογ αι ογΑ110 οἱ 
Ῥαρο,φηαιγαξίοι 96,37.10 ο,2 
Προγαιῖς Ῥαπεργγίοηα ἡητά 1γ4- 
ἕΐοι οι. 7 ογα11 ΑΜ ΟΘΥΥ ΘΙ 
ΡΥά σειογὲρ ογαιομδησ φείεθγς 
99,21 “θογαιίογαιίο «οἱ ΡΡέ- 
μρρφη φηαιγαζίοε 96,51 706- 
οΥ Αι: 1 γαροκ τον φηξά!γαῦίοι 
ΙΟΣ,21 
7βογ αι ργοωηλέμη οὶ γεορας- 
σημίοον 710 εἰσ σε Υ,6ΠΕ7 ῥοίμτεη 
δ βογιἐπτ οοΥρο Π Ἴ07115 ΤΉ 
[βέξαιπν ὁΠ}2. 2.7.6 ἰσου δλ ΟΥ̓. 
δεράσο, είν ΤΠ) ΦΉΦΟ ΠΕ 6515 ἰοσο 

βηοιιοο αι 172,35. ἰοστα εἰ 

ΝΥ ΩΣ, οο- 

Ροίίονιῖς ξογητα ἐητῆς Ὁ 7222 8 
ἀοοείνι 8 8,12 

Ἰρογαιῖς ἀἠρέρείῤνηη δ φψΑΥ1ὲ 

94.27 ἤρεγαιῖς αἰ ρηἰογηεν 
οἰ αγι ρα4 Ἵ ᾿φορ ΟΡ Ή6 13.1.33 
Προγαιῖς αἰἠοέρμίος σσηίοΎρ 

Ἠουηρέρρηε τολ, τὸ ἤογαιῖς 
ἐρμίιφιογες 2:2. 55 ψφμαίοσ 111, 

33.11.24. ἤθογατῖσα (εξξα 

ΣΟ αἀαφηαηῖξ 

γχ0,18 
ἥογαι ἐπμέογ, ΤΠ) οπγβὲ ξ5 ἘοΡε- 

ογαιῖς [θά αἰλ, ἐπ Τιαραινέσ “κά 
Τρ ροπῖοῖ [ πε, Ργὰ ΘΕ ΟΥ̓ ΟΥ̓ 

τορτῤτε σογαγρεπάἑ ποθ τίω φι- 

λοχυξοςηγρθάαν 27.41 

ΜΠ γρραἰοὶ σεν [ες 4.18 

]οη4,. 2 Ζἐπεγηα 20,9 

7αύσνε β Ροηο [ ελη5. οη6|24792 ΓΤ άηΣ 

Ζωἤαασονε 12.5.7 
Ἰαερπάηας ἐπα ζοξίαια Χόμορ βοΙς 

73.4.5 Ἶ 
7ακάτοος φιεέφηα Ὁ2 4 ΧἼ026 ΘΟΘΠΡΦΙΗΥ 

85 ἀδι τη φάη Η 7 74:41 

Τράϊεξαγε ἀὁ αγιἠβοίοιῆς ορεγεῤτα ρο- 
{8} εἰτανρτάιοϊ αι} 8,2. ἡπάτοα- 
γέγεξίο πη: μη οχ σἱγαφ, Ράγ- 

167 οἸ ΦηΓ  ροη ΥΩ το, 4 6 

ΤΌΣ Εὖ 
ἡμάἠοαμαῖ γε. πϑρο γήοιεἰς 
ΑΟΥΊΟΥ 79,47 
ζ"αιοαιο [ὃν Ἐκ αρίμαίο [ὑγὲς 
Ῥί07,2:7)2 ξ5 ογα!οητε φηαὶῃ [, 

ξ9 γπορμοάοαξ, 64,1 8.6 ς,3 
ρα οίτεη 6 απμἱρ οησεν " 4110-- 
ΣΧ ΖΩΣ 
Φ Μη 41,20. ἐφεοίτοη7,2 ΠΣ Π 05 
γαιοπε αμιρέῦεο, [6] εἰκῆ [π6 
γΑΟΗΦῚ 7 0,1.,22 ἐπα 1012 ξ9 ὁ- 
Ρῥίπέοη!ς αγίασο 64.4.5 τ1πἀτοΐ 

γερπίς 44 ΨΙΔΉΓΗΥ γρείογος ξ9 

Ρηδέογ οι ἐπ εχ άηρέη μη 415 ορεγιῦ. 
αΥΠβοίοίετας,ις τα τοίρεγ σα 
ψεγ!ατ5 πον απ 9η αα ρογ[ὁ- 
ἡ Αγ Π721 ΟΊ {εραα! το ει. [071 ἀ6- 
δοιὶ77,..3 ἐπα οίμη ΠγΠ4 75: 4- 
ἐὲ 88,4 
ρα ἠοτηῦ)2 89 ἐπε [εσίηιντ ἑππέο- 
76 το δ, Ὁ 7.1. 

74 ἀ1ε αἰ ῥτ ογαιοηῤ. “εἰ αἐ- 
οδηαἰὴ σθη12 σΟΜ Ρἦα: 1.01.3» 
329. τπαϊρίαί αἐξίέομτς ἐραγα- 
δεν ἀἰπον 76 4 ἀεἰ:δογαιίηο ξ5 
φἰορμοη  γαίηο αἰσεημδ! σομεγδ 
103,2 8ήπαἸοίαί! ἀἰἐξ!το “ ογα- 
τίραι βσηγασ ποι ἀπ άεγ 4, ον, 4. 

ἥωπο ζυγία {δ 7υσαίες ὑπάφ ἀἰξία 
3701. ΠΩ ΠΟΜ1 [4Π24722 12 ΟΟΥ̓ΟΥΥΖ 

τς 0,35 
7αρίιεν Ραιέν υπάο ἀπξίηρ 3.1. 7ω- 

Ῥέϊον τοίου ΘΠΥΥ͵Ὲ ΡΘΥ σαἰ πες. 
εὐ εμγ, ρ0η6 [ὁ ηεομτδ ἀφοΥ "722 
ἀρηημει 67,15. ΟὙάτε ἰοψηΐ 
φείϊει, Ρίαιοημτς ἰσοεΐοηθ τ εγε6- 
12427.79,17 ἤομῖς μέτα, ΓΟΥ11{{|- 
γα ῥγογ»ρὴ 1071 {Π 2142. 5 Ὁ.3.0 
7οῖς ἰφηεσίθς ἡ ΡΜ ΦΡΎΥ.07.3.3.,}ς 
7οηῖς Πεγοΐξ γα [ἀ οἷδατι3,4.5 
71ορῖς Εἰφηεἰογὲὲ (ὃ. 1 ἡδεγατουῖς 
[ἄεγα ΤΠ ΖνΣ 

7αγαρθηῖο [ὃ [μο:α, παἴος 89 ροἦε- 
γοτοὐϊγεέμσιτ γάμο ο,τὸ ἠπ- 
γαγεμ γοίίσίο 90,12 

7 [βετερφ μαίλοιο ρεγ[ἐπὲ το 7,17, 
38 

7αηοηῖσ τη ἡφά οἡπγ σομῖγά σοίμῃ- 
14167,2 σεμῖγο σοαξίη το6,47. 
19.7.87 Ἶ 

Ι, 
71, αὐον ἀκίοοαίηε ἐφ γα χ 8.11 
1, αὐγγήμεθις τογιποίογα. Ἃγ 6,22 
1.4ε4 Ρίαϊομο ο» ΑἸ ΗΥ αἰ θη 

[οη: 180,41 
1,4οεδαγηοηΐξ ΟὙΔΟΟΥΗΤΗ ργϊμσήρος 

92,28 ῥγήηὲ αἰ ΑΥ Π1}, σΟΥΡΤΣ 
ἐμοχεγοίαιέομδ. τά 7.1 ὃ ΘΗ 
γεργείγομ!ομο φαίη ἐκ οί!αη- 
1:7. αἱ ἀοἱομααε 6 Ογαοία τγγαη- 
πάθον 01,,7 «στὸ ῥείία [ἡσείρτε- 
δαί, 9 ̓πηϊροοαξέτ 4 1.3} 
Ῥεϊοροπμοιαοηη δείίη αάμον- 
[ «ὙἼροηέφη(ον χρη ἐκ σα. 
Μεμωρεορενηξ, 1.2.0.27.141.18 

1 αοεάαηηομὲ ξ5 Ρείορθηε 7:4 
«γε δοίϊο «,“Ζι οπέρη ῥτατη[6- 
γεηοίο ἀποσα!ἐ η, αὖ «ἀγορίαα- 

79 
046,17... 6.40 7, 4ρεήα»μο- 
αἱὲ ἰεραίος “δεν ἀδ ράσο» έι- 
ἐς β  γάτά43,11 {ογηααα- 
δέοι ργιρομ φαβομίεη 1.4.8, 
38. 2, αρρααν,οηοΥ 177 4οἰ γέμα 
εἰαάο: ΠΟΙ 

1 ΑΟΟΥΊΙΟΥ ΠΤ γέμα ῥαὔοὶ «1 ὲ- 
7165,ἀτονώτερος ὅδι 72 

Δ αργγμά ργά σαπαϊίο 35.1.4 
Ζανποηϊα [εαβομὲ 89 οα ρου "4: ἱοτιὲ 

μεῤ τ σο Ὁ ΠΕ, 47,4 
1 αρηἰα αὐκίρία 210,2. 
1,αἰατὐογα 21,18 

1,45 αἰ ε|4 αἰξἰτοη ες εὐτϑρς: 
γ»ίνεει θογα 6 174,30. 6 

1 απαφιοπος {πα βομέφηο αν οίοία 
σε, ΡΑΥΦΥΡΟΙ ΤΏ 16} 7221: { Φη1 ΓῈ 7 ς 7, 
35 ἰαπάαίτο τη ἀεζεηοηο, αγιῖ- 
ειο(ειγαξία!4 α βίπιοποε ξ8 Χε- 
πορβοη δ 77,30 ἰαπαὀτες ἀείρο 
μῖγθγ 1,38 ἰαμαάοιταοί αι ἐμ αο- 
ΟΡ ΑἸ ΟΜΘΕΙΜΓΦΥΥΦῚ 97,1 1 [47-- 
Ἅἰπγε. [Ὀγ1ρ11οη6 9π6 ΔΠ 72) ἀπ 
2,7: 6 Ἰμ74 125.,.4.5. ἰφηάμερνμας 
Τογέ απ βάπϑρ γγ:04 ΟΥ̓ ΙΟΉ6 533, 
27 ἐφ᾿ ΥΟΡΥ 4, οἰ Ἰο(4 11 6,30 
ἐαη (μ2 Ἐ 7 τετον, ἀπ αἰἠογεδιγφοίο- 
Μακε 118,26 

Τιαημγαραϊαίαης 1.9 
1, εξξουτς [δε Καὶ δο ! 4! οΥῖς ὕσλχ 90,14. 
71,εά« Πέἰ, Οαξογος 16,24 
1, ερατίομῖ [λα ογο 76,6 

1 εσαϊ! κά οωμάγεν οσΑ, ΤΥ ἐπε 
Γ᾽) ΜΦΗΤ 4. 7,7 ἰρσά τ: γερηε- 
γεφη ΠΟΥ ΤΡ Ρα Ἴτα 

ΤΠ ερογς ργάηῖ {5,4 αττρ» οἰ τ γρετις 
1Ο 7017 ἐδρεγο [λόρ2ο βου ον - 
1Ἴομ65 Π071.. 114 ἐΐοδὲ οἱ ΠΟΥ αῖ, 
4141) ΑΥ̓͂Θ ΠΟΥ 2 ΟΣ ΘΑ, 4η2- 
720 177.1: 

ΤιοσΉ 32 ΘΛ ΑΡΖΦΗ ῥγολιχ τ! 1 Σ. 1ἠπ- 
τογάίμεη αὖ ογαίογο ροξίμίαε, 61, 
19. ἰοκ ορίίγρα [ἡεπὶ {μάλα ῥο- 
πεία 97,21 

1,εἰμ5, Βοο ον, εἰμ ΥΤΊΑΣΥ 
Ζιεμητας ὉεΥ δο7Ή722, λφότης ὀνομάτων 

τε τῷ 
Τιροσογέοῃ ἴσο δ ομς 17 Ο.27, 

305 
1, εοπ αἰ.  αεεαο 18,46 
1, ἐοΉ "πη σσίομῖς αὖ Π))επέθη τς 

ροραίοϊμ απγαϊ τόο,4.,553 
1 εοέγαι,αγοβο ΑἸ φη. τ ό,ις 
Δερεηῖς αἰτίη οἱ 1,“ οεδἰγ2Οη 115 

15.212 ὃ 

11,εγ1 δ “οἰ ῥηογέα 118,4. 
1,ἐπξίγέσαρησμα οἰααάες 97.29 
1 ϑεγὶ, ραίγια οὐϊίάθε 53.ς,55 ἐἶφε- 

γΟΥ "7 ργΟΟΥ 4110 φ Πα σογῆΖο-- 
αἱ ξ΄ σοί: 4115 ΑΓ ΕΥΔΈ, 3.7.37 
ἐἐδεγογηῦνεν οχ ρομοίξα ζαρρίέα 
2η {ΠΥ 6 174772 90,51 [ον ΟἿΣ 
ἡγρρηγογτα ἰδι [δὴ, (δὶ φοπο. ξ7 ργά- 
οἰαγος ΟρίΑηΣ ράγομ!ος σογόατὲ 

1 81,44. ΐ 
1 ϑογίογὲ ογὐαίλομὲ (δ οπγ 4:15 ααέ- 

ΦΗ70 ΡΥ ΔΤ γΕγ 4γ4.2. ἐφογάο- 

Ν 



8ο 

Ὑλοη ΡΥ ΑἸ, {ει ἰδ τσ πα 

᾿ς δα 40,8.7.0,2.}1,29. ἐϑδέγιο- 

γε222 ΟΥ̓ 4 ἸσηοΣ πα ροφξπίαηξ,, 
Ἴπ αἰμπα ΠοηρηΑγ Π 6676. 4.4.5 

ἐιδενγαογατέθη ἔς [67 παρρησίας ἐκ- 
ἐγ} {Π|792 10 ἥθογαιο Ὁ 7 

1εἸδενιε ρα ἑα υἱπά!σαη44.9.3γ41 
(ὐεντας φεαίῃ γ8 σοΗ βΠ 4, 9.7. 

14. ἐπίηῤογιάίερη ἢ ΥΤΓΥ τη - 
ηλλητ ὀγ τις [αΠ ἀτον(α- 
{145 Ιο7.20 

71αῤι βίοι μον η1ς ΟΟ"ΟΉ1Α ὃ, 

44 
1ιφγαγ ῥγογηρα βαίοο οἰγοπρηξες 

γηροῖ, βα 0 ποτημηε 4477} ἐτΠπεο 

102,14 
2ιεὀγοανηῖρ γον, μαγγάΠο ἀρπά 

Ἡεγοάοι τεῦ 1320. 
σε ηε ΡΟΡΙΙΟΑ͂ 147,41 

Δ τογνρη οἰσοι!ῖο 85,38 { ογ μη 

τ΄ 145 ἤρπνάε ργα φΟΙ6Υ 5 αοξ!α. 

γ111}3,20.148.1 ΖΜ: 

τροαι ἐζαγῖι βσην ἄν πῦρ. ἀ7ε- 

ἑξλιοῦ ; 70.2.7 

Δ σαγηα σϑης ΘΟ 1 δ,8.1 66, 
4 

Δύατγο [8 αὐ »λίμηεανηη οάπ{α- 
γ2|222 σε εΥ 7 7.18 Ζ{ι1γη {11:5 
1)ε»ρο ἐβερίοα ρργαβ περι! 76, 

17 
12 παν ηη ρ μν ἐπ σοσ "10 ἸΏ ργά- 

1ογ6 συ }Ὀ»ηφ 64 1} 28,32 

Το ερ ὀγήρείο φηα [ογρηία 113, 
24. 1 {τὸ φάμεν [ἡ ρΥορέμσηος 
φ"4 οὐ έγηαμόα 80,3. ΠῚ “4. 
“67 [5:22 δῶν 7 πὴῤησοη»} σάν ῖβ- 
για φῆ, ἤοῦης [111 ΘΟ, 714, 
γ οἰ ἐ" }ἔρμώ ἸΟ 7.252. 

7Ζιήμογα, Φουῖς αγησκίλ!α ργίρα 
»γὴμοιρί ΕΞ εἰθημθμ! 4 11,41 4 

Διμγα [πὲ ἀφἰἐποανέον εἰσηθϑλὲ- 
ΠΑ 11,41 τἱὐ ΟΠ ΠΟ ΑΜΙΉΓ 31,2} 
ἐειθν ΑΥΡΡῈ γι. σῇ ΑἸ 2,04 αἰξ- 
{μη 1 ᾿᾿᾽ 19593572 ΟΡ ΜΔ, ἀεΐη- 

δἰεξονηζα, ἑεντῖο τε, σάγίο σσ- 
» 7ο, ξ5 1π σογρροξιέομθ αϑοῖ- 
δημάιοζιιὸ ἀπθγα 2670 

4", {ΠὩ115,6 Ὁ βγοΜ ΜΙ ΕΣ 
12.1.4. ΟἹ απ {ἐγ 4:}Ὲ, 11,43 
1 τον ά (οι τα μία ργο ρεσηητς 
ἐαριδεγορηρια ΘΙΙΟ 

Ζμεονῖς ϑεμιοβλρΥ [1 14.17 

Ζυραίμ ρηονλα: τ Πηΐονία. ἰο- 
οαὐ τεῦ [Πρ Ή1}Π01 1951 54} ἀπ ζελεα 

"4 1..7.42. ἰογα ίμη Πσπίβοα- 
{το 11:29 ἐγ αἰ α ΠΟ ΕΣ 17.7.22 

1, εὐ παλ αἰ σον “εν αϊέο 36,37 
ἐοσον πεῖν ξς [(οά πεηη. γΑΉΓ 4110 17.» 

παγγαιοπιφησιοο, Σ ἐσσο ῦῖο- 

γά “Ἢ {ἔγρρεν εἴ ἀεὔεαπξ, φηώ 
1729γ4 [41Π| 1 ΡΥ 8 ό,:ο 

Τισομίτο ἐμειδία ἀ:ὖε! οὐ απ", π 95 
[ἐβίεμετα ἰρομεοηῖ οδ,4.5 ἰοοη- 

1’ ρφοεῖῖρα ΓΙαΤΟΜΣ δ εραοου ἑ-- 

τἦγο, τ τ, Ὅλ ξ9 Εἰοοηεῖο, 1)}- 

ΤΣ 

Δ οηά [ αύα φηαι 3,2 9 φηοηθείδ 

ΓΝ ΤΟ ΝΟΥ͂ 55 πὰ. ΤΟΥ Ν 

ΠΤ γγεφηίορέα ες Οἰρογομδγ τ ἡμ!6γ [8 7 ΑΗ: 13.32.68 14,4 
1Τιοηαοεί δ εη47:15. 5 τ θηαρεξεεα 

63,25 
1, οφηεοη δὲ σλεέμεϊ 19 0,28 Π ΠΗ: 
ΕΣ ΧΊΟΣ 79,34 

1 ποαπείρποθη 2 1 
Ζιποτάρ [ογέρτον, αἰ φὴς κοὶ εὐωῆδακο- 

λόϑητος 73»40 
{πη β4ιγοοίεγ 8,14. ἐεξίτς ρη- 

ὀμοηηχασηά οἰαάθι 4.4.4: 
- ἐμξέμα ὉδΙερόγάψε ΠΘ7Ή: 60,9 
Τπάογε σεν ὀλεεργό [ἐγία δό,16 

Φπάτογα [ὀγήρια, [ὁπ {[Ὀγηριά Ρον 
ἐμξλερασομτοχιά 8,),44 

Τάς [οίεηηο τα στη βμεη τπ{ἐὲ- 
ΣΗ411.0.2..7 ἐπάτεη ραμεργγιοῖδο- 
᾿γάμοηιθ, μά ᾿ς 4 πογροκίο ἰάτε- 
ἀἰομΙγ 3.3,37 ἱπόῤι φογηράγαγὲ 
τη16γ [ὃ Ἱ ρο[ΠΠΗ23.3.}9:ξ5 42,34. 

1 πηρηεθης ὙΦ᾽ ον 2,2 οἰαγη γε 
αἱὲ ᾿ 79,12 

Δ γεδηνη, [ὐἰοία οσλιβεη. 1121.32 
1, γοιης, ἀγούσης φϊρεμ.α τό, 1, 

40.123:12 

1,γεκνσι 5 δοὶον τη πη ογο εἰο- 
φημ γΈΡΟ 1 76,5 3 

1 γοητρηα ΘΥ̓ΑΙΟΥ͂ τὴ ὙΕΥΤΙΔ15 ἐπ 
»ρείαηαα [ἐπάϊο υογζαίσαι 9,20 
Τεγμο ροη: ρυοΧΊ»ΉΙΦ 110,37 
Τγοπγρεογαιογοραγαΐίεν 7ο,8 
φάμεν (1.1. γο σι Ὡ σΥ 110 .1)1- 
άγερε ι16,:6 

1,γάογ τη ἐηρογίμης αὖ Πεγοάοιο 
δεὀγ ΙΗ 2 130,4. ἃ  )γαογηρ 
ἐρηρογίο ῥη ογλανς [ας ἀπ} - 
φάτ: ἢεγθάοιηδ 13.0.6. 
1, γάτ γαοοίέ 12 ἀεβγγαρφόιε το, 

43 
1)γ4 ἐρτοΐ φαγησίῃῖε σπεγα [51 ἼΉ 51} 

διοβοβογηδ 72,4. Ὅλ 89 22ε- 
ἐωῖ, 

1 γα, Οερῥαἰεβίδηε,ογ. οι... 8, 
3. φαιόι ραγοητόμεηατιζ, οὐδὲ 
εάποαι, 55 524. Ὁ114 ζ»γιηηά 
Ὁ 8.2.2. (ὐογρίά ἐσ Τῤπογάς- 

αἰ Τρρηρογεθι [πε τ 6 4,3 1..}- 
αρμογεϑχ,:1 
Δγίαεψηα [Ὀγ [ἜΥῚ: 8.5,1.. ογά- 
τίοηον τπβιοναἰθς 5 πο} (ὈΥ (8.11, 
5 σπαίία μηρί ἐχογάϊα ργά- 
γρήδν11 87,16 π φήο αἰϊσεμαὲ 
σέμεν ϑείπὶ ἐχόρίαν ξ9 πογῦρα 

οεΙοΥ 1 γα ζεγγὲ ογαἑογεόη ρο{}1Ὶ 
112,2. 4π4 γεσοίεγο ογ! γε: 9- 
γρο: (ρεγεὶ ὃ γ,2 Ἴδη τη γε- 

τ ἤθογαῖο [ερεγῖογ,, ἐμ νον, 
}ά᾽ 8,22 1 σεγδογηεῦν οἰοξ]ο- 
η6 Πγρονταο (ἩρδΥἦοΥ ΣΉ ὙΕΥ ΠΣ 
ἐγαξίαιοηθ ἐμ γῖσγαϊ 4.3: 16- 
πη ξ5 βηηρίει αἰ οδαεσεμη σοῃ- 
ρηῆρ μι 16.4.30 15 δἰοοι- 
Πναμήο δ Ράπεργγῖοο αἰϊοεπαὶ 
ψεέηθγε φηα  [ΈΦΥ1 91.43. ἐπ 
βαίόγιο ἀιοοην σέπεχό σηα 

1.37 Ἱμεχογοιῖ 5 παγγαίφ- 

με βησκίαντ 8.7,16.356 « Ρία- 
τομεγεργεβε 9 62,9.156,58,31. 

ΓῚ 

.ἀἰγβεεβαγαξίεν 70, 42.74.19. 
82,16.169,.1.4.171:18 1 γ4- 
μά εἰοοπιομσοἠαγαζίογτι 4.10, 

46 γβαμά ἀξιοῖς εραγαξίεν 
φογ  [ Ὡρετε πὲ ὃ γ..3.39. 1,4 
εἰάγαξίεγ 1 γϑυηῦ 1γ αὐ! φΙτοηδ 
4π:δ6,)7 δ, γῆαπα ξ5 ὥρογαῖοα 
αἰἰδέ τον σογηράγατοο ,16 «ἀ 
γα ρυοχεο αοοοί ἤδογα- 
166 83, 1) ἐφ “ον α115 974- 

Ζ:οη)05 ὈΦΥ 21 4115 5 ἐμ ἐτεἴα ορίπὲ- 
Φ,!677 ἰγαδύπι το, 7.107.:0 2) }- 
άαμεσισηε ἤκαηΐ οὐαγαξίονη [- 
ρηἑάο, δ ἀμοουπομάι γαϊο 
10 4.2.1}. 11,14. Δγβαπέοβας 
γαΐί ον ΠΡ 2 ἤβανο οοἰαιίο, ξ9 

ἐχεηηρίά το γ..22.10 6,2 5,47 
Δ γαμεῖς ο᾿αγαξίονορε δι [)ἐ- 
πάγοβη 124Ἴ 4114 11.4.18 Δ γί 
αἰτξέτο σίας ραδοξ, φεγεπειο ὃ, 
ι8 δ) ΑΜ ΑΥΤ σεν τη, ελέγν 
δία δδ,:γΣ, {γα ἀιἴ]ίο χενύης 
σὴν τ τότες σαγ ε22, 86,1 Δγίαρα 
ἀἰτξοα ΤΡηογάίάοα ἐπητατ ας 
[πὸ εαπιδπειο αὖ ρβγραίειό4, 
37. ἀγα οἤοῖ! Πενροθεῆονς ἐ- 
ἑαιέοηϑ αἰῶ, Αἰ ἐμ άτη6 ΟΥ̓ Δ Ι1Ο15 
[κμαγ8,50 δγία βαμεύγε ογατίο- 
γ6430.1.7 ἀ.γῆα ογαιέοπο «εἰμ- 
Ἰόγμά ὃ γι. δό,τι Ζ γα ο- 
Ομ δι ΟΥ̓. ΟΠ γ4  ὑπάερρα, με 
ΤΟ ερρο γοιηου ἐφ αι σεἰξ τ 6 ο, 
16 

Δ γήδεμης υσσαξνίμη 67,47 
Δι γβοίιαι φάρεν[ε Πἀππῦ 4εξεη- 
“οι ερενηααποιρεῖς 1.2 8 

ἀφηεν(μ {7 7ογαιοη ΤΠ πάγεβτον ας 
1710 114219.11 8.12 

1 γα ίαος εβραγηοίε, ανο θοὸς 
“Ἴρερῖς 124.7:5 5116... 

Δ γρεαορη, ἀν οὐ αι βεπιεη ς 
94.3 

Μ 
εὐ )ζαεαγει Ε πγηρίαῖ 2.14 4 ραγδ 

ῬδΙεοΥ 7,.3 

“άεν (ει 7 14εαγ!αιηεη ογαΙο [):-- 
φφοιξῥεη 171, 

εὐ γίοραοι, . Ἐ[ἱκἰαρέὶ βία χα, 

23 
εὐ) ἴαρηζον ἌΡΗΣ σεγηραρε 80. 10 
γμασυΓ ον 4 ἀπο ρηίο γεργεβοηβι 
ΤΣ δ)Ὸ1Ι Σ 

214σηῤγαιτς φαίης φορέει ον αὲ 
9717 φραρη ἐγ 4116 ΟΠ οΥ πε}, 
6 »μαρηγαιτς γεργεβοη ῖο Ροδ 
αδίεραιος ὁ φογ ΟἼἶτο ἐκεμίογες 4.9, 
7 

ε"7{ἀρυϊποοηείᾳ σδέφηε [ὀγμαπάα 
όο,40 

ΖἼαρηρο φηοάτ4τ,8. τράρμα, ράγ- 
πεῖ ἑαδογτόμ: ἀπὲ {ερηριεύνς ρά- 
γάγί μοι βΟΠΜΉΣῚ ΟΥ,2 3. Ἡρασηα 
φαρο θη .65,1 7 ΡΙΗΡΉΗΣ ΠΧ ΩΣ 

128,30 ᾿ 
εὐ) ατονηρ απο 39.4.1 τάΐος 

γΉΗ2 ΘΑ ΦΡ ΙΑ ἐγρείαμοία 95,19 

3 ΑΙ ΟΥ̓ Τβ 



τάφου υἱγ θεὶς σίογίαγὲ υτγε- 
ξἰε ρο ιν τ ο1,3.4. ὩΡΑΣΟΥ Τ2 
γερρη ὦ ἰἐ4772 614795 [τα «ΓΑ γ6- 
Ρ"δι. σοηξεγι ἤδογαιον 171,3 8 
πῃ 4] οΥ ΓΑοΙ ΒΟΥ 4 αὐ ΓΟΥΓΠΟΥ 476: 
δἰεμά σε ἀσεεπάμηὶ 47,10 

εὐ) απεπίθη[ι, [,ασοσαο ον ηΣ 
ΓΟ 93.21 

ἀπ ιεν(ὴας  ζαμελ νοι ἀδ ἀοἵε ο- 
γάμο [α]}ὺ παονρια Πιπαγοθο 
119,2 
)Ἅγα' βοπίοί ργορηρηαίονοετβ".,"»3 
274γε γεῖοδιίηθηι, Ογαοίά 16Ή 6) 
ΖΡ ΦΥ ΠΣ 92,20 

22 4γειτα τη τρεἑέγία» ργοΠ οἹ 6: ἐφ- 
τ θαρρεμίνα σομά τ: 80,54. γὴν τὲ 

γον; σφία ΕΥ̓ 89.172 

ς« “γα[ξεἰϊμοβηπερτοίαια [αγίπῖπα 
124.42 (Στ 

27 ηια οοπάτιου ὁ: ῬΡοσαξηζζο τας, 
“7 Ζ71ατεγέα σαν» Ἴ 515, ἡ ὑποϑεσις 72,4 7 
“7 7αιγομα τησοημ 4 59 ἐφ ΘΛ 45.5,. 

διδιά ποιάν αι ργοῦδνο(Σ 
τγαξίσιγ δο, 4.5. 341 07,479 12 
Ἰγογπ οαΣς ἀρχή, ἐαγρομοΐ- 
Σ,Υ 90,2 

“7 ]714ἰγοια βεγοΥ 177.4 
αάπον[ε 7Ζ,7εογείηερα, ( {81 δησθε)- 

τραγμ)ογάιο γροία δος, αα9,10 

“εάεώη͵ Βαοιία ορΡ. τ, 4 
ἌζΖεάιοα ρῥγα(ῶ 66,:7͵ 

7,164: «ατχεη πῦρ ἐπ αἰπα]οίξμς δ9 
ἐϑ σοη (ποις οεἰδεεργαύογο 67,3} 

.,7ε4:ε! 45 αἱγέν εἰξ 77,41 
“ εάμάιος οὐ αἰὶομο, 501 δ φηιό. 

720415 σομ! γα ἄγ 115 ργάσορια ἀ6- 
ἐηγμάμόι. 58 »βεσειάι:0 δ οχ- 

ἐγοϊξαιῖο αἰΠάμα γεσιγτιεν αά 
ΑΥἼΠ792 ΡΥ ἀρεβ 0,65 32.,3.3 π16- 

αἰτιατίοηισ, [επ| τεσ 414 ον α11ο- 
γιζ, ὉΣΠ1α 7:4 όο,28 

εὐ γίεαιην» [1 Το 1 ΧΗ σδροίειεοηῖσ 

χεηαηο4 5.7.3 8 γρρσίιεῦ αὐ 
οδαὶ σοη16 77:0 [δη 0 ΑἸΟΔΙΜΥ 2, 
19 42.η0ἱπεβροαιηῖ, α 47: .6- 
Ροἰ"μα7η, 55 4. 2140 ΦΟῊ [εῦ Ἡμ ΩΤ 5 
τός.1 φαιῥη υἱγιτιό, α 1) εῖηο- 
ββεμο οχουμαι ες τ84.}1 
ο1»9 14722 ΟΡ ΙΣΤ 1 8.4,3.1 γ76- 
οἰἰα (πε ϑηιχία σου ο του! ἐθα- 
γαξίογ τ 88,37 Ὑφεά!α φοληρο[- 
πΠομῖς απξξογος ορίτησι στε τὃ 8,39 
γῃφάϊά ξογρρο [1015 ἐλ ΕἾ μι 2Σ. 
ἐν Ηεγοάοίο τϑ80,1 

Ζ1εά απ, [ἐν περιγαί δ, τη {ἐἀἸΠοη6 
»μαίοι κι 1.02.27 

εοπῖγα  άφάοιον ογαίο ἤαίτοϑ,4.0 
“ Ζεραοίιάοι Ανδοπίφηβετον, 1. 

Μεραοίιαης ἀσ ρει αείοη 4 - 
1 19,16 

“Δήςραίορο ἑμεῖς ορ θη [οΥΥὲ [ἐπ άεε 
“Οερ» 6 } βεπες Ἶ21.,8 

Φήεραγαςσαριατ τ 3 ςρἠεῤι[οειηενα 
“άπεν[ ἤεραγεπὦ 1. 9,1. ὃ 
“ήεσαγεμ(οι, "ἢ διοιέα, 151,24, 
οἰ χορ, ἀεειάεεδ 119,4. 

“ Ζραπρρε πήρας ..7,30. 226- 

ΤΟΝ 9. ῈἙ Κὶ 

ἑαμέρρο Επγ ρι αἰ" σπγ δάρὴ6: ἐπ- 
[Ἂενιθαιαν 7,1 «ἡ Ὑζείαπίρρεά 
Δζερίπο υττ4: 477,2} 45ὴ0 αγ- 
{τοῖο ἐμξαμείος {πον [ἐγηπαγ 

17.21.:85.47,36 
αοἰκενβι 7 Ζεἰεία ἀν ογαιίοτιϑ, 4τ 
“εἶκε 1, αοφαάφηηομίον τ οοίομὲ ας τς, 

6 “2171εἐτον "τ ομεη, “ΚΑ ρεη: Φ [1722 
ἐἰποε οοἰϊοσηίαῦ 1516 

“2 Ζ2εἰἸσήροεια γ7441πὙὁ ρέμα ἐξθογτά- 
τς ραδεαηι φηεάνη ορἐοὲ 89 οοῖ.3τ, 

24. φιόη ἱεστύτω αἰ γιξξε, 59 
φηιῤη τη γούτα ἐεθντον οὲ [[η1 6-- 
Ρίαστο,}1 ποη!άη σεέμηα- 
1677 55 σγαταηε νη σαγηαίμύ, 6- 
ἕξη, 2.479 ΨΕΥ ΙΦΙΕ,2 τ 7 4.1 5 
2 εἰσι σψείογος μαοϊοδαινε, ραγ- 
“4 {ἐγορίγας 19,39 

2 χεἰμες Κα βα τ 
“Ἰζερρόνα εογρουῖς δὲ ΡΑΥΙΕΡ ΟΜΟς 

φΟ ΟΠ 6 1Π 167 {6 σσαρη3 η 414 
6:,7. “6 »ηθηηϑν τ οΥο αἱ] νὴ ὃ 
ἐμ Ογάσο 7πἀ.κῶλον. 

“4 “7εμαιοἰαιερεν γεάαξ]ὶ ρηρεδὲ 
80,46 

αάπκενζμ: 7 7οηεοίοῖη ογαιῖο Π)ιη4γ- 
οο [αΠ αἰζονίρεα τον 

“Ζ7εηοίαης Πείονα οὐπη ϊοτνεντοΥ- 
ταἰι 416 ἀοἰθρ1145.515,3.3 7 76π6- 
ἐαὶ αἰ ξ{1ο 4 πα τς ὅν 41 

Ζεπαηάον, ομέρα οἰαἤις ἐπ δι οὲ- 
μα κα τ4.9,γ 
“7 εμαη ἀγι σον τὸ ποροικτικὸν ἐ- 
γρηιοἰηε 6 9.51.2 716παη οἰγἐσηΣ 
τοςαῤ ἐμέν 67.47 

Δεφπεζεοί»η [{ἰπ 117,40 
“7 οποχεηη «οἷ! ξ9 σογγαρίοία 46: 

οπίαι πεν 4 Ραβομεἐαγίο το 3,}3 
7716" οὐ βίπς 16.16 
“Π1η{Πε σμίσ, αἰὐός 4ἱ βγὰ σοι εΥ5, 

δ ἐπ γίαπκοαιε 26,:2 

“7 Ζονομγ τη, ΟΥΑΙ] ΟΜΙΙΜΗΦΉΪΟΥ 41, 
20 Ῥυιάηλο ρεΙ ΠΟ ,15 [ΟΥ ΡΜ ἰΑΉ2 
}γάϊι: 509.27 

2 εξ .οὐονάα,4 7“ 41|π} 4 πεῖς ξ5 
ργρα!εάηἶδε, ἜΣ ὃ 

7 εγεμο γηο ἐπγ ἃ 7, ορσα ηοΜ 115 
ΡΑγ!407.35 2 7εδηία»» Βωοις 
γοϊηήηονς ἐμίεαάει ἤοογα!ῖς 
“γε ρα αγμη 97.17 

“ον γεριρμμ ΗΥ 4. (ογογ- 
γεη δ ΤΟ Σ22 

“͵ειαἰερβεροείτοα ΧΩ .27 
2 Ζειαρθονα σεηογα ηαί ον, ξ’ σηά 

Ρ᾽ 4 σειεν15 ῬΥΟΘΕΏΙΗΥ 72. εΈῦ δ 
123,27 1πϑηεῖαρουῖ οὐξθγηαπ- 
δα γορογο 1.7... 7 ἸλεΙαρῖο- 
γαγ ΡΥΟΡΟΥ Το ποσὶ σηηγ α Ρ 4- 
1οηδιόό,} οἾηε ρον 15 ΤΙΜΉ 

φὐϊργοργία ἀεξμη: πορρμη 22,23 
Δειροάϊος “γηοιεῖς ι15.,1} 
ΖΖειρομς 4 βῥιΐρρο υὐ τγαξίαία 

191,46 
ΔΖειονγνηίαν τ ὑδνραιο αρηα Ρία- 

το Ή67)2 1}; {τη ρε ἐεεῖοῦ 16 6.19 
2 εινα ἐῤιυθιδϑ (δτ ροάπενυοοροί- 

γοη6 ΠΑ ΟΕ ΠΙΡΤ 102,2 7 ἸΞΕΙΥ ΗΖ 

δ: 
ἐμθυοίεγ 21,10 
“2 Πεεγῖρα ογαλῖο αἰαὶ 5.8, 4 4 γρϑς 
τγ 104 ὁ ο αρ ούτε δὰ Γρῦρβος-. 
γοοχοίάι ,29,16 

“76 ἴᾳ γπάπάο α Τεροΐν ἀσε- 
(ἄμα Ὁ 

“Ζημμαν ΑΥΤΆ Α 65) Ἰφζί απ 
δ.,37 12 1 {111.41757 Ργο οη σεν. 16. 
 ανρηϑηῖτη σση αἰ 80,2 4. 

“7 μααις αἰοτρεῖαα, σοί θγο} ἤ οἰ ζευκερης 
«ἀϊῥη πε ῤΖίο ἰοηά άιον αν ό,4 

22, μενα τη οτξίογία οἷς Δερίκησ, 
οἶδα [ς φογοη “13.4.7 .“Ζ πένης 
ΤΠορεγίρα τη ἤ γε τι ἄερρσίαπάο 
ΑΥΜ ΠΟΙ ς,9. 7Ζιπ6ν πα [ἀεγα εἶς 
φηιπίααεοίγρα πΘΉ Γῆν εἰμεν: 36,56 
“7 Ζειθν νά ὧν δισα τερηρίμηε αι3, 
4τ 2 7ιπενπάπεβη αἰεί ε} γι 
ΖΖεης ὃ “αιῖο 41,30 

“7ιηδγ αἰτοη το σον ο εη οἷ τη σης 
ἀγμζεχ “Ῥιπάάγες 72.318 

“7 7αγίεπαίοίν δοίης. 120,57 
εὐ )ῶνχεο αξίνοημέηα [ὅτε σάλι {ἀν τη} 

αγμβοίοία 4.7.8 τριχηίοηε δ τ: 
ΓεγΑμοπφοςομέίαγε ᾿ο,4.5. γαΐ- 
ρον ἀα νον τότε (ρὲ ἀειογ:ογ 
οὐ ρεημνἐαρ 17,9 
«ἔχε ἀὐςοη αὶ σομσ: ΦάγὉ 
“εάν αἰΐοιρ. 

}ο “7πειίοία [ον ον! Πιηαγεῤᾷ 
ΤΥ Ὁ. Σ ΣΝ ΕΦ.1 Ὁ 4710 : 

εὐ πο αονρο,ανοίγον Κη. τῖ 6.16 
Ζοἀπίαιτα ογαιῖο γηξα 58,4... τοι 

δἰμίαιο ραν πα Φγ ΑΙ ΖοΊ ε, ἐγ δε. 
εοη αι 195,11 γη: οὐ αι το» 2793 
4 7εγθμεία 195,4... γχοάκαί, τοὶ η 
ψ εν θον "7,2 5 σεῦ ὦ ον κερὰ [).. 
Ῥηο δ εηο: ΟἹ {δρβδ᾽ ΑΥ 1 10 2.37 
γοα ἐξ ἡ ἀ: εοητότ [έγμαεπε, 
{εἀ αἰζξιον: οι »οά είς ἴο;ῖᾳ 

“ρα ις ἐπ ἀοόξαο, δέ ἐπία οπνέτας 
67,25} γφοάτ ἐμ ὑγερίιαίδηο 
Ῥγοιχέατε [ἐγμαμάε. 61,53 

«ἡ )ιοίείξα ῥοοίοίο ργαιοχις ἰδῆ 
44.7 

εὐ )7Ζάοίο,αγεοι “εεη τὶ 8,4: 
εἰ Ἰζοίοπες ογαῖον τ {ξεδεν ἡπαΐ 
Ὁ: 

εὐ γζοίοζη ρον φαΐ, ἐφ μαίδ 6,55 
“7 οπεπίο ζὸ γεργεἰδη αφητος, ὁ [}- 

σα ἑμον ἀπάγει (οἰδην τοι, τ 8 
7 7ομἼοηῖΣ ἀἰφοοηῖς ὀχοιερ αν 
{1,35 

«“Ὑυπηηοηίαρηύϊεα τ 83,}6 
20, ΕΠ 14 ὉἹΕΙ ΟΥΤ Αγ "22 41,16 
29,7, ΘΗ 14 ἐηογίσα, [ἐπ {»»2ς 
τε 1771 ον εῖ 138.41.1}.0.,30 

2 Πογαϊα ογάτο φηα ὅγ,9.6 8, γ0- 
γάϊά ΟΥ̓ ΑΓΙΟΜ ΑΥ̓Τ βοΐμα ς 1,2 
ῬΆΟΥΑΙά ΟΥ̓ ΑΠΟ 15 εὐτοηρρία 254..)}- 
[4 88,9 

“2 ἴογο ἀμεδιρεσοπογη (επὶ δ τ,6 
75:0} (Ὁ ΟΘΥΊΉΜ ΉΘ’ σ.41 6.7 23207 δ᾽ 
ῬΥ ΑΙ 72 6 γ. 8 γρογθεργεαὲ 
5 ογάϊονις φητῥτ εἰσογιραιμέα 
ὀτα νε, ἀν ξε δ ς 3.4 ᾿ 

7297 65 σ6 1,747 ἀτηεν [6 γα, } 8 
Ι] 
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»1ογο; ργο σαἰὴ ἀἐμευ βίαι ϑανὲς 

ἐπ σοηι θη ΤΕΡΡ ΟΥΑΙ ὁ 6,9. γηδ' 

γα; σομε θη ἐς ἰοοἸ τη ΜΕΥ ΠΗ 

“Πηρα στη φησα, ἰσο βονρίηιύ. 
6σ.τινογο γε. πιθχ ον ἐμ [γε 
ῥεμαΐς ογαἰἰσμεθη 60,37 τησγος 
[αγαῖφηο ἀξ ἐλργ ρμ θη αἰὲ 
8.4.2 "γον μη εχ ϑηηρίααρπα Π1ο- 
ογ αγά ὅζ 1ν ΤΟΥΣ 

ἐχργε ον ορεραιῖς {,γ {144 83,4.4. 
ε“),ζονη»μεχροί"οη1 ρ {24 717}22|792 
σοη Ἔγηπι “ρον 4115 [ὈΥΊΡΤᾺ ογ..47 

εὐ )ίονε(μύτια ξϑ ογηη ἀοίονη (ΘΗ ς 
ἀε(ξιικια 40,54. γ20γ: ῬΑ ΜΥΑ͂, 
ἀιτειηλανμου τ ἐμ αἰ, 72. 4,35 
“ἀνηογιορευηα θά εναϑ, ονρηὖ. 
τἱά4.0,30. γαογίθ σεγτλ9ε πη 

29:20 

“ἀμεν[.. Ἴο[οθίομονν ογαῖο Π) ἐ- 
μάγοίγὲ 11τ7.2 

Δίοιμετανά οτος δὲ σείργον ) οη20- 

ἐἰο ἐχρ'εἴονι! ΠἸοηαογΗ χὰ, 
24,31 

7 7 πρηη 1 ΠΥ ΟΥΗ 14,36 
εὐϑΖίαμονῖς εοηζαειηαο 1π φηγογθ, 

ῥοηαεξέτι, 45 Ῥααἑογο στ ἐἰδ- 
δεγῖς δόνοἰιση ὑρηδειε την ,6ῖς 
ογόο αὖ μολεότω ρογιοίι απ! «δὶ 
πεῖσον αὐϊορ πηι γ οδ,1ο 
“αι οὐν τε ἀρηδι!α χε», 8,15 

2 αι »ροά τ τάονη ἄποσον 67.4.3 
“Δήκηγορια Ομ αν ἀν εἴς ἐν ἐρτῖπν αὖ 

“πείροηο ξ5 1)» ΙΥσ 11.3.11 

27γερπθμοῖ βγ λα ἼοΥ 4722 Οὐ τ δε7)2 
[ηρτθηα ἐκ ἐν πε 12.919 

[ας Χομορθομεῖς σοοε ἰοομ!άς 
γμηὶ 78,37 

7 αο ἐξιωνρίηαξ, 33,47 φραβοα 
ογράπισα ξξ ϑοσα 5 9.4.3.10,Π 
γηηβοα της υοσαίι ταῦ ογσαηὲ- 

εα ϑεμηλαιοηα 55 σγαί τα 24 
σομοισηξ 10.1.31 Τα  οος ξϑ ο 

γαποηῖς σοη 145 4544 γε ας: 
Υαηξ 10,2 ὃ 

7 Ποαρθνα[ὦς 66,18. νρρτζοτα 

σοποφη 5 15 ροίτ10 ΟΡ βΟ ΟΜ: 

Ζόπεγθι δ.7,22 τηπ οον 0 (6 γ- 
1 αρ ἐμ [Ὁ ορη.. 45.1.6 

7 7η[ὲ «αἱ σοφοηλ ἐχρίογανο- 
μο72 ἀπ 1272 ΘΚ ΦΥΘΟΥῚ 46 εὐ [2 6- 

9 [εν ἐπεὶ 84,423 
“μια ον τσ, τ φησὶ {π|,55:9- 

»ρούο ἀἠεγάηι, φπογοάο ργοΐε- 

γάμίμν, 58 φπορασάο “ῃ7γος ἀ[}- 
εἰσηΐ ΤῊΤῚ 

ε )Γκιαιίοηηη δὲ ἀσοογί σε ο,4, 
4: γαριαιο τη ) πα γ6 ΘΥΑΙΖ 
εἶξιι.2.5 φίαίο 5 ναγίατο 
αἰ:ξξοη έν ΟΥ̓ΜΩΣ, τ 62,17 γ14- 
110 [87 υἀγταιῖο, οΟ)ο ΠΓση: γα ἰ- 

1η792 7 εγ οἰεσαηῖτα τ 9.2.1. 8 
20,8 γηηξαι10 15 [816 1γ  [ογγ24- 
Ζ:οπ νη οα  ἰγ6᾽ 6. 4ς γε ΟΣ 

ἐμ σεγῥουτερρ [ἐγξίπγα εἰ ζϑγεη- 
1 419.1.46 γηίατίοη ον σον ροβῖ- 

110η15 ογλησοπα ἀρκα Πορφο Π, 
59. 4)17 

ΙΝ ΡΥ Ν δ᾽. ΑΕ ΝΙΝ 

“κε 6 βέαπιία ἰοηπὲ 77.914 
“ήγεοαίε ηα, ορρ Βασι 41.44 
“γηποιες ορρεοίμεηα 48,24 
“7 ηἼγνοντσορόγα 1 38,24 
“γίνε σγκοῦ αὶ Π,γάι ΟΔάαπ- 

ἐὼ 2:28 
εὐ )ογενία ποη ΕἸ ΟΥΜΜΡΗΥ ἐπ υπὶ- 

σι 7.8.2 1 

͵ Ν 
Λα άοι ἀρηρ ίφια 129,24 
“Λζαγγδιτονῖς ΦΊΥΤΚ169 87,30: 5570, 
ϑηανγαοηῖ σέγεμσ,οθοι ἃ ὄγό- 
“11 44,646, 4 Πα ον αοιοπάληευ 
Δοσοναηηοσαια τ ὃ.4.42 π477γ4- 
1]0η15 ὙΠΠ1α 63.511 ΜΑΥΥ ΑΙ ΙΟΙΠΗ72 
γαιοαρπο ἢ ρον 48 ΨΑΥΊΑ 114.» 
34 παγγαϊοη πη σΑΥΤ σομογιύ. 
7 υὐπγτοϑ,38. ΜΑΥΥΑΙΟΊοΣ 
44 σαπ αν μ ἐπ! ερ Αγ δ 
σοη [ον ΙΗΥ ΤΟ, 10 ΜΑΥΥ ΠΟ Ες 
ἦῃ δ. εαπαγην σοπεγεῤ πη 
κι 6:,3.9 πάγγάπο φάῃ ἀιξζέο- 
περογίοχαίμν α 1,γ|4 84,2 
παγγατοητόμ 414 ἀξ τος [ογ- 
γα γιῤηαιπν φρο. τοι,» Κ 
πάγγαμΠοηος ἤζαπα 754 γε 4 76- 
γάμ!α [γἤαη το 9,2 7 μάγγά- 
{θη ργού τα ἐλ 67} {πῦρ δ 9.10 
πάγγα!]οΉη7, ἐχορηρίαγ ξ5 πογ- 

γ4 ορίήηχα, Γ,γ{45 87.3.5 παγγά- 
1:οη6 ἰογα 410 γμοαίο 1ΦΉ 67 47:- 
(4 ἐπ βρεογία 129,36 

Δηαιαίι ἀεὶ ἰαηαο6 36,10. μαϊαίς 
ἀἰτα(οἱομη[οο φεἰούγαιε τ, 3 
παϊαἐ 12 ἀπε 3.ς,.4.::5837,7 π414- 

αἰανῆ ογατ Ομ ργάσερια 3 6,16 
Ληαοι φήάνο Οδη:. 
“αιϊπγά, ΟΡ» 1 γδὲ 8) ογ»η 5 44- 

{ἐιονῖς ορεληθηεγα ργπ ΟΡ χ,4.5 
ΠΑΙΗΥΑ ἐπ ρ ορ τ τ ἀο σπεοα»- 
τϑι πονρέπι, σοηβηρσθηαί ἐπα 
ξϑ »Ῥ»ασι γα ορείγμα 14,34. μά 
ΤΗΥ ΑΔ ΊΑ͂ΤΙ, ΤΏ Α͂Χ ΙΖ, ΠΩΣ ΑΥ̓ΤῚ 
ΘΡΉΦ ΤΟ 9.20 πάϊγά εἰμδξη 45 
τιν, [)ηθάμας, 4.6 παιηγα ζ- 
δ: ἀρε πάη! 94,1} π4- 
τηγα ρΦΥ σόϊ» ἐπ 4,119: ΟΥ̓ (215 
ογδεορηγδομγγεησϑι,ῖ 
Δύαεην ας ξ9 ἱπσοηία ᾿ογφἼ 4172 
1, γ{4: ογρηλλεῦηε ΟΥ̓ΦΙΟΥΤΕ ΟΡ 1726 
Ρο ῥέχη 83.4.5 

Δάποναῖον ὁ Πογα ναι γο ο 
444 ργααισεῖ 7 7.,39 Δῴζασογαῖς 
Ζρογαιοί ἀνξξοατι,3. Δζα- 
εγατῖς ΠοογαιΊοῖ βεπεόγοιογαττο- 

"ὦ 39,27 
Δι ξαδγίσαιον σε [οξίει 7,6 
"μια ρογρργάα τ6,4.0 
Δηαπα ρηἰμ ἀεζογηρηοι4. 9,1. 

ΛΙαπ μιση, αγοῤοη οεῤεμ. 8 ς.,25 
ΤΝακεῖσα σορτα σειεγιὀη,Ἴμρεηέθη- 

βόῥι ψηα βεενγῖηε Σ)ζιὺς 
Δηεαο γρεήα, αν θοη ΖΓ εη. 11 6.9 
οομίγα Τψ 44ν αν ογάτίο  ορμο 6- 

πὲ ζαΠὺ καογήρια 197,30 
“Δζεοε μα ἀφροῦ} Οἱοίαγε οοσίς 

90,2 

ΓῚ 

ΔΜεροιατοη6᾽ ας ΦΗ7ὴ ΟΥ̓}, σ ΘΗ] 6 σον- 
{μοιάτη ον ραγέηης 24.4ζ 

Λγρίορ ΟΡ ίοντῃ οἰεοῖς τ 16 
“ζεοριοίεννι ῥηέγιο 7,13 

“Νεορ!τοίρηρα Π|  ἀαἰν: ρα16 7 4, 
2.2 

δε Δηεριης (ἀοογάοίτο ἐς τ 6,34 
Δέγηοι ρορηί βεοοίζο; {2 ἀπε 

“ερμο βεο6 107,54. πέος ρα- 
ὀφητ ον 4110 79.317. ΠΕΥ ΖΕ φηειόττ- 
447 μία δπσεηαίς ὐλε. εὐτογία 
φρασιως 74,44 Ἴζεν πε ξς 1, 4δεγ- 
τ [εν εμεοῖ (τε ργογαίιοηδ 
εοπίφητίοπο ῥαόεμι 595 γογιο- 
171,26 μόν 775 (Αγ δ ἧς ἀζβίο- 
μἐοχθρέμηηρι ΠΟ ΟΥΑ16Ὶ 74.1.4 

“Λζοΐον “ἢ ]ιαάοε ρ, τάεη ει; Ο- 

ὁ ἀτεε,, ξ5 ἐμηάερη σρηη 11 
[ἐορτε βαύεξ, 4 8,..,31..),27 
44 1λιονεε στ οὐ ΑΠσηΕν ργο “4- 
ϑαρηοήηοηθ Οἱ γεῤῥοημάεγῖς 4.0, 
27 Διοίονργμάσημα 67,19 
“ζόΐογεα ὑτία 410,44 

“Δίρηγ τς ργο ξαναέη, οὐθέν ράιμεῦνα 
131,47 περιγάι βπε ργοία! [ὡ- 
39:74. 13.4.43 

“Λζεεν αὐός τη {(δαἀνεοέφη πραίδ 
142 1{2,31 

ΔΠσάποΥξς σασΐος 127,14 
«Αἰ οείθ Δ ρογάίης, ἀγεβοη «4- 

τβεπ. ττόςς, 
ΔΝ οιάσ,αγοβον ρεη. τα6,17 

ΑΝ οία ἐἰε 7, ποτά αγησηῖς υἱἹέϊο- 
γ1414.2.,36 ργο ΠΥ οέᾳ “Ἰιρεπίρ 
ρα ἱοο(ὀγέρια οΥ αἴ10, 4π ἢν 7}- 
Μαβὲ δόντι 

Δοοοίο, αγοίοη “ιρεη. ατό,ας 
ΔΝ ἐοογαϊες, ἀγοοη ακζιῤεμ, αα σις 

φἀκεγί Δζιοοογαιεηι ρύο δῦ:- 
δονας», Πιπαγεβέογαιο τ 8. 
19. σεἰ ααάἰηεεὺ [29 Γι γον! εη7 114, 
19 

ΑΝ ἐοά το βίδς οί δισ ττ7.3 
ιεοάογησ. γοβομ Αι ῥέπ. τα 6.τὸ 
“Λζιοονηασῥηα, αν οιοες ραιεν, ἃ 

ε“Ὑζαοβαοηο ς, Ἴοἰορλασίε ογτις 
ΤΣ ΤΣ 

Δ οονραοξη αγοβοη  ηξφηρατ δ.,:. 
ΧΙ ΠΟΤΤΟ; ΤΙΣΙ 22.23.4. 
}7οΔΛηοογνράοο, Πῤπαγεῤέογα- 
{10 114.)10 

“ζισοη,αγοροη αι ἤεη. 8 ζ,:ι 
Υ ΟΟΡ βεγε,αγεβοη “4τρόποτις,4.4. 
5 118,44. ΔΛοορίοηρο ἀγεβοπδ 
παι Ιπάγοβης ατ4,7.τζ, 
44 

“Δουβέγαμα, ἄγ θη αι τι 6,17 
Δυιοομέγατμο, ἐπρῥιίειο σοση τα 
110,28 

Λποο έν αἱ αἰ ο 36,123 
πὸ για Λύιρετε, ἐπ γούμς πάμον ὴ νε 

οὐ εν θεν ἴδει 
“γέρε ἀεενος 1.7 
Λρίον πο [πο αιη4 119,41 

οὐδε τις οο»»γρεπεγμ ρα εἶθ 173,33 
γιοῤχἰαιξ δ ἀππ Ή 14: δ σοηδΥ ες 
ηὶ λα 421. σἹγ ΓΤ εἴτ ἀπ ἐς 

ΤΣ 



ΦΠΥΉΡ ἐλ δ, ρἰο σοι Υ ργαία- 
σεγο ἀεὐεη, ἡ 12.321 

ἀγορά γεύτ ἐμάλέα σὲ ἔογς ἐκ} 
17.190 μογρίηα “αὶ 1721 4110 6722 
οοη δ 4 γούτσ ἐτοβομθγ6, ἀοοη 
παϊηγ 1.4534. ΜοΡΆ1Π1 Ὁ. ΡΥΟΡΥΊΣΣ 
δ οπιβοαηεόη φη ΜΠ ἀπ όία γεν 

τ με, 14.219. ποηη 4 Ὡοῖάρῥος- 
γίσα Ὁ ΥΡΑΙΗΥ οΠ702 αἰδλπι ργο- 
2)γ]4 5 5923πορείηα πέρα το η16- 
γεμηπς σηείσο υζευβάπίην, φηεύ, 
αὐἰλα σηηβοάλίοπο οἱ [ἀπε σεῖδ- 
γό 19.7.1 Μο ΠΑ Υ ΟΠ ἐδρττῖ- 

ὅπᾳ [ἀρ6 ἐγηη ΗΑ ἼΓΗΥ αὐ ὑρργο- 
ὑϊειό.4, 6: 1,0 πο» 2, 2176 
Ῥπ“ίοργα δ μμαμέα, Ζηῖϑ. σοπαἰεγὰ 

αὐὸ Πίοιγογο [Ὀλ! ρθη 5 [οἰθαητ, 
τς ,.}8 φόρημα ροοιέρα, σίοὸ»,)4- 
ερά, ρογοσγῆμα Γγορίσα, [αξλ 14, 
Ῥ96[ {᾿εανείαιεῆ σομοίαηι 8, 
ζονηεη τηημηησας, σογηροβ- 
ΠΥ, αὶ ργά ἀολρεη 416 σοη- 
Ρο μομ βάγιθ τὃς.4.6 ΠΟΙ: 

7 ῥοορθνα ένα ἡ ΠΘΉ11 οἰ "121: 1:416 
ἐοσηομαὲ 7 9.354. ΠΟ᾽5156 4 11|7}2 
μοιέτα 6,40 πούρίμε φοσογ αἐ- 
ἔΐος υἱνον ργαξξαπιθε, σομ οὐ 
1λεγηός ζασποιβηαε α ι.,31 
«Λζοηεῖηα, γεΥ τ) {εὐ} χε αη π- 
ἀτισπί εν, εαγβά εν ασοιαε5- 
“2:4 6.1 πορρῖπα βεῤῥαντίνα 59 

« ααιεξξηκα, σρροίαιίμα δ {μὐ}4- 
τς χήρα, ἀἩ ΘοαΕ122 {222} ΟΥ̓ αἰ126 1 

ϑγφιἑοηῖς οοἸοχτ σεί ργάρομαπ- 
ἐπγ υεἱροιροηάηιν 6,57 πορμὲ- 
πάλη [δρροῦ σον ύξε ργαροπόπόα 
ἐπογαιέοηῖς σοηίεκηε 5,47 0- 
22,412 φονῥα ΟΣ Ω 744 Φξ6}7- 

πρηταν αἹ Ρμεγά. 13.491} ποημῈ- 
πω αοσϊάομα τος, 1... πορρΐ- 
πὶ αοοι απ άκοιοι, 2 ποῖ8- 
πρρζ ΠΑ 6 {4ρ6 ΜΗ ΑΙΙΠΥ 601- 
φιμη] ά}: 9 σΥ 1:5 10,47 

ἽΝ ογρίη αἰ [ϑΥη94. ΘΗ ΜΠΣΙΖ14 ὍΘΥ 

ῥα 3.4.7 
νον Ια ἐποίηφαγ τ.41.0.34 

Δοιαρον[ἐφηὲ 65,13 
ΔΝΙοΙΣ 114 ΟἼΗ 7722 ὙΘΥ ΤΉ ΡΘΗ 6, [8 
ρίαν ἐδιπενο, αυγοσάμα ξ9 Ὁ6- 
δογάτα ρίφηπερ οὐ 81,37 

“Ομ θηΣεγἐρἑ σάϊα, ΓΑ]. 12417.1.4.2.,.9 
ψομογδα [ΡΥΥΑῚ 80,7 ΠΟΥ ΟἿΚ ΟΠ 

ρη τ ισηῖ ηραΐο Ῥ δΥ ΠΉ20,, ΘΟ 6Μ1} 
ὑοῦ Στ 

Αγηετῖαις ἀϊσομα ρογοοίΐογο αἰφ, οὗ- 
[ηρεξεσενο απάϊονγα 82,36 

Αγωάάγε σογρηι ἐν ἐκ Υ οὐ ΓΑ οΉ θη 
σῶρε, Ξε ρΥ 2 1, ορα 4 220Π11141, 
τ ὃ πηρααη» ὙἹάΕΥ 6 τη 6 γ6}»),"8- 

[- 3.3 
Ἀγκραιον λει αἰ ξἤ Ομ σοπηδ γ,4 
ζανιογηα ξ6 Ρο,ἑάδης τό, 6 πη- 

ῬΕγ224 ῬΟΙΥ ΟΊ ΠΑ [ΟἸΣγ ραΥ1- 
“47,2 ΟΥΑΙ ΟΉ15 ΓΟΡΆΡΟΥδΉ4 10.2.22 
μα 9 γε 1στ Θσοπ την, 
Ρϑεν»τα [δοσε πάη ργοἃ οὐ ΑΠ1015 
ἀμ ἐτξίιοηοι ἰρ 4:73... ἥῆ’- 

ΤΟΝ ΕΝ τς, 
ὙΠ ΕΥΟΥ 722 ΟΥ̓ ΑΙ ΟΥΟΥ Τ772. σΦη 676 
ἀπο ο,4.3 Ἠπγογογ μη ογαῖο- 
γ1ΟΥ 7, ρΥῸ ΘΟ ΡΟ το η15 τ 4Υ16- 
1416 ἀν 7 ἐγδμαιϑ 6,50 ἩΠΉΘΥΟΥ Πὲ 

{ἐπερεάμτ ἐμ σδροίίμοηῖς ἐγ εξίμε 
ἀηγενειία τ 02,44. ΠΡ ΘΥ 165 μ1εἰ- 
ἐπ ε [οἱκτα ἀϊξομε κοί μαλιεῦ 
17,11 7426 Υ14 αεἰ ἀστὸς ἀδηγεί- 
σομ σαι αι υέγα βάθει ὃ 6, 
31 πη 72 671: “αἱ ΓΟρο θη: σγά- 
τ Γ 41 ε772 9 τεσ ἼΠσο, 1 1477} ργ- 
ΤΡ 9. ΘΟΜΓΟΥΤ Ὶ Ὁ... ἩΚΡΆΘΥΙΣ 
γρφοἠ)ογεύ, ἐχρίογο [ὁπ θητεα 717. 
3. ΜΡΉΖΘΥΙΣ 7721 Π{15 ΟΟ ΟἽ [22 7.9 
3} ἰδ ΜΗ ΦΥ1Σ ΟΥ̓ΑΙΟΥΙ ᾿γ αὐ αἰ 
εἰ147,2.“γηο!εἰσς 5.0... ἩπΉτΟΥΟ 
σαγμῖι αἱάς Πογοάίοισ (πρΦΥ 10 
3.755 
Δκητογο[α οὐ 9 54.4.5 8.4.6 
προνοίᾳ σοηοίπη 410 ἐοἰοἶῖ4- 
ΟΠ’. 9,30 Ἷ 
ΤανηοΥ ἐγ αησηφ! αἰέφ τ [21 ἰ- 

σε ρίγαία ργο βηραίανίδηερο- 
πα Ί 7, ξ9 σοπίγάτοο,28 π726- 

γὴ 2! 4110 [ἀρ 6 ΦΟἾΡΟ 0677.» 
τ 42, ΣῈ 

Ἅζύριια [εξ πη φημοάά479237.3 8 
πηρίίαγη ἰακάοε σησο ρ εἰ: ρο [5 
[πι|34.,47 πηριάγῆρη ἀπδίογος 
89 ἐμκεηίουα αἸὲ 3...,,37. πΗρ2ς 
βογρρέηεῦ δ ὀγιογ μη ὧἱ ἀπ 8- 
γάπε 3 7.9. Οὅσάγε ξξ Οοημηρί. 
Διίεριιαίο δ113.5.,4. πηριαίσο- 
γάμοη ργάξερ! 434,20 ππρ114- 
ἰογαίιοηήο αἰἰσδάι σόηεγε ρεγ- 
τόχεηόά καὶ ὅ91.5 πηΗριτα με ρεγ- 
βπαάνπης ἰαπάός μας ΡΟΙΑΜΙΗΥ 

31.4.4 
ζάλη ἤοιῖς, σογ Πέτα ργοραίο- 

ΜῊ ΗΜ {0,20 

᾿ 
Οὐἰιον ἐμεσεγδ {.4.7.27 
Οὐ!:γπα ἀπ αιο ογέγ, 48,13. οὐ!ὲ- 

45:6 αἰδια ἀἰοογε, αἰμαά αἰσοηάο 
εἤϊοονο 4.4.5 οὐ γεαη ογα θη 
ἤσηνάρ [ρηρἑϊοῦ σεν θον ΓΚ τελεῖς 
ἐἤίσεγε τι, 8.17 

Οὐῥμναποιὴς υοσαῤμίς ἀφοίαγ η- 
ἀακηὶ 65,40 {μϑού(οπγ: 421]- 
φηϊοΥ ΑΙ οΥ 657 8.2 

Οὐ[ειν αι, ὙΠ Ή772 11 ΟΥ̓ΑΠΟΗΘ 
᾿οἰσειἐ ηραλο ηΉε1477.16 οὐ δ τγ- 
τας δι, ἡ το 16).9 

Οὐδνηαιιο ἰνἸήροπε, απ τ79 4792 γη4- 
Ἶ σή δοηρασ σΟΉ [ΟΥ̓ Τ:4Ὲ, 6 ὃ, 14. 
Οὐθίεια σοραῤπία ό;,16 
Οεαίεα, Βαοιία ΟΡ. 1 7.47 
Οὐολ τ νηΐ ΑΥ̓ΤΟΊ ΦΕ7,4. ας 1,35. ὁ6- 

οπἰιατο βσηγαι!α ΟΥ̓Δ ΠΟΗΪΣ ΡΕΥ͂ 
αἰζεξίν Πρρφίδιϊομεῦς {3.5} 

Οεπίογῇ (5 σα] δι {Πρρτ 4.1τ,19 
σοπίο αἰϊογο σάρία ΟΥ̓άΟΙ4. 115. 

2 ὃ 
Οἀν»γ.ἀγ τη ρΡΟΥΉΣ 12.9.44 
Οὐδηβοηῖς ρογίομ ένα ἦν ἀἰσεηάο 

αγροί γὴ ς 4.43. οὔεηβοη βεγὲ- 

φἡφἐγεῦ ἀγ2ο ἐγ ΡΟΥ ΟΠ ΩΥ ΤΙΣ 7245 

8, 
Τ4110716 5,44. 

Οἱρα ἰφτάος 3.4.7 [μὖ οἷοι, Εἤδγοιέ 
ζοααγα 113,42 

Οεγερη [ἴηε {ἐγορέμ αἰ 2, ας, 
22 μα πη θιη15 ἐς ΑΙ 8 τὸς 
1η σγ ΜΑΣ 24,8 
ἡιράγεῤια ἀΠογίογ ον, σον ἐς φαέά 
Ρορπίμηα ορρασηδηε, [4 γεΐρίᾳ 
δρ τηη, 41 174772 δ ΤΉ Ί Δ: 91,10 

Οἱογε λα, 1 ῥπογά!ταιος 29,26 
Οὐγρηρ ἡ“ αἰηῦη ρεγτσαίς ἀ μα ρὲ- 
υογίατηο,.) Οἰγνηρίαε τχχχντ 
94.3 Οὔγηριχονυ αὶ 121,2 ς 
Οἰγνηρία 5. 150,44 
Οὐγγαρ οι πα ὁ ι.,47 Οὐγρρρἐοὲ 
ἐπί! α 2110 89 ἐπ θη ἤπερ: 
μεθ, 7 Οἰγρηρῖοι ἱκάὲ αὖ 
Οὐγρηρῖο ἥοτιο ἀφποιηέματ 33,2 2 

Οἰγνηριοάογ μα, αγοθοη «κι. τ 6, 
17 
σάπθηθα Οὐ γηρίοοΥ 2792 ογ αἰέσ 
7ονηοί θη ῖς γι. 

Οὐγηιίνς αΤρηΐρρο γηαμάο εαρις 
123,6 α'Ῥῤίίρρο τὲ ἐγαξίια 
195,46 
Οἱ γηιῥρεαοητ2 ὀείϊης 3 πο “ρα: 
Ρογογοίίαηλτ25,21.1 Οὐγπιῤία- 
σα οὐ! θη 6. πα, δ’ 7" φγαἰἠμ6 
4 1 ερροίῥεμε δα τσι,τς 

Ογμηϊα 13 ογαμέφη, ,ζηαχάσογα 
ἀρ» 4 τ 1 

Οπορε ἐσ». Βαοιία τις,28 
Ορεη ξ5 ῥοπογῆ τἰελπγ, ποη αθ- 
απεμάϊ βέμε [ἐα «ἀροίξογος Ρῦο- 
ράσαμα: Ἐ8 ἘΣ Ὁ 

Οριμιομος ςΟὙ 26’ ἼΣΑΣ ΚῚ 
Ορριάογ πη σα αἰ οσηη, ΡΩ͂ [ὁ τ928-: 

μη οἱοσ αὐγθρη 6 (πάπέηα, γα. 
[ἐπιαρρεμτῖς ἐδάΐογὴ! Ποῦ». τς,27 

Ορρονιηηι144 ξΞ γ20 ἀημ ἐπ ες 65,}8 
Ομ! ὁ Τια, "Υ ἐπετῆ ΕΠ 6Υ Μη 8. 6,13 
σῤβο ΠΟΥ 24792 Ὁ6Υ ὅογ 72 ελενηρία 
ὁχ ἤοΥ 416 99,26 

Ορ (πες μέτα αἰϊοὶ φοοφ46 
Ορέγεῃ φηοίιθε: ἀπο ργαοήρες [)6- 

ἑξάπιπν βησραίοργέπάο ξ5 υσιὶ 
ΧΩ 192,10 

Οὐρίου γε ον αἤγησαγοι 42,7 
Ογαιογοι αὖ ῥιξογίοις ξ9 Ροοιῖς ζ πα 

γ6 δἰ 7 γ 4Μ1 τη γογ πη ἀο[θγήρεῖο- 
μίδι 6.4.,16 οΥ̓ΖΙΟΥ δ’ γΥ Ζεη ζογ- 
779 Α772 ΡΥΟΡΥΣΑ»2 89 ξο ]γ ΠΟΙ͂ 
ῥαῤεμι 64,16 ογαίογος ξὲ οὐείο- 
ἡ 4ΓΟΥ δη, 6, 44 οὐ ήμη», ηρφπ σά 
φγαπ αν ἰσηπτ ἀεῦθη! 123,50 
ογαιουὲ ἀξσμα ἀπα (πηιργορο: 
Μια,αἰμεγ ὙΦ Ἐ727, Αἰ" ΤΟΥ ΞΕ 292 
61,30 φγάϊον ῥομηεγο εἱε φηίξ. 
σογόα Γχοιϊ, ἐηρ τί ἀεύει χορ δ 
φγ το: ΒΕ ΠΥ κ ἐῃ ΡΥ γε ἀπ 
ἀἰομιία 85. σοοῖς ᾿γασημίεαο ὁ 4. 
17 ΘΥ̓ΑΙΟΥ σαπ{42 αὶ (2 σοπ(ὸγἐ- 
Ρι 46 πολετρ(6 ΡΕΥΑΘῚΣ ἐμ ἑπεαϊοΐο, 
1 Πρ {τ γό; ΔΡΑΙΉΓΤ 13,21 
ογ ΑΙ οΥ η5. ΠΟΥ ΤΉ ἀισομαὲ 4- 
Τὴ, 722 δ γΦΉ ΠΥ ργα ογῖρι4 8.3, 

24 
Ὶ ἢ 

---Ὁ" διῇ 



84 
Ογάϊονες ἀπηφηῖ]νὲ πὶ, 59 

φπαίο: 77.4.5 ογάϊογ. φηεθησ 

Ραίρρα ἀεογ 1 την 4 Π)10}{5.πὲ- 
θη η0; ΡΑΥ 2002 σεΙΥθΉ5 ΡΑΥΓΙῊΣ 
γεγοηογίξη τττώ1ὸ ΟΥ̓ΦΙΟΥ ΤΕΥ, 
σοί εν ΡΥ πο ρ 6 Ἴγ6’, [,γ|{46.. 
[βεναιος, ΠΖυσεγεσοπτἼογ τέρα, οἹὲς- 
«ἰδ, Γλορμο εμος,..,Ὲ (ὁ ένός, Π]γ- 
Ρέγίάε: 8,41 ογάϊογος α,κ  οηΣ 
ἀἰεσεῦρ {ἰρρατεὶ ὑπ αἰ άπ 15 7.π6- 
γῆργέμοερε Πόρμο [6761 74.4.5 
Ογαιογία [οἰΐεγτα ὃ ς,37 ογάϊο- 
γίαοάιάε4 τὸ 4, 4.1 ογατογία 
«γιϊρεγίεξἑϊο, ξ5 ογαίονία φοπ- 
σου ΑἸἼομῖς υἱσ,α 2 τὐτα σε ρ6- 
τομάατι, 11 ΟΥ̓ΑΙΟΥ [8 γ, ΟΣ 
ΠΧ] {,),4,46 

Ογαιὶονσ ἐμποῦν ἤἼογΟΤΥ 6.41, 

29 ογαιἦο γον γοργά [61 42., Ὁ 

[ῥεοκίμιν ἐρρασίηο 8.4.5 44.ο- 
γηηθεγες αρίά εἰΐ 41,27. σογρογὲ 
βρη ο6 ἀοὐει, ἴῃ 7 πιο 4. σαρ:}6 
φάραίρξ οἸ7η6: ΡΑΥΤΟΣ 5 ογεηδα 
γηοηαόγα 4016 59 σοηοίμηθ 2167 
{ξοοαρσγμοπίαία η1 6 2.6 
Ογδιζοηῖς οἰδγξη! 4.2. 9. ΟΥ̓ΑΪ10 
βεργένοιαροε ἱπιονῖς, ἀἰδίπά [γ]4- 
ῥξ,μπηςυσοαηέ σαγὶε ἐογηρο- 
Μισι4,41ογάτίο ορ πγίφη οοίσ- 
γηῦη ρεγίοσ Ια ΘΟ ΘΧΊΓΗΥ 2,50 
ΟΥ̓ΑΙΖΟΜΙΣ ρΑΥΊΟΣ Φηο1, ξ5 7442, 
11 ογαί σ᾽ ρΑΥ 6 οἰ 6,6 1 ΑΥ 65 
ΤΡεοάεξ!; 85 “γε οι οί; τὸ [ἀπ], 
Δγορλο, ούτε, (πη ξξίοηος 
101,10. ΟΥΑΙ ἸΟΉ1 ΑΥ̓ΤΟ εἰφημθη- 
2άγε; ργάσίρμα 1γ65 57 ΔΙΟ,:η4., 

Ὁενῥα, Ορμπέμεοη 14.6.10 
ογά!οπῖς ραγτὀης εἰρηφδιαγ θη 
εἰκο αοοϊάμη: 1θνηρη6 δ γεοα- 
ἠα θα 92,1 ο ογα! ομΐ ραν ες οἵ 
[ἄ ατολάεμεύηα ὧὐ σο βάθγδε 
ΦΥΑΜΑΑΙΟΙΟ 19 7.12 ΟΥ̓ΑΤΙΘΗΙΣ 
Ράγίο φηοηοαο ἀρ ὲ6 σογΆ ΡΟ, 42: 
ΤΥ 7.47 δἰφογαίἑοη μΑΥΓΣΠ7 
οοἠϊοσαίομθ (γίνε Οὐνγίρρησ 
διοίουδ ..3 7. ΟΥ̓ΑΣΟΜΣΣ ΡΑΥΤΟΙ ΟΝ 
ο797ε5 546 αὐγός ἀΠΠοἼ 11 1,36 
ΟΥΑΙ ΟΊ ΠΣ 1 Ο, 4. 
Ογατῖίο υἹ ἤηγθίην 7,.4.6 ογά σ 
ζαγα ἐχρονς ππήά, ππία [ρα 
Ρίοκ γα,τ τ. 8,0 ογαιο οἰοσάη:, 
γε. ργάοίαγε σεις απ παι 
ΟΥ̓ΜΑΡΦΗ 8,2 155 17.0.13 ο0γ4- 

“οραίοβγα, πο ἐἰθηη [ες οὐδέ 
9.3 ογαϊῖο ρῃἰοῤγα οἱ Πα 14.4.4. 
ἔθ τς.27 ογαϊίο [πε ξ5 ρπἰ- 

ἐργα Πι φησι μον μοα 5 9.11 ὁ- 
γα110 τορι ατοη6 [δ’ σάγέαιοη 
Ῥπίοργίου 4ς {μάμῖοῦ δ  οέ ην 
20,8 ογαίοηὲ ρφαση βοοητᾳ 59 
σγάριε ἐγίφη γε. σοη οἰ ΑΙ 
οἵ ὃ ὁγαίοηῖ οὐ μαοητ σε) 6- 

γώ ηα αἰ οξβαγίηξ, 82.3.3. ογά- 

Ζ9π15 σία πα 6,2 ὃ οΥ̓ΑΤ ἐσ, δ 
»ῃεαιἑάπίο 7 ποῖ δ χη. φηοσὶῖς 
εομῖγά ΑΥΤῖδ ργάσερτά ἰεἰτησηι 
61,2 8 ΟΥ̓ 0115 οὐ ῥοῦ ἐμ ΤΠ ρμ- Ραρρί δ [αο 

ΙΝ ΘΙ ΘΟΝΥ  Ἤ ΔΥ ΤΟΝ 

εγά 146 ἀοἤάογ,ε, Οἵσονο 77.:6 
Ογδεῖο ἍΜ νηοί γῖσ οί, απίτσο- 
1γέἐΧροΥ 1.3.4. ογάτῖο ροάε ἐγ 
45 γοάηίαμομοι, Ἡρέγεγος δ᾽ 
γα ποθ, Παρ 142, ,ὉἹ οαγηηῖηα 

193,7 ογαϊο ρα 6715 [ἐπ ργο(α, 
οὕεη 672 σαγίαηάη ροτο αἰόν ἰγα- 
δεῖτο, 47 ογδίῖο ργοία, ροε!έςά ὁ. 
γάϊοηῖ [δε ραίοργο ροοησαιὶ {{- 
γέ υἹ [42,5 8,17.29: 5103, 
47.194.14. ογά!σπος [αίργο δ 
οαίο ἐχροίἑα, οὐ ἤοογαιῖς δ 
Ριαιομῖς 3.0.2 5. ΟΥ̓ΔΙΟμ5 σ0η- 
οἰμμίτας 4 2’ [06 οοπο μἼα16 
φαΐ αἰ 7 Ἔγ 2, 1,58 
Ογαϊορίοῤοία φηα, 55 ) μα στπῆ- 
{131,36 ογάϊῖο οἰ φΠογθοο 
οϑηροποπός αἱ [ΑΗ ΕΥ̓ ΑΜ ας 
ΑΠΠο Ἐν τ ο,33. ογαϊἑοπδς οἰηρέδες 
γί ἀσοηγα 9.15 ΤΏ ΕΥΘΙΗΥ Ή 
ρῥίξέμγα δ [Ὀεἰριγά 30,34. ὁγά- 
τοηες ἱμφαἸολαίος δ᾽ σοποίοη δίς, 
οονηπος Ἰοημὲ αἰεξίτομῖς σοηδ- 
γ6 σοΉ[ὈΥΊρία 164,18 ΘΥΑΙΙΟΜ ΟΣ 
γβειογίσα βη{ἐογ115 τη} Θαἰἠγρ 1 
[πὲ 143,42. ογάτομῖ οὐαί ογία 
ράγιθ; αὖ ἤδογάιε δ αἰ 4 πο-- 
γφοσίο ἡ τη δα 87.7 οὐ ΔΙ τογ11: 0. 
γαϊοντά ΡΑΥΤῸς 2Ή01 {πὶ 59 74͵56- 

γοαο ἦῃ οἰ ρθοσειηγ 6 2.47 ογά- 
1Ἴοηῖς σγάτογίά ράγ ον, [44 7 πά44, 
ἀξ οηδγεψηίγηι 84.2.5. ογα- 
10,1 οὐ ΑΙ ΟΥ͵α σηθγα ἐγέαγἐαάὲ- 
εἰαίο, ἀρἐιῥεν αι, 55 ἐἰερηοῃ;- 
[ἐγ αιιεηη 86,47 ΟΥ̓Δ ΠΟΥ̓ΦΟΥΑΙΑ͂ 

Ἴδα 61.9.6 ὃ,} 
Οὐδ οὐ ΑΙ ΟΗ: 26 
Οὐδὲ ρπεγέηραίαἰγαξίαοτνϑ,}ο 

οὐδε, Πρ οης ἐερσσγος, ξ9 η4-᾿ 
ἄμε οι, το μαγ 9 δ “Ῥαρη 

Ογαἰζηι ἐφοίτα ὃ 4.5} 5 ογαἰίπορΥίο- 
γ4 45 {δἤρεγ εἴ ἀοδεαμ 5π:4 
ῬΥίογα [4711 ΓἜΡΡΟΥῈ ό,10 

Ογμαρφϑίᾳ ἀἰδξίηοημς ἐεεθηϊϊία τζο, 
7 ὁγμαεηϊα [Ὀπ] ΦΉΣ ΑΥΙΣ 7ς,4.7 

Οἰρηίο εχ οίρειτν ἀγφίσ 2.12 
Οἰεπίαιῖο δυο Ἰοης 62.335. οἠξερι- 

14110 4515 64,11 
Οἰξομιογ μη ΜΙ ΘΥΡΥΦΙ ΠΟ. 113,4.Ὁ 

Ρ 

«Ῥαορον, τ επ. ἀπκ 144,6 
Ῥαξζίπ  απάμη βγρρίηα φημ η2 πό- 
ΠΖΙΩ 9οό,1ὃ 

Ῥάλη. (δε βάθη, ρ σογῃβο[. 29.4.6. 

ὅ᾽ 30,6 
Ῥααπίφη εογαίον, Πομο  ἐγδηθι 30, 
Ῥαοποροάο: 18,10 (27 
βαρίμα τη Περοθα ππήα εξ, ἐμ ψχῆα 

γ ΡΟΣ ΣΑΙ Υ ΘΟΠΟΙΏ6 σΟΡΜρΟ 1ο- 
Ἀ15 6 Ε722} {4772 18,2 ς 

Ῥαίαφένα ἐμή ολμηα σίση 1 6,17 
Ῥαία γα χανε ρησηα ἡραρής ἀρ. 
φοτφαῦο 4112 7 4.3.4. ραίαβγίσα 
ἐχογοϊ μον βοίογῖσος 11}.16 

Ῥαϊομε, ΓΤ ὐγασία ορρίά. 112,30 
Ραίνμα ἰαάοι 34,0 

170,29 

ΤᾺ 

}αηαξίηρ ργα α 10 γε, τ 60.4.7 
“Ῥαπαιτα βίαϊονε [το ἀπ 6Ή1τ1 τῇ 

[ξηϊ!δητ14 46 ΔΜ 2,90. 2722 ἐγ) 779 07.- 
ταὐτά! 79.216 

Ῥαμάλγ ρον εν τηε772 6.18 
Ῥαπάγοι «(δ 112,41 
ῬΑΜΕΡ,Υς 4 φηίῥης δδ ΟΤΥ Ἰπηθηῖα, 

ᾧ πο »βοάο 1ηε722 αὖ αἰ τῆς, ἐπέρα 
4ὖ ογαϊογεείεὐγαμα4 3.3.4, 2 
Ῥαμοσγγῖ Ὑπαο ἰαπάαγὲ ροΓΠΣ 

42.531 
Ῥάμορ γγῖοα ατξἰτο ὁ φεείφη οου- 
ἤριμν..7.36 ράπερ γγέοα οὐ 110 
πη αἰἱσεμἰὲ σόπέγθ ρεγ χες 
34»19 ρβάπεργγίοά ΘΥ ΑΙ 0115 γά-. 

, 1ΟΥΑ 3.3.22.4.5.0 ραπεργγίοα ο- 
γαΐοη (ῥεοτος, ἐὰν βογίτῖο “αἰ 4- 

τῤ οι 419 Ῥάποσ "γγῖρα ογαίἑομ 
ἐλ εΡηΡ ἐπεῦρ 6 ζγ|4 91,47 

Ῥαμγαιαις ἐραγαξίον 68,4.11.71.,22 
Ῥαγαμεορον κε μοι 193,40 
Ῥάγθμος ἐραΊταηα ἐνδονῖς 40,1. }4- 

γος {5 δον: μοδ αγαηοάογθ- 
ΠΣ ΩΖΩΣ 3,38 

Ῥαγηηομίάο α Ρίφ!ομ Δ Χ ΤΠ 116, 
2.2 ΘΗ Σ : 

ῬαγηφεἝη9Ή 115 οαἰἐξξηΠο 118,1) 
Ῥαγομονπάα ἐχθρ μα Ώ2 1 60,2 4.27 
}αγιῤοηεηαηοης “ἤγοαά, 3. χ,ῖς 
Μαγεοήρία αὖ ἀρρειαιέηῖς [θέμηχος 
γι πο 2,16 

ῬανεοΠΟ’ γΕΥ 2,722 οἵ,40 

Ῥαγιη ἡ 0Ή[γο 0} σογοϑγμν 7, 

29 
ῬάγημΑ ἐπ παρ αἰρέγἐ ΘΗ ς [ἐρε 
γαμεῖ ἰαάηη: 4ΠἼη2 εγ2. 91,7 

Ῥαμίομε γαρεςἐϊα αἴης 13,2 
“βαἤεγος ΤυομθΥῈ: ΘΗ ἐγαβηηὲ 

26,210 

Ῥαίκα ργο αξἰηῆςα Ἵ ῥπογάϊάο υ- 
[ἄνρατα 134,24 

«Ῥαιβοιῖοα ἀἰξίτο πο γοργερομάοα- 
«4 τη πεον τς τ 96,47. πὲ 
ἐ5 ἡ[εξ. 

Ῥαιὴβομε σεν οὐί, (ἡ δοηοἝνε εξ 
ἀφογει [δά οὐ᾿ ἐλ σοριΣοη δ 12ς,7,90 

Ῥαιγὲ βέίμρ αὐϑά!οαη 4ῃ. σομῖγα.- 
αἰΐσονε ἰἰούμε, 64,3. ράϊον βέλεος 
τη [δα το η 6 ῬΟΥ ΜΉ Ὶ ς ο,4.2. ρά- 
τγῖα δἰἰσ μας ἐπέάπ 6.4 πϑροιηε 
135036 

Ῥαϊγία ἰαπάίος 38,5.4. ραϊγία [ὃ μα 
φιὲ σοση!12., φπεοηα [ὁορί ῥαφεαὶ 
183,10. ράλγία ἰ:φογια! θη ργο- 
ρπρμαπηος, ἀἰϑογ τη ἐρ{θγπύςοχ- 
ῬΦγ ΓΗ ἀπ λε. 03,36 

“δαιγοοίμαγε (αὖ βέξα ἐποκίἀτέσηο 
49,26.12,19 
ῬΑΙγΟΉ ΠΤ ΥἹα οηεῖμο, ραν πε» σο,:-- 
ἀἰποὲϊ οαπα 67.0 

βακοα [ἐεἰ ον! 67,17 
Ῥαμίαπίας, ΟἸεογρὀνοιὶ βία, (,»ω- 
στα α βον ι ἰγδϑεαηῖ ας 4,3 
δ απίαμτα ἐπσογαέρη, πο εὐ 1) 6- 

»μοίέβεμς 191,12 
“ρᾷκ 88 ῥείεργευ, γὸὶ ἐπ: 7 βοηφέμος 

φγαμμησσα τοο,1 3. ρηλ σπέναο- 
γφηὐτς 



γρφηὐξτς ἐρονηηὴμ 12, ὩΟΉ 14}11272 
424772 47,7 (αοιομ 4 101,2 3 
Ρ4ο (μα πρς μα ποΟΉ ΤΟΙ, 
2 ῥ4οἵς ἰοσος “με ε{}ἴρρα 5 ἤοπε- 
ηραφαατοι,}7 ραοιβεατίο, 
ρεπομη ῥοί αἰαείο νει}, 
20 

Ῥεροαίά γοργεξ θη ἰθγε ἐπ Οὴγ πε: 172 
ἰαπάαιομοαῃ σομμδη 42.156.,7 

Ῥορημέα ἀἰφα ὴ, )ηαγασεῖσ αἰδδ (ἢν, 
) 4 ἀ:ὲ αἱγτιίέῤησ, ταν ό7ε. [0ὲ4 
Ῥέομηα ὀχ ρησηαγ  ρο εηε τς ὃ, 
41 ρεοηηΐ σιζέογτα ᾿ὦ σίου 147) 

ῥόγ ἤἼαγ6 43:9 

Ῥεάείξν:ς ογατίο, [ὅτε ῥγο(ὰ 74.171. 
Ὅτε Οναιῖο. 

Δάπεν[ς Ῥεά φηε ογαιέοτιϑ,2 18 
είρις, Τροι τάς σομηηεύιο ἐγαγον- 

αἰμαοῦ αάθριη: 2}. 2 
Ῥείορομμείι σηα ἀγ6 αὖ γοριάα- 

740 ἀπϑοαμ εογμι α δείίο ,ι)ε- 
πέδη φηι τη ζδγεμάο 46,17.1.6, 
40. Ρεοϊορομμεογηη ἰον το μά 
οι ῤομεη[ τ..3,1.3 Ῥείοροπ- 
πεβαοηη ῥοηεη Ἱ βογάϊαι υἱ- 
δἰδιμ} 07» 174772 2,114. 170224771..} 4.. 
39.148,2323 “Ῥείορομηο 272 
δειίγενρ ἐποορογηη, ργτεὶ Δ1ε- 
πέρην 85 1, ποεάαηπομῖέτ 46,17 
Ῥείοροπμεοαοὶ ῥοιἐ οαπ|α τ41, 
2. Ρείοροππειαοι εἰ τη 2:2. 
9454. βοίορομειίαοι ῥοαὶ ἀἰπειπν- 
μέτα 40 αἰγίταε τ 87,8 46 Ρείορο- 
πεφίαοί ῥοΠὶ αἰειπγησιαιεούαοι- 
4 85 ογρῖπα τ 4.5.9 Πείοροππο- 

αοιεη είίμγευ φανερά πγας 
γίετ 4,5 “Ῥείορομποβαοι δε ὲ 
4ΠηΠ5 ΧΧΙΥ179131 Ρείορομπες- 
Μαοὶ ῥεϊὲ γείλ) κάνη ραγίδης αὐς- 
βιίκιι ΤΡ οορονηρηαι51,3.7 Ρείο-- 
Ρομηοβαοί δε τοηρογο Ζηΐογα- 
1ογός 5 [(γίρτου ς ΠΟΥ" ΦΥΤΊΣ 16Ὶ, 
32 

Ῥείορε, Ῥοίοροημο ομ ΠΟΥ 32,12 

ΤΕ Ε Ὁ Ἔχ Σ, 

σά 155,56 Ρεγίοίς [εμούνϑρα 
ΟΥ̓!» 6779, 2144 4ΥΤ6 σον ροΜἜΥ 
ἀρπᾷ Τραογάτα εν» 4.7.1 εν οἱὲ 
πον ογαμοσαν ΑἹ ρηογάϊας 
γειά 14.4,31,45 
φάπονζης Ῥεγεοίδ ογαἱῖο φαζονγέ- 
ΡΙ4 ]ιμαγοροίαο τι7,4} 

Ῥεγίμιρις 4 ἽΡρί ρρο ἐμηααίνν 
12.4.1 

Τονιοάεηαίμγαίος, ἡ 4011 “1 σγ ἀἐ- 
ἘΠ οΥξοηεγδομγγεησδι,ς δε- 

γίοάι ΟΥΑΙ ΟΉ15 ὁ σοί! ΘΟ» Ρ ΘΙ ΗΥ 
2,20. ψαγὴθ ΠΟ» βΟΜ ΠΥ Τ 9 Ο, 
3 ὃ Ρογίοάογηρ σοία σἱ ἩΜ7,6. 
γοία ξϑ φοποίημα [ντυ ηάσι [γ6- 
ἐἰαι δῦ φηράν οἱ βη ρενζεζία ὃ, 
49 ρεγίοαι ξὅ εοἰτη ροίηο δ5 

᾿ς ἤσγιάο σογηρο ον σϑηεγε 7544- 
[417,33 ρόγῖοά τη απ ξεν σον,- 
Ροίομ ἰεφεγΊογο 2.2.35 ροτγῖσ- 
αἰἱυΐ σάγέαηάα τη ορίιημο αἰἰσοπ- 
ἐἰέφσοηθγθο,3. ρεγιοοίον χη αἰθς 
οομ(εξξαι ]οογαῖος 16.4.7 
ρεγτοάον "12 μη, ο[ἡ σομοίμηὲ- 
15, αἰεσομ!ον αὖ ἤδογάιο οὐ(ογ- 
μά ογ.1 ρβεγίσαον 7,2 85 γφθη2- 
ὀγογμε εἰς ϑαγία ἀρηά “)6- 
γφο ἢ}. οὐ ξουηβαῖο το 4.1 ὃ ρε- 
γὲοοίογ τ: 1 ρηογάϊ σοὶ ργσαητὶὲ 
ΦΧ Ή165.23,23. ρογίοσογηη υά- 
γέαιο3.1,10,27 ΡΟ σΟΟΥ 47,212 
ογῤεαμξίως ο8,4..5. ρογίοαογηῦς 
ἡπ47.44{|142 5. 5.4.1, Ῥογέοαὲ ἡ 
γραρηέμοο 6,15 ρεγίοοέ ῥέ[ο- 
γίρα ἔογημα 178,35 ρεγίοαοΥ ΗΠ 72 
πη ογο ας, σοηοίμ με! 45 οἦπ ῥο- 
γὴα ποῃῃ πϊρείς ἀμί αἤ εξ απάα 
132,25. ρεγίοαογη2 ἜΧΊ ΓΗ 10 
»οί4 85 βογέάα οὐρο[ιίοηε π4- 
ἰώ 516,13 ρογέοάογ μη οὐ ογητα- 
εἰο [᾿γφιι5, οὔ δη 4:: 131,23. ρεγίο- 

ἐἰΐ φαπάο υἱοηάμνη, 59 φηοι- 
φπ68,43. ρεγῖοασϊὶ ποικώλε ὁχ6η2- 
ΤΩ 18,4 

Ῥείορές Ρ νγσίς γεσίο, ργο Ροίο- Ρογίραιοιρα Ρῥιϊο(ορίγἱ4 ποι φοη- 

180,23 
17,41 

ΠΩΣ 
Ῥεηοί,τ, Βαοι οὐ 72 αἰ 
Ῥρηοίορον ετἰρα αηοεσγε[9. τχ.8 
Ῥετι!Α»ΦΙΥ 7,2 εἰοσίάο μῦς 20,58 
«Ῥερίμν» 7 εἰφησάοθο ἰσηαι Πείομα 

{6 

Ῥεγερσγίμαμοηος οἱ (δηαἰὲ ξ5 ποσοι:- 
ἀτοαη τη ἐττπία 102,34 

Ῥεγσα»ξ(ζς σγανηγμαιοὴγ ναί οἱ- 
οίέοοι 55 “γηαγεῤι τ 1.,:.7 
Ῥεγραγφεμα αϑηία, (γα οΙῖ [ἐὲ- 
ἐρεῖ ἀτεῖ “γἠανοβὲ ιτϑ,ς 

Ῥεγέείος,οΥ ΖἸοΥ εἰς 4π:1941}.77.4.3 
ΟΥ̓4ΙΟΥ οἰαγ17. 14.4.31 ἀση 
ἰαναϊφνης 4 Τρηογά. φεἰοϑγαιης 
τάοι Εμϑααρείαδιίσιτ 43,3} 
ῬΡεγίοίξε οἱ (ὁ εχηξιρηάιο τς 8,33 
Ῥογίοίις σομοῖο αὐμεγζμ 7,σο- 
δαγμοπίος τς 7,31 βεγῖοίς ἀρο- 
ἰοσία ργο [6 ἡρίο θαῤίτα,, ΘΉ7 01 
Ργούοιμν ἤτοη.158,4.1.7 Ῥεγί- 

Ρίοχα οὗ ονφηΐα αἰϊσοη οὶ ργάσε- 
Ρρί4ττο,: 8 ρεγρα ΠΟ ΟΥ̓ ΡΥ1,- 
εορ: «ΛἌγηοιοίο ὃ ο,16. ρεγίρα- 
τοῖο «Ἄγε οἱοἱὴ φοηάΠτογὴ [με 
217721727. 171,21} ΤΣΟ 

Ρεγιρργαμεούίοηγαι 2,13. ρεγὲ- 
ρβγαίῶ ροειίοε τ γχ 9.17 “Ῥεγὲ- 
ρῥγαίξως εχενηρίκνεεν Τρηογά. 

133,»44 
Ῥεγεγτ ποκα, τΉ Ρο  εγλ!α!οῦ ργο- 

ΡΑρσΑΙμΥ 90,12 
«Ρεγον αἰτοτῖς ο[  οἧμ),, 64,24. ρέγο- 

γαϊοηῖ ὑπ. 6 4.51 ρεέγογαῖτο- 

πο ἀρπα [γι αν σηαίος 88,16 
Ρέγογάτο παρ αἰ δλέοησ σόμθγδ 
ρέγιεκαιηγα Πγ14 84.124 ρέτο 
γαιίοηεὐ. φῶ ἀπσεη αι ξογησα ἐγὴ- 
ὑπαίμν α ᾿ερ»ο εηο 191,21 

“Ῥονρίεχαιξίοις 2,5. ρΦΥρ ολΊ72 
ξ8 ἐπηφοίι422. ογαίθη15 [0 θη24 
16,24 

οἱὴς αἰξίν ἀε ἐμεηεηίο ἐμ δείσ Ρον (ἃ, ροδ τ αἀρτρρεης Ζ766115 ἦρι 

ὃ. 
ῬΦΡ “ΠΡ, Μη 6 44.4722 4 δε ϊης σου- 
ΦΗΙΦΜΟΥ 180,4 βεγίαγμρεν 
ἐγίγεηλος Μ οο, «αἱ ϑαἰαγρέηορε. 
αὐα τ ϑ,ιο βεογβαγεα, σογ22-- 

γφητ15 Οὐγασογ τέ βο δης 46,13. 
56,536 “Ρεγ(ἀγρερ γδλ ῬΦΟΡΜΣ 
{εἴ ἐρμῖς Ογασογηην “πο 98 
Ὁμπσογρογά 95,51 Ομ “ΠοΥ(- 

γη72 γέ “πτϑη σομοίἐοπθης 
Ραχγαξίατοι,: 
Ῥεγβα [μος υ:2. αα Τομῖς αἰ δ γε 
ἐχτθάεγε Χογ χορ σοση! Ἐν, 180,24 
Ῥεγίρτερ θεοί ερα 129,24 

Ρουθ: ομπῖς ὧὐ αἰΐοοία Μὲ) 4- 
546 δίγηοηϊάεα 21.2.4 

Ῥόνίομα δἰἡσθη τς, ΟΥ̓ 1101: γι 2εἐ δῦ 
αάάι! νεἰ ἀφίγαῤη! 67,9. ρογ(θηα 
Ψψαγία 42,4.3 ρΦΥ ΓΟ ΑΥ74772 γρΖεῖα- 

τἼοη6, ΟΠ  δη ο.15 ρου το πε ἀναοίβ- 
γὴν 75,4 4ρδγ (ον αν ΑΤΈΕΥ βομος 
133,22 βεγίοπα ργογεύνο ὑενρα- 
Ἰ44ὙῬπογά. 15:34 

Ῥονῥιοείτας ἀπ ρίδλ, αἰτογ 4 1π ὑογ- 
δι ,αἰενα τη γε 8.3.8 

Ῥεν(Ὡπάφηαὴ οἷ ξ9 ργοδαῤιϊιάε 4- 
Ρ“4 [,γαρεηραχίησα 84.2ς 

Ρο 99 Νουα, ἰάθη: τ 6,6 ρϑόοὶ 
ἀἠγιαὐε φηὲ, 59 φτεοναοάίο 46 
γαρίν τό, 6. ῥθάος τγη{} αὐ φη, 
δ φηεογφοαίο ἀπ [δΥ αν, τό, 18 
Ρέα8: σογΏρο !: 17.1 

Ῥειεώπ,ορρ. Βαοιία 157.45 
ῬοιἑἐἼοΉ 6: ἐμ δγ ἰμ92 :η ργολ»2: ΠΟ μς 

[επὶ σεγίεμάα 44,39 
Ρραάνι “Ῥίαιοηῖσ τ 6,26.1} 8,1 

Ῥραάγὶ Ρίαιοηοὲ ἀν σηΩ ΘΗ ΠΣ 
ἐ9 ἐπ{ογήρεο 166.41τ 

ῬΡΡαίίς, “Ἄγ οιείςς ἡαιογ, πα ογ- 
14 ΠῚ 22 

Ῥραίογθηίη δόμεν ξες ρα πῆοος 
([ογτᾶῃ ργάσομος (4705) ἀἰἴποε6- 
}ι 4110 116,34. 

αἀμονίες Ρραπσοίενα Πὶμαγοβὲ ο- 
γάϊ:0 118,11 

Ῥραμοίζγαιη Οορβι(δὲ (ς 170,56 
Ῥρεγφοίεν,αγοβροι Αροπ. ααδ,1ς 
«Ῥβεγεηῖοη Ἵ ρούαμσ, ρομῖ αὖ 

βοιῥέϊοίμο ἀεξεμάμην τὸ κ.1.4 
Ργο Ρρογεμίφο γα! τοῦ .:3 

ΡῬρίάια ορεγα 138,13. Ρρίάϊα [}4- 
τώ, ρασηηβοα ξ αἰ σηέϊαίοσγα- 
πῶ 95.231 Ρρίαία ορογη οχά- 
γβδη χἰγντό Ῥριάία ορεγηηαπμο- 

τώ 193,39 
σάπενία Ρῥί ἀἰαόοης [Ὀγίῤάη2 ογα- 

εἴο ίπαγοβὲ 116,37 
“Ῥ ιίασνεϊηας τὰ ῖ,24 
Ρρεϊρρεα,αγοίνον αι εηοηθε αι, 

16.114.12.116.17 

αὐκενξ δ ηρρηη φρεια ρα 
ογαϊο Πίμάγοθε 118,32 

ΡῬβήρρια “ήαοεάο αὐ ἤθογάϊε )πἐ- 
ἐν τη γε ξληα ῬΏΟΜΙΠ5 ο6,51 
ἹΡεαίια»» 6 πόα αν υἱ τγα- 
ἑξαγίε τούτο Ὑργαεΐα ορρίάα 
ΧΧΧ ογραοίιον ἀεἰεπίε τος, 4 6 
ἱεσαιος Τρ ούα: ἐμ 124,30 

1 



ὃ6 

Ἡγ Αι ἑη οὐ πίράης αΤΡε- 

ῤλνεῖς φιονφοαο ροΙΘΥΓῚ 23,38 

Ῥρηίρρηῆε ες «ρθίξβοπιοσ 
σοππεηι χοἰ υθ14Ὲ, Τλόρμο- 
Μϑεμον 1123.0 Ρρεϊηρρτ ἀορδοῖς 

{πον υἱοίατο αοομ(ατην, ξ5 σὲ- 

ση[ΠΠρεὴρ [8 ἀσοιίξ, τ2.3.,4.4.124, 
3. Ρριη ρὲ ἐρραιῖς 2:4 ΟΥΑΤΊΟη6 
εὐφααηάονοῥδάσνει ΓλεΡμο [76 
πόαν. βρηρρίροιθηιῖα βεν 
ΟΥφοου τ μθρ Πσ 6 Ή 1147} ἀσοῦε- 
πέρι 76,18 Ῥῥε ρρηργοάλεον 
οροτηἑμενα ἀμ ξέμστ7,,6 Ρρὲ- 
ἤρρια ζγαοὲα ἐπηρογέο ροτέτω ρα ἢ 
Οὐγάγοπθη [δῆς οἰ αἰ 6722 9 4.3.4 
Ρριρρηρα ΟΥαοῖς ἐμ Ἂάδαγι ργὲ- 
φρρμθ: [}0}} εὐ ΠΣ [Σ ποι 41.1.3. ΡΡὲ- 
ἐρρησ φημὶ ῬΩΟΥ ΜΗ 12.1.31 
βρηπρορέγο οί οὐ ονέρ ΠΤ Ρ- 
ΣΙ 121.27 
Ῥρερρίοα [εν Προς οδοίομος 
ΧΙΤ 123,28 βῥηιρρίσαγηηο- 
γαιομῖς να χέρα 55 σγάμηητρα 

ΟΣ ἢ ' 
Ῥριϊη νε(νοἰροιτα Ρ[έε{ς16) ογά- 

20 120,3 
Ρρλ μένω δγναορεζη, δὴ". 78,13 
ἐγρρίαίτς Ἱ ρηογάτάορε, δ τη 4: - 
τ αὔδοσία 7.0.6 Ἱ πογάϊαενα 
ἦν φη:θηη Ἰρ ΠΑττ6, ἐμ ΦΗἶώ. ΠΟ, 
δ5 φεαρ οίσιοῦ τ 31,1 ΓΡεῤὲ 
89 Χεπορῥομι5 ἐσ ρμάγά "9 60, 
47.73.32 ΡΡΗΝ ον οσία εχ (ἐν 
σογοπθ 7 8. ῥέε ῥηογέα θὲ- 
ρογεία 31,13. Ῥβεηξεα ηο- 
γἝα ΟΥ̓ ΡΟ αἰπο, αἰ ΓΦ γΕ702 6 διοῖ- 
ἐϊαιαἰλογτενρ ας ΤΠ ἱοηγβο 7 8,217 
«ῬΡΗ ἰοομ οἰϊόνο χ,δφ δολία 

31,24 
Ῥριοοῤ ον" ἐο σης 59 δ δῖ ο0}- 
[ἀἰμι, το ο τὰ ἀξ, τι3,4.4.466ο- 
ἐρηῖς ἐμ δ 2572 2,21}: 244 [ὃγ- 
ὁ42, ιι8,4.6. ἀφγοϑια Ῥγιροάοίο 

ἀγοβορὲς σε χα γα ειτιο, 
οἱ ῥεἰοοβον σοι ἐν ΑΜεοα μὲ- 
ξονἱ4, 4 νεός “πακίογαιο ἀγ- 
οβροηὶοσοίέσστ 3,5. ἐροτ δὰ; Δ - 
τρια εόγον τ, ὀεἰϊο Οὐ γη 1} 14- 
60 12.3.32 σοι ἐλ ασλμῤτας ἰἐ- 
ὄγον τ,ρὐφγοόνω (ὐ 1 σοορῥγαὲ 
89 1 γρεαοθιας ργαίαγα σοι 
123,47 σού θαι :ποα ῥέον 
ἔῥινιτιατι τῆν 13,40 

Ῥρεϊοοίοι, αγ ρου “δ ομ. ττ6,7 
αάμεγ Ρῥεοοίερευ οὐαί [)ἐ- 
μάγοῖγε, εθ ρεσωμὴς Πβγραἰίοῖς 
116.3ὃ 

Ῥῥιοογαῖο  εξαβαάθέ 4.30 
Ῥρεἰογερίμσ πα ῬΑ ΟΜ 6722 7121. 1 03, 

2 
Ῥρὴϊοπ ρὲ εἰδαἰρἑ σὲ ἐδ ἤθεα ἐπ- 

εἰϊούτεηρ 99.3,6 
Ρ  η (ὀρ ὲᾳ σένα [ἐπαίτης φηοάοό, 

ι Φ Ρῥίοιορβία Ῥ᾽οζειονο ηα- 
ΓΖ {αωεόκηξ, δἰ} ὉδΙΦγ6; 

94.231 

ῥριίοίδρις φορές εΠὲ ἀφόοαξ,, 

ο 

ἀοοπὶϊ ῬίαΙο ἐπ δοον 41:15 “ροίο- 
σία 46,36 ρἐρεἰο(ο ρὲ σοτωροιιίο- 
15 οἰοραπηίαης ποσί  Υ"}Σ, κ5 
21 ῥῥειο(ορβέγογτεη 9 [ὁπιδ114- 
γηη βοή θηΓα γηασις [ρεξίαη1:, 
4447 [ἔγησοηῖς εἰοράμαη 17, 

46 φρ (0015 71:1 1 ρεγα11. 
πο φορρο ΠοΉ15 σοηογο τ 2 ὃ. 
ὀρ λϊο(ορ ρὲ ἐρήβογτας πε [Ὀγὴρ[8- 
γῴιξ, 78.309. ρῥηοίορῥε ἱεσεμαὲ 
ῬΥὰ σε  δγ 15 7141,171 οὗ {{π{{2772. 1772 
οὔγέ7ο,351 ρῥίμο(ορ ον ργέμ- 
οἦρος Ρίαῖο ξ9 «,“ Ἄγηϊοιοίοες 80,17 
Ῥ ήϊο(ὀρῥογτεῖν ἢογεθγτρ, ΡίαΙο 
79,26 Ρῥιο(ορ βογῖ [ἐγριρο- 

{ἴον ΟΥ̓ ΦΓΟ 6, Ζθεγαεῖς οὔ,τό 
ΡΡιϊο(ορίρογηνε ξθ γ βίον [{- 
ἐὰὲ ἔεγε εοά θη ερογε ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΣ 

ΤΥ: 
ὩῬβηοίορῥέσα σομεδρία!οτῖ [0ο- 
445. Υ 1: 4115 φΟσΉ 10 138,14. 
ΡΡιο(ορ οὶ [ὀγηοηθι,ποη ΓΕΥΉΗΣ 
Ῥοριῖρα [ἰγεξέαγα ΡΟΥΘ 118,50 

Ρρείοιας ς “αοεάο 18,46 
“άπον( ΡΡειίοιαάονι ἐρίοίγαγη ἀ- 
απο Ππαγοβο[ἐγιρίατιϑ.,"3 

ῬΡβιϊολκοητ τη τος 19,46 
Ρροοκφη[ο;, 2714 0}Π{Ὲ4 οὐ Πον ες, (ἀγ- 
τβαρίμ θη [ὃς ὙΠΟΜΗΣ 147.21 

ΡΡοοῖο ἐμ ζης 26,47 
Ῥρωπὲνκ Πορτογίοη σή [1 “εἰρη 

ἐονγ γ  ἤ6 76 ἐμ ἐπτη.41: 48,1..8,3} 
“Ῥρωπέδος ἐπ ορίδ. σογηραγαμάῖς ἀ- 

ομογσόό,.1ι Ρῥωηέρηγές 

γε 77,705 σέ ΟΙΠΟΥ α ο αὖ “ἐρϑητε- 
βριηοαρια 142,24 

Ὁ 7ο Ρβογϑ2!976 ΟΥ̓ 4110 ΤΠ φηαο βεγεῖς 

ΤῸΝ 
Ῥρογρφήρς “Αι ομίοηβς ΟΣ αι 
Ῥῥγγστια, οσρ ς, Αμσς 144,22 
Ῥρυγψεῖ οι τη αἰ ἠγγαγόιστο, 43 

Ῥργγσία [δ “βάτος γῤεϊονῖοα 
δ ΟΣ ἐΥΤΗΘΊΓΗΥ ΘῚ ΣΙ 

Ῥρνγηίοξεεε, ἀγα θοη «ΤΙ βεμ. τὺ 6.3 
Ῥριῤηο Αγ} ἐρσα!ῖο ργο Ῥῥιλρρο 
Τα 

Ῥργίαγοί! γίαα {.19 
Ῥγίε, ραστς «ΤΉ ΘΉ6: σεεηκα οπεος 

Φυλάσιοι, δῷ οἱ ἀπὸ Φυλῆς 129,33 

Ῥργῇοαγην 55 Εἰρ σαν "772 γΟΥΠεῖγα 
γεγέριονες, φμπὲ αἰἰξίέοηο 6 4, 
27 ββγίοῖς ον κα Ῥοίρεσα [8 
ΠΩΣ ζρογαίο: 94.2 4 

Ῥργῇοίορε ᾳ Ρίαιοηθ γεργεβεμ 
1.3 8.12: 

Ῥι(ἔονο: σηα γεσα α ὑξάμ ην ἐμ σις 
ατῃρίηαμαάῖς ξ 5 εἰϊσποίοοη ας ργὰ- 
 ἐαπεήπρ ἀγμοηφορεγίδ. τας, 
1{.19.3.36 ριξέογηνη αἰ σεη- 
τῖ4.30,3 6 ρίξξογηεη δ βξξογ σης 
25 ὀαργέρηφηοἰῖ ἐρεαρεεξησ οπε- 
γέ τας τὸ 4.4.4 ρ1ζξογ ραφεῖτε 9 
ει φοοίοην ογγηος ρ ξί γε ογ- 
πάη 9.0.5 
“ ζἴπγα ἰπεπῖηα. 26,6 ρέξίπγαγ 
ψετενΆε»9. ογέγ ογ αἰ ἐοη ῥα σοίΐᾳ- 
29 ΄τὉ 4,39 

ΙΝ ΠΑ 1. ΠΟΥ͂Ν ΤἜἹ 
“ῬΙσηΑΟΏ ΟΥ̓ Τ7)2 ἐῃ ρίησϑησὶσ το ὲ- 
“έπενα ξϑ τορηροῦ. 2.2,8.18 8,.9 

Ῥιεῖας Ηεΐον; ὅς.210 
Ῥιμείανε οραγαξίθν, 65 ἐπ φηεῖθ ἐπτὲς 

τ4ηοίης 68,4.4.7.,18 βέπαάγης 
γροί; στα, τ ἐγ σον ρο τομ ὑ- 
[δέν [εενηοάμί 2.5.4... φπ|}6- 
70 Φ072} {2015 σΦΉ 676 Ὁ[7515.6.-- 
ΦΘρΙ βΑγ θη ι 87,4. ἐροάίος 
ἐμ ηηηἑα γηοῖγα 89 σοία αα [ας 
19,41 Ρέπααγέ ἀϊξίηεη οἰ ἀ:έφο 
1416 ΟἼ)Ὀ}1247)2 ὙΕΥ̓ΤΕΤ,2. 61147)2 [{:4-- 
2 ΠΡ ΥΗΉ51.2.9,4.2 5Π07726 δ 
7 ηρονθ δῚ,3 ἰοοῖρ οθ ἰοησιςία- 
τῷ, ἀμ ὀγγαηεθον ει υοσα  ῥτες, 
5 σἀπίογέμοσ 13,6 ἰσετω ὁ ἀἐ- 
τῤγγαροόο χηοόίανη, κα ργαύει- 
Ἅμα απ ξογά σον ρ ΟΠ οηΣ; δ6.- 
47} 47512.3...7 ἰσοῦφα 6 σΑΥ ΨΩΪΜ6 2 
«Ἵἱεχαη αν τε 7αοοασηορ τ70, 
21 ΘΑΥΘΉΗ [ἰοῦ 167,10 

Ῥυβοίο ργοοχίογο ἀμ 115 1Ὶ 6,31 
Ρηΐε αοομίατῖο α Πίμάγερο οὐγογ ἐς 

Ρ!4 116,30 
Ῥιαραγοηαηηογξ, 89 δομέση!ς σον- 

δῇ 70,1 ὃ 
“ΦΙΑΙαεη[ὃ; δοίομαονῆ ἄρσγο ἀοηαη- 

1’γ αὖ α«,Τιροπίθηβῥησι 43,3. 
Ῥιαιαθη ἀρ 7  ηογοἰξαιοτηα 
ογΩΠ10.7,37 Ρίαιαεμίίμν οἷ “γ- 
οῤίάανηο 7,4 σα φολον φῆ δα ἡ 
“σοσοίϊοφηίηεις 4,1 ῥίαϊαει- 
ἔη ἀροίοσέα σΗγ ῬΑ Δ Ἵ7776 1))10-- 
π}Ποργοθ οί εῦ ΤΣ 

Ῥίαιο δον ΑΙ οημ, οἰ γηο σία »͵1 
. γ41:42. 5 ον 177,2 ΟΡ 76 ἀΠἼσ 

14,40. ρφείῃ αἰϊσέ! ροίέογον [ρ6-- 
γἹΟΥ 4722 δ ΘΡΉΡ ἐΠ5 ΕΥκάγ 6 ὅς,2 2. 
ΟΡΥΙΜΟΙ ΙΕ 110 ΤΟΣ Τ745 αἰἐηΡρ αἰτπι792, 
[ξα [ἄν τοῖμερα {18 ργοημμεὶα- 
Μ1136,2.4 ῥαποσγγεν δ [γα ’ 

Ἅἰφογηῦ»0 δ ΦΙέοη ἐογείμεμς 
ἐἰ4:.4 41133,7 γηογο ρΥο σαἰΐγό Ὁ 
σίοηίύνε ἀἰπθν σαν Ἰδρρεγα- 
του (γιό! 66,90 «,Ἴμἰοαῆη οξ 
ἰαμάαγ3 8,356 «"Ἔργρείπει» εἱδ 
Ογαοῖς χα ἰοσηθηΐεη ἐπ]γοά,:- 
σαϊότ.30 “ἰ)ογποάοοο γημέτοας 
Ῥῥγαζὸ εὐ θη 66,20 οἱ δἰεειο- 
ἡ: αΥ Ποίο 7 για [ἐγ τρ [2 γ1]1 66, 4.4. 
σομ[ἐ ηοηλλάρα προ αγεάγηίηο- 
γα οηε με σπ! 6Σ,ς φηαξισ. 
ΤΣ αἰαισ,άαστηα- 
14 ἐμ ΗΘ Ή μη αστς Φηεατρ ἰμρη14- 
εἰο οἰείμοῖε δα, 1 ϑοργ τς ἄρο- 
ἐορὲα αἰοσει φεεονροαίο 1: Ὁ" 4. δ4- 
Ἅἰεντῶ, οὐ Δ 110η6 ρέμγάμγ «ἕο. 
τεῦ ρΟ{{Π||0Π γὲ σογηρίρχε 46, 
27.57.37 [Ποῦ 6: ἘΠ ΦΥΡΥ ΕΣ ἐμ 60 
βερραῖφ )ίο αἰαὶ ργορονοηαίο 
αἰ εαί ΟΠ οἼγροτεε, ἐ22., ἰσοο φαεοσίαγ72 
δ.Ή ΡΟ Ἐκ 4,1 ὃ τῇ ἤϑοις οὐϊόγεα- 
10γ. τ σόην 6ο,46. [ἀγηεῦρ σέγ- 
1417ε72 οὔξοπ!αον 8 ἰαφαίαίον, 
4ἰεμ να Ύ ΡΥ  Ή Ογ 156,30, 
3: ῥαγηπομίαοηα, Ῥγοίασογάη, 
“Ζεμο"θη2 55. φεισγον ρῥγιξοίοσος 

γερέοβεμ- 



γοργεύομαίε τ 38,11} 1}, οπν 
γεργερεμάεγέ! 61,0. ὁ ἤδογα! δ 
αἱ ἡμά!ραγίϊ ο 8,41. ΠΟ ΡΙΘΥΗΤΣ 
αν» δλι οι ἀ»η»"ἰατίσηθ ὁ βεαγερ. 
γείορ νει 26,3 8 ἐμ θηρία 
»ηΑ.Χ 7,26 ἡγε 4" οἰ: 70,34. 
Ῥιαίο 59 “ρον αι φαίη ἀΐοδ- 
ἀλσεμηα Ἵ ργαίγηναοῦο ἑπερο- 
Αἰ ΧΟ ΘΥΉΜ ΤΟ 7.,.4..172. 

29 Ῥηαῖο γρδοίλα σοιερο Π  οΜ15 
απξίον ορείηαης ι88,415. ρηγάγος- 
ὀαίαῳ, ἀιξβέοιες πογηγα {{ἀ1ηὲ- 
Ωγ ἀηρμές 177,.6 «Ἄγηβοτείς 
ρον ργαζδυιην α Οἴσέγοηε 80, 
17} ποῇ ΡΥ ἥρράσ, [αἰΠδγρ [ἐορησίας 

εἰογηοητία Πδὲνεμάέοαξ, τ ὃ τ,το 
δοσγαιοη σραγαξίογδ ἐπ Ρ έ- 

ἰεο οὐζυγ καῖε ν77,33 15 δοογά- 
τα 1 1416 Τρ ογάιαφατ: 5 
(υγρίαησιηα σγαμ δἰ αἠεγεν 476- 
ἑαμιιτόσ.18 ἤθεγαίέηεία- 
τογφηαγηζοἰίετ ας, 20 ροοοα 
89 αἰ οεὐρηρίἑία υοσαύηία οογ- 
Ῥοτομέκα τ δνὲ! 18.3.3. Ἱπσοη- 

αἰταρ [τα 470 ἐ!ατέρποη 8 ἀἰ- 

δϑη δ’ [εὐ ἰρρφειαι θη ἐρ 6 ἀσηοίοι 
127,41.166,34. “δ ενμο ! επὲ 
Ροξβρομηεγ τ 6,6 Τορμοίρε- 
πϑηάνε ἐμ ΟΣ τ 7.41.1. 8,33 
εἰοονε ἐοη τς ΦΉΑ722 γ 7 λεηρ {{πεά26- 
ον βμέξτ 7 9,3 15 “ογῥογα σο,- 

Ῥοζείοῃθνηαρτς λείη ἡ Α710» 
ἐπ εἰρξδέομθι7,4.3 ἀἰαίοσος [τος 

τ, πα ἀπη1:) αἰ 4115 1 ΧΧΧ ρθ- 

ἔξεγε ξ σαἰαητηένγαγο πο ἀεΠΣ 
30,27 σσσίοηθ» [Ὀγ 2 ]| 4722. 
σης Ἐρυηξοίχε σοποίοπε ἀρ- 
ρείίαγε σοἰρε τ 78,3 ἐπα!οίαίοη 

ογάϊομεῦ} τη άη2. ἐπη1ηαγμοσο 
νύ, δ εξεη ον δ δοῦναι 17 ὃ, 
τ σοίογε ἰησηα “ΑΜ ρα ὑ[2 82. 

19 
Ῥιίαιο γρη : ὙορΥἐ  Ή [6 126. 

47 αὐε,εήβοιεῖς ἀν ρείο[εο 
γέργερεηί αγϑι1ι 4741 γὸ 
“ἰοηγβο ποΉ ΡΥοῤΦΙΗΥ 12 8,17 
αὐ! ἀοἰἑηφηευε [9[648.15. 7.3.6 

. δἰοἰαφποηά οαπ ας χηάι βαύ- 
ἠὲ υἱάραιηγ 117,43 "4460 
ΤΟΥ 121,27 
ῬΡιαιομῖς ἐπίοσία οὐ ΟἸσόγομθ το, 

6 Ρίαιοηῖς σου ρο 9 74]. 8, 

6 Ρίαιοημῖοσα εἰοοίέο)ηα ῖ 41,7. 

12 7,10 46 Ρίαισηι ἀξ οη τές 

ἐἰλοίμ»» ΠΙοη) τσ 6.,3.177.23 
«Ῥίαιοηζ εἰοσηεῖο ἀμπ1η.4.7 4.15 
«ῬΙαιομῖς ἀἰζίο αη αἰἰπέμα 17 7, 
29 Ῥιαιομῖς αἰξίτο ρποδνῖς 85 
[βμεαμεδτς ρρεα!οηεης ναγία!α 

20,0 Ρίαίομῖς αἰἰδί1ο σαίατ δ5 

τογματῖς ορογίνηα [ηρεέἰδ τ 94.3.1 
Ῥιίαιοηῖς αἰξξίο,  ρηἼΠς ἰσοο Πονέ- 

ἐἰο.9 νοἰριαιεῦ. 4σ᾽ το ρη ρεν- 
οἰρτοη ας ἀοοοηηηηοσία!ο 183,3 
Ῥιαιονῖς ἀιξξιοτῃ εἰἰαίοσις ἐχοεί- 
ἰϑμς «ἦν σἐρε τσ ἐγαξὶ τονε 

εἰρριίατ» 4η24111} 17.7.33 Ρία- 

ΕΝ δ Ὁ ἃ 
Γο1115 ἰοστεο ροειέρα 7 9.1ι ΡΙα- 
τους τα δείϊα, ἀπ σοηία {Πἰΐτε ἐπ- 
σοι 30,30 
Ῥίαιοηῖς “Γραάγης ὑπά Πα ἐπ- 
νήρινε, 59 γαοάμαν τγαἕίοι ἀγ- 
ΠηΡΙΘΗ ΤΉ 12 8.1 δία!ομῖ οἰσέ- 

ἐἐπι92 οΥατοΉ 472 ργα ἐπι }Πργα 
“Ἡεπεχεηῖο, [ὃν μη εν ογατὶο 
178,7 Ριίαιομῖ ον αῖο [επεόγις 

20,57: 40,4. Ρίαιομῖς ὄγητά- 
διος λὐγνς ΦΧ ΑἾΜΑ ΙΗ 1 7 8,14. 
Ῥίαιο τη Ἐρέμαρῖο σηος τρτια- 
{4178,7 ὁ Ρίφιομις [πηθύγεο- 
γάτίομε, ρπίοθγα σορο ίομ 6κ- 
ἐμηρέμη τ 7.219. σοι οι Ἐρι!ά- 
»ῥίο, αὐ οίξοπά θη αἰ 179 οἰοσ απ δῦ 
οοίογ "792 ἐμ ρογίοαο σοξογη Πο- 
μορρ 8.10 ἰοοη ὁ Τραάγο,7ηο 
οἰξδη ἰειτεν ὁπ. αἰεί γγανηδίοά 
σγαμαέατ15 πἰηοίμη {5ε}6 αἴ- 
ἑἰΖιογε"} 127,47. 166,47: ξ 5 
167,10 
Ῥιαᾳιοηῖς ἐγαέβαίογει 74 γοσηΐα 
ΦΧΡίοΥ ΘΗ ΗΥ 0017 

Ῥιαπάενο ἰαίογα οεδιιῆς, γον σα 
οἱξίογς τῖ7ο,4τ 
Ῥ)αμίλγη αροϑίγε ΙΟ1,20 

Ῥιεδεικρα ει: υπίράγο ἀἰξίλομε σο- 
ΓΖ 31,36 

ῬΡιοηλἠμμίμεηα χν ΘΗ οἶδ 36,27 
Ῥίροναἤόρτς ὑϑΥ δον τε72 ἐμ 167 οἰπῦευ 

πεοο αν τη 197,47 
Ῥιμκναίία ργο ησηίαγέδησ α ΤΌΜΟΥ - 

4" 4ευγραία 134,37 
ῬΡοορμαϊα ρμίσργα ογαιοηὲ {{ηρήδα, 

Ρπίοργα βαπιηξϑ σομ!γ4.31.4.3 
ΡοθηΑ 15 ΟΕ τε772 ἡ λοχρεῖ δ4α Τα. ε[ 
φοῦΏ ΡΟ ΠΠο ργοίς ογα!τολ 1 (1 ΕΣ 

21|}} 
Ῥοεῆε (ΡΥ ἸοΥ 771 ΑἹ ΑἸ Μέρη ΘΛ ΘΡΗΡ ἐε 

Ροίξενος ἐγ ηαἰὲ, το Ρίαιοπο ὅν, 
2.3 ρσείε ξ9 ργο(α οΥ̓Ζ1το 6 1γ6- 
ἐἰαηθῦ φοά εν γφοάο 3 7,18 ρο6- 
Πεποη ροειςαταμίηη υοσαθη 
φαρ!, [δ εἰτά»,2.411462,37 ροε 
[μαπέϊας σηφα τς σεγϑτς σομοΐ- 
ἐιείηγ 8,3 Σροομε(οἶπεία ογ αι οι 
βρη στ βάξ, 31,13,:1 ρος 
βιηογῖοα 64,13. ρσειῖ; φαά αν 
εἴ Ηεγοάοιὲ ξὸ ΤΊ μογά τας ρμὶ- 
[ονία ρα, ρεἰοῦγαί͵ 6 Οτ30,3. 

Ῥρεῖα δοη τοι εἰ φαίης υογϑα [4- 
εἶ! ἰγρρίταγ ἀεὗει 50,3.6 ροοία δ 
γεραὐ (μα ἐχήσίε Γίαίοι7ο, 10 
ῬΡοοιίσα Ποσητίά α.3.3.}1.14.7, 
4τροειίσα ψογύα 31,3} ροοιρα 
ρον το 7 9.13. ροοίρα ἰσοη 0715 
αεξατῖο 82,34. ροείίσα τεητέ- 
[ἐπε τη οὐμαδ ΟΥ̓ΑΠΟΜΘ 103..47- 
19.4.14. ροείίρά 55 τγορίσα εἶο- 

πο σηαηάο ξ9 74 οσσαβοηδ 
«ἌἼρεμῖς τοί δον! 8..,,)0 Ρ66- 
τἴσα οἱ β4Ὲ ργοία ογατο, ηοη τ4- 

τε ροεῦά 28,40 ρορτῖσα εἰσ- 
επεττοτῖς σοί πη 44 ἀραὶ ἤδογά- 
τε βηση αν 11:22 

«ἀΡοίριμαγοὀἠγϑη γα 7 103,56 

ὃ7 
Ῥοίονο,αγοίον αι θη. τὐσιτι 
Ῥο μέρα ρβεοιορῥία 81,33 ροίδεϊοος 

κα!ιοιὶ ἀπίσεμιθε ἤβογαιο»» ἰο- 
ἑδέίανε ἀούεπι ογ,4.7 Ροἰεέσα, ε-- 
γι εέοῖς δ ρβγιοῖς ονρι ην, αρρίο- 
χα εξ Πύογαῖο 94.2.4. ροίεεσα 
Ῥῥηοίορ βία γεργελεηῖο α [) οηγ- 
»])ο σου βίαια 137,40 
Ῥοίμέοιε 55 σοη με αγΊτ ζοηητς 
γπαἠ 1 ἀεύεαε,, οἤοράϊε 1)6- 
νοι βεηος ἐγ ΟΥ̓ ΑἹ 1076 ῥγο Οογο- 
74406.43.17.4 τ ροίετῖεο εἰκο 
Ῥγάεἴρηε γϑζατν εν, γνῶγαι πὸὶ 
δέοντα, καὶ ἐρμκὠμ εὔστωι ζωπα ιγ18..3.4 

Ῥοίεια σογηριας, [πε Ποντάς εογρρδ- 
ιιοπερεβαγαξίεν ας α χον 87, 
18 μοί τά σοη ΡΟ 201): ἤηε, το. 

ἐρεφ [ὀπ[αμνασ κ 9. 5 τς ρο-: 
ἀπο σον βο τ οηῖς σθηόγε Ζ.κε' [ἐγ ε- 
Ρίογεν ο26,51.1 ὃ ὃ ς ρϑνροἱ τὲς 
ἦη ἀἸσομάο 7 6,1. βοΐ" [Πρρετέ ας 
σέμη  {[|ὑγήριον δ γῆς στ τα 

Ῥοί! εἰσοπέο 82,38 Ποία ζηία [0 5- 
γα εξ αγεῖι 3.3,210. 1.48.1 

οί 4 Γίαιοηδ ΑΧ  Ι 4116, 6 
Ῥοίγ δὴ [ἐτἰης τι 
Ῥοίγοίριορεγ4 118,14 Ῥοίγοίει: 9. 

) δ, ποία 7.16.1 93,30 
“οϊγεἰειήξαιπα γρασηηβοα ἐ9 ἐἐ- 
δηηαιθθΥ 65 Ὁ 7.31 

Ῥοίγογ δ᾽ ϑδάγη1 ̓ γγασηη, Ἄρεπε- 

4» “ρο πὲ σου ἐσγ πεῖ τά1,51 
Ῥοίγογ 4125 4. Τρ επίθηῆ εἰσεηείτο 
φησί ατι,40,43.167.30 

“ἀμεν[ Ροίγοι ξίμη 1) παν οῤὲ σ- 
γΑΠΟΜΟΙ ΠΥ̓ΘΕΤῚ 6.21 1} βοΐγε:- 
ἑἰπηε. Πιμαγεβε ογαιο εν σα 
ψέβομεοο βίο σοη!εχια ττ4.,54 

“}ο γγη οι ΡΟ ΠΟΙ 103,40 
οίγχ,οαα, αγοίγου Αι ροη. τὰν χα 
Οὐ. Ρογηροῖμε ἰαάα πεν αὖ ογπαέ- 

1056 11.5.31 (ἡ. Γονηρ οὶ ἰσούςς 
ἐχερ Ποία “ά [ιονγίζηεην 128,22 

ἽῬοῦρροία αἰ]: ὁπ ἐχερηρίαγ ορεἰ- 
ΦΧ ΤΣ 2 

Ῥοηόίμ σεγδογηρευ ἡπάσῆς (εξ 45- 
αἰμεη 747 ἰρροΥ 71,41 

Ῥοπεῖοα π απ σα 056: 102,22 
Ῥορεαίμε αὐηογζαγίος [65 σγη αἰ οἰ έ- 

16 Ὺ αἱ οἡ Πα. ΤΥ 5 40. ρορπείης 
γεήρηεδὶ αονρεἼμέσετ οὐδε ρα δεύσὲ 
“Αβεδ 17 6,2, Ῥορηδς ἀρ ΠῦηΣ 
ρὲ υἱῦραης, ἐμ ἐπα! οῖο ἀσοηα- 

ΤῊ ἸΟ7.0 πη ρορηίο {είσαγε, 
ἀἸηοίίοαο ἡηοίειαρ το 7,13 

ογ!εη14 15 ἀγοό «θη. τι3,41τ 
Ῥοϊαιρρε [εν αοοηίτμα τα 8,1ς 
“ΡΟ [6 {ΠΠ0 5:15 ἐτεσ, ἐσ ΡΟΥ ΕΣ αἰπειεγ πὲς 
αιοιξαῤεϊεν ὁ Ὁ7237 

“Ῥοίξογῖς ᾿γαάθγο ϑοε ἐατῖς γχονιές 
ΠΕΤΑ͂, ΟΗΥ ΕΥ̓ΔΕ ΡΥΙΓΟΙΣ 130,31 

Ροϊαηο [τ ἃ Ργαπάῖο 170,3 

Ῥοίδηονεε α ρἰδδε γνάθον ἌΡ ργε 
Μίη ρα, (ογογν. 727 

Ῥγαεερίοπο π6 χοιτάίάπα το εάε-- 
14,192 418, ἐλ γ οὐ! 1196 Ἀ1Ρ 

βπε 52,33 



88 

Ὁ γαφερίου ἐς ΡΥ γ)11. αἀἠοΊρηἰδς οαγὲ 
47.937 ΡγΑΟΘΡΙΟΥΣ Υ1Π}Π0115772 οἰό- 
«δορί απ ὀρ 48.11.5 8,41 

Ῥγαα [γυζ1ο ὅπ α Ὁ 
Ῥγαζεξίς φήαγο Ῥγάίογες. 
Ῥγαξαἕμον Τρηογάϊάες 71,34 
εἰς Ῥγαηῖ ἀἰσοοριά110 6.6 
“Ῥγαραγαά απ άτϊογ ἐπ οχογαίίο 63, 

18 ργαραγδϊο ἀπ! ΡΥ ορο Ποη δ᾽ 
«ΦΑρι πε, 5 4Π16 σΟ γ 7 ΑἸ0Π672 

ό6ι,10.6},3 

Ῥγαίοης ἐπῆρεν ξειγο σορμἰατπ7 4 
Τρπ0γ4. 13.ζ.22 

Ῥγα έτσι ογα!οΥἹς 1044 
Ῥγαιογος [ἐεργα εξ! αὖ ηρογαιογὲ- 

ῥτ αἰγοσθάε ργοίμοι ας δ}, 
 ιεμμὴ σογηρείατοηθ ἐχοίριμη- 

ΣῪ 28.,3,7 ργαϊογ ἰαμάάξιο 58, 
2:2 

διαί β᾿ἀργάπίθη2 ΠΥ ΑἹ [17 4}: 
ΙΣ)γιϊοιόσ,τιῖ 

Ῥγακχιθαι,αγοβοι Αι δοροιτδ,το 

᾿Ῥ φοαμο [αὖ πος μα! αἰΠὰ ογ ατ1ο- 
"1,37,7 (Ὁ βηεν πηριίαίσ ο- 
γάμος 3 τ,31{πὸβηπθηη ἐρη!4- 
μα»»1}37,357. [εὐ βποη σογηρείία- 
τογέα ογαίοη1 29,7 

Ῥγεβροηβοηῖς ἀη[ἀγ ἀαγε γ 0,35 
ργερεη βοηΣ ἀπ άηα ργώεγθ ἐλ. 
ἔγηφοηθ Ὁ 20..2 

Ῥγεξάιοεγε 76,17 »γ6 7:5 85 ἀριτ2 
φεγθ ΤΡπογά 465 77.4.0 Φο75. 
ῬΥγε[ηομθ γεγΉ} ὄγεμο 4511 

γ78.1 
Τ ιαρφί ρΡ σα ον ν γα! , ΦΉΣ ἃ 

“ογοκγοφαοΐίμε, «“ οἰείενεν 
Ρρρίεν «ἀπ 9.2 ὃ 

Ῥηἱπρϑὲ σε [75 4:18 
«ει μοίρῖς ΟΠ οὐ μεν ο 6,5... ῥγποίρὲ 

έγο 1 1:00 1177 ρα 6114 π078:. 
ἐοχηεπάίρεῦρ ἐνδου της 49,47 

Ζγμοὴρ μη), ΟΡ! ΣΉ, ΕΞ ΟΊ 1245 αἰ- 

γριά" 473.6,23. ῥΥΙοΙρ κε, ας 
ΠΧ ΎΣΣΙ 45.2.81. 10 

γίον α Γερο δ, Ἢ ΟἹ 4772 οοοργῖο- 

γα(ξρηρον αοροίρ' ἐπ εἰα ό.19 
«βγίκαιὶ σογηηιοο σγά 14 ργϑάεγε 

γερραϑί. 163,21 
Ῥηλαίσηῖς ἡγαίθ ρ ογ αν, ΟΗ72 η0- 

Ρ πογοιδοοηηεητ ἘΤΟΣΙ 

Ῥκγοφαῤιίμας ἐπ Πγῆάπα ἀἰξιίοηε 
γάχημα 84,128 

Ῥγοῤαιοης γΦΥΤ722 οἱ β4Π:, 12 2.4. 
Ργοϑαείομα αὐ Πγρογίάε τ ἐμ }- 
ΔΜ Τ14,3.5 ῬγοθΆ 670: 4- 
Ρ "4 {γάρ χηφίο 8 γ,47}γοὐα- 

τίοηος “4 4η4 4 7) }|4η15 44 γ8 
αἰ γεναηε, το ο,3.4 ργοῤαιοπιζ, 
4η4 ἀἰσοη αἰ ῥογῦμα γέμα πν α 
ἀδερο  ῥοηθι οι ῥγοαιίο- 
τς [ἐπ σοη βγρηαιίοπι ἰαφόαθτ 
ὁΧ ΡΡ ἐμ772 Ὁ, 

αάμονίμα “Ῥγοοί βίος ογαϊο Π)]- 
μάγοβὲ 118,26 

Ῥγοάϊίοις (μας, [ρ η}4. 94,10 
Ῥγοάίοι α Ῥίφίοηε ἑαχαϊ1λ6, 

2ὅ 

Ῥγοάτιογος 59 σα! αν ὲὶ 45,18 
)γοάτογ 9 ΡΥ ΟΡ ΘΙ24 7244. 172 125 
171,7 Ργοάηογ ΡΗΜΠΙΦΗ δε 17:1, 
328 ῥγοάηον ομῦ ὑχογοίαρίἀ4- 
ΤΠ 182,7 

Ὡγοίικίια υὐ! [ἐρίάα ξ9 ἰφησηιάα 
δι,18 

Ῥγορμή]Πομ: δ, ἐπ! ογ 1,722 υἱθη σα! 72 
ΠΧ 44,30 

Ῥγομογρίπα α πορρρίεξ, [δἰ ξίά 5, 
14. ΡγοΜο» 214. ΑΜ ἀρρεί 4 ΝΠ Ἔε 1 
ογΑ οη6 {ϑρρρεγ ργάρομεάα 6,:58ὃ 
Ργομμη το η 1 ἐγ ΕΗΙ4 12, 

14,89 ἀεἰπεεξε. 
Ῥγοω»ηεμνηι παν ἘχοΥ ἐπ. 
Ῥγοράσαιο {4γη ἐγ. 55. Το 11 

βογ 4772 5 ΦΉΘΥ 5 2.38 
φεῦ βγορΊΉ 71:15 ἐπ έσαγθ, ἐγρε δ, 

3... οὐ δγορήμ 15 ἐπι σάμι πα 
[ῥείαπάα 89,3 

Ῥγοροηθγθ αἰ δὲ αἰμραὶ εἴ οενό 
φηοηοαίο ΡΟ {1721 4. 4.,4.4.85 47, 
ι 8.25 48,17 

Ῥγοροίιομῖς ογἀ!οΥΐα ἰοοτ 95 οἤ- 
οὐπ7,2 7.22. ργορο!οηο πογα 
φηαίος εὲ ἀοόφαηι, 9 φαΐ “4- 
“εγ|ἀγ1:.4.4,1.8 ργορο ιῖο οαρ- 
τα προ 61,58 ρΥΟρο ΠΟ ΉΜ72 
[ἐπ αξλιοηνη ρ αγήη σθρίρχη 
τη: Ὁ54 6πείερης, οὐ 076, 7.39 

Ῥγορο μη 59 (ορηδ αἰἠεγ(η (ἀρ 6 
2η 562» αἰ εἰς {2,,4 

Ῥγοργῖ ξ5 ὑΠιαιῖς υϑνῥές ὐἱὲ 8,10. 
Ῥγοίάφογας {ρ η 4. σον [ε(μτῃ 40-- 
ἐἰγιη Αγ ἢ σέηη ργοβιεύΙν 94. 
23 ἀΡιαιοηθυφργεβομί ι 26, 

37:1.3.8,12 : 
Τγοίὰα ογστίο, (ἐμ ρεάε ἦγ 74,1. 

Ὁὲἔ Ογαιο. 
Ῥγε(ρα!οὲ ψεΥ[[5 4. 
Ῥγοιεἰ ξαὐπία, αν ἡηη ἀἰσοη αἰ ἀγιὶ- 
οί ἀφηο εν 167.40 

“γοι δοῦπον, ΒαοίοΥ 4772 ἰμλ τ 5.42 
Ῥηοϊοσομί ριζίηγα 138,22 
Ργομοραι1ο φάμα είτε», τὸ ο,4 1 
Ῥγοιχεητς 1λίηάγεβο δοίῥος ΡΑγΗ72 
άσιι3,10 φάμογ(ας Ργοχεμῆ 
ἐανηης (αι αὐτο 4 “ίπαγορο 
[ὸνήριαιιϑ,ιο “ἀμογί Ῥγσχο- 
πη 1πίγίαγηη αἴιο,4 [)ἐπά7- 
ἐρο(ογήρτα 118,23 

Ῥγπαάφητία ξου κά !πὲ ργαμε, γο, 

43 
2η. Ῥγγιάπθοαμα ἱερά! ἀ4ΠΗ7 Αγ} 
Ῥαῤῥιοαπὶ α [)Ἰονφοάομε φηογμσαο 

ἐχομ (412 12,8 
Ῥαϑλοηρ σογρεηοσηῃ δ []επάο- 

γεραρηὀἠοηηι υοίογο εξ αδαηὶ 
7,61 ΗΑ ΡΥΙΗΑΙ 176,6 

ῥαθίίος γεηθγίφι ἀἰοίξεγε 89 
ἡποίαγεέοεγθι 7 6,51 ρῃδέϊοα ἠπ- 
714 ἐΧ ΟΜ (ΑΙ ΡΥΓΑ14 τ6 4,17 

Ῥμάονυ ρίμγίρημηηοθοδξι 5 7,4. ρῃ- 
ἀἰογον  ἰρερίαγοῖμ ἀἶσ. 44,1 

Ῥασηδῦ ἑηξξαηγαγο, ρα οξγμη οἱ 
4.3.2. ρέμα (αἹτρι κε οἰ!ο οὐγερὴγ 
{9»47.60,10 βρη [ογἹὲ σα; 

-Ὁ 

ἸΝΎΡΤΟΙΝ χῖϑ ρα, ΟΝ ΜΝ 
φηλγομογον βαδὲὲ τ4.4,10 
Δα σΉ47Ὲ, ἐρίπεηῖ (ὀσηΐθα 60,18 

Ῥρ οθγ ας ἐμ ασῆηος ταφη τ αἰον ροξξ 
οθσορ Τεγ αἰῥοζίαης γρηείτον, Ρ͵ο- 
ἐοῦ ραἰοβγ νη ργοογ εξ, 68,10 
“δ αοβγλαο σον ρο Πξονεῖς, σαὲ- 
ὀμογαιἼοη φημ βάν ΦΙΗΥ ΤΊ, 3 8 
ῥα οργέμεαῖο ογ ΑΓ οη ἦς 9:42 σοη- 
11π 645, [μὉ [6 (ῥοοὶόε ο, 14. ραί- 
εἰγμαίο ἐμ ογοάοιεα ροο,, μὲ- 
ἐαγθμῃ 1 ῥαογάιάεα, Γολιαδ ὲ- 
“- 150,37 

Ῥαρηϊεο ααρηῖς ῥοηῖς αά»πεηάτςὲ- 
1418 γεάαξβ, τμογζερεγβάια. 8.0. 
46 «ερηρημ ίαια ἰεσὸς ο,13 

Ῥαγη 44 (Ἐγηησηἷς 82,2} )πγη[εγ-- 
γῃοΐμ ρηζογία 130,19 

Ρηβή Τ ηογάνάον, Ῥριμζμ 78, 
216 

“αὶ Ργίεηορεισηαηαμαίδε τ 3.4. σά 
“δ γἑερ οἰαάίες Πιαεομέσα14.3,τι. 
1.4.5. 7.1 γ Υ 

Ῥγυγῥοἰγέτεο ρον’ φέε, δ φηαίξ τό,το 
Ῥγευραρογ οὶ ρῥ"ο(ορῥὶ ἰεσεηἀὲ ργα 
ΣΣ ἼΘΙ 

Ῥγιβεᾳ ΤΊ": 52 ἐΜΙΟΥ 88 φηάαίοῦ 
Ι60,10 
“γεύοας ψ Αγ) Ἰδὲ φοουε, Π)6- 
γμο  βοηεη1 10 4,46 
αάον θα Ῥγεῤ εάν οὐ Ατίοηο: [) ἐς 
πάγορὶ ἀπά 16.524 

Ῥγῤεῃ, (γέρε ίαοονῖ αραχεέονερῦρα 
ἀκα θείίο διοιίο 149,12 

Δ) καῖ α Ῥγιῥίο «Ἀροίίηε άδηο- 
φφίμ41ὲ 222 

Ῥγεῤροαερτηα ἀγολον 4 ΛΠ σορίγονιο 
Μέχιρα ξ9 υἱοείζνριε 14, τ αι 6. 

Ῥγιῤεάονι Ρβωμίλ το Σ,3 6 
ῥγιῤροάογί «(ο᾽ 170,27 

“᾿γιροάοίτει, ἀγ οὗοη ο Τιοη. τα δ, 
1.119.9.121,30.12},14. 

44» ἀμ ἡῃ ονηητφη, ᾿Δ οἷ )εγ- 
{εξ δ9 ογηηίξως ππηπεγῖς αὐα 
[οέμιτς 111,19 

πάμηοηε [ἐπε απ ίταιίοηε [ἐοαγέ- 
14:15 υἱάνρ Πὐὲ ἐπ ἀιοξάο ργαγε- 
Μγες Ὁ 7:12 
“παμμοηῖς οηρηῖς ΟΡ νη 27 1π- 
Φ1}11)71 ΠΑΠΑ͂ 5.4.5. Ὁ), (δ εἰ 48 
“δ το, ααῇα. 

“Οπεγοῖω ἰαάος 34,4 

“αν υσοαῤμί υἱέσιν δὲ σηοῦμο- 
οἷο οποφαάαιην ό:,:ι 

Δαιοηο τ οαογανὶ αἤεξίς 60,42 
᾿Αφολνα!οΥ 1 [ἐπ ἐεξλογῖς τον ορ,14 
Δεάά τη ἰοησίον 15) ὁπ, 168,6 

γεααἰβείοη ον ἰδ σίους οὐ πα 162, 
7.19. δ (οηδονεεο. 

ὁ Κοάμ δια ρηρηϊον αἰρε. οαμις 
“Ἀερίοπ ᾿γίδατπν βραγαῖο, φορά 

γοῦ. δα σΟΊ ΘΗ: ΠΟ ΦΗΐ 11,19 
“Ἀρίαι ΜΟΥ Ἡ772 σΟΉ[δΟΠΠἶο 1 ς 6,5 
Αρρυερδηο ρος "ερρρεγαϊα ς 9.40 

γοργφβθη ο ργίμοίρις αἱγέ, βεγὲ 
ἀεϑεὶ ροδέ ἀηφαμδμερε ὁ φοπρίμιο 

ΕΟ ΩΣ, 



ἑπηΐογε 49,47 
ἍἌφντε (εὐ απεὴαν βαηίβοαι πο- 

»φψ4, αοοϊάεημά,υεγῤα 6.1 γέ- 
γε ἰοσι [δε ομαγαξίεν, αἰ οἷ- 
ἐδι,17 γον η122 ἰσστ β ΑΥ̓ΤΟ. 7 945 
ῥραύεκε, τ 94,34. τέγη ἱγ4ξξα- 
110 ογαίοντα ἐπ 4: ό τα σομ 142, 
οϑ,36 γε φηηηίαηαα [πη ργο- 
}γ1:5 ξ5 ἢσπιβοαπειύ. πορμέηεης 
1 4.29 γώ ργΟρ γ᾽ [Ὁπ4 Ὁ (Υβ 419} 
ΑΤΡρηογα.τ3. ς.40. γοργάσίαγο 
“εἴα, ρον ον θη 6 γμρεῃηε7,2 
ἐχονυμάηίμν 9 τἰι7 9,15 γεῖο- 
1515 ΟΡ 112}: ΡΥ ΟἾΡΊΠ771) Γ.4.. 
7) 3 Α41Σ 

Κοωρκόἑιρα ονγονδη σοι έτα 66, 
1.2. γειραῤ)άφ[ποτηζογεώγειοι, 
12 

Κειονῖρ [αοίτα ἴσον. τὐτἐφεῦη2 [δγ- 
γηοητ ογαίογίῖςι,4.6 γείογη [ά- 

εὐ ἀνξ οχερηρίηηα ἐκ Γἰοηρεγσ 

11 
Και [ῥοη[ον ἐν ἀΑγ δ ΠΟΘΈΓΗΥ ΤΟ 3.127 
αν [κά ίγαν εοποιιοιηγ, φι εγίο- 

γεβογελμ βαοῖίο ργαμαίδὶ ς γ.3.2 
γεσισιγα βάση ς 6,4. γορη ἰαφ- 
δ ατίο τη ογά θη 6 Ῥ 4560 ὙΓ10Ά 34. 
14. γόρί ἰάσατο ργοηίποια- 
ἐις σογρρείί!!9η6 3 8.10 ἐπγερε 
τάχάγε πα ὑπ Οἰγό,, αι άξ, 
ἡμρορμίο τ 6,9. γερό ρέμγει 678, 
ποῦ εὐξ βοητη ζό,12 

Αροηεά σον [ξογαίην “ροϊιηι 4.}ο- 
ἐγογάϊε δ 4Ῥγο 147.21 

Ἀρειογαρα δ ρἡο(ορίνογτ (ὁδο 
[4 «ΔΑτΠρεηῖς ἐοά ον [276 1ϑρογ 
ἢογηενηπιτι5, 5 ὙΠ 61 ΟΥ̓ 77 ΦΉΤ2 
{ δικανηῖς σογαρ Αγ 4:10 5.30 
γρείογοι γβειογτ [ἐγίρ!α αἀ 7:4 
ἡπαἰ!οιεγοση τ, οΧ Δ) ΜΘ ΉΓ11 7. 

τῇ 
ὩΚΡειογίσα ΑΥΊς ἀπ 44 121,41 
γθειογίσα ὦ πο ἐπ γα 6 
φϑυ ῥογκρ, [εὐ τη ἀγβοἷο 6 7.16 
γβειογτοα ζδοῖοε τυ ἐν, ἀενρου ἦγα- 
χηέα δἰοἰιδεγαια, πάει ἐσ 44. 
28 γἱειογισοε ΠἜΜΙΟΥ Τ [4270 
46. γρειογιοαι γε σιέγι ρυ1721 
“Ἄ,Ζεονοσγῖ 5 771α{43.3,150 
γβοτογῖσον [ὑγερίον ες ψεΙθγος Ὁ 
25 ἰοονετα σομάμαει οἴ οιείος 
7ο,46.8.,9 γϑεϊογίσατοαίνά- 
ἐἐ τη (οίοης, ἐγρράεης, ἐπ ροΥ 
8.0,.8. γρειογίοα ρ εἰο(ορῥτες 
117,6 γἱρειονίσα φητφηία ξ6 ρβὲ- 
ἰο(ορίγιοα, φπαπείο οοἰϊαϑτ σωρε- 
γέ, 5 φπαπάο τη ἐαπγ τα ἔπογὴς 
80,3 1.8 τς γροιογῖσος ρβεϊοίο- 
»βιοα αμάπογεθης 45“4 περοα- 
γι4 135,1 
“Κροιονῖσα ἰγγοσίμ:434.41γδέ- 
Ἰογ τ ΑΥ 447)2 {{5|6 ΟΥ̓ΑΙΘΥΊΑΥ Μ70 14- 
ὑκίαγαηε απμζίογοε 11,3. γρεῖο- 
γίοοσογε [τρία (αἰ  ῥόηι ῥὲ- 
ονία γ8.41 

Ἀροαιὲ ξ9 ΟΡ, (ὁοέαίις δ εἰ! πάπου- 
μα Ῥορ. «, Ἴμεμ:φΉ [2772 ργῖμοιρ ος 

ΘΝ ΕΝ 

100,3.101,2 3 Ργὸ Κροαίογηη 
Ρορφίο α ροϊεμμογεθη ορργεο, 
φπαπάοργοσοποίομε ὑεγ δα ξε- 
γ11.1)ερφο 1.51.1. 
“Αὐβοάιαοίν ϑιογες Τα 522 

Κραό, Ταρβγίι πα 118,3 
Κὐρα ἐγαιάσοηηαις ΟὙάοος αὐτο 

σοσι 165 ἀἰδΙ 61 [ΠοΊΟΥ,5 67, 

14 
Κοβογῖς υἱγοιγμά χέρα 49.12 
Κορ, γογρέτη αἰογαΐηα, συ ΕἼ ΕΥ̓ δῦ} οἰο- 

φηοηίλανς Οὐ οΑγ [ὅεο πἼογγδ- 
{μαίεϑι,17 Ασηαμὲ ργοσονος 
ἀοξίνεπα ξ9 1πάτοῖο ργαιέζιο δι, 
19 Κορμαηὲ γε, ἰ)᾽οη γιτεηη:- 
ον ῥιψέογ:αε., ογδιΐομες οὐπείον, 
δϑρῥείο(ορβεσος ἰόγον γβάρηα οἱ 
ἑαπαίε [ογτρ[ὀγεπὶ 81.021 

“Κοιπηοίρο [ὈγΊΡΊΟΥ 77.290 γο η 6.4 
5 σοπίογα εἰοοίῖιο οϑ,}ιγοί"2:- 
ἀαρονϊοάὶ 190,3 8 

Κα 7 7εἰνείη ΤΟΥ ΕΘ. 2 2 
αζοιια ἐπ φηί δε δον τις, 

26 

Αγεῤνεσέτο,3.3. Οεἰθγα ἐπ Ογάρο 
“πά!οε. 

93 
ϑάσεγάος (ἘΥΦΥ1Σ, βίφγ ΟΡ "4 πη: αρρ [δε 

Ῥομιβοοῦῃ {αηγ ἀ σοι 45, τ17.1 8 
ϑφοΥἼβοιοΥ "4772 [672 1 ΡΥ’ Α11 οἱ, δ 
διαίαρμῖς αἰτία 3 ὃ,1.0. Ὁπαά εεἶΦ- 

ῥὑγα:43 8,37 δαίανγέμία ρησηα 

αὐ ἤ“ρογαισεχροβια. 88,12 
[με δαίούγ υϊ ἤοης 76,46 
δα αεῖοηῖς σ᾽ τα 9,44 
τη δ γφῆεῦ σοϊοη Πρ οηῖ γφιδ, 

39 
δασηί [{γ 666 ς,10.11, ΘΘΥ 2792 ΑΉ ἡ 612 

αὶ ρα “τρεμα εν δά, 
δαριοημα ξ9 ογμεάεμις σοπέμη- 

ἑἰο 26,6 
ϑ4ρρ οί ἀπο φηα  5 6,5. δ4ρ- 

ΡΡο, ροίττο σον ο Ομ ῖς σθηθγ6 
αἱὰ τ8 8,7 δάρρ!ο, υπ4 ἐρεῖς 
γφεἰιοῖσ, γε [άειοθ ας, {γορθας 
19,39 δαρρβοφηοα, Ἐριβαία- 
γρέσί σφ} 15 δλ γα ρίᾳ πού γείῆ- 
4541137.17 δαῤρθομς οεία κα Κἴ- 
6γ Ε755 6 2.5.4 οἴξεμ ΠΗ, ἐάγα}ο- 
μη δ Πογίαμρης σον ρο οΉ: 5 
ψεηρ [ἐξξα!άηα 8 5 6,15 δὰ 
ΡΡοης ἰοομσον Ἐρηβαίαηηῖο 29, 

23 
ϑαγάο! αὐ “Προπ ἰποοη τ89.10 
δάϊείας οέμάπ 9.4.7}. 1θά την 59 

»ηοἰεξιαηεράγειι τ, 4ο (α11614- 
16», ἀογαπ εἴας ρμίοργα 89 
[μάμτα, [᾿ὁαάόν [ρον γπαηθαῖ, 
ποοηφίατίοηο αἰθ πα Ὁ Δν 1 ΘΗ. 
τ9,26 {(4τ16144 εἰρη ϑμεί ξϑ γε- 

γΏ723 ἘΠ ΟΥ̓: ΑΥΜ72 129.42 

ϑαϊγγης ϑοραίμη 1. ἀρ 101114722 55 
βαάενευεοίριε τ ο3,17 
ϑαιγγὴ φάμεγίμς Οὐ αγίάεηγεη 
Δροίοσία 119,14 

δαχιοκ Ἅ{|0 ἀεἰαδεης σἱ ἐχργε: 
[γὴν ΠΟ ΦΥΗ5 21,18 

39 
ϑοάη ηο γ, οἰγὲ 4επς 
δοβωητ, Βαοιίαορῥ. τς 42 
ὁ δοβοία εν κάτα, νείπὶ οὰ γε 7ὦ- 
ομαά 4. γ»αείτ ὃ )΄" «οἰαγε εγ:ε- 
2157 οοἱοηὲ 94.3.0 

δοίθμιθε, ,9Ή οἰο ἀφ 4:1: τρί εχξ: 
Ρί4γξα ὀγ δῆ: γδν περ ἐπα! ση 6 
[πεεομίδιέιος, ἡ ς [ειεπιῖα υἱγ- 
τη18 σοίέμηια, ψα λεῖος εξ, πο 
ἀρίθμητα ΤῚΣ 7 

δοίομαοντε οἰλαός 143,)0 
δοοίμα, Βαοίια ορρ. 11,43 
δογίδουϑ ῥ᾽ ἐρφηεηα (γἡρῥαιήνῃ Ἅ4{ηἐ- 

36 1 Ὁ 7,17 φά [ἐν εξοη αἰτερη» 4Ρ- 
ΡἑΩ4Ὲ, ἀμέναμενρ 7 τι [ον γρη1} τες 
ἀριησοέί ο 4,18 [ἐγιδεν εἰαόῤοντο.- 
{Ἂν ε|}ὁ πέράμε Ἐριολγ τα 7.8.1} 
[νιῤενθ ϑεηδ, γρφτε μεῖς σονηνγ ἢ δ 
δ,1α (ογ2, εση "πα! εγίά 554- 
ἐπα οἰ φοπαία ὑ ογίσο τ. 8.4.4. 
δογρ!α ὉΦΙΘΥ 72 αἰμρεηίεν ρεν- 
μοίεηαία, κ᾽ ρειορόα ἐπα τραὲ- 
1410 μἸδ, α εγα 68,12 [γέ- 
Ῥ!Ογ247,2 Ὁ ΕΓΕΥ 7. 1 ργα ξεῖξ ἐς 
7 Θ,ΈΟΥΊΖ οἰἼση2., διεοαί 60) Π {π|722 
ἦν Ὁ" 4 151} αἰτξίτομε το {εἰπε τενρ»; 
5 φητά ἐπ δον ΠΕ792 ὑποηηοί, τρρ- 
τΑπαἰμη ἀπὲ υὐαηάηης δι,51 

δοπίρτον πη αἰ σομ!ῖα 3.,36 [ω»{- 
ῬΙΟΥΜΤ2 γΟρΗ 4. 10. αἱ ρ πο( ον, (ἐς 
Ρρίαα ορεγτόμ 11,16 

δογιίρα ον κάοίοι 6 6,5 δογιβησαν τα 
γΕΡΉ 2 Ἠαγγαϊο “ρπά Πεγοάο- 
1272 120,7 

ΔδόΟΜΥ ΓΖ, [5 π 7 μτπ5 ον σμέεεεν- 
ασι,.:4 {ἐεμγέναις ϑέα τη ο- 
ΧΟ 
54,42 

δοάαιη, :ὲ Τιοίδαι τε, ΟΡ ρό 76,46 
δερηοηῖς ογκοοίις ὃ 5 την ρα ἐχεησς 

ρίσῃ ΤΟΣ 7 
δερεείς Οαάνεδα 27.12 
ΑΥΖΦΤ ῥγοσγεαεΐο 30,16 
δερμηίμοσαίοι {ητθγα αι 2,.2.,3. [Ὡγρεῖς 
ποσα ον πηι γεητα ργάρόηι ρο 6. 
[πῶ 24,11 {ἐγεεκοοαίισετνε γαέ- 
7 6γ 15 ξ5 αὐ εέγεμιῖα {21 
δεηεξί εις ἀρροίειο, τῆς Τρ: 40.4π:- 
ρα ΧΧ 114.2 

δεμίογῥ. σοπιγαάισονο, οἰΐν γος 
ἐιρφίο εΥ ΑΖ, ὉΠΟΤΣ 

δεη ίδια 7 ααα)» ρδγ οἠρήεητγιάη- 
1φγαγμοαο,οΥ ἀ οη6 ἐΧΡΥ 727 ὩΟΙ͂Σ 

Ῥοἤηηξ, 8.4.,4.5. [ὁπ ποτ ὀγρεριος 
"ηεείμιεν αἰἤοιεμ αν αὶ φηεῤηαλι 
δέει οὐϊεξέτς [ὁπ τηοηεθητιῤτει το, 
37 {ἔπ μπηεῦρ2 ἐλ οἱΓαιΐο «ἰάἐ- 
ἡμάιοαμάα αὐεξβέοηος γατιέορ 
φάγεπε 84.4.7 {ἔπ ἴῤηα γαϊτοιῖς 
ἐχρογετς ἀμ άτς απ 127 οτημῖα 
ἐ5 ἡποηόα ξ9 νμοίεθα τ7 8,4 ς 
{ἐηξα γαϊοηῖς ἜλΡόγς, ορλἼγγτας 

σοπορίημα γηράκ δ! ]οη15 πάρι 
193,3 1{ἐπδης ἀπάπογηηερα- 
Τεΐάσεγε [Ἔκ ρ σροπεγε σά πα ἀἑ- 
σΉπ μΥ δι,,8. 8 ς,44. {ἐπ{πε οετε- 

ἐογ74772 θη! φ 11}. Αι} 0 
ζῇ ἢ. 
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δεπίεηξέαγ 1») 53. ὑδν δον αἰ πηὲ- 
: 25 5,45. [ξοπμ σγεθγὲ, νεν- 
δέ σγση ἀπ 6 ΟΥ̓ΑΙΟΥο’ 78. 
1 (ἐπέφητί αν 2 22 67,44. σ67.- 

δον "04 τ ερήζεονο ἐπ Πεγοάοίο ραν 
77.3.9 [2111 ηρασις Κ ΚΑ σεγ- 
δι αὐεηάαμτοι 7 7,4 [ἐπιφητὶς 
μά γμάφιο νον ἐέγεπάα, Ὁ 
ΤΩΣ Ὁ. ΤΟΥΡΟΥ͂Σ ὧς ΓΗ ΠΟ. 

φερέτγάτι {ὀπίοητα πμῆιθ- 
γὴν [ἐγηῖγο π0Ή ἀοὗει, [4 νευύα 
γεπιφηιία 98,43 “5 {212 14.507 

5 φηίξη πτοοίς ἀεικέα ογα- 
10Υ 6 1,13 [(ὀπίοηεΐα ἐτήρἐεΐει- 
4γρηὴη χροηάλην 66,46 {ἐπ1ε5- 
114 Πσηγαιν σάγὴθ ὃ, {ἐπίοη- 

ἐἰάγηεη ἤσαγά ομθι ργο σογρο- 
Μιίοηι ἀνμθν βίας τ ὃ 6, 3.4. (6π- 
ἐφηζτα δ ᾿πα οἱ ΑΥ 4110 64.475 

δερη924 Μ2ΘΗ ΠῚ: αἰτῶ 36,24 
δερπίογα ρηὐ ρα φου φη τη δείίο 
υϑ τον οοοη ϑΥ1}, τ83,26 
[ρκίογαρηύμοα ξου" ρηρηά οά- 
Με’ 4ρεγέμη 7 τά. 4.30 
δερη ον 415 ῬΈΟΜ ΡΘΗ: βρη 

οα,2. ξρηίογαίιθη τα [5 ῥγππ- 

ἀαγὲ 14.4,39 
δογέξ ἐπ νοδις πο φάβηδεηοα ἰοτο- 

βι ίξιειας 99.1 

δεν 2οηξς σομ1} Δι ἘἜπορ ρομ θη, ητοί- 

(78.531. Ὅὲ ξ5 “ιἴξο, Εἰο- 

οἥσ:ο. 

δογχείείον τεῦ ἰα ον: ξίπερ» Πδὲ 

ραγαύαπε, γρεάϊσον ἦς [γιά οἴ- 
πε 4.7 {ἐγβου τη Ὁ[ οΠ1422 

Τιηγοϑηηαηιίς 5. 173,24 

φογμίιεί ἕξ Ιοζ ο 

ΕΣ ὩΣ να παρ γαιοηα- 

Ι νοεῖς πε εδξ ΤΣ 

δίσαρηιε, δγγαομίαμα εἰ): ἀπ 

149,11 
δισοίίαιος 89 [7 παἰογο ἐπ σοπ1. 187, 

Τξ , 

διοίῥιαηειγγαμηίάς ἰδόγαγε ΟΣ 

{καάοι Δ γῆα 9.1 

:επίά οἰαάον «“ἌἽπέσος σοίομος 

Τρηγέϊεησοο, ἐπρεί ὃ2,0 δὲ- 

αἰ ονίοη εχ ᾿είορομπο 

σοἰομὲ 16ο.8 

δίάογα [ογένς, Εχοοίεγο τ84.34 

δισηεγθη [ἐμ άεγ6 τὸ2,7 Μρηο- 

γῆν ἐχαηρηάηο 88,5. [πα σά- 

ἐξα 48,58 {σπου πη ρΥ - 

:4110 113.47 

δισηήβοαγε φημι ράσο 161,18 

δισηίβοαιέομῖς σοί ον |42 13.3.34. 

148,6 δίσηιβοαιἀρεγεὴβὲ- 
οἷν ἐν ξίαγ απο υοσοῦ τρ [42 137, 

2) 
διϊοπνε μ ,φοράομέα υἱξ 7,18. 

122,18 

διροε φάο,ἱγεί ατομῖς ποῖ ΡοΗΠ]1- 

»3α 12.209 

διέρηοη ας, αγοθοη «δόμα ὅ,τ 

διραοηίαίες νιεἰοὶ οἰραγαξίον,, 55 ἐπ 

φηλφι ἐγρταη δά 6 9 ,2.71.33 

ϑιρφοηΐαῖς ἀζξιο χεραμ 2 6,53 

δύημομία ἰοοι ἐς Πάμ4ε: 7ηὉ 
ἀἰσοοίτν, ρείοργ ο[8 ροοη πα 
4άργο(α ογἀἐίοηῖς [Ἰγρρε πα έγεῦ 
Μισονροίία 22,18 

διηρίἑοὲ ογαίοης υἱὲ, 59 ρίαν β- 
σήνάτα ογαϊίοηῖς βασι ἀγμβοέ- 
πα ϑ,31 
δ ρ οἽ "ΑΓ ΡΥ ΑΙ ΧΙ 415,43 
βρρίτοίταιῖς αοξίαιοηο βάς α- 
Ρ"ά ανάττον ἐς 7 ΑΥΕΓΗΥ Σ 8.31 
ρηρἑοίτατς βραίατοης, ἤσηγά 
ΟΣ ΧΩΖΙ {9,10 

δεηγηεί »ρ οη δ᾽ (27 σοι μη ξίἑο μη 
επίβεαξ, 47.2ὃ 

διρρείαιο ξ9 αὐ ρείαιοαρο ρενγέ- 
σείοία ΤΌΣ 

διηραίαγέα ργορί γίδες ΑἼ ηογ- 
«τάς υζξηραϊα 134,30.160,28 

δέπορεηα, δαιγγργαξεξίτα 101,51 
διργίφη εν “αρποίία ζῖ 
δέγεπιη: ο Ἐ [ὑϑριτιες σοῦαρ4γ411)6- 

740} γεγ16)92 “πηι ΟΥ̓Δ “0.15 φογαρο- 
Μιϊομενμοαάίαϊ!α 18,21 

δήγρί: αρμάτηξεγον ἰαῥον,αγεβοῖο- 
(4 τηρρίμαιίοης αὐ Ποηρεγο ἐν- 
ΩΣ 20. 42,47 

ϑορίαίο δεϊ αν 8. 5,20. [(ϑεταί ῥειέ 
φΟΉ2Ρ 9 {Π10716772 4. ἽἹ βεμ θη [Ἴδης 
[μαάει ἤοογάι δ᾽ 100,2 

δοσγαιος Επγηρίαΐ ροξξ παχαρο- 
γα ΡΥ ΖΟΡΡΙΟΥ 47,32. ΡΕΥ εοπ- 
ε͵αρυοσεάεύδε, ἐη ἀοσοηάο 67, 
23. 44] ΟΥ̓ Α772 7441 Υ Αγ ἱγα- 
δε  ῬΡαάνο 158,1. ραίζιο- 
εἰἰα» 4 ἀγηογοσαμία! τ 6 7.11 
4ρ:τογ 7} [Ὁ 678 ρισεατς, αηηα- 
Μιω ο[ὃ σον ΟΥ̓ ς 4,31 αὖ 
εἰ Ἴοιῥίαάε ἐν Ῥἑαιοηῖς δγιηροίο 
ἰαμά Δ! 5. 4,10 δοογαι “ρο- 
ἐοσὶα Ρία!ομῖσα, ρἑαγέμη αἕῖπο. 

πρῦ βαύει οογηρίεκηγευ 46... 
{7,37 δοογαῖ ἀεξεηπο α Ρία- 
τόπο ἐγίρια, πο ζογος φηίάορέμ- 
ἀἰϊοϊὶ υἱάτετ78,1 
δοογαιοὶ ἀἰαίοσέ εχήζος (6 [εὖ- 
τἰρ πίη σομεγε [ὈγΡ 11 1127, 
43.16 6,37 ϑοογά ΟΥ̓, οἷο. 
ΟΗΠΟ 161,34. δΟΟΥΑΓ Οἱ ΟΥ2Ή6:, 
Ῥίαίομε ἐχορρίο, τοὶ ἀϊξίμοηδ 
οὔ τό4,217 δοοσγαγζίο οὐαγα- 
ἕΐογ 4 Ρίαιοπο ἐπ “Ῥβιίεύο οὐ(ὲγ.. 

ΩΣ 177,33 
δοί δεμοβοια 36,16 (οἱ οτομξιη ο- 

γ 1177) ὀφΟγ 2472 απεξῖον 33,17 
βμιαονα εξ πομα ηηθη[ὴ ἀτός γ6, 
2: (θἐ ἀεζεξίνα ογεῤγίογοι4 6, 
12. 125: [ἱο᾽η» φάγον; δηηάανὲ 
67:50 

δοίαοι απ ογαιίοηΐς μαίας, 
χο.Οειογα ἐμ (ήγάοο ἥἡμάιοε. 

δοίον ξ5 1, )γοσγσα ἐμ πη ηρ,67 ἶο- 

φηφηε γι γορο 76,33. δοίο- 
πίσγωρηδίϊος 97.11 

ϑοίμενζαοίἑα ργορομδγδ 44.10.11, 
2. [ρει ξαοῖδα ἀξοενσ, νέτετερε. 
έυνηοη φγαϊογε 52, 4.6 [οἰκί 
“οί αἰξξέ οχενρέργε. φὰς 110- 

ΙΝ δΙΌΝΥΦΤΗΑΙΣ ΤΟΝ ΟΠ 11 
670 {3,10 
δοίκεο οσοηίμς αἰγ ζ4 νἱποης 
ἐ 84,12 

δονρρρέα αἰ 1114 ἐγρανη ΚΠ ἐς, 
8,21 θ»φ ἼΣΟΥ 722 ἐπι φΥ ΡΥ δἰ δε 5 γι 

οι τεη ς ΖΕ [βίον μαύιι 76,2 ς 

δορ ηα σου ξεν, ἀοζἰγεηαγανον 
ΓΟ ΣΧ 94,23 

δορβοοίς εὐαγαξίον, 9 σηρ Ἐσγε- 
Ρ᾽εοονρ γ ΠΟ 69. 1.73.1 3 
δορβοοίϊ σο»μρο ἴο φηαἰζς 5 8,4 
δοροοίες ἰοονα σά οἴξεμάφηά αν 
4Ρ14792 φοίογ "4725. τ ρεγίοσίο εοα- 
ουνη"αιέοημενα δ,21 

δογογε: [ἡ αἰγεύμα σοπηηδίοἐπησὶ ρό- 
{11 » ζαοανεης 7:1 

δομσοηο, αγοοη «,Τιρεη. τἰό,τ. 
ΥΣ 717 

δοβφεηος ἤθογΑΙῖς ἐρσίταον σή άγεν 
ΓΩΑῚ ἘΠ ΕΣ ΡΗΥ 

δοίέγαιμα Οογέμιέμς, Δ ίμανερεο- 
γΑΙΟ) 15 ἌΙΠΠσΙ ρα ον 113.4. 

ϑοϊδάτα αγηης 4.24 
δράγτα δε ϊογηρε υε σοτογὰ Ογαεῖς 

τγύτῤια ρναέζιιογ 97.4.7 δραγ- 
14ὲ {ἐπ ξλγίσα εἰαάε ιαγρρίια!α 
97.320. ζη ξξ διαεεράανποῃ. 

δρεοΐος βηγτίός 9 ἐμ άεοον οὐ αἰτεῖς 4}- 

ἤηρενε ποία εἰς 167,43 
ϑρεξξαιον ἐς πάίον πες 91,3 
ϑρέτἐμσεγία δ’ Γααλ τς 6,13 ἿΣ 

δε αιεγῖ ρλέηηα τα “πάρη [ἐπ 
1οη τα ἀοργά(εημύημε τς 9,18 

δρῥαζίονία τη(αία, 85 ργαϊμεη ἐῤὲ 
60 ̓ »47)11 {273 ΤΟΣ 

ϑδρίπιβραγ Εαπόπ (, 17.030 
δρίγειτς ογάτέοη: {1 ἀεῈ, ρητίω εἰς 

ΘΟΥΡΟΥΣῬΟΥΗΉστο 1 6 (ιν 1, 

750 7:4.Χ1726 σαΉ [ΠΣ ἀσόηάῃ ὁ- 
Ῥ’ οὗ , ον οἰ ἤοογαια αἰἕδιοις, 
Ιο 

δρίθηον τον ον 79, γό,4 
δρομ οἰεα ρος 9411, 5 φηα]ες 16,15 

οπααϊεα»οαάρίανεῖμα 176,47 
δρομίόγον αγέο ροζξἰαη!ν γ03,27 
“ἄκου [μα δϑρηάιαν ογαῖο, [α ὸ “ἀ- 

[ἐηέρια δίμαγερο Τὴ ΣῈ 
διασίγα, Οραίοί οὶ εοἰοηΐά ἐν} 4:ε- 
ΠΩ ΠΕΣ 

διίαίεγο (γΞ τε 80,31 {ίαϊεχος 
ΑΗΘ ΘΟ ΧΧΧΥ ΤῊΣ 

διάιηα σεξίον πῦρ 4... 6 { χἹπαγίο- 
γΗ7,2 5 γβοίογ πη τπιον [8 οοήΐα- 
110 9,30 

διαιαγα ίαά. 16,46.5557,1 
διεία ἐρεσνγαε [γεπο καΐο τί, 

φηίαρογίση ον Ε12,44 
κάμουν μα δ᾽ Ερ απΡῸ οὐ 4116 τη αγ- 

ἐβὲ 116,3} 
διοιοίγογη τυϑέϊοιει ἐροάϊος ἐπ ρερί- 

Τα πεῖγα 55 οοἱᾳ ἀπά το, τ 
διρβοθρον εραγαξίον ὅο,6.72, 
4τ διοβοβονε ἀἰξξιο φ είς γ8,4 

δΙΟΤ ΟΣ ΒΘΉ δ ρα ΘΉΤΑ͂ εἰϊξξτοηῖς ἰσ- 
πη [ἐπ ἀΥτηβούτατ γα ξίαν πη, 
4,32. μοίρα {ἐξΐα ργεέποιρο φηος 
 Άγιο ογηοη [φοσγενο, χ,1. 

διγδις 



δΕΥ ΑΙ ΔΘ ΟΡΑΙΑ ΟΥ̓ΑΙΟΥΑ 1064.37 
διγορι ξογεημῆς 78.325. {γέρε 
5 αὐῤῥεντῖαις οΥΑ1]10.2 Μο τεῦ- 

παρ ορη ἐξ 175,22 
διγιξξη οὐάιον, 8 ΜΉ) Ρ0 06. 7.1 
δεν έθο [45 ΟΥ̓ΖΦΙΟΥ͂ 71.5.16 

διεγορθάγηῃ 5 41 γοΡ ΡΥ ἔδα 
ἀρησναείίοος 19,32 

δι πάιά,μογο σάγέάη, 66,: ς [ἐκ- 
δια βορηεσεῖ φιαίτα {ππ|.1αἰθς 
εἴτα απλρὲα 7 6.3.3 κάϊα ἢο- 
πεβξα,οριίστα ἐδρισγέρη 4 97.121 
πάν σεγίρίτα ἐΧΡΕΥΠΑ, ΠΥΡΙΖ 

{μι ςϑ»ηαίαιϑι,» 3,  πάϊίαφαα- 
δἰ 1)τοηγίὲ Περῖρογε γείοννσα- 
1480,,»1 {παϊααγίης 59 αἰΐα- 
γηηαγουῆ ομειξ αν», [0 Τ671- 
ῥογε αδίμιογέμ οἱηαιοάμίμν δι, 
3. μαϊπ ρε αὐμον( γ παιπ- 
γά9.4,14. {ἐπάϊο ἀρ πήπεγε τ8, 

24 
δα γηροααεηαοτοο, 41 

δ ηπαβέεγη αἰηβοίέία,ρεν οὐ ας δ 
2αηΏ ρεν [μα ἃ [ὁ ἐπ με, κα 3.537 

πάξηγεο σέμϑνθ ᾿δρ πεν ΖΗ] ΕΥ ἰΤέ 
απ!» ἘΑ7)2 ς 7,3... βχαβῖο ἰάπε- 
σἰαὐίονις γεξα 47,0 [ἐκ οῦ ἦς Ῥγά- 
οἸρη 1472, σάρηεῖ, ἔμείε ἌΣ ἢ 

δμαηηάς, σγαιία, 85 σεπόγες ἀϊςοη- 
δ, ἔχε ρεομέιαγω δ 9. τα {κα4- 
σε: 45 οΥ 41:0 γ:5,7 (4 [εὖ {6 φοπ!ἐ- 
ἩΦΑ͂Ξ, ῥφοῖος 9.13 

δαῤάοίεκο σεγ[ςε γσ.1τ6 
δ δῖοι σοηαηεη απαἑογὲ αἱ 2:4 

γολρα ἘΦΥ6,4Ή » ΟΠ; τι,18 
δηδίργις ξ σγαμαάρἰογηηι 73,10 

λει οὐγαγαξέφγῖς ἐλ ρ εη8 
ἐΧ Τρηογάϊαάς τ 64,.,... [εὐ] - 
7915 αἰξέτομς ἐχόρ]αν ορερῖ ἢ0- 
φγαίθς αα1,2.4. βε]έρο ἀἸοδάλσο- 
πη φηῖῥ, σἱγ εξ. ἐξρογΑΥ11.1)6- 
γμοξ. τ 8.4... 8 ξ5 “ἰμέιπάο, 

δαύμῥαηια, παϊάγα ργέον ε{} αοοέ- 
ἀἰεπιύτς 6,5 
δηαῤιῥαρείηα ποραΐηα 41 {δΡεν 
“ἀϊοξ ες ργάροπεμάα τη οὐ ἀεῖο- 
15 σοποΧ 6,:7 

δαϑιτδτον ἀϊοὶ 76,16 [εδελίι κα, 
εἰεσαπ. 74,55 [πόμα “πος 
751, γα ξ9 Πγρογίάε 76,39. ζ):- 
(εξ  Τομώ. 

δίοσε [ ρονηῖμέ  οἰϊοος 501 τσφθ- 
“πιά, ἀπίῃ 181,44 

ϑιαρη ς ἀἰἰσεγδ 71.190 
δηηΡ 7,2 1η πο: ρήοτος ἔθ υπδης 

Ρποίανο ρον οἷο φηποιβαξίογηης 
φολρη 1119 5 ρογρεηβο 90,44. 
91,38 

δηρεη σις αοὶα 66.47 

δηριμα υεγδά 7.1. {πρέπα ρογιοάὶ 
190,3 ὃ 

ϑηρρἐιοα μι με ογηηα ς 9.10 {μρρΠ“- 
δύ: ργέσος φηορηοοίο ἐλ ο ἐγ 
ἩἩονμόγδι 4.20 {ρρ]ίσοι ογη- 
αἰεἰειογ γα ξἰ41:ὲ 1 ο,36.42 

δ) αὐ υπό βαηι, 9 σαοηεοάο οἱΓ- 
γαπει3,)8. ξ3 14,9. β αύα 

ΓΝ Ὁ ΕΠ 

ἦσησα, οἰἐφηαΠ υ94, καὶ [δρ εν ΠΕ: 
ΤΟΥ 5 ἐχτη 415 7, ΠΟ ΤΑΤΏΦΗ ἐλ'- 

φορά πάζγ άφη (παγεῖπδσ γος, 
οελανηερ γεδης κά ὑπαραγϑά- 
φάϊπγι 3,46 {54 ῤαν μεν φη"4.- 
{ἐμ 44,95 [αν ἐπ υοοιό, ἠκ- 
716 Υ 6, Ὁ: {{247,1 ΠΟΥ] σά αΥ1ὲ- 
βοίοίαν» εξ οηνερε ἐρφέιαιῖο- 
ΜΕ92.21211 {γΠ|α θάνε φηαπεῖ- 
1416 771 γαρίρα 9 γ δγεξηφοα {ἀρὲ 
πάη ΙΟ,Σ6 

"5 δγπαίαρῥε 49 φοι ρει ο,"»5 
δγπαἑρῥα (ἀρε σονηροιίίοη 417 6- 
γμ αἰιφηα εἰεσαης 7,24 

δγγασηίαπὲ αι ῤρομεθί παπαίε ργα- 
ΠΣ ΩΣ Ἰζο,10 

ἢ 
7 αὐείϊα Ρ[αιομῖς 30,3. οἹαὐπία 
υιριαργορεοσητ ἐχβίδενορα- 
ΠΣ οἱ, το 

Ταρῥ γα Κραό 118,32 
1 απἰαημμὴ σοης Πγγέσα 4.4.6.141,.3 
Τοίοηη οι: ὁ“ είοροηπεβασαργοίε- 

ἕξ ομε ναί ες 2,3 
7 εἰοίἑ τ γεοἰίοης 19,46 

7 ΦΡΡΕΥ ΑΠοΥ Π η2Ο [ ρθη6 Π67920 7, 
42 

Τορρε τ [ὃ ἰαμάαίην τ 6 9,4 
1Έ 72 1: εὴγ 416 ὉΠ ΘΙ ΣΜΖΗΥ οὕ μ14 
8.,4.7 16, ρε ἐἸμεέγχε, μα ἀ ετΓ ας 
δ ἐπ βεαμε αι: ΟΥ24 ΟΡ 11727411, 

8 το» ΟΠ  ἐτεέ! αι: αὐ βού πο- 
γη9 ῥάξίοητ ᾿γαά ἀπ 11,9 

7 »ρρ᾽:: γὅ 2: 4ξ, 81,.2.7 ΓΕΡῬΏ 745 
οὐρά οβδγ ἃ δλ᾿ 224 4Ὁ, 1 9. 4.28 
το ρη ξ9 ἡηπλάία, σον ΑἸ βγά- 
1ογ ον ἐμά ρας 300,2... 1672. 
Ρῆαυτἑμξος υἱγον, τα εἰέαη ἄγος 
114792 65 ογφϑέηὴ2 οπεξάγηζευ 
γεγηη {{πεα 4.40 ἐμιογή μάν 
ΓΑΙ 81,3 {6)2ΡΟΥ,Σ σση δ γ Α1ο, 
25 {Ὀγὴρτ ον 172 ΧΦ 21} 6 23 1242 
ἡ ς 8. 7.20 1ΦΡΡΟΥΗ ΠΟ 1174, 
γε αο ἐκ ΦΉ1 1292: ΧΑ ἼΡ, 61 
ΘΟΉΓΦΥΕ 1 75.4.1 ἐδηηβογα αηηὲ 

αἱ ἰαμασηιην 3.1.,40.9.26,30 
7 ἸΏ ῬΟΥ 1772 γ,2 4 1Ά4 1] 0066 ΤΥ Α 2722. 
13.3.23 ΤΕΡΡΟΥ ΤΙ ἐν ὉδΥ τσ γρ- 
:αιῖσ, ποη ἐη [ ἐηπθης ρα 7 η- 
εγά.15 5.16 
ὙΡΑ πο σεν δον "79,2 φογρο- 
[μίο τη ργομηπηλαιέομε οἰϊπεθίϊεηγ' 
186,13 ἐφ 74 βΑΥ̓174792 ΟγΑΤ10- 
πῆρ σον τε τ ἰοησίαάἑμδηα δ 
ὀγοραιφηδ 10.2.5 ἐΕΥΡΡΟΥ 22 
φηί 2:6 3,2 ΦΥ75 [ἐμρώ29.47. 

530,6 

ΤΟΜΟΣ ΤΠ 13,11 16,525 5 ἐποῦ- 
108. 7 1.2.2..164672 λιτίς 69,58 
τεη246 αἰξίμομί σεμη ξο ηρίοκ, 
4 φοίϑε τάνραιμη», 58 4 4549 

εοη( 2 α ΤΉ5 1 6 4.2.371.9 

τεπη6 αἰϊοοηαὶ σόηηῖ 4 τεεδ:9 σὲγ- 
τατδμς ὀχεείογεε λορμο βοηος 
184,28 1047 1,γ{4 7 7.1 ς. 
Ἐαϑίρ διεὀείαιδ οἰτγιδηές 74, 
χ,3:(5. Οἱοαγο,Ζολ 7 7. γ16,30 

ΘΝ 
7εγγ αν εν δυ ὅδ»: Ὁ 4;» γεσέογενα, 

ἐἤσενο χε ἐγ χόι σοσι4Ε, Ϊ 80,2 ς 
Τεγγαημοῖς εἰ δηφηΙΟ οὶ 415: 

1 87,1 
7 ανηθη ολορρ ἐπῦρ 89.3.0. 6- 

Μέαννομίαντα σοι γοεν εἰπρίος 
Ι09,}12 

Το εἰγαμιην ἀἰέτς 4,47. [ε ἌΣ 
φάμα αξἑτοηοργοαίμομμίην 90, 
237.91,37.103.27 
Το τῶ Ῥγοαρξίοι "βορέης παγ- 
γΑ ΟΜ ΟΑΡΙΠ ΘΗ ΤΟ 9.1.7 ἐεφές- 
“ι72 δ ΔΖΕ 107,46 

7 δἸὙ ΑΡΊ ΘΕ Π|771 γηφίον 4,21 1δἰγαρ,α- 
ἐγ Ή72 ΑἩ Αρα ἐτολεηηα {674 α..Ζ,, ε[}0- 
} Αμθη 2 2 9,13,2 4 νΨΕν{[2 τειν α- 
ΞΕ: ΟΣ 209,10 

7 λ 5 οἰεσε ας Το σεδ ἀΟ γα "772 
74,16 

7 Ρρεκιγίοα ἤσηγαι 33,27 Τρεφιγέ- 
εἀβσηγάφηα τ47,46 7 βεαινέ- 
ΟΣ 9.20 

Τρεύα» ἱεραιετρἐηεπεην α Ρῥιώρρο 
ἐπέχία 5 “Ἵμβονιέδηῥηετ 4.,13 
1 εύπι Ρἰαιαφη ίμ βοίζοειχα, 
το 7 ρεῤαπὲ πο τίς ἐνιρηφατε, 
1αςεάενμοηλομηκ  α 7 6,15 
7 εῤαπὲ ἐῃ δείίο ἀεπεον (ας ρῥο- 
σεη (ὁ 4 Ρῥιίρρο «άτρει, ἀρ ίγάπεα 
21 οἰ αἰδηη ἐμ “ἀπ ράρ ἐοηεεάομς 
4ο [οἡτοήμαπι αν 113,40 Τρεόα- 
προ! Πιομξγέοανε υἱέξον:α 
γεγ ΟΡ ΥΩ 97.210 Ἱ ψείαηο- 
71,722 1507 θη: 4 ἐπζάτοία 8.7 

ὙἼρεείϊνα,αγεοη φαάϊβεη.ι χ α.1.. 
74εη» Τρείε τα δ, 4.4. γεξξνως 
ΤΡοΠα 11,46 

7) ροηαϊοοίζ,αγεβου κε. τις, 
47.116,4.4.1211,6,4.2 

ρον ξοο ες ἐστ αρπά 7 ρηεγά. 
133,44.11306,.18 7 εγηξοσίος 
ἀούτιο ργάσομίο α ΤΡαεγά. σείε- 
ὀγαιμει19.,.4.7 1 ρερριξοοίο ἀμ 
αὐ “ιρεη. πόνον (μς βογίβε ονεα- 
12} 183.6 

φάηογία 7 βεσογέμοα ογαϊίο Π - 
ηάγοῤὶ, υίσο )εηο ον: «α- 
[γέρτα 116,32 

ΤΡοοάοξβο, οΥ̓ΖΙΟΥ 110,31 ογάξιο- 
15 Ῥ4γ6 πο 85 2,44 ἤξοεγς 
2:0 οΥ̓ ΑΙ ΟΣ, ῬΑΥΊΕ; εἰρη η 476: 

γα ξεοίίτο Στὸ Τρεοάρἑ 6- 
ἰοομο αι 1,34. 1 βοοάεξ «4|- 
ΠΟ 12 7}123 

ΤΟ οοαίονρητες, (ρϑυρεγαη ργο Επάε- 
γμφδ)αγοὔοη φάιρεη. 111,7 

Τεοάοντα, “ροΥ ΑΙΣρΑΙΥ ὁ94,6 
Τύεοάογης αὖ γορέρῥοιε κάοριΖ- 

1424 118,33 
σάον(. ΤΙ ρεοάογην [α{ ἐο δ ὲ- 
»ηομαΐίοι 8,10. φάμεν [ῳ 
Τρεοαονπκηογάμσ, Κα φαἰετὲ- 
214 δ ιπαάγορο 116,43 

ΤΡεοάοντδν βεῖοῦ, 4 Ρίαίοηε ἰ4χα4- 
{412 6.36 Ἱ ρμεοδογέγῥειογ ἱπ- 
πΦΗ412.ο,. 8 ΤΡεσάογ Βγς. 45- 
ΠΣ ΠΣ 111,27.167,}0 

τὴ πὶ 



ὩΣ 

ροοσέποι α,,Ζ4᾿ἀγορπεμγεζιι 7 ο,30 
Ίρεοναμθι τ, (ρΡεγρογάηαργο Ἵ ῥ6ο- 

»βεμα)αγοθοη ἀκ ρεηΟτα 1,47. 
}ιο φορεῖ γβοηδίοίο Ἱρηηγεάμς 
19.2 

Ὡ Ρεορβείαα, ἀγρίου ““ἰρϑη.τιό,44. 
1ΣΙ,28.123,5. γοοοάφηαταθη- 
ἰο(8ὲ Τὠφονμείμα Τας.,47: θ᾽ 
ὙΕ  ΖΟΣ 1109.2 

7 οοργαίέα,αγούοη 4» 4:»τό6.;, 

{1:12 3.27,42. ΤΡεορβγαζζης 
“Ἴϊωειίε, ({ἐ Παία }λαγοβοι 

ασἴιρεηις 123.47 

ΡΣ ΟΣ ΟΣ 
16 ἐγ) εποξ μ9 ΜΔ 6} ἐμ 614} 7 9.,33 
 βεορῥργαίξο πεῖ ἀπ σεογξο,31 

Τ οορῥν αι Ῥτασηπηβοοίαη δ 
σγαμίιαϊοης ονάπομε γεν γεύ, 
οδοαγέιγαάτι τ, 8 1 βεορθγα- 
βιυτρναβηκαοθο  γεύμητ ἐρρεδη- 
Σίομο» σομίογία 46 γοϊμμοία εἰο- 
οπέοη4832,,8. ΤΡερ ας 
γρρρῶ τεῖ εἰσομαά σολς α 1 ργ4- 
βηφαοθούη ξεμμηαραν [Εις .. 
Ὡβεορρυά ὧφ ἢν σάοίο 99 
ΤΡαεγε, ἀφοηίοσι"ε» 77,37 

7 ῥεορ ναί: ὧδ Π, γα ἑάνοτεηῖυ 
86.7 Ἱ ευρθγαίἊ ἐν όϑν Ἴδε ἀἐ- 
ξξίοηθ ἐπ ΟΥ̓ΑῚ 2.20.8 6.8 

ὙΡουρϑυ αι: ἰροῖ ε ὄγο αἰδὶλέ- 
τ ξεως, ἰφιγηρί εἰ “πλθο νη σ’19 

1γξα νερρεῤεηαάηην 86.153 
ΤΡεορῥρεαί; 89 Τλορροιτ Ρα- 
ἠεγεὶ [δέϊατον Ὀέπαγεῤηεα α 307 

Ἃ ῥφορορη φῆ ΡΥ ΑσΘΡΊοΥ 6 ὑ[σ, πα 
{ἐνερ [δγέε, 9 75 062131.33 

1 θΦορογρ' ῥιονία ἀ:Ρίος ΤΠ 1 

30 Ἱ Φεορορ1 οἰ Πρ φηῖ 4 131,30 
εἰαναζίεν 7γο.τδ. τ 4... ἀἰἰζίο 
φμαὶς 26,» 4 ποῖα βηστε νην ν στ: 4 

122,6 ἐμέρσια εχ ΟἸδεγοπο 7 ὃ, 

44. ἹΠεορϑνρρθώ γηήρ  α δύο 
Εῤμ αι 77:9. ἽῬίαΙοΏ 602 γορυο- 
ἐγεμ άπ 127,2 

Ἵ ρογάρφομο μα ΟΥ̓Δ οΥ 77.46 
Ἵ βεγατβθηδι ογἄίον, 7 σα ρορηἤὲ 
[καϊοβον εἴ76 υἹάογειαν, 4 ΧΧΧ 
ἸγγΑΜΠ15 ΠΡ ΘΉΡΙ6. 94,1} 
ΤΊεν 4 σαγγη τας 67,1 
Ἵ Ρε(ὀρν βειογίσα 34,42 
ΤΉε ῤῥια, Βαασα οΡΡ. 17,42 
ΤΡεΐαα 4 Ρβιηΐρρο τὖἱ Ἰγαζίαια 

Ιοό,το 

Τρ εὐ ἀρ σον ξ9 σαν 66,4. 
Τρεαίονγνι δ Ἰμ ρογή ε7ηὲ- 

1429) “περ ΒΩ ΤΣ σον ιξίπ6 14.4, 
25 Τρεαίογ πη ίεσαποργο Ρβέ- 
φρο 124.)1ΤῚ 

ΤΡε[α μα, ἄγεθ οΉ «σηῤεη. ταῖ.46. 
117.9..Ρ7ο ἐοσίονη τροηεἰο δ Ὑ βε- 
εἰσ τ τοῖς Τ βρείϊμειιό, 4.4 

ΤΊρο!ῖς ῥεπείϊοτί σγ αλλά α ἥομε τ 
γορειτον 9,17 10 σομ(οἑά!τοηδ 
«αἰ βίκενα αἰμα ἀιοοηάο αἰμὲα ε[: 
οὐ [ΤῸ 

ΤΊ τόθ, οΡΡ. Βωοἠά τ Ὁ.28 

«ργασο γρηδη 5) (ἀπρ.66,5. ' 

ΤΝ 1. Ὁ ΝΑ. - 9: 

ἐποοη [4η165 66,7 
ΖΡγδεοίᾳ ορρίάᾳ ΧχχΧ σγμαίεί ον 4 

Ῥριίρρο ἀείεια 19ς,46 
ΤΡρναί μη ἀπ 88.26.89.24 
ργαίγνκαο εν βει ἐμ 614. 110,10 

ὙΡναζγναοίρτες 4" οδιογίά ας γο- 
ἐπη δα οἰσονίτομῖς ἐπ ΤΟΥ 83,58 
Τργαξγρεαοι" Οραἰοοαονίμδνρο- 
ἀηπρα ἀϊοδάς σεηη ργεηατς ἐμ }ὲ- 
ἐπ θιγφάλιεγ τό... Τῥγαβ)- 
φζαοβὶ (Ῥαίοφάοητς ἀτξξμο φής 
111,40,4 5. Τργα[γρεαοίρ τ γρὲ- 
ΡΣ ΠΗ ΦΥΙΣ ΟΜ ΟΕ ("4 77.323 
Τ γα ρεαοίνεα 4. ξίμομῖς ἐχθηα- 
Ρρίκηειός,7 Τργα(γηηαοίηα 
Ριαϊομειακχαίη 126,36 

Τρηογά!αἰον «τ ρομίθη 54.351 
“Ἵπποῖ ἐκονοΣ:η4 αὶ οάγαρβέρο- 
ἀλη οἰπελ 1 4.2.1. 1 εχ βίεηγευ 
γηαηάο αὐἰεραιησ τ 5 εχ εὶ 
15 1 ρνάσια μδγ Ἰοιεηα Ῥοίδρο;- 
πεβαοὶ δεἰΐε "ΦῦΡηΡ 16 σΟ»ῬἜτΡΟΥ ΑΓ 
εἶ τς 7,0 γαϊγέα οὗ ἐγγοσα!α52 
ΦΧ ια δἰ ἄγη με ΜΟΥ τς 7,30 
Ὁ οη σμοῦ ἀὐμεν [45 μα γ ἀὔι. 
1. ῥεονέα μοῦ ἀεροίει τ 3.0.1. 
19 πε τῖρο ξΦ φεῖοη ἢ βεβονοῖς 
ὅδ ἀοβάεγδέ τα τ, 4.1. ῥυδογία 
ψηοα ἀεάεγ11 πε σσίηεν 6 7.0... 
φηοα ἐμ Ἐπτηι έν 1. βεα δου α 
{εοιίμει 3.9,10,3 8 σέο ταμίαι 
ἐδφγοςγοἠ)εῖξι 47.3.0. ῥυογί 
{μανγοί αι ἐγερεῖ: Ογα- 
ΤΡΡΗ ΟΜ ΜΗ ΛΉΙΓῚ 43,40 πῃ 
μηΐογία [μα ἐχροίίδαα ἡ αγμάμε 
89 φηαηρ οτος ὑεγ (αι 1 4.7. 
30 Τῥηογάϊαις ἐδ βηΐονία [4 
φοΉ {}10120...8: 8.2 ς,7 ΤΡ’: 
εγάτάοα ἠἡξογὶα αγ σα 4129, - 
1 ΤΡπεγάτάοα ῥυέοντα ργέμσήρ μη 
12:0. 18: πε 59... 8 τὰ 
ΤΡαογά, δε) πατε ἀρεγίογ οι ἐὲ- 
ξοντοου [ρου γε 130,5 ΟἽ ῥμ- 
ογάϊ!αις ξ9 Ηογοεοὲ σονεράνγα!ῖο 
69.31.73,23.118,45. Τρπμεγ- 
ἀιο [εἰμεφηαίσι7,..8 ΤΡι- 
ογόϊταος ἀε ἐεἰο [εο χη ἐρ(8 {{116-- 
έαπω 5 1,7:13.9.,38 ΤΡηογάέ- 
ὁ σνεϊογείηρηα ἴσα τ [26 8Σ, 
20 4φμμέογο σοῦρρ ΟΠ σης σοηεγε 
[512,.4.6 σοραήῥηη» σθρ [2272 
πογεξογημεδ πεῖς 70, 4. τη ποπαπ- 
ἀαρργαῇ πάκκχιόά4., 40 πεκμή- 
Θλον, μιδοτύϑλον, αὐ λορίδάγμα, 59 σημέι- 

ον; ἵν ργο εοάφ ὑ[εγραΐτη ργο- 
ὡ».6 7,37 ῥιηογίσα 25 εἰφεέίε 
εἰοηηδιΐα πογηλα {{ἀ1Ή11Π7 αὶ φαΐ 
ξιμααρ τ 37.3.1. ἐπ φηεύιτοργέ- 
μεηίίετ4ο,7 “ογαιὶ υήβρεργά- 
[᾿»αξέιον 7ς.34. τποαρτιό. μι{ο- 
γα τγαζίαμα!ς ἡμάφηεαί πές Ὁ- 
διφηεϑιαξίεε 1 411,1 ς ογαΤ οτος 
γροιογισασ ᾿ηξογία 1, σοπΉ Σ 
ΤῈ οδτ7η6 τμ[ΦΡ ΉΦΥΙΣ 1.4.3γ.40. 

144,1 
Τρηεγάϊάεα ἀ!ξίσ φακ 8.5.4. 
120,11 7 ῥηογά,ίεν αἰζἑτομῖς 

ΗΑ ΔΤ ΟΜ Ν᾽ 

το βεα οὐναναξλονον θη ο ρζονραα- 

ΜΗ ΤῚ 

211.133,6 Τῥκογα ἀπ ἀιξθιο 4α 
.}Μ2 τοιρηροΥς σομαθΙπεοβεγγεῦρ (6-- 
ὈΜΊΦῚΟῚ,31 7 Ῥηγ4. εἰ; ἀτεξ:ο 
54 Πὴορέεηδα, δα χα ρείον το, 
4τ ΤΡκογά 4,5 αἰ ἕϊιο ρκίοργαᾳ 
φητάερε, ΑΓ ΠΟ ἘΠ εῦ {μη 9.6. 
Τρπογά: αἷς ἀιξίτο ἐησεηε ρέπες 
444: ἀγηβοίε ῥαῤοι τ χ,χι 
Τρπογάτο αἰ ἕίτο οὐξεστίον 8.5. 
το Τρμογάΐξάεα ἀζβοηῖς ἐοίογας 
13.3,24.148,7 Ἱῤηεγανάρα ἀἱ- 
ἕζιοηῖα τη  γΡ ΘΙ Α ΦΙ ΑΤΙΟΥ 133, 
33.14. 8,57. Τρηογάϊαξε οραγα- 
ἐἐφγ ιν αἰσεηαο φῆι 4.7. 10: δὲ 
13.3.8 Τρηογα τά εἰαγαξξον α 
1λιοηγ ΠΟ ἐγ εδη44 ἐπ ἰοῦ ἔαρ της 
132,38 ὙΤρηογαραεεεραναἕον 
ὁ αἰτοης ἡ ήλτθ ρεν [ῥτοτέτν 
146,»1 Ὑῤηογάϊάη εἰαναξίογ Ὁ 
γ66, “ἡ οὐπτλος αἰδίοπο πεφηε αά 
ποιαίαποΣ ὉΠ τ ες. πόῆηε φά 
ῥυμέογαν πη [Ὀγἐρηοπεῖρτ. ἀρεδες 
Ιότ,το Τρεεγαῤηξαγτη ἤση- 
ΤΑΥΜΜ ἐκ φρρία4 τ.12.41τ Ἴ ἠπα 
εγά! ἄτα Ὁ Ορνσίαπα βεδίίρανιας 

ἀγα τε αἐ ες αθ' Πθογ. 
αὐτό γ.38 Τρμογάναλ ἐπίο- 
ἰάελ Οἰσογομε 77,101 

τ; Τρ πογά εἰ εγατ Αγ χη ἤοεάε 
163.40 Ἵρπεγάϊαϊς ἐγεέϊαίονος 
τι [τον 11Ὲ.. ξ5 σι απ αίφρν οτος 

1γφττατἴοηο [δ βορονγογέμι τοι, 4τ 
Ὑραογάιάις ἐγατιαῖον Ῥείη ἤης 
70,6.73.3.9.78,13 Ἴῤπεγάϊταες 
5 δε νξεαγσαιον θράσος 78,18 
ὙΤρπογαάτοίον» τὴ [εϑίερὲ ἐράγα- 
ἑέδγεπδο [ἡρεγ μετ ρο εν τον κε ΤΣ 
τὐναα,μδΟὙΗΓΑΤΗ ΕΥ̓ 16.4.2 5 
ὙΤρηεγάταις ἐηηλιΆ10γ θς ΤΠ ΡῚ: 77, 

τς Τρμογαάιαίίς τΡ τ Ιου οεηά 
γερηία ΦἈΡ ον ΉΓΗν 7.10 
Τρηεγάνοις σοποίον θεοχ αραίμ αὶ 
[2 15.3.5} Ἵθπογά ας εομοίογεος 
φηθβΥά σοι ΕΣ ἐπ ηαΐενη τον ράπ- 
γι 77.34 Τρηογαάιάι ἀἰγοβὲ- 
εἰαγρτε τυ Ζιασοααε»ροηέος 9 Ρ6- 
ἐοροημείζος α ὑτἰο  υρεμίορέῥτες 
η δγθη αἱν ἀμσΟΑΥΣ 46, 16.1 6, 
39 Τῤηογά: ἀ  ργοωνείπηεχα- 
ρέμα 55 σογγφέπιας, 4.16 

ὙΤριογαξεσίι ἰοοτεε ἐα ῥτσντα ρω- 
γῖο, αἱ οὐῥεπδφηαῇ τη δο αμἑέογο 
ἀπ εγηη οΟρο οἶς σϑητ 2.4. 
34. ἰφοῖα ἀφ ΤΠ οἰοροηηεβαοὶ δείῥ 
οἰμηεγμέίαίε αὶ οἰἰγήρατο, στο 
ἀμ ένα σοῦ} ο Πέστε τἰἤἤπρε, οΠ8 
τη, οἰ οπάμν τ 87,8 ἰοοΐα δ 

᾿  επεῤγεογατίομθαη Ρ᾽ «ὁφῃ ἰπρν 
ΚΖ Χο] ρθη βοι σον ροεῖο- 
715 ΘΧΦΡΗΡ ἰα72 17,1 4 ἰσετεερ ρ΄ 4- 
ΤᾺ Ή [76212 ΟΡ ΘΙΟΜΕ 7,37 ἰδέτε δ 
Ἐριάρηηο 4,41 ογατίο αὐ αι ρ-. 
14441,41 σγα110 ᾿ερεύγες 3.0, 
26:ξ940,4 Τρπργάϊάσς τ [ες 
μρόγ: οὐ ΑΙτοη6 αἰνεάγηεευ αἕμο- 
π24792 σοῦ ἰδλ πο ξε  ργάρηονι- 

᾿ βναπίε ᾿ 



ναὶ 46,41..18,,. Ὑπιοαργορέμηηῖε ἐπε ξήτεσ οουργρ 1: 
Ἵ ῥεπλράης, Αγ 0η «“Ζιδόπ.ι10,2. 

ῬεγροΥΑΏ ΡΥῸ Ἵ Ρφορἐγεἶηε. 
ΤΡατγτος σοίομΐά ἐκ «φἄμῆρα 8 γοί!- 

για Ογαοῖα ἀφάπξζα 82,4 
ΤΡργγεασαρίααύ Αιροη. 14.5.4. 
Ζ δίεοη ορεήηαη οὗ ἰφιἰοηίηεε αἰϑ- 

4 ξἰηερρ εαρί οί 9,32 
“ΤΊ γηάα, ἤδον ΑΓ ΤΉ ΑΙΟΥ Φηα. 

{εχιτγς Τίρρατ δ (ον σία 
ἐγγῃ 4:00) ζη4 ῥγοσί! εν: ὃ 2.30 

Ὑώραηεθ σρθυ οί 103,40 
Ὑλγοον 16: αΥ βοη α,,71}).120,..4. 

Τωροογάιος 4 Π)Ίοόονο ἀσοη (121, 
7 αἀμόνβε ΤΊΡ,ΟΟΥ ΔΙ 605 ογ πο 
Τοεπαγοβρέτιό,; ς δά πονξ Τὴ- 
γαθογαίοη γαῖ 6 αῥεζαξια 
Ρορηί ρο!οίξαϊο, [ας φαϊγίρτα 
“δέπαγοο Ἱ 820 

Τλγμου θη ἐπ αἰσοησίο [[ρηπίαγε 4.4.6 
Τιροιίροα τε σΗΣ 19,46 
ὙΠ ρροτ)εῖ ἀπε, ῥεἰε αὐ επη ἐν δὲ 

γα! ἑοίος πο ἱεροῦ γεφα έογῖς 
119,17 

Το δγυδονίασης ρ᾽εη:1α ποραὲ- 
ἘΦ ΡΕῪ Ογάοίαγρροίαγηα ὁά4911 

Τρ «“Ἄγοβέρρητα σγηα οί δ’ ρό- 
ἐπαἰαηῖστῖα οἱ οὴ ΥΩ 169,20 

Ὑλεροηεγ ρ ΙΗ 40,34 
ΤομεοΥ ΠΟ ΗΪΣ 10.4 
ὙΤογεοία θη γητεηεαίη {γπδίπ- 

γά αρπά Τρνογά. 136,:1 
Ὑγασίοαογαιίοτη [ἩΠΕΥΘ 14.4.31 
Ἴασίσον τεῦ Ῥο ΑΥ̓ΤῊ [οἱμα ξω- 
γερτάσεροίεἐκεῦηι ξ9 Πογιαἰτεηα οο»μ- 
Ῥοίττοτές σ θη [ΘΟ Ή114 εὐ ξ 16,23 
Ὑγασαάιαε ῥγέηη1 ἐη ἱπεοξ «,25- 
[ἐβγέμ ρνοίμί 73)10 

Ὑναη ογηη αἰ ὐοητ; γο ἐγ, 6, Κ 
Ὑνδρεζιία ἐπι οσγ φρο πῆ ΤῸ ΚΣ. 

18 Ὑγαρεξίμα [εἰΐαεῖς εχ θρέρενα 
1ο3.3 φηρῃ Ἵ γάρελι με [δ Ό. 
οοηιγαξἤϑ βψη1, 702:27 

Τη ῥα ροιοθείός 73,1 
Ὑγέῤναυργερο; 16,10 
25 Τγεῤηλτενε σαι) ἐπ γο ΟΠ ΠΥ 

4) α4:γέδης β{:ὲ ΤΥ 1.16) 
Ὑγιργάγοίρ τα [0οἼ 6:1: 91,1 8ὃ 
Ὑγ σία} Υ ΑΜ ΟΥ̓ 72 ΘΆΟΙ ΠΟ 130, 

41 
ὙγηρφθΙγ τγ 14 γλθ στη γοξ 72. 2.0, 

357.ζ9.3,4 ; 
Ὑγίγενιος δαηηἱ ῥγίραμα ἤγρχει 

“»“ΓἼρποοσίο Οὐγεμ ες 1.4.1,20 
Τηηγμαδὲ ρεάς τό,1 8 
Ὑγοοαναρον φηὶ, 9 σας τό, ις 
Ἴγοραπν» 46 “Ἴτιτεῖς 92. {π|{|4.4.16 

Ἴτσράα οἰ!ηοα οἱρα ἐαιπούδιμν 

3456 
Ἴγοριοα βσηνα 8.5.3 4ἱγορίσα ἰσεσ- 

τῆος [ἴρρηρἐτοῖς τὐοίηε! ΘΟ} οἰτηρδέηεης 
εἰΐ Ὁ .8.24.732 

Ὑρρρίεη δ ἐγαρίση αἱ ον ρά- 
ῥελτ 2 

Ὑαγρέμάο οηη211Σ, γε 1726: ἦτ οἤίσιο 
γθ 

Ὑκιαυνβηε ἀϊξία ὅγ,:1 

ΤΑΝ ΕΝ: 

{|γ80,2.7 {π]εἰᾳ ἰογγρίμσ, ὁ -- 

γε ρημε ον ηκαιάσι Ο6,30,4.0 
τα !οία»ηαίᾳς αξί το 85,33 
Ὑ ΧΊΟΥ τάερι» ξ5 ἀρπάῖον ρΗρ 
169,19. {αϊογεφ, ἐηηεαίταῖσ ἰοσο 
25:4 ρεγηη 4 91: 13 ΤΉΤΟΥΊΦ ΡΕΥ- 
αιοχερηρίμν 90,50. ἹΜΙΟΥ αὶ 
Ραρεϊοξ τμῖχηε αοομίαϊδαρο- 
ἐορτῷ ΙοΌ,1{.26 

Ὑγάρι ξατανα 7.1 
1 γγαπηταενος οσσοηρ τ, ἐμ Ἔ τερε..} 

εἰοροπθγε, ρογεοέο {4724 τς 9,47 
1γγά μη οι οΥ Ἴδε τη ὑεαές Οἱγη:- 
Ρίοῦ ἀἰγερὲ μέν {γα ο5.1 
1γγαη ποία ργαηομη 6 3.4.3 

ΖΦ αἱοητη 71»ρ21 ογ αἰ ἐοἩ 1: ΠΘΥΤΙδ 7 τ 72} 
ἤανράιοεγε 67,43.6 8,1 

ζυαγέοι ι ἀιξ οπερογῃ 42, τ6 Σ, 
17 τ ἀγιθι αἱ 1 4ἐ15.. 116 ΕἸ 

ἦπ ὀρ» ρο ΠΠομο ἀοἰεξ! 45, τὸ, 1. 
ὅϑ 10,8 σαγίαϊο ἀεί εἶ, εἰ14᾽» 
1“ βηἑογῖα 1120,38,4.3 

Ὥλαιος ἀπ|6 γε ῥομ (τε) {ἐογεγ τα! 22 
Μόι [ρίαν {027 

7 πη αἰ ν ΥδηΣ τοφιᾷς 

ὥεπίγε ἰασογε ἀξ εηζίο; ποθὴ Ρο{7"- 

772115 όο,ο 

ὥρμα δαρρῥοποεμποσαϊμν χ6.26 

ἤεμμς δειιοίς ποροιτς ὁ72:15, 
πρριαίτα τναξίαγε ἐπείη» 177, 
390 Ὡλεμϑυφου πῃ τέσ, (ἀἱτο 
129,42 
7εμεγο αἱσομαϊ, Γι γα ρδοηε αγος 
δα α Ζζεμονος αἰϊοοη αι οὐγη 65 [65 
ἐξ 41:15 ΠΟΥ ΑΙ5 7.4.3 1 

Ὁεμη ει. αοροίμη [ὀγίρτον 1.7. 
[: ΤΣ 

ζω ἰαπάο33,4ο σεγοκ ἀπηοδχ- 
ἜΡΙΣ. 122,26 

Ὁ εγϑονη 89 [ἐπ] θη! Αγ "79 ἀπὲ 
ἡαρ.,41 σεν θα [ἐπιθ πη] οὐ(ὸσηὲ 
ἀεξενν,,μοπ [ϑπ!επ::ώ σεν ῥὶς οὗ, 
41 σνογῥαγεθιί τη |ὀγηείγο ἀοὐεῖ, 
ποῦ γος σεγ 683,10 σεγῥαγεύ. 
ἀγμάποίαι3ι,1 9. ὙΦ δια ΗΜ 
Ρίαγιδη ρον [Ἐπ] ϑητιὦ οἱγοηεηαίο. 
ΟΠ10ΠῈ 72 ΕἸ ἩΜΗΦΥΕῚ 2 4.4.4 δ γ- 

διερίμγῖδ, μά ἀμ ἀενοῦ, γ6η2 
[ρηίβοαγο σΉΥ Περιοίίβεηον 59 
ἀὐτεπομΤεηαφ ρα (ὁ ξαλνξ, 197, 
34. σεγῥτε ρει 1791 σηιοαγο 
γι ίαΥεας 11.3.31 σεγῤτεεχ- 
»γ»ραέγμασα πεηηθηηυ, [δα {επ- 
ἢριω ταπεηρς ρον ΟΊ  αγ 5.4.,4.2 
σεν αΥτἱ 9 ργοξο !οημ οπ 76 
[δαίπηξ, δ ργοργία 65,352 σογ- 
ῥαρηίοργαια τ γ 9320 1π νεῖ 
δ εἰἰσεπ ας 89 φοϊϊος4η 615 55 οο- 
ῬγεΡοηβοηθ ἀφητμοιθηα:5 σηιμίς 
φἀγηφίομ θη ξθ 1 ἀρ, ρα αν: 
1674 ἀ:γέσογε 73.4.4. τ: σεν δον 
«ἰο εΐξη φοι ξ9 φαῖ. τροάϊερευ- 
εεἰγ ὁ 1,1. σεγύίουπ οοἰεξίμς 
85 σοϊοσαιο ἐπ ῥυ ογία φηαίξς 
ροη ]ρηέεῦη2 σοηΦΉ Θ,ΟἰοΓ7 13.177 

23 
ψεγύοι αὶ ἀοίεξίμω ἀρτὰ Τ,εγά. 
9445 13.3.10 σεν ὀογῆ ροπ ἄμ: 
γα σις (ῥ εἶπα; 122, εἰοέξεοηο 
“πα ἐερον στ, ε εν τς δοϑρερο - 
14 ρογμοιδς, 13 ὑεγ ες υδιεν αι» 
}᾽αΊΉ ΑΓ, βά τ: φηραγαγδοθμίο. 
7 96,17 

Ὁ εγόα, γον τεῦ ασοιφη!ά; ον» ἐ- 
παρα ὀρείας βρηηβραηε δ, 
τεγϑογτεῦη ας οἰ οί δμ ΠΣ 1 Ὁ ς.1 2 
Ψεγύο σοοίαπι μοι 92.10 ψεν- 
δογ νη σοί ἀφ Ή 4 τρσείαγὲ, ΩΣ 
ΘΟ ΡΟ 1671 67»} {ΠΈ24 62, 7.1 7 ψἐγ-- 
ον ρῦη γρηΓ,ο, γεξξογῆ ΓΖ, 
ἐπ (πρέμα, ξε υἱρεπονία, ῶρε φον»ε- 
ΡΟ Ι1ο»} 6772 “αἰετεεξ, σις ϑεγόα 
τιογμξητύ. στα ἄοῦ, ῥ᾽ ΡΟ Ι Ων 
1} ΟΥ̓ΑΠΙΟ 5 σομέοχί 6,9. ψογύᾳ 
γοξα απ τη βεχες, 6 Ἰτεύσεα 47.» 
τ μ1 1 μεῖς [δΉΣΡΘΥ ἐπ ΟΥ̓ ἀἰέο) ἿΣ: 
ΟΜ ΑΜΙΥ 6,50 Ψενῥα ἀαίμε; ῥἐες 
ἀπ [δ ρΡεΥ Ρ᾽ ἀρΟΉ ΤΙ ἐη ογαϊῖο. 
πιδοοητολχῖ τὸ τξυξα πορρέ- 
πλλζογηρα αριε αι βπεγά. ἐππεῖ 
ΖΔ 41.3.4... σεγα Ρῖο μο 7 έ7ι1.. 
ῥπευζεγραια 134.12,16 

6 Ὑ εγηβηρε ὦ, ἀγσαημοηια 649: 

ἤἤεγα δ τοϑέαιροιτογα (αἴξ, σοπίγα- 
12 12.241 
ότέϊαιε πείθει φἼ17ΊΊηΣ 157,2 6 

Ὡεγέϊαις φορητίῖο, ρ ἡο(ορ ῥέε 
{ῥεοιίαιοτις ἤηξιϑιῖς πενίας 
φημ πγ δῦ. οἰ ἐ σοπίεν γ την ἄς 
120,26 ΦΕΥΊΙΖς Οἱ 1415" 
12 5,46 Ψογ ΑΙ ἐρείίαηαία (.-ἰ 
εἰἰπεηρὲ ΤἸ9.21 

7 ενώ ἐμ όγέτ τ, τσ,2:. 
14.12.731.14ζ,4.12.102.26.107.27 

γείξα, εείονο 60. τῆι ΘΧ ΦΥΚΣ  ΕΘῚ δ. 
ἀτορεσ, (οἐκ ἰονηὶ ρταηοι τ 671 4 

Οὐ εἰεετ ξς οἰοονείϊονῖς σορογαγατσ 
ἢ ειθΥ ΑΙ ΟΥ ὙΠ ΘΗ 7 8.χ8 ((74911 
ζει 41 περ ΣᾺ. “8,4 
τά δὲ αγηαάηξέ γοβοογει7ό6,20 
γγιρατίρ βαῤῥαία ὑγέος τ 47,16 
ζ ἰἰονηε βγάηη4. 42,10 

οὐ “ιξλογέχ ἐἰ ει ἦν ον σηράίαηε αἱὲρ 
42:1} 47.4"1 {18,55 ἀεπεέγς Ρο-- 
πογὶδ. 768 }1.43..4τ νἹξβοντρνε- 
ΠΧ Ζ ΤΙ σεμάεγε, 7 κα ΤΣ 

[ι 4.5.8 υἱξέογεαν ΘΗ ΘΙΣ 
42,26 υἱξλογία [{ηπε᾽9 οἷδα 14,7 

Ὡ τάήενε [πα ἐεοειτεεγα, ἐμ α, πεζὰ εἰ 
Οπμιαυεγδα 61.13 (2:39 
Οὐεπηεε άνε (ἐς {τ Υ το [γ ς.. 6 

Φήμη ρηα, ἐμ αἰ ροσ 2 ὅς. 4 Ὁ 

ἤχει ΤΠ Α]ΟΥᾺ απορεγες ἐπίαπες 

εἰΐ 168.30 
Κῖγρά σοη!αξλης Γ Πῦρ ραέτωι 71ὲ- 

πμέγῆα ζ0 10 
ΠΡ σης Οὐ 414 ἐη [ἐγ ΑΘ ἡηζαπ 

ἐπεί [ἐγ αι άσεσα {7,18 
ἤεγης ἀπῆρε [ρθείρεφ» εά τα 6, ξδ᾽ 
ΦΙΥ ΟΡ ΤΥΡῈ ἩΜ27670 σαἰουηΡΓ ε[8 
80.4.2 τὐγε ον Ἰοσ  {Π2Π ΕΥ̓ 1.4. 

ἤπγε, Θα:Ε1.4: εἰ 27.4.2 Οὐγτῖ 

ἘηΑ ΣΟΥ ΤΑ ἐδ γε 41: βοηρῆπος οό,}ῖ 
τ τα 1) 



οὰ. ΕΝ ΘΩΝ 

σὴν με οαρογ ταφή {2100 διγς 
ρίαρεμι ςξϑ ραία τ δι,23 υἱγί- 
τὴς πὐμεραργάοίανο ἀσσομάμη, 
ἤοογαῖς ΟΥ̓ΑΊ ΟΥ16᾽ 91.46 

Ὅλα σέμα, ΤΟΥΣ ὉΑΥ24Ε, 66. ς 
ψηλά [ποτ ,σομήμσος 5 Πῥεγὶ3ς,27 

Κα ργο σελ. ροπϑαά ποη [ππὲ 
51} ς φα σλίσης ὑφ, στη άείο- 
4445 ῶρτΙ 

ΟἸ γε, βξξον 85 [ὑεηρία!οῦ οριεηαης 
87,434 7 Ζιμογμα βεὀέηάθενας- 
γ2:2141112 5,0 ἀἐτι ἰσσηθηάο 4710: 
ρει, ρρη αι (οἡίσοὶ 4α οὔεη[ῖο- 
πε με δά 414᾽92 ρΦΥ(0Μ15 {7,41 
4" 7 |πάος αὶ ἑάφ»" ἀτοαὲ 59 δέν- 
εἶεν οὐ αἰ ἐοη1 ( ΟΡ Η ῥά δδα: 07,772 
Αγίογε 48,2.,37.5.3,2127 45 
Δ͵οίξογς ογάίον τμδίτου, {{π{16 α 
γφ ἰδ 7“ ΑΥἾΠΥ 4.8,1.0.1.3.20 
οὐ ολεορείσομθνοζε "1, οετγ κα 7: 
κυῆομι ρογίον ας, 9,30. Ἅ6- 

[ἐοηζεν [ἀμηὲ ααὶ ἐπζεγος ΡΡά4- 
οτρτα εἰοσ 1 η11 γΦΥΤΑ278 ἀγα 1406 
ἐχροπτὲ 20,41 

Φ»εδι,ἐκοτα υγδες 23,8 
7 μὐἶτο ΠΟΥ ΟΥ̓ Τ022 12 ΘΟΥΤ, ΚΡ 77,21.1.4., 

19 
44 Πησηοη ΧΡ ἬΕΥ6 171,14 
ἤυεαθηία ξθ ρῥγα(ὃς αν οπῖρ, [π 
μπεόό,51 νοραῤπία ῥηογέοσα, 
εἰταί εξ ἠοα, ἐπά οἱα α, σον έρα, 9 
ρρεἰα 67,4 7 «Οἱ 8 ἵζεγόα. 

ἤοραδον ἰμίθγα τι, 4. γ.85.12,5 σῃοῖ 
{μν, 65 φηαογεσεὶο αἰ γάμει2,12 
Φοσαἠίγεηγε σοπση [ἐς ἀμ ζεγάγεν 
φο)2 ΡΟ ομΦ2 Ε[Π|ο1} 27.3.3. Ὁ 
σαἰληεηρ σοί ἴο αἰέν ηη οογρο 
1ἰομεῦ ΟΠ ο1} 10 ο,2 ὃ σοσαἠϊεεηα 
ὀαγηη δ σομολεν [τὲ αἰττεοίϊε! σογ»- 
}οδιίομῖς σοῤαγθηϊίάρα ιδό, 10 
Ψοοαίίμεηα σοη σήν [46 15 ροίτιο εο-. 
Ῥο μους σόηεγς Ὁ 4127 187,2 Ὁ 
φοφαλιεη σοη ΓΗ γ (μ4 αὐ “ οΥ 416 
φ"96., ὉΠ αΠ4 94. 46 φορά ἐἐπεγ) 

ρο ϊη το (ρον (ἐεεἸοῆς αὖ ἤϑογαιε 

Ῥασ.ο9,ν.Υ, ἀπ] ἐξίοη 6πι σο]ΐοςα ΡΟ ὧν ατουδῇ, πη 4πτα. 

Υ ΎΕ  ΠΘΌΝΝ Μ 

σἠπίατός, 46 σοσαίϊπεγ2 σθτ πε γ- 
κα ΤΉ ΕΟ οῦρο 11 ΟΡ ρΟβ ΟΜ 
21772:5 Ὑϑέψσίο [Σ δἰεαΣ ΠΑ 1:5. 7,12.χ. 
122,24. σοσαίον σΟ ΠΗ σΟΥ ἢ [,64- 
τἴμα ἠησηα ΜΕ. ὉΦΥΘΙΗΥ͂ 70.3 

Το εριατεη ἀτσομάο ΑΓ Ἔγγ8, πο71. 
[[πεϊεογαϊογὲ 174.9 

Ζοοι εἰθρηθηι 4 5591 [1 15,7 σο- 
οἷς αγομίαία ργήοιρεᾷ 55 εἶδ 

7624 ἐξέέογά 11.4.0 τοῦῖδῦ4- 
φηηηαίσ, οΥ ΑἸ οΥῈ 1} ΡΥ 17,215 μ 606 {5 
(ἀγια 4.16 νοοῖς τηοα ἰδ το, 
χο νοοῖστη φζοηξ ΟΥ̓ΔΙΟΥΑ͂ 0 
ἢεηγαιῖο 19ζ.36 

"γϑαπίι Πλοημο ἢ η6 με) 7 6,2. 
γδείαπάε 38,4.3. νης ἰαπά οι 

ογαίδοπομαιαἑμτα χ, 6,30 υγδε 1 
Ῥάπεργγῖσα ΟΥΑΠ9η6 4 πε. ἰάπ- 
ΚΟ. 22,20 

7 ίοπο; 85 [ξξῥίοποι γεϑα σον ἐπ 
τὐητατῖς σοΥ ρον ρΑΥ ἐΦ,6 132,17 

Ὅς, ἀἱρομάϊ τεασηον 6,3. υ{κὲ 

τεγρρ τ {4147 85 γοάη εΠ 62,38 
Ὁμίρ, ργδοίρηρῦην [βφα 0,15 σαρηε 

47,21 
Ὁ μίρανε δε ἑά οι σης αἰϊσομάϊὲ σθς 

"44.31,356 σαίσαγι [ἐγηβοηί(ῥε- 
οἱθηα ραύσης ογαιο, ξ 5 ἰοησεῖά- 
γηθη αὖ φοάο»ρ οἰ} Ὡγοης 82,47 

7χον ἐαάθ δ ἐχ β᾿ 4ιγ6 π6ρ115 80, 
2: Ὁχον σπᾷ, [μα 1απτηη)6- 
ἑΐαμάα κ3ς,2.0.532,.8 υχῸν γ94- 
γὴ1 ἀο ξέρῃ ρίσξξν 183,7 

ὐχογὲ ἰέσαϊα 89,30 
Χ 

Χαηελιω 1, γάμο, ριον. 118,36 
Χεμίρρησ:φηάγε ἡπ Ἐπχοηρ βρη. 
«Χεπορηεάίο ΟΡ ιν. 158.,.1.6 
Χέπορβοη δϑοογαιίονα, α ρ ηο ΟΡ ρὲ 

Ῥγοζεξίτσ, ργίπορρε [ὑγερι ρυ}6- 
γἱ47,27 8,39 Χεπορβοπίεα μ᾽ }ο- 
γ14 ἀρ "ΘΗ 1 1.3.,.4.5 Χεμο- 
ΡῬοη Ηογοάοι! ἐπ υἱγος, ἐραγα- 
ἑϊογείγαηαιον, φαῖξ. ἐπ γεύ. 418- 
φημι: θη [ῖ, 9 “ἢ γαϊῤνμου ὅυ, 

ςΟΙΒῪ ΘΟ, ΕἾΝ ἊΣ 

Ρ.ιοϑ, 

ΓΙ ΝΡ: 

47.13.0,40 μά δα δὲ, μ4ῤ4- 
.} ἀφοπῖι γηοναοείο ρίμγεῆ αἕίτο- 
η7Ὴ: ΟΟΥΜΡ ἰδ χη [ον ρα ει πα 
δα Δ ε»Ὀ27), ΟΥ̓Δ 0Η6 47,4. 1 7.44 
Ῥαάϊαη ξ6 “Ἵπαῤα ἡηάσηά (ν᾽ 
)άγιο ἤσαγάϊο ΟΥ̓ Αἰ:ΟΉ ἢς σεέπεγε 
ῬεγΙ ΠΣ ς 7,43. “ἄροβίαιε» [- 
ἀπγαῖο ΟΥ̓ΑΣΙΟΗΖΕ σΦηΕΥ 6 ρέγέφ- 
ΧΙ 57.412 15 Απομωημοντύμα σι 

δοογ τε ἰείδησοηο ἰαηάε, ς τ, 
3 ὃ Χοπορ βου 55 δῥιξτοον»- 
γάμο 69,417.7 3.44 Χεπορῥο.- 

15 δοργαιοὲ αἰἰξ]103.6,15.161,34 
Χομορ  οις δοογαττοὶ ἀτξβο [ας 
πεῖς ἡ τἠά θη, 1Σ, ποη ραίούγα ο, 8 
Χεμορ οπι δι [γΏΣοη1ς σϑητεν, 
»μοίϊε 78,5... Χομορβοηεις οείο. 
φίάελ ΟἸσογοηε 78,3)0 Χε ἐμορβοι 
1. "ἐφ ρ ἑα ργασιρ ττρειζάμς 
70,34 

αἀμέγ[α ΧΈμορ ὑδιοῦν .ΖῈ [0 ἐγ ἀ6- 
πο 4 “ιπαγοθο [ὑγίρια τα 8, 
2.2 

Χουχ σα Ῥόν(ς ογαιίο, 554 δεἰϊς 
εἴς οοηίγα Ογασονίααείει τ 80,2 
Δεν [ρον ῥπεῦη ργορο τι 180, 
24 [σα τ2ο,8 ἐμ εν αν γε. 
σνο!ο 141,58 7 ᾿ 

Ζεμο « Ῥίαφιομδ γρργεθεμ ες τ 38, 
13 

“Ζεη0, Ῥο»νρ οἱ ξ9 ΓἱσμγΠὲ σοληαγηλπε- 
ηἴς αγφέρτς 125,34 

“Ζεπκιάάηα, φ γε λα ἰατροὶ ράϊον 

173,46 
Ζεορχιαάις ρίξίγατ, 8,2... Ζοηχῆ; 
Ἡεἰδη αν ρη εν ας, ὁ μκ- 
δἰαγηῦ τὴν 447,2 φολτεηρρία110- 

"6 εἰδρ᾽ 7721: πο ηφαλ ηη6 οοπ- 
“πίνε υἱάογ οι γ 68.523 

Ζολίμα Ριαιοηθη ΡΥ βομάμ τ. 6, 
1.127,2 “29, εἰγεα φεὲ σομίγα 
Ἡονμδν μη {ὑγῈ 0ΠῈ, ἀιδ11ο πα 
111,41.112»)1.16 7,31 

ν. 26, Ἔχριιῃ πα εἰ ρΓῸ οἱ (οί εἶ, ὃς 
(ξαιν. δύπις ργούοιζ,ντ 162,6. Ρ.τι8,ν.4 2 ΟΕ  ᾧ τειηραοχίαι ροης ρει ρογιοα  ἰςτη!ρεγξεξξα;, Πρεη- 
{ππατο]οοτ. 0.15 6,ν.46,{τι ἐξετάζω. .128,ν.3 6,(τ  Ἡροδὸτα Δ Ξενοφ, 
ΘΠΠΠῚΠτεγΓοσατιοἢἶ8. 1.13 .2,)ν..4.7. ΡΟΓΕ ΚΣ λύχρνροης ἀπ] ἐΕἸ πεῖ σοτηηατίσαπι ρτο ρετίοαίςα. Ρ. 
124,ν. 2,{(τ. Πεσόντος ἢ ἀυτεῖ, φησίν,ἐς σιὼ παροϊξερεσίαν, ἡ ἀ ασὶς αἰδαερῥύν ἐς πίω ϑάλ. δ Χ ΤΠιογά. 12{. Ρ.ι 41:ν.17: 

Ῥοίξπρξαάμενος ροθε ριιη ἐξιμπι ρογίο αἱ (πα! ρεγξοέξα ρα μίμ τα (οἰ Πσοτ. 18 10ν..40, (οΓ, ξωυοδύρεοϑα, ρ ταί, 
τεῖρ. Ρ.1δ88,ν. τΟρΟΙ τελευτῶσι ροπο ρυπέξατη ρετέςεξα Ρετὶοάϊ, 
Ῥαρίπα ἱπίογιδο τἰταα! απ ΠιΠο, ΡῈ ΝΕ Τ᾿ 5ΟΚΊΡΤ. ΘΕΝΒΝΚΑ, 

Ῥ. 
Ιη Κ Πεγοτγίοῖβ ργαοερτ. Ρ. 44)}.4.4.1Π 

Ῥν 1 3.2,ν. 3» ΡΟ τύχας ροης ἢ- 

19.0,Ν.35 οἰςΙαλλάκ. Ρ. 207,ν.1, 

τηάγσὶπο δα !οτίθοτε ροτοϑ,θἤο «εοτείνοντα ,ὀνο κατασκενάζψν. δ5]ς Ρ.4 σ,λὰ ν.37,ἀγνας πλείοις πῶς αὐ συμπλέκοιμενς 
δἰ ἴτο πη ρ.Ὶ οὐ,ν 1,4, ΠηαΓσ πὶ ρρόοηο δίπατι παπλεσὶ σοι β: ὃν. ὃζ Ρ.4.8.ν.1,,ὐρᾳ δείγματα ἐξ ̓ ομήρσ. 

[π Αῃποτατίοπιιπι 6110, ρ.8,ν.41,ίοτ, (ὀξξαιογον δ9 ἡηρίῖς Ῥ.2.2,00],2,ν. 2 γρίστς 4. 3.τοΥΠ ΑΓ ΠΟΙΔΠ1γ. 

4ρ5 οομγέξία υογ τ ον. 
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